
๑ 

 

พระไตรปิฎกเลม่ที ่๐๒ วนัิยปิฎกที ่๐๒ มหาวภิังค ์ภาค ๒ 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๑.จรีวรรค ๑.ปฐมกฐนิสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

พระวนิยัปิฎก   

มหาวภิงัค ์ภาค ๒ 
_____________ 

 
ขอนอบนอ้มพระผูม้พีระภาคอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคนั์น้ 

๔. นสิสคัคยิกณัฑ ์

 
  ทา่นทัง้หลาย ธรรมคอืนสิสคัคยิปาจติตยี ์๓๐ สกิขาบทเหลา่นี ้มาถงึวาระ 

ทีจ่ะยกขึน้แสดงเป็นขอ้ ๆ ตามล าดับ 

๑. จวีรวรรค 

หมวดวา่ดว้ยจวีร 

 

๑. ปฐมกฐนิสกิขาบท 

วา่ดว้ยกฐนิเดาะขอ้ที ่๑ 

 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์

[๔๕๙] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ โคตมกเจดยี ์เขต 

กรงุเวสาล ีครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาคไดท้รงอนุญาตไตรจวีรเพือ่ภกิษุทัง้หลายแลว้ 

พวกภกิษุฉัพพัคคยีท์ราบวา่พระผูม้พีระภาคทรงอนุญาตไตรจวีร๑แลว้ จงึเขา้หมูบ่า้น 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ไตรจวีร คอื อันตรวาสก (ผา้นุ่ง) อตุตราสงค ์(ผา้หม่) สังฆาฏ ิ(ผา้หม่ซอ้นนอก) (ว.ิอ. ๒/๔๕๙/๑๓๙) 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๑ } 



๒ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๑.จรีวรรค ๑.ปฐมกฐนิสกิขาบท พระบัญญัต ิ

โดยครองไตรจวีร ๑ไตร อยูใ่นอารามอกี ๑ ไตร สรงน ้าอกี ๑ ไตร บรรดาภกิษุผู ้

มักนอ้ย สนัโดษ มคีวามละอาย มคีวามระมัดระวงั ใฝ่การศกึษา พากันต าหน ิ

ประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนพวกภกิษุฉัพพัคคยีจ์งึทรงอตเิรกจวีร๑เลา่” ครัน้ภกิษุ 

เหลา่นัน้ต าหนพิวกภกิษุฉัพพัคคยีโ์ดยประการตา่ง ๆ แลว้จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลู 

พระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

ทรงประชุมสงฆบ์ญัญตัสิกิขาบท 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุทรง 

สอบถามพวกภกิษุฉัพพัคคยีว์า่ “ภกิษุทัง้หลาย ทราบวา่ พวกเธอทรงอตเิรกจวีร 

จรงิหรอื” พวกภกิษุฉัพพัคคยีท์ลูรับวา่ “จรงิ พระพทุธเจา้ขา้” พระผูม้พีระภาค 

พทุธเจา้ทรงต าหนวิา่ “โมฆบรุษุทัง้หลาย การกระท าอยา่งนีไ้มส่มควร ไมค่ลอ้ย 

ตาม ไมเ่หมาะสม ไมใ่ชก่จิของสมณะ ใชไ้มไ่ด ้ไมค่วรท า ไฉนพวกเธอจงึทรงอตเิรก 

จวีรเลา่ โมฆบรุษุทัง้หลาย การกระท าอยา่งนี ้มไิดท้ าคนทีย่ังไม่เลือ่มใสใหเ้ลือ่มใส 

หรอืท าคนทีเ่ลือ่มใสอยูแ่ลว้ใหเ้ลือ่มใสยิง่ขึน้ไดเ้ลย ทีจ่รงิ กลับจะท าใหค้นทีไ่มเ่ลือ่มใส 

ก็ไมเ่ลือ่มใสไปเลย คนทีเ่ลือ่มใสอยูแ่ลว้บางพวกก็จะกลายเป็นอืน่ไป ฯลฯ” แลว้จงึ 

รับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

พระบญัญตั ิ

[๔๖๐] ก็ ภกิษุใดทรงอตเิรกจวีร ตอ้งอาบตันิสิสคัคยิปาจติตยี ์๒ 

  สกิขาบทนีพ้ระผูม้พีระภาคทรงบัญญัตไิวแ้กภ่กิษุทัง้หลายอยา่งนี้ 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์จบ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ อตเิรกจวีร คอืผา้สว่นเกนิทีเ่ขาถวายภกิษุเพิม่เขา้มาจากผา้ทีอ่ธษิฐานเป็นไตรจวีร 

๒ ทีแ่ปลวา่ “ตอ้งอาบัตนิสิสัคคยิปาจติตยี”์ นีเ้ป็นไปตามนัยอธบิายแหง่อรรถกถาวา่ “นสฺิสคฺคยิ  ปาจตฺิตยิ , 

   ตญฺจ จวีร  นสฺิสคฺคยิ  โหต,ิ ปาจตฺิตยิาปตฺต ิจสฺส โหต ิตอ้งอาบัตนิสิสัคคยิปาจติตยี ์คอืจวีรเป็น 

   นสิสัคคยีต์อ้งสละ ภกิษุรปูนัน้ตอ้งอาบัตปิาจติตยี”์ (ว.ิอ. ๒/๔๖๒-๔๖๓/๑๔๒, กงฺขา.อ. ๑๘๖) 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๒ } 



๓ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๑.จรีวรรค ๑.ปฐมกฐนิสกิขาบท พระอนุบัญญัต ิ

เร ือ่งพระอานนท ์

[๔๖๑] สมัยนัน้ อตเิรกจวีรเกดิขึน้แกท่า่นพระอานนท ์ทา่นตอ้งการจะถวาย 

อตเิรกจวีรนัน้แกท่า่นพระสารบีตุร แตท่า่นพระสารบีตุรอยูท่ีเ่มอืงสาเกต ทนัีน้ ทา่น 

พระอานนทไ์ดม้คีวามคดิวา่ “พระผูม้พีระภาคทรงบญัญัตสิกิขาบทไวว้า่ ‘ภกิษุไม ่

พงึทรงอตเิรกจวีร’ ก็อตเิรกจวีรนีเ้กดิขึน้แกเ่รา เราตอ้งการจะถวายทา่นพระสารบีตุร 

แตท่า่นอยูท่ีเ่มอืงสาเกต เราพงึปฏบิัตอิยา่งไรหนอ” จงึไดน้ าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระ 

ผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “อกีนานเพยีงไร สารบีตุรจะกลับมา” 

  พระอานนทก์ราบทลูวา่ “อกี ๙ หรอื ๑๐ วนัจงึจะกลับมา พระพทุธเจา้ขา้” 

ทรงอนญุาตอตเิรกจวีร 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคทรงแสดงธรรมกีถาเพราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุรับสัง่ 

กับภกิษุทัง้หลายวา่ “ภกิษุทัง้หลายเราอนุญาตใหท้รงอตเิรกจวีรได ้๑๐ วนัเป็น 

อยา่งมาก” แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

พระอนบุญัญตั ิ

[๔๖๒] เม ือ่จวีรของภกิษุส าเร็จแลว้ เม ือ่กฐนิเดาะแลว้๑ ภกิษุพงึทรง 

อตเิรกจวีรไวไ้ด ้๑๐ วนัเป็นอยา่งมาก ใหเ้กนิก าหนดน ัน้ไป ตอ้งอาบตั ิ

นสิสคัคยิปาจติตยี ์๒ 

เร ือ่งพระอานนท ์จบ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ค าวา่ “กฐนิเดาะ” ในทีน่ีต้ามศัพทแ์ปลวา่ รือ้ไมส้ะดงึ คอืไมแ้บบส าหรับขงึผา้ หมายถงึยกเลกิอานสิงส ์

    กฐนิทีภ่กิษุพงึไดรั้บ (ดเูหตใุหก้ฐนิเดาะ เชงิอรรถขอ้ ๔๖๓ หนา้ ๔) 

๒ 
นสิสคัคยิปาจติตยี ์คอือาบัตปิาจติตยีท์ีภ่กิษุผูต้อ้งแลว้เมือ่จะแสดงเทสนาบัต ิจะตอ้งท าการสละวัตถ ุ

    กอ่น จงึจะถอืวา่เป็นผูบ้รสิทุธิจ์ากอาบัตนิี้ 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๓ } 



๔ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๑.จรีวรรค ๑.ปฐมกฐนิสกิขาบท สกิขาบทวภัิงค ์

สกิขาบทวภิงัค ์

[๔๖๓] ค าวา่ เมือ่จวีร...ส าเร็จแลว้ หมายความวา่ จวีรของภกิษุเสร็จแลว้ 

สญูหายแลว้ ฉบิหายแลว้ ถกูไฟไหมเ้สยีแลว้ หรอืภกิษุหมดหวงัวา่จะไดผ้า้มาเย็บ 

เป็นจวีร 

  ค าวา่ เมือ่กฐนิเดาะแลว้ หมายความวา่ กฐนิเดาะดว้ยมาตกิาอยา่งใด 

อยา่งหนึง่ในมาตกิา ๘๑ หรอืสงฆเ์ดาะกฐนิในระหวา่ง๒ 

  ค าวา่ ๑๐ วนัเป็นอยา่งมาก คอื ครอบครองไวไ้ด ้๑๐ วนัเป็นอยา่งมาก 

  ชือ่วา่ อตเิรกจวีร ไดแ้ก ่จวีรทีไ่มไ่ดอ้ธษิฐาน๓ ไมไ่ดว้กิัป๔ 

  ทีช่ ือ่วา่ จวีร ไดแ้ก ่จวีร ๖ ชนดิ๕ อยา่งใดอยา่งหนึง่ซ ึง่มขีนาดพอทีจ่ะท า 

วกิัปไดเ้ป็นอยา่งต า่ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ มาตกิา คอืหัวขอ้แหง่การเดาะกฐนิ ๘ ประการ คอื (๑) ปักกมนันตกิา กฐนิเดาะก าหนดดว้ยการทีภ่กิษุ 

   หลกีไป ไมค่ดิจะกลับ (๒) นฏิฐานันตกิา กฐนิเดาะก าหนดดว้ยการทีภ่กิษุน าผา้ไปนอกสมีาแลว้ตัดเย็บ 

   จวีร ไมค่ดิจะกลับ (๓) สันนฏิฐานันตกิา กฐนิเดาะก าหนดดว้ยการทีภ่กิษุน าผา้ไปนอกสมีาแลว้ตกลงใจ 

   จะไมต่ัดเย็บจวีร และไมค่ดิจะกลับ (๔) นาสนันตกิา กฐนิเดาะก าหนดดว้ยการทีภ่กิษุน าผา้ไปนอกสมีา 

   ตัดเย็บเป็นจวีร ไมค่ดิจะกลับ ผา้ทีตั่ดเย็บเป็นจวีรเสยีหายไป (๕) สวนันตกิา กฐนิเดาะก าหนดดว้ยการ 

   ทีภ่กิษุน าผา้ไปนอกสมีา คดิว่าจะกลับ ตัดเย็บจวีรเสร็จแลว้ไดฟั้งขา่ววา่ กฐนิในวัดของตนเดาะเสยีแลว้ 

   (๖) อาสาวัจเฉทกิา กฐนิเดาะก าหนดดว้ยการทีภ่กิษุหลกีไปนอกสมีาดว้ยหวังว่าจะไดผ้า้ รอคอยผา้จนหมด 

   หวัง (๗) สมีาตกิกันตกิา กฐนิเดาะก าหนดดว้ยการทีภ่กิษุน าผา้ไปตัดเย็บจวีรอยูน่อกสมีา คดิจะกลับ แต่ 

   อยูน่อกสมีาจนกระทั่งกฐนิเดาะ (๘) สหพุภารา กฐนิเดาะก าหนดดว้ยการทีภ่กิษุน าผา้ไปตัดเย็บจวีรอยู่ 

   นอกสมีาคดิวา่ จะกลับ จะกลับ แตส่งฆใ์นวัดของตนพรอ้มใจกันเดาะกฐนิเสยีกอ่น (ว.ิม. ๕/๓๑๐/๙๕) 

๒ 
สงฆเ์ดาะกฐนิในระหวา่ง คอืสงฆก์รานกฐนิแลว้ ยังไมพ่น้เขตจวีรกาล มทีายกตอ้งการจะถวายอกาลจวีร 

   มาขอใหส้งฆเ์ดาะกฐนิ คอืยกเลกิอานสิงสก์ฐนิในระหวา่งจวีรกาล (กอ่นหมดเขตอานสิงสก์ฐนิ) พระพทุธ 

   องคท์รงอนุญาตใหเ้ดาะกฐนิได ้(ว.ิภกิขนุ.ี ๓/๙๒๕/๙๒๖/๑๒๑/๑๒๒) 

๓ อธษิฐาน คอืการตัง้เอาไวห้รอืตัง้ใจก าหนดเอาไว ้ไดแ้ก ่ตัง้ใจก าหนดเอาไวว้่าจะเป็นของประจ าตัวชนดิ 

   นัน้ ๆ เชน่ ไตรจวีร บาตร วธิอีธษิฐาน ใชก้ายคอืมอืสัมผัส หรอืเปลง่วาจาก็ได ้(ว.ิป. ๘/๓๒๒/๒๖๑, ว.ิอ. 

   ๒/๔๖๙/๑๔๗) 

๔
 เรือ่งเดยีวกัน ค าวา่ วกิปั คอืท าใหเ้ป็นของสองเจา้ของ คอืขอใหภ้กิษุสามเณรรปูอืน่รว่มเป็นเจา้ของสิง่ที ่

   วกิัปนัน้ ท าใหไ้มต่อ้งอาบัต ิแมจ้ะเก็บไวเ้กนิก าหนด 

๕
 จวีร ๖ ชนดิ คอื โขมะ(จวีรผา้เปลอืกไม)้ กัปปาสกิะ (จวีรผา้ฝ้าย) โกเสยยะ (จวีรผา้ไหม) กัมพละ (จวีร 

   ผา้ขนสัตว)์ สาณะ (จวีรผา้ป่าน) ภังคะ (จวีรผา้ผสม) (ว.ิอ. ๒/๔๖๒-๔๖๓/๑๔๒) 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๔ } 



๕ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๑.จรีวรรค ๑.ปฐมกฐนิสกิขาบท สกิขาบทวภิังค ์

ค าวา่ ใหเ้กนิก าหนดน ัน้ไป ตอ้งอาบตันิสิสคัคยิปาจติตยี ์ความวา่ เมือ่รุง่ 

อรณุวนัที ่๑๑ จวีรผนืนัน้เป็นนสิสคัคยี ์คอื เป็นของจ าตอ้งสละแกส่งฆ ์แกค่ณะ 

หรอืแกบ่คุคล 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุพงึสละจวีรทีเ่ป็นนสิสคัคยีอ์ยา่งนี ้

วธิสีละจวีรทีเ่ป็นนสิสคัคยี ์

สละแกส่งฆ ์

ภกิษุรปูนัน้พงึเขา้ไปหาสงฆ ์หม่อตุตราสงคเ์ฉวยีงบา่ขา้งหนึง่ กราบเทา้ภกิษุผู ้

แกพ่รรษา น่ังกระโหยง่ประนมมอื กลา่วอยา่งนีว้า่ “ทา่นผูเ้จรญิ จวีรผนืนี้ของกระผม 

เกนิก าหนด ๑๐ วนั เป็นนสิสคัคยี ์กระผมสละจวีรผนืนีแ้กส่งฆ”์ ครัน้สละแลว้พงึ 

แสดงอาบัต ิ

  ภกิษุผูฉ้ลาดสามารถพงึรับอาบัติ๑ พงึคนืจวีรทีเ่ธอสละใหด้ว้ยญัตตกิรรมวาจา 

วา่ 

  [๔๖๔] “ทา่นผูเ้จรญิ ขอสงฆจ์งฟังขา้พเจา้ จวีรผนืนี้ของภกิษุชือ่นีเ้ป็นนสิสคัคยี ์

เธอสละแกส่งฆ ์ถา้สงฆพ์รอ้มกันแลว้พงึคนืจวีรผนืนีแ้กภ่กิษุชือ่นี”้ 

สละแกค่ณะ 

[๔๖๕] ภกิษุรปูนัน้พงึเขา้ไปหาภกิษุหลายรปู หม่อตุตราสงคเ์ฉวยีงบา่ขา้งหนึง่ 

กราบเทา้ภกิษุผูแ้กพ่รรษา น่ังกระโหยง่ประนมมอื กลา่วอยา่งนีว้า่ “ทา่นผูเ้จรญิ 

จวีรผนืนีข้องกระผมเกนิก าหนด ๑๐ วนั เป็นนสิสคัคยี ์กระผมสละจวีรผนืนีแ้กท่า่น 

ทัง้หลาย” ครัน้สละแลว้พงึแสดงอาบัต ิ

  ภกิษุผูฉ้ลาดสามารถพงึรับอาบัต ิพงึคนืจวีรทีเ่ธอสละใหด้ว้ยกลา่ววา่ 

  [๔๖๖] “ทา่นทัง้หลายจงฟังขา้พเจา้ จวีรผนืนีข้องภกิษุชือ่นีเ้ป็นนสิสคัคยี ์เธอ 

สละแกท่า่นทัง้หลาย ถา้ทา่นทัง้หลายพรอ้มกันแลว้พงึใหจ้วีรผนืนีแ้กภ่กิษุชือ่นี”้ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ คอืรับการแสดงอาบัต ิเพือ่ใหภ้กิษุผูต้อ้งอาบัตพิน้จากอาบัต ิ

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๕ } 



๖ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๑.จรีวรรค ๑.ปฐมกฐนิสกิขาบท บทภาชนยี ์

สละแกบ่คุคล 

[๔๖๗] ภกิษุรปูนัน้พงึเขา้ไปหาภกิษุรปูหนึง่ หม่อตุตราสงคเ์ฉวยีงบา่ขา้งหนึง่ 

น่ังกระโหยง่ประนมมอื กลา่วอยา่งนีว้า่ “ทา่นขอรับ จวีรผนืนีข้องกระผมเกนิก าหนด 

๑๐ วนั เป็นนสิสคัคยี ์กระผมสละจวีรผนืนีแ้กท่า่น” ครัน้สละแลว้พงึแสดงอาบัต ิ

  ภกิษุผูรั้บสละนัน้พงึรับอาบัตแิลว้คนืจวีรทีเ่ธอสละใหด้ว้ยกลา่ววา่ “กระผมคนื 

จวีรผนืนีใ้หแ้กท่า่น” 

บทภาชนยี ์

นสิสคัคยิปาจติตยี ์

[๔๖๘] จวีรเกนิก าหนด ๑๐ วนั ภกิษุส าคัญวา่เกนิก าหนดแลว้ ตอ้งอาบัต ิ

นสิสคัคยิปาจติตยี ์

  จวีรเกนิก าหนด ๑๐ วนั ภกิษุไมแ่น่ใจ ตอ้งอาบัตนิสิสคัคยิปาจติตยี ์

  จวีรเกนิก าหนด ๑๐ วนั ภกิษุส าคัญวา่ยังไมเ่กนิก าหนด ตอ้งอาบัต ิ

นสิสคัคยิปาจติตยี ์

  จวีรยังไมไ่ดอ้ธษิฐาน ภกิษุส าคัญวา่อธษิฐานแลว้ ตอ้งอาบัตนิสิสคัคยิปาจติตยี ์

  จวีรยังไมไ่ดว้กิัป ภกิษุส าคัญวา่วกิัปแลว้ ตอ้งอาบัตนิสิสคัคยิปาจติตยี ์

  จวีรยังไมไ่ดส้ละ ภกิษุส าคัญวา่สละแลว้ ตอ้งอาบัตนิสิสคัคยิปาจติตยี ์

  จวีรยังไมส่ญูหาย ภกิษุส าคัญวา่สญูหายแลว้ ตอ้งอาบัตนิสิสคัคยิปาจติตยี ์

  จวีรยังไมฉ่บิหาย ภกิษุส าคัญวา่ฉบิหายแลว้ ตอ้งอาบัตนิสิสคัคยิปาจติตยี ์

  จวีรยังไมถ่กูไฟไหม ้ภกิษุส าคัญวา่ถกูไฟไหมแ้ลว้ ตอ้งอาบัตนิสิสคัคยิปาจติตยี ์

  จวีรทีย่ังไมถ่กูโจรชงิเอาไป ภกิษุส าคัญวา่ถกูโจรชงิเอาไปแลว้ ตอ้งอาบัต ิ

นสิสคัคยิปาจติตยี ์

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๖ } 



๗ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๑.จรีวรรค ๑.ปฐมกฐนิสกิขาบท อนาปัตตวิาร 

ตกิทกุกฏ 

  จวีรทีเ่ป็นนสิสคัคยี ์ภกิษุยังไมไ่ดส้ละ ใชส้อย ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  จวีรยังไมเ่กนิก าหนด ๑๐ วนั ภกิษุส าคัญวา่เกนิก าหนดแลว้ ใชส้อย ตอ้ง 

อาบัตทิกุกฏ 

  จวีรยังไมเ่กนิก าหนด ๑๐ วนั ภกิษุไมแ่น่ใจ ใชส้อย ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  จวีรยังไมเ่กนิก าหนด ๑๐ วนั ภกิษุส าคัญวา่ยังไมเ่กนิก าหนด ไมต่อ้งอาบัต ิ

อนาปตัตวิาร 

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

  [๔๖๙] ๑. ภกิษุผูอ้ธษิฐานภายใน ๑๐ วัน 

   ๒. ภกิษุผูว้กิัปไวภ้ายใน ๑๐ วนั 

   ๓. ภกิษุผูส้ละใหไ้ปภายใน ๑๐ วนั 

   ๔. ภกิษุผูม้จีวีรสญูหายภายใน ๑๐ วนั 

   ๕. ภกิษุผูม้จีวีรฉบิหายภายใน ๑๐ วนั 

   ๖. ภกิษุผูม้จีวีรถกูไฟไหมภ้ายใน ๑๐ วนั 

   ๗. ภกิษุผูม้จีวีรถกูโจรชงิเอาไปภายใน ๑๐ วัน 

   ๘. ภกิษุผูม้จีวีรถกูถอืเอาไปโดยวสิาสะภายใน ๑๐ วนั 

   ๙. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๑๐. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

  [๔๗๐] สมัยนัน้ พวกภกิษุฉัพพัคคยีไ์มย่อมคนืจวีรทีม่ผีูส้ละให ้บรรดาภกิษุ 

ผูม้ักนอ้ย ฯลฯ พากันต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนพวกภกิษุฉัพพัคคยี ์

จงึไมย่อมคนืจวีรทีม่ผีูส้ละใหเ้ลา่” แลว้จงึน าเรือ่งนี้ไปกราบทลูพระผูม้พีระภาคให ้

ทรงทราบ 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๗ } 



๘ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๑.จรีวรรค ๑.ปฐมกฐนิสกิขาบท อนาปัตตวิาร 

ทรงสอบถามแลว้อนญุาตใหค้นืจวีร 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคทรงสอบถามพวกภกิษุฉัพพัคคยีว์า่ “ทราบวา่ 

พวกเธอไมย่อมคนืจวีรทีม่ผีูส้ละให ้จรงิหรอื” พวกภกิษุฉัพพัคคยีท์ลูรับวา่ “จรงิ 

พระพทุธเจา้ขา้” พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ทรงต าหนวิา่ “ฯลฯ ไฉนพวกเธอจงึไม ่

ยอมคนืจวีรทีม่ผีูส้ละใหเ้ลา่ โมฆบรุุษทัง้หลาย การกระท าอยา่งนี ้มไิดท้ าคนทีย่ังไม่ 

เลือ่มใสใหเ้ลือ่มใส หรอืท าคนทีเ่ลือ่มใสอยูแ่ลว้ใหเ้ลือ่มใสยิง่ขึน้ไดเ้ลย ทีจ่รงิ กลับ 

จะท าใหค้นทีไ่มเ่ลือ่มใสก็ไมเ่ลือ่มใสไปเลย คนทีเ่ลือ่มใสอยูแ่ลว้บางพวกก็จะกลาย 

เป็นอืน่ไป ฯลฯ” ดังนี ้แลว้ทรงแสดงธรรมกีถาแกภ่กิษุทัง้หลายใหเ้หมาะสมกับ 

เรือ่งนัน้ แลว้รับสัง่กับภกิษุทัง้หลายวา่ “ภกิษุทัง้หลาย จวีรทีภ่กิษุสละแกส่งฆ ์แก ่

คณะหรอืแกบ่คุคล จะไมค่นืไมไ่ด ้ภกิษุใดไมค่นืให ้ภกิษุนัน้ตอ้งอาบัตทิกุกฏ” 

ปฐมกฐนิสกิขาบทที ่๑ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๘ } 



๙ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๑.จรีวรรค ๒.อทุโทสติสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

๑. จวีรวรรค 

๒. อทุโทสติสกิขาบท 

วา่ดว้ยภกิษุเก็บจวีรไวใ้นโรงเก็บของ 

(วา่ดว้ยกฐนิเดาะขอ้ที ่๒) 

เร ือ่งภกิษุหลายรปู 

[๔๗๑] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ ภกิษุทัง้หลายฝากสงัฆาฏไิวก้ับ 

พวกภกิษุมเีพยีงอตุตราสงคก์ับอันตรวาสกออกจารกิไปสูช่นบท สงัฆาฏเิหลา่นัน้เก็บ 

ไวน้านจงึขึน้รา ภกิษุทัง้หลายจงึน าออกมาผึง่แดด 

  ทา่นพระอานนทเ์ทีย่วไปตามเสนาสนะ เห็นภกิษุก าลังผึง่สงัฆาฏอิยูจ่งึเขา้ไป 

ถามภกิษุเหลา่นัน้วา่ “ทา่นทัง้หลาย สงัฆาฏทิีข่ ึน้ราเหลา่นีเ้ป็นของใคร” ล าดบันัน้ 

ภกิษุเหลา่นัน้บอกเรือ่งนัน้ใหพ้ระอานนทท์ราบ 

  ทา่นพระอานนทต์ าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนภกิษุทัง้หลายจงึฝาก 

สงัฆาฏไิวก้ับพวกภกิษุ มเีพยีงอตุตราสงคก์ับอันตรวาสกออกจารกิไปสูช่นบทเลา่” 

ครัน้ทา่นต าหนภิกิษุเหลา่นัน้โดยประการตา่ง ๆ แลว้จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้ ี

พระภาคใหท้รงทราบ 

ทรงประชุมสงฆบ์ญัญตัสิกิขาบท 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคทรงสอบถามภกิษุเหลา่นัน้วา่ “ภกิษุทัง้หลาย 

ทราบวา่ พวกภกิษุฝากสงัฆาฏไิวก้ับพวกภกิษุ มเีพยีงอตุตราสงคก์ับอันตรวาสก 

ออกจารกิไปสูช่นบท จรงิหรอื” ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับวา่ “จรงิ พระพทุธเจา้ขา้” พระ 

ผูม้พีระภาคพทุธเจา้ทรงต าหนวิา่ “ฯลฯ ภกิษุทัง้หลาย ไฉนพวกโมฆบรุุษเหลา่นัน้จงึ 

ฝากจวีรไวก้ับพวกภกิษุ มเีพยีงอตุตราสงคแ์ละอันตรวาสกออกจารกิไปสูช่นบทเลา่ 

ภกิษุทัง้หลาย การกระท าอยา่งนี ้มไิดท้ าคนทีย่ังไมเ่ลือ่มใสใหเ้ลือ่มใส หรอืท าคนที ่

 
 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๙ } 



๑๐ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๑.จรีวรรค ๒.อทุโทสติสกิขาบท พระบัญญัต ิ

เลือ่มใสอยูแ่ลว้ใหเ้ลือ่มใสยิง่ขึน้ไดเ้ลย ฯลฯ” ดังนีแ้ลว้รับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลาย 

ยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

พระบญัญตั ิ

[๔๗๒] เม ือ่จวีรของภกิษุส าเร็จแลว้ เม ือ่กฐนิเดาะแลว้ ถา้ภกิษุอยู ่

ปราศจากไตรจวีรแมส้ ิน้ราตรหีนึง่ ตอ้งอาบตันิสิสคัคยิปาจติตยี ์ 

  สกิขาบทนีพ้ระผูม้พีระภาคทรงบัญญัตไิวแ้กภ่กิษุทัง้หลายอยา่งนี้ 

เร ือ่งภกิษุหลายรปู จบ 

เร ือ่งภกิษุเป็นไข ้

[๔๗๓] สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่เป็นไขอ้ยูก่รงุโกสมัพ ีพวกญาตสิง่ทตูไปส านัก 

ของภกิษุนัน้ใหแ้จง้ขา่ววา่ “นมินตพ์ระคณุทา่นมาเถดิ พวกเราจะอปัุฏฐาก” ภกิษุ 

ทัง้หลายก็กลา่วอยา่งนีว้า่ “ทา่นไปเถดิ พวกญาตจิะอปัุฏฐากทา่นเอง” ภกิษุนัน้ 

กลา่วอยา่งนีว้า่ “ทา่นทัง้หลาย พระผูม้พีระภาคทรงบัญญัตสิกิขาบทไวว้า่ ‘ภกิษุไม ่

พงึอยูป่ราศจากไตรจวีร’ กระผมเป็นไขไ้มส่ามารถน าไตรจวีรไปได ้กระผมจะไมไ่ป” 

ภกิษุทัง้หลายจงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

ทรงอนญุาตใหส้มมตติจิวีราวปิวาส 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคทรงแสดงธรรมกีถาเพราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุรับสัง่ 

กับภกิษุทัง้หลายวา่ “เราอนุญาตใหส้มมตเิพือ่ไมเ่ป็นการอยูป่ราศจากไตรจวีร เพือ่ 

ภกิษุผูเ้ป็นไข”้ 

  ภกิษุทัง้หลาย สงฆพ์งึใหส้มมตอิยา่งนี ้

วธิสีมมตติจิวีราวปิวาส 

ภกิษุผูเ้ป็นไขนั้น้พงึเขา้ไปหาสงฆ ์หม่อตุตราสงคเ์ฉวยีงบา่ขา้งหนึง่ กราบเทา้ 

ภกิษุผูแ้กพ่รรษา น่ังกระโหยง่ประนมมอื กลา่ววา่ “ทา่นผูเ้จรญิ กระผมเป็นไขไ้ม ่

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๑๐ } 



๑๑ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๑.จรีวรรค ๒.อทุโทสติสกิขาบท สกิขาบทวภัิงค ์

สามารถน าไตรจวีรไปได ้กระผมขอใหส้งฆส์มมตเิพือ่ไมเ่ป็นการอยูป่ราศจากไตรจวีร 

พงึกลา่วขออยา่งนีเ้ป็นครัง้ที ่๒ พงึกลา่วขออยา่งนีเ้ป็นครัง้ที ่๓ 

  ภกิษุผูฉ้ลาดสามารถพงึประกาศใหส้งฆท์ราบดว้ยญัตตทิตุยิกรรมวาจาวา่ 

  [๔๗๔] ทา่นผูเ้จรญิ ขอสงฆจ์งฟังขา้พเจา้ ภกิษุชือ่นีเ้ป็นไข ้ไมส่ามารถน าไตร 

จวีรไปไดเ้ธอขอใหส้งฆส์มมตเิพือ่ไมเ่ป็นการอยูป่ราศจากไตรจวีรถา้สงฆพ์รอ้มกัน 

แลว้พงึใหส้มมตเิพือ่ไมเ่ป็นการอยูป่ราศจากไตรจวีรแกภ่กิษุชือ่นี ้นีเ่ป็นญัตต ิ

  ทา่นผูเ้จรญิ ขอสงฆจ์งฟังขา้พเจา้ ภกิษุชือ่นีเ้ป็นไขไ้มส่ามารถน าไตรจวีรไปได ้

เธอขอใหส้งฆส์มมตเิพือ่ไมเ่ป็นการอยูป่ราศจากไตรจวีร สงฆใ์หส้มมตเิพือ่ไมเ่ป็น 

การอยูป่ราศจากไตรจวีรแกภ่กิษุชือ่นี ้ทา่นรปูใดเห็นดว้ยกับการใหส้มมตเิพือ่ไม ่

เป็นการอยูป่ราศจากไตรจวีรแกภ่กิษุชือ่นี ้ทา่นรปูนัน้พงึนิง่ ทา่นรปูใดไมเ่ห็นดว้ย 

ทา่นรปูนัน้พงึทักทว้ง 

  การสมมตเิพือ่ไมเ่ป็นการอยูป่ราศจากไตรจวีร สงฆใ์หแ้กภ่กิษุชือ่นีแ้ลว้ สงฆ ์

เห็นชอบ เพราะฉะนัน้จงึนิง่ ขา้พเจา้ขอถอืความนิง่นัน้เป็นมตอิยา่งนี้” แลว้จงึรับสัง่ 

ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

พระอนบุญัญตั ิ

[๔๗๕] เม ือ่จวีรของภกิษุส าเร็จแลว้ เม ือ่กฐนิเดาะแลว้ ถา้ภกิษุอยู ่

ปราศจากไตรจวีรแมส้ ิน้ราตรหีนึง่ ตอ้งอาบตันิสิสคัคยิปาจติตยี ์เวน้แตภ่กิษุ 

ไดร้บัสมมต ิ

สกิขาบทวภิงัค ์

[๔๗๖] ค าวา่ เม ือ่จวีร...ส าเร็จแลว้ หมายความวา่ จวีรของภกิษุท าเสร็จ 

แลว้ สญูหายแลว้ ฉบิหายแลว้ ถกูไฟไหมแ้ลว้ หรอืภกิษุหมดหวงัวา่จะไดผ้า้มา 

เย็บเป็นจวีร 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๑๑ } 



๑๒ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๑.จรีวรรค ๒.อทุโทสติสกิขาบท สกิขาบทวภัิงค ์

  ค าวา่ เมือ่กฐนิเดาะแลว้ หมายความวา่ กฐนิเดาะดว้ยมาตกิาอยา่งใดอยา่ง 

หนึง่ในมาตกิา ๘ หรอืสงฆเ์ดาะภายในระหวา่ง 

  ค าวา่ ถา้ภกิษุอยูป่ราศจากไตรจวีรแมส้ ิน้ราตรหีนึง่ ความวา่ ภกิษุอยู ่

ปราศจากสงัฆาฏ ิอตุตราสงคห์รอือันตรวาสกผนืใดผนืหนึง่ แมค้นืเดยีว 

  ค าวา่ เวน้แตภ่กิษุไดร้บัสมมต ิคอื ยกเวน้ภกิษุผูไ้ดรั้บสมมต ิ

  ค าวา่ ตอ้งอาบตันิสิสคัคยิปาจติตยี ์คอื จวีรเป็นนสิสคัคยีพ์รอ้มกับอรณุขึน้ 

คอืเป็นของจ าตอ้งสละแกส่งฆ ์แกค่ณะหรอืแกบ่คุคล 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุพงึสละจวีรทีเ่ป็นนสิสคัคยีอ์ยา่งนี ้

วธิสีละจวีรทีเ่ป็นนสิสคัคยี ์

สละแกส่งฆ ์

ภกิษุรปูนัน้พงึเขา้ไปหาสงฆ ์หม่อตุตราสงคเ์ฉวยีงบา่ขา้งหนึง่ กราบเทา้ภกิษุผู ้

แกพ่รรษา น่ังกระโหยง่ประนมมอื กลา่วอยา่งนีว้า่ “ทา่นผูเ้จรญิ จวีรผนืนี้ของกระผม 

อยูป่ราศแลว้ลว่งราตร ีเวน้จากไดรั้บการสมมต ิเป็นนสิสคัคยี ์กระผมสละจวีรผนืนี ้

แกส่งฆ”์ ครัน้สละแลว้พงึแสดงอาบัต ิ

  ภกิษุผูฉ้ลาดสามารถพงึรับอาบัต ิพงึคนืจวีรทีเ่ธอสละใหด้ว้ยญัตตกิรรมวาจา 

วา่ “ทา่นผูเ้จรญิ ขอสงฆจ์งฟังขา้พเจา้ จวีรผนืนีข้องภกิษุชือ่นีเ้ป็นนสิสคัคยี ์เธอสละ 

แกส่งฆ ์ถา้สงฆพ์รอ้มกันแลว้ก็พงึใหจ้วีรผนืนีแ้กภ่กิษุชือ่นี”้ 

สละแกค่ณะ 

ภกิษุรปูนัน้พงึเขา้ไปหาภกิษุหลายรปู หม่อตุตราสงคเ์ฉวยีงบา่ขา้งหนึง่ กราบ 

เทา้ภกิษุผูแ้กพ่รรษา น่ังกระโหยง่ประนมมอื กลา่วอยา่งนีว้า่ “ทา่นผูเ้จรญิ จวีรผนืนี้ 

ของกระผมอยูป่ราศแลว้ลว่งราตร ีเวน้จากไดรั้บการสมมต ิเป็นนสิสคัคยี ์กระผม 

สละจวีรผนืนีแ้กท่า่นทัง้หลาย” ครัน้สละแลว้พงึแสดงอาบัต ิ

  ภกิษุผูฉ้ลาดสามารถพงึรับอาบัต ิพงึคนืจวีรทีเ่ธอสละใหด้ว้ยกลา่ววา่ “ทา่น 

ทัง้หลายจงฟังขา้พเจา้ จวีรผนืนีข้องภกิษุชือ่นีเ้ป็นนสิสคัคยี ์เธอสละแกท่า่นทัง้หลาย 

ถา้ทา่นทัง้หลายพรอ้มกันแลว้ก็พงึใหจ้วีรผนืนีแ้กภ่กิษุชือ่นี”้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๑๒ } 



๑๓ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๑.จรีวรรค ๒.อทุโทสติสกิขาบท บทภาชนยี ์

สละแกบ่คุคล 

ภกิษุรปูนัน้พงึเขา้ไปหาภกิษุรปูหนึง่ หม่อตุตราสงคเ์ฉวยีงบา่ขา้งหนึง่ น่ัง 

กระโหยง่ประนมมอื กลา่วอยา่งนีว้า่ “ทา่นขอรับ จวีรผนืนีข้องกระผมอยูป่ราศแลว้ 

ลว่งราตร ีเวน้จากไดรั้บการสมมต ิเป็นนสิสคัคยี ์กระผมสละจวีรผนืนีแ้กท่า่น” 

ครัน้สละแลว้พงึแสดงอาบัต ิ

  ภกิษุผูรั้บสละนัน้พงึรับอาบัตแิลว้พงึคนืจวีรทีเ่ธอสละใหด้ว้ยกลา่ววา่ “กระผม 

คนืจวีรผนืนีใ้หแ้กท่า่น” 

บทภาชนยี ์

มาตกิา 

[๔๗๗] หมูบ่า้น มอีปุจารเดยีวกัน๑ หมูบ่า้น มอีปุจารแยกกัน 

เรอืน มอีปุจารเดยีวกัน เรอืน มอีปุจารแยกกัน 

โรงเก็บของ มอีปุจารเดยีวกัน โรงเก็บของ มอีปุจารแยกกัน 

ป้อม มอีปุจารเดยีวกัน ป้อม มอีปุจารแยกกัน 

เรอืนยอดเดยีว มอีปุจารเดยีวกัน เรอืนยอดเดยีว มอีปุจารแยกกัน 

ปราสาท มอีปุจารเดยีวกัน ปราสาท มอีปุจารแยกกัน 

เรอืนโลน้๒ มอีปุจารเดยีวกัน เรอืนโลน้ มอีปุจารแยกกัน 

เรอื มอีปุจารเดยีวกัน เรอื มอีปุจารแยกกัน 

หมูเ่กวยีน มอีปุจารเดยีวกัน หมูเ่กวยีน มอีปุจารแยกกัน 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ค าวา่ “อปุจาร” คอืทีใ่กลเ้คยีงกันบรเิวณรอบ ๆ ชานเชน่อปุจารเรอืนคอืบรเิวณรอบ ๆ เรอืนซึง่ 

   ก าหนดจุดทีอ่ยูน่อกบรเิวณชายคาของตัวเรอืนออกไปถงึจุดทีแ่มบ่า้นยนือยูท่ีป่ระตเูรอืนสาดน ้าลา้งภาชนะ 

   ออกไปตก (ว.ิอ. ๑/๙๒/๓๒๒) 

๒ หัมมยิะ เรอืนโลน้ ไดแ้ก ่ปราสาทหลังคาโลน้ มเีรอืนยอดตัง้อยูท่ีด่าดฟ้า มชีานชมแสงจันทร ์(ว.ิอ. 

   ๒/๔๘๒-๗/๑๕๙, ว.ิอ. ๓/๒๙๔/๓๑๙, สารตฺถ.ฏกีา ๓/๗๑-๗๓/๒๘๕, วมิต.ิฏกีา ๒/๗๑-๗๓/๑๓๕) 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๑๓ } 



๑๔ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๑.จรีวรรค ๒.อทุโทสติสกิขาบท บทภาชนยี ์

นา มอีปุจารเดยีวกัน นา มอีปุจารแยกกัน 

ลานนวดขา้ว มอีปุจารเดยีวกัน ลานนวดขา้ว มอีปุจารแยกกัน 

สวน มอีปุจารเดยีวกัน สวน มอีปุจารแยกกัน 

วหิาร มอีปุจารเดยีวกัน วหิาร มอีปุจารแยกกัน 

โคนไม ้มอีปุจารเดยีวกัน โคนไม ้มอีปุจารแยกกัน 

ทีก่ลางแจง้ มอีปุจารเดยีวกัน ทีก่ลางแจง้ มอีปุจารแยกกัน 

  [๔๗๘] ทีช่ ือ่วา่ หมูบ่า้นมอีปุจารเดยีวกนั คอื หมูบ่า้นของตระกลูหนึง่ลอ้ม 

รัว้ไวด้ว้ยกัน ภกิษุเก็บจวีรไวภ้ายในหมูบ่า้น แลว้พงึอยูภ่ายในหมูบ่า้น ทีช่ ือ่วา่ หมู ่

บา้นมอีปุจารแยกกนั๑ คอื หมูบ่า้นของตระกลูหนึง่ไมม่รัีว้ลอ้ม ภกิษุตอ้งอยูใ่น 

เรอืนทีต่นเก็บจวีรไวห้รอืไมล่ะหัตถบาส 

  [๔๗๙] หมูบ่า้นของตา่งตระกลูและลอ้มรัว้ไวด้ว้ยกนั ภกิษุตอ้งอยูใ่นเรอืนที ่

ตนเก็บจวีรไว ้ในหอประชมุหรอืทีร่มิประต ูหรอืไมล่ะหัตถบาส เมือ่ไปหอประชมุ 

ตอ้งเก็บจวีรไวใ้นหัตถบาสแลว้อยูใ่นหอประชมุหรอืทีร่มิประต ูหรอืไมล่ะหตัถบาส 

ภกิษุเก็บจวีรในหอประชมุตอ้งอยูใ่นหอประชมุหรอืทีร่มิประตหูรอืไมล่ะหตัถบาส 

  หมูบ่า้นไมม่รัีว้ลอ้ม ภกิษุตอ้งอยูใ่นเรอืนทีต่นเก็บจวีรไวห้รอืไมล่ะหัตถบาส 

  [๔๘๐] เรอืน ของตระกลูหนึง่ลอ้มรัว้ไวด้ว้ยกัน มหีอ้งใหญห่อ้งเล็กหลายหอ้ง 

ภกิษุเก็บจวีรไวภ้ายในเรอืน ตอ้งอยูภ่ายในเรอืน 

  เรอืนไมม่รัีว้ลอ้ม ภกิษุตอ้งอยูใ่นหอ้งทีต่นเก็บจวีรไวห้รอืไมล่ะหัตถบาส 

  [๔๘๑] เรอืน ของตา่งตระกลูและลอ้มรัว้ไวด้ว้ยกัน มหีอ้งใหญห่อ้งเล็กหลาย 

หอ้ง ภกิษุตอ้งอยูใ่นหอ้งทีต่นเก็บจวีรไวห้รอืทีร่มิประต ูหรอืไมล่ะหัตถบาส 

  เรอืนไมม่รัีว้ลอ้ม ภกิษุตอ้งอยูใ่นหอ้งทีต่นเก็บจวีรไวห้รอืไมล่ะหัตถบาส 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ หมูบ่า้นทีจ่ดัวา่มอีปุจารเดยีวกนั ทา่นก าหนดดว้ยลอ้มรัว้ไวด้ว้ยกัน, ทีจั่ดวา่ มอีปุจารแยกกนั ทา่น 

ก าหนดดว้ยไมม่รีัว้ลอ้ม (ปรกฺิขตฺิโตต.ิ.. เอตฺตาวตา เอกกลุคามสฺส เอกปูจารตา ทสฺสติา. ฯเปฯ 

อปรกฺิขตฺิโตต ิอมินิา ตสฺเสว คามสฺส นานูปจารตา ทสฺสติา - ว.ิอ. ๒/๔๗๘/๑๕๗) 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๑๔ } 



๑๕ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๑.จรีวรรค ๒.อทุโทสติสกิขาบท บทภาชนยี ์

[๔๘๒] โรงเก็บของ ของตระกลูหนึง่ลอ้มรัว้ไวด้ว้ยกัน มหีอ้งใหญห่อ้งเล็ก 

หลายหอ้ง ภกิษุตอ้งอยูใ่นโรงเก็บของทีต่นเก็บจวีรไว ้

  โรงเก็บของไมม่รัีว้ลอ้ม ภกิษุตอ้งอยูใ่นหอ้งเก็บของทีต่นเก็บจวีรไวห้รอืไมล่ะ 

หัตถบาส 

  [๔๘๓] โรงเก็บของ ของตา่งตระกลูและลอ้มรัว้ไวด้ว้ยกัน มหีอ้งใหญห่อ้ง 

เล็กหลายหอ้ง ภกิษุตอ้งอยูใ่นหอ้งทีต่นเก็บจวีรไวห้รอืทีร่มิประต ูหรอืไมล่ะหตัถบาส 

  โรงเก็บของไมม่รัีว้ลอ้ม ภกิษุตอ้งอยูใ่นหอ้งทีต่นเก็บจวีรไวห้รอืไมล่ะหัตถบาส 

  [๔๘๔] ป้อม ของตระกลูหนึง่ ภกิษุตอ้งอยูภ่ายในป้อมทีต่นเก็บจวีรไว ้

  ป้อมของตา่งตระกลู มหีอ้งใหญห่อ้งเล็กหลายหอ้ง ภกิษุตอ้งอยูใ่นหอ้งทีต่น 

เก็บจวีรไวห้รอืทีร่มิประตหูรอืไมล่ะหตัถบาส 

  [๔๘๕] เรอืนยอดเดยีว ของตระกลูหนึง่ ภกิษุตอ้งอยูภ่ายในเรอืนยอดเดยีว 

ทีต่นเก็บจวีรไว ้

  เรอืนยอดเดยีวของตา่งตระกลู มหีอ้งใหญห่อ้งเล็กหลายหอ้ง ภกิษุตอ้งอยูใ่น 

หอ้งทีต่นเก็บจวีรไวห้รอืทีร่มิประต ูหรอืไมล่ะหัตถบาส 

  [๔๘๖] ปราสาท ของตระกลูหนึง่ ภกิษุตอ้งอยูใ่นปราสาททีต่นเก็บจวีรไว ้

  ปราสาทของตา่งตระกลู มหีอ้งใหญห่อ้งเล็กหลายหอ้ง ภกิษุตอ้งอยูใ่นหอ้งที่ 

ตนเก็บจวีรไวห้รอืทีร่มิประต ูหรอืไมล่ะหตัถบาส 

  [๔๘๗] เรอืนโลน้ ของตระกลูหนึง่ ภกิษุตอ้งอยูภ่ายในเรอืนโลน้ทีต่นเก็บ 

จวีรไว ้

  เรอืนโลน้ของตา่งตระกลู มหีอ้งใหญห่อ้งเล็กหลายหอ้ง ภกิษุตอ้งอยูใ่นหอ้งที่ 

ตนเก็บจวีรไวห้รอืทีร่มิประต ูหรอืไมล่ะหตัถบาส 

  [๔๘๘] เรอื ของตระกลูหนึง่ ภกิษุตอ้งอยูภ่ายในเรอืทีต่นเก็บจวีรไว ้

  เรอืของตา่งตระกลู มหีอ้งใหญห่อ้งเล็กหลายหอ้ง ภกิษุตอ้งอยูใ่นหอ้งทีต่น 

เก็บจวีรไวห้รอืทีร่มิประต ูหรอืไมล่ะหตัถบาส 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๑๕ } 



๑๖ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๑.จรีวรรค ๒.อทุโทสติสกิขาบท บทภาชนยี ์

[๔๘๙] หมูเ่กวยีน ของตระกลูหนึง่ ภกิษุตอ้งไมล่ะอัพภันดร๑ ดา้นหนา้ 

หรอืดา้นหลัง ขา้งละ ๗ อัพภันดร ดา้นขา้งดา้นละ ๑ อัพภันดร 

  หมูเ่กวยีนของตา่งตระกลู ภกิษุเก็บจวีรไวใ้นหมูเ่กวยีน ตอ้งไมล่ะหัตถบาส 

  [๔๙๐] นา ของตระกลูหนึง่และลอ้มรัว้ไวด้ว้ยกัน ภกิษุตอ้งอยูภ่ายในนาที ่

ตนเก็บจวีรไว ้นาไมม่รัีว้ลอ้ม ภกิษุตอ้งไมล่ะหตัถบาส 

  นาของตา่งตระกลูและลอ้มรัว้ไวด้ว้ยกัน ภกิษุเก็บจวีรไวภ้ายในนา ตอ้งอยูท่ีร่มิ 

ประตหูรอืไมล่ะหัตถบาส นาทีไ่มม่รัีว้ลอ้ม ตอ้งไมล่ะหัตถบาส 

  [๔๙๑] ลานนวดขา้ว ของตระกลูหนึง่และลอ้มรัว้ไวด้ว้ยกัน ภกิษุตอ้งอยู ่

ภายในลานนวดขา้วทีต่นเก็บจวีรไว ้ลานนวดขา้วของตระกลูหนึง่ไมม่รัีว้ลอ้ม ตอ้งไม่ 

ละหัตถบาส 

  ลานนวดขา้วของตา่งตระกลูและลอ้มรัว้ไวด้ว้ยกัน ภกิษุเก็บจวีรไวภ้ายในลาน 

นวดขา้ว ตอ้งอยูท่ีร่มิประต ูหรอืไมล่ะหตัถบาส ลานนวดขา้วของตา่งตระกลูไมม่รัีว้ 

ลอ้ม ตอ้งไมล่ะหัตถบาส 

  [๔๙๒] สวน ของตระกลูหนึง่และลอ้มรัว้ไวด้ว้ยกัน ภกิษุเก็บจวีรไวภ้ายในสวน 

ตอ้งอยูภ่ายในสวน สวนทีไ่มม่รัีว้ลอ้ม ตอ้งไมล่ะหัตถบาส 

  สวนของตา่งตระกลูและลอ้มรัว้ไวด้ว้ยกัน ภกิษุเก็บจวีรไวภ้ายในสวน ตอ้งอยู่ 

ทีร่มิประต ูหรอืไมล่ะหตัถบาส สวนทีไ่มม่รัีว้ลอ้ม ตอ้งไมล่ะหัตถบาส 

  [๔๙๓] วหิาร ของตระกลูหนึง่และลอ้มรัว้ไวด้ว้ยกัน ภกิษุเก็บจวีรไวใ้นวหิาร 

ตอ้งอยูภ่ายในวหิาร วหิารของตระกลูหนึง่ไมม่รัีว้ลอ้ม ตอ้งอยูใ่นวหิารทีต่นเก็บจวีร 

ไวห้รอืไมล่ะหัตถบาส 

  วหิารของตา่งตระกลูและลอ้มรัว้ไวด้ว้ยกัน ภกิษุตอ้งอยูใ่นวหิารทีต่นเก็บจวีรไว ้

หรอืทีร่มิประต ูหรอืไมล่ะหัตถบาส วหิารของตา่งตระกลูไมม่รัีว้ลอ้ม ตอ้งอยูใ่นวหิาร 

ทีต่นเก็บจวีรไว ้หรอืไมล่ะหัตถบาส 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ค าวา่ “อัพภันดร” เป็นมาตราวัดในภาษามคธ เทยีบเทา่ ๒๘ ศอก หรอื ๗ วา (เอต  อพฺภนฺตร  

   อฏฺฐวสีตหิตฺถ  โหต ิ- ว.ิอ. ๒/๔๘๙/๑๕๙) 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๑๖ } 



๑๗ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๑.จรีวรรค ๒.อทุโทสติสกิขาบท บทภาชนยี ์

[๔๙๔] โคนไม ้ของตระกลูหนึง่ ก าหนดเขตทีเ่งาแผไ่ปรอบ ๆ เวลาเทีย่งวัน 

ภกิษุเก็บจวีรภายในเขตเงา ตอ้งอยูใ่นเขตเงา 

  โคนไมข้องตา่งตระกลู ตอ้งไมล่ะหัตถบาส 

  ทีช่ ือ่วา่ทีก่ลางแจง้มอีปุจารเดยีวกนั คอื ป่าไมม่บีา้น ก าหนด ๗ อัพภันดร 

โดยรอบ เป็นอปุจารเดยีว พน้ก าหนดนัน้เป็นอปุจารแยกกัน 

นสิสคัคยิปาจติตยี ์

[๔๙๕] จวีรอยูป่ราศแลว้ ภกิษุส าคัญวา่อยูป่ราศแลว้ ตอ้งอาบัตนิสิสคัคยิ 

ปาจติตยี ์เวน้แตภ่กิษุไดรั้บสมมต ิ

  จวีรอยูป่ราศแลว้ ภกิษุไมแ่น่ใจ ตอ้งอาบัตนิสิสคัคยิปาจติตยี ์เวน้แตภ่กิษุได ้

รับสมมต ิ

  จวีรอยูป่ราศแลว้ ภกิษุส าคัญวา่ไมอ่ยูป่ราศแลว้ ตอ้งอาบัตนิสิสคัคยิปาจติตยี ์

เวน้แตภ่กิษุไดรั้บสมมต ิ

  จวีรยังไมไ่ดถ้อน ภกิษุส าคัญวา่ถอนแลว้ ตอ้งอาบัตนิสิสคัคยิปาจติตยี ์เวน้แต ่

ภกิษุไดรั้บสมมต ิ

  จวีรยังไมไ่ดส้ละให ้ภกิษุส าคัญวา่สละใหแ้ลว้ ตอ้งอาบัตนิสิสคัคยิปาจติตยี ์

เวน้แตภ่กิษุไดรั้บสมมต ิ

  จวีรยังไมส่ญูหาย ภกิษุส าคัญวา่สญูหายแลว้ ตอ้งอาบัตนิสิสคัคยิปาจติตยี ์

เวน้แตภ่กิษุไดรั้บสมมต ิ

  จวีรยังไมฉ่บิหาย ภกิษุส าคัญวา่ฉบิหายแลว้ ตอ้งอาบัตนิสิสคัคยิปาจติตยี ์

เวน้แตภ่กิษุไดรั้บสมมต ิ

  จวีรยังไมถ่กูไฟไหม ้ภกิษุส าคัญวา่ถกูไฟไหมแ้ลว้ ตอ้งอาบัตนิสิสคัคยิ 

ปาจติตยี ์เวน้แตภ่กิษุไดรั้บสมมต ิ

  จวีรยังไมถ่กูโจรชงิ ภกิษุส าคัญวา่ถกูโจรชงิไปแลว้ ตอ้งอาบัตนิสิสคัคยิปาจติตยี ์

เวน้แตภ่กิษุไดรั้บสมมต ิ

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๑๗ } 



๑๘ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๑.จรีวรรค ๒. อทุโทสติสกิขาบท อนาปัตตวิาร 

ตกิทกุกฏ 

จวีรเป็นนสิสคัคยี ์ภกิษุยังไมส่ละ ใชส้อย ตอ้งอาบตัทิกุกฏ 

จวีรไมอ่ยูป่ราศ ภกิษุส าคัญวา่อยูป่ราศแลว้ ใชส้อย ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

จวีรไมอ่ยูป่ราศ ภกิษุไมแ่น่ใจ ใชส้อย ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

จวีรไมอ่ยูป่ราศ ภกิษุส าคัญวา่ไมอ่ยูป่ราศ ใชส้อย ไมต่อ้งอาบัต ิ

อนาปตัตวิาร 

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

 [๔๙๖] ๑. ภกิษุผูถ้อนภายในอรณุ 

   ๒. ภกิษุผูส้ละใหไ้ป 

   ๓. ภกิษุผูม้จีวีรสญูหาย 

   ๔. ภกิษุผูม้จีวีรฉบิหาย 

   ๕. ภกิษุผูม้จีวีรถกูไฟไหม ้

   ๖. ภกิษุผูม้จีวีรถกูโจรชงิเอาไป 

   ๗. ภกิษุผูม้จีวีรถกูถอืเอาไปโดยวสิาสะ 

   ๘. ภกิษุไดรั้บสมมต ิ

   ๙. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๑๐. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

อทุโทสติสกิขาบทที ่๒ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๑๘ } 



๑๙ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๑.จรีวรรค ๓.ตตยิกฐนิสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

๑. จวีรวรรค 

๓. ตตยิกฐนิสกิขาบท 

วา่ดว้ยกฐนิเดาะขอ้ที ่๓ 

เร ือ่งภกิษุรบัอกาลจวีร 

[๔๙๗] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ อกาลจวีร๑ ไดเ้กดิขึน้แกภ่กิษุรปู 

หนึง่ ทา่นจะท าจวีรแตผ่า้ไมพ่อ จงึพยายามดงึผา้นัน้ใหย้ดืแลว้รดีเป็นหลายครัง้ 

พระผูม้พีระภาคเสด็จไปตามเสนาสนะ ทอดพระเนตรเห็นเธอพยายามดงึผา้นัน้ให ้

ยดืแลว้รดีเป็นหลายครัง้ จงึเสด็จเขา้ไปหาภกิษุรปูนัน้ ครัน้ถงึแลว้ตรัสถามวา่ “เธอ 

พยายามดงึผา้นัน้ใหย้ดืแลว้รดีเป็นหลายครัง้ เพือ่อะไร” 

  ภกิษุนัน้กราบทลูวา่ “ขา้พระองคไ์ดผ้า้ทีเ่ป็นอกาลจวีร ครัน้จะท าจวีรผา้ไมพ่อ 

ดังนัน้จงึพยายามดงึผา้นัน้ใหย้ดืแลว้รดีเป็นหลายครัง้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “ภกิษุ เธอมคีวามหวงัจะไดผ้า้ส าหรับท าจวีร 

อกีหรอื” 

  ภกิษุนัน้กราบทลูวา่ “มคีวามหวงั พระพทุธเจา้ขา้” 

ทรงอนญุาตอกาลจวีร 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคทรงแสดงธรรมกีถาเพราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุรับสัง่ 

กับภกิษุทัง้หลายวา่ “เราอนุญาตใหรั้บผา้ทีเ่ป็นอกาลจวีรแลว้เก็บไวโ้ดยมคีวามหวงั 

วา่จะไดผ้า้มาเพิม่” 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ อกาลจวีร หมายถงึผา้ส าหรับท าจวีรทีเ่กดิขึน้นอกฤดกูาล คอืนอกกาลทีภ่กิษุจะพงึรับผา้ผนืที ่๔ นอก 

   จากไตรจวีรเก็บไวไ้ด ้(ดเูชงิอรรถ ขอ้ ๕๐๐ หนา้ ๒๑ ในเลม่นี)้ 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๑๙ } 



๒๐ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๑.จรีวรรค ๓.ตตยิกฐนิสกิขาบท พระบัญญัต ิ

[๔๙๘] ตอ่มา ภกิษุทัง้หลายทราบวา่ พระผูม้พีระภาคทรงอนุญาตใหรั้บผา้ 

ทีเ่ป็นอกาลจวีรเก็บไวไ้ดโ้ดยมคีวามหวงัวา่จะไดผ้า้มาเพิม่ จงึรับผา้ทีเ่ป็นอกาลจวีร 

เก็บไวเ้กนิ ๑ เดอืน ผา้เหลา่นัน้ถกูมัดรวมเป็นหอ่ ๆ แขวนไวท้ีร่าว 

  ทา่นพระอานนทเ์ทีย่วไปตามเสนาสนะ เห็นผา้เหลา่นัน้ถกูมัดรวมเป็นหอ่ ๆ 

แขวนไวท้ีร่าว จงึถามภกิษุทัง้หลายวา่ “ผา้เหลา่นัน้ถกูมัดรวมเป็นหอ่ ๆ แขวนไวท้ี ่

ราว เป็นของใคร” 

  ภกิษุทัง้หลายตอบวา่ “ผา้เหลา่นีเ้ป็นอกาลจวีร พวกกระผมเก็บไวโ้ดยความ 

หวงัวา่จะไดผ้า้มาเพิม่” 

  พระอานนทถ์ามวา่ “เก็บไวน้านเทา่ไร” 

  ภกิษุทัง้หลายตอบวา่ “เก็บไวเ้กนิ ๑ เดอืน ขอรับ” 

  พระอานนทต์ าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนภกิษุทัง้หลายจงึรับผา้ทีเ่ป็น 

อกาลจวีรเก็บไวเ้กนิ ๑ เดอืนเลา่” ครัน้ทา่นต าหนภิกิษุเหลา่นัน้โดยประการตา่ง ๆ 

แลว้จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

ทรงประชุมสงฆบ์ญัญตัสิกิขาบท 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุทรง 

สอบถามภกิษุทัง้หลายวา่ “ภกิษุทัง้หลาย ทราบวา่ ภกิษุทัง้หลายรับผา้ทีเ่ป็น 

อกาลจวีรเก็บไวเ้กนิ ๑ เดอืน จรงิหรอื” ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับวา่ “จรงิ พระพทุธเจา้ขา้” 

พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ทรงต าหนวิา่ “ฯลฯ ภกิษุทัง้หลาย ไฉนโมฆบรุษุเหลา่นัน้ 

จงึรับผา้ทีเ่ป็นอกาลจวีรแลว้เก็บไวเ้กนิ ๑ เดอืนเลา่ ภกิษุทัง้หลาย การกระท าอยา่งนี้ 

มไิดท้ าคนทีย่ังไมเ่ลือ่มใสใหเ้ลือ่มใส หรอืท าคนทีเ่ลือ่มใสอยูแ่ลว้ใหเ้ลือ่มใสยิง่ขึน้ได  ้

เลย ฯลฯ” แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

พระบญัญตั ิ

[๔๙๙] เม ือ่จวีรของภกิษุส าเร็จแลว้ เม ือ่กฐนิเดาะแลว้ อกาลจวีรเกดิข ึน้ 

แกภ่กิษุ ภกิษุตอ้งการก็พงึรบัไวไ้ด ้คร ัน้รบัแลว้พงึรบีใหท้ าเป็นจวีร ถา้ผา้น ัน้ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๒๐ } 



๒๑ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๑.จรีวรรค ๓.ตตยิกฐนิสกิขาบท สกิขาบทวภิังค ์

มไีมพ่อ เมือ่มคีวามหวงัวา่จะไดผ้า้มาเพิม่ ภกิษุน ัน้พงึเก็บผา้ส าหรบัท าจวีรน ัน้ 

ไวไ้มเ่กนิ ๑ เดอืน เพือ่เพิม่ผา้ส าหรบัท าจวีรทีย่งัขาดใหค้รบ ถา้เก็บเกนิก าหนด 

น ัน้ แมม้คีวามหวงัวา่จะไดผ้า้มาเพิม่ ตอ้งอาบตันิสิสคัคยิปาจติตยี ์ 

เร ือ่งภกิษุรบัอกาลจวีร จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

[๕๐๐] ค าวา่ เมือ่จวีร...ส าเร็จแลว้ หมายความวา่ จวีรของภกิษุท าเสร็จ 

แลว้ สญูหายแลว้ ฉบิหายแลว้ ถกูไฟไหมเ้สยีแลว้ หรอืภกิษุหมดหวงัวา่จะไดผ้า้มา 

เย็บเป็นจวีร 

  ค าวา่ เมือ่กฐนิเดาะแลว้ หมายความวา่ กฐนิเดาะดว้ยมาตกิาอยา่งใดอยา่ง 

หนึง่ในมาตกิา ๘ หรอืสงฆเ์ดาะกฐนิในระหวา่ง 

  ทีช่ ือ่วา่ อกาลจวีร ไดแ้ก ่ผา้ทีเ่กดิขึน้ตลอด ๑๑ เดอืน ในเมือ่ไมไ่ดก้รานกฐนิ 

ผา้ทีเ่กดิขึน้ตลอด ๗ เดอืน ในเมือ่ไดก้รานกฐนิแลว้ แมผ้า้ทีเ่ขาถวายเจาะจงในกาล 

นีช้ ือ่วา่ อกาลจวีร๑ 

  ค าวา่ เกดิข ึน้ คอื เกดิจากสงฆ ์จากคณะ จากญาต ิจากมติร หรอืทีเ่ป็นผา้ 

บังสกุลุ หรอืทีไ่ดม้าดว้ยทรัพยข์องตน 

  ค าวา่ ตอ้งการ คอื เมือ่ตอ้งการก็รับไว ้

  ค าวา่ คร ัน้รบัแลว้พงึรบีใหท้ า คอื พงึใหท้ าเสร็จภายใน ๑๐ วนั 

  ค าวา่ ถา้ผา้น ัน้มไีมพ่อ คอื ผา้ไมเ่พยีงพอทีจ่ะท าเป็นไตรจวีรผนืใดผนืหนึง่ 

  ค าวา่ ภกิษุน ัน้พงึเก็บผา้ส าหรบัท าจวีรน ัน้ไวไ้มเ่กนิ ๑ เดอืน คอื เก็บไวไ้ด ้

๑ เดอืนเป็นอยา่งมาก 

 
 
 
 

 
 
เชงิอรรถ : 
๑   คอื (๑) ตัง้แต่ แรม ๑ ค ่า เดอืน ๑๒ ถงึขึน้ ๑๕ ค ่า เดอืน ๑๑ ของปีถัดไปส าหรับผูไ้ม่ไดก้รานกฐนิ 
   รวมเป็น ๑๑ เดอืน (๒) ตัง้แต่แรม ๑ ค ่า เดอืน ๔ ถงึ ขึน้ ๑๕ ค ่า เดอืน ๑๑ ในปีเดยีวกัน ส าหรับผูไ้ด ้
   กรานกฐนิ รวมเป็น ๗ เดอืน 
 
{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๒๑ } 



๒๒ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๑.จรีวรรค ๓.ตตยิกฐนิสกิขาบท สกิขาบทวภัิงค ์

  ค าวา่ เพือ่เพิม่ผา้ส าหรบัท าจวีรทีย่งัขาดใหค้รบ คอื เพือ่จะใหผ้า้ทีย่ังขาด 

ครบบรบิรูณ์ 

  ค าวา่ เมือ่มคีวามหวงัวา่จะไดผ้า้มาเพิม่ คอื มคีวามหวงัวา่จะไดจ้ากสงฆ ์

จากคณะ จากญาต ิจากมติร หรอืทีเ่ป็นผา้บังสกุลุ หรอืทีไ่ดม้าดว้ยทรัพยข์องตน 

จวีรทีม่คีวามหวงัวา่จะไดม้า 

  ค าวา่ ถา้เก็บเกนิก าหนดน ัน้ แมม้คีวามหวงัวา่จะไดผ้า้มาเพิม่ อธบิายวา่ 

จวีรทีห่วงัเกดิขึน้ในวนัทีจ่วีรผนืเดมิเกดิขึน้แลว้ พงึท าใหเ้สร็จใน ๑๐ วนั 

  จวีรทีห่วงัเกดิขึน้ในเมือ่จวีรผนืเดมิเกดิขึน้แลว้ได ้๒ วนั ... ในเมือ่จวีรผนืเดมิ 

เกดิขึน้แลว้ได ้๓ วนั ... ในเมือ่จวีรผนืเดมิเกดิขึน้แลว้ได ้๔ วนั ... ในเมือ่จวีรผนืเดมิ 

เกดิขึน้แลว้ได ้๕ วนั ... ในเมือ่จวีรผนืเดมิเกดิขึน้แลว้ได ้๖ วนั ... ในเมือ่จวีรผนืเดมิ 

เกดิขึน้แลว้ได ้๗ วนั ... ในเมือ่จวีรผนืเดมิเกดิขึน้แลว้ได ้๘ วนั ... ในเมือ่จวีรผนืเดมิ 

เกดิขึน้แลว้ได ้๙ วนั ... ในเมือ่จวีรผนืเดมิเกดิขึน้แลว้ได ้๑๐ วนั พงึท าใหเ้สร็จใน 

๑๐ วนั 

  จวีรทีห่วงัเกดิขึน้ในเมือ่จวีรผนืเดมิเกดิขึน้แลว้ได ้๑๑ วนั ... ในเมือ่จวีรผนืเดมิ 

เกดิขึน้แลว้ได ้๑๒ วนั ... ในเมือ่จวีรผนืเดมิเกดิขึน้แลว้ได ้๑๓ วนั ... ในเมือ่จวีรผนื 

เดมิเกดิขึน้แลว้ได ้๑๔ วนั ... ในเมือ่จวีรผนืเดมิเกดิขึน้แลว้ได ้๑๕ วนั ... ในเมือ่จวีร 

ผนืเดมิเกดิขึน้แลว้ได ้๑๖ วนั ... ในเมือ่จวีรผนืเดมิเกดิขึน้แลว้ได ้๑๗ วนั ... ในเมือ่ 

จวีรผนืเดมิเกดิขึน้แลว้ได ้๑๘ วัน ... ในเมือ่จวีรผนืเดมิเกดิขึน้แลว้ได ้๑๙ วนั ... ใน 

เมือ่จวีรผนืเดมิเกดิขึน้แลว้ได ้๒๐ วนั พงึท าใหเ้สร็จใน ๑๐ วัน 

  จวีรทีห่วงัเกดิขึน้ในเมือ่จวีรผนืเดมิเกดิขึน้แลว้ได ้๒๑ วนั พงึท าใหเ้สร็จใน ๙ วนั 

  จวีรทีห่วงัเกดิขึน้ในเมือ่จวีรผนืเดมิเกดิขึน้แลว้ได ้๒๒ วนั พงึท าใหเ้สร็จใน ๘ วนั 

  จวีรทีห่วงัเกดิขึน้ในเมือ่จวีรผนืเดมิเกดิขึน้แลว้ได ้๒๓ วนั พงึท าใหเ้สร็จใน ๗ วนั 

  จวีรทีห่วงัเกดิขึน้ในเมือ่จวีรผนืเดมิเกดิขึน้แลว้ได ้๒๔ วนั พงึท าใหเ้สร็จใน ๖ วนั 

  จวีรทีห่วงัเกดิขึน้ในเมือ่จวีรผนืเดมิเกดิขึน้แลว้ได ้๒๕ วนั พงึท าใหเ้สร็จใน ๕ วนั 

  จวีรทีห่วงัเกดิขึน้ในเมือ่จวีรผนืเดมิเกดิขึน้แลว้ได ้๒๖ วนั พงึท าใหเ้สร็จใน ๔ วนั 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๒๒ } 



๒๓ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๑.จรีวรรค ๓.ตตยิกฐนิสกิขาบท สกิขาบทวภัิงค ์

  จวีรทีห่วงัเกดิขึน้ในเมือ่จวีรผนืเดมิเกดิขึน้แลว้ได ้๒๗ วนั พงึท าใหเ้สร็จใน ๓ วนั 

  จวีรทีห่วงัเกดิขึน้ในเมือ่จวีรผนืเดมิเกดิขึน้แลว้ได ้๒๘ วนั พงึท าใหเ้สร็จใน ๒ วนั 

  จวีรทีห่วงัเกดิขึน้ในเมือ่จวีรผนืเดมิเกดิขึน้แลว้ได ้๒๙ วนั พงึท าใหเ้สร็จใน ๑ วนั 

  จวีรทีห่วงัเกดิขึน้ในเมือ่จวีรผนืเดมิเกดิขึน้แลว้ได ้๓๐ วนั พงึอธษิฐาน วกิัป 

สละใหผู้อ้ ืน่ในวนันัน้ ถา้ไมอ่ธษิฐาน ไมว่กิัปหรอืไมส่ละใหผู้อ้ ืน่ เมือ่รุง่อรณุวนัที่ ๓๑ 

จวีรเป็นนสิสคัคยี ์คอื เป็นของจ าตอ้งสละแกส่งฆ ์แกค่ณะหรอืแกบ่คุคล 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุพงึสละจวีรทีเ่ป็นนสิสคัคยีอ์ยา่งนี ้

วธิสีละจวีรทีเ่ป็นนสิสคัคยี ์

สละแกส่งฆ ์

ภกิษุรปูนัน้พงึเขา้ไปหาสงฆ ์หม่อตุตราสงคเ์ฉวยีงบา่ขา้งหนึง่ กราบเทา้ภกิษุผู ้

แกพ่รรษา น่ังกระโหยง่ประนมมอื กลา่วอยา่งนีว้า่ “ทา่นผูเ้จรญิ อกาลจวีรผนืนีข้อง 

กระผมเกนิ ๑ เดอืน เป็นนสิสคัคยี ์กระผมสละอกาลจวีรผนืนีแ้กส่งฆ”์ ครัน้สละแลว้ 

พงึแสดงอาบัต ิ

  ภกิษุผูฉ้ลาดสามารถพงึรับอาบัต ิพงึคนืจวีรทีเ่ธอสละใหด้ว้ยญัตตกิรรมวาจา 

วา่ “ทา่นผูเ้จรญิ ขอสงฆจ์งฟังขา้พเจา้ จวีรผนืนีข้องภกิษุชือ่นีเ้ป็นนสิสคัคยี ์เธอสละ 

แกส่งฆ ์ถา้สงฆพ์รอ้มกันแลว้ก็พงึใหจ้วีรผนืนีแ้กภ่กิษุชือ่นี”้ 

สละแกค่ณะ 

  ภกิษุรปูนัน้พงึเขา้ไปหาภกิษุหลายรปู หม่อตุตราสงคเ์ฉวยีงบา่ขา้งหนึง่ กราบ 

เทา้ภกิษุผูแ้กพ่รรษา น่ังกระโหยง่ประนมมอื กลา่วอยา่งนีว้า่ “ทา่นผูเ้จรญิ อกาลจวีร 

ผนืนีข้องกระผมเกนิ ๑ เดอืน เป็นนสิสคัคยี ์กระผมสละอกาลจวีรผนืนีแ้กท่า่นทัง้ 

หลาย” ครัน้สละแลว้พงึแสดงอาบัต ิ

  ภกิษุผูฉ้ลาดสามารถพงึรับอาบัต ิพงึคนืจวีรทีเ่ธอสละใหด้ว้ยกลา่ววา่ “ทา่น 

ทัง้หลายจงฟังขา้พเจา้ จวีรผนืนีข้องภกิษุชือ่นีเ้ป็นนสิสคัคยี ์เธอสละแกท่า่น 

ทัง้หลาย ถา้ทา่นทัง้หลายพรอ้มกันแลว้ก็พงึใหจ้วีรผนืนีแ้กภ่กิษุชือ่นี”้ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๒๓ } 



๒๔ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๑.จรีวรรค ๓.ตตยิกฐนิสกิขาบท บทภาชนยี ์

สละแกบ่คุคล 

ภกิษุรปูนัน้พงึเขา้ไปหาภกิษุรปูหนึง่ หม่อตุตราสงคเ์ฉวยีงบา่ขา้งหนึง่ น่ัง 

กระโหยง่ประนมมอื กลา่วอยา่งนีว้า่ “ทา่นขอรับ อกาลจวีรผนืนีข้องกระผมเกนิ ๑ 

เดอืน เป็นนสิสคัคยี ์กระผมสละอกาลจวีรผนืนีแ้กท่า่น” ครัน้สละแลว้พงึแสดง 

อาบัต ิ

  ภกิษุผูรั้บสละนัน้พงึรับอาบัตแิลว้คนืจวีรทีเ่ธอสละใหด้ว้ยกลา่ววา่ “กระผม 

คนืจวีรผนืนีใ้หแ้กท่า่น” 

  จวีรทีห่วงัเกดิขึน้ เนือ้ผา้ไมเ่หมอืนกับจวีรเดมิทีเ่กดิขึน้แลว้ และวนัคนืก็ยัง 

เหลอือยู ่เมือ่ไมต่อ้งการจะท า ก็ไมต่อ้งท า 

บทภาชนยี ์

นสิสคัคยิปาจติตยี ์

[๕๐๑] จวีรเก็บไวเ้กนิ ๑ เดอืน ภกิษุส าคัญวา่เกนิแลว้ ตอ้งอาบัตนิสิสคัคยิ 

ปาจติตยี ์

  จวีรเก็บไวเ้กนิ ๑ เดอืน ภกิษุไมแ่น่ใจ ตอ้งอาบัตนิสิสคัคยิปาจติตยี ์

  จวีรเก็บไวเ้กนิ ๑ เดอืน ภกิษุส าคัญวา่ยังไมเ่กนิ ตอ้งอาบัตนิสิสคัคยิปาจติตยี ์

  จวีรยังไมไ่ดอ้ธษิฐาน ภกิษุส าคัญวา่อธษิฐานแลว้ ตอ้งอาบัตนิสิสคัคยิปาจติตยี ์

  จวีรยังไมไ่ดว้กิัป ภกิษุส าคัญวา่วกิัปแลว้ ตอ้งอาบัตนิสิสคัคยิปาจติตยี ์

  จวีรยังไมไ่ดส้ละให ้ภกิษุส าคัญวา่สละใหแ้ลว้ ตอ้งอาบัตนิสิสคัคยิปาจติตยี ์

  จวีรยังไมส่ญูหาย ภกิษุส าคัญวา่สญูหายแลว้ ตอ้งอาบัตนิสิสคัคยิปาจติตยี ์

  จวีรยังไมฉ่บิหาย ภกิษุส าคัญวา่ฉบิหายแลว้ ตอ้งอาบัตนิสิสคัคยิปาจติตยี ์

  จวีรยังไมถ่กูไฟไหม ้ภกิษุส าคัญวา่ถกูไฟไหมแ้ลว้ ตอ้งอาบัตนิสิสคัคยิปาจติตยี ์

  จวีรยังไมถ่กูโจรชงิ ภกิษุส าคัญวา่ถกูโจรชงิแลว้ ตอ้งอาบัตนิสิสคัคยิปาจติตยี ์

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๒๔ } 



๒๕ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๑.จรีวรรค ๓.ตตยิกฐนิสกิขาบท อนาปัตตวิาร 

ตกิทกุกฏ 

  จวีรเป็นนสิสคัคยี ์ภกิษุไมส่ละ ใชส้อย ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  จวีรยังไมเ่กนิ ๑ เดอืน ภกิษุส าคัญวา่เกนิแลว้ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  จวีรทีย่ังไมเ่กนิ ๑ เดอืน ภกิษุไมแ่น่ใจ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  จวีรยังไมเ่กนิ ๑ เดอืน ภกิษุส าคัญวา่ยังไมเ่กนิ ไมต่อ้งอาบัต ิ

อนาปตัตวิาร 

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

  [๕๐๒] ๑. ภกิษุอธษิฐานภายใน ๑ เดอืน 

   ๒. ภกิษุผูว้กิัปไว ้

   ๓. ภกิษุผูส้ละใหไ้ป 

   ๔. ภกิษุผูม้จีวีรสญูหาย 

   ๕. ภกิษุผูม้จีวีรฉบิหาย 

   ๖. ภกิษุผูม้จีวีรถกูไฟไหม ้

   ๗. ภกิษุผูม้จีวีรถกูโจรชงิเอาไป 

   ๘. ภกิษุผูม้จีวีรถกูถอืเอาไปโดยวสิาสะ 

   ๙. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๑๐. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

ตตยิกฐนิสกิขาบทที ่๓ จบ 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๒๕ } 



๒๖ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๑.จรีวรรค ๔.ปรุาณจวีรสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

๑. จวีรวรรค 

๔. ปรุาณจวีรสกิขาบท 

วา่ดว้ยการใหซ้กัจวีรเกา่ 

เร ือ่งพระอทุายกีบัอดตีภรรยา 

[๕๐๓] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ อดตีภรรยาของทา่นพระอทุายบีวช 

อยูใ่นส านักภกิษุณี นางมาหาทา่นพระอทุายอียูเ่สมอ แมท้า่นพระอทุายก็ีไปหา 

นางอยูเ่สมอ ก็ในสมัยนัน้ ทา่นพระอทุายกีระท าภัตกจิในทีอ่ยูข่องนาง 

  เชา้วนัหนึง่ ทา่นพระอทุายคีรองอันตรวาสกถอืบาตรและจวีรไปหานางถงึทีอ่ยู ่

เมือ่เขา้ไปถงึแลว้ก็น่ังบนอาสนะเปิดองคชาตตอ่หนา้ภกิษุณีนัน้ แมภ้กิษุณีนัน้ก็น่ังบน 

อาสนะเปิดองคก์ าเนดิตอ่หนา้ทา่นพระอทุายเีชน่กัน ทา่นพระอทุายเีกดิความ 

ก าหนัดเพง่มององคก์ าเนดิของนาง น ้าอสจุขิองทา่นพระอทุายนัีน้เคลือ่น ครัน้แลว้ 

ทา่นพระอทุายจีงึกลา่วกับภกิษุณีนัน้ดังนีว้า่ “นอ้งหญงิ เธอจงไปหาน ้ามา ฉันจะ 

ซกัอันตรวาสก” 

  นางตอบวา่ “โปรดสง่มาเถดิ ดฉัินจะซกัให”้ 

  ครัน้แลว้นางใชป้ากดดูอสจุสิว่นหนึง่ และสอดอสจุอิกีสว่นหนึง่เขา้ในองค ์

ก าเนดิ เพราะเหตนัุน้นางจงึไดต้ัง้ครรภ ์

  พวกภกิษุณีพดูวา่ “ภกิษุณีนัน้ไมไ่ดป้ระพฤตพิรหมจรรยจ์งึตัง้ครรภ”์ 

  นางตอบวา่ “แมเ่จา้ ไมใ่ชว่า่ดฉัินไมไ่ดป้ระพฤตพิรหมจรรย”์ แลว้บอกเรือ่ง 

นัน้ใหภ้กิษุณีทัง้หลายทราบ 

  พวกภกิษุณีพากันต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนทา่นพระอทุายจีงึให ้

ภกิษุณีซกัจวีรเกา่ใหเ้ลา่” แลว้น าเรือ่งนีไ้ปบอกใหภ้กิษุทัง้หลายทราบ 

  บรรดาภกิษุผูม้ักนอ้ย ฯลฯ พากันต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉน 

ทา่นพระอทุายจีงึใหภ้กิษุณีซกัจวีรเกา่ใหเ้ลา่” ครัน้ภกิษุเหลา่นัน้ต าหนพิระอทุาย ี

โดยประการ ตา่ง ๆ แลว้จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๒๖ } 



๒๗ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๑.จรีวรรค ๔.ปรุาณจวีรสกิขาบท สกิขาบทวภัิงค ์

ทรงประชุมสงฆบ์ญัญตัสิกิขาบท 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุทรง 

สอบถามทา่นพระอทุายวีา่ “อทุาย ีทราบวา่ เธอใชภ้กิษุณีซกัจวีรเกา่ จรงิหรอื” 

พระอทุายทีลูรับวา่ “จรงิ พระพทุธเจา้ขา้” พระพทุธองคท์รงถามวา่ “อทุาย ีนางเป็น 

ญาตขิองเธอหรอืไมใ่ชญ่าต”ิ พระอทุายทีลูตอบวา่ “ไมใ่ชญ่าต ิพระพทุธเจา้ขา้” 

พระผูม้พีระภาคทรงต าหนวิา่ “โมฆบรุษุ ชายผูไ้มใ่ชญ่าตยิอ่มไมรู่ค้วามเหมาะสม 

หรอืไมเ่หมาะสม ความน่าเลือ่มใสหรอืไมน่่าเลือ่มใสของหญงิผูไ้มใ่ชญ่าต ิโมฆบรุษุ 

เธอนัน้๑ ใชภ้กิษุณีผูท้ีไ่มใ่ชญ่าตใิหซ้กัจวีรเกา่ โมฆบรุษุ การกระท าอยา่งนี ้มไิดท้ า 

คนทีย่ังไมเ่ลือ่มใสใหเ้ลือ่มใส หรอืท าคนทีเ่ลือ่มใสอยูแ่ลว้ใหเ้ลือ่มใสยิง่ขึน้ไดเ้ลย ฯลฯ” 

แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

พระบญัญตั ิ

[๕๐๔] ก็ ภกิษุใดใชภ้กิษุณีผูไ้มใ่ชญ่าตใิหซ้กั ใหย้อ้ม หรอืใหท้บุจวีรเกา่ 

ตอ้งอาบตันิสิสคัคยิปาจติตยี ์

เร ือ่งพระอทุายกีบัอดตีภรรยา จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

[๕๐๕] ค าวา่ ก็...ใด คอื ผูใ้ด ผูเ้ชน่ใด ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสวา่ ก็...ใด 

  ค าวา่ ภกิษุ มอีธบิายวา่ ชือ่วา่ภกิษุ เพราะเป็นผูข้อ ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระ 

ภาคทรงประสงคเ์อาวา่ ภกิษุ ในความหมายนี้ 

  ทีช่ ือ่วา่ ผูไ้มใ่ชญ่าต ิคอื ไมใ่ชค่นทีเ่กีย่วเนือ่งกันทางมารดาหรอืทางบดิา 

ตลอดเจ็ดชัว่คน๒ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ตตฺถ เธอน ัน้ นีเ้ป็น ปจฺจตฺตกตฺวตฺถ หรอื กรณกตฺวตฺถ คอืมอีรรถเป็นปฐมาวภิัตต ิหรอืตตยิาวภิัตต ิ(ตตฺถ 

   นาม ตฺวนฺต ิโส นาม ตฺว , ตาย นาม ตฺวนฺต ิวา อตฺโถ - วมิต.ิ ฏกีา ๑/๕๐๓-๕/๔๑๗ แปลว่า เธอนัน้ 

   หรอืภกิษุณีนัน้ ก็ได)้ 

๒ เจ็ดชัว่คน คอืวงศส์กลุทีส่บืสายโลหติกันมา นับตัง้แตตั่วภกิษุขึน้ไป ๓ ชัน้ คอืชัน้พอ่ ชัน้ปู่  และชัน้ทวด 

   กับนับจากตัวภกิษุลงมาอกี ๓ ชัน้ คอืชัน้ลกู ชัน้หลาน และชัน้เหลน รวมเป็นเจ็ดชัว่คน (ว.ิอ. ๒/๕๐๓-๕/ 

   ๑๖๕-๑๖๖) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๒๗ } 



๒๘ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๑.จรีวรรค ๔.ปรุาณจวีรสกิขาบท สกิขาบทวภัิงค ์

ทีช่ ือ่วา่ ภกิษุณี ไดแ้ก ่มาตคุามทีอ่ปุสมบทในสงฆ ์๒ ฝ่าย 

  ทีช่ ือ่วา่ จวีรเกา่ ไดแ้ก ่ผา้ทีนุ่่งแลว้แมเ้พยีง ๑ ครัง้ ผา้ทีห่ม่แลว้แมเ้พยีง ๑ 

ครัง้ 

  ภกิษุสัง่วา่ “จงซกั” ตอ้งอาบัตทิกุกฏ จวีรทีภ่กิษุณีซกัแลว้เป็นนสิสคัคยี ์

  ภกิษุสัง่วา่ “จงยอ้ม” ตอ้งอาบัตทิกุกฏ จวีรทีภ่กิษุณียอ้มแลว้เป็นนสิสคัคยี ์

  ภกิษุสัง่วา่ “จงทบุ” ตอ้งอาบัตทิกุกฏ เมือ่ภกิษุณีใชม้อืหรอืตะลมุพกุทบุเพยีง 

๑ ครัง้ จวีรเป็นนสิสคัคยี ์คอืเป็นของจ าตอ้งสละแกส่งฆ ์แกค่ณะหรอืแกบ่คุคล 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุพงึสละจวีรทีเ่ป็นนสิสคัคยีอ์ยา่งนี ้

วธิสีละจวีรทีเ่ป็นนสิสคัคยี ์

สละแกส่งฆ ์

  ภกิษุรปูนัน้พงึเขา้ไปหาสงฆ ์หม่อตุตราสงคเ์ฉวยีงบา่ขา้งหนึง่ กราบเทา้ภกิษุ 

ผูแ้กพ่รรษา น่ังกระโหยง่ประนมมอื กลา่วอยา่งนีว้า่ “ทา่นผูเ้จรญิ จวีรเกา่ผนืนี ้

กระผมใชภ้กิษุณีผูไ้มใ่ชญ่าตใิหซ้กั เป็นนสิสคัคยี ์กระผมสละจวีรผนืนีแ้กส่งฆ”์ ครัน้ 

สละแลว้พงึแสดงอาบัต ิ

  ภกิษุผูฉ้ลาดสามารถพงึรับอาบัต ิพงึคนืจวีรทีเ่ธอสละใหด้ว้ยญัตตกิรรมวาจา 

วา่ “ทา่นผูเ้จรญิ ขอสงฆจ์งฟังขา้พเจา้ จวีรผนืนีข้องภกิษุชือ่นีเ้ป็นนสิสคัคยี ์เธอสละ 

แกส่งฆ ์ถา้สงฆพ์รอ้มกันแลว้ก็พงึใหจ้วีรผนืนีแ้กภ่กิษุชือ่นี”้ 

สละแกค่ณะ 

ภกิษุรปูนัน้พงึเขา้ไปหาภกิษุหลายรปู หม่อตุตราสงคเ์ฉวยีงบา่ขา้งหนึง่ กราบ 

เทา้ภกิษุผูแ้กพ่รรษา น่ังกระโหยง่ประนมมอื กลา่วอยา่งนีว้า่ “ทา่นผูเ้จรญิ จวีรเกา่ 

ผนืนีก้ระผมใชภ้กิษุณีผูไ้มใ่ชญ่าตใิหซ้กั เป็นนสิสคัคยี ์กระผมสละจวีรเกา่ผนืนีแ้ก ่

ทา่นทัง้หลาย” ครัน้สละแลว้พงึแสดงอาบัต ิ

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๒๘ } 



๒๙ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๑.จรีวรรค ๔.ปรุาณจวีรสกิขาบท บทภาชนยี ์

ภกิษุผูฉ้ลาดสามารถพงึรับอาบัต ิพงึคนืจวีรทีเ่ธอสละใหด้ว้ยกลา่ววา่ “ทา่น 

ทัง้หลายจงฟังขา้พเจา้ จวีรเกา่ผนืนีข้องภกิษุชือ่นีเ้ป็นนสิสคัคยี ์เธอสละแกท่า่น 

ทัง้หลาย ถา้ทา่นทัง้หลายพรอ้มกันแลว้ก็พงึใหจ้วีรผนืนีแ้กภ่กิษุชือ่นี”้ 

สละแกบ่คุคล 

ภกิษุรปูนัน้พงึเขา้ไปหาภกิษุรปูหนึง่ หม่อตุตราสงคเ์ฉวยีงบา่ขา้งหนึง่ น่ังกระโหยง่ 

ประนมมอื กลา่วอยา่งนีว้า่ “ทา่นขอรับ จวีรเกา่ผนืนี้กระผมใชภ้กิษุณีผูไ้มใ่ชญ่าตใิห ้

ซกั เป็นนสิสคัคยี ์กระผมสละจวีรผนืนีแ้กท่า่น” ครัน้สละแลว้พงึแสดงอาบัต ิ

  ภกิษุผูรั้บสละนัน้พงึรับอาบัตแิลว้คนืจวีรทีเ่ธอสละใหด้ว้ยกลา่ววา่ “กระผมคนื 

จวีรเกา่ผนืนีใ้หแ้กท่า่น” 

บทภาชนยี ์

ส าคญัวา่ไมใ่ชญ่าต ิจตกุกะที ่๑ 

[๕๐๖] ภกิษุณีทีไ่มใ่ชญ่าต ิภกิษุส าคัญวา่ไมใ่ชญ่าต ิใชใ้หซ้กัจวีรเกา่ ตอ้ง 

อาบัตนิสิสคัคยิปาจติตยี ์

  ภกิษุณีทีไ่มใ่ชญ่าต ิภกิษุส าคัญวา่ไมใ่ชญ่าต ิใชใ้หซ้กั ใชใ้หย้อ้มจวีรเกา่ ตอ้ง 

อาบัตทิกุกฏกับอาบัตนิสิสคัคยิปาจติตยี ์

  ภกิษุณีทีไ่มใ่ชญ่าต ิภกิษุส าคัญวา่ไมใ่ชญ่าต ิใชใ้หซ้กั ใชใ้หท้บุจวีรเกา่ ตอ้ง 

อาบัตทิกุกฏกับอาบัตนิสิสคัคยิปาจติตยี ์

  ภกิษุณีทีไ่มใ่ชญ่าต ิภกิษุส าคัญวา่ไมใ่ชญ่าต ิใชใ้หซ้กั ใชใ้หย้อ้ม ใชใ้หท้บุจวีร 

เกา่ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ๒ ตวั กับอาบัตนิสิสคัคยิปาจติตยี ์

ส าคญัวา่ไมใ่ชญ่าต ิจตกุกะที ่๒ 

  ภกิษุณีทีไ่มใ่ชญ่าต ิภกิษุส าคัญวา่ไมใ่ชญ่าต ิใชใ้หย้อ้มจวีรเกา่ ตอ้งอาบัต ิ

นสิสคัคยิปาจติตยี ์

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๒๙ } 



๓๐ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๑.จรีวรรค ๔.ปรุาณจวีรสกิขาบท บทภาชนยี ์

  ภกิษุณีทีไ่มใ่ชญ่าต ิภกิษุส าคัญวา่ไมใ่ชญ่าต ิใชใ้หย้อ้ม ใชใ้หท้บุจวีรเกา่ ตอ้ง 

อาบัตทิกุกฏกับอาบัตนิสิสคัคยิปาจติตยี ์

  ภกิษุณีทีไ่มใ่ชญ่าต ิภกิษุส าคัญวา่ไมใ่ชญ่าต ิใชใ้หย้อ้ม ใชใ้หซ้กัจวีรเกา่ ตอ้ง 

อาบัตทิกุกฏกับอาบัตนิสิสคัคยิปาจติตยี ์

  ภกิษุณีทีไ่มใ่ชญ่าต ิภกิษุส าคัญวา่ไมใ่ชญ่าต ิใชใ้หย้อ้ม ใชใ้หท้บุ ใชใ้หซ้กั 

จวีรเกา่ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ๒ ตัว กับอาบัตนิสิสคัคยิปาจติตยี ์

ส าคญัวา่ไมใ่ชญ่าต ิจตกุกะที ่๓ 

  ภกิษุณีทีไ่มใ่ชญ่าต ิภกิษุส าคัญวา่ไมใ่ชญ่าต ิใชใ้หท้บุจวีรเกา่ ตอ้งอาบัต ิ

นสิสคัคยิปาจติตยี ์

  ภกิษุณีทีไ่มใ่ชญ่าต ิภกิษุส าคัญวา่ไมใ่ชญ่าต ิใชใ้หท้บุ ใชใ้หซ้กัจวีรเกา่ ตอ้ง 

อาบัตทิกุกฏกับอาบัตนิสิสคัคยิปาจติตยี ์

  ภกิษุณีทีไ่มใ่ชญ่าต ิภกิษุส าคัญวา่ไมใ่ชญ่าต ิใชใ้หท้บุ ใชใ้หย้อ้มจวีรเกา่ ตอ้ง 

อาบัตทิกุกฏกับอาบัตนิสิสคัคยิปาจติตยี ์

  ภกิษุณีทีไ่มใ่ชญ่าต ิภกิษุส าคัญวา่ไมใ่ชญ่าต ิใชใ้หท้บุ ใชใ้หซ้กั ใชใ้หย้อ้มจวีร 

เกา่ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ๒ ตวั กับอาบัตนิสิสคัคยิปาจติตยี ์

  ภกิษุณีทีไ่มใ่ชญ่าต ิภกิษุไมแ่น่ใจ ฯลฯ 

  ภกิษุณีทีไ่มใ่ชญ่าต ิภกิษุส าคัญวา่เป็นญาต ิฯลฯ 

ทกุกฏ 

  ภกิษุใชภ้กิษุณีใหซ้กัจวีรเกา่ของภกิษุรปูอืน่ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ภกิษุใชภ้กิษุณีใหซ้กัผา้ปน่ัูงและผา้ปนูอน ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ภกิษุใชภ้กิษุณีผูอ้ปุสมบทในสงฆฝ่์ายเดยีวใหซ้กั ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ภกิษุณีทีเ่ป็นญาต ิภกิษุส าคัญวา่ไมใ่ชญ่าต ิตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๓๐ } 



๓๑ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๑.จรีวรรค ๔.ปรุาณจวีรสกิขาบท อนาปัตตวิาร 

  ภกิษุณีทีเ่ป็นญาต ิภกิษุไมแ่น่ใจ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ภกิษุณีทีเ่ป็นญาต ิภกิษุส าคัญวา่เป็นญาต ิไมต่อ้งอาบัต ิ

อนาปตัตวิาร 

  ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

  [๕๐๗] ๑. ภกิษุผูเ้ป็นเจา้ของจวีรทีภ่กิษุณีผูเ้ป็นญาตซิกัใหเ้อง โดยมภีกิษุณี 

          สหายผูไ้มใ่ชญ่าตคิอยชว่ยเหลอื 

   ๒. ภกิษุไมไ่ดใ้ช ้ภกิษุณีไมใ่ชญ่าตซิกัใหเ้อง 

   ๓. ภกิษุใชซ้กัจวีรทีย่ังไมไ่ดใ้ชส้อย 

   ๔. ภกิษุใชภ้กิษุณีผูไ้มใ่ชญ่าตใิหซ้กับรขิารอยา่งอืน่ นอกจากจวีร 

   ๕. ภกิษุใชส้กิขมานาใหซ้กั 

   ๖. ภกิษุใชส้ามเณรใีหซ้กั 

   ๗. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๘. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

ปรุาณจวีรสกิขาบทที ่๔ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๓๑ } 



๓๒ 

 

 
พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๑.จรีวรรค ๕.จวีรปฏคิคหณสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

๑.จวีรวรรค 

๕.จวีรปฏคิคหณสกิขาบท 

วา่ดว้ยการรบัจวีร 

เร ือ่งภกิษุณีอบุลวรรณา 

[๕๐๘] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเวฬวุนั สถานที่ 

ใหเ้หยือ่กระแต เขตกรงุราชคฤห ์ครัง้นัน้ ภกิษุณีอบุลวรรณาพักอยู ่ณ กรงุสาวตัถี 

เวลาเชา้ ภกิษุณีอบุลวรรณาครองอันตรวาสกถอืบาตรและจวีร๑ เขา้ไปบณิฑบาต 

ในกรงุสาวตัถ ีกลับจากบณิฑบาตหลังจากฉันเสร็จแลว้ เขา้ไปยังป่าอันธวันเพือ่ 

พักผอ่นกลางวนั น่ังทีโ่คนไมต้น้หนึง่ 

  สมัยนัน้ พวกโจรขโมยแมโ่คมาฆา่แลว้ถอืเอาเนือ้เขา้ป่าอันธวนั หัวหนา้โจร 

มองเห็นภกิษุณีอบุลวรรณาน่ังพักกลางวนั ครัน้เห็นแลว้จงึคดิวา่ “หากพวกลกูนอ้ง 

เราพบเขา้ จะประทษุรา้ยนาง” จงึเลีย่งเดนิไปทางอืน่ เมือ่ป้ิงเนือ้สกุ หัวหนา้โจร 

เลอืกเนือ้ด ีๆ เอาใบไมห้อ่แขวนไวท้ีต่น้ไมใ้กลภ้กิษุณีแลว้กลา่ววา่ “เนือ้หอ่นีเ้รา 

ใหแ้ลว้ สมณะหรอืพราหมณ์เห็นแลว้จงถอืเอาไปเถดิ” 

  ภกิษุณีออกจากสมาธ ิไดย้นิค าทีห่ัวหนา้โจรพดู จงึถอืเอาเนือ้ไปทีพั่ก ครัน้ 

ราตรผีา่นไป นางจัดเนือ้ช ิน้นัน้ใหเ้รยีบรอ้ยแลว้ใชอ้ตุตราสงคห์อ่เหาะไปยังพระเวฬวุัน 

วหิาร 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ค าวา่ “ครองอันตรวาสกถอืบาตรและจวีร” นี ้มใิชว่า่ กอ่นหนา้นีภ้กิษุณีมไิดนุ่้งอันตรวาสก มใิชว่า่ ทา่น 

   ถอืบาตรและจวีรไปโดยเปลอืยกายสว่นบน ค าวา่ “ครองอันตรวาสก” หมายถงึทา่นผลัดเปลีย่นสบง 

   หรอืขยับสบงทีนุ่่งอยูใ่หก้ระชบั ค าวา่ “ถอืบาตรและจวีร” คอื ถอืบาตรดว้ยมอื ถอืจวีรดว้ยกาย หมาย 

   ความว่า “หม่จวีรอุม้บาตร” น่ันเอง (นวิาเสตฺวาต ิปรทิหตฺิวา, วหิารนวิาสนปรวิตฺตนวเสเนต  เวทติพฺพ . 

   น ห ิเต ตโต ปพฺุเพ อนวิตฺถา อเหสุ . ปตฺตจวีรมาทายาต ิปตฺต  หตฺเถห,ิ จวีร  กาเยน อาทยิตฺิวา, 

   สมฺปฏจฺิฉาเทตฺวา ธาเรตฺวาต ิอตฺโถ- ว.ิ อ. ๑/๑๖/๑๘๐, วหิารนวิาสนปรวิตฺตนวเสน นวิาสน  ทฬฺห  

   นวิาเสตฺวา. ... จวีร  ปารุปิตฺวา ปตฺต  หตฺเถน คเหตฺวา - อทุาน. อ. ๖๕) 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๓๒ } 



๓๓ 

 

  พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๑.จรีวรรค ๕.จวีรปฏคิคหณสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

  เชา้วนันัน้ พระผูม้พีระภาคเสด็จไปบณิฑบาตในหมูบ่า้น เหลอืทา่นพระอทุาย ี

อยูเ่ฝ้าพระวหิาร ภกิษุณีอบุลวรรณาเขา้ไปหาแลว้ถามวา่ “ทา่นผูเ้จรญิ พระผูม้ ี

พระภาคพทุธเจา้ประทับอยูท่ีไ่หน” 

  ทา่นพระอทุายตีอบวา่ “พระผูม้พีระภาคเสด็จไปบณิฑบาตในหมูบ่า้น” 

  ภกิษุณีกลา่ววา่ “โปรดถวายเนือ้ช ิน้นีแ้ดพ่ระผูม้พีระภาค” 

  ทา่นพระอทุายกีลา่ววา่ “นอ้งหญงิ พระผูม้พีระภาคจะทรงอิม่หน าดว้ยเนือ้ที ่

ถวาย ถา้เธอถวายอันตรวาสกแกอ่าตมา อาตมาก็จะอิม่หน าดว้ยอันตรวาสกเชน่กัน” 

  ภกิษุณีกลา่ววา่ “พระคณุเจา้ ความจรงิ ดฉัินเป็นมาตคุามหาลาภไดย้าก 

ทัง้ผา้ผนืนีก็้เป็นจวีรผนืสดุทา้ยทีจ่ะครบ ๕ ผนื๑ ดฉัินถวายไมไ่ด”้ 

  ทา่นพระอทุายกีลา่ววา่ “นอ้งหญงิ เปรยีบเหมอืนบรุษุใหช้า้งแลว้ก็ควรสละ 

สปัคับส าหรับชา้งดว้ย เธอก็เหมอืนกัน ถวายชิน้เนื้อแดพ่ระผูม้พีระภาคแลว้ก็จงสละ 

อันตรวาสกแกอ่าตมาเถดิ” 

  ครัน้ถกูทา่นพระอทุายพีดูรบเรา้ นางจงึถวายอันตรวาสกแลว้กลับทีพั่ก 

  พวกภกิษุณีผูค้อยรับบาตรและจวีรถามนางวา่ “อันตรวาสกของคณุแมอ่ยูท่ี ่

ไหน” 

  นางจงึบอกเรือ่งนัน้ใหท้ราบ 

  ภกิษุณีทัง้หลายจงึต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนทา่นพระอทุายจีงึรับ 

จวีรจากมอืภกิษุณีเลา่ มาตคุามมลีาภนอ้ย” แลว้บอกเรือ่งนีใ้หภ้กิษุทัง้หลายทราบ 

  บรรดาภกิษุผูม้ักนอ้ย ฯลฯ พากันต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉน 

ทา่นพระอทุายจีงึรับจวีรจากมอืภกิษุณีเลา่” ครัน้ภกิษุเหลา่นัน้ต าหนทิา่นพระอทุาย ี

โดยประการตา่ง ๆ แลว้จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ภกิษุณีใชผ้า้กาสายะ ๕ ผนื คอื (๑) สังฆาฏ ิผา้หม่ซอ้นนอก (๒) อตุตราสงค ์ผา้หม่ (๓) อันตรวาสก ผา้นุ่ง 

  (๔) อทุกสาฏกิา ผา้อาบน ้า (๕) สังกัจจกิา ผา้รัดถัน (กงฺขา.อ. ๓๗๕) 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๓๓ } 



๓๔ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๑.จรีวรรค ๕.จวีรปฏคิคหณสกิขาบท พระบัญญัต ิ

ทรงประชุมสงฆบ์ญัญตัสิกิขาบท 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุทรง 

สอบถามทา่นพระอทุายวีา่ “อทุาย ีทราบวา่ เธอรับจวีรจากมอืภกิษุณี จรงิหรอื” 

ทา่นพระอทุายทีลูรับวา่ “จรงิ พระพทุธเจา้” พระพทุธองคต์รัสถามวา่ “อทุาย ี

นางเป็นญาตขิองเธอหรอืไมใ่ชญ่าต”ิ พระอทุายทีลูรับวา่ “ไมใ่ชญ่าต ิพระพทุธเจา้ขา้” 

พระพทุธองคต์รัสวา่ “โมฆบรุษุ บรุษุผูไ้มใ่ชญ่าตยิอ่มไมรู่ค้วามเหมาะสมหรอืไม ่

เหมาะสม ของทีม่อียูห่รอืไมม่ขีองสตรผีูไ้มใ่ชญ่าต ิเธอนัน้รับจวีรจากมอืภกิษุณีผู ้

ไมใ่ชญ่าต ิโมฆบรุษุ การกระท าอยา่งนี ้มไิดท้ าคนทีย่ังไมเ่ลือ่มใสใหเ้ลือ่มใส หรอืท า 

คนทีเ่ลือ่มใส อยูแ่ลว้ใหเ้ลือ่มใสยิง่ขึน้ไดเ้ลย ฯลฯ” แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยก 

สกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

พระบญัญตั ิ

[๕๐๙] ก็ ภกิษุใดรบัจวีรจากมอืภกิษุณีผูไ้มใ่ชญ่าต ิตอ้งอาบตันิสิสคัคยิ 

ปาจติตยี ์

  สกิขาบทนีพ้ระผูม้พีระภาคทรงบัญญัตไิวแ้กภ่กิษุทัง้หลายอยา่งนี้ 

เร ือ่งภกิษุณีอบุลวรรณา จบ 

เร ือ่งแลกเปลีย่นจวีร 

  [๕๑๐] สมัยนัน้ พวกภกิษุรังเกยีจไมย่อมรับจวีรแลกเปลีย่นของพวกภกิษุณี 

พวกภกิษุณีต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนพวกพระคณุเจา้จงึไมย่อมรับจวีร 

แลกเปลีย่นของพวกเราเลา่” พวกภกิษุไดย้นิค าต าหนปิระณามโพนทะนาของพวก 

ภกิษุณีจงึน าความนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๓๔ } 



๓๕ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๑.จรีวรรค ๕.จวีรปฏคิคหณสกิขาบท สกิขาบทวภัิงค ์

ทรงอนญุาตใหร้บัจวีรแลกเปลีย่นได ้

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคทรงแสดงธรรมกีถาเพราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุรับสัง่ 

กับภกิษุทัง้หลายวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เราอนุญาตใหส้หธรรมกิ ๕ คอื ภกิษุ ภกิษุณี 

สกิขมานา สามเณร และสามเณร ีแลกเปลีย่นจวีรกันได ้ภกิษุทัง้หลาย เราอนุญาต 

ใหรั้บสิง่ของแลกเปลีย่นของสหธรรมกิ ๕ เหลา่นีไ้ด”้ แลว้รับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยก 

สกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

พระอนบุญัญตั ิ

[๕๑๑] อนึง่ ภกิษุใดรบัจวีรจากมอืภกิษุณีผูไ้มใ่ชญ่าต ิตอ้งอาบตั ิ

นสิสคัคยิปาจติตยี ์เวน้ไวแ้ตแ่ลกเปลีย่น 

รือ่งแลกเปลีย่นจวีร จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

  [๕๑๒] ค าวา่ อนึง่...ใด คอื ผูใ้ด ผูเ้ชน่ใด ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระภาคตรัส 

วา่ อนึง่...ใด 

  ค าวา่ ภกิษุ มอีธบิายวา่ ชือ่วา่ภกิษุ เพราะเป็นผูข้อ ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระ 

ภาคทรงประสงคเ์อาวา่ ภกิษุ ในความหมายนี้ 

  ทีช่ ือ่วา่ ผูไ้มใ่ชญ่าต ิคอื ไมใ่ชค่นทีเ่กีย่วเนือ่งกันทางมารดาหรอืทางบดิา 

ตลอดเจ็ดชัว่คน 

  ทีช่ ือ่วา่ ภกิษุณี ไดแ้ก ่มาตคุามทีอ่ปุสมบทในสงฆ ์๒ ฝ่าย 

  ทีช่ ือ่วา่ จวีร ไดแ้ก ่จวีร ๖ ชนดิ อยา่งใดอยา่งหนึง่ ซึง่มขีนาดพอทีจ่ะท า 

วกิัปไดเ้ป็นอยา่งต า่ 

  ค าวา่ เวน้ไวแ้ตแ่ลกเปลีย่น คอื ยกเวน้แลกเปลีย่นกัน 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๓๕ } 



๓๖ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๑.จรีวรรค ๕.จวีรปฏคิคหณสกิขาบท สกิขาบทวภัิงค ์

  ภกิษุรับ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ เพราะพยายาม๑ จวีรเป็นนสิสคัคยี ์เพราะไดม้า คอื 

เป็นของจ าตอ้งสละแกส่งฆ ์แกค่ณะหรอืแกบ่คุคล 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุพงึสละจวีรทีเ่ป็นนสิสคัคยีอ์ยา่งนี ้

วธิสีละจวีรทีเ่ป็นนสิสคัคยี ์

สละแกส่งฆ ์

  ภกิษุรปูนัน้พงึเขา้ไปหาสงฆ ์หม่อตุตราสงคเ์ฉวยีงบา่ขา้งหนึง่ กราบเทา้ภกิษุผู ้

แกพ่รรษา น่ังกระโหยง่ประนมมอื กลา่วอยา่งนีว้า่ “ทา่นผูเ้จรญิ จวีรผนืนีก้ระผมรับ 

มาจากมอืภกิษุณีผูไ้มใ่ชญ่าต ิโดยมไิดแ้ลกเปลีย่นกัน เป็นนสิสคัคยี ์กระผมสละจวีร 

ผนืนีแ้กส่งฆ”์ ครัน้สละแลว้พงึแสดงอาบัต ิ

  ภกิษุผูฉ้ลาดสามารถพงึรับอาบัต ิพงึคนืจวีรทีเ่ธอสละใหด้ว้ยญัตตกิรรมวาจา 

วา่ “ทา่นผูเ้จรญิ ขอสงฆจ์งฟังขา้พเจา้ จวีรผนืนีข้องภกิษุชือ่นีเ้ป็นนสิสคัคยี ์เธอสละ 

แกส่งฆ ์ถา้สงฆพ์รอ้มกันแลว้ก็พงึใหจ้วีรผนืนีแ้กภ่กิษุชือ่นี”้ 

สละแกค่ณะ 

ภกิษุรปูนัน้พงึเขา้ไปหาภกิษุหลายรปู หม่อตุตราสงคเ์ฉวยีงบา่ขา้งหนึง่ กราบ 

เทา้ภกิษุผูแ้กพ่รรษา น่ังกระโหยง่ประนมมอื กลา่วอยา่งนีว้า่ “ทา่นผูเ้จรญิ จวีร 

ผนืนีก้ระผมรับมาจากมอืภกิษุณีผูไ้มใ่ชญ่าต ิโดยมไิดแ้ลกเปลีย่นกัน เป็นนสิสคัคยี ์

กระผมสละจวีรผนืนีแ้กท่า่นทัง้หลาย” ครัน้สละแลว้พงึแสดงอาบัต ิ

  ภกิษุผูฉ้ลาดสามารถพงึรับอาบัต ิพงึคนืจวีรทีเ่ธอสละใหด้ว้ยกลา่ววา่ “ทา่น 

ทัง้หลายจงฟังขา้พเจา้ จวีรผนืนีข้องภกิษุชือ่นีเ้ป็นนสิสคัคยี ์เธอสละแกท่า่น 

ทัง้หลาย ถา้ทา่นทัง้หลายพรอ้มกันแลว้ก็พงึใหจ้วีรผนืนีแ้กภ่กิษุชือ่นี”้ 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ เพราะเหยยีดมอืรับเป็นตน้ (คหณตฺถาย หตฺถปฺปสารณาทสี ุทกฺุกฏ  - ว.ิอ. ๒/๕๑๒/๑๗๐) 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๓๖ } 



๓๗ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๑.จรีวรรค ๕.จวีรปฏคิคหณสกิขาบท บทภาชนยี ์

สละแกบ่คุคล 

  ภกิษุรปูนัน้พงึเขา้ไปหาภกิษุรปูหนึง่ หม่อตุตราสงคเ์ฉวยีงบา่ขา้งหนึง่ น่ัง 

กระโหยง่ประนมมอื กลา่วอยา่งนีว้า่ “ทา่นขอรับ จวีรผนืนีก้ระผมรับมาจากมอื 

ภกิษุณีผูไ้มใ่ชญ่าต ิโดยมไิดแ้ลกเปลีย่นกัน เป็นนสิสคัคยี ์กระผมสละจวีรผนืนี ้

แกท่า่น” ครัน้สละแลว้พงึแสดงอาบัต ิ

  ภกิษุผูรั้บสละนัน้พงึรับอาบัตแิลว้คนืจวีรทีเ่ธอสละใหด้ว้ยกลา่ววา่ “กระผมคนื 

จวีรผนืนีใ้หแ้กท่า่น” 

บทภาชนยี ์

ตกินสิสคัคยิปาจติตยี ์

[๕๑๓] ภกิษุณีทีไ่มใ่ชญ่าต ิภกิษุส าคัญวา่ไมใ่ชญ่าต ิรับจวีรจากมอื ตอ้ง 

อาบัตนิสิสคัคยิปาจติตยี ์เวน้ไวแ้ตแ่ลกเปลีย่นกัน 

  ภกิษุณีทีไ่มใ่ชญ่าต ิภกิษุไมแ่น่ใจ รับจวีรจากมอื ตอ้งอาบัตนิสิสคัคยิปาจติตยี ์

เวน้ไวแ้ตแ่ลกเปลีย่นกัน 

  ภกิษุณีทีไ่มใ่ชญ่าต ิภกิษุส าคัญวา่เป็นญาต ิรับจวีรจากมอื ตอ้งอาบัต ิ

นสิสคัคยิปาจติตยี ์เวน้ไวแ้ตแ่ลกเปลีย่นกัน 

ตกิทกุกฏ 

ภกิษุณีผูอ้ปุสมบทในสงฆฝ่์ายเดยีว ภกิษุรับจวีรจากมอื ตอ้งอาบัตทิกุกฏ เวน้ 

ไวแ้ตแ่ลกเปลีย่นกัน 

  ภกิษุณีทีเ่ป็นญาต ิภกิษุส าคัญวา่ไมใ่ชญ่าต ิรับจวีรจากมอื ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ภกิษุณีทีเ่ป็นญาต ิภกิษุไมแ่น่ใจ รับจวีรจากมอื ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ภกิษุณีทีเ่ป็นญาต ิภกิษุส าคัญวา่เป็นญาต ิรับจวีรจากมอื ไมต่อ้งอาบัต ิ

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๓๗ } 



๓๘ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๑.จรีวรรค ๕. จวีรปฏคิคหณสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

อนาปตัตวิาร 

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

  [๕๑๔] ๑. ภกิษุรับจวีรของภกิษุณีผูเ้ป็นญาต ิ

   ๒. ภกิษุแลกเปลีย่น คอื เอาของทีม่คีา่นอ้ยแลกกับของมคีา่มาก  

          หรอืเอาของทีม่คีา่มากแลกกับของมคีา่นอ้ย 

   ๓. ภกิษุถอืวสิาสะเอามา 

   ๔. ภกิษุขอยมืจวีร 

   ๕. ภกิษุรับบรขิารอืน่นอกจากจวีร 

   ๖. ภกิษุรับจวีรของสกิขมานา 

   ๗. ภกิษุรับจวีรของสามเณร ี

   ๘. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๙. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

จวีรปฏคิคหณสกิขาบทที ่๕ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๓๘ } 



๓๙ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๑.จรีวรรค ๖.อัญญาตกวญิญัตตสิกิขาบท นทิานวัตถ ุ

๑. จวีรวรรค 

๖. อญัญาตกวญิญตัตสิกิขาบท 

วา่ดว้ยการออกปากขอคฤหสัถผ์ูไ้มใ่ชญ่าต ิ

เร ือ่งพระอปุนนัทศากยบตุร 

[๕๑๕] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ ทา่นพระอปุนันทศากยบตุร 

เชีย่วชาญการแสดงธรรมกีถา บตุรเศรษฐคีนหนึง่เขา้ไปหาทา่นถงึทีอ่ยู ่ครัน้ถงึแลว้ 

จงึไหวท้า่น น่ัง ณ ทีส่มควร ล าดับนัน้ ทา่นพระอปุนันทศากยบตุรไดช้ีแ้จงใหบ้ตุร 

เศรษฐเีห็นชดั ชวนใหอ้ยากรับเอาไปปฏบิัต ิเรา้ใจใหอ้าจหาญแกลว้กลา้ ปลอบ 

ชโลมใจใหส้ดชืน่รา่เรงิดว้ยธรรมกีถา๑ 

  บตุรเศรษฐนัีน้อันทา่นพระอปุนันทศากยบตุรชีแ้จงใหเ้ห็นชดั ชวนใหอ้ยากรับ 

เอาไปปฏบิต ิเรา้ใจใหอ้าจหาญแกลว้กลา้ ปลอบชโลมใจใหส้ดชืน่รา่เรงิดว้ยธรรมกีถา 

แลว้จงึปวารณาทา่นพระอปุนันทศากยบตุรวา่ “ทา่นผูเ้จรญิ พระคณุเจา้พงึบอก 

ปัจจัย ๔ คอื จวีร บณิฑบาต เสนาสนะ และคลิานปัจจัยเภสชับรขิารทีท่า่นตอ้งการ 

ซึง่กระผมพอจะจัดหามาถวายได”้ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ เรยีกวา่ ลลีาการสอน หรอื เทศนาวธิ ี๔ คอื (๑) สนัทสัสนา ชีแ้จงใหเ้ห็นชดั (๒) สมาทปนา ชวนให ้

   อยากรับเอาไปปฏบัิต ิ(๓) สมตุเตชนา เรา้ใจใหอ้าจหาญแกลว้กลา้ (๔) สมัปหงัสนา ปลอบชโลมใจ 

   ใหส้ดชืน่รา่เรงิ (มาในบาลมีากแหง่ ว.ิมหา. ๑/๒๒-๒๔,๒๙๐/๑๓-๔,๒๒๒, ว.ิภกฺิขนุ.ี ๓/๗๘๓/๗๒-๓, 

   ว.ิม. ๔/๒๙,๘๙-๙๐,๑๐๕,๑๓๒,๑๓๗/๒๕,๑๐๖-๗,๑๒๐,๑๔๖,๑๕๐, ว.ิม. ๕/๒๗๐,๒๗๖,๒๘๐-๑, ๒๘๘, 

   ๒๙๔,๒๙๘,๓๓๗/๓๘,๔๕,๕๐,๕๒,๖๕,๗๔,๘๑,๑๓๙, ว.ิจู. ๖/๓๓,๑๙๒/๔๓-๔,๒๒๕, ว.ิจู. ๗/๒๖๐, 

   ๒๖๘-๙,๔๐๔,๔๔๕/๒๑,๓๓-๔,๒๓๗,๒๘๒, ท.ีส.ี ๙/๓๔๔,๓๕๘/๑๔๐,๑๕๐, ท.ีม. ๑๐/๑๖๑-๒, 

   ๑๙๔/๘๗-๙,๑๑๗-๘, ท.ีปา. ๑๑/๓๔,๒๙๙/๒๒,๑๘๙, ม.ม.ู ๑๒/๒๕๒,๒๕๕-๖,๒๘๙/๒๑๕-๒๑๗, 

   ๒๕๓-๔, ม.ม. ๑๓/๒๒,๒๘๕,๓๗๑/๑๘,๒๖๑,๓๕๕, ส .ส. ๑๕/๑๕๒-๓,๑๕๕,๑๘๕,๒๔๑/๑๓๕-๘,๑๘๗, 

   ๒๕๓, ส .น.ิ ๑๖/๒๔๑/๒๖๕, ส .ข. ๑๗/๘๑/๗๗, ส .สฬา. ๑๘/๑๓๓/๑๑๔, องฺ.อฏฺฐก-นวก. ๒๓/๑๒,๒๔, 

   ๗๘,๔/๑๕๖,๑๘๐,๒๗๓,๒๙๖, องฺ.ทสก. ๒๔/๙๓/๑๕๒, ข.ุอ.ุ ๒๕/๖๑,๗๑-๕/๒๐๓,๒๑๒-๕, ข.ุอติ.ิ 

   ๒๕/๑๐๔/๓๒๓) 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๓๙ } 



๔๐ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๑.จรีวรรค ๖.อัญญาตกวญิญัตตสิกิขาบท นทิานวัตถ ุ

  ทา่นพระอปุนันทศากยบตุรกลา่ววา่ “ถา้โยมตอ้งการถวายแกอ่าตมา ก็ 

จงถวายผา้ผนืหนึง่จากผา้ทีโ่ยมนุ่งหม่อยูน่ี้” 

  เขากลา่ววา่ “กระผมเป็นกลุบตุร จะนุ่งผา้ผนืเดยีวเดนิกลับบา้น ดจูะไมเ่หมาะ 

นมินตร์อใหก้ระผมกลับไปถงึบา้นกอ่น แลว้กระผมจะสง่ผา้ ๑ ผนืจาก ๒ ผนืนี ้

หรอืผา้ทีด่กีวา่นีม้าถวาย” 

  ทา่นพระอปุนันทศากยบตุรพดูเป็นครัง้ที ่๒ วา่ “ถา้โยมตอ้งการถวายแก ่

อาตมา ก็จงถวายผา้ผนืหนึง่จากผา้ทีโ่ยมนุ่งหม่อยูน่ี้” บตุรเศรษฐก็ียังกลา่วปฏเิสธ 

อยูเ่หมอืนเดมิวา่ “กระผมเป็นกลุบตุร จะนุ่งผา้ผนืเดยีวเดนิกลับบา้น ดจูะไมเ่หมาะ 

นมินตท์า่นรอใหก้ระผมกลับไปถงึบา้นกอ่น แลว้กระผมจะสง่ผา้ ๑ ผนืจาก ๒ ผนืนี้ 

หรอืผา้ทีด่กีวา่นีม้าถวาย” ทา่นพระอปุนันทศากยบตุรก็พดูรบเรา้เป็นครัง้ที ่๓ วา่ 

“ถา้โยมตอ้งการถวายแกอ่าตมา ก็จงถวายผา้ผนืหนึง่จากผา้ทีโ่ยมนุ่งหม่อยูน่ี้” แต ่

เขาก็คงพดูบา่ยเบีย่งอยูเ่หมอืนเดมิวา่ “กระผมเป็นกลุบตุร จะนุ่งผา้ผนืเดยีวเดนิกลับ 

บา้น ดจูะไมเ่หมาะ นมินตท์า่นรอใหก้ระผมกลับไปถงึบา้นกอ่น แลว้กระผมจะสง่ 

ผา้ ๑ ผนืจาก ๒ ผนืนีห้รอืผา้ทีด่กีวา่นีม้าถวาย” 

  ทา่นพระอปุนันทศากยบตุรกลา่ววา่ “ทา่นไมต่อ้งการถวาย ก็จะปวารณาไป 

ท าไม ปวารณาแลว้ไมถ่วาย จะมปีระโยชนอ์ะไร” 

  เมือ่ถกูทา่นพระอปุนันทศากยบตุรพดูรบเรา้ เขาจงึถวายผา้ ๑ ผนื แลว้กลับไป 

ถกูชาวบา้นถามวา่ “นาย ท าไมนุ่งผา้ผนืเดยีวกลับมาเลา่” บตุรเศรษฐนัีน้จงึบอก 

เรือ่งนัน้ใหช้าวบา้นเหลา่นัน้ทราบ 

  ชาวบา้นพากันต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “พระสมณะเชือ้สายศากยบตุร 

มักมากไมส่นัโดษ สมณะเหลา่นีแ้มจ้ะนมินตต์ามธรรมเนยีม ก็ไมใ่ชก่ระท าไดง้า่ย 

ไฉนเมือ่บตุรเศรษฐที าการนมินตต์ามธรรมเนยีม พระสมณะทัง้หลายก็ยังจะรับเอา 

ผา้ไปเลา่” 

  พวกภกิษุไดย้นิชาวบา้นต าหน ิประณาม โพนทะนา บรรดาภกิษุผูม้ักนอ้ย 

สนัโดษ ฯลฯ พากันต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนพระอปุนันทศากยบตุรจงึ 

ออกปากขอจวีรจากบตุรเศรษฐเีลา่” ครัน้ภกิษุเหลา่นัน้ต าหนทิา่นพระอปุนันทศากย 

บตุร โดยประการตา่ง ๆ แลว้จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๔๐ } 



๔๑ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๑.จรีวรรค ๖.อัญญาตกวญิญัตตสิกิขาบท พระบัญญัต ิ

ทรงประชุมสงฆบ์ญัญตัสิกิขาบท 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุทรง 

สอบถามทา่นพระอปุนันทศากยบตุรวา่ “อปุนันทะ ทราบวา่ เธอออกปากขอจวีรจาก 

บตุรเศรษฐ ีจรงิหรอื” ทา่นพระอปุนันทศากยบตุรทลูรับวา่ “จรงิ พระพทุธเจา้ขา้” 

พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “อปุนันทะ บตุรเศรษฐเีป็นญาตขิองเธอหรอืไมใ่ชญ่าต”ิ 

ทา่นพระอปุนันทศากยบตุรทลูตอบวา่ “ไมใ่ชญ่าต ิพระพทุธเจา้ขา้” พระพทุธองค ์

ทรงต าหนวิา่ “โมฆบรุษุ คฤหัสถผ์ูไ้มใ่ชญ่าตยิอ่มไมรู่ค้วามเหมาะสมหรอืไมเ่หมาะสม 

ของทีม่อียูห่รอืไมม่ขีองคนผูไ้มใ่ชญ่าต ิโมฆบรุุษ เธอนัน้ออกปากขอจวีรจากบตุร 

เศรษฐผีูไ้มใ่ชญ่าตเิชยีวหรอื โมฆบรุษุ การกระท าอยา่งนี ้มไิดท้ าคนทีย่ังไมเ่ลือ่มใส 

ใหเ้ลือ่มใส หรอืท าคนทีเ่ลือ่มใสอยูแ่ลว้ใหเ้ลือ่มใสยิง่ขึน้ไดเ้ลย ฯลฯ” แลว้จงึรับสัง่ 

ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

พระบญัญตั ิ

[๕๑๖] ก็ ภกิษุใดออกปากขอจวีรจากคฤหสัถช์ายหรอืคฤหสัถห์ญงิ 

ผูไ้มใ่ชญ่าต ิตอ้งอาบตันิสิสคัคยิปาจติตยี ์

  สกิขาบทนีพ้ระผูม้พีระภาคทรงบัญญตไิวแ้กภ่กิษุทัง้หลายอยา่งนี้ 

เร ือ่งพระอปุนนัทศากยบตุร จบ 

เร ือ่งภกิษุถกูชงิจวีร 

[๕๑๗] สมัยนัน้ ภกิษุหลายรปูเดนิทางไกลจากเมอืงสาเกตไปกรงุสาวตัถ ีใน 

ระหวา่งทาง พวกโจรออกมาปลน้ภกิษุเหลา่นัน้ พวกเธอคดิวา่ “การออกปากขอ 

จวีรจากคฤหัสถช์ายหรอืคฤหัสถห์ญงิ พระผูม้พีระภาคทรงหา้มไวแ้ลว้” จงึรังเกยีจ 

ไมย่อมออกปากขอจวีรเลย เปลอืยกายไปถงึกรงุสาวตัถ ีไหวภ้กิษุทัง้หลาย พวก 

 ภกิษุจงึกลา่วอยา่งนีว้า่ “ทา่นทัง้หลาย พวกอาชวีกทีพ่ากันไหวภ้กิษุเหลา่นี ้เป็นพวก 

อาชวีกทีด่”ี 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๔๑ } 



๔๒ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๑.จรีวรรค ๖.อัญญาตกวญิญัตตสิกิขาบท พระอนุบัญญัต ิ

ภกิษุชาวเมอืงสาเกตกลา่วอยา่งนีว้า่ “พวกกระผมไมใ่ชอ่าชวีก พวกกระผม 

เป็นภกิษุ” 

  ภกิษุชาวกรงุสาวตัถไีดก้ลา่วกับพระอบุาลวีา่ “ทา่นอบุาล ีนมินตท์า่นไตส่วน 

ภกิษุเหลา่นีเ้ถดิ” เมือ่ภกิษุเหลา่นัน้ถกูพระอบุาลไีตส่วน จงึเลา่เรือ่งนัน้ใหท้ราบ 

  ครัน้ไตส่วนแลว้ พระอบุาลแีจง้วา่ “พวกเปลอืยกายเหลา่นีเ้ป็นภกิษุ จงใหจ้วีร 

แกพ่วกเธอ” 

  บรรดาภกิษุผูม้ักนอ้ย ฯลฯ พากันต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนภกิษุ 

ทัง้หลายจงึเปลอืยกายเดนิมาเลา่ ตามธรรมดาภกิษุตอ้งใชห้ญา้หรอืใบไมป้กปิดเดนิ 

มา มใิชห่รอื” ครัน้ภกิษุทัง้หลายต าหนภิกิษุเหลา่นัน้โดยประการตา่ง ๆ แลว้จงึน า 

เรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

ทรงอนญุาตใหข้อจวีรได ้

  ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคทรงแสดงธรรมกีถาเพราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุรับสัง่ 

กับภกิษุทัง้หลายวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เราอนุญาตใหภ้กิษุผูถ้กูโจรชงิจวีร หรอืจวีรหาย 

ออกปากขอจวีรจากคฤหสัถช์ายหรอืคฤหัสถห์ญงิผูไ้มใ่ชญ่าตไิด ้ถา้วดัทีภ่กิษุไปถงึ 

กอ่น มจีวีรประจ าวหิาร ผา้ปเูตยีง ผา้ปพูืน้หรอืผา้ปลอกฟกูของสงฆ ์ก็พงึถอืเอา 

ผา้ของสงฆไ์ปหม่โดยตัง้ใจวา่ ‘เมือ่เราไดจ้วีรแลว้จะน ามาคนื’ ดังนีก็้ควร ถา้ไมม่จีวีร 

ประจ าวหิาร ผา้ปเูตยีง ผา้ปพูืน้หรอืผา้ปลอกฟกูของสงฆ ์ควรใชห้ญา้หรอืใบไม ้

ปกปิดมา อนึง่ ภกิษุไมพ่งึเปลอืยกายเดนิมา ภกิษุใดเปลอืยกายเดนิมา ตอ้งอาบัต ิ

ทกุกฏ” แลว้รับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

พระอนบุญัญตั ิ

[๕๑๘] อนึง่ ภกิษุใดออกปากขอจวีรจากคฤหสัถช์ายหรอืคฤหสัถห์ญงิผู ้

ไมใ่ชญ่าต ินอกสมยั ตอ้งอาบตันิสิสคัคยิปาจติตยี ์สมยัในขอ้น ัน้ คอื ภกิษุถกู 

ชงิจวีรไป หรอืจวีรสญูหาย นีเ้ป็นสมยัในขอ้น ัน้ 

     เร ือ่งภกิษุถกูชงิจวีร จบ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๔๒ } 



๔๓ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๑.จรีวรรค ๖.อัญญาตกวญิญัตตสิกิขาบท สกิขาบทวภัิงค ์

สกิขาบทวภิงัค ์

  [๕๑๙] ค าวา่ อนึง่...ใด คอื ผูใ้ด ผูเ้ชน่ใด ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

อนึง่...ใด 

  ค าวา่ ภกิษุ มอีธบิายวา่ ชือ่วา่ภกิษุ เพราะเป็นผูข้อ ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระ 

ภาคทรงประสงคเ์อาวา่ ภกิษุ ในความหมายนี้ 

  ทีช่ ือ่วา่ ผูไ้มใ่ชญ่าต ิคอื ไมใ่ชค่นทีเ่กีย่วเนือ่งกันทางมารดาหรอืทางบดิา 

ตลอดเจ็ดชัว่คน 

  ทีช่ ือ่วา่ คฤหสัถช์าย ไดแ้ก ่บรุษุผูค้รองเรอืน 

  ทีช่ ือ่วา่ คฤหสัถห์ญงิ ไดแ้ก ่สตรผีูค้รองเรอืน 

  ทีช่ ือ่วา่ จวีร ไดแ้ก ่จวีร ๖ ชนดิ อยา่งใดอยา่งหนึง่ ซึง่มขีนาดพอทีจ่ะ 

วกิัปไดเ้ป็นอยา่งต า่ 

  ค าวา่ นอกสมยั คอื ยกเวน้สมัย 

  ทีช่ ือ่วา่ ภกิษุถกูชงิจวีรไป ไดแ้ก ่จวีรของภกิษุทีพ่ระราชา โจร นักเลงหรอื 

คนบางพวกชงิเอาไป 

  ทีช่ ือ่วา่ จวีรสญูหาย ไดแ้ก ่จวีรของภกิษุถกูไฟไหม ้น ้าพัด หนูหรอืปลวกกัด 

หรอืทีใ่ชส้อยจนเกา่ 

  ภกิษุออกปากขอนอกสมยั ตอ้งอาบัตทิกุกฏเพราะพยายาม จวีรเป็นนสิสคัคยี ์

เพราะไดม้า คอืเป็นของจ าตอ้งสละแกส่งฆ ์แกค่ณะหรอืแกบ่คุคล 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุพงึสละจวีรทีเ่ป็นนสิสคัคยีอ์ยา่งนี ้

วธิสีละจวีรทีเ่ป็นนสิสคัคยี ์

สละแกส่งฆ ์

  ภกิษุรปูนัน้พงึเขา้ไปหาสงฆ ์หม่อตุตราสงคเ์ฉวยีงบา่ขา้งหนึง่ กราบเทา้ภกิษุผู ้

แกพ่รรษา น่ังกระโหยง่ประนมมอื กลา่วอยา่งนีว้า่ “ทา่นผูเ้จรญิ จวีรผนืนีก้ระผม 

 
 
 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๔๓ } 



๔๔ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๑.จรีวรรค ๖.อัญญาตกวญิญัตตสิกิขาบท สกิขาบทวภัิงค ์

ออกปากขอจากคฤหัสถผ์ูไ้มใ่ชญ่าต ินอกสมัย เป็นนสิสคัคยี ์กระผมสละจวีรผนืนี้ 

แกส่งฆ”์ ครัน้สละแลว้พงึแสดงอาบัต ิ

  ภกิษุผูฉ้ลาดสามารถพงึรับอาบัต ิพงึคนืจวีรทีเ่ธอสละใหด้ว้ยญัตตกิรรมวาจา 

วา่ “ทา่นผูเ้จรญิ ขอสงฆจ์งฟังขา้พเจา้ จวีรผนืนีข้องภกิษุชือ่นีเ้ป็นนสิสคัคยี ์เธอสละ 

แกส่งฆ ์ถา้สงฆพ์รอ้มกันแลว้ก็พงึใหจ้วีรผนืนีแ้กภ่กิษุชือ่นี”้ 

สละแกค่ณะ 

  ภกิษุรปูนัน้พงึเขา้ไปหาภกิษุหลายรปู หม่อตุตราสงคเ์ฉวยีงบา่ขา้งหนึง่ กราบ 

เทา้ภกิษุผูแ้กพ่รรษา น่ังกระโหยง่ประนมมอื กลา่วอยา่งนีว้า่ “ทา่นผูเ้จรญิ จวีรผนืนี้ 

กระผมออกปากขอจากคฤหัสถผ์ูไ้มใ่ชญ่าต ินอกสมยั เป็นนสิสคัคยี ์กระผมสละจวีร 

ผนืนีแ้กท่า่นทัง้หลาย” ครัน้สละแลว้พงึแสดงอาบัต ิ

  ภกิษุผูฉ้ลาดสามารถพงึรับอาบัต ิพงึคนืจวีรทีเ่ธอสละใหด้ว้ยกลา่ววา่ “ทา่น 

ทัง้หลายจงฟังขา้พเจา้ จวีรผนืนีข้องภกิษุชือ่นีเ้ป็นนสิสคัคยี ์เธอสละแกท่า่นทัง้หลาย 

ถา้ทา่นทัง้หลายพรอ้มกันแลว้ก็พงึใหจ้วีรผนืนีแ้กภ่กิษุชือ่นี”้ 

สละแกบ่คุคล 

  ภกิษุรปูนัน้พงึเขา้ไปหาภกิษุรปูหนึง่ หม่อตุตราสงคเ์ฉวยีงบา่ขา้งหนึง่ น่ัง 

กระโหยง่ประนมมอื กลา่วอยา่งนีว้า่ “ทา่นขอรับ จวีรผนืนีก้ระผมออกปากขอ 

จากคฤหัสถผ์ูไ้มใ่ชญ่าต ินอกสมัย เป็นนสิสคัคยี ์กระผมสละจวีรผนืนีแ้กท่า่น” ครัน้ 

สละแลว้พงึแสดงอาบัต ิ

  ภกิษุผูรั้บสละนัน้พงึรับอาบัตแิลว้คนืจวีรทีเ่ธอสละใหด้ว้ยกลา่ววา่ “กระผม 

คนืจวีรผนืนีใ้หแ้กท่า่น” 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๔๔ } 



๔๕ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๑.จรีวรรค ๖.อัญญาตกวญิญัตตสิกิขาบท อนาปัตตวิาร 

บทภาชนยี ์

ตกินสิสคัคยิปาจติตยี ์

[๕๒๐] คฤหัสถท์ีไ่มใ่ชญ่าต ิภกิษุส าคัญวา่ไมใ่ชญ่าต ิขอจวีรนอกสมัย ตอ้ง 

อาบัตนิสิสคัคยิปาจติตยี ์

  คฤหัสถท์ีไ่มใ่ชญ่าต ิภกิษุไมแ่น่ใจ ขอจวีรนอกสมัย ตอ้งอาบัตนิสิสคัคยิ 

ปาจติตยี ์

  คฤหัสถท์ีไ่มใ่ชญ่าต ิภกิษุส าคัญวา่เป็นญาต ิขอจวีรนอกสมัย ตอ้งอาบัต ิ

นสิสคัคยิปาจติตยี ์

ทกุทกุกฏ 

คฤหัสถท์ีเ่ป็นญาต ิภกิษุส าคัญวา่ไมใ่ชญ่าต ิขอจวีรนอกสมัย ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  คฤหัสถท์ีเ่ป็นญาต ิภกิษุไมแ่น่ใจ ขอจวีรนอกสมัย ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  คฤหัสถท์ีเ่ป็นญาต ิภกิษุส าคัญวา่เป็นญาต ิขอจวีรนอกสมัย ไมต่อ้งอาบัต ิ

อนาปตัตวิาร 

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

  [๕๒๑] ๑. ภกิษุออกปากขอในสมัย 

   ๒. ภกิษุออกปากขอจากญาต ิ

   ๓. ภกิษุออกปากขอจากคนปวารณา 

   ๔. ภกิษุออกปากขอเพือ่ภกิษุรปูอืน่ 

   ๕. ภกิษุซือ้มาดว้ยทรัพยข์องตน 

   ๖. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๗. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

อญัญาตกวญิญตัตสิกิขาบทที ่๖ จบ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๔๕ } 



๔๖ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๑.จรีวรรค ๗.ตตตุตรสิกิขาบท นทิานวตัถ ุ

๑. จวีรวรรค 

๗. ตตตุตรสิกิขาบท 

วา่ดว้ยการออกปากขอจวีรเกนิ 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์

[๕๒๒] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ พวกภกิษุฉัพพัคคยีเ์ขา้ไปหาภกิษุ 

ทีถ่กูโจรชงิจวีรไปแลว้กลา่วอยา่งนี้วา่ “ทา่นทัง้หลาย พระผูม้พีระภาคทรงอนุญาตให ้

ภกิษุทีถ่กูโจรชงิจวีรไปหรอืจวีรสญูหาย ออกปากขอจวีรจากคฤหัสถช์ายหรอื 

คฤหัสถห์ญงิผูไ้มใ่ชญ่าตไิด ้พวกทา่นจงขอจวีรเถดิ” 

  ภกิษุเหลา่นัน้กลา่ววา่ “ไมล่ะ่ ขอรับ พวกกระผมไดจ้วีรครบแลว้” 

  พวกภกิษุฉัพพัคคยีก์ลา่ววา่ “พวกเราจะออกปากขอเพือ่พวกทา่น” 

  ภกิษุเหลา่นัน้กลา่ววา่ “นมินตอ์อกปากขอเถดิ ขอรับ” 

  ตอ่จากนัน้ พวกภกิษุฉัพพัคคยีเ์ขา้ไปหาพวกคฤหัสถก์ลา่ววา่ “ทา่นทัง้หลาย 

พวกภกิษุทีถ่กูโจรชงิจวีรไปมาถงึแลว้ พวกทา่นจงถวายจวีรแกพ่วกเธอ” แลว้ออก 

ปากขอจวีรเป็นอันมาก 

  ก็สมัยนัน้ ชายคนหนึง่น่ังอยูใ่นทีป่ระชมุบอกชายอกีคนหนึง่วา่ “พวกพระ 

คณุเจา้ทีถ่กูโจรชงิจวีรไปมาถงึแลว้ ขา้พเจา้ไดถ้วายจวีรทา่นเหลา่นัน้ไปแลว้” 

  ชายแมนั้น้ตอบวา่ “ขา้พเจา้ก็ไดถ้วายไปแลว้” 

  ชายอกีคนหนึง่ก็กลา่วเชน่เดยีวกันวา่ “แมข้า้พเจา้ก็ไดถ้วายไปแลว้” 

  พวกเขาต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนพระสมณะเชือ้สายศากยบตุรจงึ 

ไมรู่จั้กประมาณ ออกปากขอจวีรมากมายเลา่ พวกเธอจะคา้ผา้หรอืจัดตัง้รา้นขาย 

ผา้กระมัง” 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๔๖ } 



๔๗ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๑.จรีวรรค ๗.ตตตุตรสิกิขาบท พระบัญญัต ิ

พวกภกิษุไดย้นิค าต าหน ิประณาม โพนทะนาของชาวบา้น บรรดาภกิษุผู ้

มักนอ้ย ฯลฯ พากันต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนพวกภกิษุฉัพพัคคยีจ์งึไมรู่ ้

จักประมาณ ออกปากขอจวีรเป็นอันมากเลา่” ครัน้ภกิษุเหลา่นัน้ต าหนพิวก 

ภกิษุฉัพพัคคยีโ์ดยประการตา่ง ๆ แลว้จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคให  ้

ทรงทราบ 

ทรงประชุมสงฆบ์ญัญตัสิกิขาบท 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุทรง 

สอบถามพวกภกิษุฉัพพัคคยีว์า่ “ภกิษุทัง้หลาย ทราบวา่ พวกเธอไมรู่จั้กประมาณ 

ขอจวีรเป็นอันมาก จรงิหรอื” พวกภกิษุฉัพพัคคยีท์ลูรับวา่ “จรงิ พระพทุธเจา้ขา้” 

พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ทรงต าหนวิา่ “ฯลฯ โมฆบรุษุทัง้หลาย ไฉนพวกเธอจงึไม ่

รูจั้กประมาณขอจวีรจ านวนมากเลา่ โมฆบรุษุทัง้หลาย การกระท าอยา่งนี ้มไิดท้ า 

คนทีย่ังไมเ่ลือ่มใสใหเ้ลือ่มใส หรอืท าคนทีเ่ลือ่มใสอยูแ่ลว้ใหเ้ลือ่มใสยิง่ขึน้ไดเ้ลย 

ฯลฯ” แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

พระบญัญตั ิ

[๕๒๓] ถา้คฤหสัถช์ายหรอืคฤหสัถห์ญงิผูไ้มใ่ชญ่าต ิน าจวีรจ านวนมากมา 

ปวารณาภกิษุน ัน้๑ ภกิษุน ัน้พงึยนิดจีวีรมอีตุตราสงคแ์ละอนัตรวาสกเป็นอยา่ง 

มากจากจวีรทีเ่ขาน ามาน ัน้ ถา้ยนิดเีกนิกวา่น ัน้ ตอ้งอาบตันิสิสคัคยิปาจติตยี ์

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์จบ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ พหหู ิจวีเรห ิอภหิฏฺฐุ  ปวาเรยฺย ทีแ่ปลวา่ “น าจวีรจ านวนมากมาปวารณา” เป็นไปตามกฎนี ้: อภหิฏฺฐุ  

   อภ+ิหร+ตฺวา (ตฺวาปัจจัย) โดยสตูรวา่ กจฺิจตการตุ ตฺวาทนีญฺจ รฏฺฐรฏฺฐุ รฏฺฐาเทสา - รปู. ๖๐๙ (แปลง 

   ต ในกจิจปัจจัยเป็น ฏฺฐ แปลง ตุ -ตฺวา ปัจจัยเป็นตน้เป็น ฏฺฐุ  ฏฺฐ) อรรถกถาวนัิยก็อธบิายท านอง 

   นี้วา่ “อภหิฏฺฐุ  ปวาเรยฺยา”ต ิอภหิรตฺิวา ปวาเรยฺยาต ิอตฺโถ. (ค าวา่ อภหิฏฺฐุ  ปวาเรยฺยา มอีธบิายวา่ 

   น ามาปวารณา ว.ิอ. ๒/๕๒๒-๔/๑๗๕) 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๔๗ } 



๔๘ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๑.จรีวรรค ๗.ตตตุตรสิกิขาบท สกิขาบทวภัิงค ์

สกิขาบทวภิงัค ์

[๕๒๔] ค าวา่ ถา้...ภกิษุน ัน้ ไดแ้ก ่ภกิษุผูถ้กูโจรชงิจวีรไป 

  ทีช่ ือ่วา่ ผูไ้มใ่ชญ่าต ิคอื ไมใ่ชค่นทีเ่กีย่วเนือ่งกันทางมารดาหรอืทางบดิา 

ตลอดเจ็ดชัว่คน 

  ทีช่ ือ่วา่ คฤหสัถช์าย ไดแ้ก ่บรุษุผูค้รองเรอืน 

  ทีช่ ือ่วา่ คฤหสัถห์ญงิ ไดแ้ก ่สตรผีูค้รองเรอืน 

  ค าวา่ จวีรจ านวนมาก คอื จวีรหลายผนื 

  ค าวา่ น า...มาปวารณา คอื น ามาปวารณาวา่ ทา่นจงรับจวีรตามที ่

ปรารถนาเถดิ 

  ค าวา่ ภกิษุน ัน้พงึยนิดจีวีรมอีตุตราสงคแ์ละอนัตรวาสกเป็นอยา่งมากจาก 

จวีรทีเ่ขาน ามาน ัน้ ความวา่ ถา้จวีรหาย ๓ ผนื เธอพงึยนิด ี๒ ผนื จวีรหาย 

๒ ผนื พงึยนิด ี๑ ผนื หายผนืเดยีวไมพ่งึยนิด ี

  ค าวา่ ถา้ยนิดเีกนิกวา่น ัน้ ความวา่ ภกิษุออกปากขอเกนิกวา่นัน้ ตอ้งอาบัต ิ

ทกุกฏเพราะพยายาม จวีรเป็นนสิสคัคยีเ์พราะไดม้า คอืเป็นของจ าตอ้งสละแกส่งฆ ์

แกค่ณะหรอืแกบ่คุคล 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุพงึสละจวีรทีเ่ป็นนสิสคัคยีอ์ยา่งนี ้

วธิสีละจวีรทีเ่ป็นนสิสคัคยี ์

สละแกส่งฆ ์

  ภกิษุรปูนัน้พงึเขา้ไปหาสงฆ ์หม่อตุตราสงคเ์ฉวยีงบา่ขา้งหนึง่ กราบเทา้ภกิษุผู ้

แกพ่รรษา น่ังกระโหยง่ประนมมอื กลา่วอยา่งนีว้า่ “ทา่นผูเ้จรญิ จวีรผนืนีก้ระผม 

เขา้ไปหาคฤหัสถผ์ูไ้มใ่ชญ่าต ิแลว้ออกปากขอเกนิก าหนด เป็นนสิสคัคยี ์กระผมสละ 

จวีรผนืนีแ้กส่งฆ”์ ครัน้สละแลว้พงึแสดงอาบัต ิ

  ภกิษุผูฉ้ลาดสามารถพงึรับอาบัต ิพงึคนืจวีรทีเ่ธอสละใหด้ว้ยญัตตกิรรมวาจา 

วา่ “ทา่นผูเ้จรญิ ขอสงฆจ์งฟังขา้พเจา้ จวีรผนืนีข้องภกิษุชือ่นีเ้ป็นนสิสคัคยี ์เธอ 

สละแกส่งฆ ์ถา้สงฆพ์รอ้มกันแลว้ก็พงึใหจ้วีรผนืนีแ้กภ่กิษุชือ่นี”้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๔๘ } 



๔๙ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๑.จรีวรรค ๗.ตตตุตรสิกิขาบท บทภาชนยี ์

สละแกค่ณะ 

ภกิษุรปูนัน้พงึเขา้ไปหาภกิษุหลายรปู หม่อตุตราสงคเ์ฉวยีงบา่ขา้งหนึง่ กราบ 

เทา้ภกิษุผูแ้กพ่รรษา น่ังกระโหยง่ประนมมอื กลา่วอยา่งนีว้า่ “ทา่นผูเ้จรญิ จวีรผนื 

นีก้ระผมเขา้ไปหาคฤหัสถผ์ูไ้มใ่ชญ่าต ิแลว้ออกปากขอเกนิก าหนด เป็นนสิสคัคยี ์

กระผมสละจวีรผนืนีแ้กท่า่นทัง้หลาย” ครัน้สละแลว้พงึแสดงอาบัต ิ

  ภกิษุผูฉ้ลาดสามารถพงึรับอาบัต ิพงึคนืจวีรทีเ่ธอสละใหด้ว้ยกลา่ววา่ “ทา่น 

ทัง้หลายจงฟังขา้พเจา้ จวีรผนืนีข้องภกิษุชือ่นีเ้ป็นนสิสคัคยี ์เธอสละแกท่า่น 

ทัง้หลาย ถา้ทา่นทัง้หลายพรอ้มกันแลว้ก็พงึใหจ้วีรผนืนีแ้กภ่กิษุชือ่นี”้ 

สละแกบ่คุคล 

  ภกิษุรปูนัน้พงึเขา้ไปหาภกิษุรปูหนึง่ หม่อตุตราสงคเ์ฉวยีงบา่ขา้งหนึง่ น่ัง 

กระโหยง่ประนมมอื กลา่วอยา่งนีว้า่ “ทา่นขอรับ จวีรผนืนีก้ระผมเขา้ไปหาคฤหัสถ ์

ผูไ้มใ่ชญ่าต ิแลว้ออกปากขอเกนิก าหนด เป็นนสิสคัคยี ์กระผมสละจวีรผนืนีแ้ก ่

ทา่น” ครัน้สละแลว้พงึแสดงอาบัต ิ

  ภกิษุผูรั้บสละนัน้พงึรับอาบัตแิลว้คนืจวีรทีเ่ธอสละใหด้ว้ยกลา่ววา่ “กระผมคนื 

จวีรผนืนีใ้หแ้กท่า่น” 

บทภาชนยี ์

ตกินสิสคัคยิปาจติตยี ์

[๕๒๕] คฤหัสถท์ีไ่มใ่ชญ่าต ิภกิษุส าคัญวา่ไมใ่ชญ่าต ิขอจวีรเกนิก าหนด 

ตอ้งอาบัตนิสิสคัคยิปาจติตยี ์

  คฤหัสถท์ีไ่มใ่ชญ่าต ิภกิษุไมแ่น่ใจ ขอจวีรเกนิก าหนด ตอ้งอาบัตนิสิสคัคยิ 

ปาจติตยี ์

  คฤหัสถท์ีไ่มใ่ชญ่าต ิภกิษุส าคัญวา่เป็นญาต ิขอจวีรเกนิก าหนด ตอ้งอาบัต ิ

นสิสคัคยิปาจติตยี ์

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๔๙ } 



๕๐ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๑.จรีวรรค ๗.ตตตุตรสิกิขาบท อนาปัตตวิาร 

ทกุทกุกฏ 

  คฤหัสถท์ีเ่ป็นญาต ิภกิษุส าคัญวา่ไมใ่ชญ่าต ิขอจวีรเกนิก าหนด ตอ้งอาบัต ิ

ทกุกฏ 

  คฤหัสถท์ีเ่ป็นญาต ิภกิษุไมแ่น่ใจ ขอจวีรเกนิก าหนด ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  คฤหัสถท์ีเ่ป็นญาต ิภกิษุส าคัญวา่เป็นญาต ิขอจวีรเกนิก าหนด ไมต่อ้งอาบัต ิ

อนาปตัตวิาร  

  ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

  [๕๒๖] ๑. ภกิษุทีรั่บเอาไปเพราะคดิวา่ จะน าจวีรทีเ่หลอืมาคนื 

   ๒. ภกิษุทีค่ฤหัสถถ์วายดว้ยถอ้ยค าวา่ “จวีรทีเ่หลอืเป็นของทา่น 

       รปูเดยีว” 

   ๓. ภกิษุทีค่ฤหัสถไ์มไ่ดถ้วายเพราะจวีรถกูชงิไป 

   ๔. ภกิษุทีค่ฤหัสถไ์มไ่ดถ้วายเพราะจวีรสญูหาย 

   ๕. ภกิษุผูย้นิดจีวีรทีญ่าตถิวาย 

   ๖. ภกิษุผูย้นิดจีวีรทีท่ายกปวารณาถวาย 

   ๗. ภกิษุผูย้นิดจีวีรทีไ่ดม้าดว้ยทรัพยข์องตน 

   ๘. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๙. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

ตตตุตรสิกิขาบทที ่๗ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๕๐ } 



๕๑ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๑.จรีวรรค ๘.อปัุกขฏสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

๑. จวีรวรรค 

๘. อปุกัขฏสกิขาบท 

วา่ดว้ยคนตระเตรยีมทรพัยเ์ป็นคา่จวีร 

เร ือ่งพระอปุนนัทศากยบตุร 

[๕๒๗] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ ชายคนหนึง่กลา่วกับภรรยาวา่ 

“ฉันจะนมินตพ์ระคณุเจา้อปุนันทะใหค้รองจวีร” 

  ภกิษุผูถ้อืเทีย่วบณิฑบาตเป็นวตัรรปูหนึง่ไดย้นิชายคนนัน้กลา่ว จงึเขา้ไปหา 

ทา่นพระอปุนันทศากยบตุรถงึทีอ่ยูแ่ลว้กลา่ววา่ “ทา่นอปุนันทะ ทา่นมบีญุมาก ชาย 

คนหนึง่ในทีโ่นน้กลา่วกับภรรยาวา่ ‘จะนมินตพ์ระคณุเจา้อปุนันทะใหค้รองจวีร” 

  ทา่นพระอปุนันทะกลา่ววา่ “ใช ่ขอรับ เขาเป็นอปัุฏฐากของกระผมเอง” ตอ่มา 

ทา่นพระอปุนันทศากยบตุรไดเ้ขา้ไปหาผูนั้น้ถงึทีอ่ยู ่ครัน้ถงึแลว้ไดก้ลา่ววา่ “ไดท้ราบ 

วา่ โยมตอ้งการจะนมินตอ์าตมาใหค้รองจวีรจรงิหรอื” 

  เขาตอบวา่ “จรงิครับทา่น กระผมมคีวามคดิวา่จะนมินตพ์ระคณุเจา้อปุนันทะ 

ใหค้รองจวีร” 

  ทา่นพระอปุนันทะกลา่ววา่ “หากทา่นตอ้งการจะนมินตอ์าตมาใหค้รองจวีร 

ก็จงใหค้รองจวีรชนดินี ้จวีรทีอ่าตมาไมใ่ช ้แมน้มินตอ์าตมาใหค้รองก็จะมปีระโยชน ์

อะไร” 

  ทนัีน้ บรุษุนัน้จงึต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “พระสมณะเชือ้สายศากยบตุร 

มักมาก ไมส่นัโดษ จะนมินตใ์หค้รองจวีร มใิชจ่ะท าไดง้า่ย ไฉนพระคณุเจา้อปุนันท 

ศากยบตุรซึง่เราไมไ่ดป้วารณาไวก้อ่นจงึเขา้มาก าหนดชนดิจวีรเลา่” 

  พวกภกิษุไดย้นิค าต าหน ิประณาม โพนทะนาของชาวบา้น บรรดาภกิษุผู ้

มักนอ้ย สนัโดษ ฯลฯ พากันต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนทา่นพระอปุนันท 

ศากยบตุรซึง่เขาไมไ่ดป้วารณาไวก้อ่นจงึเขา้ไปหาคฤหัสถก์ าหนดชนดิจวีรเลา่” 

 
 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๕๑ } 



๕๒ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๑.จรีวรรค ๘.อปัุกขฏสกิขาบท พระบัญญัต ิ

ครัน้ภกิษุเหลา่นัน้ต าหนทิา่นพระอปุนันทศากยบตุรโดยประการตา่ง ๆ แลว้จงึน า 

เรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

ทรงประชุมสงฆบ์ญัญตัสิกิขาบท 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุทรง 

สอบถามทา่นพระอปุนันทศากยบตุรวา่ “อปุนันทะ ทราบวา่ เขาไมไ่ดป้วารณาไวก้อ่น 

แตเ่ธอเขา้ไปหาคฤหัสถแ์ลว้ก าหนดชนดิจวีร จรงิหรอื” พระอปุนันทศากยบตุรทลูรับ 

วา่ “จรงิ พระพทุธเจา้ขา้” พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “อปุนันทะ เขาเป็นญาตขิอง 

เธอหรอืไมใ่ชญ่าต”ิ 

  ทา่นพระอปุนันทะทลูตอบวา่ “ไมใ่ชญ่าต ิพระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคทรงต าหนวิา่ “โมฆบรุษุ คฤหัสถผ์ูไ้มใ่ชญ่าตยิอ่มไมรู่ค้วาม 

เหมาะสมหรอืไมเ่หมาะสม ของทีม่อียูห่รอืไมม่ขีองคนผูไ้มใ่ชญ่าต ิโมฆบรุษุ เธอนัน้ 

ซึง่พวกเขาไมไ่ดป้วารณาไวก้อ่นเขา้ไปหาคฤหัสถผ์ูไ้มใ่ชญ่าตแิลว้ก าหนดชนดิจวีร 

โมฆบรุษุ การกระท าอยา่งนี ้มไิดท้ าคนทีย่ังไมเ่ลือ่มใสใหเ้ลือ่มใส หรอืท าคนที ่

เลือ่มใสอยูแ่ลว้ใหเ้ลือ่มใสยิง่ขึน้ไดเ้ลย ฯลฯ” แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบท 

นีข้ ึน้แสดงดังนี ้

พระบญัญตั ิ

[๕๒๘] ก็ คฤหสัถช์ายหรอืคฤหสัถห์ญงิผูไ้มใ่ชญ่าต ิตระเตรยีมทรพัย ์

เป็นคา่จวีร เจาะจงภกิษุวา่ “เราจะซือ้จวีรดว้ยทรพัยเ์ป็นคา่จวีรนีแ้ลว้ นมินต ์

ภกิษุชือ่นีใ้หค้รองจวีร” ถา้ภกิษุน ัน้ซึง่เขาไมไ่ดป้วารณาไวก้อ่น เขา้ไปก าหนด 

ชนดิจวีรในทีท่ ีเ่ขาเตรยีมจวีรไว ้เพราะตอ้งการจวีรดวีา่ “ดลีะ ทา่นจงซือ้จวีรเชน่ 

น ัน้เชน่นีด้ว้ยทรพัยเ์ป็นคา่จวีรนีแ้ลว้ใหอ้าตมาครองเถดิ” ตอ้งอาบตันิสิสคัคยิ 

ปาจติตยี ์

เร ือ่งพระอปุนนัทศากยบตุร จบ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๕๒ } 



๕๓ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๑.จรีวรรค ๘.อปัุกขฏสกิขาบท สกิขาบทวภัิงค ์

สกิขาบทวภิงัค ์

[๕๒๙] ค าวา่ ก็...เจาะจงภกิษุ ไดแ้ก ่เพือ่ประโยชนข์องภกิษุ คอื มุง่ 

เฉพาะภกิษุ ปรารถนาจะใหภ้กิษุครองจวีร 

  ทีช่ ือ่วา่ ผูไ้มใ่ชญ่าต ิคอื ไมใ่ชค่นทีเ่กีย่วเนือ่งกันทางมารดาหรอืทางบดิา 

ตลอดเจ็ดชัว่คน 

  ทีช่ ือ่วา่ คฤหสัถช์าย ไดแ้ก ่บรุษุผูค้รองเรอืน 

  ทีช่ ือ่วา่ คฤหสัถห์ญงิ ไดแ้ก ่สตรผีูค้รองเรอืน 

  ทีช่ ือ่วา่ ทรพัยเ์ป็นคา่จวีร ไดแ้ก ่เงนิ ทอง แกว้มกุดา แกว้มณี แกว้ตาแมว 

แกว้ผลกึ ผา้ ดา้ยหรอืฝ้าย 

  ค าวา่ ดว้ยทรพัยเ์ป็นคา่จวีรนี ้คอื ทรัพยท์ีเ่ขาจัดหาไวเ้ฉพาะ 

  ค าวา่ ซือ้ ไดแ้ก ่แลกเปลีย่น 

  ค าวา่ ให.้..ครอง คอื ถวาย 

  ค าวา่ ถา้ภกิษุน ัน้...ในทีท่ ีเ่ขาเตรยีมจวีรไว ้ไดแ้ก ่ภกิษุรปูทีเ่ขาตระเตรยีม 

ทรัพยเ์ป็นคา่จวีรไวถ้วายโดยเฉพาะ 

  ค าวา่ เขาไมไ่ดป้วารณาไวก้อ่น คอื ทายกไมไ่ดก้ลา่วไวก้อ่นวา่ “ทา่นผูเ้จรญิ 

ทา่นตอ้งการจวีรชนดิไหน กระผมจะซือ้จวีรชนดิไหนถวายทา่น” 

  ค าวา่ เขา้ไป คอื ไปถงึเรอืนแลว้เขา้ไปหาทีใ่ดทีห่นึง่ 

  ค าวา่ ก าหนดชนดิจวีร คอื ก าหนดวา่ ขอใหเ้ป็นผา้ยาว กวา้ง เนือ้แน่นหรอื 

เนือ้ละเอยีด 

  ค าวา่ ดว้ยทรพัยเ์ป็นคา่จวีรนี ้คอื ทรัพยท์ีเ่ขาจัดหาไวเ้ฉพาะ 

  ค าวา่ เชน่น ัน้เชน่นี ้คอื ยาวหรอืกวา้ง เนือ้แน่นหรอืเนือ้ละเอยีด 

  ค าวา่ ซือ้ ไดแ้ก ่แลกเปลีย่น 

  ค าวา่ จงใหค้รอง คอื จงถวาย 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๕๓ } 



๕๔ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๑.จรีวรรค ๘.อปัุกขฏสกิขาบท สกิขาบทวภัิงค ์

ค าวา่ เพราะตอ้งการจวีรด ีคอื ตอ้งการผา้เนือ้ดหีรอืผา้ทีม่รีาคาแพง เขาซือ้ 

จวีรผนืยาว กวา้ง เนือ้แน่นหรอืเนือ้ละเอยีดตามค าของภกิษุนัน้ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

เพราะพยายาม จวีรเป็นนสิสคัคยีเ์พราะไดม้า คอืเป็นของจ าตอ้งสละแกส่งฆ ์แก ่

คณะหรอืแกบ่คุคล 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุพงึสละจวีรทีเ่ป็นนสิสคัคยีอ์ยา่งนี ้

วธิสีละจวีรทีเ่ป็นนสิสคัคยี ์

สละแกส่งฆ ์

ภกิษุรปูนัน้พงึเขา้ไปหาสงฆ ์หม่อตุตราสงคเ์ฉวยีงบา่ขา้งหนึง่ กราบเทา้ภกิษุผู ้

แกพ่รรษา น่ังกระโหยง่ประนมมอื กลา่วอยา่งนีว้า่ “ทา่นผูเ้จรญิ จวีรผนืนีเ้ขาไมไ่ด ้

ปวารณาไวก้อ่น กระผมเขา้ไปหาคฤหัสถผ์ูไ้มใ่ชญ่าต ิก าหนดชนดิจวีร เป็นนสิสคัคยี ์

กระผมสละจวีรผนืนีแ้กส่งฆ”์ ครัน้สละแลว้พงึแสดงอาบัต ิ

  ภกิษุผูฉ้ลาดสามารถพงึรับอาบัต ิพงึคนืจวีรทีเ่ธอสละใหด้ว้ยญัตตกิรรมวาจา 

วา่ “ทา่นผูเ้จรญิ ขอสงฆจ์งฟังขา้พเจา้ จวีรผนืนีข้องภกิษุชือ่นีเ้ป็นนสิสคัคยี ์เธอสละ 

แกส่งฆ ์ถา้สงฆพ์รอ้มกันแลว้ก็พงึใหจ้วีรผนืนีแ้กภ่กิษุชือ่นี”้ 

สละแกค่ณะ 

ภกิษุรปูนัน้พงึเขา้ไปหาภกิษุหลายรปู หม่อตุตราสงคเ์ฉวยีงบา่ขา้งหนึง่ กราบ 

เทา้ภกิษุผูแ้กพ่รรษา น่ังกระโหยง่ประนมมอื กลา่วอยา่งนีว้า่ “ทา่นผูเ้จรญิ จวีรผนืนี้ 

เขาไมไ่ดป้วารณาไวก้อ่น กระผมเขา้ไปหาคฤหัสถผ์ูไ้มใ่ชญ่าต ิก าหนดชนดิจวีร เป็น 

นสิสคัคยี ์กระผมสละจวีรผนืนีแ้กท่า่นทัง้หลาย” ครัน้สละแลว้พงึแสดงอาบัต ิ

  ภกิษุผูฉ้ลาดสามารถพงึรับอาบัต ิพงึคนืจวีรทีเ่ธอสละใหด้ว้ยกลา่ววา่ “ทา่น 

ทัง้หลายจงฟังขา้พเจา้ จวีรผนืนีข้องภกิษุชือ่นีเ้ป็นนสิสคัคยี ์เธอสละแกท่า่นทัง้หลาย 

ถา้ทา่นทัง้หลายพรอ้มกันแลว้ก็พงึใหจ้วีรผนืนีแ้กภ่กิษุชือ่นี”้ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๕๔ } 



๕๕ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๑.จรีวรรค ๘.อปัุกขฏสกิขาบท บทภาชนยี ์

สละแกบ่คุคล 

ภกิษุรปูนัน้พงึเขา้ไปหาภกิษุรปูหนึง่ หม่อตุตราสงคเ์ฉวยีงบา่ขา้งหนึง่ น่ัง 

กระโหยง่ประนมมอื กลา่วอยา่งนีว้า่ “ทา่นขอรับ จวีรผนืนี ้เขาไมไ่ดป้วารณาไวก้อ่น 

กระผมเขา้ไปหาคฤหัสถผ์ูไ้มใ่ชญ่าต ิก าหนดชนดิจวีร เป็นนสิสคัคยี ์กระผมสละจวีร 

ผนืนีแ้กท่า่น” ครัน้สละแลว้พงึแสดงอาบัต ิ

  ภกิษุผูรั้บสละนัน้พงึรับอาบัตแิลว้คนืจวีรทีเ่ธอสละใหด้ว้ยกลา่ววา่ “กระผมคนื 

จวีรผนืนีใ้หแ้กท่า่น” 

บทภาชนยี ์

ตกินสิสคัคยิปาจติตยี ์

  [๕๓๐] คฤหัสถท์ีไ่มใ่ชญ่าต ิภกิษุส าคัญวา่ไมใ่ชญ่าต ิเขาไมไ่ดป้วารณาไว ้

กอ่น เขา้ไปหาคฤหัสถแ์ลว้ก าหนดชนดิจวีร ตอ้งอาบัตนิสิสคัคยิปาจติตยี ์

  คฤหัสถท์ีไ่มใ่ชญ่าต ิภกิษุไมแ่น่ใจ เขาไมไ่ดป้วารณาไวก้อ่น เขา้ไปหาคฤหัสถ ์

แลว้ก าหนดชนดิจวีร ตอ้งอาบัตนิสิสคัคยิปาจติตยี ์

  คฤหัสถท์ีไ่มใ่ชญ่าต ิภกิษุส าคัญวา่เป็นญาต ิเขาไมไ่ดป้วารณาไวก้อ่น เขา้ไป 

หาคฤหัสถแ์ลว้ก าหนดชนดิจวีร ตอ้งอาบัตนิสิสคัคยิปาจติตยี ์

ทกุทกุกฏ 

  คฤหัสถท์ีเ่ป็นญาต ิภกิษุส าคัญวา่ไมใ่ชญ่าต ิเขา้ไปก าหนดชนดิจวีร ตอ้ง 

อาบัตทิกุกฏ 

  คฤหัสถท์ีเ่ป็นญาต ิภกิษุไมแ่น่ใจ เขา้ไปก าหนดชนดิจวีร ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  คฤหัสถท์ีเ่ป็นญาต ิภกิษุส าคัญวา่เป็นญาต ิเขา้ไปก าหนดชนดิจวีร ไมต่อ้ง 

อาบัต ิ

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๕๕ } 



๕๖ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๑.จรีวรรค ๘.อปัุกขฏสกิขาบท อนาปัตตวิาร 

อนาปตัตวิาร 

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

  [๕๓๑] ๑. ภกิษุขอจากคฤหัสถท์ีเ่ป็นญาต ิ

   ๒. ภกิษุขอจากคฤหัสถท์ีป่วารณา 

   ๓. ภกิษุขอเพือ่ภกิษุรปูอืน่ 

   ๔. ภกิษุซือ้มาดว้ยทรัพยข์องตน 

   ๕. ภกิษุผูเ้มือ่คฤหัสถผ์ูต้อ้งการซือ้จวีรราคาแพง ตนเองกลับใหซ้ือ้ 

       จวีรราคาถกู  

   ๖. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๗. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

อปุกัขฏสกิขาบทที ่๘ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๕๖ } 



๕๗ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๑.จรีวรรค ๙.ทตุยิอปัุกขฏสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

๑.จรีวรรค 

๙. ทตุยิอปุกัขฏสกิขาบท 

วา่ดว้ยคนตระเตรยีมทรพัยเ์ป็นคา่จวีร ขอ้ที ่๒ 

เร ือ่งพระอปุนนัทศากยบตุร 

[๕๓๒] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ บรุษุคนหนึง่กลา่วกับบรุษุอกีคน 

หนึง่วา่ “กระผมจะนมินตพ์ระคณุเจา้อปุนันทะใหค้รองจวีร” แมบ้รุษุคนนัน้ก็กลา่ววา่ 

“กระผมก็จะนมินตพ์ระคณุเจา้อปุนันทะใหค้รองจวีร” 

  ภกิษุผูถ้อืเทีย่วบณิฑบาตเป็นวตัรรปูหนึง่ไดย้นิการสนทนาของบรุษุเหลา่นัน้ 

จงึเขา้ไปหาท่านพระอปุนันทะถงึทีอ่ยูแ่ลว้กลา่ววา่ “ทา่นอปุนันทะ ทา่นมบีญุมาก 

บรุษุคนหนึง่ในทีโ่นน้กลา่วกับบรุษุอกีคนหนึง่วา่ ‘จะนมินตพ์ระคณุเจา้อปุนันทะใหค้รอง 

จวีร’ แมบ้รุษุคนนัน้ก็กลา่ววา่ ‘กระผมก็จะนมินตพ์ระคณุเจา้อปุนันทะใหค้รองจวีร” 

  ทา่นพระอปุนันทะกลา่ววา่ “ใช ่ขอรับ บรุษุทัง้สองเป็นอปัุฏฐากของกระผม 

เอง” ตอ่มา ทา่นพระอปุนันทศากยบตุรไปหาบรุษุทัง้สองถงึทีอ่ยูค่รัน้ถงึแลว้จงึกลา่ววา่ 

“ไดท้ราบวา่ โยมทัง้สองตอ้งการจะนมินตอ์าตมาใหค้รองจวีรหลายผนื จรงิหรอื” 

  บรุษุทัง้สองตอบวา่ “จรงิครับทา่น พวกกระผมมคีวามคดิจะนมินตพ์ระคณุเจา้ 

อปุนันทะใหค้รองจวีร” 

  ทา่นพระอปุนันทะกลา่ววา่ “ถา้ทา่นทัง้สองตอ้งการจะนมินตอ์าตมาใหค้รองจวีร 

ก็จงใหค้รองจวีรชนดินี ้จวีรทีอ่าตมาไมใ่ชแ้มน้มินตอ์าตมาใหค้รองก็จะมปีระโยชน ์

อะไร” 

  บรุษุทัง้สองต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “พระสมณะเชือ้สายศากยบตุร 

มักมาก ไมส่นัโดษ จะนมินตใ์หค้รองจวีร ก็ท าไดย้าก ไฉนพระคณุเจา้อปุนันทะ 

ซึง่พวกเราไมไ่ดป้วารณาไวก้อ่นจงึมาก าหนดชนดิจวีรเลา่” 

 
 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๕๗ } 



๕๘ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๑.จรีวรรค ๙.ทตุยิอปัุกขฏสกิขาบท พระบัญญต ิ

พวกภกิษุไดย้นิบรุษุทัง้สองต าหน ิประณาม โพนทะนา บรรดาภกิษุผูม้ักนอ้ย 

ฯลฯ พากันต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนทา่นพระอปุนันทศากยบตุรซึง่เขา 

ไมไ่ดป้วารณาไวก้อ่นจงึเขา้ไปหาพวกคฤหัสถก์ าหนดจวีรเลา่” ครัน้ภกิษุเหลา่นัน้ 

ต าหนทิา่นอปุนันทศากยบตุรโดยประการตา่ง ๆ แลว้จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้ ี

พระภาคใหท้รงทราบ 

ทรงประชุมสงฆบ์ญัญตัสิกิขาบท 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุทรง 

สอบถามทา่นพระอปุนันทศากยบตุรวา่ “อปุนันทะ ทราบวา่ เขาไมไ่ดป้วารณาไว ้

กอ่น แตเ่ธอไปก าหนดชนดิจวีร จรงิหรอื” ทา่นพระอปุนันทศากยบตุรทลูรับวา่ “จรงิ 

พระพทุธเจา้ขา้” พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “อปุนันทะ คนเหลา่นัน้เป็นญาตขิอง 

เธอหรอืไมใ่ชญ่าต”ิ พระอปุนันทะทลูตอบวา่ “คนเหลา่นัน้ไมใ่ชญ่าต ิพระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคทรงต าหนวิา่ “โมฆบรุษุ คฤหัสถผ์ูไ้มใ่ชญ่าตยิอ่มไมรู่ค้วาม 

เหมาะสมหรอืไมเ่หมาะสม ของทีม่อียูห่รอืไมม่ขีองคนผูไ้มใ่ชญ่าต ิโมฆบรุษุ เธอ 

นัน้ซึง่เขาไมไ่ดป้วารณาไวก้อ่น เขา้ไปหาคฤหัสถผ์ูไ้มใ่ชญ่าตแิลว้ก าหนดชนดิจวีร 

โมฆบรุษุ การกระท าอยา่งนี ้มไิดท้ าคนทีย่ังไมเ่ลือ่มใสใหเ้ลือ่มใส หรอืท าคนที ่

เลือ่มใสอยูแ่ลว้ใหเ้ลือ่มใสยิง่ขึน้ไดเ้ลย ฯลฯ” แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบท 

นีข้ ึน้แสดงดังนี ้

พระบญัญตั ิ

[๕๓๓] ก็ คฤหสัถช์ายหรอืคฤหสัถห์ญงิผูไ้มใ่ชญ่าต ิ๒ คน ตระเตรยีม 

ทรพัยเ์ป็นคา่จวีรคนละผนื เจาะจงภกิษุวา่ “พวกเราจะซือ้จวีรคนละผนืดว้ย 

ทรพัยเ์ป็นคา่จวีรคนละผนืนีแ้ลว้นมินตภ์กิษุชือ่นีใ้หค้รองจวีรหลายผนื” ถา้ 

ภกิษุน ัน้ซึง่พวกเขาไมไ่ดป้วารณาไวก้อ่น เขา้ไปก าหนดชนดิจวีรในทีท่ ีเ่ขา 

เตรยีมจวีรไว ้เพราะตอ้งการจวีรดวีา่ “ดลีะ ทา่นท ัง้สองจงรวมกนัซือ้จวีรเชน่ 

น ัน้เชน่นี ้ดว้ยทรพัยเ์ป็นคา่จวีรคนละผนืนี ้แลว้นมินตอ์าตมาใหค้รองเถดิ” ตอ้ง 

อาบตันิสิสคัคยิปาจติตยี ์

 

        เร ือ่งพระอปุนนัทศากยบตุร จบ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๕๘ } 



๕๙ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๑.จรีวรรค ๙.ทตุยิอปัุกขฏสกิขาบท สกิขาบทวภัิงค ์

สกิขาบทวภิงัค ์

[๕๓๔] ค าวา่ ก็...เจาะจงภกิษุ ไดแ้ก ่เพือ่ประโยชนข์องภกิษุ คอื มุง่ 

เฉพาะภกิษุ ปรารถนาจะใหภ้กิษุครองจวีร 

  ค าวา่ ๒ คน คอื ม ี๒ คน 

  ทีช่ ือ่วา่ ผูไ้มใ่ชญ่าต ิคอื ไมใ่ชค่นทีเ่กีย่วเนือ่งกันทางมารดา หรอืทางบดิา 

ตลอดเจ็ดชัว่คน 

  ทีช่ ือ่วา่ คฤหสัถช์าย ไดแ้ก ่บรุษุผูค้รองเรอืน 

  ทีช่ ือ่วา่ คฤหสัถห์ญงิ ไดแ้ก ่สตรผีูค้รองเรอืน 

  ทีช่ ือ่วา่ ทรพัยเ์ป็นคา่จวีร ไดแ้ก ่เงนิ ทอง แกว้มกุดา แกว้มณี แกว้ตาแมว 

แกว้ผลกึ ผา้ ดา้ยหรอืฝ้าย 

  ค าวา่ ดว้ยทรพัยเ์ป็นคา่จวีรคนละผนืนี ้คอื ทรัพยท์ีเ่ขาจัดหาไวเ้ฉพาะ 

  ค าวา่ ซือ้ ไดแ้ก ่แลกเปลีย่น 

  ค าวา่ ให.้..ครอง คอื ถวาย 

  ค าวา่ ถา้ภกิษุน ัน้...ในทีท่ ีเ่ขาเตรยีมจวีรไว ้ไดแ้ก ่ภกิษุรปูทีเ่ขาทัง้สอง 

ตระเตรยีมทรัพยเ์ป็นคา่จวีรไวถ้วายโดยเฉพาะ 

  ค าวา่ เขาไมไ่ดป้วารณาไวก้อ่น คอื ทายกทัง้สองไมไ่ดก้ลา่วไวก้อ่นวา่ “ทา่น 

ผูเ้จรญิ ทา่นตอ้งการจวีรชนดิไหน พวกผมจะซือ้จวีรชนดิไหนถวายทา่น” 

  ค าวา่ เขา้ไป คอื ไปถงึเรอืนแลว้เขา้ไปหาทีใ่ดทีห่นึง่ 

  ค าวา่ ก าหนดชนดิจวีร คอื ก าหนดวา่ ขอใหเ้ป็นผา้ยาว กวา้ง เนือ้แน่น 

หรอืเนือ้ละเอยีด 

  ค าวา่ ดว้ยทรพัยเ์ป็นคา่จวีรคนละผนืนี ้คอื ทรัพยท์ีเ่ขาจัดหาไวเ้ฉพาะ 

  ค าวา่ เชน่น ัน้เชน่นี ้คอื ยาวหรอืกวา้ง เนือ้แน่นหรอืเนือ้ละเอยีด 

  ค าวา่ ซือ้ ไดแ้ก ่แลกเปลีย่น 

 

 
 
 
 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๕๙ } 



๖๐ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๑.จรีวรรค ๙.ทตุยิอปัุกขฏสกิขาบท สกิขาบทวภัิงค ์

  ค าวา่ จงใหค้รอง คอื จงถวาย 

  ค าวา่ ทา่นท ัง้สองจงรวมกนั คอื คน ๒ คนรว่มกนั 

  ค าวา่ เพราะตอ้งการจวีรด ีคอื ตอ้งการผา้เนือ้ด ีหรอืผา้ราคาแพง 

  เขาซือ้จวีรผนืยาว กวา้ง เนือ้แน่นหรอืเนือ้ละเอยีดตามค าภกิษุนัน้ ตอ้งอาบัต ิ

ทกุกฏเพราะพยายาม จวีรเป็นนสิสคัคยีเ์พราะไดม้า คอืเป็นของจ าตอ้งสละแกส่งฆ ์

แกค่ณะหรอืแกบ่คุคล 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุพงึสละจวีรทีเ่ป็นนสิสคัคยีอ์ยา่งนี ้

วธิสีละจวีรทีเ่ป็นนสิสคัคยี ์

สละแกส่งฆ ์

  ภกิษุรปูนัน้พงึเขา้ไปหาสงฆ ์หม่อตุตราสงคเ์ฉวยีงบา่ขา้งหนึง่ กราบเทา้ภกิษุผู ้

แกพ่รรษา น่ังกระโหยง่ประนมมอื กลา่วอยา่งนีว้า่ “ทา่นผูเ้จรญิ จวีรผนืนีเ้ขาไมไ่ด ้

ปวารณาไวก้อ่น กระผมเขา้ไปหาคฤหัสถผ์ูไ้มใ่ชญ่าต ิก าหนดชนดิจวีร เป็น 

นสิสคัคยี ์กระผมสละจวีรผนืนีแ้กส่งฆ”์ ครัน้สละแลว้พงึแสดงอาบัต ิ

  ภกิษุผูฉ้ลาดสามารถพงึรับอาบัต ิพงึคนืจวีรทีเ่ธอสละใหด้ว้ยญัตตกิรรมวาจา 

วา่ “ทา่นผูเ้จรญิ ขอสงฆจ์งฟังขา้พเจา้ จวีรผนืนีข้องภกิษุชือ่นีเ้ป็นนสิสคัคยี ์เธอสละ 

แกส่งฆ ์ถา้สงฆพ์รอ้มกันแลว้ก็พงึใหจ้วีรผนืนีแ้กภ่กิษุชือ่นี”้ 

สละแกค่ณะ 

  ภกิษุรปูนัน้พงึเขา้ไปหาภกิษุหลายรปู หม่อตุตราสงคเ์ฉวยีงบา่ขา้งหนึง่ กราบ 

เทา้ภกิษุผูแ้กพ่รรษา น่ังกระโหยง่ประนมมอื กลา่วอยา่งนีว้า่ “ทา่นผูเ้จรญิ จวีรผนืนี้ 

เขาไมไ่ดป้วารณาไวก้อ่น กระผมเขา้ไปหาคฤหัสถผ์ูไ้มใ่ชญ่าต ิก าหนดชนดิจวีร เป็น 

นสิสคัคยี ์กระผมสละจวีรผนืนีแ้กท่า่นทัง้หลาย” ครัน้สละแลว้พงึแสดงอาบัต ิ

  ภกิษุผูฉ้ลาดสามารถพงึรับอาบัต ิพงึคนืจวีรทีเ่ธอสละใหด้ว้ยกลา่ววา่ “ทา่น 

ทัง้หลายจงฟังขา้พเจา้ จวีรผนืนีข้องภกิษุชือ่นีเ้ป็นนสิสคัคยี ์เธอสละแกท่า่นทัง้หลาย 

ถา้ทา่นทัง้หลายพรอ้มกันแลว้ก็พงึใหจ้วีรผนืนีแ้กภ่กิษุชือ่นี”้ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๖๐ } 



๖๑ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๑.จรีวรรค ๙.ทตุยิอปัุกขฏสกิขาบท บทภาชนยี ์

สละแกบ่คุคล 

ภกิษุรปูนัน้พงึเขา้ไปหาภกิษุรปูหนึง่ หม่อตุตราสงคเ์ฉวยีงบา่ขา้งหนึง่ น่ังกระโหยง่ 

ประนมมอื กลา่ววา่ “ทา่นขอรับ จวีรผนืนีเ้ขาไมไ่ดป้วารณาไวก้อ่น กระผมเขา้ไปหา 

คฤหัสถผ์ูไ้มใ่ชญ่าต ิก าหนดชนดิจวีร เป็นนสิสคัคยี ์กระผมสละจวีรผนืนีแ้กท่า่น” 

ครัน้สละแลว้พงึแสดงอาบัต ิ

  ภกิษุผูรั้บสละนัน้พงึรับอาบัตแิลว้คนืจวีรทีเ่ธอสละใหด้ว้ยกลา่ววา่ “กระผมคนื 

จวีรผนืนีใ้หแ้กท่า่น” 

บทภาชนยี ์

ตกินสิสคัคยิปาจติตยี ์

[๕๓๕] คฤหัสถท์ีไ่มใ่ชญ่าต ิภกิษุส าคัญวา่ไมใ่ชญ่าต ิเขาไมไ่ดป้วารณาไว ้

กอ่น เขา้ไปหาพวกคฤหัสถแ์ลว้ก าหนดชนดิจวีร ตอ้งอาบัตนิสิสคัคยิปาจติตยี ์

  คฤหัสถท์ีไ่มใ่ชญ่าต ิภกิษุไมแ่น่ใจ เขาไมไ่ดป้วารณาไวก้อ่น เขา้ไปหาพวก 

 คฤหัสถแ์ลว้ก าหนดชนดิจวีร ตอ้งอาบัตนิสิสคัคยิปาจติตยี ์

  คฤหัสถท์ีไ่มใ่ชญ่าต ิภกิษุส าคัญวา่เป็นญาต ิเขาไมไ่ดป้วารณาไวก้อ่น เขา้ไป 

หาพวกคฤหัสถแ์ลว้ก าหนดชนดิจวีร ตอ้งอาบัตนิสิสคัคยิปาจติตยี ์

ทกุทกุกฏ 

  คฤหัสถท์ีเ่ป็นญาต ิภกิษุส าคัญวา่ไมใ่ชญ่าต ิเขา้ไปก าหนดชนดิจวีร ตอ้ง 

อาบัตทิกุกฏ 

  คฤหัสถท์ีเ่ป็นญาต ิภกิษุไมแ่น่ใจ เขา้ไปก าหนดชนดิจวีร ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  คฤหัสถท์ีเ่ป็นญาต ิภกิษุส าคัญวา่เป็นญาต ิเขา้ไปก าหนดชนดิจวีร ไมต่อ้ง 

อาบัต ิ

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๖๑ } 



๖๒ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๑.จรีวรรค ๙.ทตุยิอปัุกขฏสกิขาบท อนาปัตตวิาร 

อนาปตัตวิาร 

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

  [๕๓๖] ๑. ภกิษุขอจากคฤหัสถท์ีเ่ป็นญาต ิ 

   ๒. ภกิษุขอจากคฤหัสถท์ีป่วารณา 

   ๓. ภกิษุขอเพือ่ภกิษุรปูอืน่ 

   ๔. ภกิษุซือ้มาดว้ยทรัพยข์องตน 

   ๕. ภกิษุผูเ้มือ่พวกคฤหัสถต์อ้งการซือ้จวีรราคาแพง ตนเองกลับให ้

       ซือ้จวีรราคาถกู 

   ๖. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๗. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

ทตุยิอปุกัขฏสกิขาบทที ่๙ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๖๒ } 



๖๓ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๑.จรีวรรค ๑๐.ราชสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

๑. จวีรวรรค 

๑๐. ราชสกิขาบท 

วา่ดว้ยทรพัยเ์ป็นคา่จวีรทีพ่ระราชาเป็นตน้ใหท้ตูน ามาถวาย 

เร ือ่งพระอปุนนัทศากยบตุร 

[๕๓๗] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ มหาอมาตยอ์ปัุฏฐากของทา่นพระ 

อปุนันทศากยบตุรสง่ทตูไปถวายทรัพยเ์ป็นคา่จวีร และสัง่วา่ “เธอจงเอาทรัพย ์เป็น 

คา่จวีรนีซ้ ือ้จวีรแลว้นมินตพ์ระคณุเจา้อปุนันทะใหค้รอง” 

  ตอ่มา ทตูนัน้ไดเ้ขา้ไปหาทา่นพระอปุนันทศากยบตุรถงึทีอ่ยู ่ครัน้ถงึแลว้ได ้

กลา่วกับทา่นวา่ “ทา่นผูเ้จรญิ กระผมน าทรัพยเ์ป็นคา่จวีรมาเจาะจงทา่น นมินต ์

ทา่นรับทรัพยเ์ป็นคา่จวีรเถดิ ขอรับ” 

  เมือ่ทตูกลา่วอยา่งนัน้ ทา่นพระอปุนันทศากยบตุรไดก้ลา่ววา่ “อาตมารับ 

ทรัพยเ์ป็นคา่จวีรไมไ่ด ้รับเฉพาะจวีรทีส่มควรตามกาล” 

  เมือ่ทา่นกลา่วอยา่งนัน้ ทตูถามวา่ “มใีครผูเ้ป็นไวยาวจักรของทา่นบา้งไหม” 

  ขณะนัน้ อบุาสกคนหนึง่มธีรุะไปทีว่ดั ทา่นพระอปุนันทศากยบตุรจงึกลา่วกับ 

ทตูวา่ “อบุาสกนีเ้ป็นไวยาวจักรของภกิษุทัง้หลาย” 

  ทตูนัน้จงึตกลงกับอบุาสกแลว้เขา้ไปหาทา่นพระอปุนันทศากยบตุรถงึทีอ่ยูก่ลา่ววา่ 

“ทา่นผูเ้จรญิ กระผมตกลงกับอบุาสกทีท่า่นแนะน าวา่เป็นไวยาวจักรแลว้ ทา่นจงไป 

หาในเวลาอันสมควร เขาจักนมินตท์า่นใหค้รองจวีร” 

  ตอ่มา มหาอมาตยส์ง่ทตูใหไ้ปหาทา่นพระอปุนันทศากยบตุรใหก้ราบเรยีนวา่ 

“ขอใหพ้ระคณุเจา้จงใชส้อยจวีรเถดิ กระผมตอ้งการจะใหพ้ระคณุเจา้ใชจ้วีรนัน้” 

ทา่นพระอปุนันทศากยบตุรไมก่ลา่วอะไรกับอบุาสกนัน้ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๖๓ } 



๖๔ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๑.จรีวรรค ๑๐.ราชสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

  แมค้รัง้ที ่๒ มหาอมาตยก็์สง่ทตูใหไ้ปหาทา่นพระอปุนันทศากยบตุร ใหก้ราบ 

เรยีนวา่ “ขอใหพ้ระคณุเจา้จงใชส้อยจวีรเถดิ กระผมตอ้งการจะใหพ้ระคณุเจา้ใชจ้วีรนัน้” 

แมค้รัง้ที ่๒ ทา่นพระอปุนันทศากยบตุรก็ยังไมก่ลา่วอะไรกับอบุาสกนัน้ 

  แมค้รัง้ที ่๓ มหาอมาตยก็์สง่ทตูไปหาทา่นพระอปุนันทศากยบตุร ใหก้ราบ 

เรยีนวา่ “ขอใหพ้ระคณุเจา้จงใชส้อยจวีรเถดิ กระผมตอ้งการจะใหพ้ระคณุเจา้ใชส้อย 

จวีรนัน้” 

  สมัยนัน้เป็นคราวประชมุของชาวนคิม ก็ชาวนคิมไดต้ัง้กตกิาไวว้า่ ผูม้าประชมุ 

ลา่ชา้ตอ้งถกูปรับ ๕๐ กหาปณะ 

  ตอ่มา ทา่นพระอปุนันทศากยบตุรไปหาอบุาสกถงึทีอ่ยู ่ครัน้ถงึแลว้ไดก้ลา่ววา่ 

“อาตมาตอ้งการจวีร” 

  อบุาสกกลา่ววา่ “โปรดรอสกัวนัหนึง่เถดิ ขอรับ วนันี้เป็นคราวประชมุของชาว 

นคิม และชาวนคิมไดต้ัง้กตกิาวา่ ผูม้าประชมุลา่ชา้ตอ้งถกูปรับ ๕๐ กหาปณะ” 

  ทา่นพระอปุนันทศากยบตุรกลา่ววา่ “จงถวายจวีรอาตมาวนันีแ้หละ” แลว้ยดึ 

ชายพกไว ้

  อบุาสกถกูทา่นพระอปุนันทศากยบตุรรบเรา้จงึไดซ้ือ้จวีรถวายทา่นพระอปุนันท 

ศากยบตุรแลว้ไปประชมุลา่ชา้ 

  ชาวบา้นถามวา่ “เหตไุรทา่นมาลา่ชา้ ทา่นตอ้งเสยีคา่ปรับ ๕๐ กหาปณะ” 

  ทนัีน้ อบุาสกจงึเลา่เรือ่งนัน้ใหช้าวบา้นเหลา่นัน้ทราบ พวกชาวบา้นพากัน 

ต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “พระสมณะเชือ้สายศากยบตุรเหลา่นีม้ักมาก 

ไมส่นัโดษ ยากทีใ่คร ๆ จะใหค้วามชว่ยเหลอืสมณะเหลา่นัน้ได ้ไฉนทา่นพระอปุนันท 

ศากยบตุร เมือ่อบุาสกกลา่ววา่ ‘โปรดรอสกัวนัหนึง่เถดิ ขอรับ’ ก็ไมย่อมรอ” 

  ภกิษุทัง้หลายไดย้นิพวกชาวบา้นต าหน ิประณาม โพนทะนา บรรดาภกิษุผู ้

มักนอ้ย ฯลฯ พากันต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนทา่นอปุนันทศากยบตุรผู ้

ซึง่อบุาสกขอรอ้งอยูว่า่ ‘ทา่นผูเ้จรญิ โปรดรอสกัวนัหนึง่’ ก็ไมย่อมรอ” ครัน้ภกิษุ 

เหลา่นัน้ต าหนทิา่นพระอปุนันทศากยบตุรโดยประการตา่ง ๆ แลว้จงึน าเรือ่งนีไ้ป 

กราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๖๔ } 



๖๕ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๑.จรีวรรค ๑๐.ราชสกิขาบท พระบัญญัต ิ

ทรงประชุมสงฆบ์ญัญตัสิกิขาบท 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุทรง 

สอบถามทา่นพระอปุนันทศากยบตุรวา่ “อปุนันทะ ทราบวา่ อบุาสกกลา่วกับเธอ 

วา่ ‘โปรดรอสกัวนัหนึง่เถดิขอรับ’ เธอก็ไมย่อมรอ จรงิหรอื” ทา่นพระอปุนันท 

ศากยบตุรทลูรับวา่ “จรงิ พระพทุธเจา้ขา้” พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ทรงต าหนวิา่ 

“ฯลฯ โมฆบรุษุ ไฉนเธอผูซ้ ึง่อบุาสกกลา่ววา่ ‘ทา่นผูเ้จรญิ ทา่นจงรอสกัวนัหนึง่เถดิ 

ขอรับ’ ก็ไมย่อมรอเลา่ โมฆบรุษุ การกระท าอยา่งนี ้มไิดท้ าคนทีย่ังไมเ่ลือ่มใสให ้

เลือ่มใส หรอืท าคนทีเ่ลือ่มใสอยูแ่ลว้ใหเ้ลือ่มใสยิง่ข ึน้ไดเ้ลย ฯลฯ” แลว้จงึรับสัง่ให ้

ภกิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

พระบญัญตั ิ

[๕๓๘] ก็ พระราชา ราชอมาตย ์พราหมณ์หรอืคหบดผีูใ้ดผูห้น ึง่สง่ทูตมา 

ถวายทรพัยเ์ป็นคา่จวีรเจาะจงภกิษุพรอ้มกบัส ัง่วา่ “ทา่นจงเอาทรพัยเ์ป็นคา่จวีร 

นีซ้ ือ้จวีร แลว้นมินตภ์กิษุชือ่นีใ้หค้รองจวีร” ถา้ทตูน ัน้เขา้ไปหาภกิษุน ัน้กลา่ว 

อยา่งนีว้า่ “ทา่นผูเ้จรญิ กระผมน าทรพัยเ์ป็นคา่จวีรนีม้าเจาะจงพระคณุเจา้ 

พระคณุเจา้จงรบัทรพัยเ์ป็นคา่จวีรเถดิ” ภกิษุน ัน้พงึกลา่วกบัทตูน ัน้อยา่งนีว้า่ 

“พวกอาตมารบัทรพัยเ์ป็นคา่จวีรไมไ่ด ้รบัเฉพาะจวีรทีส่มควรตามกาล” ถา้ทตู 

น ัน้พงึกลา่วกบัภกิษุน ัน้อยา่งนีว้า่ “ก็มใีครผูเ้ป็นไวยาวจักรของทา่นบา้งไหม” 

ภกิษุผูต้อ้งการจวีรพงึแสดงคนวดัหรอือบุาสกใหเ้ป็นไวยาวจักรวา่ “ผูน้ ีเ้ป็น 

ไวยาวจักรของภกิษุท ัง้หลาย” ถา้ทตูตกลงกบัไวยาวจักรแลว้เขา้ไปหาภกิษุน ัน้ 

กลา่วอยา่งนีว้า่ “ขา้พเจา้ตกลงกบัคนทีท่า่นแนะน าวา่เป็นไวยาวจักรแลว้ ทา่น 

จงไปหาในเวลาอนัสมควร เขาจะนมินตท์า่นใหค้รองจวีร” ภกิษุท ัง้หลาย ภกิษุ 

ตอ้งการจวีรพงึเขา้ไปหาไวยาวจักรแลว้ทวงหรอืเตอืน ๒-๓ คร ัง้วา่ “อาตมา 

ตอ้งการจวีร” เมือ่ทวงหรอืเตอืน ๒-๓ คร ัง้ ใหเ้ขาจดัจวีรส าเร็จได ้น ัน่เป็น 

การด ีถา้ไมส่ าเร็จ พงึไปยนืแสดงตนนิง่ ๆ ถงึ ๔ คร ัง้ ๕ คร ัง้ หรอื ๖ คร ัง้ 

เป็นอยา่งมาก เมือ่ยนืแสดงตนนิง่ ๆ ถงึ ๔ คร ัง้ ๕ คร ัง้ หรอื ๖ คร ัง้เป็นอยา่ง 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๖๕ } 



๖๖ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๑.จรีวรรค ๑๐.ราชสกิขาบท สกิขาบทวภัิงค ์

มากแลว้ใหเ้ขาจดัจวีรส าเร็จได ้น ัน่เป็นการด ีถา้พยายามเกนิกวา่น ัน้ ใหเ้ขาจดั 

จวีรส าเร็จได ้ตอ้งอาบตันิสิสคัคยิปาจติตยี ์ถา้ไมส่ าเร็จ พงึไปเองหรอืสง่ทตูไป 

ในส านกัทีเ่ขาสง่ทรพัยเ์ป็นคา่จวีรมา กลา่ววา่ “ทรพัยเ์ป็นคา่จวีรทีท่า่นสง่ไป 

เจาะจงภกิษุรปูใดไมไ่ดอ้ านวยประโยชนอ์ะไรแกภ่กิษุรปูน ัน้เลย ทา่นจงทวง 

ทรพัยข์องทา่นคนืมา ทรพัยข์องทา่นอยา่เสยีหายเลย” นีเ้ป็นการท าทีส่มควร 

ในเร ือ่งน ัน้ 

เร ือ่งพระอปุนนัทศากยบตุร จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

[๕๓๙] ค าวา่ ก็...เจาะจงภกิษุ ไดแ้ก ่เพือ่ประโยชนข์องภกิษุ คอื มุง่ 

เฉพาะภกิษุ ปรารถนาจะใหภ้กิษุครองจวีร 

  ทีช่ ือ่วา่ พระราชา ไดแ้ก ่ผูค้รองราชสมบัต ิ

  ทีช่ ือ่วา่ ราชอมาตย ์ไดแ้ก ่ขา้ราชการทีพ่ระราชาทรงชบุเลีย้ง 

  ทีช่ ือ่วา่ พราหมณ์ ไดแ้ก ่พราหมณ์โดยก าเนดิ 

  ทีช่ ือ่วา่ คหบด ีไดแ้ก ่คนทีเ่หลอื ยกเวน้พระราชา ราชอมาตย ์พราหมณ์ 

ชือ่วา่คหบด ี

  ทีช่ ือ่วา่ ทรพัยเ์ป็นคา่จวีร ไดแ้ก ่เงนิ ทอง แกว้มณี แกว้มกุดา (แกว้ตาแมว 

หรอืแกว้ผลกึ) 

  ค าวา่ ทรพัยเ์ป็นคา่จวีรนี ้คอื ทรัพยท์ีเ่ขาจัดหาไวเ้ฉพาะ 

  ค าวา่ ซือ้ คอื แลกเปลีย่น 

  ค าวา่ นมินตใ์หค้รอง คอื จงถวาย 

  ถา้ทตูนัน้เขา้ไปหาภกิษุรูปนัน้พงึกลา่ววา่ “ทา่นผูเ้จรญิ กระผมน าทรัพยเ์ป็น 

คา่จวีรนีม้าเจาะจงทา่น ท่านจงรับทรัพยเ์ป็นคา่จวีรนีเ้ถดิ” ภกิษุนัน้พงึกลา่วกับทตู 

นัน้อยา่งนีว้า่ “พวกอาตมารับทรัพยเ์ป็นคา่จวีรไมไ่ด ้รับเฉพาะจวีรทีส่มควร 

ตามกาล” ถา้ทตูกลา่วกับภกิษุนัน้อยา่งนีว้า่ “มใีครผูเ้ป็นไวยาวจักรของทา่น 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๖๖ } 



๖๗ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๑.จรีวรรค ๑๐.ราชสกิขาบท สกิขาบทวภัิงค ์

บา้งไหม” ภกิษุผูต้อ้งการจวีรพงึแสดงคนวดัหรอือบุาสกใหเ้ป็นไวยาวจักรวา่ “ผูนั้น้ 

เป็นไวยาวจักรของภกิษุทัง้หลาย” ไมพ่งึกลา่ววา่ “จงใหแ้กผู่นั้น้” หรอืวา่ “ผูนั้น้จะ 

เก็บไว”้ หรอื “ผูนั้น้จะแลก” หรอื “ผูนั้น้จักซือ้” 

  ถา้ทตูตกลงกับไวยาวจักรแลว้พงึเขา้ไปหาภกิษุกลา่วอยา่งนี้วา่ “กระผมตกลง 

กับคนทีท่า่นแนะวา่เป็นไวยาวจักรแลว้ ทา่นจงไปหาในเวลาอันสมควร เขาจะนมินต ์

ทา่นใหค้รองจวีร” ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุตอ้งการจวีรพงึเขา้ไปหาไวยาวจักรแลว้ทวง 

หรอืเตอืน ๒-๓ ครัง้วา่ “อาตมาตอ้งการจวีร” ไมพ่งึกลา่วกับเขาวา่ “ทา่นจงให ้

จวีรแกอ่าตมา น าจวีรมาใหอ้าตมา แลกจวีรใหอ้าตมา หรอืจงซือ้จวีรใหอ้าตมา” 

แมค้รัง้ที ่๒ ก็พงึกลา่วกับเขา แมค้รัง้ที ่๓ ก็พงึกลา่วกับเขา ถา้ใหเ้ขาจัดการ 

ส าเร็จได ้นัน้เป็นการด ีถา้ไมส่ าเร็จ พงึไปยนืแสดงตนนิง่ ๆ ในทีนั่น้ ไมพ่งึน่ังบน 

อาสนะ ไมพ่งึรับอามสิ ไมพ่งึกลา่วธรรม เมือ่เขาถามวา่ “มาธรุะอะไร” พงึกลา่ว 

กับเขาวา่ “ทา่นจงรูเ้องเถดิ” ถา้น่ังบนอาสนะ หรอืรับอามสิ หรอืกลา่วธรรม ชือ่วา่ 

ตัดโอกาส๑ แมค้รัง้ที ่๒ ก็พงึยนื แมค้รัง้ที ่๓ ก็พงึยนื ทวง ๔ ครัง้พงึยนืได ้๔ ครัง้ 

ทวง ๕ ครัง้พงึยนืได ้๒ ครัง้ ทวง ๖ ครัง้แลว้ไมพ่งึไปยนื๒ ถา้เธอพยายามยิง่กวา่นัน้ 

ใหเ้ขาจัดจวีรส าเร็จ ตอ้งอาบัตทิกุกฏเพราะพยายาม จวีรเป็นนสิสคัคยีเ์พราะไดม้า 

คอืเป็นของจ าตอ้งสละแกส่งฆ ์แกค่ณะหรอืแกบ่คุคล 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุพงึสละจวีรทีเ่ป็นนสิสคัคยีอ์ยา่งนี ้

วธิสีละจวีรทีเ่ป็นนสิสคัคยี ์

สละแกส่งฆ ์

  ภกิษุรปูนัน้พงึเขา้ไปหาสงฆ ์หม่อตุตราสงคเ์ฉวยีงบา่ขา้งหนึง่ กราบเทา้ภกิษุผู ้

แกพ่รรษา น่ังกระโหยง่ประนมมอื กลา่วอยา่งนีว้า่ “ทา่นผูเ้จรญิ จวีรผนืนีก้ระผมให ้

เขาจัดส าเร็จดว้ยอาการทวงเกนิ ๓ ครัง้ ยนืเกนิ ๖ ครัง้ เป็นนสิสคัคยี ์กระผมสละ 

จวีรผนืนีแ้กส่งฆ”์ ครัน้สละแลว้พงึแสดงอาบัต ิ

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ตดัโอกาส คอื ตัดเหตุแหง่การมา (อาคตการณ  ภ�ฺ ฺชต ิว.ิอ. ๒/๕๓๘-๕๓๙/๑๘๑) 

๒ ทวง ๑ ครัง้มคีา่เทา่กับยนื ๒ ครัง้ (ว.ิอ. ๒/๕๓๘-๕๓๙/๑๘๑) 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๖๗ } 



๖๘ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๑.จรีวรรค ๑๐.ราชสกิขาบท สกิขาบทวภัิงค ์

ภกิษุผูฉ้ลาดสามารถพงึรับอาบัต ิพงึคนืจวีรทีเ่ธอสละใหด้ว้ยญัตตกิรรมวาจา 

วา่ “ทา่นผูเ้จรญิ ขอสงฆจ์งฟังขา้พเจา้ จวีรผนืนีข้องภกิษุชือ่นีเ้ป็นนสิสคัคยี ์เธอ 

สละแกส่งฆ ์ถา้สงฆพ์รอ้มกันแลว้ก็พงึใหจ้วีรผนืนีแ้กภ่กิษุชือ่นี”้ 

สละแกค่ณะ 

ภกิษุรปูนัน้พงึเขา้ไปหาภกิษุหลายรปู หม่อตุตราสงคเ์ฉวยีงบา่ขา้งหนึง่ กราบ 

เทา้ภกิษุผูแ้กพ่รรษา น่ังกระโหยง่ประนมมอื กลา่วอยา่งนีว้า่ “ทา่นผูเ้จรญิ จวีรผนื 

นีก้ระผมใหเ้ขาจัดส าเร็จดว้ยอาการทวงเกนิ ๓ ครัง้ ยนืเกนิ ๖ ครัง้ เป็นนสิสคัคยี ์

กระผมสละจวีรผนืนีแ้กท่า่นทัง้หลาย” ครัน้สละแลว้พงึแสดงอาบัต ิ

  ภกิษุผูฉ้ลาดสามารถพงึรับอาบัต ิพงึคนืจวีรทีเ่ธอสละใหด้ว้ยกลา่ววา่ “ทา่น 

ทัง้หลายจงฟังขา้พเจา้ จวีรผนืนีข้องภกิษุชือ่นีเ้ป็นนสิสคัคยี ์เธอสละแกท่า่นทัง้หลาย 

ถา้ทา่นทัง้หลายพรอ้มกันแลว้ก็พงึใหจ้วีรผนืนีแ้กภ่กิษุชือ่นี”้ 

สละแกบ่คุคล 

ภกิษุรปูนัน้พงึเขา้ไปหาภกิษุรปูหนึง่ หม่อตุตราสงคเ์ฉวยีงบา่ขา้งหนึง่ น่ังกระโหยง่ 

ประนมมอื กลา่วอยา่งนีว้า่ “ทา่นขอรับ จวีรผนืนีก้ระผมใหเ้ขาจัดส าเร็จดว้ยอาการ 

ทวงเกนิ ๓ ครัง้ ยนืเกนิ ๖ ครัง้ เป็นนสิสคัคยี ์กระผมสละจวีรผนืนีแ้กท่า่น” ครัน้ 

สละแลว้พงึแสดงอาบัต ิ

  ภกิษุผูรั้บสละนัน้พงึรับอาบัตแิลว้คนืจวีรทีเ่ธอสละใหด้ว้ยกลา่ววา่ “กระผมคนื 

จวีรผนืนีใ้หแ้กท่า่น” 

  ถา้ท าไมส่ าเร็จ พงึไปเองหรอืสง่ทตูไปในส านักทีเ่ขาสง่ทรัพยเ์ป็นคา่จวีรมา 

กลา่ววา่ “ทรัพยท์ีท่า่นสง่ไปเจาะจงภกิษุรปูใด ไมไ่ดอ้ านวยประโยชนอ์ะไรแกภ่กิษุ 

รปูนัน้เลย ทา่นจงทวงทรัพยข์องทา่นคนืมา ทรัพยข์องทา่นอยา่ฉบิหายเลย” 

  ค าวา่ นีเ้ป็นการท าทีส่มควรในเร ือ่งน ัน้ คอื นีเ้ป็นความถกูตอ้งในเรือ่งนัน้ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๖๘ } 



๖๙ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๑.จรีวรรค ๑๐.ราชสกิขาบท อนาปัตตวิาร 

บทภาชนยี ์

ตกินสิสคัคยิปาจติตยี ์

[๕๔๐] ทวงเกนิ ๓ ครัง้ ยนืเกนิ ๖ ครัง้ ภกิษุส าคัญวา่เกนิ ใหเ้ขาจัดจวีร 

ส าเร็จ ตอ้งอาบัตนิสิสคัคยิปาจติตยี ์

  ทวงเกนิ ๓ ครัง้ ยนืเกนิ ๖ ครัง้ ภกิษุไมแ่น่ใจ ใหเ้ขาจัดจวีรส าเร็จ ตอ้งอาบัต ิ

นสิสคัคยิปาจติตยี ์

  ทวงเกนิ ๓ ครัง้ ยนืเกนิ ๖ ครัง้ ภกิษุส าคัญวา่หยอ่นกวา่ ใหเ้ขาจัดจวีรส าเร็จ 

ตอ้งอาบัตนิสิสคัคยิปาจติตยี ์

ทกุทกุกฏ 

  ทวงหยอ่นกวา่ ๓ ครัง้ ยนืหยอ่นกวา่ ๖ ครัง้ ภกิษุส าคัญวา่เกนิ ตอ้งอาบัต ิ

ทกุกฏ 

  ทวงหยอ่นกวา่ ๓ ครัง้ ยนืหยอ่นกวา่ ๖ ครัง้ ภกิษุไมแ่น่ใจ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ทวงหยอ่นกวา่ ๓ ครัง้ ยนืหยอ่นกวา่ ๖ ครัง้ ภกิษุส าคัญวา่หยอ่นกวา่ ไม ่

ตอ้งอาบัต ิ

อนาปตัตวิาร 

  ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

  [๕๔๑] ๑. ภกิษุทวง ๓ ครัง้ ยนื ๖ ครัง้ 

   ๒. ภกิษุทวงหยอ่นกวา่ ๓ ครัง้ ยนืหยอ่นกวา่ ๖ ครัง้ 

   ๓. ภกิษุไมไ่ดท้วง ไวยาวัจกรจัดถวายเอง 

   ๔. ภกิษุรับจวีรทีเ่จา้ของทวงมาถวาย 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๖๙ } 



๗๐ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๒.โกสยิวรรค ๑๐.ราชสกิขาบท รวมสกิขาบททีม่ใีนจวีรวรรค 

   ๕. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๖. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

ราชสกิขาบทที ่๑๐ จบ  

จวีรวรรคที ่๑ จบ 

           รวมสกิขาบททีม่ใีนจวีรวรรค 

จวีรวรรคม ี๑๐ สกิขาบท คอื 

  ๑. ปฐมกฐนิสกิขาบท    วา่ดว้ยกฐนิเดาะขอ้ที ่๑ 

  ๒. อทุโทสติสกิขาบท   วา่ดว้ยภกิษุเก็บจวีรไวใ้นโรงเก็บของ 

       (วา่ดว้ยกฐนิเดาะขอ้ที ่๒) 

  ๓. ตตยิกฐนิสกิขาบท    วา่ดว้ยกฐนิเดาะขอ้ที ่๓ 

  ๔. ปรุาณจวีรสกิขาบท   วา่ดว้ยการใหซ้กัจวีรเกา่ 

  ๕. จวีรปฏคิคหณสกิขาบท   วา่ดว้ยการรับจวีร 

  ๖. อัญญาตกวญิญัตตสิกิขาบท  วา่ดว้ยการออกปากขอคฤหัสถผ์ูไ้มใ่ชญ่าต ิ

  ๗. ตตตุตรสิกิขาบท    วา่ดว้ยการออกปากขอจวีรเกนิ 

  ๘. อปัุกขฏสกิขาบท    วา่ดว้ยคนตระเตรยีมทรัพยเ์ป็นคา่จวีร 

  ๙. ทตุยิอปัุกขฏสกิขาบท   วา่ดว้ยคนตระเตรยีมทรัพยเ์ป็นคา่จวีรขอ้ที ่๒ 

  ๑๐. ราชสกิขาบท    วา่ดว้ยทรัพยเ์ป็นคา่จวีรทีพ่ระราชาเป็นตน้ 

       ใหท้ตูน ามาถวาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๗๐ } 



๗๑ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๒.โกสยิวรรค ๑.โกสยิสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

๒. โกสยิวรรค 

หมวดวา่ดว้ยสนัถตัใยไหม 

๑. โกสยิสกิขาบท 

วา่ดว้ยการท าสนัถตัใยไหม 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์

[๕๔๒] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ อัคคาฬวเจดยี ์เขต 

เมอืงอาฬว ีครัง้นัน้ พวกภกิษุฉัพพัคคยีเ์ขา้ไปหาพวกชา่งทอผา้ไหมแลว้กลา่วอยา่ง 

นีว้า่ “ทา่นทัง้หลาย พวกทา่นจงตม้ตัวไหมจ านวนมากใหแ้กพ่วกอาตมาบา้ง พวก 

อาตมาตอ้งการจะท าสนัถัตผสมใยไหม” พวกชา่งทอผา้ไหมจงึพากันต าหน ิประณาม 

โพนทะนาวา่ “ไฉนพระสมณะเชือ้สายศากยบตุรเขา้มาหาพวกเราแลว้กลา่วอยา่งนีว้า่ 

‘ทา่นทัง้หลาย พวกทา่นจงตม้ตัวไหมจ านวนมากใหแ้กอ่าตมาบา้ง พวกอาตมา 

ตอ้งการจะท าสนัถัตผสมใยไหม’ ดังนีเ้ลา่ อนึง่ ไมใ่ชล่าภของพวกเรา พวกเราไดไ้ม ่

ดทีีต่อ้งฆา่สตัวเ์ล็กสตัวน์อ้ยเป็นจ านวนมาก เพราะการครองชพี เพราะตอ้งเลีย้งด ู

บตุรภรรยา” 

  ภกิษุไดย้นิพวกชา่งทอผา้ไหมต าหน ิประณาม โพนทะนา บรรดาภกิษุผูม้ักนอ้ย 

ฯลฯ พากันต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนพวกภกิษุฉัพพัคคยีจ์งึเขา้ไปหาชา่ง 

ทอผา้ไหมแลว้กลา่วอยา่งนีว้า่ ‘ทา่นทัง้หลาย พวกทา่นจงตม้ตัวไหมจ านวนมากให ้

แกพ่วกอาตมาบา้ง พวกอาตมาตอ้งการจะท าสนัถัตผสมใยไหม’ ดังนีเ้ลา่” ครัน้ 

ภกิษุเหลา่นัน้ต าหนพิวกภกิษุฉัพพัคคยีโ์ดยประการตา่ง ๆ แลว้จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบ 

ทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

ทรงประชุมสงฆบ์ญัญตัสิกิขาบท 

  ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุทรง 

สอบถามพวกภกิษุฉัพพัคคยีว์า่ “ภกิษุทัง้หลาย ทราบวา่พวกเธอเขา้ไปหาชา่งทอผา้ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๗๑ } 



๗๒ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๒.โกสยิวรรค ๑.โกสยิสกิขาบท สกิขาบทวภัิงค ์

 ไหมแลว้กลา่วอยา่งนีว้า่ ‘ทา่นทัง้หลาย พวกทา่นจงตม้ตัวไหมจ านวนมากใหแ้กพ่วก 

อาตมาบา้ง พวกอาตมาตอ้งการจะท าสนัถัตผสมใยไหม’ ดังนี ้จรงิหรอื” พวก 

ภกิษุฉัพพัคคยีท์ลูรับวา่ “จรงิ พระพทุธเจา้ขา้” พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ทรงต าหนวิา่ 

“ฯลฯ โมฆบรุษุทัง้หลาย ไฉนพวกเธอจงึเขา้ไปหาชา่งทอผา้ไหมแลว้กลา่วอยา่งนีว้า่ 

‘ทา่นทัง้หลาย พวกทา่นจงตม้ตัวไหมจ านวนมากใหแ้กพ่วกอาตมาบา้ง พวกอาตมา 

ตอ้งการจะท าสนัถัตผสมใยไหม’ ดังนี ้โมฆบรุษุทัง้หลาย การกระท าอยา่งนี ้มไิดท้ า 

คนทีย่ังไมเ่ลือ่มใสใหเ้ลือ่มใส หรอืท าคนทีเ่ลือ่มใสอยูแ่ลว้ใหเ้ลือ่มใสยิง่ขึน้ไดเ้ลย ฯลฯ” 

แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

พระบญัญตั ิ

[๕๔๓] ก็ ภกิษุใดใชใ้หท้ าสนัถตัผสมใยไหม ตอ้งอาบตันิสิสคัคยิปาจติตยี ์

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

  [๕๔๔] ค าวา่ ก็...ใด คอื ผูใ้ด ผูเ้ชน่ใด ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสวา่ ก็...ใด 

  ค าวา่ ภกิษุ มอีธบิายวา่ ชือ่วา่ภกิษุ เพราะเป็นผูข้อ ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระ 

ภาคทรงประสงคเ์อาวา่ ภกิษุ ในความหมายนี้ 

  ทีช่ ือ่วา่ สนัถตั ไดแ้ก ่ผา้รองน่ังทีห่ลอ่ ไมใ่ชท่อ๑ 

  ค าวา่ ใชใ้หท้ า ความวา่ ภกิษุท าเองหรอืใชใ้หท้ า แซมดว้ยเสน้ไหมแมเ้สน้ 

เดยีว ตอ้งอาบัตทิกุกฏเพราะพยายาม สนัถัตเป็นนสิสคัคยีเ์พราะไดม้า คอืเป็นของ 

จ าตอ้งสละแกส่งฆ ์แกค่ณะหรอืแกบ่คุคล 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุพงึสละสนัถัตทีเ่ป็นนสิสคัคยีอ์ยา่งนี้ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ วธิหีลอ่สันถัต ใชย้างเหนียวเชน่น ้าขา้วเทลงบนพืน้ทีเ่รยีบแลว้เอาขนโปรยลาดลงบนยางเหนยีว (ว.ิอ. 

   ๒/๕๔๒/๑๙๒) 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๗๒ } 



๗๓ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๒.โกสยิวรรค ๑.โกสยิสกิขาบท สกิขาบทวภัิงค ์

วธิสีละสนัถตัทีเ่ป็นนสิสคัคยี ์

สละแกส่งฆ ์

  ภกิษุรปูนัน้พงึเขา้ไปหาสงฆ ์หม่อตุตราสงคเ์ฉวยีงบา่ขา้งหนึง่ กราบเทา้ภกิษุผู ้

แกพ่รรษา น่ังกระโหยง่ประนมมอื กลา่วอยา่งนีว้า่ “ทา่นผูเ้จรญิ สนัถัตผสมใยไหม 

ผนืนีก้ระผมใชใ้หท้ า เป็นนสิสคัคยี ์กระผมสละสนัถัตนีแ้กส่งฆ”์ ครัน้สละแลว้พงึ 

แสดงอาบัต ิ

  ภกิษุผูฉ้ลาดสามารถพงึรับอาบัต ิพงึคนืสนัถัตทีเ่ธอสละใหด้ว้ยญัตตกิรรม 

วาจาวา่ “ทา่นผูเ้จรญิ ขอสงฆจ์งฟังขา้พเจา้ สนัถัตผนืนีข้องภกิษุชือ่นีเ้ป็นนสิสคัคยี ์

เธอสละแกส่งฆ ์ถา้สงฆพ์รอ้มกันแลว้ก็พงึใหส้นัถัตผนืนีแ้กภ่กิษุชือ่นี”้ 

สละแกค่ณะ 

  ภกิษุรปูนัน้พงึเขา้ไปหาภกิษุหลายรปู หม่อตุตราสงคเ์ฉวยีงบา่ขา้งหนึง่ กราบ 

เทา้ภกิษุผูแ้กพ่รรษา น่ังกระโหยง่ประนมมอื กลา่วอยา่งนีว้า่ “ทา่นผูเ้จรญิ สนัถัต 

ผสมใยไหมผนืนีก้ระผมใชใ้หท้ า เป็นนสิสคัคยี ์กระผมสละสนัถัตผนืนีแ้กท่า่น 

ทัง้หลาย” ครัน้สละแลว้พงึแสดงอาบัต ิ

  ภกิษุผูฉ้ลาดสามารถพงึรับอาบัต ิพงึคนืสนัถัตทีเ่ธอสละใหด้ว้ยกลา่ววา่ “ทา่น 

ทัง้หลายจงฟังขา้พเจา้ สันถัตผนืนีข้องภกิษุชือ่นีเ้ป็นนสิสคัคยี ์เธอสละแกท่า่น 

ทัง้หลาย ถา้ทา่นทัง้หลายพรอ้มกันแลว้ก็พงึใหส้นัถัตผนืนีแ้กภ่กิษุชือ่นี”้ 

สละแกบ่คุคล 

ภกิษุรปูนัน้พงึเขา้ไปหาภกิษุรปูหนึง่ หม่อตุตราสงคเ์ฉวยีงบา่ขา้งหนึง่ น่ัง 

กระโหยง่ประนมมอื กลา่วอยา่งนีว้า่ “ทา่นขอรับ สนัถัตผนืนีก้ระผมใชใ้หท้ า 

เป็นนสิสคัคยี ์กระผมสละสนัถัตผนืนีแ้กท่า่น” ครัน้สละแลว้พงึแสดงอาบัต ิ

  ภกิษุผูรั้บสละนัน้พงึรับอาบัตแิลว้คนืสนัถัตทีเ่ธอสละใหด้ว้ยกลา่ววา่ “กระผม 

คนืสนัถัตผนืนีใ้หแ้กท่า่น” 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๗๓ } 



๗๔ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๒.โกสยิวรรค ๑.โกสยิสกิขาบท อนาปัตตวิาร 

บทภาชนยี ์

นสิสคัคยิปาจติตยี ์ 

[๕๔๕] ภกิษุท าสนัถัตทีต่นท าคา้งไวจ้นส าเร็จดว้ยตนเอง ตอ้งอาบัตนิสิสคัคยิ 

ปาจติตยี ์

  ภกิษุใชผู้อ้ ืน่ใหท้ าสนัถัตทีต่นท าคา้งไวจ้นส าเร็จ ตอ้งอาบัตนิสิสคัคยิปาจติตยี ์

  ภกิษุท าสนัถัตทีผู่อ้ ืน่ท าคา้งไวจ้นส าเร็จ ตอ้งอาบัตนิสิสคัคยิปาจติตยี ์

  ภกิษุใชผู้อ้ ืน่ใหท้ าสนัถัตทีผู่อ้ ืน่ท าคา้งไวจ้นส าเร็จ ตอ้งอาบัตนิสิสคัคยิปาจติตยี ์

ทกุทกุกฏ 

  ภกิษุท าเองหรอืใชผู้อ้ ืน่ใหท้ า เพือ่ประโยชนแ์กผู่อ้ ืน่ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ภกิษุไดส้นัถัตทีผู่อ้ ืน่ท าไวม้าใชส้อย ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

อนาปตัตวิาร 

  ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

  [๕๔๖] ๑. ภกิษุท าเป็นเพดาน เครือ่งลาดพืน้ มา่น เปลอืกฟกู หรอื 

       ปลอกหมอน 

   ๒. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๓. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

โกสยิสกิขาบทที ่๑ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๗๔ } 



๗๕ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๒.โกสยิวรรค ๒.สทุธกาฬกสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

๒. โกสยิวรรค 

๒. สทุธกาฬกสกิขาบท 

วา่ดว้ยการท าสนัถตัโดยใชข้นเจยีมด าลว้น 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์

[๕๔๗] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ กฏูาคารศาลา 

ป่ามหาวัน เขตกรงุเวสาล ีครัง้นัน้ พวกภกิษุฉัพพัคคยีใ์ชใ้หท้ าสนัถัตขนเจยีมด าลว้น๑ 

พวกชาวบา้นเทีย่วไปตามวหิารเห็นเขา้จงึพากันต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉน 

พระสมณะเชือ้สายศากยบตุร จงึใชใ้หท้ าสนัถัตขนเจยีมด าลว้นเหมอืนคฤหัสถท์ีย่ัง 

บรโิภคกามเลา่” 

  ภกิษุทัง้หลายไดย้นิพวกชาวบา้นต าหน ิประณาม โพนทะนา บรรดาภกิษุผู ้

มักนอ้ย ฯลฯ พากันต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนพวกภกิษุฉัพพัคคยีจ์งึ 

ใชใ้หท้ าสนัถัตขนเจยีมด าลว้นเลา่” ครัน้ภกิษุเหลา่นัน้ต าหนพิวกภกิษุฉัพพัคคยีโ์ดย 

ประการตา่ง ๆ แลว้จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

ทรงประชุมสงฆบ์ญัญตัสิกิขาบท 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุทรง 

สอบถามพวกภกิษุฉัพพัคคยีว์า่ “ภกิษุทัง้หลาย ทราบวา่ พวกเธอใชใ้หท้ าสนัถัต 

ขนเจยีมด าลว้น จรงิหรอื” พวกภกิษุฉัพพัคคยีท์ลูรับวา่ “จรงิ พระพทุธเจา้ขา้” พระ 

ผูม้พีระภาคพทุธเจา้ทรงต าหนวิา่ “ฯลฯ โมฆบรุษุทัง้หลาย ไฉนพวกเธอจงึใชใ้หท้ า 

สนัถัตขนเจยีมด าลว้นเลา่ โมฆบรุษุทัง้หลาย การกระท าอยา่งนี ้มไิดท้ าคนทีย่ังไม ่

เลือ่มใสใหเ้ลือ่มใส หรอืท าคนทีเ่ลือ่มใสอยูแ่ลว้ใหเ้ลือ่มใสยิง่ขึน้ไดเ้ลย ฯลฯ” แลว้ 

จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ค าวา่ “ขนเจยีม” ในทีน่ีค้อืขนแพะหรอืขนแกะ (เอฬกโลม) 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๗๕ } 



๗๖ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๒.โกสยิวรรค ๒.สทุธกาฬกสกิขาบท สกิขาบทวภัิงค ์

พระบญัญตั ิ

[๕๔๘] ก็ ภกิษุใดใชใ้หท้ าสนัถตัขนเจยีมด าลว้น ตอ้งอาบตันิสิสคัคยิ 

ปาจติตยี ์

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

[๕๔๙] ค าวา่ ก็...ใด คอื ผูใ้ด ผูเ้ชน่ใด ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

ก็...ใด 

  ค าวา่ ภกิษุ มอีธบิายวา่ ชือ่วา่ภกิษุ เพราะเป็นผูข้อ ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้ ี

พระภาคทรงประสงคเ์อาวา่ ภกิษุ ในความหมายนี้ 

  ทีช่ ือ่วา่ สดี า ม ี๒ ชนดิ คอื ด าตามธรรมชาต ิหรอืด าเพราะยอ้ม 

  ทีช่ ือ่วา่ สนัถตั ไดแ้ก ่ผา้รองน่ังทีห่ลอ่ ไมใ่ชท่อ 

  ค าวา่ ใชใ้หท้ า ความวา่ ภกิษุท าเองหรอืใชใ้หท้ า ตอ้งอาบัตทิกุกฏเพราะ 

พยายาม สนัถัตเป็นนสิสคัคยีเ์พราะไดม้า คอืเป็นของจ าตอ้งสละแกส่งฆ ์แกค่ณะ 

หรอืแกบ่คุคล 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุพงึสละสนัถัตทีเ่ป็นนสิสคัคยีอ์ยา่งนี้ 

วธิสีละสนัถตัทีเ่ป็นนสิสคัคยี ์

สละแกส่งฆ ์

ภกิษุรปูนัน้พงึเขา้ไปหาสงฆ ์หม่อตุตราสงคเ์ฉวยีงบา่ขา้งหนึง่ กราบเทา้ภกิษุผู ้

แกพ่รรษา น่ังกระโหยง่ประนมมอื กลา่วอยา่งนีว้า่ “ทา่นผูเ้จรญิ สนัถัตขนเจยีม 

ด าลว้นผนืนีก้ระผมใชใ้หท้ า เป็นนสิสคัคยี ์กระผมสละสนัถัตขนเจยีมด าลว้นผนืนี้ 

แกส่งฆ”์ ครัน้สละแลว้พงึแสดงอาบัต ิ

  ภกิษุผูฉ้ลาดสามารถพงึรับอาบัต ิพงึคนืสนัถัตทีเ่ธอสละใหด้ว้ยญัตตกิรรม 

วาจาวา่ “ทา่นผูเ้จรญิ ขอสงฆจ์งฟังขา้พเจา้ สนัถัตขนเจยีมด าลว้นผนืนีข้องภกิษุชือ่ 

นีเ้ป็นนสิสคัคยี ์เธอสละแกส่งฆ ์ถา้สงฆพ์รอ้มกันแลว้ก็พงึใหส้นัถัตขนเจยีมด าลว้น 

ผนืนีแ้กภ่กิษุชือ่นี”้ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๗๖ } 



๗๗ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๒.โกสยิวรรค ๒.สทุธกาฬกสกิขาบท บทภาชนยี ์

สละแกค่ณะ 

ภกิษุรปูนัน้พงึเขา้ไปหาภกิษุหลายรปู หม่อตุตราสงคเ์ฉวยีงบา่ขา้งหนึง่ กราบ 

เทา้ภกิษุผูแ้กพ่รรษา น่ังกระโหยง่ประนมมอื กลา่วอยา่งนีว้า่ “ทา่นผูเ้จรญิ สนัถัต 

ขนเจยีมด าลว้นผนืนีก้ระผมใชใ้หท้ า เป็นนสิสคัคยี ์กระผมสละสนัถัตขนเจยีมด า 

ลว้นผนืนีแ้กท่า่นทัง้หลาย” ครัน้สละแลว้พงึแสดงอาบัต ิ

  ภกิษุผูฉ้ลาดสามารถพงึรับอาบัต ิพงึคนืสนัถัตทีเ่ธอสละใหด้ว้ยกลา่ววา่ 

“ทา่นทัง้หลายจงฟังขา้พเจา้ สนัถัตขนเจยีมด าลว้นผนืนีข้องภกิษุชือ่นีเ้ป็นนสิสคัคยี ์

เธอสละแกท่า่นทัง้หลาย ถา้ทา่นทัง้หลายพรอ้มกันแลว้ก็พงึใหส้นัถัตขนเจยีมด าลว้น 

ผนืนีแ้กภ่กิษุชือ่นี”้ 

สละแกบ่คุคล 

ภกิษุรปูนัน้พงึเขา้ไปหาภกิษุรปูหนึง่ หม่อตุตราสงคเ์ฉวยีงบา่ขา้งหนึง่ น่ัง 

กระโหยง่ประนมมอื กลา่วอยา่งนีว้า่ “ทา่นขอรับ สนัถัตขนเจยีมด าลว้นผนืนี ้

กระผมใชใ้หท้ า เป็นนสิสคัคยี ์กระผมสละสนัถัตขนเจยีมด าลว้นผนืนีแ้กท่า่น” ครัน้ 

สละแลว้พงึแสดงอาบัต ิ

  ภกิษุผูรั้บสละนัน้พงึรับอาบัตแิลว้คนืสนัถัตทีเ่ธอสละใหด้ว้ยกลา่ววา่ “กระผม 

คนืสนัถัตผนืนีใ้หแ้กท่า่น” 

บทภาชนยี ์

นสิสคัคยิปาจติตยี ์

[๕๕๐] ภกิษุท าสนัถัตทีต่นท าคา้งไวจ้นส าเร็จดว้ยตนเอง ตอ้งอาบัตนิสิสคัคยิ 

ปาจติตยี ์

  ภกิษุใชผู้อ้ ืน่ใหท้ าสนัถัตทีต่นท าคา้งไวจ้นส าเร็จ ตอ้งอาบัตนิสิสคัคยิปาจติตยี ์

  ภกิษุท าสนัถัตทีผู่อ้ ืน่ท าคา้งไวจ้นส าเร็จ ตอ้งอาบัตนิสิสคัคยิปาจติตยี ์

  ภกิษุใชผู้อ้ ืน่ใหท้ าสนัถัตทีผู่อ้ ืน่ท าคา้งไวจ้นส าเร็จ ตอ้งอาบัตนิสิสคัคยิปาจติตยี ์

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๗๗ } 



๗๘ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๒.โกสยิวรรค ๒.สทุธกาฬกสกิขาบท อนาปัตตวิาร 

ทกุทกุกฏ  

ภกิษุท าเองหรอืใชผู้อ้ ืน่ใหท้ า เพือ่ประโยชนแ์กผู่อ้ ืน่ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ภกิษุไดส้นัถัตทีผู่อ้ ืน่ท าไวแ้ลว้ ใชส้อย ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

อนาปตัตวิาร 

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

  [๕๕๑] ๑. ภกิษุท าเป็นเพดาน เครือ่งลาดพืน้ มา่น เปลอืกฟกู หรอื 

       ปลอกหมอน 

   ๒. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๓. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

สทุธกาฬกสกิขาบทที ่๒ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๗๘ } 



๗๙ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๒.โกสยิวรรค ๓.เทฺวภาคสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

๒. โกสยิวรรค 

๓. เทฺวภาคสกิขาบท 

วา่ดว้ยการท าสนัถตัโดยใชข้นเจยีมด า ๒ สว่น 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์

  [๕๕๒] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ พวกภกิษุฉัพพัคคยีท์ราบวา่ “พระ 

ผูม้พีระภาคทรงหา้มการท าสนัถัตขนเจยีมด าลว้น” จงึใหเ้อาขนเจยีมขาวหน่อยหนึง่ 

ปนไวท้ีช่ายสนัถัต แลว้ท าสนัถัตขนเจยีมด าลว้นอยา่งเดมิน่ันแหละ 

  บรรดาภกิษุผูม้ักนอ้ย ฯลฯ พากันต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉน 

พวกภกิษุฉัพพัคคยีจ์งึใหเ้อาขนเจยีมขาวหน่อยหนึง่ปนไวท้ีช่ายสนัถัต แลว้ท าสนัถัต 

ขนเจยีมด าลว้นอยา่งเดมิเลา่” ครัน้ภกิษุเหลา่นัน้ต าหนพิวกภกิษุฉัพพัคคยีโ์ดย 

ประการตา่ง ๆ แลว้จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

ทรงประชุมสงฆบ์ญัญตัสิกิขาบท 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุทรง 

สอบถามพวกภกิษุฉัพพัคคยีว์า่ “ภกิษุทัง้หลาย ทราบวา่ พวกเธอใหเ้อาขนเจยีม 

ขาวหน่อยหนึง่ปนไวท้ีช่ายสนัถัต แลว้ท าสนัถัตขนเจยีมด าลว้นอยา่งเดมิ จรงิหรอื” 

พวกภกิษุฉัพพัคคยีท์ลูรับวา่ “จรงิ พระพทุธเจา้ขา้” พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ทรง 

ต าหนวิา่ “ฯลฯ โมฆบรุษุทัง้หลาย ไฉนพวกเธอจงึใหเ้อาขนเจยีมขาวหน่อยหนึง่ปน 

ไวท้ีช่ายสนัถัต แลว้ท าสนัถัตขนเจยีมด าลว้นอยา่งเดมิเลา่ โมฆบรุษุทัง้หลาย การ 

กระท าอยา่งนี ้มไิดท้ าคนทีย่ังไมเ่ลือ่มใสใหเ้ลือ่มใส หรอืท าคนทีเ่ลือ่มใสอยูแ่ลว้ให ้

เลือ่มใสยิง่ขึน้ไดเ้ลย ฯลฯ” แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๗๙ } 



๘๐ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๒.โกสยิวรรค ๓.เทฺวภาคสกิขาบท สกิขาบทวภัิงค ์

พระบญัญตั ิ

[๕๕๓] ก็ ภกิษุผูใ้ชใ้หท้ าสนัถตัใหม ่พงึเอาขนเจยีมด าลว้น ๒ สว่น ขน 

เจยีมขาวเป็นสว่นที ่๓ ขนเจยีมแดงเป็นสว่นที ่๔ ถา้เธอไมเ่อาขนเจยีมด าลว้น 

๒ สว่น ขนเจยีมขาวเป็นสว่นที ่๓ ขนเจยีมแดงเป็นสว่นที ่๔ แลว้ใหท้ าสนัถตั 

ใหม ่ตอ้งอาบตันิสิสคัคยิปาจติตยี ์

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

[๕๕๔] ทีช่ ือ่วา่ ใหม ่พระองคต์รัสมุง่เอาการกระท า 

  ทีช่ ือ่วา่ สนัถตั ไดแ้ก ่ผา้รองน่ังทีห่ลอ่ ไมใ่ชท่อ 

  ค าวา่ ผูใ้ชใ้หท้ า คอื ผูท้ าเองหรอืใชใ้หท้ า 

  ค าวา่ เอาขนเจยีมด าลว้น ๒ สว่น ความวา่ ชัง่แลว้เอาขนเจยีมด าลว้น ๒ ชั่ง 

  ค าวา่ ขนเจยีมขาวเป็นสว่นที ่๓ คอื ขนเจยีมขาว ๑ ชัง่ 

  ค าวา่ ขนเจยีมแดงเป็นสว่นที ่๔ คอื ขนเจยีมแดง ๑ ชัง่ 

  ค าวา่ ถา้เธอไมเ่อาขนเจยีมด าลว้น ๒ สว่น ขนเจยีมขาวเป็นสว่นที ่๓ ขน 

เจยีมแดงเป็นสว่นที ่๔ ความวา่ ไมเ่อาขนเจยีมด าลว้น ๒ ชัง่ ขนเจยีมขาว ๑ ชัง่ 

ขนเจยีมแดง ๑ ชัง่ ท าเองหรอืใชใ้หท้ าสนัถัตใหม ่ตอ้งอาบัตทิกุกฏเพราะพยายาม 

สนัถัตเป็นนสิสคัคยีเ์พราะไดม้า คอืเป็นของจ าตอ้งสละแกส่งฆ ์แกค่ณะหรอืแกบ่คุคล 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุพงึสละสนัถัตทีเ่ป็นนสิสคัคยีอ์ยา่งนี้ 

วธิสีละสนัถตัทีเ่ป็นนสิสคัคยี ์

สละแกส่งฆ ์

  ภกิษุรปูนัน้พงึเขา้ไปหาสงฆ ์หม่อตุตราสงคเ์ฉวยีงบา่ขา้งหนึง่ กราบเทา้ภกิษุ 

ผูแ้กพ่รรษา น่ังกระโหยง่ประนมมอื กลา่วอยา่งนีว้า่ “ทา่นผูเ้จรญิ สนัถัตผนืนี ้

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๘๐ } 



๘๑ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๒.โกสยิวรรค ๓.เทฺวภาคสกิขาบท สกิขาบทวภัิงค ์

กระผมไมไ่ดเ้อาขนเจยีมด าลว้น ๒ ชัง่ ขนเจยีมขาว ๑ ชัง่ ขนเจยีมแดง ๑ ชั่ง ใชใ้ห ้

ท า เป็นนสิสคัคยี ์กระผมสละสนัถัตผนืนีแ้กส่งฆ”์ ครัน้สละแลว้พงึแสดงอาบตั ิ

  ภกิษุผูฉ้ลาดสามารถพงึรับอาบัต ิพงึคนืสนัถัตทีเ่ธอสละใหด้ว้ยญัตตกิรรมวาจา 

วา่ “ทา่นผูเ้จรญิ ขอสงฆจ์งฟังขา้พเจา้ สนัถัตผนืนีข้องภกิษุชือ่นีเ้ป็นนสิสคัคยี ์เธอ 

สละแกส่งฆถ์า้สงฆพ์รอ้มกันแลว้ก็พงึใหส้นัถัตผนืนีแ้กภ่กิษุชือ่นี”้ 

สละแกค่ณะ 

ภกิษุรปูนัน้พงึเขา้ไปหาภกิษุหลายรูป หม่อตุตราสงคเ์ฉวยีงบา่ขา้งหนึง่ กราบ 

เทา้ภกิษุผูแ้กพ่รรษา น่ังกระโหยง่ประนมมอื กลา่วอยา่งนีว้า่ “ทา่นผูเ้จรญิ สนัถัต 

ผนืนีก้ระผมไมไ่ดเ้อาขนเจยีมด าลว้น ๒ ชัง่ ขนเจยีมขาว ๑ ชัง่ ขนเจยีมแดง ๑ ชัง่ 

ใชใ้หท้ า เป็นนสิสคัคยี ์กระผมสละสนัถัตผนืนีแ้กท่า่นทัง้หลาย” ครัน้สละแลว้ 

พงึแสดงอาบัต ิ

  ภกิษุผูฉ้ลาดสามารถพงึรับอาบัต ิพงึคนืสนัถัตทีเ่ธอสละใหด้ว้ยกลา่ววา่ “ทา่น 

ทัง้หลายจงฟังขา้พเจา้ สันถัตผนืนีข้องภกิษุชือ่นีเ้ป็นนสิสคัคยี ์เธอสละแกท่า่น 

ทัง้หลาย ถา้ทา่นทัง้หลายพรอ้มกันแลว้ก็พงึใหส้นัถัตผนืนีแ้กภ่กิษุชือ่นี”้ 

สละแกบ่คุคล 

ภกิษุรปูนัน้พงึเขา้ไปหาภกิษุรปูหนึง่ หม่อตุตราสงคเ์ฉวยีงบา่ขา้งหนึง่ น่ัง 

กระโหยง่ประนมมอื กลา่ววา่ “ทา่นขอรับ สนัถัตผนืนีก้ระผมไมไ่ดเ้อาขนเจยีมด า 

ลว้น ๒ ชัง่ ขนเจยีมขาว ๑ ชัง่ ขนเจยีมแดง ๑ ชัง่ ใชใ้หท้ า เป็นนสิสคัคยี ์

กระผมสละสนัถัตผนืนีแ้กท่า่น” ครัน้สละแลว้พงึแสดงอาบัต ิ

  ภกิษุผูรั้บสละนัน้พงึรับอาบัตแิลว้คนืสนัถัตทีเ่ธอสละใหด้ว้ยกลา่ววา่ “กระผม 

คนืสนัถัตผนืนีใ้หแ้กท่า่น” 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๘๑ } 



๘๒ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๒.โกสยิวรรค ๓.เทฺวภาคสกิขาบท อนาปัตตวิาร 

บทภาชนยี ์ 

นสิสคัคยิปาจติตยี ์

[๕๕๕] ภกิษุท าสนัถัตทีต่นท าคา้งไวจ้นส าเร็จดว้ยตนเอง ตอ้งอาบัตนิสิสคัคยิ 

ปาจติตยี ์

  ภกิษุใชผู้อ้ ืน่ใหท้ าสนัถัตทีต่นท าคา้งไวจ้นส าเร็จ ตอ้งอาบัตนิสิสคัคยิปาจติตยี ์

  ภกิษุท าสนัถัตทีผู่อ้ ืน่ท าคา้งไวจ้นส าเร็จ ตอ้งอาบัตนิสิสคัคยิปาจติตยี ์

  ภกิษุใชผู้อ้ ืน่ใหท้ าสนัถัตทีผู่อ้ ืน่ท าคา้งไวจ้นส าเร็จ ตอ้งอาบัตนิสิสคัคยิปาจติตยี ์

ทกุทกุกฏ 

ภกิษุท าเองหรอืใชผู้อ้ ืน่ใหท้ า เพือ่ประโยชนแ์กผู่อ้ ืน่ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ภกิษุไดส้นัถัตทีผู่อ้ ืน่ท าไว ้ใชส้อย ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

อนาปตัตวิาร 

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

  [๕๕๖] ๑. ภกิษุเอาขนเจยีมขาว ๑ ชัง่ ขนเจยีมแดง ๑ ชัง่ ปนแลว้ท า 

   ๒. ภกิษุเอาขนเจยีมขาวมากกวา่ ขนเจยีมแดงมากกวา่ ปนแลว้ท า 

   ๓. ภกิษุเอาขนเจยีมขาวลว้น ขนเจยีมแดงลว้น ปนแลว้ท า 

   ๔. ภกิษุท าเป็นเพดาน เครือ่งลาดพืน้ มา่น เปลอืกฟกู หรอื 

       ปลอกหมอน 

   ๕. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๖. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

เทฺวภาคสกิขาบทที ่๓ จบ 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๘๒ } 



๘๓ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๒.โกสยิวรรค ๔.ฉัพพัสสสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

๒. โกสยิวรรค 

๔. ฉพัพสัสสกิขาบท 

วา่ดว้ยการเก็บสนัถตัไว ้๖ ปี 

เร ือ่งภกิษุหลายรปู 

[๕๕๗] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ ภกิษุทัง้หลายใชใ้หท้ าสนัถัตทกุ ๆ 

ปี ภกิษุเหลา่นัน้เป็นผูม้ากไปดว้ยการขอวา่ “ทา่นทัง้หลายจงใหข้นเจยีม พวก 

อาตมาตอ้งการขนเจยีม” 

  พวกชาวบา้นพากันต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนพระสมณะเชือ้สาย 

ศากยบตุรจงึใชใ้หท้ าสนัถัตทกุ ๆ ปี เป็นผูม้ากไปดว้ยการขอ เป็นผูม้ากไปดว้ยการ 

ออกปากขอดว้ยกลา่ววา่ ‘ทา่นทัง้หลายจงใหข้นเจยีม พวกอาตมาตอ้งการขนเจยีม’ 

ดังนีเ้ลา่ สนัถัตของพวกเราทีท่ าครัง้เดยีว ถกูเด็กถา่ยอจุจาระรดบา้ง ปัสสาวะรด 

บา้ง หนูกัดเสยีบา้ง ก็ยังใชส้อยไดถ้งึ ๕ ปีบา้ง ๖ ปีบา้ง แตภ่กิษุเหลา่นีใ้ชใ้หท้ า 

สนัถัตทกุ ๆ ปี เป็นผูม้ากไปดว้ยการขอ เป็นผูม้ากไปดว้ยการออกปากขอดว้ยกลา่ว 

วา่ ‘ทา่นทัง้หลายจงใหข้นเจยีม พวกอาตมาตอ้งการขนเจยีม” 

  ภกิษุทัง้หลายไดย้นิพวกชาวบา้นต าหน ิประณาม โพนทะนา บรรดาภกิษุผู ้

มักนอ้ย ฯลฯ พากันต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนภกิษุทัง้หลายจงึใชใ้ห ้

ท าสนัถัตทกุ ๆ ปี เป็นผูม้ากไปดว้ยการขอ เป็นผูม้ากไปดว้ยการออกปากขอดว้ย 

กลา่ววา่ ‘ทา่นทัง้หลายจงใหข้นเจยีม พวกอาตมาตอ้งการขนเจยีม’ ดังนีเ้ลา่” ครัน้ 

ภกิษุทัง้หลายต าหนภิกิษุเหลา่นัน้โดยประการตา่ง ๆ แลว้จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลู 

พระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

ทรงประชุมสงฆบ์ญัญตัสิกิขาบท 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุทรง 

สอบถามภกิษุเหลา่นัน้วา่ “ภกิษุทัง้หลาย ทราบวา่ พวกเธอใชใ้หท้ าสนัถัตทกุ ๆ ปี 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๘๓ } 



๘๔ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๒.โกสยิวรรค ๔.ฉัพพัสสสกิขาบท พระบัญญัต ิ

เป็นผูม้ากไปดว้ยการขอ เป็นผูม้ากไปดว้ยการออกปากขอดว้ยกลา่ววา่ ‘ทา่น 

ทัง้หลายจงใหข้นเจยีม พวกอาตมาตอ้งการขนเจยีม’ ดังนี ้จรงิหรอื” ภกิษุเหลา่นัน้ 

ทลูรับวา่ “จรงิ พระพทุธเจา้ขา้” พระผูม้พีระภาคพระพทุธเจา้ทรงต าหนวิา่ “ฯลฯ 

ภกิษุทัง้หลาย ไฉนโมฆบรุษุเหลา่นัน้จงึใชใ้หท้ าสนัถัตทกุ ๆ ปี เป็นผูม้ากไปดว้ยการ 

ขอ เป็นผูม้ากไปดว้ยการออกปากขอดว้ยกลา่ววา่ ‘ทา่นทัง้หลายจงใหข้นเจยีม พวก 

อาตมาตอ้งการขนเจยีม’ ดังนีเ้ลา่ ภกิษุทัง้หลาย การกระท าอยา่งนี ้มไิดท้ าคนทีย่ัง 

ไมเ่ลือ่มใสใหเ้ลือ่มใส หรอืท าคนทีเ่ลือ่มใสอยูแ่ลว้ใหเ้ลือ่มใสยิง่ขึน้ไดเ้ลย ฯลฯ” 

แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

พระบญัญตั ิ

[๕๕๘] ก็ ภกิษุใชใ้หท้ าสนัถตัใหมแ่ลว้พงึใชส้อยใหไ้ด ้๖ ปี ถา้ต า่กวา่ 

๖ ปี เธอจะสละหรอืไมส่ละสนัถตัน ัน้ก็ตาม ใชใ้หท้ าสนัถตัอืน่ใหม ่ตอ้งอาบตั ิ

นสิสคัคยิปาจติตยี ์

  สกิขาบทนีพ้ระผูม้พีระภาคทรงบัญญัตไิวแ้กภ่กิษุทัง้หลายอยา่งนี้ 

เร ือ่งภกิษุหลายรปู จบ 

เร ือ่งภกิษุเป็นไข ้

[๕๕๙] สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่เป็นไขอ้ยูก่รงุโกสมัพ ีพวกญาตสิง่ทตูไปส านัก 

ของภกิษุนัน้ ใหแ้จง้ขา่ววา่ “นมินตพ์ระคณุทา่นมาเถดิ พวกเราจักอปัุฏฐาก” ภกิษุ 

ทัง้หลายกลา่วอยา่งนีว้า่ “ไปเถดิ ทา่น พวกญาตจิะอปัุฏฐากทา่นเอง” 

  ภกิษุนัน้กลา่วอยา่งนีว้า่ “ทา่นทัง้หลาย พระผูม้พีระภาคทรงบัญญัตสิกิขาบท 

ไวว้า่ ‘ภกิษุใชใ้หท้ าสนัถัตใหมแ่ลว้พงึใชส้อยใหไ้ด ้๖ ปี’ กระผมก็เป็นไขอ้ยู ่ไม ่

สามารถน าสนัถัตไปได ้ถา้ขาดสนัถัตเสยีแลว้กระผมจะไมผ่าสกุ กระผมจะไมไ่ป” 

ภกิษุทัง้หลายจงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๘๔ } 



๘๕ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๒.โกสยิวรรค ๔.ฉัพพัสสสกิขาบท พระอนุบัญญัต ิ

ทรงอนญุาตใหส้มมตสินัถตั 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคทรงแสดงธรรมกีถาเพราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุรับสัง่ 

กับภกิษุทัง้หลายวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เราอนุญาตใหส้มมตสินัถัตเพือ่ภกิษุผูเ้ป็นไข ้

  ภกิษุทัง้หลาย สงฆพ์งึใหส้มมตสินัถัตอยา่งนี”้ 

วธิสีมมตสินัถตั 

ภกิษุผูเ้ป็นไขร้ปูนัน้พงึเขา้ไปหาสงฆ ์หม่อตุตราสงคเ์ฉวยีงบา่ขา้งหนึง่ กราบ 

เทา้ภกิษุผูแ้กพ่รรษา น่ังกระโหยง่ประนมมอื กลา่วอยา่งนีว้า่ ‘ทา่นผูเ้จรญิ กระผม 

เป็นไขไ้มส่ามารถน าสนัถัตตดิตัวไปได ้กระผมขอสมมตสินัถัตกะสงฆ’์ พงึขอสมมต ิ

สนัถัตแมค้รัง้ที ่๒ พงึขอสมมตสินัถัตแมค้รัง้ที ่๓ 

  ภกิษุผูฉ้ลาดสามารถพงึประกาศใหส้งฆท์ราบดว้ยญัตตทิตุยิกรรมวาจาวา่ 

  [๕๖๐] ‘ทา่นผูเ้จรญิ ขอสงฆจ์งฟังขา้พเจา้ ภกิษุชือ่นีเ้ป็นไขไ้มส่ามารถน า 

สนัถัตตดิตัวไปได ้ภกิษุนัน้ขอสมมตสินัถัตจากสงฆ ์ถา้สงฆพ์รอ้มแลว้ก็พงึให ้

สมมตสินัถัตแกภ่กิษุชือ่นี ้นีเ่ป็นญัตต ิ

  ทา่นผูเ้จรญิ ขอสงฆจ์งฟังขา้พเจา้ ภกิษุชือ่นีเ้ป็นไขไ้มส่ามารถน าสนัถัตตดิตัวไป 

ได ้ภกิษุนัน้ขอสมมตสินัถัตจากสงฆ ์ถา้สงฆพ์รอ้มแลว้ก็พงึใหส้มมตสินัถัตแกภ่กิษุ 

ชือ่นี ้ทา่นรปูใดเห็นดว้ยกบัการใหส้มมตสินัถัตแกภ่กิษุชือ่นี ้ทา่นรปูนัน้พงึนิง่ ทา่น 

รปูใดไมเ่ห็นดว้ย ทา่นรปูนัน้พงึทักทว้ง 

  การสมมตสินัถัตสงฆใ์หแ้ลว้แกภ่กิษุชือ่นี ้สงฆเ์ห็นดว้ย เพราะฉะนัน้จงึนิง่ 

ขา้พเจา้จะขอถอืความนิง่นัน้เป็นมตอิยา่งนี้” 

แลว้รับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดงันี ้

พระอนบุญัญตั ิ

[๕๖๑] อนึง่ ภกิษุใชใ้หท้ าสนัถตัใหมแ่ลว้พงึใชส้อยใหไ้ด ้๖ ปี ถา้ต า่กวา่ 

๖ ปี เธอจะสละหรอืไมส่ละสนัถตัน ัน้ก็ตาม ใชใ้หท้ าสนัถตัอืน่ใหม ่ตอ้งอาบตั ิ

นสิสคัคยิปาจติตยี ์เวน้ไวแ้ตภ่กิษุผูไ้ดส้มมต ิ

เร ือ่งภกิษุเป็นไข ้จบ 

 

  {ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๘๕ } 



๘๖ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๒.โกสยิวรรค ๔.ฉัพพัสสสกิขาบท สกิขาบทวภัิงค ์

สกิขาบทวภิงัค ์

  [๕๖๒] ทีช่ ือ่วา่ ใหม ่พระองคต์รัสมุง่เอาการกระท า 

  ทีช่ ือ่วา่ สนัถตั ไดแ้ก ่ผา้รองน่ังทีห่ลอ่ ไมใ่ชท่อ 

  ค าวา่ ใชใ้หท้ าแลว้ คอื ท าเองหรอืใชใ้หท้ าแลว้ 

  ค าวา่ พงึใชส้อยใหไ้ด ้๖ ปี คอื พงึใชส้อยใหไ้ด ้๖ ปีเป็นอยา่งนอ้ย 

  ค าวา่ ถา้ต า่กวา่ ๖ ปี คอื หยอ่นกวา่ ๖ ปี 

  ค าวา่ สละสนัถตัน ัน้ คอื ใหแ้กผู่อ้ ืน่ 

  ค าวา่ ไมส่ละ คอื ยังไมใ่หแ้กผู่อ้ ืน่ 

  ค าวา่ เวน้ไวแ้ตภ่กิษุผูไ้ดส้มมต ิคอื ยกเวน้ภกิษุผูไ้ดรั้บสมมต ิ

  ภกิษุท าเองหรอืใชใ้หท้ าสนัถัตใหม ่ตอ้งอาบัตทิกุกฏเพราะพยายาม สนัถัต 

เป็นนสิสคัคยีเ์พราะไดม้า คอืเป็นของจ าตอ้งสละแกส่งฆ ์แกค่ณะหรอืแกบ่คุคล 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุพงึสละสนัถัตทีเ่ป็นนสิสคัคยีอ์ยา่งนี้ 

วธิสีละสนัถตัทีเ่ป็นนสิสคัคยี ์

สละแกส่งฆ ์

  ภกิษุรปูนัน้พงึเขา้ไปหาสงฆ ์หม่อตุตราสงคเ์ฉวยีงบา่ขา้งหนึง่ กราบเทา้ภกิษุผู ้

แกพ่รรษา น่ังกระโหยง่ประนมมอื กลา่วอยา่งนีว้า่ “ทา่นผูเ้จรญิ สนัถัตผนืนีข้อง 

กระผมใชใ้หท้ า หยอ่นกวา่ ๖ ปี เป็นนสิสคัคยี ์เวน้ไวแ้ตภ่กิษุไดส้มมต ิกระผมสละ 

สนัถัตผนืนีแ้กส่งฆ”์ ครัน้สละแลว้พงึแสดงอาบัต ิ

  ภกิษุผูฉ้ลาดสามารถพงึรับอาบัต ิพงึคนืสนัถัตทีเ่ธอสละใหด้ว้ยญัตตกิรรมวาจา 

วา่ “ทา่นผูเ้จรญิ ขอสงฆจ์งฟังขา้พเจา้ สนัถัตผนืนีข้องภกิษุชือ่นีเ้ป็นนสิสคัคยี ์เธอ 

สละแกส่งฆ ์ถา้สงฆพ์รอ้มกันแลว้ก็พงึใหส้นัถัตผนืนีแ้กภ่กิษุชือ่นี”้ 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๘๖ } 



๘๗ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๒.โกสยิวรรค ๔.ฉัพพัสสสกิขาบท บทภาชนยี ์

สละแกค่ณะ 

ภกิษุรปูนัน้พงึเขา้ไปหาภกิษุหลายรปู หม่อตุตราสงคเ์ฉวยีงบา่ขา้งหนึง่ กราบ 

เทา้ภกิษุผูแ้กพ่รรษา น่ังกระโหยง่ประนมมอื กลา่วอยา่งนีว้า่ “ทา่นผูเ้จรญิ สนัถัต 

ผนืนีก้ระผมใชใ้หท้ า หยอ่นกวา่ ๖ ปี เป็นนสิสคัคยี ์เวน้ไวแ้ตภ่กิษุไดส้มมต ิกระผม 

สละสนัถัตผนืนีแ้กท่า่นทัง้หลาย” ครัน้สละแลว้พงึแสดงอาบัต ิ

  ภกิษุผูฉ้ลาดสามารถพงึรับอาบัต ิพงึคนืสนัถัตทีเ่ธอสละใหด้ว้ยกลา่ววา่ “ทา่น 

ทัง้หลายจงฟังขา้พเจา้ สันถัตผนืนีข้องภกิษุชือ่นีเ้ป็นนสิสคัคยี ์เธอสละแกท่า่น 

ทัง้หลาย ถา้ทา่นทัง้หลายพรอ้มกันแลว้ก็พงึใหส้นัถัตผนืนีแ้กภ่กิษุชือ่นี”้ 

สละแกบ่คุคล 

ภกิษุรปูนัน้พงึเขา้ไปหาภกิษุรปูหนึง่ หม่อตุตราสงคเ์ฉวยีงบา่ขา้งหนึง่ น่ัง 

กระโหยง่ประนมมอื กลา่วอยา่งนีว้า่ “ทา่นขอรับ สนัถัตผนืนีก้ระผมใชใ้หท้ า หยอ่น 

กวา่ ๖ ปี เป็นนสิสคัคยี ์เวน้ไวแ้ตภ่กิษุไดส้มมต ิกระผมสละสนัถัตผนืนีแ้กท่า่น” 

ครัน้สละแลว้พงึแสดงอาบัต ิ

  ภกิษุผูรั้บสละนัน้พงึรับอาบัตแิลว้คนืสนัถัตทีเ่ธอสละใหด้ว้ยกลา่ววา่ “กระผม 

คนืสนัถัตผนืนีใ้หแ้กท่า่น” 

บทภาชนยี ์

นสิสคัคยิปาจติตยี ์

[๕๖๓] ภกิษุท าสนัถัตทีต่นท าคา้งไวจ้นส าเร็จดว้ยตนเอง ตอ้งอาบัตนิสิสคัคยิ 

ปาจติตยี ์

  ภกิษุใชผู้อ้ ืน่ใหท้ าสนัถัตทีต่นท าคา้งไวจ้นส าเร็จ ตอ้งอาบัตนิสิสคัคยิปาจติตยี ์

  ภกิษุท าสนัถัตทีผู่อ้ ืน่ท าคา้งไวจ้นส าเร็จ ตอ้งอาบัตนิสิสคัคยิปาจติตยี ์

  ภกิษุใชผู้อ้ ืน่ใหท้ าสนัถัตทีผู่อ้ ืน่ท าคา้งไวจ้นส าเร็จ ตอ้งอาบัตนิสิสคัคยิปาจติตยี ์

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๘๗ } 



๘๘ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๒.โกสยิวรรค ๔.ฉัพพัสสสกิขาบท อนาปัตตวิาร 

อนาปตัตวิาร  

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

  [๕๖๔] ๑. ภกิษุท าใหม ่เมือ่ใชค้รบ ๖ ปี 

   ๒. ภกิษุท าใหม ่เมือ่ใชเ้กนิ ๖ ปี 

   ๓. ภกิษุท าเองหรอืใชใ้หท้ าเพือ่ประโยชนแ์กผู่อ้ ืน่ 

   ๔. ภกิษุไดส้นัถัตทีผู่อ้ ืน่ท าไวม้าใชส้อย 

   ๕. ภกิษุท าเป็นเพดาน เครือ่งลาดพืน้ มา่น เปลอืกฟกู หรอื 

       ปลอกหมอน 

   ๖. ภกิษุผูไ้ดส้มมต ิ

   ๗. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๘. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

ฉพัพสัสสกิขาบทที ่๔ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๘๘ } 



๘๙ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๒.โกสยิวรรค ๕.นสิทีนสนัถตสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

๒. โกสยิวรรค 

๕. นสิทีนสนัถตสกิขาบท 

วา่ดว้ยการท าสนัถตัส าหรบัรองน ัง่ 

เร ือ่งพระอปุเสนวงัคนัตบตุร 

[๕๖๕] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่วา่ “ภกิษุ 

ทัง้หลาย เราปรารถนาจะหลกีเรน้อยูผู่เ้ดยีวตลอดไตรมาส ใคร ๆ อยา่เขา้ไปหาเรา 

ยกเวน้ภกิษุผูน้ าภัตตาหารเขา้ไปใหร้ปูเดยีว” 

  ภกิษุทัง้หลายรับสนองพระพทุธด ารัสวา่ “ได ้พระพทุธเจา้ขา้” ไมม่ใีครเขา้ไป 

เฝ้าพระผูม้พีระภาคเลย นอกจากภกิษุผูน้ าภัตตาหารเขา้ไปถวายเพยีงรปูเดยีว 

  สมัยนัน้ สงฆใ์นกรงุสาวตัถตีัง้กตกิากันวา่ “พระผูม้พีระภาคมพีระประสงค ์

เสด็จหลกีเรน้อยูต่ลอดไตรมาส ใคร ๆ อยา่เขา้ไปเฝ้าพระองค ์ยกเวน้ภกิษุผูน้ า 

ภัตตาหารเขา้ไปถวายรปูเดยีว ภกิษุรปูใดเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาค พงึใหภ้กิษุรปู 

นัน้แสดงอาบัตปิาจติตยี”์ 

  ตอ่มา ทา่นพระอปุเสนวงัคันตบตุรพรอ้มดว้ยบรษัิทเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาค 

ถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร 

พทุธประเพณี 

อันการทีพ่ระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ทัง้หลายทรงปราศรัยกับพระอาคันตกุะทัง้หลาย 

น่ันเป็นพทุธประเพณี 

  ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคตรัสถามทา่นพระอปุเสนวงัคันตบตุรวา่ “อปุเสนะ 

เธอทัง้หลายยังสบายดหีรอื ยังพอเป็นอยูไ่ดห้รอื เดนิทางมาโดยไมล่ าบากหรอื” 

  ทา่นพระอปุเสนวงัคันตบตุรกราบทลูวา่ “สบายด ีพระพทุธเจา้ขา้ พอเป็นอยูไ่ด ้

พระพทุธเจา้ขา้ ขา้พระพทุธเจา้เดนิทางมาโดยไมล่ าบาก พระพทุธเจา้ขา้” 

 
 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๘๙ } 



๙๐ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๒.โกสยิวรรค ๕.นสิทีนสนัถตสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

ขณะนัน้ ภกิษุสทัธวิหิารกิของทา่นพระอปุเสนวงัคันตบตุรน่ังอยูไ่มห่า่ง พระ 

ผูม้พีระภาคตรัสถามภกิษุนัน้วา่ “ภกิษุ ผา้บังสกุลุของเธอน่าพอใจหรอื” 

  ภกิษุนัน้กราบทลูวา่ “ผา้บังสกุลุของขา้พระพทุธเจา้ไมน่่าพอใจ พระพทุธ 

เจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “ภกิษุ แลว้ท าไมเธอทรงผา้บังสกุลุเลา่” 

  ภกิษุนัน้กราบทลูวา่ “พระอปัุชฌายข์องขา้พระพทุธเจา้เป็นผูท้รงผา้บังสกุลุ 

แมข้า้พระพทุธเจา้ก็ตอ้งเป็นผูท้รงผา้บังสกุลุตาม พระพทุธเจา้ขา้” 

  ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคตรัสถามทา่นพระอปุเสนวงัคันตบตุรวา่ “อปุเสนะ 

บรษัิทนีข้องเธอน่าเลือ่มใส เธอแนะน าบรษัิทอยา่งไร” 

  ทา่นพระอปุเสนวงัคันตบตุรกราบทลูวา่ “ขา้พระพทุธเจา้บอกผูม้าขออปุสมบท 

กับขา้พระพทุธเจา้วา่ ‘ฉันถอือยูป่่าเป็นวตัร ถอืเทีย่วบณิฑบาตเป็นวตัร ถอืทรงผา้ 

บังสกุลุเป็นวตัร ถา้เธอจักถอือยูป่่าเป็นวตัร ถอืเทีย่วบณิฑบาตเป็นวตัร ถอืทรงผา้ 

บังสกุลุเป็นวตัร ฉันก็จะใหเ้ธออปุสมบท’ ถา้เขารับค าของขา้พระพทุธเจา้ ขา้ 

พระพทุธเจา้ก็ใหอ้ปุสมบท ถา้ไมรั่บค า ก็จะไมใ่หอ้ปุสมบท ขา้พระพทุธเจา้บอก 

ภกิษุทีม่าขอนสิยัวา่ ‘ฉันถอือยูป่่าเป็นวตัร ถอืเทีย่วบณิฑบาตเป็นวตัร ถอืทรงผา้ 

บังสกุลุเป็นวตัร ถา้ทา่นจักถอือยูป่่าเป็นวตัร ถอืเทีย่วบณิฑบาตเป็นวตัร ถอืทรงผา้ 

บังสกุลุเป็นวตัรบา้ง ฉันก็จะใหน้สิยัแกท่า่น’ ถา้ภกิษุนัน้รับค าของขา้พระพทุธเจา้ 

ขา้พระพทุธเจา้ก็จะใหน้สิยั ถา้ไมรั่บค า ก็จะไมใ่หน้สิยั ขา้พระพทุธเจา้แนะน าบรษัิท 

อยา่งนี ้พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “อปุเสนะ ดแีลว้ ๆ อปุเสนะ เธอแนะน าบรษัิทดแีลว้ 

เธอรูก้ตกิาสงฆใ์นกรงุสาวัตถหีรอื” 

  ทา่นพระอปุเสนวงัคันตบตุรกราบทลูวา่ “ขา้พระพทุธเจา้ไมรู่ก้ตกิาของสงฆใ์น 

กรงุสาวตัถ ีพระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “สงฆใ์นกรงุสาวตัถตีัง้กตกิากันวา่ พระผูม้พีระภาคม ี

พระประสงคจ์ะเสด็จหลกีเรน้อยูต่ลอดไตรมาส ใคร ๆ อยา่เขา้ไปเฝ้าพระองค ์ยก 

เวน้ภกิษุผูน้ าภัตตาหารเขา้ไปถวายรปูเดยีว ภกิษุรปูใดเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาค 

พงึใหภ้กิษุรปูนัน้แสดงอาบัตปิาจติตยี”์ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เล่ม : ๒ หนา้ :๙๐ } 



๙๑ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๒.โกสยิวรรค ๕.นสิทีนสนัถตสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

ทา่นพระอปุเสนวงัคันตบตุรกราบทลูวา่ “สงฆใ์นกรงุสาวตัถจีะเปิดเผยตนเอง 

ออกมาดว้ยกตกิาของตน ขา้พระพทุธเจา้จะไมบ่ัญญัตสิ ิง่ทีพ่ระองคไ์มไ่ดท้รงบัญญัต ิ

ไว ้และไมเ่พกิถอนสิง่ทีท่รงบัญญัตไิวแ้ลว้ จะสมาทานประพฤตใินสกิขาบทตามที ่

ทรงบัญญัตไิว”้ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “อปุเสนะ ดแีลว้ ๆ สงฆไ์มบ่ัญญัตสิ ิง่ทีเ่ราไมไ่ดบ้ัญญัต ิ

และไมพ่งึเพกิถอนสิง่ทีเ่ราบัญญัตไิว ้พงึสมาทานประพฤตใินสกิขาบทตามทีเ่รา 

บัญญัตไิว ้อปุเสนะ เราอนุญาตใหภ้กิษุผูถ้อือยูป่่าเป็นวตัร ถอืบณิฑบาตเป็นวัตร 

ถอืทรงผา้บังสกุลุเป็นวตัร เขา้มาเยีย่มเราไดต้ามสะดวก” 

  [๕๖๖] สมัยนัน้ ภกิษุหลายรปูยนืรออยูน่อกซุม้ประต ูเพราะตัง้ใจวา่ “พวก 

เราจะใหท้า่นพระอปุเสนวงัคันตบตุรแสดงอาบัตปิาจติตยี”์ ครัน้ทา่นพระอปุเสน 

วงัคันตบตุรพรอ้มกับบรษัิทลกุขึน้จากอาสนะ ถวายอภวิาทพระผูม้พีระภาค ท าประ 

ทักษิณจากไป ภกิษุเหลา่นัน้ไดก้ลา่วกับทา่นพระอปุเสนวงัคันตบตุรวา่ “ทา่นทราบ 

กตกิาของสงฆใ์นกรงุสาวตัถหีรอื” ทา่นพระอปุเสนวงัคันตบตุรตอบวา่ “แมพ้ระผูม้ ี

พระภาคก็ตรัสเชน่นีก้ับผมอยา่งนีเ้หมอืนกันวา่ ‘อปุเสนะ เธอรูก้ตกิาของสงฆใ์นกรงุ 

สาวตัถหีรอื’ ผมก็ทลูตอบวา่ ‘ขา้พระพทุธเจา้ไมท่ราบกตกิาสงฆใ์นกรงุสาวตัถ ี

พระพทุธเจา้ขา้’ พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ ‘อปุเสนะ ก็กตกิาทีส่งฆใ์นกรงุสาวตัถที าไวว้า่ 

‘พระผูม้พีระภาคทรงประสงคจ์ะเสด็จหลกีเรน้อยูพ่ระองคเ์ดยีวตลอดไตรมาส ใคร ๆ 

อยา่เขา้ไปเฝ้าพระองค ์ยกเวน้ภกิษุผูน้ าภัตตาหารไปถวาย ภกิษุใดเขา้ไปเฝ้าพระผูม้  ี

พระภาค พงึใหภ้กิษุรปูนัน้แสดงอาบัตปิาจติตยี’์ ผมก็กราบทลูวา่ ‘พระสงฆใ์นกรงุ 

สาวตัถจีะเปิดเผยตนเองออกมาดว้ยกตกิาของตน ขา้พระพทุธเจา้จะไมบ่ัญญัตสิ ิง่ที ่

พระพทุธองคม์ไิดท้รงบัญญัต ิและจะไมถ่อนสิง่ทีพ่ระพทุธองคท์รงบัญญัตไิวแ้ลว้ จะ 

สมาทานประพฤตใินสกิขาบททีพ่ระพทุธองคท์รงบัญญัตไิวแ้ลว้ ดังนี้’ ทา่นทัง้หลาย 

พระผูม้พีระภาคทรงอนุญาตไวแ้ลว้วา่ ‘ภกิษุผูถ้อือยูป่่าเป็นวตัร ถอืบณิฑบาตเป็น 

วตัร ถอืทรงผา้บังสกุลุเป็นวตัร เขา้เยีย่มเราไดต้ามสะดวก” 

  ครัง้นัน้ ภกิษุเหลา่นัน้กลา่ววา่ “ทา่นพระอปุเสนวงัคันตบตุรกลา่วจรงิ พระ 

สงฆไ์มค่วรบัญญัตสิ ิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ยังไมไ่ดท้รงบญัญัตไิว ้ไมค่วรเพกิถอนสิง่ที ่

พระองคท์รงบัญญัตไิว ้พงึสมาทานประพฤตใินสกิขาบททีพ่ระพทุธองคท์รงบัญญัตไิว”้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๙๑ } 



๙๒ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๒.โกสยิวรรค ๕.นสิทีนสนัถตสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

ภกิษุทัง้หลายพอทราบขา่ววา่ “พระผูม้พีระภาคทรงอนุญาตใหภ้กิษุผูถ้อือยู ่

ป่าเป็นวตัร ถอืบณิฑบาตเป็นวตัร ถอืทรงผา้บังสกุลุเป็นวตัร เขา้เฝ้าไดต้ามสะดวก” 

จงึปรารถนาเขา้เฝ้า ไดล้ะทิง้สนัถัตพากันสมาทานอารัญญกิธดุงค ์ปิณฑปาตกิธดุงค ์

และบังสกุลูกิธดุงค์๑ 

  ตอ่มา พระผูม้พีระภาคพรอ้มภกิษุจ านวนมากเสด็จประพาสตามเสนาสนะ 

ทอดพระเนตรเห็นสนัถัตถกูทอดทิง้ไวใ้นทีนั่น้ ๆ รับสัง่กับภกิษุทัง้หลายวา่ “ภกิษุ 

ทัง้หลาย สนัถัตทีถ่กูทอดทิง้ไวใ้นทีนั่น้ ๆ เป็นของใคร” ภกิษุเหลา่นัน้ไดก้ราบทลู 

เรือ่งนัน้ใหพ้ระผูม้พีระภาคทรงทราบ 

ทรงประชุมสงฆบ์ญัญตัสิกิขาบท 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคทรงแสดงธรรมกีถาเพราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุรับสัง่ 

กับภกิษุทัง้หลายวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เพราะเหตนัุน้ เราจะบัญญัตสิกิขาบทแกภ่กิษุ 

ทัง้หลายโดยอาศัยอ านาจประโยชน ์๑๐ ประการ คอื 

    ๑. เพือ่ความรับวา่ดแีหง่สงฆ ์

    ๒. เพือ่ความผาสกุแหง่สงฆ ์

    ๓. เพือ่ขม่บคุคลผูเ้กอ้ยาก 

     ๔. เพือ่ความอยูผ่าสกุแหง่เหลา่ภกิษุผูม้ศีลีดงีาม 

    ๕. เพือ่ปิดกัน้อาสวะทัง้หลายอันจะบังเกดิในปัจจบุนั 

    ๖. เพือ่ก าจัดอาสวะทัง้หลายอันจะบังเกดิในอนาคต 

    ๗. เพือ่ความเลือ่มใสของคนทีย่ังไมเ่ลือ่มใส 

    ๘. เพือ่ความเลือ่มใสยิง่ข ึน้ไปของคนทีเ่ลือ่มใสแลว้ 

    ๙. เพือ่ความตัง้มั่นแหง่สัทธรรม 

    ๑๐. เพือ่เอือ้เฟ้ือวนัิย” 

  แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ “อารัญญกิธุดงค”์ คอืขอ้ปฏบัิตขิัดเกลากเิลสของผูถ้อือยูใ่นป่า หา่งจากหมูบ่า้นอยา่งนอ้ย ๕๐๐ ชัว่ธนู 

   คอืประมาณ ๒๕ เสน้ (ดขูอ้ ๖๕๔ หนา้ ๑๗๔) “บณิฑปาตกิธุดงค”์ ถอืบณิฑบาตเป็นวัตร ไมร่ับนมินต ์

   “ปังสกุลุกิธุดงค”์ ถอืผา้บังสกุลุเป็นวัตร ไมร่ับถวายจวีร 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๙๒ } 



๙๓ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๒.โกสยิวรรค ๕.นสิทีนสนัถตสกิขาบท สกิขาบทวภัิงค ์

พระบญัญตั ิ

[๕๖๗] ก็ ภกิษุผูใ้ชใ้หท้ าสนัถตัรองน ัง่ พงึเอาสนัถตัเกา่ ๑ คบืสคุตโดย 

รอบมาปนเพือ่ท าใหเ้สยีส ีถา้ไมเ่อาสนัถตัเกา่ ๑ คบืสคุตโดยรอบมาปนใชใ้ห ้

ท าสนัถตัรองน ัง่ใหม ่ตอ้งอาบตันิสิสคัคยิปาจติตยี ์

เร ือ่งพระอปุเสนวงัคนัตบตุร จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

[๕๖๘] ทีช่ ือ่วา่ รองน ัง่ พระองคต์รัสมุง่เอาผา้มชีาย 

  ทีช่ ือ่วา่ สนัถตั ไดแ้ก ่ผา้รองน่ังทีห่ลอ่ ไมใ่ชท่อ 

  ค าวา่ ผูใ้ชใ้หท้ า คอื ท าเองหรอืใชใ้หท้ า 

  ทีช่ ือ่วา่ สนัถตัเกา่ คอื ทีใ่ชป้น่ัูงบา้ง ใชป้นูอนบา้ง แมค้ราวเดยีว 

  ค าวา่ พงึเอาสนัถตัเกา่ ๑ คบืสคุตโดยรอบมาปนเพือ่ท าใหเ้สยีส ีคอื ตัด 

เป็นรปูทรงกลม หรอืรปูสีเ่หลีย่ม แลว้จงึลาดในสว่นหนึง่ หรอืสางออกแลว้จงึลาด 

เพือ่ความคงทน 

  ค าวา่ ถา้ไมเ่อาสนัถตัเกา่ ๑ คบืสคุตโดยรอบมาปน ความวา่ ไมถ่อืเอา 

สนัถัตเกา่ ๑ คบืสคุตโดยรอบ ท าเองหรอืใชใ้หผู้อ้ ืน่ท าสนัถัตรองน่ังใหม ่ตอ้งอาบัต ิ

ทกุกฏเพราะพยายาม สนัถัตเป็นนสิสคัคยีเ์พราะไดม้า คอืเป็นของจ าตอ้งสละ 

แกส่งฆ ์แกค่ณะหรอืแกบ่คุคล 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุพงึสละสนัถัตทีเ่ป็นนสิสคัคยีอ์ยา่งนี้ 

วธิสีละสนัถตัทีเ่ป็นนสิสคัคยี ์

สละแกส่งฆ ์

  ภกิษุรปูนัน้พงึเขา้ไปหาสงฆ ์หม่อตุตราสงคเ์ฉวยีงบา่ขา้งหนึง่ กราบเทา้ภกิษุ 

ผูแ้กพ่รรษา น่ังกระโหยง่ประนมมอื กลา่วอยา่งนีว้า่ “ทา่นผูเ้จรญิ สนัถัตรองน่ังผนืนี้ 

 
 
 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๙๓ } 



๙๔ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๒.โกสยิวรรค ๕.นสิทีนสนัถตสกิขาบท สกิขาบทวภัิงค ์

กระผมไมไ่ดเ้อาสนัถัตเกา่ ๑ คบืสคุตโดยรอบมาปน ใชใ้หท้ า เป็นนสิสคัคยี ์กระผม 

สละสนัถัตผนืนีแ้กส่งฆ”์ ครัน้สละแลว้พงึแสดงอาบตั ิ

  ภกิษุผูฉ้ลาดสามารถพงึรับอาบัต ิพงึคนืสนัถัตทีเ่ธอสละใหด้ว้ยญัตตกิรรม 

วาจาวา่ “ทา่นผูเ้จรญิ ขอสงฆจ์งฟังขา้พเจา้ สนัถัตผนืนีข้องภกิษุชือ่นีเ้ป็นนสิสคัคยี ์

เธอสละแกส่งฆ ์ถา้สงฆพ์รอ้มกันแลว้ก็พงึใหส้นัถัตผนืนีแ้กภ่กิษุชือ่นี”้ 

สละแกค่ณะ 

  ภกิษุรปูนัน้พงึเขา้ไปหาภกิษุหลายรปู หม่อตุตราสงคเ์ฉวยีงบา่ขา้งหนึง่ กราบ 

เทา้ภกิษุผูแ้กพ่รรษา น่ังกระโหยง่ประนมมอื กลา่วอยา่งนีว้า่ “ทา่นผูเ้จรญิ สนัถัตรอง 

น่ังผนืนีก้ระผมไมไ่ดเ้อาสนัถัตเกา่ ๑ คบืสคุตโดยรอบมาปน ใชใ้หท้ า เป็นนสิสคัคยี ์

กระผมสละสนัถัตผนืนีแ้กท่า่นทัง้หลาย” ครัน้สละแลว้พงึแสดงอาบัต ิ

  ภกิษุผูฉ้ลาดสามารถพงึรับอาบัต ิพงึคนืสนัถัตทีเ่ธอสละใหด้ว้ยกลา่ววา่ “ทา่น 

ทัง้หลายจงฟังขา้พเจา้ สันถัตผนืนีข้องภกิษุชือ่นีเ้ป็นนสิสคัคยี ์เธอสละแกท่า่น 

ทัง้หลาย ถา้ทา่นทัง้หลายพรอ้มกันแลว้ก็พงึใหส้นัถัตผนืนีแ้กภ่กิษุชือ่นี”้ 

สละแกบ่คุคล 

ภกิษุรปูนัน้พงึเขา้ไปหาภกิษุรปูหนึง่ หม่อตุตราสงคเ์ฉวยีงบา่ขา้งหนึง่ น่ัง 

กระโหยง่ประนมมอื กลา่วอยา่งนีว้า่ “ทา่นขอรับ สนัถัตรองน่ังผนืนีก้ระผมไมไ่ดเ้อา 

สนัถัตเกา่ ๑ คบืสคุตโดยรอบมาปน ใชใ้หท้ า เป็นนสิสคัคยี ์กระผมสละสนัถัตผนืนี้ 

แกท่า่น” ครัน้สละแลว้พงึแสดงอาบัต ิ

  ภกิษุผูรั้บสละนัน้พงึรับอาบัตแิลว้คนืสนัถัตทีเ่ธอสละใหด้ว้ยกลา่ววา่ “กระผม 

คนืสนัถัตผนืนีใ้หแ้กท่า่น” 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๙๔ } 



๙๕ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๒.โกสยิวรรค ๕.นสิทีนสนัถตสกิขาบท อนาปัตตวิาร 

บทภาชนยี ์

นสิสคัคยิปาจติตยี ์

[๕๖๙] ภกิษุท าสนัถัตทีต่นท าคา้งไวจ้นส าเร็จดว้ยตนเอง ตอ้งอาบัต ิ

นสิสคัคยิปาจติตยี ์

  ภกิษุใชผู้อ้ ืน่ใหท้ าสนัถัตทีต่นท าคา้งไวจ้นส าเร็จ ตอ้งอาบัตนิสิสคัคยิปาจติตยี ์

  ภกิษุท าสนัถัตทีผู่อ้ ืน่ท าคา้งไวจ้นส าเร็จดว้ยตนเอง ตอ้งอาบัตนิสิสคัคยิปาจติตยี ์

  ภกิษุใชผู้อ้ ืน่ใหท้ าสนัถัตทีผู่อ้ ืน่ท าคา้งไวจ้นส าเร็จ ตอ้งอาบัตนิสิสคัคยิปาจติตยี ์

ทกุกฏ 

  ภกิษุท าเองหรอืใชผู้อ้ ืน่ใหท้ า เพือ่ประโยชนแ์กผู่อ้ ืน่ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

อนาปตัตวิาร 

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

  [๕๗๐] ๑. ภกิษุเอาสนัถัตเกา่ ๑ คบืสคุตโดยรอบมาท า 

   ๒. ภกิษุหาสนัถัตเกา่ไมไ่ดจ้งึเอาแตน่อ้ยมาท า 

   ๓. ภกิษุหาสนัถัตเกา่ไมไ่ดเ้ลยไมเ่อามาท า 

   ๔. ภกิษุไดส้นัถัตทีผู่อ้ ืน่ท าไวม้าใชส้อย 

   ๕. ภกิษุท าเป็นเพดาน เครือ่งลาดพืน้ มา่น เปลอืกฟกู หรอื 

       ปลอกหมอน 

   ๖. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๗. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

นสิทีนสนัถตสกิขาบทที ่๕ จบ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๙๕ } 



๙๖ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๒.โกสยิวรรค ๖.เอฬกโลมสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

๒. โกสยิวรรค 

๖. เอฬกโลมสกิขาบท 

วา่ดว้ยการรบัขนเจยีม๑ 

เร ือ่งภกิษุรปูใดรปูหนึง่รบัขนเจยีมระหวา่งทาง 

[๕๗๑] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ ภกิษุรปูหนึง่เดนิทางไปกรงุสาวตัถี 

ในชนบทแควน้โกศล ระหวา่งทาง ขนเจยีมเกดิขึน้ เธอจงึใชอ้ตุตราสงคห์อ่ขนเจยีมไป 

  พวกชาวบา้นเห็นทา่นจงึพดูสพัยอกวา่ “ทา่นซือ้ขนเจยีมมาราคาเทา่ไร จะ 

ขายมกี าไรเทา่ไร” 

  ทา่นถกูชาวบา้นพดูสพัยอกจงึเกอ้เขนิ ครัน้ถงึกรงุสาวตัถ ีไดโ้ยนขนเจยีม 

เหลา่นัน้ทิง้ไป ทัง้ทีย่นือยูน่ั่นแหละ 

  ภกิษุทัง้หลายกลา่วกับทา่นอยา่งนีว้า่ “ท าไมทา่นจงึโยนขนเจยีมเหลา่นัน้ทิง้ 

ทัง้ทีย่นือยูเ่ลา่” 

  ทา่นตอบวา่ “จรงิอยา่งนัน้ ทา่นทัง้หลาย กระผมถกูพวกชาวบา้นพูดสพัยอก 

เพราะขนเจยีมเหลา่นี้” 

  ภกิษุทัง้หลายถามวา่ “ทา่นน าขนเจยีมเหลา่นีม้าไกลเทา่ไร” 

  ภกิษุรปูนัน้ตอบวา่ “เกนิ ๓ โยชน ์ขอรับ” 

  บรรดาภกิษุผูม้ักนอ้ย ฯลฯ พากันต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนภกิษุ 

จงึน าขนเจยีมมาไกลเกนิ ๓ โยชนเ์ลา่” ครัน้ภกิษุทัง้หลายต าหนภิกิษุรปูนัน้โดย 

ประการตา่ง ๆ แลว้จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ขนเจยีม คอื เอฬกโลม ขนแกะ ขนแพะ 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๙๖ } 



๙๗ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๒.โกสยิวรรค ๖.เอฬกโลมสกิขาบท สกิขาบทวภัิงค ์

ทรงประชุมสงฆบ์ญัญตัสิกิขาบท 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุทรง 

สอบถามภกิษุนัน้วา่ “ภกิษุ ทราบวา่เธอน าขนเจยีมมาไกลเกนิ ๓ โยชน ์จรงิหรอื” 

ภกิษุนัน้ทลูรับวา่ “จรงิ พระพทุธเจา้ขา้” พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ทรงต าหนวิา่ 

“ฯลฯ โมฆบรุษุ ไฉนเธอจงึน าขนเจยีมมาไกลเกนิ ๓ โยชนเ์ลา่ โมฆบรุุษ การกระท า 

อยา่งนี ้มไิดท้ าคนทีย่ังไมเ่ลือ่มใสใหเ้ลือ่มใส หรอืท าคนทีเ่ลือ่มใสอยูแ่ลว้ใหเ้ลือ่มใส 

ยิง่ขึน้ไดเ้ลย ฯลฯ” แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

พระบญัญตั ิ

[๕๗๒] ก็ ขนเจยีมเกดิข ึน้แกภ่กิษุผูเ้ดนิทางไกล ภกิษุตอ้งการก็พงึรบัได ้

คร ัน้รบัแลว้ เมือ่ไมม่คีนน าไปให ้พงึน าไปเองตลอดระยะ ๓ โยชนเ์ป็นอยา่ง 

มาก ถา้เมือ่ไมม่คีนน าไปให ้น าไปไกลกวา่น ัน้ ตอ้งอาบตันิสิสคัคยิปาจติตยี ์

เร ือ่งภกิษุรปูใดรปูหนึง่รบัขนเจยีมระหวา่งทาง จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

[๕๗๓] ค าวา่ ก็...แกภ่กิษุผูเ้ดนิทางไกล ไดแ้ก ่ภกิษุผูเ้ดนิทาง 

  ค าวา่ ขนเจยีมเกดิข ึน้ คอื เกดิจากสงฆ ์จากคณะ จากญาต ิจากมติร 

หรอืทีเ่ป็นของบังสกุลุ หรอืทีไ่ดม้าดว้ยทรัพยข์องตน 

  ค าวา่ ตอ้งการ คอื เมือ่ตอ้งการก็รับไวไ้ด ้

  ค าวา่ คร ัน้รบัแลว้... พงึน าไปเองตลอดระยะ ๓ โยชนเ์ป็นอยา่งมาก คอื 

น าไปเองได ้๓ โยชน์ 

  ค าวา่ เมือ่ไมม่คีนน าไปให ้ความวา่ ไมม่คีนอืน่ คอื สตร ีบรุษุ คฤหัสถ ์

หรอืบรรพชติ คอยชว่ยน าไป 

  ค าวา่ ถา้เมือ่ไมม่คีนน าไปให ้น าไปไกลกวา่น ัน้ อธบิายวา่ ภกิษุยา่งเทา้ที ่๑ 

ผา่น ๓ โยชนไ์ป ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ยา่งเทา้ที ่๒ ผา่นไป ขนเจยีมทัง้หลายเป็นนสิสคัคยี ์

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๙๗ } 



๙๘ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๒.โกสยิวรรค ๖.เอฬกโลมสกิขาบท สกิขาบทวภัิงค ์

ภกิษุยนือยูภ่ายในระยะ ๓ โยชน ์โยนขนเจยีมออกนอกระยะ ๓ โยชน ์ขนเจยีม 

ทัง้หลายเป็นนสิสคัคยี ์ภกิษุซอ่นขนเจยีมในยานพาหนะหรอืในหอ่ของของผูอ้ ืน่ทีเ่ขา 

ไมรู่ ้ยา่งเทา้ไปเกนิ ๓ โยชน ์ขนเจยีมทัง้หลายเป็นนสิสคัคยี ์คอืเป็นของจ าตอ้ง 

สละแกส่งฆ ์แกค่ณะหรอืแกบ่คุคล 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุพงึสละขนเจยีมทีเ่ป็นนสิสคัคยีอ์ยา่งนี ้

วธิสีละขนเจยีมทีเ่ป็นนสิสคัคยี ์

สละแกส่งฆ ์

  ภกิษุรปูนัน้พงึเขา้ไปหาสงฆ ์หม่อตุตราสงคเ์ฉวยีงบา่ขา้งหนึง่ กราบเทา้ภกิษุผู ้

แกพ่รรษา น่ังกระโหยง่ประนมมอื กลา่วอยา่งนีว้า่ “ทา่นผูเ้จรญิ ขนเจยีมเหลา่นี้ 

กระผมน าไปเกนิ ๓ โยชน ์เป็นนสิสคัคยี ์กระผมสละขนเจยีมเหลา่นีแ้กส่งฆ”์ ครัน้ 

สละแลว้พงึแสดงอาบัต ิ

  ภกิษุผูฉ้ลาดสามารถพงึรับอาบัต ิพงึคนืขนเจยีมทีเ่ธอสละใหด้ว้ยญัตตกิรรม 

วาจาวา่ “ทา่นผูเ้จรญิ ขอสงฆจ์งฟังขา้พเจา้ ขนเจยีมเหลา่นีข้องภกิษุชือ่นีเ้ป็น 

นสิสคัคยี ์เธอสละแกส่งฆ ์ถา้สงฆพ์รอ้มกันแลว้ก็พงึใหข้นเจยีมเหลา่นีแ้กภ่กิษุชือ่นี”้ 

สละแกค่ณะ 

ภกิษุรปูนัน้พงึเขา้ไปหาภกิษุหลายรปู หม่อตุตราสงคเ์ฉวยีงบา่ขา้งหนึง่ กราบ 

เทา้ภกิษุผูแ้กพ่รรษา น่ังกระโหยง่ประนมมอื กลา่วอยา่งนีว้า่ “ทา่นผูเ้จรญิ ขนเจยีม 

เหลา่นี ้กระผมน าไปเกนิ ๓ โยชน ์เป็นนสิสคัคยี ์กระผมสละขนเจยีมเหลา่นีแ้กท่า่น 

ทัง้หลาย” ครัน้สละแลว้พงึแสดงอาบัต ิ

  ภกิษุผูฉ้ลาดสามารถพงึรับอาบัต ิพงึคนืขนเจยีมทีเ่ธอสละใหด้ว้ยกลา่ววา่ 

“ทา่นทัง้หลายจงฟังขา้พเจา้ ขนเจยีมเหลา่นีข้องภกิษุชือ่นีเ้ป็นนสิสคัคยี ์เธอสละแก ่

ทา่นทัง้หลาย ถา้ทา่นทัง้หลายพรอ้มกันแลว้ก็พงึใหข้นเจยีมเหลา่นีแ้กภ่กิษุชือ่นี”้ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๙๘ } 



๙๙ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๒.โกสยิวรรค ๖.เอฬกโลมสกิขาบท บทภาชนยี ์

สละแกบ่คุคล 

ภกิษุรปูนัน้พงึเขา้ไปหาภกิษุรปูหนึง่ หม่อตุตราสงคเ์ฉวยีงบา่ขา้งหนึง่ น่ัง 

กระโหยง่ประนมมอื กลา่วอยา่งนีว้า่ “ทา่นขอรับ ขนเจยีมเหลา่นี ้กระผมน าไปเกนิ 

๓ โยชน ์เป็นนสิสคัคยี ์กระผมสละขนเจยีมเหลา่นีแ้กท่า่น” ครัน้สละแลว้พงึแสดง 

อาบัต ิ

  ภกิษุผูรั้บสละนัน้พงึรับอาบัตแิลว้คนืขนเจยีมทีเ่ธอสละใหด้ว้ยกลา่ววา่ “กระผม 

คนืขนเจยีมเหลา่นีใ้หแ้กท่า่น” 

บทภาชนยี ์

ตกินสิสคัคยิปาจติตยี ์

[๕๗๔] เกนิระยะ ๓ โยชน ์ภกิษุส าคัญวา่เกนิ น าไปเกนิ ๓ โยชน ์ตอ้ง 

อาบัตนิสิสคัคยิปาจติตยี ์

  เกนิระยะ ๓ โยชน ์ภกิษุไมแ่น่ใจ น าไปเกนิ ๓ โยชน ์ตอ้งอาบัตนิสิสคัคยิ 

ปาจติตยี ์

  เกนิระยะ ๓ โยชน ์ภกิษุส าคัญวา่หยอ่นกวา่ น าไปเกนิ ๓ โยชน ์ตอ้งอาบัต ิ

นสิสคัคยิปาจติตยี ์

ทกุทกุกฏ 

หยอ่นกวา่ ๓ โยชน ์ภกิษุส าคัญวา่เกนิ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  หยอ่นกวา่ ๓ โยชน ์ภกิษุไมแ่น่ใจ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  หยอ่นกวา่ ๓ โยชน ์ภกิษุส าคัญวา่หยอ่นกวา่ ไมต่อ้งอาบัต ิ

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๙๙ } 



๑๐๐ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๒.โกสยิวรรค ๖.เอฬกโลมสกิขาบท อนาปัตตวิาร 

อนาปตัตวิาร  

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

  [๕๗๕] ๑. ภกิษุน าไปเพยีง ๓ โยชน ์

   ๒. ภกิษุน าไปหยอ่นกวา่ ๓ โยชน ์

   ๓. ภกิษุน าไปก็ด ีน ากลับก็ด ีเพยีงระยะ ๓ โยชน ์

   ๔. ภกิษุน าไปเพยีงระยะ ๓ โยชน ์ประสงคจ์ะพักอาศัย แลว้น าไป 

       จากทีนั่น้๑ 

   ๕. ภกิษุไดข้นเจยีมทีถ่กูชงิไปคนืมา แลว้น าไปอกี 

   ๖. ภกิษุไดข้นเจยีมทีส่ละไปคนืมา แลว้น าไปอกี 

   ๗. ภกิษุใชใ้หผู้อ้ ืน่ชว่ยน าไป 

   ๘. ภกิษุน าขนเจยีมทีท่ าเป็นสิง่ของไป 

   ๙. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๑๐. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

เอฬกโลมสกิขาบทที ่๖ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ประสงคจ์ะพกัอาศยัอยู ่เพือ่ศกึษาเลา่เรยีน สอบถาม หรอืเพือ่ไดปั้จจัยเครือ่งอาศัย แตเ่พราะไมไ่ด ้

   สิง่เหล่านัน้ จงึจากทีนั่น้ไป (ว.ิอ. ๒/๕๗๕/๑๙๘) 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๑๐๐ } 



๑๐๑ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๒.โกสยิวรรค ๗.เอฬกโลมโธวาปนสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

๒. โกสยิวรรค 

๗. เอฬกโลมโธวาปนสกิขาบท 

วา่ดว้ยการใหซ้กัขนเจยีม 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์

[๕๗๖] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ นโิครธาราม เขต 

กรงุกบลิพัสดุ ์แควน้สกักะ ครัง้นัน้ พวกภกิษุฉัพพัคคยีใ์ชพ้วกภกิษุณีใหซ้กับา้ง 

ใหย้อ้มบา้ง สางบา้ง ซึง่ขนเจยีม พวกภกิษุณีซกั ยอ้ม สาง ซึง่ขนเจยีม จงึละเลย 

อทุเทส ปรปิจุฉา อธศิลี อธจิติ อธปัิญญา 

  สมัยนัน้ พระนางมหาปชาบดโีคตมเีขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ครัน้ 

ถงึแลว้ไดถ้วายอภวิาท แลว้ประทับยนื ณ ทีส่มควร พระผูม้พีระภาคไดต้รัสกบั 

พระนางมหาปชาบดโีคตมผีูย้นือยูว่า่ “โคตม ีพวกภกิษุณีไมป่ระมาท ยังมคีวามเพยีร 

มคีวามมุง่มั่นอยูห่รอื” 

  พระนางกราบทลูวา่ “พระพทุธเจา้ขา้ ภกิษุณีทัง้หลายจะมคีวามไมป่ระมาท 

แตท่ีไ่หน พวกภกิษุฉัพพัคคยีใ์ชพ้วกภกิษุณีใหซ้กับา้ง ใหย้อ้มบา้ง ใหส้างบา้ง ซึง่ 

ขนเจยีม พวกภกิษุณีนัน้ซัก ยอ้ม สาง ซึง่ขนเจยีมอยู ่จงึละเลยอทุเทส ปรปิจุฉา 

อธศิลี อธจิติ อธปัิญญา” 

  พระผูม้พีระภาคทรงชีแ้จงใหพ้ระนางมหาปชาบดเีห็นชดั ชวนใหอ้ยากรับเอา 

ไปปฏบิัต ิเรา้ใจใหอ้าจหาญแกลว้กลา้ ปลอบชโลมใจใหส้ดชืน่รา่เรงิดว้ยธรรมกีถา 

  ล าดับนัน้ พระนางมหาปชาบดโีคตม ีครัน้พระผูม้พีระภาคทรงชีแ้จงใหเ้ห็นชดั 

ชวนใหอ้ยากรับเอาไปปฏบิัต ิเรา้ใจใหอ้าจหาญแกลว้กลา้ ปลอบชโลมใจใหส้ดชืน่ 

รา่เรงิดว้ยธรรมกีถาแลว้ จงึถวายอภวิาทพระผูม้พีระภาค ท าประทักษิณแลว้ 

จากไป 

 

 
 
 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๑๐๑ } 



๑๐๒ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๒.โกสยิวรรค ๗.เอฬกโลมโธวาปนสกิขาบทสกิขาบทวภัิงค ์

ทรงประชุมสงฆบ์ญัญตัสิกิขาบท 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุทรง 

สอบถามพวกภกิษุฉัพพัคคยีว์า่ “ภกิษุทัง้หลาย ทราบวา่ พวกเธอใชภ้กิษุณีใหซ้กั 

บา้ง ใหย้อ้มบา้ง ใหส้างบา้ง ซึง่ขนเจยีม จรงิหรอื” พระฉัพพัคคยีท์ลูรับวา่ “จรงิ 

พระพทุธเจา้ขา้” พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุณีเหลา่นัน้ 

เป็นญาตขิองพวกเธอหรอืวา่ไมใ่ชญ่าต”ิ พวกภกิษุฉัพพัคคยีก์ราบทลูวา่ “ไมใ่ชญ่าต ิ

พระพทุธเจา้ขา้” พระผูม้พีระภาคทรงต าหนวิา่ “โมฆบรุษุทัง้หลาย บคุคลผูไ้มใ่ช ่

ญาตยิอ่มไมรู่ค้วามเหมาะสมหรอืไมเ่หมาะสม ความน่าเลือ่มใสหรอืไมน่่าเลือ่มใส 

ของบคุคลผูไ้มใ่ชญ่าต ิโมฆบรุษุทัง้หลาย ไฉนพวกเธอจงึใชภ้กิษุณีใหซ้กับา้ง ใหย้อ้ม 

บา้ง ใหส้างบา้งซึง่ขนเจยีมเลา่ โมฆบรุษุทัง้หลาย การกระท าอยา่งนี ้มไิดท้ าคนทีย่ัง 

ไมเ่ลือ่มใสใหเ้ลือ่มใส หรอืท าคนทีเ่ลือ่มใสอยูแ่ลว้ใหเ้ลือ่มใสยิง่ขึน้ไดเ้ลย ฯลฯ” 

แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

พระบญัญตั ิ

[๕๗๗] ก็ ภกิษุใดใชภ้กิษุณีผูไ้มใ่ชญ่าตใิหซ้กั ใหย้อ้ม หรอืใหส้าง 

ขนเจยีม ตอ้งอาบตันิสิสคัคยิปาจติตยี ์

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

[๕๗๘] ค าวา่ ก็...ใด คอื ผูใ้ด ผูเ้ชน่ใด ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

ก็...ใด 

  ค าวา่ ภกิษุ มอีธบิายวา่ ชือ่วา่ภกิษุ เพราะเป็นผูข้อ ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระ 

ภาคทรงประสงคว์า่ ภกิษุ ในความหมายนี้ 

  ทีช่ ือ่วา่ ผูไ้มใ่ชญ่าต ิคอื ไมใ่ชค่นทีเ่กีย่วเนือ่งกันทางมารดาหรอืทางบดิา 

ตลอดเจ็ดชัว่คน 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๑๐๒ } 



๑๐๓ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๒.โกสยิวรรค ๗.เอฬกโลมโธวาปนสกิขาบท สกิขาบทวภัิงค ์

ทีช่ ือ่วา่ ภกิษุณี ไดแ้ก ่มาตคุามทีอ่ปุสมบทในสงฆ ์๒ ฝ่าย 

  ภกิษุสัง่วา่ “จงซกั” ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ขนเจยีมทีซ่กัแลว้ เป็นนสิสคัคยี ์

  ภกิษุสัง่วา่ “จงยอ้ม” ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ขนเจยีมทีย่อ้มแลว้ เป็นนสิสคัคยี ์

  ภกิษุสัง่วา่ “จงสาง” ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ขนเจยีมทีส่างแลว้ เป็นนสิสคัคยี ์คอื 

เป็นของจ าตอ้งสละแกส่งฆ ์แกค่ณะหรอืแกบ่คุคล 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุพงึรับสละขนเจยีมทีเ่ป็นนสิสคัคยีอ์ยา่งนี ้

วธิสีละขนเจยีมทีเ่ป็นนสิสคัคยี ์

สละแกส่งฆ ์

ภกิษุรปูนัน้พงึเขา้ไปหาสงฆ ์หม่อตุตราสงคเ์ฉวยีงบา่ขา้งหนึง่ กราบเทา้ภกิษุผู ้

แกพ่รรษา น่ังกระโหยง่ประนมมอื กลา่วอยา่งนีว้า่ “ทา่นผูเ้จรญิ ขนเจยีมเหลา่นี้ 

กระผมใชใ้หภ้กิษุณีผูไ้มใ่ชญ่าตซิกั เป็นนสิสคัคยี ์กระผมสละขนเจยีมเหลา่นีแ้กส่งฆ”์ 

ครัน้สละแลว้พงึแสดงอาบัต ิ

  ภกิษุผูฉ้ลาดสามารถพงึรับอาบัต ิพงึคนืขนเจยีมทีเ่ธอสละใหด้ว้ยญัตตกิรรม 

วาจาวา่ “ทา่นผูเ้จรญิ ขอสงฆจ์งฟังขา้พเจา้ ขนเจยีมเหลา่นีข้องภกิษุชือ่นีเ้ป็น 

นสิสคัคยี ์เธอสละแกส่งฆ ์ถา้สงฆพ์รอ้มกันแลว้ก็พงึใหข้นเจยีมเหลา่นีแ้กภ่กิษุ 

ชือ่นี”้ 

สละแกค่ณะ 

ภกิษุรปูนัน้พงึเขา้ไปหาภกิษุหลายรปู หม่อตุตราสงคเ์ฉวยีงบา่ขา้งหนึง่ กราบ 

เทา้ภกิษุผูแ้กพ่รรษา น่ังกระโหยง่ประนมมอื กลา่วอยา่งนีว้า่ “ทา่นผูเ้จรญิ ขนเจยีม 

เหลา่นีก้ระผมใชภ้กิษุณีผูไ้มใ่ชญ่าตใิหซ้กั เป็นนสิสคัคยี ์กระผมสละขนเจยีมเหลา่นี ้

แกท่า่นทัง้หลาย” ครัน้สละแลว้พงึแสดงอาบัต ิ

  ภกิษุผูฉ้ลาดสามารถพงึรับอาบัต ิพงึคนืขนเจยีมทีเ่ธอสละใหด้ว้ยกลา่ววา่ 

“ทา่นทัง้หลายจงฟังขา้พเจา้ ขนเจยีมเหลา่นีข้องภกิษุชือ่นีเ้ป็นนสิสคัคยี ์เธอสละแก ่

ทา่นทัง้หลาย ถา้ทา่นทัง้หลายพรอ้มกันแลว้ก็พงึใหข้นเจยีมเหลา่นีแ้กภ่กิษุชือ่นี”้ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๑๐๓ } 



๑๐๔ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๒.โกสยิวรรค ๗.เอฬกโลมโธวาปนสกิขาบท บทภาชนยี ์

สละแกบ่คุคล 

ภกิษุรปูนัน้พงึเขา้ไปหาภกิษุรปูหนึง่ หม่อตุตราสงคเ์ฉวยีงบา่ขา้งหนึง่ น่ัง 

กระโหยง่ประนมมอื กลา่วอยา่งนีว้า่ “ทา่นขอรับ ขนเจยีมเหลา่นีก้ระผมใช ้

 ภกิษุณีผูไ้มใ่ชญ่าตใิหซ้ัก เป็นนสิสคัคยี ์กระผมสละขนเจยีมเหลา่นีแ้กท่า่น” ครัน้ 

สละแลว้พงึแสดงอาบัต ิ

  ภกิษุผูรั้บสละนัน้พงึรับอาบัต ิแลว้คนืขนเจยีมทีเ่ธอสละใหด้ว้ยกลา่ววา่ 

“กระผมคนืขนเจยีมเหลา่นีใ้หแ้กท่า่น” 

บทภาชนยี ์

ส าคญัวา่ไมใ่ชญ่าต ิจตกุกะที ่๑ 

[๕๗๙] ภกิษุณีทีไ่มใ่ชญ่าต ิภกิษุส าคัญวา่ไมใ่ชญ่าต ิใชใ้หซ้กัขนเจยีม ตอ้ง 

อาบัตนิสิสคัคยิปาจติตยี ์

  ภกิษุณีทีไ่มใ่ชญ่าต ิภกิษุส าคัญวา่ไมใ่ชญ่าต ิใชใ้หซ้กั ใชใ้หย้อ้มขนเจยีม ตอ้ง 

อาบัตทิกุกฏกับอาบัตนิสิสคัคยิปาจติตยี ์

  ภกิษุณีทีไ่มใ่ชญ่าต ิภกิษุส าคัญวา่ไมใ่ชญ่าต ิใชใ้หซ้กั ใชใ้หส้างขนเจยีม ตอ้ง 

อาบัตทิกุกฏกับอาบัตนิสิสคัคยิปาจติตยี ์

  ภกิษุณีทีไ่มใ่ชญ่าต ิภกิษุส าคัญวา่ไมใ่ชญ่าต ิใชใ้หซ้กั ใชใ้หย้อ้ม ใชใ้หส้างขน 

เจยีม ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ๒ ตัว กับอาบัตนิสิสคัคยิปาจติตยี ์

ส าคญัวา่ไมใ่ชญ่าต ิจตกุกะที ่๒ 

ภกิษุณีทีไ่มใ่ชญ่าต ิภกิษุส าคัญวา่ไมใ่ชญ่าต ิใชใ้หย้อ้มขนเจยีม ตอ้งอาบัต ิ

นสิสคัคยิปาจติตยี ์

 

 
 

 
 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๑๐๔ } 



๑๐๕ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๒.โกสยิวรรค ๗.เอฬกโลมโธวาปนสกิขาบท บทภาชนยี ์

ภกิษุณีทีไ่มใ่ชญ่าต ิภกิษุส าคัญวา่ไมใ่ชญ่าต ิใชใ้หย้อ้ม ใชใ้หส้างขนเจยีม 

ตอ้งอาบัตทิกุกฏกับอาบัตนิสิสคัคยิปาจติตยี ์

  ภกิษุณีทีไ่มใ่ชญ่าต ิภกิษุส าคัญวา่ไมใ่ชญ่าต ิใชใ้หย้อ้ม ใชใ้หซ้กัขนเจยีม ตอ้ง 

อาบัตทิกุกฏกับอาบัตนิสิสคัคยิปาจติตยี ์

  ภกิษุณีทีไ่มใ่ชญ่าต ิภกิษุส าคัญวา่ไมใ่ชญ่าต ิใชใ้หย้อ้ม ใชใ้หส้าง ใชใ้หซ้กัขน 

เจยีม ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ๒ ตัว กับอาบัตนิสิสคัคยิปาจติตยี ์

ส าคญัวา่ไมใ่ชญ่าต ิจตกุกะที ่๓ 

  ภกิษุณีทีไ่มใ่ชญ่าต ิภกิษุส าคัญวา่ไมใ่ชญ่าต ิใชใ้หส้างขนเจยีม ตอ้งอาบัต ิ

นสิสคัคยิปาจติตยี ์

  ภกิษุณีทีไ่มใ่ชญ่าต ิภกิษุส าคัญวา่ไมใ่ชญ่าต ิใชใ้หส้าง ใชใ้หซ้กัขนเจยีม ตอ้ง 

อาบัตทิกุกฏกับอาบัตนิสิสคัคยิปาจติตยี ์

  ภกิษุณีทีไ่มใ่ชญ่าต ิภกิษุส าคัญวา่ไมใ่ชญ่าต ิใชใ้หส้าง ใชใ้หย้อ้มขนเจยีม 

ตอ้งอาบัตทิกุกฏกับอาบัตนิสิสคัคยิปาจติตยี ์

  ภกิษุณีทีไ่มใ่ชญ่าต ิภกิษุส าคัญวา่ไมใ่ชญ่าต ิใชใ้หส้าง ใชใ้หซ้กั ใชใ้หย้อ้มขนเจยีม 

ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ๒ ตัว กบัอาบัตนิสิสคัคยิปาจติตยี ์

ไมแ่นใ่จ ตอ้งอาบตัทิกุกฏ 

[๕๘๐] ภกิษุณีทีไ่มใ่ชญ่าต ิภกิษุไมแ่น่ใจ ฯลฯ ภกิษุณีทีไ่มใ่ชญ่าต ิภกิษุ 

ส าคัญวา่เป็นญาต ิฯลฯ 

  ภกิษุใชภ้กิษุณีใหซ้กัขนเจยีมของภกิษุอืน่ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ภกิษุใชภ้กิษุณีผูอ้ปุสมบทจากสงฆฝ่์ายเดยีวใหซ้กั ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ภกิษุณีทีไ่มใ่ชญ่าต ิภกิษุส าคัญวา่เป็นญาต ิตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๑๐๕ } 



๑๐๖ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๒.โกสยิวรรค ๗.เอฬกโลมโธวาปนสกิขาบท อนาปัตตวิาร 

  ภกิษุณีทีเ่ป็นญาต ิภกิษุไมแ่น่ใจ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ  

  ภกิษุณีทีเ่ป็นญาต ิภกิษุส าคัญวา่เป็นญาต ิไมต่อ้งอาบัต ิ

อนาปตัตวิาร 

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

  [๕๘๑] ๑. ภกิษุณีผูเ้ป็นญาตซิกัให ้โดยมเีพือ่นภกิษุณีผูไ้มใ่ชญ่าตคิอยชว่ยเหลอื 

    ๒. ภกิษุเจา้ของขนเจยีมทีภ่กิษุณีอาสาซกัให ้

    ๓. ภกิษุใชใ้หซ้กัขนเจยีมทีท่ าเป็นสิง่ของซึง่ไมไ่ดใ้ชส้อย 

    ๔. ภกิษุใชใ้หส้กิขมานาซกั 

    ๕. ภกิษุใชใ้หส้ามเณรซีกั 

    ๖. ภกิษุวกิลจรติ 

    ๗. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

เอฬกโลมโธวาปนสกิขาบทที ่๗ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๑๐๖ } 



๑๐๗ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๒.โกสยิวรรค ๘.รปิูยสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

๒. โกสยิวรรค 

๘. รปิูยสกิขาบท 

วา่ดว้ยการรบัรปิูยะ 

เร ือ่งพระอปุนนัทศากยบตุร 

[๕๘๒] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเวฬวุนั สถานที่ 

ใหเ้หยือ่กระแต เขตกรงุราชคฤห ์ครัง้นัน้ ทา่นพระอปุนันทศากยบตุรเป็นพระประจ า 

ตระกลูของตระกลูหนึง่ รับภัตตาหารอยูเ่ป็นประจ า หากของเคีย้วของฉันอันใดเกดิ 

ขึน้ในตระกลูนัน้ เขาก็จะเก็บของเคีย้วของฉันอันนัน้ไวเ้พือ่ทา่นสว่นหนึง่ 

  สมัยนัน้ ในเวลาเย็น เนือ้เกดิขึน้ในตระกลูนัน้ เขาไดเ้ก็บเนือ้นัน้ไวเ้พือ่ทา่น 

พระอปุนันทศากยบตุรสว่นหนึง่ เด็กในตระกลูนัน้ตืน่เชา้มดื รอ้งไหอ้อ้นวอนวา่ 

“พวกทา่นโปรดใหเ้นือ้แกก่ระผม” 

  ทนัีน้ สามสีัง่ภรรยาวา่ “เธอจงใหเ้นือ้สว่นของพระคณุเจา้แกเ่ด็ก เราจะซือ้ 

ของอืน่ถวายทา่น” 

  ล าดับนัน้ ทา่นพระอปุนันทศากยบตุรครองอันตรวาสกถอืบาตรและจวีรเขา้ไป 

ถงึตระกลูนัน้ น่ังบนอาสนะทีเ่ขาปลูาดไว ้ชายผูนั้น้เขา้ไปหาทา่นพระอปุนันทศากย 

บตุรถงึอาสนะ ครัน้ถงึแลว้ไหวท้า่นแลว้น่ังลง ณ ทีส่มควร กลา่ววา่ “ทา่นผูเ้จรญิ 

เมือ่วนัวานในเวลาเย็น ไดม้เีนือ้เกดิขึน้ พวกขา้พเจา้ไดเ้ก็บเนือ้นัน้ไวเ้พือ่พระคณุเจา้ 

สว่นหนึง่ เด็กคนนีต้ืน่เชา้มดื รอ้งไหอ้อ้นวอนวา่ ‘พวกทา่นโปรดใหเ้นือ้แกก่ระผม’ 

พวกเราจงึใหส้ว่นของพระคณุเจา้แกเ่ด็ก พระคณุเจา้จะใหก้ระผมน ากหาปณะไป 

แลกอะไรมา ขอรับ” ทา่นพระอปุนันทศากยบตุรถามวา่ “ทา่นบรจิาคทรัพย ์๑ 

กหาปณะแกอ่าตมาหรอื” เขาตอบวา่ “ใช ่ขอรับ” ทา่นพระอปุนันทศากยบตุร 

กลา่ววา่ “ทา่นจงถวายกหาปณะนัน้แกอ่าตมาเถดิ” 

 
 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๑๐๗ } 



๑๐๘ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๒.โกสยิวรรค ๘.รปิูยสกิขาบท สกิขาบทวภัิงค ์

  ทนัีน้ เขาถวายกหาปณะแกท่า่นพระอปุนันทศากยบตุรแลว้ต าหน ิประณาม 

โพนทะนาวา่ “พระสมณะเชือ้สายศากยบตุรเหลา่นีรั้บรปิูยะ๑ เหมอืนพวกเรา” 

พวกภกิษุไดย้นิบรุษุนัน้ต าหน ิประณาม โพนทะนา บรรดาภกิษุผูม้ักนอ้ย ฯลฯ 

พากันต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนทา่นพระอปุนันทศากยบตุร จงึรับรปิูยะ 

เลา่” ครัน้ภกิษุเหลา่นัน้ต าหนทิา่นพระอปุนันทศากยบตุรโดยประการตา่ง ๆ แลว้จงึ 

น าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

ทรงประชุมสงฆบ์ญัญตัสิกิขาบท 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุทรง 

สอบถามทา่นพระอปุนันทศากยบตุรวา่ “อปุนันทะ ทราบวา่ เธอรับรปิูยะจรงิหรอื” 

ทา่นพระอปุนันทศากยบตุรทลูรับวา่ “จรงิ พระพทุธเจา้ขา้” พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ 

ทรงต าหนวิา่ “ฯลฯ โมฆบรุษุ ไฉนเธอจงึรับรปิูยะเลา่ โมฆบรุุษ การกระท าอยา่งนี้ 

มไิดท้ าคนทีย่ังไมเ่ลือ่มใสใหเ้ลือ่มใส หรอืท าคนทีเ่ลือ่มใสอยูแ่ลว้ใหเ้ลือ่มใสยิง่ขึน้ 

ไดเ้ลย ฯลฯ” แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

พระบญัญตั ิ

[๕๘๓] ก็ ภกิษุใดรบัหรอืใชใ้หผู้อ้ ืน่รบัทองและเงนิ หรอืยนิดทีองและ 

เงนิทีเ่ขาเก็บไวใ้ห ้ตอ้งอาบตันิสิสคัคยิปาจติตยี ์

เร ือ่งพระอปุนนัทศากยบตุร จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

[๕๘๔] ค าวา่ ก็...ใด คอื ผูใ้ด ผูเ้ชน่ใด ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

ก็...ใด 

  ค าวา่ ภกิษุ มอีธบิายวา่ ชือ่วา่ภกิษุ เพราะเป็นผูข้อ ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระ 

ภาคทรงประสงคเ์อาวา่ ภกิษุ ในความหมายนี้

 

เชงิอรรถ : 

๑ 
ค าวา่ “รปิูยะ” หมายถงึทองและเงนิ (ว.ิอ. ๒/๕๘๖/๒๐๗) 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๑๐๘ } 



๑๐๙ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๒.โกสยิวรรค ๘.รปิูยสกิขาบท สกิขาบทวภัิงค ์

ทีช่ ือ่วา่ ทอง พระองคต์รัสหมายถงึวตัถทุีม่สีดีจุพระฉวขีองพระศาสดา 

  ทีช่ ือ่วา่ เงนิ ไดแ้ก ่กหาปณะ มาสกทีท่ าดว้ยโลหะ มาสกทีท่ าดว้ยไม ้

มาสกทีท่ าดว้ยคร่ัง ทีใ่ชเ้ป็นอัตราส าหรับแลกเปลีย่นซือ้ขายกัน 

  ค าวา่ รบั คอื ภกิษุรับเอง ตอ้งอาบัตนิสิสคัคยิปาจติตยี ์

  ค าวา่ ใชใ้หผู้อ้ ืน่รบั คอื ภกิษุใหค้นอืน่รับแทน ตอ้งอาบัตนิสิสคัคยิปาจติตยี ์

  ค าวา่ หรอืยนิดทีองและเงนิทีเ่ขาเก็บไวใ้ห ้ความวา่ ภกิษุยนิดรีปิูยะทีเ่ขา 

เก็บไวใ้หโ้ดยบอกวา่ “สิง่นีเ้ป็นของทา่น” ดังนี ้รปิูยะนัน้เป็นนสิสคัคยี ์คอืเป็นของ 

จ าตอ้งสละในทา่มกลางสงฆ ์

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุพงึสละรปิูยะทีเ่ป็นนสิสคัคยีอ์ยา่งนี ้

วธิสีละรปิูยะทีเ่ป็นนสิสคัคยี ์

ภกิษุรปูนัน้พงึเขา้ไปหาสงฆ ์หม่อตุตราสงคเ์ฉวยีงบา่ขา้งหนึง่ กราบเทา้ภกิษุผู ้

แกพ่รรษา น่ังกระโหยง่ประนมมอื กลา่วอยา่งนีว้า่ “ทา่นผูเ้จรญิ กระผมรับรปิูยะไว ้

รปิูยะนีข้องกระผมเป็นนสิสคัคยี ์กระผมสละรปิูยะนีแ้กส่งฆ”์ ครัน้สละแลว้พงึแสดง 

อาบัต ิ

  ภกิษุผูฉ้ลาดสามารถพงึรับอาบัต ิ

  ถา้คนงานวดัหรอือบุาสกผา่นมา พงึบอกเขาวา่ “ทา่นจงรูส้ ิง่นี”้ ถา้เขากลา่ววา่ 

“จะใหก้ระผมน าสิง่นีไ้ปแลกอะไรมา” ไมค่วรบอกเขาวา่ “จงน าของนี ้ๆ มา” ควร 

บอกแตข่องทีเ่ป็นกัปปิยะ เชน่ เนยใส น ้ามัน น ้าผึง้ หรอืน ้าออ้ย 

  ถา้เขาน ารปิูยะนัน้ไปแลกของทีเ่ป็นกัปปิยะมาถวาย ยกเวน้ภกิษุผูรั้บรปิูยะ 

นอกนัน้ทกุรปูฉันได ้ถา้ท าไดอ้ยา่งนี ้น่ันเป็นการด ีถา้ท าไมไ่ด ้พงึบอกเขาวา่ “ทา่น 

โปรดทิง้ของนี”้ ถา้เขาทิง้ให ้น่ันเป็นการด ีถา้ไมท่ิง้ให ้พงึแตง่ตัง้ภกิษุผูป้ระกอบดว้ย 

คณุสมบัต ิ๕ อยา่งใหเ้ป็นผูท้ ิง้รปิูยะ 

 

 
 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๑๐๙ } 



๑๑๐ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๒.โกสยิวรรค ๘.รปิูยสกิขาบท บทภาชนยี ์

คณุสมบตัขิองภกิษุผูท้ ิง้รปิูยะ ๕ อยา่ง 

   ๑. ไมล่ าเอยีงเพราะชอบ 

   ๒. ไมล่ าเอยีงเพราะชงั 

   ๓. ไมล่ าเอยีงเพราะหลง 

   ๔. ไมล่ าเอยีงเพราะกลัว 

   ๕. รูว้ธิวีา่เป็นอันทิง้หรอืไมเ่ป็นอันทิง้รปิูยะ 

วธิแีตง่ต ัง้ภกิษุผูท้ ิง้รปิูยะ และค าแตง่ต ัง้ 

ภกิษุทัง้หลาย สงฆพ์งึแตง่ตัง้อยา่งนี ้คอื เบือ้งตน้พงึขอใหภ้กิษุรับ ครัน้แลว้ 

ภกิษุผูฉ้ลาดสามารถพงึประกาศใหส้งฆท์ราบดว้ยญัตตทิตุยิกรรมวาจาวา่ 

  [๕๘๕] ทา่นผูเ้จรญิ ขอสงฆจ์งฟังขา้พเจา้ ถา้สงฆพ์รอ้มกันแลว้พงึแตง่ตัง้ 

ภกิษุชือ่นีใ้หเ้ป็นผูท้ ิง้รปิูยะ นีเ่ป็นญัตต ิ

  ทา่นผูเ้จรญิ ขอสงฆจ์งฟังขา้พเจา้ สงฆแ์ตง่ตัง้ภกิษุชือ่นีใ้หเ้ป็นผูท้ ิง้รปิูยะ ทา่น 

รปูใดเห็นดว้ยกับการแตง่ตัง้ภกิษุชือ่นีใ้หเ้ป็นผูท้ ิง้รปิูยะ ทา่นรปูนัน้พงึนิง่ ทา่นรปูใด 

ไมเ่ห็นดว้ย ทา่นรปูนัน้พงึทักทว้ง 

  ภกิษุชือ่นีส้งฆแ์ตง่ตัง้ใหเ้ป็นผูท้ ิง้รปิูยะ สงฆเ์ห็นดว้ย เพราะฉะนัน้จงึนิง่ ขา้พเจา้ 

ขอถอืความนิง่นัน้เป็นมตอิยา่งนี้ 

  ภกิษุผูไ้ดรั้บแตง่ตัง้นัน้พงึทิง้รปิูยะไป อยา่ก าหนดทีต่ก ถา้ทิง้โดยก าหนดทีต่ก 

ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

บทภาชนยี ์

ตกินสิสคัคยิปาจติตยี ์

[๕๘๖] รปิูยะ ภกิษุส าคัญวา่เป็นรปิูยะ รับรปิูยะ ตอ้งอาบัตนิสิสคัคยิปาจติตยี ์

  รปิูยะ ภกิษุไมแ่น่ใจ รับรปิูยะ ตอ้งอาบัตนิสิสคัคยิปาจติตยี ์

  รปิูยะ ภกิษุส าคัญวา่ไมใ่ชร่ปิูยะ รับรปิูยะ ตอ้งอาบัตนิสิสคัคยิปาจติตยี ์

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๑๑๐ } 



๑๑๑ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๒.โกสยิวรรค ๘.รปิูยสกิขาบท อนาปัตตวิาร 

ทกุทกุกฏ 

สิง่ทีไ่มใ่ชร่ปิูยะ ภกิษุส าคญัวา่เป็นรปิูยะ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  สิง่ทีไ่มใ่ชร่ปิูยะ ภกิษุไมแ่น่ใจ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  สิง่ทีไ่มใ่ชร่ปิูยะ ภกิษุส าคญัวา่ไมใ่ชร่ปิูยะ ไมต่อ้งอาบัต ิ

อนาปตัตวิาร 

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

  ๑. ภกิษุหยบิเองหรอืใชใ้หค้นอืน่หยบิรปิูยะตกในวดัหรอืในทีอ่ยู ่เก็บ 

      ไวด้ว้ยตัง้ใจวา่ เจา้ของจะมาเอาไป 

  ๒. ภกิษุวกิลจรติ 

  ๓. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

รปิูยสกิขาบทที ่๘ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๑๑๑ } 



๑๑๒ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๒.โกสยิวรรค ๙.รปิูยสงัโวหารสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

๒. โกสยิวรรค 

๙. รปิูยสงัโวหารสกิขาบท 

วา่ดว้ยการแลกเปลีย่นรปิูยะ 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์

[๕๘๗] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ พวกภกิษุฉัพพัคคยีท์ าการแลก 

เปลีย่นกันดว้ยรปิูยะชนดิตา่ง ๆ พวกชาวบา้นพากันต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ 

“ไฉนพระสมณะเชือ้สายศากยบตุรจงึท าการแลกเปลีย่นกันดว้ยรปิูยะชนดิตา่ง ๆ เหมอืน 

พวกคฤหัสถท์ีย่ังบรโิภคกามเลา่” 

  พวกภกิษุไดย้นิชาวบา้นต าหน ิประณาม โพนทะนา บรรดาภกิษุผูม้ักนอ้ย ฯลฯ 

พากันต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนพวกภกิษุฉัพพัคคยีจ์งึท าการแลกเปลีย่น 

กันดว้ยรปิูยะชนดิตา่ง ๆ เลา่” ครัน้ภกิษุเหลา่นัน้ต าหนพิวกภกิษุฉัพพัคคยีโ์ดย 

ประการตา่ง ๆ แลว้จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

ทรงประชุมสงฆบ์ญัญตัสิกิขาบท 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุทรง 

สอบถามพวกภกิษุฉัพพัคคยีว์า่ “ภกิษุทัง้หลาย ทราบวา่ พวกเธอท าการแลก 

เปลีย่นกันดว้ยรปิูยะชนดิตา่ง ๆ จรงิหรอื” พวกภกิษุฉัพพัคคยีท์ลูรับวา่ “จรงิ 

พระพทุธเจา้ขา้” พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ทรงต าหนวิา่ “ฯลฯ โมฆบรุษุทัง้หลาย ไฉน 

พวกเธอจงึท าการแลกเปลีย่นรปิูยะชนดิตา่ง ๆ เลา่ โมฆบรุษุทัง้หลาย การกระท า 

อยา่งนี ้มไิดท้ าคนทีย่ังไมเ่ลือ่มใสใหเ้ลือ่มใส หรอืท าคนทีเ่ลือ่มใสอยูแ่ลว้ใหเ้ลือ่มใส 

ยิง่ขึน้ไดเ้ลย ฯลฯ” แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๑๑๒ } 



๑๑๓ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๒.โกสยิวรรค ๙.รปิูยสงัโวหารสกิขาบท สกิขาบทวภัิงค ์

พระบญัญตั ิ

[๕๘๘] ก็ ภกิษุใดท าการแลกเปลีย่นกนัดว้ยรปิูยะชนดิตา่ง ๆ ตอ้งอาบตั ิ

นสิสคัคยิปาจติตยี ์

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

[๕๘๙] ค าวา่ ก็...ใด คอื ผูใ้ด คอื ผูเ้ชน่ใด ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

ก็...ใด 

  ค าวา่ ภกิษุ มอีธบิายวา่ ชือ่วา่ภกิษุ เพราะเป็นผูข้อ ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระ 

ภาคทรงประสงคเ์อาวา่ ภกิษุ ในความหมายนี้ 

  ทีช่ ือ่วา่ ชนดิตา่ง ๆ คอื เป็นรปูพรรณบา้ง ไมเ่ป็นรูปพรรณบา้ง เป็นทัง้ 

รปูพรรณและไมเ่ป็นรปูพรรณบา้ง 

  ทีช่ ือ่วา่ เป็นรปูพรรณ ไดแ้ก ่เครือ่งประดับศรีษะ เครือ่งประดับคอ เครือ่ง 

ประดับมอื เครือ่งประดับเทา้ เครือ่งประดับสะเอว 

  ทีช่ ือ่วา่ ไมเ่ป็นรปูพรรณ พระองคต์รัสถงึรปิูยะทีท่ าเป็นแทง่ 

  ทีช่ ือ่วา่ เป็นท ัง้รปูพรรณและไมเ่ป็นรปูพรรณ ไดแ้ก ่เครือ่งประดับทัง้ ๒ 

ประเภทนัน้ 

  ทีช่ ือ่วา่ รปิูยะ ไดแ้ก ่วตัถทุีม่สีดีจุพระฉวขีองพระศาสดา กหาปณะ มาสก 

ทีท่ าดว้ยโลหะ มาสกทีท่ าดว้ยไม ้มาสกทีท่ าดว้ยคร่ัง ทีใ่ชเ้ป็นอัตราส าหรับ 

แลกเปลีย่นซือ้ขายกัน 

  ค าวา่ ท าการ คอื เอารปิูยะทีเ่ป็นรปูพรรณแลกเปลีย่นกับรปิูยะทีเ่ป็นรปูพรรณ 

เป็นนสิสคัคยี ์

  เอารปิูยะทีเ่ป็นรปูพรรณแลกเปลีย่นกับรปิูยะทีไ่มเ่ป็นรปูพรรณ เป็นนสิสคัคยี ์

 

 
 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๑๑๓ } 



๑๑๔ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๒.โกสยิวรรค ๙.รปิูยสงัโวหารสกิขาบท สกิขาบทวภัิงค ์

  เอารปิูยะทีเ่ป็นรปูพรรณแลกเปลีย่นกับรปิูยะทีเ่ป็นทัง้รปูพรรณและไมเ่ป็น 

รปูพรรณ เป็นนสิสคัคยี ์

  เอารปิูยะทีไ่มเ่ป็นรปูพรรณแลกเปลีย่นกับรปิูยะทีเ่ป็นรปูพรรณ เป็นนสิสคัคยี ์

  เอารปิูยะทีไ่มเ่ป็นรปูพรรณแลกเปลีย่นกับรปิูยะทีไ่มเ่ป็นรปูพรรณ เป็นนสิสคัคยี ์

  เอารปิูยะทีไ่มเ่ป็นรปูพรรณแลกเปลีย่นกับรปิูยะทีเ่ป็นทัง้รปูพรรณและไมเ่ป็น 

รปูพรรณ เป็นนสิสคัคยี ์

  เอารปิูยะทีเ่ป็นทัง้รปูพรรณและไมเ่ป็นรปูพรรณแลกเปลีย่นกับรปิูยะทีเ่ป็นรปู 

พรรณ เป็นนสิสคัคยี ์

  เอารปิูยะทีเ่ป็นทัง้รปูพรรณและไมเ่ป็นรปูพรรณแลกเปลีย่นกับรปิูยะทีไ่มเ่ป็น 

รปูพรรณ เป็นนสิสคัคยี ์

  เอารปิูยะทีเ่ป็นทัง้รปูพรรณและไมเ่ป็นรปูพรรณแลกเปลีย่นกับรปิูยะทีเ่ป็นทัง้ 

รปูพรรณและไมเ่ป็นรปูพรรณ เป็นนสิสคัคยี ์คอืเป็นของจ าตอ้งสละในทา่มกลาง 

สงฆ ์

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุพงึสละรปิูยะทีเ่ป็นนสิสคัคยีอ์ยา่งนี ้

วธิสีละรปิูยะทีเ่ป็นนสิสคัคยี ์

ภกิษุรปูนัน้พงึเขา้ไปหาสงฆ ์หม่อตุตราสงคเ์ฉวยีงบา่ขา้งหนึง่ กราบเทา้ภกิษุผู ้

แกพ่รรษา น่ังกระโหยง่ประนมมอื กลา่ววา่ “ทา่นผูเ้จรญิ กระผมท าการแลกเปลีย่น 

รปิูยะชนดิตา่ง ๆ รปิูยะนีข้องกระผมเป็นนสิสคัคยี ์กระผมสละรปิูยะนีแ้กส่งฆ”์ 

ครัน้สละแลว้พงึแสดงอาบัต ิ

  ภกิษุผูฉ้ลาดสามารถพงึรับอาบัต ิ

  ถา้คนวดัหรอือบุาสกผา่นมา พงึบอกเขาวา่ “ทา่นจงรูข้องนี”้ ถา้เขาถามวา่ 

“จะใหก้ระผมน าสิง่นีไ้ปแลกอะไรมา” ไมค่วรบอกเขาวา่ “จงน าของนีห้รอืของนีม้า” 

ควรบอกเฉพาะของทีเ่ป็นกัปปิยะ เชน่ เนยใส น ้ามัน น ้าผึง้ หรอืน ้าออ้ย 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๑๑๔ } 



๑๑๕ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๒.โกสยิวรรค ๙.รปิูยสงัโวหารสกิขาบท สกิขาบทวภัิงค ์

ถา้เขาน ารปิูยะนัน้ไปแลกของทีเ่ป็นกัปปิยะมาถวาย ยกเวน้ภกิษุผูแ้ลกเปลีย่น 

รปิูยะ ภกิษุนอกนัน้ทกุรปูฉันได ้ถา้ท าไดอ้ยา่งนี ้น่ันเป็นการด ีถา้ท าไมไ่ด  ้

พงึบอกเขาวา่ “โปรดทิง้ของนี”้ ถา้เขาทิง้ให ้น่ันเป็นการด ีถา้ไมท่ิง้ให ้พงึแตง่ตัง้ 

ภกิษุผูป้ระกอบดว้ยคณุสมบัต ิ๕ อยา่งใหเ้ป็นผูท้ ิง้รปิูยะ คอื 

คณุสมบตัขิองภกิษุผูท้ ิง้รปิูยะ ๕ อยา่ง 

  ๑. ไมล่ าเอยีงเพราะชอบ 

   ๒. ไมล่ าเอยีงเพราะชงั 

   ๓. ไมล่ าเอยีงเพราะหลง 

   ๔. ไมล่ าเอยีงเพราะกลัว 

   ๕. รูว้ธิวีา่เป็นอันทิง้หรอืไมเ่ป็นอันทิง้ 

วธิแีตง่ต ัง้ภกิษุผูท้ ิง้รปิูยะ และค าแตง่ต ัง้ 

สงฆพ์งึแตง่ตัง้อยา่งนี ้คอื เบือ้งตน้พงึขอใหภ้กิษุรับ ครัน้แลว้ภกิษุผูฉ้ลาด 

สามารถพงึประกาศใหส้งฆท์ราบดว้ยญัตตทิตุยิกรรมวาจาวา่ 

  [๕๙๐] ทา่นผูเ้จรญิ ขอสงฆจ์งฟังขา้พเจา้ ถา้สงฆพ์รอ้มกันแลว้พงึแตง่ตัง้ 

ภกิษุชือ่นีใ้หเ้ป็นผูท้ ิง้รปิูยะ นีเ่ป็นญัตต ิ

  ทา่นผูเ้จรญิ ขอสงฆจ์งฟังขา้พเจา้ สงฆแ์ตง่ตัง้ภกิษุชือ่นีใ้หเ้ป็นผูท้ ิง้รปิูยะ ทา่น 

รปูใดเห็นดว้ยกับการแตง่ตัง้ภกิษุชือ่นีใ้หเ้ป็นผูท้ ิง้รปิูยะ ทา่นรปูนัน้พงึนิง่ ทา่นรปูใด 

ไมเ่ห็นดว้ย ทา่นรปูนัน้พงึทักทว้ง 

  ภกิษุชือ่นีส้งฆแ์ตง่ตัง้ใหเ้ป็นผูท้ ิง้รปิูยะ สงฆเ์ห็นดว้ย เพราะฉะนัน้จงึนิง่ 

ขา้พเจา้ขอถอืความนิง่นัน้เป็นมตอิยา่งนี้ 

  ภกิษุผูไ้ดรั้บแตง่ตัง้นัน้พงึทิง้รปิูยะไป อยา่ก าหนดทีต่ก ถา้ทิง้โดยก าหนดทีต่ก 

ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๑๑๕ } 



๑๑๖ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๒.โกสยิวรรค ๙.รปิูยสงัโวหารสกิขาบท อนาปัตตวิาร 

บทภาชนยี ์ 

นสิสคัคยิปาจติตยี ์

[๕๙๑] รปิูยะ ภกิษุส าคัญวา่เป็นรปิูยะ แลกเปลีย่นรปิูยะ ตอ้งอาบัต ิ

นสิสคัคยิปาจติตยี ์

  รปิูยะ ภกิษุไมแ่น่ใจ แลกเปลีย่นรปิูยะ ตอ้งอาบัตนิสิสคัคยิปาจติตยี ์

  รปิูยะ ภกิษุส าคัญวา่ไมใ่ชร่ปิูยะ แลกเปลีย่นรปิูยะ ตอ้งอาบัตนิสิสคัคยิปาจติตยี ์

  สิง่ทีไ่มใ่ชร่ปิูยะ ภกิษุส าคญัวา่เป็นรปิูยะ แลกเปลีย่นรปิูยะ ตอ้งอาบัต ิ

นสิสคัคยิปาจติตยี ์

  สิง่ทีไ่มใ่ชร่ปิูยะ ภกิษุไมแ่น่ใจ แลกเปลีย่นรปิูยะ ตอ้งอาบัตนิสิสคัคยิปาจติตยี ์

  สิง่ทีไ่มใ่ชร่ปิูยะ ภกิษุส าคญัวา่ไมใ่ชร่ปิูยะ แลกเปลีย่นรปิูยะ ตอ้งอาบัต ิ

นสิสคัคยิปาจติตยี ์

ทกุทกุกฏ 

  สิง่ทีไ่มใ่ชร่ปิูยะ ภกิษุส าคญัวา่เป็นรปิูยะ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  สิง่ทีไ่มใ่ชร่ปิูยะ ภกิษุไมแ่น่ใจ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  สิง่ทีไ่มใ่ชร่ปิูยะ ภกิษุส าคญัวา่ไมใ่ชร่ปิูยะ ไมต่อ้งอาบัต ิ

อนาปตัตวิาร 

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

  [๕๙๒] ๑. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๒. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

รปิูยสงัโวหารสกิขาบทที ่๙ จบ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๑๑๖ } 



๑๑๗ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๒.โกสยิวรรค ๑๐.กยวกิกยสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

๒. โกสยิวรรค 

๑๐. กยวกิกยสกิขาบท 

วา่ดว้ยการซือ้ขาย 

เร ือ่งพระอปุนนัทศากยบตุร 

[๕๙๓] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ ทา่นพระอปุนันทศากยบตุรช านาญ 

การตัดเย็บจวีร ทา่นไดเ้อาผา้เกา่ ๆ ท าสงัฆาฏแิลว้ยอ้ม จัดแตง่อยา่งดแีลว้ใชห้ม่ 

  สมัยนัน้ ปรพิาชกผูห้นึง่หม่ผา้ราคาแพงเขา้ไปหาทา่นพระอปุนันทศากยบตุร 

ถงึทีอ่ยู ่ครัน้ถงึแลว้ไดก้ลา่วกับทา่นวา่ “สงัฆาฏขิองทา่นงามจรงิ ๆ แลกกับผา้ของ 

เราเถดิ” 

  ทา่นพระอปุนันทศากยบตุรกลา่ววา่ “ทา่นจงรูเ้องเถดิ” 

  ปรพิาชกตอบวา่ “ขา้พเจา้รู ้ขอรับ” 

  ทา่นพระอปุนันทศากยบตุรตกลงใหไ้ป ปรพิาชกหม่สงัฆาฏผินืนัน้ไปปรพิาชการาม 

ปรพิาชกทัง้หลายถามปรพิาชกนัน้วา่ “สงัฆาฏขิองทา่นงามจรงิ ๆ ทา่นไดม้าแตไ่หน” 

  เขาตอบวา่ “ขา้พเจา้เอาผา้นัน้แลกมา” 

  พวกปรพิาชกกลา่ววา่ “สงัฆาฏผินืนีจ้ะทนอยูไ่ดส้กักีว่นั ผา้ผนืนัน้ดกีวา่” 

  สมัยนัน้ ปรพิาชกนัน้คดิวา่ “ปรพิาชกทัง้หลายกลา่วจรงิ สงัฆาฏผินืนีจ้ะทนอยู ่

ไดส้กักีว่นั ผา้ผนืนัน้ดกีวา่” จงึกลับไปหาทา่นพระอปุนันทศากยบตุรถงึทีอ่ยู ่ครัน้ถงึ 

แลว้ไดก้ลา่วกับทา่นวา่ “เอาสงัฆาฏขิองทา่นไป จงใหผ้า้ของเราคนืมา” 

  ทา่นพระอปุนันทศากยบตุรกลา่ววา่ “เรากลา่วกับทา่นแลว้มใิชห่รอืวา่ ‘ทา่น 

จงรูเ้องเถดิ’ เราจะไมใ่ห”้ 

  ปรพิาชกนัน้ต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “แมพ้วกคฤหัสถย์ังคนืของให ้

คฤหัสถผ์ูเ้ดอืดรอ้น บรรพชติไมย่อมคนืของใหบ้รรพชติดว้ยกันหรอื” 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๑๑๗ } 



๑๑๘ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๒.โกสยิวรรค ๑๐.กยวกิกยสกิขาบท สกิขาบทวภัิงค ์

พวกภกิษุไดย้นิปรพิาชกนัน้ต าหน ิประณาม โพนทะนา บรรดาภกิษุผูม้ักนอ้ย 

ฯลฯ พากันต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนทา่นพระอปุนันทศากยบตุรจงึท า 

การซือ้ขายกับปรพิาชกเลา่” ครัน้ภกิษุเหลา่นัน้ต าหนทิา่นพระอปุนันทศากยบตุร 

โดยประการตา่ง ๆ แลว้จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

ทรงประชุมสงฆบ์ญัญตัสิกิขาบท 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุทรง 

สอบถามทา่นพระอปุนันทศากยบตุรวา่ “อปุนันทะ ทราบวา่เธอท าการซือ้ขายกับ 

ปรพิาชก จรงิหรอื” ทา่นพระอปุนันทศากยบตุรทลูรับวา่ “จรงิ พระพทุธเจา้ขา้” 

พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ทรงต าหนวิา่ “ฯลฯ โมฆบรุษุ ไฉนเธอจงึท าการซือ้ขายกับ 

ปรพิาชกเลา่ การกระท าอยา่งนี ้มไิดท้ าคนทีย่ังไมเ่ลือ่มใสใหเ้ลือ่มใส หรอืท าคนที่ 

เลือ่มใสอยูแ่ลว้ใหเ้ลือ่มใสยิง่ขึน้ไดเ้ลย ฯลฯ” แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบท 

นีข้ ึน้แสดงดังนี ้

พระบญัญตั ิ

    [๕๙๔] ก็ ภกิษุใดท าการซือ้ขายมปีระการตา่ง ๆ ตอ้งอาบตันิสิสคัคยิปาจติตยี ์

เร ือ่งพระอปุนนัทศากยบตุร จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

[๕๙๕] ค าวา่ ก็...ใด คอื ผูใ้ด ผูเ้ชน่ใด ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสวา่ ก็...ใด 

  ค าวา่ ภกิษุ มอีธบิายวา่ ชือ่วา่ภกิษุ เพราะเป็นผูข้อ ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระ 

ภาคทรงประสงคเ์อาวา่ ภกิษุ ในความหมายนี้ 

  ทีช่ ือ่วา่ มปีระการตา่ง ๆ ไดแ้ก ่จวีร บณิฑบาต เสนาสนะและคลิานปัจจัย 

เภสชับรขิาร โดยทีส่ดุกระท่ังกอ้นจรุณ ไมช้ าระฟันหรอืดา้ยชายผา้ 

  ค าวา่ ท าการซือ้ขาย คอื ภกิษุพดูเป็นเชงิบังคับวา่ “ทา่นจงใหข้องสิง่นี ้

ดว้ยของนี ้น าของสิง่นีม้าดว้ยของนี ้แลกเปลีย่นของสิง่นีด้ว้ยของนี ้จา่ยของสิง่นีด้ว้ย 

ของนี”้ ดังนีเ้ป็นตน้ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๑๑๘ } 



๑๑๙ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๒.โกสยิวรรค ๑๐.กยวกิกยสกิขาบท สกิขาบทวภัิงค ์

ก็ตอ่เมือ่ส ิง่ของของตนตกไปอยูใ่นมอืของคนอืน่ และสิง่ของของคนอืน่ตกมา 

อยูใ่นมอืของตนจัดเป็นการซือ้ขายกัน เป็นนสิสคัคยี ์คอืเป็นของจ าตอ้งสละแกส่งฆ ์

แกค่ณะหรอืแกบ่คุคล 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุพงึสละของทีเ่ป็นนสิสคัคยีอ์ยา่งนี ้

วธิสีละของทีเ่ป็นนสิสคัคยี ์

สละแกส่งฆ ์

ภกิษุรปูนัน้พงึเขา้ไปหาสงฆ ์หม่อตุตราสงคเ์ฉวยีงบา่ขา้งหนึง่ กราบเทา้ภกิษุผู ้

แกพ่รรษา น่ังกระโหยง่ประนมมอื กลา่วอยา่งนีว้า่ “ทา่นผูเ้จรญิ กระผมไดท้ าการ 

ซือ้ขายมปีระการตา่ง ๆ สิง่ของนีข้องกระผมเป็นนสิสคัคยี ์กระผมสละสิง่ของนีแ้ก ่

สงฆ”์ ครัน้สละแลว้พงึแสดงอาบัต ิ

  ภกิษุผูฉ้ลาดสามารถพงึรับอาบัต ิครัน้รับอาบัตแิลว้ พงึคนืสิง่ของทีเ่ธอสละให ้

ดว้ยญัตตกิรรมวาจาวา่ “ทา่นผูเ้จรญิ ขอสงฆจ์งฟังขา้พเจา้ ส ิง่ของนีข้องภกิษุชือ่นี ้

เป็นนสิสคัคยี ์เธอสละแกส่งฆ ์ถา้สงฆพ์รอ้มกันแลว้ก็พงึใหส้ ิง่ของนีแ้กภ่กิษุชือ่นี”้ 

สละแกค่ณะ 

ภกิษุรปูนัน้พงึเขา้ไปหาภกิษุหลายรปู หม่อตุตราสงคเ์ฉวยีงบา่ขา้งหนึง่ กราบ 

เทา้ภกิษุผูแ้กพ่รรษา น่ังกระโหยง่ประนมมอื กลา่ววา่ “ทา่นผูเ้จรญิ กระผมท าการ 

ซือ้ขายมปีระการตา่ง ๆ สิง่ของนีข้องกระผมเป็นนสิสคัคยี ์กระผมสละสิง่ของนีแ้ก ่

ทา่นทัง้หลาย” ครัน้สละแลว้พงึแสดงอาบัต ิ

  ภกิษุผูฉ้ลาดสามารถพงึรับอาบัต ิพงึคนืสิง่ของทีเ่ธอสละใหด้ว้ยกลา่ววา่ 

“ทา่นทัง้หลายจงฟังขา้พเจา้ ส ิง่ของนีข้องภกิษุชือ่นีเ้ป็นนสิสคัคยี ์เธอสละแกท่า่น 

ทัง้หลาย ถา้ทา่นทัง้หลายพรอ้มกันแลว้ก็พงึใหส้ ิง่ของนีแ้กภ่กิษุชือ่นี”้ 

สละแกบ่คุคล 

ภกิษุรปูนัน้พงึเขา้ไปหาภกิษุรปูหนึง่ หม่อตุตราสงคเ์ฉวยีงบา่ขา้งหนึง่ น่ัง 

กระโหยง่ประนมมอื กลา่วอยา่งนีว้า่ “ทา่นขอรับ กระผมท าการซือ้ขายมปีระการ

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๑๑๙ } 



๑๒๐ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๒.โกสยิวรรค ๑๐.กยวกิกยสกิขาบท อนาปัตตวิาร 

ตา่ง ๆ สิง่ของนีข้องกระผมเป็นนสิสคัคยี ์กระผมสละสิง่ของนีแ้กท่า่น” ครัน้สละ 

แลว้พงึแสดงอาบัต ิ 

  ภกิษุผูรั้บพงึรับอาบัตแิลว้คนืสิง่ของทีเ่ธอสละใหด้ว้ยกลา่ววา่ “กระผมคนื 

สิง่ของนีใ้หแ้กท่า่น” 

บทภาชนยี ์

ตกินสิสคัคยิปาจติตยี ์

[๕๙๖] เป็นการซือ้ขาย ภกิษุส าคัญวา่เป็นการซือ้ขาย ตอ้งอาบัตนิสิสคัคยิ 

ปาจติตยี ์

  เป็นการซือ้ขาย ภกิษุไมแ่น่ใจ ตอ้งอาบัตนิสิสคัคยิปาจติตยี ์

  เป็นการซือ้ขาย ภกิษุส าคัญวา่ไมไ่ดเ้ป็นการซือ้ขาย ตอ้งอาบัตนิสิสคัคยิ 

ปาจติตยี ์

ทกุทกุกฏ 

ไมไ่ดเ้ป็นการซือ้ขาย ภกิษุส าคัญวา่เป็นการซือ้ขาย ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

ไมไ่ดเ้ป็นการซือ้ขาย ภกิษุไมแ่น่ใจ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

ไมไ่ดเ้ป็นการซือ้ขาย ภกิษุส าคัญวา่ไมไ่ดเ้ป็นการซือ้ขาย ไมต่อ้งอาบัต ิ

อนาปตัตวิาร 

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

  [๕๙๗] ๑. ภกิษุถามราคา 

   ๒. ภกิษุบอกกัปปิยการก 

   ๓. ภกิษุกลา่ววา่ “เรามขีองนี ้แตเ่ราตอ้งการของนี ้และนี้” 

   ๔. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๕. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

                                            กยวกิกยสกิขาบทที ่๑๐ จบ 

                                                    โกสยิวรรคที ่๒ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๑๒๐ } 



๑๒๑ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๒.โกสยิวรรค รวมสกิขาบททีม่ใีนโกสยิวรรค 

รวมสกิขาบททีม่ใีนโกสยิวรรค 

โกสยิวรรคม ี๑๐ สกิขาบท คอื 

  ๑. โกสยิสกิขาบท    วา่ดว้ยการท าสนัถัตใยไหม 

  ๒. สทุธกาฬกสกิขาบท   วา่ดว้ยการท าสนัถัตโดยใชข้นเจยีมด าลว้น 

  ๓. เทฺวภาคสกิขาบท    วา่ดว้ยการท าสนัถัตโดยใชข้นเจยีมด า ๒ สว่น 

  ๔. ฉัพพัสสสกิขาบท    วา่ดว้ยการเก็บสนัถัตไว ้๖ ปี 

  ๕. นสิทีนสนัถตสกิขาบท   วา่ดว้ยการท าสนัถัตส าหรับรองน่ัง 

  ๖. เอฬกโลมสกิขาบท   วา่ดว้ยการรับขนเจยีม 

  ๗. เอฬกโลมโธวาปนสกิขาบท  วา่ดว้ยการใหซ้กัขนเจยีม 

  ๘. รปิูยสกิขาบท    วา่ดว้ยการรับรปิูยะ 

  ๙. รปิูยสงัโวหารสกิขาบท   วา่ดว้ยการแลกเปลีย่นรปิูยะ 

  ๑๐. กยวกิกยสกิขาบท   วา่ดว้ยการซือ้ขาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๑๒๑ } 



๑๒๒ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๓.ปัตตวรรค ๑.ปัตตสิกิขาบท นทิานวตัถ ุ

๓. ปตัตวรรค 

หมวดวา่ดว้ยบาตร 

๑. ปตัตสกิขาบท 

วา่ดว้ยบาตร 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์

[๕๙๘] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ พวกภกิษุฉัพพัคคยีท์ าการสะสม 

บาตรไวเ้ป็นอันมาก พวกชาวบา้นเดนิเทีย่วตามวหิารเห็นเขา้จงึต าหน ิประณาม 

โพนทะนาวา่ “ไฉนพระสมณะเชือ้สายศากยบตุรจงึท าการสะสมบาตรไวเ้ป็นอันมาก 

จะขายบาตรหรอืตัง้รา้นขายภาชนะดนิเผาหรอื” 

  ภกิษุทัง้หลายไดย้นิชาวบา้นต าหน ิประณาม โพนทะนา บรรดาภกิษุผู ้

มักนอ้ย ฯลฯ พากันต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนพวกภกิษุฉัพพัคคยีจ์งึทรง 

อตเิรกบาตร๑ เลา่” ครัน้ภกิษุเหลา่นัน้ต าหนพิวกภกิษุฉัพพัคคยีโ์ดยประการตา่ง ๆ 

แลว้จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

ทรงประชุมสงฆบ์ญัญตัสิกิขาบท 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุทรง 

สอบถามพวกภกิษุฉัพพัคคยีว์า่ “ภกิษุทัง้หลาย ทราบวา่พวกเธอทรงอตเิรกบาตร 

จรงิหรอื” พวกภกิษุฉัพพัคคยีท์ลูรับวา่ “จรงิ พระพทุธเจา้ขา้” พระผูม้พีระภาค 

พทุธเจา้ทรงต าหนวิา่ “ฯลฯ โมฆบรุษุทัง้หลาย ไฉนพวกเธอจงึทรงอตเิรกบาตรไวเ้ลา่ 

โมฆบรุษุทัง้หลาย การกระท าอยา่งนี ้มไิดท้ าคนทีย่งัไมเ่ลือ่มใสใหเ้ลือ่มใส หรอื 

ท าคนทีเ่ลือ่มใสอยูแ่ลว้ใหเ้ลือ่มใสยิง่ขึน้ไดเ้ลย ฯลฯ” แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลาย 

ยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

 

เชงิอรรถ : 

๑ อตเิรกบาตร คอืบาตรนอกจากบาตรอธฏิฐานทีภ่กิษุตัง้ไวเ้ป็นบรขิารใชบ้ณิฑบาตเพยีงใบเดยีว (ดขูอ้๖๐๒ 

   หนา้ ๑๒๔) 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๑๒๒ } 



๑๒๓ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๓.ปัตตวรรค ๑.ปัตตสิกิขาบท พระอนุบัญญัต ิ

พระบญัญตั ิ

[๕๙๙] ก็ ภกิษุใดทรงอตเิรกบาตร ตอ้งอาบตันิสิสคัคยิปาจติตยี ์

สกิขาบทนีพ้ระผูม้พีระภาคทรงบัญญัตไิวแ้กภ่กิษุทัง้หลายอยา่งนี้ 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์จบ 

เร ือ่งพระอานนท ์

[๖๐๐] สมัยนัน้ อตเิรกบาตรเกดิขึน้แกท่า่นพระอานนท ์ทา่นพระอานนท ์

ตอ้งการจะถวายอตเิรกบาตรนัน้แกท่า่นพระสารบีตุร แตท่า่นพระสารบีตุรอยูท่ีเ่มอืง 

สาเกต ทนัีน้ ทา่นพระอานนทไ์ดม้คีวามคดิวา่ “พระผูม้พีระภาคทรงบัญญัต ิ

สกิขาบทไวว้า่ ‘ภกิษุไมพ่งึทรงอตเิรกบาตร’ ก็อตเิรกบาตรนีเ้กดิขึน้แกเ่รา เรา 

ตอ้งการจะถวายทา่นพระสารบีตุร แตท่า่นอยูท่ีเ่มอืงสาเกต เราจะพงึปฏบิัตอิยา่งไร 

หนอ” จงึไดน้ าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “อกีนานเพยีงไร สารบีตุรจะกลับมา” 

  พระอานนทก์ราบทลูวา่ “อกี ๙ หรอื ๑๐ วนัจงึจะกลับมา พระพทุธเจา้ขา้” 

ทรงอนญุาตอตเิรกบาตร 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคทรงแสดงธรรมกีถาเพราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุรับสัง่ 

กับภกิษุทัง้หลายวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เราอนุญาตใหท้รงอตเิรกบาตรไวไ้ด ้๑๐ วนัเป็น 

อยา่งมาก” แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

พระอนบุญัญตั ิ

[๖๐๑] ภกิษุพงึทรงอตเิรกบาตรไวไ้ด ้๑๐ วนัเป็นอยา่งมาก ใหเ้กนิ 

ก าหนดน ัน้ไป ตอ้งอาบตันิสิสคัคยิปาจติตยี ์

                                                    เร ือ่งพระอานนท ์จบ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๑๒๓ } 



๑๒๔ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๓.ปัตตวรรค ๑.ปัตตสิกิขาบท สกิขาบทวภัิงค ์

สกิขาบทวภิงัค ์

[๖๐๒] ค าวา่ ๑๐ วนัเป็นอยา่งมาก คอื ครอบครองไวไ้ด ้๑๐ วนัเป็นอยา่ง 

มาก 

  ทีช่ ือ่วา่ อตเิรกบาตร ไดแ้ก ่บาตรทีไ่มไ่ดอ้ธษิฐาน ไมไ่ดว้กิัป 

  ทีช่ ือ่วา่ บาตร ไดแ้กบ่าตร ๒ ชนดิ คอื บาตรเหล็ก และบาตรดนิเผา 

ขนาดบาตร 

บาตรม ี๓ ขนาด คอื (๑) บาตรขนาดใหญ ่(๒) บาตรขนาดกลาง (๓) บาตร 

ขนาดเล็ก 

  ทีช่ ือ่วา่ บาตรขนาดใหญ ่จขุา้วสกุจากขา้วสาร ๒ ทะนาน จขุองเคีย้วเศษ 

หนึง่สว่นสี่๑ จกุับขา้วพอสมควรแกข่า้วสกุนัน้ 

  ทีช่ ือ่วา่ บาตรขนาดกลาง จขุา้วสกุจากขา้วสาร ๑ ทะนาน จขุองเคีย้วเศษ 

หนึง่สว่นสี ่จกุับขา้วพอสมควรแกข่า้วสกุนัน้ 

  ทีช่ ือ่วา่ บาตรขนาดเล็ก จขุา้วสกุจากขา้วสารครึง่ทะนาน จขุองเคีย้วเศษหนึง่ 

สว่นสี ่จกุับขา้วพอสมควรแกข่า้วสกุนัน้ 

  บาตรมขีนาดใหญก่วา่นัน้เป็นบาตรทีใ่ชไ้มไ่ด ้บาตรมขีนาดเล็กกวา่นัน้ก็เป็น 

บาตรทีใ่ชไ้มไ่ด ้

  ค าวา่ ใหเ้กนิก าหนดน ัน้ไป ตอ้งอาบตันิสิสคัคยิปาจติตยี ์ความวา่ เมือ่รุง่ 

อรณุวนัที ่๑๑ บาตรใบนัน้ เป็นนสิสคัคยี ์คอืเป็นของจ าตอ้งสละแกส่งฆ ์แกค่ณะ 

หรอืแกบ่คุคล 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุพงึสละบาตรทีเ่ป็นนสิสคัคยีอ์ยา่งนี ้

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ คอืเศษหนึง่สว่นสีข่องขา้วสกุ (ว.ิอ. ๒/๖๐๒/๒๑๕) 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๑๒๔ } 



๑๒๕ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๓.ปัตตวรรค ๑.ปัตตสิกิขาบท สกิขาบทวภัิงค ์

วธิสีละบาตรทีเ่ป็นนสิสคัคยี ์

สละแกส่งฆ ์

ภกิษุรปูนัน้พงึเขา้ไปหาสงฆ ์หม่อตุตราสงคเ์ฉวยีงบา่ขา้งหนึง่ กราบเทา้ภกิษุผู ้

แกพ่รรษา น่ังกระโหยง่ประนมมอื กลา่วอยา่งนีว้า่ “ทา่นผูเ้จรญิ บาตรใบนีข้อง 

กระผมเกนิก าหนด ๑๐ วนั เป็นนสิสคัคยี ์กระผมสละบาตรใบนีแ้กส่งฆ”์ ครัน้สละ 

แลว้พงึแสดงอาบัต ิ

  ภกิษุผูฉ้ลาดสามารถพงึรับอาบัต ิพงึคนืบาตรทีเ่ธอสละใหด้ว้ยญัตตกิรรมวาจาวา่ 

  [๖๐๓] “ทา่นผูเ้จรญิ ขอสงฆจ์งฟังขา้พเจา้ บาตรใบนีข้องภกิษุชือ่นี ้เป็น 

นสิสคัคยี ์เธอสละแกส่งฆ ์ถา้สงฆพ์รอ้มกันแลว้พงึใหบ้าตรใบนีแ้กภ่กิษุชือ่นี”้ 

สละแกค่ณะ 

[๖๐๔] ภกิษุรปูนัน้พงึเขา้ไปหาภกิษุหลายรปู หม่อตุตราสงคเ์ฉวยีงบา่ขา้งหนึง่ 

กราบเทา้ภกิษุผูแ้กพ่รรษา น่ังกระโหยง่ประนมมอื กลา่วอยา่งนีว้า่ “ทา่นผูเ้จรญิ 

บาตรใบนีข้องกระผมเกนิก าหนด ๑๐ วนั เป็นนสิสัคคยี ์กระผมสละบาตรใบนีแ้ก ่

ทา่นทัง้หลาย” ครัน้สละแลว้พงึแสดงอาบัต ิ

  ภกิษุผูฉ้ลาดสามารถพงึรับอาบัต ิพงึคนืบาตรทีเ่ธอสละใหด้ว้ยกลา่ววา่ 

  [๖๐๕] “ทา่นทัง้หลายจงฟังขา้พเจา้ บาตรใบนีข้องภกิษุชือ่นีเ้ป็นนสิสคัคยี ์

เธอสละแลว้แกท่า่นทัง้หลาย ถา้ทา่นทัง้หลายพรอ้มกันแลว้พงึใหบ้าตรใบนีแ้กภ่กิษุ 

ชือ่นี”้ 

สละแกบ่คุคล 

[๖๐๖] ภกิษุรปูนัน้พงึเขา้ไปหาภกิษุรปูหนึง่ หม่อตุตราสงคเ์ฉวยีงบา่ขา้งหนึง่ 

น่ังกระโหยง่ประนมมอื กลา่วอยา่งนีว้า่ “ทา่นขอรับ บาตรใบนีข้องกระผมเกนิ 

ก าหนด ๑๐ วนั เป็นนสิสัคคยี ์กระผมสละบาตรใบนีแ้กท่า่น” ครัน้สละแลว้พงึ 

แสดงอาบัต ิ

  ภกิษุผูรั้บสละนัน้พงึรับอาบัตแิลว้คนืบาตรทีส่ละใหด้ว้ยกลา่ววา่ “กระผมให ้

บาตรใบนีแ้กท่า่น”

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๑๒๕ } 



๑๒๖ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๓.ปัตตวรรค ๑.ปัตตสิกิขาบท บทภาชนยี ์

บทภาชนยี ์

นสิสคัคยิปาจติตยี ์

[๖๐๗] บาตรทีเ่กนิก าหนด ๑๐ วนั ภกิษุส าคัญวา่เกนิก าหนดแลว้ ตอ้ง 

อาบัตนิสิสคัคยิปาจติตยี ์

  บาตรทีเ่กนิก าหนด ๑๐ วัน ภกิษุไมแ่น่ใจ ตอ้งอาบัตนิสิสคัคยิปาจติตยี ์

  บาตรทีเ่กนิก าหนด ๑๐ วัน ภกิษุส าคัญวา่ยังไมเ่กนิ ตอ้งอาบัตนิสิสคัคยิ 

ปาจติตยี ์

  ทีย่ังไมไ่ดอ้ธษิฐาน ภกิษุส าคัญวา่อธษิฐานแลว้ ตอ้งอาบัตนิสิสคัคยิ 

ปาจติตยี ์

  บาตรทีย่ังไมไ่ดว้กิัป ภกิษุส าคัญวา่วกิัปแลว้ ตอ้งอาบัตนิสิสคัคยิปาจติตยี ์

  บาตรยังไมไ่ดส้ละ ภกิษุส าคัญวา่สละแลว้ ตอ้งอาบัตนิสิสคัคยิปาจติตยี ์

  บาตรยังไมส่ญูหาย ภกิษุส าคัญวา่สญูหายแลว้ ตอ้งอาบัตนิสิสคัคยิปาจติตยี ์

  บาตรยังไมฉ่บิหาย ภกิษุส าคัญวา่ฉบิหายแลว้ ตอ้งอาบัตนิสิสคัคยิปาจติตยี ์

  บาตรยังไมแ่ตก ภกิษุส าคญัวา่บาตรแตกแลว้ ตอ้งอาบัตนิสิสคัคยิปาจติตยี ์

  บาตรยังไมถ่กูโจรชงิเอาไป ภกิษุส าคัญวา่ถกูชงิเอาไป ตอ้งอาบัตนิสิสคัคยิ 

ปาจติตยี ์

ตกิทกุกฏ 

  บาตรทีเ่ป็นนสิสคัคยี ์ภกิษุยังไมส่ละ ใชส้อย ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  บาตรทีย่ังไมเ่กนิก าหนด ๑๐ วนั ภกิษุส าคัญวา่เกนิก าหนดแลว้ ใชส้อย ตอ้ง 

อาบัตทิกุกฏ 

  บาตรทีย่ังไมเ่กนิก าหนด ๑๐ วนั ภกิษุไมแ่น่ใจ ใชส้อย ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  บาตรทีย่ังไมเ่กนิก าหนด ๑๐ วนั ภกิษุส าคัญวา่ยังไมเ่กนิก าหนด ใชส้อย 

ไมต่อ้งอาบัต ิ

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๑๒๖ } 



๑๒๗ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๓.ปัตตวรรค ๑.ปัตตสิกิขาบท อนาปัตตวิาร 

อนาปตัตวิาร 

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

  [๖๐๘] ๑. ภกิษุผูอ้ธษิฐานภายใน ๑๐ วัน 

   ๒. ภกิษุผูว้กิัปไวภ้ายใน ๑๐ วนั 

   ๓. ภกิษุผูส้ละใหไ้ปภายใน ๑๐ วนั 

   ๔. ภกิษุผูม้บีาตรสญูหายภายใน ๑๐ วนั 

   ๕. ภกิษุผูม้บีาตรฉบิหายภายใน ๑๐ วนั 

   ๖. ภกิษุผูม้บีาตรแตกภายใน ๑๐ วนั 

   ๗. ภกิษุผูม้บีาตรถกูโจรชงิเอาไปภายใน ๑๐ วนั 

   ๘. ภกิษุผูม้บีาตรถกูถอืเอาไปโดยวสิาสะภายใน ๑๐ วนั 

   ๙. ภกิษุวกิลจรติ 

              ๑๐. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

  สมัยนัน้ พวกภกิษุฉัพพัคคยีไ์มย่อมคนืบาตรทีม่ผีูส้ละให ้ภกิษุทัง้หลายจงึน า 

เรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระองครั์บสัง่วา่ “ภกิษุทัง้หลาย 

บาตรทีภ่กิษุสละใหแ้ลว้ จะไมค่นืใหไ้มไ่ด ้ภกิษุใดไมค่นื ตอ้งอาบัตทิกุกฏ” 

ปตัตสกิขาบทที ่๑ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๑๒๗ } 



๑๒๘ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๓.ปัตตวรรค ๒.อนูปัญจพันธนสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

๓. ปตัตวรรค 

๒. อนูปญัจพนัธนสกิขาบท 

วา่ดว้ยบาตรมรีอยซอ่มหยอ่นกวา่ ๕ แหง่ 

เร ือ่งภกิษุหลายรปู 

[๖๐๙] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ นโิครธาราม เขต 

กรงุกบลิพัสดุ ์แควน้สกักะ ครัง้นัน้ นายชา่งหมอ้คนหนึง่ปวารณาภกิษุทัง้หลายไวว้า่ 

“กระผมจะถวายบาตรแกพ่ระคณุเจา้ผูต้อ้งการบาตร” 

  สมัยนัน้ ภกิษุทัง้หลายไมรู่ป้ระมาณ ออกปากขอบาตรเป็นอันมาก พวกภกิษุ 

ผูม้บีาตรขนาดเล็กก็ออกปากขอบาตรขนาดใหญ ่พวกภกิษุผูม้บีาตรขนาดใหญก็่ 

ออกปากขอบาตรขนาดเล็ก นายชา่งมัวท าบาตรเป็นอันมากใหภ้กิษุทัง้หลาย จนไม ่

สามารถท าการคา้ขายอยา่งอืน่ ตนเองก็หาเลีย้งชพีไมพ่อ ทัง้บตุรภรรยาก็พลอย 

ล าบากไปดว้ย พวกชาวบา้นต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนพวกพระสมณะเชือ้ 

สายศากยบตุรจงึไมรู่ป้ระมาณ ออกปากขอบาตรเป็นอันมากเลา่ นายชา่งมัวท า 

บาตรเป็นอันมากใหภ้กิษุทัง้หลายจนไมส่ามารถท าการคา้ขายอยา่งอืน่ ตนเองก็หา 

เลีย้งชพีไมพ่อ ทัง้บตุรภรรยาก็พลอยล าบากไปดว้ย” 

  พวกภกิษุไดย้นิชาวบา้นต าหน ิประณาม โพนทะนา บรรดาภกิษุผูม้ักนอ้ย 

ฯลฯ พากันต าหน ิประณาม โพนทนาวา่ “ไฉนภกิษุทัง้หลายจงึไมรู่ป้ระมาณ 

ออกปากขอบาตรเป็นอันมากเลา่” ครัน้ภกิษุทัง้หลายต าหนภิกิษุเหลา่นัน้โดย 

ประการตา่ง ๆ แลว้จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

ทรงหา้มขอบาตร 

  ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุทรง 

สอบถามภกิษุวา่ “ภกิษุทัง้หลาย ทราบวา่ พวกภกิษุไมรู่ป้ระมาณ ออกปากขอ 

บาตรเป็นอันมาก จรงิหรอื” ภกิษุทัง้หลายทลูรับวา่ “จรงิ พระพทุธเจา้ขา้” พระ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๑๒๘ } 



๑๒๙ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๓.ปัตตวรรค ๒.อนูปัญจพันธนสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

ผูม้พีระภาคพทุธเจา้ทรงต าหนวิา่ “ฯลฯ ภกิษุทัง้หลาย ไฉนโมฆบรุุษเหลา่นัน้จงึไมรู่ ้

ประมาณ ออกปากขอบาตรเลา่ ภกิษุทัง้หลาย การกระท าอยา่งนี ้มไิดท้ าคนทีย่ัง 

ไมเ่ลือ่มใสใหเ้ลือ่มใส หรอืท าคนทีเ่ลือ่มใสอยูแ่ลว้ใหเ้ลือ่มใสยิง่ขึน้ไดเ้ลย ฯลฯ” 

ครัน้ต าหนแิลว้จงึทรงแสดงธรรมกีถาแลว้ตรัสกับภกิษุทัง้หลายวา่ “ภกิษุทัง้หลาย 

ภกิษุไมพ่งึออกปากขอบาตร รปูใดขอ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ” 

เร ือ่งภกิษุหลายรปู จบ 

ทรงอนญุาตใหข้อบาตรได ้

[๖๑๐] สมัยนัน้ บาตรของภกิษุรปูหนึง่แตก เธอมคีวามย าเกรงวา่ “พระผูม้ ี

พระภาคทรงหา้มการออกปากขอบาตร” จงึไมอ่อกปากขอบาตร เทีย่วรับบณิฑบาต 

ดว้ยมอืทัง้สอง พวกชาวบา้นจงึต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนพวกพระสมณะ 

เชือ้สายศากยบตุรจงึเทีย่วรับบณิฑบาตดว้ยมอืทัง้สองเหมอืนพวกเดยีรถยีเ์ลา่” 

  พวกภกิษุไดย้นิชาวบา้นต าหน ิประณาม โพนทะนา จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลู 

พระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

  ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคทรงแสดงธรรมกีถาเพราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุรับสัง่ 

กับภกิษุทัง้หลายวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เราอนุญาตใหภ้กิษุผูม้บีาตรหายหรอืบาตรแตก 

ออกปากขอบาตรได”้ 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์

[๖๑๑] สมัยนัน้ พวกภกิษุฉัพพัคคยีท์ราบวา่ “พระผูม้พีระภาคทรงอนุญาต 

ใหภ้กิษุผูม้บีาตรหายหรอืบาตรแตกออกปากขอบาตรได”้ พวกเธอมบีาตรแตกเพยีง 

เล็กนอ้ยบา้ง บาตรกะเทาะเพยีงเล็กนอ้ยบา้ง บาตรมรีอยขดูขดีเพยีงเล็กนอ้ยบา้ง 

ออกปากขอบาตรมาเป็นอันมาก 

  สมัยนัน้ นายชา่งหมอ้มัวท าบาตรเป็นอันมากใหภ้กิษุทัง้หลายอยูอ่ยา่งนัน้ จน 

ไมส่ามารถคา้ขายอยา่งอืน่ ตนเองก็หาเลีย้งชพีไมพ่อ ทัง้บตุรภรรยาก็พลอยล าบาก 

ไปดว้ย พวกชาวบา้นจงึต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนพวกพระสมณะเชือ้สาย 

ศากยบตุรจงึไมรู่ป้ระมาณ ออกปากขอบาตรเป็นอันมากเลา่ นายชา่งหมอ้มัวท า

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๑๒๙ } 



๑๓๐ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๓.ปัตตวรรค ๒.อนูปัญจพันธนสกิขาบท พระบัญญัต ิ

บาตรเป็นอันมากใหภ้กิษุทัง้หลาย จนไมส่ามารถท าการคา้ขายอยา่งอืน่ ตนเองก็หา 

เลีย้งชพีไมพ่อ ทัง้บตุรภรรยาก็พลอยล าบากไปดว้ย” 

  พวกภกิษุไดย้นิชาวบา้นต าหน ิประณาม โพนทะนา บรรดาภกิษุผูม้ักนอ้ย 

ฯลฯ พากันต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนพวกภกิษุฉัพพัคคยีม์บีาตรแตกเพยีง 

เล็กนอ้ยบา้ง บาตรกะเทาะเพยีงเล็กนอ้ยบา้ง บาตรมรีอยขดูขดีเพยีงเล็กนอ้ยบา้ง 

ออกปากขอบาตรมาเป็นอันมากเลา่” ครัน้ภกิษุเหลา่นัน้ต าหนพิวกภกิษุฉัพพัคคยี ์

โดยประการตา่ง ๆ แลว้จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

ทรงประชุมสงฆบ์ญัญตัสิกิขาบท 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุทรง 

สอบถามพวกภกิษุฉัพพัคคยีว์า่ “ภกิษุทัง้หลาย ทราบวา่ พวกเธอมบีาตรแตกเพยีง 

เล็กนอ้ยบา้ง บาตรกะเทาะเพยีงเล็กนอ้ยบา้ง บาตรมรีอยขดูขดีเพยีงเล็กนอ้ยบา้ง ก็ 

ออกปากขอบาตรมาเป็นอันมาก จรงิหรอื” พวกภกิษุฉัพพัคคยีท์ลูรับวา่ “จรงิ 

พระพทุธเจา้ขา้” พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ทรงต าหนวิา่ “ฯลฯ โมฆบรุษุทัง้หลาย 

ไฉนพวกเธอทัง้ทีม่บีาตรแตกเพยีงเล็กนอ้ยบา้ง บาตรกะเทาะเพยีงเล็กนอ้ยบา้ง 

บาตรมรีอยขดูขดีเพยีงเล็กนอ้ยบา้ง ออกปากขอบาตรมาเป็นอันมากเลา่ โมฆบรุษุ 

ทัง้หลาย การกระท าอยา่งนี ้มไิดท้ าคนทีย่ังไมเ่ลือ่มใสใหเ้ลือ่มใส หรอืท าคนทีเ่ลือ่ม 

ใสอยูแ่ลว้ใหเ้ลือ่มใสยิง่ขึน้ไดเ้ลย ฯลฯ” แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนี้ 

ขึน้แสดงดังนี ้

พระบญัญตั ิ

[๖๑๒] ก็ ภกิษุใดมบีาตรทีม่รีอยซอ่มหยอ่นกวา่ ๕ แหง่๑ ขอบาตรใหม ่

ใบอืน่ ตอ้งอาบตันิสิสคัคยิปาจติตยี ์ภกิษุน ัน้พงึสละบาตรใบน ัน้ในภกิษุบรษิทั 

บาตรใบสดุทา้ยอนัภกิษุบรษิทัน ัน้พงึมอบใหภ้กิษุน ัน้ดว้ยส ัง่วา่ “ภกิษุ บาตรนี ้

เป็นของเธอ พงึใชจ้นกวา่จะแตก” นีเ้ป็นการท าทีส่มควรในเร ือ่งน ัน้    

    เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์จบ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ อนูปญฺจพนฺธเนน มรีอยซ่อมหยอ่นกวา่ ๕ แหง่ คอืบาตรรา้วแลว้ใชเ้หล็กเจาะบาตรแลว้เอาเชอืกดา้ย 

  หรอืลวดเย็บผกูแลว้อดุดว้ยดบีกุหรอืยาง (ว.ิอ. ๒/๖๑๒-๓/๒๒๑) 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๑๓๐ } 



๑๓๑ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๓.ปัตตวรรค ๒.อนูปัญจพันธนสกิขาบท สกิขาบทวภัิงค ์

สกิขาบทวภิงัค ์

[๖๑๓] ค าวา่ ก็...ใด คอื ผูใ้ด ผูเ้ชน่ใด ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

ก็...ใด 

  ค าวา่ ภกิษุ มอีธบิายวา่ ชือ่วา่ภกิษุ เพราะเป็นผูข้อ ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระ 

ภาคทรงประสงคเ์อาวา่ ภกิษุ ในความหมายนี้ 

  บาตรทีช่ ือ่วา่ มรีอยซอ่มหยอ่นกวา่ ๕ แหง่ คอื บาตรไมม่รีอยซอ่ม หรอื 

มรีอยซอ่มเพยีง ๑ แหง่ มรีอยซอ่มเพยีง ๒ แหง่ มรีอยซอ่มเพยีง ๓ แหง่ มรีอย 

ซอ่มเพยีง ๔ แหง่ 

  บาตรทีช่ ือ่วา่ ไมม่รีอยซอ่ม ไดแ้ก ่บาตรไมม่รีอยรา้วถงึ ๒ นิว้ 

  บาตรทีช่ ือ่วา่ มรีอยซอ่ม ไดแ้ก ่บาตรมรีอยรา้วยาว ๒ นิว้ 

  บาตรทีช่ ือ่วา่ ใหม ่พระผูม้พีระภาคตรัสมุง่เอาการออกปากขอมา 

  ค าวา่ ขอ คอื ออกปากขอ ตอ้งอาบัตทิกุกฏเพราะพยายาม บาตรเป็น 

นสิสคัคยีเ์พราะไดม้า คอืเป็นของจ าตอ้งสละในทา่มกลางสงฆ ์

  ภกิษุทกุรปูพงึถอืบาตรทีอ่ธษิฐานไปประชมุ ไมค่วรอธษิฐานบาตรคณุภาพไมด่  ี

ดว้ยคดิวา่ “เราจะเอาบาตรมคีา่มาก” ถา้อธษิฐานบาตรคณุภาพไมด่ดีว้ยคดิวา่ “เรา 

จะเอาบาตรมคีา่มาก” ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุพงึสละบาตรทีเ่ป็นนสิสคัคยีอ์ยา่งนี ้

วธิสีละบาตรทีเ่ป็นนสิสคัคยี ์

ภกิษุรปูนัน้พงึเขา้ไปหาสงฆ ์หม่อตุตราสงคเ์ฉวยีงบา่ขา้งหนึง่ กราบเทา้ภกิษุผู ้

แกพ่รรษา น่ังกระโหยง่ประนมมอื กลา่วอยา่งนีว้า่ “ทา่นผูเ้จรญิ กระผมมบีาตรม ี

รอยซอ่มหยอ่นกวา่ ๕ แหง่ ขอบาตรใบนีม้า เป็นนสิสคัคยี ์กระผมสละบาตรใบนี ้

แกส่งฆ”์ ครัน้สละแลว้พงึแสดงอาบัต ิ

  ภกิษุผูฉ้ลาดสามารถพงึรับอาบัต ิสงฆพ์งึแตง่ตัง้ภกิษุผูป้ระกอบดว้ยคณุสมบัต ิ

๕ อยา่งใหเ้ป็นผูเ้ปลีย่นบาตร 

 
 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๑๓๑ } 



๑๓๒ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๓.ปัตตวรรค ๒.อนูปัญจพันธนสกิขาบท สกิขาบทวภัิงค ์

  คณุสมบตัขิองภกิษุผูเ้ปลีย่นบาตร ๕ อยา่ง 

  ๑. ไมล่ าเอยีงเพราะชอบ 

   ๒. ไมล่ าเอยีงเพราะชงั 

   ๓. ไมล่ าเอยีงเพราะหลง 

   ๔. ไมล่ าเอยีงเพราะกลัว 

   ๕. รูจั้กวธิวีา่เป็นอันเปลีย่นหรอืไมเ่ป็นอันเปลีย่น 

วธิแีตง่ต ัง้ภกิษุผูเ้ปลีย่นบาตร และกรรมวาจาแตง่ต ัง้ 

สงฆพ์งึแตง่ตัง้อยา่งนี ้คอืเบือ้งตน้ พงึขอใหภ้กิษุรับ ครัน้แลว้ภกิษุผูฉ้ลาด 

สามารถพงึประกาศใหส้งฆท์ราบดว้ยญัตตทิตุยิกรรมวาจาวา่ 

  [๖๑๔] ทา่นผูเ้จรญิ ขอสงฆจ์งฟังขา้พเจา้ ถา้สงฆพ์รอ้มแลว้พงึสมมตภิกิษุนี้ 

ใหเ้ป็นผูเ้ปลีย่นบาตร นีเ่ป็นญัตต ิ

  ทา่นผูเ้จรญิ ขอสงฆจ์งฟังขา้พเจา้ สงฆแ์ตง่ตัง้ภกิษุชือ่นีใ้หเ้ป็นผูเ้ปลีย่นบาตร 

ทา่นรปูใดเห็นดว้ยกับการแตง่ตัง้ภกิษุชือ่นีใ้หเ้ป็นผูเ้ปลีย่นบาตร ทา่นรปูนัน้พงึนิง่ 

ทา่นรปูใดไมเ่ห็นดว้ย ทา่นรปูนัน้พงึทักทว้ง 

  ภกิษุชือ่นีส้งฆแ์ตง่ตัง้ใหเ้ป็นผูเ้ปลีย่นบาตร สงฆเ์ห็นดว้ย เพราะฉะนัน้จงึนิง่ 

ขา้พเจา้ขอถอืความนิง่นัน้เป็นมตอิยา่งนี้ 

  [๖๑๕] ภกิษุผูไ้ดรั้บแตง่ตัง้พงึใหเ้ปลีย่นบาตร พงึเรยีนพระเถระวา่ “ทา่น 

ผูเ้จรญิ ทา่นจงเปลีย่นบาตร” ถา้พระเถระเปลีย่น ก็พงึถวายบาตรของพระเถระให ้

พระเถระรปูที ่๒ เปลีย่น ภกิษุจะไมเ่ปลีย่นเพราะความสงสารเธอไมไ่ด ้ภกิษุใดไม ่

ยอมเปลีย่น ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ไมค่วรใหภ้กิษุผูไ้มม่บีาตรเปลีย่น ควรใหเ้ปลีย่นเลือ่น 

ลงมาโดยวธินีีจ้นถงึภกิษุใหมใ่นสงฆ ์บาตรใบสดุทา้ยทา่มกลางสงฆค์วรมอบแกภ่กิษุ 

นัน้ดว้ยสัง่วา่ “บาตรนีเ้ป็นของเธอ พงึใชจ้นกวา่จะแตก” 

  ภกิษุนัน้ไมค่วรเก็บบาตรไวใ้นทีไ่มค่วร ไมค่วรใชส้อยโดยวธิไีมเ่หมาะ และไม ่

ควรทอดทิง้โดยคดิวา่ ‘ท าอยา่งไรบาตรใบนีจ้ะหาย ฉบิหายหรอืแตก’ ถา้เธอเก็บไว ้

ในทีท่ีไ่มเ่หมาะ ใชส้อยไมถ่กูวธิหีรอืปลอ่ยทิง้ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ค าวา่ นีเ้ป็นการท าทีส่มควรในเร ือ่งน ัน้ คอื นีเ้ป็นความถกูตอ้งในเรือ่งนัน้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๑๓๒ } 



๑๓๓ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๓.ปัตตวรรค ๒.อนูปัญจพันธนสกิขาบท บทภาชนยี ์

บทภาชนยี ์

บาตรทีไ่มม่รีอยซอ่ม 

  [๖๑๖] ภกิษุมบีาตรทีไ่มม่รีอยซอ่ม ขอบาตรทีไ่มม่รีอยซอ่ม ตอ้งอาบัต ิ

นสิสคัคยิปาจติตยี ์

  ภกิษุมบีาตรทีไ่มม่รีอยซอ่ม ขอบาตรทีม่รีอยซอ่ม ๑ แหง่ ตอ้งอาบัต ิ

นสิสคัคยิปาจติตยี ์

  ภกิษุมบีาตรทีไ่มม่รีอยซอ่ม ขอบาตรทีม่รีอยซอ่ม ๒ แหง่ ตอ้งอาบัต ิ

นสิสคัคยิปาจติตยี ์

  ภกิษุมบีาตรทีไ่มม่รีอยซอ่ม ขอบาตรทีม่รีอยซอ่ม ๓ แหง่ ตอ้งอาบัต ิ

นสิสคัคยิปาจติตยี ์

  ภกิษุมบีาตรทีไ่มม่รีอยซอ่ม ขอบาตรทีม่รีอยซอ่ม ๔ แหง่ ตอ้งอาบัต ิ

นสิสคัคยิปาจติตยี ์

บาตรทีม่รีอยซอ่ม ๑ แหง่ 

  ภกิษุมบีาตรทีม่รีอยซอ่ม ๑ แหง่ ขอบาตรทีไ่มม่รีอยซอ่ม ตอ้งอาบัต ิ

นสิสคัคยิปาจติตยี ์

  ภกิษุมบีาตรทีม่รีอยซอ่ม ๑ แหง่ ขอบาตรทีม่รีอยซอ่ม ๑ แหง่ ตอ้งอาบัต ิ

นสิสคัคยิปาจติตยี ์

  ภกิษุมบีาตรทีม่รีอยซอ่ม ๑ แหง่ ขอบาตรทีม่รีอยซอ่ม ๒ แหง่ ตอ้งอาบัต ิ

นสิสคัคยิปาจติตยี ์

  มบีาตรทีม่รีอยซอ่ม ๑ แหง่ ขอบาตรทีม่รีอยซอ่ม ๓ แหง่ ตอ้งอาบัต ิ

นสิสคัคยิปาจติตยี ์

  มบีาตรทีม่รีอยซอ่ม ๑ แหง่ ขอบาตรทีม่รีอยซอ่ม ๔ แหง่ ตอ้งอาบัต ิ

นสิสคัคยิปาจติตยี ์

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๑๓๓ } 



๑๓๔ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๓.ปัตตวรรค ๒.อนูปัญจพันธนสกิขาบท บทภาชนยี ์

บาตรทีม่รีอยซอ่ม ๒ แหง่ 

ภกิษุมบีาตรทีม่รีอยซอ่ม ๒ แหง่ ขอบาตรทีไ่มม่รีอยซอ่ม ตอ้งอาบัต ิ

นสิสคัคยิปาจติตยี ์

  ภกิษุมบีาตรทีม่รีอยซอ่ม ๒ แหง่ ขอบาตรทีม่รีอยซอ่ม ๑ แหง่ ตอ้งอาบัต ิ

นสิสคัคยิปาจติตยี ์

  ภกิษุมบีาตรทีม่รีอยซอ่ม ๒ แหง่ ขอบาตรทีม่รีอยซอ่ม ๒ แหง่ ตอ้งอาบัต ิ

นสิสคัคยิปาจติตยี ์

  ภกิษุมบีาตรทีม่รีอยซอ่ม ๒ แหง่ ขอบาตรทีม่รีอยซอ่ม ๓ แหง่ ตอ้งอาบัต ิ

นสิสคัคยิปาจติตยี ์

  ภกิษุมบีาตรทีม่รีอยซอ่ม ๒ แหง่ ขอบาตรทีม่รีอยซอ่ม ๔ แหง่ ตอ้งอาบัต ิ

นสิสคัคยิปาจติตยี ์

บาตรทีม่รีอยซอ่ม ๓ แหง่ 

ภกิษุมบีาตรทีม่รีอยซอ่ม ๓ แหง่ ขอบาตรทีไ่มม่รีอยซอ่ม ตอ้งอาบัตนิสิสคัคยิ 

ปาจติตยี ์

  ภกิษุมบีาตรทีม่รีอยซอ่ม ๓ แหง่ ขอบาตรทีม่รีอยซอ่ม ๑ แหง่ ตอ้งอาบัต ิ

นสิสคัคยิปาจติตยี ์

  ภกิษุมบีาตรทีม่รีอยซอ่ม ๓ แหง่ ขอบาตรทีม่รีอยซอ่ม ๒ แหง่ ตอ้งอาบัต ิ

นสิสคัคยิปาจติตยี ์

  ภกิษุมบีาตรทีม่รีอยซอ่ม ๓ แหง่ ขอบาตรทีม่รีอยซอ่ม ๓ แหง่ ตอ้งอาบัต ิ

นสิสคัคยิปาจติตยี ์

  ภกิษุมบีาตรทีม่รีอยซอ่ม ๓ แหง่ ขอบาตรทีม่รีอยซอ่ม ๔ แหง่ ตอ้งอาบัต ิ

นสิสคัคยิปาจติตยี ์

บาตรทีม่รีอยซอ่ม ๔ แหง่ 

ภกิษุมบีาตรทีม่รีอยซอ่ม ๔ แหง่ ขอบาตรทีไ่มม่รีอยซอ่ม ตอ้งอาบัต ิ

นสิสคัคยิปาจติตยี์

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๑๓๔ } 



๑๓๕ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๓.ปัตตวรรค ๒.อนูปัญจพันธนสกิขาบท บทภาชนยี ์

  ภกิษุมบีาตรทีม่รีอยซอ่ม ๔ แหง่ ขอบาตรทีม่รีอยซอ่ม ๑ แหง่ ตอ้งอาบัต ิ

นสิสคัคยิปาจติตยี ์

  ภกิษุมบีาตรทีม่รีอยซอ่ม ๔ แหง่ ขอบาตรทีม่รีอยซอ่ม ๒ แหง่ ตอ้งอาบัต ิ

นสิสคัคยิปาจติตยี ์

  ภกิษุมบีาตรทีม่รีอยซอ่ม ๔ แหง่ ขอบาตรทีม่รีอยซอ่ม ๓ แหง่ ตอ้งอาบัต ิ

นสิสคัคยิปาจติตยี ์

  ภกิษุมบีาตรทีม่รีอยซอ่ม ๔ แหง่ ขอบาตรทีม่รีอยซอ่ม ๔ แหง่ ตอ้งอาบัต ิ

นสิสคัคยิปาจติตยี ์

บาตรทีไ่มม่รีอยซอ่ม 

ภกิษุมบีาตรทีไ่มม่รีอยซอ่ม ขอบาตรทีย่ังไมม่ทีีซ่อ่ม ตอ้งอาบัตนิสิสคัคยิ 

ปาจติตยี ์

  ภกิษุมบีาตรทีไ่มม่รีอยซอ่ม ขอบาตรทีม่ทีีซ่อ่ม ๑ แหง่ ... บาตรทีม่ทีีซ่อ่ม 

๒ แหง่ ...บาตรทีม่ทีีซ่อ่ม ๓ แหง่ ...ภกิษุมบีาตรทีไ่มม่รีอยซอ่ม ขอบาตรทีม่ทีีซ่อ่ม 

๔ แหง่ ตอ้งอาบัตนิสิสคัคยิปาจติตยี ์

บาตรทีม่รีอยซอ่ม ๑ แหง่ 

  ภกิษุมบีาตรทีม่รีอยซอ่ม ๑ แหง่ ขอบาตรทีย่ังไมม่ทีีซ่อ่ม ...บาตรทีม่ทีีซ่อ่ม 

๑ แหง่ ...บาตรทีม่ทีีซ่อ่ม ๒ แหง่ ...บาตรทีม่ทีีซ่อ่ม ๓ แหง่ ...ภกิษุมบีาตรทีม่รีอย 

ซอ่ม ๑ แหง่ ขอบาตรทีม่ทีีซ่อ่ม ๔ แหง่ ตอ้งอาบัตนิสิสคัคยิปาจติตยี ์

บาตรทีม่รีอยซอ่ม ๒ แหง่ 

ภกิษุมบีาตรทีม่รีอยซอ่ม ๒ แหง่ ขอบาตรทีย่ังไมม่ทีีซ่อ่ม ...บาตรทีม่ทีีซ่อ่ม 

๑ แหง่ ...บาตรทีม่ทีีซ่อ่ม ๒ แหง่ ...บาตรทีม่ทีีซ่อ่ม ๓ แหง่ ...ภกิษุมบีาตรทีม่รีอย 

ซอ่ม ๒ แหง่ ขอบาตรทีม่ทีีซ่อ่ม ๔ แหง่ ตอ้งอาบัตนิสิสคัคยิปาจติตยี ์

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๑๓๕ } 



๑๓๖ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๓.ปัตตวรรค ๒.อนูปัญจพันธนสกิขาบท บทภาชนยี ์

บาตรทีม่รีอยซอ่ม ๓ แหง่ 

ภกิษุมบีาตรทีม่รีอยซอ่ม ๓ แหง่ ขอบาตรทีย่ังไมม่ทีีซ่อ่ม ...บาตรทีม่ทีีซ่อ่ม 

๑ แหง่ ...บาตรทีม่ทีีซ่อ่ม ๒ แหง่ ...บาตรทีม่ทีีซ่อ่ม ๓ แหง่ ...ภกิษุมบีาตรทีม่รีอย 

ซอ่ม ๓ แหง่ ขอบาตรทีม่ทีีซ่อ่ม ๔ แหง่ ตอ้งอาบัตนิสิสคัคยิปาจติตยี ์

บาตรทีม่รีอยซอ่ม ๔ แหง่ 

ภกิษุมบีาตรทีม่รีอยซอ่ม ๔ แหง่ ขอบาตรทีย่ังไมม่ทีีซ่อ่ม ...บาตรทีม่ทีีซ่อ่ม 

๑ แหง่ ...บาตรทีม่ทีีซ่อ่ม ๒ แหง่ ...บาตรทีม่ทีีซ่อ่ม ๓ แหง่ ...ภกิษุมบีาตรทีม่รีอย 

ซอ่ม ๔ แหง่ ขอบาตรทีม่ทีีซ่อ่ม ๔ แหง่ ตอ้งอาบัตนิสิสคัคยิปาจติตยี ์

บาตรทีย่งัไมม่ที ีซ่อ่ม 

ภกิษุมบีาตรทีย่ังไมม่ทีีซ่อ่ม ขอบาตรทีไ่มม่รีอยซอ่ม ตอ้งอาบัตนิสิสคัคยิ 

ปาจติตยี ์ภกิษุมบีาตรทีย่งัไมม่ทีีซ่อ่ม ขอบาตรมรีอยซอ่ม ๑ แหง่ ...บาตรทีม่ทีี ่

ซอ่ม ๒ แหง่ ...บาตรทีม่ทีีซ่อ่ม ๓ แหง่ ...ภกิษุมบีาตรทีย่ังไมม่ทีีซ่อ่ม ขอบาตรทีม่ ี

ทีซ่อ่ม ๔ แหง่ ตอ้งอาบัตนิสิสคัคยิปาจติตยี ์

บาตรทีม่ที ีซ่อ่ม ๑ แหง่ 

ภกิษุมบีาตรทีม่ทีีซ่อ่ม ๑ แหง่ ขอบาตรทีไ่มม่รีอยซอ่ม ...บาตรทีม่รีอยซอ่ม ๑ 

แหง่ ...บาตรทีม่รีอยซอ่ม ๒ แหง่ ...บาตรทีม่รีอยซอ่ม ๓ แหง่ ...ภกิษุมบีาตรทีม่ทีี ่

ซอ่ม ๑ แหง่ ขอบาตรทีม่รีอยซอ่ม ๔ แหง่ ตอ้งอาบัตนิสิสคัคยิปาจติตยี ์

บาตรทีม่ที ีซ่อ่ม ๒ แหง่ 

ภกิษุมบีาตรทีม่ทีีซ่อ่ม ๒ แหง่ ขอบาตรไมม่รีอยซอ่ม ...บาตรทีม่รีอยซอ่ม ๑ 

แหง่ ...บาตรทีม่รีอยซอ่ม ๒ แหง่ ...บาตรทีม่รีอยซอ่ม ๓ แหง่ ...ภกิษุมบีาตรทีม่ทีี ่

ซอ่ม ๒ แหง่ ขอบาตรทีม่รีอยซอ่ม ๔ แหง่ ตอ้งอาบัตนิสิสคัคยิปาจติตยี ์

 
 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๑๓๖ } 



๑๓๗ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๓.ปัตตวรรค ๒.อนูปัญจพันธนสกิขาบท บทภาชนยี ์

บาตรทีม่ที ีซ่อ่ม ๓ แหง่ 

ภกิษุมบีาตรทีม่ทีีซ่อ่ม ๓ แหง่ ขอบาตรไมม่รีอยซอ่ม ...บาตรมรีอยซอ่ม ๑ 

แหง่ ...บาตรทีม่รีอยซอ่ม ๒ แหง่ ...บาตรทีม่รีอยซอ่ม ๓ แหง่ ...ภกิษุมบีาตรทีม่ทีี ่

ซอ่ม ๓ แหง่ ขอบาตรทีม่รีอยซอ่ม ๔ แหง่ ตอ้งอาบัตนิสิสคัคยิปาจติตยี ์

บาตรทีม่ที ีซ่อ่ม ๔ แหง่ 

ภกิษุมบีาตรทีม่ทีีซ่อ่ม ๔ แหง่ ขอบาตรทีไ่มม่รีอยซอ่ม ...บาตรทีม่รีอยซอ่ม ๑ 

แหง่ ...บาตรทีม่รีอยซอ่ม ๒ แหง่ ...บาตรทีม่รีอยซอ่ม ๓ แหง่ ...ภกิษุมบีาตรทีม่รีอย 

ซอ่ม ๔ แหง่ ขอบาตรทีม่รีอยซอ่ม ๔ แหง่ ตอ้งอาบัตนิสิสคัคยิปาจติตยี ์

บาตรทีไ่มม่ที ีซ่อ่ม 

ภกิษุมบีาตรทีไ่มม่ทีีซ่อ่ม ขอบาตรทีไ่มม่ทีีซ่อ่ม ...บาตรทีม่ทีีซ่อ่ม ๑ แหง่ 

...บาตรทีม่รีอยซอ่ม ๒ แหง่ ...บาตรมรีอยซอ่ม ๓ แหง่ ...ภกิษุมบีาตรทีไ่มม่ทีีซ่อ่ม 

ขอบาตรทีม่ทีีซ่อ่ม ๔ แหง่ ตอ้งอาบัตนิสิสคัคยิปาจติตยี ์

บาตรทีม่ที ีซ่อ่ม ๑ แหง่ 

ภกิษุมบีาตรทีม่ทีีซ่อ่ม ๑ แหง่ ขอบาตรทีไ่มม่ทีีซ่อ่ม ...บาตรทีม่ทีีซ่อ่ม ๑ แหง่ 

...บาตรทีม่ทีีซ่อ่ม ๒ แหง่ ...บาตรทีม่ทีีซ่อ่ม ๓ แหง่ ...ภกิษุมบีาตรทีม่ทีีซ่อ่ม ๑ 

แหง่ ขอบาตรทีม่ทีีซ่อ่ม ๔ แหง่ ตอ้งอาบัตนิสิสคัคยิปาจติตยี ์

บาตรทีม่ที ีซ่อ่ม ๒ แหง่ 

ภกิษุมบีาตรทีม่ทีีซ่อ่ม ๒ แหง่ ขอบาตรทีไ่มม่ทีีซ่อ่ม ...บาตรทีม่ทีีซ่อ่ม ๑ แหง่ 

...บาตรทีม่ทีีซ่อ่ม ๒ แหง่ ...บาตรทีม่ทีีซ่อ่ม ๓ แหง่ ...ภกิษุมบีาตรทีม่ทีีซ่อ่ม ๒ 

แหง่ ขอบาตรทีม่ทีีซ่อ่ม ๔ แหง่ ตอ้งอาบัตนิสิสคัคยิปาจติตยี ์

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๑๓๗ } 



๑๓๘ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๓.ปัตตวรรค ๒.อนูปัญจพันธนสกิขาบท อนาปัตตวิาร 

บาตรทีม่ที ีซ่อ่ม ๓ แหง่  

ภกิษุมบีาตรทีม่ทีีซ่อ่ม ๓ แหง่ ขอบาตรทีไ่มม่ทีีซ่อ่ม ...บาตรทีม่ทีีซ่อ่ม ๑ แหง่ 

...บาตรทีม่ทีีซ่อ่ม ๒ แหง่ ...บาตรทีม่ทีีซ่อ่ม ๓ แหง่ ...ภกิษุมบีาตรทีม่ทีีซ่อ่ม ๓ 

แหง่ ขอบาตรทีม่ทีีซ่อ่ม ๔ แหง่ ตอ้งอาบัตนิสิสคัคยิปาจติตยี ์

บาตรทีม่ที ีซ่อ่ม ๔ แหง่ 

ภกิษุมบีาตรทีม่ทีีซ่อ่ม ๔ แหง่ ขอบาตรทีไ่มม่ทีีซ่อ่ม ...บาตรทีม่ทีีซ่อ่ม ๑ แหง่ 

...บาตรทีม่ทีีซ่อ่ม ๒ แหง่ ...บาตรทีม่ทีีซ่อ่ม ๓ แหง่ ...ภกิษุมบีาตรทีม่ทีีซ่อ่ม ๔ 

แหง่ ขอบาตรทีม่ทีีซ่อ่ม ๔ แหง่ ตอ้งอาบัตนิสิสคัคยิปาจติตยี ์

อนาปตัตวิาร 

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

  [๖๑๗] ๑. ภกิษุมบีาตรสญูหาย 

   ๒. ภกิษุมบีาตรแตก 

   ๓. ภกิษุขอจากญาต ิ

   ๔. ภกิษุขอจากผูป้วารณา 

   ๕. ภกิษุขอเพือ่ภกิษุอืน่ 

   ๖. ภกิษุซือ้มาดว้ยทรัพยข์องตน 

   ๗. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๘. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

อนูปญัจพนัธนสกิขาบทที ่๒ จบ 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๑๓๘ } 



๑๓๙ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๓.ปัตตวรรค ๓.เภสชัชสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

๓. ปตัตวรรค 

๓. เภสชัชสกิขาบท 

วา่ดว้ยเภสชั 

เร ือ่งพระปิลนิทวจัฉะ 

[๖๑๘] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ ทา่นพระปิลนิทวจัฉะประสงคจ์ะท า 

ทีเ่รน้จงึใหภ้กิษุทัง้หลายท าความสะอาดเงือ้มเขาในกรงุราชคฤห ์สมัยนัน้ พระเจา้ 

พมิพสิารจอมทัพมคธรัฐไดเ้สด็จเขา้ไปหาทา่นพระปิลนิทวจัฉะถงึทีพั่ก ครัน้ถงึแลว้ 

ไดท้รงอภวิาทแลว้ประทับน่ัง ณ ทีส่มควร พระเจา้พมิพสิารจอมทัพมคธรัฐผูป้ระทับ 

น่ัง ณ ทีส่มควรแลว้ ไดต้รัสถามทา่นพระปิลนิทวจัฉะวา่ “พระคณุเจา้ใหภ้กิษุ 

ทัง้หลายท าอะไร” 

  “ขอถวายพระพร อาตมภาพประสงคจ์ะท าทีเ่รน้จงึใหภ้กิษุทัง้หลายท าความ 

สะอาดเงือ้มเขา” 

  “พระคณุเจา้ตอ้งการคนวดับา้งไหม” 

  “ขอถวายพระพร พระผูม้พีระภาคไมท่รงอนุญาตใหม้คีนวดั” 

  “ถา้เชน่นัน้ พระคณุเจา้พงึทลูถามพระผูม้พีระภาคแลว้บอกโยมดว้ย” 

  ทา่นพระปิลนิทวจัฉะทลูสนองพระด ารัสวา่ “ขอถวายพระพร อาตมภาพจะท า 

อยา่งนัน้” สมัยนัน้ ทา่นพระปิลนิทวจัฉะไดช้ีแ้จงใหพ้ระเจา้พมิพสิารจอมทัพมคธรัฐ 

เห็นชดั ชวนใหอ้ยากรับเอาไปปฏบิัต ิเรา้ใจใหอ้าจหาญแกลว้กลา้ ปลอบชโลมใจให ้

สดชืน่รา่เรงิดว้ยธรรมกีถา จากนัน้ พระเจา้พมิพสิารจอมทัพมคธรัฐซึง่ทา่น 

พระปิลนิทวจัฉะไดช้ีแ้จงใหเ้ห็นชดั ชวนใหอ้ยากรับเอาไปปฏบิัต ิเรา้ใจใหอ้าจหาญ 

แกลว้กลา้ ปลอบชโลมใจใหส้ดชืน่รา่เรงิดว้ยธรรมกีถาแลว้ ไดเ้สด็จลกุจากราชอาสน์ 

ทรงอภวิาทพระเถระ ท าประทักษิณแลว้เสด็จกลับไป 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๑๓๙ } 



๑๔๐ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๓.ปัตตวรรค ๓.เภสชัชสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

ทรงอนญุาตใหม้คีนท างานวดั 

[๖๑๙] สมัยนัน้ ทา่นพระปิลนิทวจัฉะสง่ทตูไปยังส านักพระผูม้พีระภาค ให ้

กราบทลูวา่ “พระพทุธเจา้ขา้ พระเจา้พมิพสิารจอมทัพมคธรัฐมพีระราชประสงคจ์ะ 

ทรงถวายคนวดั ขา้พระพทุธเจา้จะพงึปฏบิัตอิยา่งไร” ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาค 

รับสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุทรงแสดงธรรมกีถา รับสัง่กับภกิษุ 

ทัง้หลายวา่ “เราอนุญาตใหม้คีนวดั” แมค้รัง้ที ่๒ พระเจา้พมิพสิารจอมทัพมคธรัฐ 

เสด็จเขา้ไปหาทา่นพระปิลนิทวจัฉะถงึทีพั่ก ครัน้ถงึแลว้ไดท้รงอภวิาททา่นพระ 

ปิลนิทวจัฉะแลว้ประทับน่ัง ณ ทีส่มควร พระเจา้พมิพสิารจอมทัพมคธรัฐผูป้ระทับ 

น่ัง ณ ทีส่มควรแลว้ ไดต้รัสถามทา่นพระปิลนิทวจัฉะวา่ “พระคณุเจา้ พระผูม้พีระ 

ภาคทรงอนุญาตใหม้คีนวดัแลว้หรอื” 

  “ขอถวายพระพร ทรงอนุญาตแลว้” 

  “ถา้เชน่นัน้ โยมจะถวายคนวดัแกพ่ระคณุเจา้” 

  ทา้วเธอทรงใหส้ญัญาทีจ่ะถวายคนวดัแกพ่ระเถระแตท่รงลมื เมือ่เวลาผา่นไป 

นานทรงระลกึได ้ตรัสถามมหาอมาตยผ์ูส้นองราชกจิคนหนึง่วา่ “เราถวายคนวดั 

ทีใ่หส้ญัญาไวแ้กพ่ระคณุเจา้แลว้หรอื” 

  มหาอมาตยก์ราบทลูวา่ “ขอเดชะ ยังไมไ่ดถ้วายคนวดัแกพ่ระคณุเจา้เลย” 

  “ผา่นมากีว่นัแลว้” 

  มหาอมาตยนั์บราตรแีลว้กราบทลูวา่ “ขอเดชะ ผา่นมา ๕๐๐ ราตร”ี พระเจา้ 

พมิพสิารจอมทัพมคธรัฐรับสัง่วา่ “ถา้อยา่งนัน้ จงถวายคนวดั ๕๐๐ คน แกพ่ระคณุ 

เจา้” มหาอมาตยรั์บพระราชโองการแลว้จัดคนวดัไปถวายทา่นพระปิลนิทวจัฉะ 

จ านวน ๕๐๐ คน ตัง้หมูบ่า้นขึน้ มาตา่งหากมชีือ่เรยีกวา่อารามกิคามบา้ง 

ปิลนิทวจัฉคามบา้ง 

  [๖๒๐] สมัยนัน้ ทา่นพระปิลนิทวจัฉะเป็นพระประจ าตระกลูในหมูบ่า้นนัน้ 

เชา้วนัหนึง่ ทา่นทรงอันตรวาสกถอืบาตรและจวีรเขา้ไปบณิฑบาตในหมูบ่า้นปิลนิทวจัฉะ 

สมัยนัน้ ในหมูบ่า้นนัน้ก าลังมมีหรสพ พวกเด็กหญงิแตง่กายประดับดอกไมเ้ลน่อยู่ 

พอดทีา่นพระปิลนิทวจัฉะเทีย่วบณิฑบาตมาตามล าดับในหมูบ่า้นปิลนิทวจัฉะ มาถงึ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๑๔๐ } 



๑๔๑ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๓.ปัตตวรรค ๓.เภสชัชสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

เรอืนคนวดัคนหนึง่ ครัน้ถงึแลว้ไดน่ั้งบนอาสนะทีเ่ขาจัดถวาย ขณะนัน้ ธดิาของสตร ี

คนวดัเห็นพวกเด็กอืน่แตง่กายประดับดอกไมจ้งึรอ้งไห ้ขอวา่ “พอ่แมโ่ปรดให ้

ดอกไม ้โปรดใหเ้ครือ่งประดับแกห่นู” พระเถระถามสตรนัีน้วา่ “เด็กคนนีอ้ยากได ้

อะไร” นางตอบวา่ “ทา่นผูเ้จรญิ เด็กคนนีเ้ห็นพวกเด็กอืน่แตง่กายประดับดอกไมจ้งึ 

รอ้งไห ้ขอพวงดอกไมแ้ละเครือ่งประดบัวา่ ‘พอ่แมโ่ปรดใหด้อกไม ้โปรดใหเ้ครือ่ง 

ประดับแกห่นู’ เราคนจนจะไดด้อกไมแ้ละเครือ่งประดับมาจากไหนกัน” 

  ทา่นพระปิลนิทวจัฉะจงึหยบิเสวยีนหญา้๑ อันหนึง่สง่ใหพ้ลางกลา่ววา่ “ทา่นจง 

สวมเสวยีนหญา้อันนีท้ีศ่รีษะเด็กหญงินัน้” หญงิคนวดัหยบิเสวยีนหญา้สวมทีศ่รีษะ 

เด็กหญงิ เสวยีนหญา้กลายเป็นพวงดอกไมท้องค างดงามน่าดนู่าชม พวงดอกไม ้

ทองค าอยา่งนีแ้มใ้นพระราชฐานก็ยังไมม่ ีพวกชาวบา้นกราบทลูพระเจา้พมิพสิารวา่ 

“ขอเดชะ ทีเ่รอืนคนวดัโนน้มพีวงดอกไมท้องค างดงามน่าดนู่าชม พวงดอกไมท้องค า 

อยา่งนีแ้มใ้นพระราชฐานก็ยังไมม่ ีเขาเป็นคนเข็ญใจจะไดม้าจากไหน ชะรอยจะได ้

มาเพราะท าโจรกรรมเป็นแน่แท”้ พระเจา้พมิพสิารรับสัง่ใหจ้องจ าตระกลูคนวดันัน้ 

ตอ่มา เชา้วนัที ่๒ ทา่นพระปิลนิทวจัฉะทรงอันตรวาสกถอืบาตรและจวีรไป 

บณิฑบาตทีปิ่ลนิทวจัฉคามอกี เมือ่เทีย่วบณิฑบาตไปตามล าดับในหมูบ่า้นปิลนิท 

วจัฉะ เดนิผา่นไปทางทีอ่ยูค่นวดัคนนัน้ ถามคนคุน้เคยวา่ “ครอบครัวคนวดันีไ้ปไหน” 

ชาวบา้นตอบวา่ “ครอบครัวนีถ้กูจองจ าเพราะเรือ่งพวงดอกไมท้องค า เจา้ขา้” 

  [๖๒๑] สมัยนัน้ ทา่นพระปิลนิทวจัฉะเขา้ไปถงึพระราชนเิวศนข์องพระเจา้ 

พมิพสิารจอมทัพมคธรัฐ ครัน้ถงึแลว้ไดน่ั้งบนอาสนะทีเ่ขาจัดถวาย ล าดับนัน้ พระ 

เจา้พมิพสิารจอมทัพมคธรัฐเสด็จเขา้ไปหาพระเถระจนถงึทีน่ั่ง ทรงอภวิาทแลว้ 

ประทับน่ัง ณ ทีส่มควร ทา่นพระปิลนิทวจัฉะทลูถามพระเจา้พมิพสิารจอมทัพมคธ 

รัฐวา่ “ขอถวายพระพร ครอบครัวคนวดัถกูจองจ าเพราะเรือ่งอะไร” พระเจา้ 

พมิพสิารจอมทัพมคธรัฐตรัสวา่ “ทีบ่า้น เขามพีวงดอกไมท้องค างดงามน่าดนู่าชม 

พวงดอกไมท้องค าอยา่งนีแ้มใ้นวงัก็ยังไมม่ ีเขาเป็นคนจนจะไดม้าจากไหน ชะรอยจะ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ 
“เสวยีน” คอืของเป็นวงกลมส าหรับรองกน้หมอ้ ท าดว้ยหญา้หรอืหวายเป็นตน้, ของทีท่ าเป็นวงกลม 

    ส าหรับรองหรอืรับสิง่ตา่ง ๆ ดู พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑติยสถาน ๒๕๒๕, หนา้ ๘๒๑ 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๑๔๑ } 



๑๔๒ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๓.ปัตตวรรค ๓.เภสชัชสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

ไดม้าเพราะท าโจรกรรมเป็นแน่แท”้ ทนัีน้ทา่นพระปิลนิทวจัฉะไดอ้ธษิฐานให ้

ปราสาทของพระเจา้พมิพสิารจอมทัพมคธรัฐเป็นทองค า ปราสาทกลายเป็นทองค าไ 

ปทัง้หลัง แลว้ทา่นก็ถวายพระพรวา่ “ทองค ามากมาย มหาบพติรไดม้าจากไหน” 

พระเจา้พมิพสิารจอมทัพมคธรัฐตรัสวา่ “โยมทราบแลว้ นีเ่ป็นฤทธานุภาพของพระ 

คณุเจา้” แลว้รับสัง่ใหป้ลอ่ยครอบครัวนัน้ พวกชาวบา้นทราบขา่ววา่ “พระคณุเจา้ 

ปิลนิทวจัฉะแสดงอทิธปิาฏหิารยิอ์ันเป็นอตุตรมินุสสธรรมในทา่มกลางราชบรษัิท” 

พากันพอใจเลือ่มใสน าเภสชั ๕ คอื เนยใส เนยขน้ น ้ามัน น ้าผึง้ น ้าออ้ยมาถวาย 

ตามปกตทิา่นพระปิลนิทวจัฉะก็ไดเ้ภสชั ๕ อยูเ่สมอ ทา่นจงึแบง่เภสชัใหบ้รษัิทของ 

ทา่น แตบ่รษัิทของทา่นมักมาก บรรจเุภสชัทีไ่ดม้าแลว้ ๆ ไวใ้นตุม่บา้ง ในหมอ้น ้าบา้ง 

จนเต็มแลว้เก็บไวบ้รรจลุงในหมอ้กรองน ้าบา้ง ในถงุยา่มบา้ง แลว้แขวนไวท้ีห่นา้ตา่ง 

เภสชัเหลา่นัน้ไหลเยิม้ซมึ จงึมสีตัวจ์ าพวกหนู ชกุชมุท่ัววหิาร พวกชาวบา้นเทีย่วไป 

วหิารพบเขา้จงึพากันต าหนปิระณาม โพนทะนาวา่ “พวกพระสมณะเชือ้สายศากย 

บตุรเหลา่นีม้เีรอืนคลังเก็บของเหมอืนพระเจา้พมิพสิารจอมทัพมคธรัฐ” พวกภกิษุ 

ไดย้นิชาวบา้นต าหน ิประณาม โพนทะนา บรรดาภกิษุผูม้ักนอ้ย ฯลฯ พากันต าหน ิ

ประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนภกิษุทัง้หลายจงึคดิเพือ่ความมักมากเชน่นีเ้ลา่” 

ครัน้ภกิษุทัง้หลายต าหนภิกิษุเหลา่นัน้โดยประการตา่ง ๆ แลว้จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบ 

ทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

ทรงประชุมสงฆบ์ญัญตัสิกิขาบท 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุทรง 

สอบถามภกิษุทัง้หลายวา่ “ภกิษุทัง้หลาย ทราบวา่พวกภกิษุคดิเพือ่ความมักมาก 

จรงิหรอื” ภกิษุทัง้หลายทลูรับวา่ “จรงิ พระพทุธเจา้ขา้” พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ 

ทรงต าหนวิา่ “ฯลฯ ภกิษุทัง้หลาย ไฉนโมฆบรุษุเหลา่นัน้จงึคดิเพือ่ความมักมาก 

เลา่ การกระท าอยา่งนี ้มไิดท้ าคนทีย่ังไมเ่ลือ่มใสใหเ้ลือ่มใส หรอืท าคนทีเ่ลือ่มใส 

อยูแ่ลว้ใหเ้ลือ่มใสยิง่ขึน้ไดเ้ลย ฯลฯ” แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้ 

แสดงดังนี ้

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๑๔๒ } 



๑๔๓ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๓.ปัตตวรรค ๓.เภสชัชสกิขาบท สกิขาบทวภัิงค ์

พระบญัญตั ิ

[๖๒๒] ก็ เภสชัใดควรลิม้ส าหรบัภกิษุผูเ้ป็นไข ้คอื เนยใส เนยขน้ น า้มนั 

น า้ผ ึง้ น า้ออ้ย ภกิษุรบัประเคนเภสชัน ัน้แลว้เก็บไวฉ้นัได ้๗ วนัเป็นอยา่งมาก 

ใหเ้กนิก าหนดน ัน้ไป ตอ้งอาบตันิสิสคัคยิปาจติตยี ์

เร ือ่งพระปิลนิทวจัฉะ จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

[๖๒๓] ค าวา่ เภสชัใดควรลิม้ส าหรบัภกิษุผูเ้ป็นไข ้มอีธบิายดังนี ้

  ทีช่ ือ่วา่ เนยใส ไดแ้ก ่เนยใสท าจากน ้านมโคบา้ง เนยใสท าจากน ้านมแพะบา้ง 

เนยใสท าจากน ้านมกระบอืบา้ง หรอืเนยใสท าจากน ้านมสตัวท์ีม่มีังสะเป็นกัปปิยะ 

  ทีช่ ือ่วา่ เนยขน้ ไดแ้ก ่เนยขน้ท าจากน ้านมสตัวเ์หลา่นัน้แหละ 

  ทีช่ ือ่วา่ น า้มนั ไดแ้ก ่น ้ามันทีส่กัดจากเมล็ดงา น ้ามันทีส่กัดจากเมล็ดผักกาด 

น ้ามันทีส่กัดจากเมล็ดมะซาง น ้ามันทีส่กัดจากเมล็ดละหุง่ หรอืน ้ามันไขสตัว ์

  ทีช่ ือ่วา่ น า้ผ ึง้ ไดแ้ก ่น ้ารสหวานทีแ่มลงผึง้ท า 

  ทีช่ ือ่วา่ น า้ออ้ย ไดแ้ก ่น ้ารสหวานทีเ่กดิจากออ้ย 

  ค าวา่ ภกิษุรบัประเคนเภสชัน ัน้แลว้เก็บไวฉ้นัได ้๗ วนัเป็นอยา่งมาก คอื 

ภกิษุพงึฉันได ้๗ วันเป็นอยา่งมาก 

  ค าวา่ ใหเ้กนิก าหนดน ัน้ไป ตอ้งอาบตันิสิสคัคยิปาจติตยี ์ความวา่ เมือ่รุง่ 

อรณุวนัที ่๘ เภสชันัน้เป็นนสิสคัคยี ์คอืเป็นของจ าตอ้งสละแกส่งฆ ์แกค่ณะหรอืแก ่

บคุคล 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุพงึสละเภสชัทีเ่ป็นนสิสคัคยีอ์ยา่งนี ้

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๑๔๓ } 



๑๔๔ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๓.ปัตตวรรค ๓.เภสชัชสกิขาบท สกิขาบทวภัิงค ์

วธิสีละเภสชัทีเ่ป็นนสิสคัคยี ์

สละแกส่งฆ ์

ภกิษุรปูนัน้พงึเขา้ไปหาสงฆ ์หม่อตุตราสงคเ์ฉวยีงบา่ขา้งหนึง่ กราบเทา้ภกิษุผู ้

แกพ่รรษา น่ังกระโหยง่ประนมมอื กลา่วอยา่งนีว้า่ “ทา่นผูเ้จรญิ เภสชัของกระผมนีเ้ 

กนิก าหนด ๗ วนั เป็นนสิสคัคยี ์กระผมสละเภสชันีแ้กส่งฆ”์ ครัน้สละแลว้พงึแสดง 

อาบัต ิ

  ภกิษุผูฉ้ลาดสามารถพงึรับอาบัต ิพงึคนืเภสชัทีเ่ธอสละใหด้ว้ยญัตตกิรรมวาจา 

วา่ “ทา่นผูเ้จรญิ ขอสงฆจ์งฟังขา้พเจา้ เภสชัของภกิษุชือ่นีเ้ป็นนสิสคัคยี ์เธอสละ 

แกส่งฆ ์ถา้สงฆพ์รอ้มกันแลว้ก็พงึใหเ้ภสชันีแ้กภ่กิษุชือ่นี”้ 

สละแกค่ณะ 

ภกิษุรปูนัน้พงึเขา้ไปหาภกิษุหลายรปู หม่อตุตราสงคเ์ฉวยีงบา่ขา้งหนึง่ กราบ 

เทา้ภกิษุผูแ้กพ่รรษา น่ังกระโหยง่ประนมมอื กลา่วอยา่งนีว้า่ “ทา่นผูเ้จรญิ เภสชั 

ของกระผมนีเ้กนิก าหนด ๗ วนั เป็นนสิสคัคยี ์กระผมสละเภสชันีแ้กท่า่นทัง้หลาย” 

ครัน้สละแลว้พงึแสดงอาบัต ิ

  ภกิษุผูฉ้ลาดสามารถพงึรับอาบัต ิพงึคนืเภสชัทีเ่ธอสละใหด้ว้ยกลา่ววา่ “ทา่น 

ทัง้หลายจงฟังขา้พเจา้ เภสชัของภกิษุชือ่นีเ้ป็นนสิสคัคยี ์เธอสละแกท่า่นทัง้หลาย 

ถา้ทา่นทัง้หลายพรอ้มกันแลว้ก็พงึใหเ้ภสชันีแ้กภ่กิษุชือ่นี”้ 

สละแกบ่คุคล 

  ภกิษุรปูนัน้พงึเขา้ไปหาภกิษุรปูหนึง่ หม่อตุตราสงคเ์ฉวยีงบา่ขา้งหนึง่ น่ัง 

กระโหยง่ประนมมอื กลา่วอยา่งนีว้า่ “ทา่นขอรับ เภสชัของกระผมนีเ้กนิก าหนด ๗ 

วนั เป็นนสิสคัคยี ์กระผมสละเภสชันีแ้กท่า่น” ครัน้สละแลว้พงึแสดงอาบัต ิ

  ภกิษุผูรั้บสละนัน้พงึรับอาบัตแิลว้คนืเภสชัทีเ่ธอสละใหด้ว้ยกลา่ววา่ “กระผม 

คนืเภสชันีใ้หแ้กท่า่น” 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๑๔๔ } 



๑๔๕ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๓.ปัตตวรรค ๓.เภสชัชสกิขาบท บทภาชนยี ์

บทภาชนยี ์

นสิสคัคยิปาจติตยี ์

[๖๒๔] เภสชัทีเ่กนิก าหนด ๗ วนั ภกิษุส าคัญวา่เกนิก าหนดแลว้ ตอ้งอาบัต ิ

นสิสคัคยิปาจติตยี ์

  เภสชัเกนิก าหนด ๗ วนั ภกิษุไมแ่น่ใจ ตอ้งอาบัตนิสิสคัคยิปาจติตยี ์

  เภสชัเกนิก าหนด ๗ วนั ภกิษุส าคัญวา่ยังไมเ่กนิก าหนด ตอ้งอาบัตนิสิสคัคยิ 

ปาจติตยี ์

  เภสชัยังไมไ่ดอ้ธษิฐาน ภกิษุส าคัญวา่อธษิฐานแลว้ ตอ้งอาบัตนิสิสคัคยิ 

ปาจติตยี ์

  เภสชัยังไมไ่ดส้ละ ภกิษุส าคัญวา่ไดส้ละแลว้ ตอ้งอาบัตนิสิสคัคยิปาจติตยี ์

  เภสชัยังไมส่ญูหาย ภกิษุส าคัญวา่สญูหายแลว้ ตอ้งอาบัตนิสิสคัคยิปาจติตยี ์

  เภสชัยังไมฉ่บิหาย ภกิษุส าคัญวา่ฉบิหายแลว้ ตอ้งอาบัตนิสิสคัคยิปาจติตยี ์

  เภสชัยังไมถ่กูไฟไหม ้ภกิษุส าคัญวา่ถกูไฟไหมแ้ลว้ ตอ้งอาบัตนิสิสคัคยิปาจติตยี ์

  เภสชัยังไมถ่กูชงิไป ภกิษุส าคัญวา่ถกูชงิไปแลว้ ตอ้งอาบัตนิสิสคัคยิปาจติตยี ์

  เภสชัทีส่ละแลว้ ภกิษุไดค้นืมา ไมพ่งึใชด้ว้ยกจิทีเ่กีย่วกับรา่งกายและไมค่วร 

ฉัน พงึนอ้มเขา้ไปในการตามประทปีหรอืการผสมส ีภกิษุอืน่จะใชด้ว้ยกจิทีเ่กีย่วกับ 

รา่งกายก็ได ้แตไ่มค่วรฉัน 

ทกุทกุกฏ 

  เภสชัยังไมเ่กนิก าหนด ๗ วนั ภกิษุส าคัญวา่เกนิก าหนดแลว้ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  เภสชัยังไมเ่กนิก าหนด ๗ วนั ภกิษุไมแ่น่ใจ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  เภสชัยังไมเ่กนิก าหนด ๗ วนั ภกิษุส าคัญวา่ยังไมเ่กนิก าหนด ไมต่อ้งอาบัต ิ

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๑๔๕ } 



๑๔๖ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๓.ปัตตวรรค ๓.เภสชัชสกิขาบท อนาปัตตวิาร 

อนาปตัตวิาร 

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

  [๖๒๕] ๑. ภกิษุอธษิฐานภายใน ๗ วนั 

   ๒. ภกิษุสละใหไ้ป 

   ๓. ภกิษุผูม้เีภสชัสญูหายภายใน ๗ วนั 

   ๔. ภกิษุผูม้เีภสชัฉบิหายภายใน ๗ วนั 

   ๕. ภกิษุผูม้เีภสชัถกูไฟไหมภ้ายใน ๗ วนั 

   ๖. ภกิษุผูม้เีภสชัถกูโจรชงิไปภายใน ๗ วนั 

   ๗. ภกิษุผูม้เีภสชัถกูถอืเอาไปโดยวสิาสะภายใน ๗ วนั 

   ๘. ภกิษุผูไ้มเ่ยือ่ใย ใหแ้กอ่นุปสมับันดว้ยจติสละละวางแลว้กลับได ้

       ของนัน้มาฉันอกี 

   ๙. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๑๐. ภกิษุตน้บัญญต ิ

เภสชัชสกิขาบทที ่๓ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๑๔๖ } 



๑๔๗ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๓.ปัตตวรรค ๔.วสัสกิสาฏกิสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

๓. ปตัตวรรค 

๔. วสัสกิสาฏกิสกิขาบท 

วา่ดว้ยผา้อาบน า้ฝน 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์

[๖๒๖] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาคทรงอนุญาตผา้ 

อาบน ้าฝนแกภ่กิษุทัง้หลาย พวกภกิษุฉัพพัคคยีท์ราบวา่ พระผูม้พีระภาคทรง 

อนุญาตผา้อาบน ้าฝน จงึแสวงหาผา้อาบน ้าฝนกอ่นบา้ง ท านุ่งกอ่นบา้ง เมือ่ผา้ 

อาบน ้าฝนเกา่คร ่าครา่ไปแลว้จงึเปลอืยกายอาบน ้าฝน บรรดาภกิษุผูม้ักนอ้ย ฯลฯ 

พากันต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนพวกภกิษุฉัพพัคคยีจ์งึแสวงหาผา้อาบน ้า 

ฝนกอ่นบา้ง ท านุ่งลว่งหนา้กอ่นบา้ง เมือ่ผา้อาบน ้าฝนเกา่คร ่าครา่ไปแลว้จงึเปลอืย 

กายอาบน ้าฝนเลา่” ครัน้ภกิษุเหลา่นัน้ต าหนพิวกภกิษุฉัพพัคคยีโ์ดยประการตา่ง ๆ 

แลว้จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

ทรงประชุมสงฆบ์ญัญตัสิกิขาบท 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุทรง 

สอบถามพวกภกิษุฉัพพัคคยีว์า่ “ภกิษุทัง้หลาย ทราบวา่ พวกเธอแสวงหาผา้อาบ 

น ้าฝนกอ่นบา้ง ท านุ่งกอ่นบา้ง เมือ่ผา้อาบน ้าฝนเกา่คร ่าครา่ไปแลว้ไดเ้ปลอืยกาย 

อาบน ้าฝน จรงิหรอื” พวกภกิษุฉัพพัคคยีท์ลูรับวา่ “จรงิ พระพทุธเจา้ขา้” พระผูม้ ี

พระภาคทรงต าหนวิา่ “ฯลฯ โมฆบรุษุทัง้หลาย ไฉนพวกเธอจงึแสวงหาผา้อาบน ้า 

ฝนกอ่นบา้ง ท านุ่งลว่งหนา้กอ่นบา้ง เมือ่ผา้อาบน ้าฝนเกา่คร ่าครา่ไปแลว้ไดเ้ปลอืย 

กายอาบน ้าฝนเลา่ โมฆบรุษุทัง้หลาย การกระท าอยา่งนี ้มไิดท้ าคนทีย่ังไมเ่ลือ่มใส 

ใหเ้ลือ่มใส หรอืท าคนทีเ่ลือ่มใสอยูแ่ลว้ใหเ้ลือ่มใสยิง่ขึน้ไดเ้ลย ฯลฯ” แลว้จงึรับสัง่ 

ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๑๔๗ } 



๑๔๘ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๓.ปัตตวรรค ๔.วสัสกิสาฏกิสกิขาบท สกิขาบทวภัิงค ์

พระบญัญตั ิ

[๖๒๗] ภกิษุรูว้า่ “ฤดรูอ้นยงัเหลอือกี ๑ เดอืน” พงึแสวงหาจวีรคอืผา้ 

อาบน า้ฝนได ้รูว้า่ “ฤดรูอ้นยงัเหลอือกีก ึง่เดอืน” พงึท านุง่ได ้ถา้รูว้า่ “ยงัไมถ่งึ 

เดอืนสดุทา้ยแหง่ฤดรูอ้น” พงึแสวงหาจวีรคอืผา้อาบน า้ฝน รูว้า่ “ยงัไมถ่งึก ึง่ 

เดอืนสดุทา้ยแหง่ฤดรูอ้น” พงึท านุง่ ตอ้งอาบตันิสิสคัคยิปาจติตยี ์

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

[๖๒๘] ค าวา่ ภกิษุรูว้า่ “ฤดรูอ้นยงัเหลอือกี ๑ เดอืน” พงึแสวงหาจวีรคอื 

ผา้อาบน า้ฝนได ้อธบิายวา่ ภกิษุเขา้ไปหาพวกชาวบา้นทีเ่คยถวายผา้อาบน ้าฝนพงึ 

กลา่วอยา่งนีว้า่ “ถงึเวลาผา้อาบน ้าฝนแลว้ ถงึคราวผา้อาบน ้าฝนแลว้ พวกชาวบา้น 

แมอ้ืน่ก็พากันถวายผา้อาบน ้าฝน” แตไ่มค่วรกลา่ววา่ “ทา่นทัง้หลายจงถวายผา้ 

อาบน ้าฝนแกอ่าตมา จงน าผา้อาบน ้าฝนมาใหอ้าตมา จงแลกเปลีย่นผา้อาบน ้าฝน 

มาใหอ้าตมา จงซือ้ผา้อาบน ้าฝนมาใหอ้าตมา” 

  ค าวา่ รูว้า่ “ฤดรูอ้นยงัเหลอือกีก ึง่เดอืน” พงึท านุง่ได ้คอื เมือ่ฤดรูอ้นยัง 

เหลอือยูก่ ึง่เดอืน ภกิษุพงึท าผา้อาบน ้าฝนนุ่งได ้

  ค าวา่ ถา้รูว้า่ “ยงัไมถ่งึเดอืนสดุทา้ยแหง่ฤดรูอ้น” คอื เมือ่ฤดรูอ้นยังเหลอื 

เกนิกวา่ ๑ เดอืน ภกิษุแสวงหาผา้อาบน ้าฝน ตอ้งอาบัตนิสิสคัคยิปาจติตยี ์

  ค าวา่ รูว้า่ “ยงัไมถ่งึก ึง่เดอืนสดุทา้ยแหง่ฤดรูอ้น” คอื เมือ่ฤดรูอ้นยังเหลอื 

เกนิกวา่กึง่เดอืน ภกิษุท าผา้อาบน ้าฝนนุ่ง เป็นนสิสัคคยี ์คอืเป็นของจ าตอ้งสละแก ่

สงฆ ์แกค่ณะหรอืแกบ่คุคล 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุพงึสละผา้อาบน ้าฝนทีเ่ป็นนสิสคัคยีอ์ยา่งนี ้

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๑๔๘ } 



๑๔๙ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๓.ปัตตวรรค ๔.วสัสกิสาฏกิสกิขาบท สกิขาบทวภัิงค ์

วธิสีละผา้อาบน า้ฝนทีเ่ป็นนสิสคัคยี ์

สละแกส่งฆ ์

ภกิษุรปูนัน้พงึเขา้ไปหาสงฆ ์หม่อตุตราสงคเ์ฉวยีงบา่ขา้งหนึง่ กราบเทา้ภกิษุผู ้

แกพ่รรษา น่ังกระโหยง่ประนมมอื กลา่วอยา่งนีว้า่ “ทา่นผูเ้จรญิ ผา้อาบน ้าฝนผนืนี้ 

เมือ่ฤดรูอ้นยังเหลอืเกนิกวา่ ๑ เดอืน กระผมแสวงหาแลว้ เมือ่ฤดรูอ้นยังเหลอืเกนิ 

กวา่กึง่เดอืน ท านุ่งแลว้ เป็นนสิสคัคยี ์กระผมสละผา้อาบน ้าฝนผนืนีแ้กส่งฆ”์ ครัน้ 

สละแลว้พงึแสดงอาบัต ิ

  ภกิษุผูฉ้ลาดสามารถพงึรับอาบัต ิพงึคนืผา้อาบน ้าฝนทีเ่ธอสละใหด้ว้ย 

ญัตตกิรรมวาจาวา่ “ทา่นผูเ้จรญิ ขอสงฆจ์งฟังขา้พเจา้ ผา้อาบน ้าฝนของภกิษุชือ่นี ้

เป็นนสิสคัคยี ์เธอสละแกส่งฆ ์ถา้สงฆพ์รอ้มกันแลว้ก็พงึใหผ้า้อาบน ้าฝนผนืนี้แก่ 

ภกิษุชือ่นี”้ 

สละแกค่ณะ 

ภกิษุรปูนัน้พงึเขา้ไปหาภกิษุหลายรปู หม่อตุตราสงคเ์ฉวยีงบา่ขา้งหนึง่ กราบ 

เทา้ภกิษุผูแ้กพ่รรษา น่ังกระโหยง่ประนมมอื กลา่วอยา่งนีว้า่ “ทา่นผูเ้จรญิ ผา้อาบ 

น ้าฝนผนืนี ้เมือ่ฤดรูอ้นยังเหลอืเกนิกวา่ ๑ เดอืน กระผมแสวงหาแลว้ เมือ่ฤดรูอ้น 

ยังเหลอืเกนิกวา่กึง่เดอืน ท านุ่งแลว้ เป็นนสิสคัคยี ์กระผมสละผา้อาบน ้าฝนผนืนีแ้ก ่

ทา่นทัง้หลาย” ครัน้สละแลว้พงึแสดงอาบัต ิ

  ภกิษุผูฉ้ลาดสามารถพงึรับอาบัต ิพงึคนืผา้อาบน ้าฝนทีเ่ธอสละใหด้ว้ยกล่าว 

วา่ “ทา่นทัง้หลายจงฟังขา้พเจา้ ผา้อาบน ้าฝนของภกิษุชือ่นีเ้ป็นนสิสคัคยี ์เธอสละแก ่

ทา่นทัง้หลาย ถา้ทา่นทัง้หลายพรอ้มกันแลว้ก็พงึใหผ้า้อาบน ้าฝนผนืนีแ้กภ่กิษุชือ่นี”้ 

สละแกบ่คุคล 

ภกิษุรปูนัน้พงึเขา้ไปหาภกิษุรปูหนึง่ หม่อตุตราสงคเ์ฉวยีงบา่ขา้งหนึง่ น่ัง 

กระโหยง่ประนมมอื กลา่วอยา่งนีว้า่ “ทา่นขอรับ ผา้อาบน ้าฝนผนืนี ้เมือ่ฤดรูอ้นยัง 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๑๔๙ } 



๑๕๐ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๓.ปัตตวรรค ๔.วสัสกิสาฏกิสกิขาบท บทภาชนยี ์

เหลอืเกนิกวา่ ๑ เดอืน กระผมแสวงหาแลว้ เมือ่ฤดรูอ้นยังเหลอืเกนิกวา่กึง่เดอืน 

ท านุ่งแลว้ เป็นนสิสคัคยี ์กระผมสละผา้อาบน ้าฝนผนืนีแ้กท่า่น” ครัน้สละแลว้ 

พงึแสดงอาบัต ิ

  ภกิษุผูรั้บสละนัน้พงึรับอาบัตแิลว้คนืผา้อาบน ้าฝนทีเ่ธอสละใหด้ว้ยกลา่ววา่ 

“กระผมคนืผา้อาบน ้าฝนผนืนีใ้หแ้กท่า่น” 

บทภาชนยี ์

ตกินสิสคัคยิปาจติตยี ์

[๖๒๙] ฤดรูอ้นยังเหลอืเกนิ ๑ เดอืน ภกิษุส าคัญวา่เกนิ แสวงหาผา้อาบ 

น ้าฝน ตอ้งอาบัตนิสิสคัคยิปาจติตยี ์

  ฤดรูอ้นยังเหลอืเกนิ ๑ เดอืน ภกิษุไมแ่น่ใจ แสวงหาผา้อาบน ้าฝน ตอ้งอาบัต ิ

นสิสคัคยิปาจติตยี ์

  ฤดรูอ้นยังเหลอืเกนิ ๑ เดอืน ภกิษุส าคัญวา่หยอ่นกวา่ แสวงหาผา้อาบน ้าฝน 

ตอ้งอาบัตนิสิสคัคยิปาจติตยี ์

ตกินสิสคัคยิปาจติตยี ์

ฤดรูอ้นยังเหลอืเกนิกึง่เดอืน ภกิษุส าคัญวา่เกนิ ท านุ่ง ตอ้งอาบัตนิสิสคัคยิ 

ปาจติตยี ์

  ฤดรูอ้นยังเหลอืเกนิกึง่เดอืน ภกิษุไมแ่น่ใจ ท านุ่ง ตอ้งอาบัตนิสิสคัคยิปาจติตยี ์

  ฤดรูอ้นยังเหลอืเกนิกึง่เดอืน ภกิษุส าคัญวา่หยอ่นกวา่ ท านุ่ง ตอ้งอาบัต ิ

นสิสคัคยิปาจติตยี ์

ทกุกฏ 

เมือ่มผีา้อาบน ้าฝน ภกิษุเปลอืยกายอาบน ้าฝน ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ฤดรูอ้นยังเหลอืหยอ่นกวา่ ๑ เดอืน ภกิษุส าคัญวา่เกนิ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๑๕๐ } 



๑๕๑ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๓.ปัตตวรรค ๔.วสัสกิสาฏกิสกิขาบท อนาปัตตวิาร 

ฤดรูอ้นยังเหลอืหยอ่นกวา่ ๑ เดอืน ภกิษุไมแ่น่ใจ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ฤดรูอ้นยังเหลอืหยอ่นกวา่ ๑ เดอืน ภกิษุส าคัญวา่หยอ่นกวา่ ไมต่อ้งอาบัต ิ

  ฤดรูอ้นยังเหลอืหยอ่นกวา่กึง่เดอืน ภกิษุส าคัญวา่เกนิ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ฤดรูอ้นทีย่ังเหลอืหยอ่นกวา่กึง่เดอืน ภกิษุไมแ่น่ใจ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ฤดรูอ้นยังเหลอืหยอ่นกวา่กึง่เดอืน ภกิษุส าคัญวา่หยอ่นกวา่ ไมต่อ้งอาบัต ิ

อนาปตัตวิาร 

  ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

  [๖๓๐] ๑. ภกิษุรูว้า่ “ฤดรูอ้นยังเหลอือกี ๑ เดอืน” แสวงหาผา้อาบน ้าฝน 

   ๒. ภกิษุรูว้า่ “ฤดรูอ้นยังเหลอือกีกึง่เดอืน” ท าผา้อาบน ้าฝนนุ่ง 

   ๓. ภกิษุรูว้า่ “ฤดรูอ้นยังเหลอืหยอ่นกวา่ ๑ เดอืน” แสวงหาผา้อาบ 

       น ้าฝน 

   ๔. ภกิษุรูว้า่ “ฤดรูอ้นยังเหลอืหยอ่นกวา่กึง่เดอืน” ท าผา้อาบน ้าฝน 

       นุ่ง เมือ่ภกิษุแสวงหาไดผ้า้อาบน ้าฝนแลว้ ฤดฝูนเลือ่นออกไป 

       เมือ่ภกิษุท าผา้อาบน ้าฝนนุ่งแลว้ ฤดฝูนเลือ่นออกไป ควรซกั 

       เก็บไว ้พงึนุ่งในสมัย 

   ๕. ภกิษุถกูโจรชงิจวีรไป 

   ๖. ภกิษุจวีรสญูหาย 

   ๗. ภกิษุผูต้กอยูใ่นอันตราย 

   ๘. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๙. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

วสัสกิสาฏกิสกิขาบทที ่๔ จบ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๑๕๑ } 



๑๕๒ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๓.ปัตตวรรค ๕.จวีรอัจฉนิทนสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

๓. ปตัตวรรค 

๕. จวีรอจัฉนิทนสกิขาบท 

วา่ดว้ยการใหจ้วีรแลว้ชงิเอาคนื 

เร ือ่งพระอปุนนัทศากยบตุร 

[๖๓๑] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ ทา่นพระอปุนันทศากยบตุร 

กลา่วชกัชวนสทัธวิหิารกิของภกิษุผูเ้ป็นพีช่ายวา่ “มานีเ่ถดิ ทา่น พวกเราจักไปเทีย่ว 

ชนบทดว้ยกัน” ภกิษุนัน้กลา่วตอบวา่ “กระผมไมไ่ป กระผมมจีวีรช ารดุ” ทา่นพระ 

อปุนันทศากยบตุรกลา่ววา่ “ไปเถดิ ทา่น ผมจะถวายจวีรแกท่า่น” แลว้ถวายจวีรแก ่

ภกิษุนัน้ ภกิษุนัน้ทราบขา่ววา่ “พระผูม้พีระภาคจักเสด็จจารกิไปในชนบท” ทนัีน้ 

ทา่นไดม้คีวามคดิวา่ ‘บัดนีเ้ราจักไมไ่ปเทีย่วชนบทกับทา่นพระอปุนันทศากยบตุร 

แตจ่ะไปเทีย่วชนบทกับพระผูม้พีระภาค’ ครัน้ทา่นพระอปุนันทศากยบตุรกลา่วชกั 

ชวนภกิษุนัน้วา่ “มาเถดิ ทา่น บัดนีพ้วกเราจะไปเทีย่วชนบทดว้ยกัน” ภกิษุนัน้ปฏเิสธ 

วา่ “กระผมไมไ่ปเทีย่วชนบทกับทา่นละ่ กระผมจะไปเทีย่วชนบทกับพระผูม้พีระภาค” 

ทา่นพระอปุนันทศากยบตุรกลา่ววา่ “เราถวายจวีรทา่นเพราะตัง้ใจวา่ ‘จะไปเทีย่ว 

ชนบทดว้ยกัน” จงึโกรธ ไมพ่อใจ ชงิจวีรคนื 

  ตอ่มา ภกิษุนัน้ไดเ้ลา่เรือ่งนัน้ใหภ้กิษุทัง้หลายทราบ บรรดาภกิษุผูม้ักนอ้ย 

ฯลฯ พากันต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนทา่นพระอปุนันทศากยบตุรให ้

จวีรภกิษุเองแลว้โกรธ ไมพ่อใจ ชงิเอาคนืมาเลา่” ครัน้ภกิษุเหลา่นัน้ต าหนทิา่น 

พระอปุนันทศากยบตุรโดยประการตา่ง ๆ แลว้จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้ ี

พระภาคใหท้รงทราบ 

ทรงประชุมสงฆบ์ญัญตัสิกิขาบท 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุทรง 

สอบถามทา่นพระอปุนันทศากยบตุรวา่ “อปุนันทะ ทราบวา่ เธอใหจ้วีรภกิษุเองแลว้ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๑๕๒ } 



๑๕๓ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๓.ปัตตวรรค ๕.จวีรอัจฉนิทนสกิขาบท สกิขาบทวภัิงค ์

โกรธ ไมพ่อใจ ชงิเอาคนืมา จรงิหรอื” ทา่นพระอปุนันทศากยบตุรทลูรับวา่ “จรงิ 

พระพทุธเจา้ขา้” พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ทรงต าหนวิา่ “ฯลฯ โมฆบรุษุ ไฉนเธอให ้

จวีรภกิษุเองแลว้โกรธ ไมพ่อใจ ชงิเอาคนืมาเลา่ โมฆบรุษุ การกระท าอยา่งนี ้มไิด ้

ท าคนทีย่ังไมเ่ลือ่มใสใหเ้ลือ่มใส หรอืท าคนทีเ่ลือ่มใสอยูแ่ลว้ใหเ้ลือ่มใสยิง่ขึน้ไดเ้ลย ฯลฯ” 

แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

พระบญัญตั ิ

[๖๓๒] ก็ ภกิษุใดใหจ้วีรแกภ่กิษุเองแลว้โกรธ ไมพ่อใจ ชงิเอามาหรอืใช ้

ใหช้งิเอามา ตอ้งอาบตันิสิสคัคยิปาจติตยี ์ 

เร ือ่งพระอปุนนัทศากยบตุร จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

[๖๓๓] ค าวา่ ก็...ใด คอื ผูใ้ด ผูเ้ชน่ใด ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

ก็...ใด 

  ค าวา่ ภกิษุ มอีธบิายวา่ ชือ่วา่ภกิษุ เพราะเป็นผูข้อ ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระ 

ภาคทรงประสงคเ์อาวา่ ภกิษุ ในความหมายนี้ 

  ค าวา่ แกภ่กิษุ คอื แกภ่กิษุรปูอืน่ 

  ค าวา่ เอง คอื ใหด้ว้ยตนเอง 

  ทีช่ ือ่วา่ จวีร ไดแ้ก ่จวีร ๖ ชนดิ อยา่งใดอยา่งหนึง่ ซึง่มขีนาดพอทีจ่ะวกิัป 

ไดเ้ป็นอยา่งต า่ 

  ค าวา่ โกรธ ไมพ่อใจ คอื ไมช่อบใจ แคน้ใจ เจ็บใจ 

  ค าวา่ ชงิเอามา คอื ยือ้แยง่เอามาดว้ยตนเอง จวีรนัน้เป็นนสิสคัคยี ์

  ค าวา่ ใชใ้หช้งิเอามา คอื สัง่ผูอ้ ืน่ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ภกิษุผูรั้บค าสัง่ครัง้เดยีวแตช่งิเอามาหลายครัง้ จวีรนัน้เป็นนสิสคัคยี ์คอืเป็น 

ของจ าตอ้งสละแกส่งฆ ์แกค่ณะหรอืแกบ่คุคล 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุพงึสละจวีรทีเ่ป็นนสิสคัคยีอ์ยา่งนี ้

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๑๕๓ } 



๑๕๔ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๓.ปัตตวรรค ๕.จวีรอัจฉนิทนสกิขาบท สกิขาบทวภัิงค ์

วธิสีละจวีรทีเ่ป็นนสิสคัคยี ์

สละแกส่งฆ ์

ภกิษุรปูนัน้พงึเขา้ไปหาสงฆ ์หม่อตุตราสงคเ์ฉวยีงบา่ขา้งหนึง่ กราบเทา้ภกิษุผู ้

แกพ่รรษา น่ังกระโหยง่ประนมมอื กลา่วอยา่งนี้วา่ “ทา่นผูเ้จรญิ จวีรผนืนีก้ระผม 

ใหภ้กิษุเองแลว้ชงิคนืมา เป็นนสิสคัคยี ์กระผมสละจวีรผนืนีแ้กส่งฆ”์ ครัน้สละแลว้ 

พงึแสดงอาบัต ิ

  ภกิษุผูฉ้ลาดสามารถพงึรับอาบัต ิพงึคนืจวีรทีเ่ธอสละใหด้ว้ยญัตตกิรรมวาจา 

วา่ “ทา่นผูเ้จรญิ ขอสงฆจ์งฟังขา้พเจา้ จวีรของภกิษุชือ่นีเ้ป็นนสิสคัคยี ์เธอสละ 

แกส่งฆ ์ถา้สงฆพ์รอ้มกันแลว้ก็พงึใหจ้วีรผนืนีแ้กภ่กิษุชือ่นี”้ 

สละแกค่ณะ 

ภกิษุรปูนัน้พงึเขา้ไปหาภกิษุหลายรปู หม่อตุตราสงคเ์ฉวยีงบา่ขา้งหนึง่ กราบ 

เทา้ภกิษุผูแ้กพ่รรษา น่ังกระโหยง่ประนมมอื กลา่วอยา่งนีว้า่ “ทา่นผูเ้จรญิ จวีรผนื 

นีก้ระผมใหภ้กิษุเองแลว้ชงิคนืมา เป็นนสิสคัคยี ์กระผมสละจวีรผนืนีแ้กท่า่น 

ทัง้หลาย” ครัน้สละแลว้พงึแสดงอาบัต ิ

  ภกิษุผูฉ้ลาดสามารถพงึรับอาบัต ิพงึคนืจวีรทีเ่ธอสละใหด้ว้ยกลา่ววา่ “ทา่น 

ทัง้หลายจงฟังขา้พเจา้ จวีรของภกิษุชือ่นีเ้ป็นนสิสคัคยี ์เธอสละแกท่า่นทัง้หลาย 

ถา้ทา่นทัง้หลายพรอ้มกันแลว้ก็พงึใหจ้วีรผนืนีแ้กภ่กิษุชือ่นี”้ 

สละแกบ่คุคล 

ภกิษุรปูนัน้พงึเขา้ไปหาภกิษุรปูหนึง่ หม่อตุตราสงคเ์ฉวยีงบา่ขา้งหนึง่ น่ัง 

กระโหยง่ประนมมอื กลา่วอยา่งนีว้า่ “ทา่นขอรับ จวีรผนืนีก้ระผมใหภ้กิษุเองแลว้ชงิ 

คนืมา เป็นนสิสคัคยี ์กระผมสละจวีรผนืนีแ้กท่า่น” ครัน้สละแลว้พงึแสดงอาบัต ิ

  ภกิษุผูรั้บสละนัน้พงึรับอาบัตแิลว้คนืจวีรทีเ่ธอสละใหด้ว้ยกลา่ววา่ “กระผมคนื 

จวีรผนืนีใ้หแ้กท่า่น” 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๑๕๔ } 



๑๕๕ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๓.ปัตตวรรค ๕.จวีรอัจฉนิทนสกิขาบท อนาปัตตวิาร 

บทภาชนยี ์

ตกินสิสคัคยิปาจติตยี ์

[๖๓๔] อปุสมับัน๑ ภกิษุส าคัญวา่เป็นอปุสมับัน ใหจ้วีรเองแลว้โกรธ ไมพ่อใจ 

ชงิเอามาหรอืใชใ้หช้งิเอามา ตอ้งอาบัตนิสิสคัคยิปาจติตยี ์

  อปุสมับัน ภกิษุไมแ่น่ใจ ใหจ้วีรเองแลว้โกรธ ไมพ่อใจ ชงิเอามาหรอืใชใ้หช้งิ 

เอามา ตอ้งอาบัตนิสิสคัคยิปาจติตยี ์

  อปุสมับัน ภกิษุส าคัญวา่เป็นอนุปสมับัน ใหจ้วีรเองแลว้โกรธ ไมพ่อใจ ชงิ 

เอามาหรอืใชใ้หช้งิเอามา ตอ้งอาบัตนิสิสคัคยิปาจติตยี ์

ทกุกฏ 

ภกิษุใหบ้รขิารอยา่งอืน่แลว้โกรธ ไมพ่อใจ ชงิเอามาหรอืใชใ้หช้งิเอามา ตอ้ง 

อาบัตทิกุกฏ 

  ภกิษุใหจ้วีรหรอืบรขิารอยา่งอืน่แกอ่นุปสมับันแลว้โกรธ ไมพ่อใจ ชงิเอามา 

หรอืใชใ้หช้งิเอามา ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  อนุปสมับัน ภกิษุส าคัญวา่เป็นอปุสมับัน ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  อนุปสมับัน ภกิษุไมแ่น่ใจ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  อนุปสมับัน ภกิษุส าคัญวา่เป็นอนุปสมับัน ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

อนาปตัตวิาร 

  ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

  [๖๓๕] ๑. ภกิษุผูเ้ป็นเจา้ของเดมิรับจวีรทีเ่ขาใหค้นืเอง หรอืถอืเอาโดย 

       วสิาสะกับภกิษุผูรั้บไป 

   ๒. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๓. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

จวีรอจัฉนิทนสกิขาบทที ่๕ จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ อปุสมับนั ผูไ้ดร้ับอปุสมบทดว้ยญัตตจิตตุถกรรมแลว้ หมายถงึภกิษุ (ว.ิอ. ๑/๔๕/๒๕๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๑๕๕ } 



๑๕๖ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๓.ปัตตวรรค ๖.สตุตวญิญัตตสิกิขาบท นทิานวตัถ ุ

๓. ปตัตวรรค 

๖. สตุตวญิญตัตสิกิขาบท 

วา่ดว้ยการออกปากขอดา้ย 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์

[๖๓๖] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเวฬวุนั สถานที่ 

ใหเ้หยือ่กระแต เขตกรงุราชคฤห ์ครัง้นัน้ เมือ่ถงึคราวท าจวีร พวกภกิษุฉัพพัคคยี ์

ออกปากขอดา้ยมาเป็นอันมาก ครัน้ท าจวีรเสร็จแลว้ ดา้ยเหลอือยูเ่ป็นอันมาก ทนัีน้ 

พวกภกิษุฉัพพัคคยีไ์ดม้คีวามคดิวา่ “เอาเถดิ พวกเราจะออกปากขอดา้ยอืน่มาใช ้

ชา่งหกูใหท้อจวีร” ตอ่มา พวกภกิษุฉัพพัคคยีไ์ดไ้ปขอดา้ยเป็นอันมากมาใชช้า่งหกู 

ทอจวีร เมือ่ทอจวีรแลว้ ดา้ยก็ยังเหลอือกีมาก แมค้รัง้ที ่๒ พวกภกิษุฉัพพัคคยีไ์ด ้

ไปออกปากขอดา้ยอืน่อกีเป็นอันมากมาใชช้า่งหกูใหท้อจวีร เมือ่ทอจวีรแลว้ ดา้ยก็ 

ยังเหลอือยูม่าก แมค้รัง้ที ่๓ พวกภกิษุฉัพพัคคยีไ์ดไ้ปขอดา้ยอืน่อกีเป็นอันมากมา 

ใหช้า่งหกูทอจวีร 

  พวกชาวบา้นพากันต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนพวกพระสมณะเชือ้ 

สายศากยบตุรจงึออกปากขอดา้ยมาเองแลว้ใชช้า่งหกูใหท้อจวีรเลา่” 

  พวกภกิษุไดย้นิชาวบา้นต าหน ิประณาม โพนทะนา บรรดาภกิษุผูม้ักนอ้ย 

ฯลฯ พากันต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนพวกภกิษุฉัพพัคคยีจ์งึออกปากขอ 

ดา้ยมาเองแลว้ใชช้า่งหกูใหท้อจวีรเลา่” ครัน้ภกิษุเหลา่นัน้ต าหนพิวกภกิษุฉัพพัคคยี ์

โดยประการตา่ง ๆ แลว้จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

ทรงประชุมสงฆบ์ญัญตัสิกิขาบท 

  ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุทรง 

สอบถามพวกภกิษุฉัพพัคคยีว์า่ “ภกิษุทัง้หลาย ทราบวา่ พวกเธอออกปากขอดา้ย 

มาเองแลว้ใชช้า่งหกูใหท้อจวีร จรงิหรอื” พวกภกิษุฉัพพัคคยีท์ลูรับวา่ “จรงิ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๑๕๖ } 



๑๕๗ 

 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๓.ปัตตวรรค ๖.สตุตวญิญัตตสิกิขาบท สกิขาบทวภัิงค ์

พระพทุธเจา้ขา้” พระผูม้พีระภาคทรงต าหนวิา่ “ฯลฯ โมฆบรุษุทัง้หลาย ไฉน 

พวกเธอจงึออกปากขอดา้ยมาเองแลว้ใชช้า่งหกูใหท้อจวีรเลา่ โมฆบรุษุทัง้หลาย 

การกระท าอยา่งนี ้มไิดท้ าคนทีย่ังไมเ่ลือ่มใสใหเ้ลือ่มใส หรอืท าคนทีเ่ลือ่มใสอยูแ่ลว้ 

ใหเ้ลือ่มใสยิง่ขึน้ไดเ้ลย ฯลฯ” แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดง 

ดังนี ้

พระบญัญตั ิ

[๖๓๗] ก็ ภกิษุใดออกปากขอดา้ยมาเองแลว้ใชช้า่งหกูใหท้อจวีร ตอ้ง 

อาบตันิสิสคัคยิปาจติตยี ์

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

[๖๓๘] ค าวา่ ก็...ใด คอื ผูใ้ด ผูเ้ชน่ใด ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

ก็...ใด 

  ค าวา่ ภกิษุ มอีธบิายวา่ ชือ่วา่ภกิษุ เพราะเป็นผูข้อ ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระ 

ภาคทรงประสงคเ์อาวา่ ภกิษุ ในความหมายนี้ 

  ค าวา่ เอง คอื ออกปากขอเขามาดว้ยตนเอง 

  ทีช่ ือ่วา่ ดา้ย ไดแ้ก ่ดา้ย ๖ ชนดิ คอื (๑) ดา้ยทีท่ าดว้ยเปลอืกไม ้(๒) ดา้ย 

ทีท่ าดว้ยฝ้าย (๓) ดา้ยทีท่ าดว้ยไหม (๔) ดา้ยทีท่ าดว้ยขนสตัว ์(๕) ดา้ยทีท่ าดว้ย 

ป่าน (๖) ดา้ยทีท่ าดว้ยวตัถทัุง้ ๕ ชนดิผสมกัน 

  ค าวา่ ชา่งหกู คอื ใชช้า่งหกูใหท้อ 

  ตอ้งอาบัตทิกุกฏทกุขณะทีพ่ยายาม จวีรเป็นนสิสคัคยีเ์พราะไดม้า คอืเป็นของ 

จ าตอ้งสละแกส่งฆ ์แกค่ณะหรอืแกบ่คุคล 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุพงึสละจวีรทีเ่ป็นนสิสคัคยีอ์ยา่งนี ้

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๑๕๗ } 



๑๕๘ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๓.ปัตตวรรค ๖.สตุตวญิญัตตสิกิขาบท สกิขาบทวภัิงค ์

วธิสีละจวีรทีเ่ป็นนสิสคัคยี ์

สละแกส่งฆ ์

ภกิษุรปูนัน้พงึเขา้ไปหาสงฆ ์หม่อตุตราสงคเ์ฉวยีงบา่ขา้งหนึง่ กราบเทา้ภกิษุผู ้

แกพ่รรษา น่ังกระโหยง่ประนมมอื กลา่วอยา่งนี้วา่ “ทา่นผูเ้จรญิ จวีรผนืนี้ของ 

กระผมออกปากขอดา้ยมาเองแลว้ใชช้า่งหกูทอ เป็นนสิสคัคยี ์กระผมสละจวีรผนืนี ้

แกส่งฆ”์ ครัน้สละแลว้พงึแสดงอาบัต ิ

  ภกิษุผูฉ้ลาดสามารถพงึรับอาบัต ิพงึคนืจวีรทีเ่ธอสละใหด้ว้ยญัตตกิรรมวาจาวา่ 

“ทา่นผูเ้จรญิ ขอสงฆจ์งฟังขา้พเจา้ จวีรของภกิษุชือ่นีเ้ป็นนสิสคัคยี ์เธอสละแกส่งฆ ์

ถา้สงฆพ์รอ้มกันแลว้ก็พงึใหจ้วีรผนืนีแ้กภ่กิษุชือ่นี”้ 

สละแกค่ณะ 

  ภกิษุรปูนัน้พงึเขา้ไปหาภกิษุหลายรปู หม่อตุตราสงคเ์ฉวยีงบา่ขา้งหนึง่ กราบ 

เทา้ภกิษุผูแ้กพ่รรษา น่ังกระโหยง่ประนมมอื กลา่วอยา่งนีว้า่ “ทา่นผูเ้จรญิ จวีรผนืนี้ 

กระผมออกปากขอดา้ยมาเองแลว้ใชช้า่งหกูใหท้อ เป็นนสิสคัคยี ์กระผมสละจวีรผนื 

นีแ้กท่า่นทัง้หลาย” ครัน้สละแลว้พงึแสดงอาบัต ิ

  ภกิษุผูฉ้ลาดสามารถพงึรับอาบัต ิพงึคนืจวีรทีเ่ธอสละใหด้ว้ยกลา่ววา่ “ทา่น 

ทัง้หลายจงฟังขา้พเจา้ จวีรของภกิษุชือ่นีเ้ป็นนสิสคัคยี ์เธอสละแกท่า่นทัง้หลาย 

ถา้ทา่นทัง้หลายพรอ้มกันแลว้ก็พงึใหจ้วีรผนืนีแ้กภ่กิษุชือ่นี”้ 

สละแกบ่คุคล 

ภกิษุรปูนัน้พงึเขา้ไปหาภกิษุรปูหนึง่ หม่อตุตราสงคเ์ฉวยีงบา่ขา้งหนึง่ น่ัง 

กระโหยง่ประนมมอื กลา่วอยา่งนีว้า่ “ทา่นขอรับ จวีรผนืนีก้ระผมออกปากขอดา้ย 

มาเองแลว้ใชช้า่งหกูใหท้อ เป็นนสิสคัคยี ์กระผมสละจวีรผนืนีแ้กท่า่น” ครัน้สละ 

แลว้พงึแสดงอาบัต ิ

  ภกิษุผูรั้บสละนัน้พงึรับอาบัตแิลว้คนืจวีรทีเ่ธอสละใหด้ว้ยกลา่ววา่ “กระผมคนื 

จวีรผนืนีใ้หแ้กท่า่น” 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๑๕๘ } 



๑๕๙ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๓.ปัตตวรรค ๖.สตุตวญิญัตตสิกิขาบท อนาปัตตวิาร 

บทภาชนยี ์

ตกินสิสคัคยิปาจติตยี ์

[๖๓๙] จวีรทีใ่ชเ้ขาใหท้อ ภกิษุส าคัญวา่ใชเ้ขาใหท้อ ตอ้งอาบัตนิสิสคัคยิ 

ปาจติตยี ์

  จวีรทีใ่ชเ้ขาใหท้อ ภกิษุไมแ่น่ใจ ตอ้งอาบัตนิสิสคัคยิปาจติตยี ์

  จวีรทีใ่ชเ้ขาใหท้อ ภกิษุส าคัญวา่ไมไ่ดใ้ชเ้ขาใหท้อ ตอ้งอาบัตนิสิสคัคยิ 

ปาจติตยี ์

ทกุทกุกฏ 

จวีรทีไ่มไ่ดใ้ชเ้ขาใหท้อ ภกิษุส าคัญวา่ใชเ้ขาใหท้อ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  จวีรทีไ่มไ่ดใ้ชเ้ขาใหท้อ ภกิษุไมแ่น่ใจ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  จวีรทีไ่มไ่ดใ้ชเ้ขาใหท้อ ภกิษุส าคัญวา่ไมไ่ดใ้ชเ้ขาใหท้อ ไมต่อ้งอาบัต ิ

อนาปตัตวิาร 

  ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

  [๖๔๐] ๑. ภกิษุขอดา้ยมาเย็บจวีร 

   ๒. ภกิษุขอดา้ยมาท าผา้รัดเขา่ 

   ๓. ภกิษุขอดา้ยมาท าประคดเอว 

   ๔. ภกิษุขอดา้ยมาท าผา้อังสะ 

   ๕. ภกิษุขอดา้ยมาท าถงุบาตร 

   ๖. ภกิษุขอดา้ยมาท าผา้กรองน ้า 

   ๗. ภกิษุขอจากญาต ิ

   ๘. ภกิษุขอจากคนปวารณา 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๑๕๙ } 



๑๖๐ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๓.ปัตตวรรค ๖.สตุตวญิญัตตสิกิขาบท อนาปัตตวิาร 

๙. ภกิษุขอเพือ่ภกิษุอืน่ 

  ๑๐. ภกิษุซือ้มาดว้ยทรัพยข์องตน 

  ๑๑. ภกิษุวกิลจรติ 

  ๑๒. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

สตุตวญิญตัตสิกิขาบทที ่๖ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๑๖๐ } 



๑๖๑ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๓.ปัตตวรรค ๗.มหาเปสการสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

๓. ปตัตวรรค 

๗. มหาเปสการสกิขาบท 

วา่ดว้ยการส ัง่ชา่งหกูทอจวีร 

เร ือ่งพระอปุนนัทศากยบตุร 

[๖๔๑] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ ชายคนหนึง่จะไปคา้งคนืตา่งถิน่ 

กลา่วกับภรรยาวา่ “เธอจงกะดา้ยแลว้มอบใหช้า่งหกูชือ่โนน้ ขอใหเ้ขาทอจวีรเก็บไว ้

ฉันกลับมาแลว้จะนมินตพ์ระคณุเจา้อปุนันทะใหค้รองจวีร” 

  ภกิษุผูถ้อืเทีย่วบณิทบาตเป็นวตัรรปูหนึง่ไดย้นิชายคนนัน้กลา่ว จงึเขา้ไปหา 

ทา่นพระอปุนันทศากยบตุรถงึทีอ่ยู ่ครัน้ถงึแลว้ไดก้ลา่ววา่ “ทา่นอปุนันทะ ทา่นม ี

บญุมาก ชายคนหนึง่ในทีโ่นน้เมือ่จะไปคา้งคนืตา่งถิน่ กลา่วกับภรรยาวา่ ‘เธอจง 

กะดา้ยแลว้มอบใหช้า่งหกูชือ่โนน้ ขอใหเ้ขาทอจวีรเก็บไว ้ฉันกลับมาแลว้จะนมินต ์

พระคณุเจา้อปุนันทะใหค้รองจวีร” 

  ทา่นพระอปุนันทศากยบตุรกลา่ววา่ “ใช ่ขอรับ เขาเป็นอปัุฏฐากของกระผม” 

  แมช้า่งหกูนัน้ก็เป็นอปัุฏฐากของทา่นพระอปุนันทศากยบตุร ตอ่มา ทา่นพระ 

อปุนันทศากยบตุรไดเ้ขา้ไปหาชา่งหกูนัน้ถงึทีอ่ยู ่ครัน้ถงึแลว้ไดก้ลา่วกับชา่งหกูวา่ 

“จวีรผนืนีเ้ขาใหท้า่นทอเจาะจงอาตมา ทา่นจงท าใหย้าว ใหก้วา้ง ใหเ้นือ้แน่น ขงึใหด้ ี

ทอใหด้ ีสางใหด้ ีและกรดีใหด้”ี 

  ชา่งหกูกลา่ววา่ “พระคณุเจา้ เขากะดา้ยสง่มาใหเ้ท่านี ้ทัง้สัง่ก าชบัวา่ จงเอา 

ดา้ยนีท้อจวีร’ กระผมไมส่ามารถจะท าใหย้าว ใหก้วา้ง หรอืใหเ้นือ้แน่นได ้แตจ่ะขงึ 

ใหด้ ีทอใหด้ ีสางใหด้ ีและกรดีใหด้ไีด ้ขอรับ” 

  ทา่นพระอปุนันทศากยบตุรกลา่ววา่ “เอาเถอะ ทา่นจงท าใหย้าว ใหก้วา้ง และ 

ใหเ้นือ้แน่นเถดิ ไมต่อ้งกังวลเรือ่งดา้ย” 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๑๖๑ } 



๑๖๒ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๓.ปัตตวรรค ๗.มหาเปสการสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

ครัน้ชา่งหกูน าดา้ยตามทีเ่ขาสง่มาเขา้เครือ่งทอ จงึเขา้ไปหาหญงินัน้ถงึทีอ่ยู ่

ครัน้ถงึแลว้ไดก้ลา่วกับหญงินัน้วา่ “กระผมตอ้งการดา้ย ขอรับ” 

  หญงินัน้กลา่ววา่ “ดฉัินสัง่คณุแลว้มใิชห่รอืวา่ ‘จงเอาดา้ยนีท้อจวีร” 

  ชา่งหกูตอบวา่ “จรงิ ขอรับแมเ่จา้ ทา่นสัง่กระผมวา่ ‘จงเอาดา้ยนีท้อจวีร’ แต ่

พระคณุเจา้อปุนันทศากยบตุรกลา่วอยา่งนีว้า่ ‘เอาเถอะ ทา่นจงท าใหย้าว ใหก้วา้ง 

และใหเ้นือ้แน่น ไมต่อ้งกงัวลเรือ่งดา้ย” หญงินัน้จงึใหด้า้ยเพิม่เทา่กับทีใ่หค้ราวแรก 

  ทา่นพระอปุนันทศากยบตุรทราบวา่ “ชายคนนัน้กลับมาจากการคา้งคนื 

ตา่งถิน่” จงึเขา้ไปหาถงึทีอ่ยู ่ครัน้ถงึแลว้จงึน่ังบนอาสนะทีเ่ขาจัดไว ้ชายนัน้เขา้ไป 

หาทา่นพระอปุนันทศากยบตุรถงึทีน่ั่ง ครัน้ถงึแลว้จงึไหวแ้ลว้น่ัง ณ ทีส่มควร ถาม 

ภรรยาวา่ “จวีรทอเสร็จแลว้หรอื” ภรรยาตอบวา่ “เสร็จแลว้” เขาสัง่วา่ “เธอจงน า 

มา ฉันจะนมินตพ์ระคณุเจา้อปุนันทศากยบตุรใหค้รองจวีร” ภรรยาน าจวีรผนืนัน้ 

ออกมาใหส้ามแีลว้เลา่เรือ่งใหท้ราบ ชายนัน้ถวายจวีรนัน้แกท่า่นพระอปุนันทศากย 

บตุรแลว้ต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “พระสมณะเชือ้สายศากยบตุรเหลา่นีม้ักมาก 

ไมส่นัโดษ จะนมินตใ์หค้รองจวีร มใิชจ่ะท าไดง้า่ย ไฉนพระคณุเจา้อปุนันทศากยบตุร 

ทีเ่ราไมไ่ดป้วารณาไวก้อ่น จงึเขา้ไปหาชา่งหกูแลว้ก าหนดจวีรเลา่” 

  ภกิษุทัง้หลายไดย้นิบรุษุนัน้ต าหน ิประณาม โพนทะนา บรรดาภกิษุผูม้ักนอ้ย 

ฯลฯ พากันต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนทา่นพระอปุนันทศากยบตุรทีเ่ขาไมไ่ด ้

ปวารณาไวก้อ่น จงึเขา้ไปหาชา่งหกูแลว้ก าหนดจวีรเลา่” ครัน้ภกิษุเหลา่นัน้ต าหน ิ

ทา่นอปุนันทศากยบตุรโดยประการตา่ง ๆ แลว้จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระ 

ภาคใหท้รงทราบ 

ทรงประชุมสงฆบ์ญัญตัสิกิขาบท 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุทรง 

สอบถามทา่นพระอปุนันทศากยบตุรวา่ “อปุนันทะ ทราบวา่ เขาไมไ่ดป้วารณาไวก้อ่น 

แตเ่ธอเขา้ไปหาชา่งหกูของคฤหัสถแ์ลว้ก าหนดจวีร จรงิหรอื” ทา่นพระ 

อปุนันทศากยบตุรทลูรับวา่ “จรงิ พระพทุธเจา้ขา้” พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ 

“อปุนันทะ เขาเป็นญาตขิองเธอหรอืไมใ่ชญ่าต”ิ ทา่นพระอปุนันทศากยบตุรทลูตอบ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๑๖๒ } 



๑๖๓ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๓.ปัตตวรรค ๗.มหาเปสการสกิขาบท สกิขาบทวภัิงค ์

วา่ “ไมใ่ชญ่าต ิพระพทุธเจา้ขา้” พระผูม้พีระภาคทรงต าหนวิา่ “โมฆบรุษุ คฤหัสถผ์ู ้

ไมใ่ชญ่าตยิอ่มไมรู่ค้วามเหมาะสมหรอืไมเ่หมาะสม ของทีม่อียูห่รอืไมม่ขีองผูไ้มใ่ช ่

ญาต ิเธอนัน้๑ ซึง่เขาไมไ่ดป้วารณาไวก้อ่น เขา้ไปหาชา่งหกูของคฤหัสถผ์ูไ้มใ่ช ่

ญาตแิลว้ ก าหนดจวีรเลา่ โมฆบรุษุ การกระท าอยา่งนี ้มไิดท้ าคนทีย่ังไมเ่ลือ่มใสให ้

เลือ่มใส หรอืท าคนทีเ่ลือ่มใสอยูแ่ลว้ใหเ้ลือ่มใสยิง่ข ึน้ไดเ้ลย ฯลฯ” แลว้จงึรับสัง่ให ้

ภกิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

พระบญัญตั ิ

[๖๔๒] ก็ คฤหสัถช์ายหรอืคฤหสัถห์ญงิผูไ้มใ่ชญ่าต ิส ัง่ชา่งหกูใหท้อจวีร 

เจาะจงภกิษุ ถา้ภกิษุน ัน้เขาไมไ่ดป้วารณาไวก้อ่น เขา้ไปหาชา่งหกูแลว้ก าหนด 

ชนดิจวีรในส านกัของเขาวา่ “ทา่น จวีรผนืนีเ้ขาใหท้อเจาะจงอาตมา ทา่นจง 

ท าใหย้าว ทา่นจงท าใหก้วา้ง ใหเ้นือ้แนน่ ขงึใหด้ ีทอใหด้ ีสางใหด้ ีและกรดีใหด้ ี

เอาเถอะ อาตมาจะใหข้องเล็กนอ้ยเป็นรางวลัแกท่า่น” คร ัน้กลา่วอยา่งนีแ้ลว้ 

ถา้ภกิษุน ัน้ใหข้องเล็กนอ้ยเป็นรางวลั โดยทีส่ดุแมแ้ตอ่าหารบณิฑบาต ตอ้ง 

อาบตันิสิสคัคยิปาจติตยี ์

เร ือ่งพระอปุนนัทศากยบตุร จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

[๖๔๓] ค าวา่ ก็...เจาะจงภกิษุ ความวา่ เพือ่ประโยชนข์องภกิษุ คอื มุง่ 

เฉพาะภกิษุ ปรารถนาจะใหภ้กิษุครองจวีร 

  ทีช่ ือ่วา่ ผูไ้มใ่ชญ่าต ิคอื ไมใ่ชค่นทีเ่กีย่วเนือ่งกันทางมารดาหรอืทางบดิา 

ตลอดเจ็ดชัว่คน 

  ทีช่ ือ่วา่ คฤหสัถช์าย ไดแ้ก ่บรุษุผูค้รองเรอืน 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ตตฺถ เธอน ัน้นีเ้ป็น ปจฺจตฺตกตฺวตฺถ คอืมอีรรถเป็นกัตตา ผูก้ระท า ปฐมาวภิัตต ิ(ตตฺถ นาม ตฺวนฺต ิ

   โส นาม ตฺว  - วมิต.ิ ฏกีา ๑/๕๐๓-๕/๔๑๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๑๖๓ } 



๑๖๔ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๓.ปัตตวรรค ๗.มหาเปสการสกิขาบท สกิขาบทวภัิงค ์

ทีช่ ือ่วา่ คฤหสัถห์ญงิ ไดแ้ก ่สตรผีูค้รองเรอืน 

  ทีช่ ือ่วา่ ชา่งหกู ไดแ้ก ่คนทอผา้ 

  ทีช่ ือ่วา่ จวีร ไดแ้ก ่จวีร ๖ ชนดิ อยา่งใดอยา่งหนึง่ซ ึง่มขีนาดพอทีจ่ะท าวกิปั 

ไดเ้ป็นอยา่งต า่ 

  ค าวา่ ส ัง่...ใหท้อ คอื ใชใ้หท้อ 

  ค าวา่ ถา้ภกิษุน ัน้...ในส านกัของเขา ไดแ้ก ่ภกิษุทีเ่ขาสัง่ใหช้า่งหกูทอจวีร 

เจาะจง 

  ค าวา่ เขาไมไ่ดป้วารณาไวก้อ่น คอื ทายกไมไ่ดก้ลา่วไวก้อ่นวา่ “ทา่นผูเ้จรญิ 

ทา่นตอ้งการจวีรชนดิไหน กระผมจะใหท้อจวีรชนดิไหนถวายทา่น” 

  ค าวา่ เขา้ไปหาชา่งหกู คอื ไปถงึเรอืนแลว้เขา้ไปหาทีใ่ดทีห่นึง่ 

  ค าวา่ ก าหนดชนดิจวีร คอื ก าหนดวา่ “จวีรผนืนีท้อเจาะจงอาตมา ทา่น 

จงท าใหย้าว ใหก้วา้ง ใหเ้นือ้แน่น ขงึใหด้ ีทอใหด้ ีสางใหด้ ีและกรดีใหด้ ีเอาเถอะ 

อาตมาจะใหข้องเล็กนอ้ยเป็นรางวลัแกท่า่น” 

  ค าวา่ คร ัน้กลา่วอยา่งนีแ้ลว้ ถา้ภกิษุน ัน้ใหข้องเล็กนอ้ยเป็นรางวลัโดยทีส่ดุ 

แมแ้ตอ่าหารบณิฑบาต มคีวามวา่ ทีช่ ือ่วา่บณิฑบาต ไดแ้ก ่ขา้วตม้ ขา้วสวย 

ของเคีย้ว กอ้นจรุณ ไมช้ าระฟัน หรอืดา้ยชายผา้ โดยทีส่ดุกระท่ังกลา่วธรรม 

  ชา่งหกูท าใหย้าว ใหก้วา้ง ใหเ้นือ้แน่นตามค าภกิษุ ตอ้งอาบัตทิกุกฏเพราะ 

พยายาม จวีรเป็นนสิสคัคยีเ์พราะไดม้า คอืเป็นของจ าตอ้งสละจวีรแกส่งฆ ์แกค่ณะ 

หรอืแกบ่คุคล 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุพงึสละจวีรทีเ่ป็นนสิสคัคยีอ์ยา่งนี ้

วธิสีละจวีรทีเ่ป็นนสิสคัคยี ์

สละแกส่งฆ ์

  ภกิษุรปูนัน้พงึเขา้ไปหาสงฆ ์หม่อตุตราสงคเ์ฉวยีงบา่ขา้งหนึง่ กราบเทา้ภกิษุ 

ผูแ้กพ่รรษา น่ังกระโหยง่ประนมมอื กลา่วอยา่งนีว้า่ “ทา่นผูเ้จรญิ จวีรผนืนีเ้ขา 

ไมไ่ดป้วารณาไวก้อ่น กระผมเขา้ไปหาชา่งหกูของคฤหัสถผ์ูไ้มใ่ชญ่าต ิก าหนดชนดิ 

จวีร เป็นนสิสคัคยี ์กระผมสละจวีรผนืนีแ้กส่งฆ”์ ครัน้สละแลว้พงึแสดงอาบัต ิ

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๑๖๔ } 



๑๖๕ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๓.ปัตตวรรค ๗.มหาเปสการสกิขาบท บทภาชนยี ์

ภกิษุผูฉ้ลาดสามารถพงึรับอาบัต ิพงึคนืจวีรทีเ่ธอสละใหด้ว้ยญัตตกิรรมวาจา 

วา่ “ทา่นผูเ้จรญิ ขอสงฆจ์งฟังขา้พเจา้ จวีรผนืนีข้องภกิษุชือ่นีเ้ป็นนสิสคัคยี ์เธอ 

สละแกส่งฆ ์ถา้สงฆพ์รอ้มกันแลว้ก็พงึใหจ้วีรผนืนีแ้กภ่กิษุชือ่นี”้ 

สละแกค่ณะ 

ภกิษุรปูนัน้พงึเขา้ไปหาภกิษุหลายรปู หม่อตุตราสงคเ์ฉวยีงบา่ขา้งหนึง่ กราบ 

เทา้ภกิษุผูแ้กพ่รรษา น่ังกระโหยง่ประนมมอื กลา่วอยา่งนีว้า่ “ทา่นผูเ้จรญิ จวีรผนืนี้ 

เขาไมไ่ดป้วารณาไวก้อ่น กระผมเขา้ไปหาชา่งหกูของคฤหัสถผ์ูไ้มใ่ชญ่าต ิก าหนด 

ชนดิจวีร เป็นนสิสคัคยี ์กระผมสละจวีรผนืนีแ้กท่า่นทัง้หลาย” ครัน้สละแลว้พงึ 

แสดงอาบัต ิ

  ภกิษุผูฉ้ลาดสามารถพงึรับอาบัต ิพงึคนืจวีรทีเ่ธอสละใหด้ว้ยกลา่ววา่ “ทา่น 

ทัง้หลายจงฟังขา้พเจา้ จวีรผนืนีข้องภกิษุชือ่นีเ้ป็นนสิสคัคยี ์เธอสละแกท่า่นทัง้หลาย 

ถา้ทา่นทัง้หลายพรอ้มกันแลว้พงึใหจ้วีรผนืนีแ้กภ่กิษุชือ่นี”้ 

สละแกบ่คุคล 

ภกิษุรปูนัน้พงึเขา้ไปหาภกิษุรปูหนึง่ หม่อตุตราสงคเ์ฉวยีงบา่ขา้งหนึง่ น่ัง 

กระโหยง่ประนมมอื กลา่วอยา่งนีว้า่ “ทา่นขอรับ จวีรผนืนีเ้ขาไมไ่ดป้วารณาไวก้อ่น 

กระผมเขา้ไปหาชา่งหกูของคฤหัสถผ์ูไ้มใ่ชญ่าต ิก าหนดชนดิจวีร เป็นนสิสคัคยี ์

กระผมสละจวีรผนืนีแ้กท่า่น” ครัน้สละแลว้พงึแสดงอาบัต ิ

  ภกิษุผูรั้บสละนัน้พงึรับอาบัตแิลว้คนืจวีรทีเ่ธอสละใหด้ว้ยกลา่ววา่ “กระผม 

คนืจวีรผนืนีใ้หแ้กท่า่น” 

บทภาชนยี ์

ตกินสิสคัคยิปาจติตยี ์

[๖๔๔] คฤหัสถท์ีไ่มใ่ชญ่าต ิภกิษุส าคัญวา่ไมใ่ชญ่าต ิเขาไมไ่ดป้วารณาไว ้

กอ่น เขา้ไปหาชา่งหกูของคฤหัสถก์ าหนดชนดิจวีร ตอ้งอาบัตนิสิสคัคยิปาจติตยี ์

  คฤหัสถท์ีไ่มใ่ชญ่าต ิภกิษุไมแ่น่ใจ เขาไมไ่ดป้วารณาไวก้อ่น เขา้ไปหาชา่งหกู 

ของคฤหัสถก์ าหนดชนดิจวีร ตอ้งอาบัตนิสิสคัคยิปาจติตยี ์

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๑๖๕ } 



๑๖๖ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๓.ปัตตวรรค ๗.มหาเปสการสกิขาบท อนาปัตตวิาร 

คฤหัสถท์ีไ่มใ่ชญ่าต ิภกิษุส าคัญวา่เป็นญาต ิเขาไมไ่ดป้วารณาไวก้อ่น เขา้ไป 

หาชา่งหกูของคฤหัสถก์ าหนดชนดิจวีร ตอ้งอาบัตนิสิสคัคยิปาจติตยี ์

ทกุทกุกฏ 

คฤหัสถท์ีเ่ป็นญาต ิภกิษุส าคัญวา่ไมใ่ชญ่าต ิเขา้ไปก าหนดชนดิจวีร ตอ้งอาบัต ิ

ทกุกฏ 

  คฤหัสถท์ีเ่ป็นญาต ิภกิษุไมแ่น่ใจ เขา้ไปก าหนดชนดิจวีร ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  คฤหัสถท์ีเ่ป็นญาต ิภกิษุส าคัญวา่เป็นญาต ิเขา้ไปก าหนดชนดิจวีร ไมต่อ้ง 

อาบัต ิ

อนาปตัตวิาร 

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

  [๖๔๕] ๑. ภกิษุก าหนดชนดิจวีรกับชา่งหกูของญาต ิ

   ๒. ภกิษุก าหนดชนดิจวีรกบัชา่งหกูของคนปวารณา 

   ๓. ภกิษุก าหนดชนดิจวีรเพือ่ภกิษุอืน่ 

   ๔. ภกิษุก าหนดชนดิจวีรดว้ยทรัพยข์องตน 

   ๕. คฤหัสถจ์ะใหท้อจวีรราคาแพงแตภ่กิษุใหท้อจวีรราคาถกู 

   ๖. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๗. ภกิษุตน้บัญญต ิ

มหาเปสการสกิขาบทที ่๗ จบ 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๑๖๖ } 



๑๖๗ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๓.ปัตตวรรค ๘.อัจเจกจวีรสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

๓. ปตัตวรรค 

๘. อจัเจกจวีรสกิขาบท 

วา่ดว้ยอจัเจกจวีร 

เร ือ่งมหาอมาตยถ์วายผา้จ าน าพรรษา 

[๖๔๖] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ มหาอมาตยค์นหนึง่จะไปคา้งคนื 

ตา่งถิน่ สง่ทตูไปหาภกิษุวา่ “ขอพระคณุเจา้ทัง้หลายมาเถดิ กระผมจะถวายผา้จ าน า 

พรรษา๑” ภกิษุทัง้หลายรังเกยีจวา่ “พระผูม้พีระภาคทรงอนุญาตผา้จ าน าพรรษาแก่ 

ภกิษุผูอ้ยูจ่ าพรรษา” จงึไมไ่ป 

  มหาอมาตยต์ าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ท าไมพระคณุเจา้ทัง้หลายเมือ่เรา 

สง่ทตูไปจงึไมม่าเลา่ เราจะเดนิทางไปรบ จะเป็นจะตายก็ยากจะรูไ้ด”้ 

  พวกภกิษุไดท้ราบขา่วทีม่หาอมาตยต์ าหน ิประณาม โพนทะนา จงึน าเรือ่งนี้ 

ไปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

ทรงอนญุาตอจัเจกจวีร 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคทรงแสดงธรรมกีถาเพราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุรับสัง่ 

กับภกิษุทัง้หลายวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เราอนุญาตใหรั้บอัจเจกจวีร๒ เก็บไวไ้ด”้ 

  [๖๔๗] สมัยนัน้ ภกิษุทัง้หลายทราบวา่ “พระผูม้พีระภาคทรงอนุญาตใหรั้บ 

อัจเจกจวีรเก็บไวไ้ด”้ จงึรับอัจเจกจวีรเก็บไวจ้นเกนิสมัยจวีรกาล จวีรเหลา่นัน้ภกิษุ 

หอ่แขวนไวท้ีส่ายระเดยีง 

  ทา่นพระอานนทเ์ทีย่วจารกิไปตามเสนาสนะเห็นจวีรเหลา่นัน้แขวนอยูท่ีส่าย 

ระเดยีง จงึกลา่วกับภกิษุทัง้หลายวา่ “จวีรเหลา่นีข้องใครแขวนไวท้ีส่ายระเดยีง” 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ผา้จ าน าพรรษา คอืผา้ทีท่ายกถวายแกพ่ระสงฆผ์ูอ้ยูจ่ าพรรษาแลว้ (ดขูอ้ ๖๔๙ หนา้ ๑๖๙ ประกอบ) 

๒
 อจัเจกจวีร หมายถงึจวีรรบีรอ้นหรอืผา้จ าน าพรรษาทีท่ายกผูม้เีหตรุบีรอ้นขอถวายกอ่นก าหนดเวลาปกต ิ

   มพีทุธานุญาตใหภ้กิษุรับเก็บไวไ้ด ้แต่ตอ้งรับกอ่นวันปวารณาไมเ่กนิ ๑๐ วัน (ดขูอ้ ๖๔๙ หนา้ ๑๖๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๑๖๗ } 



๑๖๘ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๓.ปัตตวรรค ๘.อัจเจกจวีรสกิขาบท พระบัญญัต ิ

ภกิษุทัง้หลายตอบวา่ “อัจเจกจวีรของพวกกระผม” 

  ทา่นพระอานนทถ์ามวา่ “ทา่นทัง้หลาย พวกทา่นเก็บจวีรเหลา่นีไ้วน้านกี ่

วนัแลว้” ภกิษุเหลา่นัน้บอกพระอานนทต์ามทีไ่ดเ้ก็บไว ้

  ทา่นพระอานนทต์ าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ท าไมภกิษุทัง้หลายรับอัจเจก 

จวีรแลว้เก็บไวจ้นเกนิสมัยจวีรกาลเลา่” ครัน้พระอานนทต์ าหนพิวกภกิษุเหลา่นัน้ 

โดยประการตา่ง ๆ แลว้น าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

ทรงประชุมสงฆบ์ญัญตัสิกิขาบท 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุทรง 

สอบถามภกิษุทัง้หลายวา่ “ภกิษุทัง้หลาย พวกภกิษุรับอัจเจกจวีรเก็บไวจ้นเกนิสมัย 

จวีรกาล จรงิหรอื” ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับวา่ “จรงิ พระพทุธเจา้ขา้” พระผูม้พีระภาค 

พทุธเจา้ทรงต าหนวิา่ “โมฆบรุษุทัง้หลาย ไฉนพวกเธอจงึรับอจัเจกจวีรเก็บไวจ้นเกนิ 

สมัยจวีรกาลเลา่ โมฆบรุษุทัง้หลาย การกระท าอยา่งนี ้มไิดท้ าคนทีย่ังไมเ่ลือ่มใสให ้

เลือ่มใส หรอืท าคนทีเ่ลือ่มใสอยูแ่ลว้ใหเ้ลือ่มใสยิง่ข ึน้ไดเ้ลย ฯลฯ” แลว้จงึรับสัง่ให ้

ภกิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

พระบญัญตั ิ

[๖๔๘] ก็ เมือ่ยงัเหลอือกี ๑๐ วนัจงึจะถงึวนัเพ็ญเดอืน ๑๑ ซึง่เป็นวนั 

ครบไตรมาส๑ อจัเจกจวีรเกดิข ึน้แกภ่กิษุ ภกิษุรูอ้ยูว่า่เป็นอจัเจกจวีรพงึรบัไว ้ 

คร ัน้รบัไวแ้ลว้ควรเก็บไวไ้ดช้ ัว่สมยัทีเ่ป็นจวีรกาล ถา้เก็บไวเ้กนิก าหนดน ัน้ ตอ้ง 

อาบตันิสิสคัคยิปาจติตยี ์

เร ือ่งมหาอมาตยถ์วายผา้จ าน าพรรษา จบ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ 
หมายถงึ วันขึน้ ๑๕ ค ่า เดอืน ๑๑ ซึง่เป็นวันทีค่รบ ๓ เดอืน นับแต่วันเขา้พรรษา (ดขูอ้ ๖๔๙ หนา้ ๑๖๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๑๖๘ } 



๑๖๙ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๓.ปัตตวรรค ๘.อัจเจกจวีรสกิขาบท สกิขาบทวภัิงค ์

สกิขาบทวภิงัค ์

[๖๔๙] ค าวา่ เมือ่ยงัเหลอือกี ๑๐ วนั คอื อกี ๑๐ วนัจะถงึวนัปวารณา 

  ค าวา่ วนัเพ็ญเดอืน ๑๑ ซึง่เป็นวนัครบไตรมาส ทา่นกลา่วหมายเอาวัน 

ปวารณาเดอืน ๑๑ 

  ทีช่ ือ่วา่ อจัเจกจวีร อธบิายวา่ ผูป้ระสงคจ์ะไปในกองทัพ ประสงคจ์ะไป 

พักแรมตา่งถิน่ เจ็บไข ้สตรมีคีรรภ ์ผูไ้มม่ศีรัทธาไดเ้กดิศรัทธาขึน้หรอืผูไ้มเ่ลือ่มใส 

ไดเ้กดิความเลือ่มใสขึน้ ถา้เขาสง่ทตูไปถงึภกิษุวา่ “นมินตพ์ระคณุเจา้ทัง้หลายมา 

เถดิ ขา้พเจา้จะถวายผา้จ าน าพรรษา” ผา้เชน่นีช้ ือ่วา่อัจเจกจวีร 

  ค าวา่ รูอ้ยูว่า่เป็นอจัเจกจวีรพงึรบัไว ้คร ัน้รบัไวแ้ลว้ควรเก็บไวไ้ดช้ ัว่สมยัที ่

เป็นจวีรกาล คอื ภกิษุพงึท าเครือ่งหมายวา่ “นีค้อือจัเจกจวีร” แลว้เก็บไว ้

  ทีช่ ือ่วา่ สมยัทีเ่ป็นจวีรกาล คอื เมือ่ยังไมไ่ดก้รานกฐนิมเีวลาทา้ยฤดฝูน ๑ 

เดอืน เมือ่กรานกฐนิแลว้ ขยายเวลาออกไปอกีเป็น ๕ เดอืน 

  ค าวา่ ถา้เก็บไวเ้กนิก าหนดน ัน้ คอื เมือ่ไมก่รานกฐนิ ใหเ้กนิวนัสดุทา้ยฤดฝูน 

ตอ้งอาบัตนิสิสคัคยิปาจติตยี ์เมือ่ไดก้รานกฐนิแลว้เก็บไวเ้ลยวนักฐนิเดาะ เป็น 

นสิสคัคยี ์คอืเป็นของจ าตอ้งสละแกส่งฆ ์แกค่ณะหรอืแกบ่คุคล 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุพงึสละอัจเจกจวีรทีเ่ป็นนสิสคัคยีอ์ยา่งนี ้

วธิสีละอจัเจกจวีรทีเ่ป็นนสิสคัคยี ์

สละแกส่งฆ ์

ภกิษุรปูนัน้พงึเขา้ไปหาสงฆ ์หม่อตุตราสงคเ์ฉวยีงบา่ขา้งหนึง่ กราบเทา้ภกิษุผู ้

แกพ่รรษา น่ังกระโหยง่ประนมมอื กลา่วอยา่งนีว้า่ “ทา่นผูเ้จรญิ ผา้อัจเจกจวีรผนืนี้ 

กระผมท าใหเ้กนิสมัยทีเ่ป็นจวีรกาล เป็นนสิสคัคยี ์กระผมสละอจัเจกจวีรผนืนีแ้ก ่

สงฆ”์ ครัน้สละแลว้พงึแสดงอาบัต ิ

  ภกิษุผูฉ้ลาดสามารถพงึรับอาบัต ิพงึคนือัจเจกจวีรทีเ่ธอสละใหด้ว้ยญัตตกิรรม 

วาจาวา่ “ทา่นผูเ้จรญิ ขอสงฆจ์งฟังขา้พเจา้ อัจเจกจวีรผนืนีข้องภกิษุชือ่นีเ้ป็น 

นสิสคัคยี ์เธอสละแกส่งฆ ์ถา้สงฆพ์รอ้มกันแลว้ก็พงึใหอ้ัจเจกจวีรผนืนีแ้กภ่กิษุชือ่นี”้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๑๖๙ } 



๑๗๐ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๓.ปัตตวรรค ๘.อัจเจกจวีรสกิขาบท บทภาชนยี ์

สละแกค่ณะ 

ภกิษุรปูนัน้พงึเขา้ไปหาภกิษุหลายรปู หม่อตุตราสงคเ์ฉวยีงบา่ขา้งหนึง่ กราบ 

เทา้ภกิษุผูแ้กพ่รรษา น่ังกระโหยง่ประนมมอื กลา่วอยา่งนีว้า่ “ทา่นผูเ้จรญิ ผา้ 

อัจเจกจวีรผนืนีก้ระผมท าใหเ้กนิสมัยทีเ่ป็นจวีรกาล เป็นนสิสคัคยี ์กระผมสละ 

อัจเจกจวีรผนืนีแ้กท่า่นทัง้หลาย” ครัน้สละแลว้พงึแสดงอาบัต ิ

  ภกิษุผูฉ้ลาดสามารถพงึรับอาบัต ิครัน้รับอาบัตแิลว้ พงึคนือัจเจกจวีรทีเ่ธอ 

สละใหด้ว้ยกลา่ววา่ “ทา่นทัง้หลายจงฟังขา้พเจา้ อัจเจกจวีรผนืนีข้องภกิษุชือ่นีเ้ป็น 

นสิสคัคยี ์เธอสละแกท่า่นทัง้หลาย ถา้ทา่นทัง้หลายพรอ้มกันแลว้พงึใหอ้จัเจกจวีร 

ผนืนีแ้กภ่กิษุชือ่นี”้ 

สละแกบ่คุคล 

ภกิษุรปูนัน้พงึเขา้ไปหาภกิษุรปูหนึง่ หม่อตุตราสงคเ์ฉวยีงบา่ขา้งหนึง่ น่ัง 

กระโหยง่ประนมมอื กลา่วอยา่งนีว้า่ “ทา่นผูเ้จรญิ ผา้อัจเจกจวีรผนืนีก้ระผมท าให ้

เกนิสมัยทีเ่ป็นจวีรกาล เป็นนสิสคัคยี ์กระผมสละอัจเจกจวีรผนืนีแ้กท่า่น” ครัน้สละ 

แลว้พงึแสดงอาบัต ิ

  ภกิษุผูรั้บสละนัน้พงึรับอาบัต ิแลว้คนือัจเจกจวีรทีเ่ธอสละใหด้ว้ยกลา่ววา่ 

“กระผมคนือจัเจกจวีรผนืนีใ้หแ้กท่า่น” 

บทภาชนยี ์

นสิสคัคยิปาจติตยี ์

  [๖๕๐] อัจเจกจวีร ภกิษุส าคัญวา่อัจเจกจวีร ท าใหเ้กนิสมัยทีเ่ป็นจวีรกาล 

ตอ้งอาบัตนิสิสคัคยิปาจติตยี ์

  อัจเจกจวีร ภกิษุไมแ่น่ใจ ท าใหเ้กนิสมัยทีเ่ป็นจวีรกาล ตอ้งอาบัตนิสิสคัคยิ 

ปาจติตยี ์

  อัจเจกจวีร ภกิษุส าคัญวา่ไมใ่ชอ่ัจเจกจวีร ท าใหเ้กนิสมัยทีเ่ป็นจวีรกาล ตอ้ง 

อาบัตนิสิสคัคยิปาจติตยี ์

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๑๗๐ } 



๑๗๑ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๓.ปัตตวรรค ๘.อัจเจกจวีรสกิขาบท อนาปัตตวิาร 

  จวีรทีย่ังไมไ่ดอ้ธษิฐาน ภกิษุส าคัญวา่อธษิฐานแลว้ ตอ้งอาบัตนิสิสคัคยิ 

ปาจติตยี ์

  จวีรทีย่ังไมไ่ดว้กิัป ภกิษุส าคัญวา่วกิัปแลว้ ตอ้งอาบัตนิสิสคัคยิปาจติตยี ์

  จวีรทีย่ังไมไ่ดส้ละ ภกิษุส าคัญวา่สละแลว้ ตอ้งอาบัตนิสิสคัคยิปาจติตยี ์

  จวีรทีย่ังไมส่ญูหาย ภกิษุส าคัญวา่สญูหายแลว้ ตอ้งอาบัตนิสิสคัคยิปาจติตยี ์

  จวีรทีย่ังไมฉ่บิหาย ภกิษุส าคัญวา่ฉบิหายแลว้ ตอ้งอาบัตนิสิสคัคยิปาจติตยี ์

  จวีรทีย่ังไมถ่กูไฟไหม ้ภกิษุส าคัญวา่ถกูไฟไหมแ้ลว้ ตอ้งอาบัตนิสิสคัคยิ 

ปาจติตยี ์

  จวีรทีย่ังไมถ่กูโจรชงิไป ภกิษุส าคัญวา่ถกูโจรชงิไปแลว้ ใหเ้กนิสมัยทีเ่ป็น 

 จวีรกาล ตอ้งอาบัตนิสิสคัคยิปาจติตยี ์

ตกิทกุกฏ 

ภกิษุยังไมไ่ดส้ละจวีรทีเ่ป็นนสิสคัคยี ์ใชส้อย ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  จวีรทีไ่มใ่ชอ่ัจเจกจวีร ภกิษุส าคัญวา่อัจเจกจวีร ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  จวีรทีไ่มใ่ชอ่ัจเจกจวีร ภกิษุไมแ่น่ใจ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  จวีรทีไ่มใ่ชอ่ัจเจกจวีร ภกิษุส าคัญวา่ไมใ่ชอ่ัจเจกจวีร ไมต่อ้งอาบัต ิ

อนาปตัตวิาร 

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

[๖๕๑] ๑. ภกิษุอธษิฐานภายในเวลาทีก่ าหนด 

  ๒. ภกิษุวกิัปไวภ้ายในเวลาทีก่ าหนด 

  ๓. ภกิษุสละใหไ้ปภายในเวลาทีก่ าหนด 

  ๔. ภกิษุทีม่จีวีรสญูหายภายในเวลาทีก่ าหนด 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๑๗๑ } 



๑๗๒ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๓.ปัตตวรรค ๘.อัจเจกจวีรสกิขาบท อนาปัตตวิาร 

    ๕. ภกิษุทีม่จีวีรฉบิหายภายในเวลาทีก่ าหนด  

   ๖. ภกิษุทีม่จีวีรถกูไฟไหม ้

   ๗. ภกิษุทีม่จีวีรถกูโจรชงิเอาไป 

   ๘. ภกิษุผูม้จีวีรถกูถอืเอาไปโดยวสิาสะ 

   ๙. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๑๐. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

อจัเจกจวีรสกิขาบทที ่๘ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๑๗๒ } 



๑๗๓ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๓.ปัตตวรรค ๙.สาสงักสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

๓. ปตัตวรรค 

๙. สาสงักสกิขาบท 

วา่ดว้ยเสนาสนะป่าทีน่า่หวาดระแวง 

เร ือ่งภกิษุหลายรปู 

[๖๕๒] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ ภกิษุทัง้หลายเมือ่ออกพรรษา 

ปวารณาแลว้ยังอยูใ่นเสนาสนะป่า กลุม่กัตตกิโจร๑ เขา้ใจวา่ “พวกภกิษุมลีาภ” จงึ 

เขา้ปลน้ พวกภกิษุไดน้ าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

ทรงอนญุาตภกิษุใหเ้ก็บจวีรไวใ้นละแวกบา้น 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคทรงแสดงธรรมกีถาเพราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุรับสัง่ 

กับภกิษุทัง้หลายวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เราอนุญาตใหภ้กิษุผูอ้ยูใ่นเสนาสนะป่าเก็บไตร 

จวีรผนืใดผนืหนึง่ไวใ้นละแวกบา้นได”้ 

  สมัยนัน้ พวกภกิษุทราบวา่ “พระผูม้พีระภาคทรงอนุญาตใหภ้กิษุผูอ้ยูใ่น 

เสนาสนะป่าเก็บไตรจวีรผนืใดผนืหนึง่ไวใ้นละแวกบา้นได”้ จงึเก็บไตรจวีรผนืใดผนื 

หนึง่ไวใ้นละแวกบา้นอยูป่ราศเกนิ ๖ คนื จวีรเหลา่นัน้สญูหายบา้ง ฉบิหายบา้ง 

ถกูไฟไหมบ้า้ง ถกูหนูกดับา้ง ภกิษุเหลา่นัน้มผีา้ไมด่ ีมแีตจ่วีรเกา่ ๆ ภกิษุทัง้หลาย 

กลา่วอยา่งนีว้า่ “เหตใุดพวกทา่นมผีา้ไมด่ ีมแีตจ่วีรเกา่ ๆ ” ทนัีน้ ภกิษุเหลา่นัน้จงึ 

บอกเรือ่งนัน้ใหท้ราบ 

  บรรดาภกิษุผูม้ักนอ้ย ฯลฯ พากันต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนภกิษุ 

ทัง้หลายจงึเก็บไตรจวีรผนืใดผนืหนึง่ไวใ้นละแวกบา้น แลว้อยูป่ราศเกนิ ๖ คนืเลา่” 

ครัน้ภกิษุทัง้หลายต าหนภิกิษุเหลา่นัน้โดยประการตา่ง ๆ แลว้จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลู 

พระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ กตฺตกิโจรกาต ิกตฺตกิมาเส โจรา หมายถงึพวกโจรเดอืน ๑๒ (ว.ิอ. ๒/๖๕๒/๒๔๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๑๗๓ } 



๑๗๔ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๓.ปัตตวรรค ๙.สาสงักสกิขาบท สกิขาบทวภัิงค ์

ทรงประชุมสงฆบ์ญัญตัสิกิขาบท 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุทรง 

สอบถามภกิษุทัง้หลายวา่ “ภกิษุทัง้หลาย ทราบวา่ พวกภกิษุเก็บไตรจวีรผนืใด 

ผนืหนึง่ไวใ้นละแวกบา้นแลว้อยูป่ราศเกนิ ๖ คนื จรงิหรอื” ภกิษุทัง้หลายทลูรับวา่ 

“จรงิ พระพทุธเจา้ขา้” พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ทรงต าหนวิา่ “ภกิษุทัง้หลาย ไฉน 

โมฆบรุษุเหลา่นัน้จงึเก็บไตรจวีรผนืใดผนืหนึง่ไวใ้นละแวกบา้นแลว้อยูป่ราศเกนิ ๖ คนื 

ภกิษุทัง้หลาย การกระท าอยา่งนี ้มไิดท้ าคนทีย่ังไมเ่ลือ่มใสใหเ้ลือ่มใส หรอืท าคนที่ 

เลือ่มใสอยูแ่ลว้ใหเ้ลือ่มใสยิง่ขึน้ได ้ฯลฯ” แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบท 

นีข้ ึน้แสดงดังนี ้

พระบญัญตั ิ

[๖๕๓] ก็ ภกิษุจ าพรรษาแลว้หวงัจะอยูใ่นเสนาสนะป่าทีรู่ก้นัวา่นา่หวาด 

ระแวง มภียันา่กลวัเชน่น ัน้ จนถงึวนัเพ็ญเดอืน ๑๒ พงึเก็บไตรจวีรผนืใดผนื 

หนึง่ไวใ้นละแวกบา้นได ้และภกิษุน ัน้ควรมปีจัจยับางอยา่งเพือ่การอยูป่ราศ 

จากจวีรน ัน้ ภกิษุน ัน้พงึอยูป่ราศจากจวีรน ัน้ได ้๖ คนืเป็นอยา่งมาก ถา้อยูป่ราศ 

เกนิกวา่ก าหนดน ัน้ ตอ้งอาบตันิสิสคัคยิปาจติตยี ์เวน้ไวแ้ตภ่กิษุผูไ้ดร้บัสมมต ิ

เร ือ่งภกิษุหลายรปู จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

[๖๕๔] ค าวา่ ก็...จ าพรรษาแลว้ คอื ออกพรรษาแลว้ 

  ค าวา่ วนัเพ็ญเดอืน ๑๒ พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ตรงกับวนัปรุณมดีถิทีี ่๔ 

ในกัตตกิามาส 

  ค าวา่ เสนาสนะป่า ความวา่ เสนาสนะทีช่ ือ่วา่ป่า มรีะยะ ๕๐๐ ชัว่ธนู 

เป็นอยา่งต า่ 

  ทีช่ ือ่วา่ นา่หวาดระแวง คอื ในอาราม อปุจารแหง่อาราม ปรากฏทีอ่ยู ่

ปรากฏทีก่นิ ปรากฏทีย่นื ปรากฏทีน่ั่ง ปรากฏทีน่อนของพวกโจร 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๑๗๔ } 



๑๗๕ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๓.ปัตตวรรค ๙.สาสงักสกิขาบท สกิขาบทวภัิงค ์

ทีช่ ือ่วา่ มภียันา่กลวั คอื ในอาราม อปุจารแหง่อาราม ปรากฏมมีนุษย ์

ถกูพวกโจรฆา่ ปรากฏมมีนุษยถ์กูปลน้ ปรากฏมมีนุษยถ์กูทบุต ี

  ค าวา่ ภกิษุ...จะอยูใ่นเสนาสนะป่าเชน่น ัน้ ความวา่ ภกิษุยับยัง้อยูใ่น 

เสนาสนะเชน่นัน้ 

  ค าวา่ หวงั คอื ปรารถนา 

  ค าวา่ ไตรจวีรผนืใดผนืหนึง่ ไดแ้ก ่สงัฆาฏ ิอตุตราสงคห์รอือันตรวาสก 

  ค าวา่ พงึเก็บไวใ้นละแวกบา้นได ้คอื เก็บไวใ้นโคจรคามโดยรอบ 

  ค าวา่ ภกิษุน ัน้ควรมปีจัจยับางอยา่งเพือ่การอยูป่ราศจากจวีรน ัน้ คอื ม ี

เหตผุลหรอืกรณียกจิ 

  ค าวา่ ภกิษุพงึอยูป่ราศจากจวีรน ัน้ได ้๖ คนืเป็นอยา่งมาก ความวา่ อยู ่

ปราศไดเ้พยีง ๖ คนืเป็นอยา่งมาก 

  ค าวา่ เวน้ไวแ้ตภ่กิษุผูไ้ดร้บัสมมต ิคอื ยกเวน้ภกิษุทีไ่ดรั้บสมมต ิ

  ค าวา่ ถา้อยูป่ราศเกนิกวา่ก าหนดน ัน้ ความวา่ เมือ่รุง่อรณุวนัที ่๗ มาถงึ 

จวีรนัน้เป็นนสิสคัคยี ์คอืเป็นของจ าตอ้งสละแกส่งฆ ์แกค่ณะหรอืแกบ่คุคล 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุพงึสละจวีรทีเ่ป็นนสิสคัคยีอ์ยา่งนี ้

วธิสีละจวีรทีเ่ป็นนสิสคัคยี ์

สละแกส่งฆ ์

ภกิษุรปูนัน้พงึเขา้ไปหาสงฆ ์หม่อตุตราสงคเ์ฉวยีงบา่ขา้งหนึง่ กราบเทา้ภกิษุผู ้

แกพ่รรษา น่ังกระโหยง่ประนมมอื กลา่วอยา่งนีว้า่ “ทา่นผูเ้จรญิ จวีรผนืนี้ของ 

กระผมอยูป่ราศเกนิ ๖ คนื เป็นนสิสคัคยี ์กระผมสละจวีรผนืนีแ้กส่งฆ”์ ครัน้สละ 

แลว้พงึแสดงอาบัต ิ

  ภกิษุผูฉ้ลาดสามารถพงึรับอาบัต ิพงึคนืจวีรทีเ่ธอสละใหด้ว้ยญัตตกิรรมวาจา 

วา่ “ทา่นผูเ้จรญิ ขอสงฆจ์งฟังขา้พเจา้ จวีรของภกิษุชือ่นีเ้ป็นนสิสคัคยี ์เธอสละ 

แกส่งฆ ์ถา้สงฆพ์รอ้มกันแลว้ก็พงึใหจ้วีรผนืนีแ้กภ่กิษุชือ่นี”้ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๑๗๕ } 



๑๗๖ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๓.ปัตตวรรค ๙.สาสงักสกิขาบท บทภาชนยี ์

สละแกค่ณะ 

ภกิษุรปูนัน้พงึเขา้ไปหาภกิษุหลายรปู หม่อตุตราสงคเ์ฉวยีงบา่ขา้งหนึง่ กราบ 

เทา้ภกิษุผูแ้กพ่รรษา น่ังกระโหยง่ประนมมอื กลา่วอยา่งนีว้า่ “ทา่นผูเ้จรญิ จวีรผนืนี้ 

ของกระผมอยูป่ราศเกนิ ๖ คนื เป็นนสิสคัคยี ์กระผมสละจวีรผนืนีแ้กท่า่น 

ทัง้หลาย” ครัน้สละแลว้พงึแสดงอาบัต ิ

  ภกิษุผูฉ้ลาดสามารถพงึรับอาบัต ิพงึคนืจวีรทีเ่ธอสละใหด้ว้ยกลา่ววา่ “ทา่น 

ทัง้หลายจงฟังขา้พเจา้ จวีรผนืนีข้องภกิษุชือ่นีเ้ป็นนสิสคัคยี ์เธอสละแกท่า่นทัง้หลาย 

ถา้ทา่นทัง้หลายพรอ้มกันแลว้ก็พงึใหจ้วีรผนืนีแ้กภ่กิษุชือ่นี”้ 

สละแกบ่คุคล 

ภกิษุรปูนัน้พงึเขา้ไปหาภกิษุรปูหนึง่ หม่อตุตราสงคเ์ฉวยีงบา่ขา้งหนึง่ น่ัง 

กระโหยง่ประนมมอื กลา่วอยา่งนีว้า่ “ทา่นขอรับ จวีรผนืนีข้องกระผมอยูป่ราศเกนิ 

๖ คนื เป็นนสิสคัคยี ์กระผมสละจวีรผนืนีแ้กท่า่น” ครัน้สละแลว้พงึแสดงอาบตั ิ

  ภกิษุผูรั้บสละนัน้พงึรับอาบัตแิลว้คนืจวีรทีเ่ธอสละใหด้ว้ยกลา่ววา่ “กระผม 

คนืจวีรผนืนีใ้หแ้กท่า่น” 

บทภาชนยี ์

นสิสคัคยิปาจติตยี ์

  [๖๕๕] จวีรเกนิ ๖ คนื ภกิษุส าคัญวา่เกนิ อยูป่ราศ ตอ้งอาบัตนิสิสคัคยิ 

ปาจติตยี ์เวน้ไวแ้ตภ่กิษุไดส้มมต ิ

  จวีรเกนิ ๖ คนื ภกิษุไมแ่น่ใจ อยูป่ราศ ตอ้งอาบัตนิสิสคัคยิปาจติตยี ์เวน้ไว ้

แตภ่กิษุไดส้มมต ิ

  จวีรเกนิ ๖ คนื ภกิษุส าคัญวา่หยอ่นกวา่ อยูป่ราศ ตอ้งอาบัตนิสิสคัคยิ 

ปาจติตยี ์เวน้ไวแ้ตภ่กิษุไดส้มมต ิ

  จวีรยังไมไ่ดถ้อน ภกิษุส าคัญวา่ถอนแลว้ ตอ้งอาบัตนิสิสคัคยิปาจติตยี ์

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๑๗๖ } 



๑๗๗ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๓.ปัตตวรรค ๙.สาสงักสกิขาบท อนาปัตตวิาร 

  จวีรยังไมไ่ดส้ละ ภกิษุส าคัญวา่สละแลว้ ตอ้งอาบัตนิสิสคัคยิปาจติตยี ์

  จวีรยังไมส่ญูหาย ภกิษุส าคัญวา่สญูหายแลว้ ตอ้งอาบัตนิสิสคัคยิปาจติตยี ์

  จวีรยังไมฉ่บิหาย ภกิษุส าคัญวา่ฉบิหายแลว้ ตอ้งอาบัตนิสิสคัคยิปาจติตยี ์

  จวีรยังไมถ่กูไฟไหม ้ภกิษุส าคัญวา่ถกูไฟไหมแ้ลว้ ตอ้งอาบัตนิสิสคัคยิปาจติตยี ์

  จวีรยังไมถ่กูชงิเอาไป ภกิษุส าคัญวา่ถกูโจรชงิเอาไปแลว้ อยูป่ราศ ตอ้งอาบตั ิ

นสิสคัคยิปาจติตยี ์เวน้ไวแ้ตภ่กิษุไดส้มมต ิ

ตกิทกุกฏ 

ภกิษุไมไ่ดส้ละจวีรเป็นนสิสคัคยี ์ใชส้อย ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  จวีรหยอ่นกวา่ ๖ ราตร ีภกิษุส าคัญวา่เกนิแลว้ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  จวีรหยอ่นกวา่ ๖ ราตร ีภกิษุไมแ่น่ใจ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  จวีรหยอ่นกวา่ ๖ ราตร ีภกิษุส าคัญวา่หยอ่นกวา่ ใชส้อย ไมต่อ้งอาบัต ิ

อนาปตัตวิาร 

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบตั ิคอื 

[๖๕๖] ๑. ภกิษุอยูป่ราศ ๖ ราตร ี

   ๒. ภกิษุอยูป่ราศหยอ่นกวา่ ๖ ราตร ี

   ๓. ภกิษุอยูป่ราศ ๖ ราตร ีแลว้กลับมาคามสมีาแลว้จากไป 

   ๔. ภกิษุถอนผา้ภายใน ๖ ราตร ี

   ๕. ภกิษุสละใหภ้ายใน ๖ ราตร ี

   ๖. ภกิษุทีม่จีวีรสญูหายภายใน ๖ ราตร ี

   ๗. ภกิษุทีม่จีวีรฉบิหายภายใน ๖ ราตร ี

   ๘. ภกิษุทีม่จีวีรถกูไฟไหมภ้ายใน ๖ ราตร ี

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๑๗๗ } 



๑๗๘ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๓.ปัตตวรรค ๙.สาสงักสกิขาบท อนาปัตตวิาร 

   ๙. ภกิษุทีม่จีวีรถกูโจรชงิเอาไปภายใน ๖ ราตร ี

   ๑๐. ภกิษุผูม้จีวีรถกูถอืเอาไปโดยวสิาสะภายใน ๖ ราตร ี

   ๑๑. ภกิษุไดส้มมต ิ

   ๑๒. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๑๓. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

สาสงักสกิขาบทที ่๙ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๑๗๘ } 



๑๗๙ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๓.ปัตตวรรค ๑๐.ปรณิตสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

๓. ปตัตวรรค 

๑๐. ปรณิตสกิขาบท 

วา่ดว้ยการนอ้มลาภ 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์

[๖๕๗] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ สมาคม๑ หนึง่ในกรงุสาวตัถเีตรยีม 

ภัตตาหารพรอ้มจวีรไวถ้วายสงฆด์ว้ยตัง้ใจวา่ “พวกเราจักนมินตภ์กิษุใหฉั้นแลว้ให ้

ครองจวีร” ตอ่มา พวกภกิษุฉัพพัคคยีไ์ดเ้ขา้ไปหาสมาคมนัน้ถงึทีอ่ยู ่ครัน้ถงึแลว้ได ้

กลา่วกับสมาคมนัน้ดังนีว้า่ “ทา่นทัง้หลาย พวกทา่นโปรดถวายจวีรแกพ่วกอาตมา” 

  สมาคมนัน้กลา่ววา่ “ทา่นผูเ้จรญิ พวกเราจะไมถ่วาย พวกเราจัดภกิษาหาร 

พรอ้มกับจวีรไวถ้วายสงฆเ์ป็นประจ าทกุปี” 

  พวกภกิษุฉัพพัคคยีก์ลา่ววา่ “ทา่นทัง้หลาย ทายกของสงฆม์หีลายคน 

ภัตตาหารของสงฆก็์มจี านวนมาก พวกอาตมาอาศัยพวกทา่น เห็นแกพ่วกทา่น 

จงึอยูท่ีน่ี ่ถา้พวกทา่นไมถ่วายแกพ่วกอาตมา คราวนี ้ใครเลา่จะถวายแกพ่วก 

อาตมา พวกทา่นโปรดถวายจวีรแกพ่วกอาตมาเถดิ” 

  ล าดับนัน้ เมือ่ถกูพวกภกิษุฉัพพัคคยีร์บเรา้ สมาคมนัน้จงึถวายจวีรตามทีจั่ด 

ไวแ้ลว้แกพ่วกภกิษุฉัพพัคคยีแ์ลว้ประเคนสงฆเ์ฉพาะภัตตาหาร 

  พวกภกิษุทีท่ราบวา่ “สมาคมจัดอาหารและจวีรไวถ้วายสงฆ”์ แตไ่มท่ราบวา่ 

“พวกเขาถวายพวกภกิษุฉัพพัคคยีไ์ปแลว้” จงึกลา่วอยา่งนีว้า่ “ทา่นทัง้หลาย พวก 

ทา่นจงถวายจวีรแกส่งฆ”์ 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ปคูสฺสาต ิสมหูสฺส, ธมฺมคณสฺส หมูช่น คอืคณะผูป้ฏบัิตธิรรม หมายถงึสมาคม (ว.ิอ.๒/๖๕๗/๒๔๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๑๗๙ } 



๑๘๐ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๓.ปัตตวรรค ๑๐.ปรณิตสกิขาบท สกิขาบทวภัิงค ์

สมาคมนัน้กลา่ววา่ “ทา่นผูเ้จรญิ ไมม่จีวีรตามทีเ่คยจัดไว ้พระคณุเจา้ 

ฉัพพัคคยีน์อ้มไปเพือ่ตนแลว้” 

  บรรดาภกิษุผูม้ักนอ้ย ฯลฯ พากันต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนพวก 

ภกิษุฉัพพัคคยีร์ูอ้ยูจ่งึนอ้มลาภทีเ่ขานอ้มไวเ้ป็นของจะถวายสงฆม์าเพือ่ตนเลา่” ครัน้ 

ภกิษุเหลา่นัน้ต าหนพิวกภกิษุฉัพพัคคยีโ์ดยประการตา่ง ๆ แลว้จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบ 

ทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

ทรงประชุมสงฆบ์ญัญตัสิกิขาบท 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุทรง 

สอบถามพวกภกิษุฉัพพัคคยีว์า่ “ภกิษุทัง้หลาย ทราบวา่ พวกเธอรูอ้ยู ่นอ้มลาภ 

ทีเ่ขานอ้มไวเ้ป็นของจะถวายสงฆม์าเพือ่ตน จรงิหรอื” พวกภกิษุฉัพพัคคยีท์ลูรับวา่ 

“จรงิ พระพทุธเจา้ขา้” พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ทรงต าหนวิา่ “โมฆบรุษุทัง้หลาย 

ไฉนพวกเธอรูอ้ยูจ่งึนอ้มลาภทีเ่ขานอ้มไวเ้ป็นของจะถวายสงฆม์าเพือ่ตนเลา่ 

โมฆบรุษุทัง้หลาย การกระท าอยา่งนี ้มไิดท้ าคนทีย่งัไมเ่ลือ่มใสใหเ้ลือ่มใส หรอืท า 

คนทีเ่ลือ่มใสอยูแ่ลว้ใหเ้ลือ่มใสยิง่ขึน้ไดเ้ลย ฯลฯ” แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยก 

สกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

พระบญัญตั ิ

[๖๕๘] ก็ ภกิษุใดรูอ้ยู ่นอ้มลาภทีเ่ขานอ้มไวเ้ป็นของจะถวายสงฆม์าเพือ่ 

ตน ตอ้งอาบตันิสิสคัคยิปาจติตยี ์

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

[๖๕๙] ค าวา่ ก็...ใด คอื ผูใ้ด ผูเ้ชน่ใด ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

ก็...ใด 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๑๘๐ } 



๑๘๑ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๓.ปัตตวรรค ๑๐.ปรณิตสกิขาบท สกิขาบทวภัิงค ์

ค าวา่ ภกิษุ มอีธบิายวา่ ชือ่วา่ภกิษุ เพราะเป็นผูข้อ ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้ ี

พระภาคทรงประสงคเ์อาวา่ ภกิษุ ในความหมายนี้ 

  ทีช่ ือ่วา่ รูอ้ยู ่คอื ภกิษุรูเ้อง คนเหลา่อืน่บอกภกิษุนัน้ หรอืคนนัน้บอกเธอ 

  ทีช่ ือ่วา่ เป็นของจะถวายสงฆ ์ไดแ้ก ่เป็นของทีเ่ขาถวายหรอืบรจิาคแลว้ 

แกส่งฆ ์

  ทีช่ ือ่วา่ ลาภ ไดแ้ก ่จวีร บณิฑบาต เสนาสนะ และคลิานปัจจัยเภสชับรขิาร 

โดยทีส่ดุกระท่ังกอ้นจรุณ ไมช้ าระฟัน หรอืดา้ยชายผา้ 

  ทีช่ ือ่วา่ นอ้มไว ้คอื เขาเปลง่วาจาวา่ “เราจะถวาย จะกระท า” 

  ภกิษุนอ้มมาเพือ่ตน ตอ้งอาบัตทิกุกฏเพราะพยายาม เป็นนสิสคัคยีเ์พราะ 

ไดม้า คอืเป็นของจ าตอ้งสละแกส่งฆ ์แกค่ณะหรอืแกบ่คุคล 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุพงึสละลาภทีเ่ป็นนสิสคัคยีอ์ยา่งนี ้

วธิสีละลาภทีเ่ป็นนสิสคัคยี ์

สละแกส่งฆ ์

ภกิษุรปูนัน้พงึเขา้ไปหาสงฆ ์หม่อตุตราสงคเ์ฉวยีงบา่ขา้งหนึง่ กราบเทา้ภกิษุผู ้

แกพ่รรษา น่ังกระโหยง่ประนมมอื กลา่วอยา่งนีว้า่ “ทา่นผูเ้จรญิ ลาภนีเ้ขานอ้มไว ้

เป็นของจะถวายสงฆ ์กระผมรูอ้ยู ่นอ้มมาเพือ่ตน เป็นนสิสคัคยี ์กระผมสละลาภนี ้

แกส่งฆ”์ ครัน้สละแลว้พงึแสดงอาบัต ิ

  ภกิษุผูฉ้ลาดสามารถพงึรับอาบัต ิพงึคนืลาภทีเ่ธอสละใหด้ว้ยญัตตกิรรมวาจา 

วา่ “ทา่นผูเ้จรญิ ขอสงฆจ์งฟังขา้พเจา้ ลาภนีข้องภกิษุชือ่นีเ้ป็นนสิสคัคยี ์เธอสละ 

แกส่งฆ ์ถา้สงฆพ์รอ้มกันแลว้ก็พงึใหล้าภนีแ้กภ่กิษุชือ่นี”้ 

สละแกค่ณะ 

ภกิษุรปูนัน้พงึเขา้ไปหาภกิษุหลายรปู หม่อตุตราสงคเ์ฉวยีงบา่ขา้งหนึง่ กราบ 

เทา้ภกิษุผูแ้กพ่รรษา น่ังกระโหยง่ประนมมอื กลา่วอยา่งนีว้า่ “ทา่นผูเ้จรญิ ลาภนี ้

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๑๘๑ } 

 



๑๘๒ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๓.ปัตตวรรค ๑๐.ปรณิตสกิขาบท บทภาชนยี ์

เขานอ้มไวเ้ป็นของจะถวายสงฆ ์กระผมรูอ้ยู ่นอ้มมาเพือ่ตน เป็นนสิสคัคยี ์กระผม 

สละลาภนีแ้กท่า่นทัง้หลาย” ครัน้สละแลว้พงึแสดงอาบัต ิ

  ภกิษุผูฉ้ลาดสามารถพงึรับอาบัต ิพงึคนืลาภทีเ่ธอสละใหด้ว้ยกลา่ววา่ “ทา่น 

ทัง้หลายจงฟังขา้พเจา้ ลาภของภกิษุชือ่นีเ้ป็นนสิสคัคยี ์เธอสละแกท่า่นทัง้หลาย 

ถา้ทา่นทัง้หลายพรอ้มกันแลว้พงึใหล้าภนีแ้กภ่กิษุชือ่นี”้ 

สละแกบ่คุคล 

  ภกิษุรปูนัน้พงึเขา้ไปหาภกิษุรปูหนึง่ หม่อตุตราสงคเ์ฉวยีงบา่ขา้งหนึง่ น่ัง 

กระโหยง่ประนมมอื กลา่ววา่ “ทา่นขอรับ ลาภนีเ้ขานอ้มไวเ้ป็นของจะถวายสงฆ ์

กระผมรูอ้ยู ่นอ้มมาเพือ่ตน เป็นนสิสคัคยี ์กระผมสละลาภนีแ้กท่า่น” ครัน้สละแลว้ 

พงึแสดงอาบัต ิ

  ภกิษุผูรั้บสละนัน้พงึรับอาบัตแิลว้คนืลาภทีเ่ธอสละใหด้ว้ยกลา่ววา่ “กระผม 

คนืลาภนีใ้หแ้กท่า่น” 

บทภาชนยี ์

นสิสคัคยิปาจติตยี ์

[๖๖๐] ลาภทีเ่ขานอ้มไวแ้ลว้ ภกิษุส าคัญวา่เขานอ้มไวแ้ลว้ นอ้มมาเพือ่ตน 

ตอ้งอาบัตนิสิสคัคยิปาจติตยี ์

ทกุกฏ 

ลาภทีเ่ขานอ้มไวแ้ลว้ ภกิษุไมแ่น่ใจ นอ้มมาเพือ่ตน ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ลาภทีเ่ขานอ้มไวแ้ลว้ ภกิษุส าคัญวา่เขาไมไ่ดน้อ้มไว ้นอ้มมาเพือ่ตน ไมต่อ้ง 

อาบัต ิ

  ลาภทีเ่ขานอ้มไวเ้พือ่สงฆ ์ภกิษุนอ้มมาเพือ่สงฆอ์ืน่ หรอืเพือ่เจดยี ์ตอ้งอาบัต ิ

ทกุกฏ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๑๘๒ } 



๑๘๓ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

๓.ปัตตวรรค ๑๐.ปรณิตสกิขาบท อนาปัตตวิาร 

  ลาภทีเ่ขานอ้มไวเ้พือ่เจดยี ์ภกิษุนอ้มมาเพือ่เจดยีอ์ืน่ เพือ่สงฆ ์เพือ่คณะหรอื 

เพือ่บคุคล ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ลาภทีเ่ขานอ้มไวเ้พือ่บคุคล ภกิษุนอ้มมาเพือ่บคุคลอืน่ เพือ่สงฆ ์เพือ่คณะ 

หรอืเพือ่เจดยี ์ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ลาภทีเ่ขาไมไ่ดน้อ้มไว ้ภกิษุส าคัญวา่เขานอ้มไว ้ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ลาภทีเ่ขาไมไ่ดน้อ้มไว ้ภกิษุไมแ่น่ใจ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ลาภทีเ่ขาไมไ่ดน้อ้มไว ้ภกิษุส าคัญวา่เขาไมไ่ดน้อ้มไว ้ไมต่อ้งอาบัต ิ

อนาปตัตวิาร 

  ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

  [๖๖๑] ๑. ภกิษุถกูทายกถามวา่ “จะถวายทีไ่หน” จงึแนะน าวา่ “ไทยธรรม 

       ของพวกทา่นพงึไดรั้บการใชส้อย ไดรั้บการปฏสิงัขรณ์ หรอือยู ่

       ไดน้านในทีใ่ด หรอืทา่นมจีติเลือ่มใสในทีใ่ด จงถวายในทีนั่น้เถดิ” 

   ๒. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๓. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

ปรณิตสกิขาบทที ่๑๐ จบ 

ปตัตวรรคที ่๓ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๑๘๓ } 

 



๑๘๔ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๔.นสิสคัคยิกัณฑ]์  

บทสรปุ 

รวมสกิขาบททีม่ใีนปตัตวรรค คอื 

ปัตตวรรคม ี๑๐ สกิขาบท คอื 

  ๑. ปัตตสกิขาบท    วา่ดว้ยบาตร 

  ๒. อนูปัญจพันธนสกิขาบท   วา่ดว้ยบาตรมรีอยซอ่มหยอ่นกวา่ ๕ แหง่ 

  ๓. เภสชัชสกิขาบท    วา่ดว้ยเภสชั 

  ๔. วสัสกิสาฏกิสกิขาบท   วา่ดว้ยผา้อาบน ้าฝน 

  ๕. จวีรอัจฉนิทนสกิขาบท   วา่ดว้ยการใหจ้วีรแลว้ชงิเอาคนื 

  ๖. สตุตวญิญัตตสิกิขาบท   วา่ดว้ยการออกปากขอดา้ย 

  ๗. มหาเปสการสกิขาบท   วา่ดว้ยการสัง่ชา่งหกูทอจวีร 

  ๘. อัจเจกจวีรสกิขาบท   วา่ดว้ยอัจเจกจวีร 

  ๙. สาสงักสกิขาบท    วา่ดว้ยเสนาสนะป่าทีน่่าหวาดระแวง 

  ๑๐. ปรณิตสกิขาบท    วา่ดว้ยการนอ้มลาภ 

บทสรปุ 

[๖๖๒] ทา่นทัง้หลาย ธรรมคอืนสิสคัคยิปาจติตยี ์๓๐ สกิขาบท ขา้พเจา้ 

ยกขึน้แสดงแลว้ 

  ขา้พเจา้ขอถามทา่นทัง้หลายในนสิสคัคยิปาจติตยี ์๓๐ สกิขาบทเหลา่นัน้วา่ 

  ทา่นทัง้หลายบรสิทุธิแ์ลว้หรอื 

  ขา้พเจา้ขอถามเป็นครัง้ที ่๒ วา่ “ทา่นทัง้หลายบรสิทุธิแ์ลว้หรอื” 

  ขา้พเจา้ขอถามเป็นครัง้ที ่๓ วา่ “ทา่นทัง้หลายบรสิทุธิแ์ลว้หรอื” 

  ทา่นทัง้หลายบรสิทุธิแ์ลว้ในนสิสคัคยิปาจติตยี ์๓๐ สกิขาบทนี ้เพราะฉะนัน้ 

จงึนิง่ 

  ขา้พเจา้ขอถอืความนิง่นัน้เป็นมตอิยา่งนี้ 

นสิสคัคยิกณัฑ ์จบ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๑๘๔ } 



๑๘๕ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๑.มสุาวาทวรรค ๑.มสุาวาทสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

๕. ปาจติตยิกณัฑ ์

ทา่นทัง้หลาย ธรรมคอืปาจติตยี ์๙๒ สกิขาบทเหลา่นี ้มาถงึวาระทีจ่ะยกขึน้ 

แสดงเป็นขอ้ ๆ ตามล าดับ 

๑. มสุาวาทวรรค 

หมวดวา่ดว้ยการกลา่วเท็จ 

๑. มสุาวาทสกิขาบท 

วา่ดว้ยการกลา่วเท็จ 

เร ือ่งพระหตัถกศากยบตุร 

[๑] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีสมัยนัน้ พระหัตถกศากยบตุรเป็นนักโต ้

วาทะ๑ เมือ่ทา่นเจรจากับพวกเดยีรถยี ์ปฏเิสธแลว้รับ รับแลว้ปฏเิสธ เอาเรือ่งหนึง่ 

มากลา่วกลบเกลือ่นอกีเรือ่งหนึง่ กลา่วเท็จทัง้ทีรู่ ้นัดหมายแลว้ท าใหค้ลาดเคลือ่น 

พวกเดยีรถยีจ์งึพากันต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนพระหัตถกศากยบตุร 

เมือ่เจรจากับพวกเรา จงึปฏเิสธแลว้รับ รับแลว้ปฏเิสธ เอาเรือ่งหนึง่มากลา่วกลบ 

เกลือ่นอกีเรือ่งหนึง่ กลา่วเท็จทัง้ทีรู่ ้นัดหมายแลว้ท าใหค้ลาดเคลือ่นเลา่” 

  พวกภกิษุไดย้นิพวกเดยีรถยีต์ าหน ิประณาม โพนทะนา จงึเขา้ไปหาพระ 

หัตถกศากยบตุรถงึทีอ่ยู ่ครัน้ถงึแลว้ไดก้ลา่วกับพระหัตถกศากยบตุรดังนีว้า่ “ทา่น 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 วาทกฺขตฺิต ทีแ่ปลวา่ “เป็นนักโตว้าทะ” นัน้ ตามอธบิายแหง่อรรถกถาวา่ “วาท  กรสฺิสาม”ีต ิเอว  

   ปรวิติกฺกเิตน วาเทน ปรวาทสีนฺตกิ  ขตฺิโต ปกฺขตฺิโต, ปหโิต เปสโิตต ิอตฺโถ วาทมฺห ิวา สเกน จตฺิเตน 

   ขตฺิโต, ยตฺร ยตฺร วาโท ตตฺร ตตฺเรว สนฺทสฺิสตตีปิิ วาทกฺขตฺิโต ถกูวาทะทีก่ าหนดไวว้า่ เราจักโตว้าทะ 

   เหวีย่งไป ไสไป สง่ไปยังส านักปรวาท ีอกีประการหนึง่ คอืถกูจติของตนสง่ไปในสถานทีโ่ตว้าทะ คอืในทีใ่ดๆ 

   มกีารโตว้าทะกัน ยอ่มไปปรากฏตัวในทีนั่น้ๆ (ว.ิอ. ๒/๑/๒๕๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๑๘๕ } 



๑๘๖ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๑.มสุาวาทวรรค ๑.มสุาวาทสกิขาบท พระบัญญัต ิ

หัตถกะ ไดท้ราบวา่ เมือ่ทา่นเจรจากับพวกเดยีรถยี ์ปฏเิสธแลว้รับ รับแลว้ปฏเิสธ 

เอาเรือ่งหนึง่มากลา่วกลบเกลือ่นอกีเรือ่งหนึง่ กลา่วเท็จทัง้ทีรู่ ้นัดหมายแลว้ท าให ้

คลาดเคลือ่น จรงิหรอื” 

  พระหัตถกศากยบตุรตอบวา่ “เราตอ้งเอาชนะพวกเดยีรถยีเ์หลา่นัน้ดว้ยวธิใีด 

วธิหีนึง่ พวกเราไมค่วรใหช้ยัชนะแกพ่วกเดยีรถยีเ์หลา่นัน้” 

  บรรดาภกิษุผูม้ักนอ้ย ฯลฯ พากันต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉน 

พระหัตถกศากยบตุรเมือ่เจรจากับพวกเดยีรถยี ์จงึปฏเิสธแลว้รับ รับแลว้ปฏเิสธ 

เอาเรือ่งหนึง่มากลา่วกลบเกลือ่นอกีเรือ่งหนึง่ กลา่วเท็จทัง้ทีรู่ ้นัดหมายแลว้ท าให ้

คลาดเคลือ่นเลา่” ครัน้ภกิษุเหลา่นัน้ต าหนพิระหัตถกศากยบตุรโดยประการตา่ง ๆ 

แลว้จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

ทรงประชุมสงฆบ์ญัญตัสิกิขาบท 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุทรง 

สอบถามพระหตัถกศากยบตุรวา่ “หัตถกะ ทราบวา่ เมือ่เธอเจรจากับพวกเดยีรถยี ์

ปฏเิสธแลว้รับ รับแลว้ปฏเิสธ เอาเรือ่งหนึง่มากลา่วกลบเกลือ่นอกีเรือ่งหนึง่ กลา่ว 

เท็จทัง้ทีรู่ ้นัดหมายแลว้ท าใหค้ลาดเคลือ่น จรงิหรอื” พระหัตถกศากยบตุรทลูรับวา่ 

“จรงิ พระพทุธเจา้ขา้” พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ทรงต าหนวิา่ “โมฆบรุษุ ไฉนเธอ 

เมือ่เจรจากับพวกเดยีรถยี ์จงึปฏเิสธแลว้รับ รับแลว้ปฏเิสธ เอาเรือ่งหนึง่มากลา่ว 

กลบเกลือ่นอกีเรือ่งหนึง่ กลา่วเท็จทัง้ทีรู่ ้นัดหมายแลว้ท าใหค้ลาดเคลือ่นเลา่ โมฆ 

บรุษุ การกระท าอยา่งนี ้มไิดท้ าคนทีย่ังไมเ่ลือ่มใสใหเ้ลือ่มใส หรอืท าคนทีเ่ลือ่มใส 

อยูแ่ลว้ใหเ้ลือ่มใสยิง่ขึน้ไดเ้ลย ฯลฯ” แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนี ้

ขึน้แสดงดังนี ้

พระบญัญตั ิ

[๒] ภกิษุตอ้งอาบตัปิาจติตยี ์เพราะกลา่วเท็จท ัง้ทีรู่ ้ 

เร ือ่งพระหตัถกศากยบตุร จบ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๑๘๖ } 



๑๘๗ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๑.มสุาวาทวรรค ๑.มสุาวาทสกิขาบท บทภาชนยี ์

สกิขาบทวภิงัค ์

[๓] ทีช่ ือ่วา่ กลา่วเท็จท ัง้ทีรู่ ้ไดแ้ก ่วาจา เสยีงทีเ่ปลง่ออก ค าเป็นทาง 

วจเีภท เจตนาทีใ่หรู้ท้างวาจาของผูมุ้ง่จะกลา่วใหค้ลาดความจรงิ ไดแ้ก ่ถอ้ยค า 

ของอนารยชน ๘ อยา่ง คอื 

 

    ๑. ไมไ่ดเ้ห็น  แตก่ลา่ววา่  ขา้พเจา้ไดเ้ห็น 

    ๒. ไมไ่ดย้นิ  แตก่ลา่ววา่  ขา้พเจา้ไดย้นิ 

    ๓. ไมท่ราบ  แตก่ลา่ววา่ ขา้พเจา้ทราบ 

    ๔. ไมรู่ ้ แตก่ลา่ววา่  ขา้พเจา้รู ้

    ๕. ไดเ้ห็น  แตก่ลา่ววา่  ขา้พเจา้ไมไ่ดเ้ห็น 

    ๖. ไดย้นิ  แตก่ลา่ววา่  ขา้พเจา้ไมไ่ดย้นิ 

    ๗. ทราบ  แตก่ลา่ววา่  ขา้พเจา้ไมท่ราบ 

    ๘. รู ้  แตก่ลา่ววา่  ขา้พเจา้ไมรู่ ้

บทภาชนยี ์

๑. ทีช่ ือ่วา่  ไมไ่ดเ้ห็น คอื ไมไ่ดเ้ห็นดว้ยตา 

  ๒. ทีช่ ือ่วา่  ไมไ่ดย้นิ คอื ไมไ่ดย้นิดว้ยห ู

   ๓. ทีช่ ือ่วา่  ไมท่ราบ คอื ไมไ่ดส้ดูดมดว้ยจมกู ไมไ่ดล้ ิม้ดว้ยลิน้ ไมไ่ด ้

 สมัผัสดว้ยกาย 

  ๔. ทีช่ ือ่วา่  ไมรู่ ้ คอื ไมรู่ด้ว้ยใจ 

  ๕. ทีช่ ือ่วา่  ไดเ้ห็น คอื ไดเ้ห็นดว้ยตา 

  ๖. ทีช่ ือ่วา่  ไดย้นิ  คอื ไดย้นิดว้ยห ู

  ๗. ทีช่ ือ่วา่  ทราบ  คอื ไดส้ดูดมดว้ยจมกู ไดล้ ิม้ดว้ยลิน้ ไดส้มัผัสดว้ยกาย 

  ๘. ทีช่ ือ่วา่  รู ้คอื รูด้ว้ยใจ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๑๘๗ } 



๑๘๘ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๑.มสุาวาทวรรค ๑.มสุาวาทสกิขาบท บทภาชนยี ์

อาการกลา่วเท็จท ัง้ทีรู่ ้

๑. ไมไ่ดเ้ห็น แตก่ลา่ววา่ไดเ้ห็น 

[๔] ไมไ่ดเ้ห็น ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ “ขา้พเจา้ไดเ้ห็นแลว้” ดว้ยอาการ ๓ 

อยา่ง คอื (๑) เบือ้งตน้เธอรูว้า่จักกลา่วเท็จ (๒) ก าลังกลา่วก็รูว้า่ก าลังกลา่วเท็จ 

(๓) ครัน้กลา่วแลว้ก็รูว้า่กลา่วเท็จแลว้ ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  ไมไ่ดเ้ห็น ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ “ขา้พเจา้ไดเ้ห็นแลว้” ดว้ยอาการ ๔ อยา่ง 

คอื (๑) เบือ้งตน้เธอรูว้า่จักกลา่วเท็จ (๒) ก าลังกลา่วก็รูว้า่ก าลังกลา่วเท็จ (๓) ครัน้ 

กลา่วแลว้ก็รูว้า่กลา่วเท็จแลว้ (๔) อ าพรางความเห็น ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  ไมไ่ดเ้ห็น ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ “ขา้พเจา้ไดเ้ห็นแลว้” ดว้ยอาการ ๕ อยา่ง 

คอื (๑) เบือ้งตน้เธอรูว้า่จักกลา่วเท็จ (๒) ก าลังกลา่วก็รูว้า่ก าลังกลา่วเท็จ (๓) ครัน้ 

กลา่วแลว้ก็รูว้า่กลา่วเท็จแลว้ (๔) อ าพรางความเห็น (๕) อ าพรางความเห็นชอบ 

ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  ไมไ่ดเ้ห็น ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ “ขา้พเจา้ไดเ้ห็นแลว้” ดว้ยอาการ ๖ อยา่ง 

คอื (๑) เบือ้งตน้เธอรูว้า่จักกลา่วเท็จ (๒) ก าลังกลา่วก็รูว้า่ก าลังกลา่วเท็จ (๓) 

ครัน้กลา่วแลว้ก็รูว้า่กลา่วเท็จแลว้ (๔) อ าพรางความเห็น (๕) อ าพรางความ 

เห็นชอบ (๖) อ าพรางความพอใจ ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  ไมไ่ดเ้ห็น ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ “ขา้พเจา้ไดเ้ห็นแลว้” ดว้ยอาการ ๗ อยา่ง 

คอื (๑) เบือ้งตน้เธอรูว้า่จักกลา่วเท็จ (๒) ก าลังกลา่วก็รูว้า่ก าลังกลา่วเท็จ (๓) 

ครัน้กลา่วแลว้ก็รูว้า่กลา่วเท็จแลว้ (๔) อ าพรางความเห็น (๕) อ าพรางความเห็น 

ชอบ (๖) อ าพรางความพอใจ (๗) อ าพรางความประสงค ์ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

๒. ไมไ่ดย้นิ แตก่ลา่ววา่ไดย้นิ 

[๕] ไมไ่ดย้นิ ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ “ขา้พเจา้ไดย้นิแลว้” ดว้ยอาการ 

๓ อยา่ง ... ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์ฯลฯ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๑๘๘ } 



๑๘๙ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๑.มสุาวาทวรรค ๑.มสุาวาทสกิขาบท บทภาชนยี ์

๓. ไมท่ราบ แตก่ลา่ววา่ทราบ 

ไมท่ราบ ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ “ขา้พเจา้ทราบแลว้” ดว้ยอาการ ๓ อยา่ง ... 

ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์ฯลฯ 

๔. ไมรู่ ้แตก่ลา่ววา่รู ้

ไมรู่ ้ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ “ขา้พเจา้รูแ้ลว้” ดว้ยอาการ ๓ อยา่ง คอื 

(๑) เบือ้งตน้เธอรูว้า่จักกลา่วเท็จ (๒) ก าลังกลา่วก็รูว้า่ก าลังกลา่วเท็จ (๓) ครัน้ 

กลา่วแลว้ก็รูว้า่กลา่วเท็จแลว้ ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  ไมรู่ ้ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ “ขา้พเจา้รูแ้ลว้” ดว้ยอาการ ๔ อยา่ง ฯลฯ 

ดว้ยอาการ ๕ อยา่ง ฯลฯ ดว้ยอาการ ๖ อยา่ง ฯลฯ ดว้ยอาการ ๗ อยา่ง คอื 

(๑) เบือ้งตน้เธอรูว้า่จักกลา่วเท็จ (๒) ก าลังกลา่วก็รูว้า่ก าลังกลา่วเท็จ (๓) ครัน้ 

กลา่วแลว้ก็รูว้า่กลา่วเท็จแลว้ (๔) อ าพรางความเห็น (๕) อ าพรางความเห็นชอบ 

(๖) อ าพรางความพอใจ (๗) อ าพรางความประสงค ์ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

ไมไ่ดเ้ห็น แตก่ลา่ววา่ไดเ้ห็นและไดย้นิ 

[๖] ไมไ่ดเ้ห็น ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ “ขา้พเจา้ไดเ้ห็นแลว้และไดย้นิแลว้” 

ดว้ยอาการ ๓ อยา่ง ... ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์ฯลฯ 

ไมไ่ดเ้ห็น แตก่ลา่ววา่ไดเ้ห็นและทราบ 

ไมไ่ดเ้ห็น ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ “ขา้พเจา้ไดเ้ห็นแลว้และทราบแลว้” ดว้ย 

อาการ ๓ อยา่ง ... ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์ฯลฯ 

ไมไ่ดเ้ห็น แตก่ลา่ววา่ไดเ้ห็นและรู ้

ไมไ่ดเ้ห็น ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ “ขา้พเจา้ไดเ้ห็นแลว้และรูแ้ลว้” ดว้ย 

อาการ ๓ อยา่ง ... ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์ฯลฯ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๑๘๙ } 



๑๙๐ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๑.มสุาวาทวรรค ๑.มสุาวาทสกิขาบท บทภาชนยี ์

ไมไ่ดเ้ห็น แตก่ลา่ววา่ไดเ้ห็น ไดย้นิ และทราบ 

ไมไ่ดเ้ห็น ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ “ขา้พเจา้ไดเ้ห็นแลว้ ไดย้นิแลว้ และทราบ 

แลว้” ดว้ยอาการ ๓ อยา่ง ... ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์ฯลฯ 

ไมไ่ดเ้ห็น แตก่ลา่ววา่ไดเ้ห็น ไดย้นิ และรู ้

ไมไ่ดเ้ห็น ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ “ขา้พเจา้ไดเ้ห็นแลว้ ไดย้นิแลว้ และรูแ้ลว้” 

ดว้ยอาการ ๓ อยา่ง ... ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์ฯลฯ 

ไมไ่ดเ้ห็น แตก่ลา่ววา่ไดเ้ห็น ไดย้นิ ทราบ และรู ้

ไมไ่ดเ้ห็น ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ “ขา้พเจา้ไดเ้ห็นแลว้ ไดย้นิแลว้ ทราบแลว้ 

และรูแ้ลว้” ดว้ยอาการ ๓ อยา่ง ... ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์ฯลฯ 

ไมไ่ดย้นิ แตก่ลา่ววา่ไดย้นิและทราบ 

ไมไ่ดย้นิ ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ “ขา้พเจา้ไดย้นิแลว้และทราบแลว้” ดว้ย 

อาการ ๓ อยา่ง ... ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์ฯลฯ 

ไมไ่ดย้นิ แตก่ลา่ววา่ไดย้นิและรู ้

ไมไ่ดย้นิ ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ “ขา้พเจา้ไดย้นิแลว้และรูแ้ลว้” ดว้ยอาการ 

๓ อยา่ง ... ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์ฯลฯ 

ไมไ่ดย้นิ แตก่ลา่ววา่ไดย้นิและไดเ้ห็น 

ไมไ่ดย้นิ ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ “ขา้พเจา้ไดย้นิแลว้และไดเ้ห็นแลว้” ดว้ย 

อาการ ๓ อยา่ง ... ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์ฯลฯ 

ไมไ่ดย้นิ แตก่ลา่ววา่ไดย้นิ ทราบ และรู ้

ไมไ่ดย้นิ ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ “ขา้พเจา้ไดย้นิแลว้ ทราบแลว้ และรูแ้ลว้” 

ดว้ยอาการ ๓ อยา่ง ... ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์ฯลฯ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๑๙๐ } 



๑๙๑ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๑.มสุาวาทวรรค ๑.มสุาวาทสกิขาบท บทภาชนยี ์

ไมไ่ดย้นิ แตก่ลา่ววา่ไดย้นิ ทราบ และไดเ้ห็น 

ไมไ่ดย้นิ ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ “ขา้พเจา้ไดย้นิแลว้ ทราบแลว้ และได ้

เห็นแลว้” ดว้ยอาการ ๓ อยา่ง ... ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์ฯลฯ 

ไมไ่ดย้นิ แตก่ลา่ววา่ไดย้นิ ทราบ รู ้และไดเ้ห็น 

ไมไ่ดย้นิ ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ “ขา้พเจา้ไดย้นิ ทราบแลว้ รูแ้ลว้ และได ้

เห็นแลว้” ดว้ยอาการ ๓ อยา่ง ... ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์ฯลฯ 

ไมท่ราบ แตก่ลา่ววา่ทราบและรู ้

ไมท่ราบ ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ “ขา้พเจา้ทราบแลว้และรูแ้ลว้” ดว้ยอาการ 

๓ อยา่ง ... ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์ฯลฯ 

ไมท่ราบ แตก่ลา่ววา่ทราบและไดเ้ห็น 

ไมท่ราบ ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ “ขา้พเจา้ทราบแลว้และไดเ้ห็นแลว้” ดว้ย 

อาการ ๓ อยา่ง ... ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์ฯลฯ 

ไมท่ราบ แตก่ลา่ววา่ทราบและไดย้นิ 

ไมท่ราบ ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ “ขา้พเจา้ทราบแลว้และไดย้นิแลว้” ดว้ย 

อาการ ๓ อยา่ง ... ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์ฯลฯ 

ไมท่ราบ แตก่ลา่ววา่ทราบ รู ้และไดเ้ห็น 

ไมท่ราบ ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ “ขา้พเจา้ทราบแลว้ รูแ้ลว้ และไดเ้ห็นแลว้” 

ดว้ยอาการ ๓ อยา่ง ฯลฯ ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์ฯลฯ 

ไมท่ราบ แตก่ลา่ววา่ทราบ รู ้และไดย้นิ 

ไมท่ราบ ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ “ขา้พเจา้ทราบแลว้ รูแ้ลว้ และไดย้นิแลว้” 

ดว้ยอาการ ๓ อยา่ง ... ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์ฯลฯ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๑๙๑ } 



๑๙๒ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๑.มสุาวาทวรรค ๑.มสุาวาทสกิขาบท บทภาชนยี ์

ไมท่ราบ แตก่ลา่ววา่ทราบ รู ้เห็น และไดย้นิ 

ไมท่ราบ ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ “ขา้พเจา้ทราบแลว้ รูแ้ลว้ ไดเ้ห็นแลว้ และ 

ไดย้นิแลว้” ดว้ยอาการ ๓ อยา่ง ... ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์ฯลฯ 

ไมรู่ ้แตก่ลา่ววา่รูแ้ละไดเ้ห็น 

ไมรู่ ้ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ “ขา้พเจา้รูแ้ลว้และไดเ้ห็นแลว้” ดว้ยอาการ 

๓ อยา่ง ... ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์ฯลฯ 

ไมรู่ ้แตก่ลา่ววา่รูแ้ละไดย้นิ 

ไมรู่ ้ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ “ขา้พเจา้รูแ้ลว้และไดย้นิแลว้” ดว้ยอาการ 

๓ อยา่ง ... ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์ฯลฯ 

ไมรู่ ้แตก่ลา่ววา่รูแ้ละทราบ 

ไมรู่ ้ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ “ขา้พเจา้รูแ้ลว้และทราบแลว้” ดว้ยอาการ 

๓ อยา่ง ... ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์ฯลฯ 

ไมรู่ ้แตก่ลา่ววา่รู ้ไดเ้ห็น และไดย้นิ 

ไมรู่ ้ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ “ขา้พเจา้รูแ้ลว้ ไดเ้ห็นแลว้ และไดย้นิแลว้” 

ดว้ยอาการ ๓ อยา่ง ... ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์ฯลฯ 

ไมรู่ ้แตก่ลา่ววา่รู ้ไดเ้ห็น และทราบ 

ไมรู่ ้ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ “ขา้พเจา้รูแ้ลว้ ไดเ้ห็นแลว้ และทราบแลว้” ดว้ย 

อาการ ๓ อยา่ง ... ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์ฯลฯ 

ไมรู่ ้แตก่ลา่ววา่รู ้ไดเ้ห็น ไดย้นิและทราบ 

ไมรู่ ้ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ “ขา้พเจา้รูแ้ลว้ ไดเ้ห็นแลว้ ไดย้นิแลว้ และทราบ 

แลว้” ดว้ยอาการ ๓ อยา่ง ... ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์ฯลฯ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๑๙๒ } 



๑๙๓ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๑.มสุาวาทวรรค ๑.มสุาวาทสกิขาบท บทภาชนยี ์

๕. ไดเ้ห็น แตก่ลา่ววา่ไมไ่ดเ้ห็น 

[๗] ไดเ้ห็น ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ “ขา้พเจา้ไมไ่ดเ้ห็นแลว้” ดว้ยอาการ ๓ 

อยา่ง คอื (๑) เบือ้งตน้เธอรูว้า่จักกลา่วเท็จ (๒) ก าลังกลา่วก็รูว้า่ก าลังกลา่วเท็จ 

(๓) ครัน้กลา่วแลว้ก็รูว้า่กลา่วเท็จแลว้ ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  ไดเ้ห็น ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ “ขา้พเจา้ไมไ่ดเ้ห็นแลว้” ดว้ยอาการ ๔ อยา่ง 

ฯลฯ ดว้ยอาการ ๕ อยา่ง ฯลฯ ดว้ยอาการ ๖ อยา่ง ฯลฯ ดว้ยอาการ ๗ อยา่ง 

คอื (๑) เบือ้งตน้เธอรูว้า่จักกลา่วเท็จ (๒) ก าลังกลา่วก็รูว้า่ก าลังกลา่วเท็จ (๓) ครัน้ 

กลา่วแลว้ก็รูว้า่กลา่วเท็จแลว้ (๔) อ าพรางความเห็น (๕) อ าพรางความเห็นชอบ 

(๖) อ าพรางความพอใจ (๗) อ าพรางความประสงค ์ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

๖. ไดย้นิ แตก่ลา่ววา่ไมไ่ดย้นิ 

ไดย้นิ ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ “ขา้พเจา้ไมไ่ดย้นิแลว้” ดว้ยอาการ ๓ อยา่ง 

... ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์ฯลฯ 

๗. ทราบ แตก่ลา่ววา่ไมท่ราบ 

ทราบ ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ “ขา้พเจา้ไมท่ราบแลว้” ดว้ยอาการ ๓ อยา่ง ... 

ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์ฯลฯ 

๘. รู ้แตก่ลา่ววา่ไมรู่ ้

รู ้ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ “ขา้พเจา้ไมรู่แ้ลว้” ดว้ยอาการ ๓ อยา่ง คอื 

(๑) เบือ้งตน้เธอรูว้า่จักกลา่วเท็จ (๒) ก าลังกลา่วก็รูว้า่ก าลังกลา่วเท็จ (๓) ครัน้ 

กลา่วแลว้ก็รูว้า่กลา่วเท็จแลว้ ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  รู ้ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ “ขา้พเจา้ไมรู่แ้ลว้” ดว้ยอาการ ๔ อยา่ง ฯลฯ 

ดว้ยอาการ ๕ อยา่ง ฯลฯ ดว้ยอาการ ๖ อยา่ง ฯลฯ ดว้ยอาการ ๗ อยา่ง คอื 

(๑) เบือ้งตน้เธอรูว้า่จักกลา่วเท็จ (๒) ก าลังกลา่วก็รูว้า่ก าลังกลา่วเท็จ (๓) ครัน้ 

กลา่วแลว้ก็รูว้า่กลา่วเท็จแลว้ (๔) อ าพรางความเห็น (๕) อ าพรางความเห็นชอบ 

(๖) อ าพรางความพอใจ (๗) อ าพรางความประสงค ์ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๑๙๓ } 



๑๙๔ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๑.มสุาวาทวรรค ๑.มสุาวาทสกิขาบท บทภาชนยี ์

ไดเ้ห็น แตก่ลา่ววา่ไดย้นิ 

[๘] ไดเ้ห็น ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ “ขา้พเจา้ไดย้นิแลว้” ดว้ยอาการ ๓ 

อยา่ง ... ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์ฯลฯ 

ไดเ้ห็น แตก่ลา่ววา่ทราบ 

ไดเ้ห็น ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ “ขา้พเจา้ทราบแลว้” ดว้ยอาการ ๓ อยา่ง ... 

ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์ฯลฯ 

ไดเ้ห็น แตก่ลา่ววา่รู ้

ไดเ้ห็น ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ “ขา้พเจา้รูแ้ลว้” ดว้ยอาการ ๓ อยา่ง ... ตอ้ง 

อาบัตปิาจติตยี ์ฯลฯ 

ไดเ้ห็น แตก่ลา่ววา่ไดย้นิและทราบ 

ไดเ้ห็น ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ “ขา้พเจา้ไดย้นิแลว้และทราบแลว้” ดว้ย 

อาการ ๓ อยา่ง ... ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์ฯลฯ 

ไดเ้ห็น แตก่ลา่ววา่ไดย้นิและรู ้

ไดเ้ห็น ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ “ขา้พเจา้ไดย้นิแลว้และรูแ้ลว้” ดว้ยอาการ 

๓ อยา่ง ... ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์ฯลฯ 

ไดเ้ห็น แตก่ลา่ววา่ไดย้นิ ทราบและรู ้

ไดเ้ห็น ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ “ขา้พเจา้ไดย้นิแลว้” ทราบแลว้และรูแ้ลว้ 

ดว้ยอาการ ๓ อยา่ง ... ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์ฯลฯ 

ไดย้นิ แตก่ลา่ววา่ทราบ 

ไดย้นิ ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ “ขา้พเจา้ทราบแลว้” ดว้ยอาการ ๓ อยา่ง 

... ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์ฯลฯ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๑๙๔ } 



๑๙๕ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๑.มสุาวาทวรรค ๑.มสุาวาทสกิขาบท บทภาชนยี ์

ไดย้นิ แตก่ลา่ววา่รู ้

ไดย้นิ ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ “ขา้พเจา้รูแ้ลว้” ดว้ยอาการ ๓ อยา่ง ... ตอ้ง 

อาบัตปิาจติตยี ์ฯลฯ 

ไดย้นิ แตก่ลา่ววา่ไดเ้ห็น 

ไดย้นิ ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ “ขา้พเจา้ไดเ้ห็นแลว้” ดว้ยอาการ ๓ อยา่ง ... 

ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์ฯลฯ 

ไดย้นิ แตก่ลา่ววา่ทราบและรู ้

ไดย้นิ ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ “ขา้พเจา้ทราบแลว้และรูแ้ลว้” ดว้ยอาการ 

๓ อยา่ง ... ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์ฯลฯ 

ไดย้นิ แตก่ลา่ววา่ทราบและไดเ้ห็น 

ไดย้นิ ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ “ขา้พเจา้ทราบแลว้และไดเ้ห็นแลว้” ดว้ยอาการ 

๓ อยา่ง ... ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์ฯลฯ 

ไดย้นิ แตก่ลา่ววา่ทราบ รู ้และไดเ้ห็น 

ไดย้นิ ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ “ขา้พเจา้ทราบแลว้ รูแ้ลว้และไดเ้ห็นแลว้” 

ดว้ยอาการ ๓ อยา่ง ... ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์ฯลฯ 

ทราบ แตก่ลา่ววา่รู ้

ทราบ ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ “ขา้พเจา้รูแ้ลว้” ดว้ยอาการ ๓ อยา่ง ... ตอ้ง 

อาบัตปิาจติตยี ์ฯลฯ 

ทราบ แตก่ลา่ววา่ไดเ้ห็น 

ทราบ ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ “ขา้พเจา้ไดเ้ห็นแลว้” ดว้ยอาการ ๓ อยา่ง ... 

ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์ฯลฯ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๑๙๕ } 



๑๙๖ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๑.มสุาวาทวรรค ๑.มสุาวาทสกิขาบท บทภาชนยี ์

ทราบ แตก่ลา่ววา่ไดย้นิ 

ทราบ ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ “ขา้พเจา้ไดย้นิแลว้” ดว้ยอาการ ๓ อยา่ง ... 

ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์ฯลฯ 

ทราบ แตก่ลา่ววา่รูแ้ละไดเ้ห็น 

ทราบ ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ “ขา้พเจา้รูแ้ลว้และไดเ้ห็นแลว้” ดว้ยอาการ ๓ 

อยา่ง ... ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์ฯลฯ 

ทราบ แตก่ลา่ววา่รูแ้ละไดย้นิ 

ทราบ ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ “ขา้พเจา้รูแ้ลว้และไดย้นิแลว้” ดว้ยอาการ ๓ 

อยา่ง ... ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์ฯลฯ 

ทราบ แตก่ลา่ววา่รู ้ไดเ้ห็น และไดย้นิ 

ทราบ ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ “ขา้พเจา้รูแ้ลว้ ไดเ้ห็นแลว้และไดย้นิแลว้” 

ดว้ยอาการ ๓ อยา่ง ... ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์ฯลฯ 

รู ้แตก่ลา่ววา่ไดเ้ห็น 

รู ้ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ “ขา้พเจา้ไดเ้ห็นแลว้” ดว้ยอาการ ๓ อยา่ง ... ตอ้ง 

อาบัตปิาจติตยี ์ฯลฯ 

รู ้แตก่ลา่ววา่ไดย้นิ 

รู ้ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ “ขา้พเจา้ไดย้นิแลว้” ดว้ยอาการ ๓ อยา่ง ... ตอ้ง 

อาบัตปิาจติตยี ์ฯลฯ 

รู ้แตก่ลา่ววา่ทราบ 

รู ้ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ “ขา้พเจา้ทราบแลว้” ดว้ยอาการ ๓ อยา่ง ... ตอ้ง 

อาบัตปิาจติตยี ์ฯลฯ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๑๙๖ } 



๑๙๗ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๑.มสุาวาทวรรค ๑.มสุาวาทสกิขาบท บทภาชนยี ์

รู ้แตก่ลา่ววา่ไดเ้ห็นและไดย้นิ 

รู ้ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ “ขา้พเจา้ไดเ้ห็นแลว้และไดย้นิแลว้” ดว้ยอาการ 

๓ อยา่ง ... ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์ฯลฯ 

รู ้แตก่ลา่ววา่ไดเ้ห็นและทราบ 

รู ้ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ “ขา้พเจา้ไดเ้ห็นแลว้และทราบแลว้” ดว้ยอาการ 

๓ อยา่ง ... ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์ฯลฯ 

รู ้แตก่ลา่ววา่ไดเ้ห็น ไดย้นิและทราบ 

รู ้ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ “ขา้พเจา้ไดเ้ห็นแลว้ ไดย้นิแลว้และทราบแลว้” 

ดว้ยอาการ ๓ อยา่ง ... ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์ฯลฯ 

ไดเ้ห็น – แตไ่มแ่นใ่จ 

[๙] ภกิษุไมแ่น่ใจสิง่ทีไ่ดเ้ห็น ก าหนดสิง่ทีไ่ดเ้ห็นไมไ่ด ้จ าสิง่ทีไ่ดเ้ห็นไมไ่ด ้

หลงลมืสิง่ทีไ่ดเ้ห็น กลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ “ขา้พเจา้ไดเ้ห็นแลว้และไดย้นิแลว้” ดว้ย 

อาการ ๓ อยา่ง ... ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์ฯลฯ 

  ภกิษุกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ “ขา้พเจา้ไดเ้ห็นแลว้ ไดย้นิแลว้ ทราบแลว้ และรูแ้ลว้” 

ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์ฯลฯ 

ไดย้นิ – แตไ่มแ่นใ่จ 

ภกิษุไมแ่น่ใจสิง่ทีไ่ดย้นิ ก าหนดสิง่ทีไ่ดย้นิไมไ่ด ้จ าสิง่ทีไ่ดย้นิไมไ่ด ้หลงลมืสิง่ 

ทีไ่ดย้นิ ฯลฯ 

ทราบ – แตไ่มแ่นใ่จ 

ภกิษุไมแ่น่ใจสิง่ทีไ่ดท้ราบ ก าหนดสิง่ทีไ่ดท้ราบไมไ่ด ้จ าสิง่ทีไ่ดท้ราบไมไ่ด ้

หลงลมืสิง่ทีไ่ดท้ราบ ฯลฯ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๑๙๗ } 



๑๙๘ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๑.มสุาวาทวรรค ๑.มสุาวาทสกิขาบท อนาปัตตวิาร 

รู ้- แตไ่มแ่นใ่จ เป็นตน้  

ภกิษุไมแ่น่ใจสิง่ทีไ่ดรู้ ้ก าหนดสิง่ทีไ่ดรู้ไ้มไ่ด ้จ าส ิง่ทีไ่ดรู้ไ้มไ่ด ้หลงลมืสิง่ทีไ่ดรู้ ้

กลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ “ขา้พเจา้รูแ้ลว้และไดเ้ห็นแลว้” ดว้ยอาการ ๓ อยา่ง ฯลฯ หลง 

ลมืสิง่ทีไ่ดรู้ ้กลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ “ขา้พเจา้รูแ้ลว้และไดย้นิแลว้” ฯลฯ หลงลมืสิง่ทีไ่ดรู้ ้

กลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ “ขา้พเจา้รูแ้ลว้และทราบแลว้” ฯลฯ หลงลมืสิง่ทีไ่ดรู้ ้กลา่วเท็จ 

ทัง้ทีรู่ว้า่ “ขา้พเจา้รูแ้ลว้ ไดเ้ห็นแลว้ และไดย้นิแลว้” ฯลฯ หลงลมืสิง่ทีไ่ดรู้ ้กลา่ว 

เท็จทัง้ทีรู่ว้า่ “ขา้พเจา้รูแ้ลว้ ไดเ้ห็นแลว้ และทราบแลว้” ฯลฯ หลงลมืสิง่ทีไ่ดรู้ ้

กลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ “ขา้พเจา้รูแ้ลว้ ไดเ้ห็นแลว้ ไดย้นิแลว้ และทราบแลว้” ดว้ย 

อาการ ๓ อยา่ง คอื (๑) เบือ้งตน้เธอรูว้า่จักกลา่วเท็จ (๒) ก าลังกลา่วก็รูว้า่ก าลัง 

กลา่วเท็จ (๓) ครัน้กลา่วแลว้ก็รูว้า่กลา่วเท็จแลว้ ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  [๑๐] ภกิษุไมแ่น่ใจสิง่ทีไ่ดรู้ ้ก าหนดสิง่ทีไ่ดรู้ไ้มไ่ด ้จ าส ิง่ทีไ่ดรู้ไ้มไ่ด ้หลงลมื 

สิง่ทีไ่ดรู้ ้กลา่วเท็จทัง้ทีรู่ว้า่ “ขา้พเจา้รูแ้ลว้ ไดเ้ห็นแลว้ ไดย้นิแลว้ และทราบแลว้” 

ดว้ยอาการ ๔ อยา่ง ฯลฯ ดว้ยอาการ ๕ อยา่ง ฯลฯ ดว้ยอาการ ๖ อยา่ง ฯลฯ 

ดว้ยอาการ ๗ อยา่ง คอื (๑) เบือ้งตน้เธอรูว้า่จักกลา่วเท็จ (๒) ก าลังกลา่วก็รู ้

วา่ก าลังกลา่วเท็จ (๓) ครัน้กลา่วแลว้ก็รูว้า่กลา่วเท็จแลว้ (๔) อ าพรางความเห็น 

(๕) อ าพรางความเห็นชอบ (๖) อ าพรางความพอใจ (๗) อ าพรางความประสงค ์

ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

อนาปตัตวิาร 

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

  [๑๑]  ๑. ภกิษุกลา่วพลัง้ 

   ๒. ภกิษุกลา่วพลาด 

   ๓. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๔. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

มสุาวาทสกิขาบทที ่๑ จบ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๑๙๘ } 



๑๙๙ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๑.มสุาวาทวรรค ๒.โอมสวาทสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

๑. มสุาวาทวรรค 

๒. โอมสวาทสกิขาบท 

วา่ดว้ยการกลา่วเสยีดส ี

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์

๑๒] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีสมัยนัน้ พวกภกิษุฉัพพัคคยีท์ะเลาะ 

กับพวกภกิษุผูม้ศีลีดงีาม กลา่วเสยีดสภีกิษุผูม้ศีลีดงีาม ดา่ สบประมาทดว้ยชาต ิ

ก าเนดิบา้ง ดว้ยชือ่บา้ง ดว้ยตระกลูบา้ง ดว้ยหนา้ทีก่ารงานบา้ง ดว้ยศลิปวทิยาบา้ง 

ดว้ยความเจ็บไขบ้า้ง ดว้ยรปูลักษณ์บา้ง ดว้ยกเิลสบา้ง ดว้ยอาบัตบิา้ง ดว้ยค าดา่ที ่

หยาบบา้ง บรรดาภกิษุผูม้ักนอ้ย ฯลฯ จงึต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนพวก 

ภกิษุฉัพพัคคยีจ์งึทะเลาะกับพวกภกิษุผูม้ศีลีดงีาม กลา่วเสยีดสภีกิษุผูม้ศีลีดงีาม 

ดา่ สบประมาทดว้ยชาตกิ าเนดิบา้ง ดว้ยชือ่บา้ง ดว้ยตระกลูบา้ง ดว้ยหนา้ทีก่ารงาน 

บา้ง ดว้ยศลิปวทิยาบา้ง ดว้ยความเจ็บไขบ้า้ง ดว้ยรปูลักษณ์บา้ง ดว้ยกเิลสบา้ง 

ดว้ยอาบัตบิา้ง ดว้ยค าดา่ทีห่ยาบบา้งเลา่” ครัน้ภกิษุเหลา่นัน้ต าหนพิวกภกิษุ 

ฉัพพัคคยีโ์ดยประการตา่ง ๆ แลว้จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รง 

ทราบ 

ทรงประชุมสงฆบ์ญัญตัสิกิขาบท 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุทรง 

สอบถามพวกภกิษุฉัพพัคคยีว์า่ “ภกิษุทัง้หลาย ทราบวา่ พวกเธอทะเลาะกับพวก 

ภกิษุผูม้ศีลีดงีาม กลา่วเสยีดสภีกิษุผูม้ศีลีดงีาม ดา่ สบประมาทดว้ยชาตกิ าเนดิบา้ง 

ดว้ยชือ่บา้ง ดว้ยตระกลูบา้ง ดว้ยหนา้ทีก่ารงานบา้ง ดว้ยศลิปวทิยาบา้ง ดว้ยความ 

เจ็บไขบ้า้ง ดว้ยรปูลักษณ์บา้ง ดว้ยกเิลสบา้ง ดว้ยอาบัตบิา้ง ดว้ยค าดา่ทีห่ยาบบา้ง 

จรงิหรอื” พวกภกิษุฉัพพัคคยีท์ลูรับวา่ “จรงิ พระพทุธเจา้ขา้” พระผูม้พีระภาคทรง 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๑๙๙ } 



๒๐๐ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์ 

๑.มสุาวาทวรรค ๒.โอมสวาทสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

ต าหนวิา่ “โมฆบรุษุทัง้หลาย ไฉนพวกเธอจงึทะเลาะกับพวกภกิษุผูม้ศีลีดงีาม 

กลา่วเสยีดสภีกิษุผูม้ศีลีดงีาม ดา่ สบประมาทดว้ยชาตกิ าเนดิบา้ง ดว้ยชือ่บา้ง ดว้ย 

ตระกลูบา้ง ดว้ยหนา้ทีก่ารงานบา้ง ดว้ยศลิปวทิยาบา้ง ดว้ยความเจ็บไขบ้า้ง ดว้ย 

รปูลักษณ์บา้ง ดว้ยกเิลสบา้ง ดว้ยอาบัตบิา้ง ดว้ยค าดา่ทีห่ยาบบา้งเลา่ โมฆบรุษุ 

ทัง้หลาย การกระท าอยา่งนี ้มไิดท้ าคนทีย่ังไมเ่ลือ่มใสใหเ้ลือ่มใส หรอืท าคนทีเ่ลือ่ม 

ใสอยูแ่ลว้ใหเ้ลือ่มใสยิง่ขึน้ไดเ้ลย ฯลฯ” ครัน้ทรงต าหนแิลว้ทรงแสดงธรรมกีถารับ 

สัง่กับภกิษุทัง้หลายวา่ 

โคนนัทวิสิาล 

[๑๓] ภกิษุทัง้หลาย เรือ่งเคยมมีาแลว้ พราหมณ์คนหนึง่ในเมอืงตักกสลิา 

มโีคถกึชือ่นันทวิสิาล ภกิษุทัง้หลาย ครัง้นัน้แล โคถกึชือ่นันทวิสิาลไดก้ลา่วกับ 

พราหมณ์นัน้ดังนีว้า่ “ทา่นพราหมณ์ ทา่นจงไปท าการพนันเอาทรัพย ์๑,๐๐๐ 

กหาปณะกับเศรษฐวีา่ โคถกึของเราจะลากเกวยีน ๑๐๐ เลม่ทีผ่กูตดิกันไปได”้ 

  ภกิษุทัง้หลาย ทนัีน้ พราหมณ์ไดไ้ปท าการพนันเอาทรัพย ์๑,๐๐๐ กหาปณะ 

กับเศรษฐดีว้ยกลา่ววา่ “โคถกึของเราจะลากเกวยีน ๑๐๐ เลม่ทีผ่กูตดิกันไปได”้ 

ภกิษุทัง้หลาย ครัน้แลว้พราหมณ์นัน้ก็ผกูเกวยีน ๑๐๐ เลม่เทยีมโคถกึนันทวิสิาล 

แลว้จงึไดก้ลา่วดังนีว้า่ “เจา้โคโกง แกจงฉุด เจา้โคโกง แกจงลากไป” 

  ครัง้นัน้แล โคถกึนันทวิสิาลไดย้นืนิง่เฉยอยู ่ณ ทีนั่น้เอง พราหมณ์นัน้แพพ้นัน 

เสยีทรัพย ์๑,๐๐๐ กหาปณะ เศรา้ซมึไป 

  ตอ่มา โคถกึนันทวิสิาลไดก้ลา่วกับพราหมณ์นัน้ดังนีว้า่ “ทา่นพราหมณ์ เหต ุ

ไรทา่นจงึเศรา้ซมึ” 

  พราหมณ์ตอบวา่ “ก็เพราะเจา้ท าใหเ้ราตอ้งแพเ้สยีทรัพยไ์ปถงึ ๑,๐๐๐ 

กหาปณะ” 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๒๐๐ } 



๒๐๑ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๑.มสุาวาทวรรค ๒.โอมสวาทสกิขาบท พระบัญญัต ิ

โคถกึนันทวิสิาลกลา่ววา่ “ทา่นพราหมณ์ ทา่นเรยีกขา้พเจา้ผูไ้มโ่กงดว้ยค าวา่ 

โกงท าไมเลา่ ทา่นจงไปท าการพนันเอาทรัพย ์๒,๐๐๐ กหาปณะกับเศรษฐดีว้ย 

กลา่ววา่ ‘โคถกึของเราจะลากเกวยีน ๑๐๐ เลม่ทีผ่กูตดิกันไปได’้ แตท่า่นอยา่เรยีก 

ขา้พเจา้ผูไ้มโ่กงดว้ยค าวา่โกง” 

  พราหมณ์จงึไปพนันเอาทรัพย ์๒,๐๐๐ กหาปณะกับเศรษฐดีว้ยกลา่ววา่ 

“โคถกึของเราจะลากเกวยีน ๑๐๐ เลม่ทีผ่กูตดิกันไปได”้ ภกิษุทัง้หลาย ครัน้แลว้ 

พราหมณ์นัน้ก็ผกูเกวยีน ๑๐๐ เลม่ เทยีมโคนันทวิสิาลแลว้ จงึไดก้ลา่วดังนีว้า่ 

“พอ่มหาจ าเรญิ เชญิฉุดไป พอ่มหาจ าเรญิ เชญิลากไปเถดิ” ครัง้นัน้แล โคถกึ 

นันทวิสิาลไดล้ากเกวยีน ๑๐๐ เลม่ทีผ่กูตดิกันไปแลว้ 

     บคุคลพงึกลา่วค าไพเราะ 

    ไมพ่งึกลา่วค าไมไ่พเราะ ไมว่า่ในกาลไหน ๆ 

    เมือ่พราหมณ์กลา่วค าไพเราะ 

    โคถกึโคนันทวิสิาลก็ลากเกวยีนหนักไปได ้

    ท าใหพ้ราหมณ์ไดท้รัพย ์

    ตนเองก็ดใีจทีพ่ราหมณ์ไดท้รัพย ์

    เพราะการกระท าของตนนัน้๑ 

  ภกิษุทัง้หลาย ค าดา่ ค าสบประมาทไมเ่ป็นทีพ่อใจของเราแมใ้นกาลนัน้ 

ไฉนบัดนี ้ค าดา่ ค าสบประมาทจะเป็นทีพ่อใจเลา่ ภกิษุทัง้หลาย การกระท าอยา่งนี้ 

มไิดท้ าคนทีย่ังไมเ่ลือ่มใสใหเ้ลือ่มใส ฯลฯ แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบท 

นีข้ ึน้แสดงดังนี ้

พระบญัญตั ิ

[๑๔] ภกิษุตอ้งอาบตัปิาจติตยี ์เพราะกลา่วเสยีดส ี 

     เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์จบ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ข.ุชา. ๒๗/๒๘/๗ 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๒๐๑ } 



๒๐๒ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๑.มสุาวาทวรรค ๒.โอมสวาทสกิขาบท บทภาชนยี ์

สกิขาบทวภิงัค ์

[๑๕] ทีช่ ือ่วา่ กลา่วเสยีดส ีไดแ้ก ่ภกิษุกลา่วเสยีดสดีว้ยอาการ ๑๐ อยา่ง 

คอื (๑) ชาตกิ าเนดิบา้ง (๒) ชือ่บา้ง (๓) ตระกลูบา้ง (๔) หนา้ทีก่ารงานบา้ง 

(๕) ศลิปวทิยาบา้ง (๖) ความเจ็บไขบ้า้ง (๗) รปูลักษณ์บา้ง (๘) กเิลสบา้ง 

(๙) อาบัตบิา้ง (๑๐) ค าดา่บา้ง 

บทภาชนยี ์

ทีช่ ือ่วา่ ชาตกิ าเนดิ ไดแ้ก ่ชาตกิ าเนดิ ๒ อยา่ง คอื (๑) ชาตกิ าเนดิต า่ 

(๒) ชาตกิ าเนดิสงู 

  ทีช่ ือ่วา่ ชาตกิ าเนดิต า่ ไดแ้ก ่ชาตกิ าเนดิคนจัณฑาล ชาตกิ าเนดิคนจักสาน 

ชาตกิ าเนดินายพราน ชาตกิ าเนดิชา่งรถ ชาตกิ าเนดิคนเทขยะ๑ นีจั้ดเป็นชาตกิ าเนดิ 

ต า่ 

  ทีช่ ือ่วา่ ชาตกิ าเนดิสงู ไดแ้ก ่ชาตกิ าเนดิกษัตรยิ ์ชาตกิ าเนดิพราหมณ์ นี้ 

จัดเป็นชาตกิ าเนดิสงู 

  ทีช่ ือ่วา่ ชือ่ ไดแ้ก ่ชือ่ ๒ อยา่ง คอื (๑) ชือ่ทีเ่ลว (๒) ชือ่ทีด่ ี

  ทีช่ ือ่วา่ ชือ่ทีเ่ลว ไดแ้ก ่ชือ่อวกัณณกะ ชือ่ชวกัณณกะ ชือ่ธนฏิฐกะ 

ชือ่สวฏิฐกะ ชือ่กลุวฑัฒกะ๒ อกีอยา่งหนึง่ ชือ่ทีเ่ขาเยย้หยัน เหยยีดหยาม 

เกลยีดชงั ดหูมิน่ ไมนั่บถอืกันในทอ้งถิน่นัน้ ๆ นีจั้ดเป็นชือ่ทีเ่ลว 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ปกฺุกสุ คนเทขยะ ในโยชนาวา่ “คนเทอจุจาระ” (ป ุวจฺุจต ิกรสี , ต  กสุต ิอปเนตตี ิปกฺุกโุส, ปปฺุผ  

   วจฺุจต ิกรสี , กสุมุ  วา, ต  ฉฑฺเฑตตี ิปปฺุผฉฑฺฑโก อจุจาระทา่นเรยีกวา่ “ปุ” ผูท้ีน่ าป ุคอือจุจาระนัน้ไปทิง้ 

   ชือ่วา่ ปกุกสุะ อจุจาระทา่นเรยีกวา่ ปุปผะ(ดอกไม)้ ผูท้ีข่นดอกไมค้อือจุจาระนัน้ทิง้ ชือ่วา่ ปปุผฉัฑฑกะ 

   (ปาจตฺิยาทโิยนา ๔ ม.) 

   ในทีน่ี ้ปกุกสุศัพทเ์ป็นไวพจนข์องปปุผฉัฑฑกศัพท ์(ปกฺุกสุชาตตี ิปปฺุผฉฑฺฑกชาต ิ- ว.ิอ. ๒/๑๕/๒๕๗) 

   จะแปลวา่ “คนเทอจุจาระ” ก็ได ้

๒ ชือ่ทัง้ ๕ นี ้คอื (๑) อวกัณณกะ (๒) ชวกัณณกะ (๓) ธนฏิฐกะ (๔) สวฏิฐกะ (๕) กลุวัฑฒกะ เป็นชือ่ 

   ของพวกทาสถอืเป็นชือ่ชัน้ต ่า เป็นชือ่ทีเ่ลว (ว.ิอ. ๒/๑๕/๒๕๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๒๐๒ } 



๒๐๓ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๑.มสุาวาทวรรค ๒.โอมสวาทสกิขาบท บทภาชนยี ์

ทีช่ ือ่วา่ ชือ่ทีด่ ีไดแ้ก ่ชือ่ทีเ่กีย่วกับพระพทุธ ทีเ่กีย่วกับพระธรรม ทีเ่กีย่วกับ 

พระสงฆ ์อกีอยา่งหนึง่ ชือ่ทีเ่ขาไมเ่ยย้หยัน ไมเ่หยยีดหยาม ไมเ่กลยีดชงั ไมด่หูมิน่ 

นับถอืกันในทอ้งถิน่นัน้ ๆ นีจั้ดเป็นชือ่ทีด่ ี

  ทีช่ ือ่วา่ ตระกลู ไดแ้ก ่ตระกลู ๒ อยา่ง คอื (๑) ตระกลูชัน้ต า่ (๒) ตระกลูชัน้สงู 

  ทีช่ ือ่วา่ ตระกลูช ัน้ต า่ ไดแ้ก ่ตระกลูโกสยิะ ตระกลูภารทวาชะ อกีอยา่งหนึง่ 

ตระกลูทีเ่ขาเยย้หยัน เหยยีดหยาม เกลยีดชงั ดหูมิน่ ไมนั่บถอืกันในทอ้งถิน่นัน้ ๆ 

นีจั้ดเป็นตระกลูชัน้ต า่ 

  ทีช่ ือ่วา่ ตระกลูช ัน้สงู ไดแ้ก ่ตระกลูโคตมะ ตระกลูโมคคลัลานะ ตระกลู 

กัจจายนะ ตระกลูวาเสฏฐะ อกีอยา่งหนึง่ ตระกลูทีเ่ขาไมเ่ยย้หยัน ไมเ่หยยีดหยาม 

ไมเ่กลยีดชงั ไมด่หูมิน่ นับถอืกันในทอ้งถิน่นัน้ ๆ นีจั้ดเป็นตระกลูชัน้สงู 

  ทีช่ ือ่วา่ หนา้ทีก่ารงาน ไดแ้ก ่หนา้ทีก่ารงาน ๒ อยา่ง คอื (๑) หนา้ทีก่ารงาน 

ชัน้ต า่ (๒) หนา้ทีก่ารงานชัน้สงู 

  ทีช่ ือ่วา่ หนา้ทีก่ารงานช ัน้ต า่ ไดแ้ก ่งานชา่งถากไม ้งานเทขยะ๑ อกีอยา่งหนึง่ 

การงานทีเ่ขาเยย้หยัน เหยยีดหยาม เกลยีดชงั ดหูมิน่ ไมนั่บถอืกันในทอ้งถิน่ 

นัน้ ๆ นีจั้ดเป็นการงานชัน้ต า่ 

  ทีช่ ือ่วา่ หนา้ทีก่ารงานช ัน้สงู ไดแ้ก ่ท านา คา้ขาย เลีย้งโค อกีอยา่งหนึง่ 

การงานทีเ่ขาไมเ่ยย้หยัน ไมเ่หยยีดหยาม ไมเ่กลยีดชงั ไมด่หูมิน่ นับถอืกันใน 

ทอ้งถิน่นัน้ ๆ นีจั้ดเป็นการงานชัน้สงู 

  ทีช่ ือ่วา่ ศลิปวทิยา ไดแ้ก ่ศลิปวทิยา ๒ อยา่ง คอื (๑) ศลิปวทิยาชัน้ต า่ 

(๒) ศลิปวทิยาชัน้สงู 

  ทีช่ ือ่วา่ ศลิปวทิยาช ัน้ต า่ ไดแ้ก ่วชิาชา่งจักสาน วชิาชา่งหมอ้ วชิาชา่งหกู 

วชิาชา่งหนัง วชิาชา่งกัลบก อกีอยา่งหนึง่ ศลิปวทิยาทีเ่ขาเยย้หยัน เหยยีดหยาม 

เกลยีดชงั ดหูมิน่ ไมนั่บถอืกันในทอ้งถิน่นัน้ ๆ นีจั้ดเป็นศลิปวทิยาชัน้ต า่ 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ปปฺุผฉฑฺฑกกมฺม  งานเทขยะ หรอืเทอจุจาระ (ดเูชงิอรรถ ขอ้ ๑๕ หนา้ ๒๐๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๒๐๓ } 



๒๐๔ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๑.มสุาวาทวรรค ๒.โอมสวาทสกิขาบท บทภาชนยี ์

  ทีช่ ือ่วา่ ศลิปวทิยาช ัน้สงู ไดแ้ก ่วชิานับ วชิาค านวณ วชิาเขยีน อกีอยา่งหนึง่ 

ศลิปวทิยาทีเ่ขาไมเ่ยย้หยัน ไมเ่หยยีดหยาม ไมเ่กลยีดชงั ไมด่หูมิน่ นับถอืกัน 

ในทอ้งถิน่นัน้ ๆ นีจั้ดเป็นศลิปวทิยาชัน้สงู 

  ความเจ็บไข ้ทกุชนดิจัดเป็นสิง่ทีเ่ลว สว่นโรคเบาหวาน๑ จัดเป็นโรคทีด่ ี

  ทีช่ ือ่วา่ รปูลกัษณ์ ไดแ้ก ่รปูลักษณ์ ๒ อยา่ง คอื (๑) รปูลักษณ์ทีเ่ลว 

(๒) รปูลักษณ์ทีด่ ี

  ทีช่ ือ่วา่ รปูลกัษณ์ทีเ่ลว คอื สงูเกนิไป เตีย้เกนิไป ด าเกนิไป ขาวเกนิไป นี้ 

จัดเป็นรปูลักษณ์ทีเ่ลว 

  ทีช่ ือ่วา่ รปูลกัษณ์ทีด่ ีคอื ไมส่งูนัก ไมเ่ตีย้นัก ไมด่ านัก ไมข่าวนัก นีจั้ด 

เป็นรปูลักษณ์ทีด่ ี

  กเิลส ทัง้ปวง ชือ่วา่เลว 

  อาบตั ิ(โทษทางพระวนัิย) ทกุอยา่งเป็นเรือ่งทีเ่ลว แตโ่สดาบัต ิ(การเขา้ถงึ 

กระแสธรรม) สมาบัต ิ(การเขา้ฌาน) เป็นเรือ่งทีด่ ี

  ทีช่ ือ่วา่ ค าดา่ ไดแ้ก ่ค าดา่ ๒ อยา่ง คอื (๑) ค าดา่หยาบ (๒) ค าดา่สภุาพ 

  ทีช่ ือ่วา่ ค าดา่หยาบ ไดแ้ก ่ค าดา่วา่ ทา่นเป็นอฐู ทา่นเป็นแพะ ทา่นเป็นโค 

ทา่นเป็นลา ทา่นเป็นสตัวด์รัิจฉาน ทา่นเป็นสตัวน์รก ทา่นไมม่สีคุต ิหวงัไดแ้ตท่คุต ิ

เทา่นัน้ ค าดา่ทีเ่กีย่วกับการรว่มประเวณี๒ หรอืค าดา่ทีเ่กีย่วกับอวยัวะของชายหญงิ 

นีจั้ดเป็นค าดา่หยาบ 

  ทีช่ ือ่วา่ ค าดา่สภุาพ ไดแ้ก ่ค าดา่วา่ ทา่นเป็นบัณฑติ ทา่นเป็นคนฉลาด 

ทา่นเป็นนักปราชญ ์ทา่นเป็นพหสูตู ทา่นเป็นธรรมกถกึ ทา่นไมม่ทีคุต ิหวงัได ้

แตส่คุตเิทา่นัน้ นีจั้ดเป็นค าดา่สภุาพ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 มธุเมโห อาพาโธ โรคเบาหวาน บางอาจารยว์า่โรคอว้น (ถลูกายสฺส ม สปูจโยต ิเอเก-วชริ.ฏกีา ๓๗๐) 

๒ ค าวา่ “การรว่มประเวณี” แปลมาจากค าวา่ ยกาเรน ภกาเรน (ยภ เมถเุน. มถินุสฺส ชนทฺวยสฺส อทิ  

   กมฺม  เมถนุ , ตสฺม ึเมถเุน ยภธาต ุวตฺตต ิยภ-ธาตใุชใ้นความหมายว่าเมถนุธรรม คอืดา่ดว้ยค าว่า 

   ยภ หมายถงึดา่ถงึเรือ่งของคน ๒ คน คอืชายกับหญงิมเีพศสัมพันธก์ัน (นตีธิาต ุ๑๖๙, วชริ. ฏกีา ๓๗๐, 

   สารตฺถ. ฏกีา ๓/๑๕/๔, วมิต.ิฏกีา ๒/๑๕/๓) 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๒๐๔ } 



๒๐๕ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๑.มสุาวาทวรรค ๒.โอมสวาทสกิขาบท บทภาชนยี ์

อปุสมับนักลา่วเสยีดสอีปุสมับนั 

๑. กลา่วเสยีดสดีว้ยชาตกิ าเนดิต า่ 

[๑๖] อปุสมับันตอ้งการจะดา่ ตอ้งการจะสบประมาท ตอ้งการจะท าให ้

อปุสมับันเกอ้เขนิ กลา่วกบัอปุสมับันชาตกิ าเนดิต า่ดว้ย(ค าบง่ถงึ)ชาตกิ าเนดิต า่ คอื 

กลา่วกับอปุสมับันผูเ้ป็นคนจัณฑาล กับอปุสมับันผูเ้ป็นคนจักสาน กับอปุสมับนัผู ้

เป็นนายพราน กับอปุสมับนัผูเ้ป็นชา่งรถ กับอปุสมับันผูเ้ป็นคนเทขยะวา่ “ทา่น 

เป็นคนจัณฑาล ทา่นเป็นคนจักสาน ทา่นเป็นนายพราน ทา่นเป็นชา่งรถ ทา่น 

เป็นคนเทขยะ” ตอ้งอาบัตปิาจติตยีท์กุ ๆ ค าพดู 

  อปุสมับันตอ้งการจะดา่ ตอ้งการจะสบประมาท ตอ้งการจะท าใหอ้ปุสมับัน 

เกอ้เขนิ กลา่วกับอปุสมับนัชาตกิ าเนดิสงูดว้ย(ค าบง่ถงึ)ชาตกิ าเนดิต า่ คอื กลา่ว 

กับอปุสมับันผูเ้ป็นกษัตรยิ ์กับอปุสมับันผูเ้ป็นพราหมณ์วา่ “ทา่นเป็นคนจัณฑาล 

ทา่นเป็นคนจักสาน ทา่นเป็นนายพราน ท่านเป็นชา่งรถ ทา่นเป็นคนเทขยะ” ตอ้ง 

อาบัตปิาจติตยีท์กุ ๆ ค าพดู 

กลา่วเสยีดสดีว้ยชาตกิ าเนดิสงู 

อปุสมับันตอ้งการจะดา่ ตอ้งการจะสบประมาท ตอ้งการจะท าใหอ้ปุสมับัน 

เกอ้เขนิ กลา่วกับอปุสมับนัชาตกิ าเนดิต า่ดว้ย(ค าบง่ถงึ)ชาตกิ าเนดิสงู คอื กลา่ว 

กับอปุสมับันผูเ้ป็นจัณฑาล กับอปุสมับันผูเ้ป็นคนจักสาน กับอปุสมับันผูเ้ป็น 

นายพราน กับอปุสมับันผูเ้ป็นชา่งรถ กับอปุสมับันผูเ้ป็นคนเทขยะวา่ “ทา่นกษัตรยิ ์

ทา่นพราหมณ์” ตอ้งอาบตัปิาจติตยีท์กุ ๆ ค าพดู 

  อปุสมับันตอ้งการจะดา่ ตอ้งการจะสบประมาท ตอ้งการจะท าใหอ้ปุสมับัน 

เกอ้เขนิ กลา่วกับอปุสมับนัชาตกิ าเนดิสงูดว้ย(ค าบง่ถงึ)ชาตกิ าเนดิสงู คอื กลา่วกับ 

อปุสมับันผูเ้ป็นกษัตรยิ ์กบัอปุสมับันผูเ้ป็นพราหมณ์วา่ “ทา่นกษัตรยิ ์ทา่น 

พราหมณ”์ ตอ้งอาบัตปิาจติตยีท์กุ ๆ ค าพดู 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๒๐๕ } 



๒๐๖ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๑.มสุาวาทวรรค ๒.โอมสวาทสกิขาบท บทภาชนยี ์

๒. กลา่วเสยีดสดีว้ยชือ่ทีเ่ลว 

[๑๗] อปุสมับันตอ้งการจะดา่ ตอ้งการจะสบประมาท ตอ้งการจะท าให ้

อปุสมับันเกอ้เขนิ กลา่วกบัอปุสมับันมชีือ่เลวดว้ยชือ่ทีเ่ลว คอื กลา่วกับอปุสมับัน 

ชือ่อวกัณณกะ กับอปุสมับันชือ่ชวกัณณกะ กับอปุสมับันชือ่ธนฏิฐกะ กับอปุสมับัน 

ชือ่สวฏิฐกะ กับอปุสมับันชือ่กลุวฑัฒกะวา่ “ทา่นอวกัณณกะ ทา่นชวกัณณกะ 

ทา่นธนฏิฐกะ ทา่นสวฏิฐกะ ทา่นกลุวฑัฒกะ” ตอ้งอาบัตปิาจติตยีท์กุ ๆ ค าพดู 

  อปุสมับันตอ้งการจะดา่ ตอ้งการจะสบประมาท ตอ้งการจะท าใหอ้ปุสมับัน 

เกอ้เขนิ กลา่วกับอปุสมับนัมชีือ่ทีด่ดีว้ยชือ่ทีเ่ลว คอื กลา่วกับอปุสมับันชือ่พทุธรักขติ 

กับอปุสมับันชือ่ธัมมรักขติ กับอปุสมับันชือ่สงัฆรักขติวา่ “ทา่นอวกัณณกะ ทา่น 

ชวกัณณกะ ทา่นธนฏิฐกะ ทา่นสวฏิฐกะ ทา่นกลุวฑัฒกะ” ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

ทกุ ๆ ค าพดู 

กลา่วเสยีดสดีว้ยชือ่ทีด่ ี

อปุสมับันตอ้งการจะดา่ ตอ้งการจะสบประมาท ตอ้งการจะท าใหอ้ปุสมับัน 

เกอ้เขนิ กลา่วกับอปุสมับนัมชีือ่ทีเ่ลวดว้ยชือ่ทีด่ ีคอื กลา่วกับอปุสมับันชือ่อวกัณณกะ 

กับอปุสมับันชือ่ชวกัณณกะ กับอปุสมับันชือ่ธนฏิฐกะ กับอปุสมับันชือ่สวฏิฐกะ 

กับอปุสมับันชือ่กลุวฑัฒกะวา่ “ทา่นพทุธรักขติ ทา่นธัมมรักขติ ทา่นสงัฆรักขติ” 

ตอ้งอาบัตปิาจติตยีท์กุ ๆ ค าพดู 

  อปุสมับันตอ้งการจะดา่ ตอ้งการจะสบประมาท ตอ้งการจะท าใหอ้ปุสมับัน 

เกอ้เขนิ กลา่วกับอปุสมับนัมชีือ่ทีด่ดีว้ยชือ่ทีด่ ีคอื กลา่วกับอปุสมับันชือ่พทุธรักขติ 

กับอปุสมับันชือ่ธัมมรักขติ กับอปุสมับันชือ่สงัฆรักขติวา่ “ทา่นพทุธรักขติ ทา่น 

ธัมมรักขติ ทา่นสงัฆรักขติ” ตอ้งอาบัตปิาจติตยีท์กุ ๆ ค าพูด 

๓. กลา่วเสยีดสดีว้ยตระกลูช ัน้ต า่ 

[๑๘] อปุสมับันตอ้งการจะดา่ ตอ้งการจะสบประมาท ตอ้งการจะท าให ้

อปุสมับันเกอ้เขนิ กลา่วกบัอปุสมับันผูม้ตีระกลูชัน้ต า่ดว้ย(ค าบง่ถงึ)ตระกลูชัน้ต า่ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๒๐๖ } 



๒๐๗ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๑.มสุาวาทวรรค ๒.โอมสวาทสกิขาบท บทภาชนยี ์

คอื กลา่วกับอปุสมับันตระกลูโกสยิะ กับอปุสมับันตระกลูภารทวาชะวา่ “ทา่นเป็น 

คนตระกลูโกสยิะ ทา่นเป็นคนตระกลูภารทวาชะ” ตอ้งอาบัตปิาจติตยีท์กุ ๆ ค าพดู 

  อปุสมับันตอ้งการจะดา่ ตอ้งการจะสบประมาท ตอ้งการจะท าใหอ้ปุสมับัน 

เกอ้เขนิ กลา่วกับอปุสมับนัตระกลูชัน้สงูดว้ย(ค าบง่ถงึ)ตระกลูชัน้ต า่ คอื กลา่วกับ 

อปุสมับันตระกลูโคตมะ กบัอปุสมับันตระกลูโมคคัลลานะ กับอปุสมับันตระกลู 

กัจจายนะ กับอปุสมับันตระกลูวาเสฏฐะวา่ “ทา่นเป็นคนตระกลูโกสยิะ ทา่นเป็นคน 

ตระกลูภารทวาชะ” ตอ้งอาบัตปิาจติตยีท์กุ ๆ ค าพดู 

กลา่วเสยีดสดีว้ยตระกลูช ัน้สงู 

อปุสมับันตอ้งการจะดา่ ตอ้งการจะสบประมาท ตอ้งการจะท าใหอ้ปุสมับัน 

เกอ้เขนิ กลา่วกับอปุสมับนัผูม้ตีระกลูชัน้ต า่ดว้ย(ค าบง่ถงึ)ตระกลูชัน้สงู คอื กลา่ว 

กับอปุสมับันตระกลูโกสยิะ กับอปุสมับันตระกลูภารทวาชะวา่ “ทา่นเป็นคนตระกลู 

โคตมะ ทา่นเป็นคนตระกลูโมคคลัลานะ ทา่นเป็นคนตระกลูกัจจายนะ ทา่นเป็นคน 

ตระกลูวาเสฏฐะ” ตอ้งอาบัตปิาจติตยีท์กุ ๆ ค าพดู 

  อปุสมับันตอ้งการจะดา่ ตอ้งการจะสบประมาท ตอ้งการจะท าใหอ้ปุสมับัน 

เกอ้เขนิ กลา่วกับอปุสมับนัผูม้ตีระกลูชัน้สงูดว้ย(ค าบง่ถงึ)ตระกลูชัน้สงู คอื กลา่ว 

กับอปุสมับันตระกลูโคตมะ กับอปุสมับันตระกลูโมคคัลลานะ กับอปุสมับันตระกลู 

กัจจายนะ กับอปุสมับันตระกลูวาเสฏฐะวา่ “ทา่นเป็นคนตระกลูโคตมะ ทา่นเป็นคน 

ตระกลูโมคคลัลานะ ทา่นเป็นคนตระกลูกัจจายนะ ทา่นเป็นคนตระกลูวาเสฏฐะ” 

ตอ้งอาบัตปิาจติตยีท์กุ ๆ ค าพดู 

๔. กลา่วเสยีดสดีว้ยหนา้ทีก่ารงานช ัน้ต า่ 

[๑๙] อปุสมับันตอ้งการจะดา่ ตอ้งการจะสบประมาท ตอ้งการจะท าให ้

อปุสมับันเกอ้เขนิ กลา่วกบัอปุสมับันมหีนา้ทีก่ารงานชัน้ต า่ดว้ย(ค าบง่ถงึ)หนา้ที ่

การงานชัน้ต า่ คอื กลา่วกับอปุสมับันผูเ้ป็นชา่งถากไม ้กับอปุสมับันผูเ้ป็นคนเทขยะ 

วา่ “ทา่นเป็นชา่งถากไม ้ทา่นเป็นคนเทขยะ” ตอ้งอาบัตปิาจติตยีท์กุ ๆ ค าพดู 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๒๐๗ } 



๒๐๘ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๑.มสุาวาทวรรค ๒.โอมสวาทสกิขาบท บทภาชนยี ์

อปุสมับันตอ้งการจะดา่ ตอ้งการจะสบประมาท ตอ้งการจะท าใหอ้ปุสมับัน 

เกอ้เขนิ กลา่วกับอปุสมับนัมหีนา้ทีก่ารงานชัน้สงูดว้ย(ค าบง่ถงึ)หนา้ทีก่ารงาน 

ชัน้ต า่ คอื กลา่วกับอปุสมับันผูเ้ป็นชาวนา กับอปุสมับันผูเ้ป็นพอ่คา้ กับอปุสมับัน 

ผูเ้ป็นคนเลีย้งโควา่ “ทา่นเป็นชา่งถากไม ้ทา่นเป็นคนเทขยะ” ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

ทกุ ๆ ค าพดู 

กลา่วเสยีดสดีว้ยหนา้ทีก่ารงานช ัน้สงู 

อปุสมับันตอ้งการจะดา่ ตอ้งการจะสบประมาท ตอ้งการจะท าใหอ้ปุสมับัน 

เกอ้เขนิ กลา่วกับอปุสมับนัมหีนา้ทีก่ารงานชัน้ต า่ดว้ย(ค าบง่ถงึ)หนา้ทีก่ารงานชัน้ 

สงู คอื กลา่วกับอปุสมับันผูเ้ป็นชา่งถากไม ้กับอปุสมับันผูเ้ป็นคนเทขยะวา่ “ทา่น 

เป็นชาวนา ทา่นเป็นพอ่คา้ ทา่นเป็นคนเลีย้งโค” ตอ้งอาบัตปิาจติตยีท์กุ ๆ ค าพดู 

  อปุสมับันตอ้งการจะดา่ ตอ้งการจะสบประมาท ตอ้งการจะท าใหอ้ปุสมับัน 

เกอ้เขนิ กลา่วกับอปุสมับนัมหีนา้ทีก่ารงานชัน้สงูดว้ย(ค าบง่ถงึ)หนา้ทีก่ารงานชัน้ 

สงู คอื กลา่วกับอปุสมับันผูเ้ป็นชาวนา กับอปุสมับันผูเ้ป็นพอ่คา้ กับอปุสมับันผู ้

เป็นคนเลีย้งโควา่ “ทา่นเป็นชาวนา ทา่นเป็นพอ่คา้ ทา่นเป็นคนเลีย้งโค” ตอ้งอาบัต ิ

ปาจติตยีท์กุ ๆ ค าพดู 

๕. กลา่วเสยีดสดีว้ยศลิปวทิยาช ัน้ต า่ 

[๒๐] อปุสมับันตอ้งการจะดา่ ตอ้งการจะสบประมาท ตอ้งการจะท าให ้

อปุสมับันเกอ้เขนิ กลา่วกบัอปุสมับันมศีลิปวทิยาชัน้ต า่ดว้ย(ค าบง่ถงึ)ศลิปวทิยาชัน้ 

ต า่ คอื กลา่วกับอปุสมับันผูเ้ป็นชา่งจักสาน กับอปุสมับันผูเ้ป็นชา่งหมอ้ กับ 

อปุสมับันผูเ้ป็นชา่งหกู กับอปุสมับันผูเ้ป็นชา่งหนัง กับอปุสมับันผูเ้ป็นชา่งกัลบกวา่ 

“ทา่นเป็นชา่งจักสาน ทา่นเป็นชา่งหมอ้ ทา่นเป็นชา่งหกู ทา่นเป็นชา่งหนัง ทา่นเป็น 

ชา่งกัลบก” ตอ้งอาบัตปิาจติตยีท์กุ ๆ ค าพดู 

  อปุสมับันตอ้งการจะดา่ ตอ้งการจะสบประมาท ตอ้งการจะท าใหอ้ปุสมับัน 

เกอ้เขนิ กลา่วกับอปุสมับนัมศีลิปวทิยาชัน้สงูดว้ย(ค าบง่ถงึ)ศลิปวทิยาชัน้ต า่ คอื 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๒๐๘ } 



๒๐๙ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๑.มสุาวาทวรรค ๒.โอมสวาทสกิขาบท บทภาชนยี ์

กลา่วกับอปุสมับันผูเ้ป็นชา่งนับ กับอปุสมับันผูเ้ป็นนักค านวณ กับอปุสมับันผูเ้ป็น 

นักเขยีนวา่ “ทา่นเป็นชา่งจักสาน ทา่นเป็นชา่งหมอ้ ทา่นเป็นชา่งหกู ทา่นเป็น 

ชา่งหนัง ทา่นเป็นชา่งกัลบก” ตอ้งอาบัตปิาจติตยีท์กุ ๆ ค าพดู 

กลา่วเสยีดสดีว้ยศลิปวทิยาช ัน้สงู 

อปุสมับันตอ้งการจะดา่ ตอ้งการจะสบประมาท ตอ้งการจะท าใหอ้ปุสมับัน 

เกอ้เขนิ กลา่วกับอปุสมับนัมศีลิปวทิยาชัน้ต า่ดว้ย(ค าบง่ถงึ)ศลิปวทิยาชัน้สงู คอื 

กลา่วกับอปุสมับันผูเ้ป็นชา่งจักสาน กับอปุสมับันผูเ้ป็นชา่งหมอ้ กับอปุสมับันผูเ้ป็น 

ชา่งหกู กับอปุสมับันผูเ้ป็นชา่งหนัง กับอปุสมับันผูเ้ป็นชา่งกัลบกวา่ “ทา่นเป็นชา่ง 

นับ ทา่นเป็นนักค านวณ ท่านเป็นนักเขยีน” ตอ้งอาบตัปิาจติตยีท์กุ ๆ ค าพดู 

  อปุสมับันตอ้งการจะดา่ ตอ้งการจะสบประมาทตอ้งการจะท าใหอ้ปุสมับันเกอ้เขนิ  

กลา่วกับอปุสมับันมศีลิปวทิยาชัน้สงูดว้ย(ค าบง่ถงึ)ศลิปวทิยาชัน้สงู คอื กลา่วกับ 

อปุสมับันผูเ้ป็นชา่งนับ กับอปุสมับันผูเ้ป็นนักค านวณ กับอปุสมับันผูเ้ป็นนักเขยีน 

วา่ “ทา่นเป็นชา่งนับ ทา่นเป็นนักค านวณ ทา่นเป็นนักเขยีน” ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

ทกุ ๆ ค าพดู 

๖. กลา่วเสยีดสดีว้ยความเจ็บไข ้

[๒๑] อปุสมับันตอ้งการจะดา่ ตอ้งการจะสบประมาท ตอ้งการจะท าให ้

อปุสมับันเกอ้เขนิ กลา่วกบัอปุสมับันผูเ้ป็นโรคทีเ่ลวดว้ย(ค าบง่ถงึ)โรคทีเ่ลว คอื 

กลา่วกับอปุสมับันผูเ้ป็นโรคเรือ้น กับอปุสมับันผูเ้ป็นโรคฝี กับอปุสมับันผูเ้ป็นโรค 

กลาก กับอปุสมับันผูเ้ป็นโรคมองครอ่ กับอปุสมับันผูเ้ป็นโรคลมบา้หมวูา่ “ทา่น 

เป็นโรคเรือ้น ทา่นเป็นโรคฝี ทา่นเป็นโรคกลาก ทา่นเป็นโรคมองครอ่ ทา่นเป็นโรค 

ลมบา้หม”ู ตอ้งอาบัตปิาจติตยีท์กุ ๆ ค าพดู 

  อปุสมับันตอ้งการจะดา่ ตอ้งการจะสบประมาท ตอ้งการจะท าใหอ้ปุสมับันเกอ้ 

เขนิ กลา่วกับอปุสมับันผูเ้ป็นโรคทีด่ดีว้ย(ค าบง่ถงึ)โรคทีเ่ลว คอื กลา่วกับอปุสมับัน 

ผูเ้ป็นโรคเบาหวานวา่ “ทา่นเป็นโรคเรือ้น ทา่นเป็นโรคฝี ทา่นเป็นโรคกลาก ทา่น 

เป็นโรคมองครอ่ ทา่นเป็นโรคลมบา้หม”ู ตอ้งอาบัตปิาจติตยีท์กุ ๆ ค าพดู 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๒๐๙ } 



๒๑๐ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๑.มสุาวาทวรรค ๒.โอมสวาทสกิขาบท บทภาชนยี ์

อปุสมับันตอ้งการจะดา่ ตอ้งการจะสบประมาท ตอ้งการจะท าใหอ้ปุสมับัน 

เกอ้เขนิ กลา่วกับอปุสมับนัผูเ้ป็นโรคทีเ่ลวดว้ย(ค าบง่ถงึ)โรคทีด่ ีคอื กลา่วกบั 

อปุสมับันผูเ้ป็นโรคเรือ้น กับอปุสมับันผูเ้ป็นโรคฝี กบัอปุสมับันผูเ้ป็นโรคกลาก 

กับอปุสมับันผูเ้ป็นโรคมองครอ่ กับอปุสมับันผูเ้ป็นโรคลมบา้หมวูา่ “ทา่นเป็นโรค 

เบาหวาน” ตอ้งอาบัตปิาจติตยีท์กุ ๆ ค าพดู 

  อปุสมับันตอ้งการจะดา่ ตอ้งการจะสบประมาท ตอ้งการจะท าใหอ้ปุสมับัน 

เกอ้เขนิ กลา่วกับอปุสมับนัผูเ้ป็นโรคทีด่ดีว้ย(ค าบง่ถงึ)โรคทีด่ ีคอื กลา่วกับ 

อปุสมับันผูเ้ป็นโรคเบาหวานวา่ “ทา่นเป็นโรคเบาหวาน” ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

ทกุ ๆ ค าพดู 

๗. กลา่วเสยีดสดีว้ยรปูลกัษณ์ทีเ่ลว 

[๒๒] อปุสมับันตอ้งการจะดา่ ตอ้งการจะสบประมาท ตอ้งการจะท าให ้

อปุสมับันเกอ้เขนิ กลา่วกบัอปุสมับันมรีปูลกัษณ์ทีเ่ลวดว้ย(ค าบง่ถงึ)รปูลักษณ์ทีเ่ลว 

คอื กลา่วกับอปุสมับันผูส้งูเกนิไป กับอปุสมับันผูเ้ตีย้เกนิไป กับอปุสมับันผูด้ าเกนิไป 

กับอปุสมับันผูข้าวเกนิไปวา่ “ทา่นเป็นคนสงูเกนิไป ทา่นเป็นคนเตีย้เกนิไป ทา่นเป็น 

คนด าเกนิไป ทา่นเป็นคนขาวเกนิไป” ตอ้งอาบัตปิาจติตยีท์กุ ๆ ค าพดู 

  อปุสมับันตอ้งการจะดา่ ตอ้งการจะสบประมาท ตอ้งการจะท าใหอ้ปุสมับัน 

เกอ้เขนิ กลา่วกับอปุสมับนัมรีปูลักษณ์ทีด่ดีว้ย(ค าบง่ถงึ)รปูลักษณ์ทีเ่ลว คอื กลา่ว 

กับอปุสมับันผูไ้มส่งูนัก กบัอปุสมับันผูไ้มเ่ตีย้นัก กบัอปุสมับันผูไ้มด่ านัก กับ 

อปุสมับันผูไ้มข่าวนักวา่ “ทา่นเป็นคนสงูเกนิไป ทา่นเป็นคนเตีย้เกนิไป ทา่นเป็นคน 

ด าเกนิไป ทา่นเป็นคนขาวเกนิไป” ตอ้งอาบัตปิาจติตยีท์กุ ๆ ค าพดู 

กลา่วเสยีดสดีว้ยรปูลกัษณ์ทีด่ ี

อปุสมับันตอ้งการจะดา่ ตอ้งการจะสบประมาท ตอ้งการจะท าใหอ้ปุสมับัน 

เกอ้เขนิ กลา่วกับอปุสมับนัมรีปูลักษณ์ทีเ่ลวดว้ย(ค าบง่ถงึ)รปูลักษณ์ทีด่ ีคอื กลา่ว 

กับอปุสมับันผูส้งูเกนิไป กบัอปุสมับันผูเ้ตีย้เกนิไป กบัอปุสมับันผูด้ าเกนิไป กบั 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๒๑๐ } 



๒๑๑ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๑.มสุาวาทวรรค ๒.โอมสวาทสกิขาบท บทภาชนยี ์

อปุสมับันผูข้าวเกนิไปวา่ “ทา่นเป็นคนไมส่งูนัก ทา่นเป็นคนไมเ่ตีย้นักทา่นเป็นคนไมด่ านัก  

ทา่นเป็นคนไมข่าวนัก” ตอ้งอาบัตปิาจติตยีท์กุ ๆ ค าพดู 

  อปุสมับันตอ้งการจะดา่ ตอ้งการจะสบประมาท ตอ้งการจะท าใหอ้ปุสมับัน 

เกอ้เขนิ กลา่วกับอปุสมับนัมรีปูลักษณ์ทีด่ดีว้ย(ค าบง่ถงึ)รปูลักษณ์ทีด่ ีคอื กลา่วกับ 

อปุสมับันผูไ้มส่งูเกนิไป กบัอปุสมับันผูไ้มเ่ตีย้เกนิไป กับอปุสมับันผูไ้มด่ าเกนิไป กับ 

อปุสมับันผูไ้มข่าวเกนิไปวา่ “ทา่นเป็นคนไมส่งูนัก ทา่นเป็นคนไมเ่ตีย้นัก ทา่นเป็น 

คนไมด่ านัก ทา่นเป็นคนไมข่าวนัก” ตอ้งอาบัตปิาจติตยีท์กุ ๆ ค าพดู 

๘. กลา่วเสยีดสดีว้ยกเิลส 

[๒๓] อปุสมับันตอ้งการจะดา่ ตอ้งการจะสบประมาท ตอ้งการจะท าให ้

อปุสมับันเกอ้เขนิ กลา่วกบัอปุสมับันผูม้กีเิลสทีเ่ลวดว้ย(ค าบง่ถงึ)กเิลสทีเ่ลว คอื 

กลา่วกับอปุสมับันผูถ้กูราคะกลุม้รมุ กับอปุสมับันผูถ้กูโทสะกลุม้รมุ กับอปุสมับันผู ้

ถกูโมหะกลุม้รมุวา่ “ทา่นเป็นผูถ้กูราคะกลุม้รมุ ทา่นเป็นผูถ้กูโทสะกลุม้รมุ ทา่น 

เป็นผูถ้กูโมหะกลุม้รมุ” ตอ้งอาบัตปิาจติตยีท์กุ ๆ ค าพดู 

  อปุสมับันตอ้งการจะดา่ ตอ้งการจะสบประมาท ตอ้งการจะท าใหอ้ปุสมับัน 

เกอ้เขนิ กลา่วกับอปุสมับนัผูม้ภีาวะไรก้เิลสดว้ย(ค าบง่ถงึ)กเิลสทีเ่ลว คอื กลา่วกับ 

อปุสมับันผูป้ราศจากราคะ กับอปุสมับันผูป้ราศจากโทสะ กับอปุสมับันผูป้ราศจาก 

โมหะวา่ “ทา่นเป็นผูถ้กูราคะกลุม้รมุ ทา่นเป็นผูถ้กูโทสะกลุม้รมุ ทา่นเป็นผูถ้กูโมหะ 

กลุม้รมุ” ตอ้งอาบัตปิาจติตยีท์กุ ๆ ค าพดู 

  อปุสมับันตอ้งการจะดา่ ตอ้งการจะสบประมาท ตอ้งการจะท าใหอ้ปุสมับัน 

เกอ้เขนิ กลา่วกับอปุสมับนัผูม้กีเิลสทีเ่ลวดว้ย(ค าบง่ถงึ)ภาวะไรก้เิลส คอื กลา่วกับ 

อปุสมับันผูถ้กูราคะกลุม้รมุ กับอปุสมับันผูถ้กูโทสะกลุม้รมุ กับอปุสมับันผูถ้กูโมหะ 

กลุม้รมุวา่ “ทา่นเป็นผูป้ราศจากราคะ ทา่นเป็นผูป้ราศจากโทสะ ทา่นเป็นผูป้ราศ 

จากโมหะ” ตอ้งอาบัตปิาจติตยีท์กุ ๆ ค าพดู 

  อปุสมับันตอ้งการจะดา่ ตอ้งการจะสบประมาท ตอ้งการจะท าใหอ้ปุสมับัน 

เกอ้เขนิ กลา่วกับอปุสมับนัผูม้ภีาวะไรก้เิลสดว้ย(ค าบง่ถงึ)ภาวะไรก้เิลส คอื กลา่ว 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๒๑๑ } 



๒๑๒ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๑.มสุาวาทวรรค ๒.โอมสวาทสกิขาบท บทภาชนยี ์

กับอปุสมับันผูป้ราศจากราคะ กับอปุสมับันผูป้ราศจากโทสะ กับอปุสมับันผู ้

ปราศจากโมหะวา่ “ทา่นเป็นผูป้ราศจากราคะ ทา่นเป็นผูป้ราศจากโทสะ ทา่นเป็น 

ผูป้ราศจากโมหะ” ตอ้งอาบัตปิาจติตยีท์กุ ๆ ค าพดู 

๙. กลา่วเสยีดสดีว้ยอาบตั ิ

[๒๔] อปุสมับันตอ้งการจะดา่ ตอ้งการจะสบประมาท ตอ้งการจะท าให ้

อปุสมับันเกอ้เขนิ กลา่วกบัอปุสมับันทีเ่ลวดว้ยเรือ่งทีเ่ลว คอื กลา่วกับอปุสมับันผู ้

ตอ้งอาบัตปิาราชกิ กับอปุสมับันผูต้อ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส กับอปุสมับันผูต้อ้งอาบัต ิ

ถลุลจัจัย กับอปุสมับันผูต้อ้งอาบัตปิาจติตยี ์กับอปุสมับันผูต้อ้งอาบัตปิาฏเิทสนยีะ 

กับอปุสมับันผูต้อ้งอาบัตทิกุกฏ กับอปุสมับันผูต้อ้งอาบัตทิพุภาสติวา่ “ทา่นตอ้ง 

อาบัตปิาราชกิ ทา่นตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส ทา่นตอ้งอาบัตถิลุลัจจัย ทา่นตอ้ง 

อาบัตปิาจติตยี ์ทา่นตอ้งอาบัตปิาฏเิทสนยีะ ทา่นตอ้งอาบัตทิกุกฏ ทา่นตอ้งอาบัต ิ

ทพุภาสติ” ตอ้งอาบัตปิาจติตยีท์กุ ๆ ค าพดู 

  อปุสมับันตอ้งการจะดา่ ตอ้งการจะสบประมาท ตอ้งการจะท าใหอ้ปุสมับัน 

เกอ้เขนิ กลา่วกับอปุสมับนัผูม้คีณุธรรมสงูดว้ยเรือ่งทีเ่ลว คอื กลา่วกับอปุสมับัน 

ผูเ้ป็นโสดาบันวา่ “ทา่นตอ้งอาบัตปิาราชกิ ฯลฯ ทา่นตอ้งอาบัตทิพุภาสติ” ตอ้ง 

อาบัตปิาจติตยีท์กุ ๆ ค าพดู 

  อปุสมับันตอ้งการจะดา่ ตอ้งการจะสบประมาท ตอ้งการจะท าใหอ้ปุสมับัน 

เกอ้เขนิ กลา่วกับอปุสมับนัทีเ่ลวดว้ย(ค าบง่ถงึ)คณุธรรมสงู คอื กลา่วกับอปุสมับัน 

ผูต้อ้งอาบัตปิาราชกิ ฯลฯ อปุสมับันผูต้อ้งอาบัตทิพุภาสติวา่ “ทา่นเป็นโสดาบัน” 

ตอ้งอาบัตปิาจติตยีท์กุ ๆ ค าพดู 

  อปุสมับันตอ้งการจะดา่ ตอ้งการจะสบประมาท ตอ้งการจะท าใหอ้ปุสมับัน 

เกอ้เขนิ กลา่วกับอปุสมับนัผูม้คีณุธรรมชัน้สงูดว้ย(ค าบง่ถงึ)คณุธรรมชัน้สงู คอื 

กลา่วกับอปุสมับันผูเ้ป็นโสดาบันวา่ “ทา่นเป็นโสดาบัน” ตอ้งอาบัตปิาจติตยีท์กุ ๆ 

ค าพดู 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๒๑๒ } 



๒๑๓ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๑.มสุาวาทวรรค ๒.โอมสวาทสกิขาบท บทภาชนยี ์

๑๐. กลา่วเสยีดสดีว้ยค าดา่หยาบ 

[๒๕] อปุสมับันตอ้งการจะดา่ ตอ้งการจะสบประมาท ตอ้งการจะท าให ้

อปุสมับันเกอ้เขนิ กลา่วกบัอปุสมับันมคีวามประพฤตเิลวดว้ยค าดา่ทีห่ยาบ คอื 

กลา่วกับอปุสมับันผูม้คีวามประพฤตดิังอฐู กับอปุสมับันผูม้คีวามประพฤตดิังแพะ 

กับอปุสมับันผูม้คีวามประพฤตดิังโค กับอปุสมับันผูม้คีวามประพฤตดิังลา กับ 

อปุสมับันผูม้คีวามประพฤตดิังสตัวด์รัิจฉาน กับอปุสมับันผูม้คีวามประพฤตดิังสตัว ์

นรกวา่ “ทา่นเป็นอฐู ทา่นเป็นแพะ ทา่นเป็นโค ทา่นเป็นลา ทา่นเป็นสตัวด์รัิจฉาน 

ทา่นเป็นสตัวน์รก ทา่นไมม่สีคุต ิหวงัไดเ้พยีงทคุตเิทา่นัน้” ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

ทกุ ๆ ค าพดู 

  อปุสมับันตอ้งการจะดา่ ตอ้งการจะสบประมาท ตอ้งการจะท าใหอ้ปุสมับัน 

เกอ้เขนิ กลา่วกับอปุสมับนัผูม้คีณุสมบัตชิัน้สงูดว้ยค าดา่ทีห่ยาบ คอื กลา่วกบั 

อปุสมับันผูเ้ป็นบัณฑติ กับอปุสมับันผูฉ้ลาด กับอปุสมับันผูเ้ป็นนักปราชญ ์กับ 

อปุสมับันผูเ้ป็นพหสูตู กับอปุสมับันผูเ้ป็นธรรมกถกึวา่ “ทา่นเป็นอฐู ทา่นเป็นแพะ 

ทา่นเป็นโค ทา่นเป็นลา ทา่นเป็นสตัวด์รัิจฉาน ทา่นเป็นสตัวน์รก ทา่นไมม่สีคุต ิ

หวงัไดเ้พยีงทคุตเิทา่นัน้” ตอ้งอาบัตปิาจติตยีท์กุ ๆ ค าพดู 

กลา่วเสยีดสปีระชดดว้ยค าดา่สภุาพ 

อปุสมับันตอ้งการจะดา่ ตอ้งการจะสบประมาท ตอ้งการจะท าใหอ้ปุสมับัน 

เกอ้เขนิ กลา่วกับอปุสมับนัผูม้คีวามประพฤตเิลวดว้ยค าดา่สภุาพ คอื กลา่วกบั 

อปุสมับันผูม้คีวามประพฤตดิังอฐู กับอปุสมับันผูม้คีวามประพฤตดิังแพะ กับ 

อปุสมับันผูม้คีวามประพฤตดิังโค กับอปุสมับันผูม้คีวามประพฤตดิังลา กับอปุสมับัน 

ผูม้คีวามประพฤตดิังสตัวด์รัิจฉาน กับอปุสมับันผูม้คีวามประพฤตดิังสตัวน์รกวา่ 

“ทา่นเป็นบัณฑติ ทา่นเป็นคนฉลาด ทา่นเป็นนักปราชญ ์ทา่นเป็นพหสูตู ทา่นเป็น 

ธรรมกถกึ ทา่นไมม่ทีคุต ิหวงัไดแ้ตส่คุตเิทา่นัน้” ตอ้งอาบัตปิาจติตยีท์กุ ๆ ค าพดู 

  อปุสมับันตอ้งการจะดา่ ตอ้งการจะสบประมาท ตอ้งการจะท าใหอ้ปุสมับัน 

เกอ้เขนิ กลา่วกับอปุสมับนัผูม้คีณุสมบัตสิงูดว้ยค าดา่สภุาพ คอื กลา่วกับอปุสมับัน 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๒๑๓ } 



๒๑๔ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๑.มสุาวาทวรรค ๒.โอมสวาทสกิขาบท บทภาชนยี ์

ผูเ้ป็นบัณฑติ กับอปุสมับนัผูฉ้ลาด กับอปุสมับันผูเ้ป็นนักปราชญ ์กับอปุสมับนัผู ้

เป็นพหสูตู กับอปุสมับันผูเ้ป็นธรรมกถกึวา่ “ทา่นเป็นบัณฑติ ทา่นเป็นคนฉลาด 

ทา่นเป็นนักปราชญ ์ทา่นเป็นพหสูตู ทา่นเป็นธรรมกถกึ ทา่นไมม่ทีคุต ิหวงัไดแ้ต่ 

สคุตเิทา่นัน้” ตอ้งอาบัตปิาจติตยีท์กุ ๆ ค าพดู 

๑. กลา่วเสยีดสดีว้ยชาตกิ าเนดิต า่ 

[๒๖] อปุสมับันตอ้งการจะดา่ ตอ้งการจะสบประมาท ตอ้งการจะท าให ้

อปุสมับันเกอ้เขนิ กลา่วอยา่งนีว้า่ “ในพระธรรมวนัิยนี ้มภีกิษุบางพวกเป็นคน 

จัณฑาล เป็นคนจักสาน เป็นนายพราน เป็นชา่งรถ เป็นคนเทขยะ” ตอ้งอาบัต ิ

ทกุกฏทกุ ๆ ค าพดู 

กลา่วเสยีดสดีว้ยชาตกิ าเนดิสงู 

อปุสมับันตอ้งการจะดา่ ตอ้งการจะสบประมาท ตอ้งการจะท าใหอ้ปุสมับัน 

เกอ้เขนิ กลา่วอยา่งนีว้า่ “ในพระธรรมวนัิยนี ้มภีกิษุบางพวกเป็นกษัตรยิ ์เป็น 

พราหมณ”์ ตอ้งอาบัตทิกุกฏทกุ ๆ ค าพดู 

๒. กลา่วเสยีดสดีว้ยชือ่ทีเ่ลว 

[๒๗] อปุสมับันตอ้งการจะดา่ ตอ้งการจะสบประมาท ตอ้งการจะท าให ้

อปุสมับันเกอ้เขนิ กลา่วอยา่งนีว้า่ “ในพระธรรมวนัิยนี ้มภีกิษุบางพวกชือ่อวกัณณกะ 

ชือ่ชวกัณณกะ ชือ่ธนฏิฐกะ ชือ่สวฏิฐกะ ชือ่กลุวฑัฒกะ” ตอ้งอาบัตทิกุกฏทกุ ๆ 

ค าพดู ฯลฯ 

กลา่วเสยีดสดีว้ยชือ่ทีด่ ี

กลา่วอยา่งนีว้า่ “ในพระธรรมวนัิยนี ้มภีกิษุบางพวกชือ่พทุธรักขติ ชือ่ธัมม 

รักขติ ชือ่สงัฆรักขติ” ตอ้งอาบัตทิกุกฏทกุ ๆ ค าพดู ฯลฯ 

๓. กลา่วเสยีดสดีว้ยตระกลูช ัน้ต า่ 

กลา่วอยา่งนีว้า่ “ในพระธรรมวนัิยนี ้มภีกิษุบางพวกตระกลูโกสยิะ ตระกลู 

ภารทวาชะ ฯลฯ” 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๒๑๔ } 



๒๑๕ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๑.มสุาวาทวรรค ๒.โอมสวาทสกิขาบท บทภาชนยี ์

กลา่วเสยีดสดีว้ยตระกลูช ัน้สงู 

กลา่วอยา่งนีว้า่ “ในพระธรรมวนัิยนี ้มภีกิษุบางพวกตระกลูโคตมะ ตระกลู 

โมคคัลลานะ ตระกลูกัจจายนะ ตระกลูวาเสฏฐะ ฯลฯ” 

๔. กลา่วเสยีดสดีว้ยหนา้ทีก่ารงานช ัน้ต า่ 

กลา่วอยา่งนีว้า่ “ในพระธรรมวนัิยนี ้มภีกิษุบางพวกเป็นชา่งถากไม ้เป็นคน 

เทขยะ ฯลฯ” 

กลา่วเสยีดสดีว้ยหนา้ทีก่ารงานช ัน้สงู 

กลา่วอยา่งนีว้า่ “ในพระธรรมวนัิยนี ้มภีกิษุบางพวกเป็นชาวนา เป็นพอ่คา้ 

เป็นคนเลีย้งโค ฯลฯ” 

๕. กลา่วเสยีดสดีว้ยศลิปวทิยาช ัน้ต า่ 

กลา่วอยา่งนีว้า่ “ในพระธรรมวนัิยนี ้มภีกิษุบางพวกเป็นชา่งจักสาน เป็นชา่ง 

หมอ้ เป็นชา่งหกู เป็นชา่งหนัง เป็นชา่งกัลบก ฯลฯ” 

กลา่วเสยีดสดีว้ยศลิปวทิยาช ัน้สงู 

กลา่วอยา่งนีว้า่ “ในพระธรรมวนัิยนี ้มภีกิษุบางพวกเป็นชา่งนับ เป็นนัก 

ค านวณ เป็นนักเขยีน ฯลฯ” 

๖. กลา่วเสยีดสดีว้ยความเจ็บไข ้

กลา่วอยา่งนีว้า่ “ในพระธรรมวนัิยนี ้มภีกิษุบางพวกเป็นโรคเรือ้น เป็นโรคฝี 

เป็นโรคกลาก เป็นโรคมองครอ่ เป็นโรคลมบา้หม ูฯลฯ” 

  กลา่วอยา่งนีว้า่ “ในพระธรรมวนัิยนี ้มภีกิษุบางพวกเป็นโรคเบาหวาน 

ฯลฯ” 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๒๑๕ } 



๒๑๖ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๑.มสุาวาทวรรค ๒.โอมสวาทสกิขาบท บทภาชนยี ์

๗. กลา่วเสยีดสดีว้ยรปูลกัษณ์ทีเ่ลว 

กลา่วอยา่งนีว้า่ “ในพระธรรมวนัิยนี ้มภีกิษุบางพวกเป็นคนสงูเกนิไป เป็นคน 

เตีย้เกนิไป เป็นคนด าเกนิไป เป็นคนขาวเกนิไป ฯลฯ” 

กลา่วเสยีดสดีว้ยรปูลกัษณ์ทีด่ ี

กลา่วอยา่งนีว้า่ “ในพระธรรมวนัิยนี ้มภีกิษุบางพวกเป็นคนไมส่งูนัก เป็นคน 

ไมเ่ตีย้นัก เป็นคนไมด่ านัก เป็นคนไมข่าวนัก ฯลฯ” 

๘. กลา่วเสยีดสดีว้ยกเิลส 

กลา่วอยา่งนีว้า่ “ในพระธรรมวนัิยนี ้มภีกิษุบางพวกถกูราคะกลุม้รมุ ถกู 

โทสะกลุม้รมุ ถกูโมหะกลุม้รมุ ฯลฯ” 

  กลา่วอยา่งนีว้า่ “ในพระธรรมวนัิยนี ้มภีกิษุบางพวกทีป่ราศจากราคะ ปราศ 

จากโทสะ ปราศจากโมหะ ฯลฯ” 

๙. กลา่วเสยีดสดีว้ยอาบตั ิ

กลา่วอยา่งนีว้า่ “ในพระธรรมวนัิยนี ้มภีกิษุบางพวกตอ้งอาบัตปิาราชกิ ฯลฯ 

ตอ้งอาบัตทิพุภาสติ ฯลฯ” 

  กลา่วอยา่งนีว้า่ “ในพระธรรมวนัิยนี ้มภีกิษุบางพวกเป็นโสดาบัน ฯลฯ” 

๑๐. กลา่วเสยีดสดีว้ยค าดา่ทีห่ยาบ 

กลา่วอยา่งนีว้า่ “ในพระธรรมวนัิยนี ้มภีกิษุบางพวกมคีวามประพฤตดิังอฐู 

มคีวามประพฤตดิังแพะ มคีวามประพฤตดิังโค มคีวามประพฤตดิังลา มคีวาม 

ประพฤตดิังสตัวด์รัิจฉาน มคีวามประพฤตดิังสตัวน์รก ภกิษุเหลา่นัน้ไมม่สีคุต ิหวงั 

ไดเ้พยีงทคุตเิทา่นัน้” ตอ้งอาบัตทิกุกฏทกุ ๆ ค าพดู 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๒๑๖ } 



๒๑๗ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๑.มสุาวาทวรรค ๒.โอมสวาทสกิขาบท บทภาชนยี ์

กลา่วเสยีดสดีว้ยค าดา่ทีส่ภุาพ 

[๒๘] อปุสมับันตอ้งการจะดา่ ตอ้งการจะสบประมาท ตอ้งการจะท าให ้

อปุสมับันเกอ้เขนิ กลา่วอยา่งนีว้า่ “ในพระธรรมวนัิยนี ้มภีกิษุบางพวก เป็นบัณฑติ 

เป็นคนฉลาด เป็นนักปราชญ ์เป็นพหสูตู เป็นธรรมกถกึ ภกิษุเหลา่นัน้ไมม่ทีคุต ิ

หวงัไดแ้ตส่คุตเิทา่นัน้” ตอ้งอาบัตทิกุกฏทกุ ๆ ค าพดู 

๑. กลา่วเสยีดสดีว้ยชาตกิ าเนดิต า่ 

[๒๙] อปุสมับันตอ้งการจะดา่ ตอ้งการจะสบประมาท ตอ้งการจะท าให ้

อปุสมับันเกอ้เขนิ กลา่วอยา่งนีว้า่ “ภกิษุพวกใดกันแน่เป็นคนจัณฑาล เป็นคน 

จักสาน เป็นนายพราน เป็นชา่งรถ เป็นคนเทขยะ” ตอ้งอาบัตทิกุกฏทกุ ๆ 

ค าพดู ฯลฯ๑ 

๑๐. กลา่วเสยีดสดีว้ยค าดา่ทีส่ภุาพ 

อปุสมับันตอ้งการจะดา่ ตอ้งการจะสบประมาท ตอ้งการจะท าใหอ้ปุสมับัน 

เกอ้เขนิ กลา่วอยา่งนีว้า่ “ภกิษุพวกใดกันแน่เป็นบัณฑติ เป็นคนฉลาด เป็นนัก 

ปราชญ ์เป็นพหสูตู เป็นธรรมกถกึ ภกิษุเหลา่นัน้ไมม่ทีคุต ิหวงัไดแ้ตส่คุตเิทา่นัน้” 

ตอ้งอาบัตทิกุกฏทกุ ๆ ค าพดู 

๑. กลา่วเสยีดสดีว้ยชาตกิ าเนดิต า่ 

[๓๐] อปุสมับันตอ้งการจะดา่ ตอ้งการจะสบประมาท ตอ้งการจะท าให ้

อปุสมับันเกอ้เขนิ กลา่วอยา่งนีว้า่ “พวกเราไมใ่ชค่นจัณฑาล คนจักสาน นายพราน 

ชา่งรถ คนเทขยะ ฯลฯ๑ 

๑๐. กลา่วเสยีดสดีว้ยค าดา่ทีส่ภุาพ 

“พวกเราไมใ่ชบ่ัณฑติ คนฉลาด นักปราชญ ์พหสูตู ธรรมกถกึ พวกเรา 

ไมม่ทีคุต ิหวงัไดแ้ตส่คุตเิทา่นัน้” ตอ้งอาบัตทิกุกฏทกุ ๆ ค าพดู 

 

เชงิอรรถ : 

๑ 
ดคูวามพสิดาร ขอ้ ๑๖-๒๕ หนา้ ๒๐๕-๒๑๔ 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๒๑๗ } 



๒๑๘ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๑.มสุาวาทวรรค ๒.โอมสวาทสกิขาบท บทภาชนยี ์

อปุสมับนักลา่วเสยีดสอีนปุสมับนั๑ 

๑. กลา่วเสยีดสดีว้ยชาตกิ าเนดิ 

[๓๑] อปุสมับันตอ้งการจะดา่ ตอ้งการจะสบประมาท ตอ้งการจะท าให ้

อนุปสมับันเกอ้เขนิ กลา่วกับอนุปสมับันชาตกิ าเนดิต า่ดว้ย(ค าบง่ถงึ)ชาตกิ าเนดิต า่ 

ฯลฯ กลา่วกับอนุปสมับันชาตกิ าเนดิสงูดว้ย(ค าบง่ถงึ)ชาตกิ าเนดิต า่ ฯลฯ กลา่วกับ 

อนุปสมับันชาตกิ าเนดิต า่ดว้ย(ค าบง่ถงึ)ชาตกิ าเนดิสงู ฯลฯ 

๑๐. กลา่วเสยีดสดีว้ยค าดา่ 

กลา่วกับอนุปสมับันผูม้คีณุสมบัตสิงูดว้ยค าดา่สภุาพ คอื กลา่วกับอนุปสมับนั 

ผูเ้ป็นบัณฑติ กับอนุปสมับันผูฉ้ลาด กับอนุปสมับันผูเ้ป็นนักปราชญ ์กับอนุปสมับัน 

ผูเ้ป็นพหสูตู กับอนุปสมับนัผูเ้ป็นธรรมกถกึวา่ “ทา่นเป็นบัณฑติ ทา่นเป็นคนฉลาด 

ทา่นเป็นนักปราชญ ์ทา่นเป็นพหสูตู ทา่นเป็นธรรมกถกึ ทา่นไมม่ทีคุต ิหวงัไดแ้ต ่

สคุตเิทา่นัน้” ตอ้งอาบัตทิกุกฏทกุ ๆ ค าพดู 

๑. กลา่วเสยีดสดีว้ยชาตกิ าเนดิต า่ 

อปุสมับันตอ้งการจะดา่ ตอ้งการจะสบประมาท ตอ้งการจะท าใหอ้นุปสมับัน 

เกอ้เขนิ กลา่วอยา่งนีว้า่ “ในพระธรรมวนัิยนี ้มอีนุปสมับันบางพวกเป็น คนจัณฑาล 

เป็นคนจักสาน เป็นนายพราน เป็นชา่งรถ เป็นคนเทขยะ ฯลฯ” 

๑๐. กลา่วเสยีดสดีว้ยค าดา่ 

“ในพระธรรมวนัิยนี ้มอีนุปสมับันบางพวกเป็นบัณฑติ เป็นคนฉลาด เป็น 

นักปราชญ ์เป็นพหสูตู เป็นธรรมกถกึ พวกเขาไมม่ทีคุต ิหวงัไดแ้ตส่คุตเิทา่นัน้” 

ตอ้งอาบัตทิกุกฏทกุ ๆ ค าพดู 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ อนปุสมับนัของภกิษ ุคอืผูม้ไิดอ้ปุสมบทเป็นภกิษุ ไดแ้ก ่ภกิษุณี สามเณร สามเณร ีสกิขมานา 

   คฤหัสถช์าย-หญงิ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๒๑๘ } 



๒๑๙ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๑.มสุาวาทวรรค ๒.โอมสวาทสกิขาบท บทภาชนยี ์

อปุสมับันตอ้งการจะดา่ ตอ้งการจะสบประมาท ตอ้งการจะท าใหอ้นุปสมับัน 

เกอ้เขนิ กลา่วอยา่งนีว้า่ “อนุปสมับันพวกใดกันแน่เป็นคนจัณฑาล เป็นคนจักสาน 

เป็นนายพราน เป็นชา่งรถ เป็นคนเทขยะ” ตอ้งอาบัตทิกุกฏทกุ ๆ ค าพดู ฯลฯ 

  “อนุปสมับันพวกใดกันแน่เป็นบัณฑติ เป็นคนฉลาด เป็นนักปราชญ ์เป็นพหสูตู 

เป็นธรรมกถกึ” ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ทกุ ๆ ค าพดู 

  อปุสมับันตอ้งการจะดา่ ตอ้งการจะสบประมาท ตอ้งการจะท าใหอ้นุปสมับัน 

เกอ้เขนิ กลา่วอยา่งนีว้า่ “พวกเราไมใ่ชค่นจัณฑาล คนจักสาน นายพราน ชา่งรถ 

คน เทขยะ ฯลฯ 

  พวกเราไมใ่ชบ่ัณฑติ คนฉลาด นักปราชญ ์พหสูตู ธรรมกถกึ พวกเราไมม่ ี

ทคุต ิหวงัไดแ้ตส่คุตเิทา่นัน้” ตอ้งอาบัตทิกุกฏทกุ ๆ ค าพดู 

๑. กลา่วเสยีดสดีว้ยชาตกิ าเนดิต า่ 

[๓๒] อปุสมับันไมต่อ้งการจะดา่ ไมต่อ้งการจะสบประมาท ไมต่อ้งการจะท า 

ใหอ้ปุสมับันเกอ้เขนิ แตต่อ้งการจะเลน่ กลา่วกับอปุสมับันชาตกิ าเนดิต า่ดว้ย 

(ค าบง่ถงึ)ชาตกิ าเนดิต า่ คอื กลา่วกับอปุสมับันผูเ้ป็นคนจัณฑาล กับอปุสมับนัผูเ้ป็น 

คนจักสาน กับอปุสมับันผูเ้ป็นนายพราน กับอปุสมับนัผูเ้ป็นชา่งรถ กับอปุสมับัน 

ผูเ้ป็นคนเทขยะวา่ “ทา่นเป็นคนจัณฑาล ทา่นเป็นคนจักสาน ทา่นเป็นนายพราน 

ทา่นเป็นชา่งรถ ทา่นเป็นคนเทขยะ” ตอ้งอาบัตทิพุภาสติทกุ ๆ ค าพดู 

  อปุสมับันไมต่อ้งการจะดา่ ไมต่อ้งการจะสบประมาท ไมต่อ้งการจะท าให ้

อปุสมับันเกอ้เขนิ แตต่อ้งการจะเลน่ กลา่วกับอปุสมับันชาตกิ าเนดิสงูดว้ย(ค าบง่ 

ถงึ)ชาตกิ าเนดิต า่ คอื กลา่วกับอปุสมับันชาตกิ าเนดิกษัตรยิ ์ชาตกิ าเนดิพราหมณ์วา่ 

“ทา่นเป็นคนจัณฑาล ทา่นเป็นคนจักสาน ทา่นเป็นนายพราน ทา่นเป็นชา่งรถ ทา่น 

เป็นคนเทขยะ” ตอ้งอาบัตทิพุภาสติทกุ ๆ ค าพดู 

กลา่วเสยีดสดีว้ยชาตกิ าเนดิสงู 

อปุสมับันไมต่อ้งการจะดา่ ไมต่อ้งการจะสบประมาท ไมต่อ้งการจะท าให ้

อปุสมับันเกอ้เขนิ แตต่อ้งการจะเลน่ กลา่วกับอปุสมับันชาตกิ าเนดิต า่ดว้ย(ค าบง่ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๒๑๙ } 



๒๒๐ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๑.มสุาวาทวรรค ๒.โอมสวาทสกิขาบท บทภาชนยี ์

ถงึ)ชาตกิ าเนดิสงู คอื กลา่วกับอปุสมับันผูเ้ป็นจัณฑาล กับอปุสมับันผูเ้ป็นคนจัก 

สาน กับอปุสมับันผูเ้ป็นนายพราน กับอปุสมับันผูเ้ป็นชา่งรถ กับอปุสมับันผูเ้ป็นคน 

เทขยะวา่ “ทา่นเป็นกษัตรยิ ์ทา่นเป็นพราหมณ์” ตอ้งอาบัตทิพุภาสติทกุ ๆ ค าพดู 

  อปุสมับันไมต่อ้งการจะดา่ ไมต่อ้งการจะสบประมาท ไมต่อ้งการจะท าให ้

อปุสมับันเกอ้เขนิ แตต่อ้งการจะเลน่ กลา่วกับอปุสมับันชาตกิ าเนดิสงูดว้ย(ค าบง่ถงึ) 

ชาตกิ าเนดิสงู คอื กลา่วกับอปุสมับันผูเ้ป็นกษัตรยิ ์กับอปุสมับันผูเ้ป็นพราหมณ์วา่ 

“ทา่นเป็นกษัตรยิ ์ทา่นเป็นพราหมณ์” ตอ้งอาบัตทิพุภาสติทกุ ๆ ค าพดู 

๒. กลา่วเสยีดสดีว้ยชือ่ 

อปุสมับันไมต่อ้งการจะดา่ ไมต่อ้งการจะสบประมาท ไมต่อ้งการจะท าให ้

อปุสมับันเกอ้เขนิ แตต่อ้งการจะเลน่ กลา่วกับอปุสมับันมชีือ่เลวดว้ยชือ่ทีเ่ลว ฯลฯ 

กลา่วกับอปุสมับันมชีือ่ดดีว้ยชือ่ทีเ่ลว ฯลฯ กลา่วกับอปุสมับันมชีือ่ทีเ่ลวดว้ยชือ่ทีด่ ี

ฯลฯ กลา่วกับอปุสมับันมชีือ่ดดีว้ยชือ่ทีด่ ีฯลฯ 

๑๐. กลา่วเสยีดสดีว้ยค าดา่ 

กลา่วกับอปุสมับันผูเ้ป็นบัณฑติ กับอปุสมับันผูฉ้ลาด กับอปุสมับันผูเ้ป็นนัก 

ปราชญ ์กับอปุสมับันผูเ้ป็นพหสูตู กับอปุสมับันผูเ้ป็นธรรมกถกึวา่ “ทา่นเป็น 

บัณฑติ ทา่นเป็นคนฉลาด ทา่นเป็นนักปราชญ ์ทา่นเป็นพหสูตู ทา่นเป็นธรรมกถกึ 

ทา่นไมม่ทีคุต ิหวงัไดแ้ตส่คุตเิทา่นัน้” ตอ้งอาบัตทิพุภาสติทกุ ๆ ค าพดู 

๑. กลา่วเสยีดสดีว้ยชาตกิ าเนดิต า่ 

[๓๓] อปุสมับันไมต่อ้งการจะดา่ ไมต่อ้งการจะสบประมาท ไมต่อ้งการจะท า 

ใหอ้ปุสมับันเกอ้เขนิ แตต่อ้งการจะเลน่ กลา่วอยา่งนีว้า่ “ในพระธรรมวนัิยนี ้ม ี

ภกิษุบางพวกเป็นคนจัณฑาล เป็นคนจักสาน เป็นนายพราน เป็นชา่งรถ เป็นคน 

เทขยะ” ฯลฯ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๒๒๐ } 



๒๒๑ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๑.มสุาวาทวรรค ๒.โอมสวาทสกิขาบท บทภาชนยี ์

๑๐. กลา่วเสยีดสดีว้ยค าดา่ 

“ในพระธรรมวนัิยนี ้มภีกิษุบางพวกเป็นบัณฑติ เป็นคนฉลาด เป็นนักปราชญ ์

เป็นพหสูตู เป็นธรรมกถกึ พวกเธอไมม่ทีคุต ิหวงัไดแ้ตส่คุตเิทา่นัน้” ตอ้งอาบัต ิ

ทพุภาสติทกุ ๆ ค าพดู 

๑. กลา่วเสยีดสดีว้ยชาตกิ าเนดิต า่ 

อปุสมับันไมต่อ้งการจะดา่ ไมต่อ้งการจะสบประมาท ไมต่อ้งการจะท าให ้

อปุสมับันเกอ้เขนิ แตต่อ้งการจะเลน่ กลา่วอยา่งนีว้า่ “ภกิษุพวกใดกันแน่เป็นคน 

จัณฑาล เป็นคนจักสาน เป็นนายพราน เป็นชา่งรถ เป็นคนเทขยะ” ฯลฯ 

๑๐. กลา่วเสยีดสดีว้ยค าดา่ 

“ภกิษุพวกใดกันแน่เป็นบัณฑติ เป็นคนฉลาด เป็นนักปราชญ ์เป็นพหสูตู เป็น 

ธรรมกถกึ” ตอ้งอาบัตทิพุภาสติทกุ ๆ ค าพดู 

๑. กลา่วเสยีดสดีว้ยชาตกิ าเนดิ 

อปุสมับันไมต่อ้งการจะดา่ ไมต่อ้งการจะสบประมาท ไมต่อ้งการจะท าให ้

อปุสมับันเกอ้เขนิ แตต่อ้งการจะเลน่ กลา่วอยา่งนีว้า่ “พวกเราไมใ่ชค่นจัณฑาล 

คนจักสาน นายพราน ชา่งรถ คนเทขยะ” ฯลฯ 

๑๐. กลา่วเสยีดสดีว้ยค าดา่ 

“พวกเราไมใ่ชบ่ัณฑติ คนฉลาด นักปราชญ ์พหสูตู ธรรมกถกึ พวกเรา 

ไมม่ทีคุต ิหวงัไดแ้ตส่คุตเิทา่นัน้” ตอ้งอาบัตทิพุภาสติทกุ ๆ ค าพดู 

อปุสมับนักลา่วเสยีดสอีนปุสมับนั 

๑. กลา่วเสยีดสดีว้ยชาตกิ าเนดิ 

[๓๔] อปุสมับันไมต่อ้งการจะดา่ ไมต่อ้งการจะสบประมาท ไมต่อ้งการจะ 

ท าใหอ้นุปสมับันเกอ้เขนิ แตต่อ้งการจะเลน่ กลา่วกบัอนุปสมับันชาตกิ าเนดิต า่ดว้ย 

(ค าบง่ถงึ)ชาตกิ าเนดิต า่ ฯลฯ กลา่วกับอนุปสมับันชาตกิ าเนดิสงูดว้ยชาตกิ าเนดิต า่ 

ฯลฯ กลา่วกับอนุปสมับันชาตกิ าเนดิต า่ดว้ยชาตกิ าเนดิสงู ฯลฯ กลา่วกับอนุปสมับัน 

ชาตกิ าเนดิสงูดว้ยชาตกิ าเนดิสงู ฯลฯ

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๒๒๑ } 



๒๒๒ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๑.มสุาวาทวรรค ๒.โอมสวาทสกิขาบท บทภาชนยี ์

๑๐. กลา่วเสยีดสดีว้ยค าดา่ 

กลา่วกับอนุปสมับันผูม้คีณุสมบัตสิงูดว้ยค าดา่สภุาพ คอื กลา่วกับอนุปสมับนั 

ผูเ้ป็นบัณฑติ กับอนุปสมับันผูเ้ป็นคนฉลาด กับอนุปสมับันผูเ้ป็นนักปราชญ ์กับ 

อนุปสมับันผูเ้ป็นพหสูตู กบัอนุปสมับันผูเ้ป็นธรรมกถกึวา่ “ทา่นเป็นบัณฑติ ท่าน 

เป็นคนฉลาด ทา่นเป็นนักปราชญ ์ท่านเป็นพหสูตู ทา่นเป็นธรรมกถกึ ทา่นไมม่ทีคุต ิ

หวงัไดแ้ตส่คุตเิทา่นัน้” ตอ้งอาบัตทิพุภาสติทกุ ๆ ค าพดู 

๑. กลา่วเสยีดสดีว้ยชาตกิ าเนดิ 

อปุสมับันไมต่อ้งการจะดา่ ไมต่อ้งการจะสบประมาท ไมต่อ้งการจะท าให ้

อนุปสมับันเกอ้เขนิ แตต่อ้งการจะเลน่ กลา่วอยา่งนีว้า่ “ในพระธรรมวนัิยนี ้ม ี

อนุปสมับันบางพวกเป็นคนจัณฑาล เป็นคนจักสาน เป็นนายพราน เป็นชา่งรถ 

เป็นคนเทขยะ” ฯลฯ 

๑๐. กลา่วเสยีดสดีว้ยค าดา่ 

“ในพระธรรมวนัิยนี ้มอีนุปสมับันบางพวกเป็นบัณฑติ เป็นคนฉลาด เป็นนัก 

ปราชญ ์เป็นพหสูตู เป็นธรรมกถกึ พวกเขาไมม่ทีคุต ิหวงัไดแ้ตส่คุตเิทา่นัน้” ตอ้ง 

อาบัตทิพุภาสติทกุ ๆ ค าพดู 

๑. กลา่วเสยีดสดีว้ยชาตกิ าเนดิ 

อปุสมับันไมต่อ้งการจะดา่ ไมต่อ้งการจะสบประมาท ไมต่อ้งการจะท าให ้

อนุปสมับันเกอ้เขนิ แตต่อ้งการจะเลน่ กลา่วอยา่งนีว้า่ “อนุปสมับันพวกใดกันแน่ 

เป็นคนจัณฑาล เป็นคนจักสาน เป็นนายพราน เป็นชา่งรถ เป็นคนเทขยะ” ฯลฯ 

๑๐. กลา่วเสยีดสดีว้ยค าดา่ 

“อนุปสมับันพวกใดกันแน่เป็นบัณฑติ เป็นคนฉลาด เป็นนักปราชญ ์เป็นพหสูตู 

เป็นธรรมกถกึ” ตอ้งอาบัตทิพุภาสติทกุ ๆ ค าพดู 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๒๒๒ } 



๒๒๓ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๑.มสุาวาทวรรค ๒.โอมสวาทสกิขาบท อนาปัตตวิาร 

๑. กลา่วเสยีดสดีว้ยชาตกิ าเนดิ 

อปุสมับันไมต่อ้งการจะดา่ ไมต่อ้งการจะสบประมาท ไมต่อ้งการจะท าให ้

อนุปสมับันเกอ้เขนิ แตต่อ้งการจะเลน่ กลา่วอยา่งนีว้า่ “พวกเราไมใ่ชค่นจัณฑาล 

คนจักสาน นายพราน ชา่งรถ คนเทขยะ” ฯลฯ 

๑๐. กลา่วเสยีดสดีว้ยค าดา่ 

“พวกเราไมใ่ชบ่ัณฑติ เป็นคนฉลาด เป็นนักปราชญ ์เป็นพหสูตู เป็นธรรมกถกึ 

พวกเราไมม่ทีคุต ิหวงัไดแ้ตส่คุตเิทา่นัน้” ตอ้งอาบัตทิพุภาสติทกุ ๆ ค าพดู 

อนาปตัตวิาร 

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

  [๓๕]  ๑. ภกิษุมุง่อรรถ 

   ๒. ภกิษุมุง่ธรรม 

   ๓. ภกิษุมุง่พร ่าสอน 

   ๔. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๕. ภกิษุผูม้จีติฟุ้งซา่น 

   ๖. ภกิษุผูก้ระสบักระสา่ยเพราะเวทนา 

   ๗. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

โอมสวาทสกิขาบทที ่๒ จบ 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๒๒๓ } 



๒๒๔ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๑.มสุาวาทวรรค ๓.เปสญุญสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

๑. มสุาวาทวรรค 

๓. เปสญุญสกิขาบท 

วา่ดว้ยการกลา่วสอ่เสยีด 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์

[๓๖] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีสมัยนัน้ พวกภกิษุฉัพพัคคยีไ์ปยแุหยพ่วก 

ภกิษุผูบ้าดหมางกัน ทะเลาะกัน ววิาทกัน คอืฟังเรือ่งขา้งนี้แลว้ไปบอกขา้งโนน้ 

เพือ่ท าลายขา้งนี ้ฟังเรือ่งขา้งโนน้แลว้มาบอกขา้งนี้เพือ่ท าลายขา้งโนน้ ดว้ยเหตุ 

นัน้ ความบาดหมางทีย่ังไมเ่กดิก็เกดิขึน้ และความบาดหมางทีเ่กดิขึน้แลว้ก็รนุแรง 

ยิง่ขึน้ 

  ภกิษุผูม้ักนอ้ยสนัโดษ ฯลฯ จงึพากันต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉน 

พวกภกิษุฉัพพัคคยีจ์งึไปยแุหยพ่วกภกิษุผูบ้าดหมางกัน ทะเลาะกัน ววิาทกัน คอืฟัง 

เรือ่งขา้งนีแ้ลว้ไปบอกขา้งโนน้เพือ่ท าลายขา้งนี ้ฟังเรือ่งขา้งโนน้แลว้มาบอกขา้งนี้ 

เพือ่ท าลายขา้งโนน้ ดว้ยเหตนัุน้ ความบาดหมางทีย่ังไมเ่กดิก็เกดิขึน้ และความ 

บาดหมางทีเ่กดิขึน้แลว้ก็รนุแรงยิง่ขึน้” ครัน้ภกิษุเหลา่นัน้ต าหนพิวกภกิษุฉัพพัคคยี ์

โดยประการตา่ง ๆ แลว้จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

ทรงประชุมสงฆบ์ญัญตัสิกิขาบท 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุทรง 

สอบถามพวกภกิษุฉัพพัคคยีว์า่ “ภกิษุทัง้หลาย ทราบวา่ พวกเธอไปยแุหยพ่วก 

ภกิษุผูบ้าดหมางกัน ทะเลาะกัน ววิาทกัน คอืฟังเรือ่งขา้งนี้แลว้ไปบอกขา้งโนน้เพือ่ 

ท าลายขา้งนี้ ฟังเรือ่งขา้งโนน้แลว้มาบอกขา้งนีเ้พือ่ท าลายขา้งโนน้ ดว้ยเหตนัุน้ 

ความบาดหมางทีย่ังไมเ่กดิก็เกดิขึน้ และความบาดหมางทีเ่กดิขึน้แลว้ก็รนุแรงยิง่ขึน้ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๒๒๔ } 



๒๒๕ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๑.มสุาวาทวรรค ๓.เปสญุญสกิขาบท บทภาชนยี ์

จรงิหรอื” พวกภกิษุฉัพพัคคยีท์ลูรับวา่ “จรงิ พระพทุธเจา้ขา้” พระผูม้พีระภาคพทุธ 

เจา้ทรงต าหนวิา่ “ฯลฯ โมฆบรุษุทัง้หลาย ไฉนพวกเธอจงึไปยแุหยพ่วกภกิษุผู ้

บาดหมางกัน ทะเลาะกัน ววิาทกัน คอืฟังเรือ่งขา้งนี้แลว้ไปบอกขา้งโนน้เพือ่ท าลาย 

ขา้งนี ้ฟังเรือ่งขา้งโนน้แลว้มาบอกขา้งนีเ้พือ่ท าลายขา้งโนน้ ดว้ยเหตนัุน้ ความ 

บาดหมางทีย่ังไมเ่กดิก็เกดิขึน้ และความบาดหมางทีเ่กดิขึน้แลว้ก็รนุแรงยิง่ขึน้ 

โมฆบรุษุทัง้หลาย การกระท าอยา่งนี ้มไิดท้ าคนทีย่ังไมเ่ลือ่มใสใหเ้ลือ่มใส หรอืท า 

คนทีเ่ลือ่มใสอยูแ่ลว้ใหเ้ลือ่มใสยิง่ขึน้ไดเ้ลย ฯลฯ” แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยก 

สกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

พระบญัญตั ิ

[๓๗] ภกิษุตอ้งอาบตัปิาจติตยี ์เพราะสอ่เสยีดภกิษุ 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

[๓๘] ทีช่ ือ่วา่ สอ่เสยีด ไดแ้ก ่ค าสอ่สยีดดว้ยอาการ ๒ อยา่ง คอื (๑) ตอ้ง 

การใหผู้อ้ ืน่ชอบตน (๒) ตอ้งการใหผู้อ้ ืน่แตกกัน 

  ภกิษุกลา่วสอ่เสยีดดว้ยอาการ ๑๐ อยา่ง คอื (๑) ชาตกิ าเนดิบา้ง (๒) ชือ่บา้ง 

(๓) ตระกลูบา้ง (๔) หนา้ทีก่ารงานบา้ง (๕) ศลิปวทิยาบา้ง (๖) ความเจ็บไขบ้า้ง 

(๗) รปูลักษณ์บา้ง (๘) กเิลสบา้ง (๙) อาบัตบิา้ง (๑๐) ค าดา่บา้ง 

บทภาชนยี ์

ทีช่ ือ่วา่ ชาตกิ าเนดิ ไดแ้ก ่ชาตกิ าเนดิ ๒ อยา่ง คอื (๑) ชาตกิ าเนดิต า่ 

(๒) ชาตกิ าเนดิสงู 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๒๒๕ } 



๒๒๖ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๑.มสุาวาทวรรค ๓.เปสญุญสกิขาบท บทภาชนยี ์

ทีช่ ือ่วา่ ชาตกิ าเนดิต า่ ไดแ้ก ่ชาตกิ าเนดิคนจัณฑาล ชาตกิ าเนดิคนจักสาน 

ชาตกิ าเนดินายพราน ชาตกิ าเนดิชา่งรถ ชาตกิ าเนดิคนเทขยะ๑ นีจั้ดเป็นชาต ิ

ก าเนดิต า่ 

  ทีช่ ือ่วา่ ชาตกิ าเนดิสงู ไดแ้ก ่ชาตกิ าเนดิกษัตรยิ ์ชาตกิ าเนดิพราหมณ์ นีจั้ด 

เป็นชาตกิ าเนดิสงู ฯลฯ๒ 

  ทีช่ ือ่วา่ ค าดา่ ไดแ้ก ่ค าดา่ ๒ อยา่ง คอื (๑) ค าดา่หยาบ (๒) ค าดา่สภุาพ 

  ทีช่ ือ่วา่ ค าดา่หยาบ ไดแ้ก ่ค าดา่วา่ ทา่นเป็นอฐู ทา่นเป็นแพะ ทา่นเป็นโค 

ทา่นเป็นลา ทา่นเป็นสตัวด์รัิจฉาน ทา่นเป็นสตัวน์รก ทา่นไมม่สีคุต ิหวงัไดแ้ตท่คุต ิ

เทา่นัน้ ค าดา่ทีเ่กีย่วกับการรว่มประเวณี หรอืค าดา่ทีเ่กีย่วกับอวยัวะของชายหญงิ 

นีจั้ดเป็นค าดา่หยาบ 

  ทีช่ ือ่วา่ ค าดา่สภุาพ ไดแ้ก ่ค าดา่วา่ ทา่นเป็นบัณฑติ ทา่นเป็นคนฉลาด 

ทา่นเป็นนักปราชญ ์ทา่นเป็นพหสูตู ทา่นเป็นธรรมกถกึ ทา่นไมม่ทีคุต ิหวงัไดแ้ต่ 

สคุตเิทา่นัน้ นีจั้ดเป็นค าดา่สภุาพ 

อปุสมับนักลา่วสอ่เสยีดอปุสมับนั 

๑. กลา่วสอ่เสยีดดว้ยชาตกิ าเนดิต า่ 

[๓๙] อปุสมับันฟังค าของอปุสมับัน แลว้ไปกลา่วยแุหยอ่ปุสมับันวา่ “ภกิษุ 

ชือ่นีก้ลา่วถงึทา่นวา่ คนจัณฑาล คนจักสาน นายพราน ชา่งรถ คนเทขยะ” ตอ้ง 

อาบัตปิาจติตยีท์กุ ๆ ค าพดู 

กลา่วสอ่เสยีดดว้ยชาตกิ าเนดิสงู 

อปุสมับันฟังค าของอปุสมับัน แลว้ไปกลา่วยแุหยอ่ปุสมับันวา่ ภกิษุชือ่นีก้ลา่ว 

ถงึทา่นวา่ “ทา่นกษัตรยิ ์ทา่นพราหมณ์” ตอ้งอาบตัปิาจติตยีท์กุ ๆ ค าพดู 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 คนเทขยะ หรอืคนเทอจุจาระ ดเูชงิอรรถ ขอ้ ๑๕ หนา้ ๒๐๒ 

๒ ดคูวามพสิดาร ขอ้ ๑๕ หนา้ ๒๐๒-๒๐๔ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๒๒๖ } 



๒๒๗ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๑.มสุาวาทวรรค ๓.เปสญุญสกิขาบท บทภาชนยี ์

๒. กลา่วสอ่เสยีดดว้ยชือ่ทีเ่ลว 

อปุสมับันฟังค าของอปุสมับัน แลว้ไปกลา่วยแุหยอ่ปุสมับันวา่ “ภกิษุชือ่นี ้

กลา่วถงึทา่นวา่ ทา่นอวกัณณกะ ทา่นชวกัณณกะ ทา่นธนฏิฐกะ ทา่นสวฏิฐกะ 

ทา่นกลุวฑัฒกะ” ตอ้งอาบัตปิาจติตยีท์กุ ๆ ค าพดู 

กลา่วสอ่เสยีดดว้ยชือ่ทีด่ ี

อปุสมับันฟังค าของอปุสมับัน แลว้ไปกลา่วยแุหยอ่ปุสมับันวา่ “ภกิษุชือ่นี ้

กลา่วถงึทา่นวา่ ทา่นพทุธรักขติ ทา่นธัมมรักขติ ทา่นสงัฆรักขติ” ตอ้งอาบัต ิ

ปาจติตยีท์กุ ๆ ค าพดู 

๓. กลา่วสอ่เสยีดดว้ยตระกลูช ัน้ต า่ 

อปุสมับันฟังค าของอปุสมับัน แลว้ไปกลา่วยแุหยอ่ปุสมับันวา่ “ภกิษุชือ่นี ้

กลา่วถงึทา่นวา่ ทา่นเป็นคนตระกลูโกสยิะ ทา่นเป็นคนตระกลูภารทวาชะ” ตอ้ง 

อาบัตปิาจติตยีท์กุ ๆ ค าพดู 

กลา่วสอ่เสยีดดว้ยตระกลูช ัน้สงู 

อปุสมับันฟังค าของอปุสมับัน แลว้ไปกลา่วยแุหยอ่ปุสมับันวา่ “ภกิษุชือ่นี ้

กลา่วถงึทา่นวา่ ทา่นเป็นคนตระกลูโคตมะ ทา่นเป็นคนตระกลูโมคคลัลานะ ทา่น 

เป็นคนตระกลูกัจจายนะ ทา่นเป็นคนตระกลูวาเสฏฐะ” ตอ้งอาบัตปิาจติตยีท์กุ ๆ 

ค าพดู 

๔. กลา่วสอ่เสยีดดว้ยหนา้ทีก่ารงานช ัน้ต า่ 

อปุสมับันฟังค าของอปุสมับัน แลว้ไปกลา่วยแุหยอ่ปุสมับันวา่ “ภกิษุชือ่นี ้

กลา่วถงึทา่นวา่ ทา่นเป็นชา่งถากไม ้ทา่นเป็นคนเทขยะ” ตอ้งอาบัตปิาจติตยีท์กุ ๆ 

ค าพดู 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๒๒๗ } 



๒๒๘ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๑.มสุาวาทวรรค ๓.เปสญุญสกิขาบท บทภาชนยี ์

กลา่วสอ่เสยีดดว้ยหนา้ทีก่ารงานช ัน้สงู 

อปุสมับันฟังค าของอปุสมับัน แลว้ไปกลา่วยแุหยอ่ปุสมับันวา่ “ภกิษุชือ่นี ้

กลา่วถงึทา่นวา่ ทา่นเป็นชาวนา ทา่นเป็นพอ่คา้ ทา่นเป็นคนเลีย้งโค” ตอ้งอาบัต ิ

ปาจติตยีท์กุ ๆ ค าพดู 

๕. กลา่วสอ่เสยีดดว้ยศลิปวทิยาช ัน้ต า่ 

อปุสมับันฟังค าของอปุสมับัน แลว้ไปกลา่วยแุหยอ่ปุสมับันวา่ “ภกิษุชือ่นี ้

กลา่วถงึทา่นวา่ ทา่นเป็นชา่งจักสาน ทา่นเป็นชา่งหมอ้ ทา่นเป็นชา่งหกู ทา่นเป็น 

ชา่งหนัง ทา่นเป็นชา่งกัลบก” ตอ้งอาบัตปิาจติตยีท์กุ ๆ ค าพดู 

กลา่วสอ่เสยีดดว้ยศลิปวทิยาช ัน้สงู 

อปุสมับันฟังค าของอปุสมับัน แลว้ไปกลา่วยแุหยอ่ปุสมับันวา่ “ภกิษุชือ่นี ้

กลา่วถงึทา่นวา่ ทา่นเป็นชา่งนับ ทา่นเป็นนักค านวณ ทา่นเป็นนักเขยีน” ตอ้งอาบัต ิ

ปาจติตยีท์กุ ๆ ค าพดู 

๖. กลา่วสอ่เสยีดดว้ยความเจ็บไข ้

[๔๐] อปุสมับันฟังค าของอปุสมับัน แลว้ไปกลา่วยแุหยอ่ปุสมับันวา่ “ภกิษุ 

ชือ่นีก้ลา่วถงึทา่นวา่ ทา่นเป็นโรคเรือ้น ทา่นเป็นโรคฝี ทา่นเป็นโรคกลาก ทา่นเป็น 

โรคมองครอ่ ทา่นเป็นโรคลมบา้หม”ู ตอ้งอาบัตปิาจติตยีท์กุ ๆ ค าพดู 

  อปุสมับันฟังค าของอปุสมับัน แลว้ไปกลา่วยแุหยอ่ปุสมับันวา่ “ภกิษุชือ่นี ้

กลา่วถงึทา่นวา่ ทา่นเป็นโรคเบาหวาน” ตอ้งอาบัตปิาจติตยีท์กุ ๆ ค าพดู 

๗. กลา่วสอ่เสยีดดว้ยรปูลกัษณ์ทีเ่ลว 

อปุสมับันฟังค าของอปุสมับัน แลว้ไปกลา่วยแุหยอ่ปุสมับันวา่ “ภกิษุชือ่นี ้

กลา่วถงึทา่นวา่ ทา่นเป็นคนสงูเกนิไป ทา่นเป็นคนเตีย้เกนิไป ทา่นเป็นคนด าเกนิไป 

ทา่นเป็นคนขาวเกนิไป” ตอ้งอาบัตปิาจติตยีท์กุ ๆ ค าพดู 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๒๒๘ } 



๒๒๙ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๑.มสุาวาทวรรค ๓.เปสญุญสกิขาบท บทภาชนยี ์

กลา่วสอ่เสยีดดว้ยรปูลกัษณ์ทีด่ ี

อปุสมับันฟังค าของอปุสมับัน แลว้ไปกลา่วยแุหยอ่ปุสมับันวา่ “ภกิษุชือ่นี ้

กลา่วถงึทา่นวา่ ทา่นเป็นคนไมส่งูนัก ทา่นเป็นคนไมเ่ตีย้นัก ทา่นเป็นคนไมด่ านัก 

ทา่นเป็นคนไมข่าวนัก” ตอ้งอาบัตปิาจติตยีท์กุ ๆ ค าพดู 

๘. กลา่วสอ่เสยีดดว้ยกเิลส 

อปุสมับันฟังค าของอปุสมับัน แลว้ไปกลา่วยแุหยอ่ปุสมับันวา่ “ภกิษุชือ่นี ้

กลา่วถงึทา่นวา่ ทา่นเป็นผูถ้กูราคะกลุม้รมุ ทา่นเป็นผูถ้กูโทสะกลุม้รมุ ทา่นเป็นผูถ้กู 

โมหะกลุม้รมุ” ตอ้งอาบัตปิาจติตยีท์กุ ๆ ค าพดู 

  อปุสมับันฟังค าของอปุสมับัน แลว้ไปกลา่วยแุหยอ่ปุสมับันวา่ “ภกิษุชือ่นี ้

กลา่วถงึทา่นวา่ ทา่นเป็นผูป้ราศจากราคะ ทา่นเป็นผูป้ราศจากโทสะ ทา่นเป็น 

ผูป้ราศจากโมหะ” ตอ้งอาบัตปิาจติตยีท์กุ ๆ ค าพดู 

๙. กลา่วสอ่เสยีดดว้ยอาบตั ิ

อปุสมับันฟังค าของอปุสมับัน แลว้ไปกลา่วยแุหยอ่ปุสมับันวา่ “ภกิษุชือ่นี ้

กลา่วถงึทา่นวา่ ทา่นตอ้งอาบัตปิาราชกิ ทา่นตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสส ทา่นตอ้งอาบัต ิ

ถลุลจัจัย ทา่นตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์ทา่นตอ้งอาบัตปิาฏเิทสนยีะ ทา่นตอ้งอาบัต ิ

ทกุกฏ ทา่นตอ้งอาบัตทิพุภาสติ” ตอ้งอาบัตปิาจติตยีท์กุ ๆ ค าพดู 

  อปุสมับันฟังค าของอปุสมับัน แลว้ไปกลา่วยแุหยอ่ปุสมับันวา่ “ภกิษุชือ่นี ้

กลา่วถงึทา่นวา่ ทา่นเป็นโสดาบัน” ตอ้งอาบัตปิาจติตยีท์กุ ๆ ค าพดู 

๑๐. กลา่วสอ่เสยีดดว้ยค าดา่หยาบ 

อปุสมับันฟังค าของอปุสมับัน แลว้ไปกลา่วยแุหยอ่ปุสมับันวา่ “ภกิษุชือ่นี ้

กลา่วถงึทา่นวา่ ทา่นเป็นอฐู ทา่นเป็นแพะ ทา่นเป็นโค ทา่นเป็นลา ทา่นเป็น 

สตัวด์รัิจฉาน ทา่นเป็นสตัวน์รก ทา่นไมม่สีคุต ิหวงัไดแ้ตท่คุตเิทา่นัน้” ตอ้งอาบัต ิ

ปาจติตยีท์กุ ๆ ค าพดู 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๒๒๙ } 



๒๓๐ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๑.มสุาวาทวรรค ๓.เปสญุญสกิขาบท บทภาชนยี ์

กลา่วสอ่เสยีดดว้ยค าดา่สภุาพ 

อปุสมับันฟังค าของอปุสมับัน แลว้ไปกลา่วยแุหยอ่ปุสมับันวา่ “ภกิษุชือ่นี ้

กลา่วถงึทา่นวา่ ทา่นเป็นบัณฑติ ทา่นเป็นคนฉลาด ทา่นเป็นนักปราชญ ์ทา่นเป็น 

พหสูตู ทา่นเป็นธรรมกถกึ ทา่นไมม่ทีคุต ิหวงัไดแ้ตส่คุตเิทา่นัน้” ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

ทกุ ๆ ค าพดู 

๑. กลา่วสอ่เสยีดดว้ยชาตกิ าเนดิช ัน้ต า่ 

[๔๑] อปุสมับันฟังค าของอปุสมับัน แลว้ไปกลา่วยแุหยอ่ปุสมับันวา่ “ภกิษุ 

ชือ่นีก้ลา่ววา่ ในพระธรรมวนัิย มภีกิษุบางพวกเป็นคนจัณฑาล เป็นคนจักสาน 

เป็นนายพราน เป็นชา่งรถ เป็นคนเทขยะ ภกิษุนัน้ไมก่ลา่วถงึคนอืน่แตก่ลา่วถงึ 

ทา่น” ตอ้งอาบัตทิกุกฏทกุ ๆ ค าพดู 

กลา่วสอ่เสยีดดว้ยชาตกิ าเนดิช ัน้สงู 

อปุสมับันฟังค าของอปุสมับัน แลว้ไปกลา่วยแุหยอ่ปุสมับันวา่ “ภกิษุชือ่นี ้

กลา่ววา่ ในพระธรรมวนัิย มภีกิษุบางพวกเป็นกษัตรยิ ์เป็นพราหมณ์ ภกิษุนัน้ไม่ 

กลา่วถงึคนอืน่แตก่ลา่วถงึทา่น” ตอ้งอาบัตทิกุกฏทกุ ๆ ค าพดู ฯลฯ๑ 

๑๐. กลา่วสอ่เสยีดดว้ยค าดา่สภุาพ 

อปุสมับันฟังค าของอปุสมับัน แลว้ไปกลา่วยแุหยอ่ปุสมับันวา่ “ภกิษุชือ่นี ้

กลา่ววา่ ในพระธรรมวนัิย มภีกิษุบางพวกเป็นบัณฑติ เป็นคนฉลาด เป็นนักปราชญ ์

เป็นพหสูตู เป็นธรรมกถกึ ภกิษุเหลา่นัน้ไมม่ทีคุต ิหวงัสคุตแิน่นอน ภกิษุนัน้ไม ่

กลา่วถงึคนอืน่แตก่ลา่วถงึทา่น” ตอ้งอาบัตทิกุกฏทกุ ๆ ค าพดู 

๑. กลา่วสอ่เสยีดดว้ยชาตกิ าเนดิต า่ 

อปุสมับันฟังค าของอปุสมับัน แลว้ไปกลา่วยแุหยอ่ปุสมับันวา่ “ภกิษุชือ่ 

นีก้ลา่ววา่ ภกิษุพวกใดกันแน่เป็นคนจัณฑาล เป็นคนจักสาน เป็นนายพราน 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดคูวามพสิดาร ขอ้ ๓๙-๔๐ หนา้ ๒๒๖-๒๓๐ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๒๓๐ } 



๒๓๑ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๑.มสุาวาทวรรค ๓.เปสญุญสกิขาบท บทภาชนยี ์

เป็นชา่งรถ เป็นคนเทขยะ ภกิษุนัน้ไมก่ลา่วถงึคนอืน่แตก่ลา่วถงึทา่น” ตอ้งอาบัต ิ

ทกุกฏทกุ ๆ ค าพดู ฯลฯ 

๑๐. กลา่วสอ่เสยีดดว้ยค าดา่สภุาพ 

อปุสมับันฟังค าของอปุสมับัน แลว้ไปกลา่วยแุหยอ่ปุสมับันวา่ “ภกิษุชือ่นี ้

กลา่ววา่ ภกิษุพวกใดกันแน่เป็นบัณฑติ เป็นคนฉลาด เป็นนักปราชญ ์เป็นพหสูตู 

เป็นธรรมกถกึ พวกเธอไมม่ทีคุต ิหวงัสคุตไิดแ้น่นอน ภกิษุนัน้ไมก่ลา่วถงึคนอืน่ 

แตก่ลา่วถงึทา่น” ตอ้งอาบัตทิกุกฏทกุ ๆ ค าพดู 

๑. กลา่วสอ่เสยีดดว้ยชาตกิ าเนดิช ัน้ต า่ 

อปุสมับันฟังค าของอปุสมับัน แลว้ไปกลา่วยแุหยอ่ปุสมับันวา่ “ภกิษุชือ่นี ้

กลา่ววา่ พวกเราไมใ่ชค่นจัณฑาล คนจักสาน นายพราน ชา่งรถ คนเทขยะ ภกิษุ 

นัน้ไมก่ลา่วถงึคนอืน่แตก่ลา่วถงึทา่น” ตอ้งอาบัตทิกุกฏทกุ ๆ ค าพดู ฯลฯ 

๑๐. กลา่วสอ่เสยีดดว้ยค าดา่สภุาพ 

อปุสมับันฟังค าของอปุสมับัน แลว้ไปกลา่วยแุหยอ่ปุสมับันวา่ “ภกิษุชือ่นี ้

กลา่ววา่ พวกเราไมใ่ชบ่ัณฑติ คนฉลาด นักปราชญ ์เป็นพหสูตู เป็นธรรมกถกึ 

พวกเราไมม่ทีคุต ิหวงัไดแ้ตส่คุตเิทา่นัน้ ภกิษุนัน้ไมก่ลา่วถงึคนอืน่แตก่ลา่วถงึทา่น” 

ตอ้งอาบัตทิกุกฏทกุ ๆ ค าพดู 

เป็นอาบตัติามวตัถ ุ

[๔๒] อปุสมับันฟังค าของอปุสมับัน แลว้ไปกลา่วยแุหยอ่ปุสมับัน ตอ้ง 

อาบัตปิาจติตยีท์กุ ๆ ค าพดู 

  อปุสมับันฟังค าของอปุสมับัน แลว้ไปกลา่วยแุหยอ่นุปสมับัน ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  อปุสมับันฟังค าของอนุปสมับัน แลว้ไปกลา่วยแุหยอ่ปุสมับัน ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  อปุสมับันฟังค าของอนุปสมับัน แลว้ไปกลา่วยแุหยอ่นุปสมับัน ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๒๓๑ } 



๒๓๒ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๑.มสุาวาทวรรค ๓.เปสญุญสกิขาบท อนาปัตตวิาร 

อนาปตัตวิาร  

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

  [๔๓]  ๑. ภกิษุไมต่อ้งการใหผู้อ้ ืน่ชอบตน 

   ๒. ภกิษุไมต่อ้งการใหผู้อ้ ืน่แตกกัน 

   ๓. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๔. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

เปสญุญสกิขาบทที ่๓ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๒๓๒ } 



๒๓๓ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๑.มสุาวาทวรรค ๔.ปทโสธัมมสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

๑. มสุาวาทวรรค 

๔. ปทโสธมัมสกิขาบท 

วา่ดว้ยการใหก้ลา่วธรรมเป็นบท ๆ 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์

[๔๔] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีสมัยนัน้ พวกภกิษุฉัพพัคคยีส์อนอบุาสก 

ใหก้ลา่วธรรมแขง่กันเป็นบท ๆ พวกอบุาสกจงึไมเ่คารพ ไมย่ าเกรง ไมป่ฏบิัตใิห ้

เหมาะสมในภกิษุทัง้หลาย 

  ภกิษุผูม้ักนอ้ยสนัโดษ ฯลฯ จงึพากันต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉน 

พวกภกิษุฉัพพัคคยีจ์งึสอนอบุาสกใหก้ลา่วธรรมแขง่กันเป็นบท ๆ เลา่ พวกอบุาสก 

จงึไมเ่คารพ ไมย่ าเกรง ไมป่ฏบิัตใิหเ้หมาะสมในภกิษุทัง้หลาย” ครัน้ภกิษุเหลา่นัน้ 

ต าหนพิวกภกิษุฉัพพัคคยีโ์ดยประการตา่ง ๆ แลว้จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้ ี

พระภาคใหท้รงทราบ 

ทรงประชุมสงฆบ์ญัญตัสิกิขาบท 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุทรง 

สอบถามพวกภกิษุฉัพพัคคยีว์า่ “ภกิษุทัง้หลาย ทราบวา่ พวกเธอสอนอบุาสกให ้

กลา่วธรรมแขง่กันเป็นบท ๆ พวกอบุาสกจงึไมเ่คารพ ไมย่ าเกรง ไมป่ฏบิัตใิหเ้หมาะ 

สมในภกิษุทัง้หลาย จรงิหรอื” พวกภกิษุฉัพพัคคยีท์ลูรับวา่ “จรงิ พระพทุธเจา้ขา้” 

พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ทรงต าหนวิา่ “ฯลฯ ภกิษุทัง้หลาย ไฉนพวกเธอจงึสอน 

อบุาสกใหก้ลา่วธรรมแขง่กันเป็นบท ๆ เลา่ พวกอบุาสกจงึไมเ่คารพ ไมย่ าเกรง 

ไมป่ฏบิัตใิหเ้หมาะสมในภกิษุทัง้หลาย ภกิษุทัง้หลาย การกระท าอยา่งนี ้มไิดท้ า 

คนทีย่ังไมเ่ลือ่มใสใหเ้ลือ่มใส ฯลฯ” แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้ 

แสดงดังนี ้

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๒๓๓ } 



๒๓๔ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๑.มสุาวาทวรรค ๔.ปทโสธัมมสกิขาบท สกิขาบทวภัิงค ์

พระบญัญตั ิ

[๔๕] ก็ ภกิษุใดสอนอนุปสมับนัใหก้ลา่วธรรมเป็นบท ๆ ตอ้งอาบตั ิ

ปาจติตยี ์

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

[๔๖] ค าวา่ ก็...ใด คอื ผูใ้ด ผูเ้ชน่ใด ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

ก็...ใด 

  ค าวา่ ภกิษุ มอีธบิายวา่ ชือ่วา่ภกิษุ เพราะเป็นผูข้อ ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้ ี

พระภาคทรงประสงคเ์อาวา่ ภกิษุ ในความหมายนี้ 

  ทีช่ ือ่วา่ อนปุสมับนั คอื ยกเวน้ภกิษุและภกิษุณี นอกนัน้ชือ่วา่อนุปสมับัน 

  ทีช่ ือ่วา่ เป็นบท ๆ ไดแ้ก ่กลา่วเป็นบท กลา่วเป็นอนุบท กลา่วเป็นอนุอักขระ 

กลา่วเป็นอนุพยัญชนะ 

  ทีช่ ือ่วา่ กลา่วเป็นบท คอื ภกิษุกับอนุปสมับันเริม่สวดพรอ้มกัน จบลง 

พรอ้มกัน 

  ทีช่ ือ่วา่ กลา่วเป็นอนบุท คอื เริม่สวดแยกกัน แตจ่บลงพรอ้มกัน 

  ทีช่ ือ่วา่ กลา่วเป็นอนอุกัขระ คอื เมือ่ภกิษุสอนวา่ “รปู  อนจฺิจ ” แต ่

อนุปสมับันสวดพรอ้มกันวา่๑ “ร”ู แลว้หยดุ 

  ทีช่ ือ่วา่ กลา่วเป็นอนพุยญัชนะ คอื ภกิษุสอนใหว้า่ “รปู  อนจฺิจ ” แต ่

อนุปสมับันเปลง่เสยีงรับพรอ้มกัน๑วา่ “เวทนา อนจฺิจา” 

  บท อนุบท อนุอกัขระ อนุพยัญชนะ ทัง้หมดนีช้ ือ่วา่ธรรมเป็นบท ๆ 

  ทีช่ ือ่วา่ ธรรม ไดแ้ก ่พทุธภาษิต สาวกภาษิต ฤๅษีภาษิต เทวดาภาษิต ที ่

ประกอบดว้ยอรรถ ทีป่ระกอบดว้ยธรรม 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ คอืเปลง่เสยีงรับพรอ้มกันกับภกิษุผูส้อน 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๒๓๔ } 



๒๓๕ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๑.มสุาวาทวรรค ๔.ปทโสธัมมสกิขาบท อนาปัตตวิาร 

ค าวา่ สอนใหก้ลา่ว คอื สอนใหก้ลา่วเป็นบท ๆ ตอ้งอาบัตปิาจติตยีท์กุ ๆ 

บท สอนใหก้ลา่วเป็นอักษร ๆ ตอ้งอาบัตปิาจติตยีท์กุ ๆ อักษร 

บทภาชนยี ์

ตกิปาจติตยี ์

[๔๗] อนุปสมับัน ภกิษุส าคัญวา่เป็นอนุปสมับัน สอนใหก้ลา่วธรรมเป็น 

บท ๆ ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  อนุปสมับัน ภกิษุไมแ่น่ใจ สอนใหก้ลา่วธรรมเป็นบท ๆ ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  อนุปสมับัน ภกิษุส าคัญวา่เป็นอปุสมับัน สอนใหก้ลา่วธรรมเป็นบท ๆ ตอ้ง 

อาบัตปิาจติตยี ์

ทกุทกุกฏ 

อปุสมับัน ภกิษุส าคัญวา่เป็นอนุปสมับัน สอนใหก้ลา่วธรรมเป็นบท ๆ ตอ้ง 

อาบัตทิกุกฏ 

  อปุสมับัน ภกิษุไมแ่น่ใจ สอนใหก้ลา่วธรรมเป็นบท ๆ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  อปุสมับัน ภกิษุส าคัญวา่เป็นอปุสมับัน สอนใหก้ลา่วธรรมเป็นบท ๆ ไมต่อ้ง 

อาบัต ิ

อนาปตัตวิาร 

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

  [๔๘] ๑. ภกิษุผูเ้รยีนพระพทุธพจนะทีอ่าจารยส์อนใหว้า่พระพทุธวจนะพรอ้ม 

       กันกับอนุปสมับัน 

   ๒. ภกิษุผูส้าธยายพรอ้มกัน 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๒๓๕ } 



๒๓๖ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๑.มสุาวาทวรรค ๔.ปทโสธัมมสกิขาบท อนาปัตตวิาร 

๓. ภกิษุผูช้ว่ยอนุปสมับันผูส้วดคัมภรีท์ีค่ลอ่งสว่นมาก๑ สวด(สว่นที ่

      ไมค่ลอ่ง)พรอ้มกันกับตน  

  ๔. ภกิษุผูใ้หอ้นุปสมับันทีส่วดคลาดเคลือ่นไปสวดใหมพ่รอ้มกันกับตน 

  ๕. ภกิษุวกิลจรติ 

  ๖. ภกิษุตน้บัญญต ิ

ปทโสธมัมสกิขาบทที ่๔ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 เยภยฺุเยน ปคณุ  คนฺถ  คมัภรีท์ ีค่ลอ่งสว่นมาก หมายถงึวา่ “ถา้คาถา ๑ คาถา จ าไมไ่ดเ้สยี ๑ บาท 

   สว่นบาททีเ่หลอืจ าได”้ (สเจ เอกคาถาย เอโก ปาโท นาคจฺฉต,ิ อวเสสา อาคจฺฉนฺต,ิ อย  เยภยฺุเยน 

   ปคณุคนฺโถ นาม - กงฺขา. ฏกีา ๓๗๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๒๓๖ } 



๒๓๗ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๑.มสุาวาทวรรค ๕.สหเสยยสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

๑.มสุาวาทวรรค 

๕. สหเสยยสกิขาบท 

วา่ดว้ยการนอนรว่มกนั 

เร ือ่งภกิษุบวชใหม ่

[๔๙] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ อัคคาฬวเจดยี ์เขต 

เมอืงอาฬว ีสมัยนัน้ พวกอบุาสกมาฟังธรรมทีอ่าราม เมือ่พระธรรมกถกึแสดง 

ธรรมแลว้ พระภกิษุเถระทัง้หลายกลับไปทีอ่ยู ่พวกภกิษุบวชใหมน่อนรว่มกันกับ 

อบุาสกในโรงฉัน ขาดสตสิมัปชญัญะเปลอืยกายละเมอ กรน พวกอบุาสกพากัน 

ต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนพระคณุเจา้ทัง้หลายจงึนอนขาดสตสิมัปชญัญะ 

เปลอืยกายละเมอ กรน เลา่” 

  ทัง้หลายไดย้นิพวกอบุาสกต าหน ิประณาม โพนทะนาแลว้ บรรดาภกิษุ 

ผูม้ักนอ้ยสนัโดษ ฯลฯ จงึพากันต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนพวกภกิษุ 

จงึนอนขาดสตสิมัปชญัญะเปลอืยกายละเมอ กรน เลา่” ครัน้ภกิษุเหลา่นัน้ต าหน ิ

พวกภกิษุบวชใหมโ่ดยประการตา่ง ๆ แลว้จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคให ้

ทรงทราบ 

ทรงประชุมสงฆบ์ญัญตัสิกิขาบท 

นัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุทรง 

สอบถามภกิษุทัง้หลายวา่ “ภกิษุทัง้หลาย ทราบวา่ พวกภกิษุนอนรว่มกันกับอนุปสมับัน 

จรงิหรอื” ภกิษุทัง้หลายทลูรับวา่ “จรงิ พระพทุธเจา้ขา้” พระผูม้พีระภาคทรง 

ต าหนวิา่ “ฯลฯ ภกิษุทัง้หลาย ไฉนโมฆบรุษุเหลา่นัน้จงึนอนรว่มกับอนุปสมับนัเลา่ 

ภกิษุทัง้หลาย การกระท าอยา่งนี ้มไิดท้ าคนทีย่ังไมเ่ลือ่มใสใหเ้ลือ่มใส ฯลฯ” แลว้ 

จงึรับสัง่ ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๒๓๗ } 



๒๓๘ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๑.มสุาวาทวรรค ๕.สหเสยยสกิขาบท พระบัญญัต ิ

พระบญัญตั ิ

ก็ ภกิษุใดนอนรว่มกนักบัอนปุสมับนั ตอ้งอาบตัปิาจติตยี ์

สกิขาบทนีพ้ระผูม้พีระภาคทรงบัญญัตไิวแ้กภ่กิษุทัง้หลายอยา่งนี้ 

เร ือ่งภกิษุบวชใหม ่จบ 

เร ือ่งสามเณรราหลุ 

[๕๐] ครัน้พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ เมอืงอาฬว ีตามพระอัธยาศัยแลว้ 

ไดเ้สด็จจารกิไปทางกรงุโกสมัพ ีเสด็จจารกิไปโดยล าดับจนถงึกรงุโกสมัพ ีทราบวา่ 

พระองคป์ระทับอยู ่ณ พทรกิาราม เขตกรงุโกสมัพนัีน้ 

  ภกิษุทัง้หลายไดก้ลา่วกับทา่นราหลุ๑ ดังนีว้า่ “ทา่น พระผูม้พีระภาคทรงบัญญัต ิ

สกิขาบทไวว้า่ ภกิษุไมพ่งึนอนรว่มกันกับอนุปสมับัน ทา่นราหลุ ทา่นจงหาทีน่อน” 

  คนืนัน้ ทา่นราหลุหาทีน่อนไมไ่ดจ้งึไปนอนในวจักฎุี๒ 

  ครัน้เวลาใกลรุ้ง่ พระผูม้พีระภาคทรงตืน่บรรทมเสด็จไปวจักฎุ ีครัน้ถงึแลว้จงึ 

ทรงพระกาสะ แมท้า่นราหลุก็กระแอมรับ 

  “ใครอยูใ่นทีน่ี”่ 

  “ขา้พระพทุธเจา้ราหลุ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ราหลุ เธอมานอนทีน่ีท่ าไม” 

  ทนัีน้ ทา่นราหลุจงึกราบทลูเรือ่งนัน้ใหท้รงทราบ 

  ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคทรงแสดงธรรมกีถาเพราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุรับสัง่ 

กับภกิษุทัง้หลายวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เราอนุญาตใหภ้กิษุนอนรว่มกันกับอนุปสมับัน 

ได ้๒-๓ คนื” แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ 
พระราหลุยังบวชเป็นสามเณรอยู่ 

๒ “วัจกฎุ”ี คอืหอ้งสขุา 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๒๓๘ } 



๒๓๙ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๑.มสุาวาทวรรค ๕.สหเสยยสกิขาบท บทภาชนยี ์

พระอนบุญัญตั ิ

[๕๑] อนึง่ ภกิษุใดนอนรว่มกนักบัอนปุสมับนัเกนิ ๒-๓ คนื ตอ้งอาบตั ิ

ปาจติตยี ์

เร ือ่งสามเณรราหลุ จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

[๕๒] ค าวา่ อนึง่...ใด คอื ผูใ้ด ผูเ้ชน่ใด ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

อนึง่...ใด 

  ค าวา่ ภกิษุ มอีธบิายวา่ ชือ่วา่ภกิษุ เพราะเป็นผูข้อ ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้ ี

พระภาคทรงประสงคเ์อาวา่ ภกิษุ ในความหมายนี้ 

  ทีช่ ือ่วา่ อนปุสมับนั คอื ยกเวน้ภกิษุ นอกนัน้ชือ่วา่อนุปสมับัน 

  ค าวา่ เกนิ ๒-๓ คนื คอื มากกวา่ ๒-๓ คนื 

  ค าวา่ รว่มกนั คอื ดว้ยกัน 

  ทีช่ ือ่วา่ ทีน่อน ไดแ้ก ่ทีน่อนมเีครือ่งมงุทัง้หมด มเีครือ่งบังทัง้หมด หรอื 

มเีครือ่งมงุสว่นมาก มเีครือ่งบังสว่นมาก 

  ค าวา่ นอน ความวา่ เมือ่ดวงอาทติยอ์ัสดงในวนัที ่๔ เมือ่อนุปสมับันนอน 

ภกิษุก็นอน ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์เมือ่ภกิษุนอนอนุปสมับันก็นอน ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

หรอืทัง้ภกิษุและอนุปสมับนันอน ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์ภกิษุลกุขึน้แลว้กลับไปนอน 

อกี ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

บทภาชนยี ์

ตกิปาจติตยี ์

[๕๓] อนุปสมับัน ภกิษุส าคัญวา่เป็นอนุปสมับัน นอนรว่มกันเกนิ ๒-๓ 

คนื ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  อนุปสมับัน ภกิษุไมแ่น่ใจ นอนรว่มกันเกนิ ๒-๓ คนื ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๒๓๙ } 



๒๔๐ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๑.มสุาวาทวรรค ๕.สหเสยยสกิขาบท อนาปัตตวิาร 

อนุปสมับัน ภกิษุส าคัญวา่เป็นอปุสมับัน นอนรว่มกันเกนิ ๒-๓ คนื ตอ้ง 

อาบัตปิาจติตยี ์

ตกิทกุกฏ  

ทีน่อนมเีครือ่งมงุครึง่เดยีว มเีครือ่งบังครึง่เดยีว ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  อปุสมับัน ภกิษุส าคัญวา่เป็นอนุปสมับัน ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  อปุสมับัน ภกิษุไมแ่น่ใจ นอนรว่มกันเกนิ ๒-๓ คนื ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  อปุสมับัน ภกิษุส าคัญวา่เป็นอปุสมับัน นอนรว่มกันเกนิ ๒-๓ คนื ไมต่อ้ง 

อาบัต ิ

อนาปตัตวิาร 

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

  [๕๔]  ๑. ภกิษุนอนพัก ๒-๓ คนื 

   ๒. ภกิษุพักต า่กวา่ ๒-๓ คนื 

   ๓. ภกิษุพัก ๒ คนื พอคนืที ่๓ ออกไปกอ่นอรณุขึน้แลว้กลับเขา้มา 

   ๔. ภกิษุนอนรว่มกันในทีน่อนมเีครือ่งมงุทัง้หมด แตไ่มม่เีครือ่งบัง 

       ทัง้หมด 

   ๕. ภกิษุนอนรว่มกันในทีน่อนมเีครือ่งบังทัง้หมด แตไ่มม่เีครือ่งมงุ 

       ทัง้หมด 

   ๖. ภกิษุนอนรว่มกันในทีน่อนไมม่เีครือ่งมงุสว่นมาก ไมม่เีครือ่งบัง 

       สว่นมาก 

   ๗. ภกิษุน่ังในเมือ่อนุปสมับันนอน 

   ๘. ภกิษุนอน อนุปสมับันน่ัง 

   ๙. ภกิษุน่ังและอนุปสมับันก็น่ัง 

   ๑๐. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๑๑. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

สหเสยยสกิขาบทที ่๕ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๒๔๐ } 



๒๔๑ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๑.มสุาวาทวรรค ๖.ทตุยิสหเสยยสกิขาบท นทิานวัตถ ุ

๑. มสุาวาทวรรค 

๖. ทตุยิสหเสยยสกิขาบท 

วา่ดว้ยการนอนรว่มกนัขอ้ที ่๒ 

เร ือ่งพระอนรุทุธะ 

[๕๕] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของ 

อนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีสมัยนัน้ ทา่นพระอนุรทุธะเดนิทางไปกรงุสาวตัถ ี

แควน้โกศล ถงึหมูบ่า้นต าบลหนึง่ในเวลาเย็น สมัยนัน้ มหีญงิคนหนึง่จัดสรา้งเรอืน 

พักแรมไวใ้นหมูบ่า้นนัน้ ครัง้นัน้ ทา่นพระอนุรทุธะเขา้ไปหาหญงินัน้ถงึทีอ่ยู่ ครัน้ถงึ 

แลว้ไดก้ลา่วกับหญงินัน้ดังนีว้า่ “นอ้งหญงิ ถา้เธอไมล่ าบากใจ อาตมาขอพักใน 

เรอืนพักแรมสกั ๑ คนื” 

  นางกลา่ววา่ “นมินตท์า่นพักเถดิ เจา้ขา้” 

  ฝ่ายพวกคนเดนิทางเหลา่อืน่ก็ไดเ้ขา้ไปหาหญงินัน้ถงึทีอ่ยู ่ครัน้ถงึแลว้ไดก้ลา่ว 

กับหญงินัน้ดังนีว้า่ “คณุนายขอรับ หากคณุนายไมล่ าบากใจ พวกเราขอพักในเรอืน 

พักแรมสกั ๑ คนื” 

  นางกลา่ววา่ “หากพระคณุเจา้ผูเ้ขา้มากอ่นอนุญาต ก็เชญิพวกทา่นพักแรมได”้ 

  พวกคนเดนิทางจงึเขา้ไปหาทา่นพระอนุรทุธะถงึทีพั่ก ครัน้ถงึแลว้จงึกลา่วกับ 

ทา่นพระอนุรทุธะดังนีว้า่ “ทา่นขอรับ ถา้ทา่นไมล่ าบากใจ พวกกระผมขอพักใน 

เรอืนพักแรมสกั ๑ คนื” 

  ทา่นพระอนุรทุธะกลา่ววา่ “เชญิทา่นทัง้หลายพักเถดิ” 

  ครัง้นัน้แล หญงินัน้มจีติรักใครใ่นทา่นพระอนุรทุธะตัง้แตแ่รกเห็น ดังนัน้ นาง 

จงึเขา้ไปหาพระเถระถงึทีพั่ก ครัน้ถงึแลว้จงึกลา่วกับทา่นวา่ “พระคณุเจา้อยูป่ะปน 

กับคนพวกนีไ้มส่ะดวก ทางทีด่ ีดฉัินควรจัดเตยีงขา้งในหอ้งถวายพระคณุเจา้” 

  ทา่นพระอนุรทุธะรับนมินตโ์ดยดษุณีภาพ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๒๔๑ } 



๒๔๒ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๑.มสุาวาทวรรค ๖.ทตุยิสหเสยยสกิขาบท นทิานวัตถ ุ

ครัน้แลว้ นางจงึจัดเตยีงขา้งในหอ้งถวายดว้ยตนเอง แลว้แตง่ตัว ประพรม 

เครือ่งหอม เขา้ไปหาพระเถระถงึทีพั่ก ครัน้ถงึแลว้จงึกลา่วกับทา่นพระอนุรทุธะนัน้ 

ดังนีว้า่ “พระคณุเจา้ พระคณุเจา้รปูงาม น่าด ูน่าชม สว่นดฉัินก็รปูงาม น่าด ู

น่าชม ทางทีด่ ีดฉัินควรเป็นภรรยาของพระคณุเจา้” เมือ่นางกลา่วอยา่งนี้ ทา่น 

พระอนุรทุธะไดน้ิง่เสยี แมค้รัง้ที ่๒ ฯลฯ แมค้รัง้ที ่๓ หญงินัน้ก็กลา่วกับทา่น 

พระอนุรทุธะนัน้ดังนีว้า่ “พระคณุเจา้ พระคณุเจา้รปูงาม น่าด ูน่าชม สว่นดฉัิน 

ก็รปูงาม น่าด ูน่าชม ทางทีด่ ีขอใหพ้ระคณุเจา้รับตัวดฉัินและสมบัตทัิง้ปวงเถดิ” 

แมค้รัง้ที ่๓ ทา่นพระอนุรทุธะก็ไดน้ิง่เสยี 

  ล าดับนัน้ นางจงึเปลือ้งผา้ออก เดนิบา้ง ยนืบา้ง น่ังบา้ง นอนบา้งตอ่หนา้ 

พระเถระ 

  ทนัีน้ พระเถระส ารวมอนิทรยี ์ไมแ่ลด ูไมพ่ดูกับนาง 

  หญงินัน้คดิวา่ น่าอัศจรรย ์ไมเ่คยม ีคนสว่นมากสง่ทรัพยม์าใหเ้รา ๑๐๐ 

กหาปณะบา้ง ๑,๐๐๐ กหาปณะบา้ง แตพ่ระสมณะรปูนีเ้ราออ้นวอน ก็ยังไม ่

ปรารถนาทีจ่ะรับตัวเราและสมบัตทัิง้ปวง จงึนุ่งผา้แลว้นอ้มศรีษะลงแทบเทา้ทา่น 

พระอนุรทุธะขอขมาวา่ “พระคณุเจา้ ดฉัินไดก้ระท าความผดิเพราะความโงเ่ขลาเบา 

ปัญญา ทีไ่ดก้ระท าอยา่งนี ้ขอพระคณุเจา้จงใหอ้ภัยโทษแกด่ฉัินเพือ่ส ารวมตอ่ไป” 

  พระเถระกลา่ววา่ “นอ้งหญงิ เอาเถดิ การทีเ่ธอไดท้ าความผดิไปเพราะความโง่ 

เขลาเบาปัญญา ทีไ่ดก้ระท าอยา่งนีเ้พราะเหตทุีเ่ห็นความผดิเป็นความผดิ แลว้แกไ้ข 

ใหถ้กูตอ้ง ขอ้นัน้อาตมายอมรับ เพราะการทีบ่คุคลเห็นความผดิเป็นความผดิแลว้ 

แกไ้ขใหถ้กูตอ้งและส ารวมตอ่ไป นีเ้ป็นความเจรญิในวนัิยของพระอรยิะ” 

  ครัน้ราตรนัีน้ผา่นพน้ไป หญงินัน้ไดเ้อาของเคีย้วของฉันอยา่งดปีระเคนทา่น 

พระอนุรทุธะดว้ยตนเอง กระท่ังทา่นพระอนุรทุธะฉันเสร็จ ละมอืจากบาตร จงึ 

อภวิาทแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร ทา่นพระอนุรทุธะไดช้ีแ้จงใหห้ญงินัน้ผูน่ั้งอยู ่ณ ทีส่มควร 

เห็นชดั ชวนใหอ้ยากรับเอาไปปฏบิัต ิเรา้ใจใหอ้าจหาญแกลว้กลา้ ปลอบชโลมใจ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๒๔๒ } 



๒๔๓ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๑.มสุาวาทวรรค ๖.ทตุยิสหเสยยสกิขาบท พระบัญญัต ิ

ใหส้ดชืน่รา่เรงิดว้ยธรรมกีถา ล าดับนัน้ หญงินัน้ซึง่ทา่นพระอนุรทุธะไดช้ีแ้จงใหเ้ห็น 

ชดั ชวนใหอ้ยากรับเอาไปปฏบิัต ิเรา้ใจใหอ้าจหาญแกลว้กลา้ ปลอบชโลมใจให ้

สดชืน่รา่เรงิดว้ยธรรมกีถาแลว้ ไดก้ลา่วกับทา่นพระอนุรทุธะวา่ “พระคณุเจา้ ภาษิต 

ของทา่นชดัเจนไพเราะยิง่นัก พระคณุเจา้ ภาษิตของทา่นชดัเจนไพเราะยิง่นัก พระ 

คณุเจา้ประกาศธรรมแจม่แจง้โดยประการตา่ง ๆ เปรยีบเหมอืนบคุคลหงายของทีค่ว า่ 

เปิดของทีปิ่ด บอกทางแกผู่ห้ลงทาง หรอืตามประทปีในทีม่ดืดว้ยตัง้ใจวา่ คนมตีาด ี

จักเห็นรปู พระคณุเจา้ ดฉัินนีข้อถงึพระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้พรอ้มทัง้พระธรรม 

และพระสงฆเ์ป็นสรณะ ขอพระคณุเจา้จงทรงจ าดฉัินวา่เป็นอบุาสกิาผูถ้งึสรณะ ตัง้ 

แตว่นันีเ้ป็นตน้ไปจนตลอดชวีติ” 

  จากนัน้พระเถระเดนิทางไปกรงุสาวตัถแีลว้แจง้เรือ่งนัน้ใหภ้กิษุทัง้หลายทราบ 

  บรรดาภกิษุผูม้ักนอ้ย ฯลฯ พากันต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนทา่น 

พระอนุรทุธะจงึนอนรว่มกบัมาตคุามเลา่” ครัน้ภกิษุเหลา่นัน้ต าหนทิา่นพระอนุรทุธะ 

โดยประการตา่ง ๆ แลว้จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

ทรงประชุมสงฆบ์ญัญตัสิกิขาบท 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุทรง 

สอบถามทา่นพระอนุรทุธะวา่ “อนุรทุธะ ทราบวา่ เธอนอนรว่มกับมาตคุาม จรงิ 

หรอื” ทา่นพระอนุรทุธะทลูรับวา่ “จรงิ พระพทุธเจา้ขา้” พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ 

ทรงต าหนวิา่ “ฯลฯ อนุรทุธะ ไฉนเธอจงึนอนรว่มกับมาตคุามเลา่ อนุรทุธะ การ 

กระท าอยา่งนี ้มไิดท้ าคนทีย่ังไมเ่ลือ่มใสใหเ้ลือ่มใส ฯลฯ” แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุ 

ทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

พระบญัญตั ิ

[๕๖] ก็ ภกิษุใดนอนรว่มกนักบัมาตคุาม ตอ้งอาบตัปิาจติตยี ์

เร ือ่งพระอนรุทุธะ จบ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๒๔๓ } 



๒๔๔ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๑.มสุาวาทวรรค ๖.ทตุยิสหเสยยสกิขาบท บทภาชนยี ์

สกิขาบทวภิงัค ์

[๕๗] ค าวา่ ก็...ใด คอื ผูใ้ด ผูเ้ชน่ใด ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

ก็...ใด 

  ค าวา่ ภกิษุ มอีธบิายวา่ ชือ่วา่ภกิษุ เพราะเป็นผูข้อ ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระ 

ภาคทรงประสงคเ์อาวา่ ภกิษุ ในความหมายนี้ 

  ทีช่ ือ่วา่ มาตคุาม ไดแ้ก ่หญงิมนุษย ์ไมใ่ชน่างยักษ์ ไมใ่ชน่างเปรต ไมใ่ช ่

สตัวด์รัิจฉานตัวเมยี หญงิมนุษนนั์น้โดยทีส่ดุกระท่ังเด็กหญงิซึง่เกดิในวนันัน้ หญงิ 

โตกวา่นีไ้มต่อ้งกลา่วถงึ 

  ค าวา่ รว่มกนั คอื ดว้ยกัน 

  ทีช่ ือ่วา่ ทีน่อน ไดแ้ก ่ทีน่อนมเีครือ่งมงุทัง้หมด มเีครือ่งบังทัง้หมด หรอืม ี

เครือ่งมงุสว่นมาก มเีครือ่งบังสว่นมาก 

  ค าวา่ นอน ความวา่ เมือ่ดวงอาทติยอ์ัสดง เมือ่มาตคุามนอน ภกิษุก็นอน 

ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์เมือ่ภกิษุนอน มาตคุามก็นอน ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์หรอืทัง้ 

ภกิษุและมาตคุามนอน ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์ภกิษุลกุขึน้แลว้กลับไปนอนอกี ตอ้ง 

อาบัตปิาจติตยี ์

บทภาชนยี ์

ตกิปาจติตยี ์

[๕๘] มาตคุาม ภกิษุส าคัญวา่เป็นมาตคุาม นอนรว่มกัน ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  มาตคุาม ภกิษุไมแ่น่ใจ นอนรว่มกัน ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  มาตคุาม ภกิษุส าคัญวา่ไมใ่ชม่าตคุาม นอนรว่มกัน ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

ทกุกฏ 

ทีน่อนมเีครือ่งมงุครึง่เดยีว มเีครือ่งบังครึง่เดยีว ภกิษุนอนรว่มกัน ตอ้งอาบัต ิ

ทกุกฏ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๒๔๔ } 



๒๔๕ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๑.มสุาวาทวรรค ๖.ทตุยิสหเสยยสกิขาบท อนาปัตตวิาร 

ภกิษุนอนรว่มกันกับนางยักษ์ นางเปรต บัณเฑาะก ์หรอืสตัวด์รัิจฉานตัวเมยี 

ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ไมใ่ชม่าตคุาม ภกิษุส าคัญวา่เป็นมาตคุาม ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ไมใ่ชม่าตคุาม ภกิษุไมแ่น่ใจ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ไมใ่ชม่าตคุาม ภกิษุส าคัญวา่ไมใ่ชม่าตคุาม ไมต่อ้งอาบัต ิ

อนาปตัตวิาร 

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

  [๕๙]  ๑. ภกิษุนอนรว่มกันในทีน่อนมเีครือ่งมงุทัง้หมด แตไ่มม่เีครือ่งบัง 

       ทัง้หมด 

   ๒. ภกิษุนอนรว่มกันในทีน่อนมเีครือ่งบังทัง้หมด แตไ่มม่เีครือ่งมงุ 

       ทัง้หมด 

   ๓. ภกิษุนอนรว่มกันในทีน่อนไมม่เีครือ่งมงุสว่นมาก ไมม่เีครือ่งบัง 

       สว่นมาก 

   ๔. ภกิษุน่ัง ในเมือ่มาตคุามนอน 

   ๕. ภกิษุนอน มาตคุามน่ัง 

   ๖. ภกิษุน่ังและมาตคุามก็น่ัง 

   ๗. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๘. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

ทตุยิสหเสยยสกิขาบทที ่๖ จบ 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๒๔๕ } 



๒๔๖ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๑.มสุาวาทวรรค ๗.ธัมมเทสนาสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

๑. มสุาวาทวรรค 

๗. ธมัมเทสนาสกิขาบท 

วา่ดว้ยการแสดงธรรม 

เร ือ่งพระอทุาย ี

[๖๐] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีสมัยนัน้ ทา่นพระอทุายเีป็นพระประจ า 

ตระกลูในกรงุสาวตัถเีขา้ไปหาตระกลูหลายตระกลู เชา้วนัหนึง่ ทา่นครองอันตรวาสก 

ถอืบาตรจวีรเขา้ไปยังตระกลูหนึง่ 

  สมัยนัน้ หญงิแมเ่รอืนน่ังอยูท่ีป่ระตเูรอืน ลกูสะใภน่ั้งอยูท่ีป่ระตหูอ้งนอน 

  ทา่นพระอทุายเีขา้ไปหาหญงิแมเ่รอืนนัน้ถงึตัว ครัน้ถงึแลว้ไดแ้สดงธรรมใกล ้

หนูาง 

  ขณะนัน้ลกูสะใภเ้กดิความคดิขึน้มาวา่ สมณะรปูนีเ้ป็นชายชูข้องแมผั่ว หรอื 

พดูเกีย้วแมผ่ัว 

  ครัน้ทา่นพระอทุายแีสดงธรรมใกลห้หูญงิแมเ่รอืนแลว้ จงึเขา้ไปหาหญงิสะใภ ้

ถงึตัว ครัน้ถงึแลว้จงึแสดงธรรมใกลห้นูาง 

  ขณะนัน้ หญงิแมเ่รอืนเกดิความคดิขึน้มาวา่ สมณะรปูนีเ้ป็นชายชูข้องลกูสะใภ ้

หรอืพดูเกีย้วลกูสะใภ ้

  ครัน้ทา่นพระอทุายแีสดงธรรมใกลห้ลูกูสะใภแ้ลว้ก็จากไป 

  ทนัีน้ หญงิแมเ่รอืนไดก้ลา่วกับลกูสะใภว้า่ “นีแ่น่นางตัวด ีสมณะรปูนัน้กลา่ว 

อะไรกับแก” 

  หญงิสะใภต้อบวา่ “ทา่นแสดงธรรม เจา้คะ่ แลว้คณุแมล่ะ่ พระคณุเจา้พดูอะไร” 

  หญงิแมเ่รอืนตอบวา่ “ทา่นก็แสดงธรรมแกแ่มเ่หมอืนกัน” 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๒๔๖ } 



๒๔๗ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๑.มสุาวาทวรรค ๗.ธัมมเทสนาสกิขาบท พระบัญญัต ิ

หญงิแมเ่รอืนกับลกูสะใภนั้น้จงึต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนพระ 

คณุเจา้อทุายจีงึแสดงธรรมใกลห้มูาตคุามเลา่ พระธรรมกถกึควรแสดงธรรมเสยีง 

ชดัเจนเปิดเผย มใิชห่รอื” 

  พวกภกิษุไดย้นิหญงิทัง้สองต าหน ิประณาม โพนทะนา บรรดาภกิษุผูม้ักนอ้ย 

ฯลฯ จงึต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนทา่นพระอทุายจีงึแสดงธรรมแก ่

มาตคุามเลา่” ครัน้ภกิษุเหลา่นัน้ต าหนทิา่นพระอทุายโีดยประการตา่ง ๆ แลว้จงึ 

น าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

ทรงประชุมสงฆบ์ญัญตัสิกิขาบท 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุทรง 

สอบถามทา่นพระอทุายวีา่ “อทุาย ีทราบวา่ เธอแสดงธรรมแกม่าตคุาม จรงิหรอื” 

ทา่นพระอทุายทีลูรับวา่ “จรงิ พระพทุธเจา้ขา้” พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ทรงต าหน ิ

วา่ “ฯลฯ โมฆบรุษุ ไฉนเธอจงึแสดงธรรมแกม่าตคุามเลา่ การกระท าอยา่งนี ้มไิด ้

ท าคนทีย่ังไมเ่ลือ่มใสใหเ้ลือ่มใส ฯลฯ” แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนี ้

ขึน้แสดงดังนี ้

พระบญัญตั ิ

ก็ ภกิษุใดแสดงธรรมแกม่าตคุาม ตอ้งอาบตัปิาจติตยี ์ 

สกิขาบทนีพ้ระผูม้พีระภาคทรงบัญญัตไิวแ้กภ่กิษุทัง้หลายอยา่งนี้ 

เร ือ่งพระอทุาย ีจบ 

เร ือ่งอบุาสกิา 

[๖๑] สมัยนัน้ พวกอบุาสกิาพบภกิษุแลว้นมินตว์า่ “พระคณุเจา้ ขอนมินต ์

พระคณุเจา้แสดงธรรมเถดิ” 

  ภกิษุทัง้หลายกลา่ววา่ “นอ้งหญงิ การแสดงธรรมแกม่าตคุามไมเ่หมาะ” 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๒๔๗ } 



๒๔๘ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๑.มสุาวาทวรรค ๗.ธัมมเทสนาสกิขาบท พระอนุบญัญัต ิ

พวกอบุาสกิากลา่ววา่ “ขอนมินตพ์ระคณุเจา้ทัง้หลายโปรดแสดงธรรมสกั 

๕-๖ ค าก็ได ้แมเ้พยีงเทา่นีพ้วกดฉัินอาจเขา้ใจธรรมได”้ 

  พวกภกิษุก็ยังปฏเิสธวา่ “นอ้งหญงิ การแสดงธรรมแกม่าตคุามไมเ่หมาะ” 

พากันย าเกรงอยูจ่งึไมย่อมแสดงธรรม 

  พวกอบุาสกิาจงึพากันต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนพระคณุเจา้ 

ทัง้หลายพวกเราอาราธนาอยูย่ังไมย่อมแสดงธรรม” 

  พวกภกิษุไดย้นิอบุาสกิาต าหน ิประณาม โพนทะนา จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลู 

พระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

  ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคทรงแสดงธรรมกีถาเพราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุแลว้ 

รับสัง่กับภกิษุทัง้หลายวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เราอนุญาตใหแ้สดงธรรมแกม่าตคุามได ้

๕-๖ ค า” แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

พระอนบุญัญตั ิ

อนึง่ ภกิษุใดแสดงธรรมแกม่าตคุามเกนิ ๕-๖ ค า ตอ้งอาบตัปิาจติตยี ์

สกิขาบทนีพ้ระผูม้พีระภาคทรงบัญญัตไิวแ้กภ่กิษุทัง้หลายอยา่งนี้ 

เร ือ่งอบุาสกิา จบ 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์

[๖๒] สมัยนัน้ พวกภกิษุฉัพพัคคยี ์ทราบวา่ พระผูม้พีระภาคทรงอนุญาตให ้

แสดงธรรมแกม่าตคุามได ้๕-๖ ค า จงึใหบ้รุษุไมรู่เ้ดยีงสาน่ังใกล ้ๆ แลว้แสดงธรรม 

แกม่าตคุามเกนิ ๕-๖ ค า 

  พวกภกิษุผูม้ักนอ้ย ฯลฯ พากันต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนพวก 

ภกิษุฉัพพัคคยีจ์งึใหบ้รุษุไมรู่เ้ดยีงสาน่ังใกล ้ๆ แลว้แสดงธรรมแกม่าตคุามเกนิ ๕-๖ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๒๔๘ } 



๒๔๙ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๑.มสุาวาทวรรค ๗.ธัมมเทสนาสกิขาบท สกิขาบทวภัิงค ์

ค าเลา่” ครัน้ภกิษุเหลา่นัน้ต าหนพิวกภกิษุฉัพพัคคยีโ์ดยประการตา่ง ๆ แลว้จงึน า 

เรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

ทรงประชุมสงฆบ์ญัญตัสิกิขาบท 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุทรง 

สอบถามพวกภกิษุพระฉัพพัคคยีว์า่ “ภกิษุทัง้หลาย ทราบวา่ พวกเธอใหบ้รุษุไม ่

รูเ้ดยีงสาน่ังใกล ้ๆ แลว้แสดงธรรมแกม่าตคุามเกนิ ๕-๖ ค า จรงิหรอื” พวก 

ภกิษุฉัพพัคคยีท์ลูรับวา่ “จรงิ พระพทุธเจา้ขา้” พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ทรงต าหน ิ

วา่ “โมฆบรุษทัง้หลาย ไฉนพวกเธอจงึใหบ้รุษุไมรู่เ้ดยีงสาน่ังใกล ้ๆ แลว้แสดงธรรม 

แกม่าตคุามเกนิ ๕-๖ ค าเลา่ โมฆบรุษุทัง้หลาย การกระท าอยา่งนี ้มไิดท้ าคนทีย่ัง 

ไมเ่ลือ่มใสใหเ้ลือ่มใส ฯลฯ” แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดง 

ดังนี ้

พระอนบุญัญตั ิ

[๖๓] อนึง่ ภกิษุใดแสดงธรรมแกม่าตคุามเกนิ ๕-๖ ค า ตอ้งอาบตั ิ

ปาจติตยี ์เวน้ไวแ้ตม่บีรุษุรูเ้ดยีงสาอยู ่

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

[๖๔] ค าวา่ อนึง่...ใด คอื ผูใ้ด ผูเ้ชน่ใด ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

อนึง่...ใด 

  ค าวา่ ภกิษุ มอีธบิายวา่ ชือ่วา่ภกิษุ เพราะเป็นผูข้อ ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระ 

ภาคทรงประสงคเ์อาวา่ ภกิษุ ในความหมายนี้ 

  ชือ่วา่ มาตคุาม ไดแ้ก ่หญงิมนุษย ์ไมใ่ชน่างยักษ์ ไมใ่ชน่างเปรต ไมใ่ช ่

สตัวด์รัิจฉานตัวเมยี แตเ่ป็นหญงิทีรู่เ้ดยีงสา สามารถรับรูถ้อ้ยค าสภุาษิตและค า 

ทพุภาษิต ค าหยาบและค าสภุาพ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๒๔๙ } 



๒๕๐ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๑.มสุาวาทวรรค ๗.ธัมมเทสนาสกิขาบท บทภาชนยี ์

ทีช่ ือ่วา่ เกนิ ๕-๖ ค า ไดแ้ก ่เกนิกวา่ ๕-๖ ค า 

  ทีช่ ือ่วา่ ธรรม ไดแ้ก ่พทุธภาษิต สาวกภาษิต ฤๅษีภาษิต เทวดาภาษิต 

ทีป่ระกอบดว้ยอรรถ ทีป่ระกอบดว้ยธรรม 

  ค าวา่ แสดง คอื แสดงเป็นบท ตอ้งอาบัตปิาจติตยีท์กุ ๆ บท แสดงเป็น 

อักษร ตอ้งอาบัตปิาจติตยีท์กุ ๆ อักษร 

  ค าวา่ เวน้ไวแ้ตม่บีรุษุรูเ้ดยีงสาอยู ่คอื ยกเวน้ไวแ้ตม่บีรุษุผูรู้ค้วามอยูด่ว้ย 

  บรุษุทีช่ ือ่วา่ เป็นผูรู้เ้ดยีงสา คอื สามารถรับรูถ้อ้ยค าสภุาษิต ทพุภาษิต 

ค าหยาบและค าสภุาพ 

บทภาชนยี ์

ตกิปาจติตยี ์

[๖๕] มาตคุาม ภกิษุส าคัญวา่เป็นมาตคุาม แสดงธรรมเกนิ ๕-๖ ค า ตอ้ง 

อาบัตปิาจติตยี ์เวน้ไวแ้ตม่บีรุษุรูเ้ดยีงสาอยู ่

  มาตคุาม ภกิษุไมแ่น่ใจ แสดงธรรมเกนิ ๕-๖ ค า ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

เวน้ไวแ้ตม่บีรุษุรูเ้ดยีงสาอยู ่

  มาตคุาม ภกิษุส าคัญวา่ไมใ่ชม่าตคุาม แสดงธรรมเกนิ ๕-๖ ค า ตอ้งอาบัต ิ

ปาจติตยี ์เวน้ไวแ้ตม่บีรุษุรูเ้ดยีงสาอยู ่

ตกิทกุกฏ 

ภกิษุแสดงธรรมแกน่างยักษ์ นางเปรต บัณเฑาะก ์หรอืสตัวด์รัิจฉานตัวเมยีซึง่ 

แปลงรา่งเป็นหญงิมากกวา่ ๕-๖ ค า ตอ้งอาบัตทิกุกฏ เวน้ไวแ้ตม่บีรุษุรูเ้ดยีงสาอยู่ 

  ไมใ่ชม่าตคุาม ภกิษุส าคัญวา่มาตคุาม ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ไมใ่ชม่าตคุาม ภกิษุไมแ่น่ใจ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ไมใ่ชม่าตคุาม ภกิษุส าคัญวา่ไมใ่ชม่าตคุาม ไมต่อ้งอาบัต ิ

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๒๕๐ } 



๒๕๑ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๑.มสุาวาทวรรค ๗.ธัมมเทสนาสกิขาบท อนาปัตตวิาร 

อนาปตัตวิาร 

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

  [๖๖]  ๑. ภกิษุทีแ่สดงธรรมโดยมบีรุษุรูเ้ดยีงสาอยูด่ว้ย 

   ๒. ภกิษุแสดงธรรมเพยีง ๕-๖ ค า 

   ๓. ภกิษุแสดงธรรมต า่กวา่ ๕-๖ ค า 

   ๔. ภกิษุลกุขึน้แลว้มาน่ังแสดงธรรมตอ่ไปอกี 

   ๕. ภกิษุแสดงธรรมในทีท่ีม่าตคุามลกุขึน้แลว้น่ังลงอกี 

   ๖. ภกิษุแสดงธรรมแกม่าตคุามอืน่ตอ่ 

   ๗. ภกิษุถกูถามปัญหาแลว้แสดงธรรมแกม่าตคุามผูถ้าม 

   ๘. ภกิษุแสดงธรรมเพือ่คนอืน่แตม่มีาตคุามฟังอยูด่ว้ย 

   ๙. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๑๐. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

ธมัมเทสนาสกิขาบทที ่๗ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๒๕๑ } 



๒๕๒ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๑.มสุาวาทวรรค ๘.ภตูาโรจนสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

๑. มสุาวาทวรรค 

๘. ภตูาโรจนสกิขาบท 

วา่ดว้ยการบอกอตุตรมินสุสธรรมทีม่จีรงิ 

เร ือ่งภกิษุชาวฝั่งแมน่ า้วคัคมุทุา๑ 

[๖๗] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ กฏูาคารศาลา 

ป่ามหาวัน เขตเมอืงเวสาล ีครัง้นัน้ ภกิษุจ านวนมากเป็นเพือ่นเคยเห็นเคยคบกันมา 

จ าพรรษาอยูใ่กลฝ่ั้งแมน่ ้าวคัคมุทุา คราวนัน้ แควน้วัชชเีกดิขา้วยากหมากแพง 

ประชาชนมคีวามเป็นอยูแ่รน้แคน้ ใชส้ลากปันสว่นซือ้อาหาร ลม้ตายกันกระดกูขาว 

เกลือ่น ยากทีพ่ระอรยิะจะบณิฑบาตยังชพีได ้ภกิษุเหลา่นัน้ไดม้คีวามคดิวา่ “บัดนี ้

แควน้วชัชเีกดิขา้วยากหมากแพง ประชาชนมคีวามเป็นอยูแ่รน้แคน้ ใชส้ลากปันสว่น 

ซือ้อาหาร ลม้ตายกันกระดกูขาวเกลือ่น ยากทีพ่ระอรยิะจะบณิฑบาตยังชพีได ้ท า 

อยา่งไรหนอ พวกเราจงึจะพรอ้มเพรยีงกัน รว่มใจกนั ไมท่ะเลาะกัน อยูจ่ าพรรษา 

อยา่งผาสกุ และบณิฑบาตไมล่ าบาก” 

  ภกิษุบางพวกเสนอวา่ “ทา่นทัง้หลาย ถา้เชน่นัน้ พวกเรามาชว่ยกันท างาน 

ของพวกคฤหัสถ ์เมือ่ชว่ยท างาน พวกเขาก็คงจะพอใจถวายบณิฑบาตแกพ่วกเรา 

โดยวธินีีแ้หละ พวกเราก็จะพรอ้มเพรยีงกัน รว่มใจกนั ไมท่ะเลาะกัน อยูจ่ าพรรษา 

อยา่งผาสกุ และบณิฑบาตไมล่ าบาก” 

  ภกิษุอกีพวกเสนอวา่ “อยา่เลย ทา่นทัง้หลาย ท าไมพวกเราจะตอ้งไปชว่ยกนั 

ท างานของพวกคฤหัสถ ์ขอใหพ้วกเรามาชว่ยกันท าหนา้ทีท่ตูน าขา่วสารใหพ้วก 

คฤหัสถจ์ะดกีวา่ เมือ่ท าอยา่งนี ้พวกคฤหัสถก็์คงจะพอใจถวายบณิฑบาตแกพ่วก 

เรา โดยวธินีีแ้หละพวกเราก็จะพรอ้มเพรยีงกัน รว่มใจกัน ไมท่ะเลาะกัน อยูจ่ า 

พรรษาอยา่งผาสกุ และบณิฑบาตไมล่ าบาก” 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 พระวนัิยปิฎก มหาวภิังคแ์ปล เล่ม ๑ ขอ้ ๑๙๓ หนา้ ๑๗๗ วา่ดว้ยการอวดอตุตรมินุสสธรรมทีไ่มม่ใีนตน 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๒๕๒ } 



๒๕๓ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๑.มสุาวาทวรรค ๘.ภตูาโรจนสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

ภกิษุอกีพวกเสนอวา่ “อยา่เลย ทา่นทัง้หลาย ท าไมพวกเราจะตอ้งไปชว่ยกนั 

ท างานหรอืท าหนา้ทีท่ตูน าขา่วสารใหพ้วกคฤหัสถ ์ทางทีด่ ีพวกเรามากลา่วอวด 

อตุตรมินุสสธรรมของกันและกันใหพ้วกคฤหัสถฟั์งวา่ ‘ภกิษุรปูโนน้ไดป้ฐมฌาน รปู 

โนน้ไดท้ตุยิฌาน รปูโนน้ไดต้ตยิฌาน รปูโนน้ไดจ้ตตุถฌาน รปูโนน้เป็นพระโสดาบัน 

รปูโนน้เป็นพระสกทาคาม ีรปูโนน้เป็นพระอนาคาม ีรปูโนน้เป็นพระอรหันต ์รปูโนน้ 

ไดว้ชิชา ๓ รปูโนน้ไดอ้ภญิญา ๖’ เมือ่พดูอยา่งนี ้พวกคฤหัสถก็์คงจะพอใจถวาย 

บณิฑบาตแกพ่วกเรา โดยวธินีีพ้วกเราจะพรอ้มเพรยีงกัน รว่มใจกัน ไมท่ะเลาะกัน 

อยูจ่ าพรรษาอยา่งผาสกุ และบณิฑบาตไมล่ าบาก” 

  ในทีส่ดุ ภกิษุเหลา่นัน้ทัง้หมดตกลงกันวา่ “ทา่นทัง้หลาย วธิทีีพ่วกเราพากัน 

กลา่วอวดอตุตรมินุสสธรรมของกันและกันใหพ้วกคฤหัสถฟั์งเป็นวธิทีีด่กีวา่วธิอีืน่” 

  ตอ่มา ภกิษุเหลา่นัน้ไดพ้ากันกลา่วอวดอตุตรมินุสสธรรมของกันและกันให ้

พวกคฤหัสถฟั์งวา่ “ภกิษุรปูโนน้ไดป้ฐมฌาน ฯลฯ รปูโนน้ไดจ้ตตุถฌาน รปูโนน้เป็น 

พระโสดาบัน ฯลฯ รปูโนน้ไดอ้ภญิญา ๖” 

  ครัง้นัน้แล ประชาชนก็พากันยนิดวีา่ “เป็นลาภของพวกเราหนอ พวกเราไดด้ ี

แลว้หนอทีม่ภีกิษุทัง้หลายเชน่นีม้าอยูจ่ าพรรษา เพราะแตก่อ่นนีพ้วกเราไมม่ภีกิษุ 

ทัง้หลายทีม่คีณุสมบตัเิหมอืนอยา่งภกิษุผูม้ศีลีมกีลัยาณธรรมเหลา่นีม้าอยูจ่ าพรรษา 

เลย” โภชนะ (อาหาร) ... ขาทนยีะ (ของเคีย้ว) ... สายนยีะ (ของลิม้) ... ปานะ 

(เครือ่งดืม่) ชนดิทีพ่วกเขาจะถวายแกภ่กิษุเหลา่นัน้ พวกเขาไมรั่บประทาน ไมข่บ 

เคีย้ว ไมล่ ิม้ ไมด่ืม่ดว้ยตนเอง ทัง้ไมใ่หแ้กม่ารดาบดิา บตุร ภรรยา คนรับใช ้กรรมกร 

มติร อมาตย ์ญาตสิาโลหติ ภกิษุเหลา่นัน้จงึเป็นผูม้นี ้ามนีวล มอีนิทรยีผ์อ่งใส มใีบ 

หนา้เอบิอิม่ มผีวิพรรณผดุผอ่ง 

  [๖๘] มปีระเพณีอยูว่า่ เมือ่ภกิษุทัง้หลายออกพรรษาแลว้จะไปเขา้เฝ้าพระผู ้

มพีระภาค ครัน้ภกิษุเหลา่นัน้จ าพรรษาครบ ๓ เดอืนแลว้จงึเก็บเสนาสนะ ถอืบาตร 

และจวีรออกเดนิทางมุง่ไปสูก่รงุเวสาล ีจารกิไปโดยล าดับ ถงึกรงุเวสาล ีผา่นป่า 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๒๕๓ } 



๒๕๔ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๑.มสุาวาทวรรค ๘.ภตูาโรจนสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

มหาวนั ไปถงึกฏูาคารศาลา แลว้เขา้เฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ครัน้ถงึแลว้จงึ 

ถวายอภวิาท แลว้น่ังลงอยู ่ณ ทีส่มควร 

ภกิษุตา่งทศิมาเขา้เฝ้า 

สมัยนัน้ ภกิษุทัง้หลายทีจ่ าพรรษาอยูใ่นทศิตา่ง ๆ ดซูบูผอม ซอมซอ่ ม ี

ผวิพรรณหมองคล ้า ซดี เหลอืง เสน้เอ็นขึน้สะพร่ัง สว่นภกิษุชาวฝ่ังแมน่ ้าวคัคมุทุา 

กลับมนี ้ามนีวล มอีนิทรยีผ์อ่งใส มใีบหนา้เอบิอิม่ มผีวิพรรณผดุผอ่ง อนึง่ การที่ 

พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ทัง้หลายทรงปราศรัยกับพระอาคันตกุะทัง้หลาย น่ันก็เป็น 

พทุธประเพณ ี

  ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคตรัสถามพวกภกิษุชาวฝ่ังแมน่ ้าวคัคมุทุาวา่ “ภกิษุ 

ทัง้หลาย เธอทัง้หลายยังสบายดหีรอื ยังพอเป็นอยูไ่ดห้รอื พวกเธอเป็นผูพ้รอ้ม 

เพรยีงกัน รว่มใจกัน ไมท่ะเลาะกัน อยูจ่ าพรรษาเป็นผาสกุหรอื และบณิฑบาตไม่ 

ล าบากหรอื” 

  ภกิษุเหลา่นัน้กราบทลูวา่ “ยังสบายด ีพระพทุธเจา้ขา้ ยังพอเป็นอยูไ่ด ้

พระพทุธเจา้ขา้ อนึง่ พวกขา้พระพทุธเจา้เป็นผูพ้รอ้มเพรยีงกัน รว่มใจกัน ไมท่ะเลาะ 

กัน อยูจ่ าพรรษาเป็นผาสกุ และบณิฑบาตไมล่ าบาก พระพทุธเจา้ขา้” 

พทุธประเพณี 

พระตถาคตเจา้ทัง้หลายทรงทราบเรือ่ง ตรัสถามก็ม ีไมต่รัสถามก็ม ีทรงทราบ 

กาลอันควร ตรัสถามก็ม ีไมต่รัสถามก็ม ีตรัสถามเรือ่งทีเ่ป็นประโยชน ์ไมต่รัสถาม 

เรือ่งทีไ่มเ่ป็นประโยชน ์เพราะพระตถาคตเจา้ทัง้หลายทรงขจัดเรือ่งทีไ่มเ่ป็น 

ประโยชนเ์สยีดว้ยอรยิมรรคแลว้ 

  พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ทัง้หลายสอบถามภกิษุทัง้หลายดว้ยเหต ุ๒ ประการ 

คอื จะทรงแสดงธรรมอยา่งหนึง่ จะทรงบัญญัตสิกิขาบทแกพ่ระสาวกอยา่งหนึง่ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๒๕๔ } 



๒๕๕ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๑.มสุาวาทวรรค ๘.ภตูาโรจนสกิขาบท สกิขาบทวภัิงค ์

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รัสถามภกิษุชาวฝ่ังแมน่ ้าวคัคมุทุาวา่ “ท า 

อยา่งไร เธอทัง้หลายจงึพรอ้มเพรยีงกัน รว่มใจกัน ไมท่ะเลาะกัน อยูจ่ าพรรษาผาสกุ 

และบณิฑบาตไมล่ าบาก” 

  ล าดับนัน้ ภกิษุเหลา่นัน้จงึไดก้ราบทลูเรือ่งนัน้ใหพ้ระผูม้พีระภาคทรงทราบ 

พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “ภกิษุทัง้หลาย พวกเธอมคีณุวเิศษน่ัน จรงิหรอื” ภกิษุ 

เหลา่นัน้กราบทลูวา่ “มจีรงิ พระพทุธเจา้ขา้” 

ทรงบญัญตัสิกิขาบท 

พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ทรงต าหนวิา่ “ฯลฯ ภกิษุทัง้หลาย ไฉนพวกเธอจงึ 

พากันกลา่วอวดอตุตรมินุสสธรรมของกันและกันใหพ้วกคฤหัสถฟั์งเพราะเห็นแกป่าก 

แกท่อ้งเลา่ ภกิษุทัง้หลาย การกระท าอยา่งนี ้มไิดท้ าคนทีย่ังไมเ่ลือ่มใสใหเ้ลือ่มใส 

ฯลฯ” แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

พระบญัญตั ิ

[๖๙] ก็ ภกิษุใดบอกอตุตรมินสุสธรรมทีม่จีรงิแกอ่นปุสมับนั ตอ้งอาบตั ิ

ปาจติตยี ์

เร ือ่งภกิษุชาวฝั่งแมน่ า้วคัคมุทุา จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

[๗๐] ค าวา่ ก็...ใด คอื ผูใ้ด ผูเ้ชน่ใด ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

ก็...ใด 

  ค าวา่ ภกิษุ มอีธบิายวา่ ชือ่วา่ภกิษุ เพราะเป็นผูข้อ ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้ ี

พระภาคทรงประสงคเ์อาวา่ ภกิษุ ในความหมายนี้ 

  ทีช่ ือ่วา่ อนปุสมับนั ไดแ้ก ่ยกเวน้ภกิษุ ภกิษุณี นอกนัน้ชือ่วา่อนุปสมับัน 

 

 

 

ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๒๕๕ } 



๒๕๖ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๑.มสุาวาทวรรค ๘.ภตูาโรจนสกิขาบท บทภาชนยี ์

บทภาชนยี ์

ทีช่ ือ่วา่ อตุตรมินสุสธรรม ไดแ้ก ่ฌาน วโิมกข ์สมาธ ิสมาบัต ิญาณทัสสนะ 

มรรคภาวนา การท าผลใหแ้จง้ การละกเิลส ภาวะทีจ่ติปลอดจากกเิลส ความยนิด ี

ในเรอืนวา่ง 

  ค าวา่ ฌาน ไดแ้ก ่ปฐมฌาน ทตุยิฌาน ตตยิฌาน จตตุถฌาน 

  ค าวา่ วโิมกข ์ไดแ้ก ่สญุญตวโิมกข ์อนมิติตวโิมกข ์อัปปณหิติวโิมกข ์

  ค าวา่ สมาธ ิไดแ้ก ่สญุญตสมาธ ิอนมิติตสมาธ ิอัปปณหิติสมาธ ิ

  ค าวา่ สมาบตั ิไดแ้ก ่สญุญตสมาบัต ิอนมิติตสมาบัต ิอัปปณหิติสมาบัต ิ

  ค าวา่ ญาณทสัสนะ ไดแ้ก ่วชิชา ๓ 

  ค าวา่ มรรคภาวนา ไดแ้ก ่สตปัิฏฐาน ๔ สมัมัปปธาน ๔ อทิธบิาท ๔ 

อนิทรยี ์๕ พละ ๕ โพชฌงค ์๗ อรยิมรรคมอีงค ์๘ 

  ค าวา่ การท าผลใหแ้จง้ ไดแ้ก ่การท าโสดาปัตตผิลใหแ้จง้ การท า 

สกทาคามผิลใหแ้จง้ การท าอนาคามผิลใหแ้จง้ การท าอรหัตตผลใหแ้จง้ 

  ค าวา่ การละกเิลส ไดแ้ก ่การละราคะ การละโทสะ การละโมหะ 

  ค าวา่ ภาวะทีจ่ติปลอดจากกเิลส ไดแ้ก ่ภาวะทีจ่ติปลอดจากราคะ ภาวะ 

ทีจ่ติปลอดจากโทสะ ภาวะทีจ่ติปลอดจากโมหะ 

  ค าวา่ ความยนิดใีนเรอืนวา่ง ไดแ้ก ่ความยนิดใีนเรอืนวา่งดว้ยปฐมฌาน 

ความยนิดใีนเรอืนวา่งดว้ยทตุยิฌาน ความยนิดใีนเรอืนวา่งดว้ยตตยิฌาน ความ 

ยนิดใีนเรอืนวา่งดว้ยจตตุถฌาน 

กลา่วอวดปฐมฌาน 

[๗๑] ค าวา่ บอก คอื ภกิษุกลา่วแกอ่นุปสมับันวา่ “ขา้พเจา้เขา้ปฐมฌาน 

แลว้” ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๒๕๖ } 



๒๕๗ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๑.มสุาวาทวรรค ๘.ภตูาโรจนสกิขาบท บทภาชนยี ์

ค าวา่ บอก คอื ภกิษุกลา่วแกอ่นุปสมับันวา่ “ขา้พเจา้เขา้ปฐมฌานอยู”่ 

ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  ค าวา่ บอก คอื ภกิษุกลา่วแกอ่นุปสมับันวา่ “ขา้พเจา้เป็นผูเ้ขา้ปฐมฌาน 

แลว้” ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  ค าวา่ บอก คอื ภกิษุกลา่วแกอ่นุปสมับันวา่ “ขา้พเจา้เป็นผูไ้ดป้ฐมฌาน” 

ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  ค าวา่ บอก คอื ภกิษุกลา่วแกอ่นุปสมับันวา่ “ขา้พเจา้เป็นผูช้ านาญใน 

ปฐมฌาน” ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  ค าวา่ บอก คอื ภกิษุกลา่วแกอ่นุปสมับันวา่ “ขา้พเจา้ท าปฐมฌานใหแ้จง้ 

แลว้” ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

บอกทตุยิฌาน – จตตุถฌาน 

  ค าวา่ บอก คอื ภกิษุกลา่วแกอ่นุปสมับันวา่ “ขา้พเจา้เขา้ทตุยิฌานแลว้ 

ฯลฯ ขา้พเจา้เขา้ตตยิฌาน...จตตุถฌานแลว้... ขา้พเจา้เขา้อยู.่.. ขา้พเจา้เป็นผูเ้ขา้ 

แลว้... ขา้พเจา้เป็นผูไ้ดจ้ตตุถฌาน ขา้พเจา้เป็นผูช้ านาญ... ขา้พเจา้ท าจตตุถฌานให ้

แจง้แลว้” ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

บอกสญุญตวโิมกข ์– อปัปณิหติสมาธ ิ

ค าวา่ บอก คอื ภกิษุกลา่วแกอ่นุปสมับันวา่ “ขา้พเจา้เขา้สญุญตวโิมกขแ์ลว้ 

ฯลฯ ขา้พเจา้เขา้อนมิติตวโิมกข ์...อัปปณหิติวโิมกข ์...สญุญตสมาธ ิ...อนมิติตสมาธ ิ

...อัปปณหิติสมาธแิลว้... ขา้พเจา้เขา้อยู.่.. ขา้พเจา้เป็นผูเ้ขา้แลว้... ขา้พเจา้เป็นผูไ้ด ้

อัปปณหิติสมาธ.ิ.. ขา้พเจา้เป็นผูช้ านาญ... ขา้พเจา้ท าอัปปณหิติสมาธใิหแ้จง้แลว้” 

ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๒๕๗ } 



๒๕๘ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๑.มสุาวาทวรรค ๘.ภตูาโรจนสกิขาบท บทภาชนยี ์

บอกสญุญตสมาบตั ิ– อปัปณิหติสมาบตั ิ

ค าวา่ บอก คอื ภกิษุกลา่วแกอ่นุปสมับันวา่ “ขา้พเจา้เขา้สญุญตสมาบัต ิ

...อนมิติตสมาบัต ิ...อัปปณหิติสมาบัตแิลว้... ขา้พเจา้เขา้อยู.่.. ขา้พเจา้เป็นผูเ้ขา้แลว้... 

ขา้พเจา้เป็นผูไ้ดอ้ัปปณหิติสมาบัต.ิ.. ขา้พเจา้เป็นผูช้ านาญ... ขา้พเจา้ท าอัปปณหิติ 

สมาบัตใิหแ้จง้แลว้” ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

บอกวชิชา ๓ 

ค าวา่ บอก คอืภกิษุกลา่วแกอ่นุปสมับันวา่ “ขา้พเจา้เขา้วชิชา ๓ แลว้... 

ขา้พเจา้เขา้อยู.่.. ขา้พเจา้เป็นผูเ้ขา้แลว้... ขา้พเจา้เป็นผูไ้ดว้ชิชา ๓ ... ขา้พเจา้เป็น 

ผูช้ านาญ... ขา้พเจา้ท าวชิชา ๓ ใหแ้จง้แลว้” ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

บอกสตปิฏัฐาน ๔ - อทิธบิาท ๔ 

ค าวา่ บอก คอื ภกิษุกลา่วแกอ่นุปสมับันวา่ “ขา้พเจา้เขา้สตปัิฏฐาน ๔ ฯลฯ 

...สมัมัปปธาน ๔ ...อทิธบิาท ๔ แลว้... ขา้พเจา้เขา้อยู.่.. ขา้พเจา้เป็นผูเ้ขา้แลว้... 

ขา้พเจา้เป็นผูไ้ดอ้ทิธบิาท ๔ ... ขา้พเจา้เป็นผูช้ านาญ... ขา้พเจา้ท าอทิธบิาท ๔ ให ้

แจง้แลว้” ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

บอกอนิทรยี ์๕ - พละ ๕ 

ค าวา่ บอก คอื ภกิษุกลา่วแกอ่นุปสมับันวา่ “ขา้พเจา้เขา้อนิทรยี ์๕ ฯลฯ 

พละ ๕ แลว้... ขา้พเจา้เขา้อยู.่.. ขา้พเจา้เป็นผูเ้ขา้แลว้... ขา้พเจา้เป็นผูไ้ดพ้ละ ๕ ... 

ขา้พเจา้เป็นผูช้ านาญ... ขา้พเจา้ท าพละ ๕ ใหแ้จง้แลว้” ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

บอกโพชฌงค ์๗ 

ค าวา่ บอก คอื ภกิษุกลา่วแกอ่นุปสมับันวา่ “ขา้พเจา้เขา้โพชฌงค ์๗ 

แลว้... ขา้พเจา้เขา้อยู.่.. ขา้พเจา้เป็นผูเ้ขา้แลว้... ขา้พเจา้เป็นผูไ้ดโ้พชฌงค ์๗ ... 

ขา้พเจา้เป็นผูช้ านาญ... ขา้พเจา้ท าโพชฌงค ์๗ ใหแ้จง้แลว้” ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๒๕๘ } 



๒๕๙ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๑.มสุาวาทวรรค ๘.ภตูาโรจนสกิขาบท บทภาชนยี ์

บอกอรยิมรรคมอีงค ์๘ 

ค าวา่ บอก คอื ภกิษุกลา่วแกอ่นุปสมับันวา่ “ขา้พเจา้เขา้อรยิมรรคม ี

องค ์๘ แลว้... ขา้พเจา้เขา้อยู.่.. ขา้พเจา้เป็นผูเ้ขา้แลว้... ขา้พเจา้เป็นผูไ้ดอ้รยิมรรค 

มอีงค ์๘ ... ขา้พเจา้เป็นผูช้ านาญ... ขา้พเจา้ท าอรยิมรรคมอีงค ์๘ ใหแ้จง้แลว้” 

ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

บอกโสดาปตัตผิล – อรหตัตผล 

ค าวา่ บอก คอื ภกิษุกลา่วแกอ่นุปสมับันวา่ “ขา้พเจา้เขา้โสดาปัตตผิล... 

สกทาคามผิล... อนาคามผิล... อรหัตตผลแลว้... ขา้พเจา้เขา้อยู.่.. ขา้พเจา้เป็นผูเ้ขา้ 

แลว้... ขา้พเจา้เป็นผูไ้ดอ้รหัตตผล... ขา้พเจา้เป็นผูช้ านาญ... ขา้พเจา้ท าอรหัตตผล 

ใหแ้จง้แลว้” ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

บอกการสละราคะ โทสะ และโมหะ 

ค าวา่ บอก คอื ภกิษุกลา่วแกอ่นุปสมับันวา่ “ขา้พเจา้สละราคะแลว้ ฯลฯ 

ขา้พเจา้สละโทสะแลว้ ขา้พเจา้สละ คาย พน้ ละ สลัด เพกิ ถอนโมหะขึน้แลว้” 

ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

บอกวา่จติปลอดจากราคะ โทสะ และโมหะ 

ค าวา่ บอก คอื ภกิษุกลา่วแกอ่นุปสมับันวา่ “จติของขา้พเจา้ปลอดจากราคะ 

ฯลฯ จติของขา้พเจา้ปลอดจากโทสะ จติของขา้พเจา้ปลอดจากโมหะ” ตอ้งอาบัต ิ

ปาจติตยี ์

บอกปฐมฌาน – จตตุถฌานในเรอืนวา่ง 

วา่ บอก คอื ภกิษุกลา่วแกอ่นุปสมับันวา่ “ขา้พเจา้เขา้ปฐมฌาน ฯลฯ 

ทตุยิฌาน... ตตยิฌาน... จตตุถฌานในเรอืนวา่งแลว้... ขา้พเจา้เขา้อยู.่.. ขา้พเจา้ 

เป็นผูเ้ขา้แลว้... ขา้พเจา้เป็นผูไ้ดจ้ตตุถฌาน ... ขา้พเจา้เป็นผูช้ านาญ... ขา้พเจา้ท า 

จตตุถฌานใหแ้จง้แลว้” ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๒๕๙ } 



๒๖๐ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๑.มสุาวาทวรรค ๘.ภตูาโรจนสกิขาบท บทภาชนยี ์

บอกปฐมฌานและทตุยิฌาน 

[๗๒] ค าวา่ บอก คอื ภกิษุกลา่วแกอ่นุปสมับันวา่ “ขา้พเจา้เขา้ปฐมฌาน 

และทตุยิฌานแลว้ ... ขา้พเจา้เขา้อยู.่.. ขา้พเจา้เป็นผูเ้ขา้แลว้... ขา้พเจา้เป็นผูไ้ด ้

ปฐมฌานและทตุยิฌาน... ขา้พเจา้เป็นผูช้ านาญ... ขา้พเจา้ท าปฐมฌานและ 

ทตุยิฌานใหแ้จง้แลว้” ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

บอกปฐมฌานและตตยิฌาน – จตตุถฌาน 

ค าวา่ บอก คอื ภกิษุกลา่วแกอ่นุปสมับันวา่ “ขา้พเจา้เขา้ปฐมฌานและ 

ตตยิฌาน ฯลฯ ปฐมฌานและจตตุถฌานแลว้ ... ขา้พเจา้เขา้อยู.่.. ขา้พเจา้เป็นผูเ้ขา้ 

แลว้... ขา้พเจา้เป็นผูไ้ดป้ฐมฌานและจตตุถฌาน... ขา้พเจา้เป็นผูช้ านาญ... ขา้พเจา้ 

ท าปฐมฌานและจตตุถฌานใหแ้จง้แลว้” ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

บอกปฐมฌานและสญุญตวโิมกข ์– อปัปณิหติสมาธ ิ

ค าวา่ บอก คอื ภกิษุกลา่วแกอ่นุปสมับันวา่ “ขา้พเจา้เขา้ปฐมฌานและ 

สญุญตวโิมกข ์ฯลฯ อนมิติตวโิมกข.์.. อัปปณหิติวโิมกข.์.. สญุญตสมาธ.ิ.. 

อนมิติตสมาธ.ิ.. อัปปณหิติสมาธแิลว้... ขา้พเจา้เขา้อยู.่.. ขา้พเจา้เป็นผูเ้ขา้แลว้... 

ขา้พเจา้เป็นผูไ้ดป้ฐมฌานและอัปปณหิติสมาธ.ิ.. ขา้พเจา้เป็นผูช้ านาญ... ขา้พเจา้ท า 

ปฐมฌานและอัปปณหิติสมาธใิหแ้จง้แลว้” ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

บอกปฐมฌานและสญุญตสมาบตั ิ– อปัปณิหติสมาบตั ิ

ค าวา่ บอก คอื ภกิษุกลา่วแกอ่นุปสมับันวา่ “ขา้พเจา้เขา้ปฐมฌานและ 

สญุญตสมาบัต ิฯลฯ อนมิติตสมาบัต.ิ.. อัปปณหิติสมาบัตแิลว้... ขา้พเจา้เขา้อยู.่.. 

ขา้พเจา้เป็นผูเ้ขา้แลว้... ขา้พเจา้เป็นผูไ้ดป้ฐมฌานและอัปปณหิติสมาบัต.ิ.. ขา้พเจา้ 

เป็นผูช้ านาญ... ขา้พเจา้ท าปฐมฌานและอัปปณหิติสมาบัตใิหแ้จง้แลว้” ตอ้งอาบัต ิ

ปาจติตยี ์

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เล่ม : ๒ หนา้ :๒๖๐ } 



๒๖๑ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๑.มสุาวาทวรรค ๘.ภตูาโรจนสกิขาบท บทภาชนยี ์

บอกปฐมฌานและวชิชา ๓ 

ค าวา่ บอก คอื ภกิษุกลา่วแกอ่นุปสมับันวา่ “ขา้พเจา้เขา้ปฐมฌานและวชิชา 

๓ แลว้... ขา้พเจา้เขา้อยู.่.. ขา้พเจา้เป็นผูเ้ขา้แลว้... ขา้พเจา้เป็นผูไ้ดป้ฐมฌานและ 

วชิชา ๓ ... ขา้พเจา้เป็นผูช้ านาญ... ขา้พเจา้ท าปฐมฌานและวชิชา ๓ ใหแ้จง้แลว้” 

ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

บอกปฐมฌานและสตปิฏัฐาน ๔ - อทิธบิาท ๔ 

ค าวา่ บอก คอื ภกิษุกลา่วแกอ่นุปสมับันวา่ “ขา้พเจา้เขา้ปฐมฌานและ 

สตปัิฏฐาน ๔ ...สมัมัปปธาน ๔ ...อทิธบิาท ๔ แลว้... ขา้พเจา้เขา้อยู.่.. ขา้พเจา้ 

เป็นผูเ้ขา้แลว้... ขา้พเจา้เป็นผูไ้ดป้ฐมฌานและอทิธบิาท ๔ ... ขา้พเจา้เป็นผูช้ านาญ... 

ขา้พเจา้ท าปฐมฌานและอทิธบิาท ๔ ใหแ้จง้แลว้” ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

บอกปฐมฌานและอนิทรยี ์๕ - พละ ๕ 

ค าวา่ บอก คอื ภกิษุกลา่วแกอ่นุปสมับันวา่ “ขา้พเจา้เขา้ปฐมฌานและ 

อนิทรยี ์๕ ฯลฯ พละ ๕ แลว้... ขา้พเจา้เขา้อยู.่.. ขา้พเจา้เป็นผูเ้ขา้แลว้... ขา้พเจา้ 

เป็นผูไ้ดป้ฐมฌานและพละ ๕ ... ขา้พเจา้เป็นผูช้ านาญ... ขา้พเจา้ท าปฐมฌานและ 

พละ ๕ ใหแ้จง้แลว้” ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

บอกปฐมฌานและโพชฌงค ์๗ 

ค าวา่ บอก คอื ภกิษุกลา่วแกอ่นุปสมับันวา่ “ขา้พเจา้เขา้ปฐมฌานและ 

โพชฌงค ์๗ แลว้... ขา้พเจา้เขา้อยู.่.. ขา้พเจา้เป็นผูเ้ขา้แลว้... ขา้พเจา้เป็นผูไ้ด ้

ปฐมฌานและโพชฌงค ์๗ ... ขา้พเจา้เป็นผูช้ านาญ... ขา้พเจา้ท าปฐมฌานและ 

โพชฌงค ์๗ ใหแ้จง้แลว้” ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

บอกปฐมฌานและอรยิมรรคมอีงค ์๘ 

ค าวา่ บอก คอื ภกิษุกลา่วแกอ่นุปสมับันวา่ “ขา้พเจา้เขา้ปฐมฌานและ 

อรยิมรรคมอีงค ์๘ แลว้... ขา้พเจา้เขา้อยู.่.. ขา้พเจา้เป็นผูเ้ขา้แลว้... ขา้พเจา้เป็น 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๒๖๑ } 



๒๖๒ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๑.มสุาวาทวรรค ๘.ภตูาโรจนสกิขาบท บทภาชนยี ์

ผูไ้ดป้ฐมฌานและอรยิมรรคมอีงค ์๘ ... ขา้พเจา้เป็นผูช้ านาญ... ขา้พเจา้ท า 

ปฐมฌานและอรยิมรรคมอีงค ์๘ ใหแ้จง้แลว้” ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

บอกปฐมฌานและโสดาปตัตผิล – อรหตัตผล 

ค าวา่ บอก คอื ภกิษุกลา่วแกอ่นุปสมับันวา่ “ขา้พเจา้เขา้ปฐมฌานและ 

โสดาปัตตผิล ฯลฯ สกทาคามผิล... อนาคามผิล... อรหัตผลแลว้... ขา้พเจา้เขา้อยู.่.. 

ขา้พเจา้เป็นผูเ้ขา้แลว้... ขา้พเจา้เป็นผูไ้ดป้ฐมฌานและอรหัตตผล... ขา้พเจา้เป็นผู ้

ช านาญ... ขา้พเจา้ท าปฐมฌานและอรหัตตผลใหแ้จง้แลว้” ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

บอกปฐมฌาน - สละราคะ โทสะ และโมหะ 

ค าวา่ บอก คอื ภกิษุกลา่วแกอ่นุปสมับันวา่ “ขา้พเจา้เขา้ปฐมฌาน ขา้พเจา้ 

สละราคะ ขา้พเจา้สละโทสะแลว้ ขา้พเจา้สละ คาย พน้ ละ สลัด เพกิ ถอนโมหะ 

ขึน้แลว้” ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

บอกปฐมฌาน-จติปลอดจากราคะ โทสะ และโมหะ 

ค าวา่ บอก คอื ภกิษุกลา่วแกอ่นุปสมับันวา่ “ขา้พเจา้เขา้ปฐมฌานแลว้... 

ขา้พเจา้เขา้อยู.่.. ขา้พเจา้เป็นผูเ้ขา้แลว้... จติของขา้พเจา้ปลอดจากราคะ จติของ 

ขา้พเจา้ปลอดจากโทสะ จติของขา้พเจา้ปลอดจากโมหะ” ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

บอกทตุยิฌานและจตตุถฌาน 

[๗๓] ค าวา่ บอก คอื ภกิษุกลา่วแกอ่นุปสมับันวา่ “ขา้พเจา้เขา้ทตุยิฌาน 

และตตยิฌาน ทตุยิฌานและจตตุถฌานแลว้... ขา้พเจา้เขา้อยู.่.. ขา้พเจา้เป็นผูเ้ขา้แลว้... 

ขา้พเจา้เป็นผูไ้ดท้ตุยิฌานและจตตุถฌาน... ขา้พเจา้เป็นผูช้ านาญ... ขา้พเจา้ท า 

ทตุยิฌานและจตตุถฌานใหแ้จง้แลว้” ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

บอกทตุยิฌานและสญุญตวโิมกข ์

ค าวา่ บอก คอื ภกิษุกลา่วแกอ่นุปสมับันวา่ “ขา้พเจา้เขา้ทตุยิฌานและ 

สญุญตวโิมกขแ์ลว้ ฯลฯ และจติของขา้พเจา้ปลอดจากโมหะ” ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๒๖๒ } 



๒๖๓ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๑.มสุาวาทวรรค ๘.ภตูาโรจนสกิขาบท บทภาชนยี ์

บอกทตุยิฌานและปฐมฌาน 

ค าวา่ บอก คอื ภกิษุกลา่วแกอ่นุปสมับันวา่ “ขา้พเจา้เขา้ทตุยิฌานและ 

ปฐมฌานแลว้... ขา้พเจา้เขา้อยู.่.. ขา้พเจา้เป็นผูเ้ขา้แลว้... ขา้พเจา้เป็นผูไ้ด ้

ทตุยิฌานและปฐมฌาน... ขา้พเจา้เป็นผูช้ านาญ... ขา้พเจา้ท าทตุยิฌานและ 

ปฐมฌานใหแ้จง้แลว้” ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์ฯลฯ 

  (มลูนัยทา่นยอ่ไวแ้ลว้) 

บอกวา่จติปลอดจากโมหะและปฐมฌาน 

ค าวา่ บอก คอื ภกิษุกลา่วแกอ่นุปสมับันวา่ “จติของขา้พเจา้ปลอดจากโมหะ 

และขา้พเจา้เขา้ปฐมฌานแลว้... ขา้พเจา้เขา้อยู.่.. ขา้พเจา้เป็นผูเ้ขา้แลว้... จติของ 

ขา้พเจา้ปลอดจากโมหะ และขา้พเจา้เป็นผูไ้ดป้ฐมฌาน ขา้พเจา้เป็นผูช้ านาญ 

จติของขา้พเจา้ปลอดจากโมหะ และขา้พเจา้ท าปฐมฌานใหแ้จง้แลว้” ตอ้งอาบัต ิ

ปาจติตยี ์ฯลฯ 

บอกวา่จติปลอดจากโมหะและโทสะ 

ค าวา่ บอก คอื ภกิษุกลา่วแกอ่นุปสมับันวา่ “จติของขา้พเจา้ปลอดจาก 

โมหะและจติของขา้พเจา้ปลอดจากโทสะ” ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์ฯลฯ 

บอกปฐมฌาน - จติปลอดจากราคะ โทสะ และโมหะ 

ค าวา่ บอก คอื ภกิษุกลา่วแกอ่นุปสมับันวา่ “ขา้พเจา้เขา้ปฐมฌาน ทตุยิ 

ฌาน ตตยิฌาน จตตุถฌาน สญุญตวโิมกข ์อนมิติตวโิมกข ์อัปปณหิติวโิมกข ์

สญุญตสมาธ ิอนมิติตสมาธ ิอัปปณหิติสมาธ ิสญุญตสมาบัต ิอนมิติตสมาบัต ิ

อัปปณหิติสมาบัต ิวชิชา ๓ สตปัิฏฐาน ๔ สมัมัปปธาน ๔ อทิธบิาท ๔ อนิทรยี ์๕ 

พละ ๕ โพชฌงค ์๗ อรยิมรรคมอีงค ์๘ โสดาปัตตผิล สกทาคามผิล อนาคามผิล 

และอรหัตตผล ฯลฯ ขา้พเจา้สละราคะแลว้ ขา้พเจา้สละโทสะแลว้ และสละ คาย 

พน้ ละ สลัด เพกิ ถอนโมหะขึน้แลว้” ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๒๖๓ } 



๒๖๔ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๑.มสุาวาทวรรค ๘.ภตูาโรจนสกิขาบท บทภาชนยี ์

วตัตกุามวารกถา 

ประสงคจ์ะบอกปฐมฌาน 

[๗๔] ค าวา่ บอก คอื ภกิษุประสงคจ์ะกลา่วแกอ่นุปสมับันวา่ “ขา้พเจา้ 

เขา้ปฐมฌานแลว้” แตก่ลา่ววา่ “ขา้พเจา้เขา้ทตุยิฌานแลว้” เมือ่ผูอ้ ืน่เขา้ใจ ตอ้ง 

อาบัตปิาจติตยี ์เมือ่เขาไมเ่ขา้ใจ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

ประสงคจ์ะบอกปฐมฌาน - จติปลอดจากราคะ โทสะ และโมหะ 

ค าวา่ บอก คอื ภกิษุประสงคจ์ะกลา่วแกอ่นุปสมับนัวา่ “ขา้พเจา้เขา้ปฐมฌาน 

แลว้” แตก่ลา่ววา่ “ขา้พเจา้เขา้ตตยิฌาน ฯลฯ จตตุถฌาน สญุญตวโิมกข ์

อนมิติตวโิมกข ์อัปปณหิติวโิมกข ์สญุญตสมาธ ิอนมิติตสมาธ ิอัปปณหิติสมาธ ิ

สญุญตสมาบัต ิอนมิติตสมาบัต ิอัปปณหิติสมาบัต ิวชิชา ๓ สตปัิฏฐาน ๔ 

สมัมัปปธาน ๔ อทิธบิาท ๔ อนิทรยี ์๕ พละ ๕ โพชฌงค ์๗ อรยิมรรคมอีงค ์๘ 

โสดาปัตตผิล สกทาคามผิล อนาคามผิล และอรหตัตผลแลว้ ฯลฯ ขา้พเจา้สละ 

ราคะแลว้ ขา้พเจา้สละโทสะแลว้ และขา้พเจา้สละ คาย พน้ ละ สลัด เพกิ ถอนโมหะ 

ขึน้แลว้” เมือ่ผูอ้ ืน่เขา้ใจ ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์เมือ่เขาไมเ่ขา้ใจ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

ประสงคจ์ะบอกทตุยิฌาน – จติปลอดจากโมหะ 

ค าวา่ บอก คอื ภกิษุประสงคจ์ะกลา่วแกอ่นุปสมับนัวา่ “ขา้พเจา้เขา้ทตุยิ 

ฌานแลว้” แตก่ลา่ววา่ จติของขา้พเจา้ปลอดจากโมหะ” เมือ่ผูอ้ ืน่เขา้ใจ ตอ้งอาบัต ิ

ปาจติตยี ์เมือ่เขาไมเ่ขา้ใจ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

ประสงคจ์ะบอกทตุยิฌาน 

ค าวา่ บอก คอื ภกิษุตอ้งการจะกลา่วแกอ่นุปสมับันวา่ “ขา้พเจา้เขา้ทตุยิ 

ฌานแลว้” แตก่ลา่ววา่ “ขา้พเจา้เขา้ปฐมฌานแลว้” เมือ่ผูอ้ ืน่เขา้ใจ ตอ้งอาบัต ิ

ปาจติตยี ์เมือ่เขาไมเ่ขา้ใจ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  (มลูนัยทา่นยอ่ไวแ้ลว้) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๒๖๔ } 



๒๖๕ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๑.มสุาวาทวรรค ๘.ภตูาโรจนสกิขาบท บทภาชนยี ์

ประสงคจ์ะบอกวา่จติปลอดจากโมหะ 

ค าวา่ บอก คอื ภกิษุประสงคจ์ะกลา่วแกอ่นุปสมับนัวา่ “จติของขา้พเจา้ 

ปลอดจากโมหะ” แตก่ลา่ววา่ “ขา้พเจา้เขา้ปฐมฌานแลว้” เมือ่ผูอ้ ืน่เขา้ใจ ตอ้ง 

อาบัตปิาจติตยี ์เมือ่เขาไมเ่ขา้ใจ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ค าวา่ บอก คอื ภกิษุตอ้งการจะกลา่วแกอ่นุปสมับันวา่ “จติของขา้พเจา้ 

ปลอดจากโมหะ” แตก่ลา่ววา่ “จติของขา้พเจา้ปลอดจากโทสะ” เมือ่ผูอ้ ืน่เขา้ใจ 

ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์เมือ่เขาไมเ่ขา้ใจ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

ประสงคจ์ะบอกปฐมฌาน ฯลฯ 

ค าวา่ บอก คอื ภกิษุประสงคจ์ะกลา่วแกอ่นุปสมับนัวา่ “ขา้พเจา้เขา้ปฐมฌาน 

ทตุยิฌาน ตตยิฌาน จตตุถฌานแลว้ ฯลฯ จติของขา้พเจา้ปลอดจากโมหะ” 

แตก่ลา่ววา่ “ขา้พเจา้เขา้ปฐมฌานแลว้” เมือ่ผูอ้ ืน่เขา้ใจ ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์เมือ่ 

เขาไมเ่ขา้ใจ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

ประสงคจ์ะบอกทตุยิฌาน ฯลฯ 

ค าวา่ บอก คอื ภกิษุประสงคจ์ะกลา่วแกอ่นุปสมับนัวา่ “ขา้พเจา้เขา้ทตุยิ 

ฌาน ตตยิฌาน จตตุถฌานแลว้ ฯลฯ จติของขา้พเจา้ปลอดจากโมหะ” แตก่ลา่ววา่ 

“ขา้พเจา้เขา้ปฐมฌานแลว้” เมือ่ผูอ้ ืน่เขา้ใจ ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์เมือ่เขาไมเ่ขา้ใจ 

ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

บอกวา่ภกิษุอืน่เขา้ปฐมฌาน 

[๗๕] ค าวา่ บอก คอื ภกิษุกลา่วแกอ่นุปสมับันวา่ “ภกิษุรปูใดอยูใ่นวหิาร 

ของทา่น ภกิษุรปูนัน้เขา้ปฐมฌานแลว้... ภกิษุรปูนัน้เขา้อยู.่.. ภกิษุรปูนัน้เป็น 

ผูเ้ขา้แลว้... ภกิษุรปูนัน้เป็นผูไ้ดป้ฐมฌาน... ภกิษุรปูนัน้เป็นผูช้ านาญ... ภกิษุรปูนัน้ 

ท าปฐมฌานใหแ้จง้แลว้” ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๒๖๕ } 



๒๖๖ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๑.มสุาวาทวรรค ๘.ภตูาโรจนสกิขาบท บทภาชนยี ์

บอกวา่ภกิษุอืน่เขา้ทตุยิฌาน ฯลฯ 

ค าวา่ บอก คอื ภกิษุกลา่วแกอ่นุปสมับันวา่ “ภกิษุรปูใดอยูใ่นวหิารของ 

ทา่น ภกิษุรปูนัน้เขา้ทตุยิฌาน ฯลฯ ตตยิฌาน... จตตุถฌานแลว้... ภกิษุรปูนัน้ 

เขา้อยู.่.. ภกิษุรปูนัน้เป็นผูเ้ขา้แลว้... ภกิษุรปูนัน้เป็นผูไ้ดท้ตุยิฌาน... ภกิษุรปูนัน้ 

เป็นผูช้ านาญ... ภกิษุรปูนัน้ท าจตตุถฌานใหแ้จง้แลว้” ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

บอกวา่ภกิษุอืน่เขา้สญุญตวโิมกข ์ฯลฯ 

ค าวา่ บอก คอื ภกิษุกลา่วแกอ่นุปสมับันวา่ “ภกิษุรปูใดอยูใ่นวหิารของทา่น 

ภกิษุรปูนัน้เขา้สญุญตวโิมกข ์ฯลฯ อนมิติตวโิมกข ์อัปปณหิติวโิมกข ์สญุญตสมาธ ิ

อนมิติตสมาธ ิอัปปณหิติสมาธแิลว้ ...ภกิษุรปูนัน้เขา้อยู.่.. ภกิษุรปูนัน้เป็นผูเ้ขา้แลว้... 

ภกิษุรปูนัน้เป็นผูไ้ดอ้ัปปณหิติสมาธ.ิ.. ภกิษุรปูนัน้เป็นผูช้ านาญ... ภกิษุรปูนัน้ท า 

อัปปณหิติสมาธใิหแ้จง้แลว้” ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

บอกวา่ภกิษุอืน่เขา้สญุญตสมาบตั ิฯลฯ 

ค าวา่ บอก คอื ภกิษุกลา่วแกอ่นุปสมับันวา่ “ภกิษุรปูใดอยูใ่นวหิารของ 

ทา่น ภกิษุรปูนัน้เขา้สญุญตสมาบัต ิฯลฯ อนมิติตสมาบัต ิอัปปณหิติสมาบัตแิลว้... 

ภกิษุรปูนัน้เขา้อยู.่.. ภกิษุรปูนัน้เป็นผูเ้ขา้แลว้... ภกิษุรปูนัน้เป็นผูไ้ดอ้ัปปณหิติสมาบัต ิ

... ภกิษุรปูนัน้เป็นผูช้ านาญ... ภกิษุรปูนัน้ท าอัปปณหิติสมาบัตใิหแ้จง้แลว้” ตอ้ง 

อาบัตทิกุกฏ 

บอกวา่ภกิษุอืน่เขา้วชิชา ๓ ฯลฯ 

ค าวา่ บอก คอื ภกิษุกลา่วอวดอนุปสมับันวา่ “ภกิษุรปูใดอยูใ่นวหิารของ 

ทา่น ภกิษุรปูนัน้เขา้วชิชา ๓ ฯลฯ สตปัิฏฐาน ๔ สมัมัปปธาน ๔ อทิธบิาท ๔ 

อนิทรยี ์๕ พละ ๕ โพชฌงค ์๗ อรยิมรรคมอีงค ์๘ โสดาปัตตผิล สกทาคามผิล 

อนาคามผิล และอรหัตตผลแลว้... ภกิษุรปูนัน้เขา้อยู.่.. ภกิษุรปูนัน้เป็นผูเ้ขา้แลว้... 

ภกิษุรปูนัน้สละราคะแลว้ ภกิษุรปูนัน้สละโทสะแลว้ ภกิษุรปูนัน้สละ คาย พน้ ละ 

สลัด เพกิ ถอนโมหะขึน้แลว้ จติของภกิษุรปูนัน้ปลอดจากราคะ จติของภกิษุรปูนัน้ 

ปลอดจากโทสะ จติของภกิษุรปูนัน้ปลอดจากโมหะ” ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๒๖๖ } 



๒๖๗ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๑.มสุาวาทวรรค ๘.ภตูาโรจนสกิขาบท บทภาชนยี ์

บอกวา่ภกิษุอืน่เขา้ปฐมฌานในเรอืนวา่ง ฯลฯ 

ค าวา่ บอก คอื ภกิษุกลา่วแกอ่นุปสมับันวา่ “ภกิษุรปูใดอยูใ่นวหิารของทา่น 

ภกิษุรปูนัน้เขา้ปฐมฌาน ฯลฯ ทตุยิฌาน ตตยิฌาน จตตุถฌานในเรอืนวา่งแลว้ 

ฯลฯ ภกิษุรปูนัน้เขา้อยู.่.. ภกิษุรปูนัน้เป็นผูเ้ขา้แลว้... ภกิษุรปูนัน้เป็นผูไ้ด.้.. ภกิษุรปู 

นัน้เป็นผูช้ านาญ...ภกิษุรูปนัน้ท าจตตุถฌานใหแ้จง้ในเรอืนวา่งแลว้” ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

บอกวา่ภกิษุอืน่เขา้จตตุถฌานในเรอืนวา่ง 

ค าวา่ บอก คอื ภกิษุกลา่วแกอ่นุปสมับันวา่ “ภกิษุรปูใดใชส้อยจวีรของทา่น 

ภกิษุรปูใดฉันบณิฑบาตของทา่น ภกิษุรปูใดใชส้อยเสนาสนะของทา่น ภกิษุรูปใด 

บรโิภคคลิานปัจจัยเภสชับรขิาร๑ของทา่น ภกิษุรปูนัน้เขา้จตตุถฌานในเรอืนวา่ง 

แลว้... ภกิษุรปูนัน้เขา้อยู.่.. ภกิษุรปูนัน้เป็นผูเ้ขา้แลว้... ภกิษุรปูนัน้เป็นผูไ้ด.้.. ภกิษุ 

รปูนัน้เป็นผูช้ านาญ... ภกิษุรปูนัน้ท าจตตุถฌานใหแ้จง้ในเรอืนวา่งแลว้” ตอ้งอาบัต ิ

ทกุกฏ 

  [๗๖] ค าวา่ บอก คอื ภกิษุกลา่วแกอ่นุปสมับันวา่ “วหิารของทา่นภกิษุรปูใด 

ใชส้อยแลว้ จวีรของทา่นภกิษุรปูใดใชส้อยแลว้ บณิฑบาตของทา่นภกิษุรปูใดฉันแลว้ 

เสนาสนะของทา่นภกิษุรูปใดใชส้อยแลว้ คลิานปัจจัยเภสชับรขิารของทา่นภกิษุรปูใด 

บรโิภคแลว้ ภกิษุรปูนัน้เขา้จตตุถฌานในเรอืนวา่งแลว้... ภกิษุรปูนัน้เขา้อยู.่.. ภกิษุ 

รปูนัน้เป็นผูเ้ขา้แลว้... ภกิษุรปูนัน้เป็นผูไ้ด.้.. ภกิษุรูปนัน้เป็นผูช้ านาญ... ภกิษุรปูนัน้ 

ท าจตตุถฌานใหแ้จง้ในเรอืนวา่งแลว้” ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 คลิานปจัจยัเภสชับรขิาร คอืเภสัชทัง้ ๕ ไดแ้ก ่เนยใส เนยขน้ น ้ามัน น ้าผึง้ น ้าออ้ย (ว.ิอ. ๒/๒๙๐/๔๐, 

   สารตฺถ. ฏกีา ๒/๒๙๐/๓๙๓) เป็นสิง่สัปปายะส าหรับภกิษุผูเ้จ็บไข ้จัดวา่เป็นบรขิาร คอืบรวิารของชวีติ 

   ดจุก าแพงลอ้มพระนคร เพราะคอยป้องกันรักษาไมใ่หอ้าพาธทีจ่ะบ่ันรอนชวีติไดช้อ่งเกดิขึน้ และเป็น 

   สัมภาระของชวีติ คอยประคับประคองชวีติใหด้ ารงอยูน่าน (ว.ิอ. ๒/๒๙๐/๔๐-๔๑, ม.ม.ูอ. ๑/๑๙๑/๓๙๗, 

   ม.ม ูฏกีา ๑/๒๓/๒๑๓) 

        เป็นเครือ่งป้องกันโรค บ าบัดโรคทีใ่หเ้กดิทกุขเวทนา เนือ่งจากธาตกุ าเรบิใหห้ายไป (สารตฺถ. ฏกีา ๒/ 

   ๒๙๐/๓๙๓) 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๒๖๗ } 



๒๖๘ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๑.มสุาวาทวรรค ๘.ภตูาโรจนสกิขาบท อนาปัตตวิาร 

ค าวา่ บอก คอื ภกิษุกลา่วแกอ่นุปสมับันวา่ “ทา่นอาศัยภกิษุรปูใดแลว้ได ้

ถวายวหิาร ไดถ้วายจวีร ไดถ้วายบณิฑบาต ไดถ้วายเสนาสนะ ไดถ้วายคลิานปัจจัย 

เภสชับรขิาร ภกิษุรปูนัน้เขา้แลว้ ก าลังเขา้ เป็นผูเ้ขา้จตตุถฌานในเรอืนวา่ง ภกิษุรปู 

นัน้เป็นผูไ้ด ้เป็นผูช้ านาญ ท าใหแ้จง้จตตุถฌานในเรอืนวา่งแลว้” ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

อนาปตัตวิาร  

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

  [๗๗]  ๑. ภกิษุบอกอตุตรมินุสสธรรมทีม่จีรงิแกอ่ปุสมับัน 

   ๒. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

ภตูาโรจนสกิขาบทที ่๘ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๒๖๘ } 



๒๖๙ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๑.มสุาวาทวรรค ๙.ทฏุฐลุลาโรจนสกิขาบท นทิานวัตถ ุ

๑. มสุาวาทวรรค 

๙. ทฏุฐลุลาโรจนสกิขาบท 

วา่ดว้ยการบอกอาบตัชิ ัว่หยาบ 

เร ือ่งพระอปุนนัทศากยบตุร 

[๗๘] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของ 

อนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีสมัยนัน้ ทา่นพระอปุนันทศากยบตุรทะเลาะกับ 

พวกภกิษุฉัพพัคคยี ์ทา่นตอ้งอาบัตสิงัฆาทเิสสขอ้จงใจท าน ้าอสจุใิหเ้คลือ่น จงึขอ 

สงฆอ์ยูป่รวิาสเพือ่ออกจากอาบัตนัิน้ สงฆใ์หท้า่นอยูป่รวิาสเพือ่ออกจากอาบตันัิน้ 

  สมัยนัน้ ในกรงุสาวตัถมีสีงัฆภัตของสมาคมหนึง่เกดิขึน้ ทา่นพระอปุนันท 

ศากยบตุรก าลังอยูป่รวิาส จงึน่ัง ณ อาสนะสดุทา้ยในโรงอาหาร 

  พวกภกิษุฉัพพัคคยีก์ลา่วกับอบุาสกเหลา่นัน้วา่ “ทา่นพระอปุนันทศากยบตุร 

เป็นพระประจ าตระกลูทีพ่วกทา่นยกยอ่ง ใชม้อืทีเ่ปิบขา้วทีเ่ขาถวายดว้ยศรัทธา 

พยายามท าน ้าอสจุใิหเ้คลือ่น ทา่นตอ้งอาบัตขิอ้จงใจท าน ้าอสจุใิหเ้คลือ่น จงึขอสงฆ ์

อยูป่รวิาสเพือ่ออกจากอาบัตนัิน้ สงฆใ์หท้า่นอยูป่รวิาสเพือ่ออกจากอาบัตนัิน้ ทา่น 

ก าลังอยูป่รวิาสจงึน่ัง ณ อาสนะสดุทา้ย” 

  บรรดาภกิษุผูม้ักนอ้ย ฯลฯ จงึต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉน 

พวกภกิษุฉัพพัคคยีจ์งึบอกอาบัตชิัว่หยาบของภกิษุแกอ่นุปสมับันเลา่” ครัน้ภกิษุ 

เหลา่นัน้ต าหนพิวกภกิษุฉัพพัคคยีโ์ดยประการตา่ง ๆ แลว้จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลู 

พระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

ทรงประชุมสงฆบ์ญัญตัสิกิขาบท 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุทรง 

สอบถามพวกภกิษุฉัพพัคคยีว์า่ “ภกิษุทัง้หลาย ทราบวา่ พวกเธอบอกอาบัตชิัว่ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๒๖๙ } 



๒๗๐ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๑.มสุาวาทวรรค ๙.ทฏุฐลุลาโรจนสกิขาบท สกิขาบทวภัิงค ์

หยาบของภกิษุแกอ่นุปสมับัน จรงิหรอื” พวกภกิษุฉัพพัคคยีท์ลูรับวา่ “จรงิ พระ 

พทุธเจา้ขา้” พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ทรงต าหนวิา่ “ฯลฯ โมฆบรุษุทัง้หลาย ไฉน 

พวกเธอจงึบอกอาบัตชิัว่หยาบของภกิษุแกอ่นุปสมับันเลา่ โมฆบรุุษทัง้หลาย การ 

กระท าอยา่งนี ้มไิดท้ าคนทีย่ังไมเ่ลือ่มใสใหเ้ลือ่มใส หรอืท าคนทีเ่ลือ่มใสอยูแ่ลว้ให ้

เลือ่มใสยิง่ขึน้ไดเ้ลย ฯลฯ” แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดง 

ดังนี ้

พระบญัญตั ิ

[๗๙] ก็ ภกิษุใดบอกอาบตัชิ ัว่หยาบของภกิษุแกอ่นปุสมับนั ตอ้งอาบตั ิ

ปาจติตยี ์เวน้ไวแ้ตภ่กิษุไดร้บัสมมต ิ

เร ือ่งพระอปุนนัทศากยบตุร จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

[๘๐] ค าวา่ ก็...ใด คอื ผูใ้ด ผูเ้ชน่ใด ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

ก็...ใด 

  ค าวา่ ภกิษุ มอีธบิายวา่ ชือ่วา่ภกิษุ เพราะเป็นผูข้อ ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้ ี

พระภาคทรงประสงคเ์อาวา่ ภกิษุ ในความหมายนี้ 

  ค าวา่ ของภกิษุ คอื ของภกิษุรปูอืน่ 

  อาบัตทิีช่ ือ่วา่ ช ัว่หยาบ ไดแ้ก ่อาบัตปิาราชกิ ๔ สกิขาบท และอาบัต ิ

สงัฆาทเิสส ๑๓ สกิขาบท 

  ทีช่ ือ่วา่ อนปุสมับนั คอื ยกเวน้ภกิษุและภกิษุณี นอกนัน้ชือ่วา่อนุปสมับัน 

  ค าวา่ บอก คอื บอกแกส่ตรหีรอืแกบ่รุษุ แกค่ฤหัสถห์รอืแกบ่รรพชติ 

  ค าวา่ เวน้ไวแ้ตภ่กิษุไดร้บัสมมต ิคอื ยกเวน้ภกิษุทีไ่ดรั้บมอบหมายจาก 

สงฆ์๑ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 คอืมอบหมายใหเ้ป็นผูบ้อกอาบัต ิ(ด ูหนา้ ๒๗๑-๒๗๒ ประกอบ) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๒๗๐ } 



๒๗๑ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๑.มสุาวาทวรรค ๙.ทฏุฐลุลาโรจนสกิขาบท บทภาชนยี ์

บทภาชนยี ์

ภกิษุทีไ่ดรั้บสมมตใิหบ้อก ก าหนดอาบัต ิไมก่ าหนดตระกลูก็ม ี

  ภกิษุทีไ่ดรั้บสมมตใิหบ้อก ก าหนดตระกลู ไมก่ าหนดอาบัตก็ิม ี

  ภกิษุทีไ่ดรั้บสมมตใิหบ้อก ก าหนดอาบัตแิละก าหนดตระกลูก็ม ี

  ภกิษุทีไ่ดรั้บสมมตใิหบ้อก ไมก่ าหนดอาบัตแิละไมก่ าหนดตระกลูก็ม ี

  ทีช่ ือ่วา่ ก าหนดอาบตั ิคอื สงฆก์ าหนดอาบัตวิา่ พงึบอกตามจ านวนอาบัตเิทา่นี้ 

  ทีช่ ือ่วา่ ก าหนดตระกลู คอื สงฆก์ าหนดตระกลูวา่ พงึบอกในตระกลูม ี

ประมาณเทา่นี้ 

  ทีช่ ือ่วา่ ก าหนดอาบตัแิละก าหนดตระกลู คอื สงฆก์ าหนดอาบัตแิละ 

ก าหนดตระกลูไวว้า่ พงึบอกตามจ านวนอาบัตเิทา่นี ้ในตระกลูมปีระมาณเทา่นี้ 

  ทีช่ ือ่วา่ ไมก่ าหนดอาบตัแิละไมก่ าหนดตระกลู คอื สงฆไ์มก่ าหนดอาบัตแิละ 

ไมก่ าหนดตระกลูไวว้า่ พงึบอกตามจ านวนอาบัตเิทา่นี ้ในตระกลูมปีระมาณเทา่นี้ 

  [๘๑] ในการก าหนดอาบัต ิภกิษุบอกอาบัตอิืน่นอกจากอาบัตทิีส่งฆก์ าหนด 

ไว ้ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  ในการก าหนดตระกลู ภกิษุบอกในตระกลูอืน่นอกจากตระกลูทีส่งฆก์ าหนดไว ้

ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  ในการก าหนดอาบัตแิละในการก าหนดตระกลู ภกิษุบอกอาบัตอิืน่ นอกจาก 

อาบัตทิีส่งฆก์ าหนดไว ้และในตระกลูอืน่นอกจากตระกลูทีส่งฆก์ าหนดไว ้ตอ้งอาบัต ิ

ปาจติตยี ์

  ในกรณีทีไ่มไ่ดก้ าหนดอาบัตแิละในกรณีทีไ่มไ่ดก้ าหนดตระกลู ไมต่อ้งอาบัต ิ

ตกิปาจติตยี ์

[๘๒] อาบัตชิัว่หยาบ ภกิษุส าคัญวา่เป็นอาบัตชิัว่หยาบ บอกแกอ่นุปสมับัน 

ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์เวน้ไวแ้ตภ่กิษุไดรั้บสมมต ิ

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๒๗๑ } 



๒๗๒ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๑.มสุาวาทวรรค ๙.ทฏุฐลุลาโรจนสกิขาบท อนาปัตตวิาร 

อาบัตชิัว่หยาบ ภกิษุไมแ่น่ใจ บอกแกอ่นุปสมับัน ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์เวน้ 

ไวแ้ตภ่กิษุไดรั้บสมมต ิ

  อาบัตชิัว่หยาบ ภกิษุส าคัญวา่ไมเ่ป็นอาบัตชิัว่หยาบ บอกแกอ่นุปสมับัน 

ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์เวน้ไวแ้ตภ่กิษุไดรั้บสมมต ิ

ทกุกฏ  

ภกิษุบอกอาบัตไิมช่ัว่หยาบ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ภกิษุบอกความประพฤตชิัว่หยาบหรอืไมช่ัว่หยาบแกอ่นุปสมับัน ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  อาบัตไิมช่ัว่หยาบ ภกิษุส าคัญวา่เป็นอาบัตชิัว่หยาบ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  อาบัตไิมช่ัว่หยาบ ภกิษุไมแ่น่ใจ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  อาบัตไิมช่ัว่หยาบ ภกิษุส าคัญวา่เป็นอาบัตไิมช่ัว่หยาบ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

อนาปตัตวิาร 

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

  [๘๓]  ๑. ภกิษุบอกเรือ่งทีเ่กดิแตไ่มบ่อกอาบัต ิ

   ๒. ภกิษุบอกอาบัตแิตไ่มบ่อกเรือ่งทีเ่กดิ 

   ๓. ภกิษุผูไ้ดรั้บสมมต ิ

   ๔. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๕. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

 

ทฏุฐลุลาโรจนสกิขาบทที ่๙ จบ 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๒๗๒ } 



๒๗๓ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๑.มสุาวาทวรรค ๑๐.ปฐวขีณนสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

๑. มสุาวาทวรรค 

๑๐. ปฐวขีณนสกิขาบท 

วา่ดว้ยการขดุดนิ 

เร ือ่งภกิษุชาวเมอืงอาฬว ี

[๘๔] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ อัคคาฬวเจดยี ์เขต 

เมอืงอาฬว ีสมัยนัน้ พวกภกิษุชาวเมอืงอาฬวชีว่ยกันกอ่สรา้ง ขดุบา้ง ใชใ้หข้ดุบา้ง 

ซึง่ดนิ พวกชาวบา้นจงึพากันต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนพระสมณะเชือ้สาย 

ศากยบตุรจงึขดุบา้ง ใชใ้หข้ดุบา้งซึง่ดนิเลา่ พระสมณะเชือ้สายศากยบตุรเบยีดเบยีน 

ชวีะซึง่มอีนิทรยีเ์ดยีว” 

  พวกภกิษุไดย้นิพวกชาวบา้นต าหน ิประณาม โพนทะนา บรรดาภกิษุผูม้ักนอ้ย 

ฯลฯ จงึต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนพวกภกิษุชาวเมอืงอาฬว ีจงึขดุบา้ง 

ใชใ้หข้ดุบา้งซึง่ดนิเลา่” ครัน้ภกิษุเหลา่นัน้ต าหนพิวกภกิษุชาวเมอืงอาฬวโีดยประการ 

ตา่ง ๆ แลว้จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

ทรงประชุมสงฆบ์ญัญตัสิกิขาบท 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุทรง 

สอบถามภกิษุทัง้หลายวา่ “ภกิษุทัง้หลาย ทราบวา่ พวกเธอขดุบา้ง ใชใ้หข้ดุบา้งซึง่ 

ดนิจรงิหรอื” ภกิษุชาวเมอืงอาฬวทีลูรับวา่ “จรงิ พระพทุธเจา้ขา้” พระผูม้พีระภาค 

พทุธเจา้ทรงต าหนวิา่ “ฯลฯ โมฆบรุษุทัง้หลาย ไฉนพวกเธอจงึขดุบา้ง ใชใ้หข้ดุบา้ง 

ซึง่ดนิเลา่ โมฆบรุษุทัง้หลาย พวกชาวบา้นส าคัญวา่ดนิมชีวีะ โมฆบรุษุทัง้หลาย 

การกระท าอยา่งนี ้มไิดท้ าคนทีย่ังไมเ่ลือ่มใสใหเ้ลือ่มใส หรอืท าคนทีเ่ลือ่มใสอยูแ่ลว้ 

ใหเ้ลือ่มใสยิง่ขึน้ไดเ้ลย ฯลฯ” แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดง 

ดังนี ้

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๒๗๓ } 



๒๗๔ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๑.มสุาวาทวรรค ๑๐.ปฐวขีณนสกิขาบท สกิขาบทวภัิงค ์

พระบญัญตั ิ

[๘๕] ก็ ภกิษุใดขดุ หรอืใชใ้หข้ดุซึง่ดนิ ตอ้งอาบตัปิาจติตยี ์

เร ือ่งภกิษุชาวเมอืงอาฬว ีจบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

[๘๖] ค าวา่ ก็...ใด คอื ผูใ้ด ผูเ้ชน่ใด ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

ก็...ใด 

  ค าวา่ ภกิษุ มอีธบิายวา่ ชือ่วา่ภกิษุ เพราะเป็นผูข้อ ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้ ี

พระภาคทรงประสงคเ์อาวา่ ภกิษุ ในความหมายนี้ 

  ทีช่ ือ่วา่ ดนิ ไดแ้ก ่ดนิ ๒ ชนดิ คอื (๑) ดนิแท ้(๒) ดนิไมแ่ท ้

  ทีช่ ือ่วา่ ดนิแท ้คอื ดนิรว่นลว้น ดนิเหนยีวลว้น ดนิมหีนิผสมนดิหน่อย 

ดนิมกีรวดผสมนดิหน่อย ดนิมกีระเบือ้งผสมนดิหน่อย ดนิมแีรผ่สมนดิหน่อย ดนิ 

มทีรายผสมนดิหน่อย ดนิรว่นเป็นสว่นมาก ดนิเหนยีวเป็นสว่นมาก แมด้นิทีย่ังไม ่

เผาไฟก็เรยีกวา่ ดนิแท ้

  กองดนิรว่นหรอืดนิเหนยีวทีฝ่นตกรดเกนิ ๔ เดอืนก็เรยีกวา่ ดนิแท ้

  ทีช่ ือ่วา่ ดนิไมแ่ท ้คอื หนิลว้น ดนิมกีรวดลว้น ดนิมกีระเบือ้งลว้น ดนิม ี

แรล่ว้น ดนิมทีรายลว้น ดนิมดีนิรว่นผสมนดิหน่อย ดนิมดีนิเหนยีวผสมนดิหน่อย 

ดนิมหีนิมาก ดนิมกีรวดมาก ดนิมกีระเบือ้งมาก ดนิมแีรม่าก ดนิมทีรายมาก 

แมด้นิทีเ่ผาไฟแลว้ก็เรยีกวา่ ดนิไมแ่ท ้

  กองดนิรว่นหรอืดนิเหนยีวทีฝ่นตกรดยังไมถ่งึ ๔ เดอืนก็เรยีกวา่ ดนิไมแ่ท ้

  ค าวา่ ขดุ คอื ภกิษุขดุเอง ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  ค าวา่ ใชใ้หข้ดุ คอื ภกิษุใชผู้อ้ ืน่ใหข้ดุ ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  ภกิษุสัง่ครัง้เดยีว เขาขดุหลายครัง้ ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๒๗๔ } 



๒๗๕ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๑.มสุาวาทวรรค ๑๐.ปฐวขีณนสกิขาบท อนาปัตตวิาร 

บทภาชนยี ์

[๘๗] ดนิ ภกิษุส าคัญวา่เป็นดนิ ขดุหรอืใชใ้หข้ดุ ท าลายหรอืใชใ้หท้ าลาย 

เผาหรอืใชใ้หเ้ผา ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  ดนิ ภกิษุไมแ่น่ใจ ขดุหรอืใชใ้หข้ดุ ท าลายหรอืใชใ้หท้ าลาย เผาหรอืใชใ้หเ้ผา 

ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ดนิ ภกิษุส าคัญวา่ไมใ่ชด่นิ ขดุหรอืใชใ้หข้ดุ ท าลายหรอืใชใ้หท้ าลาย เผา 

หรอืใชใ้หเ้ผา ไมต่อ้งอาบัต ิ

  ไมใ่ชด่นิ ภกิษุส าคัญวา่เป็นดนิ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ไมใ่ชด่นิ ภกิษุไมแ่น่ใจ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ไมใ่ชด่นิ ภกิษุส าคัญวา่ไมใ่ชด่นิ ไมต่อ้งอาบัต ิ

อนาปตัตวิาร 

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

  [๘๘] ๑. ภกิษุกลา่ววา่ “ทา่นจงรู ้จงให ้จงน าสิง่นี้มา เราตอ้งการสิง่นี้ 

      ทา่นจงท าสิง่นีใ้หเ้ป็นกัปปิยะ”๑ 

   ๒. ภกิษุไมจ่งใจ 

   ๓. ภกิษุไมม่สีต ิ

   ๔. ภกิษุไมรู่ ้

   ๕. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๖. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

ปฐวขีณนสกิขาบทที ่๑๐ จบ 

มสุาวาทวรรคที ่๑ จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 คอื ใชใ้หผู้อ้ ืน่ท าดว้ยกลา่ววา่ ทา่นจงรูห้ลมุเสา จงรูด้นิเหนยีวมาก จงรูด้นิเหนยีวผสมแกลบ ทา่นจง 

   ใหด้นิเหนยีวมาก จงใหด้นิเหนียวผสมแกลบ ทา่นจงน าดนิเหนียวมา จงน าฝุ่ นมา ตอ้งการดนิเหนยีว 

   ตอ้งการฝุ่ น ทา่นจงท าหลมุเสานีใ้หเ้ป็นกัปปิยะ จงท าดนิเหนยีวนีใ้หเ้ป็นกัปปิยะ จงท าฝุ่ นนีใ้หเ้ป็นกัปปิยะ 

   คอืใหเ้ป็นของทีค่วรใช ้(ว.ิอ. ๒/๘๘/๒๘๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๒๗๕ } 



๒๗๖ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๑.มสุาวาทวรรค รวมสกิขาบททีม่ใีนมสุาวาทวรรค 

รวมสกิขาบททีม่ใีนมสุาวาทวรรค 

มสุาวาทวรรคม ี๑๐ สกิขาบท คอื  

  ๑. มสุาวาทสกิขาบท    วา่ดว้ยการกลา่วเท็จ 

  ๒. โอมสวาทสกิขาบท   วา่ดว้ยการกลา่วเสยีดส ี

  ๓. เปสญุญสกิขาบท    วา่ดว้ยการกลา่วสอ่เสยีด 

  ๔. ปทโสธัมมสกิขาบท   วา่ดว้ยการใหก้ลา่วธรรมเป็นบท ๆ 

  ๕. สหเสยยสกิขาบท    วา่ดว้ยการนอนรว่มกัน 

  ๖. ทตุยิสหเสยยสกิขาบท   วา่ดว้ยการนอนรว่มกันขอ้ที ่๒ 

  ๗. ธัมมเทสนาสกิขาบท   วา่ดว้ยการแสดงธรรม 

  ๘. ภตูาโรจนสกิขาบท   วา่ดว้ยการบอกอตุตรมินุสสธรรมทีม่จีรงิ 

  ๙. ทฏุฐลุลาโรจนสกิขาบท   วา่ดว้ยการบอกอาบัตชิัว่หยาบ 

  ๑๐. ปฐวขีณนสกิขาบท   วา่ดว้ยการการขดุดนิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๒๗๖ } 



๒๗๗ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๒.ภตูคามวรรค ๑.ภตูคามสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

๒. ภตูคามวรรค 

หมวดวา่ดว้ยภตูคาม 

๑. ภตูคามสกิขาบท 

วา่ดว้ยการพรากภตูคาม 

เร ือ่งภกิษุชาวเมอืงอาฬว ี

[๘๙] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ อัคคาฬวเจดยี ์เขต 

เมอืงอาฬว ีครัง้นัน้ พวกภกิษุชาวเมอืงอาฬวที าการกอ่สรา้ง ตัดบา้ง ใชใ้หต้ัดบา้งซึง่ 

ตน้ไม ้ภกิษุชาวเมอืงอาฬวรีปูหนึง่ก าลังตัดตน้ไม ้เทวดาผูส้งิอยูท่ีต่น้ไมไ้ดก้ลา่วกับ 

ภกิษุนัน้วา่ “ทา่นผูเ้จรญิ ทา่นตอ้งการจะสรา้งทีอ่ยูข่องทา่นก็โปรดอยา่ตดัตน้ไมท้ี่ 

เป็นทีอ่ยูข่องขา้พเจา้เลย” ภกิษุนัน้ไมเ่ชือ่ฟังยังขนืตัด ไดฟั้นถกูแขนลกูของเทวดา 

  ทนัีน้ เทวดาไดม้คีวามคดิวา่ “เราฆา่ภกิษุนีใ้นทีน่ีจ้ะดไีหม” แตแ่ลว้ไดม้คีวาม 

คดิวา่ “การทีเ่ราจะฆา่ภกิษุในทีน่ีไ้มส่มควร ทางทีด่ ีเราควรน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลู 

พระผูม้พีระภาค” จงึไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ครัน้ถงึแลว้ไดก้ราบทลูเรือ่ง 

นัน้ใหท้รงทราบ 

  พระผูม้พีระภาคประทานสาธกุารวา่ “เทวดา ดแีลว้ ดนัีกหนาทีท่า่นไมฆ่า่ภกิษุ 

ถา้ทา่นฆา่ภกิษุในวนันี้ ทา่นจะประสบบาปมาก เทวดา ไปเถดิ ทา่นจงไปอยูท่ี ่

ตน้ไมว้า่งในทีโ่นน้” 

  พวกชาวบา้นพากันต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนพระสมณะเชือ้สาย 

ศากยบตุรจงึตัดบา้ง ใชใ้หต้ัดบา้งซึง่ตน้ไมเ้ลา่ พระสมณะเชือ้สายศากยบตุร 

เบยีดเบยีนชวีะซึง่มอีนิทรยีเ์ดยีว” 

  พวกภกิษุไดย้นิชาวบา้นต าหน ิประณาม โพนทะนา บรรดาภกิษุผูม้ักนอ้ย 

ฯลฯ จงึต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนพวกภกิษุชาวเมอืงอาฬวจีงึตัดบา้ง ใชใ้ห ้

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๒๗๗ } 



๒๗๘ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๒.ภตูคามวรรค ๑.ภตูคามสกิขาบท สกิขาบทวภัิงค ์

ตัดบา้งซึง่ตน้ไมเ้ลา่” ครัน้ภกิษุเหลา่นัน้ต าหนพิวกภกิษุชาวเมอืงอาฬวโีดยประการ 

ตา่ง ๆ แลว้จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

ทรงประชุมสงฆบ์ญัญตัสิกิขาบท 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุทรง 

สอบถามพวกภกิษุชาวเมอืงอาฬววีา่ “ภกิษุทัง้หลาย ทราบวา่ พวกเธอตัดบา้ง ใชใ้ห ้

ตัดบา้ง ซึง่ตน้ไม ้จรงิหรอื” พวกภกิษุชาวเมอืงอาฬวทีลูรับวา่ “จรงิ พระพทุธเจา้ขา้” 

พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ทรงต าหนวิา่ “ฯลฯ โมฆบรุษุทัง้หลาย ไฉนพวกเธอจงึตัด 

บา้ง ใชใ้หต้ัดบา้งซึง่ตน้ไมเ้ลา่ โมฆบรุษุทัง้หลาย เพราะพวกชาวบา้นมคีวามส าคัญ 

วา่ตน้ไมม้ชีวีะ โมฆบรุุษทัง้หลาย การกระท าอยา่งนี ้มไิดท้ าคนทีย่ังไมเ่ลือ่มใสให ้

เลือ่มใส หรอืท าคนทีเ่ลือ่มใสอยูแ่ลว้ใหเ้ลือ่มใสยิง่ข ึน้ไดเ้ลย ฯลฯ” แลว้จงึรับสัง่ให ้

ภกิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

พระบญัญตั ิ

[๙๐] ภกิษุตอ้งอาบตัปิาจติตยี ์เพราะพรากภตูคาม๑ 

เร ือ่งภกิษุชาวเมอืงอาฬว ีจบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

[๙๑] ทีช่ ือ่วา่ ภตูคาม ไดแ้ก ่พชืพันธุ ์๕ ชนดิ คอื (๑) พชืพันธุเ์กดิจากเหงา้ 

(๒) พชืพันธุเ์กดิจากล าตน้ (๓) พชืพันธุเ์กดิจากตา (๔) พชืพันธุเ์กดิจากยอด 

(๕) พชืพันธุเ์กดิจากเมล็ด 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ภตูคาม กลุม่แหง่พชืพันธุท์ีจ่ะงอกได ้ทีเ่จรญิเตบิโตแลว้ เป็นชือ่เรยีกตน้ไมย้นืตน้และหญา้เขยีวสด (ว.ิอ. 

   ๒/๙๐-๙๑/๒๘๓-๒๘๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๒๗๘ } 



๒๗๙ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๒.ภตูคามวรรค ๑.ภตูคามสกิขาบท บทภาชนยี ์

ทีช่ ือ่วา่ พชืพนัธุเ์กดิจากเหงา้ ไดแ้ก ่ขมิน้ ขงิ วา่นน ้า วา่นเปราะ อตุพดิ 

ขา่ แฝก แหว้หม ูหรอืพชืพันธุอ์ยา่งอืน่ซึง่เกดิทีเ่หงา้ งอกทีเ่หงา้ นีช้ ือ่วา่พชืพันธุเ์กดิ 

จากเหงา้ 

  ทีช่ ือ่วา่ พชืพนัธุเ์กดิจากล าตน้ ไดแ้ก ่ตน้โพ ตน้ไทร ตน้ดปีล ีตน้มะเดือ่ 

ตน้เตา่รา้ง ตน้มะขวดิ หรอืพชืพันธุอ์ยา่งอืน่ซึง่เกดิทีล่ าตน้ งอกทีล่ าตน้ นีช้ ือ่วา่ 

พชืพันธุเ์กดิจากล าตน้ 

  ทีช่ ือ่วา่ พชืพนัธุเ์กดิจากตา ไดแ้ก ่ออ้ย ไมไ้ผ ่ไมอ้อ้ หรอืพชืพันธุอ์ยา่งอืน่ 

ซึง่เกดิทีต่า งอกทีต่า นีช้ ือ่วา่พชืพันธุเ์กดิจากตา 

  ทีช่ ือ่วา่ พชืพนัธุเ์กดิจากยอด ไดแ้ก ่ผักบุง้ลอ้ม แมงลัก เถาหญา้นาง หรอื 

พชืพันธุอ์ยา่งอืน่ซึง่เกดิทีย่อด งอกทีย่อด นีช้ ือ่วา่พชืพันธุเ์กดิจากยอด 

  ทีช่ ือ่วา่ พชืพนัธุเ์กดิจากเมล็ด ไดแ้ก ่ขา้ว ถ่ัว งา หรอืพชืพันธุอ์ยา่งอืน่ซึง่ 

เกดิทีเ่มล็ด งอกทีเ่มล็ด นีช้ ือ่วา่พชืพันธุเ์กดิจากเมล็ด 

บทภาชนยี ์

[๙๒] พชืพันธุ ์ภกิษุส าคัญวา่เป็นพชืพันธุ ์ตัด หรอืใชใ้หต้ัด ท าลาย หรอื 

ใชใ้หท้ าลาย ตม้ หรอืใชใ้หต้ม้ ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  พชืพันธุ ์ภกิษุไมแ่น่ใจ ตัด หรอืใชใ้หต้ดั ท าลาย หรอืใชใ้หท้ าลาย ตม้ หรอื 

ใชใ้หต้ม้ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  พชืพันธุ ์ภกิษุส าคัญวา่ไมใ่ชพ่ชืพันธุ ์ตัด หรอืใชใ้หต้ัด ท าลาย หรอืใชใ้ห ้

ท าลาย ตม้ หรอืใชใ้หต้ม้ ไมต่อ้งอาบัต ิ

  ไมใ่ชพ่ชืพันธุ ์ภกิษุส าคัญวา่เป็นพชืพันธุ ์ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ไมใ่ชพ่ชืพันธุ ์ภกิษุไมแ่น่ใจ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ไมใ่ชพ่ชืพันธุ ์ภกิษุส าคัญวา่ไมใ่ชพ่ชืพันธุ ์ไมต่อ้งอาบัต ิ

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๒๗๙ } 



๒๘๐ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๒.ภตูคามวรรค ๑.ภตูคามสกิขาบท อนาปัตตวิาร 

อนาปตัตวิาร  

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

  [๙๓] ๑. ภกิษุกลา่ววา่ “ทา่นจงรู ้จงให ้จงน าสิง่นีม้า เราตอ้งการสิง่นี ้

       ทา่นจงท าสิง่นีใ้หเ้ป็นกัปปิยะ”๑ 

   ๒. ภกิษุไมจ่งใจ 

   ๓. ภกิษุไมม่สีต ิ

   ๔. ภกิษุผูไ้มรู่ ้

   ๕. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๖. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

ภตูคามสกิขาบทที ่๑ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 คอื ใชใ้หผู้อ้ ืน่ท าดว้ยกลา่ววา่ ทา่นจงรูพ้ชืพันธุเ์กดิจากเหงา้นี ้ทา่นจงใหเ้หงา้ หรอืใบไมน้ี ้ทา่นจงน าตน้ 

   ไมห้รอืเถาวัลยน์ีม้า ตอ้งการดอกไม ้ผลไม ้หรอืใบไมน้ี ้ทา่นจงท าตน้ไม ้เถาวัลย ์หรอืผลไมน้ีใ้หเ้ป็นกัปปิยะ 

   คอืใหเ้ป็นของทีค่วรใช ้(ว.ิอ. ๒/๙๓/๒๙๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๒๘๐ } 



๒๘๑ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๒.ภตูคามวรรค ๒.อัญญวาทกสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

๒. ภตูคามวรรค 

๒. อญัญวาทกสกิขาบท 

วา่ดว้ยการกลา่วกลบเกลือ่น 

เร ือ่งพระฉนันะ 

[๙๔] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ โฆสติาราม เขตกรงุ 

โกสมัพ ีสมัยนัน้ ทา่นพระฉันนะประพฤตไิมเ่หมาะสม ถกูพระวนัิยธรไตส่วนอาบัต ิ

ทา่มกลางสงฆ ์กลับน าเอาเรือ่งอืน่มากลา่วกลบเกลือ่นอกีเรือ่งหนึง่วา่ “ใครตอ้ง 

ตอ้งอะไร ตอ้งในเรือ่งอะไร ตอ้งอยา่งไร พวกทา่นกลา่วถงึใคร กลา่วเรือ่งอะไร” 

  บรรดาภกิษุผูม้ักนอ้ย ฯลฯ ต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนทา่นพระ 

ฉันนะถกูพระวนัิยธรไตส่วนอาบัตทิา่มกลางสงฆ ์กลบัน าเอาเรือ่งอืน่มากลา่วกลบ 

เกลือ่นอกีเรือ่งหนึง่วา่ “ใครตอ้ง ตอ้งอะไร ตอ้งในเรือ่งอะไร ตอ้งอยา่งไร พวกทา่น 

กลา่วถงึใคร กลา่วเรือ่งอะไร” ครัน้ภกิษุเหลา่นัน้ต าหนทิา่นพระฉันนะโดยประการ 

ตา่ง ๆ แลว้จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

ทรงสอบถามพระฉนันะ 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคทรงสอบถามทา่นพระฉันนะวา่ “ฉันนะ ทราบวา่ 

เมือ่เธอถกูไตส่วนอาบัตทิา่มกลางสงฆ ์กลับน าเอาเรือ่งอืน่มากลา่วกลบเกลือ่นอกี 

เรือ่งหนึง่วา่ ‘ใครตอ้ง ตอ้งอะไร ตอ้งในเรือ่งอะไร ตอ้งอยา่งไร พวกทา่นกลา่วถงึใคร 

กลา่วเรือ่งอะไร’ จรงิหรอื” ทา่นพระฉันนะทลูรับวา่ “จรงิ พระพทุธเจา้ขา้” พระผูม้ ี

พระภาคพทุธเจา้ทรงต าหนวิา่ “ฯลฯ โมฆบรุษุ ไฉนเธอ เมือ่ถกูไตส่วนอาบัตทิา่ม 

กลางสงฆ ์กลับน าเอาเรือ่งอืน่มากลา่วกลบเกลือ่นอกีเรือ่งหนึง่วา่ ใครตอ้ง ฯลฯ 

พวกทา่นกลา่วเรือ่งอะไรเลา่ โมฆบรุษุ การกระท าอยา่งนี ้มไิดท้ าคนทีย่ังไมเ่ลือ่มใส 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๒๘๑ } 



๒๘๒ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๒.ภตูคามวรรค ๒.อัญญวาทกสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

ใหเ้ลือ่มใส ฯลฯ” ครัน้ทรงต าหนแิลว้ไดท้รงแสดงธรรมกีถารับสัง่กับภกิษุทัง้หลาย 

วา่ ภกิษุทัง้หลาย ถา้เชน่นัน้ สงฆจ์งลงอัญญวาทกกรรม๑ แกภ่กิษุฉันนะ 

  ภกิษุทัง้หลาย สงฆพ์งึลงอัญญวาทกกรรมอยา่งนี ้ภกิษุผูฉ้ลาดสามารถพงึ 

ประกาศใหส้งฆท์ราบดว้ยญัตตทิตุยิกรรมวาจาวา่ 

กรรมวาจา 

[๙๕] ทา่นผูเ้จรญิ ขอสงฆจ์งฟังขา้พเจา้ ภกิษุชือ่ฉันนะนีถ้กูไตส่วนอาบัต ิ

ทา่มกลางสงฆ ์กลับน าเอาเรือ่งอืน่มากลา่วกลบเกลือ่นอกีเรือ่งหนึง่ ถา้สงฆพ์รอ้ม 

กันแลว้ พงึลงอัญญวาทกกรรมแกภ่กิษุชือ่ฉันนะ นีเ่ป็นญัตต ิ

  ทา่นผูเ้จรญิ ขอสงฆจ์งฟังขา้พเจา้ ภกิษุชือ่ฉันนะนีถ้กูไตส่วนอาบัตทิา่มกลาง 

สงฆ ์กลับน าเอาเรือ่งอืน่มากลา่วกลบเกลือ่นอกีเรือ่งหนึง่ สงฆจ์งึลงอัญญวาทกกรรม 

แกภ่กิษุชือ่ฉันนะ ทา่นรปูใดเห็นดว้ยกับการลงอัญญวาทกกรรมแกภ่กิษุชือ่ฉันนะ 

ทา่นรปูนัน้พงึนิง่ ทา่นรปูใดไมเ่ห็นดว้ย ทา่นรปูนัน้พงึทักทว้ง 

  อัญญวาทกกรรมสงฆล์งแกภ่กิษุชือ่ฉันนะแลว้ สงฆเ์ห็นดว้ย เพราะฉะนัน้จงึนิง่ 

ขา้พเจา้ขอถอืความนิง่นัน้เป็นมตอิยา่งนี ้

ทรงบญัญตัสิกิขาบท 

ทนัีน้ ครัน้พระผูม้พีระภาคทรงต าหนทิา่นพระฉันนะโดยประการตา่ง ๆ แลว้ได ้

ตรัสโทษแหง่ความเป็นคนเลีย้งยาก ฯลฯ แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนี ้

ขึน้แสดงดังนี ้

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ค าวา่ “อัญญวาทกกรรม” ไดแ้ก ่การลงโทษภกิษุทีแ่กลง้ยกเรือ่งอืน่ ๆ มาพดูกลบเกลือ่นขอ้หาทีถ่กู 

   โจทไมใ่หก้ารตามตรงเมือ่ถกูสงฆส์อบสวน เชน่ ถกูพระวนัิยธรถามวา่ “ทา่นตอ้งอาบัตนิีห้รอื” ก็กลา่ววา่ 

   “กระผมไปกรงุปาฏลบีตุรมา” เมือ่พระวนัิยธรกลา่วอกีวา่ “ไมไ่ดถ้ามทา่นเรือ่งไปกรงุปาฏลบีตุร แตถ่าม 

   เรือ่งอาบัต”ิ ก็กลา่ววา่ “ตอ่จากกรงุปาฏลบีตุร กระผมก็ไปกรงุราชคฤห”์ (ว.ิอ. ๒/๙๔/๒๙๓, สารตฺถ. 

   ฏกีา ๓/๙๔-๙๘/๒๘-๒๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๒๘๒ } 



๒๘๓ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๒.ภตูคามวรรค ๒.อัญญวาทกสกิขาบท พระบัญญัต ิ

พระบญัญตั ิ

ภกิษุตอ้งอาบตัปิาจติตยี ์เพราะน าเอาเร ือ่งอืน่มากลา่วกลบเกลือ่น 

  สกิขาบทนีพ้ระผูม้พีระภาคทรงบัญญัตไิวแ้กภ่กิษุทัง้หลายอยา่งนี้ 

  [๙๖] สมัยนัน้ ทา่นพระฉันนะถกูไตส่วนอาบัตทิา่มกลางสงฆ ์คดิวา่ “เมือ่เรา 

น าเอาเรือ่งอืน่มากลา่วกลบเกลือ่นอกีเรือ่งหนึง่ตอ้งอาบัต”ิ จงึนิง่เฉย ท าสงฆใ์ห ้

ล าบาก 

  บรรดาภกิษุผูม้ักนอ้ย ฯลฯ พากันต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนทา่น 

พระฉันนะเมือ่ถกูไตส่วนอาบัตทิา่มกลางสงฆ ์จงึนิง่เสยี ท าสงฆใ์หล้ าบากเลา่” ครัน้ 

ภกิษุเหลา่นัน้ต าหนทิา่นพระฉันนะโดยประการตา่ง ๆ แลว้จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลู 

พระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

ทรงสอบถามพระฉนันะ 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคทรงสอบถามทา่นพระฉันนะวา่ “ฉันนะ ทราบวา่ 

เธอเมือ่ถกูไตส่วนอาบัตทิา่มกลางสงฆ ์กลับนิง่เฉย ท าสงฆใ์หล้ าบากจรงิหรอื” ทา่น 

พระฉันนะทลูรับวา่ “จรงิ พระพทุธเจา้ขา้” พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ทรงต าหนวิา่ 

“ฯลฯ โมฆบรุษุ ไฉนเธอเมือ่ถกูไตส่วนอาบัตทิา่มกลางสงฆ ์จงึนิง่ ท าสงฆใ์หล้ าบาก 

เลา่ โมฆบรุษุ การกระท าอยา่งนี ้มไิดท้ าคนทีย่ังไมเ่ลือ่มใสใหเ้ลือ่มใส ฯลฯ” ครัน้ 

ทรงต าหนแิลว้ไดท้รงแสดงธรรมกีถารับสัง่กบัภกิษุทัง้หลายวา่ ภกิษุทัง้หลาย ถา้ 

เชน่นัน้ สงฆจ์งลงวเิหสกกรรม๑ แกภ่กิษุฉันนะ 

  ภกิษุทัง้หลาย สงฆพ์งึลงวเิหสกกรรมอยา่งนี ้ภกิษุผูฉ้ลาดสามารถพงึประกาศ 

ใหส้งฆท์ราบดว้ยญัตตทิตุยิกรรมวาจาวา่ 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ค าวา่ “วเิหสกกรรม” ไดแ้ก ่การลงโทษภกิษุผูท้ าสงฆใ์หล้ าบาก คอืภกิษุประพฤตไิมส่มควร สงฆเ์รยีกตัว 

   มาถามกลับนิง่เฉยไมต่อบ สงฆจ์งึสวดประกาศการทีเ่ธอท าตัวเชน่นัน้ 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๒๘๓ } 



๒๘๔ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๒.ภตูคามวรรค ๒.อัญญวาทกสกิขาบท สกิขาบทวภัิงค ์

กรรมวาจา 

[๙๗] ทา่นผูเ้จรญิ ขอสงฆจ์งฟังขา้พเจา้ ภกิษุชือ่ฉันนะนีถ้กูไตส่วนอาบัต ิ

ทา่มกลางสงฆ ์ไดน้ิง่เฉย ท าสงฆใ์หล้ าบาก ถา้สงฆพ์รอ้มกันแลว้พงึลงวเิหสกกรรม 

แกภ่กิษุชือ่ฉันนะ นีเ่ป็นญัตต ิ

  ทา่นผูเ้จรญิ ขอสงฆจ์งฟังขา้พเจา้ ภกิษุชือ่ฉันนะนีถ้กูไตส่วนอาบัตทิา่มกลาง 

สงฆ ์ไดน้ิง่เฉย ท าสงฆใ์หล้ าบาก สงฆจ์งึลงวเิหสกกรรมแกภ่กิษุชือ่ฉันนะ ทา่นรปู 

ใดเห็นดว้ยกับการลงวเิหสกกรรมแกภ่กิษุชือ่ฉันนะ ทา่นรปูนัน้พงึนิง่ ทา่นรปูใดไม ่

เห็นดว้ย ทา่นรปูนัน้พงึทักทว้ง 

  วเิหสกกรรมสงฆล์งแกภ่กิษุชือ่ฉันนะแลว้ สงฆเ์ห็นดว้ย เพราะฉะนัน้จงึนิง่ 

ขา้พเจา้ขอถอืความนิง่นัน้เป็นมตอิยา่งนี้ 

ทรงบญัญตัสิกิขาบท 

ทนัีน้ ครัน้พระผูม้พีระภาคทรงต าหนทิา่นพระฉันนะโดยประการตา่ง ๆ แลว้ได ้

ตรัสโทษแหง่ความเป็นคนเลีย้งยาก ฯลฯ แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบท 

นีข้ ึน้แสดงดังนี ้

พระอนบุญัญตั ิ

[๙๘] ภกิษุตอ้งอาบตัปิาจติตยี ์เพราะน าเอาเร ือ่งอืน่มากลา่วกลบเกลือ่น 

เพราะท าสงฆใ์หล้ าบาก 

เร ือ่งพระฉนันะ จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

[๙๙] ทีช่ ือ่วา่ น าเอาเรือ่งอืน่มากลา่วกลบเกลือ่น คอื ภกิษุเมือ่ถกูไตส่วน 

วตัถุ๑ หรอือาบัตทิา่มกลางสงฆ ์ไมต่อ้งการจะบอก ไมต่อ้งการจะเปิดเผยเรือ่งนัน้ 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ค าวา่ “วัตถ”ุ ในทีน่ีห้มายถงึเรือ่งทีถ่กูสงฆน์ ามาสอบสวน กรณีทีส่งฆย์กขึน้มาสอบสวน 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๒๘๔ } 



๒๘๕ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๒.ภตูคามวรรค ๒.อัญญวาทกสกิขาบท บทภาชนยี ์

กลับน าเอาเรือ่งอืน่มากลา่วกลบเกลือ่นอกีเรือ่งหนึง่วา่ “ใครตอ้ง ตอ้งอะไร ตอ้ง 

ในเรือ่งอะไร ตอ้งอยา่งไร พวกทา่นกลา่วถงึใคร กลา่วเรือ่งอะไร” นีช้ ือ่วา่น าเอา 

เรือ่งอืน่มากลา่วกลบเกลือ่น 

  ทีช่ ือ่วา่ ท าสงฆใ์หล้ าบาก คอื ภกิษุเมือ่ถกูไตส่วนวตัถหุรอือาบัตทิา่มกลาง 

สงฆ ์ไมต่อ้งการจะบอก ไมต่อ้งการจะเปิดเผยเรือ่งนัน้ จงึนิง่เฉย นีช้ ือ่วา่ท าสงฆใ์ห ้

ล าบาก 

บทภาชนยี ์

[๑๐๐] เมือ่สงฆย์ังไมล่งอัญญวาทกกรรม ภกิษุถกูไตส่วนวตัถหุรอือาบัตทิา่ม 

กลางสงฆ ์ไมต่อ้งการจะบอก ไมต่อ้งการจะเปิดเผยเรือ่งนัน้ กลับน าเอาเรือ่งอืน่มา 

กลา่วกลบเกลือ่นอกีเรือ่งหนึง่วา่ “ใครตอ้ง ตอ้งอะไร ตอ้งในเรือ่งอะไร ตอ้ง 

อยา่งไร พวกทา่นกลา่วถงึใคร กลา่วเรือ่งอะไร” ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  เมือ่สงฆย์ังไมล่งวเิหสกกรรม ภกิษุถกูไตส่วนวัตถหุรอือาบัตทิา่มกลางสงฆ ์

ไมต่อ้งการจะบอก ไมต่อ้งการจะเปิดเผยเรือ่งนัน้ จงึนิง่เฉยท าสงฆใ์หล้ าบาก ตอ้ง 

อาบัตทิกุกฏ 

  เมือ่สงฆล์งอัญญวาทกกรรม ภกิษุถกูไตส่วนวตัถหุรอือาบัตทิา่มกลางสงฆ ์

ไมต่อ้งการจะบอก ไมต่อ้งการจะเปิดเผยเรือ่งนัน้ กลับน าเอาเรือ่งอืน่มากลา่วกลบ 

เกลือ่นอกีเรือ่งหนึง่วา่ “ใครตอ้ง ฯลฯ พวกทา่นกลา่วเรือ่งอะไร” ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  เมือ่สงฆล์งวเิหสกกรรม ภกิษุถกูไตส่วนวตัถหุรอือาบัตทิา่มกลางสงฆ ์ไม่ 

ตอ้งการจะบอก ไมต่อ้งการจะเปิดเผยเรือ่งนัน้ จงึนิง่เฉย ท าสงฆใ์หล้ าบาก ตอ้ง 

อาบัตปิาจติตยี ์

ตกิปาจติตยี ์

[๑๐๑] กรรมทีท่ าถกูตอ้ง๑ ภกิษุส าคัญวา่เป็นกรรมทีท่ าถกูตอ้ง ตอ้งอาบัต ิ

ปาจติตยี ์เพราะน าเอาเรือ่งอืน่มากลา่วกลบเกลือ่น เพราะท าสงฆใ์หล้ าบาก 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 หมายถงึอัญญวาทกกรรมและวเิหสกกรรม (ว.ิอ. ๒/๑๐๑/๒๙๔) 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๒๘๕ } 



๒๘๖ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๒.ภตูคามวรรค ๒.อัญญวาทกสกิขาบท อนาปัตตวิาร 

กรรมทีท่ าถกูตอ้ง ภกิษุไมแ่น่ใจ ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์เพราะน าเอาเรือ่งอืน่มา 

กลา่วกลบเกลือ่น เพราะท าสงฆใ์หล้ าบาก  

  กรรมทีท่ าถกูตอ้ง ภกิษุส าคัญวา่เป็นกรรมทีท่ าไมถ่กูตอ้ง ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

เพราะน าเอาเรือ่งอืน่มากลา่วกลบเกลือ่น เพราะท าสงฆใ์หล้ าบาก 

ตกิทกุกฏ 

  กรรมทีท่ าไมถ่กูตอ้ง ภกิษุส าคัญวา่เป็นกรรมทีท่ าถกูตอ้ง ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  กรรมทีท่ าไมถ่กูตอ้ง ภกิษุไมแ่น่ใจ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  กรรมทีท่ าไมถ่กูตอ้ง ภกิษุส าคัญวา่เป็นกรรมทีท่ าไมถ่กูตอ้ง ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

อนาปตัตวิาร 

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

  [๑๐๒] ๑. ภกิษุไมเ่ขา้ใจจงึถาม 

   ๒. ภกิษุเป็นไขใ้หก้ารไมไ่ด ้

   ๓. ภกิษุไมย่อมกลา่วเพราะคดิวา่ สงฆจ์ะมคีวามบาดหมางกัน 

       ทะเลาะกัน ขดัแยง้กัน หรอืววิาทกัน 

   ๔. ภกิษุไมย่อมกลา่วเพราะคดิวา่ สงฆจั์กแตกแยก หรอืสงฆจ์ะ 

       รา้วฉาน 

   ๕. ภกิษุไมย่อมกลา่วเพราะคดิวา่ สงฆจั์กท ากรรมทีไ่มถ่กูตอ้ง จะ 

       แยกพวกกันท า หรอืจะลงโทษภกิษุผูไ้มค่วรลงโทษ 

   ๖. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๗. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

อญัญวาทกสกิขาบทที ่๒ จบ 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๒๘๖ } 



๒๘๗ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๒.ภตูคามวรรค ๓.อชุฌาปนกสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

๒. ภตูคามวรรค 

๓. อชุฌาปนกสกิขาบท 

วา่ดว้ยการกลา่วใหเ้พง่โทษ 

เร ือ่งพระทพัพมลัลบตุร 

[๑๐๓] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเวฬวุนั สถานที่ 

ใหเ้หยือ่กระแต เขตกรงุราชคฤห ์ครัง้นัน้ ทา่นพระทัพพมัลลบตุรจัดแจงเสนาสนะ 

และแจกภัตตาหารสงฆ ์

  สมัยนัน้ พระเมตตยิะและพระภมุมชกะ๑ เป็นพระบวชใหม ่มบีญุนอ้ย 

เสนาสนะของสงฆช์ัน้เลว ภัตตาหารก็ชัน้เลว ตกถงึทา่นทัง้สอง ทา่นเหลา่นัน้จงึกลา่ว 

ใหภ้กิษุทัง้หลายเพง่โทษ๒ทา่นพระทัพพมลัลบตุรวา่ “พระทัพพมลัลบตุรจัดแจง 

เสนาสนะดว้ยความชอบพอกัน๓ และแจกภตัตาหารดว้ยความชอบพอกัน” 

  บรรดาภกิษุผูม้ักนอ้ย ฯลฯ จงึต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนพระเมตตยิะ 

และพระภมุมชกะจงึกลา่วใหภ้กิษุทัง้หลายเพง่โทษทา่นพระทัพพมัลลบตุรเลา่” ครัน้ 

ภกิษุเหลา่นัน้ต าหนพิระเมตตยิะและพระภมุมชกะโดยประการตา่ง ๆ แลว้จงึน าเรือ่ง 

นีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

ทรงประชุมสงฆบ์ญัญตัสิกิขาบท 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุทรง 

สอบถามพระเมตตยิะและพระภมุมชกะวา่ “ภกิษุทัง้หลาย ทราบวา่ พวกเธอกลา่ว 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 อยูใ่นกลุม่พระ ๖ รปู ซึง่เรยีกว่า “ภกิษุฉัพพัคคยี”์ ไดแ้ก ่(๑) พระปัณฑกุะ (๒) พระโลหติกะ (๓) พระ 

   เมตตยิะ (๔) พระภมุมชกะ (๕) พระอัสสช ิ(๖) พระปนัุพพสกุะ (ม.ม.อ ๑๗๕/๑๓๘) 

๒
 กลา่วใหผู้อ้ ืน่เพง่โทษ คอืกลา่วใหภ้กิษุทัง้หลายดหูมิน่พระทัพพมัลลบตุร มองดพูระทัพพมัลลบุตร 

   อยา่งดหูมิน่ หรอืกลา่วใหค้ดิในทางไมด่ใีนพระทัพพมัลลบตุร (ว.ิอ. ๒/๑๐๓/๒๙๕) 

๓
 คอืจัดเสนาสนะทีป่ระณีตเพือ่เพือ่นภกิษุทีค่บหาสนทิสนมกับตน (ว.ิอ. ๒/๑๐๓/๒๙๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๒๘๗ } 



๒๘๘ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๒.ภตูคามวรรค ๓.อชุฌาปนกสกิขาบท พระบัญญัต ิ

ใหภ้กิษุทัง้หลายเพง่โทษทัพพมัลลบตุร จรงิหรอื” พระเมตตยิะและพระภมุมชกะ 

ทลูรับวา่ “จรงิ พระพทุธเจา้ขา้” พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ทรงต าหนวิา่ “ฯลฯ 

โมฆบรุษุทัง้หลาย ไฉนพวกเธอจงึกลา่วใหภ้กิษุทัง้หลายเพง่โทษทัพพมัลลบตุรเลา่ 

โมฆบรุษุทัง้หลาย การกระท าอยา่งนี ้มไิดท้ าคนทีย่งัไมเ่ลือ่มใสใหเ้ลือ่มใส ฯลฯ” 

แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

พระบญัญตั ิ

ภกิษุตอ้งอาบตัปิาจติตยี ์เพราะกลา่วใหผู้อ้ ืน่เพง่โทษ 

สกิขาบทนีพ้ระผูม้พีระภาคทรงบัญญัตไิวแ้กภ่กิษุทัง้หลายอยา่งนี้ 

[๑๐๔] สมัยนัน้ พระเมตตยิะและพระภมุมชกะคดิวา่ ภกิษุทัง้หลายเชือ่ฟัง 

พระบัญญัตวิา่ พระผูม้พีระภาคทรงหา้มการกลา่วใหผู้อ้ ืน่เพง่โทษ จงึบน่วา่ทา่นพระ 

ทัพพมัลลบตุรใกล ้ๆ ภกิษุทัง้หลายวา่ “พระทัพพมัลลบตุรจัดแจงเสนาสนะดว้ย 

ความชอบพอกัน และแจกภัตตาหารดว้ยความชอบพอกัน” 

  บรรดาภกิษุผูม้ักนอ้ย ฯลฯ จงึต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนพระ 

เมตตยิะและพระภมุมชกะจงึบน่วา่ทา่นพระทัพพมัลลบตุรเลา่” ครัน้ภกิษุเหลา่นัน้ 

ต าหนพิระเมตตยิะและพระภมุมชกะโดยประการตา่ง ๆ แลว้จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลู 

พระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

ทรงบญัญตัสิกิขาบท 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคทรงสอบถามพระเมตตยิะและพระภมุมชกะวา่ 

“ภกิษุทัง้หลาย ทราบวา่ พวกเธอบน่วา่ทัพพมัลลบตุร จรงิหรอื” ทา่นทัง้ ๒ ทลูรับ 

วา่ “จรงิ พระพทุธเจา้ขา้” พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ทรงต าหนวิา่ “ฯลฯ โมฆบรุษุ 

ทัง้หลาย ไฉนพวกเธอจงึบน่วา่ทัพพมัลลบตุรเลา่ โมฆบรุษุทัง้หลาย การกระท า 

อยา่งนี ้มไิดท้ าคนทีย่ังไมเ่ลือ่มใสใหเ้ลือ่มใส ฯลฯ” แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยก 

สกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๒๘๘ } 



๒๘๙ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๒.ภตูคามวรรค ๓.อชุฌาปนกสกิขาบท บทภาชนยี ์

พระอนบุญัญตั ิ

[๑๐๕] ภกิษุตอ้งอาบตัปิาจติตยี ์เพราะกลา่วใหผู้อ้ ืน่เพง่โทษ เพราะ 

บน่วา่ 

เร ือ่งพระทพัพมลัลบตุร จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

[๑๐๖] ทีช่ ือ่วา่ กลา่วใหผู้อ้ ืน่เพง่โทษ คอื ภกิษุตอ้งการจะท าใหเ้สยีชือ่ 

ตอ้งการจะท าใหอ้ัปยศ ตอ้งการจะท าใหเ้กอ้เขนิ จงึกลา่วใหภ้กิษุทัง้หลายเพง่โทษ 

หรอืบน่วา่อปุสมับันทีส่งฆแ์ตง่ตัง้ใหเ้ป็นเจา้หนา้ทีจั่ดแจงเสนาสนะ แจกภัตตาหาร 

แจกขา้วตม้ แจกผลไม ้แจกของเคีย้วหรอืแจกของเล็กนอ้ย ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

บทภาชนยี ์

ตกิปาจติตยี ์

กรรมทีท่ าถกูตอ้ง๑ ภกิษุส าคัญวา่เป็นกรรมทีท่ าถกูตอ้ง ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

เพราะกลา่วใหผู้อ้ ืน่เพง่โทษ เพราะบน่วา่ 

  กรรมทีท่ าถกูตอ้ง ภกิษุไมแ่น่ใจ ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์เพราะกลา่วใหผู้อ้ ืน่เพง่ 

โทษ เพราะบน่วา่ 

  กรรมทีท่ าถกูตอ้ง ภกิษุส าคัญวา่เป็นกรรมทีท่ าไมถ่กูตอ้ง ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

เพราะกลา่วใหผู้อ้ ืน่เพง่โทษ เพราะบน่วา่ 

ทกุกฏ 

  ภกิษุกลา่วใหผู้อ้ ืน่เพง่โทษหรอืบน่วา่อนุปสมับัน ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 
๑
 กรรม คอืการสมมตภิกิษุใหท้ าหนา้ทีเ่ป็นผูจั้ดแจงเสนาสนะเป็นตน้ (ว.ิอ. ๒/๑๐๖/๒๙๖) 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๒๘๙ } 



๒๙๐ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๒.ภตูคามวรรค ๓.อชุฌาปนกสกิขาบท อนาปัตตวิาร 

ภกิษุตอ้งการจะท าใหเ้สยีชือ่ ตอ้งการจะท าใหอ้ัปยศ ตอ้งการจะท าอปุสมับัน 

ทีส่งฆไ์มไ่ดแ้ตง่ตัง้ใหเ้ป็นเจา้หนา้ทีจั่ดแจงเสนาสนะ แจกภัตตาหาร แจกขา้วตม้ แจก 

ผลไม ้แจกของเคีย้ว หรอืแจกของเล็กนอ้ย ใหเ้กอ้เขนิ จงึกลา่วใหภ้กิษุทัง้หลาย 

เพง่โทษหรอืบน่วา่อปุสมับันหรอือนุปสมับัน ตอ้งอาบัตทิกุกฏ  

  ภกิษุตอ้งการจะท าใหเ้สยีชือ่ ตอ้งการจะท าใหอ้ัปยศ ตอ้งการจะท าอนุปสมับนั 

ทีส่งฆแ์ตง่ตัง้ก็ตาม ไมไ่ดแ้ตง่ตัง้ก็ตาม ใหเ้ป็นเจา้หนา้ทีจั่ดแจงเสนาสนะ แจก 

ภัตตาหาร แจกขา้วตม้ แจกผลไม ้แจกของเคีย้วหรอืแจกของเล็กนอ้ย ใหเ้กอ้เขนิ 

จงึกลา่วใหภ้กิษุทัง้หลายเพง่โทษหรอืบน่วา่อปุสมับันหรอือนุปสมับัน ตอ้งอาบัต ิ

ทกุกฏ 

  กรรมทีท่ าไมถ่กูตอ้ง ภกิษุส าคัญวา่เป็นกรรมทีท่ าถกูตอ้ง ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  กรรมทีท่ าไมถ่กูตอ้ง ภกิษุไมแ่น่ใจ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  กรรมทีท่ าไมถ่กูตอ้ง ภกิษุส าคัญวา่เป็นกรรมทีท่ าไมถ่กูกตอ้ง ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

อนาปตัตวิาร 

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

  [๑๐๗] ๑. ภกิษุผูก้ลา่วใหผู้อ้ ืน่เพง่โทษ หรอืบน่วา่ภกิษุผูม้ักท าดว้ยความชอบ 

       ดว้ยความชงั ดว้ยความหลง ดว้ยความกลัว 

   ๒. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๓. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

อชุฌาปนกสกิขาบทที ่๓ จบ 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๒๙๐ } 



๒๙๑ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๒.ภตูคามวรรค ๔.ปฐมเสนาสนสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

๒. ภตูคามวรรค 

๔. ปฐมเสนาสนสกิขาบท 

วา่ดว้ยเสนาสนะขอ้ที ่๑ 

เร ือ่งภกิษุหลายรปู 

[๑๐๘] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีสมัยนัน้ ในฤดหูนาว ภกิษุทัง้หลาย 

จัดตัง้เสนาสนะในทีก่ลางแจง้ผึง่กายกัน ครัน้เขาบอกเวลาภัตตาหาร เมือ่จะจากไป 

ไมเ่ก็บ ไมใ่ชใ้หเ้ก็บเสนาสนะนัน้ ไมบ่อกมอบหมายพากันจากไปแลว้ เสนาสนะจงึ 

ถกูน ้าคา้งและฝนตกรด 

  บรรดาภกิษุผูม้ักนอ้ย ฯลฯ จงึต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนภกิษุ 

ทัง้หลายจัดตัง้เสนาสนะในทีก่ลางแจง้ เมือ่จะจากไปจงึไมเ่ก็บ ไมใ่ชใ้หเ้ก็บเสนาสนะ 

นัน้ ไมบ่อกมอบหมายพากันจากไปเลา่ เสนาสนะถกูน ้าคา้งและฝนตกรด” ครัน้ 

ภกิษุทัง้หลายต าหนภิกิษุเหลา่นัน้โดยประการตา่ง ๆ แลว้จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลู 

พระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

ทรงประชุมสงฆบ์ญัญตัสิกิขาบท 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุทรง 

สอบถามภกิษุทัง้หลายวา่ “ภกิษุทัง้หลาย ทราบวา่ ภกิษุทัง้หลายจัดตัง้เสนาสนะใน 

ทีก่ลางแจง้ เมือ่จะจากไปไมเ่ก็บ ไมใ่ชใ้หเ้ก็บเสนาสนะนัน้ ไมบ่อกมอบหมายพากัน 

จากไป เสนาสนะถกูน ้าคา้งและฝนตกรด จรงิหรอื” ภกิษุทัง้หลายทลูรับวา่ “จรงิ 

พระพทุธเจา้ขา้” พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ทรงต าหนวิา่ “ฯลฯ ภกิษุทัง้หลาย ไฉน 

โมฆบรุษุเหลา่นัน้ จัดตัง้เสนาสนะไวใ้นทีก่ลางแจง้แลว้ เมือ่จะจากไป จงึไมเ่ก็บเอง 

ไมใ่ชใ้หเ้ก็บเสนาสนะนัน้ ไมบ่อกมอบหมาย พากันจากไป จนเสนาสนะถกูน ้าคา้ง 

และฝนตกรดเลา่ ภกิษุทัง้หลาย การกระท าอยา่งนี ้มไิดท้ าคนทีย่ังไมเ่ลือ่มใสให ้

เลือ่มใส ฯลฯ” แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี้ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๒๙๑ } 



๒๙๒ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๒.ภตูคามวรรค ๔.ปฐมเสนาสนสกิขาบท สกิขาบทวภัิงค ์

พระบญัญตั ิ

[๑๐๙] ก็ ภกิษุใดวางไว ้หรอืใชใ้หว้างไวซ้ ึง่เสนาสนะ คอื เตยีง ต ัง่ ฟกู 

หรอืเกา้อีข้องสงฆใ์นทีก่ลางแจง้ เม ือ่จะจากไป ไมเ่ก็บ หรอืไมใ่ชใ้หเ้ก็บ 

เสนาสนะน ัน้ หรอืไมบ่อกมอบหมาย ไปเสยี ตอ้งอาบตัปิาจติตยี ์

  สกิขาบทนีพ้ระผูม้พีระภาคทรงบัญญัตไิวแ้กภ่กิษุทัง้หลายอยา่งนี้ 

เร ือ่งภกิษุหลายรปู จบ 

ทรงอนญุาตใหเ้ก็บเสนาสนะ 

[๑๑๐] สมัยนัน้ ภกิษุทัง้หลายอยูใ่นทีก่ลางแจง้ รบีเก็บเสนาสนะกอ่นเวลา 

อันสมควร พระผูม้พีระภาคทอดพระเนตรเห็นภกิษุเหลา่นัน้รบีเก็บเสนาสนะกอ่น 

เวลาอันสมควร ครัน้แลว้ทรงแสดงธรรมกีถาเพราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุรับสัง่กับภกิษุ 

ทัง้หลายวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เราอนุญาตใหเ้ก็บเสนาสนะไวใ้นมณฑป โคนไม ้หรอืใน 

ทีซ่ ึง่กาหรอืเหยีย่วจะไมถ่า่ยมลูรดไดต้ลอด ๘ เดอืนทีไ่มใ่ชฤ่ดฝูน” 

สกิขาบทวภิงัค ์

[๑๑๑] ค าวา่ ก็...ใด คอื ผูใ้ด ผูเ้ชน่ใด ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

ก็...ใด 

  ค าวา่ ภกิษุ มอีธบิายวา่ ชือ่วา่ภกิษุ เพราะเป็นผูข้อ ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระ 

ภาคทรงประสงคเ์อาวา่ ภกิษุ ในความหมายนี้ 

  ทีช่ ือ่วา่ ของสงฆ ์ไดแ้ก ่ของทีม่ผีูถ้วาย บรจิาคแกส่งฆ ์

  ทีช่ ือ่วา่ เตยีง ไดแ้ก ่เตยีง ๔ ชนดิ คอื (๑) เตยีงมแีมแ่ครส่อดเขา้ในขา 

(๒) เตยีงมแีครต่ดิกับขา (๓) เตยีงมขีาดังกา้มป ู(๔) เตยีงมขีาจดแมแ่คร ่

  ทีช่ ือ่วา่ ต ัง่ ไดแ้กต่ั่ง ๔ ชนดิ คอื (๑) ตั่งมแีมแ่ครส่อดเขา้ในขา (๒) ตั่งม ี

แมแ่ครต่ดิกับขา (๓) ตั่งมขีาดังกา้มป ู(๔) ตั่งมขีาจดแมแ่คร ่

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๒๙๒ } 



๒๙๓ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๒.ภตูคามวรรค ๔.ปฐมเสนาสนสกิขาบท บทภาชนีย ์

ทีช่ ือ่วา่ ฟกู ไดแ้ก ่ฟกู ๕ ชนดิ คอื (๑) ฟกูขนสตัว ์(๒) ฟกูเศษผา้ 

(๓) ฟกูเปลอืกไม ้(๔) ฟกูหญา้ (๕) ฟกูใบไม ้

  ทีช่ ือ่วา่ เกา้อ ี ้ไดแ้ก ่เกา้อีท้ีเ่ขาถักพืน้ส าหรับน่ังภายใน ท าดว้ยเปลอืกไมก็้ม ี

ท าดว้ยหญา้แฝกก็ม ีท าดว้ยหญา้มงุกระตา่ยก็ม ีท าดว้ยหญา้ปลอ้งก็ม ี

  ค าวา่ วางไว ้คอื วางไวด้ว้ยตนเอง 

  ค าวา่ ใชใ้หว้างไว ้คอื ใชใ้หผู้อ้ ืน่ใหว้างไว ้

  ภกิษุใชอ้นุปสมับันใหว้างไว ้เป็นภาระของภกิษุนัน้ ใชอ้ปุสมับันใหว้างไว ้เป็น 

ภาระของผูว้างไว ้

  ค าวา่ เมือ่จะจากไปไมเ่ก็บ...เสนาสนะน ัน้ คอื ไมเ่ก็บดว้ยตนเอง 

  ค าวา่ ไมใ่ชใ้หเ้ก็บ คอื ไมใ่ชใ้หผู้อ้ ืน่เก็บ 

  ค าวา่ หรอืไมบ่อกมอบหมาย ไปเสยี ความวา่ ภกิษุไมบ่อกมอบหมาย 

ภกิษุ สามเณรหรอืคนวดั เดนิลว่งเลฑฑบุาต๑ ของบรุษุมกี าลังปานกลางไป ตอ้ง 

อาบัตปิาจติตยี ์

บทภาชนยี ์

ตกิปาจติตยี ์

[๑๑๒] เสนาสนะของสงฆ ์ภกิษุส าคัญวา่เป็นของสงฆ ์วางไวห้รอืใชใ้หว้างไว ้

ในทีก่ลางแจง้ เมือ่จะจากไป ไมเ่ก็บ หรอืไมใ่ชใ้หเ้ก็บเสนาสนะนัน้ หรอืไมบ่อก 

มอบหมาย ไปเสยี ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  เสนาสนะของสงฆ ์ภกิษุไมแ่น่ใจ วางไว ้หรอืใชใ้หว้างไวใ้นทีก่ลางแจง้ เมือ่ 

จะจากไป ไมเ่ก็บ หรอืไมใ่ชใ้หเ้ก็บเสนาสนะนัน้ หรอืไมบ่อกมอบหมาย ไปเสยี 

ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ค าวา่ “เลฑฑบุาต” ไดแ้ก ่ระยะโยนหรอืขวา้งกอ้นดนิไปตก 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๒๙๓ } 



๒๙๔ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๒.ภตูคามวรรค ๔.ปฐมเสนาสนสกิขาบท อนาปัตตวิาร 

เสนาสนะของสงฆ ์ภกิษุส าคัญวา่เป็นของสว่นบคุคล วางไว ้หรอืใชใ้หว้างไว ้

ในทีก่ลางแจง้ เมือ่จะจากไป ไมเ่ก็บ หรอืไมใ่ชใ้หเ้ก็บเสนาสนะนัน้ หรอืไมบ่อก 

มอบหมาย ไปเสยี ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

ทกุกฏ  

ภกิษุวางไว ้หรอืใชใ้หว้างผา้ปรัูกษาผวิพืน้ ผา้ปเูตยีง ผา้ปพูืน้ เสือ่ออ่น 

ทอ่นหนัง ทีเ่ช็ดเทา้ ตั่งกระดานไวใ้นทีก่ลางแจง้ เมือ่จะจากไป ไมเ่ก็บ หรอืไมใ่ช ้

ใหเ้ก็บผา้ปรัูกษาผวิเป็นตน้นัน้ หรอืไมบ่อกมอบหมาย ไปเสยี ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  เสนาสนะสว่นบคุคล ภกิษุส าคัญวา่เป็นของสงฆ ์ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  เสนาสนะสว่นบคุคล ภกิษุไมแ่น่ใจ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  เสนาสนะสว่นบคุคล ภกิษุส าคัญวา่เป็นของสว่นบคุคล ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

เพราะเป็นของสว่นบคุคลของผูอ้ ืน่ เสนาสนะเป็นของสว่นบคุคลของตน ไม ่

ตอ้งอาบัต ิ

อนาปตัตวิาร 

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

  [๑๑๓] ๑. ภกิษุเก็บไวแ้ลว้จงึไป 

   ๒. ภกิษุใชใ้หเ้ก็บไวแ้ลว้จงึไป 

   ๓. ภกิษุบอกมอบหมายไวแ้ลว้จงึไป 

   ๔. ภกิษุน าออกผึง่แดดไว ้จากไปดว้ยคดิวา่จะกลับมาเก็บ 

   ๕. ภกิษุผูม้เีหตบุางอยา่งขดัขวาง 

   ๖. ภกิษุผูม้เีหตขุดัขอ้ง 

   ๗. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๘. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

ปฐมเสนาสนสกิขาบทที ่๔ จบ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๒๙๔ } 



๒๙๕ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๒.ภตูคามวรรค ๕.ทตุยิเสนาสนสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

๒. ภตูคามวรรค 

๕. ทตุยิเสนาสนสกิขาบท 

วา่ดว้ยเสนาสนะขอ้ที ่๒ 

เร ือ่งพระสตัตรสวคัคยี ์

[๑๑๔] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีสมัยนัน้ พวกภกิษุสตัตรสวคัคยีเ์ป็นสหาย 

กัน ภกิษุเหลา่นัน้เมือ่จะอยูก็่อยูด่ว้ยกัน เมือ่จะจากไปก็จากไปพรอ้มกัน พวกทา่นป ู

ทีน่อนในวหิารของสงฆแ์หง่หนึง่ เมือ่จะจากไป ไมเ่ก็บ ไมใ่ชใ้หเ้ก็บทีน่อนนัน้ ไม ่

บอกมอบหมาย พากันจากไป เสนาสนะถกูตัวปลวกกัด บรรดาภกิษุผูม้ักนอ้ย ฯลฯ 

จงึต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนพวกภกิษุสตัตรสวคัคยีป์ทูีน่อนในวหิารของ 

สงฆแ์ลว้ เมือ่จะจากไปไมเ่ก็บ ไมใ่ชใ้หเ้ก็บทีน่อนนัน้ ไมบ่อกมอบหมาย พากนัจาก 

ไปจนเสนาสนะถกูตัวปลวกกัดเลา่” ครัน้ภกิษุเหลา่นัน้ต าหนพิวกภกิษุสตัตรสวคัคยี ์

โดยประการตา่ง ๆ แลว้จงึน าเรือ่งนัน้ไปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

ทรงประชุมสงฆบ์ญัญตัสิกิขาบท 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุทรง 

สอบถามภกิษุทัง้หลายวา่ “ภกิษุทัง้หลาย ทราบวา่ พวกภกิษุสตัตรสวคัคยีป์ทูีน่อน 

ในวหิารของสงฆแ์ลว้เมือ่จะจากไป ไมเ่ก็บ ไมใ่ชใ้หเ้ก็บทีน่อนนัน้ ไมบ่อกมอบหมาย 

พากันจากไป จนเสนาสนะถกูตัวปลวกกัด จรงิหรอื” ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับวา่ “จรงิ 

พระพทุธเจา้ขา้” พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ทรงต าหนวิา่ “ฯลฯ ภกิษุทัง้หลาย ไฉน 

โมฆบรุษุเหลา่นัน้ปทูีน่อนในวหิารของสงฆแ์ลว้ เมือ่จะจากไป จงึไมเ่ก็บ ไมใ่ชใ้หเ้ก็บ 

ไมบ่อกมอบหมาย พากันจากไปจนเสนาสนะถกูตัวปลวกกัดเลา่ ภกิษุทัง้หลาย การ 

กระท าอยา่งนี ้มไิดท้ าคนทีย่ังไมเ่ลือ่มใสใหเ้ลือ่มใส ฯลฯ” แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุ 

ทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๒๙๕ } 



๒๙๖ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๒.ภตูคามวรรค ๕.ทตุยิเสนาสนสกิขาบท สกิขาบทวภัิงค ์

พระบญัญตั ิ

[๑๑๕] ก็ ภกิษุใดปหูรอืใชใ้หป้ทู ีน่อนในวหิารของสงฆ ์เม ือ่จะจากไป 

ไมเ่ก็บ หรอืไมใ่ชใ้หเ้ก็บทีน่อนน ัน้ หรอืไมบ่อกมอบหมาย ไปเสยี ตอ้งอาบตั ิ

ปาจติตยี ์

เร ือ่งพระสตัตรสวคัคยี ์จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

[๑๑๖] ค าวา่ ก็...ใด คอื ผูใ้ด ผูเ้ชน่ใด ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

ก็...ใด 

  ค าวา่ ภกิษุ มอีธบิายวา่ ชือ่วา่ภกิษุ เพราะเป็นผูข้อ ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระ 

ภาคทรงประสงคเ์อาวา่ ภกิษุ ในความหมายนี้ 

  วหิารทีช่ ือ่วา่ ของสงฆ ์ไดแ้ก ่วหิารทีม่ผีูถ้วาย บรจิาคแกส่งฆ ์

  ทีช่ ือ่วา่ ทีน่อน ไดแ้ก ่ฟกู ผา้ปรัูกษาผวิพืน้ ผา้ปเูตยีง ผา้ปพูืน้ เสือ่ออ่น 

ทอ่นหนัง ผา้ปน่ัูง ผา้ปนูอน เครือ่งปทู าดว้ยหญา้ เครือ่งปทู าดว้ยใบไม ้

  ค าวา่ ป ูคอื ปดูว้ยตนเอง 

  ค าวา่ ใชใ้หป้ ูคอื ใชผู้อ้ ืน่ใหป้ ู

  ค าวา่ เมือ่จะจากไปไมเ่ก็บ...ทีน่อนน ัน้ คอื ไมเ่ก็บดว้ยตนเอง 

  ค าวา่ ไมใ่ชใ้หเ้ก็บ คอื ไมใ่ชผู้อ้ ืน่ใหเ้ก็บ 

  ค าวา่ หรอืไมบ่อกมอบหมาย ไปเสยี ความวา่ ภกิษุไมบ่อกมอบหมาย 

ภกิษุ สามเณรหรอืคนวดั เดนิลว่งเลยเครือ่งลอ้มอารามทีม่รัีว้ลอ้มไว ้ตอ้งอาบัต ิ

ปาจติตยี ์เดนิลว่งเลยอปุจารอารามทีไ่มม่รัีว้ลอ้มไว ้ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๒๙๖ } 



๒๙๗ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๒.ภตูคามวรรค ๕.ทตุยิเสนาสนสกิขาบท บทภาชนยี ์

บทภาชนยี ์

ตกิปาจติตยี ์

วหิารของสงฆ ์ภกิษุส าคัญวา่เป็นของสงฆ ์ปหูรอืใชใ้หป้ทูีน่อน เมือ่จะจาก 

ไป ไมเ่ก็บ หรอืไมใ่ชใ้หเ้ก็บทีน่อนนัน้ หรอืไมบ่อกมอบหมาย ไปเสยี ตอ้งอาบัต ิ

ปาจติตยี ์

  วหิารของสงฆ ์ภกิษุไมแ่น่ใจ ปหูรอืใชใ้หป้ทูีน่อน เมือ่จะจากไป ไมเ่ก็บ หรอื 

ไมใ่ชใ้หเ้ก็บทีน่อนนัน้ หรอืไมบ่อกมอบหมาย ไปเสยี ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  วหิารของสงฆ ์ภกิษุส าคัญวา่เป็นของสว่นบคุคล ปหูรอืใชใ้หป้ทูีน่อน เมือ่จะ 

จากไป ไมเ่ก็บ หรอืไมใ่ชใ้หเ้ก็บทีน่อนนัน้ หรอืไมบ่อกมอบหมาย ไปเสยี ตอ้งอาบัต ิ

ปาจติตยี ์

ทกุกฏ 

[๑๑๗] ภกิษุปหูรอืใชใ้หป้ทูีน่อนไว ้ในอปุจารวหิาร ในโรงฉัน ในมณฑป 

หรอืทีโ่คนไม ้เมือ่จะจากไป ไมเ่ก็บ หรอืไมใ่ชใ้หเ้ก็บทีน่อนนัน้ หรอืไมบ่อกมอบ 

หมาย ไปเสยี ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ภกิษุจัดตัง้ไว ้หรอืใชใ้หจั้ดตัง้เตยีงหรอืตั่งไวใ้นวหิาร ในอปุจารวหิาร ในโรงฉัน 

ในมณฑป หรอืทีโ่คนไม ้เมือ่จะจากไป ไมเ่ก็บ หรอืไมใ่ชใ้หเ้ก็บเตยีงหรอืตั่งนัน้ 

หรอืไมบ่อกมอบหมาย ไปเสยี ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  วหิารสว่นบคุคล ภกิษุส าคัญวา่เป็นของสงฆ ์ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  วหิารสว่นบคุคล ภกิษุไมแ่น่ใจ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  วหิารสว่นบคุคล ภกิษุส าคัญวา่เป็นของสว่นบคุคล ตอ้งอาบัตทิกุกฏ เพราะ 

เป็นของสว่นบคุคลของผูอ้ ืน่ วหิารเป็นของสว่นบคุคลของตน ไมต่อ้งอาบัต ิ

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๒๙๗ } 



๒๙๘ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๒.ภตูคามวรรค ๕.ทตุยิเสนาสนสกิขาบท อนาปัตตวิาร 

อนาปตัตวิาร  

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

  [๑๑๘] ๑. ภกิษุเก็บไวแ้ลว้จงึไป 

   ๒. ภกิษุใชใ้หเ้ก็บไวแ้ลว้จงึไป 

   ๓. ภกิษุบอกมอบหมายไวแ้ลว้จงึไป 

   ๔. ภกิษุผูไ้มเ่ก็บเสนาสนะทีม่เีหตบุางอยา่งขดัขวาง 

   ๕. ภกิษุเกดิหว่งใยไปยนืในทีนั่น้บอกมอบหมาย 

   ๖. ภกิษุผูม้เีหตบุางอยา่งขดัขวาง 

   ๗. ภกิษุผูม้เีหตขุดัขอ้ง 

   ๘. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๙. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

ทตุยิเสนาสนสกิขาบทที ่๕ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๒๙๘ } 



๒๙๙ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๒.ภตูคามวรรค ๖.อนุปขชัชสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

๒. ภตูคามวรรค 

๖. อนปุขชัชสกิขาบท 

วา่ดว้ยการเขา้ไปแทรกแซง 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์

[๑๑๙] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ พวกภกิษุฉัพพัคคยีก์ดีกันทีน่อน 

ด ีๆ เอาไว ้ใหย้า้ยภกิษุผูเ้ป็นเถระออกไป ทนัีน้ พวกภกิษุฉัพพัคคยีไ์ดม้คีวามคดิ 

วา่ “พวกเราจะจ าพรรษาในทีน่ีด้ว้ยอบุายอยา่งไรหนอ” ล าดับนัน้ พวกภกิษุ 

ฉัพพัคคยีจ์งึเขา้ไปนอนแทรกแซงภกิษุผูเ้ป็นเถระดว้ยตัง้ใจวา่ เมือ่ทา่นมคีวามคับใจ 

ก็จักจากไปเอง 

  บรรดาภกิษุผูม้ักนอ้ย ฯลฯ จงึต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนพวก 

ภกิษุฉัพพัคคยีจ์งึเขา้ไปนอนแทรกแซงภกิษุผูเ้ป็นเถระเลา่” ครัน้ภกิษุเหลา่นัน้ต าหน ิ

พวกภกิษุฉัพพัคคยีโ์ดยประการตา่ง ๆ แลว้จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาค 

ใหท้รงทราบ 

ทรงประชุมสงฆบ์ญัญตัสิกิขาบท 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุทรง 

สอบถามพวกภกิษุฉัพพัคคยีว์า่ “ภกิษุทัง้หลาย ทราบวา่ พวกเธอเขา้ไปนอนแทรก 

แซงภกิษุผูเ้ป็นเถระจรงิหรอื” พวกภกิษุฉัพพัคคยีท์ลูรับวา่ “จรงิ พระพทุธเจา้ขา้” 

พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ทรงต าหนวิา่ “ฯลฯ โมฆบรุษุทัง้หลาย ไฉนพวกเธอจงึ 

เขา้ไปนอนแทรกแซงภกิษุผูเ้ป็นเถระเลา่ โมฆบรุุษทัง้หลาย การกระท าอยา่งนี ้มไิด ้

ท าคนทีย่ังไมเ่ลือ่มใสใหเ้ลือ่มใส ฯลฯ” แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้ 

แสดงดังนี ้

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๒๙๙ } 



๓๐๐ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๒.ภตูคามวรรค ๖.อนุปขชัชสกิขาบท บทภาชนยี ์

พระบญัญตั ิ

[๑๒๐] ก็ ภกิษุใดรูอ้ยู ่เขา้ไปนอนแทรกแซงภกิษุผูเ้ขา้ไปอยูใ่นวหิาร 

ของสงฆก์อ่นดว้ยประสงคว์า่ “ทา่นมคีวามคบัใจก็จกัจากไปเอง” ประสงคเ์พยีง 

เทา่นีไ้มม่อีะไรอืน่ ตอ้งอาบตัปิาจติตยี ์

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

[๑๒๑] ค าวา่ ก็...ใด คอื ผูใ้ด ผูเ้ชน่ใด ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

ก็...ใด 

  ค าวา่ ภกิษุ มอีธบิายวา่ ชือ่วา่ภกิษุ เพราะเป็นผูข้อ ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้ ี

พระภาคทรงประสงคเ์อาวา่ ภกิษุ ในความหมายนี้ 

  วหิารทีช่ ือ่วา่ ของสงฆ ์ไดแ้ก ่วหิารทีม่ผีูถ้วาย บรจิาคแกส่งฆ ์

  ทีช่ ือ่วา่ รู ้คอื รูว้า่ “เป็นภกิษุผูเ้ฒา่” รูว้า่ “เป็นภกิษุผูเ้ป็นไข”้ หรอืรูว้า่ 

“เป็นภกิษุทีส่งฆม์อบวหิารให”้ 

  ค าวา่ เขา้ไปแทรกแซง คอื เขา้ไปเบยีดเสยีด 

  ค าวา่ นอน ความวา่ ภกิษุปไูวห้รอืใชใ้หป้ทูีน่อนไวใ้นอปุจารเตยีง ตั่งหรอื 

ประตเูขา้ออก ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ภกิษุน่ังหรอืนอน ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  ค าวา่ ประสงคเ์พยีงเทา่นี ้ความวา่ ไมม่เีหตผุลอยา่งอืน่ในการเขา้ไปนอน 

แทรกแซง 

บทภาชนยี ์

ตกิปาจติตยี ์

[๑๒๒] วหิารของสงฆ ์ภกิษุส าคัญวา่เป็นของสงฆ ์เขา้ไปนอนแทรกแซง 

ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๓๐๐ } 



๓๐๑ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๒.ภตูคามวรรค ๖.อนุปขชัชสกิขาบท อนาปัตตวิาร 

  วหิารของสงฆ ์ภกิษุไมแ่น่ใจ เขา้ไปนอนแทรกแซง ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  วหิารของสงฆ ์ภกิษุส าคัญวา่เป็นของสว่นบคุคล เขา้ไปนอนแทรกแซง ตอ้ง 

อาบัตปิาจติตยี ์

ทกุกฏ 

ภกิษุปหูรอืใชใ้หป้ทูีน่อน เวน้อปุจารเตยีง ตั่งหรอืประตเูขา้ออก ตอ้งอาบัต ิ

ทกุกฏ ภกิษุน่ังหรอืนอน ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ภกิษุปหูรอืใชใ้หป้ทูีน่อนในอปุจารวหิาร ในโรงฉัน ในมณฑป ทีโ่คนไมห้รอื 

ในทีก่ลางแจง้ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ภกิษุน่ังหรอืนอน ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  วหิารสว่นบคุคล ภกิษุส าคัญวา่เป็นของสงฆ ์ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  วหิารสว่นบคุคล ภกิษุไมแ่น่ใจ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  วหิารสว่นบคุคล ภกิษุส าคัญวา่เป็นของสว่นบคุคล ตอ้งอาบัตทิกุกฏ เพราะ 

เป็นของสว่นบคุคลของผูอ้ ืน่ วหิารเป็นสว่นบคุคลของตน ไมต่อ้งอาบัต ิ

อนาปตัตวิาร 

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

  [๑๒๓] ๑. ภกิษุผูเ้ป็นไขเ้ขา้ไปอยู ่

   ๒. ภกิษุถกูความหนาวหรอืความรอ้นเบยีดเบยีนแลว้เขา้ไปอยู่ 

   ๓. ภกิษุผูม้เีหตขุดัขอ้ง 

   ๔. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๕. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

อนปุขชัชสกิขาบทที ่๖ จบ 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๓๐๑ } 



๓๐๒ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๒.ภตูคามวรรค ๗.นกิกัฑฒนสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

๒. ภตูคามวรรค 

๗. นกิกฑัฒนสกิขาบท 

วา่ดว้ยการฉุดลากออก 

เร ือ่งพระสตัตรสวคัคยี ์

[๑๒๔] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ พวกภกิษุสตัตรสวคัคยีซ์อ่มแซม 

วหิารหลังใหญแ่หง่หนึง่อยูส่ดุเขตอารามดว้ยหมายใจวา่ พวกเราจักจ าพรรษาในทีน่ี้ 

  พวกภกิษุฉัพพัคคยีเ์ห็นพวกภกิษุสตัตรสวคัคยีซ์อ่มแซมวหิาร ครัน้เห็นแลว้ 

จงึกลา่วกันอยา่งนีว้า่ “ทา่นทัง้หลาย พวกภกิษุสตัตรสวคัคยีเ์หลา่นีซ้อ่มแซมวหิาร 

กัน มาเถดิ พวกเราจักขบัไลภ่กิษุเหลา่นัน้ออกไป” 

  ภกิษุบางพวกกลา่วอยา่งนีว้า่ “ทา่นทัง้หลาย โปรดรอใหภ้กิษุเหลา่นัน้ซอ่ม 

แซมวหิารเถดิ เมือ่ซอ่มแซมเสร็จแลว้ พวกเราจงึขบัไลอ่อกไป” 

  เมือ่พวกภกิษุสตัตรสวคัคยีซ์อ่มแซมวหิารเสร็จ พวกภกิษุฉัพพัคคยีไ์ดก้ลา่ว 

กับพวกภกิษุสตัตรสวคัคยีด์ังนีว้า่ “พวกทา่นจงยา้ยออกไป วหิารเป็นของพวกเรา” 

  พวกภกิษุสตัตรสวคัคยีก์ลา่ววา่ “ทา่นทัง้หลาย พวกทา่นน่าจะบอกกอ่น 

พวกเราจะไดซ้อ่มแซมวหิารหลังอืน่” 

  พวกภกิษุฉัพพัคคยีก์ลา่ววา่ “ทา่นทัง้หลาย วหิารเป็นของสงฆม์ใิชห่รอื” 

  พวกภกิษุสตัตรสวคัคยีต์อบวา่ “ใช ่ทา่นทัง้หลาย วหิารเป็นของสงฆ”์ 

  พวกภกิษุฉัพพัคคยีก์ลา่ววา่ “พวกทา่นจงยา้ยออกไป วหิารเป็นของพวกเรา” 

  พวกภกิษุสตัตรสวคัคยีก์ลา่ววา่ “วหิารหลังใหญ ่พวกทา่นก็อยูไ่ด ้พวกเรา 

ก็อยูไ่ด”้ 

  พวกภกิษุฉัพพัคคยีก์ลา่ววา่ “พวกทา่นจงยา้ยออกไป วหิารเป็นของพวกเรา” 

แลว้โกรธ ไมพ่อใจ จับคอลากออกไป 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๓๐๒ } 



๓๐๓ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๒.ภตูคามวรรค ๗.นกิกัฑฒนสกิขาบท สกิขาบทวภัิงค ์

พวกภกิษุสตัตรสวคัคยีเ์หลา่นัน้เมือ่ถกูลากออกไป ก็รอ้งไห ้ภกิษุทัง้หลาย 

กลา่วอยา่งนีว้า่ “ทา่นทัง้หลาย พวกทา่นรอ้งไหท้ าไม” 

  พวกภกิษุสตัตรสวคัคยีก์ลา่ววา่ “ทา่นทัง้หลาย พวกภกิษุฉัพพัคคยีโ์กรธ ไม ่

พอใจ ฉุดลากพวกกระผมออกจากวหิารของสงฆ”์ 

  บรรดาภกิษุผูม้ักนอ้ย ฯลฯ จงึต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนพวก 

ภกิษุฉัพพัคคยีจ์งึโกรธ ไมพ่อใจ ฉุดลากภกิษุทัง้หลายออกจากวหิารของสงฆเ์ลา่” 

ครัน้ภกิษุเหลา่นัน้ต าหนพิวกภกิษุฉัพพัคคยีโ์ดยประการตา่ง ๆ แลว้จงึน าเรือ่งนีไ้ป 

กราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

ทรงบญัญตัสิกิขาบท 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคทรงสอบถามพวกภกิษุฉัพพัคคยีว์า่ “ภกิษุทัง้หลาย 

ทราบวา่ พวกเธอโกรธ ไมพ่อใจ ฉุดลากภกิษุทัง้หลายออกจากวหิารของสงฆ ์จรงิ 

หรอื” พวกภกิษุฉัพพัคคยีท์ลูรับวา่ “จรงิ พระพทุธเจา้ขา้” พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ 

ทรงต าหนวิา่ “ฯลฯ โมฆบรุษุทัง้หลาย ไฉนพวกเธอจงึโกรธ ไมพ่อใจ ฉุดลากภกิษุ 

ทัง้หลายออกจากวหิารของสงฆเ์ลา่ โมฆบรุษุทัง้หลาย การกระท าอยา่งนี ้มไิดท้ า 

คนทีย่ังไมเ่ลือ่มใสใหเ้ลือ่มใส ฯลฯ” แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้ 

แสดงดังนี ้

พระบญัญตั ิ

[๑๒๕] ก็ ภกิษุใดโกรธ ไมพ่อใจ ฉุดลาก หรอืใชใ้หฉุ้ดลากภกิษุออกจาก 

วหิารของสงฆ ์ตอ้งอาบตัปิาจติตยี ์

เร ือ่งพระสตัตรสวคัคยี ์จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

[๑๒๖] ค าวา่ ก็...ใด คอื ผูใ้ด ผูเ้ชน่ใด ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

ก็...ใด 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๓๐๓ } 



๓๐๔ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๒.ภตูคามวรรค ๗.นกิกัฑฒนสกิขาบท บทภาชนยี ์

ค าวา่ ภกิษุ มอีธบิายวา่ ชือ่วา่ภกิษุ เพราะเป็นผูข้อ ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระ 

ภาคทรงประสงคเ์อาวา่ ภกิษุ ในความหมายนี้ 

  ค าวา่ ภกิษุ ไดแ้ก ่ภกิษุอืน่ 

  ค าวา่ โกรธ ไมพ่อใจ คอื ไมช่อบใจ แคน้ใจ เจ็บใจ 

  วหิารทีช่ ือ่วา่ ของสงฆ ์ไดแ้ก ่วหิารทีม่ผีูถ้วาย บรจิาคแกส่งฆ ์

  ค าวา่ ฉุดลาก คอื จับในหอ้งฉุดลากออกไปไวห้นา้หอ้ง ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

จับทีห่นา้หอ้งฉุดลากออกไปขา้งนอก ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์ภกิษุฉุดลากพน้ประตู 

หลายประตดูว้ยความพยายามครัง้เดยีว ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  ค าวา่ ใชใ้หฉุ้ดลาก ความวา่ ภกิษุสัง่ผูอ้ ืน่ ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์ผูรั้บค าสัง่ 

ครัง้เดยีว แตฉุ่ดลากออกไปพน้หลายประต ูภกิษุผูส้ัง่ ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

บทภาชนยี ์

ตกิปาจติตยี ์

[๑๒๗] วหิารของสงฆ ์ภกิษุส าคัญวา่เป็นของสงฆ ์โกรธ ไมพ่อใจ ฉุดลาก 

หรอืใชใ้หฉุ้ดลาก ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  วหิารของสงฆ ์ภกิษุไมแ่น่ใจ โกรธ ไมพ่อใจ ฉุดลาก หรอืใชใ้หฉุ้ดลาก 

ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  วหิารของสงฆ ์ภกิษุส าคัญวา่เป็นของสว่นบคุคล โกรธ ไมพ่อใจ ฉุดลาก 

หรอืใชใ้หฉุ้ดลาก ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

ทกุกฏ 

ภกิษุฉุดลาก หรอืใชใ้หฉุ้ดลากบรขิารของภกิษุนัน้ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ภกิษุฉุดลาก หรอืใชใ้หฉุ้ดลากออกจากอปุจารวหิาร จากโรงฉัน จากมณฑป 

จากโคนไม ้หรอืจากทีก่ลางแจง้ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๓๐๔ } 



๓๐๕ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๒.ภตูคามวรรค ๗.นกิกัฑฒนสกิขาบท อนาปัตตวิาร 

ภกิษุฉุดลาก หรอืใชใ้หฉุ้ดลากบรขิารของภกิษุนัน้ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ภกิษุฉุดลาก หรอืใชใ้หฉุ้ดลากอนุปสมับันออกจากวหิาร จากอปุจารวหิาร 

จากโรงฉัน จากมณฑป จากโคนไม ้หรอืจากทีก่ลางแจง้ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ภกิษุฉุดลาก หรอืใชใ้หฉุ้ดลากบรขิารของอนุปสมับันนัน้ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  วหิารของสว่นบคุคล ภกิษุส าคัญวา่เป็นของสงฆ ์ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

   วหิารของสว่นบคุคล ภกิษุไมแ่น่ใจ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  วหิารของสว่นบคุคล ภกิษุส าคัญวา่เป็นของสว่นบคุคล ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

เพราะเป็นของสว่นบคุคลของผูอ้ ืน่ วหิารสว่นบคุคลของตน ไมต่อ้งอาบัต ิ

อนาปตัตวิาร 

  ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

  [๑๒๘] ๑. ภกิษุฉุดลาก หรอืใชใ้หฉุ้ดลากภกิษุอลชัช ี

   ๒. ภกิษุฉุดลาก หรอืใชใ้หฉุ้ดลากบรขิารของภกิษุอลัชช ี

   ๓. ภกิษุฉุดลาก หรอืใชใ้หฉุ้ดลากภกิษุวกิลจรติ 

   ๔. ภกิษุฉุดลาก หรอืใชใ้หฉุ้ดลากบรขิารของภกิษุวกิลจรติ 

   ๕. ภกิษุฉุดลาก หรอืใชใ้หฉุ้ดลากภกิษุผูก้อ่ความบาดหมาง กอ่ 

       ความทะเลาะ กอ่การววิาท กอ่ใหเ้กดิการทุม่เถยีง หรอืกอ่ 

       อธกิรณ์ในสงฆ ์

   ๖. ภกิษุฉุดลาก หรอืใชใ้หฉุ้ดลากบรขิารของภกิษุผูก้อ่เหตเุหลา่นัน้ 

   ๗. ภกิษุฉุดลาก หรอืใชใ้หฉุ้ดลากอันเตวาสกิหรอืสทัธวิหิารกิผูไ้ม ่

       ประพฤตโิดยชอบ 

   ๘. ภกิษุฉุดลาก หรอืใชใ้หฉุ้ดลากบรขิารของอันเตวาสกิหรอื 

       สทัธวิหิารกิผูเ้ชน่นัน้ 

   ๙. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๑๐. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

 

     นกิกฑัฒนสกิขาบทที ่๗ จบ

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๓๐๕ } 



๓๐๖ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๒.ภตูคามวรรค ๘.เวหาสกฏุสิกิขาบท นทิานวตัถ ุ

๒. ภตูคามวรรค 

๘. เวหาสกฏุสิกิขาบท 

วา่ดว้ยกฎุชี ัน้ลอย 

เร ือ่งภกิษุ ๒ รปู 

[๑๒๙] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ ภกิษุ ๒ รปูอยูบ่นกฎุชีัน้ลอย๑ ใน 

วหิารของสงฆ ์รปูหนึง่อยูช่ัน้ลา่ง อกีรปูหนึง่อยูช่ัน้บน รปูทีอ่ยูช่ัน้บนน่ังอยา่งแรงบน 

เตยีงชนดิทีม่เีทา้เสยีบ(ไมม่ลี ิม่สลกั) เทา้เตยีงตกโดนศรีษะรปูทีน่ั่งอยูช่ัน้ลา่งจนทา่น 

รอ้งลั่น ภกิษุทัง้หลายวิง่เขา้ไปหาแลว้ไดก้ลา่วดังนีว้า่ “ทา่น ทา่นสง่เสยีงท าไม” 

ภกิษุรปูทีน่ั่งอยูช่ัน้ลา่งจงึบอกเรือ่งนัน้ใหภ้กิษุทัง้หลายทราบ 

  บรรดาภกิษุผูม้ักนอ้ย ฯลฯ จงึต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนภกิษุจงึน่ัง 

อยา่งแรงบนเตยีงมเีทา้เสยีบบนกฎุชีัน้ลอยในวหิารของสงฆเ์ลา่” ครัน้ภกิษุทัง้หลาย 

ต าหนภิกิษุนัน้โดยประการตา่ง ๆ แลว้จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคให ้

ทรงทราบ 

ทรงบญัญตัสิกิขาบท 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคทรงสอบถามภกิษุนัน้วา่ “ภกิษุ ทราบวา่ เธอน่ัง 

อยา่งแรงบนเตยีงมเีทา้เสยีบบนกฎุชีัน้ลอยในวหิารของสงฆจ์รงิหรอื” ภกิษุนัน้ทลูรับ 

วา่ “จรงิ พระพทุธเจา้ขา้” พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ทรงต าหนวิา่ “ฯลฯ โมฆบรุษุ 

ไฉนเธอจงึน่ังอยา่งแรงบนเตยีงมเีทา้เสยีบบนกฎุชีัน้ลอยในวหิารของสงฆเ์ลา่ โมฆบรุุษ 

การกระท าอยา่งนี ้มไิดท้ าคนทีย่ังไมเ่ลือ่มใสใหเ้ลือ่มใส ฯลฯ” แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุ 

ทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

 

เชงิอรรถ : 

๑
 กฎุชี ัน้ลอย คอืกฎุมีพีืน้ ๒ ชัน้หรอื ๓ ชัน้ แตม่ไิดป้พูืน้ชัน้บน รอดทีค่านสงูพอพน้ศรีษะ (ว.ิอ. ๒/ 

   ๑๒๙-๑๓๑/๓๐๙-๓๑๐), ภกิษุเอาเตยีงซึง่มไิดใ้สเ่ดอืยสลักเทา้เตยีงวางพาด เมือ่น่ังอยา่งแรง เทา้เตยีง 

   จงึหลดุใสศ่รีษะภกิษุทีอ่ยูช่ัน้ลา่ง 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๓๐๖ } 



๓๐๗ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๒.ภตูคามวรรค ๘.เวหาสกฏุสิกิขาบท บทภาชนยี ์

พระบญัญตั ิ

[๑๓๐] ก็ ภกิษุใดน ัง่ หรอืนอนบนเตยีง หรอืบนต ัง่อนัมเีทา้เสยีบ บนกฎุ ี

ช ัน้ลอยในวหิารของสงฆ ์ตอ้งอาบตัปิาจติตยี ์

เร ือ่งภกิษุ ๒ รปู จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

[๑๓๑] ค าวา่ ก็...ใด คอื ผูใ้ด ผูเ้ชน่ใด ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

ก็...ใด 

  ค าวา่ ภกิษุ มอีธบิายวา่ ชือ่วา่ภกิษุ เพราะเป็นผูข้อ ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระ 

ภาคทรงประสงคเ์อาวา่ ภกิษุ ในความหมายนี้ 

  วหิารทีช่ ือ่วา่ ของสงฆ ์ไดแ้ก ่วหิารทีม่ผีูถ้วาย บรจิาคแกส่งฆ ์

  ทีช่ ือ่วา่ กฎุชี ัน้ลอย ไดแ้ก ่กฎุชีัน้ลอยสงูจนศรีษะบรุษุกลางคนไมก่ระทบ 

  เตยีงทีช่ ือ่วา่ มเีทา้เสยีบ คอื สอดเทา้เสยีบตดิไวใ้นตัวเตยีง 

  ตั่งทีช่ ือ่วา่ มเีทา้เสยีบ คอื สอดเทา้เสยีบตดิไวใ้นตัวตั่ง 

  ค าวา่ น ัง่ คอื ภกิษุน่ังบนเตยีงหรอืบนตั่งนัน้ ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  ค าวา่ นอน คอื ภกิษุนอนบนเตยีงหรอืบนตั่งนัน้ ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

บทภาชนยี ์

ตกิปาจติตยี ์

[๑๓๒] วหิารของสงฆ ์ภกิษุส าคัญวา่เป็นของสงฆ ์น่ัง หรอืนอนบนเตยีงหรอื 

บนตั่งมเีทา้เสยีบบนกฎุชีัน้ลอย ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  วหิารของสงฆ ์ภกิษุไมแ่น่ใจ น่ัง หรอืนอนบนเตยีงหรอืบนตั่งมเีทา้เสยีบบนกฎุ ี

ชัน้ลอย ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๓๐๗ } 



๓๐๘ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๒.ภตูคามวรรค ๘.เวหาสกฏุสิกิขาบท อนาปัตตวิาร 

วหิารของสงฆ ์ภกิษุส าคัญวา่เป็นของสว่นบคุคล น่ัง หรอืนอนบนเตยีงหรอื 

บนตั่งมเีทา้เสยีบบนกฎุชีัน้ลอย ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

ตกิทกุกฏ 

วหิารสว่นบคุคล ภกิษุส าคัญวา่เป็นของสงฆ ์ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  วหิารสว่นบคุคล ภกิษุไมแ่น่ใจ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  วหิารสว่นบคุคล ภกิษุส าคัญวา่เป็นของสว่นบคุคล ตอ้งอาบัตทิกุกฏ เพราะ 

เป็นของสว่นบคุคลของผูอ้ ืน่ วหิารสว่นบคุคลของตน ไมต่อ้งอาบัต ิ

อนาปตัตวิาร 

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

  [๑๓๓] ๑. ภกิษุน่ังบนทีท่ีไ่มใ่ชก่ฎุชีัน้ลอย 

   ๒. ภกิษุน่ังบนกฎุชีัน้ลอยสงูพอกระทบศรีษะ 

   ๓. ภกิษุน่ังบนทีท่ีข่า้งลา่งไมเ่ป็นทีอ่ยู ่

   ๔. ภกิษุน่ังบนกฎุชีัน้ลอยปพูืน้ไว ้

   ๕. ภกิษุน่ังบนกฎุชีัน้ลอยมเีทา้เตยีงหรอืเทา้ตั่งตรงึสลักกับตัว 

   ๖. ภกิษุยนืบนเตยีงหรอืตัง่หยบิหรอืพาดจวีรได ้

   ๗. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๘. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

เวหาสกฏุสิกิขาบทที ่๘ จบ 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๓๐๘ } 



๓๐๙ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๒.ภตูคามวรรค ๙.มหัลลกวหิารสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

๒. ภตูคามวรรค 

๙. มหลัลกวหิารสกิขาบท 

วา่ดว้ยการสรา้งวหิารใหญ ่

เร ือ่งพระฉนันะ 

[๑๓๔] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ โฆสติาราม เขต 

กรงุโกสมัพ ีครัง้นัน้ มหาอมาตยผ์ูเ้ป็นอปัุฏฐากของทา่นพระฉันนะ สรา้งวหิารถวาย 

ทา่นพระฉันนะ ทนัีน้ ทา่นพระฉันนะสัง่ใหม้งุใหฉ้าบทาวหิารทีส่รา้งเสร็จแลว้หลาย ๆ 

ครัง้ วหิารมนี ้าหนักมากจงึพังลงมา ตอ่มา ทา่นพระฉันนะจงึหาเก็บหญา้และไม ้ท า 

ใหน้าขา้วเหนยีวของพราหมณ์คนหนึง่เสยีหาย พราหมณ์นัน้ต าหน ิประณาม 

โพนทะนาวา่ “ไฉนพระคณุเจา้ทัง้หลายจงึท านาขา้วเหนยีวของเราใหเ้สยีหายเลา่” 

  ภกิษุทัง้หลาย ไดย้นิพราหมณ์ต าหน ิประณาม โพนทะนา บรรดาภกิษุผู ้

มักนอ้ย ฯลฯ จงึต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนทา่นพระฉันนะจงึใหม้งุ 

ใหฉ้าบทาวหิารทีส่รา้งเสร็จแลว้หลาย ๆ ครัง้เลา่ วหิารมนี ้าหนักมาก จงึพังลงมา” 

ครัน้ภกิษุเหลา่นัน้ต าหนทิา่นพระฉันนะโดยประการตา่ง ๆ แลว้จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบ 

ทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

ทรงประชุมสงฆบ์ญัญตัสิกิขาบท 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุทรง 

สอบถามทา่นพระฉันนะวา่ “ฉันนะ ทราบวา่ เธอใหม้งุใหฉ้าบทาวหิารทีส่รา้งเสร็จ 

แลว้หลาย ๆ ครัง้ วหิารมนี ้าหนักมาก จงึพังลงมา จรงิหรอื” ทา่นพระฉันนะทลูรับวา่ 

“จรงิ พระพทุธเจา้ขา้” พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ทรงต าหนวิา่ “ฯลฯ โมฆบรุษุ ไฉน 

เธอจงึใหม้งุใหฉ้าบทาวหิารทีส่รา้งเสร็จแลว้หลาย ๆ ครัง้ จนวหิารรับน ้าหนักมาก 

พังลงมาเลา่ โมฆบรุุษ การกระท าอยา่งนี ้มไิดท้ าคนทีย่ังไมเ่ลือ่มใสใหเ้ลือ่มใส ฯลฯ” 

แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๓๐๙ } 



๓๑๐ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๒.ภตูคามวรรค ๙.มหัลลกวหิารสกิขาบท สกิขาบทวภัิงค ์

พระบญัญตั ิ

[๑๓๕] ก็ ภกิษุจะสรา้งวหิารหลงัใหญ ่จะตดิต ัง้บานประตใูกลว้งกบประตู 

และตบแตง่บานหนา้ตา่ง๑ ควรยนืในทีท่ ีป่ราศจากของเขยีว ด าเนนิการมงุ 

หลงัคาได ้๒-๓ ช ัน้๒ ถา้เธอด าเนนิการเกนิกวา่น ัน้ แมจ้ะยนืในทีท่ ีป่ราศจาก 

ของเขยีว ตอ้งอาบตัปิาจติตยี ์

เร ือ่งพระฉนันะ จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

[๑๓๖] วหิารทีช่ ือ่วา่ หลงัใหญ ่ทา่นกลา่วถงึวหิารทีม่เีจา้ของ 

  ทีช่ ือ่วา่ วหิาร ไดแ้ก ่ทีอ่ยูซ่ ึง่โบกฉาบภายในหรอืภายนอก หรอืโบกฉาบ 

ทัง้ภายในภายนอก 

  ค าวา่ สรา้ง คอื สรา้งเอง หรอืใชค้นอืน่สรา้ง 

  ค าวา่ ใกลว้งกบประต ูคอื ชัว่ระยะหัตถบาสรอบวงกบ 

  ค าวา่ จะตดิต ัง้บานประต ูคอื วางบานประต ู

  ค าวา่ ตบแตง่บานหนา้ตา่ง คอื ฉาบทาบานหนา้ตา่งใหม้สีขีาว ใหม้สีดี า 

ใหม้สียีางไม ้เขยีนลวดลายดอกไม ้เขยีนลวดลายเถาวลัย ์จักเป็นฟันมังกร หรอื 

เขยีนลวดลายดอกจอก 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 บานประตแูละบานหนา้ตา่งวหิาร ตอ้งเปิด-ปิด เมือ่เปิดจะกระทบฝาผนังวหิาร เมือ่ปิดจะกระทบวงกบ ท า 

   ใหฝ้าผนังสั่นสะเทอืนจนดนิเหนยีวทีพ่อกฝาผนังกะเทาะตกลงมา พระผูม้พีระภาคทรงอนุญาตใหฉ้าบทา 

   พอกฝาผนังบรเิวณใกล ้ๆ บานประต ูบานหนา้ตา่งวหิารได ้เพือ่ท าใหค้งทนถาวร (ว.ิอ. ๒/๑๓/๓๑๑-๓๑๒, 

   กงฺขา.อ. ๒๔๔) เมือ่ภกิษุพอกฝาผนังนอกจากบรเิวณใกล ้ๆ บานประตแูละบานหนา้ต่างซ ้าเกนิ ๓ ครัง้ 

   ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์(สารตฺถ.ฏกีา ๓/๑๓๕/๔๐, วมิต.ิฏกีา ๒/๑๓๕/๒๓, กงฺขา.ฏกีา ๓๙๒) 

๒
 ในการมงุหลงัคาก็เชน่กนั ภกิษุเขา้ใจวา่ เมือ่มงุหลายครัง้ จะป้องกันฝนรั่วรดไดน้าน จงึใชอ้ฐิ ศลิา 

   ปนูขาว หญา้ หรอืใบไมม้งุหลังคา แตจ่ะมงุไดไ้มเ่กนิ ๓ ชัน้ (ว.ิอ. ๒/๑๓๕-๑๓๖/๓๑๒-๓๑๓, สารตฺถ. 

   ฏกีา ๓/๑๓๕-๑๓๖/๔๐-๔๑) 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๓๑๐ } 



๓๑๑ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๒.ภตูคามวรรค ๙.มหัลลกวหิารสกิขาบท บทภาชนยี ์

ค าวา่ ยนืในทีท่ ีป่ราศจากของเขยีวด าเนนิการมงุหลงัคาได ้๒-๓ ช ัน้ 

ความวา่ ทีช่ ือ่วา่ของเขยีว ไดแ้ก ่บพุพัณชาตแิละอปรัณชาติ๑ 

  ถา้ภกิษุยนืด าเนนิการในทีท่ีม่ขีองเขยีว ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ภกิษุเมือ่จะมงุตามแนว พงึด าเนนิการ ๒ แนว สัง่แนวที ่๓ แลว้จากไป 

  ภกิษุเมือ่จะมงุเป็นชัน้ พงึด าเนนิการ ๒ รอบ สัง่รอบที ่๓ แลว้จากไป 

  [๑๓๗] ค าวา่ ถา้เธอด าเนนิการเกนิวา่น ัน้ แมจ้ะยนืในทีท่ ีป่ราศจากของ 

เขยีว ความวา่ ภกิษุเมือ่มงุดว้ยอฐิ ตอ้งอาบัตปิาจติตยีท์กุ ๆ กอ้น เมือ่มงุ 

ดว้ยแผน่ศลิา ตอ้งอาบัตปิาจติตยีท์กุ ๆ กอ้น เมือ่มงุดว้ยปนูขาว ตอ้งอาบัต ิ

ปาจติตยีท์กุ ๆ กอ้น เมือ่มงุดว้ยหญา้ ตอ้งอาบัตปิาจติตยีท์กุ ๆ ก าหญา้ เมือ่ 

มงุดว้ยใบไม ้ตอ้งอาบัตปิาจติตยีท์กุ ๆ ใบ 

บทภาชนยี ์

ตกิปาจติตยี ์

เกนิ ๒-๓ ชัน้ ภกิษุส าคัญวา่เกนิ ด าเนนิการ ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  เกนิ ๒-๓ ชัน้ ภกิษุไมแ่น่ใจ ด าเนนิการ ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  เกนิ ๒-๓ ชัน้ ภกิษุส าคัญวา่หยอ่นกวา่ ด าเนนิการ ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

ทกุทกุกฏ 

หยอ่นกวา่ ๒-๓ ชัน้ ภกิษุส าคัญวา่เกนิ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  หยอ่นกวา่ ๒-๓ ชัน้ ภกิษุไมแ่น่ใจ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  หยอ่นกวา่ ๒-๓ ชัน้ ภกิษุส าคัญวา่หยอ่นกวา่ ไมต่อ้งอาบัต ิ

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 บพุพณัชาต ิไดแ้ก ่ธัญชาต ิ๗ อยา่ง คอื ขา้วสาล ีขา้วเจา้ หญา้กับแก ้ขา้วละมาน ลกูเดอืย ขา้วเหนียว 

   และขา้วฟ่าง อปรณัชาต ิไดแ้ก่ ถั่วเขยีว ถั่วราชมาส งา พชืผักทีก่นิหลังอาหาร (ว.ิอ. ๑/๑๐๔/๓๖๘, 

   สารตฺถ.ฏกีา ๒/๑๐๔/๑๗๖) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๓๑๑ } 



๓๑๒ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๒.ภตูคามวรรค ๙.มหัลลกวหิารสกิขาบท อนาปปัตตวิาร 

อนาปตัตวิาร  

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

  [๑๓๘] ๑. ภกิษุมงุเพยีง ๒-๓ ชัน้ 

   ๒. ภกิษุมงุหยอ่นกวา่ ๒-๓ ชัน้ 

   ๓. ภกิษุมงุเงือ้มผามปีระต ู

   ๔. ภกิษุตบแตง่ถ ้า 

   ๕. ภกิษุมงุกฎุหีญา้ 

   ๖. ภกิษุมงุกฎุเีพือ่ภกิษุอืน่ 

   ๗. ภกิษุมงุดว้ยทรัพยต์นเอง 

   ๘. ภกิษุมงุอาคารนอกจากนัน้๑ ยกเวน้อาคารทีพั่กของตน 

   ๙. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๑๐. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

มหลัลกวหิารสกิขาบทที ่๙ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ 
อาคารนอกจากน ัน้ คอื โรงอโุบสถ เรอืนไผ โรงฉัน โรงไฟ (ว.ิอ. ๒/๓๖๔/๖๙) 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๓๑๒ } 



๓๑๓ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๒.ภตูคามวรรค ๑๐.สปัปาณกสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

๒. ภตูคามวรรค 

๑๐. สปัปาณกสกิขาบท 

วา่ดว้ยสิง่มชีวีติ 

เร ือ่งภกิษุชาวเมอืงอาฬว ี

[๑๓๙] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ อัคคาฬวเจดยี ์เขต 

เมอืงอาฬาว ีครัง้นัน้ พวกภกิษุชาวเมอืงอาฬวกี าลังชว่ยกันกอ่สรา้ง รูอ้ยูว่า่น ้ามสี ิง่ 

มชีวีติ รดหญา้บา้ง ดนิบา้ง ใชใ้หร้ดหญา้บา้ง ดนิบา้ง 

  บรรดาภกิษุผูม้ักนอ้ย ฯลฯ จงึต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนพวกภกิษุ 

ชาวเมอืงอาฬวรีูอ้ยูว่า่น ้ามสี ิง่มชีวีติ รดหญา้บา้ง ดนิบา้ง ใชใ้หร้ดหญา้บา้ง ดนิบา้ง 

เลา่” ครัน้ภกิษุเหลา่นัน้ต าหนพิวกภกิษุชาวเมอืงอาฬวโีดยประการต่าง ๆ แลว้จงึน า 

เรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

ทรงประชุมสงฆบ์ญัญตัสิกิขาบท 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุทรง 

สอบถามพวกภกิษุชาวเมอืงอาฬววีา่ “ภกิษุทัง้หลาย ทราบวา่ พวกเธอรูอ้ยูว่า่น ้าม ี

สิง่มชีวีติ รดหญา้บา้ง ดนิบา้ง ใชใ้หร้ดหญา้บา้ง ดนิบา้ง จรงิหรอื” ภกิษุเหลา่นัน้ 

ทลูรับวา่ “จรงิ พระพทุธเจา้ขา้” พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ทรงต าหนวิา่ “ฯลฯ 

โมฆบรุษุทัง้หลาย ไฉนพวกเธอรูอ้ยูว่า่น ้ามสี ิง่มชีวีติ จงึรดหญา้บา้ง ดนิบา้ง ใชใ้ห ้

รดหญา้บา้ง ดนิบา้งเลา่ โมฆบรุษุทัง้หลาย การกระท าอยา่งนี ้มไิดท้ าคนทีย่ังไม ่

เลือ่มใสใหเ้ลือ่มใส หรอืท าคนทีเ่ลือ่มใสอยูแ่ลว้ใหเ้ลือ่มใสยิง่ขึน้ไดเ้ลย ฯลฯ” แลว้ 

จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๓๑๓ } 



๓๑๔ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๒.ภตูคามวรรค ๑๐. สปัปาณกสกิขาบท บชภาชนยี ์

พระบญัญตั ิ

[๑๔๐] ก็ ภกิษุใดรูอ้ยูว่า่น า้มสี ิง่มชีวีติ รด หรอืใชใ้หร้ดหญา้หรอืดนิ 

ตอ้งอาบตัปิาจติตยี ์

เร ือ่งภกิษุชาวเมอืงอาฬว ีจบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

[๑๔๑] ค าวา่ ก็...ใด คอื ผูใ้ด ผูเ้ชน่ใด ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

ก็...ใด 

  ค าวา่ ภกิษุ มอีธบิายวา่ ชือ่วา่ภกิษุ เพราะเป็นผูข้อ ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระ 

ภาคทรงประสงคเ์อาวา่ ภกิษุ ในความหมายนี้ 

  ทีช่ ือ่วา่ รูอ้ยู ่ไดแ้ก ่ภกิษุนัน้รูเ้อง หรอืผูอ้ ืน่บอกใหภ้กิษุนัน้รู ้

  ค าวา่ รด คอื ภกิษุรดเอง ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  ค าวา่ ใชใ้หร้ด คอื ภกิษุใชผู้อ้ ืน่ใหร้ด ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  ผูรั้บค าสัง่ครัง้เดยีวแตร่ดหลายครัง้ ภกิษุผูส้ัง่ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

บทภาชนยี ์

[๑๔๒] น ้ามสี ิง่มชีวีติ ภกิษุส าคัญวา่มสี ิง่มชีวีติ รด หรอืใชใ้หร้ดหญา้หรอืดนิ 

ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  น ้ามสี ิง่มชีวีติ ภกิษุไมแ่น่ใจ รด หรอืใชใ้หร้ดหญา้หรอืดนิ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  น ้ามสี ิง่มชีวีติ ภกิษุส าคัญวา่ไมม่สี ิง่มชีวีติ รด หรอืใชใ้หร้ดหญา้หรอืดนิ ไม ่

ตอ้งอาบัต ิ

  น ้าไมม่สี ิง่มชีวีติ ภกิษุส าคัญวา่มสี ิง่มชีวีติ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  น ้าไมม่สี ิง่มชีวีติ ภกิษุไมแ่น่ใจ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  น ้าไมม่สี ิง่มชีวีติ ภกิษุส าคัญวา่ไมม่สี ิง่มชีวีติ ไมต่อ้งอาบัต ิ

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๓๑๔ } 



๓๑๕ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๒.ภตูคามวรรค รวมสกิขาบททีม่ใีนภตูคามวรรค 

อนาปตัตวิาร 

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

  [๑๔๓] ๑. ภกิษุไมจ่งใจ 

   ๒. ภกิษุไมม่สีต ิ

   ๓. ภกิษุผูไ้มรู่ ้

   ๔. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๕. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

สปัปาณกสกิขาบทที ่๑๐ จบ 

ภตูคามวรรคที ่๒ จบ 

รวมสกิขาบททีม่ใีนภตูคามวรรค 

ภตูคามวรรคม ี๑๐ สกิขาบท คอื 

  ๑. ภตูคามสกิขาบท    วา่ดว้ยการพรากภตูคาม 

  ๒. อัญญวาทกสกิขาบท   วา่ดว้ยการกลา่วกลบเกลือ่น 

  ๓. อชุฌาปนกสกิขาบท    วา่ดว้ยการกลา่วใหเ้พง่โทษ 

  ๔. ปฐมเสนาสนสกิขาบท   วา่ดว้ยเสนาสนะขอ้ที ่๑ 

  ๕. ทตุยิเสนาสนสกิขาบท  วา่ดว้ยเสนาสนะขอ้ที ่๒ 

  ๖. อนุปขชัชสกิขาบท    วา่ดว้ยการเขา้ไปแทรกแซง 

  ๗. นกิกัฑฒนสกิขาบท   วา่ดว้ยการฉุดลากออก 

  ๘. เวหาสกฏุสิกิขาบท   วา่ดว้ยกฎุชีัน้ลอย 

  ๙. มหัลลกวหิารสกิขาบท    วา่ดว้ยการสรา้งวหิารใหญ่ 

  ๑๐. สปัปาณกสกิขาบท   วา่ดว้ยสิง่มชีวีติ 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๓๑๕ } 



๓๑๖ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๓.โอวาทวรรค ๑.โอวาทสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

๓. โอวาทวรรค 

หมวดวา่ดว้ยโอวาท 

๑. โอวาทสกิขาบท 

วา่ดว้ยการส ัง่สอนภกิษุณี 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์

[๑๔๔] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ ภกิษุผูเ้ป็นเถระทัง้หลายสัง่สอน 

พวกภกิษุณี ยอ่มไดจ้วีร บณิฑบาต เสนาสนะ และคลิานปัจจัยเภสชับรขิาร 

  ทนัีน้ พวกภกิษุฉัพพัคคยีไ์ดม้กีารปรกึษากันดังนีว้า่ “ทา่นทัง้หลาย บัดนีภ้กิษุ 

ผูเ้ป็นเถระทัง้หลายสัง่สอนพวกภกิษุณี ยอ่มไดจ้วีร บณิฑบาต เสนาสนะ และ 

คลิานปัจจัยเภสชับรขิาร ทา่นทัง้หลาย มาเถดิ แมพ้วกเราก็จะสัง่สอนพวกภกิษุณี 

บา้ง” ครัน้แลว้พวกภกิษุฉัพพัคคยีจ์งึไดเ้ขา้ไปหาพวกภกิษุณี แลว้ไดก้ลา่วดังนีว้า่ 

“มาเถดิ นอ้งหญงิทัง้หลาย พวกเธอจงเขา้ไปหาพวกอาตมาบา้ง พวกอาตมาจักสัง่ 

สอนใหบ้า้ง” 

  หลังจากนัน้ พวกภกิษุณีเหลา่นัน้ไดพ้ากันเขา้ไปหาพวกภกิษุฉัพพัคคยีถ์งึทีอ่ยู่ 

ครัน้ถงึแลว้ไดไ้หวพ้วกภกิษุฉัพพัคคยีแ์ลว้น่ัง ณ ทีส่มควร ทนัีน้พวกภกิษุฉัพพัคคยี ์

ไดแ้สดงธรรมกีถาเพยีงเล็กนอ้ยแกพ่วกภกิษุณี แลว้ใหว้นัเวลาผา่นไปดว้ยการ 

สนทนาเกีย่วกับดรัิจฉานกถา๑ แลว้สง่กลับดว้ยกลา่ววา่ “พวกเธอกลับไปเถดิ นอ้ง 

หญงิทัง้หลาย” 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ดริจัฉานกถา คอืถอ้ยค าทีข่ัดขวางทางไปสูส่วรรคน์พิพาน ภกิษุไมค่วรน ามาเป็นขอ้ถกเถยีงสนทนากัน 

   (ว.ิอ. ๒/๑๔๔/๓๑๕, สารตฺถ.ฏกีา ๓/๑๔๔/๔๓) ม ี๒๘ อยา่ง (ว.ิม. ๕/๒๕๐/๑๓-๑๔, ท.ีส.ี ๙/๑๗/๘, 

   ท.ีปา. ๑๑/๕๐/๓๐, ม.ม. ๑๓/๒๒๓/๑๙๗, ส .ม. ๑๙/๑๐๘๐/๓๖๕-๓๖๖, องฺ. ทสก. ๒๔/๖๙/๑๐๒, ข.ุม. 

   ๒๙/๑๕๗/๓๐๖) ด ูรตนวรรค สกิขาบทที ่๓ ขอ้ ๕๐๘ หนา้ ๕๙๙ (ในเลม่นี)้ 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๓๑๖ } 



๓๑๗ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๓.โอวาทวรรค ๑.โอวาทสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

ตอ่มา พวกภกิษุณีเหลา่นัน้เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ครัน้ถงึแลว้ 

ไดถ้วายอภวิาทพระผูม้พีระภาคแลว้ไดย้นื ณ ทีส่มควร พระผูม้พีระภาคไดต้รัสกับ 

พวกภกิษุณีผูย้นือยู ่ณ ทีส่มควรเหลา่นัน้ดังนีว้า่ “การสัง่สอนพวกภกิษุณีสมัฤทธผิล 

ดหีรอื” 

  พวกภกิษุณีกราบทลูวา่ “การสัง่สอนจะสมัฤทธผิลไดแ้ตท่ีไ่หนกัน พระพทุธ 

เจา้ขา้ พระคณุเจา้ฉัพพัคคยีแ์สดงธรรมกีถาเพยีงเล็กนอ้ย แลว้ใหว้นัเวลาผา่นไป 

ดว้ยการสนทนาเกีย่วกับดรัิจฉานกถา แลว้สง่ใหก้ลับ” 

  ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคทรงชีแ้จงใหพ้วกภกิษุณีเหลา่นัน้เห็นชดั ชวนให ้

อยากรับเอาไปปฏบิัต ิเรา้ใจใหอ้าจหาญแกลว้กลา้ ปลอบชโลมใจใหส้ดชืน่รา่เรงิ 

ดว้ยธรรมกีถา ภกิษุณีเหลา่นัน้ครัน้พระผูม้พีระภาคทรงชีแ้จงใหเ้ห็นชดั ชวน 

ใหอ้ยากรับเอาไปปฏบิัต ิเรา้ใจใหอ้าจหาญแกลว้กลา้ ปลอบชโลมใจใหส้ดชืน่รา่เรงิ 

ดว้ยธรรมกีถา แลว้จงึลกุจากอาสนะ ถวายอภวิาทพระผูม้พีระภาคแลว้ท าประทักษิณ 

จากไป 

ทรงประชุมสงฆบ์ญัญตัสิกิขาบท 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุทรง 

สอบถามพวกภกิษุฉัพพัคคยีว์า่ “ภกิษุทัง้หลาย ทราบวา่ พวกเธอแสดงธรรมกีถา 

เพยีงเล็กนอ้ยแกพ่วกภกิษุณี แลว้ใหว้นัเวลาผา่นไปดว้ยการสนทนาเกีย่วกับ 

ดรัิจฉานกถาแลว้สง่ใหก้ลบั จรงิหรอื” พวกภกิษุฉัพพัคคยีท์ลูรับวา่ “จรงิ พระพทุธ 

เจา้ขา้” พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ทรงต าหนวิา่ “ฯลฯ โมฆบรุษุทัง้หลาย ไฉนพวก 

เธอจงึแสดงธรรมกีถาเพยีงเล็กนอ้ยแกพ่วกภกิษุณี แลว้ใหว้นัเวลาผา่นไปดว้ยการ 

สนทนาเกีย่วกับดรัิจฉานกถาแลว้สง่ใหก้ลับเลา่ โมฆบรุษุทัง้หลาย การกระท าอยา่งนี้ 

มไิดท้ าคนทีย่ังไมเ่ลือ่มใสใหเ้ลือ่มใส หรอืท าคนทีเ่ลือ่มใสอยูแ่ลว้ใหเ้ลือ่มใสยิง่ขึน้ได ้

เลย ฯลฯ” ครัน้ทรงต าหนแิลว้ไดท้รงแสดงธรรมกีถา แลว้จงึรับสัง่กับภกิษุทัง้หลาย 

วา่ “ภกิษุทัง้หลาย เราอนุญาตใหแ้ตง่ตัง้ภกิษุเป็นผูส้ัง่สอนภกิษุณี” 

  ภกิษุทัง้หลาย สงฆพ์งึแตง่ตัง้ภกิษุเป็นผูส้ัง่สอนภกิษุณีอยา่งนี้ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๓๑๗ } 



๓๑๘ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๓.โอวาทวรรค ๑.โอวาทสกิขาบท พระบัญญัต ิ

วธิแีตง่ต ัง้และกรรมวาจาแตง่ต ัง้ภกิษุส ัง่สอนภกิษุณี 

เบือ้งตน้พงึขอใหภ้กิษุรับ ครัน้แลว้ภกิษุผูฉ้ลาดสามารถพงึประกาศใหส้งฆ ์

ทราบดว้ยญัตตจิตตุถกรรมวาจาวา่ 

  [๑๔๕] ทา่นผูเ้จรญิ ขอสงฆจ์งฟังขา้พเจา้ ถา้สงฆพ์รอ้มกันแลว้พงึแตง่ตัง้ 

ภกิษุชือ่นีใ้หเ้ป็นผูส้ัง่สอนภกิษุณี นีเ่ป็นญัตต ิ

  ทา่นผูเ้จรญิ ขอสงฆจ์งฟังขา้พเจา้ สงฆแ์ตง่ตัง้ภกิษุชือ่นีใ้หเ้ป็นผูส้ัง่สอนภกิษุณี 

ทา่นรปูใดเห็นดว้ยกับการแตง่ตัง้ภกิษุชือ่นีใ้หเ้ป็นผูส้ัง่สอนภกิษุณี ทา่นรปูนัน้พงึนิง่ 

ทา่นรปูใดไมเ่ห็นดว้ย ทา่นรปูนัน้พงึทักทว้ง 

  ขา้พเจา้กลา่วความนีเ้ป็นครัง้ที ่๒ ฯลฯ ขา้พเจา้กลา่วความนีเ้ป็นครัง้ที ่๓ 

  ทา่นผูเ้จรญิ ขอสงฆจ์งฟังขา้พเจา้ สงฆแ์ตง่ตัง้ภกิษุชือ่นีใ้หเ้ป็นผูส้ัง่สอนภกิษุณี 

ทา่นรปูใดเห็นดว้ยกับการแตง่ตัง้ภกิษุชือ่นีใ้หเ้ป็นผูส้ัง่สอนภกิษุณี ทา่นรปูนัน้พงึนิง่ 

ทา่นรปูใดไมเ่ห็นดว้ย ทา่นรปูนัน้พงึทักทว้ง 

  ภกิษุชือ่นีส้งฆแ์ตง่ตัง้ใหเ้ป็นผูส้ัง่สอนภกิษุณีแลว้ สงฆเ์ห็นดว้ย เพราะฉะนัน้ 

จงึนิง่ ขา้พเจา้ขอถอืความนิง่นัน้เป็นมตอิยา่งนี้ 

  ครัน้พระผูม้พีระภาคทรงต าหนพิวกภกิษุฉัพพัคคยีโ์ดยประการตา่ง ๆ แลว้จงึ 

ตรัสโทษความเป็นคนเลีย้งยาก ฯลฯ แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้ 

แสดงดังนี ้

พระบญัญตั ิ

[๑๔๖] ก็ ภกิษุใดไมไ่ดร้บัแตง่ต ัง้ พงึส ัง่สอนภกิษุณีท ัง้หลาย ตอ้งอาบตั ิ

ปาจติตยี ์

  สกิขาบทนีพ้ระผูม้พีระภาคทรงบัญญัตไิวแ้กภ่กิษุทัง้หลายอยา่งนี้ 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์

[๑๔๗] สมัยนัน้ ภกิษุผูเ้ป็นเถระทัง้หลายผูไ้ดรั้บแตง่ตัง้แลว้สัง่สอนพวก 

ภกิษุณียังไดจ้วีร บณิฑบาต เสนาสนะ และคลิานปัจจัยเภสชับรขิารอยูเ่หมอืนเดมิ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๓๑๘ } 



๓๑๙ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๓.โอวาทวรรค ๑.โอวาทสกิขาบท พระบัญญัต ิ

ครัง้นัน้พวกภกิษุฉัพพัคคยีไ์ดม้กีารปรกึษากันดังนีว้า่ “ทา่นทัง้หลาย บัดนี ้ภกิษุ 

ผูเ้ป็นเถระทัง้หลายผูไ้ดรั้บแตง่ตัง้แลว้สัง่สอนพวกภกิษุณียังไดจ้วีร บณิฑบาต 

เสนาสนะและคลิานปัจจัยเภสชับรขิารอยูเ่หมอืนเดมิ ทา่นทัง้หลาย มาเถดิ แม ้

พวกเราก็จะไปนอกสมีา แตง่ตัง้กันและกันใหเ้ป็นผูส้ัง่สอนภกิษุณี แลว้สัง่สอนพวก 

ภกิษุณีบา้ง” ครัน้แลว้พวกภกิษุฉัพพัคคยีจ์งึไดพ้ากันไปนอกสมีา ไดแ้ตง่ตัง้กันและ 

กันใหเ้ป็นผูส้ัง่สอนภกิษุณีแลว้เขา้ไปหาภกิษุณีทัง้หลาย ไดก้ลา่วดังนีว้า่ “นอ้งหญงิ 

ทัง้หลาย พวกอาตมาไดรั้บแตง่ตัง้แลว้ พวกเธอจงเขา้ไปหาพวกอาตมาบา้ง พวก 

อาตมาจักสัง่สอนใหบ้า้ง” 

  ตอ่มา พวกภกิษุณีเหลา่นัน้ไดพ้ากันเขา้ไปหาพวกภกิษุฉัพพัคคยีถ์งึทีอ่ยู ่ครัน้ 

ถงึแลว้ไดไ้หวพ้วกภกิษุฉัพพัคคยีแ์ลว้น่ัง ณ ทีส่มควร ทนัีน้ พวกภกิษุฉัพพัคคยีไ์ด ้

แสดงธรรมกีถาเพยีงเล็กนอ้ยแกพ่วกภกิษุณี แลว้ใหว้นัเวลาผา่นไปดว้ยการสนทนา 

เกีย่วกับดรัิจฉานกถา แลว้สง่กลับดว้ยกลา่ววา่ “พวกเธอกลับไปเถดิ นอ้งหญงิ 

ทัง้หลาย” 

  ตอ่มา พวกภกิษุณีเหลา่นัน้ไดเ้ขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ครัน้ถงึ 

แลว้ไดถ้วายอภวิาทพระผูม้พีระภาคแลว้ไดย้นื ณ ทีส่มควร พระผูม้พีระภาคไดต้รัส 

กับพวกภกิษุณีผูย้นือยู ่ณ ทีส่มควรเหลา่นัน้ดังนีว้า่ “การสัง่สอนพวกภกิษุณีสมัฤทธผิล 

ดหีรอื” 

  พวกภกิษุณีกราบทลูวา่ “การสัง่สอนจะสมัฤทธผิลไดแ้ตท่ีไ่หนกัน พระ 

พทุธเจา้ขา้ พระคณุเจา้ฉัพพัคคยีแ์สดงธรรมกีถาเพยีงเล็กนอ้ย แลว้ใหว้นัเวลาผา่น 

ไปดว้ยการสนทนาเกีย่วกับดรัิจฉานกถา แลว้สง่ใหก้ลับ” 

  ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคทรงชีแ้จงใหพ้วกภกิษุณีเหลา่นัน้เห็นชดั ชวนให ้

อยากรับเอาไปปฏบิัต ิเรา้ใจใหอ้าจหาญแกลว้กลา้ ปลอบชโลมใจใหส้ดชืน่รา่เรงิ 

ดว้ยธรรมกีถา ภกิษุณีเหลา่นัน้ครัน้พระผูม้พีระภาคทรงชีแ้จงใหเ้ห็นชดั ชวน 

ใหอ้ยากรับเอาไปปฏบิัต ิเรา้ใจใหอ้าจหาญแกลว้กลา้ ปลอบชโลมใจใหส้ดชืน่รา่เรงิ 

ดว้ยธรรมกีถาแลว้จงึลกุจากอาสนะ ถวายอภวิาทพระผูม้พีระภาคแลว้ท าประทักษิณ 

จากไป 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๓๑๙ } 



๓๒๐ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๓.โอวาทวรรค ๑.โอวาทสกิขาบท พระบัญญัต ิ

ทรงประชุมสงฆแ์ตง่ต ัง้ภกิษุส ัง่สอนภกิษุณี 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุทรง 

สอบถามพวกภกิษุฉัพพัคคยีว์า่ “ภกิษุทัง้หลาย ทราบวา่ พวกเธอแสดงธรรมกีถา 

เพยีงเล็กนอ้ยแกพ่วกภกิษุณี แลว้ใหว้นัเวลาผา่นไปดว้ยการสนทนาเกีย่วกับดรัิจฉาน 

กถา แลว้สง่ใหก้ลับ จรงิหรอื” พวกภกิษุฉัพพัคคยีท์ลูรับวา่ “จรงิ พระพทุธเจา้ขา้” 

พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ทรงต าหนวิา่ “ฯลฯ โมฆบรุษุทัง้หลาย ไฉนพวกเธอจงึ 

แสดงธรรมกีถาเพยีงเล็กนอ้ยแกพ่วกภกิษุณี แลว้ใหว้นัเวลาผา่นไปดว้ยการสนทนา 

เกีย่วกับดรัิจฉานกถา แลว้สง่ใหก้ลับเลา่ โมฆบรุษุทัง้หลาย การกระท าอยา่งนี ้มไิด ้

ท าคนทีย่ังไมเ่ลือ่มใสใหเ้ลือ่มใส หรอืท าคนทีเ่ลือ่มใสอยูแ่ลว้ใหเ้ลือ่มใสยิง่ขึน้ไดเ้ลย 

ฯลฯ” ครัน้ทรงต าหนแิลว้ไดท้รงแสดงธรรมกีถาแลว้จงึรับสัง่กับภกิษุทัง้หลายวา่ “ภกิษุ 

ทัง้หลาย เราอนุญาตใหแ้ตง่ตัง้ภกิษุผูม้คีณุสมบัต ิ๘ อยา่ง เป็นผูส้ัง่สอนภกิษุณี คอื 

คณุสมบตัขิองภกิษุผูส้ ัง่สอนภกิษุณี ๘ อยา่ง 

๑. เป็นผูม้ศีลี ส ารวมในปาตโิมกขสงัวรศลี ถงึพรอ้มดว้ยอาจาระและโคจร 

      เห็นภัยในความผดิแมเ้พยีงเล็กนอ้ย สมาทานศกึษาสกิขาบททัง้หลาย 

  ๒. เป็นพหสูตู เป็นผูท้รงสตุะ (จ าสิง่ทีไ่ดเ้ลา่เรยีนมา) สัง่สมสตุะ (สัง่สมสิง่ทีไ่ด ้

      เลา่เรยีนมา) เธอไดย้นิไดฟั้งธรรมอันงามในเบือ้งตน้ งามในทา่มกลาง งาม 

      ในทีส่ดุ อันประกาศพรหมจรรยพ์รอ้มทัง้อรรถะ พรอ้มทัง้พยัญชนะ ครบ 

      ถว้น บรบิรูณ์มาก ทรงจ าได ้คลอ่งปาก ขึน้ใจ แทงตลอดแลว้ดว้ยทฏิฐ ิ

   ๓. เป็นผูช้ านาญปาตโิมกขทั์ง้สอง แจกแจงไดถ้กูตอ้ง คลอ่งแคลว่ วนิจิฉัยได ้

      เรยีบรอ้ยทัง้โดยสตูรและโดยอนุพยัญชนะ๑ 

  ๔. เป็นผูม้วีาจาสละสลวย มเีสยีงไพเราะ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ค าวา่ “โดยสตูร” ในทีน่ีห้มายถงึคัมภรีข์ันธกะและบรวิารแหง่พระวนัิยปิฎก ค าว่า “อนุพยัญชนะ” คอื 

   บทอักษรบรบิรูณ์ไมต่กหลน่ (ว.ิอ. ๒/๑๕๔-๗/๓๑๙) 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๓๒๐ } 



๓๒๑ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๓.โอวาทวรรค ๑.โอวาทสกิขาบท สกิขาบทวภัิงค ์

  ๕. เป็นทีน่ยิมชมชอบของพวกภกิษุณีโดยสว่นมาก 

  ๖. เป็นผูส้ามารถสัง่สอนพวกภกิษุณีได ้

  ๗. เป็นผูไ้มเ่คยประพฤตลิว่งครธุรรมในสตรผีูนุ่้งหม่ผา้กาสายะบวชอทุศิพระ 

      ผูม้พีระภาคพระองคนั์น้๑ 

  ๘. เป็นผูม้พีรรษา ๒๐ หรอืเกนิกวา่ ๒๐ 

  ภกิษุทัง้หลาย เราอนุญาตใหแ้ตง่ตัง้ภกิษุผูม้คีณุสมบัต ิ๘ อยา่งนี ้เป็นผูส้ัง่ 

สอนภกิษุณี” 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

[๑๔๘] ค าวา่ ก็...ใด คอื ผูใ้ด ผูเ้ชน่ใด ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

ก็...ใด 

  ค าวา่ ภกิษุ มอีธบิายวา่ ชือ่วา่ภกิษุ เพราะเป็นผูข้อ ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้ ี

พระภาคทรงประสงคเ์อาวา่ ภกิษุ ในความหมายนี้ 

  ทีช่ ือ่วา่ ไมไ่ดร้บัแตง่ต ัง้ คอื สงฆย์ังไมไ่ดแ้ตง่ตัง้ดว้ยญัตตจิตตุถกรรม 

  ทีช่ ือ่วา่ ภกิษุณีท ัง้หลาย ไดแ้ก ่มาตคุามทีอ่ปุสมบทในสงฆ ์๒ ฝ่าย 

  ค าวา่ ส ัง่สอน ความวา่ ภกิษุสัง่สอนครธุรรม ๘ อยา่ง ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

สัง่สอนธรรมอยา่งอืน่ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ สัง่สอนภกิษุณีทีอ่ปุสมบทในสงฆฝ่์ายเดยีว 

ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  [๑๔๙] ภกิษุผูไ้ดรั้บแตง่ตัง้แลว้นัน้พงึกวาดบรเิวณ ตัง้น ้าฉันน ้าใช ้ปอูาสนะ 

ไว ้ชวนเพือ่นภกิษุไปน่ังดว้ย 

  ภกิษุณีทัง้หลายพงึไปทีนั่น้ แลว้ไหวภ้กิษุนัน้ แลว้น่ัง ณ ทีส่มควร 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ในสมัยทีเ่ป็นคฤหัสถก์อ่นบวช ไมเ่คยจับตอ้งกายกับภกิษุณี ไมเ่คยประพฤตผิดิทางประเวณีกับสกิขมานา 

   หรอืสามเณร ี(ว.ิอ. ๒/๑๔๕-๑๔๗/๓๑๙) 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๓๒๑ } 



๓๒๒ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๓.โอวาทวรรค ๑.โอวาทสกิขาบท สกิขาบทวภัิงค ์

ภกิษุผูไ้ดรั้บแตง่ตัง้แลว้นัน้พงึถามภกิษุณีทัง้หลายวา่ “นอ้งหญงิทัง้หลาย 

พวกเธอพรอ้มเพรยีงกันแลว้หรอื” 

  ถา้พวกภกิษุณีตอบวา่ “พวกดฉัินพรอ้มเพรยีงกันแลว้ เจา้ขา้” 

  พงึถามวา่ “นอ้งหญงิทัง้หลาย ครธุรรม ๘ ขอ้ยังจ ากันไดอ้ยูห่รอื” 

  ถา้พวกภกิษุณีตอบวา่ “ยังจ ากันไดอ้ยู ่เจา้ขา้” 

  พงึกลา่ววา่ “นอ้งหญงิทัง้หลาย ธรรมนีเ่ป็นโอวาท” แลว้พงึมอบหมาย 

  ถา้พวกภกิษุณีตอบวา่ “จ ากันไมไ่ด ้เจา้ขา้” 

  พงึสวดครธุรรมดังนีว้า่ 

ครธุรรม ๘ ขอ้ 

๑. ภกิษุณีถงึจะบวชได ้๑๐๐ พรรษา ก็ตอ้งท าการกราบไหว ้ตอ้นรับ ท า 

      อัญชลกีรรม ท าสามจีกิรรมแกภ่กิษุผูบ้วชแมใ้นวนันัน้ ธรรมขอ้นีภ้กิษุณี 

      พงึสกัการะ เคารพ นับถอื บชูา ไมพ่งึลว่งละเมดิจนตลอดชวีติ 

  ๒. ภกิษุณีไมพ่งึอยูจ่ าพรรษาในอาวาสทีไ่มม่ภีกิษุ ธรรมขอ้นีภ้กิษุณีพงึ 

      สกัการะ เคารพ นับถอื บชูา ไมพ่งึลว่งละเมดิจนตลอดชวีติ 

  ๓. ภกิษุณีพงึหวงัธรรม ๒ อยา่ง คอื ถามอโุบสถและไปรับโอวาทจากภกิษุ 

      สงฆท์กุกึง่เดอืน ธรรมขอ้นีภ้กิษุณีพงึสกัการะ เคารพ นับถอื บชูา ไม ่

      พงึลว่งละเมดิจนตลอดชวีติ 

  ๔. ภกิษุณีจ าพรรษาแลว้พงึปวารณาในสงฆ ์๒ ฝ่าย โดยสถาน ๓ คอื ไดเ้ห็น 

      ไดฟั้ง หรอืไดน้กึสงสยั ธรรมขอ้นีภ้กิษุณีพงึสกัการะ เคารพ นับถอื บชูา 

      ไมพ่งึลว่งละเมดิจนตลอดชวีติ 

  ๕. ภกิษุณีตอ้งครธุรรมแลว้พงึประพฤตปัิกขมานัตในสงฆ ์๒ ฝ่าย ธรรมขอ้นี้ 

      ภกิษุณีพงึสกัการะ เคารพ นับถอื บชูา ไมพ่งึลว่งละเมดิจนตลอดชวีติ 

  ๖. ภกิษุณีพงึแสวงหาการอปุสมบทในสงฆ ์๒ ฝ่ายใหแ้กส่กิขมานาทีศ่กึษา 

      ธรรม ๖ ขอ้ตลอด ๒ ปีแลว้ ธรรมขอ้นีภ้กิษุณีพงึสกัการะ เคารพ นับถอื 

      บชูา ไมพ่งึลว่งละเมดิจนตลอดชวีติ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๓๒๒ } 



๓๒๓ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๓.โอวาทวรรค ๑.โอวาทสกิขาบท บทภาชนยี ์

๗. ภกิษุณีไมพ่งึดา่ ไมพ่งึบรภิาษภกิษุ ไมว่า่กรณีใดๆ ธรรมขอ้นีภ้กิษุณี 

      พงึสกัการะ เคารพ นับถอื บชูา ไมพ่งึลว่งละเมดิจนตลอดชวีติ 

  ๘. ตัง้แตว่นันีเ้ป็นตน้ไป หา้มภกิษุณีสัง่สอนภกิษุ แตไ่มห่า้มภกิษุสัง่สอน 

      ภกิษุณี ธรรมขอ้นีภ้กิษุณีพงึสกัการะ เคารพ นับถอื บชูา ไมพ่งึลว่ง 

      ละเมดิจนตลอดชวีติ 

  ถา้พวกภกิษุณีตอบวา่ “พวกดฉัินพรอ้มเพรยีงกันแลว้ เจา้ขา้” ภกิษุผูไ้ดรั้บ 

แตง่ตัง้แลว้ สัง่สอนธรรมอืน่ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ถา้พวกภกิษุณีตอบวา่ “พวกดฉัินยังไมพ่รอ้มเพรยีงกัน เจา้ขา้” ภกิษุผูไ้ดรั้บ 

แตง่ตัง้แลว้ สัง่สอนครธุรรม ๘ ขอ้ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ภกิษุไมใ่หโ้อวาท สัง่สอนธรรม 

อืน่ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

บทภาชนยี ์

[๑๕๐] กรรม๑ ทีท่ าไมถ่กูตอ้ง ภกิษุส าคัญวา่เป็นกรรมทีท่ าไมถ่กูตอ้ง 

ภกิษุณีสงฆย์ังไมพ่รอ้มเพรยีงกัน ภกิษุส าคัญวา่ยังไมพ่รอ้มเพรยีงกัน สัง่สอน ตอ้ง 

อาบัตปิาจติตยี ์

  กรรมทีท่ าไมถ่กูตอ้ง ภกิษุส าคัญวา่เป็นกรรมทีท่ าไมถ่กูตอ้ง ภกิษุณีสงฆย์ังไม ่

พรอ้มเพรยีงกัน ภกิษุไมแ่น่ใจ สัง่สอน ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  กรรมทีท่ าไมถ่กูตอ้ง ภกิษุส าคัญวา่เป็นกรรมทีท่ าไมถ่กูตอ้ง ภกิษุณีสงฆย์ังไม ่

พรอ้มเพรยีงกัน ภกิษุส าคญัวา่พรอ้มเพรยีงกันแลว้ สัง่สอน ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  กรรมทีท่ าไมถ่กูตอ้ง ภกิษุไมแ่น่ใจ ภกิษุณีสงฆย์ังไมพ่รอ้มเพรยีงกัน ภกิษุ 

ส าคัญวา่ยังไมพ่รอ้มเพรยีงกัน สัง่สอน ฯลฯ ภกิษุไมแ่น่ใจ สัง่สอน ฯลฯ ภกิษุ 

ส าคัญวา่พรอ้มเพรยีงกันแลว้ สัง่สอน ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 กรรม คอืการแตง่ตัง้ภกิษุสั่งสอนภกิษุณี (ว.ิอ. ๒/๑๕๐/๓๓๑) 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๓๒๓ } 



๓๒๔ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๓.โอวาทวรรค ๑.โอวาทสกิขาบท บทภาชนยี ์

กรรมทีท่ าไมถ่กูตอ้ง ภกิษุส าคัญวา่เป็นกรรมทีท่ าถกูตอ้ง ภกิษุณีสงฆย์ังไม ่

พรอ้มเพรยีงกัน ภกิษุส าคญัวา่ยังไมพ่รอ้มเพรยีงกัน สัง่สอน ฯลฯ ภกิษุไมแ่น่ใจ 

สัง่สอน ฯลฯ ภกิษุส าคัญวา่พรอ้มเพรยีงกันแลว้ สัง่สอน ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  กรรมทีท่ าไมถ่กูตอ้ง ภกิษุส าคัญวา่เป็นกรรมทีท่ าไมถ่กูตอ้ง ภกิษุณีสงฆพ์รอ้ม 

เพรยีงกันแลว้ ภกิษุส าคัญวา่ยังไมพ่รอ้มเพรยีงกัน สัง่สอน ฯลฯ ภกิษุไมแ่น่ใจ 

สัง่สอน ฯลฯ ภกิษุส าคัญวา่พรอ้มเพรยีงกันแลว้ สัง่สอน ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  กรรมทีท่ าไมถ่กูตอ้ง ภกิษุไมแ่น่ใจ ภกิษุณีสงฆพ์รอ้มเพรยีงกันแลว้ ภกิษุ 

ส าคัญวา่ยังไมพ่รอ้มเพรยีงกัน สัง่สอน ฯลฯ ภกิษุไมแ่น่ใจ สัง่สอน ฯลฯ ภกิษุ 

ส าคัญวา่พรอ้มเพรยีงกันแลว้สัง่สอน ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  กรรมทีท่ าไมถ่กูตอ้ง ภกิษุส าคัญวา่เป็นกรรมทีท่ าถกูตอ้ง ภกิษุณีสงฆพ์รอ้ม 

เพรยีงกันแลว้ ภกิษุส าคัญวา่ยังไมพ่รอ้มเพรยีงกัน สัง่สอน ฯลฯ ภกิษุไมแ่น่ใจ 

สัง่สอน ฯลฯ ภกิษุส าคัญวา่พรอ้มเพรยีงกันแลว้ สัง่สอน ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  [๑๕๑] กรรมทีท่ าถกูตอ้ง ภกิษุส าคัญวา่เป็นกรรมทีท่ าไมถ่กูตอ้ง ภกิษุณี 

สงฆย์ังไมพ่รอ้มเพรยีงกัน ภกิษุส าคัญวา่ยังไมพ่รอ้มเพรยีงกัน สัง่สอน ตอ้งอาบัต ิ

ทกุกฏ 

  กรรมทีท่ าถกูตอ้ง ภกิษุส าคัญวา่เป็นกรรมทีท่ าไมถ่กูตอ้ง ภกิษุณีสงฆย์ังไม ่

พรอ้มเพรยีงกัน ภกิษุไมแ่น่ใจ สัง่สอน ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  กรรมทีท่ าถกูตอ้ง ภกิษุส าคัญวา่เป็นกรรมทีท่ าไมถ่กูตอ้ง ภกิษุณีสงฆย์ังไม ่

พรอ้มเพรยีงกัน ภกิษุส าคญัวา่พรอ้มเพรยีงกันแลว้ สัง่สอน ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  กรรมทีท่ าถกูตอ้ง ภกิษุไมแ่น่ใจ ภกิษุณีสงฆย์ังไมพ่รอ้มเพรยีงกัน ภกิษุส าคญั 

วา่ยังไมพ่รอ้มเพรยีงกัน สัง่สอน ฯลฯ ภกิษุไมแ่น่ใจ สัง่สอน ฯลฯ ภกิษุส าคัญวา่ 

พรอ้มเพรยีงกันแลว้ สัง่สอน ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  กรรมทีท่ าถกูตอ้ง ภกิษุส าคัญวา่เป็นกรรมทีท่ าถกูตอ้ง ภกิษุณีสงฆย์ังไม ่

พรอ้มเพรยีงกัน ภกิษุส าคญัวา่ยังไมพ่รอ้มเพรยีงกัน สัง่สอน ฯลฯ ภกิษุไมแ่น่ใจ 

สัง่สอน ฯลฯ ภกิษุส าคัญวา่พรอ้มเพรยีงกันแลว้ สัง่สอน ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  กรรมทีท่ าถกูตอ้ง ภกิษุส าคัญวา่เป็นกรรมทีท่ าไมถ่กูตอ้ง ภกิษุณีสงฆพ์รอ้ม 

เพรยีงกันแลว้ ภกิษุส าคัญวา่ยังไมพ่รอ้มเพรยีงกัน สัง่สอน ฯลฯ ภกิษุไมแ่น่ใจ 

สัง่สอน ฯลฯ ภกิษุส าคัญวา่พรอ้มเพรยีงกันแลว้ สัง่สอน ตอ้งอาบัตทิกุกฏ

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๓๒๔ } 



๓๒๕ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๓.โอวาทวรรค ๑.โอวาทสกิขาบท อนาปัตตวิาร 

กรรมทีท่ าถกูตอ้ง ภกิษุไมแ่น่ใจ ภกิษุณีสงฆพ์รอ้มเพรยีงกันแลว้ ภกิษุส าคัญ 

วา่ยังไมพ่รอ้มเพรยีงกัน สัง่สอน ฯลฯ ภกิษุไมแ่น่ใจ สัง่สอน ฯลฯ ภกิษุส าคัญวา่ 

พรอ้มเพรยีงกันแลว้ สัง่สอน ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  กรรมทีท่ าถกูตอ้ง ภกิษุส าคัญวา่เป็นกรรมทีท่ าถกูตอ้ง ภกิษุณีสงฆพ์รอ้ม 

เพรยีงกันแลว้ ภกิษุส าคัญวา่ยังไมพ่รอ้มเพรยีงกัน สัง่สอน ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  กรรมทีท่ าถกูตอ้ง ภกิษุส าคัญวา่เป็นกรรมทีท่ าถกูตอ้ง ภกิษุณีสงฆพ์รอ้ม 

เพรยีงกันแลว้ ภกิษุไมแ่น่ใจ สัง่สอน ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  กรรมทีท่ าถกูตอ้ง ภกิษุส าคัญวา่เป็นกรรมทีท่ าถกูตอ้ง ภกิษุณีสงฆพ์รอ้ม 

เพรยีงกันแลว้ ภกิษุส าคัญวา่พรอ้มเพรยีงกันแลว้ สัง่สอน ไมต่อ้งอาบัต ิ

อนาปตัตวิาร 

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

  [๑๕๒] ๑. ภกิษุใหอ้ทุเทส 

   ๒. ภกิษุใหป้รปิจุฉา๑ 

   ๓. ภกิษุทีภ่กิษุณีกลา่วขอวา่ “นมินตพ์ระคณุเจา้สวดเถดิ” สวดอยู ่

   ๔. ภกิษุถามปัญหา 

   ๕. ภกิษุถกูถามปัญหาแลว้ตอบปัญหา 

   ๖. ภกิษุสัง่สอนผูอ้ ืน่แตม่ภีกิษุณีฟังอยูด่ว้ย 

   ๗. ภกิษุสัง่สอนสกิขมานา 

   ๘. ภกิษุสัง่สอนสามเณร ี

   ๙. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๑๐. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

 

โอวาทสกิขาบทที ่๑ จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ 
ใหอ้ทุเทส คอื สอนพระบาลคีรธุรรม ๘ ใหป้รปิจุฉา คอื สอนค าอธบิายพระบาลคีรธุรรม ๘ (ว.ิอ. 

   ๒/๑๕๒/๓๓๑) 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๓๒๕ } 



๓๒๖ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๓.โอวาทวรรค ๒.อัตถังคตสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

๓. โอวาทวรรค 

๒. อตัถงัคตสกิขาบท 

วา่ดว้ยการส ัง่สอนภกิษุณีในเวลาทีด่วงอาทติยอ์สัดงแลว้ 

เร ือ่งพระจฬูปนัถก 

[๑๕๓] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ พวกภกิษุผูเ้ป็นเถระผลัดเปลีย่นกัน 

สัง่สอนพวกภกิษุณี 

  ครัง้นัน้ ถงึวาระทีท่า่นพระจฬูปันถกจะสัง่สอนพวกภกิษุณี พวกภกิษุณี 

กลา่วกันอยา่งนีว้า่ “วนันีเ้ห็นทกีารสัง่สอนจะไมส่มัฤทธผิล ประเดีย๋วพระคณุเจา้ 

จฬูปันถกก็คงจะเปลง่อทุานซ ้าซากเหมอืนเดมิ” ครัน้แลว้พวกภกิษุณีไดพ้ากันไปหา 

พระจฬูปันถกถงึทีอ่ยู ่ครัน้ถงึแลว้ไดไ้หวท้า่นพระจฬูบันถกแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร 

  ทา่นพระจฬูปันถกไดก้ลา่วกับพวกภกิษุณีผูน่ั้ง ณ ทีส่มควรแลว้ดังนีว้า่ 

“นอ้งหญงิทัง้หลาย พวกเธอพรอ้มเพรยีงกันแลว้หรอื” 

  พวกภกิษุณีตอบวา่ “พวกดฉัินพรอ้มเพรยีงกันแลว้ เจา้ขา้” 

  พระจฬูปันถกถามวา่ “นอ้งหญงิทัง้หลาย ครธุรรม ๘ ขอ้ ยังจ ากันไดอ้ยูห่รอื” 

  พวกภกิษุณีตอบวา่ “ยังจ ากันไดอ้ยู ่เจา้ขา้” 

  พระจฬูปันถกมอบหมายวา่ “นอ้งหญงิทัง้หลาย ธรรมนีเ่ป็นโอวาท” แลว้ 

เปลง่อทุานซ ้าวา่ 

  “มนุผีูม้จีติมั่นคง ไมป่ระมาท ศกึษาทางแหง่ความเป็นมนุี๑ 

  ผูค้งที ่สงบ มสีตทิกุขณะ ยอ่มเป็นผูไ้มเ่ศรา้โศก”๒ 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ทางแหง่ความเป็นมนุ ีหมายถงึโพธปัิกขยิธรรม ๓๗ ประการ หรอืไตรสกิขา (ว.ิอ. ๒/๑๕๓/๓๓๒) 

๒
 ข.ุธ. ๒๕/๓๗/๑๕๒, ข.ุเถร. ๒๖/๖๘/๒๗๔ 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๓๒๖ } 



๓๒๗ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๓.โอวาทวรรค ๒.อัตถังคตสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

พวกภกิษุณีกลา่วอยา่งนีว้า่ “พวกเราไดก้ลา่วแลว้มใิชห่รอืวา่ วนันี้เห็นทกีาร 

สัง่สอนจะไมส่มัฤทธผิล ประเดีย๋วพระคณุเจา้จฬูปันถกก็คงจะเปลง่อทุานซ ้าซาก 

เหมอืนเดมิ” 

  ทา่นพระจฬูปันถกไดย้นิค าสนทนานีข้องพวกภกิษุณีเหลา่นัน้แลว้ จงึเหาะขึน้ 

ไปสูอ่ากาศ จงกรมบา้ง ยนืบา้ง น่ังบา้ง นอนบา้ง บันดาลใหค้วนัฟุ้งตลบบา้ง 

บันดาลใหไ้ฟโพลงบา้ง หายตัวบา้ง ในอากาศ เปลง่อทุานนัน้น่ันแหละ และกลา่ว 

พระพทุธพจนอ์ืน่ ๆ เป็นอันมาก 

  พวกภกิษุณีพากันกลา่วอยา่งนีว้า่ “น่าอัศจรรย ์ไมเ่คยม ีการสัง่สอนกอ่นหนา้ 

นีไ้มเ่คยสมัฤทธผิลแกพ่วกเราเหมอืนการสัง่สอนของพระคณุเจา้จฬูปันถกเลย” 

  คราวนัน้ ทา่นพระจฬูปันถกสัง่สอนพวกภกิษุณีอยูจ่นพลบค า่แลว้สง่กลับดว้ย 

กลา่ววา่ “พวกเธอกลับไปเถดิ นอ้งหญงิทัง้หลาย” 

  ครัง้นัน้ เมือ่เจา้หนา้ทีปิ่ดประตเูมอืงแลว้ พวกภกิษุณีไดพั้กแรมอยูน่อกเมอืง 

รุง่เชา้จงึพากันเขา้เมอืง 

  พวกชาวบา้นต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ภกิษุณีพวกนีเ้ป็นผูไ้มป่ระพฤต ิ

พรหมจรรย ์พักแรมกับพวกภกิษุในอารามเพิง่จะกลบัเขา้เมอืงเดีย๋วนีเ้อง” 

  พวกภกิษุไดย้นิพวกชาวบา้นต าหน ิประณาม โพนทะนา บรรดาภกิษุผูม้ักนอ้ย 

ฯลฯ จงึต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “เมือ่ดวงอาทติยอ์ัสดงแลว้ ไฉนทา่นพระ 

จฬูปันถกยังสัง่สอนพวกภกิษุณีอยูเ่ลา่” ครัน้ภกิษุเหลา่นัน้ต าหนทิา่นพระจฬูบันถก 

โดยประการตา่ง ๆ แลว้จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

ทรงประชุมสงฆบ์ญัญตัสิกิขาบท 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุทรง 

สอบถามทา่นพระจฬูปันถกวา่ “จฬูปันถก ทราบวา่ เมือ่ดวงอาทติยอ์ัสดงแลว้ เธอ 

ยังสัง่สอนพวกภกิษุณีอยู ่จรงิหรอื” ทา่นพระจฬูปันถกทลูรับวา่ “จรงิ พระพทุธเจา้ 

ขา้” พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ทรงต าหนวิา่ “ฯลฯ จฬูปันถก ไฉนเมือ่ดวงอาทติย ์

อัสดงแลว้ เธอจงึยังสัง่สอนพวกภกิษุณีอยูเ่ลา่ จฬูปันถก การกระท าอยา่งนี ้มไิดท้ า 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๓๒๗ } 



๓๒๘ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๓.โอวาทวรรค ๒.อัตถังคตสกิขาบท บทภาชนยี ์

คนทีย่ังไมเ่ลือ่มใสใหเ้ลือ่มใส ฯลฯ” แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้ 

แสดงดังนี ้

พระบญัญตั ิ

[๑๕๔] ถา้ภกิษุแมไ้ดร้บัการแตง่ต ัง้แลว้ เมือ่ดวงอาทติยอ์สัดงแลว้ ยงั 

ส ัง่สอนภกิษุณีท ัง้หลายอยู ่ตอ้งอาบตัปิาจติตยี ์

เร ือ่งพระจฬูปนัถก จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

[๑๕๕] ภกิษุทีช่ ือ่วา่ ไดร้บัการแตง่ต ัง้แลว้ คอืไดรั้บการแตง่ตัง้ดว้ยญัตต ิ

จตตุถกรรมวาจาแลว้ 

  ค าวา่ เมือ่ดวงอาทติยอ์สัดงแลว้ คอื เมือ่ดวงอาทติยต์กแลว้ 

  ทีช่ ือ่วา่ ภกิษุณีท ัง้หลาย ไดแ้ก ่มาตคุามผูท้ีอ่ปุสมบทในสงฆ ์๒ ฝ่าย 

  ค าวา่ ส ัง่สอน ความวา่ ภกิษุสัง่สอนครธุรรม ๘ อยา่ง หรอืธรรมอยา่งอืน่ 

ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

บทภาชนยี ์

ตกิปาจติตยี ์

[๑๕๖] ดวงอาทติยอ์ัสดงแลว้ ภกิษุส าคัญวา่อัสดงแลว้ สัง่สอน ตอ้งอาบัต ิ

ปาจติตยี ์

  ดวงอาทติยอ์ัสดงแลว้ ภกิษุไมแ่น่ใจ สัง่สอน ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  ดวงอาทติยอ์ัสดงแลว้ ภกิษุส าคัญวา่ยังไมอ่ัสดง สัง่สอน ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๓๒๘ } 



๓๒๙ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๓.โอวาทวรรค ๒.อัตถังคตสกิขาบท อนาปัตตวิาร 

ตกิทกุกฏ 

ภกิษุสัง่สอนภกิษุณีทีอ่ปุสมบทในสงฆฝ่์ายเดยีว ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ดวงอาทติยย์ังไมอ่ัสดง ภกิษุส าคัญวา่อัสดงแลว้ สัง่สอน ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ดวงอาทติยย์ังไมอ่ัสดง ภกิษุไมแ่น่ใจ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ดวงอาทติยย์ังไมอ่ัสดง ภกิษุส าคัญวา่ยังไมอ่ัสดง ไมต่อ้งอาบัต ิ

อนาปตัตวิาร 

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

  [๑๕๗] ๑. ภกิษุใหอ้ทุเทส 

   ๒. ภกิษุใหป้รปิจุฉา 

   ๓. ภกิษุทีภ่กิษุณีกลา่วขอวา่ “นมินตพ์ระคณุเจา้สวดเถดิ” สวดอยู ่

   ๔. ภกิษุถามปัญหา 

   ๕. ภกิษุถกูถามปัญหาแลว้ตอบปัญหา 

   ๖. ภกิษุสัง่สอนผูอ้ ืน่แตม่ภีกิษุณีฟังอยูด่ว้ย 

   ๗. ภกิษุสัง่สอนสกิขมานา 

   ๘. ภกิษุสัง่สอนสามเณร ี

   ๙. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๑๐. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

อตัถงัคตสกิขาบทที ่๒ จบ 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๓๒๙ } 



๓๓๐ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๓.โอวาทวรรค ๓.ภกิขนูุปัสสยสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

๓. โอวาทวรรค 

๓. ภกิขนุปูสัสยสกิขาบท 

วา่ดว้ยการไปส ัง่สอนภกิษุณีถงึทีส่ านกั 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์

[๑๕๘] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ นโิครธาราม เขต 

กรงุกบลิพัสดุ ์แควน้สกักะ ครัง้นัน้ พวกภกิษุฉัพพัคคยีเ์ขา้ไปทีส่ านักของภกิษุณี 

สัง่สอนพวกภกิษุณีฉัพพัคคยี ์

  พวกภกิษุณีไดก้ลา่วกับพวกภกิษุณีฉัพพัคคยีด์ังนีว้า่ “มาเถดิ แมค่ณุทัง้หลาย 

พวกเราจะไปรับโอวาทกัน” 

  พวกภกิษุณีฉัพพัคคยีก์ลา่ววา่ “ท าไมพวกเราจะตอ้งไปรับโอวาท พวกพระ 

คณุเจา้ฉัพพัคคยีม์าสัง่สอนพวกเราถงึทีน่ีท่เีดยีว” 

  พวกภกิษุณีจงึพากันต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนพวกภกิษุฉัพพัคคยี ์

จงึเขา้ไปทีส่ านักภกิษุณีแลว้สัง่สอนภกิษุณีทัง้หลายเลา่” แลว้แจง้เรือ่งนีใ้หภ้กิษุ 

ทัง้หลายทราบ 

  บรรดาภกิษุผูม้ักนอ้ย ฯลฯ พากันต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนพวก 

ภกิษุฉัพพัคคยีจ์งึเขา้ไปทีส่ านักภกิษุณีแลว้สัง่สอนภกิษุณีทัง้หลายเลา่” ครัน้ภกิษุ 

เหลา่นัน้ต าหนพิวกภกิษุฉัพพัคคยีโ์ดยประการตา่ง ๆ แลว้จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลู 

พระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

ทรงประชุมสงฆบ์ญัญตัสิกิขาบท 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุทรง 

สอบถามพวกภกิษุฉัพพัคคยีว์า่ “ภกิษุทัง้หลาย ทราบวา่ พวกเธอเขา้ไปทีส่ านัก 

ภกิษุณีแลว้สัง่สอนภกิษุณีทัง้หลาย จรงิหรอื” พวกภกิษุฉัพพัคคยีท์ลูรับวา่ “จรงิ 

พระพทุธเจา้ขา้” พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ทรงต าหนวิา่ “ฯลฯ โมฆบรุษุทัง้หลาย 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๓๓๐ } 



๓๓๑ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๓.โอวาทวรรค ๓.ภกิขนูุปัสสยสกิขาบท พระบัญญัต ิ

ไฉนพวกเธอจงึเขา้ไปทีส่ านักภกิษุณีแลว้สัง่สอนภกิษุณีทัง้หลายเลา่ โมฆบรุษุ 

ทัง้หลาย การกระท าอยา่งนี ้มไิดท้ าคนทีย่ังไมเ่ลือ่มใสใหเ้ลือ่มใส ฯลฯ” แลว้จงึ 

รับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

พระบญัญตั ิ

ก็ ภกิษุใดเขา้ไปทีส่ านกัภกิษุณีแลว้ส ัง่สอนภกิษุณีท ัง้หลาย ตอ้งอาบตั ิ

ปาจติตยี ์

  สกิขาบทนีพ้ระผูม้พีระภาคทรงบัญญัตไิวแ้กภ่กิษุทัง้หลายอยา่งนี้ 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์จบ 

เร ือ่งพระนางมหาปชาบดโีคตมเีป็นไข ้

[๑๕๙] สมัยนัน้ พระนางมหาปชาบดโีคตมเีป็นไข ้ภกิษุผูเ้ป็นเถระทัง้หลาย 

เขา้ไปเยีย่มถงึทีอ่ยู ่ครัน้ถงึแลว้ไดก้ลา่วกับพระนางมหาปชาบดโีคตมดีังนีว้า่ “ทา่น 

ยังสบายดหีรอื ยังพอเป็นอยูไ่ดห้รอื” 

  พระนางมหาปชาบดโีคตมตีอบวา่ “พระคณุเจา้ทัง้หลาย ดฉัินก าลังไมส่บาย 

จะเป็นอยูไ่มไ่ดแ้ลว้ ขอนมินตพ์ระคณุเจา้ทัง้หลายแสดงธรรมเถดิเจา้ขา้” 

  พระเถระทัง้หลายกลา่ววา่ “การเขา้มาทีส่ านักภกิษุณีแลว้แสดงธรรมแก ่

ภกิษุณีไมส่มควร” พากันมคีวามย าเกรงอยูไ่มแ่สดงธรรม 

  ครัน้เวลาเชา้ พระผูม้พีระภาคทรงครองอันตรวาสก ถอืบาตรและจวีรเสด็จ 

เขา้ไปเยีย่มพระนางมหาปชาบดถีงึทีอ่ยู ่ครัน้ถงึแลว้ไดป้ระทับน่ังบนอาสนะทีเ่ขาจัด 

ไวแ้ลว้ ครัน้พระผูม้พีระภาคประทับน่ังแลว้ ไดต้รัสกบัพระนางมหาปชาบดโีคตมนัีน้ 

ดังนีว้า่ “โคตม ีทา่นสบายดหีรอื ยังพอเป็นอยูไ่ดห้รอื” 

  พระนางมหาปชาบดโีคตมกีราบทลูวา่ “เมือ่กอ่น ภกิษุผูเ้ป็นเถระทัง้หลายมา 

แสดงธรรม หมอ่มฉันจงึมคีวามผาสกุ แตบ่ัดนีภ้กิษุทัง้หลายกลา่ววา่ ‘พระองค ์

ทรงหา้ม’ มคีวามย าเกรงอยูไ่มแ่สดงธรรม เหตนัุน้หมอ่มฉันจงึไมม่คีวามผาสกุ 

พระพทุธเจา้ขา้” 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๓๓๑ } 



๓๓๒ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๓.โอวาทวรรค ๓.ภกิขนูุปัสสยสกิขาบท พระอนุบัญญัต ิ

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคทรงชีแ้จงใหพ้ระนางมหาปชาบดโีคตมเีห็นชดั ชวน 

ใหอ้ยากรับเอาไปปฏบิัต ิเรา้ใจใหอ้าจหาญแกลว้กลา้ ปลอบชโลมใจใหส้ดชืน่รา่เรงิ 

ดว้ยธรรมกีถา แลว้ทรงลกุจากอาสนะเสด็จไป 

  ตอ่มาพระผูม้พีระภาค ทรงแสดงธรรมกีถาเพราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุแลว้รับสัง่ 

กับภกิษุทัง้หลายวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เราอนุญาตใหเ้ขา้ไปทีส่ านักภกิษุณีแลว้สัง่สอน 

ภกิษุณีเป็นไขไ้ด”้ แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

พระอนบุญัญตั ิ

[๑๖๐] อนึง่ ภกิษุใดเขา้ไปทีส่ านกัภกิษุณีแลว้ส ัง่สอนภกิษุณีท ัง้หลาย 

นอกสมยั ตอ้งอาบตัปิาจติตยี ์สมยัในขอ้น ัน้ คอื ภกิษุณีเป็นไข ้นีเ้ป็นสมยั 

ในขอ้น ัน้ 

เร ือ่งพระนางมหาปชาบดโีคตม ีจบ 

  [๑๖๑] ค าวา่ อนึง่...ใด คอื ผูใ้ด ผูเ้ชน่ใด ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

อนึง่...ใด 

  ค าวา่ ภกิษุ มอีธบิายวา่ ชือ่วา่ภกิษุ เพราะเป็นผูข้อ ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระ 

ภาคทรงประสงคเ์อาวา่ ภกิษุ ในความหมายนี้ 

  ทีช่ ือ่วา่ ทีส่ านกัภกิษุณี ไดแ้ก ่สถานทีท่ีภ่กิษุณีพักแมค้นืเดยีว 

  ค าวา่ เขา้ไป คอื ไปในทีนั่น้ 

  ทีช่ ือ่วา่ ภกิษุณีท ัง้หลาย ไดแ้ก ่มาตคุามทีอ่ปุสมบทในสงฆ ์๒ ฝ่าย 

  ค าวา่ ส ัง่สอน ความวา่ ภกิษุสัง่สอนครธุรรม ๘ อยา่ง ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  ค าวา่ นอกสมยั คอื ยกเวน้สมัย 

  ทีช่ ือ่วา่ ภกิษุณีเป็นไข ้ไดแ้ก ่ภกิษุณีไมส่ามารถไปรับโอวาทหรอืรว่ม 

ประชมุได ้

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๓๓๒ } 



๓๓๓ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๓.โอวาทวรรค ๓.ภกิขนูุปัสสยสกิขาบท อนาปัตตวิาร 

บทภาชนยี ์

ตกิปาจติตยี ์

[๑๖๒] อปุสมับัน๑ ภกิษุส าคัญวา่เป็นอปุสมับัน เขา้ไปทีส่ านักภกิษุณีแลว้ 

สัง่สอนนอกสมัย ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  อปุสมับัน ภกิษุไมแ่น่ใจ เขา้ไปทีส่ านักภกิษุณีแลว้สัง่สอนนอกสมัย ตอ้งอาบัต ิ

ปาจติตยี ์

  อปุสมับัน ภกิษุส าคัญวา่อนุปสมับัน๒ เขา้ไปทีส่ านักภกิษุณีแลว้ สัง่สอนนอก 

สมัย ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

ทกุกฏ 

ภกิษุสัง่สอนธรรมอยา่งอืน่ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ภกิษุสัง่สอนภกิษุณีทีอ่ปุสมบทในสงฆฝ่์ายเดยีว ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  อนุปสมับัน ภกิษุส าคัญวา่เป็นอปุสมับัน ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  อนุปสมับัน ภกิษุไมแ่น่ใจ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  อนุปสมับัน ภกิษุส าคัญวา่เป็นอนุปสมับัน ไมต่อ้งอาบัต ิ

อนาปตัตวิาร 

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

  [๑๖๓] ๑. ภกิษุสอนในสมัย 

   ๒. ภกิษุใหอ้ทุเทส 

   ๓. ภกิษุใหป้รปิจุฉา 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ค าวา่ “อปุสัมบัน” ในทีน่ีห้มายถงึภกิษุณ ี

๒
 คอืส าคัญว่ามใิชภ่กิษุณ ี

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๓๓๓ } 



๓๓๔ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๓.โอวาทวรรค อนาปัตตวิาร 

๔. ภกิษุทีภ่กิษุณีกลา่วขอวา่ “นมินตพ์ระคณุเจา้สวดเถดิ” สวดอยู ่

  ๕. ภกิษุถามปัญหา  

  ๖. ภกิษุถกูถามปัญหาแลว้ตอบปัญหา 

  ๗. ภกิษุสัง่สอนผูอ้ ืน่แตม่ภีกิษุณีฟังอยูด่ว้ย 

  ๘. ภกิษุสัง่สอนสกิขมานา 

  ๙. ภกิษุสัง่สอนสามเณร ี

  ๑๐. ภกิษุวกิลจรติ 

  ๑๑. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

ภกิขนุปูสัสยสกิขาบทที ่๓ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๓๓๔ } 



๓๓๕ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๓.โอวาทวรรค ๔.อามสิสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

๓. โอวาทวรรค 

๔. อามสิสกิขาบท 

วา่ดว้ยการส ัง่สอนภกิษุณีเพราะเห็นแกอ่ามสิ 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์

[๑๖๔] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ ภกิษุผูเ้ป็นเถระทัง้หลายสัง่สอน 

พวกภกิษุณี ยอ่มไดจ้วีร บณิฑบาต เสนาสนะ และคลิานปัจจัยเภสชับรขิาร 

  พวกภกิษุฉัพพัคคยีก์ลา่วอยา่งนีว้า่ “ภกิษุผูเ้ป็นเถระทัง้หลายไมต่ัง้ใจสัง่สอน 

ภกิษุณีทัง้หลาย ภกิษุผูเ้ป็นเถระทัง้หลายสัง่สอนภกิษุณีทัง้หลายก็เพราะเห็นแก ่

อามสิ” 

  บรรดาภกิษุผูม้ักนอ้ย ฯลฯ พากันต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนพวก 

ภกิษุฉัพพัคคยีจ์งึกลา่วอยา่งนีว้า่ ภกิษุผูเ้ป็นเถระทัง้หลายไมต่ัง้ใจสัง่สอนภกิษุณี 

ทัง้หลาย ภกิษุผูเ้ป็นเถระทัง้หลายสัง่สอนภกิษุณีทัง้หลายก็เพราะเห็นแกอ่ามสิเลา่” 

ครัน้ภกิษุเหลา่นัน้ต าหนพิวกภกิษุฉัพพัคคยีโ์ดยประการตา่ง ๆ แลว้จงึน าเรือ่งนีไ้ป 

กราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

ทรงประชุมสงฆบ์ญัญตัสิกิขาบท 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุทรง 

สอบถามพวกภกิษุฉัพพัคคยีว์า่ “ภกิษุทัง้หลาย ทราบวา่ พวกเธอกลา่วอยา่งนีว้า่ 

ภกิษุผูเ้ป็นเถระทัง้หลายไมต่ัง้ใจสัง่สอนภกิษุณีทัง้หลาย ภกิษุผูเ้ป็นเถระทัง้หลาย 

สัง่สอนภกิษุณีทัง้หลายก็เพราะเห็นแกอ่ามสิ จรงิหรอื” พวกภกิษุฉัพพัคคยีท์ลูรับ 

วา่ “จรงิ พระพทุธเจา้ขา้” พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ทรงต าหนวิา่ “ฯลฯ โมฆบรุษุ 

ทัง้หลาย ไฉนพวกเธอจงึกลา่วอยา่งนีว้า่ ภกิษุผูเ้ป็นเถระทัง้หลายไมต่ัง้ใจสัง่สอน 

ภกิษุณีทัง้หลาย ภกิษุผูเ้ป็นเถระทัง้หลายสัง่สอนภกิษุณีทัง้หลายก็เพราะเห็นแก ่

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๓๓๕ } 



๓๓๖ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๓.โอวาทวรรค ๔.อามสิสกิขาบท สกิขาบทวภัิงค ์

อามสิเลา่ โมฆบรุษุทัง้หลาย การกระท าอยา่งนี ้มไิดท้ าคนทีย่ังไมเ่ลือ่มใสใหเ้ลือ่มใส  

ฯลฯ” แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

พระบญัญตั ิ

[๑๖๕] ก็ ภกิษุใดกลา่วอยา่งนีว้า่ ภกิษุ(ผูเ้ป็นเถระ)ท ัง้หลายส ัง่สอน 

ภกิษุณีท ัง้หลายเพราะเห็นแกอ่ามสิ ตอ้งอาบตัปิาจติตยี ์

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

[๑๖๖] ค าวา่ ก็...ใด คอื ผูใ้ด ผูเ้ชน่ใด ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

ก็...ใด 

  ค าวา่ ภกิษุ มอีธบิายวา่ ชือ่วา่ภกิษุ เพราะเป็นผูข้อ ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระ 

ภาคทรงประสงคเ์อาวา่ ภกิษุ ในความหมายนี้ 

  ค าวา่ เพราะเห็นแกอ่ามสิ คอื เพราะเห็นแกจ่วีร เพราะเห็นแกบ่ณิฑบาต 

เพราะเห็นแกเ่สนาสนะ เพราะเห็นแกค่ลิานปัจจัยเภสชับรขิาร เพราะเห็นแกส่กัการะ 

เพราะเห็นแกค่วามเคารพ เพราะเห็นแกค่วามนับถอื เพราะเห็นแกก่ารกราบไหว ้

เพราะเห็นแกก่ารบชูา 

  ค าวา่ กลา่วอยา่งนี ้ความวา่ ภกิษุตอ้งการจะท าใหเ้สยีชือ่ ตอ้งการจะท าให ้

อัปยศ ตอ้งการจะท าอปุสมับันทีส่งฆแ์ตง่ตัง้ใหเ้ป็นผูส้ัง่สอนภกิษุณีใหเ้กอ้เขนิ จงึ 

กลา่วหาอยา่งนีว้า่ “ภกิษุนัน้สัง่สอนเพราะเห็นแกจ่วีร เพราะเห็นแกบ่ณิฑบาต 

เพราะเห็นแกเ่สนาสนะ เพราะเห็นแกค่ลิานปัจจัยเภสชับรขิาร เพราะเห็นแก ่

สกัการะ เพราะเห็นแกค่วามเคารพ เพราะเห็นแกค่วามนับถอื เพราะเห็นแกก่าร 

กราบไหว ้เพราะเห็นแกก่ารบชูา” ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๓๓๖ } 



๓๓๗ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๓.โอวาทวรรค ๔.อามสิสกิขาบท บทภาชนยี ์

บทภาชนยี ์

ตกิปาจติตยี ์

[๑๖๗] กรรม๑ ทีท่ าถกูตอ้ง ภกิษุส าคัญวา่เป็นกรรมทีท่ าถกูตอ้ง กลา่วอยา่ง 

นี ้ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  กรรมทีท่ าถกูตอ้ง ภกิษุไมแ่น่ใจ กลา่วอยา่งนี ้ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  กรรมทีท่ าถกูตอ้ง ภกิษุส าคัญวา่เป็นกรรมทีท่ าไมถ่กูตอ้ง กลา่วอยา่งนี ้ตอ้ง 

อาบัตปิาจติตยี ์

ทกุทกุกฏ 

ภกิษุตอ้งการจะท าใหเ้สยีชือ่ ตอ้งการจะท าใหอ้ัปยศ ตอ้งการจะท าอปุสมับันที ่

สงฆไ์มไ่ดแ้ตง่ตัง้ใหเ้ป็นผูส้ัง่สอนภกิษุณีใหเ้กอ้เขนิ จงึกลา่วหาอยา่งนีว้า่ “ภกิษุ 

นัน้สัง่สอนเพราะเห็นแกจ่วีร เพราะเห็นแกบ่ณิฑบาต เพราะเห็นแกเ่สนาสนะ เพราะ 

เห็นแกค่ลิานปัจจัยเภสชับรขิาร เพราะเห็นแกส่กัการะ เพราะเห็นแกค่วามเคารพ 

เพราะเห็นแกค่วามนับถอื เพราะเห็นแกก่ารกราบไหว ้เพราะเห็นแกก่ารบชูา” ตอ้ง 

อาบัตทิกุกฏ 

  ภกิษุตอ้งการจะท าใหเ้สยีชือ่ ตอ้งการจะท าใหอ้ัปยศ ตอ้งการจะท า 

อนุปสมับันทีส่งฆแ์ตง่ตัง้หรอืไมไ่ดแ้ตง่ตัง้ใหเ้ป็นผูส้ัง่สอนภกิษุณีใหเ้กอ้เขนิ จงึกลา่ว 

หาอยา่งนีว้า่ “อนุปสมับันนัน้สัง่สอนเพราะเห็นแกจ่วีร เพราะเห็นแกบ่ณิฑบาต 

เพราะเห็นแกเ่สนาสนะ เพราะเห็นแกค่ลิานปัจจัยเภสชับรขิาร เพราะเห็นแกส่กัการะ 

เพราะเห็นแกค่วามเคารพ เพราะเห็นแกค่วามนับถอื เพราะเห็นแกก่ารกราบไหว ้

เพราะเห็นแกก่ารบชูา” ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 กรรม คอืการแตง่ตัง้ภกิษุสั่งสอนพวกภกิษุณ ี

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๓๓๗ } 



๓๓๘ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๓.โอวาทวรรค ๔.อามสิสกิขาบท อนาปัตตวิาร 

ตกิทกุกฏ  

กรรมทีท่ าไมถ่กูตอ้ง ภกิษุส าคัญวา่เป็นกรรมทีท่ าถกูตอ้ง กลา่วอยา่งนี ้ตอ้ง 

อาบัตทิกุกฏ 

  กรรมทีท่ าไมถ่กูตอ้ง ภกิษุไมแ่น่ใจ กลา่วอยา่งนี้ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  กรรมทีท่ าไมถ่กูตอ้ง ภกิษุส าคัญวา่เป็นกรรมทีท่ าไมถ่กูตอ้ง กลา่วอยา่งนี ้

ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

อนาปตัตวิาร 

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

  [๑๖๘] ๑. ภกิษุกลา่วหาภกิษุผูส้ัง่สอนเพราะเห็นแกจ่วีร เพราะเห็นแก ่

       บณิฑบาต เพราะเห็นแกเ่สนาสนะ เพราะเห็นแกค่ลิานปัจจัย 

       เภสชับรขิาร เพราะเห็นแกส่กัการะ เพราะเห็นแกค่วามเคารพ 

       เพราะเห็นแกค่วามนับถอื เพราะเห็นแกก่ารกราบไหว ้เพราะ 

       เห็นแกก่ารบชูาตามปกต ิ

   ๒. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๓. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

อามสิสกิขาบทที ่๔ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๓๓๘ } 



๓๓๙ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๓.โอวาทวรรค ๕.จวีรทานสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

๓. โอวาทวรรค 

๕. จวีรทานสกิขาบท 

วา่ดว้ยการถวายจวีร 

เร ือ่งภกิษุรปูหนึง่ 

[๑๖๙] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ ภกิษุรปูหนึง่เทีย่วบณิฑบาตไป 

ตามถนนสายหนึง่ ภกิษุณีรปูหนึง่ก็เทีย่วบณิฑบาตไปตามถนนสายเดยีวกันนัน้ 

  ทนัีน้ ภกิษุไดก้ลา่วกับภกิษุณีรปูนัน้ดังนีว้า่ “ไปเถดิ นอ้งหญงิ ทีโ่นน้มผีูถ้วาย 

ภกิษา” ภกิษุณีก็กลา่วอยา่งนีว้า่ “ไปเถดิ พระคณุเจา้ ทีโ่นน้มผีูถ้วายภกิษา” ภกิษุ 

และภกิษุณีทัง้ ๒ รปูนัน้จงึเป็นเพือ่นกัน เพราะพบกันอยูเ่นอืง ๆ 

  ตอ่มา ภกิษุผูเ้ป็นเจา้หนา้ทีแ่จกจวีรก าลังแจกจวีรของสงฆ ์ภกิษุณีรปูนัน้ไปรับ 

โอวาท แลว้เขา้ไปหาภกิษุรปูนัน้ถงึทีอ่ยู ่ครัน้ถงึแลว้ไดไ้หวภ้กิษุรปูนัน้ แลว้ยนื ณ 

ทีส่มควร 

  ภกิษุผูเ้ป็นเพือ่นรปูนัน้ไดก้ลา่วกับภกิษุณีรปูนัน้ผูย้นือยู ่ณ ทีส่มควรวา่ “นอ้ง 

หญงิ นีจ้วีรสว่นแบง่ของเรา เธอจะรับหรอืไม”่ 

  ภกิษุณีตอบวา่ “รับ เจา้ขา้ เพราะดฉัินมจีวีรเกา่” 

  ทนัีน้ ภกิษุนัน้จงึไดใ้หจ้วีรแกภ่กิษุณีรปูนัน้ สว่นตนเองก็ยังคงใชจ้วีรเกา่ 

  ภกิษุทัง้หลายไดก้ลา่วกับภกิษุนัน้ดังนีว้า่ “ทา่น บัดนีท้า่นจงตัดเย็บจวีรของ 

ทา่น” 

  ล าดับนัน้ ภกิษุรปูนัน้จงึบอกเรือ่งนัน้ใหภ้กิษุทัง้หลายทราบ 

  บรรดาภกิษุผูม้ักนอ้ย ฯลฯ พากันต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนภกิษุ 

จงึใหจ้วีรแกภ่กิษุณีเลา่” ครัน้ภกิษุเหลา่นัน้ต าหนภิกิษุนัน้โดยประการตา่ง ๆ แลว้ 

จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๓๓๙ } 



๓๔๐ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๓.โอวาทวรรค ๕.จวีรทานสกิขาบท พระบัญญัต ิ

ทรงประชุมสงฆบ์ญัญตัสิกิขาบท 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุทรง 

สอบถามภกิษุนัน้วา่ “ภกิษุ ทราบวา่ เธอใหจ้วีรแกภ่กิษุณีจรงิหรอื” ภกิษุนัน้ทลู 

รับวา่ “จรงิ พระพทุธเจา้ขา้” พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “ภกิษุ ภกิษุณีนัน้เป็น 

ญาตขิองเธอหรอืไมใ่ชญ่าต”ิ ภกิษุนัน้ทลูรับวา่ “ไมใ่ชญ่าต ิพระพทุธเจา้ขา้” พระ 

ผูม้พีระภาคทรงต าหนวิา่ “โมฆบรุษุ ภกิษุผูไ้มใ่ชญ่าตยิอ่มไมรู่ค้วามเหมาะสมหรอื 

ไมเ่หมาะสม ความน่าเลือ่มใสหรอืไมน่่าเลือ่มใส ของทีม่อียูห่รอืไมม่อียูข่องภกิษุณี 

ผูไ้มใ่ชญ่าต ิโมฆบรุษุ ไฉนเธอจงึใหจ้วีรแกภ่กิษุณีผูไ้มใ่ชญ่าตเิลา่ โมฆบรุุษ การ 

กระท าอยา่งนี ้มไิดท้ าคนทีย่ังไมเ่ลือ่มใสใหเ้ลือ่มใส ฯลฯ” แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุ 

ทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

พระบญัญตั ิ

ก็ ภกิษุใดใหจ้วีรแกภ่กิษุณีผูไ้มใ่ชญ่าต ิตอ้งอาบตัปิาจติตยี ์

  สกิขาบทนีพ้ระผูม้พีระภาคทรงบัญญัตไิวแ้กภ่กิษุทัง้หลายอยา่งนี้ 

เร ือ่งภกิษุรปูหนึง่ จบ 

เร ือ่งภกิษุหลายรปู 

[๑๗๐] สมัยนัน้ ภกิษุทัง้หลายพากันมคีวามย าเกรง จงึไมย่อมใหจ้วีรแลก 

เปลีย่นกับภกิษุณีทัง้หลาย ภกิษุณีทัง้หลายจงึพากันต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ 

“ไฉนภกิษุทัง้หลายจงึไมย่อมใหจ้วีรแลกเปลีย่นกับพวกเราเลา่” 

  ภกิษุทัง้หลายไดย้นิภกิษุณีทัง้หลายต าหน ิประณาม โพนทะนา จงึน าเรือ่งนี้ไป 

กราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

ทรงอนญุาตใหแ้ลกเปลีย่นจวีรได ้

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคทรงแสดงธรรมกีถาเพราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหตุ รับสัง่ 

กับภกิษุทัง้หลายวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เราอนุญาตใหส้หธรรมกิ ๕ คอื ภกิษุ ภกิษุณี 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๓๔๐ } 



๓๔๑ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๓.โอวาทวรรค ๕.จวีรทานสกิขาบท บทภาชนยี ์

สกิขมานา สามเณร สามเณร ีใหจ้วีรแลกเปลีย่นกันได ้ภกิษุทัง้หลาย เราอนุญาต 

ใหส้หธรรมกิ ๕ เหลา่นี ้ใหจ้วีรแลกเปลีย่นกันได”้ แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยก 

สกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

พระอนบุญัญตั ิ

[๑๗๑] อนึง่ ภกิษุใดใหจ้วีรแกภ่กิษุณีผูไ้มใ่ชญ่าต ิตอ้งอาบตัปิาจติตยี ์

เวน้ไวแ้ตแ่ลกเปลีย่นกนั 

เร ือ่งภกิษุหลายรปู จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

[๑๗๒] ค าวา่ อนึง่...ใด คอื ผูใ้ด ผูเ้ชน่ใด ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระภาคตรัส 

วา่ อนึง่...ใด 

  ค าวา่ ภกิษุ มอีธบิายวา่ ชือ่วา่ภกิษุ เพราะเป็นผูข้อ ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระ 

ภาคทรงประสงคเ์อาวา่ ภกิษุ ในความหมายนี้ 

  ทีช่ ือ่วา่ ผูไ้มใ่ชญ่าต ิคอื ไมใ่ชค่นทีเ่กีย่วเนือ่งกันทางมารดาหรอืทางบดิา 

ตลอดเจ็ดชัว่คน 

  ทีช่ ือ่วา่ ภกิษุณี ไดแ้ก ่มาตคุามทีอ่ปุสมบทในสงฆ ์๒ ฝ่าย 

  ทีช่ ือ่วา่ จวีร ไดแ้ก ่จวีร ๖ ชนดิ อยา่งใดอยา่งหนึง่ ซึง่มขีนาดพอทีจ่ะท า 

วกิัปไดเ้ป็นอยา่งต า่ 

  ค าวา่ เวน้ไวแ้ตแ่ลกเปลีย่นกนั คอื ภกิษุให ้ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์ยกเวน้ 

แลกเปลีย่นกัน 

บทภาชนยี ์

ตกิปาจติตยี ์

[๑๗๓] ภกิษุณีทีไ่มใ่ชญ่าต ิภกิษุส าคัญวา่ไมใ่ชญ่าต ิใหจ้วีร ตอ้งอาบัต ิ

ปาจติตยี ์เวน้ไวแ้ตแ่ลกเปลีย่นกัน 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๓๔๑ } 



๓๔๒ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๓.โอวาทวรรค ๕.จวีรทานสกิขาบท อนาปัตตวิาร 

ภกิษุณีทีไ่มใ่ชญ่าต ิภกิษุไมแ่น่ใจ ใหจ้วีร ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์เวน้ไวแ้ตแ่ลก 

เปลีย่นกัน  

  ภกิษุณีทีไ่มใ่ชญ่าต ิภกิษุส าคัญวา่เป็นญาต ิใหจ้วีร ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์เวน้ 

ไวแ้ตแ่ลกเปลีย่นกัน 

ตกิทกุกฏ 

ภกิษุณีทีอ่ปุสมบทในสงฆฝ่์ายเดยีว ภกิษุใหจ้วีร ตอ้งอาบัตทิกุกฏ เวน้ไวแ้ต่ 

แลกเปลีย่นกัน 

  ภกิษุณีทีเ่ป็นญาต ิภกิษุส าคัญวา่ไมใ่ชญ่าต ิใหจ้วีร ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ภกิษุณีทีเ่ป็นญาต ิภกิษุไมแ่น่ใจ ใหจ้วีร ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ภกิษุณีทีเ่ป็นญาต ิภกิษุส าคัญวา่เป็นญาต ิใหจ้วีร ไมต่อ้งอาบัต ิ

อนาปตัตวิาร 

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

  [๑๗๔] ๑. ภกิษุผูใ้หแ้กภ่กิษุณีทีเ่ป็นญาต ิ

   ๒. ภกิษุแลก คอื เอาจวีรราคาถกูแลกจวีรราคาแพง หรอืจวีรราคา 

       แพงแลกจวีรราคาถกู 

   ๓. ภกิษุเจา้ของจวีรทีภ่กิษุณีถอืวสิาสะเอาไป 

   ๔. ภกิษุเจา้ของจวีรทีภ่กิษุณีขอยมืไป 

   ๕. ภกิษุใหบ้รขิารอืน่ นอกจากจวีร 

   ๖. ภกิษุใหแ้กส่กิขมานา 

   ๗. ภกิษุใหแ้กส่ามเณร ี

   ๘. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๙. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

                                   จวีรทานสกิขาบทที ่๕ จบ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๓๔๒ } 



๓๔๓ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๓.โอวาทวรรค ๖.จวีรสพิพนสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

๓. โอวาทวรรค 

๖. จวีรสพิพนสกิขาบท 

วา่ดว้ยการเย็บจวีรใหภ้กิษุณี 

เร ือ่งพระอทุาย ี

[๑๗๕] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ ทา่นพระอทุายเีป็นผูช้ านาญ 

การตัดเย็บจวีร ภกิษุณีรปูหนึง่เขา้ไปหาทา่นพระอทุายถีงึทีอ่ยู ่ครัน้ถงึแลว้ไดก้ลา่ว 

กับทา่นพระอทุายดีังนีว้า่ “พระคณุเจา้ ดฉัินขอโอกาส พระคณุเจา้ ชว่ยเย็บจวีร 

ใหด้ว้ยเถดิ เจา้ขา้” 

  ทนัีน้ ทา่นพระอทุายจีงึไดเ้ย็บจวีรใหน้างภกิษุณีนัน้ ยอ้มอยา่งด ีเรยีบรอ้ยด ี

เขยีนภาพตามจนิตนาการตรงกลางแลว้พับเก็บไว ้

  ครัง้นัน้ ภกิษุณีรปูนัน้ไดเ้ขา้ไปหาทา่นพระอทุายถีงึทีอ่ยู ่ครัน้ถงึแลว้ไดก้ลา่ว 

กับทา่นพระอทุายดีังนีว้า่ “พระคณุเจา้ จวีรนัน้อยูท่ีไ่หน เจา้คะ่” 

  ทา่นพระอทุายตีอบวา่ “นอ้งหญงิ มาเถดิ เธอน าจวีรผนืนีไ้ปตามทีพั่บเก็บไว ้

แลว้ จงหม่จวีรผนืนีเ้ดนิตามหลังภกิษุณีสงฆม์าในเวลาทีภ่กิษุณีสงฆม์ารับโอวาท” 

  ครัง้นัน้ ภกิษุณีรปูนัน้ไดน้ าจวีรไปเก็บไวต้ามทีพั่บ แลว้ไดห้ม่จวีรผนืนัน้เดนิ 

ตามหลังภกิษุณีสงฆม์าในเวลาทีภ่กิษุณีสงฆม์ารับโอวาท 

  พวกชาวบา้นพากันต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “พวกภกิษุณีไมก่ลัวบาป 

ใจถงึ ไรย้างอาย จนถงึกับไดเ้ขยีนภาพตามจนิตนาการไวท้ีจ่วีร” 

  ภกิษุณีทัง้หลายกลา่วอยา่งนีว้า่ “ภาพนีใ้ครเขยีน” 

  ภกิษุณีนัน้ตอบวา่ “พระคณุเจา้อทุาย”ี 

  ภกิษุณีทัง้หลายกลา่ววา่ “ภาพตามจนิตนาการประเภทนี ้ถงึพวกนักเลง 

ตัดชอ่งยอ่งเบา ไมก่ลัวบาป ก็ยังไมเ่ห็นวา่งาม ไฉนพระคณุเจา้อทุายจีงึเห็นวา่งาม 

เลา่” ครัน้แลว้ภกิษุณีเหลา่นัน้จงึบอกเรือ่งนีใ้หภ้กิษุทัง้หลายทราบ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๓๔๓ } 



๓๔๔ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๓.โอวาทวรรค ๖.จวีรสพิพนสกิขาบท สกิขาบทวภัิงค ์

บรรดาภกิษุผูม้ักนอ้ย ฯลฯ พากันต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนทา่น 

พระอทุายจีงึเย็บจวีรใหภ้กิษุณีเลา่” ครัน้ภกิษุเหลา่นัน้ต าหนทิา่นพระอทุายโีดย 

ประการตา่ง ๆ แลว้จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

ทรงประชุมสงฆบ์ญัญตัสิกิขาบท 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุทรง 

สอบถามทา่นพระอทุายวีา่ “อทุาย ีทราบวา่ เธอเย็บจวีรใหภ้กิษุณี จรงิหรอื” ทา่น 

พระอทุายทีลูรับวา่ “จรงิ พระพทุธเจา้ขา้” พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “อทุาย ี

ภกิษุณีนัน้เป็นญาตขิองเธอหรอืไมใ่ชญ่าต”ิ ทา่นพระอทุายกีราบทลูวา่ “ไมใ่ชญ่าต ิ

พระพทุธเจา้ขา้” พระผูม้พีระภาคทรงต าหนวิา่ “โมฆบรุษุ ภกิษุผูไ้มใ่ชญ่าตยิอ่มไมรู่ ้

ความเหมาะสมหรอืไมเ่หมาะสม ความน่าเลือ่มใสหรอืไมน่่าเลือ่มใสของภกิษุณีผู ้

ไมใ่ชญ่าต ิโมฆบรุษุ ไฉนเธอจงึเย็บจวีรใหแ้กภ่กิษุณีผูไ้มใ่ชญ่าตเิลา่ โมฆบรุุษ การ 

กระท าอยา่งนี ้มไิดท้ าคนทีย่ังไมเ่ลือ่มใสใหเ้ลือ่มใส ฯลฯ” แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุ 

ทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

พระบญัญตั ิ

[๑๗๖] ก็ ภกิษุใดเย็บหรอืใชใ้หเ้ย็บจวีรใหภ้กิษุณีผูไ้มใ่ชญ่าต ิตอ้งอาบตั ิ

ปาจติตยี ์

เร ือ่งพระอทุาย ีจบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

[๑๗๗] ค าวา่ ก็...ใด คอื ผูใ้ด ผูเ้ชน่ใด ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

ก็...ใด 

  ค าวา่ ภกิษุ มอีธบิายวา่ ทีช่ ือ่วา่ภกิษุ เพราะเป็นผูข้อ ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้ ี

พระภาคทรงประสงคเ์อาวา่ ภกิษุ ในความหมายนี้ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๓๔๔ } 



๓๔๕ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๓.โอวาทวรรค ๖.จวีรสพิพนสกิขาบท บทภาชนยี ์

ทีช่ ือ่วา่ ผูไ้มใ่ชญ่าต ิคอื ไมใ่ชค่นทีเ่กีย่วเนือ่งกันทางมารดาหรอืทางบดิา 

ตลอดเจ็ดชัว่คน 

  ทีช่ ือ่วา่ ภกิษุณี ไดแ้ก ่มาตคุามทีอ่ปุสมบทในสงฆ ์๒ ฝ่าย 

  ทีช่ ือ่วา่ จวีร ไดแ้ก ่จวีร ๖ ชนดิ อยา่งใดอยา่งหนึง่ ซึง่มขีนาดพอทีจ่ะท า 

วกิัปไดเ้ป็นอยา่งต า่ 

  ค าวา่ เย็บ คอื ภกิษุเย็บใหเ้อง ตอ้งอาบัตปิาจติตยีท์กุ ๆ รอยเข็ม 

  ค าวา่ ใชใ้หเ้ย็บ คอื ภกิษุใชใ้หผู้อ้ ืน่เย็บให ้ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์ผูรั้บค าสัง่ 

ครัง้เดยีว แตเ่ย็บมากครัง้ ภกิษุผูส้ัง่ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

ตกิปาจติตยี ์

[๑๗๘] ภกิษุณีทีไ่มใ่ชญ่าต ิภกิษุส าคัญวา่ไมใ่ชญ่าต ิเย็บหรอืใชใ้หเ้ย็บจวีร 

ให ้ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  ภกิษุณีทีไ่มใ่ชญ่าต ิภกิษุไมแ่น่ใจ เย็บหรอืใชใ้หเ้ย็บจวีรให ้ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  ภกิษุณีทีไ่มใ่ชญ่าต ิภกิษุส าคัญวา่เป็นญาต ิเย็บหรอืใชใ้หเ้ย็บจวีรให ้ตอ้ง 

อาบัตปิาจติตยี ์

ตกิทกุกฏ 

ภกิษุณีทีอ่ปุสมบทในสงฆฝ่์ายเดยีว ภกิษุเย็บหรอืใชใ้หเ้ย็บจวีรให ้ตอ้งอาบัต ิ

ทกุกฏ 

  ภกิษุณีทีเ่ป็นญาต ิภกิษุส าคัญวา่ไมใ่ชญ่าต ิเย็บหรอืใหเ้ย็บจวีรให ้ตอ้งอาบัต ิ

ทกุกฏ 

  ภกิษุณีทีเ่ป็นญาต ิภกิษุไมแ่น่ใจ เย็บหรอืใชใ้หเ้ย็บจวีรให ้ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ภกิษุณีทีเ่ป็นญาต ิภกิษุส าคัญวา่เป็นญาต ิเย็บหรอืใชใ้หเ้ย็บจวีร ไมต่อ้งอาบัต ิ

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๓๔๕ } 



๓๔๖ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๓.โอวาทวรรค ๖.จวีรสพิพนสกิขาบท อนาปัตตวิาร 

อนาปตัตวิาร  

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

  [๑๗๙] ๑. ภกิษุเย็บจวีรใหภ้กิษุณีผูเ้ป็นญาต ิ

   ๒. ภกิษุเย็บหรอืใชใ้หเ้ย็บบรขิารอืน่ให ้นอกจากจวีร 

   ๓. ภกิษุเย็บจวีรใหส้กิขมานา 

   ๔. ภกิษุเย็บจวีรใหส้ามเณร ี

   ๕. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๖. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

จวีรสพิพนสกิขาบทที ่๖ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๓๔๖ } 



๓๔๗ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๓.โอวาทวรรค ๗.สงัวธิานสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

๓. โอวาทวรรค 

๗. สงัวธิานสกิขาบท 

วา่ดว้ยการชกัชวนเดนิทางรว่มกนั 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์

[๑๘๐] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ พวกภกิษุฉัพพัคคยีช์กัชวนกนัเดนิ 

ทางไกลรว่มกันกับภกิษุณีทัง้หลาย พวกชาวบา้นพากันต าหน ิประณาม โพนทะนา 

วา่ “พระสมณะเชือ้สายศากยบตุรเทีย่วไปกับภกิษุณีทัง้หลาย เหมอืนพวกเรากับ 

ภรรยาเทีย่วไปดว้ยกัน” 

  พวกภกิษุไดย้นิชาวบา้นต าหน ิประณาม โพนทะนา บรรดาภกิษุผูม้ักนอ้ย 

ฯลฯ พากันต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนพวกภกิษุฉัพพัคคยีจ์งึชกัชวนกันเดนิ 

ทางไกลรว่มกันกับภกิษุณีทัง้หลายเลา่” ครัน้ภกิษุเหลา่นัน้ต าหนพิวกภกิษุฉัพพัคคยี ์

โดยประการตา่ง ๆ แลว้จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

ทรงประชุมสงฆบ์ญัญตัสิกิขาบท 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุทรง 

สอบถามพวกภกิษุฉัพพัคคยีว์า่ “ภกิษุทัง้หลาย ทราบวา่ พวกเธอชกัชวนกันเดนิทาง 

ไกลรว่มกันกับภกิษุณีทัง้หลาย จรงิหรอื” พวกภกิษุฉัพพัคคยีท์ลูรับวา่ “จรงิ พระ 

พทุธเจา้ขา้” พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ทรงต าหนวิา่ “ฯลฯ โมฆบรุษุทัง้หลาย ไฉน 

พวกเธอจงึชกัชวนกันเดนิทางไกลรว่มกันกับภกิษุณีทัง้หลายเลา่ โมฆบรุษุทัง้หลาย 

การกระท าอยา่งนี ้มไิดท้ าคนทีย่ังไมเ่ลือ่มใสใหเ้ลือ่มใส ฯลฯ” แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุ 

ทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๓๔๗ } 



๓๔๘ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๓.โอวาทวรรค ๗.สงัวธิานสกิขาบท พระบัญญัต ิ

พระบญัญตั ิ

ก็ ภกิษุใดชกัชวนกนัเดนิทางไกลรว่มกนักบัภกิษุณี โดยทีส่ดุแมช้ ัว่ละแวก 

หมูบ่า้นหนึง่ ตอ้งอาบตัปิาจติตยี ์

  สกิขาบทนีพ้ระผูม้พีระภาคทรงบัญญัตไิวแ้กภ่กิษุทัง้หลายอยา่งนี้ 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์จบ 

เร ือ่งภกิษุและภกิษุณีหลายรปู 

[๑๘๑] สมัยนัน้ พวกภกิษุและพวกภกิษุณีหลายรปูจะเดนิทางไกลจากเมอืง 

สาเกตไปกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ ภกิษุณีเหลา่นัน้ไดก้ลา่วกับภกิษุเหลา่นัน้ดังนี้วา่ 

“พวกดฉัินจะขอเดนิทางไปกับพระคณุเจา้ทัง้หลาย” 

  ภกิษุทัง้หลายกลา่ววา่ “นอ้งหญงิทัง้หลาย การชกัชวนกันเดนิทางไกลรว่มกนั 

กับภกิษุณีไมส่มควร พวกเธอจักไปกอ่น หรอืพวกเราจักไปกอ่น” 

  ภกิษุณีทัง้หลายตอบวา่ “พระคณุเจา้ทัง้หลายเป็นบรุษุผูล้ ้าเลศิ นมินตล์ว่ง 

หนา้ไปกอ่นเถดิ เจา้ขา้” 

  ครัง้นัน้ เมือ่ภกิษุณีเหลา่นัน้เดนิทางไปภายหลัง พวกโจรจงึปลน้และท ารา้ยใน 

ระหวา่งทาง ทนัีน้ ครัน้ภกิษุณีเหลา่นัน้เดนิทางถงึกรงุสาวตัถจีงึบอกเรือ่งนัน้แก่ 

ภกิษุณีทัง้หลาย ภกิษุณีเหลา่นัน้จงึบอกเรือ่งนัน้แกภ่กิษุทัง้หลาย ภกิษุเหลา่นัน้ได ้

น าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

ทรงอนญุาตใหเ้ดนิทางรว่มกนั 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคทรงแสดงธรรมกีถาเพราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุแลว้ 

รับสัง่กับภกิษุทัง้หลายวา่ “ภกิษุทัง้หลาย หนทางทีจ่ะพงึไปดว้ยกองเกวยีน ทีรู่ก้ัน 

วา่น่าหวาดระแวง มภัียน่ากลัว เราอนุญาตใหช้กัชวนกันเดนิทางไกลรว่มกันกบั 

ภกิษุณีได”้ แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๓๔๘ } 



๓๔๙ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๓.โอวาทวรรค ๗.สงัวธิานสกิขาบท สกิขาบทวภัิงค ์

พระอนบุญัญตั ิ

[๑๘๒] อนึง่ ภกิษุใดชกัชวนกนัเดนิทางไกลรว่มกนักบัภกิษุณี โดยทีส่ดุ 

แมช้ ัว่ละแวกหมูบ่า้นหนึง่ นอกสมยั ตอ้งอาบตัปิาจติตยี ์สมยัในขอ้น ัน้ คอื 

เป็นหนทางทีจ่ะพงึไปดว้ยกองเกวยีน ทีรู่ก้นัวา่นา่หวาดระแวง มภียันา่กลวั นี ้

เป็นสมยัในขอ้น ัน้ 

เร ือ่งภกิษุและนางภกิษุณีหลายรปู จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

[๑๘๓] ค าวา่ อนึง่...ใด คอื ผูใ้ด ผูเ้ชน่ใด ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระภาคตรัส 

วา่ อนึง่...ใด 

  ค าวา่ ภกิษุ มอีธบิายวา่ ชือ่วา่ภกิษุ เพราะเป็นผูข้อ ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระ 

ภาคทรงประสงคเ์อาวา่ ภกิษุ ในความหมายนี้ 

  ทีช่ ือ่วา่ ภกิษุณี ไดแ้ก ่มาตคุามทีอ่ปุสมบทในสงฆ ์๒ ฝ่าย 

  ค าวา่ กบั คอื โดยความเป็นอันเดยีวกัน 

  ค าวา่ ชกัชวนกนั คอื ชกัชวนกันวา่ พวกเราไปกันเถดิ นอ้งหญงิ พวกเรา 

ไปกันเถดิ พระคณุเจา้ ไปกันเถดิ พระคณุเจา้ พวกเราไปกันเถดิ นอ้งหญงิ พวก 

เราจะไปวนันี ้พรุง่นี้ หรอืวันมะรนืนี ้ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ค าวา่ โดยทีส่ดุแมช้ ัว่ละแวกหมูบ่า้นหนึง่ คอื หมูบ่า้นหนึง่ก าหนดชัว่ไกบ่นิ 

ตก ตอ้งอาบัตปิาจติตยีท์กุ ๆ ละแวกหมูบ่า้น ในป่าทีไ่มม่หีมูบ่า้น ตอ้งอาบัต ิ

ปาจติตยีท์กุ ๆ กึง่โยชน ์

  ค าวา่ นอกสมยั คอื ยกเวน้สมัย 

  ทีช่ ือ่วา่ หนทางทีจ่ะพงึไปดว้ยกองเกวยีน คอื ไมส่ามารถจะไปได ้เวน้ไว ้

แตไ่ปดว้ยกองเกวยีน 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๓๔๙ } 



๓๕๐ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๓.โอวาทวรรค ๗.สงัวธิานสกิขาบท บทภาชนยี ์

ทีช่ ือ่วา่ นา่หวาดระแวง คอื ในหนทางนัน้ ปรากฏทีอ่ยู ่ปรากฏทีก่นิ 

ปรากฏทีย่นื ปรากฏทีน่ั่ง ปรากฏทีน่อนของพวกโจร 

  ทีช่ ือ่วา่ มภียันา่กลวั คอื ในหนทางนัน้ ปรากฏมมีนุษยถ์กูพวกโจรฆา่ 

ปรากฏมมีนุษยถ์กูปลน้ ปรากฏมมีนุษยถ์กูทบุต ี

  ภกิษุพาไปตลอดทางทีม่ภัียน่ากลัว พอเห็นทีป่ลอดภัยพงึสง่ภกิษุณีทัง้หลาย 

ไปดว้ยกลา่ววา่ “พวกเธอจงไปเถดิ” 

บทภาชนยี ์

ตกิปาจติตยี ์

[๑๘๔] ชกัชวนกันแลว้ ภกิษุส าคัญวา่ชกัชวนกันแลว้ เดนิทางไกลดว้ยกัน 

โดยทีส่ดุแมช้ัว่ระยะหมูบ่า้นหนึง่ นอกสมัย ตอ้งอาบตัปิาจติตยี ์

  ชกัชวนกันแลว้ ภกิษุไมแ่น่ใจ เดนิทางไกลดว้ยกันโดยทีส่ดุแมช้ัว่ระยะหมูบ่า้น 

หนึง่ นอกสมัย ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  ชกัชวนกันแลว้ ภกิษุส าคัญวา่ไมไ่ดช้กัชวน เดนิทางไกลดว้ยกันโดยทีส่ดุแม ้

ชัว่ระยะหมูบ่า้นหนึง่ นอกสมัย ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

ตกิทกุกฏ 

ภกิษุชกัชวน ภกิษุณีไมไ่ดช้กัชวน ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ไมไ่ดช้กัชวน ภกิษุส าคัญวา่ชกัชวน ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ไมไ่ดช้กัชวน ภกิษุไมแ่น่ใจ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ไมไ่ดช้กัชวน ภกิษุส าคัญวา่ไมไ่ดช้กัชวน ไมต่อ้งอาบัต ิ

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๓๕๐ } 



๓๕๑ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๓.โอวาทวรรค ๗.สงัวธิานสกิขาบท อนาปัตตวิาร 

อนาปตัตวิาร 

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

  [๑๘๕] ๑. ภกิษุและภกิษุณีไปในสมัยทีท่รงอนุญาต 

   ๒. ภกิษุและภกิษุณีไมไ่ดช้กัชวนกันไป 

   ๓. ภกิษุไมไ่ดช้กัชวนแตภ่กิษุณีชกัชวน 

   ๔. ภกิษุและภกิษุณีไปดว้ยกันโดยมไิดนั้ดหมายกัน 

   ๕. ภกิษุและภกิษุณีไปในคราวมเีหตขุดัขอ้ง 

   ๖. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๗. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

สงัวธิานสกิขาบทที ่๗ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๓๕๑ } 



๓๕๒ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๓.โอวาทวรรค ๘.นาวาภริูหนสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

๓. โอวาทวรรค 

๘. นาวาภริหูนสกิขาบท 

วา่ดว้ยการโดยสารเรอืล าเดยีวกนั 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์

[๑๘๖] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ พวกภกิษุฉัพพัคคยีช์กัชวนภกิษุณี 

ทัง้หลายโดยสารเรอืล าเดยีวกัน 

  พวกชาวบา้นพากันต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “พระสมณะเชือ้สายศากย 

บตุรเหลา่นีช้กัชวนภกิษุณีทัง้หลายเลน่เรอืล าเดยีวกนั เหมอืนพวกเรากับภรรยาเลน่ 

เรอืล าเดยีวกัน” 

  พวกภกิษุไดย้นิชาวบา้นต าหน ิประณาม โพนทะนา บรรดาภกิษุผูม้ักนอ้ย 

ฯลฯ พากันต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนพวกภกิษุฉัพพัคคยีจ์งึชกัชวน 

ภกิษุณีทัง้หลายโดยสารเรอืล าเดยีวกันเลา่” ครัน้แลว้ภกิษุเหลา่นัน้จงึน าเรือ่งนีไ้ป 

กราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

ทรงบญัญตัสิกิขาบท 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคทรงสอบถามพวกภกิษุฉัพพัคคยีว์า่ “ภกิษุทัง้หลาย 

ทราบวา่ พวกเธอชกัชวนภกิษุณีทัง้หลายโดยสารเรอืล าเดยีวกัน จรงิหรอื” พวก 

ภกิษุฉัพพัคคยีท์ลูรับวา่ “จรงิ พระพทุธเจา้ขา้” พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ทรงต าหน ิ

วา่ “ฯลฯ โมฆบรุษุทัง้หลาย ไฉนพวกเธอจงึชกัชวนภกิษุณีทัง้หลายโดยสารเรอื 

ล าเดยีวกันเลา่ โมฆบรุษุทัง้หลาย การกระท าอยา่งนี ้มไิดท้ าคนทีย่ังไมเ่ลือ่มใสให ้

เลือ่มใส ฯลฯ” แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี้ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๓๕๒ } 



๓๕๓ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๓.โอวาทวรรค ๘.นาวาภริูหนสกิขาบท พระบัญญัต ิ

พระบญัญตั ิ

ก็ ภกิษุใดชกัชวนภกิษุณีโดยสารเรอืล าเดยีวกนั ไปทวนน า้ก็ตาม ไปตาม 

น า้ก็ตาม ตอ้งอาบตัปิาจติตยี ์

  สกิขาบทนีพ้ระผูม้พีระภาคทรงบัญญัตไิวแ้กภ่กิษุทัง้หลายอยา่งนี้ 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์จบ 

เร ือ่งภกิษุและภกิษุณีหลายรปู 

[๑๘๗] สมัยนัน้ พวกภกิษุและพวกภกิษุณีหลายรปูจะเดนิทางไกลจากเมอืง 

สาเกตไปกรงุสาวตัถ ีระหวา่งทางมแีมน่ ้าทีต่อ้งขา้ม ครัง้นัน้ ภกิษุณีเหลา่นัน้ไดก้ลา่ว 

กับภกิษุเหลา่นัน้ดังนีว้า่ “พวกดฉัินจะขอขา้มไปพรอ้มกับพระคณุเจา้ทัง้หลาย” 

  ภกิษุทัง้หลายกลา่ววา่ “นอ้งหญงิทัง้หลาย การชกัชวนภกิษุณีโดยสารเรอื 

ล าเดยีวกันไมส่มควร พวกเธอจักขา้มไปกอ่น หรอืพวกเราจักขา้มไปกอ่น” 

  ภกิษุณีทัง้หลายตอบวา่ “พระคณุเจา้ทัง้หลายเป็นบรุษุผูล้ ้าเลศิ นมินตข์า้มไป 

กอ่นเถดิ เจา้ขา้” 

  ครัง้นัน้ เมือ่ภกิษุณีเหลา่นัน้ขา้มไปภายหลัง พวกโจรจงึปลน้และท ารา้ย 

ในระหวา่งทาง ทนัีน้ ครัน้ภกิษุณีเหลา่นัน้เดนิทางถงึกรงุสาวตัถจีงึบอกเรือ่งนัน้ 

แกภ่กิษุณีทัง้หลาย ภกิษุณีเหลา่นัน้จงึบอกเรือ่งนัน้แกภ่กิษุทัง้หลาย ภกิษุเหลา่นัน้ 

ไดน้ าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

ทรงอนญุาตใหโ้ดยสารเรอืล าเดยีวกนัขา้มฟาก 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคทรงแสดงธรรมกีถาเพราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุแลว้ 

รับสัง่กับภกิษุทัง้หลายวา่ “ภกิษุทัง้หลาย ในการขา้มฟาก เราอนุญาตใหช้กัชวน 

ภกิษุณีโดยสารเรอืล าเดยีวกันได”้ แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้ 

แสดงดังนี ้

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๓๕๓ } 



๓๕๔ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๓.โอวาทวรรค ๘.นาวาภริูหนสกิขาบท สกิขาบทวภัิงค ์

พระอนบุญัญตั ิ

[๑๘๘] อนึง่ ภกิษุใดชกัชวนภกิษุณีโดยสารเรอืล าเดยีวกนั ไปทวนน า้ 

ก็ตาม ไปตามน า้ก็ตาม ตอ้งอาบตัปิาจติตยี ์เวน้ไวแ้ตข่า้มฟาก 

เร ือ่งภกิษุและภกิษุณีหลายรปู จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

[๑๘๙] ค าวา่ อนึง่...ใด คอื ผูใ้ด ผูเ้ชน่ใด ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระภาคตรัส 

วา่ อนึง่...ใด 

  ค าวา่ ภกิษุ มอีธบิายวา่ ชือ่วา่ภกิษุ เพราะเป็นผูข้อ ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระ 

ภาคทรงประสงคเ์อาวา่ ภกิษุ ในความหมายนี้ 

  ทีช่ ือ่วา่ ภกิษุณี ไดแ้ก ่มาตคุามทีอ่ปุสมบทในสงฆ ์๒ ฝ่าย 

  ค าวา่ กบั คอื รวมกันโดยความเป็นอันเดยีวกัน 

  ค าวา่ ชกัชวนกนั คอื ชกัชวนกันวา่ ไปโดยสารเรอืกันเถดิ นอ้งหญงิ ไปโดย 

สารเรอืกันเถดิ พระคณุเจา้ ไปโดยสารเรอืกันเถดิ เจา้คะ่ ไปโดยสารเรอืกันเถดิจะ้ 

พวกเราจะไปโดยสารเรอืกันวนันี ้พรุง่นี ้หรอืวนัมะรนืนี ้ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  เมือ่ภกิษุณีโดยสาร ภกิษุโดยสาร ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  เมือ่ภกิษุโดยสาร ภกิษุณีโดยสาร ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  ภกิษุและภกิษุณีทัง้สองโดยสาร ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  ค าวา่ ไปทวนน า้ คอื แลน่ทวนกระแสน ้า 

  ค าวา่ ไปตามน า้ คอื แลน่ตามกระแสน ้า 

  ค าวา่ เวน้ไวแ้ตข่า้มฟาก คอื ยกเวน้แตข่า้มฝ่ังน ้า 

  หมูบ่า้นหนึง่ก าหนดชัว่ไกบ่นิตก ตอ้งอาบัตปิาจติตยีท์กุ ๆ ละแวกหมูบ่า้น ใน 

ป่าทีไ่มม่หีมูบ่า้น ตอ้งอาบัตปิาจติตยีท์กุ ๆ กึง่โยชน์ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๓๕๔ } 



๓๕๕ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๓.โอวาทวรรค ๘.นาวาภริูหนสกิขาบท อนาปัตตวิาร 

บทภาชนยี ์

ตกิปาจติตยี ์

[๑๙๐] ชกัชวนกันแลว้ ภกิษุส าคัญวา่ชกัชวนกันแลว้ โดยสารเรอืล าเดยีวกัน 

ไปทวนน ้าก็ตาม ไปตามน ้าก็ตาม ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์เวน้ไวแ้ตข่า้มฟาก 

  ชกัชวนกันแลว้ ภกิษุไมแ่น่ใจ โดยสารเรอืล าเดยีวกัน ไปทวนน ้าก็ตาม 

ไปตามน ้าก็ตาม ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์เวน้ไวแ้ตข่า้มฟาก 

  ชกัชวนกันแลว้ ภกิษุส าคัญวา่ไมไ่ดช้กัชวน โดยสารเรอืล าเดยีวกัน ไปทวนน ้า 

ก็ตาม ไปตามน ้าก็ตาม ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์เวน้ไวแ้ตข่า้มฟาก 

ตกิทกุกฏ 

ภกิษุชกัชวน ภกิษุณีไมไ่ดช้กัชวน ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ไมไ่ดช้กัชวน ภกิษุส าคัญวา่ชกัชวนกันแลว้ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ไมไ่ดช้กัชวน ภกิษุไมแ่น่ใจ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ไมไ่ดช้กัชวน ภกิษุส าคัญวา่ไมไ่ดช้กัชวน ไมต่อ้งอาบัต ิ

อนาปตัตวิาร 

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

  [๑๙๑] ๑. ภกิษุและภกิษุณีโดยสารเรอืขา้มฟาก 

   ๒. ภกิษุและภกิษุณีไมไ่ดช้กัชวนกันโดยสารเรอื 

   ๓. ภกิษุไมไ่ดช้กัชวน แตภ่กิษุณีชกัชวน 

   ๔. ภกิษุและภกิษุณีโดยสารเรอืโดยมไิดนั้ดหมายกนั 

   ๕. ภกิษุและภกิษุณีไปในคราวมเีหตขุดัขอ้ง 

   ๖. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๗. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

นาวาภริหูนสกิขาบทที ่๘ จบ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๓๕๕ } 



๓๕๖ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๓.โอวาทวรรค ๙.ปรปิาจติสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

๓. โอวาทวรรค 

๙. ปรปิาจติสกิขาบท 

วา่ดว้ยการฉนับณิฑบาตทีภ่กิษุณีแนะน าใหจ้ดัเตรยีม 

เร ือ่งภกิษุณีถลุลนนัทา 

[๑๙๒] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเวฬวุนั สถานที่ 

ใหเ้หยือ่กระแต เขตกรงุราชคฤห ์ครัง้นัน้ ภกิษุณีชือ่ถลุลนันทาเป็นผูใ้กลช้ดิตระกลู 

ของตระกลูหนึง่รับภัตตาหารประจ า คหบดนัีน้นมินตภ์กิษุผูเ้ป็นเถระหลายรปูไว ้

  ครัง้นัน้ ในเวลาเชา้ ภกิษุณีชือ่ถลุลนันทาครองอันตรวาสกถอืบาตรและจวีร 

เขา้ไปถงึตระกลูนัน้ ครัน้ถงึแลว้ไดก้ลา่วกับคหบดนัีน้ดังนีว้า่ “คหบด ีท าไมทา่น 

จงึเตรยีมของเคีย้วของฉันไวม้ากมาย” 

  คหบดตีอบวา่ “แมเ่จา้ กระผมนมินตพ์ระเถระทัง้หลายไว ้ขอรับ” 

  ภกิษุณีชือ่ถลุลนันทาถามวา่ “คหบด ีพระเถระเหลา่นัน้ ใครบา้ง” 

  คหบดตีอบวา่ “คอื พระคณุเจา้สารบีตุร พระคณุเจา้มหาโมคคัลลานะ พระ 

คณุเจา้มหากัจจายนะ พระคณุเจา้มหาโกฏฐติะ พระคณุเจา้มหากัปปินะ พระคณุเจา้ 

มหาจนุทะ พระคณุเจา้อนุรทุธะ พระคณุเจา้เรวตะ พระคณุเจา้อบุาล ีพระคณุเจา้ 

อานนท ์พระคณุเจา้ราหลุ” 

  ภกิษุณีถลุลนันทาถามวา่ “คหบด ีเมือ่มพีระเถระผูใ้หญ ่ท าไมทา่นจงึนมินต ์

พระผูน้อ้ยเลา่” 

  “พระเถระผูใ้หญข่องทา่น มใีครบา้ง ขอรับ” 

  “พระคณุเจา้เทวทัต พระคณุเจา้โกกาลกิะ พระคณุเจา้กตโมรกตสิสกะ๑ พระ 

คณุเจา้ขณัฑเทวบีตุร พระคณุเจา้สมทุททัต” 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 วนัิยปิฎกเลม่ ๑ เป็น กฏโมรกตสิสกะ (ว.ิมหา. ๑/๔๐๙/๓๐๘) 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๓๕๖ } 



๓๕๗ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๓.โอวาทวรรค ๙.ปรปิาจติสกิขาบท พระบัญญัต ิ

ในขณะทีภ่กิษุณีชือ่ถลุลนันทากลา่วคา้งอยูน่ี ้พอดกีบัทีพ่ระเถระเหลา่นัน้เขา้ 

มา นางกลับพดูวา่ “ถกูแลว้ คหบด ีทา่นนมินตพ์ระเถระผูใ้หญทั่ง้นัน้” 

  คหบดกีลา่ววา่ “เมือ่สกัครูน่ีเ่อง ทา่นกลา่ววา่พระคณุเจา้ทัง้หลายเป็นพระ 

ผูน้อ้ย แตเ่ดีย๋วนีก้ลับกลา่ววา่เป็นพระเถระผูใ้หญ่” จงึขบันางออกจากเรอืนและงด 

ภัตตาหารทีถ่วายประจ า 

  บรรดาภกิษุผูม้ักนอ้ย ฯลฯ จงึพากันต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉน 

พระเทวทัตรูอ้ยูจ่งึฉันบณิฑบาตทีภ่กิษุณีแนะน าใหจั้ดเตรยีมเลา่” ครัน้ภกิษุเหลา่นัน้ 

ต าหนพิระเทวทัตโดยประการตา่ง ๆ แลว้จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคให ้

ทรงทราบ 

ทรงประชุมสงฆบ์ญัญตัสิกิขาบท 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุทรง 

สอบถามพระเทวทัตวา่ “เทวทัต ทราบวา่ เธอรูอ้ยูฉั่นบณิฑบาตทีภ่กิษุณีแนะ 

น าใหจั้ดเตรยีม จรงิหรอื” พระเทวทัตทลูรับวา่ “จรงิ พระพทุธเจา้ขา้” พระผูม้ ี

พระภาคพทุธเจา้ทรงต าหนวิา่ “ฯลฯ โมฆบรุษุ ไฉนเธอรูอ้ยูจ่งึฉันบณิฑบาตที ่

ภกิษุณีแนะน าใหจั้ดเตรยีมเลา่ โมฆบรุษุ การกระท าอยา่งนี ้มไิดท้ าคนทีย่ังไม่ 

เลือ่มใสใหเ้ลือ่มใส ฯลฯ” แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

พระบญัญตั ิ

ก็ ภกิษุใดรูอ้ยู ่ฉนับณิฑบาตทีภ่กิษุณีแนะน าใหจ้ดัเตรยีม ตอ้งอาบตั ิ

ปาจติตยี ์

  สกิขาบทนีพ้ระผูม้พีระภาคทรงบัญญัตไิวแ้กภ่กิษุทัง้หลายอยา่งนี้ 

เร ือ่งภกิษุณีถลุลนนัทา จบ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๓๕๗ } 



๓๕๘ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๓.โอวาทวรรค ๙.ปรปิาจติสกิขาบท สกิขาบทวภัิงค ์

เร ือ่งภกิษุรปูหนึง่ 

[๑๙๓] สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่บวชจากกรงุราชคฤห ์ไดเ้ดนิทางไปตระกลูญาต ิ

พวกชาวบา้นถวายภัตตาหารดว้ยความดใีจวา่ นาน ๆ พระคณุเจา้จงึมา ภกิษุณีผู ้

ใกลช้ดิตระกลูของตระกลูนัน้ไดก้ลา่วกับพวกชาวบา้นดังนีว้า่ “ทา่นทัง้หลายจงถวาย 

ภัตตาหารแกพ่ระคณุเจา้” 

  ทนัีน้ ภกิษุนัน้มคีวามย าเกรงวา่ พระผูม้พีระภาคทรงหา้มภกิษุผูรู้อ้ยูฉั่น 

บณิฑบาตทีภ่กิษุณีแนะน าใหจั้ดเตรยีม จงึไมย่อมรับประเคน ไมส่ามารถไปเทีย่ว 

บณิฑบาต ไดอ้ดอาหาร ครัน้ไปอารามจงึบอกเรือ่งนัน้แกภ่กิษุทัง้หลาย ภกิษุเหลา่นัน้ 

จงึไดน้ าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

ทรงอนญุาตใหฉ้นับณิฑบาตทีค่ฤหสัถป์รารภไวก้อ่น 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคทรงแสดงธรรมกีถาเพราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุรับสัง่ 

กับภกิษุทัง้หลายวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เมือ่คฤหัสถป์รารภไวก้อ่น เราอนุญาตใหภ้กิษุ 

ผูรู้อ้ยูฉั่นบณิฑบาตทีภ่กิษุณีแนะน าใหจั้ดเตรยีมได”้ แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลาย 

ยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

พระอนบุญัญตั ิ

[๑๙๔] อนึง่ ภกิษุใดรูอ้ยู ่ฉนับณิฑบาตทีภ่กิษุณีแนะน าใหจ้ดัเตรยีม 

ตอ้งอาบตัปิาจติตยี ์เวน้ไวแ้ตภ่ตัตาหารทีค่ฤหสัถป์รารภไวก้อ่น 

เร ือ่งภกิษุรปูหนึง่ จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

[๑๙๕] ค าวา่ อนึง่...ใด คอื ผูใ้ด ผูเ้ชน่ใด ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

อนึง่...ใด 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๓๕๘ } 



๓๕๙ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๓.โอวาทวรรค ๙.ปรปิาจติสกิขาบท บทภาชนยี ์

ค าวา่ ภกิษุ มอีธบิายวา่ ชือ่วา่ภกิษุ เพราะเป็นผูข้อ ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระ 

ภาคทรงประสงคเ์อาวา่ ภกิษุ ในความหมายนี้ 

  ทีช่ ือ่วา่ รูอ้ยู ่คอื รูเ้อง ผูอ้ ืน่บอกใหภ้กิษุนัน้รู ้หรอืภกิษุณีบอก 

  ทีช่ ือ่วา่ ภกิษุณี ไดแ้ก ่มาตคุามทีอ่ปุสมบทในสงฆ ์๒ ฝ่าย 

  ทีช่ ือ่วา่ แนะน าใหจ้ดัเตรยีม คอื เขาไมป่ระสงคจ์ะถวาย หรอืไมป่ระสงค ์

จะกระท าแตแ่รก ภกิษุณีกลา่ววา่ “พระคณุเจา้เป็นนักสวด พระคณุเจา้เป็นพหสูตู 

พระคณุเจา้เป็นผูช้ านาญพระสตูร พระคณุเจา้เป็นผูท้รงวนัิย พระคณุเจา้เป็น 

ธรรมกถกึ ทา่นทัง้หลายจงถวายแกพ่ระคณุเจา้ จงท าถวายแกพ่ระคณุเจา้” อยา่งนี ้

ชือ่วา่แนะน าใหจั้ดเตรยีม 

  ทีช่ ือ่วา่ บณิฑบาต ไดแ้ก ่โภชนะ ๕ อยา่ง อยา่งใดอยา่งหนึง่ 

  ค าวา่ เวน้ไวแ้ตภ่ตัตาหารทีค่ฤหสัถป์รารภไวก้อ่น คอื ยกเวน้ทีค่ฤหสัถ ์

รเิริม่ไว ้

  ทีช่ ือ่วา่ คฤหสัถป์รารภไว ้คอื เขาเป็นญาต ิเป็นผูป้วารณาภกิษุไว ้หรอื 

ของเขาจัดแจงไวต้ามปกต ิ

  [๑๙๖] ภกิษุรับประเคนดว้ยตัง้ใจวา่จะฉัน ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ภกิษุฉัน 

ตอ้งอาบัตปิาจติตยีท์กุ ๆ ค ากลนื เวน้ไวแ้ตภ่ัตตาหารทีค่ฤหัสถป์รารภไวก้อ่น 

บทภาชนยี ์

บณิฑบาตทีภ่กิษุณีแนะน าใหจั้ดเตรยีม ภกิษุส าคัญวา่ภกิษุณีแนะน าใหจั้ด 

เตรยีม ฉัน ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์เวน้ไวแ้ตภ่ัตตาหารทีค่ฤหัสถป์รารภไวก้อ่น 

  บณิฑบาตทีภ่กิษุณีแนะน าใหจั้ดเตรยีม ภกิษุไมแ่น่ใจ ฉัน ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

เวน้ไวแ้ตภ่ัตตาหารทีค่ฤหสัถป์รารภไวก้อ่น 

  บณิฑบาตทีภ่กิษุณีแนะน าใหจั้ดเตรยีม ภกิษุส าคัญวา่ไมไ่ดแ้นะน าใหจั้ดเตรยีม 

ฉัน ไมต่อ้งอาบัต ิ

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๓๕๙ } 



๓๖๐ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๓.โอวาทวรรค ๙.ปรปิาจติสกิขาบท อนาปัตตวิาร 

ภกิษุฉันบณิฑบาตทีภ่กิษุณีผูอ้ปุสมบทในสงฆฝ่์ายเดยีวแนะน าใหจั้ดเตรยีม 

ตอ้งอาบัตทิกุกฏ เวน้ไวแ้ตภ่ัตตาหารทีค่ฤหัสถป์รารภไวก้่อน 

  บณิฑบาตทีภ่กิษุณีไมไ่ดแ้นะน าใหจั้ดเตรยีม ภกิษุส าคัญวา่ภกิษุณีแนะน าให ้

จัดเตรยีม ฉัน ตอ้งอาบัตทิกุกฏ  

  บณิฑบาตทีภ่กิษุณีไมไ่ดแ้นะน าใหจั้ดเตรยีม ภกิษุไมแ่น่ใจ ฉัน ตอ้งอาบัต ิ

ทกุกฏ 

  บณิฑบาตทีภ่กิษุณีไมไ่ดแ้นะน าใหจั้ดเตรยีม ภกิษุส าคัญวา่ไมไ่ดแ้นะน าใหจั้ดเตรยีม 

ไมต่อ้งอาบัต ิ

อนาปตัตวิาร 

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

  [๑๙๗] ๑. ภกิษุฉันบณิฑบาตทีค่ฤหัสถป์รารภไวก้อ่น 

   ๒. ภกิษุฉันบณิฑบาตทีส่กิขมานาแนะน าใหจั้ดเตรยีม 

   ๓. ภกิษุฉันบณิฑบาตทีส่ามเณรแีนะน าใหจั้ดเตรยีม 

   ๔. ภกิษุฉันอาหารทกุชนดิ ยกเวน้โภชนะ ๕๑ 

   ๕. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๖. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

ปรปิาจติสกิขาบทที ่๙ จบ 

 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 โภชนะ ๕ คอื ขา้วสกุ ขนมสด ขา้วต ูปลา เนือ้ (ด ูขอ้ ๒๓๙ หนา้ ๓๙๗ ในเลม่นี)้ 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๓๖๐ } 



๓๖๑ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๓.โอวาทวรรค ๑๐.รโหนสิชัชสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

๓. โอวาทวรรค 

๑๐. รโหนสิชัชสกิขาบท 

วา่ดว้ยการน ัง่ในทีล่บั 

เร ือ่งพระอทุาย ี

[๑๙๘] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ อดตีภรรยาของทา่นพระอทุาย ี

บวชในส านักภกิษุณีทัง้หลาย ภกิษุณีนัน้มาทีส่ านักทา่นพระอทุายเีป็นประจ า ทา่น 

พระอทุายก็ีไปส านักของภกิษุณีนัน้เป็นประจ า สมัยนัน้ ทา่นพระอทุายน่ัีงในทีล่ับ 

กับภกิษุณีนัน้สองตอ่สอง 

  บรรดาภกิษุผูม้ักนอ้ย ฯลฯ พากันต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนทา่น 

พระอทุายจีงึน่ังในทีล่ับกบัภกิษุณีสองตอ่สองเลา่” ครัน้ภกิษุเหลา่นัน้ต าหนทิา่นพระ 

อทุายโีดยประการตา่ง ๆ แลว้จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

ทรงประชุมสงฆบ์ญัญตัสิกิขาบท 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุทรง 

สอบถามทา่นพระอทุายวีา่ “อทุาย ีทราบวา่ เธอน่ังในทีล่ับกับภกิษุณีสองตอ่สอง 

จรงิหรอื” ทา่นพระอทุายทีลูรับวา่ “จรงิ พระพทุธเจา้ขา้” พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ 

ทรงต าหนวิา่ “ฯลฯ โมฆบรุษุ ไฉนเธอจงึน่ังอยูใ่นทีล่ับกับภกิษุณีสองตอ่สองเลา่ 

โมฆบรุษุ การกระท าอยา่งนี ้มไิดท้ าคนทีย่ังไมเ่ลือ่มใสใหเ้ลือ่มใส หรอืท าคนที ่

เลือ่มใสอยูแ่ลว้ใหเ้ลือ่มใสยิง่ขึน้ไดเ้ลย ฯลฯ” แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบท 

นีข้ ึน้แสดงดังนี ้

พระบญัญตั ิ

[๑๙๙] ก็ ภกิษุใดน ัง่ในทีล่บักบัภกิษุณีสองตอ่สอง ตอ้งอาบตัปิาจติตยี ์

เร ือ่งพระอทุาย ีจบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๓๖๑ } 



๓๖๒ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๓.โอวาทวรรค ๑๐.รโหนสิชัชสกิขาบท บทภาชนยี ์

สกิขาบทวภิงัค ์

[๒๐๐] ค าวา่ ก็...ใด คอื ผูใ้ด ผูเ้ชน่ใด ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

ก็...ใด 

  ค าวา่ ภกิษุ มอีธบิายวา่ ชือ่วา่ภกิษุ เพราะเป็นผูข้อ ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระ 

ภาคทรงประสงคเ์อาวา่ ภกิษุ ในความหมายนี้ 

  ทีช่ ือ่วา่ ภกิษุณี ไดแ้ก ่มาตคุามทีอ่ปุสมบทในสงฆ ์๒ ฝ่าย 

  ค าวา่ กบั คอื โดยความเป็นอันเดยีวกัน 

  ค าวา่ สองตอ่สอง ไดแ้ก ่ภกิษุกับภกิษุณี 

  ทีช่ ือ่วา่ ทีล่บั ไดแ้ก ่ทีล่ับตา ทีล่ับห ู

  ทีช่ ือ่วา่ ทีล่บัตา หมายถงึ ทีซ่ ึง่เมือ่บคุคลขยบิตา ยักคิว้ หรอืผงกศรีษะขึน้ 

ใคร ๆ ก็ไมส่ามารถแลเห็นได ้

  ทีช่ ือ่วา่ ทีล่บัห ูหมายถงึ ทีซ่ ึง่ไมม่ใีครสามารถจะไดย้นิถอ้ยค าทีพ่ดูกันตาม 

ปกต ิ

  ค าวา่ น ัง่ หมายความวา่ เมือ่ภกิษุณีน่ัง ภกิษุน่ังใกล ้หรอืนอนใกลก้ัน 

ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  [๒๐๑] เมือ่ภกิษุน่ัง ภกิษุณีน่ังใกลห้รอืนอนใกล ้ภกิษุตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  ภกิษุและภกิษุณีทัง้สองน่ังใกลห้รอืนอนใกลก้ัน ภกิษุตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

บทภาชนยี ์

ตกิปาจติตยี ์

ทีล่ับ ภกิษุส าคัญวา่เป็นทีล่ับ น่ังสองตอ่สอง ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  ทีล่ับ ภกิษุไมแ่น่ใจ น่ังสองตอ่สอง ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  ทีล่ับ ภกิษุส าคัญวา่ไมใ่ชท่ีล่ับ น่ังสองตอ่สอง ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๓๖๒ } 



๓๖๓ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๓.โอวาทวรรค ๑๐.รโหนสิชัชสกิขาบท อนาปัตตวิาร 

ทกุทกุกฏ 

ไมใ่ชท่ีล่ับ ภกิษุส าคัญวา่เป็นทีล่ับ น่ังสองตอ่สอง ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ไมใ่ชท่ีล่ับ ภกิษุไมแ่น่ใจ น่ังสองตอ่สอง ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ไมใ่ชท่ีล่ับ ภกิษุส าคัญวา่ไมใ่ชท่ีล่ับ ไมต่อ้งอาบัต ิ

อนาปตัตวิาร 

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

  [๒๐๒] ๑. ภกิษุมบีรุษุรูเ้ดยีงสาอยูเ่ป็นเพือ่น 

   ๒. ภกิษุยนื ไมไ่ดน่ั้ง 

   ๓. ภกิษุไมไ่ดมุ้ง่วา่เป็นทีล่ับ 

   ๔. ภกิษุน่ังคดิเรือ่งอืน่ 

   ๕. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๖. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

รโหนสิชัชสกิขาบทที ่๑๐ จบ 

โอวาทวรรคที ่๓ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๓๖๓ } 



๓๖๔ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๓.โอวาทวรรค รวมสกิขาบททีม่ใีนโอวาสวรรค 

รวมสกิขาบททีม่ใีนโอวาทวรรค 

โอวาทวรรคม ี๑๐ สกิขาบท คอื  

 

  ๑. โอวาทสกิขาบท    วา่ดว้ยการสัง่สอนภกิษุณี 

  ๒. อัตถังคตสกิขาบท    วา่ดว้ยการสัง่สอนภกิษุณีในเวลาทีด่วง 

       อาทติยอ์สัดงแลว้ 

  ๓. ภกิขนูุปัสสยสกิขาบท  วา่ดว้ยการไปสัง่สอนภกิษุณีถงึทีส่ านัก 

  ๔. อามสิสกิขาบท    วา่ดว้ยการสัง่สอนภกิษุณีเพราะเห็นแกอ่ามสิ 

  ๕. จวีรทานสกิขาบท    วา่ดว้ยการถวายจวีร 

  ๖. จวีรสพิพนสกิขาบท    วา่ดว้ยการเย็บจวีรใหภ้กิษุณี 

  ๗. สงัวธิานสกิขาบท    วา่ดว้ยการชกัชวนเดนิทางรว่มกัน 

  ๘. นาวาภริหูนสกิขาบท   วา่ดว้ยการโดยสารเรอืล าเดยีวกัน 

  ๙. ปรปิาจติสกิขาบท    วา่ดว้ยการฉันบณิฑบาตทีภ่กิษุณีแนะน า 

       ใหจั้ดเตรยีม 

  ๑๐. รโหนสิชัชสกิขาบท    วา่ดว้ยการน่ังในทีล่ับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๓๖๔ } 



๓๖๕ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๔.โภชนวรรค ๑.อาวสถปิณฑสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

๔. โภชนวรรค 

หมวดวา่ดว้ยโภชนะ 

๑. อาวสถปิณฑสกิขาบท๑ 

วา่ดว้ยการฉนัภตัตาหารในทีพ่กัแรม 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์

[๒๐๓] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ ในทีไ่มไ่กลกรงุสาวตัถ ีมสีมาคม 

หนึง่จัดตัง้ภัตตาหารไวใ้นทีพั่กแรม ในเวลาเชา้ พวกภกิษุฉัพพัคคยีค์รองอันตรวาสก 

แลว้ถอืบาตรและจวีรเขา้ไปบณิฑบาตในกรงุสาวตัถ ีเมือ่ไมไ่ดภ้ัตตาหารจงึไดไ้ปยังที ่

พักแรม 

  พวกชาวบา้นถวายภัตตาหารดว้ยความดใีจวา่ นาน ๆ พระคณุเจา้จงึมา 

  ครัง้นัน้ แมใ้นวนัที ่๒ พวกภกิษุฉัพพัคคยี ์ฯลฯ แมใ้นวนัที ่๓ พวกภกิษุ 

ฉัพพัคคยีค์รองอันตรวาสก แลว้ถอืบาตรและจวีรเขา้ไปบณิฑบาตในกรงุสาวัตถ ีเมือ่ 

ไมไ่ดภ้ัตตาหารจงึไดไ้ปยงัทีพั่กแรม แลว้ฉันภัตตาหาร ครัง้นัน้ พวกภกิษุฉัพพัคคยี ์

ไดป้รกึษากันดังนีว้า่ “พวกเราจะกลับไปอารามท าไมกัน พรุง่นีก็้ตอ้งมาทีน่ีอ่กี” จงึ 

อยูฉั่นภัตตาหารในทีพั่กแรมเป็นประจ า พวกเดยีรถยีจ์งึพากันจากไป 

  พวกชาวบา้นพากันต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนพระสมณะเชือ้สาย 

ศากยบตุรจงึอยูฉั่นภัตตาหารในทีพั่กแรมเป็นประจ าเลา่ ภัตตาหารในทีพั่กแรมเขา 

ไมไ่ดจั้ดไวเ้พือ่ทา่นเหลา่นีเ้ทา่นัน้ แตภ่ัตตาหารในทีพั่กแรมเขาจัดไวเ้พือ่สาธารณชน 

ตา่งหาก” 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ค าวา่ “อาวสถ” ทา่นอธบิายไวว้่า “อาคนฺตฺวา วสนฺต ิเอตฺถ อาคนฺตุกาต ิอาวสโถ คอืสถานทีส่ าหรับ 

   คนจรมาพักอาศัย (สารตฺถ.ฏกีา ๓/๒๘๕/๓๖๙), อาวสโถ นาม กวาฏพทฺโธ วจฺุจต ิทา่นหมายเอาทีพ่ัก 

   อาศัยตดิบานประต ู(ว.ิภกฺิขนุ.ี ๓/๑๐๑๐/๑๔๙), อาวสถนฺต ิกวาฏพทฺธวหิาร  ทีพั่กอาศัย คอืทีพั่กอาศัย 

   ตดิบานประต ู(กงฺขา.อ. ๓๘๗) 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๓๖๕ } 



๓๖๖ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๔.โภชนวรรค ๑.อาวสถปิณฑสกิขาบท พระบัญญัต ิ

พวกภกิษุไดย้นิพวกชาวบา้นต าหน ิประณาม โพนทะนา บรรดาภกิษุผูม้ักนอ้ย 

ฯลฯ พากันต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนพวกภกิษุฉัพพัคคยีจ์งึอยูฉั่น 

ภัตตาหารในทีพั่กแรมเป็นประจ าเลา่” ครัน้ภกิษุเหลา่นัน้ต าหนพิวกภกิษุฉัพพัคคยี ์

โดยประการตา่ง ๆ แลว้จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

ทรงประชุมสงฆบ์ญัญตัสิกิขาบท 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุทรง 

สอบถามพวกภกิษุฉัพพัคคยีว์า่ “ภกิษุทัง้หลาย ทราบวา่ พวกเธออยูฉั่นภัตตาหาร 

ในทีพั่กแรมเป็นประจ า จรงิหรอื” พวกภกิษุฉัพพัคคยีท์ลูรับวา่ “จรงิ พระพทุธ 

เจา้ขา้” พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ทรงต าหนวิา่ “ฯลฯ โมฆบรุษุทัง้หลาย ไฉนพวก 

เธอจงึอยูฉั่นภัตตาหารในทีพั่กแรมเป็นประจ าเลา่ โมฆบรุษุทัง้หลาย การกระท า 

อยา่งนี ้มไิดท้ าคนทีย่ังไมเ่ลือ่มใสใหเ้ลือ่มใส หรอืท าคนทีเ่ลือ่มใสอยูแ่ลว้ใหเ้ลือ่มใส 

ยิง่ขึน้ไดเ้ลย ฯลฯ” แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

พระบญัญตั ิ

ภกิษุฉนัภตัตาหารในทีพ่กัแรม๑ ไดม้ ือ้เดยีว ถา้ฉนัเกนิกวา่น ัน้ ตอ้งอาบตั ิ

ปาจติตยี ์

  สกิขาบทนีพ้ระผูม้พีระภาคทรงบัญญัตไิวแ้กภ่กิษุทัง้หลายอยา่งนี้ 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์จบ 

เร ือ่งพระสารบีตุร 

[๒๐๔] สมัยนัน้ ทา่นพระสารบีตุรเดนิทางไปกรงุสาวตัถ ีในแควน้โกศล 

เขา้ไปยังทีพั่กแรมแหง่หนึง่ พวกชาวบา้นถวายภัตตาหารดว้ยความดใีจวา่ นานๆ 

พระคณุเจา้จงึมา 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 อาวสถปิณฺฑ ภตัตาหารในทีพ่กัแรมคอือาหารทีท่ายกผูต้อ้งการบญุจัดไวใ้นทีพั่กแรมซึง่สรา้งไวม้รัีว้ลอ้มรอบ 

   มหีอ้งหลายหอ้งมหีนา้มขุ ตัง้เตยีงต่ังไวส้ าหรับคนเดนิทาง คนไข ้หญงิมคีรรภ ์และบรรพชติ (ว.ิอ.๒/๒๐๓/๓๔๓) 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๓๖๖ } 



๓๖๗ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๔.โภชนวรรค ๑.อาวสถปิณฑสกิขาบท สกิขาบทวภัิงค ์

ครัน้พระสารบีตุรฉันภัตตาหารเสร็จแลว้ เกดิเป็นไขอ้ยา่งหนักจนไมส่ามารถ 

จะออกไปจากทีพั่กแรมนัน้ได ้ครัน้ในวนัที ่๒ พวกชาวบา้นไดก้ราบเรยีนทา่น 

พระสารบีตุรดังนีว้า่ “นมินตฉั์นเถดิ พระคณุเจา้” 

  ครัง้นัน้ ทา่นพระสารบีตุรมคีวามย าเกรงอยูว่า่ “พระผูม้พีระภาคทรงหา้มการ 

อยูฉั่นภัตตาหารในทีพั่กแรมเป็นประจ า” จงึไมรั่บ ยอมอดอาหาร ครัน้ทา่นพระ 

สารบีตุรเดนิทางถงึกรงุสาวตัถ ีไดเ้ลา่เรือ่งนัน้ใหภ้กิษุทัง้หลายทราบ ภกิษุเหลา่นัน้ 

ไดน้ าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

ทรงอนญุาตภกิษุเป็นไขใ้หฉ้นัอาหารในทีพ่กัแรมได ้

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคทรงแสดงธรรมกีถาเพราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุรับสัง่ 

กับภกิษุทัง้หลายวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เราอนุญาตใหภ้กิษุเป็นไขพั้กอยูฉั่นภัตตาหาร 

ในทีพั่กแรมเป็นประจ าได”้ แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

พระอนบุญัญตั ิ

[๒๐๕] ภกิษุไมเ่ป็นไข ้พงึอยูฉ่นัภตัตาหารในทีพ่กัแรมไดม้ ือ้เดยีว๑ ถา้ 

ฉนัเกนิกวา่น ัน้ ตอ้งอาบตัปิาจติตยี ์

เร ือ่งพระสารบีตุร จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

[๒๐๖] ทีช่ ือ่วา่ ภกิษุไมเ่ป็นไข ้คอื ภกิษุทีส่ามารถจะหลกีออกไปจากที ่

พักแรมนัน้ได ้

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ค าวา่ “มือ้เดยีว” ทา่นอธบิายไวว้า่ “เอโกต ิเอกทวิสโิก มือ้เดยีว คอืเพยีงวันเดยีว (กงฺขา.อ. ๒๕๓) 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๓๖๗ } 



๓๖๘ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๔.โภชนวรรค ๑.อาวสถปิณฑสกิขาบท บทภาชนยี ์

ทีช่ ือ่วา่ เป็นไข ้คอื ภกิษุทีไ่มส่ามารถจะหลกีออกไปจากทีพั่กแรมนัน้ได ้

  ทีช่ ือ่วา่ ภตัตาหารในทีพ่กัแรม ไดแ้ก ่โภชนะ ๕ อยา่ง อยา่งใดอยา่งหนึง่ 

ทีเ่ขาจัดไวท้ีศ่าลา ทีม่ณฑป ทีโ่คนไม ้หรอืทีก่ลางแจง้ อยา่งเพยีงพอ มไิดเ้จาะจง 

ผูใ้ด 

  ภกิษุไมเ่ป็นไขพ้งึฉันไดม้ือ้เดยีว หากรับประเคนเกนิกวา่นัน้ดว้ยคดิวา่ จะฉัน 

ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ฉัน ตอ้งอาบัตปิาจติตยีท์กุ ๆ ค ากลนื 

บทภาชนยี ์

ตกิปาจติตยี ์

[๒๐๗] ไมเ่ป็นไข ้ภกิษุส าคัญวา่ไมเ่ป็นไข ้ฉันภัตตาหารในทีพั่กแรมเกนิกวา่ 

นัน้ ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  ไมเ่ป็นไข ้ภกิษุไมแ่น่ใจ ฉันภัตตาหารในทีพั่กแรมเกนิกวา่นัน้ ตอ้งอาบัต ิ

ปาจติตยี ์

  ไมเ่ป็นไข ้ภกิษุส าคัญวา่เป็นไข ้ฉันภัตตาหารในทีพั่กแรมเกนิกวา่นัน้ ตอ้ง 

อาบัตปิาจติตยี ์

ทกุทกุกฏ 

เป็นไข ้ภกิษุส าคัญวา่ไมเ่ป็นไข ้ฉันภัตตาหารในทีพั่กแรมเกนิกวา่นัน้ ตอ้ง 

อาบัตทิกุกฏ 

  เป็นไข ้ภกิษุไมแ่น่ใจ ฉันภัตตาหารในทีพั่กแรมเกนิกวา่นัน้ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  เป็นไข ้ภกิษุส าคัญวา่เป็นไข ้ฉันภัตตาหารในทีพั่กแรมเกนิกวา่นัน้ ไมต่อ้ง 

อาบัต ิ

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๓๖๘ } 



๓๖๙ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๔.โภชนวรรค ๑.อาวสถปิณฑสกิขาบท อนาปัตตวิาร 

อนาปตัตวิาร 

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

  [๒๐๘] ๑. ภกิษุเป็นไข ้

    ๒. ภกิษุไมเ่ป็นไขฉั้นมือ้เดยีว 

   ๓. ภกิษุเดนิทางไปหรอืมาแลว้แวะฉัน 

   ๔. ภกิษุทีเ่จา้ของทานนมินตใ์หฉั้น 

   ๕. ภกิษุฉันภัตตาหารทีเ่ขาจัดไวจ้ าเพาะ 

   ๖. ภกิษุฉันภัตตาหารทีเ่ขาไมไ่ดจั้ดไวอ้ยา่งเพยีงพอ 

   ๗. ภกิษุฉันภัตตาหารทกุชนดิยกเวน้โภชนะ ๕ 

   ๘. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๙. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

อาวสถปิณฑสกิขาบทที ่๑ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๓๖๙ } 



๓๗๐ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๔.โภชนวรรค ๒.คณโภชนสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

๔. โภชนวรรค 

๒. คณโภชนสกิขาบท 

วา่ดว้ยการฉนัคณโภชนะ 

เร ือ่งพระเทวทตั 

[๒๐๙] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเวฬวุนั สถานที ่

ใหเ้หยือ่กระแต เขตกรงุราชคฤห ์ครัง้นัน้ พระเทวทัตพรอ้มกับบรษัิทเสือ่มลาภ 

สกัการะ จงึพากันออกปากขอภัตตาหารในตระกลูทัง้หลายมาฉัน 

  พวกชาวบา้นพากันต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนพวกพระสมณะเชือ้ 

สายศากยบตุรจงึเทีย่วออกปากขอภัตตาหารในตระกลูทัง้หลายมาฉันเลา่ ภัตตาหาร 

ทีด่ใีครจะไมพ่อใจ ภัตตาหารอรอ่ยใครจะไมช่อบเลา่” 

  พวกภกิษุไดย้นิพวกชาวบา้นต าหน ิประณาม โพนทะนา บรรดาภกิษุผู ้

มักนอ้ย ฯลฯ พากันต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนพระเทวทัตพรอ้มกับ 

บรษัิทจงึเทีย่วออกปากขอภัตตาหารในตระกลูทัง้หลายมาฉันเลา่” ครัน้ภกิษุเหลา่นัน้ 

ต าหนพิระเทวทัตโดยประการตา่ง ๆ แลว้จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคให ้

ทรงทราบ 

ทรงประชุมสงฆบ์ญัญตัสิกิขาบท 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุทรง 

สอบถามพระเทวทัตวา่ “เทวทัต ทราบวา่ เธอพรอ้มกับบรษัิทเทีย่วออกปากขอ 

ภัตตาหารในตระกลูทัง้หลายมาฉัน จรงิหรอื” พระเทวทัตทลูรับวา่ “จรงิ พระพทุธ 

เจา้ขา้” พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ทรงต าหนวิา่ “โมฆบรุษุ ไฉนเธอพรอ้มกับบรษัิท 

จงึเทีย่วออกปากขอภัตตาหารในตระกลูทัง้หลายมาฉันเลา่ โมฆบรุุษ การกระท า 

อยา่งนี ้มไิดท้ าคนทีย่ังไมเ่ลือ่มใสใหเ้ลือ่มใส หรอืท าคนทีเ่ลือ่มใสอยูแ่ลว้ใหเ้ลือ่มใส 

ยิง่ขึน้ไดเ้ลย ฯลฯ” แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๓๗๐ } 



๓๗๑ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๔.โภชนวรรค ๒.คณโภชนสกิขาบท พระอนุบัญญัต ิ

พระบญัญตั ิ

  ภกิษุตอ้งอาบตัปิาจติตยี ์เพราะฉนัคณโภชนะ๑ 

  สกิขาบทนีพ้ระผูม้พีระภาคทรงบัญญัตไิวแ้กภ่กิษุทัง้หลายอยา่งนี้ 

เร ือ่งพระเทวทตั จบ 

เร ือ่งภกิษุเป็นไข ้

[๒๑๐] สมัยนัน้ พวกชาวบา้นนมินตพ์วกภกิษุเป็นไขฉั้นภัตตาหาร ภกิษุ 

เหลา่นัน้มคีวามย าเกรงอยูว่า่ “พระผูม้พีระภาคทรงหา้มการฉันคณโภชนะ” จงึไมรั่บ 

นมินต ์ภกิษุทัง้หลายน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

ทรงอนญุาตใหฉ้นัคณโภชนะไดใ้นสมยัทีเ่ป็นไข ้

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคทรงแสดงธรรมกีถาเพราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุรับสัง่ 

กับภกิษุทัง้หลายวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เราอนุญาตใหภ้กิษุเป็นไขฉั้นคณโภชนะได”้ 

แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

พระอนบุญัญตั ิ

ภกิษุ ตอ้งอาบตัปิาจติตยี ์เพราะฉนัคณโภชนะนอกสมยั สมยัในขอ้น ัน้ 

คอื สมยัทีเ่ป็นไข ้นีเ้ป็นสมยัในขอ้น ัน้ 

  สกิขาบทนีพ้ระผูม้พีระภาคทรงบัญญัตไิวแ้กภ่กิษุทัง้หลายอยา่งนี้ 

                                           เร ือ่งภกิษุเป็นไข ้จบ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ 
การฉนัคณโภชนะ มไีด ้๒ กรณี (๑) ทายกนมินตไ์ปฉัน (๒) ภกิษุออกปากขอภัตตาหารมาฉัน (ว.ิป.๘/ 

   ๓๒๒/๒๖๑) คอืทายกนมินตภ์กิษุตัง้แต ่๔ รูปขึน้ไปพรอ้มกันไปฉันโดยออกชือ่อาหาร ภกิษุไปพรอ้มกัน 

   รับประเคนพรอ้มกัน ฉันพรอ้มกัน แตถ่อืการรับประเคนพรอ้มกันเป็นประมาณ ถา้รับประเคนแยกกัน 

   ไมต่อ้งอาบัต ินีจั้ดเป็นคณโภชนะโดยทายกนมินต ์และอกีกรณีหนึง่ ภกิษุตัง้แต ่๔ รปูขึน้ไป ยนืหรอืน่ัง 

   อยูด่ว้ยกันเห็นอบุาสกแลว้ออกปากขอวา่ ทา่นจงถวายภัตตาหารแกอ่าตมาทัง้ ๔ รปู หรอืเห็นตา่งคราว 

   กัน แลว้ต่างออกปากขอรว่มกัน หรอืตา่งคราวกันวา่ ทา่นจงถวายภัตตาหารแกอ่าตมา ทา่นจงถวาย 

   ภัตตาหารแกอ่าตมา แลว้จะไปพรอ้มกัน หรอืไปแยกกัน จะรับประเคนภัตตาหารแลว้ฉันพรอ้มกัน หรอื 

   แยกกันฉันก็ตาม ตอ้งอาบัตเิพราะถอืการรับประเคนพรอ้มกันเป็นประมาณ นีจั้ดเป็นคณโภชนะโดยการ 

   ออกปากขอ (ว.ิอ.๒/๒๑๗-๘/๓๔๖-๗) 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๓๗๑ } 



๓๗๒ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๔.โภชนวรรค ๒.คณโภชนสกิขาบท พระอนุบัญญัต ิ

ทรงอนญุาตใหฉ้นัคณโภชนะไดใ้นสมยัทีถ่วายจวีร 

[๒๑๑] สมัยนัน้ พวกชาวบา้นตระเตรยีมภัตตาหารพรอ้มจวีรในสมัยทีจ่ะ 

ถวายจวีร แลว้นมินตภ์กิษุทัง้หลายดว้ยตัง้ใจวา่ “พวกเรานมินตภ์กิษุทัง้หลายฉัน 

แลว้จะใหค้รองจวีร” 

  ภกิษุทัง้หลายมคีวามย าเกรงอยูว่า่ “พระผูม้พีระภาคทรงหา้มการฉันคณโภชนะ” 

ไมรั่บนมินต ์จงึไดจ้วีรเพยีงเล็กนอ้ย ภกิษุทัง้หลายน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระ 

ภาคใหท้รงทราบ 

  ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคทรงแสดงธรรมกีถาเพราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุรับสัง่ 

กับภกิษุทัง้หลายวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เราอนุญาตใหฉั้นคณโภชนะไดใ้นสมัยทีถ่วาย 

จวีร” แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

พระอนบุญัญตั ิ

ภกิษุตอ้งอาบตัปิาจติตยี ์เพราะฉนัคณโภชนะนอกสมยั สมยัในขอ้น ัน้ คอื 

สมยัทีเ่ป็นไข ้สมยัทีถ่วายจวีร นีเ้ป็นสมยัในขอ้น ัน้ 

  สกิขาบทนีพ้ระผูม้พีระภาคทรงบัญญัตไิวแ้กภ่กิษุทัง้หลายอยา่งนี้ 

เร ือ่งทรงอนญุาตใหฉ้นัคณโภชนะไดใ้นสมยัทีท่ าจวีร 

[๒๑๒] สมัยนัน้ พวกชาวบา้นนมินตพ์วกภกิษุผูท้ าจวีรฉันภัตตาหาร ภกิษุ 

ทัง้หลายมคีวามย าเกรงอยูว่า่ “พระผูม้พีระภาคทรงหา้มการฉันคณโภชนะ” จงึไม ่

รับนมินต ์ภกิษุทัง้หลายน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

  ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคทรงแสดงธรรมกีถาเพราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุรับสัง่ 

กับภกิษุทัง้หลายวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เราอนุญาตใหฉั้นคณโภชนะไดใ้นสมัยทีท่ า 

จวีร” แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๓๗๒ } 



๓๗๓ 

 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๔.โภชนวรรค ๒.คณโภชนสกิขาบท พระอนุบัญญัต ิ

พระอนบุญัญตั ิ

ภกิษุตอ้งอาบตัปิาจติตยี ์เพราะฉนัคณโภชนะนอกสมยั สมยัในขอ้น ัน้ 

คอื สมยัทีเ่ป็นไข ้สมยัทีถ่วายจวีร สมยัทีท่ าจวีร นีเ้ป็นสมยัในขอ้น ัน้ 

  สกิขาบทนีพ้ระผูม้พีระภาคทรงบัญญัตไิวแ้กภ่กิษุทัง้หลายอยา่งนี้ 

ทรงอนญุาตใหฉ้นัคณโภชนะไดใ้นสมยัทีเ่ดนิทางไกล 

[๒๑๓] สมัยนัน้ ภกิษุทัง้หลายเดนิทางไกลไปกับพวกชาวบา้น ครัง้นัน้ 

ภกิษุเหลา่นัน้ไดก้ลา่วกับพวกชาวบา้นเหลา่นัน้ดังนี้วา่ “ทา่นทัง้หลาย พวกทา่น 

โปรดรอสกัครู ่พวกอาตมาจะไปบณิฑบาต” 

  พวกชาวบา้นไดก้ลา่วกับภกิษุเหลา่นัน้อยา่งนี้วา่ “พระคณุเจา้ทัง้หลาย นมินต ์

พวกทา่นฉันทีน่ีแ่หละ” 

  ภกิษุทัง้หลายมคีวามย าเกรงอยูว่า่ “พระผูม้พีระภาคทรงหา้มการฉันคณโภชนะ” 

จงึไมรั่บแลว้ไดน้ าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

  ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคทรงแสดงธรรมกีถาเพราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุรับสัง่ 

กับภกิษุทัง้หลายวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เราอนุญาตใหฉั้นคณโภชนะไดใ้นสมัยทีเ่ดนิทาง 

ไกล” แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

พระอนบุญัญตั ิ

ภกิษุตอ้งอาบตัปิาจติตยี ์เพราะฉนัคณโภชนะนอกสมยั สมยัในขอ้น ัน้ 

คอื สมยัทีเ่ป็นไข ้สมยัทีถ่วายจวีร สมยัทีท่ าจวีร สมยัทีเ่ดนิทางไกล นีเ้ป็น 

สมยัในขอ้น ัน้ 

  สกิขาบทนีพ้ระผูม้พีระภาคทรงบัญญัตไิวแ้กภ่กิษุทัง้หลายอยา่งนี้ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๓๗๓ } 



๓๗๔ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๔.โภชนวรรค ๒.คณโภชนสกิขาบท พระอนุบัญญัต ิ

เร ือ่งทรงอนญุาตใหฉ้นัคณโภชนะไดใ้นสมยัทีโ่ดยสารเรอื 

[๒๑๔] สมัยนัน้ ภกิษุทัง้หลายโดยสารเรอืไปกับพวกชาวบา้นครัง้นัน้ภกิษุ 

เหลา่นัน้ไดก้ลา่วกับพวกชาวบา้นเหลา่นัน้อยา่งนี้วา่ “ทา่นทัง้หลาย พวกทา่นโปรด 

น าเรอืเขา้เทยีบทีฝ่ั่งสกัครู ่พวกอาตมาจะไปบณิฑบาต” 

  พวกชาวบา้นเหลา่นัน้จงึกลา่วอยา่งนีว้า่ “พระคณุเจา้ทัง้หลาย นมินตพ์วก 

ทา่นฉันทีน่ีแ่หละ” 

  ภกิษุทัง้หลายมคีวามย าเกรงอยูว่า่ “พระผูม้พีระภาคทรงหา้มการฉันคณ โภชนะ” 

จงึไมรั่บ แลว้ไดน้ าเรือ่งนี้ไปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

  ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคทรงแสดงธรรมกีถาเพราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุรับสัง่ 

กับภกิษุทัง้หลายวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เราอนุญาตใหฉั้นคณโภชนะไดใ้นสมัยทีโ่ดยสาร 

เรอื” แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

พระอนบุญัญตั ิ

ภกิษุตอ้งอาบตัปิาจติตยี ์เพราะฉนัคณโภชนะนอกสมยั สมยัในขอ้น ัน้ 

คอื สมยัทีเ่ป็นไข ้สมยัทีถ่วายจวีร สมยัทีท่ าจวีร สมยัทีเ่ดนิทางไกล สมยัทีโ่ดย 

สารเรอื นีเ้ป็นสมยัในขอ้น ัน้ 

  สกิขาบทนีพ้ระผูม้พีระภาคทรงบัญญัตไิวแ้กภ่กิษุทัง้หลายอยา่งนี้ 

เร ือ่งทรงอนญุาตใหฉ้นัคณโภชนะไดใ้นมหาสมยั 

[๒๑๕] สมัยนัน้ ภกิษุทัง้หลายในถิน่ตา่ง ๆ ออกพรรษาแลว้ ไดเ้ดนิทางมา 

เฝ้าพระผูม้พีระภาคทีก่รงุราชคฤห ์พวกชาวบา้นเห็นภกิษุทัง้หลายผูม้าจากตา่งถิน่ 

จงึนมินตฉั์นภัตตาหาร 

  ภกิษุทัง้หลายมคีวามย าเกรงอยูว่า่ “พระผูม้พีระภาคทรงหา้มการฉันคณโภชนะ” 

จงึไมรั่บนมินต ์แลว้ไดน้ าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๓๗๔ } 



๓๗๕ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๔.โภชนวรรค ๒.คณโภชนสกิขาบท พระอนุบัญญัต ิ

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคทรงแสดงธรรมกีถาเพราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุรับสัง่ 

กับภกิษุทัง้หลายวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เราอนุญาตใหฉั้นคณโภชนะไดใ้นมหาสมัย” 

แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

พระอนบุญัญตั ิ

ภกิษุตอ้งอาบตัปิาจติตยี ์เพราะฉนัคณโภชนะนอกสมยั สมยัในขอ้น ัน้ คอื 

สมยัทีเ่ป็นไข ้สมยัทีถ่วายจวีร สมยัทีท่ าจวีร สมยัทีเ่ดนิทางไกล สมยัทีโ่ดย 

สารเรอื มหาสมยั นีเ้ป็นสมยัในขอ้น ัน้ 

  สกิขาบทนีพ้ระผูม้พีระภาคทรงบัญญัตไิวแ้กภ่กิษุทัง้หลายอยา่งนี้ 

ทรงอนญุาตใหฉ้นัคณโภชนะไดใ้นสมยัทีเ่ป็นภตัตาหารของสมณะ 

[๒๑๖] สมัยนัน้ พระญาตริว่มสายโลหติของพระเจา้พมิพสิารจอมทัพมคธ 

รัฐทรงผนวชในส านักของอาชวีกทัง้หลาย ครัง้นัน้ อาชวีกนัน้ไดเ้ขา้ไปเฝ้าพระเจา้ 

พมิพสิารถงึพระราชส านัก ครัน้ถงึแลว้ไดถ้วายพระพรพระเจา้พมิพสิารจอมทัพมคธ 

รัฐดังนีว้า่ “มหาบพติร อาตมาปรารถนาจะจัดภัตตาหารถวายนักบวชผูเ้ป็นเจา้ลัทธ ิ

ทัง้หมด” 

  พระเจา้พมิพสิารจอมทัพมคธตรัสวา่ “พระคณุเจา้ ถา้ทา่นนมินตภ์กิษุสงฆม์ ี

พระพทุธเจา้เป็นประมขุใหม้าฉันกอ่น โยมจงึจะจัดถวาย” 

  ครัง้นัน้ อาชวีกนัน้สง่ทตูไปหาภกิษุทัง้หลายใหอ้าราธนาวา่ “ขอนมินตภ์กิษุ 

ทัง้หลายรับภัตตาหารของขา้พเจา้เพือ่ฉันในวนัพรุ่งนี้” 

  ภกิษุทัง้หลายมคีวามย าเกรงอยูว่า่ “พระผูม้พีระภาคทรงหา้มการฉันคณโภชนะ” 

จงึไมรั่บนมินต ์

  ครัง้นัน้ อาชวีกนัน้จงึเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ครัน้ถงึแลว้ได ้

สนทนาปราศรัยกับพระผูม้พีระภาคพอเป็นทีบ่รรเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกัน แลว้ได ้

ยนือยู ่ณ ทีส่มควร อาชวีกผูย้นือยู ่ณ ทีส่มควรนัน้ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาค 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๓๗๕ } 



๓๗๖ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๔.โภชนวรรค ๒.คณโภชนสกิขาบท สกิขาบทวภัิงค ์

ดังนีว้า่ “ทา่นพระโคดมก็เป็นบรรพชติ ขา้พเจา้ก็เป็นบรรพชติ บรรพชติควรจะรับ 

ภัตตาหารของบรรพชติ ขอทา่นพระโคดมพรอ้มกับภกิษุสงฆโ์ปรดรับภัตตาหารของ 

ขา้พเจา้เพือ่ฉันในวนัพรุง่นีเ้ถดิ” 

  พระผูม้พีระภาคทรงรับนมินตโ์ดยดษุณีภาพ ครัน้อาชวีกทราบวา่พระผูม้ ี

พระภาคทรงรับนมินตแ์ลว้ จงึถวายอภวิาทแลว้จากไป 

  ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคทรงแสดงธรรมกีถาเพราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุรับสัง่ 

กับภกิษุทัง้หลายวา่ “ภกิษุทัง้หลายเราอนุญาตใหฉั้นคณโภชนะไดใ้นสมัยทีเ่ป็น 

ภัตตาหารของสมณะ” แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดงันี ้

พระอนบุญัญตั ิ

[๒๑๗] ภกิษุตอ้งอาบตัปิาจติตยี ์เพราะฉนัคณโภชนะนอกสมยั สมยัใน 

ขอ้น ัน้ คอื สมยัทีเ่ป็นไข ้สมยัทีถ่วายจวีร สมยัทีท่ าจวีร สมยัทีเ่ดนิทางไกล 

สมยัทีโ่ดยสารเรอื มหาสมยั สมยัทีเ่ป็นภตัตาหารของสมณะ นีเ้ป็นสมยัใน 

ขอ้น ัน้ 

สกิขาบทวภิงัค ์

[๒๑๘] ทีช่ ือ่วา่ ฉนัคณโภชนะ คอื ภกิษุ ๔ รปูทีเ่ขานมินตด์ว้ยโภชนะ ๕ 

อยา่ง อยา่งใดอยา่งหนึง่ แลว้ไปฉัน นีช้ ือ่วา่ฉันคณโภชนะ๑ 

  ค าวา่ นอกสมยั คอื ยกเวน้สมัย 

  ทีช่ ือ่วา่ สมยัทีเ่ป็นไข ้คอื ทีส่ดุแมก้ระท่ังเทา้แตก ภกิษุคดิวา่ เป็นสมัยที ่

เป็นไข ้พงึฉันได ้

  ทีช่ ือ่วา่ สมยัทีถ่วายจวีร คอื เมือ่ยังไมไ่ดก้รานกฐนิ ก าหนดเอาเดอืนสดุทา้ย 

แหง่ฤดฝูน เมือ่กรานกฐนิแลว้มกี าหนดเวลา ๕ เดอืน ภกิษุคดิวา่ เป็นสมัยทีถ่วาย 

จวีร พงึฉันได ้

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ 
คณโภชน  ฉนัคณโภชนะ คอื คณสฺส โภชเน ฉันโภชนะ(อาหาร)ของคณะ (ว.ิอ. ๒/๒๑๗-๒๑๘/๓๔๖), 

   คเณน ลทฺธตฺตา คณสฺส สนฺตเก โภชเน ฉันโภชนะทีเ่ป็นของคณะซึง่คณะไดม้า (กงฺขา.ฏกีา ๔๐๒) 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๓๗๖ } 



๓๗๗ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๔.โภชนวรรค ๒.คณโภชนสกิขาบท บทภาชนยี ์

ทีช่ ือ่วา่ สมยัทีท่ าจวีร คอื เมือ่ภกิษุก าลังท าจวีร ภกิษุคดิวา่ เป็นสมัยทีท่ า 

จวีร พงึฉันได ้

  ทีช่ ือ่วา่ สมยัทีเ่ดนิทางไกล คอื ภกิษุคดิวา่ เราจะเดนิทางครึง่โยชน ์พงึฉัน 

ได ้เมือ่ภกิษุนัน้ไป พงึฉันได ้กลับมาถงึแลว้ พงึฉันได ้

  ทีช่ ือ่วา่ สมยัทีโ่ดยสารเรอื คอื ภกิษุคดิวา่ เราจะโดยสารเรอื พงึฉันได ้

เมือ่ภกิษุนัน้โดยสารไป พงึฉันได ้ขากลับ พงึฉันได ้

  ทีช่ ือ่วา่ มหาสมยั คอื คราวมภีกิษุ ๒-๓ รปูเทีย่วบณิฑบาตพอเลีย้งกัน เมือ่ 

มภีกิษุรปูที ่๔ มารวมดว้ย ไมพ่อเลีย้งกัน ภกิษุคดิวา่ เป็นมหาสมัย พงึฉันได ้

  ทีช่ ือ่วา่ สมยัทีเ่ป็นภตัตาหารของสมณะ คอื ในคราวมปีรพิาชกจัดภัตตาหาร 

ถวาย ภกิษุคดิวา่ เป็นสมัยทีเ่ป็นภัตตาหารของสมณะ พงึฉันได ้

  ภกิษุรับดว้ยคดิวา่ “จะฉัน” นอกสมัย ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ฉัน ตอ้งอาบัต ิ

ปาจติตยีท์กุ ๆ ค ากลนื 

บทภาชนยี ์

ตกิปาจติตยี ์

[๒๑๙] คณโภชนะ ภกิษุส าคัญวา่คณโภชนะ ฉันนอกสมัย ตอ้งอาบัต ิ

ปาจติตยี ์

  คณโภชนะ ภกิษุไมแ่น่ใจ ฉันนอกสมัย ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  คณโภชนะ ภกิษุส าคัญวา่ไมใ่ชค่ณโภชนะ ฉันนอกสมัย ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

ทกุทกุกฏ 

ไมใ่ชค่ณโภชนะ ภกิษุส าคัญวา่คณโภชนะ ฉันนอกสมัย ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ไมใ่ชค่ณโภชนะ ภกิษุไมแ่น่ใจ ฉันนอกสมัย ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ไมใ่ชค่ณโภชนะ ภกิษุส าคัญวา่ไมใ่ชค่ณโภชนะ ฉันนอกสมัย ไมต่อ้ง 

อาบัต ิ

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๓๗๗ } 



๓๗๘ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๔.โภชนวรรค ๒.คณโภชนสกิขาบท อนาปัตตวิาร 

อนาปตัตวิาร 

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื  

  [๒๒๐] ๑. ภกิษุฉันในสมัย 

   ๒. ภกิษุ ๒-๓ รปูฉันรว่มกัน 

   ๓. ภกิษุหลายรปูเทีย่วบณิฑบาตแลว้ประชมุฉันรว่มกัน 

   ๔. ภกิษุฉันภัตตาหารทีเ่ขาถวายเป็นนติย ์

   ๕. ภกิษุฉันภัตตาหารทีเ่ขาถวายตามสลาก 

   ๖. ภกิษุฉันภัตตาหารทีเ่ขาถวายในปักษ์ 

   ๗. ภกิษุฉันภัตตาหารทีเ่ขาถวายในวนัอโุบสถ 

   ๘. ภกิษุฉันภัตตาหารทีเ่ขาถวายในวนัปาฏบิท๑ 

   ๙. ภกิษุฉันภัตตาหารทกุชนดิ ยกเวน้โภชนะ ๕ 

   ๑๐. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๑๑. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

คณโภชนสกิขาบทที ่๒ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 วนัปาฏบิท คอืวันแรม ๑ ค ่า ทายกคดิวา่วันอโุบสถมผีูศ้รัทธาเลือ่มใสถวายภัตตาหารกันมาก สว่นวันแรม 

   ๑ ค ่า ภกิษุทัง้หลายล าบากเรือ่งภัตตาหาร ทานทีถ่วายในวันปาฏบิท เป็นการถวายภกิษาหารทีห่าไดย้าก 

   อกีประการหนึง่ ภกิษุสงฆล์งปาตโิมกขแ์ลว้วันรุง่ขึน้จงึมศีลีบรสิทุธิ ์การถวายทานแกท่า่นยอ่มมผีลานสิงส ์

   มาก การถวายทานในวันปาฏบิท คอืถวายถัดจากวันขึน้ ๑๕ ค ่า ไปหนึง่วัน (ว.ิอ.๓/๓๗๗-๓๗๘) 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๓๗๘ } 



๓๗๙ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๔.โภชนวรรค ๓.ปรัมปรโภชนสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

๔. โภชนวรรค 

๓. ปรมัปรโภชนสกิขาบท 

วา่ดว้ยการฉนัปรมัปรโภชนะ 

เร ือ่งชายกรรมกรผูย้ากจน 

[๒๒๑] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ กฏูาคารศาลา ป่า 

มหาวนั เขตกรงุเวสาล ีครัง้นัน้ พวกชาวบา้นจัดล าดับวาระถวายภัตตาหารอยา่ง 

ประณีตไวใ้น กรงุเวสาล ีครัง้นัน้ ชายกรรมกรยากจนคนหนึง่ไดม้คีวามคดิดังนีว้า่ 

ทานนีไ้มใ่ชเ่ป็นของต า่ตอ้ย๑ เพราะพวกชาวบา้นเหลา่นีไ้ดช้ว่ยกันจัดภัตตาหารโดย 

เคารพ เอาเถดิ แมต้ัวเราก็พงึจัดภตัตาหารบา้ง 

  ครัง้นัน้ ชายกรรมกรผูย้ากจนคนนัน้ไดเ้ขา้ไปหานายจา้งชือ่กริปตกิะถงึทีอ่ยู ่

ครัน้ถงึแลว้ไดก้ลา่วกับนายกริปตกิะดังนีว้า่ “นายทา่น กระผมตอ้งการจัดภัตตาหาร 

ถวายภกิษุสงฆซ์ ึง่มพีระพทุธเจา้เป็นประมขุ ทา่นกรณุาใหค้า่จา้งแกก่ระผมดว้ย” 

  นายกริปตกิะมศีรัทธาเลือ่มใสอยูแ่ลว้จงึไดใ้หค้า่จา้งแกเ่ขามากกวา่ปกต ิ

  ครัง้นัน้ ชายกรรมกรผูย้ากจนคนนัน้ไดเ้ขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ 

ครัน้ถงึแลว้ไดถ้วายอภวิาทพระผูม้พีระภาค แลว้น่ัง ณ ทีส่มควร ชายกรรมกรผู ้

ยากจนคนนัน้ผูน่ั้ง ณ ทีส่มควรแลว้ไดก้ราบอาราธนาพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขอ 

พระผูม้พีระภาคพรอ้มกับภกิษุสงฆโ์ปรดรับภัตตาหารของขา้พระพทุธเจา้เพือ่ฉันใน 

วนัพรุง่นีเ้ถดิ พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “อบุาสก ภกิษุสงฆม์จี านวนมาก ทา่นจงทราบ” 

  ชายกรรมกรผูย้ากจนกราบทลูวา่ “พระองคผ์ูเ้จรญิ ถงึภกิษุสงฆม์จี านวนมาก 

ก็ไมเ่ป็นไร ขา้พระพทุธเจา้จัดเตรยีมผลพทุราไวม้ากมาย น ้าพทุรามเีพยีงพอ” 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 อกีนัยหนึง่ ศาสนานีห้รอืการถวายทานพระสงฆซ์ ึง่มพีระพทุธเจา้เป็นประมขุนี ้มใิชเ่รือ่งต ่าตอ้ย คอืมใิช ่

   เรือ่งเล็กนอ้ยเลวทราม (ว.ิอ. ๒/๒๒๑/๓๕๒) 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๓๗๙ } 



๓๘๐ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๔.โภชนวรรค ๓.ปรัมปรโภชนสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

พระผูม้พีระภาคทรงรับนมินตโ์ดยดษุณีภาพ 

  ครัน้ชายกรรมกรผูย้ากจนทราบวา่พระผูม้พีระภาคทรงรับนมินตแ์ลว้จงึลกุขึน้ 

จากอาสนะ ถวายอภวิาทพระผูม้พีระภาค ท าประทักษิณแลว้จากไป 

  ภกิษุทัง้หลายไดท้ราบขา่ววา่ ชายกรรมกรผูย้ากจนนมินตภ์กิษุสงฆม์พีระ 

พทุธเจา้เป็นประมขุเพือ่ฉันภัตตาหารในวนัพรุง่นี้ น ้าพทุรามเีพยีงพอ ภกิษุเหลา่นัน้ 

ไดเ้ทีย่วบณิฑบาตแลว้ฉันแตเ่ชา้ตรูท่เีดยีว 

  พวกชาวบา้นไดท้ราบขา่ววา่ ชายกรรมกรผูย้ากจนนมินตภ์กิษุสงฆม์พีระ 

พทุธเจา้เป็นประมขุ พวกชาวบา้นเหลา่นัน้จงึไดน้ าขาทนยีโภชนยีาหารจ านวนมาก 

ไปใหช้ายกรรมกรผูย้ากจน 

  ครัง้นัน้แล ตลอดราตรนัีน้ ชายกรรมกรผูย้ากจนไดจั้ดเตรยีมขาทนยี 

โภชนยีาหารอยา่งประณีต ใหค้นไปกราบทลูภัตตกาลวา่ “ไดเ้วลาแลว้ พระพทุธ 

เจา้ขา้ ภัตตาหารเสร็จแลว้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  ครัน้เวลาเชา้ พระผูม้พีระภาคทรงครองอันตรวาสก ถอืบาตรและจวีรเสด็จไป 

ถงึทีอ่ยูข่องชายกรรมกรผูย้ากจน ครัน้ถงึแลว้ไดป้ระทับน่ังบนอาสนะทีเ่ขาจัดถวาย 

พรอ้มภกิษุสงฆ ์ทนัีน้ ชายกรรมกรผูย้ากจนถวายภัตตาหารภกิษุทัง้หลายทีห่อฉัน 

ภกิษุทัง้หลายไดก้ลา่วอยา่งนีว้า่ “อบุาสก จงถวายแตน่อ้ยเถดิ อบุาสก จงถวาย 

แตน่อ้ยเถดิ” 

  ชายกรรมกรผูย้ากจนกลา่ววา่ “พระคณุเจา้ทัง้หลาย พวกพระคณุเจา้อยา่ 

เขา้ใจวา่ผูน้ีเ้ป็นกรรมกรยากจน แลว้รับแตน่อ้ย ๆ เลย กระผมไดจั้ดเตรยีมขาทนยี 

โภชนยีาหารไวอ้ยา่งเพยีงพอ พระคณุเจา้ทัง้หลายโปรดรับใหพ้อแกค่วาม 

ตอ้งการเถดิ” 

  ภกิษุทัง้หลายกลา่ววา่ “พวกอาตมาขอรับแตน่อ้ย ไมใ่ชเ่พราะเหตนัุน้ แต ่

พวกอาตมาไดเ้ทีย่วบณิฑบาตฉันมาแตเ่ชา้แลว้ตา่งหาก ดังนัน้ พวกอาตมาจงึขอ 

รับแตน่อ้ยๆ” 

  ล าดับนัน้ ชายกรรมกรผูย้ากจนจงึต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉน 

พระคณุเจา้ทัง้หลายทีเ่รานมินตไ์วแ้ลว้ จงึไดไ้ปฉันในทีอ่กีแหง่หนึง่เลา่ เราไม่ 

สามารถจะถวายใหพ้อแกค่วามตอ้งการหรอื” 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๓๘๐ } 



๓๘๑ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๔.โภชนวรรค ๓.ปรัมปรโภชนสกิขาบท พระบัญญัต ิ

ภกิษุทัง้หลายไดย้นิชายกรรมกรผูย้ากจนต าหน ิประณาม โพนทะนา บรรดา 

ภกิษุผูม้ักนอ้ย ฯลฯ จงึพากันต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนภกิษุทัง้หลาย 

รับนมินตไ์วท้ีห่นึง่แลว้จงึไปฉันในทีอ่กีแหง่หนึง่เลา่” ครัน้ภกิษุทัง้หลายต าหนภิกิษุ 

เหลา่นัน้โดยประการตา่ง ๆ แลว้จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

ทรงประชุมสงฆบ์ญัญตัสิกิขาบท  

ดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุทรง 

สอบถามภกิษุเหลา่นัน้วา่ “ภกิษุทัง้หลาย ทราบวา่ ภกิษุทัง้หลายรับนมินตไ์วท้ีห่นึง่ 

แลว้ไปฉันอกีในทีอ่กีแหง่หนึง่ จรงิหรอื” ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับวา่ “จรงิ พระพทุธเจา้ขา้” 

พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ทรงต าหนวิา่ “ภกิษุทัง้หลาย ไฉนโมฆบรุษุเหลา่นัน้จงึรับ 

นมินตไ์วท้ีห่นึง่แลว้ไปฉันในทีอ่กีแหง่หนึง่เลา่ ภกิษุทัง้หลาย การกระท าอยา่งนี้ มไิด ้

ท าคนทีย่ังไมเ่ลือ่มใสใหเ้ลือ่มใส หรอืท าคนทีเ่ลือ่มใสอยูแ่ลว้ใหเ้ลือ่มใสยิง่ขึน้ไดเ้ลย ฯลฯ” 

แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

พระบญัญตั ิ

ภกิษุตอ้งอาบตัปิาจติตยี ์เพราะฉนัปรมัปรโภชนะ๑ 

  สกิขาบทนีพ้ระผูม้พีระภาคทรงบัญญัตไิวแ้กภ่กิษุทัง้หลายอยา่งนี้ 

เร ือ่งชายกรรมกรผูย้ากจน จบ 

เรือ่งภกิษุเป็นไข ้

[๒๒๒] สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่เป็นไข ้ภกิษุอกีรปูหนึง่น าบณิฑบาตไปถงึทีอ่ยู่ 

ครัน้ถงึแลว้ ไดก้ลา่วกับภกิษุรปูทีเ่ป็นไขนั้น้ดังนีว้า่ “นมินตท์า่นฉันเถดิ ขอรับ” 

  ภกิษุเป็นไขต้อบวา่ “ไมล่ะ่ขอรับ กระผมมภีัตตาหารทีห่วงัวา่จะได”้ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ฉนัปรมัปรโภชนะ คอืภกิษุรับนมินตฉั์นภัตตาหารของทายกรายหนึง่แลว้ ไปฉันภัตตาหารของทายกราย 

   อืน่กอ่นแลว้กลับมาฉันรายแรกภายหลัง โดยมไิดย้กนมินตร์ายแรกใหภ้กิษุรปูอืน่ (กงฺขา.อ. ๒๕๖) 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๓๘๑ } 



๓๘๒ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๔.โภชนวรรค ๓.ปรัมปรโภชนสกิขาบท พระอนุบัญญัต ิ

ทายกน าบณิฑบาตมาถวายภกิษุเป็นไขร้ปูนัน้ ในเวลาสาย ภกิษุเป็นไขร้ปู 

นัน้ฉันไมไ่ดต้ามทีค่ดิไว ้ภกิษุทัง้หลายไดน้ าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รง 

ทราบ 

ทรงอนญุาตใหฉ้นัปรมัปรโภชนะไดใ้นสมยัทีเ่ป็นไข ้

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคทรงแสดงธรรมกีถาเพราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุรับสัง่ 

กับภกิษุทัง้หลายวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เราอนุญาตใหภ้กิษุเป็นไขฉั้นปรัมปรโภชนะได”้ 

แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

พระอนบุญัญตั ิ

ภกิษุตอ้งอาบตัปิาจติตยี ์เพราะฉนัปรมัปรโภชนะนอกสมยั สมยัในขอ้ 

น ัน้ คอื สมยัทีเ่ป็นไข ้นีเ้ป็นสมยัในขอ้น ัน้ 

  สกิขาบทนีพ้ระผูม้พีระภาคทรงบัญญัตไิวแ้กภ่กิษุทัง้หลายอยา่งนี้ 

เร ือ่งภกิษุเป็นไข ้จบ 

ทรงอนญุาตใหฉ้นัปรมัปรโภชนะไดใ้นสมยัทีถ่วายจวีร 

[๒๒๓] สมัยนัน้ พวกชาวบา้นตระเตรยีมภัตตาหารพรอ้มจวีรในสมัยทีจ่ะ 

ถวายจวีร แลว้นมินตภ์กิษุทัง้หลายดว้ยตัง้ใจวา่ พวกเรานมินตภ์กิษุทัง้หลายฉันแลว้ 

จะใหค้รองจวีร 

  ภกิษุทัง้หลายมคีวามย าเกรงอยูว่า่ “พระผูม้พีระภาคทรงหา้มการฉัน 

ปรัมปรโภชนะ” ไมรั่บนมินต ์จงึไดจ้วีรเพยีงเล็กนอ้ย ภกิษุทัง้หลายน าเรือ่งนีไ้ป 

กราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

  ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคทรงแสดงธรรมกีถาเพราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุรับสัง่ 

กับภกิษุทัง้หลายวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เราอนุญาตใหฉั้นปรัมปรโภชนะไดใ้นสมัย 

ทีถ่วายจวีร” แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๓๘๒ } 



๓๘๓ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๔.โภชนวรรค ๓.ปรัมปรโภชนสกิขาบท พระอนุบัญญัต ิ

พระอนบุญัญตั ิ

ภกิษุตอ้งอาบตัปิาจติตยี ์เพราะฉนัปรมัปรโภชนะนอกสมยั สมยัในขอ้ 

น ัน้ คอื สมยัทีเ่ป็นไข ้สมยัทีถ่วายจวีร นีเ้ป็นสมยัในขอ้น ัน้ 

  สกิขาบทนีพ้ระผูม้พีระภาคทรงบัญญัตไิวแ้กภ่กิษุทัง้หลายอยา่งนี้ 

เร ือ่งทรงอนญุาตใหฉ้นัปรมัปรโภชนะไดใ้นสมยัทีท่ าจวีร 

[๒๒๔] สมัยนัน้ พวกชาวบา้นนมินตพ์วกภกิษุผูท้ าจวีรฉันภัตตาหาร ภกิษุ 

ทัง้หลายมคีวามย าเกรงอยูว่า่ “พระผูม้พีระภาคทรงหา้มการฉันปรัมปรโภชนะ” จงึ 

ไมรั่บนมินต ์ภกิษุทัง้หลายน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

  ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคทรงแสดงธรรมกีถาเพราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุรับสัง่ 

กับภกิษุทัง้หลายวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เราอนุญาตใหฉั้นปรัมปรโภชนะไดใ้นสมัยทีท่ า 

จวีร” แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

พระอนบุญัญตั ิ

[๒๒๕] ภกิษุตอ้งอาบตัปิาจติตยี ์เพราะฉนัปรมัปรโภชนะนอกสมยั สมยั 

ในขอ้น ัน้ คอื สมยัทีเ่ป็นไข ้สมยัทีถ่วายจวีร สมยัทีท่ าจวีร นีเ้ป็นสมยัในขอ้น ัน้ 

  สกิขาบทนีพ้ระผูม้พีระภาคทรงบัญญัตไิวแ้กภ่กิษุทัง้หลายอยา่งนี้ 

เร ือ่งวกิปัอาหารทีห่วงัวา่จะได ้

[๒๒๖] ครัง้นัน้ ในเวลาเชา้ พระผูม้พีระภาคทรงครองอันตรวาสกถอืบาตร 

และจวีร มทีา่นพระอานนทเ์ป็นปัจฉาสมณะเสด็จเขา้ไปตระกลูหนึง่ ครัน้ถงึแลว้ได ้

ประทับน่ังบนอาสนะทีเ่ขาจัดถวาย 

  ล าดับนัน้ พวกชาวบา้นไดถ้วายโภชนาหารแดพ่ระผูม้พีระภาคและทา่นพระ 

อานนท ์ทา่นพระอานนทม์คีวามย าเกรงอยูจ่งึไมรั่บประเคน 

  พระผูม้พีระภาครับสัง่วา่ “รับเถดิ อานนท”์ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๓๘๓ } 



๓๘๔ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๔.โภชนวรรค ๓.ปรัมปรโภชนสกิขาบท สกิขาบทวภัิงค ์

ทา่นพระอานนทก์ราบทลูวา่ “อยา่เลย พระพทุธเจา้ขา้ ขา้พระพทุธเจา้ม ี

ภัตตาหารทีห่วงัวา่จะได”้ 

  พระผูม้พีระภาครับสัง่วา่ “อานนท ์ถา้เชน่นัน้ เธอจงวกิัปไวแ้ลว้รับ”๑ 

  ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคทรงแสดงธรรมกีถาเพราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุแลว้ 

รับสัง่กับภกิษุทัง้หลายวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เราอนุญาตใหว้กิัปภัตตาหารทีห่วงัวา่จะ 

ไดแ้ลว้ฉันปรัมปรโภชนะ” แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายวกิัปภัตตาหารทีห่วงัวา่จะได ้

อยา่งนี ้

ค าวกิปัอาหาร 

กระผมถวายภตัตาหารทีก่ระผมหวงัวา่จะไดแ้กภ่กิษุชือ่นี้๒  

เร ือ่งวกิปัอาหารทีห่วงัวา่จะได ้จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

[๒๒๗] ทีช่ ือ่วา่ ปรมัปรโภชนะ คอื ภกิษุทีท่ายกนมินตด์ว้ยโภชนะ ๕ อยา่ง 

อยา่งใดอยา่งหนึง่ไว ้งดเวน้โภชนะนัน้ ไปฉันโภชนะ ๕ อยา่ง อยา่งใดอยา่งหนึง่ อืน่ 

จากทีต่นรับนมินตไ์ว ้อยา่งนีช้ ือ่วา่ปรัมปรโภชนะ 

  ค าวา่ นอกสมยั คอื ยกเวน้สมัย 

  ทีช่ ือ่วา่ สมยัทีเ่ป็นไข ้คอื น่ัง ณ อาสนะแหง่เดยีว ไมอ่าจจะฉันใหพ้อแก ่

ความตอ้งการได ้ภกิษุคดิวา่ เป็นสมัยทีเ่ป็นไข ้พงึฉันได ้

  ทีช่ ือ่วา่ สมยัทีถ่วายจวีร คอื เมือ่ยังไมไ่ดก้รานกฐนิ ก าหนดเอาเดอืนสดุทา้ย 

แหง่ฤดฝูน เมือ่กรานกฐนิแลว้ มกี าหนดเวลา ๕ เดอืน ภกิษุคดิวา่ เป็นสมัยที ่

ถวายจวีร พงึฉันได ้

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 วกิปัภตัตาหาร คอืยกภัตตาหารทีร่ับนมินตไ์วก้อ่นใหภ้กิษุรปูอืน่ 

๒
 ในคัมภรีบ์รวิารและคัมภรีฎ์กีานับการวกิัปภัตตาหารเป็นพระอนุบัญญัต ิ(ว.ิป. ๘/๘๖/๓๔, สารตฺถ.ฏกีา 

   ๓/๒๒๖/๗๐, วมิต.ิ ฏกีา ๒/๒๒๑/๓๘, กงฺขา. ฏกีา ๔๐๔) 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๓๘๔ } 



๓๘๕ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๔.โภชนวรรค ๓.ปรัมปรโภชนสกิขาบท อนาปัตตวิาร 

ทีช่ ือ่วา่ สมยัทีท่ าจวีร คอื เมือ่ภกิษุก าลังท าจวีร ภกิษุคดิวา่ เป็นสมัยทีท่ า 

จวีร พงึฉันได ้

  ภกิษุรับดว้ยคดิวา่ “จะฉัน” นอกสมัย ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ฉัน ตอ้งอาบัต ิ

ปาจติตยีท์กุ ๆ ค ากลนื 

บทภาชนยี ์

ตกิปาจติตยี ์

[๒๒๘] ปรัมปรโภชนะ ภกิษุส าคัญวา่ปรัมปรโภชนะ ฉันนอกสมัย ตอ้งอาบัต ิ

ปาจติตยี ์

  ปรัมปรโภชนะ ภกิษุไมแ่น่ใจ ฉันนอกสมัย ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  ปรัมปรโภชนะ ภกิษุส าคัญวา่ไมใ่ชป่รัมปรโภชนะ ฉันนอกสมัย ตอ้งอาบัต ิ

ปาจติตยี ์

ทกุทกุกฏ 

ไมใ่ชป่รัมปรโภชนะ ภกิษุส าคัญวา่ปรัมปรโภชนะ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ไมใ่ชป่รัมปรโภชนะ ภกิษุไมแ่น่ใจ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ไมใ่ชป่รัมปรโภชนะ ภกิษุส าคัญวา่ไมใ่ชป่รัมปรโภชนะ ไมต่อ้งอาบัต ิ

อนาปตัตวิาร 

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

  [๒๒๙] ๑. ภกิษุฉันในสมัย 

   ๒. ภกิษุวกิัปแลว้ฉัน 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๓๘๕ } 



๓๘๖ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๔.โภชนวรรค ๓.ปรัมปรโภชนสกิขาบท อนาปัตตวิาร 

๓. ภกิษุฉันบณิฑบาตทีรั่บนมินตไ์ว ้๒-๓ แหง่รวมกัน 

  ๔. ภกิษุฉันตามล าดับทีรั่บนมินต ์

  ๕. ภกิษุทีช่าวต าบลทัง้หมดนมินตแ์ลว้ฉันในทีแ่หง่หนึง่ในต าบลนัน้ 

  ๖. ภกิษุทีส่มาคมทัง้หมดนมินตแ์ลว้ฉันในทีแ่หง่หนึง่ในสมาคมนัน้ 

  ๗. ภกิษุรับนมินตแ์ตบ่อกวา่จะรับภกิษา 

  ๘. ภกิษุฉันภัตตาหารทีเ่ขาถวายเป็นนติย ์

  ๙. ภกิษุฉันภัตตาหารทีเ่ขาถวายตามสลาก 

  ๑๐. ภกิษุฉันภัตตาหารทีเ่ขาถวายในปักษ์ 

  ๑๑. ภกิษุฉันภัตตาหารทีเ่ขาถวายในวนัอโุบสถ 

  ๑๒. ภกิษุฉันภัตตาหารทีเ่ขาถวายในวนัปาฏบิท 

  ๑๓. ภกิษุฉันอาหารทกุชนดิยกเวน้โภชนะ ๕ 

  ๑๔. ภกิษุวกิลจรติ 

  ๑๕. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

ปรมัปรโภชนสกิขาบทที ่๓ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๓๘๖ } 



๓๘๗ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๔.โภชนวรรค ๔.กาณมาตสุกิขาบท นทิานวตัถ ุ

๔. โภชนวรรค 

๔. กาณมาตสุกิขาบท 

วา่ดว้ยมารดาของนางกาณา 

เร ือ่งอบุาสกิามารดาของนางกาณา 

[๒๓๐] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ อบุาสกิามารดาของนางกาณา 

เป็นผูม้ศีรัทธาเลือ่มใส นางไดย้กธดิาชือ่กาณาใหช้ายหนุ่มผูห้นึง่ในหมูบ่า้นแหง่หนึง่ 

ตอ่มา นางกาณาไดม้าบา้นมารดาดว้ยกรณียกจิบางอยา่ง ฝ่ายสามขีองนางกาณาสง่ 

ขา่วมาถงึนางกาณาวา่ “จงกลับมาเถดิ กาณา ฉันตอ้งการใหก้าณากลับ” 

  ครัง้นัน้ มารดาของนางกาณาคดิวา่ “การทีก่าณากลับไปมอืเปลา่ ดกูระไรอยู”่ 

จงึทอดขนมให ้เมือ่ขนมสกุ ภกิษุผูถ้อืเทีย่วบณิฑบาตเป็นวตัรรูปหนึง่เขา้มาถงึบา้น 

มารดาของนางกาณา มารดาของนางกาณาจงึสัง่ใหถ้วายขนมแกภ่กิษุรปูนัน้ ภกิษุ 

รปูนัน้ไดอ้อกไปบอกภกิษุรปูอืน่ มารดาของนางกาณาก็สัง่ใหถ้วายขนมแกภ่กิษุรปู 

นัน้ ภกิษุรปูนัน้ไดอ้อกไปบอกภกิษุรปูอืน่ มารดาของนางกาณาก็สัง่ใหถ้วายขนมแก ่

ภกิษุรปูนัน้จนกระท่ังขนมทีเ่ตรยีมไวห้มดสิน้ไป 

  แมค้รัง้ที ่๒ สามขีองนางกาณาก็ไดส้ง่ขา่วมาถงึนางกาณาวา่ “จงกลับมาเถดิ 

กาณา ฉันตอ้งการใหก้าณากลับ” 

  แมค้รัง้ที ่๒ มารดาของนางกาณาคดิวา่ “การทีก่าณากลับไปมอืเปลา่ ด ู

กระไรอยู”่ จงึทอดขนมให ้เมือ่ขนมสกุ ภกิษุผูถ้อืเทีย่วบณิฑบาตเป็นวตัรรปูหนึง่เขา้ 

มาถงึบา้นมารดาของนางกาณา มารดาของนางกาณาจงึสัง่ใหถ้วายขนมแกภ่กิษุรปู 

นัน้ ภกิษุรปูนัน้ไดอ้อกไปบอกภกิษุรปูอืน่ มารดาของนางกาณาก็สัง่ใหถ้วายขนมแก ่

ภกิษุรปูนัน้ ภกิษุรปูนัน้ไดอ้อกไปบอกภกิษุรปูอืน่ มารดาของนางกาณาก็สัง่ให ้

ถวายขนมแกภ่กิษุรปูนัน้จนกระท่ังขนมทีเ่ตรยีมไวห้มดสิน้ไป 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๓๘๗ } 



๓๘๘ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๔.โภชนวรรค ๔.กาณมาตสุกิขาบท นทิานวตัถ ุ

แมค้รัง้ที ่๓ สามขีองนางกาณาก็ไดส้ง่ขา่วมาถงึนางกาณาวา่ “จงกลับมาเถดิ 

กาณา ฉันตอ้งการใหก้าณากลับ หากกาณาไมก่ลับ ฉันจะพาหญงิอืน่มาเป็นภรรยา” 

  แมค้รัง้ที ่๓ มารดาของนางกาณาคดิวา่ “การทีก่าณากลับไปมอืเปลา่ ดกูระไร 

อยู”่ จงึทอดขนมให ้เมือ่ขนมสกุ ภกิษุผูถ้อืเทีย่วบณิฑบาตเป็นวตัรรปูหนึง่เขา้มาถงึ 

บา้นมารดาของนางกาณา มารดาของนางกาณาจงึสัง่ใหถ้วายขนมแกภ่กิษุรูปนัน้ 

ภกิษุรปูนัน้ไดอ้อกไปบอกภกิษุรปูอืน่ มารดาของนางกาณาก็สัง่ใหถ้วายขนมแก ่

ภกิษุรปูนัน้ ภกิษุรปูนัน้ไดอ้อกไปบอกภกิษุรปูอืน่ มารดาของนางกาณาก็สัง่ให ้

ถวายขนมแกภ่กิษุรปูนัน้จนกระท่ังขนมทีเ่ตรยีมไวห้มดสิน้ไป 

  ครัง้นัน้ สามขีองนางกาณาไดพ้าหญงิอืน่มาเป็นภรรยา นางกาณาไดท้ราบขา่ว 

วา่สามขีองตนไดพ้าหญงิอืน่มาเป็นภรรยา จงึไดย้นืรอ้งไห ้

  ครัง้นัน้ ในเวลาเชา้ พระผูม้พีระภาคทรงครองอันตรวาสกถอืบาตรและจวีร 

เสด็จไปถงึบา้นของอบุาสกิามารดาของนางกาณา ครัน้ถงึแลว้ไดป้ระทับน่ังบน 

อาสนะทีเ่ขาจัดถวาย 

  ล าดับนัน้ มารดาของนางกาณาเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึอาสนะ ครัน้ 

ถงึแลว้ไดถ้วายอภวิาทพระผูม้พีระภาค แลว้น่ัง ณ ทีส่มควร พระผูม้พีระภาคไดต้รัส 

กับมารดาของนางกาณาผูน่ั้ง ณ ทีส่มควรดังนีว้า่ “นางกาณารอ้งไหท้ าไม” อบุาสกิา 

มารดาของนางกาณาจงึกราบทลูเรือ่งราวนัน้ใหท้รงทราบ ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาค 

ทรง ชีแ้จงใหม้ารดาของนางกาณาเห็นชดั ชวนใหอ้ยากรับเอาไปปฏบิัต ิเรา้ใจให ้

อาจหาญแกลว้กลา้ ปลอบชโลมใจใหส้ดชืน่รา่เรงิดว้ยธรรมกีถา แลว้ทรงลกุจาก 

อาสนะเสด็จไป 

เร ือ่งอบุาสกิามารดาของนางกาณา จบ 

เร ือ่งพอ่คา้เกวยีน 

[๒๓๑] สมัยนัน้ พอ่คา้เกวยีนกลุม่หนึง่ตอ้งการจะเดนิทางจากกรงุราชคฤห ์

ไปถิน่ยอ้นแสง๑ ภกิษุผูถ้อืเทีย่วบณิฑบาตรปูหนึง่เขา้ไปบณิฑบาตถงึหมูเ่กวยีน 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ปฏยิาโลก  ถ ิน่ยอ้นแสง คอื สรูยิาโลกสฺส ปฏมิขุ  ยอ้นแสงตะวัน ไดแ้ก ่ปจฺฉมิทสิ  ทศิตะวันตก (ว.ิอ. 

   ๒/๔๐๗/๔๑๗) 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๓๘๘ } 



๓๘๙ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๔.โภชนวรรค ๔.กาณมาตสุกิขาบท นทิานวตัถ ุ

อบุาสกคนหนึง่ไดใ้หถ้วายขา้วตแูกภ่กิษุรปูนัน้ ภกิษุรปูนัน้ไดอ้อกไปบอกภกิษุรปูอืน่ 

อบุาสกไดใ้หถ้วายขา้วตแูกภ่กิษุรปูนัน้ ภกิษุรปูนัน้ไดอ้อกไปบอกภกิษุรปูอืน่ อบุาสก 

ก็ไดใ้หถ้วายขา้วตแูมแ้กภ่กิษุรปูนัน้จนกระท่ังเสบยีงทีจั่ดไวห้มดสิน้ไป 

  ครัง้นัน้ อบุาสกนัน้ไดก้ลา่วกับพวกพอ่คา้ดังนีว้า่ “วันนี ้พวกทา่นโปรดรอกอ่น 

เสบยีงทีจั่ดเตรยีมไวก้ระผมถวายพระคณุเจา้ทัง้หลายไปแลว้ กระผมจะจัดเตรยีมเสบยีง” 

  พวกพอ่คา้เกวยีนกลา่ววา่ “ทา่นครับ พวกเราไมส่ามารถจะรอได ้พอ่คา้ 

เกวยีนออกเดนิทางแลว้” ไดไ้ปแลว้ 

  เมือ่อบุาสกจัดเตรยีมเสบยีงเสร็จแลว้เดนิทางไปภายหลังจงึถกูพวกโจรปลน้ 

  พวกพอ่คา้พากันต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนพระสมณะเชือ้สายศากย 

บตุรจงึรับโดยไมรู่ป้ระมาณ อบุาสกคนนีซ้ ึง่เมือ่ถวายเสบยีงแกพ่ระสมณะเชือ้สาย 

ศากยบตุรเหลา่นีแ้ลว้เดนิทางไปภายหลังไดถ้กูโจรปลน้” 

  พวกภกิษุไดย้นิพวกพ่อคา้ต าหน ิประณาม โพนทะนา ครัน้แลว้ภกิษุเหลา่นัน้ 

จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

ทรงบญัญตัสิกิขาบท 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคทรงแสดงธรรมกีถาเพราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุรับสัง่ 

กับภกิษุทัง้หลายวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เพราะเหตนัุน้ เราจะบัญญัตสิกิขาบทแกภ่กิษุ 

ทัง้หลาย โดยอาศัยอ านาจประโยชน ์๑๐ ประการ คอื 

  ๑. เพือ่ความรับวา่ดแีหง่สงฆ ์

  ๒. เพือ่ความผาสกุแหง่สงฆ ์

   ฯลฯ 

  ๑๐. เพือ่เอือ้เฟ้ือวนัิย๑ 

  แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ 
ดคูวามพสิดาร ขอ้ ๕๖๖ หนา้ ๙๒ ในเลม่นี้ 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๓๘๙ } 



๓๙๐ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๔.โภชนวรรค ๔.กาณมาตสุกิขาบท สกิขาบทวภัิงค ์

พระบญัญตั ิ

[๒๓๒] ก็ ทายกน าขนมหรอืขา้วตู๑ มาปวารณาภกิษุผูเ้ขา้ไปถงึตระกลู 

ภกิษุผูต้อ้งการพงึรบัไดเ้ต็ม ๒-๓ บาตร ถา้รบัเกนิกวา่น ัน้ ตอ้งอาบตัปิาจติตยี ์

คร ัน้รบัเต็ม ๒-๓ บาตรแลว้ เมือ่น าออกจากทีน่ ัน้แลว้พงึแบง่ปนักบัภกิษุ 

ท ัง้หลาย นีเ้ป็นการท าทีส่มควรในเร ือ่งน ัน้ 

เร ือ่งพอ่คา้เกวยีน จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

[๒๓๓] ค าวา่ ก็...ภกิษุผูเ้ขา้ไปถงึตระกลู ทีช่ ือ่วา่ตระกลู ไดแ้ก ่ตระกลู ๔ 

คอื ตระกลูกษัตรยิ ์ตระกลูพราหมณ์ ตระกลูแพศย ์ตระกลูศทูร 

  ค าวา่ ผูเ้ขา้ไปถงึ คอื ผูเ้ขา้ไปในตระกลูนัน้ 

  ทีช่ ือ่วา่ ขนม ไดแ้ก ่ของกนิอยา่งใดอยา่งหนึง่ทีเ่ขาจัดเตรยีมเพือ่สง่ไปเป็น 

ของก านัล 

  ทีช่ ือ่วา่ ขา้วต ูไดแ้ก ่ของกนิอยา่งใดอยา่งหนึง่ทีเ่ขาจัดเตรยีมเป็นเสบยีงทาง 

  ค าวา่ ทายกน ามาปวารณา คอื เขาน ามาปวารณาวา่ “ทา่นโปรดรับตาม 

ตอ้งการ” 

  ค าวา่ ผูต้อ้งการ คอื ผูป้รารถนาได ้

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 มนฺถ ขา้วต ูหมายถงึ อพทฺธสตฺตนุา จ ... พทฺธสตฺตนุา จ ขา้วตกูอ้น ขา้วตปู่น (ว.ิอ. ๓/๑๑) สตฺต ุ

   นาม สาลวิหียิเวห ิกตสตฺต.ุ กงฺคุวรกกทฺุรสูกสสีานปิิ ภชฺชตฺิวา อสีก  โกฏฺเฏตฺวา ถเุส ปลาเปตฺวา 

   ปนุ ทฬฺห  โกฏฺเฏตฺวา จุณฺณ  กโรนฺต.ิ สเจปิ ต  อลฺลตฺตา เอกาพทฺธ  โหต ิสตฺตสุงฺคหเมว คจฺฉต.ิ 

   ขรปากภชฺชติาน  วหีนี  ตณฺฑเุล โกฏฺเฏตฺวา เทนฺต,ิ ตมฺปิ จุณฺณ  สตฺตสุงฺคหเมว คจฺฉต.ิ ขา้วต ูหรอื 

   ขา้วสัตต ุท าดว้ยขา้วเจา้และขา้วเหนยีว ทีเ่ขาเด็ดรวงธัญชาต ิ๓ อยา่ง คอื ขา้วฟ่าง ลกูเดอืย หญา้กับแก ้

   มาต านดิหน่อยแลว้ฝัดแกลบออกแลว้ต าอกีจนป่น ซึง่ถา้ยังชุม่อยูจ่ะจับเป็นกอ้น นีก็้จัดเป็นขา้วตเูหมอืน 

   กัน และทีเ่ขาต าขา้วเปลอืกแกเ่ป็นขา้วสารจนป่น นีก็้จัดเป็นขา้วตเูชน่กัน (ว.ิอ. ๒/๒๓๒/๓๖๐) 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๓๙๐ } 



๓๙๑ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๔.โภชนวรรค ๔.กาณมาตสุกิขาบท บทภาชนยี ์

ค าวา่ พงึรบัไดเ้ต็ม ๒-๓ บาตร ความวา่ ภกิษุพงึรับไดเ้ต็ม ๒-๓ บาตร 

  ค าวา่ ถา้รบัเกนิกวา่น ัน้ ความวา่ รับเกนิก าหนดนัน้ ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  ครัน้รับเต็ม ๒-๓ บาตร แลว้เมือ่ออกจากทีนั่น้ไปพบภกิษุรปูอืน่พงึบอก 

วา่ “กระผมรับเต็ม ๒-๓ บาตร ในทีโ่นน้ ทา่นอยา่รับในทีนั่น้” ถา้พบภกิษุรปู 

อืน่แลว้ไมบ่อก ตอ้งอาบัตทิกุกฏ เมือ่บอกแลว้ ภกิษุรปูนัน้ยังไปรับ ตอ้งอาบัต ิ

ทกุกฏ 

  ค าวา่ เมือ่น าออกจากทีน่ ัน้แลว้พงึแบง่ปนักบัภกิษุท ัง้หลาย คอื ภกิษุพงึ 

น ากลับไปแลว้แบง่กัน 

  ค าวา่ นีเ้ป็นการท าทีส่มควรในเรือ่งน ัน้ คอื นีเ้ป็นความถกูตอ้งในเรือ่งนัน้ 

บทภาชนยี ์

ตกิปาจติตยี ์

[๒๓๔] ของเต็มเกนิ ๒-๓ บาตร ภกิษุส าคัญวา่เกนิ รับ ตอ้งอาบัต ิ

ปาจติตยี ์

  ของเต็มเกนิ ๒-๓ บาตร ภกิษุไมแ่น่ใจ รับ ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  ของเต็มเกนิ ๒-๓ บาตร ภกิษุส าคัญวา่ยังไมเ่ต็ม รับ ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

ทกุทกุกฏ 

ของยังไมเ่ต็ม ๒-๓ บาตร ภกิษุส าคัญวา่เกนิ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ของยังไมเ่ต็ม ๒-๓ บาตร ภกิษุไมแ่น่ใจ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ของยังไมเ่ต็ม ๒-๓ บาตร ภกิษุส าคัญวา่ยังไมเ่ต็ม ไมต่อ้งอาบัต ิ

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๓๙๑ } 



๓๙๒ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๔.โภชนวรรค ๔.กาณมาตสุกิขาบท อนาปัตตวิาร 

อนาปตัตวิาร 

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

  [๒๓๕] ๑. ภกิษุรับเต็ม ๒-๓ บาตร 

   ๒. ภกิษุรับไมเ่ต็ม ๒-๓ บาตร  

   ๓. ภกิษุผูรั้บของทีเ่ขาไมไ่ดจั้ดเตรยีมไวเ้พือ่สง่ไปเป็นของก านัล 

   ๔. ภกิษุผูรั้บของทีเ่ขาไมไ่ดจั้ดเตรยีมเป็นเสบยีงเดนิทาง 

   ๕. ภกิษุผูรั้บของทีเ่หลอืจากทีเ่ขาจัดเตรยีมไวเ้พือ่สง่ไปเป็นของ 

       ก านัลหรอืเพือ่เป็นเสบยีงเดนิทาง 

   ๖. ภกิษุผูรั้บของทีท่ายกถวายเมือ่เขาระงับการไปแลว้ 

   ๗. ภกิษุรับของญาต ิ

   ๘. ภกิษุรับของคนปวารณา 

   ๙. ภกิษุรับเพือ่ภกิษุอืน่ 

   ๑๐. ภกิษุรับของทีจ่า่ยมาดว้ยทรัพยข์องตน 

   ๑๑. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๑๒. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

กาณมาตสุกิขาบทที ่๔ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๓๙๒ } 



๓๙๓ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๔.โภชนวรรค ๕.ปฐมปวารณาสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

๔. โภชนวรรค 

๕. ปฐมปวารณาสกิขาบท 

วา่ดว้ยการบอกหา้มภตัตาหารขอ้ที ่๑ 

เร ือ่งภกิษุหลายรปู 

[๒๓๖] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ พราหมณ์คนหนึง่นมินตภ์กิษุ 

ทัง้หลายใหฉั้นภัตตาหาร ภกิษุฉันแลว้ บอกหา้มภัตตาหารแลว้พากันไปตระกูลญาต ิ

ภกิษุบางพวกยังฉันอกี บางพวกก็ยังรับบณิฑบาตกลับไป 

  ตอ่มา พราหมณ์ไดก้ลา่วกับเพือ่นบา้นผูคุ้น้เคยดังนีว้า่ “นายทัง้หลาย เราเลีย้ง 

ภกิษุทัง้หลายใหอ้ิม่หน าแลว้ เชญิมาเถดิ เราจะเลีย้งพวกทา่นใหอ้ิม่หน าบา้ง” 

  เพือ่นบา้นผูคุ้น้เคยเหลา่นัน้กลา่วอยา่งนีว้า่ “นาย ทา่นจะเลีย้งพวกเราใหอ้ิม่ 

หน าไดอ้ยา่งไร แมพ้วกภกิษุทีท่า่นนมินตแ์ลว้ก็ยังตอ้งไปทีเ่รอืนพวกเรา บางพวกยัง 

ฉันอกี บางพวกก็ยังรับบณิฑบาตกลับไป” 

  ครัง้นัน้ พราหมณ์นัน้ไดต้ าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนพระคณุเจา้ 

ทัง้หลายฉันทีเ่รอืนเราแลว้จงึไปฉันทีอ่ืน่อกีเลา่ เราไมส่ามารถจะถวายใหพ้อแก่ 

ความตอ้งการหรอื” 

  ภกิษุทัง้หลายไดย้นิพราหมณ์ต าหน ิประณาม โพนทะนา บรรดาภกิษุผูม้ักนอ้ย 

ฯลฯ จงึพากันต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนภกิษุทัง้หลายฉันแลว้ บอกหา้ม 

ภัตตาหารแลว้ไปฉันตอ่ทีอ่ ืน่อกีเลา่” ครัน้ภกิษุเหลา่นัน้ต าหนภิกิษุทัง้หลายโดย 

ประการตา่ง ๆ แลว้จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

ทรงประชุมสงฆบ์ญัญตัสิกิขาบท 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุทรง 

สอบถามภกิษุทัง้หลายวา่ “ภกิษุทัง้หลาย ทราบวา่ พวกภกิษุฉันแลว้ บอก 

หา้มภัตตาหารแลว้ไปฉันตอ่ทีอ่ ืน่อกี จรงิหรอื” ภกิษุทัง้หลายทลูรับวา่ “จรงิ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๓๙๓ } 



๓๙๔ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๔.โภชนวรรค ๕.ปฐมปวารณาสกิขาบท พระบัญญัต ิ

พระพทุธเจา้ขา้” พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ทรงต าหนวิา่ “ฯลฯ ภกิษุทัง้หลาย ไฉน 

โมฆบรุษุเหลา่นัน้ฉันแลว้ บอกหา้มภัตตาหารแลว้ไปฉันตอ่ทีอ่ ืน่อกีเลา่ การ 

กระท าอยา่งนี ้มไิดท้ าคนทีย่ังไมเ่ลือ่มใสใหเ้ลือ่มใส หรอืท าคนทีเ่ลือ่มใสอยูแ่ลว้ให ้

เลือ่มใสยิง่ขึน้ไดเ้ลย ฯลฯ” แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

พระบญัญตั ิ

ก็ ภกิษุใดฉนัแลว้ บอกหา้มภตัตาหารแลว้ เค ีย้วของเคีย้วหรอืฉนัของฉนั 

ตอ้งอาบตัปิาจติตยี ์

  สกิขาบทนีพ้ระผูม้พีระภาคทรงบัญญัตไิวแ้กภ่กิษุทัง้หลายอยา่งนี้ 

เร ือ่งภกิษุหลายรปู จบ 

เร ือ่งภตัตาหารทีเ่ป็นเดน 

[๒๓๗] สมัยนัน้ ภกิษุทัง้หลายน าบณิฑบาตอยา่งประณีตไปถวายพวกภกิษุ 

ผูเ้ป็นไข ้พวกภกิษุเป็นไขฉั้นภัตตาหารไมไ่ดส้มใจ ภกิษุทัง้หลายจงึทิง้บณิฑบาต 

เหลา่นัน้ 

  พระผูม้พีระภาคทรงไดส้ดบันกกาสง่เสยีงรอ้งดังเซ็งแซ ่ครัน้ไดท้รงสดับแลว้ 

จงึไดต้รัสกับทา่นพระอานนทว์า่ “อานนท ์ท าไมนกกาจงึสง่เสยีงรอ้งดังเซ็งแซ”่ 

  ล าดับนัน้ ทา่นพระอานนทไ์ดก้ราบทลูเรือ่งนัน้ใหพ้ระผูม้พีระภาคทรงทราบ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “อานนท ์ภกิษุทัง้หลายไดฉั้นภัตตาหารทีเ่ป็น 

เดนภกิษุไขห้รอื” 

  ทา่นพระอานนทก์ราบทลูวา่ “ไมไ่ดฉั้น พระพทุธเจา้ขา้” 

ทรงอนญุาตใหฉ้นัภตัตาหารทีเ่ป็นเดนภกิษุเป็นไข ้

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคทรงแสดงธรรมกีถาเพราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุแลว้ 

รับสัง่กับภกิษุทัง้หลายวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เราอนุญาตใหฉั้นภัตตาหารทีเ่ป็น 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๓๙๔ } 



๓๙๕ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๔.โภชนวรรค ๕.ปฐมปวารณาสกิขาบท สกิขาบทวภัิงค ์

เดนภกิษุผูเ้ป็นไขแ้ละภกิษุผูไ้มเ่ป็นไข ้ภกิษุทัง้หลายพงึท าภัตตาหารใหเ้ป็นเดนดว้ย 

การกลา่วอยา่งนีว้า่ “ทัง้หมดน่ันพอแลว้” แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบท 

นีข้ ึน้แสดงดังนี ้

พระอนบุญัญตั ิ

[๒๓๘] อนึง่ ภกิษุใดฉนัแลว้ บอกหา้มภตัตาหารแลว้ เค ีย้วของเคีย้ว 

หรอืฉนัของฉนัทีไ่มเ่ป็นเดน๑ ตอ้งอาบตัปิาจติตยี ์

เร ือ่งภตัตาหารทีเ่ป็นเดน จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

[๒๓๙] ค าวา่ อนึง่...ใด คอื ผูใ้ด ผูเ้ชน่ใด ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

อนึง่...ใด 

  ค าวา่ ภกิษุ มอีธบิายวา่ ชือ่วา่ภกิษุ เพราะเป็นผูข้อ ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระ 

ภาคทรงประสงคเ์อาวา่ ภกิษุ ในความหมายนี้ 

  ทีช่ ือ่วา่ ฉนัแลว้ คอื ภกิษุฉันโภชนะ ๕ อยา่ง อยา่งใดอยา่งหนึง่ โดย 

ทีส่ดุแมฉั้นดว้ยปลายหญา้คาแตะ 

ลกัษณะการบอกหา้มภตัตาหาร 

ทีช่ ือ่วา่ บอกหา้มภตัตาหาร คอื (๑) ภกิษุก าลังฉัน (๒) ทายกน าโภชนะมา 

ถวาย (๓) ทายกอยูใ่นหัตถบาสนอ้มถวาย (๔) ภกิษุบอกหา้ม 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 อนตริตฺิต  โภชนะทีไ่มเ่ป็นเดน, โภชนะทีไ่มเ่หลอืเฟือ, โภชนะทียั่งมไิดท้ าอตเิรกวนัิย คอืพระวนัิยธรยังม ิ

   ไดท้ าใหเ้ป็นเดนวา่ “อลเมต  สพฺพ  ทัง้หมดน่ันพอแลว้” (ว.ิอ. ๒/๓๖๖, วชริ.ฏกีา ๔๐๘), อตเิรโก โหตตี ิ

   อตริตฺิโต โหต ิอตริตฺิต ทีเ่ป็นเดน หมายถงึเหลอืเฟือ (ปฏสิ .อ. ๒/๓๐๗) อนตริตฺิต ทีไ่มเ่ป็นเดน จงึ 

   หมายถงึไมเ่หลอืเฟือ 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๓๙๕ } 



๓๙๖ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๔.โภชนวรรค ๕.ปฐมปวารณาสกิขาบท สกิขาบทวภัิงค ์

ของทีไ่มเ่ป็นเดน 

ทีช่ ือ่วา่ ทีไ่มเ่ป็นเดน คอื (๑) ของทีภ่กิษุยังมไิดท้ าใหเ้ป็นกัปปิยะ (๒) ของ 

ทีภ่กิษุยังมไิดรั้บประเคน (๓) ของทีภ่กิษุยังมไิดย้กขึน้สง่ให ้(๔) ของทีอ่ยูน่อก 

หัตถบาส (๕) ของทีภ่กิษุยังมไิดฉั้น (๖) ของทีภ่กิษุฉันแลว้บอกหา้ม ลกุจาก 

อาสนะแลว้ (๗) ของทีภ่กิษุยังมไิดก้ลา่ววา่ “ทัง้หมดน่ันพอแลว้” (๘) ของไมเ่ป็น 

เดนภกิษุเป็นไข ้นีช้ ือ่วา่ทีไ่มเ่ป็นเดน 

ของทีเ่ป็นเดน 

ทีช่ ือ่วา่ ทีเ่ป็นเดน คอื (๑) ของทีภ่กิษุท าใหเ้ป็นกัปปิยะแลว้ (๒) ของทีภ่กิษุ 

รับประเคนแลว้ (๓) ของทีภ่กิษุยกขึน้สง่ใหแ้ลว้ (๔) ของทีอ่ยูใ่นหัตถบาส (๕) ของ 

ทีภ่กิษุฉันแลว้ (๖) ของทีภ่กิษุฉันแลว้บอกหา้ม แตย่ังไมล่กุจากอาสนะ (๗) ของที ่

ภกิษุกลา่ววา่ “ทัง้หมดน่ันพอแลว้” (๘) ของเป็นเดนภกิษุเป็นไข ้นีช้ ือ่วา่ทีเ่ป็นเดน 

ของเคีย้ว 

ทีช่ ือ่วา่ ของเคีย้ว คอื ยกเวน้โภชนะ ๕ ๑ยามกาลกิ สตัตาหกาลกิ และ 

ยาวชวีกิ นอกนัน้ชือ่วา่ของเคีย้ว 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ยามกาลกิ ของทีภ่กิษุรับประเคนไวแ้ลว้ฉันไดช้ัว่วันหนึง่กับคนืหนึง่กอ่นอรณุของวันใหม ่คอื น ้าปานะ ไดแ้ก่ 

   น ้าคัน้ผลไมท้ีท่รงอนุญาต ๘ อยา่ง คอื (๑) อัมพปานะ น ้ามะมว่ง (๒) ชมัพปุานะ น ้าหวา้ (๓) โจจปานะ 

   น ้ากลว้ยมเีมล็ด (๔) โมจปานะ น ้ากลว้ยไมม่เีมล็ด (๕) มธุกปานะ น ้ามะทราง (๖) มทุทกิปานะ น ้าผล 

   จันทนห์รอืน ้าองุ่น (๗) สาลกูปานะ น ้าเหงา้บัว (๘) ผารสุกปาน น ้าผลมะปรางหรอืน ้าลิน้จี ่และน ้าผลไม ้

   ทกุชนดิ เวน้น ้าตม้เมล็ดขา้วเปลอืก, น ้าใบไมท้กุชนดิ เวน้น ้าผักดอง, น ้าดอกไมท้กุชนดิ เวน้น ้าดอกมะทราง, 

   น ้าออ้ยสด ฉันได ้(ว.ิม. ๕/๓๐๐/๘๔, ว.ิอ. ๒/๒๕๕-๖/๓๗๘) 

          สตัตาหกาลกิ ของทีภ่กิษุรับประเคนไวแ้ลว้ฉันไดภ้ายใน ๗ วัน คอื เภสัชทัง้ ๕ ไดแ้ก่ (๑) สัปปิ เนยใส 

   (๒) นวนตีะ เนยขน้ (๓) เตละ น ้ามัน (๔) มธุ น ้าผึง้ (๕) ผาณติ น ้าออ้ย (ว.ิม. ๕/๒๖๐/๒๗) 

          ยาวชวีกิ ของทีภ่กิษุรับประเคนไวแ้ลว้ ฉันไดต้ลอดไป ไมจ่ ากัดเวลา คอื ของทีใ่ชป้รงุเป็นยา ไดแ้ก ่

หลทิทะ ขมิน้, สงิคเิวระ ขงิ, วจะ วา่นน ้า, วจัตถะ วา่นเปราะ, อตวิสิะ อตุพดิ, กฏุกโรหณิี ขา่, อสุรีะ 

แฝก, ภัททมตุตกะ แหว้หม ูเป็นตน้ (ว.ิม. ๕/๒๖๓/๒๙) ดเูชงิอรรถ ขอ้ ๒๕๖ หนา้ ๔๐๙ 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๓๙๖ } 



๓๙๗ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๔.โภชนวรรค ๕.ปฐมปวารณาสกิขาบท อนาปัตตวิาร 

ของฉนั 

ทีช่ ือ่วา่ ของฉนั ไดแ้ก ่โภชนะ ๕ คอื ขา้วสกุ ขนมสด ขา้วต ูปลา เนือ้ 

  ภกิษุรับประเคนดว้ยตัง้ใจวา่ “จะเคีย้ว จะฉัน” ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ฉัน ตอ้ง 

อาบัตปิาจติตยีท์กุ ๆ ค ากลนื 

บทภาชนยี ์

ตกิปาจติตยี ์

[๒๔๐] ของทีไ่มเ่ป็นเดน ภกิษุส าคัญวา่เป็นของทีไ่มเ่ป็นเดน เคีย้วของเคีย้ว 

หรอืฉันของฉัน ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  ของทีไ่มเ่ป็นเดน ภกิษุไมแ่น่ใจ เคีย้วของเคีย้ว หรอืฉันของฉัน ตอ้งอาบัต ิ

ปาจติตยี ์

  ของทีไ่มเ่ป็นเดน ภกิษุส าคัญวา่เป็นของทีเ่ป็นเดน เคีย้วของเคีย้ว หรอืฉัน 

ของฉัน ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

ตกิทกุกฏ 

ภกิษุรับประเคนยามกาลกิ สตัตาหกาลกิ ยาวชวีกิ เพือ่เป็นอาหาร ตอ้ง 

อาบัตทิกุกฏ ฉัน ตอ้งอาบตัทิกุกฏทกุ ๆ ค ากลนื 

  ของทีเ่ป็นเดน ภกิษุส าคัญวา่เป็นของทีไ่มเ่ป็นเดน ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ของทีเ่ป็นเดน ภกิษุไมแ่น่ใจ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ของทีเ่ป็นเดน ภกิษุส าคัญวา่เป็นของทีเ่ป็นเดน ไมต่อ้งอาบัต ิ

อนาปตัตวิาร 

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

  [๒๔๑] ๑. ภกิษุใหท้ าเป็นของทีเ่ป็นเดนแลว้ฉัน 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๓๙๗ } 



๓๙๘ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๔.โภชนวรรค ๕.ปฐมปวารณาสกิขาบท อนาปัตตวิาร 

๒. ภกิษุรับประเคนดว้ยตัง้ใจวา่ จะใหท้ าเป็นของทีเ่ป็นเดนกอ่นจงึฉัน 

  ๓. ภกิษุรับไปเพือ่ภกิษุอืน่ 

  ๔. ภกิษุฉันภัตตาหารทีเ่หลอืของภกิษุผูเ้ป็นไข ้

  ๕. ภกิษุฉันของทีเ่ป็นยามกาลกิ สตัตาหกาลกิ และยาวชวีกิ เมือ่ม ี

      เหตผุลทีส่มควร 

  ๖. ภกิษุวกิลจรติ 

  ๗. ภกิษุตน้บัญญัต ิ 

ปฐมปวารณาสกิขาบทที ่๕ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๓๙๘ } 



๓๙๙ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๔.โภชนวรรค ๖.ทตุยิปวารณาสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

๔. โภชนวรรค 

๖. ทตุยิปวารณาสกิขาบท 

วา่ดว้ยการบอกหา้มภตัตาหารขอ้ที ่๒ 

เร ือ่งภกิษุ ๒ รปู 

[๒๔๒] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ ภกิษุ ๒ รปูเดนิทางไกลไปกรงุ 

สาวตัถ ีแควน้โกศล ภกิษุรปูหนึง่ประพฤตอินาจาร ภกิษุผูเ้ป็นเพือ่นไดก้ลา่วกับ 

ภกิษุรปูนัน้ดังนีว้า่ “ทา่นอยา่ไดก้ระท าอยา่งนี ้การกระท าอยา่งนีไ้มส่มควร” 

  ภกิษุรปูนัน้แคน้เคอืงภกิษุผูเ้ป็นเพือ่นนัน้ ครัน้ภกิษุเหลา่นัน้ถงึกรงุสาวตัถี ครัง้ 

นัน้ มสีงัฆภัตของสมาคมหนึง่ ภกิษุผูเ้ป็นเพือ่นฉันแลว้ บอกหา้มภัตตาหารแลว้ 

ภกิษุรปูทีแ่คน้เคอืงไปตระกลูญาตนิ าบณิฑบาตมา แลว้เขา้ไปหาภกิษุผูเ้ป็นเพือ่นถงึ 

ทีพั่ก ครัน้ถงึแลว้ไดก้ลา่วกับภกิษุนัน้ดังนีว้า่ “เชญิทา่นฉันเถดิ ขอรับ” 

  ภกิษุผูเ้ป็นเพือ่นปฏเิสธวา่ “ไมล่ะ่ขอรับ กระผมบรบิรูณ์แลว้” 

  ภกิษุผูแ้คน้เคอืงนัน้รบเรา้วา่ “บณิฑบาตอรอ่ย ฉันเถดิ ขอรับ” 

  ครัน้ภกิษุผูเ้ป็นเพือ่นถกูรบเรา้จงึฉันบณิฑบาตนัน้ 

  ภกิษุผูแ้คน้เคอืงไดก้ลา่วกับภกิษุนัน้ดังนีว้า่ “ทา่นเขา้ใจวา่กระผมเป็นผูท้ีค่วร 

วา่กลา่ว ทา่นเองฉันแลว้บอกหา้มภัตตาหารแลว้ก็ยังฉันโภชนะทีไ่มเ่ป็นเดนอกี” 

  ภกิษุผูเ้ป็นเพือ่นกลา่ววา่ “ทา่นควรบอกเรือ่งนีม้ใิชห่รอื” 

  ภกิษุผูแ้คน้เคอืงกลา่ววา่ “ทา่นควรถามกอ่นมใิชห่รอื” 

  ตอ่มา ภกิษุนัน้ไดแ้จง้เรือ่งนีใ้หภ้กิษุทัง้หลายทราบ บรรดาภกิษุผูม้ักนอ้ย ฯลฯ 

พากันต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนภกิษุจงึน าโภชนะทีไ่มเ่ป็นเดนไป 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๓๙๙ } 



๔๐๐ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๔.โภชนวรรค ๖.ทตุยิปวารณาสกิขาบท สกิขาบทวภัิงค ์

ปวารณาภกิษุผูฉั้นแลว้บอกหา้มภัตตาหารแลว้เลา่” ครัน้ภกิษุทัง้หลายต าหนภิกิษุ 

นัน้โดยประการตา่ง ๆ แลว้จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

ทรงประชุมสงฆบ์ญัญตัสิกิขาบท 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุทรง 

สอบถามภกิษุนัน้วา่ “ภกิษุ ทราบวา่ เธอน าโภชนะทีไ่มเ่ป็นเดนไปปวารณาภกิษุผู ้

ฉันแลว้บอกหา้มภัตตาหารแลว้ จรงิหรอื” ภกิษุนัน้ทลูรับวา่ “จรงิ พระพทุธเจา้ขา้” 

พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ทรงต าหนวิา่ “ฯลฯ โมฆบรุษุ ไฉนเธอจงึน าโภชนะทีไ่มเ่ป็น 

เดนไปปวารณาภกิษุผูฉั้นแลว้บอกหา้มภัตตาหารแลว้เลา่ โมฆบรุษุ การกระท าอยา่ง 

นี ้มไิดท้ าคนทีย่ังไมเ่ลือ่มใสใหเ้ลือ่มใส หรอืท าคนทีเ่ลือ่มใสอยูแ่ลว้ใหเ้ลือ่มใสยิง่ขึน้ได ้

เลย ฯลฯ” แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

พระบญัญตั ิ

[๒๔๓] ก็ ภกิษุใดรูอ้ยู ่แตต่อ้งการจะจบัผดิ น าของเคีย้วหรอืของฉนัที ่

ไมเ่ป็นเดนไปปวารณา ภกิษุผูฉ้นัแลว้บอกหา้มภตัตาหารแลว้ โดยกลา่ว 

รบเรา้วา่ “นมินตเ์ถดิขอรบั ทา่นจงเคีย้วหรอืจงฉนัก็ได”้ เมือ่เธอฉนัแลว้ ภกิษุ 

น ัน้ตอ้งอาบตัปิาจติตยี ์

เร ือ่งภกิษุ ๒ รปู จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

[๒๔๔] ค าวา่ ก็...ใด คอื ผูใ้ด ผูเ้ชน่ใด ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

ก็...ใด 

  ค าวา่ ภกิษุ มอีธบิายวา่ ชือ่วา่ภกิษุ เพราะเป็นผูข้อ ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระ 

ภาคทรงประสงคเ์อาวา่ ภกิษุ ในความหมายนี้ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๔๐๐ } 



๔๐๑ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๔.โภชนวรรค ๖.ทตุยิปวารณาสกิขาบท สกิขาบทวภัิงค ์

ค าวา่ ภกิษุ หมายถงึ ภกิษุรปูอืน่ 

  ทีช่ ือ่วา่ ฉนัแลว้ คอื ภกิษุฉันโภชนะ ๕ อยา่ง อยา่งใดอยา่งหนึง่โดยทีส่ดุแม ้

ฉันดว้ยปลายหญา้คาแตะ๑ 

ลกัษณะหา้มภตัร 

ทีช่ ือ่วา่ บอกหา้มภตัตาหาร คอื (๑) ภกิษุก าลังฉัน (๒) ทายกน าโภชนะมา 

ถวาย (๓) ทายกอยูใ่นหัตถบาสนอ้มถวาย (๔) ภกิษุบอกหา้ม 

ของทีไ่มเ่ป็นเดน 

ทีช่ ือ่วา่ ทีไ่มเ่ป็นเดน คอื (๑) ของทีย่ังมไิดท้ าใหเ้ป็นกัปปิยะ (๒) ของทีภ่กิษุ 

ยังมไิดรั้บประเคน (๓) ของทีภ่กิษุยังมไิดย้กขึน้สง่ให ้(๔) ของทีอ่ยูน่อกหตัถบาส 

(๕) ของทีภ่กิษุยังมไิดล้งมอืฉัน (๖) ของทีภ่กิษุลงมอืฉันแลว้บอกหา้ม ลกุจาก 

อาสนะแลว้ (๗) ของทีภ่กิษุยังมไิดก้ลา่ววา่ “ทัง้หมดน่ันพอแลว้” (๘) ของไมเ่ป็น 

เดนภกิษุเป็นไข ้นีช้ ือ่วา่ทีไ่มเ่ป็นเดน 

ของเคีย้ว 

ทีช่ ือ่วา่ ของเคีย้ว คอื ยกเวน้โภชนะ ๕ ยามกาลกิ สตัตาหกาลกิ และ 

ยาวชวีกิ นอกนัน้ชือ่วา่ของเคีย้ว 

ของฉนั 

ทีช่ ือ่วา่ ของฉนั ไดแ้ก ่โภชนะ ๕ คอื ขา้วสกุ ขนมสด ขา้วต ูปลา เนือ้ 

  ค าวา่ น ามาปวารณา คอื น ามาปวารณาวา่ “ทา่นโปรดรับตามตอ้งการ” 

  ทีช่ ือ่วา่ รูอ้ยู ่คอื ภกิษุรูเ้อง คนเหลา่อืน่บอกทา่น หรอืคนนัน้บอก 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ฉนัดว้ยปลายหญา้คาแตะ คอืเกลีย่อาหารทีไ่ดม้าในภาชนะใบเดยีวกันคลกุเคลา้ใหเ้ขา้กันจนเป็นรส 

   เดยีวกันแลว้เอาปลายหญา้คาแตะเพยีงหยดเดยีวแลว้วางทีป่ลายลิน้ กลนืกนิ (ว.ิอ. ๒/๒๖๐/๓๘๑) 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๔๐๑ } 



๔๐๒ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๔.โภชนวรรค ๖.ทตุยิปวารณาสกิขาบท บทภาชนยี ์

ทีช่ ือ่วา่ ตอ้งการจะจบัผดิ คอื ภกิษุเพง่เล็งวา่ เราจะทว้ง เราจะเตอืน 

เราจะทักทว้ง เราจะตักเตอืน เราจะท าภกิษุนีใ้หเ้กอ้เขนิดว้ยวธินีี้ น าไป ตอ้งอาบัต ิ

ทกุกฏ 

  ภกิษุรับไวต้ามค าของภกิษุนัน้ดว้ยตัง้ใจวา่ จะฉัน ภกิษุผูน้ าไป ตอ้งอาบัต ิ

ทกุกฏ 

  ภกิษุผูรั้บฉัน ภกิษุผูน้ าไป ตอ้งอาบัตทิกุกฏทกุ ๆ ค ากลนื 

  เมือ่ภกิษุผูรั้บนัน้ฉันเสร็จ ภกิษุผูน้ าไป ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

บทภาชนยี ์

[๒๔๕] บอกหา้มภัตตาหารแลว้ภกิษุส าคัญวา่บอกหา้มภัตตาหารแลว้ น า 

ของเคีย้วหรอืของฉันทีไ่มเ่ป็นเดนไปปวารณา ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  บอกหา้มภัตตาหารแลว้ ภกิษุไมแ่น่ใจ น าของเคีย้วหรอืของฉันทีไ่มเ่ป็นเดนไป 

ปวารณา ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  บอกหา้มภัตตาหารแลว้ ภกิษุส าคัญวา่ยังไมไ่ดบ้อกหา้มภัตตาหารน าของ 

เคีย้วหรอืของฉันทีไ่มเ่ป็นเดนไปปวารณา ไมต่อ้งอาบัต ิ

  ภกิษุน ายามกาลกิ สตัตาหกาลกิ ยาวชวีกิไปเป็นอาหาร ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ภกิษุรับไวต้ามค าของภกิษุผูน้ าไปนัน้ดว้ยตัง้ใจวา่ จะฉัน ภกิษุผูน้ าไป ตอ้ง 

อาบัตทิกุกฏ 

  ภกิษุผูรั้บฉัน ภกิษุผูน้ าไป ตอ้งอาบัตทิกุกฏทกุ ๆ ค ากลนื 

  ยังมไิดบ้อกหา้มภัตตาหาร ภกิษุส าคัญวา่บอกหา้มภัตตาหารแลว้ ตอ้งอาบัต ิ

ทกุกฏ 

  ยังมไิดบ้อกหา้มภัตตาหาร ภกิษุไมแ่น่ใจ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ยังมไิดบ้อกหา้มภัตตาหาร ภกิษุส าคัญวา่ยังมไิดบ้อกหา้มภัตตาหาร ไมต่อ้ง 

อาบัต ิ

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๔๐๒ } 



๔๐๓ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๔.โภชนวรรค ๖.ทตุยิปวารณาสกิขาบท อนาปัตตวิาร 

อนาปตัตวิาร 

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

  [๒๔๖] ๑. ภกิษุใหท้ าเป็นของทีเ่ป็นเดนแลว้ให ้

   ๒. ภกิษุใหด้ว้ยกลา่ววา่ ทา่นจงใหท้ าเป็นของทีเ่ป็นเดนกอ่นจงึฉัน 

   ๓. ภกิษุใหด้ว้ยกลา่ววา่ ทา่นจงน าไปเพือ่ภกิษุอืน่ 

   ๔. ภกิษุใหภ้ัตตาหารทีเ่หลอืของภกิษุเป็นไข ้

   ๕. ภกิษุใหข้องทีเ่ป็นยามกาลกิ สตัตาหกาลกิ ยาวชวีกิ ดว้ย 

       กลา่ววา่ ทา่นจงฉันเมือ่มเีหตสุมควร 

   ๖. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๗. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

ทตุยิปวารณาสกิขาบทที ่๖ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๔๐๓ } 



๔๐๔ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๔.โภชนวรรค ๗.วกิาลโภชนสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

๔.โภชนวรรค 

๗. วกิาลโภชนสกิขาบท 

วา่ดว้ยการฉนัโภชนะในเวลาวกิาล 

เร ือ่งพระสตัตรสวคัคยี ์

[๒๔๗] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเวฬวุนั สถานที่ 

ใหเ้หยือ่กระแต เขตกรงุราชคฤห ์ครัง้นัน้ ในกรงุราชคฤห ์มมีหรสพบนยอดเขา 

พวกภกิษุสตัตรสวคัคยีไ์ดไ้ปชมมหรสพ พวกชาวบา้นเห็นพวกภกิษุสตัตรสวคัคยี ์

แลว้จงึนมินตใ์หส้รงน ้า ใหล้บูไลข้องหอม ใหฉั้นภัตตาหารแลว้ถวายของเคีย้วพวก 

ภกิษุสตัตรสวคัคยีน์ าของเคีย้วไปอาราม แลว้ไดก้ลา่วกับพวกภกิษุฉัพพัคคยีด์ังนีว้า่ 

“ทา่นทัง้หลาย นมินตพ์วกทา่นรับแลว้จงฉันของเคีย้วเถดิ ขอรับ” 

  พวกภกิษุฉัพพัคคยีถ์ามวา่ “พวกทา่นไดข้องเคีย้วมาจากไหน” 

  พวกภกิษุสตัตรสวคัคยีจ์งึแจง้เรือ่งนัน้ใหพ้วกภกิษุฉัพพัคคยีท์ราบ 

  พวกภกิษุฉัพพัคคยีถ์ามวา่ “พวกทา่นฉันอาหารในเวลาวกิาลหรอื” 

  พวกภกิษุสตัตรสวคัคยีต์อบวา่ “ใช ่ขอรับ” 

  พวกภกิษุฉัพพัคคยีพ์ากันต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนพวกภกิษุ 

สตัตรสวคัคยีจ์งึฉันภัตตาหารในเวลาวกิาลเลา่” แลว้พวกภกิษุฉัพพัคคยีจ์งึแจง้เรือ่ง 

นีใ้หภ้กิษุทัง้หลายทราบ บรรดาภกิษุผูม้ักนอ้ย ฯลฯ พากันต าหน ิประณาม 

โพนทะนาวา่ “ไฉนพวกภกิษุสตัตรสวคัคยีจ์งึฉันภัตตาหารในเวลาวกิาลเลา่”ครัน้ 

ภกิษุทัง้หลายต าหนพิวกภกิษุสตัตรสวคัคยีโ์ดยประการตา่ง ๆ แลว้จงึน าเรือ่งนีไ้ป 

กราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

ทรงประชุมสงฆบ์ญัญตัสิกิขาบท 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุทรง 

สอบถามพวกภกิษุสตัตรสวคัคยีว์า่ “ภกิษุทัง้หลาย ทราบวา่ พวกเธอฉันภัตตาหาร 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๔๐๔ } 



๔๐๕ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๔.โภชนวรรค ๗.วกิาลโภชนสกิขาบท สกิขาบทวภัิงค ์

ในเวลาวกิาล จรงิหรอื” พวกภกิษุสตัตรสวคัคยีท์ลูรับวา่ “จรงิ พระพทุธเจา้ขา้” 

พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ทรงต าหนวิา่ “ฯลฯ โมฆบรุษุทัง้หลาย ไฉนพวกเธอจงึฉัน 

ภัตตาหารในเวลาวกิาลเลา่ โมฆบรุุษทัง้หลาย การกระท าอยา่งนี ้มไิดท้ าคนทีย่ังไม่ 

เลือ่มใสใหเ้ลือ่มใส หรอืท าคนทีเ่ลือ่มใสอยูแ่ลว้ใหเ้ลือ่มใสยิง่ขึน้ไดเ้ลย ฯลฯ” แลว้ 

จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

พระบญัญตั ิ

[๒๔๘] ก็ ภกิษุใดเคีย้วของเคีย้ว หรอืฉนัของฉนัในเวลาวกิาล ตอ้งอาบตั ิ

ปาจติตยี ์

เร ือ่งพระสตัตรสวคัคยี ์จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

[๒๔๙] ค าวา่ ก็...ใด คอื ผูใ้ด ผูเ้ชน่ใด ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

ก็...ใด 

  ค าวา่ ภกิษุ มอีธบิายวา่ ชือ่วา่ภกิษุ เพราะเป็นผูข้อ ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระ 

ภาคทรงประสงคเ์อาวา่ ภกิษุ ในความหมายนี้ 

  ทีช่ ือ่วา่ เวลาวกิาล หมายเอาเวลาเมือ่เทีย่งวนัลว่งไปจนถงึอรณุขึน้ 

  ทีช่ ือ่วา่ ของเคีย้ว คอื ยกเวน้โภชนะ ๕ ยามกาลกิ สตัตาหกาลกิ และ 

ยาวชวีกิ นอกนัน้ชือ่วา่ของเคีย้ว 

  ทีช่ ือ่วา่ ของฉนั ไดแ้ก ่โภชนะ ๕ คอื ขา้วสกุ ขนมกมุมาส ขา้วต ูปลา เนือ้ 

  ภกิษุรับประเคนดว้ยตัง้ใจวา่ “จะเคีย้ว จะฉัน” ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ฉัน ตอ้ง 

อาบัตปิาจติตยีท์กุ ๆ ค ากลนื 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๔๐๕ } 



๔๐๖ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๔.โภชนวรรค ๗.วกิาลโภชนสกิขาบท อนาปัตตวิาร 

บทภาชนยี ์ 

ตกิปาจติตยี ์

[๒๕๐] เวลาวกิาล ภกิษุส าคัญวา่เป็นวกิาล เคีย้วของเคีย้วหรอืฉันของฉัน 

ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  เวลาวกิาล ภกิษุไมแ่น่ใจ เคีย้วของเคีย้วหรอืฉันของฉัน ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  เวลาวกิาล ภกิษุส าคัญวา่เป็นกาล เคีย้วของเคีย้วหรอืฉันของฉัน ตอ้งอาบัต ิ

ปาจติตยี ์

ตกิทกุกฏ 

ภกิษุรับประเคนยามกาลกิ สตัตาหกาลกิ ยาวชวีกิไวเ้ป็นอาหาร ตอ้งอาบัต ิ

ทกุกฏ ฉัน ตอ้งอาบัตทิกุกฏทกุ ๆ ค ากลนื 

  กาล ภกิษุส าคัญวา่เป็นวกิาล ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  กาล ภกิษุไมแ่น่ใจ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  กาล ภกิษุส าคัญวา่เป็นกาล ไมต่อ้งอาบัต ิ

อนาปตัตวิาร 

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

  [๒๕๑] ๑. ภกิษุฉันของทีเ่ป็นยามกาลกิ สตัตาหกาลกิ และยาวชวีกิ เมือ่ม ี

       เหตผุลทีส่มควร 

   ๒. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๓. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

วกิาลโภชนสกิขาบทที ่๗ จบ 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๔๐๖ } 



๔๐๗ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๔.โภชนวรรค ๘.สนันธิกิารกสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

๔. โภชนวรรค 

๘. สนันธิกิารกสกิขาบท 

วา่ดว้ยการสะสมโภชนะ 

เร ือ่งพระเวฬฏัฐสสีะ 

[๒๕๒] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ ทา่นพระเวฬัฏฐสสีะ พระอปัุชฌาย ์

ของทา่นพระอานนทอ์ยูใ่นป่า ทา่นเทีย่วบณิฑบาตไดม้ากมาย เอาขา้วสกุเปลา่ไป 

ตากแหง้เก็บไวท้ีอ่าราม คราวทีต่อ้งการภัตตาหารก็น ามาแชน่ ้าแลว้ฉัน นาน ๆ จงึ 

จะเขา้ไปบณิฑบาตในหมูบ่า้น 

  ภกิษุทัง้หลายไดก้ลา่วกับท่านพระเวฬัฏฐสสีะดังนีว้า่ “ทา่น ท าไมนาน ๆ 

ทา่นจงึเขา้ไปบณิฑบาตในหมูบ่า้น” ล าดับนัน้ ทา่นพระเวฬัฏฐสสีะจงึแจง้เรือ่งนัน้ให ้

ภกิษุทัง้หลายทราบ 

  ภกิษุทัง้หลายถามวา่ “ทา่น ทา่นฉันอาหารทีเ่ก็บสะสมไวห้รอื” 

  ทา่นตอบวา่ “ใช ่ขอรับ” 

  บรรดาภกิษุผูม้ักนอ้ย ฯลฯ จงึพากันต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่“ไฉนทา่น 

พระเวฬัฏฐสสีะจงึฉันโภชนะทีเ่ก็บสะสมไวเ้ลา่” ครัน้ภกิษุทัง้หลายต าหนทิา่นพระ 

เวฬัฏฐสสีะโดยประการตา่ง ๆ แลว้จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

ทรงประชุมสงฆบ์ญัญตัสิกิขาบท 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหตทุรง 

สอบถามทา่นพระเวฬัฏฐสสีะวา่ “เวฬัฏฐสสีะ ทราบวา่ เธอฉันโภชนะทีเ่ก็บสะสมไว ้

จรงิหรอื” พระเถระทลูรับวา่ “จรงิ พระพทุธเจา้ขา้” พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ 

ทรงต าหนวิา่ “ฯลฯ เวฬัฏฐสสีะ ไฉนเธอจงึฉันโภชนะทีเ่ก็บสะสมไวเ้ลา่ เวฬัฏฐสสีะ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๔๐๗ } 



๔๐๘ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๔.โภชนวรรค ๘.สนันธิกิารกสกิขาบท บทภาชนยี ์

การกระท าอยา่งนี ้มไิดท้ าคนทีย่ังไมเ่ลือ่มใสใหเ้ลือ่มใส หรอืท าคนทีเ่ลือ่มใสอยูแ่ลว้ให ้

เลือ่มใสยิง่ขึน้ไดเ้ลย ฯลฯ” แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

พระบญัญตั ิ

[๒๕๓] ก็ ภกิษุใดเคีย้วของเคีย้วหรอืฉนัของฉนัทีเ่ก็บสะสมไว ้ตอ้งอาบตั ิ

ปาจติตยี ์

เร ือ่งพระเวฬฏัฐสสีะ จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

[๒๕๔] ค าวา่ ก็...ใด คอื ผูใ้ด ผูเ้ชน่ใด ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

ก็...ใด 

  ค าวา่ ภกิษุ มอีธบิายวา่ ชือ่วา่ภกิษุ เพราะเป็นผูข้อ ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระ 

ภาคทรงประสงคเ์อาวา่ ภกิษุ ในความหมายนี้ 

  ทีช่ ือ่วา่ ของทีเ่ก็บสะสมไว ้คอื ของทีภ่กิษุรับประเคนในวนันีแ้ลว้ฉันในวันอืน่ 

  ทีช่ ือ่วา่ ของเคีย้ว คอื ยกเวน้โภชนะ ๕ ยามกาลกิ สตัตาหกาลกิ และ 

ยาวชวีกิ นอกนัน้ชือ่วา่ของเคีย้ว 

  ทีช่ ือ่วา่ ของฉนั ไดแ้ก ่โภชนะ ๕ คอื ขา้วสกุ ขนมกมุมาส ขา้วต ูปลา เนือ้ 

  ภกิษุรับประเคนดว้ยตัง้ใจวา่ “จะเคีย้ว จะฉัน” ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ฉัน ตอ้ง 

อาบัตปิาจติตยีท์กุ ๆ ค ากลนื 

บทภาชนยี ์

ตกิปาจติตยี ์

[๒๕๕] ของเก็บสะสมไว ้ภกิษุส าคัญวา่เป็นของเก็บสะสมไว ้เคีย้วของเคีย้ว 

หรอืฉันของฉัน ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๔๐๘ } 



๔๐๙ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๔.โภชนวรรค ๘.สนันธิกิารกสกิขาบท อนาปัตตวิาร 

ของเก็บสะสมไว ้ภกิษุไมแ่น่ใจ เคีย้วของเคีย้วหรอืฉันของฉัน ตอ้งอาบัต ิ

ปาจติตยี ์

  ของเก็บสะสมไว ้ภกิษุส าคัญวา่มใิชข่องเก็บสะสมไว ้เคีย้วของเคีย้วหรอืฉัน 

ของฉัน ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

ทกุกฏ 

ภกิษุรับประเคนยามกาลกิ สตัตาหกาลกิ ยาวชวีกิไวเ้ป็นอาหาร ตอ้งอาบัต ิ

ทกุกฏ ภกิษุฉัน ตอ้งอาบัตทิกุกฏทกุ ๆ ค ากลนื 

  มใิชข่องเก็บสะสมไว ้ภกิษุส าคัญวา่เป็นของเก็บสะสมไว ้ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  มใิชข่องเก็บสะสมไว ้ภกิษุไมแ่น่ใจ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  มใิชข่องเก็บสะสมไว ้ภกิษุส าคัญวา่มใิชเ่ป็นของเก็บสะสมไว ้ไมต่อ้งอาบัต ิ

อนาปตัตวิาร 

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

[๒๕๖] ๑. ภกิษุเก็บของทีเ่ป็นยาวกาลกิไวฉั้นชัว่กาล 

   ๒. ภกิษุเก็บของทีเ่ป็นยามกาลกิไวฉั้นชัว่ยาม๑ 

   ๓. ภกิษุเก็บของทีเ่ป็นสตัตาหกาลกิไวฉั้นชัว่สปัดาห ์

   ๔. ภกิษุฉันของทีเ่ป็นยาวชวีกิเมือ่มเีหตผุลสมควร 

   ๕. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๖. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

สนันธิกิารกสกิขาบทที ่๘ จบ 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ช ัว่กาล คอืชัว่เวลาเทีย่งวัน,ช ัว่ยาม คอืชัว่ปัจฉมิยาม (ว.ิอ. ๒/๒๕๖/๓๗๘, ดเูชงิอรรถ ขอ้ ๒๓๙ หนา้ ๓๙๖) 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๔๐๙ } 



๔๑๐ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๔.โภชนวรรค ๙.ปณีตโภชนสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

๔. โภชนวรรค 

๙. ปณีตโภชนสกิขาบท 

วา่ดว้ยการออกปากขอโภชนะอนัประณีต 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์

[๒๕๗] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ พวกภกิษุฉัพพัคคยีอ์อกปากขอ 

โภชนะอันประณีตมาเพือ่ตนแลว้ฉัน พวกชาวบา้นพากันต าหน ิประณาม โพนทะนา 

วา่ “ไฉนพระสมณะเชือ้สายศากยบตุรจงึออกปากขอโภชนะอันประณีตมาเพือ่ตนแลว้ 

ฉันเลา่ ภัตตาหารทีด่ใีครจะไมพ่อใจ ภัตตาหารอรอ่ยใครจะไมช่อบเลา่” 

  ภกิษุทัง้หลายไดย้นิพวกชาวบา้นต าหน ิประณาม โพนทะนา บรรดาภกิษุผู ้

มักนอ้ย ฯลฯ จงึพากันต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนพวกภกิษุฉัพพัคคยีจ์งึ 

ออกปากขอโภชนะอันประณีตมาเพือ่ตนแลว้ฉันเลา่” ครัน้ภกิษุทัง้หลายต าหนพิวก 

ภกิษุฉัพพัคคยีโ์ดยประการตา่ง ๆ แลว้จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคให ้

ทรงทราบ 

ทรงประชุมสงฆบ์ญัญตัสิกิขาบท 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุทรง 

สอบถามพวกภกิษุฉัพพัคคยีว์า่ “ภกิษุทัง้หลาย ทราบวา่ พวกเธอออกปากขอ 

โภชนะอันประณีตมาเพือ่ตนแลว้ฉันจรงิหรอื” พวกภกิษุฉัพพัคคยีท์ลูรับวา่ “จรงิ 

พระพทุธเจา้ขา้” พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ทรงต าหนวิา่ “ฯลฯ โมฆบรุษุทัง้หลาย 

ไฉนพวกเธอจงึออกปากขอโภชนะอันประณีตมาเพือ่ตนแลว้ฉันเลา่ โมฆบรุษุ 

ทัง้หลาย การกระท าอยา่งนี ้มไิดท้ าคนทีย่ังไมเ่ลือ่มใสใหเ้ลือ่มใส หรอืท าคนที ่

เลือ่มใสอยูแ่ลว้ใหเ้ลือ่มใสยิง่ขึน้ไดเ้ลย ฯลฯ” แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบท 

นีข้ ึน้แสดงดังนี ้

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๔๑๐ } 



๔๑๑ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๔.โภชนวรรค ๙.ปณีตโภชนสกิขาบท พระอนุบัญญัต ิ

พระบญัญตั ิ

ก็ ภกิษุใดออกปากขอโภชนะอนัประณีตเชน่นี ้คอื เนยใส เนยขน้ น า้มนั 

น า้ผ ึง้ น า้ออ้ย ปลา เนือ้ นมสด นมสม้ มาเพือ่ตนแลว้ฉนั ตอ้งอาบตัปิาจติตยี ์

  สกิขาบทนีพ้ระผูม้พีระภาคทรงบัญญัตไิวแ้กภ่กิษุทัง้หลายอยา่งนี้ 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์จบ 

เร ือ่งภกิษุเป็นไข ้

[๒๕๘] สมัยนัน้ ภกิษุทัง้หลายเป็นไข ้พวกภกิษุผูม้หีนา้ทีส่อบถามอาการ 

ไข ้ไดก้ลา่วกับพวกภกิษุผูเ้ป็นไขด้ังนีว้า่ “ทา่นทัง้หลายสบายดหีรอื ยังพอเป็นอยูไ่ด ้

หรอื” 

  พวกภกิษุเป็นไขต้อบวา่ “เมือ่กอ่นพวกกระผมออกปากขอโภชนะอันประณีต 

มาเพือ่ตนแลว้ฉัน ดังนัน้จงึมคีวามผาสกุ แตเ่ดีย๋วนี้พวกกระผมมคีวามย าเกรงอยูว่า่ 

“พระผูม้พีระภาคทรงหา้มไว”้ จงึไมอ่อกปากขอ ดังนัน้จงึไมม่คีวามผาสกุ” 

  ภกิษุทัง้หลายไดน้ าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

ทรงอนญุาตใหภ้กิษุเป็นไขอ้อกปากขอโภชนะอนัประณีตได ้

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคทรงแสดงธรรมกีถาเพราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุรับสัง่ 

กับภกิษุทัง้หลายวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เราอนุญาตใหภ้กิษุเป็นไขอ้อกปากขอโภชนะ 

อันประณีตมาเพือ่ตนแลว้ฉันได”้ แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดง 

ดังนี ้

พระอนบุญัญตั ิ

[๒๕๙] อนึง่ ภกิษุใดไมเ่ป็นไข ้ออกปากขอโภชนะอนัประณีตเชน่นี ้

คอื เนยใส เนยขน้ น า้มนั น า้ผ ึง้ น า้ออ้ย ปลา เนือ้ นมสด นมสม้ มาเพือ่ 

ตนแลว้ฉนั ตอ้งอาบตัปิาจติตยี ์

     เร ือ่งภกิษุเป็นไข ้จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๔๑๑ } 



๔๑๒ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๔.โภชนวรรค ๙.ปณีตโภชนสกิขาบท สกิขาบทวภัิงค ์

สกิขาบทวภิงัค ์

[๒๖๐] ค าวา่ โภชนะอนัประณีต ความวา่ ทีช่ ือ่วา่ เนยใส ไดแ้ก ่เนยใสที ่

ท าจากน ้านมโค เนยใสทีท่ าจากน ้านมแพะ เนยใสทีท่ าจากน ้านมกระบอื หรอืเนยใส 

 ทีท่ าจากน ้านมสตัวท์ีม่เีนือ้เป็นกัปปิยะ 

  ทีช่ ือ่วา่ เนยขน้ ไดแ้ก ่เนยขน้ทีท่ าจากน ้านมสตัวเ์หลา่นัน้ 

  ทีช่ ือ่วา่ น า้มนั ไดแ้ก ่น ้ามันทีส่กัดจากเมล็ดงา น ้ามันทีส่กัดจากเมล็ดพันธุ ์

ผักกาด น ้ามันทีส่กัดจากเมล็ดมะซาง น ้ามันทีส่กัดจากเมล็ดละหุง่ น ้ามันทีท่ าจาก 

เปลวสตัว ์

  ทีช่ ือ่วา่ น า้ผ ึง้ ไดแ่ก ่น ้าหวานของแมลงผึง้ 

  ทีช่ ือ่วา่ น า้ออ้ย ไดแ้ก ่น ้าหวานทีเ่กดิจากออ้ย 

  ทีช่ ือ่วา่ ปลา ทา่นกลา่วถงึสตัวท์ีเ่ทีย่วไปในน ้า 

  ทีช่ ือ่วา่ เนือ้ ไดแ้ก ่เนือ้ของสตัวบ์กทีม่เีนือ้เป็นกัปปิยะ 

  ทีช่ ือ่วา่ นมสด ไดแ้ก ่น ้านมโค น ้านมแพะ น ้านมกระบอืหรอืน ้านมของสตัว ์

ทีม่เีนือ้เป็นกัปปิยะ 

  ทีช่ ือ่วา่ นมสม้ ไดแ้ก ่นมสม้ทีท่ าจากน ้านมของสตัวเ์หลา่นัน้ 

  ค าวา่ อนึง่...ใด คอื ผูใ้ด ผูเ้ชน่ใด ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสวา่ อนึง่...ใด 

   ค าวา่ ภกิษุ มอีธบิายวา่ ชือ่วา่ภกิษุ เพราะเป็นผูข้อ ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระภาค 

ทรงประสงคเ์อาวา่ ภกิษุ ในความหมายนี้ 

  ค าวา่ โภชนะอนัประณีตเชน่นี ้ไดแ้ก ่โภชนะอันประณีตดังกลา่ว 

  ทีช่ ือ่วา่ ไมเ่ป็นไข ้คอื ผูท้ีเ่วน้โภชนะอันประณีต ก็เป็นอยูผ่าสกุ 

  ทีช่ ือ่วา่ ผูเ้ป็นไข ้คอื ผูท้ีเ่วน้โภชนะอันประณีต จะไมม่คีวามผาสกุ 

  ภกิษุไมเ่ป็นไขอ้อกปากขอมาเพือ่ตน ตอ้งอาบัตทิกุกฏทกุ ๆ ครัง้ทีพ่ยายาม 

  ภกิษุรับไวด้ว้ยตัง้ใจวา่ จะฉันของทีไ่ด ้ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ภกิษุฉัน ตอ้งอาบัตปิาจติตยีท์กุ ๆ ค ากลนื 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๔๑๒ } 



๔๑๓ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๔.โภชนวรรค ๙.ปณีตโภชนสกิขาบท อนาปัตตวิาร 

บทภาชนยี ์

ตกิปาจติตยี ์

[๒๖๑] ไมเ่ป็นไข ้ภกิษุส าคัญวา่ไมเ่ป็นไข ้ออกปากขอโภชนะอันประณีต 

มาเพือ่ตนแลว้ฉัน ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  ไมเ่ป็นไข ้ภกิษุไมแ่น่ใจ ออกปากขอโภชนะอันประณีตมาเพือ่ตนแลว้ฉัน ตอ้ง 

อาบัตปิาจติตยี ์

  ไมเ่ป็นไข ้ภกิษุส าคัญวา่เป็นไข ้ออกปากขอโภชนะอันประณีตมาเพือ่ตนแลว้ 

ฉัน ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

ทกุทกุกฏ 

เป็นไข ้ภกิษุส าคัญวา่ไมเ่ป็นไข ้ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  เป็นไข ้ภกิษุไมแ่น่ใจ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  เป็นไข ้ภกิษุส าคัญวา่เป็นไข ้ไมต่อ้งอาบัต ิ

อนาปตัตวิาร 

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

  [๒๖๒] ๑. ภกิษุเป็นไข ้

   ๒. ภกิษุเป็นไขอ้อกปากขอมาแลว้หายเป็นไขจ้งึฉัน 

   ๓. ภกิษุฉันโภชนะทีเ่หลอืของภกิษุเป็นไข ้

   ๔. ภกิษุออกปากขอจากญาต ิ

   ๕. ภกิษุออกปากขอจากคนปวารณา 

   ๖. ภกิษุออกปากขอเพือ่ภกิษุอืน่ 

   ๗. ภกิษุจา่ยมาดว้ยทรัพยข์องตน 

   ๘. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๙. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

                                  ปณีตโภชนสกิขาบทที ่๙ จบ

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๔๑๓ } 



๔๑๔ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๔.โภชนวรรค ๑๐.ทันตโปนสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

๔. โภชนวรรค 

๑๐. ทนัตโปนสกิขาบท 

วา่ดว้ยการรบัประเคนอาหารนอกจากน า้และไมช้ าระฟนั 

เร ือ่งภกิษุรปูหนึง่ 

[๒๖๓] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ กฏูาคารศาลา ป่า 

มหาวนั เขตกรงุเวสาล ีครัง้นัน้ ภกิษุรปูหนึง่ผูถ้อืวา่ทกุอยา่งเป็นของบังสกุลุ พักอยู ่

ในป่าชา้ ทา่นไมป่รารถนารับภัตตาหารทีพ่วกชาวบา้นถวาย เทีย่วถอืเอาเครือ่งเซน่ 

ตามป่าชา้โคนไมห้รอืธรณีประตมูาฉัน 

  พวกชาวบา้นพากันต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนภกิษุนีจ้งึถอืเอาเครือ่ง 

เซน่ของพวกเราไปฉันเองเลา่ ภกิษุนีอ้ว้นล า่เห็นทจีะฉันเนือ้มนุษยก์ระมัง” 

  พวกภกิษุไดย้นิพวกชาวบา้นต าหน ิประณาม โพนทะนา บรรดาภกิษุผู ้

มักนอ้ย ฯลฯ จงึพากันต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนภกิษุจงึกลนือาหารทีย่ัง 

ไมม่ผีูถ้วายใหล้ว่งล าคอเลา่” ครัน้ภกิษุทัง้หลายต าหนภิกิษุนัน้โดยประการตา่ง ๆ 

แลว้จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

ทรงประชุมสงฆบ์ญัญตัสิกิขาบท 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุทรง 

สอบถามภกิษุนัน้วา่ “ภกิษุ ทราบวา่ เธอฉันอาหารทีย่ังไมม่ผีูถ้วายใหล้ว่งล าคอ 

จรงิหรอื” ภกิษุนัน้ทลูรับวา่ “จรงิ พระพทุธเจา้ขา้” พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ทรง 

ต าหนวิา่ “ฯลฯ โมฆบรุษุ ไฉนเธอจงึกลนือาหารทีย่งัไมม่ผีูถ้วายใหล้ว่งล าคอเลา่ 

โมฆบรุษุ การกระท าอยา่งนี ้มไิดท้ าคนทีย่ังไมเ่ลือ่มใสใหเ้ลือ่มใส หรอืท าคนที ่

เลือ่มใสอยูแ่ลว้ใหเ้ลือ่มใสยิง่ขึน้ไดเ้ลย ฯลฯ” แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบท 

นีข้ ึน้แสดงดังนี ้

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๔๑๔ } 



๔๑๕ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๔.โภชนวรรค ๑๐.ทันตโปนสกิขาบท สกิขาบทวภัิงค ์

พระบญัญตั ิ

ก็ ภกิษุใดกลนือาหารทีย่งัไมม่ผีูถ้วายใหล้ว่งล าคอ ตอ้งอาบตัปิาจติตยี ์

  สกิขาบทนีพ้ระผูม้พีระภาคทรงบัญญัตไิวแ้กภ่กิษุทัง้หลายอยา่งนี้ 

เร ือ่งภกิษุรปูหนึง่ จบ 

ทรงอนญุาตน า้และไมช้ าระฟนั 

[๒๖๔] สมัยนัน้ ภกิษุทัง้หลายมคีวามย าเกรง ไมย่อมหยบิน ้าและไมช้ าระ 

ฟันใช ้ภกิษุทัง้หลายจงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระผูม้ ี

พระภาคทรงอนุญาตวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เราอนุญาตใหถ้อืเอาน ้าและไมช้ าระฟันมา 

ใชเ้องได”้ แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

พระอนบุญัญตั ิ

[๒๖๕] อนึง่ ภกิษุใดกลนือาหารทีย่งัไมม่ผีูถ้วายใหล้ว่งล าคอ นอกจาก 

น า้และไมช้ าระฟนั ตอ้งอาบตัปิาจติตยี ์

สกิขาบทวภิงัค ์

[๒๖๖] ค าวา่ อนึง่...ใด คอื ผูใ้ด ผูเ้ชน่ใด ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

อนึง่...ใด 

  ค าวา่ ภกิษุ มอีธบิายวา่ ชือ่วา่ภกิษุ เพราะเป็นผูข้อ ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระ 

ภาคทรงประสงคเ์อาวา่ ภกิษุ ในความหมายนี้ 

  ทีช่ ือ่วา่ ทีย่งัไมม่ผีูถ้วาย ทา่นกลา่วถงึของทีย่ังไมไ่ดรั้บประเคน 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๔๑๕ } 



๔๑๖ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๔.โภชนวรรค ๑๐.ทันตโปนสกิขาบท บทภาชนยี ์

ลกัษณะการรบัประเคน 

ทีช่ ือ่วา่ มผีูถ้วาย คอื (๑) เขาถวายดว้ยกาย ดว้ยของเนือ่งดว้ยกาย หรอื 

ดว้ยโยนให ้(๒) เขาอยูใ่นหัตถบาส (๓) ภกิษุรับประเคนดว้ยกายหรอืดว้ยของ 

เนือ่งดว้ยกาย นีช้ ือ่วา่มผีูถ้วาย 

  ทีช่ ือ่วา่ อาหาร ไดแ้ก ่ของทีฉั่นได ้ยกเวน้น ้าและไมช้ าระฟัน นีช้ ือ่วา่อาหาร 

  ค าวา่ นอกจากน า้และไมช้ าระฟนั คอื ยกเวน้น ้าและไมช้ าระฟัน 

  ภกิษุถอืเอาดว้ยตัง้ใจวา่ จะเคีย้ว จะฉัน ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ภกิษุฉัน ตอ้งอาบัตปิาจติตยีท์กุ ๆ ค ากลนื 

บทภาชนยี ์

ตกิปาจติตยี ์

[๒๖๗] อาหารทีย่ังไมไ่ดรั้บประเคน ภกิษุส าคัญวา่ยังไมรั่บประเคน ฉัน 

อาหารทีย่ังไมม่ผีูถ้วายใหล้ว่งล าคอ นอกจากน ้าและไมช้ าระฟัน ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  อาหารทีย่ังไมไ่ดรั้บประเคน ภกิษุไมแ่น่ใจ ฉันอาหารทีไ่มม่ผีูถ้วายใหล้ว่ง 

ล าคอ นอกจากน ้าและไมช้ าระฟัน ตอ้งปาจติตยี ์

  อาหารทีย่ังไมไ่ดรั้บประเคน ภกิษุส าคัญวา่รับประเคน ฉันอาหารทีไ่มม่ผีู ้

ถวาย นอกจากน ้าและไมช้ าระฟัน ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

ทกุทกุกฏ 

อาหารทีรั่บประเคน ภกิษุส าคัญวา่ยังไมไ่ดรั้บประเคน ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  อาหารทีรั่บประเคน ภกิษุไมแ่น่ใจ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  อาหารทีรั่บประเคน ภกิษุส าคัญวา่รับประเคน ไมต่อ้งอาบัต ิ

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๔๑๖ } 



๔๑๗ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๔.โภชนวรรค รวมสกิขาบททีม่ใีนโภชนวรรค 

อนาปตัตวิาร 

  ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

  [๒๖๘] ๑. ภกิษุใชน้ ้าและไมช้ าระฟัน 

   ๒. ภกิษุหยบิยามหาวกิัต ิ๔ ฉันเอง๑ เมือ่มเีหตผุลทีส่มควร ในเมือ่ 

       ไมม่กีัปปิยการกถวาย 

   ๓. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๔. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

ทนัตโปนสกิขาบทที ่๑๐ จบ 

โภชนวรรคที ่๔ จบ 

รวมสกิขาบททีม่ใีนโภชนวรรค 

โภชนวรรคม ี๑๐ สกิขาบท คอื 

  ๑. อาวสถปิณฑสกิขาบท   วา่ดว้ยการฉันภัตตาหารในทีพั่กแรม 

  ๒. คณโภชนสกิขาบท   วา่ดว้ยการฉันคณโภชนะ 

  ๓. ปรัมปรโภชนสกิขาบท   วา่ดว้ยการฉันปรัมปรโภชนะ 

  ๔. กาณมาตสุกิขาบท   วา่ดว้ยมารดาของนางกาณา 

  ๕. ปฐมปวารณาสกิขาบท   วา่ดว้ยการบอกหา้มภัตตาหารขอ้ที ่๑ 

  ๖. ทตุยิปวารณาสกิขาบท   วา่ดว้ยการบอกหา้มภัตตาหารขอ้ที ่๒ 

  ๗. วกิาลโภชนสกิขาบท   วา่ดว้ยการฉันโภชนะในเวลาวกิาล 

  ๘. สนันธิกิารกสกิขาบท   วา่ดว้ยการสะสมโภชนะ 

  ๙. ปณีตโภชนสกิขาบท   วา่ดว้ยการออกปากขอโภชนะอันประณีต 

  ๑๐. ทันตโปนสกิขาบท   วา่ดว้ยการรับประเคนอาหารนอกจากน ้า 

       และไมช้ าระฟัน 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ยามหาวกิตั ิ๔ คอื คถู มตูร เถา้ ดนิ (ว.ิม. ๕/๒๖๘/๓๖) ภกิษุอาพาธหรอืถกูสัตวม์พีษิกัดตอ่ย หยบิฉัน 

   ไดโ้ดยไมต่อ้งรับประเคน ถา้ไม่อาพาธก็ควรจะรับประเคน (ว.ิอ. ๓/๒๖๘/๑๗๕) 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๔๑๗ } 



๔๑๘ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๕.อเจลกวรรค ๑.อเจลกสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

๕. อเจลกวรรค 

หมวดวา่ดว้ยนกับวชเปลอืย 

๑. อเจลกสกิขาบท 

วา่ดว้ยนกับวชเปลอืย 

เร ือ่งพระอานนท ์

[๒๖๙] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ กฏูาคารศาลา ป่า 

มหาวนั เขตกรงุเวสาล ีครัง้นัน้ พระสงฆม์ขีองเคีย้วเหลอืเฟือ ทนัีน้ ทา่นพระ 

อานนทไ์ดน้ าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระผูม้พีระภาครับสัง่ 

วา่ “อานนท ์ถา้เชน่นัน้ เธอจงแจกขนมเป็นทานแกพ่วกคนกนิเดน” 

  ทา่นพระอานนทท์ลูรับสนองพระด ารัสของพระผูม้พีระภาค แลว้จัดพวกคนกนิ 

เดนใหน่ั้งตามล าดับ แจกขนมใหค้นละชิน้ แจกขนมใหป้รพิาชกิาคนหนึง่ ๒ ชิน้ดว้ย 

ส าคัญวา่เป็นชิน้เดยีว 

  พวกปรพิาชกิาทีอ่ยูใ่กล ้ๆ ไดก้ลา่วกับปรพิาชกิานัน้ดังนีว้า่ “สมณะรปูนัน้เป็น 

คูรั่กของเธอหรอื” 

  ปรพิาชกิานัน้ตอบวา่ “สมณะรปูนัน้ไมใ่ชคู่รั่กของดฉัิน ทา่นแจกให ้๒ ชิน้ดว้ย 

ส าคัญวา่เป็นชิน้เดยีว” 

  แมค้รัง้ที ่๒ ทา่นพระอานนทก็์แจกขนมใหป้รพิาชกิานัน้ ๒ ชิน้ดว้ยส าคัญวา่ 

เป็นชิน้เดยีว พวกปรพิาชกิาทีอ่ยูใ่กล ้ๆ ไดก้ลา่วกบัปรพิาชกิานัน้ ดังนีว้า่ “สมณะ 

รปูนัน้เป็นคูรั่กของเธอหรอื” 

  ปรพิาชกิานัน้ตอบวา่ “สมณะรปูนัน้ไมใ่ชคู่รั่กของดฉัิน ทา่นแจกให ้๒ ชิน้ดว้ย 

ส าคัญวา่เป็นชิน้เดยีว” 

  แมค้รัง้ที ่๓ ทา่นพระอานนทก็์แจกขนมใหป้รพิาชกิานัน้ ๒ ชิน้ดว้ยส าคัญวา่ 

เป็นชิน้เดยีว พวกปรพิาชกิาทีอ่ยูใ่กล ้ๆ ไดก้ลา่วกบัปรพิาชกิานัน้ดังนีว้า่ “สมณะรปู 

นัน้เป็นคูรั่กของเธอหรอื” 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๔๑๘ } 



๔๑๙ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๕.อเจลกวรรค ๑.อเจลกสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

ปรพิาชกิานัน้ตอบวา่ “สมณะรปูนัน้ไมใ่ชคู่รั่กของดฉัิน ทา่นแจกให ้๒ ชิน้ดว้ย 

ส าคัญวา่เป็นชิน้เดยีว” 

  พวกปรพิาชกิาเหลา่นัน้โตเ้ถยีงกันวา่ “เป็นคูรั่ก ไมใ่ชคู่รั่ก” 

  อาชวีกอกีคนหนึง่ไดเ้ขา้ไปทีท่ีเ่ลีย้งอาหาร ภกิษุรปูหนึง่คลกุขา้วกับเนยใส 

จ านวนมาก ไดแ้จกขา้วกอ้นใหญแ่กอ่าชวีกนัน้ ครัน้แลว้ อาชวีกนัน้ไดถ้อืกอ้นขา้ว 

นัน้ไป อาชวีกอกีคนหนึง่ไดก้ลา่วกับอาชวีกนัน้ดังนีว้า่ “ทา่นไดก้อ้นขา้วมาจาก 

ทีไ่หน” 

  อาชวีกนัน้ตอบวา่ “ขา้พเจา้ไดม้าจากทีเ่ลีย้งอาหารของคหบดโีลน้สมณโคดม” 

  พวกอบุาสกไดย้นิอาชวีกเหลา่นัน้สนทนากัน ล าดับนัน้ อบุาสกเหลา่นัน้ได ้

เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ครัน้ถงึแลว้ ไดถ้วายอภวิาทพระผูม้พีระภาค 

แลว้น่ัง ณ ทีส่มควร อบุาสกเหลา่นัน้ผูน่ั้ง ณ ทีส่มควรแลว้ไดก้ราบทลูพระผูม้ ี

พระภาคดังนีว้า่ “พระพทุธเจา้ขา้ พวกเดยีรถยีเ์หลา่นีต้อ้งการตเิตยีนพระพทุธ 

ตอ้งการตเิตยีนพระธรรม ตอ้งการตเิตยีนพระสงฆ ์ขอประทานวโรกาสเถดิ 

พระพทุธเจา้ขา้ พระคณุเจา้ทัง้หลายโปรดอยา่ใหส้ ิง่ของแกพ่วกเดยีรถยีด์ว้ยมอืตน 

เองเลย” 

  ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคไดท้รงชีแ้จงใหอ้บุาสกเหลา่นัน้เห็นชดั ชวนให ้

อยากรับเอาไปปฏบิัต ิเรา้ใจใหอ้าจหาญแกลว้กลา้ ปลอบชโลมใจใหส้ดชืน่รา่เรงิ 

ดว้ยธรรมกีถา จากนัน้ อบุาสกเหลา่นัน้ซึง่พระผูม้พีระภาคไดท้รงชีแ้จงใหเ้ห็นชดั 

ชวนใหอ้ยากรับเอาไปปฏบิัต ิเรา้ใจใหอ้าจหาญแกลว้กลา้ ปลอบชโลมใจใหส้ดชืน่ 

รา่เรงิธรรมกีถาแลว้ไดล้กุจากอาสนะ ถวายอภวิาทพระผูม้พีระภาคท าประทักษิณ 

แลว้จากไป 

ทรงประชุมสงฆบ์ญัญตัสิกิขาบท 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุทรง 

แสดงธรรมกีถาแกภ่กิษุทัง้หลายใหส้มควรใหเ้หมาะสมกับเรือ่งนัน้ แลว้รับสัง่กับ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๔๑๙ } 



๔๒๐ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๕.อเจลกวรรค ๑.อเจลกสกิขาบท สกิขาบทวภัิงค ์

ภกิษุทัง้หลายวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เพราะเหตนัุน้ เราจะบัญญัตสิกิขาบทแกภ่กิษุ 

ทัง้หลายโดยอาศัยอ านาจประโยชน ์๑๐ ประการ คอื 

  ๑. เพือ่ความรับวา่ดแีหง่สงฆ ์

  ๒. เพือ่ความผาสกุแหง่สงฆ ์

      ฯลฯ 

  ๑๐. เพือ่เอือ้เฟ้ือวนัิย”๑ 

  แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

พระบญัญตั ิ

[๒๗๐] ก็ ภกิษุใดใหข้องเคีย้วหรอืของฉนัแกอ่เจลก ปรพิาชกหรอื 

ปรพิาชกิาดว้ยมอืตน ตอ้งอาบตัปิาจติตยี ์

เร ือ่งพระอานนท ์จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

[๒๗๑] ค าวา่ ก็...ใด คอื ผูใ้ด ผูเ้ชน่ใด ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

ก็...ใด 

  ค าวา่ ภกิษุ มอีธบิายวา่ ชือ่วา่ภกิษุ เพราะเป็นผูข้อ ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระ 

ภาคทรงประสงคเ์อาวา่ ภกิษุ ในความหมายนี้ 

  ทีช่ ือ่วา่ อเจลก ไดแ้ก ่ชเีปลอืยคนใดคนหนึง่อยูใ่นลัทธปิรพิาชก 

  ทีช่ ือ่วา่ ปรพิาชก ไดแ้ก ่นักบวชคนใดคนหนึง่อยูใ่นลัทธปิรพิาชก ยกเวน้ 

ภกิษุและสามเณร 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ดคูวามพสิดาร ขอ้ ๕๖๖ หนา้ ๙๒ ในเลม่นี้ 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๔๒๐ } 



๔๒๑ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๕.อเจลกวรรค ๑.อเจลกสกิขาบท บทภาชนยี ์

ทีช่ ือ่วา่ ปรพิาชกิา ไดแ้ก ่นักบวชหญงิคนใดคนหนึง่นับเนือ่งในลัทธปิรพิาชก 

ยกเวน้ภกิษุณี สกิขมานาและสามเณร ี

  ทีช่ ือ่วา่ ของเคีย้ว คอื ยกเวน้โภชนะ ๕ อยา่ง น ้าและไมช้ าระฟัน นอกนัน้ 

ชือ่วา่ของเคีย้ว 

  ทีช่ ือ่วา่ ของฉนั ไดแ้ก ่โภชนะ ๕ อยา่งคอื ขา้วสกุ ขนมสด ขา้วต ูปลา 

เนือ้ 

  ค าวา่ ให ้คอื ภกิษุใหด้ว้ยกาย ดว้ยของเนือ่งดว้ยกาย หรอืดว้ยโยนให ้

ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

บทภาชนยี ์

ตกิปาจติตยี ์

[๒๗๒] เดยีรถยี์๑ ภกิษุส าคัญวา่เป็นเดยีรถยี ์ใหข้องเคีย้วหรอืของฉันดว้ย 

มอืตน ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  เดยีรถยี ์ภกิษุไมแ่น่ใจ ใหข้องเคีย้วหรอืของฉันดว้ยมอืตน ตอ้งอาบัต ิ

ปาจติตยี ์

  เดยีรถยี ์ภกิษุส าคัญวา่ไมใ่ชเ่ดยีรถยีใ์หข้องเคีย้วหรอืของฉันดว้ยมอืตน ตอ้ง 

อาบัตปิาจติตยี ์

ตกิทกุกฏ 

ภกิษุใหน้ ้าและไมช้ าระฟัน ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ไมใ่ชเ่ดยีรถยี ์ภกิษุส าคัญวา่เป็นเดยีรถยี ์ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ไมใ่ชเ่ดยีรถยี ์ภกิษุไมแ่น่ใจ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ไมใ่ชเ่ดยีรถยี ์ภกิษุส าคัญวา่ไมใ่ชเ่ดยีรถยี ์ไมต่อ้งอาบัต ิ

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 เดยีรถยี ์คอืผูถ้อืลัทธนิอกพระพทุธศาสนา เป็นนักบวชผูถ้อืลัทธอิืน่ (ว.ิอ. ๓/๑๓๒/๑๐๕) 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๔๒๑ } 



๔๒๒ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๕.อเจลกวรรค ๑.อเจลกสกิขาบท อนาปัตตวิาร 

อนาปตัตวิาร  

   ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

    [๒๗๓] ๑. ภกิษุใชใ้หผู้อ้ ืน่ให ้มไิดใ้หเ้อง 

     ๒. ภกิษุวางให ้

     ๓. ภกิษุใหข้องไลท้าภายนอก 

     ๔. ภกิษุวกิลจรติ 

     ๕. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

อเจลกสกิขาบทที ่๑ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๔๒๒ } 



๔๒๓ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๕.อเจลกวรรค ๒.อยุโยชนสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

๕. อเจลกวรรค 

๒. อยุโยชนสกิขาบท 

วา่ดว้ยการสง่กลบั 

เร ือ่งพระอปุนนัทศากยบตุร 

[๒๗๔] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ ทา่นพระอปุนันทศากยบตุรได ้

กลา่วชกัชวนสทัธวิหิารกิของพระพีช่ายวา่ “ทา่นจงมาเถดิ พวกเราจะไปบณิฑบาต 

ในหมูบ่า้น” แลว้ไมไ่ดใ้หท้ายกถวายอะไรแกเ่ธอ นมินตก์ลับดว้ยกลา่ววา่ “ทา่นจง 

กลับไปเถดิ พดูหรอืน่ังกับทา่น ไมท่ าใหเ้ราสบาย เราพดูหรอืน่ังคนเดยีวสบายกวา่” 

  เมือ่ใกลเ้วลาฉันแลว้ ภกิษุนัน้ไมส่ามารถหาบณิฑบาตฉันไดทั้น แมไ้ปรับ 

ภัตตาหารทีเ่ขาแจกในโรงฉันก็ไมทั่น จงึไมไ่ดฉั้นภัตตาหาร ครัน้ภกิษุนัน้ไปถงึอาราม 

จงึเลา่เรือ่งนัน้ใหภ้กิษุทัง้หลายทราบ 

  บรรดาภกิษุผูม้ักนอ้ย ฯลฯ จงึพากันต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนทา่น 

พระอปุนันทศากยบตุรกลา่วชกัชวนภกิษุวา่ ‘ทา่นจงมาเถดิ พวกเราจะไปบณิฑบาต 

ในหมูบ่า้น แลว้ไมไ่ดใ้หท้ายกถวายอะไรแกเ่ธอ แลว้นมินตก์ลับเลา่” ครัน้ภกิษุ 

ทัง้หลายต าหนทิา่นพระอปุนันทศากยบตุรโดยประการตา่ง ๆ แลว้จงึน าเรือ่งนีไ้ป 

กราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

ทรงประชุมสงฆบ์ญัญตัสิกิขาบท 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหตทุรง 

สอบถามทา่นพระอปุนันทศากยบตุรวา่ “อปุนันทะ ทราบวา่ เธอกลา่วชกัชวนภกิษุ 

วา่ ทา่นจงมาเถดิ พวกเราจะไปบณิฑบาตในหมูบ่า้น แลว้ไมไ่ดใ้หท้ายกถวายอะไร 

แกเ่ธอ แลว้นมินตก์ลับ จรงิหรอื” ทา่นพระอปุนันทศากยบตุรทลูรับวา่ “จรงิ 

พระพทุธเจา้ขา้” พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ทรงต าหนวิา่ “ฯลฯ โมฆบรุษุ ไฉนเธอจงึ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๔๒๓ } 



๔๒๔ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๕.อเจลกวรรค ๒.อยุโยชนสกิขาบท สกิขาบทวภัิงค ์

กลา่วชกัชวนภกิษุวา่ ทา่นจงมาเถดิ พวกเราจะไปบณิฑบาตในหมูบ่า้นแลว้ไมไ่ดใ้ห ้

ทายกถวายอะไรแกเ่ธอแลว้นมินตก์ลับเลา่ โมฆบรุษุ การกระท าอยา่งนี ้มไิดท้ าคนที ่

ยังไมเ่ลือ่มใสใหเ้ลือ่มใส หรอืท าคนทีเ่ลือ่มใสอยูแ่ลว้ใหเ้ลือ่มใสยิง่ขึน้ไดเ้ลย ฯลฯ” 

แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

พระบญัญตั ิ

[๒๗๕] ก็ ภกิษุใดกลา่วชกัชวนภกิษุวา่ “ทา่นจงมาเถดิ พวกเราจะไป 

บณิทบาตในหมูบ่า้นหรอืในนคิม” แลว้ใหท้ายกถวายหรอืไมใ่หท้ายกถวายแก ่

เธอแลว้นมินตก์ลบัดว้ยกลา่ววา่ “ทา่นจงกลบัไปเถดิ พดูหรอืน ัง่กบัทา่นไม ่

ท าใหเ้ราสบาย เราพดูหรอืน ัง่คนเดยีวสบายกวา่” มเีหตผุลเพยีงเทา่นี ้ไมม่ ี

อะไรอืน่ ตอ้งอาบตัปิาจติตยี ์

เร ือ่งพระอปุนนัทศากยบตุร จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

[๒๗๖] ค าวา่ ก็...ใด คอื ผูใ้ด ผูเ้ชน่ใด ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

ก็...ใด 

  ค าวา่ ภกิษุ มอีธบิายวา่ ชือ่วา่ภกิษุ เพราะเป็นผูข้อ ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระ 

ภาคทรงประสงคเ์อาวา่ ภกิษุ ในความหมายนี้ 

   ค าวา่ ภกิษุ หมายถงึ ภกิษุรปูอืน่ 

  ค าวา่ ทา่นจงมาเถดิ...ในหมูบ่า้นหรอืในนคิม คอื หมูบ่า้นก็ด ีนคิมก็ด ี

เมอืงก็ด ีชือ่วา่หมูบ่า้นและนคิม 

  ค าวา่ ใหท้ายกถวายแกเ่ธอ คอื ใหเ้ขาถวายขา้วตม้ ขา้วสวย ของเคีย้ว 

หรอืของฉัน 

  ค าวา่ ไมใ่หท้ายกถวาย คอื ไมใ่หท้ายกถวายอะไร ๆ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๔๒๔ } 



๔๒๕ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๕.อเจลกวรรค ๒.อยุโยชนสกิขาบท บทภาชนยี ์

ค าวา่ นมินตก์ลบั ความวา่ ภกิษุปรารถนาจะกระซกิกระซี ้ปรารถนาจะ 

หยอกเยา้ ปรารถนาจะน่ังในทีล่ับ หรอืปรารถนาจะประพฤตอินาจารกับมาตุคาม 

กลา่วนมินตก์ลับอยา่งนีว้า่ “ทา่นจงกลับไปเถดิ พดูหรอืน่ังกับทา่น ไมท่ าใหเ้รา 

สบาย เราพดูหรอืน่ังคนเดยีวสบายกวา่” ตอ้งอาบัตทิกุกฏ เมือ่เธอไปถงึระยะทีม่อง 

ไมเ่ห็นหรอืไมไ่ดย้นิเสยีง ภกิษุรปูทีน่มินตก์ลับตอ้งอาบัตทิกุกฏ เมือ่เธอไปจนพน้ 

ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  ค าวา่ มเีหตผุลเพยีงเทา่นีไ้มม่อีะไรอืน่ ความวา่ ไมม่เีหตผุลอยา่งอืน่เพือ่ 

สง่กลับ 

บทภาชนยี ์

ตกิปาจติตยี ์

[๒๗๗] อปุสมับัน ภกิษุส าคัญวา่เป็นอปุสมับัน นมินตก์ลับ ตอ้งอาบัต ิ

ปาจติตยี ์

  อปุสมับัน ภกิษุไมแ่น่ใจ นมินตก์ลับ ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  อปุสมับัน ภกิษุส าคัญวา่เป็นอนุปสมับัน นมินตก์ลับ ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

ทกุกฏ 

ภกิษุท าเป็นโกรธ นมินตก์ลับ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ภกิษุนมินตอ์นุปสมับันกลบั ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ภกิษุท าเป็นโกรธ นมินตก์ลับ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  อนุปสมับัน ภกิษุส าคัญวา่เป็นอปุสมับัน ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  อนุปสมับัน ภกิษุไมแ่น่ใจ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  อนุปสมับัน ภกิษุส าคัญวา่เป็นอนุปสมับัน ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๔๒๕ } 



๔๒๖ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๕.อเจลกวรรค ๒.อยุโยชนสกิขาบท อนาปัตตวิาร 

อนาปตัตวิาร  

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

  [๒๗๘]๑. ภกิษุนมินตก์ลับดว้ยคดิวา่ เราสองรปูฉันดว้ยกัน ภัตตาหาร 

       จะไมพ่อ 

   ๒. ภกิษุนมินตก์ลับดว้ยคดิวา่ รปูนัน้พบของมคีา่แลว้จะเกดิความ 

       โลภ 

   ๓. ภกิษุนมินตก์ลับดว้ยคดิวา่ รปูนัน้เห็นมาตคุามแลว้จะเกดิความ 

       ก าหนัด 

   ๔. ภกิษุนมินตก์ลับดว้ยสัง่วา่ เธอจงน าขา้วตม้ ขา้วสวย หรอืของ 

       เคีย้วของฉันไปถวายภกิษุเป็นไข ้ภกิษุผูต้กคา้งอยู ่หรอืภกิษุ 

       ผูเ้ฝ้าวหิาร 

   ๕. ภกิษุไมป่ระสงคจ์ะประพฤตอินาจารแตม่ธีรุะจ าเป็นจงึสง่กลับ 

   ๖. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๗. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

อยุโยชนสกิขาบทที ่๒ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๔๒๖ } 



๔๒๗ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๕.อเจลกวรรค ๓.สโภชนสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

๕. อเจลกวรรค 

๓. สโภชนสกิขาบท 

วา่ดว้ยการเขา้ไปแทรกแซงในทีท่ ีม่คีน ๒ คน 

เร ือ่งพระอปุนนัทศากยบตุร 

[๒๗๙] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ ทา่นพระอปุนันทศากยบตุรไดไ้ป 

เรอืนของสหายแลว้ไดน่ั้งในหอ้งนอนกับภรรยาของสหาย ทนัีน้ สหายนัน้ไดเ้ขา้ไปหา 

ทา่นพระอปุนันทศากยบตุรถงึอาสนะ ครัน้ถงึแลว้ไดไ้หวท้า่นพระอปุนันทศากยบตุร 

แลว้น่ัง ณ ทีส่มควร สหายนัน้ผูน่ั้ง ณ ทีส่มควรแลว้ไดก้ลา่วกับภรรยาดังนีว้า่ “เธอ 

จงถวายภกิษาหารแดพ่ระคณุเจา้” ล าดับนัน้ ภรรยาของสหายนัน้ไดถ้วายภกิษาหาร 

แกท่า่นอปุนันทศากยบตุรแลว้ 

  ครัง้นัน้ สหายนัน้ไดก้ลา่วกับทา่นพระอปุนันทศากยบตุรดังนีว้า่ “นมินตพ์ระ 

คณุเจา้กลับไปเถดิ ขอรับ เพราะไดถ้วายภกิษาหารแดพ่ระคณุเจา้แลว้” 

  ภรรยาของสหายนัน้ก าหนดรูว้า่สามถีกูราคะกลุม้รมุแลว้ จงึไดก้ลา่วกับทา่น 

พระอปุนันทศากยบตุรดังนีว้า่ “พระคณุเจา้ นมินตท์า่นน่ังอยูเ่ถดิ อยา่เพิง่กลบั” 

  แมค้รัง้ที ่๒ สหายนัน้ ฯลฯ 

  แมค้รัง้ที ่๓ สหายนัน้ไดก้ลา่วกับทา่นพระอปุนันทศากยบตุรดังนีว้า่ “นมินต ์

พระคณุเจา้กลับไปเถดิ ขอรับ เพราะไดถ้วายภกิษาหารแดพ่ระคณุเจา้แลว้” 

  แมค้รัง้ที ่๓ ภรรยาของสหายนัน้ ก็ไดก้ลา่วกับทา่นพระอปุนันทศากยบตุร 

ดังนีว้า่ “พระคณุเจา้ นมินตท์า่นน่ังอยูเ่ถดิ อยา่เพิง่กลับ” 

  ครัง้นัน้ สหายของทา่นพระอปุนันทศากยบตุร ไดอ้อกไปเทีย่วฟ้องภกิษุทัง้หลาย 

วา่ “พระคณุเจา้อปุนันทศากยบตุรรปูนีน่ั้งในหอ้งนอนกับภรรยาของกระผม กระผม 

นมินตใ์หท้า่นกลับ ก็ไมป่รารถนาจะกลับ พวกกระผมมกีจิมาก มงีานทีต่อ้งท ามาก” 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๔๒๗ } 



๔๒๘ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๕.อเจลกวรรค ๓.สโภชนสกิขาบท สกิขาบทวภัิงค ์

บรรดาภกิษุผูม้ักนอ้ย ฯลฯ จงึพากันต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนทา่น 

พระอปุนันทศากยบตุรจงึเขา้น่ังแทรกแซงในตระกลูทีม่คีน ๒ คนเลา่” ครัน้ภกิษุ 

ทัง้หลายต าหนทิา่นพระอปุนันทศากยบตุรโดยประการตา่ง ๆ แลว้จงึน าเรือ่งนีไ้ป 

กราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

ทรงประชุมสงฆบ์ญัญตัสิกิขาบท 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุทรง 

สอบถามทา่นพระอปุนันทศากยบตุรวา่ “อปุนันทะ ทราบวา่ เธอน่ังแทรกแซงใน 

ตระกลูทีม่คีน ๒ คน จรงิหรอื” ทา่นพระอปุนันทศากยบตุรทลูรับวา่ “จรงิ พระ 

พทุธเจา้ขา้” พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ทรงต าหนวิา่ “ฯลฯ โมฆบรุษุ ไฉนเธอจงึ 

เขา้ไปน่ังแทรกแซงในตระกลูทีม่คีน ๒ คนเลา่ โมฆบรุษุ การกระท าอยา่งนี ้มไิดท้ า 

คนทีย่ังไมเ่ลือ่มใสใหเ้ลือ่มใส หรอืท าคนทีเ่ลือ่มใสอยูแ่ลว้ใหเ้ลือ่มใสยิง่ขึน้ไดเ้ลย ฯลฯ” 

แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

พระบญัญตั ิ

[๒๘๐] ก็ ภกิษุใดเขา้ไปน ัง่แทรกแซงในตระกลูทีม่คีน ๒ คน ตอ้ง 

อาบตัปิาจติตยี ์

เร ือ่งพระอปุนนัทศากยบตุร จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

[๒๘๑] ค าวา่ ก็...ใด คอื ผูใ้ด ผูเ้ชน่ใด ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

ก็...ใด 

  ค าวา่ ภกิษุ มอีธบิายวา่ ชือ่วา่ภกิษุ เพราะเป็นผูข้อ ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระ 

ภาคทรงประสงคเ์อาวา่ ภกิษุ ในความหมายนี้ 

  สกลุทีช่ ือ่วา่ มคีน ๒ คน คอื สตรกีับบรุษุอยูด่ว้ยกนั สตรแีละบรุษุยังไม ่

แยกออกจากกัน ทัง้ ๒ คนยังไมป่ราศจากราคะ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๔๒๘ } 



๔๒๙ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๕.อเจลกวรรค ๓.สโภชนสกิขาบท บทภาชนยี ์

ค าวา่ เขา้ไปแทรกแซง คอื เขา้ไปขา้งใน 

  ค าวา่ น ัง่ ความวา่ ในเรอืนใหญ ่ภกิษุน่ังละหัตถบาสบานประตู๑ ตอ้งอาบัต ิ

ปาจติตยี ์

  ในเรอืนเล็ก ภกิษุน่ังล ้าตรงกลางหอ้งนอน ตอ้งอาบตัปิาจติตยี ์

บทภาชนยี ์

ตกิปาจติตยี ์

[๒๘๒] หอ้งนอน ภกิษุส าคัญวา่เป็นหอ้งนอน เขา้ไปน่ังแทรกแซงในตระกลูที ่

มคีน ๒ คน ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  หอ้งนอน ภกิษุไมแ่น่ใจ เขา้ไปน่ังแทรกแซงในตระกลูทีม่คีน ๒ คน ตอ้ง 

อาบัตปิาจติตยี ์

  หอ้งนอน ภกิษุส าคัญวา่ไมใ่ชห่อ้งนอน เขา้ไปน่ังแทรกแซงในตระกลูทีม่คีน ๒ 

คน ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

ทกุทกุกฏ 

ไมใ่ชห่อ้งนอน ภกิษุส าคัญวา่เป็นหอ้งนอน ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ไมใ่ชห่อ้งนอน ภกิษุไมแ่น่ใจ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ไมใ่ชห่อ้งนอน ภกิษุส าคัญวา่ไมใ่ชห่อ้งนอน ไมต่อ้งอาบัต ิ

 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ 
น ัง่ละหตัถบาสบานประต ูหมายความวา่ น่ังห่างชัว่ระยะเหยยีดแขนออกไปจับตัวคนทีน่ั่งใกลไ้ด ้เทา่กับ ๒ 

   ศอกคบื (ว.ิอ. ๒/๔๗๗-๘/๑๕๗) 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๔๒๙ } 



๔๓๐ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๕.อเจลกวรรค ๓.สโภชนสกิขาบท อนาปัตตวิาร 

อนาปตัตวิาร  

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

  [๒๘๓] ๑. ภกิษุน่ังในเรอืนใหญห่า่งจากบานประตไูมเ่กนิหัตถบาส 

   ๒. ภกิษุน่ังในเรอืนเล็กไมล่ ้าตรงกลางหอ้งนอน 

   ๓. ภกิษุมเีพือ่นอยูด่ว้ย 

   ๔. ภกิษุน่ังในเรอืนทีค่นทัง้สองออกไปแลว้ 

   ๕. ภกิษุน่ังในเรอืนทีค่นทัง้สองสรา่งจากราคะ 

   ๖. ภกิษุน่ังในทีไ่มใ่ชห่อ้งนอน 

   ๗. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๘. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

สโภชนสกิขาบทที ่๓ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๔๓๐ } 



๔๓๑ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๕.อเจลกวรรค ๔.รโหปฏจิฉันนสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

๕. อเจลกวรรค 

๔. รโหปฏจิฉนันสกิขาบท 

วา่ดว้ยการน ัง่ในทีล่บัมสี ิง่ก าบงั 

เร ือ่งพระอปุนนัทศากยบตุร 

[๒๘๔] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ ทา่นพระอปุนันทศากยบตุรไดไ้ป 

เรอืนของสหายแลว้ไดน่ั้งบนอาสนะทีก่ าบังในทีล่ับกับภรรยาของสหาย 

  ครัง้นัน้ สหายนัน้ไดต้ าหน ิประณาม โพนทนาวา่ “ไฉนพระคณุเจา้อปุนันท 

ศากยบตุรจงึน่ังบนอาสนะทีก่ าบังในทีล่ับกับภรรยาของกระผมเลา่” 

  ภกิษุทัง้หลายไดย้นิสหายของทา่นพระอปุนันทศากยบตุรนัน้ต าหน ิประณาม 

โพนทะนา บรรดาภกิษุผูม้ักนอ้ย ฯลฯ พากันต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉน 

ทา่นพระอปุนันทศากยบตุรจงึน่ังบนอาสนะทีก่ าบังในทีล่ับกับมาตคุามเลา่” ครัน้ 

ภกิษุทัง้หลายต าหนทิา่นพระอปุนันทศากยบตุรโดยประการตา่ง ๆ แลว้จงึน าเรือ่งนี้ 

ไปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

ทรงประชุมสงฆบ์ญัญตัสิกิขาบท 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุทรง 

สอบถามทา่นพระอปุนันทศากยบตุรวา่ “อปุนันทะ ทราบวา่ เธอน่ังบนอาสนะที ่

ก าบังในทีล่ับกับมาตคุาม จรงิหรอื” ทา่นพระอปุนันทศากยบตุรทลูรับวา่ “จรงิ 

พระพทุธเจา้ขา้” พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ทรงต าหนวิา่ “ฯลฯ โมฆบรุษุ ไฉนเธอจงึ 

น่ังบนอาสนะทีก่ าบังในทีล่ับกับมาตคุามเลา่ โมฆบรุษุ การกระท าอยา่งนี ้มไิดท้ า 

คนทีย่ังไมเ่ลือ่มใสใหเ้ลือ่มใส หรอืท าคนทีเ่ลือ่มใสอยูแ่ลว้ใหเ้ลือ่มใสยิง่ขึน้ไดเ้ลย ฯลฯ” 

แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๔๓๑ } 



๔๓๒ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๕.อเจลกวรรค ๔.รโหปฏจิฉันนสกิขาบท สกิขาบทวภัิงค ์

พระบญัญตั ิ

[๒๘๕] ก็ ภกิษุใดน ัง่บนอาสนะทีก่ าบงัในทีล่บักบัมาตคุาม ตอ้งอาบตั ิ

ปาจติตยี ์

เร ือ่งพระอปุนนัทศากยบตุร จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

[๒๘๖] ค าวา่ ก็...ใด คอื ผูใ้ด ผูเ้ชน่ใด ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

ก็...ใด 

  ค าวา่ ภกิษุ มอีธบิายวา่ ชือ่วา่ภกิษุ เพราะเป็นผูข้อ ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระ 

ภาคทรงประสงคเ์อาวา่ ภกิษุ ในความหมายนี้ 

  ทีช่ ือ่วา่ มาตคุาม ไดแ้ก ่หญงิมนุษย ์ไมใ่ชน่างยักษ์ ไมใ่ชน่างเปรต ไมใ่ช ่

สตัวด์รัิจฉานตัวเมยี หญงิมนุษยนั์น้โดยทีส่ดุกระท่ังเด็กหญงิซึง่เกดิในวนันัน้ หญงิ 

โตกวา่นีไ้มต่อ้งกลา่วถงึ 

  ค าวา่ กบั คอื โดยความเป็นอันเดยีวกัน 

  ทีช่ ือ่วา่ ทีล่บั ไดแ้ก ่ทีล่ับตาและทีล่ับห ู

  ทีช่ ือ่วา่ ทีล่บัตา หมายถงึ สถานทีซ่ ึง่เมือ่บคุคลขยบิตา ยักคิว้หรอืผงกศรีษะ 

ขึน้ ใคร ๆ ก็ไมส่ามารถแลเห็นได ้

  ทีช่ ือ่วา่ ทีล่บัห ูหมายถงึ ทีซ่ ึง่ไมม่ใีครสามารถจะไดย้นิถอ้ยค าทีพ่ดูกันตาม 

ปกตไิด ้

  อาสนะทีช่ ือ่วา่ ทีก่ าบงั คอื อาสนะทีก่ าบังดว้ยฝา บานประต ูเสือ่ล าแพน 

มา่น ตน้ไม ้เสา หรอืพอ้มอยา่งใดอยา่งหนึง่ 

  ค าวา่ น ัง่ หมายความวา่ เมือ่มาตคุามน่ัง ภกิษุน่ังใกล ้หรอืนอนใกล ้ตอ้ง 

อาบัตปิาจติตยี ์

  เมือ่ภกิษุน่ัง มาตคุามน่ังใกลห้รอืนอนใกล ้ภกิษุตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  ทัง้ภกิษุและมาตคุามน่ังหรอืนอน ภกิษุตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๔๓๒ } 



๔๓๓ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๕.อเจลกวรรค ๔.รโหปฏจิฉันนสกิขาบท อนาปัตตวิาร 

บทภาชนยี ์

ตกิปาจติตยี ์

[๒๘๗] มาตคุาม ภกิษุส าคัญวา่เป็นมาตคุาม น่ังบนอาสนะทีก่ าบังในทีล่ับ 

ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  มาตคุาม ภกิษุไมแ่น่ใจ น่ังบนอาสนะทีก่ าบังในทีล่ับ ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  มาตคุาม ภกิษุส าคัญวา่ไมใ่ชม่าตคุาม น่ังบนอาสนะทีก่ าบังในทีล่ับ ตอ้ง 

อาบัตปิาจติตยี ์

ตกิทกุกฏ 

ภกิษุน่ังบนอาสนะทีก่ าบังในทีล่ับกับนางยักษ์ นางเปรต บัณเฑาะก ์หรอืสตัว ์

ดรัิจฉานมกีายเป็นมนุษยผ์ูห้ญงิ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ไมใ่ชม่าตคุาม ภกิษุส าคัญวา่เป็นมาตคุาม ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ไมใ่ชม่าตคุาม ภกิษุไมแ่น่ใจ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ไมใ่ชม่าตคุาม ภกิษุส าคัญวา่ไมใ่ชม่าตคุาม ไมต่อ้งอาบัต ิ

อนาปตัตวิาร 

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

  [๒๘๘]๑. ภกิษุน่ังในทีท่ีม่บีรุษุรูเ้ดยีงสาคนหนึง่อยูเ่ป็นเพือ่น 

   ๒. ภกิษุยนืไมไ่ดน่ั้ง 

   ๓. ภกิษุไมไ่ดมุ้ง่ใหเ้ป็นทีล่ับ 

   ๔. ภกิษุน่ังคดิเรือ่งอืน่ 

   ๕. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๖. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

รโหปฏจิฉนันสกิขาบทที ่๔ จบ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๔๓๓ } 



๔๓๔ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๕.อเจลกวรรค ๕.รโหนสิชัชสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

๕. อเจลกวรรค 

๕. รโหนสิชัชสกิขาบท 

วา่ดว้ยการน ัง่ในทีล่บั 

เร ือ่งพระอปุนนัทศากยบตุร 

[๒๘๙] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ ทา่นพระอปุนันทศากยบตุรไดไ้ป 

เรอืนของสหายแลว้ไดน่ั้งในทีล่ับกับภรรยาของสหายนัน้สองตอ่สอง 

  ครัง้นัน้ สหายนัน้ไดต้ าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนพระคณุเจา้อปุนันท 

ศากยบตุรจงึน่ังในทีล่ับกบัภรรยาของกระผมสองตอ่สองเลา่” 

  ภกิษุทัง้หลายไดย้นิสหายของทา่นพระอปุนันทศากยบตุรนัน้ต าหน ิประณาม 

โพนทะนา บรรดาภกิษุผูม้ักนอ้ย ฯลฯ พากันต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉน 

ทา่นพระอปุนันทศากยบตุรจงึน่ังในทีล่ับกับมาตคุามสองตอ่สองเลา่” ครัน้ภกิษุ 

ทัง้หลายต าหนทิา่นพระอปุนันทศากยบตุรโดยประการตา่ง ๆ แลว้จงึน าเรือ่งนีไ้ป 

กราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

ทรงประชุมสงฆบ์ญัญตัสิกิขาบท 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุทรง 

สอบถามทา่นพระอปุนันทศากยบตุรวา่ “อปุนันทะ ทราบวา่ เธอน่ังในทีล่ับกบั 

มาตคุามสองตอ่สอง จรงิหรอื” ทา่นพระอปุนันทะทลูรับวา่ “จรงิ พระพทุธเจา้ขา้” 

พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ทรงต าหนวิา่ “ฯลฯ โมฆบรุษุ ไฉนเธอจงึน่ังในทีล่ับกับ 

มาตคุามสองตอ่สองเลา่ โมฆบรุษุ การกระท าอยา่งนี ้มไิดท้ าคนทีย่ังไมเ่ลือ่มใส 

ใหเ้ลือ่มใส หรอืท าคนทีเ่ลือ่มใสอยูแ่ลว้ใหเ้ลือ่มใสยิง่ขึน้ไดเ้ลย ฯลฯ” แลว้จงึรับสัง่ 

ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๔๓๔ } 



๔๓๕ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๕.อเจลกวรรค ๕.รโหนสิชัชสกิขาบท สกิขาบทวภัิงค ์

พระบญัญตั ิ  

[๒๙๐] ก็ ภกิษุใดน ัง่ในทีล่บักบัมาตคุามสองตอ่สอง ตอ้งอาบตัปิาจติตยี ์

เร ือ่งพระอปุนนัทศากยบตุร จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

[๒๙๑] ค าวา่ ก็...ใด คอื ผูใ้ด ผูเ้ชน่ใด ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

ก็...ใด 

  ค าวา่ ภกิษุ มอีธบิายวา่ ชือ่วา่ภกิษุ เพราะเป็นผูข้อ ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระ 

ภาคทรงประสงคเ์อาวา่ ภกิษุ ในความหมายนี้ 

  ทีช่ ือ่วา่ มาตคุาม ไดแ้ก ่หญงิมนุษย ์ไมใ่ชน่างยักษ์ ไมใ่ชน่างเปรต ไมใ่ช ่

สตัวด์รัิจฉานตัวเมยี แตเ่ป็นหญงิทีรู่เ้ดยีงสา สามารถรับรูถ้อ้ยค าสภุาษิต ทพุภาษิต 

ค าหยาบและค าสภุาพ 

  ค าวา่ กบั คอื โดยความเป็นอันเดยีวกัน 

  ค าวา่ สองตอ่สอง ไดแ้ก ่ภกิษุกับมาตคุาม 

   ทีช่ ือ่วา่ ทีล่บั ไดแ้ก ่ทีล่ับตาและทีล่ับห ู

  ทีช่ ือ่วา่ ทีล่บัตา หมายถงึ สถานทีซ่ ึง่เมือ่บคุคลขยบิตา ยักคิว้หรอืผงกศรีษะ 

ขึน้ ใคร ๆ ก็ไมส่ามารถเห็นได ้

  ทีช่ ือ่วา่ ทีล่บัห ูหมายถงึ ทีซ่ ึง่ไมม่ใีครสามารถจะไดย้นิถอ้ยค าทีพ่ดูกันตาม 

ปกตไิด ้

  ค าวา่ น ัง่ หมายความวา่ เมือ่มาตคุามน่ัง ภกิษุน่ังใกล ้หรอืนอนใกล ้

ตอ้ง อาบัตปิาจติตยี ์

  เมือ่ภกิษุน่ัง มาตคุามน่ังใกลห้รอืนอนใกล ้ภกิษุตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  ทัง้ภกิษุและมาตคุามน่ังหรอืนอน ภกิษุตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๔๓๕ } 



๔๓๖ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๕.อเจลกวรรค ๕.รโหนสิชัชสกิขาบท อนาปัตตวิาร 

บทภาชนยี ์

ตกิปาจติตยี ์ 

[๒๙๒] มาตคุาม ภกิษุส าคัญวา่เป็นมาตคุาม น่ังในทีล่ับสองตอ่สอง ตอ้ง 

อาบัตปิาจติตยี ์

  มาตคุาม ภกิษุไมแ่น่ใจ น่ังในทีล่ับสองตอ่สอง ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  มาตคุาม ภกิษุส าคัญวา่ไมใ่ชม่าตคุาม น่ังในทีล่ับสองตอ่สอง ตอ้งอาบัต ิ

ปาจติตยี ์

ตกิทกุกฏ 

ภกิษุน่ังในทีล่ับกับนางยักษ์ นางเปรต บัณเฑาะก ์หรอืสตัวด์รัิจฉานมกีาย 

เป็นมนุษยผ์ูห้ญงิสองตอ่สอง ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ไมใ่ชม่าตคุาม ภกิษุส าคัญวา่เป็นมาตคุาม ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ไมใ่ชม่าตคุาม ภกิษุไมแ่น่ใจ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ไมใ่ชม่าตคุาม ภกิษุส าคัญวา่ไมใ่ชม่าตคุาม ไมต่อ้งอาบัต ิ

อนาปตัตวิาร 

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

  [๒๙๓] ๑. ภกิษุน่ังในทีท่ีม่บีรุษุรูเ้ดยีงสาคนหนึง่อยูเ่ป็นเพือ่น 

    ๒. ภกิษุยนืไมไ่ดน่ั้ง 

   ๓. ภกิษุไมไ่ดมุ้ง่ทีล่ับ 

   ๔. ภกิษุน่ังคดิเรือ่งอืน่ 

   ๕. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๖. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

           รโหนสิชัชสกิขาบทที ่๕ จบ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๔๓๖ } 



๔๓๗ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๕.อเจลกวรรค ๖.จารติตสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

๕. อเจลกวรรค 

๖. จารติตสกิขาบท 

วา่ดว้ยการเทีย่วสญัจรไป 

เร ือ่งพระอปุนนัทศากยบตุร 

[๒๙๔] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเวฬวุนั สถานที่ 

ใหเ้หยือ่กระแต เขตกรงุราชคฤห ์ครัง้นัน้ ตระกลูอปัุฏฐากของทา่นพระอปุนันท 

ศากยบตุรนมินตท์า่นฉันภัตตาหาร แมภ้กิษุเหลา่อืน่ตระกลูอปัุฏฐากของทา่นพระ 

อปุนันทศากยบตุรก็ไดน้มินตฉั์นภัตตาหาร ครัง้นัน้ กอ่นถงึเวลาฉันภัตตาหาร ทา่น 

พระอปุนันทศากยบตุรเขา้ไปเยีย่มเยยีนตระกลูทัง้หลาย 

  ล าดับนัน้ ภกิษุทัง้หลายไดก้ลา่วกับทายกเหลา่นัน้ดังนีว้า่ “อบุาสกทัง้หลาย 

พวกทา่นจงถวายภัตตาหารเถดิ” 

  พวกทายกกลา่ววา่ “นมินตพ์ระคณุเจา้ทัง้หลายโปรดรอจนกวา่พระคณุเจา้ 

อปุนันทศากยบตุรจะมาเถดิ” 

  แมค้รัง้ที ่๒ ภกิษุทัง้หลายไดก้ลา่วกับทายกเหลา่นัน้ดังนีว้า่ “อบุาสกทัง้หลาย 

พวกทา่นจงถวายภัตตาหารเถดิ” 

  พวกทายกกลา่ววา่ “นมินตพ์ระคณุเจา้ทัง้หลายโปรดรอจนกวา่พระคณุเจา้ 

อปุนันทศากยบตุรจะมา” 

  พอครัง้ที ่๓ ภกิษุทัง้หลายไดก้ลา่วกับทายกเหลา่นัน้ดังนีว้า่ “อบุาสกทัง้หลาย 

พวกทา่นจงถวายภัตตาหารเถดิ กอ่นทีเ่วลาจะลว่งเลยไปเสยี” 

  พวกทายกตอบวา่ “พระคณุเจา้ทัง้หลาย พวกโยมจัดภัตตาหารเพราะเหตแุหง่ 

พระคณุเจา้อปุนันทศากยบตุร นมินตพ์ระคณุเจา้ทัง้หลายโปรดรอจนกวา่พระคณุเจา้ 

อปุนันทศากยบตุรจะมาเถดิ” 

  ครัน้ทา่นพระอปุนันทศากยบตุรเขา้ไปเยีย่มเยยีนตระกลูทัง้หลายกอ่นถงึเวลา 

ฉันภัตตาหารแลว้กลับใกลเ้วลาฉัน ภกิษุทัง้หลายจงึฉันภัตตาหารไมไ่ดส้มใจ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๔๓๗ } 



๔๓๘ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๕.อเจลกวรรค ๖.จารติตสกิขาบท พระบัญญัต ิ

บรรดาภกิษุผูม้ักนอ้ย ฯลฯ พากันต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนทา่น 

พระอปุนันทศากยบตุรรับนมินตไ์วแ้ลว้ มภัีตตาหารแลว้ จงึยังเทีย่วสญัจรไปใน 

ตระกลูทัง้หลายกอ่นถงึเวลาฉันภัตตาหารเลา่” ครัน้ภกิษุทัง้หลายต าหนทิา่นพระ 

อปุนันทศากยบตุรโดยประการตา่ง ๆ แลว้จงึน าเรือ่งนี้ไปกราบทลูพระผูม้พีระภาคให ้

ทรงทราบ 

ทรงประชุมสงฆบ์ญัญตัสิกิขาบท 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุทรง 

สอบถามทา่นพระอปุนันทศากยบตุรวา่ “อปุนันทะ ทราบวา่ เธอรับนมินตไ์วแ้ลว้ ม ี

ภัตตาหารแลว้ ยังเทีย่วสัญจรไปในตระกลูทัง้หลายกอ่นถงึเวลาฉันภัตตาหาร จรงิ 

หรอื” ทา่นพระอปุนันทศากยบตุรทลูรับวา่ “จรงิ พระพทุธเจา้ขา้” พระผูม้พีระภาค 

พทุธเจา้ทรงต าหนวิา่ “ฯลฯ โมฆบรุษุ ไฉนเธอรับนมินตไ์วแ้ลว้ มภีัตตาหารแลว้ ยัง 

เทีย่วสญัจรไปในตระกลูทัง้หลายกอ่นถงึเวลาฉันภัตตาหารเลา่ โมฆบรุุษ การกระท า 

อยา่งนี ้มไิดท้ าคนทีย่ังไมเ่ลือ่มใสใหเ้ลือ่มใส หรอืท าคนทีเ่ลือ่มใสอยูแ่ลว้ใหเ้ลือ่มใส 

ยิง่ขึน้ไดเ้ลย ฯลฯ” แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

พระบญัญตั ิ

ก็ ภกิษุใดรบันมินตไ์วแ้ลว้ มภีตัตาหารอยูแ่ลว้๑ เทีย่วสญัจรไปในตระกลู 

ท ัง้หลายกอ่นเวลาฉนัภตัตาหาร ตอ้งอาบตัปิาจติตยี ์

  สกิขาบทนีพ้ระผูม้พีระภาคทรงบัญญัตไิวแ้กภ่กิษุทัง้หลายอยา่งนี้ 

[๒๙๕] สมัยนัน้ ตระกลูอปัุฏฐากของทา่นพระอปุนันทศากยบตุรสง่ของ 

เคีย้วไปถวายสงฆด์ว้ยสัง่วา่ “ขอมอบใหพ้ระคณุเจา้อปุนันทศากยบตุรเป็นผูถ้วาย 

สงฆ”์ ครัง้นัน้ ทา่นพระอปุนันทศากยบตุรก าลังไปบณิฑบาตในหมูบ่า้น พอดพีวก 

ชาวบา้นไปถงึอารามถามภกิษุทัง้หลายวา่ “พระคณุเจา้ทัง้หลาย พระคณุเจา้ 

อปุนันทศากยบตุรไปไหน” 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 คอืทีท่ายกจัดเตรยีมไวถ้วาย 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๔๓๘ } 



๔๓๙ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๕.อเจลกวรรค ๖.จารติตสกิขาบท พระบัญญัต ิ

ภกิษุทัง้หลายตอบวา่ “อบุาสกทัง้หลาย ทา่นพระอปุนันทะไปบณิฑบาตใน 

หมูบ่า้น” 

  พวกชาวบา้นเรยีนวา่ “พระคณุเจา้ทัง้หลาย ของเคีย้วนีม้อบใหพ้ระคณุเจา้ 

อปุนันทะเป็นผูถ้วายสงฆ”์ 

  ภกิษุทัง้หลายน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ ล าดับนัน้ 

พระผูม้พีระภาคทรงแสดงธรรมกีถาเพราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุรับสัง่กับภกิษุทัง้หลาย 

วา่ “ภกิษุทัง้หลาย ถา้เชน่นัน้ พวกเธอจงรับประเคนแลว้เก็บไวจ้นกวา่อปุนันทะ 

จะกลับมา” 

  ฝ่ายทา่นพระอปุนันทศากยบตุรคดิวา่ “พระผูม้พีระภาคทรงหา้มการเทีย่ว 

สญัจรไปในตระกลูทัง้หลายกอ่นเวลาฉันภัตตาหาร” จงึเขา้ไปเยีย่มเยยีนตระกลู 

ทัง้หลายภายหลังเวลาฉันภัตตาหาร กลับออกมาเวลาบา่ย ของฉันถกูสง่คนื 

  บรรดาภกิษุผูม้ักนอ้ย ฯลฯ พากันต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนทา่น 

พระอปุนันทศากยบตุรจงึเทีย่วสญัจรไปในตระกลูทัง้หลายภายหลังเวลาภัตตาหาร 

เลา่” ครัน้ภกิษุทัง้หลายต าหนทิา่นพระอปุนันทศากยบตุรโดยประการตา่ง ๆ แลว้จงึ 

น าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

ทรงประชุมสงฆบ์ญัญตัสิกิขาบท 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุทรง 

สอบถามทา่นพระอปุนันทศากยบตุรวา่ “อปุนันทะ ทราบวา่ เธอเทีย่วสญัจรไปใน 

ตระกลูทัง้หลายภายหลังเวลาฉันภัตตาหาร จรงิหรอื” ทา่นพระอปุนันทศากยบตุร 

ทลูรับวา่ “จรงิ พระพทุธเจา้ขา้” พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ทรงต าหนวิา่ “ฯลฯ 

โมฆบรุษุ ไฉนเธอจงึเทีย่วสญัจรไปในตระกลูทัง้หลายภายหลังเวลาฉันภัตตาหารเลา่ 

โมฆบรุษุ การกระท าอยา่งนี ้มไิดท้ าคนทีย่ังไมเ่ลือ่มใสใหเ้ลือ่มใส หรอืท าคนที ่

เลือ่มใสอยูแ่ลว้ใหเ้ลือ่มใสยิง่ขึน้ไดเ้ลย ฯลฯ” แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบท 

นีข้ ึน้แสดงดังนี ้

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๔๓๙ } 



๔๔๐ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๕.อเจลกวรรค ๖.จารติตสกิขาบท พระอนุบัญญัต ิ

พระอนบุญัญตั ิ

อนึง่ ภกิษุใดรบันมินตไ์วแ้ลว้ มภีตัตาหารอยูแ่ลว้ เทีย่วสญัจรไปใน 

ตระกลูท ัง้หลายกอ่นเวลาฉนัภตัตาหาร หรอืหลงัเวลาฉนัภตัตาหาร ตอ้งอาบตั ิ

ปาจติตยี ์

  สกิขาบทนีพ้ระผูม้พีระภาคทรงบัญญัตไิวแ้กภ่กิษุทัง้หลายอยา่งนี้ 

เร ือ่งพระอปุนนัทศากยบตุร จบ 

ทรงอนญุาตใหเ้ขา้ตระกลูไดใ้นสมยัทีถ่วายจวีร 

[๒๙๖] สมัยนัน้ พวกภกิษุมคีวามย าเกรงอยูจ่งึไมเ่ขา้ไปหาตระกลูทัง้หลาย 

ในสมัยทีถ่วายจวีรจงึไดจ้วีรเพยีงเล็กนอ้ย ภกิษุทัง้หลายน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระ 

ผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคทรงแสดงธรรมกีถาเพราะเรือ่ง 

นีเ้ป็นตน้เหตแุลว้รับสัง่กับภกิษุทัง้หลายวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เราอนุญาตใหเ้ขา้ไปหา 

ตระกลูทัง้หลายไดใ้นสมัยทีถ่วายจวีร” แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนี ้

ขึน้แสดงดังนี ้

พระอนบุญัญตั ิ

อนึง่ ภกิษุใดรบันมินตไ์วแ้ลว้ มภีตัตาหารอยูแ่ลว้ เทีย่วสญัจรไปใน 

ตระกลูท ัง้หลายกอ่นเวลาฉนัภตัตาหาร หรอืหลงัเวลาฉนัภตัตาหาร นอกสมยั 

ตอ้งอาบตัปิาจติตยี ์สมยัในขอ้น ัน้ คอื สมยัทีถ่วายจวีร นีเ้ป็นสมยัในขอ้น ัน้ 

  สกิขาบทนีพ้ระผูม้พีระภาคทรงบัญญัตไิวแ้กภ่กิษุทัง้หลายอยา่งนี้ 

ทรงอนญุาตใหเ้ขา้ตระกลูไดใ้นสมยัทีท่ าจวีร 

[๒๙๗] สมัยนัน้ ภกิษุทัง้หลายตัดเย็บจวีรอยูต่อ้งการเข็มบา้ง ดา้ยบา้ง 

มดีบา้ง แตม่คีวามย าเกรงอยูจ่งึไมเ่ขา้ไปหาตระกลูทัง้หลาย ภกิษุทัง้หลายไดน้ าเรือ่ง 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๔๔๐ } 



๔๔๑ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๕.อเจลกวรรค ๖.จารติตสกิขาบท พระอนุบัญญัต ิ

นีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคทรงแสดง 

ธรรมกีถาเพราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหตแุลว้รับสัง่กับภกิษุทัง้หลายวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เรา 

อนุญาตใหเ้ขา้ไปหาตระกลูทัง้หลายไดใ้นสมัยทีท่ าจวีร” แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลาย 

ยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

พระอนบุญัญตั ิ

อนึง่ ภกิษุใดรบันมินตไ์วแ้ลว้ มภีตัตาหารอยูแ่ลว้ เทีย่วสญัจรไปใน 

ตระกลูท ัง้หลายกอ่นเวลาฉนัภตัตาหาร หรอืหลงัเวลาฉนัภตัตาหาร นอกสมยั 

ตอ้งอาบตัปิาจติตยี ์สมยัในขอ้น ัน้ คอื สมยัทีถ่วายจวีร สมยัทีท่ าจวีร นีเ้ป็น 

สมยัในขอ้น ัน้ 

  สกิขาบทนีพ้ระผูม้พีระภาคทรงบัญญัตไิวแ้กภ่กิษุทัง้หลายอยา่งนี้ 

ทรงอนญุาตใหบ้อกลากอ่นเขา้ตระกลู 

[๒๙๘] สมัยนัน้ ภกิษุทัง้หลายเป็นไขต้อ้งการเภสชั แตม่คีวามย าเกรง 

อยูจ่งึไมเ่ขา้ไปหาตระกลูทัง้หลาย ภกิษุทัง้หลายไดน้ าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้ ี

พระภาคใหท้รงทราบ ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคทรงแสดงธรรมกีถาเพราะเรือ่งนี้ 

เป็นตน้เหตแุลว้รับสัง่กับภกิษุทัง้หลายวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เราอนุญาตใหบ้อกลา 

ภกิษุทีม่อียูแ่ลว้เขา้ไปในตระกลูทัง้หลายได”้ แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขา 

บทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

พระอนบุญัญตั ิ

อนึง่ ภกิษุใดรบันมินตไ์วแ้ลว้ มภีตัตาหารอยูแ่ลว้ ไมบ่อกลาภกิษุทีม่อียู่ 

เทีย่วสญัจรไปในตระกลูท ัง้หลายกอ่นเวลาฉนัภตัตาหาร หรอืหลงัเวลาฉนั 

ภตัตาหาร นอกสมยั ตอ้งอาบตัปิาจติตยี ์สมยัในขอ้น ัน้ คอื สมยัทีถ่วายจวีร 

สมยัทีท่ าจวีร นีเ้ป็นสมยัในขอ้น ัน้ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๔๔๑ } 



๔๔๒ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๕.อเจลกวรรค ๖.จารติตสกิขาบท สกิขาบทวภัิงค ์

สกิขาบทวภิงัค ์

[๓๐๐] ค าวา่ อนึง่...ใด คอื ผูใ้ด ผูเ้ชน่ใด ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

อนึง่...ใด 

  ค าวา่ ภกิษุ มอีธบิายวา่ ชือ่วา่ภกิษุ เพราะเป็นผูข้อ ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระภาค 

ทรงประสงคเ์อาวา่ ภกิษุ ในความหมายนี้ 

  ทีช่ ือ่วา่ รบันมินตไ์วแ้ลว้ คอื ภกิษุรับนมินตฉั์นโภชนะ ๕ อยา่ง อยา่งใด 

อยา่งหนึง่ 

  ทีช่ ือ่วา่ มภีตัตาหารอยูแ่ลว้ คอื ภกิษุมอีาหารทีรั่บนมินตไ์ว ้

  ทีช่ ือ่วา่ ภกิษุมอียู ่คอื ภกิษุทีอ่าจบอกลากอ่นเขา้บา้นได ้

  ทีช่ ือ่วา่ ภกิษุไมม่อียู ่คอื ภกิษุทีไ่มอ่าจบอกลากอ่นเขา้บา้นได ้

  ทีช่ ือ่วา่ กอ่นเวลาฉนัภตัตาหาร คอื ภกิษุยังไมไ่ดฉั้นภัตตาหารทีรั่บนมินตไ์ว ้

  ทีช่ ือ่วา่ หลงัเวลาฉนัภตัตาหาร คอื ภกิษุฉันภัตตาหารทีรั่บนมินตไ์ว ้โดย 

ทีส่ดุฉันดว้ยใชป้ลายหญา้คาแตะ 

  ทีช่ ือ่วา่ ตระกลู หมายถงึ ตระกลู ๔ ไดแ้ก ่ตระกลูกษัตรยิ ์ตระกลูพราหมณ์ 

ตระกลูแพศย ์และตระกลูศทูร 

  ค าวา่ เทีย่วสญัจรไปในตระกลูท ัง้หลาย ความวา่ ภกิษุกา้วเขา้อปุจารเรอืน 

ของผูอ้ืน่ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ กา้วเทา้ที ่๑ ลว่งธรณีประต ูตอ้งอาบัตทิกุกฏ กา้วเทา้ 

ที ่๒ ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  ค าวา่ นอกสมยั คอื ยกเวน้สมัย 

  ทีช่ ือ่วา่ สมยัทีถ่วายจวีร คอื เมือ่ยังไมไ่ดก้รานกฐนิ ก าหนดเอาเดอืนทา้ย 

แหง่ฤดฝูน เมือ่กรานกฐนิแลว้ มกี าหนดเวลา ๕ เดอืน 

  ทีช่ ือ่วา่ สมยัทีท่ าจวีร คอื เมือ่ภกิษุก าลังท าจวีร 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๔๔๒ } 



๔๔๓ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๕.อเจลกวรรค ๖.จารติตสกิขาบท อนาปัตตวิาร 

บทภาชนยี ์

ตกิปาจติตยี ์

[๓๐๑] รับนมินตไ์วแ้ลว้ ภกิษุส าคัญวา่รับนมินตไ์วแ้ลว้ ไมบ่อกลาภกิษุที ่

มอียู ่เทีย่วสญัจรไปในตระกลูทัง้หลายกอ่นเวลาฉันภัตตาหารหรอืหลังเวลาฉัน 

ภัตตาหาร นอกสมัย ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  รับนมินตไ์วแ้ลว้ ภกิษุไมแ่น่ใจ ไมบ่อกลาภกิษุทีม่อียู ่เทีย่วสญัจรไปในตระกลู 

ทัง้หลายกอ่นเวลาฉันภัตตาหารหรอืหลังเวลาฉันภัตตาหาร นอกสมัย ตอ้งอาบัต ิ

ปาจติตยี ์

  รับนมินตไ์วแ้ลว้ ภกิษุส าคัญวา่ไมไ่ดรั้บนมินตไ์ว ้ไมบ่อกลาภกิษุทีม่อียู ่เทีย่ว 

สญัจรไปในตระกลูทัง้หลายกอ่นเวลาฉันภัตตาหารหรอืหลังเวลาฉันภัตตาหาร นอก 

สมัย ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

ทกุทกุกฏ 

ไมไ่ดรั้บนมินตไ์ว ้ภกิษุส าคัญวา่รับนมินตไ์ว ้ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ไมไ่ดรั้บนมินตไ์ว ้ภกิษุไมแ่น่ใจ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ไมไ่ดรั้บนมินตไ์ว ้ภกิษุส าคัญวา่ไมไ่ดรั้บนมินตไ์ว ้ไมต่อ้งอาบัต ิ

อนาปตัตวิาร 

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

  [๓๐๒] ๑. ภกิษุฉันในสมัย 

   ๒. ภกิษุบอกลาภกิษุทีม่อียูแ่ลว้จงึเขา้ไป 

   ๓. ภกิษุไมบ่อกลาภกิษุทีไ่มม่อียูเ่ขา้ไป 

   ๔. ภกิษุเดนิไปตามทางทีผ่า่นเรอืนผูอ้ ืน่ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๔๔๓ } 



๔๔๔ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๕.อเจลกวรรค ๖.จารติตสกิขาบท อนาปัตตวิาร 

๕. ภกิษุเดนิไปตามทางทีผ่า่นใกลเ้รอืน 

  ๖. ภกิษุไปอารามอืน่ 

  ๗. ภกิษุไปส านักภกิษุณี 

  ๘. ภกิษุไปส านักเดยีรถยี ์

  ๙. ภกิษุไปโรงฉัน 

  ๑๐. ภกิษุไปเรอืนทีเ่ขานมินต ์

  ๑๑. ภกิษุไปในคราวมเีหตขุดัขอ้ง 

  ๑๒. ภกิษุวกิลจรติ 

  ๑๓. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

จารติตสกิขาบทที ่๖ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๔๔๔ } 



๔๔๕ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๕.อเจลกวรรค ๗.มหานามสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

๕. อเจลกวรรค 

๗. มหานามสกิขาบท 

วา่ดว้ยพระเจา้มหานามศากยะ 

เร ือ่งพระเจา้มหานามศากยะ 

[๓๐๓] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ นโิครธาราม เขต 

กรงุกบลิพัสดุ ์แควน้สกักะ ครัง้นัน้ พระเจา้มหานามศากยะมเีภสชัเหลอืเฟือ ล าดับ 

นัน้ พระเจา้มหานามศากยะจงึไดเ้ขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ครัน้ถงึแลว้ 

ไดถ้วายอภวิาทพระผูม้พีระภาค แลว้น่ัง ณ ทีส่มควร พระเจา้มหานามศากยะผูน่ั้ง 

ณ ทีส่มควรแลว้ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “หมอ่มฉันประสงคจ์ะปวารณา 

สงฆด์ว้ยเภสชัตลอด ๔ เดอืน พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “สาธ ุสาธ ุมหานามะ ถา้เชน่นัน้ เธอจงปวารณา 

สงฆด์ว้ยเภสชัตลอด ๔ เดอืนเถดิ” 

  พวกภกิษุมคีวามย าเกรงอยูจ่งึไมรั่บปวารณา ภกิษุทัง้หลายไดน้ าเรือ่งนีไ้ป 

กราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคทรงแสดงธรรมกีถา 

เพราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหตแุลว้รับสัง่กับภกิษุทัง้หลายวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เราอนุญาต 

ใหย้นิดกีารปวารณาดว้ยปัจจัยตลอด ๔ เดอืน” 

  [๓๐๔] สมัยนัน้ ภกิษุทัง้หลายออกปากขอเภสชักะพระเจา้มหานามศากยะ 

เพยีงเล็กนอ้ย เภสชัของพระเจา้มหานามศากยะก็ยังมเีหลอืเฟืออยูเ่หมอืนเดมิ 

  แมค้รัง้ที ่๒ พระเจา้มหานามศากยะก็ไดเ้ขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ 

ครัน้ถงึแลว้ไดถ้วายอภวิาทพระผูม้พีระภาค แลว้น่ัง ณ ทีส่มควร พระเจา้มหานาม 

ศากยะผูน่ั้ง ณ ทีส่มควรแลว้ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “หมอ่มฉันประสงค ์

จะปวารณาสงฆด์ว้ยเภสชัตอ่ไปอกี ๔ เดอืน พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “สาธ ุสาธ ุมหานามะ ถา้เชน่นัน้ เธอจงปวารณา 

สงฆด์ว้ยเภสชัตอ่ไปอกี ๔ เดอืนเถดิ” 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๔๔๕ } 



๔๔๖ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๕.อเจลกวรรค ๗.มหานามสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

พวกภกิษุมคีวามย าเกรงอยูจ่งึไมรั่บปวารณา ภกิษุทัง้หลายน าเรือ่งนีไ้ปกราบ 

ทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคทรงแสดงธรรมกีถา 

เพราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุแลว้รับสัง่กับภกิษุทัง้หลายวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เราอนุญาต 

ใหย้นิดกีารปวารณาตอ่ไปอกี” 

  [๓๐๕] สมัยนัน้ ภกิษุทัง้หลายออกปากขอเภสชักะพระเจา้มหานามศากยะ 

เพยีงเล็กนอ้ย เภสชัของพระเจา้มหานามศากยะก็ยังมเีหลอืเฟืออยูเ่หมอืนเดมิ 

  แมค้รัง้ที ่๓ พระเจา้มหานามศากยะก็ไดเ้ขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ 

ครัน้ถงึแลว้ไดถ้วายอภวิาทพระผูม้พีระภาค แลว้น่ัง ณ ทีส่มควร พระเจา้มหานาม 

ศากยะผูน่ั้ง ณ ทีส่มควรแลว้ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “หมอ่มฉันประสงค ์

จะปวารณาสงฆด์ว้ยเภสชัตลอดชวีติ พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “สาธ ุสาธ ุมหานามะ ถา้เชน่นัน้เธอจงปวารณาสงฆ ์

ดว้ยเภสชัตลอดชวีติเถดิ” 

  พวกภกิษุมคีวามย าเกรงอยูจ่งึไมรั่บปวารณา ภกิษุทัง้หลายน าเรือ่งนีไ้ปกราบ 

ทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคทรงแสดงธรรมกีถา 

เพราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุแลว้รับสัง่กับภกิษุทัง้หลายวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เราอนุญาต 

ใหย้นิดกีารปวารณาเป็นนติย”์ 

  สมัยนัน้ พวกภกิษุฉัพพัคคยีนุ่์งไมเ่รยีบรอ้ย หม่ไมเ่รยีบรอ้ย อากัปกริยิาไม่ 

เรยีบรอ้ย พระเจา้มหานามศากยะจงึวา่กลา่ววา่ “พระคณุเจา้ทัง้หลาย ท าไมพวก 

ทา่นจงึนุ่งไมเ่รยีบรอ้ย หม่ไมเ่รยีบรอ้ย อากัปกริยิาไมเ่รยีบรอ้ยเลา่ ธรรมเนยีม 

บรรพชติตอ้งนุ่งใหเ้รยีบรอ้ย หม่ใหเ้รยีบรอ้ย และมอีากัปกริยิาเรยีบรอ้ย มใิชห่รอื” 

  พวกภกิษุฉัพพัคคยีแ์คน้เคอืงพระเจา้มหานามศากยะ ทนัีน้ พวกภกิษุ 

ฉัพพัคคยีไ์ดป้รกึษากันวา่ “พวกเราจะท าใหพ้ระเจา้มหานามศากยะไดรั้บความ 

เกอ้เขนิดว้ยวธิไีหน” จงึปรกึษากันวา่ “ทา่นทัง้หลาย พระเจา้มหานามศากยะ 

ปวารณาสงฆด์ว้ยเภสชั พวกเราจะไปออกปากขอเนยใสกะพระเจา้มหานามศากยะ” 

ล าดับนัน้ พวกภกิษุฉัพพัคคยีไ์ดเ้ขา้ไปหาพระเจา้มหานามศากยะถงึพระต าหนัก 

ครัน้ถงึแลว้ไดก้ลา่วกับพระเจา้มหานามศากยะดังนีว้า่ “โยม พวกอาตมาตอ้งการ 

เนยใส ๑ ทะนาน” 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๔๔๖ } 



๔๔๗ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๕.อเจลกวรรค ๗.มหานามสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

พระเจา้มหานามศากยะรับสัง่วา่ “พระคณุเจา้ทัง้หลาย วนันีพ้ระคณุเจา้โปรด 

รอกอ่น พวกคนงานก าลังไปทีค่อกเพือ่จะน าเนยใสมา พวกเขาจะน ามาใหทั้นเวลา” 

  แมใ้นครัง้ที ่๒ ฯลฯ 

  แมใ้นครัง้ที ่๓ พวกภกิษุฉัพพัคคยีก็์ไดก้ลา่วกับพระเจา้มหานามศากยะดังนีว้า่ 

“โยม พวกอาตมาตอ้งการเนยใส ๑ ทะนาน” 

  พระเจา้มหานามศากยะรับสัง่วา่ “พระคณุเจา้ทัง้หลาย วนันีพ้ระคณุเจา้โปรด 

รอกอ่น พวกคนงานก าลังไปทีค่อกเพือ่จะน าเนยใสมา พวกเขาจะน ามาใหทั้นเวลา” 

  พวกภกิษุฉัพพัคคยีก์ลา่ววา่ “โยม ทา่นไมต่อ้งการถวายแลว้ปวารณาจะม ี

ประโยชนอ์ะไร ปวารณาแลว้ไมถ่วาย” 

  ครัง้นัน้ พระเจา้มหานามศากยะไดต้ าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “พระ 

คณุเจา้ทัง้หลาย ไฉนเมือ่ขา้พเจา้ขอรอ้งวา่ พระคณุเจา้ทัง้หลาย วนันีพ้ระคณุเจา้ 

โปรดรอกอ่น จงึรอไมไ่ดเ้ลา่” 

  พวกภกิษุไดย้นิพระเจา้มหานามศากยะต าหน ิประณาม โพนทะนา บรรดา 

ภกิษุผูม้ักนอ้ย ฯลฯพากันต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “พระเจา้มหานามศากยะ 

ขอรอ้งพวกภกิษุฉัพพัคคยีว์า่ พระคณุเจา้ทัง้หลาย วนันีพ้ระคณุเจา้โปรดรอกอ่น 

ไฉนจงึรอไมไ่ดเ้ลา่” ครัน้ภกิษุทัง้หลายต าหนพิวกภกิษุฉัพพัคคยีโ์ดยประการตา่ง ๆ 

แลว้ไดน้ าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

ทรงประชุมสงฆบ์ญัญตัสิกิขาบท 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุทรง 

สอบถามพวกภกิษุฉัพพัคคยีว์า่ “ภกิษุทัง้หลาย ทราบวา่ พระเจา้มหานามะขอรอ้ง 

พวกเธอวา่ ‘พระคณุเจา้ทัง้หลาย วนันี้ พระคณุเจา้โปรดรอกอ่น’ แลว้รอไมไ่ด ้จรงิ 

หรอื” พวกภกิษุฉัพพัคคยีท์ลูรับวา่ “จรงิ พระพทุธเจา้ขา้” พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ 

ทรงต าหนวิา่ “ฯลฯ โมฆบรุษุทัง้หลาย ไฉนพวกเธอเมือ่พระเจา้มหานามศากยะ 

ขอรอ้งวา่ พระคณุเจา้ทัง้หลาย วนันีพ้ระคณุเจา้โปรดรอกอ่น ก็รอไมไ่ดเ้ลา่ โมฆบรุษุ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๔๔๗ } 



๔๔๘ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๕.อเจลกวรรค ๗.มหานามสกิขาบท สกิขาบทวภัิงค ์

ทัง้หลาย การกระท าอยา่งนี ้มไิดท้ าคนทีย่ังไมเ่ลือ่มใสใหเ้ลือ่มใส หรอืท าคนที ่

เลือ่มใสอยูแ่ลว้ใหเ้ลือ่มใสยิง่ขึน้ไดเ้ลย ฯลฯ” แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบท 

นีข้ ึน้แสดงดังนี ้

พระบญัญตั ิ

[๓๐๖] ภกิษุไมเ่ป็นไข ้พงึยนิดกีารปวารณาดว้ยปจัจยัเพยีง ๔ เดอืน 

เวน้ไวแ้ตป่วารณาอกี เวน้ไวแ้ตป่วารณาเป็นนติย ์ถา้ยนิดเีกนิกวา่ก าหนดน ัน้ 

ตอ้งอาบตัปิาจติตยี ์

เร ือ่งพระเจา้มหานามศากยะ จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

[๓๐๗] ค าวา่ ภกิษุไมเ่ป็นไขพ้งึยนิดกีารปวารณาดว้ยปจัจยัเพยีง ๔ 

เดอืน ความวา่ พงึยนิดกีารปวารณาเพยีงคลิานปัจจัย 

  แมเ้ขาปวารณาอกี พงึยนิดวีา่ เราจะออกปากขอในเวลาทีเ่ราเจ็บไข ้

  แมเ้ขาปวารณาไวเ้ป็นนติย ์พงึยนิดวีา่ เราจะออกปากขอในเวลาทีเ่ราเจ็บไข ้

  ค าวา่ ถา้ยนิดเีกนิกวา่ก าหนดน ัน้ ความวา่ การปวารณาก าหนดเภสชัไม ่

ก าหนดราตรก็ีม ีการปวารณาก าหนดราตรไีมก่ าหนดเภสชัก็ม ีการปวารณาก าหนด 

ทัง้เภสชัทัง้ราตรก็ีม ีการปวารณาไมก่ าหนดเภสชัไมก่ าหนดราตรก็ีม ี

  ทีช่ ือ่วา่ ก าหนดเภสชั คอื เขาก าหนดเภสชัไวว้า่ ขา้พเจา้ปวารณาดว้ยเภสัช 

เพยีงเทา่นี้ 

  ทีช่ ือ่วา่ ก าหนดราตร ีคอื เขาก าหนดราตรไีวว้า่ ขา้พเจา้ปวารณาในราตร ี

เพยีงเทา่นี้ 

  ทีช่ ือ่วา่ ก าหนดท ัง้เภสชัก าหนดท ัง้ราตร ีคอื เขาก าหนดเภสชัและก าหนด 

ราตรไีวว้า่ ขา้พเจา้ปวารณาดว้ยเภสชัเทา่นีใ้นราตรเีพยีงเทา่นี้ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๔๔๘ } 



๔๔๙ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๕.อเจลกวรรค ๗.มหานามสกิขาบท บทภาชนยี ์

ทีช่ ือ่วา่ ไมก่ าหนดเภสชัและไมก่ าหนดราตร ีคอื เขาไมไ่ดก้ าหนดเภสชั 

และไมไ่ดก้ าหนดราตรไีว ้

บทภาชนยี ์

ปาจติตยี ์

[๓๐๘] ในการก าหนดเภสชั ภกิษุออกปากขอเภสชัอืน่นอกจากเภสชัทีเ่ขา 

ปวารณาไว ้ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  ในการก าหนดราตร ีภกิษุออกปากขอในราตรอีืน่นอกจากราตรทีีเ่ขาปวารณา 

ไว ้ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  ในการก าหนดทัง้เภสชัและก าหนดราตร ีภกิษุออกปากขอเภสชัอืน่นอก 

จากเภสชัทีเ่ขาปวารณาไวใ้นราตรอีืน่นอกจากราตรทีีเ่ขาปวารณาไว ้ตอ้งอาบัต ิ

ปาจติตยี ์

  ในการไมก่ าหนดเภสชัไมก่ าหนดราตร ีไมต่อ้งอาบตั ิ

  [๓๐๙] เมือ่ไมม่คีวามจ าเป็นดว้ยเภสชั ภกิษุออกปากขอเภสชั ตอ้งอาบัต ิ

ปาจติตยี ์

  เมือ่มคีวามจ าเป็นดว้ยเภสัชอยา่งหนึง่ ภกิษุออกปากขอเภสชัอกีอยา่งหนึง่ ตอ้ง 

อาบัตปิาจติตยี ์

  เกนิกวา่ก าหนดนัน้ ภกิษุส าคัญวา่เกนิกวา่ก าหนดนัน้ ออกปากขอเภสชั ตอ้ง 

อาบัตปิาจติตยี ์

  เกนิกวา่ก าหนดนัน้ ภกิษุไมแ่น่ใจ ออกปากขอเภสชั ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  เกนิกวา่ก าหนดนัน้ ภกิษุส าคัญวา่ไมเ่กนิกวา่ก าหนดนัน้ ออกปากขอเภสชั 

ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๔๔๙ } 



๔๕๐ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๕.อเจลกวรรค ๗.มหานามสกิขาบท อนาปัตตวิาร 

ทกุทกุกฏ  

ไมเ่กนิกวา่ก าหนดนัน้ ภกิษุส าคัญวา่เกนิกวา่ก าหนดนัน้ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ไมเ่กนิกวา่ก าหนดนัน้ ภกิษุไมแ่น่ใจ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ไมเ่กนิกวา่ก าหนดนัน้ ภกิษุส าคัญวา่ไมเ่กนิกวา่ก าหนดนัน้ ไมต่อ้งอาบัต ิ

อนาปตัตวิาร 

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

  [๓๑๐] ๑. ภกิษุออกปากขอเภสชัตามทีเ่ขาปวารณาไว ้

   ๒. ภกิษุออกปากขอเภสชัในราตรตีามทีเ่ขาปวารณาไว ้

   ๓. ภกิษุออกปากขอเภสชัวา่ ทา่นปวารณาพวกอาตมาดว้ยเภสชั 

       เหลา่นีแ้ละพวกอาตมาก็ตอ้งการเภสชันีแ้ละนี ้

   ๔. ภกิษุออกปากขอเภสชัวา่ ราตรทีีท่า่นปวารณาผา่นไปแลว้ แต ่

       เรายังตอ้งการเภสชั 

   ๕. ภกิษุออกปากขอเภสชัจากญาต ิ

   ๖. ภกิษุออกปากขอเภสชัจากคนปวารณา 

   ๗. ภกิษุออกปากขอเภสชัเพือ่ภกิษุอืน่ 

   ๘. ภกิษุออกปากขอเภสชัทีจ่า่ยมาดว้ยทรัพยข์องตน 

   ๙. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๑๐. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

มหานามสกิขาบทที ่๗ จบ 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๔๕๐ } 



๔๕๑ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๕.อเจลกวรรค ๘.อยุยตุตเสนาสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

๕. อเจลกวรรค 

๘. อยุยตุตเสนาสกิขาบท 

วา่ดว้ยกองทพัทีเ่คลือ่นขบวนออกรบ 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์

[๓๑๑] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ พระเจา้ปเสนทโิกศลทรงยกกองทัพ 

ออกรบ พวกภกิษุฉัพพัคคยีก็์ออกไปเพือ่ชมกองทัพทีก่ าลังเคลือ่นขบวนออกรบ 

พระเจา้ปเสนทโิกศลไดท้อดพระเนตรเห็นพวกภกิษุฉัพพัคคยีก์ าลังเดนิมาแตไ่กล 

ครัน้ทอดพระเนตรเห็นแลว้จงึรับสัง่ใหน้มินตม์า แลว้ตรัสถามดังนีว้า่ “พระคณุเจา้ 

ทัง้หลาย พวกทา่นมาท าไมกัน” 

  พวกภกิษุฉัพพัคคยีถ์วายพระพรวา่ “พวกอาตมาตอ้งการจะมาเยีย่มมหาบพติร” 

  พระเจา้ปเสนทโิกศลรับสัง่วา่ “พระคณุเจา้ทัง้หลาย ไมม่ปีระโยชนใ์ดเลยที ่

ทา่นมาเยีย่มโยมผูใ้ฝ่ในการรบ พวกทา่นควรไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคมใิชห่รอื” 

  พวกพลรบต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนพวกพระสมณะเชือ้สายศากย 

บตุรจงึมาดกูองทัพทีเ่คลือ่นขบวนออกรบเลา่ ไมใ่ชเ่ป็นลาภของพวกเรา พวกเราได ้

ไมด่ ีทีพ่วกเรามาอยูใ่นกองทัพก็เพราะการครองชพี เพราะตอ้งเลีย้งดบูตุรภรรยา” 

  ภกิษุทัง้หลายไดย้นิพวกพลรบต าหน ิประณาม โพนทะนา บรรดาภกิษุผู ้

มักนอ้ย ฯลฯ จงึพากันต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนพวกภกิษุฉัพพัคคยีจ์งึไป 

ดกูองทัพทีเ่คลือ่นขบวนออกรบเลา่” ครัน้ภกิษุทัง้หลายต าหนพิวกภกิษุฉัพพัคคยี ์

โดยประการตา่ง ๆ แลว้จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

ทรงประชุมสงฆบ์ญัญตัสิกิขาบท 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุทรง 

สอบถามพวกภกิษุฉัพพัคคยีว์า่ “ภกิษุทัง้หลาย ทราบวา่ พวกเธอไปดกูองทัพที ่

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๔๕๑ } 



๔๕๒ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๕.อเจลกวรรค ๘.อยุยตุตเสนาสกิขาบท พระบัญญัต ิ

เคลือ่นขบวนออกรบ จรงิหรอื” พวกภกิษุฉัพพัคคยีท์ลูรับวา่ “จรงิ พระพทุธเจา้ขา้” 

พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ทรงต าหนวิา่ “ฯลฯ โมฆบรุษุทัง้หลาย ไฉนพวกเธอจงึไปด ู

กองทัพทีเ่คลือ่นขบวนออกรบเลา่ โมฆบรุษุทัง้หลาย การกระท าอยา่งนี ้มไิดท้ าคน 

ทีย่ังไมเ่ลือ่มใสใหเ้ลือ่มใส หรอืท าคนทีเ่ลือ่มใสอยูแ่ลว้ใหเ้ลือ่มใสยิง่ขึน้ไดเ้ลย ฯลฯ” 

แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

พระบญัญตั ิ

ก็ ภกิษุใดไปดกูองทพัทีเ่คลือ่นขบวนออกรบ ตอ้งอาบตัปิาจติตยี ์

  สกิขาบทนีพ้ระผูม้พีระภาคทรงบัญญัตไิวแ้กภ่กิษุทัง้หลายอยา่งนี้ 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์จบ 

เร ือ่งภกิษุรปูหนึง่ 

[๓๑๒] สมัยนัน้ ลงุของภกิษุรปูหนึง่ป่วยอยูใ่นกองทัพ เขาสง่ขา่วไปถงึภกิษุ 

นัน้วา่ “ลงุก าลังป่วยอยูใ่นกองทัพ นมินตท์า่นมา ลงุปรารถนาใหท้า่นมาเยีย่ม” 

ภกิษุนัน้ไดม้คีวามคดิดังนีว้า่ พระผูม้พีระภาคทรงบัญญัตสิกิขาบทวา่ ภกิษุไม ่

พงึไปดกูองทัพทีเ่คลือ่นขบวนออกรบ นีล่งุของเราป่วยอยูใ่นกองทัพ เราจะพงึ 

ปฏบิัตอิยา่งไรดเีลา่ ภกิษุทัง้หลายน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รง 

ทราบ 

ทรงอนญุาตใหไ้ปในกองทพัไดเ้มือ่มเีหตผุลทีส่มควร 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคทรงแสดงธรรมกีถาเพราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุรับสัง่ 

กับภกิษุทัง้หลายวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เราอนุญาตใหไ้ปในกองทัพไดเ้มือ่มเีหตผุลเชน่ 

นัน้” แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๔๕๒ } 



๔๕๓ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๕.อเจลกวรรค ๘.อยุยตุตเสนาสกิขาบท บทภาชนยี ์

พระอนบุญัญตั ิ

[๓๑๓] อนึง่ ภกิษุใดไปดกูองทพัทีเ่คลือ่นขบวนออกรบ นอกจากมเีหตผุล 

ทีส่มควร ตอ้งอาบตัปิาจติตยี ์

เร ือ่งภกิษุรปูหนึง่ จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

[๓๑๔] ค าวา่ อนึง่...ใด คอื ผูใ้ด ผูเ้ชน่ใด ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

อนึง่...ใด 

  ค าวา่ ภกิษุ มอีธบิายวา่ ชือ่วา่ภกิษุ เพราะเป็นผูข้อ ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระ 

ภาคทรงประสงคเ์อาวา่ ภกิษุ ในความหมายนี้ 

  ทีช่ ือ่วา่ เคลือ่นขบวนออกรบ ไดแ้ก ่กองทัพทีเ่คลือ่นออกจากหมูบ่า้นแลว้ 

ตัง้คา่ยพักแรมหรอืเคลือ่นขบวนตอ่ไป 

  ทีช่ ือ่วา่ กองทพั ไดแ้ก ่กองทัพชา้ง กองทัพมา้ กองทัพรถ กองทัพพลเดนิเทา้ 

  ชา้ง ๑ เชอืก มทีหารประจ าอยู ่๑๒ นาย มา้ ๑ ตัว มทีหารประจ าอยู ่๓ 

นาย รถ ๑ คัน มทีหารประจ าอยู ่๔ นาย พลเดนิเทา้มทีหารแมน่ธนู ๔ นาย 

ภกิษุไปเพือ่จะดกูองทัพนัน้ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ยนืดใูนระยะทีพ่อมองเห็น ตอ้งอาบัต ิ

ปาจติตยี ์พน้วสิยัทีจ่ะเห็น แตพ่ยายามดจูนเห็น ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  ค าวา่ นอกจากมเีหตผุลทีส่มควร คอื ยกเวน้เมือ่มเีหตผุลทีส่มควร 

บทภาชนยี ์

ตกิปาจติตยี ์

[๓๑๕] กองทัพเคลือ่นขบวนออกรบ ภกิษุส าคัญวา่เคลือ่นขบวนออกรบ ไป 

เพือ่จะด ูนอกจากมเีหตผุลทีส่มควร ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๔๕๓ } 



๔๕๔ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๕.อเจลกวรรค ๘.อยุยตุตเสนาสกิขาบท อนาปัตตวิาร 

กองทัพเคลือ่นขบวนออกรบ ภกิษุไมแ่น่ใจ ไปเพือ่จะด ูนอกจากมเีหตผุลที ่

สมควร ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์ 

  กองทัพเคลือ่นขบวนออกรบ ภกิษุส าคัญวา่ยังไมไ่ดเ้คลือ่นขบวนออกรบ ไป 

เพือ่จะด ูนอกจากมเีหตผุลทีส่มควร ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

ทกุกฏ 

ภกิษุไปเพือ่จะดกูองทัพแตล่ะกอง ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ภกิษุยนืดใูนระยะทีพ่อมองเห็น ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ภกิษุอยูพ่น้วสิยัทีจ่ะเห็น แตพ่ยายามดจูนเห็น ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  กองทัพยังไมไ่ดเ้คลือ่นขบวนออกรบ ภกิษุส าคัญวา่เคลือ่นขบวนออกรบ ตอ้ง 

อาบัตทิกุกฏ 

  กองทัพยังไมไ่ดเ้คลือ่นขบวนออกรบ ภกิษุไมแ่น่ใจ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  กองทัพยังไมไ่ดเ้คลือ่นขบวนออกรบ ภกิษุส าคัญวา่ยังไมไ่ดเ้คลือ่นขบวนออก 

รบ ไมต่อ้งอาบัต ิ

อนาปตัตวิาร 

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

  [๓๑๖] ๑. ภกิษุยนืดอูยูใ่นอาราม 

   ๒. ภกิษุดกูองทัพทีย่กผา่นมายังทีท่ีภ่กิษุยนื ทีภ่กิษุน่ัง หรอืทีภ่กิษุ 

       นอน 

   ๓. ภกิษุเดนิสวนทางไปเห็น 

   ๔. ภกิษุดเูมือ่มเีหตผุลทีส่มควร 

   ๕. ภกิษุดเูมือ่คราวมเีหตขุดัขอ้ง 

   ๖. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๗. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

        อยุยตุตเสนาสกิขาบทที ่๘ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๔๕๔ } 



๔๕๕ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๕.อเจลกวรรค ๙.เสนาวาสสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

๕. อเจลกวรรค 

๙. เสนาวาสสกิขาบท 

วา่ดว้ยการพกัอยูใ่นกองทพั 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์

[๓๑๗] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ พวกภกิษุฉัพพัคคยีม์ธีรุะตอ้งเดนิ 

ผา่นกองทัพ ไดพั้กแรมอยูใ่นกองทัพเกนิ ๓ คนื พวกพลรบต าหน ิประณาม 

โพนทะนาวา่ “ไฉนพวกสมณะเชือ้สายศากยบตุรจงึพักแรมอยูใ่นกองทัพเกนิ 

๓ คนืเลา่ ไมใ่ชเ่ป็นลาภของพวกเรา พวกเราไดไ้มด่ ีทีพ่วกเรามาพักแรมอยูใ่น 

กองทัพก็เพราะการครองชพี เพราะตอ้งเลีย้งดบูตุรภรรยา” ภกิษุทัง้หลายไดย้นิพวก 

พลรบเหลา่นัน้ต าหน ิประณาม โพนทะนา บรรดาภกิษุผูม้ักนอ้ย ฯลฯ พากัน 

ต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนพวกภกิษุฉัพพัคคยีจ์งึพักแรมอยูใ่นกองทัพ 

เกนิ ๓ ราตรเีลา่” ครัน้ภกิษุทัง้หลายต าหนพิวกภกิษุฉัพพัคคยีโ์ดยประการตา่ง ๆ 

แลว้จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

ทรงประชุมสงฆบ์ญัญตัสิกิขาบท 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุทรง 

สอบถามพวกภกิษุฉัพพัคคยีว์า่ “ภกิษุทัง้หลาย ทราบวา่ พวกเธอพักแรมอยูใ่น 

กองทัพเกนิ ๓ คนื จรงิหรอื” พวกภกิษุฉัพพัคคยีท์ลูรับวา่ “จรงิ พระพทุธเจา้ขา้” 

พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ทรงต าหนวิา่ “ฯลฯ โมฆบรุษุทัง้หลาย ไฉนพวกเธอจงึ 

พักแรมอยูใ่นกองทัพเกนิ ๓ ราตรเีลา่ โมฆบรุษุทัง้หลาย การกระท าอยา่งนี ้มไิด ้

ท าคนทีย่ังไมเ่ลือ่มใสใหเ้ลือ่มใส หรอืท าคนทีเ่ลือ่มใสอยูแ่ลว้ใหเ้ลือ่มใสยิง่ขึน้ไดเ้ลย 

ฯลฯ” แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๔๕๕ } 



๔๕๖ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๕.อเจลกวรรค ๙.เสนาวาสสกิขาบท บทภาชนยี ์

พระบญัญตั ิ

[๓๑๘] ก็ เมือ่ภกิษุมเีหตผุลจ าเป็นตอ้งไปในกองทพั ภกิษุน ัน้พงึพกัแรม 

อยูใ่นกองทพัไดเ้พยีง ๒-๓ คนื ถา้พกัแรมอยูเ่กนิก าหนดน ัน้ ตอ้งอาบตั ิ

ปาจติตยี ์

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

[๓๑๙] ค าวา่ ก็ เมือ่ภกิษุมเีหตผุลจ าเป็นตอ้งไปในกองทพั คอื มเีหตผุล 

จ าเป็น มธีรุะจ าเป็น 

  ค าวา่ ภกิษุน ัน้พงึพกัแรมอยูใ่นกองทพัไดเ้พยีง ๒-๓ คนื คอื ภกิษุอยูไ่ด ้

๒ - ๓ คนื 

  ค าวา่ ถา้พกัแรมอยูเ่กนิก าหนดน ัน้ ความวา่ เมือ่ดวงอาทติยอ์ัสดงในวนัที ่๔ 

ภกิษุยังพักแรมอยูใ่นกองทัพ ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

บทภาชนยี ์

ตกิปาจติตยี ์

[๓๒๐] เกนิ ๓ คนื ภกิษุส าคัญวา่เกนิ พักอยูใ่นกองทัพ ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  เกนิ ๓ คนื ภกิษุไมแ่น่ใจ พักอยูใ่นกองทัพ ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  เกนิ ๓ คนื ภกิษุส าคัญวา่หยอ่นกวา่ พักอยูใ่นกองทัพ ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

ทกุทกุกฏ 

หยอ่นกวา่ ๓ คนื ภกิษุส าคัญวา่เกนิ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  หยอ่นกวา่ ๓ คนื ภกิษุไมแ่น่ใจ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  หยอ่นกวา่ ๓ คนื ภกิษุส าคัญวา่ยังไมเ่กนิ ไมต่อ้งอาบัต ิ

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๔๕๖ } 



๔๕๗ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๕.อเจลกวรรค ๙.เสนาวาสสกิขาบท อนาปัตตวิาร 

อนาปตัตวิาร 

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

  [๓๒๑] ๑. ภกิษุพักอยู ่๒-๓ คนื 

   ๒. ภกิษุพักอยูห่ยอ่นกวา่ ๒-๓ คนื 

   ๓. ภกิษุพักอยู ่๒ คนื แตอ่อกไปกอ่นอรณุของวนัที ่๓ แลว้กลับ 

       มาอยูอ่กี 

   ๔. ภกิษุเจ็บไขพั้กอยู ่

   ๕. ภกิษุอยูด่ว้ยธรุะของผูเ้ป็นไข ้

   ๖. ภกิษุอยูใ่นกองทัพทีถ่กูขา้ศกึลอ้ม 

   ๗. ภกิษุถกูใครคนใดคนหนึง่รบกวน 

   ๘. ภกิษุพักอยูใ่นคราวมเีหตขุดัขอ้ง 

   ๙. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๑๐. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

เสนาวาสสกิขาบทที ่๙ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๔๕๗ } 



๔๕๘ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๕.อเจลกวรรค ๑๐.อยุโยธกิสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

๕. อเจลกวรรค 

๑๐. อยุโยธกิสกิขาบท 

วา่ดว้ยการไปดสูนามรบ 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์

[๓๒๒] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ พวกภกิษุฉัพพัคคยีพั์กแรมอยูใ่น 

กองทัพ ๒-๓ คนื ไปทีส่นามรบบา้ง ทีพั่กพลบา้ง ทีจั่ดขบวนทัพบา้ง ไปดกูองทัพที ่

จัดเป็นขบวนแลว้บา้ง ภกิษุฉัพพัคคยีร์ปูหนึง่ไปทีส่นามรบ ถกูยงิดว้ยลกูศร 

  พวกชาวบา้นพากันเยาะเยย้วา่ “เป็นอยา่งไรพระคณุเจา้ ทา่นรบสนุกไหม 

ทา่นชนะไดก้ีแ่ตม้” 

  ภกิษุนัน้ถกูเยาะเยย้จนเกอ้เขนิ 

  พวกพลรบต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนพวกพระสมณะเชือ้สาย 

ศากยบตุรจงึเทีย่วดสูนามรบเลา่ ไมใ่ชเ่ป็นลาภของพวกเรา พวกเราไดไ้มด่ ีทีพ่วก 

เรามาสนามรบก็เพราะการครองชพี เพราะตอ้งเลีย้งดบูตุรภรรยา” 

  ภกิษุทัง้หลายไดย้นิพวกพลรบต าหน ิประณาม โพนทะนา บรรดาภกิษุผู ้

มักนอ้ย ฯลฯ จงึพากันต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนพวกภกิษุฉัพพัคคยีจ์งึ 

ไปเทีย่วดสูนามรบเลา่” ครัน้ภกิษุทัง้หลายต าหนพิวกภกิษุฉัพพัคคยีโ์ดยประการ 

ตา่ง ๆ แลว้จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

ทรงประชุมสงฆบ์ญัญตัสิกิขาบท 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุทรง 

สอบถามพวกภกิษุฉัพพัคคยีว์า่ “ภกิษุทัง้หลาย ทราบวา่ พวกเธอไปเทีย่วดสูนาม 

รบ จรงิหรอื” พวกภกิษุฉัพพัคคยีท์ลูรับวา่ “จรงิ พระพทุธเจา้ขา้” พระผูม้พีระภาค 

พทุธเจา้ทรงต าหนวิา่ “ฯลฯ โมฆบรุษุทัง้หลาย ไฉนพวกเธอจงึเทีย่วไปดสูนามรบเลา่ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๔๕๘ } 



๔๕๙ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๕.อเจลกวรรค ๑๐.อยุโยธกิสกิขาบท สกิขาบทวภัิงค ์

โมฆบรุษุทัง้หลาย การกระท าอยา่งนี ้มไิดท้ าคนทีย่งัไมเ่ลือ่มใสใหเ้ลือ่มใส หรอืท า 

คนทีเ่ลือ่มใสอยูแ่ลว้ใหเ้ลือ่มใสยิง่ขึน้ไดเ้ลย ฯลฯ” แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยก 

สกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

พระบญัญตั ิ

[๓๒๓] ถา้ภกิษุพกัอยูใ่นกองทพั ๒-๓ คนื เทีย่วไปในสนามรบก็ด ีที ่

พกัพลก็ด ีทีจ่ดัขบวนทพัก็ด ีไปดกูองทพัทีจ่ดัเป็นขบวนแลว้ก็ด ีตอ้งอาบตั ิ

ปาจติตยี ์

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

[๓๒๔] ค าวา่ ถา้ภกิษุพกัอยูใ่นกองทพั ๒-๓ คนื คอื ภกิษุพักแรมอยู ่

๒-๓ คนื 

  ทีช่ ือ่วา่ สนามรบ ไดแ้ก ่สถานทีร่บซึง่ปรากฏอยู ่

  ทีช่ ือ่วา่ ทีพ่กัพล ไดแ้ก ่กองชา้งประมาณเทา่นี ้กองมา้ประมาณเทา่นี้ 

กองรถประมาณเทา่นี ้กองพลเดนิเทา้ประมาณเทา่นี้ 

  ทีช่ ือ่วา่ ทีจ่ดัขบวนทพั ไดแ้ก ่กองชา้งจงอยูท่างนี ้กองมา้จงอยูท่างนี ้

กองรถจงอยูท่างนี ้กองพลเดนิเทา้จงอยูท่างนี้ 

  ทีช่ ือ่วา่ กองทพั ไดแ้ก ่กองทัพชา้ง กองทัพมา้ กองทัพรถ กองทัพพล 

เดนิเทา้ 

  กองทัพชา้งมชีา้ง ๓ เชอืกเป็นอยา่งนอ้ย กองทัพมา้มมีา้ ๓ ตัวเป็นอยา่งนอ้ย 

กองทัพรถมรีถ ๓ คนัเป็นอยา่งนอ้ย กองทัพพลเดนิเทา้มทีหารถอืธนู ๔ นายเป็น 

อยา่งนอ้ย 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๔๕๙ } 



๔๖๐ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๕.อเจลกวรรค ๑๐.อยุโยธกิสกิขาบท อนาปัตตวิาร 

บทภาชนยี ์ 

ภกิษุไปเพือ่จะด ูตอ้งอาบตัทิกุกฏ 

  ภกิษุยนืดใูนระยะทีพ่อมองเห็น ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  พน้วสิยัจะเห็น แตภ่กิษุยังมองดอูกี ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  ภกิษุไปเพือ่จะดกูองทัพแตล่ะกอง ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ภกิษุยนืดใูนระยะทีพ่อมองเห็น ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  พน้วสิยัทีจ่ะเห็น แตภ่กิษุยังมองดอูกี ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

อนาปตัตวิาร 

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

  [๓๒๕] ๑. ภกิษุยนืดอูยูใ่นอาราม 

   ๒. ภกิษุดกูารรบพุง่ทีผ่า่นมายังทีท่ีภ่กิษุยนื ทีภ่กิษุน่ัง หรอืทีภ่กิษุ 

       นอน 

   ๓. ภกิษุเดนิสวนทางไปพบ 

   ๔. ภกิษุมธีรุะเดนิไปพบ 

   ๕. ภกิษุดใูนคราวมเีหตขุัดขอ้ง 

   ๖. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๗. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

อยุโยธกิสกิขาบทที ่๑๐ จบ 

อเจลกวรรคที ่๕ จบ 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๔๖๐ } 



๔๖๑ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๕.อเจลกวรรค รวมสกิขาบททีม่ใีนอเจลกวรรค 

รวมสกิขาบททีม่ใีนอเจลกวรรค 

อเจลกวรรคม ี๑๐ สกิขาบท คอื 

  ๑. อเจลกสกิขาบท    วา่ดว้ยนักบวชเปลอืย 

  ๒. อยุโยชนสกิขาบท    วา่ดว้ยการสง่กลับ 

  ๓. สโภชนสกิขาบท    วา่ดว้ยการเขา้ไปแทรกแซงในทีท่ีม่คีน ๒ คน 

  ๔. รโหปฏจิฉันนสกิขาบท   วา่ดว้ยการน่ังในทีล่ับมสี ิง่ก าบัง 

  ๕. รโหนสิชัชสกิขาบท   วา่ดว้ยการน่ังในทีล่ับ 

  ๖. จารติตสกิขาบท    วา่ดว้ยการเทีย่วสญัจรไป 

  ๗. มหานามสกิขาบท    วา่ดว้ยพระเจา้มหานามศากยะ 

  ๘. อยุยตุตเสนาสกิขาบท   วา่ดว้ยกองทัพทีเ่คลือ่นขบวนออกรบ 

  ๙. เสนาวาสสกิขาบท   วา่ดว้ยการพักอยูใ่นกองทัพ 

  ๑๐. อยุโยธกิสกิขาบท   วา่ดว้ยการไปดสูนามรบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๔๖๑ } 



๔๖๒ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๖.สรุาปานวรรค ๑.สรุาปานสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

๖. สรุาปานวรรค 

หมวดวา่ดว้ยการดืม่สรุา 

๑. สรุาปานสกิขาบท 

วา่ดว้ยการดืม่สรุาและเมรยั 

เร ือ่งพระสาคตะ 

[๓๒๖] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้เสด็จจารกิอยูใ่นแควน้เจตยี ์เสด็จ 

ไปทางหมูบ่า้นภัททวด ีพวกคนเลีย้งโค พวกคนเลีย้งปศสุตัว ์พวกชาวนา พวกคน 

เดนิทางไดเ้ห็นพระผูม้พีระภาคทรงด าเนนิมาแตไ่กล ครัน้เห็นแลว้ จงึไดก้ราบทลู 

พระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “พระองคผ์ูเ้จรญิ พระองคอ์ยา่เสด็จไปทีท่า่อัมพตติถะเลย 

นาคมฤีทธิ ์มพีษิทีเ่ขีย้ว๑ มพีษิกลา้ อาศัยอยูท่ีอ่าศรมของชฎลิ ทีท่า่อัมพตติถะ 

นาคนัน้อยา่ท ารา้ยพระผูม้พีระภาคเลย พระพทุธเจา้ขา้” 

  เมือ่พวกเขากราบทลูเชน่นัน้ พระผูม้พีระภาคไดท้รงนิง่ แมค้รัง้ที ่๒ ฯลฯ แม ้

ครัง้ที ่๓ พวกคนเลีย้งโค พวกคนเลีย้งปศสุตัว ์พวกชาวนา พวกคนเดนิทางก็ไดก้ราบ 

ทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “พระองคผ์ูเ้จรญิ พระองคอ์ยา่เสด็จไปทีท่า่อัมพตติถะ 

เลย นาคมฤีทธิ ์มพีษิทีเ่ขีย้ว อาศัยอยูท่ีอ่าศรมของชฎลิ ทีท่า่อัมพตติถะ นาคนัน้ 

อยา่ท ารา้ยพระผูม้พีระภาคเลย” 

  แมค้รัง้ที ่๓ พระผูม้พีระภาคก็ไดท้รงนิง่ 

  ครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาคเสด็จจารกิไปโดยล าดับจนถงึหมูบ่า้นภัททวด ีประทับ 

อยู ่ณ หมูบ่า้นภัททวดนัีน้ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 อาสวีโิส มพีษิทีเ่ข ีย้ว หรอืมพีษิแลน่เร็ว ทา่นอธบิายไวดั้งนี ้อาสุ สฆี  เอตสฺส วสิ  อาคจฺฉตตี ิอาสวีโิส 

   พษิของนาคนัน้ยอ่มแลน่เร็ว คอืดว่น ดังนี ้จงึชือ่วา่อาสวีสิะ มพีษิแลน่เร็ว (ว.ิอ. ๑/๓๙/๒๓๐), อาสตี ิ

   ทาฐา วจฺุจต,ิ ตตฺถ สนฺนหิติวโิสต ิอาสวีโิส อกีอยา่งหนึง่ ค าวา่ อาส ิทา่นหมายถงึเขีย้ว ทีเ่ขีย้ว 

   นัน้มพีษิฝังอยู ่จงึชือ่วา่อาสวีสิะ มพีษิทีเ่ขีย้ว (สารตฺถ.ฏกีา ๒/๓๙/๒๗) 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๔๖๒ } 



๔๖๓ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๖.สรุาปานวรรค ๑.สรุาปานสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

ครัง้นัน้ ทา่นพระสาคตะเดนิเขา้ไปทีท่า่อัมพตติถะจนถงึอาศรมของชฎลิ 

ครัน้ถงึแลว้ไดเ้ขา้ไปในโรงบชูาไฟ ปเูครือ่งลาดหญา้แลว้จงึน่ังคูบ้ัลลังก ์ตัง้กายตรง 

ด ารงสตไิวเ้ฉพาะหนา้ 

  พอนาคนัน้เห็นทา่นพระสาคตะเขา้มาแลว้ ก็เป็นทกุข ์เสยีใจ จงึท าใหค้วนั 

ตลบขึน้ 

  แมท้า่นพระสาคตะก็ท าใหค้วนัตลบขึน้บา้ง นาคนัน้ทนการลบหลูไ่มไ่ด ้

จงึพน่ไฟสู ้แมท้า่นพระสาคตะก็เขา้เตโชกสณิพน่ไฟสูบ้า้ง ทนัีน้ ทา่นพระสาคตะ 

ครัน้ปราบเดชของนาคนัน้ไดแ้ลว้ จงึเดนิไปทางหมูบ่า้นภัททวด ี

  ครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ หมูบ่า้นภัททวดตีามพระอัธยาศัยแลว้ 

จงึเสด็จจารกิไปทางกรงุโกสมัพ ีพวกอบุาสกอบุาสกิาชาวกรงุโกสมัพทีราบขา่ววา่ 

พระสาคตะตอ่สูก้ับนาคทีท่า่อัมพตติถะ 

  สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคเสด็จจารกิไปโดยล าดับจนถงึกรงุโกสมัพ ีทนัีน้ พวก 

อบุาสกและอบุาสกิาชาวกรงุโกสมัพพีากันรับเสด็จพระผูม้พีระภาคแลว้เขา้ไปหา 

ทา่นพระสาคตะ ไหวแ้ลว้ยนือยู ่ณ ทีส่มควร พวกอบุาสกอบุาสกิาชาวกรงุโกสมัพผีู ้

ยนือยู ่ณทีส่มควร ไดก้ลา่วกับทา่นพระสาคตะดังนีว้า่ “ทา่นผูเ้จรญิ สิง่ทีห่าไดย้าก 

และเป็นทีช่อบใจของพระคณุทา่นมอีะไรบา้ง พวกขา้พเจา้จะจัดเตรยีมอะไร ” 

  เมือ่อบุาสกอบุาสกิากลา่วอยา่งนี ้พวกภกิษุฉัพพัคคยีไ์ดก้ลา่วกับพวกอบุาสก 

อบุาสกิาชาวกรงุโกสมัพดีงันีว้า่ “มอียูท่า่นทัง้หลาย หัวเชือ้สรุาชือ่กาโปตกิะ๑หายาก 

เป็นทีช่อบใจของภกิษุทัง้หลาย พวกทา่นจงจัดเตรยีมหัวเชือ้สรุาชือ่กาโปตกิะนัน้ไว”้ 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 กาโปตกิาต ิกโปตปาทสมวณฺณรตฺโตภาสา. ปสนฺนาต ิสรุามณฺฑสฺเสต  อธวิจน  แปลสรปุความไดว้่า 

   หัวเชือ้สรุาทีม่สีแีดงเหมอืนเทา้นกพริาบ (ว.ิอ. ๒/๓๒๖/๔๐๔) 

          ค าว่า ปสนฺน หวัเชือ้สรุา ในทีน่ีม้ไิดห้มายถงึน ้าใส แตห่มายถงึน ้าหัว (ตสฺสาเยวกณฺิ- 

   ปกฺขตฺิตาย มณฺเฑ คหเิต เมือ่ใสหั่วเชือ้ในสรุานัน้แลว้ จนจับตัวเป็นฝา - ว.ิอ. ๒/๓๒๘/๔๐๕) รสาน  

   สพฺพรสาน  อคฺคมฺห ิรเส มณฺฑสทฺโท มัณฑศัพท ์หมายถงึน ้าทีส่ดุยอดกวา่น ้าทัง้หมด (ด ูอภธิา. 

   และ อภธิา.ฏกีา คาถา ๔๖๗) 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๔๖๓ } 



๔๖๔ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๖.สรุาปานวรรค ๑.สรุาปานสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

ครัง้นัน้ พวกอบุาสกอบุาสกิาชาวกรงุโกสมัพจัีดเตรยีมหัวเชือ้สรุาชือ่กาโปตกิะ 

ไวท้กุครัวเรอืน พอเห็นทา่นพระสาคตะเดนิบณิฑบาตจงึไดก้ลา่วกับทา่นพระสาคตะ 

ดังนีว้า่ “พระคณุเจา้ ขอนมินตพ์ระคณุเจา้สาคตะดืม่หัวเชือ้สรุาชือ่กาโปตกิะเถดิ 

พระคณุเจา้ ขอนมินตพ์ระคณุเจา้สาคตะดืม่หัวเชือ้สรุาชือ่กาโปตกิะเถดิ” 

  ครัน้ทา่นพระสาคตะดืม่หัวเชือ้สรุาชือ่กาโปตกิะทกุ ๆ ครัวเรอืนแลว้ออกจากเมอืง 

ไดล้ม้กลิง้ทีป่ระตเูมอืง ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคเสด็จออกมาพรอ้มภกิษุหลายรปู 

ไดท้อดพระเนตรเห็นทา่นพระสาคตะนอนกลิง้อยูท่ีป่ระตเูมอืง ครัน้เห็นแลว้จงึรับสัง่ 

วา่ “ภกิษุทัง้หลาย พวกเธอจงพาสาคตะไป” 

  ภกิษุทัง้หลายรับสนองพระพทุธด ารัสแลว้ ชว่ยกันน าทา่นพระสาคตะไปที ่

อาราม ใหน้อนหันศรีษะไปทางพระผูม้พีระภาค แตท่า่นพระสาคตะพลกิกลับนอน 

หันเทา้ไปทางพระผูม้พีระภาค 

  ทนัีน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่กับภกิษุทัง้หลายวา่ “ภกิษุทัง้หลาย ก็กอ่นนี ้

สาคตะเคยมคีวามเคารพย าเกรงตถาคตมใิชห่รอื” 

  ภกิษุทัง้หลายทลูรับวา่ “อยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “ภกิษุทัง้หลาย บัดนีส้าคตะยังมคีวามเคารพ 

ย าเกรงตถาคตอยูอ่กีหรอื” 

  ภกิษุทัง้หลายกราบทลูวา่ “ไมม่เีลย พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “ภกิษุทัง้หลาย สาคตะตอ่สูก้ับนาคทีท่า่ 

อัมพตติถะ มใิชห่รอื” 

  ภกิษุทัง้หลายทลูรับวา่ “เป็นเชน่นัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “ภกิษุทัง้หลาย บัดนีส้าคตะพอจะตอ่สูแ้มก้ับ 

งนู ้าไดล้ะหรอื” 

  ภกิษุทัง้หลายกราบทลูวา่ “สูไ้มไ่ดเ้ลย พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “น ้าทีด่ ืม่เขา้ไปแลว้ท าใหค้วามจ าไดห้มายรู ้

วปิรติไปนัน้ ควรจะดืม่หรอื” 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๔๖๔ } 



๔๖๕ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๖.สรุาปานวรรค ๑.สรุาปานสกิขาบท บทภาชนยี ์

ภกิษุทัง้หลายกราบทลูวา่ “ไมค่วรดืม่เลย พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย การกระท าของสาคตะนัน้ไมส่มควร 

ไมค่ลอ้ยตาม ไมเ่หมาะสม ไมใ่ชก่จิของสมณะ ใชไ้มไ่ด ้ไมค่วรท า ไฉนสาคตะจงึ 

ดืม่น ้าเมาเลา่ ภกิษุทัง้หลาย การกระท าอยา่งนี ้มไิดท้ าคนทีย่ังไมเ่ลือ่มใสให ้

เลือ่มใส หรอืท าคนทีเ่ลือ่มใสอยูแ่ลว้ใหเ้ลือ่มใสยิง่ข ึน้ไดเ้ลย ฯลฯ” แลว้จงึรับสัง่ให ้

ภกิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

พระบญัญตั ิ

[๓๒๗] ภกิษุตอ้งอาบตัปิาจติตยี ์เพราะดืม่สรุาและเมรยั 

เร ือ่งพระสาคตะ จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

[๓๒๘] ทีช่ ือ่วา่ สรุา ไดแ้ก ่สรุาทีท่ าจากแป้ง สรุาทีท่ าจากขนม สรุาทีท่ า 

จากขา้วสกุ สรุาหมักแป้งเชือ้เหลา้ สรุาทีผ่สมเครือ่งปรงุหลายชนดิ 

  ทีช่ ือ่วา่ เมรยั ไดแ้ก ่น ้าหมักดองดอกไม ้น ้าหมักดองผลไม ้น ้าหมักดอง 

น ้าผึง้ น ้าหมักดองน ้าออ้ยงบ น ้าหมักดองทีผ่สมเครือ่งปรงุหลายชนดิ 

  ค าวา่ ดืม่ คอื ภกิษุดืม่ โดยทีส่ดุแมด้ืม่ดว้ยปลายหญา้คาแตะ ตอ้งอาบัต ิ

ปาจติตยี ์

บทภาชนยี ์

ตกิปาจติตยี ์

น ้าเมา ภกิษุส าคัญวา่เป็นน ้าเมา ดืม่ ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  น ้าเมา ภกิษุไมแ่น่ใจ ดืม่ ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  น ้าเมา ภกิษุส าคัญวา่ไมใ่ชน่ ้าเมา ดืม่ ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๔๖๕ } 



๔๖๖ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๖.สรุาปานวรรค ๑.สรุาปานสกิขาบท อนาปัตตวิาร 

ทกุทกุกฏ  

ไมใ่ชน่ ้าเมา ภกิษุส าคัญวา่เป็นน ้าเมา ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ไมใ่ชน่ ้าเมา ภกิษุไมแ่น่ใจ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ไมใ่ชน่ ้าเมา ภกิษุส าคัญวา่ไมใ่ชน่ ้าเมา ไมต่อ้งอาบัต ิ

อนาปตัตวิาร 

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

  [๓๒๙] ๑. ภกิษุดืม่ยาดองทีม่สี ีกลิน่ รส เหมอืนน ้าเมาแตไ่มใ่ชน่ ้าเมา 

   ๒. ภกิษุดืม่น ้าเมาเจอืในแกง 

   ๓. ภกิษุดืม่น ้าเมาเจอืในเนือ้ 

   ๔. ภกิษุดืม่น ้าเมาเจอืในน ้ามัน 

   ๕. ภกิษุดืม่น ้าเมาเจอืน ้าออ้ยดองมะขามป้อม 

   ๖. ภกิษุดืม่ยาดองอรฏิฐะ๑ซึง่ไมใ่ชน่ ้าเมา 

   ๗. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๘. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

สรุาปานสกิขาบทที ่๑ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ยาดองอรฏิฐะ นัน้ดองดว้ยน ้ามะขามป้อมเป็นตน้ ส ีกลิน่ และรสคลา้ยน ้าเมา แต่ไมใ่ชน่ ้าเมา (ว.ิอ.๒/ 

   ๓๒๙/๔๐๕) 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๔๖๖ } 



๔๖๗ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๖.สรุาปานวรรค ๒.อังคลุปิโตทกสกิขาบท นทิานวัตถ ุ

๖. สรุาปานวรรค 

๒. องัคลุปิโตทกสกิขาบท 

วา่ดว้ยการใชน้ ิว้มอืจีก้นัและกนั 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์

[๓๓๐] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ พวกภกิษุฉัพพัคคยีใ์ชน้ิว้มอืจี ้

ภกิษุรปูหนึง่ในกลุม่ภกิษุสตัตรสวคัคยีใ์หห้ัวเราะ ภกิษุนัน้หัวเราะจนเหนือ่ย หายใจ 

ไมทั่นถงึแกม่รณภาพ 

  บรรดาภกิษุผูม้ักนอ้ย ฯลฯ พากันต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉน 

พวกภกิษุฉัพพัคคยีจ์งึใชน้ิว้มอืจีภ้กิษุใหห้ัวเราะเลา่” ครัน้ภกิษุเหลา่นัน้ต าหนพิวก 

ภกิษุฉัพพัคคยีโ์ดยประการตา่ง ๆ แลว้จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคให ้

ทรงทราบ 

ทรงประชุมสงฆบ์ญัญตัสิกิขาบท 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุทรง 

สอบถามพวกภกิษุฉัพพัคคยีว์า่ “ภกิษุทัง้หลาย ทราบวา่ พวกเธอใชน้ิว้มอืจี ้

ภกิษุใหห้ัวเราะ จรงิหรอื” พวกภกิษุฉัพพัคคยีท์ลูรับวา่ “จรงิ พระพทุธเจา้ขา้” พระ 

ผูม้พีระภาคพทุธเจา้ทรงต าหนวิา่ “ฯลฯ โมฆบรุษุทัง้หลาย ไฉนพวกเธอจงึใชน้ิว้มอื 

จีภ้กิษุใหห้ัวเราะเลา่ โมฆบรุษุทัง้หลาย การกระท าอยา่งนี ้มไิดท้ าคนทีย่ังไมเ่ลือ่มใส 

ใหเ้ลือ่มใส หรอืท าคนทีเ่ลือ่มใสอยูแ่ลว้ใหเ้ลือ่มใสยิง่ขึน้ไดเ้ลย ฯลฯ” แลว้จงึรับสัง่ 

ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

พระบญัญตั ิ

[๓๓๑] ภกิษุตอ้งอาบตัปิาจติตยี ์เพราะใชน้ ิว้มอืจี ้

                 เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์จบ

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๔๖๗ } 



๔๖๘ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๖.สรุาปานวรรค ๒.อังคลุปิโตทกสกิขาบท บทภาชนยี ์

สกิขาบทวภิงัค ์

[๓๓๒] ทีช่ ือ่วา่ ใชน้ ิว้มอืจี ้คอื ภกิษุจีด้ว้ยนิว้มอื 

  อปุสมับันประสงคจ์ะใหอ้ปุสมับันหัวเราะ ใชก้ายจับตอ้งกาย ตอ้งอาบัต ิ

ปาจติตยี ์

บทภาชนยี ์

ตกิปาจติตยี ์

อปุสมับัน ภกิษุส าคัญวา่เป็นอปุสมับัน ใชน้ิว้มอืจีใ้หห้ัวเราะ ตอ้งอาบัต ิ

ปาจติตยี ์

  อปุสมับัน ภกิษุไมแ่น่ใจ ใชน้ิว้มอืจีใ้หห้ัวเราะ ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  อปุสมับัน ภกิษุส าคัญวา่เป็นอนุปสมับัน ใชน้ิว้มอืจีใ้หห้ัวเราะ ตอ้งอาบัต ิ

ปาจติตยี ์

ทกุกฏ 

ภกิษุใชก้ายจับตอ้งของทีเ่นือ่งดว้ยกาย ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ภกิษุใชข้องเนือ่งดว้ยกายถกูตอ้งกาย ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ภกิษุใชข้องทีเ่นือ่งดว้ยกายถกูตอ้งของเนือ่งดว้ยกาย ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ภกิษุใชข้องโยนไปถกูตอ้งกาย ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

   ภกิษุใชข้องโยนไปถกูตอ้งของทีเ่นือ่งดว้ยกาย ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ภกิษุใชข้องโยนไปถกูตอ้งของทีโ่ยนมา ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  [๓๓๓] ภกิษุใชก้ายจับตอ้งกายอนุปสมับัน ตอ้งอาบตัทิกุกฏ 

  ภกิษุใชก้ายจับตอ้งของเนือ่งดว้ยกาย ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ภกิษุใชข้องทีเ่นือ่งดว้ยกายถกูตอ้งกาย ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๔๖๘ } 



๔๖๙ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๖.สรุาปานวรรค ๒.อังคลุปิโตทกสกิขาบท 

อนาปตัตวิาร 

ภกิษุใชข้องทีเ่นือ่งดว้ยกายถกูตอ้งของทีเ่นือ่งดว้ยกาย ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ภกิษุใชข้องโยนไปถกูตอ้งกาย ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ภกิษุใชข้องโยนไปถกูตอ้งของทีเ่นือ่งดว้ยกาย ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ภกิษุใชข้องโยนไปถกูตอ้งของทีโ่ยนมา ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  อนุปสมับัน ภกิษุส าคัญวา่เป็นอปุสมับัน ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  อนุปสมับัน ภกิษุไมแ่น่ใจ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  อนุปสมับัน ภกิษุส าคัญวา่เป็นอนุปสมับัน ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

อนาปตัตวิาร 

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

  [๓๓๔] ๑. ภกิษุไมป่ระสงคจ์ะใหห้ัวเราะ จับตอ้งกายเมือ่มเีหตจุ าเป็น 

   ๒. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๓. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

องัคลุปิโตทกสกิขาบทที ่๒ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๔๖๙ } 



๔๗๐ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๖.สรุาปานวรรค ๓.หัสสธัมมสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

๖. สรุาปานวรรค 

๓. หสัสธมัมสกิขาบท 

วา่ดว้ยการเลน่น า้ 

เร ือ่งพระสตัตรสวคัคยี ์

[๓๓๕] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ พวกภกิษุสตัตรสวคัคยีเ์ลน่น ้าใน 

แมน่ ้าอจริวด ีเวลานัน้ พระเจา้ปเสนทโิกศลประทับอยูท่ีป่ราสาทชัน้บนกับพระนาง 

มัลลกิาเทว ีพระองคไ์ดท้อดพระเนตรเห็นพวกภกิษุสตัตรสวคัคยีเ์ลน่น ้าอยูใ่น 

แมน่ ้าอจริวด ีครัน้ทอดพระเนตรเห็นแลว้ จงึรับสัง่กับพระนางมัลลกิาเทวดีังนีว้า่ 

“นอ้งมัลลกิา น่ันพระอรหนัตเ์หลา่นัน้ก าลังเลน่น ้า” 

  พระนางกราบทลูวา่ “พระผูม้พีระภาคคงจะยังมไิดท้รงบัญญัตสิกิขาบท หรอื 

ภกิษุเหลา่นัน้ยังไมร่อบรูพ้ระบัญญัตเิป็นแน่ พระพทุธเจา้ขา้” 

  ทนัีน้ พระเจา้ปเสนทโิกศลไดท้รงมพีระด ารดิังนีว้า่ “ดว้ยอบุายอยา่งไรหนอ 

ทีท่ าใหเ้ราไมต่อ้งกราบทลูพระผูม้พีระภาค และพระผูม้พีระภาคจะทรงทราบไดว้า่ 

ภกิษุเหลา่นีเ้ลน่น ้ากัน” ครัน้แลว้พระเจา้ปเสนทโิกศลจงึรับสัง่ใหน้มินตพ์วก 

ภกิษุสตัตรสวคัคยีม์า แลว้พระราชทานน ้าออ้ยงบเป็นอันมากแกภ่กิษุเหลา่นัน้ดว้ย 

รับสัง่วา่ “พระคณุเจา้ผูเ้จรญิ ขอพระคณุเจา้ทัง้หลายโปรดถวายน ้าออ้ยงบนีแ้ด่ 

พระผูม้พีระภาค” 

  พวกภกิษุสตัตรสวคัคยีน์ าน ้าออ้ยงบนัน้เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ 

ครัน้ถงึแลว้ไดก้ราบทลูดังนีว้า่ “พระเจา้ปเสนทโิกศลถวายน ้าออ้ยงบนีแ้ดพ่ระผูม้ ี

พระภาค พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “ภกิษุทัง้หลาย พระราชาพบพวกเธอทีไ่หน” 

  พวกภกิษุสตัตรสวคัคยีก์ราบทลูวา่ “พระราชาพบพวกขา้พระพทุธเจา้ก าลัง 

เลน่น ้าอยูใ่นแมน่ ้าอจริวด ีพระพทุธเจา้ขา้” 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๔๗๐ } 



๔๗๑ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๖.สรุาปานวรรค ๓.หัสสธัมมสกิขาบท บทภาชนยี ์

ทรงต าหนแิลว้บญัญตัสิกิขาบท 

พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ทรงต าหนวิา่ “ฯลฯ โมฆบรุษุทัง้หลาย ไฉนพวก 

เธอจงึเลน่น ้าเลา่ โมฆบรุุษทัง้หลาย การกระท าอยา่งนี ้มไิดท้ าคนทีย่ังไมเ่ลือ่มใสให ้

เลือ่มใส หรอืท าคนทีเ่ลือ่มใสอยูแ่ลว้ใหเ้ลือ่มใสยิง่ข ึน้ไดเ้ลย ฯลฯ” แลว้จงึรับสัง่ให ้

ภกิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

พระบญัญตั ิ

[๓๓๖] ภกิษุตอ้งอาบตัปิาจติตยี ์เพราะเลน่น า้ 

เร ือ่งพระสตัตรสวคัคยี ์จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

[๓๓๗] ทีช่ ือ่วา่ เลน่น า้ คอื ภกิษุประสงคจ์ะเลน่น ้าจงึด าลง ผดุขึน้ หรอื 

ลอยในน ้าลกึพอทว่มขอ้เทา้ ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

บทภาชนยี ์

ตกิปาจติตยี ์

[๓๓๘] เลน่น ้า ภกิษุส าคัญวา่เลน่ ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  เลน่น ้า ภกิษุไมแ่น่ใจ ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  เลน่น ้า ภกิษุส าคัญวา่ไมไ่ดเ้ลน่ ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

ทกุกฏ 

ภกิษุเลน่น ้าตืน้ใตข้อ้เทา้ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ภกิษุน่ังเรอืเลน่ในน ้า ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๔๗๑ } 



๔๗๒ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๖.สรุาปานวรรค ๓.หัสสธัมมสกิขาบท อนาปัตตวิาร 

  ภกิษุใชม้อื ใชเ้ทา้ ใชไ้ม ้หรอืใชก้ระเบือ้งตนี ้า ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ภกิษุเลน่น ้า น ้าซาวขา้ว น ้านม เปรยีง น ้ายอ้ม น ้าปัสสาวะ หรอืน ้าโคลน 

ทีข่งัในภาชนะ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ  

  ไมไ่ดเ้ลน่น ้า ภกิษุส าคัญวา่เลน่ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ไมไ่ดเ้ลน่น ้า ภกิษุไมแ่น่ใจ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ไมไ่ดเ้ลน่น ้า ภกิษุส าคัญวา่ไมไ่ดเ้ลน่ ไมต่อ้งอาบัต ิ

อนาปตัตวิาร 

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

  [๓๓๙] ๑. ภกิษุไมป่ระสงคจ์ะเลน่น ้า 

   ๒. ภกิษุลงน ้าแลว้ด าลง ผดุขึน้ หรอืลอยในน ้าเมือ่มเีหตจุ าเป็น 

   ๓. ภกิษุจะขา้มฟากจงึด าลง ผดุขึน้ หรอืลอยในน ้า 

   ๔. ภกิษุผูว้า่ยน ้าในคราวมเีหตขุดัขอ้ง 

   ๕. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๖. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

หสัสธมัมสกิขาบทที ่๓ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๔๗๒ } 



๔๗๓ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๖.สรุาปานวรรค ๔.อนาทรยิสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

๖. สรุาปานวรรค 

๔. อนาทรยิสกิขาบท 

วา่ดว้ยความไมเ่อือ้เฟ้ือตอ่ค าตกัเตอืน 

เร ือ่งพระฉนันะ 

[๓๔๐] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ โฆสติาราม เขต 

กรงุโกสมัพ ีครัง้นัน้ ทา่นพระฉันนะประพฤตไิมส่มควร ภกิษุทัง้หลายกลา่วตักเตอืน 

อยา่งนีว้า่ “ทา่นฉันนะ ทา่นอยา่กระท าอยา่งนัน้ การกระท าเชน่นีไ้มส่มควร” ทา่น 

ไมเ่อือ้เฟ้ือยังขนืท าเหมอืนเดมิ 

  บรรดาภกิษุผูม้ักนอ้ย ฯลฯ พากันต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนทา่น 

พระฉันนะจงึไมเ่อือ้เฟ้ือเลา่” ครัน้ภกิษุเหลา่นัน้ต าหนทิา่นพระฉันนะโดยประการ 

ตา่ง ๆ แลว้จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

ทรงประชุมสงฆบ์ญัญตัสิกิขาบท 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุทรง 

สอบถามทา่นพระฉันนะวา่ “ฉันนะ ทราบวา่ เธอไมเ่อือ้เฟ้ือ จรงิหรอื” ทา่นพระ 

ฉันนะทลูรับวา่ “จรงิ พระพทุธเจา้ขา้” พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ทรงต าหนวิา่ “ฯลฯ 

โมฆบรุษุ ไฉนเธอจงึไมเ่อือ้เฟ้ือเลา่ โมฆบรุษุ การกระท าอยา่งนี ้มไิดท้ าคนทีย่ังไม ่

เลือ่มใสใหเ้ลือ่มใส หรอืท าคนทีเ่ลือ่มใสอยูแ่ลว้ใหเ้ลือ่มใสยิง่ขึน้ไดเ้ลย ฯลฯ” แลว้ 

จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

พระบญัญตั ิ

[๓๔๑] ภกิษุตอ้งอาบตัปิาจติตยี ์เพราะไมเ่อ ือ้เฟ้ือ 

                                         เร ือ่งพระฉนันะ จบ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๔๗๓ } 



๔๗๔ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๖.สรุาปานวรรค ๔.อนาทรยิสกิขาบท บทภาชนยี ์

สกิขาบทวภิงัค ์

[๓๔๒] ทีช่ ือ่วา่ ความไมเ่อือ้เฟ้ือ ไดแ้ก ่ความไมเ่อือ้เฟ้ือ ๒ อยา่ง คอื 

(๑) ความไมเ่อือ้เฟ้ือตอ่บคุคล (๒) ความไมเ่อือ้เฟ้ือตอ่ธรรม 

  ทีช่ ือ่วา่ ความไมเ่อือ้เฟ้ือตอ่บคุคล ไดแ้ก ่ภกิษุถกูอปุสมับันตกัเตอืนดว้ยพระ 

บัญญัต ิไมเ่อือ้เฟ้ือดว้ยกลา่ววา่ “ผูน้ีถ้กูสงฆล์งอกุเขปนยีกรรม ถกูสงฆด์หูมิน่หรอื 

ถกูสงฆต์ าหน ิค าพดูของผูน้ีไ้มน่่าท าตาม” ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  ทีช่ ือ่วา่ ความไมเ่อือ้เฟ้ือตอ่ธรรม ไดแ้ก ่ภกิษุถกูอปุสมับันตกัเตอืนดว้ย 

พระบัญญัต ิไมเ่อือ้เฟ้ือดว้ยกลา่ววา่ “จะท าอยา่งไร ธรรมขอ้นีพ้งึเสือ่ม พงึสญู 

หรอืพงึอันตรธานไป” หรอืวา่เธอไมป่ระสงคจ์ะศกึษาพระบัญญัตนัิน้ จงึไมเ่อือ้เฟ้ือ 

ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

บทภาชนยี ์

ตกิปาจติตยี ์

[๓๔๓] อปุสมับัน ภกิษุส าคัญวา่เป็นอปุสมับัน ไมเ่อือ้เฟ้ือ ตอ้งอาบัต ิ

ปาจติตยี ์

  อปุสมับัน ภกิษุไมแ่น่ใจ ไมเ่อือ้เฟ้ือ ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  อปุสมับัน ภกิษุส าคัญวา่เป็นอนุปสมับัน ไมเ่อือ้เฟ้ือ ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

ทกุกฏ 

ภกิษุอันอปุสมับันตกัเตอืนดว้ยเรือ่งทีไ่มใ่ชพ่ระบัญญัต ิไมเ่อือ้เฟ้ือดว้ยกลา่ววา่ 

“เรือ่งนีไ้มเ่ป็นไปเพือ่ความขดัเกลา ไมเ่ป็นไปเพือ่ความก าจัด ไมเ่ป็นไปเพือ่ความเป็น 

ผูน่้าเลือ่มใส ไมเ่ป็นไปเพือ่ความไมก่อ่๑ ไมเ่ป็นไปเพือ่ปรารภความเพยีร” ตอ้งอาบัต ิ

ทกุกฏ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 อปจยายาต ิสพฺพสฺสปิ วฏฺฏสฺส อปจยตฺถาย, นพฺิพานายาต ิอตฺโถ ความไมก่อ่ คอื ไมก่อ่วัฏฏะ ไดแ้ก ่

   เพือ่นพิพาน (สารตฺถ.ฏกีา ๓/๔๐๖/๕๓๐) 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๔๗๔ } 



๔๗๕ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๖.สรุาปานวรรค ๔.อนาทรยิสกิขาบท อนาปัตตวิาร 

ภกิษุอันอนุปสมับันตกัเตอืนดว้ยพระบัญญัตหิรอืไมใ่ชพ่ระบัญญัต ิไมเ่อือ้เฟ้ือ 

ดว้ยกลา่ววา่ “เรือ่งนีไ้มเ่ป็นไปเพือ่ความขดัเกลา ไมเ่ป็นไปเพือ่ความก าจัด ไมเ่ป็น 

ไปเพือ่ความเป็นผูน่้าเลือ่มใส ไมเ่ป็นไปเพือ่ความไมก่อ่ ไมเ่ป็นไปเพือ่ปรารภความ 

เพยีร” ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  อนุปสมับัน ภกิษุส าคัญวา่เป็นอปุสมับัน ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  อนุปสมับัน ภกิษุไมแ่น่ใจ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  อนุปสมับัน ภกิษุส าคัญวา่เป็นอนุปสมับัน ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

อนาปตัตวิาร 

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

  [๓๔๔] ๑. ภกิษุผูก้ลา่ววา่ “อาจารยข์องพวกเราเรยีนกันมา สอบถามกัน 

       มาอยา่งนี้” 

   ๒. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๓. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

 อนาทรยิสกิขาบทที ่๔ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๔๗๕ } 



๔๗๖ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๖.สรุาปานวรรค ๕.ภงิสาปนสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

๖. สรุาปานวรรค 

๕. ภงิสาปนสกิขาบท 

วา่ดว้ยการท าใหต้กใจ 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์

[๓๔๕] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ พวกภกิษุฉัพพัคคยีท์ าใหพ้วก 

ภกิษุสตัตรสวคัคยีต์กใจ พวกภกิษุเหลา่นัน้ถกูท าใหต้กใจ จงึรอ้งไห ้ภกิษุทัง้หลาย 

กลา่วอยา่งนีว้า่ “ทา่นทัง้หลาย พวกทา่นรอ้งไหท้ าไม” พวกภกิษุสตัตรสวคัคยี ์

ตอบวา่ “พวกภกิษุฉัพพัคคยีท์ าใหพ้วกผมตกใจ ขอรับ” 

  บรรดาภกิษุผูม้ักนอ้ย ฯลฯ พากันต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนพวก 

ภกิษุฉัพพัคคยีจ์งึท าใหภ้กิษุตกใจเลา่” ครัน้ภกิษุเหลา่นัน้ต าหนพิวกภกิษุฉัพพัคคยี ์

โดยประการตา่ง ๆ แลว้จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

ทรงประชุมสงฆบ์ญัญตัสิกิขาบท 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุทรง 

สอบถามพวกภกิษุฉัพพัคคยีว์า่ “ภกิษุทัง้หลาย ทราบวา่ พวกเธอท าใหภ้กิษุตกใจ 

จรงิหรอื” พวกภกิษุฉัพพัคคยีท์ลูรับวา่ “จรงิ พระพทุธเจา้ขา้” พระผูม้พีระภาค 

พทุธเจา้ทรงต าหนวิา่ “ฯลฯ โมฆบรุษุทัง้หลาย ไฉนพวกเธอจงึท าใหภ้กิษุตกใจเลา่ 

โมฆบรุษุทัง้หลาย การกระท าอยา่งนี ้มไิดท้ าคนทีย่งัไมเ่ลือ่มใสใหเ้ลือ่มใส หรอืท า 

คนทีเ่ลือ่มใสอยูแ่ลว้ใหเ้ลือ่มใสยิง่ขึน้ไดเ้ลย ฯลฯ” แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยก 

สกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

พระบญัญตั ิ

[๓๔๖] ภกิษุใดท าใหภ้กิษุตกใจ ตอ้งอาบตัปิาจติตยี ์

                            เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๔๗๖ } 



๔๗๗ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๖.สรุาปานวรรค ๕.ภงิสาปนสกิขาบท บทภาขนยี ์

สกิขาบทวภิงัค ์

[๓๔๗] ค าวา่ ก็...ใด คอื ผูใ้ด ผูเ้ชน่ใด ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

ก็...ใด 

  ค าวา่ ภกิษุ มอีธบิายวา่ ชือ่วา่ภกิษุ เพราะเป็นผูข้อ ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระ 

ภาคทรงประสงคเ์อาวา่ ภกิษุ ในความหมายนี้ 

  ค าวา่ ภกิษุ ไดแ้ก ่ภกิษุอืน่ 

  ค าวา่ ท าให.้..ตกใจ ความวา่ อปุสมับันตอ้งการจะท าใหอ้ปุสมับันตกใจ น า 

รปู เสยีง กลิน่ รส หรอืโผฏฐัพพะเขา้ไปใกล ้๑ ภกิษุผูถ้กูท าใหต้กใจนัน้จะกลวัหรอื 

ไมก่ลัวก็ตาม ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  อปุสมับันตอ้งการจะท าใหอ้ปุสมับันตกใจ บอกทางกันดารเพราะมโีจร กันดาร 

เพราะมสีตัวร์า้ย หรอืกันดารเพราะมปีีศาจ ภกิษุผูถ้กูท าใหต้กใจจะกลัวหรอืไมก่ลัว 

ก็ตาม ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

บทภาชนยี ์

ตกิปาจติตยี ์

[๓๔๘] อปุสมับัน ภกิษุส าคัญวา่เป็นอปุสมับัน ท าใหต้กใจ ตอ้งอาบัต ิ

ปาจติตยี ์

  อปุสมับัน ภกิษุไมแ่น่ใจ ท าใหต้กใจ ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  อปุสมับัน ภกิษุส าคัญวา่เป็นอนุปสมับัน ท าใหต้กใจ ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

ทกุกฏ 

อปุสมับันตอ้งการจะท าใหอ้นุปสมับันตกใจ จงึน ารปู เสยีง กลิน่ รส หรอื 

โผฏฐัพพะเขา้ไปใกล ้อนุปสมัปันผูถ้กูท าใหต้กใจนัน้จะกลัวหรอืไมก่ลัวก็ตาม ตอ้ง 

อาบัตทิกุกฏ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 น ารปู เสยีง กลิน่ รส หรอืโผฏฐัพพะทีน่่ากลัวเขา้ไปใกล ้(ดู พระวนัิยปิฎกแปล เลม่ ๑ ขอ้ ๑๗๘ 

   หนา้ ๑๔๗-๙) 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๔๗๗ } 



๔๗๘ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๖.สรุาปานวรรค ๕.ภงิสาปนสกิขาบท อนาปัตตวิาร 

อปุสมับันตอ้งการจะท าใหอ้นุปสมับันตกใจ บอกทางกันดารเพราะมโีจร 

กันดารเพราะมสีตัวร์า้ย หรอืกันดารเพราะมปีีศาจ อนุปสมับันผูถ้กูท าใหต้กใจนัน้ 

จะกลัวหรอืไมก่ลัวก็ตาม ตอ้งอาบัตทิกุกฏ  

  อนุปสมับัน ภกิษุส าคัญวา่เป็นอปุสมับัน ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  อนุปสมับัน ภกิษุไมแ่น่ใจ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  อนุปสมับัน ภกิษุส าคัญวา่เป็นอนุปสมับัน ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

อนาปตัตวิาร 

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

  [๓๔๙] ๑. ภกิษุไมต่อ้งการจะท าใหต้กใจ น ารปู เสยีง กลิน่ รส หรอื 

       โผฏฐัพพะเขา้ไปใกล ้

   ๒. ภกิษุไมต่อ้งการจะท าใหต้กใจ บอกทางกันดารเพราะมโีจร 

       กันดารเพราะมสีตัวร์า้ย หรอืกันดารเพราะมปีีศาจ 

   ๓. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๔. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

ภงิสาปนสกิขาบทที ่๕ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๔๗๘ } 



๔๗๙ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๖.สรุาปานวรรค ๖.โชตกิสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

๖. สรุาปานวรรค 

๖. โชตกิสกิขาบท 

วา่ดว้ยการกอ่ไฟผงิ 

เร ือ่งภกิษุหลายรปู 

[๓๕๐] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ เภสกฬามฤคทายวนั 

เขตเมอืงสงุสมุารคริะ แควน้ภัคคะ ครัง้นัน้ในฤดหูนาว พวกภกิษุกอ่ไฟทีข่อนไมใ้หญ่ 

ขอนหนึง่ซึง่มโีพรงแลว้ผงิ งเูหา่ในโพรงไมนั้น้ พอถกูไฟรอ้น ไดเ้ลือ้ยออกมาไล ่

พวกภกิษุ ภกิษุทัง้หลายวิง่หนไีปในทีนั่น้ ๆ 

  บรรดาภกิษุผูม้ักนอ้ย ฯลฯ พากันต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนภกิษุ 

ทัง้หลายจงึกอ่ไฟผงิเลา่” ครัน้ภกิษุทัง้หลายต าหนภิกิษุเหลา่นัน้โดยประการตา่ง ๆ 

แลว้จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

ทรงประชุมสงฆบ์ญัญตัสิกิขาบท 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุทรง 

สอบถามภกิษุเหลา่นัน้วา่ “ภกิษุทัง้หลาย ทราบวา่ภกิษุทัง้หลายกอ่ไฟผงิ จรงิหรอื” 

พวกภกิษุทลูรับวา่ “จรงิ พระพทุธเจา้ขา้” พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ทรงต าหนวิา่ 

“ฯลฯ ภกิษุทัง้หลาย ไฉนพวกโมฆบรุษุเหลา่นัน้จงึกอ่ไฟผงิเลา่ ภกิษุทัง้หลาย การ 

กระท าอยา่งนี ้มไิดท้ าคนทีย่ังไมเ่ลือ่มใสใหเ้ลือ่มใส หรอืท าคนทีเ่ลือ่มใสอยูแ่ลว้ให ้

เลือ่มใสยิง่ขึน้ไดเ้ลย ฯลฯ” แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

พระบญัญตั ิ

ก็ ภกิษุใดตอ้งการผงิไฟ กอ่หรอืใชใ้หก้อ่ไฟ ตอ้งอาบตัปิาจติตยี ์

  สกิขาบทนีพ้ระผูม้พีระภาคทรงบัญญัตไิวแ้กภ่กิษุทัง้หลายอยา่งนี้ 

     เร ือ่งภกิษุหลายรปู จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๔๗๙ } 



๔๘๐ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๖.สรุาปานวรรค ๖.โชตกิสกิขาบท พระอนุบัญญัต ิ

ทรงอนญุาตใหภ้กิษุเป็นไขผ้งิไฟได ้

[๓๕๑] สมัยนัน้ ภกิษุทัง้หลายเป็นไข ้พวกภกิษุผูม้หีนา้ทีส่อบถามอาการไข ้

ไดก้ลา่วกับพวกภกิษุเป็นไขด้ังนีว้า่ “ทา่นทัง้หลายสบายดหีรอื ยังพอเป็นอยูไ่ด ้

หรอื” พวกภกิษุตอบวา่ “เมือ่กอ่นพวกกระผมกอ่ไฟผงิ ดังนัน้จงึมคีวามผาสกุ 

แตเ่ดีย๋วนีพ้วกกระผมมคีวามย าเกรงอยูว่า่ ‘พระผูม้พีระภาคทรงหา้มไว’้ จงึไมผ่งิไฟ 

ดังนัน้จงึไมม่คีวามผาสกุ” 

  ภกิษุทัง้หลายไดน้ าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระผูม้พีระ 

ภาครับสัง่กับภกิษุทัง้หลายวา่ “ฯลฯ ภกิษุทัง้หลาย เราอนุญาตใหภ้กิษุผูเ้ป็นไขก้อ่ 

ไฟหรอืใชใ้หก้อ่ไฟผงิได”้ แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

พระอนบุญัญตั ิ

อนึง่ ภกิษุใดไมเ่ป็นไข ้ตอ้งการผงิไฟ กอ่หรอืใชใ้หก้อ่ไฟ ตอ้งอาบตั ิ

ปาจติตยี ์

  สกิขาบทนีพ้ระผูม้พีระภาคทรงบัญญัตไิวแ้กภ่กิษุทัง้หลายอยา่งนี้ 

ทรงอนญุาตใหต้ามประทปี 

[๓๕๒] สมัยนัน้ ภกิษุทัง้หลายมคีวามย าเกรงการตามประทปีบา้ง การกอ่ไฟ 

บา้ง การตดิไฟในเรอืนไฟบา้ง จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

พระผูม้พีระภาครับสัง่กับภกิษุทัง้หลายวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เราอนุญาตใหก้อ่ไฟหรอื 

ใชใ้หก้อ่ไฟเพราะมเีหตผุลทีส่มควร” แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้ 

แสดงดังนี ้

พระอนบุญัญตั ิ

[๓๕๓] อนึง่ ภกิษุใดไมเ่ป็นไข ้ตอ้งการผงิไฟ กอ่หรอืใชใ้หก้อ่ไฟ ตอ้ง 

อาบตัปิาจติตยี ์เวน้ไวแ้ตม่เีหตผุลทีส่มควร 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๔๘๐ } 



๔๘๑ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๖.สรุาปานวรรค ๖.โชตกิสกิขาบท บทภาชนยี ์

สกิขาบทวภิงัค ์

[๓๕๔] ค าวา่ อนึง่...ใด คอื ผูใ้ด ผูเ้ชน่ใด ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

อนึง่...ใด 

  ค าวา่ ภกิษุ มอีธบิายวา่ ชือ่วา่ ภกิษุ เพราะเป็นผูข้อ ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระภาค 

ทรงประสงคเ์อาวา่ ภกิษุ ในความหมายนี้ 

  ทีช่ ือ่วา่ ไมเ่ป็นไข ้คอื ภกิษุผูเ้วน้จากไฟก็มคีวามผาสกุ 

  ทีช่ ือ่วา่ เป็นไข ้คอื ภกิษุผูเ้วน้จากไฟจะไมม่คีวามผาสกุ 

  ค าวา่ ตอ้งการผงิไฟ คอื ตอ้งการใหร้า่งกายอบอุน่ 

  ทีช่ ือ่วา่ ไฟ พระผูม้พีระภาคตรัสหมายถงึอคัค ี

  ค าวา่ กอ่ คอื ภกิษุกอ่เอง ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  ค าวา่ ใชใ้หก้อ่ คอื ภกิษุสัง่ผูอ้ ืน่ ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  ภกิษุผูรั้บค าสัง่ครัง้เดยีวแตก่อ่ไฟหลายครัง้ ภกิษุผูส้ัง่ ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  ค าวา่ เวน้ไวแ้ตม่เีหตผุลเชน่น ัน้ คอื ยกไวแ้ตม่เีหตผุลทีส่มควร 

บทภาชนยี ์

ตกิปาจติตยี ์

[๓๕๕] ไมเ่ป็นไข ้ภกิษุส าคัญวา่ไมเ่ป็นไข ้ตอ้งการผงิไฟ กอ่หรอืใชใ้หก้อ่ไฟ 

ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์เวน้ไวแ้ตม่เีหตผุลเชน่นัน้ 

  ไมเ่ป็นไข ้ภกิษุไมแ่น่ใจ ตอ้งการผงิไฟ กอ่หรอืใชใ้หก้อ่ไฟ ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

เวน้ไวแ้ตม่เีหตผุลเชน่นัน้ 

  ไมเ่ป็นไข ้ภกิษุส าคัญวา่เป็นไข ้ตอ้งการผงิไฟ กอ่หรอืใชใ้หก้อ่ไฟ ตอ้งอาบตั ิ

ปาจติตยี ์เวน้ไวแ้ตม่เีหตผุลเชน่นัน้ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๔๘๑ } 



๔๘๒ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๖.สรุาปานวรรค ๖.โชตกิสกิขาบท อนาปัตตวิาร 

ตกิทกุกฏ  

ภกิษุเก็บดุน้ไฟทีต่กเขา้ทีเ่ดมิ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  เป็นไข ้ภกิษุส าคัญวา่ไมเ่ป็นไข ้ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  เป็นไข ้ภกิษุไมแ่น่ใจ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  เป็นไข ้ภกิษุส าคัญวา่เป็นไข ้ไมต่อ้งอาบัต ิ

อนาปตัตวิาร 

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

  [๓๕๖] ๑. ภกิษุเป็นไข ้

   ๒. ภกิษุผงิไฟทีผู่อ้ ืน่กอ่ไว ้

   ๓. ภกิษุผงิไฟถา่นทีไ่มม่เีปลว 

   ๔. ภกิษุตามประทปี กอ่ไฟหรอืตดิไฟในเรอืนไฟเพราะมเีหตผุลเชน่นัน้ 

   ๕. ภกิษุผูก้อ่ไฟในคราวมเีหตขุดัขอ้ง๑ 

   ๖. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๗. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

โชตกิสกิขาบทที ่๖ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 “เหตขุัดขอ้ง” ในทีน่ีห้มายถงึจะมสีัตวร์า้ย เนือ้รา้ย และอมนุษยม์าท ารา้ย (ว.ิอ. ๒/๓๕๖/๔๐๘) 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๔๘๒ } 



๔๘๓ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๖.สรุาปานวรรค ๗.นหานสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

๖. สรุาปานวรรค 

๗. นหานสกิขาบท 

วา่ดว้ยการสรงน า้นอกสมยั 

เร ือ่งพระเจา้พมิพสิาร 

[๓๕๗] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเวฬวุนั สถานที่ 

ใหเ้หยือ่กระแต เขตกรงุราชคฤห ์ครัง้นัน้ ภกิษุทัง้หลายสรงน ้าในแมน่ ้าตโปทา๑ ทนัีน้ 

พระเจา้พมิพสิารจอมทัพมคธรัฐเสด็จไปแมน่ ้าตโปทาดว้ยมพีระราชประสงคจ์ะทรง 

สนานพระเศยีร ประทับรออยูด่า้นหนึง่ ดว้ยพระด ารวิา่ “เราจะสนานตอ่เมือ่พระคณุ 

เจา้ทัง้หลายสรงน ้าเสร็จแลว้” ภกิษุสรงน ้าจนพลบค า่ ครัง้นัน้พระเจา้พมิพสิารจอม 

ทัพมคธรัฐตอ้งทรงสนานพระเศยีรในเวลาพลบค า่ เมือ่ประตเูมอืงปิดจ าตอ้งประทับ 

แรมอยูน่อกเมอืง เชา้ตรูจ่งึเสด็จเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับทัง้ ๆ ที ่

เครือ่งประทนิในพระวรกายยังไมจ่างหายเลย ครัน้ถงึแลว้ไดถ้วายอภวิาทพระผูม้ ี

พระภาคแลว้ประทับ ณ ทีส่มควร 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสถามพระเจา้พมิพสิารจอมทัพมคธรัฐผูป้ระทับน่ัง ณ ที่ 

สมควรดังนีว้า่ “เหตไุรพระองคจ์งึเสด็จมาแตเ่ชา้ทัง้ ๆ ทีเ่ครือ่งประทนิในพระวรกาย 

ยังไมจ่างหาย” ล าดับนัน้ พระเจา้พมิพสิารจอมทัพมคธรัฐกราบทลูเรือ่งนัน้ใหพ้ระผู ้

มพีระภาคทรงทราบ ทนัีน้ พระผูม้พีระภาคทรงชีแ้จงใหพ้ระเจา้พมิพสิารจอมทัพ 

มคธรัฐเห็นชดั ชวนใหอ้ยากรับเอาไปปฏบิัต ิเรา้ใจใหอ้าจหาญแกลว้กลา้ ปลอบ 

ชโลมใจใหส้ดชืน่รา่เรงิดว้ยธรรมกีถา ล าดับนัน้ พระเจา้พมิพสิารจอมทัพมคธรัฐผู ้

ซึง่พระผูม้พีระภาคทรงชีแ้จงใหเ้ห็นชดั ชวนใหอ้ยากรับเอาไปปฏบิัต ิเรา้ใจให ้

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 แมน่ า้ตโปทา คอืแมน่ ้าสายนีม้นี ้ารอ้นเดอืดพลา่น ตน้ก าเนดิไหลมาจากแอง่ทะเลสาบใตภ้เูขาเวภารบรรพต 

   ไหลตัดผา่นพระนครราชคฤห ์น ้าในแอง่ตน้ก าเนดิใสเย็น แตพ่อไหลเป็นสายแมน่ ้าแลว้กลายเป็นน ้ารอ้น 

   อรรถกถาอธบิายวา่ สาเหตทุีน่ ้าในแมน่ ้ามคีวามรอ้นนัน้ เพราะไหลผา่นมาระหว่างมหานรก ๒ ขมุ (ด ู

   พระวนัิยปิฎกแปล เลม่ ๑ ขอ้ ๒๓๑ หนา้ ๒๔๕, ส .อ. ๑/๒๐/๓๘) 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๔๘๓ } 



๔๘๔ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๖.สรุาปานวรรค ๗.นหานสกิขาบท พระบัญญัต ิ

อาจหาญแกลว้กลา้ ปลอบชโลมใจใหส้ดชืน่รา่เรงิดว้ยธรรมกีถาแลว้ ทรงลกุขึน้จาก 

อาสนะ ถวายอภวิาทพระผูม้พีระภาคแลว้ ท าประทักษิณแลว้เสด็จไป 

ทรงประชุมสงฆบ์ญัญตัสิกิขาบท 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุทรง 

สอบถามภกิษุทัง้หลายวา่ “ภกิษุทัง้หลาย ทราบวา่ พวกเธอเห็นพระราชาก็ยัง 

อาบน ้าไมรู่ค้วามพอด ีจรงิหรอื” ภกิษุทัง้หลายทลูรับวา่ “จรงิ พระพทุธเจา้ขา้” 

พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ทรงต าหนวิา่ “ฯลฯ ภกิษุทัง้หลาย ไฉนพวกโมฆบรุษุ 

เหลา่นัน้เห็นพระราชาแลว้ก็ยังอาบน ้าไมรู่ค้วามพอดเีลา่ ภกิษุทัง้หลาย การกระท า 

อยา่งนี ้มไิดท้ าคนทีย่ังไมเ่ลือ่มใสใหเ้ลือ่มใส หรอืท าคนทีเ่ลือ่มใสอยูแ่ลว้ใหเ้ลือ่มใส 

ยิง่ขึน้ไดเ้ลย ฯลฯ” แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

พระบญัญตั ิ

ก็ ภกิษุใด ยงัไมถ่งึคร ึง่เดอืน อาบน า้ ตอ้งอาบตัปิาจติตยี ์

  สกิขาบทนีพ้ระผูม้พีระภาคทรงบัญญัตไิวแ้กภ่กิษุทัง้หลายอยา่งนี้ 

เร ือ่งพระเจา้พมิพสิาร จบ 

ทรงอนญุาตใหภ้กิษุอาบน า้ไดใ้นสมยัทีร่อ้น 

[๓๕๘] สมัยนัน้ ภกิษุทัง้หลายมคีวามย าเกรง ไมย่อมอาบน ้าในสมัยทีร่อ้น 

ในสมัยทีอ่บอา้ว จ าวดัทัง้ ๆ ทีเ่นือ้ตัวยังชุม่เหงือ่ จวีรก็ด ีเสนาสนะก็ดเีสยีหาย 

  ภกิษุทัง้หลายจงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระผูม้พีระ 

ภาครับสัง่กับภกิษุทัง้หลายวา่ “ภกิษุทัง้หลาย ยังไมถ่งึครึง่เดอืน เราอนุญาตใหอ้าบ 

น ้าในสมัยทีร่อ้น ในสมัยทีอ่บอา้วได”้ แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้ 

แสดงดังนี ้

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๔๘๔ } 



๔๘๕ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๖.สรุาปานวรรค ๗.นหานสกิขาบท พระอนุบัญญัต ิ

พระอนบุญัญตั ิ

อนึง่ ภกิษุใด ยงัไมถ่งึคร ึง่เดอืน อาบน า้ ตอ้งอาบตัปิาจติตยี ์เวน้ไวแ้ต ่

ในสมยั สมยัในขอ้น ัน้ คอื ทา้ยฤดรูอ้น ๑ เดอืนคร ึง่ และเดอืนแรกแหง่ฤดฝูน 

รวมเป็น ๒ เดอืนครึง่ เป็นสมยัทีร่อ้น เป็นสมยัทีอ่บอา้ว นีเ้ป็นสมยัในขอ้น ัน้ 

  สกิขาบทนีพ้ระผูม้พีระภาคทรงบัญญัตไิวแ้กภ่กิษุทัง้หลายอยา่งนี้ 

ทรงอนญุาตใหภ้กิษุอาบน า้ไดใ้นสมยัทีเ่ป็นไข ้

[๓๕๙] สมัยนัน้ ภกิษุทัง้หลายเป็นไข ้พวกภกิษุผูม้หีนา้ทีส่อบถามอาการ 

ไข ้ไดก้ลา่วกับพวกภกิษุเป็นไขด้ังนีว้า่ “ทา่นทัง้หลายสบายดหีรอื ยังพอเป็นอยูไ่ด ้

หรอื” 

  พวกภกิษุผูเ้ป็นไขต้อบวา่ “เมือ่กอ่นยังไมถ่งึครึง่เดอืน พวกกระผมอาบน ้า 

กันได ้ดังนัน้จงึมคีวามผาสกุ แตเ่ดีย๋วนีพ้วกกระผมมคีวามย าเกรงอยูว่า่ ‘พระผูม้ ี

พระภาคทรงหา้มไว’้ จงึไมไ่ดอ้าบน ้า ดังนัน้จงึไมม่คีวามผาสกุ’’ 

  ภกิษุทัง้หลายไดน้ าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ พระผูม้ ี

พระภาครับสัง่กับภกิษุทัง้หลายวา่ “ภกิษุทัง้หลาย ยังไมถ่งึครึง่เดอืน เราอนุญาต 

ใหภ้กิษุผูเ้ป็นไขอ้าบน ้าได”้ แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

พระอนบุญัญตั ิ

อนึง่ ภกิษุใด ยงัไมถ่งึคร ึง่เดอืน อาบน า้ ตอ้งอาบตัปิาจติตยี ์เวน้ไวแ้ต ่

ในสมยั สมยัในขอ้น ัน้ คอื (๑) ทา้ยฤดรูอ้น ๑ เดอืนคร ึง่ และเดอืนแรกแหง่ 

ฤดฝูน รวมเป็น ๒ เดอืนคร ึง่ เป็นสมยัทีร่อ้น เป็นสมยัทีอ่บอา้ว (๒) สมยัทีเ่ป็น 

ไข ้นีเ้ป็นสมยัในขอ้น ัน้ 

  สกิขาบทนีพ้ระผูม้พีระภาคทรงบัญญัตไิวแ้กภ่กิษุทัง้หลายอยา่งนี้ 

ทรงอนญุาตใหภ้กิษุอาบน า้ไดใ้นสมยัทีท่ างาน 

[๓๖๐] สมัยนัน้ ภกิษุทัง้หลายท างาน มคีวามย าเกรง จงึไมอ่าบน ้า จ าวดั 

ทัง้ ๆ ทีเ่นือ้ตัวยังชุม่เหงือ่ จวีรก็ด ีเสนาสนะก็ดเีสยีหาย 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๔๘๕ } 



๔๘๖ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๖.สรุาปานวรรค ๗.นหานสกิขาบท พระอนุบัญญัต ิ

ภกิษุทัง้หลายจงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ ฯลฯ พระ 

ผูม้พีระภาครับสัง่กับภกิษุทัง้หลายวา่ “ภกิษุทัง้หลาย ยังไมถ่งึครึง่เดอืน เรา 

อนุญาตใหอ้าบน ้าไดใ้นสมัยทีท่ างาน” แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนี ้

ขึน้แสดงดังนี ้

พระอนบุญัญตั ิ

อนึง่ ภกิษุใด ยงัไมถ่งึคร ึง่เดอืน อาบน า้ ตอ้งอาบตัปิาจติตยี ์เวน้ไวแ้ต ่

ในสมยั สมยัในขอ้น ัน้ คอื (๑) ทา้ยฤดรูอ้น ๑ เดอืนคร ึง่ และเดอืนแรกแหง่ฤด ู

ฝน รวมเป็น ๒ เดอืนคร ึง่ เป็นสมยัทีร่อ้น เป็นสมยัทีอ่บอา้ว (๒) สมยัทีเ่ป็นไข ้

(๓) สมยัทีท่ างาน นีเ้ป็นสมยัในขอ้น ัน้ 

  สกิขาบทนีพ้ระผูม้พีระภาคทรงบัญญัตไิวแ้กภ่กิษุทัง้หลายอยา่งนี้ 

ทรงอนญุาตใหภ้กิษุอาบน า้ไดใ้นสมยัทีเ่ดนิทางไกล 

[๓๖๑] สมัยนัน้ ภกิษุทัง้หลายเดนิทางไกล มคีวามย าเกรง จงึไมอ่าบน ้า 

จ าวดัทัง้ ๆ ทีเ่นือ้ตัวยังชุม่เหงือ่ จวีรก็ด ีเสนาสนะก็ดเีสยีหาย 

  ภกิษุทัง้หลายจงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ ฯลฯ พระ 

ผูม้พีระภาครับสัง่กับภกิษุทัง้หลายวา่ “ภกิษุทัง้หลาย ยังไมถ่งึครึง่เดอืน เรา 

อนุญาตใหอ้าบน ้าไดใ้นสมัยทีเ่ดนิทางไกล” แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบท 

นีข้ ึน้แสดงดังนี ้

พระอนบุญัญตั ิ

อนึง่ ภกิษุใด ยงัไมถ่งึคร ึง่เดอืน อาบน า้ ตอ้งอาบตัปิาจติตยี ์เวน้ไวแ้ตใ่น 

สมยั สมยัในขอ้น ัน้ คอื (๑) ทา้ยฤดรูอ้น ๑ เดอืนคร ึง่ และเดอืนแรกแหง่ฤดฝูน 

รวมเป็น ๒ เดอืนคร ึง่ เป็นสมยัทีร่อ้น เป็นสมยัทีอ่บอา้ว (๒) สมยัทีเ่ป็นไข ้

(๓) สมยัทีท่ างาน (๔) สมยัทีเ่ดนิทางไกล นีเ้ป็นสมยัในขอ้น ัน้ 

  สกิขาบทนีพ้ระผูม้พีระภาคทรงบัญญัตไิวแ้กภ่กิษุทัง้หลายอยา่งนี้ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๔๘๖ } 



๔๘๗ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๖.สรุาปานวรรค ๗.นหานสกิขาบท สกิขาบทวภัิงค ์

ทรงอนญุาตใหภ้กิษุอาบน า้ไดใ้นสมยัทีม่พีายฝุุ่ น 

[๓๖๒] สมัยนัน้ ภกิษุทัง้หลายตัดเย็บจวีรอยูก่ลางแจง้ ถกูลมฝุ่ นเปรอะเป้ือน 

ฝนก็ตกประปราย พวกภกิษุมคีวามย าเกรง จงึไมอ่าบน ้า จ าวดัทัง้ ๆ ทีเ่นือ้ตัวยัง 

เปรอะเป้ือน จวีรก็ด ีเสนาสนะก็ดเีสยีหาย 

  ภกิษุทัง้หลายจงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ ฯลฯ พระ 

ผูม้พีระภาครับสัง่กับภกิษุทัง้หลายวา่ “ภกิษุทัง้หลาย ยังไมถ่งึครึง่เดอืน เรา 

อนุญาตใหอ้าบน ้าในสมัยทีม่พีายฝุุ่ นได”้ แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนี้ 

ขึน้แสดงดังนี ้

พระอนบุญัญตั ิ

[๓๖๓] อนึง่ ภกิษุใด ยงัไมถ่งึคร ึง่เดอืน อาบน า้ ตอ้งอาบตัปิาจติตยีเ์วน้ 

ไวแ้ตใ่นสมยั สมยัในขอ้น ัน้ คอื (๑) ทา้ยฤดรูอ้น ๑ เดอืนคร ึง่ และเดอืนแรก 

แหง่ฤดฝูน รวมเป็น ๒ เดอืนคร ึง่ เป็นสมยัทีร่อ้น เป็นสมยัทีอ่บอา้ว (๒) สมยั 

ทีเ่ป็นไข ้(๓) สมยัทีท่ างาน (๔) สมยัทีเ่ดนิทางไกล (๕) สมยัทีม่พีายฝุุ่ น นี ้

เป็นสมยัในขอ้น ัน้ 

สกิขาบทวภิงัค ์

[๓๖๔] ค าวา่ อนึง่...ใด คอื ผูใ้ด ผูเ้ชน่ใด ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

อนึง่...ใด 

  ค าวา่ ภกิษุ มอีธบิายวา่ ฯลฯ ชือ่วา่ภกิษุ เพราะวา่เป็นผูข้อ นีท้ีพ่ระผูม้ ี

พระภาคประสงคเ์อาวา่ ภกิษุ ในความหมายนี้ 

  ค าวา่ ยงัไมถ่งึคร ึง่เดอืน คอื หยอ่นกวา่ครึง่เดอืน 

  ค าวา่ อาบน า้ ไดแ้ก ่ภกิษุอาบน ้าถตูัวดว้ยจรุณหรอืดนิเหนยีว ตอ้งอาบัต ิ

ทกุกฏ ทกุ ๆ ครัง้ทีถ่ ูอาบเสร็จ ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๔๘๗ } 



๔๘๘ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๖.สรุาปานวรรค ๗.นหานสกิขาบท บทภาชนยี ์

ค าวา่ เวน้ไวแ้ตใ่นสมยั คอื ยกเวน้แตใ่นสมัย 

  ทีช่ ือ่วา่ สมยัทีร่อ้น คอื ทา้ยฤดรูอ้น ๑ เดอืนครึง่ 

  ทีช่ ือ่วา่ สมยัทีอ่บอา้ว คอื เดอืนแรกแหง่ฤดฝูน ภกิษุพงึอาบน ้าไดเ้พราะ 

ถอืวา่ ๒ เดอืนครึง่นีเ้ป็นสมัยทีร่อ้น เป็นสมัยทีอ่บอา้ว 

  ทีช่ ือ่วา่ สมยัทีเ่ป็นไข ้คอื ภกิษุใดไมไ่ดอ้าบน ้าจะไมม่คีวามผาสกุ ภกิษุพงึ 

อาบน ้าไดเ้พราะถอืวา่ เป็นสมัยทีเ่ป็นไข ้

  ทีช่ ือ่วา่ สมยัทีท่ างาน คอื โดยทีส่ดุแมก้ารกวาดบรเิวณ ภกิษุพงึอาบน ้าได ้

เพราะถอืวา่ เป็นสมัยทีท่ างาน 

  ทีช่ ือ่วา่ สมยัทีเ่ดนิทางไกล คอื ภกิษุคดิวา่ “เราจะเดนิทางครึง่โยชน”์ พงึ 

อาบน ้าได ้ภกิษุนัน้เมือ่จะไปพงึอาบน ้าได ้ไปแลว้พงึอาบน ้าได ้

  ทีช่ ือ่วา่ สมยัทีม่พีายฝุุ่ น คอื ภกิษุทัง้หลายถกูลมฝุ่ นเปรอะเป้ือนหรอืหยาด 

ฝนตกถกูกาย ๒-๓ หยด ภกิษุพงึอาบน ้าไดเ้พราะถอืวา่ เป็นสมัยทีม่พีายฝุุ่ น 

บทภาชนยี ์

ตกิปาจติตยี ์

[๓๖๕] หยอ่นกวา่ครึง่เดอืน ภกิษุส าคัญวา่หยอ่นกวา่ อาบน ้า ตอ้งอาบัต ิ

ปาจติตยี ์เวน้ไวแ้ตใ่นสมัย 

  หยอ่นกวา่ครึง่เดอืน ภกิษุไมแ่น่ใจ อาบน ้า ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์เวน้ไวแ้ต่ 

ในสมัย 

  หยอ่นกวา่ครึง่เดอืน ภกิษุส าคัญวา่เกนิกวา่ อาบน ้า ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

เวน้ไวแ้ตใ่นสมัย 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๔๘๘ } 



๔๘๙ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๖.สรุาปานวรรค ๗.นหานสกิขาบท อนาปัตตวิาร 

ทกุทกุกฏ 

เกนิกวา่ครึง่เดอืน ภกิษุส าคัญวา่หยอ่นกวา่ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  เกนิกวา่ครึง่เดอืน ภกิษุไมแ่น่ใจ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  เกนิกวา่ครึง่เดอืน ภกิษุส าคัญวา่เกนิกวา่ ไมต่อ้งอาบัต ิ

อนาปตัตวิาร 

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

  [๓๖๖] ๑. ภกิษุอาบน ้าในสมัย 

   ๒. ภกิษุอาบน ้าชว่งครึง่เดอืน 

   ๓. ภกิษุอาบน ้าชว่งเกนิกวา่ครึง่เดอืน 

   ๔. ภกิษุผูข้า้มฝ่ังจงึอาบน ้า 

   ๕. ภกิษุอาบน ้าในปัจจันตชนบททกุแหง่ 

   ๖. ภกิษุผูม้เีหตขุดัขอ้ง 

   ๗. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๘. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

นหานสกิขาบทที ่๗ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๔๘๙ } 



๔๙๐ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๖.สรุาปานวรรค ๘.ทพุพัณณกรณสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

๖. สรุาปานวรรค 

๘. ทพุพณัณกรณสกิขาบท 

วา่ดว้ยการท าจวีรใหมใ่หเ้สยีส ี

เร ือ่งภกิษุหลายรปู 

[๓๖๗] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ ภกิษุและปรพิาชกจ านวนมาก 

ตา่งเดนิทางไกลจากเมอืงสาเกตไปกรงุสาวตัถ ีระหวา่งทาง โจรทัง้หลายออกมา 

ปลน้ พวกเจา้หนา้ทีใ่นกรงุสาวตัถจัีบโจรเหลา่นัน้ไดพ้รอ้มของกลาง จงึสง่ขา่วถงึ 

ภกิษุทัง้หลายวา่ “นมินตพ์ระคณุเจา้มาเถดิ ถา้จ าได ้นมินตรั์บเอาจวีรของตน ๆ 

คนืไป” ภกิษุทัง้หลายจ าจวีรของตนไมไ่ด ้คนทัง้หลายจงึต าหน ิประณาม โพนทะนา 

วา่ “ไฉนพระคณุเจา้ทัง้หลายจงึจ าจวีรของตนไมไ่ดเ้ลา่” 

  ภกิษุทัง้หลายไดย้นิคนเหลา่นัน้ต าหน ิประณาม โพนทะนา จงึน าเรือ่งนีไ้ป 

กราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

ทรงประชุมสงฆบ์ญัญตัสิกิขาบท 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุทรง 

แสดงธรรมกีถาใหเ้หมาะสม ใหค้ลอ้ยตามกับเรือ่งนัน้แกพ่วกภกิษุแลว้รับสัง่กับ 

ภกิษุทัง้หลายวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เพราะเหตนัุน้ เราจะบัญญัตสิกิขาบทแกภ่กิษุทัง้ 

หลายโดยอาศัยอ านาจประโยชน ์๑๐ ประการ คอื 

  ๑. เพือ่ความรับวา่ดแีหง่สงฆ ์

  ๒. เพือ่ความผาสกุแหง่สงฆ ์

         ฯลฯ 

  ๑๐. เพือ่เอือ้เฟ้ือวนัิย๑ 

  แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ด ูขอ้ ๕๖๖ หนา้ ๙๒ ในเลม่นี้ 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๔๙๐ } 



๔๙๑ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๖.สรุาปานวรรค ๘.ทพุพัณณกรณสกิขาบท สกิขาบทวภัิงค ์

พระบญัญตั ิ

[๓๖๘] ก็ภกิษุไดจ้วีรใหม ่พงึใชว้ตัถทุ ีท่ าใหเ้สยีส ี๓ ชนดิอยา่งใดอยา่ง 

หนึง่คอื สเีขยีว สตีม หรอืสดี าคล า้ มาท าใหเ้สยีส ีถา้ภกิษุไมใ่ชว้ตัถทุ ีท่ าให ้

เสยีส ี๓ ชนดิ อยา่งใดอยา่งหนึง่ มาท าใหเ้สยีส ีใชส้อยจวีรใหม ่ตอ้งอาบตั ิ

ปาจติตยี ์

เร ือ่งภกิษุหลายรปู จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

[๓๖๙] ทีช่ ือ่วา่ ใหม ่พระผูม้พีระภาคตรัสหมายถงึผา้ทีย่ังไมท่ าพนิทกุัปปะ๑ 

  ทีช่ ือ่วา่ จวีร ไดแ้ก ่จวีร ๖ ชนดิ อยา่งใดอยา่งหนึง่ 

  ค าวา่ ภกิษุพงึใชว้ตัถทุ ีท่ าใหเ้สยีส ี๓ ชนดิ อยา่งใดอยา่งหนึง่ มาท าให ้

เสยีส ีคอื โดยทีส่ดุภกิษุพงึท าใหเ้สยีสแีมด้ว้ยปลายหญา้คาแตะ 

  ทีช่ ือ่วา่ สเีขยีว ไดแ้ก ่สเีขยีว ๒ อยา่ง คอื เขยีวส ารดิ สเีขยีวใบไม ้

  ทีช่ ือ่วา่ สตีม พระผูม้พีระภาคตรัสหมายถงึสนี ้าโคลน 

  ทีช่ ือ่วา่ สดี าคล า้ ไดแ้ก ่สดี าคล ้าอยา่งใดอยา่งหนึง่ 

  ทีช่ ือ่วา่ ถา้ภกิษุไมใ่ชว้ตัถทุ ีท่ าใหเ้สยีส ี๓ ชนดิ อยา่งใดอยา่งหนึง่ มา 

ท าใหเ้สยีส ีความวา่ โดยทีส่ดุภกิษุไมเ่อาปลายหญา้คาแตะวตัถทุีท่ าใหเ้สยีส ี๓ 

ชนดิ อยา่งใดอยา่งหนึง่ มาท าใหเ้สยีส ีแลว้ใชส้อยจวีรใหม ่ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ค าวา่ “พนิทกุัปปะ” หมายถงึการท าจุดเป็นวงกลมอยา่งใหญเ่ทา่แววตานกยงู อย่างเล็กเทา่หลังตัวเรอืด 

   ทีม่มุจวีร ดว้ยสเีขยีว สตีม หรอืสดี าคล ้า เพือ่ท าใหจ้วีรเสยีสหีรอืมตี าหน ิ(ว.ิอ. ๒/๓๖๘-๙/๔๑๐) 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๔๙๑ } 



๔๙๒ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๖.สรุาปานวรรค ๘.ทพุพัณณกรณสกิขาบท อนาปัตตวิาร 

บทภาชนยี ์ 

ตกิปาจติตยี ์

[๓๗๐] ยังไมไ่ดท้ าใหเ้สยีส ีภกิษุส าคัญวา่ยังไมไ่ดท้ าใหเ้สยีส ีใชส้อย ตอ้ง 

อาบัตปิาจติตยี ์

  ยังไมไ่ดท้ าใหเ้สยีส ีภกิษุไมแ่น่ใจ ใชส้อย ตอ้งอาบตัปิาจติตยี ์

  ยังไมไ่ดท้ าใหเ้สยีส ีภกิษุส าคัญวา่ท าใหเ้สยีสแีลว้ ใชส้อย ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

ทกุทกุกฏ 

ท าใหเ้สยีสแีลว้ ภกิษุส าคัญวา่ยังไมไ่ดท้ าใหเ้สยีส ีตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ท าใหเ้สยีสแีลว้ ภกิษุไมแ่น่ใจ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ท าใหเ้สยีสแีลว้ ภกิษุส าคัญวา่ใช ้ไมต่อ้งอาบัต ิ

อนาปตัตวิาร 

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

  [๓๗๑] ๑. ภกิษุท าใหเ้สยีสแีลว้นุ่งหม่ 

   ๒. ภกิษุหม่จวีรทีพ่นิทกุัปปะเสยีหายไป 

   ๓. ภกิษุหม่จวีรทีท่ าพนิทกุัปปะไว ้แตเ่กา่คร ่าครา่ 

   ๔. ภกิษุหม่จวีรทีไ่มไ่ดท้ าพนิทกุัปปะไว ้แตเ่ย็บตดิกบัจวีรทีท่ า 

       พนิทกุัปปะไว ้

   ๕. ภกิษุนุ่งหม่ผา้ปะ 

   ๖. ภกิษุนุ่งหม่ผา้ทาบ 

   ๗. ภกิษุใชผ้า้ดาม 

   ๘. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๙. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

                                  ทพุพณัณกรณสกิขาบทที ่๘ จบ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๔๙๒ } 



๔๙๓ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๖.สรุาปานวรรค ๙.วกิัปปนสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

๖. สรุาปานวรรค 

๙. วกิปัปนสกิขาบท 

วา่ดว้ยการวกิปัปจวีร 

เร ือ่งพระอปุนนัทศากยบตุร 

[๓๗๒] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ ทา่นพระอปุนันทศากยบตุรวกิัป๑ 

จวีรดว้ยตนเองแกภ่กิษุสทัธวิหิารกิของภกิษุผูเ้ป็นพีน่อ้งกันแลว้ใชส้อยจวีรทีย่ังไมไ่ด ้

ปัจจทุธรณ์๒ ล าดับนัน้ ภกิษุนัน้ไดแ้จง้เรือ่งนีใ้หภ้กิษุทัง้หลายทราบวา่ “ทา่นทัง้หลาย 

ทา่นพระอปุนันทศากยบตุรวกิัปจวีรดว้ยตนเองแกก่ระผมแลว้ใชส้อยจวีรทีย่ังไมไ่ด ้

ปัจจทุธรณ”์ 

  บรรดาภกิษุผูม้ักนอ้ย ฯลฯ พากันต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนทา่น 

พระอปุนันทศากยบตุรวกิปัจวีรดว้ยตนเองแกภ่กิษุแลว้ จงึใชส้อยจวีรทีย่ังมไิด ้

ปัจจธุรณ์เลา่” ครัน้ภกิษุเหลา่นัน้ต าหนทิา่นพระอปุนันทศากยบตุรโดยประการ 

ตา่ง ๆ แลว้จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

ทรงประชุมสงฆบ์ญัญตัสิกิขาบท 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุทรง 

สอบถามทา่นพระอปุนันทศากยบตุรวา่ “อปุนันทะ ทราบวา่ เธอวกิับจวีรดว้ยตน 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ 
วกิปั เป็นวนัิยกรรม คอืวธิกีารทางพระวนัิย เพือ่ป้องกันอาบัต ิตามปกตภิกิษุจะใชส้อยผา้นุ่งหม่เพยีง 

   ๓ ผนื คอื ผา้สังฆาฏ ิผา้อตุตราสงค ์ผา้อันตรวาสก ผา้นอกจากนีเ้รยีกวา่ ผา้อตเิรกจวีร เก็บไวใ้ชส้อยได ้

   ไมเ่กนิ ๑๐ วัน ถา้ตอ้งการจะใชส้อยตลอดไป ตอ้งวกิัป คอื ยกใหแ้กผู่อ้ ืน่ ใหผู้อ้ ืน่มกีรรมสทิธิร์ว่ม ผูท้ี ่

   รับไป ตอ้งใหค้นืไวใ้ชส้อย นีเ้ป็นวนัิยกรรม ในกรณีนีถ้า้เป็นสมัยจวีรกาล ไมต่อ้งวกิัป ใชไ้ดต้ลอดจน 

   กวา่จะหมดจวีรกาล (ดู นสิสัคคยี ์สกิขาบทที ่๑ ขอ้ ๔๖๐-๔๗๐ หนา้ ๒-๘ ในเลม่นี้ และ ว.ิม. ๕/ 

   ๓๕๘/๑๖๐, ว.ิอ. ๒/๔๖๙/๑๔๖-๑๕๕) 

๒
 ค าว่า “ปัจจุทธรณ”์ แปลวา่ ถอนคนื คอืถอนผา้ทีว่กิัปไว ้

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๔๙๓ } 



๔๙๔ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๖.สรุาปานวรรค ๙.วกิัปปนสกิขาบท สกิขาบทวภัิงค ์

เองแกภ่กิษุแลว้ใชส้อยจวีรทีย่ังมไิดปั้จจทุธรณ์ จรงิหรอื” ทา่นพระอปุนันทศากยบตุร 

ทลูรับวา่ “จรงิ พระพทุธเจา้ขา้” พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ทรงต าหนวิา่ “ฯลฯ 

โมฆบรุษุ ไฉนเธอ เมือ่วกิัปจวีรดว้ยตนเองแกภ่กิษุแลว้ จงึใชส้อยจวีรทีย่ังมไิด ้

ปัจจทุธรณ์เลา่ โมฆบรุษุ การกระท าอยา่งนี ้มไิดท้ าคนทีย่ังไมเ่ลือ่มใสใหเ้ลือ่มใส 

หรอืท าคนทีเ่ลือ่มใส อยูแ่ลว้ใหเ้ลือ่มใสยิง่ขึน้ไดเ้ลย ฯลฯ” แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลาย 

ยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

พระบญัญตั ิ

[๓๗๓] ก็ ภกิษุใดวกิปัจวีรดว้ยตนเองแกภ่กิษุ หรอืแกภ่กิษุณี หรอืแก ่

สกิขมานา หรอืแกส่ามเณร หรอืแกส่ามเณร ีแลว้ใชส้อยจวีรทีย่งัมไิดป้จัจทุธรณ ์

ตอ้งอาบตัปิาจติตยี ์

เร ือ่งพระอปุนนัทศากยบตุร จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

[๓๗๔] ค าวา่ ก็...ใด คอื ผูใ้ด ผูเ้ชน่ใด ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

ก็...ใด 

  ค าวา่ ภกิษุ มอีธบิายวา่ ชือ่วา่ภกิษุ เพราะเป็นผูข้อ ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระ 

ภาคทรงประสงคเ์อาวา่ ภกิษุ ในความหมายนี้ 

  ค าวา่ แกภ่กิษุ คอื ภกิษุรปูอืน่ 

  ทีช่ ือ่วา่ ภกิษุณี ไดแ้ก ่สตรทีีอ่ปุสมบทในสงฆ ์๒ ฝ่าย 

  ทีช่ ือ่วา่ สกิขมานา ไดแ้ก ่สตรผีูศ้กึษาสกิขาธรรม ๖ ขอ้ตลอด ๒ ปี 

  ทีช่ ือ่วา่ สามเณร ไดแ้ก ่บรุษุผูถ้อืสกิขาบท ๑๐ ขอ้ 

  ทีช่ ือ่วา่ สามเณร ีไดแ้ก ่สตรผีูถ้อืสกิขาบท ๑๐ ขอ้ 

  ค าวา่ ดว้ยตนเอง คอื วกิัปเอง 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๔๙๔ } 



๔๙๕ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๖.สรุาปานวรรค ๙.วกิัปปนสกิขาบท บทภาชนยี ์

ทีช่ ือ่วา่ จวีร ไดแ้ก ่จวีร ๖ ชนดิ อยา่งใดอยา่งหนึง่ ซึง่มขีนาดพอทีจ่ะวกิัป 

ไดเ้ป็นอยา่งต า่ 

  ทีช่ ือ่วา่ วกิปั ม ี๒ อยา่ง คอื (๑) วกิัปตอ่หนา้ (๒) วกิัปลับหลัง 

  ทีช่ ือ่วา่ วกิปัตอ่หนา้ คอื ภกิษุกลา่ววา่ “ขา้พเจา้วกิัปจวีรผนืนีแ้กท่า่น 

หรอืขา้พเจา้วกิัปจวีรผนืนี้แกภ่กิษุนี้” 

  ทีช่ ือ่วา่ วกิปัลบัหลงั คอื ภกิษุกลา่ววา่ “ขา้พเจา้ใหจ้วีรผนืนีแ้กท่า่นเพือ่วกิัป” 

  ภกิษุผูรั้บวกิัปถามภกิษุผูว้กิัปวา่ “ใครเป็นมติรหรอืเพือ่นของทา่น” 

  พงึตอบวา่ “ภกิษุชือ่นีแ้ละภกิษุชือ่นี”้ 

  ภกิษุผูรั้บวกิัปพงึกลา่วกับภกิษุผูว้กิัปวา่ “ขา้พเจา้ใหแ้กภ่กิษุเหลา่นัน้ จวีร 

ผนืนีเ้ป็นของภกิษุเหลา่นัน้ ทา่นจงใชส้อย จงสละ หรอืจงท าตามเหตผุลเถดิ” 

  ทีช่ ือ่วา่ ทีย่งัมไิดป้จัจทุธรณ์ คอื จวีรทีผู่รั้บวกิัปยงัไมไ่ดค้นืให ้๑ หรอืภกิษุผู ้

วกิัปใชส้อยจวีรโดยไมคุ่น้เคยกับภกิษุผูรั้บวกิัปนัน้ ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

บทภาชนยี ์

ตกิปาจติตยี ์

[๓๗๕] จวีรยังไมไ่ดปั้จจทุธรณ์ ภกิษุส าคัญวา่ยังมไิดปั้จจทุธรณ์ ใชส้อย 

ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  จวีรยังไมไ่ดปั้จจทุธรณ์ ภกิษุไมแ่น่ใจ ใชส้อย ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  จวีรยังไมไ่ดปั้จจทุธรณ์ ภกิษุส าคัญวา่ปัจจทุธรณ์แลว้ ใชส้อย ตอ้งอาบัต ิ

ปาจติตยี ์

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 คอืภกิษุผูร้ับวกิัปยังมไิดใ้หค้นืดว้ยกลา่วว่า “ทา่นจะใชส้อย จะสละ หรอืจะท าตามเหตผุลก็ได”้ 

   ปจัจทุธรณ ์คอืถอนวกิัปน่ันเอง (ว.ิอ. ๒/๓๗๔/๔๑๐) 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๔๙๕ } 



๔๙๖ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๖.สรุาปานวรรค ๙.วกิัปปนสกิขาบท อนาปัตตวิาร 

ตกิทกุกฏ  

ภกิษุอธษิฐานหรอืสละ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  จวีรปัจจทุธรณ์แลว้ ภกิษุส าคัญวา่ยังไมไ่ดปั้จจทุธรณ์ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  จวีรปัจจทุธรณ์แลว้ ภกิษุไมแ่น่ใจ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  จวีรปัจจทุธรณ์แลว้ ภกิษุส าคัญวา่ปัจจทุธรณ์แลว้ ไมเ่ป็นอาบัต ิ

อนาปตัตวิาร 

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

  [๓๗๖] ๑. ภกิษุใชส้อยจวีรทีผู่รั้บวกิัปคนืใหห้รอืใชส้อยจวีรดว้ยความคุน้ 

       เคยกับภกิษุผูรั้บวกิัป 

   ๒. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๓. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

วกิปัปนสกิขาบทที ่๙ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๔๙๖ } 



๔๙๗ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๖.สรุาปานวรรค ๑๐.จวีรอปนธิานสกิขาบท นทิานวัตถ ุ

๖. สรุาปานวรรค 

๑๐. จวีรอปนธิานสกิขาบท 

วา่ดว้ยการซอ่นจวีร 

เร ือ่งพระสตัตรสวคัคยี ์

[๓๗๗] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ พวกภกิษุสตัตรสวคัคยีไ์มเ่ก็บ 

บรขิาร พวกภกิษุฉัพพัคคยีจ์งึเอาบาตรบา้ง จวีรบา้งของพวกภกิษุสตัตรสวคัคยีไ์ป 

ซอ่น พวกภกิษุสตัตรสวคัคยีไ์ดก้ลา่วกับพวกภกิษุฉัพพัคคยีด์ังนีว้า่ “ทา่นทัง้หลาย 

พวกทา่นโปรดคนืบาตรบา้งจวีรบา้งใหแ้กพ่วกเราเถดิ” พวกภกิษุฉัพพัคคยีพ์ากัน 

หัวเราะ พวกภกิษุสตัตรสวคัคยีพ์ากันรอ้งไห ้

  ภกิษุทัง้หลายถามวา่ “พวกทา่นรอ้งไหท้ าไม” 

  พวกภกิษุสตัตรสวคัคยีก์ลา่ววา่ “ทา่นทัง้หลาย พวกภกิษุฉัพพัคคยีเ์อาบาตร 

บา้ง จวีรบา้งของพวกกระผมไปซอ่น” 

  บรรดาภกิษุผูม้ักนอ้ย ฯลฯ พากันต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนพวก 

ภกิษุฉัพพัคคยีจ์งึเอาบาตรบา้ง จวีรบา้งของภกิษุทัง้หลายไปซอ่นเลา่” ครัน้ภกิษุ 

เหลา่นัน้ต าหนพิวกภกิษุฉัพพัคคยีโ์ดยประการตา่ง ๆ แลว้จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลู 

พระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

ทรงประชุมสงฆบ์ญัญตัสิกิขาบท 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุทรง 

สอบถามพวกภกิษุฉัพพัคคยีว์า่ “ภกิษุทัง้หลาย ทราบวา่ พวกเธอเอาบาตรบา้ง 

จวีรบา้งของภกิษุทัง้หลายไปซอ่น จรงิหรอื” พวกภกิษุฉัพพัคคยีท์ลูรับวา่ “จรงิ 

พระพทุธเจา้ขา้” พระผูม้พีระภาคทรงต าหนวิา่ “ฯลฯ โมฆบรุษุทัง้หลาย ไฉนเธอ 

จงึเอาบาตรบา้ง จวีรบา้งของพวกภกิษุไปซอ่นเลา่ โมฆบรุษุทัง้หลาย การกระท า 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๔๙๗ } 



๔๙๘ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๖.สรุาปานวรรค ๑๐.จวีรอปนธิานสกิขาบท สกิขาบทวภัิงค ์

อยา่งนี ้มไิดท้ าคนทีย่ังไมเ่ลือ่มใสใหเ้ลือ่มใส หรอืท าคนทีเ่ลือ่มใสอยูแ่ลว้ใหเ้ลือ่มใส 

ยิง่ขึน้ไดเ้ลย ฯลฯ” แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

พระบญัญตั ิ

[๓๗๘] ก็ ภกิษุใดเอาบาตรหรอืจวีร ผา้ปนู ัง่ กลอ่งเข็มหรอืประคดเอว 

ของภกิษุไปซอ่น ใชใ้หเ้อาไปซอ่น โดยทีส่ดุแมมุ้ง่จะลอ้เลน่ ตอ้งอาบตั ิ

ปาจติตยี ์

เร ือ่งพระสตัตรสวคัคยี ์จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

[๓๗๙] ค าวา่ ก็...ใด คอื ผูใ้ด ผูเ้ชน่ใด ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

ก็.....ใด 

  ค าวา่ ภกิษุ มอีธบิายวา่ ชือ่วา่ภกิษุ เพราะเป็นผูข้อ ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระ 

ภาคทรงประสงคเ์อาวา่ ภกิษุ ในความหมายนี้ 

  ค าวา่ ของภกิษุ คอื ของภกิษุอืน่ 

  ทีช่ ือ่วา่ บาตร ไดแ้ก ่บาตร ๒ ชนดิ คอื (๑) บาตรเหล็ก (๒) บาตรดนิ 

  ทีช่ ือ่วา่ จวีร ไดแ้ก ่จวีร ๖ ชนดิ อยา่งใดอยา่งหนึง่ซ ึง่มขีนาดพอทีจ่ะ 

วกิัปไดเ้ป็นอยา่งต า่ 

  ทีช่ ือ่วา่ ผา้ปนู ัง่ พระผูม้พีระภาคตรัสหมายถงึผา้ปน่ัูงมชีาย 

  ทีช่ ือ่วา่ กลอ่งเข็ม ไดแ้ก ่กลอ่งทีม่เีข็มหรอืไมม่เีข็มก็ตาม 

  ทีช่ ือ่วา่ ประคดเอว ไดแ้ก ่ประคดเอว ๒ ชนดิ คอื (๑) ประคดเอวผา้ 

(๒) ประคดเอวไสส้กุร 

  ค าวา่ เอาไปซอ่น คอื ภกิษุเอาไปซอ่นเอง ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  ค าวา่ ใชใ้หเ้อาไปซอ่น คอื ภกิษุใชผู้อ้ ืน่ใหเ้อาไปซอ่น ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๔๙๘ } 



๔๙๙ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๖.สรุาปานวรรค ๑๐.จวีรอปนธิานสกิขาบท บทภาชนยี ์

ภกิษุผูรั้บค าสัง่ครัง้เดยีวแตซ่อ่นหลายครัง้ ภกิษุผูส้ัง่ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  ค าวา่ โดยทีส่ดุแมมุ้ง่จะลอ้เลน่ คอื ภกิษุประสงคจ์ะเลน่ 

บทภาชนยี ์

ตกิปาจติตยี ์

[๓๘๐] อปุสมับัน ภกิษุส าคัญวา่เป็นอปุสมับัน เอาบาตร หรอืจวีร หรอื 

ผา้ปน่ัูง หรอืกลอ่งเข็ม หรอืประคดเอวไปซอ่น หรอืใชใ้หเ้อาไปซอ่น โดยทีส่ดุแม ้

มุง่จะลอ้เลน่ ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  อปุสมับัน ภกิษุไมแ่น่ใจ เอาบาตร หรอืจวีร หรอืผา้ปน่ัูง หรอืกลอ่งเข็ม 

หรอืประคดเอวไปซอ่น หรอืใชใ้หเ้อาไปซอ่น โดยทีส่ดุแมมุ้ง่จะลอ้เลน่ ตอ้งอาบัต ิ

ปาจติตยี ์

  อปุสมับัน ภกิษุส าคัญวา่เป็นอนุปสมับัน เอาบาตร หรอืจวีร หรอืผา้ปน่ัูง 

หรอืกลอ่งเข็ม หรอืประคดเอวไปซอ่น หรอืใชใ้หเ้อาไปซอ่น โดยทีส่ดุแมมุ้ง่จะลอ้เลน่ 

ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

ทกุกฏ 

ภกิษุเอาบรขิารอืน่ไปซอ่น หรอืใชใ้หเ้อาไปซอ่น โดยทีส่ดุแมมุ้ง่จะลอ้เลน่ 

ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ภกิษุเอาบาตร หรอืจวีร หรอืบรขิารอืน่ของอนุปสมับนัไปซอ่น หรอืใชใ้หเ้อา 

ไปซอ่น โดยทีส่ดุแมมุ้ง่จะลอ้เลน่ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  อนุปสมับัน ภกิษุส าคัญวา่เป็นอปุสมับัน ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  อนุปสมับัน ภกิษุไมแ่น่ใจ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  อนุปสมับัน ภกิษุส าคัญวา่เป็นอนุปสมับัน ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๔๙๙ } 



๕๐๐ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๖.สรุาปานวรรค รวมสกิขาบททีม่ใีนสรุาปานวรรค 

อนาปตัตวิาร  

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

  [๓๘๑] ๑. ภกิษุไมป่ระสงคจ์ะลอ้เลน่ 

   ๒. ภกิษุเก็บบรขิารทีผู่อ้ ืน่วางไวไ้มด่ ี

   ๓. ภกิษุเก็บไวด้ว้ยหวงัจะสัง่สอนแลว้คนืให ้

   ๔. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๕. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

จวีรอปนธิานสกิขาบทที ่๑๐ จบ 

สรุาปานวรรคที ่๖ จบ 

รวมสกิขาบททีม่ใีนสรุาปานวรรค 

สรุาปานวรรคม ี๑๐ สกิขาบท คอื 

  ๑. สรุาปานสกิขาบท    วา่ดว้ยการดืม่สรุาและเมรัย 

  ๒. อังคลุปิโตทกสกิขาบท   วา่ดว้ยการใชน้ิว้มอืจีก้ันและกัน 

  ๓. หัสสธัมมสกิขาบท   วา่ดว้ยการเลน่น ้า 

  ๔. อนาทรยิสกิขาบท    วา่ดว้ยความไมเ่อือ้เฟ้ือตอ่ค าตักเตอืน 

  ๕. ภงิสาปนสกิขาบท    วา่ดว้ยการท าใหต้กใจ 

  ๖. โชตกิสกิขาบท    วา่ดว้ยการกอ่ไฟผงิ 

  ๗. นหานสกิขาบท    วา่ดว้ยการสรงน ้านอกสมยั 

  ๘. ทพุพัณณกรณสกิขาบท   วา่ดว้ยการท าจวีรใหมใ่หเ้สยีส ี

  ๙. วกิัปปนสกิขาบท    วา่ดว้ยการวกิัปจวีร 

  ๑๐. จวีรอปนธิานสกิขาบท   วา่ดว้ยการซอ่นจวีร 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๕๐๐ } 



๕๐๑ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๗.สปัปาณกวรรค ๑.สญัจจิจสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

๗. สปัปาณกวรรค 

หมวดวา่ดว้ยสตัวม์ชีวีติ 

๑. สญัจจิจสกิขาบท 

วา่ดว้ยความจงใจปลงชวีติสตัว ์

เร ือ่งพระอทุาย ี

[๓๘๒] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ ทา่นพระอทุายเีป็นนักยงิธนู๑ 

และทา่นไมช่อบอกีา ทา่นจงึยงิอกีาทัง้หลายแลว้ตดัหัวมาเสยีบหลาวเรยีงไว ้

  ภกิษุทัง้หลายกลา่วอยา่งนีว้า่ “ทา่น ใครฆา่อกีาเหลา่นี”้ 

  ทา่นพระอทุายตีอบวา่ “ทา่นทัง้หลาย กระผมเอง กระผมไมช่อบอกีา” 

  บรรดาภกิษุผูม้ักนอ้ย ฯลฯ พากันต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนทา่น 

พระอทุายจีงึจงใจปลงชวีติสตัวเ์ลา่ ฯลฯ” ครัน้ภกิษุทัง้หลายต าหนทิา่นพระอทุาย ี

โดยประการตา่ง ๆ แลว้จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

ทรงประชุมสงฆบ์ญัญตัสิกิขาบท 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุทรง 

สอบถามทา่นพระอทุายวีา่ “อทุาย ีทราบวา่ เธอจงใจปลงชวีติสตัว ์จรงิหรอื” ทา่น 

พระอทุายทีลูรับวา่ “จรงิ พระพทุธเจา้ขา้” พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ทรงต าหนวิา่ 

“ฯลฯ โมฆบรุษุ ไฉนเธอจงึจงใจปลงชวีติสตัวเ์ลา่ โมฆบรุษุ การกระท าอยา่งนี ้ม ิ

ไดท้ าคนทีย่ังไมเ่ลือ่มใสใหเ้ลือ่มใส หรอืท าคนทีเ่ลือ่มใสอยูแ่ลว้ใหเ้ลือ่มใสยิง่ขึน้ไดเ้ลย 

ฯลฯ” แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 สมัยเป็นคฤหัสถ ์ทา่นพระอทุายเีป็นนักแมน่ธนู เชีย่วชาญในศลิปะการใชธ้นู และเป็นอาจารยข์องนัก 

   แมน่ธนูดว้ย (ว.ิอ. ๒/๓๘๒/๔๑๑, สารตฺถ.ฏกีา ๓/๓๘๒/๑๐๓) 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๕๐๑ } 



๕๐๒ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๗.สปัปาณกวรรค ๑.สญัจจิจสกิขาบท บทภาชนยี ์

พระบญัญตั ิ

[๓๘๓] ก็ ภกิษุใดจงใจปลงชวีติสตัว ์ตอ้งอาบตัปิาจติตยี ์

เร ือ่งพระอทุาย ีจบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

[๓๘๔] ค าวา่ ก็...ใด คอื ผูใ้ด ผูเ้ชน่ใด ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

ก็...ใด 

  ค าวา่ ภกิษุ มอีธบิายวา่ ชือ่วา่ภกิษุ เพราะเป็นผูข้อ ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระ 

ภาคทรงประสงคเ์อาวา่ ภกิษุ ในความหมายนี้ 

  ค าวา่ จงใจ ไดแ้ก ่รูอ้ยู ่รูด้อียู ่จงใจ ฝ่าฝืน ลว่งละเมดิ 

  ทีช่ ือ่วา่ สตัวม์ชีวีติ พระผูม้พีระภาคตรัสหมายถงึสตัวด์รัิจฉาน 

  ค าวา่ ปลงชวีติ ไดแ้ก ่ตัดท าลายชวีตินิทรยี ์ตดัความสบืตอ่ ตอ้งอาบัต ิ

ปาจติตยี ์

บทภาชนยี ์

ปาจติตยี ์

[๓๘๕] สตัวม์ชีวีติ ภกิษุส าคัญวา่เป็นสตัวม์ชีวีติ ปลงชวีติ ตอ้งอาบัต ิ

ปาจติตยี ์

  สตัวม์ชีวีติ ภกิษุไมแ่น่ใจ ปลงชวีติ ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  สตัวม์ชีวีติ ภกิษุส าคัญวา่ไมใ่ชส่ตัวม์ชีวีติ ปลงชวีติ ไมต่อ้งอาบัต ิ

ทกุกฏ 

ไมใ่ชส่ตัวม์ชีวีติ ภกิษุส าคัญวา่เป็นสตัวม์ชีวีติ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ไมใ่ชส่ตัวม์ชีวีติ ภกิษุไมแ่น่ใจ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ไมใ่ชส่ตัวม์ชีวีติ ภกิษุส าคัญวา่ไมใ่ชส่ตัวม์ชีวีติ ไมต่อ้งอาบัต ิ

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๕๐๒ } 



๕๐๓ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๗.สปัปาณกวรรค ๑.สญัจจิจสกิขาบท อนาปัตตวิาร 

อนาปตัตวิาร 

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

  [๓๘๖] ๑. ภกิษุไมจ่งใจจะปลงชวีติสตัว ์

   ๒. ภกิษุไมม่สีตปิลงชวีติสตัว ์

   ๓. ภกิษุผูไ้มรู่ต้ัว 

   ๔. ภกิษุไมป่ระสงคจ์ะฆา่ 

   ๕. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๖. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

สญัจจิจสกิขาบทที ่๑ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๕๐๓ } 



๕๐๔ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๗.สปัปาณกวรรค ๒.สปัปาณกสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

๗. สปัปาณกวรรค 

๒. สปัปาณกสกิขาบท 

วา่ดว้ยการบรโิภคน า้ทีม่สีตัวม์ชีวีติ 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์

[๓๘๗] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ พวกภกิษุฉัพพัคคยีร์ูอ้ยูว่า่น ้าม ี

สตัวม์ชีวีติ ก็ยังบรโิภค๑ 

  บรรดาภกิษุผูม้ักนอ้ย ฯลฯ พากันต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนพวก 

ภกิษุฉัพพัคคยีร์ูอ้ยูว่า่น ้ามสีตัวม์ชีวีติ ก็ยังบรโิภคเลา่” ครัน้ภกิษุทัง้หลายต าหนพิวก 

ภกิษุฉัพพัคคยีโ์ดยประการตา่ง ๆ แลว้จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคให ้

ทรงทราบ 

ทรงประชุมสงฆบ์ญัญตัสิกิขาบท 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุทรง 

สอบถามพวกภกิษุฉัพพัคคยีว์า่ “ภกิษุทัง้หลาย ทราบวา่ พวกเธอรูอ้ยูว่า่น ้ามสีตัว ์

มชีวีติ ก็ยังบรโิภค จรงิหรอื” พวกภกิษุฉัพพัคคยีท์ลูรับวา่ “จรงิ พระพทุธเจา้ขา้” 

พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ทรงต าหนวิา่ “ฯลฯ โมฆบรุษุทัง้หลาย ไฉนพวกเธอรูอ้ยู ่

วา่น ้ามสีตัวม์ชีวีติ ก็ยังบรโิภคเลา่ โมฆบรุษุทัง้หลาย การกระท าอยา่งนี ้มไิดท้ าคนที ่

ยังไมเ่ลือ่มใสใหเ้ลือ่มใส หรอืท าคนทีเ่ลือ่มใสอยูแ่ลว้ใหเ้ลือ่มใสยิง่ขึน้ไดเ้ลย ฯลฯ” 

แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

พระบญัญตั ิ

[๓๘๘] ก็ ภกิษุใดรูอ้ยูว่า่น า้มสีตัวม์ชีวีติ ก็ยงับรโิภค ตอ้งอาบตัปิาจติตยี ์

                                                       เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์จบ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ค าวา่ “บรโิภค” หมายถงึ ดืม่ ใชล้า้งบาตร เอาบาตรขา้วตม้รอ้นแชใ่หเ้ย็น อาบ หรอืแมล้งไปลุยน ้าใน 

   ตระพัง ในสระโบกขรณี ท าใหเ้กดิคลืน่ (ว.ิอ. ๒/๓๘๗/๔๑๒) 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๕๐๔ } 



๕๐๕ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๗.สปัปาณกวรรค ๒.สปัปาณกสกิขาบท อนาปัตตวิาร 

สกิขาบทวภิงัค ์

[๓๘๙] ค าวา่ ก็...ใด คอื ผูใ้ด ผูเ้ชน่ใด ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

ก็...ใด 

  ค าวา่ ภกิษุ มอีธบิายวา่ ชือ่วา่ภกิษุ เพราะเป็นผูข้อ ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระ 

ภาคทรงประสงคเ์อาวา่ ภกิษุ ในความหมายนี้ 

  ทีช่ ือ่วา่ รูอ้ยู ่ไดแ้ก ่ภกิษุรูเ้อง หรอืคนเหลา่อืน่บอกใหภ้กิษุนัน้รู ้

  ภกิษุรูอ้ยูว่า่ “น ้ามสีตัวม์ชีวีติ” รูอ้ยูว่า่ “สตัวม์ชีวีติจะตายเพราะการบรโิภค” 

ก็ยังบรโิภค ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

บทภาชนยี ์

[๓๙๐] น ้ามสีตัวม์ชีวีติ ภกิษุส าคัญวา่มสีตัวม์ชีวีติ บรโิภค ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  น ้ามสีตัวม์ชีวีติ ภกิษุไมแ่น่ใจ บรโิภค ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  น ้ามสีตัวม์ชีวีติ ภกิษุส าคัญวา่ไมม่สีตัวม์ชีวีติ บรโิภค ไมต่อ้งอาบัต ิ

  น ้าไมม่สีตัวม์ชีวีติ ภกิษุส าคัญวา่มสีตัวม์ชีวีติ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  น ้าไมม่สีตัวม์ชีวีติ ภกิษุไมแ่น่ใจ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  น ้าไมม่สีตัวม์ชีวีติ ภกิษุส าคัญวา่ไมม่สีตัวม์ชีวีติ ไมต่อ้งอาบัต ิ

อนาปตัตวิาร 

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

  [๓๙๑] ๑. ภกิษุไมรู่ว้า่ “น ้ามสีตัวม์ชีวีติ” 

    ๒. ภกิษุรูว้า่ “น ้าไมม่สีตัวม์ชีวีติ” 

   ๓. ภกิษุรูอ้ยูว่า่ “สตัวม์ชีวีติจะไมต่ายเพราะการบรโิภค” 

   ๔. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๕. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

                                  สปัปาณกสกิขาบทที ่๒ จบ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๕๐๕ } 



๕๐๖ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๗.สปัปาณกวรรค ๓.อกุโกฏนสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

๗. สปัปาณวรรค 

๓. อกุโกฏนสกิขาบท 

วา่ดว้ยการรือ้ฟ้ืนอธกิรณ์ข ึน้มาพจิารณาใหม ่

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์

[๓๙๒] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ พวกภกิษุฉัพพัคคยีร์ูอ้ยู ่รือ้ฟ้ืน 

อธกิรณ์ทีไ่ดต้ัดสนิไปแลว้อยา่งถกูตอ้งเพือ่พจิารณาใหมด่ว้ยกลา่ววา่ “กรรมยงัไมไ่ดท้ า 

กรรมท าไมด่ ีพงึท าใหม ่กรรมนัน้ยังไมไ่ดต้ัดสนิ กรรมนัน้ตัดสนิไมด่ ีพงึตดัสนิใหม”่ 

  บรรดาภกิษุผูม้ักนอ้ย ฯลฯ พากันต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนพวก 

ภกิษุฉัพพัคคยีร์ูอ้ยูย่ังขนืรือ้ฟ้ืนอธกิรณ์ทีต่ดัสนิไปแลว้อยา่งถกูตอ้งเพือ่พจิารณาใหม ่

เลา่” ครัน้ภกิษุทัง้หลายต าหนพิวกภกิษุฉัพพัคคยีโ์ดยประการตา่ง ๆ แลว้จงึน าเรือ่ง 

นีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

ทรงประชุมสงฆบ์ญัญตัสิกิขาบท 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุทรง 

สอบถามพวกภกิษุฉัพพัคคยีว์า่ “ภกิษุทัง้หลาย ทราบวา่ พวกเธอรูอ้ยู ่รือ้ฟ้ืน 

อธกิรณ์ทีต่ัดสนิไปแลว้อยา่งถกูตอ้งเพือ่พจิารณาใหม ่จรงิหรอื” พวกภกิษุฉัพพัคคยี ์

ทลูรับวา่ “จรงิ พระพทุธเจา้ขา้” พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ทรงต าหนวิา่ “ฯลฯ 

โมฆบรุษุทัง้หลาย ไฉนพวกเธอรูอ้ยูย่ังขนืรือ้ฟ้ืนอธกิรณ์ทีต่ดัสนิไปแลว้อยา่งถกูตอ้ง 

เพือ่พจิารณาใหมเ่ลา่ โมฆบรุษุทัง้หลาย การกระท าอยา่งนี ้มไิดท้ าคนทีย่ังไม่ 

เลือ่มใสใหเ้ลือ่มใส หรอืท าคนทีเ่ลือ่มใสอยูแ่ลว้ใหเ้ลือ่มใสยิง่ขึน้ไดเ้ลย ฯลฯ” แลว้จงึ 

รับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๕๐๖ } 



๕๐๗ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๗.สปัปาณกวรรค ๓.อกุโกฏนสกิขาบท บทภาชนยี ์

พระบญัญตั ิ

  [๓๙๓] ก็ ภกิษุใดรูอ้ยู ่ร ือ้ฟ้ืนอธกิรณ์ทีต่ดัสนิไปแลว้อยา่งถกูตอ้ง เพือ่ 

พจิารณาใหม ่ตอ้งอาบตัปิาจติตยี ์

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

  [๓๙๔] ค าวา่ ก็...ใด คอื ผูใ้ด ผูเ้ชน่ใด ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

ก็...ใด 

  ค าวา่ ภกิษุ มอีธบิายวา่ ชือ่วา่ภกิษุ เพราะเป็นผูข้อ ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระ 

ภาคทรงประสงคเ์อาวา่ ภกิษุ ในความหมายนี้ 

  ทีช่ ือ่วา่ รูอ้ยู ่ไดแ้ก ่ภกิษุรูเ้อง คนเหลา่อืน่บอกภกิษุนัน้ หรอืคนนัน้บอก 

  ทีช่ ือ่วา่ อยา่งถกูตอ้ง คอื อธกิรณ์ทีต่ัดสนิโดยธรรม โดยวนัิย โดยสตัถศุาสน ์

  ทีช่ ือ่วา่ อธกิรณ์ ไดแ้ก ่อธกิรณ์ ๔ คอื (๑) ววิาทาธกิรณ์ (๒) อนุวาทาธกิรณ์ 

(๓) อาปัตตาธกิรณ์ (๔) กจิจาธกิรณ ์

  ค าวา่ รือ้ฟ้ืน...เพือ่พจิารณาใหม ่คอื ภกิษุรือ้ฟ้ืนดว้ยกลา่ววา่ “กรรมยัง 

ไมไ่ดท้ า กรรมท าไมด่ ีพงึท าใหม ่กรรมนัน้ยังไมไ่ดต้ัดสนิ กรรมนัน้ตัดสนิไมด่ ีพงึ 

ตัดสนิใหม”่ ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

บทภาชนยี ์

[๓๙๕] กรรมทีท่ าถกูตอ้ง ภกิษุส าคัญวา่เป็นกรรมทีท่ าถกูตอ้ง รือ้ฟ้ืน ตอ้ง 

อาบัตปิาจติตยี ์

  กรรมทีท่ าถกูตอ้ง ภกิษุไมแ่น่ใจ รือ้ฟ้ืน ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  กรรมทีท่ าถกูตอ้ง ภกิษุส าคัญวา่เป็นกรรมทีท่ าไมถ่กูตอ้ง รือ้ฟ้ืน ไมต่อ้งอาบตั ิ

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๕๐๗ } 



๕๐๘ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๗.สปัปาณกวรรค ๓.อกุโกฏนสกิขาบท อนาปัตตวิาร 

กรรมทีท่ าไมถ่กูตอ้ง ภกิษุส าคัญวา่เป็นกรรมทีท่ าถกูตอ้ง ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  กรรมทีท่ าไมถ่กูตอ้ง ภกิษุไมแ่น่ใจ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  กรรมทีท่ าไมถ่กูตอ้ง ภกิษุส าคัญวา่เป็นกรรมทีท่ าไมถ่กูตอ้ง ไมต่อ้งอาบัต ิ

อนาปตัตวิาร  

  ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

  [๓๙๖] ๑. ภกิษุรูว้า่ “กรรมนัน้ท าไมถ่กูตอ้ง แยกกันท าหรอืท าแกผู่ไ้มค่วร 

       แกก่รรม” จงึรือ้ฟ้ืน 

   ๒. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๓. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

อกุโกฏนสกิขาบทที ่๓ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๕๐๘ } 



๕๐๙ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๗.สปัปาณกวรรค ๔.ทฏุฐลุลสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

๗. สปัปาณกวรรค 

๔. ทฏุฐลุลสกิขาบท 

วา่ดว้ยการปกปิดอาบตัชิ ัว่หยาบ 

เร ือ่งพระอปุนนัทศากยบตุร 

[๓๙๗] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ ทา่นพระอปุนันทศากยบตุร 

ตอ้ง อาบัตชิือ่สญัเจตนกิาสกุกวสิฏัฐิ๑ จงึบอกภกิษุสทัธวิหิารกิผูเ้ป็นพีน่อ้งกันวา่ 

“ทา่น ผมตอ้งอาบัตชิือ่สญัเจตนกิาสกุกวสิฏัฐ ิทา่นโปรดอยา่บอกใคร ๆ” ตอ่มา 

ภกิษุรปูหนึง่ก็ตอ้งอาบัตชิือ่สญัเจตนกิาสกุกวสิฏัฐ ิไดข้อสงฆอ์ยูป่รวิาสเพือ่(จะออก 

จาก)อาบัตนัิน้ สงฆไ์ดใ้หป้รวิาสเพือ่(ออกจาก)อาบตันัิน้แกภ่กิษุนัน้ ภกิษุผูก้ าลัง 

อยูป่รวิาสนัน้พบภกิษุนัน้จงึไดก้ลา่วดังนีว้า่ “ทา่น ผมตอ้งอาบัตชิือ่สญัเจตนกิา 

สกุกวสิฏัฐ ิจงึไดข้อสงฆอ์ยูป่รวิาส สงฆไ์ดใ้หผ้มอยูป่รวิาสเพือ่(ออกจาก)อาบตัแิลว้ 

ผมก าลังอยูป่รวิาส ขอบอกใหท้ราบ ทา่นจงจ าผมไวว้า่ ‘บอกใหท้ราบแลว้” 

  ภกิษุนัน้ถามวา่ “ภกิษุอืน่ผูต้อ้งอาบัตนิีก็้ตอ้งท าอยา่งนีห้รอื” 

  ภกิษุผูอ้ยูป่รวิาสตอบวา่ “ใช ่ตอ้งท าอยา่งนี”้ 

  ภกิษุนัน้กลา่ววา่ “ทา่นพระอปุนันทศากยบตุรนีต้อ้งอาบัตชิือ่สญัเจตนกิา 

สกุกวสิฏัฐ ิไดบ้อกผมวา่ ‘ทา่น ผมตอ้งอาบัตชิือ่สญัเจตนกิาสกุกวสิฏัฐ ิทา่นโปรด 

อยา่บอกใคร ๆ” 

  ภกิษุผูอ้ยูป่รวิาสถามวา่ “ทา่นปกปิดอาบัตไิวห้รอื” 

  ภกิษุนัน้ตอบวา่ “ใช ่ขอรับ” 

  ภกิษุผูอ้ยูป่รวิาสจงึบอกเรือ่งนีใ้หภ้กิษุทัง้หลายทราบ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ค าวา่ “สัญเจตนกิาสกุกวสิฏัฐ”ิ แปลวา่ มคีวามจงใจ มเีจตนาท าน ้าอสจุใิหเ้คลือ่น เป็นชือ่สังฆาทเิสส 

   สกิขาบทที ่๑ (ด ูพระวนัิยปิฎแปล เลม่ ๑ ขอ้ ๒๓๔ หนา้ ๒๔๙-๒๕๑) 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๕๐๙ } 



๕๑๐ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๗.สปัปาณกวรรค ๔.ทฏุฐลุลสกิขาบท สกิขาบทวภัิงค ์

บรรดาภกิษุผูม้ักนอ้ย ฯลฯ พากันต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉน 

ภกิษุรูอ้ยู ่จงึปกปิดอาบัตชิัว่หยาบของภกิษุเลา่” ครัน้ภกิษุเหลา่นัน้ต าหนภิกิษุผู ้

ปกปิดอาบัตนัิน้โดยประการตา่ง ๆ แลว้จงึน าเรือ่งนี้ไปกราบทลูพระผูม้พีระภาคให ้

ทรงทราบ 

ทรงประชุมสงฆบ์ญัญตัสิกิขาบท 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุทรง 

สอบถามภกิษุผูป้กปิดอาบัตนัิน้วา่ “ภกิษุ ทราบวา่ เธอรูอ้ยู ่ยังปกปิดอาบัตชิัว่ 

หยาบของภกิษุจรงิหรอื” ภกิษุนัน้ทลูรับวา่ “จรงิ พระพทุธเจา้ขา้” พระผูม้พีระภาค 

พทุธเจา้ทรงต าหนวิา่ “โมฆบรุษุ ไฉนเธอรูอ้ยู ่จงึปกปิดอาบัตชิัว่หยาบของภกิษุเลา่ 

โมฆบรุษุ การกระท าอยา่งนี ้มไิดท้ าคนทีย่ังไมเ่ลือ่มใสใหเ้ลือ่มใส หรอืท าคนที ่

เลือ่มใสอยูแ่ลว้ใหเ้ลือ่มใสยิง่ขึน้ไดเ้ลย ฯลฯ” แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบท 

นีข้ ึน้แสดงดังนี ้

พระบญัญตั ิ

[๓๙๘] ก็ ภกิษุใดรูอ้ยู ่ปกปิดอาบตัชิ ัว่หยาบของภกิษุ ตอ้งอาบตัปิาจติตยี ์

เร ือ่งพระอปุนนัทศากยบตุร จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

[๓๙๙] ค าวา่ ก็...ใด คอื ผูใ้ด ผูเ้ชน่ใด ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

ก็...ใด 

  ค าวา่ ภกิษุ มอีธบิายวา่ ชือ่วา่ภกิษุ เพราะเป็นผูข้อ ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระ 

ภาคทรงประสงคเ์อาวา่ ภกิษุ ในความหมายนี้ 

  ค าวา่ ของภกิษุ คอื ของภกิษุรปูอืน่ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๕๑๐ } 



๕๑๑ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๗.สปัปาณกวรรค ๔.ทฏุฐลุลสกิขาบท บทภาชนยี ์

ทีช่ ือ่วา่ รูอ้ยู ่คอื ภกิษุรูเ้อง คนเหลา่อืน่บอกภกิษุนัน้ หรอืภกิษุผูต้อ้งอาบัต ิ

ชัว่หยาบนัน้บอก 

  ทีช่ ือ่วา่ อาบตัชิ ัว่หยาบ ไดแ้ก ่อาบัตปิาราชกิ ๔ สกิขาบท และอาบัต ิ

สงัฆาทเิสส ๑๓ สกิขาบท 

  ค าวา่ ปกปิด ความวา่ เมือ่ภกิษุคดิวา่ “ภกิษุทัง้หลายรูแ้ลว้จะโจท จะ 

ตักเตอืน จะขู ่จะบังคับ จะท าใหเ้กอ้เขนิ เราจะไมบ่อก” พอทอดธรุะ ตอ้งอาบัต ิ

ปาจติตยี ์

บทภาชนยี ์

[๔๐๐] อาบัตชิัว่หยาบ ภกิษุส าคัญวา่เป็นอาบัตชิัว่หยาบ ปกปิดไว ้ตอ้ง 

อาบัตปิาจติตยี ์

  อาบัตชิัว่หยาบ ภกิษุไมแ่น่ใจ ปกปิดไว ้ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  อาบัตชิัว่หยาบ ภกิษุส าคัญวา่เป็นอาบัตไิมช่ัว่หยาบ ปกปิดไว ้ตอ้งอาบัต ิ

ทกุกฏ 

  ภกิษุปกปิดอาบัตไิมช่ัว่หยาบ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ภกิษุปกปิดความประพฤตชิัว่หยาบหรอืไมช่ัว่หยาบของอนุปสมับัน ตอ้ง 

อาบัตทิกุกฏ 

  อาบัตไิมช่ัว่หยาบ ภกิษุส าคัญวา่เป็นอาบัตชิัว่หยาบ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  อาบัตไิมช่ัว่หยาบ ภกิษุไมแ่น่ใจ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  อาบัตไิมช่ัว่หยาบ ภกิษุส าคัญวา่เป็นอาบัตไิมช่ัว่หยาบ ปกปิดไว ้ตอ้งอาบัต ิ

ทกุกฏ 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๕๑๑ } 



๕๑๒ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๗.สปัปาณกวรรค ๔.ทฏุฐลุลสกิขาบท อนาปัตตวิาร 

อนาปตัตวิาร  

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

  [๔๐๑] ๑. ภกิษุคดิวา่ “สงฆจ์ะบาดหมาง จะทะเลาะ จะขดัแยง้ หรอืจะ 

       ววิาทกัน” จงึไมบ่อก 

   ๒. ภกิษุคดิวา่ “สงฆจ์ะแตกแยก หรอืจะรา้วราน” จงึไมบ่อก 

   ๓. ภกิษุคดิวา่ “ผูน้ีก้ักขฬะ หยาบคาย จะท าอันตรายแกช่วีติหรอื 

       อันตรายแกพ่รหมจรรย”์ จงึไมบ่อก 

   ๔. ภกิษุไมพ่บภกิษุเหลา่อืน่ทีส่มควรจงึไมไ่ดบ้อก 

   ๕. ภกิษุไมต่อ้งการจะปกปิด แตย่ังไมไ่ดบ้อก 

   ๖. ภกิษุคดิวา่ “เขาจักปรากฏดว้ยกรรมของตนเอง” จงึไมบ่อก 

   ๗. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๘. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

ทฏุฐลุลสกิขาบทที ่๔ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๕๑๒ } 



๕๑๓ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๗.สปัปาณกวรรค ๕.อนูวสีตวิสัสสกิขาบท นทิานวัตถ ุ

๗. สปัปาณกวรรค 

๕. อนูวสีตวิสัสสกิขาบท 

วา่ดว้ยการอปุสมบทใหบ้คุคลมอีายหุยอ่นกวา่ ๒๐ ปี 

เร ือ่งเด็กชายอบุาลี๑ 

[๔๐๒] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเวฬวุนั สถานที ่

ใหเ้หยือ่กระแต เขตกรงุราชคฤห ์ครัง้นัน้ ในกรงุราชคฤห ์มเีด็กชายผูเ้ป็นเพือ่นกัน 

๑๗ คน เด็กชายอบุาลเีป็นหัวหนา้ของเด็กเหลา่นัน้ ทนัีน้ มารดาบดิาของเด็กชาย 

อบุาลไีดป้รกึษากันดังนีว้า่ “เมือ่พวกเราลว่งลับไป เจา้อบุาลจีะอยูส่ขุสบายและไม ่

ล าบากดว้ยวธิใีดหนอ” ล าดับนัน้ มารดาบดิาของเด็กชายอบุาลไีดป้รกึษากนัอกีวา่ 

“ถา้เจา้อบุาลเีรยีนเขยีนหนังสอืดว้ยวธิอียา่งนี ้เมือ่พวกเราลว่งลับไป เจา้อบุาลจีะ 

อยูส่ขุสบายและไมล่ าบาก” แตก็่วติกไปวา่ “ถา้เจา้อบุาลเีรยีนเขยีนหนังสอื นิว้มอืจะ 

ระบม ถา้เจา้อบุาลเีรยีนวชิาค านวณดว้ยวธิอียา่งนี ้เมือ่พวกเราลว่งลับไป เจา้อบุาล ี

จะอยูส่ขุสบายและไมล่ าบาก” และวติกอกีวา่ “ถา้เจา้อบุาลเีรยีนวชิาค านวณก็จะแน่น 

หนา้อก ถา้เจา้อบุาลเีรยีนวชิาเกีย่วกับการเงนิ๒ ดว้ยวธิอียา่งนี ้เมือ่พวกเราลว่งลับ 

ไป เจา้อบุาลจีะอยูส่ขุสบายและไมล่ าบาก” แตก็่วติกอกีวา่ “ถา้เจา้อบุาลเีรยีนวชิา 

เกีย่วกับการเงนิ นัยนต์าของเขาจะปวด พระสมณะเชือ้สายศากยบตุรเหลา่นีม้ ี

ลักษณะนสิยัด ีประพฤตเิรยีบรอ้ย บรโิภคอาหารด ีนอนในหอ้งมดิชดิ ถา้เจา้อบุาล ี

ไดบ้วชในส านักพระสมณะเชือ้สายศากยบตุรดว้ยวธิอียา่งนี ้เมือ่พวกเราลว่งลับไป 

เจา้อบุาลจีะอยูส่ขุสบายและไมล่ าบาก” 

เด็กชายอบุาลอีอกบวช 

เด็กชายอบุาลไีดย้นิค าสนทนาของมารดาบดิา ครัน้แลว้เด็กชายอบุาลจีงึไดไ้ป 

หาพวกเด็ก ๆ ถงึทีพั่ก ครัน้ถงึแลว้ไดก้ลา่วกับพวกเด็ก ๆ เหลา่นัน้ดังนีว้า่ “เพือ่น 

ทัง้หลาย มาเถดิ พวกเราจะไปบวชในส านักพระสมณะเชือ้สายศากยบตุร” 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ว.ิม. ๔/๙๙/๑๑๑-๑๑๓ 

๒
 เป็นวชิาการท าบัญช ีแลกเปลีย่นเงนิตรา เป็นเหรัญญกิ (ว.ิอ. ๒/๔๐๒/๔๑๕, สารตฺถ.ฏกีา ๓/๔๐๒/๑๐๕) 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๕๑๓ } 



๕๑๔ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๗.สปัปาณกวรรค ๕.อนูวสีตวิสัสสกิขาบท นทิานวัตถ ุ

เด็กเหลา่นัน้กลา่ววา่ “เพือ่นเอย๋ ถา้เจา้บวช พวกเราก็จะบวชเชน่กัน” ครัน้ 

แลว้เด็ก ๆ เหลา่นัน้ตา่งคนตา่งก็เขา้ไปหามารดาบดิาของตน แลว้ไดก้ลา่วขอ 

อนุญาตดังนีว้า่ “พอ่แมโ่ปรดอนุญาตใหพ้วกลกู ๆ ออกจากเรอืนไปบวชเป็น 

อนาคารกิเถดิ” 

  มารดาบดิาของเด็กเหลา่นัน้อนุญาตดว้ยคดิวา่ “เด็กพวกนีต้า่งพรอ้มใจ ม ี

ความปรารถนาสิง่ทีด่งีามทกุคน” พวกเด็กเหลา่นัน้จงึเขา้ไปหาภกิษุทัง้หลาย ขอ 

บรรพชา ภกิษุทัง้หลายใหเ้ด็กพวกนัน้บรรพชาอปุสมบทแลว้ 

  ครัน้เวลาใกลรุ้ง่แหง่ราตร ีภกิษุใหมเ่หลา่นัน้ลกุขึน้รอ้งไหว้า่ “ทา่นทัง้หลาย 

โปรดใหข้า้วตม้ โปรดใหข้า้วสวย โปรดใหข้องเคีย้ว” 

  ภกิษุทัง้หลายกลา่วอยา่งนีว้า่ “เธอทัง้หลายรอใหส้วา่งเสยีกอ่น ถา้มขีา้วตม้ 

พวกเธอจะไดฉั้น ถา้มขีา้วสวย พวกเธอจะไดฉั้น ถา้มขีองเคีย้ว พวกเธอก็จะไดเ้คีย้ว 

แตถ่า้ขา้วตม้ ขา้วสวย หรอืของเคีย้วไมม่ ีพวกเธอตอ้งเทีย่วบณิฑบาตมาฉัน” 

  ภกิษุใหมเ่หลา่นัน้อันภกิษุทัง้หลายกลา่วอยูอ่ยา่งนี ้ก็ยังพากันรอ้งไหว้า่ 

“ทา่นทัง้หลายโปรดใหข้า้วตม้ โปรดใหข้า้วสวย โปรดใหข้องเคีย้วเถดิ” พากันถา่ย 

อจุจาระบา้ง ถา่ยปัสสาวะบา้ง รดเสนาสนะ 

  พระผูม้พีระภาคทรงตืน่บรรทมเวลาใกลรุ้ง่แหง่ราตร ีไดท้รงสดับเสยีงเด็ก 

ครัน้ไดท้รงสดับแลว้จงึตรัสกับทา่นพระอานนทว์า่ “อานนท ์เสยีงเด็กรอ้งไหเ้พราะ 

สาเหตใุดหรอื” 

  ทนัีน้ ทา่นพระอานนทไ์ดก้ราบทลูเรือ่งนัน้ใหพ้ระผูม้พีระภาคทรงทราบ 

ทรงประชุมสงฆบ์ญัญตัสิกิขาบท 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุทรง 

สอบถามภกิษุทัง้หลายวา่ “ภกิษุทัง้หลาย ทราบวา่ พวกภกิษุรูอ้ยูก็่ยังอปุสมบทให ้

บคุคลอายหุยอ่นกวา่ ๒๐ ปี จรงิหรอื” ภกิษุทัง้หลายทลูรับวา่ “จรงิ พระพทุธเจา้ขา้” 

พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ทรงต าหนวิา่ “ฯลฯ ภกิษุทัง้หลาย ไฉนโมฆบรุษุเหลา่นัน้ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๕๑๔ } 



๕๑๕ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๗.สปัปาณกวรรค ๕.อนูวสีตวิสัสสกิขาบท พระบัญญัต ิ

รูอ้ยูก็่ยังอปุสมบทใหบ้คุคลผูม้อีายหุยอ่นกวา่ ๒๐ ปีเลา่ ภกิษุทัง้หลาย บคุคลผูม้ ี

อายหุยอ่นกวา่ ๒๐ ปี ยังไมอ่ดทน ไมอ่ดกลัน้ตอ่ความเย็น ความรอ้น ความหวิ 

ความกระหาย สมัผัสจากเหลอืบ ยงุ ลม แดด สตัวเ์ลือ้ยคลาน ค ากลา่วรา้ย ค าที ่

ฟังแลว้ไมด่ ีความรูส้กึทางกายทีเ่กดิขึน้เป็นทกุข ์แสนสาหัส รนุแรง เผ็ดรอ้น ไมน่่า 

ยนิด ีไมน่่าพอใจ แทบจะครา่ชวีติ ภกิษุทัง้หลาย บคุคลผูม้อีายคุรบ ๒๐ ปี๑ จงึจะ 

อดทน อดกลัน้ตอ่ความเย็น ความรอ้น ความหวิ ความกระหาย สมัผัสจากเหลอืบ 

ยงุ ลม แดด สตัวเ์ลือ้ยคลาน ค ากลา่วรา้ย ค าทีฟั่งแลว้ไมด่ ีความรูส้กึทางกายที ่

เกดิขึน้เป็นทกุข ์แสนสาหัส รนุแรง เผ็ดรอ้น ไมน่่ายนิด ีไมน่่าพอใจ แทบจะครา่ชวีติ 

ได ้ภกิษุทัง้หลาย การกระท าอยา่งนี ้มไิดท้ าคนทีย่งัไมเ่ลือ่มใสใหเ้ลือ่มใส หรอืท า 

คนทีเ่ลือ่มใสอยูแ่ลว้ใหเ้ลือ่มใสยิง่ขึน้ไดเ้ลย ฯลฯ” แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลาย 

ยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

พระบญัญตั ิ

[๔๐๓] ก็ ภกิษุใดรูอ้ยู ่อปุสมบทใหบ้คุคลผูม้อีายหุยอ่นกวา่ ๒๐ ปี บคุคล 

น ัน้ไมเ่ป็นอนัอปุสมบท และภกิษุเหลา่น ัน้ควรถกูต าหน ิภกิษุน ัน้ตอ้งอาบตั ิ

ปาจติตยีน์ ี้๒ 

เร ือ่งเด็กชายอบุาล ีจบ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ทีช่ ือ่วา่ อายคุรบ ๒๐ ปี นัน้ก าหนดนับเอาตัง้แตวั่นทีถ่อืปฏสินธ ิจติดวงแรกเกดิในครรภม์ารดา (ว.ิอ. 

   ๒/๔๐๔/๔๑๕-๖) 

๒
 โส จ ปคฺุคโล อนปุสมฺปนฺโนต ิชานนฺเตนาปิ อชานนฺเตนาปิ อปุสมฺปาทโิต อนุปสมฺปนฺโนว. เต จ ภกฺิข ู

   คารยฺหาต ิฐเปตฺวา อปุชฺฌาย  อวเสสา คารยฺหา โหนฺต,ิ สพฺเพ ทกฺุกฏ  อาปชฺชต.ิ อทิ  ตสฺม ึปาจตฺิตยินฺต ิ

   โย ปน อปุชฺฌาโย หตฺุวา อปุสมฺปาเทต,ิ ตสฺมเึยว ปคฺุคเล อทิ  ปาจตฺิตยิ  เวทติพฺพ  

          ค าว่า “บคุคลนัน้ไมเ่ป็นอันอปุสมบท” คอื ผูท้ีพ่ระอปัุชฌายพ์รอ้มการกสงฆ ์ซึง่รูอ้ยูก็่ด ีไมรู่ก็้ด ี

   อปุสมบทใหแ้ลว้ ก็ไมเ่ป็นอันไดร้ับการอปุสมบทเลย ค าวา่ “และภกิษุเหลา่นัน้ควรไดร้ับการต าหน”ิ คอื ยก 

   เวน้พระอปัุชฌายแ์ลว้ ภกิษุทีเ่หลอืสมควรถกูต าหน ิทกุรปูตอ้งอาบัตทิกุกฏ ค าวา่ “ภกิษุนัน้ตอ้งอาบัต ิ

   ปาจติตยีน์ี้” คอื ภกิษุรปูทีเ่ป็นพระอปัุชฌายอ์ปุสมบทใหน่ั้นแหละตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์(กงฺขา.อ. ๒๘๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๕๑๕ } 



๕๑๖ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๗.สปัปาณกวรรค ๕.อนูวสีตวิสัสสกิขาบท บทภาชนยี ์

สกิขาบทวภิงัค ์

[๔๐๔] ค าวา่ ก็...ใด คอื ผูใ้ด ผูเ้ชน่ใด ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

ก็...ใด 

  ค าวา่ ภกิษุ มอีธบิายวา่ ชือ่วา่ภกิษุ เพราะเป็นผูข้อ ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระ 

ภาคทรงประสงคเ์อาวา่ ภกิษุ ในความหมายนี้ 

  ทีช่ ือ่วา่ รูอ้ยู ่ไดแ้ก ่ภกิษุรูเ้อง ผูอ้ ืน่บอกใหภ้กิษุนัน้รู ้หรอืบคุคลผูม้อีายไุม่ 

ครบ ๒๐ ปีนัน้บอก 

  ทีช่ ือ่วา่ มอีายหุยอ่นกวา่ ๒๐ ปี คอื ผูม้อีายไุมถ่งึ ๒๐ ปี 

  ภกิษุตัง้ใจวา่ “จะอปุสมบทให”้ แสวงหาคณะ อาจารย ์บาตร หรอืจวีร 

หรอืสมมตสิมีา ตอ้งอาบัตทิกุกฏ จบญัตต ิตอ้งอาบตัทิกุกฏ จบกรรมวาจา ๒ 

ครัง้ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ๒ ตัว จบกรรมวาจาครัง้สดุทา้ย พระอปัุชฌายต์อ้งอาบตั ิ

ปาจติตยี ์คณะ และอาจารยต์อ้งอาบัตทิกุกฏ 

บทภาชนยี ์

[๔๐๕] บคุคลอายหุยอ่นกวา่ ๒๐ ปี ภกิษุส าคัญวา่อายหุยอ่นกวา่ ๒๐ ปี 

อปุสมบทให ้ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  บคุคลอายหุยอ่นกวา่ ๒๐ ปี ภกิษุไมแ่น่ใจ อปุสมบทให ้ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  บคุคลอายหุยอ่นกวา่ ๒๐ ปี ภกิษุส าคัญวา่อายคุรบ ๒๐ ปี อปุสมบทให ้

ไมต่อ้งอาบัต ิ

  บคุคลอายคุรบ ๒๐ ปี ภกิษุส าคัญวา่อายหุยอ่นกวา่ ๒๐ ปี อปุสมบทให ้

ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  บคุคลอายคุรบ ๒๐ ปี ภกิษุไมแ่น่ใจ อปุสมบทให ้ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  บคุคลอายคุรบ ๒๐ ปี ภกิษุส าคัญวา่อายคุรบ ๒๐ ปี อปุสมบทให ้ไม ่

ตอ้งอาบัต ิ

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๕๑๖ } 



๕๑๗ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๗.สปัปาณกวรรค ๕.อนูวสีตวิสัสสกิขาบท อนาปัตตวิาร 

อนาปตัตวิาร 

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

  [๔๐๖] ๑. ภกิษุส าคัญบคุคลอายหุยอ่นกวา่ ๒๐ ปี วา่อายคุรบ ๒๐ ปี จงึ 

       อปุสมบทให ้

   ๒. ภกิษุส าคัญบคุคลอายคุรบ ๒๐ ปี วา่อายคุรบ ๒๐ ปี จงึ 

       อปุสมบทให ้

   ๓. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๔. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

อนูวสีตวิสัสสกิขาบทที ่๕ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๕๑๗ } 



๕๑๘ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๗.สปัปาณกวรรค ๖.เถยยสตัถสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

๗. สปัปาณกวรรค 

๖. เถยยสตัถสกิขาบท 

วา่ดว้ยการเดนิทางไกลรว่มกบัพอ่คา้เกวยีนผูเ้ป็นโจร 

เร ือ่งภกิษุรปูหนึง่ 

[๔๐๗] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ พอ่คา้เกวยีนกลุม่หนึง่ตอ้งการ 

จะเดนิทางจากกรงุราชคฤหไ์ปถิน่ยอ้นแสง๑ ภกิษุรปูหนึง่ไดก้ลา่วกับคนเหลา่นัน้ 

ดังนีว้า่ “อาตมาจะเดนิทางรว่มไปกับพวกทา่น” 

  พวกพอ่คา้เกวยีนกลา่ววา่ “พระคณุเจา้ พวกกระผมจะเลีย่งภาษีขอรับ” 

  เจา้หนา้ทีเ่ก็บภาษีทราบขา่ววา่ “พวกพอ่คา้เกวยีนจะเลีย่งภาษี” จงึดักซุม่ใน 

หนทาง ครัน้เจา้หนา้ทีเ่ก็บภาษีจับพวกพอ่คา้เกวยีนหมูนั่น้ รบิของแลว้ไดก้ลา่วกับ 

ภกิษุนัน้วา่ “พระคณุเจา้ ทา่นรูอ้ยู ่เหตไุรจงึเดนิทางรว่มกันกับกลุม่พอ่คา้เกวยีนผู ้

เป็นโจรเลา่” ไตส่วนแลว้ปลอ่ยไป ครัน้ภกิษุนัน้ไปถงึกรงุสาวตัถจีงึแจง้เรือ่งนีใ้หภ้กิษุ 

ทัง้หลายทราบ 

  บรรดาภกิษุผูม้ักนอ้ย ฯลฯ พากันต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉน 

ภกิษุรูอ้ยูจ่งึชกัชวนกันเดนิทางไกลรว่มกันกับกลุม่พอ่คา้เกวยีนผูเ้ป็นโจรเลา่” ครัน้ 

ภกิษุทัง้หลายต าหนภิกิษุนัน้โดยประการตา่ง ๆ แลว้จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้ ี

พระภาคใหท้รงทราบ 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ปฏยิาโลก  ถ ิน่ยอ้นแสง สรูยิาโลก  ปฏมิขุ  คอื ยอ้นแสงตะวัน ปจฺฉิมทสิ  ไดแ้ก ่ทศิตะวันตก (ว.ิอ. 

   ๒/ ๔๐๗/๔๑๗) พระวนัิยปิฎกฉบับ “PALI TEXT SOCIETY” แปลวา่ ถิน่ทีอ่ยูท่างทศิใตก้รงุราชคฤห(์The 

   Book of the Discipline, Vol. III, P. 15.) 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๕๑๘ } 



๕๑๙ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๗.สปัปาณกวรรค ๖.เถยยสตัถสกิขาบท สกิขาบทวภัิงค ์

ทรงประชุมสงฆบ์ญัญตัสิกิขาบท 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุทรง 

สอบถามภกิษุนัน้วา่ “ภกิษุ ทราบวา่ เธอรูอ้ยูช่กัชวนกันเดนิทางไกลรว่มกันกบั 

กลุม่พอ่คา้เกวยีนผูเ้ป็นโจร จรงิหรอื” ภกิษุนัน้ทลูรับวา่ “จรงิ พระพทุธเจา้ขา้” 

พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ทรงต าหนวิา่ “ฯลฯ โมฆบรุษุ ไฉนเธอรูอ้ยูย่ังชกัชวนกัน 

เดนิทางไกลรว่มกันกับกลุม่พอ่คา้เกวยีนผูเ้ป็นโจรเลา่ โมฆบรุษุ การกระท าอยา่งนี้ 

มไิดท้ าคนทีย่ังไมเ่ลือ่มใสใหเ้ลือ่มใส หรอืท าคนทีเ่ลือ่มใสอยูแ่ลว้ใหเ้ลือ่มใสยิง่ขึน้ไดเ้ลย 

ฯลฯ” แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

พระบญัญตั ิ

[๔๐๘] ก็ ภกิษุใดรูอ้ยู ่ชกัชวนกนัเดนิทางไกลรว่มกนักบักลุม่พอ่คา้เกวยีน 

ผูเ้ป็นโจร โดยทีส่ดุแมช้ ัว่ละแวกหมูบ่า้นหนึง่ ตอ้งอาบตัปิาจติตยี ์

เร ือ่งภกิษุรปูหนึง่ จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

[๔๐๙] ค าวา่ ก็...ใด คอื ผูใ้ด ผูเ้ชน่ใด ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

ก็...ใด 

  ค าวา่ ภกิษุ มอีธบิายวา่ ชือ่วา่ภกิษุ เพราะเป็นผูข้อ ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระ 

ภาคทรงประสงคเ์อาวา่ ภกิษุ ในความหมายนี้ 

  ทีช่ ือ่วา่ รูอ้ยู ่ไดแ้ก ่ภกิษุรูเ้อง คนเหลา่อืน่บอกภกิษุนัน้ 

  ทีช่ ือ่วา่ กลุม่พอ่คา้เกวยีนผูเ้ป็นโจร ไดแ้ก ่พวกโจรผูเ้คยท าการปลน้แลว้ 

หรอืยังไมเ่คยท าการปลน้ ผูล้ักของหลวงหรอืเลีย่งภาษี 

  ค าวา่ กบั คอื โดยความเป็นอันเดยีวกัน 

  ค าวา่ ชกัชวนกนั คอื ชกัชวนวา่ “พวกเราไปกันเถดิ ทา่น พวกเราไปกัน 

เถดิ ทา่นผูเ้จรญิ ไปกันเถดิ ทา่นผูเ้จรญิ พวกเราไปกันเถดิ ทา่น พวกเราจะไปวนันี้ 

พรุง่นี ้หรอืมะรนืนี”้ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๕๑๙ } 



๕๒๐ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๗.สปัปาณกวรรค ๖.เถยยสตัถสกิขาบท อนาปัตตวิาร 

ค าวา่ โดยทีส่ดุแมช้ ัว่ละแวกหมูบ่า้นหนึง่ คอื หมูบ่า้นหนึง่ก าหนดชัว่ไก ่

บนิตก ภกิษุตอ้งอาบัตปิาจติตยีท์กุ ๆ ละแวกหมูบ่า้น ในป่าทีไ่มม่หีมูบ่า้น ภกิษุ 

ตอ้งอาบัตปิาจติตยีท์กุ ๆ ระยะกึง่โยชน ์

บทภาชนยี ์

[๔๑๐] กลุม่พอ่คา้เกวยีนผูเ้ป็นโจร ภกิษุส าคัญวา่เป็นกลุม่พอ่คา้เกวยีนผู ้

เป็นโจร ชกัชวนกันเดนิทางไกลรว่มกันโดยทีส่ดุแมช้ัว่ละแวกหมูบ่า้นหนึง่ ตอ้งอาบัต ิ

ปาจติตยี ์

  กลุม่พอ่คา้เกวยีนผูเ้ป็นโจร ภกิษุไมแ่น่ใจ ชกัชวนกันเดนิทางไกลรว่มกันโดย 

ทีส่ดุแมช้ัว่ละแวกหมูบ่า้นหนึง่ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  กลุม่พอ่คา้เกวยีนผูเ้ป็นโจร ภกิษุส าคัญวา่ไมใ่ชก่ลุม่พอ่คา้เกวยีนผูเ้ป็นโจร ชกั 

ชวนกันเดนิทางไกลรว่มกนัโดยทีส่ดุแมช้ัว่ละแวกหมูบ่า้นหนึง่ ไมต่อ้งอาบัต ิ

  ภกิษุชกัชวน คนทัง้หลายไมไ่ดช้กัชวน ภกิษุตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ไมใ่ชก่ลุม่พอ่คา้เกวยีนผูเ้ป็นโจร ภกิษุส าคัญวา่กลุม่พอ่คา้เกวยีนผูเ้ป็นโจร 

ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ไมใ่ชก่ลุม่พอ่คา้เกวยีนผูเ้ป็นโจร ภกิษุไมแ่น่ใจ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ไมใ่ชก่ลุม่พอ่คา้เกวยีนผูเ้ป็นโจร ภกิษุส าคัญวา่ไมใ่ชก่ลุม่พอ่คา้เกวยีนผูเ้ป็น 

โจร ไมต่อ้งอาบัต ิ

อนาปตัตวิาร 

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

  [๔๑๑] ๑. ภกิษุเดนิทางโดยไมไ่ดช้กัชวน 

   ๒. คนทัง้หลายชกัชวน แตภ่กิษุไมไ่ดช้กัชวน 

   ๓. ภกิษุไปผดิเวลานัดหมาย 

   ๔. ภกิษุผูเ้ดนิทางกับพอ่คา้เกวยีนผูเ้ป็นโจรในคราวมเีหตขุดัขอ้ง 

   ๕. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๖. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

                                                 เถยยสตัถสกิขาบทที ่๖ จบ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๕๒๐ } 



๕๒๑ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๗.สปัปาณกวรรค ๗.สงัวธิานสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

๗. สปัปาณกวรรค 

๗. สงัวธิานสกิขาบท 

วา่ดว้ยการชกัชวนเดนิทางไกลรว่มกบัมาตคุาม 

เร ือ่งภกิษุรปูหนึง่ 

[๔๑๒] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ ภกิษุรปูหนึง่เดนิทางไปกรงุสาวตัถี 

ในแควน้โกศล ผา่นทางประตหูมูบ่า้นแหง่หนึง่ หญงิคนหนึง่ทะเลาะกับสาม ีออก 

จากหมูบ่า้นพบภกิษุนัน้แลว้ไดก้ลา่วดังนีว้า่ “พระคณุเจา้ผูเ้จรญิจะไปไหน” 

  ภกิษุนัน้ตอบวา่ “นอ้งหญงิ อาตมาจะไปกรงุสาวตัถ”ี 

   หญงินัน้กลา่ววา่ “ดฉัินขอเดนิทางไปกับพระคณุเจา้ดว้ย” 

  ภกิษุนัน้กลา่ววา่ “ไปเถดิ นอ้งหญงิ” 

  ครัง้นัน้ สามขีองหญงินัน้ออกจากบา้นแลว้ถามพวกชาวบา้นวา่ “เจา้นาย 

พวกทา่นเห็นหญงิรปูรา่งอยา่งนี้บา้งไหม” 

  พวกชาวบา้นตอบวา่ “นาย หญงิรปูรา่งอยา่งนัน้เดนิทางไปกับบรรพชติ” 

  ล าดับนัน้ ชายคนนัน้ไดต้ดิตามไปจับภกิษุนัน้ไดท้บุตแีลว้ปลอ่ยไป ครัง้นัน้ 

ภกิษุนัน้น่ังบน่อยูท่ีโ่คนตน้ไมแ้หง่หนึง่ 

  ทนัีน้ หญงินัน้ไดก้ลา่วกับสามดีังนีว้า่ “นาย ภกิษุนัน้ไมไ่ดพ้าดฉัินไป ดฉัิน 

เองเป็นฝ่ายไปกับภกิษุนัน้ ภกิษุนัน้ไมใ่ชต่ัวการ ท่านจงไปขอขมาภกิษุนัน้” 

  ครัง้นัน้ ชายคนนัน้ไดไ้ปขอขมาภกิษุนัน้ 

  ครัน้ภกิษุนัน้ไปถงึกรงุสาวตัถแีลว้จงึเลา่เรือ่งนัน้ใหภ้กิษุทัง้หลายทราบ 

  บรรดาภกิษุผูม้ักนอ้ย ฯลฯ พากันต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนภกิษุ 

จงึชกัชวนกันเดนิทางไกลรว่มกันกับมาตคุามเลา่” ครัน้ภกิษุทัง้หลายต าหนภิกิษุนัน้ 

โดยประการตา่ง ๆ แลว้จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๕๒๑ } 



๕๒๒ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๗.สปัปาณกวรรค ๗.สงัวธิานสกิขาบท สกิขาบทวภัิงค ์

ทรงประชุมสงฆบ์ญัญตัสิกิขาบท 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุทรง 

สอบถามภกิษุนัน้วา่ “ภกิษุ ทราบวา่ เธอชกัชวนกันเดนิทางไกลรว่มกันกับมาตคุาม 

จรงิหรอื” ภกิษุนัน้ทลูรับวา่ “จรงิ พระพทุธเจา้ขา้” พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ทรง 

ต าหนวิา่ “ฯลฯ โมฆบรุษุ ไฉนเธอจงึชกัชวนกันเดนิทางไกลรว่มกันกับมาตคุาม 

เลา่ โมฆบรุษุ การกระท าอยา่งนี ้มไิดท้ าคนทีย่ังไมเ่ลือ่มใสใหเ้ลือ่มใส หรอืท าคนที ่

เลือ่มใสอยูแ่ลว้ใหเ้ลือ่มใสยิง่ขึน้ไดเ้ลย ฯลฯ” แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบท 

นีข้ ึน้แสดงดังนี”้ 

พระบญัญตั ิ

[๔๑๓] ก็ ภกิษุใดชกัชวนกนัเดนิทางไกลรว่มกนักบัมาตคุาม โดยทีส่ดุแม ้

ช ัว่ละแวกหมูบ่า้นหนึง่ ตอ้งอาบตัปิาจติตยี ์

เร ือ่งภกิษุรปูหนึง่ จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

[๔๑๔] ค าวา่ ก็...ใด คอื ผูใ้ด ผูเ้ชน่ใด ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

ก็...ใด 

  ค าวา่ ภกิษุ มอีธบิายวา่ ชือ่วา่ภกิษุ เพราะเป็นผูข้อ ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระ 

ภาคทรงประสงคเ์อาวา่ ภกิษุ ในความหมายนี้ 

  ทีช่ ือ่วา่ มาตคุาม ไดแ้ก ่หญงิมนุษย ์ไมใ่ชน่างยักษ์ ไมใ่ชน่างเปรต ไมใ่ช ่

สตัวด์รัิจฉานตัวเมยี แตเ่ป็นหญงิทีรู่เ้ดยีงสา สามารถรับรูถ้อ้ยค าสภุาษิต ทพุภาษิต 

ค าหยาบและค าสภุาพ 

  ค าวา่ กบั คอื โดยความเป็นอันเดยีวกัน 

  ค าวา่ ชกัชวนกนั คอื ชกัชวนวา่ “พวกเราไปกันเถดิ นอ้งหญงิ พวกเรา 

ไปกันเถดิ พระคณุเจา้ ไปกันเถดิ พระคณุเจา้ พวกเราไปกันเถดิ นอ้งหญงิ พวก 

เราจะไปวนันี ้พรุง่นี้ หรอืมะรนืนี้” ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๕๒๒ } 



๕๒๓ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๗.สปัปาณกวรรค ๗.สงัวธิานสกิขาบท บทภาชนยี ์

ค าวา่ โดยทีส่ดุแมช้ ัว่ละแวกหมูบ่า้นหนึง่ คอื หมูบ่า้นหนึง่ก าหนดชัว่ไก ่

บนิตก ภกิษุตอ้งอาบัตปิาจติตยีท์กุ ๆ ละแวกหมูบ่า้น ในป่าทีไ่มม่หีมูบ่า้น ภกิษุตอ้ง 

อาบัตปิาจติตยีท์กุ ๆ ระยะกึง่โยชน์ 

บทภาชนยี ์

ตกิปาจติตยี ์

[๔๑๕] มาตคุาม ภกิษุส าคัญวา่เป็นมาตคุาม ชกัชวนกันเดนิทางไกลรว่มกัน 

โดยทีส่ดุแมช้ัว่ละแวกหมูบ่า้นหนึง่ ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  มาตคุาม ภกิษุไมแ่น่ใจ ชกัชวนกันเดนิทางไกลรว่มกันโดยทีส่ดุแมช้ัว่ละแวก 

หมูบ่า้นหนึง่ ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  มาตคุาม ภกิษุส าคัญวา่ไมใ่ชม่าตคุาม ชกัชวนกันเดนิทางไกลรว่มกันโดย 

ทีส่ดุแมช้ัว่ละแวกหมูบ่า้นหนึง่ ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

ทกุกฏ 

ภกิษุชกัชวน มาตคุามไมไ่ดช้กัชวน ภกิษุตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ภกิษุชกัชวนกันเดนิทางไกลรว่มกันกับนางยักษ์ นางเปรต บัณเฑาะก ์หรอื 

สตัวด์รัิจฉานมกีายเป็นมนุษยผ์ูห้ญงิ โดยทีส่ดุแมช้ัว่ละแวกหมูบ่า้นหนึง่ ตอ้งอาบัต ิ

ทกุกฏ 

  ไมใ่ชม่าตคุาม ภกิษุส าคัญวา่เป็นมาตคุาม ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ไมใ่ชม่าตคุาม ภกิษุไมแ่น่ใจ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ไมใ่ชม่าตคุาม ภกิษุส าคัญวา่ไมใ่ชม่าตคุาม ไมต่อ้งอาบัต ิ

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๕๒๓ } 



๕๒๔ 

 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๗.สปัปาณกวรรค ๗.สงัวธิานสกิขาบ อนาปัตตวิาร 

อนาปตัตวิาร  

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

  [๔๑๖] ๑. ภกิษุเดนิทางโดยไมไ่ดช้กัชวน 

   ๒. มาตคุามชกัชวน แตภ่กิษุไมไ่ดช้กัชวน 

   ๓. ภกิษุไปผดิเวลานัดหมาย 

   ๔. ภกิษุผูเ้ดนิทางกับมาตคุามในคราวมเีหตขุดัขอ้ง 

   ๕. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๖. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

สงัวธิานสกิขาบทที ่๗ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๕๒๔ } 



๕๒๕ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๗.สปัปาณกวรรค ๘.อรฏิฐสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

๗. สปัปาณกวรรค 

๘. อรฏิฐสกิขาบท 

วา่ดว้ยพระอรฏิฐะกลา่วตูพ่ระผูม้พีระภาค 

เร ือ่งพระอรฏิฐะ 

[๔๑๗] ๑สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ ทฏิฐบิาปเชน่นีไ้ดเ้กดิขึน้แกพ่ระ 

อรฏิฐะ ผูม้บีรรพบรุษุเป็นพรานฆา่นกแรง้๒ วา่ “เรารูท่ั้วถงึธรรมทีพ่ระผูม้พีระภาค 

ทรงแสดงแลว้จนกระท่ังวา่ธรรมตามทีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสวา่เป็นธรรมกอ่อันตราย 

ก็หาสามารถกอ่อันตรายแกผู่ซ้อ่งเสพไดจ้รงิไม”่๓ 

  ภกิษุหลายรปูไดท้ราบขา่ววา่ “ทฏิฐบิาปเชน่นีไ้ดเ้กดิขึน้แกพ่ระอรฏิฐะผูม้ ี

บรรพบรุษุเป็นพรานฆา่นกแรง้วา่ เรารูท่ั้วถงึธรรมทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงแสดงแลว้ 

จนกระท่ังวา่ธรรมตามทีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสวา่เป็นธรรมกอ่อันตรายก็หาสามารถ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ว.ิจูฬ. ๖/๖๕/๘๒-๔, ม.ม.ู ๑๒/๒๓๔/๑๙๖-๑๙๙ 

๒
 คทฺธาธปิพฺุโพ ผูม้บีรรพบรุษุเป็นพรานฆา่นกแรง้ อรรถกถาอธบิายว่า คทฺเธ พาธยสึตู ิคทฺธพาธโิน, 

   คทฺธพาธโิน ปพฺุพปรุสิา อสฺสาต ิคทฺธพาธปิพฺุโพ. ...คชิฺฌฆาฏกกลุปฺปสตูสฺส พรานฆา่นกแรง้เป็นบรรพ 

   บรุษุของเขา เหตนัุน้ เขาจงึชือ่วา่เป็นผูม้บีรรพบรุษุเป็นพรานฆา่นกแรง้ หมายความวา่ เป็นคนเกดิใน 

   ตระกลูพรานฆา่นกแรง้ (ว.ิอ. ๒/๔๑๗/๔๑๘) 

๓ พระอรฏิฐะ รปูนีเ้ป็นพหสูตู เป็นธรรมกถกึ รูแ้ตอ่ันตรายกิธรรมบางสว่น เพราะเหตทุีท่า่นไมฉ่ลาดเรือ่ง 

   วนัิย จงึไม่รูเ้รือ่งอันตรายกิธรรมแห่งการลว่งละเมดิพระวนัิยบัญญัต ิดังนัน้ ครัง้ทีท่า่นอยูใ่นทีห่ลกีเรน้จงึ 

   ไดเ้กดิความคดิอยา่งนีว้่า พวกคฤหัสถท์ียุ่ง่กีย่วอยูก่ับกามคณุ ทีเ่ป็นโสดาบันก็ม ีเป็นสกทาคามก็ีม ีเป็น 

   อนาคามก็ีม ีสว่นพวกภกิษุก็ยังเห็นรปูทีจ่ะพงึรูด้ว้ยจักษุ ฯลฯ ยังถูกตอ้งสิง่สัมผัสทีจ่ะพงึรูด้ว้ยกาย ยังใช ้

   สอยผา้ปผูา้หม่ออ่นนุ่ม สิง่นีท้ัง้หมดถอืวา่ควร ท าไมรูป เสยีง กลิน่ รส สัมผัสของหญงิจะไมค่วร สิง่ 

   เหลา่นัน้ตอ้งควรแน่นอน ทา่นเกดิทฏิฐบิาปขึน้มาแลว้ ขัดแยง้กับพระสัพพัญ�ฺ ตุญาณวา่ “ท าไมพระผูม้ ี

   พระผูม้พีระภาคจงึบัญญัตปิฐมปาราชกิอยา่งกวดขัน ประดจุกัน้มหาสมทุรฉะนัน้ ในขอ้นีไ้มม่โีทษ” ตัด 

   ความหวังของเหลา่ภัพพบคุคล คัดคา้นพระเวสารัชญาณ ใสต่อและหนามในอรยิมรรค ประหารอาณาจักร 

   ของพระชนิเจา้ดว้ยกลา่ววา่ “เมถนุธรรม ไมม่โีทษ” (ว.ิอ. ๒/๔๑๗/๔๑๘-๔๑๙, ม.ม.ูอ. ๒/๒๓๔/๙-๑๐) 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๕๒๕ } 



๕๒๖ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๗.สปัปาณกวรรค ๘.อรฏิฐสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

กอ่อันตรายแกผู่ซ้อ่งเสพไดจ้รงิไม”่ ครัน้แลว้ภกิษุเหลา่นัน้จงึเขา้ไปหาพระอรฏิฐะผู ้

มบีรรพบรุษุเป็นพรานฆา่นกแรง้ถงึทีอ่ยู ่ครัน้ถงึแลว้ไดก้ลา่วกับพระอรฏิฐะผูม้บีรรพ 

บรุษุเป็นพรานฆา่นกแรง้ดังนีว้า่ “ทา่นอรฏิฐะ ไดท้ราบวา่ ทฏิฐบิาปเชน่นีไ้ดเ้กดิขึน้ 

แกท่า่นวา่ ‘เรารูท่ั้วถงึธรรมทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงแสดงแลว้จนกระท่ังวา่ธรรมตามที ่

พระผูม้พีระภาคตรัสวา่เป็นธรรมกอ่อันตรายก็หาสามารถกอ่อันตรายแกผู่ซ้อ่งเสพ 

ไดจ้รงิไม’่ จรงิหรอื” 

  พระอรฏิฐะผูม้บีรรพบรุษุเป็นพรานฆา่นกแรง้กลา่ววา่ “เหมอืนจะเป็นอยา่งนัน้ 

ทา่นทัง้หลาย เรารูท่ั้วถงึธรรมทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงแสดงแลว้จนกระท่ังวา่ธรรม 

ตามทีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสวา่เป็นธรรมกอ่อันตรายก็หาสามารถกอ่อันตรายแกผู่ ้

ซอ่งเสพไดจ้รงิไม”่ 

  ภกิษุทัง้หลายไดก้ลา่ววา่ “ทา่นอรฏิฐะ ทา่นอยา่ไดก้ลา่วอยา่งนี ้อยา่กลา่วตู่ 

พระผูม้พีระภาค การกลา่วตูพ่ระผูม้พีระภาคไมด่เีลย เพราะพระผูม้พีระภาคไมไ่ด ้

ตรัสอยา่งนัน้ ทา่นอรฏิฐะ พระผูม้พีระภาคตรัสธรรมทีก่อ่อันตรายวา่เป็นธรรมกอ่ 

อันตรายไวโ้ดยประการตา่ง ๆ และธรรมเหลา่นัน้ก็สามารถกอ่อันตรายใหแ้กผู่ซ้อ่ง 

เสพไดจ้รงิ พระผูม้พีระภาคตรัสวา่กามทัง้หลายมคีวามยนิดนีอ้ย มทีกุขม์าก ม ี

ความคับแคน้มาก ในกามนีม้โีทษอยา่งยิง่ พระผูม้พีระภาคตรัสวา่กามทัง้หลาย 

เปรยีบเหมอืนรา่งโครงกระดกู มทีกุขม์าก มคีวามคับแคน้มาก ในกามนีม้โีทษอยา่ง 

ยิง่ พระผูม้พีระภาคตรัสวา่กามทัง้หลายเปรยีบเหมอืนชิน้เนือ้ ฯลฯ พระผูม้พีระภาค 

ตรัสวา่กามทัง้หลายเปรยีบเหมอืนคบเพลงิหญา้ ฯลฯ พระผูม้พีระภาคตรัสวา่กาม 

ทัง้หลายเปรยีบเหมอืนหลมุถา่นเพลงิ ฯลฯ พระผูม้พีระภาคตรัสวา่กามทัง้หลาย 

เปรยีบเหมอืนความฝัน ฯลฯ พระผูม้พีระภาคตรัสวา่กามทัง้หลายเปรยีบเหมอืน 

ของทีย่มืมา ฯลฯ พระผูม้พีระภาคตรัสวา่กามทัง้หลายเปรยีบเหมอืนผลไมค้าตน้๑ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 วสิรกฺุขผลปูมา สพฺพงฺคปจฺจงฺคปลภิ�ฺ ฺชนฏฺเ�น เปรยีบเหมอืนผลไมม้พีษิ เพราะบ่ันทอนรา่งกาย 

   (ม.ม.ูอ. ๒/๒๓๔/๑๐) 

          อกีนัยหนึง่ คนทีต่อ้งการผลไม ้เทีย่วแสวงหาผลไม ้เมือ่พบตน้ไมผ้ลดกจงึปีนขึน้ไปเก็บกนิ เก็บใสห่อ่ 

   อกีคนหนึง่ก็ตอ้งการผลไมเ้ชน่กัน เทีย่วแสวงหา พบเห็นตน้ไมผ้ลดกตน้เดยีวกันนัน้ แตแ่ทนทีจ่ะปีนขึน้ 

   ไปเก็บผลไมก้นิ กลับเอาขวานตัดตน้ไมผ้ลดกนัน้ในขณะทีค่นแรกยังอยูบ่นตน้ไม ้อันตรายจงึเกดิขึน้แก่ 

   เขา (ด ูม.ม. ๑๓/๔๘/๓๑) 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๕๒๖ } 



๕๒๗ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๗.สปัปาณกวรรค ๘.อรฏิฐสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

ฯลฯ พระผูม้พีระภาคตรัสวา่กามทัง้หลายเปรยีบเหมอืนเขยีงหั่นเนือ้ ฯลฯ พระ 

ผูม้พีระภาคตรัสวา่กามทัง้หลายเปรยีบเหมอืนหอกหลาว ฯลฯ พระผูม้พีระภาค 

ตรัสวา่กามทัง้หลายเปรยีบเหมอืนหัวง ูมทีกุขม์าก มคีวามคับแคน้มาก ในกามนีม้ ี

โทษอยา่งยิง่” 

  พระอรฏิฐะถกูภกิษุเหลา่นัน้ตักเตอืนแตก็่ยังกลา่วดว้ยความยดึมั่นถอืมั่นทฏิฐ ิ

บาปนัน้อยูอ่ยา่งนัน้วา่ “เหมอืนจะเป็นอยา่งนัน้ ทา่นทัง้หลาย เรารูท่ั้วถงึธรรมที ่

พระผูม้พีระภาคทรงแสดงแลจ้นกระท่ังวา่ธรรมตามทีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสวา่เป็นธรรม 

กอ่อันตรายก็หาสามารถกอ่อันตรายแกผู่ซ้อ่งเสพไดจ้รงิไม”่ 

  ภกิษุเหลา่นัน้ไมอ่าจจะปลดเปลือ้งพระอรฏิฐะผูม้บีรรพบรุษุเป็นพรานฆา่นก 

แรง้จากทฏิฐบิาปนัน้ได ้ครัน้แลว้ภกิษุทัง้หลายจงึพากันเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาค 

ถงึทีป่ระทับ ครัน้ถงึแลว้จงึกราบทลูเรือ่งนีใ้หพ้ระผูม้พีระภาคทรงทราบ 

ทรงประชุมสงฆบ์ญัญตัสิกิขาบท 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุทรง 

สอบถามพระอรฏิฐะวา่ “อรฏิฐะ ทราบวา่ ทฏิฐบิาปเชน่นีไ้ดเ้กดิขึน้แกเ่ธอวา่ ‘เรารู ้

ท่ัวถงึธรรมทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงแสดงแลว้จนกระท่ังวา่ธรรมตามทีพ่ระผูม้พีระภาค 

ตรัสวา่เป็นธรรมกอ่อันตรายก็หาสามารถกอ่อันตรายแกผู่ซ้อ่งเสพไดจ้รงิไม’่ จรงิ 

หรอื” พระอรฏิฐะทลูรับวา่ “เหมอืนจะเป็นอยา่งนัน้พระพทุธเจา้ขา้ ขา้พระองคร์ูท่ั้ว 

ถงึธรรมทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงแสดงแลว้จนกระท่ังวา่ธรรมตามทีพ่ระผูม้พีระภาค 

ตรัสวา่เป็นธรรมกอ่อันตรายก็หาสามารถกอ่อันตรายแกผู่ซ้อ่งเสพไดจ้รงิไม”่ 

  พระผูม้พีระภาคทรงต าหนวิา่ “โมฆบรุษุ เธอรูท่ั้วถงึธรรมทีเ่ราแสดงแลว้ได ้

อยา่งไร โมฆบรุษุ เรากลา่วธรรมทีก่อ่อันตรายวา่เป็นธรรมกอ่อันตรายไวโ้ดยประการ 

ตา่ง ๆ และธรรมเหลา่นัน้ก็สามารถกอ่อันตรายใหแ้กผู่ซ้อ่งเสพไดจ้รงิ มใิชห่รอื เรา 

กลา่ววา่กามทัง้หลายมคีวามยนิดนีอ้ย มทีกุขม์าก มคีวามคับแคน้มาก ในกามนี้ 

มโีทษอยา่งยิง่ เรากลา่ววา่กามทัง้หลายเปรยีบเหมอืนรา่งโครงกระดกู มทีกุขม์าก 

มคีวามคับแคน้มาก ในกามนีม้โีทษอยา่งยิง่ เรากลา่ววา่กามทัง้หลายเปรยีบเหมอืน 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๕๒๗ } 



๕๒๘ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๗.สปัปาณกวรรค ๘.อรฏิฐสกิขาบท พระบัญญัต ิ

ชิน้เนือ้ ฯลฯ เรากลา่ววา่กามทัง้หลายเปรยีบเหมอืนคบเพลงิหญา้ ฯลฯ เรากลา่ว 

วา่กามทัง้หลายเปรยีบเหมอืนหลมุถา่นเพลงิ ฯลฯ เรากลา่ววา่กามทัง้หลายเปรยีบ 

เหมอืนความฝัน ฯลฯ เรากลา่ววา่กามทัง้หลายเปรยีบเหมอืนของทีย่มืมา ฯลฯ เรา 

กลา่ววา่กามทัง้หลายเปรยีบเหมอืนผลไมค้าตน้ ฯลฯ เรากลา่ววา่กามทัง้หลาย 

เปรยีบเหมอืนเขยีงหั่นเนื้อ ฯลฯ เรากลา่ววา่กามทัง้หลายเปรยีบเหมอืนหอกหลาว 

ฯลฯ เรากลา่ววา่กามทัง้หลายเปรยีบเหมอืนหัวง ูมทีกุขม์าก มคีวามคับแคน้มาก 

ในกามนีม้โีทษอยา่งยิง่ โมฆบรุษุ ก็เมือ่เป็นเชน่นี ้เธอชือ่วา่กลา่วตูเ่ราดว้ยทฏิฐทิีย่ดึ 

ถอืไวผ้ดิ ชือ่วา่ท าลายตนเองและชือ่วา่ประสบสิง่มใิชบ่ญุเป็นอันมาก โมฆบรุุษ ขอ้ 

นัน้จักเป็นไปเพือ่ความไมเ่กือ้กลู เพือ่ความทกุขแ์กเ่ธอตลอดกาลนาน โมฆบรุษุ การ 

กระท าอยา่งนี ้มไิดท้ าคนทีย่ังไมเ่ลือ่มใสใหเ้ลือ่มใส หรอืท าคนทีเ่ลือ่มใสอยูแ่ลว้ให ้

เลือ่มใสยิง่ขึน้ไดเ้ลย ฯลฯ” แลว้จงึสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

พระบญัญตั ิ

[๔๑๘] ก็ ภกิษุใดกลา่วอยา่งนีว้า่ “เรารูท้ ัว่ถงึธรรมทีพ่ระผูม้พีระภาคทรง 

แสดงแลว้จนกระท ัง่วา่ธรรมตามทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่เป็นธรรมกอ่อนัตราย 

ก็หาสามารถกอ่อนัตรายแกผู่ซ้อ่งเสพไดจ้รงิไม”่ ภกิษุน ัน้อนัภกิษุท ัง้หลายพงึ 

วา่กลา่วตกัเตอืนอยา่งนีว้า่ “ทา่นอยา่ไดก้ลา่วอยา่งนี ้อยา่กลา่วตูพ่ระผูม้พีระภาค 

การกลา่วตูพ่ระผูม้พีระภาคไมด่เีลย เพราะพระผูม้พีระภาคไมไ่ดต้รสัอยา่งน ัน้ 

ทา่น พระผูม้พีระภาคตรสัธรรมทีก่อ่อนัตรายวา่เป็นธรรมกอ่อนัตรายไวโ้ดย 

ประการตา่งๆ และธรรมเหลา่น ัน้ก็สามารถกอ่อนัตรายแกผู่ซ้อ่งเสพไดจ้รงิ” 

ภกิษุน ัน้อนัภกิษุท ัง้หลายวา่กลา่วตกัเตอืนอยูอ่ยา่งนี ้ก็ยงัยนืยนัอยูอ่ยา่งน ัน้ 

ภกิษุน ัน้อนัภกิษุท ัง้หลายพงึสวดสมนภุาสนจ์นครบ ๓ คร ัง้ เพือ่ใหส้ละทฏิฐนิ ัน้ 

ถา้เธอก าลงัถกูสวดสมนภุาสนก์วา่จะครบ ๓ คร ัง้ สละทฏิฐนิ ัน้ได ้น ัน่เป็นการด ี

ถา้ไมส่ละ ตอ้งอาบตัปิาจติตยี ์

                                                       เร ือ่งพระอรฏิฐะ จบ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๕๒๘ } 



๕๒๙ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๗.สปัปาณกวรรค ๘.อรฏิฐสกิขาบท สกิขาบทวภัิงค ์

สกิขาบทวภิงัค ์

[๔๑๙] ค าวา่ ก็...ใด คอื ผูใ้ด ผูเ้ชน่ใด ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

ก็...ใด 

  ค าวา่ ภกิษุ มอีธบิายวา่ ชือ่วา่ภกิษุ เพราะเป็นผูข้อ ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้ ี

พระภาคทรงประสงคเ์อาวา่ ภกิษุ ในความหมายนี้ 

  ค าวา่ กลา่วอยา่งนี ้ความวา่ ภกิษุกลา่ววา่ “เรารูท่ั้วถงึธรรมทีพ่ระผูม้พีระ 

ภาคทรงแสดงแลว้จนกระท่ังวา่ธรรมตามทีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสวา่เป็นธรรมกอ่ 

อันตรายก็หาสามารถกอ่อนัตรายแกผู่ซ้อ่งเสพไดจ้รงิไม”่ 

  ค าวา่ ภกิษุน ัน้ ไดแ้ก ่ภกิษุผูก้ลา่วอยา่งนัน้ 

  ค าวา่ อนัภกิษุท ัง้หลาย ไดแ้ก ่อันภกิษุเหลา่อืน่ 

  พวกภกิษุทีไ่ดเ้ห็น ไดย้นิ พงึวา่กลา่วตักเตอืนภกิษุนัน้วา่ “ทา่นอยา่ไดก้ลา่ว 

อยา่งนี ้อยา่กลา่วตูพ่ระผูม้พีระภาค การกลา่วตูพ่ระผูม้พีระภาคไมด่เีลย เพราะพระ 

ผูม้พีระภาคไมไ่ดต้รัสอยา่งนัน้ ทา่น พระผูม้พีระภาคตรัสธรรมทีก่อ่อันตรายวา่เป็น 

ธรรมกอ่อันตรายไวโ้ดยประการตา่ง ๆ และธรรมเหลา่นัน้ก็สามารถกอ่อันตรายแกผู่ ้

ซอ่งเสพไดจ้รงิ” พงึวา่กลา่วตักเตอืนเธอแมค้รัง้ที ่๒ พงึวา่กลา่วตักเตอืนเธอแม ้

ครัง้ที ่๓ ถา้ภกิษุนัน้สละได ้น่ันเป็นการด ีถา้ไมส่ละ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ภกิษุทัง้หลายทราบเรือ่งแลว้ไมต่ักเตอืน ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ภกิษุทัง้หลายพงึน าตัวภกิษุนัน้มาทา่มกลางสงฆแ์ลว้วา่กลา่วตักเตอืนวา่ 

“ทา่นอยา่ไดก้ลา่วอยา่งนี ้อยา่กลา่วตูพ่ระผูม้พีระภาค การกลา่วตูพ่ระผูม้พีระภาค 

ไมด่เีลย เพราะพระผูม้พีระภาคไมไ่ดต้รัสอยา่งนัน้ ทา่น พระผูม้พีระภาคตรัสธรรม 

ทีก่อ่อันตรายวา่เป็นธรรมกอ่อันตรายไวโ้ดยประการตา่ง ๆ และธรรมเหลา่นัน้ก็ 

สามารถกอ่อันตรายใหแ้กผู่ซ้อ่งเสพไดจ้รงิ” พงึวา่กลา่วตักเตอืนเธอแมค้รัง้ที ่๒ พงึ 

วา่กลา่วตักเตอืนเธอแมค้รัง้ที ่๓ ถา้ภกิษุนัน้สละได ้น่ันเป็นการด ีถา้ไมส่ละ ตอ้ง 

อาบัตทิกุกฏ ภกิษุทัง้หลายพงึสวดสมนุภาสนภ์กิษุนัน้ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๕๒๙ } 



๕๓๐ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๗.สปัปาณกวรรค ๘.อรฏิฐสกิขาบท สกิขาบทวภัิงค ์

วธิสีวดสมนภุาสนแ์ละกรรมวาจาสวดสมนภุาสน ์

ภกิษุทัง้หลายพงึสวดสมนุภาสนภ์กิษุนัน้อยา่งนี ้คอื ภกิษุผูฉ้ลาดสามารถพงึ 

ประกาศใหส้งฆท์ราบดว้ยญัตตจิตตุถกรรมวาจาวา่ 

  [๔๒๐] “ทา่นผูเ้จรญิ ขอสงฆจ์งฟังขา้พเจา้ ทฏิฐบิาปเชน่นีไ้ดเ้กดิขึน้แกภ่กิษุ 

ชือ่นีว้า่ ‘เรารูท่ั้วถงึธรรมทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงแสดงแลว้จนกระท่ังวา่ธรรมตามที ่

พระผูม้พีระภาคตรัสวา่เป็นธรรมกอ่อันตรายก็หาสามารถกอ่อันตรายแกผู่ซ้อ่งเสพ 

ไดจ้รงิไม’่ ภกิษุนัน้ไมส่ละทฏิฐนัิน้ ถา้สงฆพ์รอ้มกันแลว้ก็พงึสวดสมนุภาสนภ์กิษุชือ่ 

นีเ้พือ่ใหส้ละทฏิฐนัิน้ นีเ่ป็นญัตต ิ

  ทา่นผูเ้จรญิ ขอสงฆจ์งฟังขา้พเจา้ ทฏิฐบิาปเชน่นีไ้ดเ้กดิขึน้แกภ่กิษุชือ่นีว้า่ 

‘เรารูท่ั้วถงึธรรมทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงแสดงแลว้จนกระท่ังวา่ธรรมตามทีพ่ระผูม้พีระ 

ภาคตรัสวา่เป็นธรรมกอ่อนัตรายก็หาสามารถกอ่อันตรายแกผู่ซ้อ่งเสพไดจ้รงิไม’่ 

ภกิษุนัน้ไมส่ละทฏิฐนัิน้ สงฆส์วดสมนุภาสนภ์กิษุชือ่นีเ้พือ่ใหส้ละทฏิฐนัิน้ ทา่นรปูใด 

เห็นดว้ยกับการสวดสมนุภาสนภ์กิษุชือ่นีเ้พือ่ใหส้ละทฏิฐนัิน้ ทา่นรปูนัน้พงึนิง่ ทา่น 

รปูใดไมเ่ห็นดว้ย ทา่นรปูนัน้ถงึทักทว้ง 

  แมค้รัง้ที ่๒ ขา้พเจา้ก็ขอกลา่วความนี ้ฯลฯ แมค้รัง้ที ่๓ ขา้พเจา้ก็ขอกลา่ว 

ความนีว้า่ 

  ทา่นผูเ้จรญิ ขอสงฆจ์งฟังขา้พเจา้ ทฏิฐบิาปเชน่นีไ้ดเ้กดิขึน้แกภ่กิษุชือ่นี ้

อยา่งนีว้า่ ‘เรารูท่ั้วถงึธรรมทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงแสดงแลว้จนกระท่ังวา่ธรรมตามที ่

พระผูม้พีระภาคตรัสวา่เป็นธรรมกอ่อันตรายก็หาสามารถกอ่อันตรายแกผู่ซ้อ่งเสพ 

ไดจ้รงิไม’่ ภกิษุนัน้ไมส่ละทฏิฐนัิน้ สงฆส์วดสมนุภาสนภ์กิษุชือ่นีเ้พือ่ใหส้ละทฏิฐนัิน้ 

ทา่นรปูใดเห็นดว้ยกับการสวดสมนุภาสนภ์กิษุชือ่นีเ้พือ่ใหส้ละทฏิฐนัิน้ ทา่นรปูนัน้ 

พงึนิง่ ทา่นรปูใดไมเ่ห็นดว้ย ทา่นรปูนัน้พงึทักทว้ง 

  ภกิษุชือ่นี ้สงฆส์วดสมนุภาสนแ์ลว้เพือ่ใหส้ละทฏิฐนัิน้ สงฆเ์ห็นดว้ย เพราะ 

ฉะนัน้จงึนิง่ ขา้พเจา้ขอถอืเอาความนิง่นัน้เป็นมตอิยา่งนี้” 

  จบญัตต ิตอ้งอาบัตทิกุกฏ จบกรรมวาจา ๒ ครัง้ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ๒ ตัว 

จบกรรมวาจาครัง้สดุทา้ย ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๕๓๐ } 



๕๓๑ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๗.สปัปาณกวรรค ๘.อรฏิฐสกิขาบท อนาบัตวิาร 

บทภาชนยี ์

ตกิปาจติตยี ์

[๔๒๑] กรรมทีท่ าถกูตอ้ง ภกิษุส าคัญวา่เป็นกรรมทีท่ าถกูตอ้ง ไมส่ละ 

ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  กรรมทีท่ าถกูตอ้ง ภกิษุไมแ่น่ใจ ไมส่ละ ตอ้งอาบตัปิาจติตยี ์

  กรรมทีท่ าถกูตอ้ง ภกิษุส าคัญวา่เป็นกรรมทีท่ าไมถ่กูตอ้ง ไมส่ละ ตอ้งอาบัต ิ

ปาจติตยี ์

ตกิทกุกฏ 

กรรมทีท่ าไมถ่กูตอ้ง ภกิษุส าคัญวา่เป็นกรรมทีท่ าถกูตอ้ง ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  กรรมทีท่ าไมถ่กูตอ้ง ภกิษุไมแ่น่ใจ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  กรรมทีท่ าไมถ่กูตอ้ง ภกิษุส าคัญวา่เป็นกรรมทีท่ าไมถ่กูตอ้ง ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

อนาปตัตวิาร 

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

  [๔๒๒] ๑. ภกิษุยังไมถ่กูสวดสมนุภาสน์ 

   ๒. ภกิษุผูส้ละ 

   ๓. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๔. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

อรฏิฐสกิขาบทที ่๘ จบ 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๕๓๑ } 



๕๓๒ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๗.สปัปาณกวรรค ๙.อกุขติตสมัโภคสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

๗. สปัปาณกวรรค 

๙. อกุขติตสมัโภคสกิขาบท 

วา่ดว้ยการคบหาภกิษุทีถ่กูสงฆล์งอกุเขปนยีกรรม 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์

[๔๒๓] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ พวกภกิษุฉัพพัคคยีร์ูอ้ยูก็่ยัง 

คบหาบา้ง อยูร่ว่มบา้ง นอนรว่มบา้งกับภกิษุชือ่อรฏิฐะผูก้ลา่วตูอ่ยา่งนัน้ ผูท้ีส่งฆย์ัง 

มไิดท้ าธรรมอันสมควร๑ ยังไมย่อมสละทฏิฐนัิน้๒ 

  บรรดาภกิษุผูม้ักนอ้ย ฯลฯ พากันต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนพวก 

ภกิษุฉัพพัคคยีร์ูอ้ยูย่ังคบหาบา้ง อยูร่ว่มบา้ง นอนร่วมบา้งกับภกิษุชือ่อรฏิฐะ 

ผูก้ลา่วตูอ่ยา่งนัน้ ผูท้ีส่งฆย์ังมไิดท้ าธรรมอันสมควร ยังไมย่อมสละทฏิฐนัิน้เลา่” 

ครัน้ภกิษุทัง้หลายต าหนพิวกภกิษุฉัพพัคคยีโ์ดยประการตา่ง ๆ แลว้จงึน าเรือ่งนีไ้ป 

กราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

ทรงประชุมสงฆบ์ญัญตัสิกิขาบท 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุทรง 

สอบถามพวกภกิษุฉัพพัคคยีว์า่ “ภกิษุทัง้หลาย ทราบวา่ พวกเธอรูอ้ยูก็่ยังคบหา 

บา้ง อยูร่ว่มบา้ง นอนรว่มบา้งกับภกิษุอรฏิฐะผูก้ลา่วตูอ่ยา่งนัน้ ผูท้ีส่งฆย์ังมไิดท้ า 

ธรรมอันสมควร ยังไมย่อมสละทฏิฐนัิน้ จรงิหรอื” พวกภกิษุฉัพพัคคยีท์ลูรับวา่ 

“จรงิ พระพทุธเจา้ขา้” พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ทรงต าหนวิา่ “โมฆบรุษุทัง้หลาย 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ค าวา่ “ผูท้ีส่งฆยั์งมไิดท้ าธรรมอันสมควร” หมายถงึพระอรฏิฐถกูสงฆล์งโทษโดยการยกออกจากหมู่ 

   จากชมุนุมสงฆ ์ทีเ่รยีกวา่ “ลงอกุเขปนยีกรรม” สงฆยั์งไมไ่ดย้กเลกิโทษนัน้ (ว.ิอ. ๒/๔๒๔-๕/๔๒๐) 

๒
 พระอรฏิฐะกลา่วตูพ่ระธรรมวนัิยในสกิขาบทที ่๘ สัปปาณกวรรค ขอ้ ๔๑๗ หนา้ ๕๒๕ 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๕๓๒ } 



๕๓๓ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๗.สปัปาณกวรรค ๙.อกุขติตสมัโภคสกิขาบท สกิขาบทวภัิงค ์

ไฉนพวกเธอรูอ้ยูก็่ยังคบหาบา้ง อยูร่ว่มบา้ง นอนรว่มบา้งกับภกิษุอรฏิฐะผูก้ลา่ว 

ตูอ่ยา่งนัน้ ผูท้ีส่งฆย์ังมไิดท้ าธรรมอันสมควร ยังไมย่อมสละทฏิฐนัิน้เลา่ โมฆบรุษุ 

ทัง้หลาย การกระท าอยา่งนี ้มไิดท้ าคนทีย่ังไมเ่ลือ่มใสใหเ้ลือ่มใส หรอืท าคนทีเ่ลือ่ม 

ใสอยูแ่ลว้ใหเ้ลือ่มใสยิง่ขึน้ไดเ้ลย ฯลฯ” แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนี้ 

ขึน้แสดงดังนี ้

พระบญัญตั ิ

[๔๒๔] ก็ ภกิษุใดรูอ้ยูก็่ยงัคบหา อยูร่ว่ม หรอืนอนรว่มกบัภกิษุผูก้ลา่ว 

ตูอ่ยา่งน ัน้ ผูท้ ีส่งฆย์งัมไิดท้ าธรรมอนัสมควร ยงัไมย่อมสละทฏิฐนิ ัน้ ตอ้งอาบตั ิ

ปาจติตยี ์

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

[๔๒๕] ค าวา่ ก็...ใด คอื ผูใ้ด ผูเ้ชน่ใด ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

ก็...ใด 

  ค าวา่ ภกิษุ มอีธบิายวา่ ชือ่วา่ภกิษุ เพราะเป็นผูข้อ ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้ ี

พระภาคทรงประสงคเ์อาวา่ ภกิษุ ในความหมายนี้ 

  ทีช่ ือ่วา่ รูอ้ยู ่คอื ภกิษุรูเ้อง คนเหลา่อืน่บอกภกิษุนัน้ หรอืภกิษุรปูทีก่ล่าวตู ่

นัน้บอก 

  ค าวา่ ผูก้ลา่วตูอ่ยา่งน ัน้ คอื ภกิษุผูก้ลา่วอยา่งนีว้า่ “เรารูท่ั้วถงึธรรมที ่

พระผูม้พีระภาคทรงแสดงแลว้จนกระท่ังวา่ธรรมตามทีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสวา่เป็นธรรม 

กอ่อันตรายก็หาสามารถกอ่อันตรายแกผู่ซ้อ่งเสพไดจ้รงิไม”่ 

  ทีช่ ือ่วา่ ผูท้ ีส่งฆย์งัมไิดท้ าธรรมอนัสมควร คอื ภกิษุนัน้ถกูสงฆล์งอกุเขปนยี 

กรรมแลว้ แตส่งฆย์ังมไิดเ้รยีกเขา้หมู ่

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๕๓๓ } 



๕๓๔ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๗.สปัปาณกวรรค ๙.อกุขติตสมัโภคสกิขาบท บทภาชนยี ์

  ค าวา่ กบั...ยงัไมย่อมสละทฏิฐนิ ัน้ คอื รว่มกับผูท้ีย่ังไมย่อมสละความเห็นนัน้ 

  ค าวา่ คบหา อธบิายวา่ ทีเ่รยีกวา่คบหา ไดแ้ก ่การคบหา ๒ อยา่งคอื 

(๑) คบหาทางอามสิ (๒) คบหาทางธรรม 

  ทีช่ ือ่วา่ คบหาทางอามสิ คอื ภกิษุใหอ้ามสิหรอืรับอามสิ ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  ทีช่ ือ่วา่ คบหาทางธรรม คอื ภกิษุยกธรรมขึน้แสดงหรอืใหย้กธรรมขึน้แสดง 

  ภกิษุยกธรรมขึน้แสดงหรอืใหย้กธรรมขึน้แสดงเป็นบท ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

ทกุ ๆ บท 

  ภกิษุยกธรรมขึน้แสดงหรอืใหย้กธรรมขึน้แสดงเป็นอักษร ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

ทกุ ๆ อักษร 

  ค าวา่ อยูร่ว่ม ความวา่ ภกิษุท าอโุบสถ ปวารณา หรอืสงัฆกรรมรว่มกับ 

ภกิษุผูถ้กูสงฆอ์กุเขปนยีกรรม ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  ค าวา่ นอนรว่มกบั อธบิายวา่ ในทีท่ีม่หีลังคาเดยีวกัน เมือ่ภกิษุผูถ้กูสงฆล์ง 

อกุเขปนยีกรรมนอน ภกิษุก็นอน ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์เมือ่ภกิษุนอน ภกิษุ 

ผูถ้กูสงฆล์งอกุเขปนยีกรรมก็นอน ภกิษุทีน่อนดว้ย ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์หรอืนอน 

ทัง้ ๒ รปู ก็ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์ภกิษุลกุขึน้แลว้กลับนอนอกี ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

บทภาชนยี ์

[๔๒๖] ภกิษุถกูสงฆล์งอกุเขปนยีกรรม ภกิษุส าคัญวา่เป็นภกิษุถกูสงฆล์ง 

อกุเขปนยีกรรม คบหา อยูร่ว่ม หรอืนอนรว่ม ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  ภกิษุถกูสงฆล์งอกุเขปนยีกรรม ภกิษุไมแ่น่ใจ คบหา อยูร่ว่ม หรอืนอนรว่ม 

ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ภกิษุถกูสงฆล์งอกุเขปนยีกรรม ภกิษุส าคัญวา่ไมใ่ชภ่กิษุทีถ่กูสงฆล์งอกุเขปนยี 

กรรม คบหา อยูร่ว่ม หรอืนอนรว่ม ไมต่อ้งอาบัต ิ

  ภกิษุไมไ่ดถ้กูสงฆล์งอกุเขปนยีกรรม ภกิษุส าคัญวา่เป็นภกิษุทีถ่กูสงฆล์ง 

อกุเขปนยีกรรม ตอ้งอาบตัทิกุกฏ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๕๓๔ } 



๕๓๕ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๗.สปัปาณกวรรค ๙.อกุขติตสมัโภคสกิขาบท อนาปัตตวิาร 

ภกิษุไมไ่ดถ้กูสงฆล์งอกุเขปนยีกรรม ภกิษุไมแ่น่ใจ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ภกิษุไมไ่ดถ้กูสงฆล์งอกุเขปนยีกรรม ภกิษุส าคัญวา่ไมใ่ชภ่กิษุทีถ่กูสงฆล์ง 

อกุเขปนยีกรรม ไมต่อ้งอาบัต ิ

อนาปตัตวิาร 

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

  [๔๒๗] ๑. ภกิษุรูว้า่ ภกิษุนัน้ไมไ่ดถ้กูสงฆล์งอกุเขปนยีกรรม 

    ๒. ภกิษุรูว้า่ “ภกิษุนัน้ถกูสงฆล์งอกุเขปนยีกรรม แตส่งฆเ์รยีกเขา้ 

        หมูแ่ลว้” 

    ๓. ภกิษุรูว้า่ “ภกิษุนัน้ ยอมสละทฏิฐนัิน้แลว้” 

    ๔. ภกิษุวกิลจรติ 

    ๕. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

อกุขติตสมัโภคสกิขาบทที ่๙ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๕๓๕ } 



๕๓๖ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๗.สปัปาณกวรรค ๑๐.กัณฏกสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

๗. สปัปาณกวรรค 

๑๐. กณัฏกสกิขาบท 

วา่ดว้ยสมณุทเทสชือ่กณัฏกะถกูสงฆน์าสนะ 

เร ือ่งสมณุทเทสชือ่กณัฏกะ 

[๔๒๘] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ ทฏิฐบิาปเชน่นีไ้ดเ้กดิขึน้แก ่

สมณุทเทสชือ่กัณฏกะวา่ “เรารูท่ั้วถงึธรรมทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงแสดงแลว้จนกระท่ัง 

วา่ธรรมตามทีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสวา่เป็นธรรมกอ่อนัตรายก็หาสามารถกอ่อันตราย 

แกผู่ซ้อ่งเสพไดจ้รงิไม”่ 

  ภกิษุหลายรปูไดท้ราบขา่ววา่ “ทฏิฐบิาปเชน่นีไ้ดเ้กดิขึน้แกส่มณุทเทสชือ่ 

กัณฏกะวา่ เรารูท่ั้วถงึธรรมทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงแสดงแลว้จนกระท่ังวา่ธรรมตามที่ 

พระผูม้พีระภาคตรัสวา่เป็นธรรมกอ่อันตรายก็หาสามารถกอ่อันตรายแกผู่ซ้อ่งเสพ 

ไดจ้รงิไม”่ ครัน้แลว้ภกิษุเหลา่นัน้จงึเขา้ไปหาสมณุทเทสชือ่กัณฏกะถงึทีอ่ยู ่ครัน้ถงึ 

แลว้ไดก้ลา่วกับสมณุทเทสชือ่กัณฏกะดังนีว้า่ “กัณฏกะ ไดท้ราบวา่ ทฏิฐบิาปเชน่นี ้

ไดเ้กดิขึน้แกเ่ธอวา่ ‘เรารูท่ั้วถงึธรรมทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงแสดงแลว้จนกระท่ังวา่ 

ธรรมตามทีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสวา่เป็นธรรมวา่กอ่อันตรายก็หาสามารถกอ่อันตราย 

แกผู่ซ้อ่งเสพไดจ้รงิไม’่ จรงิหรอื” 

  สมณุทเทสชือ่กัณฏกะกลา่ววา่ “เหมอืนจะเป็นอยา่งนัน้ ทา่นผูเ้จรญิทัง้หลาย 

กระผมรูท่ั้วถงึธรรมทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงแสดงแลว้จนกระท่ังวา่ธรรมตามทีพ่ระผูม้ ี

พระภาคตรัสวา่เป็นธรรมกอ่อันตรายก็หาสามารถกอ่อันตรายแกผู่ซ้อ่งเสพไดจ้รงิไม”่ 

  ภกิษุทัง้หลาย ไดก้ลา่ววา่ “กัณฏกะ เธออยา่ไดก้ลา่วอยา่งนี ้อยา่กลา่วตูพ่ระ 

ผูม้พีระภาค การกลา่วตูพ่ระผูม้พีระภาคไมด่เีลย เพราะพระผูม้พีระภาคไมไ่ดต้รัส 

อยา่งนัน้ กัณฏกะ พระผูม้พีระภาคตรัสธรรมทีก่อ่อันตรายวา่เป็นธรรมกอ่อันตราย 

ไวโ้ดยประการตา่ง ๆ และธรรมเหลา่นัน้ก็สามารถกอ่อันตรายใหแ้กผู่ซ้อ่งเสพไดจ้รงิ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๕๓๖ } 



๕๓๗ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๗.สปัปาณกวรรค ๑๐.กัณฏกสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

พระผูม้พีระภาคตรัสวา่กามทัง้หลายมคีวามยนิดนีอ้ย มทีกุขม์าก มคีวามคับแคน้ 

มาก ในกามนีม้โีทษอยา่งยิง่ พระผูม้พีระภาคตรัสวา่กามทัง้หลายเปรยีบเหมอืนรา่ง 

โครงกระดกู ฯลฯ พระผูม้พีระภาคตรัสวา่กามทัง้หลายเปรยีบเหมอืนชิน้เนือ้ ฯลฯ 

พระผูม้พีระภาคตรัสวา่กามทัง้หลายเปรยีบเหมอืนคบเพลงิหญา้ ฯลฯ พระผูม้พีระ 

ภาคตรัสวา่กามทัง้หลายเปรยีบเหมอืนหลมุถา่นเพลงิ ฯลฯ พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

กามทัง้หลายเปรยีบเหมอืนความฝัน ฯลฯ พระผูม้พีระภาคตรัสวา่กามทัง้หลาย 

เปรยีบเหมอืนของทีย่มืมา ฯลฯ พระผูม้พีระภาคตรัสวา่กามทัง้หลายเปรยีบเหมอืน 

ผลไมค้าตน้ ฯลฯ พระผูม้พีระภาคตรัสวา่กามทัง้หลายเปรยีบเหมอืนเขยีงหั่นเนือ้ 

ฯลฯ พระผูม้พีระภาคตรัสวา่กามทัง้หลายเปรยีบเหมอืนหอกหลาว ฯลฯ พระผูม้ ี

พระภาคตรัสวา่กามทัง้หลายเปรยีบเหมอืนหัวง ูมทีุกขม์าก มคีวามคับแคน้มาก ใน 

กามนีม้โีทษอยา่งยิง่” 

  สมณุทเทสชือ่วา่กัณฏกะถกูภกิษุเหลา่นัน้ตักเตอืน แตก็่ยังกลา่วดว้ยความยดึ 

มั่นถอืมั่นทฏิฐบิาปนัน้อยูอ่ยา่งนัน้วา่ “เหมอืนจะเป็นอยา่งนัน้ ทา่นทัง้หลาย กระผม 

รูท่ั้วถงึธรรมทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงแสดงแลว้จนกระท่ังวา่ธรรมตามทีพ่ระผูม้พีระภาค 

ตรัสวา่เป็นธรรมกอ่อันตรายก็หาสามารถกอ่อันตรายใหแ้กผู่ซ้อ่งเสพไดจ้รงิไม”่ 

  ภกิษุเหลา่นัน้ไมอ่าจปลดเปลือ้งสมณุทเทสชือ่กัณฏกะจากทฏิฐบิาปนัน้ได ้ครัน้ 

แลว้ภกิษุทัง้หลายจงึพากันเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ครัน้ถงึแลว้จงึ 

กราบทลูเรือ่งนีใ้หพ้ระผูม้พีระภาคทรงทราบ 

ทรงประชุมสงฆส์ ัง่นาสนะกณัฏกสมณุทเทส 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุทรง 

สอบถามสมณุทเทสชือ่กณัฏกะวา่ “กัณฏกะ ทราบวา่ ทฏิฐบิาปเชน่นีไ้ดเ้กดิขึน้แก ่

เธอวา่ เรารูท่ั้วถงึธรรมทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงแสดงแลว้จนกระท่ังวา่ธรรมตามทีพ่ระ 

ผูม้พีระภาคตรัสวา่เป็นธรรมกอ่อันตรายก็หาสามารถกอ่อันตรายใหแ้กผู่ซ้อ่งเสพได ้

จรงิไม ่จรงิหรอื” สมณุทเทสชือ่กัณฏกะทลูรับวา่ “เหมอืนจะเป็นอยา่งนัน้ พระพทุธ 

เจา้ขา้ ขา้พระองคร์ูท่ั้วถงึธรรมทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงแสดงแลว้จนกระท่ังวา่ธรรม 

ตามทีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสวา่เป็นธรรมกอ่อันตรายก็หาสามารถกอ่อันตรายใหแ้กผู่ ้

ซอ่งเสพไดจ้รงิไม”่ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๕๓๗ } 



๕๓๘ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๗.สปัปาณกวรรค ๑๐.กัณฏกสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “โมฆบรุษุ เธอรูท่ั้วถงึธรรมทีเ่ราแสดงแลว้ไดอ้ยา่งไร 

โมฆบรุษุ เรากลา่วธรรมทีก่อ่อันตรายวา่เป็นธรรมกอ่อันตรายไวโ้ดยประการตา่ง ๆ 

และธรรมเหลา่นัน้ก็สามารถกอ่อันตรายใหแ้กผู่ซ้อ่งเสพไดจ้รงิ มใิชห่รอื เรากลา่ววา่ 

กามทัง้หลายมคีวามยนิดนีอ้ย มทีกุขม์าก มคีวามคบัแคน้มาก ในกามนีม้โีทษอยา่ง 

ยิง่ เรากลา่ววา่กามทัง้หลายเปรยีบเหมอืนรา่งโครงกระดกู ฯลฯ เรากลา่ววา่กาม 

ทัง้หลายเปรยีบเหมอืนชิน้เนือ้ ฯลฯ เรากลา่ววา่กามทัง้หลายเปรยีบเหมอืนคบเพลงิ 

หญา้ ฯลฯ เรากลา่ววา่กามทัง้หลายเปรยีบเหมอืนหลมุถา่นเพลงิ ฯลฯ เรากลา่ว 

วา่กามทัง้หลายเปรยีบเหมอืนความฝัน ฯลฯ เรากลา่ววา่กามทัง้หลายเปรยีบ 

เหมอืนของทีย่มืมา ฯลฯ เรากลา่ววา่กามทัง้หลายเปรยีบเหมอืนผลไมค้าตน้ ฯลฯ 

เรากลา่ววา่กามทัง้หลายเปรยีบเหมอืนเขยีงหั่นเนือ้ ฯลฯ เรากลา่ววา่กามทัง้หลาย 

เปรยีบเหมอืนหอกหลาว ฯลฯ เรากลา่ววา่กามทัง้หลายเปรยีบเหมอืนหัวง ูมทีกุข ์

มาก มคีวามคับแคน้มาก ในกามนีม้โีทษอยา่งยิง่ โมฆบรุษุ ก็เมือ่เป็นเชน่นี ้เธอชือ่ 

วา่กลา่วตูเ่ราดว้ยทฏิฐทิีย่ดึถอืไวผ้ดิ ชือ่วา่ท าลายตนเองและชือ่วา่ประสบสิง่มใิชบ่ญุ 

เป็นอันมาก โมฆบรุษุ ขอ้นัน้จักเป็นไปเพือ่ความไมเ่กือ้กลู เพือ่ความทกุขแ์กเ่ธอ 

ตลอดกาลนาน โมฆบรุษุ การกระท าอยา่งนี ้มไิดท้ าคนทีย่ังไมเ่ลือ่มใสใหเ้ลือ่มใส 

หรอืท าคนทีเ่ลือ่มใสอยูแ่ลว้ใหเ้ลือ่มใสยิง่ขึน้ไดเ้ลย” ครัน้ทรงต าหนแิลว้จงึทรงแสดง 

ธรรมกีถาแลว้รับสัง่กับภกิษุทัง้หลายวา่ ภกิษุทัง้หลาย ถา้อยา่งนัน้ สงฆจ์งนาสนะ๑ 

สมณุทเทสชือ่กัณฏกะ ภกิษุทัง้หลาย สงฆพ์งึนาสนะ สมณุทเทสชือ่กัณฏกะอยา่งนี ้

วา่ “กัณฏกะ ตัง้แตว่นันีเ้ธอไมพ่งึอา้งพระผูม้พีระภาควา่เป็นศาสดา และเธอจะไม ่

มกีารนอนรว่มกัน ๒-๓ คนืกับภกิษุทัง้หลายเหมอืนสมณุทเทสเหลา่อืน่ได ้เธอจงไปที ่

อืน่ เธอจงไปใหพ้น้” ดังนี ้ครัง้นัน้แล สงฆไ์ดน้าสนะสมณุทเทสชือ่กัณฏกะแลว้ 

  สมัยนัน้ พวกภกิษุฉัพพัคคยีร์ูอ้ยู ่ก็ยังปลอบโยนสมณุทเทสชือ่กัณฏกะทีถ่กู 

สงฆน์าสนะอยา่งนัน้แลว้บา้ง ใชเ้ธอใหอ้ปัุฏฐากบา้ง คบหาบา้ง นอนรว่มบา้ง 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ค าวา่ “นาสนะ” แปลว่า ใหฉ้บิหาย ไดแ้ก ่การลงโทษภกิษุ ม ี๓ วธิ ีคอื (๑) ลงิคนาสนะ ใหส้กึ 

   (๒) ทัณฑกรรมนาสนะ ไลอ่อกจากส านัก (๓) สังวาสนาสนะ ยกออกจากหมู ่สมณุทเทสชือ่กัณฏกะนี ้

   ถกูลงโทษโดยการไลอ่อกจากส านัก (ว.ิอ. ๒/๔๒๘/๔๒๐-๔๒๑) 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๕๓๘ } 



๕๓๙ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๗.สปัปาณกวรรค ๑๐.กัณฏกสกิขาบท พระบัญญัต ิ

บรรดาภกิษุผูม้ักนอ้ย ฯลฯ พากันต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนพวก 

ภกิษุฉัพพัคคยีร์ูอ้ยู ่จงึปลอบโยนสมณุทเทสชือ่กัณฏกะทีถ่กูสงฆน์าสนะอยา่งนัน้ 

แลว้บา้ง ใชเ้ธอใหอ้ปัุฏฐากบา้ง คบหาบา้ง นอนรว่มบา้งเลา่” ครัน้ภกิษุหลา่นัน้ 

ต าหนพิวกภกิษุฉัพพัคคยีโ์ดยประการตา่ง ๆ แลว้จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้ ี

พระภาคใหท้รงทราบ 

ทรงประชุมสงฆบ์ญัญตัสิกิขาบท 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุทรง 

สอบพวกภกิษุฉัพพัคคยีว์า่ “ภกิษุทัง้หลาย ทราบวา่ พวกเธอรูอ้ยูย่ังปลอบโยน 

สมณุทเทสชือ่กัณฏกะทีถ่กูสงฆน์าสนะอยา่งนัน้แลว้บา้ง ใชเ้ธอใหอ้ปัุฏฐากบา้ง 

คบหาบา้ง นอนรว่มบา้ง จรงิหรอื” พวกภกิษุฉัพพัคคยีท์ลูรับวา่ “จรงิ พระพทุธ 

เจา้ขา้” พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ทรงต าหนวิา่ “ฯลฯ โมฆบรุษุทัง้หลาย ไฉนพวก 

เธอรูอ้ยู ่ยังปลอบโยนสมณุทเทสชือ่กัณฏกะทีถ่กูสงฆน์าสนะอยา่งนัน้แลว้บา้ง ใช ้

เธอใหอ้ปัุฏฐากบา้ง คบหาบา้ง นอนรว่มบา้งเลา่ โมฆบรุษุทัง้หลาย การกระท าอยา่ง 

นี ้มไิดท้ าคนทีย่ังไมเ่สือ่มใสใหเ้ลือ่มใส หรอืท าคนทีเ่ลือ่มใสอยูแ่ลว้ใหเ้ลือ่มใสยิง่ข ึน้ 

ไดเ้ลย ฯลฯ” แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

พระบญัญตั ิ

[๔๒๙] ถา้สมณุทเทสกลา่วอยา่งนีว้า่ “เรารูท้ ัว่ถงึธรรมทีพ่ระผูม้พีระภาค 

ทรงแสดงแลว้จนกระท ัง่วา่ธรรมตามทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัวา่เป็นธรรมกอ่ 

อนัตรายก็หาสามารถกอ่อนัตรายแกผู่ซ้อ่งเสพไดจ้รงิไม”่ สมณุทเทสน ัน้อนัภกิษุ 

ท ัง้หลายพงึวา่กลา่วตกัเตอืนวา่ “เธออยา่ไดก้ลา่วอยา่งนี ้อยา่กลา่วตูพ่ระผูม้ ี

พระภาค การกลา่วตูพ่ระผูม้พีระภาคไมด่เีลย เพราะพระผูม้พีระภาคไมไ่ดต้รสั 

อยา่งน ัน้ สมณุทเทส พระผูม้พีระภาคตรสัธรรมทีก่อ่อนัตรายวา่เป็นธรรมกอ่ 

อนัตรายไวโ้ดยประการตา่ง ๆ และธรรมเหลา่น ัน้ก็สามารถกอ่อนัตรายใหแ้กผู่ซ้อ่ง 

เสพไดจ้รงิ” สมณุทเทสน ัน้อนัภกิษุท ัง้หลายวา่กลา่วตกัเตอืนอยูอ่ยา่งนี ้ก็ยงัคง 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๕๓๙ } 



๕๔๐ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๗.สปัปาณกวรรค ๑๐.กัณฏกสกิขาบท สกิขาบทวภัิงค ์

ยนืยนัอยูอ่ยา่งน ัน้ สมณุทเทสน ัน้อนัภกิษุท ัง้หลายพงึวา่กลา่วตกัเตอืนวา่ 

“สมณุทเทส ต ัง้แตว่นันีเ้ธอไมพ่งึอา้งพระผูม้พีระภาควา่เป็นศาสดา และเธอจะ 

ไมม่กีารนอนรว่มกนั ๒-๓ คนืกบัภกิษุท ัง้หลายเหมอืนสมณุทเทสเหลา่อืน่ได ้

เธอจงไปทีอ่ ืน่๑ เธอจงไปใหพ้น้” ก็ ภกิษุใดรูอ้ยูก็่ยงัปลอบโยนสมณุทเทสผูถ้กู 

สงฆน์าสนะแลว้อยา่งน ัน้ ใชเ้ธอใหอ้ปุฏัฐาก คบหา หรอืนอนรว่ม ตอ้งอาบตั ิ

ปาจติตยี ์

เร ือ่งสมณุทเทสชือ่กณัฏกะ จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

[๔๓๐] ทีช่ ือ่วา่ สมณุทเทส พระผูม้พีระภาคตรัสหมายถงึสามเณร 

  ค าวา่ กลา่วอยา่งนี ้คอื สมณุทเทสกลา่ววา่ “เรารูท่ั้วถงึธรรมทีพ่ระผูม้พีระ 

ภาคทรงแสดงแลว้จนกระท่ังวา่ธรรมตามทีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสวา่เป็นธรรมกอ่ 

อันตรายก็หาสามารถกอ่อนัตรายแกผู่ซ้อ่งเสพไดจ้รงิไม”่ 

  ค าวา่ สมณุทเทสน ัน้ ไดแ้ก ่สมณุทเทสผูก้ลา่วอยา่งนัน้ 

  ค าวา่ อนัภกิษุท ัง้หลาย ไดแ้ก ่อันภกิษุเหลา่อืน่ 

  พวกภกิษุทีไ่ดเ้ห็นไดย้นิ พงึวา่กลา่วตักเตอืนสมณุทเทสนัน้วา่ “สมณุทเทส 

เธออยา่ไดก้ลา่วอยา่งนี ้อยา่กลา่วตูพ่ระผูม้พีระภาค การกลา่วตูพ่ระผูม้พีระภาค 

ไมด่เีลย เพราะพระผูม้พีระภาคไมไ่ดต้รัสอยา่งนัน้ สมณุทเทส พระผูม้พีระภาคตรัส 

ธรรมทีก่อ่อันตรายวา่เป็นธรรมกอ่อันตรายไวโ้ดยประการตา่ง ๆ และธรรมเหลา่นัน้ 

ก็สามารถกอ่อันตรายแกผู่ซ้อ่งเสพไดจ้รงิ” พงึวา่กลา่วตักเตอืนเธอแมค้รัง้ที ่๒ พงึ 

วา่กลา่วตักเตอืนเธอแมค้รัง้ที ่๓ ถา้เธอสละไดเ้ป็นการด ีถา้ไมส่ละ สมณุทเทสนัน้ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ 
ค าวา่ “จงไปทีอ่ืน่” แปลมาจากค าวา่ “จร ปิเร” ตามนัยฎกีาวา่ จร ปิเรต ิปรโต คจฺฉ, มา อธิ ตฏฺิฐ 

   (สารตฺถ.ฏกีา ๓/๔๒๘/๑๑๑) จงไปทางอืน่ อยา่อยูท่ีน่ี้, อกีนัยหนึง่วา่ ปิเรต ิปร อมามก (ว.ิอ. ๒/๔๒๘/ 

   ๔๒๑) อมฺหาก  อนชฺฌตฺตกิภตู (สารตฺถ.ฏกีา ๓/๔๒๘/๑๑๐) โอวาทสฺส อปฏคฺิคหเณน 

   อตกฺิกมเนน อมามกา ปเร นาม (ข.ุธ.อ. ๑/๕/๕๘) เธอเป็นคนอืน่ผูไ้มนั่บถอืพระรัตนตรัย, มไิดอ้ยู่ 

   ในวงศข์องพวกเรา เพราะไมรั่บโอวาท เพราะลว่งละเมดิโอวาท 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๕๔๐ } 



๕๔๑ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๗.สปัปาณกวรรค ๑๐.กัณฏกสกิขาบท บทภาชนยี ์

อันภกิษุทัง้หลายพงึวา่กลา่วตักเตอืนอยา่งนีว้า่ “สมณุทเทส ตัง้แตว่นันีเ้ธอไมพ่งึ 

อา้งพระผูม้พีระภาควา่เป็นศาสดา และเธอจะไมม่กีารนอนรว่มกัน ๒-๓ คนืกับภกิษุ 

ทัง้หลายเหมอืนสมณุทเทสเหลา่อืน่ได ้เธอจงไปทีอ่ืน่ เธอจงไปใหพ้น้” 

  ค าวา่ ก็...ใด คอื ผูใ้ด ผูเ้ชน่ใด ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสวา่ ก็...ใด 

  ค าวา่ ภกิษุ มอีธบิายวา่ ชือ่วา่ภกิษุ เพราะเป็นผูข้อ ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระ 

ภาคทรงประสงคเ์อาวา่ ภกิษุ ในความหมายนี้ 

  ทีช่ ือ่วา่ รูอ้ยู ่คอื ภกิษุรูเ้อง คนเหลา่อืน่บอกภกิษุนัน้ หรอืสมณุทเทส 

นัน้บอก 

  ค าวา่ ผูถ้กูสงฆน์าสนะแลว้อยา่งน ัน้ คอื ถกูสงฆใ์หฉ้บิหายแลว้อยา่งนัน้ 

  ทีช่ ือ่วา่ สมณุทเทส พระผูม้พีระภาคตรัสหมายถงึสามเณร 

  ค าวา่ ปลอบโยน คอื ภกิษุปลอบโยนวา่ “เราจะใหบ้าตร จวีร อทุเทส 

หรอืปรปิจุฉาแกส่มณุทเทสนัน้” ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  ค าวา่ ใชเ้ธอใหอ้ปุฏัฐาก คอื ภกิษุยนิดจีรุณ ดนิเหนยีว ไมส้ฟัีน หรอื 

น ้าบว้นปากของสมณุทเทสนัน้ ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  ค าวา่ คบหา อธบิายวา่ ทีเ่รยีกวา่คบหา ไดแ้ก ่การคบหา ๒ อยา่ง คอื 

(๑) คบหาทางอามสิ (๒) คบหาทางธรรม 

  ทีช่ ือ่วา่ คบหาทางอามสิ คอื ภกิษุใหอ้ามสิหรอืรับอามสิ ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  ทีช่ ือ่วา่ คบหาทางธรรม คอื ภกิษุยกธรรมขึน้แสดงหรอืใหย้กธรรมขึน้แสดง 

  ภกิษุยกธรรมขึน้แสดงหรอืใหย้กธรรมขึน้แสดง เป็นบท ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

ทกุ ๆ บท 

  ภกิษุยกธรรมขึน้แสดงหรอืใหย้กธรรมขึน้แสดง เป็นอักษร ตอ้งอาบัต ิ

ปาจติตยีท์กุ ๆ อักษร 

  ค าวา่ นอนรว่ม อธบิายวา่ ในทีท่ีม่หีลังคาเดยีวกัน เมือ่สมณุทเทสผูถ้กูสงฆ ์

นาสนะนอน ภกิษุก็นอน ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์เมือ่ภกิษุนอน สมณุทเทสผูถ้กูสงฆ ์

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๕๔๑ } 



๕๔๒ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๗.สปัปาณกวรรค ๑๐.กัณฏกสกิขาบท อนาปัตตวิาร 

นาสนะก็นอน ภกิษุทีน่อนดว้ย ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์หรอืนอนทัง้ ๒ รปู ก็ตอ้งอาบัต ิ

ปาจติตยี ์ทัง้ ๒ ลกุขึน้แลว้ กลับนอนอกี ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

บทภาชนยี ์ 

[๔๓๑] สมณุทเทสทีถ่กูสงฆน์าสนะแลว้ ภกิษุส าคัญวา่ถกูสงฆน์าสนะแลว้ 

ปลอบโยน ใชเ้ธอใหอ้ปัุฏฐาก คบหา หรอืนอนรว่ม ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  สมณุทเทสทีถ่กูสงฆน์าสนะแลว้ ภกิษุไมแ่น่ใจ ปลอบโยน ใชเ้ธอใหอ้ปัุฏฐาก 

คบหา หรอืนอนรว่ม ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  สมณุทเทสทีถ่กูสงฆน์าสนะแลว้ ภกิษุส าคัญวา่ไมไ่ดถ้กูสงฆน์าสนะ ปลอบโยน 

ใชเ้ธอใหอ้ปัุฏฐาก คบหา หรอืนอนรว่ม ไมต่อ้งอาบตั ิ

  สมณุทเทสทีไ่มถ่กูสงฆน์าสนะ ภกิษุส าคัญวา่ถกูสงฆน์าสนะ ตอ้งอาบัต ิ

ทกุกฏ 

  สมณุทเทสทีไ่มถ่กูสงฆน์าสนะ ภกิษุไมแ่น่ใจ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  สมณุทเทสทีไ่มถ่กูสงฆน์าสนะ ภกิษุส าคัญวา่ไมถ่กูสงฆน์าสนะ ไมต่อ้งอาบัต ิ

อนาปตัตวิาร 

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

  [๔๓๒] ๑. ภกิษุรูอ้ยูว่า่ “สมณุทเทสไมถ่กูสงฆน์าสนะ” 

   ๒. ภกิษุรูอ้ยูว่า่ “สมณุทเทสสละทฏิฐนัิน้แลว้” 

   ๓. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๔. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

กณัฏกสกิขาบทที ่๑๐ จบ 

สปัปาณกวรรคที ่๗ จบ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๕๔๒ } 



๕๔๓ 

 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๗.สปัปาณกวรรค รวมสกิขาบททีม่ใีนสปัปาณกวรรค 

รวมสกิขาบททีม่ใีนสปัปาณกวรรค 

สปัปาณกวรรคม ี๑๐ สกิขาบท คอื 

  ๑. สญัจจิจสกิขาบท    วา่ดว้ยความจงใจฆา่สตัวม์ชีวีติ 

  ๒. สปัปาณกสกิขาบท   วา่ดว้ยการบรโิภคน ้าทีม่สีัตวม์ชีวีติ 

  ๓. อกุโกฏนสกิขาบท    วา่ดว้ยการรือ้ฟ้ืนอธกิรณ์ขึน้มาพจิารณา 

       ใหม ่

  ๔. ทฏุฐลุลสกิขาบท    วา่ดว้ยการปกปิดอาบัตชิัว่หยาบ 

  ๕. อนูวสีตวิสัสสกิขาบท   วา่ดว้ยการอปุสมบทใหบ้คุคลมอีายหุยอ่น 

       กวา่ ๒๐ ปี 

  ๖. เถยยสตัถสกิขาบท   วา่ดว้ยการเดนิทางไกลรว่มกับพอ่คา้เกวยีน 

       ผูเ้ป็นโจร 

  ๗. สงัวธิานสกิขาบท    วา่ดว้ยการชกัชวนเดนิทางไกลรว่มกับ 

       มาตคุาม 

  ๘. อรฏิฐสกิขาบท    วา่ดว้ยพระอรฏิฐะกลา่วตูพ่ระผูม้พีระภาค 

  ๙. อกุขติตสมัโภคสกิขาบท   วา่ดว้ยการคบหาภกิษุทีถ่กูสงฆล์งอกุเขปนยี 

       กรรม 

  ๑๐. กัณฏกสกิขาบท     วา่ดว้ยสมณุทเทสชือ่กัณฏกะถกูสงฆน์าสนะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๕๔๓ } 



๕๔๔ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๘.สหธรรมกิวรรค ๑.สหธรรมกิสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

๘. สหธรรมกิวรรค 

หมวดวา่ดว้ยผูร้ว่มประพฤตธิรรม 

๑. สหธรรมกิสกิขาบท 

วา่ดว้ยการกลา่วตกัเตอืนผูร้ว่มประพฤตธิรรมโดยชอบธรรม 

เร ือ่งพระฉนันะ 

[๔๓๓] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ โฆสติาราม เขต 

กรงุโกสมัพ ีครัง้นัน้ ทา่นพระฉันนะประพฤตไิมส่มควร ภกิษุทัง้หลายกลา่วอยา่งนี้ 

วา่ “ทา่นฉันนะ ทา่นอยา่ไดก้ระท าอยา่งนี ้การกระท าอยา่งนีไ้มส่มควร” ทา่นพระ 

ฉันนะนัน้กลา่วอยา่งนี้วา่ “ทา่นทัง้หลาย กระผมจะยงัไมศ่กึษาในสกิขาบทนี ้จน 

กวา่จะไดส้อบถามภกิษุรปูอืน่ผูฉ้ลาด ผูเ้ป็นพระวนัิยธร” 

  บรรดาภกิษุผูม้ักนอ้ย ฯลฯ พากันต าหน ิประฌาม โพนทะนาวา่ “ไฉนทา่น 

พระฉันนะอันภกิษุทัง้หลายวา่กลา่วตักเตอืนโดยชอบธรรม จงึกลา่วอยา่งนีว้า่ 

ทา่นทัง้หลาย กระผมจะยงัไมศ่กึษาในสกิขาบทนี ้จนกวา่จะไดส้อบถามภกิษุรปูอืน่ 

ผูฉ้ลาด ผูเ้ป็นพระวนัิยธรเลา่” ครัน้ภกิษุทัง้หลายต าหนทิา่นพระฉันนะโดยประการ 

ตา่ง ๆ แลว้จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

ทรงประชุมสงฆบ์ญัญตัสิกิขาบท 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุทรง 

สอบถามทา่นพระฉันนะวา่ “ฉันนะ ทราบวา่ เธออันภกิษุทัง้หลายวา่กลา่วตักเตอืน 

โดยชอบธรรมก็กลา่วอยา่งนีว้า่ ‘ทา่นทัง้หลาย กระผมจะยังไมศ่กึษาในสกิขาบทนี ้

จนกวา่จะไดส้อบถามภกิษุรปูอืน่ ผูฉ้ลาด ผูเ้ป็นพระวนัิยธร’ จรงิหรอื” ทา่น 

พระฉันนะทลูรับวา่ “จรงิ พระพทุธเจา้ขา้” พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ทรงต าหนวิา่ 

“ฯลฯ โมฆบรุษุ ไฉนเธออันภกิษุทัง้หลายวา่กลา่วตักเตอืนโดยชอบธรรมก็กลา่ว 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๕๔๔ } 



๕๔๕ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๘.สหธรรมกิวรรค ๑.สหธรรมกิสกิขาบท สกิขาบทวภัิงค ์

อยา่งนีว้า่ ‘ทา่นทัง้หลาย กระผมจะยังไมศ่กึษาในสกิขาบทนี ้จนกวา่จะไดส้อบถาม 

ภกิษุรปูอืน่ผูฉ้ลาด ผูเ้ป็นพระวนัิยธร’ เลา่ โมฆบรุุษ การกระท าอยา่งนี ้มไิดท้ าคน 

ทีย่ังไมเ่ลือ่มใสใหเ้ลือ่มใส หรอืท าคนทีเ่ลือ่มใสอยูแ่ลว้ใหเ้ลือ่มใสยิง่ขึน้ไดเ้ลย ฯลฯ” 

แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

พระบญัญตั ิ

[๔๓๔] ก็ ภกิษุใดอนัภกิษุท ัง้หลายวา่กลา่วตกัเตอืนโดยชอบธรรม กลา่ว 

อยา่งนีว้า่ “กระผมจะยงัไมศ่กึษาในสกิขาบทนี ้จนกวา่จะไดส้อบถามภกิษุรปูอืน่ 

ผูฉ้ลาด ผูเ้ป็นวนิยัธร” ตอ้งอาบตัปิาจติตยี ์ภกิษุท ัง้หลาย ภกิษุผูศ้กึษาพงึรู ้

พงึสอบถาม พงึพจิารณา นีเ้ป็นการท าทีส่มควรในเร ือ่งน ัน้ 

เร ือ่งพระฉนันะ จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

[๔๓๕] ค าวา่ ก็...ใด คอื ผูใ้ด ผูเ้ชน่ใด ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

ก็...ใด 

  ค าวา่ ภกิษุ มอีธบิายวา่ ชือ่วา่ภกิษุ เพราะเป็นผูข้อ ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้ ี

พระภาคทรงประสงคเ์อาวา่ ภกิษุ ในความหมายนี้ 

  ค าวา่ อนัภกิษุท ัง้หลาย ไดแ้ก ่อันภกิษุเหลา่อืน่ 

  ทีช่ ือ่วา่ โดยชอบธรรม คอื สกิขาบทใดทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงบัญญัตไิว ้

นีช้ ือ่วา่โดยชอบธรรม 

  ภกิษุนัน้อันภกิษุทัง้หลายวา่กลา่วตักเตอืนดว้ยพระบัญญัตโิดยชอบธรรมนัน้ 

กลา่วอยา่งนีว้า่ “ทา่นทัง้หลาย กระผมจะยังไมศ่กึษาในสกิขาบทนี ้จนกวา่จะได ้

สอบถามภกิษุรปูอืน่ผูฉ้ลาด ผูเ้ป็นพระวนัิยธร ผูเ้ป็นบัณฑติ ผูม้ปัีญญา ผูเ้ป็น 

พหสูตู ผูเ้ป็นพระธรรมกถกึ” ดังนี ้ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๕๔๕ } 



๕๔๖ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๘.สหธรรมกิวรรค ๑.สหธรรมกิสกิขาบท บทภาชนยี ์

บทภาชนยี ์

ตกิปาจติตยี ์

[๔๓๖] อปุสมับัน ภกิษุส าคัญวา่เป็นอปุสมับัน กลา่วอยา่งนัน้ ตอ้งอาบัต ิ

ปาจติตยี ์

  อปุสมับัน ภกิษุไมแ่น่ใจ กลา่วอยา่งนัน้ ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  อปุสมับัน ภกิษุส าคัญวา่เป็นอนุปสมับัน กลา่วอยา่งนัน้ ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

ทกุกฏ 

ภกิษุนัน้อันอปุสมับันวา่กลา่วตักเตอืนดว้ยเรือ่งทีไ่มใ่ชพ่ระบัญญัต ิกลา่ววา่ 

“เรือ่งนีไ้มเ่ป็นไปเพือ่ความขดัเกลา ไมเ่ป็นไปเพือ่ความก าจัด ไมเ่ป็นไปเพือ่ความ 

เป็นผูน่้าเลือ่มใส ไมเ่ป็นไปเพือ่ความไมก่อ่ ไมเ่ป็นไปเพือ่ปรารภความเพยีร” กลา่ว 

วา่ “ทา่นทัง้หลาย กระผมจะยังไมศ่กึษาในสกิขาบทนี ้จนกวา่จะไดส้อบถามภกิษุรปู 

อืน่ผูฉ้ลาด ผูเ้ป็นพระวนัิยธร ผูเ้ป็นบัณฑติ ผูม้ปัีญญา ผูเ้ป็นพหสูตู ผูเ้ป็นพระ 

ธรรมกถกึ” ดังนี ้ตอ้งอาบตัทิกุกฏ 

  ภกิษุนัน้อันอนุปสมับันวา่กลา่วตักเตอืนดว้ยพระบญัญัต ิหรอืไมใ่ชพ่ระบัญญัต ิ

กลา่ววา่ “เรือ่งนีไ้มเ่ป็นไปเพือ่ความขดัเกลา ไมเ่ป็นไปเพือ่ความก าจัด ไมเ่ป็นไป 

เพือ่ความเป็นผูน่้าเลือ่มใส ไมเ่ป็นไปเพือ่ความไมก่อ่ ไมเ่ป็นไปเพือ่ปรารภความ 

เพยีร” กลา่ววา่ “ทา่นทัง้หลาย กระผมจะยังไมศ่กึษาในสกิขาบทนี ้จนกวา่จะได ้

สอบถามภกิษุรปูอืน่ผูฉ้ลาด ผูเ้ป็นพระวนัิยธร ผูเ้ป็นบัณฑติ ผูม้ปัีญญา ผูเ้ป็น 

พหสูตู ผูเ้ป็นพระธรรมกถกึ” ดังนี ้ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  อนุปสมับัน ภกิษุส าคัญวา่เป็นอปุสมับัน ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  อนุปสมับัน ภกิษุไมแ่น่ใจ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  อนุปสมับัน ภกิษุส าคัญวา่เป็นอนุปสมับัน ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๕๔๖ } 



๕๔๗ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๘.สหธรรมกิวรรค ๑.สหธรรมกิสกิขาบท อนาปัตตวิาร 

ค าวา่ ผูศ้กึษา คอื ผูใ้ครส่ าเหนยีก 

  ค าวา่ พงึรู ้คอื พงึทราบ 

  ค าวา่ พงึสอบถาม คอื พงึสอบถามวา่ “ทา่นผูเ้จรญิ สกิขาบทนีเ้ป็นอยา่งไร 

หรอืสกิขาบทนีม้เีนือ้ความวา่อยา่งไร” 

  ค าวา่ พงึพจิารณา คอื พงึคดิ พงึไตรต่รอง 

  ค าวา่ นีเ้ป็นการท าทีส่มควรในเร ือ่งน ัน้ คอื นีเ้ป็นความถกูตอ้งในเรือ่งนัน้ 

อนาปตัตวิาร 

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

  [๔๓๗] ๑. ภกิษุกลา่ววา่ “เราจักรู ้จักศกึษา” 

    ๒. ภกิษุวกิลจรติ 

    ๓. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

สหธรรมกิสกิขาบทที ่๑ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๕๔๗ } 



๕๔๘ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์   

๘.สหธรรมกิวรรค ๒วเิลขนสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

๘. สหธรรมกิวรรค 

๒. วเิลขนสกิขาบท 

วา่ดว้ยความยุง่ยากแหง่สกิขาบท 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์

[๔๓๘] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาคตรัสวนัิยกถา ทรง 

พรรณนาคณุแหง่พระวนัิย ตรัสสรรเสรญิการเรยีนพระวนัิย ทรงพรรณนาคณุพระ 

อบุาลโีดยประการตา่ง ๆ 

  ภกิษุทัง้หลายกลา่ววา่ “พระผูม้พีระภาคตรัสวนัิยกถา ทรงพรรณนาคณุแหง่ 

พระวนัิย ตรัสสรรเสรญิการเรยีนพระวนัิย ทรงพรรณนาคณุทา่นพระอบุาล ี

โดยประการตา่ง ๆ อยา่กระนัน้เลย ทา่นทัง้หลาย พวกเราจะเรยีนพระวนัิยในส านัก 

ทา่นพระอบุาล”ี 

  ภกิษุเหลา่นัน้จ านวนมาก เป็นเถระก็ม ีเป็นนวกะก็ม ีเป็นมัชฌมิะก็ม ีตา่งพา 

กันเลา่เรยีนพระวนัิยในส านักทา่นพระอบุาล ี

  ครัง้นัน้แล พวกภกิษุฉัพพัคคยีไ์ดป้รกึษากันวา่ “ทา่นทัง้หลาย บัดนี ้ภกิษุ 

จ านวนมากเป็นเถระก็ม ีเป็นนวกะก็ม ีเป็นมัชฌมิะก็ม ีตา่งพากันเลา่เรยีนพระวนัิย 

ในส านักทา่นพระอบุาล ีถา้ภกิษุเหลา่นีร้อบรูพ้ระบัญญัตใินพระวนัิย ก็จักชกัจงูชีน้ า 

พวกเราไดต้ามทีป่รารถนาในคราวทีป่รารถนาจนพอแกค่วามปรารถนา อยา่ 

กระนัน้เลย ทา่นทัง้หลาย พวกเราจะดหูมิน่พระวนัิย” ครัน้แลว้พวกภกิษุฉัพพัคคยี ์

จงึเขา้ไปหาภกิษุทัง้หลายแลว้กลา่วอยา่งนีว้า่ “สกิขาบทเล็ก ๆ นอ้ย ๆ ทีย่กขึน้ 

แสดงเหลา่นีจ้ะมปีระโยชนอ์ะไร ยอ่มเป็นไปเพือ่ความร าคาญ เพือ่ความล าบาก เพือ่ 

ความยุง่ยาก” 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๕๔๘ } 



๕๔๙ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๘.สหธรรมกิวรรค ๒.วเิลขนสกิขาบท สกิขาบทวภัิงค ์

บรรดาภกิษุผูม้ักนอ้ย ฯลฯ พากันต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนพวก 

ภกิษุฉัพพัคคยีจ์งึดหูมิน่พระวนัิยเลา่” ครัน้ภกิษุทัง้หลายต าหนพิวกภกิษุฉัพพัคคยี ์

โดยประการตา่ง ๆ แลว้จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

ทรงประชุมสงฆบ์ญัญตัสิกิขาบท 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุทรง 

สอบถามพวกภกิษุฉัพพัคคยีว์า่ “ภกิษุทัง้หลาย ทราบวา่ พวกเธอดหูมิน่วนัิย จรงิ 

หรอื” พวกภกิษุฉัพพัคคยีท์ลูรับวา่ “จรงิ พระพทุธเจา้ขา้” พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ 

ทรงต าหนวิา่ “ฯลฯ โมฆบรุษุทัง้หลาย ไฉนพวกเธอจงึดหูมิน่วนัิยเลา่ โมฆบรุุษ 

ทัง้หลาย การกระท าอยา่งนี ้มไิดท้ าคนทีย่ังไมเ่ลือ่มใสใหเ้ลือ่มใส หรอืท าคนที ่

เลือ่มใสอยูแ่ลว้ใหเ้ลือ่มใสยิง่ขึน้ไดเ้ลย ฯลฯ” แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบท 

นีข้ ึน้แสดงดังนี ้

พระบญัญตั ิ

[๔๓๙] ก็ ภกิษุใด เมือ่มผีูย้กปาตโิมกขข์ ึน้แสดงอยู ่กลา่วอยา่งนีว้า่ 

“สกิขาบทเล็ก ๆ นอ้ย ๆ ทีย่กข ึน้แสดงเหลา่นี ้จะมปีระโยชนอ์ะไร ยอ่มเป็น 

ไปเพือ่ความร าคาญ เพือ่ความล าบาก เพือ่ความยุง่ยาก” ตอ้งอาบตัปิาจติตยี ์

เพราะดหูม ิน่สกิขาบท 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

[๔๔๐] ค าวา่ ก็...ใด คอื ผูใ้ด ผูเ้ชน่ใด ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

ก็...ใด 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๕๔๙ } 



๕๕๐ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๘.สหธรรมกิวรรค ๒.วเิลขนสกิขาบท บทภาชนยี ์

ค าวา่ ภกิษุ มอีธบิายวา่ ชือ่วา่ภกิษุ เพราะเป็นผูข้อ ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้ ี

พระภาคทรงประสงคเ์อาวา่ ภกิษุ ในความหมายนี้ 

  ค าวา่ เม ือ่มผีูย้กปาตโิมกขข์ ึน้แสดงอยู ่ความวา่ เมือ่มผีูใ้ดผูห้นึง่ยกขึน้ 

แสดงเอง ใชผู้อ้ ืน่ใหย้กขึน้แสดงอยู ่หรอืก าลังทอ่งปาตโิมกข ์

  ค าวา่ กลา่วอยา่งนี ้ความวา่ “สกิขาบทเล็ก ๆ นอ้ย ๆ ทีย่กขึน้แสดงเหลา่นี ้

จะมปีระโยชนอ์ะไร ยอ่มเป็นไปเพือ่ความร าคาญ เพือ่ความล าบาก เพือ่ความยุง่ยาก” 

คอื ดหูมิน่พระวนัิยใหอ้ปุสมับันฟังวา่ “พวกภกิษุทีเ่ลา่เรยีนพระวนัิยนีจ้ะมคีวาม 

ร าคาญ มคีวามล าบาก มคีวามยุง่ยาก พวกภกิษุทีไ่มเ่ลา่เรยีนพระวนัิยนีจ้ะไมม่ ี

ความร าคาญ ไมม่คีวามล าบาก ไมม่คีวามยุง่ยาก สกิขาบทนีพ้วกทา่นไมย่กขึน้ 

แสดงจะดกีวา่ ไมศ่กึษาจะดกีวา่ ไมเ่ลา่เรยีนจะดกีวา่ ไมท่รงจ าจะดกีวา่ พระวนัิย 

จงอันตรธานไป หรอืภกิษุพวกนีจ้งเป็นผูไ้มร่อบรูพ้ระบัญญัต”ิ ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

บทภาชนยี ์

ตกิปาจติตยี ์

[๔๔๑] อปุสมับัน ภกิษุส าคัญวา่เป็นอปุสมับัน ดหูมิน่พระวนัิย ตอ้งอาบัต ิ

ปาจติตยี ์

  อปุสมับัน ภกิษุไมแ่น่ใจ ดหูมิน่พระวนัิย ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  อปุสมับัน ภกิษุส าคัญวา่เป็นอนุปสมับัน ดหูมิน่พระวนัิย ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

ทกุกฎ 

ภกิษุดหูมิน่ธรรมอยา่งอืน่ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ภกิษุดหูมิน่พระวนัิยหรอืธรรมอยา่งอืน่ใหอ้นุปสมับันฟัง ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  อนุปสมับัน ภกิษุส าคัญวา่เป็นอปุสมับัน ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๕๕๐ } 



๕๕๑ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๘.สหธรรมกิวรรค ๒.วเิลขนสกิขาบท อนาปัตตวิาร 

อนุปสมับัน ภกิษุไมแ่น่ใจ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  อนุปสมับัน ภกิษุส าคัญวา่เป็นอนุปสมับัน ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

อนาปตัตวิาร 

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

  [๔๔๒] ๑. ภกิษุไมป่ระสงคจ์ะดหูมิน่กลา่วตามเหตวุา่ “นมินตท์า่นเรยีน 

       พระสตูร พระคาถา หรอืพระอภธิรรมไปกอ่น ภายหลังจงึเรยีน 

       พระวนัิย” 

    ๒. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๓. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

วเิลขนสกิขาบทที ่๒ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๕๕๑ } 



๕๕๒ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๘.สหธรรมกิวรรค ๓.โมหนสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

๘. สหธรรมกิวรรค 

๓. โมหนสกิขาบท 

วา่ดว้ยการท าใหผู้อ้ ืน่หลง 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์

[๔๔๓] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ พวกภกิษุฉัพพัคคยีป์ระพฤตไิม่ 

สมควรแลว้ ตัง้ใจอยูว่า่ “ขอภกิษุทัง้หลายจงทราบวา่ พวกเราตอ้งอาบัตเิพราะ 

ความไมรู่ ้” เมือ่ภกิษุยกปาตโิมกขข์ึน้แสดงอยูก็่กลา่วอยา่งนี้วา่ “พวกกระผมเพิง่ 

ทราบเดีย๋วนีเ้องวา่ ทราบวา่ ธรรมแมน้ีม้าในพระสตูร๑ อยูใ่นพระสตูร มกีารยกขึน้ 

แสดงทกุกึง่เดอืน” 

  บรรดาภกิษุผูม้ักนอ้ย ฯลฯ พากันต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉน 

พวกภกิษุฉัพพัคคยี ์เมือ่ภกิษุยกปาตโิมกขข์ึน้แสดงอยู ่จงึกลา่วอยา่งนีว้า่ ‘พวก 

กระผมเพิง่ทราบเดีย๋วนีเ้องวา่ ทราบวา่ ธรรมแมน้ีม้าในพระสตูร อยูใ่นพระสตูร 

มกีารยกขึน้แสดงทกุกึง่เดอืน” ครัน้ภกิษุทัง้หลายต าหนพิวกภกิษุฉัพพัคคยีโ์ดย 

ประการตา่ง ๆ แลว้จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

ทรงประชุมสงฆบ์ญัญตัสิกิขาบท 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุทรง 

สอบถามพวกภกิษุฉัพพัคคยีว์า่ “ภกิษุทัง้หลาย ทราบวา่ พวกเธอ เมือ่ภกิษุยก 

ปาตโิมกขข์ึน้แสดงอยู ่ก็กลา่วอยา่งนีว้า่ พวกกระผมเพิง่ทราบเดีย๋วนีเ้องวา่ ทราบวา่ 

ธรรมแมน้ีม้าในพระสตูร อยูใ่นพระสตูร มกีารยกขึน้แสดงทกุกึง่เดอืน จรงิหรอื” 

พวกภกิษุฉัพพัคคยีท์ลูรับวา่ “จรงิ พระพทุธเจา้ขา้” พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ทรง 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ค าวา่ “ธรรม” หมายถงึสกิขาบท ค าว่า “พระสตูร” หมายถงึพระปาตโิมกข ์

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๕๕๒ } 



๕๕๓ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๘.สหธรรมกิวรรค ๓.โมหนสกิขาบท สกิขาบทวภัิงค ์

ต าหนวิา่ “ฯลฯ โมฆบรุษุทัง้หลาย ไฉนพวกเธอ เมือ่ภกิษุยกปาตโิมกขข์ึน้แสดงอยู ่

จงึกลา่วอยา่งนีว้า่ ‘พวกกระผมเพิง่ทราบเดีย๋วนีเ้องวา่ ‘ทราบวา่ ธรรมแมน้ีม้าใน 

พระสตูร อยูใ่นพระสตูร มกีารยกขึน้แสดงทกุกึง่เดอืน’ เลา่ โมฆบรุษุทัง้หลาย การ 

กระท าอยา่งนีม้ไิดท้ าคนทีย่ังไมเ่ลือ่มใสใหเ้ลือ่มใส หรอืท าคนทีเ่ลือ่มใสอยูแ่ลว้ให ้

เลือ่มใสยิง่ขึน้ไดเ้ลย ฯลฯ” แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

พระบญัญตั ิ

[๔๔๔] ก็ ภกิษุใด เมือ่ภกิษุยกปาตโิมกขข์ ึน้แสดงอยูท่กุก ึง่เดอืน กลา่ว 

อยา่งนีว้า่ “กระผมเพิง่ทราบเดีย๋วนีเ้องวา่ ‘ทราบวา่ ธรรมแมน้ีม้าในพระสตูร 

อยูใ่นพระสตูร มกีารยกขึน้แสดงทกุก ึง่เดอืน” ถา้ภกิษุเหลา่อืน่จ าภกิษุน ัน้ไดว้า่ 

“เม ือ่ภกิษุยกปาตโิมกขข์ ึน้แสดงอยู ่ภกิษุนีเ้คยน ัง่อยู ่๒-๓ คร ัง้มาแลว้ 

ไมจ่ าตอ้งกลา่วถงึมากคร ัง้ย ิง่กวา่” ภกิษุน ัน้ยอ่มไมพ่น้เพราะความไมรู่ ้แต ่

ภกิษุน ัน้จะตอ้งอาบตัใิดเพราะประพฤตไิมเ่หมาะสมน ัน้ พงึปรบัอาบตันิ ัน้ตาม 

ธรรม และพงึยกโมหาโรปนกรรมขึน้มาปรบัเพิม่ใหย้ ิง่ข ึน้ไปอกีวา่ “ทา่น ไมใ่ช ่

ลาภของทา่น ทา่นไดไ้มด่ ีทีเ่ม ือ่ภกิษุยกปาตโิมกขข์ ึน้แสดงอยู ่ทา่นไม ่

ใสใ่จฟงัใหส้ าเร็จประโยชนด์ว้ยด”ี ตอ้งอาบตัปิาจติตยี ์เพราะแสรง้ท าผูอ้ ืน่ให ้

หลงน ัน้ 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

[๔๔๕] ค าวา่ ก็...ใด คอื ผูใ้ด ผูเ้ชน่ใด ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

ก็...ใด 

  ค าวา่ ภกิษุ มอีธบิายวา่ ชือ่วา่ภกิษุ เพราะเป็นผูข้อ ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระ 

ภาคทรงประสงคเ์อาวา่ ภกิษุ ในความหมายนี้ 

  ค าวา่ ทกุกึง่เดอืน คอื ทกุวนัอโุบสถ 

  ค าวา่ เม ือ่ภกิษุยกปาตโิมกขข์ ึน้แสดงอยู ่คอื เมือ่ภกิษุก าลังแสดงปาตโิมกข ์

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๕๕๓ } 



๕๕๔ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๘.สหธรรมกิวรรค ๓.โมหนสกิขาบท บทภาชนยี ์

ค าวา่ กลา่วอยา่งนี ้ความวา่ ภกิษุประพฤตไิมส่มควรแลว้ ตัง้ใจอยูว่า่ “ขอ 

ภกิษุทัง้หลายจงทราบวา่ ‘พวกเราตอ้งอาบัตเิพราะความไมรู่ ้เมือ่ภกิษุยกปาตโิมกข ์

ขึน้แสดงอยู ่ก็กลา่วอยา่งนีว้า่ “กระผมเพิง่ทราบเดีย๋วนีเ้องวา่ ‘ทราบวา่ ธรรมแม ้

นีม้าในพระสตูร อยูใ่นพระสตูร มกีารยกขึน้แสดงทกุกึง่เดอืน” ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ถา้ภกิษุเหลา่อืน่จ าภกิษุผูป้ระสงคจ์ะท าใหห้ลงนัน้ไดว้า่ “เมือ่ภกิษุยกปาตโิมกข ์

ขึน้แสดงอยูภ่กิษุนีเ้คยน่ังอยู ่๒-๓ ครัง้มาแลว้ ไมจ่ าตอ้งกลา่วถงึมากครัง้ยิง่กวา่” 

ภกิษุนัน้ยอ่มไมพ่น้เพราะความไมรู่ ้ภกิษุนัน้จะตอ้งอาบัตใิดเพราะประพฤตไิมเ่หมาะ 

สมนัน้ พงึปรับอาบัตนัิน้ตามธรรม และพงึยกโมหาโรปนกรรมขึน้มาปรับเพิม่ใหย้ิง่ 

ขึน้ไปอกี 

  ภกิษุทัง้หลายพงึยกโมหาโรปนกรรมขึน้ปรับอยา่งนี ้คอื ภกิษุผูฉ้ลาดสามารถ 

พงึประกาศใหส้งฆท์ราบดว้ยญัตตทิตุยิกรรมวาจาวา่ 

กรรมวาจาลงโมหาโรปนกรรม 

[๔๔๖] ทา่นผูเ้จรญิ ขอสงฆจ์งฟังขา้พเจา้ ภกิษุชือ่นีเ้มือ่ภกิษุยกปาตโิมกข ์

ขึน้แสดงอยู ่ไมใ่สใ่จฟังใหส้ าเร็จประโยชนด์ว้ยด ีถา้สงฆพ์รอ้มกันแลว้ ก็พงึยก 

โมหาโรปนกรรมขึน้ปรับภกิษุชือ่นี ้นีเ่ป็นญัตต ิ

  ทา่นผูเ้จรญิ ขอสงฆจ์งฟังขา้พเจา้ ภกิษุชือ่นีเ้มือ่ภกิษุยกปาตโิมกขข์ ึน้แสดง 

อยูไ่มใ่สใ่จฟังใหส้ าเร็จประโยชนด์ว้ยด ีสงฆย์กโมหาโรปนกรรมขึน้ปรับภกิษุชือ่นี ้

ทา่นรปูใดเห็นดว้ยกับการยกโมหาโรปนกรรมขึน้ปรับภกิษุชือ่นี ้ทา่นรปูนัน้พงึนิง่ 

ทา่นรปูใดไมเ่ห็นดว้ย ทา่นรปูนัน้พงึทักทว้ง 

  โมหาโรปนกรรมอันสงฆย์กขึน้ปรับภกิษุชือ่นีแ้ลว้ สงฆเ์ห็นดว้ย เพราะฉะนัน้ 

จงึนิง่ ขา้พเจา้ขอถอืเอาความนิง่นัน้เป็นมตอิยา่งนี้ 

บทภาชนยี ์

เมือ่สงฆย์ังไมย่กโมหาโรปนกรรมขึน้ปรับ ภกิษุท าผูอ้ ืน่ใหห้ลง ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  เมือ่สงฆย์กโมหาโรปนกรรมขึน้ปรับแลว้ ภกิษุท าผูอ้ ืน่ใหห้ลง ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๕๕๔ } 



๕๕๕ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๘.สหธรรมกิวรรค ๓.โมหนสกิขาบท อนาปัตตวิาร 

ตกิปาจติตยี ์

[๔๔๗] กรรมทีท่ าถกูตอ้ง๑ ภกิษุส าคัญวา่เป็นกรรมทีท่ าถกูตอ้ง ท าผูอ้ ืน่ให ้

หลง ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  กรรมทีท่ าถกูตอ้ง ภกิษุไมแ่น่ใจ ท าผูอ้ ืน่ใหห้ลง ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  กรรมทีท่ าถกูตอ้ง ภกิษุส าคัญวา่เป็นกรรมทีท่ าไมถ่กูตอ้ง ท าผูอ้ ืน่ใหห้ลง 

ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

ตกิทกุกฏ 

กรรมทีท่ าไมถ่กูตอ้ง ภกิษุส าคัญวา่เป็นกรรมทีท่ าถกูตอ้ง ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  กรรมทีท่ าไมถ่กูตอ้ง ภกิษุไมแ่น่ใจ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  กรรมทีท่ าไมถ่กูตอ้ง ภกิษุส าคัญวา่เป็นกรรมทีท่ าไมถ่กูตอ้ง ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

อนาปตัตวิาร 

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

  [๔๔๘] ๑. ภกิษุยังไมไ่ดฟั้งพระปาตโิมกขโ์ดยพสิดาร 

    ๒. ภกิษุฟังพระปาตโิมกขโ์ดยพสิดาร แตไ่มถ่งึ ๒-๓ ครัง้ 

    ๓. ภกิษุไมป่ระสงคจ์ะท าผูอ้ ืน่ใหห้ลง 

    ๔. ภกิษุวกิลจรติ 

    ๕. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

โมหนสกิขาบทที ่๓ จบ 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 หมายถงึโมหาโรปนกรรม (ว.ิอ. ๒/๔๔๗/๔๒๙) 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๕๕๕ } 



๕๕๖ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๘.สหธรรมกิวรรค ๔.ปหารสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

๘. สหธรรมกิวรรค 

๔. ปหารสกิขาบท 

วา่ดว้ยการท ารา้ยเพือ่นภกิษุ 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์

[๔๔๙] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ พวกภกิษุฉัพพัคคยีโ์กรธ ไมพ่อใจ 

ท ารา้ยพวกภกิษุสตัตรสวคัคยี ์พวกภกิษุสตัตรสวคัคยีร์อ้งไห ้ภกิษุทัง้หลายถาม 

อยา่งนีว้า่ “ทา่นทัง้หลาย พวกทา่นรอ้งไหท้ าไม” 

  พวกภกิษุสตัตรสวคัคยีต์อบวา่ “ทา่นทัง้หลาย พวกภกิษุฉัพพัคคยีโ์กรธ ไม ่

พอใจ ท ารา้ยพวกกระผม ขอรับ” 

  บรรดาภกิษุผูม้ักนอ้ย ฯลฯ พากันต าหน ิประฌาม โพนทะนาวา่ “ไฉนพวก 

ภกิษุฉัพพัคคยีจ์งึโกรธ ไมพ่อใจ ท ารา้ยภกิษุทัง้หลายเลา่” ครัน้ภกิษุทัง้หลาย 

ต าหนพิวกภกิษุฉัพพัคคยีโ์ดยประการตา่ง ๆ แลว้จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้ ี

พระภาคใหท้รงทราบ 

ทรงประชุมสงฆบ์ญัญตัสิกิขาบท 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุทรง 

สอบถามพวกภกิษุฉัพพัคคยีว์า่ “ภกิษุทัง้หลาย ทราบวา่ พวกเธอโกรธ ไมพ่อใจ 

ท ารา้ยภกิษุทัง้หลายจรงิหรอื” พวกภกิษุฉัพพัคคยีท์ลูรับวา่ “จรงิ พระพทุธเจา้ขา้” 

พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ทรงต าหนวิา่ “ฯลฯ โมฆบรุษุทัง้หลาย ไฉนพวกเธอจงึโกรธ 

ไมพ่อใจ ท ารา้ยภกิษุทัง้หลายเลา่ โมฆบรุษุทัง้หลาย การกระท าอยา่งนี ้มไิดท้ าคน 

ทีย่ังไมเ่ลือ่มใสใหเ้ลือ่มใส หรอืท าคนทีเ่ลือ่มใสอยูแ่ลว้ใหเ้ลือ่มใสยิง่ขึน้ไดเ้ลย ฯลฯ” 

แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๕๕๖ } 



๕๕๗ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๘.สหธรรมกิวรรค ๔.ปหารสกิขาบท บทภาชนยี ์

พระบญัญตั ิ

[๔๕๐] ก็ ภกิษุใดโกรธ ไมพ่อใจ ท ารา้ยภกิษุ ตอ้งอาบตัปิาจติตยี ์

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

[๔๕๑] ค าวา่ ก็...ใด คอื ผูใ้ด ผูเ้ชน่ใด ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

ก็...ใด 

  ค าวา่ ภกิษุ มอีธบิายวา่ ชือ่วา่ภกิษุ เพราะเป็นผูข้อ ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระ 

ภาคทรงประสงคเ์อาวา่ ภกิษุ ในความหมายนี้ 

  ค าวา่ ภกิษุ คอื ภกิษุอืน่ 

  ค าวา่ โกรธ ไมพ่อใจ คอื ไมช่อบใจ แคน้ใจ เจ็บใจ 

  ค าวา่ ท ารา้ย ความวา่ ภกิษุท ารา้ยดว้ยกาย ดว้ยของเนือ่งดว้ยกาย หรอื 

ดว้ยของทีโ่ยนไป โดยทีส่ดุแมด้ว้ยกลบีอบุล ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

บทภาชนยี ์

ตกิปาจติตยี ์

[๔๕๒] อปุสมับัน ภกิษุส าคัญวา่เป็นอปุสมับัน โกรธ ไมพ่อใจ ท ารา้ย 

ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  อปุสมับัน ภกิษุไมแ่น่ใจ โกรธ ไมพ่อใจ ท ารา้ย ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  อปุสมับัน ภกิษุส าคัญวา่เป็นอนุปสมับัน โกรธ ไมพ่อใจ ท ารา้ย ตอ้งอาบัต ิ

ปาจติตยี ์

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๕๕๗ } 



๕๕๘ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๘.สหธรรมกิวรรค ๔.ปหารสกิขาบท อนาปัตตวิาร 

ทกุกฏ 

ภกิษุ โกรธ ไมพ่อใจ ท ารา้ยอนุปสมับัน ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  อนุปสมับัน ภกิษุส าคัญวา่เป็นอปุสมับัน ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  อนุปสมับัน ภกิษุไมแ่น่ใจ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  อนุปสมับัน ภกิษุส าคัญวา่เป็นอนุปสมับัน ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

อนาปตัตวิาร  

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

  [๔๕๓] ๑. ภกิษุถกูใคร ๆ เบยีดเบยีน ประสงคจ์ะพน้ จงึท ารา้ย 

    ๒. ภกิษุวกิลจรติ 

    ๓. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

ปหารสกิขาบทที ่๔ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๕๕๘ } 



๕๕๙ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๘.สหธรรมกิวรรค ๕.ตลสตัตกิสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

๘. สหธรรมกิวรรค 

๕. ตลสตัตกิสกิขาบท 

วา่ดว้ยการเง ือ้หอกคอืฝ่ามอืข ึน้ท าทวีา่จะท ารา้ย 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์

[๔๕๔] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ พวกภกิษุฉัพพัคคยีโ์กรธ ไม ่

พอใจเงือ้หอกคอืฝ่ามอื(จะท ารา้ย)๑พวกภกิษุสตัตรสวคัคยี ์พวกภกิษุสตัตรสวคัคยี ์

เหลา่นัน้กลัวการท ารา้ยจงึรอ้งไห ้ภกิษุทัง้หลายถามอยา่งนี้วา่ “ทา่นทัง้หลาย 

พวกทา่นรอ้งไหท้ าไม” 

  พวกภกิษุสตัตรสวคัคยีต์อบวา่ “ทา่นทัง้หลาย พวกภกิษุฉัพพัคคยีโ์กรธ 

ไมพ่อใจ เงือ้หอกคอืฝ่ามอืใหพ้วกกระผม ขอรับ” 

  บรรดาภกิษุผูม้ักนอ้ย ฯลฯ พากันต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนพวก 

ภกิษุฉัพพัคคยีจ์งึโกรธ ไมพ่อใจ เงือ้หอกคอืฝ่ามอืใหภ้กิษุทัง้หลายเลา่” ครัน้ภกิษุ 

ทัง้หลายต าหนพิวกภกิษุฉัพพัคคยีโ์ดยประการตา่ง ๆ แลว้จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลู 

พระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

ทรงประชุมสงฆบ์ญัญตัสิกิขาบท 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุทรง 

สอบถามพวกภกิษุฉัพพัคคยีว์า่ “ภกิษุทัง้หลาย ทราบวา่ พวกเธอโกรธ ไมพ่อใจ 

เงือ้หอกคอืฝ่ามอืใหภ้กิษุทัง้หลาย จรงิหรอื” พวกภกิษุฉัพพัคคยีท์ลูรับวา่ “จรงิ 

พระพทุธเจา้ขา้” พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ทรงต าหนวิา่ “ฯลฯ โมฆบรุษุทัง้หลาย 

ไฉนพวกเธอจงึโกรธ ไมพ่อใจ เงือ้หอกคอืฝ่ามอืใหภ้กิษุเลา่ โมฆบรุษุทัง้หลาย การ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ปหารทานาการ  ทสฺเสตฺวา คอืแสดงอาการจะท ารา้ย (ว.ิอ. ๒/๔๕๔/๔๓๐) 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๕๕๙ } 



๕๖๐ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๘.สหธรรมกิวรรค ๕.ตลสตัตกิสกิขาบท บทภาชนยี ์

กระท าอยา่งนี ้มไิดท้ าคนทีย่ังไมเ่ลือ่มใสใหเ้ลือ่มใส หรอืท าคนทีเ่ลือ่มใสอยูแ่ลว้ให ้

เลือ่มใสยิง่ขึน้ไดเ้ลย ฯลฯ” แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

พระบญัญตั ิ

[๔๕๕] ก็ ภกิษุใดโกรธ ไมพ่อใจ เง ือ้หอกคอืฝ่ามอืใหภ้กิษุ ตอ้งอาบตั ิ

ปาจติตยี ์

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

[๔๕๖] ค าวา่ ก็...ใด คอื ผูใ้ด ผูเ้ชน่ใด ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

ก็...ใด 

  ค าวา่ ภกิษุ มอีธบิายวา่ ชือ่วา่ภกิษุ เพราะเป็นผูข้อ ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระ 

ภาคทรงประสงคเ์อาวา่ ภกิษุ ในความหมายนี้ 

  ค าวา่ ภกิษุ คอื ภกิษุอืน่ 

  ค าวา่ โกรธ ไมพ่อใจ คอื ไมช่อบใจ แคน้ใจ เจ็บใจ 

  ค าวา่ เง ือ้หอกคอืฝ่ามอื ความวา่ ภกิษุเงือ้กาย ของเนือ่งดว้ยกาย หรอืโดย 

ทีส่ดุแมด้ว้ยกลบีอบุล ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

บทภาชนยี ์

ตกิปาจติตยี ์

[๔๕๗] อปุสมับัน ภกิษุส าคัญวา่อปุสมับัน โกรธ ไมพ่อใจ เงือ้หอกคอื 

ฝ่ามอื ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๕๖๐ } 



๕๖๑ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๘.สหธรรมกิวรรค ๕.ตลสตัตกิสกิขาบท อนาปัตตวิาร 

อปุสมับัน ภกิษุไมแ่น่ใจ โกรธ ไมพ่อใจ เงือ้หอกคอืฝ่ามอื ตอ้งอาบัต ิ

ปาจติตยี ์

  อปุสมับัน ภกิษุส าคัญวา่เป็นอนุปสมับัน โกรธ ไมพ่อใจ เงือ้หอกคอืฝ่ามอื 

ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

ทกุกฏ 

ภกิษุโกรธ ไมพ่อใจ เงือ้หอกคอืฝ่ามอืใหอ้นุปสมับัน ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  อนุปสมับัน ภกิษุส าคัญวา่เป็นอปุสมับัน ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  อนุปสมับัน ภกิษุไมแ่น่ใจ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  อนุปสมับัน ภกิษุส าคัญวา่เป็นอนุปสมับัน ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

อนาปตัตวิาร 

  ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

  [๔๕๘] ๑. ภกิษุถกูใคร ๆ เบยีดเบยีน ประสงคจ์ะพน้จงึเงือ้หอกคอืฝ่ามอื 

    ๒. ภกิษุวกิลจรติ 

    ๓. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

ตลสตัตกิสกิขาบทที ่๕ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๕๖๑ } 



๕๖๒ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๘.สหธรรมกิวรรค ๖.อมลูกสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

๘. สหธรรมกิวรรค 

๖. อมลูกสกิขาบท 

วา่ดว้ยการใสค่วามดว้ยอาบตัสิงัฆาทเิสสทีไ่มม่มีลู 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์

[๔๕๙] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ พวกภกิษุฉัพพัคคยีใ์สค่วามภกิษุ 

ดว้ยอาบัตสิงัฆาทเิสสไมม่มีลู 

  บรรดาภกิษุผูม้ักนอ้ย ฯลฯ พากันต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนพวก 

ภกิษุฉัพพัคคยีจ์งึใสค่วามภกิษุดว้ยอาบัตสิงัฆาทเิสสไมม่มีลูเลา่” ครัน้ภกิษุทัง้หลาย 

ต าหนพิวกภกิษุฉัพพัคคยีโ์ดยประการตา่ง ๆ แลว้จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้ ี

พระภาคใหท้รงทราบ 

ทรงประชุมสงฆบ์ญัญตัสิกิขาบท 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุทรง 

สอบถามพวกภกิษุฉัพพัคคยีว์า่ “ภกิษุทัง้หลาย ทราบวา่ พวกเธอใสค่วามภกิษุ 

ดว้ยอาบัตสิงัฆาทเิสสไมม่มีลู จรงิหรอื” พวกภกิษุฉัพพัคคยีท์ลูรับวา่ “จรงิ พระ 

พทุธเจา้ขา้” พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ทรงต าหนวิา่ “ฯลฯ โมฆบรุษุทัง้หลาย ไฉน 

พวกเธอจงึใสค่วามภกิษุดว้ยอาบัตสิงัฆาทเิสสไมม่มีลูเลา่ โมฆบรุษุทัง้หลาย การ 

กระท าอยา่งนี ้มไิดท้ าคนทีย่ังไมเ่ลือ่มใสใหเ้ลือ่มใส หรอืท าคนทีเ่ลือ่มใสอยูแ่ลว้ให ้

เลือ่มใสยิง่ขึน้ไดเ้ลย ฯลฯ” แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

พระบญัญตั ิ

[๔๖๐] ก็ ภกิษุใดใสค่วามภกิษุดว้ยอาบตัสิงัฆาทเิสสทีไ่มม่มีลู ตอ้งอาบตั ิ

ปาจติตยี ์

                             เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๕๖๒ } 



๕๖๓ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๘.สหธรรมกิวรรค ๖.อมลูกสกิขาบท บทภาชนยี ์

สกิขาบทวภิงัค ์

[๔๖๑] ค าวา่ ก็...ใด คอื ผูใ้ด ผูเ้ชน่ใด ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

ก็...ใด 

  ค าวา่ ภกิษุ มอีธบิายวา่ ชือ่วา่ภกิษุ เพราะเป็นผูข้อ ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระ 

ภาคทรงประสงคเ์อาวา่ ภกิษุ ในความหมายนี้ 

  ค าวา่ ภกิษุ คอื ภกิษุอืน่ 

  ทีช่ ือ่วา่ ไมม่มีลู คอื ไมไ่ดเ้ห็น ไมไ่ดย้นิ ไมไ่ดน้กึสงสยั 

  ค าวา่ อาบตัสิงัฆาทเิสส คอื ดว้ยสงัฆาทเิสส ๑๓ สกิขาบท ขอ้ใดขอ้หนึง่ 

  ค าวา่ ใสค่วาม ไดแ้ก ่ภกิษุโจทเอง หรอืสัง่ผูอ้ ืน่ใหโ้จท ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

บทภาชนยี ์

ตกิปาจติตยี ์

[๔๖๒] อปุสมับัน ภกิษุส าคัญวา่เป็นอปุสมับัน ใสค่วามดว้ยอาบัตสิงัฆาทเิสส 

ทีไ่มม่มีลู ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  อปุสมับัน ภกิษุไมแ่น่ใจ ใสค่วามดว้ยอาบัตสิงัฆาทเิสสทีไ่มม่มีลู ตอ้งอาบัต ิ

ปาจติตยี ์

  อปุสมับัน ภกิษุส าคัญวา่เป็นอนุปสมับัน ใสค่วามดว้ยอาบัตสิงัฆาทเิสสทีไ่มม่ ี

มลู ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

ทกุกฏ 

ภกิษุใสค่วามดว้ยอาจารวบิัตหิรอืทฏิฐวิบิัต ิ๑ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ภกิษุใสค่วามอนุปสมับัน ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 “อาจารวบัิต”ิ คอืมคีวามประพฤตเิสยีหาย ตอ้งอาบัตเิล็กนอ้ย คอือาบัตถิลุลัจจัย ปาจติตยี ์ปาฏเิทสนยีะ 

   ทกุกฏ ทพุภาสติ “ทฏิ�ฺ วิบัิต”ิ คอืความเห็นทีค่ลาดเคลือ่นผดิธรรมผดิวนัิย (ว.ิอ. ๓/๘๔/๔๘-๔๙) 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๕๖๓ } 



๕๖๔ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๘.สหธรรมกิวรรค ๖.อมลูกสกิขาบท อนาปัตตวิาร 

อนุปสมับัน ภกิษุส าคัญวา่เป็นอปุสมับัน ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  อนุปสมับัน ภกิษุไมแ่น่ใจ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ  

  อนุปสมับัน ภกิษุส าคัญวา่เป็นอนุปสมับัน ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

อนาปตัตวิาร 

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

  [๔๖๓] ๑. ภกิษุส าคัญวา่เป็นเรือ่งจรงิ โจทเองหรอืใชผู้อ้ ืน่ใหโ้จท 

   ๒. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๓. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

อมลูกสกิขาบทที ่๖ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๕๖๔ } 



๕๖๕ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๘.สหธรรมกิวรรค ๗.สญัจจิจสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

๘. สหธรรมกิวรรค 

๗. สญัจจิจสกิขาบท 

วา่ดว้ยการจงใจกอ่ความร าคาญ 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์

[๔๖๔] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ พวกภกิษุฉัพพัคคยีจ์งใจกอ่ความ 

ร าคาญใหแ้กพ่วกภกิษุสตัตรสวคัคยีด์ว้ยกลา่ววา่ “ทา่นทัง้หลาย พระผูม้พีระภาค 

ทรงบัญญัตสิกิขาบทไวว้า่ ‘สงฆไ์มพ่งึอปุสมบทใหบ้คุคลอายหุยอ่นกวา่ ๒๐ ปี’ 

พวกทา่นอายหุยอ่นกวา่ ๒๐ ปี อปุสมบทแลว้ พวกทา่นคงจะยังเป็นอนุปสมับันของ 

พวกเรากระมัง” พวกภกิษุสตัตรสวคัคยีเ์หลา่นัน้พากันรอ้งไห ้

  ภกิษุทัง้หลายถามอยา่งนีว้า่ “ทา่นทัง้หลาย พวกทา่นรอ้งไหท้ าไม” 

  พวกภกิษุสตัตรสวคัคยีต์อบวา่ “ทา่นทัง้หลาย พวกภกิษุฉัพพัคคยีเ์หลา่นี้ 

จงใจกอ่ความร าคาญใหแ้กพ่วกกระผม ขอรับ” 

  บรรดาภกิษุผูม้ักนอ้ย ฯลฯ พากันต าหน ิประฌาม โพนทะนาวา่ “ไฉน 

ภกิษุฉัพพัคคยีจ์งึจงใจกอ่ความร าคาญใหแ้กภ่กิษุทัง้หลายเลา่” ครัน้ภกิษุทัง้หลาย 

ต าหนพิวกภกิษุฉัพพัคคยีโ์ดยประการตา่ง ๆ แลว้จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้ ี

พระภาคใหท้รงทราบ 

ทรงประชุมสงฆบ์ญัญตัสิกิขาบท 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุทรง 

สอบถามพวกภกิษุฉัพพัคคยีว์า่ “ภกิษุทัง้หลาย ทราบวา่ พวกเธอจงใจกอ่ความ 

ร าคาญใหแ้กภ่กิษุทัง้หลาย จรงิหรอื” พวกภกิษุฉัพพัคคยีท์ลูรับวา่ “จรงิ พระพทุธเจา้ 

ขา้” พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ทรงต าหนวิา่ “ฯลฯ โมฆบรุษุทัง้หลาย ไฉนพวกเธอจงึ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๕๖๕ } 



๕๖๖ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๘.สหธรรมกิวรรค ๗.สญัจจิจสกิขาบท สกิขาบทวภัิงค ์

จงใจกอ่ความร าคาญใหแ้กภ่กิษุทัง้หลายเลา่ โมฆบรุษุทัง้หลาย การกระท าอยา่งนี้ 

มไิดท้ าคนทีย่ังไมเ่ลือ่มใสใหเ้ลือ่มใส หรอืท าคนทีเ่ลือ่มใสอยูแ่ลว้ใหเ้ลือ่มใสยิง่ขึน้ 

ไดเ้ลย ฯลฯ” แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

พระบญัญตั ิ

[๔๖๕] ก็ ภกิษุใดจงใจกอ่ความร าคาญใหแ้กภ่กิษุดว้ยหวงัวา่ “เธอจกัไม ่

มคีวามผาสกุแมช้ ัว่ครูด่ว้ยอบุายนี”้ ประสงคเ์พยีงเทา่นี ้ไมม่อีะไรอืน่ ตอ้ง 

อาบตัปิาจติตยี ์

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

[๔๖๖] ค าวา่ ก็...ใด คอื ผูใ้ด ผูเ้ชน่ใด ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

ก็...ใด 

  ค าวา่ ภกิษุ มอีธบิายวา่ ชือ่วา่ภกิษุ เพราะเป็นผูข้อ ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้ ี

พระภาคทรงประสงคเ์อาวา่ ภกิษุ ในความหมายนี้ 

  ค าวา่ ภกิษุ คอื ภกิษุอืน่ 

  ทีช่ ือ่วา่ จงใจ คอื รูอ้ยู ่รูด้อียู ่จงใจ ฝ่าฝืนลว่งละเมดิ 

  ค าวา่ กอ่ความร าคาญ ความวา่ ภกิษุกอ่ความร าคาญกลา่ววา่ “ทา่นคง 

จะอายหุยอ่นกวา่ ๒๐ ปี อปุสมบทแลว้ ทา่นคงจะฉันอาหารในเวลาวกิาล ทา่นคง 

จะดืม่น ้าเมา ทา่นคงจะน่ังในทีล่ับกับมาตคุาม” ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  ค าวา่ ประสงคเ์พยีงเทา่นี ้ไมม่อีะไรอืน่ คอื ไมม่เีหตอุืน่ทีจ่ะกอ่ความ 

ร าคาญให ้

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๕๖๖ } 



๕๖๗ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๘.สหธรรมกิวรรค ๗.สญัจจิจสกิขาบท อนาปัตตวิาร 

บทภาชนยี ์

ตกิปาจติตยี ์

[๔๖๗] อปุสมับัน ภกิษุส าคัญวา่เป็นอปุสมับัน จงใจกอ่ความร าคาญ ตอ้ง 

อาบัตปิาจติตยี ์

  อปุสมับัน ภกิษุไมแ่น่ใจ จงใจกอ่ความร าคาญ ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  อปุสมับัน ภกิษุส าคัญวา่เป็นอนุปสมับัน จงใจกอ่ความร าคาญ ตอ้งอาบัต ิ

ปาจติตยี ์

ทกุกฏ 

ภกิษุจงใจกอ่ความร าคาญใหแ้กอ่นุปสมับัน ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  อนุปสมับัน ภกิษุส าคัญวา่เป็นอปุสมับัน ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  อนุปสมับัน ภกิษุไมแ่น่ใจ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  อนุปสมับัน ภกิษุส าคัญวา่เป็นอนุปสมับัน ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

อนาปตัตวิาร 

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

  [๔๖๘] ๑. ภกิษุไมป่ระสงคจ์ะกอ่ความร าคาญ กลา่ววา่ “ทา่นคงจะอาย ุ

       หยอ่นกวา่ ๒๐ ปี อปุสมบทแลว้ ทา่นคงจะฉันอาหารเวลาวกิาล 

       ทา่นคงจะดืม่น ้าเมา ทา่นคงจะน่ังในทีล่ับกับมาตคุาม ทา่นจงรู ้

       เถดิ อยา่ไดม้คีวามร าคาญภายหลังเลย” 

   ๒. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๓. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

สญัจจิจสกิขาบทที ่๗ จบ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๕๖๗ } 



๕๖๘ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๘.สหธรรมกิวรรค ๘.อปัุสสตุสิกิขาบท นทิานวตัถ ุ

๘. สหธรรมกิวรรค 

๘. อปุสัสตุสิกิขาบท 

วา่ดว้ยการแอบฟงัภกิษุทะเลาะกนั 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์

[๔๖๙] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ พวกภกิษุฉัพพัคคยีท์ะเลาะกบั 

ภกิษุผูม้ศีลีดงีาม พวกภกิษุผูม้ศีลีดงีามกลา่วอยา่งนีว้า่ “ทา่นทัง้หลาย พวกภกิษุ 

ฉัพพัคคยีไ์มม่คีวามละอาย พวกเราไมอ่าจทะเลาะกับภกิษุพวกนี้” 

  พวกภกิษุฉัพพัคคยีก์ลา่วอยา่งนีว้า่ “ทา่นทัง้หลาย เหตไุรพวกทา่นจงึกลา่วหา 

พวกเราวา่ไมม่คีวามละอาย” 

  ภกิษุผูม้ศีลีดงีาม “ทา่นทัง้หลาย พวกทา่นไดย้นิมาจากทีไ่หน” 

  พวกภกิษุฉัพพัคคยีต์อบวา่ “พวกเรายนืแอบฟังพวกทา่น” 

  บรรดาภกิษุผูม้ักนอ้ย ฯลฯ พากันต าหน ิประฌาม โพนทะนาวา่ “ไฉนพวก 

ภกิษุฉัพพัคคยีจ์งึยนืแอบฟังพวกภกิษุผูบ้าดหมาง ทะเลาะ ววิาทกันเลา่” ครัน้ 

ภกิษุทัง้หลายต าหนพิวกภกิษุฉัพพัคคยีโ์ดยประการตา่ง ๆ แลว้จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบ 

ทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

ทรงประชุมสงฆบ์ญัญตัสิกิขาบท 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุทรง 

สอบถามพวกภกิษุฉัพพัคคยีว์า่ “ภกิษุทัง้หลาย ทราบวา่ พวกเธอยนืแอบฟังพวก 

ภกิษุผูบ้าดหมาง ทะเลาะ ววิาทกัน จรงิหรอื” พวกภกิษุฉัพพัคคยีท์ลูรับวา่ “จรงิ พระ 

พทุธเจา้ขา้” พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ทรงต าหนวิา่ “ฯลฯ โมฆบรุษุทัง้หลาย ไฉนพวก 

เธอจงึยนืแอบฟังพวกภกิษุผูบ้าดหมาง ทะเลาะ ววิาทกันเลา่ โมฆบรุษุทัง้หลาย การ 

กระท าอยา่งนี ้มไิดท้ าคนทีย่ังไมเ่ลือ่มใสใหเ้ลือ่มใส หรอืท าคนทีเ่ลือ่มใสอยูแ่ลว้ให ้

เลือ่มใสยิง่ขึน้ไดเ้ลย ฯลฯ” แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๕๖๘ } 



๕๖๙ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๘.สหธรรมกิวรรค ๘.อปัุสสตุสิกิขาบท สกิขาบทวภิังค ์

พระบญัญตั ิ

[๔๗๐] ก็ ภกิษุใดยนืแอบฟงัภกิษุผูบ้าดหมาง ทะเลาะ ววิาทกนั ดว้ย 

ต ัง้ใจวา่ “เราจะฟงัค าทีภ่กิษุพวกนีก้ลา่ว” ประสงคเ์พยีงเทา่นี ้ไมม่อีะไรอืน่ 

ตอ้งอาบตัปิาจติตยี ์

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

[๔๗๑] ค าวา่ ก็...ใด คอื ผูใ้ด ผูเ้ชน่ใด ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

ก็...ใด 

  ค าวา่ ภกิษุ มอีธบิายวา่ ชือ่วา่ภกิษุ เพราะเป็นผูข้อ ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระภาค 

ทรงประสงคเ์อาวา่ ภกิษุ ในความหมายนี้ 

  ค าวา่ ภกิษุ ไดแ้ก ่ภกิษุพวกอืน่ 

  ค าวา่ บาดหมาง ทะเลาะ ววิาทกัน คอื ผูเ้กดิอธกิรณ์ 

  ค าวา่ ยนืแอบฟงั คอื ภกิษุเดนิไปดว้ยตัง้ใจวา่ “เราจะฟังภกิษุเหลา่นีแ้ลว้ 

จักโจท ตักเตอืน วา่กลา่วต าหน ิใหส้ านกึ หรอืท าใหเ้กอ้เขนิ” ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

ยนืในทีท่ีจ่ะไดย้นิ ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  ภกิษุเดนิอยูข่า้งหลัง รบีเดนิใหทั้นดว้ยตัง้ใจวา่ “จะฟัง” ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ยนื 

อยูใ่นทีท่ีจ่ะไดย้นิ ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  ภกิษุเดนิไปขา้งหนา้ กลับเดนิใหช้า้ลงดว้ยตัง้ใจวา่ “จะฟัง” ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

ยนือยูใ่นทีท่ีจ่ะไดย้นิ ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  เมือ่ภกิษุอืน่ปรกึษากันเดนิผา่นมายังทีท่ีภ่กิษุยนื ทีท่ีภ่กิษุน่ัง หรอืทีท่ีภ่กิษุ 

นอน ตอ้งกระแอมใหรู้ต้ัว ถา้ไมก่ระแอมหรอืไมใ่หเ้ขารูต้ัว ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  ค าวา่ ประสงคเ์พยีงเทา่นี ้ไมม่อีะไรอืน่ ความวา่ ไมม่เีหตผุลอืน่ทีจ่ะยนื 

แอบฟัง 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๕๖๙ } 



๕๗๐ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๘.สหธรรมกิวรรค ๘.อปัุสสตุสิกิขาบท อนาปัตตวิาร 

บทภาชนยี ์ 

ตกิปาจติตยี ์

[๔๗๒] อปุสมับัน ภกิษุส าคัญวา่เป็นอปุสมับัน ยนืแอบฟัง ตอ้งอาบัต ิ

ปาจติตยี ์

  อปุสมับัน ภกิษุไมแ่น่ใจ ยนืแอบฟัง ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  อปุสมับัน ภกิษุส าคัญวา่เป็นอนุปสมับัน ยนืแอบฟัง ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

ทกุกฏ 

ภกิษุยนืแอบฟังอนุปสมับนั ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  อนุปสมับัน ภกิษุส าคัญวา่เป็นอปุสมับัน ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  อนุปสมับัน ภกิษุไมแ่น่ใจ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  อนุปสมับัน ภกิษุส าคัญวา่เป็นอนุปสมับัน ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

อนาปตัตวิาร 

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

  [๔๗๓] ๑. ภกิษุเดนิไปดว้ยหมายใจวา่ “จักฟังค าของภกิษุเหลา่นีแ้ลว้ จัก 

        งด จักเวน้ จักระงับ จักปลดเปลือ้งตัว” 

    ๒. ภกิษุวกิลจรติ 

    ๓. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

อปุสัสตุสิกิขาบทที ่๘ จบ 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๕๗๐ } 



๕๗๑ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๘.สหธรรมกิวรรค ๙.กัมมปฏพิาหนสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

๘. สหธรรมกิวรรค 

๙. กมัมปฏพิาหนสกิขาบท 

วา่ดว้ยการคดัคา้นกรรมทีถ่กูตอ้ง 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์

  [๔๗๔] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ พวกภกิษุฉัพพัคคยีป์ระพฤตไิม่ 

สมควร เมือ่สงฆก์ าลังท ากรรมแกภ่กิษุแตล่ะรปู ไดพ้ากันคัดคา้น ครัง้นัน้ สงฆ ์

ประชมุกันดว้ยกรณียกจิบางอยา่ง พวกภกิษุฉัพพัคคยีม์ัวตัดเย็บจวีรอยู ่จงึไดม้อบ 

ฉันทะใหภ้กิษุรปูหนึง่ไป ทนัีน้ สงฆก์ลา่ววา่ “ทา่นทัง้หลาย ภกิษุนีอ้ยูใ่นกลุม่ 

ภกิษุฉัพพัคคยีม์าเพยีงรปูเดยีว พวกเราจะท ากรรมแกเ่ธอ” แลว้ไดท้ ากรรมแก ่

ภกิษุฉัพพัคคยีร์ปูนัน้ ตอ่มา ภกิษุนัน้เขา้ไปหาพวกภกิษุฉัพพัคคยีถ์งึทีอ่ยู ่พวก 

ภกิษุฉัพพัคคยีไ์ดก้ลา่วกับภกิษุนัน้ดังนีว้า่ “ทา่น สงฆท์ าอะไร” 

  ภกิษุนัน้ตอบวา่ “สงฆท์ ากรรมแกก่ระผมขอรับ” 

  พวกภกิษุฉัพพัคคยีก์ลา่ววา่ “ทา่น พวกเราไมไ่ดใ้หฉั้นทะเพือ่จะใหส้งฆท์ า 

กรรมแกท่า่น ถา้พวกเราทราบวา่สงฆจ์ะท ากรรมแกท่า่น ก็จะไมย่อมใหฉั้นทะไป” 

  บรรดาภกิษุผูม้ักนอ้ย ฯลฯ พากันต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนพวก 

ภกิษุฉัพพัคคยีเ์มือ่ใหฉั้นทะเพือ่กรรมทีท่ าถกูตอ้งแลว้กลับตเิตยีนในภายหลังเลา่” 

ครัน้ภกิษุทัง้หลายต าหนพิวกภกิษุฉัพพัคคยีโ์ดยประการตา่ง ๆ แลว้จงึน าเรือ่งนีไ้ป 

กราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

ทรงประชุมสงฆบ์ญัญตัสิกิขาบท 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุทรง 

สอบถามพวกภกิษุฉัพพัคคยีว์า่ “ภกิษุทัง้หลาย ทราบวา่ พวกเธอใหฉั้นทะเพือ่ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๕๗๑ } 



๕๗๒ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๘.สหธรรมกิวรรค ๙.กัมมปฏพิาหนสกิขาบท บทภาชนยี ์

กรรมทีท่ าถกูตอ้งแลว้กลบัตเิตยีนในภายหลัง จรงิหรอื” พวกภกิษุฉัพพัคคยีท์ลูรับ 

วา่ “จรงิ พระพทุธเจา้ขา้” พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ทรงต าหนวิา่ “ฯลฯ โมฆบรุษุ 

ทัง้หลาย ไฉนพวกเธอใหฉั้นทะเพือ่กรรมทีท่ าถกูตอ้งแลว้กลับตเิตยีนในภายหลังเลา่ 

โมฆบรุษุทัง้หลาย การกระท าอยา่งนี ้มไิดท้ าคนทีย่งัไมเ่ลือ่มใสใหเ้ลือ่มใสหรอืท า 

คนทีเ่ลือ่มใสอยูแ่ลว้ใหเ้ลือ่มใสยิง่ขึน้ไดเ้ลย ฯลฯ” แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยก 

สกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

พระบญัญตั ิ

[๔๗๕] ก็ ภกิษุใดใหฉ้นัทะเพือ่กรรมทีท่ าถกูตอ้งแลว้ กลบัตเิตยีนใน 

ภายหลงั ตอ้งอาบตัปิาจติตยี ์

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

[๔๗๖] ค าวา่ ก็...ใด คอื ผูใ้ด ผูเ้ชน่ใด ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

ก็...ใด 

  ค าวา่ ภกิษุ มอีธบิายวา่ ชือ่วา่ภกิษุ เพราะเป็นผูข้อ ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระ 

ภาคทรงประสงคเ์อาวา่ ภกิษุ ในความหมายนี้ 

  ทีช่ ือ่วา่ กรรมทีท่ าถกูตอ้ง ไดแ้ก ่อปโลกนกรรม ญัตตกิรรม ญัตตทิตุยิกรรม 

และญัตตจิตตุถกรรม ทีส่งฆท์ าโดยธรรม โดยวนัิย โดยสตัถศุาสน ์นีช้ ือ่วา่กรรม 

ทีท่ าถกูตอ้ง 

  ภกิษุใหฉั้นทะไปแลว้กลับตเิตยีน ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

บทภาชนยี ์

[๔๗๗] กรรมทีท่ าถกูตอ้ง ภกิษุส าคัญวา่เป็นกรรมทีท่ าถกูตอ้ง ใหฉั้นทะไป 

แลว้กลับตเิตยีน ตอ้งอาบตัปิาจติตยี ์

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๕๗๒ } 



๕๗๓ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๘.สหธรรมกิวรรค ๙.กัมมปฏพิาหนสกิขาบท อนาปัตตวิาร 

กรรมทีท่ าถกูตอ้ง ภกิษุไมแ่น่ใจ ใหฉั้นทะไปแลว้กลับตเิตยีน ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  กรรมทีท่ าถกูตอ้ง ภกิษุส าคัญวา่เป็นกรรมทีท่ าไมถ่กูตอ้ง ใหฉั้นทะไปแลว้ 

กลับตเิตยีน ไมต่อ้งอาบัต ิ

  กรรมทีท่ าไมถ่กูตอ้ง ภกิษุส าคัญวา่เป็นกรรมทีท่ าถกูตอ้ง ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  กรรมทีท่ าไมถ่กูตอ้ง ภกิษุไมแ่น่ใจ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  กรรมทีท่ าไมถ่กูตอ้ง ภกิษุส าคัญวา่เป็นกรรมทีท่ าไมถ่กูตอ้ง ไมต่อ้งอาบัต ิ

อนาปตัตวิาร 

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

  [๔๗๘] ๑. ภกิษุรูอ้ยูว่า่ “สงฆท์ ากรรมไมช่อบธรรม แยกกันท า หรอืท าแก ่

       ภกิษุผูไ้มค่วรแกก่รรม” จงึตเิตยีน 

    ๒. ภกิษุวกิลจรติ 

    ๓. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

กมัมปฏพิาหนสกิขาบทที ่๙ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๕๗๓ } 



๕๗๔ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๘.สหธรรมกิวรรค ๑๐.ฉันทอทัตวาคมนสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

๘. สหธรรมกิวรรค 

๑๐. ฉนัทอทตัวาคมนสกิขาบท 

วา่ดว้ยการไมใ่หฉ้นัทะแลว้ไปเสยี 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์

[๔๗๙] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ สงฆป์ระชมุกันดว้ยกรณียกจิบาง 

อยา่ง พวกภกิษุฉัพพัคคยีม์ัวตัดเย็บจวีรอยู ่จงึไดม้อบฉันทะใหภ้กิษุรปูหนึง่ไป ตอ่มา 

สงฆต์ัง้ญัตตวิา่ “สงฆป์ระชมุกันเพือ่ประโยชนแ์กก่รรมใด พวกเราจักท ากรรมนัน้” 

  ล าดับนัน้ ภกิษุรปูนัน้ไดก้ลา่ววา่ “ภกิษุเหลา่นีท้ ากรรมแกภ่กิษุแตล่ะรปู 

อยา่งนี ้พวกทา่นจะท ากรรมแกใ่ครกันเลา่” ไมใ่หฉั้นทะแลว้ลกุจากอาสนะจากไป 

  บรรดาภกิษุผูม้ักนอ้ย ฯลฯ พากันต าหน ิประฌาม โพนทะนาวา่ “ไฉนภกิษุ 

เมือ่ยังมเีรือ่งทีต่อ้งวนิจิฉัยอยูใ่นสงฆ ์จงึไมใ่หฉั้นทะแลว้ลกุจากอาสนะจากไปเลา่” 

ครัน้ภกิษุทัง้หลายต าหนภิกิษุนัน้โดยประการตา่ง ๆ แลว้จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระ 

ผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

ทรงประชุมสงฆบ์ญัญตัสิกิขาบท 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุทรง 

สอบถามภกิษุนัน้วา่ “ภกิษุ ทราบวา่ เธอเมือ่ยังมเีรือ่งทีต่อ้งวนิจิฉัยอยูใ่นสงฆ ์

ไมใ่หฉั้นทะแลว้ลกุจากอาสนะจากไป จรงิหรอื” ภกิษุนัน้ทลูรับวา่ “จรงิ พระ 

พทุธเจา้ขา้” พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ทรงต าหนวิา่ “ฯลฯ โมฆบรุษุ ไฉนเธอ เมือ่ 

ยังมเีรือ่งทีต่อ้งวนิจิฉัยอยูใ่นสงฆ ์จงึไมใ่หฉั้นทะแลว้ลกุจากอาสนะจากไปเลา่ 

โมฆบรุษุ การกระท าอยา่งนี ้มไิดท้ าคนทีย่ังไมเ่ลือ่มใสใหเ้ลือ่มใส หรอืท าคนทีเ่ลือ่มใส 

อยูแ่ลว้ใหเ้ลือ่มใสยิง่ขึน้ไดเ้ลย ฯลฯ” แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้ 

แสดงดังนี ้

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๕๗๔ } 



๕๗๕ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๘.สหธรรมกิวรรค ๑๐.ฉันทอทัตวาคมนสกิขาบท บทภาชนยี ์

พระบญัญตั ิ

[๔๘๐] ก็ ภกิษุใด เมือ่ยงัมเีร ือ่งทีต่อ้งวนิจิฉยัในสงฆ ์ไมใ่หฉ้นัทะแลว้ 

ลกุจากอาสนะจากไป ตอ้งอาบตัปิาจติตยี ์

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

[๔๘๑] ค าวา่ ก็...ใด คอื ผูใ้ด ผูเ้ชน่ใด ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

ก็...ใด 

  ค าวา่ ภกิษุ มอีธบิายวา่ ชือ่วา่ภกิษุ เพราะเป็นผูข้อ ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระ 

ภาคทรงประสงคเ์อาวา่ ภกิษุ ในความหมายนี้ 

  ทีช่ ือ่วา่ เร ือ่งทีต่อ้งวนิจิฉยัในสงฆ ์ไดแ้ก ่(๑) เรือ่งทีโ่จทกแ์จง้ไว ้แตย่ังไมไ่ด ้

วนิจิฉัย (๒) เรือ่งทีต่ัง้ญัตตไิวแ้ลว้ (๓) กรรมวาจายังสวดคา้งอยู ่

  ค าวา่ ไมใ่หฉ้นัทะแลว้ลกุจากอาสนะจากไป คอื ภกิษุไปดว้ยตัง้ใจวา่ 

“ท าอยา่งไร กรรมนีพ้งึเสยีหาย จะพงึแยกพวกกัน พงึท าไมไ่ด”้ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

ก าลังละหัตถบาสทีช่มุนุมสงฆ ์ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ละหัตถบาสไปแลว้ ตอ้งอาบตั ิ

ปาจติตยี ์

บทภาชนยี ์

[๔๘๒] กรรมทีท่ าถกูตอ้ง ภกิษุส าคัญวา่เป็นกรรมทีท่ าถกูตอ้ง ไมใ่หฉั้นทะ 

ลกุจากอาสนะจากไป ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  กรรมทีท่ าถกูตอ้ง ภกิษุไมแ่น่ใจ ไมใ่หฉั้นทะ ลกุจากอาสนะจากไป ตอ้งอาบัต ิ

ปาจติตยี ์

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๕๗๕ } 



๕๗๖ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๘.สหธรรมกิวรรค ๑๐.ฉันทอทัตวาคมนสกิขาบท อนาปัตตวิาร 

  กรรมทีท่ าถกูตอ้ง ภกิษุส าคัญวา่เป็นกรรมทีท่ าไมถ่กูตอ้ง ไมใ่หฉั้นทะ ลกุ 

จากอาสนะจากไป ไมต่อ้งอาบัต ิ

ทกุกฎ 

กรรมทีท่ าไมถ่กูตอ้ง ภกิษุส าคัญวา่เป็นกรรมทีท่ าถกูตอ้ง ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  กรรมทีท่ าไมถ่กูตอ้ง ภกิษุไมแ่น่ใจ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  กรรมทีท่ าไมถ่กูตอ้ง ภกิษุส าคัญวา่เป็นกรรมทีท่ าไมถ่กูตอ้ง ไมต่อ้งอาบัต ิ

อนาปตัตวิาร 

  ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

  [๔๘๓] ๑. ภกิษุจากไปดว้ยคดิวา่ “สงฆจั์กมคีวามบาดหมาง ทะเลาะ 

        ขดัแยง้หรอืววิาทกัน” 

    ๒. ภกิษุจากไปดว้ยคดิวา่ “สงฆจั์กแตกแยก จักรา้วราน” 

    ๓. ภกิษุจากไปดว้ยคดิวา่ “สงฆจั์กท ากรรมโดยไมเ่ป็นธรรม แยก 

        พวกกันท า หรอืท าแกภ่กิษุผูไ้มค่วรแกก่รรม” 

    ๔. ภกิษุเป็นไขจ้งึจากไป 

    ๕. ภกิษุจากไปดว้ยกจิทีจ่ าเป็นของภกิษุผูเ้ป็นไข ้

    ๖. ภกิษุปวดอจุจาระปวดปัสสาวะแลว้จากไป 

    ๗. ภกิษุไมต่ัง้ใจท าใหก้รรมเสยี จากไปดว้ยคดิวา่จะกลับมาอกี 

    ๘. ภกิษุวกิลจรติ 

    ๙. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

ฉนัทอทตัวาคมนสกิขาบทที ่๑๐ จบ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๕๗๖ } 



๕๗๗ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๘.สหธรรมกิวรรค ๑๑.ทัพพสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

๘. สหธรรมกิวรรค 

๑๑. ทพัพสกิขาบท 

วา่ดว้ยการถวายจวีรแกพ่ระทพัพมลัลบตุร 

เร ือ่งพระทพัพมลัลบตุร 

[๔๘๔] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเวฬวุนั สถานที ่

ใหเ้หยือ่กระแต เขตกรงุราชคฤห ์ครัง้นัน้ ทา่นพระทัพพมัลลบตุรจัดแจงเสนาสนะ 

และแจกภัตตาหารแกส่งฆ ์ทา่นมจีวีรเกา่ คราวนัน้ จวีรผนืหนึง่ไดเ้กดิขึน้แกส่งฆ ์

ครัน้แลว้สงฆไ์ดถ้วายจวีรนัน้แกท่า่นพระทัพพมัลลบตุร 

  พวกภกิษุฉัพพัคคยีพ์ากันต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “พวกภกิษุนอ้มลาภ 

สงฆไ์ปตามความคุน้เคยกัน” 

  บรรดาภกิษุผูม้ักนอ้ย ฯลฯ พากันต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนพวก 

ภกิษุฉัพพัคคยีร์ว่มกับสงฆผ์ูพ้รอ้มเพรยีงกันใหจ้วีรไปแลว้กลับต าหนใินภายหลัง 

เลา่” ครัน้ภกิษุทัง้หลายต าหนพิวกภกิษุฉัพพัคคยีโ์ดยประการตา่ง ๆ แลว้จงึน าเรือ่ง 

นีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

ทรงประชุมสงฆบ์ญัญตัสิกิขาบท 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุทรง 

สอบถามพวกภกิษุฉัพพัคคยีว์า่ “ภกิษุทัง้หลาย ทราบวา่ พวกเธอรว่มกับสงฆ ์

ผูพ้รอ้มเพรยีงกันใหจ้วีรไปแลว้ กลับต าหนใินภายหลัง จรงิหรอื” พวกภกิษุ 

ฉัพพัคคยีท์ลูรับวา่ “จรงิ พระพทุธเจา้ขา้” พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ทรงต าหนวิา่ 

“ฯลฯ โมฆบรุษุทัง้หลาย ไฉนพวกเธอรว่มกับสงฆผ์ูพ้รอ้มเพรยีงกันใหจ้วีรไปแลว้ 

กลับต าหนใินภายหลังเลา่ โมฆบรุษุทัง้หลาย การกระท าอยา่งนี ้มไิดท้ าคนทีย่ังไม่ 

เลือ่มใสใหเ้ลือ่มใส หรอืท าคนทีเ่ลือ่มใสอยูแ่ลว้ใหเ้ลือ่มใสยิง่ขึน้ไดเ้ลย ฯลฯ” แลว้ 

จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๕๗๗ } 



๕๗๘ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๘.สหธรรมกิวรรค ๑๑.ทัพพสกิขาบท สกิขาบทวภัิงค ์

พระบญัญตั ิ

[๔๘๕] ก็ ภกิษุใดรว่มกบัสงฆผ์ูพ้รอ้มเพรยีงกนั ใหจ้วีรไปแลว้กลบั 

ตเิตยีนในภายหลงัวา่ “พวกภกิษุนอ้มลาภทีเ่ป็นของสงฆไ์ปตามความคุน้เคย 

กนั” ตอ้งอาบตัปิาจติตยี ์

เร ือ่งพระทพัพมลัลบตุร จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

[๔๘๖] ค าวา่ ก็...ใด คอื ผูใ้ด ผูเ้ชน่ใด ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

ก็...ใด 

  ค าวา่ ภกิษุ มอีธบิายวา่ ชือ่วา่ภกิษุ เพราะเป็นผูข้อ ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระภาค 

ทรงประสงคเ์อาวา่ ภกิษุ ในความหมายนี้ 

  สงฆท์ีช่ ือ่วา่ พรอ้มเพรยีงกนั คอื มสีงัวาสเสมอกัน อยูใ่นสมานสงัวาสสมีา 

เดยีวกัน 

  ทีช่ ือ่วา่ จวีร ไดแ้ก ่บรรดาจวีร ๖ ชนดิ อยา่งใดอยา่งหนึง่ ซึง่มขีนาดพอ 

ทีจ่ะวกิัปไดเ้ป็นอยา่งต า่ 

  ค าวา่ ให ้คอื ใหเ้อง 

  ทีช่ ือ่วา่ ตามความคุน้เคยกนั คอื ตามความเป็นมติร ตามความเป็นเพือ่น 

ตามความใกลช้ดิ ตามทีเ่ป็นผูร้ว่มพระอปัุชฌาย ์ตามทีเ่ป็นผูร้ว่มพระอาจารยก์ันมา 

  ทีช่ ือ่วา่ ทีเ่ป็นของสงฆ ์คอื ทีเ่ขาถวาย ทีเ่ขาบรจิาคแลว้แกส่งฆ ์

  ทีช่ ือ่วา่ ลาภ ไดแ้ก ่จวีร บณิฑบาต เสนาสนะ และคลิานปัจจัยเภสชับรขิาร 

โดยทีส่ดุแมก้อ้นจรุณ ไมส้ฟัีน หรอืดา้ยชายผา้ 

  ค าวา่ ภายหลงักลบัตเิตยีน ความวา่ ภกิษุเมือ่ใหจ้วีรแกอ่ปุสมับันทีส่งฆ ์

แตง่ตัง้ใหเ้ป็นเจา้หนา้ทีจั่ดแจงเสนาสนะ แจกอาหาร แจกขา้วตม้ แจกผลไม ้แจก 

ของเคีย้ว หรอืแจกของเล็ก ๆ นอ้ย ๆ กลับตเิตยีน ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๕๗๘ } 



๕๗๙ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๘.สหธรรมกิวรรค ๑๑.ทัพพสกิขาบท บทภาชนยี ์

บทภาชนยี ์

ตกิปาจติตยี ์

[๔๘๗] กรรมทีท่ าถกูตอ้ง ภกิษุส าคัญวา่เป็นกรรมทีท่ าถกูตอ้ง ใหจ้วีรไปแลว้ 

กลับตเิตยีน ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  กรรมทีท่ าถกูตอ้ง ภกิษุไมแ่น่ใจ ใหจ้วีรไปแลว้กลับตเิตยีน ตอ้งอาบัต ิ

ปาจติตยี ์

  กรรมทีท่ าถกูตอ้ง ภกิษุส าคัญวา่เป็นกรรมทีท่ าไมถ่กูตอ้ง ใหจ้วีรไปแลว้กลับ 

ตเิตยีน ไมต่อ้งอาบัต ิ

ทกุกฏ 

ภกิษุใหบ้รขิารอยา่งอืน่ไปแลว้กลับตเิตยีน ตอ้งอาบตัทิกุกฏ 

  ภกิษุใหจ้วีรหรอืบรขิารอยา่งอืน่แกอ่ปุสมับันทีส่งฆไ์มไ่ดแ้ตง่ตัง้ใหเ้ป็นเจา้หนา้ที ่

จัดแจงเสนาสนะ แจกอาหาร แจกขา้วตม้ แจกผลไม ้แจกของเคีย้ว หรอืแจกของ 

เล็ก ๆ นอ้ย ๆ แลว้กลับตเิตยีน ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ภกิษุใหจ้วีรหรอืบรขิารอยา่งอืน่แกอ่นุปสมับันทีส่งฆแ์ตง่ตัง้หรอืไมไ่ดแ้ตง่ตัง้ 

ใหเ้ป็นเจา้หนา้ทีจั่ดแจงเสนาสนะ แจกอาหาร แจกขา้วตม้ แจกผลไม ้แจกของเคีย้ว 

หรอืแจกของเล็ก ๆ นอ้ย ๆ แลว้กลับตเิตยีน ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  กรรมทีท่ าไมถ่กูตอ้ง ภกิษุส าคัญวา่เป็นกรรมทีท่ าถกูตอ้ง ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  กรรมทีท่ าไมถ่กูตอ้ง ภกิษุไมแ่น่ใจ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  กรรมทีท่ าไมถ่กูตอ้ง ภกิษุส าคัญวา่เป็นกรรมทีท่ าไมถ่กูตอ้ง ไมต่อ้งอาบัต ิ

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๕๗๙ } 



๕๘๐ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๘.สหธรรมกิวรรค ๑๑.ทัพพสกิขาบท อนาปัตตวิาร 

อนาปตัตวิาร  

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

  [๔๘๘] ๑. ภกิษุตเิตยีนสงฆท์ีม่ักท าไปดว้ยความล าเอยีงเพราะชอบ ล าเอยีง 

        เพราะชงั ล าเอยีงเพราะหลง ล าเอยีงเพราะกลัววา่ “ลาภทีส่งฆ ์

        ใหแ้กภ่กิษุนัน้ไปจะมปีระโยชนอ์ะไร ทา่นไดไ้ปก็จะเอาไปทิง้ ไม ่

        ใชส้อยในทางทีช่อบ” 

    ๒. ภกิษุวกิลจรติ 

    ๓. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

ทพัพสกิขาบทที ่๑๑ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๕๘๐ } 



๕๘๑ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๘.สหธรรมกิวรรค ๑๒.ปรณิามนสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

๘. สหธรรมกิวรรค 

๑๒. ปรณิามนสกิขาบท 

วา่ดว้ยการนอ้มลาภทีเ่ป็นของสงฆไ์ปเพือ่บคุคล 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์

[๔๘๙] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ สมาคมหนึง่ในกรงุสาวตัถ ี

เตรยีมภัตตาหารพรอ้มจวีรไวถ้วายสงฆด์ว้ยตัง้ใจวา่ “พวกเราจักนมินตภ์กิษุใหฉั้น 

แลว้ใหค้รองจวีร” 

  ตอ่มา พวกภกิษุฉัพพัคคยีไ์ดเ้ขา้ไปหาสมาคมนัน้ถงึทีอ่ยู ่ครัน้ถงึแลว้ได ้

กลา่วกับสมาคมนัน้ดังนีว้า่ “ทา่นทัง้หลาย พวกทา่นโปรดถวายจวีรแกภ่กิษุ 

เหลา่นี้” 

  สมาคมนัน้กลา่ววา่ “ทา่นผูเ้จรญิ พวกเราจะไมถ่วาย พวกเราจัดภกิษาหาร 

พรอ้มกับจวีรไวถ้วายสงฆเ์ป็นประจ าทกุปี” 

  พวกภกิษุฉัพพัคคยีก์ลา่ววา่ “ทา่นทัง้หลาย ทายกของสงฆม์หีลายคน 

ภัตตาหารของสงฆก็์มจี านวนมาก ภกิษุเหลา่นีอ้าศัยพวกทา่น เห็นแกพ่วกทา่น 

จงึอยูท่ีน่ี ้ถา้พวกทา่นไมถ่วายแกภ่กิษุเหลา่นีแ้ลว้ คราวนี ้ใครเลา่จะถวายแกภ่กิษุ 

เหลา่นี ้พวกทา่นโปรดถวายจวีรแกภ่กิษุเหลา่นีเ้ถดิ” 

  ล าดับนัน้ เมือ่ถกูพวกภกิษุฉัพพัคคยีร์บเรา้ สมาคมนัน้จงึถวายจวีรตามทีจั่ด 

ไวแ้ลว้แกพ่วกภกิษุฉัพพัคคยีแ์ลว้ประเคนสงฆเ์ฉพาะภัตตาหาร 

  พวกภกิษุทีท่ราบวา่ “สมาคมจัดภตัตาหารพรอ้มกับจวีรไวถ้วายสงฆ”์ แต ่

ไมท่ราบวา่ “พวกเขาถวายพวกภกิษุฉัพพัคคยีไ์ปแลว้” จงึกลา่วอยา่งนีว้า่ “ทา่น 

ทัง้หลาย พวกทา่นจงนอ้มถวายจวีรแกส่งฆเ์ถดิ” 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๕๘๑ } 



๕๘๒ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๘.สหธรรมกิวรรค ๑๒.ปรณิามนสกิขาบท สกิขาบทวภัิงค ์

สมาคมนัน้กลา่ววา่ “ทา่นผูเ้จรญิ ไมม่จีวีรตามทีเ่คยจัดไว ้พระคณุเจา้ 

ฉัพพัคคยีน์อ้มไปเพือ่พระคณุเจา้ฉัพพัคคยีด์ว้ยกันแลว้” 

  บรรดาภกิษุผูม้ักนอ้ย ฯลฯ พากันต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนพวก 

ภกิษุฉัพพัคคยีร์ูอ้ยูจ่งึนอ้มลาภทีเ่ขานอ้มไวเ้ป็นของจะถวายสงฆไ์ปเพือ่บคุคลเลา่” 

ครัน้ภกิษุทัง้หลายต าหนพิวกภกิษุฉัพพัคคยีโ์ดยประการตา่ง ๆ แลว้จงึน าเรือ่งนีไ้ป 

กราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

ทรงประชุมสงฆบ์ญัญตัสิกิขาบท 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุทรง 

สอบถามพวกภกิษุฉัพพัคคยีว์า่ “ภกิษุทัง้หลาย ทราบวา่ พวกเธอรูอ้ยู ่นอ้มลาภ 

ทีเ่ขานอ้มไวเ้ป็นของจะถวายสงฆไ์ปเพือ่บคุคล จรงิหรอื” พวกภกิษุฉัพพัคคยี ์

ทลูรับวา่ “จรงิ พระพทุธเจา้ขา้” พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ทรงต าหนวิา่ “ฯลฯ 

โมฆบรุษุทัง้หลาย ไฉนพวกเธอรูอ้ยูจ่งึนอ้มลาภทีเ่ขานอ้มไวเ้ป็นของจะถวายสงฆไ์ป 

เพือ่บคุคลเลา่ โมฆบรุษุทัง้หลาย การกระท าอยา่งนี ้มไิดท้ าคนทีย่ังไมเ่ลือ่มใสให ้

เลือ่มใส หรอืท าคนทีเ่ลือ่มใสอยูแ่ลว้ใหเ้ลือ่มใสยิง่ข ึน้ไดเ้ลย ฯลฯ” แลว้จงึรับสัง่ให ้

ภกิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

พระบญัญตั ิ

[๔๙๐] ก็ ภกิษุใดรูอ้ยู ่นอ้มลาภทีเ่ขานอ้มไวเ้ป็นของจะถวายสงฆไ์ปเพือ่ 

บคุคล ตอ้งอาบตัปิาจติตยี ์

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

[๔๙๑] ค าวา่ ก็...ใด คอื ผูใ้ด ผูเ้ชน่ใด ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

ก็...ใด 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๕๘๒ } 



๕๘๓ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๘.สหธรรมกิวรรค ๑๒.ปรณิามนสกิขาบท บทภาชนยี ์

ค าวา่ ภกิษุ มอีธบิายวา่ ชือ่วา่ภกิษุ เพราะเป็นผูข้อ ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระ 

ภาคทรงประสงคเ์อาวา่ ภกิษุ ในความหมายนี้ 

  ทีช่ ือ่วา่ รูอ้ยู ่คอื ภกิษุรูเ้อง คนเหลา่อืน่บอกภกิษุนัน้ หรอืคนนัน้บอก 

  ทีช่ ือ่วา่ เป็นของจะถวายสงฆ ์ไดแ้ก ่เป็นของทีเ่ขาถวายหรอืบรจิาคแลว้แก ่

สงฆ ์

  ทีช่ ือ่วา่ ลาภ ไดแ้ก ่จวีร บณิฑบาต เสนาสนะ และคลิานปัจจัยเภสชับรขิาร 

โดยทีส่ดุกระท่ังกอ้นจรุณ ไมส้ฟัีน หรอืดา้ยชายผา้ 

  ทีช่ ือ่วา่ นอ้มไว ้คอื เขาเปลง่วาจาวา่ “เราจะถวาย จะกระท า” ภกิษุนอ้ม 

ลาภนัน้ไปเพือ่บคุคล ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

บทภาชนยี ์

[๔๙๒] ลาภทีเ่ขานอ้มไวแ้ลว้ ภกิษุส าคัญวา่เขานอ้มไวแ้ลว้ นอ้มไปเพือ่บคุคล 

ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  ลาภทีเ่ขานอ้มไวแ้ลว้ ภกิษุไมแ่น่ใจ นอ้มไปเพือ่บคุคล ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ลาภทีเ่ขานอ้มไวแ้ลว้ ภกิษุส าคัญวา่เขาไมไ่ดน้อ้มไวแ้ลว้ นอ้มไปเพือ่บคุคล 

ไมเ่ป็นอาบัต ิ

  ลาภทีเ่ขานอ้มไวเ้พือ่สงฆ ์ภกิษุนอ้มไปเพือ่สงฆห์มูอ่ ืน่หรอืเพือ่เจดยี ์ตอ้ง 

อาบัตทิกุกฏ 

  ลาภทีเ่ขานอ้มไวเ้พือ่เจดยี ์ภกิษุนอ้มไปเพือ่เจดยีอ์ืน่ เพือ่สงฆ ์หรอืเพือ่ 

บคุคล ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ลาภทีเ่ขานอ้มไวเ้พือ่บคุคล ภกิษุนอ้มไปเพือ่บคุคลอืน่ เพือ่สงฆ ์หรอืเพือ่เจดยี ์

ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ลาภทีเ่ขายังไมไ่ดน้อ้มไว ้ภกิษุส าคัญวา่เขานอ้มไว ้ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ลาภทีเ่ขายังไมไ่ดน้อ้มไว ้ภกิษุไมแ่น่ใจ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ลาภทีเ่ขายังไมไ่ดน้อ้มไว ้ภกิษุส าคัญวา่เขายังไมไ่ดน้อ้มไว ้ไมต่อ้งอาบัต ิ

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๕๘๓ } 



๕๘๔ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๙.รตนวรรค รวมสกิขาบททีม่ใีนสหธรรมกิวรรค 

อนาปตัตวิาร 

  ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

  [๔๙๓] ๑. ภกิษุถกูทายกถามวา่ “จะถวายทีไ่หน” จงึแนะน าวา่ “ไทยธรรม 

        ของพวกทา่นพงึไดรั้บการใชส้อย ไดรั้บการปฏสิงัขรณ์ หรอือยู ่

        นานในทีใ่ด หรอืทา่นมจีติเลือ่มใสในทีใ่ด จงถวายในทีนั่น้เถดิ” 

    ๒. ภกิษุวกิลจรติ 

    ๓. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

ปรณิามนสกิขาบทที ่๑๒ จบ 

สหธรรมกิวรรคที ่๘ จบ 

รวมสกิขาบททีม่ใีนสหธรรมกิวรรค 

สหธรรมกิวรรคม ี๑๒ สกิขาบท คอื 

  ๑. สหธรรมกิสกิขาบท   วา่ดว้ยการกลา่วตักเตอืนผูร้ว่มประพฤต ิ

       ธรรมโดยชอบธรรม 

  ๒. วเิลขนสกิขาบท    วา่ดว้ยความยุง่ยากแหง่สกิขาบท 

  ๓. โมหนสกิขาบท    วา่ดว้ยการท าใหผู้อ้ ืน่หลง 

  ๔. ปหารสกิขาบท    วา่ดว้ยการท ารา้ยเพือ่นภกิษุ 

  ๕. ตลสตัตกิสกิขาบท   วา่ดว้ยการเงือ้หอกคอืฝ่ามอืขึน้ท าทวีา่จะ 

       ท ารา้ย 

  ๖. อมลูกสกิขาบท    วา่ดว้ยการใสค่วามดว้ยอาบัตสิงัฆาทเิสส 

       ทีไ่มม่มีลู 

  ๗. สญัจจิจสกิขาบท    วา่ดว้ยการจงใจกอ่ความร าคาญ 

  ๘. อปัุสสตุสิกิขาบท    วา่ดว้ยการแอบฟังภกิษุทะเลาะกัน 

  ๙. กัมมปฏพิาหนสกิขาบท  วา่ดว้ยการคัดคา้นกรรมทีถ่กูตอ้ง 

  ๑๐. ฉันทอทัตวาคมนสกิขาบท   วา่ดว้ยการไมใ่หฉั้นทะแลว้ไปเสยี 

  ๑๑. ทัพพสกิขาบท    วา่ดว้ยการถวายจวีรแกพ่ระทัพพมัลลบตุร 

  ๑๒. ปรณิามนสกิขาบท   วา่ดว้ยการนอ้มลาภทีเ่ป็นของสงฆไ์ปเพือ่ 

       บคุคล 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๕๘๔ } 



๕๘๕ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๙.รตนวรรค ๑.อันเตปรุสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

๙. รตนวรรค 

หมวดวา่ดว้ยรตันะ 

๑. อนัเตปรุสกิขาบท 

วา่ดว้ยการเขา้เขตพระราชฐานช ัน้ใน 

เร ือ่งพระเจา้ปเสนทโิกศล 

[๔๙๔] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ พระเจา้ปเสนทโิกศลรับสัง่กบั 

เจา้หนา้ทีเ่ฝ้าพระราชอทุยานวา่ “พนาย ทา่นจงไปท าความสะอาดอทุยาน เราจักไป 

อทุยาน” 

  เจา้หนา้ทีเ่ฝ้าพระราชอทุยานรับสนองพระราชโองการแลว้จงึไปท าความสะอาด 

พระราชอทุยาน ไดเ้ห็นพระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับน่ังอยู ่ณ ควงไมต้น้หนึง่ 

ครัน้เห็นแลว้จงึเขา้ไปเฝ้าพระเจา้ปเสนทโิกศลถงึทีป่ระทับ ครัน้ถงึแลว้ไดก้ราบทลู 

พระเจา้ปเสนทโิกศลดังนีว้า่ “ขอเดชะ พระราชอทุยานสะอาดแลว้ พระผูม้พีระภาค 

พทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระราชอทุยานนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  ทา้วเธอรับสัง่วา่ “ชา่งเถดิ พนาย พวกเราจะไปเฝ้าพระผูม้พีระภาค” ครัน้แลว้ 

พระเจา้ปเสนทโิกศลไดเ้สด็จไปพระราชอทุยานแลว้เสด็จเขา้ไปทางทีพ่ระผูม้พีระภาค 

ประทับอยู ่

  ขณะนัน้ อบุาสกคนหนึง่น่ังเฝ้าอยูใ่กลพ้ระผูม้พีระภาค พระเจา้ปเสนทโิกศลได ้

ทอดพระเนตรเห็นอบุาสกผูน่ั้งเฝ้าอยูใ่กลพ้ระผูม้พีระภาค ครัน้ทอดพระเนตรเห็น 

แลว้ไดป้ระทับยนืตกพระทัย ทนัีน้ พระเจา้ปเสนทโิกศลไดท้รงมพีระด ารดิังนีว้า่ 

“ชายคนนีค้งไมใ่ชค่นเลว เขาถงึไดเ้ขา้เฝ้าพระผูม้พีระภาคอยูใ่กล ้ๆ ได”้ จงึเสด็จเขา้ไปเฝ้า 

พระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ครัน้ถงึแลว้ไดถ้วายอภวิาทพรระผูม้พีระภาคแลว้ประทับ 

น่ัง ณ ทีส่มควร 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๕๘๕ } 



๕๘๖ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๙.รตนวรรค ๑.อันเตปรุสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

ขณะนัน้อบุาสกนัน้ไมถ่วายบังคม ไมล่กุรับเสด็จพระเจา้ปเสนทโิกศล เพราะ 

มคีวามเคารพตอ่พระผูม้พีระภาค 

  ล าดับนัน้ พระเจา้ปเสนทโิกศลไมท่รงพอพระทัยวา่ “ไฉนชายคนนี ้เมือ่เรามา 

ถงึจงึไมถ่วายบังคม ไมต่อ้นรับเลา่” 

  พระผูม้พีระภาคทรงทราบวา่พระเจา้ปเสนทโิกศลไมท่รงพอพระทัย จงึไดต้รัส 

กับพระเจา้ปเสนทโิกศลดงันีว้า่ “มหาบพติร อบุาสกคนนีเ้ป็นพหสูตู จ าสิง่ทีไ่ด ้

เลา่เรยีนมาได ้ปราศจากความก าหนัดในกามทัง้หลาย” 

  ขณะนัน้ พระเจา้ปเสนทโิกศลไดท้รงพระด ารดิังนีว้า่ “อบุาสกนีไ้มใ่ชค่น 

ต า่ตอ้ย แมพ้ระผูม้พีระภาคยังตรัสพรรณนาคณุของอบุาสกนี้” จงึไดรั้บสัง่กับ 

อบุาสกนัน้ดังนีว้า่ “อบุาสก ทา่นพดูสิง่ทีจ่ะกอ่ใหเ้กดิประโยชนเ์ถดิ” 

  อบุาสกกราบทลูวา่ “เป็นพระมหากรณุาธคิณุอยา่งลน้เกลา้ฯ พระพทุธเจา้ขา้” 

  ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคทรงชีแ้จงใหพ้ระเจา้ปเสนทโิกศลเห็นชดั ชวนใหอ้ยาก 

รับเอาไปปฏบิัต ิเรา้ใจใหอ้าจหาญแกลว้กลา้ ปลอบชโลมใจใหส้ดชืน่รา่เรงิดว้ย 

ธรรมกีถา ล าดับนัน้ พระเจา้ปเสนทโิกศลผูซ้ ึง่พระผูม้พีระภาคทรงชีแ้จงใหเ้ห็นชดั 

ชวนใหอ้ยากรับเอาไปปฏบิัต ิเรา้ใจใหอ้าจหาญแกลว้กลา้ ปลอบชโลมใจใหส้ดชืน่ 

รา่เรงิดว้ยธรรมกีถาแลว้ จงึเสด็จลกุจากอาสนะ ถวายอภวิาทพระผูม้พีระภาค ท า 

ประทักษิณแลว้เสด็จไป 

  [๔๙๕] ครัง้นัน้ พระเจา้ปเสนทโิกศลประทับอยูบ่นปราสาทชัน้บน ไดท้อด 

พระเนตรเห็นอบุาสกนัน้เดนิกัน้รม่ไปตามถนน ครัน้เห็นแลว้จงึรับสัง่ใหเ้ชญิมาเฝ้า 

แลว้ไดต้รัสกับอบุาสกนัน้ดังนีว้า่ “อบุาสก ทราบวา่ เธอเป็นพหสูตู จ าสิง่ทีไ่ด ้

เลา่เรยีนมาได ้อบุาสก เธอชว่ยสอนธรรมในต าหนักของเราดว้ยเถดิ” 

  อบุาสกกราบทลูวา่ “ขอเดชะ ขา้พระพทุธเจา้รูธ้รรมจากพระคณุเจา้ทัง้หลาย 

พระคณุเจา้ทัง้หลายเทา่นัน้จักสอนธรรมพระสนมของพระองคไ์ด”้ 

  ล าดับนัน้ พระเจา้ปเสนทโิกศลจงึรับสัง่วา่ “อบุาสกกลา่วจรงิ” จงึเขา้ไปเฝ้า 

พระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ครัน้ถงึแลว้ไดถ้วายอภวิาทแลว้ประทับน่ัง ณ ทีส่มควร 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๕๘๖ } 



๕๘๗ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๙.รตนวรรค ๑.อันเตปรุสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

พระเจา้ปเสนทโิกศลผูป้ระทับน่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ 

“ขอประทานวโรกาสเถดิ พระพทุธเจา้ขา้ ขอพระองคท์รงพระกรณุาโปรดใหภ้กิษุรปู 

หนึง่ไปสอนธรรมในต าหนักนางสนมของหมอ่มฉัน” 

  ครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาคทรงชีแ้จงใหพ้ระเจา้ปเสนทโิกศลเห็นชดั ชวนให ้

อยากรับเอาไปปฏบิัต ิเรา้ใจใหอ้าจหาญแกลว้กลา้ ปลอบชโลมใจใหส้ดชืน่รา่เรงิ 

ดว้ยธรรมกีถา ล าดับนัน้ พระเจา้ปเสนทโิกศลผูซ้ ึง่พระผูม้พีระภาคทรงชีแ้จงใหเ้ห็น 

ชดั ชวนใหอ้ยากรับเอาไปปฏบิัต ิเรา้ใจใหอ้าจหาญแกลว้กลา้ ปลอบชโลมใจใหส้ด 

ชืน่รา่เรงิดว้ยธรรมกีถาแลว้ จงึเสด็จลกุจากอาสนะ ถวายอภวิาทพระผูม้พีระภาค ท า 

ประทักษิณแลว้เสด็จไป 

ทรงแตง่ต ัง้พระอานนทเ์ป็นครสูอนธรรม 

ตอ่มา พระผูม้พีระภาครับสัง่กับทา่นพระอานนทว์า่ “อานนท ์เธอจงไปสอน 

ธรรมในต าหนักพระสนมของพระราชา” 

  ทา่นพระอานนทท์ลูรับสนองพระพทุธด ารัส ไดเ้ขา้ไปสอนธรรม ณ ต าหนัก 

พระสนมตามกาลอันควร ครัง้นัน้ ในเวลาเชา้ ทา่นพระอานนทค์รองอันตรวาสก 

ถอืบาตรและจวีรเขา้ไปถงึพระราชนเิวศน์ 

  [๔๙๖] ครัง้นัน้ พระเจา้ปเสนทโิกศลประทับอยูใ่นหอ้งบรรทมกับพระนาง 

มัลลกิาเทว ีพระนางมัลลกิาเทวไีดท้อดพระเนตรเห็นทา่นพระอานนทม์าแตไ่กล 

ครัน้ทอดพระเนตรเห็นแลว้จงึรบีลกุขึน้ พระภษูาทรงเกลีย้งสเีหลอืงจงึเลือ่นหลดุ 

ทนัีน้ ทา่นพระอานนทจ์งึกลับแตไ่กล ไปถงึอารามแลว้จงึแจง้เรือ่งนีใ้หภ้กิษุทัง้หลาย 

ทราบ 

  บรรดาภกิษุผูม้ักนอ้ย ฯลฯ พากันต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนทา่น 

พระอานนทไ์มไ่ดรั้บแจง้ลว่งหนา้จงึเขา้ไปพระราชฐานชัน้ในเลา่” ครัน้ภกิษุทัง้หลาย 

ต าหนทิา่นพระอานนทโ์ดยประการตา่ง ๆ แลว้จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาค 

ใหท้รงทราบ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๕๘๗ } 



๕๘๘ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๙.รตนวรรค ๑.อันเตปรุสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

ทรงสอบถาม 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุทรง 

สอบถามทา่นพระอานนทว์า่ “อานนท ์ทราบวา่ เธอไมไ่ดรั้บแจง้ลว่งหนา้ เขา้ไป 

พระราชฐานชัน้ใน จรงิหรอื” ทา่นพระอานนทท์ลูรับวา่ “จรงิ พระพทุธเจา้ขา้” 

พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ทรงต าหนวิา่ “ฯลฯ อานนท ์ไฉนเธอยังไมไ่ดรั้บแจง้ลว่งหนา้ 

จงึเขา้ไปพระราชฐานชัน้ในเลา่ อานนท ์การกระท าอยา่งนี ้มไิดท้ าคนทีย่ังไม ่

เลือ่มใสใหเ้ลือ่มใส หรอืท าคนทีเ่ลือ่มใสอยูแ่ลว้ใหเ้ลือ่มใสยิง่ขึน้ไดเ้ลย ฯลฯ” ครัน้ 

ทรงต าหนแิลว้จงึแสดงธรรมกีถาแลว้รับสัง่กับภกิษุทัง้หลายวา่ 

การเขา้เขตพระราชฐานช ัน้ในมโีทษ ๑๐ อยา่ง 

[๔๙๗] “ภกิษุทัง้หลาย ในการเขา้ไปยังพระราชฐานชัน้ใน มโีทษ ๑๐ อยา่ง 

นี ้คอื 

  (๑) ภกิษุทัง้หลาย พระราชาประทับอยูก่ับพระมเหสใีนพระราชฐานชัน้ในนี้ 

ภกิษุเขา้ไปในพระราชฐานชัน้ในนัน้ พระมเหสเีห็นภกิษุแลว้ทรงยิม้ให ้หรอืภกิษุเห็น 

พระมเหสแีลว้ยิม้ให ้ในขอ้นัน้พระราชาจะทรงพระด ารอิยา่งนีว้า่ “คนทัง้ ๒ นีไ้ดท้ า 

อะไรกันแลว้ หรอืจักท าอะไรกันแน่นอน” ภกิษุทัง้หลาย นีเ้ป็นโทษขอ้ที ่๑ ในการ 

เขา้ไปยังพระราชฐานชัน้ใน 

  (๒) ภกิษุทัง้หลาย ขอ้อืน่ยังมอีกี พระราชาทรงมพีระราชกจิมาก มพีระ 

กรณียกจิมาก เสด็จไปหาพระสนมคนหนึง่แลว้ทรงลมื พระสนมนัน้ตัง้ครรภเ์พราะ 

การทีพ่ระราชาเสด็จไปหานัน้ ในขอ้นัน้พระราชาจะทรงพระด ารอิยา่งนีว้า่ “ในทีน่ี ้

นอกจากบรรพชติ ไมม่ใีครอืน่เขา้มาได ้คงจะเป็นการกระท าของบรรพชติ” ภกิษุ 

ทัง้หลาย นีเ้ป็นโทษขอ้ที ่๒ ในการเขา้ไปยังพระราชฐานชัน้ใน 

  (๓) ภกิษุทัง้หลาย ขอ้อืน่ยังมอีกี ของมคีา่อยา่งใดอยา่งหนึง่ ในพระราชฐาน 

ชัน้ในสญูหายไป ในขอ้นัน้พระราชาจะทรงพระด ารอิยา่งนีว้า่ “ในทีน่ี ้นอกจาก 

บรรพชติ ไมม่ใีครอืน่เขา้มาได ้คงจะเป็นการกระท าของบรรพชติ” ภกิษุทัง้หลาย นี ้

เป็นโทษขอ้ที ่๓ ในการเขา้ไปยังพระราชฐานชัน้ใน 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๕๘๘ } 



๕๘๙ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๙.รตนวรรค ๑.อันเตปรุสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

(๔) ภกิษุทัง้หลาย ขอ้อืน่ยังมอีกี เมือ่ความลับทางราชการทีป่รกึษาในพระ 

ราชฐานชัน้ในร่ัวไหลออกไปภายนอก ในขอ้นัน้พระราชาจะทรงพระด ารอิยา่งนีว้า่ 

“ในทีน่ี ้นอกจากบรรพชติ ไมม่ใีครอืน่เขา้มาได ้คงจะเป็นการกระท าของบรรพชติ” 

ภกิษุทัง้หลาย นีเ้ป็นโทษขอ้ที ่๔ ในการเขา้ไปยังพระราชฐานชัน้ใน 

  (๕) ภกิษุทัง้หลาย ขอ้อืน่ยังมอีกี ในพระราชฐานชัน้ใน พระราชโอรส 

ปรารถนา(ทีจ่ะปลงพระชนม)์พระราชบดิา๑ หรอืพระราชบดิาปรารถนา(ทีจ่ะปลง 

พระชนม)์พระราชโอรส ทัง้ ๒ พระองคจ์ะทรงพระด ารอิยา่งนีว้า่ “ในทีน่ี ้นอกจาก 

บรรพชติ ไมม่ใีครอืน่เขา้มาได ้คงจะเป็นการกระท าของบรรพชติ” ภกิษุทัง้หลาย นี ้

เป็นโทษขอ้ที ่๕ ในการเขา้ไปยังพระราชฐานชัน้ใน 

  (๖) ภกิษุทัง้หลาย ขอ้อืน่ยังมอีกี พระราชาทรงเลือ่นขา้ราชการต าแหน่งต า่ข ึน้ 

ต าแหน่งสงู พวกทีไ่มพ่อใจเรือ่งนีจ้ะมคีวามคดิอยา่งนีว้า่ “พระราชาทรงคลกุคลอียู ่

กับบรรพชติ คงจะเป็นการกระท าของบรรพชติ” ภกิษุทัง้หลาย นีเ้ป็นโทษขอ้ที ่๖ 

ในการเขา้ไปยังพระราชฐานชัน้ใน 

  (๗) ภกิษุทัง้หลาย ขอ้อืน่ยังมอีกี พระราชาทรงลดต าแหน่งขา้ราชการทีอ่ยูใ่น 

ต าแหน่งสงูลงต าแหน่งต ่า พวกทีไ่มพ่อใจเรือ่งนีจ้ะมคีวามคดิอยา่งนีว้า่ “พระราชา 

ทรงคลกุคลอียูก่ับบรรพชติ คงจะเป็นการกระท าของบรรพชติ” ภกิษุทัง้หลาย นีเ้ป็น 

โทษขอ้ที ่๗ ในการเขา้ไปยังพระราชฐานชัน้ใน 

  (๘) ภกิษุทัง้หลาย ขอ้อืน่ยังมอีกี พระราชารับสัง่ใหย้กกองทัพไปในเวลาไมค่วร 

พวกทีไ่มพ่อใจเรือ่งนีจ้ะมคีวามคดิอยา่งนีว้า่ “พระราชาทรงคลกุคลอียูก่ับบรรพชติ 

คงจะเป็นการกระท าของบรรพชติ” ภกิษุทัง้หลาย นี้เป็นโทษขอ้ที ่๘ ในการเขา้ไปยัง 

พระราชฐานชัน้ใน 

  (๙) ภกิษุทัง้หลาย ขอ้อืน่ยังมอีกี พระราชารับสัง่ใหย้กกองทัพไปในเวลาอัน 

ควรแลว้รับสัง่ใหย้กทัพกลับเสยีในระหวา่งทาง พวกทีไ่มพ่อใจเรือ่งนีจ้ะมคีวามคดิ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ปรารถนาพระราชบดิา อรรถกถาอธบิายวา่ ปิตร  ปตฺเถตตี ิอนฺตร  ปสฺสตฺิวา ฆาเตตุ  อจฺิฉต ิแปลวา่ 

   ตอ้งการหาชอ่งทางปลงพระชนมพ์ระราชบดิา (ว.ิอ.๒/๔๙๗/๔๓๔) 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๕๘๙ } 



๕๙๐ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๙.รตนวรรค ๑.อันเตปรุสกิขาบท สกิขาบทวภัิงค ์

อยา่งนีว้า่ “พระราชาทรงคลกุคลอียูก่ับบรรพชติ คงจะเป็นการกระท าของบรรพชติ” 

ภกิษุทัง้หลาย นีเ้ป็นโทษขอ้ที ่๙ ในการเขา้ไปยังพระราชฐานชัน้ใน 

  (๑๐) ภกิษุทัง้หลาย ขอ้อืน่ยังมอีกี พระราชฐานชัน้ในเป็นสถานทีค่ับคั่งดว้ย 

ชา้ง เป็นสถานทีค่ับคั่งดว้ยมา้ เป็นสถานทีค่ับคั่งดว้ยรถ เป็นสถานทีม่รีปู เสยีง กลิน่ 

รส โผฏฐัพพะทีเ่ป็นเหตแุหง่ความก าหนัด ไมเ่หมาะแกบ่รรพชติ ภกิษุทัง้หลาย 

นีเ้ป็นโทษขอ้ที ่๑๐ ในการเขา้ไปยังพระราชฐานชัน้ใน 

  ภกิษุทัง้หลาย ในการเขา้ไปยังพระราชฐานชัน้ใน มโีทษ ๑๐ อยา่งนี้แล” 

ทรงประชุมสงฆบ์ญัญตัสิกิขาบท 

ครัง้นัน้ ครัน้พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ทรงต าหนทิา่นพระอานนทโ์ดยประการ 

ตา่ง ๆ แลว้ตรัสโทษแหง่ความเป็นผูเ้ลีย้งยาก ความเป็นผูบ้ ารงุยาก ฯลฯ แลว้จงึ 

รับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

พระบญัญตั ิ

[๔๙๘] ก็ ภกิษุใดไมไ่ดร้บัแจง้ลว่งหนา้ กา้วลว่งธรณีประตเูขา้ไปใน 

ต าหนกัทีบ่รรทมของพระราชาผูเ้ป็นกษตัรยิท์ ีไ่ดร้บัมรูธาภเิษกแลว้ ทีพ่ระราชา 

ยงัไมเ่สด็จออก ทีน่างรตันะยงัไมเ่สด็จออก ตอ้งอาบตัปิาจติตยี ์

เร ือ่งพระเจา้ปเสนทโิกศล จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

[๔๙๙] ค าวา่ ก็...ใด คอื ผูใ้ด ผูเ้ชน่ใด ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

ก็...ใด 

  ค าวา่ ภกิษุ มอีธบิายวา่ ชือ่วา่ภกิษุ เพราะเป็นผูข้อ ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระ 

ภาคทรงประสงคเ์อาวา่ ภกิษุ ในความหมายนี้ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๕๙๐ } 



๕๙๑ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๙.รตนวรรค ๑.อันเตปรุสกิขาบท บทภาชนยี ์

ทีช่ ือ่วา่ กษตัรยิ ์คอื ไดแ้ก ่กษัตรยิผ์ูป้ระสตูมิาดทัีง้ฝ่ายพระมารดาและพระ 

บดิา ทรงถอืก าเนดิบรสิทุธิต์ลอดเจ็ดชัว่บรรพบรุษุ ไมม่ใีครต าหนชิาตกิ าเนดิได ้

  ทีช่ ือ่วา่ ไดร้บัมรูธาภเิษกแลว้ คอื ผูไ้ดรั้บอภเิษกโดยการอภเิษกเป็นกษัตรยิ ์

  ค าวา่ ทีพ่ระราชายงัไมไ่ดเ้สด็จออก คอื พระราชายังไมเ่สด็จออกจาก 

ต าหนักทีบ่รรทม 

  ค าวา่ ทีน่างรตันะยงัไมเ่สด็จออก คอื พระมเหสยีงัไมเ่สด็จออกจากต าหนัก 

ทีบ่รรทม หรอืทัง้ ๒ พระองคย์ังไมเ่สด็จออก 

  ค าวา่ ไมไ่ดร้บัแจง้ลว่งหนา้ คอื ไมไ่ดเ้รยีกมาลว่งหนา้ 

  ทีช่ ือ่วา่ ธรณีประต ูพระผูม้พีระภาคตรัสหมายถงึธรณีประตตู าหนักทีบ่รรทม 

  ทีช่ ือ่วา่ ต าหนกัทีบ่รรทม ไดแ้ก ่ทีบ่รรทมของพระราชาซึง่เจา้พนักงานจัดไว ้

ในทีใ่ดทีห่นึง่ โดยทีส่ดุแมว้งดว้ยพระวสิตูร 

  ค าวา่ กา้วลว่งธรณีประตเูขา้ไป คอื ภกิษุยกเทา้แรกกา้วขา้มธรณีประตเูขา้ไป 

ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ยกเทา้ที ่๒ กา้วขา้มธรณีประตเูขา้ไป ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

บทภาชนยี ์

ตกิปาจติตยี ์

[๕๐๐] ยังไมไ่ดรั้บแจง้ ภกิษุส าคัญวา่ยังไมไ่ดรั้บแจง้ กา้วลว่งธรณีประตเูขา้ไป 

ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  ยังไมไ่ดรั้บแจง้ ภกิษุไมแ่น่ใจ กา้วลว่งธรณีประตเูขา้ไป ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  ยังไมไ่ดรั้บแจง้ ภกิษุส าคัญวา่ไดรั้บแจง้แลว้ กา้วลว่งธรณีประตเูขา้ไป ตอ้ง 

อาบัตปิาจติตยี ์

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๕๙๑ } 



๕๙๒ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๙.รตนวรรค ๑.อันเตปรุสกิขาบท อนาปัตตวิาร 

ทกุกฏ  

ไดรั้บแจง้แลว้ ภกิษุส าคัญวา่ยังไมไ่ดรั้บแจง้ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ไดรั้บแจง้แลว้ ภกิษุส าคัญวา่ยังไมไ่ดรั้บแจง้ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ไดรั้บแจง้แลว้ ภกิษุส าคัญวา่ไดรั้บแจง้แลว้ ไมต่อ้งอาบัต ิ

อนาปตัตวิาร 

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

  [๕๐๑] ๑. ภกิษุผูไ้ดรั้บแจง้แลว้ 

   ๒. ภกิษุเขา้ไปในทีท่ีผู่อ้ยูไ่มไ่ดเ้ป็นกษัตรยิ ์

   ๓. ภกิษุเขา้ไปในทีท่ีผู่อ้ยูย่ังไมไ่ดรั้บอภเิษกเป็นกษัตรยิ ์

   ๔. ภกิษุเขา้ไปในทีท่ีพ่ระราชาเสด็จออกจากต าหนักทีบ่รรทม 

   ๕. ภกิษุเขา้ไปในทีท่ีพ่ระมเหสเีสด็จออกจากต าหนักทีบ่รรทม 

   ๖. ภกิษุเขา้ไปในทีท่ีทั่ง้ ๒ พระองคเ์สด็จออกจากต าหนักทีบ่รรทม 

   ๗. ภกิษุเขา้ไปในทีท่ีไ่มใ่ชต่ าหนักทีบ่รรทม 

   ๘. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๙. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

อนัเตปรุสกิขาบทที ่๑ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๕๙๒ } 



๕๙๓ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๙.รตนวรรค ๒.รตนสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

๙. รตนวรรค 

๒. รตนสกิขาบท 

วา่ดว้ยการเก็บรตันะทีเ่จา้ของลมืไว ้

เร ือ่งพระรปูหนึง่ 

[๕๐๒] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ ภกิษุรปูหนึง่สรงน ้าในแมน่ ้า 

อจริวด ีพราหมณ์คนหนึง่วางถงุทรัพย ์๕๐๐ กหาปณะไวบ้นบกแลว้ลงอาบน ้าใน 

แมน่ ้าอจริวด ีแลว้ลมืถงุทรัพยไ์ดไ้ปแลว้ ทนัีน้ ภกิษุนัน้ไดเ้ก็บไวด้ว้ยคดิวา่ “ถงุทรัพย ์

ของพราหมณ์นีอ้ยา่สญูหายไป” ฝ่ายพราหมณ์พอนกึขึน้ไดก็้รบีว ิง่มาถงึแลว้ ได ้

กลา่วกับภกิษุนัน้ดังนีว้า่ “ทา่นผูเ้จรญิ ทา่นเห็นถงุทรัพยข์องกระผมบา้งไหม” 

  ภกิษุนัน้ไดค้นืใหพ้รอ้มกลา่ววา่ “เชญิทา่นรับไปเถดิ พราหมณ์” 

  ครัง้นัน้ พราหมณ์นัน้ไดเ้กดิความคดิดังนีว้า่ “ดว้ยอบุายอยา่งไร เราจงึไม ่

ตอ้งใหค้า่ไถแ่กภ่กิษุนี้” จงึยดึตัวแลว้กลา่ววา่ “ทา่น ทรัพยข์องกระผมไมใ่ช ่๕๐๐ 

กหาปณะ แตม่ ี๑,๐๐๐ กหาปณะตา่งหาก” แลว้ปลอ่ยตัวไป 

  ครัน้ภกิษุนัน้ไปถงึอารามแลว้จงึบอกเรือ่งนีใ้หภ้กิษุทัง้หลายทราบ 

  บรรดาภกิษุผูม้ักนอ้ย ฯลฯ พากันต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนภกิษุ 

จงึเก็บรัตนะไวเ้ลา่” ครัน้ภกิษุทัง้หลายต าหนภิกิษุนัน้โดยประการตา่ง ๆ แลว้จงึน า 

เรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

ทรงประชุมสงฆบ์ญัญตัสิกิขาบท 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุทรง 

สอบถามภกิษุนัน้วา่ “ภกิษุ ทราบวา่ เธอเก็บรัตนะไวจ้รงิหรอื” ภกิษุนัน้ทลูรับวา่ 

“จรงิ พระพทุธเจา้ขา้” พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ทรงต าหนวิา่ “ฯลฯ โมฆบรุษุ ไฉน 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๕๙๓ } 



๕๙๔ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๙.รตนวรรค ๒.รตนสกิขาบท พระบัญญัต ิ

เธอจงึเก็บรัตนะไวเ้ลา่ โมฆบรุษุ การกระท าอยา่งนี ้มไิดท้ าคนทีย่ังไมเ่ลือ่มใส ใหเ้ลือ่มใส 

หรอืท าคนทีเ่ลือ่มใสอยูแ่ลว้ใหเ้ลือ่มใสยิง่ขึน้ไดเ้ลย ฯลฯ” แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้ 

หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

พระบญัญตั ิ

ก็ภกิษุใด เก็บหรอืใชใ้หเ้ก็บรตันะหรอืของทีส่มมตวิา่เป็นรตันะ ตอ้งอาบตั ิ

ปาจติตยี ์

  สกิขาบทนีพ้ระผูม้พีระภาคทรงบัญญัตไิวแ้กภ่กิษุทัง้หลายอยา่งนี้ 

เร ือ่งพระรปูหนึง่ จบ 

เร ือ่งนางวสิาขา 

[๕๐๓] ครัง้นัน้ ในกรงุสาวตัถ ีมมีหรสพ ประชาชนแตง่ตัวไปเทีย่วอทุยาน 

แมน้างวสิาขามคิารมาตาก็แตง่ตัวออกจากบา้นจะไปเทีย่วชมอทุยาน แตค่ดิวา่ 

“เราจะไปเทีย่วอทุยานท าไม ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคดกีวา่” แลว้เปลือ้งเครือ่งประดับ 

ออก เอาผา้หม่หอ่ไวม้อบใหส้าวใชด้ว้ยกลา่ววา่ “แมส่าวใช ้เธอถอืหอ่เครือ่งประดับ 

นีไ้ว”้ ครัน้แลว้นางวสิาขามคิารมาตาก็ไดเ้ขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ครัน้ 

ถงึแลว้ไดถ้วายอภวิาทพระผูม้พีระภาค แลว้น่ัง ณ ทีส่มควร 

  ครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาคทรงชีแ้จงนางวสิาขามคิารมาตาผูน่ั้ง ณ ทีส่มควรให ้

เห็นชดั ชวนใหอ้ยากรับเอาไปปฏบิัต ิเรา้ใจใหอ้าจหาญแกลว้กลา้ ปลอบชโลมใจให ้

สดชืน่รา่เรงิดว้ยธรรมกีถา ล าดับนัน้ นางวสิาขามคิารมาตาผูซ้ ึง่พระผูม้พีระภาคทรง 

ชีแ้จงใหเ้ห็นชดั ชวนใหอ้ยากรับเอาไปปฏบิัต ิเรา้ใจใหอ้าจหาญแกลว้กลา้ ปลอบชโลม 

ใจใหส้ดชืน่รา่เรงิดว้ยธรรมกีถาแลว้ จงึลกุจากอาสนะ ถวายอภวิาทพระผูม้พีระภาค 

ท าประทักษิณแลว้จากไป ฝ่ายสาวใชนั้น้ลมืหอ่เครือ่งประดับนัน้ไดก้ลับไปแลว้ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๕๙๔ } 



๕๙๕ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๙.รตนวรรค ๒.รตนสกิขาบท พระอนุบัญญัต ิ

ภกิษุทัง้หลายพบเขา้ จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

พระองครั์บสัง่วา่ “ภกิษุทัง้หลาย ถา้เชน่นัน้ เธอทัง้หลายจงยกไปเก็บรักษาไวเ้ถดิ” 

ทรงอนญุาตใหเ้ก็บรตันะได ้

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคทรงแสดงธรรมกีถาเพราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุแลว้ 

รับสัง่กับภกิษุทัง้หลายวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เราอนุญาตใหเ้ก็บ หรอืใชใ้หเ้ก็บรัตนะ 

หรอืของทีส่มมตวิา่เป็นรัตนะในวดัทีอ่ยูแ่ลว้รักษาไวด้ว้ยตัง้ใจวา่ ‘เจา้ของจะรับคนืไป” 

แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

พระอนบุญัญตั ิ

อนึง่ ภกิษุใดเก็บ หรอืใชใ้หเ้ก็บรตันะหรอืของทีส่มมตวิา่เป็นรตันะ ตอ้ง 

อาบตัปิาจติตยี ์เวน้ไวแ้ตใ่นอาราม 

  สกิขาบทนีพ้ระผูม้พีระภาคทรงบัญญัตไิวแ้กภ่กิษุทัง้หลายอยา่งนี้ 

เร ือ่งนางวสิาขา จบ 

เร ือ่งคนรบัใชข้องอนาถบณิฑกิเศรษฐ ี

[๕๐๔] สมัยนัน้ อนาถบณิฑกิคหบดมีบีา้นพักคนงานอยูใ่นแควน้กาส ี

คหบดนัีน้สัง่บรุษุคนรับใชไ้วว้า่ “ถา้พระคณุเจา้ทัง้หลายมาถงึ เธอพงึจัดเตรยีม 

ภัตตาหาร” ครัน้ตอ่มา ภกิษุหลายรปูเทีย่วจารกิไปในแควน้กาส ีผา่นไปถงึบา้นพัก 

คนงานของทา่นอนาถบณิฑกิคหบดนัีน้ บรุษุนัน้แลเห็นภกิษุทัง้หลายเดนิมาแตไ่กล 

ครัน้เห็นแลว้จงึเขา้ไปหาภกิษุเหลา่นัน้ถงึทีอ่ยู ่ครัน้ถงึแลว้ไดก้ราบอาราธนาดังนีว้า่ 

“พระคณุเจา้ผูเ้จรญิทัง้หลาย พระคณุเจา้ทัง้หลายโปรดรับนมินตเ์พือ่ฉันภัตตาหาร 

ของคหบดใีนวนัพรุง่นี”้ 

  ภกิษุเหลา่นัน้รับนมินตโ์ดยดษุณีภาพ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๕๙๕ } 



๕๙๖ 

 

หพระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๙.รตนวรรค ๒.รตนสกิขาบท พระอนุบัญญัต ิ

ครัน้ลว่ง ราตรนัีน้ทัง้ราตร ีบรุษุนัน้สัง่ใหจั้ดเตรยีมของเคีย้วของฉันอันประณีต 

แลว้สง่คนไปบอกเวลา ถอดแหวนวางไว ้เอาภัตตาหารประเคนภกิษุเหลา่นัน้ พลาง 

กลา่ววา่ “นมินตพ์ระคณุเจา้ทัง้หลายฉันแลว้คอ่ยกลับ กระผมจะไปท างาน” ลมื 

แหวนไวไ้ปแลว้ 

  ภกิษุทัง้หลายพบเขา้จงึกลา่ววา่ “ถา้พวกเราไป แหวนนีจ้ะหาย” จงึอยูใ่นที ่

นัน้เอง 

  ครัน้บรุษุนัน้กลับมาจากท างานเห็นภกิษุเหลา่นัน้ จงึไดก้ลา่วดังนีว้า่ “พระ 

คณุเจา้ผูเ้จรญิทัง้หลาย เหตไุรพระคณุเจา้ทัง้หลายจงึยังอยูใ่นทีน่ีเ้ลา่” 

  ครัน้แลว้ภกิษุเหลา่นัน้จงึเลา่เรือ่งนัน้ใหบ้รุษุนัน้ทราบ ครัน้ไปถงึกรงุสาวตัถ ี

แลว้จงึไดบ้อกเรือ่งนีใ้หภ้กิษุทัง้หลายทราบ ภกิษุทัง้หลายจงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลู 

พระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

พระพทุธานญุาตพเิศษ 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคทรงแสดงธรรมกีถาเพราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุแลว้ 

รับสัง่กับภกิษุทัง้หลายวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เราอนุญาตใหเ้ก็บหรอืใชใ้หเ้ก็บรัตนะหรอื 

ของทีส่มมตวิา่เป็นรัตนะในอารามหรอืในทีพั่กแลว้รักษาไวด้ว้ยตัง้ใจวา่ ‘เจา้ของจะรับ 

คนืไป” แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

พระอนบุญัญตั ิ

[๕๐๕] อนึง่ ภกิษุใดเก็บหรอืใชใ้หเ้ก็บรตันะหรอืของทีส่มมตวิา่เป็นรตันะ 

ตอ้งอาบตัปิาจติตยี ์เวน้ไวแ้ตใ่นอารามหรอืในทีพ่กั อนึง่ ภกิษุพงึเก็บหรอืใชใ้ห ้

เก็บรตันะหรอืของทีส่มมตวิา่เป็นรตันะในอารามหรอืในทีพ่กัแลว้รกัษาไวด้ว้ย 

ต ัง้ใจวา่ ‘เจา้ของจะรบัคนืไป’ นีเ้ป็นการท าทีส่มควรในเร ือ่งน ัน้ 

เร ือ่งคนรบัใชข้องอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีจบ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๕๙๖ } 



๕๙๗ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๙.รตนวรรค ๒.รตนสกิขาบท สกิขาบทวภัิงค ์

สกิขาบทวภิงัค ์

[๕๐๖] ค าวา่ อนึง่...ใด คอื ผูใ้ด ผูเ้ชน่ใด ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

อนึง่...ใด 

  ค าวา่ ภกิษุ มอีธบิายวา่ ชือ่วา่ภกิษุ เพราะเป็นผูข้อ ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระ 

ภาคทรงประสงคเ์อาวา่ ภกิษุ ในความหมายนี้ 

  ทีช่ ือ่วา่ รตันะ ไดแ้ก ่แกว้มกุดา แกว้มณี ไพฑรูย ์สงัข ์ศลิา ประพาฬ 

เงนิ ทอง ทับทมิ แกว้ตาแมว นีช้ ือ่วา่รัตนะ 

  ทีช่ ือ่วา่ ของทีส่มมตวิา่เป็นรตันะ ไดแ้ก ่เครือ่งอปุโภคบรโิภคของมนุษย ์นี้ 

ชือ่วา่ของทีส่มมตวิา่เป็นรัตนะ 

  ค าวา่ เวน้ไวแ้ตใ่นอารามหรอืในทีพ่กั คอื ยกเวน้แตใ่นอารามหรอืในทีพั่ก 

  ทีช่ ือ่วา่ ในอาราม คอื ส าหรับอารามทีม่รัีว้ลอ้ม ก าหนดเอาภายในอาราม 

ส าหรับอารามทีไ่มม่รัีว้ลอ้ม ก าหนดเอาอปุจาร 

  ทีช่ ือ่วา่ ในทีพ่กั คอื ส าหรับทีพั่กมรัีว้ลอ้ม ก าหนดเอาภายในทีพั่ก ส าหรับ 

ทีพั่กทีไ่มม่รัีว้ลอ้ม ก าหนดเอาอปุจาร 

  ค าวา่ เก็บ คอื ภกิษุถอืเอาเอง ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  ค าวา่ ใชใ้หเ้ก็บ คอื ภกิษุใชใ้หผู้อ้ ืน่ถอืเอา ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  ค าวา่ อนึง่ ภกิษุพงึเก็บหรอืใชใ้หเ้ก็บรตันะหรอืของทีส่มมตวิา่เป็นรตันะ 

ในอารามหรอืในทีพ่กัแลว้รกัษาไว ้ความวา่ ภกิษุพงึก าหนดหมายรูปพรรณ 

หรอืต าหนแิลว้เก็บรักษาไว ้แลว้ประกาศวา่ “ผูใ้ดของหาย ผูนั้น้จงมารับเอาไป” 

ถา้เขามาในทีนั่น้พงึถามเขาวา่ “สิง่ของของทา่นเป็นเชน่ไร” ถา้เขาบอกรปูพรรณ 

หรอืต าหน ิถกูตอ้ง พงึใหค้นื ถา้บอกไมถ่กูตอ้ง พงึบอกเขาวา่ “ทา่นจงคน้ดเูถดิ” 

  เมือ่จะจากไปจากอาวาสนัน้ พงึมอบไวแ้กภ่กิษุผูเ้หมาะสมในอาวาสนัน้แลว้ 

คอ่ยจากไป ถา้ไมม่ภีกิษุทีน่่าเชือ่ถอื พงึมอบไวแ้กค่หบดผีูเ้หมาะสมในทีนั่น้แลว้ 

คอ่ยจากไป 

  ค าวา่ นีเ้ป็นการท าทีส่มควรในเร ือ่งน ัน้ คอื นีเ้ป็นความถกูตอ้งในเรือ่งนัน้ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๕๙๗ } 



๕๙๘ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๙.รตนวรรค ๒.รตนสกิขาบท อนาปัตตวิาร 

อนาปตัตวิาร  

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

  [๕๐๗] ๑. ภกิษุเก็บหรอืใชใ้หเ้ก็บรัตนะ หรอืของทีส่มมตวิา่เป็นรัตนะใน 

       อารามหรอืในทีพั่กแลว้เก็บรักษาไวด้ว้ยตัง้ใจวา่ “เจา้ของจะรับ 

       คนืไป” 

    ๒. ภกิษุถอืวสิาสะเก็บของทีส่มมตวิา่เป็นรัตนะ 

    ๓. ภกิษุถอืเอาไปเป็นของยมื 

    ๔. ภกิษุเขา้ใจวา่เป็นของบังสกุลุ 

    ๕. ภกิษุวกิลจรติ 

    ๖. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

รตนสกิขาบทที ่๒ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๕๙๘ } 



๕๙๙ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๙.รตนวรรค ๓.วกิาลคามปเวสนสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

๙. รตนวรรค 

๓. วกิาลคามปเวสนสกิขาบท 

วา่ดว้ยการเขา้หมูบ่า้นในเวลาวกิาล 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์

[๕๐๘] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

องอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ พวกภกิษุฉัพพัคคยีเ์ขา้หมูบ่า้นใน 

เวลาวกิาล น่ังในทีช่มุนุม สนทนาดรัิจฉานกถาตา่ง ๆ คอื (๑) ราชกถา เรือ่งพระ 

ราชา (๒) โจรกถา เรือ่งโจร (๓) มหามัตตกถา เรือ่งมหาอมาตย ์(๔) เสนากถา 

เรือ่งกองทัพ (๕) ภยกถา เรือ่งภัย (๖) ยทุธกถา เรือ่งการรบ (๗) อันนกถา 

เรือ่งขา้ว (๘) ปานกถา เรือ่งน ้า (๙) วตัถกถา เรือ่งผา้ (๑๐) สยนกถา เรือ่งทีน่อน 

(๑๑) มาลากถา เรือ่งพวงดอกไม ้(๑๒) คันธกถา เรือ่งของหอม (๑๓) ญาตกิถา 

เรือ่งญาต ิ(๑๔) ยานกถา เรือ่งยาน (๑๕) คามกถา เรือ่งบา้น (๑๖) นคิมกถา 

เรือ่งนคิม (๑๗) นครกถา เรือ่งเมอืง (๑๘) ชนปทกถา เรือ่งชนบท (๑๙) อติถกีถา 

เรือ่งสตร ี(๒๐) ปรุสิกถา เรือ่งบรุษุ (๒๑) สรูกถา เรือ่งคนกลา้หาญ (๒๒) วสิขิากถา 

เรือ่งตรอก (๒๓) กมุภัฏฐานกถา เรือ่งทา่น ้า (๒๔) ปพุพเปตกถา เรือ่งคนที ่

ลว่งลับไปแลว้ (๒๕) นานัตตกถา เรือ่งเบ็ดเตล็ด (๒๖) โลกักขายกิะ เรือ่งโลก 

(๒๗) สมทุทักขายกิะ เรือ่งทะเล (๒๘) อติภิวาภวกถา เรือ่งความเจรญิและ 

ความเสือ่ม๑ 

  คนทัง้หลายพากันต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนพระสมณะเชือ้สาย 

ศากยบตุรจงึเขา้หมูบ่า้นในเวลาวกิาล น่ังในทีช่มุนุม สนทนาดรัิจฉานกถาตา่ง ๆ 

คอื (๑) ราชกถา เรือ่งพระราชา (๒) โจรกถา เรือ่งโจร (๓) มหามัตตกถา เรือ่ง 

มหาอมาตย ์(๔) เสนากถา เรือ่งกองทัพ (๕) ภยกถา เรือ่งภัย (๖) ยทุธกถา 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ว.ิม. ๕/๒๕๐/๑๓-๑๔, ท.ีส.ี ๙/๑๗/๘, ท.ีปา. ๑๑/๕๐/๓๐, ม.ม. ๑๓/๒๒๓/๑๙๗, ส .ม. ๑๙/๑๐๘๐/๓๖๕, 

   องฺ.ทสก. ๒๔/๖๙/๑๐๒, ข.ุม. ๒๙/๑๕๗/๓๐๖ 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๕๙๙ } 



๖๐๐ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๙.รตนวรรค ๓.วกิาลคามปเวสนสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

เรือ่งการรบ (๗) อันนกถา เรือ่งขา้ว (๘) ปานกถา เรือ่งน ้า (๙) วตัถกถา เรือ่งผา้ 

(๑๐) สยนกถา เรือ่งทีน่อน (๑๑) มาลากถา เรือ่งพวงดอกไม ้(๑๒) คันธกถา 

เรือ่งของหอม (๑๓) ญาตกิถา เรือ่งญาต ิ(๑๔) ยานกถา เรือ่งยาน (๑๕) คามกถา 

เรือ่งหมูบ่า้น (๑๖) นคิมกถา เรือ่งนคิม (๑๗) นครกถา เรือ่งเมอืง (๑๘) ชนปทกถา 

เรือ่งชนบท (๑๙) อติถกีถา เรือ่งสตร ี(๒๐) ปรุสิกถา เรือ่งบรุษุ (๒๑) สรูกถา 

เรือ่งคนกลา้หาญ (๒๒) วสิขิากถา เรือ่งตรอก (๒๓) กมุภัฏฐานกถา เรือ่งทา่น ้า 

(๒๔) ปพุพเปตกถา เรือ่งคนทีล่ว่งลับไปแลว้ (๒๕) นานัตตกถา เรือ่งเบ็ดเตล็ด 

(๒๖) โลกักขายกิ เรือ่งการคาดเกีย่วกับโลก (๒๗) สมทุทักขายกิ เรือ่งการคาดเดา 

เกีย่วกับทะเล (๒๘) อติภิวาภวกถา เรือ่งความเจรญิและความเสือ่ม เหมอืนพวก 

คฤหัสถท์ีย่ังบรโิภคกามเลา่” 

  ภกิษุทัง้หลายไดย้นิชาวบา้นต าหน ิประณาม โพนทะนา บรรดาภกิษุผูม้ักนอ้ย 

ฯลฯ พากันต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนพวกภกิษุฉัพพัคคยีจ์งึเขา้หมูบ่า้น 

เวลาวกิาล น่ังในทีช่มุนุม สนทนาดรัิจฉานกถาตา่ง ๆ คอื เรือ่งพระราชา ฯลฯ เรือ่ง 

ความเจรญิและความเสือ่มเลา่” ครัน้ภกิษุทัง้หลายต าหนพิวกภกิษุฉัพพัคคยีโ์ดย 

ประการตา่ง ๆ แลว้จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

ทรงประชุมสงฆบ์ญัญตัสิกิขาบท 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุทรง 

สอบถามพวกภกิษุฉัพพัคคยีว์า่ “ภกิษุทัง้หลาย ทราบวา่ พวกเธอเขา้บา้นในเวลา 

วกิาล น่ังในทีช่มุนุม สนทนาดรัิจฉานกถาตา่ง ๆ คอื (๑) ราชกถา เรือ่งพระราชา 

ฯลฯ (๒๘) อติภิวาภวกถา เรือ่งความเจรญิและความเสือ่ม จรงิหรอื” พวกภกิษุ 

ฉัพพัคคยีท์ลูรับวา่ “จรงิ พระพทุธเจา้ขา้” พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ทรงต าหนวิา่ 

“ฯลฯ โมฆบรุษุทัง้หลาย ไฉนพวกเธอจงึเขา้หมูบ่า้นในเวลาวกิาลแลว้ น่ังในทีช่มุนุม 

สนทนาดรัิจฉานกถาตา่ง ๆ คอื (๑) ราชกถา เรือ่งพระราชา ฯลฯ (๒๘) อติภิวาภว 

กถา เรือ่งความเจรญิและความเสือ่มเลา่ โมฆบรุษุทัง้หลาย การกระท าอยา่งนี ้มไิด ้

ท าคนทีย่ังไมเ่ลือ่มใสใหเ้ลือ่มใส หรอืท าคนทีเ่ลือ่มใสอยูแ่ลว้ใหเ้ลือ่มใสยิง่ขึน้ไดเ้ลย 

ฯลฯ” แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๖๐๐ } 



๖๐๑ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๙.รตนวรรค ๓.วกิาลคามปเวสนสกิขาบท พระบัญญัต ิ

พระบญัญตั ิ

      ก็ ภกิษุใดเขา้หมูบ่า้นในเวลาวกิาล ตอ้งอาบตัปิาจติตยี ์

  สกิขาบทนีพ้ระผูม้พีระภาคทรงบัญญัตไิวแ้กภ่กิษุทัง้หลายอยา่งนี้ 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์จบ 

เร ือ่งภกิษุหลายรปู 

[๕๐๙] สมัยนัน้ ภกิษุหลายรปูเดนิทางไปกรงุสาวตัถ ีแควน้โกศล เขา้ไปหมู่ 

บา้นต าบลหนึง่ในเวลาเย็น คนทัง้หลายเห็นภกิษุเหลา่นัน้จงึไดอ้าราธนาดังนีว้า่ 

“ทา่นผูเ้จรญิ นมินตท์า่นทัง้หลายเขา้ไปเถดิ” ครัง้นัน้ ภกิษุเหลา่นัน้มคีวามย าเกรงวา่ 

“พระผูม้พีระภาคทรงหา้มการเขา้หมูบ่า้นในเวลาวกิาล” จงึไมย่อมเขา้ไป พวกโจร 

ไดป้ลน้ภกิษุเหลา่นัน้ ครัน้ภกิษุเหลา่นัน้ไปถงึกรงุสาวตัถ ีไดแ้จง้เรือ่งนัน้ใหภ้กิษุ 

ทัง้หลายทราบ ภกิษุทัง้หลายจงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

ทรงอนญุาตใหเ้ขา้หมูบ่า้น 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคทรงแสดงธรรมกีถาเพราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุแลว้ 

รับสัง่กับภกิษุทัง้หลายวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เราอนุญาตใหบ้อกลาแลว้เขา้หมูบ่า้นใน 

เวลาวกิาลได”้ แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี้ 

  อนึง่ ภกิษุใดไมบ่อกลาแลว้เขา้หมูบ่า้นในเวลาวกิาล ตอ้งอาบตัปิาจติตยี ์

  สกิขาบทนีพ้ระผูม้พีระภาคทรงบัญญัตไิวแ้กภ่กิษุทัง้หลายอยา่งนี้ 

เร ือ่งภกิษุหลายรปู จบ 

เร ือ่งภกิษุรปูหนึง่ 

[๕๑๐] สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่เดนิทางไปกรงุสาวตัถ ีแควน้โกศล เขา้ไปหมู่ 

บา้นต าบลหนึง่ในเวลาเย็น คนทัง้หลายเห็นภกิษุนัน้จงึไดอ้าราธนาดังนีว้า่ “ทา่น 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๖๐๑ } 



๖๐๒ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๙.รตนวรรค ๓.วกิาลคามปเวสนสกิขาบท พระอนุบญัญัต ิ

ผูเ้จรญิ นมินตท์า่นทัง้หลายเขา้ไปเถดิ” ครัง้นัน้ ภกิษุนัน้มคีวามย าเกรงวา่ “พระผูม้ ี

พระภาคทรงหา้มการเขา้หมูบ่า้นในเวลาวกิาลโดยมไิดบ้อกลา” จงึไมย่อมเขา้ไป 

พวกโจรไดป้ลน้ภกิษุนัน้ ครัน้ภกิษุนัน้ไปถงึกรงุสาวตัถ ีไดแ้จง้เรือ่งนัน้ใหภ้กิษุทัง้หลาย 

ทราบ ภกิษุทัง้หลายจงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

พระพทุธานญุาตพเิศษ 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคทรงแสดงธรรมกีถาเพราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุแลว้รับ 

สัง่กับภกิษุทัง้หลายวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เราอนุญาตใหบ้อกลาภกิษุทีม่อียูแ่ลว้เขา้ 

หมูบ่า้นในเวลาวกิาลได”้ แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

พระอนบุญัญตั ิ

อนึง่ ภกิษุใดไมบ่อกลาภกิษุทีม่อียูแ่ลว้เขา้หมูบ่า้นในเวลาวกิาล ตอ้ง 

อาบตัปิาจติตยี ์

  สกิขาบทนีพ้ระผูม้พีระภาคทรงบัญญัตไิวแ้กภ่กิษุทัง้หลายอยา่งนี้ 

เร ือ่งภกิษุรปูหนึง่ จบ 

เร ือ่งภกิษุถกูงกูดั 

[๕๑๑] สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่ถกูงกูัด ภกิษุอกีรปูหนึง่จะเขา้หมูบ่า้นดว้ยคดิวา่ 

“จะไปน าไฟมา” แตค่รัน้แลว้มคีวามย าเกรงอยูว่า่ “พระผูม้พีระภาคทรงหา้มการไม ่

บอกลาภกิษุทีม่อียูแ่ลว้เขา้หมูบ่า้นในเวลาวกิาล” จงึไมย่อมเขา้ไปแลว้น าเรือ่งนีไ้ป 

กราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

พระพทุธานญุาตพเิศษ 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคทรงแสดงธรรมกีถาเพราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุแลว้ 

รับสัง่กับภกิษุทัง้หลายวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เราอนุญาตเมือ่มธีรุะรบีดว่นเชน่นี ้ไมต่อ้ง 

บอกลาภกิษุทีม่อียูแ่ลว้เขา้หมูบ่า้นในเวลาวกิาล” แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยก 

สกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๖๐๒ } 



๖๐๓ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๙.รตนวรรค ๓.วกิาลคามปเวสนสกิขาบท บทภาชนยี ์

พระอนบุญัญตั ิ

[๕๑๒] อนึง่ ภกิษุใดไมบ่อกลาภกิษุทีม่อียูแ่ลว้ เขา้หมูบ่า้นในเวลาวกิาล 

ตอ้งอาบตัปิาจติตยี ์เวน้ไวแ้ตม่เีหตจุ าเป็นรบีดว่นเชน่น ัน้ 

เร ือ่งภกิษุถกูงกูดั จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

[๕๑๓] ค าวา่ อนึง่...ใด คอื ผูใ้ด ผูเ้ชน่ใด ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

อนึง่...ใด 

  ค าวา่ ภกิษุ มอีธบิายวา่ ชือ่วา่ภกิษุ เพราะเป็นผูข้อ ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้ ี

พระภาคทรงประสงคเ์อาวา่ ภกิษุ ในความหมายนี้ 

  ภกิษุทีช่ ือ่วา่ มอียู ่คอื ภกิษุทีต่นสามารถจะบอกลาแลว้เขา้หมูบ่า้นได ้

  ภกิษุทีช่ ือ่วา่ ไมม่อียู ่คอื ภกิษุทีต่นไมส่ามารถจะบอกลาแลว้เขา้หมูบ่า้นได ้

  ทีช่ ือ่วา่ เวลาวกิาล หมายเอาเวลาเมือ่เทีย่งวนัลว่งไปแลว้จนถงึอรณุขึน้ 

  ค าวา่ เขา้หมูบ่า้น ความวา่ เมือ่ภกิษุกา้วเลยเขา้เขตรัว้ลอ้มของหมูบ่า้นทีม่ ี

รัว้ลอ้ม ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์เมือ่ภกิษุกา้วเขา้เขตอปุจารของหมูบ่า้นทีไ่มม่รัีว้ลอ้ม 

ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  ค าวา่ เวน้ไวแ้ตม่เีหตจุ าเป็นรบีดว่นเชน่น ัน้ คอื ยกเวน้แตม่เีหตจุ าเป็นรบี 

ดว่นเชน่นัน้ 

บทภาชนยี ์

ตกิปาจติตยี ์

[๕๑๔] เวลาวกิาล ภกิษุส าคัญวา่เป็นเวลาวกิาล ไมบ่อกลาภกิษุทีม่อียูแ่ลว้ 

เขา้หมูบ่า้น ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์เวน้ไวแ้ตม่เีหตจุ าเป็นรบีดว่นเชน่นัน้ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๖๐๓ } 



๖๐๔ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๙.รตนวรรค ๓.วกิาลคามปเวสนสกิขาบท อนาปัตตวิาร 

เวลาวกิาล ภกิษุไมแ่น่ใจ ไมบ่อกลาภกิษุทีม่อียูแ่ลว้เขา้หมูบ่า้น ตอ้งอาบัต ิ

ปาจติตยี ์เวน้ไวแ้ตม่เีหตจุ าเป็นรบีดว่นทีส่มควร 

  เวลาวกิาล ภกิษุส าคัญวา่เป็นกาล ไมบ่อกลาภกิษุทีม่อียูแ่ลว้เขา้หมูบ่า้น ตอ้ง 

อาบัตปิาจติตยี ์เวน้ไวแ้ตม่เีหตจุ าเป็นรบีดว่นทีส่มควร 

ทกุกฏ 

กาล ภกิษุส าคัญวา่เป็นเวลาวกิาล ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  กาล ภกิษุไมแ่น่ใจ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  กาล ภกิษุส าคัญวา่เป็นกาล ไมต่อ้งอาบัต ิ

อนาปตัตวิาร 

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

  [๕๑๕] ๑. ภกิษุเขา้บา้นเมือ่มเีหตจุ าเป็นรบีดว่นทีส่มควร 

   ๒. ภกิษุบอกลาภกิษุทีม่อียูแ่ลว้เขา้ไป 

   ๓. ภกิษุไมไ่ดบ้อกลาเพราะภกิษุไมม่แีลว้เขา้ไป 

   ๔. ภกิษุไปอารามอืน่ 

   ๕. ภกิษุไปส านักภกิษุณี 

    ๖. ภกิษุไปส านักเดยีรถยี ์

   ๗. ภกิษุไปโรงฉัน 

   ๘. ภกิษุเดนิตามทางทีผ่า่นหมูบ่า้น 

   ๙. ภกิษุเขา้ไปในคราวมเีหตขุดัขอ้ง 

   ๑๐. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๑๑. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

วกิาลคามปเวสนสกิขาบทที ่๓ จบ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๖๐๔ } 



๖๐๕ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๙.รตนวรรค ๔.สจูฆิรสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

๙. รตนวรรค 

๔. สจูฆิรสกิขาบท 

วา่ดว้ยการท ากลอ่งเข็มดว้ยกระดกูเป็นตน้ 

เร ือ่งภกิษุหลายรปู 

[๕๑๖] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ นโิครธาราม เขต 

กรงุกบลิพัสดุ ์แควน้สกักะ ครัง้นัน้ นายชา่งแกะสลักงาชา้งคนหนึง่ปวารณาภกิษุ 

ทัง้หลายไวว้า่ “กระผมจะถวายกลอ่งเข็มแกพ่ระคณุเจา้ผูต้อ้งการกลอ่งเข็ม” ครัน้แลว้ 

ภกิษุเหลา่นัน้จงึออกปากขอกลอ่งเข็มเป็นอันมาก พวกภกิษุผูม้กีลอ่งเข็มขนาดเล็ก 

ก็ออกปากขอกลอ่งเข็มขนาดใหญ ่พวกภกิษุผูม้กีลอ่งเข็มขนาดใหญ ่ก็ออกปากขอ 

กลอ่งเข็มขนาดเล็ก นายชา่งมัวท ากลอ่งเข็มเป็นอันมากใหภ้กิษุทัง้หลายจนไม ่

สามารถท าการคา้ขายอยา่งอืน่ ตนเองก็หาเลีย้งชพีก็ไมพ่อ ทัง้บตุรภรรยาก็พลอย 

ล าบากไปดว้ย 

  คนทัง้หลายจงึต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนพวกสมณะเชือ้สายศากย 

บตุรจงึไมรู่ป้ระมาณ ออกปากขอกลอ่งเข็มเป็นอันมากเลา่ นายชา่งมัวท ากลอ่งเข็ม 

เป็นอันมากใหภ้กิษุเหลา่นีจ้นไมส่ามารถท าการคา้ขายอยา่งอืน่ ตนเองก็หาเลีย้งชพี 

ก็ไมพ่อ ทัง้บตุรภรรยาก็พลอยล าบากไปดว้ย” 

  พวกภกิษุไดย้นิคนเหลา่นัน้ต าหน ิประณาม โพนทะนา บรรดาภกิษุผูม้ักนอ้ย 

ฯลฯ พากันต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนภกิษุทัง้หลาย จงึไมรู่จั้กประมาณ 

ออกปากขอกลอ่งเข็มเป็นอันมากเลา่” ครัน้ภกิษุทัง้หลาย ต าหนภิกิษุเหลา่นัน้โดย 

ประการตา่ง ๆ แลว้จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

ทรงประชุมสงฆบ์ญัญตัสิกิขาบท 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุทรง 

สอบถามภกิษุทัง้หลายวา่ “ภกิษุทัง้หลาย ทราบวา่ พวกภกิษุไมรู่จั้กประมาณ ออก 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๖๐๕ } 



๖๐๖ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๙.รตนวรรค ๔.สจูฆิรสกิขาบท สกิขาบทวภัิงค ์

ปากขอกลอ่งเข็มเป็นอันมากจรงิหรอื” ภกิษุทัง้หลายทลูรับวา่ “จรงิ พระพทุธเจา้ขา้” 

พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ทรงต าหนวิา่ “ฯลฯ ภกิษุทัง้หลาย ไฉนโมฆบรุษุเหลา่นัน้ 

จงึไมรู่จั้กประมาณ ออกปากขอกลอ่งเข็มเป็นอันมากเลา่ ภกิษุทัง้หลาย การกระท า 

อยา่งนี ้มไิดท้ าคนทีย่ังไมเ่ลือ่มใสใหเ้ลือ่มใส หรอืท าคนทีเ่ลือ่มใสอยูแ่ลว้ใหเ้ลือ่มใส 

ยิง่ขึน้ไดเ้ลย ฯลฯ” แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

พระบญัญตั ิ

[๕๑๗] ก็ ภกิษุใดท ากลอ่งเข็มดว้ยกระดกู ดว้ยงา หรอืดว้ยเขา ตอ้ง 

อาบตัปิาจติตยีท์ ีช่ ือ่วา่เภทนกะ๑ 

เร ือ่งภกิษุหลายรปู จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

[๕๑๘] ค าวา่ ก็...ใด คอื ผูใ้ด ผูเ้ชน่ใด ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

ก็...ใด 

  ค าวา่ ภกิษุ มอีธบิายวา่ ชือ่วา่ภกิษุ เพราะเป็นผูข้อ ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้ ี

พระภาคทรงประสงคเ์อาวา่ ภกิษุ ในความหมายนี้ 

  ทีช่ ือ่วา่ กระดกู ไดแ้ก ่กระดกูชนดิใดชนดิหนึง่ 

  ทีช่ ือ่วา่ งา พระผูม้พีระภาคตรัสหมายถงึงาชา้ง 

  ทีช่ ือ่วา่ เขา ไดแ้ก ่เขาชนดิใดชนดิหนึง่ 

  ค าวา่ ท า คอื ภกิษุท าเอง หรอืใชใ้หท้ า ตอ้งอาบัตทิกุกฏในขณะทีท่ า 

ตอ้งอาบัตปิาจติตยีเ์พราะไดม้า ตอ้งท าลายแลว้แสดงอาบัต ิ

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ค าวา่ “เภทนกะ” เป็นชือ่เฉพาะอาบัตปิาจติตยีส์กิขาบทนี ้แปลวา่ มกีารท าลาย คอืตอ้งท าลายวัตถกุอ่น 

   จงึแสดงอาบัตติก (ว.ิอ. ๒/๕๑๘/๔๓๘) 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๖๐๖ } 



๖๐๗ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๙.รตนวรรค ๔.สจูฆิรสกิขาบท อนาปัตตวิาร 

บทภาชนยี ์

ปาจติตยี ์

[๕๑๙] ภกิษุท ากลอ่งเข็มทีต่นท าคา้งไวต้อ่จนส าเร็จดว้ยตนเอง ตอ้งอาบัต ิ

ปาจติตยี ์

  ภกิษุใชผู้อ้ ืน่ใหท้ ากลอ่งเข็มทีต่นท าคา้งไวต้อ่จนส าเร็จ ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  ภกิษุท ากลอ่งเข็มทีผู่อ้ ืน่ท าคา้งไวต้อ่จนส าเร็จดว้ยตนเอง ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  ภกิษุใชผู้อ้ ืน่ใหท้ ากลอ่งเข็มทีผู่อ้ ืน่ท าคา้งไวต้อ่จนส าเร็จ ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

ทกุกฏ 

ภกิษุท าเองหรอืใชผู้อ้ ืน่ใหท้ าเพือ่ประโยชนแ์กผู่อ้ ืน่ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ภกิษุไดก้ลอ่งเข็มทีผู่อ้ ืน่ท าไวม้าใชส้อย ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

อนาปตัตวิาร 

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

  [๕๒๐] ๑. ภกิษุท าลกูดมุ 

   ๒. ภกิษุท าตะบันไฟ 

   ๓. ภกิษุท าลกูถวนิ (หว่งรอ้ยสายประคด) 

   ๔. ภกิษุท ากลักยาตา 

   ๕. ภกิษุท าไมป้้ายยาตา 

   ๖. ภกิษุท าฝักมดี 

   ๗. ภกิษุท ากระบอกกรองน ้า 

   ๘. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๙. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

สจูฆิรสกิขาบทที ่๔ จบ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๖๐๗ } 



๖๐๘ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๙.รตนวรรค ๕.มัญจปีฐสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

๙. รตนวรรค 

๕. มญัจปีฐสกิขาบท 

วา่ดว้ยการท าเตยีงและต ัง่ 

เร ือ่งพระอปุนนัทศากยบตุร 

[๕๒๑] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ ทา่นพระอปุนันทศากยบตุรนอน 

บนเตยีงสงู คราวนัน้ พระผูม้พีระภาคเสด็จจารกิตามเสนาสนะพรอ้มภกิษุหลายรปู 

ผา่นไปทางทีอ่ยูข่องทา่นอปุนันทศากบตุร ทา่นไดเ้ห็นพระผูม้พีระภาคเสด็จมา 

แตไ่กล ครัน้เห็นแลว้ไดเ้ขา้ไปกราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขอเชญิเสด็จทอด 

พระเนตรเตยีงนอนของขา้พระองคเ์ถดิ พระพทุธเจา้ขา้” 

  ครัน้แลว้ พระผูม้พีระภาคไดเ้สด็จกลับจากทีนั่น้แลว้รับสัง่กับภกิษุทัง้หลายวา่ 

“ภกิษุทัง้หลาย พวกเธอพงึรูจั้กโมฆบรุษุเพราะทีอ่ยูอ่าศัย” ครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาค 

ไดท้รงต าหนทิา่นพระอปุนันทศากยบตุรโดยประการตา่ง ๆ แลว้ตรัสโทษแหง่ความ 

เป็นผูเ้ลีย้งยาก ฯลฯ แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

พระบญัญตั ิ

[๕๒๒] ก็ ภกิษุผูจ้ะท าเตยีงหรอืต ัง่ใหม ่พงึท าใหม้เีทา้เพยีง ๘ นิว้ โดย 

นิว้สคุต๑ นบัแตแ่มแ่ครล่งมา ท าใหเ้กนิกวา่ก าหนดน ัน้ ตอ้งอาบตัปิาจติตยี ์

ทีช่ ือ่วา่เฉทนกะ๒ 

                                เร ือ่งพระอปุนนัทศากยบตุร จบ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ๑ นิว้สคุต เทา่กับ ๓ นิว้ของคนปานกลางในบัดนี ้(สคุตงฺคล  นาม อทิาน ิมชฺฌมิสฺส ปรุสิสฺส ตณี ิ

   องฺคลุาน ิ-กงฺขา.ฏกีา ๒๙๗) 

๒
 ค าว่า “เฉทนกะ” เป็นชือ่เฉพาะของอาบัตปิาจติตยีส์กิขาบทนี ้แปลวา่ มกีารตัดออก คอืตอ้งตัดวัตถกุอ่น 

   จงึแสดงอาบัตติก (ว.ิอ. ๒/๕๒๒/๔๓๙) 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๖๐๘ } 



๖๐๙ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๙.รตนวรรค ๕.มัญจปีฐสกิขาบท บทภาชนยี ์

สกิขาบทวภิงัค ์

[๕๒๓] ทีช่ ือ่วา่ ใหม ่พระผูม้พีระภาคตรัสหมายถงึการท าขึน้มา(ใหม)่ 

  ทีช่ ือ่วา่ เตยีง ไดแ้ก ่เตยีง ๔ ชนดิ คอื (๑) เตยีงมแีมแ่ครส่อดเขา้ในขา๑ 

(๒) เตยีงมแีมแ่ครต่ดิอยูก่บัขา (๓) เตยีงมขีาดังกา้มป ู(๔) เตยีงมขีาจดแมแ่คร ่

  ทีช่ ือ่วา่ ต ัง่ ม ี๔ ชนดิ คอื (๑) ตั่งมแีมแ่ครส่อดเขา้ในขา (๒) ตั่งมแีมแ่คร ่

ตดิอยูก่ับขา (๓) ตั่งมขีาดังกา้มป ู(๔) ตั่งมขีาจดแมแ่คร ่

  ค าวา่ ผูจ้ะท า คอื ภกิษุท าเองหรอืใชค้นอืน่ใหท้ า 

  ค าวา่ พงึท าใหม้เีทา้เพยีง ๘ นิว้ โดยนิว้สคุต นบัแตแ่มแ่ครล่งมา คอื เวน้ 

ระยะใตแ้มแ่ครล่งมาภกิษุท าเองหรอืใชผู้อ้ ืน่ใหท้ าเกนิก าหนดนัน้ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

ในขณะทีท่ า ตอ้งอาบัตปิาจติตยีเ์พราะไดม้า ตอ้งตดัออกแลว้แสดงอาบัต ิ

บทภาชนยี ์

ปาจติตยี ์

[๕๒๔] ภกิษุท าเตยีงหรอืตั่งทีต่นท าคา้งไวต้อ่จนส าเร็จดว้ยตนเอง ตอ้งอาบตั ิ

ปาจติตยี ์

  ภกิษุใชผู้อ้ ืน่ใหท้ าเตยีงหรอืตั่งทีต่นท าคา้งไวต้อ่จนส าเร็จ ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  ภกิษุท าเตยีงหรอืตั่งทีผู่อ้ ืน่ท าคา้งไวต้อ่จนส าเร็จ ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  ภกิษุใชผู้อ้ ืน่ใหท้ าเตยีงหรอืตั่งทีผู่อ้ ืน่ท าคา้งไวต้อ่จนส าเร็จ ตอ้งอาบัต ิ

ปาจติตยี ์

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ 
เตยีงมแีมแ่ครส่อดเขา้ในขา เทา่กับภาษาอังกฤษวา่ “Long one - เตยีงยาว” เตยีงมแีมแ่ครต่ดิอยู่กับขา 

   คอื “One with slats - เตยีงแผ่นไมร้ะแนง” เตยีงมขีาดังกา้มป ู“One with curved legs - เตยีงมขีาโคง้” 

   เตยีงมขีาจดแม่แคร ่คอื “One with removable legs - เตยีงมขีาถอดได”้ (ด ูThe Book of the Discipline, 

   VoL. III, P. 91, PTS.) 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๖๐๙ } 



๖๑๐ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๙.รตนวรรค ๕.มัญจปีฐสกิขาบท อนาปัตตวิาร 

ทกุกฏ 

ภกิษุท าเองหรอืใชผู้อ้ ืน่ใหท้ าเพือ่ประโยชนแ์กผู่อ้ ืน่ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ภกิษุไดเ้ตยีงหรอืตั่งทีผู่อ้ ืน่ท าเสร็จแลว้มาใชส้อย ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

อนาปตัตวิาร 

  ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

  [๕๒๕] ๑. ภกิษุท าเตยีงตั่งไดข้นาด 

    ๒. ภกิษุท าเตยีงตั่งต า่กวา่ขนาด 

    ๓. ภกิษุไดเ้ตยีงตั่งทีผู่อ้ ืน่ท าเกนิขนาดมาตัดใหไ้ดข้นาดกอ่นแลว้ใช ้

    ๔. ภกิษุวกิลจรติ 

    ๕. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

มญัจปีฐสกิขาบทที ่๕ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๖๑๐ } 



๖๑๑ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

.รตนวรรค ๖.ตโูลนัทธสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

๙. รตนวรรค 

๖. ตโูลนทัธสกิขาบท 

วา่ดว้ยการท าเตยีงต ัง่หุม้นุน่ 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์

[๕๒๖] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ พวกภกิษุฉัพพัคคยีใ์ชใ้หท้ าเตยีง 

หุม้นุ่นบา้ง ตั่งหุม้นุ่นบา้ง๑ คนทัง้หลายไปเทีย่วจารกิไปตามวหิารเห็น จงึต าหน ิ

ประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนพระสมณะเชือ้สายศากยบตุรจงึใชใ้หท้ าเตยีงหุม้นุ่นบา้ง 

ตั่งหุม้นุ่นบา้ง เหมอืนพวกคฤหัสถท์ีบ่รโิภคกามเลา่” 

  ภกิษุทัง้หลายไดย้นิคนเหลา่นัน้ต าหน ิประณาม โพนทะนา บรรดาภกิษุผู ้

มักนอ้ย ฯลฯ พากันต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนพวกภกิษุฉัพพัคคยี ์

จงึใชใ้หท้ าเตยีงหุม้นุ่นบา้ง ตั่งหุม้นุ่นบา้งเลา่” ครัน้ภกิษุทัง้หลายต าหนพิวก 

ภกิษุฉัพพัคคยีโ์ดยประการตา่ง ๆ แลว้จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคให ้

ทรงทราบ 

ทรงประชุมสงฆบ์ญัญตัสิกิขาบท 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุทรง 

สอบถามพวกภกิษุฉัพพัคคยีว์า่ “ภกิษุทัง้หลาย ทราบวา่ พวกเธอใชใ้หท้ าเตยีงบา้ง 

ตั่งบา้งหุม้นุ่นจรงิหรอื” พวกภกิษุฉัพพัคคยีท์ลูรับวา่ “จรงิ พระพทุธเจา้ขา้” พระ 

ผูม้พีระภาคพทุธเจา้ทรงต าหนวิา่ “ฯลฯ โมฆบรุษุทัง้หลาย ไฉนพวกเธอจงึใชใ้หท้ า 

เตยีงหุม้นุ่นบา้ง ตั่งหุม้นุ่นบา้งเลา่ โมฆบรุษุทัง้หลาย การกระท าอยา่งนี ้มไิดท้ า 

คนทีย่ังไมเ่ลือ่มใสใหเ้ลือ่มใส หรอืท าคนทีเ่ลือ่มใสอยูแ่ลว้ใหเ้ลือ่มใสยิง่ขึน้ไดเ้ลย ฯลฯ” 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ตโูลนทฺธ , ตลู  ปกฺขปิิตฺวา อปุร ิจมิลิกิาย โอนทฺธ  ทีช่ ือ่วา่หุม้นุ่น คอืใสนุ่่นแลว้หุม้ดา้นบนดว้ยผา้รองพืน้ 

   (ว.ิอ.๒/๕๒๖/๔๓๙) 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๖๑๑ } 



๖๑๒ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๙.รตนวรรค ๖.ตโูลนัทธสกิขาบท บทภาชนยี ์

พระบญัญตั ิ

[๕๒๗] ก็ ภกิษุใดท าเตยีง หรอืต ัง่หุม้นุน่ ตอ้งอาบตัปิาจติตยี ์ทีช่ ือ่วา่ 

อทุทาลนกะ๑ 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

[๕๒๘] ค าวา่ ก็...ใด คอื ผูใ้ด ผูเ้ชน่ใด ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

ก็...ใด 

  ค าวา่ ภกิษุ มอีธบิายวา่ ชือ่วา่ภกิษุ เพราะเป็นผูข้อ ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระภาค 

ทรงประสงคเ์อาวา่ ภกิษุ ในความหมายนี้ 

  ทีช่ ือ่วา่ เตยีง ไดแ้ก ่เตยีง ๔ ชนดิ คอื (๑) เตยีงมแีมแ่ครส่อดเขา้ในขา 

(๒) เตยีงมแีมแ่ครต่ดิอยูก่บัขา (๓) เตยีงมขีาดังกา้มป ู(๔) เตยีงมขีาจดแมแ่คร ่

  ทีช่ ือ่วา่ ต ัง่ ไดแ้ก ่ตั่ง ๔ ชนดิ คอื (๑) ตั่งมแีมแ่ครส่อดเขา้ในขา (๒) ตั่งม ี

แมแ่ครต่ดิอยูก่ับขา (๓) ตั่งมขีาดังกา้มป ู(๔) ตั่งมขีาจดแมแ่คร ่

  ทีช่ ือ่วา่ นุน่ ไดแ้ก ่นุ่น ๓ ชนดิ คอื (๑) นุ่นจากตน้ไม ้(๒) นุ่นจากเถาวลัย ์

(๓) นุ่นจากหญา้เลา 

  ค าวา่ ท า คอื ภกิษุท าเองหรอืใชผู้อ้ ืน่ใหท้ า ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ในขณะทีท่ า 

ตอ้งอาบัตปิาจติตยีเ์พราะไดม้า ตอ้งรือ้เสยีกอ่นแลว้แสดงอาบัต ิ

บทภาชนยี ์

ปาจติตยี ์

[๕๒๙] ภกิษุท าเตยีงหรอืตั่งหุม้นุ่นทีต่นท าคา้งไวต้อ่จนส าเร็จดว้ยตนเอง ตอ้ง 

อาบัตปิาจติตยี ์

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ค าวา่ “อทุทาลนกะ” เป็นชือ่เฉพาะของอาบัตปิาจติตยีส์กิขาบทนี ้แปลวา่ มกีารรือ้ออก คอื ตอ้งรือ้ออก 

   เสยีกอ่นจงึแสดงอาบัตติก 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๖๑๒ } 



๖๑๓ 

 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๙.รตนวรรค ๖.ตโูลนัทธสกิขาบท อนาปัตตวิาร 

ภกิษุใชผู้อ้ ืน่ใหท้ าเตยีงหรอืตั่งหุม้นุ่นทีต่นท าคา้งไวต้อ่จนส าเร็จ ตอ้งอาบัต ิ

ปาจติตยี ์

  ภกิษุท าเตยีงหรอืตั่งหุม้นุ่นทีผู่อ้ ืน่ท าคา้งไวต้อ่จนส าเร็จดว้ยตนเอง ตอ้งอาบตั ิ

ปาจติตยี ์

  ภกิษุใชผู้อ้ ืน่ใหท้ าเตยีงหรอืตั่งหุม้นุ่นทีผู่อ้ ืน่ท าคา้งไวต้อ่จนส าเร็จ ตอ้งอาบัต ิ

ปาจติตยี ์

ทกุกฏ 

ภกิษุท าเองหรอืใชผู้อ้ ืน่ใหท้ าเพือ่ประโยชนแ์กผู่อ้ ืน่ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ภกิษุไดเ้ตยีงตั่งทีผู่อ้ ืน่ท าส าเร็จแลว้มาใชส้อย ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

อนาปตัตวิาร 

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

  [๕๓๐] ๑. ภกิษุท าสายรัดเขา่หุม้นุ่น 

   ๒. ภกิษุท าประคดเอวหุม้นุ่น 

   ๓. ภกิษุท าสายโยกบาตรหุม้นุ่น 

   ๔. ภกิษุท าถงุบาตรหุม้นุ่น 

   ๕. ภกิษุท าผา้กรองน ้าหุม้นุ่น 

   ๖. ภกิษุท าหมอนหุม้นุ่น 

   ๗. ภกิษุไดเ้ตยีงตั่งหุม้นุ่นทีผู่อ้ ืน่ท าส าเร็จแลว้มาท าลายกอ่นใช ้

   ๘. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๙. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

ตโูลนทัธสกิขาบทที ่๖ จบ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๖๑๓ } 



๖๑๔ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๙.รตนวรรค ๗.นสิทีนสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

๙. รตนวรรค 

๗. นสิทีนสกิขาบท 

วา่ดว้ยการท าผา้รองน ัง่ 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์

[๕๓๑] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาคทรงอนุญาตผา้ 

รองน่ังส าหรับภกิษุทัง้หลาย พวกภกิษุฉัพพัคคยีท์ราบวา่ “พระผูม้พีระภาคทรง 

อนุญาตผา้รองน่ัง” จงึใชผ้า้รองน่ังไมไ่ดข้นาด เมือ่ปบูนเตยีงบา้ง บนตั่งบา้ง จงึหอ้ย 

ขา้งหนา้บา้ง ขา้งหลังบา้ง 

  บรรดาภกิษุผูม้ักนอ้ย ฯลฯ พากันต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนพวก 

ภกิษุฉัพพัคคยีจ์งึใชผ้า้รองน่ังไมไ่ดข้นาดเลา่” ครัน้ภกิษุทัง้หลายต าหนพิวก 

ภกิษุฉัพพัคคยีโ์ดยประการตา่ง ๆ แลว้จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคให ้

ทรงทราบ 

ทรงประชุมสงฆบ์ญัญตัสิกิขาบท 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุทรง 

สอบถามพวกภกิษุฉัพพัคคยีว์า่ “ภกิษุทัง้หลาย ทราบวา่ พวกเธอใชผ้า้รองน่ังไมไ่ด ้

ขนาดจรงิหรอื” พวกภกิษุฉัพพัคคยีท์ลูรับวา่ “จรงิ พระพทุธเจา้ขา้” พระผูม้พีระภาค 

พทุธเจา้ทรงต าหนวิา่ “ฯลฯ โมฆบรุษุทัง้หลาย ไฉนพวกเธอจงึใชผ้า้รองน่ังไมไ่ด ้

ขนาดเลา่ โมฆบรุุษทัง้หลาย การกระท าอยา่งนี ้มไิดท้ าคนทีย่ังไมเ่ลือ่มใสใหเ้ลือ่มใส 

หรอืท าคนทีเ่ลือ่มใสอยูแ่ลว้ใหเ้ลือ่มใสยิง่ขึน้ไดเ้ลย ฯลฯ” แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุ 

ทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๖๑๔ } 



๖๑๕ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๙.รตนวรรค ๗.นสิทีนสกิขาบท พระอนุบัญญัต ิ

พระบญัญตั ิ

ก็ ภกิษุผูจ้ะท าผา้รองน ัง่ พงึท าใหไ้ดข้นาด ขนาดในขอ้น ัน้ คอื ยาว ๒ 

คบื กวา้งคบืคร ึง่ โดยคบืสคุต๑ ท าใหเ้กนิขนาดน ัน้ ตอ้งอาบตัปิาจติตยีท์ ีช่ ือ่วา่ 

เฉทนกะ 

  สกิขาบทนีพ้ระผูม้พีระภาคทรงบัญญัตไิวแ้กภ่กิษุทัง้หลายอยา่งนี้ 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์จบ 

เร ือ่งพระอทุาย ี

[๕๓๒] สมัยนัน้ ทา่นพระอทุายรีปูรา่งใหญ ่ปผูา้รองน่ังเบือ้งพระพักตรพ์ระผู ้

มพีระภาคแลว้น่ังดงึชายผา้ออกรอบ ๆ พระผูม้พีระภาคไดต้รัสถามทา่นพระอทุายดีังนี้ 

วา่ “อทุาย ีเพราะเหตไุร เธอจงึปผูา้รองน่ังแลว้ดงึชายผา้ออกรอบ ๆ เหมอืนชา่ง 

ท าหนังเกา่เลา่” 

  ทา่นพระอทุายกีราบทลูวา่ “จรงิดังนัน้ พระพทุธเจา้ขา้ ก็พระผูม้พีระภาคทรง 

อนุญาตผา้รองน่ังส าหรับภกิษุเล็กเกนิไป” 

พระพทุธานญุาตพเิศษ 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคทรงแสดงธรรมกีถาเพราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุแลว้รับ 

สัง่กับภกิษุทัง้หลายวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เราอนุญาตชายผา้รองน่ังเพิม่อกี ๑ คบื” 

แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

พระอนบุญัญตั ิ

[๕๓๓] อนึง่ ภกิษุผูจ้ะท าผา้รองน ัง่ พงึท าใหไ้ดข้นาด ขนาดในขอ้น ัน้ 

คอื ยาว ๒ คบื กวา้งคบืคร ึง่ ชายคบืหนึง่ โดยคบืสคุต ท าใหเ้กนิขนาดน ัน้ ตอ้ง 

อาบตัปิาจติตยีท์ ีช่ ือ่วา่เฉทนกะ 

เร ือ่งพระอทุาย ีจบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 คบืสคุต เทา่กับ ๓ คบืของคนปานกลางในบัดนี ้หรอืเทา่กับ ๑ ศอกคบืของชา่งไม ้(ว.ิอ. ๒/๓๔๘-๙/๖๑) 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๖๑๕ } 



๖๑๖ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๙.รตนวรรค ๗.นสิทีนสกิขาบท อนาปัตตวิาร 

สกิขาบทวภิงัค ์ 

[๕๓๔] ทีช่ ือ่วา่ ผา้รองน ัง่ พระผูม้พีระภาคตรัสหมายถงึผา้รองน่ังทีม่ชีาย 

  ค าวา่ ผูจ้ะท า คอื ภกิษุท าเองหรอืใชผู้อ้ ืน่ใหท้ า ตอ้งใหท้ าใหไ้ดข้นาด ขนาด 

ในขอ้นัน้ คอื ยาว ๒ คบื กวา้งคบืครึง่ ชายคบืหนึง่ โดยคบืสคุต ภกิษุท าเอง 

หรอืใชใ้หผู้อ้ ืน่ท าเกนิขนาดนัน้ ตอ้งอาบัตทิกุกฏเพราะท า ตอ้งอาบัตปิาจติตยีเ์พราะ 

ไดม้า ตอ้งตัดเสยีกอ่นแลว้แสดงอาบัต ิ

บทภาชนยี ์

ปาจติตยี ์

[๕๓๕] ภกิษุท าผา้รองน่ัง(ทีเ่กนิขนาด)ทีต่นท าคา้งไวต้อ่จนส าเร็จดว้ยตนเอง 

ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  ภกิษุใชผู้อ้ ืน่ใหท้ าผา้รองน่ังทีต่นท าคา้งไวต้อ่จนส าเร็จ ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  ภกิษุท าผา้รองน่ังทีผู่อ้ ืน่ท าคา้งไวต้อ่จนส าเร็จดว้ยตนเอง ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  ภกิษุใชผู้อ้ ืน่ใหท้ าผา้รองน่ังทีผู่อ้ ืน่ท าคา้งไวต้อ่จนส าเร็จ ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

ทกุกฏ 

ภกิษุท าเองหรอืใชผู้อ้ ืน่ใหท้ าผา้รองน่ัง เพือ่ประโยชนแ์กผู่อ้ ืน่ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ภกิษุไดผ้า้รองน่ังทีผู่อ้ ืน่ท าส าเร็จแลว้มาใชส้อย ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

อนาปตัตวิาร 

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

  [๕๓๖] ๑. ภกิษุท าผา้รองน่ังไดข้นาด 

   ๒. ภกิษุท าผา้รองน่ังต า่กวา่ขนาด 

   ๓. ภกิษุไดผ้า้รองน่ังทีผู่อ้ ืน่ท าเกนิขนาดมาตัดแลว้ใช ้

   ๔. ภกิษุท าเป็นผา้เพดาน ผา้ปพูืน้ ผา้มา่น เปลอืกฟกูหรอืปลอกหมอน 

   ๕. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๖. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

 

                                                       นสิทีนสกิขาบทที ่๗ จบ

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๖๑๖ } 



๖๑๗ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๙.รตนวรรค ๘.กัณฑปุฏจิฉาทสิกิขาบท นทิานวตัถ ุ

๙. รตนวรรค 

๘. กณัฑปุฏจิฉาทสิกิขาบท 

วา่ดว้ยการท าผา้ปิดฝี 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์

[๕๓๗] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาคทรงอนุญาต 

ผา้ปิดฝีส าหรับภกิษุทัง้หลาย พวกภกิษุฉัพพัคคยีท์ราบวา่ “พระผูม้พีระภาค 

ทรงอนุญาตผา้ปิดฝี” จงึใชผ้า้ปิดฝีไมไ่ดข้นาด ปลอ่ยหอ้ยขา้งหนา้บา้ง ขา้งหลังบา้ง 

เทีย่วไป 

  บรรดาภกิษุผูม้ักนอ้ย ฯลฯ พากันต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนพวก 

ภกิษุฉัพพัคคยีจ์งึใชผ้า้ปิดฝีไมไ่ดข้นาดเลา่” ครัน้ภกิษุทัง้หลายต าหนพิวกภกิษุ 

ฉัพพัคคยีโ์ดยประการตา่ง ๆ แลว้จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รง 

ทราบ 

ทรงประชุมสงฆบ์ญัญตัสิกิขาบท 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุทรง 

สอบถามพวกภกิษุฉัพพัคคยีว์า่ “ภกิษุทัง้หลาย ทราบวา่ พวกเธอใชผ้า้ปิดฝีไมไ่ด ้

ขนาดจรงิหรอื” พวกภกิษุฉัพพัคคยีท์ลูรับวา่ “จรงิ พระพทุธเจา้ขา้” พระผูม้พีระ 

ภาคพทุธเจา้ทรงต าหนวิา่ “ฯลฯ โมฆบรุษุทัง้หลาย ไฉนพวกเธอจงึใชผ้า้ปิดฝีไมไ่ด ้

ขนาดเลา่ โมฆบรุุษทัง้หลาย การกระท าอยา่งนี ้มไิดท้ าคนทีย่ังไมเ่ลือ่มใสใหเ้ลือ่มใส 

หรอืท าคนทีเ่ลือ่มใสอยูแ่ลว้ใหเ้ลือ่มใสยิง่ขึน้ไดเ้ลย ฯลฯ” แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้ 

หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๖๑๗ } 



๖๑๘ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๙.รตนวรรค ๘.กัณฑปุฏจิฉาทสิกิขาบท บทภาชนยี ์

พระบญัญตั ิ

[๕๓๘] ก็ ภกิษุผูท้ าผา้ปิดฝี ตอ้งท าใหไ้ดข้นาด ขนาดในขอ้น ัน้ คอื 

ยาว ๔ คบื กวา้ง ๒ คบื โดยคบืสคุต ท าใหเ้กนิขนาดน ัน้ ตอ้งอาบตัปิาจติตยี ์

ทีช่ ือ่วา่เฉทนกะ 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

[๕๓๙] ทีช่ ือ่วา่ ผา้ปิดฝี ไดแ้ก ่ผา้ทีท่รงอนุญาตส าหรับภกิษุผูอ้าพาธ คอื 

เป็นโรคฝีสกุใส โรคมนี ้าหนอง โรคน ้าเหลอืง หรอืโรคฝีดาษ ใตส้ะดอืลงไปเหนอื 

หัวเขา่ขึน้มา เพือ่ใชปิ้ดแผล 

  ค าวา่ ผูจ้ะท า คอื ภกิษุท าเองหรอืใชผู้อ้ ืน่ใหท้ า พงึใหท้ าใหไ้ดข้นาด ขนาดใน 

ขอ้นัน้ คอื ยาว ๔ คบื กวา้ง ๒ คบื โดยคบืสคุต 

  ภกิษุท าเองหรอืใชผู้อ้ ืน่ใหท้ าเกนิขนาดนัน้ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ในขณะทีท่ า 

ตอ้งอาบัตปิาจติตยีเ์พราะไดม้า ตอ้งตัดออกเสยีกอ่นแลว้แสดงอาบัต ิ

บทภาชนยี ์

ปาจติตยี ์

[๕๔๐] ภกิษุท าผา้ปิด(เกนิขนาด)ฝีทีต่นท าคา้งไวต้อ่จนส าเร็จเอง ตอ้งอาบตั ิ

ปาจติตยี ์

  ภกิษุใชผู้อ้ ืน่ใหท้ าผา้ปิดฝีทีต่นท าคา้งไวต้อ่จนส าเร็จ ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  ภกิษุท าผา้ปิดฝีทีผู่อ้ ืน่ท าคา้งไวต้อ่จนส าเร็จดว้ยตนเอง ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  ภกิษุใชผู้อ้ ืน่ใหท้ าผา้ปิดฝีทีผู่อ้ ืน่ท าคา้งไวท้ าตอ่จนส าเร็จ ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๖๑๘ } 



๖๑๙ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๙.รตนวรรค ๘.กัณฑปุฏจิฉาทสิกิขาบท อนาปัตตวิาร 

ทกุกฏ 

ภกิษุท าเองหรอืใชผู้อ้ ืน่ใหท้ า เพือ่ประโยชนแ์กผู่อ้ ืน่ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ภกิษุไดผ้า้ปิดฝีทีผู่อ้ ืน่ท าไวม้าใชส้อย ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

อนาปตัตวิาร 

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

  [๕๔๑] ๑. ภกิษุท าผา้ปิดฝีไดข้นาด 

   ๒. ภกิษุท าผา้ปิดฝีต า่กวา่ขนาด 

   ๓. ภกิษุไดผ้า้ปิดฝีทีผู่อ้ ืน่ท าไวเ้กนิขนาดมาตัดแลว้ใช ้

   ๔. ภกิษุท าเป็นผา้เพดาน ผา้ปพูืน้ ผา้มา่น เปลอืกฟกู หรอื 

       ปลอกหมอน 

   ๕. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๖. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

กณัฑปุฏจิฉาทสิกิขาบทที ่๘ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๖๑๙ } 



๖๒๐ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๙.รตนวรรค ๙.วสัสกิสาฏกิาสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

๙. รตนวรรค 

๙. วสัสกิสาฏกิาสกิขาบท 

วา่ดว้ยการท าผา้อาบน า้ฝน 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์

[๕๔๒] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาคทรงอนุญาตผา้ 

อาบน ้าฝนส าหรับภกิษุทัง้หลาย พวกภกิษุฉัพพัคคยีท์ราบวา่ “พระผูม้พีระภาคทรง 

อนุญาตผา้อาบน ้าฝน” จงึใชผ้า้อาบน ้าฝนไมไ่ดข้นาด ปลอ่ยหอ้ยขา้งหนา้บา้ง 

ขา้งหลังบา้ง เทีย่วไป 

  บรรดาภกิษุผูม้ักนอ้ย ฯลฯ พากันต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนพวก 

ภกิษุฉัพพัคคยีจ์งึใชผ้า้อาบน ้าฝนไมไ่ดข้นาดเลา่” ครัน้ภกิษุทัง้หลายต าหนพิวก 

ภกิษุฉัพพัคคยีโ์ดยประการตา่ง ๆ แลว้จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคให ้

ทรงทราบ 

ทรงประชุมสงฆบ์ญัญตัสิกิขาบท 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุทรง 

สอบถามพวกภกิษุฉัพพัคคยีว์า่ “ภกิษุทัง้หลาย ทราบวา่ พวกเธอใชผ้า้อาบน ้าฝน 

ไมไ่ดข้นาด จรงิหรอื” พวกภกิษุฉัพพัคคยีท์ลูรับวา่ “จรงิ พระพทุธเจา้ขา้” พระผูม้ ี

พระภาคพทุธเจา้ทรงต าหนวิา่ “ฯลฯ โมฆบรุษุทัง้หลาย ไฉนพวกเธอจงึใชผ้า้อาบน ้า 

ฝนไมไ่ดข้นาดเลา่ โมฆบรุษุทัง้หลาย การกระท าอยา่งนี ้มไิดท้ าคนทีย่ังไมเ่ลือ่มใส 

ใหเ้ลือ่มใส หรอืท าคนทีเ่ลือ่มใสอยูแ่ลว้ใหเ้ลือ่มใสยิง่ขึน้ไดเ้ลย ฯลฯ” แลว้จงึรับสัง่ 

ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๖๒๐ } 



๖๒๑ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๙.รตนวรรค ๙.วสัสกิสาฏกิาสกิขาบท บทภาชนยี ์

พระบญัญตั ิ

[๕๔๓] ก็ ภกิษุผูจ้ะท าผา้อาบน า้ฝน พงึท าใหไ้ดข้นาด ขนาดในขอ้น ัน้ 

คอื ยาว ๖ คบื กวา้ง ๒ คบืคร ึง่ โดยคบืสคุต ท าใหเ้กนิขนาดน ัน้ ตอ้ง 

อาบตัปิาจติตยีท์ ีช่ ือ่วา่เฉทนกะ 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

[๕๔๔] ทีช่ ือ่วา่ ผา้อาบน า้ฝน ไดแ้ก ่ผา้ทีท่รงอนุญาตไวใ้หใ้ชไ้ดต้ลอด ๔ 

เดอืนในฤดฝูน 

  ค าวา่ ผูจ้ะท า คอื ภกิษุท าเองหรอืใชผู้อ้ ืน่ใหท้ า ตอ้งใหท้ าใหไ้ดข้นาด คอื 

ยาว ๖ คบื กวา้ง ๒ คบืครึง่ โดยคบืสคุต 

  ภกิษุท าเองหรอืใชผู้อ้ ืน่ใหท้ าเกนิขนาดนัน้ ตอ้งอาบัตทิกุกฏในขณะทีท่ า ตอ้ง 

อาบัตปิาจติตยีเ์พราะไดม้า ตอ้งตัดออกแลว้แสดงอาบัต ิ

บทภาชนยี ์

ปาจติตยี ์

  [๕๔๕] ภกิษุท าผา้อาบน ้าฝน(เกนิขนาด)ทีต่นท าคา้งไวต้อ่จนส าเร็จดว้ยตนเอง 

ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  ภกิษุใชผู้อ้ ืน่ใหท้ าผา้อาบน ้าฝนทีต่นท าคา้งไวต้อ่จนส าเร็จ ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  ภกิษุท าผา้อาบน ้าฝนทีผู่อ้ ืน่ท าคา้งไวต้อ่จนส าเร็จดว้ยตนเอง ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  ภกิษุใชผู้อ้ ืน่ใหท้ าผา้อาบน ้าฝนทีผู่อ้ ืน่ท าคา้งไวต้อ่จนส าเร็จ ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๖๒๑ } 



๖๒๒ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๙.รตนวรรค ๙.วสัสกิสาฏกิาสกิขาบท อนาปัตตวิาร 

ทกุกฏ 

ภกิษุท าเองหรอืใชผู้อ้ ืน่ใหท้ าเพือ่ประโยชนแ์กผู่อ้ ืน่ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

ภกิษุไดผ้า้อาบน ้าฝนทีผู่อ้ ืน่ท าไวม้าใชส้อย ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

อนาปตัตวิาร 

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

  [๕๔๖] ๑. ภกิษุท าผา้อาบน ้าฝนไดข้นาด 

   ๒. ภกิษุท าผา้อาบน ้าฝนต า่กวา่ขนาด 

   ๓. ภกิษุไดผ้า้อาบน ้าฝนทีผู่อ้ ืน่ท าเกนิขนาดมาตัดแลว้ใช ้

   ๔. ภกิษุท าเป็นผา้เพดาน ผา้ปพูืน้ ผา้มา่น เปลอืกฟกูหรอื 

       ปลอกหมอน 

   ๕. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๖. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

 

วสัสกิสาฏกิาสกิขาบทที ่๙ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๖๒๒ } 



๖๒๓ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๙.รตนวรรค ๑๐.นันทสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

๙. รตนวรรค 

๑๐. นนัทสกิขาบท 

วา่ดว้ยพระนนัทะ 

เร ือ่งพระนนัทะ 

[๕๔๗] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ ทา่นพระนันทะ โอรสพระมาตจุฉา 

ของพระผูม้พีระภาค มรีปูงาม น่าด ูน่าชม รา่งต า่กวา่พระผูม้พีระภาค ๔ องคลุ ี

ทา่นพระนันทะนัน้หม่จวีรมขีนาดเทา่จวีรพระสคุต ภกิษุทัง้หลายผูเ้ป็นพระเถระได ้

เห็นทา่นพระนันทะเดนิมาแตไ่กล ครัน้เห็นแลว้จงึลกุขึน้จากอาสนะดว้ยคดิวา่ “พระ 

ผูม้พีระภาคเสด็จมา” เมือ่ทา่นพระนันทะเขา้มาใกล ้จงึจ าได ้แลว้พากันต าหน ิ

ประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนทา่นพระนันทะจงึหม่จวีรมขีนาดเทา่จวีรพระสคุตเลา่” 

ครัน้ภกิษุทัง้หลายต าหนทิา่นพระนันทะโดยประการตา่ง ๆ แลว้จงึน าเรือ่งนี้ไปกราบ 

ทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

ทรงประชุมสงฆบ์ญัญตัสิกิขาบท 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุทรง 

สอบถามทา่นพระนันทะวา่ “นันทะ ทราบวา่ เธอหม่จวีรมขีนาดเทา่สคุตจวีร 

จรงิหรอื” ทา่นพระนันทะทลูรับวา่ “จรงิ พระพทุธเจา้ขา้” พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ 

ทรงต าหนวิา่ “ฯลฯ นันทะ ไฉนเธอจงึหม่จวีรมขีนาดเทา่สคุตจวีรเลา่ นันทะ 

การกระท าอยา่งนี ้มไิดท้ าคนทีย่ังไมเ่ลือ่มใสใหเ้ลือ่มใส หรอืท าคนทีเ่ลือ่มใสอยูแ่ลว้ 

ใหเ้ลือ่มใสยิง่ขึน้ไดเ้ลย ฯลฯ” แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดง 

ดังนี ้

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๖๒๓ } 



๖๒๔ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๙.รตนวรรค ๑๐.นันทสกิขาบท บทภาชนยี ์

พระบญัญตั ิ 

[๕๔๘] ก็ ภกิษุท าจวีรมขีนาดเทา่กบัสคุตจวีร หรอืใหญก่วา่ ตอ้งอาบตั ิ

ปาจติตยีท์ ีช่ ือ่วา่เฉทนกะ ขนาดเทา่สคุตจวีรของสคุตในขอ้น ัน้ คอื ยาว ๙ คบื 

กวา้ง ๖ คบื โดยคบืสคุต นีเ้ป็นขนาดเทา่สคุตจวีรของพระสคุต 

เร ือ่งพระนนัทะ จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

[๕๔๙] ค าวา่ ก็...ใด คอื ผูใ้ด ผูเ้ชน่ใด ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

ก็...ใด 

  ค าวา่ ภกิษุ มอีธบิายวา่ ชือ่วา่ภกิษุ เพราะเป็นผูข้อ ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระ 

ภาคทรงประสงคเ์อาวา่ ภกิษุ ในความหมายนี้ 

  ทีช่ ือ่วา่ ขนาดเทา่สคุตจวีร คอื ยาว ๙ คบื กวา้ง ๖ คบื โดยคบืสคุต 

   ค าวา่ ท า คอื ภกิษุท าเองหรอืใชผู้อ้ ืน่ใหท้ า ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ในขณะทีท่ า 

ตอ้งอาบัตปิาจติตยีเ์พราะไดม้า ตอ้งตัดออกเสยีกอ่นแลว้แสดงอาบัต ิ

บทภาชนยี ์

ปาจติตยี ์

[๕๕๐] ภกิษุท าจวีร(เทา่สคุตจวีร)ทีต่นท าคา้งไวต้อ่จนส าเร็จดว้ยตนเอง ตอ้ง 

อาบัตปิาจติตยี ์

  ภกิษุใชผู้อ้ ืน่ใหท้ าจวีรทีต่นท าคา้งไวต้อ่จนส าเร็จ ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  ภกิษุท าจวีรทีผู่อ้ ืน่ท าคา้งไวต้อ่จนส าเร็จดว้ยตนเอง ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

  ภกิษุใชผู้อ้ ืน่ใหท้ าจวีรทีผู่อ้ ืน่ท าคา้งไวต้อ่จนส าเร็จ ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๖๒๔ } 



๖๒๕ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

๙.รตนวรรค รวมสกิขาบททีม่ใีนรตนวรรค 

ทกุกฏ 

ภกิษุท าเองหรอืใชผู้อ้ ืน่ใหท้ า เพือ่ประโยชนแ์กผู่อ้ ืน่ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ภกิษุไดจ้วีรทีผู่อ้ ืน่ท าส าเร็จแลว้มาใชส้อย ตอ้งอาบตัทิกุกฏ 

อนาปตัตวิาร 

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

  [๕๕๑] ๑. ภกิษุท าจวีรต า่กวา่ขนาด 

   ๒. ภกิษุไดจ้วีรทีผู่อ้ ืน่ท าเสร็จมาตัดแลว้ใช ้

   ๓. ภกิษุท าเป็นผา้เพดาน ผา้ปพูืน้ ผา้มา่น เปลอืกฟกูหรอื 

       ปลอกหมอน 

   ๔. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๕. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

นนัทสกิขาบทที ่๑๐ จบ 

รตนวรรคที ่๙ จบ 

รวมสกิขาบททีม่ใีนรตนวรรค 

 รตนวรรคม ี๑๐ สกิขาบท คอื 

  ๑. อันเตปรุสกิขาบท วา่ดว้ยการเขา้เขตพระราชฐานชัน้ใน 

  ๒. รตนสกิขาบท วา่ดว้ยการเก็บรัตนะทีเ่จา้ของลมืไว ้

  ๓. วกิาลคามปเวสนสกิขาบท วา่ดว้ยการเขา้บา้นในเวลาวกิาล 

  ๔. สจูฆิรสกิขาบท วา่ดว้ยการท ากลอ่งเข็มดว้ยกระดกูเป็นตน้ 

  ๕. มัญจปีฐสกิขาบท วา่ดว้ยการท าเตยีงและตั่ง 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๖๒๕ } 



๖๒๖ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๕.ปาจติตยิกัณฑ]์  

บทสรปุ 

  ๖. ตโูลนัทธสกิขาบท วา่ดว้ยการท าเตยีงและตั่งหุม้นุ่น 

  ๗. นสิทีนสกิขาบท วา่ดว้ยการท าผา้รองน่ัง 

  ๘. กัณฑปุฏจิฉาทสิกิขาบท วา่ดว้ยการท าผา้ปิดฝี 

  ๙. วสัสกิสาฏกิาสกิขาบท วา่ดว้ยการท าผา้อาบน ้าฝน 

  ๑๐. นันทสกิขาบท วา่ดว้ยทา่นพระนันทะ 

บทสรปุ 

  ทา่นทัง้หลาย ธรรมคอืปาจติตยี ์๙๒ สกิขาบท ขา้พเจา้ยกขึน้แสดงแลว้ 

  ขา้พเจา้ขอถามทา่นทัง้หลาย ในธรรมคอืปาจติตยี ์๙๒ สกิขาบทเหลา่นีว้า่ 

  “ทา่นทัง้หลายบรสิทุธิแ์ลว้หรอื” 

  ขา้พเจา้ขอถามเป็นครัง้ที ่๒ วา่ “ทา่นทัง้หลายบรสิทุธิแ์ลว้หรอื” 

  ขา้พเจา้ขอถามเป็นครัง้ที ่๓ วา่ “ทา่นทัง้หลายบรสิทุธิแ์ลว้หรอื” 

  ทา่นทัง้หลายบรสิทุธิแ์ลว้ในธรรมคอืปาจติตยี ์๙๒ สกิขาบทนี ้เพราะฉะนัน้ 

จงึนิง่ ขา้พเจา้ขอถอืความนิง่นัน้เป็นมตอิยา่งนี้ 

ขทุทกสกิขาบท จบบรบิรูณ์ 

ปาจติตยิกณัฑ ์จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๖๒๖ } 



๖๒๗ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๖.ปาฏเิทสนยีกัณฑ]์  

๑.ปฐมปาฏเิทสนยีสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

๖. ปาฏเิทสนยีกณัฑ ์

ทา่นทัง้หลาย ธรรมคอืปาฏเิทสนยีะ ๔ สกิขาบทเหลา่นีม้าถงึวาระทีย่กขึน้ 

แสดงเป็นขอ้ ๆ ตามล าดับ 

๑. ปฐมปาฏเิทสนยีสกิขาบท 

วา่ดว้ยการรบัของเคีย้วของฉนัจากมอืภกิษุณีผูไ้มใ่ชญ่าต ิ

เร ือ่งภกิษุณีรปูหนึง่ 

[๕๕๒] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ ภกิษุณีรปูหนึง่เทีย่วบณิฑบาตใน 

กรงุสาวตัถ ีเวลากลับ พบภกิษุรปูหนึง่จงึไดก้ลา่วดังนีว้า่ “พระคณุเจา้ นมินตท์า่น 

รับภกิษาหารเถดิ” 

  ภกิษุนัน้ตอบวา่ “ดลีะ นอ้งหญงิ” แลว้รับภกิษาหารทัง้หมด 

  เมือ่ใกลเ้วลาฉันแลว้ ภกิษุณีนัน้ไมส่ามารถเทีย่วบณิฑบาตไดทั้น จงึไมไ่ดฉั้น 

ภัตตาหาร 

  ตอ่มา แมใ้นวนัที ่๒ ภกิษุณีนัน้ ฯลฯ แมใ้นวนัที ่๓ ภกิษุณีนัน้ก็เทีย่ว 

บณิฑบาตในกรงุสาวตัถ ีเวลากลับ พบภกิษุรปูนัน้จงึไดก้ลา่วดังนีว้า่ “พระคณุเจา้ 

นมินตท์า่นรับภกิษาหารเถดิ” 

  ภกิษุนัน้ตอบวา่ “ดลีะ นอ้งหญงิ” แลว้รับภกิษาหารทัง้หมด 

  เมือ่ใกลเ้วลาฉันแลว้ ภกิษุณีนัน้ไมส่ามารถเทีย่วบณิฑบาตไดทั้น จงึไมไ่ดฉั้น 

ภัตตาหาร 

  ครัน้ในวนัที ่๔ ภกิษุณีนัน้เดนิซวนเซไปตามถนน เศรษฐคีหบดน่ัีงรถสวนทาง 

มา ไดก้ลา่วกับภกิษุณีนัน้ดังนีว้า่ “แมเ่จา้ นมินตท์า่นหลกีทาง” เธอเมือ่ก าลังหลกี 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๖๒๗ } 



๖๒๘ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๖.ปาฏเิทสนยีกัณฑ]์  

๑.ปฐมปาฏเิทสนยีสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

ลม้ลงในทีนั่น้เอง เศรษฐคีหบดขีอขมาภกิษุณีนัน้วา่ “แมเ่จา้ ทา่นโปรดยกโทษ 

กระผมท าใหท้า่นลม้” 

  ภกิษุณีตอบวา่ “คหบด ีทา่นไมไ่ดท้ าใหด้ฉัินลม้ ดฉัินมกี าลังไมด่ตีา่งหาก” 

  เศรษฐถีามวา่ “แมเ่จา้ เพราะเหตใุดทา่นจงึมกี าลังไมด่”ี 

  ทนัีน้ ภกิษุณีนัน้จงึเลา่เรือ่งนัน้ใหเ้ศรษฐคีหบดทีราบ เศรษฐคีหบดพีาภกิษุณี 

นัน้ไปฉันทีเ่รอืน แลว้ต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนพระคณุเจา้ทัง้หลาย 

จงึรับอามสิจากมอืของภกิษุณีเลา่ มาตคุามหาลาภไดย้าก” 

  พวกภกิษุไดย้นิเศรษฐคีหบดตี าหน ิประณาม โพนทะนา บรรดาภกิษุผูม้ักนอ้ย 

ฯลฯ พากันต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนภกิษุจงึรับอามสิจากมอืของ 

ภกิษุณีเลา่” ครัน้ภกิษุทัง้หลายต าหนภิกิษุนัน้โดยประการตา่ง ๆ แลว้จงึน าเรือ่งนีไ้ป 

กราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

ทรงประชุมสงฆบ์ญัญตัสิกิขาบท 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุทรง 

สอบถามภกิษุนัน้วา่ “ภกิษุ ทราบวา่เธอรับอามสิจากมอืของภกิษุณี จรงิหรอื” 

ภกิษุนัน้ทลูรับวา่ “จรงิ พระพทุธเจา้ขา้” พระองคต์รัสถามวา่ “ภกิษุ ภกิษุณีนัน้ 

เป็นญาตขิองเธอหรอืไมใ่ชญ่าต”ิ ภกิษุนัน้ทลูตอบวา่ “ไมใ่ชญ่าต ิพระพทุธเจา้ขา้” 

พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “โมฆบรุษุ ภกิษุผู ้ไมใ่ชญ่าตยิอ่มไมรู่ส้ ิง่ทีเ่หมาะสมหรอื 

ไมเ่หมาะสม ของทีม่อียูห่รอืไมม่อียู ่ของภกิษุณีผู ้ไมใ่ชญ่าต ิโมฆบรุษุ ไฉนเธอจงึรับ 

อามสิจากมอืของภกิษุณีผูไ้มใ่ชญ่าตเิลา่ โมฆบรุุษ การกระท าอยา่งนี ้มไิดท้ าคน 

ทีย่ังไมเ่ลือ่มใสใหเ้ลือ่มใส หรอืท าคนทีเ่ลือ่มใสอยูแ่ลว้ใหเ้ลือ่มใสยิง่ขึน้ไดเ้ลย ฯลฯ” 

แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๖๒๘ } 



๖๒๙ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๖.ปาฏเิทสนยีกัณฑ]์  

๑.ปฐมปาฏเิทสนยีสกิขาบท สกิขาบทวภัิงค ์

พระบญัญตั ิ

[๕๕๓] ก็ ภกิษุใดรบัของเคีย้วหรอืของฉนัดว้ยมอืตนเองจากมอืของ 

ภกิษุณีผูไ้มใ่ชญ่าตผิูเ้ขา้ไปในละแวกบา้น เค ีย้วหรอืฉนั ภกิษุน ัน้พงึแสดงคนืวา่ 

“ทา่น กระผมตอ้งธรรมคอืปาฏเิทสนยีะ เป็นธรรมทีน่า่ต าหน ิไมเ่ป็นสปัปายะ 

กระผมขอแสดงคนืธรรมน ัน้” 

เร ือ่งภกิษุณีรปูหนึง่ จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

[๕๕๔] ค าวา่ ก็...ใด คอื ผูใ้ด ผูเ้ชน่ใด ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

ก็...ใด 

  ค าวา่ ภกิษุ มอีธบิายวา่ ชือ่วา่ภกิษุ เพราะเป็นผูข้อ ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระ 

ภาคทรงประสงคเ์อาวา่ ภกิษุ ในความหมายนี้ 

  ทีช่ ือ่วา่ ผูไ้มใ่ชญ่าต ิคอื ไมใ่ชค่นทีเ่กีย่วเนือ่งกันทางมารดาหรอืทางบดิา 

ตลอดเจ็ดชัว่คน 

  ทีช่ ือ่วา่ ภกิษุณี ไดแ้ก ่มาตคุามทีอ่ปุสมบทในสงฆ ์๒ ฝ่าย 

  ทีช่ ือ่วา่ ละแวกบา้น ไดแ้ก ่ถนน ตรอกตัน ทางสีแ่ยก เรอืน 

  ทีช่ ือ่วา่ ของเคีย้ว คอื ยกเวน้โภชนะ ๕ ยามกาลกิ สตัตาหกาลกิ และ 

ยาวชวีกิ นอกนัน้ชือ่วา่ของเคีย้ว 

  ทีช่ ือ่วา่ ของฉนั ไดแ้ก ่โภชนะ ๕ คอื ขา้วสกุ ขนมกมุมาส ขา้วต ูปลา 

เนือ้ 

  ภกิษุรับประเคนไวด้ว้ยตัง้ใจวา่ “จะเคีย้ว จะฉัน” ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ฉัน ตอ้ง 

อาบัตปิาฏเิทสนยีะทกุ ๆ ค ากลนื 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๖๒๙ } 



๖๓๐ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๖.ปาฏเิทสนยีกัณฑ]์  

๑.ปฐมปาฏเิทสนยีสกิขาบท อนาปัตตวิาร 

บทภาชนยี ์

ตกิปาฏเิทสนยีะ 

[๕๕๕] ภกิษุณีไมใ่ชญ่าต ิภกิษุส าคัญวา่ไมใ่ชญ่าต ิรับของเคีย้วหรอืของฉัน 

ดว้ยมอืตนเองจากมอืของภกิษุณีผูไ้มใ่ชญ่าต ิผูเ้ขา้ไปในละแวกบา้น แลว้เคีย้วหรอื 

ฉัน ตอ้งอาบัตปิาฏเิทสนยีะ 

  ภกิษุณีไมใ่ชญ่าต ิภกิษุไมแ่น่ใจ รับของเคีย้วหรอืของฉันดว้ยมอืตนเองจาก 

มอืของภกิษุณีผูไ้มใ่ชญ่าต ิผูเ้ขา้ไปในละแวกบา้น แลว้เคีย้วหรอืฉัน ตอ้งอาบัต ิ

ปาฏเิทสนยีะ 

  ภกิษุณีไมใ่ชญ่าต ิภกิษุส าคัญวา่เป็นญาต ิรับของเคีย้วหรอืของฉันดว้ยมอืตน 

เองจากมอืของภกิษุณีผูไ้มใ่ชญ่าต ิผูเ้ขา้ไปในละแวกบา้น แลว้เคีย้วหรอืฉัน ตอ้ง 

อาบัตปิาฏเิทสนยีะ 

ทกุกฏ 

ภกิษุรับของเป็นยามกาลกิ สตัตาหกาลกิ ยาวชวีกิเพือ่เป็นอาหาร ตอ้งอาบัต ิ

ทกุกฏ ฉัน ตอ้งอาบัตทิกุกฏทกุ ๆ ค ากลนื 

  ภกิษุรับของเคีย้วหรอืของฉันจากมอืของภกิษุณีผูอ้ปุสมบทในสงฆฝ่์ายเดยีว 

ดว้ยตัง้ใจวา่ “จะเคีย้ว จะฉัน” ตอ้งอาบัตทิกุกฏ ฉัน ตอ้งอาบัตทิกุกฏทกุ ๆ 

ค ากลนื 

  ภกิษุณีเป็นญาต ิภกิษุส าคัญวา่ไมใ่ชญ่าต ิตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ภกิษุณีเป็นญาต ิภกิษุไมแ่น่ใจ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ภกิษุณีเป็นญาต ิภกิษุส าคัญวา่เป็นญาต ิไมต่อ้งอาบัต ิ

อนาปตัตวิาร 

  ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

  [๕๕๖] ๑. ภกิษุรับของเคีย้วหรอืของฉันจากมอืของภกิษุณีทีเ่ป็นญาต ิ

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๖๓๐ } 



๖๓๑ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๖.ปาฏเิทสนยีกัณฑ]์  

๑.ปฐมปาฏเิทสนยีสกิขาบท อนาปัตตวิาร 

    ๒. ภกิษุรับของเคีย้วหรอืของฉันทีภ่กิษุณีผูไ้มใ่ชญ่าตสิัง่ใหถ้วาย ไม ่

           ไดถ้วายเอง 

    ๓. ภกิษุรับของเคีย้วหรอืของฉันทีภ่กิษุณีถวายโดยวางไว ้

    ๔. ภกิษุรับของเคีย้วหรอืของฉันทีภ่กิษุณีถวายในอาราม 

    ๕. ภกิษุรับของเคีย้วหรอืของฉันทีภ่กิษุณีถวายในส านักภกิษุณี 

    ๖. ภกิษุรับของเคีย้วหรอืของฉันทีภ่กิษุณีถวายในส านักเดยีรถยี ์

    ๗. ภกิษุรับของเคีย้วหรอืของฉันทีภ่กิษุณีถวายในโรงอาหาร๑ 

    ๘. ภกิษุรับของเคีย้วหรอืของฉันทีภ่กิษุณีน าออกจากบา้นแลว้ถวาย 

    ๙. ภกิษุรับยามกาลกิ สตัตาหกาลกิ ยาวชวีกิ ทีภ่กิษุณีถวายดว้ยสัง่ 

        วา่ เมือ่มเีหตผุล นมินตฉั์นได ้

    ๑๐. ภกิษุรับของเคีย้วหรอืของฉันทีส่กิขมานาถวาย 

    ๑๑. ภกิษุรับของเคีย้วหรอืของฉันทีส่ามเณรถีวาย 

    ๑๒. ภกิษุวกิลจรติ 

    ๑๓. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

ปฐมปาฏเิทสนยีสกิขาบทที ่๑ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ปฏกฺิกมน โรงอาหาร (ปฏกฺิกมน  นหีรตฺิวาต ิอาสนสาล  หรตฺิวา - ว.ิอ. ๒/๒๓๓/๓๕๖, ปฏกฺิกมเนปีต ิ

   อาสนสาลายมฺปิ - ว.ิอ. ๒/๒๗๔/๓๙๘, ปฏกฺิกมนนฺต ิอาสนสาลา - กงฺขา. ฏกีา ๔๒๒) 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๖๓๑ } 



๖๓๒ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๖.ปาฏเิทสนยีกัณฑ]์  

๒.ทตุยิปาฏเิทสนยีสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

๒. ทตุยิปาฏเิทสนยีสกิขาบท 

วา่ดว้ยการไมห่า้มภกิษุณีผูค้อยบงการ 

เร ือ่งภกิษุณีฉพัพคัคยี ์

[๕๕๗] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเวฬวุนั สถานที่ 

ใหเ้หยือ่กระแต เขตกรงุราชคฤห ์ครัง้นัน้ ภกิษุทัง้หลายตา่งรับนมินตฉั์นในตระกลู 

พวกภกิษุณีฉัพพัคคยีม์ายนืบงการเพือ่พวกภกิษุฉัพพัคคยีว์า่ “พวกทา่นจงถวายแกง 

ทีน่ีจ้งถวายขา้วสกุทีน่ี้” พวกภกิษุฉัพพัคคยีไ์ดฉั้นตามตอ้งการ ภกิษุเหลา่อืน่ไมไ่ด ้

ฉันตามทีค่ดิไว ้

  บรรดาภกิษุผูม้ักนอ้ย ฯลฯ พากันต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนพวก 

ภกิษุฉัพพัคคยีจ์งึไมห่า้มพวกภกิษุณีผูค้อยบงการเลา่” ครัน้ภกิษุทัง้หลายต าหน ิ

พวกภกิษุฉัพพัคคยีโ์ดยประการตา่ง ๆ แลว้จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาค 

ใหท้รงทราบ 

ทรงประชุมสงฆบ์ญัญตัสิกิขาบท 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุทรง 

สอบถามพวกภกิษุฉัพพัคคยีว์า่ “ภกิษุทัง้หลาย ทราบวา่ พวกเธอไมห่า้มภกิษุณี 

ผูค้อยบงการ จรงิหรอื” พวกภกิษุฉัพพัคคยีท์ลูรับวา่ “จรงิ พระพทุธเจา้ขา้” พระ 

ผูม้พีระภาคพทุธเจา้ทรงต าหนวิา่ “ฯลฯ โมฆบรุษุทัง้หลาย ไฉนพวกเธอจงึไมห่า้ม 

ภกิษุณีผูค้อยบงการเลา่ โมฆบรุษุทัง้หลาย การกระท าอยา่งนี ้มไิดท้ าคนทีย่ังไม่ 

เลือ่มใสใหเ้ลือ่มใส หรอืท าคนทีเ่ลือ่มใสอยูแ่ลว้ใหเ้ลือ่มใสยิง่ขึน้ไดเ้ลย ฯลฯ” แลว้ 

จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

พระบญัญตั ิ

[๕๕๘] ก็ ภกิษุรบันมินตฉ์นัในตระกลู ถา้ภกิษุณีมายนืบงการในทีน่ ัน้วา่ 

“พวกทา่นจงถวายแกงทีน่ ี ้ถวายขา้วสกุทีน่ ี”้ ภกิษุเหลา่น ัน้พงึไลภ่กิษุณีน ัน้ออก 

ไปดว้ยกลา่ววา่ “นอ้งหญงิ เธอจงหลกีไปตราบเทา่ทีภ่กิษุท ัง้หลายยงัฉนัอยู”่ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๖๓๒ } 



๖๓๓ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๖.ปาฏเิทสนยีกัณฑ]์  

๒.ทตุยิปาฏเิทสนยีสกิขาบท บทภาชนยี ์

ถา้ไมม่ภีกิษุแมร้ปูหนึง่วา่กลา่วเพือ่จะไลภ่กิษุณีน ัน้วา่ “นอ้งหญงิ เธอจงหลกี 

ไปตราบเทา่ทีภ่กิษุท ัง้หลายยงัฉนัอยู”่ ภกิษุเหลา่น ัน้พงึแสดงคนืวา่ “ทา่น 

ท ัง้หลาย พวกกระผมตอ้งธรรมคอืปาฏเิทสนยีะ เป็นธรรมทีน่า่ต าหน ิไมเ่ป็น 

สปัปายะ กระผมขอแสดงคนืธรรมน ัน้” 

เร ือ่งพวกภกิษุณีฉพัพคัคยี ์จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

[๕๕๙] ค าวา่ ก็ ภกิษุรบันมินตฉ์นัในตระกลู ความวา่ ทีช่ ือ่วา่ตระกลู หมาย 

ถงึตระกลู ๔ ไดแ้ก ่ตระกลูกษัตรยิ ์ตระกลูพราหมณ์ ตระกลูแพศย ์ตระกลูศทูร 

  ค าวา่ รบันมินตฉ์นั คอื ภกิษุรับนมินตฉั์นโภชนะ ๕ อยา่งใดอยา่งหนึง่ 

  ทีช่ ือ่วา่ ภกิษุณี ไดแ้ก ่มาตคุามทีอ่ปุสมบทในสงฆ ์๒ ฝ่าย 

  ทีช่ ือ่วา่ บงการ คอื ภกิษุณีคอยบงการวา่ “พวกทา่นจงถวายแกงทีน่ี ้ถวาย 

ขา้วสกุทีน่ี”้ ตามความเป็นมติร ตามความเป็นเพือ่น ตามความใกลช้ดิ ตามทีเ่ป็น 

ผูร้ว่มพระอปัุชฌาย ์ตามทีเ่ป็นผูร้ว่มพระอาจารยก์ันมา นีช้ ือ่วา่ผูบ้งการ 

  ค าวา่ ภกิษุเหลา่น ัน้ ไดแ้ก ่ภกิษุผูก้ าลังฉัน 

  ค าวา่ ภกิษุณีน ัน้ ไดแ้ก ่ภกิษุณีผูบ้งการ 

  ภกิษุเหลา่นัน้พงึไลภ่กิษุณีนัน้ไปดว้ยกลา่ววา่ “นอ้งหญงิ เธอจงหลกีไปตราบ 

เทา่ทีภ่กิษุทัง้หลายยังฉันอยู ฺ่ ๋ถา้ไมม่ภีกิษุแมร้ปูหนึง่วา่กลา่ว ภกิษุรับมาดว้ยคดิวา่ 

“จะเคีย้ว จะฉัน” ตอ้งอาบตัทิกุกฏ ฉัน ตอ้งอาบัตปิาฏเิทสนยีะทกุ ๆ ค ากลนื 

บทภาชนยี ์

ตกิปาฏเิทสนยีะ 

[๕๖๐] มาตคุามผูเ้ป็นอปุสมับัน ภกิษุส าคัญวา่เป็นอปุสมับัน ไมห่า้มเธอ 

ผูบ้งการ ตอ้งอาบัตปิาฏเิทสนยีะ 

  มาตคุามผูเ้ป็นอปุสมับัน ภกิษุไมแ่น่ใจ ไมห่า้มเธอผูบ้งการ ตอ้งอาบัต ิ

ปาฏเิทสนยีะ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๖๓๓ } 



๖๓๔ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๖.ปาฏเิทสนยีกัณฑ]์  

๒.ทตุยิปาฏเิทสนยีสกิขาบท อนาปัตตวิาร 

มาตคุามผูเ้ป็นอปุสมับัน ภกิษุส าคัญวา่เป็นอนุปสมับัน ไมห่า้มเธอผูบ้งการ 

ตอ้งอาบัตปิาฏเิทสนยีะ 

ทกุกฏ 

มาตคุามผูอ้ปุสมบทในสงฆฝ่์ายเดยีวบงการ ภกิษุไมห่า้ม ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  มาตคุามผูเ้ป็นอนุปสมับัน ภกิษุส าคัญวา่เป็นอปุสมับัน ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  มาตคุามผูเ้ป็นอนุปสมับัน ภกิษุไมแ่น่ใจ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  มาตคุามผูเ้ป็นอนุปสมับัน ภกิษุส าคัญวา่เป็นอนุปสมับัน ไมต่อ้งอาบัต ิ

อนาปตัตวิาร 

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

  [๕๖๑] ๑. ภกิษุรับแลว้ฉันภัตตาหารทีภ่กิษุณีใชใ้หถ้วายของของตน แตไ่ม ่

       ไดถ้วายดว้ยตนเอง 

   ๒. ภกิษุรับแลว้ฉันภัตตาหารทีภ่กิษุณีถวายของของผูอ้ ืน่ ไมไ่ดใ้ชใ้ห ้

       ถวาย 

   ๓. ภกิษุรับแลว้ฉันภัตตาหารทีเ่ขายังไมถ่วาย แตภ่กิษุณีใชใ้หถ้วาย 

   ๔. ภกิษุรับแลว้ฉันภัตตาหารในทีท่ีเ่ขายังไมถ่วาย แตภ่กิษุณีใชใ้ห ้

       ถวาย 

    ๕. ภกิษุรับแลว้ฉันภัตตาหารทีภ่กิษุณีใชใ้หถ้วายเทา่ ๆ กันทกุรปู 

   ๖. ภกิษุรับแลว้ฉันภัตตาหารทีส่กิขมานาบงการ 

   ๗. ภกิษุรับแลว้ฉันภัตตาหารทีส่ามเณรบีงการ 

   ๘. ภกิษุรับแลว้ฉันภัตตาหารทกุอยา่งยกเวน้โภชนะ ๕ ไมต่อ้งอาบัต ิ

   ๙. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๑๐. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

ทตุยิปาฏเิทสนยีสกิขาบที ่๒ จบ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๖๓๔ } 



๖๓๕ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๖.ปาฏเิทสนยีกัณฑ]์  

๓.ตตยิปาฏเิสนยีสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

๓. ตตยิปาฏเิทสนยีสกิขาบท 

วา่ดว้ยการรบัของเคีย้วของฉนัในทีท่ ีไ่มไ่ดร้บันมินตไ์วก้อ่น 

เร ือ่งตระกลูหนึง่ 

[๕๖๒] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ ในกรงุสาวตัถ ีตระกลูหนึง่ทัง้ ๒ 

ฝ่าย๑ มคีวามเลือ่มใส เจรญิดว้ยศรัทธา แตข่าดแคลนทรัพย ์พวกเขาสละของเคีย้ว 

ของบรโิภคทัง้หมดทีเ่กดิขึน้ในตระกลูนัน้ถวายแกภ่กิษุทัง้หลายจนบางครัง้ถงึกับไม่ 

ไดก้นิอาหาร 

  คนทัง้หลายต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนพระสมณะเชือ้สายศากยบตุร 

จงึรับภัตตาหารโดยไมรู่จั้กประมาณเลา่ คนเหลา่นี้ถวายแกพ่ระสมณะเชือ้สาย 

ศากยบตุรเหลา่นีจ้นบางครัง้ตนเองถงึกับไมไ่ดก้นิอาหาร” 

  พวกภกิษุไดย้นิคนเหลา่นัน้ต าหน ิประณาม โพนทะนา ครัน้แลว้จงึน าเรือ่งนี้ 

ไปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

พระพทุธานญุาตพเิศษ 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคทรงแสดงธรรมกีถาเพราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุรับสัง่ 

กับภกิษุทัง้หลายวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เราอนุญาตใหส้มมตติระกลูทีเ่จรญิดว้ยศรัทธา 

แตข่าดแคลนทรัพยใ์หเ้ป็นตระกลูเสขะ ดว้ยญัตตทิตุยิกรรม ภกิษุทัง้หลายพงึ 

ใหเ้สขสมมตอิยา่งนี ้คอื 

  ภกิษุผูฉ้ลาดสามารถพงึประกาศใหส้งฆท์ราบดว้ยญัตตทิตุยิกรรมวาจาวา่ 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ค าวา่ “ทัง้ ๒ ฝ่าย” คอืทัง้อบุาสกและอบุาสกิาเป็นผูเ้ลือ่มใสในพระรัตนตรัย เป็นโสดาบัน 

  (ว.ิอ. ๒/๕๖๒/๔๔๔) 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๖๓๕ } 



๖๓๖ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๖.ปาฏเิทสนยีกัณฑ]์  

๓.ตตยิปาฏเิสนยีสกิขาบท พระบัญญัต ิ

กรรมวาจาใหเ้สขสมมต ิ

  [๕๖๓] ทา่นผูเ้จรญิ ขอสงฆจ์งฟังขา้พเจา้ ตระกลูชือ่นีเ้จรญิดว้ยศรัทธาแต ่

ขาดแคลนทรัพย ์ถา้สงฆพ์รอ้มกันแลว้ก็พงึใหเ้สขสมมตแิกต่ระกลูชือ่นี ้นีเ่ป็นญัตต ิ

  ทา่นผูเ้จรญิ ขอสงฆจ์งฟังขา้พเจา้ ตระกลูชือ่นีเ้จรญิดว้ยศรัทธาแตข่าดแคลน 

ทรัพย ์สงฆใ์หเ้สขสมมตแิกต่ระกลูชือ่นี ้ทา่นรปูใดเห็นดว้ยกับการใหเ้สขสมมตแิก ่

ตระกลูชือ่นี ้ทา่นรปูนัน้พงึนิง่ ทา่นรปูใดไมเ่ห็นดว้ย ทา่นรปูนัน้พงึทักทว้ง 

  เสขสมมตสิงฆใ์หแ้กต่ระกลูนีแ้ลว้ สงฆเ์ห็นดว้ย เพราะฉะนัน้จงึนิง่ ขา้พเจา้ขอ 

ถอืเอาความนิง่นัน้เป็นมตอิยา่งนี้” แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้ 

แสดงดังนี ้

พระบญัญตั ิ

ก็ภกิษุใดรบัของเคีย้วหรอืของฉนัในตระกลูทีไ่ดร้บัสมมตเิป็นเสขะเชน่น ัน้ 

ดว้ยมอืตนเอง แลว้เค ีย้วหรอืฉนั ภกิษุน ัน้พงึแสดงคนืวา่ “ทา่นท ัง้หลาย กระผม 

ตอ้งธรรมคอืปาฏเิทสนยีะ เป็นธรรมทีน่า่ต าหน ิไมเ่ป็นสปัปายะ กระผมขอ 

แสดงคนืธรรมน ัน้” 

  สกิขาบทนีพ้ระผูม้พีระภาคทรงบัญญัตไิวแ้กภ่กิษุทัง้หลายอยา่งนี้ 

เร ือ่งตระกลูหนึง่ จบ 

เร ือ่งภกิษุหลายรปู 

[๕๖๔] สมัยนัน้ มมีหรสพในกรงุสาวตัถ ีคนทัง้หลายนมินตภ์กิษุไปฉัน แม ้

ตระกลูนัน้ก็ไดน้มินตภ์กิษุเชน่กัน ภกิษุทัง้หลายมคีวามย าเกรง จงึไมรั่บนมินตด์ว้ย 

คดิวา่ “พระผูม้พีระภาคทรงหา้มการรับของเคีย้วของฉันในตระกลูทีไ่ดรั้บสมมตเิป็น 

เสขะดว้ยมอืของตนแลว้ฉัน” 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๖๓๖ } 



๖๓๗ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๖.ปาฏเิทสนยีกัณฑ]์  

๓.ตตยิปาฏเิสนยีสกิขาบท พระอนุบัญญัต ิ

คนเหลา่นัน้จงึพากันต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “พวกเราจะมชีวีติอยูไ่ป 

ท าไม เพราะพระคณุเจา้ทัง้หลายไมรั่บนมินตพ์วกเรา” 

  พวกภกิษุไดย้นิคนเหลา่นัน้ต าหน ิประณาม โพนทะนา ครัน้แลว้จงึน าเรือ่งนี้ 

ไปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

พระพทุธานญุาตพเิศษ 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคทรงแสดงธรรมกีถาเพราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุรับสัง่ 

กับภกิษุทัง้หลาย “ภกิษุทัง้หลาย เราอนุญาตใหภ้กิษุทีท่ายกนมินตแ์ลว้รับของเคีย้ว 

หรอืของฉันในตระกลูทีไ่ดรั้บสมมตเิป็นเสขะดว้ยมอืตนเองแลว้เคีย้วฉันได”้ แลว้จงึ 

รับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

พระอนบุญัญตั ิ

อนึง่ ภกิษุใดไมไ่ดร้บันมินตไ์วก้อ่น รบัของเคีย้วหรอืของฉนัในตระกลูที ่

ไดร้บัสมมตเิป็นเสขะเชน่น ัน้ ดว้ยมอืตนเองแลว้เค ีย้วหรอืฉนั ภกิษุน ัน้พงึแสดง 

คนืวา่ “ทา่นท ัง้หลาย กระผมตอ้งธรรมคอืปาฏเิทสนยีะ เป็นธรรมทีน่า่ต าหน ิ

ไมเ่ป็นสปัปายะ กระผมขอแสดงคนืธรรมน ัน้” 

  สกิขาบทนีพ้ระผูม้พีระภาคทรงบัญญัตไิวแ้กภ่กิษุทัง้หลายอยา่งนี้ 

เร ือ่งภกิษุหลายรปู จบ 

เร ือ่งภกิษุรปูหนึง่ 

  [๕๖๕] สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่เป็นพระประจ าตระกลูของตระกลูนัน้ ครัน้เวลา 

เชา้ เธอครองอันตรวาสกถอืบาตรและจวีรเขา้ไปถงึตระกลูนัน้ ครัน้ถงึแลว้จงึน่ังบน 

อาสนะทีเ่ขาจัดถวาย ทนัีน้ ภกิษุนัน้เป็นไข ้พวกชาวบา้นไดก้ลา่วอาราธนาภกิษุนัน้ 

ดังนีว้า่ “พระคณุเจา้ นมินตท์า่นฉันเถดิ” 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๖๓๗ } 



๖๓๘ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๖.ปาฏเิทสนยีกัณฑ]์  

๓.ตตยิปาฏเิสนยีสกิขาบท สกิขาบทวภัิงค ์

ครัง้นัน้ ภกิษุนัน้มคีวามย าเกรงอยูว่า่ “พระผูม้พีระภาคทรงหา้มภกิษุทีท่ายก 

ไมไ่ดน้มินตไ์วก้อ่นรับของเคีย้วของฉันในตระกลูทีไ่ดส้มมตเิป็นเสขะ” จงึไมรั่บ ภกิษุ 

นัน้ไมส่ามารถหาบณิฑบาตฉันไดทั้น จงึไมไ่ดฉั้นภัตตาหาร ครัน้ไปวัดจงึบอก 

เรือ่งนีใ้หภ้กิษุทัง้หลายทราบ ภกิษุทัง้หลายจงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาค 

ใหท้รงทราบ 

พระพทุธานญุาตพเิศษ 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคทรงแสดงธรรมกีถาเพราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุรับสัง่ 

กับภกิษุทัง้หลายวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เราอนุญาตใหภ้กิษุผูเ้ป็นไขรั้บของเคีย้วหรอื 

ของฉันในตระกลูทีไ่ดรั้บสมมตเิป็นเสขะดว้ยมอืตนเองแลว้เคีย้วฉันได”้ แลว้จงึ 

รับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

พระอนบุญัญตั ิ

[๕๖๖] อนึง่ ภกิษุใดไมไ่ดร้บันมินตไ์วก้อ่น ไมเ่ป็นไข ้รบัของเคีย้วหรอื 

ของฉนัในตระกลูทีไ่ดร้บัสมมตเิป็นเสขะเชน่น ัน้ดว้ยมอืตนเองแลว้เค ีย้วหรอืฉนั 

ภกิษุน ัน้พงึแสดงคนืวา่ “ทา่นท ัง้หลาย กระผมตอ้งธรรมคอืปาฏเิทสนยีะ เป็น 

ธรรมทีน่า่ต าหน ิไมเ่ป็นสปัปายะ กระผมขอแสดงคนืธรรมน ัน้” 

เร ือ่งภกิษุรปูหนึง่ จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

[๕๖๗] ค าวา่ ตระกลูทีไ่ดร้บัสมมตเิป็นเสขะ ความวา่ ตระกลูทีช่ ือ่วา่อัน 

สงฆส์มมตวิา่เป็นเสขะ ไดแ้ก ่ตระกลูมศีรัทธาแตข่าดแคลนทรัพย ์สงฆย์อ่มใหส้มมต ิ

ตระกลูเชน่นีเ้ป็นเสขะดว้ยญัตตทิตุยิกรรม 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๖๓๘ } 



๖๓๙ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๖.ปาฏเิทสนยีกัณฑ]์  

๓.ตตยิปาฏเิสนยีสกิขาบท บทภาชนยี ์

ค าวา่ อนึง่...ใด คอื ผูใ้ด ผูเ้ชน่ใด ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสวา่ อนึง่...ใด 

  ค าวา่ ภกิษุ มอีธบิายวา่ ชือ่วา่ภกิษุ เพราะเป็นผูข้อ ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระ 

ภาคทรงประสงคเ์อาวา่ ภกิษุ ในความหมายนี้ 

  ค าวา่ ในตระกลูทีไ่ดร้บัสมมตเิป็นเสขะเชน่น ัน้ คอื ในตระกลูทีไ่ดรั้บ 

สมมตเิป็นเสขะเชน่นี ้

  ทีช่ ือ่วา่ ไมไ่ดร้บันมินตไ์ว ้คอื ภกิษุทีเ่ขาไมไ่ดน้มินตเ์พือ่ฉันในวนันีห้รอืพรุง่นี้ 

แตเ่ขานมินตเ์มือ่ภกิษุเดนิผา่นอปุจารเรอืนเขา้ไปแลว้ นีช้ ือ่วา่ไมไ่ดรั้บนมินตไ์ว ้

  ทีช่ ือ่วา่ ไดร้บันมินต ์คอื ภกิษุทีเ่ขานมินตเ์พือ่ฉันในวนันี ้หรอืพรุง่นี้ คอืเขา 

นมินตข์ณะทีภ่กิษุยังไมไ่ดเ้ดนิผา่นอปุจารเขา้ไป นี้ชือ่วา่ไดรั้บนมินตไ์ว ้

  ทีช่ ือ่วา่ ไมเ่ป็นไข ้คอื ภกิษุทีส่ามารถไปบณิฑบาตได ้

  ทีช่ ือ่วา่ ของเคีย้ว คอื ยกเวน้โภชนะ ๕ ยามกาลกิ สตัตาหกาลกิ และ 

ยาวชวีกิ นอกนัน้ชือ่วา่ของเคีย้ว 

  ทีช่ ือ่วา่ ของฉนั ไดแ้ก ่โภชนะ ๕ คอื ขา้วสกุ ขนมกมุมาส ขา้วต ูปลา 

เนือ้ 

  ภกิษุไมไ่ดรั้บนมินตไ์ว ้ไมเ่ป็นไข ้รับไวด้ว้ยคดิวา่ “จะเคีย้ว จะฉัน” ตอ้ง 

อาบัตทิกุกฏ ฉัน ตอ้งอาบตัปิาฏเิทสนยีะทกุ ๆ ค ากลนื 

บทภาชนยี ์

ตกิปาฏเิทสนยีะ 

[๕๖๘] ตระกลูทีไ่ดรั้บสมมตเิป็นเสขะ ภกิษุส าคัญวา่เป็นตระกลูทีไ่ดรั้บสมมต ิ

เป็นเสขะ ไมไ่ดรั้บนมินตไ์ว ้ไมเ่ป็นไข ้รับของเคีย้วหรอืของฉันดว้ยมอืตนเองแลว้ 

เคีย้วหรอืฉัน ตอ้งอาบัตปิาฏเิทสนยีะ 

  ตระกลูทีไ่ดรั้บสมมตเิป็นเสขะ ภกิษุไมแ่น่ใจ ไมไ่ดรั้บนมินตไ์ว ้ไมเ่ป็นไข ้รับ 

ของเคีย้วหรอืของฉันดว้ยมอืตนเองแลว้เคีย้วหรอืฉัน ตอ้งอาบัตปิาฏเิทสนยีะ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๖๓๙ } 



๖๔๐ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๖.ปาฏเิทสนยีกัณฑ]์  

๓.ตตยิปาฏเิสนยีสกิขาบท อนาปัตตวิาร 

ตระกลูทีไ่ดรั้บสมมตเิป็นเสขะ ภกิษุส าคัญวา่ไมใ่ชต่ระกลูทีไ่ดรั้บสมมตเิป็น 

เสขะ ไมไ่ดรั้บนมินต ์ไมเ่ป็นไข ้รับของเคีย้วหรอืของฉันดว้ยมอืตนเองแลว้เคีย้วหรอื 

ฉัน ตอ้งอาบัตปิาฏเิทสนียะ 

ทกุกฏ 

ภกิษุรับของทีเ่ป็นยามกาลกิ สตัตาหกาลกิ ยาวชวีกิ เพือ่เป็นอาหาร ตอ้ง 

อาบัตทิกุกฏ ฉัน ตอ้งอาบตัทิกุกฏทกุ ๆ ค ากลนื 

  ไมใ่ชต่ระกลูทีไ่ดรั้บสมมตเิป็นเสขะ ภกิษุส าคัญวา่เป็นตระกลูทีไ่ดรั้บสมมต ิ

เป็นเสขะ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ไมใ่ชต่ระกลูทีไ่ดรั้บสมมตเิป็นเสขะ ภกิษุไมแ่น่ใจ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ไมใ่ชต่ระกลูทีไ่ดรั้บสมมตเิป็นเสขะ ภกิษุส าคัญวา่ไมใ่ชต่ระกลูทีไ่ดรั้บสมมต ิ

เป็นเสขะ ไมต่อ้งอาบัต ิ

อนาปตัตวิาร 

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

  [๕๖๙] ๑. ภกิษุรับนมินตไ์ว ้

   ๒. ภกิษุผูเ้ป็นไข ้

   ๓. ภกิษุฉันของเป็นเดนของภกิษุผูรั้บนมินตไ์วห้รอืของภกิษุผูเ้ป็นไข ้

   ๔. ภกิษุฉันอาหารทีเ่ขาจัดไวเ้พือ่ภกิษุอืน่ ๆ 

   ๕. ภกิษุฉันอาหารทีเ่ขาน าจากเรอืนไปถวาย 

   ๖. ภกิษุฉันนติยภัต 

   ๗. ภกิษุฉันสลากภัต 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๖๔๐ } 



๖๔๑ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๖.ปาฏเิทสนยีกัณฑ]์  

๓.ตตยิปาฏเิสนยีสกิขาบท อนาปัตตวิาร 

  ๘. ภกิษุฉันปักขกิภัต๑ 

    ๙. ภกิษุฉันอโุบสถกิภัต๒ 

    ๑๐. ภกิษุฉันปาฏปิทกิภัต๓ 

    ๑๑. ภกิษุฉันยามกาลกิ สตัตาหกาลกิ หรอืยาวชวีกิ ทีเ่ขาถวายบอก 

  วา่เมือ่มเีหตจุ าเป็นก็นมินตฉั์นเถดิ 

    ๑๒. ภกิษุวกิลจรติ 

    ๑๓. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

ปาฏเิทสนยีสกิขาบทที ่๓ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ปกัขกิภตั คอือาหารทีเ่ขาถวาย ๑๕ วันครัง้หนึง่ 

๒
 อโุบสถกิภตั คอือาหารทีเ่ขาถวายในวันอโุบสถ คอืวันพระนัน้เอง 

๓
 ปาฏปิทกิภตั คอือาหารทีเ่ขาถวายในวันขึน้-แรม ๑ ค ่า 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๖๔๑ } 



๖๔๒ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๖.ปาฏเิทสนยีกัณฑ]์  

๔.จตตุถปาฏเิทสนยีสกิขาบท นทิานวตัถ ุ

๔. จตตุถปาฏเิทสนยีสกิขาบท 

วา่ดว้ยการรบัของเคีย้วของฉนัจากทายกทีไ่มไ่ดแ้จง้ไวก้อ่น 

เร ือ่งคนรบัใชข้องเจา้ศากยะ 

[๕๗๐] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ นโิครธาราม เขต 

กรงุกบลิพัสดุ ์แควน้สกักะ ครัง้นัน้ พวกทาสของเจา้ศากยะกอ่การรา้ย พวก 

เจา้หญงิศากยะปรารถนาจะจัดภตัตาหารไวถ้วายภกิษุผูอ้ยูใ่นเสนาสนะป่า พวกทาส 

ของเจา้ศากยะไดฟั้งขา่ววา่ พวกเจา้หญงิศากยะปรารถนาจะจัดภตัตาหารไวถ้วาย 

ภกิษุผูอ้ยูใ่นเสนาสนะป่า จงึไปดักซุม่ทีห่นทาง พวกเจา้หญงิศากยะน าของเคีย้วของ 

ฉันอันประณีตไปยังเสนาสนะป่า พวกทาสของเจา้ศากยะจงึออกมาปลน้และท ารา้ย 

เจา้หญงิศากยะ 

  พวกเจา้ศากยะออกไปจับพวกโจรไดพ้รอ้มของกลางแลว้ต าหน ิประณาม 

โพนทะนาวา่ “ไฉนพระคณุเจา้ทัง้หลายจงึไมบ่อกวา่มพีวกโจรอยูใ่นอารามเลา่” 

  ภกิษุทัง้หลายไดย้นิพวกเจา้ศากยะต าหน ิประณาม โพนทะนา ครัน้แลว้จงึน า 

เรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

ทรงบญัญตัสิกิขาบท 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคทรงแสดงธรรมกีถาเพราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุแลว้ 

รับสัง่กับภกิษุทัง้หลายวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เพราะเหตนัุน้ เราจะบัญญัตสิกิขาบทแก ่

ภกิษุทัง้หลาย โดยอาศัยอ านาจประโยชน ์๑๐ ประการ คอื 

  ๑. เพือ่ความรับวา่ดแีหง่สงฆ ์

         ฯลฯ 

  ๙. เพือ่ความตัง้มั่นแหง่สัทธรรม 

  ๑๐. เพือ่เอือ้เฟ้ือวนัิย๑ 

  แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ดขูอ้ ๕๖๖ หนา้ ๙๒ ในเลม่นี้ 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๖๔๒ } 



๖๔๓ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๖.ปาฏเิทสนยีกัณฑ]์  

๔.จตตุถปาฏเิทสนยีสกิขาบท พระบัญญัต ิ

พระบญัญตั ิ

  ก็ ภกิษุใดอยูใ่นเสนาสนะป่าทีรู่ก้นัวา่นา่หวาดระแวง มภียันา่กลวัเชน่น ัน้ 

ไมไ่ดร้บัแจง้ไวก้อ่นรบัของเคีย้วหรอืของฉนัดว้ยมอืตนเองในอารามแลว้ฉนั 

ภกิษุน ัน้พงึแสดงคนืวา่ “ทา่นท ัง้หลาย กระผมตอ้งธรรมคอืปาฏเิทสนยีะ เป็น 

ธรรมทีน่า่ต าหน ิไมเ่ป็นสปัปายะ กระผมขอแสดงคนืธรรมน ัน้” 

  สกิขาบทนีพ้ระผูม้พีระภาคทรงบัญญัตไิวแ้กภ่กิษุทัง้หลายอยา่งนี้ 

เร ือ่งคนรบัใชข้องเจา้ศากยะ จบ 

เร ือ่งภกิษุผูเ้ป็นไข ้

[๕๗๑] สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่ผูเ้ป็นไขอ้ยูใ่นเสนาสนะป่า พวกชาวบา้นน า 

ของเคีย้วของฉันไปถวาย ครัน้แลว้ไดก้ลา่วอาราธนาภกิษุนัน้ดังนีว้า่ “นมินตฉั์นเถดิ 

ขอรับ” ทนัีน้ ภกิษุนัน้มคีวามย าเกรงอยูว่า่ “พระผูม้พีระภาคทรงหา้มการรับของ 

เคีย้วของฉันในเสนาสนะป่าดว้ยมอืตนเองแลว้เคีย้วฉัน” จงึไมย่อมรับ ทา่นไม ่

สามารถเทีย่วบณิฑบาตไดทั้น จงึไมไ่ดฉั้นภัตตาหาร ทา่นไดแ้จง้เรือ่งนัน้ใหภ้กิษุ 

ทัง้หลายทราบ ครัน้แลว้ภกิษุทัง้หลายจงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคให ้

ทรงทราบ 

พระพทุธานญุาตพเิศษ 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคทรงแสดงธรรมกีถาเพราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุรับสัง่ 

กับภกิษุทัง้หลายวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เราอนุญาตใหภ้กิษุผูเ้ป็นไขรั้บของเคีย้วของฉัน 

ในเสนาสนะป่าดว้ยมอืตนเองแลว้เคีย้วฉันได”้ แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยก 

สกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๖๔๓ } 



๖๔๔ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๖.ปาฏเิทสนยีกัณฑ]์  

๔.จตตุถปาฏเิทสนยีสกิขาบท สกิขาบทวภัิงค ์

พระอนบุญัญตั ิ

[๕๗๒] อนึง่ ภกิษุใดไมเ่ป็นไขอ้ยูใ่นเสนาสนะป่าทีรู่ก้นัวา่นา่หวาดระแวง 

มภียันา่กลวัเชน่น ัน้ ไมไ่ดร้บัแจง้ไวก้อ่นรบัของเคีย้วหรอืของฉนัดว้ยมอืตนเอง 

ในอารามแลว้ฉนั ภกิษุน ัน้พงึแสดงคนืวา่ “ทา่นท ัง้หลาย กระผมตอ้งธรรมคอื 

ปาฏเิทสนยีะ เป็นธรรมทีน่า่ต าหน ิไมเ่ป็นสปัปายะ กระผมขอแสดงคนื 

ธรรมน ัน้” 

เร ือ่งภกิษุผูป็้นไข ้จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

[๕๗๓] ค าวา่ เสนาสนะป่า ความวา่ เสนาสนะทีช่ ือ่วา่ป่า ไดแ้ก ่เสนาสนะ๑ 

มรีะยะ ๕๐๐ ชัว่ธนูเป็นอยา่งต า่ 

  ทีช่ ือ่วา่ นา่หวาดระแวง คอื ในอาราม อปุจารแหง่อาราม ปรากฏทีอ่ยู ่

ปรากฏทีก่นิ ปรากฏทีย่นื ปรากฏทีน่ั่ง ปรากฏทีน่อนของพวกโจร 

  ทีช่ ือ่วา่ มภียันา่กลวั คอื ในอาราม อปุจารแหง่อาราม ปรากฏมมีนุษยถ์กู 

พวกโจรฆา่ ปรากฏมมีนุษยถ์กูพวกโจรปลน้ ปรากฏมมีนุษยถ์กูพวกโจรทบุต ี

  ค าวา่ ก็...ใด คอื ผูใ้ด ผูเ้ชน่ใด ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสวา่ ก็...ใด 

  ค าวา่ ภกิษุ มอีธบิายวา่ ชือ่วา่ภกิษุ เพราะเป็นผูข้อ ฯลฯ นีท้ีพ่ระผูม้พีระ 

ภาคทรงประสงคเ์อาวา่ ภกิษุ ในความหมายนี้ 

  ค าวา่ ในเสนาสนะเชน่น ัน้ คอื เสนาสนะเชน่นี ้

  ทีช่ ือ่วา่ ไมไ่ดร้บัแจง้ไวก้อ่น คอื ถงึจะแจง้แกส่หธรรมกิทัง้ ๕ นีช้ ือ่วา่ไม ่

ไดรั้บแจง้ไว ้

  แจง้(ในทีอ่ืน่) เวน้อาราม อปุจารแหง่อาราม นีก็่ชือ่วา่ไมไ่ดรั้บแจง้ไว ้

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 หมายถงึเสนาสนะทีอ่ยูห่า่งจากหมูบ่า้นประมาณ ๒๕ เสน้ (ด ูเชงิอรรถ ขอ้ ๕๖๖ หนา้ ๙๒ ในเลม่นี)้ 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๖๔๔ } 



๖๔๕ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๖.ปาฏเิทสนยีกัณฑ]์  

๔.จตตุถปาฏเิทสนยีสกิขาบท สกิขาบทวภัิงค ์

ทีช่ ือ่วา่ รบัแจง้ไว ้คอื ผูใ้ดผูห้นึง่จะเป็นหญงิหรอืชายก็ตาม มาทีอ่ารามหรอื 

อปุจารแหง่อารามแลว้บอกวา่ “พระคณุเจา้ ทายกทายกิาจะน าของเคีย้วหรอืของฉัน 

มาถวายภกิษุชือ่นี”้ 

  ถา้ทีนั่น้น่าหวาดระแวง ภกิษุพงึบอกวา่ “น่าหวาดระแวง” ถา้ทีนั่น้มภีัยน่ากลัว 

ภกิษุพงึบอกวา่ “มภีัยน่ากลัว” 

  ถา้เขาบอกวา่ “ไมเ่ป็นไร ขอรับ เขาจักน ามาเอง” ภกิษุตอ้งบอกพวกโจรวา่ 

“พวกชาวบา้นจะเขา้มาทีน่ี ้พวกทา่นจงหลบไป” 

  เมือ่ภกิษุไดรั้บแจง้ดว้ยขา้วตม้แลว้ เขาน าเครือ่งบรวิารขา้วตม้นัน้มาดว้ย นีช้ ือ่ 

วา่ไดรั้บแจง้ไว ้

  เมือ่ภกิษุไดรั้บแจง้ดว้ยภัตตาหารแลว้ เขาน าเครือ่งบรวิารภัตตาหารนัน้มา 

ดว้ย นีก็้ชือ่วา่ไดรั้บแจง้ไว ้

  เมือ่ภกิษุไดรั้บแจง้ดว้ยของเคีย้วแลว้ เขาน าเครือ่งบรวิารของเคีย้วนัน้มาดว้ย 

นีก็้ชือ่วา่ไดรั้บแจง้ไว ้

  เมือ่ภกิษุไดรั้บแจง้เฉพาะตระกลู พวกคนในตระกลูนัน้น าของเคีย้วของฉันมา 

ถวาย นีก็้ชือ่วา่ไดรั้บแจง้ไว ้

  เมือ่ภกิษุไดรั้บแจง้เฉพาะหมูบ่า้น พวกคนในหมูบ่า้นนัน้น าของเคีย้วของฉัน 

มาถวาย นีก็้ชือ่วา่ไดรั้บแจง้ไว ้

  เมือ่ภกิษุไดรั้บแจง้เฉพาะสมาคม พวกคนในสมาคมนัน้น าของเคีย้วของฉัน 

มาถวาย นีก็้ชือ่วา่ไดรั้บแจง้ไว ้

  ทีช่ ือ่วา่ ของเคีย้ว คอื ยกเวน้โภชนะ ๕ ยามกาลกิ สตัตาหกาลกิ และ 

ยาวชวีกิ นอกนัน้ชือ่วา่ของเคีย้ว 

  ทีช่ ือ่วา่ ของฉนั ไดแ้ก ่โภชนะ ๕ คอื ขา้วสกุ ขนมกมุมาส ขา้วต ูปลา 

เนือ้ 

  ทีช่ ือ่วา่ ในอาราม ไดแ้ก ่ส าหรับอารามทีม่รัีว้ลอ้ม ก าหนดเอาภายใน 

อาราม ส าหรับอารามทีไ่มม่รัีว้ลอ้ม ก าหนดเอาอปุจารอาราม 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๖๔๕ } 



๖๔๖ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๖.ปาฏเิทสนยีกัณฑ]์  

๔.จตตุถปาฏเิทสนยีสกิขาบท บทภาชนยี ์

ทีช่ ือ่วา่ ไมเ่ป็นไข ้คอื ภกิษุผูส้ามารถไปบณิฑบาตฉันได ้

  ทีช่ ือ่วา่ ผูเ้ป็นไข ้คอื ภกิษุผูไ้มส่ามารถไปบณิฑบาตได ้

  ภกิษุไมเ่ป็นไขไ้มไ่ดรั้บแจง้ รับประเคนดว้ยตัง้ใจวา่ “จะเคีย้ว จะฉัน” ตอ้งอาบตั ิ

ทกุกฏ ฉัน ตอ้งอาบัตปิาฏเิทสนยีะทกุ ๆ ค ากลนื 

บทภาชนยี ์

ตกิปาฏเิทสนยีะ 

[๕๗๔] ไมไ่ดรั้บแจง้ไว ้ภกิษุส าคัญวา่ไมไ่ดรั้บแจง้ไว ้ไมเ่ป็นไข ้รับของเคีย้ว 

หรอืของฉันดว้ยมอืตนเองในอาราม เคีย้วหรอืฉัน ตอ้งอาบัตปิาฏเิทสนยีะ 

  ไมไ่ดรั้บแจง้ไว ้ภกิษุไมแ่น่ใจ ไมเ่ป็นไข ้รับของเคีย้วหรอืของฉันดว้ยมอืตนเอง 

ในอาราม เคีย้วหรอืฉัน ตอ้งอาบัตปิาฏเิทสนยีะ 

  ไมไ่ดรั้บแจง้ไว ้ภกิษุส าคัญวา่ไมไ่ดรั้บแจง้ไว ้ไมเ่ป็นไข ้รับของเคีย้วหรอืของ 

ฉันดว้ยมอืตนเองในอาราม เคีย้วหรอืฉัน ตอ้งอาบัตปิาฏเิทสนยีะ 

ทกุกฏ 

ภกิษุรับประเคนยามกาลกิ สตัตาหกาลกิ ยาวชวีกิ เพือ่เป็นอาหาร ตอ้งอาบัต ิ

ทกุกฏ ฉัน ตอ้งอาบัตทิกุกฏทกุ ๆ ค ากลนื 

  ไดรั้บแจง้ไวแ้ลว้ ภกิษุส าคัญวา่ไมไ่ดรั้บแจง้ไว ้ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ไดรั้บแจง้ไวแ้ลว้ ภกิษุไมแ่น่ใจ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

  ไดรั้บแจง้ไวแ้ลว้ ภกิษุส าคัญวา่ไดรั้บแจง้ไว ้ไมต่อ้งอาบัต ิ

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๖๔๖ } 



๖๔๗ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๖.ปาฏเิทสนยีกัณฑ]์  

บทสรปุ 

อนาปตัตวิาร 

  ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

  [๕๗๕] ๑. ภกิษุทีไ่ดรั้บแจง้ไวก้อ่น 

    ๒. ภกิษุผูเ้ป็นไข ้

    ๓. ภกิษุทีไ่ดรั้บแจง้ไวห้รอืภกิษุฉันของเป็นเดน ของภกิษุผูเ้ป็นไข ้

    ๔. ภกิษุรับของนอกอารามมาฉันในอาราม 

    ๕. ภกิษุฉันรากไม ้เปลอืกไม ้ใบไม ้ดอกไม ้หรอืผลไมท้ีเ่กดิในทีนั่น้ 

    ๖. ภกิษุฉันของเป็นยามกาลกิ สตัตาหกาลกิ และยาวชวีกิ เมือ่ม ี

        เหตจุ าเป็น 

    ๗. ภกิษุวกิลจรติ 

    ๘. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

ปาฏเิทสนยีะสกิขาบทที ่๔ จบ 

บทสรปุ 

ทา่นทัง้หลาย ธรรมคอืปาฏเิทสนยีะ ๔ สกิขาบท ขา้พเจา้ยกขึน้แสดงแลว้ 

  ขา้พเจา้ขอถามทา่นทัง้หลาย ในธรรมคอืปาฏเิทสนยีะ ๔ สกิขาบทเหลา่นัน้วา่ 

“ทา่นทัง้หลายบรสิทุธิแ์ลว้หรอื” 

  ขา้พเจา้ขอถามเป็นครัง้ที ่๒ วา่ “ทา่นทัง้หลายบรสิทุธิแ์ลว้หรอื” 

  ขา้พเจา้ขอถามเป็นครัง้ที ่๓ วา่ “ทา่นทัง้หลายบรสิทุธิแ์ลว้หรอื” 

  ทา่นทัง้หลายบรสิทุธิแ์ลว้ในธรรมคอืปาฏเิทสนยีะ ๔ สกิขาบทนี ้เพราะฉะนัน้ 

จงึนิง่ ขา้พเจา้ขอถอืความนิง่นัน้เป็นมตอิยา่งนี้ 

ปาฏเิทสนยีกณัฑ ์จบ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๖๔๗ } 



๖๔๘ 

 

หนา้วา่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๖๔๘ } 



๖๔๙ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๗.เสขยิกัณฑ]์  

๑.ปรมิัณฑลวรรค สกิขาบทที ่๑ 

๗. เสขยิกณัฑ ์

ทา่นทัง้หลาย ธรรมคอืเสขยิะทัง้หลายเหลา่นีม้าถงึวาระทีจ่ะยกขึน้แสดงเป็น 

ขอ้ ๆ ตามล าดับ 

๑. ปรมิณัฑลวรรค 

หมวดวา่ดว้ยการนุง่หม่เรยีบรอ้ย 

สกิขาบทที ่๑ 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์

[๕๗๖] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ พวกภกิษุฉัพพัคคยีค์รอง 

อันตรวาสกยอ้ยขา้งหนา้บา้ง ขา้งหลังบา้ง พวกชาวบา้นพากันต าหน ิประณาม 

โพนทะนาวา่ “ไฉนพระสมณะเชือ้สายศากยบตุรจงึครองอันตรวาสกยอ้ยขา้งหนา้ 

บา้ง ขา้งหลังบา้ง เหมอืนพวกคฤหัสถผ์ูบ้รโิภคกามเลา่” 

  ภกิษุทัง้หลายไดย้นิพวกชาวบา้นต าหน ิประณาม โพนทะนา บรรดาภกิษุผู ้

มักนอ้ย ฯลฯ พากันต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนพวกภกิษุฉัพพัคคยี ์

จงึครองอันตรวาสกยอ้ยขา้งหนา้บา้ง ขา้งหลังบา้งเลา่” ครัน้ภกิษุทัง้หลายต าหน ิ

พวกภกิษุฉัพพัคคยีโ์ดยประการตา่ง ๆ แลว้จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาค 

ใหท้รงทราบ 

ทรงประชุมสงฆบ์ญัญตัสิกิขาบท 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคทรงแสดงธรรมกีถาเพราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุแลว้ 

รับสัง่ใหป้ระชมุสงฆ ์ตรัสถามพวกภกิษุฉัพพัคคยีว์า่ “ภกิษุทัง้หลาย ทราบวา่ พวก 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๖๔๙ } 



๖๕๐ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๗.เสขยิกัณฑ]์  

๑.ปรมิัณฑลวรรค สกิขาบทที ่๑ 

เธอครองอันตรวาสกยอ้ยขา้งหนา้บา้ง ขา้งหลังบา้ง จรงิหรอื” พวกภกิษุฉัพพัคคยี ์

ทลูรับวา่ “จรงิ พระพทุธเจา้ขา้” พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ทรงต าหนวิา่ “โมฆบรุษุ 

ทัง้หลาย ไฉนพวกเธอจงึครองอันตรวาสกยอ้ยขา้งหนา้บา้ง ขา้งหลังบา้งเลา่ 

โมฆบรุษุทัง้หลาย การกระท าอยา่งนี ้มไิดท้ าคนทีย่งัไมเ่ลือ่มใสใหเ้ลือ่มใส หรอืท า 

คนทีเ่ลือ่มใสอยูแ่ลว้ใหเ้ลือ่มใสยิง่ขึน้ไดเ้ลย ฯลฯ” แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยก 

สกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

พระบญัญตั ิ

๑. พงึท าความส าเหนยีกวา่ เราจกัครองอนัตรวาสกใหเ้รยีบรอ้ย 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

ภกิษุพงึครองอันตรวาสกใหเ้รยีบรอ้ย คอืปิดบรเิวณสะดอื บรเิวณเขา่ 

  ภกิษุใดไมเ่อือ้เฟ้ือ ครองอันตรวาสกยอ้ยขา้งหนา้บา้ง ขา้งหลังบา้ง ตอ้ง 

อาบัตทิกุกฏ 

อนาปตัตวิาร 

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

   ๑. ภกิษุไมจ่งใจ    ๒. ภกิษุไมม่สีต ิ

   ๓. ภกิษุผูไ้มรู่ ้    ๔. ภกิษุผูเ้ป็นไข ้

   ๕. ภกิษุผูม้เีหตขุดัขอ้ง   ๖. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๗. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

สกิขาบทที ่๑ จบ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๖๕๐ } 



๖๕๑ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๗.เสขยิกัณฑ]์  

๑.ปรมิัณฑลวรรค สกิขาบทที ่๒ 

สกิขาบทที ่๒ 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์

[๕๗๗] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ พวกภกิษุฉัพพัคคยีค์รอง 

อตุตราสงคย์อ้ยขา้งหนา้บา้ง ขา้งหลังบา้ง ฯลฯ๑ 

พระบญัญตั ิ

๒. พงึท าความส าเหนยีกวา่ เราจกัครองอตุตราสงคใ์หเ้รยีบรอ้ย 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

ภกิษุพงึครองอตุตราสงคใ์หเ้รยีบรอ้ย คอื ท าชายจวีรทัง้สองใหเ้สมอกัน 

  ภกิษุใดไมเ่อือ้เฟ้ือ ครองอตุตราสงคย์อ้ยขา้งหนา้บา้ง ยอ้ยขา้งหลังบา้ง ตอ้ง 

อาบัตทิกุกฏ 

อนาปตัตวิาร 

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

   ๑. ภกิษุไมจ่งใจ    ๒. ภกิษุไมม่สีต ิ

   ๓. ภกิษุผูไ้มรู่ ้    ๔. ภกิษุผูเ้ป็นไข ้

   ๕. ภกิษุผูม้เีหตขุดัขอ้ง   ๖. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๗. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

สกิขาบทที ่๒ จบ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ 
ขอ้ความทีย่อ่ไวม้คีวามเต็มเหมอืนปรมิัณฑลวรรค สกิขาบทที ่๑ ขอ้ ๕๗๖ เปลีย่นแตเ่นือ้ความเฉพาะ 

  ของแตล่ะสกิขาบท 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๖๕๑ } 



๖๕๒ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๗.เสขยิกัณฑ]์  

๑.ปรมิัณฑลวรรค สกิขาบทที ่๓ 

สกิขาบทที ่๓ 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์

[๕๗๘] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ พวกภกิษุฉัพพัคคยีเ์ดนิเปิดกาย 

ไปในละแวกบา้น ฯลฯ 

พระบญัญตั ิ

๓. พงึส าเหนยีกวา่ เราจกัปกปิดกายใหด้ ีไปในละแวกบา้น 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

ภกิษุพงึปกปิดกายใหด้ ีไปในละแวกบา้น 

  ภกิษุใดไมเ่อือ้เฟ้ือ เดนิเปิดกายไปในละแวกบา้น ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

อนาปตัตวิาร 

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

   ๑. ภกิษุไมจ่งใจ    ๒. ภกิษุไมม่สีต ิ

   ๓. ภกิษุผูไ้มรู่ ้    ๔. ภกิษุผูเ้ป็นไข ้

   ๕. ภกิษุผูม้เีหตขุดัขอ้ง   ๖. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๗. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

สกิขาบทที ่๓ จบ 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๖๕๒ } 



๖๕๓ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๗.เสขยิกัณฑ]์  

๑.ปรมิัณฑลวรรค สกิขาบทที ่๔ 

สกิขาบทที ่๔ 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์

[๕๗๙] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ พวกภกิษุฉัพพัคคยีน่ั์งเปิดกาย 

ในละแวกบา้น ฯลฯ 

พระบญัญตั ิ

๔. พงึท าความส าเหนยีกวา่ เราจกัปกปิดกายใหด้ ีน ัง่ในละแวกบา้น 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

ภกิษุพงึปกปิดกายใหด้น่ัีงในละแวกบา้น 

  ภกิษุใดไมเ่อือ้เฟ้ือ น่ังเปิดกายในละแวกบา้น ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

อนาปตัตวิาร 

  ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

   ๑. ภกิษุไมจ่งใจ    ๒. ภกิษุไมม่สีต ิ

    ๓. ภกิษุผูไ้มรู่ ้    ๔. ภกิษุผูเ้ป็นไข ้

   ๕. ภกิษุอยูใ่นทีพั่ก    ๖. ภกิษุผูม้เีหตขุดัขอ้ง 

   ๗. ภกิษุวกิลจรติ    ๘. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

สกิขาบทที ่๔ จบ 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๖๕๓ } 



๖๕๔ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๗.เสขยิกัณฑ]์  

๑.ปรมิัณฑลวรรค สกิขาบทที ่๕ 

สกิขาบทที ่๕ 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์

[๕๘๐] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ พวกภกิษุฉัพพัคคยีเ์ดนิคะนอง 

มอืบา้ง คะนองเทา้บา้ง ไปในละแวกบา้น ฯลฯ 

พระบญัญตั ิ

๕. พงึท าความส าเหนยีกวา่ เราจกัส ารวมด ีไปในละแวกบา้น 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

ภกิษุพงึส ารวมด ีไปในละแวกบา้น 

  ภกิษุใดไมเ่อือ้เฟ้ือ คะนองมอืบา้ง คะนองเทา้บา้ง ไปในละแวกบา้น ตอ้ง 

อาบัตทิกุกฏ 

อนาปตัตวิาร 

  ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

   ๑. ภกิษุไมจ่งใจ    ๒. ภกิษุไมม่สีต ิ

   ๓. ภกิษุผูไ้มรู่ ้    ๔. ภกิษุผูเ้ป็นไข ้

   ๕. ภกิษุผูม้เีหตขุดัขอ้ง   ๖. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๗. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

สกิขาบทที ่๕ จบ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๖๕๔ } 



๖๕๕ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๗.เสขยิกัณฑ]์  

๑.ปรมิัณฑลวรรค สกิขาบทที ่๖ 

สกิขาบทที ่๖ 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์

[๕๘๑] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ พวกภกิษุฉัพพัคคยีค์ะนองมอืบา้ง 

คะนองเทา้บา้ง น่ังในละแวกบา้น ฯลฯ 

พระบญัญตั ิ

๖. พงึท าความส าเหนยีกวา่ เราจกัส ารวมด ีน ัง่ในละแวกบา้น 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

ภกิษุพงึส ารวมด ีน่ังในละแวกบา้น 

  ภกิษุใดไมเ่อือ้เฟ้ือ คะนองมอืบา้ง คะนองเทา้บา้ง น่ังในละแวกบา้น ตอ้ง 

อาบัตทิกุกฏ 

อนาปตัตวิาร 

  ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

   ๑. ภกิษุไมจ่งใจ    ๒. ภกิษุไมม่สีต ิ

   ๓. ภกิษุผูไ้มรู่ ้    ๔. ภกิษุผูเ้ป็นไข ้

   ๕. ภกิษุผูม้เีหตขุดัขอ้ง   ๖. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๗. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

สกิขาบทที ่๖ จบ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๖๕๕ } 



๖๕๖ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๗.เสขยิกัณฑ]์  

๑.ปรมิัณฑลวรรค สกิขาบทที ่๗ 

สกิขาบทที ่๗ 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์

[๕๘๒] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ พวกภกิษุฉัพพัคคยีเ์ดนิมองดทูี ่

นัน้ ๆ ไปในละแวกบา้น ฯลฯ 

พระบญัญตั ิ

๗. พงึท าความส าเหนยีกวา่ เราจกัทอดจกัษุลง ไปในละแวกบา้น 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

ภกิษุพงึทอดจักษุลง มองดชูัว่แอก ไปในละแวกบา้น 

  ภกิษุใดไมเ่อือ้เฟ้ือ เดนิมองดทูีนั่น้ ๆ ไปในละแวกบา้น ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

อนาปตัตวิาร 

  ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

   ๑. ภกิษุไมจ่งใจ    ๒. ภกิษุไมม่สีต ิ

   ๓. ภกิษุผูไ้มรู่ ้    ๔. ภกิษุผูเ้ป็นไข ้

   ๕. ภกิษุผูม้เีหตขุดัขอ้ง   ๖. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๗. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

สกิขาบทที ่๗ จบ 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๖๕๖ } 



๖๕๗ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๗.เสขยิกัณฑ]์  

๑.ปรมิัณฑลวรรค สกิขาบทที ่๘ 

สกิขาบทที ่๘ 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์

[๕๘๓] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ พวกภกิษุฉัพพัคคยีน่ั์งมองดทูี ่

นัน้ ๆ ในละแวกบา้น ฯลฯ 

พระบญัญตั ิ

๘. พงึส าเหนยีกวา่ เราจกัมจีกัษุทอดลง น ัง่ในละแวกบา้น 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

ภกิษุพงึมจัีกษุทอดลง มองดชูัว่แอก น่ังในละแวกบา้น 

  ภกิษุใดไมเ่อือ้เฟ้ือ น่ังมองดทูีนั่น้ ๆ ในละแวกบา้น ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

อนาปตัตวิาร 

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

   ๑. ภกิษุไมจ่งใจ     ๒. ภกิษุไมม่สีต ิ

   ๓. ภกิษุผูไ้มรู่ ้    ๔. ภกิษุผูเ้ป็นไข ้

   ๕. ภกิษุผูม้เีหตขุดัขอ้ง   ๖. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๗. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

สกิขาบทที ่๘ จบ 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๖๕๗ } 



๖๕๘ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๗.เสขยิกัณฑ]์  

๑.ปรมิัณฑลวรรค สกิขาบทที ่๙ 

สกิขาบทที ่๙ 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์

[๕๘๔] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ พวกภกิษุฉัพพัคคยีเ์ดนิเวกิผา้ 

ไปในละแวกบา้น ฯลฯ 

พระบญัญตั ิ

๙. พงึท าความส าเหนยีกวา่ เราจกัไมเ่วกิผา้ ไปในละแวกบา้น 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

ภกิษุไมพ่งึเวกิผา้ ไปในละแวกบา้น 

  ภกิษุใดไมเ่อือ้เฟ้ือ เวกิผา้ขึน้ขา้งเดยีวหรอืทัง้สองขา้ง ไปในละแวกบา้น ตอ้ง 

อาบัตทิกุกฏ 

อนาปตัตวิาร 

  ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

   ๑. ภกิษุไมจ่งใจ    ๒. ภกิษุไมม่สีต ิ

   ๓. ภกิษุผูไ้มรู่ ้    ๔. ภกิษุผูเ้ป็นไข ้

   ๕. ภกิษุผูม้เีหตขุดัขอ้ง   ๖. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๗. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

สกิขาบทที ่๙ จบ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๖๕๘ } 



๖๕๙ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๗.เสขยิกัณฑ]์  

๑.ปรมิัณฑลวรรค สกิขาบทที ่๑๐ 

สกิขาบทที ่๑๐ 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์

[๕๘๕] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ พวกภกิษุฉัพพัคคยีน่ั์งเวกิผา้ใน 

ละแวกบา้น ฯลฯ 

พระบญัญตั ิ

๑๐. พงึท าความส าเหนยีกวา่ เราจกัไมน่ ัง่เวกิผา้ในละแวกบา้น 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

ภกิษุไมพ่งึน่ังเวกิผา้ในละแวกบา้น 

  ภกิษุใดไมเ่อือ้เฟ้ือ น่ังเวกิผา้ขึน้ขา้งเดยีวหรอืทัง้สองขา้งในละแวกบา้น ตอ้ง 

อาบัตทิกุกฏ 

อนาปตัตวิาร 

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

   ๑. ภกิษุไมจ่งใจ    ๒. ภกิษุไมม่สีต ิ

   ๓. ภกิษุผูไ้มรู่ ้    ๔. ภกิษุผูเ้ป็นไข ้

   ๕. ภกิษุอยูใ่นทีพั่ก    ๖. ภกิษุผูม้เีหตขุดัขอ้ง 

   ๗. ภกิษุวกิลจรติ    ๘. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

สกิขาบทที ่๑๐ จบ 

ปรมิณัฑลวรรคที ่๑ จบ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๖๕๙ } 



๖๖๐ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๗.เสขยิกัณฑ]์  

๒.อชุชคัฆกิวรรค สกิขาบทที ่๑ 

๒. อชุชคัฆกิวรรค 

หมวดวา่ดว้ยการหวัเราะ 

สกิขาบทที ่๑ 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์

[๕๘๖] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ พวกภกิษุฉัพพัคคยีห์ัวเราะดังไปใน 

ละแวกบา้น ฯลฯ 

พระบญัญตั ิ

๑. พงึท าความส าเหนยีกวา่ เราจกัไมห่วัเราะดงั ไปในละแวกบา้น 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

ภกิษุไมพ่งึหัวเราะดัง ไปในละแวกบา้น 

  ภกิษุใดไมเ่อือ้เฟ้ือ หัวเราะดัง ไปในละแวกบา้น ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

อนาปตัตวิาร 

  ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

   ๑. ภกิษุไมจ่งใจ     ๒. ภกิษุไมม่สีต ิ

   ๓. ภกิษุผูไ้มรู่ ้     ๔. ภกิษุผูเ้ป็นไข ้

   ๕. ภกิษุเพยีงยิม้แยม้เมือ่มเีรือ่งขบขนั  ๖. ภกิษุผูม้เีหตขุดัขอ้ง 

   ๗. ภกิษุวกิลจรติ     ๘. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

         สกิขาบทที ่๑ จบ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๖๖๐ } 



๖๖๑ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๗.เสขยิกัณฑ]์  

๒.อชุชคัฆกิวรรค สกิขาบทที ่๒ 

สกิขาบทที ่๒ 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์

[๕๘๗] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ พวกภกิษุฉัพพัคคยีน่ั์งหัวเราะดังใน 

ละแวกบา้น ฯลฯ 

พระบญัญตั ิ

๒. พงึท าความส าเหนยีกวา่ เราจกัไมน่ ัง่หวัเราะดงัในละแวกบา้น 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

ภกิษุไมพ่งึน่ังหัวเราะดังในละแวกบา้น 

  ภกิษุใดไมเ่อือ้เฟ้ือ น่ังหัวเราะดังในละแวกบา้น ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

อนาปตัตวิาร 

  ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

   ๑. ภกิษุไมจ่งใจ     ๒. ภกิษุไมม่สีต ิ

   ๓. ภกิษุผูไ้มรู่ ้     ๔. ภกิษุผูเ้ป็นไข ้

   ๕. ภกิษุเพยีงยิม้แยม้เมือ่มเีรือ่งขบขนั  ๖. ภกิษุผูม้เีหตขุดัขอ้ง 

   ๗. ภกิษุวกิลจรติ     ๘. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

สกิขาบทที ่๒ จบ 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๖๖๑ } 



๖๖๒ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๗.เสขยิกัณฑ]์  

๒.อชุชคัฆกิวรรค สกิขาบทที ่๓ 

สกิขาบทที ่๓ 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์

[๕๘๘] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ พวกภกิษุฉัพพัคคยีต์ะโกนเสยีงดัง 

ไปในละแวกบา้น ฯลฯ 

พระบญัญตั ิ

๓. พงึท าความส าเหนยีกวา่ เราจกัพดูเสยีงเบา ไปในละแวกบา้น 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

ภกิษุพงึพดูเสยีงเบาไปในละแวกบา้น 

  ภกิษุใดไมเ่อือ้เฟ้ือ ตะโกนเสยีงดังไปในละแวกบา้น ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

อนาปตัตวิาร 

  ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

   ๑. ภกิษุไมจ่งใจ    ๒. ภกิษุไมม่สีต ิ

   ๓. ภกิษุผูไ้มรู่ ้    ๔. ภกิษุผูเ้ป็นไข ้

   ๕. ภกิษุผูม้เีหตขุดัขอ้ง   ๖. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๗. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

สกิขาบทที ่๓ จบ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๖๖๒ } 



๖๖๓ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๗.เสขยิกัณฑ]์  

๒.อชุชคัฆกิวรรค สกิขาบทที ่๔ 

สกิขาบทที ่๔ 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์

[๕๘๙] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ พวกภกิษุฉัพพัคคยีน่ั์งตะโกนเสยีง 

ดังในละแวกบา้น ฯลฯ 

พระบญัญตั ิ

๔. พงึท าความส าเหนยีกวา่ เราจกัน ัง่พดูเสยีงเบาในละแวกบา้น 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

ภกิษุพงึน่ังพดูเสยีงเบาในละแวกบา้น 

  ภกิษุใดไมเ่อือ้เฟ้ือ น่ังตะโกนเสยีงดังในละแวกบา้น ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

อนาปตัตวิาร 

ภกิษุตอ่ไปนี ้ไมต่อ้งอาบตั ิคอื 

   ๑. ภกิษุไมจ่งใจ     ๒. ภกิษุไมม่สีต ิ

   ๓. ภกิษุผูไ้มรู่ ้    ๔. ภกิษุผูเ้ป็นไข ้

   ๕. ภกิษุผูม้เีหตขุดัขอ้ง   ๖. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๗. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

สกิขาบทที ่๔ จบ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๖๖๓ } 



๖๖๔ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๗.เสขยิกัณฑ]์  

๒.อชุชคัฆกิวรรค สกิขาบทที ่๕ 

สกิขาบทที ่๕ 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์

[๕๙๐] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ พวกภกิษุฉัพพัคคยีเ์ดนิโคลงกาย 

ไปในละแวกบา้น ฯลฯ 

พระบญัญตั ิ

๕. พงึท าความส าเหนยีกวา่ เราจกัไมเ่ดนิโคลงกายไปในละแวกบา้น 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

ภกิษุไมพ่งึเดนิโคลงกายไป พงึเดนิประคองกาย๑ ไปในละแวกบา้น 

  ภกิษุใดไมเ่อือ้เฟ้ือ เดนิโคลงกายไปในละแวกบา้น ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

อนาปตัตวิาร 

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

   ๑. ภกิษุไมจ่งใจ    ๒. ภกิษุไมม่สีต ิ

   ๓. ภกิษุผูไ้มรู่ ้    ๔. ภกิษุผูเ้ป็นไข ้

   ๕. ภกิษุผูม้เีหตขุดัขอ้ง   ๖. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๗. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

สกิขาบทที ่๕ จบ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ประคองกาย คอืไมเ่ดนิไหวกาย เดนิกายตรง ไปดว้ยอริยิาบถสม ่าเสมอ (ว.ิอ. ๒/๕๙๐/๔๕๐) 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๖๖๔ } 



๖๖๕ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๗.เสขยิกัณฑ]์  

๒.อชุชคัฆกิวรรค สกิขาบทที ่๖ 

สกิขาบทที ่๖ 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์

[๕๙๑] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ พวกภกิษุฉัพพัคคยีน่ั์งโคลงกาย 

ในละแวกบา้น ฯลฯ 

พระบญัญตั ิ

๖. พงึท าความส าเหนยีกวา่ เราจกัไมน่ ัง่โคลงกายในละแวกบา้น 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

ภกิษุไมพ่งึน่ังโคลงกาย พงึน่ังประคองกาย๑ ในละแวกบา้น 

  ภกิษุใดไมเ่อือ้เฟ้ือ น่ังโคลงกายในละแวกบา้น ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

อนาปตัตวิาร 

  ภกิษุตอ่ไปนี ้ไมต่อ้งอาบตั ิคอื 

   ๑. ภกิษุไมจ่งใจ    ๒. ภกิษุไมม่สีต ิ

   ๓. ภกิษุผูไ้มรู่ ้    ๔. ภกิษุผูเ้ป็นไข ้

   ๕. ภกิษุอยูใ่นทีพั่ก    ๖. ภกิษุผูม้เีหตขุดัขอ้ง 

   ๗. ภกิษุวกิลจรติ    ๘. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

สกิขาบทที ่๖ จบ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 น ัง่ประคองกาย คอืไมน่ั่งไหวกาย น่ังกายตรง น่ังดว้ยอริยิาบถสม ่าเสมอ (ว.ิอ. ๒/๕๙๐/๔๕๐) 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๖๖๕ } 



๖๖๖ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๗.เสขยิกัณฑ]์  

๒.อชุชคัฆกิวรรค สกิขาบทที ่๗ 

สกิขาบทที ่๗ 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์

[๕๙๒] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ พวกภกิษุฉัพพัคคยีเ์ดนิแกวง่แขน 

หอ้ยแขนไปในละแวกบา้น ฯลฯ 

พระบญัญตั ิ

๗. พงึท าความส าเหนยีกวา่ เราจกัไมเ่ดนิแกวง่แขนไปในละแวกบา้น 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

ภกิษุไมพ่งึแกวง่แขนไป พงึเดนิประคองแขน๑ ไปในละแวกบา้น 

  ภกิษุใดไมเ่อือ้เฟ้ือ แกวง่แขน เดนิหอ้ยแขนไปในละแวกบา้น ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

อนาปตัตวิาร 

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

   ๑. ภกิษุไมจ่งใจ    ๒. ภกิษุไมม่สีต ิ

   ๓. ภกิษุผูไ้มรู่ ้    ๔. ภกิษุผูเ้ป็นไข ้

   ๕. ภกิษุผูม้เีหตขุดัขอ้ง   ๖. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๗. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

สกิขาบทที ่๗ จบ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 เดนิประคองแขน คอืไมเ่ดนิกระดกิแขน (ว.ิอ. ๒/๕๙๒/๔๕๐) 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๖๖๖ } 



๖๖๗ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๗.เสขยิกัณฑ]์  

๒.อชุชคัฆกิวรรค สกิขาบทที ่๘ 

สกิขาบทที ่๘ 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์

[๕๙๓] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ พวกภกิษุฉัพพัคคยีน่ั์งแกวง่แขน 

หอ้ยแขนในละแวกบา้น ฯลฯ 

พระบญัญตั ิ

๘. พงึท าความส าเหนยีกวา่ เราจกัไมน่ ัง่แกวง่แขนในละแวกบา้น 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

ภกิษุไมพ่งึน่ังแกวง่แขน พงึน่ังประคองแขนในละแวกบา้น 

  ภกิษุใดไมเ่อือ้เฟ้ือ น่ังแกวง่แขนหอ้ยแขนในละแวกบา้น ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

อนาปตัตวิาร 

  ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

   ๑. ภกิษุไมจ่งใจ    ๒. ภกิษุไมม่สีต ิ

   ๓. ภกิษุผูไ้มรู่ ้    ๔. ภกิษุผูเ้ป็นไข ้

   ๕. ภกิษุอยูใ่นทีพั่ก    ๖. ภกิษุผูม้เีหตขุดัขอ้ง 

   ๗. ภกิษุวกิลจรติ    ๘. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

สกิขาบทที ่๘ จบ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๖๖๗ } 



๖๖๘ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๗.เสขยิกัณฑ]์  

๒.อชุชคัฆกิวรรค สกิขาบทที ่๙ 

สกิขาบทที ่๙ 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์

[๕๙๔] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ พวกภกิษุฉัพพัคคยีเ์ดนิโคลง 

ศรีษะท าคอพับไปในละแวกบา้น ฯลฯ 

พระบญัญตั ิ

๙. พงึท าความส าเหนยีกวา่ เราจกัไมเ่ดนิโคลงศรีษะไปในละแวกบา้น 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

ภกิษุไมพ่งึเดนิโคลงศรีษะไป พงึเดนิประคองศรีษะ๑ ไปในละแวกบา้น 

  ภกิษุใดไมเ่อือ้เฟ้ือ เดนิโคลงศรีษะท าคอพับไปในละแวกบา้น ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

อนาปตัตวิาร 

  ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

   ๑. ภกิษุไมจ่งใจ    ๒. ภกิษุไมม่สีต ิ

   ๓. ภกิษุผูไ้มรู่ ้    ๔. ภกิษุผูเ้ป็นไข ้

   ๕. ภกิษุผูม้เีหตขุดัขอ้ง   ๖. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๗. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

สกิขาบทที ่๙ จบ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ประคองศรีษะ คอืตัง้ศรีษะตรง ไมไ่หวเอน (ว.ิอ. ๒/๕๙๔/๔๕๐) 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๖๖๘ } 



๖๖๙ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๗.เสขยิกัณฑ]์  

๒.อชุชคัฆกิวรรค สกิขาบทที ่๑๐ 

สกิขาบทที ่๑๐ 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์

[๕๙๕] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ พวกภกิษุฉัพพัคคยีน่ั์งโคลงศรีษะ 

ท าคอพับในละแวกบา้น ฯลฯ 

พระบญัญตั ิ

๑๐. พงึท าความส าเหนยีกวา่ เราจกัไมน่ ัง่โคลงศรีษะในละแวกบา้น 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

ภกิษุไมพ่งึน่ังโคลงศรีษะ พงึน่ังประคองศรีษะในละแวกบา้น 

ภกิษุใดไมเ่อือ้เฟ้ือ น่ังโคลงศรีษะท าคอพับในละแวกบา้น ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

อนาปตัตวิาร 

  ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

   ๑. ภกิษุไมจ่งใจ    ๒. ภกิษุไมม่สีต ิ

   ๓. ภกิษุผูไ้มรู่ ้    ๔. ภกิษุผูเ้ป็นไข ้

   ๕. ภกิษุอยูใ่นทีพั่ก    ๖. ภกิษุผูม้เีหตขุดัขอ้ง 

   ๗. ภกิษุวกิลจรติ    ๘. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

สกิขาบทที ่๑๐ จบ 

อชุชคัฆกิวรรคที ่๒ จบ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๖๖๙ } 



๖๗๐ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๗.เสขยิกัณฑ]์  

๓.ขมัภตกวรรค สกิขาบทที ่๑ 

๓. ขมัภตกวรรค 

หมวดวา่ดว้ยการเทา้สะเอว 

สกิขาบทที ่๑ 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์

[๕๙๖] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ พวกภกิษุฉัพพัคคยีเ์ดนิเทา้สะเอว 

ไปในละแวกบา้น ฯล 

พระบญัญตั ิ

๑. พงึท าความส าเหนยีกวา่ เราจกัไมเ่ดนิเทา้สะเอวไปในละแวกบา้น 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

ภกิษุไมพ่งึเดนิเทา้สะเอวไปในละแวกบา้น 

  ภกิษุใดไมเ่อือ้เฟ้ือ เดนิเทา้สะเอวขา้งเดยีวหรอืสองขา้งไปในละแวกบา้น ตอ้ง 

อาบัตทิกุกฏ 

อนาปตัตวิาร 

  ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

   ๑. ภกิษุไมจ่งใจ    ๒. ภกิษุไมม่สีต ิ

   ๓. ภกิษุผูไ้มรู่ ้    ๔. ภกิษุผูเ้ป็นไข ้

   ๕. ภกิษุผูม้เีหตขุดัขอ้ง   ๖. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๗. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

สกิขาบทที ่๑ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๖๗๐ } 



๖๗๑ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๗.เสขยิกัณฑ]์  

๓.ขมัภตกวรรค สกิขาบทที ่๒ 

สกิขาบทที ่๒ 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์

[๕๙๗] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ พวกภกิษุฉัพพัคคยีน่ั์งเทา้สะเอว 

ในละแวกบา้น ฯลฯ 

พระบญัญตั ิ

๒. พงึท าความส าเหนยีกวา่ เราจกัไมน่ ัง่เทา้สะเอวในละแวกบา้น 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

ภกิษุไมพ่งึน่ังเทา้สะเอวในละแวกบา้น 

  ภกิษุใดไมเ่อือ้เฟ้ือ น่ังเทา้สะเอวขา้งเดยีวหรอืสองขา้งในละแวกบา้น ตอ้งอาบัต ิ

ทกุกฏ 

อนาปตัตวิาร 

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

   ๑. ภกิษุไมจ่งใจ    ๒. ภกิษุไมม่สีต ิ

   ๓. ภกิษุผูไ้มรู่ ้    ๔. ภกิษุผูเ้ป็นไข ้

   ๕. ภกิษุอยูใ่นทีพั่ก    ๖. ภกิษุผูม้เีหตขุดัขอ้ง 

   ๗. ภกิษุวกิลจรติ    ๘. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

สกิขาบทที ่๒ จบ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๖๗๑ } 



๖๗๒ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๗.เสขยิกัณฑ]์  

๓.ขมัภตกวรรค สกิขาบทที ่๓ 

สกิขาบทที ่๓ 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์

[๕๙๘] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ พวกภกิษุฉัพพัคคยีเ์ดนิคลมุศรีษะ 

ไปในละแวกบา้น ฯลฯ 

พระบญัญตั ิ

๓. พงึท าความส าเหนยีกวา่ เราจกัไมเ่ดนิคลมุศรีษะไปในละแวกบา้น 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

ภกิษุไมพ่งึเดนิคลมุศรีษะไปในละแวกบา้น 

  ภกิษุใดไมเ่อือ้เฟ้ือ เดนิคลมุศรีษะไปในละแวกบา้น ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

อนาปตัตวิาร 

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

   ๑. ภกิษุไมจ่งใจ    ๒. ภกิษุไมม่สีต ิ

   ๓. ภกิษุผูไ้มรู่ ้    ๔. ภกิษุผูเ้ป็นไข ้

   ๕. ภกิษุผูม้เีหตขุดัขอ้ง   ๖. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๗. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

สกิขาบทที ่๓ จบ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๖๗๒ } 



๖๗๓ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๗.เสขยิกัณฑ]์  

๓.ขมัภตกวรรค สกิขาบทที ่๔ 

สกิขาบทที ่๔ 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์

[๕๙๙] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ พวกภกิษุฉัพพัคคยีน่ั์งคลมุศรีษะ 

ในละแวกบา้น ฯลฯ 

พระบญัญตั ิ

๔. พงึท าความส าเหนยีกวา่ เราจกัไมน่ ัง่คลมุศรีษะในละแวกบา้น 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

ภกิษุไมพ่งึน่ังคลมุศรีษะในละแวกบา้น 

  ภกิษุใดไมเ่อือ้เฟ้ือ น่ังคลมุศรีษะในละแวกบา้น ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

อนาปตัตวิาร 

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

   ๑. ภกิษุไมจ่งใจ    ๒. ภกิษุไมม่สีต ิ

   ๓. ภกิษุผูไ้มรู่ ้    ๔. ภกิษุผูเ้ป็นไข ้

   ๕. ภกิษุอยูใ่นทีพั่ก    ๖. ภกิษุผูม้เีหตขุดัขอ้ง 

   ๗. ภกิษุวกิลจรติ    ๘. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

สกิขาบทที ่๔ จบ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๖๗๓ } 



๖๗๔ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๗.เสขยิกัณฑ]์  

๓.ขมัภตกวรรค สกิขาบทที ่๕ 

สกิขาบทที ่๕ 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์

[๖๐๐] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ พวกภกิษุฉัพพัคคยีเ์ดนิกระโหยง่ 

ไปในละแวกบา้น ฯลฯ 

พระบญัญตั ิ

๕. พงึท าความส าเหนยีกวา่ เราจกัไมเ่ดนิกระโหยง่ไปในละแวกบา้น 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

ภกิษุไมพ่งึเดนิกระโหยง่ไปในละแวกบา้น 

  ภกิษุใดไมเ่อือ้เฟ้ือ เดนิกระโหยง่ไปในละแวกบา้น ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

อนาปตัตวิาร 

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

   ๑. ภกิษุไมจ่งใจ    ๒. ภกิษุไมม่สีต ิ

   ๓. ภกิษุผูไ้มรู่ ้    ๔. ภกิษุผูเ้ป็นไข ้

   ๕. ภกิษุอยูใ่นทีพั่ก    ๖. ภกิษุผูม้เีหตขุดัขอ้ง 

   ๗. ภกิษุวกิลจรติ    ๘. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

สกิขาบทที ่๕ จบ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๖๗๔ } 



๖๗๕ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๗.เสขยิกัณฑ]์  

๓.ขมัภตกวรรค สกิขาบทที ่๖ 

สกิขาบทที ่๖ 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์

[๖๐๑] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ พวกภกิษุฉัพพัคคยีน่ั์งรัดเขา่ใน 

ละแวกบา้น ฯลฯ 

พระบญัญตั ิ

๖. พงึท าความส าเหนยีกวา่ เราจกัไมน่ ัง่รดัเขา่ในละแวกบา้น 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

ภกิษุไมพ่งึน่ังรัดเขา่ในละแวกบา้น 

  ภกิษุใดไมเ่อือ้เฟ้ือ น่ังรัดเขา่ดว้ยมอืหรอืดว้ยผา้ในละแวกบา้น ตอ้งอาบัต ิ

ทกุกฏ 

อนาปตัตวิาร 

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

   ๑. ภกิษุไมจ่งใจ    ๒. ภกิษุไมม่สีต ิ

   ๓. ภกิษุผูไ้มรู่ ้    ๔. ภกิษุผูเ้ป็นไข ้

   ๕. ภกิษุอยูใ่นทีพั่ก    ๖. ภกิษุผูม้เีหตขุดัขอ้ง 

   ๗. ภกิษุวกิลจรติ    ๘. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

สกิขาบทที ่๖ จบ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๖๗๕ } 



๖๗๖ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๗.เสขยิกัณฑ]์  

๓.ขมัภตกวรรค สกิขาบทที ่๗ 

สกิขาบทที ่๗ 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์

[๖๐๒] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ พวกภกิษุฉัพพัคคยีรั์บบณิฑบาต 

โดยไมใ่หค้วามส าคัญ ท าทเีหมอืนจะทิง้ ฯลฯ 

พระบญัญตั ิ

๗. พงึท าความส าเหนยีกวา่ เราจกัรบับณิฑบาตโดยเคารพ 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

ภกิษุพงึรับบณิฑบาตโดยเคารพ 

  ภกิษุใดไมเ่อือ้เฟ้ือ รับบณิฑบาตโดยไมเ่คารพ ท าเหมอืนจะทิง้ ตอ้งอาบัต ิ

ทกุกฏ 

อนาปตัตวิาร 

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

   ๑. ภกิษุไมจ่งใจ    ๒. ภกิษุไมม่สีต ิ

   ๓. ภกิษุผูไ้มรู่ ้    ๔. ภกิษุผูเ้ป็นไข ้

   ๕. ภกิษุผูม้เีหตขุดัขอ้ง   ๖. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๗. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

สกิขาบทที ่๗ จบ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๖๗๖ } 



๖๗๗ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๗.เสขยิกัณฑ]์  

๓.ขมัภตกวรรค สกิขาบทที ่๘ 

สกิขาบทที ่๘ 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์

[๖๐๓] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ พวกภกิษุฉัพพัคคยีรั์บบณิฑบาต 

มองดทูีนั่น้ ๆ เมือ่เขาก าลังเกลีย่(บณิฑบาต)บา้ง เสร็จไปแลว้บา้ง ก็ยังไมรู่ส้กึตัว 

ฯลฯ 

พระบญัญตั ิ

๘. พงึท าความส าเหนยีกวา่ เราจกัใหค้วามส าคญัในบาตรขณะรบับณิฑบาต 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

ภกิษุพงึใหค้วามส าคัญในบาตรขณะรับบณิฑบาต 

  ภกิษุใดไมเ่อือ้เฟ้ือ รับบณิฑบาตมองดทูีนั่น้ ๆ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

อนาปตัตวิาร 

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

   ๑. ภกิษุไมจ่งใจ    ๒. ภกิษุไมม่สีต ิ

   ๓. ภกิษุผูไ้มรู่ ้    ๔. ภกิษุผูเ้ป็นไข ้

   ๕. ภกิษุผูม้เีหตขุดัขอ้ง   ๖. ภกิษุวกิลจรติ  

   ๗. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

สกิขาบทที ่๘ จบ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๖๗๗ } 



๖๗๘ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๗.เสขยิกัณฑ]์  

๓.ขมัภตกวรรค สกิขาบทที ่๙ 

สกิขาบทที ่๙ 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์

[๖๐๔] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ พวกภกิษุฉัพพัคคยีเ์มือ่รับ 

บณิฑบาต รับเอาแตแ่กงเทา่นัน้ ฯลฯ 

พระบญัญตั ิ

๙. พงึท าความส าเหนยีกวา่ เราจกัรบับณิฑบาตพอเหมาะกบัแกง๑ 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

ทีช่ ือ่วา่ แกง ไดแ้ก ่แกง ๒ ชนดิ คอื (๑) แกงถ่ัวเขยีว (๒) แกงถ่ัวเหลอืง 

ทีใ่ชม้อืหยบิได ้

  ภกิษุพงึรับบณิฑบาตพอเหมาะกับแกง 

  ภกิษุใดไมเ่อือ้เฟ้ือ เลอืกรับเฉพาะแกงมาก ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

อนาปตัตวิาร 

  ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 บณิฑบาต คอื ภัตตาหารทีม่แีกงผสมอยูป่ระมาณ ๑ ใน ๔ สว่น คอื บณิฑบาต ๓ สว่น แกง ๑ สว่น ชือ่วา่ 

   บณิฑบาตพอเหมาะกบัแกง (ว.ิอ. ๒/๖๐๔/๔๕๑) 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๖๗๘ } 



๖๗๙ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๗.เสขยิกัณฑ]์  

๓.ขมัภตกวรรค สกิขาบทที ่๙ 

   ๑. ภกิษุไมจ่งใจ    ๒. ภกิษุไมม่สีต ิ

   ๓. ภกิษุผูไ้มรู่ ้    ๔. ภกิษุผูเ้ป็นไข ้

   ๕. ภกิษุรับแกงหลายอยา่ง   ๖. ภกิษุรับของญาต ิ

   ๗. ภกิษุรับของผูป้วารณา   ๘. ภกิษุรับเพือ่ผูอ้ ืน่ 

   ๙. ภกิษุจา่ยมาดว้ยทรัพยข์องตน  ๑๐. ภกิษุผูม้เีหตขุดัขอ้ง 

   ๑๑. ภกิษุวกิลจรติ    ๑๒. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

สกิขาบทที ่๙ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๖๗๙ } 



๖๘๐ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๗.เสขยิกัณฑ]์  

๓.ขมัภตกวรรค สกิขาบทที ่๑๐ 

สกิขาบทที ่๑๐ 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์

[๖๐๕] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ พวกภกิษุฉัพพัคคยีรั์บบณิฑบาต 

ลน้ขอบปากบาตร ฯลฯ 

พระบญัญตั ิ

๑๐. พงึท าความส าเหนยีกวา่ เราจกัรบับณิฑบาตเสมอขอบปากบาตร 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

ภกิษุพงึรับบณิฑบาตเสมอขอบปากบาตร 

  ภกิษุใดไมเ่อือ้เฟ้ือ รับบณิฑบาตจนลน้ขอบปากบาตร ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

อนาปตัตวิาร 

ภกิษุตอ่ไปนี ้ไมต่อ้งอาบตั ิคอื 

   ๑. ภกิษุไมจ่งใจ    ๒. ภกิษุไมม่สีต ิ

   ๓. ภกิษุผูไ้มรู่ ้    ๔. ภกิษุผูม้เีหตขุดัขอ้ง 

   ๕. ภกิษุวกิลจรติ    ๖. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

สกิขาบทที ่๑๐ จบ 

ขมัภกตวรรคที ่๓ จบ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๖๘๐ } 



๖๘๑ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๗.เสขยิกัณฑ]์  

๔.สกักัจจวรรค สกิขาบทที ่๑ 

๔. สกักจัจวรรค 

หมวดวา่ดว้ยความเคารพ 

สกิขาบทที ่๑ 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์

[๖๐๖] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ พวกภกิษุฉัพพัคคยีฉั์นบณิฑบาต 

โดยไมเ่คารพ ท าเหมอืนไมอ่ยากจะฉัน ฯลฯ 

พระบญัญตั ิ

๑. พงึท าความส าเหนยีกวา่ เราจกัฉนับณิฑบาตโดยเคารพ 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

ภกิษุพงึฉันบณิฑบาตโดยเคารพ 

  ภกิษุใดไมเ่อือ้เฟ้ือ ฉันบณิฑบาตโดยไมเ่คารพ ท าเหมอืนไมอ่ยากจะฉัน ตอ้ง 

อาบัตทิกุกฏ 

อนาปตัตวิาร 

  ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

   ๑. ภกิษุไมจ่งใจ    ๒. ภกิษุไมม่สีต ิ

   ๓. ภกิษุผูไ้มรู่ ้    ๔. ภกิษุผูเ้ป็นไข ้

   ๕. ภกิษุผูม้เีหตขุดัขอ้ง   ๖. ภกิษุวกิลจรติ  

   ๗. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

สกิขาบทที ่๑ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๖๘๑ } 



๖๘๒ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๗.เสขยิกัณฑ]์  

๔.สกักัจจวรรค สกิขาบทที ่๒ 

สกิขาบทที ่๒ 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์

[๖๐๗] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ พวกภกิษุฉัพพัคคยีฉั์นบณิฑบาต 

มองดไูปทีนั่น้ ๆ เมือ่เขาก าลังเกลีย่(บณิฑบาต) เสร็จไปแลว้บา้ง ก็ยังไมรู่ส้กึ 

ตัว ฯลฯ 

พระบญัญตั ิ

๒. พงึท าความส าเหนยีกวา่ เราจกัใหค้วามส าคญัในบาตรขณะฉนับณิฑบาต 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

ภกิษุพงึใหค้วามส าคัญในบาตร ขณะฉันบณิฑบาต 

  ภกิษุใดไมเ่อือ้เฟ้ือ ฉันบณิฑบาตมองดไูปทีนั่น้ ๆ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

อนาปตัตวิาร 

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

   ๑. ภกิษุไมจ่งใจ    ๒. ภกิษุไมม่สีต ิ

   ๓. ภกิษุผูไ้มรู่ ้    ๔. ภกิษุผูเ้ป็นไข ้

   ๕. ภกิษุผูม้เีหตขุดัขอ้ง   ๖. ภกิษุวกิลจรติ  

   ๗. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

สกิขาบทที ่๒ จบ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๖๘๒ } 



๖๘๓ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๗.เสขยิกัณฑ]์  

๔.สกักัจจวรรค สกิขาบทที ่๓ 

สกิขาบทที ่๓ 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์

[๖๐๘] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ พวกภกิษุฉัพพัคคยีฉั์นบณิฑบาต 

เจาะลงในทีนั่น้ ๆ ฯลฯ 

พระบญัญตั ิ

๓. พงึท าความส าเหนยีกวา่ เราจกัฉนับณิฑบาตไปตามล าดบั 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

ภกิษุพงึฉันบณิฑบาตไปตามล าดับ 

  ภกิษุใดไมเ่อือ้เฟ้ือ ฉันบณิฑบาตเจาะลงในทีนั่น้ ๆ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

อนาปตัตวิาร 

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

   ๑. ภกิษุไมจ่งใจ    ๒. ภกิษุไมม่สีต ิ

   ๓. ภกิษุผูไ้มรู่ ้    ๔. ภกิษุผูเ้ป็นไข ้

   ๕. ภกิษุตักใหผู้อ้ ืน่จงึเวา้แหวง่  ๖. ภกิษุตักเกลีย่ลงในภาชนะอืน่ 

            จงึเวา้แหวง่ 

   ๗. ภกิษุตักแกงออ่ม    ๘. ภกิษุผูม้เีหตขุดัขอ้ง 

   ๙. ภกิษุวกิลจรติ    ๑๐. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

สกิขาบทที ่๓ จบ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๖๘๓ } 



๖๘๔ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๗.เสขยิกัณฑ]์  

๔.สกักัจจวรรค สกิขาบทที ่๔ 

สกิขาบทที ่๔ 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์

[๖๐๙] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ พวกภกิษุฉัพพัคคยีเ์มือ่ฉัน 

บณิฑบาต ฉันเฉพาะแกงมาก ฯลฯ 

พระบญัญตั ิ

๔. พงึท าความส าเหนยีกวา่ เราจกัฉนับณิฑบาตพอเหมาะกบัแกง 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

ทีช่ ือ่วา่ แกง ไดแ้ก ่๒ ชนดิ คอื (๑) แกงถ่ัวเขยีว (๒) แกงถ่ัวเหลอืงทีใ่ชม้อื 

หยบิได ้

  ภกิษุพงึฉันบณิฑบาตพอเหมาะกับแกง 

  ภกิษุใดไมเ่อือ้เฟ้ือ ฉันเฉพาะแกงมาก ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

อนาปตัตวิาร 

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

   ๑. ภกิษุไมจ่งใจ    ๒. ภกิษุไมม่สีต ิ

   ๓. ภกิษุผูไ้มรู่ ้    ๔. ภกิษุผูเ้ป็นไข ้

   ๕. ภกิษุฉันแกงหลายอยา่ง   ๖. ภกิษุฉันของญาต ิ

   ๗. ภกิษุฉันของผูป้วารณา   ๘. ภกิษุฉันเพือ่ผูอ้ ืน่ 

   ๙. ภกิษุจา่ยมาดว้ยทรัพยข์องตน  ๑๐. ภกิษุผูม้เีหตขุดัขอ้ง 

   ๑๑. ภกิษุวกิลจรติ    ๑๒. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

สกิขาบทที ่๔ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๖๘๔ } 



๖๘๕ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๗.เสขยิกัณฑ]์  

๔.สกักัจจวรรค สกิขาบทที ่๕ 

สกิขาบทที ่๕ 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์

[๖๑๐] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ พวกภกิษุฉัพพัคคยีฉั์นบณิฑบาต 

ขยุม้ลงแตย่อด ฯลฯ 

พระบญัญตั ิ

๕. พงึท าความส าเหนยีกวา่ เราจกัไมฉ่นับณิฑบาตขยุม้ลงแตย่อด 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

ภกิษุไมพ่งึฉันบณิฑบาตขยุม้ลงแตย่อด 

  ภกิษุใดไมเ่อือ้เฟ้ือ ฉันบณิฑบาตขยุม้ลงแตย่อด ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

อนาปตัตวิาร 

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

   ๑. ภกิษุไมจ่งใจ    ๒. ภกิษุไมม่สีต ิ

   ๓. ภกิษุผูไ้มรู่ ้    ๔. ภกิษุผูเ้ป็นไข ้

   ๕. ภกิษุกวาดตะลอ่มขา้วทีเ่หลอืรวมเป็นค าแลว้ฉัน 

        ๖. ภกิษุผูม้เีหตขุดัขอ้ง 

   ๗. ภกิษุวกิลจรติ    ๘. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

สกิขาบทที ่๕ จบ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๖๘๕ } 



๖๘๖ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๗.เสขยิกัณฑ]์  

๔.สกักัจจวรรค สกิขาบทที ่๖ 

สกิขาบทที ่๖ 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์

[๖๑๑] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ พวกภกิษุฉัพพัคคยีใ์ชข้า้วสกุกลบ 

แกงบา้ง กับขา้วบา้ง เพราะอยากไดม้าก ฯลฯ 

พระบญัญตั ิ

๖. พงึท าความส าเหนยีกวา่ เราจกัไมใ่ชข้า้วสกุกลบแกงหรอืกบัขา้ว 

เพราะอยากไดม้าก 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

  ภกิษุไมพ่งึใชข้า้วสกุกลบแกงหรอืกับขา้ว เพราะอยากไดม้าก 

  ภกิษุใดไมเ่อือ้เฟ้ือ ใชข้า้วสกุกลบแกงหรอืกับขา้ว เพราะอยากไดม้าก ตอ้ง 

อาบัตทิกุกฏ 

อนาปตัตวิาร 

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

   ๑. ภกิษุไมจ่งใจ    ๒. ภกิษุไมม่สีต ิ

   ๓. ภกิษุผูไ้มรู่ ้    ๔. เจา้ของกลบไวถ้วาย 

   ๕. ภกิษุมไิดมุ้ง่กลบเพราะโลภมาก  ๖. ภกิษุผูม้เีหตขุดัขอ้ง 

   ๗. ภกิษุวกิลจรติ    ๘. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

สกิขาบทที ่๖ จบ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๖๘๖ } 



๖๘๗ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๗.เสขยิกัณฑ]์  

๔.สกักัจจวรรค สกิขาบทที ่๗ 

สกิขาบทที ่๗ 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์

[๖๑๒] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ พวกภกิษุฉัพพัคคยีอ์อกปากขอ 

แกงบา้ง ขา้วสกุบา้ง มาฉันสว่นตัว พวกชาวบา้นต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ 

“ไฉนพระสมณะเชือ้สายศากยบตุรจงึออกปากขอแกงบา้ง ขา้วสกุบา้ง มาฉันสว่น 

ตัวเลา่ ภัตตาหารทีด่ใีครจะไมพ่อใจ ภัตตาหารอรอ่ยใครจะไมช่อบเลา่” 

  ภกิษุทัง้หลายไดย้นิพวกชาวบา้นต าหน ิประณาม โพนทะนา บรรดาภกิษุผู ้

มักนอ้ย ฯลฯ จงึพากันต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนพวกภกิษุฉัพพัคคยีจ์งึ 

ออกปากขอแกงบา้ง ขา้วสกุบา้ง มาฉันสว่นตัวเลา่” ครัน้ภกิษุทัง้หลายต าหนพิวก 

ภกิษุฉัพพัคคยีโ์ดยประการตา่ง ๆ แลว้จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคให ้

ทรงทราบ 

ทรงประชุมสงฆบ์ญัญตัสิกิขาบท 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุทรง 

สอบถามพวกภกิษุฉัพพัคคยีว์า่ “ภกิษุทัง้หลาย ทราบวา่ พวกเธอขอแกงบา้ง ขา้ว 

สกุบา้งมาฉันสว่นตัวจรงิหรอื” พวกภกิษุฉัพพัคคยีท์ลูรับวา่ “จรงิ พระพทุธเจา้ขา้” 

พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ทรงต าหนวิา่ “ฯลฯ โมฆบรุษุทัง้หลาย ไฉนพวกเธอจงึออก 

ปากขอแกงบา้ง ขา้วสกุบา้ง มาฉันสว่นตัวเลา่ โมฆบรุษุทัง้หลาย การกระท าอยา่งนี้ 

มไิดท้ าคนทีย่ังไมเ่ลือ่มใสใหเ้ลือ่มใส หรอืท าคนทีเ่ลือ่มใสอยูแ่ลว้ใหเ้ลือ่มใสยิง่ขึน้ 

ไดเ้ลย ฯลฯ” แลว้รงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

พระบญัญตั ิ

๗. พงึท าความส าเหนยีกวา่ เราจกัไมอ่อกปากขอแกง หรอืขา้วสกุ มาฉนั 

สว่นตวั 

  สกิขาบทนีพ้ระผูม้พีระภาคทรงบัญญัตไิวแ้กภ่กิษุทัง้หลายอยา่งนี้ 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๖๘๗ } 



๖๘๘ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๗.เสขยิกัณฑ]์  

๔.สกักัจจวรรค สกิขาบทที ่๗ 

เร ือ่งภกิษุผูเ้ป็นไข ้

[๖๑๓] สมัยนัน้ ภกิษุทัง้หลายผูเ้ป็นไข ้พวกภกิษุผูม้หีนา้ทีส่อบถามอาการ 

ไข ้ไดก้ลา่วกับพวกภกิษุผูเ้ป็นไขด้ังนีว้า่ “ทา่นทัง้หลายสบายดหีรอื ยังพอเป็นอยู ่

ไดห้รอื” 

  พวกภกิษุผูเ้ป็นไขต้อบวา่ “เมือ่กอ่นพวกกระผมออกปากขอแกงบา้ง ขา้วสกุ 

บา้งมาฉันสว่นตัว ดังนัน้จงึมคีวามผาสกุ แตเ่ดีย๋วนี้พวกกระผมมคีวามย าเกรงอยูว่า่ 

‘พระผูม้พีระภาคทรงหา้มไว’้ จงึไมอ่อกปากขอ ดังนัน้จงึไมม่คีวามผาสกุ” พวกภกิษุ 

ไดน้ าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

ทรงอนญุาตใหภ้กิษุผูเ้ป็นไขข้อได ้

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคทรงแสดงธรรมกีถาเพราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุรับสัง่ 

กับภกิษุทัง้หลายวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เราอนุญาตใหภ้กิษุผูเ้ป็นไขอ้อกปากขอแกง หรอื 

ขา้วสกุมาฉันสว่นตัวได”้ แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

พระอนบุญัญตั ิ

พงึท าความส าเหนยีกวา่ เราไมเ่ป็นไข ้จกัไมอ่อกปากขอแกงหรอืขา้วสกุ 

มาฉนัสว่นตวั 

เร ือ่งพระผูเ้ป็นไข ้จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

ภกิษุไมเ่ป็นไข ้ไมพ่งึออกปากขอแกงหรอืขา้วสกุมาฉันสว่นตัว 

  ภกิษุใดไมเ่อือ้เฟ้ือ ไมเ่ป็นไข ้ออกปากขอแกงหรอืขา้วสกุมาฉันสว่นตัว ตอ้ง 

อาบัตทิกุกฏ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๖๘๘ } 



๖๘๙ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๗.เสขยิกัณฑ]์  

๔.สกักัจจวรรค สกิขาบทที ่๗ 

อนาปตัตวิาร 

  ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

   ๑. ภกิษุไมจ่งใจ    ๒. ภกิษุไมม่สีต ิ

   ๓. ภกิษุผูไ้มรู่ ้    ๔. ภกิษุผูเ้ป็นไข ้

   ๕. ภกิษุขอจากญาต ิ   ๖. ภกิษุขอจากคนปวารณา 

   ๗. ภกิษุขอเพือ่ผูอ้ ืน่    ๘. ภกิษุจา่ยมาดว้ยทรัพยข์องตน 

   ๙. ภกิษุผูม้เีหตขุดัขอ้ง   ๑๐. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๑๑. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

สกิขาบทที ่๗ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๖๘๙ } 



๖๙๐ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๗.เสขยิกัณฑ]์  

๔.สกักัจจวรรค สกิขาบทที ่๘ 

สกิขาบทที ่๘ 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์

[๖๑๔] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ พวกภกิษุฉัพพัคคยีม์ุง่ต าหน ิจงึ 

มองดบูาตรของภกิษุเหลา่อืน่ ฯลฯ 

พระบญัญตั ิ

๘. พงึท าความส าเหนยีกวา่ เราจกัไมมุ่ง่ต าหน ิมองดบูาตรของภกิษุเหลา่อืน่ 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

ภกิษุไมพ่งึมุง่ต าหน ิมองดบูาตรของภกิษุเหลา่อืน่ 

  ภกิษุใดไมเ่อือ้เฟ้ือ มุง่ต าหน ิมองดบูาตรของภกิษุเหลา่อืน่ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

อนาปตัตวิาร 

  ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

   ๑. ภกิษุไมจ่งใจ   ๒. ภกิษุไมม่สีต ิ

   ๓. ภกิษุผูไ้มรู่ ้   ๔. ภกิษุแลดดูว้ยตัง้ใจวา่จะเตมิของฉัน 

            ให ้หรอืสัง่ใหเ้ขาเตมิถวาย 

   ๕. ภกิษุไมมุ่ง่จะต าหน ิ ๖. ภกิษุผูม้เีหตขุดัขอ้ง 

   ๗. ภกิษุวกิลจรติ   ๘. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

สกิขาบทที ่๘ จบ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๖๙๐ } 



๖๙๑ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๗.เสขยิกัณฑ]์  

๔.สกักัจจวรรค สกิขาบทที ่๙ 

สกิขาบทที ่๙ 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์

[๖๑๕] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ พวกภกิษุฉัพพัคคยีท์ าค าขา้วใหญ่ 

ฯลฯ 

พระบญัญตั ิ

๙. พงึท าความส าเหนยีกวา่ เราจกัไมท่ าค าขา้วใหใ้หญเ่กนิ 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

ภกิษุไมพ่งึท าค าขา้วใหใ้หญเ่กนิ 

  ภกิษุใดไมเ่อือ้เฟ้ือ ท าค าขา้วใหใ้หญเ่กนิ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

อนาปตัตวิาร 

  ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

   ๑. ภกิษุไมจ่งใจ    ๒. ภกิษุไมม่สีต ิ

   ๓. ภกิษุผูไ้มรู่ ้    ๔. ภกิษุผูเ้ป็นไข ้

   ๕. ภกิษุฉันของเคีย้ว    ๖. ภกิษุฉันผลไมต้า่ง ๆ 

   ๗. ภกิษุฉันแกงออ่ม    ๘. ภกิษุผูม้เีหตขุดัขอ้ง 

   ๙. ภกิษุวกิลจรติ    ๑๐. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

สกิขาบทที ่๙ จบ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๖๙๑ } 



๖๙๒ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๗.เสขยิกัณฑ]์  

๔.สกักัจจวรรค สกิขาบทที ่๑๐ 

สกิขาบทที ่๑๐ 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์

[๖๑๖] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ พวกภกิษุฉัพพัคคยีท์ าค าขา้ว 

ยาว ฯลฯ 

พระบญัญตั ิ

๑๐. พงึท าความส าเหนยีกวา่ เราจกัท าค าขา้วใหก้ลม 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

ภกิษุพงึท าค าขา้วใหก้ลม 

  ภกิษุใดไมเ่อือ้เฟ้ือ ท าค าขา้วยาว ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

อนาปตัตวิาร 

  ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

   ๑. ภกิษุไมจ่งใจ    ๒. ภกิษุไมม่สีต ิ

   ๓. ภกิษุผูไ้มรู่ ้    ๔. ภกิษุผูเ้ป็นไข ้

   ๕. ภกิษุฉันของเคีย้ว    ๖. ภกิษุฉันผลไมต้า่ง ๆ 

   ๗. ภกิษุฉันแกงออ่ม    ๘. ภกิษุผูม้เีหตขุดัขอ้ง 

   ๙. ภกิษุวกิลจรติ    ๑๐. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

สกิขาบทที ่๑๐ จบ 

สกักจัจวรรคที ่๔ จบ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๖๙๒ } 



๖๙๓ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๗.เสขยิกัณฑ]์  

๕.กพฬวรรค สกิขาบทที ่๑ 

๕. กพฬวรรค 

หมวดวา่ดว้ยค าขา้ว 

สกิขาบทที ่๑ 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์

[๖๑๗] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั 

อารามของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ พวกภกิษุฉัพพัคคยี ์อา้ปาก 

รอค าขา้วทีย่ังไมถ่งึปาก ฯลฯ 

พระบญัญตั ิ

๑. พงึท าความส าเหนยีกวา่ เราจกัไมอ่า้ปากรอค าขา้วทีย่งัไมถ่งึปาก 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์  

ภกิษุไมพ่งึอา้ปากรอค าขา้วทีย่ังไมถ่งึปาก 

  ภกิษุใดไมเ่อือ้เฟ้ือ อา้ปากรอค าขา้วทีย่ังไมถ่งึปาก ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

อนาปตัตวิาร 

  ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

   ๑. ภกิษุไมจ่งใจ    ๒. ภกิษุไมม่สีต ิ

   ๓. ภกิษุผูไ้มรู่ ้    ๔. ภกิษุผูเ้ป็นไข ้

   ๕. ภกิษุผูม้เีหตขุดัขอ้ง   ๖. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๗. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

สกิขาบทที ่๑ จบ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๖๙๓ } 



๖๙๔ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๗.เสขยิกัณฑ]์  

๕.กพฬวรรค สกิขาบทที ่๒ 

สกิขาบทที ่๒ 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์

[๖๑๘] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ พวกภกิษุฉัพพัคคยีข์ณะก าลงั 

ฉัน สอดมอืทัง้หมดเขา้ในปาก ฯลฯ 

พระบญัญตั ิ

๒. พงึท าความส าเหนยีกวา่ ขณะก าลงัฉนั เราจกัไมส่อดมอืท ัง้หมดเขา้ 

ในปาก 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

ภกิษุขณะก าลังฉัน ไมพ่งึสอดมอืทัง้หมดเขา้ในปาก 

ภกิษุใดไมเ่อือ้เฟ้ือ ขณะก าลังฉันสอดมอืทัง้หมดเขา้ไปในปาก ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

อนาปตัตวิาร 

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

   ๑. ภกิษุไมจ่งใจ    ๒. ภกิษุไมม่สีต ิ

   ๓. ภกิษุผูไ้มรู่ ้    ๔. ภกิษุผูเ้ป็นไข ้

   ๕. ภกิษุผูม้เีหตขุดัขอ้ง   ๖. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๗. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

สกิขาบทที ่๒ จบ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๖๙๔ } 



๖๙๕ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๗.เสขยิกัณฑ]์  

๕.กพฬวรรค สกิขาบทที ่๓ 

สกิขาบทที ่๓ 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์

[๖๑๙] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ พวกภกิษุฉัพพัคคยีพ์ดูคยุทัง้ ๆ ที ่

ในปากมคี าขา้ว ฯลฯ 

พระบญัญตั ิ

๓. พงึท าความส าเหนยีกวา่ ขณะทีใ่นปากมคี าขา้ว เราจกัไมพ่ดูคยุ 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

ภกิษุไมพ่งึพดูคยุ ขณะทีใ่นปากมคี าขา้ว 

  ภกิษุใดไมเ่อือ้เฟ้ือ พดูคยุขณะทีใ่นปากมคี าขา้ว ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

อนาปตัตวิาร 

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

   ๑. ภกิษุไมจ่งใจ    ๒. ภกิษุไมม่สีต ิ

   ๓. ภกิษุผูไ้มรู่ ้    ๔. ภกิษุผูเ้ป็นไข ้

   ๕. ภกิษุผูม้เีหตขุดัขอ้ง   ๖. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๗. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

สกิขาบทที ่๓ จบ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๖๙๕ } 



๖๙๖ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๗.เสขยิกัณฑ]์  

๕.กพฬวรรค สกิขาบทที ่๔ 

สกิขาบทที ่๔ 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์

[๖๒๐] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ พวกภกิษุฉัพพัคคยีฉั์นโยน 

ค าขา้ว ฯลฯ 

พระบญัญตั ิ

๔. พงึท าความส าเหนยีกวา่ เราจกัไมฉ่นัโยนค าขา้ว 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

ภกิษุไมพ่งึฉันโยนค าขา้ว 

  ภกิษุใดไมเ่อือ้เฟ้ือ ฉันโยนค าขา้ว ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

อนาปตัตวิาร 

  ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

   ๑. ภกิษุไมจ่งใจ    ๒. ภกิษุไมม่สีต ิ

   ๓. ภกิษุผูไ้มรู่ ้    ๔. ภกิษุผูเ้ป็นไข ้

   ๕. ภกิษุฉันของเคีย้ว    ๖. ภกิษุฉันผลไม ้ 

   ๗. ภกิษุผูม้เีหตขุดัขอ้ง   ๘. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๙. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

สกิขาบทที ่๔ จบ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๖๙๖ } 



๖๙๗ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๗.เสขยิกัณฑ]์  

๕.กพฬวรรค สกิขาบทที ่๕ 

สกิขาบทที ่๕ 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์

[๖๒๑] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ พวกภกิษุฉัพพัคคยีฉั์นกดั 

ค าขา้ว ฯลฯ 

พระบญัญตั ิ

๕. พงึท าความส าเหนยีกวา่ เราจกัไมฉ่นักดัค าขา้ว 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

ภกิษุไมพ่งึฉันกัดค าขา้ว 

  ภกิษุใดไมเ่อือ้เฟ้ือ ฉันกดัค าขา้ว ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

อนาปตัตวิาร 

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

   ๑. ภกิษุไมจ่งใจ    ๒. ภกิษุไมม่สีต ิ

   ๓. ภกิษุผูไ้มรู่ ้    ๔. ภกิษุผูเ้ป็นไข ้

   ๕. ภกิษุฉันอาหารเป็นกอ้น   ๖. ภกิษุฉันผลไมต้า่ง ๆ 

   ๗. ภกิษุฉันแกงออ่ม    ๘. ภกิษุผูม้เีหตขุดัขอ้ง 

   ๙. ภกิษุวกิลจรติ    ๑๐. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

สกิขาบทที ่๕ จบ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๖๙๗ } 



๖๙๘ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๗.เสขยิกัณฑ]์  

๕.กพฬวรรค สกิขาบทที ่๖ 

สกิขาบทที ่๖ 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์

[๖๒๒] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ พวกภกิษุฉัพพัคคยีฉั์นอาหารท า 

กระพุง้แกม้ตุย่ ฯลฯ 

พระบญัญตั ิ

๖. พงึท าความส าเหนยีกวา่ เราจกัไมฉ่นัอาหารท ากระพุง้แกม้ตุย่ 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

ภกิษุไมพ่งึฉันท ากระพุง้แกม้ตุย่ 

  ภกิษุใดไมเ่อือ้เฟ้ือ ฉันท ากระพุง้แกม้ตุย่ขา้งเดยีวหรอืทัง้สองขา้ง ตอ้งอาบัต ิ

ทกุกฏ 

อนาปตัตวิาร 

  ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

   ๑. ภกิษุไมจ่งใจ    ๒. ภกิษุไมม่สีต ิ

   ๓. ภกิษุผูไ้มรู่ ้    ๔. ภกิษุผูเ้ป็นไข ้

   ๕. ภกิษุฉันผลไมต้า่ง ๆ   ๖. ภกิษุผูม้เีหตขุดัขอ้ง 

   ๗. ภกิษุวกิลจรติ    ๘. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

สกิขาบทที ่๖ จบ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๖๙๘ } 



๖๙๙ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๗.เสขยิกัณฑ]์  

๕.กพฬวรรค สกิขาบทที ่๗ 

สกิขาบทที ่๗ 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์

[๖๒๓] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ พวกภกิษุฉัพพัคคยีฉั์นสลดั 

มอื ฯลฯ 

พระบญัญตั ิ

๗. พงึท าความส าเหนยีกวา่ เราจกัไมฉ่นัสลดัมอื 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

ภกิษุไมพ่งึฉันสลัดมอื 

  ภกิษุใดไมเ่อือ้เฟ้ือ ฉันสลดัมอื ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

อนาปตัตวิาร 

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

   ๑. ภกิษุไมจ่งใจ    ๒. ภกิษุไมม่สีต ิ

   ๓. ภกิษุผูไ้มรู่ ้    ๔. ภกิษุผูเ้ป็นไข ้

   ๕. ภกิษุสลัดมอืทิง้เศษอาหาร  ๖. ภกิษุผูม้เีหตขุดัขอ้ง 

   ๗. ภกิษุวกิลจรติ    ๘. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

สกิขาบทที ่๗ จบ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๖๙๙ } 



๗๐๐ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๗.เสขยิกัณฑ]์  

๕.กพฬวรรค สกิขาบทที ่๘ 

สกิขาบทที ่๘ 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์

[๖๒๔] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ พวกภกิษุฉัพพัคคยีฉั์นโปรยเมล็ดขา้ว 

ฯลฯ 

พระบญัญตั ิ

๘. พงึท าความส าเหนยีกวา่ เราจกัไมฉ่นัโปรยเมล็ดขา้ว 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

ภกิษุไมพ่งึฉันโปรยเมล็ดขา้ว 

  ภกิษุใดไมเ่อือ้เฟ้ือ ฉันโปรยเมล็ดขา้ว ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

อนาปตัตวิาร 

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

   ๑. ภกิษุไมจ่งใจ     ๒. ภกิษุไมม่สีต ิ

   ๓. ภกิษุผูไ้มรู่ ้     ๔. ภกิษุผูเ้ป็นไข ้

   ๕. ภกิษุทิง้เศษผงเมล็ดขา้วตดิไปดว้ย  ๖. ภกิษุผูม้เีหตขุดัขอ้ง 

   ๗. ภกิษุวกิลจรติ     ๘. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

สกิขาบทที ่๘ จบ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๗๐๐ } 



๗๐๑ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๗.เสขยิกัณฑ]์  

๕.กพฬวรรค สกิขาบทที ่๙ 

สกิขาบทที ่๙ 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์

[๖๒๕] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ พวกภกิษุฉัพพัคคยีฉั์น 

แลบลิน้ ฯลฯ 

พระบญัญตั ิ

๙. พงึท าความส าเหนยีกวา่ เราจกัไมฉ่นัแลบลิน้ 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

ภกิษุไมพ่งึฉันแลบลิน้ 

ภกิษุใดไมเ่อือ้เฟ้ือ ฉันแลบลิน้ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

อนาปตัตวิาร 

  ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

   ๑. ภกิษุไมจ่งใจ    ๒. ภกิษุไมม่สีต ิ

   ๓. ภกิษุผูไ้มรู่ ้    ๔. ภกิษุผูเ้ป็นไข ้

   ๕. ภกิษุผูม้เีหตขุดัขอ้ง   ๖. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๗. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

สกิขาบทที ่๙ จบ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๗๐๑ } 



๗๐๒ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๗.เสขยิกัณฑ]์  

๕.กพฬวรรค สกิขาบทที ่๑๐ 

สกิขาบทที ่๑๐ 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์

  [๖๒๖] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ พวกภกิษุฉัพพัคคยีฉั์นท าเสยีงดัง 

จ๊ับ ๆ ฯลฯ 

พระบญัญตั ิ

๑๐. พงึท าความส าเหนยีกวา่ เราจกัไมฉ่นัท าเสยีงดงัจ ับ๊ๆ 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

ภกิษุไมพ่งึฉันท าเสยีงดังจ๊ับ ๆ 

  ภกิษุใดไมเ่อือ้เฟ้ือ ฉันท าเสยีงดังจ๊ับ ๆ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

อนาปตัตวิาร 

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

   ๑. ภกิษุไมจ่งใจ    ๒. ภกิษุไมม่สีต ิ

   ๓. ภกิษุผูไ้มรู่ ้    ๔. ภกิษุผูเ้ป็นไข ้

   ๕. ภกิษุผูม้เีหตขุดัขอ้ง   ๖. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๗. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

สกิขาบทที ่๑๐ จบ 

กพฬวรรคที ่๕ จบ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๗๐๒ } 



๗๐๓ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๗.เสขยิกัณฑ]์  

๖.สรุสุรุวุรรค สกิขาบทที ่๑ 

๖. สรุสุรุวุรรค 

หมวดวา่ดว้ยการฉนัดงัซูด้ ๆ 

สกิขาบทที ่๑ 

เร ือ่งพระรปูหนึง่ 

[๖๒๗] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ โฆสติาราม เขตกรงุ 

โกสมัพ ีครัง้นัน้ พราหมณ์คนหนึง่ปรงุน ้านมถวายสงฆ ์ภกิษุทัง้หลายดืม่น ้านมเสยีง 

ดังซูด้ ๆ ภกิษุผูเ้คยเป็นนักฟ้อนรปูหนึง่กลา่วอยา่งนีว้า่ “สงฆน์ีทั้ง้หมด คงจะหนาว 

กระมัง” 

  บรรดาภกิษุผูม้ักนอ้ย ฯลฯ พากันต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนภกิษุ 

จงึลอ้เลยีนสงฆเ์ลา่” ครัน้ภกิษุทัง้หลายต าหนภิกิษุนัน้โดยประการตา่ง ๆ แลว้จงึน า 

เรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

ทรงประชุมสงฆบ์ญัญตัสิกิขาบท 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุทรง 

สอบถามภกิษุนัน้วา่ “ภกิษุ ทราบวา่ เธอลอ้เลยีนสงฆ ์จรงิหรอื” ภกิษุนัน้ทลูรับ 

วา่ “จรงิ พระพทุธเจา้ขา้” พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ทรงต าหนวิา่ “ฯลฯ โมฆบรุษุ 

ไฉนเธอจงึลอ้เลยีนสงฆเ์ลา่ โมฆบรุษุ การกระท าอยา่งนี ้มไิดท้ าคนทีย่ังไมเ่ลือ่มใสให ้

เลือ่มใส หรอืท าคนทีเ่ลือ่มใสอยูแ่ลว้ใหเ้ลือ่มใสยิง่ข ึน้ไดเ้ลย ฯลฯ” ครัน้ทรงต าหนแิลว้ 

จงึทรงแสดงธรรมกีถา แลว้รับสัง่กับภกิษุทัง้หลายวา่ “ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุไมพ่งึท า 

การลอ้เลยีนปรารภพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ภกิษุใดพงึท า ตอ้งอาบัตทิกุกฏ” 

ทนัีน้ ครัน้พระผูม้พีระภาคทรงต าหนภิกิษุนัน้โดยประการตา่ง ๆ แลว้ ตรัสโทษแหง่ 

ความเป็นคนเลีย้งยาก ฯลฯ แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดง 

ดังนี ้

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๗๐๓ } 



๗๐๔ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๗.เสขยิกัณฑ]์  

๖.สรุสุรุวุรรค สกิขาบทที ่๑ 

พระบญัญตั ิ

๑. พงึท าความส าเหนยีกวา่ เราจกัไมฉ่นัท าเสยีงดงัซูด้ๆ 

เร ือ่งพระรปูหนึง่ จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

  ภกิษุไมพ่งึฉันท าเสยีงดังซูด้ๆ 

  ภกิษุใดไมเ่อือ้เฟ้ือ ฉันท าเสยีงดังซูด้ๆ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

อนาปตัตวิาร 

  ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

   ๑. ภกิษุไมจ่งใจ    ๒. ภกิษุไมม่สีต ิ

   ๓. ภกิษุผูไ้มรู่ ้    ๔. ภกิษุผูเ้ป็นไข ้

   ๕. ภกิษุผูม้เีหตขุดัขอ้ง   ๖. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๗. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

สกิขาบทที ่๑ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๗๐๔ } 



๗๐๕ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๗.เสขยิกัณฑ]์  

๖.สรุสุรุวุรรค สกิขาบทที ่๒ 

สกิขาบทที ่๒ 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์

[๖๒๘] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ พวกภกิษุฉัพพัคคยีฉั์นเลยีมอื 

ฯลฯ 

พระบญัญตั ิ

๒. พงึท าความส าเหนยีกวา่ เราจกัไมฉ่นัเลยีมอื 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

ภกิษุไมพ่งึฉันเลยีมอื 

  ภกิษุใดไมเ่อือ้เฟ้ือ ฉันเลยีมอื ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

อนาปตัตวิาร 

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

   ๑. ภกิษุไมจ่งใจ    ๒. ภกิษุไมม่สีต ิ

   ๓. ภกิษุผูไ้มรู่ ้    ๔. ภกิษุผูเ้ป็นไข ้

   ๕. ภกิษุผูม้เีหตขุดัขอ้ง   ๖. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๗. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

สกิขาบทที ่๒ จบ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๗๐๕ } 



๗๐๖ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๗.เสขยิกัณฑ]์  

๖.สรุสุรุวุรรค สกิขาบทที ่๓ 

สกิขาบทที ่๓ 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์

[๖๒๙] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ พวกภกิษุฉัพพัคคยีฉั์นเลยีบาตร 

ฯลฯ 

พระบญัญตั ิ

๓. พงึท าความส าเหนยีกวา่ เราจกัไมฉ่นัเลยีบาตร 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

ภกิษุไมพ่งึฉันเลยีบาตร 

ภกิษุใดไมเ่อือ้เฟ้ือ ฉันเลยีบาตร ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

อนาปตัตวิาร 

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

   ๑. ภกิษุไมจ่งใจ    ๒. ภกิษุไมม่สีต ิ

   ๓. ภกิษุผูไ้มรู่ ้    ๔. ภกิษุผูเ้ป็นไข ้

   ๕. ภกิษุกวาดขา้วสกุทีเ่หลอืนอ้ยรวมกันแลว้ฉัน 

        ๖. ภกิษุผูม้เีหตขุดัขอ้ง 

   ๗. ภกิษุวกิลจรติ    ๘. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

สกิขาบทที ่๓ จบ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๗๐๖ } 



๗๐๗ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๗.เสขยิกัณฑ]์  

๖.สรุสุรุวุรรค สกิขาบทที ่๔ 

สกิขาบทที ่๔ 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์

[๖๓๐] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ พวกภกิษุฉัพพัคคยีฉั์นเลยีรมิ 

ฝีปาก ฯลฯ 

พระบญัญตั ิ

๔. พงึท าความส าเหนยีกวา่ เราจกัไมฉ่นัเลยีรมิฝีปาก 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

ภกิษุไมพ่งึฉันเลยีรมิฝีปาก 

  ภกิษุใดไมเ่อือ้เฟ้ือ ฉันเลยีรมิฝีปาก ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

อนาปตัตวิาร 

  ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

   ๑. ภกิษุไมจ่งใจ    ๒. ภกิษุไมม่สีต ิ

   ๓. ภกิษุผูไ้มรู่ ้    ๔. ภกิษุผูเ้ป็นไข ้

   ๕. ภกิษุผูม้เีหตขุดัขอ้ง   ๖. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๗. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

สกิขาบทที ่๔ จบ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๗๐๗ } 



๗๐๘ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๗.เสขยิกัณฑ]์  

๖.สรุสุรุวุรรค สกิขาบทที ่๕ 

สกิขาบทที ่๕ 

เร ือ่งพระหลายรปู 

[๖๓๑] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ เภสกฬามฤคทายวนั 

เขตเมอืงสงุสมุารคริะ แควน้ภัคคะ ครัง้นัน้ ภกิษุใชม้อืเป้ือนอาหารจับภาชนะน ้าดืม่ 

ทีป่ราสาทโกกนท พวกชาวบา้นต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนพระสมณะ 

เชือ้สายศากยบตุรจงึใชม้อืเป้ือนอาหารจับภาชนะน ้าดืม่ เหมอืนคฤหัสถผ์ูบ้รโิภค 

กามเลา่” 

  ภกิษุทัง้หลายไดย้นิพวกชาวบา้นต าหน ิประณาม โพนทะนา บรรดาภกิษุผู ้

มักนอ้ย ฯลฯ พากันต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนภกิษุจงึใชม้อืเป้ือนอาหาร 

จับภาชนะน ้าดืม่เลา่” ครัน้ภกิษุทัง้หลายต าหนภิกิษุเหลา่นัน้โดยประการตา่ง ๆ แลว้ 

จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

ทรงประชุมสงฆบ์ญัญตัสิกิขาบท 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุทรง 

สอบถามภกิษุทัง้หลายวา่ “ภกิษุทัง้หลาย ทราบวา่ พวกภกิษุใชม้อืเป้ือนอาหารจับ 

ภาชนะน ้าดืม่จรงิหรอื” ภกิษุทัง้หลายทลูรับวา่ “จรงิ พระพทุธเจา้ขา้” พระผูม้พีระ 

ภาคพทุธเจา้ทรงต าหนวิา่ “ฯลฯ ภกิษุทัง้หลาย ไฉนโมฆบรุษุเหลา่นัน้ จงึใชม้อื 

เป้ือนอาหารจับภาชนะน ้าดืม่เลา่ ภกิษุทัง้หลาย การกระท าอยา่งนี ้มไิดท้ าคนทีย่ัง 

ไมเ่ลือ่มใสใหเ้ลือ่มใส หรอืท าคนทีเ่ลือ่มใสอยูแ่ลว้ใหเ้ลือ่มใสยิง่ขึน้ไดเ้ลย ฯลฯ” 

แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

พระบญัญตั ิ

๕. พงึท าความส าเหนยีกวา่ เราจกัไมจ่บัภาชนะน า้ด ืม่ดว้ยมอืเป้ือนอาหาร 

เร ือ่งพระหลายรปู จบ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๗๐๘ } 



๗๐๙ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๗.เสขยิกัณฑ]์  

๖.สรุสุรุวุรรค สกิขาบทที ่๕ 

สกิขาบทวภิงัค ์

ภกิษุไมพ่งึจับภาชนะน ้าดืม่ดว้ยมอืเป้ือนอาหาร 

ภกิษุใดไมเ่อือ้เฟ้ือ จับภาชนะน ้าดืม่ดว้ยมอืเป้ือนอาหาร ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

อนาปตัตวิาร 

  ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

   ๑. ภกิษุไมจ่งใจ    ๒. ภกิษุไมม่สีต ิ

   ๓. ภกิษุผูไ้มรู่ ้    ๔. ภกิษุผูเ้ป็นไข ้

   ๕. ภกิษุรับประเคนไวเ้พราะคดิจะลา้งเองหรอืใชผู้อ้ ืน่ลา้ง 

        ๖. ภกิษุผูม้เีหตขุดัขอ้ง 

   ๗. ภกิษุวกิลจรติ    ๘. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

สกิขาบทที ่๕ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๗๐๙ } 



๗๑๐ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๗.เสขยิกัณฑ]์  

๖.สรุสุรุวุรรค สกิขาบทที ่๖ 

สกิขาบทที ่๖ 

เร ือ่งพระหลายรปู 

[๖๓๒] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ เภสกฬามฤคทายวนั 

เขตเมอืงสงุสมุารคริะ แควน้ภัคคะ ครัง้นัน้ ภกิษุทัง้หลายเทน ้าลา้งบาตรทีม่เีมล็ดขา้ว 

ในละแวกบา้น ใกลโ้กกนทปราสาท พวกชาวบา้นพากันต าหน ิประณาม โพนทะนา 

วา่ “ไฉนพระสมณะเชือ้สายศากยบตุรจงึเทน ้าลา้งบาตรทีม่เีมล็ดขา้วในละแวกบา้น 

เหมอืนคฤหัสถผ์ูบ้รโิภคกามเลา่” 

  พวกภกิษุไดย้นิชาวบา้นต าหน ิประณาม โพนทะนา บรรดาภกิษุผูม้ักนอ้ย 

ฯลฯ จงึพากันต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนภกิษุทัง้หลายจงึเทน ้าลา้งบาตร 

ทีม่เีมล็ดขา้วในละแวกบา้นเลา่” ครัน้ภกิษุทัง้หลายต าหนภิกิษุเหลา่นัน้โดยประการ 

ตา่ง ๆ แลว้จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

ทรงประชุมสงฆบ์ญัญตัสิกิขาบท 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุทรง 

สอบถามภกิษุทัง้หลายวา่ “ภกิษุทัง้หลาย ทราบวา่ พวกภกิษุเทน ้าลา้งบาตรม ี

เมล็ดขา้วในละแวกบา้น จรงิหรอื” ภกิษุทัง้หลายทลูรับวา่ “จรงิ พระพทุธเจา้ขา้” 

พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ทรงต าหนวิา่ “ฯลฯ ภกิษุทัง้หลาย ไฉนโมฆบรุษุเหลา่นัน้ 

จงึเทน ้าลา้งบาตรทีม่เีมล็ดขา้วในละแวกบา้นเลา่ ภกิษุทัง้หลาย การกระท าอยา่งนี้ 

มไิดท้ าคนทีย่ังไมเ่ลือ่มใสใหเ้ลือ่มใส หรอืท าคนทีเ่ลือ่มใสอยูแ่ลว้ใหเ้ลือ่มใสยิง่ขึน้ไดเ้ลย 

ฯลฯ” แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

พระบญัญตั ิ

๖. พงึท าความส าเหนยีกวา่ เราจกัไมเ่ทน า้ลา้งบาตรทีม่เีมล็ดขา้วใน 

ละแวกบา้น 

                               เร ือ่งพระหลายรปู จบ

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๗๑๐ } 



๗๑๑ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๗.เสขยิกัณฑ]์  

๖.สรุสุรุวุรรค สกิขาบทที ่๖ 

สกิขาบทวภิงัค ์

ภกิษุไมพ่งึเทน ้าลา้งบาตรมเีมล็ดขา้วในละแวกบา้น 

ภกิษุใดไมเ่อือ้เฟ้ือ เทน ้าลา้งบาตรมเีมล็ดขา้วในละแวกบา้น ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

อนาปตัตวิาร 

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

   ๑. ภกิษุไมจ่งใจ    ๒. ภกิษุไมม่สีต ิ

   ๓. ภกิษุผูไ้มรู่ ้    ๔. ภกิษุผูเ้ป็นไข ้

   ๕. ภกิษุเก็บเมล็ดขา้วออก แลว้เทน ้าลา้งบาตรหรอืขยีเ้มล็ดขา้วให ้

       ละลายหรอืเทน ้าลา้งบาตรในกระโถนน าไปเทขา้งนอก 

   ๖. ภกิษุผูม้เีหตขุดัขอ้ง 

   ๗. ภกิษุวกิลจรติ    ๘. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

สกิขาบทที ่๖ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๗๑๑ } 



๗๑๒ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๗.เสขยิกัณฑ]์  

๖.สรุสุรุวุรรค สกิขาบทที ่๗ 

สกิขาบทที ่๗ 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์

[๖๓๓] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ พวกภกิษุฉัพพัคคยีแ์สดงธรรมแก่ 

คนผูก้ัน้รม่ บรรดาภกิษุผูม้ักนอ้ย ฯลฯ ต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนพวก 

ภกิษุฉัพพัคคยีจ์งึแสดงธรรมแกค่นผูก้ัน้รม่เลา่” ครัน้ภกิษุทัง้หลายต าหนพิวก 

ภกิษุฉัพพัคคยีโ์ดยประการตา่ง ๆ แลว้จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคให ้

ทรงทราบ 

ทรงประชุมสงฆบ์ญัญตัสิกิขาบท 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุทรง 

สอบถามพวกภกิษุฉัพพัคคยีว์า่ “ภกิษุทัง้หลาย ทราบวา่ พวกเธอแสดงธรรมแก ่

คนผูก้ัน้รม่จรงิหรอื” พวกภกิษุฉัพพัคคยีท์ลูรับวา่ “จรงิ พระพทุธเจา้ขา้” พระ 

ผูม้พีระภาคพทุธเจา้ทรงต าหนวิา่ “ฯลฯ โมฆบรุษุทัง้หลาย ไฉนพวกเธอจงึแสดง 

ธรรมแกค่นผูก้ัน้รม่เลา่ โมฆบรุษุทัง้หลาย การกระท าอยา่งนี ้มไิดท้ าคนทีย่ังไม่ 

เลือ่มใสใหเ้ลือ่มใส หรอืท าคนทีเ่ลือ่มใสอยูแ่ลว้ใหเ้ลือ่มใสยิง่ขึน้ไดเ้ลย ฯลฯ” แลว้ 

จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

พระบญัญตั ิ

๗. พงึท าความส าเหนยีกวา่ เราจกัไมแ่สดงธรรมแกค่นก ัน้รม่ 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์จบ 

เร ือ่งภกิษุหลายรปู 

[๖๓๔] สมัยนัน้ ภกิษุทัง้หลายย าเกรงทีจ่ะแสดงธรรมแกค่นไขผู้ก้ัน้รม่ พวก 

ชาวบา้นจงึพากันต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนพระสมณะเชือ้สายศากยบตุร 

จงึไมแ่สดงธรรมแกค่นไขผู้ก้ัน้รม่เลา่” พวกภกิษุไดย้นิชาวบา้นต าหน ิประณาม 

โพนทะนา ครัน้แลว้ภกิษุเหลา่นัน้จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๗๑๒ } 



๗๑๓ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๗.เสขยิกัณฑ]์  

๖.สรุสุรุวุรรค สกิขาบทที ่๗ 

ทรงอนญุาตใหแ้สดงธรรมแกค่นไข ้

  ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคทรงแสดงธรรมกีถาเพราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุรับสัง่ 

กับภกิษุทัง้หลายวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เราอนุญาตใหแ้สดงธรรมแกค่นไขผู้ก้ัน้รม่ได”้ 

แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

พระอนบุญัญตั ิ

พงึท าความส าเหนยีกวา่ เราจกัไมแ่สดงธรรมแกค่นทีไ่มเ่ป็นไขผู้ก้ ัน้รม่ 

เร ือ่งภกิษุหลายรปู จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

ทีช่ ือ่วา่ รม่ ไดแ้ก ่รม่ ๓ ชนดิ คอื (๑) รม่ผา้ขาว (๒) รม่เสือ่ล าแพน (๓) รม่ 

ใบไมท้ีเ่ย็บเป็นวงผกูตดิกบัซี ่

  ทีช่ ือ่วา่ ธรรม ไดแ้ก ่พทุธภาษิต สาวกภาษิต ฤๅษีภาษิต เทวดาภาษิตที ่

ประกอบดว้ยอรรถ ทีป่ระกอบดว้ยธรรม 

  บทวา่ แสดง คอื ภกิษุแสดงเป็นบท ตอ้งอาบัตทิกุกฏทกุ ๆ บท แสดงเป็น 

อักษร ตอ้งอาบัตทิกุกฏทกุ ๆ อักษร 

  ภกิษุไมพ่งึแสดงธรรมแกค่นไมเ่ป็นไขผู้ก้ัน้รม่ 

  ภกิษุใดไมเ่อือ้เฟ้ือ แสดงธรรมแกค่นไมเ่ป็นไขผู้ก้ัน้รม่ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

อนาปตัตวิาร 

  ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

   ๑. ภกิษุไมจ่งใจ    ๒. ภกิษุไมม่สีต ิ

   ๓. ภกิษุผูไ้มรู่ ้    ๔. ภกิษุผูเ้ป็นไข ้

   ๕. ภกิษุผูม้เีหตขุดัขอ้ง   ๖. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๗. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

                                สกิขาบทที ่๗ จบ

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๗๑๓ } 



๗๑๔ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๗.เสขยิกัณฑ]์  

๖.สรุสุรุวุรรค สกิขาบทที ่๘ 

สกิขาบทที ่๘ 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์

[๖๓๕] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ พวกภกิษุฉัพพัคคยีแ์สดงธรรม 

แกค่นถอืไมพ้ลอง ฯลฯ 

พระบญัญตั ิ

๘. พงึท าความส าเหนยีกวา่ เราจกัไมแ่สดงธรรมแกค่นทีไ่มเ่ป็นไขผู้ถ้อื 

ไมพ้ลอง 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

ทีช่ ือ่วา่ ไมพ้ลอง ไดแ้ก ่ไมพ้ลองยาว ๔ ศอก ขนาดศอกของคนสณัฐาน 

ปานกลาง ยาวกวา่นัน้ไมใ่ชไ่มพ้ลอง สัน้กวา่นัน้ ก็ไมใ่ชไ่มพ้ลอง 

  ภกิษุไมพ่งึแสดงธรรมแกค่นไมเ่ป็นไขผู้ถ้อืไมพ้ลอง 

  ภกิษุใดไมเ่อือ้เฟ้ือ แสดงธรรมแกค่นทีไ่มเ่ป็นไขผู้ถ้อืไมพ้ลอง ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

อนาปตัตวิาร 

  ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

   ๑. ภกิษุไมจ่งใจ    ๒. ภกิษุไมม่สีต ิ

   ๓. ภกิษุผูไ้มรู่ ้    ๔. ภกิษุผูเ้ป็นไข ้

   ๕. ภกิษุผูม้เีหตขุดัขอ้ง   ๖. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๗. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

                                           สกิขาบทที ่๘ จบ

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๗๑๔ } 



๗๑๕ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๗.เสขยิกัณฑ]์  

๖.สรุสุรุวุรรค สกิขาบทที ่๙ 

สกิขาบทที ่๙ 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์

[๖๓๖] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ พวกภกิษุฉัพพัคคยีแ์สดงธรรมแก่ 

คนถอืศัสตรา ฯลฯ 

พระบญัญตั ิ

๙. พงึท าความส าเหนยีกวา่ เราจกัไมแ่สดงธรรมแกค่นทีไ่มเ่ป็นไขผู้ถ้อื 

ศสัตรา 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

ทีช่ ือ่วา่ ศสัตรา ไดแ้ก ่เครือ่งประหารมคีมขา้งเดยีว มคีม ๒ ขา้ง 

  ภกิษุไมพ่งึแสดงธรรมแกค่นไมเ่ป็นไขผู้ถ้อืศัสตรา 

  ภกิษุใดไมเ่อือ้เฟ้ือ แสดงธรรมแกค่นไมเ่ป็นไขผู้ถ้อืศัสตรา ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

อนาปตัตวิาร 

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

   ๑. ภกิษุไมจ่งใจ    ๒. ภกิษุไมม่สีต ิ

   ๓. ภกิษุผูไ้มรู่ ้    ๔. ภกิษุผูเ้ป็นไข ้

   ๕. ภกิษุผูม้เีหตขุดัขอ้ง   ๖. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๗. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

สกิขาบทที ่๙ จบ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๗๑๕ } 



๗๑๖ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๗.เสขยิกัณฑ]์  

๖.สรุสุรุวุรรค สกิขาบทที ่๑๐ 

สกิขาบทที ่๑๐ 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์

  [๖๓๗] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ พวกภกิษุฉัพพัคคยีแ์สดงธรรมแก่ 

คนทีไ่มเ่ป็นไขผู้ถ้อือาวธุ ฯลฯ 

พระบญัญตั ิ

  ๑๐. พงึท าความส าเหนยีกวา่ เราจกัไมแ่สดงธรรมแกค่นทีไ่มเ่ป็นไขผู้ถ้อื 

อาวธุ 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์จบ 

สกิขาบทวภัิงค ์

ภกิษุไมพ่งึแสดงธรรมแกค่นทีไ่มเ่ป็นไขผู้ถ้อือาวธุ 

ภกิษุใดไมเ่อือ้เฟ้ือ แสดงธรรมแกค่นทีไ่มเ่ป็นไขผู้ถ้อือาวธุ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

อนาปตัตวิาร 

  ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

   ๑. ภกิษุไมจ่งใจ    ๒. ภกิษุไมม่สีต ิ

   ๓. ภกิษุผูไ้มรู่ ้    ๔. ภกิษุผูเ้ป็นไข ้

   ๕. ภกิษุผูม้เีหตขุดัขอ้ง   ๖. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๗. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

สกิขาบทที ่๑๐ จบ 

สรุสุรุวุรรคที ่๖ จบ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๗๑๖ } 



๗๑๗ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๗.เสขยิกัณฑ]์  

๗.ปาทกุาวรรค สกิขาบทที ่๑ 

๗. ปาทกุาวรรค 

หมวดวา่ดว้ยเขยีงเทา้ 

สกิขาบทที ่๑ 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์

[๖๓๘] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ พวกภกิษุฉัพพัคคยีแ์สดงธรรม 

แกค่นผูส้วมเขยีงเทา้ ฯลฯ 

พระบญัญตั ิ

  ๑. พงึท าความส าเหนยีกวา่ เราจกัไมแ่สดงธรรมแกค่นทีไ่มเ่ป็นไขผู้ส้วม 

เขยีงเทา้๑ 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

ภกิษุไมพ่งึแสดงธรรมแกค่นไมเ่ป็นไขผู้ส้วมเขยีงเทา้ 

  ภกิษุใดไมเ่อือ้เฟ้ือ แสดงธรรมแกค่นทีไ่มเ่ป็นไข ้ผูเ้หยยีบเขยีงเทา้ สวมเขยีง 

เทา้หรอืสวมเขยีงเทา้หุม้สน้ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

อนาปตัตวิาร 

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

   ๑. ภกิษุไมจ่งใจ    ๒. ภกิษุไมม่สีต ิ

   ๓. ภกิษุผูไ้มรู่ ้    ๔. ภกิษุผูเ้ป็นไข ้

   ๕. ภกิษุผูม้เีหตขุดัขอ้ง   ๖. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๗. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

สกิขาบทที ่๑ จบ 

 
เชงิอรรถ : 
๑
 เขยีงเทา้ คอืรองเทา้ไม ้ส าหรับสวมในบา้น, เกี๊ยะ 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๗๑๗ } 



๗๑๘ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๗.เสขยิกัณฑ]์  

๗.ปาทกุาวรรค สกิขาบทที ่๒ 

สกิขาบทที ่๒ 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์

[๖๓๙] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ พวกภกิษุฉัพพัคคยีแ์สดงธรรมแก่ 

คนสวมรองเทา้ ฯลฯ 

พระบญัญตั ิ

  ๒. พงึท าความส าเหนยีกวา่ เราจกัไมแ่สดงธรรมแกค่นทีไ่มเ่ป็นไขผู้ ้

สวมรองเทา้ 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

ภกิษุไมพ่งึแสดงธรรมแกค่นทีไ่มเ่ป็นไขผู้ส้วมรองเทา้ 

  ภกิษุใดไมเ่อือ้เฟ้ือ แสดงธรรมแกค่นทีไ่มเ่ป็นไข ้ทีเ่หยยีบบนรองเทา้ สวมรอง 

เทา้ หรอืสวมรองเทา้หุม้สน้ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

อนาปตัตวิาร 

  ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

   ๑. ภกิษุไมจ่งใจ    ๒. ภกิษุไมม่สีต ิ

   ๓. ภกิษุผูไ้มรู่ ้    ๔. ภกิษุผูเ้ป็นไข ้

   ๕. ภกิษุผูม้เีหตขุดัขอ้ง   ๖. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๗. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

สกิขาบทที ่๒ จบ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๗๑๘ } 



๗๑๙ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๗.เสขยิกัณฑ]์  

๗.ปาทกุาวรรค สกิขาบทที ่๓ 

สกิขาบทที ่๓ 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์

[๖๔๐] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ พวกภกิษุฉัพพัคคยีแ์สดงธรรม 

แกค่นอยูใ่นยาน ฯลฯ 

พระบญัญตั ิ

๓. พงึท าความส าเหนยีกวา่ เราจกัไมแ่สดงธรรมแกค่นทีไ่มเ่ป็นไขผู้อ้ยู ่

ในยาน๑ 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

ทีช่ ือ่วา่ ยาน ไดแ้ก ่คานหาม รถ เกวยีน เตยีงหาม วอ เปลหาม 

  ภกิษุไมพ่งึแสดงธรรมแกค่นไมเ่ป็นไขผู้อ้ยูใ่นยาน 

  ภกิษุใดไมเ่อือ้เฟ้ือ แสดงธรรมแกค่นไมเ่ป็นไขผู้อ้ยูใ่นยาน ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

อนาปตัตวิาร 

  ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

   ๑. ภกิษุไมจ่งใจ    ๒. ภกิษุไมม่สีต ิ

   ๓. ภกิษุผูไ้มรู่ ้    ๔. ภกิษุผูเ้ป็นไข ้

   ๕. ภกิษุผูม้เีหตขุดัขอ้ง   ๖. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๗. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

สกิขาบทที ่๓ จบ 

 

 
เชงิอรรถ : 
๑
 ผูอ้ยูใ่นยาน หมายเอาบคุคลผูน่ั้งบนคานหาม บนวอ ถกูอุม้ไป ถูกแบกใสบ่า่ไป น่ังบนยานทีไ่มไ่ดเ้ทยีมมา้ 

   หรอืแมน่ั้งบนลอ้ทีแ่ยกสว่นออกมา ถอืวา่น่ังอยูใ่นยานทัง้สิน้ แตถ่า้อยูใ่นยานดว้ยกันทัง้ภกิษุผูแ้สดงธรรม 

   และอบุาสกผูร้ับธรรมเทศนา ภกิษุแสดงธรรมแกค่นทีไ่ปในยานดว้ยกันได ้ถา้ภกิษุผูแ้สดงธรรมน่ังอยูข่า้ง 

   หนา้ในทีส่งูกวา่หรอืเสมอกันกับอบุาสกผูฟั้ง ไมต่อ้งอาบัต ิ(ว.ิอ. ๒/๖๔๐/๔๕๖) 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๗๑๙ } 



๗๒๐ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๗.เสขยิกัณฑ]์  

๗.ปาทกุาวรรค สกิขาบทที ่๔ 

สกิขาบทที ่๔ 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์

[๖๔๑] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ พวกภกิษุฉัพพัคคยีแ์สดงธรรมแก่ 

คนผูอ้ยูบ่นทีน่อน ฯลฯ 

พระบญัญตั ิ

๔. พงึท าความส าเหนยีกวา่ เราจกัไมแ่สดงธรรมแกค่นทีไ่มเ่ป็นไขผู้อ้ยู ่

บนทีน่อน 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

ภกิษุไมพ่งึแสดงธรรมแกค่นทีไ่มเ่ป็นไขผู้อ้ยูบ่นทีน่อน 

  ภกิษุใดไมเ่อือ้เฟ้ือ แสดงธรรมแกค่นทีไ่มเ่ป็นไขผู้อ้ยูบ่นทีน่อน โดยทีส่ดุผูน้อน 

บนพืน้ดนิ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

อนาปตัตวิาร 

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

   ๑. ภกิษุไมจ่งใจ    ๒. ภกิษุไมม่สีต ิ

   ๓. ภกิษุผูไ้มรู่ ้    ๔. ภกิษุผูเ้ป็นไข ้

   ๕. ภกิษุผูม้เีหตขุดัขอ้ง   ๖. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๗. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

สกิขาบทที ่๔ จบ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๗๒๐ } 



๗๒๑ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๗.เสขยิกัณฑ]์  

๗.ปาทกุาวรรค สกิขาบทที ่๕ 

สกิขาบทที ่๕ 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์

  [๖๔๒] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ พวกภกิษุฉัพพัคคยีแ์สดงธรรมแก่ 

คนทีน่ั่งรัดเขา่ ฯลฯ 

พระบญัญตั ิ

  ๕. พงึท าความส าเหนยีกวา่ เราจกัไมแ่สดงธรรมแกค่นทีไ่มเ่ป็นไขผู้น้ ัง่ 

รดัเขา่ 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

ภกิษุไมพ่งึแสดงธรรมแกค่นทีไ่มเ่ป็นไขผู้น่ั้งรัดเขา่ 

  ภกิษุใดไมเ่อือ้เฟ้ือ แสดงธรรมแกค่นทีไ่มเ่ป็นไขผู้น่ั้งรัดเขา่ดว้ยมอื ตอ้งอาบัต ิ

ทกุกฏ 

อนาปตัตวิาร 

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

   ๑. ภกิษุไมจ่งใจ    ๒. ภกิษุไมม่สีต ิ

   ๓. ภกิษุผูไ้มรู่ ้    ๔. ภกิษุผูเ้ป็นไข ้

   ๕. ภกิษุผูม้เีหตขุดัขอ้ง   ๖. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๗. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

สกิขาบทที ่๕ จบ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๗๒๑ } 



๗๒๒ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๗.เสขยิกัณฑ]์  

๗.ปาทกุาวรรค สกิขาบทที ่๖ 

สกิขาบทที ่๖ 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์

  [๖๔๓] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ พวกภกิษุฉัพพัคคยีแ์สดงธรรม 

แกค่นผูโ้พกศรีษะ ฯลฯ 

พระบญัญตั ิ

๖. พงึท าความส าเหนยีกวา่ เราจกัไมแ่สดงธรรมแกค่นไมเ่ป็นไขผู้โ้พก 

ศรีษะ 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

ทีช่ ือ่วา่ ผูโ้พกศรีษะ คอื พันไมใ่หเ้ห็นปลายผม 

  ภกิษุไมพ่งึแสดงธรรมแกค่นทีไ่มเ่ป็นไขผู้โ้พกศรีษะ 

  ภกิษุใดไมเ่อือ้เฟ้ือ แสดงธรรมแกค่นทีไ่มเ่ป็นไขผู้โ้พกศรีษะ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

อนาปตัตวิาร 

  ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

   ๑. ภกิษุไมจ่งใจ    ๒. ภกิษุไมม่สีต ิ

   ๓. ภกิษุผูไ้มรู่ ้    ๔. ภกิษุผูเ้ป็นไข ้

   ๕. ภกิษุใหเ้ขาเปิดปลายมวยผมแลว้จงึแสดง 

   ๖. ภกิษุผูม้เีหตขุดัขอ้ง 

   ๗. ภกิษุวกิลจรติ    ๘. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

สกิขาบทที ่๖ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๗๒๒ } 



๗๒๓ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๗.เสขยิกัณฑ]์  

๗.ปาทกุาวรรค สกิขาบทที ่๗ 

สกิขาบทที ่๗ 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์

[๖๔๔] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ พวกภกิษุฉัพพัคคยีแ์สดงธรรมแก่ 

คนผูค้ลมุศรีษะ ฯลฯ 

พระบญัญตั ิ

๗. พงึท าความส าเหนยีกวา่ เราจกัไมแ่สดงธรรมแกค่นทีไ่มเ่ป็นไขผู้ค้ลมุ 

ศรีษะ 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

ทีช่ ือ่วา่ คลมุศรีษะ คอื ทา่นกลา่วถงึผูห้ม่ผา้คลมุตลอดศรีษะ 

  ภกิษุไมพ่งึแสดงธรรมแกค่นทีไ่มเ่ป็นไขผู้ค้ลมุศรีษะ 

  ภกิษุใดไมเ่อือ้เฟ้ือ แสดงธรรมแกค่นไมเ่ป็นไขผู้ค้ลมุศรีษะ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

อนาปตัตวิาร 

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

   ๑. ภกิษุไมจ่งใจ      ๒. ภกิษุไมม่สีต ิ

   ๓. ภกิษุผูไ้มรู่ ้      ๔. ภกิษุผูเ้ป็นไข ้

   ๕. ภกิษุใหเ้ขาเปิดผา้คลมุศรีษะแลว้จงึแสดง  ๖. ภกิษุผูม้เีหตขุดัขอ้ง 

   ๗. ภกิษุวกิลจรติ      ๘. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

สกิขาบทที ่๗ จบ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๗๒๓ } 



๗๒๔ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๗.เสขยิกัณฑ]์  

๗.ปาทกุาวรรค สกิขาบทที ่๘ 

สกิขาบทที ่๘ 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์

[๖๔๕] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ พวกภกิษุฉัพพัคคยีน่ั์งบนพืน้ดนิ 

แสดงธรรมแกค่นผูน่ั้งบนอาสนะ ฯลฯ 

พระบญัญตั ิ

๘. พงึท าความส าเหนยีกวา่ เราน ัง่ทีพ่ ืน้ดนิจกัไมแ่สดงธรรมแกค่นทีไ่ม ่

เป็นไขผู้น้ ัง่บนอาสนะ 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

ภกิษุน่ังอยูบ่นพืน้ดนิไมพ่งึแสดงธรรมแกค่นทีไ่มเ่ป็นไขผู้น่ั้งบนอาสนะ 

ภกิษุใดไมเ่อือ้เฟ้ือ น่ังบนพืน้ดนิแสดงธรรมแกค่นทีไ่มเ่ป็นไขผู้น่ั้งบนอาสนะ 

ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

อนาปตัตวิาร 

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

   ๑. ภกิษุไมจ่งใจ    ๒. ภกิษุไมม่สีต ิ

   ๓. ภกิษุผูไ้มรู่ ้    ๔. ภกิษุผูเ้ป็นไข ้

   ๕. ภกิษุผูม้เีหตขุดัขอ้ง   ๖. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๗. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

                                           สกิขาบทที ่๘ จบ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๗๒๔ } 



๗๒๕ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๗.เสขยิกัณฑ]์  

๗.ปาทกุาวรรค สกิขาบทที ่๙ 

สกิขาบทที ่๙ 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์

[๖๔๖] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ พวกภกิษุฉัพพัคคยีน่ั์งบนอาสนะ 

ต า่ แสดงธรรมแกค่นผูน่ั้งบนอาสนะสงู บรรดาภกิษุผูม้ักนอ้ย ฯลฯ จงึพากันต าหนิ 

ประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนพวกภกิษุฉัพพัคคยีจ์งึน่ังบนอาสนะต า่แสดงธรรม 

แกค่นผูน่ั้งบนอาสนะสงูเลา่” ครัน้ภกิษุเหลา่นัน้ต าหนพิวกภกิษุฉัพพัคคยีโ์ดย 

ประการตา่ง ๆ แลว้จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

ทรงประชุมสงฆแ์สดงธรรมกีถา 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุทรง 

สอบถามพวกภกิษุฉัพพัคคยีว์า่ “ภกิษุทัง้หลาย ทราบวา่ พวกเธอน่ังบนอาสนะต า่ 

แสดงธรรมแกค่นผูน่ั้งบนอาสนะสงู จรงิหรอื” พวกภกิษุฉัพพัคคยีท์ลูรับวา่ “จรงิ 

พระพทุธเจา้ขา้” พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ทรงต าหนวิา่ “ฯลฯ โมฆบรุษุทัง้หลาย 

ไฉนพวกเธอจงึน่ังบนอาสนะต า่แสดงธรรมแกค่นผูน่ั้งบนอาสนะสงูเลา่ โมฆบรุุษ 

ทัง้หลาย การกระท าอยา่งนี ้มไิดท้ าคนทีย่ังไมเ่ลือ่มใสใหเ้ลือ่มใส หรอืท าคนที ่

เลือ่มใสอยูแ่ลว้ใหเ้ลือ่มใสยิง่ขึน้ไดเ้ลย ฯลฯ” ครัน้ทรงต าหนแิลว้ทรงแสดงธรรมกีถา 

รับสัง่กับภกิษุทัง้หลายวา่ 

เร ือ่งภรรยาของบรุษุจณัฑาล 

[๖๔๗] “ภกิษุทัง้หลาย เรือ่งเคยมมีาแลว้ ภรรยาของบรุษุจัณฑาลคนหนึง่ 

ในกรงุพาราณส ีมคีรรภ ์ครัน้แลว้นางจงึไดก้ลา่วกับสามวีา่ “นาย ดฉัินก าลังตัง้ 

ครรภ ์อยากกนิมะมว่ง” 

  สามตีอบวา่ ‘มะมว่งไมม่เีพราะไมใ่ชฤ่ดมูะมว่ง’ 

  นางกลา่ววา่ ‘ถา้ไมไ่ด ้ดฉัินตอ้งตาย’ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๗๒๕ } 



๗๒๖ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๗.เสขยิกัณฑ]์  

๗.ปาทกุาวรรค สกิขาบทที ่๙ 

ครัง้นัน้ มตีน้มะมว่งของหลวงใหผ้ลทกุฤดอูยูต่น้หนึง่ ภกิษุทัง้หลาย ครัน้แลว้ 

บรุษุจัณฑาลจงึไปถงึทีต่น้มะมว่ง ครัน้ถงึแลว้ไดข้ ึน้ไปแฝงกายอยูบ่นตน้ พอด ี

พระราชาเสด็จไปถงึทีต่น้มะมว่งพรอ้มกับพราหมณ์ปโุรหติ ครัน้ถงึแลว้จงึประทับน่ัง 

บนอาสนะแลว้ทรงเรยีนมนต ์

  ภกิษุทัง้หลาย ทนัีน้ บรุษุจัณฑาลไดม้คีวามคดิดังนีว้า่ ‘พระราชาองคน์ีป้ระทับ 

น่ังบนอาสนะสงูเรยีนมนต ์ชือ่วา่มใิชพ่ระราชาผูท้รงธรรม พราหมณ์คนนีท้ีน่ั่งบน 

อาสนะต า่สอนมนตแ์กผู่น่ั้งบนอาสนะสงู ก็ชือ่วา่มใิชผู่ป้ระพฤตธิรรม และเราผูท้ี ่

ลักมะมว่งของหลวงเพราะภรรยาเป็นเหต ุก็ชือ่วา่มใิชผู่ป้ระพฤตธิรรม แทจ้รงิ การ 

กระท าดังนีล้ว้นต า่ทราม’ จงึไตล่งมา ณ ทีนั่น้กลา่ววา่ 

   ‘คนทัง้ ๒ คอื พราหมณ์ผูส้อนมนต ์

   และพระราชาผูท้รงเรยีนมนตโ์ดยไมเ่คารพธรรม 

   ยอ่มไมรู่อ้รรถและไมเ่ห็นธรรม 

  พราหมณ์กลา่ววา่ 

   ‘เพราะเรากนิขา้วสาลผีสมแกงเนือ้ทีส่ะอาด ฉะนัน้ 

   จงึไมป่ระพฤตธิรรมทีพ่ระอรยิเจา้สรรเสรญิ’ 

  บรุษุจัณฑาลกลา่ววา่ 

      ‘เราต าหนกิารไดท้รัพยแ์ละการไดเ้กยีรตยิศเพราะ 

   พฤตกิรรมเชน่นัน้ 

      น่ันเป็นวถิชีวีติอันเป็นเหตใุหต้กต า่ 

      และเป็นการครองชพีโดยมชิอบ 

      การครองชพีอยา่งนัน้ไมม่ปีระโยชน ์

      ทา่นมหาพราหมณ์ ทา่นรบีไปเสยีเถดิ 

      แมค้นเหลา่อืน่ก็ยังรูจั้กหงุหากนิได ้

      ความอาธรรมท์ีท่า่นประพฤตอิยา่ไดท้ าลายทา่น 

  เหมอืนหมอ้น ้าแตก’๑ 

เร ือ่งภรรยาของบรุษุจนัฑาล จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 อรรถกถาอธบิายวา่ “ถา้ทา่นไมห่นไีปจากทีน่ี ้ยังจะประพฤตคิวามไมช่อบธรรมอยู ่ทา่นผูป้ระพฤตคิวาม 

   ไมช่อบธรรมน่ันแหละจะแตก เหมอืนกอ้นหนิ(หลน่)ทับหมอ้น ้าแตก (ว.ิอ. ๒/๖๔๗/๔๕๘) 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๗๒๖ } 



๗๒๗ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๗.เสขยิกัณฑ]์  

๗.ปาทกุาวรรค สกิขาบทที ่๙ 

ทรงต าหนแิลว้บญัญตัสิกิขาบท 

ภกิษุทัง้หลาย แมใ้นกาลนัน้ พราหมณ์น่ังบนอาสนะต า่ สอนมนตพ์ระราชา 

ผูป้ระทับน่ังบนอาสนะสงู ยังไมเ่ป็นทีพ่อใจของเรา ไฉนบัดนี ้การทีภ่กิษุน่ังบนอาสนะ 

ต า่แสดงธรรมแกค่นผูน่ั้งบนอาสนะสงู จงึจักเป็นทีพ่อใจของเราเลา่” แลว้จงึรับสัง่ให ้

ภกิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

พระบญัญตั ิ

  ๙. พงึท าความส าเหนยีกวา่ เราน ัง่บนอาสนะต า่ จกัไมแ่สดงธรรมแกค่น 

ทีไ่มเ่ป็นไขผู้น้ ัง่บนอาสนะสงู 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

ภกิษุน่ังบนอาสนะต า่ ไมพ่งึแสดงธรรมแกค่นทีไ่มเ่ป็นไขผู้น่ั้งบนอาสนะสงู 

  ภกิษุใดไมเ่อือ้เฟ้ือ น่ังบนอาสนะต า่ แสดงธรรมแกค่นทีไ่มเ่ป็นไขผู้น่ั้งบน 

อาสนะสงู ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

อนาปตัตวิาร 

  ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

   ๑. ภกิษุไมจ่งใจ    ๒. ภกิษุไมม่สีต ิ

   ๓. ภกิษุผูไ้มรู่ ้    ๔. ภกิษุผูเ้ป็นไข ้

   ๕. ภกิษุผูม้เีหตขุดัขอ้ง   ๖. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๗. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

สกิขาบทที ่๙ จบ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๗๒๗ } 



๗๒๘ 

 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๗.เสขยิกัณฑ]์  

๗.ปาทกุาวรรค สกิขาบทที ่๑๐ 

สกิขาบทที ่๑๐ 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์

[๖๔๘] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ พวกภกิษุฉัพพัคคยีย์นืแสดงธรรม 

แกค่นผูน่ั้งอยู ่ฯลฯ 

พระบญัญตั ิ

๑๐. พงึท าความส าเหนยีกวา่ เรายนือยูจ่กัไมแ่สดงธรรมแกค่นทีไ่มเ่ป็น 

ไขผู้น้ ัง่อยู ่

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

ภกิษุยนือยู ่ไมพ่งึแสดงธรรมแกค่นทีไ่มเ่ป็นไขผู้น่ั้งอยู ่

  ภกิษุใดไมเ่อือ้เฟ้ือ ยนือยูแ่สดงธรรมแกค่นทีไ่มเ่ป็นไขผู้น่ั้งอยู ่ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

อนาปตัตวิาร 

  ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

   ๑. ภกิษุไมจ่งใจ    ๒. ภกิษุไมม่สีต ิ

   ๓. ภกิษุผูไ้มรู่ ้     ๔. ภกิษุผูเ้ป็นไข ้

   ๕. ภกิษุผูม้เีหตขุดัขอ้ง   ๖. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๗. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

สกิขาบทที ่๑๐ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๗๒๘ } 



๗๒๙ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๗.เสขยิกัณฑ]์  

๗.ปาทกุาวรรค สกิขาบทที ่๑๑ 

สกิขาบทที ่๑๑ 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์

[๖๔๙] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ พวกภกิษุฉัพพัคคยีเ์ดนิอยู ่

ขา้งหลัง แสดงธรรมแกค่นผูเ้ดนิไปขา้งหนา้ ฯลฯ 

พระบญัญตั ิ

๑๑. พงึท าความส าเหนยีกวา่ เราเดนิอยูข่า้งหลงั จกัไมแ่สดงธรรมแกค่น 

ทีไ่มเ่ป็นไขผู้เ้ดนิไปขา้งหนา้ 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

ภกิษุเดนิอยูข่า้งหลัง ไมพ่งึแสดงธรรมแกค่นทีไ่มเ่ป็นไขผู้เ้ดนิไปขา้งหนา้ 

  ภกิษุใดไมเ่อือ้เฟ้ือ เดนิอยูข่า้งหลัง แสดงธรรมแกค่นทีไ่มเ่ป็นไขผู้เ้ดนิไปขา้ง 

หนา้ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

อนาปตัตวิาร 

  ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

   ๑. ภกิษุไมจ่งใจ    ๒. ภกิษุไมม่สีต ิ

   ๓. ภกิษุผูไ้มรู่ ้    ๔. ภกิษุผูเ้ป็นไข ้

   ๕. ภกิษุผูม้เีหตขุดัขอ้ง   ๖. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๗. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

                                                      สกิขาบทที ่๑๑ จบ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๗๒๙ } 



๗๓๐ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๗.เสขยิกัณฑ]์  

๗.ปาทกุาวรรค สกิขาบทที ่๑๒ 

สกิขาบทที ่๑๒ 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์

[๖๕๐] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ พวกภกิษุฉัพพัคคยีเ์ดนิอยูน่อกทาง 

แสดงธรรมแกค่นผูเ้ดนิไปในทาง ฯลฯ 

พระบญัญตั ิ

๑๒. พงึท าความส าเหนยีกวา่ เราเดนิไปนอกทางจกัไมแ่สดงธรรมแกค่น 

ทีไ่มเ่ป็นไขผู้เ้ดนิในทาง 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

ภกิษุเดนิไปนอกทาง ไมพ่งึแสดงธรรมแกค่นทีไ่มเ่ป็นไขผู้เ้ดนิไปในทาง 

  ภกิษุใดไมเ่อือ้เฟ้ือ เดนิอยูน่อกทาง แสดงธรรมแกค่นทีไ่มเ่ป็นไขผู้เ้ดนิไปในทาง 

ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

อนาปตัตวิาร 

  ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

   ๑. ภกิษุไมจ่งใจ    ๒. ภกิษุไมม่สีต ิ

   ๓. ภกิษุผูไ้มรู่ ้    ๔. ภกิษุผูเ้ป็นไข ้

   ๕. ภกิษุผูม้เีหตขุดัขอ้ง   ๖. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๗. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

                                                      สกิขาบทที ่๑๒ จบ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๗๓๐ } 



๗๓๑ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๗.เสขยิกัณฑ]์  

๗.ปาทกุาวรรค สกิขาบทที ่๑๓ 

สกิขาบทที ่๑๓ 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์

[๖๕๑] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ พวกภกิษุฉัพพัคคยีย์นืถา่ยอจุจาระ 

บา้ง ถา่ยปัสสาวะบา้ง ฯลฯ 

พระบญัญตั ิ

๑๓. พงึท าความส าเหนยีกวา่ เราไมเ่ป็นไข ้จกัไมย่นืถา่ยอจุจาระหรอื 

ปสัสาวะ 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

  ภกิษุไมเ่ป็นไข ้ไมพ่งึยนืถ่ายอจุจาระหรอืปัสสาวะ 

  ภกิษุใดไมเ่อือ้เฟ้ือ ไมเ่ป็นไขย้นืถา่ยอจุจาระหรอืปัสสาวะ ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

อนาปตัตวิาร 

  ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

   ๑. ภกิษุไมจ่งใจ    ๒. ภกิษุไมม่สีต ิ

   ๓. ภกิษุผูไ้มรู่ ้    ๔. ภกิษุผูเ้ป็นไข ้

   ๕. ภกิษุผูม้เีหตขุดัขอ้ง   ๖. ภกิษุวกิลจรติ 

   ๗. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

สกิขาบทที ่๑๓ จบ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๗๓๑ } 



๗๓๒ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๗.เสขยิกัณฑ]์  

๗.ปาทกุาวรรค สกิขาบทที ่๑๔ 

สกิขาบทที ่๑๔ 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์

[๖๕๒] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ พวกภกิษุฉัพพัคคยีถ์า่ยอจุจาระ 

บา้ง ปัสสาวะบา้ง บว้นน ้าลายบา้ง ลงบนของเขยีว ฯลฯ 

พระบญัญตั ิ

๑๔. พงึท าความส าเหนยีกวา่ เราไมเ่ป็นไขจ้กัไมถ่า่ยอจุจาระ ปสัสาวะ 

หรอืบว้นน า้ลาย ลงบนของเขยีว 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

ภกิษุไมเ่ป็นไขไ้มพ่งึถา่ยอจุจาระ ปัสสาวะ หรอืบว้นน ้าลายลงบนของเขยีว 

  ภกิษุใดไมเ่อือ้เฟ้ือ ไมเ่ป็นไข ้ถา่ยอจุจาระ ปัสสาวะ หรอืบว้นน ้าลายลงบน 

ของเขยีว ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

อนาปตัตวิาร 

ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

   ๑. ภกิษุไมจ่งใจ    ๒. ภกิษุไมม่สีต ิ

   ๓. ภกิษุผูไ้มรู่ ้    ๔. ภกิษุผูเ้ป็นไข ้

   ๕. ภกิษุถา่ยลงในทีไ่มม่ขีองเขยีวแตไ่หลไปรดของเขยีว 

   ๖. ภกิษุผูม้เีหตขุดัขอ้ง 

   ๗. ภกิษุวกิลจรติ    ๘. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

                                                     สกิขาบทที ่๑๔ จบ

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๗๓๒ } 



๗๓๓ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๗.เสขยิกัณฑ]์  

๗.ปาทกุาวรรค สกิขาบทที ่๑๕ 

สกิขาบทที ่๑๕ 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์

[๖๕๓] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ พวกภกิษุฉัพพัคคยีถ์า่ยอจุจาระ 

บา้ง ปัสสาวะบา้ง บว้นน ้าลายบา้ง ลงในน ้า พวกชาวบา้นจงึพากันต าหน ิประณาม 

โพนทะนาวา่ “ไฉนพระสมณะเชือ้สายศากยบตุรจงึถา่ยอจุจาระบา้ง ปัสสาวะบา้ง 

บว้นน ้าลายบา้งลงในน ้า เหมอืนพวกคฤหสัถผ์ูบ้รโิภคกามเลา่” 

  พวกภกิษุไดย้นิชาวบา้นต าหน ิประณาม โพนทะนา บรรดาภกิษุผูม้ักนอ้ย 

สนัโดษ จงึพากันต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ไฉนพวกภกิษุฉัพพัคคยีจ์งึถา่ย 

อจุจาระบา้ง ถา่ยปัสสาวะบา้ง บว้นน ้าลายบา้ง ลงในน ้าเลา่” ครัน้ภกิษุทัง้หลาย 

ต าหนพิวกภกิษุฉัพพัคคยีโ์ดยประการตา่ง ๆ แลว้จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้ ี

พระภาคใหท้รงทราบ 

ทรงสอบถามแลว้บญัญตัสิกิขาบท 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่ใหป้ระชมุสงฆเ์พราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุทรง 

สอบถามพวกภกิษุฉัพพัคคยีว์า่ “ภกิษุทัง้หลาย ทราบวา่ พวกเธอถา่ยอจุจาระบา้ง 

ปัสสาวะบา้ง บว้นน ้าลายบา้ง ลงในน ้า จรงิหรอื” พวกภกิษุฉัพพัคคยีท์ลูรับวา่ “จรงิ 

พระพทุธเจา้ขา้” พระผูม้พีระภาคพทุธเจา้ทรงต าหนวิา่ “ฯลฯ โมฆบรุษุทัง้หลาย การ 

กระท าอยา่งนี ้มไิดท้ าคนทีย่ังไมเ่ลือ่มใสใหเ้ลือ่มใส หรอืท าคนทีเ่ลือ่มใสอยูแ่ลว้ให ้

เลือ่มใสยิง่ขึน้ไดเ้ลย ฯลฯ” แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขาบทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

พระบญัญตั ิ

  ๑๕. พงึท าความส าเหนยีกวา่ เราจกัไมถ่า่ยอจุจาระ ปสัสาวะ หรอืบว้น 

น า้ลาย ลงในน า้ 

  สกิขาบทนีพ้ระผูม้พีระภาคทรงบัญญัตไิวแ้กภ่กิษุทัง้หลายอยา่งนี้ 

เร ือ่งพระฉพัพคัคยี ์จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๗๓๓ } 



๗๓๔ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๗.เสขยิกัณฑ]์  

บทสรปุ 

เร ือ่งภกิษุผูเ้ป็นไข ้

  [๖๕๔] สมัยนัน้ พวกภกิษุผูเ้ป็นไขย้ าเกรงอยูท่ีจ่ะถา่ยอจุจาระบา้ง ปัสสาวะ 

บา้ง บว้นน ้าลายบา้ง ลงในน ้า จงึน าเรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระผูม้พีระภาคใหท้รงทราบ 

ทรงอนญุาตภกิษุผูเ้ป็นไข ้

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคทรงแสดงธรรมกีถาเพราะเรือ่งนีเ้ป็นตน้เหต ุแลว้รับ 

สัง่กับภกิษุทัง้หลายวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เราอนุญาตใหภ้กิษุผูเ้ป็นไขถ้า่ยอจุาระบา้ง 

ปัสสาวะบา้ง บว้นน ้าลายบา้ง ลงในน ้าได”้ แลว้จงึรับสัง่ใหภ้กิษุทัง้หลายยกสกิขา 

บทนีข้ ึน้แสดงดังนี ้

พระอนบุญัญตั ิ

พงึท าความส าเหนยีกวา่ เราไมเ่ป็นไข ้จกัไมถ่า่ยอจุจาระ ปสัสาวะ หรอื 

บว้นน า้ลายลงในน า้ 

เร ือ่งภกิษุผูเ้ป็นไข ้จบ 

สกิขาบทวภิงัค ์

  ภกิษุไมเ่ป็นไข ้ไมพ่งึถา่ยอจุจาระ ปัสสาวะ หรอืบว้นน ้าลายลงในน ้า 

  ภกิษุใดไมเ่อือ้เฟ้ือ ไมเ่ป็นไข ้ถา่ยอจุจาระ ปัสสาวะ หรอืบว้นน ้าลายลงในน ้า 

ตอ้งอาบัตทิกุกฏ 

อนาปตัตวิาร 

  ภกิษุตอ่ไปนีไ้มต่อ้งอาบัต ิคอื 

   ๑. ภกิษุไมจ่งใจ    ๒. ภกิษุไมม่สีต ิ

   ๓. ภกิษุผูไ้มรู่ ้    ๔. ภกิษุผูเ้ป็นไข ้

   ๕. ภกิษุถา่ยบนบก แตไ่หลลงน ้า  ๖. ภกิษุผูม้เีหตขุดัขอ้ง 

   ๗. ภกิษุวกิลจรติ    ๘. ภกิษุจติฟุ้งซา่น 

   ๙. ภกิษุถกูเวทนาบบีคัน้   ๑๐. ภกิษุตน้บัญญัต ิ

                                                       สกิขาบทที ่๑๕ จบ 

                                                    ปาทกุาวรรคที ่๗ จบ

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๗๓๔ } 



๗๓๕ 

 

พระวนัิยปิฎก มหาวภิังค ์[๗.เสขยิกัณฑ]์  

บทสรปุ 

บทสรปุ 

  ทา่นทัง้หลาย ธรรมคอืเสขยิะทัง้หลาย ขา้พเจา้ยกขึน้แสดงแลว้ 

  ขา้พเจา้ขอถามทา่นทัง้หลาย ในธรรมคอืเสขยิะเหลา่นัน้วา่ 

  “ทา่นทัง้หลายบรสิทุธิแ์ลว้หรอื” 

  ขา้พเจา้ขอถามเป็นครัง้ที ่๒ “ทา่นทัง้หลายบรสิทุธิแ์ลว้หรอื” 

  ขา้พเจา้ขอถามเป็นครัง้ที ่๓ “ทา่นทัง้หลายบรสิทุธิแ์ลว้หรอื” 

  ทา่นทัง้หลายบรสิทุธิแ์ลว้ในธรรมคอืเสขยิะเหลา่นี ้เพราะฉะนัน้จงึนิง่ ขา้พเจา้ 

 ขอถอืความนิง่นัน้เป็นมตอิยา่งนี้ 

เสขยิะ จบ 

เสขยิกณัฑ ์จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๗๓๕ } 



๗๓๖ 

 

๘. อธกิรณสมถะ 

ทา่นทัง้หลาย ธรรมคอือธกิรณสมถะ ๗ เหลา่นีม้าถงึวาระทีจ่ะยกขึน้แสดงเป็น 

ขอ้ ๆ ตามล าดับ 

  (ธรรมเป็นเครือ่งระงับอธกิรณ์ ๗ อยา่ง คอื) 

  [๖๕๕] เพือ่ระงับอธกิรณ์ทีเ่กดิขึน้แลว้ ๆ (๑) พงึใหส้มัมขุาวนัิย๑ (๒) พงึให ้

สตวินัิย๒ (๓) พงึใหอ้มฬูหวนัิย๓ (๔) พงึใหป้ฏญิญาตกรณะ๔ (๕) พงึใหเ้ยภยุยสกิา๕ 

(๖) พงึใหต้ัสสปาปิยสกิา๖ (๗) พงึใหต้ณิวตัถารกะ๗ 

บทสรปุ 

  ทา่นทัง้หลาย ธรรมคอือธกิรณสมถะ ๗ อยา่ง ขา้พเจา้ยกขึน้แสดงแลว้ 

  ขา้พเจา้ขอถามทา่นทัง้หลาย ในธรรมคอือธกิรณสมถะเหลา่นัน้วา่ 

  “ทา่นทัง้หลายบรสิทุธิแ์ลว้หรอื” 

  ขา้พเจา้ขอถามเป็นครัง้ที ่๒ “ทา่นทัง้หลายบรสิทุธิแ์ลว้หรอื” 

  ขา้พเจา้ขอถามเป็นครัง้ที ่๓ “ทา่นทัง้หลายบรสิทุธิแ์ลว้หรอื” 

  ทา่นทัง้หลายบรสิทุธิแ์ลว้ในธรรมคอือธกิรณสมถะ ๗ เหลา่นี ้เพราะเหตนัุน้ 

 จงึนิง่ ขา้พเจา้ขอถอืความนิง่นัน้เป็นมตอิยา่งนี้ 

อธกิรณสมถะ จบ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 สมัมขุาวนิยั คอืวธิตัีดสนิทีพ่งึท าในทีพ่รอ้มหนา้สงฆ ์ธรรม และวัตถ ุ

๒ สตวินิยั คอืวธิตัีดสนิทีย่กสตขิึน้เป็นหลัก 

๓ อมฬูหวนิยั คอืวธิตัีดสนิทีใ่หแ้ก่ภกิษุผูห้ายเป็นบา้แลว้ 

๔ ปฏญิญาตกรณะ คอืวธิตัีดสนิโดยปรับโทษตามค าสารภาพ 

๕ เยภยุยสกิา คอืวธิตัีดสนิโดยอาศัยเสยีงขา้งมาก 

๖ ตสัสปาปิยสกิา คอืวธิตัีดสนิโดยปรับโทษแกผู่ท้ าความผดิ 

๗ ตณิวตัถารกะ คอืวธิตัีดสนิโดยวธิยีอมความ ตามศัพทแ์ปลวา่ ระเบยีบดังกลบไวด้ว้ยหญา้ 

   (นัย ว.ิจู. ๖/๑๘๕-๒๑๓/๒๑๘-๒๔๑) 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้ :๗๓๖ } 



๗๓๗ 

 

ค านคิม 

ค านคิม 

ทา่นทัง้หลาย นทิาน ขา้พเจา้ยกขึน้แสดงแลว้ 

  ธรรม คอื ปาราชกิ ๔ สกิขาบท ขา้พเจา้ยกขึน้แสดงแลว้ 

  ธรรม คอื สงัฆาทเิสส ๑๓ สกิขาบท ขา้พเจา้ยกขึน้แสดงแลว้ 

  ธรรม คอื อนยิต ๒ สกิขาบท ขา้พเจา้ยกขึน้แสดงแลว้ 

  ธรรม คอื นสิสคัคยิปาจติตยี ์๓๐ สกิขาบท ขา้พเจา้ยกขึน้แสดงแลว้ 

  ธรรม คอื ปาจติตยี ์๙๒ สกิขาบท ขา้พเจา้ยกขึน้แสดงแลว้ 

  ธรรม คอื ปาฏเิทสนยีะ ๔ สกิขาบท ขา้พเจา้ยกขึน้แสดงแลว้ 

  ธรรม คอื เสขยิะทัง้หลาย ขา้พเจา้ยกขึน้แสดงแลว้ 

  ธรรม คอื อธกิรณสมถะ ๗ ขา้พเจา้ยกขึน้แสดงแลว้ 

  สกิขาบทของพระผูม้พีระภาคนัน้มเีทา่นี ้มาในสตูร๑ นับเนือ่งในสตูร มาสูว่าระ 

ทีจ่ะพงึยกขึน้แสดงเป็นขอ้ ๆ ตามล าดับทกุกึง่เดอืน 

  พวกเราทัง้หมดพงึพรอ้มเพรยีงกัน รว่มใจกัน ไมว่วิาทกัน ศกึษาในพระสตูร 

นัน้เทอญ 

 

มหาวภิงัค ์จบ 

 

 

 

 

พระไตรปิฎกเลม่ที ่๐๒ วนัิยปิฎกที ่๐๒ มหาวภิังค ์ภาค ๒ จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ค าวา่ “พระสตูร” หมายถงึพระปาตโิมกขน่ั์นเอง 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒ หนา้:๗๓๗ } 



๗๓๘ 

 

ค าอนโุมทนาและค าอธบิายทา้ยเลม่ 

 

ไฟล ์PDF เวอรช์ัน่ 1.0 - พระไตรปิฎกแปลไทย ฉบับ มจร. เลม่ 02    

ทีแ่สดงอยูน่ี ้ไดถ้กูคัดลอกขอ้ความมาจาก 

- โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับ มจร. - MCUTRAI Version 1.0 

และ 

- ขอ้มลูพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับ มจร. (ออนไลน)์ จากเว็บไซตธ์ัมมโชต ิ

http://www.geocities.ws/tmchote/tpd-mcu/index.htm 

 

ขออนุโมทนาสาธกุับ “คณุ ธัมมปกาสนิ”ี  

ผูจั้ดท าเรยีบเรยีงไฟล ์PDF ฉบับนี ้

 

ไฟล ์PDF เวอรช์ัน่ 1.0  นี ้ไดถ้กูเริม่อัพโหลดสูส่าธารณะเมือ่เดอืน เมษายน พ.ศ. 2558 

หากพบขอ้ผดิพลาดใดๆ ในสว่นของไฟล ์PDF  

โปรดแจง้มาทีอ่เีมล info@thepathofpurity.com  

 

http://www.geocities.ws/tmchote/tpd-mcu/index.htm
mailto:info@thepathofpurity.com

