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                                           พระวินัยปฎก
                                                  เลม  ๒
                                      มหาวิภังค  ทุติยภาค 
      ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น
                                           ปาจิตติยภัณฑ
                                        ปาจิตตีย  วรรคท่ี  ๑
                                   มุสาวาทวรรค   สิกขาบทที่ ๑
                              เร่ืองพระหัตถกะ  ศากยบุตร
           [๑๗๓]  โดยสมัยนั้น  พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู   ณ  พระ
เชตวัน   อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี   เขตพระนครสาวัตถี   คร้ังนั้นพระ
หัตถกะ   ศากยบุตรเปนคนพูดสับปลับ   ทานเจรจาอยูกับพวกเดียรถีย   กลาว
ปฏิเสธแลวรับ  กลาวรับแลวปฏิเสธ  เอาเรื่องอื่นกลบเกลื่อนเรื่องอื่น  กลาวเท็จ
ทั้ง ๆ ที่รูอยู   พูดนัดหมายไวแลว  ทําใหคลาดเคลื่อน.
           พวกเดียรถียพากันเพงโทษติเตียนโพนทะนาวา  ไฉน  พระหัตถกะ
ศากยบุตรเจรจาอยูกับพวกเรา   จึงไดกลาวปฏิเสธแลวรับ   กลาวรับแลวปฎิเสธ
เอาเรื่องอื่นกลบเกลื่อนเรื่องอื่น    กลาวเท็จทั้ง ๆ ที่รูอยู    พูดนัดหมายไวแลว
ทําใหคลาดเคลื่อนเลา. 
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           ภิกษุทั้งหลายไดยินเดียรถียพวกนั้น     เพงโทษติเตียนโพนทะนาอยู
จึงเขาไปหาพระหัตถกะ   ศากยบุตรถึงสํานัก   คร้ันแลวไดถามพระหัตถกะวา
อาวุโสหัตถกะ ขาววาทานเจรจาอยูกับพวกเดียรถีย  กลาวปฏิเสธแลวรับ  กลาว
รับแลวปฏิเสธ   เอาเรื่องอื่นกลบเกลื่อนเรื่องอื่น   กลาวเท็จทั้ง ๆ ที่รูอยู   พูด
นัดหมายไวแลว   ทําใหคลาดเคลื่อน  จริงหรือ. 
           พระหัตถกะ  ศากยบุตรตอบวา  อาวุโสทั้งหลาย  ขึ้นชื่อวาพวกเดียรถีย
เหลานี้     เราตองเอาชนะดวยวิธีใครวิธีหนึ่ง    เราไมควรใหความชนะแกเดียรถีย
พวกนั้น.
           บรรดาภิกษุผูมักนอย  สันโดษ  มีความละอาย   มีความรังเกียจ  ผูใคร
ตอสิกขา  ตางก็เพงโทษ  ติเตียน  โพนทะนาวา  ไฉนพระหัตถกะ ศากยบุตร
เจรจาอยูกับพวกเดียรถีย   จึงไดกลาวปฏิเสธแลวรับ   กลาวรับแลวปฎิเสธ   เอา
เร่ืองอื่นกลบเกลื่อนเรื่องอื่น  กลาวเท็จทั้ง ๆ ที่รูอยู  พูดนัดหมายไวแลว  ทําให
คลาดเคลื่อนเลา   แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.
                               ประชุมสงฆทรงสอบถาม
           ลําดับนั้น   พระผูมีพระภาคเจารับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆในเพราะเหตุ
เปนเคามูลนั้น    ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น    แลวทรงสอบถาม     พระหัตถกะ
ศากยบุตรวา  จริงหรือหัตถกะ ขาววาเธอเจรจาอยูกับพวกเดียรถีย  กลาวปฏิเสธ
แลวรับ   กลาวรับแลว ปฏิเสธ   เอาเรื่องอื่นเกลื่อนเรื่องอื่น   กลาวเท็จทั้งๆ
ที่รูอยู    พูดนัดหมายไวแลว   ทําใหคลาดเคลื่อน.
           พระหัตถกะ  ศากยบุตรทูลรับวา  จริง   พระพุทธเจาขา. 
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                                  ทรงติเตียน                                  
           พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา    ดูกอนโมฆบุรุษ    ไฉนเธอ
เจรจาอยูกับพวกเดียรถีย      จึงไดกลาวปฏิเสธแลวรับ      กลาวรับแลวปฎิเสธ
เอาเรื่องอื่นกลบเกลื่อนเรื่องอื่น    กลาวเท็จทั้ง ๆ ที่รูอยู    พูดนัดหมายไวแลว
ทําใหคลาดเคลื่อนเลา     การกระทําของเธอนั้น     ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใส
ของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส      หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เล่ือมใสแลว
โดยที่แท    การกระทําของเธอนั้น    เปนไปเพื่อความไมเล่ือมใสของชุมชนที่ยัง
ไมเล่ือมใส   และเพื่อ ความเปนอยางอื่นของชนบางพวกที่เล่ือมใสแลว.
                         ทรงบัญญัติสิกขาบท
           พระผูมีพระภาคเจาครั้นทรง ติเตียนพระหัตถกะ  ศากยบุตร  โดยอเนก
ปริยายดังนี้แลว     ตรัสโทษแหงความเปนคนเลี้ยงยาก    ความเปนคนบํารุงยาก
ความเปนคนมักมาก  ความเปนคนไมสันโดษ  ความคลุกคลีความเกียจคราน
ตรัสคุณแหงความเปนคนเลี้ยงงาย  ความเปนคนบํารุงงาย  ความมักนอย  ความ
สันโดษ   ความขัดเกลา   ความกําจัด   อาการที่นาเล่ือมใส   การไมสะสม   การ
ปรารภความเพียร  โดยอเนกปริยาย   ทรงกระทําธรรมีกถาที่สมควรแกเร่ืองนั้น
ที่เหมาะสมแกเร่ืองนั้น   แกภิกษุทั้งหลาย   แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เพราะเหตุนั้นแล  เราจักกับบัญญัติสิกขาบทแกภิกษุ
ทั้งหลาย  อาศัยอํานาจประโยชน๑๐ ประการ  คือ  เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑
เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑     เพื่อขมบุคคลผูเกอยาก ๑     เพื่ออยูสําราญแหง
ภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก        เพื่อปองกัน อาสวะอันจะบังเกิดในปจจุบัน  ๑    เพื่อ
กําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต  ๑     เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม 
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เล่ือมใส ๑   เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เล่ือมใสแลว  ๑   เพื่อความตั้งมั่น
แหงพระสัทธรรม ๑   เพื่อถือตามพระวินัย ๑.
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนั้น
วาดังนี้ :-                                                   
                                     พระบัญญัติ 
           ๕๐.๑   เปนปาจิตตียในเพราะสัมปชานมุสาวาท.  
                          เร่ืองพระหัตถกะ  ศากยบุตร จบ
                                   สิกขาบทวิภังค
           [๑๗๔]  ที่ช่ือวา   สัมปชานมุสาวาท   ไดแก   วาจา   เสียงที่เปลง
ถอยคําเปนแนวทาง   การเปลงวาจา   เจตนาที่ใหเขาเขาใจทางวาจา   ของบุคคล
ผูจงใจจะพูดใหคลาดจากความจริง    ไดแกคําพูดของอนารยชน ๘ อยาง   คือ
ไมเห็น    พูดวาขาพเจาเห็น  ๑  ไมไดยิน   พูดวาขาพเจาไดยิน  ๑    ไมทราบ
พูดวาขาพเจาทราบ ๑  ไมรู  พูดวาขาพเจารู ๑   เห็น   พูดวาขาพเจาไมเห็น .
ไดยิน   พูดวาขาพเจาไมไดยิน ๑   ทราบ  พูดวาขาพเจาไมทราบ  ๑   รู  พูดวา
ขาพเจาไมรู ๑.                                                                    
                                    บทภาชนีย
           [๑๗๕]  ที่ช่ือวา  ไมเห็น  คือ  ไมเห็นดวยตา
           ที่ช่ือวา  ไมไดยิน  คือ  ไมไดยินดวยหู.
           ที่ช่ือวา  ไมทราบ   คือ  ไมไดสูดดมดวยจมูก  ไมไดล้ิมดวยล้ิน ไม
ไดสัมผัสดวยกาย.                      
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           ที่ช่ือวา  ไมรู  คือ  ไมรูดวยใจ.         
           ที่ช่ือวา  เห็น  คือ   เห็นดวยตา.
           ที่ช่ือวา  ไดยิน  คือ  ไดยินดวยหู 
           ที่ช่ือวา ทราบ คือ ไดสูดดมดวยจมูก ไดลมดวยล้ิน ไดสัมผัสดวยกาย.
           ที่ช่ือวา  รู  คือ  รูดวยใจ.
                           อาการของการกลาวเท็จท้ัง ๆ ท่ีรู
                                   ไมเห็น - วาเห็น
           [๑๗๖]   ไมเห็น    ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาเห็น    ดวยอาการ  ๓
อยาง   คือ   ๑  เบื้องตน   เธอรูวาจักกลาวเท็จ ๒   กําลังกลาวก็รูวากลาวเท็จ  ๓
คร้ันกลาวแลว   ก็รูวากลาวเท็จแลว   ตองอาบัติปาจิตตีย.
           ไมเห็น   ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาเห็น   ดวยอาการ ๔ อยาง   คือ
๑   เบื้องตนเธอรูวา   จักกลาวเท็จ  ๒   กําลังกลาว   ก็รูวากลาวเท็จ   ๓    คร้ัน
กลาวแลว   ก็รูวากลาวเท็จแลว    ๔ อําพรางความเห็น   ตองอาบัติปาจิตตีย.
           ไมเห็น   ภิกษุรูอยูกลาวเท็จ วาขาพเจาเห็น   ดวยอาการ ๕ อยาง   คือ
๑   เบื้องตน เธอรูวา   จักกลาวเท็จ  ๒   กําลังกลาว   ก็รูวากลาวเท็จ   ๓    คร้ัน
กลาวแลว   ก็รูวากลาวเท็จแลว  ๔   อําพรางความเห็น  ๕   อําพรางความความ
ถูกใจ    ๖อําพรางความชอบใจ   ตองอาบัติปาจิตตีย.
           ไมเห็น   ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาเห็น   ดวยอาการ ๖ อยาง   คือ
๑   เบื้องตนเธอรูวา    จักกลาวเท็จ  ๒   กําลังกลาว    ก็รูวากลาวเท็จ  ๓   คร้ัน
กลาวแลว   ก็รูวากลาวเท็จแลว  ๔  อําพรางความเห็น   ๕  อําพรางความถูกใจ
๖  อําพรางความชอบใจ  ตองอาบัติปาจิตตีย. 
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           ไมเห็น   ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาเห็น   ดวยอาการ ๗ อยาง   คือ
๑   เบื้องตนเธอรูวา    จักกลาวเท็จ   ๒  กําลังกลาว    ก็รูวากลาวเท็จ   ๓  คร้ัน
กลาวแลว     ก็รูวากลาวเท็จ    ๔  อําพรางความเห็น    ๕  อําพรางความถูกใ จ
๖  อําพรางความชอบใจ   ๗  อําพรางความจริง   ตองอาบัติปาจิตตีย.
                                  ไมไดยิน - วาไดยิน
           ไมไดยิน  ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาไดยิน  ดวยอาการ ๓ อยาง 
ดวยอาการ ๔ อยาง . . .     ดวยอาการ ๕ อยาง . . .     ดวยอาการ  ๖  อยาง . . .
ดวยอาการ ๗ อยาง . . .   ตองอาบัติปาจิตตีย. 
                                 ไมทราบ - วาทราบ
           ไมทราบ  ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาทราบ  ดวยอาการ ๓ อยาง . . .
ดวยอาการ ๔ อยาง.......     ดวยอาการ ๕ อยาง........      ดวยอาการ  ๖ อยาง .. . .
ดวยอาการ ๗ อยาง . . .   ตองอาบัติปาจิตตีย.
                                     ไมรู  -  วารู
           ไมรู  ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจารู   ดวยอาการ ๓ อยาง . . .    ดวย
อาการ ๔ อยาง . . .   ดวยอาการ ๕ อยาง . . .   ดวยอาการ ๖ อยาง . . .    ดวย
อาการ ๗ อยาง  . .   ตองอาบัติปาจิตตีย.
                        ไมเห็น  วาเห็น  และไดยิน
           [๑๗๗]  ไมเห็น     ภิกษุรูอยู กลาวเท็จวาขาพเจาเห็นและไดยินดวย
อาการ ๓ อยาง.... ดวยอาการ ๔ อยาง..... ดวยอาการ ๕ อยาง......ดวย
อาการ ๖ อยาง........ ดวยอาการ ๗ อยาง . . .   ตองอาบัติปาจิตตีย. 
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                              ไมเห็น  วาเห็น  และทราบ
           ไมเห็น   ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาเห็น   และทราบ   ดวยอาการ ๓
อยาง . . .    ดวยอาการ   อยาง . . .    ดวยอาการ ๕  อยาง  . .    ดวยอาการ ๖
อยาง . . .   ดวยอาการ ๗ อยาง . . .   ตองอาบัติปาจิตตีย.
                               ไมเห็น   วาเห็น  และรู 
           ไมเห็น  ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาเห็น  และรู  ดวยอาการ ๓ อยาง
. . .ดวยอาการ  ๔  อยาง . . . ดวยอาการ ๕  อยาง . . . ดวยอาการ ๖  อยาง . . .
ดวยอาการ ๗ อยาง . . . ตองอาบัติปาจิตตีย.
                    ไมเห็น  วาเห็น   ไดยิน  และทราบ 
           ไมเห็น   ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาเห็น   ไดยิน   และทราบ   ดวย
อาการ ๓ อยาง . . . ดวยอาการ ๔ อยาง . . . ดวยอาการ ๕  อยาง . . . ดวยอาการ
๖ อยาง  . . ดวยอาการ ๗ อยาง . . . ตองอาบัติปาจิตตีย.
                      ไมเห็น   วาเห็น  ไดยิน  และรู
           ไมเห็น   ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาเห็น   ไดยิน  และรู ดวยอาการ
๓   อยาง  . . ดวยอาการ ๔  อยาง . . . ดวยอาการ ๕  อยาง . . .  ดวยอาการ  ๖
อยาง  . . ดวยอาการ ๗ อยาง . . .   ตองอาบัติปาจิตตีย.
                ไมเห็น  วาเห็น   ไดยิน  ทราบ   และรู
           ไมเห็น   ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาเห็น  ไดยิน  ทราบ  และรู ดวย
อาการ๓ อยาง . . . ดวยอาการ   ๔ อยาง . . . ดวยอาการ ๕ อยาง . . . ดวยอาการ
๖ อยาง . . . ดวยอาการ ๗ อยาง . . .   ตองอาบัติปาจิตตีย. 
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                         ไมไดยิน  วาไดยิน  และทราบ
           ไมไดยิน   ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาไดยิน  และทราบ  ดวยอาการ
๓  อยาง . .    ดวยอาการ  ๔  อยาง . . .  ดวยอาการ  ๕   อยาง.. .    ดวยอาการ
๖ อยาง . . . ดวยอาการ ๗ อยาง .  .   ตองอาบัติปาจิตตีย.
                          ไมไดยิน  วาไดยิน  และรู 
           ไมไดยิน   ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาไดยิน   และรู   ดวยอาการ ๓
อยาง . .  ดวยอาการ ๔ อยาง . . . ดวยอาการ   อยาง  . .  ดวยอาการ ๖ อยาง
. . . ดวยอาการ ๗ อยาง . . .   ตองอาบัติปาจิตตีย
                       ไมไดยิน วาไดยิน  และเห็น        
           ไมไดยิน    ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาไดยิน   และเห็น   ดวยอาการ
๓ อยาง  . .  ดวยอาการ ๔  อยาง .  .  ดวยอาการ ๕  อยาง . . .   ดวยอาการ ๖
อยาง  . . ดวยอาการ ๗ อยาง . . .   ตองอาบัติปาจิตตีย.
                      ไมไดยิน วาไดยิน ทราบ และรู
           ไมไดยิน    ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาไดยิน    ทราบ    และรู   ดวย
อาการ ๓ อยาง . . . ดวยอาการ ๔  อยาง . . .  ดวยอาการ ๕  อยาง . . . ดวยอาการ
การ ๖ อยาง ..... ดวยอาการ ๗ อยาง.......   ตองอาบัติปาจิตตีย.
                      ไมไดยิน  วาไดยิน  ทราบ  และเห็น
           ไมไดยิน   ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาไดยิน   ทราบ   และเห็น ดวย
๓  อยาง . . .  ดวยอาการ  ๔   อยาง . . . ดวยอาการ  ๕   อยาง . . .  ดวยอาการ  ๖
อยาง  . .  ดวยอาการ ๗ อยาง . . .   ตองอาบัติปาจิตตีย. 
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                ไมไดยิน  วาไดยิน  ทราบ  รู  และเห็น
           ไมไคยิน  ภิกษุรูอยูกลาววาขาพเจาไดยิน   ทราบ  รู  และเห็น   ดวย
อาการ ๓   อยาง . . . ดวยอาการ ๔ อยาง . . .  ดวยอาการ ๕  อยาง  . . ดวยอา-
การ ๖ อยาง . . . ดวยอาการ ๗ อยาง . . .  ตองอาบัติปาจิตตีย.
                         ไมทราบ  วาทราบ  และรู 
           ไมทราบ    ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาทราบ   และรู   ดวยอาการ  ๓
อยาง . . .ดวยอาการ ๔ อยาง . . .  ดวยอาการ  ๕ อยาง . . .  ดวยอาการ ๖ อยาง
. . . ดวยอาการ ๗ อยาง . . .  ตองอาบัติปาจิตตีย.
                       ไมทราบ  วาทราบ  และเห็น          
           ไมทราบ    ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาทราบ   และเห็น   ดวยอาการ
๓ อยาง . . .  ดวยอาการ ๔  อยาง . . .   ดวยอาการ ๕  อยาง . . .  ดวยอาการ ๖
อยาง . . . ดวยอาการ ๗ อยาง . . .   ตองอาบัติปาจิตตีย.
                       ไมทราบ   วาทราบ   เเละไดยิน
           ไมทราบ  ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาทราบ   และไดยิน   ดวยอาการ
๓ อยาง  . .   ดวยอาการ ๔ อยาง . . .   ดวยอาการ ๕ อยาง . . .   ดวยอาการ ๖
อยาง .  ..   ดวยอาการ ๗ อยาง . . .   ตองอาบัติปาจิตตีย.
                         ไมทราบ  วาทราบ   รู  และเห็น
           ไมทราบ  ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาทราบ  รู  และเห็น  ดวยอาการ
๓ อยาง . . .   ดวยอาการ ๔ อยาง . . .   ดวยอาการ ๕ อยาง . . .   ดวยอาการ ๖
อยาง . . .   ดวยอาการ ๗ อยาง . .   ตองอาบัติปาจิตตีย. 
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                   ไมทราบ  วาทราบ  รู  และไดยิน
           ไมทราบ   ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาทราบ    รู   และไดยิน    ดวย
อาการ ๓ อยาง  . .    ดวยอาการ ๔ อยาง . . .   ดวยอาการ ๕  อยาง  . .    ดวย
อาการ ๖ อยาง . . .   ดวยอาการ ๗ อยาง . . .   ตองอาบัติปาจิตตีย.
                ไมทราบ  วาทราบ  รู  เห็น  และ ไดยิน
           ไมทราบ     ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาทราบ   รู  เห็น   และไดยิน
ดวยอาการ ๓ อยาง . . .     ดวยอาการ ๔ อยาง . . .     ดวยอาการ  ๕  อยาง  . .
ดวยอาการ ๖ อยาง . . .   ดวยอาการ ๗ อยาง . . .   ตองอาบัติปาจิตตีย.
                             ไมรู  วารู  และเห็น
           ไมรู  ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจารู  และเห็น  ดวยอาการ     อยาง. . .
ดวยอาการ ๔ อยาง . . .     ดวยอาการ  ๕  อยาง . . .     ดวยอาการ ๖ อยาง .....
ดวยอาการ ๗ อยาง . .   ตองอาบัติปาจิตตีย.
                            ไมรู  วารู  และไดยิน 
           ไมรู    ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจารู     และไดยิน     ดวยอาการ  ๓
อยาง . . .    ดวยอาการ ๔ อยาง . . .    ดวยอาการ ๕ อยาง . . .    ดวยอาการ ๖
อยาง . . .   ดวยอาการ ๗ อยาง . . .   ตองอาบัติปาจิตตีย.
                              ไมรู  วารู  และทราบ
           ไมรู   ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจารู   และทราบ  ดวยอาการ ๓ อยาง
. . . ดวยอาการ ๔ อยาง . . .  ดวยอาการ ๕ อยาง . . .  ดวยอาการ  ๖ อยาง . . .
ดวยอาการ ๗ อยาง .  .   ตองอาบัติปาจิตตีย.         
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                              ไมรู  วารู  เห็น  และไดขึ้น
           ไมรู  ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจารู   เห็น   และไดยิน   ดวยอาการ
๓  อยาง . . .    ดวยอาการ  ๔  อยาง . . .    ดวยอาการ ๕ อยาง . . .    ดวยอาการ
๖   อยาง . . .   ดวยอาการ  ๗  อยาง . . .  ตองอาบัติปาจิตตีย.
                              ไมรู  วารู  เห็น  และทราบ
           ไมรู   ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจารู   เห็น    และทราบ    ดวยอาการ
๓ อยาง . . .    ดวยอาการ ๔ อยาง . . .    ดวยอาการ ๕ อยาง . . .    ดวยอาการ
๖ อยาง . . .   ดวยอาการ ๗ อยาง . . .   ตองอาบัติปาจิตตีย.
                        ไมรู  วารู  เห็น  ไดยิน   และทราบ 
           ไมรู   ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจารู   เห็น   ไดยิน   และทราบ   ดวย
อาการ  ๓ อยาง . . .   ดวยอาการ ๔  อยาง . . .    ดวยอาการ ๕ อยาง . . .   ดวย
อาการ ๖ อยาง . . .   ดวยอาการ ๗ อยาง . . .   ตองอาบัติปาจิตตีย.
                                    เห็น  วาไมเห็น  
           [๑๗๘]   เห็น       ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาไมเห็น    ดวยอาการ ๓
อยาง . . .    ดวยอาการ  ๔  อยาง . . .    ดวยอาการ ๕ อยาง . . .    ดวยอาการ ๖
อยาง . . .   ดวยอาการ ๗ อยาง . . .   ตองอาบัติปาจิตตีย.
                                ไดยิน   วาไมไดยิน
           ไดยิน  ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาไมไดยิน  ดวยอาการ ๓ อยาง . . .
ดวยอาการ  ๔  อยาง . . .     ดวยอาการ ๕ อยาง . . .      ดวยอาการ ๖ อยาง . . .
ดวยอาการ ๗ อยาง . . .   ตองอาบัติปาจิตตีย. 
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                                      ทราบ   วาไมทราบ 
           ทราบ  ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาไมทราบ  ดวยอาการ ๓ อยาง . . .
ดวยอาการ ๔ อยาง . . .     ดวยอาการ  ๕ อยาง . . .     ดวยอาการ ๖ อยาง . . . .
ดวยอาการ ๗ อยาง . . .   ตองอาบัติปาจิตตีย.
                                          รู  วาไมรู
           รู   ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาไมรู   ดวยอาการ ๓ อยาง . . .   ดวย
อาการ ๘ อยาง . . .   ดวยอาการ ๕ อยาง . . .    ดวยอาการ ๖ อยาง . . .    ดวย
อาการ ๗ อยาง . . .   ตองอาบัติปาจิตตีย.
                                    เห็น  วาไดยิน                     
           [๑๗๙]   เห็น     ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาไดยิน     ดวยอาการ  ๓
อยาง . . .    ดวยอาการ  ๔  อยาง . . .    ดวยอาการ ๕ อยาง . . . ดวยอาการ ๖
อยาง . .  .   ดวยอาการ ๗ อยาง . . .   ตองอาบัติปาจิตตีย.
                                     เห็น  วาทราบ
           เห็น     ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาทราบ     ดวยอาการ  ๓   อยาง . . .
ดวยอาการ ๔ อยาง . . .     ดวยอาการ ๕  อยาง . . ..    ดวยอาการ ๖  อยาง . . .
ดวยอาการ ๗ อยาง . . .    ตองอาบัติปาจิตตีย.
                                      เห็น  วารู
           เห็น   ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจารู   ดวยอาการ ๓ อยาง . . .   ดวย
อาการ ๔ อยาง . . .   ดวยอาการ  ๕  อยาง . . .    ดวยอาการ  ๖ อยาง . . .    ดวย
อาการ ๗ อยาง . . .   ตองอาบัติปาจิตตีย. 
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                               เห็น  วาไดยิน  และทราบ
            เห็น   ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาไดยิน   และทราบ    ดวยอาการ ๓
อยาง . . .  ดวยอาการ  ๔   อยาง . . .    ดวยอาการ ๕ อยาง . . .    ดวยอาการ ๖
อยาง . . .   ดวยอาการ  ๗  อยาง . . .    ตองอาบัติปาจิตตีย.
                                เห็น  วาไดยิน  และรู
           เห็น   ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาไดยิน  และรู   ดวยอาการ ๓ อยาง
. . . ดวยอาการ  ๔  อยาง  . .  ดวยอาการ ๕ อยาง . . .  ดวยอาการ ๖ อยาง . . .
ดวยอาการ ๗ อยาง . . .   ตองอาบัติปาจิตตีย.             
                       เห็น  วาไดยิน  ทราบ   และรู
           เห็น   ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาไดยิน   ทราบ   และรู  ดวยอาการ
๓ อยาง . . .     ดวยอาการ ๔ อยาง . . .    ดวยอาการ ๕ อยาง . . .    ดวยอาการ
๖ อยาง . . .   ดวยอาการ ๗ อยาง . . .   ตองอาบัติปาจิตตีย.
                                ไดยิน  วาทราบ
           ไดยิน    ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาทราบ    ดวยอาการ ๓ อยาง . . .
ดวยอาการ ๔ อยาง . . .     ดวยอาการ  ๕  อยาง . . .      ดวยอาการ ๖ อยาง . . .
ดวยอาการ ๗ อยาง. . .   ตองอาบัติปาจิตตีย.
                                 ไดยิน  วารู
           ไดยิน   ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจารู  ดวยอาการ ๓ อยาง . . .   ดวย
อาการ ๔ อยาง . . .   ดวยอาการ ๕ อยาง . . .   ดวยอาการ ๖ อยาง . . .   ดวย
อาการ ๗  อยาง . . .   ตองอาบัติปาจิตตีย. 
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                                        ไดยิน  วาเห็น 
           ไดยิน     ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาเห็น     ดวยอาการ ๓ อยาง . . .
ดวยอาการ   อยาง . . .     ดวยอาการ  ๕ อยาง . . .     ดวยอาการ ๖  อยาง . . .
ดวยอาการ ๗ อยาง . . .  ตองอาบัติปาจิตตีย.
                               ไดยิน  วาทราบ  และรู                       
           ไดยิน    ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาทราบ    และรู     ดวยอาการ ๓
อยาง . . .    ดวยอาการ ๔ อยาง . . .    ดวยอาการ ๕  อยาง . . .    ดวยอาการ  ๖
อยาง . . .   ดวยอาการ ๗ อยาง . . .   ตองอาบัติปาจิตตีย.
                             ไดยิน  วาทราบ  และเห็น
           ไดยิน   ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาทราบ   และเห็น    ดวยอาการ ๓
อยาง . . .    ดวยอาการ ๔ อยาง . . .    ดวยอาการ ๕ อยาง . . .    ดวยอาการ ๖
อยาง . . .   ดวยอาการ ๗ อยาง . . .   ตองอาบัติปาจิตตีย.
                          ไดยิน  วาทราบ   รู  และเห็น 
           ไดยิน   ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาทราบ   รู  และเห็น   ดวยอาการ
๓  อยาง . . .    ดวยอาการ ๔ อยาง . . .    ดวยอาการ ๕ อยาง . . .    ดวยอาการ
๖ อยาง . . .   ดวยอาการ ๗ อยาง . . .   ตองอาบัติปาจิตตีย.
                                     ทราบ   วารู 
           ทราบ   ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจารู  ดวยอาการ ๓ อยาง . . .   ดวย
อาการ ๔ อยาง . . .   ดวยอาการ  ๕ อยาง . . .    ดวยอาการ ๖ อยาง . . .    ดวย
อาการ ๗ อยาง . . .   ตองอาบัติปาจิตตีย. 
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                                ทราบ   วาเห็น
           ทราบ     ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาเห็น     ดวยอาการ ๓ อยาง . . .
ดวยอาการ ๔ อยาง . . .     ดวยอาการ ๕  อยาง . . .    ดวยอาการ ๖ อยาง . . .
ดวยอาการ ๗ อยาง . . .   ตองอาบัติปาจิตตีย.
                             ทราบ   วาไดยิน   
           ทราบ    ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาไดยิน    ดวยอาการ ๓ อยาง . . .
ดวยอาการ  ๘ อยาง . . .     ดวยอาการ ๕ อยาง . . .     ดวยอาการ ๖ อยาง . . .
ดวยอาการ ๗ อยาง . . .   ตองอาบัติปาจิตตีย.
                         ทราบ  วารู  และเห็น
           ทราบ     ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจารู     และเห็น     ดวยอาการ ๓
อยาง . . .    ดวยอาการ ๔ อยาง . . .    ดวยอาการ ๕ อยาง . . .    ดวยอาการ ๖
อยาง . . .   ดวยอาการ ๗ อยาง . . .   ตองอาบัติปาจิตตีย.                             
                      ทราบ   วารู  และไดยิน
           ทราบ    ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจารู    และไดยิน    ดวยอาการ ๓
อยาง . . .    ดวยอาการ ๔ อยาง . . .    ดวยอาการ ๕ อยาง . . .    ดวยอาการ ๖
อยาง . . .   ดวยอาการ ๗ อยาง . . .   ตองอาบัติปาจิตตีย.
                    ทราบ  วารู  เห็น  และไดยิน 
           ทราบ   ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจารู   เห็น   และไดยิน   ดวยอาการ
๓ อยาง . . .    ดวยอาการ ๔ อยาง . . .    ดวยอาการ ๕ อยาง . . .    ดวยอาการ
๖ อยาง . . .   ดวยอาการ ๗ อยาง . . .   ตองอาบัติปาจิตตีย. 
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                                        รู  วาเห็น
           รู  ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาเห็น   ดวยอาการ ๓ อยาง . . .    ดวย
อาการ ๔ อยาง . . .   ดวยอาการ ๕ อยาง . . .    ดวยอาการ ๖ อยาง . . .    ดวย
อาการ ๗ อยาง . .     ตองอาบัติปาจิตตีย.                                    
                                    รู  วาไดยิน
           รู   ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาไดยิน   ดวยอาการ ๓ อยาง . . .  ดวย
อาการ ๔ อยาง . . .   ดวยอาการ ๕ อยาง . . .   ดวยอาการ ๖ อยาง . . .    ดวย
อาการ ๗ อยาง . . .   ตองอาบัติปาจิตตีย.
                                  รู  วาทราบ 
           รู   ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาทราบ   ดวยอาการ ๓ อยาง . . .   ดวย
อาการ ๔ อยาง . . .   ดวยอาการ ๕ อยาง . . .    ดวยอาการ ๖ อยาง . . .    ดวย
อาการ ๗ อยาง . . .   ตองอาบัติปาจิตตีย.
                         รู  วาเห็น   และไดยิน 
           รู   ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาเห็น   และไดยิน  ดวยอาการ ๓ อยาง
ดวยอาการ  ๔  อยาง . . .   ดวยอาการ  ๕  อยาง . . .   ดวยอาการ  ๖  อยาง . . .
ดวยอาการ ๗ อยาง . . .  ตองอาบัติปาจิตตีย.
                          รู  วาเห็น  และทราบ
           รู  ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาเห็น และทราบ ดวยอาการ ๓ อยาง...
ดวยอาการ ๔ อยาง . . . ดวยอาการ ๕ อยาง . . . ดวยอาการ  ๖  อยาง . . .  ดวย
อาการ ๗ อยาง . . .   ตองอาบัติปาจิตตีย. 
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                    รู  วาเห็น   ไดยิน  และทราบ
           รู   ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาเห็น   ไดยิน   และทราบ   ดวยอาการ
๓  อยาง . . .   ดวยอาการ  ๔ อยาง . . .   ดวยอาการ ๕ อยาง . . .   ดวยอาการ ๖
อยาง . . .   ดวยอาการ ๗ อยาง . . .   ตองอาบัติปาจิตตีย.
                                เห็น  สงสัย 
           [๑๘๐]   เห็น   ภิกษุสงสัย  กําหนดไมไดวาเห็น  จําไมไดวาเห็น  หลง
ลืมวาเห็น   รูอยูกลาวเท็จวา   ขาพเจาเห็น   และไดยิน  ดวยอาการ ๓ อยาง . . .
ดวยอาการ ๔  อยาง . . .  ดวยอาการ ๕ อยาง . . . ดวยอาการ ๖ อยาง . . . ดวย
อาการ ๗ อยาง . . .   ตองอาบัติปาจิตตีย.
           ...ขาพเจาเห็น   และทราบ . . . ตองอาบัติปาจิตตีย.
           ...ขาพเจาเห็น   และรู. . . ตองอาบัติปาจิตตีย.
           ...ขาพเจาเห็น  ไดยิน   และทราบ . . . ตองอาบัติปาจิตตีย.
           ...ขาพเจาเห็น   ไดยิน   และรู. . . ตองอาบัติปาจิตตีย.
           ...ขาพเจาเห็น   ไดยิน   ทราบ   และรู. . . ตองอาบัติปาจิตตีย
                              ไดขึ้น  สงสัย
           ไดยิน   ภิกษุสงสัย    กําหนดไมไดวาไดยิน   จําไมไดวาไดยิน  หลง
ลืมวาไดยิน   รูอยูกลาวเท็จวา   ขาพเจาไดยิน   และทราบ   ดวยอาการ ๓ อยาง
           ดวยอาการ ๔ อยาง . . .  ดวยอาการ ๕ อยาง . . .  ดวยอาการ  ๖ อยาง. . .
ดวยอาการ ๗  อยาง . . .   ตองอาบัติปาจิตตีย. 
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           ...ขาพเจาไดยิน   และรู. . .   ตองอาบัติปาจิตตีย.
           ...ขาพเจาไดยิน   และเห็น. . .   ตองอาบัติปาจิตตีย.
           ...ขาพเจาไดยิน   ทราบ   และรู. . .   ตองอาบัติปาจิตตีย.
           ...ขาพเจาไดยิน   ทราบ   และเห็น. . .   ตองอาบัติปาจิตตีย.
           ...ขาพเจาไดยิน   ทราบ   รู   และเห็น . . .   ตองอาบัติปาจิตตีย.
                                             ทราบ - สงสัย 
           ทราบ  ภิกษุสงสัย  กําหนดไมไดวาทราบ  จําไมไดวาทราบ  หลงลืม
วาทราบ    รูอยูกลาวเท็จวา     ขาพเจาทราบ    และรู    ดวยอาการ ๓ อยาง. .  .
ดวยอาการ ๔   อยาง . . .     ดวยอาการ ๕ อยาง .   .     ดวยอาการ  ๖  อยาง . . .
ดวยอาการ ๗ อยาง. . .   ตองอาบัติปาจิตตีย.
           ... ขาพเจาทราบ   และเห็น . . .   ตองอาบัติปาจิตตีย.
           ...ขาพเจาทราบ   และไดยิน . . .   ตองอาบัติปาจิตตีย.
           ...ขาพเจาทราบ   รู  และเห็น . . .   ตองอาบัติปาจิตตีย.
           ...ขาพเจาทราบ   รู  และไดยิน .. .   ตองอาบัติปาจิตตีย.
           ...ขาพเจาทราบ   รู   เห็น   และไดยิน. . .   ตองอาบัติปาจิตตีย.
           รู  ภิกษุสงสัย   กําหนดไมไดวารู     จําไมไดวารู   หลงลืมวารู   รูอยู
กลาวเท็จวา  ขาพเจารู  และเห็นดวยอาการ ๓ อยาง . . .  ดวยอาการ ๔ อยาง...
ดวยอาการ ๕ อยาง . . .     ดวยอาการ ๖ อยาง . . .     ดวยอาการ  ๗  อยาง . . .
ตองอาบัติปาจิตตีย. 
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           . . .ขาพเจารู   และไดยิน. . .  ตองอาบัติปาจิตตีย.
           . . .ขาพเจารู  และทราบ . . .  ตองอาบัติปาจิตตีย
           . . .ขาพเจารู   เห็น   และไดยิน . . .    ตองอาบัติปาจิตตีย.
           . . .ขาพเจารู  เห็น   และทราบ . . .   ตองอาบัติปาจิตตีย.
           . . .ขาพเจารู   เห็น   ไดยิน   และทราบ . . .   ตองอาบัติปาจิตตีย.
                                   อนาปตติวาร             
          [๑๘๑]  ภิกษุพูดพล้ัง  ๑  ภิกษุพูดพลาด  ๑  [ช่ือวาพูดพล้ัง  คือพูด
เร็วไป  ช่ือวาพูดพลาด  คือตั้งใจวาจักพูดคําอื่น  แตกลับพูดไปอีกอยาง]   ภิกษุ
วิกลจริต ๑   ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑  ไมตองอาบัติแล.
                             มุสาวาทวรรค  สิกขาบทที่  ๑  จบ 
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                             ขุททกกัณฑวรรณนา
                          ขุททกสิกขาบทเหลาใด   สงเคราะห 
                 ตามวรรคเปน ๙ วรรค ประดิษฐานอยูดวยดี
                 แลว    บัดนี้    จะมีการพรรณนาสิกขาบท
                 เหลานั้น   ดังตอไปนี้:-
                       ปาจิตตีย  มุสาวาทวรรคที่   ๑
                             มุสาวาทสิขาบทที่ ๑
           บรรดาวรรค ๙ เหลานั้น  (บรรดาขุททกสิกิขาบทเหลานั้น)  พึงทราบ
วินิจฉัยในสิกขาบทที่ ๑   แหงมุสาวาทวรรดูกอน.
            [แกอรรถปฐมบัญญัติเร่ืองพระหัตถกะ]
           คําวา  หตฺถโก  เปนชื่อของพระเถระนั้น.    บุตรของพวกเจาศากยะ
ช่ือวาศากยบุตร.  ไดยินวา  ในครั้งพุทธกาล  บุรุษแปดหมื่นคน  ไดออกบวช
จากศากยตระกูล.    ทานพระหัตถกะนั้น      เปนคนใดคนหนึ่ง     บรรดาบุรุษ
แปดหมื่นคนนั้น.        
           บทวา  วาทกฺขิตฺโต   มีความวา   ถูกคําพูดที่ตนกําหนดไวอยางนี้วา
เราจักกระทําวาทะ  (ทําการโตวาทะกัน)  ซัดไป  คือ  ผลักไป  อธิบายวา  ดันไป
คือ  สงไปสูสํานักของพวกปรวาที.  อีกอยางหนึ่ง  ทานพระหัตถกะนั้น  ถูกจิต 
ของตนซัดไปในวาทะ.     ยอมปรากฏในสถานที่ซ่ึงมีการโตวาทะกันทุกครั้งไป.
แมเพราะเหตุนั้น  ทานจึงชื่อวาถูกซัดไปในวาทะ   (เปนคนพูดสับปลับ). 
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           ขอวา    อวชานิตฺวา   ปฏิชานาติ    มีความวา    พระหัตถกะนั้น
กําหนดโทษบางอยางในคําพูดของตนได  ถลากไถลไปวา  นี้ไมใชคําพูดของเรา
เมื่อพูดไป  ๆ  สังเกตไดวาไมมีโทษ   แลวยอมรับวา  นี้   เปนคําพูดของเราละ.
           ขอวา ปฏิชานิตฺวา  อวชานาติ  มีความวา  ทานเมื่อกําหนดอานิสงส
ในคําพูดบางอยางได   ก็ยอมรับวา    นี้    เปนคําพูดของเรา    เมื่อพูดตอไปอีก
กําหนดโทษในถอยคํานั้นได  ก็ถลากไถลไปวา  นี้  ไมใชคําพูดของเรา  ดังนี้.
           ขอวา  อฺเญนฺ   ปฏิจรติ   มีความวา   ยอมกลบเกลื่อน   คือ
ยอมปกปด   ไดแก   ทับถมเหตุอยางหนึ่ง  ดวยเหตุอยางหนึ่ง  คือ  กลาวเหตุวา
รูปไมเที่ยง    เพราะเปนของพึงรูได     แลวกลับกลาวเหตุเปนตนวา    เพราะมี
ความเกิดเปนธรรมดา.
          แตในกุรุนที   ทานกลาววา   ยอมพูดเรื่องอื่นเปนอันมาก    เพราะเหตุ
ที่จะปกปดปฏิญญาและความถลากไถลนั่น.
           ในคําวา   เอตสฺส     เปนตนนั้น    มีอธิบายดังตอไปนี้วา    เธอยอม
กลาวคําเปนอันมากมีอาทิอยางนี้วา ใครกลาว ?  กลาววาอยางไร ?  กลาวที่ไหน ?
ดังนี้    เพื่อปกปดคําปฏิญญาและคําถลากไถลนั้น.
           ในมหาอรรถกถา   ทานกลาวไวอีกวา   ถลากไถลแลวปฏิญาณ    และ
ปฏิญาณแลวถลากไถล   นั่นแหละ  ช่ือวา   กลบเกลื่อนเรื่องอื่นดวยเรื่องอื่น.
           สองบทวา   สมฺปชานมุสา  ภาสติ  ไดแก   กลาวเท็จทั้งที่รูอยู.
           หลายบทวา  สงฺเกต  กตฺวา วิส วาเทติ  มีความวา  ทําการนัดหมายวา
การโตวาทะ  จงมีในประเทศชื่อโนน    ในบรรดากาลมีปุเรภัตเปนตน   ช่ือโนน
ดังนี้   แลวไปกอน  หรือหลังจากเวลาที่ตนนัดหมายไว  แลวกลาววา  จงดูเอาเถิด
ผูเจริญ !   พวกเดียรถีย   ไมมาแลว   แพแลว   ดังนี้   หลีกไปเสีย.       
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           บทวา  สมฺปชานมุสาวาเท  ไดแก   ในเพราะการพูดเท็จทั้งที่รูตัว
แลวและกําลังรู.
           บทวา   วิส วาทนปุเรกฺขารสฺส   ไดแก   ผูพูดทําจิตที่คิดจะพูดให
คลาดเคลื่อนไวเปนเบื้องหนา.
           เจตนายังคําพูดอันนับเนื่องในมิจฉาวาจาใหตั้งขึ้น ช่ือวา   วาจา.
           ทานแสดงเสียงอันตั้งขึ้นดวยเจตนานั้น   ดวยคําวา   คิรา.
           ทางแหงถอยคํา  ช่ือวา  พยบถ.   ก็วาจานั่นแล   ทานเรียกวา  พยบถ
เพราะเปนแนวทางแมของชนเหลาอื่น   ผูถึงทิฏฐานุคติ.
           การเปลงวาจาที่มีความเขาใจกันวาคําพูด    ช่ือวา    วจีเภท.    วาจามี
ชนิดตาง ๆ กันนั่นเอง   ทานเรียกอยางนี้   (วาวจีเภท).
           วจีวิญญัตติ  ช่ือวา วิญญัตติท่ีเปนไปทางวาจา.  ดวยอาการอยางนั้น
ผูศึกษาพึงทราบวา   ดวยบทแรก   ทานพระอุบาลีกลาวเพียงเจตนาลวน,   ดวย
๓   บททามกลาง  กลาวเจตนาที่ประกอบดวยเสียงซึ่งตั้งขึ้นดวยเจตนานั้น.   ดวย
บทเดียวสุดทาย  กลาวเจตนาที่ประกอบดวยวิญญัตติ.
           โวหาร  (คําพูด)  ของเหลาชนผูไมใชพระอริยเจา  คือเหลาพาลปุถุชน
ช่ือวา  อนริยโวหาร.
           พระอุบาลีเถระ.   คร้ันแสดงสัมปชานมุสาวาทอยางนี้แลว   บัดนี้    เมื่อ
จะแสดงลักษณะแหงอนริยโวหาร   ที่นับเปนสัมปชานมุสาวาท    ซ่ึงกลาวไวใน
ที่สุด  จึงกลาวคํามีอาทิวา  อทิฏ   นาม   ดังนี้.
                     [อรรถาธิบายอนริยโวหาร  ๘  อยาง]
           ในคําวา    อทิฏ     เปนตนนั้น    บัณฑิตพึงทราบอรรถโดยนัยนี้วา
ถอยคํา  หรือ  เจตนาเปนเหตุยังถอยคํานั้นใหตั้งขึ้น   ของภิกษุผูกลาวเรื่องที่ตน
ไมเห็นอยางนี้วา   ขาพเจาเห็น   ช่ือวา   อนริยโวหารอยางหนึ่ง. 
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           อีกนัยหนึ่ง   บัณฑิตพึงทราบสันนิษฐาน  ในคําวา  อทิฏ   ทิฏ
เม    เปนตนนี้วา   อารมณที่ตนไมไดรับดวยอํานาจแหงจักษุช่ือวา   ไมเห็น,
ที่ไมไดรับดวยอํานาจแหงโสตะ  ช่ือวา  ไมไดยิน,   ที่ไมไดรับ   ทําใหดุจเนื่อง
เปนอันเดียวกันกับอินทรีย  ๓  ดวยอํานาจแหงฆานินทรียเปนตน     ช่ือวา
ไมทราบ,  ที่วิญญาณลวน ๆ อยางเดียว  นอกจากอินทรีย ๕ ไมไดรับ  ช่ือวา
ไมรู.
           แตในพระบาลี    พระผูมีพระภาคเจาตรัสเทศนาโดยนัยอันปรากฏชัด
ทีเดียวอยางนี้วา   ที่ช่ือวา   ไมเห็น   คือ  ไมเห็นดวยตา   ฉะนี้แล.
           ก็บรรดาอารมณที่ไดเห็นเปนตน    ที่ตนเองก็ดี  คนอื่นก็ดี   เห็นแลว
ช่ือวา  ทิฏฐะทั้งนั้น.  อารมณที่ช่ือวา   สุตะ  มุตะ   และวิญญาตะก็อยางนี้   นี้
เปนบรรยายหนึ่ง.  สวนอีกบรรยายหนึ่ง  อารมณใดที่ตนเห็นเอง   อารมณนั้น
จัดเปนทิฎฐะแท.   ในสุตะเปนตน   ก็มีนัยอยางนั้น.   ก็อารมณใดที่คนอื่นเห็น
อารมณนั้น     ยอมตั้งอยูในฐานะแหงอารมณที่ตนไดยิน.     แมอารมณมีสุตะ
เปนตน    ก็มีนัยอยางนี้.
           บัดนี้  พระอุบาลีเถระ   เมื่อจะยกอาบัติขึ้นแสดงดวยอํานาจแหงอนริย-
โวหารเหลานั้น    จึงกลาวคําวา   ตีหากาเรหิ    เปนตน .    บัณฑิตพึงทราบ-
เนื้อความแหงคําวา   ตีหากาเรหิ   เปนตนนั้น     โดยนัยดังที่ขาพเจากลาวแลว
ในวรรณนาบาลีจตุตถปาราชิก  มีอาทิอยางนี้วา  ภิกษุกลาวสัมปชานมุสาวาทวา
ขาพเจาบรรลุปฐมฌาน   ตองอาบัติปาราชิกโดยอาการ ๓  ดังนี้นั่นแล.   จริงอยู
ในบาลีจตุตถปาราชิกนั้น    ทานกลาวไวเพียงคําวา  ปม   ฌาน   สมาปชฺชึ.  
ขาพเจาบรรลุปฐมฌานแลว   อยางเดียว,   ในสิกขาบทนี้   กลาวไววา   อทิฏ
ทิฏ    เม   ไมเห็นพูดวา   ขาพเจาเห็น   ดังนี้.   และในบาลีจตุตถปาราชิกนั้น 
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กลาวไววา   อาปตฺติ   ปาราชิกสฺส    (ตองอาบัติปาราชิก)    ในสิกขาบทนี้
กลาววา  อาปตฺตฺ  ปาจิตฺติยสฺส  (ตองอาบัติปาจิตตีย)   ดังนี้.  มีความแปลก
กันเพียงในวัตถุและอาบัติอยางนี้.   คําที่เหลือมีลักษณะอยางเดียวกันแทแล.
แมคําเปนตนวา  ตีหากาเรหิ  ทิฏเ   เวมติโก   ก็พึงทราบเนื้อความโดยนัย
ดังกลาวแลว   ในวรรณนาบาลีทุฏฐโทสสิกขาบทเปนตน  อยางนี้วา  ทิฏสฺส
โหติ ปาราชิก  ธมฺม  อชฺฌาปชฺชนฺโน  ทิฏเ  เวนติโก  (ภิกษุผูโจทก
นั้นไดเห็นภิกษุผูตองปาราชิกธรรม   มีความสงสัยในสิ่งที่ไดเห็น)  ดังนี้นั่น  แล.
ก็ในสิกขาบทนี้   เพียงแตคําบาลีเทานั้น  แปลกกัน  (จากบาลีจตุตถปาราชิก) .
สวนในเนื้อความพรอมทั้งเถรวาท  ไมมีการแตกตางอะไรกันเลย.
            สองบทวา   สหสา  ภณติ  ความวา   ภิกษุไมไดไตรตรอง   หรือ
ไมไดใครครวญ   พูดโดยเร็วถึงสิ่งที่ไมเห็นวา   ขาพเจาเห็น.               
           คําวา  อฺ   ภณิสฺสามีติ  อฺณ   ภณติ  ความวา  เมื่อตนควร
จะกลาวคําวา   จีวร   (จีวร)   ไพลกลาววา   จีร    (นาน)   ดังนี้เปนตน    เพราะ
ความเปนผูออนความคิด เพราะเปนผูเซอะ เพราะความพลาดพลั้ง.  แตภิกษุใด
ผูอันสามเณรเรียนถามวา    ทานขอรับ  !  เห็นอุปชฌายของกระผมบางไหม  
ดังนี้ กระทําการลอเลียน  กลาววา  อุปชฌายของเธอจักเทียมเกวียนบรรทุกฟน
ไปแลวกระมัง  หรือวา  เมื่อสามเณรไดยินเสียงสุนัขจิ้งจอกแลว  ถามวา  นี้เสียง
สัตวอะไร    ขอรับ !  กลาววา    นี้เสียงของพวกคนผูชวยกันยกลอที่ติดหลม
ของมารดาเธอ   ผูกําลังไปดวยยาน   ดังนี้  อยางนั้นกลาวคําอื่นไมใชเพราะเลน
ไมใชเพราะพลั้ง,   ภิกษุนั่น    ยอมตองอาบัติแท.   ยังมีถอยคําอยางหนึ่ง   ช่ือวา
ปูรณกถา  คือ  ภิกษุรูปหนึ่ง  ไดน้ํามันเล็กนอยในบาน   แลวกลับมาสูวิหาร
พูดกะสามเณรวา   เธอไปไหนเสีย   วันนี้   บานมีแตน้ํามัน อยางเดียว  ดังนี้   ก็ดี 
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ไดช้ินขนมที่เขาวางไวในกระเชา   และพูดกะสามเณรวา    วันนี้     คนทั้งหลาย
ในบาน  เอากระเชาหลายใบใสขนมไป  ดังนี้ก็ดี  นี้จัดเปนมุสาวาทเหมือนกัน.
คําที่เหลือตื้นทั้งนั้นแล.                                          
           สิกขาบทนี้มีสมุฏฐาน  ๓  เกิดขึ้น   ทางกายกับจิต  ๑  ทางวาจากับจิต ๑
ทางกายวาจากับจิต ๑ เปนกิริยา  สัญญาวิโมกข  สจิตตกะ  โลกวัชชะ  กายกรรม
วจีกรรม   อกุศลจิตมีเวทนา ๓   ดังนี้แล.                 
                                   มุสาวาทสิกขาบทที่  ๑  จบ 
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                       มุสาวาทวรรค   สิกขาบทที่  ๒
                          เร่ืองพระฉัพพัคคีย 
           [๑๘๒]  โดยสมัยนั้น   พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู  ณ  พระ -
เชตวัน     อารามของอานาถบิณฑิกคหบดี    เขตพระนครสาวัตถี    คร้ังนั้น
พระฉัพพัคคียทะเลาะกับพวก  ภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก   กลาวเสียดแทงพวกภิกษุผูมี
ศีลเปนที่รัก   คือดาวา   สบประมาท   กระทบกําเนิดบาง   ช่ือบาง   วงศตระกูล
บาง   การงานบาง   ศิลปบาง   โรคบาง   รูปพรรณบาง   กิเลสบาง   อาบัติบาง
คําดาที่ทรามบาง .
           บรรดาภิกษุผูมักนอย  สันโดษ  มีความละอาย   มีความรังเกียจ  ผูใคร
ตอสิกขา  ตางก็เพงโทษ   ติเตียน   โพนทะนาวา  ไฉน  พระฉัพพัคคีย  ทะเลาะ
กับภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก  จึงไดกลาวเสียดแทงพวกภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก  คือดาวา
สบประมาท  กระทบกําเนิดบาง  ช่ือบาง  วงศตระกูลบาง  การงานบาง  ศิลปบาง
โรคบาง   รูปพรรณบาง    กิเลสบาง    อาบัติบาง    คําดาที่ทรามบางเลา    แลว
กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.
                       ประชุมสงฆทรงสอบถาม
           ลําดับนั้น   พระผูมีพระภาคเจารับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆในเพราะเหตุ
เปนเคามูลนั้น    ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น    แลวทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา
จริงหรือภิกษุทั้งหลาย      ขาววาพวกเธอทะเลาะกับพวกภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก
กลาวเสียดแทงพวกภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก  คือคําวา  สบประมาท  กระทบกําเนิด 
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บาง   ช่ือบาง   วงศตระกูลบาง   การงานบาง  ศิลปบาง  โรคบาง  รูปพรรณบาง
กิเลสบาง   อาบัติบาง   คําดาที่ทรามบาง.
           พระฉัพพัคคียทูลรับวา  จริง  พระพุทธเจาขา.
                                ทรงติเตียน
           พระผูมีพร ะภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา  ดูกอนโมฆบุรุษทั้งหลาย ไฉน
พวกเธอจึงไดทะเลาะกับพวกภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก   กลาวเสียดแทงพวกภิกษุผูมี
ศีลเปนที่รัก  คือดาวา  สบประมาท  กระทบกําเนิดบาง  ช่ือบาง  วงศตระกูลบาง
การงานบาง   ศิลปบาง  โรคบาง   รูปพรรณบาง   กิเลสบาง   อาบัติบาง  คําดา
ที่ทรามบาง  การกระทําของพวกเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชน
ที่ยังไมเล่ือมใส  หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เล่ือมใสแลว . . . คร้ันแลว
ทรงกระทําธรรมีกถารับสงกะภิกษุทั้งหลายดังตอไปนี้.
                             เร่ืองโคนันทิวิสาล
           [๑๘๓]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เร่ืองเคยมีมาแลว    พราหมณคนหนึ่ง
ในเมื่องตักกศิลา   มีโคถึกตัวหนึ่งชื่อนันทิวิสาล    คร้ังนั้นโคถึกชื่อนันทิวิสาล
ไดกลาวคํานี้กะพราหมณนั้นวา  ขาแตทานพราหมณ  ทานจงไปพนันกับเศรษฐี
ดวยทรัพย  ๑,๐๐๐  กษาปณวา    โคถึกของขาพเจาจักลากเกวียน  ๑๐๐ เลมที่ผูก
เนื่องกันไปได.
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     จึงพราหมณนั้นไดทําการพนันกับเศรษฐีดวย
ทรัพย ๑,๐๐๐  กษาปณวา   โคถึกของขาพเจาจักลากเกวียน  ๑,๐๐๐  เลมที่ผูกเนื่อง
กันไปได. 
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           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  คร้ันแลวพราหมณนั้นไดผูกเกวียน ๑,๐๐๐  เลมให
เนื่องกัน  เทียมโคถึกนันทิวิสาลเสร็จแลว  ไดกลาวคํานี้วา จงฉุดไป  เจาโคโกง
จงลากไป   เจาโคโกง. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย คร้ังนั้น โคถึกนันทิวิสาลไดยืนอยูในที่เดิมนั่นเอง.
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   คร้ันนั้นแล   พราหมณนั้นแพพนัน   เสียทรัพย
๑,๐๐๐  กษาปณแลวไดซบเซา.
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ตอมา   โคถึกนันทิวิสาลไดถามพราหมณนั้นวา
ขาแตทานพราหมณ   เหตุไรทานจึงซบเซา.
           พ.   ก็เพราะเจาทําใหเราตองแพ   เสียทรัพยไป ๑,๐๐๐ กษาปณ   นั่น
ละซิ   เจาตัวดี.
           น.   ขาแตทานพราหมณ ก็ทานมาเรียกขาพเจาผูไมโกง  ดวยถอยคําวา
โกงทําไมเลา  ขอทานจงไปอีกครั้งหนึ่ง   จงพนันกับเศรษฐีดวยทรัพย  ๒,๐๐๐
กษาปณวา     โคถึกของขาพเจา     จักลากเกวียน  ๑๐๐  เลมที่ผูกเนื่องกันไปได
แตอยาเรียกขาพเจาผูไมโกง   ดวยถอยคําวาโกง.                    
          ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ทันใดนั้นแล    พราหมณนั้นไดพนันกับเศรษฐี
ดวยทรัพย ๒,๐๐๐ กษาปณวา   โคถึกของขาพเจาจักลากเกวียน  ๑๐๐  เลมที่ผูก
เนื่องกันไปได     คร้ันแลวไดผูกเกวียน   ๑๐๐   เลมใหเนื่องกัน     เทียมโคถึก
นันทิวิสาลแลว  ไดกลาวคํานี้วา   เชิญฉุดไปเถิด   พอรูปงาม   เชิญลากไปเถิด
พอรูปงาม.                                                   
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   คร้ังนั้นแล   โคถึกนันทิวิสาลไดลากเกวียน ๑๐๐
เลม   ซ่ึงผูกเนื่องกันไปไดแลว. 
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                           [๑๘๔]   บุคคลควรกลาวแตถอยคํา
                 เปนท่ีจําเริญใจ     ไมควรกลาวถอยคําอันไม
                 เปนท่ีจําเริญใจ   ในกาลไหน ๆ  เพราะเมื่อ
                 พราหมณกลาวถอยคําเปนท่ีจําเริญใจ  โคถึก
                 นันทิวิสาลไดลากเกวียนหนักไป  ยังพราหมณ
                 นั้นใหไดทรัพย  และไดดีใจเพราะพราหมณ
                 ไดทรัพยโดยการกระทําของตนนั้นแล.
           [๑๘๕]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   แมคร้ังนั้น   คําดา   คําสบประมาทก็
มิไดเปนที่พอใจของเรา  ไฉน   ในบัดนี้    คําดา   คําสบประมาท   จักเปนที่
พอใจเลา   การกระทําของพวกเธอนั่น   ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชน
ที่ยังไมเล่ือมใส   หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เล่ือมใสแลว . . .
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้น แสดงอยางนี้วา
ดังนี้:-
                                    พระบัญญัติ
           ๕๑.๒.  เปนปาจิตตีย   ในเพราะโอมสวาท.
                              เร่ืองพระฉัพพัคคีย  จบ
                                 สิกขาบทวิภังค
           [๑๘๖]   ที่ช่ือวา   โอมสวาท    ไดแกคําพูดเสียดแทงใหเจ็บใจดวย
อาการ  ๑๐ อยาง  คือ  ชาติ  ๑   ช่ือ  ๑  โคตร ๑   การงาน ๑   ศิลป ๑   โรค ๑ 
รูปพรรณ ๑   กิเลส ๑  อาบัติ ๑  คําดา  ๑. 
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                                         บทภาชนีย
           [๑๘๗]  ที่ช่ือวา  ชาติ  ไดแกชาติ ๒ คือ  ชาติทราม  ๑  ชาติอุกฤษฏ ๑
           ที่ช่ือวา  ชาติทราม   ไดแกชาติคนจัณฑาล   ชาติคนจักสาน   ชาติ
พราน  ชาติคนชางหนัง  ชาติคนเทดอกไม  นี้ช่ือวาชาติทราม.
           ที่ช่ือวา   ชาติอุกฤษฏ  ไดแกชาติกษัตริย   ชาติพราหมณ   นี้ช่ือวา
ชาติอุกฤษฎ.
           [๑๘๘]   ที่ช่ือวา  ช่ือ  ไดแกช่ือ  ๒ คือ  ช่ือทราม  ๑  ช่ืออุกฤษฎ ๑.
           ที่ช่ือวา   ชื่อทราม  ไดแก  ช่ืออวกัณณกะ   ชวกัณณกะ   ธนิฏฐะ
สวิฎฐกะ   กุลวัฑฒกะ   ก็หรือช่ือที่เขาเยยหยัน   เหยียดหยาม  เกลียดชัง  ดูหมิ่น
ไมนับถือกันในชนบทนั้น  ๆ  นี้ช่ือวาชื่อทราม                             
           ที่ช่ือวา  ชื่ออุกฤษฏ  ไดแกช่ือที่เกี่ยวเนื่องดวยพุทธะ  ธัมมะ สังฆะ
ก็หรือช่ือที่เขาไมเยยหยัน  ไมเหยียดหยาม  ไมเกลียดชัง  ไมดูหมิ่น  นับถือกัน
ในชนบทนั้น ๆ  นี้ช่ือวาชื่ออุกฤษฏ.
           [๑๘๙]   ที่ช่ือวา  โคตร  ไดแกวงศตระกูล   มี  ๒  คือ  วงศตระกูล
ทราม ๑  วงศตระกูลอุกฤษฏ ๑.
           ที่ช่ือวา   วงศตระกูลทราม   ไดแกวงศตระกูลภารทวาชะ   ก็หรือ
วงศตระกูล  ที่เขาเยยหยัน   เหยียดหยาม   เกลียดชัง   ดูหมิ่น   ไมนับถือกันใน
ชนบทนั้น  ๆ  นี้ช่ือวาวงศตระกูลทราม.
           ที่ช่ือวา  วงศตระกูลอุกฤษฏ  ไดแกวงศตระกูลโคตมะ  วงศตระกูล
โมคคัลลานะ  วงศตระกูลกัจจายนะ  วงศตระกูลวาเสฏฐะ  ก็หรือวงศตระกูลที่
เขาไมเยยหยัน  ไมเหยียดหยาม  ไมเกลียดชัง  ไมดูหมิ่น  นับถือกันในชนบท
นั้น   ๆ  นี้ช่ือวาวงศตระกูลอุกฤษฏ. 
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           [๑๙๐]   ที่ช่ือวา   การงาน  ไดแกงานที่ทํา    มี ๒ คือ    งานทราม  ๑
งานอุกฤษฎ ๑.
           ที่ช่ือวา   งานทราม   ไดแกงานชางไม   งานเทดอกไม   ก็หรืองานที่
เขาเยยหยัน   เหยียดหยาม   เกลียดชัง  ดูหมิ่น   ไมนับถือกันในชนบทนั้น ๆ
นี้ช่ือวางานทราม.
           ที่ช่ือวา   งานอุกฤษฏ   ไดแกงานทํานา    งานคาขาย    งานเลี้ยงโค
ก็หรืองานที่เขาไมเยยหยัน  ไมเหยียดหยาม ไมเกลียดชัง ไมดูหมิ่น นับถือกัน
ในชนบทนั้น ๆ  นี้ช่ือวางานอุกฤษฎ.
           [๑๙๑]   ที่ช่ือวา    ศิลป   ไดแกวิชาการชาง    มี ๒ คือ    วิชาการ
ชางทราม ๑   วิชาการชางอุกฤษฏ ๑.
           ที่ช่ือวา   วิชาการชางทราม  ไดแก   วิชาการชางจักสาน    วิชาการ
ชางหมอ   วิชาการชางหูก  วิชาการชางหนัง  วิชาการชางกัลบก  ก็หรือวิชาการ
ชางที่เขาเยยหยัน    เหยียดหยาม   เกลียดชัง   ดูหมิ่น   ไมนับถือกันในชนบท
นั้น  ๆ  นี้ช่ือวาวิชาการชางทราม.
           ที่ช่ือวา  วิชาการชางอุกฤษฏ  ไดแกวิชาการชางนับ   วิชาการชาง
คํานวณ วิชาการชางเขียน  ก็หรือวิชาการชางที่เขาไมเยยหยัน   ไมเหยียดหยาม
ไมเกลียดชัง ไมดูหมิ่น  นับถือกันในชนบทนั้น ๆ นี้ช่ือวาวิชาการชางอุกฤษฏ.
           [๑๙๒]   โรค   แมทั้งปวง    ช่ือวาทราม    แตโรคเบาหวาน    ช่ือวา
โรคอุกฤษฏ.
           [๑๙๓]  ที่ช่ือวา  รูปพรรณ  ไดแกรูปพรรณมี ๒ คือ    รูปพรรณ
ทราม ๑  รูปพรรณอุกฤษฏ ๑. 
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           ที่ช่ือวา  รูปพรรณทราม  คือ   สูงเกินไป   ต่ําเกินไป   ดําเกินไป
ขาวเกินไป  นี้ช่ือวารูปพรรณทราม.                                             
           ที่ช่ือวา   รูปพรรณอุกฤษฏ    คือไมสูงนัก    ไมต่ํานัก    ไมดํานัก
ไมขาวนัก  นี้ช่ือวารูปพรรณอุกฤษฎ.
           [๑๙๔]   กิเลส   แมทั้งปวง   ช่ือวาทราม.
           [๑๙๕]   อาบัติ  แมทั้งปวง  ช่ือวาทราม  แตโสตาบัติ  สมาบัติ  ช่ือวา
อาบัติอุกฤษฎ.
           [๑๙๖]   ที่ช่ือวา   คําดา  ไดแกคําดา  มี ๒ คือ  คําดาทราม ๑  คําดา
อุกฤษฏ ๑.
           ที่ช่ือวา   คําดาทราม   ไดแกคําดาวา   เปนอูฐ   เปนแพะ    เปนโค
เปนลา   เปนสัตวดิรัจฉาน     เปนสัตวนรก   สุคติของทานไมมี   ทานตองหวัง
ไดแตทุคติ   คําดาที่เกี่ยวดวย  ยะอักษร   ภะอักษร   หรือนิมิตของชายและนิมิต
ของหญิง  นี้ช่ือวาคําดาทราม.
           ที่ช่ือวา  คําดาอุกฤษฏ  ไดแก  คําคําวา  เปนบัณฑิต  เปนคนฉลาด
เปนนักปราชญ   เปนพหูสูต    เปนธรรมกถึก   ทุคติของทานไมมี   ทานตอง
หวังไดแตสุคติ   นี้ช่ือวาคําดาอุกฤษฏ.
                               อุปสัมบันดาอุปสัมบัน
                           พูดกดกระทบชาติ
           [๑๙๗]   อุปสัมบันปรารถนาจะดา  ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน
ปรารถนาจะทําใหอัปยศ    พูดกะอุปสัมบันมีชาติทราม    ดวยกลาวกระทบชาติ
ทราม  คือ  พูดกะอุปสัมบันชาติคนจัณฑาล...ชาติคนจักสาน...ชาติพราน
...ชาติคนชางหนัง...ชาติคนเทดอกไม  วาเปนชาติคนจัณฑาล  วาเปนชาติ 
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คนจักสาน  วาเปนชาติพราน    วาเปนชาติคนชางหนัง  วาเปนชาติคนเทดอกไม
ดังนี้เปนตน  ตองอาบัติปาจิตตีย   ทุก ๆ คําพูด.
                                  พูดกดใหเลวกระทบชาติ
           [๑๙๘]   อุปสัมบันปรารถนาจะดา   ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน
ปรารถนาจะทําใหอัปยศ   พูดกะอุปสัมบันกําเนิดอุกฤษฏ  ดวยกลาวกระทบชาติ
ทราม   คือ  พูดกะอุปสัมบันกําเนิดกษัตริย . . .   กําเนิดพราหมณ   วาเปนชาติ
คนจัณฑาล   วาเปนชาติคนจักสาน  วาเปนชาติพราน   วาเปนชาติคนชางหนัง
วาเปนชาติคนเทดอกไม  ดังนี้เปนตน  ตองอาบัติปาจิตตีย   ทุก ๆ คําพูด.
                                 พูดประชดกระทบชาติ
           [๑๙๙]  อุปสัมบันปรารถนาจะดา   ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน
ปรารถนาจะทําใหอัปยศ   พูดกะอุปสัมบันกําเนิดทราม   ดวยกลาวกระทบชาติ
อุกฤษฎ คือ พูดกะอุปสัมบันกําเนิดคนจัณฑาล . . .กําเนิดคนจักสาน. . .กําเนิด
พราน. . .กําเนิดคนชางหนัง. . .กําเนิดคนเทดอกไม   วาเปนชาติกษัตริย  วา
เปนชาติพราหมณ   ดังนี้เปนตน    ตองอาบัติปาจิตตีย  ทุก ๆ คําพูด.
                              พูดยกยอกระทบชาติ
           [๒๐๐]  อุปสัมบันปรารถนาจะดา   ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน
ปรารถนาจะทําใหอัปยศ  พูดกะอุปสัมบันกําเนิดอุกฤษฎ  ดวยกลาวกระทบชาติ
อุกฤษฏ   คือ   พูดกะอุปสัมบันกําเนิดกษัตริย. . .  กําเนิดพราหมณ  วาเปนชาติ
กษัตริย  วาเปนชาติพราหมณ  ดังนี้เปนตน   ตองอาบัติปาจิตตีย  ทุก ๆ คําพูด. 
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                         อุปสันบันดาอุปสัมบัน  
                          พูดกดกระทบชื่อ 
           [๒๐๑]  อุปสัมบันปรารถนาจะดา   ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน
ปรารถนาจะทําใหอัปยศ    พูดกะอุปสัมบันมีช่ือทรามดวยกลาวกระทบชื่อทราม
คือ  พูดกะอุปสัมบันชื่ออวกัณณกะ ... ช่ือชวกัณณกะ...  ช่ือธนิฏฐกะ.. .
ช่ือสวิฏฐกะ...  ช่ือกุลวัฑฒกะ   วาทานอวกัณณกะ   วาทานชวกัณณกะ   วา
ทานธนิฏฐกะ   วาทานสวิฎฐกะ   วาทานกุลวัฑฒกะ   ดังนี้เปนตน    ตองอาบัติ
ปาจิตตีย  ทุก ๆ คําพูด.
                           พูดกดใหเลวกระทบชื่อ
           [๒๐๒]  อุปสัมบันปรารถนาจะดา  ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน
ปรารถนาจะทําใหอัปยศ  พูดกะอุปสัมบันมีช่ืออุกฤษฏดวยกลาวกระทบชื่อทราม
คือ  พูดกะอุปสัมบันชื่อพุทธรักขิต ...  ช่ือธัมมรักขิต...  ช่ือสังฆรักขิต  วา
ทานอวกัณณกะ   วาทานชวกัณณกะ   วาทานธนิฏฐกะ   วาทานสวิฏฐกะ   วา
ทานกุลวัฑฒกะ  ดังนี้เปนตน   ตองอาบัติปาจิตตีย  ทุก ๆ คําพูด.       
                              พูดประชดกระทบชื่อ
           [๒๐๓]  อุปสัมบันปรารถนาจะดา  ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน
ปรารถนาจะทําใหอัปยศ  พูดกะอุปสัมบันมีช่ือทรามดวยกลาวกระทบชื่ออุกฤษฎ
คือ  พูดกะอุปสัมบันชื่ออวกัณณกะ...   ช่ือชวกัณณกะ...  ช่ือธนิฏฐกะ. . .
ช่ือสวิฎฐกะ... ช่ือกุลวัฑฒกะ  วาทานพุทธรักขิต วาทานธัมมรักขิต  วาทาน
สังฆรักขิต  ดังนี้เปนตน   ตองอาบัติปาจิตตีย  ทุก ๆ คําพูด. 
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                                   พูดยกยอกระทบชื่อ
           [๒๐๔]   อุปสัมบันปรารถนาจะดา  ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน
ปรารถนาจะทําใหอัปยศ    พูดกะอุปสันบันมีช่ืออุกฤษฏ    ดวยกลาวกระทบชื่อ
อุกฤษฎ  คือพูด กะอุปสัมบันชื่อพุทธรักขิต . . .   ช่ือธัมมรักขิต . . .  สังฆรักขิต
วาทานพุทธรักขิต   วาทานธัมมรักขิต  วาทานสังฆรักขิต   ดังนี้เปนตน   ตอง
อาบัติปาจิตตีย  ทุก ๆ คําพูด.  
                                  อุปสัมบันดาอุปสัมบัน 
                             พูดกดกระทบโคตร
           [๒๐๕]  อุปสัมบันปรารถนาจะดา  ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน
ปรารถนาจะทําใหอัปยศ    พูดกะอุปสัมบันมีโคตรทรามดวยกลาวกระทบโคตร
ทราม  คือพูดกะอุปสัมบันโกสิยโคตร. . .  ภารทวาชโคตร  วาทานโกสิยโคตร
วาทานภารทวาชโคตร  ดังนี้เปนตน   ตองอาบัติปาจิตตีย  ทุก ๆ คําพูด.
                              พูดกดใหเลวกระทบโคตร
           [๒๐๖]  อุปสัมบันปรารถนาจะดา   ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน
ปรารถนาจะทําใหอัปยศ  พูดกะอุปสัมบันมีโคตรอุกฤษฎดวยกลาวกระทบโคตร
ทราม  คือ  พูดกะอุปสันบันโคตมโคตร.. .  โมคคัลลานโคตร . . .  กัจจายน-
โคตร . . .   วาเสฏฐโคตร   วาทานโกสิยโคตร   วาทานภารทวาชโคตร   ดังนี้ 
เปนตน   ตองอาบัติปาจิตตีย  ทุก ๆ คําพูด.
                               พูดประชดกระทบโคตร
           [๒๐๗]  อุปสัมบันปรารถนาจะดา  ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน
ปรารถนาจะทําใหอัปยศ     พูดกะอุปสัมบันมีโคตรทรามดวยกลาวกระทบโคตร 
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อุกฤกษฏ  คือ   พูดกะอุปสัมบันโกสิยโคตร. . .ภารทวาชโคตร  วาทานโคตม-
โคตร  วาทานโมคคัลลานโคตร   วาทานกัจจายนโคตร   วาทานวาเสฏฐโคตร
ดังนี้เปนตน  ตองอาบัติปาจิตตีย  ทุก ๆ คําพูด.
                             พูดยกยอกระทบโคตร 
           [๒๐๘]  อุปสัมบันปรารถนาจะดา  ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน
ปรารถนาจะทําใหอัปยศ  พูดกะอุปสัมบันมีโคตรอุกฤษฎดวยกลาวกระทบโคตร
อุกฤษฏ คือ  พูดกะอุปสัมบันโคตมโคตร . . .  โมคคัลลานโคตร. . .  กัจจายน-
โคตร . . .  วาเสฏฐโคตร  วาทานโคตมโคตร  วาทานโมคคัลลานโคตร   วาทาน
กัจจายนโคตร   วาทานวาเสฏฐโคตร   ดังนี้เปนตน   ตองอาบัติปาจิตตีย  ทุก ๆ
คําพูด.                                                                   
                               อุปสัมบันดาอุปสัมบัน
                            พูดกระทบการงาน
           [๒๐๙]  อุปสัมบันปรารถนาจะดา   ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน
ปรารถนาจะทําใหอัปยศ    พูดกะอุปสัมบันมีการงานทราม     ดวยกลาวกระทบ
การงานทราม  คือ  พูดกะอุปสัมบันเปนชางไม. . .  เปนคนเทดอกไม  วาทาน
ทํางานชางไม     วาทานทํางานเทดอกไม    ดังนี้เปนตน      ตองอาบัติปาจิตตีย
ทุก ๆ คําพูด.
                           พูดกดใหเลวกระทบการงาน
           [๒๑๐]  อุปสัมบันปรารถนาจะดา   ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน
ปรารถนาจะทําใหอัปยศ   พูดกะอุปสัมบันมีการงานอุกฤษฏ   ดวยกลาวกระทบ 
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การงานทราม   คือพูดกะอุปสัมบันเปนชาวนา . . . เปนพอคา . . . เปนคนเลี้ยงโค
วาทานทํางานชางไม  วาทานทํางานเทดอกไม  ดังนี้เปนตน   ตองอาบัติปาจิตตีย
ทุก ๆ คําพูด.                                                               
                                    พูดประชดกระทบการงาน 
           [๒๑๑]   อุปสัมบันปรารถนาจะดา   ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน
ปรารถนาจะทําใหอัปยศ    พูดกะอุปสัมบันมีการงานทราม    ดวยกลาวกระทบ
การงานอุกฤษฏ  คือ  พูดกะอุปสัมบันเปนชางไม . . .   เปนคนเทดอกไม   วา
ทานทํางานไถนา    วาทานทํางานคาขาย    วาทานทํางานเลี้ยงโค    ดังนี้เปนตน
ตองอาบัติปาจิตตีย  ทุก ๆ คําพูด.
                                     พูดยกยอกระทบการงาน
           [๒๑๒]   อุปสัมบันปรารถนาจะดา   ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน
ปรารถนาจะทําใหอัปยศ   พูดกะอุปสัมบันมีการงานอุกฤษฏ   ดวยกลาวกระทบ
การงานอุกฤษฏ   คือ  พูดกะอุปสัมบันเปนชาวนา. . .  เปนพอคา ...  เปนคน
เล้ียงโค     วาทานทํางานไถนา     วาทานทํางานคาขาย     วาทานทํางานเลี้ยงโค
ดังนี้เปนตน    ตองอาบัติปาจิตตีย  ทุก ๆ คําพูด.
                                       อุปสัมบันดาอุปสัมบัน
                                   พูดกระทบศิลป
           [๒๑๓]   อุปสัมบันปรารถนาจะดา  ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน
ปรารถนาจะทําใหอัปยศ   พูดกะอุปสัมบันมีวิชาการชางทราม  ดวยกลาวกระทบ
วิชาการชางทราม   คือ   พูดกะอุปสัมบันมีวิชาการชางจักสาน . . . มีวิชาการชาง 
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หมอ . . . มีวิชาการชางหูก . . . มีวิชาการชางหนัง . . . มีวิชาการชางกัลบก    วา
ทานมีวิชาการชางจักสาน   วาทานมีวิชาการชางหมอ   วาทานมีวิชาการชางหูก
วาทานมีวิชาการชางหนัง   วาทานมีวิชาการชางกัลบก  ดังนี้เปนตน  ตองอาบัติ
ปาจิตตีย  ทุก ๆ คําพูด.
                               พูดกดใหเลวกระทบศิลป
           [๒๑๔]   อุปสัมบันปรารถจะดา   ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน
ปรารถนาจะทําใหอัปยศ  พูดกะอุปสัมบันมีวิชาการชางอุกฤษฎดวยกลาวกระทบ
วิชาการชางทราม คือ พูดกะอุปสัมบันวิชาการชางนับ... มีวิชาการชางคํานวณ
... มีวิชาการชางเขียน   วาทานมีวิชาการชางจักสาน   วาทานมีวิชาการชางหมอ
วาทานมีวิชาการชางหูก   วาทานมีวิชาการชางหนัง   วาทานมีวิชาการชางกัลบก
ดังนี้เปนตน  ตองอาบัติปาจิตตีย  ทุก ๆ คําพูด.
                                  พูดประชดกระทบศิลป
           [๒๑๕]   อุปสัมบันปรารถนาจะดา   ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน
ปรารถนาจะทําใหอัปยศ   พูดกะอุปสัมบันมีวิชาการชางทราม  ดวยกลาวกระทบ
วิชาการชางอุกฤษฎ   คือ   พูดกะอุปสัมบันมีวิชาการชางจักสาน . . .   มีวิชาการ
ชางหมอ . . . มีวิชาการชางหูก . . .  มีวิชาการชางหนัง . . .  มีวิชาการชางกัลบก
วาทานมีวิชาการชางนับ    วาทานมีวิชาการชางคํานวณ   วาทานมีวิชาการชาง
เขียน  ดังนี้เปนตน  ตองอาบัติปาจิตตีย  ทุก ๆ คําพูด.
                                  พูดยกยอกระทบศิลป
           [๒๑๖]  อุปสัมบันปรารถนาจะดา  ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน
ปรารถนาจะทําใหอัปยศ  พูดกะอุปสัมบันมีวิชาการชางอุกฤษฏดวยกลาวกระทบ 
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วิชาการชางอุกฤษฏ   คือ   พูดกะอุปสัมบันมีวิชาการชางนับ . . .  มีวิชาการชาง
คํานวณ.. .  มีวิชาการชางเขียน. . .  วาทานมีวิชาการชางนับ  วาทานมีวิชาการ
ชางคํานวณ    วาทานมีวิชาการชางเขียน     ดังนี้เปนตน      ตองอาบัติปาจิตตีย
ทุก ๆ คําพูด.
                            อุปสัมบันดาอุปสัมบัน
                           พูดกดกระทบโรค
           [๒๑๗]   อุปสัมบันปรารถนาจะดา   ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน
ปรารถนาจะทําใหอัปยศ  พูดกะอุปสัมบันมีโรคทราม  ดวยกลาวกระทบโรคทราม
คือ  พูดกะอุปสัมบันผูเปนโรคเรื้อน . . . โรคฝ. . .โรคกลาก . .  โรคมองครอ...
โรคลมบาหมู   วาทานเปนโรคเรื้อน   วาทานเปนโรคฝ    วาทานเปนโรคกลาก
วาทานเปนโรคมองครอ   วาทานเปนโรคลมบาหมู    ดังนี้เปนตน     ตองอาบัติ
ปาจิตตีย  ทุก ๆ คําพูด.
                         พูดกดใหเลวกระทบโรค
           [๒๑๘]  อุปสัมบันปรารถนาจะดา  ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน
ปรารถนาจะทําใหอัปยศ   พูดกะอุปสัมบันมีโรคอุกฤษฎ   ดวยกลาวกระทบโรค
ทราม  คือ  พูดกะอุปสัมบันผูเปนโรคเบาหวาน  วาทานเปนโรคเรื้อน    วาทาน
เปนโรคฝ   วาทานเปนโรคกลาก    วาทานเปนโรคมองครอ    วาทานเปนโรค
ลมบาหมู  ดังนี้เปนตน    ตองอาบัติปาจิตตีย   ทุก ๆ คําพูด.
                          พูดประชดกระทบโรค
           [๒๑๙]  อุปสัมบันปรารถนาจะดา   ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน
ปรารถนาจะทําใหอัปยศ     พูดกะอุปสัมบันมีโรคทราม    ดวยกลาวกระทบโรค 
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อุกฤษฏ  คือ   พูดกะอุปสัมบันผูเปนโรคเรื้อน. . .โรคฝ. . .โรคกลาก. . .โรค
มองครอ . . . โรคลมบาหมู  วาทานเปนโรคเบาหวาน ดังนี้  ตองอาบัติปาจิตตีย
ทุก ๆ คําพูด.                
                             พูดยกยอกระทบโรค
            [๒๒๐]   อุปสัมบันปรารถนาจะดา   ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน
ปรารถนาจะทําใหอัปยศ   พูดกะอุปสัมบันมีโรคอุกฤษฏ   ดวยกลาวกระทบโรค
อุกฤษฏ   คือ   พูดกะอุปสัมบันผูเปนโรคเบาหวาน    วาทานเปนโรคเบาหวาน
ดังนี้   ตองอาบัติปาจิตตีย  ทุก ๆ คําพูด.                                     
                            อุปสัมบันดาอุปสันบัน
                      พูดกดกระทบรูปพรรณ
           [๒๒๑]   อุปสัมบันปรารถนาจะดา   ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน
ปรารถนาจะทําใหอัปยศ   พูดกะอุปสัมบันมีรูปพรรณทราม   ดวยกลาวกระทบ
รูปพรรณทราม  คือ  พูดกะอุปสัมบันผูสูงเกินไป . . . ต่ําเกินไป . . .ดําเกินไป. . .
ขาวเกินไป  วาทานเปนคนสูงนัก   วาทานเปนคนต่ํานัก   วาทานเปนคนคํานัก
วาทานเปนคนขาวนัก  ดังนี้เปนตน  ตองอาบัติปาจิตตีย  ทุก ๆ คําพูด.
                    พูดกดใหเลวกระทบรูปพรรณ                      
           [๒๒๒]  อุปสัมบันปรารถนาจะดา  ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน
ปรารถนาจะทําใหอัปยศ  พูดกะอุปสัมบันมีรูปพรรณอุกฤษฎ  ดวยกลาวกระทบ
รูปพรรณทราม   คือ   พูดกะอุปสัมบันผูไมสูงนัก ...ไมต่ํานัก. ..ไมดํานัก. . .  
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ไมขาวนัก  วาทานเปนคนสูงนัก   วาทานเปนคนต่ํานัก   วาทานเปนคนคํานัก
วาทานเปนคนขาวนัก  ดังนี้เปนตน  ตองอาบัติปาจิตตีย  ทุก ๆ คําพูด.
                                  พูดประชดกระทบรูปพรรณ
           [๒๒๓]  อุปสัมบันปรารถนาจะดา  ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน
ปรารถนาจะทําใหอัปยศ   พูดกะอุปสัมบันมีรูปพรรณทราม   ดวยกลาวกระทบ
รูปพรรณอุกฤษฏ  คือ พูดกะอุปสัมบันผูสูงเกินไป . .. ต่ําเกินไป. . .ดําเกินไป...
ขาวเกินไป  วาทานเปนคนไมสูงนัก  วาทานเปนคนไมต่ํานัก   วาทานเปนคน
ไมดํานัก  วาทานเปนคนไมขาวนัก  ดังนี้เปนตน    ตองอาบัติปาจิตตีย  ทุก ๆ
คําพูด.
                                พูดยกยอกระทบรูปพรรณ
           [๒๒๔]  อุปสัมบันปรารถนาจะดา  ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน
ปรารถนาจะทําใหอัปยศ  พูดกะอุปสัมบันมีรูปพรรณอุกฤษฏ  ดวยกลาวกระทบ
รูปพรรณอุกฤษฏ   คือ  พูดกะอุปสัมบันผูไมสูงเกินไป. . .ไมต่ําเกินไป. . . ไม
ดําเกินไป ...ไมขาวเกินไป  วาทานเปนคนไมสูงนัก   วาทานเปนคนไมดานัก
วาทานเปนคนไมดํานัก   วาทานเปนคนไมขาวนัก   ดังนี้เปนตน     ตองอาบัติ
ปาจิตตีย  ทุก ๆ คําพูด.
                                  อุปสัมบันดาอุปสัมบัน
                             พูดกดกระทบกิเลส
           [๒๒๕]  อุปสัมบันปรารถนาจะดา  ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน
ปรารถนาจะทําใหอัปยศ   พูดกะอุปสัมบันมีกิเลสทราม   ดวยกลาวกระทบกิเลส 
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ทราม  คือ  พูดกะอุปสัมบันผูถูกราคะกลุมรุม . . .ผูถูกโทสะย่ํายี. .. ผูถูกโมหะ
ครอบงํา  วาทานถูกราคะกลุมรุม  วาทานถูกโทสะย่ํายี  วาทานถูกโมหะครอบงํา
ดังนี้เปนตน    ตองอาบัติปาจิตตีย   ทุก ๆ คําพูด.
                                พูดกดใหเลวกระทบกิเลส 
           [๒๒๖]  อุปสัมบันปรารถนาจะดา  ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน
ปรารถนาจะทําใหอัปยศ    พูดกะอุปสัมบันมีกิเลสอุกฤษฏ    ดวยกลาวกระทบ
กิเลสทราม   คือ    พูดกะอุปสัมบันผูปราศจากราคะ . . .  ปราศจากโทสะ .. .
ปราศจากโมหะ   วาทานถูกราคะกลุมรุม   วาทานถูกโทสะย่ํายี   วาทานถูกโมหะ
ครอบงํา  ดังนี้เปนตน   ตองอาบัติปาจิตตีย   ทุก ๆ คําพูด.             
                                  พูดประชดกระทบกิเลส
           [๒๒๗]  อุปสัมบันปรารถนาจะดา  ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน
ปรารถนาจะทําใหอัปยศ   พูดกะอุปสัมบันมีกิเลสทราม  ดวยกลาวกระทบกิเลส
อุกฤษฎ   คือ   พูดกะอุปสัมบันผูถูกราคะกลุมรุม . . . ถูกโทสะย่ํายี . . .ถูกโมหะ
ครอบงํา  วาทานปราศจากราคะ  วาทานปราศจากโทสะ  วาทานปราศจากโมหะ
ดังนี้เปนตน   ตองอาบัติปาจิตตีย   ทุก ๆ คําพูด.
                                 พูดยกยอกระทบกิเลส
           [๒๒๘]   อุปสัมบันปรารถนาจะดา   ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน
ปรารถนาจะทําใหอัปยศ    พูดกะอุปสัมบันมีกิเลสอุกฤษฏ     ดวยกลาวกระทบ
กิเลสอุกฤษฏ    คือ    พูดกะอุปสัมบันผูปราศจากราคะ .. . ปราศจากโทสะ ...
ปราศจากโมหะ  วาทานปราศจากราคะ  วาทานปราศจากโทสะ  วาทานปราศจาก
โมหะ  ดังนี้เปนตน    ตองอาบัติปาจิตตียทุก ๆ คําพูด.       
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                                  อุปสัมบันดาอุปสัมบัน
                             พูดกดกระทบอาบัติ
           [๒๒๙]  อุปสัมบันปรารถนาจะดา  ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน
ปรารถนาจะทําใหอัปยศ  พูดกะอุปสัมบันผูตองอาบัติทราม   ดวยกลาวกระทบ
อาบัติทราม คือ พูดกะอุปสัมบันผูตองอาบัติปาราชิก. . .ผูตองอาบัติสังฆาทิเสส
...ผูตองอาบัติถุลลัจจัย . . . ผูตองอาบัติปาจิตตีย . . . ผูตองอาบัติปาฎิเทสนียะ. . .
ผูตองอาบัติทุกกฏ . . . ผูตองอาบัติทุพภาสิต  วาทานตองอาบัติปาราชิก  วาทาน 
ตองอาบัติสังฆาทิเสส    วาทานตองอาบัติถุลลัจจัย      วาทานตองอาบัติปาจิตตีย
วาทานตองอาบัติปาฏิเทสนียะ   วาทานตองอาบัติทุกกฏ      วาทานตองอาบัติ
ทุพภาสิต  ดังนี้  ตองอาบัติปาจิตตีย  ทุก ๆ คําพูด.
                           พูดกดใหเลวกระทบอาบัติ
           [๒๓๐]  อุปสัมบันปรารถนาจะดา   ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน
ปรารถนาจะทําใหอัปยศ  พูดกะอุปสัมบันผูตองอาบัติอุกฤษฏ  ดวยกลาวกระทบ
อาบัติทราม    คือ   พูดกะอุปสัมบันผูคือโสดาบัติ    วาทานตองอาบัติปาราชิก
วาทานตองอาบัติสังฆาทิเสส      วาทานตองอาบัติถุลลัจจัย      วาทานตองอาบัติ
ปาจิตตีย   วาทานตองอาบัติปาฎิเทสนียะ   วาทานตองอาบัติทุกกฏ   วาทานตอง
อาบัติทุพภาสิต  ดังนี้   ตองอาบัติปาจิตตีย  ทุก ๆ คําพูด.
                           พูดประชดกระทบอาบัติ
           [๒๓๑]  อุปสัมบันปรารถนาจะดา  ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน
ปรารถนาจะทําใหอัปยศ  พูดกะอุปสัมบันผูตองอาบัติทราม   ดวยกลาวกระทบ
อาบัติอุกฤษฎ   คือ  พูดกะอุปสัมบันผูตองอาบัติปาราชิก . . . ผูตองอาบัติสังฆา-
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ทิเสส . . . ผูตองอาบัติถุลลัจจัย . . . ผูตองอาบัติปาจิตตีย . . . ผูตองอาบัติปฎิเทส-
นียะ . . . ผูตองอาบัติทุกกฏ . . . ผูตองอาบัติทุพภาสิต   วาทานถึงโสดาบัติ  ดังนี้
เปนตน   ตองอาบัติปาจิตตีย  ทุก ๆ คําพูด.
                               พูดยกยอกระทบอาบัติ 
           [๒๓๒]  อุปสัมบันปรารถนาจะดา  ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน
ปรารถนาจะทําใหอัปยศ  พูดกะอุปสัมบันผูตองอาบัติอุกฤษฏ  ดวยกลาวกระทบ
อาบัติอุกฤษฎ   คือ  พูดกะอุปสัมบันผูตองโสดาบัติ    วาทานตองโสดาบัติ  ดังนี้
เปนตน    ตองอาบัติปาจิตตีย  ทุก ๆ คําพูด.
                                อุปสันบันดาอุปสัมบัน
                      พูดกดระทบคําสบประมาท
           [๒๓๓]   อุปสัมบันปรารถนาจะดา  ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน
ปรารถนาจะทําใหอัปยศ    พูดกะอุปสัมบันผูมีความประพฤติทราม    ดวยกลาว
กระทบคําดาทราม  คือ    พูดกะอุปสัมบันผูมีความประพฤติดังอูฐ . . . มีความ
ประพฤติดังแพะ . . . มีความประพฤติดังโค . . . มีความประพฤติดังลา . . .มีความ
ประพฤติดังสัตวดิรัจฉาน . . . มีความประพฤติดังสัตวนรก  วาทานเปนอูฐ   วา
ทานเปนแพะ  วาทานเปนโค  วาทานเปนลา  วาทานเปนสัตวติรัจฉาน   วาทาน
เปนสัตวนรก  สุคติของทานไมมี  ทานตองหวังไดแตทุคติ  ดังนี้เปนตน  ตอง
อาบัติปาจิตตีย  ทุก ๆ คําพูด.
                    พูดกดใหเลวกระทบคําสบประมาท
           [๒๓๔]  อุปสัมบันปรารถนาจะดา  ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน
ปรารถนาจะทําใหอัปยศ  พูดกะอุปสัมบันผูมีความประพฤติอุกฤษฏ  ดวยกลาว 
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กระทบคําดาทราม    คือ    พูดกะอุปสัมบันผูเปนบัณฑิต .. . ผูฉลาด . . .  ผูมี
ปญญา. . . ผูพหูสูต... ผูธรรมกถึก  วาทานเปนอูฐ  วาทานเปนแพะ  วาทาน
เปนโค  วาทานเปนลา  วาทานเปนสัตวดิรัจฉาน  วาทานเปนสัตวนรก   สุคติ
ของทานไมมี    ทานตองหวังไดแตทุคติ   ดังนี้เปนตน    ตองอาบัติปาจิตตีย
ทุก ๆ คําพูด.
                     พูดประชดกระทบคําสบประมาท
           [๒๓๕]  อุปสัมบันปรารถนาจะดา  ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน
ปรารถนาจะทําใหอัปยศ    พูดกะอุปสัมบันผูมีความประพฤติทราม    ดวยกลาว
กระทบคําดาอุกฤษฏ   คือ   พูดกะอุปสัมบันผูมีความประพฤติดังอูฐ . . .มีความ
ประพฤติดังแพะ . . .มีความพระพฤติดังโค . . . มีความประพฤติดังลา. . . มีความ
ประพฤติดังสัตวดิรัจฉาน...  มีความพระพฤติดังสัตวนรก  วาทานเปนบัณฑิต 
วาทานเปนคนฉลาด   วาทานเปนคนมีปญญา   วาทานเปนคนพหูสูต  วาทาน
เปนธรรมกถึก    ทุคติของทานไมมี    ทานตองหวังไดแตสุคติ    ดังนี้เปนตน
ตองอาบัติปาจิตตีย  ทุก ๆ คําพูด.
                     พูดยกยอกระทบคําสบประมาท
           [๒๓๖]   อุปสัมบันปรารถนาจะดา   ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน
ปรารถนาจะทําใหอัปยศ  พูดกะอุปสัมบันผูมีความประพฤติอุกฤษฏ  ดวยกลาว
กระทบคําดาอุกฤษฏ  คือ  พูดกะอุปสัมบันผูเปนบัณฑิต.. .  ผูฉลาด...  ผูมี
ปญญา. . .  ผูพหูสูต ... ผูธรรมกถึก  วาทานเปนบัณฑิต  วาทานเปนคนฉลาด
วาทานเปนคนมีปญญา   วาทานเปนพหูสูต   วาทานเปนธรรมกถึก   ทุคติของ
ทานไมมี  ทานตองหวังไดแตสุคติ   ดังนี้เปนตน   ตองอาบัติปาจิตตีย   ทุก ๆ
คําพูด. 
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                                   อุปสัมบันดาอุปสัมบัน
              พูดเปรยกระทบชาติทราม  วามีบางพวก 
           [๒๓๗]   อุปสัมบันปรารถนาจะดา  ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน
ปรารถนาจะทําใหอัปยศ    พูดเปรยอยางนั้น    คือกลาววา    มีภิกษุในพระธรรม
วินัยนี้   บางพวกเปนชาติคนจัณฑาล   บางพวกเปนชาติคนจักสาน   บางพวก
เปนชาติพราน   บางพวกเปนชาติคนชางหนัง   บางพวกเปนชาติดนเทดอกไม
ดังนี้เปนตน  ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด.
                พูดเปรยกระทบชาติอุกฤษฏ  วามีบางพวก
           [๒๓๘]   อุปสัมบันปรารถนาจะดา  ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน
ปรารถนาจะทําใหอัปยศ    พูดเปรยอยางนั้น    คือกลาววา   มีภิกษุในพระธรรม
วินัยนี้   บางพวกเปนชาติกษัตริย   บางพวกเปนชาติพราหมณ    ดังนี้เปนตน
ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด.                          
                 พูดเปรยกระทบนามทราม  วามีบางพวก
           [๒๓๙]  อุปสัมบันปรารถนาจะดา  ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน
ปรารถนาจะทําใหอัปยศ   พูดเปรยอยางนั้น   คือกลาววา    มีภิกษุในพระธรรม
วินัยนี้   บางพวกชื่ออวกัณณกะ   บางพวกชื่อชวกัณณกะ  บางพวกชื่อธนิฎฐกะ
บางพวกชื่อสวิฎฐกะ   บางพวกชื่อกุลวัฑฒกะ   ดังนี้เปนตน    ตองอาบัติทุกกฏ
ทุก ๆ คําพูด.
               พูดเปรยกระทบนามอุกฤษฏ  วามีบางพวก 
           . . . มีภิกษุในพระธรรมวินัยนี้   บางพวกชื่อพุทธรักขิต   บางพวกชื่อ
ธัมมรักขิต   บางพวกชื่อสังฆรักขิต ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด. 
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             พูดเปรยกระทบโคตรทราม  วามีบางพวก 
           ...มีภิกษุในพระธรรมวินัยนี้  บางพวกเปนโกสิยโคตร  บางพวกเปน
ภารทวาชโคตร   ดังนี้เปนตน   ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด.
                พูดเปรยกระทบโคตรอุกฤกฏ วามีบางพวก
           ...มีภิกษุในพระธรรมวินัยนี้  บางพวกเปนโคตมโคตร บางพวกเปน
โมคคัลลานโคตร     บางพวกเปนกัจจายนโคตร     บางพวกเปนวาเสฏฐโคตร
ดังนี้เปนตน    ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด. 
            พูดเปรยกระทบการงานทราม  วามีบางพวก 
           ...มีภิกษุในพระธรรมวินัยนี้   บางพวก   ทํางานชางไม  บางพวกทํางาน
เทดอกไม  ดังนี้เปนตน  ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด.              
           พูดเปรยกระทบการงานอุกฤษฏ  วามีบางพวก
           ...มีภิกษุในพระธรรมวินัยนี้  บางพวกทํางานไถนา  บางพวกทํางาน
คาขาย   บางพวกทํางานเลี้ยงโค   ดังนี้เปนตน    ตองอาบัติทุกกฏ   ทุกๆคําพูด.
              พูดเปรยกระทบศีลปทราม  วามีบางพวก 
           ...มีภิกษุในพระธรรมวินัยนี้    บางพวกมีวิชาการชางจักสาน    บาง
พวกมีวิชาการชางหมอ   บางพวกมีวิชาการชางหูก   บางพวกมีวิชาการชางหนัง
บางพวกมีวิชาการชางกัลบก  ดังนี้เปนตน  ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด.
            พูดเปรยกระทบศิลปอุกฤษฏ วามีบางพวก 
           ...มีภิกษุในพระธรรมวินัยนี้  บางพวกมีวิชาการชางนับ   บางพวกมี
วิชาการชางคํานวณ  บางพวกมีวิชาการชางเขียน  ดังนี้เปนตน  ตองอาบัติทุกกฏ
ทุก ๆ คําพูด. 
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                    พูดเปรยกระทบโรคทราม  วาบางพวก 
           ...มีภิกษุในพระธรรมวินัยนี้   บางพวกเปนโรคเรื้อน   บางพวกเปน
โรคฝ  บางพวกเปนโรคกลาก   บางพวกเปนโรคมองครอ    บางพวกเปนโรค
ลมบาหมู   ดังนี้เปนตน    ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด.
                พูดเปรยกระทบโรคอุกฤษฏ วามีบางพวก
           ...มีภิกษุในพระธรรมวินัยนี้   บางพวกเปนโรคเบาหวาน  ดังนี้   ตอง
อาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด.
             พูดเปรยกระทบรูปพรรณทราม  วามีบางพวก
           ...มีภิกษุในพระธรรมวินัยนี้   บางพวกสูงเกินไป   บางพวกต่ําเกินไป
บางพวกดําเกินไป  บางพวกขาวเกินไป  ดังนี้เปนตน  ตองอาบัติทุกกฏ   ทุก ๆ
คําพูด.
            พูดเปรยกระทบรูปพรรณอุกฤษฏ วามีบางพวก
           ...มีภิกษุในพระธรรมวินัยนี้   บางพวกไมสูงนัก   บางพวกไมต่ํานัก
บางพวกไมดํานัก  บางพวกไมขาวนัก  ดังนี้เปนตน  ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ
คําพูด.
                พูดเปรยกระทบกิเลสทราม  วามีบางพวก
           มีภิกษุในพระธรรมวินัยนี้  บางพวกถูกราคะกลุมรุม  บางพวกถูก
โทสะย่ํายี  บางพวกถูกโมหะครอบงํา   ดังนี้เปนตน   ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ
คําพูด.                 
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            พูดเปรยกระทบกิเลสอุกฤษฏ  วามีบางพวก 
           ...มีภิกษุในพระธรรมวินัยนี้    บางพวกปราศจากราคะ    บางพวก
ปราศจากโทสะ     บางพวกปราศจากโมหะ    ดังนี้เปนตน      ตองอาบัติทุกกฏ
ทุก ๆ คําพูด.       
              พูดเปรยกระทบอาบัติทราม  วามีบางพวก    
           ...มีภิกษุในพระธรรมวินัยนี้   บางพวกตองอาบัติปาราชิก   บางพวก
ตองอาบัติสังฆาทิเสส  บางพวกตองอาบัติถุลลัจจัย  บางพวกตองอาบัติปาจิตตีย
บางพวกตองอาบัติปาฎิเทสนียะ  บางพวกตองอาบัติทุกกฏ   บางพวกตองอาบัติ
ทุพภาสิต  ดังนี้   ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด.
               พูดเปรยกระทบอาบัติอุกฤษฏ วามีบางพวก
           ...มีภิกษุในพระธรรมวินัยนี้    บางพวกถึงโสดาบัติ   ดังนี้เปนตน
ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด.
          พูดเปรยกระทบคําสบประมาททราม  วามีบางพวก 
           ...มีภิกษุในพระธรรมวินัยนี้   บางพวกมีความประพฤติดังอูฐ   บาง
พวกมีความพระพฤติดังแพะ   บางพวกมีความพระพฤติดังโค   บางพวกมีความ
ประพฤติดังลา    บางพวกมีความประพฤติดังสัตวดิรัจฉาน    บางพวกมีความ
ประพฤติดังสัตวนรก    สุคติของภิกษุรูปนั้นไมมี    ภิกษุพวกนั้นตองหวังไดแต
ทุคติ  ดังนี้เปนตน   ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด.
          พูดเปรยกระทบคําสบประมาทอุกฤษฏ   วามีบางพวก
           [๒๔๐]  ...มีภิกษุในพระธรรมวินัยนี้    บางพวกเปนบัณฑิต   บาง
พวกเปนคนฉลาด   บางพวกเปนคนมีปญญา   บางพวกเปนพหูสูต   บางพวก 
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เปนธรรมกถึก   ทุคติของภิกษุบางพวกนั้นไมมี   ภิกษุบางพวกนั้นตองหวังได
แตสุคติ  ดังนี้เปนตน   ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด.
                               อุปสัมบันดาอุปสัมบัน
         พูดเปรยกระทบชาติทราม  วาพวกไรกันแน
           [๒๔๑]  อุปสัมบันปรารถนาจะดา  ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน
ปรารถนาจะทําใหอัปยศ   พูดเปรยอยางนี้   คือกลาววา   ภิกษุจําพวกใดกันแน
เปนชาติคนจัณฑาล.. .ชาติคนจักสาน ...ชาติพราน . ..ชาติคนชางหนัง. ..
ชาติคนเทดอกไม  ดังนี้เปนตน    ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด.
         พูดเปรยกระทบชาติอุกฤษฏ  วาพวกไรกันแน
           . . .ภิกษุจําพวกไรกันแนเปนชาติกษัตริย   . ..ชาติพราหมณ   ดังนี้
เปนตน   ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด.                 
          พูดเปรยกระทบนามทราม  วาพวกไรกันแน
           . . .ภิกษุจําพวกใดกันแน  ช่ืออวกัณณกะ . . . ช่ือชวกัณณกะ...  ช่ือ
ธนิฏฐกะ...ช่ือสวิฏฐกะ. .. ช่ือกุลวัฑฒกะ   ดังนี้เปนตน   ตองอาบัติทุกกฏ
ทุก ๆ คําพูด.
         พูดเปรยกระทบนามอุกฤษฏ  วาพวกไรฉันแน
           . . .ภิกษุจําพวกไรกันแน   ช่ือพุทธรักขิต. ..  ช่ือธัมมรักขิต.. .  ช่ือ
สังฆรักขิ   ดังนี้เปนตน   ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด.
           พูดเปรยกระทบโคตรทราม  วาพวกไรกันแน
           . . .ภิกษุจําพวกไรกันแน   เปนโกสิยโคตร. .. ภารทวาชโคตร  ดังนี้ 
เปนตน   ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด. 
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         พูดเปรยกระทบโคตรอุกฤษฏ วาพวกไรกันแน
           . . .ภิกษุจําพวกไรกันแน   เปนโคตมโคตร.. .  โมคคัลลานโคตร...
กัจจายนโคตร ...วาเสฏฐโคตร   ดังนี้เปนตน    ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด.
         พูดเปรยกระทบการงานทราม  วาพวกไรกันแน
           . . .ภิกษุจําพวกไรกันแน   เปนชางไม. . .คนเทดอกไม  ดังนี้เปนตน
ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด.
        พูดเปรยกระทบการงานอุกฤษฏ  วาพวกไรกันแน
           . . . ภิกษุจําพวกไรกันแน    เปนคนทํางานไถนา. . .   เปนคนทํางาน
คาขาย . . .   เปนคนทํางานเลี้ยงโค . . .   ตองอาบัติทุกกฏ   ทุก ๆ คําพูด.
            พูดเปรยกระทบศิลปทราม  วาพวกไรกันแน
           . . . ภิกษุจําพวกไรกันแน  มีวิชาการชางจักสาน. . .มีวิชาการชางหมอ
. . . มีวิชาการชางหูก . . . มีวิชาการชางหนัง . . .  มีวิชาการชางกัลบก . . .  ตอง
อาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด.
          พูดเปรยกระทบศิลปอุกฤษฏ  วาพวกไรกันแน.
           . . .  ภิกษุจําพวกไรกันแน  มีวิชาการชางนับ .. . มีวิชาการชางคํานวณ
. . . มีวิชาการชางเขียน. . . ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด.
             พูดเปรยกระทบโรคทราม  วาพวกไรกันแน
           . . . ภิกษุจําพวกไรกันแน   เปนโรคเรื้อน. . . โรคฝ. . . โรคกลาก . ..
โรคมองครอ .. . โรคลมบาหมู . ..ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด. 
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                 พูดเปรยกระทบอุกฤษฏ วาพวกไรกันแน
           . . .ภิกษุจําพวกไรกันแน  เปนโรคเบาหวาน  ดังนี้เปนตน   ตองอาบัติ
ทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด. 
            พูดเปรยกระทบรูปพรรณทราม  วาพวกไรกันแน
           . . .ภิกษุจําพวกไรกันแน  สูงเกินไป. . .  ต่ําเกินไป . . .  ดําเกินไป . . .
ขาวเกินไป  ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด.                                   
         พูดเปรยกระทบรูปพรรณอุกฤษฏ  วาพวกไรกันแน
           . . . ภิกษุจําพวกไรกันแน   เปนคนไมสูงนัก. . .ไมต่ํานัก . ..ไมดํานัก
...ไมขาวนัก. . .ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด.
             พูดเปรยกระทบกิเลสทราม  วาพวกไรกันแน
           . . .ภิกษุจําพวกไรกันแน   ถูกราคะกลุมรุม  . . . ถูกโทสะย่ํายี  ...ถูก
โมหะครอบงํา   ...ตองอาบัติทุกกฏ    ทุก ๆ คําพูด.     
             พูดเปรยกระทบกิเลสอุกฤษฏ  วาพวกไรกันแน
           . . .ภิกษุจําพวกไรกันแน    ปราศจากราคะ . . .ปราศจากโทสะ . .  
ปราศจากโมหะ  ...ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด.
             พูดเปรยกระทบอาบัติทราม  วาพวกไรกันแน
           . . . ภิกษุจําพวกไรกันแน    ตองอาบัติปาราชิก   .. .อาบัติสังฆาทิเสส
. . .อาบัติถุลลัจจัย ...อาบัติปาจิตตีย  . ..อาบัติปาฎิเทสนียะ  . ..อาบัติทุกกฏ
. . .อาบัติทุพภาสิต   .. .ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด. 
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           พูดเปรยกระทบอาบัติอุกฤษฏ   วาพวกไรกันแน
           . . . ภิกษุจําพวกไรกันแน  ถึงโสดาบัติ ดังนี้เปนตน    ตองอาบัติทุกกฏ
ทุก ๆ คําพูด. 
     พูดเปรยกระทบคําสบประมาททราม  วาพวกไรกันแน
           . . .ภิกษุจําพวกไรกันแน    มีความประพฤติดังอูฐ   . . . แพะ   . . .โค
. . .  ลา  . . .สัตวดิรัจฉาน  . . .สัตวนรก    สุคติของภิกษุพวกนั้น  ไมมี    ภิกษุ
พวกนั้นตองหวังไดแตทุคติ  . . .ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด.
    พูดเปรยกระทบคําสบประมาทอุกฤษฏ  วาพวกไรกันแน
           . . .ภิกษุจําพวกไรกันแน  เปนบัณฑิต  . . . เปนคนฉลาด  . . .มีปญญา
. . . พหูสูต  . . . ธรรมกถึก  ทุคติของภิกษุพวกนั้น ไมมี  ภิกษุพวกนั้นตองหวัง
ไดแตสุคติ  . .. ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด.
                พูดเปรยกระทบชาติทราม  วาไมใชพวกเรา
           [๒๔๒]  อุปสัมบันปรารถนาจะดา  ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน
ปรารถนาจะทําใหอัปยศ    พูดเปรยอยางนั้น     คือกลาววา    พวกเราไมใชชาติ
คนจัณฑาล   ...ไมใชชาติคนจักสาน   . . .ไมใชชาติทราม   ...ไมใชชาติคน
ชางหนัง  . ..ไมใชชาติคนเทดอกไม  ดังนี้เปนตน   ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก  ๆ
คําพูด.
               พูดเปรยกระทบชาติอุกฤษฏ  วาไมใชพวกเรา
           . . . พวกเราไมใชชาติกษัตริย . ..ไมใชชาติพราหมณ   ดังนี้เปนตน
ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด. 
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               พูดเปรยกระทบชื่อทราม  วาไมใชพวกเรา
           . . .พวกเราไมใชช่ืออวกัณณกะ  .. .ไมใชช่ือชวกัณณกะ   ...ไมใช
ช่ือธนิฏฐกะ    ... ไมใชช่ือสวิฎฐกะ    .. .ไมใชช่ือกุลวัฑฒกะ    ดังนี้เปนตน
ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด. 
               พูดเปรยกระทบชื่ออุกฤษฏ  วาไมใชพวกเรา
           . . .พวกเราไมใชช่ือพุทธรักขิต   . . .ไมใชช่ือธัมมรักขิต   ...ไมใช
ช่ือสังฆรักขิต  ดังนี้เปนตน    ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด.
              พูดเปรยกระทบโคตรทราม  วาไมใชพวกเรา
           . . .พวกเราไมใชโกสิยโคตร   . . .ไมใชภารทวาชโคตร   ดังนี้เปนตน
ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด.
               พูดเปรยกระทบโคตรอุกฤษฏ  วาไมใชพวกเรา
           . . .พวกเราไมใชโคตมโคตร   . . .ไมใชโมคคัลลานโคตร   . . .ไมใช
กัจจายนโคตร   . . .ไมใชวาเสฎฐโคตร   ดังนี้เปนตน   ตองอาบัติทุกกฏ   ทุกๆ
คําพูด.
              พูดเปรยกระทบการงานทราม  วาไมใชพวกเรา
           . . . พวกเราไมใชชางไม  . .. ไมใชคนเทดอกไม  ดังนี้เปนตน   ตอง
อาบัติทุกกฏ  ทุก  ๆ คําพูด.
            พูดเปรยกระทบการงานอุกฤษฏ  วาไมใชพวกเรา
           . . . พวกเราไมใชคนทํางานไถนา . . .ไมใชคนทํางานคาขาย .. .ไมใช
คนทํางานเลี้ยงโค  ดังนี้เปนตน  ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด. 
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            พูดเปรยกระทบศิลปทราม  วาไมใชพวกเรา
           . . . พวกเราไมใชมีวิชาการชางจักสาน . . . ไมใชมีวิชาการชางหมอ
...ไมใชมีวิชาการชางหูก    . . .ไมใชมีวิชาการชางหนัง    . . .ไมใชมีวิชาการ
ชางกัลบก  ดังนี้เปนตน   ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด. 
         พูดเปรยกระทบศิลปอุกฤษฏ  วาไมใชพวกเรา
           . . . พวกเราไมใชมีวิชาการชางนับ  . . . ไมใชมีวีชาการชางคํานวณ...
ไมใชมีวิชาการชางเขียน  ดังนี้เปนตน  ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด.
           พูดเปรยกระทบโรคทราม  วาไมใชพวกเรา
           . . .พวกเราไมใชเปนโรคเรื้อน    . . . ไมใชเปนโรคฝ   . . .ไมใชเปน
โรคกลาก  .. .ไมใชเปนโรคมองครอ  . . .ไมใชเปนโรคลมบาหมู  ดังนี้เปนตน
ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด.
          พูดเปรยกระทบโรคอุกฤษฏ  วาไมใชพวกเรา
           . . .พวกเราไมใชเปนโรคเบาหวาน    ดังนี้เปนตน    ตองอาบัติทุกกฏ
ทุก ๆ คําพูด.
        พูดเปรยกระทบรูปพรรณทราม  วาไมใชพวกเรา
           . . .พวกเราไมใชสูงเกินไป   . ..ไมใชต่ําเกินไป   .. .ไมใชดําเกินไป
. . .ไมใชขาวเกินไป  ดังนี้เปนตน   ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด.
     พูดเปรยกระทบรูปพรรณอุกฤษฏ    วาไมใชพวกเรา
           . . .พวกเราไมใชไมสูงนัก    . . .ไมใชไมต่ํานัก    . ..ไมใชไมดํานัก
. . . ไมใชไมขาวนัก  ดังนี้เปนตน    ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด. 
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             พูดเปรยกระทบกิเลสทราม  วาไมใชพวกเรา
           . . .พวกเราไมใชถูกราคะกลุมรุม   . . .ไมใชถูกโทสะย่ํายี   . . .ไมใช
ถูกโมหะครอบงํา  ดังนี้เปนตน  ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด.
            พูดเปรยกระทบกิเลสอุกฤษฏ  วาไมใชพวกเรา
           . . .พวกเราไมใชปราศจากราคะ  . . . ไมใชปราศจากโทสะ  . . . ไมใช
ปราศจากโมหะ  ดังนี้เปนตน  ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด.
           พูดเปรยกระทบอาบัติทราม  วาไมใชพวกเรา
           . . .พวกเราไมใชเปนผูตองอาบัติปาราชิก    . . . อาบัติสังฆาทิเสส  . . .
อาบัติถุลลัจจัย  . . .อาบัติปาจิตตีย   . . . อาบัติปาฏิเทสนียะ   . . . อาบัติทุกกฏ
...อาบัติทุพภาสิต  ดังนี้  ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด.
            พูดเปรยกระทบอาบัติอุกฤษ    วาไมใชพวกเรา
           . . .พวกเราไมใชเปนผูถึงโสดาบัติ   ดังนี้เปนตน    ตองอาบัติทุกกฏ
ทุก ๆ คําพูด.
       พูดเปรยกระทบคําสบประมาททราม   วาไมใชพวกเรา
           . . .พวกเราไมใชมีความประพฤติดังอูฐ  . . . แพะ  . . .โค  . .. ลา . ..
สัตวดิรัจฉาน  . . . สัตวนรก   สุคติของพวกเราไมมี  พวกเราตองหวังไดแตทุคติ
ดังนี้เปนตน  ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด.
     พูดเปรยกระทบคําสบประมาทอุกฤษฏ  วาไมใชพวกเรา
           . . .พวกเราไมใชเปนบัณฑิต   . . .ไมใชคนฉลาด     . . . ไมใชคนมี
ปญญา  .. .ไมใชพหูสูต  . . . ไมใชธรรมกถึก   ทุคติของพวกเราไมมี   พวกเรา
ตองหวังไดแตสุคติ  ดังนี้เปนตน    ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด. 
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                             อุปสัมบันดาอนุอุปสัมบัน
                            พูดกดกระทบชาติ 
           [๒๔๓]  อุปสัมบันปรารถนาจะดา  ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน
ปรารถนาจะทําใหอัปยศ    พูดกะอนุปสัมบันชาติทราม   ดวยกลาวกระทบชาติ 
ทราม  คือ  พูดกะอนุปสัมบันชาติคนจัณฑาล . . .ชาติคนจักสาน . . .ชาติพราน
. . .  ชาติคนชางหนัง  . . .ชาติคนเทดอกไม    วาเปนชาติคนจัณฑาล    วาเปน
ชาติคนจักสาน    วาเปนชาติพราน    วาเปนชาติคนชางหนัง    วาเปนชาติคน
เทดอกไม  ดังนี้เปนตน  ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด.
                             พูดกดใหเลวกระทบชาติ
           อุปสัมบันปรารถนาจะดา     ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน
ปรารถนาจะทําใหอัปยศ     พูดกะอนุปสัมบันชาติอุกฤษฏ     ดวยกลาวกระทบ
ชาติทราม  คือ   พูดกะอนุปสัมบันชาติกษัตริย  . . .ชาติพราหมณ  วาเปนชาติ
คนจัณฑาล   วาเปนชาติคนจักสาน   วาเปนชาติพราน   วาเปนชาติคนชางหนัง
วาเปนชาติคนเทดอกไม  ดังนี้เปนตน    ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด.
                            พูดประชดกระทบชาติ
           อุปสัมบันปรารถนาจะดา     ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน
ปรารถนาจะทําใหอัปยศ    พูดกะอนุปสัมบันชาติทราม    ดวยกลาวกระทบชาติ
อุกฤษฎ คือ พูดกะอนุปสัมบันชาติคนจัณฑาล. . . ชาติคนจักสาน. . .ชาติพราน
. . .ชาติคนชางหนัง . . .   ชาติคนเทดอกไม    วาเปนชาติกษัตริย    วาเปนชาติ -
พราหมณดังนี้เปนตน   ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด. 
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                              พูดยกยอกระทบชาติ
           อุปสัมบันปรารถนาจะดา     ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน
ปรารถนาจะทําใหอัปยศ     พูดกะอนุปสัมบันชาติอุกฤษฏ   ดวยกลาวกระทบ
ชาติอุกฤษฏ  คือ  พูดกะอนุปสัมบันชาติกษัตริย  ...ชาติพราหมณ    วาเปน
ชาติกษัตริย  วาเปนชาติพราหมณ  ดังนี้เปนตน   ตองอาบัติทุกกฏ  ทุกๆ คําพูด.
                                พูดกดกระทบชื่อ               
           อุปสัมบันปรารถนาจะดา    ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน
ปรารถนาจะทําใหอัปยศ    พูดกะอนุปสัมบันมีช่ือทราม    ดวยกลาวกระทบชื่อ
ทราม คือ พูดกะอนุปสัมบันชื่ออวกัณณกะ... ช่ือชวกัณณกะ...ช่ือธนิฏฐกะ
...ช่ือสวิฏฐกะ   ...ช่ือกุลวัฑฒกะ   วาทานอวกัณณกะ   วาทานชวกัณณกะ
วาทานธนิฏฐกะ   วาทานสวิฏฐกะ   วาทานกุลวัฑฒกะ  ดังนี้เปนตน ตองอาบัติ
ทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด.
                           พูดกดใหเลวกระทบชื่อ
           อุปสัมบันปรารถนาจะดา    ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน
ปรารถนาจะทําใหอัปยศ   พูดกะอนุปสัมบันมีช่ืออุกฤษฏ   ดวยกลาวกระทบชื่อ
ทราม คือ พูดกะอนุปสัมบันชื่อพุทธรักขิต . . .ช่ือธัมมรักขิต ...ช่ือสังฆรักขิต
วาทานอวกัณณะ  วาทานชวกัณณกะ   วาทานธนิฎฐกะ   วาทานสวิฎฐกะ   วา
ทานกุลวัฑฒกะ  ดังนี้เปนตน   ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด.
                           พูดประชดกระทบชื่อ      
           อุปสัมบันปรารถนาจะดา    ปรารถนาจะสบประมาทอนุสัมบัน
ปรารถนาจะทําใหอัปยศ   พูดกะอนุปสัมบันมีช่ือทราม     ดวยกลาวกระทบชื่อ 
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อุกฤษฏ คือ พูดกะอนุปสัมบันชื่ออวกัณณกะ...ช่ีอชวกัณณกะ...ช่ือธนิฏฐกะ
. . . ช่ือสวิฏฐกะ  . ..ช่ีอกุลวัฑฒกะ  วาทานพุทธรักขิต  วาทานธัมมรักขิต  วา
ทานสังฆรักขิต  ดังนี้เปนตน  ตองทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด.
                         พูดยกยอกระทบชื่อ 
           อุปสัมบันปรารถนาจะดา     ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน
ปรารถนาจะทําใหอัปยศ   พูดกะอนุปสัมบันมีช่ืออุกฤษฏ   ดวยกลาวกระทบชื่อ
อุกฤษฏ คือ พูดกะอนุปสัมบันชื่อพุทธรักขิต ... ช่ือธัมมรักขิต ...ช่ือสังรักขิต 
วาทานพุทธรักขิต วาทานธัมมรักขิต  วาทานสังฆรักขิต   ดังนี้เปนตน    ตอง
อาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด.
                          พูดกดกระทบโคตร
           อุปสัมบันปรารถนาจะดา     ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน
ปรารถนาจะทําใหอัปยศ     พูดกะอนุปสัมบันมีโคตรทราม     ดวยกลาวกระทบ
โคตรทราม   คือ  พูดกะอนุปสัมบันโกสิยโคตร   . . .ภารทวาชโคตร   วาทาน
โกสิยโคตร วาทานภารทวาชโคตร ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุก ๆ คําพูด.
                   พูดกดใหเลวกระทบโคตร
           อุปสัมบันปรารถนาจะดา     ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน
ปรารถนาจะทําใหอัปยศ   พูดกะอนุปสัมบันมีโคตรอุกฤษฏ   ดวยกลาวกระทบ
โคตรทราม   คือ   พูดกะอนุปสัมบันโคตมโคตร . . .   โมคคัลลานโคตร. . .
กัจจายนโคตร . . .    วาเสฎฐโคตร   วาทานโกสิยโคตร   วาทานภารทวาชโคตร
ดังนี้เปนตน  ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด. 
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                           พูดประชดกระทบโคตร
           อุปสัมบันปรารถนาจะดา    ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน
ปรารถนาจะทําใหอัปยศ    พูดกะอนุปสัมบันมีโคตรทราม    ดวยกลาวกระทบ
โคตรอุกฤษฏ คือ  พูดกะอนุสัมบันโกสิยโคตร   . . .ภารทวาชโคตร   วาทาน
โคตมโคตร   วาทานโมคคัลลานโคตร   วาทานกัจจายนโคตร   วาทานวาเสฎฐ-
โคตร  ดังนี้เปนตน   ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด.                              
                           พูดยกยอกระทบโคตร            
           อุปสัมบันปรารถนาจะดา     ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน
ปรารถนาจะทําใหอัปยศ   พูดกะอนุปสัมบันมีโคตรอุกฤษฎ   ดวยกลาวกระทบ
โคตรอุกฤษฏ  คือ  พูดกะอนุปสัมบันโคตมโคตร   . . .โมคคัลลานโคตร . . .
กัจจายนโคตร  . . วาเสฏฐโคตร   วาทานโคตมโคตร   วาทานโมคคัลลานโคตร
วาทานกัจจายนโคตร    วาทานวาเสฎฐโคตร    ดังนี้เปนตน     ตองอาบัติทุกกฏ
ทุก ๆ คําพูด.
                         พูดกดกระทบการงาน
           อุปสัมบันปรารถนาจะดา    ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน
ปรารถนาจะทําใหอัปยศ   พูดกะอนุปสัมบันมีการงานทราม   ดวยกลาวกระทบ
การงานทราม  คือ  พูดกะอนุปสัมบันเปนชางไม . . .เปนคนเทดอกไม  วาทาน
เปนชางไม  วาทานเปนคนเทดอกไม  ดังนี้เปนตน   ตองอาบัติทุกกฏ   ทุก ๆ
คําพูด. 
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                       พูดกดใหเลวกระทบการงาน
           อุปสัมบันปรารถนาจะดา    ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน
ปรารถนาจะทําใหอัปยศ  พูดกะอนุปสัมบันมีการงานอุกฤษฏ  ดวยกลาวกระทบ
การงานทราม คือ พูดกะอนุปสัมบันทํางานไถนา .. .ทํางานคาขาย . . .ทํางาน
เล้ียงโค   วาทานเปนชางไม  วาทานเปนคนเทดอกไม  ดังนี้เปนตน   ตองอาบัติ
ทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด.
                         พูดประชดกระทบการงาน 
           อุปสัมบันปรารถนาจะดา      ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน
ปรารถนาจะทําใหอัปยศ   พูดกะอนุปสัมบันมีการงานทราม   ดวยกลาวกระทบ
การงานอุกฤษฏ  คือ  พูดกะอนุปสัมบันเปนชางไม   . ..เปนคนเทดอกไม  วา
ทานทํางานไถนา    วาทานทํางานคาขาย   วาทานทํางานเลี้ยงโค    ดังนี้เปนตน
ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด.
                            พูดยกยอกระทบการงาน
           อุปสัมบันปรารถนาจะดา    ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน
ปรารถนาจะทําใหอัปยศ  พูดกะอนุปสัมบันมีการงานอุกฤษฏ  ดวยกลาวกระทบ
การงานอุกฤษฏ คือ พูดกะอนุปสัมบันทํางานไถนา...ทํางานคาขาย . . .ทํางาน
เล้ียงโค    วาทานทํางานไถนา     วาทานทํางานคาขาย     วาทานทํางานเลี้ยงโค
ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด.
                                  พูดกดกระทบศิลป
           อุปสัมบันปรารถนาจะดา     ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน
ปรารถนาจะทําใหอัปยศ    พูดกะอนุปสัมบันมีวิชาการชางทราม    ดวยกลาว 
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กระทบวิชาการชางทราม   คือ พูดกะอนุปสัมบันมีวิชาการชางจักสาน . . .มีวิชา
การชางหมอ   . . . มีวิชาการชางหูก   . . . มีวิชาการชางหนัง   . . . มีวิชาการชาง
กัลบก   วาทานมีวิชาการชางจักสาน   วาทานมีวิชาการชางหมอ   วาทานมีวิชา
การชางหูก  วาทานมีวิชาการชางหนัง  วาทานมีวิชาการชางกัลบก  ดังนี้เปนตน
ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด.
                       พูดกดใหเลวกระทบศิลป
           อุปสัมบันปรารถนาจะดา    ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน
ปรารถนาจะทําใหอัปยศ    พูดกะอนุปสัมบันมีวิชาการชางอุกฤษฏ    ดวยกลาว
กระทบวิชาการชางทราม คือ พูดกะอนุปสัมบันมีวิชาการชางนับ . . .มีวิชาการ
ชางคํานวณ   . . .มีวิชาการชางเขียน    วาทานมีวิชาการชางจักสาน    วาทานมี
วิชาการชางหมอ   วาทานมีวิชาการชางหูก   วาทานมีวิชาการชางหนัง   วาทาน
มีวิชาการชางกัลบก  ดังนี้เปนตน   ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด..
                      พูดประชดกระทบศิลป
           อุปสัมบันปรารถนาจะดา     ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน
ปรารถนาจะทําใหอัปยศ  พูดกะอนุปสัมบันมีวิชาการชางทราม  ดวยกลาวกระทบ
วิชาการชางอุกฤษฏ  คือ  พูดกะอนุปสัมบันมีวิชาการชางจักสาน  .. .มีวิชาการ
ชางหมอ  . . . มีวิชาการชางหูก  . . . มีวิชาการชางหนัง  . . . มีวิชาการชางกัลบก
วาทานมีวิชาการชางนับ    วาทานมีวิชาการชางคํานวณ    วาทานมีวิชาการชาง
เขียน  ดังนี้เปนตน   ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด.                    
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                              พูดยกยอกระทบศิลป
           อุปสัมบันปรารถนาจะดา    ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน
ปรารถนาจะทําใหอัปยศ    พูดกะอนุปสัมบันมีวิชาการชางอุกฤษฏ    ดวยกลาว
กระทบวิชาการชางอุกฤษฏ  คือ  พูดกะอนุปสัมบันมีวิชาการชางนับ   . . .มีวิชา
การชางคํานวณ.. .มีวิชาการชางเขียน   วาทานมีวิชาการชางนับ    วาทานมี  
วิชาการชางคํานวณ  วาทานมีวิชาการชางเขียน  ดังนี้เปนตน   ตองอาบัติทุกกฏ
ทุก ๆ  คําพูด.                 
                              พูดกดกระทบโรค
           อุปสัมบันปรารถนาจะดา    ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน
ปรารถนาจะทําใหอัปยศ   พูดกะอนุปสัมบันมีโรคทราม   ดวยกลาวกระทบโรค
ทราม  คือ  พูดกะอนุปสัมบันผูเปนโรคเรื้อน . . .โรคฝ...โรคกลาก . ..โรค
มองครอ . . . โรคลมบาหมู   วาทานเปนโรคเรื้อน   วาทานเปนโรคฝ  วาทาน
เปนโรคกลาก  วาทานเปนโรคมองครอ  วาทานเปนโรคลมบาหมู  ดังนี้เปนตน
ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด.
                        พูดกดใหเลวกระทบโรค
           อุปสัมบันปรารถนาจะดา    ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน
ปรารถนาจะทําใหอัปยศ    พูดกะอนุปสัมบันมีโรคอุกฤษฎ    ดวยกลาวกระทบ
โรคทราม   คือ   พูดกะอนุปสัมบันผูเปนโรคเบาหวาน   วาทานเปนโรคเรื้อน
วาทานเปนโรคฝ  วาทานเปนโรคกลาก   วาทานเปนโรคมองครอ   วาทานเปน
โรคลมบาหมู  ดังนี้เปนตน  ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด. 
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                              พูดประชดกระทบโรค
           อุปสัมบันปรารถนาจะดา    ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน
ปรารถนาจะทําใหอัปยศ   พูดกะอนุปสัมบันมีโรคทราม   ดวยกลาวกระทบโรค
อุกฤษฏ  คือ   พูดกะอนุปสัมบันผูเปนโรคเรื้อน  . ..โรคฝ . . . โรคกลาก . ..
โรคมองครอ . . .โรคลมบาหมู วาทานเปนโรคเบาหวาน   ดังนี้เปนตน   ตอง
อาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด.
                           พูดยกยอกระทบโรค
           อุปสัมบันปรารถนาจะดา     ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน
ปรารถนาจะทําใหอัปยศ    พูดกะอนุปสัมบันมีโรคอุกฤษฦ      ดวยกลาวกระทบ
โรคอุกฤษฎ    คือ    พูดกะอนุปสัมบันผูเปนโรคเบาหวาน     วาทานเปนโรค
เบาหวาน  ดังนี้  ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด.
                       พูดกดกระทบรูปพรรณ
           อุปสัมบันปรารถนาจะดา     ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน
ปรารถนาจะทําใหอัปยศ  พูดกะอนุปสัมบันมีรูปพรรณทราม  ดวยกลาวกระทบ
รูปพรรณทราม  คือ  พูดกะอนุปสัมบันผูสูงเกินไป .. .ต่ําเกินไป ...ดําเกินไป
. . . ขาวเกินไป  วาทานเปนคนสูงนัก วาทานเปนคนต่ํานัก  วาทานเปนคนดํา
นัก  วาทานเปนคนขาวนัก  ดังนี้เปนตน  ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด.
                   พูดกดใหเลวกระทบรูปพรรณ        
           อุปสัมบันปรารถนาจะดา     ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน
ปรารถนาจะทําใหอัปยศ     พูดกะอนุปสัมบันมีรูปพรรณอุกฤษฏ     ดวยกลาว 
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กระทบรูปพรรณทราม คือ  พูดกะอนุปสัมบันผูไมสูงนัก  . ..ไมต่ํานัก  ...ไม
ดํานัก  . . .ไมขาวนัก    วาทานเปนคนสูงนัก   วาทานเปนคนต่ํานัก   วาทาน
เปนคนดํานัก   วาทานเปนคนขาวนัก   ดังนี้เปนตน    ตองอาบัติทุกกฏ   ทุก ๆ
คําพูด.
                             พูดประชดกระทบรูปพรรณ 
           อุปสัมบันปรารถนาจะดา     ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน
ปรารถนาจะทําใหอัปยศ  พูดกะอนุปสัมบันมีรูปพรรณทราม  ดวยกลาวกระทบ
รูปพรรณอุกฤษฏ คือ พูดกะอนุปสัมบันผูสูงเกินไป ... ต่ําเกินไป . . .ดําเกินไป
. . . ขาวเกินไป   วาทานเปนคนไมสูงนัก   วาทาเปนคนไมต่ํานัก   วาทานเปน
คนไมดํานัก  วาทานเปนคนไมขาวนัก  ดังนี้เปนตน  ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ
คําพูด.
                              พูดยกยอกระทบรูปพรรณ
           อุปสัมบันปรารถนาจะดา     ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน
ปรารถนาจะทําใหอัปยศ     พูดกะอนุปสัมบันมีรูปพรรณอุกฤษฏ     ดวยกลาว
กระทบรูปพรรณอุกฤษฏ  คือ  พูดกะอนุปสัมบันผูไมสูงเกินไป.. .ไมต่ําเกินไป
. . . ไมดําเกินไป  . . .ไมขาวเกินไป  วาทานเปนคนไมสูงนัก   วาทานเปนคน
ไมต่ํานัก    วาทานเปนคนไมดํานัก    วาทานเปนคนไมขาวนัก    ดังนี้เปนตน
ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด.
                                  พูดกดกระทบกิเลส
           อุปสัมบันปรารถนาจะดา     ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน
ปรารถนาจะทําใหอัปยศ      พูดกะอนุปสัมบันมีกิเลสทราม   ดวยกลาวกระทบ 
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กิเลสทราม คือ  พูดกะอนุปสัมบันผูถูกราคะกลุมรุม ...ถูกโทสะย่ํายี ...ผูถูก
โมหะครอบงํา  วาทานถูกราคะกลุมรุม  วาทานถูกโทสะย่ํายี   วาทานถูกโมหะ
ครอบงํา  ดังนี้เปนตน   ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด.                
                      พูดกดใหเลวกระทบกิเลส 
           อุปสัมบันปรารถนาจะดา     ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน
ปรารถนาจะทําใหอัปยศ     พูดกะอนุปสัมบันมีกิเลสอุกฤษฏ   ดวยกลาวกระทบ
กิเลสทราม คือ   พูดกะอนุปสัมบันผูปราศจากราคะ  . . .ปราศจากโทสะ . . .
ปราศจากโมหะ   วาทานถูกราคะกลุมรุม   วาทานถูกโทสะย่ํายี   วาทานถูกโมหะ
ครอบงํา ดังนี้เปนตน   ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด.                
                      พูดประชดกระทบกิเลส
           อุปสัมบันปรารถนาจะดา     ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน
ปรารถนาจะทําใหอัปยศ     พูดกะอนุปสันบันมีกิเลสทราม    ดวยกลาวกระทบ
กิเลสอุกฤษฎ  คือ  พูดกะอนุปสัมบันผูถูกราคะกลุมรุม  . . .ถูกโทสะย่ํายี ...
ถูกโมหะครอบงํา     วาทานปราศจากราคะ    วาทานปราศจากโทสะ     วาทาน
ปราศจากโมหะ  ดังนี้เปนตน    ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด.
                        พูดยกยอกระทบกิเลส      
           อุปสัมบันปรารถนาจะดา   ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน
ปรารถนาจะทําใหอัปยศ    พูดกะอนุปสัมบันมีกิเลสอุกฤษฏ   ดวยกลาวกระทบ
กิเลสอุกฤษฏ    คือ    พูดกะอนุปสัมบันผูปราศจากราคะ. . .ปราศจากโทสะ
. . .  ปราศจากโมหะ    วาทานปราศจากราคะ    วาทานปราศจากโทสะ  วาทาน
ปราศจากโมหะ   ดังนี้เปนตน    ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด. 
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                              พูดกดกระทบอาบัติ
           อุปสัมบันปรารถนาจะดา     ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน
ปรารถนาจะทําใหอัปยศ  พูดกะอนุปสัมบันผูตองอาบัติทราม  ดวยกลาวกระทบ
อาบัติทราม    คือ    พูดกะอนุปสัมบันผูตองอาบัติปาราชิก . . .ผูตองอาบัติ-
สังฆาทิเสส  . . . ผูตองอาบัติถุลลัจจัย  . . . ผูตองอาบัติปาจิตตีย  . . . ผูตองอาบัติ
ปาฏิเทสนียะ. . . ผูตองอาบัติทุกกฏ   ผูตองอาบัติทุพภาสิต   วาทานตองอาบัติ
ปาราชิก   วาทานตองอาบัติสังฆาทิเสส   วาทานตองอาบัติถุลลัจจัย   วาทานตอง
อาบัติปาจิตตีย  วาทานตองอาบัติปาฏิเทสนียะ  วาทานตองอาบัติทุกกฏ  วาทาน
ตองอาบัติทุพภาสิต  ดังนี้  ตองอาบัติทุกกฏ   ทุก ๆ คําพูด.
                          พูดกดใหเลวกระทบอาบัติ
           อุปสัมบันปรารถนาจะดา     ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน
ปรารถนาจะทําใหอัปยศ  พูดกะอนุปสัมบันผูถึงอาบัติอุกฤษฎ ดวยกลาวกระทบ
อาบัติทราม  คือ   พูดกะอนุปสัมบันผูตองโสดาบัติ   วาทานตองอาบัติปาราชิก
วาทานตองอาบัติสังฆาทิเสส     วาทานตองอาบัติถุลลัจจัย     วาทานตองอาบัติ
ปาจิตตีย  วาทานตองอาบัติปาฎิเทสนียะ   วาทานตองอาบัติทุกกฏ   วาทานตอง
อาบัติทุพภาสิต  ดังนี้   ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด.
                             พูดประชดกระทบอาบัติ
           อุปสัมบันปรารถนาจะดา     ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน
ปรารถนาจะทําใหอัปยศ  พูดกะอนุปสัมบันผูตองอาบัติทราม  ดวยกลาวกระทบ
อาบัติอุกฤษฏ   คือ   พูดกะอนุปสัมบันผูตองอาบัติปาราชิก ... ผูตองอาบัติ
สังฆาทิเสส  . . . ผูตองอาบัติถุลลัจจัย  . . . ผูตองอาบัติปาจิตตีย  . . . ผูตองอาบัติ 
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ปาฎิเทสนียะ  ... ผูตองอาบัติทุกกฏ ... ผูตองอาบัติทุพภาสิต     วาทานถึง
โสดาบัติ  ดังนี้   ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด.                                 
                               พูดยกยอกระทบอาบัติ
           อุปสัมบันปรารถนาจะดา     ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน
ปรารถนาจะทําใหอัปยศ  พูดกะอนุปสัมบันผูถึงอาบัติอุกฤษฏ  ดวยกลาวกระทบ
อาบัติอุกฤษฏ  คือ  พูดกะอนุปสัมบันผูถึงโสดาบัติ   วาทานถึงโสดาบัติ  ดังนี้ 
เปนตน  ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด.
                        พูดกดกระทบคําสบประมาท
           อุปสัมบันปรารถนาจะดา     ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน
ปรารถนาจะทําใหอัปยศ   พูดกะอนุปสัมบันผูมีความประพฤติทราม   ดวยกลาว
กระทบคําดาทราม  คือ  พูดกะอนุปสัมบันผูมีความประพฤติดังอูฐ   . . .มีความ
ประพฤติดังแพะ  ...มีความพระพฤติดังโค  . . . มีความประพฤติดังลา  . . .มี
ความประพฤติดังสัตวดิรัจฉาน  ...มีความพระพฤติดังสัตวนรก  วาทานเปนอูฐ
วาทานเปนแพะ     วาทานเปนโค    วาทานเปนลา     วาทานเปนสัตวดิรัจฉาน
วาทานเปนสัตวนรก  สุคติของทานไมมี  ทานตองหวังไดแตทุคติ ดังนี้เปนตน
ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด.             
             พูดกดใหเลวกระทบคําคําสบประมาท
           อุปสัมบันปรารถนาจะดา     ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน
ปรารถนาจะทําใหอัปยศ     พูดกะอนุปสัมบันผูมีความพระพฤติอุกฤษฎ    ดวย
กลาวกระทบคําดาทราม    คือ    พูดกะอนุปสัมบันผูเปนบัณฑิต    ...ผูฉลาด 
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. . .   ผูมีปญญา. . .  ผูพหูสูต  ....   ผูธรรมกถึก  วาทานเปนอูฐ    วาทานเปนแพะ
วาทานเปนโค  วาทานเปนลา  วาทานเปนสัตวดิรัจฉาน  วาทานเปนสัตวนรก
สุคติของทานไมมี    ทานตองหวังไดแตทุคติ   ดังนี้เปนตน     ตองอาบัติทุกกฏ
ทุก ๆ คําพูด.
                       พูดประชดกระทบคําสบประมาท
           อุปสัมบันปรารถนาจะดา     ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน
ปรารถนาจะทําใหอัปยศ   พูดกะอนุปสันบันผูมีความประพฤติทราม   ดวยกลาว
กระทบคําดาอุกฤษฎ คือ  พูดกะอนุปสัมบันผูมีความพระพฤติดังอูฐ     มีความ
พระพฤติดังแพะ   . . . มีความประพฤติดังโค   . . . มีความประพฤติดังลา. . . มี
ความประพฤติดังสัตวดิรัจฉาน  . . . มีความประพฤติดังสัตวนรก    วาทานเปน
บัณฑิต    วาทานเปนคนฉลาด    วาทานเปนคนมีปญญา    วาทานเปนพหูสูต
วาทานเปนธรรมกถึก ทุคติของทานไมมี  ทานตองหวังไดแตสุคติ  ดังนี้เปนตน
ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด 
                        พูดยกยอกระทบคําสบประมาท
           อุปสัมบันปรารถนาจะดา   ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน
ปรารถนาจะทําใหอัปยศ  พูดกะอนุปสัมบันผูมีความประพฤติอุกฤษฎ ดวยกลาว
กระทบคําดาอุกฤษฎ  คือ  พูดกะอนุปสัมบันผูเปนบัณฑิต . . . ผูฉลาด. . .  ผูมี
ปญญา. . . ผูพหูสูต . . .  ผูธรรมกถึก  วาทานเปนบัณฑิต  วาทานเปนคนฉลาด
วาทานเปนคนมีปญญา   วาทานเปนพหูสูต   วาทานเปนธรรมกถึก  ทุคติของ
ทานไมมี ทานตองหวังไดแตสุคติ  ดังนี้เปนตน   ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด.  
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                 พูดเปรยกระทบชาติทราม วามีบางพวก
           [๒๔๔]  อุปสัมบันปรารถนาจะดา    ปรารถนาจะสบประมาทอนุป-
สันบัน  ปรารถนาจะทําใหอัปยศ   พูดเปรยอยางนั้น   คือกลาววา   มีอนุปสัมบัน
ในพระธรรมวินัยนี้  บางพวกเปนชาติคนจัณฑาล  บางพวกเปนชาติคนจักสาน
บางพวกเปนชาติพราน    บางพวกเปนชาติคนชางหนัง    บางพวกเปนชาติคน
เทดอกไม  ดังนี้เปนตน  ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด.
             พูดเปรยกระทบชาติอุกฤษฏ    วามีบางพวก
           อุปสัมบันปรารถนาจะดา     ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน
ปรารถนาจะทําใหอัปยศ  พูดเปรยอยางนี้   คือกลาววา   มีอนุปสัมบันในพระ-
ธรรมวินัยนี้     บางพวกเปนชาติกษัตริย    บางพวกเปนชาติพราหมณ    ดังนี้
เปนตน  ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด.
                พูดเปรยกระทบชื่อทราม  วามีบางพวก
           อุปสัมบันปรารถนาจะดา     ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน
ปรารถนาจะทําใหอัปยศ   พูดเปรยอยางนี้   คือกลาววา   มีอนุปสัมบันในพระ-
ธรรมวินัยนี้    บางพวกชื่ออวกัณณกะ    บางพวกชื่อชวกัณณกะ    บางพวกชื่อ
ธนิฎฐกะ   บางพวกชื่อสวิฏฐกะ   บางพวกชื่อกุลวัฑฒกะ   ดังนี้เปนตน   ตอง
อาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด.                
               พูดเปรยกระทบชื่ออุกฤษฏ   วามีบางพวก
           มีอนุปสัมบันในพระธรรมวินัยนี้  บางพวกชื่อพุทธรักขิต  บางพวก
ช่ือธัมมรักขิต  บางพวกชื่อสังฆรักขิต   ดังนี้เปนตน    ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ
คําพูด. 
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              พูดเปรยกระทบโคตรทราม  วามีบางพวก 
           . . .มีอนุปสัมบันในพระธรรมวินัยนี้   บางพวกเปนโกสิยโคตร    บาง
พวกเปนภารทวาชโคตร  ดังนี้เปนตน   ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด.
            พูดเปรยกระทบโคตรอุกฤษฏ   วามีบางพวก   
           ...มีอนุปสัมบันในพระธรรมวินัยนี้  บางพวกเปนโคตมโคตร   บาง
พวกเปนโมคคัลลานโคตร   บางพวกเปนกัจจายนโคตร   บางพวกเปนวาเสฏฐ-
โคตร  ดังนี้เปนตน    ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด.                              
             พูดเปรยกระทบการงานทราม  วามีบางพวก
           มีอนุปสัมบันในพระธรรมวินัยนี้   บางพวกทํางานชางไม  บางพวก
ทํางานเทดอกไม   ดังนี้เปนตน    ตองอาบัติทุกกฏทุก ๆ คําพูด.
           พูดเปรยกระทบการงานอุกฤษฏ   วามีบางพวก
           ... มีอนุปสัมบันในพระธรรมวินัยนี้   บางพวกทํางานไถนา  บางพวก
ทํางานคาขาย   บางพวกทํางานเลี้ยงโค   ดังนี้เปนตน   ตองอาบัติทุกกฏ   ทุก ๆ
คําพูด.
             พูดเปรยกระทบศิลปทราม   วามีบางพวก 
           ... มีอนุปสัมบันในพระธรรมวินัยนี้     บางพวกมีวิชาการชางจักสาน
บางพวกมีวิชาการชางหมอ   บางพวกมีวิชาการชางหูก  บางพวกมีวิชาการชาง
หนัง  บางพวกมีวิชาการชางกัลบก  ดังนี้เปนตน   ตองอาบัติทุกกฏทุก ๆ คําพูด. 
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           พูดเปรยกระทบศิลปอุกฤษฏ    วามีบางพวก
           . . .มีอนุปสัมบันในพระธรรมวินัยนี้   บางพวกมีวิชาการชางนับ  บาง
พวกมีวิชาการชางคํานวณบางพวกมีวิชาการชางเขียน    ดังนี้เปนตน      ตอง
อาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด.
              พูดเปรยกระทบโรคทราม  วามีบางพวก
           . . .มีอนุปสัมบันในพระธรรมวินัยนี้  บางพวกเปนโรคเรื้อน  บางพวกเปน
โรคฝ  บางพวกเปนโรคกลาก   บางพวกเปนโรคมองครอ   บางพวกเปนโรค
ลมบาหมู  ดังนี้เปนตน    ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด.
            พูดเปรยกระทบโรคอุกฤษฏ  วามีบางพวก 
           . . .มีอนุปสัมบันในพระธรรมวินัยนี้   บางพวกเปนโรคเบาหวาน ดังนี้
เปนตน  ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด.
           พูดเปรยกระทบรูปพรรณทราม  วามีบางพวก 
           . . .มีอนุปสัมบันในพระธรรมวินัยนี้    บางพวกสูงเกินไป  บางพวกต่ํา
เกินไป    บางพวกดําเกินไป    บางพวกขาวเกินไป   ดังนี้เปนตน    ตองอาบัติ
ทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด.                   
           พูดเปรยกระทบรูปพรรณอุกฤษฏ  วามีบางพวก
           .... มีอนุปสัมบันในพระธรรมวินัยนี้  บางพวกไมสูงนัก  บางพวกไมต่ํา
นัก   บางพวกไมดํานัก   บางพวกไมขาวนัก   ดังนี้เปนตน   ตองอาบัติทุกกฏ
ทุก  ๆ คําพูด. 
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                  พูดเปรยกระทบกิเลสทราม  วามีบางพวก
           . . .มีอนุปสัมบันในพระธรรมวินัยนี้  บางพวกถูกราคะกลุมรุม บางพวก
ถูกโทสะย่ํายี  บางพวกถูกโมหะครอบงํา  ดังนี้เปนตน   ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ
คําพูด. 
                 พูดเปรยกระทบกิเลสอุกฤษฏ  วามีบางพวก         
           . . .มีอนุปสัมบันในพระธรรมวินัยนี้    บางพวกปราศจากราคะ    บาง
พวกปราศจากโทสะ   บางพวกปราศจากโมหะ   ดังนี้เปนตน   ตองอาบัติทุกกฏ
ทุก ๆ คําพูด. 
                  พูดเปรยกระทบอาบัติทราม  วามีบางพวก 
           . . .มีอนุปสันบันในพระธรรมวินัยนี้   บางพวกตองอาบัติปาราชิก
บางพวกตองอาบัติสังฆาทิเสส   บางพวกตองอาบัติถุลลัจจัย   บางพวกตองอาบัติ
ปาจิตตีย   บางพวกตองอาบัติปาฏิเทสนียะ  บางพวกตองอาบัติทุกกฏ  บางพวก
ตองอาบัติ ทุพภาสิต  ดังนี้   ตองอาบัติ ทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด.
                พูดเปรยกระทบอาบัติอุกฤษฏ   วามีบางพวก 
           . . .มีอนุปสัมบันในพระธรรมวินัยนี้   บางพวกถึงโสดาบัติ  ดังนี้เปน
ตน  ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด.
            พูดเปรยกระทบคําสบประมาททราม  วามีบางพวก  
           . . .มีอนุปสัมบันในพระธรรมวินัยนี้    บางพวกมีความพระพฤติดังอูฐ
บางพวกมีความประพฤติดังแพะ    บางพวกมีความประพฤติดังโค    บางพวกมี
ความพระพฤติดังลา  บางพวกมีความประพฤติดังสัตวดิรัจฉาน  บางพวกมีความ
ประพฤติดังสัตวนรก   สุคติของอนุปสัมบันพวกนั้นไมมี   อนุปสัมบันพวกนั้น
ตองหวังไดแตทุคติ  ดังนี้เปนตน  ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด. 
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     พูดเปรยกระทบคําสบประมาทอุกฤษฏ  วามีบางพวก
           . . .มีอนุปสัมบันในพระธรรมวินัยนี้   บางพวกเปนบัณฑิต  บางพวก
เปนคนฉลาด   บางพวกเปนคนมีปญญา    บางพวกเปนพหูสูต    บางพวกเปน
ธรรมกถึก   ทุคติของอนุปสัมบันพวกนั้นไมมี   อนุปสัมบันพวกนั้นตองหวังได
แตสุคติ   ดังนี้เปนตน   ตองอาบัติทุกกฏ   ทุก ๆ คําพูด.
               พูดเปรยกระทบชาติทราม   วาพวกไรกันแน
           [๒๔๕]  อนุปสัมบันปรารถนาจะดา    ปรารถนาจะสบประมาทอนุป-
สัมบัน   ปรารถนาจะทําใหอัปยศ   พูดเปรยอยางนี้   คือกลาววา   อนุปสัมบัน
จําพวกไรกันแน    เปนชาติคนจัณฑาล    . . .ชาติคนจักสาน    . . .ชาติพราน
. . . ชาติคนชางหนัง . . .ชาติคนเทดอกไม    ดังนี้เปนตน    ตองอาบัติทุกกฏ
ทุก ๆ คําพูด.
             พูดเปรยกระทบชาติอุกฤษฏ  วาพวกไรกันแน
           . . . อนุปสัมบันจําพวกไรกันแน   เปนชาติกษัตริย  ...ชาติพราหมณ
. . . ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด.
             พูดเปรยกระทบนามทราม   วาพวกไรกันแน
           . . . อนุปสัมบันจําพวกไรกันแน   ช่ืออวกัณณกะ    ...ช่ือชวกัณณกะ
. . . ช่ือธนิฏฐกะ   . .. ช่ือสวิฏฐกะ. . .ช่ือกุลวัฑฒกะ . . .ตองอาบัติทุกกฏ
ทุก ๆ  คําพูด.
           พูดเปรยกระทบนามอุกฤษฏ   วาพวกไรกันแน
           . . .อนุปสัมบันจําพวกไรกันแน    ช่ือพุทธรักขิต    . . .ช่ือธัมมรักขิต
. . .ช่ือสังฆรักขิต  . . .ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด. 
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              พูดเปรยกระทบโคตรทราม  วาพวกไรกันแน
           . . .อนุปสัมบันจําพวกไรกันแน   เปนโกสิยโคตร  . . . ภารทวาชโคตร
. . . ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด.  
             พูดเปรยกระทบโคตรอุกฤษ    วาพวกไรกันแน
           . . .อนุปสัมบันจําพวกไรกันแน  เปนโคตมโคตร . . .โมคคัลลานโคตร
. . .กัจจายนโคตร   . . . วาเสฏฐโคตร   . . . ตองอาบัติทุกกฏ   ทุก ๆ คําพูด.
          พูดเปรยกระทบการงานทราม  วาพวกไรกันแน
           . . .อนุปสัมบันจําพวกไรกันแน   เปนชางไม   . .. เปนคนเทดอกไม
. . . ตองอาบัติทุกกฎ  ทุก ๆ คําพูด.
         พูดเปรยกระทบการงานอุกฤษฏ  วาพวกไรกันแน
           . . .อนุปสัมบันจําพวกไรกันแน    เปนคนทํางานไถนา    . . . เปนคน
ทํางานคาขาย   . . . เปนคนทํางานเลี้ยงโค   . . . ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด.
            พูดเปรยกระทบศิลปทราม  วาพวกไรกันแน
           . . .อนุปสัมบันจําพวกไรกันแน   มีวิชาการชางจักสาน   . . . มีวิชาการ
ชางหมอ   . . . มีวิชาการชางหูก  . . . มีวิชาการชางหนัง  . . . มีวิชาการชางกัลบก
. . . ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ  คําพูด.
           พูดเปรยกระทบศิลปอุกฤษฏ   วาพวกไรกันแน
           . . .อนุปสันบันจําพวกไรกันแน  มีวิชาการชางนับ  . . . มีวิชาการชาง
คํานวณ. ..มีวิชาการชางเขียน  ...ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด.
            พูดเปรยกระทบโรคทราม  วาพวกไรกันแน
           . . .อนุปสัมบันจําพวกไรกันแน   เปนโรคเรื้อน   . . .โรคฝ  . . .โรค
กลาก   . . .โรคมองครอ   . . .โรคลมบาหมู   ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด. 
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           พูดเปรยกระทบโรคอุกฤษฏ   วาพวกไรกันแน
           . . .อนุปสัมบันจําพวกไรกันแน    เปนโรคเบาหวาน    . . . ตองอาบัติ
ทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด.
        พูดเปรยกระทบรูปพรรณทราม  วาพวกไรกันแน
           . . .อนุปสัมบันจําพวกไรกันแน  . ..สูงเกินไป  ...ต่ําเกินไป  ...ดํา
เกินไป  . . .ขาวเกินไป  . . .ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด.
       พูดเปรยกระทบรูปพรรณอุกฤษฏ  วาพวกไรกันแน
           . . .อนุปสัมบันจําพวกไรกันแน   เปนคนไมสูงนัก  . . . ไมต่ํานัก... 
ไมดํานัก   . . . ไมขาวนัก  . ..ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด 
         พูดเปรยกระทบกิเลสทราม วาพวกไรกันแน
           . . . อนุปสัมบันจําพวกไรกันแน    ถูกราคะกลุมรุม    . . . ถูกโทสะย่ํายี
. . .ถูกโมหะครอบงํา  ... ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด.        
       พูดเปรยกระทบกิเลสอุกฤษฏ  วาพวกไรกันแน
           . . .  อนุปสัมบันจําพวกไรกันแน   ปราศจากราคะ   . . . ปราศจากโทสะ
. . .ปราศจากโมหะ   .. .ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด 
       พูดเปรยกระทบอาบัติทราม  วาพวกไรกันแน
           . . .อนุปสัมบันจําพวกไรกันแน ตองอาบัติปาราชิก   ... อาบัติสังฆา-
ทิเสส . . .อาบัติถุลลัจจัย . . .อาบัติปาจิตตีย    . . . อาบัติปาฎิเทสนียะ. . .
อาบัติทุกกฏ. . . อาบัติทุพภาสิต  ดังนี้   ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด. 
        พูดเปรยกระทบอาบัติอุกฤษฏ  วาพวกไรกันแน
           . . .อนุปสัมบันจําพวกไรกันแน    ถึงโสดาบัติ   .. . ตองอาบัติทุกกฏ
ทุก ๆ คําพูด. 
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    พูดเปรยกระทบคําสบประมาททราม  วาพวกไรกันแน
           . . .อนุปสัมบันจําพวกไรกันแน     มีความประพฤติดังอูฐ. . . แพะ
. . .โค  . . .ลา  . . .สัตวดิรัจฉาน  ...สัตวนรก  สุคติของอนุปสัมบันพวกนั้น 
ไมมี อนุปสัมบันพวกนั้นตองหวังไดแตทุคติ. . . ตองอาบัติทุกกฏ ทุก ๆ คําพูด.
    พูดเปรยกระทบคําสบประมาทอุกฤษฏ วาพวกไรกันแน
           . . .อนุปสัมบันจําพวกไรกันแน   เปนบัณฑิต  . . .เปนคนฉลาด  . . .เปน
คนมีปญญา   . . .พหูสูต     ...ธรรมกถึก    ทุคติของอนุปสัมบันพวกนั้นไมมี
อนุปสัมบันพวกนั้นตองหวังไดแตสุคติ   . . .ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด.
             พูดเปรยกระทบชาติทราม  วาไมใชพวกเรา
           . . .อุปสัมบันปรารถนาจะดา     ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน
ปรารถนาจะทําใหอัปยศ    พูดเปรยอยางนี้    คือกลาววา   พวกเราไมใชชาติคน
จัณฑาล    ...ไมใชชาติคนจักสาน    .. .ไมใชชาติพราน    . . .ไมใชชาติคน
ชางหนัง  ...ไมใชชาติคนเทดอกไม    ดังนี้เปนตน  ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ
คําพูด.
            พูดเปรยกระทบชาติอุกฤษฏ  วาไมใชพวกเรา
           . . .พวกเราไมใชชาติกษัตริย  . . .ไมใชชาติพราหมณ   ดังนี้เปนตน
ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด.
              พูดเปรยกระทบชื่อทราม  วาไมใชพวกเรา
           . . . พวกเราไมใชช่ืออวกัณณกะ...ไมใชช่ือชวกัณณกะ  . . .ไมใช
ช่ือธนิฏฐกะ  . . .ไมใชช่ือสวิฏฐกะ   ไมใชช่ือกุลวัฑฒกะ   ดังนี้เปนตน  ตอง
อาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด. 



พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๒ - หนาที่ 78
               พูดเปรยกระทบชื่ออุกฤษฏ  วาไมใชพวกเรา
           . . .พวกเราไมใชช่ือพุทธรักขิต   . . .ไมใชช่ือธัมมรักขิต   . . .ไมใช
ช่ือสังฆรักขิต  ดังนี้เปนตน  ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด.
               พูดเปรยกระทบโคตรทราม  วาไมใชพวกเรา
           . . .พวกเราไมใชโกสิยโคตร   . . .ไมใชภารทวาชโคตร   ดังนี้เปนตน
ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด.
             พูดเปรยกระทบโคตรอุกฤษฏ  วาไมใชพวกเรา
           . . .พวกเราไมใชโคตมโคตร  . . .ไมใชโมคคัลลานโคตร   . . . ไมใช
กัจจายนโคตร   . . .ไมใชวาเสฏฐโคตร   ดังนี้เปนตน    ตองอาบัติทุกกฏ   ทุก ๆ
คําพูด.
             พูดเปรยกระทบการงานทราม  วาไมใชพวกเรา
           . . .พวกเราไมใชชางไม   . ..ไมใชคนเทดอกไม  ดังนี้เปนตน   ตอง
อาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด.
              พูดเปรยกระทบศิลปอุกฤษฏ  วาไมใชพวกเรา
           . . .พวกเราไมใชคนทํางานไถนา .. .ไมใชคนทํางานคาขาย ...ไมใช
คนทํางานเลี้ยงโค  ดังนี้เปนตน    ตองอาบัติทุกกฎ  ทุก ๆ คําพูด.
             พูดเปรยกระทบศิลปทราม  วาไมใชพวกเรา
           . . .พวกเราไมใชมีวิชาการชางจักสาน      . . .ไมใชมีวิชาการชางหมอ
. . .ไมใชมีวิชาการชางหูก    . . .ไมใชมีวิชาการชางหนัง    . . .ไมใชมีวิชาการ
ชางกัลบก  ดังนี้เปนตน   ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด. 
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           . . .พวกเราไมใชมีวิชาการชางนับ     . . .ไมใชมีวิชาการชางคํานวณ
. . .ไมใชมีวิชาการชางเขียน  ดังนี้เปนตน    ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด.
                พูดเปรยกระทบโรคทราม  วาไมใชพวกเรา       
           . . .พวกเราไมใชเปนโรคเรื้อน   . . .ไมใชเปนโรคฝ  . . . ไมใชเปน
โรคกลาก  . . .ไมใชเปนโรคมองครอ  . . .ไมใชเปนโรคลมบาหมู  ดังนี้เปนตน
ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด.
              พูดเปรยกระทบโรคอุกฤษฏ  วาไมใชพวกเรา
           . . .พวกเราไมใชเปนโรคเบาหวาน   ดังนี้   ตองอาบัติทุกกฏ    ทุก ๆ
คําพูด.
               พูดเปรยกระทบรูปพรรณ  วาไมใชพวกเรา
           . . .พวกเราไมใชสูงเกินไป   . . .ไมใชต่ําเกินไป   . . . ไมใชดําเกินไป
. . .ไมใชขาวเกินไป  ดังนี้เปนตน    ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด.
         พูดเปรยกระทบรูปพรรณอุกฤษฏ วาไมใชพวกเรา
           . . .พวกเราไมใชไมสูงนัก    . . . ไมใชไมต่ํานัก    . . .ไมใชไมดํานัก
. . .ไมใชไมขาวนัก  ดังนี้เปนตน    ตองอาบัติทุกกฏ   ทุก ๆ คําพูด.
            พูดเปรยกระทบกิเลสทราม  วาไมใชพวกเรา
           . . . พวกเราไมใชถูกราคะกลุมรุม  . . .ไมใชถูกโทสะย่ํายี   . . .ไมใช
ถูกโมหะครอบงํา  ดังนี้เปนตน    ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด.
           พูดเปรยกระทบกิเลสอุกฤษฏ วาไมใชพวกเรา
           . . .พวกเราไมใชปราศจากราคะ     . . . ไมใชปราศจากโทสะ     . . . ไมใช
ปราศจากโมหะ  ดังนี้เปนตน    ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด.          
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              พูดเปรยกระทบอาบัติทราม  วาไมใชพวกเรา
           . . .พวกเราไมใชเปนผูตองอาบัติปาราชิก . . .อาบัติสังฆาทิเสส . . .อาบัติ
ถุลลัจจัย . ..อาบัติปาจิตตีย . . . อาบัติปาฎิเทสนียะ ...อาบัติทุกกฏ ... อาบัติ
ทุพภาสิต  ดังนี้   ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด.
           พูดเปรยกระทบอาบัติอุกฤษฏ  วาไมใชพวกเรา
           . . .พวกเราไมใชเปนผูถึงโสดาบัติ   ดังนี้เปนตน     ตองอาบัติทุกกฏ
ทุก ๆ คําพูด.
     พูดเปรยกระทบคําสบประมาททราม  วาไมใชพวกเรา
           . . .พวกเราไมใชมีความประพฤติดังอูฐ   . . . แพะ   . . . โค   . . . ลา
. . .สัตวดิรัจฉาน  . . . สัตวนรก   สุคติของพวกเราไมมี   พวกเราตองหวังไดแต
ทุคติ  ดังนี้เปนตน   ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด.
    พูดเปรยกระทบคําสบประมาทอุกฤษฏ    วาไมใชพวกเรา
           . . .พวกเราไมใชเปนบัณฑิต  . ..ไมใชเปนคนฉลาด   . . .ไมใชเปน
คนมีปญญา    .. .ไมใชพหูสูต    .. .ไมใชธรรมกถึก    ทุคติของพวกเราไมมี
พวกเราตองหวังไดแตสุคติ  ดังนี้เปนตน   ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด.
                            อุปสัมบันลออุปสัมบัน
                        พูดลอกดกระทบชาติ
           [๒๔๖]  อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา     ไมปรารถนาจะสบประมาท
อุปสัมบัน  ไมปรารถนาจะทําใหอัปยศ  แตมีความประสงคจะลอเลน  จึงพูดกะ
อุปสัมบันชาติทราม   ดวยกลาวกระทบชาติทราม    คือพูดกะอุปสันบันชาติคน
จัณฑาล   . . . ชาติคนจักสาน  . . .ชาติพราน  . . .ชาติคนชางหนัง   . . .ชาติคน 
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เทดอกไม   วาเปนชาติคนจัณฑาล    วาเปนชาติคนจักสาน   วาเปนชาติพราน
วาเปนชาติคนชางหนัง    วาเปนชาติคนเทดอกไม    ดังนี้เปนตน     ตองอาบัติ
ทุพภาสิต  ทุก ๆ คําพูด.
                    พูดลอกดใหเลวกระทบชาติ
           อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา     ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน
ไมปรารถนาจะทําใหอัปยศ  แตมีความประสงคจะลอเลน  จึงพูดกะอุปสัมบันชาติ
อุกฤษฏ  ดวยกลาวกระทบชาติทราม  คือ  พูดกะอุปสัมบันชาติกษัตริย  . . . ชาติ
พราหมณ   วาเปนชาติคนจัณฑาล    วาเปนชาติคนจักสาน    วาเปนชาติพราน
วาเปนชาติคนชางหนัง    วาเปนชาติคนเทดอกไม    ดังนี้เปนตน     ตองอาบัติ
ทุพภาสิต   ทุก ๆ คําพูด.
                      พูดลอประชดกระทบชาติ
           อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา  ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน  ไม
ปรารถนาจะทําใหอัปยศ     แตมีความประสงคจะลอเลน     จึงพูดกะอุปสัมบัน
ชาติทราม   ดวยกลาวกระทบชาติอุกฤษฎ   คือพูดกะอุปสัมบันชาติคนจัณฑาล
. . . ชาติคนจักสาน  . . .ชาติพราน  . . .ชาติคนชางหนัง  .. .ชาติคนเทดอกไม
วาเปนชาติกษัตริย   วาเปนชาติพราหมณ   ดังนี้เปนตน    ตองอาบัติทุพภาสิต
ทุก ๆ คําพูด.
                     พูดลอยกยอกระทบชาติ
           อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ไม
ปรารถนาจะทําใหอัปยศ   แตมีความประสงคจะลอเลน  จึงพูดกะอุปสัมบันชาติ
อุกฤษฎ  ดวยกลาวกระทบชาติอุกฤษฏ  คือพูดกะอุปสัมบันชาติกษัตริย . . .ชาติ
พราหมณ  วาเปนชาติกษัตริย   วาเปนชาติพราหมณ  ดังนี้เปนตน   ตองอาบัติ
ทุพภาสิต  ทุก ๆ คําพูด. 
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                                 พูดลอกดกระทบชื่อ
           อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา  ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ไม
ปรารถนาจะทําใหอัปยศ     แตมีความประสงคจะลอเลน    จึงพูดกะอุปสัมบันมี
ช่ือทราม  ดวยกลาวกระทบชื่อทราม  คือพูดกะอุปสัมบันชื่ออวกัณณกะ  .. . ช่ือ
ชวกัณณกะ   ...ช่ือธนิฎฐกะ   ...ช่ือสวิฏฐกะ   ... ช่ือกุลวัฑฒกะ    วาทาน
อวกัณณกะ   วาทานชวกัณณกะ   วาทานธนิฏฐกะ   วาทานสวิฏฐกะ  วาทาน
กุลวัฑฒกะ  ดังนี้เปนตน  ตองอาบัติทุพภาสิต  ทุก ๆ คําพูด.
                         พูดลอกดใหเลวกระทบชื่อ
           อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา  ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ไม
ปรารถนาจะทําใหอัปยศ    แตมีความประสงคจะลอเลน    จึงพูดกะอุปสัมบันมี
ช่ืออุกฤษฏ  ดวยกลาวกระทบชื่อทราม  คือพูดกะอุปสัมบันชื่อพุทธรักขิต  ...
ช่ือธัมมรักขิต  . . . ช่ือสังฆรักขิต   วาทานอวกัณณกะ  วาทานชวกัณณกะ  วา
ทานธนิฏฐกะ   วาทานสวิฏฐกะ   วาทานกุลวัฑฒกะ  ดังนี้เปนตน  ตองอาบัติ
ทุพภาสิต  ทุก ๆ คําพูด.
                          พูดลอประชดกระทบชื่อ
           อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน  ไม
ปรารถนาจะทําใหอัปยศ     แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอุปสมบันมี
ช่ือทราม     ดวยกลาวกระทบชื่ออุกฤษฏ     คือพูดกะอุปสัมบันชื่ออวกัณณกะ
...  ช่ือชวกัณณกะ...ช่ือธนิฎฐกะ ...ช่ือสวิฏฐกะ ...ช่ือกุลวัฑฒกะ   วาทาน
พุทธรักขิต   วาทานธัมมรักขิต   วาทานสังฆรักขิต   ดังนี้เปนตน     ตองอาบัติ
ทุพภาสิต  ทุก ๆ คําพูด. 
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                             พูดลอยกยอกระทบชื่อ
           อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา  ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ไม
ปรารถนาจะทําใหอัปยศ   แตมีความประสงคจะลอเลน   จึงพูดกะอุปสัมบันมีช่ือ
อุกฤษฏ  ดวยกลาวกระทบชื่ออุกฤษฏ   ลือพูดกะอุปสัมบันชื่อพุทธรักขิต   . . .
ช่ือธัมมรักขิต   . . .ช่ือสังฆรักขิต    วาทานพุทธรักขิต   วาทานธัมมรักขิต   วา
ทานสังฆรักขิต  ดังนี้เปนตน  ตองอาบัติทุพภาสิต  ทุก ๆ คําพูด.
                             พูดลอกดกระทบโคตร 
           อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา  ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ไม
ปรารถนาจะทําใหอัปยศ    แตมีความประสงคจะลอเลน    จึงพูดกะอุปสัมบันมี
โคตรทราม     ดวยกลาวกระทบโคตรทราม     คือพูดกะอุปสัมบันโกสิยโคตร
. . . ภารทวาชโคตร   วาทานโกสิยโคตร   วาทานภารทวาชโคตร    ดังนี้เปนตน
ตองอาบัติทุพภาสิต  ทุก  ๆ คําพูด.
                     พูดลอกดใหเลวกระทบโคตร
           อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ไม
ปรารถนาจะทําใหอัปยศ     แตมีความประสงคจะลอเลน    จึงพูดกะอุปสัมบันมี
โคตรอุกฤษฏ    ดวยกลาวกระทบโคตรทราม    คือพูดกะอุปสัมบันโคตมโคตร
โมคคัลลานโคตร   . . . กัจจายนโคตร   . . . วาเสฏฐโคตร   วาทานโกสิยโคตร
วาทานภารทวาชโคตร  ดังนี้เปนตน  ตองอาบัติทุพภาสิต  ทุก ๆ คําพูด.
                     พูดลอประชดกระทบโคตร
           อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา  ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ไม
ปรารถนาจะทําใหอัปยศ    แตมีความประสงคจะลอเลน    จึงพูดกะอุปสัมบันมี
โคตรทราม    ดวยกลาวกระทบโคตรอุกฤษฏ  คือพูดกะอุปสัมบันโกสิยโคตร 
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. . . ภารทวาชโคตร    วาทานโคตมโคตร    วาทานโมคคัลลานโคตร    วาทาน
กัจจายนโคตร  วาทานวาเสฏฐโคตร  ดังนี้เปนตน   ตองอาบัติทุพภาสิต  ทุก ๆ
คําพูด.
                               พูดลอยกยอกระทบโคตร 
           อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา  ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน  ไม
ปรารถนาจะทําใหอัปยศ    แตมีความประสงคจะลอเลน    จึงพูดกะอุปสัมบันมี
โครตอุกฤษฎ   ดวยกลาวกระทบโคตรอุกฤษฏ   คือพูดกะอุปสัมบัน  โคตมโคตร
. . .โมคคัลลานโคตร. . . กัจจายนโคตร  . . .วาเสฎฐโคตร วาทานโคตมโคตร
วาทานโมคคัลลานโคตร    วาทานกัจจายนโคตร    วาทานวาเสฏฐโคตร   ดังนี้
เปนตน   ตองอาบัติทุพภาสิต  ทุก ๆ คําพูด.
                             พูดลอกดกระทบการงาน
           อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา  ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ไม
ปรารถนาจะทําใหอัปยศ     แตมีความประสงคจะลอเลน    จึงพูดกะอุปสัมบันมี
การงานทราม   ดวยกลาวกระทบการงานทราม   คือพูดกะอุปสัมบันเปนชางไม
. . .เปนคนเทดอกไม    วาทานทํางานชางไม    วาทานทํางานเทดอกไม   ดังนี้
เปนตน   ตองอาบัติทุพภาสิต  ทุก ๆ คําพูด.
                    พูดลอกดใหเลวกระทบการงาน
           อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา  ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน  ไม
ปรารถนาจะทําใหอัปยศ     แตมีความประสงคจะลอเลน    จึงพูดกะอุปสัมบันมี
การงานอุกฤษฏ  ดวยกลาวกระทบการงานทราม  คือพูดกะอุปสัมบันเปนชาวนา
. . .เปนพอคา   . . . เปนคนเลี้ยงโค   . . . วาทานทํางานชางไม    วาทานทํางาน
เทดอกไม  ดังนี้เปนตน  ตองอาบัติทุพภาสิต  ทุก ๆ คําพูด. 
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                             พูดลอประชดกระทบการงาน
           อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา  ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน  ไม
ปรารถนาจะทําใหอัปยศ     แตมีความประสงคจะลอเลน    จึงพูดกะอุปสันบันมี
การงานทราม    ดวยกลาวกระทบการงานอุกฤษฎ   คือ   พูดกะอุปสัมบันเปน
ชางไม . . . เปนคนเทดอกไม  วาทานทํางานไถนา  วาทานทํางานคาขาย  วาทาน
ทํางานเลี้ยงโค  ดังนี้เปนตน   ตองอาบัติทุพภาสิต  ทุก ๆ คําพูด 
                                พูดลอยกยอกระทบการงาน
           อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา  ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน  ไม
ปรารถนาจะทําใหอัปยศ     แตมีความประสงคจะลอเลน    จึงพูดกะอุปสัมบันมี
การงานอุกฤษฏ    ดวยกลาวกระทบการงานอุกฤษฏ   คือ   พูดกะอุปสัมบันเปน
ชาวนา  . . . เปนพอคา  .   .เปนคนเลี้ยงโค  วาทานทํางานไถนา  วาทานทํางาน
คาขาย   วาทานทํางานเลี้ยงโค   ดังนี้เปนตน  ตองอาบัติทุพภาสิต  ทุก ๆ คําพูด
                                   พูดลอกดกระทบศิลป
           อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา  ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน  ไม
ปรารถนาจะทําใหอัปยศ     แตมีความประสงคจะลอเลน    จึงพูดกะอุปสัมบันมี
วิชาการชางทราม   ดวยกลาวกระทบวิชาการชางทราม   คือ   พูดกะอุปสัมบันมี
วิชาการชางจักสาน  . . . มีวิชาการชางหมอ  . . . มีวิชาการชางหูก . . . มีวิชาการ
ชางหนัง    . . .มีวิชาการชางกัลบก    วาทานมีวิชาการชางจักสาน    วาทานมี
วิชาการชางหมอ   วาทานมีวิชาการชางหูก   วาทานมีวิชาการชางหนัง    วาทาน
มีวิชาการชางกัลบก   ดังนี้เปนตน    ตองอาบัติทุพภาสิต   ทุก ๆ คําพูด  
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                           พูดลอกดใหเลวกระทบศิลป
           อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา  ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสันบัน  ไม
ปรารถนาจะทําใหอัปยศ     แตมีความประสงคจะลอเลน    จึงพูดกะอุปสัมบันมี
วิชาการชางอุกฤษฏ   ดวยกลาวกระทบวิชาการชางทราม   คือ   พูดกะอุปสัมบัน
มีวิชาชางนับ  . . .มีวิชาการชางคํานวณ. . . มีวิชาการชางเขียน    วาทานมี
วิชาการชางจักสาน  วาทานมีวิชาการชางหมอ  วาทานมีวิชาการชางหูก  วาทาน
มีวิชาการชางหนัง      วาทานมีวิชาการชางกัลบก     ดังนี้เปนตน      ตองอาบัติ
ทุพภาสิต  ทุก ๆ คําพูด.
                           พูดลอประชดกระทบศิลป
           อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ไม
ปรารถนาจะทําใหอัปยศ     แตมีความประสงคจะลอเลน    จึงพูดกะอุปสัมบันมี
วิชาการชางทราม   ดวยกลาวกระทบวิชาการชางอุกฤษฎ   คือ   พูดกะอุปสัมบัน
มีวิชาการชางจักสาน  . . . มีวิชาการชางหมอ . . . มีวิชาการชางหูก  . .. มีวิชาการ
ชางหนัง   . . . มีวิชาการชางกัลบก   วาทานมีวิชาการชางนับ   วาทานมีวิชาการ
ชางคํานวณ  วาทานมีวิชาการชางเขียน    ดังนี้เปนตน    ตองอาบัติทุพภาสิต
ทุก ๆ คําพูด.
                           พูดลอยกยกกระทบศิลป
           อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา  ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน  ไม
ปรารถนาจะทําใหอัปยศ     แตมีความประสงคจะลอเลน    จึงพูดกะอุปสัมบันมี
วิชาการชางอุกฤษฎ  ดวยกลาวกระทบวิชาการชางอุกฤษฎ  คือ  พูดกะอุปสัมบัน
มีวิชาการชางนับ   . . . มีวิชาการชางคํานวณ . . . มีวิชาการชางเขียน    วาทาน 
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มีวิชาการชางนับ     วาทานมีวิชาการชางคํานวณ  วาทานมีวิชาการชางเขียน
ดังนี้เปนตน  ตองอาบัติทุพภาสิต  ทุก ๆ คําพูด.         
                                  พูดลอกดกระทบโรค
           อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา  ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ไม
ปรารถนาจะทําใหอัปยศ     แตมีความประสงคจะลอเลน    จึงพูดกะอุปสัมบันมี
โรคทราม     ดวยกลาวกระทบโรคทราม     คือพูดกะอุปสัมบันผูเปนโรคเรื้อน
. . .โรคฝ  . . .โรคกลาก   . . . โรคมองครอ   . . . โรคลมบาหมู     วาทานเปน
โรคเร้ือน   วาทานเปนโรคฝ  วาเปนโรคกลาก   วาเปนโรคมองครอ   วาเปน
โรคลมบาหมู  ดังนี้เปนตน   ตองอาบัติทุพภาสิต  ทุก ๆ คําพูด.
                            พูดลอกดใหเลวกระทบโรค
           อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา  ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน  ไม
ปรารถนาจะทําใหอัปยศ     แตมีความประสงคจะลอเลน    จึงพูดกะอุปสัมบันมี
โรคอุกฤษฎ  ดวยกลาวกระทบโรคทราม  คือพูดกะอุปสัมบันผูเปนโรคเบาหวาน
วาทานเปนโรคเรื้อน    วาทานเปนโรคฝ   วาทานเปนโรคกลาก    วาทานเปน
โรคมองครอ     วาทานเปนโรคลมบาหมู     ดังนี้เปนตน    ตองอาบัติทุพภาสิต
ทุก ๆ คําพูด.
                             พูดลอประชดกระทบโรค
           อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา  ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ไม
ปรารถนาจะทําใหอัปยศ    แตมีความประสงคจะลอเลน    จึงพูดกะอุปสันบันมี
โรคทราม   ดวยกลาวกระทบโรคอุกฤษฎ    คือพูดกะอุปสัมบันผูเปนโรคเรื้อน
. . . โรคฝ  . . . โรคกลาก   . . . โรคมองครอ   . . . โรคลมบาหมู     วาทานเปน
โรคเบาหวาน   ดังนี้  ตองอาบัติทุพภาสิต  ทุก ๆ คําพูด. 
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                         พูดลอยกยอกระทบโรค
           อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา  ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ไม
ปรารถนาจะทําใหอัปยศ     แตมีความประสงคจะลอเลน    จึงพูดกะอุปสัมบันมี
โรคอุกฤษฏ  ดวยกลาวกระทบโรคอุกฤษฏ  คือพูดกะอุปสัมบันผูเปนโรคเบาหวาน
วาทานเปนโรคเบาหวาน  ดังนี้   ตองอาบัติทุพภาสิต  ทุก ๆ คําพูด.
                      พูดลอกดกระทบรูปพรรณ 
           อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา  ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน  ไม
ปรารถนาจะทําใหอัปยศ     แตมีความประสงคจะลอเลน    จึงพูดกะอุปสัมบันมี
รูปพรรณทราม     ดวยกลาวกระทบรูปพรรณทราม     คือพูดกะอุปสัมบันผูสูง
เกินไป   . . . ต่ําเกินไป   . . . ดําเกินไป   . . . ขาวเกินไป    วาทานเปนคนสูงนัก
วาทานเปนคนต่ํานัก  วาทานเปนคนดํานัก วาทานเปนคนขาวนัก  ดังนี้เปนตน
ตองอาบัติทุพภาสิต  ทุก ๆ คําพูด.
             พูดลอกดใหเลวกระทบรูปพรรณ
           อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา  ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ไม
ปรารถนาจะทําใหอัปยศ     แตมีความประสงคจะลอเลน    จึงพูดกะอุปสัมบันมี
รูปพรรณอุกฤษฎ  ดวยกลาวกระทบรูปพรรณทราม  คือ   พูดกะอุปสัมบันผูไม
สูงนัก ...ไมต่ํานัก . . .ไมดํานัก  . . .ไมขาวนัก  วาทานเปนคนสูงนัก  วาทาน
เปนคนต่ํานัก   วาทานเปนคนดํานัก    วาทานเปนคนขาวนัก     ดังนี้เปนตน
ตองอาบัติทุพภาสิต  ทุก ๆ คําพูด.
               พูดลอประชดกระทบรูปพรรณ
           อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา  ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ไม
ปรารถนาจะทําใหอัปยศ.      แตมีความประสงคจะลอเลน     จึงพูดกับอุปสัมบันมี 
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รูปพรรณทราม    ดวยกลาวกระทบรูปพรรณอุกฤษฏ    คือพูดกะอุปสัมบันผูสูง
เกินไป  . . .ต่ําเกินไป  . . . ดําเกินไป   . . . ขาวเกินไป   วาทานเปนคนไมสูงนัก
วาทานเปนคนไมต่ํานัก     วาทานเปนคนไมดํานัก     วาทานเปนคนไมขาวนัก
ดังนี้เปนตน  ตองอาบัติทุพภาสิต  ทุก ๆ คําพูด.
                          พูดลอยกยอกระทบรูปพรรณ
           อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา  ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ไม
ปรารถนาจะทําใหอัปยศ     แตมีความประสงคจะลอเลน    จึงพูดกะอุปสัมบันมี
รูปพรรณอุกฤษฎ   ดวยกลาวกระทบรูปพรรณอุกฤษฎ   คือ พูดกะอุปสัมบันผู
ไมสูงเกินไป   . . . ไมต่ําเกินไป   . . .ไมดําเกินไป   . . .ไมขาวเกินไป   วาทาน
เปนคนไมสูงนัก   วาทานเปนคนไมต่ํานัก  วาทานเปนคนไมดํานัก   วาทานเปน
คนไมขาวนัก  ดังนี้เปนตน    ตองอาบัติทุพภาสิต  ทุก ๆ คําพูด.
                             พูดลอกดกระทบกิเลส
           อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา  ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ไม
ปรารถนาจะทําใหอัปยศ     แตมีความประสงคจะลอเลน    จึงพูดกะอุปสัมบันมี
กิเลสทรามดวยกลาวกระทบกิเลสทรามคือ  พูดกะอุปสัมบันผูถูกราคะกลุมรุม
. . . ถูกโทสะย่ํายี   . . . ถูกโมหะครอบงํา    วาทานถูกราคะกลุมรุม    วาทานถูก
โทสะย่ํายี   วาทานถูกโมหะครอบงํา   ดังนี้เปนตน    ตองอาบัติทุพภาสิต   ทุก ๆ
คําพูด.
                     พูดลอกดใหเลวกระทบกิเลส
           อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา  ไมปรารถนําจะสบประมาทอุปสัมบัน ไม
ปรารถนาจะทําใหอัปยศ     แตมีความประสงคจะลอเลน     จึงพูดกะอุปสัมบันมี
กิเลสอุกฤษฏ  ดวยกลาวกระทบกิเลสทรามคือ พูดกะอุปสัมบันผูปราศจากราคะ 
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. . . ปราศจากโทสะ   . . . ปราศจากโมหะ    วาทานถูกราคะกลุมรุม    วาทานถูก
โทสะย่ํายี   วาทานถูกโมหะครอบงํา  ดังนี้เปนตน    ตองอาบัติทุพภาสิต  ทุก ๆ  
คําพูด.                                                                              
                          พูดลอประชดกระทบกิเลส
           อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา  ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ไม
ปรารถนาจะทําใหอัปยศ     แตมีความประสงคจะลอเลน    จึงพูดกะอุปสัมบันมี
กิเลสทราม  ดวยกลาวกระทบกิเลสอุกฤษฎ  คือพูดกะอุปสัมบันผูถูกราคะกลุมรุม
. . . ถูกโทสะย่ํายี  . . . ถูกโมหะครอบงํา  วาทานปราศจากราคะ  วาทานปราศจาก
โทสะ  วาทานปราศจากโมหะ  ดังนี้เปนตน   ตองอาบัติทุพภาสิต  ทุก ๆ คําพูด.
                         พูดลอยกยอกระทบกิเลส
           อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา  ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ไม
ปรารถนาจะทําใหอัปยศ     แตมีความประสงคจะลอเลน    จึงพูดกะอุปสัมบันมี
กิเลสอุกฤษฎ   ดวยกลาวกระทบกิเลสอุกฤษฏ   คือ   พูดกะอุปสัมบันผูปราศจาก
ราคะ  . . . ปราศจากโทสะ  . . . ปราศจากโมหะ   วาทานปราศจากราคะ   วาทาน
ปราศจากโทสะ     วาทานปราศจากโมหะ    ดังนี้เปนตน     ตองอาบัติทุพภาสิต
ทุก ๆ คําพูด.
                         พูดลอกดกระทบอาบัติ
           อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา  ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ไม
ปรารถนาจะทําใหอัปยศ  แตมีความประสงคจะลอเลน  จึงพูดกะอุปสัมบันผูตอง
อาบัติทราม    ดวยกลาวกระทบอาบัติทราม   คือ   พูดกะอุปสัมบันผูตองอาบัติ
ปาราชิก  . . . ผูตองอาบัติสังฆาทิเสส  . . . ผูตองอาบัติถุลลัจจัย   . . . ผูตองอาบัติ
ปาจิตตีย  . . . ผูตองอาบัติปาฎิเทสนียะ  . . . ผูตองอาบัติทุกกฏ   . . . ผูตองอาบัติ 
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ทุพภาสิต  วาทานตองอาบัติปาราชิก   วาทานตองอาบัติสังฆาทิเสส  วาทานตอง
อาบัติถุลลัจจัย   วาทานตองอาบัติปาจิตตีย    วาทานตองอาบัติปาฏิเทสนียะ   วา
ทานตองอาบัติทุกกฏ    วาทานตองอาบัติทุพภาสิต   ดังนี้    ตองอาบัติทุพภาสิต
ทุก ๆ คําพูด.
                      พูดลอกดใหเลวกระทบอาบัติ
           อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา  ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ไม
ปรารถนาจะทําใหอัปยศ     แตมีความประสงคจะลอเลน    จึงพูดกะอุปสัมบันผู
ตองอาบัติอุกฤษฎ    ดวยกลาวกระทบอาบัติทราม   คือ   พูดกะอุปสัมบันผูตอง
โสดาบัติ  วาทานตองอาบัติปาราชิก   วาทานตองอาบัติสังฆาทิเสส   วาทานตอง
อาบัติถุลลัจจัย   วาทานตองอาบัติปาจิตตีย   วาทานไมตองปาฏิเทสนียะ   วา
ทานตองอาบัติทุกกฏ    วาทานตองอาบัติทุพภาสิต  ดังนี้    ตองอาบัติทุพภาสิต
ทุก ๆ คําพูด.
                       พูดลอประชดกระทบอาบัติ
            อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา  ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ไม
ปรารถนาจะทําใหอัปยศ      แตมีความประสงคจะลอเลน     จึงพูดกะอุปสัมบันผู
ตองอาบัติทราม     ดวยกลาวกระทบอาบัติอุกฤษฎ     คือพูดกะอุปสัมบันผูตอง
อาบัติปาราชิก  . . . ผูตองอาบัติสังฆาทิเสส  . . .ผูตองอาบัติถุลลัจจัย  . . . ผูตอง
อาบัติปาจิตตีย  . . .ผูตองอาบัติปาฏิเทสนียะ  . . .ผูตองอาบัติทุกกฏ  . . .ผูตอง
อาบัติทุพภาสิต  วาทานตองโสดาบัติ ดังนี้เปนตน  ตองอาบัติทุพภาสิต  ทุก ๆ
คําพูด.
                        พูดลอยกยอกระทบอาบัติ
            อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา  ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ไม
ปรารถนาจะทําใหอัปยศ     แตมีความประสงคจะลอเลน    จึงพูดกะอุปสัมบันผู 
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ตองอาบัติอุกฤษฎ  ดวยกลาวกระทบอาบัติอุกฤษฏ  คือ  พูดกะอุปสัมบันผูตอง
โสดาบัติ วาทานตองโสดาบัติ ดังนี้เปนตน  ตองอาบัติทุพภาสิต ทุก ๆ คําพูด.
                   พูดลอกดกระทบคําสบประมาท                
             อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน  ไม
ปรารถนาจะทําใหอัปยศ   แตมีความประสงคจะลอเลน   จึงพูดกะอุปสัมบันผูมี
ความประพฤติทราม     ดวยกลาวกระทบคําดาทราม   คือ   พูดกะอุปสัมบันผูมี
ความประพฤติดังอูฐ    . . . มีความประพฤติดังแพะ   . . . มีความประพฤติดังโค
. . มีความประพฤติดังลา    . .. มีความประพฤติดังสัตวดิรัจฉาน    . . . มีความ
ประพฤติดังสัตวนรก   วาทานเปนอูฐ  วาทานเปนแพะ  วาทานเปนโค  วาทาน
เปนลา    วาทานเปนสัตวดิรัจฉาน    วาทานเปนสัตวนรก    สุคติของทานไมมี
ทานตองหวังไดแตทุคติ  ดังนี้เปนตน    ตองอาบัติทุพภาสิต  ทุก ๆ คําพูด 
                พูดลอกดใหเลวกระทบคําสบประมาท 
            อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา  ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ไม
ปรารถนาจะทําใหอัปยศ    แตมีความประสงคจะลอเลน   จึงพูดกะอุปสัมบันผูมี
ความประพฤติอุกฤษฎ  ดวยกลาวกระทบคําดาทราม  คือ  พูดกะอุปสัมบันผูเปน
บัณฑิต   . . . ผูฉลาด   . . .ผูมีปญญา   . .. ผูพหูสูต   . . .ผูธรรมกถึก   วาทาน
เปนอูฐ   วาทานเปนแพะ    วาทานเปนโค    วาทานเปนลา    วาทานเปนสัตว
ดิรัจฉาน   วาทานเปนสัตวนรก    สุคติของทานไมมี    ทานตองหวังไดแตทุคติ
ดังนี้เปนตน  ตองอาบัติทุพภาสิต  ทุก ๆ คําพูด.
                พูดลอประชดกระทบคําสบประมาท
            อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา  ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ไม
ปรารถนาจะทําใหอัปยศ    แตมีความประสงคจะลอเลน    จึงพูดกะอุปสัมบันผูมี 
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ความพระพฤติทราม    ดวยกลาวกระทบคําดาอุกฤษฏ    คือพูดกะอุปสัมบันผูมี
ความประพฤติดังอูฐ    . . . มีความประพฤติดังแพะ   . . .มีความประพฤติดังโค
. . .มีความประพฤติดังลา    . . .มีความพระพฤติดังสัตวดิรัจฉาน   . . .มีความ
ประพฤติดังสัตวนรก   วาทานเปนบัณฑิต   วาทานเปนคนฉลาด   วาทานเปน
คนมีปญญา   วาทานเปนพหูสูต    วาทานเปนธรรมกถึก    ทุคติของทานไมมี
ทานตองหวังไดแตสุคติ   ดังนี้เปนตน   ตองอาบัติทุพภาสิต   ทุก ๆ คําพูด 
                   พูดลอยกยอกระทบคําสบประมาท       
             อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา  ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ไม
ปรารถนาจะทําใหอัปยศ  แตมีความประสงคจะลอเลน   จึงพูดกะอุปสัมบันผูมี
ความพระพฤติอุกฤษฎ  ดวยกลาวกระทบคําดาอุกฤษฎ  คือ  พูดกะอุปสัมบันผู
เปนบัณฑิต  . . . ผูฉลาด  . . . ผูมีปญญา  . . . ผูพหูสูต  . .. ผูธรรมกถึก  วาทาน
เปนบัณฑิต   วาทานเปนคนฉลาด  วาทานเปนคนมีปญญา  วาทานเปนพหูสูต
วาทานเปนธรรมกถึก  ทุคติของทานไมมี  ทานตองหวังไดแตสุคติ  ดังนี้เปนตน
ตองอาบัติทุพภาสิต  ทุก ๆ คําพูด.
              พูดลอเปรยกระทบชาติทราม  วามีบางพวก
             [๒๔๗]  อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา  ไมปรารถนาจะสบประมาทอุป-
สัมบัน  ไมปรารถนาจะทําใหอัปยศ   แตมีความประสงคจะลอเลน   จึงพูดเปรย
อยางนี้คือ กลาววามีภิกษุในพระธรรมวินัยนี้  บางพวกเปนชาติคนจัณฑาล บาง
พวกเปนชาติคนจักสาน  บางพวกเปนชาติพราน  บางพวกเปนชาติคนชางหนัง
บางพวกเปนชาติคนเทดอกไม  ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต  ทุก ๆ คําพูด.
            พูดลอเปรยกระทบชาติอุกฤษฏ  วามีบางพวก 
             อุปสันบันไมปรารถนาจะดา  ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ไม
ปรารถนาจะทําใหอัปยศ  แตมีความประสงคจะลอเลน   จึงพูดเปรยอยางนั้น  คือ 
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กลาววา   มีภิกษุในพระธรรมวินัยนี้     บางพวกเปนชาติกษัตริย    บางพวกเปน
ชาติพราหมณ  ดังนี้เปนตน     ตองอาบัติทุพภาสิต   ทุก ๆ คําพูด.
              พูดลอเปรยกระทบชื่อทราม  วามีบางพวก 
           . . . มีภิกษุในพระธรรมวินัยนี้    บางพวกชื่ออวกัณณกะ   บางพวกชื่อ
ชวกัณณกะ  บางพวกชื่อธนิฏฐกะ  บางพวกชื่อสวิฎฐกะ  บางพวกชื่อกุลวัฑฒกะ
ดังนี้เปนตน  ตองอาบัติทุพภาสิต  ทุก ๆ คําพูด . 
            พูดลอเปรยกระทบชื่ออุกฤษฏ  วามีบางพวก
           . . .มีภิกษุในพระธรรมวินัยนี้    บางพวกชื่อพุทธรักขิต   บางพวกชื่อ
ธัมมรักขิต   บางพวกชื่อสังฆรักขิต  ดังนี้เปนตน  ตองอาบัติทุพภาสิต   ทุก ๆ
คําพูด.
             พูดลอเปรยกระทบโคตรทราม  วามีบางพวก
           . . . มีภิกษุในพระธรรมวินัยนี้  บางพวกเปนโกสิยโคตร  บางพวกเปน
ภารทวาชโคตร  ดังนี้เปนตน   ตองอาบัติทุพภาสิต  ทุก ๆ คําพูด.
           พูดลอเปรยกระทบโคตรอุกฤษฏ วามีบางพวก       
            . . .มีภิกษุในพระธรรมวินัยนี้  บางพวกเปนโคตมโคตร บางพวกเปน
โมคคัลลานโคตร     บางพวกเปนกัจจายนโคตร      บางพวกเปนวาเสฏฐโคตร
ดังนี้เปนตน  ตองอาบัติทุพภาสิต  ทุก ๆ คําพูด.
           พูดลอเปรยกระทบการงานทราม  วามีบางพวก
             . . .มีภิกษุในพระธรรมวินัยนี้   บางพวกทํางานชางไม    บางพวกทํา
งานเทดอกไม  ดังนี้เปนตน  ตองอาบัติทุพภาสิต  ทุก ๆ คําพูด. 
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           พูดลอเปรยกระทบการงานอุกฤษฏ   วามีบางพวก
               . . . มีภิกษุในพระธรรมวินัยนี้   บางพวกทํางานไถนา   บางพวกทําการ
คาขาย  บางพวกทํางานเลี้ยงโค ดังนี้เปนตน  ตองอาบัติทุพภาสิต ทุก ๆ คําพูด.
               พูดลอเปรยกระทบศิลปทราม  วามีบางพวก
              . . .มีภิกษุในพระธรรมวินัยนี้   บางพวกมีวิชาการชางจักสาน  บางพวก
มีวิชาการชางหมอ   บางพวกมีวิชาการชางหูก      บางพวกมีวิชาการชางหนัง
บางพวกมีวิชาการชางกัลบก  ดังนี้เปนตน    ตองอาบัติทุพภาสิต  ทุก ๆ คําพูด.
             พูดลอเปรยกระทบศิลปอุกฤษฏ  วามีบางพวก
             . . .มีภิกษุในพระธรรมวินัยนี้   บางพวกมีวิชาการชางนับ   บางพวกมี
วิชาการชางคํานวณบางพวกมีวิชาการชางเขียน    ดังนี้เปนตน    ตองอาบัติ 
ทุพภาสิต  ทุก ๆ คําพูด.
             พูดลอเปรยกระทบโรคทราม  วามีบางพวก 
             . . .มีภิกษุในพระธรรมวินัยนี้     บางพวกเปนโรคเรื้อน   บางพวกเปน
โรคฝ   บางพวกเปนโรคกลาก    บางพวกเปนโรคมองครอ    บางพวกเปนโรค
ลมบาหมู   ดังนี้เปนตน  ตองอาบัติทุพภาสิต  ทุก ๆ คําพูด.
             พูดลอเปรยกระทบโรคอุกฤษฏ  วามีบางพวก
            . . .มีภิกษุในพระธรรมวินัยนี้   บางพวกเปนโรคเบาหวาน ดังนี้เปนตน
ตองอาบัติทุพภาสิต  ทุก ๆ คําพูด.
          พูดลอเปรยกระทบรูปพรรณทราม  วามีบางพวก 
            . . .มีภิกษุในพระธรรมวินัยนี้  บางพวกสูงเกินไป   บางพวกต่ําเกินไป
บางพวกดําเกินไป    บางพวกขาวเกินไป    ดังนี้เปนตน    ตองอาบัติทุพภาสิต
ทุก ๆ คําพูด. 
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        พูดลอเปรยกระทบรูปพรรณอุกฤษฏ  วามีบางพวก
             . . . มีภิกษุในพระธรรมวินัยนี้   บางพวกไมสูงนัก   บางพวกไมต่ํานัก
บางพวกไมดํานัก     บางพวกไมขาวนัก    ดังนี้เปนตน     ตองอาบัติทุพภาสิต
ทุก ๆ คําพูด. 
            พูดลอเปรยกระทบกิเลสทราม   วามีบางพวก
            . . .  ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้    บางพวกถูกราคะกลุมรุม   บางพวกถูก
โทสะย่ํายี     บางพวกโมหะครอบงํา     ดังนี้เปนตน     ตองอาบัติทุพภาสิต
ทุก ๆ คําพูด.
           พูดลอเปรยกระทบกิเลสอุกฤษฏ   วามีบางพวก
            . . .มีภิกษุในพระธรรมวินัยนี้      บางพวกปราศจากราคะ     บางพวก
ปราศจากโทสะ    บางพวกปราศจากโมหะ    ดังนี้เปนตน     ตองอาบัติทุพภาสิต
ทุก ๆ คําพูด.
                พูดลอเปรยกระทบอาบัติทราม  วามีบางพวก
            . . .มีภิกษุในพระธรรมวินัยนี้   บางพวกตองอาบัติปาราชิก   บางพวก
ตองอาบัติสังฆาทิเสส   บางพวกตองอาบัติถุลลัจจัย   บางพวกตองอาบัติปาจิตตีย
บางพวกตองอาบัติปาฏิเทสนียะ   บางพวกตองอาบัติทุกกฏ    บางพวกตองอาบัติ
ทุพภาสิต  ดังนี้   ตองอาบัติทุพภาสิต  ทุก ๆ คําพูด.
            พูดลอเปรยกระทบอาบัติอุกฤษฏ    วามีบางพวก
            . . .มีภิกษุในพระธรรมวินัยนี้    บางพวกตองโสดาบัติ   ดังนี้เปนตน
ตองอาบัติทุพภาสิต  ทุก ๆ คําพูด.
         พูดลอเปรยกระทบคําสบประมาททราม   วามีบางพวก
             . . .มีภิกษุในพระธรรมวินัยนี้  บางพวกมีความพระพฤติดังอูฐ  บางพวก
 มีความประพฤติดังแพะ     บางพวกมีความพระพฤติดังโค     บางพวกมีความ 
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ประพฤติดังลา     บางพวกมีความประพฤติดังสัตวดิรัจฉาน     บางพวกมีความ
ประพฤติดังสัตวนรก   สุคติของภิกษุพวกนั้นไมมี   ภิกษุพวกนั้นตองหวังไดแต
ทุคติ  ดังนี้เปนตน  ตองอาบัติทุพภาสิต  ทุก ๆ คําพูด. 
     พูดลอเปรยกระทบคําสบประมาทอุกฤษฏ  วามีบางพวก
              . . .มีภิกษุในพระธรรมวินัยนี้    บางพวกเปนบัณฑิต    บางพวกเปน
คนฉลาด  บางพวกเปนคนมีปญญา  บางพวกเปนพหูสูต   บางพวกเปนธรรมกถึก
ทุคติของภิกษุพวกนั้นไมมี     ภิกษุพวกนั้นตองหวังไดแตสุคติ     ดังนี้เปนตน
ตองอาบัติทุพภาสิต   ทุก ๆ คําพูด.
           พูดลอเปรยกระทบชาติทราม   วาพวกไรกันแน
            [๒๔๘]  อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา     ไมปรารถนาจะสบประมาท
อุปสัมบัน  ไมปรารถนาจะทําใหอัปยศ    แตมีความประสงคจะลอเลน    จึงพูด
เปรยอยางนี้  คือ  กลาววาภิกษุจําพวกไรกันแนเปนชาติคนจัณฑาล. . . ชาติคน
จักสาน. . ชาติพราน. . .ชาติคนชางหนัง. . .ชาติคนเทดอกไม    ดังนี้เปนตน
ตองอาบัติทุพภาสิต  ทุก ๆ คําพูด.
       พูดลอเปรยกระทบชาติอุกฤษฏ   วาพวกไรกันแน
             . . .ภิกษุจําพวกไรกันแน   เปนชาติกษัตริย  . . .ชาติพราหมณ  ดังนี้
เปนตน  ตองอาบัติทุพภาสิต  ทุก ๆ คําพูด.
           พูดลอเปรยกระทบชื่อทราม  วาพวกไรกันแน
             . . . ภิกษุจําพวกไรกันแนช่ืออวกัณณกะ   ... ช่ือชวกัณณกะ   ...ช่ือ
ธนิฏฐกะ . ..ช่ือสวิฎฐกะ .. .ช่ีอกุลวัฑฒกะ    ดังนี้เปนตน   ตองอาบัติทุพภาสิต 
ทุก ๆ คําพูด. 
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             พูดลอเปรยกระทบชื่ออุกฤษฏ  วาพวกไรกันแน
            . . .ภิกษุจําพวกไรกันแน   ช่ือพุทธรักขิต   . . .ช่ือธัมมรักขิต  . . . ช่ือ
สังฆรักขิต  ดังนี้เปนตน    ตองอาบัติทุพภาสิต  ทุก ๆ คําพูด 
             พูดลอเปรยกระทบโคตรทราม  วาพวกไรกันแน         
             . . .ภิกษุจําพวกไรกันแน  เปนโกสิยโคตร  . . . ภารทวาชโคตร   ดังนี้
เปนตน   ตองอาบัติทุพภาสิต  ทุก ๆ คําพูด  
          พูดลอเปรยกระทบโคตรอุกฤษฏ   วาพวกไรกันแน
             . . .ภิกษุจําพวกไรกันแน    เปนโคตมโคตร. ..โมคคัลลานโคตร . . . 
กัจจายนโคตร. . .วาเสฎฐโคตร  ดังนี้เปนตน   ตองอาบัติทุพภาสิต  ทุกๆคําพูด 
          พูดลอเปรยกระทบการงานทราม  วาพวกไรกันแน      
             . . .ภิกษุจําพวกไรกันแน  เปนชางไม.  . .คนเทดอกไม  ดังนี้เปนตน
ตองอาบัติทุพภาสิต  ทุก ๆ คําพูด.
         พูดลอเปรยกระทบการงานอุกฤษฏ   วาพวกไรกันแน
             . . .ภิกษุจําพวกไรกันแน    เปนคนทํางานไถนา . . .ทํางานคาขาย . . .
ทํางานเลี้ยงโค . . . ตองอาบัติทุพภาสิต   ทุก ๆ คําพูด 
          พูดลอเปรยกระทบศิลปทราม  วาพวกไรกันแน
              . . .ภิกษุจําพวกไรกันแน  มีวิชาการชางจักสาน . . . มีวิชาการชางหมอ
. . . มีวิชาการชางหูก . . .มีวิชาการชางหนัง  . . . มีวิชาการชางกัลบก . . . ตอง
อาบัติทุพภาสิต  ทุก ๆ คําพูด.
        พูดลอเปรยกระทบศิลปอุกฤษฏ   วาพวกไรกันแน
             . . .ภิกษุจําพวกไรกันแน      มีวิชาการชางนับ  . . . มีวิชาการชางคํานวณ
. . .มีวิชาการชางเขียน. . .ตองอาบัติทุพภาสิต  ทุก ๆ คําพูด . 
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           พูดลอเปรยกระทบโรคทราม  วาพวกไรกันแน
               . . . ภิกษุจําพวกไรกันแน   เปนโรคเรื้อน . . .  โรคฝ. . .  โรคกลาก. . .
โรคมองครอ.. .โรคลมบาหมู . . . ตองอาบัติทุพภาสิต  ทุก ๆ คําพูด.
         พูดลอเปรยกระทบโรคอุกฤษฏ  วาพวกไรกันแน
               . . .ภิกษุจําพวกไรกันแน  เปนโรคเบาหวาน ดังนี้  ตองอาบัติทุพภาสิต
ทุก ๆ คําพูด.                         
          พูดลอเปรยกระทบรูปพรรณทราม  วาพวกไรกันแน
               . . . ภิกษุจําพวกไรกันแน     สูงเกินไป   . . . ต่ําเกินไป   . . . ดําเกินไป
. . . ขาวเกินไป. . .ตองอาบัติทุพภาสิต  ทุก ๆ คําพูด.
       พูดลอเปรยกระทบรูปพรรณอุกฤษฏ วาพวกไรกันแน
              . . . ภิกษุจําพวกไรกันแน  เปนคนไมสูงนัก . . .ไมต่ํานัก . ..ไมดํานัก
. . .ไมขาวนัก.. .ตองอาบัติทุพภาสิต  ทุก ๆ คําพูด.
          พูดลอเปรยกระทบกิเลสทราม  วาพวกไรกันแน
               . . .ภิกษุจําพวกไรกันแน   ถูกราคะกลุมรุม   . . . ถูกโทสะย่ํายี  ...ถูก
โมหะครอบงํา . . .ตองอาบัติทุพภาสิต  ทุก ๆ คําพูด.
         พูดลอเปรยกระทบกิเลสอุกฤษฏ   วาพวกไรกันแน
              . . . ภิกษุจําพวกไรกันแน     ปราศจากราคะ   . . .ปราศจากโทสะ. . . .
ปราศจากโมหะ . . .ตองอาบัติทุพภาสิต  ทุก ๆ คําพูด.
         พูดลอเปรยกระทบอาบัติทราม    วาพวกไรกันแน
                . . .ภิกษุจําพวกไรกันแนตองอาบัติปาราชิก . . . อาบัติสังฆาทิเสส . . .
อาบัติถุลลัจจัย ... อาบัติปาจิตตีย . .. อาบัติปฏิเทสนียะ .. . อาบัติทุกกฏ...
อาบัติทุพภาสิต. . .ตองอาบัติทุพภาสิต   ทุก ๆ คําพูด.               
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       พูดลอเปรยกระทบอาบัติอุกฤษฏ  วาพวกไรกันแน
                . . .ภิกษุจําพวกไรกันแน    ตองโสดาบัติ . . .  ตองอาบัติทุพภาสิต
ทุก ๆ คําพูด. 
  พูดลอเปรยกระทบคําสบประมาททราม  วาพวกไรกันแน
                . . . ภิกษุจําพวกไรกันแน    มีความประพฤติดังอูฐ . . . แพะ . . . โค . . .
ลา. .. สัตวดิรัจฉาน. . . สัตวนรก    สุคติของภิกษุพวกนั้นไมมี    ภิกษุพวกนั้น
ตองหวังไดแตทุคติ. . .  ตองอาบัติทุพภาสิต  ทุก ๆ คําพูด.
  พูดลอเปรยกระทบลําสบประมาทอุกฤษฏ   วาพวกไรกันแน
              . . . ภิกษุจําพวกไรกันแน   เปนบัณฑิต . . .เปนคนฉลาด ...เปนคนมี
ปญญา...เปนพหูสูต...เปนธรรมกถึก    ทุคติของภิกษุพวกนั้นไมมี    ภิกษุ
พวกนั้นตองหวังไดแตสุคติ . . . ตองอาบัติทุพภาสิต   ทุก ๆ คําพูด.
       พูดลอเปรยกระทบชาติทราม  วาไมใชพวกเรา
            [๒๔๙]  อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา     ไมปรารถนาจะสบประมาท
อุปสัมบัน   ไมปรารถนาจะทําใหอัปยศ    แตมีความประสงคจะลอเลน   จึงพูด
เปรยอยางนั้น  คือกลาววา  พวกเราไมใชชาติคนจัณฑาล . . .ไมใชชาติคนจักสาน
. . .ไมใชชาติพราน...ไมใชชาติคนชางหนัง. ..ไมใชชาติคนเทดอกไม  ดังนี้
เปนตน   ตองอาบัติทุพภาสิต  ทุก ๆ คําพูด.
         พูดลอเปรยกระทบชาติอุกฤษฏ  วาไมใชพวกเรา
              . . . พวกเราไมใชชาติกษัตริย . . . ไมใชชาติพราหมณ .. . ตองอาบัติ 
ทุพภาสิต  ทุก ๆ คําพูด. 
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           พูดลอเปรยกระทบชื่อทราม  วาไมใชพวกเรา
           . . .พวกเราไมใชช่ืออวกัณณกะ. ..ไมใชช่ือชวกัณณกะ . .. ไมใชช่ือ
ธนิฎฐกะ. . . ไมใชช่ือสวิฏฐกะ .. . ไมใชช่ือกุลวัฑฒกะ . . . ตองอาบัติทุพภาสิต
ทุก ๆ  คําพูด. 
            พูดลอเปรยกระทบชื่ออุกฤษฏ  วาไมใชพวกเรา
           . . .พวกเราไมใชช่ือพุทธรักขิต . . . ไมใชช่ือธัมมรักขิต .. .  ไมใชช่ือ
สังฆรักขิต. . .ตองอาบัติทุพภาสิต  ทุก ๆ คําพูด.
          พูดลอเปรยกระทบโคตรทราม  วาไมใชพวกเรา
           . . . พวกเราไมใชโกสิยโคตร . . . ไมใชภารทวาชโคตร . . . ตองอาบัติ
ทุพภาสิต   ทุก ๆ คําพูด.
        พูดลอเปรยกระทบโคตรอุกฤษฏ  วาไมใชพวกเรา
           . . .พวกเราไมใชโคตมโคตร . . . ไมใชโมคคัลลานโคตร  . . . ไมใช
กัจจายนโคตร . . . ไมใชวาเสฏฐโคตร . . .ตองอาบัติทุพภาสิต   ทุก ๆ คําพูด 
         พูดลอเปรยกระทบการงานทราม  วาไมใชพวกเรา
           . . . พวกเราไมใชชางไม . . .ไมใชคนเทดอกไม . . . ตองอาบัติทุพภาสิต
ทุก ๆ คําพูด.
       พูดลอเปรยกระทบการงานอุกฤษฏ  วาไมใชพวกเรา
            . . .พวกเราไมใชคนทํางานไถนา . . . ไมใชคนทํางานคาขาย. . . ไมใช
คนทํางานเลี้ยงโค. . .ตองอาบัติทุพภาสิต  ทุก ๆ คําพูด.
          พูดลอเปรยกระทบศิลปทราม  วาไมใชพวกเรา
            . . . พวกเราไมใชมีวิชาการจักสาน  . . .  ไมใชมีวิชาการชางหมอ  . . .
ไมใชมีวิชาการชางหูก. . .ไมใชมีวิชาการชางหนัง . . . ไมใชมีวิชาการชางกัลบก
. . .ตองอาบัติทุพภาสิต  ทุก ๆ คําพูด. 
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           พูดลอเปรยกระทบศิลปอุกฤษฏ   วาไมใชพวกเรา
                 . . .พวกเราไมใชมีวิชาการชางนับ . . . ไมใชมีวิชาการชางคํานวณ. . .
ไมใชมีวิชาการชางเขียน . . . ตองอาบัติทุพภาสิต   ทุก ๆ คําพูด.
            พูดลอเปรยกระทบโรคทราม  วาไมใชพวกเรา
                 . . .พวกเราไมใชเปนโรคเรื้อน  . . .  ไมใชเปนโรคฝ . . .  ไมใชเปน
โรคกลาก . . .ไมใชเปนโรคมองครอ . . .ไมใชเปนโรคลมบาหมู . . . ตองอาบัติ 
ทุพภาสิต  ทุก ๆ คําพูด. 
           พูดลอเปรยกระทบโรคอุกฤษฏ  วาไมใชพวกเรา
            . . . พวกเราไมใชเปนโรคเบาหวาน  ดังนี้เปนตน   ตองอาบัติทุพภาสิต
ทุก ๆ คําพูด.
        พูดลอเปรยกระทบรูปพรรณทราม วาไมใชพวกเรา
                  . . .พวกเราไมใชสูงเกินไป . . . ไมใชต่ําเกินไป . . . ไมใชดําเกินไป . . .
ไมใชขาวเกินไป. . .ตองอาบัติทุพภาสิต  ทุก ๆ คําพูด.
       พูดลอเปรยกระทบรูปพรรณอุกฤษฏ  วาไมใชพวกเรา
               . . .พวกเราไมใชไมสูงนัก . . ไมใชไมต่ํานัก   . . . ไมใชไมดํานัก . . .
ไมใชไมขาวนัก . . .ตองอาบัติทุพภาสิต  ทุก ๆ คําพูด.
          พูดลอเปรยกระทบกิเลสทราม    วาไมใชพวกเรา
             . . .พวกเราไมใชถูกราคะกลุมรุม.  . . ไมใชถูกโทสะย่ํายี . . ไมใชถูก
โมหะครอบงํา. . .ตองอาบัติทุพภาสิต  ทุก ๆ คําพูด.
           พูดลอเปรยกระทบกิเลสอุกฤษฏ  วาไมใชพวกเรา
             . . .พวกเราไมใชปราศจากราคะ . . . ไมใชปราศจากโทสะ . . . ไมใช
ปราศจากโมหะ . . . ตองอาบัติทุพภาสิต  ทุก ๆ คําพูด. 
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           พูดลอเปรยกระทบอาบัติทราม  วาไมใชพวกเรา
                . . . พวกเราไมใชเปนผูตองอาบัติปาราชิก   . . . อาบัติสังฆาทิเสส. . .      
อาบัติถุลลัจจัย . . . อาบัติปาจิตตีย . . . อาบัติปาฎิเทสนียะ . . .อาบัติทุกกฏ . . .   
อาบัติทุพภาสิต  ดังนี้   ตองอาบัติทุพภาสิต  ทุก ๆ คําพูด. 
         พูดลอเปรยกระทบอาบัติอุกฤษฏ  วาไมใชพวกเรา
            . . .พวกเราไมใชเปนผูตองโสดาบัติ  ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต
ทุก ๆ คําพูด. 
     พูดลอเปรยกระทบคําสบประมาททราม   วาไมใชพวกเรา
               . . . พวกเราไมใชมีความพระพฤติดังอูฐ    . . . แพะ . . . โค . . .ลา
. . . สัตวดิรัจฉาน . . . สัตวนรก   สุคติของพวกเราไมมี   พวกเราตองหวังไดแต
ทุคติ. . .ตองอาบัติทุพภาสิต  ทุก ๆ คําพูด 
    พูดลอเปรยกระทบคําสบประมาทอุกฤกฏ  วาไมใชพวกเรา
            . . .พวกเราไมใชเปนบัณฑิต . . .ไมใชคนฉลาด ... ไมใชคนมีปญญา
. . .ไมใชพหูสูต   . . . ไมใชธรรมกถึก     ทุคติของพวกเราไมมี    พวกเราตอง
หวังไดแตสุคติ . . .ตองอาบัติทุพภาสิต   ทุก ๆ คําพูด 
                                  อุปสัมบันอุปสัมบัน
                                 พูดลอกดกระทบชาติ
           [๒๕๐]  อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา     ไมปรารถนาจะสบประมาท
อนุปสัมบัน  ไมปรารถนาจะทําใหอัปยศ  แตมีความประสงคจะลอเลน   จึงพูด
กะอนุปสัมบันมีชาติทราม  ดวยกลาวกระทบชาติทราม  คือ  พูดกะอนุปสัมบัน
มีชาติคนจัณฑาล  . . . มีชาติคนจักสาน  . . .มีชาติพราน  . . .มีชาติคนชางหนัง
มีชาติคนเทดอกไม    วาเปนชาติคนจัณฑาล    วาเปนชาติคนจักสาน    วาเปน 
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ชาติพราน    วาเปนชาติคนชางหนัง    วาเปนชาติคนเทดอกไม    ดังนี้เปนตน
ตองอาบัติทุพภาสิต  ทุก ๆ คําพูด.
                      พูดลอกดใหเลวกระทบชาติ 
           อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา     ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน
ไมปรารถนาจะทําใหอัปยศ   แตมีความประสงคจะลอเลน   จึงพูดกะอนุปสัมบัน
มีชาติอุกฤษฏ  ดวยกลาวกระทบชาติทราม  คือ  พูดกะอนุปสัมบันมีชาติกษัตริย
. . .  มีชาติพราหมณ   วาเปนชาติคนจัณฑาล    วาเปนชาติคนจักสาน    วาเปน
ชาติพราน    วาเปนชาติคนชางหนัง    วาเปนชาติคนเทดอกไม . . . ตองอาบัติ 
ทุพภาสิต  ทุก ๆ คําพูด.
                          พูดลอประชดกระทบชาติ
            อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา     ใมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน
ไมปรารถนาจะทําใหอัปยศ   แตมีความประสงคจะลอเลน   จึงพูดกะอนุปสัมบัน
มีชาติทราม ดวยกลาวกระทบชาติอุกฤษฏ  คือ พูดกะอนุปสัมบันชาติคนจัณฑาล
. . .   ชาติคนจักสาน . . . ชาติพราน  . . .ชาติคนชางหนัง   . . .ชาติคนเทดอกไม
วาเปนชาติกษัตริย   วาเปนชาติพราหมณ   ตองอาบัติทุพภาสิต   ทุก ๆ คําพูด.
                            พูดลอยกยอกระทบชาติ
            . . .อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา  ไมปรารถนาจะลบประมาทอนุปสัมบัน
ไมปรารถนาจะทําใหอัปยศ   แตมีความประสงคจะลอเลน   จึงพูดกะอนุปสัมบัน
มีชาติอุกฤษฏ  ดวยกลาวกระทบชาติอุกฤษฎ  คือพูดกะอนุปสัมบันมีชาติกษัตริย
. . .มีชาติพราหมณ   วาเปนชาติกษัตริย   วาเปนชาติพราหมณ  . . . ตองอาบัติ
ทุพภาสิต  ทุก ๆ  คําพูด. 
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                           พูดลอกดกระทบชื่อ
           อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา     ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน
ไมปรารถนาจะทําใหอัปยศ   แตมีความประสงคจะลอเลน  จึงพูดกะอนุปสัมบัน
มีช่ือทราม    ดวยกลาวกระทบชื่อทราม   คือ   พูดกะอนุปสัมบันชื่ออวกัณณกะ
. . .  ช่ือชวกัณณกะ . . .ช่ือธนิฎฐกะ . . .ช่ือสวิฏฐกะ . .. ช่ือกุลวัฑฒกะ วาทาน
อวกัณณกะ   วาทานชวกัณณกะ   วาทานธนิฏฐกะ   วาทานสวิฏฐกะ   วาทาน
กุลวัฑฒกะ . . .ตองอาบัติทุพภาสิต  ทุก ๆ คําพูด.
                       พูดลอกดใหเลวกระทบชื่อ
            อุปสันบันไมปรารถนาจะดา    ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน
ไมปรารถนาจะทําใหอัปยศ   แตมีความประสงคจะลอเลน  จึงพูดกะอนุปสัมบัน
มีช่ืออุกฤษฎ  ดวยกลาวกระทบชื่อทราม  คือ  พูดกะอนุปสัมบันชื่อพุทธรักขิต
. . . ช่ือธัมมรักขิต   . . . ช่ือสังฆรักขิต   วาทานอวกัณณกะ   วาทานชวกัณณกะ 
วาทานธนิฎฐกะ  วาทานสวิฎฐกะ  วาทานกุลวัฑฒกะ   . . . ตองอาบัติทุพภาสิต
ทุก ๆ คําพูด.  
                          พูดลอประชดกระทบชื่อ
             อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา     ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน 
ไมปรารถนาจะทําใหอัปยศ   แตมีความประสงคจะลอเลน  จึงพูดกะอนุปสัมบัน
มีช่ือทราม  ดวยกลาวกระทบชื่ออุกฤษฏ  คือ  พูดกะอนุปสัมบันชื่ออวกัณณกะ
. . .  ช่ือชวกัณณกะ ...ช่ือธนิฏฐกะ . .. ช่ือสวิฏฐกะ . ..ช่ือกุลวัฑฒกะ  วาทาน
พุทธรักขิต    วาทานธัมมรักขิต    วาทานสังฆรักขิต  . . .  ตองอาบัติทุพภาสิต
ทุก ๆ คําพูด. 
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                           พูดลอยกยอกระทบชื่อ
             อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา     ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน
ไมปรารถนาจะทําใหอัปยศ   แตมีความประสงคจะลอเลน  จึงพูดกะอนุปสัมบัน
มีช่ืออุกฤษฎ  ดวยกลาวกระทบชื่ออุกฤษฎ  คือ  พูดกะอนุปสัมบันชื่อพุทธรักขิต
. . .ช่ือธัมมรักขิต   .. .ช่ือสังฆรักขิต    วาทานพุทธรักขิต   วาทานธัมมรักขิต
วาทานสังฆรักขิต  . . . ตองอาบัติทุพภาสิต  ทุก ๆ คําพูด 
                             พูดลอกดกระทบโคตร 
             อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา     ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน
ไมปรารถนาจะทําใหอัปยศ   แตมีความประสงคจะลอเลน   จึงพูดกะอนุปสัมบัน
มีโคตรทราม   ดวยกลาวกระทบโคตรทราม    คือพูดกะอนุปสัมบันโกสิยโคตร
. . .ภารทวาชโคตร  วาทานโกสิยโคตร   วาทานภารทวาชโคตร  . . . ตองอาบัติ
ทุพภาสิต  ทุก ๆ คําพูด.
                             พูดลอกดกระทบโคตร
            อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา     ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน
ไมปรารถนาจะทําใหอัปยศ   แตมีความประสงคจะลอเลน   จึงพูดกะอนุปสัมบัน
มีโครตอุกฤษฎ  ดวยกลาวกระทบโคตรทราม  คือพูดกะอนุปสัมบันโคตมโคตร
. . .โมคคัลลานโคตร  . . . . กัจจายนโคตร  . . . วาเสฏฐโคตร  วาทานโกสิยโคตร
วาทานภารทวาชโคตร  ดังนี้เปนตน   ตองอาบัติทุพภาสิต  ทุก ๆ คําพูด 
                          พูดลอประชดกระทบโคตร             
             อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา     ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน
ไมปรารถนาจะทําใหอัปยศ   แตมีความประสงคจะลอเลน   จึงพูดกะอนุปสัมบัน 
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มีโคตรทราม  ดวยกลาวกระทบโคตรอุกฤษฎ   คือพูดกะอนุปสัมบันโกสิยโคตร
. . . ภารทวาชโคตร     วาทานโคตมโคตร    วาทานโมคคัลลานโคตร    วาทาน
กัจจายนโคตร   วาทานวาเสฎฐโคตร  ดังนี้เปนตน   ตองอาบัติทุพภาสิต  ทุก ๆ
คําพูด.
                           พูดลอยกยอกระทบโคตร 
           อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา     ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน
ไมปรารถนาจะทําใหอัปยศ   แตมีความประสงคจะลอเลน   จึงพูดกะอนุปสัมบัน
มีโคตรอุกฤษฏ  ดวยกลาวกระทบโคตรอุกฤษฎ  คือพูดกะอนุปสัมบันโคตมโคตร
. . . โมคคัลลานโคตร  . . . กัจจายนโคตร  . . . วาเสฎฐโคตร  วาทานโคตมโคตร
วาทานโมคคัลลานโคตร    วาทานกัจจายนโคตร    วาทานวาเสฏฐโคตร   ดังนี้
เปนตน  ตองอาบัติทุพภาสิต  ทุก ๆ คําพูด.
                             พูดลอกดกระทบการงาน
            อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา     ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน
ไมปรารถนาจะทําใหอัปยศ   แตมีความประสงคจะลอเลน   จึงพูดกะอนุปสัมบัน
มีการงานทราม    ดวยกลาวกระทบการงานทราม   คือ  พูดกะอนุปสัมบันเปน
ชางไม . . . เปนคนเทดอกไม    วาทานทํางานชางไม    วาทานทํางานเทดอกไม
. . . ตองอาบัติทุพภาสิต   ทุก ๆ คําพูด.
                          พูดลอกดใหเลวกระทบการงาน
           อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา     ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน
ไมปรารถนาจะทําใหอัปยศ   แตมีความประสงคจะลอเลน  จึงพูดกะอนุปสัมบัน 
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มีการงานอุกฤษฏ   ดวยกลาวกระทบการงานทราม   คือ   พูดกะอนุปสัมบันเปน  
ชาวนา   . . . เปนพอคา   . . . เปนคนเลี้ยงโค   วาทานทํางานชางไม   วาทานทํา
งานเทดอกไม  ดังนี้เปนตน  ตองอาบัติทุพภาสิต  ทุก ๆ คําพูด.
                         พูดลอประชดกระทบการงาน
            อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา     ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน
ไมปรารถนาจะทําใหอัปยศ   แตมีความประสงคจะลอเลน  จึงพูดกะอนุปสัมบัน
มีการงานทราม    ดวยกลาวกระทบการงานอุกฤษฏ    คือพูดกะอนุปสัมบันเปน
ชางไม  . . . เปนคนเทดอกไม    วาทานทํางานไถนา      วาทานทํางานคาขาย
วาทานทํางานเลี้ยงโค  ดังนี้เปนตน  ตองอาบัติทุพภาสิต  ทุก ๆ คําพูด.
                            พูดลอยกยอกระทบการงาน            
            อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา     ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน
ไมปรารถนาจะทําใหอัปยศ   แตมีความประสงคจะลอเลน  จึงพูดกะอนุปสัมบัน
มีการงานอุกฤษฏ  ดวยกลาวกระทบการงานอุกฤษฎ  คือ  พูดกะอนุปสัมบันเปน
ชาวนา   . . . เปนพอคา   . .. เปนคนเลี้ยงโค   วาทานทํางานไถนา   วาทานทํา
งานคาขาย วาทานทํางานเลี้ยงโค ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุก ๆ คําพูด.
                               พูดลอกดกระทบศิลป                     
             อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา     ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน
ไมปรารถนาจะทําใหอัปยศ   แตมีความประสงคจะลอเลน   จึงพูดกะอนุปสัมบัน
มีวิชาการชางทราม   ดวยกลาวกระทบวิชาการชางทราม  คือ  พูดกะอนุปสัมบัน
มีวิชาการชางจักสาน   . . .มีวิชาการชางหมอ . . . มีวิชาการชางหูก   . . . มีวิชา 
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การชางหนัง   . . . มีวิชาการชางกัลบก    วาทานมีวิชาการชางจักสาน   วาทานมี
วิชาการชางหมอ   วาทานมีวิชาการชางหูก   วาทานมีวิชาการชางหนัง   วาทาน
มีวิชาการชางกัลบก  ดังนี้เปนตน    ตองอาบัติทุพภาสิต  ทุก ๆ คําพูด.
                           พูดลอกดใหเลวกระทบศิลป
           อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา     ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน
ไมปรารถนาจะทําใหอัปยศ   แตมีความประสงคจะลอเลน   จึงพูดกะอนุปสัมบัน
มีวิชาการชางอุกฤษฏ  ดวยกลาวกระทบวิชาการชางทราม คือพูดกะอนุปสัมบัน
มีวิชาการชางนับ  . . .  มีวิชาการชางคํานวณ . . . มีวิชาการชางเขียน   วาทานมี
วิชาการชางจักสาน  วาทานมีวิชาการชางหมอ  วาทานมีวิชาการชางหูก  วาทาน
มีวิชาการชางหนัง  วาทานมีวิชาการชางกัลบก ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต
ทุก ๆ คําพูด.                                                             
                              พูดลอประชดกระทบศิลป
           อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา     ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน
ไมปรารถนาจะทําใหอัปยศ   แตมีความประสงคจะลอเลน  จึงพูดกะอนุปสัมบัน
มีวิชาการชางทราม  ดวยกลาวกระทบวิชาการชางอุกฤษฏ  คือพูดกะอนุปสัมบัน
มีวิชาการชางจักสาน . . . มีวิชาการชางหมอ . . . มีวิชาการชางหูก. . . มีวิชาการ
ชางหนัง   . . . มีวิชาการชางกัลบก   วาทานมีวิชาการชางนับ   วาทานมีวิชาการ
ชางคํานวณ   วาทานมีวิชาการชางเขียน    ดังนี้เปนตน     ตองอาบัติทุพภาสิต
ทุก ๆ คําพูด. 
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                         พูดลอยกยอกระทบศิลป
           อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา     ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน
ไมปรารถนาจะทําใหอัปยศ   แตมีความประสงคจะลอเลน  จึงพูดกับอนุปสัมบัน
มีวิชาการชางอุกฤษฏ     ดวยกลาวกระทบวิชาการชางอุกฤษฏ    คือ     พูดกะ
อนุปสัมบันมีวิชาการชางนับ  . . . มีวิชาการชางคํานวณ. . . มีวิชาการชางเขียน
วาทานมีวิชาการชางนบ   . . . ชางคํานวณ . . . ชางเขียน    ดังนี้เปนตน   ตอง
อาบัติทุพภาสิต  ทุก ๆ คําพูด.
                             พูดลอกดกระทบโรค
           อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา     ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน
ไมปรารถนาจะทําใหอัปยศ   แตมีความประสงคจะลอเลน  จึงพูดกะอนุปสัมบัน
มีโรคทราม  ดวยกลาวกระทบโรคทราม  คือ  พูดกะอนุปสัมบันผูเปนโรคเรื้อน
. . . โรคฝ  . . . โรคกลาก  . . . โรคมองครอ   . . .โรคลมบาหมู   วาทานเปน
โรคเร้ือน  . .. โรคฝ . . . โรคกลาก  . . .โรคมองครอ  . . .โรคลมบาหมู   ดังนี้ 
เปนตน   ตองอาบัติทุพภาสิต  ทุก ๆ คําพูด.                              
                          พูดลอกดใหเลวกระทบโรค
           อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา     ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน
ไมปรารถนาจะทําใหอัปยศแตมีความประสงคจะลอเลน  จึงพูดกะอนุปสัมบัน
มีโรคอุกฤษฏ     ดวยกลาวกระทบโรคทราม     คือพูดกะอนุปสัมบันผูเปนโรค
เบาหวาน    วาทานเปนโรคเรื้อน. . .โรคฝ. . . โรคกลาก . . . โรคมองครอ . . .
โรคลมบาหมู   ดังนี้เปนตน    ตองอาบัติทุพภาสิต  ทุก ๆ คําพูด. 
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                      พูดลอประชดกระทบโรค
            อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา     ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน
ไมปรารถนาจะทําใหอัปยศ   แตมีความประสงคจะลอเลน  จึงพูดกะอนุปสัมบัน
มีโรคทราม  ดวยกลาวกระทบโรคอุกฤษฏ  คือพูดกะอนุปสัมบันผูเปนโรคเรื้อน
. . .โรคฝ . . .โรคกลาก . . . โรคมองครอ  . . .โรคลมบาหมู    วาทานเปนโรค
เบาหวาน  ดังนี้   ตองอาบัติทุพภาสิต  ทุก ๆ คําพูด 
                        พูดลอยกยอกระทบโรค
           อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา     ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน
ไมปรารถนาจะทําใหอัปยศ   แตมีความประสงคจะลอเลน   จึงพูดกะอนุปสัมบัน
มีโรคอุกฤษฎ    ดวยกลาวกระทบโรคอุกฤษฎ    คือพูดกะอนุปสัมบันผูเปนโรค
เบาหวาน   วาทานเปนโรคเบาหวาน  ดังนี้  ตองอาบัติทุพภาสิต   ทุก ๆ คําพูด 
                     พูดลอกดกระทบรูปพรรณ                  
           อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา     ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน
ไมปรารถนาจะทําใหอัปยศ  แตมีความประสงคจะลอเลน  จึงพูดกะอนุปสัมบัน
มีรูปพรรณทราม    ดวยกลาวกระทบรูปพรรณทราม  คือ  พูดกะอนุปสัมบันผู
สูงเกินไป. . .ต่ําเกินไป . . .ดําเกินไป . . . ขาวเกินไป   วาทานเปนคนสูงนัก. . . 
ต่ํานัก. . .ดํานัก. . .ขาวนัก   ดังนี้เปนตน   ตองอาบัติทุพภาสิต  ทุก ๆ คําพูด 
                  พูดลอกดใหเลวกระทบรูปพรรณ                
           อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา     ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน
ไมปรารถนาจะทําใหอัปยศ   แตมีความประสงคจะลอเลน   จึงพูดกะอนุปสัมบัน 
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มีรูปพรรณอุกฤษฏ   ดวยกลาวกระทบรูปพรรณทราม   คือ  พูดกะอนุปสัมบัน
ผูไมสูงนัก.. .ไมต่ํานัก ...ไมดํานัก . . .ไมขาวนัก    วาทานเปนคนสูงนัก.. .
ต่ํานัก... คํานัก.. .ขาวนัก. . .   ตองอาบัติทุพภาสิต  ทุก ๆ คําพูด.
                    พูดลอประชดกระทบรูปพรรณ
           อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา     ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน
ไมปรารถนาจะทําใหอัปยศ   แตมีความประสงคจะลอเลน   จึงพูดกะอนุปสัมบัน
มีรูปพรรณทราม   ดวยกลาวกระทบรูปพรรณอุกฤษฎ  คือ  พูดกะอนุปสัมบัน
ผูสูงเกินไป. . .ต่ําเกินไป . . .ดําเกินไป . ..ขาวเกินไป  วาทานเปนคนไมสูงนัก
. . . ไมต่ํานัก . . . ไมดํานัก . . .ไมขาวนัก . . .ตองอาบัติทุพภาสิต ทุก ๆ คําพูด.
                       พูดลอยกยอกระทบรูปพรรณ
           อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา     ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน
ไมปรารถนาจะทําใหอัปยศ   แตมีความประสงคจะลอเลน  จึงพูดกะอนุปสัมบัน
มีรูปพรรณอุกฤษฎ  ดวยกลาวกระทบรูปพรรณอุกฤษฎ  คือ พูดกะอนุปสัมบัน
ผูไมสูงเกินไป . . .  ไมต่ําเกินไป . . .  ไมดําเกินไป . . .  ไมขาวเกินไป   วาทาน
เปนตนไมสูงนัก. . .  ไมต่ํานัก. ..  ไมดํานัก. ..  ไมขาวนัก. . .  ตองอาบัติ
ทุพภาสิต  ทุก ๆ คําพูด.
                            พูดลอกดกระทบกิเลส                      
            อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา     ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน
ไมปรารถนาจะทําใหอัปยศ   แตมีความประสงคจะลอเลน  จึงพูดกะอนุปสัมบัน
มีกิเลสทราม   ดวยกลาวกระทบกิเลสทราม   คือพูดกะอนุปสัมบันผูถูกราคะ 
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กลุมรุม . . . ถูกโทสะย่ํายี . . . ถูกโมหะครอบงํา  วาทานถูกราคะกลุมรุม  วาทาน
ถูกโทสะย่ํายี  วาทานถูกโมหะครอบงํา. . .ตองอาบัติทุพภาสิต  ทุก ๆ คําพูด.
                       พูดลอกดใหเลวกระทบกิเลส                 
          อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา     ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน
ไมปรารถนาจะทําใหอัปยศ  แตมีความประสงคจะลอเลน  จึงพูดกะอนุปสัมบันมี
กิเลสอุกฤษฎ   ดวยกลาวกระทบกิเลสทรามคือ   พูดกะอนุปสัมบันผูปราศจาก
ราคะ . . .  ปราศจากโทสะ. . .  ปราศจากโมหะ   วาทานถูกราคะกลุมรุม   วาทาน
ถูกโทสะย่ํายี   วาทานถูกโมหะครอบงํา. ..ตองอาบัติทุพภาสิต  ทุก ๆ คําพูด.
                          พูดลอประชดกระทบกิเลส                   
           อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา     ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน
ไมปรารถนาจะทําใหอัปยศ   แตมีความประสงคจะลอเลน  จึงพูดกะอนุปสัมบัน
มีกิเลสทราม    ดวยกลาวกระทบกิเลสอุกฤษฏ    คือพูดกะอนุปสัมบันผูถูกราคะ
กลุมรุม . . .   ถูกโทสะย่ํายี . . .   ถูกโมหะครอบงํา    วาทานปราศจากราคะ. . .
ปราศจากโทสะ. . .  ปราศจากโมหะ. . .ตองอาบัติทุพภาสิต  ทุก ๆ คําพูด.
                               พูดลอยกยอกระทบกิเลส
           อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา     ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน
ไมปรารถนาจะทําใหอัปยศ  แตมีความประสงคจะลอเลน  จึงพูดกะอนุปสัมบัน
มีกิเลสอุกฤษฏ  ดวยกลาวกระทบกิเลสอุกฤษฏ  คือพูดกะอนุปสัมบันผูปราศจาก
ราคะ. . .    ปราศจากโทสะ . . .    ปราศจากโมหะ     วาทานปราศจากราคะ. . .   
ปราศจากโทสะ...  ปราศจากโมหะ  ตองอาบัติทุพภาสิต  ทุก ๆ คําพูด. 
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                       พูดลอกดกระทบอาบัติ
           อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา     ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน
ไมปรารถนาจะทําใหอัปยศ   แตมีความประสงคจะลอเลน   จึงพูดกะอนุปสัมบัน
ผูตองอาบัติทราม    ดวยกลาวกระทบอาบัติทราม    คือพูดกะอนุปสัมบันผูตอง
อาบัติปาราชิก . . .  ผูตองอาบัติสังฆาทิเสส . . .  ผูตองอาบัติถุลลัจจัย . . .  ผูตอง
อาบัติปาจิตตีย ...  ผูตองอาบัติปาฏิเทสนียะ. ..  ผูตองอาบัติทุกกฏ ...  ผูตอง
อาบัติทุพภาสิต    วาทานตองอาบัติปาราชิก . . .  สังฆาทิเสส . . .  ถุลลัจจัย  . . .
ปาจิตตีย. . . ปาฎิเทสนียะ. . .  ทุกกฏ . . .  ทุพภาสิตดังนี้  ตองอาบัติทุพภาสิต
ทุก ๆ คําพูด.
                     พูดลอกดใหเลวกระทบอาบัติ
            อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา     ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน
ไมปรารถนาจะทําใหอัปยศ  แตมีความประสงคจะลอเลน  จึงพูดกับอนุปสัมบัน
ผูตองอาบัติอุกฤษฏ  ดวยกลาวกระทบอาบัติทราม  คือ  พูดกะอนุปสัมบันผูตอง
โสดาบัติ วาทานตองอาบัติปาราชิก . . .อาบัติสังฆาทิเสส . . .อาบัติถุลลัจจัย .. .
อาบัติปาจิตตีย... อาบัติปฏิเทสนียะ. . . อาบัติทุกกฏ.. . อาบัติทุพภาสิต   ดังนี้ 
ตองอาบัติทุพภาสิต  ทุก ๆ คําพูด.
                       พูดลอประชดกระทบอาบัติ
            อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา     ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน
ไมปรารถนาจะทําใหอัปยศ  แตมีความประสงคจะลอเลน  จึงพูดกะอนุปสัมบัน
ผูตองอาบัติทราม   ดวยกลาวกระทบอาบัติอุกฤษฏ  คือพูดกะอนุปสัมบันผูตอง
อาบัติปาราชิก . . . อาบัติสังฆาทิเสส . . . .อาบัติถุลลัจจัย . . . อาบัติปาจิตตีย ... 
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อาบัติปาฎิเทสนียะ . . . อาบัติทุกกฏ. . .  อาบัติทุพภาสิต    วาทานตองโสดาบัติ
ดังนี้เปนตน    ตองอาบัติทุพภาสิต  ทุก ๆ คําพูด.
                     พูดลอยกยอกระทบอาบัติ
           อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา     ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน
ไมปรารถนาจะทําใหอัปยศ   แตมีความประสงคจะลอเลน   จึงพูดกะอนุปสัมบัน
ผูตองอาบัติอุกฤษฏ    ดวยกลาวกระทบอาบัติอุกฤษฎ    คือพูดกะอนุปสัมบันผู
ตองโสดาบัติ  วาทานตองโสดาบัติ  ดังนี้เปนตน  ตองอาบัติทุพภาสิต  ทุก ๆ
คําพูด.
                   พูดลอกดกระทบคําสบประมาท
           อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา     ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน
ไมปรารถนาจะทําใหอัปยศ   แตมีความประสงคจะลอเลน   จึงพูดกะอนุปสัมบัน
ผูมีความประพฤติทราม   ดวยกลาวกระทบคําดาทราม  คือ  พูดกะอนุปสัมบัน
ผูมีความประพฤติดังอูฐ... แพะ. .. โค.. . ลา. .. สัตวดิรัจฉาน. . .  มีความ
ประพฤติดังสัตวนรก   วาทานเปนอูฐ . . .แพะ . . .โค .. . ลา . . . สัตวดิรัจฉาน
วาทานเปนสัตวนรก  สุคติของทานไมมี  ทานตองหวังไดแตทุคติ...ตองอาบัติ
ทุพภาสิต  ทุก ๆ คําพูด.
               พูดลอกดใหเลวกระทบคําสบประมาท
           อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา     ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน
ไมปรารถนาจะทําใหอัปยศ  แตมีความประสงคจะลอเลน  จึงพูดกะอนุปสัมบัน
ผูมีความประพฤติอุกฤษฎ  ดวยกลาวกระทบคําดาทราม  คือ  พูดกะอนุปสัมบัน 
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ผูเปนบัณฑิต. .. ผูฉลาด . . . ผูมีปญญา . .. ผูพหูสูต . .. ผูธรรมกถึก    วาทาน
เปนอูฐ. . . แพะ. . .โค .. . ลา . . . สัตวดิรัจฉาน   วาทานเปนสัตวนรก   สุคติ
ของทานไมมี  ทานตองหวังไดแตทุคติ. ..ตองอาบัติทุพภาสิต  ทุก ๆ คําพูด.
                 พูดลอประชดกระทบคําสบประมาท
           อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา     ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน
ไมปรารถนาจะทําใหอัปยศ   แตมีความประสงคจะลอเลน  จึงพูดกะอนุปสัมบัน
ผูมีความประพฤติทราม   ดวยกลาวกระทบคําดาอุกฤษฏ   คือพูดกะอนุปสัมบัน
ผูมีความพระพฤติดังอูฐ . . . แพะ . . . โค . . . ลา . . . สัตวดิรัจฉาน . . .   มีความ
พระพฤติดังสัตวนรก    วาทานเปนบัณฑิต ... คนฉลาด ... คนมีปญญา...
พหูสูต  วาทานเปนธรรมกถึก  ทุคติของทานไมมี  ทานตองหวังไดแตสุคติ...
ตองอาบัติทุพภาสิต  ทุก ๆ คําพูด.
                   พูดลอยกยอกระทบคําสบประมาท
            อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา     ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน
ไมปรารถนาจะทําใหอัปยศ   แตมีความประสงคจะลอเลน  จึงพูดกะอนุปสัมบัน
ผูมีความประพฤติอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบคําดาอุกฤษฏ  คือพูดกะอนุปสัมบัน
ผูเปนบัณฑิต ... ผูฉลาด ... ผูมีปญญา ... ผูพหูสูต ... ผูธรรมกถึก   วาทาน
เปนบัณฑิต... คนฉลาด... คนมีปญญา. . . พหูสูต   วาทานเปนธรรมกถึก
ทุคติของทานไมมี   ทานตองหวังไดแตสุคติ  ดังนี้เปนตน   ตองอาบัติทุพภาสิต
ทุก ๆ คําพูด. 
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                              อุปสัมบันลออนุปสัมบัน
          พูดลอเปรยกระทบชาติทราม  วามีบางพวก  
            [๒๕๑]  อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา     ไมปรารถนาจะสบประมาท
อันปสัมบัน  ไมปรารถนาจะทําใหอัปยศ  แตมีความประสงคจะลอเลน   จึงพูด
เปรยอยางนี้  คือกลาววา   มีอนุปสัมบันในพระธรรมวินัยนี้   บางพวกเปนชาติ 
คนจัณฑาล   บางพวกเปนชาติคนจักสาน   บางพวกเปนชาติพราน   บางพวก
เปนชาติคนชางหนัง  บางพวกเปนชาติคนเทดอกไม  ดังนี้เปนตน    ตองอาบัติ
ทุพภาสิต  ทุก ๆ คําพูด.
              พูดลอเปรยกระทบชาติอุกฤษฏ  วามีบางพวก
           อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา     ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน
ไมปรารถนาจะทําใหอัปยศ    แตมีความประสงคจะลอเลน    จึงพูดเปรยอยางนั้น
คือกลาววา  มีอนุปสัมบันในพระธรรมวินัยนี้    บางพวกเปนชาติกษัตริย  บาง-
พวกเปนชาติพราหมณ  ดังนี้เปนตน  ตองอาบัติทุพภาสิต  ทุก ๆ คําพูด. 
                พูดลอเปรยกระทบชื่อทราม  วามีบางพวก
          . . .มีอนุปสัมบันในพระธรรมวินัยนี้  บางพวกชื่ออวกัณณกะ  บางพวก
ช่ือชวกัณณกะ     บางพวกชื่อธนิฎฐกะ    บางพวกชื่อสวิฏฐกะ     บางพวกชื่อ
กุลวัฑฒกะ...ตองอาบัติทุพภาสิต  ทุก ๆ คําพูด.
               พูดลอเปรยกระทบชื่ออุกฤษฏ   วามีบางพวก 
         . . . มีอนุปสัมบันในพระธรรมวินัยนี้  บางพวกชื่อพุทธรักขิต  บางพวก
ช่ือธัมมรักขิต   บางพวกชื่อสังฆรักขิต . . .   ตองอาบัติทุพภาสิต  ทุก ๆ คําพูด. 
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           พูดลอเปรยกระทบโคตรทราม  วามีบางพวก
               . . . มีอนุปสันบันในพระธรรมวินัยนี้  บางพวกเปนโกสิยโคตร บางพวก
เปนภารทวาชโคตร. . .  ตองอาบัติทุพภาสิต  ทุก ๆ คําพูด.
           พูดลอเปรยกระทบโคตรอุกฤษฏ  วามีบางพวก 
               . . . มีอนุปสัมบันในพระธรรมวินัยนี้     บางพวกเปนโคตมโคตร.. .
โมคคัลลานโคตร . . . กัจจายนโคตร . . . วาเสฏฐโคตร . . .   ตองอาบัติทุพภาสิต 
ทุก ๆ คําพูด.                                                              
            พูดลอเปรยกระทบการงานทราม  วามีบางพวก
                . . . มีอนุปสัมบันในพระธรรมวินัยนี้   บางพวกทํางานชางไม . . .ทํางาน
เทดอกไม  ดังนี้ เปนตน    ตองอาบัติทุพภาสิต  ทุก ๆ คําพูด.    
         พูดลอเปรยกระทบการงานอุกฤษฏ  วามีบางพวก
                 . . . มีอนุปสัมบันในพระธรรมวินัยนี้  บางพวกทํางานไถนา . . . ทําการ
คาขาย . . . ทํางานเลี้ยงโค . . . ตองอาบัติทุพภาสิต    ทุก  ๆ คําพูด.
           พูดลอเปรยกระทบศิลปทราม วามีบางพวก
                . . . มีอนุปสัมบันในพระธรรมวินัยนี้      บางพวกมีวิชาการชางจักสาน
. . . ชางหมอ . . .  ชางหูก . . . ชางหนัง . . .  ชางกัลบก . . .  ตองอาบัติทุพภาสิต
ทุก ๆ คําพูด.
          พูดลอเปรยกระทบศิลปอุกฤษฏ  วามีบางพวก
               . . . มีอนุปสัมบันในพระธรรมวินัยนี้     บางพวกมีวิชาการชางนับ...
ชางคํานวณ. . .  ชางเขียน. . .   ตองอาบัติทุพภาสิต   ทุก ๆ คําพูด. 
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            พูดลอเปรยกระทบโรคทราม  วามีบางพวก
               . . . มีอนุปสัมบันในพระธรรมวินัยนี้  บางพวกเปนโรคเรื้อน โรคฝ.. .
. . .โรคลาก .. .โรคมองครอ...โรคลมบาหมู. . .ตองอาบัติทุพภาสิต  ทุกๆ
คําพูด.
           พูดลอเปรยกระทบโรคอุกฤษฏ  วามีบางพวก
               . . .มีอนุปสัมบันในพระธรรมวินัยนี้  บางพวกเปนโรคเบาหวาน  ดังนี้
ตองอาบัติทุพภาสิต  ทุก ๆ คําพูด.
          พูดลอเปรยกระทบรูปพรรณทราม  วามีบางพวก
               . . .มีอนุปสัมบันในพระธรรมวินัยนี้   บางพวกสูงเกินไป.. .ต่ําเกินไป
. . .ดําเกินไป. . . ขาวเกินไป...ตองอาบัติทุพภาสิต   ทุก ๆ คําพูด.
         พูดลอเปรยกระทบรูปพรรณอุกฤษฏ  วามีบางพวก
              . . .มีอนุปสัมบันในพระธรรมวินัยนี้  บางพวกไมสูงนัก  . .. ไมต่ํานัก
ไมดํานัก .. .ไมขาวนัก. ..ตองอาบัติทุพภาสิต  ทุก ๆ คําพูด.
              พูดลอเปรยกระทบกิเลสทรามวามีบางพวก
             . . .มีอนุปสัมบันในพระธรรมวินัยนี้    บางพวกถูกราคะกลุมรุม.. ถูก
โทสะย่ํายี . ..ถูกโมหะครอบงํา...ตองอาบัติทุพภาสิต  ทุก ๆ คําพูด.       
            พูดลอเปรยกระทบกิเลสอุกฤษฏ  วามีบางพวก
             . . . มีอนุปสัมบันในพระธรรมวินัยนี้     บางพวกปราศจากราคะ...
ปราศจากโทสะ. . .ปราศจากโมหะ. . . ตองอาบัติทุพภาสิต  ทุก ๆ คําพูด. 
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               พูดลอเปรยกระทบอาบัติทราม  วามีบางพวก
               . . . มีอนุปสัมบันในพระธรรมวินัยนี้      บางพวกตองอาบัติปาราชิก
. . . อาบัติสังฆาทิเสส   . . .อาบัติถุลลัจจัย   . . . อาบัติปาจิตตีย   . . .อาบัติปาฎิ-
เทสนียะ  .. .อาบัติทุกกฏ . .. ตองอาบัติทุพภาสิต  ดังนี้   ตองอาบัติทุพภาสิต
ทุก ๆ คําพูด.
           พูดลอเปรยกระทบอาบัติอุกฤษฏ วามีบางพวก
             . . .มีอนุปสัมบันในพระธรรมวินัยนี้     บางพวกตองโสดาบัติ    ดังนี้
เปนตน  ตองอาบัติทุพภาสิต  ทุก ๆ คําพูด.
    พูดลอเปรยกระทบคําสบประมาททราม  วาพวกไรกันแน
             . . .มีอนุปสัมบันในพระธรรมวินัยนี้   บางพวกมีความประพฤติดังอูฐ
. . . ดังแพะ   . . .โค   . . . ดังลา   . . . ดังสัตวดิรัจฉาน   . . .ดังสัตวนรก   สุคติ
ของทานพวกนั้นไมมี    ทานพวกนั้นตองหวังไดแตทุคติ   ดังนี้เปนตน    ตอง
อาบัติทุพภาสิต  ทุก ๆ คําพูด.                                              
    พูดลอเปรยกระทบคําสบประมาทอุกฤษฏ   วาพวกไรกันแน
            . . .มีอนุปสัมบันในพระธรรมวินัยนี้    บางพวกเปนบัณฑิต  ...เปน
คนฉลาด  ...เปนคนมีปญญา  ...เปนพหูสูต  ...เปนธรรมกถึก  ทุคติของ
ทานพวกนั้นไมมี   ทานพวกนั้นตองหวังไดแตสุคติ  ดังนี้เปนตน   ตองอาบัติ
ทุพภาสิต  ทุก ๆ คําพูด. 



พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๒ - หนาที่ 121
                                 อุปสันบันลออนุปสัมบัน 
          พูดลอเปรยกระทบชาติทราม  วาพวกไรกันแน
           [๒๕๒]   อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา     ไมปรารถนาจะสบประมาท
อนุปสัมบัน   ไมปรารถนาจะทําใหอัปยศ   แตมีความประสงคจะลอเลน   จึงพูด
เปรยอยางนี้   คือกลาววา   อนุปสัมบันจําพวกไรกันแน   เปนชาติคนจัณฑาล
. . .ชาติคนจักสาน  . . .ชาติพราน  . ..ชาติคนชางหนัง  . . .ชาติคนเทดอกไม
ดังนี้เปนตน    ตองอาบัติทุพภาสิต  ทุก ๆ คําพูด.
        พูดลอเปรยกระทบชาติอุกฤษฏ  วาพวกไรกันแน
               . . .อนุปสัมบันจําพวกไรกันแน   เปนชาติกษัตริย  .. .ชาติพราหมณ
. . . ตองอาบัติทุพภาสิต  ทุก ๆ คําพูด.
            พูดลอเปรยกระทบชื่อทราม  วาพวกไรกันแน
                . . .อนุปสัมบันจําพวกไรกันแน    ช่ืออวกัณณกะ   ...ช่ือชวกัณณกะ
. . .ช่ือธนิฎฐกะ   . . .ช่ือสวิฎฐกะ   . ..ช่ือกุลวัฑฒกะ . ..  ตองอาบัติทุพภาสิต
ทุก ๆ คําพูด.
          พูดลอเปรยกระทบชื่ออุกฤษฏ  วาพวกไรกันแน
                . . .อนุปสัมบันจําพวกไรกันแน    ช่ือพุทธรักขิต   . ..ช่ือธัมมรักขิต
. . . ช่ือสังฆรักขิต   ... ตองอาบัติทุพภาสิต  ทุก ๆ คําพูด.
         พูดลอเปรยกระทบโคตรทราม  วาพวกไรกันแน
                . . .อนุปสัมบันจําพวกไรกันแน  เปนโกสิยโคตร  . ..ภารทวาชโคตร
. . .ตองอาบัติทุพภาสิต  ทุก ๆ คําพูด.
        พูดลอเปรยกระทบโคตรอุกฤษฏ  วาพวกไรกันแน
                . . .อนุปสัมบันจําพวกไรกันแน  เปนโคตมโคตร . . .โมคคัลลานโคตร
. . . กัจจายนโคตร . . .วาเสฏฐโคตร . ..ตองอาบัติทุพภาสิต  ทุก ๆ คําพูด. 
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     พูดลอเปรยกระทบการงานทราม  วาพวกไรกันแน
                . . .อนุปสัมบันจําพวกไรกันแน    เปนชางไม  . ..ชางเทดอกไม.. . 
ตองอาบัติทุพภาสิต   ทุก ๆ คําพูด. 
    พูดลอเปรยกระทบการงานอุกฤษฏ  วาพวกไรกันแน
               . . .อนุปสัมบันจําพวกไรกันแน  เปนคนทํางานไถนา . . . ทํางานคาขาย
. . .ทํางานเลี้ยงโค   . . . ตองอาบัติทุพภาสิต   ทุก ๆ คําพูด.
        พูดลอเปรยกระทบศิลปทราม  วาพวกไรกันแน
                . . .อนุปสัมบันจําพวกไรกันแน   มีวิชาการชางจักสาน  . . .มีวิชาการ
ชางหมอ  . . .มีวิชาการชางหูก  . . . มีวิชาการชางหนัง   . . . มีวิชาการชางกัลบก
. . .ตองอาบัติทุพภาสิต  ทุก ๆ คําพูด.
         พูดลอเปรยกระทบศิลปอุกฤษฏ  วาพวกไรกันแน
              . . .อนุปสัมบันวาพวกไรกันแน   มีวิชาการชางนับ   . . .มีวิชาการชาง
คํานวณ . . . มีวิชาการชางเขียน   . . . ตองอาบัติทุพภาสิต   ทุก ๆ คําพูด.
          พูดลอเปรยกระทบโรคทราม  วาพวกไรกันแน 
                . . .อนุปสัมบันจําพวกไรกันแน   เปนโรคเรื้อน. . .โรคฝ. . . โรคกลาก
. . .โรคมองครอ  . . .โรคลมบาหมู . . . ตองอาบัติทุพภาสิต  ทุก ๆ คําพูด.
          พูดลอเปรยกระทบโรคอุกฤษฏ   วาพวกไรกันแน
                 . . .อนุปสัมบันจําพวกไรกันแน    เปนโรคเบาหวาน   . . .ตองอาบัติ
ทุพภาสิต  ทุก ๆ คําพูด.
        พูดลอเปรยกระทบรูปพรรณทราม  วาพวกไรกันแน
                . . .อนุปสัมบันจําพวกไรกันแน  สูงเกินไป. . .ต่ําเกินไป . . .ดําเกินไป
. . .ขาวเกินไป  . .. ตองอาบัติทุพภาสิต  ทุก ๆ คําพูด. 
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    พูดลอเปรยกระทบรูปพรรณอุกฤษฏ  วาพวกไรกันแน
                . . .อนุปสัมบันจําพวกไรกันแน   เปนคนไมสูงนัก   . . .ไมต่ํานัก. . .
ไมดํานัก  . . .ไมขาวนัก   . . .ตองอาบัติทุพภาสิต  ทุก ๆ คําพูด. 
           พูดลอเปรยกระทบกิเลสทราม  วาพวกไรกันแน
               . . .อนุปสัมบันจําพวกไรกันแน    ถูกราคะกลุมรุม   . . .ถูกโทสะย่ํายี
. . . ถูกโมหะครอบงํา  . . .ตองอาบัติทุพภาสิต  ทุก ๆ คําพูด.
          พูดลอเปรยกระทบกิเลสอุกฤษฏ  วาพวกไรกันแน
            . . . อนุปสัมบันจําพวกไรกันแน   ปราศจากราคะ   . . . ปราศจากโทสะ
. . . ปราศจากโมหะ  ตองอาบัติทุพภาสิต  ทุก ๆ คําพูด.
           พูดลอเปรยกระทบอาบัติทรามวา  พวกไรกันแน
             . . . อนุปสัมบันจําพวกไรกันแน      ตองอาบัติปาราชิก   . . . อาบัติ
สังฆาทิเสส . . .อาบัติถุลลัจจัย    . . . อาบัติปาจิตตีย    . . . อาบัติปาฎิเทสนียะ
. . .อาบัติทุกกฏ   . . . อาบัติทุพภาสิต  ดังนี้   ตองอาบัติทุพภาสิต  ทุก ๆ คําพูด.
          พูดลอเปรยกระทบอาบัติอุกฤษฏ  วาพวกไรกันแน
            . . .อนุปสัมบันจําพวกไรกันแน  ตองโสดาบัติ . . .ตองอาบัติทุพภาสิต
ทุก ๆ คําพูด.
  พูดลอเปรยกระทบคําสบประมาททราม  วาพวกไรกันแน
             . . .อนุปสัมบันจําพวกไรกันแน    มีความประพฤติดังอูฐ  . . .แพะ
. . .โค  . . .ลา  . . . สัตวดิรัจฉาน   . . . สัตวนรก  สุคติของอนุปสัมบันพวกนั้น
ไมมี   อนุปสัมบันพวกนั้นตองหวังไดแตทุคติ   . . .ตองอาบัติทุพภาสิต  ทุก ๆ
คําพูด. 
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    พูดลอเปรยกระทบคําสบประมาทอุกฤษฏ  วาพวกไรกันแน
            ...อนุปสัมบันจําพวกไรกันแน  เปนบัณฑิต . . .เปนคนฉลาด. . .เปน
คนมีปญญา  . . .เปนพหูสูต  . . .เปนธรรมกถึก  ทุคติของอนุปสัมบันพวกนั้น
ไมมี  อนุปสัมบันพวกนั้น ตองหวังไดแตสุคติ  . . . ตองอาบัติทุพภาสิต   ทุก ๆ
คําพูด.
                         อุปสัมบันลออนุปสัมบัน 
     พูดลอเปรยกระทบชาติทราม  วาไมใชพวกเรา
            [๒๕๓]  อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา     ไมปรารถนาจะสบประมาท
อนุปสัมบัน  ไมปรารถนาจะทําใหอัปยศ  แตมีความประสงคจะลอเลน   จึงพูด
เปรยอยางนี้  คือกลาววา  พวกเราไมใชชาติคนจัณฑาล . . . ไมใชชาติคนจักสาน
. . .ไมใชชาติพราน...ไมใชชาติคนชางหนัง. . .ไมใชชาติคนเทดอกไม   ดังนี้
เปนตน    ตองอาบัติทุพภาสิต  ทุก ๆ คําพูด.
    พูดลอเปรยกระทบชาติอุกฤษฏ   วาไมใชพวกเรา
            . . .พวกเราไมใชชาติกษัตริย  ...ไมใชชาติพราหมณ    ดังนี้เปนตน
ตองอาบัติทุพภาสิต  ทุก ๆ คําพูด.
       พูดลอเปรยกระทบชื่อทราม  วาไมใชพวกเรา
            . . . พวกเราไมใชช่ืออวกัณณกะ   .. .ไมใชช่ือชวกัณณกะ   . ..ไมใช
ช่ือธนิฏฐกะ   . . .ไมใชช่ือสวิฎฐกะ   . . .ไมใชช่ือกุลวัฑฒกะ   . . .ตองอาบัติ
ทุพภาสิต  ทุก ๆ คําพูด.
     พูดลอเปรยกระทบชื่ออุกฤษฏ   วาไมใชพวกเรา
           . . .พวกเราไมใชช่ือพุทธรักขิต  .. .ไมใชช่ือธัมมรักขิต . ..ไมใชช่ือ
สังฆรักขิต   . . .ตองอาบัติทุพภาสิต  ทุก ๆ คําพูด. 
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            พูดลอเปรยกระทบโคตรทราม  วาไมใชพวกเรา
                 . . .พวกเราไมใชโกสิยโคตร  . . .ไมใชภารทวาชโคตร  . . .ตองอาบัติ
ทุพภาสิต  ทุก ๆ คําพูด. 
        พูดลอเปรยกระทบโคตรอุกฤษฏ   วาไมใชพวกเรา
                 . . .พวกเราไมใชโคตมโคตร   . . .ไมใชโมคคัลลานโคตร   . . . ไมใช
กัจจายนโคตร  . . .ไมใชวาเสฏฐโคตร  . . .ตองอาบัติทุพภาสิต  ทุก ๆ คําพูด.
        พูดลอเปรยกระทบการงานทราม  วาไมใชพวกเรา
                 . . .พวกเราไมใชชางไม   . . . ไมใชคนเทดอกไม . . . ตองอาบัติ
ทุพภาสิต  ทุก ๆ คําพูด.
      พูดลอเปรยกระทบการงานอุกฤษฏ    วาไมใชพวกเรา
            . . . พวกเราไมใชคนทํางานไถนา . . .ไมใชคนทํางานคาขาย . . .ไมใช
คนทํางานเลี้ยงโค  . . .ตองอาบัติทุพภาสิต  ทุก ๆ คําพูด.
           พูดลอเปรยกระทบศิลปทราม  วาไมใชพวกเรา
              . . .พวกเราไมใชมีวิชาการชางจักสาน     . . .ไมใชมีวิชาการชางหมอ
. . . ไมใชมีวิชาการชางหูก  . . . ไมใชมีวิชาการชางหนัง . . . ไมใชมีวิชาการชาง
กัลบก  . . . ตองอาบัติทุพภาสิต  ทุก ๆ คําพูด.
         พูดลอเปรยกระทบศิลปอุกฤษฏ   วาไมใชพวกเรา
                 . . .พวกเราไมใชมีวิชาการชางนับ     . . .ไมใชมีวิชาการชางคํานวณ
. . .ไมใชมีวิชาการชางเขียน   . . .ตองอาบัติทุพภาสิต   ทุก ๆ คําพูด.
            พูดลอเปรยกระทบโรคทราม  วาไมใชพวกเรา
                  . . . พวกเราไมใชเปนโรคเรื้อน . .ไมใชเปนโรคฝ  . . .ไมใชเปน
โรคกลาก   . . .ไมใชเปนโรคมองครอ   . . . ไมใชเปนโรคลมบาหมู    . . .ตอง
อาบัติทุพภาสิต  ทุก ๆ คําพูด. 
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         พูดลอเปรยกระทบโรคอุกฤษฏ   วาไมใชพวกเรา
                . . .พวกเราไมใชเปนโรคเบาหวาน    . . . ตองอาบัติทุพภาสิต   ทุก ๆ
คําพูด.
       พูดลอเปรยกระทบรูปพรรณทราม  วาไมใชพวกเรา
           . . . พวกเราไมใชสูงเกินไป   . . . ไมใชต่ําเกินไป   . . . ไมใชดําเกินไป
. . . ไมใชขาวเกินไป   .. .ตองอาบัติทุพภาสิต  ทุก ๆ คําพูด.
      พูดลอเปรยกระทบรูปพรรณอุกฤษฏ  วาไมใชพวกเรา
            . . . พวกเราไมใชไมสูงนัก    . ..ไมใชไมต่ํานัก    .  . ไมใชไมดํานัก
...ไมใชไมขาวนัก   . ..ตองอาบัติทุพภาสิต  ทุก ๆ คําพูด.
          พูดลอเปรยกระทบกิเลสทราม  วาไมใชพวกเรา
                . . . พวกเราไมใชถูกราคะกลุมรุม    . . .ไมใชถูกโทสะย่ํายี   . . .ไมใช
ถูกโมหะครอบงํา   . .. ตองอาบัติทุพภาสิต  ทุก ๆ คําพูด.
         พูดลอเปรยกระทบกิเลสอุกฤษฏ  วาไมใชพวกเรา
                . . . พวกเราไมใชปราศจากราคะ  .. .ไมใชปราศจากโทสะ  . . .ไมใช
ปราศจากโมหะ   .. .ตองอาบัติทุพภาสิต  ทุก ๆ คําพูด.
          พูดลอเปรยกระทบอาบัติทราม  วาไมใชพวกเรา
                 . . .พวกเราไมใชเปนผูตองอาบัติปาราชิก  . . . อาบัติสังฆาทิเสส   . . .
อาบัติถุลลัจจัย   ...อาบัติปาจิตตีย   . . .อาบัติปาฏิเทสนียะ   . .. อาบัติทุกกฏ
. . . อาบัติทุพภาสิต  ดังนี้   ตองอาบัติทุพภาสิต  ทุก ๆ คําพูด. 
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        พูดลอเปรยกระทบอาบัติอุกฤษฏ  วาไมใชพวกเรา
         . . . พวกเราไมใชเปนผูตองโสดาบัติ   ดังนี้เปนตน   ตองอาบัติทุพภาสิต
ทุก ๆ คําพูด.
     พูดลอเปรยกระทบคําสบประมาททราม  วาไมใชพวกเรา
        . . . พวกเราไมใชมีความประพฤติดังอูฐ   . . . ดังแพะ  . . .ดังโค  . . .
ดังลา   . . . ดังสัตวดิรัจฉาน   . . . ดังสัตวนรก   สุคติของพวกเราไมมี   พวกเรา
ตองหวังไดแตทุคติ. . . ตองอาบัติทุพภาสิต  ทุก ๆ คําพูด.
   พูดลอเปรยกระทบคําสบประมาทอุกฤษฏ วาไมใชพวกเรา
        . . . พวกเราไมใชเปนบัณฑิต .. .ไมใชคนฉลาด .. .ไมใชคนมีปญญา
. . . ไมใชเปนพหูสูต  . . .ไมใชเปนธรรมกถึก  ทุคติของพวกเราไมมี   พวกเรา
ตองหวังไดแตสุคติ  . . .ตองอาบัติทุพภาสิต  ทุก ๆ คําพูด.        
                              อานาปตติวาร
            [๒๕๔]   ภิกษุมุงอรรถ ๑  ภิกษุมุงธรรม ๑  ภิกษุมุงสั่งสอน ๑  ภิกษุ
วิกลจริต ๑  ภิกษุมีจิตฟุงซาน  ๑  ภิกษุกระสับกระสายเพราะเวทนา  ๑  ภิกษุ
อาทิกัมมิกะ ๑   ไมตองอาบัติแล.
                มุสาวาทวรรค  สิกขาบทที่  ๒  จบ 
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                      มุสาวาทวรรค  โอมลวาทสิกขาบทที่   ๒
           พึงทราบวินิจฉัยในสิกขาบทที่  ๒  ดังตอไปนี้:-
       [แกอรรถเรื่องภิกษุฉัพพัคคียและโคนันทิวิสาล]
           บรรดาบทเหลานั้น  บทวา  โอมสนฺติ   คือ   ยอมกลาวเสียดแทง.
           บทวา  ขุ สนฺติ  คือ  ยอมดา. 
           บทวา  วมฺเภนฺติ  คือ   ยอมขูกรรโชก.
           ดวยบทวา     ภูตปุพฺพ     พระผูมีพระภาคเจาทรงนําเรื่องนี้มาแสดง
เพื่อทรงตําหนิการกลาวเสียดแทง.
           คําวา นนฺทิ  ในคําวา นนฺทิวิสาโล นาม  (นี้)  เปนชื่อของโคถึก
นั้น.  ก็โคถึกนั้น  มีเขายาวใหญ  เพราะเหตุนั้น  เจาของจึงตั้งชื่อวา  นันทิวิสาล,
โดยสมัยนั้น  พระโพธิสัตวเปนโคถึกชื่อนันทิวิสาล.   พราหมณเล้ียงดูโคถึกนั้น
อยางดีเหลือเกิน   ดวยอาหารมียาคูและขาวสวยเปนตน .  คร้ังนั้น  โคนันทิวิสาล
นั้น  เมื่อจะอนุเคราะหพราหมณ  จึงกลาวคําวา  เชิญทานไปเถิด  ดังนี้เปนตน .
            สองบทวา  ตตฺเถวอฏาสิ  มีความวา  แมในกาลแหงอเหตุกปฏิสนธิ
โคนันทิวิสาลยอมรูจักคํากลาวเสียดแทงของผูอ่ืนได   โดยเปนคําไมเปนที่พอใจ;
เพราะฉะนั้น   มันใครเพื่อแสดงโทษแกพราหมณ   จึงไดยืนนิ่งอยู.
           หลายบทวา สกฏสต  อติพทฺธ  ปวฏเฏสิ  มีความวา  พระโพธิสัตว
เมื่อจะลากเกวียน  ๑๐๐   เลมที่จอดไวตามลําดับสอดไมไวภายใต     กระทําให
ตอเนื่องกันอันบรรทุกเต็มดวยถ่ัวเขียว   ถ่ัวเหลือง   และทรายเปนตน.   เกวียน
๑๐๐   เลม   เปนของอันตนจะตองลากไปอีก    ในเมื่อกําถึงสวนของกําแรกตั้งอยู 
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กอนแลว   แมก็จริง  ถึงกระนั้น   (พระโพธิสัตว)   ก็ไดลากไปตลอดที่ประมาณ
ช่ัว  ๑๐๐   เลมเกวียน     เพื่อใหเกวียนเลมหลังจอดในที่เกวียนเลมหนาจอดอยู.
จริงอยู   พระโพธิสัตวทั้งหลายยอมไมมีการกระทําที่ยอหยอน.
           บาทคาถาวา  เตน  จตฺตมโน   อหุ   มีความวา   โคนันทิวิสาลนั้น
มีใจเบิกบาน  เพราะการไดทรัพยนั้นของพราหมณ  และเพราะการงานของตน.
            ก็ในคําวา  อกฺโกเสนป  นี้  พระผูมีพระภาคเจาทรงประสงคจะจําแนก
ไวขางหนาวา   คําดามี ๒ อยาง  คือ  คําดาที่เลว  ๑  คําดาที่ดี   ๑;  เพราะฉะนั้น
จึงไมตรัสเหมือนอยางที่ตรัสไวในกอนวา     ยอมดาดวยคําที่เลวบาง     ตรัสไว
อยางนี้วา  อกฺโกเสน  (โดยคําสบประมาท)  ดังนี้.
                          [แกอรรถโอมสวาทเปนตน ]
             ชาติแหงคนการชางถากไมช่ือวา   เวณชาติ.
             อาจารยบางพวกกลาววา   เวฬุการชาติ   ดังนี้ก็มี.
             ชาติแหงพรานเนื้อเปนตน  ช่ือวา   เนสาทชาติ.
             ชาติแหงคนการชางทําหนัง  ช่ือวา  รถการชาติ  (ชาติแหงคนทํารถ).
             ชาติแหงคนเทดอกไม   ช่ือวา   ปุกฺกุสชาติ.
             คําวา   อวกณฺณกา  เปนชื่อของพวกทาส;    เพราะฉะนั้น   จึงเปน
คําเลว.
             บทวา    โอาต     แปลวา    ที่เขาเยยหยัน.     ภิกษุบางพวกสวดวา
อฺุาต   ดังนี้ก็มี.                                  
             บทวา   อวฺุาต    แปลวา   ที่เขาเหยียดหยาม.
             บทวา   หีฬิต    แปลวา   ที่เขาเกลียดชัง.
             บทวา  ปริภูต   แปลวา  ที่เขาดูหมิ่นวา  จะมีประโยชนอะไรดวยคนนี้.
             บทวา   อจิตีกต    แปลวา   ที่เขาไมกระทําความเคารพยกยอง. 
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            การงานชางไม  ช่ือวา  โกฏฐกกรรม.   นิ้วหัวแมมือ  ช่ือวา  มุทธา
(วิชาการชางนับ).  การนับที่เหลือมีการนับไมขาดสายเปนตน   ช่ือวา  คณนา
(วิชาการชางคํานวณ).   อักษรเลข  ช่ือวา   เลขา   (วิชาการชางเขียน).   โรค
เบาหวาน  ทานเรียกวา  โรคอุกฤษฏ   เพราะไมมีเวทนา.
             บทวา   ปาฎิกงฺขา   แปลวา   พึงปรารถนา.
             สองบทวา   ยกาเรน  วา  ภกาเรน  วา  มีความวา   คําดาที่ประกอบ
ย  อักษร  และ  ภ  อักษร   (ช่ือวา   เปนคําดาที่เลว).
            ในคําวา  กาฏโกฏจิกาย  วา  (นี้)  นิมิตแหงบุรุษชื่อวา  กาฏะ นิมิต
แหงสตรีช่ือวา  โกฏจิกา.  คําดาที่ประกอบดวยบททั้งสองนั่นอันใด  คําดานั่น
ช่ือวา   เลวแล.
             บัดนี้     พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงยกอาบัติขึ้นปรับ     ดวยอํานาจ
แหงชนิดของอักโกสวัตถุมีชาติเปนตนเหลานั้น    จึงตรัสคํามีอาทิวา   อุปสมฺ-
ปนฺโน  อุปสมฺปนฺน   ดังนี้.
             บรรดาบทเหลานั้น    สามบทวา    ขุ เสตุกาโม     วมฺเภตุกาโม
มงฺกุกตฺตุกาโม  มีความวา  ผูประสงคจะดา  ประสงคจะติเตียน  ประสงคจะ
ทําใหอัปยศ.
             สองบทวา  หีเนน  หีน    ไดแก   ดวยคํากลาวถึงชาติอันเลว    คือ
ดวยชาติที่เลว.  บัณฑิตพึงทราบอรรถในบททั้งปวง  โดยอุบายอยางนี้.
              อนึ่ง    บรรดาบทเหลานี้    ภิกษุ    เมื่อกลาวใหเลวดวยถอยคําอันเลว
ถึงจะกลาวคําจริงก็ตาม   ถึงอยางนั้น   เธอก็ตองปาจิตตียทุก ๆ คําพูด    เพราะ
เปนผูประสงคจะกลาวเสียดแทง.     และเมื่อกลาวใหเปนคนเลวดวยคําที่ดี    แม
จะกลาวคําไมจริงก็ตาม,    ถึงอยางนั้น    ก็ตองอาบัติปาจิตตียดวยสิกขาบทนี้ 
เพราะเปนผูประสงคจะกลาวเสียดสี    ไมใชดวยสิกขาบทกอน.      ฝายภิกษุใด
กลาวคําเปนตนวา   เจาเปนจัณฑาลดี   เจาเปนพราหมณดี   เจาเปนจัณฑาลชั่ว 
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เจาเปนพราหมณช่ัว    ดังนี้,    แมภิกษุนั้น    พระวินัยธรพึงปรับดวยอาบัติ
เหมือนกัน.
          ก็ในวาระวา  สนฺติ  อิเธกจฺเจ   เปนตนนี้   เปนอาบัติทุกกฏ   เพราะ
เปนคํากลาวกระทบกระทั่ง.    แมในวาระวา   เย-นูน-น-มย    ดังนี้เปนตน
ก็นัยนี้เหมือนกัน.    แตในอนุปสัมบัน    เปนทุกกฏอยางเดียว   ในวาระทั้ง  ๔.
แตดวยคําวา   โจโรสิ   คณฺเภทโกสิ   (เจาเปนโจร   เจาเปนคนทําลายปม)
เปนตน     ทุก ๆ วาระ    เปนทุกกฏเหมือนกัน    ทั้งอุปสัมบันทั้งอนุปสัมบัน.
อนึ่ง    เพราะความประสงคจะเลน    เปนทุพภาษิตทุก ๆ วาระ   ทั้งอุปสัมบัน
ทั้งอนุปสัมบัน.   ความเปนผูมีความประสงคในอันลอเลียนและหัวเราะ   ช่ือวา
ความเปนผูมีความประสงคจะเลน   ก็ในสิกขาบทนี้   เวนภิกษุเสีย  สัตวทั้งหมด
มีนางภิกษุณีเปนตน    บัณฑิตพึงทิราบวา  ตั้งอยูในฐานะแหงอนุปสัมบัน.
           ในคําวา   อตฺถปุเรกขารสฺส   เปนตน    พึงทราบวา   ภิกษุผูกลาว
อรรถแหงพระบาลี  ช่ือวา  อัตถปุเรกขาระ  (ผูมุงอรรถ).  ผูบอกสอนพระบาลี
พึงทราบวา   ธัมมปุเรกขาระ   (ผูมุงธรรม).   ผูตั้งอยูในการพร่ําสอน   กลาว
โดยนัยเปนตนวา   ถึงบัดนี้   เจาเปนคนจัณฑาล,   เจาก็อยาไดทําบาป,   อยาได
เปนคนมีมืดมามืดไปเปนเบื้องหนา  ดังนี้,   พึงทราบวา   ช่ือวา  อนุสาสนี-
ปุเรกขาระ   (ผูมุงสอน).  บทที่เหลือตื้นทั้งนั้นแล.
           สิกขาบทนี้    มีสมุฎฐาน  ๓  เกิดทางกายกับจิต  ๑   ทางวาจากับจิต  ๑
ทางกายวาจากับจิต ๑ เปนกิริยา  สัญญาวิโมกข  สจิตตกะ  โลกวัชชะ  กายกรรม
วจีกรรม   อกุศลจิต   ทุกขเวทนา   ฉะนี้แล.
           แตในอาบัติเหลานี้   อาบัติทุพภาษิต   เกิดทางวาจากับจิต    เปนกิริยา
สัญญาวิโมกข   สจิตตกะ  อกุศลจิต  มีเวทนา ๒ คือ  สุขเวทนา ๑  อุเปกขา-
เวทนา ๑.
                            โอมสวาทสิกขาบทที่  ๒  จบ 
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                                มุสาวาทวรรค   สิกขาบทที่  ๓
                                    เร่ืองพระฉัพพัคคีย
           [๒๕๕]   โดยสมัยนั้น     พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู  ณ  พระ-
เชตวัน    อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี     เขตพระนครสาวัตถี   คร้ังนั้น
พระฉัพพัคคีย  เก็บเอาคําสอเสียดของพวกภิกษุผูกอความบาดหมาง  เกิดทะเลาะ
ถึงวิวาทกัน     ไปบอกคือฟงคําของฝายนี้แลว     บอกแกฝายโนน      เพื่อทําลาย
ฝายนี้    ฟงคําของฝายโนน     แลวบอกแกฝายนี้    เพื่อทําลายฝายโนน     เพราะ
เหตุนั้น   ความบาดหมางที่ยังไมเกิดก็เกิดขึ้น   ที่เกิดขึ้นแลวก็รุนแรงยิ่งขึ้น.
            บรรดาภิกษุผูมักนอย  สันโดษ  มีความละอาย  มีความรังเกียจ   ผูใคร
ตอสิกขา   ตางก็เพงโทษติเตียนโพนทะนาวา    ไฉนพระฉัพพัคคียจึงไดเก็บเอา
คําสอเสียดของพวกภิกษุ   ผูกอความบาดหมาง  เกิดทะเลาะถึงวิวาทกันไปบอก
คือฟงคําของฝายนี้แลว  บอกแกฝายโนน   เพื่อทําลายฝายนี้   ฟงคําของฝายโนน
แลวบอกแกฝายนี้    เพื่อทําลายฝายโนน     เพราะเหตุนั้น    ความบาดหมางที่ยัง
ไมเกิดก็เกิดขึ้น   ที่เกิดขึ้นแลวก็รุนแรงยิ่งขึ้น   แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมี
พระภาคเจา.
                                    ประชุมสงฆทรงสอบถาม
           ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจารับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ  ไมเพราะเหตุ
เปนเคามูลนั้น    ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น     แลวทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ขาววาพวกเธอเก็บเอาคําสอเสียดของพวกภิกษุผูกอความ
บาดหมาง  เกิดทะเลาะ   ถึงวิวาทกันไปบอก   คือ   ฟงคําของฝายนี้   แลวบอก 
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แกฝายโนน    เพื่อทําลายฝายนี้    ฟงคําของฝายโนน     แลวบอกแกฝายนี้   เพื่อ
ทําลายฝายโนน    เพราะเหตุนั้น   ความบาดหมางที่ยังไมเกิดก็เกิดขึ้น  ที่เกิดขึ้น
แลวก็รุนแรงยิ่งขึ้น   จริงหรือ.
          พระฉัพพัคคียทูลรับวา  จริง  พระพุทธเจาขา. 
                   ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
          พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา  ดูกอนโมฆบุรุษทั้งหลาย  ไฉน
พวกเธอจึงไดเก็บเอาคําสอเสียดของพวกภิกษุผูกอความบาดหมาง   เกิดทะเลาะ
ถึงวิวาทกันไปบอก    คือฟงคําของฝายนี้    แลวบอกแกฝายโนน      เพื่อทําลาย
ฝายนี้    ฟงคําของฝายโนน     แลวบอกแกฝายนี้     เพื่อทําลายฝายโนน     เพราะ
เหตุนั้น  ความบาดหมางที่ยังไมเกิดก็เกิดขึ้น  ที่เกิดขึ้นแลวก็รุนแรงยิ่งขึ้น   การ
กระทําของพวกเธอนั่น    ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส
หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เล่ือมใสแลว . . .
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้
วาดังนี้:-
                                  พระบัญญัติ
          ๕๒.๓.  เปนปาจิตตีย   ในเพราะสอเสียดภิกษุ.
                             เร่ืองพระฉัพพัคคีย   จบ
                               สิกขาบทวิภังค
            [๒๕๖]   ที่ช่ือวา  สอเสียด  ขยายความวา  วัตถุสําหรับเก็บมาสอเสียด
มีไดดวยอาการ  ๒  อยาง   คือ    ของคนผูตองการจะใหเขาชอบ   ๑     ของคนผู
ประสงคจะใหเขาแตกกัน  ๑. 
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             ภิกษุเก็บเอาวัตถุสําหรับสอเสียดมากลาวโดยอาการ   ๑๐  อยาง     คือ
ชาติ ๑  ช่ือ ๑  โคตร ๑  การงาน ๑  ศิลป ๑  โรค ๑  รูปพรรณ ๑   กิเลส ๑
อาบัติ ๑   คําดา ๑.
                                             บทภาชนีย
            ที่ช่ือวา ชาติ ไดแกกําเนิด มี ๒ คือ กําเนิดทราม ๑  กําเนิดอุกฤษฎ ๑.
            ที่ช่ือวา   กําเนิดทราม   ไดแกกําเนิดคนจัณฑาล   กําเนิดคนจักสาน
กําเนิดพราน   กําเนิดคนชางหนัง   กําเนิดคนเทดอกไม  นี่ช่ือวากําเนิดทราม.
            ที่ช่ือวา   กําเนิดอุกฤษฏ    ไดแกกําเนิดกษัตริย    กําเนิดพราหมณ
นี่ช่ือวา  กําเนิดอุกฤษฏ. ฯลฯ*.
             ที่ช่ือวา  คําดา  ไดแกคําดามี  ๒  คํา   คําดาทราม ๑  คําดาอุกฤษฏ  ๑.
             ที่ช่ือวา   คําดาทราม   ไดแกคําดาวา    เปนอูฐ    เปนแพะ    เปนโค
เปนลา   เปนสัตวดิรัจฉาน   เปนสัตวนรก    สุคติของทานไมมี    ทานตองหวัง
ไดแตทุคติ    คําดาที่เกี่ยวดวยยะอักษร   ภะอักษร    หรือนิมิตของชายและนิมิต
ของหญิง   นี่ช่ือวา   คําดาทราม.
           ที่ช่ือวา  คําดาอุกฤษฏ  ไดแกคําดาวา  เปนบัณฑิต  เปนคนฉลาด
เปนนักปราชญ  เปนพหูสูต  เปนธรรมกถึก  ทุคติของทานไมมี  ทานตองหวัง
ไดแตสุคติ   นี่ช่ือวา   คําดาอุกฤษฎ.
                            อุปสัมบันสอเสียดอุปสัมบัน
                   พูดเหน็บแนมกระทบชาติทราม
             [๒๕๗]   อุปสัมบันไดยินถอยคําของอุปสัมบันแลว  เก็บเอาคําสอเสียด
ไปบอกแกอุปสัมบันวา ภิกษุช่ือนี้  พูดเหน็บแนมทานวาเปนชาติคนจัณฑาล...
*  ที่  ฯลฯ  ไวนี้  หมายถึง  นาม  โคตรเปนตน  พึงดูในสิกขาบทที่  ๒  ขอ  ๑๘๘ 
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ชาติคนจักสาน. . . ชาติพราน. . .ชาติคนชางหนัง. . .ชาติคนเทดอกไม    ดังนี้
เปนตน    ตองอาบัติปาจิตตีย  ทุก ๆ คําพูด.
                       พูดเหน็บแนมกระทบชาติอุกฤษฏ
            [๒๕๘]   อุปสัมบันไดยินถอยคําของอุปสัมบันแลว  เก็บเอาคําสอเสียด
ไปบอกแกอุปสัมบันวา   ภิกษุช่ือนี้   พูดเหน็บแนมทานวาเปนชาติกษัตริย . .
เปนชาติพราหมณ  ดังนี้เปนตน  ตองอาบัติปาจิตตีย  ทุก ๆ คําพูด.
                         พูดเหน็บแนมกระทบชื่อทราม
             [๒๕๙]   อุปสัมบันไดยินถอยคําของอุปสัมบันแลว   เก็บเอาคําสอเสียด
ไปบอกแกอุปสัมบัน   ภิกษุช่ือนี้   พูดเหน็บแนมทานวา   ช่ือวาอวกัณณกะ . . .
ช่ือชวกัณณกะ...ช่ือธนิฎฐกะ...ช่ือสวิฏฐกะ...ช่ือกุลวัฑฒกะ  ดังนี้เปนตน
ตองอาบัติปาจิตตีย   ทุก ๆ คําพูด.
                         พูดเหน็บแนมกระทบชื่ออุกฤษฏ
            [๒๖๐]   อุปสัมบันไดยินถอยคําของอุปสัมบันแลว   เก็บเอาคําสอเสียด
ไปบอกแกอุปสัมบันวา    ภิกษุช่ือนี้     พูดเหน็บแนมทานวาชื่อพุทธรักขิต ...
ช่ือธัมมรักขิต . . .ช่ือสังฆรักขิต  ดังนี้เปนตน   ตองอาบัติปาจิตตีย  ทุก ๆ คําพูด.
                         พูดเหน็บแนมกระทบโคตรทราม
             [๒๖๑]   อุปสัมบันไดยินถอยคําของอุปสัมบันแลว   เก็บเอาคําสอเสียด
ไปบอกแกอุปสัมบันวา  ภิกษุช่ือนี้   พูดเหน็บแนมทานวาเปน  โกสิยโคตระ ...
ภารทวาชโคตร  ดังนี้เปนตน  ตองอาบัติปาจิตตีย  ทุก ๆ คําพูด.
                         พูดเหน็บแนมกระทบโคตรอุกฤษฏ
             [๒๖๒]   อุปสัมบันไดยินถอยคําของอุปสัมบันแลว   เก็บเอาคําสอเสียด
ไปบอกแกอุปสัมบันวา   ภิกษุช่ือนี้    ถูกเหน็บแนมทานวา   เปนโคตมโคตร... 
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โมคคัลลานโคตร . . .กัจจายนโคตร. . .วาเสฎฐโคตร  ดังนี้เปนตน  ตองอาบัติ
ปาจิตตีย  ทุก ๆ คําพูด.
                     พูดเหน็บแนมกระทบการงานทราม 
             [๒๖๓]   อุปสัมบันไดยินถอยคําของอุปสัมบันแลว  เก็บเอาคําสอเสียด
ไปบอกแกอุปสัมบันวา    ภิกษุช่ือนี้     พูดเหน็บแนมทานวา     เปนคนทํางาน
ชางไม. . .  เปนคนทํางานเทดอกไม  ดังนี้เปนตน   ตองอาบัติปาจิตตีย  ทุก ๆ
คําพูด.
                  พูดเหน็บแนมกระทบการงานอุกฤษฏ   
            [๒๖๔]   อุปสัมบันไดยินถอยคําของอุปสัมบันแลว  เก็บเอาคําสอเสียด
ไปบอกแกอุปสัมบันวา  ภิกษุช่ือนี้  พูดเหน็บแนมทานวา  เปนคนทํางานไถนา
. . . ทํางานคาขาย . . . ทํางานเลี้ยงโค   ดังนี้เปนตน    ตองอาบัติปาจิตตีย   ทุก ๆ
คําพูด.
                     พูดเหน็บแนมกระทบศิลปทราม
            [๒๖๕]  อุปสัมบันไดยินถอยคําของอุปสัมบันแลว   เก็บเอาคําสอเสียด
ไปบอกแกอุปสัมบันวา     ภิกษุช่ือนี้      พูดเหน็บแนมทานวา     มีวิชาการชาง
จักสาน ...  มีวิชาการชางหมอ  . . . มีวิชาการชางหูก  . . .มีวิชาการชางหนัง .. .
. . .มีวิชาการชางกัลบก  ดังนี้เปนตน  ตองอาบัติปาจิตตีย  ทุก ๆ คําพูด.
                    พูดเหน็บแนมกระทบศิลปอุกฤษฏ 
            [๒๖๖]   อุปสัมบันไดยินถอยคําของอุปสัมบันแลว  เก็บเอาคําสอเสียด
ไปบอกแกอุปสัมบันวา   ภิกษุช่ือนี้    พูดเหน็บแนมทานวา   มีวิชาการชางนับ
. . .มีวิชาการชางคํานวณ . . . มีวิชาการชางเขียน    ดังนี้เปนตน    ตองอาบัติ
ปาจิตตีย  ทุก ๆ คําพูด. 
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                        พูดเหน็บแนมกระทบโรคทราม
             [๒๖๗]   อุปสัมบันไดยินถอยคําของอุปสัมบันแลว  เก็บเอาคําสอเสียด
ไปบอกแกอุปสัมบันวา  ภิกษุช่ือนี้    พูดเหน็บแนมทานวา   เปนโรคเรื้อน...
โรคฝ. .  โรคกลาก . . .  โรคมองครอ . ..   โรคลมบาหมู   ดังนี้เปนตน    ตอง
อาบัติปาจิตตีย  ทุก ๆ คําพูด.
                     พูดเหน็บแนมกระทบโรคอุกฤษฏ
             [๒๖๘]   อุปสัมบันไดยินถอยคําของอุปสัมบันแลว  เก็บเอําคําสอเสียด
ไปบอกแกอุปสัมบันวา   ภิกษุช่ือนี้   พูดเหน็บแนมทานวา    เปนโรคเบาหวาน
ดังนี้เปนตน  ตองอาบัติปาจิตตีย  ทุก ๆ คําพูด.
                      พูดเหน็บแนมกระทบรูปพรรณทราม
               [๒๖๙]   อุปสัมบันไดยินถอยคําของอุปสัมบันแลว  เก็บเอาคําสอเสียด
ไปบอกแกอุปสัมบันวา  ภิกษุช่ือนี้  พูดเหน็บแนมทานวา  เปนคนสูงเกินไป...
ต่ําเกินไป. . . ดําเกินไป.. .ขาวเกินไป ดังนี้เปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย ทุก ๆ
คําพูด.
                 พูดเหน็บแนมกระทบรูปพรรณอุกฤษฏ
              [๒๗๐]   อุปสัมบันไดยินถอยคําของอุปสัมบันแลว  เก็บเอาคําสอเสียด
ไปบอกแกอุปสัมบันวา  ภิกษุช่ือนี้   พูดเหน็บแนมทานวา   เปนคนไมสูงนัก...
ไมต่ํานัก ... ไมดํานัก. . .ไมขาวนัก  ดังนี้เปนตน  ตองอาบัติปาจิตตีย  ทุก ๆ
คําพูด.            
                        พูดเหน็บแนมกระทบกิเลสทราม
              [๒๗๑]   อุปสัมบันไดยินถอยคําของอุปสัมบันแลว  เก็บเอาคําสอเสียด
ไปบอกแกอุปสัมบันวา ภิกษุช่ือนี้  พูดเหน็บแนมทานวา  เปนผูถูกราคะกลุมรุม
. . .ถูกโทสะย่ํายี . . .  ถูกโมหะครอบงํา  ดังนี้เปนตน   ตองอาบัติปาจิตตีย  ทุก ๆ
คําพูด.                                                               
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                  พูดเหน็บแนมกระทบกิเลสอุกฤษฏ
             [๒๗๒]   อุปสัมบันไดยินถอยคําของอุปสัมบันแลว   เก็บเอาคําสอเสียด
ไปบอกแกอุปสัมบันวา  ภิกษุช่ือนี้  พูดเหน็บแนมทานวา  เปนผูปราศจากราคะ
...ปราศจากโทสะ. . . ปราศจากโมหะ  ดังนี้เปนตน   ตองอาบัติปาจิตตีย  ทุก ๆ
คําพูด.
                   พูดเหน็บแนมกระทบอาบัติทราม 
             [๒๗๓]   อุปสัมบันไดยินถอยคําของอุปสัมบันแลว  เก็บเอาคําสอเสียด
ไปบอกแกอุปสัมบันวา   ภิกษุช่ือนี้  พูดเหน็บแนมทานวา    เปนผูตองอาบัติ
ปาราชิก . . . อาบัติสังฆาทิเสส . . .อาบัติถุลลัจจัย . . .อาบัติปาจิตตีย. . . อาบัติ
ปาฎิเทสนียะ . . .อาบัติทุกกฏ. . .อาบัติทุพภาสิต    ดังนี้    ตองอาบัติปาจิตตีย
ทุก ๆ คําพูด.
                    พูดเหน็บแนมกระทบอาบัติอุกฤษฏ 
             [๒๗๔]   อุปสัมบันไดยินถอยคําของอุปสัมบันแลว   เก็บเอาคําสอเสียด
ไปบอกแกอุปสัมบันวา  ภิกษุช่ือนี้  พูดเหน็บแนมทานวา  ตองโสดาบัติ  ดังนี้
เปนตน  ตองอาบัติปาจิตตีย  ทุก ๆ คําพูด.                                         
              พูดเหน็บแนมกระทบคําสบประมาททราม
             [๒๗๕]   อุปสัมบันไดยินถอยคําของอุปสัมบันแลว  เก็บเอาคําสอเสียด
ไปบอกแกอุปสัมบันวา  ภิกษุช่ือนี้  พูดเหน็บแนมทานวา   เปนอูฐ. . .เปนแพะ
.... เปนโค . . . เปนลา. . . . เปนสัตวดิรัจฉาน . . . เปนสัตวนรก    สุคติของทาน
ไมมี  ทานตองหวังไดแตทุคติ    ดังนี้เปนตน   ตองอาบัติปาจิตตีย  ทุก ๆ คําพูด.
             พูดเหน็บแนมกระทบคําสบประมาทอุกฤษฏ 
             [๒๗๖]   อุปสัมบันไดยินถอยคําของอุปสัมบันแลว   เก็บเอาคําสอเสียด
ไปบอกแกอุปสัมบันวา  ภิกษุช่ือนี้  พูดเหน็บแนมทานวา   เปนบัณฑิต . . .เปน 
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คนฉลาด . . .  เปนคนมีปญญา. . .  เปนพหูสูต. . .   เปนธรรมกถึก  ทุคติของ
ทานไมมี   ทานตองหวังไดแตสุคติ  ดังนี้เปนตน   ตองอาบัติปาจิตตีย  ทุก ๆ
คําพูด.
     พูดเปรยเหน็บแนมกระทบชาติทราม  วามีบางพวก 
             [๒๗๗]   อุปสัมบันไดยินถอยคําของอุปสัมบันแลว เก็บเอาคําสอเสียด
ไปบอกแกอุปสัมบันวา  ภิกษุช่ือนี้  พูดเปรยเหน็บแนมวา   มีภิกษุในพระธรรม
วินัยนี้     บางพวกเปนชาติคนจัณฑาล .. . เปนชาติคนจักสาน .. . เปนชาติพราน
...เปนชาติคนชางหนัง. .. เปนชาติคนเทดอกไม  ดังนี้เปนตน    ภิกษุนั้นไม
วาคนอื่น  วาเฉพาะทาน  ดังนี้  ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด.
     พูดเปรยเหน็บแนมกระทบชาติอุกฤษฏ วามีบางพวก
              [๒๗๘]   อุปสัมบันไดยินถอยคําของอุปสัมบันแลว  เก็บเอาคําสอเสียด
ไปบอกแกอุปสัมบันวา  ภิกษุช่ือนี้  พูดเปรยเหน็บแนมวา   มีภิกษุในพระธรรม
วินัยนี้   บางพวกเปนชาติกษัตริย. . .  ชาติพราหมณ   ดังนี้เปนตน   ภิกษุนั้น
ไมวาคนอื่น  วาเฉพาะทาน  ดังนี้    ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด.
      พูดเปรยเหน็บแนมกระทบชื่อทราม  วามีบางพวก
             อุปสัมบันไดยินถอยคําของอุปสัมบันแลว     เก็บเอาคําสอเสียดไปบอก
แกอุปสัมบันวา   ภิกษุช่ือนี้   พูดเปรยเหน็บแนมวา   มีภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ 
บางพวกชื่ออวกัณณกะ . . . ช่ือชวกัณณกะ ... ช่ือธนิฏฐกะ ... ช่ือสวิฎฐกะ . ..
ช่ือกุลวัฑฒกะ    ดังนี้เปนตน   ภิกษุนั้นไมวาคนอื่น  วาเฉพาะทาน   ดังนี้  ตอง
อาบัติทุกกฏ   ทุก ๆ คําพูด.                                                                 
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       พูดเปรยเหน็บแนมกระทบชื่ออุกฤษฏ  วามีบางพวก
            อุปสัมบันไดยินถอยคําของอุปสัมบันแลว     เก็บเอาคําสอเสียดไปบอก
แกอุปสัมบันวา  ภิกษุช่ือนี้   พูดเปรยเหน็บแนมวา   มีภิกษุในพระธรรมวินัยนี้
บางพวกชี่อพุทธรักขิต ... ช่ือธัมมรักขิต ... ช่ือสังฆรักขิต  ดังนี้เปนตน  ภิกษุ
นั้นไมวาคนอื่น  วาเฉพาะทาน  ดังนี้   ตองอาบัติทุกกฏ   ทุก ๆ คําพูด.
    พูดเปรยเหน็บแนมกระทบโคตรทราม  วามีบางพวก
            อุปสัมบันไดยินถอยคําของอุปสัมบันแลว     เก็บเอาคําสอเสียดไปบอก
แกอุปสัมบันวา   ภิกษุช่ือนี้    พูดเปรยเหน็บแนมวา   มีภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ 
บางพวกเปนโกสิยโคตร . . .  เปนภารทวาชโคตร   ดังนี้เปนตน   ภิกษุนั้นไมวา
คนอื่น  วาเฉพาะทาน  ดังนี้   ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด.
    พูดเปรยเหน็บแนมกระทบโคตรอุกฤษฏ    วามีบางพวก
             อุปสัมบันไดยินถอยคําของอุปสัมบันแลว     เก็บเอาคําสอเสียดไปบอก
แกอุปสัมบันวา   ภิกษุช่ือนี้    พูดเปรยเหน็บแนมวา   มีภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ 
บางพวกเปนโคตมโคตร . . . บางพวกเปนโมคคัลลานโคตร  . . . บางพวกเปน
กัจจายนโคตร . . . บางพวกเปนวาเสฏฐโคตร ดังนี้เปนตน   ภิกษุนั้นไมวาคนอื่น
วาเฉพาะทาน  ดังนี้   ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด.
    พูดเปรยเหน็บแนมกระทบการงานทราม  วามีบางพวก
            อุปสัมบันไดยินถอยคําของอุปสัมบันแลว     เก็บเอาคําสอเสียดไปบอก
แกอุปสัมบันวา  ภิกษุช่ือนี้  พูดเปรยเหน็บแนมวา  มีภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ 
บางพวกเปนคนทํางานชางไม. ..  เปนคนทํางานเทดอกไม  ดังนี้เปนตน   ภิกษุ
นั้นไมวาคนอื่น  วาเฉพาะทาน  ดังนี้   ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด  
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     พูดเปรยเหน็บแนมกระทบการงานอุกฤษฏ  วามีบางพวก
            อุปสัมบันไดยินถอยคําของอุปสัมบันแลว     เก็บเอาคําสอเสียดไปบอก
แกอุปสัมบันวา  ภิกษุช่ือนี้    พูดเปรยเหน็บแนมวา  มีภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ 
บางพวกเปนคนทํางานไถนา . . . เปนคนทํางานคาขาย . . . เปนคนทํางานเลี้ยงโค
ดังนี้เปนตน  ภิกษุนั้นไมวาคนอื่น   วาเฉพาะทานดังนี้      ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ
คําพูด.
       พูดเปรยเหน็บแนมกระทบศิลปทราม  วามีบางพวก 
            อุปสัมบันไดยินถอยคําของอุปสัมบันแลว     เก็บเอาคําสอเสียดไปบอก
แกอุปสัมบันวา   ภิกษุช่ือนี้   พูดเปรยเหน็บแนมวา  มีภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ 
บางพวกมีวิชาการชางจักสาน . . .  มีวิชาการชางหมอ . . .  มีวิชาการชางหูก . . .
มีวิชาการชางหนัง. . . มีวิชาการชางกัลบก   ดังนี้เปนตน   ภิกษุนั้นไมวาคนอื่น
วาเฉพาะทาน  ดังนี้   ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด.
     พูดเปรยเหน็บแนมกระทบศิลปอุกฤษฏ  วามีบางพวก
             อุปสัมบันไดยินถอยคําของอุปสัมบันแลว      เก็บเอาคําสอเสียดไปบอก
แกอุปสัมบันวา  ภิกษุช่ือนี้   พูดเปรยเหน็บแนมวา  มีภิกษุในพระธรรมวินัยนี้
บางพวกมีวิชาการชางนับ . . .   มีวิชาการชางคํานวณ. . .    มีวิชาการชางเขียน
ดังนี้เปนตน     ภิกษุนั้นไมวาคนอื่น    วาเฉพาะทาน   ดังนี้    ตองอาบัติทุกกฏ
ทุก ๆ คําพูด.
       พูดเปรยเหน็บแนบกระทบโรคทราม  วามีบางพวก
             อุปสัมมันไดยินถอยคําของอุปสัมบันแลว    เก็บเอาคําสอเสียดไปบอก
แกอุปสัมบันวา  ภิกษุช่ือนี้    พูดเปรยเหน็บแนมวา  มีภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ 
บางพวกเปนโรคเรื้อน. . .   โรคฝ. . .   โรคกลาก. . .   โรคมองครอ. . .   โรค 
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ลมบาหมู     ภิกษุนั้นไมวาคนอื่น    วาเฉพาะทาน    ดังนี้    ตองอาบัติทุกกฏ
ทุก ๆ คําพูด.
     พูดเปรยเหน็บแนมกระทบโรคอุกฤษฏ  วามีบางพวก
            อุปสัมบันไดยินถอยคําของอุปสัมบันแลว     เก็บเอาคําสอเสียดไปบอก
แกอุปสัมบันวา   ภิกษุช่ือนี้พูดเปรยเหน็บแนมวา   มีภิกษุในพระธรรมวินัยนี้
บางพวกเปนโรคเบาหวาน . . .   ภิกษุนั้นไมวาคนอื่น    วาเฉพาะทาน    ดังนี้
ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด.
  พูดเปรยเหน็บแนมกระทบรูปพรรณทราม  วามีบางพวก
             อุปสัมบันไดยินถอยคําของอุปสัมบันแลว     เก็บเอาคําสอเสียดไปบอก
แกอุปสัมบันวา  ภิกษุช่ือนี้   พูดเปรยเหน็บแนมวา  มีภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ 
บางพวกสูงเกินไป . . .  ต่ําเกินไป . . .  ดําเกินไป . . .   ขาวเกินไป . . .   ภิกษุนั้น
ไมวาคนอื่น  วาเฉพาะทาน  ดังนี้    ตองอาบัติ ทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด.
 พูดเปรยเหน็บแนมกระทบรูปพรรณอุกฤษฏ     วามีบางพวก
             อุปสัมบันไดยินถอยคําของอุปสัมบันแลว     เก็บเอาคําสอเสียดไปบอก
แกอุปสัมบันวา  ภิกษุช่ือนี้  พูดเปรยเหน็บแนมวา.   มีภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ 
บางพวกไมสูงนัก.. . ไมต่ํานัก . . . ไมดํานัก. . . ไมขาวนัก . . .  ภิกษุนั้นไมวา
คนอื่น  วาเฉพาะทาน  ดังนี้    ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด.
    พูดเปรยเหน็บแนมกระทบกิเลสทราม  วามีบางพวก
             อุปสัมบันไดยินถอยคําของอุปสัมบันแลว     เก็บเอาคําสอเสียดไปบอก
แกอุปสัมบันวา  ภิกษุช่ือนี้   พูดเปรยเหน็บแนมวา  มีภิกษุในพระธรรมวินัยนี้
บางพวกถูกราคะกลุมรุม ...  ถูกโทสะย่ํายี. . .  ถูกโมหะครอบงํา. . .   ภิกษุนั้น
ไมวาคนอื่น  วาเฉพาะทาน  ดังนี้  ตองอาบัติ ทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด. 
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              พูดเปรยกระทบกิเลสอุกฤษฏ  วามีบางพวก
           อุปสัมบันไดยินถอยคําของอุปสัมบันแลว     เก็บเอาคําสอเสียดไปบอก
แกอุปสัมบันวา  ภิกษุช่ือนี้   พูดเปรยเหน็บแนมวา  มีภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ 
บางพวกปราศจากราคะ . . .  ปราศจากโทสะ . . .  ปราศจากโมหะ . . .   ภิกษุนั้น
ไมวาคนอื่น  วาเฉพาะทาน  ดังนี้   ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด.
              พูดเปรยกระทบอาบัติทราม  วามีบางพวก               
           อุปสัมบันไดยินถอยคําของอุปสัมบันแลว     เก็บเอาคําสอเสียดไปบอก
แกอุปสัมบันวา  ภิกษุช่ือนี้   พูดเปรยเหน็บแนมวา   มีภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ 
บางพวกตองอาบัติปาราชิก . . . อาบัติสังฆาทิเสส . . .อาบัติถุลลัจจัย . . .  อาบัติ
ปาจิตตีย . . . อาบัติปาฏิเทสนียะ .. . อาบัติทุกกฏ . . .อาบัติทุพภาสิต  ภิกษุนั้น
ไมวาคนอื่น  วาเฉพาะทาน  ดังนี้  ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด.
            พูดเปรยกระทบอาบัติอุกฤษฏ   วามีบางพวก 
             อุปสัมบันไดยินถอยคําของอุปสัมบันแลว      เก็บเอาคําสอเสียดไปบอก
แกอุปสัมบันวา  ภิกษุช่ือนี้   พูดเปรยเหน็บแนมวา  มีภิกษุในพระธรรมวินัยนี้
บางพวกตองโสดาบัติ. . .   ภิกษุนั้นไมวาคนอื่น   วาเฉพาะทาน   ดังนี้    ตอง
อาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด.                       
  พูดเปรยเหน็บแนมกระทบคําสบประมาททราม  วามีบางพวก 
            อุปสัมบันไดยินถอยคําของอุปสัมบันแลว     เก็บเอาคําสอเสียดไปบอก
แกอุปสัมบันวา  ภิกษุช่ือนี้   พูดเปรยเหน็บแนมวา  มีภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ 
บางพวกมีความประพฤติดังอูฐ . . .   ดังแพะ. . .   ดังโค. . .   ดังลา. .  .  ดังสัตว
ดิรัจฉาน. . .  ดังสัตวนรก   สุคติของภิกษุพวกนั้นไมมี   ภิกษุพวกนั้นตองหวัง
ไดแตทุคติ. . .   ภิกษุนั้นไมวาคนอื่น   วาเฉพาะทาน   ดังนี้    ตองอาบัติ ทุกกฏ
ทุก ๆ คําพูด. 
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   พูดเปรยเหน็บแนมกระทบคําสบประมาทอุกฤษฏ วามีบางพวก
              [๒๗๙]   อุปสัมบันไดยินถอยคําของอุปสัมบันแลว  เก็บเอาคําสอเสียด
ไปบอกแกอุปสัมบันวา  ภิกษุช่ือนี้   พูดเปรยเหน็บแนมวา   มีภิกษุในพระธรรม-
วินัยนี้    บางพวกเปนบัณฑิต  ... เปนคนฉลาด  . .. เปนคนมีปญญา  ...เปน
พหูสูต  .. . เปนธรรมกถึก   ทุคติของภิกษุพวกนั้นไมมี  ภิกษุพวกนั้นตองหวัง
ไดแตสุคติ   . . .ภิกษุนั้นไมวาคนอื่น   วาเฉพาะทาน   ดังนี้    ตองอาบัติทุกกฏ
ทุก ๆ คําพูด. 
              พูดเปรยกระทบชาติทราม  วาพวกไรกันแน
              [๒๘๐]   อุปสัมบันไดยินถอยคําของอุปสัมบันแลว  เก็บเอาคําสอเสียด
ไปบอกแกอุปสัมบันวา  ภิกษุช่ือนี้   พูดเปรยเหน็บแนมวา  ภิกษุจําพวกไรกัน แน
เปนชาติคนจัณฑาล   .. . ชาติคนจักสาน  . . .ชาติพราน  . . . ชาติคนชางหนัง
. . .ชาติคนเทดอกไม  ดังนี้เปนตน  ภิกษุนั้นไมวาคนอื่น  วาเฉพาะทาน ดังนี้ 
ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด.
           พูดเปรยกระทบชาติอุกฤษฏ  วาพวกไรกันแน
             อุปสัมบันไดยินถอยคําของอุปสัมบันแลว     เก็บเอาคําสอเสียดไปบอก
แกอุปสัมบันวา    ภิกษุช่ือนี้      พูดเปรยเหน็บแนมวา     ภิกษุจําพวกไรกัน แน
เปนชาติกษัตริย  .. .ชาติพราหมณ  . . .ภิกษุนั้นไมวาคนอื่น    วาเฉพาะทาน
ดังนี้  ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด.
           พูดเปรยกระทบชื่อทราม  วาพวกไรกันแน
             อุปสัมบันไดยินถอยคําของอุปสันบันแลว     เก็บเอาคําสอเสียดไปบอก
แกอุปสัมบันวา     ภิกษุช่ือนี้     พูดเปรยเหน็บแนมวา    ภิกษุจําพวกไรกันแน
ช่ืออวกัณณกะ  . . .ช่ือชวกัณณกะ  . . .ช่ือธนิฏฐกะ  . . .ช่ือสวิฎฐกะ  . . .ช่ือ 
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กุลวัฑฒกะ   . ..ภิกษุนั้นไมวาคนอื่น  วาเฉพาะทาน  ดังนี้   ตองอาบัติทุกกฏ
ทุก ๆ คําพูด.                                             
            พูดเปรยกระทบชื่ออุกฤษฏ   วาพวกไรกันแน
            อุปสัมบันไดยินถอยคําของอุปสัมบันแลว     เก็บเอาคําสอเสียดไปบอก
แกอุปสัมบันวา     ภิกษุช่ือนี้      พูดเปรยเหน็บแนมวา     ภิกษุจําพวกไรกันแน
ช่ือพุทธรักขิต    . . . ช่ือธัมมรักขิต   .. .ช่ือสังฆรักขิต  . .. ภิกษุนั้นไมวาคนอื่น
วาเฉพาะทาน  ดังนี้  ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด.
            พูดเปรยกระทบโคตรทราม  วาพวกไรกันแน
              ...ภิกษุจําพวกไรกันแนเปนโกสิยโคตร . . . ภารทวาชโคตร . . . ภิกษุ
นั้นไมวาคนอื่น  วาเฉพาะทาน  ดังนี้  ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด.
           พูดเปรยกระทบโคตรอุกฤษฏ   วาพวกไรกันแน
                ...ภิกษุจําพวกไรกันแน    เปนโคตมโคตร    .. . โมคคัลลานโคตร
. . .กัจจายนโคตร  . . .วาเสฏฐโคตร  . . .ภิกษุนั้นไมวาคนอื่น  วาเฉพาะทาน
ดังนี้   ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด.
         พูดเปรยกระทบการงานทราม  วาพวกไรกันแน
                ...ภิกษุจําพวกไรกันแนเปนชางไม  ...คนเทดอกไม  ... ภิกษุนั้น
ไมวาคนอื่น  วาเฉพาะทาน  ดังนี้   ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด.
      พูดเปรยกระทบการงานอุกฤษฏ   วาพวกไรกันแน
                ...ภิกษุจําพวกไรกันแน    เปนคนทํางานไถนา  ... เปนคนทํางาน
คาขาย ... เปนคนทํางานเลี้ยงโค .. .ภิกษุนั้นไมวาคนอื่น  วาเฉพาะทาน ดังนี้
ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด. 
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            พูดเปรยกระทบศิลปทราม  วาพวกไรกันแน
            . . . ภิกษุจําพวกไรกันแน มีวิชาการชางจักสาน . . . มีวิชาการชางหมอ
. . .มีวิชาการชางหูก  . . . มีวิชาการชางหนัง  . . . มีวิชาการชางกัลบก  . . .ภิกษุ
นั้นไมวาคนอื่น  วาเฉพาะทาน  ดังนี้   ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด.
          พูดเปรยกระทบศิลปอุกฤษฏ   วาพวกไรกันแน
            . . . ภิกษุจําพวกไรกันแน  มีวิชาการชางนับ . . . มีวิชาการชางคํานวณ
...มีวิชาการชางเขียน   .. .ภิกษุนั้นไมวาคนอื่น   วาเฉพาะทาน  ดังนี้    ตอง
อาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด.
           พูดเปรยกระทบโรคทราม  วาพวกไรกันแน
           . . . ภิกษุจําพวกไรกันแน  เปนโรคเรื้อน... โรคฝ.. . โรคกลาก...
โรคมองครอ. ..  โรคลมบาหมู .. .ภิกษุนั้นไมวาคนอื่น  วาเฉพาะทาน   ดังนี้
ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด.
         พูดเปรยกระทบโรคอุกฤษฏ  วาพวกไรกันแน
           . . .ภิกษุจําพวกไรกันแน  เปนโรคเบาหวาน . ..ภิกษุนั้น ไมวาคนอื่น
วาเฉพาะทาน  ดังนี้   ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด.
        พูดเปรยกระทบรูปพรรณทราม  วาพวกไรกันแน
           . . . ภิกษุจําพวกไรกัน แน    สูงเกินไป  . . .ต่ําเกินไป   . . .ดําเกินไป
. . .ขาวเกินไป  . . . ภิกษุนั้นไมวาคนอื่น   วาเฉพาะทาน ดังนี้   ตองอาบัติทุกกฏ
ทุก ๆ คําพูด. 
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       พูดเปรยกระทบรูปพรรณอุกฤษฏ   วาพวกไรกันแน
                . . .ภิกษุจําพวกไรกันแน   ไมสูงนัก  . . .ไมต่ํานัก  . . .ไมดํานัก. . .
ไมขาวนัก  . ..ภิกษุนั้นไมวาคนอื่น    วาเฉพาะทาน   ดังนี้    ตองอาบัติทุกกฏ
ทุก ๆ คําพูด. 
            พูดเปรยกระทบกิเลสทราม วาพวกไรกันแน
               . . .ภิกษุจําพวกไรกันแน   ถูกราคะกลุมรุม  . . . ถูกโทสะย่ํายี   . . . ถูก
โมหะครอบงํา   . . .ภิกษุนั้นไมวาคนอื่น  วาเฉพาะทาน ดังนี้   ตองอาบัติทุกกฏ
ทุก ๆ คําพูด.
          พูดเปรยกระทบกิเลสอุกฤษฏ   วาพวกไรกันแน
                . . .ภิกษุจําพวกไรกันแน    ปราศจากราคะ   . . .ปราศจากโทสะ. . .
ปราศจากโมหะ . . .ภิกษุนั้นไมวาคนอื่นวาเฉพาะทาน ดังนี้  ตองอาบัติ ทุกกฏ
ทุก ๆ คําพูด.                                           
           พูดเปรยกระทบอาบัติทราม  วาพวกไรกันแน
               . . .ภิกษุจําพวกไรกันแน    ตองอาบัติปาราชิก  . . .อาบัติสังฆาทิเสส
. . .อาบัติถุลลัจจัย  . . .อาบัติปาจิตตีย  . . .อาบัติปาฎิเทสนียะ  . . .อาบัติทุกกฏ
อาบัติทุพภาสิต  . . .ภิกษุนั้นไมวาคนอื่นนี้วาเฉพาะทาน ดังนี้  ตองอาบัติทุกกฏ
ทุก ๆ คําพูด.                                  
         พูดเปรยกระทบอาบัติอุกฤษฏ  วาพวกไรกันแน
          . . .ภิกษุจําพวกไรกันแน    ตองโสดาบัติ  . . .ภิกษุนั้นไมวาคนอื่น
วาเฉพาะทาน  ดังนี้   ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด. 
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   พูดเปรยกระทบคําสบประมาททราม   วาพวกไรกันแน
            . . . ภิกษุจําพวกไรกันแน  มีความประพฤติดังอูฐ . . .ดังแพะ . . .ดังโค
. . . ดังลา  . . .ดังสัตวดิรัจฉาน  . . .ดังสัตวนรก    สุคติของภิกษุพวก นั้นไมมี
ภิกษุพวกนั้น ตองหวังไดแตทุคติ  . . .ภิกษุนั้น ไมวาคนอื่น  วาเฉพาะทาน  ดังนี้
ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด. 
       พูดเปรยเหน็บแนมกระทบคําสบประมาทอุกฤษฏ
            . . .ภิกษุจําพวกไรกันแน  เปนบัณฑิต  . . .เปนคนฉลาด  . . .เปนคน
มีปญญา . . .เปนพหูสูต  . . .เปนธรรมกถึก  ทุคติของภิกษุพวกนั้นไมมี  ภิกษุ
พวกนั้น ตองหวังไดแตสุคติ   . . .ภิกษุนั้นไมวาคนอื่น    วาเฉพาะทาน    ดังนี้
ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด.
     พูดเปรยเหน็บแนมกระทบชาติทราม  วาไมใชพวกเรา
            [๒๘๑]   อุปสัมบันไดยินถอยคําของอุปสัมบันแลว   เก็บเอาคําสอเสียด
ไปบอกแกอุปสัมบันวา    ภิกษุช่ือนี้พูดเปรยเหน็บแนมวา     พวกเราไมใชชาติ
คนจัณฑาล   . . .ไมใชชาติคนจักสาน   . . .ไมใชชาติพราน   . . .ไมใชชาติคน
ชางหนึ่ง   ...ไมใชชาติคนเทดอกไม  ดังนี้เปนตน  ภิกษุนั้นไมวาคนอื่น  วา
เฉพาะทาน  ดังนี้  ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด.
     พูดเปรยเหน็บแนมกระทบชาติอุกฤษฏ   วาไมใชพวกเรา
           . . .อุปสัมบันไดยินถอยคําของอุปสัมบันแลว      เก็บเอาคําสอเสียดไป
บอกแกอุปสัมบันวา ภิกษุช่ือนี้ พูดเปรยเหน็บแนมวา  พวกเราไมใชชาติกษัตริย
. . .ไมใชชาติพราหมณ   ดังนี้เปนตน     ภิกษุนั้นไมวาคนอื่น   วาเฉพาะทาน
ดังนี้  ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด. 



พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๒ - หนาที่ 149
              พูดเปรยกระทบชื่อทราม  วาไมใชพวกเรา
               . . .อุปสัมบันไดยินถอยคําของอุปสัมบันแลว      เก็บเอาคําสอเสียดไป
บอกแกอุปสัมบันวา     ภิกษุช่ือนี้    พูดเปรยเหน็บแนมวา     พวกเราไมใชช่ือ
อวกัณณกะ  . . . ไมใชช่ือชวกัณณกะ  . . .ไมใชช่ือธนิฎฐกะ  . . .ไมใชช่ือ
สวิฏฐกะ . . .ไมใชช่ือกุลวัฑฒกะ ...ภิกษุนั้นไมวาคนอื่น  วาเฉพาะทาน ดังนี้
ตองอาบัติทุกกุฎ  ทุก ๆ คําพูด. 
            พูดเปรยกระทบชื่ออุกฤษฏ  วาไมใชพวกเรา
           . . .ภิกษุช่ือนี้พูดเปรยเหน็บแนมวา    พวกเราไมใชช่ือพุทธรักขิต. . .
ไมใชช่ือธัมมรักขิต  . . .ไมใชช่ือสังฆรักขิต . . .ภิกษุนั้นไมวาคนอื่น  วาเฉพาะ
ทาน  ดังนี้   ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด.
            พูดเปรยกระทบโคตรทราม  วาไมใชพวกเรา
                 พวกเราไมใชโกสิยโคตร   . . .ไมใชภารทวาชโคตร   . . . ภิกษุนั้น
ไมวาคนอื่น  วาเฉพาะทาน  ดังนี้  ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด.
          พูดเปรยกระทบโคตรอุกฤษฏ  วาไมใชพวกเรา
                พวกเราไมใชโคตมโคตร  . . .ไมใชโมคคัลลานโคตร   . . .ไมใช
กัจจายนโคตร  . . .ไมใชวาเสฏฐโคตร  . . .ภิกษุนั้นไมวาคนอื่น  วาเฉพาะทาน
ดังนี้  ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด.
   พูดเปรยเหน็บแนมกระทบการงานทราม  วาไมใชพวกเรา
                 พวกเราไมใชชางไม   . . .ไมใชคนเทดอกไม   . . .ภิกษุนั้น ไมวา
คนอื่น  วาเฉพาะทาน  ดังนี้  ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด. 
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    พูดเปรยเหน็บแนมกระทบการงานอุกฤษฏ  วาไมใชพวกเรา
                 . . .พวกเราไมใชทํางานไถนา   . . .ไมใชคนทํางานคาขาย   . . .ไมใช
คนทํางานเลี้ยงโค   . . .ภิกษุนั้นไมวาคนอื่น  วาเฉพาะทาน   ดังนี้   ตองอาบัติ
ทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด. 
               พูดเปรยกระทบศิลปทราม  วาไมใชพวกเรา
                   ...พวกเราไมใชมีวิชาการชางจักสาน     . . .ไมใชมีวิชาการชางหมอ
. . .ไมใชมีวิชาการชางหูก    . . .ไมใชมีวิชาการชางหนัง    . . .ไมใชมีวิชาการ
ชางกัลบก  ...ภิกษุนั้นไมวาคนอื่น   วาเฉพาะทาน   ดังนี้   ตองอาบัติทุกกฏ
ทุก ๆ คําพูด.
              พูดเปรยกระทบศิลปอุกฤษฏ  วาไมใชพวกเรา
              . . .พวกเราไมใชมีวิชาการชางนับ     . . .ไมใชมีวิชาการชางคํานวณ
. . .ไมใชมีวิชาการชางเขียน  . . . ภิกษุนั้นไมวาคนอื่น    วาเฉพาะทาน   ดังนี้
ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด.
               พูดเปรยกระทบโรคทราม  วาไมใชพวกเรา
              . . .พวกเราไมใชเปนคนโรคเรื้อน . . .ไมใชเปนโรคฝ. . .ไมใชเปน
โรคกลาก  . . .ไมใชเปนโรคมองครอ   . ..ไมใชเปนโรคลมบาหมู   ..  ภิกษุ
นั้นไมวาคนอื่น  วาเฉพาะทาน  ดังนี้   ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด.
             พูดเปรยกระทบโรคอุกฤษฏ  วาไมใชพวกเรา
              . . .พวกเราไมใชเปนโรคเบาหวาน . . .ภิกษุนั้นไมวาคนอื่น     วา
เฉพาะทาน  ดังนี้   ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด. 
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          พูดเปรยกระทบรูปพรรณทราม  วาไมใชพวกเรา
                 . . .พวกเราไมใชสูงเกินไป   . . .ไมใชต่ําเกินไป   . . .ไมใชดําเกินไป
. . .ไมใชขาวเกินไป  . . .ภิกษุนั้นไมวาคนอื่น  วาเฉพาะทาน  ดังนี้ ตองอาบัติ
ทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด.
        พูดเปรยกระทบรูปพรรณอุกฤษฏ วาไมใชพวกเรา
                . . .พวกเราไมใชไมสูงนัก    . . .ไมใชไมต่ํานัก    . . .ไมใชไมดํานัก
. . . ไมใชไมขาวนัก  . . .ภิกษุนั้น ไมวาคนอื่น  วาเฉพาะทาน  ดังนี้   ตองอาบัติ
ทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด.
           พูดเปรยกระทบกิเลสทราม  วาไมใชพวกเรา
              . . .พวกเราไมใชถูกราคะกลุมรุม    . . . ไมใชถูกโทสะย่ํายี   . . . ไมใช
ถูกโมหะครอบงํา   . . .ภิกษุนั้นไมวาคนอื่น   วาเฉพาะทาน  ดังนี้    ตองอาบัติ
ทุกกฏ  ทุกุๆ คําพูด.
           พูดเปรยกระทบกิเลสอุกฤษฏ  วาไมใชพวกเรา
                 . . .พวกเราไมใชปราศจากราคะ   . . .ไมใชปราศจากโทสะ   . . .ไมใช
ปราศจากโมหะ   . . .ภิกษุนั้น ไมวาคนอื่น  วาเฉพาะทาน ดังนี้   ตองอาบัติทุกกฏ
ทุก ๆ คําพูด.
          พูดเปรยกระทบอาบัติทราม  วาไมใชพวกเรา
                 . . .พวกเราไมใชเปนผูตองอาบัติปาราชิก  . . .สังฆาทิเสส   . . .ถุลลัจจัย
. . .ปาจิตตีย   . . .ปาฏิเทสนียะ  . . .ทุกกฏ  . . .ทุพภาสิต   . . .ภิกษุนั้นไมวา
คนอื่น  วาเฉพาะทาน  ดังนี้   ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด. 
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           พูดเปรยกระทบอาบัติอุกฤษฏ    วาไมใชพวกเรา
            . . . พวกเราไมใชเปนผูตองโสดาบัติ    . . .  ภิกษุนั้นไมวาคนอื่น    วา
เฉพาะทาน  ดังนี้   ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คําพูด..
       พูดเปรยกระทบคําสบประมาททราม  วาไมใชพวกเรา
                . . .พวกเราไมใชมีความประพฤติดังอูฐ . . .ดังแพะ . . .ดังโค. . . .ดังลา
. . .ดังสัตวดิรัจฉาน  . . .ดังสัตวนรก   สุคติของพวกเราไมมี   พวกเราตองหวัง
ไดแตทุคติ . . .ภิกษุนั้น ไมวาคนอื่น   วาเฉพาะทาน  ดังนี้   ตองอาบัติทุกกฏ
ทุก ๆ คําพูด.
      พูดเปรยกระทบคําสบประมาทอุกฤษฏ  วาไมใชพวกเรา
               . . .พวกเราไมใชเปนบัณฑิต   . . .ไมใชเปนคนฉลาด   . . .ไมใชเปน
คนมีปญญา  . . .ไมใชเปนพหูสูต   . . .ไมใชเปนธรรมกถึก  ทุคติของพวกเรา
ไมมี  พวกเราตองหวังไดแตสุคติ  . . .ภิกษุนั้นไมวาคนอื่น  วาเฉพาะทาน  ดังนี้
ตองอาบัติทุกกฏ   ทุก ๆ คําพูด. 
                                 ตองอาบัติตามวัตถุ
              [๒๘๒]   อุปสัมบันไดยินถอยคําของอุปสัมบันแลว  เก็บเอาคําสอเสียด
ไปบอกแกอุปสัมบัน   ตองอาบัติปาจิตตีย   ทุก ๆ คําพูด.
             อุปสัมบันไดยินถอยคําของอุปสัมบันแลว     เก็บเอาคําสอเสียดไปบอก
แกอนุปสัมบัน     ตองอาบัติทุกกฏ.
             อุปสัมบันไดยินถอยคําของอนุปสัมบันแลว   เก็บเอาคําสอเสียดไปบอก
แกอุปสัมบัน  ตองอาบัติทุกกฏ. 
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           อุปสัมบันไดยินถอยคําของอนุปสัมบันแลว   เก็บเอาคําสอเสียดไปบอก
แกอนุปสัมบัน  ตองอาบัติทุกกฏ.
                              อานาปตติวาร
            [๒๘๓]   ภิกษุไมตองการจะใหเขาชอบ  ๑   ภิกษุไมประสงคจะใหเขา
แตกกัน ๑   ภิกษุวิกลจริต ๑   ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑  ไมตองอาบัติแล.
                  มุสาวาทวรรค  สิกขาบทที่  ๓  จบ
              มุสาวาทวรรค   เปสุญญาวาทสิกขาบทที่  ๓
          พึงทราบวินิจฉัยในสิกขาบทที่  ๓  ดังตอไปนี้:-
       [แกอรรถปฐมบัญญัติเร่ืองภิกษุฉัพพัคคีย]
           บทวา  ภณฺฑนซาตาน   ไดแก ผูเกิดบาดหมางกันแลว. สวนเบื้องตน
แหงความทะเลาะกัน   ช่ือวา   ภัณฑนะ   (ความบาดหมาง).   คือ   การปรึกษา
กันในฝกฝายของตน   อาทิวา   เมื่อเขากลาวคําอยางนี้วา   กรรมอยางนี้    อัน
คนนี้และคนนี้กระทําแลว    พวกเราจักกลาวอยางนี้   (ช่ือวา   ภัณฑนะ   ความ
บาดหมาง).     การลวงละเมิดทางกายและวาจา    ใหถึงอาบัติ    ช่ือวา    กลหะ
(การทะเลาะ).   การกลาวขัดแยงกัน  ช่ือวา  วิวาทะ.   พวกภิกษุผูถึงความวิวาท
กันนั้น  ช่ือวา  วิวาทาปนนะ.
             บทวา   เปสฺุ   ไดแก   ซ่ึงวาจาสอเสียด.   มีคําอธิบายวา   ซ่ึงวาจา
ทําใหสูญเสียความเปนที่รักกัน.   
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            บทวา   ภุกฺขุเปสฺุเ    ไดแก    ในเพราะคําสอเสียดภิกษุทั้งหลาย,
อธิบายวา    ในเพราะคําสอเสียดที่ภิกษุฟงจากภิกษุแลวนําเขาไปบอกแกภิกษุ.
            สองบทวา  ทฺวีหิ   อากาเรหิ   ไดแก   ดวยเหตุ ๒ อยาง.
            บทวา  ปยกมฺยสฺส   วา  คือ  ของผูปรารถนาใหคนเปนที่รักของเขาวา
 เราจักเปนที่รักของผูนี้   อยางนั้น   หนึ่ง 
            บทวา   เภทาธิปฺปายสฺส   วา    คือ    ของผูปรารถนาความแตกราว
แหงคนหนึ่งกับคนหนึ่ง วา  คนนี้จักแตกกันกับคนนี้   ดวยอาการอยางนี้  หนึ่ง.
           บททั้งปวง  มีบทวา  ชาติโต   วา  เปนอาทิ    มีนัยดังกลาวแลวใน
สิกขาบทกอนนั่นแล.  แมในสิกขาบทนี้   ชนทั้งหมดจนกระทั่งนางภิกษุณีเปนตน
ก็ช่ือวา  อนุปสัมบัน.
           สองบทวา  น  ปยกมฺยสฺส  น  เภทาธิปฺปายสฺส  มีความวา   ไม
เปนอาบัติแกภิกษุผูเห็น   ภิกษุรูปหนึ่งกําลังดา   และรูปหนึ่งอดทนไดแลวกลาว
เพราะคนเปนผูมักติคนชั่วอยางเดียว   โดยทานองนี้วา   โอ!    คนไมมียางอาย
จักสําคัญคนดีช่ือแมเชนนี้วา    ตนควรวากลาวไดเสมอ    บทที่เหลือมีอรรถตื้น
ทั้งนั้น.
            สิกขาบทนี้มีสมุฏฐาน   ๓   เกิดขึ้นทางกายกับจิต  ๑     วาจากับจิต  ๑
กายวาจากับจิต ๑  เปนกิริยา   สัญญาวิโมกข   สจิตตกะ   โลกวัชชะ   กายกรรม
วจีกรรม   อกุศลจิต   มีเวทนา ๓ ฉะนั้นแล.
                             เปสุญญวาทสิกขาบทที่  ๓  จบ 
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                         มุสาวาทวรรค    สิกขาบทที่  ๔
                             เร่ืองพระฉัพพัคคีย  
          [๒๘๔]  โดยสมัยนั้น  พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู   ณ  พระ
เชตวัน    อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี    เขตพระนครสาวัตถี    คร้ังนั้น
พระฉัพพัคคียยังเหลาอุบายสกใหกลาวธรรมโดยบท      พวกอุบายสกจึงไมเคารพ
ไมยําเกรง  ไมพระพฤติใหถูกอัธยาศัยในหมูภิกษุอยู.
          บรรดาภิกษุผูมักนอย  สันโดษ  มีความละอาย  มีความรังเกียจ  ผูใคร
ตอสิกขา   ตางก็เพงโทษติเตียนโพนทะนาวา   ไฉนพระฉัพพัคคียจึงไดยังเหลา
อุบายสกใหกลาวธรรมโดยบท  เหลาอุบายสกจึงไมเคารพ  ไมยําเกรง  ไมประพฤติ
ใหถูกอัธยาศัยในหมูภิกษุอยู   แลวกราบทูลเนื้อความนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.
                            ประชุมสงฆทรงสอบถาม
          ลําดับนั้น    พระผูมีพระภาคเจารับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ    ในเพราะ
เหตุเปนเคามูลนั้น    ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น   แลวทรงสอบถามพระฉัพพัคคีย
วา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ขาววา  พวกเธอยังเหลาอุบาสก   ใหกลาวธรรมโดยบท
เหลาอุบายสกจึงไมเคารพ   ไมยําเกรง   ไมประพฤติใหถูกอัธยาศัยในหมูภิกษุอยู
จริงหรือ.                                                                          
          พระฉัพพัคคียทูลรับวา  จริง  พระพุทธเจาขา.
                     ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
          พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา  ดูกอนโมฆบุรุษทั้งหลาย  ไฉน
พวกเธอจึงไดยังเหลาอุบาสกใหกลาวธรรมโดยบทเลา   พวกอุบายสกจึงไมเคารพ 
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ไมยําเกรง  ไมประพฤติใหถูกอัธยาศัยในหมูภิกษุอยู    ดูกอนโมฆบุรุษทั้งหลาย
การกระทําของพวกเธอนั้น     ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม
เล่ือมใส   หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เล่ือมใสแลว. . .
             ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้     ขึ้นแสดงอยางนี้
วาดังนี้:-
                                พระบัญญัติ                    
          ๕๓.๔.  อนึ่ง    ภิกษุใดยังอนุปสัมบันใหกลาวธรรมโดยบท
เปนปาจิตตีย.
                           เร่ือง พระฉัพพัคคีย  จบ
                             สิกขาบทวิภังค
           [๒๘๕]  บทวา  อนึ่ง . . .ใด   ความวา  ผูใด  คือ  ผูเชนใด .. .
           บทวา  ภิกษุ   ความวา  ที่ช่ือวา  ภิกษุ  เพราะอรรถวาเปนผูขอ ...
นี้ช่ือวา  ภิกษุ  ที่ทรงประสงคในอรรถนี้ .
           ที่ช่ือวา  อนุปสัมบัน   คือ  ยกเวนภิกษุ  ภิกษุณี   นอกนั้นชื่อวา
อนุปสัมบัน.
           [๒๘๖]  ที่ช่ือวา โดยบท ไดแก บท อนุบท อนุอักขระ อนุพยัญชนะ.
           ที่ช่ือวา  บท  คือ   ขึ้นตนพรอมกัน  ใหจบลงพรอมกัน.
           ที่ช่ือวา  อนุบท  คือ  ขึ้นตนตางกัน  ใหจบลงพรอมกัน.
           ที่ช่ือวา  อนุอักขระ  คือ  ภิกษุสอนวา  รูป    อนิจฺจ   อนุปสัมบัน
กลาวพรอมกันวา  รู   ดังนี้    แลวหยุด. 



พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๒ - หนาที่ 157
         ที่ช่ือวา  อนุพยัญชนะ  คือ ภิกษุสอนวา  รูป   อนิจฺจ อนุปสัมบัน
เปลงเสียงรับวา   เวทนา   อนิจฺจา.
         บท ก็ดี อนุบท ก็ดี  อนุอักขระ  ก็ดี อนุพยัญชนะ ก็ดี ทั้งหมด
นั้น    ช่ือวาธรรมโดยบท. 
           ที่ช่ือวา   ธรรม  ไดแก  บาลีที่เปนพุทธภาษิต  สาวกภาษิต  อิสิภาษิต
เทวตาภาษิต  ซ่ึงประกอบดวยอรรถ  ประกอบดวยธรรม.
           บทวา ใหกลาว คือ ใหกลาวโดยบท  ตองอาบัติปาจิตตีย ทุก ๆ บท
ใหกลาวโดยอักขระ  ตองอาบัติปาจิตตีย   ทุก ๆ อักขระ.
                                      บทภาชนีย
                                     ติกปาจิตตีย    
           [๒๘๗]  อนุปสัมบัน   ภิกษุสําคัญวาเปนอนุปสัมบัน   ใหกลาวธรรม
โดยบท  ตองอาบัติปาจิตตีย.
           อนุปสัมบัน  ภิกษุสงสัย  ใหกลาวธรรมโดยบท  ตองอาบัติปาจิตตีย.
           อนุปสัมบัน  ภิกษุสําคัญวาเปนอุปสัมบัน  ใหกลาวธรรมโดยบท  ตอง
อาบัติปาจิตตีย.
                                         ทุกกฏ   
           อุปสัมบัน  ภิกษุสําคัญวาเปนอนุปสัมบัน  ใหกลาวธรรมโดยบท  ตอง
อาบัติทุกกฏ.
           อุปสัมบัน  ภิกษุสงสัย  ใหกลาวธรรมโดยบท  ตองอาบัติทุกกฏ. 
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                              ไมตองอาบัติ
           อุปสัมบัน   ภิกษุสําคัญวาเปนอุปสัมบัน    ใหกลาวธรรมโดยบท   ไม
ตองอาบัติ.                           
                              อานาปตติวาร
          [๒๘๘]  ภิกษุใหสวดพรอมกัน  ๑    ทองพรอมกัน ๑    อนุปสัมบันผู
กลาวอยู   สวดอยู   ซ่ึงคัมภีรที่คลองแคลวโดยมาก ๑   ภิกษุวิกลจริต  ๑   ภิกษุ
อาทิกัมมิกะ ๑  ไมตองอาบัติแล.
                  มุสาวาทวรรค  สิกขาบทที่  ๔  จบ
              มุสาวาทวรรค   ปทโสธัมมสิกขาบทที่   ๔
          พึงทราบวินิจฉัยในสิกขาบทที่ ๔  ดังตอไปนี้
    [แกอรรถบางปาฐะวาดวยการสอนธรรมโดยบท]
           บทวา  อปฺปติสฺสา  ไดแก  ไมยําเกรง,   อธิบายวา   เมื่อพวกภิกษุ
ฉัพพัคคียกลาววา   ดูกอนอุบาสกทั้งหลาย !   แมถอยคําก็ไมอยากฟง   คือ  ไม
เอื้อเฟอ.   อีกอยางหนึ่ง   ความวา  ไมมีความยําเกรง   ไมประพฤติออนนอม.
          บทวา    อสภาควุตฺติกา    ไดแก    ผูมีความเปนอยูไมถูกสวนกัน ;
อธิบายวา     ผูมีความประพฤติไมดําเนินไปเหมือนอยางที่พวกอุบาสกควร
ประพฤติในหมูภิกษุ
           คําวา   ปทโส  ธมฺม   วาเจยฺย  ความวา  ใหกลาวธรรมเปนบท ๆ
รวมกัน   (กับ อนุปสัมบัน),   อธิบายวา   ใหกลาว   (ธรรม)   เปนโกฏฐาส ๆ 
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(เปนตนสวน ๆ).   ก็เพราะบทที่มีช่ือวาโกฎฐาสนั้น มีอยู  ๔  อยาง.  ฉะนั้น  เพื่อ
แสดงบททั้ง   ๔   อยางนั้น     พระอุบาลีเถระจึงกลาวไวในบทภาชนะวา    บท
อนุบท  อนุอักขระ  อนุพยัญชนะ.
           บรรดาบทเปนตนนั้น   บท หมายเอาคาถาบาทหนึ่ง. อนุบท หมายเอา
บาทที่สอง.  อนุอักขระ  หมายเอาอักขระตัวหนึ่ง ๆ  (หมายเอาอักขระแตละตัว).
อนุพยัญชนะ  หมายเอาพยัญชนะตัวทายคลายกับพยัญชนะตัวตน.   ผูศึกษาพึง
ทราบความตางกัน    ในบทเปนตนนั่นอยางนี้    คือ    อักขระแตละตัวชนิดใด
ชนิดหนึ่ง  ช่ือวา  อนุอักขระ  ประชุมอักขระ  ช่ือวา  อนุพยัญชนะ,   ประชุม
อักขระและอนุพยัญชนะ ช่ือวา  บท,  บทแรก   ช่ือวา  บทเหมือนกัน    บท
ที่สอง ช่ือวา  อนุบท.
           บัดนี้  บัณฑิตพึงทราบวินิจฉัยในคําวา ปท   นาม  เอกโต  ปฏ-
เปตฺวา  เอกโต  โอสาเปนฺติ  ตอไป    เมื่อภิกษุใหกลาวธรรม  เนื่องดวย
คาถา  เร่ิมบทแตละบทนี้วา มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา พรอมกันกับอนุปสัมบัน
แลวใหจบลงก็พรอมกัน.  แมสําหรับภิกษุผูใหกลาวอยางนี้   ก็พึงปรับปาจิตตีย
หลายตัวตามจํานวนบท.
           พึงทราบวินิจฉัยในคําวา   อนุปท   นาม   ปาเฏกฺก    ปฏเปตฺวา
เอกโต  โอสาเปนฺติ  ตอไป :-     เมื่อพระเถระกลาววา  มโนปุพฺพงฺคมา
ธมฺมา    ดังนี้    สามเณรกลาวบทนั้นไมทัน    จึงกลาวบทที่สองพรอมกันวา
มโนเสฏา  มโนมยา.  ภิกษุและสามเณรทั้งสองรูปนี้  ช่ือวาขึ้นตนตางกัน
ใหจบลงพรอมกัน.  แมสําหรับภิกษุผูใหกลาวอยางนี้  ก็พึงปรับปาจิตตียหลายตัว
ตามจํานวนอนุบท. 
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          พึงทราบวินิจฉัยในคําวา    อนฺวกฺขร     นาม    รูป      อนิจฺจนฺติ
วุจฺจมาโน  รูติ  โอปาเตติ  ตอไป:-  ภิกษุสอนสามเณรวา  แนะสามเณร !
เธอจงวา   รูป     อนิจฺจ    กลาวพรอมกันเพียงรู- อักษรเทานั้น    แลวหยุดอยู.
แมสําหรับภิกษุผูใหกลาวอยางนี้       ก็พึงปรับปาจิตตียหลายตัวตานจํานวนอนุ-
อักขระ.   และแมในคาถาพันธ   บัณฑิตก็ยอมไดนัยเชนนี้เหมือนกันแททีเดียว.
          พึงทราบวินิจฉัยในคําวา   อนุพฺยฺชน    นาม   รูป     อนิจฺจนฺติ
วุจฺจมาโน  เวทนา  อนิจฺจาติ  สทฺท   นิจฺฉาเรติ  ตอไป:-     สามเณร
ใหบอกสูตรนี้วา  รูป   ภิกฺขเว  อนิจฺจ    เวทนา  อนิจฺจา  เปนตน   พระเถระ
บอกวา  รูป    อนิจจ   ดังนี้   เปลงวาจากลาวอนิจจบทนี้วา  เวทนา  อนิจฺจา
พรอมกับอนิจจบทของพระเถระวา รูป   อนิจฺจ นี้  เพราะเปนผูมีปญญาวองไว.
แมสําหรับภิกษุผูใหกลาวอยางนี้      พระวินัยธรก็พึงปรับปาจิตตียหลายตัวตาม
จํานวนอนุพยัญชนะ.     สวนความสังเขปในบทเหลานี้มีดังนี้วา     บรรดาบท
เปนตนนี้  ภิกษุกลาวบทใด ๆ พรอมกัน ยอมตองอาบัติดวยบทนั้น ๆ.
                  [วาดวยภาษิต  ๔  มีพุทธภาษิตเปนตน]
           วินัยปฎกทั้งสิ้น    อภิธรรมปฎก     ธรรมบท    จริยาปฎก     อุทาน
อติวุทคกะ  ชาตกะ   สุตตนิบาท   วิมานวัตถุ   เปตวัตถุ   และพระสูตรทั้งหลาย
มีพรหมชาลสูตรเปนตน   ช่ือวา  พุทธภาษิต.
           ธรรมที่พวกสาวกผูนับเนื่องในบริษัท   ๔  ภาษิตไว    มีอนังคณสูตร
สัมมาทิฏฐิสูจร  อนุมานสูตร   จูฬเวทัลลสูตร  มหาเวทัลลสูตรเปนตน  ช่ือวา
สาวกภาษิต.
            ธรรมที่พวกปริพาชกภายนอกกลาวไว  มีอาทิอยางนี้   คือ   ปริพาชก
วรรคทั้งสิ้น   คําปุจฉาของพราหมณ ๑๖ คน    ผูเปนอันเตวาสิกของพราหมณ
ช่ือพาวรี  ช่ือวา  อิสิภาษิต. 
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          ธรรมที่พวกเทวดากลาวไว    ช่ือวา    เทวตาภาษิต.  เทวจตาภาษิตธรรม
นั้น   บัณฑิตพึงทราบ    ดวยอํานาจแหงเรื่องมีเทวดาสังยุตต    เทวปุตตสังยุตต
มารสังยุตต   พรหมสังยุตต   และสักกสังยุตตเปนตน .           
           บทวา อตฺถูปสฺหิโต  ไดแก  ธรรมที่อาศัยอรรถกถา.
           บทวา     ธมฺมูปสฺหิโต  ไดแก  ธรรมที่อาศัยพระบาลี.  แมดวยบท
ทั้งสองนี้     พระอุบาลีเถระกลาวธรรมที่อาศัยนิพพานซึ่งปราศจากวัฎฏะนั่นเอง. 
จะกลาวถึงธรรมที่อาศัยนิพพานซึ่งปราศจากวัฎฏะ  แมก็จริง,  ถึงกระนั้น   ก็เปน
อาบัติแก.ภิกษุผูใหกลาวธรรมที่ขึ้นสูสังคีติทั้ง ๓ คราว  โดยบทเหมือนกัน .  ไม
เปนอาบัติแมไมคําที่อาศัยพระนิพพาน ซ่ึงทานรจนาไว  โดยผูกเปนคาถาโศลก
เปนตน    ดวยอํานาจภาษาตาง  ๆ.
           แมในสูตรที่ไมไดยกขึ้นสูสังคีติ  ๓  คราว   เชนนี้   คือ  กุลุมพสูตร
ราโชวาทสูตร  ติกขินทริยสูตร  จตุปริวัตตสูตร  และนันโทปนันทสูตร  ก็เปน
อาบัติเหมือนกัน   ถึงการทรมานพญานาค   ช่ือวาอปลาละ   อาจารยก็กลาวไว
(ดวยอํานาจกอใหเกิดอาบัติ)   แตในมหาปจจรีทานปฎิเสธ   (อธิบายวาไม เปน
อาบัติ).
          ในปฏิภาณสวนตัวของพระเถระ     ในเมณฑกมิลินทปญหา    ไมเปน
อาบัติ.  (แต)  เปนอาบัติในถอยคําที่พระเถระนํามากลาว   เพื่อใหพระราชาทรง
ยินยอม.
           อาจารยทั้งหลายกลาววา    ก็ปกรณทั้งหลายมีอาทิ  คือ  วัณณปฎก
อังคุลิมาลปฎก  รัฐปาลครรชิต   อาลวกครรชิต   คุฬหอุมมังคะ  คุฬหเวสสันดร
คุฬหวินัย  เวทัลลปฎก เปนตน   ไมเปนพุทธพจนแท
           อาจารยบางพวกกลาววา  ธรรมชื่อวา สีลูปเทส  พระธรรมเสนาบดี
กลาวไว  ในธรรมนั้น  เปนอาบัติเหมือนกัน   ยังมีปกรณแมอ่ืน เชน มัคคกถา
*  เปนพระสูตรฝายมหายาน  ของเราไมมี-ผูชําระ. 
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อารัมมณกถา    วุฑฒิกรัณฑกญาณวัตถุ    และอสุภกถาเปนตน     ในปกรณ
เหลานั้น   ทานจําแนกโพธิปกขิยธรรม ๓๗ ไว.   ในธุดงคปญหา   ทานจําแนก
ปฏิปทาไว   เพราะเหตุนั้น    ทานจึงกลาววา  เปนอาบัติในปกรณเหลานั้น.
           แตในอรรถกถามหาปจจรีเปนตน ทานกลาวอาบัติไว       ในจําพวก
ราโชวาทสูตร    ติกขินทริยสูตร  จตุปริวัตตสูตร  นันโทปนันทสูตร กุลุมพสูตร*
นั่นแล  ซ่ึงไมขึ้นสูสังคีติ  แลวกําหนดอรรถไวดังนี้วา  บรรดาคําที่เหลือ  เฉพาะ
คําที่ทานนํามาจากพุทธพจนกลาวไวเทานั้น    เปนวัตถุแหงอาบัติ    นอกจากนี้ 
หาเปนไม.
            คําวา  เอกโต  อุทฺทิสาเปนฺโต  มีความวา  ภิกษุแมเรียนบาลีรวม
กับอนุปสัมบันกลาวพรอมกัน  ไมเปนอาบัติ.
            ในคํานั้น  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :-     อุปสัมบันกับอนุปสัมบันนั่นแลว
ขอใหอาจารยสวด     อาจารยคิดวา     เราจะสวดแกอุปสัมบันและอนุปสัมบัน
ทั้งสองผูนั่งแลว   จึงสวดพรอมกันกับเธอเหลานั้น.  เปนอาบัติแกอาจารย  เปน
อนาบัติแกภิกษุผูเรียนเอาพรอมกับอนุปสัมบัน.     แมอุปสัมบันกับอนุปสัมบัน
ทั้งสองยืนเรียนอยู   ก็มีนัยอยางนี้เหมือนกัน  ภิกษุหนุมนั่ง  สามเณรยืน,  ไม
เปนอาบัติแกอาจารยผูบอก  ดวยคิดวา  เราจะกลาวแกภิกษุผูนั่ง.   ถาภิกษุหนุม
ยืน   ฝายสามเณรนั่ง   ไมเปนอาบัติแมแกอาจารยผู  ลาวอยู   ดวยติดวา   เราจะ
กลาวแกภิกษุผูยืน.
             ถาสามเณรรูปหนึ่งงอยูในระหวางภิกษุมากรูป     เปนอจิตตกาบัติแก
อาจารยผูใหกลาวธรรมโดยบทในเพราะสามเณรนั่งอยูดวย.
             ถาสามเณรยืนหรือนั่งละอุปจารเสีย     เพราะสามเณรไมนับเนื่องอยูใน
พวกภิกษุที่อาจารยใหกลาว (ธรรมโดยบท) เธอจึงถึงการนับวา เรียนเอาคัมภีร
เล็ดลอดออกไปโดยทิศาภาคหนึ่ง;  เพราะฉะนั้น จึงไมเปนอาบัติ(แกอาจารย)
* เปนพระสูตรฝายมหายาน  ของเราไมมี.  -  ผูชําระ. 
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           คําวา  เอกโต  สชฺฌาย   กโรนฺโต  มีความวา  อุปสันบันเมื่อกระทํา
การสาธยายรวมกันกับอนุปสัมบัน  สวดพรอมกันกับอนุปสัมบันนั้นแล  ไมเปน
อาบัติ.  แมภิกษุเรียนอุเทศในสํานักแหงอนุปสัมบัน สวดรวมกับอนุปสัมบันนั้น
ก็ไมเปนอาบัติ.   เพราะวา   แมอุปสัมบันนี้ก็ถึงอันนับวา   กระทําสาธยายพรอม
กันแท. 
          คําวา   เยภุยฺเยน  ปคุณ   คณฺ   ภณนฺต   โอปาเตติ   มีความวา
ถาในคาถาเดียวกัน   บาทหนึ่ง ๆ ยังจําไมได   ที่เหลือจําได    นี้ช่ือวาคัมภีรที่ 
คลองแคลว   โดยมาก.   แมในพระสูตร   ผูศึกษาก็พึงทราบโดยนัยนี้.   ไมเปน
อาบัติแกภิกษุผูทักใหคัณฐะนั้นคางอยู    จึงสวดแมพรอมกันดวยกลาววา    เธอ
จงสวดอยางนี้.                                                                               
           สองบทวา   โอสาเรนฺต    โอปาเตติ    มีความวา   ไมเปนอาบัติแก
ภิกษุผูกลาวกะอนุปสัมบันผูสวดสูตรวกวนอยู    ในทามกลางบริษัทวา    เธอจง
สวดอยางนี้    แลวสวดแมพรอมกันกับอนุปสัมบันนั้น.    ก็ดําใดที่ทานกลาวไว
ในอรรถกถามหาปจจรีเปนตนนี้วา  ภิกษุผูอันอนุปสัมบันกลาววา  ทานอยูสวด
กับผม   ถาสวดเปนอนาบัติ   ดังนี้.   คํานั้นไมมีในมหาอรรถกถา.   ก็ภาวะแหง
คําที่ทานกลาวไวในอรรถกถามหาปจจรีเปนตน นั้นไมมีเลย  ถูกแลว  (ก็ความที่
อาบัติไมมีแกภิกษุนั้นเลย  ถูกแลว).   เพราะเหตุไร ?  เพราะอาบัติเกิดจากการ
กระทํา.    แตเมื่อมีการถือเอาอรรถนอกนี้    สิกขาบทนี้   จะพึงเปนทั้งกิริยาทั้ง
อกิริยาบท  ที่เหลือในสิกขาบทนี้   มีอรรถตื้นทั้งนั้น.
            สิกขาบทนี้   มีธรรมโดยบทเปนสมุฏฐาน   เกิดขึ้นทางวาจา  ๑   วาจา
กับจิต  ๑   เปนกิริยา  โนสัญญาวิโมกข  อจิตตกะ   ปณณัตติวัชชะ   วจีกรรม
มีจิต ๓   มีเวทนา ๓   ดังนี้แล.
                                   ปทโสธัมมสิกขาบทที่  ๔  จบ
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                          มุสาวาทวรรค   สิกขาบทที่  ๕
                                 เร่ืองพระนวกะ 
            [๒๘๙]   โดยสมัยนั้น    พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู    ณ
อัคคาฬวเจดีย    เขตเมืองอาฬวี    คร้ังนั้น    พวกอุบาสกพากันมาสูอารามเพื่อ
ฟงธรรม   เมื่อพระธรรมกถึกแสดงธรรมจบแลว    ภิกษุช้ันเถระกลับไปยังที่อยู
ภิกษุช้ันนวกะสําเร็จการนอนรวมกับพวกอุบายยสกอยูในศาลาที่ฟงธรรมนั้นเอง
เผลอสติ  ไมรูสึกตัว   เปนผูเปลือยกายละเมื่อ   กรนอยู.
            พวกอุบาสกตางก็เพงโทษติเตียนโพนทะนาวาไฉนพระคุณเจาทั้งหลาย
จึงไดสําเร็จการนอนเผลอสติ   ไมรูสึกตัว  เปนผูเปลือยกายละเมอ  กรนอยูเลา.
            ภิกษุทั้งหลายไดยินอุบาสกเหลานั้น      เพงโทษติเตียนโพนทะนาอยู
บรรดาที่เปนผูมักนอย  สันโดษ  มีความละอาย  มีความรังเกียจ  ผูใครตอสิกขา
ตางก็เพงโทษติเตียนโพนทะนาวา    ไฉนภิกษุทั้งหลาย    จึงไดสําเร็จการนอน
รวมกับอนุปสัมบันเลา   แลวกราบทูลเร่ืองนั้น   แดพระผูมีพระภาคเจา .   
                                     ทรงสอบถาม
             พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา.    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ขาววาภิกษุ
ทั้งหลายสําเร็จการนอนรวมกับอนุปสัมบัน    จริงหรือ
             ภิกษุทั้งหลายทูลรับวา   จริง   พระพุทธเจาขา.
                     ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
           พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ไฉน
โมฆบุรุษเหลานั้น    จึงไดสําเร็จการนอนรวมกับอนุปสัมบันเลา    การกระทํา 
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ของโมฆบุรุษเหลานั้นนั่น  ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส
หรือเพื่อดวยยามเลื่อมใสยิ่ง   ของชุมชนที่เล่ือมใสแลว . . .
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้
วาดังนี้:-
                                     พระบัญญัติ
           ๕๔. ๕.   ก. อนึ่ง  ภิกษุใดสําเร็จการนอนรวมกับ อนุปสัมบัน
เปนปาจิตตีย .
            ก็สิกขาบทนี้    ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติแลว แกภิกษุ
ทั้งหลาย  ดวยประการฉะนี้.
                                  เร่ืองพระนวกะ  จบ
                              เร่ืองสามเณรราหุล
            [๒๙๐]   กาลตอมา   พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูที่เมืองอาฬวี  ตาม
พระพุทธาภิรมยแลว  เสด็จจาริกไปโดยมรรคาอันจะไปสูพระนครโกสัมพี เสด็จ
จาริกโดยลําดับ   ถึงพระนครโกสัมพีแลว   ขาววาพระองคประทับอยู  ณ พทริ-
การาม   เขตพระนครโกสัมพีนั้น                                         
            ภิกษุทั้งหลายไดกลาวคํานี้กะทานสามเณรราหุลวา   อาวุโสราหุล  พระ
ผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติสิกขาบทไววา ภิกษุไมพึงสําเร็จการนอนรวมกับ อนุป-
สัมบัน  อาวุโสราหุล  ทานจงรูสถานที่ควรนอน
           วันนั้น  ทานสามเณรราหุลหาที่นอนไมไดจึงสําเร็จการนอนในวัจจกุฎี
           คร้ันปจจุสสมัยแหงราตรี  พระผูมีพระภาคเจาทรงตื่นบรรทมแลว   ได
เสด็จไปวัจจกุฎี   คร้ันถึงจึงทรงพระกาสะ   แมทานราหุลก็กะแอมรับ 
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            พระผูมีพระภาคเจาตรัสถานวา   ใครอยูในวัจจกุฎีนี้
            ทานสามเณรราหุลทูลวา   ขาพระพุทธเจาราหุล   พระพุทธเจาขา
            พระผูมีพระภาคเจาตรัสถานวา ดูกอนราหุล  เหตุไรเธอจึงนอน ณ ที่นี้
            จึงทานสามเณรราหุล   กราบทูลเร่ืองนั้นใหทรงทราบ
            ลําดับนั้น  พระผูมีพระภาคเจาทรงกระทําธรรมีกถา  ในเพราะเหตุเปน
เคามูลนั้น   ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น  แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย    เราอนุญาตใหสําเร็จการนอนรวมกับอนุปสัมบันได  ๒-๓  คืน...
ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้แสดงอยางนี้   วาดังนี้:-
                                 พระอนุบัญญัติ     
            ๕๔.  ๕.  ข. อนึ่ง ภิกษุใดสําเร็จการนอนรวมกับอนุปสัมบัน
ยิ่งกวา ๒-๓ คืน       เปนปาจิตตีย.
                             เร่ืองสามเณรราหุล  จบ
                               สิกขาบทวิภังค
           [๒๙๑]  บทวา  อนึ่ง ...ใด   ความวา  ผูใด  คือ   ผูเชนใด. ..
           บทวา  ภิกษุ   ความวา  ที่ช่ือวา  ภิกษุ   เพราะอรรถวาเปนผูขอ...
นี้   ช่ือวา  ภิกษุ  ที่ทรงประสงคโนอรรถนี้.
          ที่ช่ือวา  อนุปสัมบัน  คือ  ยกเวน ภิกษุ  นอกนั้นชื่อวาอนุปสัมบัน.
          บทวา  ยิ่งกวา ๒  ๓ คืน   คือเกินกวา ๒-๓ คืน4
          บทวา  รวม  คือดวยกัน.
          ที่ช่ือวา  การนอน  ไดแกภูมิสถานเปนที่นอนอันเขามุงทั้งหมด  บัง
ทั้งหมด   มุงโดยมาก   บังโดยมาก  
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           คําวา  สําเร็จการนอน   ความวา   ในวันที่  ๔  เมื่อพระอาทิตยอัส-
คงคตแลว   อนุปสัมบันนอนแลว   ภิกษุนอน  ตองอาบัติปาจิตตีย
           ภิกษุนอนแลว  อนุปสัมบันนอน  ตองอาบัติปาจิตตีย
           หรือนอนทั้งสอง  ตองอาบัติปาจิตตีย
           ลุกขึ้นแลว   กลับนอนอีก   ตองอาบัติปาจิตตีย.
                            บทภาชนีย
                            ติกปาจิตตีย
           [๒๙๒]  อนุปสัมบัน   ภิกษุสําคัญวาเปนอนุปสัมบัน   สําเร็จการนอน
รวม   ยิ่งกวา ๒-๓ คืน   ตองอาบัติปาจิตตีย
            อนุปสัมบัน   ภิกษุสงสัย   สําเร็จการนอนรวม  ยิ่งกวา ๒-๓ คืน  ตอง
อาบัติปาจิตตีย
           อนุปสัมบัน  ภิกษุสําคัญวาเปนอุปสัมบัน   สําเร็จการนอนรวม  ยิ่งกวา
๒-๓ คืน  ตองอาบัติปาจิตตีย
                               ติกทุกกฏ
           ในสถานที่มุงกึ่ง   บังกึ่ง   ภิกษุสําเร็จการนอนรวม   ยิ่งกวา ๒-๓ คืน
ตองอาบัติทุกกฏ
           อุปสัมบัน   ภิกษุสําคัญวาอนุปสัมบัน    สําเร็จการนอนรวม    ยิ่งกวา
๒- ๓ คืน  ตองอาบัติทุกกฏ
            อุปสัมบัน   ภิกษุสงสัย   สําเร็จการนอนรวม   ยิ่งกวา ๒-๓ คืน   ตอง
อาบัติทุกกฏ 
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                               ไมตองอาบัติ
           อุปสัมบัน  ภิกษุสําคัญวาเปนอุปสัมบัน   สําเร็จการนอนรวม  ยิ่งกวา
๒-๓ คืน  ไมตองอาบัติ. 
                              อนาปตติวาร
          [๒๙๓]  ภิกษุอยู  ๒-๓  คืน ๑  ภิกษุอยูไมถึง ๒-๓  คืน ๑   ภิกษุ
อยู ๒ คืนแลวคืนที่ ๓ ออกไปกอนอรุณ    แลวอยูใหม ๑   อยูในสถานที่มุงทั้ง
หมด    ไมบังทั้งหมด ๑   อยูในสถานที่บังทั้งหมด     ไมมุงทั้งหมด ๑   อยูใน
สถานที่ไมมุงโดยมาก   ไมบังโดยมาก ๑  อนุปสัมบันนอน   ภิกษุนั่ง ๑  ภิกษุ
นอน  อนุปสัมบันนั่ง ๑  หรือนั่งทั้งสอง ๑  ภิกษุวิกลจริต ๑   ภิกษุอาทิกัมมิ-
กะ ๑   ไมตองอาบัติแล.
                          มุสาวาทวรรค  สิกขาบทที่  ๕ จบ 
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                    มุสาวาทวรรค   สหเสยยสิกขาบทที่  ๕
           พึงทราบวินิจฉัยในสิกขาบทที่   ๕  ดังตอไปนี้. 
           [แกอรรถเรื่องพระนวกะและสามเณรราหุล]
           สองบทวา  มุฏสฺสตี  อสมฺปชานา  นี้  พระผูมีพระภาคเจาตรัสดวย
อํานาจการไมทําสติสัมปชัญญะในบุรพภาค.   ก็ในกาลที่จิตจิตหยั่งสูภวังค  สติ-
สัมปชัญญะจักมีแตที่ไหน ?
            บทวา  วิกุชฺชมานา   คือ  ละเมออยู.
            บทวา    กากากจฺฉมานา   ไดแก    เปลงเสียงไมมีความหมาย   ดุจ
เสียงกา   ทางจมูก.
            บทวา  อุปาสกา  ไดแก  พวกอุบาสกที่ลุกขึ้นกอนกวา.
            สองบทวา    เอตทโวจุ     มีความวา    ภิกษุทั้งหลายไดกลาวคํานี้วา
" ทานราหุล !   สิกขาบทนี้   พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติไวแลว  ดังนี้  ดวย
เคารพในสิกขาบทนั่นเที่ยว.  แตโดยปกติ เพราะความเคารพในพระผูมีพระภาค
เจา  และเพราะทานราหุลเปนผูใครในการศึกษา  ภิกษุเหลานั้น    เมื่อทานราหุล
นั้นมายังที่อยู    จึงปูลาดเตียงเล็ก  ๆ    หรือพนักพิง    อยางใดอยางหนึ่งซึ่งมีอยู
แลวถวายจีวร   (สังฆาฎิ)   หรืออุตราสงค    เพื่อตองการใหทําเปนเครื่องหนุน-
ศีรษะ. ในขอที่ทานพระราหุลเปนผูใครในการศึกษานั้น  (มีคําเปนเครื่องสาธก) 
ดังตอไปนี้.
            ทราบวา  ภิกษุทั้งหลาย  เห็นทานราหุลนั้นกําลังมาแตไกลเทียว   ยอม
วางไมกวาดกําและกระเชาเทขยะไวขางนอก.   ตอมา   เมื่อภิกษุพวกอื่นกลาววา
ทานผูมีอายุ  นี้ใครเอามาวางทิ้งไว ดังนี้   ภิกษุอีกพวกหนึ่งจะกลาววาอยางนี้วา 
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ทานผูเจริญ       ทานราหุลเที่ยวมาในประเทศนี้     ชะรอยเธอวางทิ้งไวกระมัง.
สวนทานราหุลนั้น  ไมเคยพูดแมในวันหนึ่งวา  นี้ไมใชการกระทําของผมขอรับ
เก็บงําไมกวาดกําเปนตนนั้นแลว   ขอขมาภิกษุทั้งหลายกอน   จึงไป. 
           หลายบทวา  วจฺจกุฏิย   เสยฺย   กปฺเปสิ   มีความวา  ทานราหุลนั้น
เพิ่มพูนอยูซ่ึงความเปนผูใครในสิกขานั้นนั่นเอง จึงไมไปสูสํานักแหงพระธรรม
เสนาบดี   พระมหาโมคคัลลานะ  และพระอานนทเถระเปนตน  สําเร็จการนอน
ในเวจกุฎีที่บังคนของพระผูมีพระภาคเจา.  ไดยินวา  กุฎีนั้น  เขาติดบานประตู
ไว   ทําการประพรมดวยของหอม   มีพวงดอกไมแขวนไวเค็ม  ตั้งอยู  ดุจเจติย-
สถาน   ไมควรแกการบริโภคใชสอยของตนเหลาอื่น.
           สองบทวา  อุตฺตริ  ทฺวิรตฺตติรตฺต      มีความวา  พระผูมีพระภาคเจา
ไดทรงประทานบริหารสิ้น  ๓  ราตรี     เพื่อตองการทําความสงเคราะหแกพวก
สามเณร.   จริงอยู   การที่ภิกษุใหพวกเด็กในสกุลบวชแลว   ไมอนุเคราะห  ไม
สมควร.                                                                                 
           บทวา  สหเสยฺย     คือ   การนอนรวมกัน.   แมการนอน  กลาวคือ
การทอดกาย    ทานเรียกวา   ไสย.    ภิกษุทั้งหลายนอนในเสนาสนะใด    แม
เสนาสนะนั้น  (ทานเรียกวา ไสย  ที่นอน).  บรรดาที่นอนสองอยางนั้น  เพื่อ
ทรงแสดงเสนาสนะกอน   พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสคํามีอาทิวา   เสยฺยา  นาม
สพฺพจฺฉนฺนา  ดังนี้ 
           เพื่อทรง แสดงการเหยียดกาย จึงตรัสคํามีวา อนุปสมฺปนฺเน นิปนฺเน
ภิกฺขุ  นิปชฺชติ (เมื่ออนุปสัมบันนอน ภิกษุก็นอน)  เปนตน.  เพราะฉะนั้น
ในคําวา   เสยฺย    กปฺเปยฺย   นี้   มีเนื้อความดังนี้วา    ภิกษุเขาไปสูที่นอน
กลาวคือเสนาสนะ   พึงสําเร็จ   คือ   พึงจัดแจง   ไดแก  ยังการนอน   คือ  การ
เหยียดกายใหสําเร็จ. 
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      [อธิบายลักษณะแหงท่ีนอนคือเสนาสนะตาง ๆ กัน]
           ก็ดวยบทวา สพฺพจฺฉนฺนา เปนตน  พระผูมีพระภาคเจาตรัสลักษณะ
แหงที่นอน  กลาวคือเสนาสนะนั้น.   เพราะเหตุนั้น  เสนาสนะใด   มุงทั้งหมด
ทีเดียว    ในเบื้องบนดวยเครื่องมุง ๕ ชนิด    หรือดวยวัตถุอะไร ๆ อ่ืนก็ตาม,
ที่นอนนี้  ช่ือวามุงทั้งหมด. 
             แตในอรรถกถาทั้งหลาย  ทานถือเอาโวหารที่ปรากฎ  กลาวดวยอํานาจ
คําคลองปากวา   ที่นอนอันมุงดวยเครื่องมุง ๕ ชนิด   ช่ือวา   มุงทั้งหมด   ดังนี้
แมทานกลาวคํานั้นไวแลวก็จริง,   ถึงกระนั้น  ก็ไมอาจทําใหไมเปนอาบัติแมแก
ภิกษุผูอยูในกุฎีผาได    เพราะฉะนั้น   ผูศึกษา  พึงทราบเครื่องมุงและเครื่องบัง
ในสิกขาบทนี้   ชนิดใดชนิดหนึ่งซึ่งสามารถปดบังได.
             จริงอยู     เมื่อถือเอาเครื่องมุง  ๕  ชนิดเทานั้น     การนอนรวมในกุฎี
แมที่มุงดวยไมกระดาน   ก็ไมพึงมีได.    ก็เสนาสนะใด    ที่เขากั้นทั้งแตพื้นดิน
จนจดหลังคาดวยกําแพง   หรือดวยวัตถุอะไร ๆ อ่ืนก็ตาม    โดยที่สุด   แมดวย
ผา   ที่นอนนี้   พึงทราบวา  ช่ือวา  บังทั้งหมด.
            ทานกลาวไวในอรรถกถากุรุนทีวา   ที่นอนแมที่เขากั้นดวยเครื่องกั้นมี
กําแพงเปนตน     สูงศอกคืบโดยบรรยายอยางต่ําที่สุด  ไมจดหลังคา    จัดวาบัง
ทั้งหมดเหมือนกัน.   ก็เพราะที่ที่มุงขางบนมากกวา   ที่ไมไดมุงนอย   หรือวาที่
ที่เขากั้นโดยรอบมากกวา  ที่ไมไดกั้นนอย    ฉะนั้น  ที่นอนนี้   จึงชื่อวา   มุง-
โดยมาก   บังโดยมาก.
            ก็ปราสาทที่ประกอบดวยลักษณะอยางนี้  ถาแมนมีถึง ๗ ช้ัน   มีอุปจาร
เดียวกัน  หรือวา  ศาลา ๔ มุข   มีหองตั้งรอย   ก็ถึงอันนับวา   ที่นอนอันเดียว
กันแท.    พระผูมีพระภาคเจาทรงหมายถึงที่นอนนั้น    จึงตรัสคํามีอาทิวา  ใน 
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วันที่   ๔   เมื่อดวงอาทิตยอัสดงคตแลว    อนุปสัมบันนอน   ภิกษุก็นอน  ตอง
อาบัติปาจิตตีย ดังนี้ .  และเปนปาจิตตีย  โดยเพียงแตนอนบนที่นอนนั้นเทานั้น .
             ก็ถาวา   มีสามเณรมากรูป   ภิกษุรูปเดียว    เปนปาจิตตียหลายตัวตาม
จํานวนสามเณร ถาหากวาสามเณรเหลานั้นผุดลงผุดนอน ภิกษุตองอาบัติทุก ๆ
ประโยคของสามเณรเหลานั้น.    ก็ดวยการผุดลงผุดนอนของภิกษุ    เปนอาบัติ
แกภิกษุ   เพราะประโยคของภิกษุนั่นเอง. 
             ถาภิกษุมากรูป   สามเณรรูปเดียว  . แมสามเณรรูปเดียว    ก็ทําใหเปน
อาบัติแกภิกษุทั้งหมด.   แมดวยการผุดลงผุดนอนของสามเณรนั้น   ก็เปนอาบัติ
แกภิกษุทั้งหลายเหมือนกัน.     ถึงในความที่ภิกษุและสามเณรมากรูปดวยกัน ทั้ง
สองฝาย  ก็มีนัยอยางนี้เหมือนกัน.
           [อธิบายจตุกกะ   ๔    มีอาวาสจตุกกะเปนตน]
            อีกนัยหนึ่ง   ในสิกขาบทนี้   พึงทราบหมวด  ๔  แมมียําวาสแหงเดียว
เปนตน.   ความพิสดารวา  ภิกษุใด   สําเร็จการนอนรวมกันกับอนุปสัมบันเพียง
คนเดียวในอาวาสแหงเดียวกันสิ้น ๓ ราตรี  เปนอาบัติทุกวัน  จําเดิมแตวันที่ ๔
แกภิกษุแมนั้น   ฝายภิกษุใดสําเร็จการนอนรวมสิ้น ๓ ราตรี    กับอนุปสัมบัน
ตางกันหลายคน    ในอาวาสแหงเดียวนั่นเอง    เปนอาบัติทุกวันแกภิกษุแมนั้น
(จําเดิมแตวันที่ ๔)  แมภิกษุใดสําเร็จการนอนรวม  ส้ิน ๓ ราตรีกับอนุปสัมบัน
เพียงคนเดียวเทานั้น   ในอาวาสตาง ๆ กัน   เปนอาบัติทุก ๆ วัน    แมแกภิกษุ
นั้น    (จําเดิมแตวันที่ ๔).   แมภิกษุใดเดินทางสิ้นระยะตั้ง ๑๐๐ โยชน   สําเร็จ
การนอนรวม  (ส้ิน ๓ ราตรี)  กับอนุปสัมบันตางกันหลายคน  ในอาวาสตาง ๆ
กันเปนอาบัติแมแกภิกษุนั้นทุก ๆ วัน  นับแควันที่  ๔ ไป. 
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           ก็ช่ือวา   สหเสยยาบัตินี้    ยอมเปนแมกับสัตวเดียรัจฉาน   เพราะพระ
บาลีวา  ที่เหลือ   เวนภิกษุ  ช่ือวา  อนุปสัมบัน.    ในสหเสยยาบัตินั้น    การ-
กําหนดสัตวเดียรัจฉาน   พึงทราบโดยนัยดังกลาวแลวในเมถุนธรรมาบัตินั่น  แล.
เพราะเหตุนั้น    ถาแมนวา    บรรดาสัตวเดียรัจฉานชนิด ๔ เทา   มีเหี้ย   แมว
และตะกวดเปนตน    เดียรัจฉานบางชนิดเขาไปนอนอยูในที่มีอุปจารอันเดียวกัน
ในเสนาสนะเปนที่อยูของภิกษุ   จัดเปนการนอนรวมเหมือนกัน .    ถาวามันเขา
ไปทางโพรงของหัวไมขื่อ  (คาน)  มีโพรง   ที่ตั้งอยูขางบนฝาแหงปราสาทที่เขา
สรางไวเบื้องบนเสาทั้งหลาย    ซ่ึงมีฝาไมเชื่อมตอกันกับพื้นชั้นบน    แลวนอน
อยูภายในไมขื่อ  ออกไปทางโพรงนั้นนั่นเอง.  ไมเปนอาบัติแกภิกษุผูนอนรวม
ภายใตปราสาท 
           ถามีชองบนหลังคา   มันเขาไปตามชองนั้น   อยูภายในหลังคาแลวออก
ไปทางชองเดิมนั้นแล,    เปนอาบัติแกภิกษุผูนอนรวมภายในหลังคาที่พื้นชั้นบน
ซ่ึงมีอุปจารตางกัน,  ไมเปนอาบัติแกภิกษุผูนอนที่พื้นชั้นลาง.  ถาพวกภิกษุขึ้น
ทางดานในปราสาททั้งนั้น   ใชสอยฟนทั้งหมด   พื้นทั้งหมดมีอุปจารเดียวกัน 
เปนอาบัติแกภิกษุผูนอนบนพื้นใดพื้นหนึ่ง    บรรดาพื้นทั้งหมดนั้น.
           ภิกษุผูนอนในเสนาสนะที่มีฝาเปนเพิง  ซ่ึงสรางโดยอาการคลายกับสภา
นกพิราบเปนตน เขาไปนอนอยูในที่ทั้งหลาย    มีเตาที่ทําเปนรูปสัตวรายเปนตน
เปนอาบัติเหมือนกัน.     นกพิราบเปนตน     นอนในภายในชายคาที่ยื่นออกไป
ภายนอกเครื่องลอม  (ฝาผนังกั้น)  ไมเปนอาบัติ .   ถาแมนเสนาสนะ   กลมหรือ
ส่ีเหล่ียมจตุรัส  มีหองตั้ง  ๑๐๐  หอง  ดวยแถวหองที่มีหลังคาเดียวกัน.   ถาพวก
ภิกษุเขาไปในเสนาสนะนั้นทางประตูสาธารณะประตูหนึ่งแลว      เลยเขาไปใน
หองทั้งหมด    ซ่ึงมีอุปจารหองที่มิไดกั้นดวยกําแพงตางหาก   เมื่ออนุปสัมบัน
นอนแลว แมในหองหนึ่ง   ก็เปนอาบัติแกภิกษุ ทั้งหลายผูนอนในทุก ๆ หอง. 
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             ถาหองทั้งหลายมีหนามุข.   และหนามุขไมไดมุงขางบน,    ถาแมนเปน
ที่มีพื้นที่สูง   อนุปสัมบันนอนที่หนามุข   ไมทําใหเปนอาบัติแกภิกษุทั้งหลายผู
นอนในหอง.   แตถาวา   หนามุขมีหลังคาตอเนื่องกันกับหลังคาแหงหองทีเดียว.
อนุปสัมบันนอนที่หนามุขนั้น    ทําใหเปนอาบัติแกภิกษุทุกรูป.  เพราะเหตุไร ?
เพราะเปนหองมุงทั้งหมด   และบังทั้งหมด.    จริงอยู    เครื่องกั้นหองนั่นแหละ
เปนเครื่องกั้นหนามุขนั้นดวยแล.  สมจริงโดยนัยนี้แหละ  ในอรรถกถาทั้งหลาย .
ทานอาจารยจึงปรับอาบัติไว    ในซุมประตูทั้ง  ๔  แหงเครื่องกั้น     (ฝาผนัง)   
โลหปราสาท.  แตคําใดที่ทานกลาวไว  ในอรรถกถาอันธกะวา  คําวา  ในหนามุข
ที่ไมไดกั้น  เปนอนาบัติ   ทานกลาวหมายเอาหนามุขบนพื้น   นอกจากพื้นดิน
ดังนี้.   คํานั้น    ทานกลาวหมายเอาหองแถวที่มีหลังคาอันเดียวกัน    ซ่ึงสรางไว
เปนสัดสวนตางหาก    ในแควนอันธกะก็คําที่ทานกลาวไววา .  บนพื้นนอกจาก
พื้นดิน  ในอรรถกถาอันธกะนั้น  ไมมีในอรรถกถาทั้งหลายเลย  ทั้งไมสมดวย
พระบาลี.    ความจริงพื้นดินแมสูงถึง  ๑๐ ศอก   ก็ไมถึงการนับวา   เปนเครื่อง
กั้นได.  เพราะฉะนั้น   แมคําใดที่ทานกลาวประมาณแหงพื้นดินไวในสิกขาบท
ที่  ๒  ในอันธกอรรถกถานั้น  แลวกลาววา  ฐาน  กลาวคือพื้นดินนั่น    ช่ือวา
กั้นดวยอุปจารเดียวกัน  ดังนี้,  คํานั้น  บัณฑิตไมควรถือเอา.
             มหาปราสาทแมเหลาใด   ที่มีทรวดทรงเปนศาลาหลังเดียว ๒  หลัง ๓
หลัง และ ๔ หลัง.  ภิกษุลางเทาในโอกาสหนึ่งแลว เขาไป  อาจเดินเวียนรอบไป
ไดในที่ทุกแหง.   แมในมหาปราสาทเหลานั้น   ภิกษุยอมไมพนจากสหเสยยาบัติ
ถาวามหาปราสาทเปนที่อันเขาสรางกําหนดอุปจารไวในที่นั้น  ๆ,     เปนอาบัติ
เฉพาะในที่มีอุปจารเดียวกันเทานั้น . 
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            พวกชางทํากําแพงกั้นในทามกลาง  แหงมณฑปซึ่งมีหลังคาฉาบปูนขาว
ประกอบดวยประตู ๒ ชอง อนุปสัมบันเขาไปทางประตูหนึ่งนอนอยูในเขตหนึ่ง
และภิกษุนอนอยูในเขตหนึ่ง ไมเปนอาบัติ. ที่กําแพงมีชอง  แมพอสัตวดิรัจฉาน
มีเหี้ยเปนตน เขาไปได.   พวกเหี้ยนอนอยูในเขตหนึ่ง    ไมเปนอาบัติเหมือนกัน
เพราะเรือนไมช่ือวามีอุปจารเดียวกับดวยชอง     ถาวา     พวกชางเจาะตรงกลาง
กําแพง     แลวประกอบประตูไว     เปนอาบัติ     เพราะเปนที่มีอุปจารเดียวกัน.
ภิกษุทั้งหลายปดบานประตูนั้นแลวนอน   เปนอาบัติเหมือนกัน.   เพราะการปด
ประตู  เรือนจะชื่อวามีอุปจารตางกัน  หรือประตูจะชื่อวาไมใชประตูหามิไดเลย.
เพราะบานประตูเขากระทําไวเพื่อประโยชนสําหรับใชสอย     ดวยการปดเปดได
ตามสบาย     ไมใชเพื่อตองการจะตัดการใชสอย.     ก็ถาวาภิกษุทั้งหลาย     เอา
จําพวกอิฐปดประตูนั้นซ้ําอีก  ไมจัดวาเปนประตู  ยอมตั้งอยูในภาวะที่มีอุปจาร
ตาง ๆ กัน    ตามเดิมนั่นแล.
           เรือนเจดียมีหนามุขยาว    บานประตูบานหนึ่งอยูดานใน.    บานหนึ่ง
อยูดานนอก   อนุปสัมบันนอนในระหวางประตูทั้ง  ๓  ยอมทําใหเปนอาบัติแก
ภิกษุผูนอนภายในเรือนเจดีย   เพราะมีอุปจารเดียวกัน.
           มีคําทักทวงวา  ในคําวา  ทีฆมุข   เปนตนนั้น  อาจารยผูทวงทานใด
พึงมีความประสงคดังนี้วา  ช่ือวา   ความเปนที่มีอุปจารเดียวกัน   และมีอุปจาร
ตางกันนี้     พระผูนี้พระภาคเจาตรัสไวแลวใน     อุทโทสิตสิกขาบท.      แตใน
สิกขาบทนี้     พระผูมีพระภาคเจาตรัสคําเพียงเทานี้วา   ที่ช่ือวา   ที่นอน  ไดแก
ที่นอนอันเขามุงทั้งหมด  บังทั้งหมด   มุงโดยมาก   บังโดยมาก   ดังนี้เทานั้น,
และหองที่ปดประตูแลว  จัดวาบังทั้งหมดเหมือนกัน   เพราะเหตุนั้น  ในเรือน
แหงเจดียนั้น     จึงเปนอาบัติแกภิกษุผูนอนรวมกับอนุปสัมบัน    ผูนอนภายใน
เทานั้น,  ไมเปนอาบัติแกภิกษุผูนอนรวมกับอนุปสัมบันผูนอนภายนอก. 
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            อาจารยผูทวงนั้น    อันสกวาทีพึงกลาวคานอยางนี้วา   ก็ในเรือนแหง
เจดียที่ไมปดประตู   เหตุไร    จึงเปนอาบัติแกภิกษุผูนอนรวนกับอนุปสัมบันผู
นอนในภายนอกเลา ?. 
             อาจารยผูทวง   จะพึงเฉลยวา   เพราะหนามุขกับทองเปนที่มุงทั่งหมด
             สกวาที   ถามวา   ก็เมื่อปดหองแลว   หลังคารื้อออกไดหรือ ?.
             อาจารยผูโจทกเฉลยวา     ร้ือออกไมได,    เพราะหนามุขกับตองบังทั้งหมด
จึงร้ือไมได.
            สกวาที  ถามวา  ผนังกั้น   (หนามุข)  ร้ือออกไดหรือ ?.
            อาจารยผูโจทกจักกลาวแนนอนวา    ร้ือออกไมได  (เพราะ)   อุปจาร
กั้นไวดวยบานประตู.  อาจารยผูโจทกจักดําเนินไปไกลแสนไกล  โดยนัยอยางนั้น
แลวจักวกกลับมาหาความมีอุปจารเดียวกัน    และอุปจารตางกันนั่นแหละอีก.
           อีกนัยหนึ่ง    ถาหากวา    เนื้อความจะพึงเปนอันเขาใจไดงายดวยเหตุ
สักวาพยัญชนะอยางเดียวไซร,    ที่นอนมุงดวยเครื่องมุง  ๕  ชนิด    ชนิดใด
ชนิดหนึ่งเทานั้น จึงจะจัดเปนที่นอนได  ตามพระบาลีที่วา  มุงทั้งหมด   ที่นอน
มุงดวยเครื่องมุงอยางอื่นไมใช.   และเมื่อเปนอยางนี้   ก็ไมพึงเปนอาบัติในที่นอน
ซ่ึงมุงดวยไมกระดานเปนตน.   เพราะไมมีความเปนอาบัตินั้น  สิกขาบทที่พระ
ผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติไวเพื่อประโยชนอันใด,    ประโยชนอันนั้น  นั่นแหละ
พึงเสียไป.  จะเสียประโยชนอันนั้นไปหรือหาไมก็ตามที;   ทําไมจะไปถือเอาคํา
ที่พระผูมีพระภาคเจามิไดตรัสไวเลา ?     หรือวาใครเลากลาววา     ควรเชื่อถือ
ถอยคําที่พระผูมีพระภาคเจามิไดตรัสไว.   จริงอยู  พระผูมีพระภาคเจาตรัสคํานี้
ไวในอนิยตสิกขาบททั้งสองวา   อาสนะ   ที่ช่ือวากําบัง  คือ  เปนอาสนะที่เขา 
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กําบังดวยฝา  บานประตู   เสื่อลําแพน  มานบัง  ตนไม  เสา  หรือฉาง   อยางใด
อยางหนึ่ง*  ดังนี้. 
          เพราะฉะนั้น   ในอนิยตสิกขาบทนั้น   ทานถือเอาอาสนะที่เขากําบังดวย
วัตถุอยางใดอยางหนึ่ง  ฉันใด,  ถึงในสิกขาบทนี้    บัณฑิตก็พึงถือเอาเสนาสนะ
นั้น  ฉันนั้น.  เพราะเหตุนั้น  เสนาสนะใด ๆ  จะเล็กหรือใหญก็ตามที  เกี่ยว
เนื่องหรือไมเกี่ยวเนื่องดวยวัตถุอ่ืน   ยาวหรือกลม   หรือ  ๔ เหล่ียมจตุรัสก็ตาม
มีพื้นชั้นเดียว  หรือมีพื้นมากชั้นก็ตาม  ซ่ึงมีอุปจารเดียวกัน   เปนสหเสยยาบัติ
ในเสนาสนะนั้น ๆ ทั้งหมด   ซ่ึงมุงทั้งหมด  บังทั้งหมด  หรือมุงโดยมาก  ดวย
เครื่องกําบังอยางใดอยางหนึ่งแล.
           ในคําวา  มุงกึ่งหนึ่ง  บังกึ่งหนึ่ง  ตองทุกกฏ  นี้  ในมหาปจจรีก็กลาววา
เปนทุกกฏเหมือนกัน  แมในคํามีอาทิอยางนี้วา  มุงทั้งหมด  บังกึ่งหนึ่ง.   แตใน
มหาอรรถกถากลาววา   ในเสนาสนะที่มุงทั้งหมด   บังโดยมาก   เปนปาจิตตีย
ในเสนาสนะมุงทั้งหมด    บังกึ่งหนึ่ง    เปนปาจิตตีย    มุงโดยมาก   บังกึ่งหนึ่ง
เปนปาจิตตีย   บังทั้งหมด  มุงโดยมาก  เปนปาจิตตีย  บังทั้งหมด  มุงกึ่งหนึ่ง
เปนปาจิตตีย,    บังโดยมาก    มุงกึ่งหนึ่ง   เปนปาจิตตีย    เปนปาจิตตีย  ๗ ตัว
รวมกับปาจิตตียที่ตรัสไวในบาลี.    (ในมหาอรรถกถา)   กลาววา  ในเสนาสนะ
มุงทั้งหมด  บังเล็กนอย   เปนทุกกฏ     มุงโดยมาก   บังเล็กนอย   เปนทุกกฏ
บังทั้งหมด  มุงเล็กนอย   เปนทุกกฏ   บังโดยมาก   มุงเล็กนอย   เปนทุกกฏ
เปนทุกกฏ   ๕  ตัว  รวมกับทุกกฏในบาลี.  ในเสนาสนะที่มุงกึ่งหนึ่ง บังเล็กนอย
เปนอนาบัติ.  บังกึ่งหนึ่ง  มุงเล็กนอย  เปนอนาบัติ  มุงเล็กนอย  บังเล็กนอย
เปนอนาบัติ.
*  วิ.  มหา.  ๑๔/๓๓. 
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           ก็ในคําวา   ในสถานที่มุงทั้งหมด   ไมบังทั้งหมด  นี้  ทานกลาววา
มีความประสงคเอาเปนัมพมณฑปวรรณ.     พื้นดินยอมไมถึงอันนับวาเปนผนัง
กั้นได  ฉันใด,  แมดวยคําวา  ในที่มุงทั้งหมด  ไมบังทั้งหมด  นี้    บัณฑิตก็
พึงทราบคําวา  พื้นดิน  ไมถึงอันนับวาเปนผนังกั้นไดนี้   ฉันนั้น.  บทที่เหลือ
มีอรรถตื้นทั้งนั้นแล.
           สิกขาบทนี้  มีสมุฏฐานดุจเอฬกโลมสิกขาบท  เกิดขึ้นทางกาย  ๑   ทาง
กายกับจิต  ๑  เปนกิริยา  โนสัญญาวิโมกข อจิตตกะ  ปณณัตติวัชชะ  กายกรรม
มีจิต  ๓   มีเวทนา ๓ ฉะนั้นแล.
                                สหเสยยสิกขาบทที่  ๕  จบ
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                                   มุสาวาทวรรค   สิกขาบทที่   ๖
                                    เร่ืองพระอนุรุทธเถระ
           [๒๙๘]  โดยสมัยนั้น  พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู   ณ  พระ
เชตวัน   อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี   เขตพระนครสาวัตถี   คร้ังนั้น  ทาน
พระอนุรุทธะเดินทางไปพระนครสาวัตถีในโกศลชนบท     ไดไปถึงหมูบาน
แหงหนึ่ง  ณ  เวลาเย็น  ก็แลสมัยนั้น  ในหมูบานั้นมีสตรีผูหนึ่ง  จัดเรือนพัก
สําหรับอาคันตุกะไว   จึงทานพระอนุรุทธะเขาไปหาสตรีนั้น   แลวไดกลาวคํานี้ 
กะสตรีนั้นวา  ดูกอนนองหญิง ถาเธอไมหนักใจ  อาตมาขอพักแรมในเรือนพัก
สักคืนหนึ่ง.
            สตรีนั้นเรียนวา   นิมนตพักแรมเถิด   เจาขา.
            พวกคนเดินทางแมเหลาอื่นก็เขาไปหาสตรีนั้น      แลวไดกลาวคํานี้กะ
สตรีนั้นวา   คุณนายขอรับ   ถาคุณนายไมหนักใจ   พวกขาพเจาขอพักแรมใน
เรือนพักสักคืนหนึ่ง.
            นางกลาววา   พระคุณเจาสมณะนั่นเขาไปพักแรมอยูกอนแลว   ถาทาน
อนุญาต    ก็เชิญพักแรมได.
            จึงคนเดินทางพวกนั้น    พากัน เขาไปหาทานอนุรุทธะแลว    ไดกลาว
คํานี้กะทานพระอนุรุทธะวา   ทานขอรับ   ถาทานไมหนักใจ    พวกกระผมขอ
พักแรมคืน  ในเรือนพักสักคืนหนึ่ง.
            ทานพระอนุรุทธะตอบวา  เชิญพักเถิดจะ.                       
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            อันที่จริง   สตรีนั้นไดมีจิตปฏิพัทธในทานพระอนุรุทธะพรอมกับขณะ
ที่ไดเห็น   ดังนั้นนางจึงเขาไปหาทานพระอนุรุทธะ   แลวไดกลาวคํานี้วา  ทาน
เจาขา   พระคุณเจาปะปนกับคนพวกนี้จักพักผอนไมสบาย   ทางที่ดีดิฉันควรจัด
เตียงที่มีอยู   ขางในถวายพระคุณเจา.
            ทานพระอนุรุทธะรับดวยดุษณีภาพ.
            คร้ังนั้น นางไดจัดเตียงที่มีอยูขางในดวยตนเองถวายทานพระอนุรุทธะ
แลวประดับตกแตงรางกายมีกล่ินแหงเครื่องหอม     เขาไปหาทานพระอนุรุทธะ
แลวไดกลาวคํานี้กะทานพระอนุรุทธะวา   ทานเจาขา   พระคุณเจามีรูปงามนัก
นาดู  นาชม   สวนดิฉันก็มีรูปงามยิ่ง   นาดู   นาชม   ทางที่ดีดิฉัน ควรจะเปน
ภรรยาของพระคุณเจา.
            เมื่อนางพูดอยางนี้  ทานพระอนุรุทธะไดนิ่งเสีย.
            แมคร้ังที่ ๒ . . .*
            แมคร้ังที่  ๓   นางก็ไดกลาวคํานี้กะทานพระอนุรุทธะวา    ทานเจาขา
พระคุณเจามีรูปงามนัก  นาดู   นาชม   สวนดิฉันก็มีรูปงามยิ่ง   นาดู   นาชม
ทางที่เหมาะขอพระคุณเจาจงรับปกครองดิฉันและทรัพยสมบัติทั้งหมด.
            แมคร้ังที่ ๓  ทานพระอนุรุทธะก็ไดนิ่งเสีย.
            ลําดับนั้น    นางไดเปลื้องผาออกแลว    เดินบาง    ยืนบาง    นั่งบาง
นอนบาง  เบื้องหนาทานพระอนุรุทธะ  ฝายทานพระอนุรุทธะ  สํารวมอินทรีย
ไมแลดู   ไมปราศรัยกะนาง   ดังนั้นนางจึงอุทานวา    นาอัศจรรยนัก   พอเอย
ไมนาจะมีเลยหนอ    พอผูจําเริญ    คนเปนอันมากยอมสงทรัพยมาใหเรา  ๑๐๐
กษาปณบาง  ๑,๐๐๐  กษาปณบาง  สวนพระสมณะรูปนี้    เราวิงวอนดวยตนเอง
*  หมายความวานางไดกลาวและทานพระอนุรุทธะไดนิ่งเหมือนครั้งที่  ๑. 
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ยังไมปรารถนาจะรับปกครองเราและสมบัติทั้งหมด   ดังนี้แลวจึงนุงผาซบศีรษะ
ลงที่เทาของทานพระอนุรุทธะแลวไดกลาวคําขอขมาตอทานดังนี้วา  ทานเจาขา
โทษลวงเกินไดเปนไปลวงดิฉัน     ตามคนโง    ตามคนหลง    ตามคนไมฉลาด
ดิฉัน ผูใดไดทําความผิดเห็นปานนั้นไปแลว   ขอพระคุณเจาโปรดรับโทษที่เปน
ไปลวง  โดยความเปนโทษเปนไปลวงของดิฉันผูนั้น   เพื่อจะสํารวมตอไปเถิด
เจาขา. 
           ทานพระอนุรุทธะตอบวา  เชิญเถิดนองหญิง  โทษลวงเกิน   ไดเปนไป
ลวงเธอ    ตามคนโง    ตามคนเขลา    ตามคนไมฉลาด    เธอไดทําอยางนี้แลว
เพราะเล็งเห็นโทษที่เปนไปลวง  โดยความเปนโทษเปนไปลวงจริง  แลวทําคืน
ตามธรรม   เราขอรับโทษที่ลวงเกินนั้นของเธอไว  ดูกอนนองหญิง   ขอที่บุคคล
เล็งเห็นโทษที่เปนไปลวง    โดยความเปนโทษเปนไปลวงจริง    แลวยอมคําคืน
ตามธรรม   ถึงความสํารวมตอไป   นี่แหละเปนความเจริญในอริยวินัย.
           คร้ันราตรีนั้นผานพนไป    นางไดอังคาสทานพระอนุรุทธะ    ดวย
ขาทนียโภชนียาหารอันประณีตดวยมือของตนจนใหหามภัตแลว  กราบไหวทาน
พระอนุรุทธะผูฉันเสร็จนํามือออกจากบาตรแลว  ไดนั่ง  ณ  ที่ควรสวนขางหนึ่ง
ทานพระอนุรุทธะไดช้ีแจงใหสตรีผูนั่งอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งนั้น ใหเห็นแจง
สมาทานอาจหาญ   ราเริง  ดวยธรรมีกถา   คร้ันแลว   นางไดกลาวคํานี้กะทาน
พระอนุรุทธะวา    ทานเจาขา     ภาษิตของทานแจมแจงนัก     ภาษิตของทาน
ไพเราะนัก     พระคุณเจาอนุรุทธะไดประกาศธรรมโดยอเนกปริยายอยางนี้
เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ํา     เปดของที่ปด    บอกทางแกคนหลงทาง
หรือสองประทีปในที่มืด  ดวยประสงควา  คนมีจักษุจักเห็นรูป  ดังนี้   ดิฉันนี้ 
ขอถึงพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น   ทั้งพระธรรม  และภิกษุสงฆวาเปนสรณะ 
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ขอพระคุณเจาจงจําดิฉันนี้วาเปนอุบาสิกาผูถึงสรณะตลอดชีวิต     จําเดิมแตวันนี้
เปนตนไป   ตอจากนั้น    ทานพระอนุรุทธะเดินทางไปถึงพระนครสาวัตถีแลว
ไดแจงความนั้นแกภิกษุทั้งหลาย  บรรดาภิกษุผูมักนอย  สันโดษ  มีความละอาย
มีความรังเกียจ    ผูใครตอสิกขาบท    ตางก็เพงโทษติเตียนโพนทะนาวา   ไฉน
ทานพระอนุรุทธะจึงไดสําเร็จการนอนรวมกับมาตุคามเลา     คร้ันแลวภิกษุ
เหลานั้นไดกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา . . .
                                      ทรงสอบถาม
           พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามทานพระอนุรุทธะวา  ดูกอนอนุรุทธะ
ขาววา   เธอสําเร็จการนอนรวมกับมาตุคาม   จริงหรือ.
           ทานพระอนุรุทธะทูลรับวา   จริง  พระพุทธเจาขา. 
                    ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
           พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา   ดูกอนอนุรุทธะ   ไฉนเธอจึง
ไดสําเร็จการนอนรวมกับมาตุคามเลา  การกระทําของเธอนั่นไมเปนไปเพื่อความ
เล่ือมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส  หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เล่ือมใส
แลว . . .
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนั้น
วาดังนี้
                                  พระบัญญัติ
          ๕๕.๖.  อนึ่ง   ภิกษุใดสําเร็จการนอนรวมกับ มาตุคาม   เปน
ปาจิตตีย
                            เร่ืองพระอนุรุทธเถระ   จบ 
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                            สิกขาบทวิภังค
           [๒๙๕]  บทวา  อนึ่ง .. ใด  ความวา  ผูใด  คือ   ผูเชนใด.. .
           บทวา  ภิกษุ  ความวา   ที่ช่ือวา  ภิกษุ  เพราะอรรถวาเปนผูขอ  ...  นี้
ช่ือวา  ภิกษุ   ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.                               
           ที่ช่ือวา มาตุคาม  ไดแกหญิงมนุษย ไมใชหญิงยักษ ไมใชหญิงเปรต 
ไมใชสัตวดิรัจฉานตัว เมีย   โดยที่สุดแมเด็กหญิงที่เกิดในวันนั้น   ไมตองกลาว
ถึงสตรีผูใหญ.
           บทวา  รวม  คือ  ดวยกัน.                                                 
           ที่ช่ือวา  การนอน  ไดแก   ภูมิสถานเปนที่นอน   อันเขามุงทั้งหมด
บังทั้งหมด   มุงโดยมาก   บังโดยมาก.
            คําวา    สําเร็จการนอน    ความวา     เมื่อพระอาทิตยอัสดงคตแลว
มาตุคามนอนแลว   ภิกษุนอน  ตองอาบัติปาจิตตีย.
           ภิกษุนอนแลว   มาตุคามนอน  ตองอาบัติปาจิตตีย.
           หรือนอนทั้งสอง  ตองอาบัติปาจิตตีย.                  
            ลุกขึ้นแลว    กลับนอนอีก   ตองอาบัติปาจิตตีย.
                                บทภาชนีย
                               ติกปาจิตตีย
            [๒๙๖]   มาตุคาม   ภิกษุสําคัญวามาตุคาม   สําเร็จการนอนรวม   ตอง
อาบัติปาจิตตีย.
            มาคุคาม   ภิกษุสงสัย   สําเร็จการนอนรวม   ตองอาบัติปาจิตตีย.
            มาตุคาม   ภิกษุสําคัญวามิใชมาตุคาม  สําเร็จการนอนรวม  ตองอาบัติ
ปาจิตตีย. 
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                                    จตุกกทุกกฏ
            ในสถานที่มุงกึ่ง  บังกึ่ง  ภิกษุสําเร็จการนอนรวม    ตองอาบัติทุกกฏ.
            ภิกษุสําเร็จการนอนรวม  กับหญิงยักษก็ดี  หญิงเปรตก็ดี   บัณเฑาะก
ก็ดี   สัตวดิรัจฉานตัวเมียก็ดี  ตองอาบัติทุกกฏ.
            มิใชมาตุคาม     ภิกษุสําคัญวามาตุคาม     สําเร็จการนอนรวม     ตอง
อาบัติทุกกฏ.                                                          
            มิใชมาตุคาม   ภิกษุสงสัย   สําเร็จการนอนรวม    ตองอาบัติทุกกฏ.
                                  ไมตองอาบัติ
            มิใชมาตุคาม   ภิกษุสําคัญวามิใชมาตุคาม    สําเร็จการนอนรวม    ไม
ตองอาบัติ
                                  อานาปตติวาร
           [๒๙๗]  ในสถานที่มุงทั้งหมด  ไมบังทั้งหมด ๑  ในสถานที่บังทั้งหมด
ไมมุงทั้งหมด ๑    ในสถานที่ ไมมุงโดยมาก   ไมบังโดยมาก  ๑    มาตุคามนอน
ภิกษุนั่ง ๑   ภิกษุนอน  มาตุคามนั่ง ๑  นั่งทั้งสอง ๑   ภิกษุวิกลจริต  ๑  ภิกษุ
อาทิกัมมิกะ ๑   ไมตองอาบัติแล.
                           มุสาวาทวรรคสิกขาบทที่  ๖  จบ
                        มุสาวาทวรรค  ทุติยสหเสยยสิกขาบทที่   ๖
             พึงทราบวินิจฉัย  ในทุติยสหเสยยสิกขาบทดังตอไปนี้
          [แกอรรถปฐมบัญญัติ  เร่ืองทานพระอนุรุทะ]
           บทวา  อาวสถาคาร   ไดแก   เรือนพักของพวกอาคันตุกะ.   
           สองบทวา  ปตฺต   โหติ  ไดแก   เปนสถานที่อันนางจัดสรางไว
เพราะความเปนผูประสงคบุญ. 
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          ขอวา  เยน  สา  อิตฺถี  เตนุปสงฺกมิ  มีความวา  ทานพระอนุรุทธะ
ฟงคําของพวกชาวบานวา   มีเรือนพักอันเขาจัดไว  ณ  ที่ช่ือโนน    ดังนี้   จึงเขา
ไปหา
          บทวา   คนฺธคนฺธินี  มีวิเคราะหวา   กล่ินแหงของหอม   มีกฤษณา
และกํายานเปนตน    ช่ือวา    กล่ินของหอม,    กล่ินของหอมนั้นมีแกหญิงนั้น .
เหตุนั้น   หญิงนั้นจึงชื่อวา  คันธคันธินี  ผูมีกล่ินเครื่องหอม.
           สองบทวา   สาฏก    นิกฺขิปตฺวา   มีความวา   หญิงนั้นติดวา   แม
ไฉนหนอ .   เมื่อพระผูเปนเจานั้น  เห็นประการอันแปลกแมนี้แล  พึงเกิดความ
กําหนัด  ดังนี้  จึงไดกระทําอยางนั้น.
           บทวา  โอกฺขิปตฺวา  ไดแก  ทอดลง  (ซ่ึงอินทรีย)
            ความผิดพลาด   ช่ือวา   โทษลวงเกิน.
            สองบทวา  ม   อจฺจคฺคมา  ไดแก  เปนไปลวง  คือ  ครอบงําซึ่งดิฉัน.
บทที่เหลือบัณฑิตพึงทราบโดยนัยดังกลาวแลว     ในสิกขาบทกอนนั่นแล.    ก็
ความแปลกกัน   มีเพียงอยางนี้   คือ  ในสิกขาบทกอนเปนอาบัติ   ในวันที่   ๔,
ในสิกขาบทนี้   เปนอาบัติแมในวันแรก.  เปนทุกกฏ  (แกภิกษุผูสําเร็จการนอน 
รวมกัน)     กับนางยักษและนางเปรตผูมีรูปปรากฏ     และสัตวดิรัจฉานตัวเมีย
เฉพาะที่เปนวัตถุแหงเมถุนธรรม.  ก็แล  สัตวดิรัจฉานตัวเมียที่เหลือเปนอนาบัติ.
แมสมุฎฐานเปนตน   ก็เชนเดียวกับสิกขาบทกอนนั่นเอง   ฉะนั้นแล.
                         ทุติยสหเสยยสิกขาบทที่  ๖  จบ 
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                          มุสาวาทวรรค  สิกขาบทที่  ๗
                                เร่ืองพระอุทายี 
            [๒๙๘]  โดยสมัยนั้น  พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู   ณ  พระ-
เชตวัน    อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี   เขตพระนครสาวัตถี  คร้ังนั้น  ทาน
พระอุทายีเปนพระกุลุปกะในพระนครสาวัตถี  เขาไปสูสกุลเปนอันมาก  คร้ังหนึ่ง
เวลาเชา    ทานพระอุทายีครองอันตรวาสก    แลวถือบาตรจีวรเขาไปสูสกุลแหง
หนึ่ง  เวลานั้นหญิงแมเรือนนั่งอยูที่ประตูเรือน หญิงสะใภในเรือนนั่งอยูที่ประตู
หองนอน   จึงทานพระอุทายีเดินผานไปทางหญิงแมเรือน   แลวแสดงธรรม  ณ
ที่ใกลหูหญิงแมเรือน  ขณะนั้น  หญิงสะใภในเรือนมีความสงสัยวา  พระสมณะ
นั้น เปนชายชูของแมผัว   หรือพูดเกี้ยว   คร้ันทานพระอุทายีแสดงธรรม   ณ  ที่ 
ใกลหูหญิงแมเรือนแลว     เดินผานไปทางหญิงสะใภในเรือนแลว แสดงธรรมใน
ที่ใกลหูหญิงสะใภในเรือน.   ฝายหญิงแมเรือนมีความสงสัยวา    พระสมณะนั้น
เปนชายชูของหญิงสะใภในเรือน  หรือพูดเกี้ยว   เมื่อทานพระอุทายีแสดงธรรม
ในที่ใกลหูหญิงสะใภในเรือนกลับไปแลว   จึงหญิงแมเรือนไดถามหญิงสะใภใน
เรือนวา  นี่นางหนู  พระสมณะนั้นไดพูดอะไรแกเจา.
               หญิงสะใภตอบวา     ทานแสดงธรรมแกดิฉัน     เจาคะ     แลวถามวา
ก็ทานไดพูดอะไรแกคุณแม   เจาคะ.
               แมผัวตอบวา   แมแกเรา   ทานก็แสดงธรรม.
               สตรีทั้งสองนั้นตางเพงโทษติเตียนโพนทะนาวา  ไฉนพระคุณเจาอุทายี
จึงไดแสดงธรรมในที่ใกลหูมาตุคามเลา     ธรรมดาพระธรรมกถึก    ควรแสดง
ธรรมดวยเสียงชัดเจนเปดเผย   มิใชหรือ. 
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           ภิกษุทั้งหลายไดยินสตรีทั้งสองนั้นเพงโทษติเตียนโพนทะนาอยู บรรดา
ที่เปนผูมักนอย    สันโดษ    มีความละอาย    มีความรังเกียจ    ผูใครตอสิกขา
ตางก็เพงโทษ    ติเตียนโพนทะนาวา    ไฉนทานพระอุทายีจึงไดแสดงธรรมแก
มาตุคามเลา   แลวกราบทูลเนื้อความนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.
                                   ทรงสอบถาม 
            พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามทานพระอุทายีวา ดูกอนอุทายี  ขาววา
เธอแสดงธรรมแกมาตุคาม   จริงหรือ.
            ทานพระอุทายีรับวา   จริง   พระพุทธเจาขา.
                   ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
            พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา   ดูกอนโมฆบุรุษ   ไฉนเธอจึง
ไดแสดงธรรมแกมาตุคามเลา      การกระทําของเธอนั่น     ไมเปนไปเพื่อความ
เล่ือมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส      หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่
เล่ือมใสแลว  . . .
              ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้
วาดังนี้                              
                                 พระบัญญัติ
             ๕๖.๗.  ก.  อนึ่ง   ภิกษุใดแสดงธรรมแกมาตุคาม    เปน
ปาจิตตีย.
             ก็สิกขาบทนี้ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติแลว    แกภิกษุ
ทั้งหลาย   ดวยประการฉะนี้ .
                              เร่ืองพระอุทายี  จบ 
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                                 เร่ืองอุบาสิกา
           [๒๙๙]   ก็โดยสมัยนั้นแล    พวกอุบาสิกาพบภิกษุทั้งหลาย    แลวได
กลาวนิมนตวา   ขาแดพระคุณเจาทั้งหลาย  ขออาราธนาพระคุณเจาแสดงธรรม.
           ภิกษุเหลานั้นตอบปฏิเสธวา     ดูกอนนองหญิง     การแสดงธรรมแก
มาตุคามไมควร.
           พวกอุบาสิกาออนวอนวา    ขาแตพระคุณเจาทั้งหลาย    ขออาราธนา .
แสดงธรรมเพียง ๕-๖ คํา     พวกขาพเจาก็สามารถจะรูทั่วถึงธรรม      แมดวย
ถอยคําเพียงเทานี้.                                                
            ภิกษุเหลานั้นกลาววา    ดูกอนนองหญิง    การแสดงธรรมแกมาตุคาม
ไมควร   ดังนี้แลว    รังเกียจ   ไมแสดงธรรม.        
            พวกอุบาสิกาตางพากันเพงโทษติเตียนโพนทะนาวา    ไฉนพระคุณเจา
ทั้งหลาย   อันเราอาราธนาอยู   จึงไมแสดงธรรมเลา.
          ภิกษุทั้งหลายไดยินอุบาสิกาพวกนั้นเพงโทษติเตียนโพนทะนาอยู    จึง
กราบทูลเนื้อความนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.
           ลําดับนั้น    พระผูมีพระภาคเจาทรงกระทําธรรมีกถา    ในเพราะเหตุ
เปนเคามูลนั้น    ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น    แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตใหแสดงธรรมแกมาตุคามไดเพียง ๕-๖ คํา    ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย   ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้   วาดังนี้
                             พระอนุบัญญัติ
           ๕๖.  ๗.   ข.   อนึ่ง   ภิกษุใดแสดงธรรมแกมาตุคาม    ยิ่งกวา
๕-๖ คํา  เปนปาจิตตีย.            
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           ก็สิกขาบทนี้ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติ     แกภิกษุ-
ทั้งหลาย   ดวยประการฉะนี้
                                         เร่ืองอุบาสิกา  จบ
                                    เร่ืองพระฉัพพัคคีย 
            [๓๐๐]   ก็โดยสมัยนั้นแล  พระฉัพพัคคียทราบวา  พระผูมีพระภาคเจา
ทรงอนุญาตใหแสดงธรรมแกมาตุคามไดเพียง ๕-๖ คํา  จึงใหบุรุษผูไมรูเดียงสา
นั่งใกล  ๆ   แลวแสดงธรรมแกมาตุคามเกิน  ๕-๖  คํา     บรรดาภิกษุที่มักนอย
สันโดษมีความละอาย   มีความรังเกียจ   ผูใครตอสิกขา   ตางก็เพงโทษติเตียน
โพนทะนาวา    ไฉนพระฉัพพัคคียจึงไดใหบุรุษผูไมรูเดียงสานั่งใกล ๆ   แลว
แสดงธรรมแกมาตุคามเกิน ๕-๖ คําเลา    แลวกราบทูลเนื้อความนั้นแดพระผูมี
พระภาคเจา.
                                        ทรงสอบถาม
            พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววา  พวกเธอใหบุรุษผูไมรูเดียงสานั่งใกล ๆ แลว แสดงธรรมแกมาตุคามเกิน
๕-๖ คํา  จริงหรือ.
            พระฉัพพัคคียทูลรับวา  จริง  พระพุทธเจาขา.
                    ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
            พระผูมีพระภาคเจาทรงติเตียนวา    ดูกอนโมฆบุรุษทั้งหลาย     ไฉน
พวกเธอจึงไดใหบุรุษผูไมรูเดียงสานั่งใกล ๆ   แลวแสดงธรรมแกมาตุคามเกิน
๕-๖ คําเลา  การกระทําของพวกเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชน
ที่ยังไมเล่ือมใส   หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เล่ือมใสแลว . . . 
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            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย       ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้
วาดังนี้.
                               พระอนุบัญญัติ
              ๕๖. ๗. ค. อนึ่ง  ภิกษุใดแสดงธรรมแกมาตุคามยิ่งกวา
๕-๖  คํา  เวนไวแตมีบุรุษผูรูเดียงสาอยู  เปนปาจิตตย.               
                           เร่ืองพระฉัพพัคคีย  จบ 
                             สิกขาบทวิภังค
            [๓๐๑]  บทวา  อนึ่ง ..ใด   ความวา   ผูใด  คือผูเชนใด.
            บทวา  ภิกษุ   ความวา  ที่ช่ือวา  ภิกษุ   เพราะอรรถวาเปนผูขอ. ..นี้
ช่ือวา  ภิกษุ  ที่ทรงประสงคในอรรถนี้ 
            ที่ช่ือวา  มาตุคาม  ไดแกหญิงมนุษย ไมใชหญิงยักษ ไมใชหญิงเปรต
ไมใชสัตวดิรัจฉานตัวเมีย    เปนผูรูเดียงสา   สามารถทราบถอยคําที่เปนสุภาษิต
ทุพภาษิต  ช่ัวหยาบและสุภาพ.
            บทวา  ยิ่งกวา  ๕-๖ คํา  คือ  เกินกวา ๕-๖ คํา
            ที่ช่ือวา  ธรรม  ไดแกถอยคําที่เปนพุทธภาษิต  สาวกภาษิต  อิสิภาษิต
เทวตาภาษิต  ซ่ึงประกอบดวยอรรถ  ประกอบดวยธรรม.
            บทวา  แสดง  คือ  แสดงโดยบท  ตองอาบัติปาจิตตีย  ทุก ๆ บท
            แสดงโดยอักขระ  ตองอาบัติปาจิตตีย   ทุก ๆ อักขระ
            คําวา  เวนไวแตมีบุรุษผูรูเดียงสาอยู  คือ  ยกไวแตบุรุษผูรูความ
อยูดวย 
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           บุรุษที่ช่ือวา  ผูรูเดียงสา  คือเปนผูสามารถทราบถอยคําที่เปนสุภาษิต
ทุพภาษิต  ช่ัวหยาบและสุภาพ.
                                      บทภาชนีย
                                     ติกปาจิตตีย 
             [๓๐๒]   มาตุคาม  ภิกษุสําคัญวามาตุคาม  แสดงธรรมยิ่งกวา ๕-๖ คํา
เวนไวแตมีบุรุษผูรูเดียงสาอยู   ตองอาบัติปาจิตตีย
             มาตุคาม   ภิกษุสงสัย   แสดงธรรมยิ่งกวา ๕-๖ คํา   เวนไวแตมีบุรุษ
ผูรูเดียงสาอยู   ตองอาบัติปาจิตตีย
             มาตุคาม   ภิกษุสําคัญวา   มิใชมาตุคาม    แสดงธรรมยิ่งกวา ๕ - ๖ คํา
เวน ไวแตมีบุรุษผูรูเดียงสาอยู   ตองอาบัติปาจิตตีย.                             
                                      ติกทุกกฏ
            ภิกษุแสดงธรรมแกหญิงยักษ  หญิงเปรต  บัณเฑาะกหรือสัตวดิรัจฉาน
ตัวเมีย   มีกายคลายมนุษย    ยิ่งกวา ๕-๖ คํา    เวน ไวแตมีบุรุษผูรูเดียงสาอยู
ตองอาบัติทุกกฏ.                                                         
           มิใชมาตุคาม  ภิกษุสําคัญวา มาตุคาม.. .ตองอาบัติทุกกฏ.
           มิใชมาตุคาม  ภิกษุสงสัย .. .ตองอาบัติทุกกฏ.
                                 ไมตองอาบัติ
           มิใชมาตุคาม    ภิกษุ สําคัญวามิใชมาตุคาม . ..ไมตองอาบัติ 
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                                      อนาปตติวาร
             [๓๐๓]  มีบุรุษผูรูเดียงสาอยูดวย  ๑  ภิกษุแสดงธรรมเพียง  ๕-๖  คํา  ๑
ภิกษุแสดงธรรมหยอนกวา ๕-๖ คํา ๑   ภิกษุลุกขึ้นแลวนั่งแสดงธรรมตอไป ๑
มาตุคามลุกขึ้นแลวนั่งลงอีก     ภิกษุแสดงแกมาตุคามนั้น   ๑     ภิกษุแสดงแก
มาตุคามอื่น ๑   มาตุคามถามปญหา    ภิกษุถูกถามปญหาแลวกลาวแก ๑   ภิกษุ
แสดงธรรมเพื่อประโยชนแกคนอื่นอยู   มาตุคามฟงอยูดวย ๑   ภิกษุวิกลจริต ๑
ภิกษุอาทิกัมมิกะ   ๑   ไมตองอาบัติแล.                                          
                     มุสาวาทวรรค  สิกขาบทที่  ๗  จบ                                                            

               มุสาวาทวรรค    ธรรมเทศนาสิกขาบทที่  ๗
           พึงทราบวินิจฉัย  ในสิกขาบทที่ ๗ ดังตอไปนี้
       [แกอรรถปฐมบัญญัตติ   เร่ืองพระอุทายี]
           หญิงแมเจาเรือน   ช่ือวา   ฆรณี
           บทวา   นิเวสทฺวาเร  ไดแก   ที่ประตูใหญแหงนิเวศน   (เรือน).
           หญิงสะใภในเรือนนั้น ช่ือวา   ฆรสุณหา.
           บทวา  อาวสถทฺวาเร  ไดแก  ที่ประตูหองนอน.
           บทวา  วิสฏเน   ไดแก   ดวยเสียงชัดเจนดี.
           บทวา   วิวเฏน   ไดแก   เปดเผย   คือ   ไมคลุมเคลือ.
           สองบทวา   ธมฺโม   เทเสตพฺโพ   มีความวา   พระธรรมกถึกควร
แสดงธรรม   อันตางโดยสรณะและศีล   เปนตนนี้. 
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          บทวา   อฺาตุ    คือ   (สามารถ)  จะรูทั่วถึงได
          สองบทวา  วิฺุนา  ปุริสวิคฺคเหน  มีความวา  (เวน)  จากบุรุษ
ผูรูเดียงสา   (ผูรูความหมาย)   ไมใชยักษ   ไมใชเปรต   ไมใชดิรัจฉาน   แมผู
แปลงเพศเปนบุรุษ.
          หลายบทวา    อนาปตฺติ   วิฺุนา    ปุริสวิคฺคเหน    มีความวา
ไมเปนอาบัติแกภิกษุผูแสดงธรรมแมมากแกหญิงผูยืนอยูกับบุรุษผูรูเดียงสา.
           บทวา   ฉปฺปฺจวาจาหิ  มีความวา  ไมเปนอาบัติแมแกภิกษุผูแสดง
(ธรรม)   ดวยวาจา ๕-๖ คํา.   ในคําวา  ฉปฺปฺจวาจาหิ  นั้น  บัณฑิตพึง
ทราบประมาณแหงวาจาโนธรรมทั้งปวงอยางนั้น  คือ  คาถาบทหนึ่ง  ช่ือวา  วาจา
คําหนึ่ง.   หากวา   ภิกษุเปนผูประสงค    จะกลาวอรรถกถา    หรือวา    เร่ืองมี
เร่ืองธรรมบทและชาดกเปนตน     จะกลาวเพียง ๕-๖ บทเทานั้น    ควรอยู.
เมื่อจะกลาวพรอมดวยบาลี    พึงกลาวธรรมอยาใหเกิน ๖ บท    อยางนี้    คือ
จากพระบาลีบทหนึ่ง  จากอรรถกถา ๕ บท.   จริงอยู   ธรรมมีประเภทดังกลาว
ในปทโสธรรม   จัดเปนธรรมเหมือนกันหมด  แมในสิกขาบทนี้.
           สองบทวา   ตสฺมึ    เทเสติ   คือ   แสดงในขณะนั้น.   อีกอยางหนึ่ง
คําวา  ตสฺมึ   นี้  เปนสัตตมีวิภัตติลงในอรรถฉัฏฐีวิภัตติ,  ความวา  ยอมแสดง
แกหญิงนั้น.
          สองบทวา  อฺสฺส  มาตุคามสฺส  มีความวา  ภิกษุนั่งบนอาสนะ
เดียว แสดง  (ธรรม)   แมแกมาตุคามตั้ง   ๑๐๐  คน   อยางนี้  คือ  แสดงแกหญิง
คนหนึ่งแลว      แสดงแมแกหญิงอื่นผูมาแลว  ๆ อีก.     ในอรรถกถามหาปจจรี 
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ทานกลาวไววา   ภิกษุกลาววา   รูปจะแสดงคาถาแกพวกทานคนละคาถา   พวก
ทานจงฟงคาถานั้น   ดังนี้    แลวแสดง   (ธรรม)   แกพวกมาตุคามผูนั่งประชุม
กันอยู    ไมเปนอาบัติ.    ภิกษุทําความใฝใจตั้งแตแรกวา    เราจักกลาวคาถาแก
หญิงคนละคาถา   ดังนี้    แลวบอกใหรูกอนจึงแสดง   สมควรอยู. 
         หลายบทวา  ปฺห    ปุจฺฉติ  ปฺห   ปุฏโ  กเถติ   มีความวา
มาตุคามถามวา   ทานเจาคะ  .  ช่ือวาทีฆนิกายแสดงอรรถอะไร ?   ภิกษุถูกถาม
ปญหาอยางนี้   ถาแมน จะกลาวทีฆนิกายทั้งหมด   ก็ไมเปนอาบัติ     คําที่เหลือ
ในสิกขาบทนี้  ตื้นทั้งนั้นแล.
           สิกขาบทนี้    มีธรรมโดยบทเปนสมุฏฐานเกิดขึ้นทางวาจา ๑  วาจากับ
จิต ๑   เปนทั้งกิริยา  ทั้งกิริยา  เปนโนสัญญาวิโมกข   อจิตตกะ ปณณัตติ-
วัชชะ  วจีกรรม   มีจิต ๓   มีเวทนา ๓   ดังนี้แล.
                           ธรรมเทศนาสิกขาบทที่  ๗  จบ 
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                                    มุสาวาทวรรค  สิกขาบทที่ ๘
                         เร่ืองภิกษุพวกฝงแมน้ําวัคคุมุทา
           [๓๐๔]  โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ กูฏาคาร
ศาลา   ปามหาวัน   เขตพระนครเวสาลี   คร้ังนั้น   ภิกษุมากรูปดวยกัน   ซ่ึงเคย
เห็นรวมคบทากันมา   จําพรรษาอยูใกลฝงแมน้ําวัคคุมุทา
                         วัชชีชนบทเกิดทุพภิกขภัย 
           ก็แลสมัยนั้น  วัชชีชนบทอัตคัดอาหาร  ประชาชนหาเลี้ยงชีพฝดเคือง
มีขาวคายฝอย   ตองมีสลากซื้ออาหาร   ภิกษุสงฆจะยังอัตภาพใหเปนไปดวยการ
ถือบาตรแสวงหา   ก็ทําไมไดงาย   จึงภิกษุเหลานั้นคิดกันวา   บัดนี้วัชชีชนบท
อัตคัดอาหาร    ประชาชนหาเลี้ยงชีพฝดเคือง    มีขาวตายฝอย   ตองมีสลากซื้อ
อาหาร   ภิกษุสงฆจะยังอัตภาพใหเปนไปดวยการถือบาตรแสวงหา   ก็ทําไมได
งาย  พวกเราจะพึงเปนผูพรอมเพรียงกน  รวมใจกัน  ไมวิวาทกัน  อยูจําพรรษา
เปนผาสุก   และจักไมลําบากดวยบิณฑบาต   ดวยอุบายอยางไรหนอ.
                               มติของท่ีประชุม
           ภิกษุบางพวกพูดอยางนี้วา  อาวุโสทั้งหลาย   ผิฉะนั้น  พวกเราจะชวย
กันอํานวยกิจการอันเปนหนาที่ของพวกคฤหัสถเถิด   เมื่อเปนเชนนั่น   พวกเขา
จักมุงถวายบิณฑบาตแกพวกเรา   ดวยอุบายอยางนี้   พวกเราจะพึงเปนผูพรอม
เพรียงกัน  รวมใจกัน  ไมวิวาทกัน    อยูจําพรรษาเปนผาสุก   และจักไมลําบาก
ดวยบิณฑบาต
        ภิกษุบางพวกพูดอยางนี้วา  ไมควร  ทานทั้งหลาย  จะประโยชนอะไร
ดวยการชวยกันอํานวยกิจการ  อันเปนหนาที่ของพวกคฤหัสถ  ทานทั้งหลาย



พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๒ - หนาที่ 196
ผิฉะนั้น    พวกเราจงชวยกันนําขาวสาสนอันเปนหนาที่ทูตของพวกคฤหัสถเถิด
เมื่อเปนเชนนั้น    พวกเขาจักมุงถวายบิณฑบาตแกพวกเรา    ดวยอุบายอยางนั้น
พวกเราจักเปนผูพรอมเพรียงกัน   รวมใจกัน  ไมวิวาทกัน   อยูจําพรรษาเปน
ผาสุก   และจักไมลําบากดวยบิณฑบาต 
              ภิกษุบางพวกพูดอยางนี้วา  อยาเลย  ทานทั้งหลาย  จะประโยชนอะไร
ดวยการชวยกันอํานวยกิจการอันเปนหนาที่ของพวกคฤหัสถ  จะประโยชนอะไร
ดวยการชวยกันนําขาวสาสนอันเปนหนาที่ทูตของพวกคฤหัสถ    ทานทั้งหลาย
ผิฉะนั้น    พวกเราจักกลาวชมอุตริมนุสธรรมของกันและกันแกพวกคฤหัสถวา
ภิกษุรูปโนน ไดปฐมฌาน  รูปโนนไดทุติยฌาน  รูปโนนไดติยฌาน  รูปโนน
ไดจตุตถฌาน  รูปโนนเปนพระโสดาบัน  รูปโนน เปนพระสกทาคามี  รูปโนน
เปนพระอนาคามี   รูปโนนเปนพระอรหันต   รูปโนนไดวิชชา ๓   รูปโนน ได
อภิญญา ๖ ดังนี้      เมื่อเปนเชนนี้  .  พวกเขาจักมุงถวายบิณฑบาตแกพวกเรา
ดวยอุบายอยางนี้ พวกเราก็จะพึงเปนผูพรอมเพรียงกัน  รวมใจกัน ไมวิวาทกัน
อยูจําพรรษาเปนผาสุก   และจักไมลําบากดวยบิณฑบาต.
              ภิกษุเหลานั้น มีความเห็นรวมกันวา    อาวุโสทั้งหลาย    การที่พวกเรา
พากันกลาวชมอุตริมนุสธรรมของกันและกัน      แกพวกคฤหัสถนี้แหละ
ประเสริฐที่สุด      แลวพากันกลาวชมอุตริมนุสธรรมของกัน   และกันแกพวก
คฤหัสถวา ภิกษุรูปโนน ไดปฐมฌาน รูปโนน ไดทุติยฌาน รูปโนนไดคติยฌาน
รูปโนน ไดจตุตถฌาน    รูปโนน เปนพระโสดาบัน    รูปโนน เปนพระสกทาคามี
รูปโนน เปนพระอนาคามี   รูปโนนเปนพระอรหันต   รูปโนนไดวิชชา ๓   รูป
โนนไดอภิญญา ๖ ดังนี้. 
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                             ประชาชนพากันยินดี 
           คร้ันตอมาประชาชนเหลานั้นพากันยินดีวา   เปนลาภของพวกเราหนอ
พวกเราไดดีแลวหนอ ที่มีภิกษุทั้งหลายผูทรงคุณพิเศษเห็นปานนี้   อยูจําพรรษา
เพราะกอนแคนี้     ภิกษุทั้งหลายที่อยูจําพรรษาของพวกเรา     จะมีคุณสมบัติ 
เหมือนภิกษุผูมีศีลมีกัลยาณธรรมเหลานี้ไมมีเลย  โภชนะชนิดที่พวกเขาจะถวาย
แกภิกษุเหลานั้น    พวกเขาไมบริโภคดวยตน   ไมใหมารดา  บิดา  บุตร  ภรรยา
คนรับใช   กรรมกร   มิตร   อํามาตย   ญาติสาโลหิต  ของเคี้ยว  ของล้ิม  น้ําดื่ม
ชนิดที่พวกเขาจะถวายแกภิกษุเหลานั้น    พวกเขาไมดื่มดวยตน   ไมใหมารดา
บิดา  บุตร   ภรรยา   คนรับใช   กรรมกร   มิตร   อํามาตย   ญาติสาโลหิต
จึงภิกษุเหลานั้น  เปนผูมีน้ํานวล  มีอินทรียผองใส  มีสีหนาสดชื่น  มีผิวพรรณ
ผุดผอง.
                      ประเพณีเขาเฝาพระพุทธเจา
             [๓๐๕]   ก็การที่ภิกษุทั้งหลายออกพรรษาแลวเขาเฝาเยี่ยมพระผูมีพระ-
ภาคเจานั่นเปนประเพณีคร้ันภิกษุเหลานั้นจําพรรษาโดยลวงไตรมาสแลว เก็บ
เสนาสนะถือบาตรจีวรหลีกไปโดยมรรคาอันจะไปสูพระนครเวสาลี  ถึงพระนคร
เวสาลี   ปามหาวัน   กูฏคารศาลา   โดยลําดับ    เขาเฝาพระผูมีพระภาคเจาถวาย
บังคมแลวนั่งเฝาอยู  ณ  ที่ควรสวนขางหนึ่ง.
                              ภิกษุตางทิศมาเฝา
           ก็โดยสมัยนั้น แล   พวกภิกษุผูจําพรรษาอยูในทิศทั้งหลาย   เปนผูผอม
ซูบซีด  มีผิวพรรณหมอง   เหลืองขึ้น ๆ มีเนื้อตัวสะพรั่งดวยเอ็น   สวนภิกษุ
พวกฝงแมน้ําวัคคุมุทา   เปนผูมีน้ํานวล   มีอินทรียผองใส   มีสีหนาสดชื่น  มี
ผิวพรรณผุดผอง. 
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                           ทรงปราศรัยกับพระอาคันตุกะ
           อันการที่พระผูมีพระภาคพุทธเจาทั้งหลาย    ทรงปราศรัยกับพระ-
อาคันตุกะทั้งหลาย   นั่นเปนพุทธประเพณี   คร้ังนั้น   พระผูมีพระภาคเจาตรัส
ถามภิกษุพวกฝงแมน้ําวัคคุมุทาวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    รางกายของพวกเธอ
ยังพอทนไดหรือ    ยังพอใหเปนไปไดหรือ    พวกเธอเปนผูพรอม เพรียงกัน
รวมใจกัน  ไมวิวาทกัน   อยูจําพรรษาเปนผาสุก   และไมลําบากดวยบิณฑบาต
หรือ. 
           ภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา   ยังพอทนได    พระพุทธเจาขา   ยังพอให
เปนไปได  พระพุทธเจาขา  อนึ่ง  พวกขาพุทธเจาเปนผูพรอมเพรียงกัน  รวมใจ
กัน  ไมวิวาทกัน  อยูจําพรรษาเปนผาสุก   และไมลําบากดวยบิณฑบาต   พระ
พุทธเจาขา.
                                  พุทธประเพณี
             พระตถาคตทั้งหลาย   ทรงทราบอยู    ยอมตรัสถามก็มี     ทรงทราบอยู
ยอมไมตรัสถามก็มี  ทรงทราบกาลแลวตรัสถาม    ทรงทราบกาลแลวไมตรัสถาม
พระตถาคตทั้งหลายยอมตรัสถามสิ่งที่ประกอบดวยประโยชน   ไมตรัสถามสิ่งที่
ไมประกอบดวยประโยชน  ในสิ่งที่ไมประกอบดวยประโยชน  พระตถาคตทรง
กําจัดดวยขอปฏิบัติ      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทั้งหลานยอมทรงสอบถามภิกษุ
ทั้งหลายดวยอาการ ๒ อยาง  คือ  จักทรงแสดงธรรมอยางหนึ่ง   จักทรงบัญญัติ
สิกขาบทแกพระสาวกทั้งหลายอยางหนึ่ง.
                                     ตรัสถาม
            คร้ังนั้น    พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามภิกษุพวกฝงแมน้ําวัคคุมุทาวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอเปนผูพรอมเพรียงกัน   รวมใจกัน   ไมวิวาทกัน
อยูจําพรรษาเปนผาสุก   และไมลําบากดวยบิณฑบาต   ดวยวิธีการอยางไร. 
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            ภิกษุเหลานั้น ไดกราบทูลเนื้อความนั้นใหทรงทราบแลว.
            ภ.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   คุณวิเศษของพวกเธอนั่น  มีจริงหรือ
            ภิ.   มีจริง   พระพุทธเจาขา 
                       ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
           พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ไฉน
พวกเธอจึงไดกลาวชมอุตริมนุสธรรมของกันและกันแกพวกคฤหัสถเพราะเหตุ
แหงตองเลา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    การกระทําของพวกเธอนั่น    ไมเปนไป
เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส     หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของ
ชุมชนที่เล่ือมใสแลว.                                                                          
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ 
วาดังนี้:-
                                 พระบัญญัติ
             ๕๗.  ๘.  อนึ่ง   ภิกษุใดบอกอุตริมนุสธรรมแกอนุปสัมบัน
เปนปาจิตตีย  เพราะมีจริง.
                 เร่ืองภิกษุพวกฝงแมน้ําวัคคุมุทา  จบ
                             สิกขาบทวิภังค
           [๓๐๖]   บทวา  อนึ่ง. . .  ใด  ความวา  ผูใด  คือ  ผูเชนใด. . .
           บทวา  ภิกษุ  ความวา  ที่ช่ือวา  ภิกษุ  เพราะอรรถวาเปนผูขอ. . .นี้ 
ช่ือวา  ภิกษุ  ที่ทรงประสงคในอรรถนี้                                
          ที่ช่ือวา  อนุปสัมบัน  ความวา  ยกเวน ภิกษุ  ภิกษุณี  นอกนั้นชื่อวา
อนุปสัมบัน. 
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                                       บทภาชนีย
          [๓๐๗]  ที่ช่ือวา    อุตริมนุสธรรม    ได แก    ฌาน    วิโมกข
สมาธิ  สมาบัติ  ฌาณทัสสนะ  การทํามรรคใหเกิด  การทําผลใหแจง
การละกิเลส  ความเปดจิต  ความยินดียิ่งในเรือนอันวางเปลา.
           [๓๐๘]  ที่ช่ือวา  ฌาน  ไดแก   ปฐมฌาน   ทุติยฌาน    ติยฌาน
จตุตถฌาน. 
           ที่ช่ือวา  วิโมกข   ไดแก  สุญญตวิโมกข   อนิมิตตวิโมกข   อัปปณิ-
หิตวิโมกข.
           ที่ช่ือวา    สมาธิ   ไดแก  สุญญตสมาธิ  อนิมิตตสมาธิ  อัปปณิหิตสมาธิ.
           ที่ช่ือวา   สมาบัติ ไดแก   สุญญตสมาบัติ  อนิมิตตสมาบัติ  อัปปณิหิต-
สมาบัติ
           ที่ช่ือวา  ฌาณ  ไดแก  วิชชา ๓.
           ที่ช่ือวา  การทํามรรคใหเกิด  ไดแก  สติปฏฐาน ๔  สัมมัปปธาน ๔
อิทธิบาท ๔   อินทรีย ๕  พละ ๕  โพชฌงค ๗  อริยมรรคมีองค ๘.
           ที่ช่ือวา   การทําผลใหแจง    ไดแก    การทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผล
. . .สกทาคามิผล . . . อนาคามิผล   . ..อรหัตผล.
             ที่ช่ือวา   การละกิเลส   ไดแก   การละราคะ   . . .โทสะ.   . . . โมหะ.
             ที่ช่ือวา   ความเปดจิต   ไดแก   ความเปดจิตจากราคะ  ความเปดจิต
จากโทสะ   ความเปดจิตจากโมหะ.                                      
             ที่ช่ือวา  ความยินดียิ่งในเรือนอันวางเปลา  ไดแก   ความยินดียิ่ง
ในเรือนอันวางเปลาดวยปฐมฌาน . . . ดวยทุติยฌาน .. . ดวยคติยฌาน ... ดวย
จตุตถฌาน. 



พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๒ - หนาที่ 201
                                      บอกปฐมฌาน
            [๓๐๙]   บทวา   บอก   คือ   ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา   ขาพเจาเขา
ปฐมฌานแลว   ดังนี้    ตองอาบัติปาจิตตีย.
            บทวา  บอก  คือ  ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา    ขาพเจาเขาปฐมฌานอยู 
ดังนี้  ตองอาบัติปาจิตตีย.
            บทวา   บอก    คือ    ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา    ขาพเจาเปนผูเขา
ปฐมฌานแลว   ดังนี้   ตองอาบัติปาจิตตีย.                                        
            บทวา   บอก    คือ    ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา    ขาพเจาเปนผูได
ปฐมฌาน  ดังนี้     ตองอาบัติปาจิตตีย.
            บทวา  บอก  คือ  ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา  ขาพเจาเปนผูชํานาญ
ในปฐมฌาน  ดังนี้    ตองอาบัติปาจิตตีย.
            บทวา  บอก   คือ  ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา   ปฐมฌานขาพเจาทํา
ใหแจงแลว   ดังนี้  ตองอาบัติปาจิตตีย.
                           บอกทุติยฌาน
             [๓๑๐]   บทวา   บอก   คือ   ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา   ขาพเจาเขา
ทุติยฌานแลว   ดังนี้    ตองอาบัติปาจิตตีย
                  . . .ขาพเจาเขาทุติยฌานอยู   ดังนี้   ตองอาบัติปาจิตตีย.
                  . . .ขาพเจาเปนผูเขาทุติยฌานแลว    ดังนี้     ตองอาบัติปาจิตตีย.
                  . . .ขาพเจาเปนผูไดทุติยฌาน   ดังนี้    ตองอาบัติปาจิตตีย.
                  . . .ขาพเจาเปนผูชํานาญในทุติยฌาน   ดังนี้   ตองอาบัติปาจิตตีย
                   . . .ทุติยฌานขาพเจาทําใหแจงแลว    ดังนี้   ตองอาบัติปาจิตตีย. 
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                                 บอกตติยฌาน
            . . .เขาตติยฌานแลว   . . . ตองอาบัติปาจิตตีย.
            . . .เขาตติยฌานอยู   . . . ตองอาบัติปาจิตตีย.
            . . .เปนผูเขาตติยฌานแลว    . . .ตองอาบัติปาจิตตีย.     .
            . . .เปนผูไดตติยฌาน  . ..ตองอาบัติปาจิตตีย.  
            . . .เปนผูชํานาญในตติยฌาน  .. .ตองอาบัติปาจิตตีย.
            . . .ตติยฌานขาพเจาทําใหแจงแลว   . . . ตองอาบัติปาจิตตีย.
                              บอกจตุตถฌาน 
            . . .เขาจตุตถฌานแลว   . . .ตองอาบัติปาจิตตีย.
            . . .เขาจตุตถฌานอยู   . . . ตองอาบัติปาจิตตีย.
            . . .เปนผูเขาจตุตถฌานแลว   . . . ตองอาบัติปาจิตตีย.
            . . .เปนผูไดจตุตถฌาน  . . .ตองอาบัติปาจิตตีย.
            . . .เปนผูชํานาญในจตุตถฌาน  . . .ตองอาบัติปาจิตตีย.
            . . .จตุตถฌานขาพเจาทําใหแจงแลว  . . .ตองอาบัติปาจิตตีย.
                            บอกสุญญตวิโมกข
           [๓๑๑]   บทวา   บอก   คือ   ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา   ขาพเจาเขา
สุญญตวิโมกขแลว   ดังนี้    ตองอาบัติปาจิตตีย.
            . . .ขาพเจาเขาสุญญตวิโมกขอยู   ดังนี้    ตองอาบัติปาจิตตีย.
            . . .ขาพเจาเปนผูเขาสุญญตวิโมกขแลว   ดังนี้    ตองอาบัติปาจิตตีย.
            . . .ขาพเจาเปนผูไดสุญญตวิโมกข   ดังนี้   ตองอาบัติปาจิตตีย.
            . . .ขาพเจาเปนผูชํานาญในสุญญตวิโมกข  . . .ตองอาบัติปาจิตตีย.
            . . .สุญญตวิโมกขขาพเจาทําใหแจงแลว    . . .ตองอาบัติปาจิตตีย. 



พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๒ - หนาที่ 203
                               บอกอนิมิตตวิโมกข
             . . .เขาอนิมิตตวิโมกขแลว    . . . ตองอาบัติปาจิตตีย.
             . . .เขาอนิมิตตวิโมกขอยู   . . . ตองอาบัติปาจิตตีย.
             . . .เปนผูเขาอนิมิตตวิโมกขแลว    . . . ตองอาบัติปาจิตตีย.
            . . .เปนผูไดอนิมิตตวิโมกข  . . . ตองอาบัติปาจิตตีย.
            . . .เปนผูชํานาญในอนิมิตตวิโมกข   . . . ตองอาบัติปาจิตตีย.
             . . .อนิมิตตวิโมกขขาพเจาทําใหแจงแลว   . . . ตองอาบัติปาจิตตีย.
                              บอกอัปปณิหิตวิโมกข
              . . .เขาอัปปณิหิตวิโมกขแลว   . . . ตองอาบัติปาจิตตีย.
               . . .เขาอัปปณิหิตวิโมกขอยู   . . . ตองอาบัติปาจิตตีย.
          . . .เปนผูเขาอัปปณิหิตวิโมกขแลว    . . . ตองอาบัติปาจิตตีย.
             . . .เปนผูไดอัปปณิหิตวิโมกข   . . .ตองอาบัติปาจิตตีย.
             . . .เปนผูชํานาญในอัปปณิหิตวิโมกข   . . . ตองอาบัติปาจิตตีย.
              . . .อัปปณิหิตวิโมกขขาพเจาทําใหแจงแลว . . . ตองอาบัติปาจิตตีย.
                                  บอกสุญญตสมาธิ
              . . .ขาพเจาเขาสุญญตสมาธิแลว    . . . ตองอาบัติปาจิตตีย.
              . . .ขาพเจาเขาสุญญตสมาธิอยู   . . .ตองอาบัติปาจิตตีย.
              . . .ขาพเจาเปนผูเขาสุญญตสมาธิแลว . . .ตองอาบัติปาจิตตีย.
             . . .ขาพเจาเปนผูไดสุญญตสมาธิ   . . . ตองอาบัติปาจิตตีย.
              . . .ขาพเจาเปนผูชํานาญในสุญญตสมาธิ   . . . ตองอาบัติปาจิตตีย.
              . . .สุญญตสมาธิขาพเจาทําใหแจงแลว  . . .ตองอาบัติปาจิตตีย. 



พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๒ - หนาที่ 204
                                               บอกอนิมิตตสมาบัติ
                          . . .เขาอนิมิตตสมาธิแลว    . . . ตองอาบัติปาจิตตีย.
                         . . .เขาอนิมิตตสมาธิอยู   . . .ตองอาบัติปาจิตตีย.
                         . . .เปนผูเขาอนิมิตตสมาธิแลว   . . .ตองอาบัติปาจิตตีย.
                        . . .เปนผูไดอนิมิตตสมาธิ   . ..ตองอาบัติปาจิตตีย.
                        . . .เปนผูชํานาญในอนิมิตตสมาธิ  . . .ตองอาบัติปาจิตตีย.
                        . . .อนิมิตตสมาธิขาพเจาทําใหแจงแลว   . . . ตองอาบัติปาจิตตีย.
                                                บอกอัปปหิตสมาธิ
                         . . .เขาอัปปณิหิตสมาธิแลว   . . . ตองอาบัติปาจิตตีย.
                         . . .เขาอัปปณิหิตสมาธิอยู   . . .ตองอาบัติปาจิตตีย.
                         . . .เปนผูเขาอัปปณิหิตสมาธิแลว   . . . ตองอาบัติปาจิตตีย.
                         . . .เปนผูไดอัปปณิหิตสมาธิ   .. .ตองอาบัติปาจิตตีย.
                        . . .เปนผูชํานาญในอัปปณิหิตสมาธิ   . . .ตองอาบัติปาจิตตีย.
                          . . .อัปปณิหิตสมาธิขาพเจาทําใหแจงแลว     . . . ตองอาบัติปาจิตตีย.
                                               บอกสุญญตสมาบัติ
            [๓๑๒]   บทวา   บอก   คือ   ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา   ขาพเจาเขา
สุญญตสมาบัติแลว   ดังนี้    ตองอาบัติปาจิตตีย.
                         . . .ขาพเจาเขาสุญญตสมาบัติอยู   ดังนี้    ตองอาบัติปาจิตตีย.
                          . . .ขาพเจาเปนผูเขาสุญญตสมาบัติแลว   ดังนี้   ตองอาบัติปาจิตตีย.
                        . . .ขาพเจาเปนผูไดสุญญตสมาบัติ   ดังนี้  ตองอาบัติปาจิตตีย.
                        . . .ขาพเจาเปนผูชํานาญในสุญญตสมาบัติ  ดังนี้   ตองอาบัติปาจิตตีย.
                        . . .สุญญตสมาบัติ   ขาพเจาทําใหแจงแลว  ดังนี้    ตองอาบัติปาจิตตีย. 
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                               บอกอนิมิตตสมาบัติ
            . . .เขาอนิมิตตสมาบัติแลว   . . . ตองอาบัติปาจิตตีย.
            . . .เขาอนิมิตตสมาบัติอยู   . . . ตองอาบัติปาจิตตีย.
            . . .เปนผูเขาอนิมิตตสมาบัติแลว   . . .ตองอาบัติปาจิตตีย.
            . . .เปนผูไดอนิมิตตสมาบัติ   .. .ตองอาบัติปาจิตตีย.
            . . .เปนผูชํานาญในอนิมิตตสมาบัติ   . ..ตองอาบัติปาจิตตีย.
            . . .อนิมิตตสมาบัติ   ขาพเจาทําใหแจงแลว   ดังนี้  ตองอาบัติปาจิตตีย.
                            บอกอัปปณิหิตสมาบัติ
            . . .เขาอัปปณิหิตสมาบัติแลว   . . . ตองอาบัติปาจิตตีย.
            . . .เขาอัปปณิหิตสมาบัติอยู   . . . ตองอาบัติปาจิตตีย.
            . . .เปนผูเขาอัปปณิหิตสมาบัติแลว   . . .ตองอาบัติปาจิตตีย.
            . . .เปนผูไดอัปปณิหิตสมาบัติ   . ..ตองอาบัติปาจิตตีย.
            . . .เปนผูชํานาญในอัปปณิหิตสมาบัติ   . . .ตองอาบัติปาจิตตีย.
            . . .อัปปณิหิตสมาบัติ   ขาพเจาทําใหแจงแลว. . . . ตองอาบัติปาจิตตีย.
                                     บอกวิชชา  ๓
            [๓๑๓]   บทวา   บอก   คือ   ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา   ขาพเจาเขา
วิชชา ๓ แลว   ดังนี้   ตองอาบัติปาจิตตีย.
            . . .เขาวิชชา ๓ อยู    . . .ตองอาบัติปาจิตตีย.
            . . .เปนผูเขาวิชชา ๓ แลว    . . .ตองอาบัติปาจิตตีย.
            . . .เปนผูไดวิชชา ๓   . . . ตองอาบัติปาจิตตีย.
            . . .เปนผูชํานาญในวิชชา ๓   . . .ตองอาบัติปาจิตตีย.
            . ..วิชชา ๓   ขาพเจาทําใหแจงแลว   . . . ตองอาบัติปาจิตตีย. 
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                                   บอกสติปฏฐาน
            [๓๑๔]   บทวา   บอก   คือ   ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา   ขาพเจาเขา
สติปฏฐาน ๔ แลวดังนี้   ตองอาบัติปาจิตตีย.
            . . .เขาสติปฏฐาน ๔ อยู   ดังนี้    ตองอาบัติปาจิตตีย.
            . . .เปนผูเขาสติปฏฐาน ๔ แลว   ดังนี้  ตองอาบัติปาจิตตีย.
            . . .เปนผูไดสติปฏฐาน ๔ ดังนี้   ตองอาบัติปาจิตตีย.
            . . .เปนผูชํานาญในสติปฏฐาน  ๔ ดังนี้   ตองอาบัติปาจิตตีย.
            . . .สติปฏฐาน  ๔  ขาพเจาทําใหแจงแลว ดังนี้    ตองอาบัติปาจิตทิย.
                             บอกสัมมัปปธาน  ๔
            . . .ขาพเจาเขาสัมมัปปธาน ๔ แลว   ดังนี้   ตองอาบัติปาจิตตีย.
            . . .เขาสัมมัปปธาน ๔ อยู   . . .ตองอาบัติปาจิตตีย 
            . . .เปนผูเขาสัมมัปปธาน ๔ แลว   . . . ตองอาบัติปาจิตตีย.
            . . .เปนผูไดสัมมัปปธาน ๔  . . .ตองอาบัติปาจิตตีย
            . . .เปนผูชํานาญในสัมมัปปธาน ๔  . ..ตองอาบัติปาจิตตีย
            . . .สัมมัปปธาน ๔   ขาพเจาทําใหแจงแลว   . . . ตองอาบัติปาจิตตีย.
                               บอกอิทธิบาท  ๔
            . . .ขาพเจาเขาอิทธิบาท  ๔  แลว    ดังนี้     ตองอาบัติปาจิตตีย.
            . . .เขาอิทธิบาท ๔ อยู   . . . ตองอาบัติปาจิตตีย.
            . . .เปนผูเขาอิทธิบาท ๔ แลว   . . .ตองอาบัติปาจิตตีย.
            . . .เปนผูไดอิทธิบาท ๔  . . .ตองอาบัติปาจิตตีย.
            . . .เปนผูชํานาญในอิทธิบาท ๔  . . .ตองอาบัติปาจิตตีย.
            . . .อิทธิบาท ๔   ขาพเจาทําใหแจงแลว   . . . ตองอาบัติปาจิตตีย. 
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                                 บอกอินทรีย  ๕
            [๓๑๕]   บทวา   บอก   คือ   ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา   ขาพเจาเขา
อินทรียแลว   ดังนี้   ตองอาบัติปาจิตตีย.
            . . .เขาอินทรีย ๕ อยู   . . . ตองอาบัติปาจิตตีย.
            . . .เปนผูเขาอินทรีย ๕ แลว   . . . ตองอาบัติปาจิตตีย.
            . . .เปนผูไดอินทรีย ๕   . . . ตองอาบัติปาจิตตีย.
            . . .เปนผูชํานาญในอินทรีย  ๕  .. . ตองอาบัติปาจิตตีย.
            . . .อินทรีย ๕   ขาพเจาทําใหแจงแลว    . . . ตองอาบัติปาจิตตีย.
                                  บอกพละ  ๕
            . . .ขาพเจาเขาพละ  ๕ แลว   ดังนี้     ตองอาบัติปาจิตตีย.
            . . .เขาพละ ๕ อยู   . . . ตองอาบัติปาจิตตีย.
            . . .เปนผูเขาพละ ๕ แลว   . . . ตองอาบัติปาจิตตีย.
            . . .เปนผูไดพละ ๕   . . .ตองอาบัติปาจิตตีย.
            . . .เปนผูชํานาญในพละ ๕  . . .ตองอาบัติปาจิตตีย.
            . . .พละ ๕   ขาพเจาทําใหแจงแลว   . . . ตองอาบัติปาจิตตีย.
                                บอกโพชฌงค  ๗
            [๓๑๖]  บทวา  บอก   คือ  ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา   ขาพเจาเขา
โพชฌงค ๗ แลว   ดังนี้   ตองอาบัติปาจิตตีย.
            . . .เขาโพชฌงค ๗ อยู   . . .ตองอาบัติปาจิตตีย.
            . . .เปนผูเขาโพชฌงค ๗ แลว    . . . ตองอาบัติปาจิตตีย.
            . . .เปนผูไดโพชฌงค ๗   . . .ตองอาบัติปาจิตตีย. 
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            . . .เปนผูชํานาญในโพชฌงค ๗   . . .ตองอาบัติปาจิตตีย.
            . . .โพชฌงค ๗   ขาพเจาทําใหแจงแลว   . . . ตองอาบัติปาจิตตีย.
                                    บอกอริยมรรคมีองค  ๘
            [๓๑๗]   บทวา   บอก   คือ   ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา  ขาพเจาเขา
อริยมรรคมีองค ๘ แลว   ดังนี้   ตองอาบัติปาจิตตีย. 
            . . .เขาอริยมรรคมีองค ๘ อยู   . . . ตองอาบัติปาจิตตีย.
            . . .เปนผูเขาอริยมรรคมีองค ๘ แลว    . . . ตองอาบัติปาจิตตีย.
            . . .เปนผูไดอริยมรรคมีองค ๘   . . .ตองอาบัติปาจิตตีย.
            . . .เปนผูชํานาญในอริยมรรคมีองค ๘   . . .ตองอาบัติปาจิตตีย.
            . . .อริยมรรคมีองค ๘ ขาพเจาทําใหแจงแลว  . . . ตองอาบัติปาจิตตีย.
                                    บอกโสดาปตติผล
            [๓๑๘]  บทวา  บอก  คือ   ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา  ขาพเจาเขา
โสดาปตติผลแลว   ดังนี้   ตองอาบัติปาจิตตีย
            . . .เขาโสดาปตติผลอยู   . . .ตองอาบัติปาจิตตีย.
            . . .เปนผูเขาโสดาปตติผลแลว   . . .ตองอาบัติปาจิตตีย.
            . . .เปนผูไดโสดาปตติผล  . . .ตองอาบัติปาจิตตีย.
            . . .เปนผูชํานาญในโสดาปตติผล   . . .ตองอาบัติปาจิตตีย.
            . . .โสดาปตติผล    ขาพเจาทําใหแจงแลว . . . ตองอาบัติปาจิตตีย.
                                บอกสกทาคามิผล
            . . .ขาพเจาเขาสกทาคามิผลแลว   ดังนี้    ตองอาบัติปาจิตตีย.
            . . .เขาสกทาคามิผลอยู   . ..ตองอาบัติปาจิตตีย. 
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                 . . .เปนผูเขาสกทาคามิผลแลว   . . . ตองอาบัติปาจิตตีย.
                 . . .เปนผูไดสกทาคามิผล   . . . ตองอาบัติปาจิตตีย.
                 . . .เปนผูชํานาญในสกทาคามิผล. . . ตองอาบัติปาจิตตีย.
                 . . .สกทาคามิผล   ขาพเจาทําใหแจงแลว . . . ตองอาบัติปาจิตตีย.
                                         บอกอนาคามิผล
                   . . .ขาพเจาเขาอนาคามิผลแลว   ดังนี้   ตองอาบัติปาจิตตีย.
                  . . .เขาอนาคามิผลอยู   . .. ตองอาบัติปาจิตตีย. 
                  . . .เปนผูเขาอนาคามิผลแลว   . . .ตองอาบัติปาจิตตีย.
                  . . .เปนผูไดอนาคามิผล   . .  . ตองอาบัติปาจิตตีย.
                  . . .เปนผูชํานาญในอนาคามิผล   . . .ตองอาบัติปาจิตตีย
                   . . .อนาคามิผล   ขาพเจาทําใหแจงแลว    . . . ตองอาบัติปาจิตตีย.
                                          บอกอรหัตผล
                  . . .เขาอรหัตผลแลว    . . .ตองอาบัติปาจิตตีย.
                  . . .เขาอรหัตผลอยู   . . .ตองอาบัติปาจิตตีย.
                  . . .เปนผูเขาอรหัตผลแลว   . . . ตองอาบัติปาจิตตีย.
                 . . .เปนผูชํานาญในอรหัตผล  . . .ตองอาบัติปาจิตตีย
                  . . .อรหัตผลขาพเจาทําใหแจงแลว    . . . ตองอาบัติปาจิตตีย.
                               บอกสละ  ราคะ  โทสะ  โมหะ
                  [๓๑๙]  บทวา  บอก  คือ  ภิกษุบอกแกอนุปสันบันวา  ราคะขาพเจา
สละแลว    ตายแลว    พนแลว    ละแลว   สลัดแลว    เพิกแลว   ถอนแลว    ดังนี้
ตองอาบัติปาจิตตีย. 
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                 . . .โทสะ   ขาพเจาสละแลว . . . ตองอาบัติปาจิตตีย.
                 . . .โมหะ   ขาพเจาสละแลว . . . ตองอาบัติปาจิตตีย.
                 . . .บอกจิตเปดจากราคะ  โทสะ  โมหะ
                 [๓๒๐]  บทวา บอก คือ ภิกษุบอกแกอนุปสัมบัน วา  จิตของขาพเจา
เปดจากราคะ  ดังนี้    ตองอาบัติปาจิตตีย. 
                 . . .จิตของขาพเจาเปดจากโทสะ   ดังนี้   ตองอาบัติปาจิตตีย.
                 . . .จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ   ดังนี้    ตองอาบัติปาจิตตีย.
                                   บอกเขาปฐมฌานในสุญญาคาร
                 [๓๒๑]  บทวา  บอก  คือ  ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา  ขาพเจาเขา
ปฐมฌานในสุญญาคารแลว  ดังนี้   ตองอาบัติปาจิตตีย.
                 . . .เขาปฐมฌานในสุญญาคารอยู . ..ตองอาบัติปาจิตตีย.
                 . . .เปนผูเขาปฐมฌานในสุญญาคารแลว . . . ตองอาบัติปาจิตตีย.
                 . . .เปนผูไดปฐมฌานในสุญญาคาร  . . . ตองอาบัติปาจิตตีย.
                 . . .เปนผูชํานาญในปฐมฌานในสุญญาคาร  . . ตองอาบัติปาจิตตีย.
                 . . .ปฐมฌานในสุญญาคารขาพเจาทําใหแจงแลวะ . .ตองอาบัติปาจิตตีย.
                                   บอกเขาทุติยฌานในสุญญาคาร
                 . . .ขาพเจาเขาทุติยฌานในสุญญาคารแลว  ดังนี้   ตองอาบัติปาจิตตีย.
                 . . .เขาทุติยฌานในสุญญาคารอยู . . .ตองอาบัติปาจิตตีย.
                 . . .เปนผูเขาทุติยฌานในสุญญาคารแลว . . .   ตองอาบัติปาจิตตีย.
                 . . .เปนผูไดทุติยฌานในสุญญาคาร  . . .ตองอาบัติปาจิตตีย.
                 . . .เปนผูชํานาญทุติยฌานในสุญญาคาร  . . .ตองอาบัติปาจิตตีย.
                 . . .ทุติยฌานในสุญญาคารขาพเจาทําใหแจงแลว. . .ตองอาบัติปาจิตตีย. 
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                                    บอกเขาตติยฌานในสุญญาคาร
                 . . .ขาพเจาเขาตติยฌานในสุญญาคารแลว  ดังนี้ ตองอาบัติปาจิตตีย.
                 . . .เขาตติยฌานในสุญญาคารอยู . . .   ตองอาบัติปาจิตตีย.
                 . . .เปนผูเขาตติยฌานในสุญญาคารแลว . . .   ตองอาบัติปาจิตตีย.
                 . . .เปนผูไดตติยฌานในสุญญาคาร. . .   ตองอาบัติปาจิตตีย.
                 . . .เปนผูชํานาญตติยฌานในสุญญาคาร. . .  ตองอาบัติปาจิตตีย.
                 . . .ตติยฌานในสุญญาคาร ขาพเจาทําใหแจงแลว. . .ตองอาบัติปาจิตตีย.
                                 บอกเขาจตุตถฌานในสุญญาคาร
                 . . .ขาพเจาเขาจตุตถฌานในสุญญาคารแลว  ดังนี้   ตองอาบัติปาจิตตีย.
                 . . .เขาจตุตถฌานในสุญญาคารอยู . . .  ตองอาบัติปาจิตตีย.
                 . . .เปนผูเขาจตุตถฌานในสุญญาคารแลว . . .   ตองอาบัติปาจิตตีย.
                 . . .เปนผูไดจตุตถฌานในสุญญาคาร. . .  ตองอาบัติปาจิตตีย.
                 . . .เปนผูชํานาญในจตุตถฌานในสุญญาคาร. . .  ตองอาบัติปาจิตตีย.
                 . . .จตุตถฌานในสุญญาคาร    ขาพเจา ทําใหแจงแลว . . .  ตองอาบัติ
 ปาจิตตีย.                       
                             บอกเขาปฐมฌานและทุติยฌาน
                 [๓๒๒]  บทวา  บอก  คือ  ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา  ขาพเจาเขา
ปรมฌานทุติยฌานแลว   ดังนี้   ตองอาบัติปาจิตตีย.
                 . . .เขาปรมฌานและทุติยฌานอยู . . .   ตองอาบัติปาจิตตีย.
                 . . .เปนผูเขาปฐมฌานและทุติยฌานแลว . . .   ตองอาบัติปาจิตตีย.
                 . . .เปนผูไดปฐมฌานและทุติยฌาน. . .  ตองอาบัติปาจิตตีย. 
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            . . .เปนผูชํานาญในปฐมฌานและทุติยฌาน. . .  ตองอาบัติปาจิตตีย.
            . . .ปฐมฌานและทุติยฌาน ขาพเจาทําใหแจงแลว ...ตองอาบัติปาจิตตีย
                               บอกเขาปฐมฌานและตติยฌาน
            . . . ขาพเจาเขาปฐมฌานและตติยฌานแลว ดังนี้ ตองอาบัติปาจิตตีย.
            . . .  เขาปฐมฌานและตติยฌานอยู . . .   ตองอาบัติปาจิตตีย
            . . . เปนผูเขาปฐมฌานและตติยฌานแลว . . .   ตองอาบัติปาจิตตีย.
            . . . เปนผูไดปฐมฌานและตติยฌาน...   ตองอาบัติปาจิตตีย.
            . . . เปนผูชํานาญในปรมฌานและตติยฌาน...  ตองอาบัติปาจิตตีย.
            . . . ปฐมฌานและตติยฌาน     ขาพเจาทําใหแจงแลว . . .    ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
                          บอกเขาปฐมฌานและจตุตฌาน
            . . .ขาพเจาเขาปฐมฌานและจตุตถฌานแลว ดังนี้ ตองอาบัติปาจิตตีย.
            . . .เขาปฐมฌานและจตุตถฌานอยู ...   ตองอาบัติปาจิตตีย.
            . . .เปนผูเขาปฐมฌานและจตุตถฌานแลว . . .   ตองอาบัติปาจิตตีย
            . . .เปนผูไดปฐมฌานและจตุตถฌาน ...  ตองอาบัติปาจิตตีย 
            . . .เปนผูชํานาญในปฐมฌานและจตุตถฌาน. . .  ตองอาบัติปาจิตตีย.
            . . .ปฐมฌานและจตุตถฌาน   ขาพเจาทําใหแจงแลว . . .    ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
                   บอกเขาปฐมฌานและสุญญตวิโมกข
            [๓๒๓]  บทวา  บอก   คือ  ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา  ขาพเจาเขา
ปฐมฌานและสุญญตวิโมกขแลว   ดังนี้  ตองอาบัติปาจิตตีย. 



พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๒ - หนาที่ 213
                . . .เขาปฐมฌานและสุญญตวิโมกขอยู . . .   ตองอาบัติปาจิตตีย.
                . . .เปนผูเขาปฐมฌานและสุญญตวิโมกขแลว . . .  ตองอาบัติปาจิตตีย
                . . .เปนผูไดปฐมฌานและสุญญตวิโมกข. . .  ตองอาบัติปาจิตตีย.
                . . .เปนผูชํานาญในปฐมฌานและสุญญตวิโมกข. . .ตองอาบัติปาจิตตีย.
                . . .ปฐมฌานและสุญญตวิโมกข  ขาพเจาทําใหแจงแลว . . . ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
                           บอกเขาปฐมฌานและอนิมิตตวิโมกข
                . . .ขาพเจาเขาปฐมฌานและอนิมิตตวิโมกขแลว   ดังนี้   ตองอาบัติ .
ปาจิตตีย.                                                                   
                . . .เขาปฐมฌานและอนิมิตตวิโมกขอยู . . .   ตองอาบัติปาจิตตีย.
                . . .เปนผูเขาปฐมฌานและอนิมิตตวิโมกขแลว . . .ตองอาบัติปาจิตตีย.
                . . .เปนผูไดปฐมฌานและอนิมิตตวิโมกข . . .  ตองอาบัติปาจิตตีย.
                . . .เปนผูชํานาญในปฐมฌานและอนิมิตตวิโมกข. . .ตองอาบัติปาจิตตีย.
                 . . .ปฐมฌานและอนิมิตตวิโมกข     ขาพเจาทําใหแจงแลว . . .    ตอง
อาบัติปาจิตตีย.                                                     
                      บอกเขาปฐมฌานและอัปปณิหิตวิโมกข
                . . .ขาพเจาเขาปฐมฌานและอัปปณิหิตวิโมกขแลว    ดังนี้   ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
                . . .เขาปฐมฌานและอัปปณิหิตวิโมกขอยู . . .   ตองอาบัติปาจิตตีย.
                . . .เปนผูเขาปฐมฌานและอัปปณิหิตวิโมกขแลว. . .ตองอาบัติปาจิตตีย.
                . . .เปนผูไดปฐมฌานและอัปปณิหิตวิโมกข. . .   ตองอาบัติปาจิตตีย 
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                . . .เปนผูชํานาญในปฐมฌานและอัปปณิหิตวิโมกข. . .    ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
                  . . . ปฐมฌานและอัปปณิหิตวิโมกข   ขาพเจาทําใหแจงแลว . . .   ตอง
อาบัติปาจิตตีย.
                                 บอกเขาปฐมฌานและสุญญตสมาธิ
                 . . .ขาพเจาเขาปฐมฌานและสุญญตสมาธิแลว ดังนี้ ตองอาบัติปาจิตตีย
                 . . .เขาปฐมฌานเเละสุญญตสมาธิอยู . . .   ตองอาบัติปาจิตตีย.
                 . . .เปนผูเขาปฐมฌานและสุญญตสมาธิแลว . . .   ตองอาบัติปาจิตตีย.
                 . . .เปนผูไดปฐมฌานและสุญญตสมาธิ . . .   ตองอาบัติปาจิตตีย.
                 . . .เปนผูชํานาญในปฐมฌานและสุญญตสมาธิ . . .ตองอาบัติปาจิตตีย.
                  . . .ปฐมฌานและสุญญตสมาธิ   ขาพเจาทําใหแจงแลว . . .  ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
                                  บอกเขาปฐมฌานและอนิมิตตสมาธิ
                  . . .ขาพเจาเขาปฐมฌานและอนิมิตตสมาธิแลว     ดังนี้     ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
                 . . .เขาปฐมฌานและอนิมิตตสมาธิอยู. . .   ตองอาบัติปาจิตตีย
                 . . .เปนผูเขาปฐมฌานและอนิมิตตสมาธิแลว . . . ตองอาบัติปาจิตตีย.
                 . . .เปนผูไดปฐมฌานและอนิมิตตสมาธิ . . .   ตองอาบัติปาจิตตีย
                 . . .เปนผูชํานาญในปฐมฌานและอนิมิตตสมาธิ. . .ตองอาบัติปาจิตตีย.
                 . . .ปฐมฌานและอนิมิตตสมาธิ  ขาพเจาทําใหแจงแลว . . .  ตองอาบัติ
ปาจิตตีย. 
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                          บอกเขาปฐมฌานและอัปปณิหิตสมาธิ
                . . .ขาพเจาเขาปฐมฌานและอัปปณิหิตสมาธิแลว     ดังนี้   ตองอาบัติ
ปาจิตตีย 
                . . .เขาปฐมฌานและอัปปณิหิตสมาธิอยู . . .   ตองอาบัติปาจิตตีย.
                . . .เปนผูเขาปฐมฌานและอัปปณิหิตสมาธิแลว . . . ตองอาบัติปาจิตตีย.
                . . .เปนผูไดปฐมฌานและอัปปณิหิตสมาธิ. . .  ตองอาบัติปาจิตตีย.
                . . .เปนผูชํานาญในปฐมฌานและอัปปณิหิตสมาธิ . . .    ตองอาบัติ
ปาจิตตีย
                . . .ปฐมฌานและอัปปณิหิตสมาธิ    ขาพเจาทําใหแจงแลว . . . .     ตอง
อาบัติปาจิตตีย                                                                  
                           บอกเขาปฐมฌานและสุญญตสมาบัติ
                [๓๒๔]   บทวา   บอก   คือ   ภิกษุบอกแกอนุสัมบันวา    ขาพเจาเขา
ปฐมฌานและสุญญตสมาบัติแลว   ดังนี้   ตองอาบัติปาจิตตีย.
                . . .เขาปฐมฌานและสุญญตสมาบัติอยู . . .ตองอาบัติปาจิตตีย.
                . . .เปนผูเขาปฐมฌานและสุญญตสมาบัติแลว . . . ตองอาบัติปาจิตตีย.
                . . .เปนผูไดปฐมฌานและสุญญตสมาบัติ . . .ตองอาบัติปาจิตตีย.
                . . .เปนผูชํานาญในปฐมฌานและสุญญตสมาบัติ. . .ตองอาบัติปาจิตตีย.
                . . .ปฐมฌานและสุญญตสมาบัติ  ขาพเจาทําใหแจงแลว . . . ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.                                   
                            บอกเขาปฐมฌานและอนิมิตสมาบัติ
                 . . .ขาพเจาเขาปฐมฌานและอนิมิตตสมาบัติแลว. . .ตองอาบัติปาจิตตีย.
                 . . .เขาปฐมฌานและอนิมิตตสมาบัติอยู  . . . ตองอาบัติปาจิตตีย. 
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                 . . .เปนผูเขาปฐมฌานและอนิมิตทสมาบัติแลว . . . ตองอาบัติปาจิตตีย.
                 . . .เปนผูไดปฐมฌานและอนิมิตตสมาบัติ .. .ตองอาบัติปาจิตตีย.
                 . . .เปนผูชํานาญในปฐมฌานและอนิมิตตสมาบัติ ...ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
                 . . .ปฐมฌานและอนิมิตตสมาบัติ     ขาพเจาทําใหแจงแลว . .    ตอง
อาบัติปาจิตตีย.
                              บอกเขาปฐมฌานและอัปปณิหิตสมาบัติ
                 . . .ขาพเจาเขาปฐมฌานและอัปปณิหิตสมาบัติแลว   ดังนี้   ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
                 . . .เขาปฐมฌานและอัปปณิหิตสมาบัติอยู . . . ตองอาบัติปาจิตตีย.
                 . . .เปนผูเขาปฐมฌานและอัปปณิหิตสมธิแลว  ...ตองอาบัติปาจิตตีย.
                 . . .เปนผูไดปฐมฌานและอัปปณิหิตสมาบัติ . . .ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                 . . .ผูชํานาญในปฐมฌานและอัปปณิหิตสมาบัติ  ...ตองอาบัติปาจิตตีย.
                 . . .ปฐมฌานและอัปปณิหิคสมาบัติ    ขาพเจาทําใหแจงแลว    . . . ตอง
อาบัติปาจิตตีย.
                                     บอกเขาปฐมฌานและวิชา  ๓
                 [๓๒๕]   บทวา  บอก  คือ   ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา   ขาพเจาเขา
ปฐมฌานและวิชชา ๓ แลว   ดังนี้   ตองอาบัติปาจิตตีย.
                 . . .เขาปฐมฌานและวิชชา ๓ อยู . . .ตองอาบัติปาจิตตีย.
                 . . .เปนผูเขาปฐมฌานและวิชชา  ๓   แลว  . . .ตองอาบัติปาจิตตีย
                 . . .เปนผูไดปฐมฌานและวิชชา ๓. . . ตองอาบัติปาจิตตีย. 
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            . . .เปนผูชํานาญในปฐมฌานและวิชชา ๓ . . . ตองอาบัติปาจิตตีย.
            . . .ปฐมฌานและวิชชา ๓  ขาพเจาทําใหแจงแลว. . . ตองอาบัติปาจิตตีย.
                            บอกเขาปฐมฌานและสติปฏฐาน ๔ 
            [๓๒๖]   บทวา   บอก   คือ   ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา  ขาพเจาเขา
ปฐมฌาน  และสติปฏฐาน ๔ แลว   ดังนี้   ตองอาบัติปาจิตตีย.
            . . .เขาปฐมฌานและสติปฏฐาน  ๔ อยู . . .ตองอาบัติปาจิตตีย.
            . . .เปนผูเขาปฐมฌานและสติปฏฐาน ๔ แลว . . . ตองอาบัติปาจิตตีย.
            . . .เปนผูไดปฐมฌานและสติปฏฐาน   ๔. . .   ตองอาบัติปาจิตตีย.
            . . .เปนผูชํานาญในปฐมฌานและสติปฏฐาน  ๔. . .ตองอาบัติปาจิตตีย.
            . . .ปฐมฌานและสติปฏฐาน ๔   ขาพเจาทําใหแจงแลว  . . . ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.          
                           บอกเขาปฐมฌานและสัมมัปปธาน  ๔
            . . .ขาพเจาเขาปฐมฌานและสัมมัปปธาน ๔ แลว    ดังนี้     ตองอาบัติ 
ปาจิตตีย.
            . . .เขาปฐมฌานและสัมมัปปธาน  ๔  อยู . . . ตองอาบัติปาจิตตีย
            . . .เปนผูเขาปฐมฌานและสัมมัปปธาน   ๔ แลว  . . .ตองอาบัติปาจิตตีย.
            . . .เปนผูไดปฐมฌานและสัมมัปปธาน ๔ . . . ตองอาบัติปาจิตตีย.
            . . .เปนผูชํานาญปฐมฌานและสัมมัปปธาน ๔. . .ตองอาบัติปาจิตตีย.
            . . .ปฐมฌานและสัมมัปปธาน ๔ ขาพเจาทําใหแจงแลว . . . ตองอาบัติ
ปาจิตตีย. 
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                         บอกเขาปฐมฌานและอิทธิบาท  ๔
                 . . .ขาพเจาเขาปฐมฌานและอิทธิบาท  ๔  แลว     ดังนี้     ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
                 . . .เขาปฐมฌานและอิทธิบาท ๔ อยู . . . ตองอาบัติปาจิตตีย.
                 . . .เปนผูเขาปฐมฌานและอิทธิบาท ๔ แลว . . .ตองอาบัติปาจิตตีย.
                 . . .เปนผูไดปฐมฌานและอิทธิบาท ๔  . . .ตองอาบัติปาจิตตีย.
                 . . .เปนผูชํานาญในปฐมฌานและอิทธิบาท ๔ . . . ตองอาบัติปาจิตตีย.
                 . . .ปฐมฌานและอิทธิบาท  ๔    ขาพเจาทําใหแจงแลว . . . ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
                        บอกเขาปฐมฌานและอินทรีย  ๔
            [๓๒๗]   บทวา  บอก  คือ   ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา   ขาพเจาเขา
ปฐมฌานและอินทรีย ๕ แลว   ดังนี้   ตองอาบัติปาจิตตีย.    
                . . .เขาปฐมฌานและอินทรีย   ๕ อยู . . .ตองอาบัติปาจิตตีย.
                . . .เปนผูเขาปฐมฌานและอินทรีย ๕ แลว . . . ตองอาบัติปาจิตตีย.
                . . .เปนผูไดปฐมฌานและอินทรีย ๕ . . . ตองอาบัติปาจิตตีย.
                . . .เปนผูชํานาญในปฐมฌานและอินทรีย ๕ . . . ตองอาบัติปาจิตตีย.
                . . .ปฐมฌานและอินทรีย  ๕    ขาพเจาทําใหแจงแลว   . . . ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.                                                                  
                           บอกเขาปฐมฌานและพละ  ๕
                . . .ขาพเจาเขาปฐมฌานและพละ ๕ แลว  ดังนี้  ตองอาบัติปาจิตตีย.
                . . .เขาปฐมฌานและพละ ๕ อยู . . . ตองอาบัติปาจิตตีย. 
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                . . .เปนผูเขาปฐมฌานและพละ ๕ แลว . . . ตองอาบัติปาจิตตีย.
                . . .เปนผูไดปรมฌานและพละ ๕ . . .ตองอาบัติปาจิตตีย.
                . . .เปนผูชํานาญในปรมฌานและพละ ๕ . . .ตองอาบัติปาจิตตีย.
                . . .ปฐมฌานและพละ ๕ ขาพเจาทําใหแจงแลว . . .ตองอาบัติปาจิตตีย.
                           บอกเขาปฐมฌานและโพชฌงค  ๗
                [๓๒๘]   บทวา   บอก   คือ   ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา  ขาพเจาเขา
ปฐมฌานและโพชฌงค ๗ แลว   ดังนี้   ตองอาบัติปาจิตตีย.
                . . .เขาปฐมฌานและโพชฌงค ๗ อยู . . . ตองอาบัติปาจิตตีย
                . . .เปนผูเขาปฐมฌานและโพชฌงค ๗ แลว . . . ตองอาบัติปาจิตตีย.
                . . .เปนผูไดปฐมฌานและโพชฌงค ๗ . . . ตองอาบัติปาจิตตีย.
                . . .เปนผูชํานาญในปฐมฌานและโพชฌงค ๗. . . ตองอาบัติปาจิตตีย.
                . . .ปฐมฌานและโพชฌงค ๗   ขาพเจาทําใหแจงแลว  . . . ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
                      บอกเขาปฐมฌานและอริยมรรคมีองค  ๘
                [๓๒๙]   บทวา   บอก   คือ   ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา  ขาพเจาเขา
ปฐมฌานและอริยมรรคมีองค ๘ แลว  ดังนี้   ตองอาบัติปาจิตตีย.
                . . .เขาปฐมฌานและอริยมรรคมีองค ๘ อยู . . .ตองอาบัติปาจิตตีย.
                . . .เปนผูเขาปฐมฌานและอริยมรรคมีองค  ๘  แลว   . . .ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
                . . .เปนผูไดปฐมฌานและอริยมรรคมีองค  ๘ . . . ตองอาบัติปาจิตตีย 
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                . . .เปนผูชํานาญในปฐมฌานและอริยมรรคมีองก   ๘   . . . ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
                . . .ปฐมฌานและอริยมรรคมีองค ๘   ขาพเจาทําใหแจงแลว  . . . ตอง
อาบัติปาจิตตีย.
                         บอกเขาปฐมฌานและโสดาปตติผล
                [๓๓๐]  บทวา  บอก  คือ  ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา  ขาพเจาเขา
ปฐมฌานและโสดาปตติผลแลว   ดังนี้   ตองอาบัติปาจิตตีย.
                . . .เขาปฐมฌานและโสดาปตติผลอยู . . . ตองอาบัติปาจิตตีย.
                . . .เปนผูเขาปฐมฌานและโสดาปตติผลแลว . . . ตองอาบัติปาจิตติย.
                . . .เปนผูไดปฐมฌานและโสดาปตติผล . . .ตองอาบัติปาจิตตีย.
                . . .เปนผูชํานาญในปฐมฌานและโสดาปตติผล . . . ตองอาบัติปาจิตตีย.
                . . .ปฐมฌานและโสดาปตติผล   ขาพเจาทําใหแจงแลว . . . ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
                          บอกเขาปฐมฌานและสกทาคามิผล
                . . .ขาพเจาเขาปฐมฌานและสกทาคามิผลแลว ดังนี้  ตองอาบัติปาจิตตีย.
                . . .เขาปฐมฌานและสกทาคามิผลอยู . . .ตองอาบัติปาจิตตีย.
                . . .เปนผูเขาปฐมฌานและสกทาคามิผลแลว . . . ตองอาบัติปาจิตตีย.
                . . .เปนผูไดปฐมฌานและสกทาคามิผล . . . ตองอาบัติปาจิตตีย.
                . . .เปนผูชํานาญในปฐมฌานและสกทาคามิผล . . . ตองอาบัติปาจิตตีย.
                . . .ปฐมฌานและสกทาคามิผล   ขาพเจาทําใหแจงแลว  . . . ตองอาบัติ
ปาจิตตีย. 
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                           บอกเขาปฐมฌานและอนาคามิผล
                . . .ขาพเจาเขาปฐมฌานและอนาคามิผลแลว  ดังนี้  ตองอาบัติปาจิตตีย.
                . . .เขาปฐมฌานและอนาคามิผลอยู . . .ตองอาบัติปาจิตตีย
                . . .เปนผูเขาปฐมฌานและอนาคามิผลแลว . . . ตองอาบัติปาจิตตีย.
                . . .เปนผูไดปฐมฌานและอนาคามิผล   . . .ตองอาบัติปาจิตตีย.
                . . .เปนผูชํานาญในปฐมฌานและอนาคามิผล . . . ตองอาบัติปาจิตตีย.
                . . .ปฐมฌานและอนาคามิผล     ขาพเจาทําใหแจงแลว  . . . ตองอาบัติ
ปาจิตตีย. 
                               บอกเขาปฐมฌานและอรหัตผล
                . . .ขาพเจาเขาปฐมฌานและอรหัตผลแลว ดังนี้  ตองอาบัติปาจิตตีย.
                . . .เขาปฐมฌานและอรหัตผลอยู . . .ตองอาบัติปาจิตตีย.     
                . . .เปนผูเขาปฐมฌานและอรหัตผลแลว . . . ตองอาบัติปาจิตตีย.
                . . .เปนผูไดปฐมฌานและอรหัตผล . . . ตองอาบัติ ปาจิตตีย.
                . . .เปนผูชํานาญในปฐมฌานและอรหัตผล . . . ตองอาบัติปาจิตตีย.
                . . .ปฐมฌานและอรหัตผล     ขาพเจาทําใหแจงแลว  . . . ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
                                   บอกเขาปฐมฌานและสละราคะ
                [๓๓๑]   บทวา   บอก   คือ   ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา   ขาพเจาเขา
ปฐมฌานแลว      และราคะขาพเจาสละแลว     ตายแลว     ปลอยแลว     ละแลว
สลัดแลว    เพิกแลว    ถอนแลว   ดังนี้   ตองอาบัติปาจิตตีย.
                . . .เขาปฐมฌานอยู   และราคะขาพเจาสละแลว . . . ตองอาบัติปาจิตตีย. 
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                   . . .เปนผูเขาปฐมฌานแลว    และราคะขาพเจาสละแลว . . . ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.                                           
                   . . .เปนผูไดปฐมฌาน     และราคะขาพเจาสละแลว  . . .  ตองอาบัติ
ปาจิตตีย. 
                   . . .เปนผูชํานาญในปฐมฌาน     และราคะขาพเจาสละแลว . . . ตอง
อาบัติปาจิตตีย.
                   . . .ปฐมฌานขาพเจาทําใหแจงแลว     และราคะขาพเจาสละแลว . . .
ตองอาบัติปาจิตตีย.
                           บอกเขาปฐมฌานและสละโทสะ
                   . . .เขาปฐมฌานแลว  และโทสะขาพเจาสละแลว ...ตองอาบัติปาจิตตีย.
                   . . .เขาปฐมฌานอยู  และโทสะขาพเจาสละแลว . . . ตองอาบัติปาจิตตีย.
                   . . .เปนผูเขาปฐมฌานแลว    และโทสะขาพเจาสละแลว . . . ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
                   . . .เปนผูไดปฐมฌาน     และโทสะขาพเจาสละแลว  . . . ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
                   . . .เปนผูชํานาญในปฐมฌาน     และโทสะขาพเจาสละแลว . . . ตอง
อาบัติปาจิตตีย.
                   . . .ปฐมฌานขาพเจาทําใหแจงแลว      และโทสะขาพเจาสละแลว. . . 
ตองอาบัติปาจิตตีย
                                   บอกเขาปฐมฌานและสละโมหะ
                   . . .เขาปฐมฌานแลว      และโมหะขาพเจา สละแลว . . .     ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.                                                                              
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                   . . .เขาปฐมฌานอยู  และโมหะขาพเจาสละแลว . . .ตองอาบัติปาจิตตีย 
                   . . .เปนผูเขาปฐมฌานแลว  และโมหะขาพเจาสละแลว . . .  ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
                   . . .เปนผูไดปฐมฌาน    และโมหะขาพเจาสละแลว . . .     ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.          
                   . . .เปนผูชํานาญในปฐมฌาน    และโมหะขาพเจาสละแลว . . .    ตอง
อาบัติปาจิตตีย.
                   . . .ปฐมฌานขาพเจาทําใหแจงแลว     และโมหะขาพเจา สละแลว . . .
ตองอาบัติปาจิตตีย.
                         บอกเขาปฐมณานและจิตเปดจากราคะ
                   [๓๓๒]  บทวา  บอก  คือ  ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา  ขาพเจาเขา
เขาปฐมฌานแลว   และจิตของขาพเจาเปดจากราคะ   ดังนี้  ตองอาบัติปาจิตตีย.
                   . . .เขาปฐมฌานอยู   และจิตของขาพเจาเปดจากราคะ . . .  ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
                   . . .เปนผูเขาปฐมฌานแลว   และจิตของขาพเจาเปดจากราคะ . . .  ตอง
อาบัติปาจิตตีย.
                   . . .เปนผูไดปฐมฌาน    และจิตของขาพเจาเปดจากราคะ . . .     ตอง
อาบัติปาจิตตีย.
                   . . .เปนผูชํานาญในปฐมฌาน     และจิตของขาพเจาเปดจากราคะ . . .
ตองอาบัติปาจิตตีย
                   . . .ปฐมฌานขาพเจาทําใหแจงแลว     และจิตของขาพเจาเปดจากราคะ
. . .ตองอาบัติปาจิตตีย. 
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                       บอกเขาปฐมฌานและจิตเปดจากโทสะ
                . . .ขาพเจาเขาปฐมฌานแลว   และจิตของขาพเจาเปดจากโทสะ   ดังนี้
ตองอาบัติปาจิตตีย.
                      . . .เขาปฐมฌานอยู   และจิตของ ขาพเจาเปดจากโทสะ . . .  ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.                      
                . . .เปนผูเขาปฐมฌานแลว  และจิตของขาพเจาเปดจากโทสะ . . . ตอง
อาบัติปาจิตตีย.
                . . .เปนผูไดปฐมฌาน    และจิตของขาพเจาเปดจากโทสะ. . .      ตอง
อาบัติปาจิตตีย.
                . . .เปนผูชํานาญในปฐมฌาน     และจิตของขาพเจาเปดจากโทสะ . . .
ตองอาบัติปาจิตตีย.
                . . .ปฐมฌานขาพเจาทําใหแจงแลว   และจิตของขาพเจาเปดจากโทสะ
. . .ตองอาบัติปาจิตตีย.
                       บอกเขาปฐมฌานและจิตเปดจากโทสะ
                . . .เขาปฐมฌานแลว  และจิตของขาพเจาเปดจากโมหะ . . .  ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
                . . .เขาปฐมฌานอยู   และจิตของขาพเจาเปดจากโมหะ . . .  ตองอาบัติ 
ปาจิตตีย.
                . . .เปนผูเขาปฐมฌานแลว และจิตของขาพเจาเปดจากโมหะ. . . . ตอง
อาบัติปาจิตตีย.
                      . . .เปนผูไดปฐมฌาน    และจิตของขาพเจาจากโมหะ . . .    ตอง
อาบัติปาจิตตีย. 
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            . . .เปนผูชํานาญในปฐมฌาน     และจิตของขาพเจาเปดจากโมหะ . . .
ตองอาบัติปาจิตตีย.
            . . .ปฐมฌานขาพเจาทําใหแจงแลว    และจิตของขาพเจาเปดจากโมหะ
. . .ตองอาบัติปาจิตตีย.                                             
                            บอกเขาทุติยฌานและตติยฌาน
            [๓๓๓]   บทวา   บอก  คือ   ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา   ขาพเจาเขา
ทุติยฌานและตติยฌานแลว   ดังนี้   ตองอาบัติปาจิตตีย.
            . . .เขาทุติยฌานและตติยฌานอยู . . . ตองอาบัติปาจิตตีย.
            . . .เปนผูเขาทุติยฌานและตติยฌานแลว . . . ตองอาบัติปาจิตตีย.
            . . .เปนผูไดทุติยฌานและตติยฌาน . . . ตองอาบัติปาจิตตีย.  
            . . .เปนผูชํานาญในทุติยฌานและตติยฌาน . ..ตองอาบัติปาจิตตีย.
            . . .ทุติยฌานและตติยฌาน     ขาพเจาทําใหแจงแลว . . . ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
                           บอกเขาทุติยฌานและจตุตถฌาน
            . . . ขาพเจาเขาทุติยฌานและจตุตถฌานแลว . . . ตองอาบัติปาจิตตีย.
            . . .เขาทุติยฌานและจตุตถฌานอยู . . . ตองอาบัติปาจิตตีย.
            . . .เปนผูเขาทุติยฌานและจตุตถฌานแลว . . . ตองอาบัติปาจิตตีย.
            . . .เปนผูไดทุติยฌานและจตุตถฌาน. . .ตองอาบัติปาจิตตีย.
            . . .เปนผูชํานาญในทุติยฌานและจตุตถฌาน. . .ตองอาบัติปาจิตตีย.
            . . .ทุติยฌานและจตุตถฌานขาพเจาทําใหแจงแลว. . ..ตองอาบัติปาจิตตีย 
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                        บอกเขาทุติยฌานและสุญญตวิโมกข
                . . .ขาพเจาเขาทุติยฌานและสุญญตวิโมกขแลว    ดังนี้    ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
                . . .เขาทุติยฌานและสุญญตวิโมกขอยู . . . ตองอาบัติปาจิตตีย.
                . . .เปนผูเขาทุติยฌานและสุญญตวิโมกขแลว . . .ตองอาบัติปาจิตตีย.
                . . .เปนผูไดทุติยฌานและสุญญตวิโมกข.. . ตองอาบัติปาจิตตีย.
                . . .เปนผูชํานาญในทุติยฌานและสุญญตวิโมกข...ตองอาบัติปาจิตตีย.
                . . .ทุติยฌานและสุญญตวิโมกข   ขาพเจาทําใหแจงแลว . . .ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
                     บอกเขาทุติยฌานและอนิมิตตวิโมกข
                . . .๑ทุติยฌานและอนิมิตตวิโมกข.. .๒ตองอาบัติปาจิตตีย.
                . . .บอกเขาทุติยฌานและอัปปณิหิตวิโมกข
                . . .ทุติยฌานแเละอัปปณิหิตวิโมกข ...ตองอาบัติปาจิตตีย.
                          บอกเขาทุติยฌานและสมาธิ
                . . .ทุติยฌานและสุญญตสมาธิ. . .ตองอาบัติปาจิตตีย.
                . . .ทุติยฌานและอนิมิตตสมาธิ . . .ตองอาบัติปาจิตตีย.
                . . .ทุติยฌานและะอัปปณิหิตสมาธิ ...ตองอาบัติปาจิตตีย.
๑.  ที่. . .ไวนี้  หมายความวาขาพเจา.
๒.  ที่. . .ไวนี้  หมายความวา  เขาอยู  เขาไดแลว  เปนผูได  เปนผูชํานาญ  และทํา
ใหแจง. 
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                    บอกเขาทุติยฌานและสมาบัติ
      . . .ทุติยฌานและสุญญตสมาบัติ . . .ตองอาบัติปาจิตตีย.
      . . .ทุติยฌานและอนิมิตตสมาบัติ . . . ตองอาบัติปาจิตตีย.
      . . .ทุติยฌานและอัปปณิหิตสมาบัติ . . . ตองอาบัติปาจิตตีย.
                    บอกเขาทุติยฌานและวิชชา  ๓
      . . .ทุติยฌานและวิชชา ๓ . . .ตองอาบัติปาจิตตีย.
              บอกเขาทุติยฌานและสติปฏฐาน  ๔
      . . .ทุติยฌานและสติปฏฐาน ๔ . . . ตองอาบัติปาจิตตีย.
              บอกเขาทุติยฌานและสัมมัปปธาน  ๔
      . . .ทุติยฌานและสัมมัปปธาน ๔ . . .ตองอาบัติปาจิตตีย.
               บอกเขาทุติยฌานและอิทธิบาท  ๔
      . . .ทุติยฌานและอิทธิบาท ๔ . . . ตองอาบัติปาจิตตีย.
                  บอกทุติยฌานและอินทรีย  ๕
      . . .ทุติยฌานและอินทรีย ๕ . . . ตองอาบัติปาจิตตีย.
                  บอกเขาทุติยฌานและพละ  ๕
      . . .ทุติยฌานและพละ ๕ . . .ตองอาบัติปาจิตตีย.
              บอกเขาทุติยฌานและโพชฌงค  ๗
      . . .ทุติยฌานและโพชฌงค ๗ . . .ตองอาบัติปาจิตตีย.
        บอกเขาทุติยฌานและอริยมรรคมีองค  ๘
       . . .ทุติยฌานและอริยมรรคมีองค ๘ . . . ตองอาบัติปาจิตตีย. 
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                           บอกเขาทุติยฌานและอริยผล  ๔
                . . .ทุติยฌานและโสดาปตติผล . . .ตองอาบัติปาจิตตีย.
                . . .ทุติยฌานและสกทาคามิผล . . . ตองอาบัติปาจิตตีย
                . . .ทุติยฌานและอนาคามิผล...ตองอาบัติปาจิตตีย.
                . . .ทุติยฌานและอรหัตผล . . .ตองอาบัติปาจิตตีย. 
                              บอกเขาทุติยฌานและละกิเลส
                  . . .ทุติยฌานและราคะขาพเจาสละแลว  คายแลว  ปลอยแลว   ละแลว
สลัดแลว   เพิกแลว   ถอนแลว   ดังนี้   ตองอาบัติปาจิตตีย.
                . . .ทุติยฌานและโทสะขาพเจาสละแลว . . . ตองอาบัติปาจิตตีย.
                . . .ทุติยฌานและโมหะขาพเจาสละแลว . . . ตองอาบัติปาจิตตีย.
                  บอกเขาทุติยฌานและจิตเปดจากกิเลส
                . . .ทุติยฌาน และจิตของขาพเจาเปดจากราคะ . . . ตองอาบัติปาจิตตีย.
                . . .ทุติยฌาน และจิตของขาพเจาเปดจากโทสะ. . . ตองอาบัติปาจิตตีย.
                . . .ทุติยฌาน และจิตของขาพเจาเปดจากโมหะ. . . ตองอาบัติปาจิตตีย.
                        บอกเขาทุติยฌานและปฐมฌาน
                . . .ทุติยฌานและปฐมฌาน . . . ตองอาบัติปาจิตตีย.
                บอกจิตเปดจากโมหะและเขาปฐมฌาน
               บทวา   บอก   คือ   ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา     จิตของขาพเจาเปด
จากโมหะ   และขาพเจาเขาปฐมฌานแลว   ดังนี้    ตองอาบัติปาจิตตีย
                . . .จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ    และขาพเจาเขาปฐมฌานอยู    ดังนี้
ตองอาบัติปาจิตตีย. 
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              . . .จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ  และเขาปฐมฌานไดแลว  ดังนี้  ตอง
อาบัติปาจิตตีย.
              . . .จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ   และเปนผูไดปฐมฌาน   ดังนี้    ตอง
อาบัติปาจิตตีย.
              . . .จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ  และเปนผูชํานาญในปฐมฌาน  ดังนี้
ตองอาบัติปาจิตตีย.
              . . .จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ   และปฐมฌานขาพเจาทําใหแจงแลว
ดังนี้  ตองอาบัติปาจิตตีย
                     บอกจิตเปดจากโมหะและเขาทุติยฌาน
              . . . จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ   และขาพเจาเขาแลว  เขาอยู   เขาได
แลว  เปนผูได   เปนผูชํานาญ  ทําใหแจงแลว   ซ่ึงทุติยฌาน  ดังนี้  ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
                  บอกจิตเปดจากโมหะและเขาตติยฌาน
              . . . จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ     และขาพเจาเขาแลว    เขาอยู   เขา
ไดแลว    เปนผูได    เปนผูชํานาญ   ทําใหแจงแลว    ซ่ึงตติยฌาน   ดังนี้  ตอง
อาบัติปาจิตตีย.            
                 บอกจิตเปดจากโมหะและเขาจตุตถฌาน
              . . .จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ    และขาพเจาเขาแลว     เขาอยู     เขา
ไดแลว    เปนผูได    เปนผูชํานาญ     ทําใหแจงแลว    ซ่ึงจตุตถฌาน  ดังนี้
ตองอาบัติปาจิตตีย. 
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                              บอกจิตเปดจากโมหะและเขาวิโมกข
                    ...จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ    และขาพเจาเขาแลว     เขาอยู     เขา
ไดแลว   เปนผูได    เปนผูชํานาญ    ทําใหแจงแลว    ซ่ึงสุญญตวิโมกข   ดังนี้
 ตองอาบัติปาจิตตีย.
                    ...จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ   และขาพเจาเขาแลว  เขาอยู  . . . ซ่ึง
อนิมิตตวิโมกข .. .ตองอาบัติปาจิตตีย.
                    ...จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ   และขาพเจาเขาแลว  เขาอยู  . . . ซ่ึง
อัปปณิหิตวิโมกข...  ตองอาบัติปาจิตตีย.
                             บอกจิตเปดจากโมหะและเขาสมาธิ
                    ...จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ   และขาพเจาเขาแลว    เขาอยู     เขา
ไดแลว    เปนผูได   เปนผูชํานาญ    ทําใหแจงแลว    ซ่ึงสุญญตสมาธิ    ดังนี้
ตองอาบัติปาจิตตีย.
                    ...จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ   และขาพเจาเขาแลว . . . ซ่ึงอนิมิตต-
สมาธิ . . .ตองอาบัติปาจิตตีย.                                     
                    ...จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ   และขาพเจาเขาแลว  . . . ซ่ึงอัปปณิ-
หิตสมาธิ ...ตองอาบัติปาจิตตีย.
                            บอกจิตเปดจากโมหะและเขาสมาบัติ
                    ...จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ   และขาพเจาเขาแลว   . . . ซ่ึงสุญญต-
สมาบัติ ...ตองอาบัติปาจิตตีย.
                    ... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ   และขาพเจาเขาแลว  . . ซ่ึงสุญญต-
สมาบัติ . . .ตองอาบัติปาจิตตีย 
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                   . . .จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ   และขาพเจาเขาแลว  . . . ซ่ึงอัปปณิ-
หิตสมาบัติ . . .ตองอาบัติปาจิตตีย. 
                                บอกจิตเปดจากโมหะและเขาวิชชา  ๓
             . . . จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ  และขาพเจาเขาแลว   . . . ซ่ึงวิชชา ๓
ดังนี้   ตองอาบัติปาจิตตีย.
                           บอกจิตเปดจากโมหะและเขาสติปฏฐาน  ๔
               . . .จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ     และขาพเจาเขาแลว  . . . ซ่ึงสติ-
ปฏฐาน ๔ . . .ตองอาบัติปาจิตตีย.
                           บอกจิตเปดจากโมหะและเขาอิทธิบาท  ๔
                 . . .จิตของขาพเจาเปดจากโมหะและขาพเจาเขาแลว . . .ซ่ึงอิทธิบาท ๔
. . .ตองอาบัติปาจิตตีย.
                           บอกจิตเปดจากโมหะและเขาอินทรีย  ๕
                   . . .จิตของขาพเจาเปดจากโมหะและขาพเจาเขาแลว . . . ซ่ึงอินทรีย ๕
. . .ตองอาบัติปาจิตตีย.
                            บอกจิตเปดจากโมหะและเขาพละ  ๕
                    ...จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ   และขาพเจาเขาแลว  . . . ซ่ึงพละ ๕
. . .ตองอาบัติปาจิตตีย.
                       บอกจิตเปดจากโมหะและเขาโพชฌงค  ๗
                   . . .จิตของขาพเจาเปดจากโมหะและขาพเจาเขาแลว . . . ซ่ึงโพชฌงค ๗
. . .ตองอาบัติปาจิตตีย.                        



พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๒ - หนาที่ 232
              บอกจิตเปดจากโมหะและเขาอริยมรรคมีองค  ๘
                   . . .จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ  และขาพเจาเขาแลว . . . ซ่ึงอริยมรรค
มีองค ๘. . .ตองอาบัติปาจิตตีย. 
                  บอกจิตเปดจากโมหะและเขาอริยผล  ๔
                   . . .จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ    และขาพเจาเขาแลว   . . . ซ่ึงโสดา-
ปตติผล   . . .ตองอาบัติปาจิตตีย
                   . . .จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ   และขาพเจาเขาแลว    . . . ซ่ึงสกทา-
คามิผล   . . . ตองอาบัติปาจิตตีย.      
                   . . .จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว . . .ซ่ึงอนาคามิผล
...ตองอาบัติปาจิตตีย.
                   . . .จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ  และขาพเจาเขาแลว . . . ซ่ึงอรหัตผล
...ตองอาบัติปาจิตตีย.
                     บอกจิตเปดจากโมหะและสละกิเลส
                    . . .จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ   และราคะขาพเจาสละแลว   ตายแลว
. . .ตองอาบัติปาจิตตีย.
                   . . .จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ   และโทสะขาพเจาสละแลว  ตายแลว
. . .ตองอาบัติปาจิตตีย.
                   . . .จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ   และโมหะขาพเจาสละแลว  ตายแลว
...ตองอาบัติปาจิตตีย.                           
                    บอกจิตเปดจากโมหะและจากราคะ
                   . . .จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ      และจิตของขาพเจาเปดจากราคะ
ดังนี้    ตองอาบัติปาจิตตีย. 
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                  บอกจิตเปดจากโมหะและจากโทสะ
                   ...จิตของขาพเจา เปดจากโมหะ      และจิตของขาพเจาเปดจากโทสะ
ดังนี้  ตองอาบัติปาจิตตีย
                                    บอกรวมทุกอยาง
            [๓๓๔]   บทวา บอก คือ ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา ขาพเจาเขาแลว
เขาอยู     เขาไดแลว   เปนผูได    เปนผูชํานาญ    ทําใหแจงแลว    ซ่ึงปฐมฌาน
...ทุติยฌาน. . .ตติยฌาน.. .จตุตถฌาน...สุญญตวิโมกข... อนิมิตตวิโมกข
...อัปปณิหิตวิโมกข  ... สุญญตสมาธิ  . ..อนิมิตตสมาธิ  ...อัปปณิหิตสมาธิ
...สุญญตสมาบัติ  . . .อนิมิตตสมาบัติ  . ..อัปปณิหิตสมาบัติ  .. .วิชชา ๓. . .
สติปฏฐาน ๔ . . . สัมมัปปธาน ๔. . . อิทธิบาท ๔. ..อินทรีย ๕. ..พละ ๕ . . .
โพชฌงค  ๗  . . . อริยมรรคมีองค  ๘  . . . โสดาปตติผล  . . . สกทาคามิผล . . .
อนาคามิผล . . .   อรหัตผล . . .   ราคะขาพเจาสละแลว    ตายแลว    ปลอยแลว
สละแลว   สลัดแลว   เพิกแลว    ถอนแลว    โทสะขาพเจาสละแลว  . . .   โมหะ
ขาพเจาสละแลว . . .   จิตของขาพเจาเปดจากราคะ . . .   จากโทสะ . . .   และจาก
โมหะ  ดังนี้   ตองอาบัติปาจิตตีย.
                                   วัตถุกามวารกถา
                    ประสงคจะบอกเขาปฐมฌาน
           [๓๓๕]  บทวา  บอก   คือ    ภิกษุประสงคจะบอกแกอนุปสัมบันวา
ขาพเจาเขาปฐมฌานแลว   แตบอกวา   ขาพเจาเขาทุติยฌานแลว   ดังนี้    เมื่อเขา
เขาใจ   ตองอาบัติปาจิตตีย   เมื่อไมเขาใจ   ตองอาบัติทุกกฏ. 
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                   . . .แตบอกวา   ขาพเจาเขาตติยฌานแลว    ดังนี้   เมื่อเขาเขาใจ   ตอง
อาบัติปาจิตตีย   เมื่อไมเขาใจ   ตองอาบัติทุกกฏ.
                   . . .แตบอกวา    ขาพเจาเขาจตุตถฌานแลว   . . . เมื่อเขาเขาใจ    ตอง
อาบัติปาจิตตีย   เมื่อไมเขาใจ   ตองอาบัติทุกกฏ. 
                   . . .แตบอกวา   ขาพเจาเขาสุญญตวิโมกขแลว   . . . เมื่อเขาเขาใจ  ตอง
อาบัติปาจิตตีย   เมื่อไมเขาใจ   ตองอาบัติทุกกฏ.
                   . . .แตบอกวา  ขาพเจาเขาอนิมิตตวิโมกขแลว   . . . เมื่อเขาเขาใจ  ตอง
อาบัติปาจิตตีย   เมื่อไมเขาใจ   ตองอาบัติทุกกฏ.
                  . . .แตบอกวา     ขาพเจาเขาอัปปณิหิตวิโมกขแลว   . . . เร่ือเขาเขาใจ
ตองอาบัติปาจิตตีย   เมื่อไมเขาใจ   ตองอาบัติทุกกฏ.
                   . . .แตบอกวา   ขาพเจาเขาสุญญตสมาธิ แลว   . . . เมื่อเขาเขาใจ   ตอง
อาบัติปาจิตตีย   เมื่อไมเขาใจ   ตองอาบัติทุกกฏ.
                   . . .แตบอกวา   ขาพเจาเขาอนิมิตตสมาธิแลว  . . . เมื่อเขาเขาใจ   ตอง
อาบัติปาจิตตีย   เมื่อไมเขาใจ   ตองอาบัติทุกกฏ.
                    . . .แตบอกวา      ขาพเจาเขาอัปปณิหิตสมาธิแลว      . . . เมื่อเขาเขาใจ
ตองอาบัติปาจิตตีย   เมื่อไมเขาใจ   ตองอาบัติทุกกฏ.
                    . . .แตบอกวา   ขาพเจาเขาสุญญตสมาบัติแลว  . . . เมื่อเขาเขาใจ  ตอง
อาบัติปาจิตตีย   เมื่อไมเขาใจ   ตองอาบัติทุกกฏ.
                   . . .แตบอกวา     ขาพเจาเขาอนิมิตตสมาบัติแลว      . . . เมื่อเขาเขาใจ
ตองอาบัติปาจิตตีย   เมื่อไมเขาใจ   ตองอาบัติทุกกฏ.
                   . . .แตบอกวา    ขาพเจาเขาอัปปณิหิตสมาบัติแลว    . . . เมื่อเขาเขาใจ
ตองอาบัติปาจิตตีย   เมื่อไมเขาใจ  ตองอาบัติทุกกฏ. 
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                  . . .แตบอกวา    ขาพเจาเขาวิชชา   ๓   แลว   . . . เมื่อเขาเขาใจ     ตอง
อาบัติปาจิตตีย   เมื่อไมเขาใจ   ตองอาบัติทุกกฏ.
                   . . .แตบอกวา  ขาพเจาเขาสติปฏฐาน ๔ แลว  . . .เมื่อเขาเขาใจ   ตอง
อาบัติปาจิตตีย   เมื่อไมเขาใจ  ตองอาบัติทุกกฏ. 
                   . . .แตบอกวา     ขาพเจาเขาสัมมัปปธาน   ๔ แลว     . . . เมื่อเขาเขาใจ
ตองอาบัติปาจิตตีย   เมื่อไมเขาใจ  ตองอาบัติทุกกฏ.
                   . . .แตบอกวา   ขาพเจาเขาอิทธิบาท ๔ แลว   . . . เมื่อเขาเขาใจ  ตอง
อาบัติปาจิตตีย  เมื่อไมเขาใจ   ตองอาบัติทุกกฏ.
                   . . .แตบอกวา   ขาพเจาเขาอินทรีย ๕  แลว   . . . เมื่อเขาเขาใจ   ตอง
อาบัติปาจิตตีย   เมื่อไมเขาใจ   ตองอาบัติทุกกฏ.
                  . . .แตบอกวา   ขาพเจาเขาพละ ๕  แลว . . . เมื่อเขาเขาใจ   ตองอาบัติ
ปาจิตตีย   เมื่อไมเขาใจ   ตองอาบัติทุกกฏ.
                   . . .แตบอกวา    ขาพเจาเขาโพชฌงค ๗  แลว  . . . เมื่อเขาเขาใจ   ตอง
อาบัติปาจิตตีย   เมื่อไมเขาใจ   ตองอาบัติทุกกฏ.
                     . . .แตบอกวา    ขาพเจาเขาอริยมรรคมีองค  ๘  แลว . . . เมื่อเขาเขาใจ
ตองอาบัติปาจิตตีย   เมื่อไมเขาใจ   ตองอาบัติทุกกฏ.
                    . . .แตบอกวา    ขาพเจาเขาโสดาปตติผลแลว . . . เมื่อเขาเขาใจ   ตอง
อาบัติปาจิตตีย   เมื่อไมเขาใจ   ตองอาบัติทุกกฏ.
                     . . .แตบอกวา    ขาพเจาเขาสกทาคามิผลแลว  . . . เมื่อเขาเขาใจ    ตอง
อาบัติปาจิตตีย   เมื่อไมเขาใจ   ตองอาบัติทุกกฏ.
                     . . .แตบอกวา     ขาพเจาเขาอนาคามิผลแลว. . .เมื่อเขาเขาใจ    ตอง
อาบัติปาจิตตีย   เมื่อไมเขาใจ    ตองอาบัติทุกกฏ. 
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              . . .แตบอกวา   ขาพเจาเขาอรหัตผลแลว . . . เมื่อเขาเขาใจ  ตองอาบัติ
ปาจิตตีย  เมื่อไมเขาใจ   ตองอาบัติทุกกฏ.
              . . .แตบอกวา   ราคะขาพเจาสละแลว    ตายแลว    ปลอยแลว    ละแลว
สลัดแลว    เพิกแลว    ถอนแลว   ดังนี้   เมื่อเขาเขาใจ   ตองอาบัติปาจิตตีย   เมื่อ
ไมเขาใจ   ตองอาบัติทุกกฏ. 
              . . .แตบอกวา    โทสะขาพเจาสละแลว . . . เมื่อเขาเขาใจ     ตองอาบัติ
ปาจิตตีย   เมื่อไมเขาใจ   ตองอาบัติทกคน.
              . . .แตบอกวา    โมหะขาพเจาสละแลว . .   เมื่อเขาเขาใจ    ตองอาบัติ 
ปาจิตตีย   เมื่อไมเขาใจ    ตองอาบัติทุกกฏ 
              . . .แตบอกวา     จิตของขาพเจาเปดจากราคะ . . . เมื่อเขาเขาใจ    ตอง
อาบัติปาจิตตีย   เมื่อไมเขาใจ   ตองอาบัติทุกกฏ 
              . . .แตบอกวา   จิตของขาพเจาเปดจากโทสะ . . . เมื่อเขาเขาใจ     ตอง    
อาบัติปาจิตตีย   เมื่อไมเขาใจ   ตองอาบัติทุกกฏ.                        
              . . .แตบอกวา    จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ . . . เมื่อเขาเขาใจ    ตอง
อาบัติปาจิตตีย   เมื่อไมเขาใจ   ตองอาบัติทุกกฏ.
                             ประสงคจะบอกเขาทุติฌาน
             [๓๓๖]  บทวา  บอก  คือ  ภิกษุประสงคจะบอกแกอนุปสัมบันวา
ขาพเจาเขาทุติยฌานแลว     แตบอกวา     ขาพเจาเขาตติยฌานแลว  . . . เมื่อเขา
เขาใจ  ตองอาบัติปาจิตตีย   เมื่อไมเขาใจ    ตองอาบัติทุกกฏ 
                                  ฯ ล ฯ  ฯ ล ฯ  ฯ ล ฯ *
     * ที่ ฯ ล ฯ      ฯ ล ฯ  ไวนี้หมายถึงวา  ประสงคจะบอกวา   เขาทุติยฌาน   แตบอกวา
เขาจตุตถฌาน  เขาวิโมกข  เขาสมาธิ  เขาสมาบัติ   ตลอดถึงจิตเปดจากโมหะ . 
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            . . .แตบอกวา  ขาพเจาเขาปฐมฌานแลว . . . เมื่อเขาเขาใจ  ตองอาบัติ
ปาจิตตีย   เมื่อไมเขาใจ   ตองอาบัติทุกกฏ.
                               ฯ ล ฯ  ฯ ล ฯ  ฯ ล ฯ ๑

           บทวา  บอก   คือ   ภิกษุประสงคจะบอกแกอนุปสัมบันวา   จิตของ
ขาพเจาเปดจากโมหะ    แตบอกวา    ขาพเจาเขาปฐมฌานแลว . . . เมื่อเขาเขาใจ
ตองอาบัติปาจิตตีย   เมื่อไมเขาใจ   ตองอาบัติทุกกฏ.
                               ฯ ล ฯ  ฯ ล ฯ  ฯ ล ฯ๒

            ... แตบอกวา    จิตของขาพเจาเปดจากโทสะ . . . เมื่อเขาเขาใจ    ตอง
อาบัติปาจิตตีย   เมื่อไมเขาใจ   ตองอาบัติทุกกฏ.
                                    สัพพมูลกนัย
            บทวา   บอก   คือภิกษุประสงคจะบอกแกอนุปสัมบันวา   ขาพเจาเขา
ปฐมฌาน  ทุติยฌาน   ตติยฌาน  จตุตถฌาน  สุญญตวิโมกข  อนิมิตตวิโมกข
อัปปณิหิตวิโมกข สุญญตสมาธิ อนิมิตตสมาธิ อัปปณิหิตสมาธิ สุญญตสมาบัติ
อนิมิตตสมาบัติ   อัปปณิหิตสมาบัติ  วิชชา ๓  สติปฏฐาน  ๔   สัมมัปปธาน ๔
อิทธิบาท ๔  อินทรีย ๕  พละ ๕  โพชฌงค ๗  อริยมรรคมีองค ๘   โสดา -
ปตติผล   สกทาคามิผล   อนาคามิผล  และอรหัตผลแลว  ราคะขาพเจาสละแลว
คายแลว   ปลอยแลว    ละแลว   สลัดแลว    เพิกแลว   ถอนแลว    โทสะขาพเจา
สละแลว . . . โมหะขาพเจาสละแลว  . . . จิตของขาพเจาเปดจากราคะ    และจิต
ของขาพเจาเปดจากโทสะ    แตบอกวา    จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ . . .  เมื่อ
เขาเขาใจ   ตองอาบัติปาจิตตีย   เมื่อไมเขาใจ   ตองอาบัติทุกกฏ.
          ๑.  หมายถึงประสงคจะบอกวาเขาตติยฌาน     แตบอกวาเขาจตุตถฌาน  เขาวิโมกข
เขาสมาธิ  เขาสมาบัติ   ตลอดถึงจิตเปดจากโทสะ.
       ๒.  หมายถึงประสงคจะบอกวาจิตเปดจากโมหะ  แตบอกวาเขาทุติยฌาน  ตติยฌาน
เปนตน  ไปถึงจิตเปดจากราคะ. 
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                      บอกเขาทุติยฌานและตติยฌาน
            [๓๓๗]  บทวา  บอก  คือ  ภิกษุประสงคจะบอกแกอนุปสัมบันวา
ขาพเจาเขาทุติยฌานและตติยฌานแลว  . . .  แตบอกวา     ขาพเจาเขาจตุตถฌาน
แลว  . . .  เมื่อเขาเขาใจ    ตองอาบัติปาจิตตีย   เมื่อไมเขาใจ   ตองอาบัติทุกกฏ.
                                 ฯ ล ฯ  ฯ ล ฯ   ฯ ล ฯ *
            . . .แตบอกวา     ขาพเจาเขาปฐมฌานแลว  . . . เมื่อเขาเขาใจ     ตอง
อาบัติปาจิตตีย   เมื่อไมเขาใจ   ตองอาบัติทุกกฏ.
                            บอกภิกษุอ่ืนเขาปฐมฌาน
            [๓๓๘]   บทวา  บอก   คือ  ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา  ภิกษุใดอยู
ในวิหารของทาน  ภิกษุนั้นเขาแลว  เขาอยู  เขาไดแลว  เปนผูได  เปนผูชํานาญ
ทําใหแจง   ซ่ึงปฐมฌาน. . . ตองอาบัติทุกกฏ.               
            . . .ภิกษุใดอยูในวิหารของทาน    ภิกษุนั้นเขาแลว  . . .  ซ่ึงทุติยฌาน
. . . ติยฌาน  . . .   จตุตถฌาน  . . .  สุญญตวิโมกข  . . .  อนิมิตตวิโมกข  . . .
อัปปณิหิตวิโมกข . . . สุญญตสมาธิ ... อนิมิตตสมาธิ . . . อัปปณิหิตสมาธิ . . .
สุญญตสมาบัติ  . . . อนิมิตทสมาบัติ. . . อัปปณิหิตสมาบัติ   . . .  วิชชา ๓   . . .
สติปฏฐาน  ๔. . . สัมมัปปธาน ๔  . . . อิทธิบาท ๔ . . . อินทรีย ๕ . . . พละ
๕ . . . โพชฌงค ๗ . . . อริยมรรคมีองค ๘. . .โสดาปตติผล . . .สกทาคามิผล
. . .อนาคามิผล  . . .อรหัตผล . . . ตองอาบัติทุกกฏ.
            . . . ภิกษุใดอยูในวิหารของทาน     ราคะภิกษุนั้นสละแลว     ตายแลว
ปลอยแลว   ละแลว    สลัดแลว    เพิกแลว    ถอนแลว   . . .   โทสะภิกษุนั้นสละ
แลว  . . . โมหะภิกษุนั้นสละแลว . . . ตองอาบัติทุกกฏ.
 *    ที่  ฯ ล ฯ  และนี้ ... ผูตองการทราบพิสดารพึงดูในเลม  ๑  ภาค  ๒ หนา  ๕๔๔ ขอ ๒๗๙ 
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               . . .ภิกษุใดอยูในวิหารของทาน  จิตของภิกษุนั้นเปดจากราคะ . . . ตอง
อาบัติทุกกฏ.
               . . .จิตของภิกษุนั้นเปดจากโทสะ . . . ตองอาบัติทุกกฏ.
               . . .จิตของภิกษุนั้นเปดจากโมหะ . . . ตองอาบัติทุกกฏ.
               . . .ภิกษุใดอยูในวิหารของทาน   ภิกษุนั้นเขาแลว  เขาอยู  เขาไดแลว
เปนผูใด   เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซ่ึงปฐมฌานในสัญญาคาร ... ซ่ึงทุติยฌาน
ในสุญญาคาร . . . ซ่ึงตติยฌานในสุญญาคาร . . . ซ่ึงจตุตถฌานในสุญญาคาร. ..
ตองอาบัติทุกกฏ.
               บทวา  บอก  คือ  ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา  ภิกษุใดใชสอยวิหาร
ของทาน    ภิกษุนั้นเขาแลว     เขาอยู    เขาไดแลว    เปนผูได    เปนผูชํานาญ
ทําใหแจง   ซ่ึงปฐมฌาน . . . ตองอาบัติทุกกฏ.
                               ฯ ล ฯ  ฯ ล ฯ  ฯ ล ฯ*
               . . .ภิกษุใดใชสอยวิหารของทาน    ภิกษุนั้นเขาแลว    เขาอยู    เขาได
แลว   เปนผูได  เปนผูชํานาญ  ทําใหแจง  ซ่ึงปฐมฌานในสุญญาคาร . . . ตอง
อาบัติทุกกฏ.
               . . .ทุติยฌานในสุญญาคาร . . . ตองอาบัติทุกกฏ.
               . . .ตติยฌานในสุญญาคาร . . . ตองอาบัติทุกกฏ.
               . . .จตุตถฌานในสุญญาคาร . . . ตองอาบัติทุกกฏ.           
               บทวา  บอก  คือ  ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา  ภิกษุใดนุงหมจีวรของ
ทาน  ภิกษุนั้นเขาแลว   เขาอยู  เขาไดแลว   เปนผูได  เปนผูชํานาญ  ทําใหแจง
ซ่ึงปฐมฌาน ... ตองอาบัติทุกกฏ.
                                ฯ ล ฯ  ฯ ล ฯ  ฯ ล ฯ*
   *   ที่ ฯ ล ฯ   และ . . .  นี้   ผูตองการทราบพิสดารพึงดูในเลม ๑   ภาค ๒  หนา  ๕๔๔
ขอ  ๒๗๙ 
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              . . .ภิกษุใดนุงหมจีวรของทาน    ภิกษุนั้นเขาแลว    เขาอยู     เขาไดแลว
เปนผูได   เปนผูชํานาญ  ทําใหแจง  ซ่ึงจตุตถฌานในสุญญาคาร . . . ตองอาบัติ
ทุกกฏ.
              บทวา   บอก  คือ  ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา  ภิกษุใดบริโภคบิณฑ-
บาตของทาน   ภิกษุนั้นเขาแลว   เขาอยู   เขาไดแลว   เปนผูได   เปนผูชํานาญ
ทําใหแจง   ซ่ึงปฐมฌาน . . . ตองอาบัติทุกกฏ.              
                                  ฯ ล ฯ  ฯ ล ฯ  ฯ ล ฯ *
              . . .ภิกษุใดบริโภคบิณฑบาตของทาน   ภิกษุนั้นเขาแลว   เขาอยู   เขา
ไดแลว    เปนผูได    เปนผูชํานาญ    ทําใหแจง    ซ่ึงจตุตถฌานในสุญญาคาร
ดังนี้  ตองอาบัติทุกกฏ.
              บทวา  บอก  คือ  ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา ภิกษุใดใชสอยเสนาสนะ
ของทาน    ภิกษุนั้นเขาแลว     เขาอยู     เขาไดแลว    เปนผูได    เปนผูชํานาญ
ทําใหแจง  ซ่ึงปฐมฌาน . . . ตองอาบัติทุกกฏ.             
                                   ฯ ล ฯ    ฯ ล ฯ    ฯ ล ฯ *
              . . . ภิกษุใดใชสอยเสนาสนะของทาน   ภิกษุนั้นเขาแลว   เขาอยู    เขา
ไดแลว   เปนผูได   เปนผูชํานาญ   ทําใหแจง   ซ่ึงจตุตถฌานในสุญญาคาร . . .
ตองอาบัติทุกกฏ.
             บทวา   บอก คือ  ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา  ภิกษุใดบริโภคเครื่องยา
อันเปนปจจัยของภิกษุไขของทาน   ภิกษุนั้นเขาแลว   เขาอยู   เขาไดแลว   เปน
ผูได   เปนผูชํานาญ   ทําใหแจง   ซ่ึงปฐมฌาน . . .ตองอาบัติทุกกฏ 
                                  ฯ ล ฯ    ฯ ล ฯ    ฯ ล ฯ *
  *   ที่ ฯ ล ฯ และ . . . ไวนี้   พึงทราบตามนัยแหงจตุตถปาราชิกโนนเถิด. 
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           . . .ภิกษุใดบริโภคเครื่องยาอันเปนปจจัยของภิกษุไขของทาน ภิกษุนั้น
เขาแลว . . . ซ่ึงจตุตถฌานในสุญญาคาร. . . ตองอาบัติทุกกฏ.
           [๓๓๙]  บทวา บอก  คือ  ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา  วิหารของทาน
อันภิกษุใดอาศัยแลว   ภิกษุนั้นเขาแลว   เขาอยู   เขาไดแลว   เปนผูได   เปนผู
ชํานาญ  ทําใหแจง   ซ่ึงปฐมฌาน. . . ตองอาบัติทุกกฏ.
                                ฯลฯ     ฯลฯ     ฯลฯ*
            . . . วิหารของทานอันภิกษุใดอาศัยแลว      ภิกษุนั้นเขาแลว . . . ซ่ึง
จตุตถฌานในสุญญาคาร...ตองอาบัติทุกกฏ.
           บทวา บอก คือ ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา   จีวรของทานอันภิกษุใด
ใชสอยแลว    ภิกษุนั้นเขาแลว   เขาอยู   เขาไดแลว   เปนผูได    เปนผูชํานาญ
ทําใหแจง   ซ่ึงปฐมฌาน . . . ตองอาบัติทุกกฏ.
                                 ฯลฯ     ฯลฯ     ฯลฯ*
           . . .จีวรของทานอันภิกษุใดใชสอยแลว      ภิกษุนั้นเขาแลว . . . ซ่ึง
จตุตถฌาน  ในสุญญาคาร. . .ตองอาบัติทุกกฏ.
           บทวา  บอก  คือ ภิกษุบอกแกอนุปสันบันวา  บิณฑบาตของทานอัน
ภิกษุใดบริโภคแลว    ภิกษุนั้นเขาแลว    เขาอยู    เขาไดแลว    เปนผู ได   เปนผู
ชํานาญ  ทําใหแจง  ซ่ึงปฐมฌาน. . .ตองอาบัติทุกกฏ.
                                 ฯลฯ     ฯลฯ     ฯลฯ*
           . . .บิณฑบาตของทานอันภิกษุใดบริโภคแลว  ภิกษุนั้นเขาแลว. . .ซ่ึง
จตุตถฌานนสุญญาคาร. .. ตองอาบัติทุกกฏ.
   *  ที่    ฯลฯ   ไวนี้  พึงทราบตามนัยแหงจตุตถปาราชิกโนนเถิด. 
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            บทวา  บอก  คือ   ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา  เสนาสนะของทานอัน
ภิกษุใดใชสอยแลว    ภิกษุนั้นเขาแลว    เขาอยู   เขาไดแลว   เปนผูได    เปนผู
ชํานาญ  ทําใหแจง  ซ่ึงปฐมฌาน. .. ตองอาบัติทุกกฏ.            
                                 ฯลฯ     ฯลฯ     ฯลฯ 
            ...เสนาสนะของทานอันภิกษุใดใชสอยแลว   ภิกษุนั้นเขาแลว .. . ซ่ึง
จตุตถฌานในสุญญาคาร...ตองอาบัติทุกกฏ.
            บทวา บอก  คือ  ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา  เครื่องยาอันเปนปจจัย
ของภิกษุไขของทานอันภิกษุใดบริโภคแลว    ภิกษุนั้นเขาแลว    เขาอยู   เขาได
แลว   เปนผูได   เปนผูชํานาญ   ทําใหแจง   ซ่ึงปฐมฌาน. . .ตองอาบัติทุกกฏ .
                                  ฯลฯ     ฯลฯ     ฯลฯ
            . . .เครื่องยาอันเปนปจจัยของภิกษุไขของทานอัน ภิกษุใดบริโภคแลว
ภิกษุนั้นเขาแลว . ..ซ่ึงจตุตถฌานในสุญญาคาร  ... ตองอาบัติทุกกฏ.
            [๓๔๐]  บทวา  บอก  คือ  ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา   ทานอาศัย
ภิกษุใด   ไดถวายวิหารแลว     ภิกษุนั้นเขาแลว    เขาอยู    เขาไดแลว    เปนผูได
เปนผูชํานาญ  ทําใหแจง  ซ่ึงปฐมฌาน...ตองอาบัติทุกกฏ.                
                                  ฯลฯ     ฯลฯ     ฯลฯ
            . . .ทานอาศัยภิกษุใด    ไดถวายวิหารแลว    ภิกษุนั้นเขาแลว . . . ซ่ึง
จตุตถฌานในสุญญาคาร. . ตองอาบัติทุกกฏ.
            บทวา  บอก  คือ  ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา  ทานอาศัยภิกษุใดได
ถวายจีวรแลว   ภิกษุนั้นเขาแลว   เขาอยูเขาไดแลว    เปนผูได   เปนผูชํานาญ
ทําใหแจง  ซ่ึงปฐมฌาน.. .ตองอาบัติทุกกฏ.                             
                                 ฯลฯ     ฯลฯ     ฯลฯ 
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              . . .ทานอาศัยภิกษุใด     ไดถวายจีวรแลว     ภิกษุนั้นเขาแลว . . . ซ่ึง
จตุตถฌานในสุญญาคาร . . .ตองอาบัติทุกกฏ.     
              . . .บทวา  บอก  คือ ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา  ทานอาศัยภิกษุใด  ได
ถวายบิณฑบาตแลว   ภิกษุนั้นเขาแลว   เขาอยู   เขาไดแลว   เปนผูได    เปนผู
ชํานาญ  ทําใหแจง  ซ่ึงปฐมฌาน  ดังนี้   ตองอาบัติทุกกฏ.
                                   ฯลฯ     ฯลฯ     ฯลฯ
              . . .ทานอาศัยภิกษุใด ไดถวายบิณฑบาตแลว  ภิกษุนั้นเขาแลว . . .ซ่ึง
จตุตถฌานในสุญญาคาร . . .ตองอาบัติทุกกฏ.
              บทวา  บอก   คือ  ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา  ทานอาศัยภิกษุใดได
ถวายเสนาสนะแลว     ภิกษุนั้นเขาแลว   เขาอยู    เขาไดแลว   เปนผูได   เปนผู
ชํานาญ  ทําใหแจง  ซ่ึงปฐมฌาน . . . ตองอาบัติทุกกฏ.
                                 ฯลฯ     ฯลฯ     ฯลฯ                                 
              . . .ทานอาศัยภิกษุใด  ไดถวายเสนาสนะแลว   ภิกษุนั้นเขาแลว . . .ซ่ึง
จตุตถฌานในสุญญาคาร. . .ตองอาบัติทุกกฏ.
              บทวา  บอก  คือ  ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา  ทานอาศัยภิกษุใดได
ถวายเครื่องยาอันเปนปจจัยของภิกษุไขแลว    ภิกษุนั้นเขาแลว   เขาอยู   เขาได 
แลว   เปนผูได   เปนผูชํานาญ   ทําใหแจง   ซ่ึงปฐมฌาน. . .ตองอาบัติทุกกฏ.
                             ฯลฯ     ฯลฯ     ฯลฯ
              . . .ทานอาศัยภิกษุใด   ไดถวายเครื่องยาอันเปนปจจัยของภิกษุไขแลว
ภิกษุนั้นเขาแลว. . . ซ่ึงจตุตถฌานในสุญญาคาร.. .ตองอาบัติทุกกฏ. 
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                                       อนาปตติวาร
          [๓๔๑]  ภิกษุบอกอุตริมนุสธรรมที่มีจริง     แกอุปสัมบัน  ๑   ภิกษุ
อาทิกัมมิกะ ๑   ไมตองอาบัติแล.                        
                         มุสาวาทวรรค  สิกขาบทที่  ๘ จบ

                    มุสาวาทวรรค   ภูตาโรจนสิกขาบทที่   ๘
          พึงทราบวินิจฉัย  ในสิกขาบทที่ ๘ ดังตอไปนี้.
  [แกอรรถปฐมบัญญัติ  เร่ืองภิกษุพวกฝงแมน้ําวัคคุมุทา]
          คําใดที่ขาพเจาควรจะกลาวกอนในวัตถุกถา,   คํานั้นทั้งหมด  มีนัยดัง
ที่กลาวแลวในจตุตถปาราชิกวรรณนานั่นแล. สวนความแปลกกัน ดังตอไปนี้.
ในจตุตถปาราชิกนั้น   พวกภิกษุบอกอุตริมนุสธรรมอันไมมีจริง   ในสิกขาบทนี้ 
บอกอุตริมนุสธรรมที่มีจริง.   ปุถุชนทั้งหลาย   บอกอุตริมนุสธรรมแมที่มีจริง.
อริยเจาทั้งหลายไมบอก.   จริงอยู   ช่ือวา   ปยุตตวาจา   (วาจาที่เปลงเพราะเหตุ
เเหงทอง)    ไมมีแกพระอริยเจาทั้งหลาย.    แตเมื่อผูอ่ืน    บอกคุณของตนเอง
ทานก็ไมหามคนเหลาอื่น     และยินดีปจจัยทั้งหลายที่เกิดขึ้น    โดยอาการที่ไม
ทราบวาเกิดขึ้น  (เพราะการบอกคุณของตน).
          ก็ในคําวา  อถโข  เต  ภิกฺขุ  ภควโต  เอตมตฺถ   อาโรเจสุ    เปนตน
บัณฑิตพึงทราบวา    ภิกษุทั้งหลายเหลาใด    กลาวคุณแหงอุตริมนุสธรรม
ภิกษุเหลานั้น    ไดกราบทูลแลว.   พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา   ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย    คุณวิเสสของพวกเธอ  มีจริงหรือ ?  ก็ภิกษุเหลานั้นแมทั้งหมดทูล
รับปฏิญาณวา   ขาแตพระผูมีพระภาคเจา !  มีจริง,   เพราะวา    อุตริมนุสธรรม 
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มีจริงในภายใน   แมแหงพระอริยเจาทั้งหลาย    เพราะฉะนั้น  คร้ังนั้น  พระผูมี
พระภาคเจาจึงไมตรัสวา  โมฆปุริสา  เพราะภิกษุเหลานั้นปะปนดวยพระอริยะ
ตรัสวา  กถฺหิ  นาม  ตุมฺเห  ภิกขเว  แลว   จึงตรัสคํามีอาทิวา  อุทรสฺส
การณา  ดังนี้. 
             ในคํามีคําวา  กถฺหิ  นาม  ตุมฺเห  ภิกฺขเว   เปนตนนั้น  เพราะ
พระอริยเจาทั้งหลาย   ฟงคําของตนเหลาอื่น   ถูกพวกชาวบานผูมีความเลื่อมใส
ถามอยู   โดยนัยเปนตนวา   ขาแตทานผูเจริญ !   ไดยินวา  พระผูเปนเจา  เปน
โสดาบันหรือ !  ดังนี้   มีปกติเห็นวาไมมีโทษ   ในเมื่อสิกขาบทที่พระผูมีพระ-
ภาคเจายังไมไดทรงบัญญัติ     จึงปฏิญาณการบรรลุคุณวิเสส    ของตนและของ
คนเหลาอื่น  เพราะเปนผูมีจิตบริสุทธิ์,  และทานเหลานั้น   เมื่อปฏิญาณอยางนี้
แมยินดีอยูซ่ึงบิณฑบาตที่ปุถุชนเหลาอื่นกลาวคุณแหงอุตริมนุสธรรมเพราะเหตุ
แหงทองใหเกิดขึ้นแลว    ดวยความเปนผูมีจิตบริสุทธิ์   จึงเปนเหมือนกลาวคุณ
แหงอุตริมนุสธรรม   เพราะเหตุแหงทอง;    ฉะนั้น   พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัส
โดยสัพพสังคาหิกนัยนั่นแลวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย !   ไฉนพวกเธอจึงไดกลาว
ชมอุตริมนุสธรรมของกันและกัน  แกคฤหัสถทั้งหลาย  เพราะเหตุแหงทองเลา ?
ดังนี้.   คําที่เหลือเปนเชนเดียวกับเรื่องจตุตถปาราชิกทั้งนั้นแล.
             แมในวิภังคแหงสิกขาบท     ในจตุตถปาราชิกนั้น     เปนปาราชิกกับ
ถุลลัจจัยอยางเดียว,   ในสิกขาบทนี้    เปนปาจิตตียและทุกกฏ    เพราะเปนคุณ
มีจริง,   นี้เปนความแปลกกัน.    บทที่เหลือ   มีนัยดังกลาวแลว นั่นแล.    คําวา
บอกคุณวิเสสที่มีจริง  แกอนุปสัมบัน  (นี้)  ทานกลาวหมายเอาอุตริมนุสธรรม
นั่นเอง.    จริงอยู    ภิกษุผูถูกรบเราถามในเวลาปรินิพพานและในกาลอื่น   จะ
บอกคุณที่มีจริงแกอุปสัมบันก็ควร.  อนึ่ง  จะบอกคุณ  คือ  สุตะ  ปริยัติ  และศีล 
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แมแกอนุปสัมบันก็ควร,     ไมเปนอาบัติแกภิกษุผูเปนตนบัญญัติ,     แตคําวา
อุมฺมตฺตกสฺส นี้ พระผูมีพระภาคเจามิไดตรัสไวในสิกขาบทนี้.   เพราะเหตุไร ?
ทานวิจารณไวในอรรถกถามหาปจจรีวา  เพราะทานผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ  ไมมี
ความบา  หรือจิตฟุงซาน  ดังนี้.  แตทานผูไดฌาน  พึงเปนบาไดในเมื่อฌาน
เสื่อม.    แมสําหรับทานผูนั้นก็ไมควรกลาวอนาบัติ    ซ่ึงมีการบอกฌานที่มีจริง
เปนปจจัย    เพราะฌานที่มีจริงนั่นแหละไมมีฉะนี้แล    บทที่เหลือมีอรรถตื้น
ทั้งนั้นแล.
           สิกขาบทนี้   ช่ือวา  ภูตาโรจนสิกขาบท    เกิดขึ้นโดยสมุฏฐาน ๓   ที่
มิไดตรัสไวในเบื้องตน    คือ   ทางกาย  ๑    ทางวาจา  ๑    ทางกายกับวาจา  ๑
เปนกิริยา  ในสัญญาวิโมกข  อจิตตกะ  ปณณัตติวัชชะ   กายกรรม   วจีกรรม
มีจิต ๒  โดยเปนกุศลจิตกับอัพยากตจิต   มีเวทนา  ๒  โดยเปนสุขเวทนา  กับ
อุเบกขาเวทนา   ฉะนี้แล.
                                 ภูตาโรจนสิกขาบทที่  ๘  จบ 
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                                  มุสาวาทวรรค  สิกขาบทที่  ๙
                           เร่ืองพระอุปนันทศากยบุตร
           [๓๔๒]  โดยสมัยนั้น    พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู  ณ  พระ-
เชตวันอารามของอนาถบิณฑิกคหบดี   เขตพระนครสาวัตถี  คร้ังนั้น  ทานพระ
อุปนันทศากยบุตร  กําลังเปนผูกอการทะเลาะกับพระฉัพพัคคีย  ทานตองอาบัติ
ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ แลวไดขอปริวาสเพื่ออาบัตินั้นตอสงฆ ๆ ไดใหปริวาส
เพื่ออาบัตินั้นแกทาน  ก็แลสมัยนั้น    ในพระนครสาวัตถีมีสังฆภัทของประชาชน
หมูหนึ่ง   ทานกําลังอยูปริวาส   จึงนั่งทายอาสนะในโรงภัต   พระฉัพพัคคียได
กลาวกะอุบาสกเหลานั้นวา    ทานทั้งหลาย    ทานพระอุปนันทศากยบุตรนั่น
เปนพระประจําตระกูลที่พวกทานสรรเสริญ    ไดพยายามปลอยอสุจิดวยมือที่
บริโภคของที่เขาถวายดวยศรัทธา   ทานตองอาบัติช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฎฐิแลว
ไดขออยูปริวาสเพื่ออาบัตินั้นตอสงฆ ๆ ไดใหปริวาสเพื่ออาบัตินั้น    แกทาน
แลว   ทานกําลังอยูปริวาส   จึงนั่งทายอาสนะ.
           บรรดาภิกษุที่มักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ  ผูใคร
ตอสิกขา  ตางก็เพงโทษติเตียนโพนทะนาวา  ไฉน  พระฉัพพัคคียจึงไดบอก
อาบัติช่ัวหยาบของภิกษุแกอนุปสัมบันเลา. . . แลวกราบทูลเนื้อความนั้นแดพระ
ผูมีพระภาคเจา.
                                   ทรงสอบถาม
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสถานพระฉัพพัคคียวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววา  พวกเธอบอกอาบัติช่ัวหยาบของภิกษุแกอนุปสัมบัน  จริงหรือ.
           พระฉัพพัคคียทูลรับวา  จริง  พระพุทธเจาขา. 
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                    ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
          พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา  ดูกอนโมฆบุรุษทั้งหลาย ไฉน
พวกเธอจึงบอกอาบัติช่ัวหยาบของภิกษุแกอนุปสัมบันเลา    การกระทําของพวก
เธอนั่น    ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส   หรือเพื่อความ
เล่ือมใสยิ่งของชุมชนที่เล่ือมใสแลว . . .
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้
วาดังนี้:-
                               พระบัญญัติ 
           ๕๘.  ๙.  อนึ่ง  ภิกษุใด   บอกอาบัติช่ัวหยาบของภิกษุ   แก
อนุปสัมบัน  เวนไวแตภิกษุไดรับสมมติ  เปนปาจิตตีย .
                       เร่ืองพระอุปนันทศากยบุตร  จบ
                              สิกขาบทวิภังค
            [๓๔๓]   บทวา   อนึ่ง . . . ใด   ความวา   ผูใด   คือ   ผูเชนใด . . .
            บทวา  ภิกษุ  ความวา  ที่ช่ือวา  ภิกษุ  เพราะอรรถวา  เปนผูขอ . . .นี้ 
ช่ือวา  ภิกษุ  ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
          บทวา   ของภิกษุ  คือ  ของภิกษุรูปอื่น.
          อาบัติที่ช่ือวา   ชั่วหยาบ   ไดแก   ปาราชิก     และสังฆาทิเสส ๑๓.
          ที่ช่ือวา   อนุปสัมบัน   คือ   เวนภิกษุและภิกษุณี   นอกนั้นชื่อวา
อนุปสัมบัน.
           บทวา  บอก  คือ  บอกแกสตรี  บุรุษ  คฤหัสถ  หรือบรรพชิต.
           บทวา   เวนไวแตภิกษุไดรับสมมติ   คือ   ยกเวนแตภิกษุที่สงฆ
สมมติ. 
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                                         บทภาชนีย
           [๓๔๔]  การสมมติภิกษุ  กําหนดอาบัติ  ไมกําหนดสกุลก็มี  การสมมติ
ภิกษุ  กําหนดสกุล   ไมกําหนดอาบัติก็มี   การสมมติภิกษุ   กําหนดอาบัติและ
กําหนดสกุลก็มี   การสมมติภิกษุ  ไมกําหนดอาบัติ   ไมกําหนดสกุลก็มี
           ที่ช่ือวา  กําหนดอาบัติ  คือ  สงฆกําหนดอาบัติวา  พึงบอกตามจํา-
นวนอาบัติเทานี้
           ที่ช่ือวา  กําหนดสกุล  คือ   สงฆกําหนดสกุลวา  พึงบอกในสกุล
 มีจํานวนเทานี้
           ที่ช่ือวา   กําหนดอาบัติและกําหนดสกุล   คือ   สงฆกําหนดอาบัติ
และกําหนดสกุลไววา   พึงบอกตามจํานวนอาบัติเทานี้   ในสกุลมีจํานวนเทานี้
           ที่ช่ือวา  ไมกําหนดอาบัติ     ไมกําหนดสกุล  คือ  สงฆไมไดกํา-
หนดอาบัติ    และไมไดกําหนดสกุลไววา    พึงบอกตามจํานวนอาบัติเทานี้    ใน
สกุลมีจํานวนเทานี้.
           [๓๔๕]  ในการกําหนดอาบัติภิกษุบอกอาบัติอ่ืนนอกจากอาบัติที่สงฆ
กําหนดไว  ตองอาบัติปาจิตตีย
            ในการกําหนดสกุล  ภิกษุบอกในสกุลอ่ืนนอกจากสกุลที่สงฆกําหนดไว
ตองอาบัติปาจิตตีย
           ในการกําหนดอาบัติและกําหนดสกุล   ภิกษุบอกอาบัตินอกจากอาบัติที่
สงฆกําหนดให  ในสกุลนอกจากสกุลที่สงฆกําหนดให   ตองอาบัติปาจิตตีย
           ในการไมกําหนดอาบัติ   ไมกําหนดสกุล  บอก  ไมตองอาบัติ  
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                                       ติกปาจิตตีย
            [๓๔๖]  อาบัติช่ัวหยาบ  ภิกษุสําคัญวาอาบัติช่ัวหยาบ   บอกแกอนุป-
สัมบัน  เวนไวแตภิกษุไดรับสมมติ  ตองอาบัติปาจิตตีย
            อาบัติช่ัวหยาบ   ภิกษุสงสัย   บอกแกอนุปสัมบัน   เวนไวแตภิกษุได
รับสมมติ  ตองอาบัติปาจิตตีย 
            อาบัติช่ัวหยาบ  ภิกษุสําคัญวามิใชอาบัติช่ัวหยาบ  บอกแกอนุปสัมบัน
เวนไวแตภิกษุไดรับสมมติ   ตองอาบัติปาจิตตีย.
                                          ทุกกฏ
            [๓๔๗]  ภิกษุบอกอาบัติไมช่ัวหยาบ  ตองอาบัติทุกกฏ.
            ภิกษุบอกอัชฌาจารที่ช่ัวหยาบก็ตาม ไมช่ัวหยาบก็ตาม  แกอนุปสัมบัน
ตองอาบัติทุกกฏ.
            อาบัติไมช่ัวหยาบ  ภิกษุสําคัญวา  อาบัติช่ัวหยาบ . . .ตองอาบัติทุกกฏ.
            อาบัติไมช่ัวหยาบ  ภิกษุสงสัย. . . ตองอาบัติทุกกฏ.
            อาบัติไมช่ัวหยาบ  ภิกษุสําคัญวา อาบัติไมช่ัวหยาบ. . .ตองอาบัติทุกกฏ.
                                   อนาปตติวาร
            [๓๔๘]  ภิกษุบอกวัตถุ  ไมบอกอาบัติ  ๑  ภิกษุบอกอาบัติ   ไมบอก
วัตถุ ๑  ภิกษุไดรับสมมติ ๑   ภิกษุวิกลจริต  ๑  ภิกษุอาทิกัมมิกะ  ๑  ไมตอง
อาบัติแล.
                        มุสาวาทวรรค  สิกขาบทที่  ๙  จบ 
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                       มุสาวาทวรรค   ทุฏุลลาโรจนสิขาบทที่    ๙
           พึงทราบวินิจฉัย  ในสิกขาบทที่ ๙  ดังตอไปนี้
                       [แกอรรถ  เร่ืองอาบัติชั่วหยาบ]
           ทานกลาวไวในอรรถกถาทั้งหลายวา   พระผูมีพระภาคเจาตรัสปาราชิก
ไวในพระบาลีนี้วา  อาบัติที่ช่ือวา  ช่ัวหยาบ   ไดแกปาราชิก  ๔   และสังฆาทิเสส
๑๓ ดังนี้   เพื่อแสดงอรรถแหงทุฏุลลศัพท,   แตสังฆาทิเสส   ทรงประสงคเอา
ในสิกขาบทนี้.  ในบาลีนั้น  มีการวิจารณดังตอไปนี้   ถาวา  เมื่อภิกษุบอก
ปาราชิก    ไมพึงเปนปาจิตตียไซร.    แมเมื่อมีศัพทวาอุปสัมบัน    สําหรับภิกษุ
และภิกษุณี  ในสิกขาบทใด  ทานไมประสงคเอานางภิกษุณี,   ในสิกขาบทนั้น
เวนภิกษุเสีย  ที่เหลือนอกนี้  ทานเรียกวา  อนุปสัมบัน  ฉันใด,  ในสิกขาบทนี้
ก็ฉันนั้น     แมเมื่อมีศัพทวาทุฏุลละ    สําหรับปาราชิกและสังฆาทิเสส    ถาไม
ทรงประสงคเอาปาราชิก   พระผูมีพระภาคเจาก็จะพึงตรัสคํานี้เทานั้นวา   อาบัติ
ที่ช่ือวาชั่วหยาบ   ไดแกสังฆาทิเสส ๑๓.
          ในคําวา  ทุฏุลฺลา  นาม  อาปตฺติ  เปนตนนั้น  พึงมีมติของบาง
อาจารยวา   ภิกษุใด   ตองปาราชิกแลว    ภิกษุนั้น   เคลื่อนแลวจากภิกษุภาวะ
เพราะเหตุนั้น    ภิกษุ   เมื่อบอกอาบัติของภิกษุนั้น    ตองอาบัติทุกกฏ.    เมื่อมี
อธิบายอยางนี้     แมภิกษุผูดาก็พึงตองอาบัติทุกกฏ     และตองปาจิตตียเทานั้น .
สมจริงดังคําที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไว   (ในปาราชิก)  วา   บุคคลเปนผูไม
บริสุทธิ์   ตองธรรมคือปาราชิกอยางใดอยางหนึ่ง,   ถาบุคคลเปนผูมีความเขาใจ
วาบริสุทธิ์   ใหบุคคลผูนั้นกระทําโอกาส    แลวพูดมีความประสงคจะดา   ตอง
โอมสวาท.   เมื่อบาลีถูกวิจารณอยางนี้   ปาจิตตียนั่นแหละ   ยอมปรากฏแมแก 
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ผูบอกอาบัติปาราชิก.    จะปรากฎ   แมก็จริง    ถึงอยางนั้น   พระอรรถกถาจารย
เทานั้นเปนหลักได  ในคําวา  ทุฏุลฺลา  นาม   อาปตฺติ  นี้   เพราะ  (คําวา
พระผูมีพระภาคเจาตรัสปาราชิกไว  เพื่อทรงแสดงอรรถแหงทุฏุลลศัพท   แต
สังฆาทิเสสทรงประสงคเอาในสิกขาบทนี้)    พระอรรถกถาจารยกลาวไวแลวใน
อรรถกถาทั้งปวง.   การวิจารณแมอยางอื่น   หามีไม. 
               แมในเบื้องตน    ขาพเจาก็ไดกลาวไวแลววา
                             ธรรมและวินัยใด    อันพระพุทธเจา
                  ตรัสแลว    ธรรมและวินัยนั้น    อันโอรส
                  ท้ังหลายของพระพุทธเจานั้นรูแลวอยางนั้น
                  นั่นเทียว  ดังนี้เปนตน.
              จริงอยู     พระอรรถกถาจารยทั้งหลาย     ยอมทราบพระประสงคของ
พระพุทธเจา.    ก็คําของพระอรรถกถาจารยนั่น      บัณฑิตพึงทราบโดยบรรยาย
แมนี้   สมจริงดังที่ตรัสไววา   เวนไวแตภิกษุผูใดรับสมมติ.    ก็การบอกแก
ภิกษุผูไดรับสมมติ  พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาตเพื่อประโยชนในอันสํารวม
ตอไป   คือ   เพื่อประโยชนจะไมตองอาบัติเชนนั้นอีก,   และไมใชเพื่อตองการ
จะประกาศเพียงโทษของภิกษุนั้น,   ทั้งไมใชเพื่อตองการเกียดกันที่พึ่งของภิกษุ
นั้นในพระศาสนา,    และความเปนภิกษุของผูตองปาราชิกโดยไมตองอาบัติเห็น
ปานนั้นอีก     หามีไม     เพราะเหตุนั้น      คําที่พระอรรถกถาจารยกลาวไวใน
อรรถกถาทั้งหลายวา   พระผูมีพระภาคเจาตรัสปาราชิกไว    เพื่อแสดงอรรถแหง
ทุฎุลลศัพท   แตสังฆาทิเสส   ทรงประสงคเอาในสิกขาบทนี้    ดังนี้    เปนอัน
ทานกลาวชอบแลว.
           ก็ในคําวา  อตฺถิ  ภิกฺขุสมฺมติ   อาปตฺติปริยนฺตา   เปนตน    มี
วินิจฉัยดังนี้    ภิกษุสมมติ     ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวนี้ไมไดมาในบาง 
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สิกขาบท,   แตเพราะภิกษุสมมติตรัสไวในสิกขาบทนี้นั่นแล    จึงควรทราบวา
สงฆเห็นภิกษุผูตองอาบัติเนือง ๆ   แลวอปโลกน ๓ คร้ัง     ทําดวยความเปนผู
แสวงหาประโยชนเกื้อกูลแกภิกษุนั้นวา   ภิกษุนี้จักถึงความสังวรตอไป  แมดวย
ความละอายและความเกรงกลัวในคนเหลาอื่นอยางนี้. 
         คําวา   อทุฏุลฺล    อาปตฺตึ    อาโรเจติ   อาปตฺติ   ทุกฺกฏสฺส
มีความวา   เปนทุกกฏ   แกภิกษุผูบอกกองอาบัติแมทั้ง ๕.    ในมหาปจจรีทาน
ปรับอาบัติทุกกฏอยางเดียว   แมแกภิกษุผูบอกอาบัติปาราชิก.
         ในคําวา   อนุปสมฺปนฺนสฺส   ทุฏุลฺล    วา   อทุฏุลฺล    วา
อชฺณาจาร นี้  ทานกลาวรูปความไววา  สิกขาบท ๕ ขางตน   ช่ือวา  อัชฌาจาร
ช่ัวหยาบ     ที่เหลือช่ือวาอัชฌาจารไมช่ัวหยาบ,     ก็สุกกวิสัฏฐิกายสังสัคคะ
ทุฎุลลวาจา   และอัตตกามะ  ช่ือวาเปนอัชฌาจาร  ของภิกษุนั้น .
           สองบทวา  วตฺถุ   อาโรเจติ  มีความวา  ไมเปนอาบัติแกภิกษุผูบอก
อยางนี้วา    ภิกษุนี้    ตองสุกกวิสัฎฐิ    ตองกายสังสัคคะ    ตองทุฏุลละ  ตอง
อัตตกามะ.                                   
           สองบทวา   อาปตฺตึ   อาโรเจติ   มีความวา   ภิกษุกลาววา   ภิกษุนี้
ตองปาราชิก    ตองสังฆาทิเสส    ตองถุลลัจจัย    ตองปาจิตตีย    ปาฏิเทสนียะ
ทุกกฏ  ทุพภาสิต  ดังนี้   ไมเปนอาบัติ.    เมื่อภิกษุบอกเชื่อมตออาบัติกับวัตถุ
โดยนัยเปนตนวา   ภิกษุนี้   ปลอยอสุจิ   ตองสังฆาทิเสส   ดังนี้เทานั้น   จึงเปน
อาบัติ.  คําที่เหลือในสิกขาบทนี้  ตื้นทั้งนั้น.
            สิกขาบทนี้    มีสมุฏฐาน ๓ เกิดขึ้นทางกายกับจิต ๑  ทางวาจากับจิต ๑
ทางกายวาจากับจิต ๑ เปนกิริยา  สัญญาวิโมกข  สจิตตกะ  โลกวัชชะ  กายกรรม
วจีกรรม   อกุศลจิต   เปนทุกขเวทนา   ดังนี้แล.
                             ทุฏุลลาโรจนสิกขาบทที่  ๙  จบ 
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                          มุสาวาทวรรค   สิกขาบทที่  ๑๐
                          เร่ืองภิกษุชาวรัฐอาฬวี 
            [๓๔๙]  โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ อัคคาฬว-
เจดีย  เขตรัฐอาฬวี  คร้ังนั้น พวกภิกษุชาวรัฐอาฬวีชวยกันทานวกรรม  ขุดเอง
บาง   ใหคนอื่นขุดบางซึ่งปฐพี   คนทั้งหลายพากันเพงโทษติเตียนโพนทะนาวา
ไฉน    พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรจึงไดขุดเองบาง    ใหคนอื่นขุดบางซึ่ง
ปฐพี    พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร    ยอมเบียดเบียนอินทรียอยางหนึ่ง
ซ่ึงมีชีวะ  ภิกษุทั้งหลายไดยินคนพวกนั้นเพงโทษติเตียนโพนทะนาอยู   บรรดา
ที่เปนผูมักนอย    สันโดษ    มีความละอาย    มีความรังเกียจ    ผูใครตอสิกขา
ตางก็เพงโทษติเตียนโพนทะนาวา    ไฉน     ภิกษุชาวรัฐอาฬวีจึงไดขุดเองบาง
ใหคนอื่นขุดบางซึ่งปฐพีเลา. . .แลวกราบทูลเนื้อความนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา 
                                  ทรงสอบถาม
             พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ขาววาพวกเธอ
ขุดเองบาง  ใหคนอื่นขุดบางซึ่งปฐพี  จริงหรือ.
            ภิกษุชาวรัฐอาฬวีทูลรับวา  จริง  พระพุทธเจาขา.
                    ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
            พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา  ดูกอนโมฆบุรุษทั้งหลาย  ไฉน
พวกเธอจึงไดขุดเองบาง  ใหคนอื่นขุดบางซึ่งปฐพีเลา  เพราะคนทั้งหลายสําคัญ
ในปฐพีวามีชีวะ   การกระทําของพวกเธอนั่น  ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของ
ชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส   หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เล่ือมใสแลว . . .
             ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้
วาดังนี้ 
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                                     พระบัญญัติ
           ๕๙.  ๑๐. อนึ่ง  ภิกษุใด  ขุดก็ดี  ใหขุดก็ดี  ซ่ึงปฐพี  เปน
ปาจิตตีย.
                            เร่ืองภิกษุชาวรัฐอาฬวี  จบ 
                               สิกขาบทวิภังค
           [๓๕๐]   บทวา  อนึ่ง . . .ใด   ความวา  ผูใด  คือผูเชนใด. . .
           บทวา  ภิกษุ  ความวา  ที่ช่ือวา  ภิกษุ   เพราะอรรถวาเปนผูขอ. . .
นี้ช่ือวา  ภิกษุ   ที่ทรงประสงคในอรรถนี้ .
           ที่ช่ือวา  ปฐพี  ไดแกปฐพี  ๒ อยาง  คือ  ปฐพีแทอยางหนึ่ง  ปฐพี
ไมแทอยางหนึ่ง.
           ที่ช่ือวา  ปฐพีแท  คือ  มีดินรวนลวน  มีดินเหนียวลวน  มีหินนอย
มีกรวดนอย   มีกระเบื้องนอย   มีแรนอย  มีทรายนอย   มีดินรวนมาก   มีดิน
เหนียวมาก   แมดินที่ยังไมไดเผาไฟก็เรียกวา   ปฐพีแท. 
           กองดินรวนก็ดี   กองดินเหนียวก็ดี   ที่ฝนตกรดเกิน  ๔  เดือนมาแลว
แมนี้ก็เรียกวา   ปฐพีแท.
           ที่ช่ือวา   ปฐพีไมแท   คือ   เปนหินลวน    เปนกรวดลวน    เปน
กระเบื้องลวน  เปนแรลวน  เปนทรายลวน  มีดินรวนนอย  มีดินเหนียวนอย
มีหินมาก    มีกรวด   มีกระเบื้อง   มีแร    มีทรายมาก    แมดินที่เผาไฟแลว   ก็
เรียกวา   ปฐพีไมแท.
           กองดินรวนก็ดี  กองดินเหนียวก็ดี   ที่ฝนตกรดยังหยอนกวา  ๔  เดือน
แมนี้ก็เรียกวา   ปฐพีไมแท. 
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           [๓๕๑]   บทวา  ขุด   คือ   ขุดเอง   ตองอาบัติปาจิตตีย.
           บทวา  ใหขุด  คือ  ใชใหคนอื่นขุด   ตองอาบัติปาจิตตีย.
           ส่ังครั้งเดียว   เขาขุดแมหลายครั้ง    ตองอาบัติปาจิตตีย.
                                   บทภาชนีย 
            [๓๕๒]   ปฐพี   ภิกษุสําคัญวา  ปฐพี  ขุดเองก็ดี   ใชใหเขาขุดก็ดี ทําลาย
เองก็ดี    ใชใหเขาทําลายก็ดี    เผาไฟเองก็ดี     ใชใหเขาเผาไฟก็ดี    ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
            ปฐพี   ภิกษุสงสัย   ขุดเองก็ดี   ใชใหเขาขุดก็ดี   ทําลายเองก็ดี   ใชให
เขาทําลายก็ดี   เผาไฟเองก็ดี   ใชใหเขาเผาไฟก็ดี  ตองอาบัติทุกกฏ.
            ปฐพี   ภิกษุสําคัญวา   มิใชปฐพี   ขุดเองก็ดี   ใชใหเขาขุดก็ดี  ทําลาย
เองก็ดี    ใชใหเขาทําลายก็ดี   เผาไฟเองก็ดี   ใชใหเขาเผาไฟก็ดี   ไมตองอาบัติ.
           มิใชปฐพี  ภิกษุสําคัญวา  ปฐพี . . . ตองอาบัติทุกกฏ.
           มิใชปฐพี   ภิกษุสงสัย ...ตองอาบัติทุกกฏ.
                                  ไมตองอาบัติ
           มิใชปฐพี   ภิกษุสําคัญวามิใชปฐพี. . .ไมตองอาบัติ.
                                 อานาปตติวาร
            [๓๕๓]  ภิกษุกลาววา   ทานจงรูดินนี้   ทานจงใหดินนี้  ทานจงนํา
ดินนี้มา  เรามีความตองการดวยดินนี้    ทานจงทําดินนี้ใหเปนกัปปยะ   ดังนี้   ๑
ภิกษุไมแกลง  ๑    ภิกษุไมมีสติ  ๑    ภิกษุไมรู  ๑    ภิกษุวิกลจริต  ๑    ภิกษุ-
อาทิกัมมิกะ ๑  ไมตองอาบัติแล.
                        มุสาวาทวรรค  สิกขาบทที่  ๑๐  จบ
                              ปาจิตตีย  วรรคที่  ๑  จบ 
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                    หัวขอประจําเรื่อง
๑.  มุสาวาทสิกขาบท             วาดวยพูดเท็จ
๒.  โอมสวาทสิกขาบท           วาดวยพูดเสียดสี
๓.  เปสุญญสิกขาบท               วาดวยพูดสอเสียด
๔.  ปทโสธัมมสิกขาบท          วาดวยสอนธรรมวาพรอมกัน
๕.   ปฐมสหเสยยสิกขาบท      วาดวยนอนรวมกับอนุปสัมบัน
๖.  ทุติยสหเสยยสิกขาบท    วาดวยนอนรวมกับมาตุคาม
๗.  ธัมมเทสนาสิกขาบท         วาดวยแสดงธรรม
๘.  ภูตาโรจนสิกขาบท             วาดวยบอกอุตริมนุสธรรม
๙.  ทุฏุลลาโรจนสิกขาบท    วาดวยบอกอาบัติช่ัวหยาบ
๑๐.  ปฐวีขนนสิกขาบท           วาดวยขุดดิน. 
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                       มุสาวาทวรรค    ปฐวีขนนสิกขาบทที่  ๑๐
            พึงทราบวินิจฉัย   ในสิกขาบทที่   ๑๐  ดังตอไปนี้
                         [แกอรรถ   เร่ืองปฐพีแทไมแท]
            พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงปฐพีแท  และปฐพีไมแท  ดวยบทเหลานี้ 
วา   ชาตา   จ   ปวี   อชาตา  จ   ปวี   ดังนี้.
           ในบททั้งหลายมีบทวามีหินนอยเปนตน    ผูศึกษาพึงเห็นใจความอยาง
นี้วา  ที่ปฐพีแทนี้มีหินนอย   ฉะนั้น   จึงชื่อวา  อัปปปาสาณะ.    ในบทวา
มีหินนอย   เปนตนนั้น    พึงทราบวา   มีหินเกินกวาขนาดกํามือหนึ่ง.   กรวด
ก็พึงทราบวา   มีขนาดกํามือหนึ่ง.    เศษกระเบื้องชื่อ  กถลา.    กอนกรวดที่
ปรากฏ  (หินกรวดคลายวลัย)  ช่ือ  มรุมพา.  ทรายนั่นแหละ ช่ือวา  วาลุกา.
           สองบทวา  เยภุยฺเยน  ป สุ   มีความวา  ใน ๓ สวน ๒ สวน   เปน
ดินรวนเสีย,  สวนหนึ่ง  เปนหินเปนตน   อยางใดอยางหนึ่ง.
           บทวา   อทฑฺฒาป   มีความวา    ยังไมไดเผาไฟ    โดยประการใด
ประการหนึ่ง   ดวยอํานาจแหงเตาไฟ   ที่ระบมบาตร   และเตาชางหมอเปนตน 
ก็ปฐพีที่ยังไมไดเผาไฟนั้น   ไมมีตางหาก,  พึงทราบวาเปนปฐพีชนิดใดชนิดหนึ่ง
มีดินซุยลวนเปนตน .
           สองบทวา เยภุยฺเยน สกฺขรา  ไดแก มีกอนกรวดมากกวา.  ไดยินวา
ในหัตถิกุจฉิประเทศ  พวกภิกษุใหขนดินมาเต็มกระบุงหนึ่ง   แลวลางในลําราง
รูวาเปนปฐพีมีกรวดโดยมาก   จึงขุดสระโบกชรณีเสียเอง. 
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           ก็สองบทวา   อปฺปป สุ   อปฺปมตฺติกา  ซ่ึงมีอยูตรงกลาง  ผนวกเขา
หมวด ๕  มีหินโดยมากเปนตนนั่นแล.   แทจริง   คํานี้    เปนคําแสดงชนิดแหง
ปฐพีทั้ง ๒ นั้น นั่นแล.                                                          
           ในคําวา   สย   ขนติ  อาปตฺต  ปาจิตฺติยสฺส  นี้   ผูศึกษาพึงทราบวา
เปนปาจิตตียทุก ๆ คร้ังที่ขุด. 
           คําวา   สกึ  อาณตฺโต  พทุก ป  ขนติ  มีความวา  ถาแมนวา  ผูรับ
ส่ังขุดตลอดทั้งวัน  ก็เปนปาจิตตียตัวเดียวเทานั้นแกผูส่ัง.  แตถาผูรับสั่งเปนคน
เกียจคราน    ผูส่ังตองสั่งบอย ๆ   เปนปาจิตตียแกภิกษุผูส่ังใหเขาขุดทุก ๆ คํา.
พรรณนาบาลีเทานี้กอน.
            [บาลีมุตตกวินิจฉัยวาดวยการขุดดินเปนตน]
           สวนวินิจฉัยนอกพระบาลี   ดังตอไปนี้   ภิกษุกลาววา   เธอจงขุด
สระโบกขรณี  ดังนี้ ควรอยู.   เพราะวา   สระที่ขุดแลวเทานั้น   จึงชื่อวา  เปน
สระโบกขรณี    ฉะนั้น    โวหารนี้    เปนกัปปยโวหาร.    แมในคําเปนตนวา
จงขุด   บึง  บอ  หลุม  ดังนี้    ก็มีนัยอยางนี้เหมือนกัน.   แตจะกลาววา   จงขุด
โอกาสนี้   จงขุดสระโบกขรณี  ในโอกาสนี้  ดังนี้  ไมควร.  จะกลาวไมกําหนด
แนนอนลงไปวา    จงขุดเหงา    จงขุดราก   ดังนี้    ควรอยู   จะกลาววา    จงขุด
เถาวัลยนี้     จงขุดเหงา    หรือรากในโอกาสนี้    ดังนี้    ไมสมควร.    เมื่อชําระ
สระโบกขรณี   อาจจะเอาหมอวิดเปอกตมเหลว ๆ  ใดออกได,    จะนําเปอกตม
นั้นออก    ควรอยู.    จะนําเปอกตมที่ขนออก    ไมควร.    เปอกตมแหงเพราะ
แสงแดด    แตกระแหง    ในเปอกตมแหงนั้น    สวนใดไมเนื่องกับแผนดินใน 
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เบื้องลาง,   จะนําเปอกตมนั้นแลออก  ควรอยู.   ช่ือวาระแหง   (แผนคราบน้ํา,๑

ดินรวนเพราะน้ําแหง)   มีอยูในที่น้ําไหลไป    ยอมไหวเพราะถูกลมพัด   จะนํา
เอาระแหงนั้นออก   ควรอยู.   ฝง   (ตล่ิง)   แหงสระโบกขรณีเปนตน    พังตก
ลงไปริมนา.  ถาถูกฝนตกรดต่ํากวา ๔  เดือน  จะฟนออก  หรือทุบออก ก็ควร 
ถาเกิน ๔ เดือน ไมควร.  แตถาตกลงในน้ําเลย.  แมเมื่อฝนตกรดเกิน ๔ เดือน
แลว   ก็ควร   เพราะน้ํา   (ฝน)   ตกลงไปในน้ําเทานั้น. 
           ภิกษุทั้งหลายขุด  (เจาะ)  สะพังน้ํา  (ตระพังหิน)  บนหินดาด.   ถา
แมนวา   ผงละเอียดตกลงไปในตระพังหินนั้น   ทั้งแตแรกทีเดียว.    ผงละเอียด
นั้นถูกฝนตกรด   ตอลวงไปได  ๔  เดือน   จึงถึงอันนับวา   เปนอกัปปยปฐพี.
เมื่อน้ํางวดแลว   (แหงแลว )    พวกภิกษุผูชําระตระพังหิน     จะแยกผงละเอียด
นั้นออก  ไมควร.  ถาเต็มดวยน้ําอยูกอน.   ผงละอองตกลงไปภายหลัง.   จะแยก
ผงละอองนั้นออก   ควรอยู.   แทจริง   แมเมื่อฝนตกในตระพังหินนั้น   น้ํายอม
ตกลงในน้ําเทานั้น.    ผงละเอียดมีอยูบนพวกหินดาด   ผงละเอียดนั้น   เมื่อถูก
ฝนตกซะอยู   ก็ติดกันเขาอีก.   จะแยกผงละอองแมนั้นออกโดยลวง  ๔  เดือนไป
ไมควร.
             จอมปลวกเกิดขึ้นที่เงื้อมเปนเองไมมีคนสราง.   จะแยกออกตามสะดวก
ควรอยู.    ถาจอมปลวกเกิดขึ้นในที่แจง     ถูกฝนตกรดต่ํากวา   เดือนเทานั้น
จึงควร.   แมในดินเหนียวของตัวปลวกที่ขึ้นไปบานไมเปนตน   มีนัยอยางนี้
เหมือนกัน.   แมในขุยไสเดือน  ขุยหนู  และระแหงกีบโคเปนตน   ก็มีนัยอยางนั้น
เหมือนกัน.   เปอกตมที่ถูกตัดดวยกีบฝูงโค    (โคลนรอยกีบฝูงโค)    เรียกวา
๑.   วิมฺติ    แกวา   อุทกปปฺปฎโกติ   อุทเก   อนฺโตภูมิย    ปวิฎเ   ตสฺส  อุปริภาค    ฉาเทตฺวา
  ตนุป สุ  วา  มตฺติกา  วา  ปฎล   หุตฺวา  ปตมานา  ติฎ ติ,   ตสฺมึ  อุทเก  สุกฺเขป  ต   ปฎล   
วาเตน
  จลมานา  ติฎติ,   ต    อุทกปปฺปฏโก  นาม-ผูชําระ. 
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ระแหงกีบโค.   ก็ถาวา   ระแหงกีบโคนั้น    ติดกับแผนดินทางพื้นลาง      แมใน
วันเดียวจะแยกออก  ก็ไมควร.   ภิกษุถือเอาดินเหนียวที่ถูกไถตัด  แมในที่
ที่ชาวนาไถไว  ก็มีนัยอยางนั้นเหมือนกัน.                        
             เสนาสนะเกา   ไมมีหลังคา  หรือมีหลังคาพังก็ตาม    ถูกฝนตกรดเกิน
๔ เดือน   ยอมถึงซึ่งอันนับวา    ปฐพีแทเหมือนกัน.    ภิกษุจะถือเอากระเบื้อง
มุงหลังคา  หรือเครื่องอุปกรณมีกลอนเปนตน     ที่เหลือจากเสนาสนะเกานั้น
ดวยสําคัญวา   เราจะเอาอิฐ   จะเอากลอน    จะเอาเชิงฝา    จะเอากระดานปูพื้น
จะเอาเสาหิน  ดังนี้  ควรอยู.   ดินเหนียวตกลงติดกับกระเบื้องหลังคาเปนตนนั้น
ไมเปนอาบัติ.   แตเปนอาบัติแกภิกษุผูเอาดินเหนียวที่ฉาบฝา.   ถาดินกอนใดๆ
ไมเปยกชุม,  ภิกษุถือเอาดินกอนนั้น ๆ ไมเปนอาบัติ.
            ภายในเรือนมีกองดิน    เมื่อกองดินนั้น ถูกฝนตกรดเสียวันหนึ่ง    ชน-
ทั้งหลายจึงมุงเรือน.  ถากองดินเปยกทั้งหมด,   ตอลวงไปได  ๔  เดือน  กลายเปน-
ปฐพีแทเหมือนกัน.    ถาสวนเบื้องบนแหงกองดินนั้นเทานั้นเปยก     ภายใน
ไมเปยก    จะใชใหพวกกัปปยการกคุยเอาดินเทาจํานวนที่เปยกออกเสีย    ดวย
กัปปยโวหารแลว     ใชสอยดินสวนที่เหลือตามสะดวกก็ควร.    จริงอยู    ดินที่ 
เปยกน้ําแลวจับติดเนื่องเปนอันเดียวกันนั่นแล    จัดเปนปฐพีแท.  นอกนี้
ไมใชแล.
              กําแพงดินเหนียวอยูในที่แจง   ถาถูกฝนตกรดเกิน  ๔  เดือน    ยอมถึง
อันนับวา  ปฐพีแท.   แตภิกษุจะเอามือเปยกจับตองดินรวนอันติดอยูที่ปฐพีแท
นั้น    ควรอยู.   ถาหากวา   เปนกําแพงอิฐ   ทั้งอยูในฐานเปนเศษกระเบื้องอิฐ.
เสียโดยมาก   จะคุยเขี่ยออกตามสบาย   ก็ได. 
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             ภิกษุจะโยกเอาเสามณฑปที่ตั้งอยูในที่แจง   ไปทางโนนทางนี้   ทําให
ดินแยกออก  ไมควร   ยกขึ้นตรง ๆ เทานั้น  จึงควร.   สําหรับภิกษุผูจะถือเอา
ตนไมแหง หรือตอไมแหงแมอยางอื่น ก็นัยนี้แล.  ภิกษุทั้งหลายเอาพวกไมทอน
งัดหิน  หรือตนไมกล้ิงไป  เพื่อการกอสราง.   แผนดินในที่กล้ิงไปนั้น   แตก 
เปนรอย.   ถาภิกษุทั้งหลายมีจิตบริสุทธิ์กล้ิงไป   ไมเปนอาบัติ.   แตทวา   ภิกษุ
ทั้งหลาย    เปนผูใครจะทําลายแผนดินดวยเลศนั้นนั่น  เอง    เปนอาบัติ.    พวก
ภิกษุผูลากกิ่งไมเปนตนไปก็ดี   ผาพื้นบนแผนดินก็ดี  ก็มีนัยอยางนี้เหมือนกัน
จะตอกหรือจะเสียบแมวัตถุอยางใดอยางหนึ่ง   มีกระดูก   เข็มและหนามเปนตน
ลงไปในแผนดิน   ก็ไมควร.    แมจะถายปสสาวะ   ดวยคิดอยางนี้วา    เราจะพัง
แผนดินดวยกําลังแหงสายน้ําปสสาวะ  ก็ไมควร. เมื่อภิกษุถายดินพัง เปนอาบัติ.
แมจะเอาไมกวาดครูดถู   ดวยติดวา   เราจักทําพื้นดินที่ไมเสมอ  ใหเสมอ  ดังนี้
ก็ไมควร.   ความจริง   ควรจะกวาดดวยหัวขอแหงวัตรเทานั้น.
               ภิกษุบางพวก  กระทุงแผนดิน  ดวยปลายไมเทา  เอาปลายนิ้วหัวแมเทา
ขีดเขียน  (แผนดิน).   เดินจงกรมทําลายแผนดิน   คร้ังแลวคร้ังเลา   ดวยคิดวา
เราจักแสดงสถานที่ที่เราจงกรม  ดังนี้,  กรรมเชนนั้น  ไมควรทุกอยาง.  แตภิกษุ
ผูกระทําสมณธรรมเพื่อยกยองความเพียร    มีจิตบริสุทธิ์   จงกรม    สมควรอยู.
เมื่อกระทํา  (การเดินจงกรมอยูแผนดิน)  จะแตกก็ไมเปนอาบัติ.   ภิกษุทั้งหลาย
ครูดสีที่แผนดิน   ดวยคิดวา    จักลางมือ   ไมควร.    สวนภิกษุ    ผูไมครูดสี
แตวางมือเปยกลงบนแผนดิน   แลวแตะเอาละอองไป   ไดอยู.     ภิกษุบางพวก
อาพาธดวยโรคคัน   และหิดเปนตน   จึงครูดสีอวัยวะใหญนอยลงบนที่มีตล่ิงชัน
เปนตน,  การทํานั้น  ก็ไมสมควร. 
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   [วาดวยการะขุดเองและการใชใหขุดแผนดินเปนตน]
           สองบทวา  ขนติ  วา  ขนาเปติ วา  มีความวา  ภิกษุขุดเองก็ดี ใชให
ผูอ่ืนขุดก็ดี  (ซ่ึงแผนดิน)  ช้ันที่สุดดวยปลายนิ้วเทาบาง  ดวยซ่ีไมกวาดบาง
           สองบทวา  ภินฺทติ   วา  ภินฺทาเปติ  วา  มีความวา  ภิกษุทําลาย
เองก็ดี   ใชใหผูอ่ืนทําลายก็ดี   (ซ่ึงแผนดิน)  ช้ันที่สุด   แมจะเทน้ํา.
            สองบทวา   ทหติ   วา   ทหาเปติ   วา   มีความวา   ภิกษุเผาเองก็ดี
ใชใหผูอ่ืนเผาก็ดี   ช้ันที่สุดจะระบมบาตร.  ภิกษุจุดไฟเอง   หรือใชใหผูอ่ืนจุด
ในที่มีประมาณเทาใด     เปนปาจิตตียมีประมาณเทานั้นตัว.   ภิกษุ   แมเมื่อจะ
ระบมบาตร   พึงระบมในที่เคยระบมแลวนั่นแหละ.    จะวางไฟลงบนแผนดินที่
ไฟยังไมไหม  ไมควร.  แตจะวางไฟลงบนกระเบื้องสําหรับระบมบาตร  ควรอยู.
วางไฟลงบนกองฟน,    ไฟนั้นไหมฟนเหลานั้น    แลวจะลุกลามเลยไปไหมดิน
ไมควร.   แมในที่มีอิฐและหินเปนตน   ก็มีนัยอยางนั้นเหมือนกัน.    จริงอยู   ใน
ที่แมนั้น      จะวางไฟลงบนกองอิฐเปนตนนั่นแล     ควรอยู.     เพราะเหตุไร ?
เพราะอิฐเปนตนนั้น  มิใชเชื้อไฟ.   จริงอยู    อิฐเปนตนนั้น   ไมถึงอันนับวา
เปนเชื้อแหงไฟ.   จะติดไฟแมที่ตอไมแหง   และตนไมแหงเปนตน     ก็ไมควร.
             แตถาวา   ภิกษุจะติดไฟดวยคิดวา   เราจักดับไฟที่ยังไมทัน ถึงแผนดิน
เสียกอนแลวจึงจักไป ดังนี้  ควรอยู.  ภายหลังไมอาจเพื่อจะดับได ไมเปนอาบัติ
เพราะไมใชวิสัย    ภิกษุถือคบเพลิงเดินไป    เมื่อมือถูกไฟไหมจึงทิ้งลงที่พื้น,
ไมเปนอาบัติ.   ทานกลาวไวในมหาปจจรีวา  จะเติมเชื้อกอไฟ  ในที่คบเพลิงตก
นั่นแหละ  ควรอยู.  ทานกลาวไวในมหาปจจรีนั้นนั่นแลวา  ก็ที่มีประมาณเทาใด
ในแผนดินซึ่งถูกไฟไหม  ไอรอนระอุไปถึง   จะโกยที่ทั้งหมดนั้น ออก  ควรอยู. 
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            ก็ภิกษุใด  ยังไมรูจะสีใหไฟเกิดดวยไมสีไฟ  เอามือหยิบขึ้นแลวกลาววา
ผมจะทําอยางไร ?   ภิกษุอ่ืนบอกวา   จงทําใหลุกโพลงขึ้น.   เธอกลาววา     มัน
จะไหมมือผม   จึงบอกวา   จงทําอยางที่มันจะไมไหม.   แตไมพึงบอกวา  จงทิ้ง
ลงที่พื้น.   ถาวา   เมื่อไฟไหมมือ   เธอทิ้งลง    ไมเปนอาบัติ   เพราเธอไมได
ทิ้งลงดวยตั้งใจวา   เราจักเผาแผนดิน.    ทานกลาวไวในกุรุนทีวา   ถึงจะกอไฟ
ในที่ไฟตกลง  ก็ควร 
           ก็ในคําวา  อนาปตฺติ  อิม   ชาน  เปนตน  ผูศึกษาพึงทราบใจความ
อยางนี้  คือ  (ไมเปนอาบัติแกภิกษุผูกลาววา)   เธอจงรูหลุมสําหรับเสานี้,   จงรู
ดินเหนียวกอนใหญ    จงรูดินปนแกลบ   จงใหดินเหนียวกอนใหญ   จงใหดิน
ปนแกลบ.  จงนําดินเหนียวมา.  จงนําดินรวนมา,  ตองการดินเหนียว,  ตองการ
ดินรวน     จงทําหลุมใหเปนกัปปยะสําหรับเสานี้,     จงทําดินเหนียวนาใหเปน
กัปปยะ,  จงทําดินรวนนี้ใหเปนกัปปยะ.
           บทวา  อสฺจิจฺจ  มีความวา  เมื่อภิกษุกล้ิงหินและตนไมเปนตนไป
หรือเดินเอาไมเทายัน ๆ ไป   แผนดินแตก.   แผนดินนั้นชื่อวา   อันภิกษุไมได
แกลงทําแตก   เพราะเธอไมไดจงใจทําลายอยางนี้วา   เราจักทําลาย   (แผนดิน)
ดวยไมเทานี้,   ไมเปนอาบัติแกภิกษุผูไมแกลงทําลาย  ดวยประการฉะนี้.
           บทวา  อสติยา   มีความวา   ภิกษุสงใจไปทางอื่นยืนพูดอะไรกับคน
บางคนเอานิ้วหัวแมเทา   หรือไมเทาขีดเขียนแผนดินไปพลาง     ไมเปนอาบัติ
แกภิกษุผูขีดเขียน   หรือทําลาย   (ดิน)   ดวยไมมี สติอยางนี้.
            บทวา  อาชานนฺตสฺส   มีความวา   ภิกษุไมรูแผนดินที่ฝนตกรดภาย-
ในเรือน   ซ่ึงมุงหลังคาปดแลววา  เปนอกัปปยปฐพี  จึงโกยออก  ดวยสําคัญวา
เปนกัปปยปฐพี   ก็ดี   ไมรูวา   เราขุด   เราทําลาย    เราเผาไฟ   ก็ดี  เก็บเสียม 
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เปนตน    เพื่อตองการรักษาไวอยางเดียวก็ดี   มือถูกไฟไหม  ทิ้งไฟลงก็ดี,  ไม
เปนอาบัติแกภิกษุผูไมรูอยางนี้  บทที่เหลือตื้นทั้งนั้น..
           สิกขาบทนี้   มีสมุฏฐาน ๓ เกิดขึ้นทางกายกับจิต ๑   ทางวาจากับจิ  ๑
ทางกายวาจากับจิต ๑ เปนกิริยา    สาญญาวิโมกข    สจิตตกะ    ปณณัตติวัชชะ
กายกรรม   วจีกรรม   มีเวทนา  ๓   มีเวทนา ๓ ฉะนี้แล.
                               ปฐวีขนนสิกขาบทที่  ๑๐ จบ
                             มุสาวาทวรรคที่  ๑  จบบริบูรณ 
                                   ตามวรรณนานุกรม 
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                              ปาจิตตีย  วรรคท่ี  ๒
                           ภูตคามวรรค   สิกขาบทที่  ๑
                           เร่ืองภิกษุชาวรัฐอาฬวี 
            [๓๕๔]  โดยสมัยนั้น  พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู  ณ  อัคคาฬว-
เจดีย  เขตรัฐอาฬวี   คร้ังนั้น   พวกภิกษุชาวรัฐอาฬวีทํานวกรรม   ตัดตนไม
เองบาง   ใหคนอื่นตัดบาง    แมภิกษุชาวรัฐอาฬวีรูปหนึ่งก็ตัดตนไม    เทวดาผู
สิงสถิตอยูที่ตนไมนั้น    ไดกลาวคํานี้กะภิกษุนั้นวา   ทานเจาขา    ทานประสงค
จะทําที่อยูของทาน  โปรดอยาตัดตนไมอันเปนที่อยูของขาพเจาเลย  ภิกษุรูปนั้น
ไมเชื่อฟงไดตัดลงจนได    แลฟนถูกแขนทารกลูกของเทวดานั้น    เทวดาไดคิด   
ขึ้นวา    ถากระไรเราพึงปลงชีวิตภิกษุรูปนี้เสีย  ณ    ที่นี้แหละ    แลว ติดตอไปวา
ก็การที่เราจะพึงปลงชีวิตภิกษุรูปนี้เสีย  ณ  ที่นี้นั้นไมสมควรเลย    ถากระไรเรา
ควรกราบทูลเร่ืองนี้แดพระผูมีพระภาคเจา  ดังนั้น  เทวาดานั้นจึงเขาไปเฝาพระผู
มีพระภาคเจา   แลวกราบทูลเนื้อความนั้น แดพระผูมีพระภาคเจา.
            พระผูมีพระภาคเจาทรงประทานสาธุการวา  ดีแลว ๆ เทวดา ดีนักหนา
ที่ทานไมปลงชีวิตภิกษุรูปนั้น   ถาทานปลงชีวิตภิกษุรูปนั้นในวันนี้    ตัวทานจะ
พึงไดรับบาปเปนอันมาก   ไปเถิดเทวาดา   ตนไมในโอกาสโนนวางแลว     ทาน
จงเขาไปอยูที่ตนไมนั้น.
            ประชาชนพากันเพงโทษติเตียนโพนทะนาวา   ไฉน   พวกพระสมณะ
เชื้อสายพระศากยบุตรจึงไดตัดตนไมเองบาง     ใหคนอื่นตัดบาง     พระสมณะ
เชื้อสายพระศากยบุตรทั้งหลาย     ยอมเบียดเบียนอินทรีย     อยางหนึ่งซึ่งมีชีวะ 
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ภิกษุทั้งหลายไดยินพวกเขาเพงโทษติเตียนโพนทะนาอยู    บรรดาที่มักนอย. . .
ตางพากันเพงโทษติเตียนโพนทะนาวา  ไฉน  พวกภิกษุชาวรัฐอาฬวี  จึงไดตัด
ตนไมเองบาง   ใหคนอื่นตัดบาง   แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.
                                   ทรงสอบถาม 
            พระผูมีพระภาคเจาตรัส ถามวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ขาววา  พวกเธอ
ตัดเองบาง   ใหคนอื่นตัดบาง   ซ่ึงตนไม   จริงหรือ.
            ภิกษุชาวรัฐอาฬวีทูลรับวา   จริง   พระพุทธเจาขา.
                    ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
           พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา  ดูกอนโมฆบุรุษทั้งหลาย ไฉน
พวกเธอจึงไดตัดเองบาง   ใหคนอื่นตัดบาง  ซ่ึงตน ไม  เพราะคนทั้งหลายสําคัญ
ในตนไม   วามีชีวะ   การกระทําของพวกเธอนั่น    ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใส
ของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส   หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เล่ือมใสแลว  ..
             ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้
วาดังนี้
                                   พระบัญญัติ
            ๖๐.    ๑.   เปนปาจิตตีย   ในเพราะพรากภูตคาม.
                            เร่ืองภิกษุชาวรัฐอาฬวี  จบ
                                   สิกขาบทวิภังค
         [๓๕๕]  ที่ช่ือวา  ภูตคาม   ไดแกพืช ๕ ชนิด  คือ พืชเกิดจากเหงา ๑
พืชเกิดจากตน   ๑    พืชเกิดจากขอ  ๑    พืชเกิดจากยอด  ๑    พืชเกิดจากเมล็ด
เปนที่ครบหา  ๑. 
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           ที่ช่ือวา   พืชเกิดจากเหงา   ไดแก   ขมิ้น   ขิง   วานน้ํา   วานเปราะ
อุตพิด   ขา   แฝก   แหวหมู   หรือแมพืชอยางอื่นใดซึ่งเกิดที่เหงา    งอกที่เหงา
นั่นชื่อวา   พืชเกิดจากเหงา.
           ที่ช่ือวา  พืชเกิดจากตน  ไดแก   ตนโพธิ์  ตนไทร  ตนดีปลี  ตน
มะเดื่อ   ตนเตาราง   ตนมะขวิด   หรือแมพืชอยางอื่นใดซึ่งเกิดที่ตน    งอกที่ตน
นั่นชื่อวา  พืชเกิดจากตน.
           ที่ช่ือวา  พืชเกิดจากขอ  ไดแก   ออย  ไมไผ  ไมออ  หรือแมพืช
อยางอื่นใดซึ่งเกิดที่ขอ  งอกที่ขอ   นั่นชื่อวา   พืชเกิดจากขอ.
            ที่ช่ือวา  พืชเกิดจากยอด  ไดแก  ผักบุงลอม   แมงลัก   เถาหญานาง
หรือแมพืชอยางอื่นใดซึ่งเกิดที่ยอด   งอกที่ยอด   นั่นชื่อวา   พืชเกิดจากยอด.
             ที่ช่ือวา  พืชเกิดจากเมล็ด  ไดแก   ขาว   ถ่ัว  งา   หรือแมพืชอยาง
อ่ืนใดซึ่งเกิดที่เมล็ด   งอกที่เมล็ด  นั่นชื่อวา   พืชเกิดจากเมล็ด   เปนที่ครบหา.
                                      บทภาชนีย
            [๓๕๖]  พืช  ภิกษุสําคัญวาพืช  ตัดเองก็ดี  ใหคนอื่นตัดก็ดี  ทําลาย
เองก็ดี   ให คนอื่นทําลายก็ดี   ตมเองก็ดี   ใหคนอื่นตมก็ดี   ตองอาบัติปาจิตตีย.
            พืช  ภิกษุสงสัย  ตัดเองก็ดี  ใหคนอื่นตัดก็ดี  ทําลายเองก็ดี  ใหคนอื่น
ทําลายก็ดี  ตมเองก็ดี  ใหคนอื่นตมก็ดี   ตองอาบัติทุกกฏ.
            พืช  ภิกษุสําคัญวา  ไมใชพืช  ตัดเองก็ดี   ใหคนอื่นตัดก็ดี   ทําลาย
เองก็ดี  ใหคนอื่นทําลายก็ดี   ตมเองก็ดี    ใหคนอื่นตมก็ดี  ไมตองอาบัติ.
             ไมใชพืช   ภิกษุสําคัญวาพืช   ตัดเองก็ดี   ใหคนอื่นตัดก็ดี  ทําลายเอง
ก็ดี  ใหคนอื่นทําลายก็ดี   ตมเองก็ดี   ใหคนอื่นตมก็ดี   ตองอาบัติทุกกฏ. 
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           ไมใชพืช    ภิกษุสงสัย    ตัดเองก็ดี    ใหคนอื่นตัดก็ดี    ทําลายเองก็ดี
ใหคนอื่นทําลายก็ดี  ตมเองก็ดี.   ใหคนอื่นตมก็ดี   ตองอาบัติทุกกฏ.
           ไมใชพืช   ภิกษุสําคัญวา    ไมใชพืช    ตัดเองก็ดี    ใหคนอื่นตัด  ก็ดี
ทําลายเองก็ดี   ใหคนอื่นทําลายก็ดี   ตมเองก็ดี  ใหคนอื่นตมก็ดี  ไมตองอาบัติ.
                                      อนาปตติวาร 
           [๓๕๗]  ภิกษุกลาววา   ทานจงรูพืชนี้   ทานจงใหพืชนี้   ทานจงนํา
พืชนี้มา    เรามีความตองการดวยพืชนี้    ทานจงทําพืชนี้ใหเปนกัปปยะดังนี้ ๑
ภิกษุไมแกลงพราก ๑   ภิกษุทําเพราะไมมีสติ ๑  ภิกษุไมรู ๑  ภิกษุวิกลจริต  ๑
ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑   ไมตองอาบัติแล.
                             ภูตคามวรรค  สิกขาบทที่  ๑  จบ
                               ปาจิตตีย  เสนาสนวรรคที่  ๒
                                     ภูตคามสิกขาบทที่  ๑
           พึงทราบวินิจฉัย  ในสิกขาบทที่ ๑  แหงเสนาสนวรรค*  ดังตอไปนี้  
                [เร่ืองภิกษุชาวเมืองอาฬวี  ตัดตนไม]
           บทวา  อนาทิยนฺโต   คือ  ไมเชื่อฟงถอยคําของเทวดานั้น.
          หลายบทวา  ทารกสฺส  พาหุ   อาโกฏเฏสิ   มีความวา   ภิกษุนั้น
ไมอาจยั้งขวานที่เงื้อขึ้น    จึงตัดเอาแขนทรงที่ใกลราวนม    ของทารกผูนอนอยู
บนวิมานทิพย   ซ่ึงตั้งอยูบนตนไม   อันเทวดานั้นไดมาจากสํานักของทาวจาตุม-
มหาราช   ซ่ึงลวงเลยวิสัยแหงจักษุของพวกมนุษย.
*      บาลีเปนภูตคามวรรค. 
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           ในคําวา  น  โข  ปเนต   ปฏิรูป   เปนตน  มีการพรรณนาโดยสังเขป
ดังตอไปนี้
           ไดยินวา  ในปาหิมพานต  มีการประชุมเทวดา  ทุก ๆ วันปกษ,  ใน
ปาหิมพานตนั้น    พวกเทวดายอมถามถึงรุกขธรรมวา   ทานทั้งอยูหรือไมไดตั้ง
อยูในรุกขธรรม.    ช่ือวา  รุกขธรรม    ไดแก    การที่รุกขเทวดาไมทําความ
ประทุษรายทางใจ  ในเมื่อตนไมถูกตัด.   บรรดาเทวดาเหลานั้น  เทวดาองคใด
ไมทั้งอยูในรุกขธรรม,  เทวดาองคนั้น  ยอมไมไดเพื่อจะเขาสูที่ประชุม.  เทวดา
องคนั้น ไดมองเห็นโทษ  มีการไมตั้งอยูในรุกขธรรมเปนปจจัยนี้  ดวยประการ
ดังนี้     และระลึกถึงบุรพจรรยา     ในปางที่พระตถาคตเจาเสวยพระชาติเปน
พญาชางฉัททันตเปนตน       โดยกระแสแหงพระธรรมเทศนาที่คนเคยสดับมา
เฉพาะพระพักตรแหงพระผูมีพระภาคเจา.   เพราะเหตุนั้น   เทวดานั้น   จึงไดมี
ความรําพึง  น  โข  ปเนต   ปฏิรูป  ฯเปฯ ชีวิตา โวราเปยฺยุ   (ก็การ
ที่เราจะปลงชีวิตภิกษุรูปนี้เสีย  ณ ที่นี้  นั่นไมสมควรเลย)  ดังนี้.  ก็ความรําพึง
นี้วา   ถากระไร   เราควรกราบทูลเร่ืองนี้แดพระผูมีพระภาคเจา   ดังนี้   ไดมีแก
เทวดานั้น   ผูฉุกคิดอยูอยางนี้วา   ภิกษุนี้เปนบุตรมีบิดา,   พระผูมีพระภาคเจา
ไดทรงสดับอัชฌาจารนี้ของภิกษุนี้แลว  จักทรงปองกันมารยาท  จักทรงบัญญัติ
สิกขาบทแนนอน.
            คําวา   สจชฺช   ตฺว    เทวเต   มีความวา    ดูกอนเทวดา  !   ถาทาน
(ปลงชีวิตภิกษุรูปนั้น)  ในวันนี้ไซร.
            บทวา   ปสเวยฺยาสิ   แปลวา  พึงใหเกิด  คือ  พึงใหบังเกิดขึ้น.  ก็แล
พระผูมีพระภาคเจา   คร้ันตรัสอยางนั้นแลว   เมื่อจะใหเทวดานั้นยินยอม    จึงได
ตรัสพระคาถานี้วา 
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                          บุคคลใดแล  ขมความโกรธที่เกิดขึ้น
                 แลวได   เหมือนกับสารถีหยุดรถ   ซ่ึงกําลัง
                 แลนอยูได     เราตถาคตเรียกบุคคลนั้นวา
                 เปนสารถี    ชนนอกจากนี้    เปนแตคนถือ
                 บังเหียน.๑ 
           ในเวลาจบพระคาถา   เทวดานั้น   ไดตั้งอยูในโสดาปตติผล.   พระผูมี
พระภาคเจา     เมื่อจะทรงแสดงธรรมแกบริษัทผูประชุมกันพรอมแลว     จึงได
ทรงภาษิตพระคาถานี้อีกวา
                          ภิกษุใดแล  ยอมกําจัดซึ่งความโกรธ
                 ท่ีเกิดขึ้น  เหมือนหมอกําจัดพิษงูท่ีแลนซาน
                 ไปแลว  ดวยโอกาสทั้งหลาย  ฉะนั้น  ภิกษุนั้น
                 ยอมละฝงนี้และฝงโนนได  เหมือนงูลอก-
                 คราบเกาแกท้ิงไป  ฉะนั้น๒.                      
           บรรดาคาถาทั้งสองนั้น   คาถาที่ ๑  พระธรรมสังคาหกาจารยยกขึ้นสู
สังคหะ  ในธรรมบท,  คาถาที่  ๒  ยกขึ้นสูสังคหะ  ในสุตตนิบาต    สวนเรื่อง
ยกขึ้นสูสังคหะ   ในวินัยปฏกแล.       
           ลําดับนั้น   พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงธรรมอยูนั่นเทียว   ทรงตรวจ
ดูสถานที่อยูของเทวดานั้น   ทอดพระเนตรเห็นสถานที่ อันสมควรแลว. จึงตรัสวา
ไปเถิดเทวดา  !  ณ  ที่โอกาสโนนมีตนไมวางอยู,  เธอจงเขาไปอยูที่ตนไมนั้น.
ไดยินวา     ตนไมนั้นไมมีในแควนอาฬวี,     มีอยูภายในกําแพงเครื่องลอมแหง
พระเชตวัน  ซ่ึงมีเทวบุตรผูเปนเจาของไดจุติไปแลว   เพราะเหตุนั้น   ตนไมนั้น
  ๑.  ขุ.  ธ.  ๒๕/๔๔-๔๕.         ๒.  ข.  ส.  ๒๕/๓๒๔. 
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จึงตรัสวา   วางแลว .    ก็แลจําเดิมแตปางนั้นมา     เทวดานั้น   ไดความคุมครอง
จากพระสัมมาสัมพุทธเจา  ไดเปนพุทธอุปฎฐายิกา.  ในคราวมีเทวสมาคม  เมื่อ
เทวดาผูมีศักดิ์ใหญทั้งหลายมาอยู   เทวดาเหลาอื่นผูมีศักดิ์นอย   ยอมถอยรนไป
จนจดมหาสมุทร    และภูเขาจักรวาล.    สวนเทวดานี้     นั่งฟงธรรม อยูในที่อยู
ของตนนั่นแหละ.    เทวดานั้น    นั่งฟงปญหาทั้งหมด    แมที่พวกภิกษุถามใน
ปฐมยาม  (และ)  ที่พวกเทวดาถามในมัชฌิมยามบนวิมานนั้นนั่นแล.    แมทาว
มหาราชทั้ง  ๔  มาสูที่บํารุงของพระผูมีพระภาคเจา     เมื่อจะไป    ก็เยี่ยมเทวดา
นั้นกอนแลวจึงไป. 
                  [แกอรรถปาฐะวาภูตคามปาตัพยตาย]
           ในบทวา ภูตคามปาตพฺยตาย  นี้  พึงทราบวินิจฉัย ดังนี้    ที่ช่ือวา
ภูตะ   เพราะอรรถวา   เกิดอยูดวย   เติบโตขึ้นอยูดวย.     อธิบายวา    ยอมเกิด
ยอมเจริญ   หรือวา   เกิดแลว   เจริญแลว.
             บทวา  คาโม  แปลวา  กอง.   กองแหงภูตทั้งหลาย   เหตุนั้นจึงชื่อวา
ภูตคาม.  อีกอยางหนึ่ง  กอง  คือ  ภูต  ช่ือภูตคาม.   คําวา  ภูตคาม  นั่น
เปนชื่อแหงหญา   และตนไมเขียวสดที่ยืนตนแลว   เปนตน.
            ภาวะแหงการพราก    ช่ือ   ปาตัพยตา    (ความเปนแหงการพราก).
อธิบายวา    ภาวะอันบุคคลพึงบริโภคใชสอยตามความพอใจ.    ดวยการตัดและ
การทุบเปนตน .   ในเพราะความเปนผูพรากภูตคามนั้น  แหงภิกษุนั้น.    คํานี้ 
เปนสัตตมีวิภัตติลงในอรรถแหงนิมิต.    อธิบายวา   เปนปาจิตตีย   เพราะความ
เปนผูพรากภูตคามเปนเหตุ   คือ   เพราะการตัดภูตตามเปนตนเปนปจจัย.
              [อธิบายภูตคาม ๕  ชนิด  มีมูลแพะเปนตน]
            บัดนี้  พระผูมีพระภาคเจา  เมื่อจะทรงจําแนกแสดงภูตคามนั้น  จึงตรัส
คําเปนตนวา    ภูตคาโม  นาม  ปฺจ  วีชชาตานิ  ดังนี้. 
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            ทานกลาวไวในอรรถกถาทั้งหลายวา    ในคําวา    ภูตคามเปนตนนั้น
พระผูมีพระภาคเจาทรงยกภูตคามขึ้นดวยคําวา   ภูตคาโม   นาม   ดังนี้    แลว
ตรัสคํา  ปฺจ  วาชชาตานิ  เปนตน   เพื่อทรงแสดงพืชที่เมื่อมันมีอยู   ภูตคาม
จึงมี.  แมเมื่อมีอยางนี้  คําวา  ยานิ  วา  ปนฺญานิป  อตฺถิ  มูเล ชายนฺติ
เปนตน.  ก็ไมสมกัน.  จริงอยู  พืช ๕ ชนิด  มีพืชเกิดจากเหงาเปนตน   ไมใช
เกิดอยูทีเหงาเปนตน,  แตพืชเหลานั้น  เมื่อจะเกิดที่เหงาเปนตน  ก็ช่ือวามูลพืช
เปนตน    เพราะฉะนั้น   บัณฑิตพึงทราบวรรณนาในคําวา   ภูตคาโม   นาม
เปนตนนี้    (โดยนัยที่กําลังจะกลาว)   อยางนี้ 
           บทวา  ภูตคาโม   นาม   เปนบทควรแจก.
           บทวา  ปฺจ  เปนการกําหนดชนิดแหงภูตคามนั้น.
           บทวา  วีชชตานิ  เปนบทแสงไขธรรมที่ไดกําหนดไว.   ใจความ
แหงบทวา   วีชชาตานิ   นั้นวา   ที่ช่ือวา  พีชชาต   เพราะอรรถวา   เกิดจาก
จําพวกเมล็ด  คํานี้เปนชื่อแหงพืชมีตน ไมเปนตน.  อีกนัยหนึ่ง  พืชเหลานั้นดวย
เกิดแลวดวย  คือ   ผลิแลว    ไดแก   มีใบและรากงอกออกแลว   เพราะเหตุนั้น
จึงชื่อวา  พีชชาต.   ดวยคําวา  พีชชาต  นี้     เปนอันทานทําการสงเคราะห
เอาพืช    มีขิงเปนตน    ที่เขาชําไวในทรายเปยกเปนตน      ซ่ึงมีใบและรากงอก
ขึ้นแลว .
           บัดนี้    พืชมีตน ไมเปนตน   ที่ตรัสเรียกวา  พีชชาต  เพราะเกิดจากพืช
เหลาใด,  เมื่อจะทรงแสดงพืชเหลานั้น  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสคําวา  มูลพืช
เปนตน .    อุเทศแหงพืช    มีพืชเกิดจากรากเหงาเปนตนนั้น    ปรากฏชัดเจน
แลวแล.   ในคําวา   ก็หรือวาพืชแมอยางอื่นใด  บรรดามี  ซ่ึงเกิดที่เหงา   งอก
ที่เหงา  นี้   ในอุเทศ   พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงพืชที่เกิดจากเมล็ด  
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          เพราะฉะนั้น พึงเห็นใจความในคําวา ยานิ วา ปนญานิ เปนตนนี้ 
อยางนี้วา   ก็หรือพืชแมอยางอื่นใดบรรดามี   เปนตนวา   ไมกอ   ไมเถา   และ
ไมตน    ซ่ึงเกิดและงอกขึ้นที่เหงา   มีชนิด  เชน  รากเหงาเชือกเขา*   (รากเหงา
เถามัน)   กระจับ   บัวแดง   บัวเขียว  บัวขาบ   บัวขาว   (บัวสาย)  เผือก  มัน
และแคฝอยเปนตน.   ไมกอ  ไมเถา  และไมตนเปนอาทินั้น    ยอมเกิดและยอม
งอกที่เหงาใด,    ก็เหงานั้น     พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวแลวในบาลี     พืชเกิด
จากเหงา  มีขมิ้นเปนตนนี้    แมทั้งหมด  ช่ือวา  มูลพืช.    ในขันธพืชเปนตน
(พืชเกิดจากลําตน)  ก็นัยนี้ . 
            ก็อีกอยางหนึ่ง   บรรดาพืชทั้งหลาย    มีพืชที่เกิดจากลําตน เปนอาทินี้ 
พืชเหลาใด   มีตนมะกอก   ตนชางนาว   (ออยชางก็วา)   สลัดได   ทองหลาง
กรรณิการเปนตน   บัณฑิตพึงเห็นวา  พืชเกิดจากลําตน    พืชทั้งหลาย  มีเถาสม
เถาสี่เหล่ียม   และเถาดีปลี   (ยี่หราก็วา)   เปนตน   บัณฑิตพึงเห็นวา   พืชเกิด
แตขอ, พืชมี  ปอ  มะลิ  หงอนไก  เปนตน บัณฑิตพึงเห็นวา  พืชเกิดจากยอด.
พืชมีเมล็ดมะมวง   หวา   และขนุนเปนตน    พึงทราบวา   พืชเกิดจากเมล็ด.
             บัดนี้    พระผูมีพระภาคเจา  เมื่อจะทรงแสดงชนิดแหงอาบัติ   อนาบัติ
และชนิดแหงความถูกพราก ดวยอํานาจสัญญา (ช่ือ) ในคําที่พระองคตรัสไววา
ภูตคามปาตพฺยตาย  ปาจิตฺติย    (เปนปาจิตตีย  ในเพราะความถูกพรากแหง
ภูตคาม)  จึงตรัสดําวา  พีเช  พีชสฺ ี  เปนตน.
            ภูตคามที่เกิดจากเมล็ด  บัณฑิตพึงทราบวา   พระผูมีพระภาคเจาตรัส-
เรียกวา  พืช  ในคําวา  พีเช   พีชสฺ ี  นั้น    ดุจขาวสุกแหงขาวสารขาวสาลี
เขาเรียกกันวา  ขาวสุกแหงขาวสาลี  ในคําวา  สาลีนฺเจว  โอทน   ภุญชติ
*   สมัยนี้แปลกันวามันฝรั่ง  แตชาวอินเดียเรียกวา  "อาล."  -ผูชําระ.  
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เปนตน    ฉะนั้น.    สวนพืชที่ทานคัดออกไวใหพนไปจากภูตคาม    ที่พระผูมี
พระภาคเจาตรัสไว ในคําวา  พีชคามภูตคามสมารมฺภา  ปฏิวิรโต  เปนตน
เปนวัตถุแหงทุกกฏ. 
           อีกอยางหนึ่ง    บัณฑิตพึงประกอบกับบทตนแหงสิกขาบทวิภังคที่วา
ภูตคาโม  นาม  แลว พึงทราบเนื้อความในคําวา พีเช พืชสญ ี นี้  อยางนี้วา
ภิกษุมีความสําคัญในพืชที่มีช่ือวาภูตคาม  วาเปนพืช  เอาศัสตราเปนตน  ตัดเอง
ก็ดี    ใชใหคนอื่นตัดก็ดี    เอากอนหินเปนตนทุบเองก็ดี    ใชใหคนอื่นทุบก็ดี
นําเอาไฟเขาไปเผาเองก็ดี   ใชคนอื่นใหเผาก็ดี   ตองปาจิตตีย.     แตบัณฑิตไม
พึงถือเอาตามพระบาลี  ปรับปาจิตตีย  ในเพราะความพราก  มีชนิดตัดพืชนอก
ไปจากภูตคามเปนตน .
                      [อธิบายพีชคามและภูตคามเปนตน]
            จริงอยู    ในภูตคามสิกขาบทนี้   มีวินิจฉัยกถา   ดังตอไปนี้
            ภิกษุพรากภูตคาม   เปนปาจิตตีย.   พรากพีชคามแมทั้ง ๕ อยาง   อัน
นอกจากภูตคาม   เปนทุกกฏ.  ช่ือวา  พีชคามและภูตคามนี้  อยูในน้ําก็มี  อยู
บนบกก็มี.  บรรดาพีชคามและภูตคามที่อยูในน้ําและบนบกทั้งสองนั้น  พีชคาม
และภูตคามที่อยูในน้ํา  คือ  เสวาลชาติ  (สาหราย)  ทั้งที่มีใบและไมมีใบทั้งหมด
มีชนิดเชนแหนและจอกเปนตน  โดยที่สุดกระทั่งฝาน้ํา  (ตระไครน้ํา)  บัณฑิต
พึงทราบวา   ภูตคาม.    ช่ือวาฝาน้ํา    (ตระไครน้ํา)    ขางบนแข็ง    มีสีกราน
ขางลางออน   มีสีเขียว.
            บรรดาเสวาลชาตินั้น     รากของสาหรายใดหยั่งลงไปอยูในแผนดิน 
แผนดินเปนฐานของสาหรายนั้น.   น้ําเปนฐานของสาหรายที่ลอยไปมาบนน้ํา
เปนปาจิตตียแกภิกษุผูพรากภูตคามที่อยูในแผนดินในที่ใดที่หนึ่งก็ดี   ยกขึ้นยาย 
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ไปสูที่อ่ืนก็ดี.   เปนปาจิตตียแกภิกษุผูพรากภูตคามที่ลอยไปมาบนน้ําเหมือนกัน.
แตจะเอามือทั้งสองแหวกไปทางโนนทางนี้   แลวอาบน้ํา    ควรอยู.     แทจริง
น้ําทั้งสิ้นเปนฐานของสาหรายที่อยูในน้ํานั้น  เพราะเหตุนั้น  สาหรายนั้น  ยังไม
จัดวาเปนอันภิกษุยายไปสูที่อ่ืน   ดวยเหตุเพียงเทานี้.    แตจะแกลงยกขึ้นจากน้ํา
โดยเวนน้ําเสียไมควร.     ยกขึ้นพรอมทั้งน้ํา     แลววางลงในน้ําอีก     ควรอยู. 
สาหรายออกมาทางชองผากรองน้ํา,     ควรใหทํากัปปยะกอน     จึงบริโภคน้ํา.
ภิกษุถอนเถาวัลยและหญาที่เกิดในน้ํา  มีกออุบลและกอปทุมเปนตน   ขึ้นจากน้ํา
ก็ดี  พรากเสียในน้ํานั้นเองก็ดี  เปนปาจิตตีย.  พรากกออุบลและกอปทุมเปนตน
ที่คนอื่นถอนขึ้นไวแลว  เปนทุกกฏ.  จริงอยู  กออุบลและปทุมเปนตน ที่คนอื่น
ถอนขึ้นไวนั้น    ยอมถึงรากสงเคราะหเขาในพีชคาม.    แมสาหรายคือจอกและ
แหน*   ที่เขายกขึ้นจากน้ําแลว   ยังไมเหี่ยว   ยอมถึงซึ่งอันสงเคราะหเขาในพืช
ที่เกิดจากยอด.  ในอรรถกถามหาปจจรีเปนตน  ทานกลาวไววา  แหน** ไมมีราก
และหนอและตระไครนาเปนตน   เปนวัตถุแหงทุกกฏ.   เหตุในคํานั้นไมปรากฎ.
ในอันธกอรรถกถา    ทานกลาวไววา    ยังไมเปนภูตคามที่สมบูรณ  เหตุนั้น
จึงเปนทุกกฏ.  แมคําในอันธกอรรถกถานั้น ก็ไมสมกัน (กับพระบาลี).  จริงอยู
พระผูมีพระภาคเจาปรับปาจิตตียในเพราะภูตคาม,  ปรับทุกกฏในเพราะพีชคาม.
             ช่ือวา ภูตคามอันไมสมบูรณ   เปนโกฎฐาสที่ ๓ ไมไดมาในบาลี  ไมได
มาในอรรถกถาทั้งหลายเลย.     ก็ถาจะพึงมีมติวา     แหนไมมีรากและหนอนั้น
   ๑.  โยชนาปาระ  ๒/๒๕-๑  ตตฺถ ติลพีชกเสวาโล นาม อุปริ ขฺทฺทกปตฺโต   เหฏา  ขุทฺทกมู
โล
     เสวาโล.   สาสปเสวาโล  นาม  สาสปมตฺโค    ขุทฺทกเสวาโล.    แปลวา    บรรดาสาหราย
เหลานั้น
     ที่ช่ือวา    ติลพีชกสาหราย  ไดแก   สาหรายที่ขางบนมีใบเล็ก ๆ  ขางลางมีรากเล็ก ๆ  ทิ่มีช่ือ
วา
     สาสปสาหราย  ไดแก  สาหรายเล็ก  ๆ มีขนาดเทาเมล็ดพันธุผักกาด.    ๒.  โยชนาปาฐะ 
๒/๒๑
     อนนฺตกติลกพืชโกติ    อมูลงฺกุรติลพีชโก    พืชขนาดเทาเมล็ดงาไมมีรากและหนอ    ช่ือวา
แหน.
     -ผูชําระ.                                                                                       
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จักถึงการสงเคราะหเขาในพีชคามไซร,   แมคํานั้นก็ไมควร   เพราะพืชเชนนั้น
ไมเปนมูลเหตุแหงภูตคามเลย.   อีกนัยหนึ่ง   คําวา   บรรดาฐานะที่หนักและเบา
ภิกษุควรตั้งอยูในฐานะที่หนัก  นี้เปนลักษณะแหงวินัย. 
      [วาดวยภูตคามที่เกิดบนบกและการพรากภูตคามนั้น ]
           วินิจฉัยในภูตคามที่เกิดบนบกตอไป  สวนที่เหลือของจําพวกตนไม
ที่ถูกตัดจัดวาเปนดอกไมที่เขียวสด.   ในตอไมเขียวสดนั้น   ตอแหงไมกุม  ไม-
กระถินพิมาน  ไมประยงค   และไมขนุนเปนตน    ยอมงอกขึ้นได.     ตอไมนั้น
ทานสงเคราะหเขาดวยภูตคาม.    ตอแหงตนตาลและมะพราวเปนตน    ยอมไม
งอกขึ้นได.   ตอแหงตนตาลเปนตนนั้น   ทานสงเคราะหเขาดวยพีชคาม.
             สวนตอกลวยที่ยังไมตกเครือ   ทานสงเคราะหดวยภูตคาม.    ดอกกลวย
ที่ตกเครือแลว      ทานสงเคราะหเขาดวยพีชคาม.      แตตนกลวยที่ตกเครือแลว
ทานสงเคราะห เขาดวยภูตคามเหมือนกัน   ตลอดเวลาที่ยังมีโบเขียวอยู.    ไมไผ
ที่ตกขุยแลว   ก็อยางนั้น.    แตไมไผ    ในเวลาแหงลงมาตั้งแตยอด    จึงถึงอัน
สงเคราะหดวยพีชคาม.    สงเคราะหดวยพีชคามชนิดไหน.    ดวยพืชตามชนิด
เกิดจากขอ    อะไรเกิดจากตนไผนั้น.    จริงอยู   ถาหากวาอะไร ๆ  ไมพึงเกิด.
(ตนไผตกขุย)   พึงถึงการสงเคราะหเขาในภูตคาม.
              ชนทั้งหลายตัดไมชางนาวเปนตน    รวมเปนกองไว.    กิ่งทั้งหลายแม
ประมาณศอกหนึ่งงอกออกจากทอนไมที่รวมเปนกองไว   ยอมถึงการสงเคราะห
เขาดวยพีชคามเหมือนกัน.    ชนทั้งหลายปกลงในพื้นดิน    เพื่อประโยชนเปน
มณฑปก็ดี   เพื่อประโยชนเปนร้ัวก็ดี    เพื่อประสงคจะปลูกเถาวัลยก็ดี.    เมื่อ
จําพวกรากและใบงอกออกแลว       ยอมถึงอันนับเขาเปนภูตคามอีกแมโดยแท
ถึงอยางนั้นเมื่องอกเพียงทุมรากหรือเพียงตุมใบก็สงเคราะหเขาเปนพืชคาม
เทานั้น. 
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            เมล็ดจําพวกใดจําพวกหนึ่ง     ที่ชนทั้งหลายเอาน้ํารดชําไวในแผนดิน
หรือวาชนทั้งหลายใสดินเปยกลงในกระถางเปนตนเพาะไว.     เมล็ดทั้งหมดนั้น
แมเมื่องอกเพียงตุมราก  หรือเพียงตุมใบ  ก็จัดเปนเพียงพืชเทานั้น.   ถาแมนวา
รากทั้งหลายและหนอขางบนงอกออก  ก็ยังจัดเปนพืชนั่นแล  ตลอดเวลาที่หนอ
ยังไมเขียว.   ก็เมื่อใบแหงถ่ัวเขียวเปนตนงอกขึ้น   หรือเมื่อหนอแหงขาวเปลือก
เปนตนเขียวสด   เกิดใบมีสีเขียวแลว   ยอมถึงการสงเคราะหเขาเปนภูตคาม 
              รากแหงเมล็ดตาลทั้งหลายงอกออกทีแรก   เหมือนเขี้ยวสุกร.    แมเมื่อ
งอกออกแลว   ก็จัดเปนพีชคามเหมือนกัน   ตลอดเวลาที่มวนกลีบ   ใบขางบน 
ยังไมคล่ีออก.      หนองอกทะลุเปลือกมะพราวออกเหมือนไมสลัก     ก็จัดเปน
พีชคามอยูนั่นเอง   ตลอดเวลาที่มวนกลีบใบเรียวคลายกับเขามฤคยังไมมี.    แม
เมื่อรากยังไมออก  กลีบใบเชนนั้นเกิดขึ้นแลว  ก็ถึงการสงเคราะหเขาในภูตคาม
ที่ไมมีราก.
            จําพวกเมล็ดมีเมล็ดมะมวงเปนตน     พระวินัยธรพึงตัดสินดวยจําพวก
ขาวเปลือกเปนตน.  กานหรือรุกขชาติอยางใดอยางหนึ่งอื่นก็ดี  เกิดที่ตนไมแลว
คลุมโอบตนไม. ตนไมนั่นแหละเปนฐานของกานเปนตนนั้น.  ภิกษุพรากกาน
เปนตนนั้นก็ดี  ถอนขึ้นจากตนไมนั้นก็ดี   เปนปาจิตตีย.   
             เถาวัลยชนิดหนึ่งไมมีราก     ยอมพันพุมไมปาและทอนไมดุจวงแหวน
(ฝอยทอง)   แมเถาวัลยนั้นก็มีวินิจฉัยอยางนี้เหมือนกัน.  ที่หนามุขเรือนกําแพง  
ชุกชี   และเจดียเปนตน   มีตระไครน้ําสีเขียว.   คบอดเวลาที่ยังไมเกิดใบ  ๒-๓
ใบ     ยอมถึงการสงเคราะหเขาเปนพืชเกิดจากยอด.     เมื่อใบทั้งหลายเกิดแลว
เปนวัตถุแหงปาจิตตีย.    เพราะเหตุนั้น    จะใหการฉาบปูนขาวในฐานะเชนนั้น
ไมควร.   จะใหการฉาบน้ําปูนขาวที่ละเอียดบนที่อันอนุปสัมบันฉาบแลว    ควร 



พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๒ - หนาที่ 279
อยู.   ถาในฤดูรอนตระไครน้ําแหงติดอยู.   จะเอาไมกวาดเปนตน ขูดตระไครน้ํา
นั้นออกเสีย  ควรอยู.    ตระไครน้ําขางนอกหมอน้ําดื่มเปนตน    เปนวัตถุแหง
ทุกกฏ     อยูภายในเปนอัพโพหาริก.    แมเห็ดราที่ไมชําระฟนและขนมเปนตน
เปนอัพโพหาริกเหมือนกัน.   สมจริงดังคําที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา  ถาฝา
ที่เขากระทําบริกรรมดวยยางไมเกิดเปนเห็ดรา     ภิกษุพึงชุบผาใหเปยกบีบแลว
เช็ดเถิด๑. 
            ปาสาณชาติ   ปาสาณทัททุ   เสวาละ  เสเลยยกะ๒    (ราหิน  ตะไครหิน
สาหราย    และเอื้องหินหรือเอื้องผา)   เปนตน    ยังไมมีสีเขียวสด   และไมมีใบ
เปนวัตถุแหงทุกกฏ.   เห็ด  เปนวัตถุแหงทุกกฏตลอดเวลาที่ยังตูมอยู.    จําเดิม
แตบานแลว     เปนอัพโพหาริก.      ก็ภิกษุเก็บเห็ดจากตนไมสดแกะเอาเปลือก
ตนไมออก   เพราะเหตุนั้น   จึงเปนปาจิตตีย    ในเพราะการแกะเปลือกไมนั้น.
แมในสะเก็ดไม   ก็มีนัยอยางนี้เหมือนกัน.   สะเก็ดแหงตนชางนาว   และตนกุม
เปนตน  หลุดจากตนแลว   ยังเกาะอยู.  เมื่อภิกษุถือเอาสะเก็ดนั้น  ไมเปนอาบัติ.
แมยางไมไหลออกจากตนไมแลว  ยิ่งติดอยูก็ดี  ติดอยูที่ตนไมแหงก็ดี  จะถือเอา
ควรอยู.  จะถือเอาจากตนที่ยังสด  ไมควร  แมในครั่ง  ก็มีนัยอยางนี้เหมือนกัน.
เมื่อภิกษุเขยาตนไม     ใหใบเหลืองหลนก็ดี     ทําใหดอกมีดอกกรรณิการโรย
เปนตนหลนก็ดี  เปนปาจิตตียทั้งนั้น.  แมภิกษุจาริกตัวอักษรลงบนตนไม  มีตน
ชางนาว  และตนสลัดไดเปนตน   ตรงที่ยังออนก็ดี  ที่ใบตาลซึ่งเกิดอยูบนตนตาล
เปนตน นั้นก็ดี  ดวยความคะนองมือ  ก็นัยนี้นั่นแล.
   ๑.  วิ.  จุลล.  ๗/๒๔๙    ๒.  วิมติ  สาเลยฺยก   นาม  สิลาย   สมภูต  เอกา  คนฺธชาติ.  แปลวา
   ของหอมชนิดหนึ่งเกิดจากหิน ช่ือวา  สาเลยยกะ.  เห็นจะไดแก  ที่เรียกกันวาเมื่อกผา  หรือ
โมกผา
   สารตฺถทีปนี   ๓/๒๖๕  สาเลยฺยก   นาน  สิลาย   สมฺภูต  เอกา  สคนฺธชาติ. -ผูชําระ. 
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            เมื่อพวกสามเณรเลือกเก็บดอกไมอยู   ภิกษุจะเหนี่ยวกิ่งลงให   ก็ควร.
แตภิกษุอยาพึงอบน้ําดื่มดวยดอกไมเหลานั้น.  ภิกษุตองการอบกลิ่นน้ําดื่ม  พึง
อุมสามเณรขึ้นแลวใหเก็บดอกไมให.  แมกิ่งไมที่มีผล  ตนเองตองการจะขบฉัน
อยาพึงเหนี่ยวลงมา.   พึงอุมสามเณรขึ้นแลวใหเก็บผลไม.    จะจับฉุดมารวมกับ
สามเณรทั้งหลายผูกําลังถอนไมกอ     หรือเถาวัลยอยางใดอยางหนึ่ง     ไมควร.
แตเพื่อใหเกิดความอุตสาหะแกสามเณรเหลานั้น      จะจับที่ปลายแสดงทาทีฉุด
ดุจกําลังลากมา   ควรอยู 
           ภิกษุกรีดกิ่งตนไมที่มีกิ่งงอกขึ้น     อันตนมิไดใหอุปสัมบันทําใหเปน
กัปปยะถือเอา     เพื่อประโยชนแกพัดไลแมลงวันเปนตน     ที่เปลือกหรือที่ใบ
โดยที่สุดแมดวยเล็บมือ  เปนทุกกฏ.  แมในขิงสดเปนตนก็นัยนี้แล.  ก็ถาหากวา
รากแหงขิงสดที่ภิกษุใหกระทําใหเปนกัปปยะแลว   เก็บไวในพื้นที่เย็น   งอกขึ้น
จะตัดที่สวนเบื้องบนควรอยู.   ถาเกิดหนอจะตัดที่สวนขางลาง  ก็ควร.   เมื่อราก
กับหนอเขียวเกิดแลว   จะตัดไมควร.
        [วาดวยการตัดทําลายเผาเองและใชใหทําเปนตน]
           สองบทวา  ฉินฺทติ   วา  ฉินฺทาเปติ   วา  มีความวา  ภิกษุเมื่อจะ
กวาดพื้นดิน  ดวยคิดวา   เราจักตัดหญา   ตัดเองก็ดี   ใชคนอื่นใหตัดก็ดี    โดย
ที่สุดแมดวยซ่ีไมกวาด.                                                                 
           สองบทวา   ภินฺทติ   วา   ภินฺทาเปติ   วา   มีความวา  โดยที่สุด
แมเมื่อจะเดินจงกรมแกลงเอาเทาทั้งสองเหยียบไป      ดวยคิดวา      ส่ิงที่จะขาด
จงขาดไป    ส่ิงที่จะแตก   จงแตกไป      เราจักแสดงที่ที่เราจงกรม   ดังนี้   ยอม
ทําลายเองก็ดี   ใชคนอื่นใหทําลายก็ดี   ซ่ึงหญาและเถาวัลยเปนตน.   ถาแมนวา
เมื่อภิกษุทําหญาและเถาวัลยใหเปนขมวด   หญาและเถาวัลยจะขาด,     แมทําให
เปนหมวด  ก็ไมควร. 
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           ก็ชนทั้งหลาย   ยอมดอกไมแมลงมุม   (หุนยนตแมลงมุม)    ผูกหนาม
ที่ตนตาลเปนตน     เพื่อตองการไมใหพวกโจรขึ้นลัก.     การกระทําอยางนั้น
ไมควรแกภิกษุ   ก็ถาวา     หุนยนตแมลงมุมเปนแคเพียงติดอยูที่ตนไมเทานั้น
ไมบีบรัดตนไม    ควรอยู     แมจะกลาววา    เธอจงตัดตนไม     จงตัดเถาวัลย
จงถอนเหงา   หรือราก  ดังนี้ ก็ควรอยู  เพราะเปนคําพูด  ไมกําหนดลงแนนอน.
แตจะกําหนดลงไป   พูดคําเปนตนวา   จงตัดตนไมนี้   ไมควร.   ถึงแมการระบุ
ช่ือกลาวคําเปนตนวา   จงตัด   จงทุบ   จงถอน   ตนมะมวง   เถาสี่เหล่ียม    หัว
เผือกมัน    หญามุงการตาย    สะเก็ดตนไมโนน  ดังนี้    ก็เปนคําที่ไมกําหนด
แนนอนเหมือนกัน.    แทจริง    คําเปนตนวา    ตนมะมวงนี้   เทานั้น  ช่ือวา
เปนคํากําหนดแนนอน   คํานั้น   ไมควร 
           สองบทวา  ปจติ  วา  ปจาเปติ  วา  มีความวา   บัณฑิตพึงทราบ
คําทั้งปวง     โดยนัยดังไดกลาวแลวในปฐวีขนนสิกขาบทนั้นแลวา     ช้ันที่สุด
แมประสงคจะระบมบาตร      แกลงกอไฟขางบนกองหญาเปนตน      เผาเองก็ดี
ใชคนอื่นใหเผาก็ดี    ดังนี้ .     แตจะกลาวไมกําหนดแนนอนวา    จงตมถ่ัวเขียว
จงตมถ่ัวเหลือง   เปนตน   ควรอยู   จะกลาวอยางนี้วา     จงตมถ่ัวเขียวเหลานี้
จงตมถ่ัวเหลืองเหลานี้   ไมควร.
           ในคําวา  อนาปตฺติ  อิม   ชาน  เปนตน   บัณฑิตพึงเห็นเนื้อความ
อยางนี้วา    เธอจงรูมูลเภสัชนี้     จงใหรากไม   หรือ   ใบไมนี้ก็ดี    จงนําตนไม
หรือเถาวัลยนี้มาก็ดี  ตองการดอกไม  หรือผลไม  หรือใบไมนี้ก็ดี   จงกระทํา
ตนไม   หรือเถาวัลย   หรือวาผลไมนี้    ใหเปนกัปปยะก็ดี.   ดวยคําเพียงเทานี้ 
ยอมเปนอันภิกษุกระทําการปลดเปลื้องภูตคาม.     แตภิกษุผูจะบริโภคพึงให
อนุปสัมบันทําใหเปนกัปปยะซ้ําอีก  เพื่อปลดเปลื้องพีชคาม. 
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               [อธิบายการทํากัปปยะและวัตถุท่ีใชทํากัปปยะ]
             ก็การกระทํากัปปยะในสิกขาบทนี้  บัณฑิตพึงทราบโดยกระแสแหงสูตร
นี้วา ภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตเพื่อบริโภคผลไม ดวยสมณกัปปะ (สมณโวหาร)
๕   คือ   ผลที่จี้ดวยไฟ   ที่แทงดวยมีด   ที่จิกดวยเล็บ  ผลที่ไมมีเมล็ด ที่ปลอน
เม็ดออกแลว   เปนที่คํารบ   ๕.๑ 
            บรรดาบทเหลานั้น    บทวา    อคฺคิปริจิต    มีอรรถวา   ฉาบ  คือ
ลวก   เผา   จี้แลวดวยไฟ.  
            บทวา    สตฺถกปริจิต     มีอรรถวา  จด  คือ  ฝาน  ตัด  หรือแทง
แลวดวยมีดเล็ก ๆ.   ในขอวา   จิกดวยเล็บ   ก็นัยนั้นนั่นแล.    ผลไมที่ไมมีเมล็ด
และผลไมที่ปลอนเมล็ดออกแลว   เปนกัปปยะดวยตัวมันเองแท.
             ภิกษุเมื่อจะทํากัปปยะดวยไฟ    พึงทํากัปปยะดวยบรรดาไฟฟนและไฟ
โคมัยเปนตน      อยางใดอยางหนึ่ง      โดยที่สุดแมดวยแตงโลหะที่รอน.    ก็แล
วัตถุนั้นจับไวขางหนึ่ง   พึงกลาวคําวา   กัปปยัง๒    แลวทําเถิด.
              เมื่อจะทําดวยมีด.    แสดงรอยตัด    รอยผา    ดวยปลาย    หรือดวยคม
แหงมีดที่ทําดวยโลหะอยางใดอยางหนึ่ง      โดยทีสุดแมแหงเข็มและมีดตัดเล็บ
เปนตน.   พึงกลาววา   กัปปยัง   แลวทําเถิด. 
              เมื่อจะทํากัปปยะดวยเล็บ      อยาพึงทําดวยเล็บเนา.      ก็เล็บของพวก
มนุษย   สัตว  ๔  เทา   มีสีหะ   เสือโครง   เสือเหลือง    และลิงเปนตน   และ
แหงนกทั้งหลาย    เปนของแหลมคม,    พึงทําดวยเล็บเหลานั้น.    กีบแหงสัตว
   ๑.  วิ.  จุลฺล.  ๗/๑๑
   ๒.  อุปสัมบันผูใหทํากัปปยะกลาววา   "กปฺปย   กโรหิ"  อนุปสัมบันผูทํากัปปยะเอามือหนึ่ง
จับสิ่ง
        ของที่จะทํากัปปยะ  มือหนึ่งจับวัตถุที่จะใชทํากัปปยะ  มีมีดเปนตนแลว  ตัดหรือฝาหรือจี้
ลงไป
        ที่ส่ิงของนั้นพรอมกลาววา  "กปฺปย  ภนฺเต" เปนเสร็จพิธี, =ผูชําระ. 



พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๒ - หนาที่ 283
มีมา   กระบือ   สุกร   เนื้อ   และโคเปนตน ไมคม  อยาพึงทําดวยกีบเหลานั้น.
แมทําแลวก็ไมเปนอันทํา.   สวนเล็บชาง ไมเปนกีบ.   จะทํากัปปยะดวยเล็บชาง
เหลานั้น     ควรอยู     แตการทํากัปปยะดวยเล็บเหลาใด   สมควร,    พึงแสดง
การตัด การจิก ดวยเล็บเหลานั้นที่เกิดอยูในที่นั้นก็ดี   ที่ยกขึ้นถือไวก็ดี  กลาววา
กัปปยัง   แลวกระทําเถิด. 
            บรรดาพืชเปนตนเหลานั้น     ถาแมนวาพืชกองเทาภูเขาก็ดี     ตนไม
จํานวนพันที่เขาตัดแลว    ทําใหเนื่องเปนอันเดียวกันกองไวก็ดี    ออยมัดใหญที่
เขามัดรวมไวก็ดี,   เมื่อทําพืชเมล็ดหนึ่ง     กิ่งไมกิ่งหนึ่งหรือออยลําหนึ่งใหเปน
กัปปยะแลว     ยอมเปนอันทําใหเปนกัปปยะแลวทั้งหมด.     ออยลําและไมฟน
เปนของอันเขามัดรวมกันไว.   อนุปสัมบัน   จะแทงไมฟนดวยตั้งใจวา    เราจัก
กระทําออยใหเปนกัปปยะ   ดังนี้   ก็ควรเหมือนกัน.    แตถาเปนของที่เขาผูกมัด
ดวยเชือกหรือดวยเถาวัลยใด  จะแทงเชือกหรือเถาวัลยนั้น ไมควร. ชนทั้งหลาย
บรรจุกระเชาใหเต็มดวยลําออยทอนแลวนํามา.    เมื่อทําออยทอนลําหนึ่งใหเปน
กัปปยะแลว   ออยทอนทั้งหมด   ยอมเปนอันทําใหกัปปยะแลวเหมือนกัน.
             ก็ถาวา    พวกทายํานําภัตปนกับพริกสุกเปนตนมา    เมื่อภิกษุกลาววา
จงกระทํากัปปยะ      ถาแมนวา      อนุปสัมบันแทงที่เมล็ดขาวสวย     ก็สมควร
เหมือนกัน.     แมในเมล็ดงาและขาวสารเปนตน      ก็นัยนั้นนั่นแล.     แตพริกสุก
เปนตนนั้น   ที่เขาใสลงในขาวตม   ไมตั้งอยูติดเนื่องเปนอันเดียวกัน.    บรรดา
พริกสุกเปนตนนั้น  พึงทํากัปปยะแทงที่ละเมล็ดนั่นเทียว.  เยื่อในแหงผลมะขวิด
เปนตน    รอนเปลือกแลวคลอนอยู   (หลุดจากกะลาคลอนอยูชางใน)    ภิกษุพึง
ใหทุบแลวใหทํากัปปยะ.     (ถา)     ยังติดเนื่องเปนอันเดียวกัน     (กับเปลือก),
จะทํา   (กัปปยะ)   แมทั้งเปลือก   (ทั้งกะลา)   ก็สมควร . 
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                               [อธิบายอนาปตติวาร]
              บทวา  อสฺจิจฺจ   มีความวา  เมื่อภิกษุกล้ิงหินและตนไมเปนตนก็ดี
ฉุดลากกิ่งไมก็ดี    เอาไมเทายันพื้นดินเดินไปก็ดี    หญาเปนตนขาดไป.   หญา
เหลานั้น   ยอมชื่อวา   เปนอันภิกษุไมไดจงใจทําใหขาด    เพราะไมไดจงใจตัด
อยางนี้วา   เราจักตัดหญา   ดวยการกลิ้งเปนตนนั้น.   ไมเปนอาบัติแกภิกษุผูไม
แกลงตัดอยางนี้.                                                                                   
              บทวา  อสติยา   มีความวา สงใจไปทางอื่นยืนพูดอะไร ๆ กับใคร ๆ
เอาหัวแมเทา    หรือมือเด็ดหญา    หรือเถาวัลยอยู.   ไมเปนอาบัติแกภิกษุผูตัด
เพราะไมมีสติอยางนี้.
              บทวา    อชานนฺตสฺส  มีความวา  ภิกษุไมรูวา   พีชคาม  หรือวา
ภูตคาม   มีอยูในภายในนี้    ทั้งไมรูวา    เรากําลังตัด    วางสิ่ง    เสียมและจอบ
ที่ร้ัว   หรือที่กองฟาง   เพื่อตองการเก็บรักษาอยางเดียว   หรือวา มือถูกไฟไหม
ทิ้งไฟลงก็ดี,  ถาวาในที่นั้น  หญาเปนตน  ขาดก็ดี ถูกไฟไหมก็ดี ไมเปนอาบัติ.
              แตในทุก ๆ   อรรถกถาในมนุสสวิคคหปาราชิกวรรณนา    ทานกลาว
ไววา  ถาภิกษุถูกตนไมโคนทับ หรือวาตกลงในหลุม   และอาจเพื่อจะตัดตนไม
แลว   กล้ิงตนไมนั้นไปเสีย    หรือขุดแผนดินแลวออกมาได.    ภิกษุไมควรจะ
กระทําดวยตนเอง   แมเพราะเหตุแหงชีวิต   แตภิกษุอ่ืนจะขุดพื้นดิน   หรือตัด
ตนไม   หรือวาตัดทอนไมจากตนไมสด   งัดตนไมนั้นไปแลว  ให   (ภิกษุนั้น)
ออกมาควรอยู     ไมเปนอาบัติ.     เหตุในคํานั้น    ไมปรากฏ.   แตปรากฏเพียง
สูตรเดียวนี้เทานั้นวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย !    เราตถาคตอนุญาตใหจุดไฟรับ
ใหทําการปองกัน     ในเมื่อไฟปากําลังไหมมา*  ดังนี้. ถาวา  (การขุดดินเปนตน )
 *   วิ  จลฺล.  ๗/๖๙. 
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จะอนุโลมเขาสูตรนี้ได   ก็ไมอาจไดเหตุแตกตางกันนี้วา   เพื่อคนไมควร   เพื่อ
ผูอ่ืนควร.    
            ถาในสูตรนี้      อาจารยผูโจทกพึงกลาววา     ภิกษุผูทําเพื่อประโยชน
ตนเอง   ยอมกระทําดวยอกุศลจิต   เพราะรักตนเทานั้น,    แตภิกษุอ่ืนกระทําให
ดวยความการุณ;    เพราะเหตุนั้น   จึงไมเปนอาบัติ.     แมคําทีวาเพื่อประโยชน
แกตน    นั่นก็ไมใชเหตุ.     จริงอยู   ภิกษุยอมตองอาบัตินี้     แมดวยอกุศลจิต
แตเพราะคํานี้ ทานกลาวไวในอรรถกถาทุกแหง  จึงไมอาจเพื่อจะคานได,  บัณฑิต
จึงควรแสวงหายุติในคํานี้    อีกอยางหนึ่งพึงรับไวโดยเธอตออรรถกถาจารย
ทั้งหลายแล   บทที่เหลือตื้นทั้งนั้น.
            สิกขาบท   มีสมุฏฐาน ๓  เกิดขึ้นทางกายกับจิต ๑ ทางวาจากับจิต ๑
ทางกายวาจากับจิต ๑   เปนกิริยา    สัญญาวิโมกช    สจิตตกะ  ปณณัตติวัชชะ
กายกรรม   วจีกรรม   มีจิต ๓ มีเวทนา ๓ ดังนี้แล.
                                   ภูตคามสิกขาบทที่  ๑  จบ 
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                             ภูตคามวรรค  สิกขาบทที่   ๒
                                    เร่ืองพระฉันนะ
           [๓๕๘]  โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ โฆสิตา-
ราม   เขตพระนครโกสัมพี     คร้ังนั้น    ทานพระฉันนะประพฤติอนาจารเอง
แลวถูกไตสวน      เพราะตองอาบัติ ในทามกลางสงฆ      กลับเอาเรื่องอื่นมาพูด
กลบเกลื่อนวา    ใครตอง     ตองอะไร     ตองเพราะเรื่องอะไร     ตองอยางไร
ทานทั้งหลายวาใคร   วาเรื่องอะไร 
           บรรดาภิกษุผูมักนอย... ตางก็เพงโทษติเตียน   โพนทะนาวา   ไฉน
ทานพระฉันนะถูกไตสวนเพราะตองอาบัติในทามกลางสงฆ     จึงเอาเรื่องอื่นมา   .
พูดกลบเกลื่อนวา   ใครตอง    ตองอะไร    ตองเพราะเรื่องอะไร   ตองอยางไร
ทานทั้งหลายวาใคร     วาเรื่องอะไร     ดังนี้เลา     แลวกราบทูลเนื้อความนั้นแด
พระผูมีพระภาคเจา
                                       ทรงสอบถาม 
           ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสถานทานพระฉันนะวา ดูกอนฉันนะ
ขาววาเธอถูกไตสวนเพราะตองอาบัติในทามกลางสงฆ     กลับเอาเรื่องอื่นมาพูด
กลบเกลื่อนวา   ใครตอง . . . วาเรื่องอะไร   ดังนี้    จริงหรือ.
           ทานพระฉันนะทูลรับวา  จริง  พระพุทธเจาขา.
                                           ทรงติเตียน
           พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา    ดูกอนโมฆบุรุษ    ไฉนเธอ
เมื่อถูกไตสวนเพราะตองอาบัติในทามกลางสงฆ  จึงเอาเรื่องอื่นมาพูดกลบเกลื่อน 
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วา    ใครตอง . . . วาเรื่องอะไร     ดังนี้เลา    การกระทําของเธอนั่น   ไมเปนไป
เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส . . . คร้ันทรงติเตียนแลว   ทรงทํา
ธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ถากระนั้น    สงฆจงยก
อัญญวาทกกรรมแกภิกษุฉันนะ 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็แลสงฆพึงยกอัญญวาทกกรรมอยางนั้น 
                         กรรมวาจาลงอัญญาวาทกกรรม
           ภิกษุผูฉลาด   ผูสามารถ   พึงประกาศใหสงฆทราบ   ดวยญัตติทุติย-
กรรมวาจา   วาดังนี้
          ทานเจาขา   ขอสงฆจงพึงขาพเจา   ภิกษุฉันนะนี้ถูกไตสวน
ดวยอาบัติในทามกลางสงฆ   กลับเอาเรื่องอ่ืนมาพูดกลบเกลื่อน  ถา
ความพรอมพร่ังของสงฆถึงท่ีแลว     สงฆพึงยกอัญญวาทกกรรมแก
ภิกษุฉันนะ  นี่เปนญัตติ.
           ทานเจาขา   ขอสงฆจงพึงขาพเจา   ภิกษุฉันนะนี้ถูกไตสวน
ดวยอาบัติในทามกลางสงฆ      กลับเอาเรื่องอ่ืนมาพูดกลบเกลื่อน
สงฆยกอัญญวาทกกรรมแกภิกษุฉันนะ    การยกอัญญวาทกกรรมแก
ภิกษุฉันนะ    ชอบแกทานผูใด   ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง   ไมชอบแก
ทานผูใด  ทานผูนั้นพึงพูด.    
           อัญญวาทกกรรมอันสงฆยกแลวแกภิกษุฉันนะ   ชอบแกสงฆ
เหตุนั้นจึงนิ่ง  ขาพเจาทรงความนี้ไวดวยอยางนี้. 
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                                ทรงบัญญัติสิกขาบท
            [๓๕๙]   พระผูมีพระภาคเจาทรงติเตียนทานพระฉันนะ     โดยอเนก-
ปริยายดั่งนี้แลว       ตรัสโทษแหงความเปนคนเลี้ยงยาก . . .   แลวรับสั่งกะภิกษุ 
ทั้งหลายวา . . .
             ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้
วาดังนี้ .
                                     พระบัญญัติ
            ๖๑ .  ๒.  ก.  เปนปาจิตตียในเพราะความเปนผูกลาวคําอื่น.
            ก็สิกขาบทนี้    ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติแลวแกภิกษุ
ทั้งหลาย   ดวยประการฉะนี้.
                                  เร่ืองพระฉันนะ
            [๓๖๐]  อนึ่ง  โดยสมัยนั้นแล   ทานพระฉันนะถูกไตสวนเพราะตอง
อาบัติในทามกลางสงฆคิดวา เมื่อเราเอาเรื่องอื่นมาพูดกลบเกลื่อนจักตองอาบัติ
จึงนิ่งเสีย   ทําใหสงฆลําบาก   บรรดาภิกษุผูมักนอย . . . ตางก็เพงโทษ   ติเตียน
โพนทะนาวา ไฉน  ทานพระฉันนะถูกไตสวนเพราะตองอาบัติในทามกลางสงฆ
จึงนิ่งเสีย     ทําใหสงฆลําบากเลา     แลวกราบทูลเนื้อความนั้นแดพระผูมี.
พระภาคเจา . . .                                                                              
                                   ทรงสอบถาม
           พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามทานพระฉันนะวา  ดูกอนฉันนะ  ขาว
วา   เธอเมื่อถูกไตสวนเพราะตองอาบัติในทามกลางสงฆ  ไดนิ่งเสีย  ทําใหสงฆ
ลําบาก   จริงหรือ.
           ทานพระฉันนะทูลรับวา  จริง  พระพุทธเจาขา. 
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                                       ทรงติเตียน
            พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา    ดูกอนโมฆบุรุษ   ไฉน  เธอ
เมื่อถูก  ไตสวนเพราะตองอาบัติในทามกลางสงฆ  จึงไดนิ่งเสีย  ทําใหสงฆลําบาก
การกระทําของเธอนั่น   ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส. . .
คร้ันทรงติเตียนแลว     ทรงทําธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา    ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย   ถากระนั้นสงฆจงยกวิเหสกกรรมแกภิกษุฉันนะ.
             ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็แลสงฆพึงยกวิเหสกกรรมอยางนั้น 
                           กรรมวาจาลงวิเหสกกรรม
            ภิกษุผูฉลาด    ผูสามารถ    พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติย-
กรรมวาจา   วาดังนี้:-
          ทานเจาขา   ขอสงฆจงพึงขาพเจา   ภิกษุฉันนะนี้ถูกไตสวน
ดวยอาบัติในทามกลางสงฆ  ไดนิ่งเสีย  ทําใหสงฆลําบาก  ถาความ
พรอมพร่ังของสงฆถึงท่ีแลว   สงฆพึงยกวิเหสกกรรมแกภิกษุฉันนะ
นี่เปนญัตติ. 
          ทานเจาขา  ขอสงฆจงพึงขาพเจา   ภิกษุฉันนะนี้ถูกไตสวน
ดวยอาบัติในทามกลางสงฆ   ไดนิ่งเสีย  ทําใหสงฆลําบาก   สงฆยก
วิเหสกกรรมแกภิกษุฉันนะ     การยกวิเหสกกรรมแกภิกษุฉันนะ
ชอบแกทานผูใด   ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง  ไมชอบแกทานผูใด  ทาน
ผูนั้นพึงพูด.
           วิเหสกกรรมอันสงฆยกแลวแกภิกษุฉันนะ     ชอบแกสงฆ 
เหตุนั้นจึงนิ่ง  ขาพเจาทรงความนี้ไวดวยอยางนี้. 
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           [๓๖๑]   พระผูมีพระภาคเจาทรงติเตียนทานพระฉันนะ    โดยอเนก
ปริยายดั่งนี้แลว   ตรัสโทษแหงความเปนคนเลี้ยงยาก  . .  .
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้
วาดังนี้:-
                        พระอนุบัญญัติ
           ๖๑.  ๒.   ข.  เปนปาจิตตีย   ในเพราะความเปนผูกลาวคําอื่น
ในเพราะความเปนผูใหลําบาก.
                         เร่ืองพระฉันนะ   จบ
                          สิกขาบทวิภังค
           [๓๖๒]  ที่ช่ือวา   เปนผูกลาวคําอื่น   คือ   ภิกษุเมื่อถูกไตสวนใน
เพราะวัตถุหรืออาบัติ   ณ  ทามกลางสงฆ    ไมปรารถนาจะบอกเรื่องนั้น   ไม
ปรารถนาจะเปดเผยเรื่องนั้น     จึงเอาเรื่องอื่นมาพูดกลบเกลื่อนวา     ใครตอง
ตองอะไร   ตองในเพราะเรื่องอะไร   ตองอยางไร  ทานทั้งหลายวาใคร  วาเรื่อง
อะไร  ดังนี้   นี่ช่ือวา  เปนผูกลาวคําอื่น.
           [๓๖๓]  ที่ช่ือวา    เปนผูใหลําบาก    คือ    ภิกษ เมื่อถูกไตสวนใน
เพราะวัตถุหรืออาบัติ    ณ   ทามกลางสงฆ    ไมปรารถนาจะบอกเรื่องนั้น   ไม
ปรารถนาจะเปดเผยเรื่องนั้น    จึงนิ่งเสีย   ทําใหสงฆลําบาก   นี่ช่ือวา   เปนผูให
ลําบาก                                                                                              
                              บทภาชนีย
           [๓๖๔ ]  เมื่อสงฆยังไมยกอัญญวาทกกรรม   ภิกษุถูกไตสวนในเพราะ
วัตถุหรืออาบัติ  ณ ทามกลางสงฆ   ไมปรารถนาจะบอกเรื่องนั้น  ไมปรารถนา 
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จะเปดเผยเรื่องนั้น    จึงเอาเรื่องอื่นนาพูดกลบเกลื่อนวา    ใครตอง    ตองอะไร
ตองในเพราะเรื่องอะไร  ทองอยางไร  ทานทั้งหลายวาใคร   วาเรื่องอะไร  ดังนี้
ตองอาบัติทุกกฏ. 
            เมื่อสงฆยังไมยกวิเหสกกรรม   ภิกษุถูกไตสวนในเพราะวัตถุหรืออาบัติ
ณ ทามกลางสงฆ  ไมปรารถนาจะบอกเรื่องนั้น  ไมปรารถนาจะเปดเผยเรื่องนั้น
จึงนิ่งเสีย  ทําใหสงฆลําบาก   ตองอาบัติทุกกฏ.
            [๓๖๕]   เมื่อสงฆยกอัญญวาทกกรรมแลว     ภิกษุถูกไตสวนในเพราะ
วัตถุหรืออาบัติ  ณ  ทามกลางสงฆ  ไมปรารถนาจะบอกเรื่องนั้น    ไมปรารถนา
จะเปดเผยเรื่องนั้น       จึงเอาเรื่องอื่นมาพูดกลบเกลื่อนวา    ใครตอง . . . วาเรื่อง
อะไร   ดังนี้   ตองอาบัติปาจิตตีย.
            เมื่อสงฆยกวิเหสกกรรมแลว    ภิกษุถูกไตสวนในเพราะวัตถุหรืออาบัติ
ณ  ทามกลางสงฆ  ไมปรารถนาจะบอกเรื่องนั้น ไมปรารถนาจะเปดเผยเรื่องนั้น
จึงนิ่งเสีย   ทําใหสงฆลําบาก   ตองอาบัติปาจิตตีย.
                                   ติกปาจิตตีย
           [๓๖๖]  กรรมเปนธรรม   ภิกษุสําคัญวากรรมเปนธรรม   ตองอาบัติ
ปาจิตตีย   ในเพราะความเปนผูกลาวคําอื่น  ในเพราะความเปนผูใหลําบาก
           กรรมเปนธรรม  ภิกษุสงสัย ตองอาบัติปาจิตตีย  ในเพราะความเปน
ผูกลาวคําอื่น   ในเพราะความเปนผูใหลําบาก.
           กรรมเปนธรรม  ภิกษุสําคัญวากรรมไมเปนธรรม   ตองอาบัติปาจิตตีย
ในเพราะความเปนผูกลาวคําอื่น   ในเพราะความเปนผูใหลําบาก  
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                                         ติกทุกกฏ
           กรรมไมเปนธรรม  ภิกษุสําคัญวากรรมเปนธรรม  ตองอาบัติทุกกฏ. . .
           กรรมไมเปนธรรน  ภิกษุสงสัย   ตองอาบัติทุกกฏ. . .
           กรรมไมเปนธรรม  ภิกษุสําคัญวากรรมเปนธรรม  ตองอาบัติทุกกฏ. . .
                                      อนาปตติวาร
            [๓๖๗]   ภิกษุไมเขาใจจึงถาม  ๑   ภิกษุอาพาธใหการไมได  ๑   ภิกษุ
ไมใหการดวยคิดวา  ความบาดหมาง  ความทะเลาะ   ความแกงแยง   หรือความ
วิวาทจักมีแกสงฆ ๑  ภิกษุไมใหการดวยคิดวา  จักเปนสังฆเภท  หรือสังฆราชี ๑
ภิกษุไมใหการดวยคิดวา    สงฆจักทํากรรมโดยไมชอบธรรม    โดยเปนวรรค
หรือจักไมทํากรรมแกภิกษุผูควรแกกรรม ๑  ภิกษุวิกลจริต ๑  ภิกษุอาทิกัมมิกะ
๑   ไมตองอาบัติแล.
                           ภูตคามวรรค  สิกขาบทที่  ๒  จบ
                        เสนาสนวรรค  อัญญวาทสิกขาบทที่  ๒
            พึงทราบวินิจฉัย  ในสิกขาบทที่  ๒  ดังตอไปนี้
               [แกอรรถปฐมบัญญัติ  เร่ืองพระฉันนะ]
             สองบทวา   อนาจาร   อาจริตฺวา  คือ  กระทําสิ่งทิ่ไมควรทํา  มีคํา
อธิบายวา   ตองอาบัติในทางกายทวารและวจีทวาร.
             สองบทวา  อฺเนฺ   ปฏิจรติ  ไดแก   ยอมกลบเกลื่อน  คือ
ปกปด  ทับถมคําอื่นดวยคําอื่น. 
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           บัดนี้  พระผูมีพระภาคเจา  เมื่อจะทรงแสดงวิธีกลบเกลื่อนนั้น   จึงตรัส
คําวา  โก  อาปนฺโน   เปนตน .    ในคํานั้น    มีพจนสัมพันธดังตอไปนี้
ไดยินวา    พระฉันนะนั้นถูกภิกษุทั้งหลาย     เห็นการลวงละเมิดบางอยางแลว
สอบถามดวยอาบัติในทามกลางสงฆวา   ดูกอนผูมีอายุ      ทานเปนผูตองอาบัติ
ใชไหม ?   กลาววา   ใครตอง   ดังนี้.                                      
            ลําดับนั้น   เมื่อภิกษุทั้งหลายกลาววา   ทาน   จึงกลาววา   ขาพเจาตอง
อาบัติอะไร ?    ทีนั้น     เมื่อภิกษุทั้งหลายกลาววา   ปาจิตตีย   หรือทุกกฏ   เมื่อ
จะถามวัตถุ  จึงกลาววา  ขาพเจาตองในเพราะวัตถุอะไร ?   ลําดับนั้น    เมื่อพวก
ภิกษุกลาววา   ในเพราะวัตถุช่ือโนน    จึงถามวา   ขาพเจาตองอยางไร ?  และ
ขาพเจาทําอะไร   จึงตอง  ?   ดังนี้.    คร้ังนั้น  เมื่อพวกภิกษุกลาววา    ทําการ
ละเมิดชื่อนี้  จึงตอง  กลาววา  พวกทานพูดกะใครกัน ?  ดังนี้    ทีนั้นเมื่อพวก
ภิกษุกลาววา   พวกเราพูดกะทาน   จึงกลาววา   พวกทานพูดเรื่องอะไร ?
           อีกอยางหนึ่ง  ในคําวา  โก   อาปนฺโน  นี้   มีวิธีกลบเกลื่อนคําอื่น
ดวยคําอื่น  แมนอกพระบาลี  ดังตอไปนี้
           ภิกษุถูกพวกภิกษุกลาววา   พวกเราเห็นกหาปณะ    (เหรียญกษาปณ)
ในถุงของทาน,     ทานทํากรรมไมสมควรอยางนี้    เพื่ออะไร ?    แลวกลาววา
ที่พวกทานเห็นถูกแลว  ขอรับ    แตนั่นไมใชกหาปณะ  มันเปนกอนดีบุก  ดังนี้
ก็ดี,  ถูกพวกภิกษุกลาววา  พวกเราเห็นทานดื่มสุรา   ทานทํากรรมไมสมควร
อยางนั้น   เพื่ออะไร ?  แลวกลาววา   ที่พวกทานเห็นถูกแลว    ขอรับ     แตนั่น
ไมใชสุรา,    เปนยาดองชื่ออริฏฐะ   เขาปรุงขึ้นเพื่อตองการเปนยา   ดังนี้    ก็ดี.
ถูกพวกภิกษุกลาววา  พวกเราเห็นทานนั่งในอาสนะกําบังกับมาตุคาม    ทานทํา
กรรมไมสมควรอยางนั้น  เพื่ออะไร ?  แลวกลาววา  ทานที่เห็นนับวาเห็นถูกแลว, 
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แตในที่นั่นมีบุรุษผูรูเดียงสาอยูเปนเพื่อน.     เพราะเหตุไรทานจึงไมเห็นเขา ?
ดังนี้    ก็ดี,  ถูกพวกภิกษุถามวา   ทานเห็นการละเมิดเชนนี้    บางอยางไหม ?
ตะแคงหูเขาไปพูดวา  ไมไดยิน  หรือจองคาเขาไปหาพวกภิกษุ   ผูกระซิบถาม
ในที่ใกลหูก็ดี,  บัณฑิณพึงทราบวา  ยอมกลบเกลื่อนถอยคํา            
           พึงทราบวินิจฉัยในคําวา   อฺวาทเก   วิเหสเก   ปาจิตฺติย    นี้
ตอไป   คําใด* ยอมกลาวความอื่นจากที่ถาม   เพราะฉะนั้น  คํานั้น  ช่ือวา
อัญญวาทกะ.  คําวา  อัญญวาทกะ  นี้  เปนชื่อแหงความกลบเกลื่อนถอยคํา
(การกลบเกลื่อนเหตุอ่ืนดวยเหตุอ่ืน).
            ความเปนผูนิ่งใด   ยอมทําสงฆใหลําบาก    เพราะฉะนั้น   ความเปน
ผูนิ่งนั่น  ช่ือวา   วิเหสกะ.   คําวา  วิเหสกะ  นี้    เปนชื่อแหงความเปนผูนิ่ง.
ในเพราะความเปนผูกลาวคําอื่น   ในเพราะความเปนผูใหลําบากนั้น
           ดวยบทวา  ปาจิตฺติย   นี้   พระผูมีพระภาคเจาปรับปาจิตตีย ๒ ตัว
ใน ๒ วัตถุ.
            สองบทวา  อฺวาทก   โรเปตุ  ความวา  สงฆจงยกอัญญวาทกรรม
ขึ้น  คือ  จงใหตั้งขึ้น.   แมในคําวา   วิเหสก    โรเปตุ    นี้    ก็นัยนี้เหมือนกัน.
           สองบทวา  อโรปเต   อฺวาทเก   ไดแก   ในเพราะความเปนผู
กลาวคําอื่นที่สงฆไมไดยกขึ้นดวยกรรมวาจา.   แมในคําวา  อโรปเต   วิเหสเก
นี้  ก็นัยนี้เหมือนกัน.
           ในคําวา  ธมฺมกมฺเม  ธมฺมกมฺมสฺ ี   เปนตน   พึงทราบใจความ
โดยนัยนี้วา   อัญญวาทกวิเหสกโรปนกรรม  นั้นใด  อันสงฆกระทําแลว,   ถา
กรรมนั้นเปนกรรมชอบธรรม.    และภิกษุนั้น    มีความสําคัญในกรรมนั้นวา
*    แปลตามโยชนา  ๒/ ๒๔-๒๕. 
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เปนกรรมชอบธรรม    ยังทําความเปนผูกลาวคําอื่น   และความเปนผูใหลําบาก
เมื่อนั้น    ภิกษุนั้น   ตองอาบัติปาจิตตีย   ในเพราะความเปนผูกลาวคําอื่น   และ
ในเพราะความเปนผูใหลําบากนั้น                               
           สองบทวา  อชานนฺโต  ปุจฺฉติ  มีความวา  ภิกษุเมื่อไมรูวาตนตอง
อาบัติเลยจึงถามวา   ทานทั้งหลายพูดอะไร ?   ขาพเจาไมรูเลย
           สองบทวา  คิลาโน  น  กเถต ิ   มีความวา   ภิกษุมีพยาธิที่ปาก  เชน
พยาธิที่เปนเหตุใหไมสามารถจะพูดได.
         ในคําวา สงฺฆสฺส  ภณฺฑน   วา เปนตน   บัณฑิตพึงทราบเนื้อความ
โดยนัยนี้วา     ภิกษุมีความสําคัญวา     เมื่อเรากลาวในทามกลางสงฆ     ความ
บาดหมาง  ความทะเลาะ   ความแกงแยง   หรือความวิวาทจักมีแกสงฆ  เพราะ
การพูดนั้นเปนปจจัย    ความวิวาทนั้นอยาไดมีเลย   จึงไมพูด.  บทที่เหลือตื้น
ทั้งนั้นแล.
           สิกขาบท    มีสมุฏฐาน  ๓  เกิดขึ้น   ทางกายกับจิต  ๑    ทางวาจากับ
จิต ๑   ทางกายวาจากับจิต  ๑  เปนกิริยาก็มี   เปนอกิริยาก็มี   จริงอยู   เมื่อภิกษุ
กลบเกลื่อนถอยคํา  เปนกิริยา  เมื่อทําใหลําบากเพราะความเปนผูนิ่ง  เปนอกิริยา
เปนสัญญาวิโมกข   สจิตตกะ   โลกวัชชะ   กายกรรม    วจีกรรม    อกุศลจิต
เปนทุกขเวทนา   ดังนี้แล.
                         อัญญวาทสิกขาบทที่  ๒  จบ 
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                          ภูตคามวรรค  สิกขาบทที่  ๓
                        เร่ืองพระทัพพมัลลบุตร 
           [๓๖๘]  โดยสมัยนั้น     พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู  ณ  พระ-
เวฬุวัน    อันเปนสถานที่พระราชทานเหยื่อแกกระแต     เขตพระนครราชคฤห
คร้ังนั้น  ทานพระทัพพมัลลบุตรจัดแจงเสนาสนะและแจกภัตแกสงฆ   สมัยนั้น
พระเมตติยและพระภุมมชกะเปนผูบวชใหม   และมีบุญนอย   เสนาสนะของสงฆ
ที่เลวและอาหารที่ทรามยอมตกมาถึงเธอทั้งสอง    เธอทั้งสองจึงใหภิกษุทั้งหลาย
เพงโทษทานพระทัพพมัลลบุตรวา   จัดเสนาสนะตามความพอใจ    และแจกภัต
ตามความพอใจ  บรรดาภิกษุผูมักนอย . .  ตางก็เพงโทษ  ติเตียน  โพนทะนาวา
ไฉน    พระเมตติยะและพระภุมมชกะจึงไดใหภิกษุทั้งหลายโพนทะนาทานพระ-
ทัพพมัลลบุตรเลา   แลวกราบทูลเนื้อความนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.
                                   ทรงสอบถาม
             ลําดับนั้น    พระผูมีพระภาคเจา . . . ทรงสอบถามพระเมตติยะและพระ
ภุมมชกะวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ขาววาพวกเธอใหภิกษุทั้งหลายโพนทะนา
ภิกษุทัพพามัลลบุตร  จริงหรือ.
            พระเมติยะและพระภุมมชกะทูลรับวา   จริง   พระพุทธเจาขา
                        ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
           พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา  ดูกอนโมฆบุรุษทั้งหลาย  ไฉน
พวกเธอจึงใหภิกษุทั้งหลายเพงโทษภิกษุทัพพมัลลบุตร  การกระทําของเธอนั่น
ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส  หรือเพื่อความเลือมใสยิ่ง
ของชุมชนที่เล่ือมใสแลว . . . 
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            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนั้น
วาดังนี้
                                   พระบัญญัติ
           ๖๒.  ๓. ก.  เปนปาจิตตียในเพราะความเปนผูใหโพนทะนา.
            ก็สิกขาบทนี้     ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติแลวแกภิกษุ
ทั้งหลาย  ดวยประการฉะนี้ . 
                             เร่ืองพระทัพพมัลลบุตร  จบ
                     เร่ืองพระทัพพมัลลบุตร   (ตอ)
            [๒๖๙]   ก็สมัยนั้น  พระเมตติยะและพระภุมมชกะคิดวา  ภิกษุทั้งหลาย
จักเชื่อฟงดวยพระบัญญัติเพียงเทานี้วา     พระผูมีพระภาคเจาทรงหามการให
โพนทะนาแลว    จึงบนวาทานพระทัพพมัลลบุตรอยูใกล ๆ    ภิกษุทั้งหลายวา
พระทัพพมัลลบุตรจัดเสนาสนะตามความพอใจ      และแจกภัตตามความพอใจ
บรรดาภิกษุผูมักนอย . . .ตางก็เพงโทษติเตียน  โพนทะนาวา  ไฉนพระเมตติยะ
และพระภุมมชกะจึงไดบนวา     ทานพระทัพพมัลลบุตรอยูเลา     แลวกราบทูล
เนื้อความนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.
                              ทรงสอบถาม
            ลําดับนั้น   พระผูมีพระภาคเจา . . .ทรงสอบถามพระเมทติยะและพระ-
ภุมมชกะวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ขาววาพวกเธอบนวาภิกษุทัพพมัลลบุตร
จริงหรือ.                                                                            
            พระเมตติยะและพระภุมมชกะทูลรับวา   จริง   พระพุทธเจาขา. 
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                          ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
            พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา  ดูกอนโมฆบุรุษทั้งหลาย  ไฉน
พวกเธอจึงยังไดบนวาภิกษุทัพพมัลลบุตรอยูเลา      การกระทําของพวกเธอนั่น
ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส    หรือเพื่อความเลื่อมใส
ยิ่งของชุมชนที่เล่ือมใสแลว . . . 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้
วาดังนี้:-
                                  พระอนุบัญญัติ
          ๖๒. ๓. ข.  เปนปาจิตตีย   ในเพราะความเปนผูใหโพนทะนา
ในเพราะความเปนผูบนวา.
                              เร่ืองพระทัพพมัลลบุตร  (ตอ) จบ
                                    สิกขาบทวิภังค
          [๓๗๐]  ที่ช่ือวา  ความเปนผูใหโพนทะนา  คือ  อุปสัมบันผูอัน
สงฆสมมติแลว ใหเปนผูจัดเสนาสนะ     เปนผูแจกอาหาร   แจกยาคู   แจกผลไม
แจกของเคี้ยว   หรือแจกของเล็กนอยก็ตาม   ภิกษุประสงคจะแสโทษ  ใหอัปยศ
ใหเกอเขิน   จึงใหโพนทะนาก็ดี   บนวาก็ดี   ซ่ึงอุปสัมบัน   ตองอาบัติปาจิตตีย.
                                    บทภาชนีย
                                    ติกปาจิตตีย
           [๓๗๑]  กรรมเปนธรรม    ภิกษุสําคัญวา    กรรมเปนธรรม    ตอง
อาบัติปาจิตตีย  ในเพราะความเปนผูใหโพนทะนา  ในเพราะความเปนผูบนวา.
           กรรมเปนธรรม    ภิกษุสงสัย    ตองอาบัติปาจิตตีย    ในเพราะความ
เปนผูใหโพนทะนา   ในเพราะความเปนผูบนวา. 
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            กรรมเปนธรรม   ภิกษุสําคัญวา กรรมไมเปนธรรม ตองอาบัติปาจิตตีย
ในเพราะความเปนผูใหโพนทะนา  ในเพราะความเปนผูบนวา.
                                       ทุกกฏ
           [๓๗๒]  ภิกษุใหโพนทะนา  หรือบนวาอนุปสัมบัน  ตองอาบัติทุกกฏ.
            อุปสัมบันผูอันสงฆมิไดสมมติใหเปนผูจัดเสนาสนะ   เปนผูแจกอาหาร
แจกยาคู  แจกผลไม  แจกของเคี้ยว  หรือแจกของเล็กนอยก็ตาม   ภิกษุประสงค
จะแสโทษ   ทําใหอัปยศ    ทําใหเกอเขิน    จึงใหโพนทะนาก็ดี   บนวาก็ดี   ซ่ึง
อุปสัมบันหรืออนุปสัมบัน  ตองอาบัติทุกกฏ.
           อนุปสัมบันผูอันสงฆสมมติก็ดี   มิไดสมมติก็ดี   ใหเปนผูจัดเสนาสนะ
เปนผูแจกอาหาร   แจกยาคู   แจกผลไม   แจกของเดียว   หรือแจกของเล็กนอย
ก็ตาม    ภิกษุประสงคจะแสโทษ   ทําใหอัปยศ   ทําใหเกอเขิน   จึงใหโพนทะนา
ก็ดี   บนวาก็ดี  ซ่ึงอุปสัมบันหรืออนุปสัมบัน  ตองอาบัติทุกกฏ.
                                           ติกทุกกฏ
             กรรมไมเปนธรรม  ภิกษุสําคัญวา กรรมเปนธรรมตองอาบัติทุกกฏ. . .
             กรรมไมเปนธรรม   ภิกษุสงสัย   ตองอาบัติทุกกฏ . . .
             กรรมไมเปนธรรม   ภิกษุสําคัญวา   กรรมไมเปนธรรม    ตองอาบัติ
ทุกกฏ...
                                      อานาปตติวาร
            [๓๗๓]  ภิกษุผูใหโพนทะนา     หรือบนวาภิกษุผูมีปกติทําเพราะ
ฉันทาคติ  โทสาคติ โมหาคติ  ภยาคูติ  ๑  ภิกษุวิกลจริต ๑  ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑
ไมตองอาบัติแล.
                           ภูตคามวรรค  สิกขาบทที่  ๓  จบ 
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                      เสนาสนวรรค  อุปฌาปนสิกขาบทที่  ๓   
            พึงทราบวินิจฉัย   ในสิกขาบทที่ ๓ ดังตอไปนี้  
     [แกอรรถปฐมบัญญัติ  เร่ืองพระทัพพมัลลบุตร]
           หลายบทวา   ทพฺพ   มลฺลปุตฺต   ภิกฺขู  อุชฺฌาเปนฺติ  มีความวา
พวกภิกษุเมตติยะ  และภุมมชกะ  เมื่อกลาวคําเปนตนวา    ฉนฺทาย   ทพฺโพ
มลฺลปุตฺโต    (พระทัพพมัลลบุตรจัดเสนาสนะโดยฉันทาคติ)    ดังนี้     ช่ือวา
ยังภิกษุทั้งหลายเหลานั้นใหดูหมิ่น   คือใหมองดูทานทัพพะนั้นดวยความดูหมิ่น.
อีกอยางหนึ่ง  ความวา  ยอมใหติดไปทางลามก.  ก็ในคําวา  อุชฺฌายนฺติ  นี้ 
พึงทราบลักษณะ     (แหงศัพท)    ตามแนวแหงคัมภีรศัพทศาสตร.    ปาฐะวา
โอชฺฌาเปนฺติ   ดังนี้   ก็มี.  ความก็อยางนี้เหมือนกัน.
             บทวา   ฉนฺทาย   ไดแก   โดยความชอบพอกัน    คือ   โดยตกเขาเปน
ฝกฝายกัน.  อธิบายวา    ยอมจัดแจงเสนาสนะที่ประณีต   เพื่อพวกภิกษุผูเปน
เพื่อนเห็นเพื่อนคบกันของตน  ดวยความชอบพอกันนั้น.
            บทวา    ขิยฺยนฺติ    คือ  พวกภิกษุเมตติยะและภุมมชกะ    เมื่อกลาว
คําวา  ฉนฺทาย  ทพฺโพ  มลฺลปุตฺโต  เปนตน  ช่ือวา  ยอ  ประกาศ.
            ในค าวา    อุชฺฌาปนเก     ขิยฺยนเก    ปาจิตฺติย   นี้   มีวินิจฉัยวา
พวกภิกษุเมตติยะและภุมมชกะ     ยอมใหโพนทะนาดวยคําใด.   คํานั้น    ช่ือวา
อุชฌาปนกะ.   และบนวาดวยคําใด,  คํานั้น  ช่ือวา  ขิยยนกะ.   ในเพราะ
ความเปนผูใหโพนทะนา  ในเพราะความเปนผูบนวานั้น.
           ดวยบท  ปาจิตฺติย     พระผูมีพระภาคเจา   ปรับปาจิตตีย ๒  ตัว  ใน
๒  วัตถุ. 
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         บทเหลานี้วา  อุชฺฌาปนก   นาม  อุปสมฺปนฺน   สงฺเฆน  สมฺมต
เสนาสนปฺาปก     วา     ฯปฯ     อปฺปมตฺตกวิสฺสชฺชก    วา   ดังนี้
เชื่อมความกับบทวา  มงฺกุกตฺตุกาโม   (มีความประสงคจะทําใหอัปยศ)  นี้ .
           ดวยอํานาจแหงบทเหลานี้วา อวณฺณ   กตฺตุกาโม อยส   กตฺตุกาโม
บัณฑิตพึงกระทําการเปลี่ยนวิภัตติในบทวา  อุปสมฺปนฺน   เปนตน  อยางนี้วา
อุปสมฺปนฺนสฺส  ดังนี้.                         
            ก็เพราะในคําวา  อุชฺฌาเปติ วา  ขิยฺยติ วา อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส
นี้    พระผูมีพระภาคเจา     แมทรงยกบทมาติกาขึ้นอยางนี้วา    ขียนก     นาม
ดังนี้แลว   จะพึงตรัสวิภังคที่ตรัสแลวนั้นแหละ  แหงบทวา  อุชฺฌาปนก  นาม
นี้  (แต)  ความแปลกันอยางอื่น    (ในสิกขาบทนี้)   ไมมี    เหมือนในอัญญ-
วาทสิกขาบท   เพราะฉะนั้น  บัณฑิตพึงทราบวา   พระผูมีพระภาคเจาไมทรง
ยกขึ้น   ทั้งไมทรงแจกบทมาติกานั้น    แยกไวตางหาก    ทรงทําคํานิคมเทานั้น
ไวรวมกัน.
          ในคําเปนตนวา  ธมฺมกมฺเม   ธมฺมกมฺเมสฺ ี  นี้  บัณฑิตพึงทราบ
ใจความโดยนัยนี้วา  สมมติกรรมใด   สงฆทําแลวเพื่อุปสัมบันนั้น   ถากรรม
นั้นเปนกรรมชอบธรรม   และภิกษุนั้นมีความสําคัญในกรรมนั้นวา  กรรมชอบ
ธรรม  ยอมทําการโพนทะนา   และบนวา   ลําดับนั้น   ภิกษุนั้น   ตองอาบัติ-
ปาจิตตีย  ในเพราะความเปนผูโพนทะนาและบนวานั้น.
           ในคําวา    อนุปสมฺปนฺน    อุชฺฌาเปติ  วา  ขิยฺยติ  วา  มีเนื้อ
ความวา ภิกษุยอมยังอนุปสัมบันอื่นใหโพนทะนา อุปสัมบันผูอันสงฆสมมติแลว
หรือใหดูหมิ่นก็ดี  บนวาเธอในสํานักแหงอนุปสัมบันนั้นก็ดี. 
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         คําวา   อุปสมฺปนฺน    สงฺเฆน   อสมฺมต   มีความวา  ผูอันสงฆ
มิไดสมมติดวยกรรมวาจา   คือ   ผูอันสงฆยกภาระใหวา  นี้  เปนภาระของทาน
อยางเดียว   หรือวาผูนําภาระนั้นไปดวยตนเอง    เพื่อตองการความอยูสบายของ
ภิกษุทั้งหลาย   อีกอยางหนึ่ง อธิบายวา (ยอมใหโพนทะนาอุปสัมบัน)  ผูกระทํา
กรรมเชนนั้น  ในอาวาสที่มีภิกษุอยู   ๒-๓  รูป. 
             ก็การใหสมมติ   ๑๓   อยาง   แกอนุปสัมบันยอมไมควร      แมโดยแท
ถึงอยางนั้น    อนุปสัมบันผูไดรับสมมติในคราวเปนอุปสัมบัน    ภายหลังทั้งอยู
ในความเปนอนุปสัมบัน     พระผูมีพระภาคเจาตรัสหมายเอาอนุปสัมบันนั้นวา
หรือผูอันสงฆสมมติ  ในคําวา อนุปสมฺปนฺน   สงฺเฆน สมฺมต   วา  อสมฺมต
วา   นี้.   แตสงฆหรือภิกษุที่สงฆสมมติ     มอบภาระแกสามเณรรูปใด   ผูฉลาด
อยางเดียววา     เธอจะกระทํากรรมนี้     ดังนี้,   พระผูมีพระภาคเจาตรัสหมายถึง
สามเณรเชนนั้นวา  หรือผูอันสงฆไมไดสมมติ.  บทที่เหลือ   ตื้นทั้งนั้น.
           สิกขาบท  มีสมุฏฐาน  ๓  เกิดขึ้น ทางกายกับจิต  ๑  ทางวาจากับจิต ๑
ทางกายวาจากับจิต ๑   เปนกิริยา   สัญญาวิโมกข   สจิตตกะ  โลกวัชชะ  กายกรรม
วจีกรรม   อกุศลจิต   เปนทุกขเวทนา   แล.
                              อุชฌาปนสิกขาบทที่  ๓  จบ 
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                           ภูตคามวรรค   สิกขาบทที่  ๔
                               เร่ืองภิกษุมากรูป 
           [๓๗๔]  โดยสมัยนั้น    พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู  ณ  พระ
เชตวัน  อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี   เขตพระนครสาวัตถี   คร้ังนั้น   เปน
ฤดูหนาว   ภิกษุทั้งหลายจัดตั้งเสนาสนะในที่กลางแจง   ผิงกายอยู   คร้ันเขาบอก
ภัตกาล    เมื่อจะหลีกไป    ไมเก็บเอง    ไมใหคนอื่นเก็บ    ซ่ึงเสนาสนะนั้น
ไมบอกมอบหมายแลวหลีกไป   เสนาสนะถูกน้ําคางและฝนตกชะ    บรรดาภิกษุ
ที่มักนอย...    ตางก็เพงโทษติเตียนโพนทะนาวา     ไฉนภิกษุทั้งหลายจัดตั้ง
เสนาสนะในที่แจงแลว   เมื่อจะหลีกไป   จึงไดไมเก็บเอง  ไมใหคนอื่นเก็บ   ซ่ึง
เสนาสนะนั้น    ไมบอกมอบหมาย   แลวหลีกไป  เสนาสนะถูกน้ําคางและฝนตกชะ
แลวกราบทูลเนื้อความนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา
                                 ทรงสอบถาม
           พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววาภิกษุทั้งหลายจัดตั้งเสนาสนะในที่แจงแลว    เมื่อจะหลีกไป     ไมเก็บเอง
ไมใหคนอื่นเก็บ  ซ่ึงเสนาสนะนั้น    ไมบอกมอบหมาย  แลวหลีกไป  เสนาสนะ
ถูกน้ําคางและฝนตกชะ   จริงหรือ.
           ภิกษุ ทั้งหลายทูลรับวา  จริง  พระพุทธเจาขา.
                   ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
           พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ไฉน
โมฆบุรุษเหลานั้น    จัดตั้งเสนาสนะในที่แจงแลว     เมื่อจะหลีกไป    จึงไดไม 
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เก็บเอง  ไมใหคนอื่นเก็บ   ซ่ึงเสนาสนะนั้น   ไมบอกมอบหมายแลวหลีกไปเลา
เสนาสนะถูกน้ําคางและฝนตกชะ  การกระทําของพวกโมฆบุรุษนั้นนั่น  ไมเปน
ไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส      หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของ
ชุมชนที่เล่ือมใสแลว . . . 
             ดูกอนภิกษุทั้งหลาย       ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนั้น
วาดังนี้:-
                                    พระบัญญัติ
            ๖๓.๔  อนึ่ง    ภิกษุใดวางไวแลวก็ดี   ใหวางไวแลวก็ดี ซ่ึง
เตียงก็ดี  ตั่งก็ดี   ฟูกก็ดี   เกาอี้ก็ดี   อันเปนของสงฆในที่แจง  เมื่อ
หลีกไป    ไมเก็บเองก็ดี    ไมใหเก็บก็ดี    ซ่ึงเสนาสนะที่วางไวนั้น
หรือไมบอกมอบหมาย  ไปเสีย  เปนปาจิตตีย.
              ก็สิกขาบทนี้     ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติแลวแกภิกษุ
ทั้งหลาย  ดวยประการฉะนี้.                 
                                 เร่ืองภิกษุมากรูป  จบ
                   พระพุทธานุญาตใหเก็บเสนาสนะ
              [๓๗๕]   ก็สมัยนั้น     ภิกษุทั้งหลายอยูในที่แจง   รีบเก็บเสนาสนะกอน
กาลอันสมควร พระผูมีพระภาคเจาไดทอดพระเนตรเห็นภิกษุเหลานั้น ผูรีบเก็บ
เสนาสนะกอนกาลอันสมควร      คร้ันแลวจึงทรงทําธรรมีกถาในเพราะเหตุเปน
เคามูลนั้น   ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น   แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา
        ดูกอนภิกษุท้ังหลาย  เราอนุญาตใหเก็บเสนาสนะไวในปะรํา
หรือท่ีโคนไม   หรือในที่ซ่ึงนกกา   หรือนกเหยี่ยวจะไมถายมูลรดได
ตลอด ๘  เดือน  ซ่ึงกําหนดวามิใชฤดูฝน. 
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                            สิกขาบทวิภังค
           [๓๗๖]   บทวา  อนึ่ง . . .ใด   ความวา   ผูใด  คือ   ผูเชนใด. . .
           บทวา  ภิกษุ  ความวา  ที่ช่ือวา   ภิกษุ  เพราะอรรถวาเปนผูขอ. . .
นี้ช่ือวา  ภิกษุ   ที่ประสงคในอรรถนี้. 
           ที่ช่ือวา   อันเปนของสงฆ    ไดแก    ของที่เขาถวายแลว   สละแลว
แกสงฆ
           ที่ช่ือวา   เตียง   ไดแก   เตียง  ๔  ชนิด  คือ  เตียงมีแมแครสอดเขาใน
ขา ๑   เตียงมีแครเนื่องเปนอันเดียวกันกับขา  ๑   เตียงมีขาดังกามปู  ๑   เตียงมีขา
จรดแมแคร  ๑                                                            
           ที่ช่ือวา   ตั่ง   ไดแก   ตั่ง ๔ ชนิด   คือ  ตั่งมีแมแครสอดเขาในขา  ๑
ตั้งมีแมแครเนื่องเปนอันเดียวกัน กับขา ๑   ตั่งมีขาดังกามปู   ๑   ตั่งมีขาจรดแม
แคร  ๑
           ที่ช่ือวา  ฟูก  ไดแก  ฟูก  ๕  ชนิด  คือ ฟูกขนสัตว  ๑  ฟูกเปลือกไม  ๑
ฟูกเศษผา  ๑  ฟูกหญา  ๑  ฟูกใบไม  ๑
           ที่ช่ือวา   เกาอ้ี   ไดแก   เกาอี้ที่เขาถักรวมใน  สําเร็จดวยเปลือกไมก็มี
สําเร็จดวยหญาคมแฝกก็มี   สําเร็จดวยหญามุงกระตายก็มี   สําเร็จดวยหญาปลอง
ก็มี.
           บทวา   วางไวแลว   คือ   วางไวเอง.
           บทวา  ใหวางไวแลว  คือ  ใหคนอื่นวางไว
           ใชอนุปสัมบันใหวาง  เปนธุระของอนุปสัมบันผูวาง
           ใชอุปสัมบันใหวาง    เปนธุระของอุปสัมบันผูวาง. 
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          คําวา  เม่ือหลีกไป  ไมเก็บเอง   ซ่ึงเสนาสนะที่วางไวนั้น   คือ
ไมเก็บดวยตนเอง
           คําวา  ไมใหเก็บ   คือ  ไมใหคนอื่นเก็บ 
           คําวา หรือไมบอกมอบหมาย  ไปเสีย ความวา ภิกษุไมบอกมอบ
หมายภิกษุ   สามเณร    หรือคนทําการวัด    แลวเดินลวงเลฑฑุบาตของมัชฌิม
บุรุษไป  ตองอาบัติปาจิตตีย.
                                   บทภาชนีย
                                   ติกปาจิตตีย
             [๓๗๗]   เสนาสนะของสงฆ    ภิกษุสําคัญวาของสงฆ    วางไวเองก็ดี
ใหคนอื่นวางไวก็ดี  ในที่แจง  เมื่อหลีกไป   ไมเก็บเองก็ดี   ไมใหคนอื่นเก็บก็ดี
ซ่ึงเสนาสนะนั้น    หรือไมไดบอกมอบหมายไปเสีย  ตองอาบัติปาจิตตีย.
             เสนาสนะของสงฆ    ภิกษุสงสัย    วางไวเองก็ดี    ใหคนอื่นวางไวก็ดี
ในที่แจง   เมื่อหลีกไป   ไมเก็บเองก็ดี   ไมใหคนอื่นเก็บก็ดี   ซ่ึงเสนาสนะนั้น
หรือไมไดบอกมอบหมาย  ไปเสีย  ตองอาบัติปาจิตตีย.
             เสนาสนะของสงฆ   ภิกษุสําคัญวาของบุคคล  วางไวเองก็ดี  ใหคนอื่น
วางไวก็ดี   ในที่แจง   เมื่อหลีกไป   ไมเก็บเองก็ดี    ไมใหคนอื่นเก็บก็ดี   ซ่ึง
เสนาสนะนั้น    หรือไมไดบอกมอบหมาย  ไปเสีย  ตองอาบัติปาจิตตีย.
             ภิกษุวางไวเองก็ดี   ใหคนอื่นวางไวก็ดี   ซ่ึงเครื่องลาดรักษาผิวฟนก็ดี
เครื่องลาดเตียงก็ดี    เครื่องลาดฟนก็ดี    เสื่อออนก็ดี    ทอนหนังก็ดี    เครื่อง-
เช็ดเทาก็ดี    ตั่งกระดานก็ดี    ในที่แจง    เมื่อหลีกไป    ไมเก็บเองก็ดี    ไมให 
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คนอื่นเก็บก็ดี  ซ่ึงเครื่องลาดรักษาผิวฟนเปนตนนั้น  หรือไมไดบอกมอบหมาย
ไปเสีย  ตองอาบัติทุกกฏ.
                                        ติกทุกกฏ 
            เสนาสนะของบุคคล  ภิกษุสําคัญวาของสงฆ  . ..ตองอาบัติทุกกฏ.
            เสนาสนะของบุคคล   ภิกษุสงสัย   . . . ตองอาบัติ ทุกกฏ.
            เสนาสนะของบุคคล    ภิกษุสําคัญวาของบุคคล   . . .ตองอาบัติทุกกฏ
เพราะเปนของสวนตัวของผูอ่ืน.
            เสนาสนะเปนสวนตัวของตน  . . .ไมตองอาบัติ.
                                     อานาปตติวาร
           [๓๗๘]  ภิกษุเก็บเองแลวไป  ๑  ภิกษุใหคนอื่นเก็บแลวไป  ๑  ภิกษุ
บอกมอบหมายแลวไป ๑  ภิกษุเอาออกผึ่งแดดไว  ไปดวยตั้งใจจักกลับมาเก็บ ๑
เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น ๑  ภิกษุมีอันตราย ๑  ภิกษุวิกลจริต ๑  ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑
ไมตองอาบัติแล.
                       ภูตคามวรรค  สิกขาบทที่  ๔  จบ 
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                  เสนาสนวรรค  ปฐมเสนาสนสิกขาบทที่  ๔
           พึงทราบวินิจฉัย   ในสิกขาบทที่ ๔  ดังตอไปนี้
       [แกอรรถปฐมบัญญัติ   เร่ืองภิกษุหลายรูป]
           สองบทวา  เหมนฺติเก   กาเล  ไดแก  ในฤดูเหมันต  คือ  ในคราว
หิมะตก. 
            สองบทวา   กาย    โอตาเปนฺตา  ไดแก   นั่งบนเตียงและตั่งเปนตน
แลว    ผิงกายดวยแดดออนอยู.
             สองบทวา   กาเล   อาโรเจติ    ไดแก    เมื่อเขาบอกเวลาแหงอาหาร
อยางใดอยางหนึ่ง   มียาคูและภัตเปนตน .
            สองบทวา  โอวุฏ   โหติ  ไดแก  ถูกฝนหิมะตกชะเปยก.
            บทวา  อวสฺสิกสงฺเกเต  มีความวา  ตลอด ๘  เดือน คือ  ๔  เดือน
ในฤดูเหมันต  ๔ เดือนในฤดูคิมหันต  ที่มิไดบัญญัติอยางนี้วา  เดือนทั้งหลาย
แหงฤดูฝน.
            บทวา  มณฺฑเป  ไดแก  ในปะรําทําดวยกิ่งไม  หรือในปะรําทําดวย
ไมเลียบ.
            บทวา  รุกฺขมูเล   วา  ไดแก  ภายใตแหงตนไมตนใดตน หนึ่ง.
             [วาดวยสถานที่ควรเก็บเตียงตั่ง]
           หลายบทวา  ยตฺถ  กากา  วา กุลลา วา  น  อูทหนฺติ   มีความวา
นกกาและนกตะกรุมเหลานี้     หรือนกเหลาอื่นทํารังอยู     ดวยการอยูประจําใน
ตนไมใด  จะไมถายมูลรดเสนาสนะนั้น  เราอนุญาตใหเก็บไวที่โคนไมเชนนั้น 
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เพราะเหตุอยางนี้นั้น   นกทั้งหลายเสาะแสวงหาเหยื่อ    พักผอนที่ตนไมใดแลว
บินไป  จะเก็บไวที่โคนแหงตนนั้นก็ควร.   แตวา   นกทั้งหลายทํารังอยูดวยการ
อยูเปนประจําที่ตนไมใด  อยาพึงเก็บไวที่โคนตนไมนั้น 
          เพราะพระบาลีวา  อฏ  มาเส  ดังนี้  ในชนบทเหลาใด   ฝนไมตก
ในฤดูฝน,  แมในชนบทเหลานั้น  จะเก็บไวตลอด ๔ เดือน ก็ไมควรเหมือนกัน.
           เพราะพระบาลีวา  อวสฺสิกสงฺเกเต  ดังนี้    ในชนบทเหลาใดฝนตก
ในฤดูเหมันต ในชนบทเหลานั้น  จะเก็บไวในที่แจง แมในฤดูเหมันต  ก็ไมควร.
สวนในฤดูคิมหันต    ทองฟาบริสุทธิ์ปราศจากเมฆในที่ทั่วไป     ในเวลาเชนนี้
จะเก็บเตียงและตั่งไวในที่แจง   ดวยกรณีจําเปนบางอยาง   ยอมควร.
            แมภิกษุผูถืออัพโภกาสิกธุดงค  ก็ควรรูวัตร.    จริงอยู    ถาเธอมีเตียง
สวนบุคคล    ก็พึงนอนบนเตียงสวนบุคคลนั่นแล     เมื่อจะถือเอาเตียงของสงฆ
พึงถือเอาเตียงที่ถักดวยหวาย   หรือดวยปอ.    เมื่อเดียงถักดวยหวายหรือดวยปอ
นั้นไมมี  พึงถือเอาเดียงเกา.   เมื่อเตียงเกานั้นไมมี   พึงถือเอาเตียงที่ถักใหม ๆ
หรือที่บุดวยหนัง    ก็แล   คร้ันถือเอาแลว     คิดวา    เราจะถือรุกขมูลอยางเครง
ถืออัพโภกาสอยางเครง   ดังนี้   แลวไมทําแมซ่ึงกุฎีจีวร     (เพดานทําดวยจีวร)
จัดตั้งเตียงตั่งนั้นในที่แจง   หรือที่โคนไม   แลวนอนในคราวที่มิใชสมัย    ยอม
ไมควร.   ก็ถาวา   ภิกษุไมอาจเพื่อจะรักษากุฎีที่ทําดวยจีวรแมทั้ง ๔ ช้ัน  ไมให
เปยกได   มีฝนตกพรําตลอด   ๗   วัน,   (จะจัดตั้งเตียงนอยนอน)  ก็ควร  เพราะ
เตียงนอนเปนไปตามรางกายของภิกษุ.
            พวกมนุษยมีจิตเล่ือมใสในสีลสัมปทาของภิกษุทั้งหลายผูอยูในกระทอม
ใบไมในปา   จึงถวายเตียงและตั่งใหมกลาววา   ขอทานทั้งหลายจงใชสอย   โดย
ใชสอยเปนของสงฆ.   ภิกษุทั้งหลายผูอยูแลวจะไป   พึงสงขาว   (ไปบอก)   แก 
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ภิกษุผูชอบพอกันในวิหารที่ใกลเคียงแลวจึงไป.      เมื่อไมมีพวกภิกษุผูชอบกัน
พึงเก็บไวในที่ที่ฝนจะไมร่ัวรดแลวจึงไป.   เมื่อไมมีที่ที่ฝนไมร่ัวรด    พึงแขวน
ไวที่ตนไม   แลวจึงไป.
                [วาดวยสถานที่ควรเก็บไมกวาดและวิธีกวาด]
            ภิกษุถือเอาไมกวาดที่ลานพระเจดียไปกวาดลานหอฉันก็ดี     ลานโรง-
อุโบสถก็ดี    ที่แหงใดแหงหนึ่ง    มีบริเวณที่พักกลางวัน    และโรงไฟเปนตน
ลาง   เคาะ   (ไมกวาดนั้น)   แลว    พึงเก็บไมกวาดไวในโรงนั่นแหละอีก.    แม
ภิกษุผูถือเอาไมกวาด      ในที่แหงใดแหงหนึ่งมีโรงอุโบสถเปนตน     ไปกวาด
บริเวณที่เหลือ    ก็นัยนี้นั่นแล.    สวนภิกษุใดกวาดทางเที่ยวภิกขาจารประสงค
จะไป    (บิณฑบาต)    เลย.     ภิกษุนั้นกวาดแลว พึงเก็บไวที่ศาลาซึ่งถามีอยูใน
ระหวางทางนั้น.   ถาศาลาไมมี    กําหนดวาเมฆฝนยังไมตั้งเคาขึ้น  รูวา  ฝนจัก
ยังไมตก  จนกวาเราจะออกมาจากบาน  เก็บไวในที่แหงใดแหงหนึ่ง  แลวกลับมา
พึง   (นํามา)   เก็บไวในที่เดิมอีก
              ในมหาปจจรีทานกลาววา ถาภิกษุรูอยูวา ฝนจักตก  วางไวในกลางแจง
เปนทุกกฏ  ดังนี้.  แตถาวา  ไมกวาดเปนของอันเขาเก็บไวเพื่อประโยชนสําหรับ   
กวาดในที่นั้น ๆ นั่งเอง    ภิกษุจะกวาดที่นั้น ๆ แลว   เก็บไวในที่นั้น  ๆ แล
สมควรอยู.   ภิกษุผูจะกวาดโรงฉัน   ควรรูจักวัตร.   วัตรในการกวาดโรงฉันนั้น
ดังนี้    พึงกวาดทรายตั้งแตทามกลางตะลอมมาไวตรงหนาที่เทายืน.     พึงเอา
มือทั้งสองกอบหยากเยื่อออกไปทิ้งขางนอก.
                      [วาดวยลักษณะเตียงตั่งเปนตน ]
              เตียงที่เขาทําเจาะที่เทาเตียง  สอดแมแครทั้งหลายเขาไปในเทาเตียงนั้น
ช่ือวา  มสารกะ   (เตียงมีแมแครสอดเขาในขา). 
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             เตียงที่เขาทําใหแมแครคาบเทาเตียง   โดยลักษณะคลายบัลลังก   ช่ือวา
พุนธิกาพัทธ   (เตียงมีแมแครเนื่องเปนอันเดียวกันกับขา). 
             เตียงที่เขาทําดวยเทาเชนกับเทาแหงสัตว   มีมาและแพะเปนตน    ช่ือวา
กุลีรปาท   (เตียงมีขาดังกามปู)    ก็หรือวา    เตียงที่มีเทางอยางใดอยางหนึ่ง
นี้ทานเรียกวา  เตียงมีขาดังกามปู.  ก็เตียงชื่อวา  อาหัจจปาทกะ  นี้   ทานกลาว
ไวในบาลีขางหนานั่นแลอยางนี้วา     เตียงที่เจาะดวยเตียงทํา    ช่ือวา   อาหัจจ-
ปาทกะ     (เตียงมีขาจรดแมแคร).      เพราะเหตุนั้น     เ ตียงที่ทําเจาะแมแคร
ทั้งหลาย   แลวสอดปลายขาเขาไปในแมแครนั้น   สลักล่ิมในเบื้องบน   บัณฑิต
พึงทราบวา   เตียงมีขาจรดแมแคร.   แมในตั่ง   ก็มีนัยอยางนี้เหมือนกัน.
           หลายบทวา   อนฺโต  ส เวเตฺวา  พทฺธ   โหติ  มีความวา   เกาอี้ 
ที่เขาถักใหกวางทั้งขางลางและขางบน   ตรงกลางสอบ   (แคบ)   มีสัณฐานคลาย
บัณเฑาะว.  ไดยินวา   ชนทั้งหลายกระทําเกาอี้นั้น    ใหหุมดวยหนังสีหะ   และ
เสือโครงที่ตรงกลางก็มี.  ในเสนาสนะนี้  ช่ือวาหนังที่เปนอกัปปยะไมมี.  จริงอยู
แมเสนาสนะที่เปนวิการแหงทอง   ก็ควร.    เพราะเหตุนั้น     เสนาสนะนั้น   จึง
เปนของมีคามาก
          ขอวา  อนุปฺปสมฺปนฺน   สนฺถราเปติ  ตสฺส  ปริโพโธ  มีความวา
เปนธุระของอนุปสัมบันผูซ่ึงถูกใชใหวาง.
          ขอวา  เลฑฺฑุปาต    อติกฺกมนฺตสฺส   อาปตฺติ   ปาจิตฺติยสฺส
มีความวา  ภิกษุผูเดินเลยเลฑฑุบาต  ของบุรุษผูมีกําลังกลางคนไปตองปาจิตตีย.
     [วาดวยผูรับผิดชอบเสนาสนบริขารมีเตียงเปนตน]
          ก็ในคําวา   เลฑฺฑุปาต    อติกฺกมนฺตสฺส    เปนตนนี้    มีวินิจฉัย
ดังตอไปนี้   พระเถระกระทําภัตกิจในโรงฉัน   แลวส่ังภิกษุหนุมวา  เธอจงไป 
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แตงตั้ง   เตียง    ตั่ง   ในที่พักกลางวัน.    ภิกษุหนุมนั้นกระทําตามสั่งแลวนั่ง.
พระเถระเที่ยวไปตามความพอใจแลวจึงไปในที่พักกลางวันนั้น   วางถุงยามและ
อุตราสงคไว.   จําเดิมแตนั้นไปเปนธุระของพระเถระ.   พระเถระนั่งแลว    เมื่อ
จะไป  ไมเก็บเอง   ไมส่ังใหเก็บ   เปนปาจิตตีย   ในเมื่อเดินเลยเลฑฑุบาตไป.
              ก็ถาพระเถระไมวางถุงยามและอุตราสงคไวบนเตียงและตั่งนั่น  จงกรม
พลางสั่งภิกษุหนุมวา   เธอไปได,    เธอพึงบอกวา    นี้เตียงตั่ง    ขอรับ    ถา
พระเถระรูจักธรรมเนียม   พึงกลาววา  เธอไปเถิด   เราจักกระทําใหเปนปรกติ
เดิม   ถาภิกษุผูเถระ   เปนคนเขลาไมไดศึกษาธรรมเนียม    กลับขูตะคอกภิกษุ
หนุมวา  ไปเถิด  อยามายืนในที่นี้   เราจะไมให (ใคร) นั่ง ไมให (ใคร) นอน,
ภิกษุ หนุมเรียนวา  ทานนอนตามสบายเถิด   ขอรับ    ไดขออางไหวแลว   พึง
ไปเถิด.   เมื่อภิกษุหนุมนั้นไปแลว   เปนธุระของพระเถระเทานั้น   และบัณฑิต
พึงทราบวา   เปนอาบัติแกพระเถระนั้น   โดยนัยกอนนั้นเทียว.
            ก็ถาวา  ในขณะที่ส่ังนั่นเอง  ภิกษุหนุมเรียนวา ทานขอรับ.  ผมมีกิจ
จําตองทําบางอยาง     มีการซักลางสิ่งของเปนตน      และพระเถระกลาวกะเธอวา
เธอแตงตั้งแลวจงไปเถิด  ดังนี้  แลวออกจากโรงฉันไปเสียในที่อ่ืน   พระวินัยธร
พึงปรับ   (พระเถระ)   ตัวอยางเทา.   ถาพระเถระไปนั่งในที่นั้นนั่น เอง,    และ
เปนอาบัติแกพระเถระนั้น  ในเมื่อเดินเลยเลฑฑุบาตไป   โดยนัยกอนนั่นแหละ.
              ก็ถาวา     พระเถระสั่งสามเณร.     เมื่อสามเณรแมจัดตั้งเตียงและตั่งใน
โรงฉันนั้นแลวนั่ง   พระเถระไปเสียที่อ่ืนจากโรงฉัน   พระวินัยธรพึงปรับดวย
ยางเทาเดิน.   พระเถระไปนั่งแลว   ในเวลาไปตอไป   พึงปรับดวยอาบัติในเมื่อ
เดินเลยเลฑฑุบาตไป.                                                          
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              ก็ถาวา   พระเถระเมื่อจะสั่ง   ส่ังวา   เธอจัดตั้งเตียงและตั่งแลว    จงนั่ง
รอที่เตียงและตั่งนั้นนั่นแหละ     ดังนี้.     ยอมไดเพื่อจะไปในที่ที่คนปรารถนา.
สวนผูรับสั่งเมื่อไมทําใหเปนปกติเสียเอง   เดินไปเปนปาจิตตีย   ในเมื่อเดินเลย
เลฑฑุบาตไป.
             ในระหวางการประชุม  ภิกษุทั้งหลายแตงตั้งเตียงและตั่งแลวนั่งในเวลา
จะไปพึงบอกแกอารามิกบุรุษ    (คนทําการวัด)   วา    ทานทั้งหลายจงเก็บเตียง
และตั่งนี้    ดังนี้    เปนอาบัติแกภิกษุผูไมส่ัง  ไปเสีย   ในเมื่อเดินเลยเลฑฑุบาต
            ธรรมดาการฟงธรรมครั้งใหญ    ยอมจะมี    ภิกษุทั้งหลายนําเอาเตียง
และตั่งมาจากโรงอุโบสถบาง   จากโรงฉันบาง   จัดตั้งไวในสถานที่ฟงธรรมนั้น.
เปนภารธุระของพวกภิกษุเจาถ่ินเทานั้น.     ถาพวกภิกษุอาคันตุกะถือเอาไปดวย
อางวา   นี้สําหรับอุปชฌายของเรา   นี้สําหรับอาจารยของเรา   ดังนี้.  จําเติมแต
นั้นไป   เปนภารธุระของพวกภิกษุอาคันตุกะนั้นเทานั้น.   ในเวลาไป    เมื่อไม
กระทําไวตามเติม   เดินเลยเลฑฑุบาตไป   เปนอาบัติ.
           แตในมหาปจจรี   ทานกลาวไววา    ช่ัวเวลาที่ภิกษุพวกอื่นยังไมมานั่ง
เปนภาระของพวกภิกษุผูจัดตั้ง,    เมื่อพวกภิกษุเหลาอื่นมานั่งเปนภาระของพวก
ภิกษุผูนั่ง   ถาพวกภิกษุผูนั่งเหลานั้นไมเก็บเองก็ดี    ไมใชใหเก็บก็ดี   ไปเสีย
เปนทุกกฏ.   เพราะเหตุไร    เพราะจัดตั้งโดยไมไดส่ัง.
             เมื่อแตงตั้งธรรมาสนแลว        ภิกษุผูสวดหรือผูแสดงธรรมยังไมมา
เพียงใด   เปนภารธุระของพวกภิกษุผูแตงตั้งเพียงนั้น.     เมื่อภิกษุผูสวดหรือผู
แสดงธรรมมานั่งแลว   เปนภารธุระของภิกษุนั้น    มีการฟงธรรมตลอดวันและ
คืนทั้งสิ้น.  ภิกษุผูสวดหรือผูแสดงธรรมอื่นลุกไป  ภิกษุอ่ืนมานั่ง   ภิกษุใด  ๆ 
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มานั่ง   เปนภาระของภิกษุนั้น ๆ.   แตเมื่อลุกขึ้น   พึงกลาววา   อาสนะนี้   เปน
ภาระของทาน   แลวจึงไป.   ถาแมนวา     เมื่อภิกษุผูสวดผูแสดงธรรมนอกนี้ยัง
ไมมานั่นแหละ  ภิกษุผูนั่งอยูกอนลุกไป   และภิกษุผูนั่งกอนนอกนี้    มานั่งอยู 
ภายในอุปจาร  สถานที่นั้นนั่นเอง  พระวินัยธรไมพึงปรับเธอผูลุกไปดวยอาบัติ
ก็ถาวา   เมื่อภิกษุผูสวดและผูแสดงธรรมนอกนี้   ยังไมมานั่นแหละ    ภิกษุผูนั่ง
อยูกอนลุกจากอาสนะ   เดินเลยเลฑฑุบาตไป,  พระวินัยธรพึงปรับเธอดวยอาบัติ.
แตในมหาปจจรีทานกลาววินัยนี้ไววา    ทุก ๆ  แหงในเมื่อเดินเลยเลฑฑุบาตไป
เปนทุกกฏในยางเทาที่  ๑,    เปนปาจิตตียในยางเทาที่ ๒.
               [วาดวยเคร่ืองปูลาดและหนาท่ีในการรักษา]
            พึงทราบวินิจฉัย  ในคําวา  จิมิลิก   วา   เปนตน   ดังนี้ .
            เครื่องลาดที่เขาทําไว     เพื่อรักษาผิวของพื้นที่ทําบริกรรมดวยปูนขาว
เปนตน   ช่ือวา   จิมิลกา.   ชนทั้งหลายปูเครื่องลาดนั้นไวขางลาง    แลวปูเสื่อ
ลําแพนทับไวขางบน.                                                                 
               เครื่องลาดที่ควรปูลาดไวบนเตียงและตั่ง   ช่ือวาเครื่องลาดเตียง   ชนิด
แหงเครื่องปูลาด   มีเสื่อลําแพนเปนตน ที่ควรลาดไวบนพื้น   ช่ือวา   เครื่องลาด
พื้น.   เสื่อออนที่เขาทําดวยใบตาลก็ดี    ดวยเปลือกปอก็ดี   ช่ือวา    เสือออน.
แมบรรดาหนังสัตว   มีสีหะ   เสือโครง   เสือเหลือง   เสือดาว    และหมีเปนตน
หนังชนิดใดชนิดหนึ่ง  ช่ือวา  แผนหนัง.  จริงอยู   ช่ือวาหนังที่ทานหาม   ใน
การบริโภคเสนาสนะไมปรากฎในอรรถกถาทั้งหลาย.  เพราะเหตุนั้น    บัณฑิต
พึงทราบวา  หามเฉพาะในการบริหารหนังสีหะเปนตน .
               เครื่องเช็ดที่เขาทําดวยเชือกเล็ก ๆ ก็ดี  ดวยผาเกาก็ดี  เพื่อเช็ดเทา
ช่ือวา   เครื่องเช็ดเทา. 
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              ตั่งที่เขาทําดวยแผนกระดาน    ช่ือวา   ตั่งแผนกระดาน.    อีกอยางหนึ่ง
ไดแก    แผนกระดานและดังที่ทําดวยไม.    แมเครื่องไมเปนตนทั้งหมด   ทาน
สงเคราะหดวยทั่งแผนกระดานนั้น       แตในมหาปจจรีทานกลาวไวโดยพิสดาร
ทีเดียววา   ภิกษุวางเชิงรองบาตร   ฝาบาตร  กระเบื้องเช็ดเทา  พัดใบตาล   พัด
ใบไม     เครื่องไมอยางใดอยางหนึ่งชั้นที่สุด     กระบวยตักน้ํา    สังขตักน้ําดื่ม
ไวในที่แจงแลวไปเสีย   เปนทุกกฏ.    แตในมหาอรรถกถานัยนี้ทานแสดงไวใน
สิกขาบทที่  ๒.     ภิกษุตมน้ํายอมในที่แจง     แลวพึงเก็บเครื่องใชทั้งปวง   คือ
ภาชนะน้ํายอม  กระบวยตักน้ํายอม  รางน้ํายอมเปนตน   ไวในโรงไฟ.   ถาโรงไฟ
ไมมี   พึงเก็บไวในเงื้อมที่น้ําฝนจะไมร่ัวรด    แมเมื่อเงื้อมนั้นไมมี   ถึงจะวาง
ไวในที่ซ่ึงมีพวกภิกษุคอยดูแลอยูแลวจึงไป   ก็ควร 
           สองบทวา  อฺสฺส  ปุคฺคลิเก    มีความวา   ในมหาปจจรีเปนตน
กลาววา   การถือเอาโดยวิสาสะในบุคคลใด   ไมขึ้น,   เปนทุกกฎในเพราะสิ่งของ
ของบุคคลนั้น,   แตวิสาสะในบุคคลใดขึ้น,   ส่ิงของของบุคคลนั้น   ยอมเปนดุจ
ของสวนตัวบุคคลของตน.              
           สองบทวา   อาปุจฺฉ   คจฺฉติ   มีความวา  บุคคลใด  จะเปนภิกษุก็ดี
สามเณรก็ดี  อารามิกบุรุษก็ดี    เปนลัชชี    ยอมสําคัญดุจเปนภารธุระของตน.
ภิกษุใดบอกลาบุคคลเชนนั้นแลวไป.   ไมเปนอาบัติแกภิกษุนั้น .        
           สองบทวา   โอตาเปนฺโต   คจฺฉติ   มีความวา    ภิกษุเอาออกผึ่งไวที่
แดด   ไปดวยคิดวา  เราจักมาเก็บ   ไมเปนอาบัติแกภิกษุผูไปอยางนั้น.
           คําวา  เกนจิ   ปลิพุทฺธ   โหติ   มีความวา  เสนาสนะถูกรบกวนดวย
อันตรายบางอยาง.   ก็ถาภิกษุผูแกกวาใหยายออกแลว   ถือเอา  (เสนาสนะ)  ก็ดี, 
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ถาวา    ยักษหรือเปรต    มานั่งอยู    ก็ดี    หรือวาอิสรชนบางคนมายึดเอาก็ดี
เสนาสนะจัดวาถูกหวงแหน  (กางกั้น ).  ก็หรือวาเมื่อสัตวรายมีสีหะและเสือโครง
เปนตน      มาสูประเทศนั้นแลวพักอยู      เสนาสนะจัดวาถูกรบกวนเหมือนกัน
ไมเปนอาบัติแกภิกษุผูแมไมเก็บ   ไปเสีย   เพราะเสนาสนะถูกอันตรายบางอยาง
รบกวนอยางนี้.
             บทวา     อาปทาสุ   คือ   ในเพราะอันตรายแหงชีวิต     และอันตราย
แหงพรหมจรรย.   บทที่เหลือตื้นทั้งนั้นแล.
            สิกขาบทนี้     มีสมุฏฐานดุจกฐินสิกขาบท    เกิดขึ้นทางกายกับวาจา ๑
ทางกายวาจากับจิต   ๑   เปนทั้งกิริยาทั้งอกิริยา    โนสัญญาวิโมกข    อจิตตกะ
ปณณัตติวัชชะ   กายกรรม   วจีกรรม   มีจิต   ๓   มีเวทนา ๓  ฉะนั้นแล
                       ปฐมเสนาสนสิกขาบทที่  ๔  จบ 
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                         ภูตคามวรรค  สิกขาบทที่  ๕
                        เร่ืองพระสตัตรสวัคคีย 
           [๓๗๙]  โดยสมัยนั้น  พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู   ณ  พระ-
เชตวัน  อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี   เขตพระนครสาวัตถี   คร้ังนั้น   พระ-
สัตตรสวัคคียมีพวก  ๑๗  รูปเปนสหายกัน  เมื่ออยูก็อยูพรอมกัน   เมื่อหลีกไป
ก็หลีกไปพรอมกัน    พวกเธอปูที่นอนในวหารเปนของสงฆแหงหนึ่งแลว   เมื่อ
หลีกไป   ไมเก็บเอง    ไมใหคนอื่นเก็บซึ่งที่นอนนั้น   ไมไดบอกมอบหมาย
หลีกไป    เสนาสนะถูกปลวกกัด     บรรดาภิกษุที่มักนอย    . . . ตางก็เพงโทษ
ติเตียนโพนทะนาวา  ไฉน  พระสัตตรสวัคคีย   ปูที่นอนในวิหารเปนของสงฆ
แลว   เมื่อหลีกไป   ไมเก็บเอง    ไมใหคนอื่นเก็บ    ซ่ึงที่นอนนั้น  ไมไดบอก
มอบหมาย   หลีกไปแลว    เสนาสนะจึงไดถูกปลวกกัด   แลวกราบทูลเนื้อความ
นั้นแดพระผูมีพระภาคเจา
                                 ทรงสอบถาม
           พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววาภิกษุสัตตรสวัคดีย    ปูที่นอนในวิหารอันเปนของสงฆแลว   เมื่อหลีกไป
ไมเก็บเอง  ไมใหจนอื่นเก็บ  ซ่ึงที่นอนนั้น   ไมบอกมอบหมาย   หลีกไปแลว
 เสนาสนะถูกปลวกกัด  จริงหรือ.
           ภิกษุทั้งหลายทูลรับวา  จริง  พระพุทธเจาขา.
                     ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
           พระผูมีพระภาคเจาทรงติเตียนวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     โมฆบุรุษ
เหลานั้น    ปูที่นอนไวในวิหารเปนของสงฆแลว  เมื่อหลีกไป ไฉนจึงไมเก็บเอง 
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ไมใหคนอื่นเก็บ   ไมบอกมอบหมาย   หลีกไปเสีย    เสนาสนะจึงไดถูกปลวกกัด
การกระทําของโมฆบุรุษเหลานั้นนั่น    ไมเปนไปเมื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่
ยังไมเล่ือมใส   หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เล่ือมใสแลว . . .
             ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้
วาดังนี้ :-
                                พระบัญญัติ
            ๖๔.๕   อนึ่ง  ภิกษุใด  ปูแลวก็ดี  ใหปูแลวก็ดี   ซ่ึงที่นอนใน
วิหารเปนของสงฆ  เมื่อหลีกไป  ไมเก็บเองก็ดี  ไมใหเก็บก็ดี  ซ่ึงที่
นอนอันปูไวนั้น  หรือไมบอกมอบหมาย  ไปเสีย  เปนปาจิตตีย. 
                         เร่ืองพระสัตตรสวัคคีย  จบ 
                              สิกขาบทวิภังค
             [๓๘๐]   บทวา  อนึ่ง . . .ใด   ความวา  ผูใด  คือ  ผูเชนใด...
             บทวา   ภิกษุ ความวา  ที่ช่ือวา  ภิกษุ  เพราะอรรถวาเปนผูขอ. . .
นี้  ช่ือวา  ภิกษุ  ที่ทรงประสงคในอรรถนี้ 
             ที่ช่ือวา   เปนของสงฆ     ไดแก    วิหารที่เขาถวายแลว     สละแลวแก
สงฆ                                                            
             ที่ช่ือวา  ท่ีนอน  ไดแก   ฟูก  เครื่องลาดรักษาผิวพื้น    เครื่องลาด
เตียง  เครื่องลาดพื้น   เสื่อออน   ทอนหนัง   ผาปูนั่ง  ผาปูนอน   เครื่องลาด
ทําดวยหญา   เครื่องลาดทําดวยใบไม.
             บทวา  ปู  คือ  ปูเอง.
             บทวา  ใหปู  คือ  ใหคนอื่นปู. 
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         คําวา   เมื่อหลีกไป    ไมเก็บเอง    ซ่ึงที่นอนอันปูไวนั้น  คือ
ไมเก็บดวยตนเอง
         คําวา  ไมใหเก็บ  คือ  ไมใหคนอื่นเก็บ
         คําวา  หรือไมบอกมอบหมาย   ไปเสีย   ความวา   ภิกษุไมบอก
มอบหมายภิกษุ   สามเณร   หรือคนทําการวัด    เดินเลยเครื่องลอมแหงอารามที่ 
เขาลอม   ตองอาบัติปาจิตตีย    เดินเลยอุปจารแหงอารามที่เขาไมไดลอม   ตอง
อาบัติปาจิตตีย.
                                  บทภาชนีย
                                  ติกปาจิตตีย
         [๓๘๑]   วิหารเปนของสงฆ    ภิกษุสําคัญวาเปนของสงฆ     ปูเองก็ดี
ใหคนอื่นปูก็ดี    ซ่ึงที่นอน   เมื่อหลีกไป   ไมเก็บเองก็ดี   ไมใหคนอื่นเก็บก็ดี
ซ่ึงที่นอนอันปูไวนั้น    หรือไมบอกมอบหมาย  ไปเสีย   ตองอาบัติปาจิตตีย 
         วิหารเปนของสงฆ  ภิกษุสงสัย  ปูเองก็ดี    ใหคนอื่นปูก็ดี   ซ่ึงที่นอน
เมื่อหลีกไป  ไมเก็บเองก็ดี  ไมใหคนอื่นเก็บก็ดี   ซ่ึงที่นอนอันปูไวนั้น   หรือ
ไมบอกมอบหมาย  ไปเสีย  ตองอาบัติปาจิตตีย.                   
         วิหารเปนของสงฆ  ภิกษุสําคัญวาเปนของบุคคล  ปูเองก็ดี  ใหคนอื่น
ปูก็ดี  ซ่ึงที่นอน  เมื่อหลีกไป  ไมเก็บเองก็ดี  ไมใหคนอื่นเก็บก็ดี  ซ่ึงที่นอน
อันปูไวนั้น  หรือไมบอกมอบหมาย  ไปเสีย  ตองอาบัติปาจิตตีย.
                                       ทุกกฏ
         ภิกษุปูเองก็ดี  ใหคนอื่นปูก็ดี   ซ่ึงที่นอน   ในอุปจารวิหารก็ดี  ในโรง
ฉันก็ดี  ในมณฑปก็ดี   ใตตนไมก็ดี  เมื่อหลีกไป  ไมเก็บเองก็ดี  ไมใหคนอื่น 
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เก็บก็ดี   ซ่ึงที่นอนอันปูไวนั้น   หรือไมบอกมอบหมาย   ไปเสีย   ตองอาบัติ
ทุกกฏ.
           ภิกษุตั้งไวเองก็ดี  ใหคนอื่นตั้งไวก็ดี  ซ่ึงเตียงก็ดี  ตั่งก็ดี  ในวิหารก็ดี
ในอุปจารวิหารก็ดี  ในโรงฉันก็ดี   ในมณฑปก็ดี   ใตตนไมก็ดี   เมื่อหลีกไป
ไมเก็บเองก็ดี   ไมใหคนอื่นเก็บก็ดี   ซ่ึงเตียงตั่งอันตั้งไวนั้น   หรือไมบอกมอบ
หมาย   ไปเสีย   ตองอาบัติทุกกฏ.
           วิหารของบุคคล   ภิกษุสําคัญวาของสงฆ. . .ตองอาบัติทุกกฏ.
           วิหารของบุคคล  ภิกษุสงสัย . . .ตองอาบัติทุกกฏ.
           วิหารของบุคคล  ภิกษุสําคัญวาของบุคคล . . . ตองอาบัติทุกกฏ  เพราะ
เปนของสวนตัวของผูอ่ืน.
           วิหารเปนของสวนตัวของตน . . . ไมตองอาบัติ.
                                อนาปตติวาร
            [๓๘๒]   ภิกษุเก็บเองแลวไป  ๑   ภิกษุใหคนอื่นเก็บแลวไป ๑   ภิกษุ
บอกมอบหมายแลวไป ๑   เสนาสนะมีเหตุบางอยางขัดขวาง ๑   ภิกษุยังหวงไป
ยืนอยู  ณ  ที่นั้นบอกมอบหมายมา ๑    ภิกษุมีเหตุบางอยางขัดขวาง ๑    ภิกษุมี
อันตราย ๑  ภิกษุวิกลจริต ๑  ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑  ไมตองอาบัติแล.
                       ภูตคามวรรค  สิกขาบทที่  ๕  จบ 
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                     เสนาสนวรรค  ทุติยเสนาสนสิกขาบทที่  ๕
            พึงทราบวินิจฉัย  ในทุติยเสนาสนสิกขาบท  ตั้งตอไปนี้
                       [วาดวยท่ีนอนมีฟูกเปนตน]             
             ฟูกเตียงก็ดี    ฟูกตั่งก็ดี    ช่ือวา    ฟูก.    เครื่องลาดมีเครื่องลาดรักษา
ผิวพื้นเปนตน มีประการดังกลาวแลวในสิกขาบทกอนนั่น แล.     ผาปูนั่งมีชาย
พึงทราบวา    นิสีทนะ.    ทานกลาวคําเพียงเทานี้วา    ผาปาวาร    ผาโกเชาว
(พรม) ช่ือวา  ผาปูนอน.
           เครื่องลาดหญาชนิดใดชนิดหนึ่ง   ช่ือวา   เคร่ืองลาดทําดวยหญา.
ในเครื่องลาดทําดวยใบไมก็นัยนี้.
          ในคําวา  ปริกฺเขป   อติกฺกาเมนฺตสฺส นี้ พึงทราบวินิจฉัยดังนี้
เปนทุกกฏแกภิกษุผูกาวเทาแรกไป,   เปนปาจิตตีย    ในยางเทาที่ ๒.   ๒ เลฑฑุ
บาตจากเสนาสนะ   ช่ือวา   อุปจารแหงอารามที่ไมไดลอม.
           [วาดวยการบอกลาและเก็บเคร่ืองเสนาสนะ]
           ในคําวา  อนาปุจฺฉ   วา  คจฺเฉยฺย  นี้   พึงทราบวินิจฉัย ดังนี้
เมื่อมีภิกษุ   พึงบอกลาภิกษุ.   เมื่อภิกษุนั้นไมมี    พึงบอกลาสามเณร    เมื่อ
สามเณรนั้นไมมี   พึงบอกลาคนทําการวัด.   แมเมื่อคนทําการวัดนั้นก็ไมมี   พึง
บอกลาเจาของวิหาร   ผูสรางวัด   หรือผูใดผูหนึ่ง   ในวงศตระกูลของเขา.   แม
เมื่อเจาของวิหาร    หรือผูเกิดในวงศตระกูลของเขานั้น    ก็ไมมี.    ภิกษุพึงวาง
เตียงลงบนหิน ๔ กอน     แลวยกเตียงตั่งที่เหลือขึ้นวางบนเตียงนั้นรวมที่นอน
ทั้ง  ๑๐ อยาง   มีฟูกเปนตนกองไวขางบน   แลวเก็บงําภัณฑะไม   ภัณฑะดิน
ปดประตูและหนาตาง   บําเพ็ญคมิยวัตรแลวจึงไป. 
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            ก็ถาเสนาสนะฝนรั่วได,     และหญา    หรืออิฐที่เขานํามาเพื่อมุงหลังคา
ก็มีอยู.   ถาอาจ   ก็พึงมุง.    ถาไมอาจ    พึงเก็บเตียงและตั่งไวในโอกาสที่ฝนจะ
ไมร่ัวรด    แลวจึงไป.    ถาเสนาสนะฝนรั่วทั้งหมด,    เมื่อสามารถพึงเก็บไวใน
เรือนของพวกอุบาสก    ภายในบาน.    ถาแมพวกอุบาสกเหลานั้น    ไมยอมรับ
กลาววา   ทานขอรับ     ธรรมดาของสงฆเปนของหนัก,   พวกกระผมกลัวภัย
มีไฟไหมเปนตน   ดังนี้     ภิกษุจะวางเตียงลงขางบนหิน   แมในโอกาสกลางแจง
แลวเก็บเตียงตั่งเปนตนที่เหลือ   โดยนัยดังกลาวแลวในกอนนั่นแล   เอาจําพวก
หญา   และใบไมปกปดแลวจึงไป   ก็ควร.   จริงอยู    ของที่ยังเหลือยูในที่นั้น
แมจะเปนเพียงชิ้นสวน    ( ตัวเตียงตั่ง)    ก็จักเปนอุปการะแกพวกภิกษุเหลาอื่น
ผูมาในที่นั้น  ฉะนี้แล.
             พึงทราบวินิจฉัยในคําวา  วิหารสฺส  อุปจาเร   เปนตน   ดังนี้ 
บริเวณ    ช่ือวา    อุปจารแหงวิหาร.    โรงฉันที่เขาสรางไวในบริเวณชื่อวา
อุปฏฐานศาลา.   ปะรําที่เขาสรางไวในบริเวณ   ช่ือวา   มณฑป.   โคนไม
ในบริเวณ  ช่ือวา  รุกขมูล.  นี้เปนนัยที่ทานกลาวไวในอรรถกถากุรุนทีกอน.
ทานกลาวนัยไวแลว    แมก็จริง    ถึงกระนั้น  หองภายในก็ดี   เสนาสนะที่คุม
กันได  บังทั้งหมดอยางอื่นก็ดี  พึงทราบวา  วิหาร.
             สองบทวา   วิหารสฺส   อุปจาเร   ไดแก   ในโอกาสภายนอกใกล
วิหารนั้น.
             บทวา  อุปฏานสาลาย   วา  ไดแก  ในโรงฉันก็ดี.
             บทวา  มณฺฑเป   วา   ไดแก   ในมณฑปเปนที่ประชุมแหงคนมาก
ซ่ึงไมไดบังหรือแมบังก็ดี.  ในโคนไมไมมีคําที่จะพึงกลาว. 
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            สองบทวา  อาปตฺติ   ทุกฺกฏสฺส  มีความวา  ก็เพราะเมื่อภิกษุปูลาด
ที่นอน  ๑๐ อยาง   มีประการดังที่กลาวแลวในภายในหอง   เปนตน    และในที่
คุมกันได    แลวไปเสีย,  ที่นอนก็ดี    เสนาสนะก็ดี    ยอมเสียหายเพราะปลวก
เปนตน   จะกลายเปนจอมปลวกไปทีเดียว   ฉะนั้น    ทานจึงปรับเปนปาจิตตีย.
แตสําหรับภิกษุผูปูไวในที่มีอุปฏฐานศาลาเปนตน    ในภายนอกแลวไป    เพียง
แตที่นอนเทานั้นเสียหายไป   เพราะสถานที่คุมกันไมได,   เสนาสนะไมเสียหาย.
เพราะฉะนั้น  ทานจึงปรับเปนทุกกฏในอุปฏฐานศาลาเปนตนนี้.
           วินิจฉัยในคําวา  มฺจ   วา  ป   วา  เปนตนนี้  พึงทราบดังนี้
ก็เพราะตัวปลวกทั้งหลายไมอาจเพื่อจะกัดเตียงและตั่งทันที      ฉะนั้นภิกษุวาง
เตียงตั่งนั้นไวแมในวิหารแลวไป    ทานก็ปรับเปนทุกกฏ.    สวนในอุปจารแหง
วิหาร   พวกภิกษุแมเมื่อเที่ยวตรวจดูวิหาร   เห็นเตียงและตั่งนั้นแลวจักเก็บ.
            วินิจฉัยในคําวา  อุทฺธริตฺวา   คจฺฉติ  นี้   พึงทราบดังนี้   ภิกษุ
เมื่อจะเก็บเองแลวไป    พึงร้ือเอาเครื่องถักรอยเตียงและตั่งออกหมดแลว    มวน
แขวนไวที่ราวจีวรแลวจึงไป.     ถึงภิกษุผูมาอยูภายหลัง     ถักเตียงและตั่งใหม
เมื่อจะไป  ก็พึงกระทําอยางนั้นเหมือนกัน.   ภิกษุผูปูที่นอนจากภายในฝาไปถึง
ภายนอกฝาแลวอยู  ในเวลาจะไป  พึงเก็บไวในที่ที่คนถือเอามาแลว ๆ นั่นเทียว.
แมภิกษุผูยกลงมาจากชั้นบนแหงปราสาทแลวอยูภายใตปราสาท    ก็นัยนี้นั่นแล 
แมภิกษุจะตั้งเตียงและตั่งไวในที่พักกลางวัน     และที่พักกลางคืนแลว    ในเวลา
จะไปพึงเก็บไวตามเดิม    ในที่ซ่ึงคนถือเอามานั่นแล.
        [วาดวยสถานที่ตองบอกลาและไมตองบอกลา]
           ในคําวา  อาปุจฺฉ   คจฺฉติ  นี้  มีวินิจฉัยสถานที่ควรบอกลา   และ
ไมควรบอกลา  ดังตอไปนี้ 
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           ศาลาใด  เปนศาลายาวก็ดี  เปนศาลาใบไมก็ดี  อยูบนพื้นดิน,  หรือวา
เรือนที่เขาสรางบนเสาไมทั้งหลายหลังใด    เปนที่ปลวกขึ้นไดกอน,    ภิกษุเมื่อ
จะหลีกไปจากศาลายาวเปนตนนั้น    พึงบวกลากอนแลวจึงหลีกไป.    เพราะวา
เมื่อสถานที่นั้นไมมีใครปฏิบัติเพียง  ๒-๓ วัน  ตัวปลวกทั้งหลายยอมตั้งขึ้น 
            สวนเสนาสนะใด   เปนเสนาสนะที่เขาสรางไวบนหินดาด   หรือบนเสา
หินก็ดี   ถาที่ภูเขาหินก็ดี   เสนาสนะที่ฉาบโบกปูนขาวก็ดี   ในเสนาสนะใดไมมี
ความสงสัยในเรื่องปลวก   (จะขึ้น),   เมื่อภิกษุจะหลีกไปจากที่นั้น    จะบอกลา
ก็ตาม   ไมบอกลาก็ตาม   ไปเสีย   ก็ควร.   แตการบอกลายอมเปนธรรมเนียม
(ของผูเตรียมจะไป).     ถาตัวปลวกทั้งหลายจะขึ้นทางขางหนึ่งในเสนาสนะแม
เชนนั้นได  ควรบอกลากอนแลวจึงไป.
             ฝายภิกษุอาคันตุกะใดประพฤติตามภิกษุผูถือเสนาสนะของสงฆอยู  ไม
ถือเสนาสนะสําหรับคนอยู.    เสนาสนะนั้น    เปนธุระของภิกษุรูปกอนนั่นแล
ตราบเทาที่ภิกษุนั้นยังไมถือ   (เสนาสนะสําหรับคน).   ก็จําเดิมแตภิกษุนั้นถือ
เอาเสนาสนะแลวอยูโดยอิสระของตน   เปนธุระของภิกษุอาคันตุกะนั่นเอง.   ถา
แมทั้ง ๒ รูปแจกกันแลวถือเอา,   เปนธุระแมของทานทั้ง   ๒  รูป.
              แตในมหาปจจรีทานกลาวไววา    ถาภิกษุ  ๒-๓  รูป    รวมกันจัดตั้ง,
ในเวลาจะไปควรบอกลาทุกรูป.  ถาบรรดาภิกษุเหลานั้น  รูปหนึ่งไปกอน   ทํา
ความผูกใจวา   รูปหลัง   จักปฏิบัติ   แลวไป   ยอมสมควร.   ความพน   (จาก
อาบัติ)  ยอมไมมีแกรูปหลัง   เพราะความผูกใจ.   ภิกษุมากรูป   สงภิกษุรูปหนึ่ง
ใหไปปู.   ในเวลาจะไป   ภิกษุทั้งหมดจึงบอกลา,   หรือพึงสงภิกษุรูปหนึ่งไป
บอกลา.   ภิกษุนําเอาเตียงและตั่งเปนตนมาจากที่อ่ืน   แมอยูในที่อ่ืน  ในเวลา
จะไป  พึงนําไปไวในที่เดิมนั้นนั่นแหละ.  ถาเมื่อภิกษุนํามาจากที่อ่ืนแลวใชอยู, 
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ภิกษุอ่ืนผูแกกวามา     อยาพึงหามทาน     พึงเรียนวา    ทานขอรับ    เตียงตั่ง
กระผมนํามาจากอาวาสอื่น   ทานพึงทําใหเปนปกติเติม.   เมื่อภิกษุผูแกกวานั้น
รับรองวา   เราจักทําอยางนั้น   ดังนี้    ภิกษุนอกนี้จะไป   ก็ควร.   จริงอยู   เมื่อ
ภิกษุแมนําไปในที่อ่ึนอยางนี้   ใชสอยอยางใชสอยเปนของสงฆ   เตียงและตั่งนั้น
จะเสียหายไปก็ตาม   เกาชํารุดไปก็ตาม   ถูกพวกโจรลักไปก็ตาม   ไมเปนสินใช 
แตเมื่อภิกษุใชสอยอยางใชสอยเปนของบุคคล    ยอมเปนสินใช.    อนึ่ง   ภิกษุ
ใชสอยเตียงตั่งของผูอ่ืน   อยางใชสอยเปนของสงฆก็ตาม   อยางใชสอยเปนของ
สวนบุคคลก็ตาม   เตียงตั่งเสียหายไป   เปนสินใชเหมือนกัน . 
            ขอวา   เกนจิ  ปลิพุทฺธ   โหติ   มีความวา   เสนาสนะมีเหตุบางอยาง
บรรดาเหตุมีภิกษุผูแกกวา   อิสรชน   ยักษ   สีหะ   เนื้อราย   และงูเหาเปนตน
ขัคขวาง.                                                                            
          ในคําวา   สาเปกฺโข   คนฺตฺวา   ตตฺถ    ิโต   อาปุจฺฉติ   เกนจิ
ปลิพุทฺโธ  โหติ   พึงทราบวินิจฉัยดังนี้    ภิกษุยังมีหวงใยอยางนี้วา   เรา
จักมาปฏิบัติในวันนี้นั่นแหละ   ไปยังฝงแมน้ํา   หรือละแวกบานแลว   ยืนอยูใน
ที่ที่เธอเถิดความคิดที่จะไปนั้นนั่นเอง    สงใคร ๆ ไปบอกลา.    หรือมีเหตุบาง
อยาง   บรรดาเหตุมีแมน้ําเต็มฝง   พระราชาและโจรเปนตน   ขัดขวาง.    ภิกษุ
ถูกอันตรายขัดขวาง   ไมอาจจะกลับมาได.   ดวยเหตุดังกลาวนี้   ไมเปนอาบัติ
แมแกภิกษุนั้น .     บทที่เหลือพรอมทั้งสมุฏฐานเปนตน     มีนัยดังกลาวแลวใน
ปฐมสิกขาบทนั่นแล.
                           ทุติยเสนาสนสิกขาบทที่  ๕  จบ 
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                        ภูตคามวรรค  สิกขาบทที่  ๖
                         เร่ืองพระฉัพพัคคีย 
           [๓๘๓]  โดยสมัยนั้น  พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู   ณ  พระ
เชตวัน   อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี     เขตพระนครสาวัตถี     คร้ังนั้น
พระฉัพพัคคียเกียดกันที่นอนดี ๆ  ไวใหพระเถระทั้งหลายยายไปเสีย    แลวคิด
กันวา   ดวยอุบายอะไรหนอ   พวกเราจะพึงอยูจําพรรษา   ณ   ที่นี้แหละ   แลว
 สําเร็จการนอนแทรกแซงพระเถระทั้งหลายดวยหมายใจวา      ผูใดมีความดับใจ
ผูนั้นจักหลีกไปเอง    บรรดาภิกษุที่มักนอย . . .ตางก็เพงโทษติเตียนโพนทะนา
วา ไฉนพระฉัพพัคคียจึงไดสําเร็จการนอนแทรกแซงพระเถระทั้งหลาย  แลว
กราบทูลเนื้อความนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา. . . 
                             ทรงสอบถาม
             พระผูมีพระภาคเจาตรัสถานวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ขาววาพวกเธอ
สําเร็จการนอนแทรกแซงพระเถระทั้งหลาย   จริงหรือ.
            พระฉัพพัคคียทูลรับวา  จริง  พระพุทธเจาขา.
                               ทรงติเตียน
            พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา  ดูกอนโมฆบุรุษทั้งหลาย  ไฉน
พวกเธอจึงไดสําเร็จการนอนแทรกแซงพระเถระทั้งหลายเลา    การกระทําของ
พวกเธอนั่น   ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส   หรือเพื่อ
ความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เล่ือมใสแลว . . .  
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            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้
วาดังนี้
                                   พระบัญญัติ 
           ๖๕.  ๖.  อนึ่ง  ภิกษุใด รูอยู  สําเร็จการนอนแทรกแซงภิกษุ
ผูเขาไปกอน   ในวิหารของสงฆ   ดวยหมายวา   ผูใดมีความคับใจ
ผูนั้นจักหลีกไปเอง  ทําความหมายอยางนี้เทานั้นใหเปนปจจัย  หาใช
อยางอื่นไม  เปนปาจิตตีย.
                              เร่ืองพระฉัพพัคคีย  จบ
                                 สิกขาบทวิภังค
            [๓๘๔]  บทวา   อนึ่ง.. .ใด   ความวา  ผูใด  คือ  ผูเชนใด.
            บทวา ภิกษุ  ความวา   ที่ช่ือวา  ภิกษุ   เพราะอรรถวาเปนผูขอ... นี้
ช่ือวา  ภิกษุ  ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.                               
            วิหารที่ช่ือวา ของสงฆ ไดแก  วิหารที่เขาถวายแลว  สละแลวแกสงฆ.
            ที่ช่ือวา รู คือ  รูวาเปนพระผูเฒา  รูวาเปนพระอาพาธ  รูวาเปนพระที่
สงฆมอบวิหารให.                                                      
            บทวา   แทรกแซง   คือ   เขาไปเบียดเสียด.
            บทวา  สําเร็จการนอน  ความวา  ภิกษุปูไวเองก็ดี   ใหคนอื่นปูไว
ก็ดี ซ่ึงที่นอน  ในสถานที่ใกลเตียงก็ดี  ตั่งก็ดี  ทางเขาออกก็ดี  ตองอาบัติทุกกฏ
นั่งทับก็ดี  นอนทับก็ดี  ตองอาบัติปาจิตตีย. 
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          คําวา  ทําความหมายอยางนี้เทานั้นใหเปนปจจัย   หาใชอยาง
อ่ืนไม   ความวา  ไมมีอะไรอื่นเปนปจจัยเพื่อสําเร็จการนอนแทรกแซง.
                                    บทภาชนีย
                                   ติกปาจิตตีย
            [๓๘๕]   วิหารของสงฆ     ภิกษุสําคัญวาของสงฆ     สําเร็จการนอน
แทรกแซง   ตองอาบัติปาจิตตีย.
             วิหารของสงฆ    ภิกษุสงสัย    สําเร็จการนอนแทรกแซง     ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
              วิหารของสงฆ     ภิกษุสําคัญวาของบุคคล     สําเร็จการนอนแทรกแซง
ตองอาบัติปาจิตตีย.
                                      ทุกกฏ
             เวนอุปจาร  เตียง  ตั่ง  หรือทางเขาออกได   ภิกษุปูเองก็ดี  ใหคนอื่นปู
ก็ดี  ซ่ึงที่นอน  ตองอาบัติทุกกฏ  นั่งทับก็ดี  นอนทับก็ดี  ตองอาบัติทุกกฏ.
           ภิกษุปูเองก็ดี  ใหคนอื่นปูก็ดี   ซ่ึงที่นอน    ในอุปจารวิหารก็ดี   ใน
โรงฉันก็ดี     ในมณฑปก็ดี    ใตตนไมก็ดี    ในที่แจงก็ดี    ตองอาบัติทุกกฏ
นั่งทับก็ดี  นอนทับก็ดี   ตองอาบัติทุกกฏ.
             วิหารของบุคคล   ภิกษุสําคัญวาของสงฆ . . .  ตองอาบัติทุกกฏ.
             วิหารของบุคคล   ภิกษุสงสัย ...ตองอาบัติทุกกฏ.
             วิหารของบุคคล  ภิกษุสําคัญวาของบุคคล . .. ตองอาบัติทุกกฏ  เพราะ
เปนของสวนตัวของผูอ่ืน.
             วิหารเปนสวนตัวของตน . . . ไมตองอาบัติ 
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                                     อนาปตติวาร
           [๓๘๖]  ภิกษุอาพาธเขาอยู  ๑     ภิกษุถูกความหนาวหรือความรอน
เบียดเบียนแลวเขาไปอยู  ๑   ภิกษุมีอันตราย  ๑   ภิกษุวิกลจริต  ๑   ภิกษุอาทิ-
กัมมิกะ ๑   ไมตองอาบัติแล.                            
                         ภูตคามวรรค  สิกขาบทที่  ๖  จบ

                    เสนาสนวรรค   อนูปขัชชสิกขาบทที่  ๖
           พึงทราบวินิจฉัย  ในสิกขาบทที่ ๖  ดังตอไปนี้
 [แกอรรถปฐมบัญญัติ   เร่ืองเขาไปนอนแทรกแซง]
           บทวา  ปลิพุทฺธนฺติ   มีความวา   พวกภิกษุฉัพพัคคียไปถึงกอนขน
บาตรและจีวรไปยืนกั้นอยู.
             ขอวา    เถเร   กิกฺขู    วุฏาเปนฺติ    มีความวา    ถือเอาตามลําดับ
พรรษากลาววา   ทานผูมีอายุ     (ที่นี้)   ถึงแกพวกเรา   ดังนี้    แลวใหยายออก
ไปเสีย.                                                      
          คําวา  อนุปขชฺช เสยฺย  กปฺเปนฺติ  มีความวา พวกภิกษุฉัพพัคคีย
เขาไปแทรกแซงกลาววา   ทานขอรับ     เฉพาะที่เตียงเทานั้น   ถึงแกพวกทาน
ไมใชวิหารทั้งหมด,   บัดนี้  ที่นี้   ถึงแกพวกกระผม   ดังนี้   จัดวางเตียงและตั่ง
แลวนั่งบาง   นอนบาง   กระทําการสาธยายบาง.                                    
           บทวา  ชาน   ไดเเก  รูอยูวา   ภิกษุนี้ไมควรถูกยาย.    ดวยเหตุนั้น
นั่นเอง  ในวิภังคแหงบทวา  ชาน   นั้น   พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสคําเปนตนวา
วุฑฺโฒติ  ชานาติ  แปลวา  รูอยูวาเปนพระผูเฒา.   จริงอยู   ภิกษุผูเฒาเปน 
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ผูไมควรใหยาย  เพราะตนเปนผูเฒา,  ภิกษุผูอาพาธเปนผูไมควรใหยาย  เพราะ
เธอเปนผูอาพาธ     ก็สงฆกําหนดความเปนผูมีอุปการะและความเปนผูมีคุณ
พิเศษ   แหงภิกษุภัณฑาคาริกก็ดี    แหงภิกษุผูเปนพระธรรมกถึก    และพระ 
วินัยธรเปนตน ก็ดี    แหงภิกษุผูเปนอาจารยสอนคณะก็ดี    จึงสมมติวิหารให
เพื่อตองการใหอยูประจํา.  เพราะเหตุนั้น  สงฆใหวิหารแกภิกษุใด,  ภิกษุแมนั้น
ช่ือวา   เปนผูไมควรใหยาย.    ก็ในคําวา    วุฑฺโฒติ    ชานาติ    เปนตนนี้
สงฆเทานั้นจะใหเสนาสนะที่สมควรแมแกภิกษุผูอาพาธก็จริง,  ถึงกระนั้น  ภิกษุ
อาพาธก็แยกตรัสไวแผนกหนึ่ง    เพื่อแสดงวา    แมเปนผูมีเสนาสนะอันสงฆยัง
ไมอปโลกนให  ก็ไมควรบีบคั้น  ควรอนุเคราะห  ดังนี้. 
            ในคําวา อุปจาเร  นี้  พึงทราบวินิจฉัยดังนี้.    หนึ่งศอกคืบโดยรอบ
ในวิหารใหญ   ช่ืออุปจารแหงเตียงและตั่งกอน.   ในวิหารเล็กหนึ่งศอกคืบจากที่
พอจะดังเตียงตั่งได    (ช่ือวา   อุปจารแหงเตียงตั่ง).    ทางกวางศอกคืบชั่วระยะ
ถึงเตียงและตั่ง      จากที่วางกอนหินสําหรับลางเทาซึ่งวางไวที่ประตูและที่ถาย
ปสสาวะ   สําหรับภิกษุผูลางเทาแลวเขาไป    และภิกษุผูออกไปเพื่อตองการถาย
ปสสาวะ   ช่ืออุปจาร.    ภิกษุใดใครจะสําเร็จการนอนแทรกแซง    ปูลาดเองก็ดี
ใหปูลาดก็ดี   ซ่ึงที่นอนในอุปจารแหงภิกษุผูยืนอยูที่อุปจารแหงเตียงหรือตั่งนั้น
ก็ดี  ผูเขาหรือออกอยูก็ดี  ภิกษุนั้นตองทุกกฏ.
           ในคําวา  อภินีสีทติ  วา  อภินิปชฺชติ  วา  นี้  พึงทราบวินิจฉัย 
ดังนี้.     เปนปาจิตตีย   เพราะเหตุสักวานั่งทับบาง   เพราะเหตุสักวานอนทับ
บาง,    แตถาภิกษุทําการนั่งและทําการนอนทั้ง ๒ อยาง     เปนปาจิตตีย ๒ ตัว.
เมื่อผุดลุกผุดนั่งหรือผุดลุกผุดนอน  เปนปาจิตตียทุก ๆ ประโยค. 
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           บัณฑิตพึงทราบประเภทแหงทุกกฎ     แมในทุกกฏวาร    มีอาทิวา
วิหารสฺส  อุปจาเร  ดังนี้    ในคําวา  อุปจาร   เปตฺวา  เสยฺย   สนฺถรติ  วา
สนฺถราเปติ   วา   นี้    และอื่นจากคํานี้     เหมือนประเภทแหงปาจิตตียที่ตรัส
ไวในการทํากิจทั้ง ๒   คือ   เพียงแตนั่งทับและนอนทับ   ในคําวา   อภินิสีทติ
วา อภินิปชฺชติ วา  นี้   และในประเภทแหงประโยคฉะนั้น.  เพราะไมตองการ
ดวยวิสภาคบุคคลเชนนี้อยูในวิหารเดียวกัน    หรือในบริเวณเดียวกัน    ฉะนั้น
ทานจึงหามการอยูแหงวิสภาคบุคคลนั้น   ในที่ทุกแหงทีเดียว. 
          แมในคําวา   อฺสฺส   ปุคฺคลิเก   นี้    ก็พึงทราบวินิจฉัยดังนี้.
เสนาสนะสวนตัวของบุคคลผูคุนเคยกัน  เชนเดียวกับของสวนตัวของตนเหมือน
กัน  ไมเปนอาบัติในเสนาสนะสวนตัวบุคคลของผูคุนเคยกันนั้น.
            บทวา   อาปทาสุ   มีความวา   ถามีอันตรายแหงชีวิตและพรหมจรรย
แกภิกษุผูอยูภายนอก   ในเพราะอันตรายเห็นปานนั้น   ไมเปนอาบัติแมแกภิกษุ 
ผูเขาไป   (ภายใน).   บทที่เหลือตื้นทั้งนั้นแล.
          สิกขาบทนี้   มีสมุฎฐานดุจปฐมปาราชิก    เปนกิริยา    สัญญาวิโมกข
สจิตตกะ   โลกวัชชะ   กายกรรม   อกุศลจิต   เปนทุกขเวทนา  ดังนี้แล.
                       อนูปขัชชสิกชาบทที่  ๖  จบ 
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                         ภูตคามวรรค  สิกขาบทที่  ๗
                       เร่ืองพระสัตตรสวัคคีย 
           [๓๘๗]   โดยสมัยนั้น  พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู   ณ  พระ-
เชตวัน     อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี     เขตพระนครสาวัตถี     คร้ังนั้น
พระสัตตรสวัคคีย  ปฏิสังขรณวิหารใหญแหงหนึ่ง   ซ่ึงทั้งอยูสุดเขตวัด   ดวย
หมายใจวาพวกเราจักอยูจําพรรษา ณ ที่นี้ พระฉัพพัคคียไดเห็นพระสัตตรสวัคคีย
ผูกําลังปฏิสังขรณวิหาร    คร้ันแลวจึงพูดกันอยางนี้วา    อาวุโสทั้งหลาย   พระ
สัตตรสวัคคียเหลานั้น    กําลังปฎิสังขรณวิหาร   อยากระนั้นเลย    พวกเราจักไล
พวกเธอไปเสีย   ภิกษุบางเหลาพูดอยางนี้วา   อาวุโสทั้งหลาย   โปรดรออยูกอน
จนกวาเธอจะปฏิสังขรณเสร็จ  เมื่อเธอปฎิสังขรณเสร็จแลวพวกเราจงคอยไลไป.
           คร้ันพระสัตตรสวัคคียปฎิสังขรณเสร็จแลว  พระฉัพพัคคียไดกลาวคํานี้ 
กะพระสัตตรสวัคคียวา  อาวุโสทั้งหลาย  พวกทานจงยายไป  วิหารถึงแกพวกเรา.
           พระสัตตรสวัคคียตอบวา    อาวุโสทั้งหลาย    พวกทานควรจะบอก
ลวงหนามิใชหรือ   พวกผมจะไดปฏิสังขรณวิหารหลังอื่น.
            ฉ.   อาวุโสทั้งหลาย   วิหารเปนของสงฆมิใชหรือ.
            ส.  ขอรับ  วิหารเปนของสงฆ.
            ฉ.   พวกทานจงยายไป   วิหารถึงแกพวกเรา.
            ส.   วิหารหลังใหญ   แมพวกทานก็อยูได   แมพวกผมก็จักอยู.
            พระฉัพพัคคียกลาววา    พวกทานจงยายออกไป    วิหารถึงแกพวกเรา
ดังนี้แลว   ทําเปนโกรธ   ขัดใจ   จับคอฉุดคราออกไป.
            พระสัตตรสวัคคียถูกฉุดคราออกไปก็รองให. 
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            ภิกษุทั้งหลายพากันถามอยางนี้วา   อาวุโสทั้งหลาย    พวกทานรองไห
ทําไม.
           พระสัตตรสวัคดียตอบวา  อาวุโสทั้งหลาย  พระฉัพพัคคียพวกนี้โกรธ
ขัดใจ   ฉุดคราพวกขาพเจาออกไปจากวิหารของสงฆ
           บรรดาภิกษุที่มักนอย . . .    ตางก็เพงโทษติเตียนโพนทะนาวา   ไฉน
พระฉัพพัคคียจึงไดโกรธ  ขัดใจ  ฉุดคราภิกษุทั้งหลายออกจากวิหารของสงฆเลา
แลวกราบทูลเนื้อความนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา
                                  ทรงสอบถาม
            ลําดับนั้น     พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา   ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย   ขาววาพวกเธอโกรธ   ขัดใจ  ฉุดคราภิกษุทั้งหลายออกจากวิหาร
ของสงฆ   จริงหรือ.
           พระฉัพพัคคียทูลรับวา  จริง   พระพุทธเจาขา.
                   ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
           พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา  ดูกอนโฆษบุรุษทั้งหลาย ไฉน
พวกเธอจึงไดโกรธ      ขัดใจ     ฉุดคราภิกษุทั้งหลายออกจากวิหารของสงฆเลา
การกระทําของพวกเธอนั่น       ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม
เล่ือมใส   หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เล่ือมใสแลว . . .   
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้    ขึ้นแสดงอยางนั้น
วาดังนี้
                                 พระบัญญัติ
            ๖๖.๗  อนึ่ง  ภิกษุใด  โกรธ  ขัดใจ  ฉุดคราก็ดี   ใหฉุดครา
ก็ดี   ซ่ึงภิกษุจากวิหารของสงฆเปนปาจิตตีย .
                           เร่ืองพระสัตตรสวัคคีย  จบ 
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                             สิกขาบทวิภังค
           [๓๘๘]  บทวา   อนึ่ง .. ใด  ความวา  ผูใด  คือผูเชนใด.. .
            บทวา   ภิกษุ   ความวา     ที่ช่ือวา   ภิกษุ   เพราะอรรถวาเปนผูขอ-
นี้ช่ือวา  ภิกษุ   ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
            บทวา  ซ่ึงภิกษุ  ไดแก  ภิกษุอ่ืน. 
            บทวา   โกรธ   ขัดใจ   คือ   ไมพอใจ   แคนใจ   เจ็บใจ.
             [๓๘๙]   วิหารที่ช่ือวา   ของสงฆ   ไดแกวิหารที่เขาถวายแลว   สละ
แลวแกสงฆ.
           บทวา  ฉุดครา  คือ  จับในหองฉุดคราออกไปหนามุข    ตองอาบัติ
ปาจิตตีย
            จับที่หนามุขฉุดคราออกไปขางนอก  ตองอาบัติปาจิตตีย
            ใหกาวพนประตูแมหลายแหง   ดวยประโยคเดียว  ตองอาบัติปาจิตตีย.
             บทวา  ใหฉุดครา  ความวา  ใชผูอ่ืน  ตองอาบัติปาจิตตีย
             ใชคร้ังเดียวใหกาวพน ประตู   แมหลายแหง   ก็ตองอาบัติปาจิตตีย.
                                    บทภาชนีย
                                   ติกปาจิตตีย
            [๓๙๐]  วิหารของสงฆ ภิกษุสําคัญวาของสงฆ โกรธ ขัดใจ ฉุดคราก็ดี
ใหฉุดคราก็ดี   ตองอาบัติปาจิตตีย
            วิหารของสงฆ  ภิกษุสงสัย  โกรธ  ขัดใจ  ฉุดคราก็ดี  ใหฉุดคราก็ดี
ตองอาบัติปาจิตตีย
            วิหารของสงฆ  ภิกษุสําคัญวาของบุคคล   โกรธ   ขัดใจ   ฉุดคราก็ดี
ใหฉุดคราก็ดี  ตองอาบัติปาจิตตีย 
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                                           ทุกกฏ
           ภิกษุขนก็ดี  ใหขนก็ดี  ซ่ึงบริขารของภิกษุนั้น    ตองอาบัติทุกกฏ
           ภิกษุฉุดคราก็ดี  ใหฉุดคราก็ดี  ออกไปจากอุปจารวิหารก็ดี  จากโรงฉัน
ก็ดี   จากปะรําก็ดี  จากใตตนไมก็ดี   จากที่แจงก็ดี   ตองอาบัติทุกกฏ
           ภิกษุขนก็ดี  ใหขนก็ดี   ซ่ึงบริขารของภิกษุนั้น    ตองอาบัติทุกกฏ
           ภิกษุฉุดคราก็ดี   ใหฉุดคราก็ดี   ซ่ึงอนุปสัมบัน   จากวิหารก็ดี  จาก
อุปจารวิหารก็ดี   จากโรงฉันก็ดี   จากปะรําก็ดี   จากใตตนไมก็ดี   จากที่แจงก็ดี
ตองอาบัติทุกกฏ                                            
           ภิกษุขนก็ดี   ใหขนก็ดี   ซ่ึงบริขารของอนุปสัมบัน  ตองอาบัติทุกกฏ 
           วิหารของบุคคล  ภิกษุสําคัญวาของสงฆ...ตองอาบัติทุกกฏ
           วิหารของบุคคล  ภิกษุสงสัย ....ตองอาบัติทุกกฏ
           วิหารของบุคคล   ภิกษุสําคัญวาของบุคคล ....ตองอาบัติทุกกฏ  เพราะ
เปนของสวนตัวของผูอ่ืน
           วิหารเปนสวนตัวของตน ...ไมตองอาบัติ.
                                     อนาปตติวาร
           [๓๙๑]  ภิกษุฉุดคราก็ดี  ใหฉุดคราก็ดี ซ่ึงภิกษุอลัชชี ๑ ภิกษุขนก็ดี
ใหขนก็ดี  ซ่ึงบริขารของภิกษุอลัชชี ๑ ภิกษุฉุดคราก็ดี  ใหฉุดคราก็ดี  ซ่ึงภิกษุ
วิกลจริต ๑  ภิกษุขนก็ดี  ใหขนก็ดี  ซ่ึงบริขารของภิกษุวิกลจริตนั้น ๑  ภิกษุ
ฉุดคราก็ดี    ใหฉุดคราก็ดี    ซ่ึงภิกษุผูกอการบาดหมางก็ดี   กอการทะเลาะก็ดี
กอการวิวาทก็ดี    กอความอื้อฉาวก็ดี    กออธิกรณในสงฆก็ดี  ๑  ภิกษุขนก็ดี
ใหขนก็ดี   ซ่ึงบริขารของภิกษุผูกอการบาดหมางเปนตนนั้น  ๑  ภิกษุฉุดคราก็ดี 
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ใหฉุดคราก็ดี   ซ่ึงอันเทวาสิกหรือสัทธิวิหาริก   ผูประพฤติไมเรียบรอย ๑ ภิกษุ
ขนก็ดี   ใหขนก็ดี    ซ่ึงบริขารของอันเทวาสิก    หรือสัทธิวิหาริกนั้น ๑  ภิกษุ
วิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติ.
                         ภูตคามวรรค  สิกขาบทที่  ๗  จบ
                     เสนาสนวรรค  นิกัฑฒนสิกขาบทที่ ๗
            พึงทราบวินิจฉัย  ในสิกขาบทที่  ๗  ดังตอไปนี้
               [วาดวยสถานที่และกิริยาท่ีฉุดครา]
            ขอวา  อเกน  ปโยเคน   พหุเกป  ทฺวาเร อติกฺกาเมติ  มีความวา
ในเสนาสนะทั้งหลาย   เชนปราสาท  ๔  ช้ัน ๕ ช้ันก็ดี   ศาลา  ๔  เหล่ียมจตุรัส
มีซุมประตู ๖-๗-๘ ซุมก็ดี   ภิกษุจับที่แขนทั้งสอง    หรือที่คอใหกาวออกไป
ดวยประโยคเดียว ไมพักในระหวาง   เปนปาจิตตียเพียงตัวเดียวเทานั้น.   เมื่อ
หยุดเปนพัก ๆ    ใหกาวออกไปดวยประโยคตาง ๆ    เปนปาจิตตียหลายตัวตาม
จํานวนประตู.   แมเมื่อไมเอามือจับตองฉุดออกไปดวยวาจากลาววา  จงออกไป
ก็นัยนี้นั่นแล.
            วินิจฉัยในคําวา  อฺฺ   อาณาเปติ  นี้    พึงทราบดังนี้  เพียงแต
ส่ังวา  จงฉุดภิกษุนี้ออกไป    เปนทุกกฏ.    ถาภิกษุผูไดรับสั่งคราวเดียวนั้นให
กาวพนประตูแมหลายแหง    ก็ตองปาจิตตียตัวเดียว.     แตถาวา     เธอไดรับสั่ง
กําหนดอยางนี้วา    จงฉุดผานประตูเทานี้ออกไป    ก็ดี    วา    จงฉุดไปจนถึง
ประตูใหญ  ดังนี้   ก็ดี   เปนปาจิตตียตามจํานวนประตู. 
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           สองบทวา  ตสฺส   ปริกฺขาร    มีความวา   ภิกษุใด   ขนออกเองก็ดี
ใชใหขนออกก็ดี    ซ่ึงของอยางใดอยางหนึ่ง    อันเปนของสวนตัวแหงภิกษุนั้น
เชน  บาตร  จีวร  ธมกรกกรองน้ํา   เตียงตั่ง   ฟูกและหมอนเปนตนโดยที่สุดแม
สะเก็ดน้ํายอม  เปนทุกกฏแกภิกษุนั้นหลายตัว   ตามจํานวนแหงวัตถุ.   ทานกลาว
ไวในมหาปจจรีวา   ก็ในสิ่งของเหลานั้น   อันเจาของผูกมัดไวแนน   เปนอาบัติ
ตัวเดียวเทานั้น. 
           วินิจฉัยแมในคําวา    อฺสฺส    ปุคฺคลิเก  นี้    พึงทราบดังนี้
ของสวนตัวแหงบุคคลผูคุนเคย   เชนเดียวกับของสวนตัวของตนนั่นแล.  ก็ในที่
ทุก ๆ แหง   ผูศึกษาพึงทราบนัยเหมือนในคํานี้ . แตในที่ใดจักมีความแปลกกัน
พวกเราจักกลาวไวในที่นั้น.
           วินิจฉัยในคําวา   อลชฺชึ  นิกฺกฑฺฒติ   วา   นิกฺกฑฺฒาเปติ  วา
เปนตน   พึงทราบดังนี้       ภิกษุยอมไดเพื่อจะขับไลภิกษุผูทําความบาดหมาง
และผูทําความทะเลาะกันเทานั้น   ออกจากสังฆารามทั้งสิ้น.    เพราะวา   เธอได
พรรคพวกแลว     พึงทําลายสงฆก็ได.    สวนพวกภิกษุอลัชชีเปนตน  ภิกษุพึง
ฉุดออกจากที่อยู ของตนเทานั้น      จะขับเธอเหลานั้นออกจากสังฆารามทั่วไป
ไมควร
           บทวา    อุมฺมตฺตกสฺส    ไดแก   ไมเปนอาบัติแกภิกษุผูเปนบาเอง.
บทที่เหลือตื้นทั้งนั้นแล.                                                           
            สิกขาบทนี้  มีสมุฎฐาน  ๓  เกิดขึ้น  ทางกายกับจิต  ๑  ทางวาจากับจิต ๑
ทางกายวาจากับจิต  ๑  เปนกิริยา  สัญญาวิโมกข สจิตตกะ โลกวัชชะ  กายกรรม
วจีกรรม  อกุศลจิต  เปนทุกขเวทนา   ฉะนั้นแล.
                         นิกัฑฒนสิกขาบทที่  ๗  จบ 
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                          ภูตคามวรรค   สิกขาบทที่  ๘
                               เร่ืองภิกษุ  ๒ รูป
           [๓๙๒]  โดยสมัยนั้น    พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู  ณ พระ
เชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี  เขตพระนครสาวัตถี  คร้ังนั้น  ภิกษุ ๒
รูป   อยูบนรานในวิหารเปนของสงฆ   รูปหนึ่งอยูช้ันลาง    รูปหนึ่งอยูช้ันบน
ภิกษุอยูช้ันบนนั่งทับโดยแรง    ซ่ึงเตียงอันมีเทาเสียบ    เทาเตียงตกโดนศีรษะ
ภิกษุผูอยูช้ันลาง    ภิกษุนั้นสงเสียงรองล่ัน      ภิกษุทั้งหลายพากันวิ่งเขาไปถาม
ภิกษุนั้นวา  ทานสงเสียงรองทําไม  จึงภิกษุนั้นไดช้ีแจงเรื่องนั้น  แกภิกษุทั้งหลาย.
           บรรดาภิกษุที่มักนอย    . . . ตางก็เพงโทษติเตียนโพนทะนาวา   ไฉน
ภิกษุจึงนั่งทับโดยแรง  ซ่ึงเตียงมีเทาเสียบ  บนรานในวิหารเปนของสงฆ.   แลว
กราบทูลเนื้อความนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.
                                 ทรงสอบถาม
           พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุนั้นวา   ดูกอนภิกษุ    ขาววาเธอ
นั่งทับโดยแรง   ซ่ึงเตียงมีเทาเสียบ   บนรานในวิหารเปนของสงฆ   จริงหรือ.
           ภิกษุนั้นทูลรับวา  จริง  พระพุทธเจาขา.
                     ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
           พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา   ดูกอนโมฆบุรุษ   ไฉนเธอจึง
ไดนั่งทับโดยแรง   ซ่ึงเตียงมีเทาเสียบ   บนรานในวิหารเปนของสงฆเลา   การ
กระทําของเธอนั่น  ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส  หรือ
เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เล่ือมใสแลว . . . 
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            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้    ขึ้นแสดงอยางนี้
วาดังนี้:-
                            พระบัญญัติ
          ๖๗. ๘.  อนึ่ง  ภิกษุใด  นั่งทับก็ดี    นอนทับก็ดี  ซ่ึงเตียงก็ดี
ซ่ึงตั่งก็ดี อันมีเทาเสียบ บนรานในวิหารเปนของสงฆ  เปนปาจิตตีย.
                            เร่ืองภิกษุ  ๒  รูป  จบ

                             สิกขาบทวิภังค 
            [๓๙๓]  บทวา  อนึ่ง . . .ใด  ความวา  ผูใดคือ   ผูเชนใด...
            บทวา  ภิกษุ  ความวา  ที่ช่ือวา  ภิกษุ  เพราะอรรถวาเปนผูขอ . . .นี้ 
ช่ือวา  ภิกษุ   ที่ทรงประสงคโนอรรถนี้ .
             วิหาร   ที่ช่ือวา   เปนของสงฆ  ไดแก   วิหารที่เขาถวายแลว   สละ
แลวแกสงฆ.
            [๓๙๔]  ที่ช่ือวา  ราน  ไดแก  รานที่ไมกระทบศีรษะของมัชฌิมบุรุษ
             เตียงที่ช่ือวา   มีเทาเสียบ   คือเขาสอดเทาเสียบเขาไวในตัวเตียง.
             ตั่ง   ที่ช่ือวา   มีเทาเสียบ   คือเขาสอดเทาเสียบเขาไวในตัวตั่ง
             บทวา  นั่งทับ    คือนั่งทับบนเตียงตั่งนั้น  ตองอาบัติปาจิตตีย.
             บทวา  นอนทับ  คือนอนทับบนเตียงตั่งนั้น  ตองอาบัติปาจิตตีย.
                               บทภาชนีย
                               ติกปาจิตตีย
            [๓๙๕]   วิหารของสงฆ   ภิกษุสําคัญวาของสงฆ  นั่งทับก็ดี  นอนทับ
ก็ดี   ซ่ึงเตียงก็ดี   ซ่ึงตั่งก็ดี   อันมีเทาเสียบ   บนราน   ตองอาบัติปาจิตตีย. 
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           วิหารของสงฆ  ภิกษุสงสัย  นั่งทับก็ดี  นอนทับก็ดี  ซ่ึงเตียงก็ดี  ซ่ึง
ตั่งก็ดี   อันมีเทาเสียบ   บนราน   ตองอาบัติปาจิตตีย.
           วิหารของสงฆ    ภิกษุสําคัญวาของบุคคล    นั่งทับก็ดี    นอนทับก็ดี
ซ่ึงเตียงก็ดี   ซ่ึงตั่งก็ดี   อันมีเทาเสียบ   บนราน   ตองอาบัติปาจิตตีย.
                            ติกทุกกฏ
           วิหารของบุคคล   ภิกษุสําคัญวาของสงฆ ...  ตองอาบัติทุกกฏ.
           วิหารของบุคคล  ภิกษุสงสัย... ตองอาบัติทุกกฏ.
           วิหารของบุคคล  ภิกษุสําคัญวาของบุคคล   เพราะเปนสวนตัวของภิกษุ 
อ่ืน. . . ตองอาบัติทุกกฏ.
                              ไมตองอาบัติ         
            วิหารเปนสวนตัวของตน. .  ไมตองอาบัติ.
                               อานาปตติวาร
            [๓๙๖]  ไมใชราน  ๑   รานสูงพอกระทบศีรษะ ๑   ขางลางไมไดใช
เปนที่อยู  ๑  ขางบนปูพื้นไว ๑   เทาเตียงเทาตั่งไดตรึงสลักกับตัว ๑  ภิกษุยืน
บนเตียงตั่งนั่นหยิบจีวรหรือพาดจีวรได  ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑
ไมตองอาบัติแล.
                       ภูตคามวรรค  สิกขาบทที่  ๘  จบ 
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                     เสนาสนวรรค  เวหาสกุฎีสิกขาบทที่  ๘
           พึงทราบวินิจฉัย  ในสิกขาบทที่  ๘  ดังตอไปนี้.
                [แกอรรถเวทาสกุฎีและกิริยานั่งทับ]
           บทวา  อุปริ   เวหาสกุฏิยา    ไดแก   บนกุฎี  ๒  ช้ันก็ดี   บนกุฎี ๓
ช้ันก็ดี  ที่ขางบนไมไดปูพื้นไว 
           คําวา  มฺจ   สหสา  อภินิสีทติ ไดแก  นั่งทับ  คือ  นั่งครอมเตียง
โดยแรง.   อีกอยางหนึ่ง  คําวา  มฺจ   นี้   เปนทุติยาวิภัตติ   ลงในอรรถแหง
สัตตมีวิภัตติ.    ความวา   นั่งลงบนเตียง.   ก็คําวา  อภิ  นี้    เปนเพียงอุปสรรค
เพื่อทําใหบทสวยงามเทานั้น.
            บทวา   ปติตฺวา   คือ   ตกลง   หรือหลุดออกแลว .   เพราะวา   ใน
เบื้องบนของเทาเตียงนั้น  แมสลักก็ไมใส   เพราะฉะนั้น   เทาเตียงจึงหลุดออก 
           บทวา  วิสฺสรมกาสิ  คือ  ไดทําเสียงรองครวญครางผิดรูป 
           คําวา   เวหาสกุฎี   นาม   มชฺฌิมสฺส   ปุริสสฺส   อสีสฆฏฏา
มีความวา   กุฎีใดไมกระทบศีรษะแหงบุรุษผูมีขนาดปานกลาง   ดวยขื่อที่ต่ํากวา
เขาทั้งหมด,   (กุฎีนั้น   ช่ือวา  เวหาสกุฎี)   ดวยคํานี้   ยอมเปนอันพระผูมี-
พระภาคเจาทรงแสดงเวหาสกุฎีที่ทรงประสงคแลวในสิกขาบทนี้ .   (แต)   หาได
ทรงแสดงลักษณะของเวหาสกุฎีไวไม.   จริงอยู   กุฎีมี  ๒ ชนก็ดี   กุฎีมี ๓ ช้ัน
เปนตนก็ดี    ชนิดใดชนิดหนึ่ง    ซ่ึงเบื้องบนไมไดปูพื้น    พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสเรียกวา    เวหาสกุฎี.    แตในสิกขาบทนี้ประสงคเอาเวหาสกุฎีที่ไมกระทบ
ศีรษะ.    บัณฑิตพึงทราบความแตกตางกันแหงอาบัติ    ในการนั่งทับเปนตน
ดวยอํานาจแหงประโยค   โดยนัยดังกลาวแลวในกอนนั้นแล  
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           บทวา    อเวหาสกุฏิยา   มีความวา   ไมเปนอาบัติในศาลาใบไมที่เขา
สรางไวบนพื้นดินเปนตน .   เพราะวา   ไมอาจเพื่อจะทําความเบียดเบียนแกคน
อ่ืนในกุฎีมีบรรณศาลาเปนตนนั้น . 
          บทวา    สีสฆฏฏาย  มีความวา  กุฎีใดกระทบศีรษะได,  ไมเปนอาบัติ 
ในกุฎีแมนั้น.    เพราะวา   ใคร ๆ  ไมกมตัวลงไมอาจเพื่อจะเที่ยวไปไมปราสาท
ช้ันลาง  (พื้นชั้นลาง)  ในกุฎีนั่นได   ฉะนั้น    จักไมมีความเบียดเบียนแกผูอ่ืน
เพราะไมใชสถานที่สัญจร.
          สามบทวา  เหฏา  อปริโภค   โหติ  มีความวา   ภายใตเปนที่ใช
สอยไมได   เพราะเก็บทัพสัมภาระเปนตน .   แมในกุฎีนั้นก็ไมเปนอาบัติ.
          สองบทวา  ปทรสฺจิต   โหติ   มีความวา   พื้นขางบนกุฎีใดเขาปู
แนนทึบดวยแผนกระดานไมก็ดี    ทําการบริกรรมดวยปูนขาวเปนตน ก็ดี.    แม
ในกุฎีนั้นก็ไมเปนอาบติ.  
          ขอวา  ปฏฏาณิ  ทินฺนา  โหติ  มีความวา   ไดตรึงสลักไวที่ปลาย
เทาเตียงและตั่งเปนตน   แมเมื่อภิกษุนั่งบนเตียงและตั่งใด.  (เทาเตียง)  ไมตก
ลงมา   แมภิกษุผูนั่งบนเตียงและตั่งเชนนั้น   ก็ไมเปนอาบัติ.
            ขอวา   ตสฺมึ   ิโต    มีความวา   ภิกษุยืนบนเตียงและตั่งที่มีเทาเสียบ
(เขาไวในตัวเตียงตั่ง)     หยิบจีวรหรือวัตถุอะไร ๆ ที่แขวนไวบนไมฟนมังกร
เปนตนขางบน,   หรือวาจะแขวนวัตถุอ่ืน,   ไมเปนอาบัติแมแกภิกษุนั้น.  บทที่ 
เหลือตื้นทั้งนั้น.                
           สิกขาบทนี้   มีสมุฏฐานดุจเอฬกโลมสิกขาบท   เกิดขึ้นทางกาย ๑  ทาง
กายกับจิต ๑  เปนกิริยา โนสัญญาวิโมกข  อจิตตกะ   ปณณัตติวัชชะ  กายกรรม
มีจิต ๓   มีเวทนา ๓ ดังนี้แล.
                            เวหาสกุฎีสิกขาบทที่  ๘  จบ 
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                     ภูตคามวรรค   สิกขาบทที่  ๙
                              เร่ืองพระฉันนะ 
           [๓๙๗]  โดยสมัยนั้น    พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู   ณ
โฆสิตาราม    เขตพระนครโกสัมพี    คร้ังนั้น   มหาอํามาตยอุปฏฐากของทาน
พระฉันนะสรางวิหารถวายทานพระฉันนะ    แตทานพระฉันนะสั่งใหมุงใหโบก
ฉาบวิหารที่ทําสําเร็จแลวบอยครั้ง   วิหารหนักเกินไป   ไดทลายลงมา   จึงทาน
พระฉันนะมัวสาละวนเก็บรวบรวมหญาและไม     ไดทํานาขาวเหนียวของ
พราหมณคนหนึ่งใหเสียหาย     พราหมณนั้นจึงเพงโทษติเตียนโพนทะนาวา
ไฉนพระคุณเจาทั้งหลายจึงไดทํานาขาวเหนียวของขาพเจาใหเสียหาย     ภิกษุ
ทั้งหลายไดยินพราหมณนั้นเพงโทษติเตียนโพนทะนาอยู  บรรดาที่ผูมักนอย. . .
ตางก็เพงโทษติเตียนโพนทะนาวา    ไฉนทานพระฉันนะจึงไดใหมุงใหโบกฉาบ
วิหารที่ทําเสร็จแลวบอยครั้งเลา   วิหารหนักเกินไปไดทลายลงมา   แลวกราบทูล
เนื้อความนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา . . .
                              ทรงสอบถาม
            พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามทานพระฉันนะวา  ดูกอนฉันนะ   ขาว
วาเธอใหมุงใหโบกฉาบวิหารที่ทําเสร็จแลวบอยครั้ง   วิหารหนักเกินไปไดทลาย
ลงมา  จริงหรือ
            ทานพระฉันนะทูลรับวา  จริง  พระพุทธเจาขา.
                                 ทรงติเตียน
            พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา  ดูกอนโมฆบุรุษ   ไฉนเธอจึง
ไดใหมุงใหโบกฉาบวิหารที่ทําเสร็จแลวบอยครั้งเลา    วิหารหนักเกินไปก็ทลาย 
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ลง     การกระทําของเธอนั่น     ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม
เล่ือมใส   หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เล่ือมใสแลว .   .
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้
วาดังนี้ 
                                 พระบัญญัติ
          ๖๘.  ๙.  อนึ่ง   ภิกษุผูใหทําซึ่งวิหารใหญ    จะวางเช็ดหนา
เพียงไรแตกรอบแหงประตู    จะบริกรรมชองหนาตาง    พึงยืนในที่
ปราศจากของสดเขียว    อํานวยใหพอกได  ๒-๓  ช้ัน    ถาเธออํานวย
ยิ่งวานั้น    แมยินในที่ปราศจากของสดเขียว  ก็เปนปาจิตตีย 
                                เร่ืองพระฉันนะ  จบ
                                 สิกขาบทวิภังค
            [๓๙๘]   วิหารที่ช่ือวา   ใหญ   ทานวามีเจาของ.
            ที่ช่ือวา   วิหาร    ไดแก    ตึกที่เขาโบกฉาบปูนไวเฉพาะภายในก็ตาม
ที่เขาโบกฉาบปูนไวเฉพาะภายนอกก็ตาม      หรือที่เขาโบกฉาบปนไวทั้งภายใน
ทั้งภายนอกก็ตาม.
           บทวา   ผูใหทํา  คือ  สรางเองก็ดี   ใหผูอ่ืนสรางก็ดี.
           บทวา  เพียงไรแตกรอบแหงประตู  คือ  ช่ัวหัตถบาสโดยรอบแหง
บานประตู
           บทวา  จะวางเช็ดหนา  คือ  จะวางประตู.
           บทวา   จะบริกรรมชองหนาตาง   คือ   จะบริกรรมหนาตางใหมี
สีเขียว   สีดํา   สียางไม   ลายดอกไม   เถาวัลย   ฟนมังกร   ดอกจอก. 
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           คําวา   พึงยืนในที่ปราศจากของสดเขียว   อํานวยใหพอกได.
๒-  ๓   ช้ันความวา  ที่ช่ือวา  ของสดเขียว  ไดแก  บุพพัณชาติ  อปรัณชาติ.
           ถาภิกษุยืนสั่งการอยูในที่มีของสดเขียว   ตองอาบัติทุกกฏ.
           ใหมุงตามทางแถว  พึงมุงเอง ๒ แถว ๆ ที่  ๓ ส่ังใหมุงแลวพึงหลีกไป.
           ใหมุงเปนชั้น   พึงมุงเอง ๒ ช้ัน ๆ ที่ ๓ ส่ังใหมุงแลวพึงหลีกไป. 
           [๓๙๙ ]  คําวา ถาเธออํานวยใหยิ่งกวานั้น แมยินในที่ปราศจาก
ของสดเขียว   ความวา   มุงดวยอิฐ   ตองอาบัติปาจิตตีย   ทุก ๆ แผนอิฐ.
           มุงดวยแผนศิลา   ตองอาบัติปาจิตตีย   ทุก ๆ แผนศิลา. 
           โบกฉาบดวยปูนขาว  ตองอาบัติปาจิตตีย  ทุก ๆ กอนปูนขาว.
           มุงดวยหญา   ตองอาบัติปาจิตตีย   ทุก ๆ กําหญา.
           มุงดวยใบไม  ตองอาบัติปาจิตตีย  ทุก ๆ ใบไม.
                                 บทภาชนีย
                                ติกปาจิตตีย
           [๔๐๐]   เกิน  ๒ - ๓ ช้ัน   ภิกษุสําคัญวาเกิน   อํานวยการ   ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
           เกิน ๒ - ๓ ช้ัน   ภิกษุสงสัย   อํานวยการ   ตองอาบัติปาจิตตีย.
           เกิน ๒-๓ ช้ัน   ภิกษุสําคัญวายังไมถึง อํานวยการ ตองอาบัติปาจิตตีย.
                                  ทุกกฏ
           หยอนกวา ๒-๓ ช้ัน  ภิกษุสําคัญวาเกิน. . . ตองอาบัติทุกกฏ.
           หยอนกวา ๒-๓ ช้ัน  ภิกษุสงสัย.. . ตองอาบัติทุกกฏ.
           หยอนกวา ๒-๓ ช้ัน   ภิกษุสําคัญวายังไมถึง . . .ไมตองอาบัติ. 
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                                 อนาปตติวาร
          [๔๐๑]  ภิกษุมุง ๒-๓ ช้ัน ๑ ภิกษุมุงหยอนกวา ๒-๓ ช้ัน  ๑  ภิกษุ
สรางถา ๑   คูหา  ๑   กุฎีมุงหญา  ๑   ภิกษุสรางกุฎีเพื่อภิกษุอ่ืน ๑    ภิกษุสราง
ดวยทรัพยของตน  ๑     ยกอาคารอันเปนที่อยูเสีย     ภิกษุสรางทุกอยางไมตอง
อาบัติ ๑  ภิกษุวิกลจริต ๑  ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑  ไมตองอาบัติแล.
                        ภูตคามวรรคสิกขาบทที่  ๙  จบ
           
                   เสนาสนวรรค  มหัลลกวิหารสิกขาบทที่  ๙
           พึงทราบวินิจฉัย  ในสิกขาบทที่  ๙  ดังตอไปนี้
             [แกอรรถปาฐะ  เร่ืองกรอบประตูหนาตาง]
           โอกาสขนาดเทาความกวางของบานประตู      โดยรอบแหงบานประตู
ช่ือ  วาทวารโกส   (กรอบแหงประตู)   ในคําวา   ยาว  ทฺวารโกสา  นี้.   แตใน
มหาปจจรีทานกลาวไววา  หนึ่งศอกคืบ   วัดจากบานประตู.   ในกุรุนทีกลาววา
ขนาดเทาบานประตูในขางทั้งสอง   ดานแหงประตู   ในมหาอรรถกถาทานกลาว
วา   ช่ือวาบานประตู    มีขนาดศอกคืบก็มี ๒   ศอกก็มี  ๒  ศอกคืบก็มี.    คําใน
มหาอรรถกถานั้นทานกลาวดีแลว.    จริงอยู    พระผูมีพระภาคเจาทรงหมายเอา
อรรถนั้นนั่นแล   จึงทรงทําการกําหนดอยางสูงไว   ดังนี้วา   ช่ัวหัตถบาส   โดย
รอบแหงบานประตู.
           บทวา   อคฺคลฏปนาย  มีความวา  เพื่อจะวางทวารพันธ  (กรอบ
ประตู)   พรอมทั้งบาน,    อธิบายวา     เพื่อตองการความไมเคลื่อนที่แหงกรอบ 
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ประตูพรอมทั้งบานประตู.    จริงอยู    แมบทภาชนะวา   ทฺวารฏปนาย  นี้
พระผูมีพระภาคเจาก็ตรัสหมายเอาอรรถนี้นั่นแล.
           ก็ในคํานี้  มีอธิบายดังตอไปนี้     ก็บานประตูหมุนคลองยอมกระทบฝา
ในเวลาเปด,    ยอมกระทบกรอบประตูในเวลาปด.    ฝายอมกระเทือนดวยการ
กระทบนั้น,  เพราะฝากระเทือนนั้น  ดินยอมคลอน  คร้ันคลอนแลวยอมหยอน
หรือหลุดลง.   เพราะเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา  ยาว  ทฺวารโกสา
อคฺคลฏปนาย  ดังนี้ . 
           บัณฑิตพึงเห็นใจความในคํานั้นอยางนี้วา     พระผูมีพระภาคเจามิได
ตรัสไวในมาติกา    ไมไดตรัสไวในบทภาชนะเลยวา    กิจชื่อนี้    ควรกระทํา
แมก็จริง.   ถึงกระนั้นเพื่อจะวางเช็ดหนาเพียงไรแตกรอบแหงประตู    ก็พึงฉาบ
เอง  หรือพึงใหฉาบบอย ๆ  โดยอํานวยการตามในอัตถุปปสัตติเหตุวา  ภิกษุให
ฉาบบอย ๆ  ใหโบกบอย ๆ  ดังนี้ .                   
           สวนในคําที่ตรัสไวในบทภาชนะวา    ปฏ ิสงฺฆาฏสฺส  สมนฺตา
หตฺถปาสา   พึงทราบวินิจฉัยดังนี้   วิหารใดมีประตูอยูตรงกลาง   และมีฝา
สูงอยูสวนบน  หัตถบาสโดยรอบใน ๓  ทิศ  เปนอุปจารแหงวิหารนั้น.  สําหรับ
วิหารเล็ก    มีอุปจารใน ๒ ทิศ.    แมในวิหารเล็กนั้น    บานประตูที่เปดออก
ยอมกระทบฝาใด,     แมฝานั้น     ก็ยังจัดเปนอุปจารไมไดครบถวน.     แตโดย
กําหนดอยางสูง  ทรงอนุญาตหัตถบาสโดยรอบใน ๓ ทิศ  (และ)  ทรงอนุญาต
การโบกฉาบ   เพื่องตองการทําประตูใหแนน.    แตถาวา    มีโอกาสที่ควรฉาบ
แมในสวนเบื้องบนแหงประตู,   จะฉาบโอกาสแมนั้นก็ควร.
            ในคําวา  อาโลกสนฺปริกมฺมาย  นี้  พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียก
บานหนาตางวา  อาโลกสันธิ.  ในคํานี้มีอธิบายดังนี้วา  บานหนาตางเหลานั้น 
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ในเวลาเปด   จะกระทบสวนของฝาประมาณคืบหนึ่งบาง  เกินกวาบาง.   ก็ใน
คําวาอโลกสันธิ  นี้  ยอมไดอุปจารในทิศทั้งปวง  เพราะเหตุนั้น   โอกาสประมาณ
เทาความกวางแหงบานหนาตางในทิศทั้งปวง.    ภิกษุพึงฉาบเองหรือพึงใหฉาบ
เพื่อประโยชนแกการบริกรรมบานหนาตาง.            
           คําวา  เสตวณฺณ   เปนตน   ไมใชเปนการแจกบทมาติกา.    จริงอยู
ช่ือวาวิหารจะเปนของหนักดวยสีขาวเปนตนนี้   หามิได     เหตุนั้น     พระผูมี
พระภาคเจาจึงทรงอนุญาต  (สีขาวเปนตน )   ไวในบทภาชนะนั่นแล.    เพราะ
เหตุนั้น  ภิกษุพึงทํากิจทุกอยางมีการฉาบปูนขาวเปนตนนี้ตามสบาย.
             [วาดวยการอํานวยใหการพอกบนหลังคา]
             เพื่อทรงแสดงกรรม     คือการฉาบอันภิกษุพึงทําอยางนั้นแลว  แสดง
กรรมที่ภิกษุพึงทําบนหลังคาอีก    พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสคําวา   ทฺวิตฺติจฺ-
ฉทนสฺส  เปนตน .  พึงทราบวินิจฉัยในคํานั้น   ดังนี้
           คําวา ทฺวิตฺติจฺฉทนสฺส ปริยาย คือ (อํานวยให)  การพอกหลังคา
ได ๒-๓ ช้ัน.  การพอกเรียกวา  ปริยาย.   อธิบายวา   พึงอํานวยใหพอกได
๒ คร้ัง  หรือพอกได ๓ คร้ัง    
            สองบทวา  อปหริเต   ิเตน  คือ   ยืนอยูในที่ปราศจากของสดเขียว.
ก็ในคําวา   หริต    นี้   ทรงประสงคเอาบุพพัณชาติตางโดยเปนขาวเปลือก
๗ ชนิด   และอปรัณชาติตางโดยเปนถ่ัวเขียว    ถ่ัวเหลือง   งา   ถ่ัวพู    น้ําเตา
และฟกเขียวเปนตน .   ดวยเหตุนั้นแล  พระองคจึงตรัสวา  ที่ช่ือวา  ของสดเขียว
ไดแก  บุพพัณชาติ  อปรัณชาติ.
           ก็ในคําวา  สเจ  หริเต  ิโต อธิฏาติ อปตฺติ  ทุกฺกฏสฺส  นี้
พึงทราบวินิจฉัย   ดังนี้    พืชที่เขาหวานในนาแมใด     ช้ันแรกยังไมสําเร็จ 
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(ยังไมงอก) ก็หรือวา   เมื่อฝนตกแลว   จักสําเร็จ   (จักงอก)    พืชแมนี้   ก็ถึง
การนับวาของสดเขียวเหมือนกัน.   เพราะฉะนั้น  ภิกษุยืนอยู  แมในนาเห็นปาน
นั้น   ก็ไมอํานวยการ.   พึงยืนอํานวยการในที่ปราศจากของสดเขียวเทานั้น.
            ในเรื่องอํานวยการปราศจากของสดเขียวในนาที่หวานพืชแลว   แมนั้น
มีกําหนดดังตอไปนี้คือ  ภิกษุนั่งอยูที่ขางอกไกก็ดี  ชอฟาเรือนยอดก็ดี  ยอดโดม
ขางบนก็ดี     มองดูทางริมขอบเชิงชายแหงหลังคาเห็นคนผูยืนอยูบนภูมิภาคใด.
และคนยืนอยูที่ภูมิภาคใด  ยอมเห็นภิกษุนั้น  ผูนั่งอยูขางบน,  พึงยืนอยูที่ภูมิภาค
นั้น,   ยอมไมไดเพื่อจะยืนอํานวยการในที่แมเปนที่ปราศจากของสดเขียว  ภายใน
แหงภูมิภาคนั้นเขามา    เพราะเหตุไร ?    เพราะวาภูมิภาคนี้    เปนโอกาสที่จะ
พังลงมาแหงวิหารเมื่อจะพัง. 
             การมุงตรง ๆ   ไปไมออม    ช่ือวา     การมุงตามทางแถว     ในคําวา
มคูเคน   ฉาเทนฺตสฺส    นี้.  การมุงตามทางแถวนั้น  ยอมมีไดดวยอิฐ   ศิลา
และปูนขาว.
             คําวา   เทฺว   มคฺเค   อธิฏหิตฺวา    มีความวา    ทางแถว  ๒  แถว
ถามุงไมดี,   ยอมไดแมเพื่อจะรื้อออกเสียแลวใหมุงบอย ๆ    เพราะฉะนั้น   พึง
มุงเอง ๒  แถว   อยางที่ตนตองการ   แลวแถวที่  ๓  พึงสั่งวา   ตอไปนี้   จงมุง
อยางนี้  แลวหลีกไป.                                                            
            บทวา ปริยาเยน แปลวา ดวยการพอกเปนชั้น ๆ (การมุงเปนชั้น ๆ).
ก็การมุงอยางนั้น    ยอมไดดวยหญาและใบไม.    เพราะเหตุนั้น    ในการมุงแมนี้
ภิกษุพึงมุงเอง ๒ ช้ัน   อยางที่ตนตองการแลว   ช้ันที่ ๓ พึงสั่งวา   ทีนี้   จงมุง
อยางนี้   แลวหลีกไป   ก็ถาวา  ไมหลีกไป   พึงยืนนิ่งเสีย.    ก็การมุงทั้งหมดนี้ 
พึงทราบวา   ในเบื้องบนหลังคา.  ภิกษุทั้งหลายเขาใจวา  ก็วิหารที่มุงเปนชั้น ๆ
ฝนจะไมร่ัวไดนาน  จึงมุอยางนี้. 
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            คําวา  ตโต  เจ อุตฺตรึ   มีความวา   เลย  ๓  แถว   หรือ ๓ ช้ันขึ้นไป
คือในแถวที่ ๔  หรือในชั้นที่ ๔.
           คําวา  กรเฬ  คือ  ในกําหญาทุก ๆ กํา.    บทที่เหลือในสิกขาบทนี้ 
 ตื้นทั้งนั้นแล.
            สิกขาบทนี้    มีสมุฏฐาน ๖ เปนกิริยา     โนสัญญาวิโมกข     อจิตตกะ
ปณณัตติวัชชะ   กายกรรม   วจีกรรม    มีจิต ๓   มีเวทนา ๓   ดังนี้แล.
                         มหัลลกวิหารสิกขาบทที่  ๙  จบ 
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                          ภูตคามวรรค  สิกขาบทที่  ๑๐
                          เร่ืองภิกษุชาวรัฐอาฬวี
           [๔๐๒]  โดยสมัยนั้น  พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู  ณ อัคคา-
ฬวเจดีย   เขตรัฐอาฬวี   คร้ังนั้นพวกภิกษุชาวรัฐอาฬวี    กําลังกระทํานวกรรม
รูอยูวาน้ํามีตัวสัตว    จึงรดเองบาง     ใหคนอื่นรดบาง    ซ่ึงหญาบาง   ดินบาง
บรรดาภิกษุที่มักนอย . . .ตางก็เพงโทษติเตียน  โพนทะนาวา  ไฉน พวกภิกษุ
ชาวรัฐอาฬวีรูอยูวาน้ํามีตัวสัตว   จึงไดรดเองบาง   ใหคนอื่นรดบาง  ซ่ึงหญาบาง
ดินบางเลา   แลวกราบทูลเนื้อความนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา . . .
                                 ทรงสอบถาม
           พระผูมีพระภาคเจา  ทรงสอบถามภิกษุชาวรัฐอาฬวีวา     ดูกอนภิกษุ-
ทั้งหลาย     ขาววาพวกเธอรูอยูวาน้ํามีตัวสัตว    รดเองบาง    ใหคนอื่นรดบาง
ซ่ึงหญาบาง   ดินบาง   จริงหรือ.
           พวกภิกษุชาวรัฐอาฬวีทูลรับวา  จริง  พระพุทธเจาขา.
                                   ทรงติเตียน 
           พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา  ดูกอนโมฆบุรุษทั้งหลาย  พวก
เธอรูอยูวาน้ํามีตัวสัตว   ไฉนจึงไดรดเองบาง    ใหคนอื่นรดบาง    ซ่ึงหญาบัาง
ดินบาง  การกระทําของพวกเธอนั่น    ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่
ยังไมเล่ือมใส   หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เล่ือมใสแลว . . .
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้
วาดังนี้:-
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                            พระบัญญัติ
         ๖๙. ๑๐.  อนึ่ง  ภิกษุใด รูอยูวาน้ํามีตัวสัตว รดก็ดี  ใหรดก็ดี
ซ่ึงหญาก็ดี   ดินก็ดี   เปนปาจิตตีย .
                     เร่ืองภิกษุชาวรัฐอาฬวี   จบ
                          สิกขาบทวิภังค
          [๘๐๓]  บทวา  อนึ่ง . . .ใด   ความวา  ผูใด  คือ   ผูเชนใด . . .
          บทวา  ภิกษุ  ความวา  ที่ช่ือวา  ภิกษุ  เพราะอรรถวาเปนผูขอ . . .
นี้ช่ือวา  ภิกษุ  ที่ทรงประสงคในอรรถนี้ .
          ที่ช่ือวา   รูอยู  ไดแก   รูเอง   หรือ   คนอื่นบอกเธอ.
          [๔๐๔]   บทวา   รด   คือ   รดเอง   ตองอาบัติปาจิตตีย.
          บทวา  ใหรด  คือ   ใชคนอื่นรด  ตองอาบัติปาจิตตีย
          ใชคร้ังเดียว   แตเขารดหลายครั้ง  ตองอาบัติปาจิตตีย.
                               บทภาชนีย
          น้ํามีตัวสัตว  ภิกษุสําคัญวาน้ํามีตัวสัตว    รดเองก็ดี   ใหคนอื่นรดก็ดี
ซ่ึงหญาก็ดี  ซ่ึงดินก็ดี  ตองอาบัติปาจิตตีย
          น้ํามีตัวสัตว  ภิกษุสงสัย    รดเองก็ดี    ใหคนอื่นรดก็ดี    ซ่ึงหญาก็ดี
ซ่ึงดินก็ดี  ตองอาบัติทุกกฏ
          น้ํามีตัวสัตว  ภิกษุสําคัญวาไมมีตัวสัตว   รดเองก็ดี   ใหคนอื่นรดก็ดี
ซ่ึงหญาก็ดี     ซ่ึงดินก็ดี  ไมตองอาบัติ
          น้ําไมมีตัวสัตว  ภิกษุสําคัญวามีตัวสัตว   .. .ตองอาบัติทุกกฏ
          น้ําไมมีตัวสัตว  ภิกษุสงสัย. . .ตองอาบัติทุกกฏ
          น้ําไมมีตัวสัตว  ภิกษุสําคัญวาไมมีตัวสัตว  . . .ไมตองอาบัติ. 
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                                     อนาปตติวาร
            [๔๐๕]  ภิกษุไมแกลง  ๑  ภิกษุไมมีสติ  ๑  ภิกษุไมรู  ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑
ภิกษุอาทิกัมมิกะ  ๑  ไมตองอาบัติแล  
                       ภูตคามวรรค  สิกขาบทที่  ๑๐  จบ
                             ปาจิตตีย  วรรคที่  ๒  จบ

                       เสนาสนวรรค  สัปปาณกสิกขาบทที่  ๑๐
           พึงทราบวินิจฉัย  ในสิกขาบทที่ ๑. ดังตอไปนี้
               [วาดวยเทน้ํามีตัวสัตวรดหญาหรือดิน]
           สองบทวา  ชาน   สปฺปาณก   ไดแก  รูอยูโดยประการใดประการหนึ่ง
วา   น้ํานี้   มีตัวสัตวเล็ก ๆ.
           สองบทวา  สิฺเจยฺย   วา  สิฺจาเปยฺย   วา  มีความวา   ภิกษุพึง
เอาน้ํานั้นรดเองก็ดี  ส่ังคนอื่นใหรดก็ดี.
           ก็คําเชนนี้วา  สิญเจยฺาติ  สย   สิฺจติ ดังนี้   ในพระบาลี  ผูศึกษา
พึงทราบเนื้อความโดยนัยดังกลาวแลวในสิกขาบทกอนนั่นแล.    เมื่อภิกษุรดไม
ทําใหสาย (น้ํา) ในน้ํานั้นขาด   เปนอาบัติเพียงตัวเดียวในหมอน้ําหมอเดียวกัน
ในภาชนะทุกอยางก็นัยนี้ .     แตเปนอาบัติทุก ๆ ประโยค     แกภิกษุผูรดทําให 
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สายน้ําขาด.    ภิกษุทําเหมืองใหเปนทางตรง   (น้ํา)   จะไหลทั้งวันก็ตาม   เปน
อาบัติตัวเดียว.  ถาภิกษุกั้นในที่นั้น ๆ แลวไขน้ําไปทางอื่น ๆ เปนอาบัติทุก ๆ
ประโยค. ถาแมนหญาขนาดบรรทุกเต็มเลมเกวียน ภิกษุใสลงในน้ําดวยประโยค
เดียว  ก็เปนอาบัติตัวเดียว.  ภิกษุทั้งหญาหรือใบไมลงทีละเสน   ทีละใบ  เปน
อาบัติทุก ๆ ประโยค.  ในดินเหนียวก็ดี    ในวัตถุอ่ืนมีไม   โคลน   และโคมัย
เปนตนก็ดี   ก็นัยนี้นั้นและ  ก็วิธีทิ้งหญาและดินลงในน้ํานี้     มิไดตรัสหมายถึง
น้ํามาก.  น้ําใด   เมื่อทิ้งหญาและดินลงไป     จะถึงความแหงไป    หรือจะเปน
น้ําขุน,   ในน้ําใด  จําพวกสัตวเล็ก ๆ จะตายเสีย,  บัณฑิตพึงทราบวา  พระผูมี
พระภาคเจาตรัสหมายถึงน้ําเชนนั้น .  บทที่เหลือในสิกขาบทนี้   ตื้นทั้งนั้นแล.
            สิกขาบทนี้   มีสมุฏฐาน ๓ เกิดขึ้น  ทางกายกับจิต ๑ ทางวาจากับจิต ๑
ทางกายวาจากับจิต ๑   เปนกิริยา   สัญญาวิโมกข    สจิตตกะ    ปณณัตติวัชชะ
กายกรรม   วจีกรรม   มีจิต ๓ มีเวทนา ๓ ดังนี้แล.
                          สัปปาณกสิกขาบทที่  ๑๐  จบ
                          เสนาสนวรรคที่  ๒  จบบริบูรณ
                                   ตามวรรณนานุกรม 
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                 หัวขอประจําเรื่อง
๑.  ภูตคามสิกขาบท              วาดวยพรากของเขียว
๒. อญัูวาทสิกขาบท           วาดวยแกลงกลาวคําอื่น
๓.  อุชฌาปนสิกขาบท          วาดวยโพนทะนา
๔.   ปฐมเสนาสนสิกขาบท    วาดวยหลีกไปไมเก็บเสนาสนะ
๕.  ทุติยเสนาสนสิกขาบท     วาดวยใชเสนาสนะแลวไมเก็บ
๖.   อนูปขัชชสิกขาบท          วาดวยนอนแทรกแซง
๗.   นิกกัฑฒนสิกขาบท        วาดวยการฉุดคราภิกษุ
๘.  เวทาสกุฎีสิกขาบท          วาดวยนั่งนอนบนรางราน
๙.  มหัลลกสิกขาบท              วาดวยการสรางวิหารใหญ
๑๐.  สัปปาณกสิกขาบท        วาดวยใชน้ํามีตัวสัตว. 
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                                  ปาจิตตีย  วรรคท่ี  ๓
                              โอวาทวรรค  สิกขาบทที่  ๑
                              เร่ืองพระฉัพพัคคีย
          [๘๐๖]  โดยสมัยนั้น    พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู   ณ  พระ
เชตวัน  อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี   เขตพระนครสาวัตถี   คร้ังนั้น  ภิกษุ
ช้ันเถระทั้งหลาย    กลาวสอนพวกภิกษุณี   ยอมไดจีวรบิณฑบาต    เสนาสนะ
และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร   จึงพระฉัพพัคคีย   ปรึกษากันวา   อาวุโสทั้งหลาย
บัดนี้พระเถระกลาวสอนพวกภิกษุณี  ยอมไดจีวร  บิณฑบาต  เสนาสนะ  และ
คิลานปจจัยเภสัชบริขาร เอาเถิด พวกเราจะกลาวสอนพวกภิกษุณีบาง คร้ันแลว
ไดเขาไปหาพวกภิกษุณีกลาวคํานี้วา    มาเถิด    นองหญิงทั้งหลายจงไปหาพวก
เราบาง   แมพวกเราก็จักกลาวสอน   หลังจากนั้น    ภิกษุณีเหลานั้นไดเขาไปหา
พระฉัพพัคคีย   อภิวาทแลวนั่ง   ณ  ที่ควรสวนขางหนึ่ง    จึงพระฉัพพัคคียได
ทําธรรมีกถาแกพวกภิกษุณีเพียงเล็กนอยเทานั้น     ใหวันเวลาลวงไปดวยติรัจ-
ฉานกถา   แลวส่ังใหกลับไปดวยคําวา  กลับไปเถิด นองหญิงทั้งหลาย ลําดับนั้น
ภิกษุณีเหลานั้นไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถวายบังคมแลว    ยืนเฝาอยู   ณ
ที่ควรสวนขางหนึ่ง                                                                
           พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสถานภิกษุณีเหลานั้นผูยืนเผาอยู   ณ   ที่ควร
สวนขางหนึ่งนั้นแลวา  ดูกอนภิกษุณีทั้งหลาย   การกลาวสอนภิกษุณีไดสัมฤทธิ์
ผลดีหรือ. 
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           ภิกษุณีทั้งหลายกราบทูลวา  จะสัมฤทธิ์ผลมาแตไหน   พระพุทธเจาขา
เพราะพระคุณเจาเหลาฉัพพัคคียไดทําธรรมีกถาเพียงเล็กนอยเทานั้น   ใหวันเวลา
ลวงไปดวยติรัจฉานกถา   แลวก็ส่ังใหกลับไป   พระพุทธเจาขา.
            ลําดับนั้น     พระผูมีพระภาคเจาทรงชี้แจงใหภิกษุณีเหลานั้นเห็นแจง
สมาทาน  อาจหาญ  ราเริง  ดวยธรรมีกถา  คร้ันภิกษุณีเหลานั้น อันพระผูมี.
พระภาคเจาทรงชี้แจงใหเห็นแจง สมาทาน อาจหาญ ราเริง  ดวยธรรมีกถาแลว
ลุกจากอาสนถวายอภิวาท   ทําประทักษิณหลีกไปแลว
                        ประชุมสงฆทรงสอบถาม
            ลําดับนั้นแล  พระผูมีพระภาคเจารับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ  ในเพราะ
เหตุเปนเคามูลนั้น   ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น   แลวทรงสอบถามพระฉัพพัคคีย
วา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ขาววา    พวกเธอทําธรรมีกถาแกพวกภิกษุณีเพียง
เล็กนอยเทานั้น   ใหวันเวลาลวงไปดวยติรัจฉานกถา   แลวก็ส่ังใหกลับไป   จริง
หรือ.
           พระฉัพพัคคียทูลรับวา  จริง  พระพุทธเจาขา 
                               ทรงติเตียน
           พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา   ดูกอนโมฆบุรุษทั้งหลายไฉน
พวกเธอจึงไดทําธรรมีกถาแกพวกภิกษุณี  เพียงเล็กนอยเทานั้น     ใหวันเวลา
ลวงไปดวยติรัจฉานกถาแลวส่ังใหกลับไปเลา   การกระทําของพวกเธอนั่น  ไม
เปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส    หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่ง
ของชุมชนที่เล่ือมใสแลว ...      คร้ันแลวทรงทําธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุทั้งหลาย
วา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตใหสมมติภิกษุเปนผูกลาวสอนภิกษุณี.
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็แลสงฆพึงสมมติอยางนี้ 
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                     วิธีสมมติภิกษุผูสั่งสอนภิกษุณี
         พึงขอรองภิกษุกอน  คร้ันแลวภิกษุผูฉลาด   ผูสามารถ   พึงประกาศ
ใหสงฆทราบ  ดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา  วาดังนี้
                              กลาววาจาสมมติ 
         ทานเจาขา    ขอสงฆจงฟงขาพเจา    ถาความพรอมพร่ังของ
สงฆถึงท่ีแลว   สงฆพึงสมมติภิกษุมีชื่อนี้ใหเปนผูกลาวสอนภิกษุณี
นี่เปนญัตติ
         ทานเจาขา    ขอสงฆจงฟงขาพเจา  สงฆสมมติภิกษุมีชื่อนี้ให
เปนผูกลาวสอนภิกษุณี    การสมมติภิกษุมีชื่อนี้ใหเปนผูกลาวสอน
ภิกษุณีชอบแกทานผูใด  ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง  ไมชอบแกทานผูใด
ทานผูนั้นพึงพูด.
         ขาพเจากลาวความนี้เปนครั้งท่ีสอง...
         ขาพเจากลาวความนี้เปนครั้งท่ีสาม ทานเจาขา  ขอสงฆจงพึง
ขาพเจา สงฆสมมติภิกษุมีชื่อนี้ใหเปนผูกลาวสอนภิกษุณี การสมมติ
ภิกษุมีชื่อนี้   ใหเปนผูกลาวสอนภิกษุณีชอบแกทานผูใด   ทานผูนั้น
พึงเปนผูนิ่ง  ไมชอบแกทานผูใด  ทานผูนั้นพึงพูด.
         ภิกษุมีชื่อนี้  สงฆสมมติใหเปนผูกลาวสอนภิกษุณีแลว  ชอบ
แกสงฆ  เหตุนั้นจึงนิ่ง  ขาพเจาทรงความนี้ไว  ดวยอยางนี้.
         คร้ังนั้นแล     พระผูมีพระภาคเจาทรงติเตียนพระฉัพพัคคียโดยอเนก
ปริยายแลว    ตรัสโทษแหงความเปนคนเลี้ยงยาก . . . รับสั่งวา . . .
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้
วาดังนี้:-
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                                พระบัญญัติ
          ๗๐. ๑.  อนึ่ง  ภิกษุใดไมไดรับสมมติ  กลาวสอนพวกภิกษุณี
เปนปาจิตตีย.
          ก็สิกขาบทนี้    ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติ. แลวแกภิกษุ
ทั้งหลาย  ดวยประการฉะนี้ . 
                              เร่ืองพระฉัพพัคคีย  จบ
                         เร่ืองพระฉัพพัคคีย (ตอ)
          [๔๐๗]   ก็แลสมัยนั้น    พวกพระเถระทั้งหลายผูไดรับสมมติ    กลาว
สอนพวกภิกษุณี   ก็ยังไดจีวร   บิณฑบาต  เสนาสนะ   และคิลานปจจัยเภสัช
บริขารเหมือนอยางเดิม     จึงพระฉัพพัคคียไดปรึกษากันวา     อาวุโสทั้งหลาย
บัดนี้  พระเถระทั้งหลายไดรับสมมติ   แลวกลาวสอนพวกภิกษุณี   ก็ยังไดจีวร
บิณฑบาต  เสนาสนะ  และคิลานปจจัยเภสัชบริขารอยูเหมือนอยางเติม   เอาเถิด
แมพวกเราจะไปนอกสีมาสมมติกันและกัน ใหเปนผูกลาวสอนภิกษุณี     แลว
ส่ังสอนพวกภิกษุณีกันเถิด    คร้ันแลวพากันไปนอกสีมา   สมมติกันและกันให
เปนผูกลาวสอนภิกษุณี   แลวไดเขาไปบอกภิกษุณีทั้งหลายวา   ดูกอนนองหญิง
ทั้งหลาย    แมพวกเราก็ไดรับสมมติ     ทานทั้งหลายจงเขาไปหาพวกเรา     แม
พวกเราก็จักกลาวสอน    ตอมาภิกษุณีเหลานั้น   พากันเขาไปหาพระฉัพพัคคีย
กราบไหวแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง    จึงพระฉัพพัคคียไดทําธรรมีกถาแก
พวกภิกษุณีเพียงเล็กนอยเทานั้น    ใหวันเวลาลวงไปดวยติรัจฉานกถาแลวส่ังให
กลับไปดวยคําวา  กลับไปเถิด  นองหญิงทั้งหลาย  ลําดับนั้นพวกนางไดพากัน
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา  ถวายบังคมแลวยืนเฝาอยู  ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง  
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           พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสถานภิกษุณีผูยืนเฝาอยู ณ ที่ควรสวนขาง
หนึ่งเหลานั้นแลวา  ดูกอนภิกษุณีทั้งหลาย  โอวาทไดสัมฤทธิ์ผลดีหรือ.
           พวกภิกษุณีกราบทูลวา    จะสัมฤทธิ์ผลมาแตไหน    พระพุทธเจาขา
เพราะพระคุณเจาเหลาฉัพพัคคียไดทําธรรมีกถาเพียงเล็กนอยเทานั้น    ใหวัน
เวลาลวงไปดวยดิรัจฉานกถาแลวส่ังใหกลับไป   พระพุทธเจาขา.
           ลําดับนั้น    พระผูมีพระภาคเจาทรงยังภิกษุณีเหลานั่น    ใหเห็นแจง
สมาทาน  อาจหาญ   ราเริง   ดวยธรรมีกถา  คร้ันภิกษุณีเหลานั้น  อันพระผูมี
พระภาคเจาทรงใหเห็นแจง    สมาทาน   อาจหาญ   ราเริง    ดวยธรรมีกถาแลว
ลุกจากอาสนถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา   ทําประทักษิณหลีกไปแลว.
                       ประชุมสงฆทรงสอบถาม
           ลําดับนั้น  พระผูมีพระภาคเจารับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆในเพราะเหตุ
เปนเคามูลนั้น   ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น    แลวทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ขาววาพวกเธอทําธรรมีกถาแกพวกภิกษุณีเพียงเล็กนอย
เทานั้น   ใหวันเวลาลวงไปดวยดิรัจฉานกถา   แลวสงใหกลับไป   จริงหรือ.
           พระฉัพพัคคียทูลรับวา  จริง  พระพุทธเจาขา.
                               ทรงติเตียน
           พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา  ดูกอนโมฆบุรุษทั้งหลาย ไฉน
พวกเธอจึงไดทําธรรมีกถาแกพวกภิกษุณีเพียงเล็กนอยเทานั้น    ใหวันเวลาลวง
ไปดวยติรัจฉานกถาแลวส่ังใหกลับไปเลา   การกระทําของพวกเธอนั่น   ไมเปน
ไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส     หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของ
ชุมชนที่เล่ือมใสแลว. . . 
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            ทรงอนุญาตใหสมมติภิกษุผูกลาวสอนภิกษุณี
           คร้ันแลวทรงทําธรรมีกถา    รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา     ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย    เราอนุญาตใหสมมติภิกษุผูประกอบดวยองค  ๘  ดังตอไปนี้     เปนผู
กลาวสอนภิกษุณี. 
                องคคุณ  ๘  ของภิกษุผูกลาวสอนภิกษุณี
           ๑.   เปนผูมีศีล  คือสํารวมดวยปาติโมกขสังวรศีล  สมบูรณดวยอาจาระ
และโคจรอยู    มีปรกติเห็นภัยในโทษเพียงเล็กนอย   สมาทานศึกษาอยูในสิกขา
บททั้งหลาย
           ๒.   เปนพหูสูต  คือทรงสุตะ  เปนผูส่ังสมสุตะ  ธรรมเหลานั้นใดงาม
ในเบื้องตน   งามในทามกลาง   งามในที่สุด   ประกาศพรหมจรรย    พรอมทั้ง
อรรถทั้งพยัญชนะครบบริบูรณบริสุทธิ์    ธรรมเห็นปานนั้น    อันภิกษุนั้นได
สดับมาก   ทรงจําไวได   คลองปากขึ้นใจ   แทงตลอดดวยปญญา.
           ๓.   พระปาติโมกขทั้งสองมาแลวดวยดีโดยพิสดาร   แกภิกษุนั้น   คือ
ภิกษุนั้นจําแนกไดดี    คลองแคลวดี    วินิจฉัยไดเรียบรอยโดยสูตร    โดยอนุ-
พยัญชนะ.
           ๔.   เปนผูมีวาจาสละสลวย   ชัดเจน.
           ๕.   เปนที่นิยมชมชอบของภิกษุณีโดยมาก.
           ๖.   เปนผูสามารถกลาวสอนภิกษุณีได.
           ๗.   เปนผูไมเคยลวงครุธรรม  กับสตรีผูครองผากาสายะบวช  เฉพาะ
พระผูมีพระภาคพระองคนี้    และ.
           ๘.  มีพรรษาได  ๒๐  หรือเกิน ๒๐. 
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           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตใหสมมติภิกษุผูประกอบดวยองค
คุณ ๘ ประการนี้ใหเปนผูกลาวสอนภิกษุณีได.
                          เร่ืองพระฉัพพัคคีย  (ตอ)  จบ

                               สิกขาบทวิภังค
           [๔๐๘]  บทวา  อนึ่ง ...ใด  ความวา  ผูใด  คือ  ผูเชนใด...
           บุทวา  ภิกษุ  ความวา  ที่ช่ือวา ภิกษุ    เพราะอรรถวาเปนผูขอ  ..
นี้ช่ือวา  ภิกษุ  ที่ทรงประสงคในอรรถนี้                              
           ที่ช่ือวา  ไมไดรับ สมมติ  คือ   สงฆยังไมไดสมมติดวยญัตติจจตุตถ-
กรรมวาจา.                                                                                              
            ที่ช่ือวา   ภิกษุณี   ไดแก   สตรีผูอุปสมบทแลวในสงฆสองฝาย.
           [๔๐๙]  บทวา  กลาวสอน  ความวา  ภิกษุกลาวสอนดวยครุธรรม
๘ ประการ  ตองอาบัติปาจิตตีย  กลาวสอนดวยธรรมอยางอื่น  ตองอาบัติทุกกฏ
กลาวสอนภิกษุณีผูอุปสมบทในภิกษุณีสงฆฝายเดียว   ตองอาบัติทุกกฏ 
           [๔๑๐]  ภิกษุผูไดสมมติแลวนั้น  พึงกวาดบริเวณ  ตั้งน้ําฉัน   น้ําใช
ปูอาสนะไว   แลวชวนเพื่อนภิกษุไปนั่งอยูดวย.
           ภิกษุณีทั้งหลายพึงไป ณ ที่นั้น  อภิวาทภิกษุนั้นแลว  นั่ง ณ ที่สมควร
สวนขางหนึ่ง
            ภิกษุผูไดรับสมมติแลวนั้นพึงถามวา พวกเธอพรอมเพรียงกันแลว หรือ
นองหญิงทั้งหลาย
            ถาพวกนางตอบวา   พวกดิฉันพรอมเพรียงกันแลว   เจาขา 
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          พึงถามวา  ครุธรรม ๘  ประการ   ยังพระพฤติกันอยูหรือ  นองหญิง
ทั้งหลาย
          ถาพวกนางตอบวา   ยังประพฤติกันอยู   เจาขา
          พึงสั่งวา  นี่เปนโอวาท  นองหญิงทั้งหลาย
          ถาพวกนางตอบวา  ไมไดประพฤติกัน  เจาขา 
          พึงตักเตือนวาดังนี้.
                            ครุธรรม  ๘  ประการ
          ๑.  ภิกษุณีอุปสมบทแลวได    ๑๐๐  พรรษา     ตองทําการกราบไหว
การตอนรับ    อัญชลีกรรม     สามีจิกรรม     แกภิกษุผูอุปสนบทแลวในวันนั้น
ธรรมนี้   อันภิกษุณีตองสักการะ  เคารพ  นับถือ   บูชา    ไมลวงละเมิดตลอด
ชีวิต 
          ๒.   ภิกษุณีไมพึงอยูจําพรรษาในอาวาสที่ไมมีภิกษุ      ธรรมแมนี้อัน
ภิกษุณีตองสักการะ   เคารพ   นับถือ   บูชา   ไมลวงละเมิดตลอดชีวิต
          ๓.   ภิกษุณีตองหวังธรรม  ๒  ประการ  คือ   ถามอุโบสถ  ๑  ไปรับ
โอวาท ๑  จากภิกษุสงฆทุกกึ่งเดือน  ธรรมแมนนี้อันภิกษุณีก็ตองสักการะเคารพ
นับถือ   บูชา  ไมลวงละเมิดตลอดชีวิต
          ๔.   ภิกษุณีผูจําพรรษาแลว     ตองปวารณาในสงฆสองฝายโดยสถาน
ทั้ง ๓ คือ   ดวยไดเห็น  ๑  ดวยไดฟง ๑  ดวยรังเกียจ ๑  ธรรมแมนอันภิกษุณี
ก็ตองสักการะ   เคารพ  นับถือ  บูชา  ไมลวงละเมิดตลอดชีวิต
          ๕.   ภิกษุณีลวงละเมิดครุธรรมแลว    ตองประพฤติปกขมานัตในสงฆ
สองฝาย   ธรรมแมนนี้อันภิกษุณีก็ตองสักการะ   เคารพ    นับถือ   บูชา  ไมลวง
ละเมิดตลอดชีวิต 
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            ๖.   ภิกษุณีตองแสวงหาอุปสัมปทาในสงฆสองฝาย      เพื่อสิกขมานาผู
ศึกษาสิกขาในธรรม  ๖  ประการครบ  ๒  ปแลว   ธรรมแมนอันภิกษุณีก็ตอง
สักการะ  เคารพ  นับถือ  บูชา  ไมลวงละเมิดตลอดชีวิต.
           ๗.  ภิกษุณีไมพึงดา   ไมพึงบริภาษภิกษุ โดยปริยายอยางใดอยางหนึ่ง
ธรรมแมนี้อันภิกษุณีตองสักการะ    เคารพ    นับถือ    บูชา    ไมลวงละเมิด
ตลอดชีวิต                                                         
           ๘   ตั้งแตวันนี้เปนตนไป   ปดทางไมใหภิกษุณีทั้งหลายสอนภิกษุ
เปดทางใหภิกษุทั้งหลายสอนภิกษุณีได    ธรรมแมนี้อันภิกษุณีก็ตองสักการะ
เคารพ  นับถือ  บูชา  ไมลวงละเมิดตลอดชีวิต
           ถาพวกนางตอบวา   พวกดิฉันพรอมเพรียงกันแลว   เจาขา
           ภิกษุผูไดรับสมมติแลวนั้น  ส่ังสอนธรรมอยางอื่น  ตองอาบัติทุกกฏ
           ถาพวกนางตอบวา   ยิ่งเปนพรรคอยู   เจาขา
           ภิกษุผูไดรับสมมติแลวนั้น  กลาวสอนครุธรรม ๘ ตองอาบัติทุกกฏ
           ไมใหโอวาท   ส่ังสอนธรรมอยางอื่น  ตองอาบัติทุกกฏ.
                                                                                         
                                 บทภาชนีย
                          อัฏฐารสปาจิตตีย
           [๔๑๑]  ๑. กรรมไมเปนธรรม     ภิกษุสําคัญวากรรมไมเปนธรรม
ภิกษุณีสงฆยังไมพรอมเพรียงกัน  ภิกษุสําคัญวาไมพรอมเพรียงกัน  กลาวสอน
ตองอาบัติปาจิตตีย
          ๒.  กรรมไมเปนธรรม  ภิกษุสําคัญวากรรมไมเปนธรรม  ภิกษุณีสงฆ
ยิ่งไมพรอมเพรียงกัน   ภิกษุสงสัย   กลาวสอน   ตองอาบัติปาจิตตีย 
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           ๓.  กรรมไมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวากรรมไมเปนธรรม  ภิกษุณีสงฆ
ยังไมพรอมเพรียงกัน    ภิกษุสําคัญวาพรอมเพรียงกัน   กลาวสอน  ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
           [๔๑๒]  ๔.  กรรมไมเปนธรรม   ภิกษุสงสัย  ภิกษุณีสงฆยังไมพรอม
เพรียงกัน  ภิกษุสําคัญวาไมพรอมเพรียงกัน  กลาวสอน  ตองอาบัติปาจิตตีย
           ๕. . กรรมไมเปนธรรม   ภิกษุสงสัย   ภิกษุณีสงฆยังไมพรอมเพรียงกัน
ภิกษุสงสัย  กลาวสอน  ตองอาบัติปาจิตตีย
           ๖.  กรรมไมเปนธรรม  ภิกษุสงสัย  ภิกษุณีสงฆยังไมพรอมเพรียงกัน
ภิกษุสําคัญวาพรอมเพรียงกัน  กลาวสอน  ตองอาบัติปาจิตตีย.
           [๔๑๓า   ๗. กรรมไมเปนธรรม     ภิกษุสําคัญวากรรมเปนธรรม
ภิกษุณีสงฆยังไมพรอมเพรียงกัน  ภิกษุสําคัญวาไมพรอมเพรียงกัน  กลาวสอน
ตองอาบัติปาจิตตีย
           ๘.  กรรมไมเปนธรรม   ภิกษุสงสัย  ภิกษุณีสงฆยังไมพรอมเพรียงกัน
ภิกษุสงสัย   กลาวสอน   ตองอาบัติปาจิตตีย
           ๙.   กรรมไมเปนธรรม   ภิกษุสงสัย  ภิกษุณีสงฆยังไมพรอมเพรียงกัน
ภิกษุสําคัญวาพรอมเพรียงกัน  กลาวสอน  ตองอาบัติปาจิตตีย.
           [๔๑๔]   ๑๐.   กรรรมไมเปนธรรม     ภิกษุสําคัญวากรรมไมเปนธรรม
ภิกษุณีสงฆพรอมเพรียงกัน    ภิกษุสําคัญวายังไมพรอมเพรียงกัน    กลาวสอน
ตองอาบัติปาจิตตีย
           ๑๑.  กรรมไมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวากรรมไมเปนธรรม ภิกษุณีสงฆ
พรอมเพรียงกัน  ภิกษุสงสัย  กลาวสอน  ตองอาบัติปาจิตตีย
           ๑๒.  กรรมไมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวากรรมไมเปนธรรม ภิกษุณีสงฆ
พรอมเพรียงกัน   ภิกษุสําคัญวาพรอมเพรียงกัน กลาวสอน ตองอาบัติปาจิตตีย. 
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           [๔๑๕]  ๑๓.  กรรมไมเปนธรรม    ภิกษุสงสัย    ภิกษุณีสงฆพรอม-
เพรียงกัน    ภิกษุสําคัญวายังไมพรอมเพรียงกัน    กลาวสอน  ตองอาบัติปาจิตตีย
           ๑๔.   กรรมไมเปนธรรม    ภิกษุสงสัย    ภิกษุณีสงฆพรอมเพรียงกัน
ภิกษุสงสัย   กลาวสอน   ตองอาบัติปาจิตตีย 
           ๑๕.  กรรมไมเปนธรรม    ภิกษุสงสัย  ภิกษุณีสงฆพรอมเพรียงกัน
ภิกษุสําคัญวาพรอมเพรียงกัน   กลาวสอน   ตองอาบัติปาจิตตีย.
           [๔๑๖]   ๑๖.   กรรมไมเปนธรรม      ภิกษุสําคัญวากรรมเปนธรรม
ภิกษุณีสงฆพรอมเพรียงกัน   ภิกษุสําคัญวายังไมพรอมเพรียงกัน     กลาวสอน
ตองอาบัติปาจิตตีย
           ๑๗.  กรรมไมเปนธรรม  ภิกษุสําคัญวากรรมเปนธรรม   ภิกษุณีสงฆ
พรอมเพรียงกัน   ภิกษุสงสัย   กลาวสอน   ตองอาบัติปาจิตตีย
           ๑๘.  กรรมไมเปนธรรม   ภิกษุสําคัญวากรรมเปนธรรม  ภิกษุณีสงฆ
พรอมเพรียงกัน  ภิกษุสําคัญวาพรอมเพรียงกัน กลาวสอน ตองอาบัติปาจิตตีย.
                                   สัตตรสทุกกฏ
           [๘๑๗]    ๑.  กรรมเปนธรรม     ภิกษุสําคัญวากรรมไมเปนธรรม
ภิกษุณีสงฆยังไมพรอมเพรียงกัน ภิกษุสําคัญวายังไมพรอมเพรียงกัน กลาวสอน
ตองอาบัติทุกกฏ
           ๒.  กรรมเปนธรรม  ภิกษุสําคัญวากรรมไมเปนธรรม    ภิกษุณีสงฆ
ยังไมพรอมเพรียงกัน  ภิกษุสงสัย  กลาวสอน  ตองอาบัติทุกกฏ
           ๓.  กรรมเปนธรรม   ภิกษุสําคัญวากรรมไมเปนธรรม    ภิกษุณีสงฆ
ยังไมพรอมเพรียงกัน   ภิกษุสําคัญวาพรอมเพรียงกัน    กลาวสอน   ตองอาบัติ
ทุกกฏ 
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           [๔๑๘]  ๔.  กรรมเปนธรรม    ภิกษุสงสัย   ภิกษุณีสงฆยังไมพรอม
เพรียงกัน  ภิกษุสําคัญวายังไมพรอมเพรียงกัน  กลาวสอน  ตองอาบัติทุกกฏ
           ๕.  กรรมเปนธรรม   ภิกษุสงสัย    ภิกษุณีสงฆยังไมพรอมเพรียงกัน
ภิกษุสงสัย  กลาวสอน  ตองอาบัติทุกกฏ
           ๖.  กรรมเปนธรรม    ภิกษุสงสัย    ภิกษุณีสงฆยังไมพรอมเพรียงกัน
ภิกษุสําคัญวาพรอมเพรียงกัน  กลาวสอน  ตองอาบัติทุกกฏ.
           [๔๑๙]  ๗.  กรรมเปนธรรม   ภิกษุสําคัญวากรรมเปนธรรม  ภิกษุณี
สงฆยังไมพรอมเพรียงกัน     ภิกษุสําคัญวายังไมพรอมเพรียงกัน     กลาวสอน  
ตองอาบัติทุกกฏ
           ๘.  กรรมเปนธรรม   ภิกษุสําคัญวากรรมเปนธรรม    ภิกษุณีสงฆยัง
ไมพรอมเพรียงกัน   ภิกษุสงสัย   กลาวสอน  ตองอาบัติทุกกฏ
            ๙.  กรรมเปนธรรม  ภิกษุสําคัญวากรรมเปนธรรม ภิกษุณีสงฆยังไม
พรอมเพรียงกัน  ภิกษุสําคัญวาพรอมเพรียงกัน    กลาวสอน  ตองอาบัติทุกกฏ.
           [๘๒๐]  ๑.  กรรมเปนธรรม    ภิกษุสําคัญวากรรมไมเปนธรรม
ภิกษุณีสงฆพรอมเพรียงกัน    ภิกษุสําคัญวายังไมพรอมเพรียงกัน    กลาวสอน
ตองอาบัติทุกกฏ
           ๑๑.  กรรมเปนธรรม   ภิกษุสําคัญวากรรมไมเปนธรรม   ภิกษุณีสงฆ
พรอมเพรียงกัน  ภิกษุสงสัย  กลาวสอน  ตองอาบัติทุกกฏ
           ๑๒.  กรรมเปนธรรม  ภิกษุสําคัญวากรรมไมเปนธรรม  ภิกษุณีสงฆ
พรอมเพรียงกัน  ภิกษุสําคัญวาพรอมเพรียงกัน  กลาวสอน  ตองอาบัติทุกกฏ.
           [๔๒๑]  ๑๓.  กรรมเปนธรรม   ภิกษุสงสัย  ภิกษุณีสงฆพรอมเพรียง
กัน  ภิกษุสําคัญวายังไมพรอมเพรียงกัน  กลาวสอน  ตองอาบัติทุกกฏ 
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           ๑๔.   กรรมเปนธรรม ภิกษุสงสัย  ภิกษุณีสงฆพรอมเพรียงกัน  ภิกษุ  
สงสัย  กลาวสอน  ตองอาบัติทุกกฏ
           ๑๕.  กรรมเปนธรรม  ภิกษุสงสัย  ภิกษุณีสงฆพรอมเพรียงกัน  ภิกษุ
สําคัญวาพรอมเพรียงกัน    กลาวสอน  ตองอาบัติทุกกฏ.
           [๔๒๒]  ๑๖.  กรรมเปนธรรม  ภิกษุสําคัญวากรรมเปนธรรม ภิกษุณี
สงฆพรอมเพรียงกัน    ภิกษุสําคัญวายังไมพรอมเพรียงกัน   กลาวสอน   ตอง
อาบัติทุกกฏ
           ๑๗.  กรรมเปนธรรม    ภิกษุสําคัญวากรรมเปนธรรม    ภิกษุณีสงฆ
พรอมเพรียงกัน    ภิกษุสงสัย  กลาวสอน   ตองอาบัติทุกกฏ
                                ไมตองอาบัติ
           กรรมเปนธรรม    ภิกษุสําคัญวากรรมเปนธรรม    ภิกษุณีสงฆพรอม
เพรียงกัน  ภิกษุสําคัญวาพรอมเพรียงกัน    กลาวสอน  ไมตองอาบัติ.
                              อนาปตติวาร
           [๔๒๓]  ภิกษุใหอุเทศ ๑ ภิกษุใหปริปุจฉา ๑ ภิกษุอันภิกษุณีกลาววา
นิมนตทานสวดเถิด  เจาขา   ดังนี้   สวดอยู ๑ ภิกษุถามปญหา ๑  ภิกษุถูกถาม
ปญหาแลวแก ๑ ภิกษุกลาวสอนเพื่อประโยชนแกผูอ่ืนอยู  แตพวกภิกษุณีฟงอยู
ดวย ๑ ภิกษุกลาวสอนสิกขมานา ๑ ภิกษุกลาวสอนสามเณรี ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑
ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
                    โอวาทวรรค  สิกขาบทที่  ๑  จบ 
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                            ภิกขุนีวรรคท่ี  ๓  โอวาทสิกขาบทที่  ๑
           พึงทราบวินิจฉัย  ในสิกขาบทที่  ๑   แหงภิกชุนีวรรค*  ดังตอไปนี้.
    [แกอรรถ เร่ืองภิกษุไมไดรับสมมติสั่งสอนนางภิกษุณี ]        
           ในคําวา  ลาภิโน  โหนติ  นี้    พึงทราบวินิจฉัย  ดังนี้     นาง
ภิกษุณีทั้งหลาย     ยอมไมถวายเอง     ไมใชผูอ่ืนให ถวายแกพระเถระเหลานั้น.
แตพวกกุลธิดาผูออกบวชจากตระกูลใหญ      ยอมเจาะจงพระอสีติมหาสาวกวา
พระเถระโนนและโนน   ยอมกลาวสอน  แลวกลาวสรรเสริญคุณ ที่มีอยู.  เชนศีล
สุตะ  อาจาระ  ชาติ   และโคตรเปนตน    ของพระอสีติมหาสาวกเหลานั้น   ตาม
กระแสแหงถอยคําของเหลาญาติชนผูมาสูสํานักของตน ถามอยูวา ขาแตแมเจา  
พวกทานไดรับโอวาท  อุเทศ  ปริปุจฉา   จากที่ไหน ร  ดังนี้.   จริงอยู   คุณ
ที่มีอยูเห็นปานนี้  ควรเพื่อจะกลาว.  เพราะเหตุนั้น    พวกมนุษยผูมีจิตเล่ือมใส
จึงไดนําเอาลาภและสักการะเปนอันมาก     เชนจีวรเปนตน ไปถวายแกพระเถระ
ทั้งหลาย.    เพราะเหตุนั้น     พระธรรมสังคาหกะทั้งหลายจึงกลาววา   ลาภิโน
โหนฺติ  จีวร    ฯปฯ    ปริกฺขาร   ดังนี้.
            สองบทวา ภิกฺขุนิโย  อุปสงฺกมิตฺวา  มีความวา  ไดยินวา  บรรดา
นางภิกษุณีเหลานั้น     แมภิกษุณีรูปหนึ่งก็ไมมาในสํานักของภิกษุฉัพพัคคีย
เหลานั้น,  แตพวกภิกษุฉัพพัคคียผูมีใจอันตัณหาในลาภฉุดลากไปเนือง ๆ  ได
ไปสูสํานักแหงนางภิกษุณีเหลานั้น .  พระธรรมสังคาหกะทั้งหลาย  หมายถึงการ
ไปสูสํานักภิกษุณีแหงภิกษุฉัพพัคคียนั้น  จึงไดกลาวคําวา  ภิกฺขุนิโย  อุปสงฺ-
กมิตฺวา  ดังนี้.  แมภิกษุณีเหลานั้น ไดกระทําตามถอยคําแหงพวกภิกษุฉัพพัคคีย
*   บาลี  เปนโอวาทวรรค. 
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นั้นนั่นเทียว   เพราะเปนผูมีจิตคลอนแคลน.  ดวยเหตุนั้น พระธรรมสังคาหกะ
ทั้งหลาย  จึงกลาวคําวา  อถฺโข  ตา  ภิกฺขุนิโย     ฯเปฯ    นิสีทึสุ  ดังนี้  
           บทวา  ติรจฺฉานกถ    ไดแก   ถอยคําที่ไรประโยชนมีมากอยาง   มี
ราชกถาเปนตนอันเปนการขัดขวางแมในการไปสูทางสวรรค.
            บทวา  อิทฺโร    แปลวา   สําเร็จแลว.    อธิบายวา   มีประโยชนลึกซึ้ง
มีรสมาก  ประกอบดวยลักษณปฏิเวธ. 
            ในคําวา  อนุชานามิ  ภิกฺขเว  นี้  บัณฑิตพึงทราบวา  เพราะภิกษุ
ฉัพพัคคียเหลานั้น   เมื่อถูกพระผูมีพระภาคเจาตรัสหามวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
พวกเธออยากลาวสอนภิกษุณีทั้งหลาย  ดังนี้  จะพึงผูกอาฆาตในพระตถาคตเจา
แลว  เปนผูเขาถึงอบาย  เพราะเปนผูยังไมเห็นสัจจะ  ฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจา
เมื่อจะทรงหลีกเลี่ยงความเปนผูเขาถึงอบายนั้นแหงภิกษุฉัพพัคคียเหลานั้น
ทรงประสงคจะกัน ภิกษุฉัพพัคคียเหลานั้น  ไวภายนอกจากการกลาวสอนภิกษุณี
โดยอุบายอยางอื่นนั่นเอง  จึงทรงอนุญาตภิกขุโนวาทสมมตินี้.  
           พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาต   (ภิกขุโนวาทสมมติ)   เพราะมีพระ-
ประสงคจะกันภิกษุเหลานั้น ไวภายนอกในสิกขาบทนี้อยางนี้  เมื่อจะทรงทําตอไป
ขางหนา   จึงตรัสดําวา   อนุชานามิ  ภิกฺขเว  อฏหงฺเคหิ   สมนฺนาคต
เปนตน .     จริงอยู   องค ๘ เหลานี้      ยังไมเคยมีแกพวกภิกษุฉัพพัคคียแมแต
ความฝนแล.
           [อธิบายองค  ๘  ของภิกษุผูกลาวสอนภิกษุณี]
          บัณฑิตพึงทราบวิเคราะหในบทวา   สีลวา   นั้นวา   ศีลของภิกษุนั้น
มีอยู   เหตุนั้น  ภิกษุนั้น   ช่ือวาผูมีศีล.  บัดนี้  พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรง
แสดงศีลที่มีอยู    และประการที่ศีลนั้นมีแกภิกษุนั้นอยางไรจึงชื่อวามีอยู    จึงได
ตรัสคําวา  ปาฏิโมกฺขส วรส วุโต  เปนตน.                            
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           ในคํานั้น มีวินิจฉัยดังนี้   สังวร คือ ปาฎิโมกขช่ือวาปาฎิโมกขสังวร.
ภิกษุผูสํารวม  คือประกอบดวยปาฏิโมกขสังวรนั้น   เหตุนั้น   ภิกษุนั้น  จึงชื่อวา
ผูสํารวมดวยปาฏิโมกขสังวร.
           บทวา  วิหรติ  แปลวา  เปนไป.  สมจริงดังคําที่พระผูมีพระภาคเจา
ตรัส ไวในวิภังควา   บทวา  ปาฏิโมกข  ไดแก  ศีลอันเปนที่อาศัย   เปนเบื้องตน
เปนจรณะ   เปนเครื่องสํารวม    เปนเครื่องระวัง    เปนหัวหนา    เปนประธาน
เพื่อความถึงพรอมแหงกุศลธรรมทั้งหลาย.   บทวา   สังวร   ไดแก   การไมลวง
ละเมิดทางกาย   การไมลวงละเมิดทางวาจา   การไมลวงละเมิดทางกายและวาจา.
บทวา   เปนผูสํารวมแลว   มีอธิบายวา  เปนผูเขาไปถึงแลว   เขาไปถึงแลวดวยดี
เขามาถึงแลว    เขามาถึงแลวดวยดี    เชาถึงแลว     เขาถึงแลวดวยดี    ประกอบ
แลวดวยปาฏิโมกขสังวรนี้     ดวยเหตุนั้น    จึงเรียกวา     เปนผูสํารวมแลวดวย
ปาฏิโมกขสังวร.   บทวา  อยู  มีอธิบายวา  สืบเนื่องกันอยู   ประพฤติเปนไปอยู
รักษาอยู   เปนไปอยู   ใหเปนไปอยู    เที่ยวไปอยู   พักอยู   ดวยเหตุนั้น   จึง
เรียกวา   อยู*.
           บทวา  อาจารโคจรสมฺปนฺโน  มีความวา  ละอโคจรมีหญิงแพศยา
เปนตน     ดวยอาจาระที่ปองกันมิจฉาชีพ    มีการไมใหไมไผเปนตน    แลวถึง
พรอมดวยโคจร    มีสกุลที่สมบูรณดวยศรัทธาเปนตน   ช่ือวา  ผูถึงพรอมดวย
อาจาระและโคจร.
           คําวา  อนุมตฺเตสุ  วชฺเชส   ภยทสฺสาวี  ไดแก   ผูมีปรกติเห็นภัย
ในโทษทั้งหลายมีประมาณเล็กนอย  มีคําอธิบายวา   มีปรกติเห็นโทษเหลานั้น
โดยความเปนภัย.
* อภิ.  วิ.  ๓๕/๓๓๑. 
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           คําวา  สมาทาย สิกฺขติ  สิกฺขาปเทสุ  มีความวา  บรรดาสิกขาบท
ที่จัดเปน ๓ อยาง  โดยความเปนอธิศีลสิกขาเปนตน    สมาทานถือเอาโดยชอบ   
ไดแก   รับเอาโดยดี    ศึกษาไมละทิ้งสิกขาบทนั้น  ๆ.    นี้ความสังเขปในคําวา
อาจารโคจรสมฺปนฺโน  นี้.  สวนผูตองการความพิสดารพึงถือเอาในอรรถกถา
มัชฌิมนิกาย  ช่ือปปญจสูทนี  ในอรรถกถาแหงวิภังคปกรณ  ช่ือสันโมหวิโนทนี
หรือวา  จากวิสุทธิมัคคปกรณ.             
            สุตะของภิกษุนั้นมาก;  เหตุนั้น ภิกษุนั้นจึงชื่อวา  พหุสสุตะ.  ภิกษุใด
จําทรงสุตะไว   เหตุนั้น  ภิกษุนั้นจึงชื่อวา  สุตธระ.    อธิบายวา    คําที่ภิกษุ
นั้นไดฟง   ช่ือวา   พหุสสุตะ,   สุตะนั้นไมใชแตสักวาฟงอยางเดียว   โดยที่แท
ยอมทรงสุตะนั้นดวย.  สุตะสั่งสมในภิกษุนั้น   ดุจรัตนะที่เก็บไวในหีบ  เหตุนั้น
ภิกษุนั้น     จึงชื่อวา    มีการสั่งสมสุตะ.    ดวยบทนี้     พระผูมีพระภาคเจาทรง
แสดงความไมเสื่อมสูญไปแมโดยกาลนาน  แหงสุตะที่ภิกษุนั้นทรงไว  ดุจรัตนะ
ที่เก็บรักษาไวในหีบ  ฉะนั้น.
             บัดนี้  พระผูมีพระภาคเจา  เมื่อจะทรงแสดงสุตะนั้นโดยสรูป   จึงตรัส
คําวา  เย  เต   ธมฺมา  เปนตน.  คํานั้น    มีนัยดังกลาวแลว   ในเวรัญชกัณฑ
นั่นแล   แตนี้เปนคําตรัสย้ําในสิกขาบทนี้.    ธรรมเห็นปานนั้น     เปนอันภิกษุ
นั้นสดับแลวมาก   เพราะเหตุนั้น  ภิกษุนั้น  จึงชื่อวา พหุสสุตะ   ธรรมเหลานั้น
อันภิกษุนั้น  ทรงจําไวได   เหตุนั้น  ภิกษุนั้น จึงชื่อวา สุตธระ  ธรรมเหลานั้น
อันภิกษุนั้นสั่งสมไวดวยวาจา     ตามเพงดวยใจ     แทงตลอดดีแลวดวยทิฏฐิ 
เหตุนั้น  ภิกษุนั้นจึงชื่อวา  สุตสันนิจยะ.
             บรรดาบทเหลานั้น   สองบทวา  วจสา  ปริจิตา  ไดแก   อันภิกษุ
นั้นกระทําใหคลองปาก. 
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         บทวา  มนสานุเปกฺขิตา  มีความวา  อันภิกษุเพงดวยใจแลว  ยอม
เปนดุจสวางไสวดวยแสงประทีปพันดวงแกเธอผูใครครวญ.
          สองบทวา  ทิฏ ิยา  สุปฺปฏิวิทฺธา  มีความวา  ธรรมทั้งหลายยอม
เปนอันภิกษุนั้นแทงตลอดแลวดวยดี  คือ  กระทําใหประจักษชัดแลวดวยปญญา
โดยอรรถและโดยการณ.                  
                    [วาดวยภิกษุพหูสูต ๓ จําพวก]
          ก็ภิกษุผูช่ือวา  พหุสสุตะนี้  มี ๓ จําพวก  คือ  นิสัยมุจจนกะ  ผูพอ
พนนิสัย ๑  ปริสูปฎฐาปกะ  ผูใหบริษัทอุปฏฐาก  ๑  ภิกขุโนวาทกะ  ผูส่ังสอน
ภิกษุณี ๑.  บรรดาพหุสสุตะทั้ง ๓ นั้น  ภิกษุผูนิสัยมุจจนกะมีพรรษา ๕ โดย
อุปสมบท  พึงทองมาติกา*  ๒ ใหชํ่าชอง  คลองปาก   โดยกําหนดอยางต่ํากวา
เขาทั้งหมด,  พึงเรียนภาณวาร ๔   จากสุตตันตปฏก    เพื่อประโยชนแกธรรม-
สวนะในวันปกษทั้งหลาย,   พึงเรียนกถามรรคอันหนึ่ง  เชนกับอันธกวินทสูตร
มหาราหุโลวาทสูตร   อัมพัฎฐสูตร   เพื่อประโยชนแกการกลาวธรรมเบ็ดเตล็ด
แกเหลาชนผูมาหา,  พึงเรียนคาถาอนุโมทนา  ๓ อยาง  เพื่อประโยชนอนุโนทนา
ในสังฆภัตงานมงคลและอวมงคล,    พึงเรียนวินิจฉัยกรรมและมิใชกรรม   เพื่อ
อุโบสถและปวารณาเปนตน      พึงเรียนกรรมฐานอยางหนึ่ง    มีพระอรหัตเปน
ที่สุด   ดวยสามารถแหงสมาธิก็ดี    ดวยสามารถแหงวิปสสนาก็ดี    เพื่อกระทํา
สมณธรรม,  พึงเรียน  (พุทธพจนมีพระสูตร ๔ ภาณวารเปนตน )  เพียงเทานี้
แทจริง    ดวยการเรียนเพียงเทานี้     ภิกษุนี้ยอมชื่อวา    เปนพหุสสุตะ   เปนผู
ปรากฏในทิศ  ๔  ยอมไดเพื่อยูโดยความเปนอิสระของตนในที่แหงใดแหงหนึ่ง.
*  สารัตถทีปนี  ๓/๒๙๒  แกวา  มาติกา  ๒ ไดแกภิกขุมาติกา  และ  ภิกขุนีมาติกา. -ผูชําระ. 
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           ภิกษุผูปริสูปฏฐาปกะ   มีพรรษา  ๑๐ โดยอุปสมบท   พึงกระทําวิภังค 
ทั้ง ๒ ใหชํ่าชอง  คลองปาก  เพื่อแนะนําบริษัทในอภิวินัย   โดยกําหนดอยางต่ํา
ที่สุด.   เมื่อไมอาจ  พึงกระทํา  (วิภังคทั้ง ๒ คัมภีร )  ใหควรแกการผลัดเปลี่ยน
กันกับภิกษุ ๓ รูป.   พึงเรียนกรรมและมิใชกรรม   และขันธกวัตร.   แตเพื่อจะ
แนะนําบริษัทในอภิธรรม   ถาเปนผูกลาวมัชฌิมนิกาย   พึงเรียนมูลปณณาสก.
ผูกลาวทีฆนิกาย    พึงเรียนแมมหาวรรค.    ผูกลาวสังยุตตนิกาย     พึงเรียน ๓
วรรค   ขางตน    หรือมหาวรรค.   ผูกลาวอังคฺตตรนิกาย   พึงเรียนครึ่งนิกาย
ขางตน   หรือขางปลาย.  ผูไมสามารถ  แมจะเรียนขางตน ตั้งแตติกนิบาตไปก็ได
แตในมหาปจจรีกลาววา      ผูจะเรียนเอานิบาตเดียวแมจะเรียนเอาจตุกกนิบาต
หรือปญจกนิบาต   ก็ได.   ผูกลาวชาดก  พึงเรียนเอาชาดกพรอมทั้งอรรถกถา.
จะเรียนต่ํากวาชาดกพรอมทั้งอรรถกถา   ไมควร.   ทานกลาวไวในมหาปจจรีวา
จะเรียนเอาแมธรรมบท  พรอมทั้งวัตถุนิทาน  ก็ควร.
            ถามวา  จะเลือกเรียนเอาจากนิกายนั้น  ๆ  มีทีฆนิกายเปนตน  แมเพียง
มูลปณณาสก  ควรหรือไมควร.
           ตอบวา  ทานปฏิเสธไวในอรรถกถากุรุนทีวา  ไมควร.  ในอรรถกถา
นอกนี้   ไมมีการวิจารณไวเลย.   ในอภิธรรมทานไมไดกลาววา   ควรเรียนเอา
อะไร.  ก็ภิกษุใดช่ําชองวินัยปฏกและอภิธรรมปฎกพรอมทั่งอรรถกถา,  แตไมมี
คัณฐะมีประการดังที่กลาวในสุตตันปฏก     ภิกษุนั้น    ยอมไมไดเพื่อจะให
บริษัทอุปฏฐาก.   แตภิกษุใดเรียนคัณฐะมีประมาณดังกลาวแลว   จากสุตตันต-
ปฎกบาง  จากวินัยปฏกบาง,   ภิกษุนี้เปนปริสูปฏฐาปกะ   เปนพหุสสุตะ   เปน
ทิศาปาโมกข  ไปไดตามความปรารถนา   ยอมไดเพื่อจะใหบริษัทอุปฏฐาก. 



พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๒ - หนาที่ 375
           สวนภิกษุผูส่ังสอนภิกษุณี  พึงเรียนปฎก ๓ พรอมทั้งอรรถกถา.  เมื่อ
ไมอาจ  พึงทําอรรถกถาแหงนิกายหนึ่ง  บรรดา  ๔  นิกายใหชํานาญ.   เพราะวา
ดวยนิกายเดียว  ก็จักสามารถเพื่อกลาวแกปญหาแมในนิกายที่เหลือได.   บรรดา
ปกรณ  ๗  พึงทําอรรถกถาแหง ๔ ปกรณใหชํานาญ  .   เพราะวา  ดวยนัยที่ได
ในอรรถกถาแหง  ๔  ปกรณนั้น    ก็จักสามารถเพื่อกลาวแกปญหาในปกรณที่
เหลือได.    สวนวินัยปฏกมีอรรถตาง ๆ กัน  มีเหตุตาง ๆ กัน  เพราะเหตุนั้น
ภิกษุผูส่ังสอนนางภิกษุณีพึงกระทําวินัยปฎกนั้นพรอมทั้งอรรถกถาใหชํานาญ
ทีเดียว.    ก็ดวยการเรียนสุตะมีประมาณเทานี้     ภิกษุผูส่ังสอนภิกษุณี    ช่ือวา
เปนผูมีสุตะมากแล. 
         [ปาฏิโมกขท้ังสองของเธอมาดีแลวโดยพิสดาร]
          สวนคําวา   อุภยานิ   โข   ปนสฺส   เปนตน    พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสไวตางหาก   ก็เพราะเมื่อพาหุสัจจะ   แมมีองค  ๙  อยางอื่นมีอยูครบทั้งหมด
จะเวนวินัยปฎกพรอมทั้งอรรถกถาเสีย  ยอมไมควรทีเดียว.
           บรรดาบทเหลานั้น บทวา  วิตฺถาเรน ไดแก พรอมดวยอุภโตวิภังค.
            บทวา   สฺวาคตานิ   คือ   มาแลวดวยดี.   ก็ปาฎิโมกขทั้ง ๒ มาแลว
โดยประการใด จึงจัดวามาแลวดวยดี  เพื่อแสดงประการนั้น   พระผูมีพระภาคเจา
จึงตรัสคําวา  สุวิภตฺตานิ  เปนตน.
           บรรดาบทเหลานั้น  บทวา สุวิภตฺตานิ  ไดแก  จําแนกไดดี คือเวน
จากโทษ  คือบทที่ตกหลนภายหลังและสับสนกัน.
           บทวา  สุปฺปวตฺตินี  ไดแก   ชํ่าชอง  คลองปาก.
           สองบทวา สุวินิจฺฉิตา สุตฺตโส ไดแก มีวินิจฉัยดีแลว  ดวยอํานาจ
แหงสูตรที่จะพึงนํามาจากขันธกะและบริวาร. 
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           บทวา   อนุพฺยชนโส   ไดแก   วินิจฉัยไดเรียบรอย   โดยความ
บริบูรณแหงอักขรบท  และ  โดยอํานาจแหงสูตร   คือไมขาดตก  ไมมีอักษรที่
ผิดพลาด.  อรรถกถา   ทานแสดงไวดวยบทวา   โดยอนุพยัญชนะนี้    จริงอยู
วินิจฉัยนี้  ยอมมีมาจากอรรถกถา. 
           บทวา  กลฺยาณวาโจ  มีความวา   ผูถึงพรอมดวยวาจาของชาวเมือง
ซ่ึงมีบทและพยัญชนะกลมกลอม    ตามคําที่สมควรแกการจัดเปนสถิลและธนิต 
เปนตน   คือ  ประกอบดวยวาจาใหรูแจงซึ่งอรรถอันสละสลวย  ไมมีโทษ.
           บทวา   กลฺยาณวากฺกรโณ    แปลวา    มีเสียงออนหวาน    จริงอยู
มาตุคาม   ยอมเปนผูยินดีในความสมบูรณแหงเสียง  เพราะเหตุนั้น   หลอน
จึงดูแคลนคําพูดที่เวนจากความสมบูรณแหงเสียง    แมที่มีบทและพยัญชนะ
กลมกลอม.
           คําวา เยภุยฺเยน ภิกขุนีน   ปโย  โหติ มนาโป  มีความวา  ช่ือวา
ภิกษุผูเปนที่รักแหงภิกษุณีทั้งหมด  หาไดยาก.  แตตองเปนที่รักเปนที่จําเริญใจ
ของพวกภิกษุณีผูเปนพหูสูต    เปนบัณฑิต    เพราะความถึงพรอมแหงศีลและ
อาจาระ.                 
          คําวา  ปฏิพโล  โหติ  ภิกฺขุนิโย  โอวทิตุ   มีความวา  เมื่อแสดง
สูตรและเหตุ    ช่ือวาเปนผูสามารถ    เพื่อจะขูดวยภัยในวัฏฏะ    แลวกลาวสอน
ภิกษุณีทั้งหลาย   คือ   เมื่อแสดงธรรมแกภิกษุณีเหลานั้น .
           บทวา  ถาสายวตฺถวสนาย   แปลวา   ผูนุงผายอมฝาด.
           บทวา   ครุธมฺม    มีความวา   ในเวลาเปนคฤหัสถ   ไมเคยตองกาย
สังสัคคะกับภิกษุณี  หรือวาไมเคยตองเมถุนธรรมในนางสิกขมานาและสามเณรี
จริงอยู    มาตุคาม   ระลึกถึงกรรมที่ภิกษุกระทําไวในกอน    ยอมไมทําความ 
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เคารพในธรรมเทศนา   ของภิกษุแมผูตั้งอยูในสังวร.   อีกอยางหนึ่ง   หลอนจะ
ยังความคิดใหเกิดขึ้นในอสัทธรรมนั่นเอง. 
          บทวา  วีสติวสฺโส  วา   มีความวา   ผูมีพรรษา  ๒๐ โดยอุปสมบท
หรือวา   มีพรรษาเกินกวา ๒๐  แตอุปสมบทนั้น.   ภิกษุนั้น   แมจะคลุกคลีอยู
กับวัตถุที่เปนขาศึกกัน   มีรูปเห็นปานนั้นบอย ๆ   ก็จะไมพลันถึงความเสียศีล
เหมือนภิกษุหนุม.   ภิกษุนั้นพิจารณาดูวัยของตนแลว   ยอมเปนผูมีกําลังพอที่
จะขจัดฉันทราคะ   ในฐานะอันไมสมควรเสีย.    เพราะเหตุนั้น   พระผูมีพระ-
ภาคเจาจึงตรัสวา  วีสติวสฺโส  วาโหติ  อติเรกวสติวสฺโส   วา.
           ก็บรรดาองค ๘ เหลานี้   บัณฑิตพึงทราบวา คําวา เปนผูมีศีลเปนตน
เปนองคที่ ๑,  คําวา  เปนพหูสูตเปนตน   เปนองคที่ ๒,  คําวา ก็ (ปาฏิโมกข)
ทั้ง ๒ แลของเธอ   เปนตน    เปนองคที่ ๓,   คําวาเปนผูมีวาจาไพเราะ   มีเสียง
ออนหวาน   เปนองคที่  ๔,   คําวา   เปนที่รักเปนที่ชอบใจของพวกนางภิกษุณี
โดยมาก   เปนองคที่  ๕,    คําวา   เปนผูสามารถสั่งสอนพวกนางภิกษุณี   เปน
องคที่  ๖,   คําวา  ก็ขอนั้นหามิไดแลเปนตน   เปนองคที่ ๗,   คําวา  มีพรรษา
๒๐  เปนตน    เปนองคที่  ๘.
           บทวา   ตฺติจตุตฺเถน ไดแก  (ดวยญัตติจตุตถกรรม)  มีนัยดังกลาว
แลวในเรื่องกอน ๆ นั่น  แหละ.
                  [วาดวยคุณธรรม  ๘  ของนางภิกษุณี]
            บทวา  ครุธมฺเมหิ  คือดวยธรรมอันหนัก  จริงอยู   ธรรมเหลานั้น
พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกวา  ครุธรรม  เพราะเปนธรรมอันภิกษุณีทั้งหลาย
พึงกระทําความเคารพรับรอง.  
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           ในคําวา  เอกโต อุปสมฺปนฺนา  นี้  พึงทราบวินิจฉัยดังนี้  . ภิกษุ
ใด    ยอมกลาวสอนดวยครุธรรมแกภิกษุณีผูอุปสมบท    ในสํานักแหงภิกษุณี
ทั้งหลายฝายเดียว   เปนทุกกฏแกภิกษุนั้น.   แตเปนอาบัติตานวัตถุทีเดียว   (แก
ภิกษุผูส่ังสอนนางภิกษุณี)  ผูอุปสมบทในสํานักของพวกภิกษุ.
           สองบทวา  ปริเวณ   สมฺมชฺชิตฺวา  มีความวา   ถาบริเวณไมเตียน
หรือแมเตียนแลวในเวลาเชา   กลับรกเพราะหญา   และใบไมเปนตน    และเกิด
มีทรายกระจุยกระจาย    เพราะถูกเทาเหยียบย่ํา,    ภิกษุผูไดรับสมมติพึงกวาด.
จริงอยู  ภิกษุณีทั้งหลายเหลานั้น  เห็นบริเวณนั้นไมเตียน  พึงเปนเหมือนผูไม
อยากฟง  ดวยสําคัญวา  พระผูเปนเจาไมชักนําแมพวกภิกษุหนุม  ผูเปนนิสิตก
ของตน  ในวัตรปฏิบัติ,   ดีแตแสดงธรรมอยางเดียว.   เพราะเหตุนั้น    พระผูมี
พระภาคเจา   จึงตรัสคําวา  ปริเวณ   สมฺมชฺชิตฺวา.
           ก็ภิกษุณีทั้งหลาย   เดินมาจากภายในบาน   ยอมกระหายน้ําและเหน็ด
เหนื่อย.    ภิกษุณีเหลานั้น     จึงหวังเฉพาะอยูซ่ึงน้ําดื่ม    และการกระทําใหมือ
เทา   และหนาเย็น.   และเมื่อน้ํานั้นไมมี   ภิกษุณีเหลานั้น   เกิดความไมเคารพ
โดยนัยกอนนั่นแล    แลวเปนผูไมประสงคจะพึงธรรม    ก็ได     เพราะเหตุนั้น
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสคําวา  ปานีย   ปริโภชนีย   อุปฏเปตฺวา.
           บทวา  อาสน   มีความวา   ก็ภิกษุผูไดรับสมมตินั้น    พึงจัดทั้งที่นั่ง
มีชนิดตั่งเล็ก   ตั้งแผนกระดาน   เสื่อออน   และเสื่อลําแพนเปนตน    โดยที่สุด
แมกิ่งไมพอจะหักได   ดวยติดอยางนี้วา   นี้    จักเปนที่นั่งของภิกษุณีเหลานั้น
แลวพึงปรารถนาบุรุษผูรูเดียงสาเปนเพื่อน  เพื่อเปลื้องอาบัติในเพราะการแสดง
ธรรม  เพราะเหตุนั้น   พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา  ทุติย   คเหตฺวา  ดังนี้. 
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           บทวา   นิสีทิตพฺพ    มีความวา   ไมพึงนั่งในที่สุดแดนวิหาร   โดย
ที่แท   พึงนั่งในสถานชุมนุมแหงคนทั่วไป   ใกลประตูแหงโรงอุโบสถหรือโรง
ฉันในทามกลางวิหาร.
           บทวา  สมคฺคตฺถ  มีความวา   ทานทั้งหลายมาพรอมเพรียงกันหมด
แลวหรือ ?
           บทวา   วตฺตนฺติ   แปลวา    (ครุธรรม ๘)    ยังจํากันไดอยูหรือ ?
อธิบายวา  ชํานาญ  คลองปากหรือ ?
           บทวา  นิยฺยาเทตพฺโพ  แปลวา  พึงมอบให.
           บทวา  โอสาเรตพฺพา  ไดแก  พึงบอกบาลี.
           คําวา  วสฺสสตูปสมฺปนฺนาย  เปนตน   เปนคําแสดงบาลีที่ภิกษุผูได
รับสมมติจะพึงบอก.
           บรรดาบทเหลานั้น   บทวา   สามีจิกมฺม    ไดแก   วัตรอันสมควร
มีการหลีกทางให  พัดวี  และถามโดยเอื้อเฟอดวยน้ําดื่มเปนตน .   ก็บรรดาวัตร
มีการอภิวาทเปนตนนี้     ช่ือวาการกราบไหวภิกษุ    อันภิกษุณีพึงกระทําแท
ภายในบานก็ดี  นอกบานก็ดี   ภายในวิหารก็ดี   ภายนอกวิหารก็ดี   ในละแวก
บานก็ดี   ในตรอกก็ดี  โดยที่สุดแมเมื่อการขับไล   เพราะเหตุพระราชาเสด็จมา
เปนไปอยูก็ดี   เมื่อฝนกําลังตกก็ดี   ในพื้นดินมีโคลนตมเปนตน ก็ดี   มีรมและ
บาตรอยูในมือก็ดี  ถูกชางและมาเปนตน ไลติดตามก็ดี.  ภิกษุณีเห็นพวกภิกษุ
เขาสูที่ภิกขาจาร     เดินเปนแถวเนื่องกันเปนแถวเดียว     จะไหวในที่แหงเดียว
ดวยกลาววา  ดิฉันไหว  พระคุณเจา  ดังนี้   ก็ควร.  ถาภิกษุทั้งหลายเดินเวน
ระยะในระหวาง   หางกัน ๑๒ ศอก   พึงแยกไหว,   จะไหวภิกษุทั้งหลายผูนั่งอยู
       *  โยขนาปาฐะ  ๒/๔๑  เปน  ฉตฺตปตฺตหตฺถายป...  ผูชําระ. 
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ในที่ประชุมใหญ    ในทําแหงเดียวเทานั้นก็ได.   แมในอัญชลีกรรมก็นัยนี้.   ก็
ภิกษุณีนั่งแลวในที่ใดที่หนึ่งพึงกระทําการลุกรับ    พึงกระทํากรรมนั้น ๆ  ในที่
และเวลาอันสมควรแกสามีจิกรรมนั้น   ๆ.
           บทวา  สกฺกตฺวา  คือ   กระทําโดยประการที่ธรรมซึ่งคนทําแลว   จะ
เปนอันทําแลว ดวยดี.
           บทวา  ครุกตฺวา  คือ  ใหเกดความเคารพในกรรมนั้น.
           บทวา  มาเนตฺวา  คือ  กระทําความรักดวยใจ  (จริง).
           บทวา   ปูเชตฺวา   คือ   บูชาดวยการทํากิจ  ๓  อยางเหลานี้แหละ.
           บทวา  นาติกฺกมนีโย   คือ  อันภิกษุณีไมพึงลวงละเมิด.
           [ภิกษุณีไมพึงจําพรรษาในอาวาสไมมีภิกษุ]
           ในคําวา  อภิกฺขุเก  อาวาเส  นี้  พึงทราบวินิจฉัยดังนี้   ถาภิกษุ
ทั้งหลายผูใหโอวาทไมไดอยูในโอกาสภายในระยะกึ่งโยชนจากสํานักแหงภิกษุณะ
อาวาสนี้    ช่ือวา   อาวาสไมีมีภิกษุ.   ภิกษุณีทั้งหลาย   ไมพึงอยูจําพรรษาใน
อาวาสไมมีภิกษุนี้ .   สมจริงดังคําที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   อาวาสที่ภิกษุณี
ทั้งหลาย   ไมอาจจะไปเพื่อโอวาท   หรือเพื่ออยูรวมกัน  ช่ือวา  ไมมีภิกษุ  และ
ไมอาจเพื่อจะไปที่อ่ืนจากสํานักภิกษุณีนั้นในภายหลังภัต  ฟงธรรมแลวกลับมา.
ถาหมูญาติหรือพวกอุปฏฐาก     กลาวกะภิกษุณีทั้งหลายผูไมประสงคจะอยู
จําพรรษาในอาวาสนั้นอยางนี้วา    ขอจงอยูเถิด   แมเจา      พวกผมจักนําภิกษุ
ทั้งหลายมา.   ดังนี้  ควรอยู.
           แตถา     ภิกษุทั้งหลายมีความประสงคจะอยู จําพรรษาในประเทศ    มี
ประมาณดังเรากลาวแลว   มาพักคางแมที่ปะรํากิ่งไมคืนหนึ่ง   ถูกพวกชาวบาน 
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นิมนตไว     จึงไมประสงคจะไป,*     แมดวยความปรารถนาที่ภิกษุจะมาอยู
จําพรรษาเพียงเทานี้   ก็ช่ือวา   อาวาสมีภิกษุ.   พวกภิกษุณีจะเขาจําพรรษาใน
อาวาสนี้    ก็ควร.   และเมื่อเขาพรรษา   พึงขอรองภิกษุทั้งหลายในวัน ๑๓ ค่ํา
แหงปกษนั้นแลวา   ขาแตพระผูเปนเจา !   พวกดิฉันจักอยูดวยโอวาทของทาน
ทั้งหลาย. 
           สถานที่อยูของภิกษุทั้งหลายอยูในที่กึ่งโยชน    โดยทางตรงจากสํานัก
ภิกษุณีใด   มีอันตรายแหงชีวิต   และอันตรายแหงพรหมจรรย   แกพวกภิกษุณี
ผูไปโดยทางนั้น,   เมื่อไปโดยทางอื่น   มีระยะเกินกวากึ่งโยชน,   อาวาสนี้   ยอม
ทั้งอยูในฐานะแหงอาวาสไมมีภิกษุเหมือนกัน.   แตถาวามีสํานักภิกษุณีอ่ืน  อยู
ในที่ปลอดภัยไกลจากสํานักภิกษุณีนั้น     ประมาณคาวุตหนึ่ง,   ภิกษุณีเหลานั้น
พึงขอรองภิกษุณีพวกนั้น     แลวกลับไปขอรองภิกษุทั้งหลายวา    ขาแตพระผู
เปนเจาทั้งหลาย  !    มีอันตรายในทางตรงแกพวกดิฉัน,    เมื่อไปทางอื่นมีระยะ
เกินกวากึ่งโยชน,  แตในระหวางทาง   มีสํานักภิกษุณีอ่ืนไกลจากสํานักของพวก
ดิฉันประมาณคาวุตหนึ่ง   พวกดิฉันจักอยูดวยโอวาทที่มาแลว   ในสํานักภิกษุณี
นั้นจากสํานักพระผูเปนเจาทั้งหลาย.    ภิกษุเหลานั้นพึงรับรอง.    ตั้งแตนั้นไป
ภิกษุณีเหลานั้น   พึงมาสูสํานักภิกษุณีนั้นกระทําอุโบสถ,   หรือวาเยี่ยมภิกษุณี
เหลานั้นแลว   กลับไปยังสํานักของ ในนั่นแหละ   กระทําอุโบสถก็ได.
             ก็ถาวา   ภิกษุทั้งหลายใครจะอยูจําพรรษา   มายังวิหารในวัน  ๑๘  ค่ํา
และพวกภิกษุณีถามวา   พระผูเปนเจาจักอยูจําพรรษาในที่นี้หรือ ?   แลวกลาว
วา   เออ   ภิกษุณีเหลานั้น กราบเรียนตอไปวา   พระผูเปนเจา !    ถาอยางนั้น
แมพวกดิฉันก็จักอยูอาศัยโอวาทของทานทั้งหลาย    ดังนี้,    ในวันรุงขึ้น   ไมเห็น
*    แปลตามฎีกาและโยชนา  ๒/๔๑. 
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ความสมบูรณแหงอาหารในบาน   คิดวา   เราไมอาจอยูในที่นี้ได   จึงหลีกไป 
ถาวา  ภิกษุณีเหลานั้น ไปสูวิหารในวันอุโบสถ  ไมเห็นภิกษุเหลานั้น.   ถามวา
ในอาวาสเชนนี้    จะพึงทําอยางไร ?   แกวา   ภิกษุทั้งหลายอยูในอาวาสใด   พึง
ไปเขาพรรษาในวันเขาพรรษาหลัง  ณ  อาวาสนั้น,   หรือวา   ทําความผูกใจวา
ภิกษุทั้งหลายจักมาเขาพรรษาในวันเขาพรรษาหลัง     แลวพึงอยูดวยโอวาทใน
สํานักของพวกภิกษุผูมาแลว. 
            ก็ถาวา    แมในวันเขาปจฉิมพรรษาก็ไมมีภิกษุบางรูปมา,     และใน
ระหวางทาง  มีราชภัย   โจรภัย   หรือทุพภิกขภัย,   เปนอาบัติแกภิกษุณีผูอยู
ในอาวาสไมมีภิกษุ,   แมผูขาดพรรษาไป  ก็เปนอาบัติ,   พึงรักษาอาบัติ  มีการ
ขาดพรรษาเปนเหตุนั้นไว.    จริงอยู  ในอันตรายทั้งหลาย  ทานปรับเปนอนาบัติ
แกภิกษุณีผูอยูในอาวาสที่ไมมีภิกษุ.
            ถาภิกษุทั้งหลายมาเขาพรรษาแลว    หลีกไปเสียอีก   ดวยเหตุบางอยาง
ก็ตาม,  พวกภิกษุณีพึงอยูตอไป.    สมจริงดังคําที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา
ไมเปนอาบัติแกภิกษุณีผูมีพวกภิกษุเขาพรรษาแลว     หลีกไปก็ดี    สึกเสียก็ดี
กระทํากาละเสียก็ดี  ไปเขาฝกฝายอื่นก็ดี  มีอันตรายก็ดี  ผูเปนบาก็ดี  ผูเปนตน
บัญญัติก็ดี,  แตเมื่อจะปวารณาพึงไปปวารณาในอาวาสที่มีพวกภิกษุ.
          บทวา  อนฺวฑฺฒมาส   แปลวา  ทุก ๆ กึ่งเดือน.
          สามบทวา    เทฺว    ธมฺมา  ปจฺจาสึสิตพฺพา  คือ  พึงปรารถนา
ธรรม ๒ อยาง.
          บทวา    อุโปสถปุจฺฉก     แปลวา  ถามถึงอุโบสถ     ในการถามถึง
อุโบสถนั้น   ในอุโบสถ  ๑๕  ค่ํา    พึงไปถามอุโบสถในวัน ๑๔ ค่ําแหงปกษ
ในอุโบสถ ๑๔  ค่ํา  พึงไปถามอุโบสถในวัน ๑๓ ค่ํา  แหงปกษ.    แตในมหา-
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ปจจรีกลาววา   พึงไปถามในดิถีที่ ๑๓ ค่ําแหงปกษนั่นแลวา   อุโบสถนี้ ๑๔ ค่ํา
หรือ ๑๕ ค่ํา.    ในวันอุโบสถ   พึงเขาไปเพื่อประโยชนแกโอวาท     ก็ตั้งแตวัน
แรมค่ํา   ๑   ไป    พึงไปเพื่อประโยชนแกการฟงธรรม.    พระผูมีพระภาคเจา
ไมทรงประทานโอกาสแกกรรมอื่น     ทรงบัญญัติการไปติดตอกันในสํานักของ
ภิกษุทั้งหลายเทานั้น แกพวกภิกษุณีดวยประการอยางนั้น.  เพราะเหตุไร  ? เพราะ
มาตุคามมีปญญานอย.  จริงอยู    มาตุคามมีปญญานอย  การฟงธรรมเปนนิตย
มีอุปการะมากแกเธอ   (แกมาตุคามนั้น  ).   และเมื่อเปนอยางนี้  ภิกษุณีทั้งหลาย
จักไมกระทํามานะวา   พระผูเปนเจาทั้งหลาย   ยอมรูธรรมที่พวกเรารูอยูเทานั้น
แลวจักเขาไปนั่งใกลภิกษุสงฆ     กระทําการบรรพชาใหมีประโยชน.     เพราะ
เหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจาจึงไดทรงทํา   (การบัญญัติ) อยางนั้น . ฝายภิกษุณี
ทั้งหลาย   สําคัญวา   เราทั้งหลายจักปฏิบัติตามที่ทรงพร่ําสอน  จึงเขาไปยังวิหาร
ไมขาดทั้งหมดทีเดียว.
      [วาดวยภิกษุณีสงฆเขาไปหาภิกษุสงฆเพื่อรับโอวาท]
             สมจริงดังคําที่พระธรรมสังคาหกาจารยกลาวไววา      ก็โดยสมัยนั่นแล
ภิกษุณีสงฆทั้งหมด   ยอมไปรับโอวาท.    พวกมนุษยยอมโพนทะนา   ติเตียน
ยกโทษวา  ภิกษุณีเหลานี้   เปนเมียของภิกษุพวกนี้,   เหลานี้ เปนชูสาวของภิกษุ
เหลานั้น,   บัดนี้   ภิกษุเหลานี้จักอภิรมยกับภิกษุณีเหลานี้   ดังนี้.  ภิกษุทั้งหลาย
จึงกราบทูลเร่ืองนี้แดพระผูมีพระภาคเจา.   พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุณีสงฆ  ไมพึงไปรับโอวาททั้งหมด   ถาไปรับ   (ทั้งหมด)
ตองทุกกฏ, ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  !  เราอนุญาตใหภิกษุณี  ๔ - ๕ รูปไปรับโอวาท
ดังนี้.  ถึงอยางนั้น  พวกชาวบานก็โพนทะนาอีกเหมือนกัน.  พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสอีกวา    ภิกษุทั้งหลาย  !  เราอนุญาตใหภิกษุณี  ๒-๓   รูปไปรับโอวาท
ดังนี้. 
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          เพราะเหตุนั้นแล  ภิกษุณีสงฆพึงขอรองภิกษุณี ๒-๓  รูปแลวสงไปวา
ไปเถิดแมเจา ! จงขอการเขาไปรับโอวาทกะภิกษุสงฆวา  ขาแตพระผูเปนเจา !  
ภิกษุณีสงฆขอการเขาไปเพื่อรับโอวาทกะภิกษุสงฆ    ดังนี้.    ภิกษุณีเหลานั้น
พึงไปยังอาราม แตนั้น พึงเขาไปหาภิกษุรูปหนึ่ง   ผูรับโอวาทไหวแลว,   ภิกษุณี
รูปหนึ่งพึงกราบเรียนภิกษุนั้นอยางนี้วา    ขาแตพระผูเปนเจา  !    ภิกษุณีสงฆ
ยอมไหวเทาแหงภิกษุสงฆ   และขอการเขามาเพื่อรับโอวาท ขาแตพระผูเปนเจา
นัยวา   ภิกษุณีสงฆจงไดการเขามาเพื่อรับโอวาท   ดังนี้.                     
          ภิกษุนั้นพึงเขาไปหาภิกษุผูแสดงปาฏิโมกข       แลวพึงกลาวอยางนี้วา
ทานขอรับ ! ภิกษุณีสงฆยอมไหวเทาของภิกษุสงฆ    และขอการเขามาเพื่อรับ
โอวาท,  ทานขอรับ !  นัยวา   ภิกษุณีสงฆ    จงไดซ่ึงการเขามาเพื่อรับโอวาท
ดังนี้.   ภิกษุผูแสดงปาฏิโมกขพึงกลาววา    มีภิกษุบางรูปที่สงฆสมมติใหเปนผู
ส่ังสอนภิกษุณีหรือ  ๆ  ถามีภิกษุบางรูปที่สงฆสมมติใหเปนผูส่ังสอนภิกษุณี,
ภิกษุผูแสดงปาฏิโมกข  พึงกลาววา  ภิกษุช่ือโนน    สงฆสมมติใหเปนผูส่ังสอน
ภิกษุณี   ภิกษุณีสงฆจงเขาไปหาภิกษุนั้น  ดังนี้.
           ถาไมมีภิกษุบางรูปที่สงฆสมมติใหเปนผูส่ังสอนภิกษุณี,   ภิกษุผูแสดง
ปาฏิโมกข  พึงกลาววา  ทานผูมีอายุรูปไหน   จะสามารถสั่งสอนพวกภิกษุณี  
ถามีภิกษุบางรูปอาจจะสั่งสอนพวกภิกษุณีและภิกษุนั้นเปนผูประกอบดวยองค ๘
พึงสมมติภิกษุนั้น แลวกลาววา  ภิกษุช่ือโนน   สงฆสมมติใหเปนผูส่ังสอนภิกษุณี,
ภิกษุณีสงฆจงเขาไปหาภิกษุนั้นเถิด.
           แตใคร ๆ ก็ไมสามารถจะสั่งสอนพวกภิกษุณี,   ภิกษุผูแสดงปาฏิโมกข
พึงกลาววา  ไมมีภิกษุบางรูปที่สงฆสมมติใหเปนผูส่ังสอนภิกษุณี,   ภิกษุณีสงฆ
จงใหถึงพรอมดวยกรรมอันนาเลื่อมใสเถิด.   จริงอยู  ดวยคําเพียงเทานี้  ศาสนา 
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สงเคราะหดวยใครสิกขาทั้งสิ้น    เปนอันเธอบอกแลว.    ภิกษุนั้นรับวา   ดีละ
แลวพึงบอกแกภิกษุณีทั้งหลายในวันแรมค่ํา  ๑.
           แมภิกษุณีสงฆ   พึงสงภิกษุณีเหลานั้นไปวา ไปเถิดแมเจา  ! จงถามวา
ขาแตพระผูเปนเจา  !  ภิกษุณีสงฆยอมไดการเขามาเพื่อรับโอวาทหรือ ? ภิกษุณี
เหลานั้นรับวา   ดีละ   พระแมเจา  !   แลวไปยังอาราม   เขาไปหาภิกษุนั้น    พึง
กลาวอยางนี้วา     ขาแตพระผูเปนเจา  !   ภิกษุณีสงฆยอมไดการเขามาเพื่อรับ
โอวาทหรือ ?  ภิกษุนั้น    พึงกลาววา    ไมมีภิกษุบางรูปที่สงฆสมมติใหเปนผู
ส่ังสอนภิกษุณี  ภิกษุณีสงฆ จงใหถึงพรอมดวยกรรมอันนาเล่ือมใสเถิด. ภิกษุณี
เหลานั้น  พึงรับวา   ดีละ   พระผูเปนเจา !
           ก็ทานกลาวคําพหูพจนวา  ตาหิ   ดวยอํานาจแหงภิกษุณีทั้งหลายผูมา
พรอมกัน.    ก็บรรดาภิกษุณีเหลานั้น    ภิกษุณีรูปหนึ่ง    พึงกลาวและพึงรับ.
ภิกษุณีนอกนี้  พึงเปนเพื่อนของภิกษุณีนั้น.  ก็ถาวาภิกษุณีสงฆก็ดี  ภิกษุสงฆ
ก็ดี  ไมครบ   (องคเปนสงฆ). หรือทั้ง ๒ ฝายเปนเพียงคณะหรือบุคคลเทานั้น
ก็ดี  ภิกษุณีรูปเดียวถูกสงไปจากสํานักภิกษุณีมากแหง  เพื่อประโยชนแกโอวาท
ก็ดี.  ในคําวา   ภิกฺขุนีสงฺโฆ   วา  น  ปูรติ   เปนตนนั้น   มีพจนานุกรม
ดังตอไปนี้
    [ลําดับคําขอท้ังสองฝายท่ีครบสงฆและไมครบสงฆ]
            ๑.   วา   ขาแตพระผูเปนเจา  !     ภิกษุณีทั้งหลาย     ยอมไหวเทาของ
ภิกษุสงฆ    และขอการเขามาเพื่อรับโอวาท,    ขาแตพระผูเปนเจา      ไดยินวา
พวกภิกษุณีจงไดการเขามาเพื่อรับโอวาท.
            ๒.   วา   ขาแตพระผูเปนเจา       ดิฉันไหวเทาภิกษุสงฆ   และขอการ
เขามาเพื่อรับโอวาท,  ไดยินวา   ดิฉันจงไดการเขามาเพื่อรับโอวาท 
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              ๓. วา   ขาแตพระผูเปนเจา !   ภิกษุณีสงฆ    ไหวเทาพระผูเปนเจา
ทั้งหลาย     และขอการเขามาเพื่อรับโอวาท      ขาแตพระผูเปนเจา  !   ไดยินวา
ภิกษุณีสงฆจงไดการเขามาเพื่อรับโอวาท.                   
              ๔.   วา   ขาแตพระผูเปนเจา !    ภิกษุณีทั้งหลายไหวเทาพระผูเปนเจา
ทั้งหลาย     และขอการเขามาเพื่อรับโอวาท.     ขาแตพระผูเปนเจา  !   ไดยินวา
ภิกษุณีทั้งหลาย   จงไดการเขามาเพื่อรับโอวาท.          
              ๕.  วา   ขาแตพระผูเปนเจา !  ดิฉันยอมไหวเทาพระผูเปนเจาทั้งหลาย
และขอการเขามาเพื่อรับโอวาท,    ขาแตพระผูเปนเจา  !    ดิฉันจงไดการเขามา
เพื่อรับ โอวาท.
             ๖.    วา   ขาแตพระผูเปนเจา ! ภิกษุณีสงฆยอมไหวเทาพระผูเปนเจา
และขอการเขามาเพื่อรับโอวาท,    ขาแตพระผูเปนเจา  !   ไดยินวา   ภิกษุณีสงฆ
จงไดการเขามาเพื่อรับโอวาท.
             ๗.  วา   ขาแตพระผูเปนเจา !  ภิกษุณีทั้งหลาย   ยอมไหวเทาพระผู-
เปนเจา  และขอการเขามาเพื่อรับโอวาท,   ขาแตพระผูเปนเจา !   ภิกษุณีทั้งหลาย
จงไดการเขามาเพื่อรับโอวาท.
             ๘.  วา   ขาแตพระผูเปนเจา   ดิฉันไหวเทาพระผูเปนเจา และขอการ
เขามาเพื่อรับโอวาท,   ขาแตพระผูเปนเจา !    ดิฉันจงไดการเขามาเพื่อรับโอวาท 
             ๙.  วา   ขาแตพระผูเปนเจา  !  ภิกษุณีสงฆไหว  ภิกษุณีทั้งหลายไหว
และภิกษุณีไหวเทาของภิกษุสงฆ   ของพระผูเปนเจาทั้งหลายของพระผูเปนเจา
และขอ ๆ ๆ   การเขามาเพื่อรับโอวาท    ขาแตพระผูเปนเจา !  นัยวา ภิกษุสงฆ
จงได...   นัยวา   ภิกษุณีทั้งหลายจงได ... และนัยวา    ภิกษุณีจงไดการเขามา
เพื่อรับโอวาท.*                                            
 *   ขอนี้ทานละเปนเปยยาลไว  ทางที่ถูกตองแยกเปลเหมือนขางตน. - ผูชําระ. 
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           ภิกษุนั้น    พึงกลาวในเวลาทําอุโบสถอยางนี้วา    ขาแตทานผูเจริญ !
ภิกษุณีทั้งหลายยอมไหวเทาภิกษุสงฆ   และขอการเขามาเพื่อรับโอวาท,   ขาแต
ผูเจริญ !   ไดยินวา   ภิกษุณีทั้งหลายจงไดการเขามาเพื่อรับโอวาท.
           วา    ขาแตทานผูเจริญ !   ภิกษุณีไหวเทาภิกษุสงฆ   และขอการเขามา
เพื่อรับโอวาท.   ขาแตพระผูเจริญ  !  ไดยินวา    ภิกษุณีจงไดการเขามาเพื่อรับ
โอวาท.
           วา   ขาแตทานผูเจริญ   !   ภิกษุณีสงฆ   ฯ ล ฯ   ขาแตทานผูเจริญ  !
ภิกษุณีไหวเทาของทานผูมีอายุทั้งหลาย  และขอการเขามาเพื่อรับโอวาท,  ขาแต
ทานผูเจริญ  !  ไดยินวา  ภิกษุณี  จงไดการเขามาเพื่อรับโอวาท.
           วา  ขาแตทานผูเจริญ !  ภิกษุณีสงฆไหว  ภิกษุณีทั้งหลายไหว  และ
ภิกษุณีไหวเทาของภิกษุสงฆ   ของทานผูมีอายุทั้งหลาย  และขอ ๆ ๆ การเขามา
เพื่อรับโอวาท,   นัยวา  ภิกษุณีสงฆจงได ... นัยวา  ภิกษุณีทั้งหลายจงได...
และนัยวา   ภิกษุณีจงไดการเขามาเพื่อรับโอวาท. *
           ฝายภิกษุผูสวดปาฏิโมกข    ถามีภิกษุผูที่สงฆสมมติ     พึงกลาวโดยนัย
กอนนั่นแหละวา ภิกษุณีสงฆ    จงเขาไปหาภิกษุรูปนั้น,   ภิกษุณีทั้งหลาย  จง
เขาไปหาภิกษุรูปนั้น,  ภิกษุณีจงเขาไปหาภิกษุรูปนั้น,  ดังนี้.   ถาภิกษุผูไดรับ
สมมติไมมี,  พึงกลาววา  ภิกษุณีสงฆจงใหถึงพรอมดวยกรรมที่นาเล่ือมใสเถิด
ภิกษุณีทั้งหลายจงใหถึงพรอม ... ภิกษุณีจงใหถึงพรอมดวยกรรมทีนาเล่ือมใส
เถิด.  ภิกษุผูรับโอวาทพึงนํากลับไปบอกเหมือนอยางนั้น  ในวันปาฏิบท.
           ก็ภิกษุอ่ืน    เวนภิกษุผูเปนพาล     ผูอาพาธ    และผูเตรียมจะไปเสีย
ถาแมนเปนผูอยูปาเปนวัตร    จะไมรับโอวาทไมได.    สมจริงดังคําที่พระผูมี
*  ขอนี้เวลาแปลจริงตองแยกแปลเปนขอ  ๆ  เหมือนขางตน. - ผูชําระ. 
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พระภาคเจาตรัสไววา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! เราอนุญาตใหภิกษุทั้งหลายที่เหลือ
รับโอวาท  เวนภิกษุผูเปนพาล  ผูอาพาธ  ผูเตรียมจะไปเสีย๑.
           บรรดาภิกษุเหลานั้น      ภิกษุผูมีความประสงคจะไปในวันอุโบสถที่ 
๑๔-๑๕ ค่ํา   หรือในวันปาฏิบท  ช่ือวา  ผูเตรียมจะไป    ถึงจะไปในวันแหง
ปกษที่  ๒ จะไมรับ ก็ไมได   คือ    ตองอาบัติที่ตรัสไววา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย !
ภิกษุจะไมรับโอวาทไมได,  ภิกษุใดไมรับ.  ภิกษุนั้นตองทุกกฏ๒   ดังนี้นั่นแล.
           ภิกษุรับโอวาทแลว    ไมบอกในโรงอุโบสถ    หรือไมนํากลับไปบอก
แกภิกษุณีทั้งหลายในวันปาฏิบท    ยอมไมควร.     สมจริงดังคําที่พระผูมีพระ-
ภาคเจาตรัสไววา ภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุจะไมบอกโอวาทไมได.  ภิกษุใดไมบอก,
ภิกษุนั้นตองทุกกฏ๓.  แมคําอื่นก็ตรัสไววา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุจะไม
พึงนําโอวาทไปบอกไมได,  ภิกษุใดไมนําไปบอก. ภิกษุนั้นตองทุกกฏ๔  ดังนี้.
          บรรดาภิกษุผูนําโอวาทไปบอกเหลานั้น  ภิกษุผูถืออรัญญิกธุดงค  พึง
ทําการนัดหมายเพื่อนําไปบอก.    สมจริงดังคําที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวนี้วา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      เราอนุญาตใหภิกษุผูอยูปาเปนวัตร    รับโอวาทและทํา
การนัดหมายวา  เราจักนําไปบอก๕ ในที่นี้   ดังนี้.   เพราะเหตุนั้น    ภิกษุผูอยูปา
เปนวัตร  ถาหากไดภิกษาในบานเปนที่อยูของภิกษุณีทั้งหลาย.  พึงเที่ยวไปใน
บานนั้นนั่นแหละ   พบพวกภิกษุณีบอกแลวจึงไป.   ถาที่บานนั้น    ภิกษาเปน
ของหาไมไดงายสําหรับเธอ,     พึงเที่ยวไปในบานใกลเคียง     แลวมาบานของ
พวกภิกษุณีทําเหมือนอยางนั้นนั่นแหละ.    ถาหากจะตองไปไกล     พึงทําการ
นัดหมายวา   เราจักเขาไปยังสภา   มณฑป   หรือวา  โคนไม  ช่ือโนน   ใกล
ประตูบานของพวกทาน,  พวกทานพึงมาที่สภาเปนตนนั้น  .   พวกภิกษุณีพึงไป
  ๑.  วิ.  จุล ล.  ๗/๓๔๒.         ๒-๓-๔-๕  วิ. จุลฺล.  ๗/๓๔๑ - ๓๔๓. 
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ที่สภาเปนตนนั้น    จะไมไปไมได,   สมจริงดังคําที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ภิกษุณีจะไมไปสูที่นัดหมายไมได,    ภิกษุณีใดไมไป, 
ภิกษุณีนั้น  ตองทุกกฏ๑  ดังนี้.
      [ขอวาพึงปวารณาในสงฆ  ๒  ฝายโดย ๓ สถาน]
          ในคําวา  อุภโตสงฺเฆ ตีหิ  าเนหิ  ปวาเรตพฺพ   นี้   มีวินิจฉัยวา
ภิกษุณีทั้งหลาย    ปวารณาดวยตนเองในวัน  ๑๔  ค่ํา    แลวพึงปวารณาใน
ภิกษุสงฆในวันอุโบสถ.    สมจริงดังคําที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา    ดูกอน
ภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให  (ภิกษุณีทั้งหลาย)  ปวารณาในวันนี้แลว  พึง
ปวารณากะภิกษุสงฆในวันรุงขึ้นอีก๒   ดังนี้.
           ก็บัณฑิตพึงทราบวินิจฉัยในคํานี้   โดยนัยดังที่ตรัสไวในภิกขุนีขันธกะ
นั่นแล.   สมจริงดังคําที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา   ก็โดยสมัยนั้น แล   ภิกษุณี
สงฆทั้งปวง    ขณะปวารณาไดทําการไกลาหล.    ภิกษุณีทั้งหลายบอกเรื่องนั้น
แกภิกษุทั้งหลาย.   ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเร่ืองนี้แดพระผูมีพระภาคเจา.
            พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให
สมมติภิกษุณีรูปหนึ่ง  ผูฉลาด สามารถ ใหปวารณากะภิกษุสงฆ เพื่อประโยชน
แกภิกษุณีสงฆ.    ภิกษุทั้งหลาย !  ก็แลภิกษุณีสงฆพึงสมมติอยางนั้น      คือ
ภิกษุณีสงฆ  พึงขอรองภิกษุณีรูปหนึ่งกอน.  คร้ันขอรองแลว   ภิกษุณีผูฉลาด
สามารถ   พึงเผดียงสงฆวา     ขาแตแมเจา ! ขอสงฆจงพึงขาพเจา     ถาความ
พร่ังพรอมของสงฆถึงที่แลว,    สงฆพึงสมมติภิกษุณีช่ือนี้ใหปวารณาภิกษุสงฆ
เพื่อประโยชนแกภิกษุณีสงฆ,    นี้เปนคําญัตติ.    ขาแตแมเจา      ขอสงฆจงพึง
ขาพเจา,   สงฆสมมติภิกษุณีช่ือนี้    ใหปวารณาภิกษุสงฆ    เพื่อประโยชนแก
 ๑-๒   วิ.  จุลฺล.  ๗/๓๔๓. 
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ภิกษุณีสงฆ   การสมมติภิกษุณีช่ือนี้   ใหปวารณาภิกษุสงฆ  เพื่อประโยชนแก
ภิกษุณีสงฆ   ยอมควรแกแมเจารูปใด     แมเจารูปนั้นพึงนิ่งอยู,    ยอมไมควร
แกแมเจารูปใด  แมเจารูปนั้นพึงพูดขึ้น.  ภิกษุณีช่ือนี้   สงฆสมมติใหปวารณา
ภิกษุสงฆ  เพื่อประโยชนแกภิกษุณีสงฆ    ยอมควรแกสงฆ    เพราะเหตุนั้น
สงฆจงนิ่งอยู,  ขาพเจาจะทรงไวซ่ึงความเปนผูนิ่งอยูแหงสงฆอยางนี้*. 
           ภิกษุณีทีสงฆสมมตินั้น     พาภิกษุณีสงฆเขาไปหาภิกษุสงฆแลว    ทํา
ผาอุตราสงคเฉวียงบาขางหนึ่ง    ประคองอัญชลี     พึงกลาวอยางนี้วา    ขาแต
พระผูเปนเจา !  ภิกษุณีสงฆ   ยอมปวารณากะภิกษุสงฆ  ดวยไดเห็นก็ดี  ดวย
ไดฟงก็ดี   ดวยรังเกียจก็ดี     ขาแตพระผูเปนเจา !    ขอภิกษุสงฆจงอาศัยความ
อนุเคราะหวากลาวภิกษุณีสงฆ,   ภิกษุณีสงฆเห็นอยูจักกระทําคืน     ขาแตพระ
ผูเปนเจา !   แมคร้ังที่  ๒ . . .ขาแตพระผูเปนเจา !  แมคร้ังที่  ๓  ภิกษุณีสงฆ
ฯลฯ  จักทําคืน  ดังนี้.                                                    
           ถาภิกษุณีสงฆ   ไมครบ   (องคเปนสงฆ),    นางภิกษุณีทีสงฆสมมติ
พึงกลาว  ๓  คร้ังอยางนี้วา     ขาแตพระผูเปนเจา !     ภิกษุณีทั้งหลายปวารณา
ภิกษุสงฆ    ดวยไดเห็นก็ตาม    ดวยไดฟงก็ตาม    ดวยรังเกียจก็ตาม,    ขาแต
พระผูเปนเจา  !      ขอภิกษุสงฆจงอาศัยความอนุเคราะหวากลาวพวกภิกษุณี
ภิกษุณีทั้งหลายเห็นอยู  จักทําคืน  และวา    ขาแตพระผูเปนเจา !   ดิฉันปวารณา
ภิกษุสงฆ    ดวยไดเห็นก็ตาม    ดวยไดฟงก็ตาม    ดวยรังเกียจก็ตาม,    ขาแต
พระผูเปนเจา !  ขอภิกษุสงฆจงอาศัยความอนุเคราะหวากลาวดิฉัน .  ดิฉันเห็น
อยูจักทําคืน  ดังนี้.
            ถาภิกษุสงฆไมครบ  (องคเปนสงฆ) พึงกลาว ๓ คร้ังอยางนี้วา  ขาแต
พระผูเปนเจา    ภิกษุณีสงฆปวารณากะพระผูเปนเจาทั้งหลาย ดวยไดเห็นก็ตาม
*     วิ.  จุลฺล.  ๗/๓๖๒. 
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ดวยไดฟงก็ตาม   ดวยรังเกียจก็ตาม    ขอพระผูเปนเจาทั้งหลาย   จงอาศัยความ
อนุเคราะหวากลาวภิกษุณีสงฆ,   ภิกษุณีสงฆเห็นอยู   จักทําคืน,   และวา  ขาแต
พระผูเปนเจา  !  ภิกษุณีสงฆปวารณากะพระผูเปนเจา   ดวยไดเห็นก็ตาม  ดวย
ไดฟงก็ตาม     ดวยรังเกียจก็ตาม,     ขอพระผูเปนเจาจงอาศัยความอนุเคราะห
วากลาวภิกษุณีสงฆ,  ภิกษุณีสงฆเห็นอยู   จักคําคืน  ดังนี้.   
            เมื่อไมครบสงฆแมทั้ง   ๒ ฝาย    พึงกลาว ๓ คร้ัง   อยางนี้วา    ขาแต
พระผูเปนเจาทั้งหลาย !  ภิกษุณีทั้งหลายปวารณากะพระผูเปนเจาทั้งหลาย  ดวย
ไดเห็นก็ดี  ดวยไดฟงก็ดี  ดวยรังเกียจก็ดี,   พระผูเปนเจาทั้งหลายจงอาศัยความ
อนุเคราะหวากลาวภิกษุณีทั้งหลาย ๆ เห็นอยู    จักกระทําคืน,    และวา   ขาแต
พระผูเปนเจา  !  ภิกษุณีทั้งหลายปวารณากะพระผูเปนเจา  ดวยไดเห็นก็ดี  ดวย
ไดฟงก็ดี    ดวยรังเกียจก็ดี,   ขาแตพระผูเปนเจา    ขอพระผูเปนเจาจงอาศัย
ความอนุเคราะห  วากลาวภิกษุณีทั้งหลาย ๆ  เห็นอยู   จักกระทําคืน  ดังนี้,  วา
ขาแตพระผูเปนเจาทั้งหลาย  !     ดิฉันปวารณากะพระผูเปนเจาทั้งหลาย     ดวย
ไดเห็นก็ดี   ดวยไดฟงก็ดี   ดวยรังเกียจก็ดี,  ขอพระผูเปนเจาทั้งหลายจงอาศัย
ความอนุเคราะหวากลาวดิฉัน ๆ เห็นอยู   จักกระทําคืน   และวา    ขาแตพระผู-
เปนเจา !  ดิฉันปวารณากะพระผูเปนเจา   ดวยไดเห็นก็ดี  ดวยไดฟงก็ดี  ดวย
รังเกียจก็ดี    ขอพระผูเปนเจาจงอาศัยความอนุเคราะหวากลาวดิฉัน  ๆ   เห็นอยู
จักกระทําคืน  ดังนี้.
            การประพฤติมานัต     และการแสวงหาการอุปสมบท     จักมีแจงในที่
ตามควรแกฐานะนั่นแล.
           ขอวา  น  ภิกฺขุนิยา  เกนจิ  ปริยาเยน   มีความวา   ภิกษุณีอยา
พึงดา   อยาพึงบริภาษภิกษุดวยอักโกสวัตถุ  ๑.   หรือดวยคําเปรียบเปรยอะไร
อยางอื่น   และไมพึงขูภิกษุดวยภัย. 
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           บทวา  โอวโฏ ไดแก  ปด  คือ  กั้น  หาม.   ถอยคํานั้น  แหละ  ช่ือวา
พจนบถ.                             
          บทวา อโนโฏ ไดแก ไมปด  คือ  ไมกั้น  ไมหาม.  เพราะเหตุนั้น
ภิกษุณีทั้งอยูในฐานแหงความเปนผูใหม  คือ  ในฐานแหงผูเปนหัวหนา   อยา
พึงวากลาว    อยาพึงสั่งสอนภิกษุโดยปริยายใด ๆ  วา  ทานจงเดินหนาอยางนี้,
จงถอยกลับอยางนี้,   จงนุงอยางนี้,   จงหมอยางนี้.   แตเห็นโทษแลว    จะแสดง
โทษที่มีอยูโดยนัยเปนตนวา  พระมหาเถระทั้งหลายในปางกอน  ยอมไมเดินไป
ขางหนา   ไมถอยหลัง  ไมนุง  ไมหมอยางนั้น,   ยอมไมทรงแมผากาสาวะเชนนี้
ไมหยอดนัยนตาอยางนั้น  ดังนี้   ควรอยู.     
           สวนภิกษุทั้งหลาย   วากลาว    ส่ังสอนภิกษุณี    คามสะดวกวา    แม
สมณีแกนี้   ยอมนุงอยางนี้    ยอมหมอยางนี้,    อยานุงอยางนี้    อยาหมอยางนี้,
อยากระทํากรรมเกี่ยวดวยเมล็ดงา   และเกี่ยวดวยใบไมเปนตน    ควรอยู.
          สองบทวา สมคฺคมฺหยฺยาติ ภณนฺต ไดแก กะภิกษุณีสงฆ ผูกลาว
อยูวา  พวกดิฉันพรอมเพรียงกัน  พระผูเปนเจา  !
          คําวา  อฺ   ธมฺม   ภณติ  ไดแก  (ส่ังสอน)  สูตร  หรืออภิธรรม
อยางอื่น,    ก็พวกภิกษุณียอมหวังเฉพาะโอวาทดวยคําวา    สมคฺคมฺหยฺย.
เพราะเหตุนั้น  จึงเปนทุกกฏแกภิกษุผูกลาวธรรมอื่นเวนโอวาทเสีย.
           สองบทวา   โอวาท   อนิยฺยาเทตฺวา   ไดแก   ไมกลาววา   ดูกอน
นองหญิง !  ในโอวาท,   กรรม  คือ  ภิกขุโนวาทกสมมติ    (การสมมติภิกษุผู
ส่ังสอนภิกษุณี)   ผูศึกษาพึงทราบวา  กรรม  ในคําวา  อธมฺมกมฺเม  เปนตน .
บรรดากรรม    มีกรรมไมเปนธรรมเปนตนนั้น    ในกรรมไมเปนธรรม   เปน
ปาจิตตีย  ๑๘  ตัว    ดวยอํานาจแหงหมวด  ๙   ๒ หมวด.    ในกรรมเปนธรรม 
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ไมเปนอาบัติ    ในบทสุดทายแหงหมวด  ๙  หมวดที่ ๒.    ในบทที่เหลือเปน
ทุกกฏ ๑๗ ตัว.                                  
           สองบทวา   อุทฺเทส   เทนฺโต   ไดแก   ผูแสดงบาลีแหงครุธรรม ๘.   
           สองบทวา  ปริปุจฺฉ   เทนฺโต  มีความวา  ผูกลาวอรรถกถาแหงบาลี
ครุธรรมที่คลองแคลวนั้นนั่นแล.                                     
           หลายบทวา  โอสาเรหิ  อยฺยาติ  วุจฺจมาโน  โอสาเรติ  มีความวา
ภิกษุผูอันภิกษุณีทั้งหลายกลาวอยางนี้  ยอมสวดบาลีครุธรรม ๘  ภิกษุผูใหอุเทศ
ผูใหปริปุจฉาอยางนี้    และภิกษุผูอันภิกษุณีกลาววา    นิมนตสวดเถิด    สวด
ครุธรรม  ๘,  ไมเปนอาบัติปาจิตตียแกภิกษุนั้น   ไมเปนอาบัติทุกกฎแกภิกษุผู
กลาวธรรมอื่น.
         หลายบทวา   ปฺห    ปุจฉติ  ปฺห   ปุฏโ  กเถติ   มีความวา
ภิกษุณียอมถามปญหาอิงครุธรรม  หรืออิงธรรมมีชันธเปนตน .   ไมเปนอาบัติ
แมแกภิกษุผูกลาวแกปญหานั้น.
         สองบทวา  อฺสฺสตฺถาย  ภณนฺต    มีความวา   ภิกษุณีทั้งหลาย
เขาไปหาภิกษุผูกําลังแสดงธรรมในบริษัท  ๔  แลวฟงอยู.    แมในการกลาวเพื่อ
ประโยชนแกคนอื่นนั้น  ไมเปนอาบัติแกภิกษุ.
           สองบทวา  สิกฺขมานาย  สามเณริยา  คือ  ไมเปนอาบัติแมแกภิกษุ
ผูแสดงแกสิกขมานาและสามเณรีเหลานั้น.   บทที่เหลือ   มีอรรถตื้นทั้งนั้น.
           สิกขาบทนี้  มีสมุฏฐานเหมือนปทโสธรรมสิกขาบท  เกิดขึ้นทางวาจา ๑
ทางวาจากับจิต ๑   เปนกิริยา    โนสัญญาวิโมกข    อจิตตกะ    ปณณัติวัชชะ
วจีกรรม   มีจิต ๓   มีเวทนา ๓   ดังนี้แล.
                           โอวาทสิกขาบทที่  ๑ จบ 



พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๒ - หนาที่ 394
                      โอวาทวรรค   สิกขาบทที่  ๒
                         เร่ืองพระจูฬปนถกเถระ
           [๔๒ ]  โดยสมัยนั้น     พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระ-
เชตวัน  อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี  คร้ังนั้น พระเถระ
ทั้งหลาย   ผลัดเปลี่ยนกันกลาวสอนพวกภิกษุณี    สมัยนั้น    ถึงวาระของทาน
พระจูฬปนถกที่จะกลาวสอนพวกภิกษุณี ๆ  พูดกัน อยางนี้วา   วันนี้โอวาทเห็น
จะไมสําเร็จประโยชน   เพราะประเดี๋ยวพระคุณเจาจูฬปนถกจะกลาวอุทานอยาง
เดิมนั่นแหละซ้ํา ๆ ซาก ๆ    แลวพากันเขาไปหาทานพระจูพปนถก    อภิวาท
แลวนั่งอยู  ณ  ที่ควรสวนขางหนึ่ง.
           ทานพระจูฬปนถกไดถามภิกษุณีเหลานั้น  ผูนั่งเรียบรอยแลว   ดังนี้วา
พวกเธอพรอมเพรียงกันแลวหรือ  นองหญิงทั้งหลาย.
           ภิกษุณี.  พวกดิฉันพรอมเพรียงกันแลว   เจาขา 
           จูฬ.  ครุธรรม ๘ ประการยังเปนไปดีอยูหรือ  นองหญิงทั้งหลาย.
           ภิกษุณี.   ยังเปนไปดีอยู   เจาขา.
           ทานพระจูฬปนถกสั่งวา    นี่แหละเปนโอวาทละ    นองหญิงทั้งหลาย
แลวไดกลาวอุทานนี้ซํ้าอีก   วาดังนี้.
                           ความโศก  ยอมไมมีแกมนุษย ผูมีจิตตั้ง
                ม่ัน ไมประมาท ศึกษาอยูในโมเนยยปฏิปทา
                ผูคงท่ี  ผูสงบระงับ   มีสติทุกเม่ือ.
           [๔๒๕]    ภิกษุณีทั้งหลายไดสนทนากันอยางนี้วา    เราไดพูดแลวมิใช
หรือวา   วันนี้    โอวาทเห็นจะไมสําเร็จประโยชน   เพราะประเดี๋ยวพระคุณเจา
จูฬปนถกจะกลาวอุทานอยางเดิมนั่นแหละซ้ํา ๆ ซาก ๆ.        
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          ทานพระจูฬปนถกไดยินคําสนทนานี้ของภิกษุณีพวกนั้น    คร้ันแลว
ทานเหาะขึ้นสูเวหา   จงกรมบาง   ยืนบาง   นั่งบาง  สําเร็จการนอนบาง  ทําให
ควันกลุมตลบขึ้นบาง    ทําใหเปนไฟโพลงขึ้นบาง   หายตัวบาง   อยูในอากาศ
กลางหาว   กลาวอุทานอยางเติมนั้น   และพระพุทธพจนอยางอื่นอีกมาก. 
            ภิกษุณีทั้งหลายกลาวชมอยางนี้วา   นาอัศจรรยนักชาวเราเอย   ไมเคย
มีเลยชาวเราเอย     ในกาลกอนแตนี้     โอวาทไมเคยสําเร็จประโยชนแกพวกเรา
เหมือนโอวาทของพระคุณเจาจูฬปนถกเลย    คราวนั้นทานพระจูฬปนถกกลาว
สอนภิกษุณีเหลานั้นจนพลบค่ํา   ย่ําสนธยา   แลวไดสงกลับดวยคําวา   กลับไป
เถิด   นองหญิงทั้งหลาย   จึงภิกษุณีเหลานั้น   เมื่อเขาปดประตูเมืองแลว    ได
พากันพักแรมอยูนอกเมือง     รุงสายจึงเขาเมืองได     ประชาชนพากันเพงโทษ
ติเตียนโพนทะนาวา    ภิกษุณีพวกนี้เหมือนไมใชสตรีผูประพฤติพรหมจรรย
พักแรมอยูกับพวกภิกษุในอารามแลว   เพิ่งจะพากันกลับเขาเมืองเดี๋ยวนี้   ภิกษุ
ทั้งหลายไดยินประชาชนพากันเพงโทษติเตียนโพนทะนาอยู   บรรดาที่เปนผูมัก
นอย ...  ตางก็เพงโทษติเตียนโพนทะนาวา  ไฉน   ทานพระจูฬปนถก   เมื่อ
พระอาทิตยตกแลว    จึงยังไดกลาวสอนพวกภิกษุณีอยูเลา    แลวกราบทูลเร่ือง
นั้นแดพระผูมีพระภาคเจา. . .
                                     ทรงสอบถาม
          พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามวา   ดูกอนจูฬปนถก   ขาววา   เมื่อ
พระอาทิตยตกแลว   เธอยังกลาวสอนพวกภิกษุณีอยู   จริงหรือ.
          พระจูฬปนถกทูลรับวา  จริง  พระพุทธเจาขา. 
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                       ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
           พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา    ดูกอนจูฬปนถก    เมื่อพระ-
อาทิตยตกแลว    ไฉนจึงยังไดกลาวสอนพวกภิกษุณีอยูเลา   การกระทําของเธอ
นั่น      ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส    หรือเพื่อความ
เล่ือมใสยิ่งของชุมชนที่เล่ือมใสแลว . . . 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้
วาดังนี้
                                   พระบัญญัติ
            ๗๑.๒.  ถาภิกษุ  แมไดรับสมมติแลว  เมื่อพระอาทิตยอัสดง
แลว  กลาวสอนพวกภิกษุณี เปนปาจิตตีย.
                              เร่ืองจูฬปนถกเถระ  จบ
                               สิกขาบทวิภังค
           [๔๒๖]  ผูช่ือวา ไดรับ สมมติแลว  คือ  ไดรับสมมติแลวดวยญัตติ-
จตุตถกรรม.
           คําวา  เม่ือพระอาทิตยอัสดงแลว  คือ  เมื่อพระอาทิตยตกแลว.
           ผูช่ือวา  พวกภิกษุณี ไดแก   สตรีผูอุปสมบทแลวในสงฆ ๒ ฝาย.
           บทวา    กลาวสอน   ความวา   กลาวสอนดวยครุธรรม ๘ ประการ
หรือดวยธรรมอยางอื่น  ตองอาบัติปาจิตตีย. 
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                                          บทภาชนีย
                                          ติกปาจิตตีย
            [๔๒๗]   พระอาทิตยอัสดงแลว    ภิกษุสําคัญวา   อัสดงแลว    กลาว
สอน  ตองอาบัติปาจิตตีย.
           พระอาทิตยอัสดงแลว   ภิกษุสงสัย   กลาวสอน   ตองอาบัติปาจิตตีย
           พระอาทิตยอัสดงแลว   ภิกษุสําคัญวายังไมอัสดง   กลาวสอน   ตอง
อาบัติปาจิตตีย.
                                          ติกทุกกฏ
           ภิกษุส่ังสอนภิกษุณีผูอุปสมบทในสงฆฝายเดียว  ตองอาบัติทุกกฏ.
           พระอาทิทยยังไมอัสดง    ภิกษุสําคัญวาอัสดงแลว    กลาวสอน   ตอง
อาบัติทุกกฏ.
           พระอาทิตยยังไมอัสดง  ภิกษุสงสัย  กลาวสอน  ตองอาบัติทุกกฏ.
                                       ไมตองอาบัติ
           พระอาทิตยยังไมอัสดง   ภิกษุสําคัญวายังไมอัสดง   กลาวสอน   ไม
ตองอาบัติ.
                                        อนาปตติวาร
           [๔๒๘]  ภิกษุใหอุเทศ  ๑  ภิกษุใหปริปุจฉา ๑  ภิกษุอันภิกษุณีกลาว
วา  นิมนตทานสวดเถิด   เจาขา  ดังนี้   สวดอยู  ๑  ภิกษุถามปญหา ๑   ภิกษุ
ถูกถามปญหาแลวแก ๑     ภิกษุกลาวสอนเพื่อประโยชนแกผูอ่ืนอยู     แตพวก
ภิกษุณีฟงอยูดวย ๑   ภิกษุกลาวสอนสิกขมานา ๑   ภิกษุกลาวสอนสามเณรี ๑
ภิกษุวิกลจริต ๑  ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑  ไมตองอาบัติแล.
                            โอวาทวรรคสิกขาบทที่  ๒  จบ 
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                     ภิกขุนีวรรค  อัตถังคตสิกขาบทที่  ๒
           พึงทราบวินิจฉัย  ในสิกขาบทที่ ๒  ดังตอไปนี้.
             [แกอรรถคาถาของพระจูฬบันถกเถระ]
           บทวา   ปริยาเยน   คือ   ตามวาระ   ความวา  ตามลําดับ.
           บทวา  อธิเจตโส  คือ  ผูมีอธิจิต  อธิบายวา  ผูประกอบดวยจิตที่
ยิ่งกวาจิตทั้งหมด  คือ  อรหัตผลจิต.
           บทวา  อปฺปมฺชฺชโต   คือ  ผูไมประมาท.  มีคําอธิบายวา  ผูประกอบ
ดวยการบําเพ็ญกุศลธรรมติดตอกัน ดวยความไมประมาท.
           บทวา  มุนิโน  มีความวา  ญาณ   ตรัสเรียกวา  โมนะ  เพราะรูโลกทั้ง
๒ อยางนี้วา   ผูใด   ยอมรูโลกทั้ง ๒   ผูนั้น  เราเรียกวา   มุนี   เพราะเหตุนั้น
หรือ   พระขีณาสพ   ตรัสเรียกชื่อวา   มุนี   เพราะประกอบดวยญาณนั้น   แก
มุนีนั้น.
           สองบทวา  โมนปเถสุ  สิกฺขโต   มีความวา  ผูศึกษาอยูในทางแหง
ญาณชื่อโมนะ   กลาวคือ    อรหัตมรรคญาณ   คือ   ในโพธิปกขิยธรรม ๓๗
หรือ  ในไตรสิกขา.  ก็คํานี้พระผูมีพระภาคตรัสหมายเอาปฏิปทาเปนตนสวนเบื้อง
ตน .    เพราะฉะนั้น    ผูศึกษาพึงเห็นใจความในคําวา   มุนิโน   โมนปเถสุ
สิกฺขโต  นี้   อยางนี้วา   แกมุนีผูศึกษาอยูในธรรมเปนตนสวนเบื้องตน อยางนี้
บรรลุความเปนมุนีดวยการศึกษานี้.
          บทพระคาถาวา  โสกา น  ภวนฺติ  ตาทิโน  มีความวา  ความโศก
ทั้งหลาย   เพราะเรื่องมีการพลัดพรากจากอิฏฐารมณเปนตน ในภายใน  (ในจิต)
ยอมไมมีแกพระขีณาสวมุนีผูคงที่.   อีกอยางหนึ่ง  ในบทวา  ตาทิโน  นี้   มี 
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ใจความแมอยางนี้วา   ความโศกทั้งหลายยอมไมมีแกมุนีผูประกอบดวยลักษณะ
คงที่เห็นปานนี้.
           บทวา    อุปสนฺตสฺส    ไดแก    ผูสงบระงับเพราะสงบกิเลสมีราคะ
เปนตนได. 
           บทวา  สทา  สตีมโต  ไดแก  ผูไมเวน จากสติ  ตลอดกาลเปนนิตย
เพราะเปนผูถึงความไพบูลยแหงสติ. 
           สองบทวา   อากาเส   อนฺตลิกเข   ไดแก    ในอากาศ    กลาวคือ
กลางหาว,  ไมใชอากาศเพิกกสิณ  ไมใชอากาศเปนเครื่องกําหนดรูป.
          สองบทวา  จงฺกมติป  ติฏติป  มีความวา  พระจูฬปนถกเถระได
ฟงถอยคําของภิกษุณีเหลานั้น  คิดวา  ภิกษุณีเหลานี้    ดูหมิ่นเราวา  พระเถระ
รูปนี้   รูธรรมเพียงเทานี้แหละ,   เอาละ  !   บัดนี้   เราจะแสดงอานุภาพของตน
แกภิกษุณีเหลานี้    จึงยังความเคารพมาก   ในธรรมใหเกิดขึ้นแลว   เขาจตุตถ-
ฌาน    มีอภิญญาเปนบาท    ออกแลวไดแสดงอิทธิปาฎิหาริยเห็นปานนี้     คือ
เดินจงกรมในอากาศกลางหาวบาง   ฯ ล ฯ   หายตัวไปในระหวางบาง.
           บรรดาบทเหลานั้น  บทวา   อนฺตรา  ปธายติ   มีความวา   หายตัว
ไปบาง  คือไปไมปรากฎใหเห็นบาง.
         ขอวา  ตฺเว  อุทาน   ภณติ  อฺฺจ  พหุ   พุทฺธวจน   มี
ความวา     ไดยินวา    พระเถระถูกใหเรียนคาถาม ในสํานักของพระเถระผูเปน
หลวงพี่ของตนวา                                     
                        ดอกบัวชื่อโกกนุท  มีกล่ินหอม  พึง
                 บานแตเชา ยังไมวายกลิ่น ฉันใด, ทานจงดู
                 พระอังคีรส     ผูรุงโรจนเหมือนดวงอาทิตย 
                 แผดรัศมีรุงโรจนอยูในกลางหาว  ฉันนั้น. 
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ไดสาธยายถึง ๔ เดือน   แตไมอาจทําใหคลองแคลวได. 
           คร้ังนั้น  พระเถระ   (หลวงพี่)   จึงขับไลพระจูฬบันถกนั้น ไปเสียจาก
วิหาร  ดวยกลาววา  เธอเปนคนอาภัพในพระศาสนานี้.   ทานไดยืนรองไหอยู
ที่ซุมประตู.  คราวนั้น   พระผูมีพระภาคเจาทรงตรวจดูพุทธเวไนยสัตว   ทอด
พระเนตรเห็นทานแลว   จึงเสด็จไปใกล ๆ ทาน  ดุจเสด็จเที่ยวไปยังวิหารจาริก
ตรัสวา    จูฬบันถก !     เธอรองใหทําไม      ทานจึงกราบทูลเร่ืองราวนั้น.
ลําดับนั้น     พระผูมีพระภาคเจา     จึงทรงประทานทอนผาอันสะอาดแกทาน
ตรัสวา  เธอจงลูบคลําผานี้วา  ผาเช็ดธุลี.  ทานรับวา สาธุ  แลว  นั่งในที่อยูของ
ตนลูบคลําที่สุดดานหนึ่งแหงผานั้น.    ที่ที่ถูกลูบคลํานั้น    ไดกลายเปนสีดํา
ทานกลับ ไดความสลดใจวา  ผาชื่อวาแมบริสุทธิ์อยางนี้   อาศัยอัตภาพนี้    กลับ
กลายเปนสีดํา  ดังนี้    แลว จึงปรารภวิปสสนา.   ลําดับนั้น   พระผูมีพระภาคเจา
ทรงทราบวา ทานปรารภความเพียร  ไดทรงภาษิตโอภาสคาถานี้วา  อธิเจตโส
เปนตน .  พระเถระบรรลุพระอรหัตผลในเวลาจบคาถา.   เพราะเหตุนั้น   พระ
เถระจึงเคารพรักคาถานี้    ตามปรกติเทียว.   ทานกลาวคาถานี้นั่นแล   เพื่อให
ทราบความเคารพรักคาถานี้นั้น   และนําพุทธพจนอ่ืนเปนอันมากมากลาวอยูใน
ระหวาง.   เพราะเหตุนั้น   พระธรรมสังคาหกาจารยทั้งหลายจึงกลาววา  กลาว
อุทานั้นนั่นแล  และพระพุทธพจนอยางอื่นเปนอันมาก.
           สองบทวา  เอกโต  อุปสมฺปนฺนาย  ไดแก  ภิกษุณีผูอุปสมบทใน
ภิกษุณีสงฆ.   แตเปนปาจิตตีย   แกภิกษุผูกลาวสอนภิกษุณีผูอุปสมบทในภิกษุ
สงฆ.    บทที่เหลือในสิกขาบทนี้ทานทั้งนั้น.    และแมสิกขาบทนี้     มีสมุฎฐาน
เหมือนปทโสธรรมสิกขาบทนั่นแล.
                                  อัตถังคตสิกขาบทที่  ๒  จบ 
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                         โอวาทวรรค  สิกขาบทที่  ๓
                          เร่ืองพระฉัพพัคคีย    
          [๔๒๙]  โดยสมัยนั้น     พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู   ณ
นิโครธาราม   เขตพระนครกบิลพัสดุ   สักกชนบท  คร้ังนั้น   พระฉัพพัคคีย
เขาไปสูสํานัก ภิกษุณี   แลวกลาวสอนภิกษุณีฉัพพัคคียอยู.
           ภิกษุณีทั้งหลายไดกลาวคํานี้กะภิกษุณีฉัพพัคคียวา    มาเถิด    แมเจา
ทั้งหลาย  พวกเราจักไปรับโอวาทกัน.
            ภิกษุณีฉัพพัคคียพูดวา   แมเจาทั้งหลาย   พวกเราจะตองไปเพราะเหตุ
แหงโอวาททําไม  เพราะพระคุณเจาฉัพพัคคียกลาวสอนพวกเราอยู    ที่นี้แลว.
           ภิกษุณีทั้งหลายตางพากันเพงโทษติเตียนโพนทะนาวา   ไฉน   พระ-
ฉัพพัคคียจึงเขามากลาวสอนพวกภิกษุณีถึงสํานักภิกษุณีเลา    แลวแจงเรื่องนั้น
แกภิกษุทั้งหลาย.
           บรรดาภิกษุที่มักนอย . . .  ตางก็เพงโทษติเตียนโพนทะนาวา    ไฉน
พระฉัพพัคคียจึงไดเขาไปกลาวสอนพวกภิกษุณีถึงสํานักภิกษุณีเลา   แลวกราบ
ทูลเร่ืองนั้น  แดพระผูมีพระภาคเจา. . .
                             ทรงสอบถาม             
           พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววาพวกเธอเขาไปกลาวสอนพวกภิกษุณี  ถึงสํานักภิกษุณี  จริงหรือ.
           พระฉัพพัคคียทูลรับวา  จริง  พระพุทธเจาขา. 
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                   ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
           พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา  ดูกอนโมฆบุรุษทั้งหลาย ไฉน
พวกเธอจึงไดเขาไปกลาวสอนพวกภิกษุณีถึงสํานักภิกษุณีเลา     การกระทําของ
พวกเธอนั้น    ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส   หรือเพื่อ
ความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เล่ือมใสแลว . . .
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้
วาดังนี้:-
                                    พระบัญญัติ
          ๓๒. ๓.  ก.  อนึ่ง ภิกษุใด เขาไปสูที่อาศัยแหงภิกษุณี  แลว
ส่ังสอนพวกภิกษุณี   เปนปาจิตตีย. 
           ก็สิกขาบทนี้   ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติแลวแกภิกษุ
ทั้งหลาย  ดวยประการฉะนี้.
                               เร่ืองพระฉัพพัคคีย  จบ
                   เร่ืองพระมหาปชาบดีโคตมีเถรี
           [๔๓๐]  ตอจากสมัยนั้นมา พระมหาปชาบดีโคตมีเถรีอาพาธ พระเถระ
ทั้งหลาย   พากันเขาไปเยี่ยมพระมหาปชาบดีโคตมีเถรีถึงสํานัก     แลวไดกลาว
คํานี้กะพระเถรีวา  ดูกอนพระโคตมี   ทานยังพอทนไดหรือ   ยังพอใหอัตภาพ
เปนไปไดหรือ
           พระมหาปชาบดีโคตมีตอบวา    ดิฉัน ทนไมไหว    ใหอัตภาพเปนไป
ไมไดเจาขา   ขออาราธนาพระคุณเจาทั้งหลายโปรดแสดงธรรมเถิด   เจาขา. 
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            ดูกอนนองหญิง      การเขามาสูสํานักภิกษุณีแลวแสดงธรรมแกภิกษุณี
ยังไมสมควรกอน   พระเถระเหลานั้นกลาวดังนี้แลวตางก็รังเกียจอยู   ไมแสดง
ธรรม. 
            คร้ันเวลาเชา   พระผูมีพระภาคเจาทรงอันตรวาสกแลว   ทรงถือบาตร
จีวรเสด็จเขาไปเยี่ยมพระมหาปชาบดีโคตมีเถรีถึงสํานัก    ประทับนั่งบนอาสนะ
ที่เขาจัดถวายแลวไดตรัสดํานี้กะพระมหาปชาบดีโคตมีวา   ดูกอนโคตมี   เธอยัง
พอทนไดหรือ  ยังพอใหอัตภาพเปนไปไดหรือ
           พระมหาปชาบดีโคตมีกราบทูลวา  เมื่อกอนพระเถระทั้งหลายพากันมา
แสดงธรรมแกหมอมฉัน  เพราะเหตุนั้น   หมอมฉันจึงมีความสําราญ   แตบัดนี้
ทานกลาววาพระองคทรงหามแลว  จึงรังเกียจไมแสดง  เพราะเหตุนั้นหมอมฉัน
จึงไมมีความสําราญ   พระพุทธเจาขา
           ลําดับนั้น    พระผูมีพระภาคเจาทรงยังพระมหาปชาบดีโคตมีเถรีให
เห็นแจง   สมาทาน   อาจหาญ   ราเริง   ดวยธรรมีกถา   แลวทรงลุกจากอาสนะ
เสด็จกลับ    คร้ันนั้นแลวพระองคทรงทําธรรมีกถา    ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น 
ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น    แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
เราอนุญาตใหเขาไปสูสํานักภิกษุณีแลวส่ังสอนภิกษุณีผูอาพาธได.
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้
วาดังนี้
                                 พระอนุบัญญัติ
          ๗๒. ๓. ข.  อนึ่ง  ภิกษุใด  เขาไปสูที่อาศัยแหงภิกษุณีแลว
 ส่ังสอนพวกภิกษุณี  เวนไวแตสมัย  เปนปาจิตตีย  สมัยในเรื่องนั้น
 ดังนี้  คือ  ภิกษุณีอาพาธ   นี้เปนสมัยในเรื่องนั้น.
                      เร่ืองพระมหาปชาบดีโคตมีเถรี  จบ 
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                             สิกขาบทวิภังค
           [๔๓๑]  บทวา  อนึ่ง...ใด  ความวา  ผูใด  คือ  ผูเชนใด.
           บทวา ภิกษุ  ความวาที่ช่ือวา  ภิกษุ  เพราะอรรถวาเปนผูขอ...นี้ 
ช่ือวา  ภิกษุ  ที่ทรงประสงคในอรรถนี้. 
           ที่ช่ือวา  ท่ีอาศัยแหงภิกษุณี   ไดแก   สถานเปนที่พักแรมของพวก
ภิกษุณี   แมเพียงคืนเดียว.
           บทวา เขาไป  คือ  ไปในสถานที่นั้น.
           ผูช่ือวา  ภิกษุณี ไดแก   สตรีผูอุปสมบทแลวในสงฆ ๒ ฝาย.
           บทวา  สั่งสอน  ความวา   ภิกษุกลาวสอนดวยครุธรรม ๘ ประการ
ตองอาบัติปาจิตตีย.                                                                
           บทวา  เวนไวแตสมัย   คือ  ยกเวนสมัย.
           ที่ช่ือวา  ภิกษุณีอาพาธ    ไดแก   ภิกษุณีไมสามารถจะไปรับโอวาท
หรือไปรวมประชุมได.
                                 บทภาชนีย
                                ติกปาจิตตีย
           [๔๓๒]  อุปสัมบันภิกษุณี  ภิกษุสําคัญวาอุปสัมบันภิกษุณี   เขาไปสู
ที่อาศัยแหงภิกษุณี   เวนไวแตสมัย   ส่ังสอน   ตองอาบัติปาจิตตีย.
           อุปสัมบัน ภิกษุณี  ภิกษุสงสัย  เขาไปสูที่อาศัยแหงภิกษุณี  เวน ไวแต
สมัย  ส่ังสอน   ตองอาบัติปาจิตตีย.
           อุปสัมบันภิกษุณี   ภิกษุสําคัญวาอนุปสัมบันภิกษุณี    เขาไปสูที่อาศัย
แหงภิกษุณี   เวนไวแตสมัย   ส่ังสอน   ตองอาบัติปาจิตตีย.                
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                                จตุกกทุกกฏ
           ภิกษุส่ังสอนดวยธรรมอยางอื่น  ตองอาบัติทุกกฏ.
           ภิกษุส่ังสอนภิกษุณีผูอุปสมบทแตสงฆฝายเดียว ตองอาบัติทุกกฏ.
           อนุปสัมบันภิกษุณี   ภิกษุสําคัญวาอุปสัมบันภิกษุณี.  ส่ังสอน   ตอง
อาบัติทุกกฏ.
           อนุปสัมบันภิกษุณี  ภิกษุสงสัย ...ตองอาบัติทุกกฏ.
                             ไมตองอาบัติ
           อนุปสัมบันภิกษุณี ภิกษุสําคัญวาอนุปสัมบันภิกษุณี...ไมตองอาบัติ.
                              อนาปตติวาร
           [๔๓๓]  ภิกษุส่ังสอนในสมัย ๑  ภิกษุใหอุเทศ ๑  ภิกษุใหปริปุจฉา ๑
ภิกษุอันภิกษุณีกลาววา  นิมนตทานสวดเถิด  เจาขา   ดังนี้   สวดอยู  ๑   ภิกษุ
ถามปญหา ๑    ภิกษุถูกถามปญหาแลวแก  ๑    ภิกษุส่ังสอนเพื่อประโยชนแหง
ผูอ่ืน แตภิกษุณีฟงอยูดวย ๑  ภิกษุส่ังสอนสิกขมานา ๑  ภิกษุส่ังสอนสามเณรี ๑
ภิกษุวิกลจริต ๑  ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑  ไมตองอาบัติแล.
                    โอวาทวรรค  สิกขาบทที่  ๓  จบ 
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                                    ภิกขุนีวรรคท่ี  ๓  
                           ภิกขุนีอุปสสยสิกขาบทที่  ๓
           วินิจฉัย  ในสิกขาบทที่ ๓  พึงทราบดังนี้. 
           ในคําเปนตนวา  อฺตฺรสมยา โอวทติ อาปตฺติ  ปาจิตฺตยสฺส
เปนตน  บัณฑิตพึงทราบวา   เปนปาจิตตียแกภิกษุผูกลาวสอนดวยครุธรรม ๘
เทานั้น,  กลาวสอนดวยธรรมอื่นเปนทุกกฏ.
           สองบทวา  เอกโต  อุปสมฺปนฺนาย  ไดแก  ภิกษุณีผูอุปสมบทใน
ภิกษุณีสงฆ.    แตเปนปาจิตตียแท    แกภิกษุผูกลาวสอนภิกษุณีผูอุปสมบทใน
ภิกษุสงฆ.   อนึ่ง   เบื้องหนาแตนี้ไปในที่ทุก ๆ  แหงที่ทานกลาวคําวา   เอกโต
อุปสมฺปนฺนาย  ไว  บัณฑิตพึงเห็นเนื้อความอยางนี้เหมือนกัน.   บทที่เหลือ
ตื้นทั้งนั้น.
           สิกขาบทนี้มีสมุฏฐานเหมือนกฐินสิกขาบท   เกิดขึ้นทางกายกับวาจา ๑
ทางวาจากับจิต ๑    เปนกิริยา    โนสัญญาวิโมกข    อจิตตกะ    ปณณัติวัชชระ
กายกรรม   วจีกรรม   มีจิต ๓   มีเวทนา ๓   ดังนี้แล.
                        ภิกขุนีอุปสสยสิกขาบทที่  ๓  จบ
                      ขอเบ็ดเตล็ดในสิกขาบทที่  ๓
           ก็แล   ในสิกขาบทที่ ๓ นี้    ทานกลาวปกิณกะไวในมหาปจจรี    ดัง
ตอไปนี้     ถาวา ภิกษุผูมีไดรับสมมติ  เมื่อพระอาทิตยอัสดงคตแลว   เขาไป
สูสํานักภิกษุณี  กลาวสอนดวยครุธรรม  ๘  เปนปาจิตตีย   ๓  ตัว.   เมื่อสอนดวย
ธรรมอื่น  เปนทุกกฏ ๒ ตัว  เปนปาจิตตีย ๑ ตัว. 
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           คือ  อยางไร ? คือวา  ทุกกฏ  มีการไมไดรับสมมติเปนมูล ๑   ทุกกฏ
มีการไปสูสํานัก ภิกษุณีแลว  กลาวสอนดวยธรรมอินเปนมูล ๑  ปาจิตตีย มีการ
กลาวสอนเมื่อพระอาทิตยอัสคงคตแลวเปนมูล ๑.  ภิกษุผูไดรับสมมติแลว  เมื่อ
พระอาทิตยอัสดงคตแลว  ไปในสํานักภิกษุณีนั้น  กลาวสอนอยูดวยครุธรรม  ๘
เปนอนาบัติ  ๑  เปนปาจิตตีย ๒ ตัว. 
           คือ  อยางไร ?  คือวา เปนอนาบัติ  เพราะเปนผูไดรับสมมติ,  เปน
ปาจิตตีย  ๒ ตัว  คือ  ปาจิตตีย   มีการกลาวสอนเมื่อพระอาทิตยอัสดงคตแลว
เปนมูลตัว  ๑   ปาจิตตีย    มีการไปกลาวสอนดวยครุธรรม  ๘  เปนมูลตัว  ๑.
ภิกษุผูกลาวสอนดวยธรรมอื่นนั่นแล  เปนอนาบัติ ๑  เปนทุกกฏ ๑ ตัว   เปน
ปาจิตตีย ๑ ตัว.
           คือ  อยางไร ?  คือวา  เปนอนาบัติ   เพราะไดรับสมมติ   เปนทุกกฏ
มีการไปกลาวสอนดวยธรรมอื่นเปนมูลตัว ๑   เปนปาจิตตีย    มีการกลาวสอน
เมื่อพระอาทิตยอัสดงคตแลวเปนมูลตัว ๑.   แตสําหรับภิกษุผูไดรับสมมติ  และ
ไมไดรับสมมติ    ไปกลาวสอนในกลางวัน    บัณฑิตพึงชักปาจิตตีย    ที่มีการ
กลาวสอนในเวลากลางคืนเปนมูลออกตัว ๑  แลวทราบอาบัติและอนาบัติที่เหลือ
ฉะนี้แล. 
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                                โอวาทวรรค  สิกขาบทที่  ๔
                                เร่ืองพระฉัพพัคคีย
          [๓๔]  โดยสมัยนั้น   พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู  ณ  พระ-
เชตวัน  อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี คร้ังนั้น พระเถระ
ทั้งหลายส่ังสอนพวกภิกษุณี   ยอมไดจีวร  บิณฑบาต   เสนาสนะ    และคิลาน-
ปจจัยเภสัชบริขาร  พระฉัพพัคคียพูดกันอยางนี้วา    พระเถระทั้งหลายไมตั้งใจ
ส่ังสอนพวกภิกษุณี  ทานสั่งสอนพวกภิกษุณีเพราะเห็นแกอามิส   บรรดาภิกษุที่
มักนอย. . .ตางก็เพงโทษติเตียนโพนทะนาวา    ไฉนพระฉัพพัคคียจึงไดพูด
อยางนี้วา พระเถระทั้งหลายตั้งใจสั่งสอนพวกภิกษุณี ทานสั่งสอนพวกภิกษุณี
เพราะเห็นแกอามิส   แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา . . .
                                      ทรงสอบถาม
           พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ไดยินวาพวกเธอพูดอยางนี้วา    พระเถระทั้งหลายไมตั้งใจสั่งสอนพวกภิกษุณี
ทานสั่งสอนพวกภิกษุณีเพราะเห็นแกอามิส  ดังนี้   จริงหรือ.
           พระฉัพพัคคีย  ทูลรับวา  จริง  พระพุทธเจาขา.
                       ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
           พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา  ดูกอนโมฆบุรุษทั้งหลาย  ไฉน
พวกเธอจึงพูดอยางนี้วา    พระเถระทั้งหลายไมตั้งใจสั่งสอนพวกภิกษุณี   ทาน
ส่ังสอนพวกภิกษุณีเพราะเห็นแกอามิส    ดังนี้เลา    การกระทําของพวกเธอนั่น
ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส  หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่ง
ของชุมชนที่เล่ือมใสแลว..  



พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๒ - หนาที่ 409
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง  อยางนี้
วาดังนี้
                                  พระบัญญัติ 
         ๗๓.  ๔.  อนึ่ง  ภิกษุใด  กลาวอยางนี้วา  พวกภิกษุส่ังสอน
พวกภิกษุณีเพราะเหตุอามิส  เปนปาจิตตีย .
                                 เร่ืองพระฉัพพัคคีย  
                                สิกขาบทวิภังค
           [๔๓๕]  บทวา  อนึ่ง . . .ใด  ความวา  ผูใด  คือ   ผูเชนใด...
           บทวา ภิกษุ  ความวา ที่ช่ือวา  ภิกษุ  เพราะอรรถวาเปนผูขอ...นี้
ช่ือวา  ภิกษุ  ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
           บทวา  เพราะเหตุอามิส  คือ  เพราะเหตุจีวร  บิณฑบาตเสนาสนะ
คิลานปจจัยเภสัชบริขาร  สักการะ  ความเคารพ  ความนับถือ   การกราบไหว
การบูชา.
            [๔๓๖]   คําวา    กลาวอยางนี้     ความวา   ภิกษุประสงคจะแสโทษ
ประสงคจะทําใหอัปยศ  ประสงคจะทําใหเกอเขิน   กลาวกะอุปสัมบันผูอันสงฆ
สมมติใหเปนผูส่ังสอนภิกษุณีอยางนี้  คือ   กลาววา   เธอสั่งสอน    เพราะเหตุ
จีวร  บิณฑบาต เสนาสนะ  คิลานปจจัยเภสัชบริขาร  สักการะ   ความเคารพ
ความนับถือ  การกราบไหว  การบูชา  ดังนี้    ตองอาบัติปาจิตตีย.
                                     บทภาชนีย
                                     ติกปาจิตตีย
           [๔๓๗]  กรรมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวากรรมเปนธรรม  กลาวอยางนั้น
ตองอาบัติปาจิตตีย                                                                    
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           กรรมเปนธรรม   ภิกษุสงสัย  กลาวอยางนั้น    ตองอาบัติปาจิตตีย
           กรรมเปนธรรม     ภิกษุสําคัญวากรรมไมเปนธรรม    กลาวอยางนั้น
ตองอาบัติปาจิตตีย.
                                        ทุกกฏ 
           [๘๓๘]  ภิกษุประสงคจะแสโทษ ประสงคจะทําใหอัปยศ  ประสงคจะ
ทําใหเกอเขิน      กลาวกะอุปสัมบันผูอัน สงฆมิไดสมมติใหเปนผูส่ังสอนภิกษุณี
อยางนั้น  คือ   กลาววา    เธอสั่งสอนเพราะเหตุจีวร    บิณฑบาต   เสนาสนะ
คิลานปจจัยเภสัชบริขาร  สักการะ  ความเคารพ  ความนับถือ   การกราบไหว
การบูชา  ดังนี้   ตองอาบัติทุกกฏ.
           [๔๓๙]  ภิกษุประสงคจะแสโทษ ประสงคจะทําใหอัปยศ ประสงคจะ
ทําใหเกอเขิน  กลาวกะอนุปสัมบันผูอันสงฆสมมติก็ตาม  มิไดสมมติก็ตาม  ให
ใหเปนผูส่ังสอนภิกษุณี    อยางนี้    คือ   กลาววา    เธอสั่งสอนเพราะเหตุจีวร
บิณฑบาต เสนาสนะ  คิลานปจจัยเภสัชบริขาร  สักการะ.  ความเคารพ  ความ
นับถือ  การกราบไหว  การบูชา  ดังนี้   ตองอาบัติทุกกฏ.
                                        ติกทุกกฏ
           [๔๔๐]  กรรมไมเปนธรรม  ภิกษุสําคัญวากรรมเปนธรรม...  ตอง
อาบัติทุกกฏ
           กรรมไมเปนธรรม  ภิกษุสงสัย...  ตองอาบัติทุกกฏ
           กรรมไมเปนธรรม    ภิกษุสําคัญวากรรมไมเปนธรรม ...  ตองอาบัติ
ทุกกฏ.
                                   อนาปตติวาร
           [๔๔๑]  ภิกษุผูกลาวกะภิกษุผูส่ังสอนเพราะเหตุจีวร     บิณฑบาต
เสนาสนะ  คิลานปจจัยเภสัชบริขาร    สักการะ     ความเคารพ    ความนับถือ 
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การกราบไหว   การบูชา   ตามปกติ  ๑   ภิกษุวิกลจริต ๑  ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑
ไมตองอาบัติแล.
                      โอวาทวรรค  สิกขาบทที่  ๔  จบ
                     ภิกขุนีวรรค  อามิสสิกขาบทที่  ๔
           วินิจฉัย  ในสิกขาบทที่ ๔  พึงทราบดังนี้ 
           บทวา  น  พหุกตา  คือ  ไมทําความทั่งใจ (สอนจริง).  อธิบายวา
ไมทําความเคารพมากในธรรมกลาวสอน.     ผูศึกษาพึงทราบอรรถแหงบท
ทั้งหลายวา   ภิกษุโนวาทก    อวณฺณ    กตฺตุกาโม  เปนตน   โดยนัยดังที่
กลาวแลวในอุชฌาปนกสิกขาบทนั่นแล.  ภิกษุที่ภิกษุผูไดรับสมมติ   หรือสงฆ
มอบภาระใหไว พึงทราบวา ช่ือวา ภิกษุไมไดรับสมมติ  ในคําวา อุปสมฺปนฺน
สงฺเฆน  อสมฺมต   นี้.
          สวนในคําวา  อุปสมฺปนฺน   สงฺเฆน  สมฺมต   วา  อสมฺมต  วา
นี้  ภิกษุผูไดรับสมมติในคราวเปนภิกษุแลว ตั้งอยูในภูมิแหงสามเณร พึงทราบ
วาไดรับสมมติ.    สามเณรพหูสูตที่ภิกษุผูไดรับสมมติหรือสงฆมอบหนาที่ไว
พึงทราบวา  ผูมีไดรับสมมติ.  คําที่เหลือตื้นทั้งนั้น  เพราะมีนัยดังกลาวแลว.
           สิกขาบทนี้   มีสมุฎฐาน ๓ เกิดขึ้นทางกายกับจิต ๑  ทางวาจากับจิต  ๑
ทางกายวาจากับจิต ๑ เปนกิริยา  สัญญาวิโมกขสจิตตกะ. โลกวัชชะ กายกรรม
วจีกรรม  อกุศลจิต  เปนทุกขเวทนา  ดังนี้แล.
                              อามิสสิกขาบทที่  ๔  จบ 
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        โอวาทวรรค  สิกขาบทที่  ๕        
                            เร่ืองภิกษุรูปหนึ่ง 
          [๔๔๒]  โดยสมัยนั้น  พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู   ณ  พระ 
เชตวัน  อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี  เขตพระนครสาวัตถี   คร้ังนั้น   ภิกษุ
รูปหนึ่งเที่ยวบิณฑบาตไปตามถนนแหงหนึ่ง    ในพระนครสาวัตถี   แมภิกษุณี
รูปหนึ่งก็เที่ยวบิณฑบาตไปในถนนนั้น      คร้ังนั้นแล   ภิกษุนั้นไดกลาวคํานี้ กะ
ภิกษุณีรูปนั้นวา  ไปเถิดนองหญิง  ณ  สถานที่โนน มีผูถวายภิกษา  แมภิกษุณี
รูปนั้น ก็กลาวอยางนี้วา     ไปเถิดพระคุณเจา   ณ  สถานที่โนนมีผูถวายภิกษา
ภิกษุและภิกษุณีทั้งสองไดเปนเพื่อนเห็นกัน  เพราะไดพบกันอยูเนือง ๆ
            ก็แลสมัยนั้น    พระเจาหนาที่แจกจีวรกําลังแจกจีวรของสงฆจึงภิกษุณี
รูปนั้นไปรับโอวาท  แลวเขาไปหาภิกษุรูปนั้นอภิวาทแลวยืนอยู  ณ ที่ควรสวน
ขางหนึ่ง
           ภิกษุรูปนั้นไดกลาวคํานี้กะภิกษุณีนั้นผูยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งวา
ดูกอนนองหญิง  สวนจีวรของฉะนั้นเธอจักยินดีหรือไม      
            ภิกษุณีรับวา  ยินดี  เจาขา   เพราะดิฉันมีจีวรเกา
            ภิกษุนั้นไดใหจีวรแกภิกษุณีนั้น     แตภิกษุนั้นก็เปนผูมีจีวรเกาอยู
เหมือนกัน    ภิกษุทั้งหลายจึงไดกลาวกะภิกษุรูปนั้นวา    บัดนี้    ทานจงเปลี่ยน
จีวรของทานเถิด  ภิกษุรูปนั้นไดแจงเรื่องนั้นแกภิกษุทั้งหลาย    บรรดาภิกษุที่
มักนอย ...ตางก็เพงโทษติเตียนโพนทะนาวา    ไฉน    ภิกษุจึงไดใหจีวรแก
ภิกษุณีเลา  แลวกราบทูลเร่ืองนั้น แดพระผูมีพระภาคเจา ... 
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                  ทรงสอบถามแลวบัญญัติสิกขาบท
           พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุรูปนั้นวา    ดูกอนภิกษุ   ขาววา
เธอไดใหจีวรแกภิกษุณี   จริงหรือ.
           ภิกษุรูปนั้น ทูลรับวา  จริง  พระพุทธเจาขา. 
           ภ.  ดูกอนภิกษุ  ภิกษุณีนั้นเปนญาติของเธอหรือมิใชญาติ.
           ภิ.  มิใชญาติ   พระพุทธเจาขา.
           ภ.  ดูกอนโมฆบุรุษ    ภิกษุผูมีใชญาติยอมไมรูการกระทําอันสมควร
หรือไมสมควร  ของที่มีอยูหรือไมมี   ของภิกษุณีผูมีใชญาติ   ไฉน   เธอจึงได
ใหจีวรแกภิกษุณีผูมีใชญาติเลา    การกระทําของเธอนั่น   ไมเปนไปเพื่อความ
เล่ือมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส  หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เล่ือม-
ใสแลว . . .
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนั้น
วาดังนี้
                                   พระบัญญัติ
           ๗๔.๕.  ก.  อนึ่ง ภิกษุใด   ใหจีวรแกภิกษุณีผูมิใชญาติ   เปน
ปาจิตตีย.
           ก็สิกขาบทนี้   ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติแลวแกภิกษุ
ทั้งหลาย   ดวยประการฉะนี้.
                              เร่ืองภิกษุรูปหนึ่ง  จบ
                            เร่ืองภิกษุหลายรูป
           [๔๔๓]   สมัยตอมา     ภิกษุทั้งหลายรังเกียจไมใหจีวรแลกเปลี่ยนแก
พวกภิกษุณี  ภิกษุณีทั้งหลายจึงเพงโทษติเตียนโพนทะนาวา   ไฉนพระคุณเจา 
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จึงไมใหแลกเปลี่ยนแกพวกเรา   ภิกษุทั้งหลาย   ไดยินภิกษุณีเหลานั้นเพงโทษ
ติเตียนโพนทะนาอยู   จึงกราบทูลเร่ืองนั้น แดพระผูมีพระภาคเจา. 
                             ทรงอนุญาตใหแลกเปล่ียนจีวร 
           ลําดับนั้น    พระผูมีพระภาคเจาทรงธรรมีกถา  ในเพราะเหตุเปนเคามูล
นั้น    ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น      แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา    ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย    เราอนุญาตใหแลกเปลี่ยนแกสหธรรมิกทั้ง ๕  คือ   ภิกษุ   ภิกษุณี
สิกขมานา  สามเณร  สามเณรี  เราอนุญาตใหแลกเปลี่ยนแกสหธรรมิก ๕ เหลา
นี้ได.
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนั้น
วาดังนี้
                                  พระอนุบัญญัติ
           ๗๔. ๕.  ข.  อนึ่ง   ภิกษุใด   ใหจีวรแกภิกษุณี    ผูไมใชญาติ
เวน ไวแลถเปลี่ยน  เปนปาจิตตีย.
                             เร่ืองภิกษุหลายรูป  จบ
                           
                                สิกขาบทวิภังค
           [๔๔๔]  บทวา  อนึ่ง . . .ใด  ความวา  ผูใด  คือ  ผูเชนใด...
           บทวา  ภิกษุ   ความวา  ที่ช่ือวา  ภิกษุ  เพราะอรรถวาเปนผูขอ...นี้ 
ช่ือวา  ภิกษุ  ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
           ที่ช่ือวา  ผูมิใชญาติ   คือ  ไมใชคนเนื่องถึงกัน  ทางมารดาก็ดี  ทาง
บิดาก็ดี  ตลาด ๗ ช่ัวบุรพชนก. 
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           ผูช่ือวา  ภิกษุณี   ไดแก   สตรีผูอุปสมบทแลวในสงฆ ๒ ฝาย.
           ที่ช่ือวา  จีวร    ไดแก    จีวร  ๖ ชนิด ๆ ใดชนิดหนึ่ง    ซ่ึงเขาองค
กําหนดแหงผาตองวิกัปเปนอยางต่ํา.
            คําวา  เวนไวแตแลกเปล่ียน  ความวา ภิกษุให  เวนการแลกเปลี่ยน
ตองอาบัติปาจิตตีย.
                                    บทภาชนีย
                                    ติกปาจิตตีย
           [๔๔๕]  ภิกษุณีผูมีใชญาติ  ภิกษุสําคัญวามิใชญาติ  ใหจีวร  เวนไว
แตแลกเปลี่ยน   ตองอาบัติปาจิตตีย 
            ภิกษุณีผูมิใชญาติ   ภิกษุสงสัย   ใหจีวร   เวน ไวแตแลกเปลี่ยน  ตอง
อาบัติปาจิตตีย.
           ภิกษุณีผูมิใชญาติ   ภิกษุสําคัญวาเปนญาติ    ใหจีวร   เวน ไวแตแลก
เปลี่ยน  ตองอาบัติปาจิตตีย.
                                      ติกทุกกฏ
            ภิกษุใหจีวรแกภิกษุณีผูอุปสมบทในสงฆฝายเดียว     เวนไวแตแลก
เปลี่ยน  ตองอาบัติทุกกฏ.
            ภิกษุณีผูเปนญาติ  ภิกษุสําคัญวามิใชญาติ  ใหจีวร  ตองอาบัติทุกกฏ.
            ภิกษุณีผูเปนญาติ  ภิกษุสงสัย  ใหจีวร  ตองอาบัติทุกกฏ.
                                  ไมตองอาบัติ
           ภิกษุณีผูเปนญาติ  ภิกษุสําคัญวาเปนญาติ  ใหจีวร  ไมตองอาบัติ. 



พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๒ - หนาที่ 416
                                    อนาปตติวาร 
          [๔๔๖]  ภิกษุณีผูเปนญาติ ๑  ภิกษุแลกเปลี่ยน คือ  เอาจีวรมีคานอย
แลกเปลี่ยนจีวรมีคามาก     หรือเอาจีวรมีคามากแลกเปลี่ยนจีวรมีคานอย ๑
ภิกษุณีถือวิสาสะ ๑    ภิกษุณีถือเอาเปนของขอยืม  ๑    ภิกษุใหบริขารอื่นเวน
จีวร ๑   ภิกษุใหแกสิกขมานา ๑   ภิกษุใหสามเณรี  ๑  ภิกษุวิกลจริต ๑  ภิกษุ
อาทิกัมมิกะ ๑  ไมตองอาบัติแล                                            
                           โอวาทวรรค  สิกขาบทที่  ๕  จบ

                         ภิกขุนีวรรค  จีวรทานสิกขาบทที่  ๕
           วินิจฉัย  ในสิกขาบทที่ ๕   พึงทราบดังนี้.
           บทวา  วิสิขาย  แปลวา  ในตรอก.
           สองบทวา  ปณฺฑาย  จรติ   มีความวา   ยอมเที่ยวไปเนือง ๆ ดวย
สามารถแหงการเที่ยวไปเปนประจํา.
           บทวา  สนฺทิฏฐา  คือ  ไดเปนเพื่อนเห็นกัน.  บทที่เหลือในสิกขา
บทนี้  โดยบท  มีอรรถตื้น  โดยวินิจฉัย  พึงทราบโดยนัยดังกลาวแลวในจีวร
ปฏิคคหณสิกขาบทนั้นแล    พรอมทั้งสมุฏฐานเปนตน.    จริงอยู     ในจีวร
ปฏิคคหณสิกขาบทนั้น  ภิกษุเปนผูรับ  ในสิกขาบทนี้   ภิกษุณีเปนผูรับ  นี้เปน
ความแปลกกัน.  คําที่เหลือเปนเชนนั้นเหมือนกันแล.
                            จีวรทานสิกขาบทที่  ๕  จบ 
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                           โอวาทวรรค  สิกขาบทที่  ๖   
                                เร่ืองพระอุทายี
           [๔๔๗]  โดยสมัยนั้น    พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระ-
เชตวัน    อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี   เขตพระนครสาวัตถี  คร้ังนั้น  ทาน
พระอุทายีเปนผูสามารถทําจีวรกรรม     ภิกษุณี รูปหนึ่งเขาไปหาทานแลวพูดวา
ดิฉันขอโอกาส   เจาคะ   ขอพระคุณเจาชวยเย็บจีวรใหดิฉันดวย   ฝายทานพระ
อุทายีเย็บจีวรใหนางแลว     ทําการยอมอยางดี     ทําบริกรรมเรียบรอยแลว
เขียนรูปอัน วิจิตร  ตามความติดเห็นไวในทามกลางแลวพับเก็บไว.
           คร้ันภิกษุณีนั่นเขาไปหาทานพระอุทายีแลวถามวา    จีวรนั้นเสร็จแลว
หรือยังเจาคะ.
           พระอุทายีตอบวา  เสร็จแลว   นองหญิง   เชิญนําจีวรผืนนี้ตามที่พับ
ไวแลวไปเก็บไว  เมื่อไรภิกษุณีสงฆมารับโอวาท  จึงตอยหมจีวรผืนนี้เดินตาม
มาเบื้องหลังภิกษุณีสงฆ.
           ฝายภิกษุณีนั้นนําจีวรตามที่พับไวนั้น   ไปเก็บไว   ถึงคราวที่ภิกษุณี-
สงฆมารับโอวาท จึงหมจีวรผืนนั้น เดินตามมาเบื้องหลังภิกษุณีสงฆ ประชาชน
พากันเพงโทษติเตียนโพนทะนาวา  ภิกษุณีพวกนี้หมดความเกรงกลัว  เปนคน
ช่ัว   ไมมียางอาย   เขียนรูปอันวิจิตรตามความเห็นไวที่จีวรได.
            ภิกษุณีทั้งหลายถามวา  นี่ใครทํา.
            ภิกษุณีนั้น ตอบวา  พระคุณเจาอุทายี.
            ภิกษุณีทั้งหลายพูดวา    รูปอยางนั้นไมงาม     แมแกพวกนักเลงที่หมด
ความเกรงกลัว    ไมมียางอาย    ไฉนจะงามแกพระคุณเจาอุทายีเลา     แลวแจง
เร่ืองนั้น  แกภิกษุทั้งหลาย. 
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           บรรดาภิกษุที่มักนอย . . .   ตางก็เพงโทษติเตียนโพนทะนาวา   ไฉน
ทานพระอุทายีจึงไดเย็บจีวรใหภิกษุณีเลา     แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมี-
พระภาคเจา . . . 
                      ทรงสอบถามแลวบัญญัติสิกขาบท
           พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามทานพระอุทายีวา ดูกอนอุทายี  ขาววา
เธอเย็บจีวรใหภิกษุณี  จริงหรือ.
           ทานพระอุทายีทูลรับวา  จริง  พระพุทธเจาขา.
           ภ   ภิกษุณีนั้นเปนญาติของเธอ  หรือมิใชญาติ.
           อุ.  มิใชญาติ  พระพุทธเจาขา.
           ภ.  ดูกอนโมฆบุรุษ   ภิกษุที่มิใชญาติ   ยอมไมรูการกระทําที่สมควร
หรือไมสมควร  อาการที่นาเลื่อมใสหรือไมนาเล่ือมใส   ของภิกษุณีที่มิใชญาติ
ไฉนเธอจึงไดเย็บจีวรใหภิกษุณีที่มิใชญาติเลา  การกระทําของเธอนั่น    ไมเปน
ไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส     หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของ
ชุมชนที่เล่ือมใสแลว . . .
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้
วาดังนี้ :-
                                   พระบัญญัติ
              ๗๕.๖.  อนึ่ง  ภิกษุใด   เย็บก็ดี  ใหเย็บก็ดี   ซ่ึงจีวร   เพื่อ
ภิกษุณีผูมิใชญาติ  เปนปาจิตตีย.
                              เร่ืองพระอุทายี  จบ 
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                                สิกขาบทวิภังค 
           [๔๔๘]  บทวา  อนึ่ง. . .ใด  ความวา  ผูใด  คือ  ผูเชนใด. . .
           บทวา  ภิกษุ   ความวา  ที่ช่ือวา  ภิกษุ   เพราะอรรถวาเปนผูขอ...
นี้ช่ือวา  ภิกษุ  ที่ทรงประสงคในอรรถนี้ .
           ที่ช่ือวา  ผูมิใชญาติ  คือ  ไมใชคนเนื่องถึงกัน   ทางมารดาก็ดี  ทาง
บิดาก็ดี  ตลอด ๗ ช่ัวบุรพชนก
           ผูช่ือวา  ภิกษุณี ไดแก   สตรีผูอุปสมบทแลวในสงฆ ๒ ฝาย
           ที่ช่ือวา    จีวร    ไดแก    จีวร ๖ ชนิด ๆ ใดชนิดหนึ่ง   ซ่ึงเขาองค
กําหนดแหงผาตองวิกัปเปนอยางต่ํา.
           บทวา   เย็บ   คือ   เย็บเอง   ตองอาบัติปาจิตตียทุก ๆ รอยเข็ม.
           บทวา  ใหเย็บ  คือ  ใชผูอ่ืนเย็บ  ตองอาบัติปาจิตตีย
           ใชหนเดียว   แตเย็บแมหลายหน   ก็ตองอาบัติปาจิตตีย.
                                 บทภาชนีย
                               ติกปาจิตตีย
           [๔๔๙]  ภิกษุณีผูมีใชญาติ  ภิกษุสําคัญวามิใชญาติ  เย็บก็ดี   ใหเย็บ
ก็ดี  ซ่ึงจีวร   ตองอาบัติปาจิตตีย
           ภิกษุณีผูมีใชญาติ    ภิกษุสงสัย    เย็บเองก็ดี    ใหเย็บก็ดี    ซ่ึงจีวร
ตองอาบัติ ปาจิตตีย
           ภิกษุณีมิใชญาติ    ภิกษุสําคัญวาเปนญาติ    เย็บเองก็ดี    ใหเย็บก็ดี
ซ่ึงจีวร  ตองอาบัติปาจิตตีย 
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                                        ติกทุกกฏ 
           ภิกษุเย็บเองก็ดี   ใหเย็บก็ดี   ซ่ึงจีวร   เพื่อภิกษุณีผูอุปสมบทในสงฆ
ฝายเดียว   ตองอาบัติทุกกฏ
          ภิกษุณีผูเปนญาติ  ภิกษุสําคัญวามิใชญาติ...ตองอาบัติทุกกฏ
          ภิกษุณีผูเปนญาติ  ภิกษุสงสัย...ตองอาบัติทุกกฏ
                                  ไมตองอาบัติ
           ภิกษุณีผูเปนญาติ  ภิกษุสําคัญวาเปนญาติ.. .ไมตองอาบัติ.
                                  อนาปตติวาร
           [๔๕๐]  ภิกษุเย็บเพื่อภิกษุณีผูเปนญาติ   ๑  ภิกษุเย็บเองก็ดี  ใหเย็
ก็ดี   ซ่ึงบริขารอื่นเวนจีวร ๑ ภิกษุเย็บเพื่อสิกขมานา  ๑  ภิกษุเย็บเพื่อสามเณรี ๑
ภิกษุวิกลจริต  ๑  ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
                    โอวาทวรรค  สิกขาบทที่  ๖  จบ

                  ภิกขุนีวรรค  จีวรสิพพนสิกขาบทที่  ๖
วินิจฉัย  ในสิกขาบทที่ ๖ พึงทราบดังนี้
   [แกอรรถ  เร่ืองเย็บจีวรใหภิกษุณีผูมิใชญาติ]
            คําวา   อุทายี    ไดแก   พระโลลุทายี.
            บทวา   ปฏโฐ   แปลวา   ผูมีความสามารถ.     มีคําอธิบายวา   เปนผู
เขาใจและสามารถ.                                                                                   
           สองบทวา    อฺตรา    ภิกฺขุนี     ไดแก   ภิกษุณีผูเปนภรรยาเกา
พระอุทายีนั้นนั่นเอง. 
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           บทวา ปฏิภาณจิตฺต ไดแก  มีความงดงามอันทําดวยปฏิภาณของตน. 
ไดยินวา   พระโลลุทายีนั้น    ยอมจีวรแลว    ไดกระทํารูปหญิงกับชายกําลังทํา
เมถุนกัน    ดวยสีตาง ๆ  ในทามกลางแหงจีวรนั้น    เพราะเหตุนั้น   พระธรรม
สังคาหกาจารยทั้งหลาย  จึงไดกลาววา  มชฺเฌ   ปฏิภาณจิตฺต   วุฏาเปตฺวา
เปนตน.                                                             
            บทวา  ยถาส หริตฺวา  คือ   ตามที่พับไวแลวนั่นแหละ.
            บทวา    จีวร     ไดแก   จีวรที่ภิกษุอาจเพื่อจะนุงหรือหมได.  จริงอยู
ในมหาปจจรี  เปนตน    ทานก็ไดกลาวไวอยางนี้.
           ในคําวา  สย   สิพฺเพติ  นี้  พึงทราบวินิจฉัยดังนี้    ภิกษุกะก็ดี
ตัดก็ดี   ดวยตั้งใจวา.    เราจักเย็บ    เปนทุกกฏ.   แตเปนปาจิตตียในเพราะการ
สอยเข็มทุก ๆ คร้ังที่สอย   แกภิกษุผูเย็บอยู   เพราะพระบาลีวา  (ตองปาจิตตีย)
ทุก ๆ รอยเข็ม   ดังนี้.    แตถาวาภิกษุไมชักเข็มออกหมดทั้งเลม     แทงดนไป
แมทั้งรอยครั้ง   เพื่อดนดายเนาแลวจึงนําออก   เปนปาจิตตียตัวเดียว.
             คําวา   สกึ  อาณตฺโต  ไดแก   ภิกษุผูส่ังครั้งเดียววา   จงเย็บจีวร.
             คําวา  พหุมฺป   สิพฺพติ  มีความวา  ถาแมนวา  ผูรับสั่งใหสุจิกรรม
ทั้งหมดเสร็จสิ้นแลว   ใหจีวรสําเร็จลง   ก็เปนปาจิตตียเพียงตัวเดียว.  แตถาเธอ
ไดรับคําสั่งวา   กรรมที่จะพึงทําในจีวรนี้   เปนภาระของเธอ   ดังนี้    แลวจึงทํา
เปนปาจิตตียแกผูรับสั่งทุก ๆ รอยเข็ม   รอยเข็มละ   ๑   ตัว.    เปนปาจิตตียแม
มากตัว   เพราะคําพูดคําเดียวแกภิกษุผูส่ัง.   สวนในการสั่งบอย ๆ   ไมมีคําที่จะ
พึงกลาวเลย.
             ถาเมื่ออาจารยและอุปชฌาย   กําลังเย็บจีวร  เพื่อพวกภิกษุณีผูเปนญาติ
ของตน,  ฝายนิสิตกเหลาใดของทานเหลานั้น   เย็บดวยตั้งใจวา   พวกเราจักทํา 
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อาจริยวัตรอุปชฌายวัตร หรือกฐินวัตร,   เปนอาบัติมากตัวแมแกนิสิตกเหลานั้น 
ตามจํานวนรอยเข็ม.    อาจารยและอุปชฌายใชใหพวกอันเตวาสิกเย็บ    (จีวร)
เพื่อพวกภิกษุณีผูเปนญาติของตน,    เปนทุกกฏแกอาจารยและอุปชฌาย.  เปน
ปาจิตตียแกพวกอันเตวาสิก.      พวกอันเตวาสิกนิมนตใหอาจารยและอุปชฌาย
ชวยเย็บ (จีวร)  เพื่อพวกภิกษุผูเปนญาติของตน, แมในการที่อันเตวาสิก
นิมนตอาจารยและอุปชฌายใหชวยเย็บนั้น  ก็นัยนั้นนี่และ  จีวรเปนของภิกษุณี
ผูเปนญาติ   ทั้งฝายอันเตวาสิก   ทั้งผายอาจารยและอุปชฌาย.    แตอาจารยและ
อุปชฌายลวงพวกอันเตวาสิกใหเย็บ  (จีวร),  เปนทุกกฏแมแกทั้ง  ๒  ฝาย.
เพราะเหตุไร ?    เพราะจีวรพวกอันเตวาสิกเย็บดวยความสําคัญวา   ไมใชญาติ
(และ)  เพราะอาจารยกับอุปชฌายนอกนี้   ชักนําในสิ่งที่ไมควร.  เพราะฉะนั้น
จึงควรบอกวา   นี้เปนจีวรของมารดาเธอ   และนี้เปนจีวรของนองสาว   แลวให
พวกเธอชวยเย็บ                       
           สองบทวา    อฺ     ปริกฺขาร     ไดแก   บริขารอยางใดอยางหนึ่ง
มีถุงรองเทาเปนตน.  บทที่เหลือคนทั้งนั้น.
           สิกขาบทนี้   มีสมุฏฐาน  ๖  เปนกิริยา  โนสัญญาวิโมกข    อจิตตกะ
ปณณัตติวัชซะ  กายกรรม   วจีกรรม  มีจิต ๓ มีเวทนา ๓ ดังนี้แล.
                        จีวรสิพพนสิกขาบทที่  ๖  จบ 
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                        โอวาทวรรค  สิกขาบทที่  ๗   
                          เร่ืองพระฉัพพัคคีย
           [๔๕๑]  โดยสมัยนั้น     พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู  ณ พระ-
เชตวัน  อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี   เขตพระนครสาวัตถี   คร้ังนั้น  พระ-
ฉัพพัคคียชักชวนกัน เดินทางไกลรวมกับพวกภิกษุณี คนทั้งหลายพากันเพงโทษ
ติเตียนโพนทะนาวา     พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรเหลานี้เที่ยวไปกับพวก
ภิกษุณี  เหมือนพวกเรากับภรรยาเดินเที่ยวกันฉะนั้น    ภิกษุทั้งหลายไดยินคน
พวกนั้นเพงโทษติเตียนโพนทะนาอยู   บรรดาที่เปนผูมักนอย. . . ตางก็เพงโทษ
ติเตียนโพนทะนาวา    ไฉนพระฉัพพัคคียจึงไดชักชวนกัน แลวเดินทางไกลรวม
กับพวกภิกษุณีเลา   แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา . . .
                               ทรงสอบถาม
           พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววา  พวกเธอชักชวนกันแลว   เดินทางไกลรวมกับพวกภิกษุณี  จริงหรือ.
            พระฉัพพัคคียทูลรับวา  จริง  พระพุทธเจาขา.
                 ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
            พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา  ดูกอนโมฆบุรุษทั้งหลาย ไฉน
พวกเธอจึงชักชวนกัน แลวเดินทางไกลรวมกับพวกภิกษุณีเลา    การกระทําของ
พวกเธอนั่นไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใสหรือเพื่อความ
เล่ือมใสยิ่งของชุมชนที่เล่ือมใสแลว . . . 
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                                 พระบัญญัติ 
         ๗๖.๗   ก.  อนึ่ง  ภิกษุไดชวนกันแลว   เดินทางไกลดวย
กันกับภิกษุณี โดยที่สุดแมส้ินระยะบานหนึ่ง  เปนปาจิตตีย.
          ก็สิกขาบทนี้   ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติแลวแกภิกษุ
ทั้งหลาย  ดวยประการฉะนี้.
                                 เร่ืองพระฉัพพัคคีย  จบ
                       เร่ืองภิกษุและภิกษุณีหลายรูป
          [๔๕๒]  ก็โดยสมัยนั้นแล  ภิกษุและภิกษุณี  ลายรูปดวยกัน  จะพากัน
เดินทางไกลจากเมืองสาเกต ไปพระนครสาวัตถี  คร้ังนั้น  ภิกษุณีพวกนั้นพบ
ภิกษุ   พวกเธอนั้นไดกลาวคํานี้วา  แมพวกดิฉันก็จักไปกับพวกพระคุณเจาดวย
          ภิกษุพวกนั้น พูดวา  ดูกอนนองหญิง  การชักชวนกันแลวเดินทางไกล
รวมกันกับภิกษุณีไมสมควร  พวกเธอจะไปกอน  หรือพวกฉันจักไป
          ภิกษุณีพวกนั้นตอบวา  พวกพระคุณเจาเปนชายผูลํ้าเลิศ  พระคุณเจา
นั่นแหละจงไปกอน                                                                  
          เมื่อภิกษุณีพวกนั้นเดินทางไปภายหลัง   พวกโจรในระหวางทางไดพา
กันแยงชิงและประทุษราย   คร้ันภิกษุณีพวกนั้น ไปถึงพระนครสาวัตถี   ไดแจง
เร่ืองนั้นแกภิกษุณีทั้งหลาย ๆ  ไดแจงเรื่องนั้นแกภิกษุทั้งหลาย ๆ  ไดกราบทูล
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา
                              ทรงอนุญาตใหไดเดินทางรวม
          ลําดับนั้น    พระผูมีพระภาคเจาทรงทําธรรมีกถา    ในเพราะเหตุเปน
เคามูลนั้น     ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น     แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอน 
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ภิกษุทั้งหลาย  ในหนทางที่จะตองไปกับพวกเกวียน รูกันอยูวาเปนที่นารังเกียจ 
มีภัยเฉพาะหนา   เราอนุญาตใหชักชวนกันแลวเดินทางไกลรวมกับภิกษุณีได
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้
วาดังนี้:-
                                    พระอนุบัญญัติ                  
             ๗๖.   ข.  อนึ่ง  ภิกษุใดชักชวนกันแลวเดินทางไกลดวยกัน
กับภิกษุณี   โดยที่สุดแมส้ันระยะบานหนึ่ง     เวนไวแตสมัย    เปน
ปาจิตตีย.    ในสมัยในเรื่องนั้น     ทางเปนที่จะตองไปดวยพวกเกวียน
รูกันอยูวาเปนที่นารังเกียจ  มีภัยเฉพาะหนา  นี้สมัยในเรื่องนั้น.
                        เร่ืองภิกษุและภิกษุณีหลายรูป  จบ
                                 สิกขาบทวิภังค
            [๔๕๓]  บทวา  อนึ่ง. . .ใด  ความวา  ผูใด  คือ   ผูเชนใด. . .
            บทวา  ภิกษุ ความวา  ที่ช่ือวา ภิกษุ  เพราะอรรถวาเปนผูขอ. . .นี้ 
ช่ือวา  ภิกษุ  ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
            ผูช่ือวา  ภิกษุณี ไดแก   สตรีผูอุปสมบทแลวในสงฆ ๒ ฝาย.
            บทวา  กับ  คือ  รวมกัน.
            บทวา   ชักชวนกันแลว  คือ  ชักชวนกันวา   ไปกันเถิดนองหญิง
ไปกันเถิดพระคุณเจา  ไปกันเถิดเจาคะ   ไปกันเถิดจะ    พวกเราไปกันในวันนี้ 
ไปกันในวันพรุงนี้   หรือไปกันในวันมะรืนนี้   ดังนี้ตองอาบัติทุกกฏ.
           บทวา    โดยที่สุดแมสิ้นระยะบานหนึ่ง  คือ  ในหมูบานกําหนด
ช่ัวไกบินตก ตองอาบัติปาจิตตียทุก ๆ ระยะบาน ในปาหาบานมิไดตองอาบัติ
ปาจิตตีย  ทุก ๆ กึ่งโยชน. 
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          บทวา  เวนไวแตสมัย  คือ  ยกไวแตสมัย.
          หนทางที่ช่ือวา    จะตองไปดวยพวกเกวียน  คือ  เวนพวกเกวียน
แลวไมสามารถจะไปได
          ที่ช่ือวา เปนท่ีนารังเกียจ  คือในหนทางนั้นมีสถานที่พวกโจรซองสุม
บริโภค  ยืน  นั่ง  นอน  ปรากฏอยู 
          ที่ช่ือวา มีภัยเฉพาะหนา  คือ  ในหนทางนั้น มีมนุษยถูกพวกโจรฆา
ปลน   ทุบที  ปรากฏอยู.
           ภิกษุพาไปตลอดทางที่มีภัยเฉพาะหนา   ถึงทางที่ปลอดภัยแลว   พึงสง
พวกภิกษุณีไปดวยคําวา  ไปเถิดนองหญิงทั้งหลาย.
                              บทภาชนีย
                               ติกปาจิตตีย
           [๔๕๘]  ชักชวนกันแลว     ภิกษุสําคัญวาชักชวนกันแลวเดินทางไกล
ดวยกัน   โดยที่สุดแมส้ินระยะบานหนึ่ง   เวนไวแตสมัย   ตองอาบัติปาจิตตีย.
           ชักชวนกันแลว  ภิกษุสงสัย  เดินทางไกลดวยกัน  โดยที่สุดแมส้ินระยะ
บานหนึ่ง   เวนไวแตสมัย   ตองอาบัติปาจิตตีย.
           ชักชวนกันแลว   ภิกษุสําคัญวาไมไดชักชวนกัน   เดินทางไกลดวยกัน
โดยที่สุดแมส้ินระยะบานหนึ่ง   เวนไวแตสมัย   ตองอาบัติปาจิตตีย.
                                  ติกทุกกฏ
           ภิกษุชักชวน  ภิกษุณีไมไดชักชวน. . .ตองอาบัติทุกกฏ.
           ไมไดชักชวน  ภิกษุสําคัญวาชักชวน. . .ตองอาบัติทุกกฏ.
           ไมไดชักชวน  ภิกษุสงสัย. . .ตองอาบัติทุกกฏ. 
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                                  ไมตองอาบัติ 
          ไมไดชักชวน  ภิกษุสําคัญวาไมไดชักชวน. . .ไมตองอาบัติ.
                                  อนาปตติวาร
          [๔๕๕]  มีสมัย ๑  ไมไดชักชวนกันไป  ๑  ภิกษุณีชักชวน  ภิกษุไม
ไดชักชวน ๑ ไปผิดนัด  ๑ มีอันตราย ๑  ภิกษุวิกลจริต  ๑  ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑
ไมตองอาบัติแล.
                          โอวาทวรรค  สิกขาบทที่  ๗  จบ
                        ภิกขุนีวรรค  สังวิธานสิกขาบทที่  ๗
          พึงทราบวินิจฉัย  ในสิกขาบทที่ ๗  ดังตอไปนี้
          คําวา   ปจฺฉา คจฺฉนฺตีน   โจรา อจฺฉินฺทึสุ  มีความวา  เมื่อพวก
ภิกษุณีไปที่หลัง   พวกโจรไดชิงเอาบาตรและจีวรไป.
          บทวา    ทูเลสุ     ไดแก    พวกโจรประทุษรายพวกภิกษุณีเหลานั้น.
อธิบายวา   ใหถึงความเสียศีล.
          บทวา   ส วิธาย   คือ   ชักชวนกัน,   อธิบายวา    ทําการนัดหมายกัน
ในเวลาจะไป.
                  [อธิบายบานชั่วระยะไกบินถึงเปนตน]
          ไกออกจากบานใด   แลวเดินไปยังบานอื่น,  บานนี้ทานเรียกวา  ช่ัวไก
ไปถึง ในบทวา กุกฺกุฏสมฺปาเท นี้. ในบทนั้น  มีอรรถเฉพาะคําดังตอไปนี้
          ไกทั้งหลายยอมเที่ยวไปถึงที่บานนี้    เหตุนั้น   บานนี้จึงชื่อวา   เปน
ที่ไปถึง.    พวกไหนไปถึง ?   พวกไก.    การเที่ยวไปถึงของพวกไก     ช่ือวา 
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กุกกุฏสัมปาทะ.  อีกอยางหนึ่ง  การไปถึง  ช่ือวา  สัมปาทะ.    การไปถึง 
ของพวกไก  มีอยูที่บานนี้.  เพราะเหตุนั้นบานนี้จึงชื่อวา  กุกกุฏสัมปาทะ.
ปาฐะวา  กุกฺกุฏสมฺปาเต  ก็มี.  ไกบินโผขึ้นจากหลังคาเรือนแหงบานใด  แลว
ไปตกลงที่หลังคาเรือนแหงบานอื่น,  บานนี้ทานเรียกวา  ช่ัวไกบินถึง  ในปาฐะ
วา กุกฺกุฏสมฺปาเต  นั้น.    สวนอรรถเฉพาะคําในบทนี้     บัณฑิตพึงทราบ
โดยนัยดังกลาวแลวนั่นแหละ.
            ก็บานแมมีประการดังกลาวแลว  ๒ อยางนี้   ใกลชิดกันนัก  ยอมไมได
อุปจาร   ในอรรถกถาทานกลาวไววา  ก็เสียงไกขันอยูในเวลาใกลรุงในบานใด
ไดยินไปถึงในบานที่ถัดไป     ตองปาจิตตียทุก ๆ ละแวกบาน    ในรัฐที่คับคั่ง
ดวยหมูบานเชนนั้น.   ทานไดกลาวคํานั้นไวแลว  แมก็จริง,   ถึงอยางนั้น  ก็เปน
อาบัติเหมือนกัน   แกภิกษุผูกาวลงสูอุปจารแหงบาน   ซ่ึงถาแมนมีระยะหางกัน
ประมาณศอกกําที่พวกชาวบานเวนไว   เพราะพระบาลีวา   ตองอาบัติปาจิตตีย
ทุก ๆ ละแวกบาน ดังนี้.  คํานั้นไมสมดวยพระบาลี.  ถาวา  บานแมเห็นปานนี้ 
โดยโวหารที่ไดแลวอยางนั้น  เพราะไมใกลชิดกัน  ยอมไดโวหารวา  ช่ัวไกบินถึง
ดังนี้ ก็ดี วา  ช่ัวไกบินไมถึง  ดังนี้ก็ดี   เพราะเปนบานใกลชิดกัน.    เพราะ
ฉะนั้น    จึงไมสมกันกับบาลี   ฉะนั้นแล.  สวนในบานนอกนี้  การเดินเลยอุปจาร
บานนี้ไป  และกาวลงสูอุปจารบานอื่นเทานั้นไมปรากฏ.   เพราะฉะนั้น   ที่ยก
อาบัติขึ้นปรับ  จึงไมปรากฏเหมือนกัน.                            
            [วาดวยการกันชวนกันเดินทางรวมกัน]
          วินิจฉัยอาบัติในคําวา คามนฺตเร คามนฺตเร อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส
นั้น  ดังตอไปนี้   จริงอยู   ในเวลาชักชวนกัน  ถาวาภิกษุและภิกษุณีแมทั้ง
๒  ยืนชักชวนกัน  ในสํานักภิกษุณีก็ดี  ในระหวางวัดก็ดี   ในโรงฉันก็ดี  ในที่
อยูแหงเดียรถียก็ดี  ไมเปนอาบัติ. ไดยินวา  ภูมินี้  เปนกัปปยภูมิ.  เพราะเหตุนั้น 
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ทานอาจารยทั้งหลายจึงไมปรับอาบัติทุกกฏ   เพราะการชักชวนเปนปจจัย   ใน 
สํานักแหงภิกษุณีเปนตนนี้   เปนปาจิตตียตามวัตถุทีเดียว  แกภิกษุผูเดินไป.
           แตถาวา  ภิกษุกับภิกษุณีชักชวนกัน    ภายในบาน   ที่ถนนใกลประตู
สํานักของภิกษุณีก็ดี   ในที่เหลาอื่น  มีทาง ๔ แยก ๓ แยก  และโรงชางเปนตน
ก็ดี,  ภิกษุไมตองทุกกฏ.   คร้ันชักชวนกันอยางนั้นแลว     จึงออกจากบานไป.
ไมเปนอาบัติเพราะการออกจากบาน.     แตในเพราะยางลงสูอุปจารแหงบานที่
ถัดไป   เปนปาจิตตียแกภิกษุ.   ทานกลาวไวในในมหาปจจรีวา  แมในการยางลงสู
อุปจารนั้น    เปนทุกกฏในยางเทาที่  ๑   เปนปาจิตตียในยางเทาที่  ๒.    ก็ภิกษุ
ออกจากบานแลว      แตยังไมยางลงสูอุปจารแหงบานถัดไปเพียงใด,      แมเมื่อ
ชักชวนกันในระหวางนี้    ก็เปนทุกกฏแกภิกษุเพียงนั้น.    ในการยางลงสูอุปจาร
แหงบานถา ไป  ไมเปนอาบัติโดยนัยกอนเหมือนกัน.  ถาภิกษุกับภิกษุณีมีความ
ประสงคจะไปสูบานไกลมาก,  เปนอาบัติทุก ๆ คร้ังที่ยางลง (สูอุปจารแหงบาน)
โดยนับอุปจารแหงบาน
            ทานกลาวไวในมหาปจจรีวา  แตไมเปนอาบัติในเพราะการเดินเลยบาน
นั้น ๆ ไป.   แตถาภิกษุณีคิดวา    เราจักไปยังบานชื่อโนน     แลวเดินออกจาก
สํานักไป,    ฝายภิกษุก็คิดวา    เราจักไปยังบานโนน      แลวเดินออกจากวิหาร
มุงหนาไปยังบานนั้นนั่นแล,   ถาภิกษุกับภิกษุณีแมทั้ง  ๒ ไปพบกันที่ประตูบาน
แลว  ถามกันวา  ทานจะไปไหน ?  จะไปบานโนน,  ทานจะไปไหน ?  กลาววา
แมเราก็จะไปที่บานนั้นเหมือนกัน    จึงชักชวนกันวา    มาเถิดทาน   พวกเราจะ
ไปกันเดี๋ยวนี้     แลวเดินไป    ไมเปนอาบัติ.    เพราะเหตุไร ?    เพราะเหตุวา
ภิกษุกับภิกษุณีตางออกไปดวยใสใจวา   เราจักไปตั้งแตแรกนั่นเอง.   คําที่กลาว
ในมหาปจจรีนั้น  ไมสมดวยบาลี   และไมสมดวยอรรถกถาที่เหลือ.
            สองบทวา  อฑฺฒโยชเน  อฑฺฒโยชเน   มีความวา   ภิกษุเดินเลย
กึ่งโยชนหนึ่ง ๆ   ไปในขณะที่คิดวา   บัดนี้   เราจักเดินเลยไป   เปนทุกกฏใน 
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ยางเทาที่  ๑   เปนปาจิตตียในยางเทาที่ ๒.    แทจริง    นัยนี้เปนอาบัติในขณะที่ 
เดินเลยไป  ไมเปนอาบัติในขณะยางลง. 
          สองบทวา  ภิกฺขุ  ส วิทหติ  มีความวา  ภิกษุเห็นภิกษุณีที่ประตูเมือง
หรือที่ถนน  กลาววา  ทานเคยไปสูบานชื่อโนนไหม ?  ภิกษุณีตอบวา  ดิฉัน
ยังไมเคยไป   พระผูเปนเจา   ภิกษุกลาววา  มาเถิด  เราจักไปดวยกัน  หรือวา
ฉันจักไปพรุงนี้   แมเธอก็พึงมาดวย  ดังนี้ก็ดี.
          สองบทวา  ภิกฺขุนี  ส วิทหติ  มีความวา  ภิกษุณีเห็นภิกษุออกจาก
บาน   เพื่อจะไหวพระเจดียในบานอื่น   จึงกลาววา    พระผูเปนเจา     ทานจะ
ไปไหน     ภิกษุตอบวา    ฉันจะไปยังบานโนน     เพื่อไหวพระเจดีย    ดังนี้.
ภิกษุณีนั่น  แล    ชักชวนแมอยางนี้วา    พระผูเปนเจา !    แมดิฉันก็จักไปดวย.
ภิกษุไมไดชักชวน.        
           วินิจฉัยในคําวา  วิสงฺเกเตน  นี้   พึงทราบดังนี้     ภิกษุกับภิกษุณี
กลาววา   เราจักไปกันกอนฉัน   แลวไปภายหลังฉัน   กลาววา   เราจะมากันใน
วันนี้   แลวไปเสียวันพรุงนี้,   อยางนี้ไมเปนอาบัติ   เพราะผิดนัดเวลาแล.    แต
แมเมื่อมีการผิดนัดหมายประตู  หรือผิดนัดหมายหนทาง  เปนอาบัติแท.
          บทวา อาปทาสุ มีความวา ในเพราะรัฐถูกปลน   ชาวชนบททั้งหลาย
พากันขึ้นสูลอทางเดินหรือลอเกวียนอพยพไป,  ไมเปนอาบัติ   ในอันตรายมีรูป
เห็นปานนี้.  คําที่เหลือตื้นทั้งนั้นแล.                                               
           สิกขาบทนี้มีสมุฏฐาน   ๔     เกิดขึ้นทางกาย  ๑     ทางกายกับวาจา  ๑
ทางกายกับจิต ๑  ทางกายวาจากับจิต ๑  เปนกิริยา   โนสัญญาวิโมกข  อจิตตกะ
ปณณัตติวัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม  มีจิต ๓  มีเวทนา ๓  ดังนี้แล.
                            สังวิธานสิกขาบทที่  ๗  จบ 
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                             โอวาทวรรค   สิกขาบทที่  ๘ 
                               เร่ืองพระฉัพพัคคีย
          [๔๕๖]  โดยสมัยนั้น   พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับ อยู  ณ  พระ-
เชตวัน    อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี    เขตพระนครสาวัตถี     คร้ังนั้น
พระฉัพพัคคียชักชวนกัน แลว   โดยสารเรือลําเดียวกับพวกภิกษุณี   ประชาชน
เพงโทษติเตียนโพนทะนาวา  พวกเราพรอมดวยภรรยาเลนเรือลําเดียวกันฉันใด
พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรเหลานี้ชักชวนกันแลว  เลนเรือลําเดียวกับพวก
ภิกษุณี   ก็ฉันนั้น   ภิกษุทั้งหลายไดยินประชาชนเพงโทษติเตียนโพนทะนาอยู
บรรดาที่เปนผูมักนอย. . .ตางก็เพงโทษติเตียนโพนทะนาวา  ไฉนพระฉัพพัคคีย
จึงไดชักชวนกันแลว      โดยสารเรือลําเดียวกับพวกภิกษุณีเลา     แลวกราบทูล
เนื้อความนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.                                                  
                                    ทรงสอบถาม
           ลําดับนั้น    พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา   ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย    ขาววาพวกเธอชักชวนกันแลว     โดยสารเรือลําเดียวกับภิกษุณี
ทั้งหลาย  จริงหรือ
           พระฉัพพัคคียทูลรับวา  จริง  พระพุทธเจาขา.
                     ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
           พระผูมีพระภาคเจาทรงติเตียนวา    ดูกอนโมฆบุรุษทั้งหลาย    ไฉน
พวกเธอจึงไดชักชวนกันแลวโดยสารเรือลําเดียวกับภิกษุณีทั้งหลายเลา     การ
กระทําของพวกเธอนั่น   ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส
หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เล่ือมใสแลว . . . 



พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๒ - หนาที่ 432
          ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนั้น 
วาดังนี้
                                  พระบัญญัติ
          ๗๗. ๘.  ก. อนึ่งภิกษุใดชักชวนกันแลว   โดยสารเรือลําเดียว
กับภิกษุณี   ขึ้นน้ําไปก็ดี  ลองน้ําไปก็ดี  เปนปาจิตตีย.
          ก็สิกขาบทนี้   ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติแลวแกภิกษุ
ทั้งหลาย  ดวยประการฉะนี้.
                              เร่ืองพระฉัพพัคคีย  จบ
                      เร่ืองภิกษุและภิกษุณีหลายรูป
          [๔๕๗]   ก็โดยสมัยนั้นแล     ภิกษุและภิกษุณีหลายรูปดวยกันจะเดิน
ทางไกลจากเมืองสาเกต   ไปพระนครสาวัตถี   ระหวางทางมีแมน้ําที่จะตองขาม
จึงภิกษุณีพวกนั้น ไดกลาวคํานี้กะภิกษุพวกนั้นวา    แมพวกดิฉันก็จักขามไปกับ
ดวยพระคุณเจา.
          ภิกษุพวกนั้นพูดวา  ดูกอนนองหญิง   การชักชวนกันแลวโดยสารเรือ
ลําเดียวกันกับภิกษุณี   ไมสมควร   พวกเธอจักขามไปกอน   หรือพวกฉันจัก
ขามไป.
          ภิกษุณีพวกนั้น ตอบวา  พวกพระคุณเจาเปนชายผูลํ้าเลิศ   พระคุณเจา
นั่นแหละจงขามไปกอน.                                                             
          เมื่อภิกษุณีพวกนั้นขามไปภายหลัง  พวกโจรไดพากันแยงชิงและประ-
ทุษราย    คร้ันภิกษุณีพวกนั้น ไปถึงพระนครสาวัตถีแลว     ไดแจงเรื่องนั้นแก
ภิกษุณีทั้งหลาย ๆ ไดแจงเรื่องนั้นแกพวกภิกษุ ๆ ไดกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระ-
ผูมีพระภาคเจา. 
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           ทรงอนุญาตใหโดยสารเรือลําเดียวกันขามฟาก 
           ลําดับนั้น  พระผูมีพระภาคเจาทรงธรรมีกถา  ในเพราะเหตุเปนเคามูล
นั้น    ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น      แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา    ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย   ในการขามฟาก   เราอนุญาตใหชักชวนกันแลว   โดยสารเรือลําเดียว
กับภิกษุณีได.
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้
วาดังนี้
                              พระอนุบัญญัติ
               ๗๗.๘.  ข. อนึ่ง ภิกษุใดชักชวนกันแลว โดยสารเรือลําเดียว
กับภิกษุณี  ขึ้นน้ําไปก็ดี   ลองน้ําไปก็ดี   เวนไวแตขามฟาก   เปน
ปาจิตตีย.
                     เร่ืองภิกษุและภิกษุณีหลายรูป  จบ
                           สิกขาบทวิภังค
           [๔๕๘]  บทวา  อนึ่ง . . .ใด  ความวา  ผูใด   ผูเชนใด. . . 
           บทวา   ภิกษุ  ความวา  ที่ช่ือวา ภิกษุ   เพราะอรรถวาเปนผูขอ. . .นี้
ช่ือวา  ภิกษุ  ที่ทรงประสงคในอรรถนี้ .
           ผูช่ือวา  ภิกษุณี   ไดแก   สตรีผูอุปสมบทแลวในสงฆ ๒ ฝาย.
           บทวา  กับ   คือ  รวมกัน.
           บทวา  ชักชวนวนกันแลว  คือ  ชักชวนกันวา  ไปโดยสารเรือกันเถิด
นองหญิง    ไปโดยสารเรือกันเถิดพระคุณเจา     ไปโดยสารเรือกันเถิดเจาคะ
ไปโดยสารเรือกันเถิดจะ  พวกเราไปโดยสารเรือกันในวันนี้   ไปโดยสารเรือกัน
ในวันพรุงนี้   หรือไปโดยสารเรือกันในวันมะรืนนี้   ดังนี้   ตองอาบัติทุกกฏ. 
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          เมื่อภิกษุณีโดยสารแลว   ภิกษุจึงโดยสาร   ตองอาบัติปาจิตตีย. 
          เมื่อภิกษุโดยสารแลว   ภิกษุณีจึงโดยสาร   ตองอาบัติปาจิตตีย.
          หรือ โดยสารทั้งสอง  ตองอาบัติปาจิตตีย.
          บทวา  ขึ้นน้ําไป  คือ  แลนขึ้นทวนน้ํา.
          บทวา  ลองน้ําไป  คือ   แลนลงตามน้ํา.
          บทวา   เวนไวแตขามฟาก   คือ   ยกเวนแตขามฟาก.
          ในหมูบานกําหนดชั่วไกบินตก  ตองอาบัติปาจิตตีย  ทุก ๆ ระยะบาน
ในปาหาบานมิได  ตองอาบัติปาจิตตีย  ทุก ๆ กึ่งโยชน 
                                   บทภาชนีย
                                  ติกปาจิตตีย
          [๔๕๙]  ชักชวนกันแลว   ภิกษุสําคัญวาชักชวนกันแลว   โดยสารเรือ
ลําเดียวกัน   ขึ้นน้ําไปก็ดี  ลองน้ําไปก็ดี  เวนไวแตขามฟาก  ตองอาบัติปาจิตตีย 
          ชักชวนกันแลว     ภิกษุสงสัย    โดยสารเรือลําเดียวกัน       ขึ้นน้ําไปก็ดี
ลองน้ําไปก็ดี   เวนไวแตขามฟาก   ตองอาบัติปาจิตตีย.
          ชักชวนกัน แลว   ภิกษุสําคัญวาไมไดชักชวนกัน    โดยสารเรือลําเดียว
กัน   ขึ้นน้ําไปก็ดี  ลองน้ําไปก็ดี  เวนไวแตขามฟาก  ตองอาบัติปาจิตตีย 
                                   ติกทุกกฏ
          ภิกษุชักชวน  ภิกษุณีไมไดชักชวน. . .ตองอาบัติทุกกฏ 
          ไมไดชักชวน  ภิกษุสําคัญ วาชักชวน. . . ตองอาบัติทุกกฏ 
          ไมไดชักชวน  ภิกษุสงสัย . . .ตองอาบัติทุกกฏ  
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                                    ไมตองอาบัติ 
          ไมไดชักชวน  ภิกษุสําคัญวาไมไดชักชวน. . .ไมตองอาบัติ.
                                   อนาปตติวาร
          [๔๖๐]  ขามฟาก  ๑    ไมไดชักชวนกันโดยสาร ๑    ภิกษุณีชักชวน
ภิกษุไมไดชักชวน ๑   โดยสารเรือผิดนัด ๑   มีอันตราย ๑   ภิกษุวิกลจริต ๑
ภิกษุอาทิกัมนิกะ ๑  ไมตองอาบัติแล.         
                       โอวาทวรรค  สิกขาบทที่  ๘  จบ
                   ภิกขุนีวรรค  นาวาภิรุหนสิกขาบทที่  ๘
          พึงทราบวินิจฉัย  ในสิกขาบทที่ ๘    ดังตอไปนี้. 
    [วาดวยการชักชวนกันโดยสารเรือลําเดียวกัน]
          บทวา  ส วิธาย   ไดแก   ชักชวนกันมุงการเลนเปนเบื้องหนา   ดวย
อํานาจมิตรสันถวะซึ่งเปนความยินดีของชาวโลก.
          บทวา  อุทฺธคามินึ  คือ  แลนทวนกระแสของแนน้ําขึ้นไป.  ก็เพราะ
ผูซ่ึงเลนกีฬาทางเรือที่แลนขึ้นทวนน้ํา  โดยวิ่งทวนขึ้นไป ทานเรียกวา โดยสาร
เรือขึ้นน้ําไป.  ดวยเหตุนั้น  ในบทภาชนะแหงบทวา  อุทฺธคามินึ  นั้น   เพื่อ
แสดงเฉพาะอรรถเทานั้น   จึงตรัสวา  อุชฺชวนิกาย  (แลนขึ้นทวนน้ํา) ดังนี้.
          บทวา   อุโธคามินึ    คือ   แลนตามกระแสน้ําลงไป.   ก็เพราะผูซ่ึง
เลนกีฬาทางเรือที่แลนลงตามน้ํา   โดยแลนลงไปทางได  ทานเรียกวาโดยสาร
เรือลองน้ําไป.   ดวยเหตุนั้น   ในบทภาชนะแมแหงบทวา   อโธคามินึ    นั้น 
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เพื่อแสดงแตอรรถเหมือนกัน   จึงตรัสวา   โอชวนิกาย  (แลนลงตามน้ํา)  ดังนี้. 
ในเรือนั้น   ชนทั้งหลาย  ยอมแลนเรือใดไปเหนือ  หรือใตเพื่อใหถึงทาจอดเรือ,
ไมเปนอาบัติในการแลนเรือนั้นไปที่นั่น.
           คําวา  ติริยนฺตรณาย  นี้   เปนปญจมีวิภัตติ   ลงในอรรถแหงทุติยา-
วิภัตติ.
            ในคําวา  คามนฺตเร   คามนฺตเร  นี้    มีวินิจฉัยดังนี้.    แมน้ําใด
มีฝงขางหนึ่งตอเนื่องกันดวยหมูบาน  กําหนดชั่วไกบินตก,  ฝงขางหนึ่งเปนปา
ไมมีบาน,  ในเวลาไปทางริมฝงที่มีหมูบานแหงแมน้ํานั้น  เปนปาจิตตียหลายตัว
ดวยจํานวนละแวกบาน.   ในเวลาไปทางขางริมฝงที่ไมมีบาน  เปนปาจิตตียมาก
ตัว   ดวยการนับกึ่งโยชน.   แตแมน้ําใดมีความกวาง ๑ โยชน     แมในการไป
โดยทามกลางแหงแมน้ํานั้น   ก็พึงทราบปาจิตตียหลายตัว  ดวยการนับกึ่งโยชน.
           ในคําวา  อนาปตฺติ  ติรยนฺตรณาย  นี้   มีวินิจฉัยดังนี้    ไมใช
ในแมน้ําอยางเดียว.   แมภิกษุใดออกจากทาชื่อมหาดิษฐ   ไปสูทาชื่อตามพลิตติ
ก็ดี  ช่ือสุวรรณภูมิ   ก็ดี  ไมเปนอาบัติแมแกภิกษุนั้น.    จริงอยู    ในทุก ๆ
อรรถกถา  ทานวิจารณอาบัติไวในแมน้ําเทานั้น  ไมใชในทะเล.
             ในคําวา    วิสงฺเกเตน    แมน้ํา    ก็ไมเปนอาบัติ    เพราะผิดนัดเวลา
เทานั้น  แตเมื่อไปโดยผิดนัดทาเรือโดยผิดนัดเรือเปนอาบัติทีเดียว.  คําที่เหลือ
พรอมดวยสมุฏฐานเปนตน    เปนเชนกับปฐมสิกขาบททั้งนั้นแล.
                           นาวาภิรุหนสิกขาบทที่  ๘  จบ 
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                            โอวาทวรรค  สิกขาบทที่  ๙  
                          เร่ืองภิกษุณีถุลลนันทา
            [๔๖๑] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู  ณ  พระเวฬุวัน
วิหาร   อันเปนสถานที่พระราชทานเหยื่อแกกระแต  เขตพระนครราชคฤห  คร้ัง
นั้น    ภิกษุณีถุลลนันทาเปนกุลุปกาของตระกูลแหงหนึ่ง    เปนผูรับภัตตาหาร
ประจําอยู   ก็แลคหบดีนั้นไดนิมนตพระเถระทั้งหลายไว  คร้ันเวลาเชา   ภิกษุณี
ถุลลนันทาครองอันตรวาสกแลว     ถือบาตรจีวรเขาไปสูตระกูลนั้น    คร้ันแลว
ไตถามคหบดีนั้นวา   ดูกอนทานคหบดี   ทานจัดของเคี้ยวของฉันนี้ไวมากมาย
ทําไม.
            ค.  กระผมไดนิมนตพระเถระทั้งหลายไว  ขอรับ
            ถุ.  ดูกอนคหบดี  พระเถระเหลานั้นคือใครบาง.
            ค.  คือพระคุณเจาสารีบุตร  พระคุณเจามหาโมคคัลลานะ  พระคุณเจา
มหากัจจานะ  พระคุณเจามหาโกฏฐิตะ   พระคุณเจามหากัปปนะ   พระคุณเจา
มหาจุนทะ พระคุณเจาอนุรุทธะ  พระคุณเจาเรวตะ  พระคุณเจาอุบาลี  พระคุณ
เจาอานนท  พระคุณเจาราหุล.                                                   
            ถุ.   ดูกอนคหบดี    ก็เมื่อพระเถระผูใหญมีปรากฏอยู     ทําไมทานจึง
นิมนตพระเล็ก ๆ เลา.                                             
           ค.  พระเถระผูใหญเหลานั้น คือใครบาง  ขอรับ.
           ถุ.  คือพระคุณเจาเทวทัต พระคุณเจาโกกาลิกะ พระคุณเจากฏโมรก-
ติสสกะ  พระคุณเจาขัณฑเทวีบุตร  พระคุณเจาสมุทททัต.   
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           ในระหวางที่ภิกษุณีถุลลนันทาพูดคางอยูเชนนี้   พอดีพระเถระทั้งหลาย 
เขามาถึง  นางกลับพูดวา  ดูกอนคหบดีถูกแลว  พระเถระผูใหญทั้งนั้น ทาน
นิมนตมาแลว.
            ค.   เมื่อกี้นี้เองแท ๆ   ทานพูดวาพระคุณเจาทั้งหลายเปนพระเล็ก ๆ
เดี๋ยวนี้กลับพูดวาเปนพระเถระผูใหญ    คหบดีนั้นพูดแลวขับนางออกจากเรือน
และงดอาหารที่ถวายประจํา.
           บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย. . . ตางก็เพงโทษติเตียนโพนทะนาวา
ไฉนพระเทวทัตรูอยู   จึงฉันบิณฑบาตอันภิกษุณีแนะนําใหถวาย  แลวกราบทูล
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา . . .
                                   ทรงสอบถาม
           พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามพระเทวทัตวา  ดูกอนเทวทัต  ขาววา
เธอรูอยูฉันบิณฑบาตอันภิกษุณีแนะนําใหถวาย  จริงหรือ.
            พระเทวทัตทูลรับวา   จริง   พระพุทธเจาขา.
                    ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
            พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา  ดูกอนโมฆบุรุษ  ไฉนเธอรูอยู
จึงไดฉันบิณฑบาตอันภิกษุณีแนะนําใหถวายเลา   การกระทําของเธอนั่น    ไม
เปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส  หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของ
ชุมชนที่เล่ือมใสแลว . . .
             ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้วา
ดังนี้:-
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                              พระบัญญัติ 
           ๗๘.๙.  ก.  อนึ่ง ภิกษุ  รูอยู  ฉันบิณฑบาตอันภิกษุณีแนะนํา
ใหถวาย  เปนปาจิตตีย.                                              
           ก็สิกขาบทนี้   ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติแลวแกภิกษุ
ทั้งหลาย  ดวยประการฉะนี้.
                        เร่ืองภิกษุณีถุลลนันทา  จบ
                          เร่ืองภิกษุรูปหนึ่ง
           [๔๖๒]  สมัยนั้นแล    ภิกษุรูปหนึ่งบวชมาจากพระนครราชคฤหแลว
ไดเดินทางไปยังตระกูลญาติ  คนทั้งหลายไดตั้งใจจัดภัตตาหารถวาย  ดวยดีใจวา
ตอนาน ๆ  ทานาพึงไดมา    ภิกษุณีกุลุปกาของตระกูลนั้น     ไดบอกแนะนําคน
พวกนั้นวา   ขอพวกทานจงถวายภัตตาหารแกพระคุณเจาเถิด   ฝายภิกษุรูปนั้น
รังเกียจวา    การที่ภิกษุรูอยู    ฉันบิณฑบาตที่ภิกษุณีแนะนําใหถวาย  พระผูมี-
พระภาคเจาทรงหามไวแลว   ดังนี้    จึงไมรับประเคน    และไมสามารถจะเที่ยว
ไปบิณฑบาต ไดขาดภัตตาหารแลว  คร้ันเธอไปถึงพระอารามแลวแจงความนั้น
แกภิกษุทั้งหลาย ๆ ไดกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา. 
   ทรงอนุญาตใหฉันบิณฑบาตที่คฤหัสถปรารภไวกอน
            ลําดับนั้น   พระผูมีพระภาคเจา   ทรงทําธรรมีกถา   ในเพราะเหตุเปน
เคามูลนั้น     ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น     แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย   ในเพราะคฤหัสถปรารภไวกอน   เราอนุญาตใหภิกษุ
ผูรูอยู  ฉันบิณฑบาตที่ภิกษุณีแนะนําใหเขาถวายได.
             ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้
วาดังนี้:-
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                         พระอนุบัญญัติ 
          ๗๘. ๙. ข.  อนึ่ง  ภิกษุใดรูอยู  ฉันบิณฑบาตอันภิกษุณี
 แนะนําใหถวาย  เวนแตคฤหัสถปรารภไวกอน    เปนปาจิตตีย.
                        เร่ืองภิกษุรูปหนึ่ง  จบ
                         สิกขาบทวิภังค
          [๔๖๓]  บทวา  อนึ่ง...ใด  ความวา  ผูใด  คือ  ผูเชนใด...
          บทวา ภิกษุ  ความวา  ที่ช่ือวา  ภิกษุ  เพราะอรรถวาเปนผูขอ .. .นี้ 
ช่ือวา  ภิกษุ  ที่ประสงคในอรรถนี้.
          ที่ช่ือวา รู คือ รูเอง หรือคนอื่นบอกเธอ หรือภิกษุณีนั้นบอก.
          ผูช่ือวา  ภิกษุณี ไดแก   สตรีผูอุปสมบทแลวในสงฆ ๒ ฝาย.
          ที่ช่ือวา    แนะนําใหถวาย    คือ    ภิกษุณีบอกแกผูไมประสงคจะ
ถวายทาน  ไมประสงคจะทําบุญไวแตแรกวา   ทานเปนนักสวด   ทานเปนผูคง
แกเรียน  ทานเปนผูเชี่ยวชาญในพระสุตตันตปฏก  ทานเปนพระวินัยธร  ทาน
เปนพระธรรมกถึก   ขอทานทั้งหลายจงถวายทานแกทานเถิด    ขอทานทั้งหลาย
จงทําบุญแกทานเถิด   ดังนี้   นี้ช่ือวา   แนะนําใหถวาย.
          ที่ช่ือวา  บิณฑบาต  ไดแก   โภชนะ ๕ อยางใดอยางหนึ่ง.
          บทวา เวนไวแตคฤหัสถปรารภไวกอน คือ ยกแคคฤหัสถปรารภ
ไวกอน.
          ที่ช่ือวา  คฤหัสถปรารภไว  คือ  เขาเปนญาติ  เปนผูปวารณา  หรือ
เขาจัด แจงไวตามปรกติ.       
          เวนจากบิณฑบาตที่คฤหัสถปรารภไวกอน     ภิกษุรับประเคนไวดวย
ตั้งใจวาจักฉัน    ตองอาบัติทุกกฏ.
          ฉัน  ตองอาบัติปาจิตตีย  ทุก ๆ คํากลืน.                                  
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                                       บทภาชนีย 
           [๔๖๔]  บิณฑบาตอันภิกษุณีแนะนําใหถวาย    ภิกษุสําคัญวาแนะนํา
ใหถวาย   ฉัน  เวนไวแตคฤหัสถปรารภไวกอน  ตองอาบัติปาจิตตีย.
           บิณฑบาตอันภิกษุณีแนะนําใหถวาย ภิกษุสงสัย ฉัน เวนไวแคคฤหัสถ
ปรารภไวกอน  ตองอาบัติทุกกฏ.
           บิณฑบาตอันภิกษุณีแนะนําใหถวาย     ภิกษุสําคัญวาไมไดแนะนําให
ถวาย   ฉัน   เวนไวแตคฤหัสถปรารภไวกอน   ไมตองอาบัติ.
           บิณฑบาตอันภิกษุณีผูอุปสมบทในสงฆฝายเดียว  แนะนําใหถวายภิกษุ
ฉัน  เวนไวแตคฤหัสถปรารภไวกอน  ตองอาบัติทุกกฏ.
           บิณฑบาตอันภิกษุณีมิไดแนะนําใหถวาย ภิกษุสําคัญวาแนะนําใหถวาย
ฉัน  ตองอาบัติทุกกฏ.
           บิณฑบาตอันภิกษุณีมิไดแนะนําใหถวาย   ภิกษุสงสัย  ฉัน  ตองอาบัติ
ทุกกฏ.
           บิณฑบาตอันภิกษุณีมิไดแนะนําใหถวาย     ภิกษุสําคัญวามิไดแนะนํา
ใหถวาย  ฉัน  ไมตองอาบัติ.
                                   อนาปตติวาร
           [๔๖๕]  ภิกษุฉันบิณฑบาตที่คฤหัสถปรารภไวกอน  ๑     ภิกษุฉัน
บิณฑบาตอันสิกขมานาแนะนําใหถวาย ๑  ภิกษุฉันบิณฑบาตอันสามเณรีแนะนํา
ใหถวาย ๑   ภิกษุฉันอาหารทุกชนิดเวนโภชนะหา  ๑  ภิกษุวิกลจริต  ๑  ภิกษุ
อาทิกัมมิกะ ๑   ไมตองอาบัติแล.
                     โอวาทวรรค  สิกขาบทที่  ๙ จบ 
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                             ภิกขุนีวรรค  ปริปาจนสิกขาบทที่  ๙
          วินิจฉัยในสิกขาบทที่  ๙  พึงทราบดังนี้
           [วาดวยบิณฑบาตที่ภิกษุณีแนะนําใหถวาย]
          คําวา   มหานาเค   ติฏมาเน  เปนทุติยาวิภัตติ   ลงในอรรถแหง
สัตตมีวิภัตติ.  อธิบายวาเมื่อพระเถระผูใหญทั้งหลายมีปรากฏอยู. อีกอยางหนึ่ง
ผูศึกษาพึงเห็นปาฐะเหลือในคํานี้   ดังนี้วา  เห็นพระเถระผูใหญทั้งหลายมีปรากฏ
อยู.   ความจริง   เมื่อวาโดยประการหลังนี้   ความยังไมเหมาะ.
           ถอยคําที่ยังไมถึงที่สุด   ถึงตรงทามกลางแหงการเริ่มตนกับที่สุด  ช่ือวา
อันตรากถา.
           บทวา  วิปฺปกตา  คือ  กําลังทําคางอยู 
           คําวา  สจฺจ   มหา นาคา  โข ตยา  คหปติ  มีความวา  ภิกษุณี
ถูลนันทา   หล่ิวตามอง    เห็นพระเถระทั้งหลายกําลังเขามา    ทราบวาพระเถระ
เหลานั้นไดยินแลว   จึงกลาวอยางนี้.
           บทวา ภิกฺขุนีปริปาจิต ไดแก อันภิกษุณีแนะนําใหถวาย.  อธิบายวา
อันภิกษุณีใหสําเร็จ   คือ   ทําใหเปนของควรไดดวยการประกาศคุณ.    แตใน
บทภาชนะแหงบทนั้น      เพื่อทรงแสดงภิกษุณีและอาการที่ภิกษุณีนั้น แนะนํา
ใหถวาย  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสคําวา ผูช่ือวาภิกษุณี ไดแก สตรีผูอุปสมบท
ในสงฆ ๒ ฝาย, ที่ช่ือวาแนะนําใหถวาย คือ (ภิกษุณีบอก) แกคนผูไมประสงค
จะถวายแตแรก   ดังนี้เปนตน.
         ในคํา  ปุพฺเพ  คิหิสมารมฺภา  นี้   มีวินิจฉัยดังนี้ :-
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             บทวา  ปุพฺเพ  แปลวา   แตแรกเริ่ม,   ภัตที่เขาริเร่ิมไวแลว   เรียกวา 
สมารัมภะ.  คําวา  สมารัมภะ  นี้    เปนชื่อแหงภัตที่เขาตระเตรียมไวแลว.
การริเร่ิมแหงพวกคฤหัสถ  ช่ือวา  คิหิสมารัมภะ.  ภัตใดที่พวกคฤหัสถเตรียม
ไวกอนแตนางภิกษุณีแนะนําใหถวาย,     ภิกษุฉันบิณฑบาตอื่นนอกจากภัตนั้น
คือ  เวนบิณฑบาตนั้นเสีย  เปนอาบัติ.  มีคําอธิบายวา  แตไมเปนอาบัติแกภิกษุ
ผูฉันบิณฑบาตที่พวกคฤหัสถจัดแจงไวนั้น.  สวนในบทภาชนะ  พระอุบาลีเถระ
กลาวไววา  คิหิสมารมฺโภ  นาม  าตกา  วา  โหนฺติ  ปวาริตา  ดังนี้
เพื่อแสดงแตอรรถเทานั้น     ไมเอื้อเฟอถึงพยัญชนะ    เพราะบิณฑบาต  แมที่
พวกญาติและคนปวารณามิไดปรารภไว      เพื่อประโยชนแกภิกษุก็เปนอันเขา
ปรารภไวแลว   โดยอรรถ   เพราะจะพึงใหนํามาไดตามสบาย.
            บทวา    ปกติปฏิยตฺต วา    มีความวา    เปนภัตที่เขาจัดแจงไวเพื่อ
ประโยชนแกภิกษุนั้นนั่นเอง  ตามปรกติวา  พวกเราจักถวายแกพระเถระ   ดังนี้
              แตในมหาปจจรีกลาวไวโดยไมแปลกกันวา    เปนภัตที่เขาจัดแจงไววา
จักถวายแกพวกภิกษุ  ไมไดระบุวา  ภิกษุรูปนั้น  หรือรูปอื่น.
           ขอวา  ปฺจ  โภชนานิ  เปตฺวา  สพพตฺถ  อนาปตฺติ   ไดแก
ไมเปนอาบัติในยาคูของควรเคี้ยว  และผลไมนอยใหญทั้งหมด  แมที่นางภิกษุณี
แนะนําใหถวาย.  บทที่เหลือคนทั้งนั้น .
             สิกขาบทนี้    มีสมุฏฐานดุจปฐมปาราชิก   เกิดขึ้นทางกายกับจิต   เปน
กิริยา  สัญญาวิโมกข  สจิตตกะ  ปณณัตติวัชชะ  กายกรรม  มีจิต ๓  มีเวทนา ๓
ดังนี้แล.
                            ปริปาจมสิกขาบทที่  ๙  จบ 
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                          โอวาทวรรค  สิกขาบทที่  ๑๐ 
                                เร่ืองพระอุทายี
          [๔๖๖]  โดยสมัยนั้น  พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู   ณ  พระ-
เชตวัน    อารามของอนาถบิณฑิกคบดี  เขตพระนครสาวัตถี   คร้ังนั้น  ปุราณ-
ทุติยิกาของทานพระอุทายีไดบวชอยูในสํานักภิกษุณี    นางมาในสํานักทาน
พระอุทายีเนือง ๆ  แมทานอุทายีก็ไปในสํานักนางเนือง ๆ  สมัยนั้นแล    ทาน
ตระอุทายีไดสําเร็จการนั่งในที่ลับกับภิกษุณีนั้นหนึ่งตอหนึ่ง
           บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย...ตางก็เพงโทษติเตียนโพนทะนาวาไฉน
ทานพระอุทายีผูเดียว      จึงไดสําเร็จการนั่งในที่ลับกับภิกษุณีผูเดียวเลา    แลว
กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา...
                                 ทรงสอบถาม
           พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามพระอุทายีวา    ดูกอนอุทายี     ขาววา
เธอผูเดียวสําเร็จการนั่งในที่ลับกับภิกษุณีผูเดียว  จริงหรือ.
            พระอุทายีทูลรับวา   จริง   พระพุทธเจาขา.
                    ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
           พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา     ดูกอนโมฆบุรุษ    ไฉนเธอ
เดียวจึงไดสําเร็จการนั่งในที่ลับกับภิกษุณีผูเดียวเลา      การกระทําของเธอนั่น
ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส  หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่ง
ของชุมชนที่เล่ือมใสแลว . . .
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนั้น
วาดังนี้ :-
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                                 พระบัญญัติ 
            ๗๙.๑๐.   อนึ่ง   ภิกษุใด   ผูเดียว   สําเร็จการนั่งในที่ลับกับ
ภิกษุณี   ผูเดียว  เปนปาจิตตีย.
                               เร่ืองพระอุทายี  จบ
                              สิกขาบทวิภังค
            [๔๖๗]  บทวา  อนึ่ง ...ใด   ความวา  ผูใด  คือ   ผูเชนใด ...
            บทวา ภิกษุ ความวา ที่ช่ือวา  ภิกษุ  เพราะอรรถวาเปนผูขอ...นี้ 
ช่ือวา  ภิกษุ  ที่ทรงประสงคในอรรถ.                               
            ผูช่ือวา  ภิกษุณี  ไดแก   สตรีผูอุปสมบทแลวในสงฆ ๒ ฝาย 
            บทวา  กับ   คือ  รวมกัน.                             
            บทวา   ผูเดียว  ผูเดียว  คือ   มีเฉพาะภิกษุและภิกษุณี
            ที่ช่ือวา  ท่ีลับ   คือ  ที่ลับตา  ที่ลับหู
            ที่ช่ือวา ท่ีลับตา ไดแก  สถานที่ซ่ึงไมสามารถแลเห็นภิกษุกับภิกษุณี
ขยิบตากัน  ยักคิ้วกัน  หรือชะเงอศีรษะกัน
            ที่ช่ือวา  ท่ีลับหู  ไดแก   สถานที่ซ่ึงไมสามารถไดยินถอยคําที่พูดกัน
ตามปกติ.                                                                       
           บทวา  สําเร็จการนั่ง   ความวา  เมื่อภิกษุณีนั่ง  ภิกษุนั่งใกล  หรือ
นอนใกล  ตองอาบัติปาจิตตีย
           เมื่อภิกษุนั่ง  ภิกษุณีนั่งใกลหรือนอนใกล  ตองอาบัติปาจิตตีย
           นั่งทั้งสองก็ดี   นอนทั้งสองก็ดี   ตองอาบัติปาจิตตีย. 
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                                        บทภาชนีย 
                                        ติกปาจิตตีย
          [๔๖๘]  ที่ลับภิกษุสําคัญวาที่ลับ   สําเร็จการนั่งหนึ่งตอหนึ่ง   ตอง
อาบัติปาจิตตีย                     
          ที่ลับ  ภิกษุสงสัย   สําเร็จการนั่ง  หนึ่งตอหนึ่ง  ตองอาบัติปาจิตตีย
          ที่ลับ  ภิกษุสําคัญวามิใชที่ลับสําเร็จการนั่ง  หนึ่งตอหนึ่ง  ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
                                      ทุกะทุกกฏ
           ไมใชที่ลับ  ภิกษุสําคัญวาที่ลับ  สําเร็จการนั่ง  หนึ่งตอหนึ่ง ตองอาบัติ
ทุกกฏ
           ไมใชที่ลับ  ภิกษุสงสัย  สําเร็จการนั่ง  หนึ่งตอหนึ่ง  ตองอาบัติทุกกฏ.
                                   ไมตองอาบัติ
           ไมใชที่ลับ  ภิกษุสําคัญวาไมใชที่ลับ. . .  ไมตองอาบัติ.
                                 อนาปตติวาร
           [๔๖๙]  ภิกษุมีบุรุษผูรูเดียาสาคนใดคนหนึ่งอยู เปนเพื่อน ๑  ภิกษุยืน
มิไดนั่ง ๑ ภิกษุผูมีไดมุงที่ลับ  ๑ ภิกษุนั่งสงใจไปในอารมณอ่ืน ๑ ภิกษุวิกลจริต
๑  ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑  ไมตองอาบัติแล.
                        โอวาทวรรค  สิกขาบทที่  ๑๐  จบ
                             ปาจิตตีย  วรรคที่  ๓  จบ 
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                        ภิกขุนีวรรค  รโหนิสัชชสิกขาบทที่  ๑๐ 
           วินิจฉัย  ในสิกขาบทที่ ๑๐ พึงทราบดังนี้ :-
           อรรถแหงบาลีและวินิจฉัยทั้งหมด  ผูศึกษาพึงทราบโดยนัยดังไดกลาว
แลวในอนิยตสิกขาบทที่  ๒  นั่นแล.   จริงอยู   สิกขาบทนี้  มีขอกําหนดอยาง
เดียวกันกับอนิยตสิกขาบทที่  ๒  และกับสิกขาบทที่ ๔ แหงพระอุปนนทะขางหนา.
แตพระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติไวแผนกหนึ่ง     ดวยอํานาจแหงเหตุที่เกิดขึ้น
ดังนี้แล.
                          รโหนิสัชชสิกขาบทที่  ๑๐  จบ
                          ภิกขุนีวรรคที่  ๓  จบบริบูรณ
                               ตามวรรณนานุกรม 
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                                             หัวขอประจําเรื่อง
๑.  อสัมมตภิกขุโนวาทสิกขาบท               วาดวยส่ังสอนภิกษุณี
๒.  อัตถังคตสิกขาบท                                 วาดวยส่ังสอนภิกษุณีเมื่อ
                                                                       อาทิตยตกแลว
๓.  ภิกขุปสสยสิกขาบท                             วาดวยส่ังสอนภิกษุณีถึง
                                                                      ในที่อยู
๔.  อามิสสิกขาบท                                      วาดวยส่ังสอนภิกษุณี
                                                                       เพราะเห็นแกลาภ
๕.  จีวรทานสิกขาบท                                  วาดวยใหจีวร
๖.  จีวรสิพพนสิกขาบท                               วาดวยเย็บจีวร
๗.  สังวิธานสิกขาบท                                  วาดวยชักชวนกันเดินทาง
๘.  นาวาภิรุหนสิกขาบท                             วาดวยโดยสารเรือ
๙.  ปริปาจนสิกขาบท                                  วาดวยฉันบิณฑบาตอัน
                                                                        ภิกษุณี
๑๐. รโหนิสัชชสิกขาบท                              วาดวยนั่งในที่ลับ
                                          รวม  ๑๐  สิกขาบท        
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                                  ปาจิตตีย  วรรคท่ี  ๔ 
                             โภชนวรรค  สิกขาบทที่  ๑
                            เร่ืองพระฉัพพัคคีย
          [๔๗๐]  โดยสมัยนั้น      พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู   ณ
พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี  เขตพระนครสาวัตถี  ณ  สถานอันไม
หางจากพระนครสาวัตถีนั้น    มีประชาชนหมูหนึ่งไดจัดตั้งอาหารไวในโรงทาน
พระฉัพพัคคียครองผาเรียบรอย    ถือบาตรจีวรเขาไปบิณฑบาตยังพระนคร
สาวัตถี   เมื่อไมไดอาหาร   ไดพากันไปสูโรงทาน   ประชาชนตั้งใจอังคาสดวย
ดีใจวา   แมตอนาน ๆ  ทานจึงไดมา   คร้ันวันที่  ๒  และวันที่  ๓  เวลาเชา  พระ
ฉัพพัคดียครองอันตรวาสกแลว    ถือบาตรจีวรเขาไปบิณฑบาตยังพระนคร
สาวัตถี  เมื่อไมไดอาหาร  ไดพากันไปฉันในโรงทาน   คร้ันแลวไดปรึกษากัน
วา   พวกเราจักพากันไปสูอารามทําอะไรกันแมพรุงนี้ก็จักตองมาที่นี่อีก   จึงพา
กันอยูในโรงทานนั้นแหละ   ฉันอาหารในโรงทานเปนประจํา   พวกเดียรถียพา
กันหลีกไป    ประชาชนจึงเพงโทษติเตียนโพนทะนาวา    ไฉนพวกพระสมณะ
เชื้อสายพระศากยบุตร   จึงไดอยูฉันอาหารในโรงทานเปนประจํา  อาหารในโรง
ทานเขามิไดจัดไวเฉพาะทานเหลานี้    เขาจัดไวเพื่อคนทั่ว ๆ ไป.
           ภิกษุทั้งหลายไดยินประชาชนเหลานั้นเพงโทษติเตียนโพนทะนาอยู
บรรดาที่เปนผูมักนอย. . .  ตางก็เพงโทษ   ติเตียน   โพนทะนาวา  ไฉนพระ-
ฉัพพัคคียจึงไดอยูฉันอาหารในโรงทานเปนประจําเลา. . . 
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                                 ทรงสอบถาม 
           พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววาพวกเธออยูฉันอาหารในโรงทานประจํา  จริงหรือ.
           พระฉัพพัคคียทูลรับ วา  จริง  พระพุทธเจาขา.
                   ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
           พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา      ดูกอนโมฆบุรุษทั้งหลาย
ไฉนพวกเธอจึงไดอยูฉัน  อาหารในโรงทานเปนประจําเลา    การกระทําของพวก
เธอนั่น    ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใส    หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่
เล่ือมใสแลว . . .
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนั้น
วาดังนี้:-
                                 พระบัญญัติ
          ๘๐.๑  ก.  ภิกษุพึงฉันอาหารในโรงทานไดคร้ังหนึ่ง   ถาฉัน
ยิ่งกวานั้น  เปนปาจิตตีย.
           ก็สิกขาบทนี้     ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติแลวแกภิกษุ
ทั้งหลาย  ดวยประการฉะนี้.
                             เร่ืองพระฉัพพัคคีย  จบ
                            เร่ืองพระสารีบุตร
           [๔๗๑]  สมัยตอมา   ทานพระสูตรีบุตร    เดินทางไปพระนครสาวัตถี
ในโกศลชนบท   ไดไปยังโรงทานแหงหนึ่ง   ประชาชนตั้งใจอังคาสดวยดีใจวา 



พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๒ - หนาที่ 451
แมตอนาน ๆ พระเถระจึงไดมา   คร้ันทานพระสูตรีบุตรฉันอาหารแลว   บังเกิด 
อาพาธหนัก  ไมสามารถจะหลีกไปจากโรงทานนั้นได   คร้ันวันที่  ๒ ประชาชน
พวกนั้น ไดกราบเรียนทานวา    นิมนตฉันเถิด    เจาขา    จึงทานพระสูตรีบุตร
รังเกียจอยูวา พระผูมีพระภาคเจาทรงหามการอยูฉัน อาหารในโรงทานเปนประจํา
ดังนี้   จึงไมรับนิมนต    ทานไดยอมอดอาหารแลว   คร้ันทานเดินทางไปถึง
พระนครสาวัตถีแลว   ไดแจงเรื่องนั้นแกภิกษุทั้งหลาย ๆ ไดกราบทูลเนื้อความ
นั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.
      ทรงอนุญาตใหภิกษุอาพาธฉันอาหารในโรงทานได
          ลําดับนั้น     พระผูมีพระภาคเจาทรงทําธรรมีกถา    ในเพราะเหตุเปน
เคามูลนั้น  ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น  แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย  เราอนุญาตใหภิกษุผูอาพาธ    อยูฉันอาหารในโรงทานเปน
ประจําได.
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย       ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนั้น
วาดังนี้                                    
                             พระอนุบัญญัติ
         ๘๐.๑  ข.  ภิกษุมิใชผูอาพาธ  พึงฉันอาหารในโรงทานได
คร้ังหนึ่ง  ถาฉันยิ่งกวานั้น    เปนปาจิตตีย.
                            เร่ืองพระสารีบุตร  จบ
                              สิกขาบทวิภังค
           [๔๗๒]   ที่ช่ือวา   มิใชผูอาพาธ  คือ สามารถจะหลีกไปจากโรงทาน
นั้นได. 
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         ที่ช่ือวา   ผูอาพาธ  คือ ไมสามารถจะหลีกไปจากโรงทานนั้นได. 
         ที่ช่ือวา  อาหารในโรงทาน  ไดแก   โภชนะ  ๕  อยางใดอยางหนึ่ง
ซ่ึงเขาจัดตั้งไว  ณ  ศาลา    ปะรํา    โคนไมหรือที่กลางแจงมิไดจําเพาะใคร   มี
พอแกความตองการ
           ภิกษุมิใชผูอาพาธฉันไดคร้ังหนึ่ง    หากฉันเกินกวานั้น     รับประเคน
ดวยตั้งใจวาจักฉัน  ตองอาบัติทุกกฏ  กลืนกิน  ตองอาบัติปาจิตตีย ทุก คํากลืน.
                               บทภาชนีย
                               ติกปาจิตตีย
           [๔๗๓]   มิใชผูอาพาธ  ภิกษุสําคัญวามิใชผูอาพาธ  ฉันอาหารในโรง
ทานยิ่งกวานั้น ตองอาบัติปาจิตตีย.
           มิใชผูอาพาธ   ภิกษุสงสัย   ฉันอาหารในโรงทาน   ยิ่งกวานั้น    ตอง
อาบัติปาจิตตีย.
            มิใชผูอาพาธ   ภิกษุสําคัญวาผูอาพาธ   ฉันอาหารในโรงทาน   ยิ่งกวา
นั้น ตองอาบัติปาจิตตีย.                                             
                             ทุกกะทุกกฏ
           ผูอาพาธ  ภิกษุสําคัญวามิใชผูอาพาธ. . .  ตองอาบัติทุกกฏ.
           ผูอาพาธ  ภิกษุสงสัย. . .  ตองอาบัติทุกกฏ 
                              ไมตองอาบัติ
           ผูอาพาธ  ภิกษุสําคัญวาผูอาพาธ. . .  ไมตองอาบัติ. 
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                              อนาปตติวาร 
           [๔๗๔]  ภิกษุอาพาธ ๑ ภิกษุไมอาพาธฉันครั้งเดียว  ๑  ภิกษุเดินทาง
ไปหรือเดินทางกลับมาแวะฉัน ๑ เจาของนิมนตใหฉัน  ๑ ภิกษุฉันอาหารที่เขา
จัดไวจําเพาะ ๑ ภิกษุฉันอาหารที่เขามิไดจัดไวมากมาย ๑ ภิกษุฉันอาหารทุกชนิด
เวนโภชนะหา ๑  ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
                      โภชนวรรค  สิกขาบทที่  ๑ จบ
                          ปาจิตตียโภชนวรรคที่  ๔   
                         อาวสถปณฑสิกขาบทที่  ๑
           พึงทราบวินิจฉัย  ในสิกขาบทที่  ๑ แหงโภชนวรรคดังตอไปนี้
                   [วาดวยการฉันอาหารในโรงทาน]
           กอนขาว (อาหาร)   ในโรงทาน   ช่ือวา   อาวสถปณฑะ.   อธิบายวา
อาหารที่เขาสรางโรงทาน   กั้นร้ัวโดยรอบ  มีกําหนดหองและหนามุขไวมากมาย
จัดตั้งเตียงและตั่งไวตามสมควร    แกพวกคนเดินทาง    คนไข    หญิงมีครรภ
และบรรพชิต   แลวจัดแจงไวในโรงทานนั้น    เพราะเปนผูมีความตองการบุญ,
คือ  วัตถุทุกอยาง  มีขาวตม   ขาวสวย  และเภสัชเปนตน   เปนของที่เขาจัดตั้งไว
เพื่อตองการใหทานแกพวกคนเดินทางเปนตนนั้น  ๆ.
           บทวา  ภิยฺโยป  คือ  แมพรุงนี้.
           บทวา  อปสกฺกนฺติ  คือ  ยอมหลีกไป. 
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           สองบทวา  มนุสฺสา  อุชฺฌายนฺติ  มีความวา  พวกชาวบานไมเห็น  
พวกเดียรถีย  จึงถามวา  พวกเดียรถียไปไหน ?  ไดฟงวาพวกเดียรถียเห็นภิกษุ
ฉัพพัคคียเหลานั้นหลีกไปแลว   จึงพากันยกโทษ.
            บทวา  กุกฺกุจายนฺโต   มีความวา   กระทําความรังเกียจ  คือ   ให
เกิดความสําคัญวาไมควร.
           หลายบทวา  สกฺโกติ  ตมฺหา  อาวสถา  ปกฺกมิตุ    มีความวายอม
อาจเพื่อจะไปไดกึ่งโยชน  หรือโยชนหนึ่ง.
           บทวา  น  สกฺโกติ   คือ   ยอมไมอาจเพื่อจะไปตลอดที่ประมาณเทา
นี้นั่น แหละ              
           บทวา  อนุทฺทิสฺส    มีความวา    เปนของอันเขาจัดตั้งไวเพื่อคนทุก
จําพวก   ไมเจาะจงลัทธิอยางนี้วา   แกเจาลัทธิพวกนี้เทานั้น  หรือวาแกพวกนัก
บวชมีประมาณเทานี้เทานั้น.
            บทวา   ยาวทตฺโถ   มีความวา    เปนของที่เขาจัดตั้งไวมีพอแกความ
ตองการ   ไมจํากัดแมโภชนะวา   เพียงเทานี้.                                         
            บทวา   สกึ   ภฺุชิตพฺพ    คือ   พึงฉันไดวันเดียว.   ตั้งแตวันที่  ๒
ไป  เปนทุกกฏในการรับประเคน  เปนปาจิตตีย  ทุก ๆ คํากลืน.
           สวนวินิจฉัยในสิกขาบทนี้   ดังตอไปนี้.     โภชนะที่ตระกูลเดียวหรือ
ตระกูลตาง ๆ รวมกันจัดไว    ในสถานที่แหงเดียว   หรือในสถานที่ตาง ๆ กัน
ก็ดี   ในสถานที่ไมแนนอนอยางนั้น  คือ วันนี้  ที่ ๑   พรุงนี้  ที่ ๑ ก็ดี.   ภิกษุฉัน
วันหนึ่งในที่แหงหนึ่งแลว  ในวันที่  ๒  จะฉันในที่นั้น  หรือในที่อ่ืน  ไมควร.
แตโภชนะที่ตระกูลตาง ๆ  จัดไวในที่ตาง ๆ กัน,  ภิกษุฉันวันหนึ่งในที่หนึ่ง 
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แลว   ในวันที่ ๒ จะฉันในที่อ่ืนควรอยู. ในมหาปจจรีกลาววา  ก็ภิกษุฉันหมด
ลําดับแลวจะเริ่มตั้งตนไปใหมไมควร  ดังนี้.   แมในคณะเดียวกัน  ตางคณะกัน
บานเดียวกัน    และตางบานกัน   ก็นัยนี้นั่นและ   สวนภัตตาหารใด    ที่ตระกูล
เดียวจัด   หรือตระกูลตาง ๆ รวมกันจัดไว   ขาดระยะไปในระหวางเพราะไมมี
ขาวสารเปนตน,   แมภัตตาหารนั้น   ก็ไมควรฉัน.   ทานกลาวไวในมหาปจจรี
วา   ก็ถาวาตระกูลทั้งหลายตัดขาดวา    พวกเราจักไมอาจให  เมื่อเกิดน้ําใจงาม
ขึ้น  จึงเริ่มใหใหม,   จะกลับฉันอีกวันหนึ่ง ๑ คร้ังก็ได
           สองบทวา    อนาปตฺติ    คิลานสฺส   ไดแก  ไมเปนอาบัติแกภิกษุ
อาพาธผูพักฉันอยู.
           บทวา  คจฺฉนฺโต  วา  มีความวา  ภิกษุใด    เมื่อไปฉันวันหนึ่งใน
ระหวางทาง,   และในที่ไปถึงแลวฉันอีกวันหนึ่ง    ไมเปนอาบัติแมแกภิกษุนั้น.
แมในภิกษุผูมา   ก็นัยนี้แล.   จริงอยู   ภิกษุผูไปแลวกลับมา   ยอมไดเพื่อจะฉัน
ในระหวางทางวันหนึ่ง    และในขากลับอีกวันหนึ่ง.    เมื่อภิกษุคิดวา    จักไป
ฉันแลวออกไป   แมน้ําขึ้นเต็ม    หรือวามีภัยคือโจรเปนตน,    เธอกลับมาแลว
ทราบวาปลอดภัยแลวไป    ยอมไดเพื่อจะฉันอีกวันหนึ่ง,   คําทั้งหมดดังวามานี้
ทานกลาวไวในมหาปจจรีเปนตน.
           ขอวา   อุทฺทิสฺส  ปฺตฺโต  โหติ     มีความวา  เปนของที่เขาจัด
ไวจําเพาะ   เพื่อประโยชนแกภิกษุทั้งหลายเทานั้น .
            บทวา  น   ยาวทตฺโถ  มีความวา   มิใชเปนของที่เขาจัดไวเพียงพอ
แกความตองการ   คือ   มีเพียงเล็ก ๆ นอย ๆ,   จะฉันโภชนะ   แมเชนนั้นเปน
นิตยก็ควร. 
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          หลายบทวา   ปฺจ   โภชนานิ   เปตฺวา    สพฺพตฺถ    ไดแก 
ไมเปนอาบัติในของทุกชนิด   เชน  ยาคู   ของควรเคี้ยว   และผลไมนอยใหญ
เปนตน,  จริงอยู  ภิกษุจะฉันโภชนะมียาคูเปนตนแมเปนนิตยก็ควร. บทที่เหลือ
ตื้นทั้งนั้น.                                                                    
           สิกขาบทนี้    มีสมุฏฐานดุจเอฬกโลมสิกขาบท     เกิดขึ้นทางกาย  ๑
ทางกายกับจิต ๑   เปนกิริยา    โนสัญญาวิโมกข    อจิตตกะ    ปณณัตติวัชชะ
กายกรรม   มีจิต ๓ มีเวทนา ๓ ดังนี้แล 
                               อาวสถปณฑสิกขาบทที่  ๑  จบ 
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                              โภชนวรรคสิกขาบทที่  ๒ 
                                เร่ืองพระเทวทัต
           [๔๗๕]   โดยสมัยนั้น  พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู  ณ  พระ-
เวฬุวันวิหาร อันเปนสถานที่พระราชทานเหยื่อแกกระแต  เขตพระนครราชคฤห
คร้ังนั้น   พระเทวทัตเสื่อมจากลาภและสักการะ  พรอมดวยบริษัทเที่ยวขออาหาร
ในตระกูลทั้งหลายมาฉัน  ประชาชนเพงโทษติเตียนโพนทะนาวา ไฉนพระสมณะ
เชื้อสายพระศากยบุตรจึงไดเที่ยวขออาหารในตระกูลทั้งหลายมาฉันเลา   โภชนะ.
ที่ดีใครจะไมพอใจ  อาหารที่อรอยใครจะไมชอบใจ
           ภิกษุทั้งหลายไดยินประชาชนพวกนั้น เพงโทษ  ติเตียน  โพนทะนาอยู
บรรดาที่เปนผูมักนอย. . .ตางก็เพงโทษติเตียนโพนทะนาวา    ไฉนพระเทวทัต
จึงไดพรอมดวยบริษัทเที่ยวขออาหารในตระกูลทั้งหลายมาฉันเลา แลวกราบทูล
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา . . .
                                 ทรงสอบถาม 
           พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามพระเทวทัตวา  ดูกอนเทวทัต   ขาววา
เธอพรอมดวยบริษัท  เที่ยวขออาหารในตระกูลทั้งหลายมาฉัน    จริงหรือ.  
           พระเทวทัตทูลรับ วา  จริง  พระพุทธเจาขา.
                ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
           พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา  ดูกอนโมฆบุรุษ    ไฉนเธอจึง
ไดพรอมดวยบริษัทเที่ยวขออาหารในตระกูลทั้งหลายมาฉันเลา 
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           การกระทําของเธอนั่น   ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม 
เล่ือมใส   หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เล่ือมใสแลว. . .
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนั้น
วาดังนี้:-
                                   พระบัญญัติ
          ๘๑.๒  ก.  เปนปาจิตตีย  ในเพราะฉันเปนหมู.
          ก็สิกขาบทนี้    ยอมเปนอัน พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติแลวแกภิกษุ 
ทั้งหลาย  ดวยประการฉะนี้.
                                 เร่ืองพระเทวทัต  จบ
                                 เร่ืองภิกษุอาพาธ
           [๔๗๖]  สมัยนั้นแล    ประชาชนนิมนตภิกษุทั้งหลาย    ผูอาพาธฉัน
ภัตตาหาร  ภิกษุทั้งหลายพากันรังเกียจ ไมรับนิมนตดวยอางวา  การฉันเปนหมู
พระผูมีพระภาคเจาทรงหามแลว        แลวกราบทูลเนื้อความนั้นแดพระผูมี-
พระภาคเจา                                                                                    
                ทรงอนุญาตใหภิกษุอาพาธฉันเปนหมูได
           ลําดับนั้น     พระผูมีพระภาคเจาทรงทําธรรมีกถา    ในเพราะเหตุเปน
เคามูลนั้น   ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น      แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตใหภิกษุผูอาพาธ   ฉันเปนหมูได.
           ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนั้น   วาดังนี้:-
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                               พระอนุบัญญัติ
         ๘๑.๒ ข.  เวนไวแตสมัย เปนปาจิตตีย ในเพราะฉัน เปนหมู 
ในสมัยในเรื่องนั้น  คือ  คราวอาพาธ   ในสมัยในเรื่องนั้น.
          ก็สิกขาบทนี้    ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติแลวแกภิกษุ
ทั้งหลาย  ดวยประการฉะนี้.
                               เร่ืองภิกษุอาพาธ จบ
             ทรงอนุญาตใหฉันเปนหมูในฤดูถวายจีวร
          [๔๗๗]   สมัยตอมาเปนฤดูที่ชาวบานถวายจีวรกัน    ประชาชนตกแตง
ภัตตาหารพรอมดวยจีวร    แลวนิมนตภิกษุทั้งหลายดวยตั้งใจวา    ใหทานฉัน
แลวจักใหครองจีวร     ภิกษุทั้งหลายพากันรังเกียจ      ไมรับนิมนตดวยอางวา
การฉันเปนหมู   พระผูมีพระภาคเจาทรงหามแลว  จีวรจึงเกิดขึ้นเล็กนอย  ภิกษุ
ทั้งหลายไดกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ  ทรงอนุญาตวา  ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย  ในคราวที่ถวายจีวรกัน   เราอนุญาตใหฉันเปนหมูได.
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนั้น
วาดังนี้:-
                              พระอนุบัญญัติ  ๒
          ๘๑.๒  ค.  เวนไวแตสมัย   เปนปาจิตตีย   ในเพราะฉัน เปน
หมู   นี้สมัยในเรื่องนั้น  คือ   คราวอาพาธ    คราวที่เปนฤดูถวายจีวร
นี้สมัยในเรื่องนั้น.
            ก็สิกขาบทนี้    ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติแลวแกภิกษุ
ทั้งหลาย  ดวยประการฉะนี้.
                เร่ืองทรงอนุญาตใหฉันเปนหมูในฤดูถวายจีวร  จบ 



พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๒ - หนาที่ 460
                  ทรงอนุญาตใหฉันเปนหมูในฤดูทําจีวร 
           [๔๗๘]  สมัยตอมา    ประชาชนนิมนตภิกษุทั้งหลายผูชวยทําจีวรฉัน
ภัตตาหาร  ภิกษุทั้งหลายพากัน รังเกียจ ไมรับนิมนตดวยอางวา การฉันเปนหมู
พระผูมีพระภาคเจาทรงหามแลว  แลวกราบทูลเร่ืองนั้น แดพระผูมีพระภาคเจาๆ
ทรงอนุญาตวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ในคราวที่ทําจีวรกัน   เราอนุญาต
ใหฉันเปนหมูได
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้
วาดังนี้:-
                                    พระอนุบัญญัติ
          ๘๑.๒  ง.  เวนไวแตสมัย  เปนปาจิตตีย  ในเพราะฉันเปนหมู
นี้สมัยในเรื่องนั้น    คือ  คราวอาพาธ   คราวที่เปนฤดูถวายจีวร  คราว
ทําจีวร  นิสมัยในเรื่องนั้น .                                        
           ก็สิกขาบทนี้    ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติแลวแกภิกษุ
ทั้งหลาย  ดวยประการฉะนี้.
                   เร่ืองทรงอนุญาตใหฉันเปนหมูในฤดูทําจีวร  จบ
           ทรงอนุญาตใหฉันเปนหมูในคราวเดินทางไกล
           [๔๗๙]  สมัยตอมา   ภิกษุทั้งหลายพากันเดินทางไกลไปกับประชาชน
คราวนั้นภิกษุเหลานั้น ไดบอกประชาชนพวกนั้นวา    โปรดรอสักครูหนึ่งเถิดจะ
พวกฉันจักไปบิณฑบาต                                             
           ประชาชนพวกนั้นกลาวนิมนตอยางนี้วา  นิมนตฉันที่นี้แหละเจาขา
           ภิกษุทั้งหลายพากันรังเกียจไมรับนิมนตดวยอางวา      การฉันเปนหมู
พระผูมีพระภาคเจาทรงหามแลว แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจาๆ 
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ทรงอนุญาตวาดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในคราวที่เดินทางไกล  เราอนุญาต 
ใหฉันเปนหมูได.
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้
วาดังนี้
                              พระอนุบัญญัติ  ๔
          ๘๑.๒  จ.  เวนไวแตสมัย   เปนปาจิตตีย  ในเพราะฉันเปนหมู
นี้สมัยในเรื่องนั้น   คือ  คราวอาพาธ  คราวที่เปนฤดูถวายจีวร  คราว
ที่ทําจีวร  คราวที่เดินทางไกล  นี้สมัยในเรื่องนั้น                 
           ก็สิกขาบทนี้     ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติแลวแกภิกษุ
ทั้งหลาย  ดวยประการฉะนี้.
              เร่ืองทรงอนุญาติใหฉันเปนหมูในคราวเดินทางไกล  จบ
            ทรงอนุญาตใหฉันเปนหมูในคราวโดยสารเรือ
           [๔๘๐]  สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายโดยสารเรือไปกับประชาชน คร้ังนั้น
ภิกษุพวกนั้นไดบอกประชาชนพวกนั้นวา    โปรดจอดเรือที่ฝงสักครูหนึ่งเถิดจา
พวกฉันจักไปบิณฑบาต
           ประชาชนพวกนั้น กลาวนิมนตอยางนี้วา  นิมนตฉันที่นี้แหละเจาขา
           ภิกษุทั้งหลายรังเกียจไมรับนิมนตดวยอางวา    การฉันเปนหมูพระผูมี
พระภาคเจาทรงหามแลว   แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา  ๆ  ทรง
อนุญาตวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ในคราวโดยสารเรือ   เราอนุญาตใท
ฉันเปนหมูได.
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย       ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้
วาดังนี้ :-
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                             พระอนุบัญญัติ  ๕ 
             ๘๑.๒  ฉ.  เวนไวแตสมัย    เปนปาจิตตีย   ในเพราะฉัน เปน
หมู   นี้สมัยในเรื่องนั้น  คือ  คราวอาพาธ  คราวที่เปนฤดูถวายจีวร
คราวที่ทําจีวร  คราวที่เดินทางไกล คราวที่โดยสารเรือไป  นี้สมัยใน
เร่ืองนั้น.
            ก็สิกขาบทนี้     ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติแลวแกภิกษุ
ทั้งหลาย  ดวยประการฉะนี้.
             เร่ืองทรงอนุญาตใหฉันเปนหมูในคราวโดยสารเรือ  จบ
          ทรงอนุญาตใหฉันเปนหมูในคราวประชุมใหญ
            [๔๘๑]   สมัยตอมา   ภิกษุทั้งหลายที่จําพรรษาในทิศทั้งหลาย เดินทาง
มายังพระนครราชคฤหเพื่อเฝาเยี่ยมพระผูมีพระภาคเจา  ประชาชนเห็นภิกษุผูมา
จากราชอาณาเขตตาง ๆ จึงนิมนตฉันภัตตาหาร                   
           ภิกษุทั้งหลายพากันรังเกียจไมรับนิมนตดวยอางวา      การฉันเปนหมู
พระผูมีพระภาคเจาทรงหามแลว  แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ
ทรงอนุญาตวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ในคราวประชุมให  เราอนุญาต
ใหฉันเปนหมูได.
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย       ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้
วาดังนี้:-
                               พระอนุบัญญัติ  ๖
            ๘๑.๒  ช.  เวนไวแตสมัย  เปนปาจิตตีย  ในเพราะฉันเปนหมู
นี้สมัยในเรื่องนั้น  คือ คราวอาพาธ  คราวที่เปนฤดูถวายจีวร  คราวที่ 
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ทําจีวร คราวที่เดินทางไกล คราวที่โดยสารเรือไป  คราวประชุมใหญ 
นี้สมัยในเรื่องนั้น.
           ก็สิกขาบทนี้   ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติแลวแกภิกษุ
ทั้งหลาย  ดวยประการฉะนี้.
             เร่ืองทรงอนุญาตใหฉันเปนหมูในคราวประชุมใหญ  จบ
          ทรงอนุญาตใหฉันเปนหมูในคราวภัตของสมณะ
            [๔๘๒]   สมัยตอมา  พระญาติรวมสายโลหิตของพระเจาพิมพิสารจอม
เสนามาคธราชทรงผนวชอยูในสํานักอาชีวก    คราวนั้นแล   อาชีวกนั้นเขาเฝา
พระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราชถึงพระราชสํานัก   คร้ันแลวไดถวายพระพร
วา  ขอถวายพระพร  อาตมภาพปรารถนาจะทําภัตตาหารเลี้ยงนักบวชที่ถือลัทธิ
ตาง ๆ ทาวเธอตรัสวา    พระคุณเจาผูเจริญ    ถาพระคุณเจานิมนตภิกษุสงฆมี
มีพระพุทธเจาเปนมุขใหฉันกอน  ฉันจึงจะจัดทําถวายอยางนั้นได
            จึงอาชีวกนั้นสงทูตไปในสํานักภิกษุทั้งหลาย   อาราธนาวา    ขอภิกษุ
ทั้งหลาย  จงรับภัตตาหารของขาพเจา   เพื่อฉันในวันพรุงนี้.
            ภิกษุทั้งหลายรังเกียจไมรับนิมนตดวยอางวา  การฉันเปนหมู  พระผูมี-
พระภาคเจาทรงหามแลว.                                                                  
            จึงอาชีวกนั้นเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงพุทธสํานัก    คร้ันแลวได
กราบทูลปราศรัยกับพระผูมีพระภาคเจา คร้ันผานการปราศรัยพอใหเปนที่ระลึก
ถึงกันไปแลวไดยืน ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง  กราบทูลวา   แมพระโคดมผูเจริญก็
เปนบรรพชิต  แมขาพเจาก็เปนบรรพชิต  บรรพชิตควรรับอาหารของบรรพชิต
ขอพระโคดมผูเจริญ     จงทรงรับภัตตาหารของขาพเจาเพื่อเสวยในวันพรุงนี้ 
พรอมดวยภิกษุสงฆเถิด  พระพุทธเจาขา. 
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           พระผูมีพระภาคเจาทรงรับนิมนตโดยอาการดุษณี    คร้ันอาชีวกนั้น 
ทราบการทรงรับนิมนตของพระผูมีพระภาคเจาแลว   กลับไป
            ลําดับนั้น     พระผูมีพระภาคเจาทรงทําธรรมีกถา    ในเพราะเหตุเปน
เคามูลนั้น  ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย  ในคราวภัตของสมณะ  เราอนุญาตใหฉันเปนหมูได.
             ดูกอนภิกษุ ทั้งหลาย  ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้  วา
ดังนี้:-
                                พระอนุบัญญัติ  ๗
          ๘๑.๒  ญ.  เวนไวแตสมัยเปนปาจิตตีย    ในเฉพาะฉันเปน
หมู   นี้สมัยในเรื่องนั้น    คือ  คราวอาพาธ    คราวที่เปนฤดูถวายจีวร
คราวที่ทําจีวร   คราวที่เดินทางไกล   คราวที่โดยสารเรือไป    คราว
ประชุมใหญ  คราวภัตของสมณะ  นี้สมัยในเรื่องนั้น.
           ก็สิกขาบทนี้   ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติแลวแกภิกษุ
ทั้งหลาย  ดวยประการฉะนี้.
           เร่ืองทรงอนุญาตใหฉันเปนหมูในคราวภัตของสมณะ  จบ
                              สิกขาบทวิภังค
           [๔๘๓]  ที่ช่ือวา   ฉันเปนหมู   คือ   คราวที่มีภิกษุ  ๔  รูปอันเขา
นิมนตดวยโภชนะ ๕ อยางใดอยางหนึ่ง   แลวฉัน  ในชื่อวาฉันเปนหมู.
           บทวา  เวนไวแตสมัย   คือ  ยกเวนสมัย
           ที่ช่ือวา   คราวอาพาธ    คือ   โดยที่สุดแมเทาแตก   ภิกษุคิดวาเปน
คราวอาพาธแลวฉันได 
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          ที่ช่ือวา    คราวที่เปนฤดูถวายจีวร  คือ    เมื่อกฐินยังไมไดกราน 
กําหนดทายฤดูฝน  ๑ เดือน  เมื่อกฐินกรานแลว ๕ เดือน  ภิกษุคิดวาเปนคราว
ที่เปนฤดูถวายจีวร   แลวฉันได.
          ที่ช่ือวา   คราวที่ทําจีวร   คือ  เมื่อภิกษุกําลังทําจีวรกันอยู   ภิกษุคิด
วาเปนคราวที่ทําจีวร   แลวฉันได                                
          ที่ช่ือวา  คราวเดินทางไกล   คือ  ภิกษุคิดวา   จักเดินทางไปถึงกึ่ง
โยชน   แลวฉัน ได   เมื่อจะไปก็ฉันได   มาถึงแลวก็ฉันได.
          ที่ช่ือวา  คราวโดยสารเรือไป  คือ  ภิกษุคิดวา  เราจักโดยสารเรือ
ไป  แลวฉันได  เมื่อจะโดยสารไปก็ฉันได  โดยสารกลับมาแลวก็ฉันได.
          ที่ช่ือวา   คราวประชุมใหญ   คือ   คราวที่มีภิกษุ ๒ - ๓ รูปเที่ยว
บิณฑบาตพอเลี้ยงกัน   แตเมื่อมีรูปที่ ๔  มารวมดวย  ไมพอเล้ียงกัน   ภิกษุคิด
วาเปนคราวประชุมใหญ   แลวฉันได.
          ที่ช่ือวา  คราวภัตของสมณะ  คือ  คราวที่มีผูใดผูหนึ่งซึ่งนับเนื่อง
วาเปนนักบวชทําภัตตาหารถวาย ภิกษุคิดวาเปนคราวภัตของสมณะ  แลวฉันได.
          นอกจากสมัย   ภิกษุรับวา  จักฉัน  ตองอาบัติทุกกฏ   กลืนกิน   ตอง
อาบัติปาจิตตีย  ทุก ๆ คํากลืน.
                                   บทภาชนีย
                                   ติกปาจิตตีย
           [๔๘๔]  ฉัน เปนหมู   ภิกษุสําคัญวาฉันเปนหมู   เวนไวแตสมัย   ฉัน
ตองอาบัติปาจิตตีย.                                             
           ฉันเปนหมู   ภิกษุสงสัย  เวนไวแตสมัย  ฉัน   ตองอาบัติปาจิตตีย. 



พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๒ - หนาที่ 466
           ฉันเปนหมู   ภิกษุสําคัญวามิใชฉันเปนหมู   เวนไวแตสมัย  ฉัน   ตอง 
อาบัติปาจิตตีย.
                                       ทุกกะทุกกฏ
           มิใชฉัน เปนหมู  ภิกษุสําคัญวาฉันเปนหมู . . .ตองอาบัติทุกกฏ.
           มิใชฉันเปนหมู   ภิกษุสงสัย. . .ตองอาบัติทุกกฏ.
                                       ไมตองอาบัติ
           มิใชฉัน เปนหมู   ภิกษุสําคัญวามิใชฉันเปนหมู   ไมตองอาบัติ  
                                      อนาปตติวาร
           [๔๘๕]  ภิกษุฉันในสมัย ๑ ภิกษุ  ๒-๓ รูปฉันรวมกัน ๑ ภิกษุหลาย
รูปเที่ยวบิณฑบาตแลวประชุมฉันแหงเดียวกัน  ๑  ภัตเขาถวายเปนนิตย ๑  ภัต 
เขาถวายตามสลาก ๑   ภัตเขาถวายในปกข ๑   ภัตเขาถวายในวันอุโบสถ  ๑ ภัต
เขาถวายในวันปาฎิบท ๑  ภิกษุฉันอาหารทุกชนิด  เวนโภชนะ  หา ๑   ภิกษุ-
วิกลจริต  ๑  ภิกษุอาทิกัมมิกะ  ๑  ไมตองอาบัติแล.
                         โภชนวรรค  สิกขาบทที่  ๒  จบ 
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                     โภชนวรรค  คณโภชนสิกขาบทที่  ๒ 
          วินิจฉัยในสิกขาบทที่ ๒ พึงทราบดังนี้
      [แกอรรถกถาปฐมบัญญัติ  เร่ืองพระเทวทัต ]
          บทวา  ปริหีนลาภสกฺกาโร  มีความวา  ไดยินวา  พระเทวทัตนั้น
แนะนําใหพระเจาอชาตศัตรูปลงพระชนมพระราชาก็ดี  ส่ังนายขมังธนูไป  (เพื่อ
ปลงพระชนมพระตถาคต)  ก็ดี  ทําโลหิตุปบาทก็ดี   ไดเปนผูล้ีลับปกปด,   แต
ในเวลาปลอยชางธนบาลกไปในกลางวันแสก ๆ นั่นแล  ไดเกิดเปดเผยขึ้น.
           คืออยางไร ?    คือ    เพราะวา    เมื่อเกิดพูดกันขึ้นวา    พระเทวทัต
ปลอยชางไป   (เพื่อปลงพระชนมพระตถาคต)   ก็ไดเปนผูปรากฏชัดวา   มิใช
แตปลอยชางอยางเดียว   แมพระราชา   พระเทวทัตก็ใหปลงพระชนม   ถึงพวก
นายขมังธนูก็สงไป   แมศิลาก็กล้ิง,   พระเทวทัตเปนคนลามก.   และเมื่อมีผูถาม
วา พระเทวทัตไดทํากรรมนี้รวมกับใคร ?   ชาวเมืองกลาววา กับพระเจาอชาต-
ศัตรู.   ในลําดับนั้น   ชาวเมืองก็ลุกฮือขึ้น   พูดวา   ไฉนหนอ   พระราชาจึง
เที่ยวสมคบโจรผูเปนเสี้ยนหนามตอพระศาสนาเห็นปานนี้เลา ?   พระราชาทรง
ทราบความกําเริบของชาวเมือง    จึงทรงขับไสไลสงพระเทวทัตไปเสีย    และตั้ง
แตนั้นมาก็ทรงตัดสํารับ  ๕๐๐  สํารับ แหงพระเทวทัตนั้นเสีย.     แมที่บํารุงพระ-
เทวทัตนั้น  ก็มิไดเสด็จไป,   ถึงชาวบานพวกอื่นก็ไมสําคัญของอะไร ๆ   ที่จะ
พึงถวาย  หรือพึงทําแกพระเทวทัตนั้น .  ดวยเหตุนั้น  พระธรรมสังคาหกาจารย
จึงกลาววา   มีลาภและสักการะเสื่อมสิ้นแลว.
           ขอวา   กุเลสุ  วิฺาเปตฺวา  วิฺาปตฺวา  ภฺุชติ  มีความวา
พระเทวทัตนั้น   ดําริวา   คณะของเราอยาไดแตกกันเลย    เมื่อจะเลี้ยงบริษัท 
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จึงไดพรอมดวยบริษัทเที่ยวขออาหารฉัน อยูในตระกูลทั้งหลายอยางนี้วา    ทาน 
จงถวายภัตแกภิกษุ ๑ รูปทานจงถวายแกภิกษุ ๒  รูป   ดังนี้.
          คําวา  จีวร   ปริตฺต   อุปฺปชฺชติ   มีความวา   ชาวบานทั้งหลายไม
ถวายจีวรแกภิกษุผูไมรับภัตตาหาร ;    เพราะเหตุนั้น    จีวรจึงเกิดขึ้นเล็กนอย.
          ขอวา  จีวรการเก  ภิกขู  ภตฺเตน  นิมนฺเตนฺติ  มีความวา  พวก
ชาวบานเห็นภิกษุทั้งหลายผูเที่ยวไปบิณฑบาต  ในบาน  แลวทําจีวรใหเสร็จชา
จึงนิมนตดวยความประสงคบุญวา     ภิกษุทั้งหลายจักยังจีวรใหเสร็จแลวใชสอย
ดวยอาการอยางนั้น 
          บทวา   นานาเวรชฺชเก   ไดแก   ผูมาจากรัฐตาง ๆ คือ   จากราช-
อาณาจักรอื่น.  ปาฐะวา  นานาเวรฺชเก  ก็มี.  เนื้อความก็อยางนี้เหมือนกัน. 
                    [อรรถาธิบายวาดวยการฉันเปนคณะ]
          บทวา   คณโภชเน  คือ   ในเพราะการฉันของหมู   ( ในเพราะการ
ฉันเปนหมู)  ก็ในสิกขาบทนี้  ทรงประสงคเอาภิกษุตั้งแต ๔ รูปขึ้นไป ช่ือวา
วา  คณะ (หมู).  พระผูมีพระภาคเจา  เมื่อจะทรงแสดงกําหนดดวยคํานั้นนั่น
แล  จึงตรัสวา  ยตฺถ  จตฺตาโร  ภิกฺขู    ฯปฯ     เอต    คณโภชน   นาม
ดังนี้. 
          ก็คณโภชนะนี้นั้น   ยอมเปนไปโดยอาการ  ๒  อยาง   คือ   โดยการ.
นิมนตอยาง    โดยวิญญัติอยาง ๑.  ยอมเปนไปโดยการนิมนตอยางไร ?  คือ
ทายกเขาไปหาภิกษุ ๔ รูป  แลวนิมนตระบุช่ือโภชนะทั้ง ๕ โดยไวพจนอยาง
ใดอยางหนึ่ง  หรือโดยภาษาอื่น  อยางนี้วา  ทานผูเจริญ   ผมนิมนตทานดวย
ขาวสุก,   ขอทานจงถือเอาขาวสุกของผม,     จงหวัง    จงตรวจดู    จงตอนรับ
ซ่ึงขาวสุกของผม    ดังนี้.    ภิกษุตั้งแต  ๔  รูปขึ้นไป   รับนิมนตรวมกันอยางนี้
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ไปพรอมกันเพื่อฉันในวันนี้     หรือเพื่อฉันในวันพรุงนี้    ดวยอํานาจแหงเวลา 
ที่เขากําหนดไวรับรวมกัน  ฉันรวมกัน  จัดเปนคณโภชนะ,  เปนอาบัติแกภิกษุ
ทั้งหมด.
           ภิกษุทั้งหลายรับนิมนตรวมกัน    ตางคนตางฉัน    ก็เปนอาบัติเหมือน
กัน.   จริงอยู   การรับประเคนนั่นแหละเปนประมาณในสิกขาบทนี้.   ภิกษุทั้ง-
หลายรับนิมนตรวมกัน  จะไปพรอมกัน  หรือไปตางกันก็ตาม,  รับประเคนตาง
กัน   จะฉันรวมกัน   หรือฉันตางกันก็ตาม  ไมเปนอาบัติ.
           ภิกษุทั้งหลายไปยังบริเวณ  หรือวิหาร ๔ แหง  รับนิมนตตางกันหรือ
บรรดาภิกษุผูยืนอยูในที่แหงเดียวกันนั่นแหละ   รับนิมนตตางกัน      แมอยางนี้
คือ  ลูกชายนิมนต ๑ รูป  บิดานิมนต ๑ รูป  จะไปพรอมกัน  หรือไปตางกัน
ก็ตาม,  จะฉันพรอมกัน  หรือฉันตางกันก็ตาม  ถารับประเคนรวมกัน  จัดเปน
คณโภชนะ,  เปนอาบัติแกภิกษุทั้งหมด.  ยอมเปนไปโดยการนิมนตอยางนั้นกอน.
            ยอมเปนไปโดยวิญญัติอยางไร    คือ  ภิกษุ ๔ รูป  ยืน  หรือนั่งอยู
ดวยกัน   เห็นอุบายสกแลวออกปากขอวา   ทานจงถวายภัตตาหารแกพวกเรา  ทั้ง
๔ รูป  ดังนี้  ก็ดี  ตางคนตางเห็นแลวออกปากขอรวมกัน  หรือขอตางกัน อยาง
นี้วา   ทานจงถวายแกเรา,  ทานจงถวายแกเรา  ดังนี้ก็ดี   จะไปพรอมกัน  หรือ
ไปตางกันก็ตาม,   แมรับประเคนภัตแลว    จะฉันรวมกันหรือฉันตางกันก็ตาม,
ถารับประเคนรวมกัน,   จัดเปนคณโภชนะ,   เปนอาบัติแกภิกษุทั้งหมด,   ยอม
เปนไปโดยวิญญัติอยางนี้,
            [วาดวยสมัยท่ีทรงอนุญาตใหฉันคณโภชนะได]
             สองบทวา   ปาทาป   ผาลิตา   มีความวา   (เทาทั้ง ๒)   แตกโดย
อาการที่เนื้อปรากฏใหเห็นขางหนาหนังใหญ     เพียงถูกทรายหรือกรวดกระทบ 
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ก็กอใหเกิดทุกขขึ้น  ไมสามารถจะไปเที่ยวบิณฑบาตภายในบานได.  ในอาพาธ 
เชนนั้น    ควรฉันไดดวยคิดวา   เปนคราวอาพาธ   (แต)   ไมควรทําใหเปน
กัปปยะดวยเลศ.
           สองบทวา  จีวเร  กริยมาเน  มีความวา  ในคราวที่พวกภิกษุไดผา
และดายแลวกระทําจีวร.  แทจริง  ช่ือวา  จีวรการสมัย  แผนกหนึ่งไมมี.  เพราะ
เหตุนั้น    ภิกษุใดกระทําการอยางใดอยางหนึ่งที่ควรทําในจีวรนั้น   สมดังที่ทาน
กลาวไวในมหาปจจรีวา  ช้ันที่สุดภิกษุผูรอยเข็ม   (ผูสนเข็ม)  ดังนี้ก็มี,   ภิกษุ
นั้นควรฉันไดดวยคิดวา  เปนจีวรการสมัย.
          สวนในกุรุนทีทานกลาวไวโดยพิสดารทีเดียววา  ภิกษุใด  กะจีวร  ตัด
จีวร   ดนดายเนา   ทาบผาเพาะ   เย็บลมตะเข็บ   ติดผาดาม   ตัดอนุวาท   ฟน
ดาย   เย็บสอยตะเข็บในจีวรนั้น   กรอดาย   มวนดาย   (ควบดาย)   ลับมีดเล็ก
ทําเครื่องปนดาย,   ภิกษุแมทั้งหมดนี้   ทานเรียกวา   ทําจีวรทั้งนั้น,   แตภิกษุ
ใดนั่งใกล ๆ  กลาวชาดกก็ดี  ธรรมบทก็ดี  ภิกษุนี้ไมใชผูทําจีวร,  ยกเวนภิกษุ
นี้เสีย  ไมเปนอาบัติแกภิกษุที่เหลือ   เพราะคณโภชนะ.
          บทวา  อฑฺฒโยชน    ไดแก   ผูประสงคจะเดินทางไกลแมประมาณ
เทานี้ .  ก็ภิกษุใดประสงคจะเดินทางไกล,    ในภิกษุนั้น     ไมมีถอยคําที่จะตอง
กลาวเลย.
          บทวา  คจฺฉนฺเตน  มีความวา   ภิกษุผูเดินทางไกล   จะฉันแมในที่
คาวุตหนึ่งภายในกึ่งโยชน  ก็ควร.
          สองบทวา  คเตน   ภฺุชิตพฺพ    คือ   ผูไปแลวพึงฉันไดวันหนึ่ง.
แมในเวลาโดยสารเรือไป     ก็นัยนี้นั่นแล.     สวนความแปลกกันดังตอไปนี้ :-
ในมหาปจจรีกลาววา  ภิกษุผูโดยสารเรือไป  แมถึงที่อันตนปรารถนาแลว  พึง
ฉันไดตลอดเวลาที่ตนยังไมขึ้น   (จากเรือ). 
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          กําหนดวา  จตุตฺเถ  อาคเต  นี้  เปนกําหนดอยางต่ําที่สุด.  แมเมื่อ 
ภิกษุรูปที่  ๔ มา ภิกษุทั้งหลายไมพอเล้ียงกัน ในสมัยใด  สมัยนั้น    จัดเปนคราว
ประชุมใหญได.   ก็ในคราวที่ภิกษุประชุมกันตั้ง ๑๐๐ รูป    หรือ ๑,๐๐๐ รูป
ไมมีคําที่จะตองกลาวเลย,   เพราะฉะนั้น   ในกาลเชนนั้น   ภิกษุพึงอธิษฐานวา
เปนคราวประชุมใหญ   แลวฉันเถิด.           
          คําวา  โย   โกจิ   ปริพฺพาชกสมาปนฺโน   ไดแก    บรรดาพวก
สหธรรมิกก็ดี    พวกเดียรถียก็ดี    นักบวชพวกใดพวกหนึ่ง,    ก็เมื่อนักบวชมี
สหธรรมิกเปนตนเหลานั้น   รูปใดรูปหนึ่งทําภัตตาหารแลว   ภิกษุพึงอธิษฐานวา
เปนคราวภัตของสมณะ  แลวฉันเถิด.
          สองบทวา  อนาปตฺติ   สมเย   ไดแก   ไมเปนอาบัติในสมัยทั้ง  ๗
สมัยใดสมัยหนึ่ง.
          คําวา   เทฺว   ตโย   เอกโต    มีความวา    แมภิกษุเหลาไดยินดีการ
นิมนตที่ไมสมควร  รับรวมกัน ๒ รูป  หรือ ๓ รูป   แลวฉัน,   ไมเปนอาบัติ
แมแกภิกษุพวกนั้น.
   [วาดวยจตุตถะ ๕  หมวดมีอนิมันติตจตุตถะเปนตน]
          ในคําวา เทฺว  ตโย เอกโต นั้น บัณฑิตพึงทราบวินิจฉัยดวยอํานาจ
จตุกกะ ๕ หมวด  คือ  อนิมันติตจตุตถะ  (มีภิกษุไมไดนิมนตเปนที่  ๔)
๑  ปณฑปาติกจตุตถะ  (มีภิกษุถือบิณฑบาตเปนวัตรเปนที่ ๔)  ๑  อนุป-
สัมปนนจตุตถะ  (มีอนุปสัมบันเปนที่ ๔)  ๑  ปตตจตุตถะ  (มีบาตรเปน
ที่ ๔)  ๑  คิลานจตุตถะ  (มีภิกษุอาพาธเปนที่  ๔) ๑.
          คืออยางไร ? คือ คนบางตนในโลกนี้   นิมนตภิกษุ  ๘ รูปวา  นิมนต
ทานรับภัต  (ขาวสวย).  ในภิกษุ  ๔ รูปนั้น ไป ๓ รูป,   ไมไป ๑ รูป  อุบาสก 
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ถามวา  ทานขอรับ !  พระเถระรูปหนึ่งไปไหน    ภิกษุตอบวา ไมมา  อุบาสก ! 
อุบาสกนั้นนิมนตภิกษุอ่ืนบางรูป    ซ่ึงมาถึงเขาในขณะนั้น      ใหเขานั่งรวมวา
นิมนตทานมาเถิด   ขอรับ     แลวถวายภัตแกภิกษุทั้ง ๔ รูป.   ไมเปนอาบัติแก
ภิกษุแมทั้งหมด.    เพราะเหตุไร     เพราะภิกษุคณปูรกะ    (รูปที่ครบคณะ)
เขาไมไดนิมนต.  จริงอยู   ในภิกษุ ๔ รูปนั้น   ภิกษุ  ๓  รูปเทานั้นเขานิมนต
ไดรับประเคนแลว,   คณะยังไมครบดวยภิกษุ ๓ รูปนั้น,    และรูปที่ครบคณะ
เขาไมไดนิมนต,    คณะจึงแยกเพราะภิกษุนั้น,    ภิกขุจตุตถะดังวามานี้   ช่ือวา
อนิมันติตจทุตถะ.
          พึงทราบวินิจฉัยในปณฑปาติกจตุตถะ :-    ในเวลานิมนต  มีภิกษุถือ
บิณฑบาตเปนวัตรรูปหนึ่ง   เธอจึงไมรับ.  แตในเวลาจะไป  เมื่อพวกภิกษุรับ
นิมนตกลาววา    นิมนตทานมาเถิด   ขอรับ  !    แลวพาเอาภิกษุนั้นแมผูไมไป
เพราะไมไดรับนิมนต  ไปดวยกลาววา  มาเถิด  ทานจักไดภิกษา.  ภิกษุนั้นทํา
คณะนั้นใหแยกกัน.  เพราะฉะนั้น    จึงไมเปนอาบัติแกภิกษุทั้งหมด.
          พึงทราบวินิจฉัยในอนุปสัมบันนจตุตถะ :-  พวกภิกษุรับนิมนตพรอม
กับสามเณร.   แมสามเณรนั้น    ก็ทําคณะใหแยกกัน ได.
          พึงทราบวินิจฉัยในปตตจตุตถะ :- ภิกษุรูปหนึ่งไมไปเอง  สงบาตรไป.
แมดวยอาการอยางนี้  คณะก็แยก.  เพราะฉะนั้น  จึงไมเปนอาบัติแกภิกษุทุกรูป.
          พึงทราบวินิจฉัยในคิลานจตุตถะ :     พวกภิกษุรับนิมนตรวมกับภิกษุ
อาพาธ.   ในภิกษุ ๔  รูปนั้น    ภิกษุอาพาธเทานั้นไมเปนอาบัติ     แตเธอเปน
คณปูรกะของภิกษุนอกนี้ได. คณะจึงไมแยกเพราะภิกษุอาพาธเลย.  เพราะฉะนั้น
จึงเปนอาบัติแกภิกษุเหลานั้นแท.  แตในมหาปจจรีทานกลาวไว   โดยไมแปลก
กันวา   ภิกษุอาพาธไดสมัย    (คราวอาพาธ)    จึงพน ไปไดดวยตนเองเทานั้น, 
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ทําใหเปนอาบัติแกภิกษุที่เหลือ   เพราะเปนคณปูรกะ.   เพราะฉะนั้น  ผูศึกษา 
พึงทราบจตุกกะดวยอํานาจแมแหงภิกษุผูไดจีวรทานสมัยเปนตน.
          ก็ถาวา    ภิกษุผูฉลาดรูปหนึ่งในภิกษุ ๔ รูป    แมผูรับนิมนตแลวไป
กลาววา  ผมจักแยกคณะของพวกทาน,  ขอพวกทานจงรับการนิมนต  เมื่อพวก
ชาวบานจะรับบาตรเพื่อประโยชนแกภัต      ในที่สุดแหงยาคูและของควรเคี้ยว
ไมให  (บาตร)   กลาววา  พวกทานใหภิกษุเหลานั้นฉัน   แลวสงกลับไปกอน,
อาตมาทําอนุโมทนาแลวจักไปตามหลัง  แลวนั่งอยู,  คร้ันภิกษุเหลานั้นฉันเสร็จ
แลวไป,    เมื่ออุบาสกกลาววา   โปรดใหบาตรเถิด   ขอรับ     แลว รับบาตรไป
ถวายภัตฉันเสร็จทําอนุโมทนาแลวจึงไป,   ไมเปนอาบัติแกภิกษุทุกรูป
          จริงอยู  ความผิดสังเกตในคณโภชนะ  ยอมไมมีดวยอํานาจแหงโภชนะ
๕ อยางเลย.   พวกภิกษุรับนิมนตดวยขาวสุก   แมรับขนมกุมมาส   ก็ตองอาบัติ
และโภชนะเหลานั้น  ภิกษุเหลานั้นไมไดรับรวมกัน.      แตมีความผิดสังเกตดวย
อาหารวัตถุมียาคูเปนตน.  ยาคูเปนตนเหลานั้น  ภิกษุเหลานั้นรับรวมกันไดแล.
ภิกษุผูฉลาดรูปหนึ่ง   ยอมทําไมใหเปนอาบัติแมแกภิกษุเหลาอื่น   ดวยประการ
อยางนี้.
                     [วาดวยวิธีนิมนตพระรับภิกษา]
          เพราะฉะนั้น    ถาคนบางคนถูกผูประสงคจะทําสังฆภัต     วานไปเพื่อ
ตองการใหนิมนต  (พระ)  มายังวิหาร ไมกลาววา  ทานขอรับ   พรุงนี้นิมนต
รับภิกษาในเรือนของพวกกระผม  กลาววา นิมนตทานรับภัต  ก็ดี  วา  นิมนต
ทานรับสังฆภัต ก็ดี  วา ขอสงฆจงรับภัต  ก็ดี,  พระภัตตุทเทสกพึงเปนผูฉลาด.
พึงเปลื้องพวกภิกษุผูรับนิมนตจากคณโภชน ,    พึงเปลื้องภิกษุพวกถือปณฑิ-
ปาติกธุดงคจากความแตกแหงธุดงค. 
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           คืออยางไร ?   คือ  พระภัตตุทเทสกพึงกลาวอยางนั้นกอนวา    พรุงนี้   
ไมอาจ   (รับ)  อุบาสก !   เมื่ออุบายสกกลาววา   มะรืนนี้    ขอรับ !   พึงกลาววา
มะรืนนี้ก็ไมอาจ  (รับได)  อุบายสกเลื่อนไปอยางนั้น   แมจนถึงกึ่งเดือน   พระ-
ภัตตุทเทสกพึงพูดอีกวา  ทานพูดอะไร ?   ถาแมนอุบายสกพูดย้ําอีกวา   นิมนต
ทานรับสังฆภัต,  ลําดับนั้น  พระภัตตุทเทสกพึงทําไขวเขวไปอยางนี้วา  อุบาสก !
จงทําดอกไมนี้  จงทําหญานี้   ใหเปนกัปปยะกอน   แลวยอนถามอีกวา   ทาน
พูดอะไร ?   ถาแมน เขายังพูดซ้ําแมอยางนั้นนั่นแหละ,   พึงกลาววา    ผูมีอายุ !
ทานจักไมไดพระมหาเถระ   ผูถือบิณฑบาตเปนวัตร   ทานจักไดพวกสามเณร.
และเมื่อเขาถามวา  ทานขอรับ ! พวกคนในบานโนนและบานโนน   นิมนตให
พระคุณเจาผูเจริญฉัน  มิใชหรือ   ผมจะไมได   เพราะเหตุไร ?   พึงกลาววา
พวกเขารูจักนิมนต   (สวน)   ทานไมรูจักนิมนต.    เขาถามวา    ทานขอรับ !
พวกเขานิมนตอยางไร ?  พึงกลาววา  พวกเขากลาวอยางนี้วา  นิมนตรับภิกษา
ของพวกกระผมขอรับ !   ถาแมนเขากลาวเหมือนอยางที่พูดนั้นแล,   การนิมนต
นั้นสมควร.
            ถาเขายังกลาวซ้ําอีกวา   นิมนตรับภัต   พึงกลาววา  ผูมีอายุ !   คราวนี้ 
ทานจักไมไดภิกษุมาก   จักไดเพียง ๓ รูปเทานั้น.  ถาเขาถามวา  ทานขอรับ !
พวกชาวบานโนนบานโนนและบานโนน นิมนตภิกษุสงฆทั้งหมดใหฉันมิใชหรือ ?
ผมจะไมไดเพราะเหตุไรเลา ?  พึงกลาววา   ทานไมรูจักนิมนต.   ถาเขาถามวา
ทานขอรับ !   พวกเขานิมนตอยางไร    พึงกลาววา    พวกเขากลาวอยางนี้วา
ทานขอรับ !   นิมนตรับภิกษาของพวกกระผม.   ถาแมนเขากลาวเหมือนอยางที่
พูดนั้นนั่นแหละ,   การนิมนตนั่นสมควร. 
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           ถาเขาพูดวา  ภัตรเทานั้น  แมอีก.   ทีนั้น     พระภัตตุทเทสกพึงกลาววา  
ไปเสียเถิดทาน,  พวกเราไมมีความตองการดวยภัตของทาน   บานนี้เปนที่เที่ยว
ไปบิณฑบาตประจําของพวกเรา,  พวกเราจักเที่ยวไปบิณฑบาตในบานนี้.   เขา
กลาววา  นิมนตทานเที่ยวไปยังบานนั้นเถิด  ขอรับ !    แลวกลับมา  ชาวบาน
ถามวา   ผูเจริญ !    ทานไดพระแลวหรือ ?   เขาพูดวา   ในเรื่องนิมนตนี้    มีคํา
จะตองพูดมาก,  จะมีประโยชนอะไร ดวยคําพูดที่จะพึงกลาวใหมากนี้. พระเถระ
ทั้งหลายพูดวา     พวกเราจักเที่ยวไปบิณฑบาตพรุงนี้,    คราวนี้พวกทานอยา               
ประมาท.
            ในวันรุงขึ้น   พระสังฆเถระพึงบอกภิกษุทั้งหลาย   ผูทําเจติยวัตรแลว
ยืนอยูวา  คุณ !  ที่บานใกลมีสังฆภัต,    แตคนไมฉลาดไดไปแลว,     ไปเถิด
พวกเราจักเที่ยวไปบิณฑบาตในบานใกล.   พวกภิกษุพึงทําตามคําของพระเถระ
ไมพึงเปนผูวายาก,   พึงเที่ยวไปบิณฑบาต  อยายืนที่ประตูบานเลย.  เมื่อชาวบาน
เหลานั้นรับบาตรนิมนตใหนั่งฉัน  พึงฉันเถิด.   ถาเขาจัดวางภัตไวที่หอฉันแลว
เที่ยวไปบอกในถนนวา  นิมนตรับภัตที่หอฉัน  ขอรับ !  ไมสมควร.  แตถาเขา
ถือเอาภัตไปในที่นั้น ๆ เรียนวา นิมนตรับภัตเถิด  หรือรีบนําไปยังวิหารทีเดียว
วางไวในที่อันสมควร   แลวถวายแกพวกภิกษุผูมาถึงแลว  ๆ,  ภิกษานี้   ช่ือวา
ภิกษาที่เขานํามาจําเพาะ   ยอมสมควร.   
             แตถาเขาเตรียมทานไวที่โรงครัว   แลวเที่ยวไปยังบริเวณนั้น   ๆ  เรียน
วา  นิมนตรับภัตที่โรงครัว ไมสมควร.  แตพวกชาวบานใด  พอเห็นพวกภิกษุ
ผูเขาไปบิณฑบาต ก็ชวยกันกวาดหอฉัน  นิมนตใหนั่งฉัน  ที่หอฉันนั้น.  ไม
พึงปฏิเสธชนเหลานั้น.    แตชนเหลาใด    เห็นพวกภิกษุผูไมไดภิกษาในบาน
กําลังออกจากบานไป  เรียนวา   นิมนตรับภัตเถิด  ขอรับ !     ไมพึงปฏิเสธคน 
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เหลานั้น.   หรือวา  ไมพึงกลับ   ถาพวกเขาพูดวา   นิมนตกลับเถิด  ขอรับ !
ขอนิมนตรับภัต  จะกลับไปในบทที่เขากลาววา  นิมนตกลับเถิด  ก็ได.
           ชาวบานกลาววา   นิมนตกลับเถิดขอรับ !   ภัตในเรือนทําเสร็จแลว,
ภัตในบานทําเสร็จแลว.   จะกลับไปดวยคิดวา   ภัตในเรือนและในบาน   ยอมมี
เพื่อใครคนใดคนหนึ่งก็ได สมควรอยู.   เขากลาวใหสัมพันธกัน ดวยคําวา  นิมนต
กลับไปรับ ภัตเถิด  ดังนี้   จะกลับไปไมควร.  แมในคําที่ชาวบานเห็นพวกภิกษุ
ผูกําลังออกจากโรงฉันไปเพื่อเที่ยวบิณฑบาต    แลวกลาววา    นิมนตนั่งเถิด
ขอรับ  !   ขอนิมนตรับภัต  ดังนี้  ก็นัยนี้นั่นแล.
           ภัตประจํา  เรียกวา  นิตยภัต.    ชาวบานพูดวา    นิมนตรับนิตยภัต
จะรับรวมกันมากรูป  ก็ควร.    แมในสลากภัตเปนตน  ก็นัยนี้นั่นแล.    บทที่
เหลือในสิกขาบทนี้   ตื้นทั้งนั้น.
           สิกขาบทนี้  มีสมุฏฐานเหมือนเอฬกโลมสิกขาบท เปนกิริยา โนสัญญา-
วิโมกข อจิตทกะ  ปณณัตติวัชชะ  กายกรรม   มีจิต ๓   มีเวทนา ๓ ดังนี้แล.
                             คณโภชนสิกขาบทที่  ๒  จบ 
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                            โภชนวรรค  สิกขาบทที่  ๓ 
                               เร่ืองบุรุษเข็ญใจ
           [๔๘๖]  โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู  ณ กูฏาคาร
ศาลา   ปามหาวัน   เขตพระนครเวสาลี   คร้ังนั้น    ประชาชนไดจัดทั้งลําดับ
ภัตตาหารอัน ประณีตไว   นพระนครเวสาลี  คราวนั้น กรรมกรเข็ญใจคนหนึ่ง
ดําริวา  ทานนี้จักไมเปนกุศลเล็กนอย   เพราะประชาชนพวกนี้ทําภัตตาหารโดย
เคารพ   ผิฉะนั้น   เราควรทําภัตตาหารบาง   ดังนั้นเขาจึงเขาไปหานายกิรปติกะ
บอกความจํานงวา   คุณครับ   กระผมปรารถนาจะทําภัตตาหารถวายภิกษุสงฆมี
พระพุทธเจาเปนประมุข  ขอทานโปรดใหคาจางแกกระผม   แมนายกิรปติกะนั้น
ก็เปนคนมีศรัทธาเลื่อมใส     เขาจึงไดใหคาจางแกกรรมกรเข็ญใจนั้นเกินปกติ
ฝายกรรมกรเข็ญใจนั้น    ไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา    ถวายบังคมแลวนั่ง
ณ ที่สมควรสวนขางหนึ่ง  คร้ันแลวไดกราบทูลอาราธนาวา  ขอพระองคพรอม
ดวยภิกษุสงฆ    ทรงพระกรุณาโปรดรับภัตตาหารของขาพระพุทธเจา    เพื่อ
เจริญบุญกุศลและปติปราโมทย  ในวันพรุงนี้ดวยเถิด   พระพุทธเจาขา.
            พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา    ภิกษุสงฆหมูใหญนัก    เธอจงทราบ
กรรมกรนั้นกราบทูลวา   ภิกษุสงฆหมูใหญก็ไมเปนไร   พระพุทธเจาขา   ผล
พุทราขาพระพุทธเจาจัดเตรียมไวมาก    อาหารที่เปนเครื่องดื่มเจือดวยผลพุทรา
จักบริบูรณ.
            พระผูมีพระภาคเจาทรงรับนิมนตโดยดุษณีภาพ  คร้ันเขาทราบการรับ
นิมนตของพระผูมีพระภาคเจาแลว    ลุกจากที่นั่งถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา
ทําประทักษิณหลีกไปแลว    ภิกษุทั้งหลายทราบขาววา    กรรมกรเข็ญใจผูหนึ่ง 
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นิมนตภิกษุสงฆ    มีพระพุทธเจาเปนประมุข   เพื่อฉันในวันพรุงนี้   อาหารที่ 
เปนเครื่องดื่มเจือดวยผลพุทราจักบริบูรณ   เธอจึงเที่ยวบิณฑบาตฉันเสียแตเชา
ชาวบานทราบขาววา  กรรมกรเข็ญใจผูหนึ่งไดนิมนตภิกษุสงฆ  มีพระพุทธเจา
เปนประมุข  เขาจึงนําของเคี้ยวของฉันเปนอันมากไปชวยกรรมกรเข็ญใจ  สวน
กรรมกรเข็ญใจผูนั้น    ส่ังใหตกแตงขาทนียโภชนียาหารอันประณีต    โดยลวง
ราตรีนั้น     แลวใหไปกราบทูลภัตกาลแดพระผูมีพระภาคเจาวา    ไดเวลาแลว
พระพุทธเจาขา   ภัตตาหารเสร็จแลว.
            ขณะนั้นแลเปนเวลาเชา     พระผูมีพระภาคเจาทรงอันตรวาสกแลว
ทรงบาตรจีวร    เสด็จไปยังที่อยูของกรรมกรเข็ญใจผูนั้น    ประทับนั่งเหนือ
พุทธอาสนที่เขาจัดถวายพรอมดวยภิกษุสงฆ    จึงกรรมกรเข็ญใจผูนั้นอังคาส
ภิกษุทั้งหลายในโรงภัตตาหาร.
            ภิกษุทั้งหลายพากัน กลาวอยางนี้วา   อาวุโส   จงถวายแตนอยเถิด   จง
ถวายแตนอยเถิด.
            กรรมกรกราบเรียนวา    พระคุณเจาทั้งหลาย     โปรดอยาเขาใจวา
กระผมนี้เปนกรรมกรเข็ญใจ    แลวรับแตนอย ๆ  เลยเจาขา    ของเคี้ยวของฉัน
กระผมไดจัดหาไวมากมาย     ขอพระคุณเจาทั้งหลายไดโปรดเรียกรองตาม
ประสงคเถิด   เจาขา.
           ภิกษุทั้งหลายตอบวา  พวกฉันขอรับแคนอย ๆ มิใชเพราะเหตุนั้นเลย
เพราะพวกฉันเที่ยวบิณฑบาตฉันมาแตเชาแลวตางหาก  ฉะนั้น   พวกฉันจึงขอ
รับแตนอย ๆ. 
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          ลําดับนั้นแล   กรรมกรเข็ญใจผูนั้นจึงเพงโทษ  ติเตียน  โพนทะนาวา  
ไฉนพระคุณเจาผูเจริญทั้งหลาย   อันขาพเจานิมนตไวแลว    จึงไดฉันเสียในที่
อ่ืนเลา    ขาพเจาไมสามารถจะถวายใหเพียงพอแกความตองการหรือ.
          ภิกษุทั้งหลายไดยินเขาเพงโทษ  ติเตียน  โพนทะนาอยู  บรรดาที่เปน
ผูมักนอย. . .ตางก็เพงโทษ ติเตียน  โพนทะนาวา  ภิกษุทั้งหลายรับนิมนตไว
ในที่แหงหนึ่ง    แลวไฉนจึงไดฉัน เสียในที่อีกแหงหนึ่งเลา    แลว กราบทูลเร่ือง
นั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.                                                    
                                       ทรงสอบถาม
          พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววา    พวกภิกษุรับนิมนตไวในที่แหงหนึ่งแลว    ฉันเสียในที่อีกแหงหนึ่ง
จริงหรือ.
          ภิกษุทั้งหลายทูลรับวา  จริง  พระพุทธเจาขา.
                             ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
          พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  โมฆบุรุษ
เหลานั้น รับนิมนตไวในที่แหงหนึ่งแลว     ไฉนจึงไดฉัน ในที่อีกแหงหนึ่งเลา
การกระทําของโมฆบุรุษพวกนั้นนั่น    ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่
ยังไมเล่ือมใส   หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เล่ือมใสแลว . . .
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้
วาดังนี้ :-
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                                       พระบัญญัติ 
          ๘๒. ๓. ก.  เปนปาจิตตีย  เพราะโภชนะทีหลัง.
          ก็สิกขาบทนี้    ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติแลว แกภิกษุ
ทั้งหลาย   ดวยประการฉะนี้.                             
                                  เร่ืองบุรุษเข็ญใจ  จบ
                                   เร่ืองคิลานสมัย
          [๔๘๗]  ก็โดยสมัยนั้นแล    ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธ    ภิกษุอีกรูปหนึ่ง
นําบิณฑบาตเขาไปถวายภิกษุผูอาพาธนั้น    แลวไดกลาววา    อาวุโส    นิมนต
ฉันเถิด.
          ภิกษุอาพาธปฏิเสธวา  ไมตอง   อาวุโส   ความหวังจะไดภัตตาหารของ
ผมมีอยู.
          พอเวลาสาย  ทายกนําบิณฑบาตมาถวายภิกษุอาพาธนั้น  เธอฉันไมได
ตามที่คาดหมาย   ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเนื้อความนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.
                      ทรงอนุญาตใหฉันโภชนะทีหลัง
          ลําดับนั้น    พระผูมีพระภาคเจาทรงทําธรรมีกถา    ในเพราะเหตุเปน
เคามูลนั้น     ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น     แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา    ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตใหภิกษุอาพาธฉันโภชนะทีหลังได.
          ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนั้น
วาดังนี้
                              พระอนุบัญญัติ  ๑
          ๘๒. ๓. ข.  เวนไวแตสมัย  เปนปาจิตตีย  เพราะโภชนะทีหลัง
นี้สมัยในเรื่องนั้น   คือ  คราวเปนไข  นี้สมัยในเรื่องนั้น.      
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           ก็สิกขาบทนี้   ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติแลวแกภิกษุ 
ทั้งหลาย  ดวยประการฉะนี้.
                                      เร่ืองคิลานสมัย  จบ
                                       เร่ืองจีวรทานสมัย
            [๔๘๘]   สมัยนั้นแล   เปนคราวที่ถวายจีวร   ประชาชนพากันตกแตง
ภัตตาหารพรอมดวยจีวร   แลวนิมนตภิกษุทั้งหลายวา    พวกขาพเจาจักนิมนต
ใหทานฉัน   แลวจักใหครองจีวร   ภิกษุทั้งหลายรังเกียจไมรับนิมนตดวยอางวา
โภชนะทีหลังพระผูมีพระภาคเจาทรงหามแลว     จีวรจึงเกิดขึ้นเล็กนอย    ภิกษุ
ทั้งหลายกราบทูลเนื้อความนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา    พระผูมีพระภาคเจาทรง
อนุญาตวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลายในคราวที่ถวายจีวรกัน     เราอนุญาตใหฉัน
โภชนะทีหลังได.
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนั้น
วาดังนี้:-
                                         พระอนุบัญญัติ  ๒
          ๘๒.๓   ค.  เวนไวแตสมัย  เปนปาจิตตีย  เพราะโภชนะทีหลัง
นี้สมัยในเรื่องนั้น   คือ   คราวเปนไข   คราวที่ถวายจีวร   นี้สมัยใน
เร่ืองนั้น.
           ก็สิกขาบทนี้   ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติแลวแกภิกษุ
ทั้งหลาย  ดวยประการฉะนี้.
                                 เร่ืองจีวรทานสมัย  จบ 



พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๒ - หนาที่ 482
                               เร่ืองจีวรการสมัย  
           [๔๘๙]  ตอมาอีก    ประชาชนนิมนตภิกษุทั้งหลาย    ผูทําจีวรฉัน
ภัตตาหาร  ภิกษุทั้งหลายรังเกียจไมรับนิมนตดวยอางวาโภชนะทีหลัง  พระผูมี-
พระภาคเจาทรงหามแลว ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเร่ืองนั้น แดพระผูมีพระภาคเจา
พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาตวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ในคราวที่ทําจีวรกัน
เราอนุญาตใหฉันโภชนะทีหลังได.
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้
วาดังนี้:-
                            พระอนุบัญญัติ  ๓
           ๘๒.๓  ง.  เวนไวแตสมัย เปนปาจิตตีย  เพราะโภชนะทีหลัง
นี้สมัยในเรื่องนั้น คือ  คราวเปนไข  คราวที่ถวายจีวร  คราวที่ทําจีวร
นี้สมัยในเรื่องนั้น.
           ก็สิกขาบทนี้   ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติแลวแกภิกษุ
ทั้งหลาย  ดวยประการฉะนี้. 
                             เร่ืองจีวรการสมัย  จบ
              เร่ืองวิกัปภัตตาหารที่หวังวาจะได
           [๔๙๐]   คร้ังนั้นแลเปนเวลาเชา   พระผูมีพระภาคเจาทรงอันตรวาสก
แลว    ทรงบาตรจีวร    มีทานพระอานนทเปนปจฉาสมณะ    เสด็จเขาสูตระกูล
แหงหนึ่ง    คร้ันแลวประทับนั่งเหนือพุทธอาสนที่เขาปูลาดถวาย    จึงชาวบาน
เหลานั้นไดถวายโภชนาหารแดพระผูมีพระภาคเจาและทานพระอานนท    ทาน
พระอานนทรังเกียจ  ไมรับประเคน.                    
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           พระผูมีพระภาคเจารับสั่งวา  รับเถิด  อานนท.            
           พระอานนทกราบทูลวา   ไมควร   พระพุทธเจาขา   เพราะความหวัง
จะไดภัตตาหารของขาพระพุทธเจามีอยู.
           พระผูมีพระภาคเจารับสั่งวา อานนท ถาเชนนั้น  เธอจงวิกัปแลวรับเถิด.
คร้ันแลวพระองคทรงทําธรรมีกถา   ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น   ใน
เพราะเหตุแรกเกิดนั้น      แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
เราอนุญาตใหวิกัปภัตตาหารที่หวังวาจะไดแลวฉันโภชนะทีหลังได  ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย   ก็แลภิกษุพึงวิกัปอยางนี้ :-
                                คําวิกัปภัตตาหาร
ขาพเจาใหภัตตาหารที่หวังวาจะไดของขาพเจา  แกทานผูมีช่ือนี้.
                   เร่ืองวิกัปภัตตาหารที่หวังวาจะได  จบ
                              สิกขาบทวิภังค
           [๔๙๑]  ที่ช่ือวา    โภชนะที่หลัง   ความวา    ภิกษุรับนิมนตดวย
โภชนะ ๕  อยางใดอยางหนึ่งไวแลว  เวนโภชนะนั้น  ฉันโภชนะ ๕  อยางใด
อยางหนึ่งอื่นนี่ช่ือวา  โภชนะทีหลัง.
           บทวา   เวนไวแตสมัย   คือ   ยกเวนสมัย
           ที่ช่ือวา  คราวเปนไข  คือ ไมสามารถจะเปนผูนั่งบนอาสนะอันเดียว
ฉันจนอิ่มได.
           ภิกษุคิดวาเปนคราวอาพาธ  แลวฉันได
           ที่ช่ือวา  คราวที่ถวายจีวร    คือ   เมื่อกฐินยังไมไดกราน   ไดทาย
ฤดูฝน ๑ เดือน   เมื่อกฐินกรานแลว   เปน ๕ เดือน. 
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           ภิกษุคิดวาเปนคราวที่ถวายจีวร   แลวฉันได 
           ที่ช่ือวา   คราวที่ทําจีวร  คือ  เมื่อภิกษุทั้งหลายกําลังทําจีวรกันอยู.
           ภิกษุคิดวา  เปนคราวที่ทําจีวรกัน  แลวฉันได.
           เวนไวแตสมัย ภิกษุรับประเคนไวดวยตั้งใจวาจักฉัน  ตองอาบัติทุกกฏ.
ฉัน  ตองอาบัติปาจิตตีย  ทุก ๆ คํากลืน.
                                     บทภาชนีย
                                     ติกปาจิตตีย
           [๔๙๒]  โภชนะทีหลัง   ภิกษุสําคัญวาโภชนะทีหลัง   เวน ไวแตสมัย
ฉัน   ตองอาบัติปาจิตตีย.
           โภชนะทีหลัง   ภิกษุสงสัย  เวน ไวแตสมัย  ฉัน  ตองอาบัติปาจิตตีย.
           โภชนะทีหลัง  ภิกษุสําคัญวามิใชโภชนะทีหลัง   เวน ไวแตสมัย   ฉัน
ตองอาบัติปาจิตตีย.
                                       ทุกะทุกกฏ
            ไมใชโภชนะทีหลัง  ภิกษุสําคัญวาโภชนะทีหลัง . . . ตองอาบัติทุกกฏ.
            ไมใชโภชนะทีหลัง  ภิกษุสงสัย. . .ตองอาบัติทุกกฏ.
                                      ไมตองอาบัติ
            ไมใชโภชนะทีหลัง  ภิกษุสําคัญวามิใชโภชนะทีหลัง . . .ไมตองอาบัติ
                                       อนาปตติวาร
           [๔๙๓]  ภิกษุฉันในสมัย  ๑   ภิกษุวิกัปแลวฉัน ๑  ภิกษุฉันบิณฑบาต
ที่รับนิมนตไว ๒-๓ แหงรวมกัน ๑   ภิกษุฉันตามลําดับที่รับนิมนต ๑   ภิกษุ
รับนิมนตชาวบานทั้งมวลแลวฉัน ณ ที่แหงใดแหงหนึ่งในตําบลบานนั้น  ๑ 
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ภิกษุรับนิมนตหมูประชาชนทุกเหลาแลวฉัน ณ ที่แหงใดแหงหนึ่งในประชาชน 
หมูนั้น ๑   ภิกษุถูกเขานิมนต   แตบอกวา   จักรับภิกษา ๑   ภัตตาหารที่เขา
ถวายเปนนิตย ๑    ภัตตาหารที่เขาถวายดวยสลาก ๑    ภัตตาหารที่เขาถวายใน
ปกษ ๑    ภัตตาหารที่เขาถวายในวันอุโบสถ  ๑    ภัตตาหารที่เขาถวายในวัน
ปาฏิบท  ๑   ภิกษุฉันอาหารทุกชนิดเวนโภชนะหา ๑   ภิกษุวิกลจริต ๑   ภิกษุ
อาทิกัมมิกะ ๑   ไมตองอาบัติแล.
                        โภชนวรรค  สิกขาบทที่  ๓  จบ
                   โภชนวรรค  ปรัมปรโภชนสิกขาบทที่  ๓
           ในสิกขาบทที่ ๓ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้:-
        [แกอรรถปฐมบัญญัติ  เร่ืองปรัมปรโภชนะ]
          คําวา   น  โข  อิท   โอรก    ภวิสฺสติ   ยถา   อิเม  มนุสฺสา
สกฺกจฺจ    ภตฺต   กโรนฺติ  มีความวา   มนุษยพวกนี้ทําภัตตาหารโดยเคารพ
โดยทํานองที่เปนเหตุใหพระศาสนานี้     หรือทานในพระสงฆมีพระพุทธเจาเปน
ประมุขนี้   ปรากฏชัด    จักไมเปนทานต่ําตอยเลย    คือจักไมเปนกุศลเล็กนอย
เลวทรามเลย.
           คําวา  กิร  ในบทที่วา   กิรปติโก   นี้  เปนชื่อของกุลบุตรนั้น.  ก็
กุลบุตรนั้นเขาเรียกวา   กิรปติกะ   เพราะอรรถวา    เปนอธิบดี   (เปนใหญ).
ไดยินวา   เขาเปนใหญ    เปนอธิบดี    ใหคาจางใชกรรมกรทํางานโดยกําหนด
เปนรายเดือน    ฤดู    และป.    กรรมกรผูยากจนนั้น    กลาวคําวา    พทรา
ปฏิยตฺตา  นี้   ดวยอํานาจโวหารของชาวโลก. 
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          บทวา  พทรมิสฺสเกน  คือ  ปรุงดวยผลพุทรา. 
          สองบทวา  อุสฺสุเร   อาหรียิตฺถ   คือ   ทายกนําบิณฑบาตมาถวาย
สายไป.   การวิกัปนี้วา    ขาพเจาใหภัตตาหารที่หวังจะได    ของขาพเจาแกทาน
ผูมีช่ือนี้    ช่ือวา    การวิกัปภัตตาหาร.    การวิกัปภัตตาหารควรทั้งตอหนาทั้ง
ลับหลัง.   เห็น   (ภิกษุ)    ตอหนาพึงกลาววา    ผมวิกัปแกทาน    แลวฉันเถิด.
ไมเห็น   พึงกลาววา   ขาพเจาวิกัปแกสหธรรมิก ๕ ผูมีช่ือนี้   แลวฉันเถิด.  แต
ในอรรถกถาทั้งหลายมีมหาปจจรีเปนตน    ทานกลาวไวแตวิกัปลับหลังเทานั้น.
ก็เพราะการวิกัปภัตตาหารนี้นั้น    ทรงสงเคราะหดวยวินัยกรรม ;  ฉะนั้น     จึง
ไมควรวิกัปแกพระผูมีพระภาคเจา.   จริงอยู   เมื่อพระผูมีพระภาคเจาประทับนั่ง
ในพระคันธกุฎีก็ดี    ประทับนั่งในทามกลางสงฆก็ดี    กรรมนั้น ๆ ที่สงฆรวม
ภิกษุครบคณะแลวทํา   เปนอันกระทําดีแลวแล.   พระผูมีพระภาคเจาไมทรงทํา
ใหเสียกรรม   ไมทรงทําใหกรรมสมบูรณ    ไมทรงทําใหเสียกรรม  เพราะพระ
องคมีความเปนใหญโดยธรรม,   ไมทรงทําใหกรรมสมบูรณ   ก็เพราะพระองค
มิไดเปนคณปูรกะ  (ผูทําคณะใหครบจํานวน).
           คําวา  เทฺว  ตโย   นิมนฺเตน   เอกโต   ภฺุชติ   มีความวาบรรจุ
คือรวมนิมันตนภัต ๒-๓ ทีบาตรใบเดียว  คือ   ทําใหเปนอัน เดียวกันแลวฉัน.
ทานกลาวไวในมหาปจจรีวา  ตระกูล ๒-๓ ตระกูล  นิมนตภิกษุ  ใหนั่งในที่แหง
เดียว   แลวนํา   (ภัตตาหาร)  มาจากที่นี้และที่นั่น    แลวเทขาวสวย    แกงและ
กับขาวลงไป  ภัตเปนของสํารวมเปนอันเดียวกัน  ไมเปนอาบัติในภัตสํารวมนี้.
           ก็ถาวา  นิมันตนภัตครั้งแรกอยูขางลาง   นิมันตนภัตทีหลังอยูขางบน,
เปนอาบัติแกภิกษุผูฉันนิมันตนภัตทีหลังนั้นตั้งแตขางบนลงไป.   แตไมเปน
อาบัติแกภิกษุผูฉัน โดยอาการอยางใดอยางหนึ่ง      จําเดิมตั้งแตเวลาที่เธอเอามือ
ลวงลงไปภายใน   แลวควักคําขาวแมคําหนึ่งจากนิมันตนภัตครั้งแรก   ขึ้นมาฉัน 
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แลว   ทานกลาวไวในมหาปจจรีวา   แมถาวา   ตระกูลทั้งหลายราดนมสด  หรือ 
รสลงไปในภัตนั้น,   ภัตที่ถูกนมสดและรสใดราดทับ    มีรสเปนอันเดียวกันกับ
นมสด  และรสนั้น,  ไมเปนอาบัติ   แกภิกษุผูฉันตั้งแตยอดลงไป.    
          แตในมหาอรรถกถากลาววา   ภิกษุไดขีรภัต   (ภัตเจือนมสด)   หรือ
รสภัต   (ภัตมีรสแกง)   นั่งแลว   แมชาวบานพวกอื่นเทขีรภัตหรือรสภัต  (อ่ืน)
ลงไปบนขีรภัตและรสภัตนั้นนั่นแหละ (อีก), ไมเปนอาบัติ  แกภิกษุผูดื่มนมสด 
หรือรส,   แตภิกษุผูกําลังฉันอยู    จะเปบชิ้นเนื้อหรือกอนขาวที่ไดกอนเขาปาก
แลวฉัน ตั้งแตยอดลงไปควรอยู,   แมในขาวปายาสเจือเนยใส  ก็นัยนี้เหมือนกัน
           ทานกลาวไวในมหาอรรถกถาวา  อุบายสกผูหญิงนิมนตภิกษุไว,    เมื่อ
ภิกษุไปสูตระกูลแลว   อุบายสกก็ดี   อันใดขนมีบุตรภรรยาและพี่นองชายพี่นอง-
ของอุบาสกนั้นก็ดี   นําเอาเอาภัตสวนของตน ๆ มาใสในบาตร,  เปนอาบัติ   แก
ภิกษุผูไมฉันภัตสวนที่อุบายสกถวายกอน  ฉันสวนที่ไดทีหลัง  ในอรรถกถากุรุน-
ที่กลาววา    ควร   ในมหาปจจรีกลาววา   ถาพวกเขาแยกกันหุงตม,  นํามาถวาย
จากภัตที่หุงตมเพื่อตน ๆ,  บรรดาภัตเหลานั้น   เปนปาจิตตีย   แกภิกษุผูฉันภัต
ที่เขานํามาทีหลังกอน,   แตถาพวกเขาทั้งหมดหุงตมรวมกัน,  ไมเปน  ปรัมปร-
โภชนะ.                 
           อุบาสกผูใหญนิมนตภิกษุใหนั่งคอย.     ชาวบานอื่นจะรับเอาบาตร
ภิกษุอยาพึงให.    เขาถามวา    ทําไม    ขอรับ  !   ทานจึงไมให ? พึงกลาววา
อุบาสก ! ทานนิมนตพวกเราไวมิใชหรือ ?  เขากลาววา  ชางเถอะขอรับ ! นิมนต
ทานฉันของที่ทานไดแลว  ๆ เถิด.   จะฉันก็ควร.   ในกุรุนที่กลาววา   เมื่อคน
อ่ืนนําภัตมาถวาย   ภิกษุแมบอกกลาวแลวฉันก็ควร.  พวกชาวบานทั้งหมดอยาก
ฟงธรรมจึงนิมนตภิกษุผูทําอนุโมทนาแลวจะไปวา    ทานขอรับ !   แมพรุงนี้ก็ 
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นิมนตทานมาอีก.  ในวันรุงขึ้น  ภิกษุจะมาฉันภัตที่ไดแลว  ๆ ควรอยู.   เพราะ 
เหตุไร ? เพราะชาวบานทั้งหมดนิมนตไว.
          ภิกษุรูปหนึ่งไปเที่ยวบิณฑบาตไดภัตตาหารมา. อุบาสกอื่นนิมนตภิกษุ
รูปนั้น ใหนั่งคอยอยูในเรือน   และภัตยังไมเสร็จกอน.   ถาภิกษุนั้นฉันภัตที่ตน
เที่ยวบิณฑบาตไดมา  เปนอาบัติ.  เมื่อเธอไมฉัน นั่งคอย อุบาสกถามวา  ทําไม
ขอรับ  !   ทานจึงไมฉัน     เธอกลาววาเพราะทานนิมนตไว    แลวเขาเรียนวา
นิมนตทานฉันภัตที่ทานไดแลว  ๆ เถิด  ขอรับ !  ดังนี้   จะฉันก็ได
           สองบทวา  สกเลน  คาเมน  มีความวา  ไมเปนอาบัติแกภิกษุผูอัน
ชาวบานทั่งมวล  รวมกันนิมนตไวเทานั้น ซ่ึงฉันอยูในที่แหงหนึ่งแหงใด   แม
ในหมูคณะ  ก็นัยนี้นั่นแล.
         คําวา  นิมนฺติยมาโน  ภิกฺข    คณฺหิสฺสามีติ   ภณติ   มีความวา
ภิกษุผูถูกเขานิมนตวา  นิมนตทานรับภัตตาหาร   กลาววารูปไมมีความตองการ
ภัตของทาน,  รูปจักรับภิกษา.    ในคําวา  ภตฺต   ฯ เป ฯ  วทติ  นี้พระมหา
ปทุมเถระกลาววา   ภิกษุผูกลาวอยางนี้    อาจเพื่อจะทําไมใหเปนนิมันตนภัตใน
สิกขาบทนี้ได,   แตไดทําโอกาสเพื่อประโยชนแกการฉัน ;  เพราะฉะนั้น    ภิกษุ
นั้นจึงไมพน จากคณโภชนะ  และไมพนจากจาริตตสิกขาบท. พระมหาสุมนเถระ
กลาววา   ภิกษุอาจจะทําใหไมเปนนิมันตนภัตโดยสวนใด,    ไมเปนคณโภชนะ
ไมเปนจาริตตะ  โดยสวนนั้น.   คําที่เหลือดังที่กลาวแลวนั่นแล.
           สิกขาบทนี้   มีสมุฏฐานดุจกฐินสิกขาบท     เกิดขึ้นทางกายและวาจา ๑
ทางกายวาจาและจิต  ๑  เปนทั้งกิริยาทั้งอกิริยา,    จริงอยู    ในกิริยาและอกิริยานี้
การฉันเปนกิริยา    การไมวิกัป เปนอกิริยา    เปนโนสัญญาวิโมกข  อจิตตกะ
ปณณัตติวัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม  มีจิต ๓ มีเวทนา ๓ ดังนี้แล.
                         ปรัมปรโภชนสิกขาบทที่  ๓  จบ 
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                             โภชนวรรค  สิกขาบทที่  ๔ 
                       เร่ืองอุบาสิกาชื่อกาณมาตา
            [๔๙๔]   โดยสมัยนั้น   พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู  ณ พระ-
เชตวัน  อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี  เขตพระนครสาวัตถี  คร้ังนั้น  อุบาสิกา
ช่ือกาณมาตาเปนสตรีผูมีศรัทธาเลื่อมใส  ไดยกบุตรีช่ือกาณาใหแกชายผูหนึ่งใน
ตําบลบานหมูหนึ่ง  คร้ังนั้น  นางกาณาไดไปเรือนมารดาดวยธุระบางอยาง  ฝาย
สามีของนางกาณาไดสงทูตไปใสสํานักนางกาณาวา    แมกาณาจงกลับมา    ฉัน
ปรารถนาใหแมกาณากลับ   จึงอุบายสิกาชื่อกาณมาตาคิดวา  การที่บุตรีจะกลับไป
มือเปลา     ดูกระไรอยู     จึงไดทอดขนม    เมื่อขนมสุกแลว     ภิกษุผูถือเที่ยว
บิณฑบาตรูปหนึ่งไดเขามาถึงบานอุบายสิกากาณมาตา      จึงอุบายสิกากาณมาตาสั่ง
ใหถวายขนมแกภิกษุรูปนั้น    ภิกษุรูปนั้นออกไปแลว     ไดบอกแกภิกษุรูปอื่น
นางก็ไดส่ังใหถวายขนมแมแกภิกษุรูปนั้น   ภิกษุรูปนั้นออกไปแลว    ไดบอกแก
ภิกษุรูปอื่น    นางก็ไดส่ังใหถวายขนมแมแกภิกษุรูปนั้น     ขนมตามที่จัดไวได
หมดสิ้นแลว.
            แมคราวที่สอง     สามีของนางกาณาก็ไดสงทูตไปในสํานักนางกาณาวา
แมกาณาจงกลับมา   ฉันปรารถนาใหแมกาณากลับ.
            แมคราวที่สอง    อุบายสิกากาณมาตาก็คิดวา     การที่บุตรีจะกลับไปมือ
เปลา  ดูกระไรอยู   จึงไดทอดขนม   เมื่อขนมสุกแลว   ภิกษุผูถือเที่ยวบิณฑบาต
รูปหนึ่งไดเขามาถึงบานอุบาสิกากาณมาตา    จึงอุบาสิกกาณมาตาไดส่ังใหถวาย
ขนมแกภิกษุรูปนั้น  ภิกษุรูปนั้น ออกไปแลวไดบอกแกภิกษุรูปอื่น  นางก็ไดส่ัง
ใหถวายขนมแมแกภิกษุรูปนั้น  ขนมตามที่จัดไวไดหมดสั้นแลว. 



พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๒ - หนาที่ 490
            แมคราวที่สาม   สามีของกาณาก็ไดสงทูตไปในสํานักนางกาณาวา   แม 
กาณาจงกลับมา   ฉันปรารถนาใหแมกาณากลับมา  ถาแมกาณาไมกลับ   ฉันจัก
นําหญิงอื่นมาเปนภรรยา.
            แมคราวที่สาม    อุบาสิกากาณมาตาก็คิดวา     การที่บุตรีจะกลับไปมือ
เปลา ดูกระไรอยู   จึงไดทอดขนม  เมื่อขนมสุกแลว  ภิกษุผูถือเที่ยวบิณฑบาต 
รูปหนึ่งไดเขามาถึงบานอุบาสิกากาณมาตา  จึงอุบาสิกากาณมาตาสั่งใหถวายขนม
แกภิกษุรูปนั้น ๆ ออกไปแลวไดบอกภิกษุรูปอื่น    นางก็ไดส่ังใหถวายขนมแม
แกภิกษุรูปนั้น ๆ ออกไปแลว   ไดบอกแกภิกษุรูปอื่น  นางก็ไดส่ังใหถวายขนม
แมแกภิกษุรูปนั้น    ๑ ขนมตามที่จัดไวไดหมดสิ้นแลว.
            คร้ันสามีของนางกาณานําหญิงอื่นมาเปนภรรยาแลว     พอนางกาณา
ทราบขาววา  สามีไดนําหญิงอื่นมาเปนภรรยา  นางไดยืนรองใหอยู
            ขณะนั้นแลเปนเวลาเชา  พระผูมีพระภาคเจาทรงอันตรวาสกแลว ทรง
บาตรจีวร   เสด็จเขาไปถึงบานอุบาสิกากาณมาตา   คร้ันแลวไดประทับนั่งเหนือ
พุทธอาสนที่เขาปูลาดถวาย
             ทันใดอุบาสิกากาณมาตาไดเขาเฝาพระผูมีพระภาคเจา  ถวายบังคมแลว
นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง  พระผูมีพระภาคเจาตรัสถานอุบาสิกาณมาตาผูนั่ง ณ
ที่ควรสวนขางหนึ่งวา   นางกาณานี้รองใหทําไม   จึงอุบาสิกากาณมาตากราบทูล
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา  ๆ   ทรงชี้แจงใหอุบาสิกากาณมาตาเห็นแจง
สมาทาน   อาจหาญราเริง  ดวยธรรมมีกถาแลว   ทรงลุกจากที่ประทับเสด็จกลับ.
                          เร่ืองอุบาสิกาชื่อกาณมาตา  จบ 
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                                  เร่ืองพอคา 
           [๔๙๕]   ก็โดยสมัยนั้นแล    พอคาเกวียนพวกหนึ่งประสงคจะเดินทาง
ไปยังถ่ินตะวันตก   จากพระนครราชคฤห   ภิกษุผูเที่ยวบิณฑบาตรูปหนึ่ง  ได
เขาไปบิณฑบาตถึงพวกพอคาเกวียนหมูนั้น    อุบายสกคนหนึ่งไดส่ังใหถวายขาว
สัตตุแกภิกษุนั้น  ๆ ออกไปแลวไดบอกแกภิกษุรูปอื่น     อุบายสกก็ไดส่ังใหถวาย
ขาวสัตตุแมแกภิกษุรูปนั้น ๆ ออกไปแลว   ไดบอกแกภิกษุรูปอื่น   อุบายสกก็ได
ส่ังใหถวายขาวสัตตุแมแกภิกษุรูปนั้น      เสบียงตามที่เขาไดจัดเตรียมไวไดหมด
ส้ินแลว    จึงอุบาสกนั้นไดบอกแกคนพวกนั้นวา   วันนี้ทานทั้งหลายจงรอกอน
เพราะเสบียงตามที่เราไดจัดเตรียมไวไดถวายพระคุณเจาทั้งหลายไปหมดแลว
ขาพเจาจักจัดเตรียมเสบียงกอน.
          คนพวกนั้น กลาววา   พวกกระผมไมสามารถจะคอยได  ขอรับ  เพราะ
พวกพอคาเกวียนเริ่มเดินทางแลว   ดังนี้    แลวไดพากันไป
            เมื่ออุบาสกนั้นตระเตรียมเสบียงเสร็จแลว     เดินทางไปภายหลัง   พวก
โจรไดแยงชิง
           ประชาชนพากัน    เพงโทษติเตียนโพนทะนาวา    ไฉน    พระสมณะ
เชื้อสายพระศากยบุตรจึงไดรับอยางไมรูประมาณ   อุบายสกนี้ถวายเสบียงแกพระ-
สมณะเหลานี้แลว   จึงเดินทางไปภายหลังไดถูกพวกโจรแยงชิง
           ภิกษุทั้งหลายไดยินประชาชนเพงโทษติเตียนโพนทะนาอยู. . .จึงกราบ
ทูลเนื้อความนั้น  แดพระผูมีพระภาคเจา
                            ทรงบัญญัติสิกขาบท
           ลําดับนั้น   พระผูมีพระภาคเจา   ทรงทําธรรมีกถา  ในเพราะเหตุเปน
เคามูลนั้น    ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น   แลวตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะ 
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เหตุนั้นแล   เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภิกษุทั้งหลาย   อาศัยอํานาจประโยชน  ๑๐ 
ประการ  คือ    เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ   ๑  เพื่อความสําราญแหงสงฆ   ๑
เพื่อขมบุคคลผูเกอยาก  ๑  เพื่อยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก ๑ เพื่อปองกัน
อาสวะอันจะบังเกิดในปจจุบัน  ๑   เพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต  ๑
เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส  ๑  ความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่
เล่ือมใสแลว  ๑ เพื่อความตั้งมั่นแหงพระสัทธรรม ๑ เพื่อถือตามพระวินัย ๑
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนั้น  วา
ดังนี้ :-
                             พระบัญญัติ
           ๘๓.  ๔.  อนึ่ง    เขาปวารณาเฉพาะภิกษุผูเขาไปสูตระกูล 
ดวยขนมก็ดี    ดวยสัตตุผงก็ดี   เพื่อนําไปไดตามปรารถนา   ภิกษุผู
ตองการพึงรับไดเต็ม  ๒-๓  บาตร     ถารับยิ่งกวานั้นเปนปาจิตตีย
คร้ันรับเต็ม ๒-๓ บาตรแลว  นําออกจากที่นั้นแลว    พึงแบงปนกับ
ภิกษุทั้งหลาย  นี้เปนสามีจิกรรมในเรื่องนั่น.
                           เร่ืองพอคาเกวียน  จบ
                            สิกขาบทวิภังค
            [๔๙๖]    คําวา  อนึ่ง . . .เฉพาะภิกษุผูเขาไปสูตระกูล  ความวา
ที่ช่ือวาตระกูล  ไดแกตระกูล ๔ คือ  ตระกูลกษัตริย  ตระกูลพราหมณ  ตระกูล
แพศย   ตระกูลศูทร.
            บทวา  ผูเขาไป   คือ   ผูเขาไปในตระกูลนั้น          
            ที่ช่ือวา     ขนม    ไดแก   ของกินชนิดใดชนิดหนึ่งที่เขาจัดเตรียมไว
เพื่อตองการเปนของกํานัล 
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            ที่ช่ือวา    สัตตุผง   ไดแก   ของกินอยางใดอยางหนึ่งที่เขาจัดเตรียมไว 
เพื่อตองการเปนเสบียง
          คําวา    เขาปวารณา. . .เพื่อนําไปไดตามปรารถนา  คือ    เขา
ปวารณาไววา   ทานประสงคเทาใด   จงรับไปเทานั้น.
          บทวา  ผูตองการ   คือ   ผูอยากได.
          บทวา พึงรับไดเต็ม ๒ - ๓ บาตร ความวา  พึงรับไดเต็ม ๒ บาตร
๓  บาตร
          คําวา  ถารับยิ่งกวานั้น    ความวา  รับเกินกวากําหนดนั้น ตองอาบัติ
ปาจิตตีย คร้ันรับเต็ม ๒-๓ บาตรแลว  ออกจากที่นั้นไปพบภิกษุแลวพึงบอกวา
ณ  สถานที่โนนกระผมรับเต็ม  ๒ - ๓  บาตรแลว   ทานอยารับ   ณ   ที่นั้นเลย
ถาพบแลวไมบอก   ตองอาบัติทุกกฏ    ถาเมื่อบอกแลว   ภิกษุผูรับบอกยังขืนรับ
ตองอาบัติทุกกฏ
          คําวา  นําออกจากที่นั้นแลว  พึงแบงบันกับภิกษุท้ังหลาย คือ
นําไปสูโรงฉันแลว   พึงแบงปนกัน
           บทวา  นี้เปนสามีจิกรรมในเรื่องนั้น   หมายความวา  นี้เปนการ
ถูกตองตามธรรมเนียมในเรื่องนั้น.
                              บทภาชนีย
                              ติกปาจิตตีย
           [๔๙๗]  ของเต็มเกิน ๒-๓ บาตร  ภิกษุสําคัญวาเกิน รับ ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
            ของเต็มเกิน ๒ - ๓  บาตร   ภิกษุสงสัย   รับ  ตองอาบัติปาจิตตีย.
            ของเต็มเกิน ๒ - ๓  บาตร ภิกษุสําคัญวาหยอน รับ ตองอาบัติปาจิตตีย. 
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                                            ทุกทุกกฏ 
           ของหยอนกวา ๒ - ๓ บาตร  ภิกษุสําคัญวาเกิน รับ ตองอาบัติทุกกฏ.
           ของหยอนกวา ๒ - ๓ บาตร  ภิกษุสงสัย  รับ   ตองอาบัติทุกกฏ.
                                       ไมตองอาบัติ
           ของหยอนกวา ๒ - ๓ บาตร  ภิกษุสําคัญวาหยอน  รับ  ไมตองอาบัติ 
                                       อนาปตติวาร
           [๔๙๘]  ภิกษุรับเต็ม ๒ - ๓ บาตร  ๑ ภิกษุรับหยอนกวา  ๒ - ๓ บาตร ๑
เขาไมไดถวายของที่เตรียมไวเพื่อตองการเปนของกํานัล ๑ เขาไมไดถวายของที่
เตรียมไวเพื่อตองการเปนเสบียง  ๑    เขาถวายของที่เหลือจากที่เขาเตรียมไวเพื่อ
ตองการเปนของกํานัลหรือเพื่อตองการเปนเสบียง   ๑   เมื่อเขาระงับการไปแลว
ถวาย ๑   รับของพวกญาติ ๑   รับของตนปวารณา ๑  รับเพื่อประโยชนแกภิกษุ
อ่ืน  ๑   จายมาดวยทรัพยของตน  ๑   ภิกษุวิกลจริต   ๑  ภิกษุอาทิกัมมิกะ   ๑
ไมตองอาบัติแล.
                             โภชนวรรค  สิกขาบทที่  ๔  จบ
                                กาณมาตาสิกขาบทที่  ๔
           วินิจฉัยในสิกขาบทที่ ๔  พึงทราบดังตอไปนี้
        [แกอรรถปฐมบัญญัติ  เร่ืองมารดาของนางกาณา]
           บทวา กาณมาตา  คือ  มารดาของนางกาณา.  ไดยินวา นางกาณานั้น
เปนธิดารูปงามนาชมของนางผูเปนมารดานั้น.  อธิบายวา  ชนพวกใด ๆ  เห็น
นาง,  ชนพวกนั้น ๆ  กลายเปนคนบอด   เพราะความกําหนัด  คือ   เปนผูมืด 
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เพราะราคะ    เพราะเหตุนั้น     นางจึงไดเปนผูปรากฏชื่อวา    กาณา   เพราะ 
กระทําชนเหลานั้นใหเปนผูบอด.     แมมารดาของนาง    ก็พลอยปรากฏชื่อวา
กาณมาตา   ดวยสามารถแหงนาง.
           บทวา  อาคต   คือ  อาคมน   แปลวา  การมา.
           บทวา    กิสฺมึ     วิย    แปลวา  ดูกระไรอยู.  อธิบายวา  ดูเปนที่นา
กระดากอาย.
           สองบทวา   ริตฺตหตฺถ   คนฺตุ    ไดแก  ในการไปคราวนี้   มีมือทั้ง
๒  เปลา  (เพราะเหตุนั้น)  การไปคราวนี้นั้น จึงชื่อวา  มีมือเปลา   มีอธิบายวา
การไปมือเปลานั้น  ดูที่เปนการไปที่นากระดากอาย
           สองบทวา   ปริกฺขย    อคมาสิ    มีความวา   อุบายสิกาผูอริยสาวิกา
เห็นภิกษุทั้งหลายแลว  ไมอาจที่จะไมถวายของที่มีอยู,   เพราะเหตุนั้น  อุบายสิกา
จึงไดส่ังใหถวายจนขนมทั้งหมดไดถึงความหมดสิ้นไป.
           ในคําวา   ธมฺมิยา   กถาย  นี้   มีวินิจฉัยวา   แมนางกาณาฟงธรรม
ที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดง   เพื่อประโยชนแกมารดา   ก็ไดเปนโสดาบันใน
เวลาจบเทศนา.
            สองบทวา  อุฏายาสนา  ปกฺกามิ   มีความวา  พระผูมีพระภาคเจา
ทรงอุฏฐาการจากอาสนะแลวเสด็จไป.   บุรุษแมนั้นไดสดับวา  "ไดยินวา  พระ-
ศาสดาไดเสด็จไปบานของมารดานางกาณา"   จึงนํานางกาณามาตั้งไวในตําแหนง
ตามปรกติเดิม.  แตพอเมื่อเร่ืองนี้เกิดขึ้นแลว  พระผูมีพระภาคเจายังมิไดบัญญัติ
สิกขาบทเลย   เร่ืองเสบียงทางก็ไดเกิดขึ้น    ก็เพราะเหตุนั้น   เพื่อแสดงเรื่องนี้
ติดตอกันไปเลย    พระธรรมสังคาหกาจารยทั้งหลาย    จึงไดกลาวคําวา    เตน
โข  ปน  สมเยน   เปนตน.   และอุบาสกแมนั้น  ก็ไดส่ังใหถวายของทั้งหมด 
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เหมือนกัน  เพราะคนเปนอริยสาวก.   เพราะเหตุนั้น   พระธรรมสังคาหกาจารย 
จึงไดกลาวคําวา  ปริกฺขย   อคมาสิ.
           สองบทวา  ยงฺกิฺจิ  ปหิณกตฺถาย  มีความวา  อาหารวัตถุอยางใด
อยางหนึ่งมีขนมตม*   และขนมคลุกน้ําออยเปนตน   ที่มีรสดีเลิศอันเขาจัดเตรียม
ไว  เพื่อตองการเปนของกํานัล  ถึงการนับวา "ขนม" ทั้งนั้น  ในสิกขาบทนี้.
           สองบทวา  ยงฺกิฺจิ  ปาเถยฺยตฺถาย  มีความวา  อาหารวัตถุอยางใด
อยางหนึ่ง  มีสัตตุกอน  สัตตุผง  งา   และขาวสารเปนตนทั้งหมด   ที่พวกคน
จะเดินจัดเตรียมไว   เพื่อตองการเปนเสบียงในระหวางทาง  ถึงการนับวา  "สัต-
ตุผง" ทั้งนั้น   ในสิกขาบทนี้.
            สองบทวา   ตโต   เจ   อุตฺตรึ   มีความวา   ถาภิกษุรับเอาบาตรที่ ๓
ใหพูนขึ้นมา  (ใหเปนยอดขึ้นมาดุจสถูป)   เปนปาจิตตีย  ดวยการนับขนม.
           สองบทวา  ทฺวิตฺติปตฺตปูเร   ปฏิคฺคเหตฺวา   ไดแก   รับบาตรเต็ม
เสมอรอยขางลางขอบปากบาตร.
           ในคําวา  อมุตฺร  มยา  ทฺวิตฺติปตฺตปูรา  นี้   มีวินิจฉัยวา   ถาวา
ภิกษุรับเต็ม ๒ บาตรแลว   พึงบอกวา  "ณ สถานที่โนน   ผมรับเต็ม ๒ บาตร
แลว,   ทานพึงรับบาตรเดียว."   แมภิกษุผูมาที่หลังนั้น   เห็นภิกษุอ่ืนแลวก็พึง
บอกวา   "ภิกษุผูมาถึงกอนรับเต็ม ๒ บาตรแลว,   ผมรับเต็มบาตรหนึ่ง,   ทาน
อยูรับ."  แมในการที่ภิกษุผูรับกอนบาตรหนึ่งแลว   บอกกันตอ ๆ ไป   ก็นัย
นี้นั่นแล.    สวนภิกษุผูรับเอง    ครบ  ๓  บาตรแลว    เห็นภิกษุอ่ืนพึงบอกวา
ทานอยารับเลยที่บานนี้"   ดังนี้.
          สองบทวา  ปฏิกฺกมน    นีหริตฺวา  คือ  นําไปสูโรงฉัน,    ก็ภิกษุผู
จะไปยังโรงฉัน  อยาไถลไปศาลาราง.   พึงไปในสถานที่ที่ภิกษุสงฆจํานวนมาก
    *  ชาวอินเดียเรียกวาขนมโมทกะนี้วา   "ลัฑฑู" นัยวา  ทาจากแปง  แลวทอดดวยน้ํามันพืช  
คือ
   ทําเปนกอนกลม  ๆ  ขางในใสน้ําออยหรือน้ําตาลเหมือนขนมตมของไทยเรา.    ผูชําระ. 
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นั่งอยู. แตในมหาปจจรีกลาววา "โรงฉันใดที่อยูใกลกับสถานที่ตนไดบิณฑบาต  
มา  พึงไปที่โรงฉันนั้น,    จะไปในโรงฉันอื่นดวยประสงควา  " เราจะถวายแก
ภิกษุผูเคยเห็นกัน  เคยพบกัน   หรือผูรวมนิกายเดียวกันของตน"   ยอมไมได,
แตถาวา  โรงฉันนั้นเปนสถานที่เธอนั่งเปนประจํา   แมไกลก็ควรไป"
          บทวา  ส วิภชิตพฺพ     มีความวา    ถาภิกษุรับเต็มบาตรแลว    พึง
เหลือไวเพื่อตนเองบาตรหนึ่ง     แลวถวายเต็ม  ๒  บาตรแกภิกษุสงฆ.    ถารับ
๒ บาตรพึงเหลือไวเพื่อตนบาตรหนึ่ง    แลวถวายบาตรหนึ่งแกสงฆ.    แตยอม
ไมไดเพื่อจะใหตามมิตรสหาย.    ภิกษุผูรับบาตรเดียว    ไมประสงคจะใหอะไร
ก็ไมพึงให  คือ   พึงทําตามชอบใจ.
           สองบทวา  คมเน  ปฏิปฺปสฺสทฺเธ   มีความวา   เมื่อเขาระงับ   คือ
ตัดการไปเสียอยางนี้วา  บัดนี้   เราจักไมสงไปละ   หรือวาเราจักไมไปละ   ดังนี้ 
เพราะเห็นอันตรายในระหวางทาง   หรือเพราะไมมีความตองการ.
           สองบทวา   าตกาน   ปวาริตาน    ไดแก   ไมเปนอาบัติแกภิกษุผู
รับของพวกญาติ     และคนปวารณาเหลานั้นผูถวายแมมาก.    แตในอรรถกถา
ทั้งหลายกลาววา  ควรจะรับแตพอประมาณ  จากของที่พวกญาติและคนปวารณา
แมเหลานั้นจัดเตรียมไว   เพื่อตองการขนเสบียงทาง   และเปนของกํานัล.  บท
ที่เหลือตื้นทั้งนั้น.
           สิกขาบทนี้   มีสมุฏฐาน  ๖  เปนกิริยา   โนสัญญาวิโมกข  อจิตตกะ
ปณณัตติวัชชะ   กายกรรม  วจีกรรม   มีจิต ๓  มีเวทนา ๓  ดังนี้แล.
                          กาณมาตาสิกขาบทที่  ๔  จบ 
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                                 โภชนวรรค  สิกขาบทที่  ๕ 
                                       เร่ืองภิกษุหลายรูป
           [๔๙๙]  โดยสมัยนั้น   พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู  ณ  พระ-
เชตวัน   อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี คร้ังนั้น พราหมณ
คนหนึ่งนิมนตภิกษุทั้งหลายใหฉัน   ภิกษุทั้งหลายฉันเสร็จ  หามภัตแลว   ไปสู
ตระกูลญาติ  บางพวกก็ฉันอีก   บางพวกก็รับบิณฑบาตไป   หลังจากเลี้ยงพระ
แลว    พราหมณไดกลาวเชิญชวนพวกเพื่อนบานวา    ทานทั้งหลาย    ขาพเจา
เล้ียงภิกษุใหอ่ิมหนําแลว   มาเถิด   ขาพเจาจักเลี้ยงทานทั้งหลายใหอ่ิมหนําบาง.
            พวกเพื่อนบานพากันกลาวแยงอยางนี้วา     ทานจักเลี้ยงพวกขาพเจา
ใหอ่ิมไดอยางไร   แมภิกษุทั้งหลายที่ทานนิมนตใหฉันแลว    ยังตองไปที่เรือน
ของพวกขาพเจา   บางพวกก็ฉันอีก  บางพวกก็รับบิณฑบาตไป.
            จึงพราหมณนั้นเพงโทษติเตียนโพนทะนาวา     พระคุณเจาผูเจริญ 
ทั้งหลายฉันที่เรือนของเราแลว     ไฉนจึงไดฉัน  ณ ที่แหงอื่นอีกเลา     ขาพเจา
ไมมีกําลังพอจะถวายใหพอแกความตองการหรือ.
           ภิกษุทั้งหลาย ไดยินพราหมณนั้นเพงโทษติเตียนโพนทะนาอยู  บรรดา
ที่เปนพวกมักนอย. . .  ตางก็เพงโทษติเตียนโพนทะนาวา    ไฉนภิกษุทั้งหลาย
ฉันเสร็จ  หามภัตแลว   จึงไดฉัน   ณ  ที่แหงอื่นอีกเลา . . . แลวกราบทูลเร่ืองนั้น
แดพระผูมีพระภาคเจา.                                                           
                                      ทรงสอบถาม
           พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววาภิกษุทั้งหลายฉันเสร็จ   หามภัตแลว   ยังฉัน  ณ  ที่แหงอื่นอีก   จริงหรือ.
            ภิกษุทั้งหลายทูลรับวา   จริง   พระพุทธเจาขา. 
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                   ทรงติเตียนนั้นแลวบัญญัติสิกขาบท 
           พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ไฉน
ภิกษุโมฆบุรุษเหลานั้นฉันเสร็จ   หามภัตแลว   จึงไดฉัน  ณ ที่แหงอื่นอีกเลา
การกระทําของภิกษุโมฆบุรุษเหลานั้นนั่น     ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของ
ชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส   หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เล่ือมใสแลว . . .
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ 
วาดังนี้ :-
                                        พระบัญญัติ                           
           ๘๔.  ๕.  ก.  อนึ่ง  ภิกษุใดฉันเสร็จ  หามภัตแลว  เคี้ยวก็ดี
ฉันก็ดี   ซ่ึงของเคี้ยวก็ดี  ซ่ึงของฉันก็ดี  เปนปาจิตตีย.
            ก็สิกขาบทนี้   ยอมเปนอัน พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติแลวแกภิกษุ
ทั้งหลาย ดวยประการฉะนี้.
                                 เร่ืองภิกษุหลายรูป  จบ
                                   เร่ืองอาหารเดน
          [๕๐๐]  ก็โดยสมัยนั้นแล     ภิกษุทั้งหลายนําบิณฑบาตอันประณีตไป
ถวายพวกภิกษุอาพาธ   พระภิกษุอาพาธฉันไมไดดังใจประสงค   ภิกษุทั้งหลาย
จึงทิ้งบิณฑบาตเหลานั้นเสีย.                                  
            พระผูมีพระภาคเจาทรงสดับเสียงนกการองเกรียวกราว     คร้ันแลวได
รับสั่งถามทานพระอานนทวา    ดูกอนอานนท    เสียงนกการองเกรียวกราวนั้น
อะไรกันหนอ. 



พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๒ - หนาที่ 500
           จึงทานพระอานนทกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา. 
           ภ.  ดูกอนอานนท     ก็ภิกษุทั้งหลายฉันอาหารอันเปนเดนของภิกษุ
อาพาธหรือ.
           อา.  มิไดฉัน    พระพุทธเจาขา.
              ทรงอนุญาตใหฉันอาหารเปนเดนภิกษุไข 
           ลําดับนั้น    พระผูมีพระภาคเจา   ทรงทําธรรมีกถา  ในเพราะเหตุเปน
เคามูลนั้น    ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น    แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตใหฉันอาหารอันเปนเดนของภิกษุผูอาพาธและมิใชผู
อาพาธได   แตพึงทําใหเปนเดน   อยางนี้วา   ทั้งหมดนั่นพอแลว.
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนั้น
วาดังนี้ :-
                                พระอนุบัญญัติ
            ๘๔. ๕. ข.  อนึ่ง  ภิกษุใดฉันเสร็จ  หามภัตแลว   เคี้ยวก็ดี
ฉันก็ดี  ซ่ึงของเคี้ยวก็ดี  ซ่ึงของฉันก็ดี   อันมิใชเดน  เปนปาจิตตีย. 
                                  เร่ืองอาหารเดน  จบ
                                  สิกขาบทวิภังค
           [๕๐๑]  บทวา  อนึ่ง. . .ใด  ความวาผูใด  คือผูเชนใด. . .
           บทวา ภิกษุ  ความวา  ที่ช่ือวา  ภิกษุ  เพราะอรรถวาเปนผูขอ. . .นี้
ช่ือวา  ภิกษุ  ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.                              
           ที่ช่ือวา  ฉันเสร็จ  คือ  ฉันโภชนะ ๕ อยางใดอยางหนึ่ง  โดยที่สุด
 แมดวยปลายหญาคา. 
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                              ลักษณะหามภัต 
            ที่ช่ือวา  หามภัตแลว   คือ  กําลังฉันอาหารอยู  ๑  ทายกนําโภชนะ
มาถวายอีก  ๑  ทายกอยูในหัตถบาส  ๑  ทายกนอมถวาย ๑  ภิกษุหามเสีย ๑.
                         ลักษณะของไมเปนเดน
            ที่ช่ือวา  มิใชเดน  คือ  ของที่ยังมิไดทําใหเปนกัปปยะ   ๑  ภิกษุมิได
รับประเคน ๑  ภิกษุมิไดยกขึ้นสงให ๑ ทํานอกหัตถบาส ๑  ภิกษุฉันยังไมเสร็จ
ทํา ๑  ภิกษุฉันเสร็จ  หามภัตแลว   ลุกจากอาสนะแลวทํา  ๑  ภิกษุมิไดพูดวา
ทั้งหมดนั้นพอแลว  ๑  ของนั้นมิใชเปนเดนภิกษุอาพาธ ๑ นี้ช่ือวา  มิใชเดน.
                           ลักษณะของเปนเดน
            ที่ช่ือวา  เปนเดน   คือ   ของที่ทําใหเปนกัปปยะแลว   ๑    ภิกษุรับ
ประเคนแลว  ๑  ภิกษุยกขึ้นสงให ๑  ทําในหัตถบาส ๑   ภิกษุฉันแลว   ทํา ๑
ฉันเสร็จหามภัตแลว   ยังไมลุกจากอาสนะ   ทํา ๑  ภิกษุพูดวา   ทั้งหมดนั่นพอ
แลว  ๑  เปนเดนภิกษุอาพาธ ๑  นี้ช่ือวา  เปนเดน.
                             ลักษณะของเคี้ยว
             ที่ช่ือวา   ตองเคี้ยว  คือ  เวนโภชนะหา  ๑   ของที่เปนยามกาลิก  ๑
สัตตาหกาลิก  ๑  ยาวชีวิก ๑  นอกนั้นชื่อวา  ของเคี้ยว.
                               ลักษณะของฉัน
             ที่ช่ือวา   ของฉัน    ไดแก  โภชนะ ๕  คือ   ขาวสุก ๑  ขนมสด ๑
ขนมแหง  ๑   ปลา ๑   เนื้อ ๑.
             ภิกษุรับประเคนดวยตั้งใจวา  จักเคี้ยว  จักฉัน    ตองอาบัติทุกกฏ.
             ขณะกลืน  ตองอาบัติปาจิตตีย  ทุก ๆ คํากลืน. 
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                                   บทภาชนีย 
                                   ติกปาจิตตีย
            [๕๐๒]  ของไมเปนเดน ภิกษุสําคัญวา ไมเปนเดน  เคี้ยวก็ดี  ฉันก็ดี
ซ่ึงของเคี้ยวก็ดี  ซ่ึงของฉันก็ดี  ตองอาบัติปาจิตตีย. 
           ของไมเปนเดน  ภิกษุสงสัย   เคี้ยวก็ดี  ฉันก็ดี   ซ่ึงของเคี้ยวก็ดี  ซ่ึง
ของฉัน ก็ดี  ตองอาบัติปาจิตตีย.
                                      ทุกกฏ   
            ภิกษุรับประเคนของที่เปนยามกาลิก    สัตตาหกาลิก    ยาวชีวิก    เพื่อ
ประสงคเปนอาหาร  ตองอาบัติทุกกฏ.
            ขณะกลืน  ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คํากลืน.
            ของเปนเดน  ภิกษุสําคัญวามิใชเดน. . .ตองอาบัติทุกกฏ. 
            ของเปนเดน  ภิกษุสงสัย. . .ตองอาบัติทุกกฏ.
                               ไมตองอาบัติ
             ของเปนเดน  ภิกษุสําคัญวาเปนเดน. . .ไมตองอาบัติ.
                              อนาปตติวาร
             [๕๐๓]  ภิกษุใหทําเปนเดนแลวฉัน ๑   ภิกษุรับประเคนไวดวยตั้งใจ
วาจักใหทําเปนเดนแลวจึงฉัน  ๑  ภิกษุรับไปเพื่อประโยชนแกภิกษุอ่ืน ๑  ฉัน
อาหารที่เหลือของภิกษุอาพาธ  ๑   ฉันยามกาลิก   สัตตาหกาลิก   ยาวชีวิก   ใน
เมื่อมีเหตุอันสมควร ๑  ภิกษุวิกลจริต ๑  ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล. 
                           โภชนวรรค  สิกขาบทที่  ๕ จบ 
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                              ปฐมปวารณาสิกขาบทที่  ๕ 
         *  วินิจฉัย  ในสิกขาบทที่ ๕ พึงทราบดังตอไปนี้ :-
                 [แกอรรถปฐมบัญญัติเร่ืองการหามภัต]
          หลายบทวา  ภิกฺขู  ภุตฺตาวี   ปวาริตา   มีความวา   ภิกษุทั้งหลาย
อันพราหมณปวารณา  ดวยปวารณาจนพอแกความตองการอยางนี้วา ขาแตทาน
ผูเจริญ   ทานทั้งหลายจงรับเทาที่ที่ทานปรารถนาเถิด     และหามดวยตนเอง
ดวยการหามคือการปฏิเสธอยางนี้วา   พอละ   อาวุโส ! จงถวายแตนอย ๆ  เถิด.
           บทวา  ปฏิวิสฺสเก  คือ  พวกเพื่อนบานผูอยูในเรึอนใกลเคียง.
           บทวา   กาโกรวสทฺท   ไดแก   เสียงพวกนกการองเกรียวกราว   คือ
เสียงฝูงนกกาจับกลุมกันรองระเบ็งเซ็งแซ   ในคําวา   อลเมต    สพฺพนฺติ   นี้ 
จะไมตรัส  ติ   อักษรเลย  ตรัสเพียง   อลเมต   สพฺพ   (ทั้งหมดนั่นพอแลว)
เทานี้   ก็สมควร.
            บทวา   ภุตฺตาวี   แปลวา   ผูฉันเสร็จ   ก็เพราะภิกษุใด   เคี้ยวก็ตาม
ไมเคี้ยวก็ตาม  กลืนกินเมล็ดขาวแมเมล็ดเดียวเขาไป,  ภิกษุนั้นถึงการนับวา  ผู
ฉันเสร็จ  ในบทวา  ภุตฺตาวี  นั้น.  เพราะเหตุนั้น  ในบทภาชนะแหงบทนั้น
จึงตรัสคําวา  ภุตฺตาวี   นาม  ปฺจนฺน   โภชนาน   ดังนี้เปนตน.
           บทวา  ปวาริโต  คือ  ผูมีการหาม   (ภัต)  อันทําแลว   คือ  มีการ
ปฏิเสธอันทําแลว .  ก็เพราะการหามแมนั้น  ไมใชวาจะทําสําเร็จไดดวยเหตุเพียง
การปฏิเสธ, โดยที่แท   ยอมสําเร็จไดดวยอํานาจองค  ๕.   ดวยเหตุนั้น   ใน
  *  ในสิกขาบทนี้  ศัพททั่วไป  และศัพทที่เปนชื่อธัญชาติตาง ๆ ที่แปลไวเทาที่หาได  ไมแนใจ
      วาถกทั้งหมด  จึงขอฝากทานผูรูไวพิจารณาแกไขตอไป.  ผูชําระ. 
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บทภาชนะแหงบทนั้น  พระผูมีพระภาคเจาตรัสคําวา   ปวาริโต  นาม  อสน  
ปฺายติ  เปนตน.
          เพราะบรรดาองค ๕ นั้น  ดวยองควา  อสน   ปฺายติ  นี้  ภิกษุ
ผูฉันคางอยู   จึงเปนอันเรียกวา   ผูหามภัต,   สวนภิกษุใด  ช่ือวาผูฉันคางอยู, 
โภชนะบางอยางภิกษุนั้นฉัน แลว     บางอยางยังไมไดฉัน     และเพราะหมายเอา
โภชนะที่เธอฉันแลว   จึงถึงการนับวา   ผูฉันเสร็จ ;  เพราะฉะนั้น   ดวยคําวา
ภุตฺตาวี  เราจึงไมเห็นความสําเร็จประโยชนอะไรแผนกหนึ่ง. ก็คําวา   ภุตฺตาวี 
นี้ บัณฑิตพึงทราบวา  พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว  โดยความเปนบทบริวาร
แหงบทวา  ปวาริตะ   และโดยความเปนพยัญชนะสละสลวย   ดุจคําวา ๒ คืน
เปนตน   ในคําวา ๒ - ๓ คืน. . .๖  คํา  ๕ คํา. . .เปนตน.
          ในองควา  อสน   ปฺายติ  เปนตน  มีวินิจฉัยดังนี้.    การฉัน
คางปรากฏ,   อธิบายวา   ถาบุคคลผูกําลังฉันนี้อยู.
           องควา    โภชน     ปฺายติ   ไดแก    โภชนะเพียงพอแกการหาม
ปรากฏอยู.   อธิบายวา   ถาโภชนะมีขาวสุกเปนตนอยางใดอยางหนึ่ง   ที่จะพึง
หามมีอยู.
          องควา  หตฺถปาเส    ิโต   มีความวา  หากทายกถือเอาโภชนะเพียง
พอแกการหามอยูในโอกาสประมาณ ๒ ศอกคืบ.
          องควา  อภิหรติ   มีความวา  ถาทายกนั้น   นอมภัตนั้นถวายแกภิกษุ
นั้น  ดวยกาย.                          
          องควา  ปฏิกฺเขโป  ปฺายติ  คือ   การหามปรากฏ.   อธิบายวา
ถาภิกษุนั้นปฎิเสธโภชนะที่เขานอมถวายนั้น  ดวยกายก็ดี  ดวยวาจาก็ดี.  ภิกษุ
ยอมเปนผูช่ือวาหามภัตแลว     ดวยอํานาจแหงองค  ๕  ดวยประการอยางนี้แล. 
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สมจริงดังคําที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวนี้วา   ดูกอนอุบาลี !    การหาม  (ภัต) 
ยอมมี  ดวยอาการ ๕ อยาง  คือ  การฉันปรากฏ ๑  โภชนะปรากฏ ๑  ทายก
อยูในหัตถบาส ๑  ทายกนอมถวาย ๑  การหามปรากฏ๑๑.
                   [วาดวยโภชนะและธัญชาติ  ๗  ชนิด]
          ในปวารณาธิการนั้น  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :-
          พึงทราบวินิจฉัยในคําวา  อสน   เปนตนกอน   ภิกษุฉันโภชนะใด
และหามโภชนะใดที่ทายกอยูในหัตถบาสนอมถวาย, โภชนะนั้นบัณฑิตพึงทราบ
วาเปนโภชนะเหลานี้    คือ    ขาวสุก   ขนมสด   ขนมแหง   ปลา   เนื้อ  อยางใด
อยางหนึ่งนั่นแล.
           บรรดาโภชนะมีขาวสุกเปนตนนั้น  ที่ช่ือวา  ขาวสุก  ไดแก   ขาวสุก
ที่เกิดจากธัญชาติ   ๗  ชนิด   คือ   ขาวสาลี   ขาวจาว   ขาวเหนียว    ขาวละมาน
ขาวฟาง   ลูกเดือย   หญากับแก.
           บรรดาธัญชาติ ๗ ชนิด   มีขาวสาลีเปนตนนั้น  กําเนิดขาวสาลี   แม
ทุกจําพวก   ช้ันที่สุดจนกระทั่งลูกเดือย   ช่ือวา   ขาวสาลี.   กําเนิดขาวจาวแม
ทุกชนิด   ช่ือวา   วีหิ.   ในขาวเหนียวและขาวละมาน   ไมมีความแตกตางกัน.
เมล็ดขาวฟาง   เชนขาวฟางสีขาว   สีแดง   และสีดํา   แมทุกชนิด   ช่ือวา  กังคุ.
เมล็ดลูกเดือย  มีสีขาว  แมทุกชนิด  ช้ันที่สุดจนกระทั่งขาวฟางชาวเมือง  (ขาว
โพดกระมัง๒?)   ช่ือวา   วรกะ.   หญากับแกดํา   และติณธัญชาติแมทุกชนิด
เชน  หญาขาวนก  (ขาวละมานหรือขาวฟางก็วา)   เปนตน  ช่ือวา  กุทรุสกะ.
๑.   วิ.  ปริวาร.  ๘/๔๖๑.     ๒.  บางแหงวาแฝกหอม นาจะเปนขาวโพด  เพราะแปลตามศัพท
วา
 ขาวฟางชาวเมือง. - ผูชําระ 
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            อาจารยบางพวกกลาววา   ก็ในจําพวกขาวสาลี    และลูกเดือยนี้  ลูก 
เดือยและขาวฟางชาวเมือง*     (ขาวโพดกระมัง ?)     อนุโลมเขากับธัญชาติ.
จะเปนธัญชาติหรือธัญชาติอนุโลมก็ตามที      พวกชาวบานเอาขาวสารแหง
ธัญชาติทั้ง  ๗ มีชนิดดังกลาวแลวนี้       หุงตมหมายใหเปนโภชนะอยางใดอยาง
หนึ่งวา  เราจักหุงขาวสวย   หรือวา   เราจักตมขาวตม  หรือวา   เราจักกวนขาว
ตม   หรือวา    เราจักกวนขาวปายาสเปรี้ยวเปนตน    อยางใดอยางหนึ่ง   ก็ตาม.
ถาเมื่อพวกภิกษุฉันภัตนั้น   จะรอนหรือเย็นก็ตาม  รอยยอมปรากฏในที่ควักเอา
หรือตักเอาในเวลาฉันภัตนั้น    ถึงการสงเคราะหเปนขาวสุกทีเดียว    กอใหเกิด
การหาม   (ภัต ),   ถารอยไมปรากฏ,   ถึงการสงเคราะหเขาเปนยาคู,   ไมใหเกิด
การหาม   (ภัต).
           ขาวปายาส   หรือขาวยาคูเปรี้ยวซ่ึงผสมดวยใบไม   ผลไมและหนอไม
(เหงา)   แมอันใด   พอยกลงจากเตายังรอนอยู,    อาจจะกลอกดื่ม  (ตะแคงหมอ
ดื่ม)   ได  แมในโอกาสที่มีมือควักเอา    ก็ไมแสดงรอย    (ใหปรากฏ),    ยาคู
เปนตนนั้น    ไมใหเกิดการหาม   (ภัต).    แตถาเมื่อไอรอนหมดไปเย็นลงแลว
ถึงความแขนเขา    แสดงรอยใหปรากฏ     กลับกอใหเกิดการหาม    (ภัต)   ได.
ความเปนของเหลว ๆ ในเบื้องตนคุม (อาบัติ)  ไมได.
             ถาแมนเขาเติมนมสม     และเปรียงเปนตนลงไปแลว     ใสใบไมผลไม
และหนอไมเปนอันมากลงไป     เพิ่มขาวสารลงไปแมเพียงกํามือเดียว.     ถาใน
เวลาฉันมีรอยปรากฏ   กอใหเกิดการหาม   (ภัต).
      [วาดวยโภชนะตาง ๆ เปนเหตุหามและไมหามภัต]
          ในนิมันตนภัต  ไมมีขาวยาคู  ชาวบานเทน้ําขาว  และนมสดลงไปใน
ภัต    ดวยตั้งใจวา   จักถวายยาคู   แลวถวายวา   นิมนตทานรับยาคู.  ถึงขาวยาคู
*  บางแหงวาแฝกหอม. 
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จะเปนของเหลวก็จริง,    แตก็กอใหเกิดการหาม  (ภัต )  เหมือนกัน.  ก็ถาวาพวก  
เขาใส   (ขาวสุก)   ลงในน้ําที่เดือดพลานเปนตน    ตมถวาย,   โภชนะนั้นก็ถึง
การสงเคราะหเขาเปนขาวยาคูเหมือนกัน.    เขาใสปลา    เนื้อ   ลงในภัตแมที่ถึง
การสงเคราะหเขาเปนยาคูนั้น    หรือในยาคูอ่ืนใด,   ถาชิ้นปลา   และเนื้อ  หรือ
เอ็นปรากฏ    แมประมาณเทาเมล็ดพันธุผักกาด.   ยาคูนั้น    กอใหเกิดการหาม
(ภัต)   ดวย.   อาหารมีรสลวน ๆ หรือยาคูมีรส   ไมใหเกิด   (การหามภัต).
แมภัตที่ชนพวกใดพวกหนึ่ง    ทําดวยวัตถุมีผลขุยไผเปนตนอยางอื่น    ยกเวน
ขาวสารแหงธัญชาติที่กลาวแลวเสีย  หรือดวยเหงามันและผลไม   ยอมไมกอให
เกิดการหาม    (ภัต).    จะปวยกลาวไปไยถึงยาคูแขน     (แหงผลขุยไผเปนตน).
แตถาเขาใสปลา   เนื้อ   ลงในยาคูแขนนี้   ทําใหเกิดการหาม   (ภัต)   ได.
            ในมหาปจจรีกลาววา   แมภัตเพื่อประโยชนแกขุพพี๑    ก็ทําใหเกิดการ
หาม  (ภัต)  ทานเรียกขาวสารที่ใสลงในน้ํารอนเดือดนึ่ง  (ตุน)  ใหสุก  เพื่อ
ประโยชนแกผูกินดวยขุพพี    ช่ือวา    ภัตเพื่อประโยชนแกขุพพี.๒     ก็ถาหาก
ขาวสารเหลานั้น     ใหแหงแลวฉันควรอยู.      ขาวสารเหลานั้นไมถึงการนับวา
ขนมแหง   (และ)   ไมถึงการนับวาภัตเลย.    แตภัตที่เขาทําดวยขาวสารนึ่งแลว
เหลานั้นอีก  หาม   (ภัต)  ทีเดียว.   ชนทั้งหลายทอดขาวสารเหลานั้นในเนยใส
และน้ํามัน เปนตน   หรือทําเปนขนม   ไมหาม   (ภัต)   ขาวเมาก็ดี   ขนมแหง
และขาวสวยที่ทําจากขาวเมาเหลานั้น ก็ดี   ไมหาม   (ภัต).
            ขนมกุมมาส   ที่เขาทําจากจําพวกขาวเหนียว   ช่ือวา   ขนมสด.   ขนม
กุมมาสที่เขาทําจากวัตถุอ่ืน   มีถ่ัวเขียวเปนตน    ไมใหเกิดการหาม   (ภัต).
 ๑.  ขุพพีศัพทนี้   ไมทราบวาอะไร ?   จึงแปลทับศัพทไว   ๒.   ไมรูวาภัตชนิดไหน ?   
ลักษณะ
     คลายขาวตุนตากแหง  เปนเสบียงกรังเพื่อกินแกหิว. - ผูชําระ. 
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             ขนมแหงที่เขาทําจากจําพวกขาวสาลี   ขาวจาว   และขาวเหนียว  ช่ือวา 
สัตตุ    ชนทั้งหลายคั่วเมล็ดขาวฟาง    ลูกเดือย    และหญากับแกแลวตําเบาะ ๆ
โปรย    (ฝด)    แกลบออกแลวตําใหมใหละเอียดเขาทําใหเปนแปง.      ถาแมน
วัตถุนั้นยังติดกันอยู   เพราะยังสด    ก็ถึงการสงเคราะหเขาเปนขนมแหงทีเดียว.
เขาบดขาวสารจาวที่คั่วใหสุกกรอบถวาย.    แปง    แมนั้นก็ถึงการสงเคราะหเขา
เปนสัตตุ   (ขนมแหง)  เหมือนกัน.
            สวนขาวสารแหงขาวจาวที่เขาคั่วใหสุกเสมอกัน      หรือแหงขาวกลอง
(ที่ไมไดคั่ว )   หรือขาว  สารที่คั่วแลวทั่วไป    ไมหาม    (ภัต).    แตแปงขาวสาร
เหลานั้น   หาม   (ภัต)   ได.    แมรําของขาวจาวที่เขาคั่วใหเกรียมแลว   ก็หาม
(ภัต)  ได.   สวนรําแหงขาวสารที่เขาคั่วใหสุกเสมอกัน   หรือสุกเพราะแดด  ไม
หาม (ภัต).                                
            ขาวตอกหรือขาวสวย  และขนมแหงเปนตน  ที่เขาทําจากขาวตอกเหลา
นั้น     ยอมไมหาม   (ภัต).  แปงที่คั่วแลว   หรือของเคี้ยวลวน ๆ  ชนิดใดชนิด
หนึ่ง  ไมหาม   (ภัต).   แตของเคี้ยวที่บรรจุปลา   เนื้อ   (มีปลาเนื้ออยูขางใน)
ก็ดี  สตูงบหรือสตูกอนไมเขาไฟ*  (กอนขนมแหงยังไมอบ) ก็ดี ยอมหาม (ภัต)
สวนปลา   เนื้อ   ปรากฏชัดแลวแล.   แตมีความแปลกกันดังตอไปนี้ .
            ถาแมนเมื่อภิกษุกําลังดื่มยาคู  ชาวบานถวายชิ้นปลา  หรือช้ินเนื้ออยาง
ละ ๒ ช้ิน มีขนาดเทาเมล็ดยาคูนั่นแหละ ในภาชนะเดียวกัน หรือในตางภาชนะ
กัน,  ถาภิกษุไมฉันชิ้นปลาเนื้อเหลานั้น  หามโภชนะอยางใดอยางหนึ่งอื่น  ซ่ึง
เพียงพอแกการหามภัต   ไมช่ือวาหาม    (ภัต).   จาก ๒ อยางนั้น    อยางหนึ่ง
*  สารัตถทีปนี  ๓/๓๒๓ แกวา  สตฺตุโมทโกติ  สตฺตุโย  ปณเฑตฺวา  กโต  อปกฺโก  สตฺตุคโฬ
    งบสตูดิบหรือสตูกอนที่เขาปนขาวสัตตุผลเปนกอนยังไมเขาไฟ  ช่ือวาสัตตุโมทกะ. 
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เธอฉันแลว  อยางหนึ่งยังอยูในมือ   หรือในบาตร.   ถาเธอหามมังสะอื่น  ช่ือ 
วาหาม  (ภัต).  ทั้ง ๒ อยางเธอฉันหมดแลว,  ในปากแมเทาเมล็ดพันธุผักกาด
ก็ไมเหลือ.   ถาแมนเธอหามมังสะอื่น  ไมช่ือวาหาม  (ภัต).
           ภิกษุกําลังฉันกัปปยมังสะ   หามกัปปยมังสะ  ช่ือวาหาม  (ภัต)  กําลัง
ฉันกัปปยมังสะ   หามอกัปปยมังสะ   ไมช่ือวาหาม   (ภัต).   เพราะเหตุไร ?
เพราะไมใชวัตถุ.  จริงอยู   มังสะที่ภิกษุควรฉันไดเทานั้น   จึงเปนเหตุหามภัต
แกภิกษุผูหามอยู.    แตเมื่อภิกษุรูอกัปปยมังสะนี้     จึงหามเสียเพราะเปนของไม
ควร.   ถึงไมรู   ก็ช่ือวาหามสิ่งที่ตั้งอยูในฐานะที่ควรหามทีเดียว     เพราะเหตุ
นั้น  จึงไมช่ือวาหาม  (ภัต).
            แตถาภิกษุฉันอกัปปยมังสะ  หามกัปปยมังสะ  ช่ือวาหาม  (ภัต )  เพราะ
เหตุไร ?   เพราะเปนวัตถุ   (แหงการหาม).   จริงอยู   มังสะที่ภิกษุนั้นหามนั้น
นั่นแหละ   เปนวัตถุ   (ที่ตั้ง)  แหงการหามภัต.   สวนอกัปปยมังสะที่ภิกษุฉัน
ตั้งอยูในฐานที่ควรหาม   แมก็จริง,   ถึงอยางนั้น   มังสะที่กําลังฉัน   ก็ยังไมละ
ภาวะแหงมังสะ      เพราะเหตุนั้น   จึงชื่อวา   หาม   (ภัต).   ฉันอกัปปยมังสะ
หามอกัปปยมังสะ  ไมช่ือวาหาม   (ภัต)  โดยนัยกอนนั่นแล.
           ฉันกัปปยมังสะก็ดี    อกัปปยมังสะก็ดี    หามโภชนะทั้ง  ๕  อยางใด
อยางหนึ่ง  ซ่ึงเปนกัปปยโภชนะ  ช่ือวาหาม   (ภัต).  หามอกัปปยโภชนะ  ซ่ึง
เกิดจากมิจฉาชีพมีกุลทูสกกรรม    เวชกรรม    การอวดอุตริมนุสธรรม   และ
การยินดีรูปยะเปนตน  (และ) ที่เกิดจากการแสวงหาอันไมสมควรที่พระพุทธเจา
ทรงรังเกียจ   ไมช่ือวาหาม   (ภัต).
วิมติ.  แกทํานองเดียวกันวา  สตฺตุโมทโกติ  สตฺตุ   เตเมตฺวา  กโต อปกฺโก, สตุตฺ  ปน ปสิตฺวา
ปฏ   กตฺวา  เตเมตฺวา ปูว   กตฺวา  ปจนฺตี, ต   น ปวาเรติ.  ขนมยังไมสุกที่เขาชุบขนมแหงให
เปยกทํา  ช่ือวาสัตตุโมทกะ.  ก็ชนทั้งหลายบดขนมแหงใหเปนแปงแลวชุบใหเปยกทอดเปน
ขนม
ไมหามภัต - ผูชําระ.
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           แมกําลังฉันกัปปยโภชนะก็ดี   อกัปปยโภชนะก็ดี   หามกัปปยโภชนะ 
เสีย  ช่ือวาหาม  (ภัต).   หามอกัปปยโภชนะ  ไมช่ือวาหาม  (ภัต),    บัณฑิต
พึงทราบเหตุในทุก ๆ บทอยางนี้  โดยนัยดังกลาวแลวนั่นแล.        
                 [วาดวยการฉันและการหามโภชนะ]
          บัณฑิตครั้นทราบโภชนะที่ภิกษุฉัน  ในคําวา  อสน   เปนตน   และ
โภชนะที่ทายกอยูในหัตถบาสนอมถวาย   เมื่อภิกษุหาม   จึงถึงการหาม   (ภัต)
โดยนัยดังกลาวมาอยางนี้แลว    บัดนี้   เพื่อทราบอาการที่เปนเหตุใหถึง   (การ
หามภัต)  พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้
          พึงทราบวินิจฉัยในคําวา  อสน   โภชน   นี้กอน :-    ภิกษุใดกลืนกิน
ภัตเขาไปแมเมล็ดเดียว   ภิกษุนั้น   เมื่อบรรดาโภชนะทั้ง ๕  โภชนะแมอยาง-
หนึ่งมีอยูในบาตรูปากและมือ ที่ใดที่หนึ่ง  หามโภชนะทั้ง ๕ แมอยางหนึ่งอื่น
ก็ช่ือวาหาม  (ภัต).  ไมมีโภชนะในที่ไหน ๆ มีบาตรเปนตน   ปรากฏแตเพียง
กล่ินอามิส,  ไมช่ือวาหาม   (ภัต).   ไมมีโภชนะในปาก  และในมือ    แตมีอยู
ในบาตร     ฝายภิกษุไมประสงคจะฉันที่อาสนะนั้น    ประสงคจะเขาไปยังวิหาร
แลวฉัน  หรือประสงคถวายแกภิกษุอ่ืน    ถาปฏิเสธโภชนะอยางใดอยางหนึ่งใน
ระหวางนั้น   ยังไมจัดวาหาม  (ภัต).   เพราะเหตุไร ?   เพราะความเปนโภชนะ
ที่ฉันคางอยู   ขาดไป.
           ในมหาปจจรีกลาวไววา   แมภิกษุใดประสงคจะไปฉันในที่อ่ืนกลืนภัต
ในปากแลว    ถือเอาภัตสวนที่เหลือเดินไปอยู    หามโภชนะอื่นในระหวางทาง,
การหามภัตแมของภิกษุนั้น  ก็ไมมี.
           ก็ถาวา   ภิกษุไมประสงคจะกลืนกินโภชนะที่มีอยู   แมในมือ  หรือแม
ในปากเหมือนในบาตร,  และหามโภชนะอื่นในขณะนั้น   ไมช่ือวาหาม   (ภัต ). 
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จริงอยู   ลักษณะที่กลาวไวแลวในบทเดียว   เปนลักษณะที่บัณฑิตควรทราบใน 
ทุก ๆ บท.                                                        
           อีกอยางหนึ่ง    ในกุรุนทีก็ไดแสดงนัยนี้ไวเหมือนกัน     สมจริงดังที่
ทานกลาวไวในกุรุนทีนั้นวา  ภิกษุกลืนภัตในปากแลว   ประสงคจะใหภัตในมือ
แกคนกินเดน   ประสงคจะใหภัตในบาตรแกภิกษุ    ถาหาม   (โภชนะอื่น)   ใน
ขณะนั้น   ไมช่ือวาหาม  (ภัต) .                                         
                  [องควาทายกอยูในหัตถบาสนอมถวาย]
           ก็ในคําวา   หตฺถปาเส   ิโต   นี้   มีวินิจฉัยดังนี้     ๒   ศอกคืบ
พึงทราบวา    หัตถบาส   ถาภิกษุนั่งกําหนดตั้งแตริมสุดดานหลังของอาสนะไป
ถายืนกําหนดตั้งแตที่สุดสนเทาไป  ถานอนกําหนดตั้งแตที่สุดดานนอกแหงสีขาง
ที่นอนไป     ดวยที่สุดดานในแหงอวัยวะที่ใกลกวา     เวนมือที่เหยียดออกของ
 ืทายกผูนั่งอยูก็ตาม    ยืนอยูก็ตาม    นอนอยูก็ตาม    การหามภัตยอมมีแกภิกษุ
ผูหามโภชนะที่ทายกอยูในหัตถบาสนั้น  นอมถวายเทานั้น,   นอกจากนั้นไปหา
มีไม.               
           บทวา  อภิหรติ  มีความวา ทายกอยูภายในหัตถบาส นอม (โภชนะ)
เขาไปเพื่อรับ    (ประเคน).    ก็ถาวาภิกษุผูนั่งถัดไป    ไมนําบาตรที่อยูในมือ
หรือที่วางอยูบนตัก    หรือบนเชิงรองออกไปเลย    กลาววา    นิมนตทานรับ
ภัตตาหาร   เมื่อภิกษุปฏิเสธภัตนั้น    ไมเปนการหาม   (ภัต).   แมในทายกผูนํา
กระเชาภัตมาวางไวบนพื้นขางหนา   แลวกลาววา   นิมนตทานรับ เถิด   ก็นัยนี้ 
เหมือนกัน.
             แตเมื่อเขาขยับยกขึ้นหรือนอมเขาไป     กลาววา     นิมนตทานรับเถิด
เมื่อภิกษุปฏิเสธ   จัดเปนการหาม   (ภัต).    พระเถระนั่งอยูบนเถระอาสน   สง
บาตรไปใหแกภิกษุหนุมผูนั่งอยูในที่ไกลกลาววา  เธอจงรับเอาขาวสุกจากบาตร 
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นี้   ฝายภิกษุผูรับ  (บาตร)  ไปยืนนิ่งเฉยเสีย,  ภิกษุหนุมหามวา   ผมพอแลว 
ไมช่ือวาหาม   (ภัต).   เพราะเหตุไร ?   เพราะพระเถระอยูไกล   และเพราะทูต
ไมนําไปใหแล.  ถาภิกษุผูรับ  (บาตร)  มากลาววา  ทานจงรับภัตนี้   เมื่อภิกษุ
หนุมปฏิเสธภัตนั้น    จัดเปนการหาม   (ภัต).
           ในสถานที่อังคาส   ทายกคนเดียวอังคาสภิกษุหลายรูป  มือขางหนึ่งถือ
กระเชาขาวสุก   อีกขางหนึ่งถือทัพพี.   ถาในสถานที่อังคาสนั้นมีคนอื่นมาพูดวา
ขาพเจาจักชวยถือกระเชา     ทานจงถวายขาวสุก     แลวทํากิจเพียงจับเทานั้น
ก็ทายกผูอังคาสนั่นเองยกกระเชาขาวสุกนั้น    เพราะฉะนั้น  กระเชานั้น  จัดวา
อันเขานํามาจําเพาะแท   จัดเปนการหาม  (ภัต)  แกภิกษุผูหามคนอังคาส  ผูถือ
(ภัต )  จากกระเชานั้น    ดวยเปนผูมีความตองการจะถวาย.   แตถาผูอังคาสเพียง
แตะตอง   (กระเชา)   เทานั้น,   คนนอกนี้แหละชวยยกกระเชานั้น,   ไมจัดวา
เปนการหาม   (ภัต )   แกภิกษุผูหามคนอังคาส   ซ่ึงถือ   (ภัต)   จากกระเชานั้น
ดวยเปนผูมีความตองการจะถวาย.    แคพอเขาเอาทัพพีตักภัต     (การหามภัต)
ยอมมีแกภิกษุผูหาม.   แทจริง   การนอมเขามาโดยตรงดวยทัพพีนั่นแหละ  จัด
เปนการนอมถวายภัตนั้น.  ในมหาปจจรีกลาววา  แมในภัตที่คน ๒ คน  ชวย
กันยก  เมื่อภิกษุปฏิเสธ  ยอมชื่อวาหามภัตเหมือนกัน.
           เมื่อทายกถวายภัตแกภิกษุผูนั่งถัดไป  ภิกษุอีกรูปหนึ่ง  เอามือปดบาตร
ไมเปนการหาม    (ภัต).    เพราะเหตุไร ?     เพราะหามภัตที่เขานอมถวายภิกษุ
รูปอื่น.
        [วาดวยการหามภัตมีการหามดวยกายเปนตน]
           ในคําวา ปฏิกฺเขโป   ปฺายติ  นี้   พึงทราบวินิจฉัยวา   ภิกษุ
ปฏิเสธภัตที่เขาบอกถวายดวยวาจา    ไมจัดเปนการหาม    (ภัต),    แตเมื่อภิกษุ
ปฏิเสธดวยกายหรือดวยวาจา  ซ่ึงภัตที่เขานอมถวายดวยกาย   จึงเปนการหามภัต. 
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           ในการหามดวยกายและวาจานั้น    ที่ช่ือวาการหามดวยกาย    คือภิกษุ  
ส่ันนิ้วมือ  หรือมือพัดไลแมลงหวี่   หรือชายจีวร   กระทําอาการดวยคิ้ว   หรือ
โกรธแลดู.   ที่ช่ือวาหามดวยวาจา   คือ   ภิกษุกลาววา   พอแลว   หรือวา   ฉัน
ไมรับ   วา   อยาเทลง   หรือวา   จงถอยไป.   เมื่อภิกษุหามภัตดวยกายหรือดวย
วาจา   โดยอาการอยางใดอยางหนึ่งอยางนั้น   ช่ือวาเปนการหาม   (ภัต).             
           ภิกษุรูปหนึ่ง  เมื่อทายกนอมถวายภัต  กลัวแตการหามภัต    ชักมือออก
พูดกะชนผูเทขาวสุกลงในบาตรแลว  ๆ  เลา ๆ วา   ทานจงเทลงไป ๆ เถิด   จง
กดลง ๆ บรรจุใหเต็มเถิด,   ถามวา   ในคํานี้ จะวาอยางไร ?
           พระมหาสุมนเถระกลาวไวกอน   จัดเปนการหาม   (ภัต)   เพราะภิกษุ
พูดเพื่อตองการไมใหเทลง                              
           แตพระมหาปทุมเถระกลาววา   ธรรมดาภิกษุผูกลาววา   จงเทลง   จง
บรรจุใหเต็ม   ดังนี้    บางรูปก็เปนการหาม   (ภัต)   แลว จึงกลาววา   ยังไมช่ือ
วาหาม  (ภัต).
           ภิกษุอีกรูปหนึ่ง  สังเกตเห็นภิกษุผูกําลังนําภัตไป  กลาววา  ผูมีอายุ !
ทานจักรับอะไรบางอยางจากบาตรของผมนี้บางไหม ?   ผมจะถวายอะไร ? แก
ทานไหม ?  ในคําแมนนี้    พระมหาสุมนเถระก็กลาววา  จัดเปนการหาม (ภัต)
เพราะภิกษุนั้นกลาวดวยใสใจวา   ภิกษุนี้จักไมมา  (ยังสํานักของเรา)  ดวยการ
กลาวอยางนี้.
           ฝายพระมหาปทุมเถระกลาววา    ธรรมดาภิกษุผูกลาววา   ทานจักรับ
ไหม ?  บางรูปก็เปนการหาม   (ภัต)   จึงกลาววา   ยังไมช่ือวาหามภัต.
           ทายกคนหนึ่งนอมถวายรสมีเนื้อ  กลาววานิมนตทานรับรสเถิด.  เมื่อ
ภิกษุไดฟงคํานั้นแลวปฏิเสธไป    ไมจัดเปนการหาม    (ภัต )    เมื่อเขากลาววา
รสปลา   รสเนื้อ   เปนการหามภัตแกภิกษุผูปฏิเสธ.   แมเมื่อเขากลาววา   ขอ 
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นิมนตทานรับรสปลาเนื้อนี้  ก็เปนการหามภัตแกภิกษุผูปฏิเสธเหมือนกัน.  เขา 
แยกเนื้อไวตางหากกลาววา  นิมนตทานรับรสมีเนื้อ.  ถาวา  ในรสนั้นมีช้ินเนื้อ
แมเทาเมล็ดพันธุผักกาด,   เปนการหามภัตแกภิกษุผูปฏิเสธรสนั้น.   แตถาเปน
รสที่เขากรองแลว   ควรอยู   ฉะนั้นแล.
            พระอภัยเถระกลาววา   พระมหาเถระกลาววา   จงรอสักครูหนึ่ง   กะผู
ถามโดยเอื้อเฟอดวยรสเนื้อ   แลวกลาววา   นําถาดมาเถิด คุณ  !   ในคํานี้ จะวา
อยางไรกัน ?
           พระมหาสุมนเถระกลาวไวกอนวา การไปของผูนอมถวาย (ภัต) ขาดไป
แลวกอน   เพราะฉะนั้น    จึงชื่อวาหาม  (ภัต).   แตพระมหาปทุมเถระกลาววา
พระมหาเถระนี้จะไปที่ไหน ?  การไปของผูนอมถวาย (ภัต) นั่น   เปนเชนไร ?
การหามภัตยอมมีแมแกผูรับ   แลวกลาวตอไปวา   ยังไมช่ือวาหาม   (ภัต).
             พวกทายกแกงปลาและเนื้อผสมดวยหนอไมและขนุนเปนตน.    เขาถือ
เอาแกงนั้นมากลาววา    นิมนตทานรับแกงหนอไม.    นิมนตทานรับแกงขนุน. 
แมแกงนั่น      ก็ไมหาม   (ภัต)    เพราะเหตุไร ?    เพราะเขากลาวโดยชื่อแหง
สูปพยัญชนะที่ควรแกการไมหาม    (ภัต).    แตถาพวกเขากลาววา     แกงปลา
แกงเนื้อ ก็ดี, วา นิมนตทานรับแกงปลาและเนื้อนี้ ก็ดี,   คํานั้นยอมหาม (ภัต).
            มีอาหาร  ช่ือวา    มังสกรัมพก *    (ยําเนื้อ)   แมผูประสงคจะถวาย
มังสกรัมพก  (ยําเนื้อ)  นั้น  กลาววา ขอนิมนตทานรับกรัมพก (ยํา) สมควรรับ
  *  สารตฺถทีปนี  ๓/๓๒๖ กรมฺพโกติ  มิสฺสกาธิวจนเมต .  ย  หิ  อฺเนฺเน  มิสฺเสตฺวา 
กโรนฺติ
โส  กรมฺพโกติ  วุจฺจติ.  แปลวา  คําวา  กรัมพก  นั่น  เปนชื่อของอาหารผสมกัน.  จริงอยู
อาการที่พวกชาวบานทําผสมกัน  ดวยของอยางหนึ่งกับของอีกอยางหนึ่งเรียกวา  กรัมพก  นา
จะ
ตรงกับคําวา  ยํา  ของไทยเรา  จึงแปลไวอยางนั้น. - ผูชําระ. 
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ไมช่ือวาหาม   (ภัต).   แตเมื่อเขากลาววา   ยําเนื้อ   หรือวา   ยําเนื้อนี้    คํานั้น  
ยอมหามภัต.   แมในโภชนะที่ผสมดวยปลาและเนื้อทุก ๆ อยาง   ก็นัยนี้เหมือน
กัน.
           ในมหาปจจรีกลาววา  ก็ภิกษุใด  ฉันอยูในสถานที่นิมนต   เขาใจเนื้อ
ที่เขานอมถวายวา    เปนเนื้อที่เขาทําเจาะจง   จึงหามเสีย   ภิกษุนั้น   จัดวาเปน
ผูหามภัตเหมือนกัน.
                      [วาดวยการหามภัตท่ีระคนกัน ]
            สวนมิสสกกถา (กถาวาดวยโภชนะระคนกัน) ทานกลาวไวโดยละเอียด
ในกุรุนที.  สมดังที่ทานกลาวไวในกุรุนทีนั้นอยางนี้วา ภิกษุผูถือเที่ยวบิณฑบาต
เปนวัตร  นํายาคูเจือดวยขาวสวยมาแลว   กลาววา   นิมนตทานรับยาคู   ยังไม
ช่ือวาหาม (ภัต).   เมื่อเธอกลาววา   ขอนิมนตทานรับภัต  จึงชื่อวาหาม (ภัต).
เพราะเหตุไร ?   เพราะภัตที่ภิกษุเที่ยวบิณฑบาตถามโดยเอื้อเฟอ   (บอกถวาย)
มีอยู.
           ในคําวา ขอนิมนตทานรับภัต นี้   มีอธิบายดังตอไปนี้ :-  ภิกษุเที่ยว
บิณฑบาตเปนวัตรกลาววา   ขอนิมนตทานรับภัตเจือดวยขาวยาคู.   ในภัตเจือ
ขาวยาคูนั้น   ถายาคูมีมากกวา  หรือมีเทา ๆ กันยังไมช่ือวาหาม  (ภัต).   ถายาคู
มีนอย   ภัตมีมากกวา   ช่ือวาหาม   (ภัต)   และคํานี้ใคร ๆ ไมอาจคัดคานได
เพราะทานกลาวไวทุก ๆ อรรถกถา,   แตเหตุในคํานี้เห็นไดยาก.
            ผูถวายกลาววา  นิมนตทานรับยาคูเจือดวยภัต.    ภัตมีมากกวาก็ดี  มี
เทา ๆ กันก็ดี  มีนอยกวาก็ดี   ยอมชื่อวาหาม  (ภัต)  เหมือนกัน.  เขาไมระบุ
ถึงภัตหรือยาคู  กลาววา  นิมนตทานรับโภชนะระคนกัน.  ในโภชนะระคนกัน
นั้น  ถาภัตมีมากกวา  หรือมีเทากันจัดวาหาม  (ภัต),  มีนอยกวา  ยังไมจัดวา 



พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๒ - หนาที่ 516
หาม  (ภัต).  ก็โภชนะระคนกันนี้   ไมเหมือนกับยํา.  เพราะวายําจะเปนยําเนื้อ 
ก็ดี   ยําไมมีเนื้อก็ดี;   ฉะนั้น  เมื่อเขากลาวคําวา  ยํา  ยังไมเปนการหาม (ภัต).
แตโภชนะระคนกันนี้กลายเปนยาคูผสมภัตไป    ยอมเปนการหาม   (ภัต)   โดย
นัยดังกลาวแลวนั่นแหละในโภชนะระคนกันนี้.        
           ทายกกลาวแยกถวาย   ในภัตที่มีรสมากวา   นิมนตทานรับรส   ในภัต
ที่มีนมสดมากวา     นิมนตทานรับนมสด     และในขาวปายาสที่มีเนยใสมากวา
นิมนตทานรับเนยใส.  เมื่อภิกษุหามภัตนั้น  ไมจัดวาเปนการหาม  (ภัต).
           ฝายภิกษุใด  เดินหามภัต,  ภิกษุนั้นยอมไดเพื่อจะฉันทั้งเดินนั่นแหละ.
เดินไปถึงที่มีโคลนตมหรือแมน้ําหยุดยืนอยูแลว   พึงใหทําเปนเดน.    ถาแมน้ํา
ในระหวางขึ้นเต็มฝง   พึงเดินเวียนรอบพุมไมทําฝงแมน้ํามันเถิด.   ถามีเรือหรือ
สะพานนั้นแลว   พึงเดินไปมาฉันเถิด,   ไมพึงตัดการเดินใหขาดตอน.  ภิกษุนั่ง
หามภัต บนยานก็ดี  บนหลังชางและมาก็ดี  บนดวงจันทรก็ดี  บนดวงอาทิตยก็ดี
พึงฉันทั้งที่นั่งอยูบนยานเปนตนเหลานั้น   แมซ่ึงกําลังเคลื่อนไปจนถึงเวลาเที่ยง
วัน.
          ภิกษุใดยืนหามภัต   ภิกษุนั้นพึงฉันทั้งยืนเหมือนกัน,   ภิกษุใดนั่งหาม
ภัต   ภิกษุนั้น    พึงฉันทั้งที่นั่งอยางนั่นแหละ.   เมื่อทําอิริยาบถนั้นใหเสีย   พึง
ใหทําใหเปนเดน.
          ภิกษุใดนั่งกระโหยงหามภัต   ภิกษุนั้นพึงฉันทั้งที่นั่งกระโหยงนั่นแหละ
แตพึงใหตั่งฟางหรือที่รองนั่งบางอยางในภายใตแกภิกษุผนั่งกระโหยงนั้น.   ภิกษุ
ผูนั่งเล็กหามภัต     ยอมไดเพื่อจะฉันหมุนไปรวมทั้ง ๔ ทิศ     ไมทําใหอาสนะ
เคลื่อนที่.  ภิกษุนั่งบนเตียงหามภัตยอมไมไดเพื่อจะเลื่อนไปทางโนนหรือทางนี้.
แตถาชนทั้งหลายยกเธอขึ้นพรอมทั้งเตียง    หามไปในที่อ่ืน   ควรอยู.  ภิกษุผู 
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นอนหามภัตพึงฉันทั้ง   ๆ ที่นอนนั่นแหละ.   เมื่อจะพลิกตัว  อยาพึงใหเลยฐาน 
แหงสีขางที่ตนนอนไป.
                [วาดวยลักษณะของเปนเดนเปนตน]
           บทวา  อนติริตฺต   คือ  ไมเปนเดน,  ความวา  ไมเหลือเฟอ.   แต
ของไมเปนเดนนั้น    เปนเพราะไมทําใหเปนเดน   โดยอาการแหงวินัยกรรม ๗
อยาง  มีของไมไดทําใหเปนกัปปยะเปนตน     หรือไมเปนเดนของภิกษุอาพาธ;
เพราะฉะนั้น  ในบทภาชนะจึงตรัสคําวา  อกปฺปยกต   เปนตน.              
           บรรดาบทเหลานั้น    บทวา  อกปฺปยกต    มีความวา   ในผลไมเปน
ตน ผลไม  หรือเหงามันเปนตนใด  ยังไมไดทําใหเปนกัปปยะดวยสมณโวหาร
ทั้ง ๕ และอกัปปยมังสะ   หรืออกัปปยโภชนะอันใดบรรดามี,    ผลไมเปนตนที่
ยังไมไดทํากัปปยะและอกัปปยมังสะ  อกัปปยโภชนะนี้ช่ือวา ของเปนอกัปปยะ,
ของเปนอกับปยะนั้น    ภิกษุทําใหเปนเดนอยางนี้วา   ทั้งหมดนั่นพอแลว   พึง
ทราบวา  อกปฺปยกต   (ของที่ยังมิไดกระทําใหเปนกัปปยะ).
           บทวา   อปฏิคฺคหิตถต    ไดแก   ของที่ภิกษุยิ่งไมไดรับประเคนทํา
ใหเปนเดนโดยนัยกอนนั่นและ.
           บทวา  อนุจฺจาริตกต    ไดแก    ของที่ภิกษุผูมาเพื่อจะใหทํากัปปยะ
ยังมิไดขยับยกใหหรือนอมถวายแมแตนอย.
           สองบทวา  อหตฺถปาเส  กต   ไดแก  ยืนทํานอกหัตถบาสของภิกษุ
ผูมาเพื่อใหทํากัปปยะ.
           สองบทวา   อภุตฺตาวินา  กต    ไดแก  ภิกษุผูซ่ึงทําใหเปนเดนวาทั้ง
หมดนั่นพอแลว   ยังไมไดฉันโภชนะที่เพียงพอแกการหามทําแลว 
           คําวา  ภุตฺตาวินา  ปวาริเตน อาสนา  วุฏ ิเตน  กต   นี้    ตื้น
ทั้งนั้น. 
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           คําวา  อลเมต   สพฺพนฺติ  อวุตฺต   ไดแก  ไมเปลงวาจาพูดอยางนั้น 
(พูดอยางนี้วา     ทั้งหมดนั่นพอแลว).     ของเปนเดนอันใดยังไมไดทําใหเปน
กัปปยะ    โดยอาการแหงวินัยกรรมทั้ง ๗ อยางนี้     และของใดไมเปนเดนแหง
ภิกษุอาพาธ.     ของแมทั้ง ๒ อยางนั้น    พึงทราบวา    ของไมเปนเดน    ดวย
ประการฉะนี้,   สวนของเดน   ก็พึงทราบโดยนัยตรงกันขามของไมเปนเดนนั้น
นั่นแหละ.
           อีกอยางหนึ่ง     ยังมีคําอื่นที่จะพึงกลาวอยูในของเปนเดนนี้.     คําวา
ภุตฺตาวินา  กต   โหติ  มีความวา  ถึงโภชนะที่ภิกษุฉันขาวสุกแมเมล็ดเดียว
หรือเคี้ยวเนื้อแมช้ินเดียวจากบาตรของภิกษุผูเปนสภาคกันซึ่งนั่งถัดไปทําแลว
บัณฑิตก็พึงทราบวา  เปนอันภิกษุผูฉันเสร็จแลทํา.
           สวนในคําวา  อาสนา  อวุฏ ิเตน  นี้  เพื่อความไมงมงาย  มีวินิจฉัย
ดังตอไป:-   ภิกษุ ๒ รูปฉัน แตเชามืด   เปนผูหามภัตเสียแลว.    ภิกษุรูปหนึ่ง
พึงนั่งในที่หามภัตนั่นแหละ.   อีกรูปหนึ่ง    นํานิตยภัต    หรือสลากภัตมาแลว
เทลงในบาตรของภิกษุนั้นครึ่งหนึ่ง  ลางมือแลว    ใหภิกษุนั้นทําสวนที่เหลือให
เปนกัปปยะแลวฉันเถิด.   เพราะเหตุไร ?  เพราะวาภัตที่ติดอยูในมือของภิกษุผู
นําภัตมานั้น    เปนอกัปปยะ   แตถาภิกษุผูนั่งอยูแตแรก  เอามือรับเอาจากบาตร
ของภิกษุผูนําภัตมานั้นดวยตนเองนั่นแหละ, ไมมีกิจจําตองลางมือ.   แตถาเมื่อ
ภิกษุใหทําเปนกัปปยะอยางนั้นแลวฉัน    พวกทายกใสแกง    หรือของเคี้ยวบาง
อยางลงในบาตรอีก    ภิกษุผูทําใหเปนกัปปยะคราวกอน    ยอมไมไดเพื่อจะทํา
อีก.   ภิกษุผูยังไมไดทํา   (ใหเปนกัปปยะ)   พึงทํา.   และพึงทําสิ่งที่ยังไมไดทํา
เทานั้น     (ใหเปนกัปปยะ). 
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           สองบทวา  ย   จ  อกต   เยน  อกต    มีความวา  ของที่ยังไมไดทํา 
(ใหเปนกัปปยะ)    แมภิกษุผูซ่ึงไดทํากัปปยะคราวแรก    ก็ควรทํา    (ใหเปน
กัปปยะ).   แตยอมไมไดเพื่อจะทําในภาชนะแรก.   อธิบายวา   เพราะวา  ของที่
ภิกษุทําอยูในภาชนะแรกนั้น     ยอมเปนอันทํารวมกันกับของที่ทําไวคราวแรก;
เพราะฉะนั้น    จึงควรทําในภาชนะอื่น.   แตของที่ทําแลวอยางนี้   ภิกษุนั้นจะ
ฉัน รวมกับของทําไวคราวแรก   ควรอยู.   และเมื่อจะทํากัปปยะ  พึงทําในบาตร
อยางเดียวเทานั้นหามิได,  พึงวางไวในหมอบาง  ในกระเชาบาง   ในที่ใดที่หนึ่ง
ขางหนึ่งแลว   พึงทําในภาชนะที่เขานอมเขามาเถิด.    ถาแมนภิกษุตั้ง  ๑๐๐  รูป
หามภัต,   ทุกรูปจะฉันภัตที่ทํากัปปยะแลวนั้นก็ควร.   แมพวกภิกษุผูไมหามภัต
ก็ควรฉัน.  แตไมควรแกภิกษุผูทําใหกัปปยะ.
           ถาแมนชาวบานเห็นภิกษุผูหามภัตเขาไปบิณฑบาต    รับบาตรแลวให
นั่งในสถานที่นิมนตเพื่อตองการมงคล  ซ่ึงจะตองมีการฉันแนนอน,   พึงใหทํา
ใหเปนเดนกอนแลวฉันเถิด.  ถาในสถานที่นิมนตนั้นไมมีภิกษุอ่ืน,  พึงสงบาตร
ไปยังหอฉัน    หรือวิหารแลว    ใหทํา    (ใหเปนเดน).   แตเมื่อจะทํากัปปยะไม
ควรทําของที่อยูในมืออนุปสัมบัน.    ถาในหอฉันมีภิกษุไมฉลาด    พึงไปใหทํา
กัปปยะอยูเองแลวนํามาฉันเถิด.
            ในคําวา   คิลานาติริตฺต   นี้   ภัตที่ภิกษุอาพาธฉันเหลืออยางเดียวจึง
ช่ือวา   ภัตเปนเดนของภิกษุอาพาธหามิได,  โดยที่แท   วัตถุอยางใดอยางหนึ่ง
ที่เขานํามาเฉพาะภิกษุอาพาธ   ดวยใสใจวา    ทานจักฉันในวันนี้หรือในพรุงนี้ 
หรือในเวลาที่ทานตองการ,  วัตถุทั้งหมดนั้นบัณฑิตพึงทราบวา   เดนของภิกษุ
อาพาธ. 
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            ทุกกฏที่ตองทุก ๆ คํากลืน   ในกาลิกทั้งหลายมียามกาลิกเปนตน   ทาน 
ปรับดวยอํานาจกาลิกไมระคนกัน.   แตถาวาเปนกาลิกระคนกันกับอามิส    เปน
ปาจิตตียทั้งนั้น  แกภิกษุรับประเคนเพื่อประโยชนแกอาหารก็ดี  เพื่อประโยชน
มิใชอาหารก็ดี  กลืนกิน.
            ขอวา   สติ   ปจฺจเย  มีความวา   ภิกษุฉันยามกาลิก    เพื่อขจัดความ
กระหายในเมื่อมีความกระหาย   ฉันสัตตาหกาลิกและยาวชีวิก   เพื่อระงับอาพาธ
นั้น  ในเมื่อมีอาพาธที่จะพึงใหระงับได  ดวยกาลิกนั้น ๆ ไมเปนอาบัติ.   คําที่
เหลือในสิกขาบทบทนี้   ตื้นทั้งนั้น.                                   
            สิกขาบทนี้    มีสมุฏฐานดุจกฐินสิกขาบท     เกิดขึ้นทางกายและวาจา ๑
ทางกายวาจาและจิต ๑ เปนทั้งกิริยาทั้งอกิริยา   เปนโนสัญญาวิโมกข   อจิตตกะ
ปณณัตติวัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม   มีจิต ๓ มีเวทนา ๓ ดังนี้แล.
                      ปฐมปวารณาสิกขาบทที่  ๕  จบ 
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                             โภชนวรรค   สิกขาบทที่  ๖ 
                               เร่ืองภิกษุ  ๒  รูป
           [๕๐๔]  โดยสมัยนั้น   พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับ อยู  ณ  พระ-
เชตวัน   อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี     เขตพระนครสาวัตถี  คร้ังนั้น  ภิกษุ ๒
รูปเดินทางไกลไปยังพระนครสาวัตถีในโกศลชนบท      ภิกษุรูปหนึ่งประพฤติ-
อนาจาร    ภิกษุผูเปนเพื่อนจึงเตือนเธอวา     อาวุโส     ทานอยาไดทําอยางนั้น
เพราะมันไมสมควร    เธอไดผูกใจเจ็บในภิกษุเพื่อนนั้น   คร้ัน  ภิกษุ  ๒ รูปนั้น
ไปถึงพระนครสาวัตถีแลว    พอดีเวลานั้นในพระนครสาวัตถีมีสังฆภัตของประ-
ชาชนหมูหนึ่ง  ภิกษุผูเปนเพื่อนฉันเสร็จหามภัตแลว   ภิกษุรูปทําผูกใจเจ็บไปสู
ตระกูลญาติรับบิณฑบาตมาแลวเขาไปหาภิกษุที่เปนเพื่อนนั้น คร้ันแลวไดกลาว
คํานี้กะเธอวา  อาวุโส  นิมนตฉัน.
            ภิกษุผูเปนเพื่อนปฏิเสธวา  พอแลว   อาวุโส   ผมบริบูรณแลว.
            รูปที่ผูกใจเจ็บแคนไควา  อาวุโส  บิณฑบาตอรอย  นิมนตฉันเถิด.
            คร้ันภิกษุผูเปนเพื่อนถูกภิกษุผูผูกใจเจ็บนั้นแคนได     จึงไดฉัน
บิณฑบาตนั้น .                
            รูปที่ผูกใจเจ็บจึงพูดตอวาภิกษุผูเปนเพื่อนวา   อาวุโส   ทานไดสําคัญ
ผมวาเปนผูที่ทานควรวากลาว  ทานเองฉันเสร็จหามภัตแลว    ยังฉันโภชนะอัน
มิใชเดนได. 
            ภิกษุผูเปนเพื่อนคานวา  อาวุโส  ทานควรบอกมิใชหรือ.
            รูปที่ผูกใจเจ็บพูดแยงวา   อาวุโส   ทานตองถามมิใชหรือ. 
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            คร้ันแลวภิกษุผูเปนเพื่อนไดแจงเรื่องนั้นแกภิกษุทั้งหลาย  บรรดาภิกษุ  
ผูมักนอย    ตางก็เพงโทษติเตียนโพนทะนาวา    ไฉนภิกษุจึงไดนําไปปวารณา
ภิกษุผูฉันเสร็จหามภัตแลวดวยโภชนะอันมิใชเดนเลา. . .      แลวกราบทูลเร่ือง
นั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.
                                  ทรงสอบถาม
           พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุนั้นวา  ดูกอนภิกษุ     ขาววาเธอ
นําไปปวารณาภิกษุผูฉันเสร็จหามภัต แลวดวยโภชนะอันมิใชเดนจริงหรือ.
           ภิกษุนั้นทูลรับวา  จริง  พระพุทธเจาขา.
                   ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
           พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา  ดูกอนโมฆบุรุษ   ไฉนเธอจึง
ไดนําไปปวารณาภิกษุผูฉันเสร็จหามภัตแลว ดวยโภชนะอันมิใชเดนเลา     การ
กระทําของเธอนั่น  ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส  หรือ
เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เล่ือมใสแลว . . .
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนั้น
วาดังนี้ :-      
                                พระบัญญัติ                      
                ๕๘. ๖.  อนึ่ง ภิกษุใดรูอยู เพงจะหาโทษให นําไปปวารณา
ภิกษุผูฉันเสร็จ    หามภัตแลว     ดวยของเคี้ยวก็ดี    ดวยของฉัน ก็ดี 
อันมิใชเดน   บอกวา   นิมนตเถิด   ภิกษุ   เคี้ยวก็ตาม   ฉันก็ตาม
พอเธอฉันแลว  เปนปาจิตตีย.
                             เร่ืองภิกษุ  ๒  รูป  จบ 
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                             สิกขาบทวิภังค 
           [๕๐๕]  บทวา  อนึ่ง. . .ใด  ความวา  ผูใด  คือ  ผูเชนใด. . .
           บทวา ภิกษุ  ความวาที่ช่ือวา  ภิกษุ  เพราะอรรถวาเปนผูขอ. . .นี้ 
ช่ือวา  ภิกษุ  ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.                 
           บทวา  ภิกษุ  หมายถึงภิกษุรูปอื่น.
           ที่ช่ือวา  ฉันเสร็จ  คือ  ฉันโภชนะ ๕ อยางใดอยางหนึ่ง  โดยที่สุด
แมฉันดวยปลายหญาคา.
                             ลักษณะหามภัต
           ที่ช่ือวา  หามภัตแลว  คือ  กําลังฉันอาหารอยู  ๑  ทายกนําโภชนะ
มาถวายอีก ๑   ทายกอยูในหัตถบาส ๑   ทายกนอมถวาย ๑   ภิกษุหามเสีย ๑.
                         ลักษณะของมิใชเดน
           ที่ช่ือวา มิใชเดน คือ  ของที่ยังมิไดทําใหเปนกัปปยะ ๑  ภิกษุมิได
รับประเคน ๑  ภิกษุมิไดยกขึ้นสงให ๑  ทานอกหัตถบาส ๑  ภิกษุยังฉันไมเสร็จ
ทํา ๑   ภิกษุฉันเสร็จ   หามภัตแลว   ลุกจากอาสนะแลว  ทํา ๑  ภิกษุมิไดพูดวา
ทั้งหมดนั่นพอแลว  ๑  ของนั้นมิใชเปนเดนภิกษุอาพาธ ๑  นี้ช่ือวา  มิใชเดน.
                          ลักษณะของเคี้ยว
           ที่ช่ือวา  ของเคี้ยว  คือเวนโภชนะ ๕    ของที่เปนยามกาลิก   สัตตาห-
กาลิก  ยาวชีวิก  นอกนั้นชื่อวา  ของเคี้ยว.
                          ลักษณะของฉัน
           ที่ช่ือวา  ของฉัน  ไดแกโภชนะ ๕  คือ  ขาวสุก  ขนมสด  ขนมแหง
ปลา   เนื้อ. 
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           บทวา  นําไปปวารณา  คือ  บอกวา  จงรับของตามที่ตองการ. 
           ที่ช่ือวา  รูอยู  คือ  รูเอง  หรือรูปอื่นบอกเธอ  หรือภิกษุนั้นบอก.
           ที่ช่ือวา  เพงจะหาโทษให   คือ   เพงเล็งวา    จักทวง    จักเตือน
จักทวงซ้ํา  จักเตือนซ้ํา  ซ่ึงภิกษุนี้    จักทําใหเปนผูเกอ   ดวยโทษขอนี้.
           ภิกษุนําไป  ตองอาบัติทุกกฏ.
           ภิกษุรับไวตามคําของเธอดวยตั้งใจวา  จักเคี้ยว  จักฉัน  ภิกษุผูนําไป
ตองอาบัติทุกกฏ.                                                                 
          ขณะกลืน  ภิกษุผูนําไป ตองอาบัติทุกกฏ ทุก ๆ คํากลืน เมื่อภิกษุนั้น
ฉันเสร็จ  ภิกษุผูนําไป  ตองอาบัติปาจิตตีย.
                                     บทภาชนีย
            [๕๐๖]   หามภัตแลว   ภิกษุสําคัญวาหามภัตแลว    นําไปปวารณาดวย
ของเคี้ยวก็ดี  ของฉันก็ดี  อันมิใชเดน  ตองอาบัติปาจิตตีย.
           หามภัตแลว  ภิกษุสงสัย  นําไปปวารณาดวยของเคี้ยวก็ดี  ของฉันก็ดี
อันมิใชเดน  ตองอาบัติทุกกฏ.
           หามภัตแลว     ภิกษุสําคัญวายังมิไดหามภัต     นําไปปวารณาดวยของ
เคี้ยวก็ดี  ของฉันก็ดี   อันมิใชเดน  ไมตองอาบัติ.
           ภิกษุนํายามกาลิก  สัตตาหกาลิก  ยาวชีวิก  ไปเพื่อประสงคเปนอาหาร
ตองอาบัติทุกกฏ.
           ภิกษุรับไวตามคําของภิกษุผูนําไปดวยตั้งใจวา  จักเคี้ยว  จักฉัน   ภิกษุ
ผูนําไปตองอาบัติทุกกฏ.
           ขณะกลืน  ภิกษุผูนําไปตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คํากลืน.
           ยังมิไดหามภัต   ภิกษุสําคัญวา   หามภัตแลว . . . ตองอาบัติทุกกฏ.
           ยังมิไดหามภัต  ภิกษุสงสัย. . .ตองอาบัติทุกกฏ. 
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                                     ไมตองอาบัติ 
           ยิ่งมิไดหามภัต   ภิกษุสําคัญวายังมิไดหามภัต . . .ไมตองอาบัติ.
                                     อนาปตติวาร
           [๕๐๗]  ภิกษุใหทําเปนเดนแลวให ๑   ภิกษุใหดวยบอกวา  จงใหทํา
เปนเดนแลวจึงฉันเถิด  ๑   ภิกษุใหดวยบอกวา   จงนําไปเพื่อประโยชนแกภิกษุ 
อ่ืน ๑  ภิกษุใหอาหารที่เหลือของภิกษุอาพาธ  ๑  ภิกษุใหดวยบอกวา  ในเมื่อ
มีเหตุสมควรจงฉันยามกาลิก     สัตตาหกาลิก    ยาวชีวิก  ๑   ภิกษุวิกลจริต  ๑
ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑  ไมตองอาบัติแล.
                         โภชนวรรค  สิกขาบทที่  ๖  จบ
                           ทุติยปวารณาสิกขาบทที่  ๖
          ในสิกขาบทที่ ๖  มีวินิจฉัยดังนี้ :-
           [แกอรรถปฐมบัญญัติ  เร่ืองภิกษุ ๒ รูป]
           สองบทวา  อนาจาร   อาจรติ  ไดแก  ทําการลวงละเมิดพระบัญญัติ.
           บทวา   อุปนทฺธิ   มีความวา   เมื่อใหความผูกโกรธเกิดขึ้น   ช่ือวา
ไดผูกความโกรธของตนไวในบุคคลผูนั้น.   อธิบายวา   ใหความอาฆาตเกิดขึ้น
บอย ๆ.
           สองบทวา  อุปนทฺโธ   ภิกฺขุ  ไดแก  ภิกษุผูเกิดมีความผูกโกรธนั้น.
           สองบทวา    อภิหฏุ    ปวาเรยฺย    มีความวา    พึงนําไปปวารณา
อยางนี้   นิมนตเถิดภิกษุ  !   เคี้ยวก็ตาม    ฉันก็ตาม.    แตในบทภาชนะพระ-
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อุบาลีเถระไมทรงยกคําวา  หนฺท  ภิกฺขุ เปนตนขึ้น  เพื่อแสดงอรรถแหงการ 
นําไปปวารณาที่ทั่วไปอยางเดียว  จึงไดกลาววา นิมนตรับของเทาที่ทานตองการ.
           บทวา   ชาน   คือ  รูอยูวา  ภิกษุนั้นเปนผูหามภัตแลว.  ก็เพราะการรู
นั้นของภิกษุนั้น    ยอมมีโดยอาการ ๓ อยาง;   ฉะนั้น    พระอุบาลีเถระจึงกลาว
บทภาชนะโดยนัยเปนตนวา  ชานาติ  นาม  สาม   วา  ชานาติ  ดังนี้.
            บทวา  อาสาทนาเปกฺโข  ไดแก   เพงการรุกราน  คือ  การโจททวง
ไดแก  ภาวะที่ทําใหเปนผูอัปยศ.
          คําวา  ปฏิคฺคณฺหาติ  อาปตฺติ  ทุกฺกฏสฺส  มีความวา  เมื่อภิกษุ.
ผูที่ตนนอมถวายภัตรับเอา   เปนทุกกฏแกภิกษุผูนอมถวาย.   สวนความตางแหง
อาบัติทุกอยางของภิกษุผูรับนอกนี้     กลาวไวแลวในปฐมสิกขาบท.     แตใน
สิกขาบทนี้      พระวินัยธรพึงปรับอาบัติทั้งหมดแกภิกษุผูนอมถวายภัตเทานั้น.
บทที่เหลือปรากฏชัดแลวแล   เพราะมีนัยดังกลาวแลวในสิกขาบทกอน.
           สิกขาบทนี้   มีสมุฏฐาน ๓  เกิดขึ้นทางกายกับจิต  ๑  ทางวาจากับจิต ๑
ทางกายวาจากับจิต  ๑  เปนกิริยา   สัญญาวิโมกข   สจิตตกะ   ปณณัตติวัชชะ
 กายกรรม   วจีกรรม   อกุศลจิต   เปนทุกขเวทนา   ดังนี้แล.
                           ทุติยปวารณาสิกขาบทที่  ๖  จบ 
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                            โภชนวรรค  สิกขาบทที่  ๗ 
                        เร่ืองพระสัตตรสวัคคีย
           [๕๐๘]  โดยสมัยนั้น    พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับ อยู   ณ  พระ-
เวฬุวันวิหาร อันเปนสถานที่พระราชทานเหยื่อแกกระแต  เขตพระนครราชคฤห
คร้ังนั้น  ในพระนครราชคฤหมีมหรสพบนยอดเขา   พระสัตตรสวัคคียไดไปดู
มหรสพบนยอดเขา  ประชาชนเห็นพระสัตตรสวัคคีย  จึงนิมนตใหสรงน้ํา  ให
ลูบไลของหอม   ใหฉันอาหารแลวไดถวายของเคี้ยวไปดวย    พระสัตตรสวัคคีย
นําของเคี้ยวไปถึงอารามแลวไดกลาวคํานี้กะพระฉัพพัคคียวา     อาวุโสทั้งหลาย
นิมนตรับของเคี้ยวไปขบฉันเถิด.
            พระฉัพพัคคียถามวา อาวุโสทั้งหลาย พวกทานไดของเคี้ยวมาจากไหน.
            พระสัตตรสวัคคียไดแจงเรื่องนั้นแกพระฉัพพัคคีย.
            ฉ.   อาวุโสทั้งหลาย   ก็พวกทานฉัน อาหาร  เวลาวิกาลหรือ.
            ส.   เปนอยางนั้น   อาวุโสทั้งหลาย.
           พระฉัพพัคคียจึงเพงโทษติเตียนโพนทะนาวา   ไฉนพระสัตตรสวัคคีย
จึงไดฉันอาหารในเวลาวิกาลเลา . . .  แลว แจงเรื่องนั้น  แกภิกษุทั้งหลาย.
           บรรดาภิกษุผูมักนอย . . .ตางก็เพงโทษติเตียนโพนทะนาวาไฉนพระ-
สัตตรสวัคดียจึงไดฉัน อาหารในเวลาวิกาลเลา . . .     แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแด
พระผูมีพระภาคเจา.
                                  ทรงสอบถาม
           พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามพระสัตตรสวัคคียวา     ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย   ขาววาพวกเธอฉันอาหารในเวลาวิกาล   จริงหรือ. 
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           พระสัตตรสวัคคียทูลรับวา  จริง   พระพุทธเจาขา. 
                   ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
           พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา  ดูกอนโมฆบุรุษทั้งหลาย  ไฉน
พวกเธอจึงไดฉันอาหารในเวลาวิกาลเลา   การกระทําของพวกเธอนั่น     ไมเปน
ไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส      หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของ
ชุมชนที่เล่ือมใสแลว . . .
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้
วาดังนี้ :-    
                                    พระบัญญัติ                            
          ๘๑. ๗.  อนึ่ง ภิกษุใด  เคี้ยวก็ดี     ฉันก็ดี   ซ่ึงของเคี้ยวก็ดี    ซ่ึง
ของฉัน ก็ดี  ในเวลาวิกาล  เปนปาจิตตีย.
                             เร่ืองพระสัตตรสวัคคีย  จบ
                                  สิกขาบทวิภังค
           [๕๐๙]   บทวา   อนึ่ง. . .ใด  ความวา  ผูใด  คือ   ผูเชนใด. . .
           บทวา  ภิกษุ  ความวา  ที่ช่ือวา  ภิกษุ  เพราะอรรถวาเปนผูขอ . . .นี้
ช่ือวา  ภิกษุ  ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
           ที่ช่ือวา เวลาวิกาล หมายตั้งแตเวลาเที่ยงวันลวงแลวไปจนถึงอรุณขึ้น 
           ที่ช่ือวา  ของเคี้ยว  คือ  เวน โภชนะ ๕ ของที่เปนยามกาลิก  สัตตาห-
กาลิก  ยาวชีวิก   นอกนั้นชื่อวา  ของเคี้ยว
           ที่ช่ือวา   ของฉัน   ไดแกโภชนะ ๕ คือ  ขาวสุก  ขนมสด  ขนมแหง. 
ปลา   เนื้อ 
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          ภิกษุรับไวดวยตั้งใจวา  จักเคี้ยว  จักฉัน   ตองอาบัติทุกกฏ  ขณะกลืน 
คืออาบัติปาจิตตีย  ทุก ๆ คํากลืน.
                                    บทภาชนีย
                                   ติกปาจิตตีย
           [๕๑๐]   เวลาวิกาล    ภิกษุสําคัญวา    เวลาวิกาล    เคี้ยวก็ดี    ฉันก็ดี
ซ่ึงของเคี้ยวก็ดี  ซ่ึงของฉันก็ดี  ตองอาบัติปาจิตตีย.
           เวลาวิกาล   ภิกษุสงสัย   เคี้ยวก็ดี   ฉันก็ดี   ซ่ึงของเคี้ยวก็ดี   ซ่ึงของ
ฉันก็ดี  ตองอาบัติปาจิตตีย.                       
           เวลาวิกาล   ภิกษุสําคัญวาในกาล   เคี้ยวก็ดี   ฉันก็ดี  ซ่ึงของเคี้ยวก็ดี
ซ่ึงของฉันก็ดี  ตองอาบัติปาจิตตีย
                                       ทุกกฏ
          ภิกษุรับยามกาลิก  สัตตาหกาลิก  ยาวชีวิกไว  เพื่อประสงคเปนอาหาร
ตองอาบัติทุกกฏ.
          ขณะกลืน  ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คํากลืน.
          ในกาล  ภิกษุสําคัญวาวิกาล. . .ตองอาบัติทุกกฏ.
          ในกาล   ภิกษุสงสัย. . .ตองอาบัติทุกกฏ.
                                 ไมตองอาบัติ
           ในกาลภิกษุสําคัญวาในกาล. . .ไมตองอาบัติ.
                                อนาปตติวาร  
           [๕๑๑]  ภิกษุฉันยามกาลิก  สัตตาหกาลิก  ยาวชีวิก  เมื่อมีเหตุสมควร
๑ ภิกษุวิกลจริต ๑  ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑  ไมตองอาบัติแล.
                       โภชนวรรคสิกขาบทที่  ๗  จบ 
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                               วิกาลโภชนาสิกขาบทที่  ๗ 
          ใน* สิกขาบทที่ ๗ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :-
    [เร่ืองภิกษุสัตตรสวัคคียไปดูมหรสพบนยอดเขา]
          บทวา  คิรคฺคสมชฺโช   คือ  มหรสพชั้นเยี่ยมบนภูเขา. อีกอยางหนึ่ง
ไดแก  มหรสพ  (ที่แสดง)  บนยอดเขาแหงภูเขา.  ทวยนครทําการโฆษณาใน
เมืองวา  นัยวา  มหรสพนั้นจักมีกันในวันที่ ๗  ฝูงชนเปนอันมากไดชุมนุมกัน
ที่รมเงาแหงบรรพต  บนภูมิภาคที่ราบเรียบภายนอกเมือง  การฟอนรําของพวก
นักฟอน   มีประการมากมายหลายอยางเปนไปอยู.   ชนทั้งหลายไดผูกเตียงซอน
เตียง    เพื่อดูการฟอนรําของพวกนักฟอนเหลานั้น.     พวกภิกษุสัตตรสวัคคีย
อุปสมบทแตยังเด็ก ๆ ในเมื่อสิกขาบทยังมิไดทรงบัญญัติ.  ภิกษุเหลานั้นชักชวน
กันวา   ผูมีอายุ  !   พวกเราจักไปดูฟอนรํากัน   แลวไดไปในที่นั้น.    คร้ังนั้น
เหลาญาติของพวกเธอ   มีจิตยินดีวา   พระผูเปนเจาของพวกเราก็มาดวย  จึงให
อาบน้ํา   ลูบไล    ใหฉันแลว    ไดถวายแมของอื่น   มีขนมและของควรเคี้ยวเปน
ตนติดมือไปดวย.   พระธรรมสังคาหกาจารยทั้งหลายหมายถึงญาติเหลานั้น   จึง
ไดกลาววา  พวกมนุษยไดเห็นภิกษุสัตตรสวัคคียเหลานั้น  เปนตน.
            บทวา   วิกาเล    คือ    ในเมื่อกาลผานไปแลว.    กาลแหงโภชนะของ
ภิกษุทั้งหลายทานประสงคเอาวา   กาล   ก็กาลแหงโภชนะนั้นโดยกําหนดอยาง
ต่ํากวาเขาทั้งหมด   เที่ยงวัน    อธิบายวา   เมื่อกาล    (เวลา)    เที่ยงวันนั้นลวง
เลยไปแลว.    ดวยเหตุนั้นนั่นแหละ    ในบทภาชนะแหงบทวา   วิกาเล    นั้น
 *  ศัพทที่เปนชื่อขาทนียะโภชนียะและเภสัชเปนตน  เทาที่คนหาไดแปลไวในสิกขาบทนี้  ยัง
ไม
แนใจของฝากที่ทานผูรูพิจารณาแกไขตอไป. - ผูชําระ. 
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พระอุบาลีเถระจึงกลาววา   เมื่อกาลเที่ยงวันลวงไปแลว    จนถึงอรุณขึ้น  ช่ือวา 
วิกาล    แมเวลาเที่ยงตรงก็ถึงการสงเคราะหเขาเปนกาล.    จําเดิมแตเวลาเที่ยง
ตรงไป    ภิกษุไมอาจเพื่อจะเคี้ยวหรือฉันได    (แต)    ยังอาจเพื่อจะรีบดื่มได,
สวนภิกษุผูมีความรังเกียจไมพึงทํา.     และเพื่อรูกําหนดกาลเวลา     ควรปกเสา
เครื่องหมายกาลเวลาไว.   อนึ่ง   พึงทําภัตกิจภายในกาล.
          ในคําวา  อวเสส   ขาทนีย   นาม  นี้  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้:-   ใน
อาหารวัตถุมีขนมตมเปนตน *   ทําสําเร็จมาแตบุพพัณชาติ   และอปรัณชาติมีคํา
ที่ควรจะกลาวกอนอยางนั้น:-
           วัตถุแมใด   มีชนิดเชนใบและรากเหงาเปนตน  เปนของมีดติอยางอามิส,
นี้  คืออยางไร ?   คือ   วัตถุแมน    เปนตนวา   รากควรเคี้ยว   หัวควรเคี้ยว
เหงาควรเคี้ยว   ยอดควรเคี้ยว   ลําตนควรเคี้ยว   เปลือกควรเคี้ยว  ใบควรเคี้ยว
ดอกควรเคี้ยว   ผลควรเคี้ยว    เมล็ดควรเคี้ยว    แปงควรเคี้ยว   ยางเหนียวควร
เคี้ยว   ยอมถึงการสงเคราะหเขาในขาทนียะ   (ของควรเคี้ยว)   ทั้งนั้น.   ก็ใน
มูลขาทนียะเปนตนนั้น  เพื่อกําหนดรูของควรเคี้ยวมีคติอยางอามิส   มีของควร
เคี้ยว  ซ่ึงจะชี้ใหเห็นพอเปนตัวอยางดังตอไปนี้:-
           [อธิบายของควรเคี้ยวท่ีจัดเปนกาลิกตาง ๆ]
           พึงทราบวินิจฉัยในมูลขาทนียะกอน :-  ใบและรากที่ควรเปนสูปะ
(กับขาว)   ได   มีอาทิอยางนั้น   คือ   มูลกมูล   วารกมูล   ปุจจุมูลตัมพกมูล
*  อัตถโยชนา  ๒/๗๐  สกฺขลิโมทโกติ  วฏฏโมทโก.  ชาวอินเดียเรียกขนมชนิดนี้วา  ลัฑฑู  
นัยวา
ทําจากแปงเปนกอนกลม ๆ ขางในใสไสแลวทอดดวยน้ํามันพืชลักษณะใกลกับขนมตมของ
ไทย
จึงไดแปลไวอยางนั้น. - ผูชําระ.
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ตัณฑุเลยยกมูล  วัตถุเลยยกมูล   วัชชกลิมูล   ชัชฌริมูล ๑  มีคติอยางอามิส.  ก็ 
บรรดาขาทนียะ  มีมูลกมูลเปนตนนี้  ชนทั้งหลาย  ตัดหัวออน   ในวชัชกลิมูล
(หัวมันใหญ)  ทิ้ง,   หัวออนนั้นเปนยาวชีวิก.   รากเหงาแมอยางอื่นเห็นปานนี้ 
ก็พึงทราบโดยนัยนี้แหละ.  ทานกลาวไววา   สวนหัวของมูลกะวารกะและชัชฌริ
(เผือกมัน  มันออนและมันเสา)   แมยังออน   ก็มีคติอยางอามิสเหมือนกัน.
           สวนเภสัชเหลาใดที่ตรัสไวในพระบาลีวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  !   เรา
อนุญาตมูลเภสัช  คือ  ขมิ้น  ขิง  วานน้ํา  วานเปราะ  อุตพิด  ขา  แฝก  แหวหมู
ก็หรือมูลเภสัชแมชนิดอื่นใดบรรดามี   ที่ไมสําเร็จประโยชนแกของควรเคี้ยวใน
ของควรเคี้ยว   ที่ไมสําเร็จประโยชนแกของควรบริโภคในของควรบริโภค๒   ดัง
นี้,  เภสัชเหลานั้น   เปนยาวชีวิก.  เภสัชเปนยาวชีวิกเหลานั้น   เมื่อคํานวณนับ
โดยนัย  เปนตนวา   จูฬเบญจมูล   มหาเบญจมูล   (รากทั้งหา  รากทั้งหาใหญ)
ไมมีที่สุดดวยการนับ.  ก็ภาวะ  คือ  ความไมสําเร็จประโยชนแกขาทนียะ  และ
ประโยชนแกโภชนียะนั่นแล   เปนลักษณะแหงมูลเภสัชที่เปนยาวชีวิกเหลานั้น.
            เพราะฉะนั้น ๓ รากเหงาชนิดใดชนิดหนึ่ง  สําเร็จประโยชนแกขาทนียะ.
และประโยชนแกโภชนียะของพวกมนุษย   ดวยอํานาจแหงอาหารตามปกติใน
ชนบทนั้นๆ,  รากเหงานั้น    พึงทราบวา   เปนยาวกาลิก,  รากเหงานอกนี้   พึง
ทราบวาเปนยาวชีวิก,   ถึงแมพวกเราจะกลาวใหละเอียดมากไป   ก็จําตองยืนยัน
อยูในลักษณะนี้แล.  แตเมื่อจะกลาวนามสัญญา   (เครื่องหมายชื่อ)   ทั้งหลายไว
ก็จะเปนความฟนเฟอหนักขึ้น  แกเหลาชนผูไมรูช่ือนั้นๆ  เพราะฉะนั้น  ขาพเจา
๑.  หัวเผือกมัน  หัวลูกเดือย  หัวมันออน  หัวมันแดง  หัวเถาขาวสาร  หัวผักโหมหัด  หัวมัน
ใหญ
หัวผักไห  หรือผักปลัง  วชิรพุทธิฏีกาฉบับพมา  ขาทกมูลนฺติ  ยูปสมูล .  จจฺจุมฺล  = เนฬิยมูล .
ตมฺพก  = วจ .  ตณฺฑฺเลยฺยก  = จูฬกุหุ. วตฺถุ เลยฺยก  = มหากุหุ วชกลิ = นิโกฏ   .  ชชฺฌริ = 
หิรโต.-ผูชําระ
๒.  วิ. มหา.  ๕/๔๑.
๓.  โยชนาปาฐะ  ๒/๗๒  เปน  ตสฺมา  แปลตามนั้นเห็นวาถูกกวา - ผูชําระ
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จึงไมทําความเอื้อเฟอในนามสัญญา   แสดงไวแตลักษณะเทานั้น.   อนึ่ง   พึง 
ทราบวินิจฉัย    ดวยอํานาจแหงลักษณะที่ไดแสดงไวแมในหัวมันเปนตนนั่นแล
เหมือนในรากเหงา   ฉะนั้น.   อนึ่ง  แมลําตน   เปลือก  ดอก   และผลแหงเหงา
๘ ชนิด มีขมิ้นเปนตน   ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวในพระบาลีทั้งหมด  ทาน
ก็กลาววา   เปนยาวชีวิก.
          ในหัวควรเคี้ยว  มีวินิจฉัยดังนี้:-   หัวมัน   (หัวใตดิน)  มี ๒ ชนิด
คือ  ชนิดยาว ๑   ชนิดกลม ๑   หัวบัว   และหัวทองกวาวเปนตน    มีทั้งชนิด
ยาวและชนิดสั้น,  หัวบัวและหัวกระจับเปนตน   ที่อาจารยบางพวกเรียกวา  คัณฐี
ก็มี   เปนหัวชนิดกลม.    บรรดาหัวเหลานั้น   ที่แกและออนของหัว    สะเก็ด
และจําพวกรากฝอยแหงหัวทุกอยาง   จัดเปนยาวชีวิก.
           สวนจําพวกหัวที่สําเร็จประโยชนแกขาทนียะและประโยชนแก โภชนียะ
ของพวกมนุษยดวยอํานาจอาหารตามปรกติในชนบทนั้น ๆ   มีอาทิอยางนั้น  คือ
หนอตนขานางที่ยังออน  เคี้ยวงาย  หัวออนตนทองกวาว  หัวตนมะกอก   หัว
การะเกด   หัวเถายานทราย   หัวบัวหลวง   และบัวขาวที่เรียกกันวาเหงาบัว  หัว
เถาวัลยมีเถาพวงและเถาหูกวางเปนตน     หัวเครือเขา*    หัวตนมะรุม  หัวตาล
หัวบัวเขียวบัวแดง   โกมุทและจงกลนี   หยวกกลวย   หนอไมไผ   หัวกระจับที่
ยังออน   เคี้ยวงาย   จัดเปนยาวกาลิก.   หัวเถากลอย    (เถาน้ํานม    เถาขาวสาร
ก็วา)  ที่ยังไมฟอก   เปนยาวชีวิก,   ที่ฟอกแลวเปนยาวกาลิก.
           สวนหัวของกระทือกระเม็ง   (ไพร)   กระชาย   (ขิง)   และกระเทียม
เปนตน      เปนยาวชีวิก.     หัวเหลานั้นทานสงเคราะหเขากับมูลเภสัชนั่นแลใน
พระบาลี    อยางนี้วา   ก็หรือวา   มูลเภสัชเหลาใด   แมอยางอื่นบรรดามี.
*  ชาวอินเดียเรียกวา  อาลู  เปนมันชนิดหนึ่ง  สมัยนี้แปลกันวา   มันฝรั่ง-ผูชําระ.
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           ในมูลฬาลขาทนียะ  มีวินิจฉัยดังนี้ :-  เหงาบัวหลวงเปนเชนเดียวกัน 
กับเหงาบัวขาวนั่นแหละ.  เหงาที่สําเร็จประโยชนแกขาทนียะ  และประโยชนแก
โภชนียะของพวกมนุษย    ดวยอํานาจอาหารตามปรกติในชนบทนั้น  ๆ มีอาทิ
อยางนั้น   คือ   เหงาตะไครน้ํา   เหงาเถาคลา   เปนยาวกาลิก.
             สวนเหงาของขมิ้น   ขิง   ปอ  เถา  ๔ เหล่ียม  การะเกด   ตาล  เตาราง
ตนตาว *   มะพราว   ตนหมากเปนตน    จัดเปนยาวชีวิก.   เหงาขมิ้นเปนตน
แมทั้งหมดนั้น  ทานสงเคราะหเขากับมูลเภสัชเหมือนกัน   ในพระบาลีอยางนี้วา
ก็หรือวา  มูลเภสัชแมชนิดอื่นในบรรดามี.
           ในมัตถกขาทนียะ    มีวินิจฉัยดังนี้:-     ยอดหรือหนอแหงตนไมและ
เถาวัลยเปนตน   ที่สําเร็จประโยชนแกขาทนียะ    และประโยชนแกโภชนียะของ
พวกมนุษยดวยอํานาจอาหารตามปรกติในชนบทนั้น ๆ มีอาทิอยางนี้  คือ  ยอด
ที่เรียกกันวาหนอของตาล  เตาราง ตนตาว การะเกด มะพราว ตนหมาก  อินท-
ผลัม (เปงก็วา) หวาย  ตะไครนา  และกลวย   หนอไมไผ   หนอออ   หนอออย
หนอเผือกมัน  หนอเมล็ดพันธุผักกาด  หนอสามสิบ   และหนอแหงธัญชาติ ๗
ชนิด จัดเปนยาวกาลิก.  โคนรากออน  (ยอดออน)  แหงหนอขมิ้น  ขิง  วานน้ํา
ปอ   กระเทียมและแหงหนอตาล   เตาราง   ตนตาว   มะพราว  ที่เขาตัดใหขาด
ตกไปเปนยาวชีวิก.
                   [วาดวยลําตนเปลือกและใบที่ควรคี้ยว]
           ในขันธขาทนียะ  มีวินิจฉัยดังนี้ :-  ลําตนมีอาทิอยางนี้   คือลําตน ไม
ขานาง   ลําออย   สายบัวเขียว   บัวแดง   โกมุท   และจงกลนีที่อยูภายในปฐพี
ที่สําเร็จประโยชนแกขาทนียะและประโยชนแกโภชนียะ      ของพวกมนุษยดวย
*  บางทานก็วา  ตนลาน. 
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อํานาจแหงอาหารตามปกติในชนบทนั้น  ๆ จัดเปนยาวกาลิก.   กานใบแหงบัว 
ชนิดอุบลชาติก็ดี  กานทั้งหมดแหงบัวชนิด   ปทุมชาติก็ดี   และกานบัวที่เหลือ
ทุก ๆ อยาง  มีกานบัวหลวงเปนตน    จัดเปน  ยาวชีวิก.
           ในตจขาทนียะ   มีวินิจฉัยดังนี้:-    เปลือกออยอยางเดียวเทานั้นทาน
จัดเปนยาวกาลิก.   เปลือกออยแมนั้น    ยิ่งเปนของมีรส   (หวานอยู).   เปลือก
ที่เหลือทุกอยางเปนยาวชีวก.   ก็ยอด   ลําตน    และเปลือกทั้ง ๓ นั้น    พึงทราบ
วา   สงเคราะหเขากับกสาวเภสัช   ในพระบาลี.    สมดังคําที่พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสไวนี้วา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย !   เราอนุญาตกสาวเภสัช    (น้ําฝาดที่เปนยา)
คือ   น้ําฝาดสะเดา   น้ําฝาดมูกมัน   (น้ําฝาดกระดอมหรือมูลกา๑)   น้ําฝาดบอ
ระเพ็ดหรือพญามือเหล็ก   น้ําฝาดกถินพิมาน,   ก็หรือกสาวเภสัชแมชนิดอื่นใด
บรรดามี    ที่ไมสําเร็จประโยชนแกของควรเคี้ยวในของควรเคี้ยว    ที่ไมสําเร็จ
ประโยชนแกของควรบริโภคในของควรบริโภค๒.
            การสงเคราะหยอดลําตนและเปลือกแมเหลานั้นเขาในพระพุทธานุญาตนี้ 
ยอมสําเร็จ    (ยอมใชได).     และจําพวกน้ําฝาดที่กลาวแลวบัณฑิตพึงทราบวา
เปนของสมควรโดยประการทุกอยาง.
           ในปตตขาทนียะ   มีวินิจฉัยดังนี้:-    ใบทั้งหลายแหงรุกชาติเหลานี้ 
คือ  เผือกมัน  ลูกเดือย   มันออน  และมันแดง   มะพลับ  บุนนาค  ผักโหมหัด
มันใหญ   ผักไห  หรือผักปลัง  มะคําไก  หรือ  มะกอก  กะเพรา  ถ่ัวเขียวจีน
ถ่ัวเหลือง   ถ่ัวราชมาษ   ยอปาที่เหลือ    เวนยอใหญ    (ยอบานเสีย)   คนทิสอ
หรือพังคี   เบญจมาศ   กุมขาว   มะพราว   ชาเกลือเกิดบนดิน   และใบไมเหลา
๑.  ในอรรถกถาตกปโฏลกสาว   ในพระบาลีมีครบ-ผูชําระ.  ๒. วิ. มหา. ๕/๔๒. 
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อ่ืนเห็นปานนี้    ที่สําเร็จประโยชนแกของควรเคี้ยว   และสําเร็จประโยชนแกของ 
ควรบริโภคของพวกมนุษยดวยอํานาจอาหารตามปกติในชนบทนั้น ๆ  จัดเปน
ยาวกาลิกโดยสวนเดียว.
           แตชาเกลือมีใบขนาดเทาหลังเล็บเขื่อง ๆ แมอ่ืนใด  เล้ือยข้ึนบนตนไม
หรือพุมไม,  พวกอาจารยชาวเกาะ  (ชาวชมพูทวีป  หรือชาวลังกาทวีป)  กลาว
ใบชาเกลือนั้นวา   เปนยาวชีวก   และใบพรห๑มีวาเปนยาวชีวิก.  ใบมะมวงออน
เปนยาวกาลิก.  สวนใบอโศกออนเปนยาวชีวิก.
          ก็หรือใบอื่นใดที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวในพระบาลีวา  ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ! เราอนุญาตปณณเภสัช   (ใบไมที่เปนยา) คือ ใบสะเดา   ใบมูกมัน
ใบกระดอม   หรือกะเพรา   หรือ   แมงรักใบฝาย,   ก็หรือปณณเภสัช   แมชนิด
อ่ืนใดบรรดามี   ที่ไมสําเร็จประโยชนแกของควรเคี้ยว   ในของควรเคี้ยว   ที่ไม
สําเร็จประโยชนแกของควรบริโภค    ในของควรบริโภค๒    ดังนี้,    ใบเหลานั้น
เปนยาวชีวิก  และไมใชแตใบอยางเดียว  แมดอกและผลของสะเดาเปนตนเหลา
นั้นก็เปนยาวชีวิก    (เหมือนกัน)     จําพวกใบที่เปนยาวชีวิกจะไมมีที่สุดดวย
อํานาจการนับ อยางนี้วา   ใบกระดอม   หรือมูลกา    ใบสะเดา   หรือบอระเพ็ด
ใบแมงรัก  หรือออยชาง  ใบตะไคร  หรือผักคราด  ใบพลู    ใบบัว  เปนตน.
     [วาดวยดอก   ผล  เมล็ด   แปง  และยางที่ควรเคี้ยว]
            ในปุปผขาทนียะ    มีวินิจฉัยดังนี้ :-    ดอกที่สําเร็จประโยชนแกของ
ควรเคี้ยวและที่สําเร็จประโยชนแกของที่ควรบริโภคของหมูมนุษย    ดวยอํานาจ
แหงอาหารตามปรกติในชนบทนั้น ๆ มีอาทิอยางนี้   คือ  ดอกเผือกมัน    ดอก
ลูกเดือย  ดอกมันออน  ดอกมันแดง  ดอกมะพลับ   (ดอกมันใหญ)   ดอกผัก
 ๑.  วชิรพุทฺธิ.  แกเปน  เทเมเตเยปณสา.    ๒.  วิ.  มหา.  ๕/๔๒ 
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โหมหัด   ดอกผักไห   ดอกยอปา  ดอกยอใหญ  (ยอบาน)  ดอกกระจับ  ดอก 
ออนของมะพราว   ตาล   และการะเกด   (ลําเจียก)    ดอกกุมขาว    ดอกมะรุม
ดอกบัวชนิดอุบล  และปทุม  ดอกกรรณิการ   ดอกไมมีกล่ิน   (ดอกคนทิสอ)
ดอกชบา   (ดอกทองหลาง)   ดอกเทียนขาว   เปนยาวกาลิก.
           สวนดอกของพวกรุกขชาติ   เชน  อโศก   พิกุล   กระเบา   บุนนาค
จําปา  ชาตบุษย  ชบา  กรรณิการ   คลา  (ตาเลีย)  มะลิวัน  มะลิซอน  เปน
ตน   เปนยาวชีวิก.  ดอกไมที่เปนยาวชีวิกนั้น  ไมมีส้ินสุดดวยการนับ. แตผู
ศึกษาพึงทราบวา สงเคราะหดอกไมที่เปนยาวชีวิกนั้นเขากับกสาวเภสัชในพระ-
บาลีนั่นแล.
           ในผลขาทนียะ มีวินิจฉัยดังนี้ :-  ผลไมทั้งหลาย  มีขนุน ขนุนสําปะลอ
ตาล   มะพราว   มะมวง   ชมพู    มะกอก    มะขาม    มะงั่ว    มะขวิด   น้ําเตา
ฟกเขียว    ผลแตงไทย    มะพลับ   แตงโม    มะเขือ    (มะแวง)   กลวยมีเมล็ด
กลวยไมมีเมล็ด   และมะซางเปนตน     (และ)    จําพวกผลไมที่สําเร็จประโยชน
แกของควรเคี้ยว   และที่สําเร็จประโยชนแกของควรบริโภค   ของหมูมนุษยดวย
อาหารตามปกติในชนบทนั้น ๆ ในโลก ทุก ๆ  อยางเปนยาวกาลิก.    และดวย
อํานาจการนับชื่อ  ใคร ๆ  ก็ไมอาจจะแสดงผลไมที่เปนยาวกาลิกเหลานั้นใหส้ิน
สุดได.
           ก็แลผลเหลาใดที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวในพระบาลีวา  ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ! เราอนุญาตผลเภสัช  (ผลไมที่เปนยา)  คือ  ลูกพิลังกาสา  ดีปลี  พริก
สมอไทย  สมอพิเภก   มะขามปอม   ผลแหงโกฐ,   ก็หรือผลเภสัชชนิดอื่นใด
บรรดามี   ที่ไมสําเร็จประโยชนแกของควรเคี้ยว   ในของควรเคี้ยว   ที่ไมสําเร็จ
ประโยชนแกของควรบริโภคในของควรบริโภค*  ดังนี้,  ผลเหลานั้นเปนยาวชีวิก.
*  วิ.  มหา.  ๕/๔๒-๓. 
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แมผลไมที่เปนยาวชีวิกเหลานั้น  ใครๆ ก็ไมอาจจะแสดงใหส้ินสุดลงดวยอํานาจ 
แหงชื่ออยางนี้  คือ พวกผลแหงหมากไฟ (ลูกเข็ม) ลูกไทร หรือตําลึง  การะเกด
(ลําเจียก)  ไขเนา  (มะตูม)  เปนตนที่ยังไมสุก  ลูกจันทนเทศ ลูกขา (พริก)
กระวานใหญ  กระวาน  (เล็ก)  เปนตน.
          ในอัฏฐีขาทนียะ  มีวินิจฉัยดังนี้:-  เมล็ดทั้งหลาย  มีอาทิอยางนี้  คือ
เมล็ดขนุนสําปะลอ  เมล็ดขนุน  เมล็ดมะกอก   เมล็ดหูกวาง  เมล็ดของผลที่ยัง
ออนแหงจําพวกอินทผลัม   (เปงก็วา)   การะเกด   (ลําเจียก)   มะพลับ   เมล็ด-
มะขาม   เมล็ดตําลึง   เมล็ดสะครอ   เมล็ดบัว   (ลูกบัว)   ชนิดอุบล   และปทุม
ที่สําเร็จประโยชนแกของควรเคี้ยว      และที่สําเร็จประโยชนแกของควรบริโภค
ดวยอํานาจแหงอาหารตามปกติของหมูมนุษยในชนบทนั้น ๆ จัด เปนยาวกาลิก.
เมล็ดมีอาทิอยางนั้น คือ  เมล็ดมะซาง  เมล็ดบุนนาค   เมล็ดจําพวกสมอไทยเปน
ตน เมล็ดพันธุผักกาด  เมล็ดผักชีลอม  จัดเปนยาวชีวิก.  เมล็ดที่เปนยาวชีวิก
เหลานั้น  ผูศึกษาพึงทราบวา   สงเคราะหเขากับผลเภสัชในพระบาลีนั่นแล.
          ในปฏฐขาทนียะ     มีวินิจฉัยดังนี้:-     แปงทั้งหลายมีอาทิอยางนั้นคือ
แปงแหงธัญชาติ ๗ ชนิด    ธัญชาติอนุโลมและอปรัณชาติ   แปงขนุน   แปง-
ขนุนสําปะลอ   แปงมะกอก   แปงหูกวาง   แปงตาล   ที่ฟอกแลว  แปงหัวกลอย
(เถาน้ํานม      เถาขาวสารก็วา)       ที่สําเร็จประโยชนแกของควรเคี้ยวและที่
สําเร็จประโยชนแกของควรบริโภค  แหงหมูมนุษยดวยอํานาจแหงอาหารตาม
ปรกติในชนบทนั้น   จัดเปนยาวกาลิก.   แปงตาลที่ยังไมไดฟอก   แปงหัวกลอย
(เถาน้ํานม   เถาขาวสารก็วา)   แปงตนปาแปน*    เปนตน    (ที่ยังไม  ไดฟอก)
จัดเปนยาวชีวิก.   แปงที่เปนยาวชีวิกเหลานั้น    ผูศึกษาพึงทราบวา  สงเคราะห
เขากับพวกน้ําฝาดและพวกรากผล.
*  ตนสาคู  กระมัง ? 
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            ในนิยยาสขาทนียะ   มีวินิจฉัยดังนี้:-   ยาง๑ออย  (น้ําออยตังเม)  อยาง 
เดียว  เปนสัตตาหกาลิก.  ยางที่เหลือซ่ึงตรัสไวในพระบาลีอยางนี้วา  ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ! เราอนุญาตชตุเภสัช   (ยางไมที่เปนยา) คือ ยางอันไหลออกจากตน
หิงคุ   ยางอันเขาเคี่ยวจากกานและใบแหงตนหิงคุ   ยางอันเขาเคี่ยวจากใบแหงตน
หิงคุ  หรือเจือของอื่นดวย  ยางอันไหลออกจากยอดไมตักกะ๒   ยางอันไหลออก
จากใบแหงตนตักกะ     ยางอันเขาเดียวจากใบ     หรือไหลออกจากกานแหงตน
ตักกะ  กํายาน    ก็หรือจตุเภสัชชนิดอื่นใดบรรดามี    ดังนี้    จัดเปนยาวชีวิก.
ใคร ๆ ก็ไมอาจจะแสดงชตุเภสัชที่ทานสงเคราะหดวยเยวาปนกนัย   ในพระบาลี
นั้น  ใหส้ินสุดลงดวยอํานาจแหงชื่ออยางนั้น คือ ยางกรรณิการ    ยางมะมวงเปน
ตน.
            บรรดาขาทนียะมีมูลขาทนียะเปนตน เหลานั้น   ดังกลาวมานี้     ยาวกาลิก
ชนิดใดชนิดหนึ่งแมทั้งหมด  ทานสงเคราะหเขาในอรรถนี้วา   ที่เหลือ   ช่ือวา
ขาทนียะ   (ของควรเคี้ยว).   สวนคําที่ควรกลาวในคําวา   โภชนะ ๕ อยาง ช่ือ
วา   โภชนียะ   (ของควรบริโภค)   เปนตน   ขาพเจาไดกลาวแลวแล.
         คําวา    ขาทิสฺสามิ    ภฺุชิสฺสามีติ   ปฏิคฺคณฺหาติ   อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส    มีความวา    ภิกษุใดรับประเคนขาทนียะและโภชนียะนั่นในเวลา
วิกาล,     ภิกษุนั้นตองอาบัติทุกกฏในเพราะรับกอน.    บทที่เหลือในสิกขาบทนี้ 
ตื้นทั้งนั้นแล.                               
           สิกขาบทนี้   มีสมุฏฐานดุจเอฬกโลมสิกขาบท   เกิดขึ้นทางกาย ๑ ทาง
กายกับจิต ๑ เปนกิริยา  โนสัญญาวิโมกข  อจิตตกะ ปณณัตติวัชชะ  กายกรรม
มีจิต ๓ มีเวทนา ๓ ดังนี้แล.
                          วิกาลโภชนสิกขาบทที่  ๗  จบ
๑.  น้ําออยตังเม  คือ  น้ําออย  หรือน้ําตาลเคี่ยวเปนตังเม.-ผูชําระ.  ๒.  วิ.  บาลีเปนตกะ.   



พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๒ - หนาที่ 540
                               โภชนวรรค  สิกขาบทที่  ๘ 
                            เร่ืองพระเวฬัฏฐสีสเถระ
          [๕๑๒]  โดยสมัยนั้น    พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู  ณ  พระ-
เชตวัน   อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี   เขตพระนครสาวัตถี  คร้ังนั้น   ทาน
พระเวพัฏฐสีสะพระอุปชฌายะของทานพระอานนทอยูในอาวาสปา    ทานเที่ยว
บิณฑบาต ไดบิณฑบาตเปนอันมาก  แลวเลือกนําแตขาวสุกลวน ๆ ไปสูอาราม
ตากใหแหงแลวเก็บไว  เมื่อใดตองการอาหาร   ก็แชน้ําฉันเมื่อนั้น     ตอนาน ๆ
จึงเขาบานเพื่อบิณฑบาต  ภิกษุทั้งหลายถามทานวา  อาวุโส  ทําไมนาน ๆ ทาน
จึงเขาบานเพื่อบิณฑบาต จึงทานไดแจงเรื่องนั้นแกภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุทั้งหลาย
ถามวา  อาวุโส  ก็ทานฉันอาหารที่ทําการสั่งสมหรือ.
           ทานรับวา   อยางนั้น  อาวุโสทั้งหลาย.
           บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย . . .    ตางก็เพงโทษติเตียนโพนทะนาวา
ไฉนทานพระเวฬัฏฐสีสะจึงไดฉันอาหารที่ทําการสั่งสมเลา. . .
                                   ทรงสอบถาม
          พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามทานพระเวฬัฏฐสีสะวา ดูกอนเวฬัฏฐ-
สีสะ  ขาววา   เธอฉันอาหารที่ทําการสั่งสม   จริงหรือ. 
          ทานพระเวฬัฏฐสีสะทูลรับ วา  จริง  พระพุทธเจาขา.
                  ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
          พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา   ดูกอนเวฬัฏฐสีสะ   ไฉนเธอ
จึงไดฉันอาหารที่ทําการสั่งสมเลา      การกระทําของเธอนั่น     ไมเปนไปเพื่อ 
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ความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส    หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่ 
เล่ือมใสแลว . . .
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้    ขึ้นแสดงอยางนั้น
วาดังนี้:-
                          พระบัญญัติ
          ๘๗.  ๘.  อนึ่ง  ภิกษุใดเคี้ยวก็ดี    ฉันก็ดี     ซ่ึงของเคี้ยวก็ดี
ซ่ึงของฉันก็ดี  ที่ทําการสั่งสม  เปนปาจิตตีย. . .
                              เร่ืองพระเวฬัฏฐสีสเถระ  จบ
                                  สิกขาบทวิภังค
            [๕๑๓]  บทวา  อนึ่ง . . .ใด   ความวา  ผูใด  คือ   ผูเชนใด. . .
            บทวา ภิกษุ  ความวา  ที่ช่ือวา  ภิกษุ  เพราะอรรถวาเปนผูขอ. . .นี้ 
ช่ือวา  ภิกษุ   ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
            ที่ช่ือวา  ทําการสั่งสม  คือรับประเคนในวันนี้   ขบฉันในวันอื่น.
            ที่ช่ือวา ของเคี้ยว คือเวนโภชนะ ๕ ของเปนยามกาลิก  สัตตาหกาลิก
ยาวชีวิก   นอกนั้นชื่อวาของเคี้ยว.
            ที่ช่ือวา   ของฉัน    ไดแกโภชนะ ๕ คือ  ขาวสุก  ขนมสด  ขนมแหง
ปลา   เนื้อ.
            ภิกษุรับประเคนไวดวยตั้งใจวา   จักเคี้ยว    จักฉัน   ตองอาบัติทุกกฏ.
            ขณะกลืน  ตองอาบัติปาจิตตีย  ทุก ๆ คํากลืน. 
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                                   บทภาชนีย 
                                    ติกปาจิตตีย
           [๕๑๔]   ของทําการสั่ง    ภิกษุสําคัญวาทําการสั่งสม  เคี้ยวก็ดี  ฉันก็ดี
ซ่ึงของเคี้ยวก็ดี   ซ่ึงของฉันก็ดี   ตองอาบัติปาจิตตีย.
           ของทําการสั่งสม    ภิกษุสงสัย    เคี้ยวก็ดี    ฉันก็ดี    ซ่ึงของเคี้ยวก็ดี
ซ่ึงของฉันก็ดี   ตองอาบัติปาจิตตีย.
           ของทําการสั่งสม    ภิกษุสําคัญวามิไดทําการสั่งสม   เคี้ยวก็ดี   ฉันก็ดี
ซ่ึงของเคี้ยวก็ดี  ซ่ึงของฉันก็ดี  ตองอาบติปาจิตตีย 
                                      ทุกกฏ
            ภิกษุรับประเคนของเปนยามกาลิก     สัตตาหกาลิก     ยาวชีวิก    เพื่อ
ประสงคเปนอาหาร   ตองอาบัติทุกกฏ.
            ขณะกลืน  ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คํากลืน.
            ของมิไดทําการสั่งสม  ภิกษุสําคัญวาทําการสั่งสม . . .ตองอาบัติทุกกฏ.
            ของมิไดทําการสั่งสม  ภิกษุสงสัย. ..ตองอาบัติทุกกฏ.
                                 ไมตองอาบัติ
             ของมิไดทําการสั่งสม  ภิกษุสําคัญวามิไดทําการสั่งสม .. .ไมตองอาบัติ .
                                อนาปตติวาร
             [๕๑๕]  ภิกษุเก็บของเปนยาวกาลิกไวฉันชั่วกาล   ๑    ภิกษุเก็บของ
เปนยามกาลิกไวฉันชั่วยาม ๑  ภิกษุเก็บของเปนสัตตาหกาลิกไวฉันชั่วสัปดาห ๑
ภิกษุฉันของเปนยาวชีวิกในเมื่อมีเหตุสมควร  ๑   ภิกษุวิกลจริต  ๑   ภิกษุอาทิ-
กัมมิกะ ๑   ไมตองอาบัติแล.
                         โภชนวรรคสิกขาบทที่  ๘  จบ 
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                                 สันนิธิการสิกขาบทที่  ๘ 
          ในสิกขาบทที่ ๘  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้:-
                  [เร่ืองพระเวฬัฏฐสีสะทําการสั่งสม]
           พระเถระผูใหญ    ซ่ึงรวมอยูภายในแหงภิกษุชฎิลพันรูป    ช่ือวา
เวฬัฏฐสีสะ.
           สองบทวา  อรฺเ  วิหรติ  ไดแก   อยูในอาวาสแหงหนึ่ง  อันเปน
เรือนเปนที่บําเพ็ญเพียรใกลพระเชตวันวิหาร.
             บทวา  สุกฺขกูร   ไดแก  ขาวสุกไมมีแกงและกับ.  ไดยินวา  พระเถระ
นั้นฉันภายในบานแลว  ภายหลังเที่ยวบิณฑบาต นําเอาขาวสุกเชนนั้นมา.  ก็แล
พระเถระนําเอาขาวสุกนั้นมาเพราะความเปนผูมักนอย   ไมใชเพราะความเปนผู
ติดในปจจัย.    ไดยินวา    พระเถระยับยั้งอยูดวยนิโรธสมาบัติตลอด  ๗  วัน
ออกจากสมาบัติแลว    เอาบิณฑบาตนั้นชุบน้ําฉัน,    ยอมนั่งเขาสมาบัติตอจาก
๗  วันนั้นไปอีก ๗ วัน,    ทานยับยั้งอยูตลอด  ๒ สัปดาหบาง  ๓  สัปดาหบาง
๔  สัปดาหบาง  ดวยประการอยางนี้   จึงเขาสูบานเพื่อบิณฑบาต.  เพราะเหตุนั้น
พระธรรมสังคาหกาจารยทั้งหลาย   จึงกลาววา   นาน ๆ ทานจึงจะเขาไปยังบาน
เพื่อบิณฑบาต.
            คําวา   การ   การณ   กิริยา   (ทั้ง ๓ นี้)    โดยอรรถเปนอันเดียวกัน.
การทําความสะสมมีอยูแกขาทนียะและโภชนียะนั้น;  ฉะนั้น  จึงชื่อวาสันนิธิการ.
สันนิธิการนั่นแหละ  ช่ือวา  สันนิธิการก.  ความวา  สันนิธิกิริยา  (ความทําการ
สะสม).    คําวา   สันนิธิการกนั้น    เปนชื่อ   (แหงขาทนียโภชนียะ)   ที่ภิกษุ
รับประเคนไวใหคางคืน ๑.    ดวยเหตุนั้นแล   พระอุบาลีเถระจึงกลาวไวในบท 
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ภาชนะแหงบทวา  สนฺนิธิการก   นั้นวา  ที่ภิกษุรับประเคนในวันนี้    ขบฉัน 
ในวันอื่น ช่ือวา  สันนิธิการก.
          คําวา  ปฏิคฺคณฺหาติ  อาปตฺติ  ทุกฺกฏสฺส  มีความวา   เมื่อภิกษุ
รับยาวกาลิก    หรือยามกาลิกอยางใดอยางหนึ่ง    ที่กระทําสันนิธิอยางนี้   ดวย
ความประสงคจะกลืนกิน  ตองทุกกฏ  ในเพราะรับประเคนกอน.  แตเมื่อกลืนกิน
เปนปาจิตตีย  ทุก ๆ คํากลืน.   ถาแมนวา   บาตรลางไมสะอาด   ซ่ึงเมื่อลูบดวย
นิ้วมือ รอยปรากฏ, เมือกซึมเขาไปในระหวางหมุดแหงบาตรที่มีหมุด,  เมือกนั้น
เมื่ออังที่ความรอนใหรอนยอมซึมออก  หรือวา   รับขาวยาคูรอน    จะปรากฏ 
เปนปาจิตตียแกภิกษุผูฉัน แมในบาตรเชนนั้นในวันรุงขึ้น.  เพราะฉะนั้น  ภิกษุ
พึงลางบาตรแลว   เทน้ําใสลงไปในบาตรนั้น   หรือลูบดวยนิ้วมือ   จึงจะรูไดวา
ไมมีเมือก.  ถาแมนวามีเมือกบนน้ําก็ดี  รอยนิ้วมือปรากฏในบาตรก็ดี,   บาตร
ยอมเปนอันลางไมสะอาด.     แตในบาตรมีสีน้ํามัน      รอยนิ้วมือยูอมปรากฏ,
รอยนิ้วมือนั้นเปนอัพโพหาริก.   ภิกษุทั้งหลายไมเสียดาย   สละโภชนะใดใหแก
สามเณร    ถาสามเณรเก็บโภชนะนั้นไวถวายแกภิกษุ   ควรทุกอยาง.   แตที่ตน
เองรับประเคนแลวไมสละเสียกอน   ยอมไมควรในวันรุงขึ้น.  จริงอยู  เมื่อภิกษุ
กลืนกินขาวสุกแมเมล็ดเดียวจากโภชนะที่ไมสละนั้น  เปนปาจิตตียเหมือนกัน.
           บรรดาเนื้อที่เปนอกัปปยะ     ในเนื้อมนุษยเปนปาจิตตียกับถุลลัจจัย.
ในเนื้อที่เหลือเปนปาจิตตียกับทุกกฏ.     เมื่อกลืนกินยามกาลิกในเมื่อมีเหตุเปน
ปาจิตตีย.    เมื่อกลืนกินเพื่อประโยชนเปนอาหาร  เปนปาจิตตียกับทุกกฏ.  ถา
ภิกษุเปนผูหามภัต   กลืนกินโภชนะที่ไมไดทําใหเปนเดน,    ในอามิสตามปรกติ
เปนปาจิตตีย ๒ ตัว.    ในเนื้อมนุษยเปนปาจิตตีย ๒ ตัว   กับถุลลัจจัย.    ใน 
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อกัปปยมังสะที่เหลือ  เปนปาจิตตียกับทุกกฏ.   เมื่อกลืนกินยามกาลิก  ทางปาก 
ที่มีอามิส   เมื่อมีเหตุ   เปนปาจิตตีย  ๒ ตัว.    ทางปากไมมีอามิสเปนปาจิตตีย
ตัวเดียวเทานั้น.    เมื่อกลืนกินเพื่อประโยชนเปนอาหาร    ทุกกฏเพิ่มขึ้นแมใน
วิกัปทั้ง ๒.  ถาภิกษุกลืนกินในเวลาวิกาล,  ในโภชนะตามปรกติ  เปนปาจิตตีย
๒ ตัว  เพราะการสันนิธิเปนปจจัย ๑    เพราะฉันในวิกาลเปนปจจัย  ๑.    ใน
อกัปปยมังสะ     ถุลลัจจัยและทุกกฏเพิ่มขึ้น.     ในพวกยามกาลิกไมเปนอาบัติ
เพราะฉันในวิกาลเปนปจจัย.   แตไมเปนอาบัติในวิกัปทุกอยาง   ในเวลาวิกาล
เพราะความไมเปนเดนในยามกาลิกเปนปจจัย.
            ขอวา  สตฺตาหกาลิก   ยาวชีวิก   อาหารตฺถาย  มีความวา   เมื่อ
ภิกษุรับประเคนเพื่อประโยชนเปนอาหาร    เปนทุกกฏ    เพราะการรับประเคน
เปนปจจัยกอน.    แตเมื่อกลืนกิน    ถาเปนของไมมีอามิสเปนทุกกฏ    ทุก  ๆ
คํากลืน.  ถาสัตตาหกาลิก  ยาวชีวิก  ระคนดวยอามิสเปนของที่ภิกษุรับประเคน
เก็บไว   เปนปาจิตตียตามวัตถุแท.
            ในคําวา  อนาปตฺติ  ยาวกาลิก    เปนตน    มีวินิจฉัยวา   ขาทนียะ
โภชนียะ     ทําพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงขยายไวแลวในวิกาลโภชนสิกขาบท
เรียกวา  ยาวกาลิก  เพราะเปนของอันภิกษุพึงฉันไดช่ัวเวลา   คือ   เที่ยงวัน,
ปานะ  ๘  อยาง    กับพวกอนุโลมปานะ    เรียกวา  ยามกาลิก   ดวยอรรถวา
มีเวลาเปนครูยาม   เพราะเปนของที่ภิกษุพึงฉันไดตลอดชั่วยาม  คือ ปจฉิมยาม
แหงราตรี,  เภสัช ๕ อยาง    มีสัปปเปนตน    เรียกวา  สัตตาหกาลิก  ดวย
อรรถวา  มีเวลา ๗ วัน  เพราะเปนของที่ภิกษุพึงเก็บไวไดถึง ๗ วัน,   กาลิก
ที่เหลือแมทั้งหมด   เวนน้ําเสีย   เรียกวา   ยาวชีวิก    เพราะเปนของที่ภิกษุพึง
รักษาไวฉันไดตลอดชีวิตเมื่อมีเหตุ. 
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           บรรดากาลิกเหลานั้น   ภิกษุเก็บยาวกาลิกที่รับประเคนในเวลารุงอรุณ
ไว  ฉันไดทั้งรอยครั้ง   ตราบเทาที่กาลเวลายังไมลวงเลยไป,    ฉันยามกาลิกได
ตลอดวัน  ๑  กับคืน  ๑,  ฉันสัตตาหกาลิกได  ๗  คืน  ฉันยาวชีวิกนอกนี้ไดแม
ตลอดชีวิตเมื่อมีเหตุ  ไมเปนอาบัติ.  บทที่เหลือในสิกขาบทนี้  ตื้นทั้งนั้น.
           แตในฐานะนี้  ในอรรถกถาทั้งหลาย  ทานกลาวปานกถา   กัปปยานุ-
โลนกถา   กถามีอาทิวา  ยามกาลิก  กับยาวกาลิก  ระคนกัน  ควรไหมหนอ  ?
และกัปปยภูมิกถาไวพิสดารแลว.     ขาพเจาจักกลาวกถานั้น ๆ   ในอาคตสถาน
นั้นแล.                                   
           สิกขาบทนี้  มีสมุฎฐานดุจเอฬกโลมสิกขาบท  เกิดขึ้นทางกาย ๑  ทาง
กายกับจิต ๑  เปนกิริยา  โนสัญญาวิโมกข  อจิตตกะ  ปณณัตติวัชชะ กายกรรม
มีจิต ๓   มีเวทนา ๓   ดังนี้แล.
                                 สันนิธิการกสิกขาบทที่  ๘  จบ 
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                        โภชนวรรค  สิกขาบทที่  ๙   
                         เร่ืองพระฉัพพัคคีย
          [๕๑๖]  โดยสมัยนั้น  พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู  ณ  พระ-
เชตวัน    อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี    เขตพระนครสาวัตถี    คร้ังนั้น
พระฉัพพัคคียขอโภชนะอันประณีตเพื่อประโยชนแกตนมาฉัน ประชาชนพากัน
เพงโทษติเตียนโพนทะนาวา     ไฉนพระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรจึงไดขอ
โภชนะอันประณีตเพื่อประโยชนแกตนมาฉัน  โภชนะที่ดีใครจะไมพอใจ  ของ
ที่อรอยใครจะไมชอบ  ภิกษุทั้งหลายไดยินคนพวกนั้นเพงโทษติเตียนโพนทะนา
อยู   บรรดาที่เปนผูมักนอย...ตางก็เพงโทษติเตียนโพนทะนาวา    ไฉนพระ-
ฉัพพัคคียจึงไดขอโภชนะอันประณีตเพื่อประโยชนแกตนมาฉันเลา...  แลว
กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.
                              ทรงสอบถาม
           พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววาพวกเธอขอโภชนะอันประณีตเพื่อประโยชนแกตนมาฉัน    จริงหรือ.
           พระฉัพพัคคียทูลรับวา  จริง  พระพุทธเจาขา.
                    ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
           พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา  ดูกอนโมฆบุรุษทั้งหลาย ไฉน
พวกเธอจึงไดขอโภชนะอันประณีตเพื่อประโยชนแกตนมาฉันเลา    การกระทํา
ของพวกเธอนั่น   ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส   หรือ
เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เล่ือมใสแลว. 
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            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ 
วาดังนี้:-      
                                   พระบัญญัติ              
         ๘๘.   ๙.  ก.  อนึ่ง   ภิกษุใดขอโภชนะอันประณีตเห็นปานนี้
คือ  เนยใส  เนยขน  น้ํามัน  น้ําผ้ึง  น้ําออย  ปลา  เนื้อ  นมสด
นมสม  เพื่อประโยชนแกตนแลวฉัน   เปนปาจิตตีย.
          ก็สิกขาบทนี้   ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติแลวแกภิกษุ
ทั้งหลาย  ดวยประการฉะนี้.
                              เร่ืองพระฉัพพัคคีย  จบ
                              เร่ืองภิกษุอาพาธ
           [๕๑๗]  ก็โดยสมัยนั้นแล     มีภิกษุทั้งหลายอาพาธอยู    พวกภิกษุผู
พยาบาล  ไดถามพวกภิกษุผูอาพาธวา    อาวุโสทั้งหลาย    ยังพอทนไดอยูหรือ
ยังพอครองอยูหรือ                                                                 
           ภิกษุอาพาธเหลานั้น  ตอบวา  อาวุโสทั้งหลาย   เมื่อกอนพวกกระผมขอ
โภชนะอันประณีตเพื่อประโยชนแกตนมาฉัน      เพราะเหตุนั้นพวกกระผมจึงมี
ความผาสุก   แตเดี๋ยวนี้พวกกระผมรังเกียจอยูวา     พระผูมีพระภาคเจาทรงหาม
แลว   จึงไมขอ   เพราะเหตุนั้นพวกกระผมจึงไมมีความผาสุก
           ภิกษุทั้งหลายไดกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา
       ทรงอนุญาตใหภิกษุอาพาธขอโภชนะอันประณีต
           ลําดับนั้น   พระผูมีพระภาคเจา   ทรงทําธรรมีกถา   ในเพราะเหตุเปน
เคามูลนั้น    ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น  แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย     เราอนุญาตใหภิกษุผูอาพาธขอโภชนะอันประณีต    เพื่อประโยชน
แกตนมาฉันได 
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           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ 
วาดังนี้:-
                              พระอนุบัญญัติ
           ๘๘.  ๙. ข. อนึ่ง  ภิกษุใด   มิใชผูอาพาธ  ขอโภชนะอัน
ประณีตเห็นปานนี้คือ   เนยใส   เนยขน   น้ํามัน    น้ําผ้ึง  น้ําออย
ปลา เนื้อ นมสด นมสม  เพื่อประโยชนแกตนแลวฉัน  เปนปาจิตตีย.
                             เร่ืองภิกษุอาพาธ  จบ
                              สิกขาบทวิภังค
           [๕๑๘]  คําวา  โภชนะอันประณีต   ความวา   ที่ช่ือวา   เนยใส
ไดแก   เนยใสที่ทําจาก  น้ํานมโค  น้ํานมแพะ  น้ํานมกระบือ  หรือจากน้ํานม
สัตวที่มีมังสะเปนกัปปยะ
           ที่ช่ือวา  เนยขน  ไดแกเนยขนที่ทําจากน้ํานมสัตวเหลานั้น
           ที่ช่ือวา น้ํามัน  ไดแกน้ํามันอันสกัดออกจากเมล็ดงา  จากเมล็ดพันธุ
ผักกาด   จากเมล็ดมะซาง   จากเมล็ดละหุง   หรือจากเปลวสัตว
           ที่ช่ือวา   น้ําผึ้ง   ไดแกรสหวานที่แมลงผึ้งทํา
           ที่ช่ือวา  น้ําออย  ไดแกรสหวานที่เกิดจากออย
           ที่ช่ือวา  ปลา  ทานวาไดแกสัตวที่เที่ยวไปในน้ํา
           ที่ช่ือวา  เนื้อ  ไดแกเนื้อของสัตวบกที่มีมังสะเปนกัปปยะ
           ที่ช่ือวา  นมสด  ไดแกน้ํานมโค  น้ํานมแพะ  น้ํานมกระบือ   หรือ
น้ํานมของสัตวที่มีมังสะเปนกัปปยะ
           ที่ช่ือวา  นมสม    ไดแกนมสมที่ทําจากน้ํานมของสัตวเหลานั้นแหละ. 
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           [๕๑๙] บทวา  อนึ่ง. . .ใด  ความวา  ผูใด  คือ  ผูเชนใด. . .          
           บทวา  ภิกษุ  ความวา ที่ช่ือวา  ภิกษุ  เพราะอรรถวาเปนผูขอ...นี้
ช่ือวา  ภิกษุ  ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
          บทวา  โภชนะอันประณีตเห็นปานนั้น  ไดแก โภชนะอันประณีต
มีสภาพดังกลาวแลว
           ที่ช่ือวา  มิใชผูอาพาธ  คือผูที่เวน โภชนะอันประณีต  ก็ยังผาสุก
           ที่ช่ือวา  ผูอาพาธ   คือผูที่เวน โภชนะอันประณีต  ไมผาสุก
           ภิกษุมิใชผูอาพาธขอเพื่อประโยชนแกตน  เปนทุกกฏในประโยคที่ขอ
           ไดของนั้นมา  รับประเคนดวยตั้งใจวาจักฉัน  ตองอาบัติทุกกฏ
           ขณะกลืน  ตองอาบัติปาจิตตีย   ทุก ๆ  คํากลืน.
                                  บทภาชนีย
                                    ติกปาจิตตีย
           [๕๒๐]  มิใชผูอาพาธ    ภิกษุสําคัญวามิใชผูอาพาธ    ขอโภชนะอัน-
ประณีต  เพื่อประโยชนแกตนแลวฉัน  ตองอาบัติปาจิตตีย
          มิใชผูอาพาธ     ภิกษุสงสัย    ขอโภชนะอันประณีต    เพื่อประโยชน
แกตนแลวฉัน    ตองอาบัติปาจิตตีย
           มิใชผูอาพาธ    ภิกษุสําคัญวาอาพาธ    ขอโภชนะอันประณีต    เพื่อ
ประโยชนแกตนแลวฉัน  ตองอาบัติปาจิตตีย
                                    ทุกะทุกกฏ
           ผูอาพาธ  ภิกษุสําคัญวามิใชผูอาพาธ. . . ตองอาบัติทุกกฏ
           ผูอาพาธ   ภิกษุสงสัย . . . ตองอาบัติ ทุกกฏ 
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                             ไมตองอาบัติ 
           ผูอาพาธ  ภิกษุสําคัญวาผูอาพาธ. . .ไมตองอาบัติ.
                              อนาปตติวาร
           [๕๒๑]  ภิกษุอาพาธ ๑  ภิกษุเปนผูอาพาธ   ขอมา   หายอาพาธแลว
ฉัน ๑  ภิกษุฉันโภชนะที่เหลือของภิกษุอาพาธ ๑  ภิกษุขอตอญาติ ๑  ภิกษุขอ
ตอคนปวารณา ๑  ภิกษุขอเพื่อประโยชนแกภิกษุอ่ืน ๑  ภิกษุจายมาดวยทรัพย
ของตน ๑  ภิกษุวิกลจริต ๑   ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
                โภชนวรรค  สิกขาบทที่  ๙  จบ
                           ปณีตโภชนสิกขาบทที่  ๙
          ในสิกขาบทที่ ๙  มีวินิจฉัยดังนี้.
   [แกอรรถปฐมบัญญัติ  เร่ืองโภชนะอันประณีต]
          บทวา  ปณีตโภชนานิ  ไดแก  โภชนะอยางดียิ่ง.
          คําวา   กสฺส   สมฺปนฺน   น  มนาป    ไดแก  โภชนะที่ประกอบ
ดวยคุณสมบัติ  ใครจะไมชอบใจ.
          บทวา  สาทู  แปลวา  มีรสอรอย.
          ในคําวา  โย  ปน  ภิกฺขุ  เอวรูปานิ   ปณีตโภชนานิ  อคิลาโน
อตฺตโน  อตฺถาย  วิฺาเปตฺวา  ภฺุเชยฺย  นี้   มีวินิจฉัยดังนี้ :-  ภิกษุ
ขอโภชนะที่ดีลวน ๆ มีสัปปเปนตนมาฉัน  ไมตองปาจิตตีย.  ตองทุกกฏเพราะ
ขอแกงและขาวสุกในพวกเสขิยวัตร.   แตภิกษุผูขอโภชนะดี   ทีระคนกับขาวสุก
มาฉัน  บัณฑิตพึงทราบวา  ตองปาจิตตีย. 
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            ทราบวา    ในคํานี้   มีอธิบายดังตอไปนี้:-    ก็เพราะเหตุนั้นแหละ 
พระผูมีพระภาคเจาจึงไมตรัสวา  ปณีตานิ  ตรัสในสูตรวา   ปณีตโภชนานิ.
จริงอยู    เมื่อพระองคตรัสวา    ปณีตานิ    ยอมรวมสัปปเปนตนเขาดวย.
แตเมื่อตรัสวา ปณีตโภชนานิ   เนื้อความยอมปรากฏดังนี้วา  โภชนะที่เกิดจาก
ธัญชาติ  ๗  ชนิด  ระคนดวยของประณีต  ช่ือวา  โภชนะประณีต.
           บัดนี้  ในคําวา  วิฺาเปติ  ปโยเค  ทุกฺกฏ   เปนตน   มีวินิจฉัย
ดังตอไปนี้:-   เมื่อภิกษุขอวา    ทานจงใหภัตกับเนยใส,    จงราดเนยใสให,
จงทําใหระคนกับเนยใสแลวให,     จงใหเนยใส       จงใหเนยใสและภัต    ดังนี้
เปนทุกกฏ   เพราะการออกปากขอ,   เปนทุกกฏ  เพราะรับประเคน,  เปนปาจิตตีย
เพราะกลืนกิน.   แตเมื่อภิกษุกลาววา    ทานจงใหสัปปภัต     เพราะธรรมดาวา
สัปปภัตดุจสาลีภัต  ไมมี   ฉะนั้น  บัณฑิตพึงทราบวา  เปนทุกกฏ  เพราะออก
ปากขอแกงและขาวสุกอยางเดียว.                                                             
             ก็ถาเมื่อภิกษุกลาววา   จงใหภัตกับเนยใส  แตทายกถวายภัตแลว  ถวาย
เนยขึ้น  นมสด    หรือนมสม     ดวยกลาววา  นิมนตทานทําเนยใสฉันเถิด  ก็
หรือถวายมูลคากลาววา    นิมนตทานรับเอาเนยใสดวยมูลคานี้ฉันเถิด    (เปน
ปาจิตตีย)   ตามวัตถุทีเดียว.
             แตเมื่อภิกษุกลาววา  จงใหภัตกับเนยใสโค  ทายกจงถวายดวยเนยใสโค
หรือเมื่อเนยใสโคไมมี     จงถวายเนยขนโคเปนตนโดยนัยกอนนั้นแล    หรือจง
ถวายแมโคทีเดียวก็ตามที      กลาววา     นิมนตทานฉันดวยเนยใสจากแมโคนี้ 
(เปนปาจิตตีย)  ตามวัตถุเหมือนกัน.
             แตถาทายกถูกภิกษุขอดวยเนยใสโค    ถวายดวยเนยใสของแพะเปนตน
เปนอันผิดสังเกต.   จริงอยู    เมื่อมีการถวายอยางนี้   จึงเปนอันทายกถูกภิกษุขอ 
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อยางหนึ่ง   ถวายไปอีกอยางหนึ่ง   เพราะฉะนั้น    จึงไมเปนอาบัติ.   แมในคําวา  
จงใหดวยเนยใสแพะ  เปนตนก็นัยนี้.
            เมื่อภิกษุกลาววา    จงใหดวยกัปปยะเนยใส    ทายกถวายดวยอกัปปยะ
เนยใส  เปนอันผิดสังเกตเหมือนกัน.    เมื่อภิกษุกลาววา    จงใหดวยอกัปปยะ
เนยใส   ทายกถวายดวยกัปปยะเนยใส    เปนทุกกฏเหมือนกัน    ทั้งในการรับ
ทั้งในการบริโภค.      เมื่ออกัปปยะเนยใสไมมี      เขาถวายดวยอกัปปยะเนยขน
เปนตน   โดยนัยกอนนั้นแล  ดวยกลาววา   นิมนตทานทําเนยใสฉันเถิด  เปน
อันเขาถวายดวยอกัปปยะเนยใสแท.                                                  
            เมื่อภิกษุกลาววา    ดวยอกัปปยะเนยใส     เขาถวายดวยกัปปยะเนยใส
เปนอันผิดสังเกตเหมือนกัน.     เมื่อกลาววา     ดวยเนยใส     เขาถวายดวยของ
อยางใดอยางหนึ่ง  มีเนยขน  เปนตนที่เหลือ  เปนอันผิดสังเกตเหมือนกัน. แมใน
คําวา  จงถวายดวยเนยขน    เปนตน   ก็นัยนี้เหมือนกัน.
            แทจริง   มีการออกปากขอดวยวัตถุใด  ๆ   เมื่อภิกษุไดวัตถุนั้น    หรือ
มูลคาแหงวัตถุนั้นแลว   จัดวาเปนอันไดวัตถุนั้น ๆ แลวเหมือนกัน.   แตถาเขา
ถวายของอื่นที่มาในพระบาลี    หรือมิไดมาก็ตาม    เปนผิดสังเกต.   เมื่อภิกษุ
ออกปากขอดวยเนยขนเปนตนอยางอื่น.   ยกเวนเนยขนที่มาในพระบาลีเปนตน
เสีย   เปนทุกกฏ.    เหมือนอยางที่ทานกลาวไววา     เมื่อภิกษุกลาววา    จงให
สัปปภัต   การออกปากขอแกงและขาวสุก    เปนทุกกฏเทานั้น    เพราะสัปปภัต
ไมมีเหมือนสาลีภัต  ฉันใด  แมในคําวา    จงใหนวนีตภัต    เปนตนก็ฉันนั้น
(คือเปนเพียงทุกกฏฉันนั้น).
             จริงอยู    แมเมื่อจะกลาวเนยขึ้นเปนตนแตละอยางใหพิสดารตามลําดับ
(แหงเนยขึ้น)      ก็จะตองกลาวเนื้อความนี้นั่นและ.      และเนื้อความพิสดารนั้น 
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บัณฑิตอาจรูไดแมดวยความสังเขป,      จะมีประโยชนอะไรดวยความพิสดารใน 
เนยขนแตละอยางเปนตนนั้น.   ดวยเหตุนั้น    ขาพเจาจึงไดกลาววา  แมในคําวา
จงใหดวยเนยขึ้น  เปนตน   ก็นัยนี้เหมือนกัน.
           แตถาภิกษุออกปากขอในที่เดียวกัน    หรือในทําตางกัน   ดวยวัตถุมีเนย-
ใสเปนตนแมทั้งหมด  เทของที่ไดแลวลงในภาชนะเดียวกันทําใหเปนรสเดียวกัน
แมเอาปลายหญาคาแตะหยดลงที่ปลายลิ้นหยดเดียว     จากรสนั้นแลวกลืนกิน
ตองอาบัติปาจิตตีย  ๙ ตัว.    สมจริงดังคําแมนี้ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวใน
คัมภีรปริวารวา
                        ภิกษุตองปาจิตตียท่ีเปนไปทางกาย มิใช
                 เปนไปทางวาจาทั้งหมด    (๙ ตัว)    มีวัตถุ 
                 ตาง ๆ กัน   พรอม ๆ กัน คราวเดียว, ปญหา
                 ขอนี้ทานผูฉลาดคิดกันแลว.
          ในคําวา  อคิลาโน  คิลานสฺ ี   นี้   มีวินิจฉัยดังนี้:-   ถาภิกษุ
แมเปนผูมีความสําคัญวาอาพาธ    ออกปากขอเภสัช ๕ เพื่อประโยชนแกเภสัช,
พระวินัยธรพึงปรับเธอดวยมหานามสิกขาบท.    แตเมื่อออกปากขอโภชนะ
ประณีต ๙ อยาง  พึงปรับดวยสิกขาบทนี้ .  แตโภชนะประณีต  ๙ อยางนั้น  เปน
ปาฏิเทสนียวัตถุสําหรับพวกภิกษุณี.     ในเพราะการออกปากขอแกงและขาวสุก
เปนทุกกฏที่ตรัสไวในเสขิยบัญญัติเทานั้น    แกภิกษุและภิกษุณีแมทั้ง ๒ พวก.
บทที่เหลือในสิกขาบทนี้ตื้นทั้งนั้น.   
            สิกขาบทนี้     มีสมุฏฐาน ๔    เกิดจากทางกาย  ๑    ทางกายกับวาจา ๑
ทางกายกับจิต  ๑   ทางกายวาจากับจิต ๑  เปนกิริยา  โนสัญญาวิโมกข  อจิตตกะ
ปณณัตติวัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม   มีจิต ๓  มีเวทนา ๓   ดังนี้แล.
                          ปณีตโภชนะ  สิกขาบทที่  ๙  จบ 
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                           โภชนวรรค  สิกขาบทที่  ๑๐ 
                             เร่ืองภิกษุรูปหนึ่ง
           [๕๒๒]  โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู  ณ กูฏาคาร
ศาลาปามหาวัน   เขตพระนครเวสาลี    คร้ังนั้น   ภิกษุรูปหนึ่งเปนผูมีปกติถือ
ของทุกอยางเปนบังสกุล    สํานักอยูในสุสานประเทศ    ทานไมปรารถนาจะรับ
อาหารที่ประชาชนถวาย  เที่ยวถือเอาอาหารเครื่องเซนเจาตามปาชาบาง   ตาม
โคนไมบาง   ตามธรณีประตูบาง   มาฉันเอง   ประชาชนตางก็เพงโทษติเตียน
โพนทะนาวา  ไฉน  ภิกษุนี้จึงไดถือเอาอาหารเครื่องเชนเจาของพวกเราไปฉัน
เองเลา  ภิกษุนี้อวนลํ่า  บางทีจะฉันเนื้อมนุษย.
          ภิกษุทั้งหลายไดยินประชาชนพวกนั้น    เพงโทษติเตียนโพนทะนาอยู
บรรดาที่เปนผูมักนอย . . .  ตางก็เพงโทษติเตียนโพนทะนาวา   ไฉนภิกษุจึงได
กลืนอาหารที่เขายังไมไดให     ลวงชองปากเลา . . .     แลว กราบทูลเร่ืองนั้นแด
พระผูมีพระภาคเจา.                                     
                                   ทรงสอบถาม
           พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุรูปนั้นวา   ดูกอนภิกษุ   ขาววา
เธอกลืนอาหารที่เขายังไมไดให   ลวงชองปาก   จริงหรือ.
           ภิกษุนั้นทูลรับวา  จริง  พระพุทธเจาขา.
                        ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
           พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา   ดูกอนโมฆบุรุษ  ไฉนเธอจึง
ไดกลืนอาหารที่เขายังไมไดให   ลวงชองปากเลา   การกระทําของเธอนั่น   ไม 
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เปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส     หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่ง 
ของชุมชนที่เล่ือมใสแลว. . .
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้
วาดังนี้:-      
                                   พระบัญญัติ                        
         ๘๙.  ๑๐.  ค.  อนึ่ง ภิกษุใด    กลืนอาหารที่เขายังไมไดใหลวง
ชองปาก  เปนปาจิตตีย.
           ก็สิกขาบทนี้    ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติแลวแกภิกษุ
ทั้งหลาย  ดวยประการฉะนี้.
                                 เร่ืองภิกษุรูปหนึ่ง  จบ
                      ทรงอนุญาตน้ําและไมชําระฟน
           [๕๒๓]  ก็โดยสมัยนั้นแล    ภิกษุพากันรังเกียจน้ําและไมชําระฟน
ภิกษุทั้งหลายไดกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ  ทรงอนุญาตวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตใหถือเอาน้ํา  และไมชําระฟนเองแลวบริโภคได.
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนั้น
วาดังนี้:-
                              พระอนุบัญญัติ
          ๘๙.  ๑๐.  ข.  อนึ่ง ภิกษุใด กลืนอาหารที่เขายังไมไดให ลวง
ชองปาก  เวนไวแตน้ําและไมชําระฟน  เปนปาจิตตีย.
                      เร่ืองทรงอนุญาตน้ําและไมชําระฟน  จบ
                                สิกขาบทวิภังค
           [๕๒๔]  บทวา  อนึ่ง. . .ใด  ความวา  ผูใด  คือผูเชนใด. 
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           บทวา  ภิกษุ  ความวา  ที่ช่ือวา  ภิกษุ  เพราะอรรถวาเปนผูขอ . . .นี้  
ช่ือวา  ภิกษุ   ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
           ที่ช่ือวา  ที่เขายังไมไดให  ทานกลาววา  ที่ยังไมไดรับประเคน.
                        ลักษณะการรับประเคน
           ที่ช่ือวา  เขาให  คือ  เมื่อเขาใหดวยกาย  ดวยของเนื่องดวยกาย  หรือ
โยนให ๑   เขาอยูในหัตถบาส ๑   ภิกษุรับประเคนดวยกาย  หรือดวยของเนื่อง
ดวยกาย ๑   นี้ช่ือวา   เขาให.
             ที่ช่ือวา   อาหาร  ไดแก   ของที่กลืนกินได  อยางใดอยางหนึ่ง  ยกเวน
น้ําและไมชําระฟน  นี้ช่ือวาอาหาร.
            บทวา  เวนไวแตน้ํา และไมชําระฟน  คือ ยกเวนน้ําและไมชําระฟน.
            ภิกษุถือเอาดวยตั้งใจวา  จักเคี้ยว  จักฉัน  ตองอาบัติทุกกฏ  ขณะกลืน
ตองอาบัติปาจิตตีย  ทุก ๆ คํากลืน.
                               บทภาชนีย
                               ติกปาจิตตีย
            [๕๒๕]  อาหารที่ยังไมไดรับ ประเคน  ภิกษุสําคัญวายังมิไดรับประเคน
กลืนอาหารที่เขายังไมไดให   ลวงชองปาก   เวนไวแตน้ําและไมชําระฟน   ตอง
อาบัติปาจิตตีย.
             อาหารที่ยังไมไดประเคน    ภิกษุสงสัย    กลืนอาหารที่เขายังไมไดให
ลวงชองปาก   เวนไวแตน้ําและไมชําระฟน  ตองอาบัติปาจิตตีย.
             อาหารที่ยังไมไดรับประเคน     ภิกษุสําคัญวาไดรับประเคนไวแลว
กลืนอาหารที่เขายังไมไดให   ลวงชองปาก   เวนไวแตน้ําและไมชําระฟน   ตอง
อาบัติปาจิตตีย. 
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                                         ทุกะทุกกฏ 
           อาหารที่รับประเคนไวแลว  ภิกษุสําคัญวายังไมไดรับประเคน...ตอง
อาบัติทุกกฏ.
           อาหารที่รับประเคนไวแลว  ภิกษุสงสัย...ตองอาบัติทุกกฏ.
                                       ไมตองอาบัติ
           อาหารที่รับประเคนไวแลว      ภิกษุสําคัญวารับประเคนไวแลว ...ไม
ตองอาบัติ.
                                     อนาปตติวาร
           [๕๒๖]  กลืนน้ําและไมชําระฟน  ๑   ฉันยามหาวิกัติ ๔  ในเมื่อมีเหตุ
ฉุกเฉินเมื่อกัปปยการกไมมี    ภิกษุถือเอาเองแลวฉันได       ภิกษุวิกลจริต ๑
ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑  ไมตองอาบัติแล.
                        โภชนวรรค  สิกขาบทที่  ๑๐  จบ
                              ปาจิตตีย  วรรคที่  ๔  จบ 
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                                 ทันตโปณสิกขาบทที่  ๑๐  
          ในสิกขาบทที่  ๑๐ มีวินิจฉัยดังนี้:-
                 [แกอรรถดวยภิกษุถือบังสุกุลทุกอยาง]
           ภิกษุนั้น     ช่ือวา    สรรพบังสุกูลิกะ    (ผูมีปกติถือบังสกุลทุกอยาง)
เพราะอรรถวา  ภิกษุนั้นมีบรรดาปจจัย ๔ ทุกอยาง  โดยที่สุด   แมไมชําระฟน
ก็เปนบังสกุลทั้งนั้น.  ไดยินวา  ภิกษุนั้น    ทําภาชนะที่เขาทั้งในปาชานั้นนั่นเอง
ใหเปนบาตร    ทําจีวรดวยทอนผาที่เขาทิ้งในปาชานั้นนั่นแหละ     ถือเอาเตียง
และตั่งที่เขาทั้งในปาชานั้นเหมือนกันใชสอย.
            ปูและตาของบิดาผูลวงลับไปแลว    เรียกวา   อัยยะ   ในคําวา   อยฺย-
โวสาฏิตกานิ   นี้.    ขาทนียะและโภชนียะที่เขาเซนทิ้งไวในปาชา    เปนตน
เพื่อประโยชนแกบรรพบุรุษเหลานั้น     เรียกวา   โวสาฏิตกะ   (เครื่องเซน).
ไดยินวา   พวกมนุษยไดทําของอันเปนที่รักแหงพวกญาติเหลานั้น     ในเวลาที่
ยังมีชีวิตอยู   ใหเปนกอนขาวบิณฑอุทิศพวกญาติผูลวงลับไปแลว    เชนวางไว
ในที่ทั้งหลาย  มีปาชาเปนตนนั่นดวยตั้งใจวา   ขอเหลาญาติของพวกเรา   จง
บริโภคเถิด.
           ภิกษุนั้นเอาขาวบิณฑนั้นมาฉัน,  ไมปรารถนาของอื่นแมประณีตที่เขา
ถวาย.   ดวยเหตุนั้น     พระธรรมสังคาหกาจารยทั้งหลายจึงไดกลาววา   ถือเอา
อาหารเครื่องเซนเจาที่ปาชาบาง   ที่โคนไมบาง   ที่ธรณีประตูบาง   มาฉันเอง
ดังนี้.
             บทวา   เถโร   แปลวา   แข็งแรง   คือ   ลํ่าสัน. 
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           บทวา  วทฺธโร  แปลวา  อวนลํ่า.    มีคําอธิบายวา   ภิกษุนี้ทั้งอวน 
ทั้งมีรางกายล่ําสัน.
           สามบทวา  มนุสฺสม ส   มฺเ  ขาทติ   มีความวา  พวกเราเขาใจ
ภิกษุนั้นวา    บางทีจะฉันเนื้อมนุษย. ประชาชนเหลานั้นมีความเขาใจดังนี้วา
ความจริง  พวกคนกินเนื้อมนุษย   ยอมเปนผูเชนนี้.
          ในคําวา  อุทกทนฺตโปเณ   กุกฺกุจฺจายนฺติ  นี้  มีวินิจฉัยดังนี้
พวกภิกษุเหลานั้นไมไดสังเกตอรรถแหงบทวา  พึงกลืนกินอาหารที่เขาไมไดให
ผานทวารปากเขาไป  ใหถูกตอง  จึงไดพากันรังเกียจ.   ฝายพระผูมีพระภาคเจา
เมื่อจะทรงยังภิกษุเหลานั้น     ใหยอมตกลง   ดวยอํานาจแหงเรื่องตามที่เกิดขึ้น
แลว   ดุจบิดาชี้แจงใหพวกลูก ๆ ยินยอม   ฉะนั้น    จึงไดทรงตั้งอนุบัญญัติไว.
            บทวา   อทินฺน    มีความวา   เขาไมไดใหดวยกาย   ของเนื่องดวยกาย
และการโยนใหอยางใดอยางหนึ่ง     แกภิกษุผูรับดวยกายหรือดวยของเนื่องดวย
กาย.   จริงอยู    พระอุบาลีเถระหมายเอาของที่เขาไมไดใหนี้แหละ    จึงกลาวไว
ในบทภาชนะวา ช่ือวาของที่เขายังไมไดให  ทานเรียกของที่ยังไมไดรับประเคน.
แตในทุติยปาราชิกตรัสวา  ช่ือวา   ของทําเขาไมไดให   ทานเรียกทรัพยที่ผูอ่ืน
หวงแหน.   สวนบทวา  ของที่เขาใหนี้   ทานยกขึ้นไว   เพื่อแสดงลักษณะแหง
ของที่เขาไมไดใหนั้นนั่นแหละ   ดวยอํานาจแหงนัยที่ทรงกันขาม.
          [วาดวยการประเคนและการรับประเคน]
           ก็ในนิเทศแหงบทวา ทินฺน  นั้น  มีวินิจฉัยดังนี้:-  ขอวา  กาเยน
วา  กายปฏิพทฺเธน  วา  นิสฺสคฺคิเยน  วา  เทนฺเต  ไดแก   เมื่อคนอื่น
เขาใหอยูอยางนี้    (คือใหอยูดวยกาย    หรือดวยของเนื่องดวยกายหรือดวยการ
โยนให).                                       



พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๒ - หนาที่ 561
          ขอวา หตฺถปาเส   ิโต  กาเยน  วา กายปฏิพทฺเธน วา  ปฏิคฺคณ-  
หาติ   มีความวา   ถาภิกษุอยูในหัตถบาสมีลักษณะดังกลาวแลวในกอน    รับ
ประเคนของนั้นที่เขาใหอยูอยางนั้น   ช้ันที่สุดแมละอองรถดวยกาย   หรือดวย
ของเนื่องดวยกาย.   วัตถุนั่นที่รับประเคนแลว   อยางนั้นทานเรียกชื่อวา  ของที่
เขาให.   ของที่เขาเสียสละดวยคําวา  ทานจงถือเอาของนี้,   ของนี้จงเปนของทาน
เปนตน   ทานไมเรียกชื่อวาของที่เขาให.
           บรรดานิเทศเหลานั้น   บทวา  กาเยน  มีความวา  ที่เขาใหดวยบรรดา
สรีราวัยวะมีมือเปนตน   อยางใดอยางหนึ่ง   ช้ันที่สุด   แมดวยนิ้วเทา    ก็เปน
อันชื่อวาเขาใหแลวดวยกาย.    แมในการรับประเคน   ก็นัยนี้นั่นแล.   แทจริง
ของที่ภิกษุรับประเคนดวยสรีราวัยวะ    (สวนแหงรางกาย)    สวนใดสวนหนึ่ง
จัดวา  รับประเคนแลวดวยกายเหมือนกัน.  ถาแมนเขาใหของที่ตองทําการนัตถุ
ภิกษุอาพาธไมอาจนัตถุเขาทางชองจมูกไดเลย   รับเขาทางปากได  (รับประเคน
ทางปากได).    ความจริง    เพียงความใสใจเทานั้น     เปนประมาณในการรับ
ประเคนนี้.  นัยนี้ทานกลาวไวในมหาปจจรี.
           บทวา  กายปฏิพทฺเธน  มีความวา ของที่เขาใหดวยอุปกรณอยางใด
อยางหนึ่ง  บรรดาอุปกรณ  มีทัพพีเปนตน    เปนอันชื่อวาเขาใหดวยของเนื่อง
ดวยกาย.    แมในการรับประเคนก็นัยนี้เหมือนกัน.    ของที่ภิกษุรับดวยวัตถุ
อยางใดอยางหนึ่งที่เนื่องดวยรางกาย  มีบาตรและถาดเปนตน   จัดวารับประเคน
ดวยของเนื่องดวยกายเหมือนกัน.
           บทวา  นิสฺสคฺคิเยน  มีความวา ก็ของที่เขาโยนถวายใหพนจากกาย
และจากของเนื่องดวยกาย    แกภิกษุผูอยูในหัตถบาส     ดวยกายหรือของเนื่อง
ดวยกาย  เปนอันชื่อวาเขาถวายดวยประโยคที่โยนให.  นี้เปนการพรรณนาตาม
พระบาลีกอน.                  
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                                        บาลีมุตตกวินิจฉัย 
          ก็ในสิกขาบทนี้   พึงทราบบาลีมุตตกวินิจฉัยดังตอไปนี้:-
                     [การรับประเคนมีองค   ๕   อยาง]
           การรับประเคน  ยอมขึ้นดวยองค  ๕  คือ  ของพอบุรุษมีกําลังปานกลาง
ยกได   ๑    หัตถบาสปรากฏ     (เขาอยูในหัตถบาส)   ๑   การนอมถวายปรากฏ
(เขานอมถวาย) ๑ เทวดาก็ตาม  มนุษยก็ตาม ดิรัจฉานก็ตาม ถวาย (ประเคน) ๑
และภิกษุรับประเคนของนั้นดวยกาย   หรือดวยของเนื่องดวยกาย  ๑.    การรับ-
ประเคนยอมขึ้นดวยองค   ๕  ดวยประการอยางนั้น.  ในองค  ๕  นั้น  หัตถบาส
แหงภิกษุผูยืนนั่งและนอน   บัณฑิตพึงทราบโดยนัยดังกลาวแลว    ในปวารณา-
สิกขาบท.
            ก็ถาบรรดาผูใหและผูรับประเคน   ฝายหนึ่งอยูบนอากาศ   ฝายหนึ่งอยู
บนพื้น,    พึงกําหนดประมาณหัตถบาสทางศีรษะของผูยืนอยูบนพื้น    และทาง
ริมดานในแหงอวัยวะที่ใกลกวา   ของผูยืนอยูบนอากาศ  ยกเวนมือที่เหยียดออก
เพื่อใหหรือเพื่อรับเสีย.   ถาแมนฝายหนึ่งอยูในหลุม (บอ) อีกฝายหนึ่งอยูริมหลุม
หรือฝายหนึ่งอยูบนตนไม    อีกฝายหนึ่งอยูบนแผนดิน    ก็พึงกําหนดประมาณ
หัตถบาส   โดยนัยดังกลาวแลวนั่นแหละ.
            ถาแมนนกเอาจะงอยปากคาบดอกไม    หรือผลไมถวาย    หรือชางเอา
งวงจับดอกไม     หรือผลไมถวายอยูในหัสถบาสเห็นปานนี้,     การรับประเคน
ยอมขึ้น  (ใชได).  ก็ถาภิกษุนั่งอยูบนคอชางแมสูง   ๗  ศอกคืบ   จะรับของที่ชาง
นั้นถวายดวยงวงก็ควรเหมือนกัน.   ทายกคนหนึ่งทูนภาชนะขาวสวยและกับขาว
เปนอันมากไวบนศีรษะ    มายังสํานักของภิกษุพูดทั้งยืนวา  นิมนตทานรับเถิด 
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การนอมถวายยังไมปรากฏกอน   เพราะฉะนั้น    จึงไมควรรับ.   แตถาเขานอม 
ลงมาแมเพียงเล็กนอย,      ภิกษุพึงเหยียดแขนออกรับภาชนะอันลาง      แมโดย
เอกเทศ.   ดวยการรับเพียงเทานี้   ภาชนะทั้งหมดเปนอันรับประเคนแลว.  ตั้งแต
รับประเคนนั้นไป    จะยกลง    หรือเล่ือนออก    แลวหยิบเอาของที่คนตองการ
สมควรอยู.    สวนในภาชนะเดียวกันมีกระบุงซึ่งมีขาวสวยเปนตน   ไมมีคําที่จะ
พึงกลาวเลย.
            แมทายกผูหาบภัตตาหารไป   ถานอมหาบลงถวาย  สมควรอยู.  ถาแมน
มีไมไผยาว  ๓๐  ศอก,   ที่ปลายขางหนึ่งผูกหมอน้ําออยแขวนไว  ที่ปลายขางหนึ่ง
ผูกหมอเนยใสแขวนไว,    ถาภิกษุรับประเคนลําไมไผนั้น    เปนอันรับประเคน
ของทั้งหมดเหมือนกัน.  
            ถาทายกกลาววา       นิมนตทานรับน้ําออยสดซึ่งกําลังไหลออกจากราง
หีบออย   การนอมเขามาถวาย   ยิ่งไมปรากฏ   เพราะฉะนั้น    จึงไมสมควรรับ.
แตถาเขาเอากากทิ้งแลวเอามือวักขึ้นถวาย ๆ ควรอยู.
            บาตรมากใบ   เขาวางไวบนเตียงก็ดี     บนตั่งก็ดี    บนเสื่อลําแพนก็ดี
บนรางไมก็ดี   บนแผนกระดานก็ดี.   ทายก   (ผูให)   อยูในหัตถบาสแหงภิกษุ
ผูอยูในที่ใด,   ของที่เขาใหในบาตรเหลานั้น   อันภิกษุผูอยูในที่นั้น    แมเอานิ้ว
แตะเตียงเปนตน    ดวยความหมายวารับประเคนจะยืนอยูก็ตาม     นั่งอยูก็ตาม
นอนอยูก็ตาม  เปนอันรับประเคนแลวทั้งหมด.  ถาแมนภิกษุขึ้นนั่งเตียงเปนตน
ดวยหมายใจวา   เราจักรับประเคน.  ก็ควรเหมือนกัน.
             ก็ถาแมนเขาวางบาตรทั้งหลายไวบนแผนดิน      เอากระพุงกับกระพุง
จดกัน,  ของที่เขาถวายในบาตรใบที่ภิกษุนั่ง   เอานิ้วมือหรือเข็มแตะไวเทานั้น
เปนอันรับประเคนแลว.   ทานกลาวไวในที่บางแหงวา  การรับประเคนในบาตร 
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ที่เขาตั้งไวบนเสื่อลําแพนผืนใหญ   และเครื่องลาดหลังชางเปนตน    ยอมไมขึ้น. 
คํานั้นพึงทราบวา  ทานกลาวหมายเอาการลวงเลยหัตถบาสไป.    แตเมื่อมีหัตถ-
บาสในที่ใดที่หนึ่งก็ควร  นอกจากของซึ่งเกิดอยูกับที่นั้น.
          ก็การรับประเคนบนใบปทุม  หรือบนใบทองกวาวเปนตน   ซ่ึงเกิดอยู 
กับที่นั้น     ยอมไมควร.    เพราะใบปทุมเปนตนนั้น  ไมถึงการนับวาของเนื่อง
ดวยกาย.   เหมือนอยางวาในของเกิดกับที่นั้น    การรับประเคนไมขึ้น   ฉันใด 
ในเตียงที่ตั้งตรึงไวที่ตอเปนตน   ในแผนกระดาน  หรือในหินที่เปนอสังหาริมะ
การรับประเคน   ก็ไมขึ้นเหมือนกัน   ฉันนั้น.  จริงอยู   เตียงที่ตั้งตรึงไวที่ตอ
เปนตนแมนั้นเปนของควรสงเคราะหเขากับของที่เกิดอยูกับที่นั้น.
           แมบนใบมะขามเปนตน   ซ่ึงเปนใบเล็ก ๆ    ดาดไวบนพื้น    การรับ
ประเคนก็ไมขึ้น.   เพราะวา   ใบมะขามเปนตนเหลานั้น   ไมสามารถจะทั้งไวได
ดวยดี.  แตบนใบที่ใหญมีใบปทุมเปนตน    (รับประเคน)  ขึ้น.
            ถาทายก (ผูให) ยืนเลยหัตถบาสในที่นั้น  เอากระบวยคันยาวตักถวาย,
ภิกษุพึงบอกเขาวา    เขามาถวายใกล ๆ.   เขาไมไดยินคําพูด    หรือไมเอื้อเฟอ
เทลงไปในบาตรทีเดียว,     ภิกษุพึงรับประเคนใหม.     แมในบุคคลผูยืนอยูหาง
โยนกอนขาวไปถวาย  ก็นัยนี้เหมือนกัน.    ถาในบาตรที่นําออกมาจากถุงบาตร
มีผงน้ํายอม,  เมื่อมีน้ําพึงลางเสียกอน.   เมื่อไมมี  พึงเช็ดผงน้ํายอม    หรือรับ
ประเคนแลว  จึงเที่ยวไปบิณฑบาต. ถาเมื่อเที่ยวไปบิณฑบาตผงตกลง (ในบาตร)
พึงรับประเคนกอนจึงรับภิกษา.     แตเมื่อไมรับประเคน  รับ   (ภิกษา)  เปน
วินัยทุกกฏ.  แตไมเปนอาบัติแกภิกษุผูรับประเคนธุลีที่ตกนั้นใหมแลวฉัน.  ก็ถา
เมื่อภิกษุกลาววา   รับประเคนกอนจงถวาย    พวกเขาไมไดยินคําพูด  หรือไม
เอื้อเฟอถวายภิกษุเลยทีเดียว,    ไมเปนวินัยทุกกฏ.    ภิกษุรับประเคนใหมแลว
พึงรับภิกษาอื่นเถิด.                       
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           [วิธีปฏิบัติเม่ือมีของตกลงในบาตรในเวลาตาง ๆ]
           ถาลมแรงพัดธุลีใหลอยไปตกจากที่นั้น  ๆ,  ภิกษุไมอาจรับภิกษาได,
จะผูกใจรับดวยจิตบริสุทธิ์วา     เราจักใหแกอนุปสัมบัน   ควรอยู.     เที่ยวไป
บิณฑบาตอยางนั้นแลวกลับไปยังวิหาร     หรืออาสนศาลา     ใหภิกษานั้นแก
อนุปสัมบันแลว  จะรับเอาภิกษาที่อนุปสัมบันนั้น ถวายใหม   หรือจะถือเอาของ
อนุปสัมบันนั้นดวยวิสาสะฉัน  ก็ได.
           ถาภิกษุใหบาตรที่มีธุลีแกภิกษุในเวลาเที่ยวภิกษาจาร,    พึงบอกภิกษุ
เจาของบาตรนั้นวา    ทานรับประเคนบาตรนี้แลว    พึงรับภิกษาหรือพึงฉัน.
ภิกษุเจาของบาตรนั้น     พึงทําอยางนั้น.  ถาธุลีลอยอยูขางบน,  พึงรินน้ําขาวออก
แลวฉันสวนที่เหลือเถิด.   ถาธุลีจมแทรกลงขางใน   พึงประเคนใหม.   เมื่อไมมี
อนุปสัมบันอยาปลอย   (บาตร)    จากมือเลย    พึงนําไปในที่ซ่ึงมีอนุปสัมบัน
แลวรับประเคนใหม.   จะนําธุลีที่ตกลงในขาวแหงออกแลวฉัน    ก็ควร.   แตถา
เปนธุลีละเอียดมาก พึงนําออกพรอมกับขาวสวยสวนขางบน  หรือพึงรับประเคน
ใหม   แลวฉันเถิด.
              เมื่อชาวบานวางขาวยาคูหรือแกงไวขางหนาแลวคน   หยดแกงกระเซ็น
ขึ้นจากภาชนะตกลงในบาตร.  ภิกษุพึงรับประเคนบาตรใหม.   เมื่อพวกเขาเอา
กระบวยตักมาถวาย   หยาดสูปะเปนตน    หยดออกจากกระบวยตกลงไปในบาตร
กอน,   เปนอันตกลงไปดวยดี  ไมมีโทษ   เพราะเขานอมเขามาถวาย 
              ถาแมนเมื่อเขาเอาจอกน้ําเกลี่ยขาวสุกลงอยู   เขมา     หรือเถาตกลงไป
จากจอกน้ํา   ไมมีโทษเหมือนกัน   เพราะเขานอมถวาย    ของที่เขากําลังถวายแก
ภิกษุรูปถัดไป   กระเด็นออกจากบาตรไปตกในบาตรของภิกษุอีกรูปหนึ่ง  เปน
อันตกไปดี   จัดวารับประเคนแลวเหมือนกัน.                       
             เมื่อเขาจัดผักปลัง    (ผักไห)    ดองเปนตน       ถวายแกภิกษุรูปหนึ่ง
หยดน้ํา  (ผักดอง)  จากผักดองตกลงไปในบาตรของภิกษุอ่ืนเธอพึงรับประเคน 
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บาตรใหม.   พวกเขากําลังจับขางบนบาตรของภิกษุใด,    เมื่อหยดน้ําผักดองตก 
ลงไปในบาตรของภิกษุนั้น    ไมมีโทษ    เพราะเขานอมเขามาดวยความเปนผู
ประสงคจะถวาย.                                     
            พวกชาวบานถวายบาตรเต็มดวยขาวปายาส,   ภิกษุไมอาจจับขางลางได
เพราะมันรอน  จะจับแมที่ขอบปาก  ก็ควรเหมือนกัน.   ถาแมนอยางนั้นก็ไมอาจ
(จับได)  พึงรับดวยเชิงรองบาตร  (ตีนบาตร)
           ภิกษุผูนั่งถือบาตรหลับอยูที่หอฉัน.   เธอไมรูวาเขากําลังนําโภชนะ
มาเลย   เขาถวายอยูก็ไมรู,   โภชนะจัดวายังไมไดรับประเคน.    แตถาเธอเปนผู 
นั่งใสใจไว   (แตตน )     ควรอยู.     ถาแมนเธอวางมือจากเชิงบาตรแลวเอาเทา
หนีบไวมอยหลับไป   สมควรเหมือนกัน.   แตเมื่อเธอเอาเทาเหยียบเชิงบาตรไว
รับประเคน   ถึงจะตื่นอยู   ก็เปนการรับประเคนโดยไมเอื้อเฟอ.    เพราะฉะนั้น
จึงไมควรทํา.
             อาจารยบางพวกกลาววา    การรับประเคนดวยเชิงรองบาตรอยางนี้
ช่ือวา เปนการรับประเคนดวยของเนื่องกับบาตรซึ่งเนื่องดวยกาย   เพราะฉะนั้น
จึงไมควร.   คํานั้นเปนแคเพียงกําพูดเทานั้น.   แตโดยอรรถ  ทั้งหมดนั่น ก็เปน
ของเนื่องดวยกายทั้งนั้น. และแมในกายสังสัคคสิกขาบท ก็ไดแสดงนัยนี้ไวแลว.
ถึงจะหยิบแมของตกที่เขากําลังถวายแกภิกษุ   ขึ้นมาฉันเอง   ก็ควร.
           ในการหยิบเอาของตกฉันนั้น  มีพระสูตรเปนเครื่องสาธกดังตอไปนี้วา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  !      เราอนุญาตใหภิกษุหยิบเอาของตกที่เขากําลังถวายฉัน
เองได.    ขอนั้นเปนเพราะเหตุไร ?    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  !    เพราะของนั้น
พวกทายกเขาสละถวาย* แลว. ก็แล พระสูตรนี้  มีอรรถควรอธิบาย  เพราะฉะนั้น
ในพระสูตรนี้  พึงทราบอธิบายอยางนี้:-    ของใดที่เขากําลังถวาย    พลัดหลุด
จากมือของผูถวาย  ตกลงไปบนพื้นที่สะอาด  หรือบนใบบัว   ผา   เสื่อลําแพน
 *   วิ  จุลฺล.  ๗/๔๙ 
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เปนตน,  ของนั้นจะหยิบขึ้นมาฉันเองก็ควร.   แตของใดตกลงไปบนพื้นที่มีฝุน  
ละออง,   ของนั้น  พึงเช็ด   หรือลางฝุนละอองออกแลว   หรือรับประเคนแลวฉัน
เถิด  ถาของกลิ้งไปยังสํานักของภิกษุอ่ืน,  แมภิกษุเจาของ ๆ  นั้น จะใหนําคืน
มาก็ควร.    ถาเธอกลาวกะภิกษุนั้นวา    นิมนตทานนั่นแหละฉันเถิด  แมภิกษุ
นั้นจะฉัน  ก็ควร.  แตภิกษุนั้นอันภิกษุเจาของสิ่งของไมไดส่ัง   ไมควรรับ.
           ในกุรุนทีกลาววา   แมจะไมไดรับคําสั่ง   จะรับดวยทั้งใจวา    จักถวาย
ภิกษุเจาของสิ่งของนอกน  ก็ควร 
           ถามวา  ก็เพราะเหตุไร  ของนั่นจึงไมควรที่ภิกษุนอกนี้จะรับ ?
           แกวา   เพราะพระผูมีพระภาคเจามิไดทรงอนุญาตไว.
           จริงอยู   พระผูมีพระภาคเจา  เมื่อตรัสวา  เราอนุญาตใหภิกษุหยิบของ
ฉันเองได   ดังนี้     ก็ทรงอนุญาตแกภิกษุผูซ่ึงเขากําลังถวายของที่พลัดตกไปนั้น
เทานั้น    ใหหยิบเอาของนั้น   แมไมไดรับ ประเคนฉันได.  แตดวยคําวา  ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย !  เพราะของนั้นพวกทายกสละใหแลว  จึงเปนอันทรงแสดงความ
ไมเปนของคนอื่นในพระดํารัสนี้;    เพราะฉะนั้น   ภิกษุอ่ืนหยิบฉันเอง   จึงไม
ควร,    แตสมควร    เพราะการสั่งของภิกษุผูเปนเจาของแหงสิ่งของนั้น.    นัยวา
นี้เปนอธิบายในคําวา  อนุชานามิ  ภิกฺขเว  เปนตนนี้.
            ก็เพราะของที่พลัดตกนั้น     ทรงอนุญาตไว   เพราะเปนของยังไมไดรับ
ประเคน;    ฉะนั้น     ภิกษุไมจับตองของตามที่ตั้งอยูนั่นแหละเอาของบางอยาง
ปดไว  แลวฉันแมในวันรุงขึ้น  ก็ควร,  ไมเปนอาบัติ  เพราะสันนิธิเปนปจจัย.
แตควรรับประเคนกอนแลว   จึงฉัน.  จริงอยู   พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาต
การหยิบฉันเองแกภิกษุนั้น เฉพาะในวันนั้น  นอกจากวันนั้นไปไมทรงอนุญาต
ทราบวา อรรถแมนี้ก็เปนอธิบายในพระดํารัสวา  อนุชานามิ  ภิกฺเว เปนตนนี้. 
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                  [วาดวยอัพโพหาริกนัยโดยทั่ว ๆ ไป]
           บัดนี้  ขาพเจาจะกลาวอัพโพหาริกนัยตอไป:-   จริงอยู   เมื่อภิกษุทั้ง
หลายฉันอยู   ฟนทั้งหลายยอมสึกหรือ,   เล็บทั้งหลาย   ยอมสึกกรอน  สี   (ผิว)
บาตรยอมลอก,     ทั้งหมดเปนอัพโพหาริก.    เมื่อภิกษุปอกออยเปนตนดวยมีด
สนิมยอมปรากฏ.  สนิมนั้น   ธรรมดาเปนของเกิดขึ้นใหม  ควรรับประเคนกอน
จึงฉัน.   เมื่อภิกษุลางมีดแลวจึงปอก   สนิมไมปรากฏ,    มีแตสักวากลิ่นโลหะ,
เพียงกลิ่นโลหะนั้น    เปนอัพโพหาริก.    ถึงแมในจําพวกของที่ผาดวยมีดเล็กที่
พวกภิกษุเก็บรักรักษาไว  ก็นัยนี้นั่นแล.  จริงอยู    ภิกษุทั้งหลายจะเก็บมีดนั้น
ไวเพื่อตองการใชสอย   ก็หามิไดแล.
            เมื่อภิกษุทั้งหลายบด    หรือตําอยูซ่ึงเครื่องยา    มีรากยาเปนตน     ตัว
หินบด  ลูกหินบด  ครก   และสากเปนตน    ยอมสึกกรอนไป.    ภิกษุทั้งหลาย
จะเผามีดที่เก็บรักษาไว    แลวใสลงในเปรียง    หรือนมสดเพื่อประโยชนเปนยา
สีเขียวยอมปรากฏในเปรียง  หรือนมสดนั้น.  มีวินิจฉัยเชนเดียวกับที่กลาวแลว
ในมีดเล็กนั่นแหละ. สวนในเปรียงดิบเปนตน   ไมควรจุมมีดที่เก็บไวลงไปดวย
ตนเอง  หากวา  ภิกษุจุมลงไป   ยอมไมพนสามปกกะ.
           เมื่อภิกษุเที่ยวบิณฑบาตในเมื่อฝนตก    น้ําสกปรกหยดจากตัวหรือจาก
จีวรลงในบาตร   พึงรับประเคนบาตรนั้นใหม     แมในหยาดน้ําที่ตกลง    เมื่อ
ภิกษุกําลังฉันอยูที่โคนตนไมเปนตน    ก็นัยนี้เหมือนกัน.   ก็ถาวา   เมื่อฝนตก
ตลอด ๗ วัน  เปนน้ําบริสุทธิ์   หรือน้ําฝนที่ตกกลางแจงควรอยู.
            ภิกษุเมื่อจะใหขาวสุกแกสามเณร    พึงใหอยาถูกตองขาวสุกที่อยูใน
บาตรของสามเณรนั้นเลย,  หรือวา  พึงรับประเคนบาตรของสามเณรนั้น.  เมื่อ
ภิกษุถูกตองขาวสุกในบาตรที่ไมไดรับประเคน   แลวจับขาวสุกในบาตรของตน 
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อีก  ขาวสุกเปนอุคคหิตก.*     แตถาวาภิกษุเปนผูมีความประสงคจะให  กลาววา 
แนะสามเณร !  เธอจงนําบาตรมา,    จงรับเอาขาวสุก    ดังนี้,   แตสามเณรนั้น
ปฏิเสธวา     กระผมพอแลว,    และแมเมื่อภิกษุกลาวอีกวา    ขาวสุกนั่นเราสละ
แกเธอแลว    สามเณรยังกลาววา    กระผมไมตองการขาวสุกนั่น   ดังนี้,    ถึงจะ
สละตั้งรอยครั้งก็ตามที     ตลอดเวลาที่ขาวสุกยังอยูในมือของตนจัดวาเปนของ
รับประเคนแลวแล.
            แตถาวา    ขาวสุกตั้งอยูแมบนเชิงรองบาตร     ภิกษุไมมีความเสียดาย
กลาววา.  เธอจงรับเอาไป,    ตองรับประเคนใหม    ถาภิกษุยังมีความเสียดายอยู
วางบาตรไวบนเชิงรองบาตร    แลวกลาวกะสามเณรวา    เธอจงรับเอาขนมหรือ
ขาวสวยจากบาตรนี้   ดังนี้,   สามเณรลางมือแลว  ถาแมนวาถือเอาไปตั้งรอยครั้ง
ไมถูกตองของที่อยูในบาตรของตนเลยใสลงในบาตรของตนเอง,  ไมมีกิจที่จะ
ตองรับประเคนใหม.     แตถาสามเณรถูกตองของที่อยูในบาตรของตนหยิบเอา
ออกจากบาตรนั้น,   ของนั้นยอมระคนกับของ ๆ สามเณรพึงรับประเคนใหม.
              แตเกจิอาจารยทั้งหลายกลาววา   ถาแมนวา   ของที่สามเณรหยิบเอาอยู
ขาดตกลงในบาตรนั้น  พึงรับประเคนใหม.  คํานั้นบัณฑิตพึงทราบในกอนขาว
สุกเปนตน  ที่ภิกษุกลาวจํากัดไวอยางนี้วา  เธอจงหยิบ เอากอนขาวกอนหนึ่ง,  จง
หยิบขนมชิ้นหนึ่ง,    จงหยิบเอาสวนเทานี้แหงกอนน้ําออยนี้.    สวนในคํานี้วา
เธอจงหยิบเอาขนมหรือขาวสวยจากบาตรนี้  ไมมีการจํากัด;   เพราะฉะนั้น  ของ
ที่ตกลงในบาตรของสามเณรเทานั้น    จึงจะขาดประเคน.   สวนขาวสวยที่อยูใน
มือ   (ของสามเณร)    ยังเปนของภิกษุนั้นเองตลอดเวลาที่สามเณรยังไมบอกงด
หรือภิกษุยังไมหามวา  พอละ,  เพราะฉะนั้น  จงยังไมขาดประเคน.
           ถาภิกษุใสขาวสวยลงในภาชนะสําหรับตมขาวตมของตน    หรือของ
ภิกษุทั้งหลาย เพื่อประโยชนแกภิกษุสามเณรบางพวก พึงกลาววา  แนะสามเณร !
*  ของฉันทุกอยางที่ยังไมไดรับประเคน  ภิกษุจับตองเรียกวา  ของเปนอุคคหิตก,  ผูชําระ. 
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เธอจงวางมือไวขางบนภาชนะ   แลวตักลงที่มือของสามเณรนั้น.   ของตกจากมือ 
ของสามเณรลงในภาชนะ.   ของที่ตกนั้น   ยอมไมทําใหภาชนะเปนอกัปปยะใน
วันรุงขึ้น  เพราะขาวสุกนั้น  ภิกษุสละแลว.  ถาวาภิกษุไมทําอยางนั้นตักลงไป,
พึงทําภาชนะใหปราศจากอามิสเหมือนบาตรแลวฉันเถิด.
            พวกทายกวางหมอขาวตมไวแลวไปเสีย.     สามเณรเล็กไมอาจใหภิกษุ
รับประเคนหมอขาวตมนั้นได,    ภิกษุเอียงบาตรเขาไป.    สามเณรวางคอหมอ
บนขอบปากบาตรแลว   เอียงลง.  ขาวตมทําไหลไปในบาตรเปนอันประเคนแลว
แล.  อีกอยางหนึ่ง   ภิกษุวางมือลงบนพื้น.   สามเณรหมุนไปวางลงบนมือของ
ภิกษุนั้น    ควรอยู.   แมในกระเชาขนมกระเชาขาวสวย  (กระบุงขนมและกระบุง
 ขาวสวย)   และมัดออยเปนตน    ก็นัยนี้เหมือนกัน.   ถาสามเณร ๒ - ๓ รูป   จะ
ชวยกันถวาย ภาระ  (ของหนัก)  ที่ควรประเคนได,  หรือภิกษุ ๒-๓ รูปจะชวย
กันรับของที่คนมีกําลังแข็งแรงคนเดียวยกขึ้นถวาย   ควรอยู.
                  [วาดวยของเปนอุคคหิตกและ   ไมเปน]         
            ชนทั้งหลายแขวนหมอน้ํามัน     หรือหมอน้ําออยไวที่เทาเตียงหรือตั่ง,
ภิกษุจะนั่งบนเตียงก็ดี   บนตั่งก็ดี   ควรอยู   น้ํามัน เปนตนนั้น    จะชื่อวาเปน
อุคคหิตกหามิได.    หมอน้ํามัน ๒ หมอเปนของที่เขาแขวนไวบนไมฟนนาค
หรือบนขอ.   หมอบนรับประเคนแลว,   หมอลางยังไมไดรับประเคน,   จะจับ
หมอบน    ควรอยู.    หมอลางรับประเคนแลว,   หมอบนยังไมไดรับประเคน.
เมื่อภิกษุจับหมอบนแลว  จับหมอลาง   หมอบน  เปนอุคคหิตก.   ภายใตเตียงมี
ถวยน้ํามันยังไมไดรับประเคน.  ถาภิกษุกวาดเอาไมกวาดกระทบถวยน้ํามัน,  น้ํา
มันนั้นยังไมเปนอุคคหิตก.                
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            ภิกษุตั้งใจวา   เราจะหยิบของที่รับประเคนไวแลว   ไพลไปหยิบของที่ 
ไมไดรับประเคน  รูแลวกลับวางไวในที่ที่คนหยิบมา,  ของนั้นไมเปนอุคคหิตก.
นําออกมาภายนอกแลวจึงรู.    อยาตั้งไวขางนอกพึงนํากลับเขาไปตั้งในที่เดิมนั่น
เอง,  ไมมีโทษ.  ก็ถาวาถวยน้ํามันนั้นเมื่อกอน   วางเปดไว,  ไมควรปด  พึง
วางไวตามเคยเหมือนที่วางอยูกอน.     ถาวางไวขางนอก,     อยาไปแตะตองอีก.
ถาภิกษุกําลังลงมายังปราสาทชั้นลาง  รูเอาในทามกลางบันได  เพราะไมมีโอกาส
พึงนําไปวางไวขางบน   หรือขางลางก็ได.                
            ราขึ้นในน้ํามันที่รับประเคนแลว,   ผงราขึ้นที่แงงขิงเปนตน.   ราหรือ
ผงรานั่น   ธรรมดาเกิดในน้ํามันและขิงนั้นนั่นเอง,  ไมมีกิจที่จะตองรับประเคน
ใหม.   คนขึ้นตนตาล    หรือตนมะพราว   เอาเชือกโรยทะลายผลตาลลงมา   ยัง
คงอยูขางบน   กลาววา   นิมนตทานรับเถิด   อยาพึงรับ.   ถาคนอื่นยืนอยูบน
พื้นดิน   จับที่หวงเชือกยกถวาย,   จะรับควรอยู.   ภิกษุใหทํากิ่งไมใหญที่มีผล
ใหเปนกัปปยะแลว รับประเคน.  ผลทั้งหลายเปนอันภิกษุรับประเคนแลวเหมือน
กัน    ควรบริโภคไดตามสบาย.
             ชนทั้งหลายยืนอยูภายในรั้วแหวกรั้ว   (ลอดร้ัว)    ถวายออยลํา   หรือ
ผลมะพลับ;   เมื่อไดหัตถบาส   ควรรับ.   เมื่อภิกษุรับออยลํา   หรือผลมะพลับ
นั้นที่ลอดออกมา  ไมถูกบนคราวร้ัว   (ไมพาดบนคราวร้ัว ) จึงควร.   ในออยลํา
และผลมะพลับที่ลอดออกมาถูก     (บนคราวร้ัว)     ทานไมไดแสดงโทษไวใน
อรรถกถาทั้งหลาย.    แตพวกเราเขาใจวา    จากฐานที่ลําออยเปนตนถูก    เปน
เหมือนหยิบของตกขึ้นเอง.    แมคํานั้นยอมใชไดในเมื่อของออกไปไมหยุด
เหมือนภัณฑะที่โยนใหตกกลิ้งไปภายนอกดานภาษี  ฉะนั้น.
             พวกชนโยนของขามรั้ว   หรือกําแพงถวาย.  แตถากําแพงไมหนา  หัต-
ถบาสยอมเพียงพอแกผูยืนอยูภายในกําแพงและภายนอกกําแพง   ภิกษุจะรับของ
ที่สะทอนขึ้นสูงแมตั้งรอยศอกแลวลอยมาถึงควรอยู.                
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           ภิกษุเอาคอแบกสามเณรอาพาธไป  (ใหสามเณรอาพาธขี่คอไป).  เธอ 
เห็นผลไมนอยใหญ  เก็บถวาย ทั้งที่นั่งอยูบนคอ,  ภิกษุควรจะรับ.   บุคคลอื่น
แบกภิกษุไป  ถวายผลไมแกภิกษุผูนั่งอยูบนคอ,  สมควรรับเหมือนกัน.   ภิกษุ
ถือกิ่งไมมีผล    เพื่อตองการรมเดินไป.    เมื่อเกิดความคิดอยากจะฉันผลขึ้นมา
จะใหอนุปสัมบันประเคนแลว  ควรอยู.  ภิกษุใหทํากับปยะกิ่งไมเพื่อไลแมลงหวี่
(แมลงวัน)  แลวรับประเคนไว. หากวา  มีความประสงคจะฉัน,  การรับประเคน
ไวเดิมนั่นแหละยังใชไดอยู,   ไมมีโทษแกภิกษุผูขบฉัน.
            ภิกษุวางภัณฑะทีควรรับประเคนไวบนยานของพวกชาวบานเดินทาง
ไป.   ยานติดหลม.   ภิกษุหนุมจับลอดันขึ้น   ควรอยู.   ส่ิงของไมช่ือวา   เปน
อุคคหิตก.   ภิกษุวางของที่ควรประเคนไวในเรือ   เอาแจว ๆ  เรือไป    หรือเอา
มือพุยไป  ควรอยู.  แมในพวง (แพ)  ก็นัยนี้เหมือนกัน.  ภิกษุแมวางภัณฑะไว
ในถาดก็ดี  ในคนโท  (ตุม)  ก็ดี ในหมอ ก็ดี  แลวใชใหอนุปสัมบันถือภัณฑะ
นั้นจับแขนอนุปสัมบันขาม   (น้ํา)   ไปควรอยู.   แมเมื่อถาดเปนตนไมมี   ให
อนุปสัมบันถือแลว   จับอนุปสัมบันนั้นที่แขนขามไป  ก็ควร.
             พวกอุบาสกถวายขาวสารเปนเสบียงทางแกพวกภิกษุผูเตรียมตัวจะเดิน
ทาง.      พวกสามเณรชวยถือขาวสารภิกษุทั้งหลายแลวไมอาจเพื่อจะถือขาวสาร
สวนของตนเอง.   พวกภิกษุจึงชวยถือขาวสารของสามเณรเหลานั้น.  สามเณรทั้ง
ทั้งหลาย    เมื่อขาวสารที่ตนถือหมดแลวเอาขาวสารนอกนี้ตมขาวตม    ทั้งบาตร
ของภิกษุสามเณรทั้งหมดไวตามลําดับแลว   เทขาวตมลง.   สามเณรผูฉลาดเอา
บาตรของคนถวายแกพระเถระ    ถวายบาตรของพระเถระแกพระเถระรูปที่ ๒
เปลี่ยนบาตรกันทั้งหมด  อยางนี้เปนตนจนทั่วถึงกัน   เปนอันภิกษุทั้งหมดฉัน
ขาวตมของสามเณร   ควรอยู. ถาแมนวาสามเณรเปนผูไมฉลาดเริ่มจะดื่มขาวตม
ในบาตรของตน   ดวยตัวเองเทานั้น,    พวกพระเถระควรจะขอดื่มไปตามลําดับ 
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อยางนี้วา   ผูมีอายุ ! จงใหขาวตมของเธอแกเรา   ดังนี้.   เปนอันภิกษุทั้งหมด 
ไมตองโทษเพราะอุคคตหิตกเปนปจจัย  ไมตองโทษเพราะสันนิธิเห็นปจจัย.
          แตในการเปลี่ยนบาตรกันนี้  ความแปลกกันแหงภิกษุทั้งหลาย   ผูนํา
น้ํามันเปนตนไป   เพื่อมารดาบิดา    และนํากิ่งไมเปนตนไปเพื่อตองการรมเปน
ตน   กับภิกษุผูแลกเปลี่ยนบาตรกันเหลานี้   ไมปรากฏ;   เพราะฉะนั้น  บัณฑิต
พึงใครครวญหาเหตุ.
            สามเณรประสงคจะหุงขาว  ไมอาจจะซาวขาวสารใหหมดกรวด*  ทราย
ได.  ภิกษุพึงรับประเคนขาวสารและภาชนะ  ซาวขาวสารใหหมดกรวดทรายแลว
ยกภาชนะขึ้นสูเตาเถิด.   อยาพึงกอไฟ.     ในเวลาหุงจะตองเปดดูจึงจะรูความที่
ขาวเปนของสุกได.   ถาขาวสุกไมดี   จะปดเพื่อตองการใหสุก   ไมควร.   จะปด
เพื่อตองการไมใหผง  หรือขี้เถาตกลงไป  ควรอยู.   เมื่อเวลาสุกแลว   จะปลงลง
ก็ดี  จะฉันก็ดี  ควรอยู.  จําเดิมแตนั้นไป  ไมมีกิจที่จะตองรับประเคนใหม.
             สามเณรสามารถจะหุงได,    แตเธอไมมีเวลา,    เธอประสงคจะไปในที่
บางแหง,     ภิกษุรับประเคนภาชนะพรอมทั้งขาวสาร     และน้ําแลวยกขึ้นสูเตา
พึงกลาววา   เธอจงกอไฟใหติดแลวไปเถิด.   ตอจากไฟติดโพลงนั้น แลว   จะทํา
กิจทุกอยาง  สมควร  โดยนัยกอนเหมือนกัน.  ภิกษุตั้งภาชนะสะอาดตมน้ําเดือด
ไว   เพื่อประโยชนแกขาวตม   ควรอยู.   เมื่อน้ําเดือดแลว   สามเณรกรอกขาว-
สารลง.  ก็จําเดิมแตนั้นไป  ภิกษุอยาพึงเรงไฟ.   จะรับประเคนขามตมที่สุกแลว
ดื่มควรอยู.
           สามเณรตมขาวตมอยู.  ภิกษุคะนองมือเลนอยู  จับภาชนะ, จับฝาละมี,
ปาดฟองที่พลุงขึ้นทิ้งไป.   เฉพาะภิกษุนั้น   ไมควรจะดื่ม,   เปนทุกกฏ   ช่ือ
ทุรุปจิณณะ.  ก็ถาวา  ภิกษุจับทัพพี   หรือกระบวยแลว   คนไมยกขึ้น.   ขาว
  *  สารตฺถทีปนิ  ๓/๓๔๕  นิจิจาเลตุ  น สกฺโกตีติ  นิจฺจาเลตฺวา  สกฺข รา อปเนตุ    น  สกฺโกติ. 
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ตมนั้นไมควรแกภิกษุทั้งหมด,   ยอมเปนทั้งสามปกกะ   ทั้งทุรุปจิณณะ.  ถายก 
ขึ้น  เปนทั้งอุคคหิตก.                                                       
            ภิกษุเที่ยวบิณฑบาตวางบาตรไวบนเชิงรอง.    ถาภิกษุโลเลรูปอื่นเลน
อยูในที่นั้น    จับตองบาตร,    จับตองฝาบาตร.    ภัตที่ไดจากบาตรนั้นไมควร
เฉพาะแกภิกษุโลเลนั้น.  แตถาเธอยกบาตรขึ้นแลววางไว  ไมควรแกภิกษุทุก ๆ
รูป.  ภิกษุจับกิ่งไมหรือเถาวัลย  เขยาผลไมที่เกิดอยูบนตนไมเปนตนนั้น.  ผล
ที่ไดจากกิ่งไม    หรือเถาวัลยนั้น    ไมควรแกภิกษุผูเขยานั้นเหมือนกัน.    และ
เธอยอมตองทุรุปจิณณทุกกฏดวย.  ทานกลาวไวในมหาปจจรีวา  ภิกษุจะค้ําตน
ไมมีผล  หรือผูกหนามไวที่ตนไมนั้น  ควรอยู  ไมเปนทุรุปจิณณทุกกฏ.
            ฝายภิกษุเห็นผลไม  มีผลมะมวงเปนตนที่หลนในปา  ตั้งใจวา  เราจัก
ใหแกสามเณร   แลวนํามาให  ควรอยู.   ภิกษุเห็นเนื้อเดนแหงสีหะเปนตน    คิด
วา   เราจักใหแกสามเณร   รับประเคนก็ตาม  ไมไดรับประเคนก็ตาม   นํามาให
ควรอยู.  ก็ถาอาจจะชําระวิตกใหหมดจดได   แมจะขบฉันอาหารที่ไดมาจากเนื้อ
เปนเดนสีหะเปนตนนั้น  ก็ควร. ไมตองโทษเพราะรับประเคนเนื้อดิบเปนปจจัย
และไมตองโทษเพราะของอุคคหิตกเปนปจจัยเลย.
            เมื่อภิกษุถือน้ํามันเปนตนเดินไป    เพื่อประโยชนแกมารดา   และบิดา
เกิดพยาธิขึ้นในระหวางทาง    จะรับประเคนสิ่งที่ตนปรารถนาจากน้ํามันเปนตน
นั้นแลวฉัน   ควรอยู.   แตถาเปนของภิกษุรับประเคนไว   แมในครั้งแรก,   ไม
มีกิจที่จะตองรับประเคนใหม.                                                   
              ภิกษุนําขาวสารมาใหเพื่อประโยชนแกมารดา   และบิดา.    มารดาและ
บิดานั้น     จัดปรุงขาวตมเปนตน    จากขาวสารนั้นนั่นเอง    ถวายแกภิกษุนั้น
ควรอยู.  ไมมีโทษเพราะสันนิธิเปนปจจัย   หรือเพราะของอุคคหิตกเปนปจจัย.
ภิกษุปดฝาตมน้ํารอนใหเดือด,   ควรบริโภคไดจนกวาจะหมด.   แตถาเถาตกลง 



พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๒ - หนาที่ 575
ในน้ํารอนนี้      พึงรับประเคน.    เมื่อภิกษุเอาปากคีมดามยาวจับถวยหุงน้ํามัน 
เถาตกลงไป     อยาปลอยมือเสีย    เคี่ยวไปจนไดที่ปลงลงแลว     พึงรับประเคน
ใหม.   ถาแมถานก็ดี   ฟนก็ดี  ภิกษุรับประเคนวางไว,  การรับประเคนเดิมนั่น
แหละยังใชได.
           ภิกษุเคี้ยว  (ฉัน)  ออยอยู.  สามเณรกลาววา   ทานใหผมบาง.  ภิกษุ
บอกเธอวา   จงตัดเอาจากสวนนี้ไป   แลวถือเอา,   ก็ในสวนที่ยังเหลือ   ไมมีกิจ
ที่จะตองรับประเคนใหม.   แมสําหรับภิกษุผูฉันงบน้ําออย    ก็นัยนี้เหมือนกัน.
จริงอยู     ออยสวนที่เหลือจากที่สามเณรตัดเอาจากโอกาสที่ภิกษุบอกไว   ยังไม
ละ   (ไมขาด)   การรับประเคนไปเลย
            ภิกษุเมื่อจะแจกงบน้ําออย    รับประเคนแลวจัดไวเปนสวน ๆ.   พวก
ภิกษุก็ดี  พวกสามเณรก็ดี  มาแลวจะถือเอาคนละสวน ๆ  โดยการหยิบครั้งเดียว
เทานั้น.    สวนที่เหลือจากที่ภิกษุสามเณรหยิบเอาไปแลว    ยังเปนของประเคน
อยูอยางเดิม.     ถาสามเณรซุกซนจับ ๆ วาง ๆ,  สวนที่เหลือจากสามเณรนั้นถือ
เอาไป   เปนของไมไดรับประเคน.  
             ภิกษุรับประเคนกลองยาสูบ    แลวสูบยา.    ปากและคอเปนเหมือนทา
ดวยมโนศิลา.    จะฉันยาวกาลิก   ไดอยู.   ไมมีโทษเนื่องดวยยาวชีวิกกับยาว-
กาลิกระคนกัน.  เมื่อภิกษุระบมบาตร  หรือตมกรัก   ควันเขาไปทางชอหู  จมูก
และปาก,   จะสูดดมดอกไมหรือผลไม   เพราะความเจ็บไขเปนปจจัย,   ควรอยู
เพราะเปนอัพโพหาริก.
            การเรออวกอาหารที่ฉันแลวออกมากระทบเพดาน   กลับเขาไปในภาย
ในอีก   ควรอยู    เพราะเปนเหตุสุดวิสัย.    ที่เรออวกออกมาถึงปากแลวกลืนเขา
ไปอีก   เปนอาบัติ   เพราะวิกาลโภชนสิกขาบท.   รสของอามิสที่ติดอยูในซอก 



พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๒ - หนาที่ 576
ฟน เขาไป (ในลําคอ)  เปนอาบัติเหมือนกัน.  ถาอามิสละเอียด  รสไมปรากฏ, 
จัดเขาฝกฝายแหงอัพโพหาริก.             
            เมื่อเวลาจวนแจ   ภิกษุฉันอาหารในที่ไมมีน้ํา   ขากบวนน้ําลาย ทิ้งไป
๒ - ๓ กอน  แลวพึงไปยังที่มีน้ําบวนปากเถิด.  หนอขิงที่รับประเคนเก็บไวเปน
ตนงอกออก,    ไมมีกิจที่จะตองรับประเคนใหม.    ไมมีเกลือจะทําเกลือดวยน้ํา
ทะเล  ควรอยู.  น้ําเค็มที่ภิกษุรับประเคนเก็บไวกลายเปนเกลือ  หรือเกลือกลาย
เปนน้ํา,  น้ําออยสดกลายเปนน้ําออยแขนหรือน้ําออยแขนกลายเปนน้ําออยเหลว
ไป   การรับประเคนเดิมนั่นแหละยังใชไดอยู.   หิมะและลูกเห็บ   มีคติอยางน้ํา
นั้นแล.
           พวกภิกษุกวน (แกวง) น้ําใหใสดวยเมล็ดผลไมที่ทําน้ําใหใส  (เมล็ด 
ตุมกาก็วา)  ซ่ึงเก็บรักษาไว, น้ํามีนาที่กวนใหใสเปนตนนั้น   เปนอัพโพหาริก
ระคนกับอามิส   ก็ควร.   น้ําที่กวนใหใสดวยผลมะขวิดเปนตน    ที่มีคติเหมือน
อามิส   ควรแตในเวลากอนฉันเทานั้น.    น้ําในสระโบกขรณีเปนตน   ขุนขน
ก็ควร แตถาวา  น้ําขุนขนนั้น  ติดปากและมือ  ไมควร.  น้ํานั้นควรรับประเคน
แลวจึงบริโภค.      น้ําขุนขนในสถานที่ถูกไถในนาทั้งหลาย     พึงรับประเคน.
ถาน้ําไหลลงสูลําธารเปนตน    แลวเต็มแมน้ํา   ควรอยู.
           ชลาลัยมีบึงซึ่งมีตนกุมเปนตน      มีน้ําอันดาดาษไปดวยดอกไมที่หลน
จากตน.  ถารสดอกไมไมปรากฏ   ไมมีกิจที่จะตองรับประเคน.  ถาน้ํานี้อยู   มี
รสปรากฏ  พึงรับประเคน.  แมในน้ําที่ปกคลุมดวยใบไมสีดําในลําธารทั้งหลาย
มีซอกเขาเปนตน  ก็นัยนี้เหมือนกัน.  ดอกไมทั้งหลายมีเกสรก็ดี  มีน้ําตอยที่ขั้ว
ก็ดี   (มีขั้วและน้ํานมก็ดี)    เขาใสลงในหมอน้ําดื่ม,   พึงรับประเคน.   หรือวา
ดอกไมทั้งหลายภิกษุรับประเคนแลวพึงใสลงไปเถิด.  ดอกแคฝอยและดอกมะลิ 
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เปนของที่เขาใสแชไว,   น้ําคงอยูเพียงถูกอบกลิ่น. น้ํานั้นเปนอัพโพหาริก  ควร 
กับอามิสแมในวันรุงขึ้น.                     
          สามเณรตัดน้ําดื่มจากน้ําดื่มอบดอกไมที่ภิกษุเก็บไว   แลวเทน้ําที่เหลือ
จากที่ตนดื่มแลวลงในน้ําดื่มนั้นอีก,   พึงรับประเคนใหม.   ภิกษุจะเอาหมอน้ํา
แกวงแหวกเกสรดอกไมที่แผคลุมน้ําอยูในสระบัวเปนตน    ออกไปแลว    ตักเอา
แตน้ํา   ควรอยู.
          ไมสีฟนที่ภิกษุใหทําเปนกัปปยะแลวรับประเคนเก็บไว.  ถาภิกษุประสงค
จะดูดรสแหงไมสีฟนนั้น,   การรับประเคนเดิมนั่นแหละสมควรอยู.  ที่ไมไดรับ
ประเคนไว  ตองรับประเคน.   แมเมื่อรสเขาไปในลําคอ   ก็เปนอาบัติแกภิกษุผู
ไมรูเหมือนกัน.  จริงอยู   สิกขาบทนี้เปนอจิตตกะ.
           ถามวา  บรรดามหาภูตรูป  อะไรควร  อะไรไมควร ?
           แกวา    นมสด    สมควรกอน.    จะเปนนมสดแหงสัตวที่มีมังสะเปน
กัปปยะ หรือนมสดแหงสัตวที่มีมังสะเปนอกัปปยะ  ก็ตามที,  ภิกษุดื่ม  ไมเปน
อาบัติ.  วัตถุนี้   คือ  น้ําตา น้ําลาย   น้ํามูก   มูตร  กรีส   เศลษม   มูลฟน
คูถตา   คูถหู   สาเกลือ   (เหงื่อไหล)   เกิดในรางกาย   ควรทุกอยาง.
             แตบรรดาสิ่งเหลานี้    ส่ิงใดเคลื่อนจากแหลง    (ของมัน)    แลวตกลง
ในบาตรก็ดี  ที่มือก็ดี   ส่ิงนั้นตองรับประเคน.   ส่ิงที่ยังติดอยูในอวัยวะ   เปน
อันรับประเคนแลวแท.     เมื่อภิกษุฉันขาวปายาสรอนเหงื่อที่ติดตามนิ้วมือแลว
ติดอยูที่ขาวปายาส  หรือวาเมื่อภิกษุเที่ยวบิณฑบาตเหงื่อไหลจากมือถึงขอบปาก
บาตรลงสูกนบาตร.    ในบาตรนี้ไมมีกิจที่จะตองรับประเคน,   ในมหาภูตที่เผา
แลว   ไมมีคําวา  สวนชื่อนี้   ไมควร.   แตที่เผาไมดี  (ไหมไมสนิท)  ไมควร.
ก็ภิกษุ   จะบดแมกระดูกมนุษย   ที่เผาดีแลวใหเปนผง    แลวโรยลงในของลิ้ม
ควรอยู.                                                       
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            เมื่อไมมีกัปปยการก   จะถือเอายามหาวิกัติ  ๔ ฉันแมเอง  ก็ควร.   ก็
ในอธิการแหงยามหาวิกัตินี้    กัปปยะการกเปนคนวายากก็ดี  เปนผูไมสามารถก็ดี
ยอมตั้งอยูในฝกฝายไมมีเหมือนกัน.    เมื่อเถาไมมี     ภิกษุพึงเผาไมแหงเอาเถา
เมื่อไมฟนแหงไมมี  แมจะตัดฟนสดจากตนไมทําเถาก็ควร.   ก็ยามหาวิกัติทั้ง ๔
อยางนี้   ช่ือวา  อนุญาตเฉพาะกาล  ควรแตในเวลาถูกงูกัดเทานั้น.  บทที่เหลือ
ในสิกขาบทนี้  ตื้นทั้งนั้น.                              
           สิกขาบทนี้      มีสมุฏฐานดุจเอฬกโลมสิกขาบท     เกิดจากทางกาย ๑
ทางกายกับจิต  ๑   เปนกิริยา  เปนโนสัญญาวิโมกข   อจิตตกะ  ปณณัตติวัขชะ
กายกรรม   มีจิต ๓ มีเวทนา ๓ ดังนี้แล.
                        ทันตโปณสิกขาบทที่  ๑๐  จบ
                         โภชนวรรคที่  ๔  จบบริบูรณ
                                 ตามวรรณนานุกรม
                               หัวขอประจําเรื่อง
     ๑.  อาวสถปณฑสิกขาบท     วาดวยฉันอาหารในโรงทาน 
     ๒.  คณโภชนสิกขาบท         วาดวยฉันอาหารเปนหมู.
     ๓.  ปรัมปรโภชนสิกขาบท   วาดวยฉันอาหารทีหลัง.
     ๔.  กาณมาตาสิกขาบท        วาดวยอุบายสิกากาณมาตา.
     ๕. ปฐมปวารณาสิกขาบท    วาดวยหามภัตแลวฉันอีก.
     ๖.  ทุติยปวารณาสิกขาบท    วาดวยหามภัตแลวถูกแคนใหฉัน.
     ๗.  วิกาลโภชนสิกขาบท       วาดวยฉันอาหารในเวลาวิกาล.
     ๘.   สันนิธิการกสิกขาบท      วาดวยรับประเคนเวนน้ําและไมชําระฟน 
     ๙.   ปณีตโภชนสิกขาบท       วาดวยขอโภชนะอันประณีต.
   ๑๐.  ทันตไปณสิกขาบท        วาดวยฉันอาหารที่ทําการสั่งสม. 
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                            ปาจิตตีย  วรรคท่ี  ๕ 
                         อเจลกวรรค  สิกขาบทที่  ๑
                           เร่ืองพระอานนท
          [๕๒๗]  โดยสมัยนั้น    พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู   ณ
กูฏาคารศาลาปามหาวัน  เขตพระนครเวสาลี   คร้ังนั้น   กองขนมเครื่องขบฉัน
เกิดแกพระสงฆ    จึงทานพระอานนทไดกราบทูลเนื้อความนั้นแดพระผูมีพระ
ภาคเจา ๆ ตรัสวา  ดูกอนอานนท  ถาเชนนั้น  เธอจงใหขนมเปนทานแกพวก
คนกินเดน  ทานพระอานนททูลรับสนองพระพุทธดํารัส  แลวจัดคนกินเดนให
นั่งตามลําดับ     แลวแจกขนมใหคนละชิ้นไดแจกขนม  ๒  ช้ินสําคัญวาชิ้นเดียว
แกปริพาชิกาผูหนึ่ง    พวกปริพาชิกาที่อยูใกลเคียง    ไดถามปริพาชิกาผูนั้นวา
พระสมณะนั้นเปนคูรักของเธอหรือ  นางตอบวา  ทานไมใชคูรักของฉัน  ทาน
แจกให ๒ ช้ินสําคัญวาชิ้นเดียว.
           แมคร้ังที่สอง   ทานพระอานนทเมื่อแจกขนมใหคนละชิ้น   ก็ไดแจก
ขนม ๒ ช้ินสําคัญวาชิ้นเดียวแกปริพาชิกาคนนั้นแหละ  พวกปริพาชิกาที่อยูใกล
เคียงไดถามปริพาชิกาผูนั้นวา  พระสมณะนั่นเปนคูรักของเธอหรือ  นางตอบวา
ทานไมใชคูรักของฉัน  ทานแจกให ๒ ช้ิน  สําคัญวาชิ้นเดียว.
           แมคร้ังที่สาม  ทานพระอานนทเมื่อแจกขนมใหคนละชิ้น  ไดแจกขนม
ให ๒ ช้ินสําคัญวาชิ้นเดียวแกปริพาชิกาคนนั้นแหละ    พวกปริพาชิกาที่อยูใกล
เคียงไดถามปริพาชิกาผูนั้นวา พระสมณะนั่น  เปนคูรักของเธอหรือ  นางตอบวา 
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ทานไมใชคูรักของฉัน  ทานแจกให ๒ ช้ิน  สําคัญวาชิ้นเดียว  พวกปริพาชิกา 
จึงลอเลียนกันวา  คูรักหรือไมใชคูรัก
           อาชีวกอีกคนหนึ่ง   ไดไปสูที่อังคาส   ภิกษุรูปหนึ่งคลุกขาวกับเนยใส
เปนอันมากแลว   ไดใหขาวกอันใหญแกอาชีวกนั้น    เมื่อเขาไดถือขาวกอนนั้น
ไปแลว   อาชีวกอีกคนหนึ่งไดถามอาชีวกผูนั้นวา   ทานไดกอนขาวมาจากไหน
อาชีวกนั้นตอบวา  ไดมาจากที่อังคาสของสมณโคดมคหบดีโลนนั้น.
           อุบาสกทั้งหลายไดยินสองอาชีวกนั้นสนทนาปราศรัยกัน   จึงพากันเขา
ไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา     คร้ันถวายบังคมแลวนั่ง  ณ  ที่ควรสวนขางหนึ่ง
ไดกราบทูลวา    พระพุทธเจาขา     เดียรถียพวกนี้เปนผูมุงติเตียนพระพุทธเจา
พระธรรม    พระสงฆ    ขาพระพุทธเจาขอประทานพระวโรกาส     ขออยาให
พระคุณเจาทั้งหลายใหของแกพวกเดียรถียดวยมือของตนเลย.
             คร้ังนั้นแล    พระผูมีพระภาคเจาทรงชี้แจงใหอุบายสกเหลานั้นเห็นแจง
สมาทาน  อาจหาญ  ราเริง  ดวยธรรมีกถา    คร้ันอุบายสกเหลานั้นอันพระผูมี-
พระภาคเจาทรงชี้แจงใหเห็นแจง   สมาทาน   อาจหาญ   ราเริง   ดวยธรรมีกถา
แลว   ลุกจากที่นั่งถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาทําประทักษิณกลับไปแลว.
                 ประชุมสงฆทรงบัญญัติสิกขาบท
            ลําดับนั้น    พระผูมีพระภาคเจารับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆในเพราะเหตุ
เปนเคามูลนั้น    ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น  แลวทรงทําธรรมีกถาอันเหมาะสมแก
เร่ืองนั้น   อันสมควรแกเร่ืองนั้น แกภิกษุทั้งหลาย  แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เพราะเหตุนั้นแล  เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภิกษุ
ทั้งหลาย  อาศัยอํานาจประโยชน  ๑๐  ประการ  คือ  เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑
เพื่อความสําราญแหงสงฆ  ๑    เพื่อขมบุคคลผูเกอยาก  ๑     เพื่ออยูสําราญแหง 
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ภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก ๑    เพื่อปองกันอาสวะอันจะบังเกิดในปจจุบัน  ๑   เพื่อ 
กําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต  ๑     เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม
เล่ือมใส  ๑   เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เล่ือมใสแลว  ๑   เพื่อความตั้งมั่น
แหงพระสัทธรรม ๑  เพื่อถือตามพระวินัย ๑.
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้
วาดังนี้:-
                                      พระบัญญัติ
                     อนึ่ง  ภิกษุใด   ใหของเคี้ยวก็ดี    ของกินก็ดี    แก
อเจลกก็ดี  แกปริพาชกก็ดี  แกปริพาชิกาก็ดี  ดวยมือของตน   เปน
ปาจิตตีย.                                                                     
                                  เร่ืองพระอานนท  จบ
                                   สิกขาบทวิภังค
            [๕๒๘]  บทวา  อนึ่ง...ใด  ความวา  ผูใด  คือ  ผูเชนใด...
            บทวา ภิกษุ  ความวา ที่ช่ือวา  ภิกษุ  เพราะอรรถวาเปนผูขอ...นี้ 
ช่ือวา  ภิกษุ  ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
            ที่ช่ือวา   อเจลก   ไดแก   ชีเปลือยคนใดคนหนึ่งที่จัดเขาในจําพวก
นักบวช.
            ที่ช่ือวา   ปริพาชก   ไดแก    บุรุษคนใดคนหนึ่งที่จัดเขาในจําพวก
นักบวช  เวน ภิกษุและสามเณร.
            ที่ช่ือวา   ปริพาชก   ไดแก   สตรีคนใดคนหนึ่งที่จัดเขาในจําพวก
นักบวช  เวนภิกษุณี  สิกขมานา  และสามเณรี.
            ที่ช่ือวา   ของเคี้ยว  คือ  เวนโภชนะ  ๕  อยาง   น้ําและไมชําระฟน
นอกนั้นชื่อวา  ของเคี้ยว. 
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            ที่ช่ือวา  ของกิน  ไดแก  โภชนะ ๕ อยาง  คือ   ขาวสุก  ขนมสด 
ขนมแหง   ปลา   เนื้อ.
           บทวา  ให  คือ   ใหดวยกายก็ดี    ดวยของเนื่องดวยกายก็ดี    ดวย
โยนใหก็ดี   ตองอาบัติปาจิตตีย.                                 
                                     บทภาชนีย
                                    ติกปาจิตตีย
            [๕๒๙]   เดียรถีย  ภิกษุสําคัญวาเดียรถีย  ใหของเคี้ยวก็ดี  ของกินก็ดี
ดวยมือของตน  ตองอาบัติปาจิตตีย
           เดียรถีย   ภิกษุสงสัย   ใหของเคี้ยวก็ดี   ของกินก็ดี   ดวยมือของตน
ตองอาบัติปาจิตตีย.
            เดียรถีย    ภิกษุสําคัญวาไมใชเดียรถีย    ใหของเคี้ยวก็ดี     ของกินก็ดี
ดวยมือของตน  ตองอาบัติปาจิตตีย.
                                     ติกทุกกฏ
            ใหน้ําและไมชําระฟน   ตองอาบัติทุกกฏ.
            ไมใชเดียรถีย   ภิกษุสําคัญวาเดียรถีย. . .ตองอาบัติทุกกฏ.
            ไมใชเดียรถีย  ภิกษุสงสัย. . .ตองอาบัติทุกกฏ.
                                  ไมตองอาบัติ
            ไมใชเดียรถีย   ภิกษุสําคัญวาไมใชเดียรถีย . . .ไมตองอาบัติ.
                                 อนาปตติวาร
           [๕๓๐]  ภิกษุส่ังใหให   ไมใหเอง ๑ วางให ๑  ใหของไลทาภายนอก ๑
ภิกษุวิกลจริต ๑  ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑  ไมตองอาบัติแล.
                          อเจลกวรรค  สิกขาบทที่  ๑  จบ 
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                           ปาจิตตีย  อเจลกวรรคที่  ๕ 
                         อเจลกสิกขาบทที่  ๑
           ในสิกขาบทที่  ๑  แหงอเจลกวรรค  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้:-
          [แกอรรถ   เร่ืองใหของกินแกนักบวชนอกศาสนา]
           บทวา  ปริเวสน   แปลวา  สถานที่อังคาส.
           บทวา  ปริพฺพาชกสมาปนฺโน  คือ  ผูเขาถึงการบวช.
           สามบทวา  เทติ  อาปตฺติ  ปาจิตฺติยสฺส  มีความวา  ภิกษุใหขาวตม
และขาวสวย    พออ่ิมดวยประโยคเดียว    เปนปาจิตตียตัวเดียว,    ใหขาดเปน
ระยะ ๆ เปนปาจิตตีย ทุก ๆ ประโยค.  แมในขนมและขาวสวยเปนตน   ก็นัยนี้ 
เหมือนกัน          
           สองบทวา  ติตฺถิเย  ติตถิยสฺ ี   มีความวา  มารดาก็ดี   บิดาก็ดี
(ของภิกษุ)  บวชในหมูเดียรถีย.  แมภิกษุ  (ผูบุตร)  เมื่อใหแกเดียรถียเหลานั้น
ดวยสําคัญวามารดาและบิดา   เปนปาจิตตียเหมือนกัน
          บทวา  ทาเปติ   คือ  ส่ังใหอนุปสัมบันให.
           สองบทวา   อุปนิกฺขิปตฺวา  เทติ   มีความวา   วางบนภาชนะเห็น
ปานนั้นแลว   วางภาชนะนั้นใหบนพื้นดิน  ใกลเดียรถียเหลานั้น   หรือวาใชให
วางภาชนะของเดียรถียเหลานั้นลงแลว      ใหบนภาชนะนั้น แมจะตั้งบาตรไวบน
เชิงรอง  หรือบนพื้นดินแลวกลาววา  ทานทั้งหลายจงถือเอาจากบาตรนี้  ก็ควร.
ถาวาเดียรถียพูดวา  ของสิ่งนี้เปนของสวนตัวของเราแท,  ขอทานโปรดใสอามิส
นั้นลงในภาชนะนี้   พึงใสลงไป.  เพราะเปนของสวนตัวของเดียรถียนั้น   จึงไม
ช่ือวา  เปนการใหดวยมือตนเอง.  บทที่เหลือในสิกขาบทนี้   ตื้นทั้งนั้น.
           สิกขาบทนี้   มีสมุฏฐานดุจเอฬกโลมสิกขาบท   เปนกิริยา  โนสัญญา-
วิโมกข  อจิตตกะ  ปณณัติวัชชะ  กายกรรม  มีจิต ๓  มีเวทนา ๓ ดังนี้แล.
                           อเจลกสิกขาบทที่  ๑  จบ 
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                                  อเจลกวรรค  สิกขาบทที่  ๒
                            เร่ืองพระอุปนันทศากยบุตร
          [๕๓๑]  โดยสมัยนั้น  พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู   ณ  พระ-
เชตวัน   อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี   เขตพระนครสาวัตถี  คร้ังนั้น    ทาน
พระอุปนันทศากยบุตรไดกลาวชวนภิกษุผูเปนสัทธิวิหาริกของพระพี่ชายวา
มาเถิด    อาวุโส    เราจักเขาบานเพื่อบิณฑบาตดวยกัน    แลวส่ังไมใหเขาถวาย
อะไรแกเธอ  ซํ้าสงกลับดวยบอกวา  กลับเถิด   อาวุโส   การพูดก็ดี   การนั่งก็ดี
ของเรากับคุณไมนําความสําราญมาให  การพูดก็ดี  การนั่งก็ดี  ของเราคนเดียว
ยอมจะสําราญ    ขณะนั้นเปนเวลาใกลเที่ยงแลว    ภิกษุนั้นไมสามารถเที่ยวหา
บิณฑบาตฉันได  แมจะไปฉันที่โรงฉันก็ไมทันกาล  จําตองอดภัตตาหาร  คร้ัน 
เธอไปถึงอารามแลว    ไดแจงเรื่องนั้นแกภิกษุทั้งหลาย.
           บรรดาภิกษุผูมักนอย...ตางก็เพงโทษ  ติเตียน  โพนทะนาวา  ทาน
อุปนันทศากยบุตรกลาวชวนภิกษุวา     มาเถิด     อาวุโส     เราจักเขาบานเพื่อ
บิณฑบาตดวยกัน     แลวไฉนจึงสั่งไมใหเขาถวายอะไรแกเธอ     ซํ้ายังสงกลับ
อีกเลา   แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.
                                        ทรงสอบถาม
           พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามทานพระอุปนันทศากยบุตรวา  ดูกอน
อุปนันทะ  ขาววา เธอชวนภิกษุวา มาเถิด  อาวุโส  เราจักเขาบานเพื่อบิณฑบาต
ดวยกัน   แลวส่ังไมใหเขาถวายอะไรแกเธอ   ซํ้ายังสงกลับอีก   จริงหรือ.
          ทานพระอุปนันทศากยบุตรทูลรับวา  จริง  พระพุทธเจาขา. 
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                            ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท 
           พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา    ดูกอนโมฆบุรุษ    เธอกลาว
ชวนภิกษุวา  มาเถิด  อาวุโส   เราจักเขาบานเพื่อบิณฑบาตดวยกัน   แลวไฉน
จึงไดส่ังไมใหเขาถวายอะไรแกเธอ  ซํ้ายังสงกลับอีกเลา   การกระทําของเธอนั้น
ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส     หรือเพื่อความเลื่อมใส
ยิ่งของชุมชนที่เล่ือมใสแลว . . .                                       
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนั้น
วาดังนี้:-
                                   พระบัญญัติ
          ๙๑.  ๒.   อนึ่ง  ภิกษุใด  กลาวตอภิกษุอยางนี้วา  ทานจงมา
เขาไปสูบานหรือสูนิคมเพื่อบิณฑบาตดวยกัน   เธอยังเขาใหถวายแลว
ก็ดี  ไมใหถวายแลวก็ดี   แกเธอ  แลวสงไปดวยคําวา  ทานจงไปเถิด
การพูดก็ดี   การนั่งก็ดี  ของเรากับทาน  ไมเปนเผาสุกเลย  การพูดก็ดี
การนั่งก็ดี    ของเราคนเดียว   ยอมเปนผาสุก    ทําความหมายอยางนี้
เทานั่งแลใหเปนปจจัย  ทําใชอยางอื่นไม  เปนปาจิตตีย.
                        เร่ืองพระอุปนันทศากยบุตร  จบ
                               สิกขาบทวิภังค 
           [๕๓๒]  บทวา  อนึ่ง. . .ใด   ความวา   ผูใด  คือ   ผูเชนใด...
           บทวา ภิกษุ  ความวา  ที่ช่ือวา  ภิกษุ  เพราะอรรถวาเปนผูขอ ...นี้
ช่ือวา  ภิกษุ  ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
          บทวา  ตอภิกษุ  หมายถึงภิกษุรูปอื่น
          คําวา ทานจงมา. . .สูบาน หรือสูนิคม  ความวา  บานก็ดี  นิคม
ก็ดี   เมืองก็ดี   ช่ือวาบานและนิคม. 
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           บทวา   ยังเขาใหถวายแลว. . . แกเธอ   คือ   ใหเขาถวายขาวตม 
หรือขาวสวย   ของเคี้ยว  หรือของฉัน.
           บทวา  ไมใหถวายแลว   คือ  ไมใหเขาถวายอะไร ๆ สักอยาง.
           บทวา  สงไป  ความวา  ปรารถนาจะกระซิกกระซี้  ปรารถนาจะเลน
ปรารถนาจะนั่งในที่ลับ   ปรารถนาจะประพฤติอนาจารกับมาตุคาม  พูดอยางนั้น
วากลับไปเถิด   อาวุโส   การพูดก็ดี   การนั่งก็ดี   ของเรากับทาน  ไมเปนผาสุก
การพูดก็ดี   การนั่งก็ดี    ของเราคนเดียว   ยอมเปนผาสุก  ดังนี้   ใหกลับ   ตอง
อาบัติทุกกฏ   เมื่อเธอจะละอุปจารแหงการเห็น   หรืออุปจารแหงการฟง   ตอง
อาบัติทุกกฏ   เมื่อละแลว   ตองอาบัติปาจิตตีย.                              
         คําวา    ทําความหมายอยางนี้เทานั้นแลใหเปนปจจัย     หาใช
อยางอื่นไม  ความวา  ไมมีเหตุจําเปนอยางอื่นเพื่อจะสงไป.
                                       บทภาชนีย
                                      ติกปาจิตตีย
          [๕๓๓]  อุปสัมบัน   ภิกษุสําคัญวาอุปสัมบัน    สงกลับ    ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
          อุปสัมบัน  ภิกษุสงสัย  สงกลับ    ตองอาบัติปาจิตตีย.
          อุปสัมบัน  ภิกษุสําคัญวาอนุปสัมบัน  สงกลับ  ตองอาบัติปาจิตตีย.
                                    ฉักกทุกกฏ
          ทําเปนโกรธ  สงกลับ  ตองอาบัติทุกกฏ.      
          สงอนุปสัมบันกลับ  ตองอาบัติทุกกฏ 
          ทําเปนโกรธ  สงกลับ  ตองอาบัติทุกกฏ.
          อนุปสัมบัน   ภิกษุสําคัญวาอุปสัมบัน . . . ตองอาบัติทุกกฏ 
          อนุปสัมบัน  ภิกษุสงสัย . . .ตองอาบัติทุกกฏ.
          อนุปสัมบัน   ภิกษุสําคัญวาอนุปสัมบัน . . .ตองอาบัติทุกกฏ. 
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                                     อานาปตติวาร 
           [๕๓๔]  ภิกษุสงกลับไปดวยคิดวา  เรา ๒ รูปรวมกันจักไมพอฉัน  ๑
ภิกษุสงกลับไปดวยคิดวา   รูปนั้นพบสิ่งของมีราคามากแลว   จักยังความโลภให
เกิด ๑   ภิกษุสงกลับไปดวยคิดวา   รูปนั้นเห็นมาตุคามแลวจักยังความกําหนัด
ใหเกิด ๑   ภิกษุสงกลับไปดวยส่ังวา   จงนําขาวตมหรือขาวสวย   ของเคี้ยวหรือ
ของฉันไปใหแกภิกษุผูอาพาธ   แกภิกษุผูตกคางอยู   หรือแกภิกษุผูเฝาวิหาร ๑
ภิกษุไมประสงคจะพระพฤติอนาจาร  แตเมื่อมีกิจจําเปน  จึงสงกลับไป ๑  ภิกษุ
วิกลจริต ๑   ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑   ไมตองอาบัติแล.
                        อเจลกวรรค  สิกขาบทที่  ๒  จบ
                             อุยโยชน  สิกขาบทที่  ๒
          ในสิกขาบทที่ ๒ มีวินิจฉัยดังนี้:-
     [แกอรรถบางปาฐะในปฐมบัญญัติของสิกขาบท]
           บทวา  ปฏิกฺกมเนป   แปลวา   แมในโรงฉัน.
           บทวา  ภตฺตวิสฺสคฺค   แปลวา  ภัตกิจ.
           บทวา  น  สมฺภาเวสิ  แปลวา  ไมทันเวลา.
           บทวา   อนาจาร    ไดแก   การละเมิดทางกายทวารและวจีทวาร   อัน
เหลือจากอนาจารที่กลาวแลว .                                                 
           ในคําวา   ทสฺสนูปจาร   วา  สวนูปจาร   วา  วิชหนฺตสฺส   นี้ 
มีวินิจฉัยวา  ถาภิกษุยืน  หรือนั่งขับไล,  ภิกษุใดถูกขับไล,   ภิกษุนั้นกําลังละ
อุปจารไป,   และชื่อวา   อาบัติไมมีแกภิกษุนั้น,   แตเมื่อภิกษุผูถูกขับไลไปนั้น 
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แมกําลังละ   (อุปจาร)   ไป    โดยอรรถก็เปนอันภิกษุผูขับไลนอกนี้ละไปแลว 
ทีเดียว;  เพราะฉะนั้น   ภิกษุผูขับไลเทานั้นเปนอาบัตินี้.  บรรดาอาบัติเหลานั้น
ถาวาเทาขางหนึ่งยังอยูภายในอุปจารเปนทุกกฏ,  ในขณะลวงเขตแดนไป   เปน
ปาจิตตีย
            ก็บรรดาอุปจารการเห็นและอุปจารการไดยินนี้     ประมาณ  ๑๒ ศอก
ในโอกาสกลางแจง   เปนประมาณแหงอุปจารการเห็น,  อุปจารการไดยิน   ก็มี
ประมาณเทากัน.     ก็ถาวามีฝาประตูและกําแพงเปนตนคั่นอยู   ภาวะที่ฝาประตู 
และกําแพงเปนตนนั้นคั่นไวนั่นแหละ   เปนการลวงเลยทัสสนูปจาร.    บัณฑิต
พึงทราบอาบัติ   ดวยอํานาจการลวงเลยทัสสนูปจารนั้น.
          คําวา  น  อฺโ  โกจิ  ปจฺจโย  โหติ  มีความวา  เวนอนาจาร
มีประการดังกลาวแลว   ไมมีเหตุจําเปนอะไรอยางอื่น.
           สองบทวา  กลิสาสน   อาโรเปติ   มีความวา   ความโกรธ   ช่ือวา
กลิ.  ยกเรื่องแหงความโกรธนั้นขึ้น คือ ยกอาชญาแหงความโกรธขึ้น.  อธิบาย
วา  แสดงโทษในการยืนและการนั่งเปนตน    ดวยอํานาจแหงความโกรธ   กลาว
ถอยคําอันไมเจริญใจ   อยางนี้วา   ทานผูเจริญ !  จงดู  การยืน  การนั่ง  การดู
การเหลียวแล   ของภิกษุนี้,  เธอยืนเหมือนหัวตอ,   นั่งเหมือนสุนัข,   เหลียวดู
ทางโนนทางนี้เล่ิกล่ักเหมือนลิง    ดวยตั้งใจวา    แมไฉนผูนี้ถูกเรารบกวนดวย
ถอยคําอันไมจําเริญใจอยางนี้แลว   พึงหลีกไปเสีย.   บทที่เหลือตื้นทั้งนั้นแล 
            สิกขาบทนี้  มีสมุฏฐาน ๓ เกิดขึ้นทางกายกับจิต ๑   ทางวาจากับจิต ๑
ทางกายวาจากับจิต ๑   เปนกิริยา  สัญญาวิโมกข  สจิตตกะ โลกวัชชะ กายกรรม
วจีกรรม   อกุศลจิต   มีเวทนา ๓ ดังนี้แล.
                          อุยโยชนสิกขาบทที่  ๒  จบ 
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                             อเจลกวรรค  สิกขาบทที่ ๓  
                       เร่ืองพระอุปนันทศากยบุตร
          [๕๓๕]  โดยสมัยนั้น    พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระ-
เชตวัน  อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี   เขตพระนครสาวัตถี   คร้ังนั้น     ทาน
พระอุปนันทศากยบุตรไปสูเรือนของสหายแลว    สําเร็จการนั่งในเรือนนอนกับ
ภรรยาของเขา  จึงบุรุษสหายนั้นเขาไปหาทานพระอุปนันทศากยบุตร  คร้ันแลว
กราบไหวทานพระอุปนันทศากยบุตรแลวนั่ง  ณ  ที่ควรสวนขางหนึ่ง    เขานั่ง
เรียบรอยแลวบอกภรรยาวา  จงถวายภิกษาแกพระคุณเจา  จึงนางไดถวายภิกษา
แกทานพระอุปนันทศากยบุตร   บุรุษนั้นไดเรียนทานพระอุปนันทศากยบุตรวา
นิมนตทานกลับเถิดขอรับ     เพราะภิกษาขาพเจาก็ไดถวายแกพระคุณเจาแลว
สตรีภรรยานั้นกําหนดรูในขณะนั้นวา   บุรุษนี้อันราคะรบกวนแลว    จึงเรียน
ทานพระอุปนันทศากยบุตรวา  นิมนตทานนั่งอยูกอนเถิดเจาคะ  อยาเพิ่งไป.
           แมคร้ังที่สอง  บุรุษนั้น...
           แมคร้ังที่สาม  บุรุษนั้นก็ไดเรียนทานพระอุปนันทศากยบุตรวา นิมนต
ทานกลับเถิด   ขอรับ   เพราะภิกษาขาพเจาก็ไดถวายแกพระคุณเจาแลว.
           แมคร้ังที่สาม  หญิงนั้นก็ไดเรียนทานพระอุปนันทศากยบุตรวา นิมนต
ทานนั่งอยูกอนเถิด   เจาคะ   อยาเพิ่งไป.
           ทันใด    บุรุษสามีเดินออกไปกลาวยกโทษตอภิกษุทั้งหลายวา    ทาน
เจาขา    พระคุณเจาอุปนันทนี้นั่งในหองนอนกับภรรยาของกระผม    กระผม
นิมนตใหทานกลับไป  ก็ไมยอมกลับ   กระผมมีกิจมาก  มีกรณียะมาก.
           บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย . . .ตางก็เพงโทษติเตียนโพนทะนาวา
ไฉนทานอุปนันทศากยบุตรจึงไดสําเร็จการนั่งแทรกแซง    ในตระกูลที่มีคน ๒
คนเลา   แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา . . . 
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                                       ทรงสอบถาม  
           พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามทานพระอุปนันทวา    ดูกอนอุปนันท
ขาววาเธอสําเร็จการนั่งแทรกแซง  ในตระกูลที่มีคน ๒ คน   จริงหรือ.
            ทานพระอุปนันททูลรับ วา  จริง  พระพุทธเจาขา. 
                   ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท  
           พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา   ดูกอนโมฆบุรุษ   ไฉนเธอจึง
ไดสําเร็จ  การนั่งแทรกแซงในตระกูลที่มีคน  ๒  คนเลา  การกระทําเองเธอนั่น
ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส     หรือเพื่อความเลื่อมใส
ยิ่งของชุมชนที่เล่ือมใสแลว . . .
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนั้น
วาดังนี้:-
                                  พระบัญญัติ
           ๙๒.๓.    อนึ่ง. . .ภิกษุใด   สําเร็จการนั่งแทรกแซงในตระกูลที่
มีคน ๒ คน  เปนปาจิตติย.
                         เร่ืองพระอุปนันทศากยบุตร  จบ
                                สิกขาบทวิภังค
           [๕๓๖]  บทวา  อนึ่ง . . .ใด  ความวา  ผูใด  คือผูเชนใด. . .
           บทวา  ภิกษุ  ความวา ที่ช่ือวา  ภิกษุ  เพราะอรรถวาเปนผูขอ. . .นี้
ช่ือวา  ภิกษุ  ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.                                
           ตระกูลที่ช่ือวา   มีคน ๒ คน  คือ  มีเฉพาะสตรี  ๑   บุรุษ ๑   ทั้ง
สองคนยังไมออกจากกัน   ทั้งสองคนหาใชผูปราศจากราคะไม.
           บทวา   แทรกแซง   คือ   กีดขวาง. 
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          บทวา  สําเร็จการนั่ง   ความวา   ในเรือนใหญ  ภิกษุนั่งละหัตบาส 
แหงบานประตู  ตองอาบัติปาจิตตีย.
          ในเรือนเล็ก   นั่งลํ้าทามกลางหองเรือน  ตองอาบัติปาจิตตีย.
                                      บทภาชนีย
                                      ติกปาจิตตีย
          [๕๓๗]   หองนอนภิกษุสําคัญวาหองนอน    สําเร็จการนั่งแทรกแซง
ในตระกูลที่มีตน ๒ คน  ตองอาบัติปาจิตตีย.                         
          หองนอน ภิกษุสงสัย   สําเร็จการนั่งแทรกแซงในตระกูลที่มีตน ๒ คน
ตองอาบัติปาจิตตีย.                                                
          หองนอน  ภิกษุสําคัญวาไมใชหองนอน  สําเร็จการนั่งแทรกแซง  ใน
ตระกูลที่มีตน ๒ คน  ตองอาบัติปาจิตตีย.
                                     ทุกะทุกกฏ
          ไมใชหองนอน  ภิกษุสําคัญวาหองนอน. . .ตองอาบัติทุกกฏ.
          ไมใชหองนอน  ภิกษุสงสัย...ตองอาบัติทุกกฏ 
                                  ไมตองอาบัติ
          ไมใชหองนอน  ภิกษุสําคัญวาไมใชหองนอน...ไมตองอาบัติ.
                                 อานาปตติวาร
          [๕๓๘]  ภิกษุนั่งในเรือนใหญ    ไมลวงลํ้าหัตถบาสแหงบานประตู ๑
ภิกษุนั่งในเรือนเล็ก   ไมเลยทามกลางหอง ๑   ภิกษุมีเพื่อนอยูดวย ๑   คนทั้ง
สองออกจากกันแลว   ทั้งสองปราศจากราคะแลว  ๑   ภิกษุนั่งในสถานที่อันมิใช
หองนอน ๑   ภิกษุวิกลจริต  ๑  ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑  ไมตองอาบัติแล.
                       อเจลกวรรค  สิกขาบทที่  ๓  จบ 
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                    สโภชนสิกขาบทที่  ๓ 
          ในสิกขาบทที่  ๓ มีวินิจฉัยดังนี้:-
            [แกอรรถบางปาฐะในปฐมบัญญัติแหงสิกขาบท]
          บทวา   สยนีฆเร  แปลวา  ในเรือนนอน.
          คําวา   ยโต   อยฺยสฺส  ภิกฺขา  ทินฺนา   แปลวา  เพราะขาพเจาได
ถวายภิกษาแลว.    อธิบายวา    ส่ิงใดอันผูมาแลวพึงได,     ทานไดส่ิงนั้นแลว,
นิมนตทานกลับไปเถิด,
           บทวา   ปริยฏ ิโต  คือ   เปนผูอันราคะกลุมรุมแลว,    ความวา  มี
ความประสงคในเมถุน.                                  
           บทวา  สโภชเน   ไดแก   สกุลที่เปนไปกับดวยคน ๒ คน   ช่ือวา
สโภชนะ.    ในสกุลมีคน  ๒  คนนั้น.   อีกอยางหนึ่ง  บทวา   สโภชเน  คือ
ในสกุลมีโภคะ.    เพราะวา    สตรีเปนโภคะของบุรุษ    ผูอันราคะกลุมรุมแลว
และบุรุษก็เปนโภคะของสตรี     (ผูกลัดกลุมดวยราคะ),    ดวยเหตุนั้นนั่นแล
ในบทภาชนะแหงบทวา   สโภชเน  นั้น   พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา   มีสตรี
กับบุรุษ  เปนตน.
          สองบทวา  มหลฺลเก  ฆเร  คือ   ในเรือนนอนหลังใหญ.
          สามบทวา   ปฏ ิสงฆาฏสฺส   หตฺถปาส    วิชหิตฺวา   มีความวา
ละหัตถบาสแหงบานประตูหองในเรือนนอนนั้น      แลวนั่ง ณ ที่ใกลภายในที่
นอน.    ก็เรือนนอนเชนนี้     มีในศาลา  ๔  มุขเปนตน.    พระผูมีพระภาคเจา
ยอมทรงแสดงการล้ําทามกลางดวยคํานี้วา   ปฏ ิว ส   อติกฺกมิตฺวา.   เพราะ
เหตุนั้น    บัณฑิตพึงทราบอาบัติ     เพราะล้ําทามกลางแหงเรือนนอนหลังเล็ก
ที่เขาสรางไว  อยางใดอยางหนึ่ง.  บทที่เหลือในสิกขาบทนี้   ตื้นทั้งนั้น.
           สิกขาบทนี้    มีสมุฏฐานดุจปฐมปาราชิก    เปนกิริยา    สัญญาวิโมกข
 สจิตตกะ   โลกวัชชะ   กายกรรม   อกุสลจิต   มีเวทนา ๒ ดังนี้แล.
                             สโภชนสิกขาบทที่  ๓  จบ 
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                               อเจลกวรรค  สิกขาบทที่  ๔ 
                              เร่ืองพระอุปนันทศากยบุตร
          [๕๓๙]  โดยสมัยนั้น    พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู  ณ พระ-
เชตวัน  อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี    เขตพระนครสาวัตถี  คร้ังนั้น ทาน
พระอุปนันทศากยบุตรไปสูเรือนของสหายแลวสําเร็จการนั่งในที่ลับ   คือใน
อาสนะกําบังกับภรรยาของเขา      จึงบุรุษสหายนั้นเพงโทษติเตียนโพนทะนาวา
ไฉนพระคุณเจาอุปนันทจึงไดสําเร็จการนั่งในที่ลับ    คือ    ในอาสนะกําบังกับ
ภรรยาของเขาเลา            
           ภิกษุทั้งหลายไดยินเขาเพงโทษติเตียนโพนทะนาอยู     บรรดาที่เปนผู
มักนอย...ตางก็เพงโทษติเตียนโพนทะนาวา  ไฉนทานพระอุปนันทศากยบุตร
จึงไดสําเร็จการนั่งในที่ลับ    คือในอาสนะกําบังกับมาตุคามเลา    แลวกราบทูล
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา. . .  
                                      ทรงสอบถาม
          พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามทานพระอุปนันทวา   ดูกอนอุปนันท
ขาววา  เธอสําเร็จการนั่งในที่ลับ  คือในอาสนะกําบังกับมาตุคาม  จริงหรือ.
           ทานพระอุปนันททูลรับวา  จริง  พระพุทธเจาขา. 
                    ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
           พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา  ดูกอนโมฆบุรุษ    ไฉนเธอจึง
ไดสําเร็จการนั่งในที่ลับ     คือในอาสนะกําบังกับมาตุคามเลา   การกระทําของ
เธอนั่น     ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส   หรือเพื่อความ
เล่ือมใสยิ่งของชุมชนที่เล่ือมใสแลว . . . 
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           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ 
วาดังนี้:-
                                  พระบัญญัติ
         ๙๓. ๔.  อนึ่ง  ภิกษุใด  สําเร็จการนั่งในที่ลับ   คือในอาสนะ
กําบัง  กับมาตุคาม  เปนปาจิตตีย.
                        เร่ืองพระอุปนันทศากยบุตร  จบ
                                สิกขาบทวิภังค
           [๕๔๐]   บทวา  อนึ่ง ...ใด  ความวา  ผูใด  คือ  ผูเชนใด...
           บทวา  ภิกษุ  ความวา  ที่ช่ือวา  ภิกษุ  เพราะอรรถวาเปนผูขอ...
นี้  ช่ือวา  ภิกษุ  ที่ทรงประสงคในอรรถนี้        
           ที่ช่ือวา  มาตุคาม   ไดแกหญิงมนุษย  ไมใชหญิงยักษ ไมใชหญิงเปรต
ไมใชสัตวดิรัจฉานตัวเมีย  โดยที่สุดแมเด็กหญิงที่เกิดในวันนั้น   ไมตองพูดถึง
หญิงผูใหญ.                                                                 
          บทวา  กับ  คือ  รวมกัน.
          ที่ช่ือวา  ในที่ลับ    ไดแก  ที่ลับตา  ๑  ที่ลับหู  ๑
          ที่ช่ือวา  ท่ีลับตา  ไดแก  ที่ซ่ึงไรเมื่อภิกษุหรือมาตุคามขยิบตา   ยักคิ้ว
หรือชะเงอศรีษะ.  ไมมีใครสามารถจะแลเห็นได          
          ที่ช่ือวา   ท่ีลับหู  ไดแก  ที่ซ่ึงไมมีใครสามารถจะไดยินถอยคําที่สนทนา
กันตามปกติได
           อาสนะที่ช่ือวา    กําบัง  คือ   เปนอาสนะที่เขากําบังดวยฝา   บานประตู
ลําแพน   มานบัง   ตนไม   เสา   หรือฉางขาว   อยางใดอยางหนึ่ง 
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           คําวา   สําเร็จการนั่ง   ความวา   เมื่อมาตุคามนั่งแลว     ภิกษุนั่งใกล 
หรือนอนใกล    ตองอาบัติปาจิตตีย
           เมื่อภิกษุนั่งแลว   มาตุคามนั่งใกล  หรือนอนใกล  ตองอาบัติปาจิตตีย
           ทั้งสองนั่งก็ดี  ทั้งสองนอนก็ดี  ภิกษุก็ดี  อาบัติปาจิตตีย.
                                 บทภาชนีย
                                ติกปาจิตตีย
           [๕๔๑]  มาตุคาม  ภิกษุสําคัญวามาตุคาม  สําเร็จการนั่งในที่ลับ   คือ
ในอาสนะกําบัง  ตองอาบัติปาจิตตีย
          มาตุคาม  ภิกษุสงสัย    สําเร็จการนั่งในที่ลับคือในอาสนะกําบัง   ตอง
อาบัติปาจิตตีย
          มาตุคาม  ภิกษุสําคัญวาไมใชมาตุคาม   สําเร็จการนั่งในที่ลับ    คือใน
อาสนะกําบัง  ตองอาบัติปาจิตตีย
                                ติกทุกกฏ
          ภิกษุสําเร็จการนั่งในที่ลับ   คือ  ในอาสนะกําบังกับหญิงยักษ หญิงเปรต
บัณเฑาะก   หรือสัตวดิรัจฉานตัวเมียมีกายดังมนุษย    ตองอาบัติทุกกฏ
          ไมใชมาตุคาม   ภิกษุสําคัญวามาตุคาม...ตองอาบัติทุกกฏ
          ไมใชมาตุคาม    ภิกษุสงสัย ... ตองอาบัติทุกกฏ
                             ไมตองอาบัติ
          ไมใชมาตุคาม  ภิกษุสําคัญวาไมใชมาตุคาม...   ไมตองอาบัติ. 
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                                       อนาปตติวาร 
           [๕๔๒]   ภิกษุมีบุรุษผูรูเตียงสาคนใดคนหนึ่งอยูเปนเปนเพื่อน ๑ ภิกษุ
ยืนมิไดนั่ง ๑  ภิกษุมิไดมุงที่ลับ   ๑  ภิกษุนั่งสงใจไปในอารมณอ่ืน ๑  ภิกษุ
วิกลจริต  ๑  ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑  ไมตองอาบัติแล.
                         อเจลกวรรค  สิกขาบทที่  ๔ จบ
                             สิกขาบทที่  ๔ และที่  ๕
            คําที่จะพึงกลาวในสิกขาบทที่   ๔   และที่   ๕   ทั้งหมด   มีนัยดังกลาวแลว
ในอนิยสิกขาบททั้ง   ๒  นั่นแล.  เหมือนอยางวา   สโภชนสิกขาบทมีสมุฏฐาน
ดุจปฐมปาราชิกสิกขาบท  ฉันใด  สิกขาบทที่   ๔   และที่   ๕   แมน    ก็มีสมุฏฐาน
ดุจปฐมปาราชิกสิกขาบทเหมือนกันฉันนั้นแล.        
                            สิกขาบทที่  ๔-๕  จบ 
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                               อเจลกวรรค  สิกขาบทที่  ๕ 
                         เร่ืองพระอุปนันทศากยบุตร
          [๕๔๓]  โดยสมัยนั้น   พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู  ณ  พระ-
เชตวัน   อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี  เขตพระนครสาวัตถี    คร้ังนั้น  ทาน
พระอุปนันทศากยบุตรไปสูเรือนของสหายแลว    สําเร็จการนั่งในที่ลับกับภรรยา
ของเขาหนึ่งตอหนึ่ง     จึงบุรุษสหายนั้นเพงโทษติเตียนโพนทะนาวา     ไฉน
พระคุณเจาอุปนันทจึงไดสําเร็จการนั่งในที่ลับกับภรรยาของเขาหนึ่งตอหนึ่งเลา
          ภิกษุทั้งหลายไดยินบุรุษนั้นเพงโทษติเตียนโพนทะนาอยู   บรรดาที่เปน
ผูมักนอย...    ตางก็เพงโทษติเตียนโพนทะนาวา   ไฉน   ทานพระอุปนันท-
ศากยบุตรจึงไดสําเร็จการนั่งในที่ลับกับมาตุคาม  หนึ่งตอหนึ่งเลา   แลวกราบทูล
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.  
                                     ทรงสอบถาม
          พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามทานพระอุปนันทวา   ดูกอนอุปนันท
ขาววาเธอสําเร็จการนั่งในที่ลบกับมาตุคามหนึ่งตอหนึ่ง   จริงหรือ.
          ทานพระอุปนันททูลรับวา  จริง  พระพุทธเจาขา.
                    ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
          พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา   ดูกอนโมฆบุรุษ  ไฉนเธอจึง
ไดสําเร็จการนั่งในที่ลับกับมาตุคามหนึ่งตอหนึ่งเลา   การกระทําของเธอนั่น 
ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส  หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่ง
ของชุมชนที่เล่ือมใสแลว . . . 



พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๒ - หนาที่ 598
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนั้น 
วาดังนี้:-
                                  พระบัญญัติ
           ๙๔. ๕  อนึ่ง  ภิกษุใด  ผูเดียว  สําเร็จการนั่งในที่ลับ   กับ
มาตุคามผูเดียว  เปนปาจิตตีย.
                       เร่ืองพระอุปนันทศากยบุตร  จบ
                                สิกขาบทวิภังค
           [๕๔๔]   บทวา  อนึ่ง ...ใด  ความวา  ผูใด  คือ  ผูเชนใด...
           บทวา  ภิกษุ   ความวา  ที่ช่ือวา  ภิกษุ  เพราะอรรถวาเปนผูขอ...
           นี้ช่ือวา  ภิกษุ  ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
           ที่ช่ือวา มาตุคาม  ไดแกหญิงมนุษยไมใชหญิงยักษ  ไมใชหญิงเปรต
ไมใชสัตวดิรัจฉานตัวเมีย.  เปนหญิงที่รูเดียงสา     สามารถทราบถอยคําที่เปน
สุภาษิต   และทุพภาษิต   ที่ช่ัวหยาบและไมช่ัวหยาบ.
           บทวา  กับ   คือ  รวมกัน.
           บทวา  ผูเดียว. . .ผูเดียว  คือ  มีภิกษุ ๑  มาตุคาม ๑
           ที่ช่ือวา  ท่ีลับ   ไดแกที่ลับตา ๑  ที่ลูบหู ๑
           ที่ช่ือวา    ท่ีลับตา    ไดแก   สถานที่ซ่ึงมีภิกษุหรือมาตุคาม  ขยิบตา
ยักคิ้ว   หรือชะเงอศีรษะ  ไมมีใครสามารถจะแลเห็นได
           ที่ช่ือวา  ท่ีลับหู ไดแก   สถานที่ซ่ึงไมมีใครสามารถจะไดยินถอยคํา
ที่สนทนากันตามปกติได
           คําวา   สําเร็จการนั่ง   ความวา   เมื่อมาตุคามนั่งแลว    ภิกษุนั่งใกล
หรือนอนใกล  ตองอาบัติปาจิตตีย 
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          เมื่อภิกษุนั่งแลว   มาตุคามนั่งใกลหรือนอนใกล  ตองอาบัติปาจิตตีย 
          ทั้งสองนั่งก็ดี  ทั้งสองนอนก็ดี  ภิกษุตองอาบัติปาจิตตีย.
                                 บทภาชนีย
                                 ติกปาจิตตีย
          [๕๔๕]  มาตุคามภิกษุสําคัญ วามาตุคาม  สําเร็จการนั่งในที่ลับหนึ่งตอ
หนึ่ง  ตองอาบัติปาจิตตีย
          มาตุคาม  ภิกษุสงสัย  สําเร็จการนั่งในที่ลับ หนึ่งตอหนึ่ง ตองอาบัติ
ปาจิตตีย                            
          มาตุคาม   ภิกษุสําคัญวาไมใชมาตุคาม   สําเร็จการนั่งในที่ลับ  หนึ่ง
ตอหนึ่ง  ตองอาบัติปาจิตตีย.              
                                  ติกทุกกฏ
          ภิกษุสําเร็จการนั่งในที่ลับ  กับหญิงยักษ หญิงเปรต  บัณเฑาะก  หรือ
สัตวดิรัจฉานตัวเมียมีกายดังมนุษย  หนึ่งตอหนึ่ง  ตองอาบัติทุกกฏ.
          ไมใชมาตุคาม  ภิกษุสําคัญวามาตุคาม . . .  ตองอาบัติทุกกฏ.
          ไมใชมาตุคาม  ภิกษุสงสัย...  ตองอาบัติทุกกฏ.
                             ไมตองอาบัติ
          ไมใชมาตุคาม   ภิกษุสําคัญวาไมใชมาตุคาม ...  ไมตองอาบัติ.
                              อนาปตติวาร
          [๕๔๖]  ภิกษุมีบุรุษผูรูเดียงสา     คนใดคนหนึ่ง     อยูเปนเพื่อน ๑
ภิกษุยืน  ไมไดนั่ง   ๑  ภิกษุไมไดมุงที่ลับ  ๑  ภิกษุนั่งสงใจไปในอารมณอ่ืน ๑
ภิกษุวิกลจริต  ๑  ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑  ไมตองอาบัติแล.
                     อเจลกวรรค  สิกขาบทที่  ๕  จบ 
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                                   อเจลกวรรค  สิกขาบทที่  ๖ 
                              เร่ืองพระอุปนันทศากยบุตร
           [๕๔๗]  โดยสมัยนั้น   พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู  ณ  พระ-
เวฬุวันวิหาร อันเปนสถานที่พระราชทานเหยื่อแกกระแต  เขตพระนครราชคฤห
คร้ังนั้น   ตระกูลอุปฏฐากของทานพระอุปนันทศากยบุตร    นิมนตทานฉัน
ภัตตาหาร  แมภิกษุเหลาอื่นเขาก็นิมนตดวย  เวลานั้น เปนเวลากอนอาหาร  ทาน
พระอุปนันทศากยบุตรยังกําลังเขาไปสูตระกูลทั้งหลายอยู      จึงภิกษุเหลานั้น  ได
บอกทายกเหลานั้นวา    ทานทั้งหลายจงถวายภัตตาหารเถิด    พวกทายกกลาววา
นิมนตรออยูจนกวาพระคุณเจาอุปนันทจะมา  ขอรับ.
           แมคร้ังที่สอง  ภิกษุเหลานั้นก็ไดบอกทายกเหลานั้นวา   ทานทั้งหลาย
จงถวายภัตตาหารเถิด     พวกทายกกลาววา     นิมนตรออยูจนกวาพระคุณเจา
อุปนันทจะมา  ขอรับ.
            แมคร้ังที่สาม   ภิกษุเหลานั้นก็ไดบอกทายกเหลานั้นวา    ทานทั้งหลาย
จงถวายภัตตาหารเถิด   เวลากอนเที่ยงจะลวงเลยแลว   ทายกออนวอนวา   พวก
กระผมตกแตงภัตตาหารก็เพราะเหตุแหงพระคุณเจาอุปนันท    นิมนตรออยูจน
กวาพระคุณเจาอุปนันทจะมา  ขอรับ.
           คราวนั้น  ทานพระอุปนันทศากยบุตรไดเขาไปสูตระกูลทั้งหลาย  กอน
เวลาฉัน มาถึงเวลาบายภิกษุทั้งหลายไมไดฉันตามประสงค  บรรดาภิกษุที่เปน
ผูมักนอย. . .ตางก็เพงโทษติเตียนโพนทะนาวา  ทานพระอุปนันทศากยบุตรรับ
นิมนตเขาแลว   มีภัตตาหารอยูแลว   ไฉนจึงไดถึงความเปนผูเที่ยวไปในตระกูล
ทั้งหลาย   กอนเวลาฉันเลา   แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ... 
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                                ทรงสอบถาม 
            พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามทานพระอุปนันทวา   ดูกอนอุปนันท
ขาววา  เธอรับนิมนตเขาแลว    มีภัตตาหารอยูแลว    ถึงความเปนผูเที่ยวไปใน
ตระกูลทั้งหลาย  กอนเวลาฉัน  จริงหรือ.
            ทานพระอุปนันททูลรับวา  จริง  พระพุทธเจาขา.
                      ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
            พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา    ดูกอนโมฆบุรุษ     เธอรับ
นิมนตเขาแลว   มีภัตตาหารอยูแลว   ไฉนจึงไดถึงความเปนผูเที่ยวไปในตระกูล
ทั้งหลาย   กอนฉันเลา   การกระทําของเธอนั่นไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของ
ชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส   หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เล่ือมใสแลว . . .
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้
วาดังนี้:-
                                      พระบัญญัติ
            ๙๕.  ๖.  ก.  อนึ่ง  ภิกษุใด  รับนิมนตแลว  มีภัตอยูแลว  ถึง
ความเปนผูเที่ยวไปในตระกูลทั้งหลายกอนฉัน  เปนปาจิตตีย.
            ก็สิกขาบทนี้    ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติแลวแกภิกษุ
ทั้งหลาย  ดวยประการฉะนี้.
                                เร่ืองพระอุปนันทศากยบุตร  จบ
                        เร่ืองพระอุปนันทศากยบุตร  (ตอ)
            [๕๔๘]  ก็โดยสมัยนั้นแล     ตระกูลอุปฏฐากของทานพระอุปนันท-
ศากยบุตรไดสงของเคี้ยวไปถวายแกสงฆ  ส่ังวา  ตองมอบใหพระคุณเจาอุปนันท
ถวายแกสงฆ     แตเวลานั้นทานพระอุปนันทศากยบุตรกําลังเขาไปบิณฑบาตยัง 
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หมูบาน  เมื่อชาวบานเหลานั้นไปถึงอารามแลวถามภิกษุทั้งหลายวา  พระคุณเจา 
อุปนันทไปไหน  เจาขา.
           ภิกษุทั้งหลายตอบวา ทานพระอุปนันทศากยบุตรนั้น  เขาไปบิณฑบาต
ยังหมูบานแลวจะ.
           ชาวบานสั่งวา  ทานขอรับ   ของเคี้ยวนี้ตองมอบใหพระคุณเจาอุปนันท
ถวายแกสงฆ.                  
           ภิกษุทั้งหลายไดกราบทูลเนื้อความนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ รับสั่ง
วา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ถาเชนนั้นพวกเธอจงรับประเคนแลวเก็บไวจนกวา
อุปนันทจะกลับมา.
           สวนทานพระอุปนันทศากยบุตรไดคิดวา     การถึงความเปนผูเที่ยวไป
ในตระกูลทั้งหลายกอนเวลาฉัน   พระผูมีพระภาคเจาทรงหามแลว   จึงเขาไปยัง
ตระกูลทั้งหลายหลังเวลาฉันแลว   บายจึงกลับ   ของเคี้ยวไดถูกสงคืนกลับไป.
           บรรดาภิกษุที่มักนอย. . .   ตางก็เพงโทษติเตียนโพนทะนาวา    ไฉน
ทานพระอุปนันทศากยบุตร   จึงไดถึงความเปนผูเที่ยวไป    ในตระกูลทั้งหลาย
หลังเวลาฉันเลา   แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา . . .
                                   ทรงสอบถาม
           พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามทานพระอุปนันทวา    ดูกอนอุปนันท
ขาววา   เธอถึงความเปนผูเที่ยวไปในตระกูลทั้งหลายหลังเวลาฉัน   จริงหรือ.
           ทานพระอุปนันททูลรับวา  จริง  พระพุทธเจาขา.
                    ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
           พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรง  ติเตียนวา  ดูกอนโมฆบุรุษ   ไฉนเธอจึง
ไดถึงความเปนผูเที่ยวไปในตระกูลทั้งหลายหลังเวลาฉันเลา     การกระทําของ 
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เธอนั่นไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส     หรือเพื่อความ 
เล่ือมใสยิ่งของชุมชนที่เล่ือมใสแลว . . .
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ 
วาดังนี้ :-
                                พระอนุบัญญัติ  ๑
           ๙๕.  ๖.  ข.  อนึ่ง  ภิกษุใด    รับนิมนตแลว    มีภัตอยูแลว
ถึงความเปนผูเที่ยวไปในตระกูลทั้งหลาย  กอนฉันก็ดี  ทีหลังฉันก็ดี
เปนปาจิตตีย.
            ก็สิกขาบทนี้    ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติแลวแกภิกษุ
ทั้งหลาย  ดวยประการฉะนี้.
                          เร่ืองพระอุปนันทศากยบุตร  จบ
            ทรงอนุญาตใหเขาสูตระกูลในคราวถวายจีวร
             [๕๔๙]   โดยสมัยตอมา    ถึงคราวถวายจีวรกัน    ภิกษุทั้งหลายพากัน
รังเกียจ     ไมเขาไปสูตระกูล     จีวรจึงเกิดขึ้นเพียงเล็กนอย     ภิกษุทั้งหลายได
กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ  ตรัสวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ใน
คราวที่ถวายจีวร   เราอนุญาตใหเขาไปสูตระกูลได.
             ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้
วาดังนี้ :-
                               พระอนุบัญญัติ  ๒
           ๙๕.  ๖.  ค.  อนึ่ง  ภิกษุใด    รับนิมนตแลว    มีภัตอยูแลว
ถึงความเปนผูเที่ยวไปในตระกูลทั้งหลาย   กอนฉันก็ดี   ทีหลังฉันก็ดี
เวนไวแตสมัย เปนปาจิตตีย  นี้สมัยในเรื่องนั้น   คือ  คราวที่ถวายจีวร
นี้สมัยในเรื่องนั้น. 
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           ก็สิกขาบทนี้    ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติแลวแกภิกษุ 
ทั้งหลาย  ดวยประการฉะนี้.
             เร่ืองทรงอนุญาตใหเขาสูตระกูลในคราวถวายจีวร  จบ
             ทรงอนุญาตใหเขาสูตระกูลในคราวทําจีวร
           [๕๕๐]  โดยสมัยตอมาอีก  ภิกษุทั้งหลายทําจีวรกันอยู    ตองการเข็ม
บาง   ดายบาง    มีดบาง    ภิกษุทั้งหลายพากันรังเกียจไมเขาไปสูตระกูล    จึง
กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ใน
คราวที่ทําจีวร   เราอนุญาตใหเขาไปสูตระกูลได.
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้   ขึ้นแสดงอยางนี้ 
วาดังนี้ :-
                            พระอนุบัญญัติ  ๓
          ๙๕. ๖. ฆ.  อนึ่ง  ภิกษุใด  รับนิมนตแลว  มีภัตอยูแลว
ถึงความเปนผูเที่ยวไปในตระกูลทั้งหลาย  กอนฉันก็ดี  ทีหลังฉันก็ดี
เวนไวแตสมัย    เปนปาจิตตีย    นี้สมัยในเรื่องนั้น  คือ  คราวที่ถวาย
จีวร  คราวที่ทําจีวร  นี้สมัยในเรื่องนั้น.
          ก็สิกขาบทนี้   ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติแลวแกภิกษุ
ทั้งหลาย  ดวยประการฉะนี้.
               เร่ืองทรงอนุญาตใหเขาสูตระกูลในคราวทําจีวร  จบ
              ทรงอนุญาตใหบอกลากอนเขาสูตระกูล
          [๕๕๑]   โดยสมัยตอจากนั้นมา     ภิกษุทั้งหลายอาพาธ    และมีความ
ตองการเภสัช   ภิกษุทั้งหลายพากันรังเกียจไมเขาไปสูตระกูล    จึงกราบทูลเร่ือง 
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นั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตใหบอกลา  
ภิกษุซ่ึงมีอยูแลวเขาไปสูตระกูลได.                            
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ 
วาดังนี้:-
                             พระอนุบัญญัติ  ๔
          ๙๕.  ๖.  ง.  อนึ่ง  ภิกษุใด  รับนิมนตแลว  มีภัตอยูแลวไม
บอกลาภิกษุซ่ึงมีอยู  ถึงความเปนผูเที่ยวไปในตระกูลทั้งหลาย  กอน
ฉันก็ดี   ทีหลังฉันก็ดี   เวนไวแตสมัย  เปนปาจิตตีย  นี้สมัยในเรื่องนั้น
คือ  คราวที่ถวายจีวร  คราวที่ทําจีวร  นี้สมัยในเรื่องนั้น.
                เร่ืองทรงอนุญาตใหบอกลากอนเขาสูตระกูล  จบ
                                สิกขาบทวิภังค
           [๕๕๒]  บทวา  อนึ่ง. . .ใด  ความวา  ผูใด  คือ  ผูเชนใด. . .
           บทวา ภิกษุ  ความวา  ที่ช่ือวา  ภิกษุ  เพราะอรรถวาเปนผูขอ. . .นี้ 
ช่ือวา  ภิกษุ  ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
           ที่ช่ือวา   รับนิมนตแลว   คือ   รับนิมนตฉันโภชนะ  ๕   อยางใด
อยางหนึ่ง.                                                                
            ที่ช่ือวา  มีภัตอยูแลว  คือ   มีอาหารที่รับนิมนตเขาไวแลว.
            ภิกษุที่ช่ือวา  ซ่ึงมีอยู  คือ  อาจที่จะบอกลากอนเขาไป.
            ภิกษุที่ช่ือวา  ซ่ึงไมมีอยู  คือ  ไมอาจที่จะบอกลากอนเขาไป 
            ที่ช่ือวา  กอนฉัน    คือ  ภิกษุยังไมไดฉันอาหารที่รับนิมนตเขาไว.
            ที่ช่ือวา  ทีหลังฉัน    คือ   ภิกษุฉันอาหารที่รับนิมนตเขาไวแลวโดย
ที่สุด   แมดวยปลายหญาคา. 
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           ที่ช่ือวา    ตระกูล    ไดแกตระกูล   ๔  คือ   ตระกูลกษัตริย  ตระกูล
พราหมณ   ตระกูลแพศย   ตระกูลศทร.
          คําวา  ถึงความเปนผูเท่ียวไปในตระกูลท้ังหลาย  นั้น  ความวา
ภิกษุกาวลงสูอุปจารเรือนของผูอ่ืน  ตองอาบัติทุกกฏ  กาวเทาที่  ๑  ลวงธรณี-
ประตู   ตองอาบัติทุกกฏ  กาวเทาที่ ๒  ตองอาบัติปาจิตตีย. 
           บทวา  เวนไวแตสมัย   คือ   ยกเวนแตมีสมัย.
           ที่ช่ือวา  คราวที่ถวายจีวร   คือ   เมื่อยังไมไดกรานกฐิน  ๑  เดือน
ทายฤดูฝน   เมื่อกรานกฐินแลว  ๕  เดือน.                           
           ที่ช่ือวา  คราวที่ทําจีวร  คือ  เมื่อคราวกําลังทําจีวรกันอยู.
                                     บทภาชนีย
                                     ติกปาจิตตีย
           [๕๕๓]  รับนิมนตแลว  ภิกษุสําคัญวารับนิมนตแลว   ไมบอกลาภิกษุ
ซ่ึงมีอยู   ถึงความเปนผูเที่ยวไปในตระกูลทั้งหลาย  กอนฉันก็ดี    ทีหลังฉันก็ดี
เวนไวแตสมัย   ตองอาบัติปาจิตตีย.                          
           รับนิมนตแลว   ภิกษุสงสัย  ไมบอกภิกษุซ่ึงมีอยู   ถึงความเปนผูเที่ยว
ไปในตระกูลทั้งหลาย  กอนฉันก็ดี   เวนไวแตสมัย   ตองอาบัติปาจิตตีย.
           รับนิมนตแลว   ภิกษุสําคัญวามิไดรับนิมนต   ไมบอกลาภิกษุซ่ึงมีอยู
ถึงความเปนผูเที่ยวไปในตระกูลทั้งหลาย  กอนฉันก็ดี  ทีหลังฉันก็ดี  เวนไวแต
สมัย  ตองอาบัติ ปาจิตตีย.
                                    ทุกะทุกกฏ
           ไมไดรับนิมนต  ภิกษุสําคัญวารับนิมนตแลว .. . ตองอาบัติทุกกฏ
           ไมไดรับนิมนต  ภิกษุสงสัย...ตองอาบัติทุกกฏ 
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                                      ไมตองอาบัติ
            ไมไดรับนิมนต  ภิกษุสําคัญวาไมไดรับนิมนต...ไมตองอาบัติ.
                                      อนาปตติวาร
            [๕๕๔]  ภิกษุฉันในสมัย  ๑  ภิกษุบอกลาภิกษุซ่ึงมีอยูแลวจึงเขาไป ๑
ไมไดบอกลาภิกษุซ่ึงไมมีอยู    แลวเขาไป ๑    เดินทางผานเรือนผูอ่ืน ๑   เดิน
ทางผานอุปจารเรือน   ๑   ไปอารามอื่น ๑    ไปสูสํานักภิกษุณี ๑    ไปสูสํานัก
เดียรถีย ๑   ไปโรงฉัน ๑   ไปเรือนที่เขานิมนตฉัน ๑   ไปเพราะมีอันตราย ๑
ภิกษุวิกลจริต ๑  ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑  ไมตองอาบัติแล. 
                          อเจลกวรรค  สิกขาบทที่  ๖  จบ
                                  จาริตสิกขาบทที่  ๖
            ในสิกขาบทที่  ๖ มีวินิจฉัยดังนี้ :-
          [แกอรรถบางปาฐะปฐมบัญญัติและอนุบัญญัติ]
             ในคําวา  เทถาวุโส  ภตฺต   นี้   มีวินิจฉัยวา  ไดยินวา  ภัตนั้น เปน
ของที่พวกชาวบานนอมนํามาแลว;   เพราะเหตุนั้น   พวกภิกษุจึงไดกลาวอยาง
นั้น .  แตในภัตตาหาร  ที่พวกชาวบานมิไดนอมนํามา  ภิกษุยอมไมไดเพื่อที่จะ
กลาวอยางนั้น     (กลาววา   ใหภัตตาหารเถิด   อาวุโส)   เปนปยุตตวาจา    (การ
ออกปากขอของ).     
             ก็พระผูมีพระภาคเจาตรัสคํานี้วา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ถาเชนนั้นพวก
เธอจงรับประเคนแลวเก็บไว    ดังนี้    เพื่อตองการรักษาศรัทธาของตระกูล.   ก็ 
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ถาวา    พระผูมีพระภาคเจาพึงตรัสวา     พวกเธอแบงกันฉันเถิด,    พวกชาว-
บานจะพึงคลายความเลื่อมใส.
           บทวา  อุสฺสาทยิตฺถ   แปลวา  ไดถูกนํากลับคืนไป.  มีคําอธิบายวา
พวกชาวบานไดนําขาทนียะนั้นกลับไปยังเรือนอยางเดิม.
           ในคําวา  สนฺต   ภีกฺขุ    นี้   มีวินิจฉัยดังนี้:-    ภิกษุช่ือวามีอยูดวย
เหตุมีประมาณเทาไร ?  ช่ือวา   ไมมี  ดวยเหตุมีประมาณเทาไร ?   คือ  ภิกษุ
ผูอยูในสถานแหงใดภายในวิหาร     เกิดมีความคิดวา     จะเขาไปเยี่ยมตระกูล,
จําเติมแตนั้น  เห็นภิกษุใดที่ขาง ๆ หรือตรงหนา  หรือภิกษุใดที่ตนอาจจะบอก
ดวยคําพูดตามปกติได,   ภิกษุนี้ช่ือวา  มีอยู.  แตไมมีกิจที่จะตองเที่ยวไปบอก
ลาทางโนนและทางนี้.    จริงอยู    ภิกษุที่ตนตองเที่ยวหาบอกลาอยางนี้     ช่ือวา
ไมมีนั่นเอง.   อีกนัยหนึ่ง   ภิกษุไปดวยทําในใจวา   เราพบภิกษุภายในอุปจาร-
สีมาแลวจักบอกลา   พึงบอกลาภิกษุที่ตนเห็นภายในอุปจารสีมานั้น    ถาไมพบ
ภิกษุ  ช่ือวา  เปนผูเขาไปไมบอกลาภิกษุที่ไมมี.
           บทวา  อนฺตราราม   ไดแก  ไปสูวิหารที่มีอยูในภายในบาน.
           บทวา   ภตฺติยฆร    ไดแก   เรือนที่เขานิมนต   หรือเรือนของพวก
ชาวบานผูถวายสลากภัตเปนตน.
           บทวา  อาปทาสุ  มีความวา  เมื่อมีอันตรายแหงชีวิตและพรหมจรรย
จะไปก็ควร.  บทที่เหลือในสิกขาบทนี้   ตื้นทั้งนั้น .
            สิกขาบทนี้    มีสมุฏฐานเหมือนกฐินสิกขาบท   เกิดขึ้นทางกายกับวาจา
๑ ทางกายวาจากับจิต ๑ เปนทั้งกิริยาทั้งอกิริยา  เปนโนสัญญาวิโมกข  อจิตตกะ
ปนณัตติวัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม  มีจิต ๓ มีเวทนา ๓ ดังนี้แล 
                            จาริตสิกขาบทที่  ๖  จบ 
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                              อเจลกวรรค  สิกขาบทที่  ๗
                              เร่ืองมหานามศากยะ
            [๕๕๕]  โดยสมัยนั้น      พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับ อยู   ณ
นิโครธาราม  เขตพระนครกบิลพัสดุ   สักกชนบท  คร้ังนั้น  มหานามศากยะมี
เภสัชมากมาย  จึงเขาเฝาพระผูมีพระภาคเจา   ถวายบังคมแลวนั่ง  ณ ที่ควรสวน
ขางหนึ่ง   ไดกราบทูลวา   ขาพระพุทธเจาประสงคจะปวารณาตอสงฆดวยปจจัย
เภสัชตลอด ๔ เดือน  พระพุทธเจาขา. 
              พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ดี ๆ  มหานาม  ถาเชนนั้น  เธอจงปวารณา
ตอสงฆดวยปจจัยเภสัชตลอด ๘ เดือนเถิด.
             ภิกษุทั้งหลายรังเกียจไมรับปวารณา     ไดกราบทูลเหตุนั้นแดพระผูมี
พระภาคเจา ๆ ทรงอนุญาตวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เราอนุญาตใหยินดีการ
ปวารณาดวยปจจัย   ๔   ตลอด  ๔  เดือน.
              ก็สมัยนั้นแล    ภิกษุทั้งหลายขอปจจัยเภสัชตอมหานามศากยะเพียงเล็ก
นอยเทานั้น      ปจจัยเภสัชของมหานามศากยะ    จึงยังคงมากมายอยูตามเดิมนั่น 
แหละ.
                แมคร้ังที่สอง  มหานามศากยะก็เขาเฝาพระผูมีพระภาคเจา  ถวายบังคม
แลวนั่ง  ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง    ไดกราบทูลวา    ขาพระพุทธเจาประสงคจะ
ปวารณาตอสงฆดวยปจจัยเภสัชตออีก  ๔ เดือน  พระพุทธเจาขา.
              พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ดี ๆ มหานาม  ถาเชนนั้น  เธอจงปวารณา
ตอสงฆดวยปจจัยเภสัชตออีก   ๔  เดือนเถิด. 



พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๒ - หนาที่ 610
            ภิกษุทั้งหลายรังเกียจไมรับปวารณา    ไดกราบทูลเหตุนั้นแดพระผูมี-
พระภาคเจา ๆ  ทรงอนุญาตวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตใหยินดีการ
ปวารณาตออีกได. 
             ก็สมัยนั้นแล    ภิกษุทั้งหลายขอปจจัยเภสัชตอมหานามศากยะเพียงเล็ก
นอยเทานั้น  ปจจัยเภสัชของมหานามศากยะจึงยังคงมากมายอยูตามเดิมนั่นแหละ
              แมคร้ังที่สาม  มหานามศากยะก็เขาเฝาพระผูมีพระภาคเจา  ถวายบังคม
แลวนั่ง   ณ  ที่ควรสวนขางหนึ่ง    ไดกราบทูลวา    ขาพระพุทธเจาประสงคจะ
ปวารณาตอสงฆดวยปจจัยเภสัชตลอดชีวิต  พระพุทธเจาขา.                    
             พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ดี ๆ มหานาม  ถาเชนนั้น  เธอจงปวารณา
ตอสงฆดวยปจจัยเภสัชตลอดชีวิตเถิด
         ภิกษุทั้งหลายรังเกียจไมรับปวารณา  ไดกราบทูลเหตุนั้นแดพระผูมีพระ-
ภาคเจา ๆ ทรงอนุญาตวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตใหยินดี   แมซ่ึงการ
ปวารณาเปนนิตย.
            [๕๕๖]  คร้ันสมัยตอมา  พระฉัพพัคคียนุงผาไมเรียบรอย ไมสมบูรณ
ดวยมรรยาท   ถูกมหานามศากยะกลาวตําหนิวา   ทําไมทานทั้งหลายจึงนุงหมผา
ไมเรียบรอย    ไมสมบูรณดวยมรรยาท    ธรรมเนียมบรรพชิตตองนุงหมผาให
เรียบรอย   ตองสมบูรณดวยมรรยาท   มิใชหรือ    พระฉัพพัคคียผูกใจเจ็บใน
มหานามศากยะ   คร้ันแลวไดปรึกษากันวา   ดวยอุบายวิธีไหนหนอ   เราจึงจะ
ทํามหานามศากยะใหไดรับความอัปยศ  แลวปรึกษากันตอไปวา  อาวุโสทั้งหลาย
มหานามศากยะไดปวารณาไวตอสงฆดวยปจจัยเภสัช   พวกเราพากันไปขอเนยใส
ตอมหานามศากยะเถิด   แลวเขาไปมหานามศากยะกลาวคํานี้วา    อาตมภาพทั้ง-
หลายตองการเนยใส  ๑ ทะนาน.                                                           
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             มหานามศากยะขอรองวา   วันนี้ขอพระคุณเจาไดโปรดคอยกอน   คน
ทั้งหลายยังไปคอกนําเนยใสมา  พระคุณเจาทั้งหลายจักไดรับทันกาล.
              แมคร้ังที่สอง . . .
              แมคร้ังที่สาม  พระฉัพพัคคียก็ไดกลาววา  อาตมภาพทั้งหลายตองการ
เนยใส ๑ ทะนาน
             มหานามศากยะรับสั่งวา วันนี้ขอพระคุณเจาทั้งหลาย  ไดโปรดรอกอน
คนทั้งหลายยังไปคอกนําเนยใสมา  พระคุณเจาจักไดรับทันกาล  พระฉัพพัคคีย
ตอวา  จะมีประโยชนอะไรดวยเนยใสที่ทานไมประสงคจะถวาย  แตไดปวารณา
ไว   เพราะทานปวารณาไวแลวไมถวาย.
             จึงมหานามศากยะ    เพงโทษติเตียนโพนทะนาวา     ก็เมื่อฉันขอรอง
พระคุณเจาวา   วันนี้    ขอพระคุณเจาทั้งหลายไดโปรดคอยกอน   ดังนี้   ไฉน
พระคุณเจาจึงรอไมไดเลา.
             ภิกษุทั้งหลาย    ไดยินมหานามศากยะ    เพงโทษติเตียนโพนทะนาอยู
บรรดาที่เปนผูมักนอย.. .ตางก็เพงโทษติเตียนโพนทะนาวา  พระฉัพพัคคียอัน
มหานามศากยะ  ขอรองวา  วันนี้   ขอพระคุณเจาทั้งหลายไดโปรดคอยอยูกอน
ดังนี้    ไฉนจึงคอยไมไดเลา   แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา .. .
                                     ทรงสอบถาม
             พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววา   พวกเธออันมหานามศากยะพูดขอรองวา   วันนี้ขอพระคุณเจาทั้งหลาย
ไดโปรดคอยกอน  ดังนี้   แลวไมคอย  จริงหรือ.
             พระฉัพพัคคียทูลรับวา  จริง  พระพุทธเจาขา. 
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                          ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
           พระผูมีพระภาคเจาทรงติเตียนวา   ดูกอนโมฆบุรุษทั้งหลาย   พวกเธอ
อันมหานามศากยะพูดขอรองเชนนั้นแลว  ไฉนจึงคอยอยูไมไดเลา  การกระทํา
ของเธอนั่น   ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส   หรือเพื่อ
ความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เล่ือมใสแลว . . .
             ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้  วา
ดังนี้ :-
                                    พระบัญญัติ  
           ๙๖. ๗. ภิกษุมิใชผูอาพาธ  พึงยินดีปวารณาดวยปจจัยเพียงสี่ 
เดือน  เวนไวแตปวารณาอีก   เวนไวแตปวารณาเปนนิตย   ถาเธอยิน
ดี  ยิ่งกวานั้น   เปนปาจิตตีย.
                             เร่ืองมหานามศากยะ  จบ
                              สิกขาบทวิภังค
           [๕๕๗]  คําวา  ภิกษุมิใชผูอาพาธ  พึงยินดีปวารณาดวยปจจัย
สี่เดือน  นั้น  ความวาพึงยินดีปวารณาเฉพาะปจจัยของภิกษุไขแมเขาปวารณา
อีกก็พึงยินดีวา    เราจักขอชั่วเวลาที่ยังอาพาธอยู    แมเขาปวารณาเปนนิตย   ก็
พึงยินดีวา   เราจักขอชั่วเวลาที่ยังอาพาธอยู.
            [๕๕๘]  บทวา   ถาเธอยินดียิ่งกวานั้น     ความวา    การปวารณา
กําหนดเภสัชแตไมกําหนดกาลก็มี   กําหนดกาลแตไมกําหนดเภสัชก็มี   กําหนด
ทั้งเภสัชและกาลก็มี   ไมกําหนดเภสัชไมกําหนดกาลก็มี
            ที่ช่ือวา   กําหนดเภสัช    คือ   เขากําหนดเภสัชไววา   ขาพเจาขอ
ปวารณาดวยเภสัชประมาณเทานี้ . 
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            ที่ช่ือวา   กําหนดกาล  คือ  เขากําหนดกาลไววา  ขาพเจาขอปวารณา
ในระยะกาลเทานี้ 
            ที่ช่ือวา  กําหนดทั้งเภสัชและกาล  นั้น   คือ  เขากําหนดเภสัช และ
กาลไววา  ขาพเจาขอปวารณาดวยเภสัชมีประมาณเทานี้   ในระยะกาลเพียงเทานี้ 
           ที่ช่ือวา   ไมกําหนดเภสัชไมกําหนดกาล   นั้น   คือ  เขาไมได
กําหนดเภสัชและกาลไววา   ขาพเจาขอปวารณาดวยเภสัชมีประมาณเทานี้    ใน
ระยะกาลเพียงเทานี้.
                                      บทภาชนีย
                                      ติกปาจิตตีย
            [๕๕๙]  ในการกําหนดเภสัช    ภิกษุขอเภสัชอยางอื่นนอกจากเภสัชที่
เขาปวารณา   ตองอาบัติปาจิตตีย.
            ในการกําหนดกาล  ภิกษุขอในกาลอื่นนอกจากกาลที่เขาปวารณา  ตอง
อาบัติปาจิตตีย
            ในการกําหนดทั้งเภสัชกําหนดทั้งกาล   ภิกษุขอเภสัชอยางอื่นนอกจาก
เภสัชที่เขาปวารณา      และในกาลอื่นนอกจากกาลที่เขาปวารณา      ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
                                    ไมตองอาบัติ
             ในการไมกําหนดเภสัช  ไมกําหนดกาละ...  ไมตองอาบัติ.
                                   ปญจกปาจิตตีย
             [๕๖๐]  ในเมื่อตองการใชของที่มิใชเภสัช  ภิกษุขอเภสัช  ตองอาบัติ
ปาจิตตีย 



พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๒ - หนาที่ 614
           ในเมื่อตองการใชเภสัชอยางอื่น  ขอเภสัชอีกอยาง  ตองอาบัติปาจิตตีย.
           ยิ่งกวานั้น  ภิกษุสําคัญวายิ่งกวานั้น  ขอเภสัช   ตองอาบัติปาจิตตีย.
           ยิ่งกวานั้น   ภิกษุยังแคลงอยู   ขอเภสัช  ตองอาบัติปาจิตตีย.
           ยิ่งกวานั้น  ภิกษุสําคัญวาไมยิ่งกวานั้น    ขอเภสัช  ตองอาบัติปาจิตตีย.
                                       ทุกะทุกกฏ 
           ไมยิ่งกวานั้น    ภิกษุสําคัญวายิ่งกวานั้น.. .  ตองอาบัติทุกกฏ.
                                     ไมตองอาบัติ
           ไมยิ่งกวานั้น  ภิกษุสําคัญวาไมยิ่งกวานั้น...  ไมตองอาบัติ.
                                      อนาปตติวาร
           [๕๖๑]  ภิกษุผูขอเภสัช ตามที่เขาปวารณาไว  ๑  ขอในระยะกาลตามที่
เขาปวารณาไว ๑ บอกขอวา    ทานปวารณาพวกขาพเจาดวยเภสัชเหลานี้     แต
พวกขาพเจาตองการเภสัชชนิดนี้และชนิดนี้   ๑ บอกขอวา  ระยะกาลที่ทานได
ปวารณาไวไดผานพนไปแลว    แตขาพเจายังตองการเภสัช  ๑  ขอตอญาติ ๑  ขอ
ตอคนปวารณา ๑  ขอเพื่อประโยชนแกภิกษุรูปอื่น  ๑  จายมาดวยทรัพยของตน ๑
ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
                               อเจลกวรรค  สิกขาบทที่  ๗  จบ 
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                             มหานามสิกขาบทที่  ๗
             ในสิกขาบทที่ ๗ มีวินิจฉัยดังนี้:-
      [แกอรรถ   เร่ืองทาวมหานามปวารณาเภสัช ]
             พระโอรสแหงพระเจาอาวของพระผูมีพระภาคเจา    แกกวาพระผูมี-
พระภาคเจาเพียงเดือนเดียว   เปนพระอริยสาวก   ดํารงอยูในผลทั้ง ๒ ทรงพระ
นามวา  ทาวมหานาม. 
             สามบทวา  เภสชฺช   อุสฺสนฺน    โหติ   มีความวา   เนยใสที่เขานํา
มาจากดอกเก็บไวมีเปนอันมาก.
            บทวา  สาทิตพฺพา  มีความวา  ภิกษุไมพึงปฏิเสธในสมัยนั้นวา ไม
มีโรค   พึงรับไวดวยใสใจวา   เราจักขอในเมื่อมีโรค.
             สามบทวา  เอตฺตเกหิ   เภสชฺเชหิ  ปวาเรมิ   มีความวา  เขาปวารณา
ดวยอํานาจชื่อ คือ ดวยเภสัช ๒-๓ อยาง  มีเนยใสและ  น้ํามันเปนตน     หรือ
ดวยอํานาจจํานวน คือ ดวยกอบ ๑ ทะนาน ๑ อาฬหกะ   ๑ เปนตน .
             สามบทวา  อฺ   เภสชฺช   วิฺาเปติ  มีความวา   เขาปวารณา
ดวยเนยใส  ขอน้ํามัน  เขาปวารณาดวยอาฬหกะ  ขอโทณะ.
             สองบทวา น  เภสฺชฺช   กรณีเย   มีความวา  ถาภิกษุอาจเพื่อดํารง
อัตภาพอยูได  แมดวยภัตระคนกัน    ช่ือวา  กิจจะพึงทําดวยเภสัชไมมี.
             บทวา  ปวาริตาน   มีความวา ไมเปนอาบัติแกพวกภิกษุที่คนของตน
ปวารณาไว ดวยการปวารณาเปนสวนบุคคล  เพราะการออกปากขอตามสมควร
แกเภสัชที่ปวารณาไว.  แตในเภสัช ที่เขาปวารณาดวยอํานาจแหงสงฆ ควรกําหนด
รูประมาณทีเดียวแล.  คําทีเหลือตื้นทั้งนั้น.
             สิกขาบทนี้    มีสมุฏฐาน  ๖  เปนกิริยา   โนสัญญาวิโมกข   อจิตตกะ
ปณณัตติวัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม   มีจิต ๓ มีเวทนา ๓ ดังนี้แล.
                          มหานามสิกขาบทที่  ๗  จบ 
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                            อเจลกวรรค  สิกขาบทที่  ๘
                            เร่ืองพระฉัพพัคคีย
            [๕๖๒]  โดยสมัยนั้น   พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู  ณ  พระ-
เชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี  เขตพระนครสาวัตถี  คร้ังนั้น  พระเจา
ปเสนทิโกศลทรงยกกองทัพออก      พระฉัพพัคคียไดไปดูกองทัพที่ยกออกแลว
พระเจาปเสนทิโกศลไดทอดพระเนตรเห็นพระฉัพพัคคียกําลังเดินมาแตไกล
เทียว   คร้ันแลวรับสั่งใหนิมนตมาตรัสถานวา   พระคุณเจาทั้งหลายมาเพื่อประ-
สงคอะไร   เจาขา.
             พระฉัพพัคคียถวายพระพรวา    พวกอาตมภาพประสงคจะเฝามหา-
บพิตร.
            พระเจาปเสนทิโกศลรับสั่งวา     จะไดประโยชนอะไรดวยการดูดิฉันผู
เพลิดเพลินในการรบ    พระคุณเจาควรเฝาพระผูมีพระภาคเจามิใชหรือ.
            ประชาชนพากันเพงโทษติเตียนโพนทะนาวา   ไฉน   พระสมณะเชื้อ
สายพระศากยบุตรจึงไดพากันมาดูกองทัพซ่ึงยกออกแลวเลา  ไมใชลาภของพวก
เรา    แมพวกเราที่พากันมาในกองทัพ    เพราะเหตุแหงอาชีพ   เพราะเหตุแหง
บุตรภรรยาก็ไดไมดีแลว.
            ภิกษุทั้งหลายไดยินประชาชนเหลานั้น  พากันเพงโทษติเตียนโพนทะนา
อยู  บรรดาที่เปนผูมักนอย . . .  ตางก็เพงโทษติเตียนโพนทะนาวา  ไฉน  พระ-
ฉัพพัคคียจึงไดไดไปดูกองทัพที่ยกออกไปเลา   แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมี
พระภาคเจา . . .      
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                                   ทรงสอบถาม
            พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววา  พวกเธอไปดูกองทัพซ่ึงยกออกแลว   จริงหรือ.
            พระฉัพพัคคียทูลรับวา  จริง  พระพุทธเจาขา.
                 ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
            พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา   ดูกอนโมฆบุรุทั้งหลาย  ไฉน
พวกเธอไดไปดูกองทัพซ่ึงยกออกไปเลา     การกระทําของพวกเธอนั่น     ไม
เปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส     หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่ง
ของชุมชนที่เล่ือมใสแลว...
             ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้   วา
ดังนี้:-
                                  พระบัญญัติ
           ๙๗.  ๘.  อนึ่ง ภิกษุใด  ไปเพื่อจะดูเสนาอันยกออกแลวเปน
ปาจิตตีย .
              ก็สิกขาบทนี้    ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติแลวแกภิกษุ
ทั้งหลาย  ดวยประการฉะนี้.
                           เร่ืองพระฉัพพัคคีย   จบ  
                           เร่ืองภิกษุรูปหนึ่ง
             [๕๖๓]  ก็โดยสมัยนั้นแล  ลุงของภิกษุรูปหนึ่งปวยอยูในกองทัพ   เขา
สงทูตไปในสํานักภิกษุนั้นวา   ลุงกําลังปวยอยูในกองทัพ     ขอพระคุณเจาจงมา
ลุงตองการใหพระคุณเจามา   จึงภิกษุนั้นดําริวา  พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติ
สิกขาบทแกภิกษุทั้งหลายไววา   ภิกษุไมพึงไปเพื่อจะดูเสนาอันยกออกแลว   ก็นี่ 
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ลุงของเราปวยอยูในกองทัพ    เราจะพึงปฏิบัติอยางไรหนอ    แลวแจงความนั้น
แกภิกษุทั้งหลาย ๆ กราบทูลเนื้อความนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.
               ทรงอนุญาตใหไปในกองทัพไดเม่ือจําเปน
           ลําดับนั้น     พระผูมีพระภาคเจาทรงทําธรรมีกถาในเพราะเปนเคามูล
นั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น  แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
เราอนุญาตใหไปในกองทัพได   เพราะปจจัยเห็นปานนั้น
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้
วาดังนี้:-
                               พระอนุบัญญัติ
                   ๙๗. ๘.  อนึ่ง  ภิกษุใด  ไปเพื่อจะดูเสนาอันยกออกแลวเวน
ไวแตปจจัยมีอยางนั้นเปนรูป  เปนปาจิตตีย.
                              เร่ืองภิกษุรูปหนึ่ง  จบ
                               สิกขาบทวิภังค
            [๕๖๔]  บทวา  อนึ่ง. . .ใด  ความวา  ผูใด   คือ   ผูเชนใด...
            บทวา  ภิกษุ   ความวา  ที่ช่ือวา  ภิกษุ  เพราะอรรถวาเปนผูขอ. . .
นี้  ช่ือวาภิกษุ  ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.                               
            ที่ช่ือวา   อันยกออกแลว   ไดแก  กองทัพซ่ึงยกออกจากหมูบานแลว
ยังพักอยูหรือเคลื่อนขบวนตอไปแลว.                                       
           ที่ช่ือวา  เสนา   ไดแกกองทัพชาง  กองทัพมา   กองทัพรถ  กองพล
เดินเทา
           ชาง  ๑  เชือก  มีทหารประจํา ๑๒  คน มา   ๑   มามีทหารประจํา ๓ คน
รถ ๑ คัน  มีทหารประจํา ๔ คน  กองพลเดินเทามีทหารถือปน  ๔ คน. 
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            ภิกษุไปเพื่อจะดู  ตองอาบัติปาจิตตีย.
            ภิกษุละทัศนูปจารแลว   ยังมองดูอยูอีก    ตองอาบัติปาจิตตีย.
            บทวา  เวนไวแตปจจัยมีอยางนั้นเปนรูป  คือ  ยกเหตุจําเปนเสีย.
                                   บทภาชนีย
                                   ติกปาจิตตีย
            [๕๖๕]   กองทัพยกออกไปแลว     ภิกษุสําคัญวายกออกไปแลว     ไป
เพื่อจะดูเวนไวแตปจจัยเห็นปานนั้น    ตองอาบัติปาจิตตีย.
            กองทัพยกออกไปแลว   ภิกษุยังแคลงอยู  ไปเพื่อจะดู  เวนไวแตปจจัย
เห็นปานนั้น  ตองอาบัติปาจิตตีย.
            กองทัพยกออกไปแลว    ภิกษุสําคัญวายิ่งไมไดยกออกไป   ไปเพื่อจะดู
เวนไวแตปจจัยเห็นปานนั้น    ตองอาบัติปาจิตตีย.
                                 ปญจกทุกกฏ
            ไปเพื่อจะดูกองทัพแตละกอง   ตองอาบัติทุกกฏ.
            ยืนดูอยูในที่ใดมองเห็นได  ตองอาบัติทุกกฏ.
            ละทัศนูปจารแลวยังมองดูอยูอีก   ตองอาบัติทุกกฏ.
            กองทัพยังไมไดยกออกไป   ภิกษุสําคัญวายกออกไปแลว. ..ตองอาบัติ
ทุกกฏ.
            กองทัพยังไมไดยกออกไป  ภิกษุยังแคลงอยู ...ตองอาบัติทุกกฏ.
                               ไมตองอาบัติ
            กองทัพยังไมไดยกออกไป   ภิกษุสําคัญวายังไมไดยกออกไป . .. ไมตอง
อาบัติ. 



พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๒ - หนาที่ 620
                                         อนาปตติวาร
           [๕๖๖]  ภิกษุอยูในอารามมองเห็น ๑ กองทัพยกผานมายังสถานที่ภิกษุ
ยืนนั่ง หรือนอน  เธอมองเห็น  ๑  ภิกษุเดินสวนทางไปพบเขา   ๑ มีเหตุจําเปน
๑  มีอันตราย  ๑  ภิกษุวิกลจริต ๑  ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
                         อเจลกวรรค  สิกขาบทที่  ๘  จบ
                               อุยยุตตสิกขาบทที่  ๘ 
           ในสิกขาบทที่  ๘  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้:-
              [วาดวยกองทัพ  ๔  เหลาสมัยโบราณ]
            บทวา   อพฺภุยยาโต   คือ   ทรงยกกองทัพออกไป,     มีใจความวา
เคลื่อนกองทัพออกไปจากพระนคร    ดวยตั้งพระทัยวา    เราจักไปประจัญหนา
ขาศึก.                                                                               
            บทวา อุยฺยุตฺต   ไดแก   กองทัพที่ทําการยกออกไปแลว,   มีใจความวา
กองทัพที่เคลื่อนออกจากหมูบานไปแลว.
            สองบทวา  ทฺวาทสปุริโส  หตฺถี   มีความวา  ชาง ๑ เชือก มีทหาร
ประจํา  ๑๒  คน อยางนี้  คือ  พลขับขี่  ๔ คน,   พลรักษาประจํา   เทาชางเทาละ
๒  คน.               
            สองบทวา  ติปุริโส   อสฺโส   มีความวา  มา  ๑  มา   มีทหารประจํา
๓  คน  อยางนี้   คือ   พลขับขี่  ๑ คน.   พลรักษาประจําเทา ๒ คน. 
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            สองบทวา    จตุปฺปุริโส   รโถ   มีความวา  รถ  ๑  คัน  มีทหาร 
ประจํา ๔ คน  อยางนี้  คือ  สารถี   (พลขับ)  ๑ คน  นักรบ  (นายทหาร) ๑
พลรักษาสลักเพลา  ๒  คน.
             ขอวา   จตฺตาโร   ปุริสา   สรหตฺถา   ไดแก   พลเดินเทา   มีพล
อยางนี้   คือ  ทหารถืออาวุธครบมือ  ๔  คน.   กองทัพประกอบดวยองค  ๔  นี้ 
โดยกําหนดอยางต่ํา   ช่ือวา   เสนา.    เมื่อไปดูเสนาเชนนี้     เปนทุกกฏ   ทุก ๆ
ยางเทา.
            สองบทวา  ทสฺสนูปจาร    วิชหิตฺวา  มีความวา    กองทัพถูกอะไร
บังไว  หรือวา  ลงสูที่ลุม  มองไมเห็น,  คือ ภิกษุยืนในที่นี้แลวไมอาจมองเห็น
เพราะเหตุนั้น  เมื่อภิกษุไปยังสถานที่อ่ืนดู   เปนปาจิตตีย  ทุก ๆ ประโยค.
              บทวา เอกเมก   มีความวา บรรดาองค  ๔  มีชางเปนตน   แตละองค ๆ
ช้ันที่สุดชาง ๑ เชือกมีพลขับ ๑ คนก็ดี   พลเดินเทาอาวุธ ๑ คนก็ดี.  พระราชา
ช่ือวาไมไดเสด็จยาตราทัพ  เสด็จไปประพาสพระราชอุทยานหรือแมน้ํา   อยางนี้
ช่ือวา  ไมไดทรงยาตราทัพ.
              บทวา   อาปทาสุ   มีความวา   เมื่อมีอันตรายแหงชีวิต  และอันตราย
แหงพรหมจรรย     ไมเปนอาบัติแกภิกษุผู ไปดวยคิดวา     เราไปในกองทัพนี้
จักพนไปได.  บทที่เหลือในสิกขาบทนี้  ตื้นทั้งนั้น.
              สิกขาบทนี้     มีสมุฏฐานเหมือนเอฬกโลมสิกขาบท     เปนกิริยา
โนสัญญาวิโมกข   อจิตตกะ    โลกวัชชะ   กายกรรม   อกุศลจิต  มีเวทนา  ๓
ดังนี้แล.
                             อุยยุตตสิกขาบทที่  ๘  จบ 
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                                 อเจลกวรรค  สิกขาบทที่  ๙
                                 เร่ืองพระฉัพพัคคีย 
           [๕๖๗]  โดยสมัยนั้น    พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู  ณ  พระ-
เชตวัน  อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี  เขตพระนครสาวัตถี  คร้ังนั้น    พระ-
ฉัพพัคคียมีกิจจําเปนเดินผานกองทัพไป  แลวแรมคืนอยูในกองทัพ   ๓  ราตรี
ประชาชนพากันเพงโทษติเตียนโพนทะนาวา    ไฉน    พระสมณะเชื้อสายพระ-
ศากยบุตรจึงไดพักแรมอยูในกองทัพเลา   มิใชลาภของพวกเรา  แมพวกเราที่มา
อยูในกองทัพ   เพราะเหตุแหงอาชีพ   เพราะเหตุแหงบุตรภรรยา   ก็ไดไมดีแลว
            ภิกษุทั้งหลายไดยินประชาชนเหลานั้นเพงโทษติเตียนโพนทะนาอยู
บรรดาที่เปนผูมักนอย ...ตางก็เพงโทษติเตียนโพนทะนาวาไฉนพระฉัพพัคคีย
จึงไดพักแรมอยูในกองทัพเกิน  ๓ ราตรีเลา    แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมี-
พระภาคเจา . . .
                                    ทรงสอบถาม
            พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววา   พวกเธอพักแรมอยูในกองทัพเกิน ๓ ราตรี   จริงหรือ.
            พระฉัพพัคคียทูลรับวา  จริง  พระพุทธเจาขา.
                   ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
            พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา  ดูกอนโมฆบุรุษทั้งหลายไฉน
พวกเธอจึงไดพักแรมอยูในกองทัพเกิน ๓ ราตรีเลา การกระทําของพวกเธอนั่น
ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส  หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่ง
ของชุมชนที่เล่ือมใสแลว . . . 



พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๒ - หนาที่ 623
             ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้  วา
ดังนี้:-
                                   พระบัญญัติ
             ๙๘.  ๙.  อนึ่ง ปจจัยบางอยางเพื่อจะไปสูเสนา มีแกภิกษุนั้น
ภิกษุนั้นพึงอยูได   ในเสนาเพียง  ๒-๓ คืน  ถาอยูยิ่งกวานั้น     เปน
ปาจิตตีย.
                             เร่ืองพระฉัพพัคคีย  จบ
                              สิกขาบทวิภังค
             [๕๖๘]  คําวา  อนึ่ง    ปจจัยบางอยางเพื่อจะไปสูเสนา   มีแก
ภิกษุนั้น    คือ   มีเหตุ  ไดแก   มีกิจจําเปน.
           คําวา  ภิกษุนั้นพึงอยูไดในเสนาเพียง  ๒-๓ คืน  คือ  พึงอยูได
๒-๓  คืน.
             คําวา   ถาอยูยิ่งกวานั้น  ความวา  เมื่ออาทิตยอัสดงในวันที่  ๔  แลว
ภิกษุยังอยูในกองทัพ  ตองอาบัติปาจิตตีย.
                               บทภาชนีย
                               ติกปาจิตตีย
             [๕๖๙]   เกิน ๓ คืน  ภิกษุสําคัญวาเกิน   อยูในกองทัพ    ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
              เกิน ๓ คืน   ภิกษุยังแคลงอยู   อยูในกองทัพ   ตองอาบัติปาจิตตีย.
              เกิน ๓ คืน  ภิกษุสําคัญวายังไมถึง อยูในกองทัพตองอาบัติปาจิตตีย.
                           ทุกะทุกกฏ
             ยังไมถึง ๓ คืน  ภิกษุสําคัญวาเกิน. . .ตองอาบัติทุกกฏ.
             ยังไมถึง ๓ คืน   ภิกษุยังแคลงอยู . . . ตองอาบัติทุกกฏ.                   
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                                  ไมตองอาบัติ
            ยังไมถึง ๓ คืน   ภิกษุสําคัญวายังไมถึง . . .ไมตองอาบัติ.
                                  อนาปตติวาร
          [๕๗๐]  ภิกษุอยู ๒-๓ คืน ๑  ภิกษุอยูไมถึง ๒-๓ คืน ๑  ภิกษุอยู
๒ คืนแลว   ออกไปกอนอรุณของคืนที่  ๓ ขึ้น  กลับอยูใหม ๑  ภิกษุอาพาธพัก
แรมอยู  ๑ ภิกษุอยูดวยกิจธุระของภิกษุอาพาธ ๑ ภิกษุตกอยูในกองทัพที่ถูกขาศึก
ลอมไว ๑   ภิกษุมีเหตุบางอยางขัดขวางไว ๑   มีอันตราย  ๑   ภิกษุวิกลจริต ๑
ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑  ไมตองอาบัติแล.
                   อเจลกวรรค  สิกขาบทที่  ๙  จบ
                               เสนาวาสสิกขาบทที่  ๙
           ในสิกขาบทที่  ๙ มีวินิจฉัยดังนี้ :-
        [วาดวยเหตุตองอยูในกองทัพเกิน ๓ ราตรี ]
            คําวา  อตฺถงฺคเต   สุริเย   เสนาย   วสติ  มีความวา ถาแมนภิกษุ
สําเร็จอิริยาบถบางอิริยาบถ    บนอากาศดวยฤทธิ์    จะยืนหรือนั่ง   หรือนอน
ก็ตามที  เปนปาจิตตียทั้งนั้น.
            คําวา   เสนา   วา   ปฏิเสนาย  รุทฺธา  โหติ  มีความวา   กองทัพ
ถูกทัพขาศึกลอมไว  ทําใหทางสัญจรขาดลง.
            บทวา  ปลิพุทฺโธ   คือ  ถูกไพรีหรืออิสรชนขัดขวางไว.  บทที่เหลือ
ตื้นทั้งนั้น.
            สิกขาบทนี้มีสมุฏฐานดุจเอฬกโลมสิกขาบท  เปนกิริยา โนสัญญาวิโมกข
อจิตตกะ  ปณณัตติวัชชะ   กายกรรม  มีจิต ๓ มีเวทนา ๓ ดังนี้แล.  
                            เสนาวาสสิกขาบทที่  ๙  จบ 
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                            อเจลกวรรค  สิกขาบทที่  ๑๐
                             เร่ืองพระฉัพพัคคีย 
            [๕๗๑]  โดยสมัยนั้น   พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู  ณ  พระ-
เชตวัน  อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี   เขตพระนครสาวัตถี  คร้ังนั้น   พระ-
ฉัพพัคคียกําลังอยูในกองทัพ  ๒-๓ คืน    ไปสูสนามรบบาง   ไปสูที่พักพลบาง
ไปสูที่จัดขบวนทัพบาง    ไปดูกองทัพที่จัดเปนขบวนแลวบาง    พระฉัพพัคคีย
รูปหนึ่งไปสูสนามรบแลวถูกยิงดวยลูกปน  คนทั้งหลายจึงลอเธอวา  พระคุณเจา
ไดรบเกงมาแลวกระมัง   พระคุณเจาไดคะแนนเทาไร   เธอถูกเขาลอไดเกอเขิน
แลว     ชาวบานจึงเพงโทษติเตียนโพนทะนาวา    ไฉนพระสมณะเชื้อสายพระ-
ศากยบุตร   จึงไดมาถึงสนามรบ    เพื่อจะดูเขาเลา    มิใชลาภของพวกเรา   แม
พวกเราที่มาสนามรบ   เพราะเหตุแหงอาชีพ   เพราะเหตุแหงบุตรภรรยา   ก็ได
ไมดีแลว.
             ภิกษุทั้งหลายไดยินเขาเพงโทษติเตียนโพนทะนาอยู       บรรดาที่เปน 
ผูมักนอย. . .  ตางก็เพงโทษติเตียนโพนทะนาวา    ไฉนพระฉัพพัคคียจึงไดไป
ถึงสนามรบเพื่อดูเขา   แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ...
                                ทรงสอบถาม
             พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววา  พวกเธอไปถึงสนามรบเพื่อดูเขา   จริงหรือ.
              พระฉัพพัคคียทูลรับ วา  จริง  พระพุทธเจาขา. 
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                     ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
            พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา  ดูกอนโมฆบุรุษทั้งหลาย  ไฉน
พวกเธอจึงไดถึงสนามรบเพื่อดูเขาเลา   การกระทําของพวกเธอนั่น   ไมเปนไป
เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชน
ที่เล่ือมใสแลว . . . 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้  ขึ้นแสดงอยางนี้ 
วาดังนี้:-
                                 พระบัญญัติ
            ๙๙. ๑๐.  ถาภิกษุอยูในเสนา   ๒-๓ คืน ไปสูสนามรบก็ดี  ไปสู
ที่พักพลก็ดี  ไปสูที่จัดขบวนทัพก็ดี  ไปดูกองทัพที่จัดเปนขบวนแลว
ก็ดี  เปนปาจิตตีย .
                           เร่ืองพระฉัพพัคคีย  จบ
                             สิกขาบทวิภังค
            [๕๗๒]  คําวา  ถาภิกษุอยูในเสนา ๒-๓ คืน  นั้น คือ  พักแรม
อยู ๒-๓ คืน.
            ที่ช่ือวา  สนามรบ  ไดแก  สถานที่มีการรบพุง  ซ่ึงยังปรากฏอยู 
            ที่ช่ือวา  ที่พักพล  ไดแกสถานที่พักกองชางมีประมาณเทานี้   กองมา
มีประมาณเทานี้   กองรถมีประมาณเทานี้   กองพลเดินเทามีประมาณเทานี้. 
            ที่ช่ือวา  ที่จัดขบวนทัพ  ไดแกสถานที่เขาจัดวา กองชางจงอยูทางนี้ 
กองมาจงอยูทางนี้    กองรถจงอยูทางนี้    กองพลเดินเทาจงอยูทางนี้ .
            ที่ช่ือวา  กองทัพที่จัดเปนขบวนแลว  ไดแก  กองทัพชาง ๑  กอง    
ทัพมา  ๑  กองทัพรถ ๑  กองพลเดินเทา ๑. 
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            กองทัพชางอยางต่ํามี ๓ เชือก   กองทัพมาอยางต่ํามี  ๓  มา   กองทัพ
รถอยางต่ํามี  ๓  คัน  กองพลเดินเทาอยางต่ํามีทหารถือปน ๔ คน.
                                        บทภาชนีย 
            [๕๗๓]  ภิกษุไปเพื่อจะดู  ตองอาบัติทุกกฏ.
            ภิกษุยืนอยูในสถานที่เชนไรมองเห็น  ตองอาบัติปาจิตตีย.
            ภิกษุละทัศนูปจารแลว   ยังมองดูอยูอีก   ตองอาบัติปาจิตตีย.
            ภิกษุไปเพื่อจะดูกองทัพแตละกอง  ตองอาบัติทุกกฏ.
            ภิกษุยืนดูอยูในที่ใดมองเห็น  ตองอาบัติทุกกฏ.
            ภิกษุละทัศนูปจารแลวยังมองดูอีก  ตองอาบัติทุกกฏ.
                                    อนาปตติวาร
            [๕๗๔]  ภิกษุอยูในอารามมองเห็น ๑    การรบพุงผานมายังสถานที่
ภิกษุยืน  นั่ง  หรือนอน  เธอมองเห็น  ๑  ภิกษุเดินสวนทางไปพบเขา  ๑
ภิกษุมีกิจจําเปนเดินไปพบเขา  ๑  มีอันตราย  ๑  ภิกษุวิกลจริต  ๑  ภิกษุอาทิ-
กัมมิกะ  ๑  ไมตองอาบัติแล.
                     อเจลกวรรค  สิกขาบทที่  ๑๐  จบ
                           ปาจิตตีย  วรรคที่  ๕  จบ 
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                                     อุยโยธิก  สิกขาบทที่  ๑๐
          ในสิกขาบทที่   ๑๐   มีวินิจฉัยดังนี้ :-
                   [วาดวยการจัดขบวนทัพสมัยโบราณ]
           ชนทั้งหลายยกพวกไปรบกัน ณ  ที่นี้     เพราะฉะนั้น    ที่นั้นจึงชื่อวา
สนามรบ.   คําวา   อุยโยธิกะ  นี้    เปนชื่อแหงที่สัมประหารกัน   (ยุทธภูมิ
หรือสมรภูมิ). 
          พวกชนยอมรูจักที่พักของพลรบ ณ  ที่นี้  ฉะนั้น  ที่นั้น  จึงชื่อวา ท่ีพัก
พล.  ไดความวาสถานที่ตรวจพล.
           การจัดขบวนทัพ   ช่ือวา   เสนาพยูหะ.   คําวา   เสนาพยูหะ   นี้
เปนชื่อแหงการจัดขบวนทัพ.
           ขอวา   กองทัพชางอยางต่ํามีชาง  ๓  เชือก  นั้น   ไดแก  ชาง ๓ เชือก
รวมกับชางเชือกที่มีทหารประจํา  ๑๒  คน  ดังกลาวแลวในเบื้องตน .   แมในบท
ที่เหลือก็นัยนี้นั่นแล.   คําที่เหลือพรอมดวยสมุฏฐานเปนตน    บัณฑิตพึงทราบ
โดยนัยดังกลาวแลว  ในอุยยุตตสิกขาบทนั้นแล.
                        อุยโยธิกสิกขาบทที่  ๑๐  จบ
         อเจลกวรรคที่  ๕  จบบริบูรณตามวรรณนานุกรม 
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                    หัวขอประจําเรื่อง
   ๑.  อเจลกสิกขาบท            วาดวยแจกขนมแกนักบวช
   ๒.  อุยโยชนสิกขาบท        วาดวยบอกใหกลับ
  ๓.  สโภชนสิกขาบท          วาดวยนั่งแทรกแซง 
  ๔.  ปฐมานิยตสิกขาบท      วาดวยนั่งในที่กําบัง
  ๕. ทุติยานิยตสิกขาบท        วาดวยนั่งในที่ลับ
  ๖.  จาริตตสิกขาบท             วาดวยรับนิมนตแลวไปฉันที่อ่ืน
  ๗. มหานามสิกขาบท          วาดวยปวารณาดวยปจจัย.
  ๘.  อุยยุตตสิกขาบท           วาดวยไปดูกองทัพ
  ๙.  เสนาวาลสิขาบท         วาดวยอยูในกองทัพ
๑๐. อุยโยธิกสิกขาบท           วาดวยไปสูสนามรบ 
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                              ปาจิตตีย   วรรคท่ี  ๖
                          สุราปานวรรค  สิกขาบทที่  ๑
                               เร่ืองพระสาคตะ 
            [๕๗๕]  โดยสมัยนั้น    พระผูมีพระภาคพุทธเจาเสด็จจาริกในเจติย-
ชนบท ไดทรงพระดําเนินไปทางตําบลบานรั้วงาม  คนเลี้ยงโค  คนเลี้ยงปศุสัตว
คนชาวนา   คนเดินทาง  ไดแลเห็นพระผูมีพระภาคเจากําลังทรงพระดําเนินมา
แตไกลเทียว   คร้ันแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา    ขอพระองคอยาได
เสด็จไปยังทามะมวงเลย   พระพุทธเจาขา   เพราะที่ทามะมวงมีนาคอาศัยอยูใน
อาศรมชฎิล  เปนสัตวมีฤทธิ์   เปนอสรพิษมีพิษราย  มันจะไดไมทํารายพระองค
พระพุทธเจาขา.
             เมื่อเขากราบทูลอยางนั้นแลว   พระองคไดทรงดุษณี.
             แมคร้ังที่สองแล . . . แมคร้ังที่สามแล . . .
             คร้ันพระผูมีพระภาคเจาเสด็จจาริกโดยลําดับ  ถึงตําบลบานรั้วงามแลว
ทราบวา  พระองคประทับอยู ณ ตําบลบานรั้วงามนั้น.
            คร้ังนั้นแล    ทานพระสาคตะเดินผานไปทางทามะมวง    อาศรมชฎิล
คร้ันถึงแลวไดเขาไปยังโรงบูชาไฟ    ปูหญาเครื่องลาด   นั่งบัลลังก    ตั้งกาย
ตรง  ดํารงสติไวเฉพาะหนา   นาคนั้นพอแลเห็นทานพระสาคตะเดินผานเขามา
ไดเปนสัตวดุรายขุนเคือง    จึงบังหวนควันขึ้นในทันใด    แมทานพระสาคตะก็
บังหวนควันขึ้น   มันทนความลบหลูไมได   จึงพนไฟสูในทันที   แมทานพระ 
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สาคตะก็เขาเตโชธาตุกสิณสมาบัติ    บันดาลไฟตานทานไว   คร้ันทานครอบงํา
ไฟของนาคนั้นดวยเตโชกสิณแลว  เดินผานไปทางตําบลบานรั้วงาม. 
            สวนพระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ ทําบลบานรั้วงาม    ตามพระ-
พุทธาภิรมยแลว     เสด็จหลีกไปสูจาริกทางพระนครโกสัมพี    พวกอุบาสกชาว
พระนครโกสัมพีไดทราบขาววา    พระคุณเจาสาคตะไดตอสูกับนาคผูอยู ณ
ทําบลทามะมวง    พอดีพระผูมีพระภาคเจาเสด็จจาริกโดยลําดับถึงพระนคร
โกสัมพี    จึงพวกอุบายสกชาวพระนครโกสัมพีพากันรับเสด็จพระผูมีพระภาคเจา
แลว    เขาไปหาทานพระสาคตะ    กราบไหวแลวยืนอยู  ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
แลวถามทานวา ทานขอรับ  อะไรเปนของหายากและเปนของชอบของพระคุณ-
เจา   พวกกระผมจะจัดของอะไรถวายดี.
            เมื่อเขาถามอยางนั้นแลว     พระฉัพพัคคียไดกลาวตอบคํานี้กะพวก
อุบาสกวา    มี    ทานทั้งหลาย    สุราใสสีแดงดังเทานกพิราบ    เปนของหายาก
ทั้งเปนของชอบของพวกพระ  ทานทั้งหลายจงแตงสุรานั้น ถวายเถิด.
            คร้ังนั้น    พวกอุบาสกชาวพระนครโกสัมพี   ไดจัดเตรียมสุราใสสีแดง
ดังเทานกพิราบไวทุก ๆ ครัวเรือน    พอเห็นทานพระสาคตะเดินมาบิณฑบาต 
จึงตางพากันกลาวเชื้อเชิญวา    นิมนตพระคุณเจาสาคตะดื่มสุราใสสีแดงดังเทา
นกพิราบเจาขา  นิมนตพระคุณเจาสาคตะดื่มสุราใสสีแดงดังเทานกพิราบ เจาขา.
            คร้ังนั้น ทานพระสาคตะไดดื่มสุราใสสีแดงดังเทานกพิราบทุก ๆ ครัว
เรือนแลว   เมือจะเดินออกจากเมือง  ไดลมกลิ้งอยูที่ประตูเมือง.
            พอดีพระผูมีพระภาคเจาเสด็จออกจากเมืองพรอมดวยภิกษุเปนอันมาก
ไดทอดพระเนตรเห็นทานพระสาคตะลมกลิ้งอยูที่ประตูเมือง    จึงรับสั่งกะภิกษุ
ทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  พวกเธอจงชวยกันหามสาคตะไป. 



พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๒ - หนาที่ 632
            ภิกษุเหลานั้นรับสนองพระพุทธดํารัสแลว    หามทานพระสาคตะไปสู
อาราม    ใหนอนหันศีรษะไปทางพระผูมีพระภาคเจา     แตทานพระสาคตะได
พลิกกลับนอนผันแปรเทาทั้งสองไปทางพระผูมีพระภาคเจา.   
            ลําดับนั้น  พระผูมีพระภาคเจารับสั่งถามภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย  สาคตะมีความเคารพ  มีความยําเกรงในคถาคตมิใชหรือ.
            ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา  เปนดังรับสั่ง  พระพุทธเจาขา.
            ภ.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เออก็บัดนี้    สาคตะมีความเคารพ   มีความ
ยําเกรงในตถาคตอยูหรือ. 
            ภิ.  ขอนั้นไมมีเลย  พระพุทธเจาขา.
            ภ.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    สาคตะไดตอสูกับนาคอยูที่ตําบลทามะมวง
มิใชหรือ.
            ภิ.  ใช  พระพุทธเจาขา.
            ภ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เดี๋ยวนี้สาคตะสามารถจะตอสูแมกับงูน้ําได
หรือ.
            ภิ.  ไมได  พระพุทธเจาขา.
            ภ.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   น้ําที่ดื่มเขาไปแลวถึงวิสัญญีภาพนั้น ควรดื่ม
หรือไม.                                                      
            ภิ.  ไมควรดื่ม  พระพุทธเจาขา.
            ภ.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    การกระทําของสาคตะไมเหมาะ.    ไมสม
ไมควร  ไมใชกิจของสมณะ  ใชไมได  ไมควรทํา  ไฉนสาคตะจึงไดดื่มน้ําที่ทํา
ผูดื่มใหเมาเลา     การกระทําของสาคตะนั่น      ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของ
ชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส   หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เล่ือมใสแลว . .. 
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            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ 
วาดังนี้:-
                                        พระบัญญัติ
            ๑๐๐. ๑.  เปนปาจิตตีย  ในเพราะดื่มสุราและเมรัย.
                                    เร่ืองพระสาคตะ  จบ
                                     สิกขาบทวิภังค
             [๕๗๖]   นี้ช่ือวา   สุรา   ไดแกสุราที่ทําดวยแปง    สุราที่ทําดวยขนม
สุราที่ทําดวยขาวสุก   สุราที่หมักสาเหลา   สุราที่ผสมดวยเครื่องปรุง
             ที่ช่ือ    เมรัย     ไดแกน้ําดองดอกไม    น้ําดองผลไม    น้ําดองน้ําผ้ึง
น้ําดองน้ําออยงบ  น้ําดองที่ผสมดวยเครื่องปรุง.
             คําวา  ดื่ม  คือ  ดื่มโดยที่สุดแมดวยปลายหญาคา  ตองอาบัติปาจิตตีย.
                                        บทภาชนีย
                                       ติกปาจิตตีย
             [๕๗๗]   น้ําเมา  ภิกษุสําคัญวาน้ําเมา  ดื่ม  ตองอาบัติปาจิตตีย  น้ําเมา
ภิกษุสงสัย  ดื่ม  ตองอาบัติปาจิตตีย.
            น้ําเมา  ภิกษุสําคัญวาไมใชน้ําเมา  ดื่ม  ตองอาบัติปาจิตตีย.
                                      ทุกะทุกกฏ
            ไมใชน้ําเมา  ภิกษุสําคัญวาน้ําเมา  ดื่ม  ตองอาบัติทุกกฏ.
            ไมใชน้ําเมา  ภิกษุสงสัย  ดื่ม   ตองอาบัติทุกกฏ. 
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                                   ไมตองอาบัติ
            ไมใชน้ําเมา  ภิกษุสําคัญวาไมใชน้ําเมา  ดื่ม  ไมตองอาบัติ.
                                   อนาปตติวาร
            [๕๗๘]  ภิกษุดื่มน้ําที่มีกล่ินรสเหมือนน้ําเมา  แตไมใชน้ําเมา ๑ ภิกษุ
ดื่มน้ําเมาที่เจือลงในแกง  ๑   . . .ที่เจือลงในเนื้อ  ๑   ... ที่เจือลงในน้ํามัน  ๑
...น้ําเมาในน้ําออยที่ดองมะขามปอม  ๑    ภิกษุดื่มยาดองอริฏฐะซึ่งไมใชของ
เมา ๑  ภิกษุวิกลจริต ๑  ภิกษุอาทิกัมนิกะ ๑  ไมตองอาบัติและ
                         สุราปานวรรค  สิกขาบทที่  ๑  จบ 
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                            ปาจิตตีย  สุราปานวรรคที่  ๖
                                สุราปานสิกขาบทที่  ๑
               พึงทราบวินิจฉัย  ในสิกขาบทที่ ๑  แหงสุราปานวรรค ดังตอไปนี้:-
              [แกอรรถปฐมบัญญัติ  เร่ืองสุราเมรัย]
               หมูบานแหงหนึ่ง   ช่ือวา    ภัททวติกะ.    หมูบานนั้นไดช่ืออยางนี้
เพราะประกอบดวยร้ัวงาม.
               บทวา  ปถาวิโน  แปลวา  คนเดินทาง.
               สองบทวา  เตชสา  เตช   ไดแก  (ครอบงํา)  ซ่ึงเดชแหงนาคดวยเดช
คือ  ดวยอานุภาพของตน.
               บทวา  กาโปติกา คือ มีสีแดงเสมอเหมือนกับสีเทาแหงพวกนกพิราบ.
               คําวา  ปสนฺนา  นี้   เปนชื่อแหงสุราใส.
               สามบทวา  อนนุจฺฉวิก   ภิกฺขเว  สาคตสฺส  มีรูปความที่ทานกลาว
ไววา   ช่ือวา   การดื่มน้ําเมา   เปนการไมสมควรแกสาคตะผูสําเร็จอภิญญา ๕.
               เมรัยที่เขาทําดวยรสแหงดอกมะซางเปนตน  ช่ือวา ปุปผาสวะ.  เมรัย
ที่เขาคั้นผลลูกจันทนเปนตนแลว  ทําดวยรสแหงผลลูกจันทนเปนตนนั้น  ช่ือวา
ผลาสวะ.   เมรัยที่เขาทําดวยรสชาติแหงผลลูกจันทน   (หรือองุน)   เปนตน
ช่ือวา  มัธวาสวะ.    อาจารยบางพวกกลาววา   เขาทําดวยน้ําผ้ึงก็มี.    เมรัยที่
ช่ือวา  คุฬาสวะ.   เขาทําดวยน้ําออยสด  เปนตน.
               ธรรมดาสุรา     ที่เขาใสเธอแปง     กระทําดวยรสแมแหงจั่นมะพราว
เปนตน    ยอมถึงการนับวา   สุราทั้งนั้น.   อาจารยบางพวกกลาววา   เมื่อตักเอา
น้ําใสแหงสุราใสเชื้อแลวนั่นแล   (ที่เหลือ)   ยอมถึงการนับวาเมรัยทั้งนั้น. 
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           สามบทวา  อนฺตมโส  กุสคฺเคนาป  ปวติ มีความวา  ภิกษุดื่มสุรา
หรือเมรัยนั่นตั้งแตเชื้อ  แมดวยปลายหญาคา  เปนปาจิตตีย.   แตเมื่อดื่มแมมาก
ดวยประโยคเดียว  เปนอาบัติเพียงตัวเดียว.  เมื่อดื่มขาดเปนระยะ ๆ เปนอาบัติ
มากตัวโดยนับประโยค.
         คําวา  อมชฺชฺจ  โหต  มชฺชวณฺณ   มชฺชคนฺธ   มชฺชรส    มี
ความวา   เปนยาดองน้ําเกลือก็ดี   มีสีแดงจัดก็ดี.
           บทวา    สูปส ปาเก    มีความวา    ชนทั้งหลายใสน้ําเมาลงนิดหนอย
เพื่ออบกล่ินแลวตมแกง,     เปนอนาบัติ    ในเพราะแกงใสน้ําเมาเล็กนอยนั้น.
แมในตมเนื้อก็นัยนี้เหมือนกัน .    ก็ชนทั้งหลายยอมเจียวน้ํามันกับน้ําเมา    แม
เพื่อเปนยาระงับลม,     ไมเปนอาบัติในน้ํามัน แมนั้นที่ไมไดเจือน้ําเมาจนเกินไป
เทานั้น.    ในน้ํามันที่เจือน้ําเมาจัดไป   จนมีสีมีกล่ิน   และรสแหงน้ําเมาปรากฏ
เปนอาบัติแท.
            สองบทวา  อมชฺช   อริฏ   มีความวา  ในยาดองชื่ออริฏฐะซึ่งไมใช
น้ําเมา  ไมเปนอาบัติ.   ไดยินวา  ชนทั้งหลายทํายาดองชื่ออริฏฐะ   ดวยรสแหง
มะขามปอมเปนตนนั่นแหละ.    ยาดองนั้นมี   สี   กล่ิน    และรสคลายน้ําเมา
แตไมเมา.   พระผูมีพระภาคเจาทรงหมายเอายาดองชื่ออริฏฐะนั้น     จึงตรัสคํานี้
แตยาดองอริฏฐะที่เขาปรุงดวยเครื่องปรุงจัดเปนน้ําเมา   ไมควรตั้งแตเชื้อ.   บท
ที่เหลือในสิกขาบทนี้  ตื้นทั้งนั้น.
            สิกขาบทนี้   มีสมุฎฐานดุจเอฬกโลมสิกขาบท  เปนกิริยา   โนสัญญา-
วิโมกข อจิตตกะ  โลกวัชชะ  กายกรรม  อกุศลจิต  มีเวทนา ๓ แล.    ก็ใน
สมุฏฐานเปนตนนี้   บัณฑิตพึงทราบวา   เปนอจิตตกะ.   เพราะไมรูวัตถุ.  พึง
ทราบวา  เปนโลกวัชชะ  เพราะจะพึงดื่มดวยอกุศลจิตเทานั้น   ดังนี้แล.
                           สุราปานสิกขาบทที่  ๑  จบ 
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                       สุราปานวรรค  สิกขาบทที่  ๒
                          เร่ืองพระฉัพพัคคีย
            [๕๗๙]  โดยสมัยนั้น  พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู  ณ  พระ-
เชตวัน     อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี    เขตพระนครสาวัตถี    คร้ังนั้น
พระฉัพพัคคียไดทําภิกษุรูปหนึ่งในจําพวกภิกษุสัตตรสวัคคียใหหัวเราะ   เพราะ
จี้ดวยนิ้วมือ  ภิกษุรูปนั้นเหนื่อย  หายใจไมทันไดถึงมรณภาพลง  บรรดาภิกษุ
ที่เปนผูมักนอย.. .  ตางก็เพงโทษติเตียนโพนทะนาวา   ไฉนพระฉัพพัคคียจึง
ไดทําภิกษุใหหัวเราะ   เพราะจี้ดวยนิ้วมือเลา    แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมี
พระภาคเจา . . .
                                  ทรงสอบถาม
            พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววา   พวกเธอทําภิกษุใหหัวเราะเพราะจี้ดวยนิ้วมือ   จริงหรือ.
            พระฉัพพัคคียทูลรับวา  จริง  พระพุทธเจาขา.
                     ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
            พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา  ดูกอนโมฆบุรุษทั้งหลาย  ไฉน
พวกเธอจึงไดทําภิกษุใหหัวเราะ    เพราะจี้ดวยนิ้วมือเลา    การกระทําของพวก
เธอนั่นไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส     หรือเพื่อความ
เล่ือมใสยิงของชุมชนที่เล่ือมใสแลว ...                 
             ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้
วาดังนี้:-
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                                 พระบัญญัติ
           ๑๐๑.  ๒.  เปนปาจิตตีย  ในเพราะจี้ดวยนิ้วมือ.
                            เร่ืองพระฉัพพัคคีย  จบ 
                                สิกขาบทวิภังค
          [๕๘๐]  ที่ช่ือวา  จี้ดวยนิ้วมือ  คือ  ใชนิ้วมือจี้   อุปสัมบันมีความ
ประสงคจะยังอุปสัมบันใหหัวเราะ   ถูกตองกายดวยกาย   ตองอาบัติปาจิตตีย.
                                   บทภาชนีย
                                  ติกปาจิตตีย
           [๕๘๑]  อุปสัมบัน    ภิกษุสําคัญวาอุปสัมบัน    ใชนิ้วมือจี้ใหหัวเราะ
ตองอาบัติปาจิตตีย.
           อุปสัมบัน   ภิกษุสงสัย  ใชนิ้วมือจี้ใหหัวเราะ  ตองอาบัติปาจิตตีย.
           อุปสัมบัน    ภิกษุสําคัญวาอนุปสัมบัน    ใชนิ้วมือจี้ใหหัวเราะ    ตอง
อาบัติปาจิตตีย.
                                        ทุกกฏ
            [๕๘๒]   ภิกษุเอากายถูกตองของเนื่องดวยกาย   ตองอาบัติทุกกฏ.
            ภิกษุเอาของเนื่องดวยกายถูกตองกาย   ตองอาบัติทุกกฏ.
            ภิกษุเอาของเนื่องดวยกายถูกตองของเนื่องดวยกาย   ตองอาบัติทุกกฏ.
           ภิกษุเอาของโยนถูกตองกาย  ตองอาบัติทุกกฏ.
           ภิกษุเอาของโยนถูกตองของเนื่องดวยกาย  ตองอาบัติทุกกฏ.
           ภิกษุเอาของโยนถูกตองของโยน  ตองอาบัติทุกกฏ.
           [๕๘๓]  ภิกษุเอากายถูกตองกายอนุปสัมบัน   ตองอาบัติทุกกฏ. 
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              ภิกษุเอากายถูกตองของเนื่องดวยกาย   ตองอาบัติทุกกฏ.
              ภิกษุอาของเนื่องดวยกายถูกตองกาย   ตองอาบัติทุกกฏ.
              ภิกษุเอาของเนื่องดวยกายถูกตองของเนื่องดวยกาย   ตองอาบัติทุกกฏ.
              ภิกษุเอาของโยนถูกตองกาย  ตองอาบัติทุกกฏ.   
              ภิกษุเอาของโยนถูกตองของเนื่องดวยกาย   ตองอาบัติทุกกฏ.
              ภิกษุเอาของโยนไปถูกตองของโยนมา  ตองอาบัติทุกกฏ.
              [๕๘๔]  อนุปสัมบัน    ภิกษุสําคัญวาอุปสัมบัน  เอานิ้วมือจี้ใหหัวเราะ
ตองอาบัติทุกกฏ.
              อนุปสัมบัน    ภิกษุสงสัย... ตองอาบัติทุกกฏ.
              อนุปสัมบัน   ภิกษุสําคัญวาอนุปสัมบัน...ตองอาบัติทุกกฏ.
                                อนาปตติวาร
              [๕๘๕]  ภิกษุไมประสงคจะใหหัวเราะ  เมื่อมีกิจจําเปน  ถูกตองเขา ๑
ภิกษุวิกลจริต ๑   ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑  ไมตองอาบัติแล.
                          สุราปานวรรค  สิกขาบทที่  ๒  จบ 
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                                  อังคุลีปโฏทกสิกขาบทที่  ๒
          ในสิกขาบทที่ ๒  มีวินิจฉัยดังนี้:-
                      [แกอรรถวาดวยการจี้ดวยนิ้วมือ]
          ดวยบทวา  องฺคุลีปโฏทเกน นี้ ตรัสการเอานิ้วมือจี้ที่รักแรเปนตน .
          บทวา  อุตฺตสนฺโต  คือ   เหน็ดเหนื่อยดวยการหัวเราะเกินไป.
          บทวา  อนสฺสาสโก  คือ   เปนผูมีลมอัสสาสะปสสาสะขาดการสัญจร
ไปมา.
          สามบทวา อนุปสมฺปนฺน   กาเยน  กาย   มีความวา  แมนางภิกษุณี
ก็ตั้งอยูในฐานแหงอนุปสัมบัน    ในสิกขาบทนี้.     เมื่อภิกษุถูกตองนางภิกษุณี
แมนั้น   ดวยประสงคจะเลน  ก็เปนทุกกฏ.  บทที่เหลือในสิกขาบทนี้  ตื้นทั้งนั้น.
          สิกขาบทนี้    มีสมุฎฐานดุจปฐมปาราชิกสิกขาบท  เปนกิริยา   สัญญา-
วิโมกข   สจิตตกะ  โลกวัชชะ   กายกรรม   อกุศลจิต   มีเวทนา ๒ ดังนี้แล.
                        อังคุลีปโฏทกสิกขาบทที่  ๒  จบ 
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                           สุราปานวรรค  สิกขาบทที่  ๓
                          เร่ืองพระสัตตรสวัคคีย 
            [๕๘๖]  โดยสมัยนั้น    พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู  ณ พระ-
เชตวัน  อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี   เขตพระนครสาวัตถี   คร้ังนั้น  พระ-
สัตตรสวัคคียกําลังเลนน้ํากันอยูในแมน้ําอจิรวดี  ขณะนั้น  พระเจาปเสนทิโกศล
ประทับอยู ณ พระปราสาทชั้นบน    พรอมดวยพระนางมัลลิกาเทวี    ไดทอด
พระเนตรเห็นพระสวัตตรสวัคคียกําลังเลนน้ําอยูในแมน้ําอจิรวดี    คร้ันแลวก็ได
รับสั่งกะพระนางมัลลิกาเทวีวา   นี่แนะแมมัลลิกา   นั่นพระอรหันตกําลังเลนน้ํา.
             พระนางกราบทูลวา   ขอเดชะ   ชะรอยพระผูมีพระภาคเจายังมิไดทรง
บัญญัติสิกขาบท  หรือภิกษุเหลานั้นจะยังไมสันทัดในพระวินัยเปนแน  พระพุทธ
เจาขา.
             ขณะนั้น  ทาวเธอทรงรําพึงวา  ดวยอุบายอยางไรหนอ  เราจะไมตอง
กราบทูลพระผูมีพระภาคเจา  และพระผูมีพระภาคเจาจะพึงทรงทราบไดวา ภิกษุ
เหลานั้นเลนน้ํา    คร้ันแลวทาวเธอรับสั่งใหนิมนตพระสัตตรสวัคคียมา    แลว
พระราชทานน้ําออยงบใหญแกภิกษุเหลานั้น    รับสั่งวา     ขอพระคุณเจาโปรด
ถวายน้ําออยงบนี้แดพระผูมีพระภาคเจา.
             พระสัตตรสวัคคียไดนําน้ําออยงบนั้นไปเขาเฝาพระผูมีพระภาคเจาแลว
กราบทูลวา   พระเจาแผนดินถวายน้ําออยงบนี้แตพระองค   พระพุทธเจาขา.
            พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็พระเจาแผนดิน
พบพวกเธอที่ไหนเลา. 
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             พระสัตตรสวัคคียกราบทูลวา    พบพวกขาพระพุทธเจากําลังเลนน้ําอยู
ในแมน้ําอจิรวดี   พระพุทธเจาขา. 
                           ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
             พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา     ดูกอนโมฆบุรุษทั้งหลาย
ไฉนพวกเธอจึงไดเลนน้ําเลา   การกระทําของพวกเธอนั่น  ไมเปนไปเพื่อความ
เล่ือมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใสแลว      หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่
เล่ือมใสแลว . . . 
             ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้  วา
ดังนี้ :-
                                          พระบัญญัติ
             ๑๐๒.๓.  เปนปาจิตตีย  ในเพราะธรรมคือหัวเราะในน้ํา.
                                 เร่ืองพระสัตตรสวัคคีย  จบ
                                       สิกขาบทวิภังค
             [๕๘๗]  ที่ช่ือวา  ธรรมคือหัวเราะในน้ํา  ความวา    ในน้ําลึกพน
ขอเทาขึ้นไป   ภิกษุมีความประสงคจะรื่นเริง   ดําลงก็ดี   ผุดขึ้นก็ดี   วายไปก็ดี
ตองอาบัติปาจิตตีย
                                      บทภาชนีย
                                      ติกปาจิตตีย
             [๕๘๘]   เลนน้ํา  ภิกษุสําคัญวาเลน   ตองอาบัติปาจิตตีย.
             เลนน้ํา  ภิกษุสงสัย  ตองอาบัติปาจิตตีย.
             เลนน้ํา  ภิกษุก็สําคัญวามิไดเลน  ตองอาบัติปาจิตตีย. 
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                                           ทุกกฏ
               [๕๘๙]  ภิกษุเลนน้ําตื้นใตขอเทา  ตองอาบัติทุกกฏ.
               ภิกษุเลนเรือ  ตองอาบัติทุกกฏ.
               ภิกษุเอามือวักน้ําก็ดี  เอาเทาแกวงน้ําก็ดี  เอาไมขีดน้ําก็ดี เอากระเบื้อง
ปาน้ําเลนก็ดี   ตองอาบัติทุกกฏ.
               น้ํา  น้ําสม  น้ํานม  เปรียง  น้ํายอม  น้ําปสสาวะ  หรือน้ําโคลน ซ่ึง
ขังอยูในภาชนะ  ภิกษุเลน  ตองอาบัติทุกกฏ.
               [๕๙๐]  ไมไดเลนน้ํา  ภิกษุสําคัญวาเลน  ตองอาบัติทุกกฏ.
               ไมไดเลนน้ํา  ภิกษุสงสัย  ตองอาบัติทุกกฏ.
                                   ไมตองอาบัติ
               ไมไดเลนน้ํา  ภิกษุสําคัญวาไมไดเลน  ไมตองอาบัติ.
                                   อนาปตติวาร
                [๕๙๑]   ภิกษุไมประสงคจะเลน   แตเมื่อมีกิจจําเปน   ลงน้ําแลวดําลง
ก็ดี   ผุดขึ้นก็ดี    วายไปก็ดี  ๑ ภิกษุผูจะขามฟาก  ดําลงก็ดี   ผุดขึ้นก็ดี   วายไป
ก็ดี ๑ มีอันตราย  ๑ ภิกษุวิกลจริต  ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ  ๑ ไมตองอาบัติแล.
                       สุราปานวรรค  สิกขาบทที่  ๓  จบ 
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                                       หัสสธรรมสิกขาบทที่  ๓
           ในสิกขาบทที่ ๓ มีวินิจฉัยดังนี้:-
                  [แกอรรถวาดวยธรรม  คือหัวเราะในน้ํา]
           บทวา  อปฺปกตฺุโน    มีความวา   ภิกษุเหลานั้นจะยังไมรูขอที่
พระผูมีพระภาคเจาทรงแตงตั้ง ไว คือ ทรงบัญญัติไวแลว.  การเลนน้ํา  พระผูมี
พระภาคเจาตรัสเรียกวา  ธรรม คือ การหัวเราะในน้ํา.                           
           บทวา  อุปริโคปฺผเก  คือ  ในน้ําลึกขนาดทวมสวนเบื้องบนของขอ
เทาทั้ง  ๒.                   
            บทวา  หสุสาธิปฺปาโย   แปลวา  มีความประสงคจะเลน.
            ในคําวา  นิมุชฺชติ   วา  เปนตน   มีวินิจฉัยวา   เนื้อหยั่งลงเพื่อตอง
การจะดําลง   เปนทุกกฏ   ทุก ๆ ยางเทา.    ในการดําลงและผุดขึ้นเปนปาจิตตีย
ทุก ๆ ประโยค.  ภิกษุดําลงวายไปภายในน้ํานั่นเอง  เปนปาจิตตีย  ทุก ๆ คร้ัง
ที่ขยับมือขยับเทาในที่ทั้งปวง.
             บทวา   ปลวติ   แปลวา   วายขามไป.    เมื่อใชมือทั้ง ๒ วายขามไป
เปนปาจิตตีย ทุก ๆ คร้ังที่ขยับมือ.  แมในเทาทั้ง ๒ ก็นัยนี้นั้นแล  ภิกษุวายขาม
ไปดวยอวัยวะใด ๆ เปนปาจิตตีย  ทุก ๆ ประโยค   แหงอวัยวะนั้น ๆ.   ภิกษุ
กระโดดลงในน้ํา  จากฝงก็ดี  จากตนไมก็ดี   เปนปาจิตตียเหมือนกัน .
            สองบทวา   นาวาย   กีฬติ   มีความวา  ภิกษุแลนเรือดวยพายและถอ
เปนตน   หรือเข็นเรือบนตลิ่ง  ช่ือวาเลนเรือ  เปนทุกกฏ. 
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            แมในบทวา  หตฺเถน  วา  เปนตน    บัณฑิตพึงทราบวาเปนทุกกฏ
ทุก ๆ ประโยค.    อาจารยบางพวกกลาววา    เมื่อภิกษุเอามือปากระเบื้องไปบน
น้ํา  เปนทุกกฏ   ทุก ๆ คร้ังที่กระเบื้องตกลงและแฉลบขึ้น.  คํานั้นไมควรถือ
เอา  แทจริง  ในเพราะกระเบื้องที่ปาลงไปในน้ํานั้น   เปนทุกกฏตัวเดียวเทานั้น
เพราะมีประโยคเดียว. 
             อีกนัยหนึ่ง   ภิกษุขามน้ํา   หรือมิไดขาม    เลนน้ําที่ขังอยูในที่แหงใด
แหงหนึ่ง   ดวยอาการอยางใดอยางหนึ่งอื่น    เวนการคําผุดเปนตน ที่กลาวแลว
ในน้ําพน ขอเทาขึ้นไป  ขึ้นที่สุด   แมเลนวักหยาดน้ําสาดก็เปนทุกกฏเหมือนกัน.
แตจะเขียนอักษรขยายความ  ควรอยู.  ในสิกขาบทนี้   มีวินิจฉัยเทานี้.   บทที่
เหลือในสิกขาบทนี้  ตื้นทั้งนั้น.
              สิกขาบทนี้  มีสมุฏฐานเหมือนปฐมปาราชิก  เปนกิริยา  สัญญาวิโมกข
สจิตตกะ  โลกวัชชะ  กายกรรม  อกุศลจิต   มีเวทนา ๓ ดังนี้ แล.
                            หัสสธรรมสิกขาบทที่  ๓  จบ 
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                               สุราปานวรรค  สิกขาบทที่  ๔
                                       เร่ืองพระฉันนะ
             [๕๙๒]  โดยสมัยนั้น     พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ โฆสิตาราม
เขตพระนครโกสัมพี  คร้ังนั้น  ทานพระฉันนะประพฤติอนาจาร  ภิกษุทั้งหลาย
ไดวากลาวอยางนี้วา  อาวุโสฉันนะ  ทานอยาไดทําเชนนั้น    การกระทําเชนนั้น
ไมควร  ทานพระฉันนะไมเอื้อเฟอยังขืนทําอยูอยางเดิม  บรรดาภิกษุที่เปนผูมัก
นอย...ตางก็พากันเพงโทษติเตียนโพนทะนาวา   ไฉนทานพระฉันนะจึงไดไม
เอื้อเฟอยังขืนทําอยูเลา   แลวกราบทูลเร่ืองนั้น แดพระผูมีพระภาคเจา . . .
                                        ทรงสอบถาม
             พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามทานพระฉันนะวา  ดูกอนฉันนะ  ขาว
วา   เธอไมเอื้อเฟอยังขืนทําอยู   จริงหรือ.
             ทานพระฉันนะทูลรับ  วา  จริง  พระพุทธเจาขา.
                      ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
             พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา    ดูกอนโมฆบุรุษ    ไฉนเธอ
จึงไดไมเอื้อเฟอยังขืนทําอยูอีกเลา   การกระทําของเธอนั่น   ไมเปนไปเพื่อความ
เล่ือมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส    หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เล่ือม
ใสแลว . . .
             ดูกอนภิกษุทั้งหลาย       ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ 
วาดังนี้:-
                                    พระบัญญัติ
            ๑๐๓.๔.   เปนปาจิตตีย  ในเพราะความไมเอื้อเฟอ.
                               เร่ืองพระฉันนะ  จบ 
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                           สิกขาบทวิภังค
             [๕๙๓]   ที่ช่ือวา  ความไมเอื้อเฟอ  ไดแกความไมเอื้อเฟอ  ๒ อยาง
คือ  ความไมเอื้อเฟอในบุคคล ๑ ความไมเอื้อเฟอในธรรม ๑.
            ที่ช่ือวา   ความไมเอื้อเฟอในบุคคล   ไดแก   ภิกษุผูอันอุปสัมบัน
วากลาวอยูดวยพระบัญญัติ    แสดงความไมเอื้อเฟอโดยอางวา    ทานผูนี้ถูกยก
วัตร   ถูกดูหมิ่น   หรือถูกติเตียน    เราจักไมทําตามถอยคําของทานผูนี้   ดังนี้ 
ตองอาบัติปาจิตตีย.
            ที่ช่ือวา  ความไมเอื้อเฟอในธรรม  ไดแกภิกษุผูอันอุปสัมบัน  วา
กลาวอยูดวยพระบัญญัติ   แสดงความไมเอื้อเฟอโดยอางวา    ไฉนธรรมขอนี้จะ
พึงเสื่อม  สูญหาย  หรืออันตรธานเสีย ดังนี้ก็ดี  ไมประสงคจะศึกษาพระบัญญัติ
นั้น    จึงแสดงความไมเอื้อเฟอก็ดี   ตองอาบัติปาจิตตีย.
                                      บทภาชนีย
                                       ติกปาจิตตีย
             [๕๙๔]  อุปสัมบัน  ภิกษุสําคัญวาอุปสัมบัน    แสดงความไมเอื้อเฟอ
ตองอาบัติปาจิตตีย.
              อุปสัมบัน   ภิกษุสงสัยแสดงความไมเอื้อเฟอ   ตองอาบัติปาจิตตีย.
                                         ทุกกฏ
              [๕๙๕]  ภิกษุอุปสัมบันวากลาวอยู    ดวยขอธรรมอันมิใชพระบัญญัติ
แสดงความไมเอื้อเฟอโดยอางวา   ขอนี้ไมเปนไปเพื่อความขัดเกลา    ไมเปนไป
เพื่อความกําจัด   ไมเปนไปเพื่อความเปนผูที่นาเล่ือมใส  ไมเปนไปเพื่อความไม
สะสม  ไมเปนไปเพื่อปรารภความเพียร  ตองอาบัติทุกกฏ. 
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            ภิกษุถูกอนุปสัมบันวากลาวอยูดวยพระบัญญัติก็ดี    ดวยขอธรรมอัน
มิใชพระบัญญัติก็ดี   แสดงความไมเอื้อเฟอโดยอางวา  ขอนี้ ไมเปนไปเพื่อความ
ขัดเกลาไมเปนไปเพื่อความกําจัด  ไมเปนไปเพื่อความเปนผูที่นาเล่ือมใส  ไม
เปนไปเพื่อความไมสะสม  ไมเปนไปเพื่อปรารภความเพียร  ตองอาบัติทุกกฏ.
             [๕๙๖]  อนุปสัมบัน    ภิกษุสําคัญวาอุปสัมบัน  แสดงความไมเอื้อเฟอ
ตองอาบัติทุกกฏ
            อนุปสัมบัน  ภิกษุสงสัย  แสดงความไมเอื้อเฟอ   ตองอาบัติทุกกฏ.
            อนุปสัมบัน    ภิกษุสําคัญวาอนุปสัมบัน  แสดงความไมเอื้อเฟอ  ตอง
อาบัติทุกกฏ.                                        
                                    อนาปตติวาร
              [๕๙๗]   ภิกษุกลาวชี้เหตุวา  อาจารยทั้งหลายของพวกขาพเจาเรียนมา
อยางนี้     สอบถามมาอยางนี้  ๑    ภิกษุวิกลจริต ๑   ภิกษุอาทิกัมมิกะ  ๑ ไมตอง
อาบัติแล.                             
                       สุราปานวรรค  สิกขาบทที่  ๔  จบ 
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                                อนาทริยสิกขาบทที่  ๔
             ในสิกขาบทที่  ๔ มีวินิจฉัยดังนี้:-
            [แกอรรถวาดวยความไมเอ้ือเฟอในธรรม]
              คําวา  กถาย   นสฺเสยฺย   มีความวา   ไฉน  ธรรม   คือแบบแผน
ประเพณีนี้   จะพึงเสื่อมไปเสีย. 
              คําวา   ต   วา  น  สิกฺขิตุกาโม   มีความวา  ผูไมประสงคจะศึกษา
พระบัญญัติ   ที่พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติไว  ซ่ึงเปนเหตุใหพวกภิกษุเรียก
(เธอวาผูไมเอื้อเฟอ).  
             บทวา  อปฺปฺตฺเตน  คือ  ไมไดมาในพระสูตร    หรือในพระ-
อภิธรรม.
             ในคําวา  เอว   อมฺหาก   อาจริยาน    อุคฺคโห  นี้  ไมควรถือเอา
การเรียนของอาจารยที่นาติเตียน.    ควรถือเอาการเรียนของอาจารยที่มาตาม
ประเพณีเทานั้น.   ในกุรุนที   กลาววา   การเรียนตามอาจารยในทางโลกวัชชะ
ไมควร,  แตในทางปณณัตติวัชชะ  ควรอยู.  ในมหาปจจรีกลาววา   การเรียน
ของพวกอาจารยผูเรียนสูตร  และสุตตานุโลมเทานั้น   จัดเปนประมาณได,  ถอย
คําของพวกอาจารยผูไมรู  (สูตรและสุตตานุโลม)   หาเปนประมาณไดไม.  คํา
ทั้งหมดนั้น  ก็รวมลงในการเรียนที่มาตามประเพณี.  บทที่เหลือตื้นทั้งนั้น .
             สิกขาบทนี้    มีสมุฏฐาน ๓ เกิดขึ้นทางกายกับจิต ๑ ทางวาจากับจิต ๑
ทางกายวาจากับจิต ๑ เปนกิริยา  สัญญาวิโมกข  สจิตตกะ โลกวัชชะ  กายกรรม
วจีกรรม  อกุศลจิต  เปนทุกชเวทนา  ดังนี้แล.
                            อนาทริยสิกขาบทที่  ๔  จบ 
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                            สุราปานวรรค  สิกขาบทที่  ๕
                              เร่ืองพระฉัพพัคคีย 
           [๕๙๘]  โดยสมัยนั้น      พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู   ณ
พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี  คร้ังนั้น พระ-
ฉัพพัคคียหลอนพระสัตตรสวัคคีย  พวกเธอถูกหลอนจึงรองไห.
          ภิกษุทั้งหลายถามพระสัตตรสวัคคียวา     อาวุโสทั้งหลาย     พวกทาน
รองไหทําไม.                                    
          พระสัตตรสวัคคียตอบวา   พระฉัพพัคคียพวกนี้หลอนพวกผมขอรับ.
          บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย.. .   ตางก็พากันเพงโทษติเตียนโพนทะนา  
วา   ไฉนพระฉัพพัคคียจึงไดหลอนภิกษุทั้งหลายเลา    แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแด
พระผูมีพระภาคเจา. . .                                             
                                    ทรงสอบถาม
          พระผูมีตระภาคเจาทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววา   พวกเธอหลอนภิกษุทั้งหลาย   จริงหรือ.
          พระฉัพพัคคียทูลรับวา  จริง  พระพุทธเจาขา.
                   ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
          พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกอนโมฆบุรุษทั้งหลาย  ไฉน
พวกเธอจึงไดหลอนภิกษุทั้งหลายเลา     การกระทําของพวกเธอนั่น      ไมเปน
ไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส     หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของ
ชุมชมที่เล่ือมใสแลว . . .
          ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง    อยางนี้
วาดังนี้:-
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                                     พระบัญญัติ
              ๑๐๔.๕.   อนึ่ง  ภิกษุใดหลอนซึ่งภิกษุ  เปนปาจิตตีย .
                                 เร่ืองพระฉัพพัคคีย  จบ 
                                   สิกขาบทวิภังค
              [๕๙๙]  บทวา   อนึ่ง . . . ใด   ความวา  ผูใด  คือ   ผูเชนใด...
              บทวา   ภิกษุ   ความวา   ที่ช่ือวา   ภิกษุ  เพราะอรรถวาเปนผูขอ. ..
นี้   ช่ือวา  ภิกษุ  ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
              บทวา  ซ่ึงภิกษุ  ไดแก  ภิกษุรูปอื่น.
              บทวา  หลอน  ความวา  อุปสัมบันมุงจะหลอนอุปสันบัน  แสดงรูป
ก็ดี เสียงก็ดี  กล่ินก็ดี   รสก็ดี  โผฏฐัพพะก็ดี   เธอผูถูกหลอนนั้น  จะตกใจก็ตาม
ไมตกใจก็ตาม   ตองอาบัติปาจิตตีย.
              อุปสันบันมุงจะหลอนอุปสัมบัน  บอกเลาทางกันดารเพราะโจรก็ดี  ทาง
กันดารเพราะสัตวรายก็ดี   ทางกันดารเพราะปศาจก็ดี    เธอจะตกใจก็ตาม    ไม
ตกใจก็ตาม   ตองอาบัติปาจิตตีย.
                                      บทภาชนีย
                                      ติกปาจิตตีย
               [๖๐๐]  อุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาอุปสัมบัน หลอน ตองอาบัติปาจิตตีย.
               อุปสัมบัน  ภิกษุสงสัย  หลอน   ตองอาบัติปาจิตตีย.
               อุปสัมบัน  ภิกษุสําคัญวาอนุปสัมบัน  หลอน  ตองอาบัติปาจิตตีย.
                                           ทุกกฏ
                [๖๐๑]   อุปสัมบันมุงจะหลอนอนุปสัมบัน   แสดงรูปก็ดี  เสียงก็ดี  กล่ิน
ก็ดี   รสก็ดี   โผฏฐัพพะก็ดี   เขาจะตกใจก็ตาม  ไมตกใจก็ตาม  ตองอาบัติทุกกฏ. 
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           อุปสัมบันมุงจะหลอนอนุปสัมบัน      บอกเลาทางกันดารเพราะโจรก็ดี
ทางกันดารเพราะสัตวรายก็ดี     ทางกันดารเพราะปศาจก็ดี     เขาจะตกใจก็ตาม
ไมตกใจก็ตาม  ตองอาบัติทุกกฏ.
          [๖๐๒]  อนุปสัมบัน   ภิกษุสําคัญวาอุปสัมบัน   หลอน    ตองอาบัติ
ทุกกฏ. 
          อนุปสัมบัน   ภิกษุสงสัย  หลอน  ตองอาบัติทุกกฏ
          อนุปสัมบัน  ภิกษุสําคัญ วาอนุปสัมบัน  หลอน  ตองอาบัติทุกกฏ.
                                อาปตติวาร
            [๖๐๓]   ภิกษุไมประสงคจะหลอน   แตแสดงรูปก็ดี  เสียงก็ดี  กล่ินก็ดี
รสก็ดี   โผฏฐัพพะก็ดี   หรือบอกเลาทางกันดารเพราะโจร   ทางกันดารเพราะ
สัตวราย  ทางกันดารเพราะปศาจ  ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตอง
อาบัติแล.
                         สุราปานวรรค  สิกขาบทที่  ๕  จบ
                              ภิงสาปนสิกขาบทที่  ๕
           การนํารูปเขาไปแสดงเปนตน   ในสิกขาบทที่ ๕ พึงทราบโดยนัย   ดัง
กลาวแลว  ในมนุสสวิคคหสิกขาบทนั่นแล.   บทที่เหลือตื้นทั้งนั้น.   ปกิณกะมี
สมุฏฐานเปนตน    เปนเชนเดียวกับอนาทริยสิกขาบทนั้นแล.
                        ภิงสาปนสิกขาบทที่  ๕  จบ 
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                          สุราปานวรรค  สิกขาบทที่  ๖
                               เร่ืองภิกษุหลายรูป
              [๖๐๔]  โดยสมัยนั้น  พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู  ณ  เภสกลา-
มฤคทายวัน   เขตเมืองสุงสุมารคิระ  ในภัคคชนบท  สมัยนั้น  ถึงเดือนฤดูหนาว
ภิกษุทั้งหลายไดกอไฟที่ขอนไมมีโพรงใหญทอนหนึ่งแลวผิง  ก็งูเหาในโพรงไม
ทอนใหญนั้นถูกไฟรอนเขา  ไดเล้ือยออกไลพวกภิกษุ  ๆ ไดวิ่งหนีไปในที่นั้นๆ
บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย...  ตางก็เพงโทษติเตียนโพนทะนาวา    ไฉนภิกษุ
ทั้งหลายจึงไดกอไฟผิงเลา   แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา . . .
                                 ทรงสอบถาม
              พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววา  พวกภิกษุกอไฟผิง  จริงหรือ.
              ภิกษุทั้งหลายทูลรับวา  จริง  พระพุทธเจาขา.
                      ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
              พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ไฉน
ภิกษุโมฆบุรุษเหลานั้น    จึงไดกอไฟผิงเลา    การกระทําของภิกษุโมฆบุรุษ
เหลานั้นนั่น   ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส   หรือเพื่อ
ความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เล่ือมใสแลว. . .
                ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้
วาดังนี้:-   
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                                     พระบัญญัติ
            ๑๐๕.  ๖.  อนึ่ง ภิกษุใด มุงการผิง  ติดก็ดี   ใหติดก็ดี ซ่ึงไฟ
เปนปาจิตตีย .
           ก็สิกขาบทนี้   ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติแลวแกภิกษุ
ทั้งหลาย  ดวยประการฉะนี้.
                                 เร่ืองภิกษุหลายรูป  จบ
                  ทรงอนุญาติใหพระอาพาธผิงไฟได
           [๖๐๕]  ก็โดยสมัยนั้นแล     ภิกษุทั้งหลายอาพาธ    บรรดาภิกษุผู
พยาบาลไข    ไดถามพวกภิกษุอาพาธวา    อาวุโสทั้งหลาย    พออดทนไดหรือ
พอยังอัตภาพใหเปนไปไดหรือ.
           ภิกษุอาพาธตอบวา    อาวุโสทั้งหลาย    เมื่อกอนพวกผมกอไฟผิงได
เพราะเหตุนั้นความผาสุกจึงมีแกพวกผม  แตบัดนี้พวกผมรังเกียจอยูวา  พระผูมี
พระภาคเจาทรงหามแลว   จึงผิงไฟไมได    เพราะเหตุนั้น   ความผาสุกจึงไมมี
แกพวกผม.
           ภิกษุทั้งหลายไดกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ทรงอนุญาต
วา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตใหภิกษุผูอาพาธกอเองก็ดี  ใหผูอ่ืนกอก็ดี
ซ่ึงไฟ  แลวผิงได   อนึ่ง   พวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้   วาดังนี้:-
                            พระอนุบัญญัติ  ๑
            ๑๐๕.  ๖.  ก. อนึ่ง  ภิกษุใด มิใชผูอาพาธ  มุงการผิง ติดก็ดี
ใหติดก็ดี  ซ่ึงไฟ  เปนปาจิตตีย .
           ก็สิกขาบทนี้   ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติแลวแกภิกษุ
ทั้งหลาย  ดวยประการฉะนี้.
                  เร่ืองทรงอนุญาตใหพระอาพาธผิงไฟได  จบ 
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                     ทรงอนุญาตใหตามประทีปเปนตนได
             [๖๐๖]   ก็โดยสมัยนั้นแล   ภิกษุทั้งหลายพากันรังเกียจการตามประทีป
บาง    การกอไฟบาง    การติดไฟในเรือนไฟบาง    จึงไดกราบทูลเร่ืองนั้นแด
พระผูมีพระภาคเจา ๆ  ทรงอันอนุญาตวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตใหติด
เองก็ดี   ใหผูอ่ืนติดก็ดี  ซ่ึงไฟ  เพราะปจจัยเห็นปานนั้นได   อนึ่ง   พวกเธอ
พึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:-
                              พระอนุบัญญัติ  ๒
              ๑๐๕.  ๖.  ข.  อนึ่ง   ภิกษุใดมิใชผูอาพาธ  มุงการผิง  ติดก็ดี
ใหติดก็ดี  ซ่ึงไฟ  เวนไวแตปจจัยมีอยางนั้นเปนรูป  เปนปาจิตตีย.
                   เร่ืองทรงอนุญาตใหตามประทีปเปนตนได  จบ
                               สิกขาบทวิภังค
             [๖๐๗]  บทวา  อนึ่ง . . .ใด   ความวาผูใด  คือ  ผูเชนใด ...
             บทวา  ภิกษุ  ความวา  ที่ช่ือวา  ภิกษุ  เพราะอรรถวาเปนผูขอ...นี้
ช่ือวา  ภิกษุ  ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
             ที่ช่ือวา  มิใชผูอาพาธ  คือ  ผูที่เวนไฟก็ยังมีความผาสุก.
             ที่ช่ือวา  ผูอาพาธ   คือ  ผูที่เวนไฟแลว  ไมมีความผาสุก.
             บทวา  มุงการผิง  คือ  ประสงคจะใหรางกายอบอุน.
             ที่ช่ือวา  ไฟ  คือ  ที่เรียกกันวา  อัคคี.
             บทวา  ติด   คือ  ติดเอง   ตองอาบัติปาจิตตีย.
             บทวา  ใหติด   คือ ใชผูอ่ืน  ตองอาบัติปาจิตตีย.
             ภิกษุส่ังหนเดียว   แตเขาติดแมหลายหน   ก็ตองอาบัติปาจิตตีย.
             บทวา   เวนไวแตปจจัยมีอยางนั้นเปนรูป   คือ   ยกไวแตปจจัย
เห็นปานนั้น. 
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                                  บทภาชนีย
                                  ติกปาจิตตีย
          [๖๐๘]  มิใชผูอาพาธ  ภิกษุสําคัญวามิใชผูอาพาธ  มุงการผิง  ติดก็ดี
ใหติดก็ดี  ซ่ึงไฟ  เวนไวแตมีปจจัยเห็นปานนั้น    ตองอาบัติปาจิตตีย.
          มิใชผูอาพาธ  ภิกษุสงสัย  มุงการผิง  ติดก็ดี  ใหติดก็ดี   ซ่ึงไฟเวนไว
แตมีปจจัยเห็นปานนั้น    ตองอาบัติปาจิตตีย.
          มิใชผูอาพาธ  ภิกษุสําคัญวาผูอาพาธ   มุงการผิง   ติดก็ดี   ใหติดก็ดี
ซ่ึงไฟ  เวนไวแตมีปจจัยเห็นปานนั้น  ตองอาบัติปาจิตตีย.
                                  ติกทุกกฏ
           ภิกษุยกฟนที่ติดไฟไวในที่เดิม  ตองอาบัติทุกกฏ.
           ผูอาพาธ  ภิกษุสําคัญวามิใชผูอาพาธ...ตองอาบัติทุกกฏ.
           ผูอาพาธ  ภิกษุสงสัย...ตองอาบัติทุกกฏ.
                              ไมตองอาบัติ
           ผูอาพาธ  ภิกษุสําคัญวาผูอาพาธ...ไมตองอาบัติ.
                            อนาปตติวาร
           [๖๐๙]  ภิกษุอาพาธ ๑  ภิกษุผิงไฟที่ผูอ่ืนติดไว  ๑  ภิกษุผิงถานไฟที่
ปราศจากเปลว  ๑  ภิกษุตามประทีปก็ดี  กอไฟใชอยางอื่นก็ดี  ติดไฟในเรือนไฟ
ก็ดี  เพราะมีเหตุเห็นปานนั้น  ๑   มีอันตราย ๑   ภิกษุวิกลจริต  ๑   ภิกษุอาทิ-
กัมมิกะ ๑   ไมตองอาบัติแล.
                   สุราปานวรรค  สิกขาบทที่  ๖  จบ 
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                     โชตสมาทหนสิกขาบทที่  ๖
             ในสิกขาบทที่ ๖  มีวินิจฉัยดังนี้:-
           [ แกอรรถบางปาฐะเกี่ยวกับ การจุดไฟผิง]
              คําวา ภัคคะ  นี้    เปนชื่อของชนบท.  คําวา สุงสุมารคีระ  เปนชื่อ
ของเมือง.   คําวา   เภสกลาวัน   เปนชื่อแหงปาที่อาศัยเมืองนั้น     (วนอุทยาน
ที่ตั้งอยูใกลเมืองนั้น).  ก็ปานั้นเรียกวา  มฤคทายะ  เพราะเปนที่พระราชทาน
อภัยแกพวกเนื้อ   เพื่อตองการใหอยูสบาย.
              บทวา  สมาทหิตฺวา  คือ  ใหลุกโพลงขึ้น.
              บทวา  ปริปาเตสิ   คือ  ไลติดตามไป.
              ในคําวา   สย   สมาทหติ  นี้   มีวินิจฉัยวา   เร่ิมแตจุดไมสีไฟดวย
ความประสงคจะกอไฟไป  จนกระทั่งถึงเปลวไฟยังไมลุกขึ้น  เปนทุกกฏ ทุก ๆ
ประโยค.
              บทวา  ปทีเปป  คือ   ในการตามประทีปก็ดี.
              บทวา โชติเกป  ไดแก  การกอไฟในกิจมีการระบมบาตร  และอบตัว
เปนตนก็ดี.
               บทวา  ตถารูปปจฺจยา  คือ   มีการตามประทีปเปนตนเปนปจจัย.
              สองบทวา   ปฏิลาต   อุกฺขิปติ   มีความวา   ภิกษุยกดุนฟนที่กําลัง
ติดไฟ   ซ่ึงตกลงไปขึ้นมา    อธิบายวา   ยกวางไวในที่เดิมอีก   เมื่อภิกษุหยิบ
ดุนฟนที่ไฟยังไมดับอยางนี้  ใสลงไปเทานั้น  เปนทุกกฏ   แตเปนปาจิตตียแท
แกภิกษุผูกอไฟฟนที่ไฟดับแลวใหลุกอีก. 
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            บทวา  ตถารูปปจฺจยา  ไดแก  ไมเปนอาบัติแกภิกษุผูติดไฟ  เพราะ
ปจจัยเห็นปานนั้นแมอยางอื่น  เวนการตามประทีปเปนตนเสีย.           
            บทวา  อาปทาสุ   มีความวา  มีอันตรายเพราะถูกงูกัด  ถูกโจรลอม
เนื้อรายและอมนุษยขัดขวาง    ไมเปนอาบัติแมแกภิกษุผูติดไฟในเพราะอุปทวะ
นั้น บทที่เหลือตื้นทั้งนั้น.
            สิกขาบทนี้     มีสมุฎฐาน ๖ เปนกิริยา    โนสัญญาวิโมกข   อจิตตกะ
ปณณัตติวัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม  มีจิต ๓  นีเวทนา ๓  ดังนี้แล.
                        โชติสมาทหนสิกขาบทที่  ๖  จบ 
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                               สุราปานวรรค  สิกขาบทที่  ๗
                               เร่ืองพระเจาพิมพิสาร
               [๖๑๐]   โดยสมัยนั้น   พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเวฬุวัน-
วิหาร  อันเปนสถานที่พระราชทานเหยื่อแกกระแต  เขตพระนครราชคฤห  คร้ัง
นั้นภิกษุพากันสรงน้ําอยูในแมน้ําตโปทา   ขณะนั้นแล   พระเจาพิมพิสารจอม-
ทัพแหงมคธรัฐเสด็จไปสูแมน้ําตโปทา     ดวยพระราชประสงคจะทรงสนาน
พระเศียรเกลาแลวประทับพักรออยูในที่ควรแหงหนึ่ง    ดวยตั้งพระทัยวา    จัก
สรงสนานตอเมื่อพระคุณเจาสรงน้ําเสร็จ      ภิกษุทั้งหลายไดสรงน้ําอยูจนถึง
เวลาพลบ   ดังนั้นทาวเธอจึงทรงสนานพระเศียรเกลาในเวลาพลบค่ํา  เมื่อประตู
พระนครปด    จําตองประทับแรมอยูนอกพระนคร    แลวเสด็จเขาเฝาพระผูมี
พระภาคเจาแตเชา     ทั้ง ๆ ที่เครื่องประทินทรงยังคงปรากฏอยู     ถวายบังคม
พระผูมีพระภาคเจา   แลวประทับเหนือราชอาสน  อันสมควรสวนขางหนึ่ง.
                พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามทาวเธอผูนั่งประทับเรียบรอยแลววา    ดู
กอนมหาบพิตร   พระองคเสด็จมาแตเชา    ทั้งเครื่องวิเลปนะที่ทรงยังคงปรากฏ
อยู   เพื่อพระราชประสงคอะไร.
                จึงทาวเธอกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระะผูมีพระภาคเจา ๆ ทรงชี้แจงใหทาว
เธอทรงเห็นแจง  สมาทาน   อาจหาญ   ราเริง   ดวยธรรมีกถา  คร้ันทาวเธอ
อันพระผูมีพระภาคเจาทรงชี้แจงใหเห็นแจง   สมาทาน  อาจหาญ   ราเริงดวย
ธรรมีกถาแลวเสด็จลุกจากที่ประทับ    ทรงอภิวาทพระผูมีพระภาคเจา    ทํา
ประทักษิณแลวเสด็จกลับ. 
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                    ประชุมสงฆทรงบัญญัติสิกขาบท
           ลําดับนั้น     พระผูมีพระภาคเจารับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ    ในเพราะ
เหตุเปนเคามูลนั้น   ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น     แลวทรงสอบถามภิกษุทั้งหลาย
วา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ขาววา  พวกภิกษุแมพบพระเจาแผนดินแลว   ก็ยังอาบ
น้ําอยูไมรูจักประมาณจริงหรือ.
           ภิกษุทั้งหลายทูลรับวา  จริง  พระพุทธเจาขา.
                     ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
           พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ไฉน
ภิกษุโมฆบุรุษเหลานั้น    แมเห็นพระเจาแผนดินแลว  จึงยิ่งอาบน้ําอยู   ไมรูจัก
ประมาณเลา   การกระทําของภิกษุโมฆบุรุษเหลานั้นนั่น   ไมเปนไปเพื่อความ
เล่ือมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส    หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เล่ือม
ใสแลว . . .
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้
วาดังนี้:-
                                  พระบัญญัติ
          ๑๐๖. ๗.  อนึ่ง   ภิกษุใด    ยังหยอนกึ่งเดือน   อาบน้ําเปน
ปาจิตตีย.
            ก็สิกขาบทนี้    ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติแลว แกภิกษุ
ทั้งหลาย  ดวยประการฉะนี้.
                            เร่ืองพระเจาพิมพิสาร  จบ 
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                    ทรงอนุญาตใหอาบน้ําในฤดูรอน
            [๖๑๐]  คร้ันถึงคราวรอน  คราวกระวนกระวาย  ภิกษุทั้งหลายพากัน
รังเกียจ ไมอาบน้ํา ยอมนอนทั้งๆ ที่รางกายชุมดวยเหงื่อ  เหงื่อนั้นยอมประทุษ
รายทั้งจีวร    ทั้งเสนาสนะ    ภิกษุทั้งหลายไดกราบทูลเร่ืองนั้น แดพระผูมีพระ-
ภาคเจา ๆ ทรงอนุญาตวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ในคราวรอน  ในคราวกระวน
กระวาย  เราอนุญาต  ยังหยอนกึ่งเดือนก็อาบน้ําได
             ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้    วาดังนี้:-
                              พระอนุบัญญัติ  ๑
           ๑๐๖. ๗. ก. อนึ่ง ภิกษุใด ยังหยอนกึ่งเดือน  อาบน้ํา เวนไว
แตสมัย   เปนปาจิตตีย  นี้สมัยในเรื่องนั้น  เดือนกึ่งทายฤดูรอน  เดือน
ตนแหงฤดูฝน   สองเดือนกึ่งนี้   เปนคราวรอน   เปนคราวกระวน-
กระวาย  นี้สมัยในเรื่องนั้น.
            ก็สิกขาบทนี้   ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติแลวแกภิกษุ
ทั้งหลาย  ดวยประการฉะนี้.
                      เร่ืองทรงอนุญาตใหอาบน้ําในฤดูรอน  จบ
                 ทรงอนุญาตใหภิกษุผูอาพาธอาบน้ําได
            [๖๑๒]  สมัยตอมา   ภิกษุทั้งหลายอาพาธ   บรรดาภิกษุผูพยาบาลไข
ไดถามพวกภิกษุผูอาพาธวา  อาวุโสทั้งหลายพออดทนไดหรือ  พอยังอัตภาพให
เปนไปไดหรือ
            ภิกษุผูอาพาธตอบวา   อาวุโสทั้งหลาย   เมื่อกอน   พวกผมอาบน้ําใน
กาล  ยังหยอนกึ่งเดือนได   เพราะเหตุนั้น   พวกผมจึงมีความผาสุก   แตบัดนี้ 
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พวกผมรังเกียจอยูวา  พระผูมีพระภาคเจาทรงหามแลว  จึงไมไดอาบน้ํา  เพราะ
เหตุนั้น    พวกผมจึงไมมีความผาสุก
            ภิกษุทั้งหลายไดกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ทรงอนุญาต
วา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตใหภิกษุอาพาธ  ยังหยอนกึ่งเดือน  อาบน้ํา
ได      
            ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้    วาดังนี้:-
                                พระอนุบัญญัติ  ๒
            ๑๐๖. ๗.  ข.  อนึ่ง ภิกษุใด  ยังหยอนกึ่งเดือน  อาบน้ํา  เวน
ไวแตสมัย    เปนปาจิตตีย   นี้สมัยในเรื่องนั้น     เดือนกึ่งทายฤดูรอน
เดือนตนแหงฤดูฝน  สองเดือนกึ่งนี้  เปนคราวรอนเปนคราวกระวน
กระวาย  คราวเจ็บไข  นี้สมัยในเรื่องนั้น .
            ก็สิกขาบทนี้    ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติแลว แกภิกษุ
ทั้งหลาย   ดวยประการฉะนี้.
                     เร่ืองอนุญาตใหภิกษุผูอาพาธอาบน้ําได  จบ
               ทรงอนุญาตใหภิกษุทํานวกรรมอาบน้ําได
             [๖๒๓]   สมัยตอมา   ภิกษุทั้งหลายทํานวกรรมแลว    พากันรังเกียจไม
อาบน้ํา    ยอมนอนทั้ง ๆ ที่รางกายชุมดวยเหงื่อ    เหงื่อนั้นยอมประทุษรายทั้ง
จีวรทั้งเสนาสนะ     ภิกษุทั้งหลายไดกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ
ทรงอนุญาตวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ในคราวทํางาน   เราอนุญาต   หยอนกึ่ง
เดือน  อาบน้ําได
              ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้    วาดังนี้:-
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                             พระอนุบัญญัติ  ๓
            ๑๐๖. ๗.  ค.  อนึ่ง  ภิกษุใด  ยังหยอนกึ่งเดือน  อาบน้ํา  เวน
ไวแตสมัย    เปนปาจิตตีย   นี้สมัยในเรื่องนั้น     เดือนกึ่งทายฤดูรอน
เดือนตนแหงฤดูฝน  สองเดือนกึ่งนี้  เปนคราวรอน   เปนคราวกระ-
วนกระวาย  คราวเจ็บไข  คราวทําการงาน  นิสมัยในเรื่องนั้น.
            ก็สิกขาบทนี้    ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติแลวแกภิกษุ
ทั้งหลาย  ดวยประการฉะนี้ .           
               เร่ืองทรงอนุญาตใหภิกษุทํานวกรรมอาบน้ําได  จบ
              ทรงอนุญาตใหภิกษุไปทางไกลอาบน้ําได
             [๖๑๔]   สมัยตอมา   ภิกษุทั้งหลายพากันเดินทางไกลไปแลว    พากัน
รังเกียจ    ไมอาบน้ํา    ยอมนอนทั้ง ๆ ที่รางกายชุมดวยเหงื่อ    เหงื่อนั้นยอม
ประทุษรายทั้งจีวรทั้งเสนาสนะ    ภิกษุทั้งหลายไดกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมี-
พระภาคเจา ๆ ทรงอนุญาตวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ในคราวไปทางไกล  เรา
อนุญาต  ยังหยอนกึ่งเดือน  อาบน้ําได.
             ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้   วาดังนี้:-
                           พระอนุบัญญัติ  ๔
             ๑๐๖. ๗. ง. อนึ่ง  ภิกษุใด ยังหยอนกึ่งเดือน  อาบน้ํา  เวนไว
แตสมัย เปนปาจิตตีย  นี้สมัยในเรื่องนั้น  เดือนกึ่งทายฤดูรอน เดือน
ตนแหงฤดูฝน   สองเดือนกึ่งนี้   เปนคราวรอน   เปนคราวกระวน-
กระวาย  คราวเจ็บไข  คราวทําการงาน  คราวไปทางไกล  นี้สมัยใน
เร่ืองนั้น.
             ก็สิกขาบทนี้    ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติแลวแกภิกษุ
ทั้งหลาย  ดวยประการฉะนี้.
           เร่ืองทรงอนุญาตใหภิกษุไปทางไกลอาบน้ําได  จบ 
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                     ทรงอนุญาตใหภิกษุทําจีวรอาบน้ําได
            [๖๑๕]  สมัยตอมา    ภิกษุหลายรูปกําลังชวยกัน ทําจีวรกรรมอยูในที่
แจงถูกตองลมผสมธุลี  ทั้งฝนก็ตกถูกตองประปราย  ภิกษุทั้งหลายพากันรังเกียจ
ไมอาบน้ํา  ยอมนอนทั้ง ๆ ที่รางกายโสมม  รางกายที่โสมมนั้นยอมประทุษราย
ทั้งจีวร ทั้งเสนาสนะ ภิกษุทั้งหลายไดกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ
ทรงอนุญาตวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ในคราวฝนปนพายุ    เราอนุญาต   ยัง
หยอนกึ่งเดือน   อานน้ําได.
            ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้   วาดังนี้:-
                             พระอนุบัญญัติ  ๕
            ๑๐๖.  ๗.  จ.  อนึ่ง  ภิกษุใด  ยังหยอนกึ่งเดือน  อาบน้ํา  เวน
ไวแตสมัย   เปนปาจิตตีย   นี้สมัยในเรื่องนั้น    เดือนกึ่งทายฤดูรอน
เดือนตนแหงฤดูฝน    สองเดือนกึ่งนี้    เปนคราวรอน    เปนคราว
กระวนกระวาย   คราวเจ็บไข   คราวทําการงาน    คราวไปทางไกล
คราวฝนมากับพายุ  นี้สมัยในเรื่องนั้น.
           เร่ืองทรงอนุญาตใหภิกษุทําจีวรอาบน้ําได  จบ
                               สิกขาบทวิภังค
            [๖๐๖]  บทวา  อนึ่ง. . .ใด  ความวา  ผูใด  คือ  ผูเชนใด...
            บทวา ภิกษุ  ความวา  ที่ช่ือวา  ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ...  นี้ 
ช่ือวา  ภิกษุ  ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.                    
           บทวา  ยังหยอนกึ่งเดือน  คือ  ยังไมถึงครึ่งเดือน.
           บทวา  อาบน้ํา  ไดแก   อาบน้ําดวยจุรณหรือดินเหนียว  เปนทุกกฏ
ในประโยค   เมื่ออาบน้ําเสร็จ   ตองอาบัติปาจิตตีย. 
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             บทวา  เวนไวแตสมัย  คือ  ยกไวแตมีสมัย.
             ที่ช่ือวา  คราวรอน คือ   เดือนกึ่งทายฤดูรอน.
             ที่ช่ือวา  คราวกระวนกระวาย  คือ  เดือนตนแหงฤดูฝน  ภิกษุอาบ
น้ําได   เพราะถือวาสองเดือนกึ่งนี้    เปนคราวรอน   เปนคราวกระวนกระวาย.
             ที่ช่ือวา  คราวเจ็บไข  คือ   เวนอาบน้ํา   ยอมไมสบาย   ภิกษุอาบ
น้ําได   เพราะถือวาเปนคราวเจ็บไข.
             ที่ช่ือวา   คราวทําการงาน   คือ   โดยที่สุดแมกวาดบริเวณ   ภิกษุ
อาบน้ําได   เพราะถือวาเปนคราวทําการงาน.
             ที่ช่ือวา  คราวไปทางไกล  คือ  ภิกษุตั้งใจวา  จักเดินทางกึ่งโยชน
อาบน้ําได  คือ  ตอนจะไปอาบน้ําได  ไปถึงแลวก็อาบน้ําได.
             ที่ช่ือวา  คราวฝนมากับพายุ  คือ  ภิกษุทั้งหลายถูกตองลมผสมธุลี
หยาดฝนตกถูกตองกาย ๒-๓ หยาด  อาบน้ําได  เพราะถือวาเปนคราวฝนมากับ
พายุ.
                                บทภาชนีย
                                  ติกปาจิตตีย
             [๖๑๗]  หยอนกึ่งเดือน  ภิกษุสําคัญวาหยอน อาบน้ํา  เวนไวแตสมัย
ตองอาบัติปาจิตตีย.
             หยอนกึ่งเดือน    ภิกษุสงสัย    อาบน้ํา    เวนไวแตสมัย    ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
             หยอนกึ่งเดือน  ภิกษุสําคัญวาเกิน  อาบน้ํา  เวนไวแตสมัย  ตองอาบัติ
ปาจิตตีย. 
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                                  ทุกะทุกกฏ
            เกินกึ่งเดือน  ภิกษุสําคัญวาหยอน.. .  ตองอาบัติทุกกฏ.
            เกินกึ่งเดือน  ภิกษุสงสัย...   ตองอาบัติทุกกฏ.
                               ไมตองอาบัติ
            เกินกึ่งเดือน  ภิกษุสําคัญวาเกิน...  ไมตองอาบัติ.
                             อนาปตติวาร
            [๖๑๘]  ภิกษุอาบน้ําในสมัย ๑  ภิกษุอาบน้ําในเวลากึ่งเดือน ๑  ภิกษุ
อาบน้ําในเวลาเกินกึ่งเดือน ๑ ภิกษุขามฟากอาบน้ํา ๑  ภิกษุอาบน้ําในปจจันต-
ชนบท  ทุก ๆ แหง ๑  ภิกษุอาบน้ําเพราะมีอันตราย  ๑  ภิกษุวิกลจริต ๑  ภิกษุ
อาทิกัมมิกะ ๑   ไมตองอาบัติแล.
                   สุราปานวรรค  สิกขาบทที่  ๗  จบ
                           นหานสิกขาบทที่  ๗
            ในสิกขาบทที่ ๗ มีวินิจฉัยดังนี้:-
            ในคําวา   จุณฺเณน   วา   มตฺติกาย   วา   นี้    มีวินิจฉัยวา  เปน
ทุกกฏ   ทุก ๆ ประโยค   เร่ิมตนแตเวลาที่เตรียมแปงและดินเปนตน .
            ในคําวา  ปาร  คจฺฉนฺโต  นหายติ  นี้   มีวินิจฉัยวา  ภิกษุจะอาบน้ํา
ในหลุม   (แอง)   ที่ตนคุยทรายขึ้นทําไวในแมน้ําแหง   ควรอยู.
            บทวา  อาปทาสุ   มีความวา  ภิกษุถูกแมลงภูเปนตน ไลตอยจะดําลง
ในน้ํา  ก็ควร.  บทที่เหลือในสิกขาบทนี้   ตื้นทั้งนั้นแล.
            สิกขาบทนี้    มีสมฏฐานดุจเอฬกโลมสิกขาบท  เปนกิริยา  โนสัญญา-
วิโมกข อจิตตกะ  ปณณัตติวัชชะ  กายกรรม  มีจิต ๓ มีเวทนา ๓ ดังนี้แล.
                         นหานสิกขาบทที่  ๗  จบ   
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                                     สุราปานวรรค  สิกขาบทที่  ๘
                                        เร่ืองภิกษุหลายรูป 
             [๖๑๙]  โดยสมัยนั้น     พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู  ณ  พระ-
เชตวัน  อารามของอนาถบินฑิกคหบดี  เขตพระนครสาวัตถี  คร้ังนั้น พวกภิกษุ
กับพวกปริพาชกตางพากันเดินทาง  จากเมืองสาเกตไปยังพระนครสาวัตถี   ใน
ระหวางทาง  พวกโจรไดพากันออกมาแยงชิงพวกภิกษุกับพวกปริพาชกเหลานั้น
พวกเจาหนาที่ไดออกจากพระนครสาวัตถี    ไปจับโจรเหลานั้นไดพรอมทั้งของ
กลาง     แลวสงทูตไปในสํานักภิกษุทั้งหลายวา     นิมนตพระคุณเจาทั้งหลายมา
จําจีวรของตน ๆ ไวแลวจงรับเอาไป   ภิกษุทั้งหลายจําจีวรไมได   ชาวบานพา
กันเพงโทษ  ติเตียน  โพนทะนาวา  ไฉนพระคุณเจาทั้งหลายจําจีวรของตน ๆ
ไมไดเลา  ภิกษุทั้งหลายไดยินชาวบานเหลานั้นเพงโทษ ติเตียน  โพนทะนาอยู
จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.
                       ประชุมสงฆทรงบัญญัติสิกขาบท
               ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจารับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ  ในเพราะเหตุ
เปนเคามูลนั้น     ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น    ทรงทําธรรมีกถาที่สมควรแกเร่ือง
นั้น  ที่เหมาะสมแกเร่ืองนั้น   แกภิกษุทั้งหลาย   แลวรับสั่งวา   ดูกอนภิกษุทั้ง
หลาย   เพราะเหตุนั้นแล   เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภิกษุทั้งหลาย   อาศัยอํานาจ
ประโยชน  ๑๐  ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหง
สงฆ ๑. . .   เพื่อความตั้งมั่นแหงพระสัทธรรม ๑ เพื่อถือความพระวินัย ๑.
                ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้วา
ดังนี้:-
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                                 พระบัญญัติ
          ๑๐๗.  ๘.  อนึ่ง   ภิกษุไดจีวรมาใหม   พึงถือเอาวัตถุสําหรับ
ทําใหเสียสี  ๓ อยาง  อยางใดอยางหนึ่ง คือ ของเขียวความก็ได  ตม
ก็ได  ของดําคล้ําก็ได   ถาภิกษุไมถือเอาวัตถุสําหรับ ทําใหเสียสี ๓
อยาง  อยางใดอยางหนึ่ง  ใชจีวรใหม  เปนปาจิตตีย.
                             เร่ืองภิกษุหลายรูป  จบ
                              สิกขาบทวิภังค
          [๖๒๐]   ที่ช่ือวา  ใหม  ทานกลาววายังมิไดทําเครื่องหมาย.
          ที่ช่ือวา  จีวร  ไดแก   ผา ๖ ชนิด ชนิดใดชนิดหนึ่ง.
          พากยวา  พึงถือเอาวัตถุ สําหรับทําใหเสียสี ๓ อยาง อยางใด
อยางหนึ่ง  นั้น   คือ  พึงถือ  โดยที่สุดแมดวยปลายหญาคา.
          ที่ช่ือวา   ของเขียวคราม   ไดแกของเขียวคราม ๒ อยาง    คือของ
เขียวครามเหมือนสําริดอยาง ๑  ของเขียวครามเหมือนน้ําใบไมเขียวอยาง  ๑.    
          ที่ช่ือวา   สีตม  ตรัสวา  สีน้ําตม.
          ที่ช่ือวา  สีดําคล้ํา     ไดแกสีดําคล้ําชนิดใดชนิดหนึ่ง.
          พากยวา     ถาภิกษุไมถือเอาวัตถุสําหรับทําใหเสียสี  ๓  อยาง
อยางใดอยางหนึ่ง  นั้น  ความวา   ภิกษุไมถือเอาวัตถุสําหรับทําใหเสียสี  ๓
อยาง     อยางใดอยางหนึ่ง     (ทําเปนวงกลม)    โดยที่สุดแมดวยปลายหญาคา
แลวใชจีวรใหม   ตองอาบัติปาจิตตีย. 
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                                        บทภาชนีย
                                         ติกปาจิตตีย
             [๖๒๑]  มิไดถือเอา  ภิกษุสําคัญวามิไดถือเอา  ใชนุงหม   ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
             มิไดถือเอา  ภิกษุสงสัย  ใชนุงหม   ตองอาบัติปาจิตตีย.
             มิไดถือเอา   ภิกษุสําคัญวาถือเอา   ใชนุงหม   ตองอาบัติปาจิตตีย.
                                         ทุกะทุกกฏ
             ถือเอาแลว  ภิกษุสําคัญวามิไดถือเอา   ใชนุงหม   ตองอาบัติทุกกฏ.
             ถือเอาแลว   ภิกษุสงสัย   ใชนุงหม   ตองอาบัติทุกกฏ.
                                        ไมตองอาบัติ
             ถือเอาแลว   ภิกษุสําคัญวาถือเอาแลวใชนุงหม   ไมตองอาบัติ.
                                      อนาปตติวาร
             [๖๒๒]   ภิกษุถือเอาแลวนุงหม ๑  ภิกษุนุงหมจีวรที่มีเครื่องหมายหาย
สูญไป ๑ ภิกษุนุงหมจีวร     ที่มีโอกาสทําเครื่องหมายไว      แตจางไป ๑ ภิกษุ
นุงหมจีวรที่ยังมิไดทําเครื่องหมาย      แตเย็บติดกับจีวรที่ทําเครื่องหมายแลว  ๑
ภิกษุนุงหมผาปะ  ๑  ภิกษุนุงหมผาทาบ  ๑  ภิกษุใชผาดาม  ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑
ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
                            สุราปานวรรค  สิกขาบทที่  ๘  จบ 
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                                     ทุพพัณณกรณสิกขาบทที่  ๘
           ในสิกขาบทที่ ๘ มีวินิจฉัยดังนี้:-
                [วาดวยการพนทุจีวรท่ีไดมาใหมกอนใช]
          ในคําวา  นว   ปน  ภิกขุนา  จีวรลาเภน   นี้    มีวินิจฉัยดังนี้ :-
ภิกษุไดจีวรใด,  เพราะเหตุนั้น  จีวรนั้น    จึงชื่อวาลภะ,    ลภะนั่นแหละ   คือ
ลาภ.  ไดอะไร ? ไดจีวร.   จีวรเชนไร ?   จีวรใหม.   เมื่อควรตรัสโดยนัยอยาง
นี้วา นวจีวรลาเภน   ไมลบนิคหิคตรัสวา  นว   จีวรลาเภน  ดังนี้.   มีใจ
ความวา  ไดจีวรใหมมา.  ศัพทวา ปน ในบททั้ง  ๒ วางไวตรงกลางเปนนิบาต.
            คําวา   ภิกฺขุนา    เปนการแสดงถึงภิกษุผูไดจีวร.    แตในบทภาชนะ
ไมทรงเอื้อเฟอพยัญชนะ    เพื่อจะแสดงแตจีวรที่ภิกษุได    จึงตรัสคําวา    จีวร
นาม  ฉนฺน    จีวราน   เปนตน.               
           ก็ในบทวา  จีวร    นี้   พึงทราบวา   เปนจีวรที่อาจนุงหรือหมไดเทา
นั้น.   เพราะเหตุนั้นนั่นแหละ   พระผูมีพระภาคเจาจึงไมตรัสวา   จีวรควรวิกัป
ไดเปนอยางต่ํา.
            บทวา  ก สนีล   คือ   สีเขียวของชางหนัง.   แตในมหาปจจรีกลาววา
สนิมเหล็ก  สนิมโลหะ  นั่น  ช่ือวา  สีเขียวเหมือนสําริด.                       
           บทวา  ปลาสนีล    ไดแก   น้ําใบไมชนิดใดชนิดหนึ่ง   ซ่ึงมีสีเขียว
ความ.
          คําวา  ทุพฺพณฺณกรณ    อาทาตพฺพ   นี้   พระผูมีพระภาคเจาตรัส
หมายเอากัปพินทุ    (จุดเครื่องหมาย)    มิไดตรัสหมายถึงการกระทําจีวรทั้งผืน 
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ใหเสียสี    ดวยสีเขียวเปนตน.    ก็แล    ภิกษุเมื่อจะถือเอากัปปะนั้น   ยอมจีวร
แลวพึงถือเอาจุดเครื่องหมายเทาแววตานกยูง   หรือวาหลังตัวเรือด   ที่มุมทั้ง ๔
หรือที่มุมทั้ง ๓ ทั้ง  ๒ หรือมุมเดียวก็ได.
             แตในมหาปจจรีกลาววา   จะถือเอาพินทุกัปปะที่ผืนผา    หรือที่ลูกดุม
ไมควร.   สวนในมหาอรรถกถากลาววา   ควรแท    ก็กัปปะที่เปนแนว    และ
กัปปะที่เปนชอเปนตน    ทานหามไวในทุก ๆ อรรถกถา;   เพราะฉะนั้น จึงไม
ควรทํากัปปะ   โดยวิการแมอะไรอยางอื่น   เวนจุดกลมจุดเดียว.
              ในคําวา  อคฺคเฬ   เเปนตน    มีวินิจฉัยวา    ไมมีกิจที่จะเพิ่มผาเพาะ
เปนตนนี้   ในจีวรที่กระทํากัปปะแลว  ทํากัปปะใหมในภายหลัง.  บทที่เหลือตื้น
ทั้งนั้น.
             สิกขาบทนี้  มีสมุฎฐานดุจเอฬกโลมสิกขาบท    เปนทั้งกิริยาทั้งอกิริยา
โนสัญญาวิโมกข  อจิตตกะ  ปณณัตติวัชชะ  กายกรรม  มีจิต  ๓  มีเวทนา  ๓  ดัง
นี้แล.
                            ทุพพัณณกรณสิกขาบทที่  ๘  จบ 
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                              สุราปานวรรค  สิกขาบทที่  ๙
                         เร่ืองพระอุปนันทศายบุตร 
            [๖๒๓]  โดยสมัยนั้น     พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน
อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี  เขตพระนครสาวัตถี คร้ังนั้น  ทานพระอุปนันท-
ศากยบุตร   วิกัปจีวรเองแกภิกษุสัทธิวิหาริกของภิกษุผูเปนพี่นองกัน    แลวใช
สอยจีวรนั้นซึ่งยังมิไดถอน      คร้ันแลวภิกษุนั้นเลาเรื่องนั้น แกภิกษุทั้งหลายวา
อาวุโสทั้งหลาย   ทานพระอุปนันทศากยบุตรนี้     วิกัปจีวรเองแกผมแลวใชสอย
จีวรนั้นซึ่งยังมิไดถอน  บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย.. .  ตางก็เพงโทษ   ติเตียน
โพนทะนาวา  ทานพระอุปนันทศากยบุตรวิกัปจีวรเองแกภิกษุแลว   ไฉนจึงได
ใชสอยจีวรนั้นซึ่งยังมิไดถอนเลา   แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.
                                   ทรงสอบถาม
            พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามวา  ดูกอนอุปนันท   ขาววา  เธอวิกัป
จีวรเองแกภิกษุแลวใชสอยจีวรนั้นซึ่งยังมิไดถอน   จริงหรือ.
            ทานพระอุปนันทศากยบุตรทูลรับวา  จริง  พระพุทธเจาขา.
                     ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
            พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา     ดูกอนโมฆบุรุษ     เธอวิกัป
จีวรเองแกภิกษุแลว    ไฉนจึงไดใชสอยจีวรนั้นซึ่งยังมิไดถอนเลา    การกระทํา
ของเธอนั้น  ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส หรือเพื่อความ
เล่ือมใสยิ่ง  ของชุมชนที่เล่ือมใสแลว . . .
             ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ 
วาดังนี้:-
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                                  พระบัญญัติ
            ๑๐๘. ๙.  อนึ่ง  ภิกษุใดวิกัปจีวรเอง  แกภิกษุก็ดี   ภิกษุณีก็ดี
สิกขมานาก็ดี    สามเณรก็ดี   สามเณรีก็ดี   แลวใชสอยจีวรนั้น   ซ่ึง
ไมใหเขาถอนกอน  เปนปาจิตตีย.
                         เร่ืองพระอุปนันทศากยบุตร  จบ
                              สิกขาบทวิภังค
             [๖๒๔] บทวา  อนึ่ง . . .ใด   ความวา  ผูใด  คือ  ผูเชนใด...
             บทวา  ภิกษุ  ความวา ที่ช่ือวา  ภิกษุ  เพราะอรรถวาเปนผูขอ...นี้ 
ช่ือวา  ภิกษุ  ที่ทรงประสงคในอรรถนี้ .
             บทวา  แกภิกษุ  คือ   แกภิกษุรูปอื่น.
             ที่ช่ือวา  ภิกษุณี  ไดแก   สตรีผูอุปสมบทแลวในสงฆ ๒ ฝาย.
             ที่ช่ือวา    สิกขมานา    ไดแก     สามเณรีผูมีสิกขาอันศึกษาแลวใน
ธรรม ๖ ประการตลอด ๒ ป.
             ที่ช่ือวา  สามเณร  ไดแก  บุรุษผูถือสิกขาบท ๑๐.
             ที่ช่ือวา  สามเณรี   ไดแก  สตรีผูถือสิกขาบท ๑๐. 
             บทวา  เอง  คือ   วิกัปดวยตน.
            ที่ช่ือวา   จีวร  ไดแก  ผา ๖ ชนิด    ชนิดใดชนิดหนึ่ง    ซ่ึงเขาองค
กําหนดแหงผาตองวิกัปเปนอยางต่ํา.
             ที่ช่ือวา  วิกัป    (โดยใจความก็คือทําใหเปนของสองเจาของ)    มี  ๒
อยาง  คือ  วิกัปตอหนา ๑  วิกัปลับหลัง ๑.
             ที่ช่ือวา  วิกัปตอหนา  คือกลาวคําวา  ขาพเจาวิกัปจีวรผืนนี้แกทาน
หรือวาขาพเจาวิกัปจีวรผืนนี้แกสหธรรมิกผูมีช่ือนี้. 



พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๒ - หนาที่ 674
           ที่ช่ือวา  วิกัปลับหลัง   คือกลาวคําวา   ขาพเจาใหจีวรผืนนี้แกทาน
เพื่อชวยวิกัป     ภิกษุผูรับวิกัปนั้นพึงถามวา     ใครเปนมิตรหรือเปนผูเคยเห็น
ของทาน  พึงตอบวา   ทานผูมีช่ือนี้   และทานผูมีช่ือนี้   ภิกษุผูรับวิกัปนั้น พึง
กลาววา   ขาพเจาใหแกภิกษุมีช่ือนี้นั้นและภิกษุมีช่ือนั้น    จีวรผืนนี้เปนของภิกษุ
เหลานั้น   ทานจงใชสอยก็ตาม  จงสละก็ตาม  จงทําตามปจจัยก็ตาม.
          ที่ช่ือวา  ซ่ึงไมใหเขาถอนกอน  คือ   ภิกษุใชสอยจีวรที่ผูรับวิกัป
นั้นยังมิไดคืนให  หรือไมวิสาสะแกภิกษุผูรับวิกัปนั้น  ตองอาบัติปาจิตตีย.
                                    บทภาชนีย
                                   ติกปาจิตตีย
           [๖๒๕]  จีวรยังมิไดถอน  ภิกษุสําคัญวายังมิไดถอน   ใชสอย   ตอง
อาบัติปาจิตตีย.                         
           จีวรยังมิไดถอน  ภิกษุสงสัย  ใชสอย  ตองอาบัติปาจิตตีย.
           จีวรยังมิไดถอน   ภิกษุสําคัญวาถอนแลว. . . ตองอาบัติปาจิตตีย 
                                     ติกทุกกฏ
           ภิกษุอธิษฐานก็ดี  สละใหไปก็ดี   ใชสอย   ตองอาบัติทุกกฏ.
            จีวรที่ถอนแลว   ภิกษุสําคัญวายังมิไดถอน  ใชสอย  ตองอาบัติทุกกฏ.
            จีวรที่ถอนแลว   ภิกษุสงสัย   ใชสอย   ตองอาบัติทุกกฏ.
                                  ไมตองอาบัติ
            จีวรที่ถอนแลว   ภิกษุสําคัญวาถอนแลว   ใชสอย   ไมตองอาบัติ. 
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                                      อนาปตติวาร
             [๖๒๖]  ภิกษุใชสอยจีวรที่ภิกษุผูรับวิกัปคืนให    หรือวิสาสะแกภิกษุ
ผูรับวิกกัป  ๑  ภิกษุวิกลจริต ๑   ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑  ไมตองอาบัติแล.
                           สุราปานวรรค  สิกขาบทที่  ๙  จบ
                                    วิกัปปนสิกขาบทที่  ๙
             ในสิกขาบทที่ ๗  มีวินิจฉัยดังนี้:-
                  [วาดวยการใชจีวรยังไมไดถอนวิกัป]
             สองบทวา  ตสฺส   วา  อทินฺน   ไดแก   (จีวร)  ที่ภิกษุผูรับวิกัปยัง
ไมกลาวใหแกภิกษุเจาของจีวรอยางนี้วา     ทานจงใชสอยก็ตาม     จงสละก็ตาม
จงทําตามปจจัยก็ตาม.
             สองบทวา   ตสฺส  วา  อวิสฺสาเสนฺโต    มีความวา   หรือดวยไม
วิสาสะแกภิกษุผูทําวินัยกรรม.  แตไมเปนอาบัติแกภิกษุผูใชสอยจีวรที่ภิกษุผูรับ
วิกัป นั้น ใหแลว  หรือดวยวิสาสะแกภิกษุผูรับวิกัปนั้น.  บทที่เหลือในสิกขาบทนี้
ตื้นทั้งนั้น     เพราะมีนัยดังที่ไดกลาวแลว  ในติงสกกัณฑวรรณนานั้นแล.
              สิกขาบทนี้     มีสมุฏฐานดุจกฐินสิกขาบท    เกิดขึ้นทางกายกับวาจา ๑
ทางวาจากับจิต ๑    เปนทั้งกิริยาทั้งอกิริยา    เปนโนสัญญาวิโมกข    อจิตตกะ
ปณณัตติวัชระ   กายกรรม   วจีกรรม   มีจิต ๓   มีเวทนา ๓.    ดังนี้แล.
                           วิกัปปนสิกขาบทที่  ๙  จบ 
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                                   สุราปานวรรค  สิกขาบทที่  ๑๐
                                  เร่ืองพระสัตตรสวัคคีย
            [๖๒๗]  โดยสมัยนั้น   พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู  ณ  พระ-
เชตวัน    อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี    เขตพระนครสาวัตถี    คร้ังนั้น
พระสัตตรสวัคคียเปนผูไมเก็บงําบริขาร  พระฉัพพัคคียจึงซอนบาตรบาง  จีวร
บาง  ของพระสัตตรสวัคคีย ๆ จึงกลาวขอรองพระฉัพพัคคียวา  อาวุโสทั้งหลาย
ขอทานจงคืนบาตรใหแกพวกผมดังนี้บาง     วาขอทานจงคืนจีวรใหแกพวกผม
ดังนี้บาง  พระฉัพพัคคียพากันหัวเราะ  พระสัตตรสวัคคียรองไห  ภิกษุทั้งหลาย
พากันถามวา  อาวุโสทั้งหลาย  พวกทานรองไหทําไม.
          พระสัตตรสวัคคียตอบวา  อาวุโสทั้งหลาย  พวกพระฉัพพัคคียเหลานี้
พากัน ซอนบาตรบาง  จีวรบาง  ของพวกผม.
           บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย. ..ตางก็เพงโทษ  ติเตียน   โพนทะนาวา
ไฉนพระฉัพพัคคียจึงไดซอนบาตรบาง   จีวรบาง   ของภิกษุทั้งหลายเลา   แลว
กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา. . .
                                        ทรงสอบถาม
           พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววา   พวกเธอซอนบาตรบาง   จีวรบาง   ของภิกษุทั้งหลายจริงหรือ.
           พระฉัพพัคคียทูลรับวา   จริง  พระพุทธเจาขา.
                        ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
           พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา  ดูกอนโมฆบุรุษทั้งหลาย  ไฉน
พวกเธอจึงไดซอนบาตรบาง   จีวรบาง   ของภิกษุทั้งหลายเลา    การกระทําของ 
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พวกเธอนั่น   ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส   หรือเพื่อ
ความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เล่ือมใสแลว . . .
              ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ 
วาดังนี้ :-
                                    พระบัญญัติ
           ๑๐๙.   ๑๐.  อนึ่ง ภิกษุใด ซอนก็ดี  ใหซอนก็ดี  ซ่ึงบาตรก็ดี 
จีวรก็ดี  ผาปูนั่งก็ดี  กลองเข็มก็ดี ประคดเอวก็ดี   ของภิกษุ  โดยที่สุด  
แมหมายจะหัวเราะ  เปนปาจิตตีย.                   
                           เร่ืองพระสัตตรสวัคคีย  จบ
                                สิกขาบทวิภังค
              [๖๒๘]  บทวา   อนึ่ง. . .ใด   ความวา  ผูใด  คือ  ผูเชนใด. . .
              บทวา ภิกษุ  ความวา ที่ช่ือวา  ภิกษุ  เพราะอรรถวาเปนผูขอ. . .นี้ 
ช่ือวา  ภิกษุ  ที่ทรงประสงคในอรรถนี้ .                               
            บทวา  ของภิกษุ  คือ  ของภิกษุอ่ืน.
              ที่ช่ือวา  บาตร  ไดแก   บาตร ๒ ชนิด  คือ  บาตรเหล็กชนิดหนึ่ง
บาตรดินเผาชนิดหนึ่ง.
              ที่ช่ือวา  จีวร  หมายถึงผา ๖ ชนิด   ชนิดใดชนิดหนึ่ง    ซ่ึงเขาองค
กําหนดแหงผาตองวิกัป เปนอยางต่ํา.
              ที่ช่ือวา  ผาปูนั่ง  ตรัสหมายผาปูนั่งที่มีชาย.
              ที่ช่ือวา  กลองเข็ม  ไดแกกลองที่มีเข็มก็ตาม  ไมมีเข็มก็ตาม 
              ที่ช่ือวา  ประคดเอว  ไดแกประคดเอว ๒ ชนิด    คือ    ประคดผา
ชนิดหนึ่ง  ประคดไสสุกรชนิดหนึ่ง. 
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             บทวา  ซอน  คือ  ซอนเอง  ตองอาบัติปาจิตตีย.
             บทวา  ใหซอน   คือ   ใชผูอ่ืนใหซอน   ตองอาบัติปาจิตตีย    ใช
หนเดียว   เขาซอนแมหลายหน   ก็ตองอาบัติปาจิตตีย.
             บทวา  โดยที่สุดแมหมายจะหัวเราะ  คือ  มุงจะลอเลน.
                                        บทภาชนีย
                                         ติกปาจิตตีย
             [๖๒๙]  อุปสัมบัน   ภิกษุสําคัญวาอุปสัมบัน   ซอนก็ดี   ใหซอนก็ดี
ซ่ึงบาตรก็ดี  จีวรก็ดี   ผาปูนั่งก็ดี  กลองเข็มก็ดี   ประคดเอวก็ดี   โดยที่สุดแม
หมายจะหัวเราะ   ตองอาบัติปาจิตตีย.
             อุปสัมบัน  ภิกษุสงสัย  ซอนก็ดี   ใหซอนก็ดี   ซ่ึงบาตรก็ดี   จีวรก็ดี
ผาปูนั่งก็ดี   กลองเข็มก็ดี   ประคดเอวก็ดี   โดยที่สุดแมหมายจะหัวเราะ   ตอง
อาบัติปาจิตตีย.
             อุปสัมบัน  ภิกษุสําคัญวาอนุปสัมบัน  ซอนก็ดี  ใหซอนก็ดี  ซ่ึงบาตร
ก็ดี   จีวรก็ดี   ผาปูนั่งก็ดี   กลองเข็มก็ดี   ประคดเอวก็ดี   โดยที่สุดแมหมายจะ
หัวเราะ   ตองอาบัติปาจิตตีย.
                                       ปญจกทุกกฏ
             ภิกษุซอนก็ดี   ใหซอนก็ดี   ซ่ึงบริขารอยางอื่น   โดยที่สุดแมหมายจะ
หัวเราะ   ตองอาบัติทุกกฏ.
             ภิกษุซอนก็ดี  ใหซอนก็ดี  ซ่ึงบาตรก็ดี  จีวรก็ดี  บริขารอยางอื่นก็ดี
ของอนุปสัมบัน   โดยที่สุดแมหมายจะหัวเราะ   คือ  อาบัติทุกกฏ. 
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              อนุปสัมบัน  ภิกษุสําคัญวาอุปสัมบัน. . .ตองอาบัติทุกกฏ.
              อนุปสัมบัน  ภิกษุสงสัย. . .ตองอาบัติทุกกฏ
              อนุปสัมบัน  ภิกษุสําคัญวาอนุปสัมบัน. . .ตองอาบัติทุกกฏ.
                                        อนาปตติวาร
              [๖๓๐]  ภิกษุไมมีความประสงคจะหัวเราะ ๑   ภิกษุเก็บบริขารที่ผูอ่ืน
วางไวไมดี ๑  ภิกษุเก็บไวดวยหวังสั่งสอนแลวจึงจะคืนให ๑  ภิกษุวิกลจริต ๑
ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑  ไมตองอาบัติแล.
                          สุราปานวรรค  สิกขาบทที่  ๑๐  จบ
                                 ปาจิตตีย  วรรคที่  ๖  จบ 
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                            จีวราปนิธานสิกขาบทที่  ๑๐
          ในสิกขาบทที่  ๑๐  มีวินิจฉัยดังนี้:-
          บทวา  อปนิเธนฺติ  คือ  นําไปเก็บซอนไว.
          บทวา  หสฺสาเปกฺโข คือ  มีความประสงคจะหัวเราะ.
          สองบทวา   อฺ   ปริกฺขาร    ไดแก   บริขารอื่นมีถุงบาตรเปนตน
ซ่ึงมิไดมาในพระบาลี.
          สามบทวา   ธมฺมึ  กถ  กตฺวา  มีความวา เมื่อภิกษุเก็บไวดวยทําใจวา
เราจักกลาวธรรมกถาอยางนี้วา     ช่ือวา   สมณะเปนผูไมเก็บงําบริขารไมควร
แลวจึงจักให   ดังนี้    ไมเปนอาบัติ.   บทที่เหลือในสิกขาบทนี้   ตื้นทั้งนั้นแล.
          สิกขาบทนี้   มีสมุฏฐาน ๓ เปนกิริยา  สัญญาวิโมกข   สจิตตกะ  โลก
วัชชะ   กายกรรม   วจีกรรม   อกุศลจิต   มีเวทนา ๓ ดังนี้แล.
                          จีวราปนิธานสิกขาบทที่  ๑๐  จบ
                           สุราปานวรรคที่  ๖  จบบริบูรณ
                                  ตามวรรณนานุกรม
                              หัวขอประจําเรื่อง
           ๑.  สุราปานสิกขาบท             วาดวยการดื่มสุรา
          ๒.  อังคุลิปโตทกสิกขาบท     วาดวยการจี้
          ๓.  หัสสธัมสิกขาบท              วาดวยการเลนน้ํา
          ๔.  อนาทริยสิกขาบท             วาดวยความไมเอื้อเฟอ
          ๕.  ภิงสาปนสิกขาบท              วาดวยการหลอนภิกษุ
          ๖.  โชติสมาทหนสิกขาบท      วาดวยการติดไฟ
          ๗.  นหานสิกขาบท                  วาดวยการอาบน้ํา
          ๘.  ทุพพัณณกรณสิกขาบท     วาดวยของสําหรับทําใหเสียสี
          ๙.   วิกัปปนสิกขาบท                วาดวยการวิกัปจีวร  และ
       ๑๐.    จีวราปนิธานสิกขาบท       วาดวยการซอนจีวร 
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                                       ปาจิตตีย  วรรคท่ี  ๗
                                 สัปปาณกวรรค  สิกขาบทที่  ๑
                                         เร่ืองพระอุทายี
            [๖๓๑]  โดยสมัยนั้น    พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระ-
เชตวัน  อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี   เขตพระนครสาวัตถี   คร้ังนั้น    ทาน
พระอุทายีเปนผูชํานาญในการยิงธนู   นกกาทั้งหลายไมเปนที่ชอบใจของทานๆ
ไดยิงมัน    แลวตัดศีรษะเสียบหลาวเรียงไวเปนลําดับ.
             ภิกษุทั้งหลายถามอยางนี้วา   อาวุโส   ใครฆานกกาเหลานี้ .
             พระอุทายีตอบวา  ผมเองขอรับ  เพราะผมไมชอบนกกา.
             บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย .. . ตางก็เพงโทษ  ติเตียน  โพนทะนาวา
ไฉนทานพระอุทายีจึงไดแกลงพรากสัตวจากชีวิตเลา   แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแด
พระผูมีพระภาคเจา. . .
                                          ทรงสอบถาม
             พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามทานพระอุทายีวา  ดูกอนอุทายี   ขาว
วา   เธอแกลงพรากสัตวจากชีวิต   จริงหรือ.
             ทานพระอุทายีทูลรับวา  จริง  พระพุทธเจาขา.
                            ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
             พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา   ดูกอนโมฆบุรุษ  ไฉนเธอจึง
ไดแกลงพรากสัตวจากชีวิตเลา    การกระทําของเธอนั่น    ไมเปนไปเพื่อความ 
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เล่ือมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส    หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เล่ือม
ใสแลว . . .
             ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้
วาดังนี้  :-
                                       พระบัญญัติ
            ๑๑๐.   ๑.  อนึ่ง   ภิกษุใด   เเกลงพรากสัตวจากชีวิต   เปน
ปาจิตตีย.
                                      เร่ืองพระอุทายีจบ
                                     สิกขาบทวิภังค
            [๖๓๒]  บทวา  อนึ่ง. . .ใด  ความวา  ผูใด  คือ  ผูเชนใด...
            บุทวา  ภิกษุ  ความวา  ที่ช่ือวา   ภิกษุ   เพราะอรรถวาเปนผูขอ...
นี้ช่ือวา  ภิกษุ  ที่ทรงประสงคในอรรถนี้ .
             บทวา   แกลง   คือ   รูอยู   รูดีอยู   ตั้งใจ   พยายาม   ละเมิด.
            ทีช่ือวา  สัตว  ตรัสหมายสัตวดิรัจฉาน.
           บทวา  พราก. . .จากชีวิต ความวา    ตัดทอน บั่นทอน ซ่ึงอินทรีย
มีชีวิต  ทําความสืบตอใหกําเริบ   ตองอาบัติปาจิตตีย.
                                         บทภาชนีย
            [๖๓๓]  สัตวมีชีวิต   ภิกษุสําคัญวาสัตวมีชีวิต  พรากจากชีวิต   ตอง
อาบัติปาจิตตีย.
            สัตวมีชีวิต  ภิกษุสงสัย  พรากจากชีวิต   ตองอาบัติทุกกฏ. 
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              สัตวมีชีวิต   ภิกษุสําคัญวาไมใชสัตวมีชีวิต  พรากจากชีวิต    ไมตอง
อาบัติ.
             ไมใชสัตวมีชีวิต ภิกษุสําคัญวาสัตวมีชีวิต . ..ตองอาบัติทุกกฏ.
             ไมใชสัตวมีชีวิต  ภิกษุสงสัย...ตองอาบัติทุกกฏ.
             ไมใชสัตวมีชีวิต  ภิกษุสําคัญวาไมใชสัตวมีชีวิต...ไมตองอาบัติ.
                                      อนาปตติวาร 
               [๖๓๔]   ภิกษุไมแกลงพราก ๑ ภิกษุพรากดวยไมมีสติ  ๑  ภิกษุ ไมรู ๑
ภิกษุไมประสงค จะใหตาย ๑   ภิกษุวิกลจริต  ๑   ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑   ไมตอง
อาบัติแล.
                           สัปปาณกวรรค  สิกขาบทที่  ๑  จบ
                      ปาจิตตีย   สัปปาณวรรค *  ท่ี  ๗
                                สัญจิจจปาน  สิกขาบทที่  ๑
              พึงทราบวินิจฉัยในสิกขาบทที่ ๑ แหงสัปปาณวรรคดังตอไปนี้:-
       [แกอรรถปาฐะเรื่องการแกลงพรากสัตวจากชีวิต]
              สองบทวา   อิสฺสาโส   โหติ   ความวา   เคยเปนอาจารยของพวก
นายขมังธนูในคราวเปนคฤหัสถ
               สองบทวา   ชีวิตา   โวโรปตา  ไดแก   พรากเสียจากชีวิต.   แมใน
สิกขาบท   คําวา  โวโรเปยฺย   ก็แปลวา   พึงพรากเสีย.   ก็เพราะคําวา  โวโร-
เปยฺย   นั่น   เปนเพียงโวหารเทานั้น,    เพราะวา    เมื่อสัตวถูกพรากจากชีวิต
   *  บาลีเปน  สัปปาณกวรรค.  
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แลว   ไมมีชีวิตไร ๆ จะยังคงอยูตางหากในสัตวนี้   คือ   จะถึงความอันตรธาน
ไปแนนอน  เหมือนศีรษะเมื่อถูกพรากเครื่องประดับศีรษะ   ฉะนั้น;   เพราะ-
ฉะนั้น    เพื่อจะแสดงอรรถนั้น    ในบทภาชนะ   พระผูมีพระภาคเจาจึงไดตรัส
คําวา   ชีวิตินฺทฺริย   อุปจฺฉินฺทติ  เปนตน.   ก็ในสิกขาบทนี้    จําเพาะสัตว
ดิรัจฉานเทานั้น บัณฑิตพึงทราบวา  ปาณะ (ปราณ). ภิกษุฆาสัตวเดรัจฉาน
นั้น   เล็กบาง  ใหญบาง  เปนอาบัติเทากัน,  ไมมีความตางกัน.  แตในสัตวใหญ
เปนอกุศลมาก    เพราะมีความพยามมาก. 
           สองบทวา  ปาเณ  ปาณสฺ ี  มีความวา   ช้ันที่สุด   ภิกษุจะทํา
ความสะอาดเตียง   และทิ้ง   มีความสําคัญแมในไขเรือดวา   เปนสัตวเล็ก   บี้ไข
เรือดนั้นใหแตกออก    เพราะขาดความกรุณา    เปนปาจิตตีย.    เพราะเหตุนั้น
ภิกษุพึงตั้งความกรุณาไวในฐานะเชนนั้น  เปนผูไมประมาททําวัตรเถิด.  บทที่
เหลือพรอมทั้งสมุฏฐานเปนตน     บัณฑิตพึงทราบโดยนัยดังไดกลาวแลวใน
มนุสสวิคคหสิกขาบทนั่นแล.
                            สัญจิจปาณสิกขาบทที่  ๑  จบ 
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                              สัปปาณกวรรค  สิกขาบทที่  ๒
                                 เร่ืองพระฉัพพัคคีย
             [๖๓๕]  โดยสมัยนั้น    พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระ-
เชตวัน   อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี   เขตพระนครสาวัตถี   คร้ังนั้น   พระ
ฉัพพัคคียรูอยู   บริโภคนามีตัวสัตว   บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย .. .ตางก็เพง
โทษ   ติเตียน   โพนทะนาวา   ไฉนพระฉัพพัคคียรูอยู    จึงไดบริโภคน้ํามีตัว
สัตวเลา   แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา...    
                                      ทรงสอบถาม
             พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววา  พวกเธอรูอยู   บริโภคน้ํามีตัวสัตว   จริงหรือ.
             พระฉัพพัคคียทูลรับวา  จริง  พระพุทธเจาขา.
                       ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
             พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกอนโมฆบุรุษทั้งหลาย  ไฉน
พวกเธอรูอยู  จึงไดบริโภคน้ํามีตัวสัตวเลา  การกระทําของพวกเธอนั่น    ไมเปน
ไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส     หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของ
ของชุมชนที่เล่ือมใสแลว . . .
              ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ 
วาดังนี้:-
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                                       พระบัญญัติ
             ๑๑๑.  ๒.  อนึ่ง   ภิกษุใด   รูอยู   บริโภคน้ํามีตัวสัตว   เปน
ปาจิตตีย.
                                เร่ืองของพระฉัพพัคคีย   จบ
                                     สิกขาบทวิภังค
           [๖๓๖]  บทวา  อนึ่ง ...ใด  ความวา  ผูใด  คือ   ผูเชนใด . . .
           บทวา  ภิกษุ   ความวา  ที่ช่ือวา  ภิกษุ   เพราะอรรถวาเปนผูขอ. . .
นี้ช่ือวา  ภิกษุ  ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
           ที่ช่ือวา  รูอยู  คือ  รูเอง  หรือคนอื่น ๆ บอกแกเธอ.
           บทวา   มีตัวสัตว  ความวาภิกษุรูอยู  คือ  รูวา  สัตวทั้งหลายจักตาย
เพราะการบริโภค  ดังนี้  บริโภค  ตองอาบัติปาจิตตีย.
                                      บทภาชนีย
           [๖๓๗]  น้ํามีตัวสัตว    ภิกษุสําคัญวามีตัวสัตว   บริโภค    ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
           น้ํามีตัวสัตว  ภิกษุสงสัย  บริโภค  ตองอาบัติทุกกฏ.
           น้ํามีตัวสัตว  ภิกษุสําคัญวาไมมีตัวสัตว  บริโภค  ไมตองอาบัติ.
           น้ําไมมีตัวสัตว  ภิกษุสําคัญวามีตัวสัตว. . . ตองอาบัติทุกกฏ.
           น้ําไมมีตัวสัตว  ภิกษุสงสัย  บริโภค   ตองอาบัติทุกกฏ.
           น้ําไมมีตัวสัตว  ภิกษุสําคัญวาไมมีตัวสัตว. . .ไมตองอาบัติ. 
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                                             อนาปตติวาร
             [๖๓๘]  ภิกษุไมรูวาน้ํามีตัวสัตว  ๑  ภิกษุรูวาน้ําไมมีตัวสัตว  คือรูวา
สัตวจักไมตายเพราะการบริโภค  ดังนี้   บริโภค  ๑   ภิกษุวิกลจริต  ๑   ภิกษุ
อาทิกัมมิกะ ๑   ไมตองอาบัติแล. 
                                สัปปาณกวรรค  สิกขาบทที่  ๒ จบ
                                 สัปปาณกสิกขาบทที่  ๒
             ในสิกขาบทที่   ๒  มีวินิจฉัยดังนี้ :-
                    [แกอรรถวาดวยการบริโภคน้ํามีตัวสัตว]
             บทวา  สปฺปาณก   ไดแก   น้ํามีมีตัวสัตวดวยจําพวกสัตวเล็ก ๆ ซ่ึงจะ
ตายเพราะการบริโภค.  อธิบายวา  ก็ภิกษุรูอยูบริโภคนาเชนนั้น  ตองปาจิตตีย
ทุก ๆ ประโยค.    เมื่อภิกษุดื่มน้ําแมเต็มบาตร    โดยประโยคเดียวไมขาดตอน
ก็เปนอาบัติตัวเดียว.    ภิกษุเอาน้ําเชนนั้นแกวงลางบาตรมีอามิสก็ดี   ทําบาตร
ขาวตมรอนใหเย็นในน้ําเชนนั้นก็ดี   เอามือวัก   หรือเอากระบวยตักน้ํานั้นอาบ
ก็ดี  เปนปาจิตตีย  ทุก ๆ ประโยค.
               แมภิกษุเขาไปสูสระพังน้ําก็ดี    สระโบกขรณีก็ดี    ใหคล่ืนเกิดขึ้นเพื่อ
ตองการใหน้ําทะลักออกภายนอก   (เปนปาจิตตีย).   พวกภิกษุเมื่อชําระสระพัง
หรือสระโบกขรณี   พึงถายเทน้ําที่ตักจากสระพังหรือจากสระโบกขรณีนั้นลงใน
น้ําเทานั้น.    เมื่อในที่ใกลไมมีน้ํา    พึงเทน้ําที่เปนกัปปยะ  ๘ หมอ  หรือ ๑๐
หมอลงในประเทศที่ขังน้ําได   (แองน้ํา)   แลวพึงเทลงในน้ําที่เปนกัปปยะซึ่งเท
ไวนั้น .  อยาพึงเทน้ําลงบนหินอันรอน  ดวยสําคัญวา  จักไหลกลับลงไปในน้ํา. 
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แตจะรดใหหินเย็นดวยน้ําที่เปนกัปปยะ  ควรอยู.   บทที่เหลือในสิกขาบทนี้ตื้น
ทั้งนั้น.
            สิกขาบทนี้    มีสมุฎฐาน  ๓   เปนกิริยา    สัญญาวิโมกข   สจิตตกะ
ปณณัตติวัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม  มีจิต ๓  มีเวทนา ๓ แล.   แตในสิกขา-
บทนี้    บัณฑิตพึงทราบวาเปนปณณัตติวัชชะ    เพราะภิกษุแมรูวาน้ํามีตัวสัตว
แลวบริโภคดวยสําคัญวาเปนน้ํา     ดุจในการที่แมรูวาตั๊กแตนและสัตวเล็กจะตก
ลงไปแลว   ตามประทีปดวยจิตบริสุทธิ์   ฉะนั้น   ดังนี้แล 
                           สัปปาณกสิกขาบทที่  ๒  จบ 
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                             สัปปาณกวรรค  สิกขาบทที่  ๓
                                เร่ืองพระฉัพพัคคีย 
           [๖๓๙]  โดยสมัยนั้น    พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับ อยู  ณ  พระ-
เชตวัน     อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี    เขตพระนครสาวัตถี    คร้ังนั้น
พระฉัพพัคคียรูอยู    ฟนอธิกรณที่ทําเสร็จแลวทามธรรมเพื่อทําอีก   ดวยกลาว
หาวา  กรรมไมเปนอันทําแลว.   กรรมที่ทําแลวไมดี   กรรมตองทําใหม   กรรม
ไมเปนอันทําเสร็จแลว   กรรมที่ทําเสร็จแลวไมดี   ตองทําใหเสร็จใหม   บรรดา
ภิกษุที่เปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ   ติเตียน    โพนทะนาวา    ไฉนพระ-
ฉัพพัคคียรูอยู    จึงไดฟนอธิกรณที่ทําเสร็จแลวตามธรรมเพื่อทําใหมเลา   แลว
กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา . . .
                                      ทรงสอบถาม
             พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววา  พวกเธอรูอยู   ฟนอธิกรณที่ทําเสร็จแลวตามธรรมเพื่อทําอีก    จริงหรือ.
             พระฉัพพัคคียทูลรับวา  จริง  พระพุทธเจาขา.
                      ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
            พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา  ดูกอนโมฆบุรุษทั้งหลาย ไฉน
พวกเธอรูอยู     จึงไดฟนอธิกรณที่ทําเสร็จแลวตามธรรมเพื่อทําอีกเลา     การ
กระทําของพวกเธอนั่น    ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส
หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เล่ือมใสแลว . . . 
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            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ 
วาดังนี้ :-
                                   พระบัญญัติ
              ๑๑๒.  ๓.  อนึ่ง  ภิกษุใด   รูอยู   ฟนอธิกรณที่ทําเสร็จแลว
ตามธรรม  เพื่อทําอีก  เปนปาจิตตีย.
                               เร่ืองพระฉัพพัคคีย  จบ
                                 สิกขาบทวิภังค
             [๖๔๐]   บทวา  อนึ่ง. . .ใด ความวา  ผูใด  คือ  ผูเชนใด. . .
             บทวา  ภิกษุ  ความวา  ที่ช่ือวา  ภิกษุ  เพราะอรรถวาเปนผูขอ. . .
นี้ช่ือวา  ภิกษุ  ที่ทรงประสงคในอรรถนี้ .
             ที่ช่ือวา รูอยู   คือ  รูเอง  หรือคนอื่น ๆ บอกแกเธอ หรือเจาตัวบอก.
             ที่ช่ือวา  ตามธรรม  คือ  ที่สงฆก็ดี   บุคคลก็ดี   ทําแลวตามธรรม
ตามสัตถุศาสน  นี้ช่ือวา  ตามธรรม.
              [๖๔๑]   ที่ช่ือวา    อธิกรณ    ไดแก     เร่ืองที่เกิดขึ้นแลวจะตองจัด
ตองทํามี  ๔  คือ  วิวาทาธิกรณ  ๑    อนุวาทาธิกรณ  ๑    อาบัติทาธิกรณ  ๑
กิจจาธิกรณ ๑.               
            บทวา  ฟน. . .เพื่อทําอีก  คือ  ภิกษุฟนขึ้นดวยกลาวหาวา  กรรม
ไมเปนอันทําแลว    กรรมที่ทําแลวไมดี   กรรมตองทําใหม   กรรมไมเปนอัน
ทําเสร็จแลว   กรรมที่ทําเสร็จแลวไมดี    สงฆตองทําใหเสร็จใหม    ดังนี้    ตอง
อาบัติปาจิตตีย. 
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                                        บทภาชนีย
              [๖๔๒]  กรรมเปนธรรม   ภิกษุสําคัญวากรรมเปนธรรม  ฟน  ตอง
อาบัติปาจิตตีย. 
              กรรมเปนธรรม  ภิกษุมีความสงสัย  ฟน  ตองอาบัติทุกกฏ.
              กรรมเปนธรรม  ภิกษุสําคัญวากรรมไมเปนธรรม  ฟน ไมตองอาบัติ.
              กรรมไมเปนธรรม  ภิกษุสําคัญวากรรมเปนธรรม   ฟน   ตองอาบัติ 
ทุกกฏ.
              กรรมไมเปนธรรม  ภิกษุมีความสงสัย  ฟน  ตองอาบัติทุกกฏ.
              กรรมไมเปนธรรม   ภิกษุสําคัญวากรรมไมเปนธรรม   ฟน   ไมตอง
อาบัติ.                                                                     
                                       อนาปตติวาร
              [๖๔๓]  ภิกษุรูอยูวา  ทํากรรมโดยไมเปนธรรม  โดยเปนวรรค หรือ
ทําแกบุคคลผูไมควรแกกรรม  ดังนี้    ฟน ๑    ภิกษุวิกลจริต ๑    ภิกษุอาทิ-
กัมมิกะ ๑   ไมตองอาบัติแล.
                          สัปปาณกวรรค  สิกขาบทที่  ๓  จบ
                                  อุกโกฏนสิกขาบทที่  ๓
              ในสิกขาบทที่ ๓  มีวินิจฉัยดังนี้ :-
        [วาดวยการรื้อฟนอธิกรณท่ีทําเสร็จแลวตามธรรม]
               บทวา  อุกฺโกเฏนฺติ  มีความวา  พวกภิกษุฉัพพัคคียไปยังสํานักของ
ภิกษุนั้น ๆ แลว   พูดคําโยกโยไปมามีอาทิวา  กรรมไมเปนอันทํา  คือ  ไมให
การยืนยันโดยความเปนเรื่องควรยืนยัน. 
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            บทวา  ยถาธมฺม มีความวา  โดยธรรมที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว
เพื่อเปนเครื่องระงับอธิกรณใดเลา.
            บทวา  นีหตาธิกรณ   คือ  อธิกรณที่สงฆวินิจฉัยแลว      อธิบายวา
อธิกรณซ่ึงสงฆระงับแลวโดยธรรมที่พระศาสดาตรัสแลวนั่นแหละ.
           สองบทวา   ธมฺมกมฺเม   ธมฺมกมมสฺ ี      มีความวา   อธิกรณนั้น
สงฆระงับแลวดวยกรรมใด,    ถากรรมนั้นเปนกรรมชอบธรรม.    แมภิกษุนี้ก็
เปนผูมีความสําคัญในกรรมที่เปนธรรมนั้นวา  เปนกรรมชอบธรรม  ถาร้ือฟน
อธิกรณนั้น    ตองอาบัติปาจิตตีย.    แมบทที่เหลือ   บัณฑิตพึงทราบโดยนัยนี้.
นี้เปนความยอในสิกขาบทนี้ .    สวนความพิสดาร    พระผูมีพระภาคเจาตรัสไว
ในคัมภีรปริวารโดยนัยมีอาทิวา  การรื้ออธิกรณ ๔ นี้   มีเทาไร ?  ดังนี้ .
             พระอรรถกถาจารยนําถอยคําที่ตรัสไวในคัมภีรปริวารนั้น    ทั้งหมดมา
แลวพรรณนาอรรถแหงคํานั้นนั่นแลไวในอรรถกถาทั้งหลาย      แตพวกเราจะ
พรรณนาคํานั้นในคัมภีรปริวารนั่นแหละ.     เพราะเมื่อเราจะนํามาพรรณนาใน
สิกขาบทนี้    จะพึงฟนเฝอยิ่งขึ้น;   ฉะนั้น    พวกเราจึงไมไดพรรณนาคํานั้น.
บทที่เหลือในสิกขาบทนี้  ตื้นทั้งนั้น.
            สิกขาบทนี้    มีสมุฎฐาน  ๓    เปนกิริยา    สัญญาวิโมกข    สจิตตกะ
โลกวัชชะ   กายกรรม   วจีกรรม   เปนทุกชเวทนา   ดังนี้แล 
                            อุกโกฏนสิกขาบทที่  ๓  จบ 
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                           สัปปาณกวรรค  สิกขาบทที่  ๔
                       เร่ืองพระอุปนันทศากยบุตร 
              [๖๔๔]  โดยสมัยนั้น   พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู  ณ  พระ-
เชตวัน    อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี   เขตพระนครสาวัตถี   คร้ังนั้น    ทาน
พระอุปนันทศากยบุตรตองอาบัติช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิแลว      บอกแกภิกษุ
สัทธิวิหาริกของภิกษุผูพี่นองกันวา   อาวุโส   ผมตองอาบัติช่ือสัญเจตนิกาสุกก-
วิสัฎฐิแลว    คุณอยาไดบอกแกใคร ๆ เลย    คร้ันตอมาภิกษุรูปหนึ่งตองอาบัติ
ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิแลว     ขอปริวาสเพื่อาบัตินั้นตอสงฆ     สงฆไดให
ปริวาสเพื่ออาบัตินั้นแกเธอแลว    เธอกําลังอยูปริวาสอยู    พบภิกษุรูปนั้นแลว
ไดบอกภิกษุรูปนั้นวา  อาวุโส  ผมตองอาบัติช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิแลว  ได
ขอปริวาสเพื่ออาบัตินั้นตอสงฆ     สงฆไดใหปริวาสเพื่อาบัตินั้นแกผมแลว
ผมนั้นกําลังอยูปริวาส    ผมขอบอกใหทราบ    ขอทานจงจําผมวาบอกใหทราบ
ดังนี้.
              ภิกษุนั้นถามวา  อาวุโส  แมภิกษุรูปอื่นใด  ตองอาบัตินี้    แมภิกษุนั้น
ก็ทําอยางนี้หรือ.
              ภิกษุผูอยูปริวาสตอบวา  ทําอยางนี้    อาวุโส.
              ภิกษุนั้นพูดวา   อาวุโส    ทานพระอุปนันทศากยบุตรนี้ตองอาบัติช่ือ
สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิแลว     ทานไดบอกแกผมวา   อาวุโส   ผมตองอาบัติช่ือ
สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิแลว   คุณอยาไดบอกแกใครเลย.
              ภิกษุผูอยูปริวาสถามวา  อาวุโส  ก็ทานปกปดอาบัตินั้นหรือ.
              ภิกษุนั้นตอบวา  เปนเชนนั้น   ขอรับ. 
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              คร้ันแลวภิกษุผูอยูปริวาสนั้นไดแจงเรื่องแกภิกษุทั้งหลาย  บรรดาภิกษุ
ที่เปนผูมักนอย...ตางก็เพงโทษ  ติเตียน โพนทะนาวา  ไฉนภิกษุรูอยู   จึงได
ปกปดอาบัติช่ัวหยาบของภิกษุเลา  แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.
                                  ทรงสอบถาม
             พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุผูปกปดอาบัตินั้นวา  ดูกอนภิกษุ
ขาววา  เธอรูอยูปกปดอาบัติช่ัวหยาบของภิกษุ  จริงหรือ.
             ภิกษุผูปกปดอาบัตินั้นทูลรับวา  จริง  พระพุทธเจาขา.
                      ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
             พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา  ดูกอนโมฆบุรุษ  ไฉนเธอรูอยู
จึงไดปกปดอาบัติช่ัวหยาบของภิกษุเลา   การกระทําของเธอนั่น   ไมเปนไปเพื่อ.
ความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส    หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่
เล่ือมใสแลว . . .
             ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง   อยางนี้
วาดังนี้ :-
                                    พระบัญญัติ
             ๑๑๓. ๔.  อนึ่ง  ภิกษุใด  รูอยู  ปดอาบัติช่ัวหยาบของภิกษุ
เปนปาจิตตีย .
                         เร่ืองพระอุปนันทศากยบุตร  จบ
                                   สิกขาบทวิภังค
             [๔๓๕]  บทวา  อนึ่ง. . .ใด  ความวา  ผูใด  คือ   ผูเชนใด. . .
             บทวา ภิกษุ  ความวา  ที่ช่ือวา  ภิกษุ  เพราะอรรถวาเปนผูขอ. . .นี้ 
ช่ือวา  ภิกษุ  ที่ทรงประสงคในอรรถนี้. 
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              บทวา  ของภิกษุ  คือ  ของภิกษุรูปอื่น.
              ที่ช่ือวา  รูอยู คือ รูเอง หรือคนอื่น ๆ บอกแกเธอ หรือเจาตัวบอก.
              ที่ช่ือวา   อาบัติชั่วหยาบ    ไดแก    อาบัติปาราชิก ๔    และอาบัติ
สังฆาทิเสส ๑๓.
              บทวา  ปด  ความวา  เมื่อภิกษุติดเห็นวา  คนทั้งหลายรูอาบัตินี้แลว
จักโจท   จักบังคับให  ใหการ   จักดาวา   จักติเตียน  จักทําใหเกอ    เราจักไม
บอกละ  ดังนี้   พอทอดธุระเสร็จ  ตองอาบัติปาจิตตีย.                                                     
                                        บทภาชนีย
              [๖๔๖]  อาบัติช่ัวหยาบ  ภิกษุสําคัญวาอาบัติช่ัวหยาบ ปด  ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
              อาบัติช่ัวหยาบ  ภิกษุยังสงสัยอยู   ปด  ตองอาบัติทุกกฏ.
              อาบัติช่ัวหยาบ   ภิกษุสําคัญวาไมใชอาบัติช่ัวหยาบ   ปด   ตองอาบัติ
ทุกกฏ.
              ภิกษุปดอาบัติไมช่ัวหยาบ    ตองอาบัติทุกกฏ.
              ภิกษุปดอัชฌาจารอันชั่วหยาบก็ดี   ไมช่ัวหยาบก็ดี    ของอนุปสัมบัน
ตองอาบัติ ทุกกฏ.
              อาบัติไมช่ัวหยาบ  ภิกษุสําคัญวาอาบัติช่ัวหยาบ  ปด  ตองอาบัติทุกกฏ.
              อาบัติไมช่ัวหยาบ  ภิกษุยังสงสัยอยู   ปด  ตองอาบัติทุกกฏ.
              อาบัติไมช่ัวหยาบ  ภิกษุสําคัญวาไมใชอาบัติช่ัวหยาบ  ปด  ตองอาบัติ
ทุกกฏ.            
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                                      อนาปตติวาร
            [๖๔๗]  ภิกษุติดเห็นวาความบาดหมางก็ดี   ความทะเลาะก็ดี   ความ
แกงแยงก็ดี   การวิวาทก็ดี   จักมีแกสงฆ   แลวไมบอก ๑    ไมบอกดวยคิดเห็น
วาสงฆจักแตกแยกกัน    หรือจักราวรานกัน  ๑   ไมบอกดวยคิดเห็นวาภิกษุรูปนี้
เปนผูโหดรายหยาบคาย    จักทําอันตรายชีวิต    หรืออันตรายพรหมจรรย  ๑
ไมพบภิกษุอ่ืนที่สมควรจึงไมบอก ๑  ไมตั้งใจจะปดแตยังไมไดบอก  ๑  ไมบอก
ดวยคิดเห็นวาจักปรากฎเอง  ดวยการกระทําของตน  ๑  ภิกษุวิกลจริต ๑  ภิกษุ
อาทิกัมมิกะ ๑   ไมตองอาบัติแล. 
                       สัปปาณกวรรค  สิกขาบทที่  ๔  จบ
                              ทุฏุลลสิกขาบทที่  ๔
           ในสิกขาบทที่  ๔    มีวินิจฉัยดังนี้:-
      [แกอรรถวาดวยการปกปดอาบัติชั่วหยาบ]
           ในคําวา   ทุฏุลฺลา  นาม   อาปตฺติ  นี้  พระผูมีพระภาคเจาทรง
แสดงปาราชิก  ๔ ไว     ดวยอํานาจแหงการทรงขยายความ,     แตทรงประสงค
อาบัติสังฆาทิเสส.  เมื่อภิกษุปกปดอาบัติสังฆาทิเสสนั้น  เปนปาจิตตีย.
            สองบทวา  ธุร   นิกฺขิตฺตมตฺเต  คือ   เมื่อสักวาทอดธุระเสร็จ.   ถา
แมนทอดธุระแลว    บอกในภายหลัง,   รักษาไมได.   มีคําอธิบายวา  พอทอด
ธุระเสร็จเทานั้น   ก็เปนปาจิตตีย.   แตถาวา  ภิกษุทอดธุระแลวอยางนั้น   บอก
แกภิกษุอ่ืนเพื่อปกปดไวนั่นเอง,   แมภิกษุผูรับบอกนั้นเลา   ก็บอกแกภิกษุอ่ืน 
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โดยอุบายดังกลาวมานี้   สมณะทั้งรอยก็ดี  สมณะตั้งพันก็ดี  ยอมตองอาบัติทั้งนั้น
ตราบเทาที่สุดยังไมขาดลง.
            ถามวา   ที่สุดจะขาดเมื่อไร  ?
            ตอบวา  ทานมหาสุมเถระกลาวไวกอนวา  ภิกษุตองอาบัติ   แลวบอก
แกภิกษุรูปหนึ่ง     ภิกษุผูรับบอกนั้น     กลับมาบอกแกเธอผูตองอาบัตินั้น อีก,
ที่สุดยอมขาดลงอยางนี้.   สวนพระมหาปทุมเถระกลาววา   เพราะวา   ภิกษุนี้ 
เปนวัตถุบุคคลทีเดียว.   (บุคคลผูตองอาบัติ)    แตตองอาบัติแลวก็บอกแกภิกษุ.
รูปหนึ่ง,    ภิกษุรูปที่  ๒  นี้ก็บอกแกภิกษุรูปตอไป,    ภิกษุรูปที่  ๓ นั้น  กลับมา
บอกเรื่องที่ภิกษุรูปที่  ๒ บอกเธอแกภิกษุรูปที่ ๒ นั้นแล,  เมื่อบุคคลที่  ๓ กลับ
มาบอกแกบุคคลที่ ๒ อยางนี้   ที่สุดยอมขาดตอนลง.
             สองบทวา  อทุฏุลฺล   อาปตฺตึ   ไดแก   อาบัติ ๕ กองที่เหลือ.
             อัชฌาจารนี้     คือ    สุกกวิสัฏฐิ    และกายสังสัคคะ    ช่ือวาวาอัชฌาจาร
อันชั่วหยาบสําหรับอนุปสัมบัน  ในคําวา  อนุปสมฺปนฺนสฺส  ทุฏุลฺล   วา
อทุฏุลฺล   วา  อชฺฌาจาร   นี้.  บทที่เหลือตื้นทั้งนั้นแล.
             สิกขาบทนี้   มีการทอดธุระเปนสมุฏฐาน  เกิดขึ้นทางกาย  วาจากับจิต 
เปนอกิริยา สัญญาวิโมกข  สจิตตกะ โลกวัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม  อกุศลจิต
ทุกขเวทนา   ดังนี้แล.
                                ทุฏุลลสิกขาบทที่  ๔  จบ 
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                           สัปปาณกวรรค  สิกขาบทที่  ๕
                                เร่ืองเด็กชายอุบาลี 
           [๖๔๘]  โดยสมัยนั้น     พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระ-
เวฬุวันวิหาร อันเปนสถานที่พระราชทานเหยื่อแกกระแต  เขตพระนครราชคฤห
คร้ังนั้น   ในพระนครราชคฤห    มีเด็กชายพวกหนึ่ง  ๑๗  คน    เปนเพื่อนกัน
เด็กชายอุบาลีเปนหัวหนาของเด็กเหลานั้น    คร้ังนั้น    มารดาบิดาของเด็กชาย
อุบาลีไดหารือกันวา   ดวยวิธีอยางไรหนอ   เมื่อเราทั้งสองลวงลับไปแลว    เจา
อุบาลีจะพึงอยูเปนสุขและไมตองลําบาก     คร้ันแลวหารือกันตอไปวา     ถาเจา
อุบาลีจะพึงเรียนหนังสือ     ดวยวิธีอยางนี้แหละ     เมื่อเราทั้งสองลวงลับไป
เจาอุบาลีก็จะอยูเปนสุขและไมตองลําบาก     แลวหารือกันตอไปอีกวา     ถึงเจา
อุบาลีจักเรียนหนังสือ   นิ้วมือก็จักระบม   ถาเจาอุบาลีเรียนวิชาคํานวณ   ดวย
วิธีอยางนี้แหละ   เมื่อเราทั้งสองลวงลับไป   เจาอุบาลีก็จะอยูเปนสุขและไมตอง
ลําบาก   คร้ันตอมาจึงหารือกันอีกวา   ถาเจาอุบาลีจักเรียนวิชาคํานวณ  เขาจัก
หนักอก   ถาจะพึงเรียนวิชาดูรูปภาพ   ดวยอุบายอยางนี้แหละ    เมื่อเราทั้งสอง
ลวงลับไป    เจาอุบาลีก็จะอยูเปนสุขและไมตองลําบาก    คร้ันตอมาจึงหารือกัน
อีกวา    ถาเจาอุบาลีจักเรียนวิชาดูรูปภาพ     นัยนตาทั้งสองของเขาจักชอกช้ํา
พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรเหลานี้แล     มีความสุขเปนปกติ     มีความ
ประพฤติเรียบรอย  บริโภคอาหารที่ดี  นอนในหองนอนอันมิดชิด  ถาเจาอุบาลี
จะพึงไดบวชในสํานักพระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร    ดวยวิธีอยางนี้แหละ
เมื่อเราทั้งสองลวงลับไป   เจาอุบาลีก็จะอยูเปนสุขและไมตองลําบาก. 
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                                    ชวนกันออกบวช
             [๖๔๙]   เด็กชายอุบาลีไดยินถอยคําที่มารดาบิดาสนทนาหารือกันดังนี้
จึงเขาไปหาเพื่อนเด็กเหลานั้น    คร้ันแลวไดพูดชวนดังนี้วา    มาเถิดพวกเจา
เราจักพากันไปบวชในสํานักพระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร. 
              เด็กชายพวกนั้นพูดวา  ถาเจาบวช   แมพวกเราก็จักบวชเหมือนกัน.
              ไมรอชา  เด็กชายเหลานั้นตางคนตางก็ไปหามารดาบิดาของตน ๆ แลว
ขออนุญาตวา    ขอทานทั้งหลายจงอนุญาตใหพวกขาพเจาออกจากเรือนบวช
เปนบรรพชิตเถิด.
             มารดาของเด็กเหลานั้นก็อนุญาตทันที    ดวยติดเห็นวา    เด็กเหลานี้
ตางก็มีฉันทะรวมกัน  มีความมุงหมายดีดวยกันทุกคน 
              เด็กพวกนั้นเขาไปหาภิกษุทั้งหลายขอบรรพชาแลว .
             ภิกษุทั้งหลายก็ไดใหเด็กพวกนั้นบรรพชาและอุปสมบท.
             คร้ันปจจุสสมัยแหงราตรี  ภิกษุใหมเหลานั้นลุกขึ้นรองไหวิงวอนวา
ขอทานทั้งหลาย   จงใหขาวตม   จงใหขาวสวย   จงใหของเคี้ยว.
               ภิกษุทั้งหลายกลาวอยางนี้วา  อาวุโสทั้งหลาย  จงรอใหราตรีสวางกอน
ถาขาวตมมี   จักดื่มได  ถาขาวสวยมี   จักฉันได  ถาของเคี้ยวมี  จักเคี้ยวฉันได
ถาขาวตมขาวสวยหรือของเคี้ยวไมมี   ตองเที่ยวบิณฑบาตฉัน .
              ภิกษุใหมเหลานั้นอันภิกษุทั้งหลายแมกลาวอยูอยางนี้แล  ก็ยังรองไห
วิงวอนอยูอยางนั้นแลวา   จงใหขาวตม   จงใหขาวสวย   จงใหของเคี้ยว   ดังนี้
ยอมถายอุจจาระรดบาง   ถายปสสาวะรดบาง   ซ่ึงเสนาสนะ.
              [๖๕๐]   พระผูมีพระภาคเจาทรงตื่นบรรทม ณ เวลาปจจุสสมัยแหง
ราตรี    ไดทรงสดับเสียงเด็ก ๆ คร้ันแลวตรัสเรียกทานพระอานนทมาตรัสถาน
วา  นั่นเสียงเด็ก ๆ หรือ  อานนท. 
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          จึงทานพระอานนทไดกราบทูลเร่ืองนั้น แดพระผูมีพระภาคแลว.
                          ประชุมสงฆทรงบัญญัติสิกขาบท
          ลําดับนั้น  พระผูมีพระภาคเจารับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ  ในเพราะเหตุ
เปนเคามูลนั้น     ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น    แลวทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา
กูกอนภิกษุทั้งหลาย  ขาววา  ภิกษุทั้งหลายรูอยูยังบุคคลมีอายุหยอน ๒๐ ป  ให
อุปสมบทจริงหรือ.
          ภิกษุทั้งหลายทูลรับวา  จริง  พระพุทธเจาขา. 
          พระผูมีพระภาคเจาทรงติเตียนวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ไฉน โมฆบุรุษ
เหลานั้นรูอยู  จึงไดยังบุคคลมีอายุหยอน ๒๐  ป  ใหอุปสมบทเลา  เพราะบุคคล
มีอายุหยอน  ๒๐  ป   เปนผูไมอดทนตอเย็น  รอน  หิวกระหาย   เปนผูมีปกติไม
ทนทานตอสัมผัสแหง   เหลือบ  ยุง  ลม  แดด   สัตวเสือกคลาน   ตอคํากลาวที่
เขากลาวราย   อันมาแลวไมดี   ตอทุกขเวทนาทางกาย   อันกลาแข็ง    เผ็ดรอน
ไมเปนที่ยินดี  ไมเปนที่พอใจ  อันอาจผลาญชีวิตได  ที่เกิดขึ้นแลว  อันบุคคล
มีอายุครบ  ๒๐  ปเทานั้น   จึงจะเปนผูอดทนตอเย็น   รอน   หิว   กระหาย   เปน
ผูมีปกติทนทานตอสัมผัสแหง   เหลือบ   ยุง   ลม   แดด   สัตวเสือกคลาน   ตอ
คํากลาวที่เขากลาวราย   อันมาแลวไมดี   ตอทุกขเวทนาทางกาย   อันกลา   แข็ง
เผ็ดรอน   ไมเปนที่ยินดี   ไมเปนที่พอใจ   อันอาจผลาญชีวิตไดที่เกิดขึ้นแลว
การกระทําของโมฆบุรุษเหลานั้นนั่น    ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่
ยังไมเล่ือมใส   หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เล่ือมใสแลว .. .
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ 
วาดังนี้:-
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                                  พระบัญญัติ
          ๑๑๔. ๕.  อนึ่ง  ภิกษุใด   รูอยู  ยังบุคคลมีปหยอน ๒๐ ให
อุปสมบท บุคคลนั้นไมเปนอุปสัมบันดวย ภิกษุทั้งหลายนั้นถูกติเตียน
ดวย  นี้เปนปาจิตตียในเรื่องนั้น.
                           เร่ืองเด็กชายอุบาลี  จบ
                             สิกขาบทวิภังค
             [๖๕๑]  บทวา  อนึ่ง . . .ใด   ความวา  ผูใด  คือ   ผูเชนใด ...
            บทวา  ภิกษุ   ความวา  ที่ช่ือวา  ภิกษุ  เพราะอรรถวาเปนผูขอ. ..
นี้   ช่ือวา  ภิกษุ  ที่ทรงประสงคในอรรถนี้ .
            ที่ช่ือวา  รูอยู  คือ  รูเอง  หรือคนอื่นบอกแกเธอ  หรือเจาตัวบอก.
            ที่ช่ือวา  มีปหยอน ๒๐ คือ  มีอายุยังไมครบ ๒๐  ป.
            ภิกษุตั้งใจวาจักใหอุปสมบท    แลวแสวงหาคณะก็ดี    พระอาจารยก็ดี
บาตรก็ดี  จีวรก็ดี  สมมติสีมาก็ดี  ตองอาบัติทุกกฏ  จบญัตติ  ตองอาบัติทุกกฏ
จบกรรมวาจา  ๒  คร้ัง    ตองอาบัติทุกกฏ  ๒  ตัว     จบกรรมวาจาครั้งสุดทาย
พระอุปชฌายะตองอาบัติปาจิตตีย  คณะและพระอาจารย   ตองอาบัติทุกกฏ.
                               บทภาชนีย
             [๖๕๒]  บุคคลมีอายุหยอน  ๒๐  ป   ภิกษุสําคัญวามีอายุหยอน ๒๐ ป
ใหอุปสมบท   ตองอาบัติปาจิตตีย.
             บุคคลมีอายุหยอน  ๒๐  ป   ภิกษุสงสัยอยู    ใหอุปสมบท   ตองอาบัติ
ทุกกฎ.
             บุคคลมีอายุหยอน  ๒๐  ป   ภิกษุสําคัญวามีอายุครบ ๒๐  ป    ใหอุป-
สมบท  ไมตองอาบัติ. 
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           บุคคลมีอายุครบ ๒๐  ป   ภิกษุสําคัญวายังไมครบ  ๒๐ ป  ใหอุปสมบท
ตองอาบัติทุกกฏ.
           บุคคลมีอายุครบ ๒๐   ป    ภิกษุสงสัยอยู    ใหอุปสมบท    ตองอาบัติ
ทุกกฏ.
           บุคคลมีอายุครบ ๒๐  ป  ภิกษุสําคัญวามีอายุครบ ๒๐  ป  ใหอุปสมบท
ไมตองอาบัติ.
                                     อนาปตติวาร
           [๖๕๓]  บุคคลมีอายุหยอน  ๒๐  ป   ภิกษุสําคัญวามีอายุครบ  ๒๐  ป
ใหอุปสมบท ๑ บุคคลมีอายุ  ๒๐  ป  ภิกษุสําคัญมีอายุครบ ๒๐  ป  ใหอุปสมบท
๑  ภิกษุวิกลจริต ๑  ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑  ไมตองอาบัติแล.
                        สัปปาณกวรรค  สิกขาบทที่  ๕  จบ
                           อูนวีสติวัสสสิกขาบทที่  ๕
           ในสิกขาบทที่   ๕ มีวินิจฉัยดังนี้:-
                [แกอรรถบางปาฐะในปฐมบัญญัติ]
           ขอวา  องฺคุลิโย  ทุกฺขา  ภวิสฺสนฺติ   มีความวา   มารดาบิดาของ
เด็กชายอุบาลีคิดวา   เมื่อเจาอุบาลีเขียนหนังสือ   นิ้วมือจักระบม.
           สองบทวา  อุรสฺส  ทุกฺโข   มีความวา   มารดาบิดาของอุบาลีสําคัญ
วา    เมื่ออุบาลีเรียนวิชาคํานวณจําจะตองคิดแมมาก ;    เพราะเหตุนั้น      เขาจัก
หนักอก. 
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            สองบทวา  อกฺขีนิสฺส    ทุกฺขานิ  มีความวา   มารดาบิดาของอุบาลี
สําคัญวา อุบาลีเมื่อเรียนตําราดูรูปภาพ จําตองพลิกไปพลิกมาดูเหรียญกษาปณ;
เพราะเหตุนั้น   นัยนตาทั้ง  ๒ ของเขาจักชอกช้ํา.  ในบทวา   ฑังสะ  เปนตน
จําพวกแมลงสีเหลือง   ช่ือวา   ฑังสะ   (เหลือบ).
            บทวา  ทุกฺขาน   แปลวา  ทนไดยาก.
            บทวา  ติพฺพาน   แปลวา  กลา.
            บทวา    ขราน    แปลวา   แข็ง 
            บทวา   กฏกาน   แปลวา  เผ็ดรอน.  อนึ่ง   ความวา   เปนเชนกับ
รสเผ็ดรอน  เพราะไมเปนที่เจริญใจ.
            บทวา  อสาตาน   แปลวา  ไมเปนที่ยินดี.
            บทวา   ปาณหราน   แปลวา  อาจผลาญชีวิตได.
            สองบทวา   สีม     สมฺมนฺนติ   ไดแก   ผูกสีมาใหม.   แตในกุรุนที
ทานปรับเปนทุกกฏเเมไมการกําหนดวักน้ําสาด.
           บทวา  ปริปุณฺณวีสติวสฺโส  ไดแก  ผูมีอายุครบ ๒๐  ป  บริบูรณ
นับแตถือปฏิสนธิมา.                                                              
          [วาดวยบุคคลผูมีอายุหยอนและครบ ๒๐  ป]
             ความจริง    แมผูมีอายุครบ  ๒๐ ป    ทั้งอยูในครรภ    ก็ถึงการนับวา
ผูมีอายุครบ  ๒๐  ปเหมือนกัน.   เหมือนอยางที่พระธรรมสังคาหกาจารยกลาวไว
ก็โดยสมัยนั้นแล  ทานพระกุมารกัสสป  เปนผูมีอายุครบ ๒๐  ป  ทั้งอยูในครรภ
จึงอุปสมบท  คร้ังนั้นแล  ทานพระกุมารกัสสปไดมีความดําริวา   พระผูมีพระ-
ภาคเจาทรงบัญญัติวา   บุคคลมีอายุหยอน ๒๐  ป   ภิกษุไมพึงอุปสมบทให   ก็
เรามีอายุครบ ๒๐  ป    ทั้งอยูในครรภ    จึงไดอุปสมบท,   เราจะเปนอุปสัมบัน
หรือไมเปนอุปสัมบันหนอ. 
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           พวกภิกษุไดกราบทูลเร่ืองนั่นแดพระผูมีพระภาคเจา.
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย .   จิตดวงแรกใดเกิด
แลวในทองของมารดา,  วิญญาณดวงแรกปรากฏแลว,  อาศัยจิตดวงแรกวิญญาณ
ดวงแรกนั้นนั่นแหละ    เปนความบังเกิดของสัตวนั้น,    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย !
เราอนุญาตใหอุปสมบทกุลบุตรมีอายุครบ ๒๐  ปทั้งอยูในครรภ. 
          ในคําวา   อนุชานามิ   ภิกฺขเว   คพฺภวีส    อุปสมฺปาเทตุ  นั้น
บัณฑิตพึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้ :-  ผูใดอยูในทองของมารดาถึง  ๑๒ เดือน
เกิด  (คลอด)  ในวันมหาปวารณา,  ตั้งแตวันมหาปวารณานั้นไปจนถึงวันมหา-
ปวารณาในปที่   ๑๙  พึงใหผูนั้นอุปสมบทในวันปาฏิบท   (แรมค่ํา   ๑)   เลยวัน
มหาปวารณานั้นไป.  พึงทราบการลดลงและเพิ่มขึ้นโดยอุบายนั่น.
           แตพวกพระเถระครั้งกอนใหสามเณรอายุ   ๑๙  ปอุปสมบทในวันปาฏิบท
(วันแรมค่ํา  ๑)   เลยวันเพ็ญเดือน   ๙ ไป.
           ถามวา  การอุปสมบทนั้นมีได  เพราะเหตุไร ?
           ขาพเจาจะกลาวเฉลย:-   ในปหนึ่ง   มีจาตุทสีอุโบสถ   (อุโบสถวัน
๑๔ ค่ํา)  ๖ วัน,     เพราะฉะนั้น    ใน  ๒๐   ปจะมีเดือนขาดไป  ๔ เดือน,   เจาผู
ครองบานเมืองจะเลื่อนกาลฝนออกไปทุก ๆ  ๓  ป   (เพิ่มอธิกมาสทุก ๆ ๓ ป),
ฉะนั้น    ใน ๑๘  ป   จะเพิ่มเดือนขึ้น  ๖ เดือน   (เพิ่มอธิกมาส ๖ เดือน).   นํา
๔ เดือนที่ขาดไปดวยอํานาจอุโบสถออกไปจาก  ๖   เดือนที่เพิ่มเขามาใน  ๑๘ ป
นั้น  ยังคงเหลือ ๒ เดือน.  เอา  ๒  เดือนนั้นมาเพิ่มเขา   จึงเปน  ๒๐   ปบริบูรณ
ดวยประการอยางนี้      พระเถระทั้งหลายจึงหมดความสงสัยอุปสมบทให    (สาม
เณรอายุ ๑๙ ป)  ในวันปาฏิบทเลยวันเพ็ญเดือน ๙ ไป. 
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             ก็ในคําวา  สามเณรมีอายุ   ๑๙ ป  เปนตนนี้   ทานกลาวคําวามีอายุ ๑๙
ป   หมายเอาสามเณรผูซ่ึงปวารณาแลว    จักมีอายุครบ ๒๐  ป.    เพราะฉะนั้น
ผูที่อยูในทองมารดาถึง ๑๒ เดือน   จะเปนผูมีอายุครบ ๒๑ ป.   ผูซ่ึงอยู   (ใน
ทองมารดา) ๗  เดือน   จะเปนผูมีอายุ ๒๐  ป   กับ ๗ เดือน.   แตผู   (อยูใน
ทองมารดา)  ๖ เดือนคลอด  จะไมรอด. 
          ในคําวา  อนาปตฺติ  อูนวีสติวสฺส   ปุคฺคล   ปริปุณฺณสฺ ี      นี้ 
มีวินิจฉัยวา   ไมเปนอาบัติแกอุปชฌายะผูใหอุปสมบทแมโดยแท.   ถึงอยางนั้น
บุคคลก็ไมเปนอันอุปสมบทเลย.    แตถาบุคคลนั้น     ใหผูอ่ืนอุปสมบทโดยลวง
ไป   ๑๐  พรรษา,   หากวา   เวนบุคคลนั้นเสียคณะครบ    บุคคลผูนั้นเปนอัน
อุปสมบทดีแลว.   และแมบุคคลผูไมใชอุปสัมบันนั้น    ยังไมรูเพียงใด   ยังไม
เปนอันตรายตอสวรรค   ไมเปนอันตรายตอพระนิพพานของเขาเพียงนั้น.   แต
คร้ันรูแลว   พึงอุปสมบทใหม.   บทที่เหลือ     ตื้นทั้งนั้นแล.
             สิกขาบทนี้   มีสมุฏฐาน ๓ เปนกิริยา  สัญญาวิโมกข  สจิตตกะ  ปณ-
ณัตติวัชชะ   กายกรรม   วจีกรรม   มีจิต ๓  มีเวทนา ๓ ดังนี้ แล.
                         อูนวีสติวัสสสิกขาบทที่  ๕  จบ 
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                         สัปปาณกวรรค  สิกขาบทที่  ๖
                              เร่ืองภิกษุรูปหนึ่ง
           [๖๕๘]  โดยสมัยนั้น    พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับ อยู  ณ  พระ-
เชตวัน  อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี    เขตพระนครสาวัตถี   คร้ังนั้น   พวก
พอคาเกวียนตางหมูหนึ่งประสงคจะเดินทาง  จากพระนครราชคฤห  ไปสูชนบท
ทางทิศทะวันตก  ภิกษุรูปหนึ่ง   ไดกลาวกะพอคาพวกนั้นวา   แมอาตมาจักขอ
เดินทางไปรวมกับพวกทาน.
            พวกพอคาเกวียนตางกลาววา  พวกกระผมจักหลบหนีภาษีขอรับ.
            ภิกษุนั้น พูดวา  ทานทั้งหลายจงรูกันเองเถิด.
            เจาพนักงานศุลกากรทั้งหลายไดทราบขาววา   พวกพอคาเกวียนตางจัก
หลบหนีภาษี  จึงคอยซุมอยูที่หนทาง  คร้ันพวกเจาพนักงานเหลานั้นจับพอคา-
เกวียนตางหมูนั้น     ริบของตองหามไวไดแลว     ไดกลาวกะภิกษุพวกนั้นวา
พระคุณเจารูอยู      เหตุไรจึงไดเดินทางรวมกับพอคาเกวียนตางผูลักซอนของ
ตองหามเลา    เจาหนาที่ไตสวนแลวปลอยภิกษุนั้นไป    คร้ันภิกษุรูปนั้นไปถึง
พระนครสาวัตถีแลว      ไดเลาเรื่องนั้นแกภิกษุทั้งหลาย     บรรดาภิกษุที่เปนผู
มักนอย. . .   ตางก็เพงโทษ   ติเตียน   โพนทะนาวา   ไฉนภิกษุรูอยู    จึงได
ชักชวนแลวเดินทางไกลสายเดียวกันกับพวกพอคาผูเปนโจรเลา   แลวกราบทูล
เร่ืองนั้น แดพระผูมีพระภาคเจา . . .
                                      ทรงสอบถาม
            พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุรูปนั้นวา    ดูกอนภิกษุ   ขาววา
เธอรูอยู   ชักชวนแลว   เดินทางสายเดียวกันกับพวกเกวียน   พวกตางผูเปนโจร
จริงหรือ.   
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             ภิกษุรูปนั้นทูลรับวา  จริง  พระพุทธเจาขา.
                  ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
             พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา  ดูกอนโมฆบุรุษ  ไฉนเธอรูอยู
จึงไดชักชวนแลว     เดินทางไกลสายเดียวกันกับพวกเกวียน    พวกตางผูเปน
โจรเลา  การกระทําของเธอนั่น   ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม
เล่ือมใส   หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เล่ือมใสแลว . . .
              ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้
วาดังนี้:-
                                พระบัญญัติ 
             ๑๑๕.  ๖.  อนึ่ง  ภิกษุใด  รูอยู  ชักชวนแลว   เดินทางไกล
สายเดียวกัน กับพวกเกวียนพวกตางผูเปนโจร    โดยที่สุดแมส้ันระยะ
บานหนึ่ง  เปนปาจิตตีย.                               
                            เร่ืองภิกษุรูปหนึ่ง  จบ
                              สิกขาบทวิภังค
             [๖๕๕]  บทวา  อนึ่ง. . .ใด  ความวา  ผูใด  คือ  ผูเชนใด...
             บทวา  ภิกษุ   ความวา  ที่ช่ือวา  ภิกษุ   เพราะอรรถวาเปนผูขอ. . .
นี้ช่ือวา  ภิกษุ  ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
             ที่ช่ือวา  รูอยู  คือ  รูเอง  หรือคนอื่นบอกแกเธอ  หรือเจาตัวบอก.
             ที่ช่ือวา    พวกเกวียนพวกตางผูเปนโจร   ไดแก    พวกโจรผูทํา
โจรกรรมมาก็ดี  ไมไดทํามาก็ดี  ผูที่ลักของหลวงก็ดี  ผูที่หลบซอนของเสียภาษี
ก็ดี. 
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            บทวา  กับ   คือรวมกัน.
            บทวา ชักชวนแลว ความวา ชักชวนกันวา  ทานทั้งหลาย  พวกเรา
ไปกันเถิด  ไปซิขอรับ  จงไปกันเถิดขอรับ  ไปซิ  ทานทั้งหลาย   พวกเราไป
กันวันนี้  ไปกันพรุงนี้  หรือไปกันมะรืนนี้   ดังนี้เปนตน    ตองอาบัติทุกกฏ 
           บทวา   โดยที่สุดแมส้ันระยะบานหนึ่ง   ความวา   ในตําบลบาน
กําหนดชั่วไกบินถึง  ตองอาบัติปาจิตตีย  ทุก ๆ  ระยะบาน   ในปาหาบานมิได
ตองอาบัติปาจิตตีย  ทุก ๆ ระยะกึ่งโยชน. 
                                    บทภาชนีย
            [๖๕๖]  พวกเกวียนพวกตางผูเปนโจร  ภิกษุสําคัญวาพวกเกวียนพวก
ตางผูเปนโจร     ชักชวนแลวเดินทางไกลสายเดียวกัน     โดยที่สุดแมส้ินระยะ
บานหนึ่ง  ตองอาบัติปาจิตตีย.                                                    
            พวกเกวียนพวกตางผูเปนโจร    ภิกษุมีความสงสัย    ชักชวนแลวเดิน
ทางไกลสายเดียวกัน    โดยที่สุดแมส้ินระยะบานหนึ่ง   ตองอาบัติทุกกฏ.
            พวกเกวียนพวกตางผูเปนโจร    ภิกษุสําคัญวามิใชพวกเกวียนพวกตาง
ผูเปนโจร   ชักชวนแลวเดินทางไกลสายเดียวกัน  โดยที่สุดแมส้ินระยะบานหนึ่ง
ไมตองอาบัติ.
           ภิกษุชักชวน  คนทั้งหลายมิไดชักชวน  ตองอาบัติทุกกฏ.
           มิใชพวกเกวียนพวกตางผูเปนโจร  ภิกษุสําคัญวา   พวกเกวียนพวกตาง
ผูเปนโจร... ตองอาบัติทุกกฏ.
            มิใชพวกเกวียนพวกตางผูเปนโจร    ภิกษุมีความสงสัย . . .  ตองอาบัติ
ทุกกฏ.
            มิใชพวกเกวียนพวกตางผูเปนโจร    ภิกษุสําคัญวา    มิใชพวกเกวียน
พวกตางผูเปนโจร . . .ไมตองอาบัติ. 
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                                          อนาปตติวาร
             [๖๕๗]  ภิกษุไมไดชักชวนกันไป ๑  คนทั้งหลายชักชวน  ภิกษุมิได
ชักชวน  ๑    ไปผิดวันผิดเวลา  ๑    มีอันตราย  ๑    ภิกษุวิกลจริต  ๑    ภิกษุ
อาทิกัมมิกะ ๑   ไมตองอาบัติแล.      
                              สัปปาณกวรรค  สิกขาบทที่  ๖  จบ
                                    เถยยสัตตถสิกขาบทที่  ๖
             ในสิกขาบทที่  ๖  มีวินิจฉัยดังนี้:-
   [วาดวยการเดินทางรวมพวกพอคาเกวียนผูเปนขโมย]
             บทวา  ปฏิยาโลก ความวา ตรงหนาแสงอาทิตย  คือ  ทิศทะวันตก.
             บทวา  กมฺมิกา  ไดแก   เจาพนักงานที่ดานศุลกากร.
              ขอวา  ราชาน   วา  เถยฺย    คจฺฉนฺติ   มีความวา   พวกโจรขโมย
ของหลวง  คือหลอกลวงลักเอาของหลวงบางอยางไปดวยตั้งใจวา  คราวนี้เราจัก
ไมถวายหลวง.
              บทวา   วิสงฺเกเตน   มีความวา   ไมเปนอาบัติแกภิกษุผูไปผิดเวลา
นัดหมาย  และผิดวันนัดหมาย.  แตไปผิดทางที่นัดหมาย  หรือผิดดังที่นัดหมาย
เปนอาบัติเหมือนกัน.  คําที่เหลือในสิกขาบทนี้  ตื้นทั้งนั้น   เพราะมีนัยดังกลาว
แลวในภิกขุนีวรรค.
              สิกขาบทนี้      มีพวกพอคาเกวียนพอคาตางผูเปนโจรเปนสมุฎฐานเกิด
ขึ้นทางกายกับจิต ๑  ทางกายวาจากับจิต ๑  เปนกิริยา  สัญญาวิโมกข  สจิตตกะ
ปณณัตติวัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม  มีจิต ๓  มีเวทนา ๓  ดังนี้แล.
                             เถยยสัตถสิกขาบทที่  ๖  จบ 
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                               สัปปาณกวรรค  สิกขาบทที่  ๗
                                    เร่ืองภิกษุรูปหนึ่ง
            [๖๕๘]  โดยสมัยนั้น  พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู   ณ  พระ-
เชตวัน  อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี   เขตพระนครสาวัตถี   คร้ังนั้น  ภิกษุ
รูปหนึ่งกําลังเดินทางไปสูพระนครสาวัตถีในโกศลชนบท   เดินทางไปทางประตู
บานแหงหนึ่ง    สตรีผูหนึ่งทะเลาะกับสามีแลวเดินออกจากบานไป    พบภิกษุ
รูปนั้นแลวไดถามวา   พระคุณเจาจักไปไหน   เจาขา.
            ภิกษุนั้นตอบวา  ฉันจักไปสูพระนครสาวัตถี  จะ.
            สตรีนั้นขอรองวา  ดิฉันจักไปกับพระคุณเจาดวย.
            ภิกษุนั้นกลาวรับรองวา  ไปเถิด   จะ.
            ขณะนั้น    สามีของสตรีนั้นออกจากบานแลว     ถามคนทั้งหลายวา
พวกทานเห็นสตรีมีรูปรางอยางนี้บางไหม.
            คนทั้งหลายตอบวา  สตรีมีรูปรางเชนวานั้นเดินไปกับพระ.
            ในทันที   เขาไดติดตามไปจับภิกษุนั้นทุบตีแลวปลอยไป   ภิกษุนั้นนั่ง
พอตนเองอยู   ณ  โคนตนไมแหงหนึ่ง.
            จึงสตรีนั้น ไดกลาวกะบุรุษผูสามีวา   นาย   พระรูปนั้นมิไดพาดิฉันไป
ดิฉันตางหากไปกับทาน    พระรูปนั้นไมใชเปนตัวการ    นายจงไปขอขมาโทษ
ทานเสีย.
           บุรุษนั้นไดขอขมาโทษภิกษุนั้น    ในทันใดนั้นแล.
           คร้ันภิกษุนั้นไปถึงพระนครสาวัตถีแลว  ไดเลาเรื่องนั้นแกภิกษุทั้งหลาย
บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย. . .ตางก็เพงโทษ  ติเตียน โพนทะนาวา  ไฉนภิกษุ
จึงไดชักชวนแลว    เดินทางไกลสายเดียวกันกับมาตุคามเลา . . . 
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                                    ทรงสอบถาม
             พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุรูปนั้นวา    ดูกอนภิกษุ   ขาววา
เธอชักชวนแลวเดินทางไกลสายเดียวกับมาตุคาม   จริงหรือ.
             ภิกษุรูปนั้นทูลรับ  วา  จริง  พระพุทธเจาขา.
                     ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
             พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา  ดูกอนโมฆบุรุษ   ไฉนเธอจึง
ไดชักชวนแลวเดินทางไกลสายเดียวกับมาตุคามเลา  การกระทําของพวกเธอนั่น
ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส  หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่ง
ของชุมชนที่เล่ือมใสแลว . . .
             ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ 
วาดังนี้:-
                                 พระบัญญัติ
             ๑๑๖.  ๗.  อนึ่ง ภิกษุใด   ชักชวนแลว  เดินทางไกลสายเดียว
กันกับมาตุคาม   โดยที่สุดแมส้ินระยะบานหนึ่ง  เปนปาจิตตีย.
                         เร่ืองภิกษุรูปหนึ่ง  จบ
                          สิกขาบทวิภังค
             [๖๕๙]  บทวา   อนึ่ง. . . ใด  ความวา  ผูใด  คือ  ผูเชนใด. . .
             บทวา  ภิกษุ  ความวา  ที่ช่ือวา  ภิกษุ  เพราะอรรถวาเปนผูขอ . . .
นี้ช่ือวา  ภิกษุ  ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
             ที่ช่ือวา มาตุคาม  ไดแกหญิงมนุษย  มิใชหญิงยักษ  มิใชหญิงเปรต
มิใชสัตวดิรัจฉานตัวเมีย   เปนสตรีผูรูเดียงสา    สามารถทราบซึ้งถึงถอยคําเปน
สุภาษิตทุพภาษิต   วาจาชั่วหยาบและสุภาพ. 
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           บทวา  กับ   คือรวมกัน.
           บทวา   ชักชวนแลว  คือ  ชักชวนวา  เราไปกันเถิดจะ   เราไปกัน
เถิดคะ    เราไปกันเถิดพระคุณเจา    เราไปกันเถิดนองหญิง    เราไปกันวันนี้ 
ไปกันพรุงนี้   หรือไปกันมะรืนนี้  ดังนี้เปนตน   ตองอาบัติทุกกฏ.
           บทวา  โดยที่สุดแมสิ้นระยะบานหนึ่ง   ความวา   ในตําบลบาน
กําหนดชั่วไกบินถึง   ตองอาบัติปาจิตตีย  ทุก ๆ ระยะบาน    ในปาหาบานมิได
ตองอาบัติปาจิตตีย  ทุก ๆ ระยะกึ่งโยชน.                                             
                             บทภาชนีย
                             ติกปาจิตตีย
           [๖๖๐]   มาตุคาม  ภิกษุสําคัญวามาตุคาม   ชักชวนกันแลวเดินทางไกล
สายเดียวกัน   โดยที่สุดแมส้ินระยะบานหนึ่ง   ตองอาบัติปาจิตตีย.
           มาตุคาม   ภิกษุสงสัย   ชักชวนแลว    เดินทางไกลสายเดียวกัน   โดย
ที่สุดแมส้ินระยะบานหนึ่ง  ตองอาบัติปาจิตตีย.
           มาตุคาม    ภิกษุสําคัญวาไมใชมาตุคาม    ชักชวนแลว     เดินทางไกล
สายเดียวกัน  โดยที่สุดแมส้ินระยะบานหนึ่ง   ตองอาบัติปาจิตตีย.
                             จตุกทุกกฏ
           ภิกษุชักชวน  มาตุคามมิไดชักชวน. . .ตองอาบัติทุกกฏ.
           ภิกษุชักชวนแลวเดินทางไกลสายเดียวกันกับหญิงยักษ    หญิงเปรต
บัณเฑาะก   หรือสัตวดิรัจฉานตัวเมียมีกายคลายมนุษย    โดยที่สุดแมส้ินระยะ
บานหนึ่ง  ตองอาบัติทุกกฏ.  
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             ไมใชมาตุคาม  ภิกษุสําคัญวามาตุคาม .. .ตองอาบัติทุกกฏ.
             ไมใชมาตุคาม  ภิกษุสงสัย. . .ตองอาบัติทุกกฏ.
             ไมใชมาตุคาม  ภิกษุสําคัญวาไมใชมาตุคาม. . .ไมตองอาบัติ.
                                  อนาปตติวาร
             [๖๖๑]  ภิกษุไมไดชักชวนกันไป ๑    มาตุคามชักชวน    ภิกษุไมได
ชักชวน ๑  ภิกษุไปผิดวันผิดเวลา ๑   มีอันตราย ๑   ภิกษุวิกลจริต ๑   ภิกษุ
อาทิกัมมิกะ ๑  ไมตองอาบัติแล.
                 สัปปาณกวรรค  สิกขาบทที่  ๗  จบ
                           สังวิธานสิกขาบทที่  ๗
             ในสิกขาบทที่ ๗  มีวินิจฉัยดังนี้:-                   
             สองบทวา  ปธูเปนฺโต  นิสีทิ  มีความวา  ภิกษุนั้นนั่งพอ  หรือ
ตําหนิตนเองอยู.
             ขอวา  นายฺโย โส ภิกฺขุ  ม   นิปฺปาเทสิ  มีความวา  แนะนาย !
ภิกษุนี้มิไดใหฉันออกไป  คือ  มิไดพาฉันไป.   คําที่เหลือในสิกขาบทนี้พรอม
กับสมุฏฐานเปนตน   บัณฑิตพึงทราบโดยนัยดังกลาวแลว   ในสิกขาบทวาดวย
การชักชวนเดินทางรวมกันกับนางภิกษุณีนั่นแล.
                    สังวิธาน  สิกขาบทที่  ๗  จบ 
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                          สัปปาณกวรรค  สิกขาบทที่  ๘
                     เร่ืองพระอริฏฐะ  มิจฉาทิฏฐิ 
            [๖๖๒]  โดยสมัยนั้น    พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู  ณ พระ-
เชตวัน  อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี   เขตพระนครสาวัตถี   คร้ังนั้น  พระ
อริฏฐะผูเกิดในตระกูลพรานแรง  มีทิฏฐิทรามเห็นปานนี้เกิดขึ้นวา  เรารูทั่วถึง
ธรรมที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลวดังขอที่ตรัสธรรมเหลาใดวา    ธรรม
เหลานี้เปนธรรมทําอันตราย     ธรรมเหลานั้นหาอาจทําอันตรายแกผูเสพไดจริง
ไม  ภิกษุหลายรูปไดทราบขาววา  พระอริฏฐะผูเกิดในตระกูลพรานแรง  มีทิฏฐิ
ทรามเห็นปานนี้เกิดขึ้นวา   เรารูทั่วถึงธรรมที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลว
ดังขอที่ตรัสธรรมเหลาใดวา ธรรมเหลานี้เปนธรรมทําอันตราย  ธรรมเหลานั้น
หาอาจทําอันตรายแกผูเสพไดจริงไม     แลวพากันเขาไปหาพระอริฏฐะผูเกิดใน
ตระกูลพรานแรงถามวา  อาวุโสอริฎฐะ  ขาววา  ทานมีทิฏฐิทรามเห็นปานนี้เกิด
ขึ้นวา    ขาพเจารูทั่วถึงธรรมที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลว    ดังขอที่ตรัส
ธรรมเหลาใดวา   ธรรมเหลานี้เปนธรรมทําอันตราย   ธรรมเหลานั้นหาอาจทํา
อันตรายแกผูเสพไดจริงไม   ดังนี้  จริงหรือ.
            อ.   จริงอยางวานั้นแล   อาวุโสทั้งหลาย    ผมรูทั่วถึงธรรมที่พระผูมี-
พระภาคเจาทรงแสดงแลว  ดังขอที่ตรัสวาเปนธรรมทําอันตราย  ธรรมเหลานั้น
หาอาจทําอันตรายแกผูเสพไดจริงไม.
            ภิ.   อาวุโสอริฏฐะ   ทานอยาไดวาอยางนั้น   ทานอยาไดกลาวตูพระ-
ผูมีพระภาคเจา     การกลาวตูพระผูมีพระภาคเจาไมดีแน    พระผูมีพระภาคเจา
ไมไดตรัสอยางนั้นเลย    ธรรมอันทําอันตรายพระผูมีพระภาคเจา    ตรัสไวโดย 
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บรรยายเปนทําอันมาก     ก็แลธรรมเหลานั้น อาจทําอันตรายแกผูเสพไดจริง
กามทั้งหลายพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  มีความยินดีนอย  มีทุกขมาก  มีความ
คับแคนมาก  โทษในกามทั้งหลายนี้มากยิ่งนัก  กามทั้งหลายพระผูมีพระภาคเจา
ตรัสวา   เปรียบเหมือนรางกระดูก   มีทุกขมาก   มีความคับแคนมาก   โทษใน
กามทั้งหลายนี้มากยิ่งนัก  กามทั้งหลายพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  เปรียบเหมือน
รางกระดูก   กามทั้งหลายพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   เปรียบเหมือนชิ้นเนื้อ . . .
กามทั้งหลายพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  เปรียบเหมือนคบหญา . . . กามทั้งหลาย
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา    เปรียบเหมือนหลุมถานเพลิง . . .    กามทั้งหลาย
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา    เปรียบเหมือนความฝน. . .    กามทั้งหลาย
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา    เปรียบเหมือนของยืม . . .    กามทั้งหลายพระผูมี-
พระภาคเจาตรัสวา   เปรียบเหมือนผลไม . . .    กามทั้งหลายพระผูมีพระภาคเจา
ตรัสวา  เปรียบเหมือนเขียงสําหรับสับเนื้อ . . .  กามทั้งหลายพระผูมีพระภาคเจา
ตรัสวา  เปรียบเหมือนแหลนหลาว . . .   กามทั้งหลายพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา
เปรียบเหมือนศีรษะงู   มีทุกขมาก    มีความคับแคนมาก    โทษในการทั้งหลาย
นี้มากยิ่งนัก.
             พระอริฎฐะผูเกิดในตระกูลพรานแรง   แมอันภิกษุเหลานั้น วากลาวอยู
อยางนี้ก็ยังยึดถือทิฎฐิเห็นปานนั้นอยู    ดวยความยึดมั่นอยางเดิม    ซํ้ายังกลาว
ยืนยันวา   ผมกลาวอยางนั้นจริง  อาวุโสทั้งหลาย   ผมรูทั่วถึงธรรมที่พระผูมี-
พระภาคเจาทรงแสดงแลว  ดังขอที่ตรัสธรรมเหลาใดวา  ธรรมเหลานี้เปนธรรม
ทําอันตราย   ธรรมเหลานั้นหาอาจทําอันตรายแกผูเสพไดจริงไม   ดังนี้ .
             เมื่อภิกษุเหลานั้น   ไมอาจเปลื้องของพระอริฏฐะผูเกิดในตระกูลพรานแรง
จากทิฏฐิอันทรามนั้นได   จึงพากันเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา   กราบทูลเร่ือง
นั้นใหทรงทราบ.
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                            ประชุมสงฆทรงบัญญัติสิกขาบท
           ลําดับนั้น  พระผูมีพระภาคเจารับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุ  
เปนเคามูลนั้น     ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น      แลวทรงสอบถามพระอริฏฐะผูเกิด
ในตระกูลพรานแรงวา   ดูกอนอริฏฐะ    ขาววา   เธอมีทิฏฐิทรามเห็นปานนี้เกิด   
ขึ้นวา   เรารูตัวถึงธรรมที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลว   ดังขอที่ตรัสธรรม
เหลาใดวา  ธรรมเหลานี้เปนธรรมทําอันตราย  ธรรมเหลานั้นหาอาจทําอันตราย
แกผูเสพไดจริงไม   จริงหรือ.  
           พระอริฎฐะทูลรับวา   เปนจริงดังรับสั่ง    พระพุทธเจาขา    ขาพระ-
พุทธเจารูทั่วถึงธรรมที่พระองคทรงแสดงแลวดังขอที่ตรัสวา     เปนธรรมทํา
อันตรายไดอยางไร   ธรรมเหลานั้นหาอาจทําอันตรายแกผูเสพไดจริงไม.
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ดูกอนโมฆบุรุษ  เพราะเหตุไรเธอจึงเขาใจ
ธรรมที่เราแสดงแลวอยางนั้นเลา  ธรรมอันทําอันตราย  เรากลาวไวโดยบรรยาย
เปนอันมากมิใชหรือ    และธรรมเหลานั้นอาจทําอันตรายแกผูเสพไดจริง    กาม
ทั้งหลายเรากลาววามีความยินดีนอย    มีทุกขมาก    มีความคับแคนมาก   โทษ
ในกามทั้งหลายนี้มากยิ่งนัก   กามทั้งหลายเรากลาววาเปรียบเหมือนรางกระดูก...
กามทั้งหลายเรากลาววาเปรียบเหมือนชิ้นเนื้อ . . .     กามทั้งหลายเรากลาววา
เปรียบเหมือนคบหญา . . .  กามทั้งหลายเรากลาววาเปรียบเหมือนหลุมถานเพลิง
. . . กามทั้งหลายเรากลาววาเปรียบเหมือนความฝน. . .   กามทั้งหลายเรากลาว
วาเปรียบเหมือนของยืม . . .     กามทั้งหลายเรากลาววาเปรียบเหมือนผลไม . .  
กามทั้งหลายเรากลาววาเปรียบเหมือนเขียงสําหรับสับเนื้อ . . .    กามทั้งหลายเรา
กลาววาเปรียบเหมือนแหลนหลาว . . .     กามทั้งหลายเรากลาววาเปรียบเหมือน
ศีรษะงู    มีทุกขมาก    มีความคับแคนมาก    โทษในกามทั้งหลายนี้มากยิ่งนัก 
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เมื่อเปนเชนนั้น   เธอชื่อวากลาวตูเราดวยติฎฐิที่ตนยึดถือไวผิด    ช่ือวาทําลาย
ตนเอง   และชื่อวาประสบบาปมิใชบุญเปนอยางมาก    เพราะขอนั้นแหละ   จัก
เปนไปเพื่อผลไมเปนประโยชนเกื้อกูล     เพื่อผลเปนทุกขแกเธอตลอดกาลนาน
การกระทําของเธอนั่น     ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส
หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เล่ือมใสแลว . . . 
             ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้   ขึ้นแสดงอยางนี้
วาดังนี้:-
                               พระบัญญัติ
               ๑๑๗.   ๘.  อนึ่ง ภิกษุใด กลาวอยางนี้วา   ขาพเจารูทั่วถึงธรรม
ที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลว    โดยประการวาเปนธรรมทํา
อันตรายไดอยางไร  ธรรมเหลานั้นหาอาจทําอันตรายแกผูเสพไดจริง
ไม  ภิกษุนั้นอันภิกษุทั้งหลายพึงวากลาวอยางนี้วา    ทานอยาไดพูด
อยางนั้น   ทานอยาไดกลาวตูพระผูมีพระภาคเจา  การกลาวตูพระผูมี-
พระภาคเจาไมดีดอก    พระผูมีพระภาคเจาไมไดตรัสอยางนั้นเลย
แนะเธอ    พระผูมีพระภาคเจาตรัสธรรมทําอันตรายไวโดยบรรยาย
เปนอันมาก    ก็แลธรรมเหลานั้น    อาจทําอันตรายแกผูเสพไดจริง
แลภิกษุทั้งหลายวากลาวอยูอยางนั้น  ขืนถืออยูอยางนั้นแล  ภิกษุนั้น
อันภิกษุทั้งหลายพึงสวดประกาศหามจนหนที่ ๓   เพื่อสละการนั้นเสีย
ถาเธอถูกสวดประกาศหามอยูจนทนที่ ๓ สละการนั้นเสียได    การ
สละไดดั่งนี้   นั่นเปนการดี  ถาไมสละ  เปนปาจิตตีย.
                     เร่ืองพระอริฏฐะ  มิจฉาทิฏฐิ  จบ 
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                                    สิกขาบทวิภังค
           [๖๖๓]  บทวา  อนึ่ง. . .ใด  ความวา  ผูใด  คือ   ผูเชนใด . . .
           บทวา  ภิกษุ  ความวา  ที่ช่ือวา ภิกษุ  เพราะอรรถวาเปนผูขอ. . .นี้
ช่ือวา  ภิกษุ  ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
           บทวา   กลาวอยางนี้  ความวา  พูดอยางนี้วา   ขาพเจารูทั่วถึงธรรม
ที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลว   โดยประการที่ตรัสวาเปนธรรมทําอันตราย
ธรรมเหลานั้นหาอาจทําอันตรายแกผูเสพไดจริงไม.
           [๖๖๔]   บทวา  ภิกษุนั้น   ไดแก  ภิกษุผูที่พูดอยางนี้ .
           บทวา  อันภิกษุท้ังหลาย  ไดแก  ภิกษุพวกอื่น   คือ   ภิกษุพวกที่
ไดเห็น  ที่ไดยินเหลานั้น    พึงวากลาววา  ทานอยาไดพูดอยางนั้น  ทานอยาได
กลาวตูพระผูมีพระภาคเจา    การกลาวตูพระผูมีพระภาคเจาไมดีแน    พระผูมี-
พระภาคเจาไมไดตรัสอยางนั้นเลย     แนะเธอ     พระผูมีพระภาคเจาตรัสธรรม
อันทําอันตรายไวโดยบรรยายเปนอันมาก     ก็แลธรรมเหลานั้นอาจทําอันตราย
แกผูเสพไดจริง   พึงวากลาวแมคร้ังที่  ๒    พึงวากลาวแมคร้ังที่  ๓    ถาเธอสละ
ได  การสละไดดังนี้   นั่นเปนการดี  ถาเธอสละไมได  ตองอาบัติทุกกฏ  ภิกษุ
ทั้งหลายทราบเรื่องแลว    ไมวากลาวตองอาบัติทุกกฏ    ภิกษุทั้งหลายพึงคุมตัว
ภิกษุนั้นมา ณ ที่ทามกลางสงฆ    แลวพึงวากลาววา    ทานอยาไดพูดอยางนั้น
ทานอยาไดกลาวตูพระผูมีพระภาคเจา     การกลาวตูพระผูมีพระภาคเจาไมดีแน
พระผูมีพระภาคเจาไมไดตรัสอยางนั้นเลย    แนะเธอ    พระผูมีพระภาคเจาตรัส
ธรรมอันทําอันตรายไวโดยบรรยายเปนอันมาก     ก็แลธรรมเหลานั้นอาจทํา
อันตรายแกผูเสพไดจริง   พึงวากลาวแมคร้ังที่   ๒   พึงวากลาวแมคร้ังที่ ๓   ถา
เธอสละได  การสละไดดังนี้  นั่นเปนการดี  ถาไมสละ   ตองอาบัติทุกกฏ.
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           [๖๖๕]  ภิกษุนั้นอันภิกษุทั้งหลายพึงสวดประกาศหาม    ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลายพึงสวดประกาศหาม    ดูกอนภิกษุทั้งหลายก็แลพึงสวดประกาศหาม
อยางนี้:-
            ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถกรรม
วาจา   วาดังนี้:-
                             กรรมวาจาสมนุภาส 
           ทานเจาขา   ขอสงฆจงพึงขาพเจา  ทิฏฐิอันเปนบาปมีอยางนี้
เปนรูป  บังเกิดแกภิกษุมีช่ือนี้วา  เรารูทั่วถึงธรรมที่พระผูมีพระภาค-
เจาทรงแสดงแลว  โดยประการที่ตรัสวาเปนธรรมทําอันตราย   ธรรม-
เหลานี้หาอาจทําอันตรายแกผูเสพไดไม    ภิกษุนั้นไมสละทิฏฐินั้น
ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงที่แลว  สงฆพึงสวดประกาศหามภิกษุ
มีช่ือนี้เพื่อละทิฏฐินั้น  นี่เปนญัตติ.
           ทานเจาขา  ขอสงฆจงฟงขาพเจา   ทิฏฐิอันเปนบาปมีอยางนี้
เปนรูป  บังเกิดแกภิกษุมีช่ือนี้วา  เรารูทั่วถึงธรรมที่พระผูมีพระภาค
เจาทรงแสดงแลว  โดยประการที่ตรัสวาเปนธรรมทําอันตราย  ธรรม
เหลานั้นหาอาจทําอันตรายแกผูเสพไดไม   เธอไมสละทิฏฐินั้น   สงฆ 
สวดประกาศหามภิกษุมีช่ือนี้   เพื่อสละทิฏฐินั้น   การสวดประกาศ
หามภิกษุมีช่ือนี้   เพื่อสละทิฏฐินั้น  ชอบแกทานผูใด  ทานผูนั้นพึง
เปนผูนิ่ง  ไมชอบแกทานผูใด   ทานผูนั้นพึงพูด.
             ขาพเจากลาวความนี้แมคร้ังที่  ๒ . . .
             ขาพเจากลาวความนี้คร้ังที่   ๓... 
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          ภิกษุมีช่ือนี้   อันสงฆสวดประกาศหามแลว   เพื่อสละทิฏฐิ
นั้นชอบแกสงฆ    เหตุนั้นจึงนิ่ง  ขาพเจาทรงความนี้ไว  ดวยอยางนี้.
                                          บทภาชนีย
           [๖๖๖]  จบญัตติ   ตองอาบัติทุกกฏ.   จบกรรมวาจา ๒ คร้ัง    ตอง
อาบัติทุกกฏ ๒ ตัว  จบกรรมวาจาครั้งสุด  ตองอาบัติปาจิตตีย.
                                         ติกปาจิตตีย
           [๖๖๗]  กรรมเปนธรรม     ภิกษุสําคัญวากรรมเปนธรรม     ไมยอม
สละตองอาบัติปาจิตตีย.
            กรรมเปนธรรม   ภิกษุสงสัย   ไมยอมสละ    ตองอาบัติปาจิตตีย
            กรรมเปนธรรม   ภิกษุสําคัญวากรรมไมเปนธรรม  ไมยอมสละ  ตอง
ตองอาบัติปาจิตตีย.
                                          ติกทุกกฏ   
           กรรมไมเปนธรรม  ภิกษุสําคัญวากรรมเปนธรรม  ไมยอมสละ  ตอง
อาบัติทุกกฏ.
           กรรมไมเปนธรรม  ภิกษุสงสัย  ไมยอมสละ  ตองอาบัติทุกกฏ.
           กรรมไมเปนธรรม    ภิกษุสําคัญวากรรมไมเปนธรรม    ไมยอมสละ
ตองอาบัติทุกกฏ.
                                     อนาปตติวาร
           [๖๖๘]  ภิกษุผูไมสวดประกาศหาม ๑  ภิกษุผูยอมสละ ๑  ภิกษุวิกล -
จริต ๑  ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑  ไมตองอาบัติเเล.
                         สัปปาณกวรรค  สิกขาบทที่  ๘  จบ 
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                                          อริฏฐสิกขาบทที่  ๘
            ในสิกขาบทที่ ๘  มีวินิจฉัยดังนี้:-
            พวกชนที่ช่ือวา    พรานแรง    เพราะอรรถวา    ไดฆาแรงทั้งหลาย.
พระอริฏฐะชื่อวา    ผูเคยเปนพรานแรงเพราะอรรถวา    ทานมีบรรพบุรุษเปน
พรานแรง.   ไดความวา   เปนบุตรของตระกูลเคยเปนพรานแรง  คือ   เกิดจาก
ตระกูลพรานแรงนั้น.
                   [วาดวยธรรมกระทําอันตรายแกผูเสพ]
            ธรรมเหลาใด   ยอมทําอันตรายแกสวรรคและนิพพาน;  เพราะเหตุนั้น
ธรรมเหลานั้นชื่อวา   อันตรายิกธรรม.   อันตรายิกธรรมเหลานั้นมี  ๕ อยาง
ดวยอํานาจ   กรรม    กิเลส    วิบาก    อุปวาท    และอาณาวีติกกมะ.   บรรดา
อันตรายิกธรรมมีกรรมเปนตนนั้น    ธรรมคือ  อนันตริยกรรม  ๕ อยาง  ช่ือวา
อันตรายิกธรรม  คือ   กรรม.  ภิกขุนีทูสกกรรม  ก็อยางนั้น.   แตภิกขุนีทูสก-
กรรมนั้น    ยอมทําอันตรายแกพระนิพพานเทานั้น หาทําอันตรายแกสวรรคไม.
ธรรมคือ  นิยตมิจฉาทิฏฐิ   ช่ือวา   อันตรายิกธรรม   คือ   กิเลส.   ธรรมคือ
ปฏิสนธิของพวกบัณเฑาะก  ดิรัจฉาน  และอุภโตพยัญชนก  ช่ือวา อันตรายิก-
ธรรมคือวิบาก.   การเขาไปวารายพระอริยเจา    ช่ือวา   อันตรายิกธรรม    คือ
อุปวาทะ.  แตอุปวาทันตรายิกธรรมเหลานั้น เปนอันตรายตลอดเวลาที่ยังไมให
พระอริยเจาทั้งหลายอดโทษเทานั้น,      หลังจากใหทานอดโทษไป    หาเปนอัน-
ตรายไม.  อาบัติที่แกลงตอง  ช่ือวาอันตรายิกธรรมคือ  อาณาวีติกกมะ. อาบัติ
แมเหลานั้น       ก็เปนอันตรายตลอดเวลาที่ภิกษุผูตองยังปฏิญญาความเปนภิกษุ 
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หรือยังไมออก  หรือยังไมแสดงเทานั้น  ตอจากทําคืนตามกรณีนั้น ๆ  แลวหา
เปนอันตรายไม. 
           บรรดาอันตรายิกธรรมตามที่กลาวแลวนั้น   ภิกษุนี้เปนพหูสูต   เปน
ธรรมกถึก  รูจักอันตรายิกธรรมที่เหลือได   แตเพราะไมฉลาดในพระวินัย  จึง
ไมรูอันตรายิกธรรม  คือ  การลวงละเมิดพระบัญญัติ.   เพราะฉะนั้น   เธอไป
อยูในที่ลับไดติดอยางนี้วา  บุคคลผูครองเรือนเหลานี้ยังบริโภคกามคุณ ๕  เปน
พระโสดาบันก็มี  เปนพระสกทาคามีก็มี  เปนพระอนาคามีก็มี   แมภิกษุทั้งหลาย
ก็เห็นรูปที่ชอบใจ  พึงรูไดทางจักษุ  ฯลฯ  ยอมถูกตองโผฏฐัพพะอันนาชอบใจ
พึงรูไดทางกาย   บริโภคเครื่องลาดและเครื่องนุงหมเปนตน แมอันออนนุม   ขอ
นั้นควรทุกอยาง  เพราะเหตุไร  รูปสตรีทั้งหลาย  ฯลฯ โผฎฐัพพะ  คือ   สตรี
ทั้งหลาย   จึงไมควรอยางนี้เลา ?   แมสตรีเปนตนเหลานี้    ก็ควร.    เธอเทียบ
เคียงรสกับรสอยางนี้แลว  ทําการบริโภคกามคุณที่เปนไปกับดวยฉันทราคะ  กับ
การบริโภคกามคุณที่ไมมีฉันทราคะ   ใหเปนอันเดียวกัน   ยังทิฏฐิอันลามกให
เกิดขึ้น  ดุจบุคคลตอดายละเอียดยิ่งกับเสนปออันหยาบ  ดุจเอาเขาสิเนรุเทียบกับ
เมล็ดผักกาด ฉะนั้น  จึงขัดแยงกับสรรเพชุดาญาณวา ไฉน พระผูมีพระภาคเจา
ทรงบัญญัติปฐมปาราชิกดวยความอุตสาหะมาก  ดุจทรงกั้นมหาสมุทร  โทษใน
กามเหลานี้  ไมมี  ดังนี้  ตัดความหวังของพวกภัพบุคคล   ไดใหการประหาร
ในอาณาจักรแหงพระชินเจา.    เพราะเหตุนั้น    อริฏฐภิกษุจึงกลาวา   ตถาห
ภควตา   ธมฺม   เทสิต    อาชานามิ  เปนอทิ.
            ในคําวา  อฏ ิกงฺกลูปมา  เปนตน มีวินิฉัยวา  กามทั้งหลายเปรียบ
เหมือนโครงกระดูก     ดวยอรรถวา     มีรสอรอยนอย     (มีความยินดีนอย).
เปรียบเหมือนชิ้นเนื้อ ดวยอรรถวา  เปนกายทั่วไปแกสัตวมาก.  เปรียบเหมือน 
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คบหญา   ดวยอรรถวาตามเผาลน.   เปรียบเหมือนหลุมถานเพลิง  ดวยอรรถวา
เรารอนยิ่งนัก.  เปรียบเหมือนความฝนดวยอรรถวา  ปรากฏชั่วเวลานิดหนอย.
เปรียบเหมือนของขอยืมดวยอรรถวา   เปนไปชั่วคราว.    เปรียบเหมือนผลไม
ดวยอรรถวาบั่นทอนอวัยวะนอยใหญทั้งปวง.  เปรียบเหมือนเขียงสําหรับสับเนื้อ
ดวยอรรถวา   เปนที่รองรับการสับโขก.   เปรียบเหมือนแหลนหลาว ดวยอรรถ
วาทิ่มแทง.    เปรียบเหมือนศรีษะงู    ดวยอรรถวา    นาระแวงและมีภัยจําเพาะ
หนาแล.   นี้ความยอในสิกขาบทนี้ .    สวนความพิสดารบัณฑิต   พึงคนเอาใน
อรรถกถามัชฌิมนิกาย  ช่ือปปญจสูทนี. 
            นิบาทสมุหะวา   เอว    พฺยา   โข   แปลวา   เหมือนอยางที่ทรงแสดง
อยางนี้แล.   บทที่เหล่ือในสิกขาบทนี้    ตื้นทั้งนั้น     เพราะมีนัยดังกลาวแลวใน
เบื้องตน.
            สิกขาบทนี้   มีการสวดสมนุภาสนเปนสมุฏฐาน เกิดขึ้นทาง กาย วาจา
และจิต  เปนอกิริยา  สัญญาวิโมกข  สจิตตกะ  โลกวัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม
อกุศลจิต   เปนทุกขเวทนา   ดังนี้แล.
                                     อริฏฐสิกขาบทที่  ๘  จบ 
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                              สัปปาณกวรรค  สิกขาบทที่  ๙
                                เร่ืองพระฉัพพัคคีย   
            [๖๖๙]  โดยสมัยนั้น   พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู  ณ  พระ-
เชตวัน   อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี   เขตพระนครสาวัตถี   คร้ังนั้น  พระ-
ฉัพพัคคียรูอยู    กินรวมบาง    อยูรวมบาง   สําเร็จการนอนดวยกันบาง   กับ
พระอิรฏฐะผูกลาวอยางนั้น ผูยังไมไดทํากรรมอันสมควร  ยังไมไดสละทิฏฐินั้น
บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย...   ตางก็เพงโทษติเตียนโพนทะนาวา  ไฉนพระ-
ฉัพพัคคียรูอยู    จึงไดกินรวมบาง    อยูรวมบาง    สําเร็จการนอนดวยกันบาง
กับพระอริฏฐะผูกลาวอยางนั้น   ผูยังไมไดทํากรรมอันสมควร    ผูยังไมไดสละ
ทิฏฐินั้นเลา... 
                                       ทรงสอบถาม
             พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววา   พวกเธอรูอยู    กินรวมบาง   อยูรวมบาง   สําเร็จการนอนดวยกันบาง
กับพระอริฏฐะผูกลาวอยางนั้น    ผูยังไมไดกระทํากรรมอันสมควร    ผูยังไมได 
สละทิฏฐินั้น    จริงหรือ.
            พระฉัพพัคคียกราบทูลวา  จริง  พระพุทธเจาขา.
                      ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
            พระผูมีพระภาคเจาทรงติเตียนวา  ดูกอนโมฆบุรุษทั้งหลาย ไฉนพวก
เธอรูอยู     จึงไดกินรวมบาง    อยูรวมบาง    สําเร็จการนอนดวยกันบาง    กับ
อริฏฐะผูกลาวอยางนั้น   ผูยังไมไดทํากรรมอันสมควร   ผูยังไมไดสละทิฏฐินั้น 
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เลา การกระทําของพวกเธอนั่น    ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม
เล่ือมใส   เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เล่ือมใสแลว. . .
             ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้  วา
ดังนี้:-
                                  พระบัญญัติ
               ๑๑๘.  ๙.  อนึ่ง  ภิกษุใด  รูอยู  กินรวมก็ดี อยูรวมก็ดี สําเร็จ
การนอนดวยกันก็ดี   กับภิกษุผูกลาวอยางนั้น   ยังไมไดทํากรรมอัน
สมควร  ยังไมสละทิฏฐินั้น  เปนปาจิตตีย.
                              เร่ืองพระฉัพพัคคีย  จบ
                                สิกขาบทวิภังค
            [๖๗๐]  บทวา  อนึ่ง. . .ใด  ความวา  ผูใด  คือ  ผูเชนใด. . .
             บทวา    ภิกษุ  ความวา  ที่ช่ือวา  ภิกษุ   เพราะอรรถวาเปนผูขอ...
นี้ช่ือวา  ภิกษุ  ที่ทรงประสงคในอรรถนี้ .                                
             ที่ช่ือวา  รูอยู  คือรูเอง  หรือคนอื่นบอกแกเธอ  หรือเจาตัวบอก.
             บทวา  ผูกลาวอยางนั้น     คือ   ผูกลาวอยางนี้วา    ขาพเจารูทั่วถึง
ธรรมที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลว   โดยประการที่ตรัสวา   เปนธรรมทํา
อันตรายอยางไร   ธรรมเหลานั้นหาอาจทําอันตรายแกผูเสพไดจริงไม.
            ที่ช่ือวา  ยังไมไดทํากรรมอันสมควร  คือ   เปนผูถูกสงฆยกวัตร
แลวสงฆยังไมไดเรียกเขาหมู.
            คําวา  กับ. . .ยังไมไดสละทิฏฐินั้น    คือ    กับ...ยังไมไดสละ
ทิฏฐิที่ถือนั้น . 
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            บทวา  กินรวมก็ดี  อธิบายวา  ที่ช่ือวากินรวม  หมายถึงการคบหามี
๒ อยาง  คบหากันในทางอามิส ๑  คบหากันในทางธรรม ๑.
            ที่ช่ือวา  คบหากันในทางอามิส   คือ   ใหอามิสก็ดี   รับอามิสก็ดี
ตองอาบัติปาจิตตีย. 
            ที่ช่ือวา  คบหากันในทางธรรม    คือ    บอกธรรมให    หรือขอ
เรียนธรรม.
            ภิกษุบอกธรรมให    หรือขอเรียนธรรมโดยบท    ตองอาบัติปาจิตตีย
ทุก ๆ บท.
            ภิกษุบอกธรรมให  หรือขอเรียนธรรมโดยอักขระ  ตองอาบัติปาจิตตีย
ทุก ๆ อักขระ.
            บทวา อยูรวมก็ดี  ความวา ทําอุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี  สังฆกรรมก็ดี
รวมกับภิกษุ    ผูถูกสงฆยกวัตรแลว  ตองอาบัติปาจิตตีย.
            คําวา  สําเร็จการนอนดวยกันก็ดี   อธิบายวา  ในที่มีหลังคาเดียวกัน
เมื่อภิกษุผูถูกสงฆยกวัตรนอนแลว     ภิกษุจึงนอน    ตองอาบัติปาจิตตีย    เมื่อ
ภิกษุนอนแลว   ภิกษุผูถูกสงฆยกวัตรจึงนอน   ตองอาบัติปาจิตตีย   หรือนอน
ทั้งสอง  ตองอาบัติปาจิตตีย  ลุกขึ้นแลวนอนซ้ําอีก  ตองอาบัติปาจิตตีย.
                                     บทภาชนีย
            [๖๗๑]   ภิกษุผูถูกสงฆยกวัตรแลว     ภิกษุสําคัญวาถูกสงฆยกวัตรแลว
กินรวมก็ดี  อยูรวมก็ดี  สําเร็จการนอนดวยกันก็ดี  ตองอาบัติปาจิตตีย.
            ภิกษุผูถูกสงฆยกวัตรแลว   ภิกษุยังสงสัยอยู    กินรวมก็ดี   อยูรวมก็ดี
สําเร็จการนอนดวยกันก็ดี  ตองอาบัติทุกกฏ. 
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            ภิกษุผูถูกสงฆยกวัตรแลว  ภิกษุสําคัญวามิใชผูถูกสงฆยกวัตร  กินรวม
ก็ดี  อยูรวมก็ดี  สําเร็จการนอนดวยกันก็ดี  ไมตองอาบัติ.
            ไมใชภิกษุผูถูกสงฆยกวัตร     ภิกษุสําคัญวาถูกสงฆยกวัตรแลว. . .
ตองอาบัติทุกกฏ. 
            ไมใชภิกษุผูถูกสงฆยกวัตร  ภิกษุยังสงสัย. . .ตองอาบัติทุกกฏ.
            ไมใชภิกษุผูถูกสงฆยกวัตร      ภิกษุสําคัญวาไมใชภิกษุผูถูกยกวัตร. . .
ไมตองอาบัติ.
                                     อนาปตติวาร
            [๖๗๒]  ภิกษุรูวาไมใชภิกษุผูถูกสงฆยกวัตร  ๑  ภิกษุรูวา   ภิกษุถูก
สงฆยกวัตร     แตสงฆเรียกเขาหมูแลว    ๑     ภิกษุรูวาภิกษุถูกสงฆยกวัตรแลว
แตสละทิฏฐินั้นแลว  ๑  ภิกษุวิกลจริต ๑  ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑  ไมตองอาบัติแล.
                       สัปปาณกวรรค  สิกขาบทที่  ๙  จบ
                          อุกขิตตสัมโภคสิกขาบทที่  ๙
            ในสิกขาบทที่  ๙  มีวินิจฉัยดังนี้ :-
            [แกอรรถบางปาฐะในสิกขาบทที่  ๙ ]
            บทวา  อกฏานุธมฺเมน  มีความวา   โอสารณา   (การเรียกเขาหมู)
ที่สงฆเห็นวัตรอันสมควรกระทําแลวแกภิกษุผูถูกสงฆยกวัตร   ในเพราะไมเห็น
อาบัติก็ดี    ในเพราะไมกระทําคืนอาบัติก็ดี    ในเพราะไมสละทิฏฐิลามกก็ดี
โดยธรรม โดยวินัย โดยสัตถุศาสน พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกวา ตามธรรม. 
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ตามธรรมกลาว คือ โอสารณานั้นสงฆไมไดทําแกภิกษุใด,  ภิกษุนี้ช่ือวา  ผูอัน
สงฆมิไดกระทําตามธรรม.    ความวา    (ยังไมไดทํา)      กับดวยภิกษุเชนนั้น.
ดวยเหตุนั้นแล   ในบทภาชนะแหงบทวา  อกฏานุธมฺเมน  นั้น    จึงตรัสวา
ที่ช่ือวา   ยิ่งไมไดทําตามธรรม  คือ  เปนผูถูกสงฆยกวัตรแลว    สงฆยังไมได
เรียกเขาหมู. 
          สองบทวา  เทติ  วา  ปฏิคฺคณฺหาติ  วา  มีความวา   ภิกษุใหก็ดี
รับก็ดี   ซ่ึงอามิส    แมเปนอันมาก    โดยประโยคเดียว    เปนปาจิตตียตัวเดียว.
เมื่อใหและรับขาดตอน  เปนปาจิตตียมากตัว  โดยนับประโยค.  บทที่เหลือใน
สิกขาบทนี้   ตื้นทั้งนั้น.
           สิกขาบทนี้     มีสมุฎฐาน   ๓   เปนกิริยา    สัญญาวิโมกข    สจิตตกะ
ปณณัตติวัชชะ   กายกรรม   วจีกรรม   มีจิต ๓   มีเวทนา ๓   ดังนี้แล.
                         อุกขิตตสัมโภคสิกขาบทที่  ๙  จบ 
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                           สัปปาณกวรรค  สิกขาบทที่  ๑๐
                เร่ืองสมณุทเทสกัณฑกะ  มิจฉาทิฏฐิ 
           [๖๗๓]  โดยสมัยนั้น  พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู   ณ  พระ -
เชตวัน    อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี    เขตพระนครสาวัตถี    คร้ังนั้น
สมณุทเทสชื่อกัณฑกะ   มีทิฏฐิทรามเห็นปานนี้   เกิดขึ้นวา  เรารูทั่วถึงธรรมที่
พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลว     ดังขอที่ตรัสธรรมเหลาใดวา   ธรรมเหลานี้
เปนธรรมทําอันตราย   ธรรมเหลานั้นหาอาจทําอันตรายแกผูเสพไดจริงไม
ภิกษุหลายรูปไดทราบขาววา     สมณุทเทสชื่อกัณฑกะมีทิฏฐิทรามเห็นปานนี้
เกิดขึ้นวา    เรารูทั่วถึงธรรมที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลว    ดังขอที่ตรัส
ธรรมเหลาใดวา   ธรรมเหลานี้เปนธรรมทําอันตราย .  ธรรมเหลานั้นหาอาจทํา
อันตรายแกผูเสพไดจริงไม   ภิกษุเหลานั้นเขาไปหาสมณุทเทส   ช่ือกัณฑกะ  ถึง
สํานักแลวถามวา   อาวุโสกัณฑกะ  ขาววา  เธอมีทิฏฐิทรามเห็นปานนี้เกิดขึ้นวา
เรารูทั่วถึงธรรมที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลว    ดังขอที่ตรัสธรรมเหลาใด
วา   ธรรมเหลานี้เปนธรรมทําอันตราย    ธรรมเหลานั้นหาอาจทําอันตรายแกผู
เสพไดจริงไม   ดังนี้  จริงหรือ.
            ก.   จริงอยางวานั้นแล   ขอรับ   ผมรูทั่วถึงธรรมที่พระผูมีพระภาคเจา
ทรงแสดงแลว   ดังขอที่ตรัสธรรมเหลาใดวา  ธรรมเหลานี้เปนธรรมทําอันตราย
ธรรมเหลานั้นหาอาจทําอันตรายแกผูเสพไดจริงไม.
            ภิ.  อาวุโส    กัณฑกะ    เธออยาไดวาอยางนั้น    เธออยาไดกลาวตู
พระผูมีพระภาคเจา  การกลาวตูพระผูมีพระภาคเจาไมดีแน  พระผูมีพระภาคเจา
มิไดตรัสอยางนั้นเลย    ธรรมอันทําอันตราย     พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวโดย 



พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๒ - หนาที่ 730
บรรยายเปนอันมาก    ก็แลธรรมเหลานั้นอาจทําอันตรายแกผูเสพไดจริง    กาม
ทั้งหลาย    พระผูมีพระภาคเจาตรัสวามีความยินดีนอย    มีทุกขมาก    มีความ
คับแคนมาก  โทษในกามทั้งหลายนี้มากยิ่งนัก  กามทั้งหลายพระผูมีพระภาคเจา
ตรัสวาเปรียบเหมือนรางกระดูก. ..   กามทั้งหลายพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา
เปรียบเหมือนชิ้นเนื้อ. .. กามทั้งหลายพระผูมีพระภาคเจาตรัสวาเปรียบเหมือน
คบหญา... กามทั้งหลายพระผูมีพระภาคเจาตรัสวาเปรียบเหมือนหลุมถานเพลิง
... กามทั้งหลายพระผูมีพระภาคเจาตรัสวาเปรียบเหมือนความฝน ...   กาม-
ทั้งหลายพระผูมีพระภาคเจาตรัสวาเปรียบเหมือนของยืม.. กามทั้งหลายพระผูมี
พระภาคเจาตรัสวาเปรียบเหมือนผลไม... กามทั้งหลายพระผูมีพระภาคเจาตรัส
วาเปรียบเหมือนเขียงสําหรับสับเนื้อ . . . กามทั้งหลายพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา
เปรียบเหมือนแหลนหลาว . . .    กามทั้งหลายพระผูมีพระภาคเจาตรัสวาเปรียบ
เหมือนศีรษะงู   มีทุกขมาก   มีความคับแคนมาก    โทษในกามทั้งหลายนี้มาก
ยิ่งนัก.
           กัณฑกะสมณุทเทส  อันภิกษุเหลานั้นวากลาวอยูเชนนี้    ยังยึดถือทิฏฐิ
ทรามนั้น  ดวยความยึดมั่นอยางเดิม  ซํ้ายังกลาวยืนยันวา  ผมกลาวอยางนั้นจริง
ขอรับ   ผมรูทั่วถึงธรรมที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลว   ดังขอที่ตรัสธรรม
เหลาใดวา  ธรรมเหลานี้เปนธรรมทําอันตราย  ธรรมเหลานั้นหาอาจทําอันตราย
แกผูเสพไดจริงไม   ดังนี้ .
           เมื่อภิกษุเหลานั้นไมอาจเปลื้องสมณุทเทสกัณฑกะ   จากทิฏฐิอันทราม
นั้นได  จึงพากันไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา  แลวกราบทูลเร่ืองนั้นใหทรงทราบ.
                               ประชุมสงฆโปรดใหนาสนะ
           ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจารับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ   ในเพราะเหตุ 
เปนเคามูลนั้น  ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น  แลวทรงสอบถามสมณุทเทสกัณฑกะ 
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วา ดูกอนกัณฑกะ.   ขาววา  เธอมีทิฏฐิอันทรามเห็นปานนี้เกิดขึ้นวา   เรารูทั่วถึง
ธรรมที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลว   ดังขอที่ตรัสธรรมเหลาใดวา   ธรรม
เหลานี้เปนธรรมทําอันตราย  ธรรมเหลานั้นหาอาจทําอันตรายแกผูเสพไดจริงไม
ดังนี้จริงหรือ.
            สมณุทเทสกัณฑกะทูลรับวา     ขาพระพุทธเจากลาวอยางนั้นจริง
พระพุทธเจาขา   ขาพระพุทธเจารูทั่วถึงธรรมที่พระองคทรงแสดงแลว   ดังขอ
ที่ตรัสธรรมเหลาใดวา   ธรรมเหลานี้เปนธรรมทําอันตราย   ธรรมเหลานั้นหา
อาจทําอันตรายแกผูเสพไดจริงไม.
             พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ดูกอนโมฆบุรุษ  เพราะเหตุใดเจาจึงเขาใจ
ธรรมที่เราแสดงแลวเชนนั้นเลา   ธรรมอันทําอันตรายเรากลาวไว   โดยบรรยาย
เปนอันมากมิใชหรือ   และธรรมเหลานั้นอาจทําอันตรายแกผูเสพไดจริง   กาม
ทั้งหลายเรากลาววามีความยินดีนอย   มีทุกขมาก   มีความคับแคนมาก   โทษใน
กามทั้งหลายนี้มากยิ่งนัก    กามทั้งหลายเรากลาววาเปรียบเหมือนรางกระดูก.. .
กามทั้งหลายเรากลาววาเปรียบเหมือนชิ้นเนื้อ . . .   กามทั้งหลายเรากลาววา
เปรียบเหมือนคบหญา . . .  กามทั้งหลายเรากลาววาเปรียบเหมือนหลุมถานเพลิง
 . . . กามทั้งหลายเรากลาววาเปรียบเหมือนความฝน. . .   กามทั้งหลายเรากลาว
วาเปรียบเหมือนของยืม . . .     กามทั้งหลายเรากลาววาเปรียบเหมือนผลไม .. .
กามทั้งหลายเรากลาววาเปรียบเหมือนเขียงสําหรับสับเนื้อ .. .    กามทั้งหลายเรา
กลาววาเปรียบเหมือนแหลนหลาว . . .     กามทั้งหลายเรากลาววาเปรียบเหมือน
ศีรษะงู    มีทุกขมาก    มีความคับแคนมาก    โทษในกามทั้งหลายนี้มากยิ่งนัก
ก็เมื่อเปนเชนนั้น   เจาชื่อวากลาวตูเราดวยทิฏฐิที่ตนยึดถือไวผิด    ช่ือวาทําลาย
ตนเองและชื่อวาประสบบาปมิใชบุญเปนอันมาก  ขอนั้นแหละจักเปนไปเพื่อผล
ไมเปนประโยชนเกื้อกูล   เพื่อผลเปนทุกขแกเจา    ตลอดกาลนาน   การกระทํา 
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ของเจานั่น    ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส    หรือเพื่อ
ความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เล่ือมใสแลว      โดยที่แท     การกระทําของเจานั่น
ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส    และเพื่อความเปนอยาง
อ่ืนของชุมชนบางพวกที่เล่ือมใสแลว   คร้ันแลวทรงทําธรรมีกถา  รับสั่งกะภิกษุ
ทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เพราะเหตุนั้นแล   สงฆจงนาสนะสมณุทเทส
กัณฑกะ  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็แลสงฆพึงนาสนะอยางนี้  วาดังนี้:-
           เจากัณฑกะ  ตั้งแตวันนี้เปนตนไป  เจาอยาอางพระผูมีพระภาคเจานั้น
วาเปนศาสดาของเจา  และสมณุทเทสอื่น ๆ ยอมไดการนอนดวยกัน เพียง ๒-๓
คืน  กับภิกษุทั้งหลายอันใด   แมกิริยาที่ไดการนอนรวมนั้นไมมีแกเจา   เจาคน
เสีย   เจาจงไป   เจาจงฉิบหายเสีย.
           คร้ังนั้น  สงฆไดนาสนะสมณุทเทสกัณฑะแลว.
                                 เกล้ียกลอมสมณุทเทส
           [๖๗๔]   ตอมา   พระฉัพพัคคียรูอยู    เกลี้ยกลอมสมณุทเทสกัณฑกะ
ผูถูกสงฆนาสนะอยางนั้นแลว    ใหอุปฏฐากบาง   กินรวมบาง   สําเร็จการนอน
ดวยกันบาง   บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย . . .ตางก็เพงโทษติเตียนโพนทะนาวา
ไฉนพระฉัพพัคคียรูอยู   จึงไดเกลี่ยกลอมสมณุทเทสกัณฑกะ  ผูถูกสงฆนาสนะ
อยางนั้นแลว  ใหอุปฎฐากบาง  กินรวมบาง   สําเร็จการนอนดวยกันบางเลา . . .
                                       ทรงสอบถาม
           พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววา  พวกเธอรูอยู  เกลี้ยกลอมสมณุทเทสกัณฑกะ  ผูถูกสงฆนาสนะอยางนั้น 
แลว    ใหอุปฏฐากบาง   กินรวมบาง   สําเร็จการนอนดวยกันบาง   จริงหรือ.
           พระฉัพพัคคียทูลรับวา  จริง  พระพุทธเจาขา  



พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๒ - หนาที่ 733
                     ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
             พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา  ดูกอนโมฆบุรุษทั้งหลาย ไฉน
พวกเธอรูอยู   จึงไดเกลี้ยกลอมสมณุทเทสกัณฑกะผูถูกสงฆนาสนะอยางนั้นแลว
ใหอุปฏฐากบาง   กินรวมบาง   สําเร็จการนอนรวมกันบางเลา   การกระทําของ
พวกเธอนั่น   ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส   หรือเพื่อ
ความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เล่ือมใสแลว . . .
             ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้  วา
ดังนี้:-
                                     พระบัญญัติ 
             ๑๑๙.  ๑๐.    ถาแมสมณุทเทสกลาวอยางนี้วา     ขาพเจารูทั่วถึง
ธรรมที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลว   โดยประการที่ตรัสวาเปน
ธรรมทําอันตรายไดอยางไร     ธรรมเหลานั้นหาอาจทําอันตรายแกผู
เสพไดจริงหรือไม  สมณุทเทสนั้น   อันภิกษุทั้งหลายพึงกลาวอยางนี้
วา    อาวุโสสมณุทเทส    เธออยาไดพูดอยางนั้น    เธออยาไดกลาวตู
พระผูมีพระภาคเจา  การกลาวตูพระผูมีพระภาคเจาไมดีดอก  พระผู-
มีพระภาคเจาไมไดตรัสอยางนั้นเลย   อาวุโส  สมณุทเทส  พระผูมี -
พระภาคเจาตรัสธรรมทําอันตรายไวโดยบรรยายเปนอันมาก    ก็แล
ธรรมเหลานั้นอาจทําอันตรายแกผูเสพไดจริง    และสมณุทเทสนั้น
อันภิกษุทั้งหลายวากลาวอยาอยางนั้น     ขืนถืออยูอยางนั้นเทียว
สมณุทเทสนั้นอันภิกษุทั้งหลายพึงวากลาวอยางนี้วา    แนะอาวุโ ส
สมณุทเทส เธออยาอางพระผูมีพระภาคเจานั้นวาเปนพระศาสดาของ
เธอ  ตั้งแตวันนี้ไป  และพวกสมณุทเทสอื่นยอมไดการนอนรวมเพียง 
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๒-๓ คืน  กับภิกษุทั้งหลายอันใด   แมกิริยาที่ไดการนอนรวมนั้นไม
มีแกเธอ   เจาคนเสีย   เจาจงไป   เจาจงฉิบหายเสีย   อนึ่ง  ภิกษุใดรู
อยู   เกลี้ยกลอมสมณุทเทสผูถูถใหฉิบหายเสียอยางนั้น แลวก็ดี  ให
อุปฏฐากก็ดี กินรวมก็ดี  สําเร็จการนอนรวมก็ดี  เปนปาจิตตีย.   
                   เร่ืองสมณุทเทสกัณฑกะ  มิจฉาทิฏฐิ  จบ
                             สิกขาบทวิภังค  
           [๖๗๕]  ที่ช่ือวา   สมณุทเทส  ไดแก   บุคคลที่เรียกกันวาสามเณร
คําวา   กลาวอยางนี้   คือกลาววา   ขาพเจารูทั่วถึงธรรมที่พระผูมีพระภาคเจา
ทรงแสดงแลวโดยประการที่ตรัสวาเปนธรรมทําอันตรายไดอยางไร  ธรรมเหลา
นั้นหาอาจทําอันตรายแกผูเสพไดจริงไม 
           [๖๗๖]  คําวา  สมณุทเทสนั้น  ไดแกสมณุทเทสผูที่กลาวอยางนั้น.
          บทวา  อันภิกษุท้ังหลาย  ไดแก   ภิกษุพวกอื่น  คือ   พวกภิกษุผู
ไดเห็น  ผูไดยิน  พึงวากลาววา  อาวุโส   สมณุทเทส  เธออยาไดพูดอยางนั้น 
เธออยาไดกลาวตูพระผูมีพระภาคเจา     การกลาวตูพระผูมีพระภาคเจาไมดีแน
พระผูมีพระภาคเจาไมไดตรัสอยางนั้นเลย    อาวุโสสมณุทเทส   พระผูมีพระ -
ภาคเจาตรัสธรรมทําอันตรายไวโดยบรรยายเปนอันมาก  ก็แลธรรมเหลานั้นอาจ
ทําอันตรายแกผูเสพไดจริง    พึงวากลาว    แมคร้ังที่สอง    พึงวากลาวแมคร้ังที่ 
สาม  ถาเธอสละได การสละไดดังนี้   นั่นเปนการดี  ถาไมสละ  สมณุทเทสนั้น
อัน ภิกษุทั้งหลายพึงวากลาวอยางนี้วา   อาวุโส   สมณุทเทส   เธออยาอางพระผู-
มีพระภาคเจานั้น  วาเปนพระศาสดาของเธอตั้งแตวันนี้ไป  และพวกสมณุทเทส
อ่ืน  ยอมไดการนอนรวมเพียง ๒-๓ คืน  กับภิกษุทั้งหลายอันใด   แมกิริยาที่
ไดการนอนรวมนั้นไมมีแกเธอ   เจาคนเสีย   เจาจงไป   เจาจงฉิบหาย   ดังนี้.   
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             [๖๗๗]  บทวา  อนึ่ง . . .ใด   ความวา  ผูใด  คือผูเชนใด...
             บทวา  ภิกษุ   ความวา  ที่ช่ือวา  ภิกษุ  เพราะอรรถวาเปนผูขอ. ..
นี้   ช่ือวา  ภิกษุ  ที่ทรงประสงคในอรรถนี้ .
              ที่ช่ือวา   รูอยู   คือรูเอง   หรือคนอื่นบอกแกเธอ   หรือเจาตัวบอก.
             บทวา  ผูถูกใหฉิบหายเสียอยางนั้นแลว   คือ  ผูสงฆนาสนะอยาง
นั้นแลว .          
             ที่ช่ือวา  สมณุทเทส   ไดแก  บุคคลที่เรียกกันวาสามเณร.
             บทวา  เกล้ียกลอมก็ดี   คือ   เกลี้ยกลอมวา   เราจักใหบาตร   จีวร
อุเทศหรือปริปุจฉาแกเธอ   ดังนี้    ตองอาบัติปาจิตตีย.
            บทวา  ใหอุปฏฐากก็ดี   คือ  ยินดี  จุรณ  ดินเหนียว  ไมชําระฟน
หรือน้ําบวนปากของเธอ   ตองอาบัติปาจิตตีย.
             บทวา  กินรวมก็ดี  อธิบายวา  ที่ช่ือวากินรวม   หมายถึงการคบหา
มี ๒ อยาง  คือคบหากันในทางอามิส ๑  คบหากันในทางธรรม ๑.
            ที่ช่ือวา  คบหากัน ในทางอามิส   คือ   ใหอามิสก็ดี   รับอามิสก็ดี
ตองอาบัติปาจิตตีย.
            ที่ช่ือวา   คบหากันในทางธรรม   คือบอกธรรมให   หรือขอเรียน
ธรรม.
             ภิกษุบอกธรรมให  หรือขอเรียนธรรม   โดยบท    ตองอาบัติปาจิตตีย
ทุก ๆ บท.
             ภิกษุบอกธรรมให    หรือขอเรียนธรรม    โดยอักขระ    ตองอาบัติ-
ปาจิตตีย  ทุก ๆ อักขระ.
             คําวา   สําเร็จการนอนรวมก็ดี   อธิบายวา   ในที่มุงบังอันเดียวกัน
เมื่อสมณุทเทส   ผูถูกสงฆนาสนะนอนแลว    ภิกษุจึงนอน    ตองอาบัติปาจิตตีย 
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เมื่อภิกษุนอนแลว  สมณุทเทสผูถูกสงฆนาสนะจึงนอน  ภิกษุตองอาบัติปาจิตตีย
หรือนอนทั้งสอง    ตองอาบัติปาจิตตีย    ลุกขึ้นแลวนอนตอไปอีก    ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
                                               บทภาชนีย
           [๖๗๘]   สมณุทเทสผูถูกสงฆนาสนะแลว ภิกษุสําคัญวาถูกสงฆนาสนะ
แลว    เกลี้ยกลอมก็ดี   ใหอุปฏฐากก็ดี   กินรวมก็ดี    สําเร็จการนอนรวมก็ดี
ตองอาบัติปาจิตตีย.
           สมณุทเทสผูถูกสงฆนาสนะแลว  ภิกษุมีความสงสัย  เกลี้ยกลอมก็ดี  ให
อุปฏฐากก็ดี   กินรวมก็ดี   สําเร็จการนอนรวมก็ดี   ตองอาบัติทุกกฏ.
            สมณุทเทสผูถูกสงฆนาสนะแลว     ภิกษุสําคัญวาไมใชผูถูกสงฆนาสนะ
เกลี้ยกลอมก็ดี   ใหอุปฏฐากก็ดี   กินรวมก็ดี    สําเร็จการนอนรวมก็ดี   ไมตอง
อาบัติ.
            สมณุทเทสไมใชผูถูกสงฆนาสนะ    ภิกษุสําคัญวาผูถูกสงฆนาสนะ...
ตองอาบัติทุกกฏ.
            สมณุทเทสไมใชผูถูกสงฆนาสนะ  ภิกษุสงสัย ...ตองอาบัติทุกกฏ.
            สมณุทเทสไมใชผูสงฆนาสนะ  ภิกษุสําคัญวาไมใชผูถูกสงฆนาสนะ .. .
ไมตองอาบัติ.
                                              อนาปตติวาร
            [๖๗๙]  ภิกษุรูอยูวา  สมณุทเทสไมใชผูถูกสงฆนาสนะ ๑  ภิกษุรูอยู
วาสมณุทเทสยอมสละทิฏฐินั้นแลว  ๑    ภิกษุวิกลจริต  ๑    ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑
ไมตองอาบัติแล.
                              สัปปาณกวรรค  สิกขาบทที่  ๑๐  จบ
                                   ปาจิตตีย  วรรคที่  ๗  จบ 
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                                    กัณฑกสิกขาบทที่  ๑๐
          ในสิกขาบทที่   ๑๐  มีวินิจฉัยดังนี้ :-
                  [แกอรรถบางปาฐะในสิกขาบทที่   ๑๐]
          สองบทวา  ทิฏ ิคต   อุปฺปนฺน   คือ  สมณุทเทสแมนี้    เมื่อถลําลง
ไปโดยไมแยบคาย  ก็เกิดความเห็นผิดขึ้นมา  เหมือนอริฎฐภิกษุฉะนั้น.
           นาสนะที่ตรัสไวในคําวา  นาเสตุ  นี้  มี ๓ อยางคือ  สังวาสนาสนะ ๑
ลิงคนาสนะ ๑  ทัณฑกรรมนาสนะ ๑.  บรรดานาสนะ ๓ อยางนั้น   การยกวัตร
ในเพราะไมเห็นอาบัติเปนตน    ช่ือวา   สังวาสนาสนะ.   นาสนะนี้วา   สามเณร
ผูประทุษราย  (นางภิกษุณี)  สงฆพึงใหนาสนะเสีย,  เธอทั้งหลายพึงใหนาสนะ
เมตติยาภิกษุณีเสีย  ช่ือวา  ลิงคนาสนะ.  นาสนะนี้วา  แนะอาวุโส  สมณุทเทส  
เธออยาอางพระผูมีพระภาคเจานั้นวา     เปนพระศาสดาของเธอตั้งแตวันนี้ไป
ช่ือวา  ทัณฑกรรมนาสนะ.  ทัณฑกรรมนาสนะนี้  ทรงประสงคเอาในสิกขาบท
นี้ .   เพราะเหตุนั้น    พระผูมีพระภาคเจา    จึงไดตรัสวา   เอวฺจ   ภิกฺขเว
นาเสตพฺโพ  ฯเปฯ   จร  ปเร  วินสฺส  เปนตน.
            บรรดาบทเหลานั้น   บทวา   จร   แปลวา   เธอจงหลีกไปเสีย.
            บทวา   ปเร   แปลวา   แนะเจาคนอื่น   คือเจาผูมีใชพวกเรา.
            บทวา  วินสฺส  ความวา  เจาจงฉิบหายเสีย  คือ  จงไปในที่ซ่ึงพวก
เราจะไมเห็นเจา.
            บทวา   อุปลาปฺเปยฺย   แปลวา   พึงสงเคราะห. 



พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๒ - หนาที่ 738
           บทวา   อุปฏาเปยฺย    คือ     พึงใหสมณุทเทสนั้นทําการบํารุงตน.
บทที่เหลือพรอมทั้งสมุฏฐานเปนตน     พึงทราบโดยนัยดังกลาวแลวในอริฏฐ-
สิกขาบทนั้นนั่นแล.
                                กัณฑกสิกขาบทที่  ๑๐ จบ
                             สัปปาณวรรคที่  ๗  จบบริบูรณ
                                  ตามวรรณนานุกรม
                                หัวขอประจําเรื่อง
             ๑. สัญจิจจปาณสิกขาบท        วาดวยแกลงฆาสัตว
            ๒. สัปปาณกสิกขาบท             วาดวยบริโภคน้ํามีตัวสัตว
            ๓. อุกโกฏนสิกขาบท              วาดวยฟนอธิกรณ
            ๔.  ทุฏุลลฺสิกขาบท               วาดวยปดอาบัติช่ัวหยาบ
            ๕. อูนวีสติวัสสสิกขาบท         วาดวยอุปสมบทกุลบุตรมีอายุ
                                                             หยอน ๒๐ ป
            ๖. เถยยสัตถสิกขาบท               วาดวยเดินทางรวมกับพอคาผู
                                                             เปนโจร                        
            ๗. ส วิธานสิกขาบท                 วาดวยชักชวนมาตุคามเดินทาง
                                                              สายเดียวกัน
            ๘. อริฏฐสิกขาบท                    วาดวยพระอริฎฐะ
            ๙.  อุกขิตตสัมโภคสิกขาบท    วาดวยการคบหากับภิกษุผูถูก
                                                             สงฆยกวัตร  
          ๑๐.  กัณฑกสิกขาบท                วาดวยสมณุทเทสชื่อกันฑกะ 
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                                  ปาจิตตีย  วรรคท่ี  ๘
                            สหธรรมิกวรรค  สิกขาบทที่  ๑
                                   เร่ืองพระฉันนะ 
             [๖๘๐]  โดยสมัยนั้น    พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ  โฆสิ -
ตาราม เขตพระนครโกสัมพี  คร้ังนั้น  ทานพระฉันนะพระพฤติอนาจาร   ภิกษุ
ทั้งหลายพากันกลาวอยางนี้วา  อาวุโส   ฉันนะ   ทานอยาไดทําการเห็นปานนั้น
การทําอยางนั้นนั่นไมควร.
             ทานกลาวอยางนี้วา    อาวุโส    ฉันจักยังไมศึกษาในสิกขาบทนี้ตลอด
เวลาที่ฉันยังไมไดสอบถามภิกษุอ่ืนผูฉลาด  ผูทรงวินัย.
             บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย. .. ตางก็เพงโทษ   ติเตียน  โพนทะนาวา
ไฉนทานพระฉันนะ    อันภิกษุทั้งหลายวากลาวอยูโดยชอบธรรม    จึงไดกลาว
อยางนี้วา อาวุโส   ฉันจักยังไมศึกษาในสิกขาบทนี้  ตลอดเวลาที่ยังไมไดสอบถาม
ภิกษุอ่ืนผูฉลาด   ผูทรงวินัย   ดังนี้เลา. . .แลวกราบทูลเนื้อความนั้นแดพระผูมี -
พระภาคเจา.                  
                                       ทรงสอบถาม
              พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามทานพระฉันนะวา  ดูกอนฉันนะ  ขาว
วา  เธออันภิกษุทั้งหลายวากลาวอยูโดยชอบธรรม  ไดกลาวอยางนี้วา   อาวุโส
ฉันจักยังไมศึกษาในสิกขาบทนี้      ตลอดเวลาที่ฉันยังไมไดสอบถามภิกษุอ่ืน   
ผูฉลาด  ผูทรงวินัยดังนี้  จริงหรือ.
              ทานพระฉันนะทูลรับวา  จริง  พระพุทธเจาขา. 
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                      ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
            พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา  ดูกอนโมฆบุรุษ ไฉน  เธออัน
ภิกษุทั้งหลายวากลาวอยูโดยชอบธรรม  จึงไดพูดอยางนี้วา  อาวุโส   ฉันจักยัง
ไมศึกษาในสิกขาบทนี้     ตลอดเวลาที่ยังไมไดสอบถามภิกษุอ่ืนผูฉลาด   ผูทรง
วินัย  ดังนี้เลา  การกระทําของเธอนั่น  ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยัง
ไมเล่ือมใส    หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เล่ือมใสแลว. . .
             ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ 
วาดังนี้:-
                                      พระบัญญัติ 
           ๑๒๐.  ๑.  อนึ่ง ภิกษุใด อันภิกษุทั้งหลายวากลาวอยูโดยชอบ
ธรรม  กลาวอยางนี้วา    แนะเธอ   ฉันจักยังไมศึกษาในสิกขาบทนี้
ตลอดเวลาที่ยังไมไดสอบถามภิกษุอ่ืนผูฉลาด      ผูทรงวินัย   เปน
ปาจิตตีย.
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อันภิกษุผูศึกษาอยู  ควรรูทั่วถึง   ควร
สอบถาม  ควรตริตรอง  นี้เปนสามีจิกรรมในเรื่องนั้น.
                                 เร่ืองพระฉันนะจบ
                                    สิกขาบทวิภังค
             [๖๘๑]    บทวา  อนึ่ง ...ใด  ความวา  ผูใด  คือ   ผูเชนใด...
            บทวา ภิกษุ  ความวา ที่ช่ือวา  ภิกษุ  เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ 
ช่ือวา  ภิกษุ  ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
          บทวา  อันภิกษุท้ังหลาย  ไดแก   ภิกษุเหลาอื่น. 
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            ที่ช่ือวา  ชอบธรรม  คือ  สิกขาบทใดที่พระผูมีพระภาคเจาทรง
บัญญัติไวนั่นชื่อวาชอบธรรม.
            ภิกษุผูอัน ภิกษุทั้งหลายวากลาวอยูโดยชอบธรรมนั้น  กลาวอยางนี้  คือ
กลาววา    แนะเธอ    ฉันจักยังไมศึกษาในสิกขาบทนี้     ตลอดเวลาที่ยังไมได
สอบถามภิกษุอ่ืนผูฉลาด  ผูทรงวินัย  เปนบัณฑิต  มีปญญา เปนพหูสูต เปน
ธรรมกถึก  ดังนี้   ตองอาบัติปาจิตตีย.
                                         บทภาชนีย
                                         ติกปาจิตตีย
            [๖๘๒]  อุปสัมบัน  ภิกษุสําคัญวาอุปสัมบัน    กลาวอยางนั้น       ตอง
อาบัติปาจิตตีย.
            อุปสัมบัน  ภิกษุมีความสงสัยอยู   กลาวอยางนั้น  ตองอาบัติปาจิตตีย.
            อุปสัมบัน  ภิกษุสําคัญวาอนุปสัมบัน  กลาวอยางนั้น     ตองอาบัติ-
ปาจิตตีย.
            ภิกษุผูอันภิกษุทั้งหลายวากลาวอยู  ตมสิกขาบทที่มิไดทรงบัญญัติไว
กลาวอยางนี้วา  สิกขาบทนี้   ไมเปนไปเพื่อความขัดเกลา  ไมเปนไปเพื่อความ
กําจัด   ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใส  ไมเปนไปเพื่อความไมสะสม    ไมเปนไป
เพื่อปรารภความเพียร   และซ้ําพูดวา   แนะเธอ   ฉันจักยังไมศึกษาในสิกขาบท
นี้  ตลอดเวลาที่ยังไมไดสอบถามภิกษุอ่ืนผูฉลาด  ผูทรงวินัย  เปนบัณฑิต  มี
ปญญา  เปนพหูสูต  เปนธรรมกถึก  ดังนี้   ตองอาบัติทุกกฏ. 
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           ภิกษุผูอันอนุปสัมบันวากลาวอยูตามสิกขาบทที่ทรงบัญญัติไวก็ตาม  ที่
มิไดทรงบัญญัติไวก็ตาม  พูดอยางนี้วา  สิกขาบทนี้ไมเปนไปเพื่อความขัดเกลา
ไมเปนไปเพื่อความกําจัด  ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใส  ไมเปนไปเพื่อความไม
สะสม  ไมเปนไปเพื่อปรารภความเพียร   แลวซํ้ากลาววา   แนะเธอ   ฉันจักยัง
ไมศึกษาในสิกขาบทนี้     ตลอดเวลาที่ยังไมไดสอบถามภิกษุอ่ืนผูฉลาด   ผูทรง
วินัย  เปนบัณฑิต  มีปญญา   เปนพหูสูต    เปนธรรมกถึก  ดังนี้   ตองอาบัติ
ทุกกฏ. 
           อนุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาอุปสัมบัน กลาวอยางนั้น  ตองอาบัติทุกกฏ.
           อนุปสัมบัน  ภิกษุมีความสงสัยอยู   กลาวอยางนั้น  ตองอาบัติทุกกฏ.
           อนุปสัมบัน  ภิกษุสําคัญวาอนุปสัมบัน    กลาวอยางนั้น     ตองอาบัติ-
ทุกกฏ.
           [๖๘๓]  บทวา  ผูศึกษาอยู  คือ   ผูใครจะสําเหนียก.
           บทวา  ควรรูท่ัวถึง  คือ  ควรทราบไว.
           บทวา  ควรสอบถาม   คือ   ควรไดถามดู   วาสิกขาบทนี้เปนอยางไร
สิกขาบทนี้มีเนื้อความเปนอยางไร.
           บทวา  ควรตริตรอง  คือ  ควรติด  ควรพินิจ.
           คําวา  นิเปนสามีจิกรรมในเรื่องนั้น    ความวา  นี้เปนความถูกยิ่ง
ในเรื่องนั้น.
                             อนาปตติวาร
           [๖๘๔]  ภิกษุกลาววา  จักรู  จักสําเหนียก  ดังนี้ ๑ ภิกษุวิกลจริต๑
ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
                     สหธรรมิกวรรค  สิกขาบทที่  ๑  จบ 
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                             ปาจิตตีย  สหธรรมิกวรรคท่ี  ๘
                                    สหธรรมิกสิกขาบทที่  ๑
            วินิจฉัยในสิกขาบทที่  ๑  แหงสหธรรมิกวรรค  พึงทราบดังนี้:-
                     [แกอรรถบางปาฐะในสิกขาบทที่ ๑]
             สองบทวา  เอตสฺมึ  สิกฺขาปเท   มีความวา   ขาพเจาจักยังไมศึกษา
คําที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวในสิกขาบทนี้กอน.
            ก็ในคําวา  อาปตฺติ   ปาจิตฺติยสฺส  นี้   บัณฑิตพึงทราบวา   เปน
อาบัติ  ทุก ๆ คําพูด.
             ขอวา  สิกฺขมาเนน  ภิกฺขเว  ภิกฺขุนา     มีความวา   ภิกษุเปนผูใคร
เพื่อจะศึกษารับพระโอวาทดวยเศียรกลานั่นแหละ  พึงรูทั่วถึง   พึงไดถาม  และ
พึงใครครวญ.   บทที่เหลือในสิกขาบทนี้    บัณฑิตพึงทราบจากใจความเฉพาะ
บท   โดยนัยดังกลาวแลวในทุพพัณณกรณสิกขาบทนั่นแล.     วาโดยวินิจฉัย
ตื้นทั้งนั้น .
             สิกขาบทนี้   มีสมุฏฐาน ๓  เปนกิริยา  สัญญาวิโมกข สจิตตกะ  โลก
วัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม  อกุศลจิต  เปนทุกขเวทนา  ดังนี้แล.
                            สหธรรมิกสิกขาบทที่  ๑  จบ 
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                    สหธรรมมิกวรรค   สิกขาบทที่  ๒
                            เร่ืองพระฉัพพัคคีย 
            [๖๘๕]  โดยสมัยนั้น    พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับ อยู  ณ  พระ-
เชตวัน  อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี  เขตพระนครสาวัตถี คร้ังนั้น พระผูมี-
พระภาคเจาตรัสวินัยกถา    ทรงพรรณนาคุณแหงพระวินัย    ตรัสอานิสงสแหง
การเรียนพระวินัย   ทรงยกยองโดยเฉพาะทานอุบาลีเนือง ๆ  แกภิกษุทั้งหลาย
โดยอเนกปริยาย  ภิกษุทั้งหลายพากัน กลาววา  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวินัยกถา
ทรงพรรณนาคุณแหงพระวินัย  ตรัสอานิสงสแหงการเรียนพระวินัย  ทรงยกยอง
โดยเฉพาะทานพระอุบาลีเนือง ๆ  โดยอเนกปริยาย   อาวุโสทั้งหลาย    ดั่งนั้น
พวกเราพากันเลาเรียนพระวินัยในสํานักทานพระอุบาลีเถิด  ก็ภิกษุเหลานั้นมาก
เหลา   เปนเถระก็มี   เปนนวกะก็มี   เปนมัชฌิมะก็มี    ตางพากันเลาเรียนพระ-
วินัยในสํานักทานพระอุบาลี.
             สวนพระฉัพพัคคียไดหารือกันวา    อาวุโสทั้งหลาย    บัดนี้ภิกษุเปน
อันมากทั้งเถระ  นวกะ  และมัชฌิมะ  พากันเลาเรียนพระวินัยในสํานักทานพระ-
อุบาลี  ถาภิกษุเหลานี้จักเปนผูรูพระบัญญัติในพระวินัย      ทานจักฉุดกระชาก
ผลักไสพวกเราไดตามใจชอบ   อยากระนั้นเลย   พวกเราจงชวยกันกนพระวินัย
เถิด   เมื่อตกลงดั่งนั้น    พระฉัพพัคคียจึงเขาไปหาภิกษุทั้งหลาย   กลาวอยางนี้วา
จะประโยชนอะไรดวยสิกขาบทเล็ก ๆ  นอย ๆ  เหลานี้ที่ยกขึ้นแสดงแลว    ชาง
เปนไปเพื่อความรําคาญ   เพื่อความลําบาก   เพื่อความยุงเหยิงนี่กระไร. 
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            บรรดาภิกษุที่มักนอย. ..ตางก็เพงโทษ  ติเตียน  โพนทะนาวา   ไฉน
พระฉัพพัคคียจึงไดพากันกนพระวินัยเลา. ..  แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมี-
พระภาคเจา. . .
                                    ทรงสอบถาม
             พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววา  พวกเธอชวยกันกนวินัย  จริงหรือ.
             พระฉัพพัคคียทูลรับวา  จริง  พระพุทธเจาขา.
                     ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
             พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา  ดูกอนโมฆบุรุษทั้งหลาย  ไฉน
พวกเธอจึงไดพากันกนวินัยเลา    การกระทําของพวกเธอนั่น     ไมเปนไปเพื่อ
ความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส    หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่
เล่ือมใสแลว . . .
              ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ 
วาดังนี้:-
                                     พระบัญญัติ
              ๑๒๑. ๒.  อนึ่ง ภิกษุใด  เมื่อมีใครสวดปาติโมกขอยู  กลาว
อยางนี้วา   ประโยชนอะไรดวยสิกขาบทเล็กนอยเหลานี้ที่สวดขึ้นแลว
ชางเปนไปเพื่อความรําคาญ     เพื่อความลําบาก     เพื่อความยุงเหยิง
นี่กระไร  เปนปาจิตตีย   เพราะกนสิกขาบท.
                                  เร่ืองของพระฉัพพัคคีย 
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                               สิกขาบทวิภังค
           [๖๘๖]  บทวา  อนึ่ง . . .ใด  ความวา  ผูใด  คือ  ผูเชนใด. . .
           บทวา ภิกษุ ความวา  ที่ช่ือวา  ภิกษุ  เพราะอรรถวาเปนผูขอ. . .นี้ 
ช่ือวา  ภิกษุ  ที่ทรงประสงคในอรรถนี้ .
           คําวา  เมื่อมีใครสวดปาติโมกขอยู   ความวา    เมื่อมีผูใดผูหนึ่งยก
ปาติโมกขขึ้นแสดงอยูก็ดี   ใหผูอ่ืนยกขึ้นแสดงอยูก็ดี   ทองบนอยูก็ดี
           คําวา  กลาวอยางนี้  ความวา   กนพระวินัยแกอุปสัมบันวา    ก็จะ
ประโยชนอะไรดวยสิกขาบทเล็ก ๆ นอย ๆ เหลานี้ที่ยกขึ้นแสดงแลว   ชางเปน
ไปเพื่อรําคาญ     เพื่อความลําบาก    เพื่อความยุงเหยิงนี่กระไร    ความรําคาญ
ความลําบาก    ความยุงเหยิง    ยอมมีแกพวกภิกษุจําพวกที่เลาเรียนพระวินัยนี้ 
แตจําพวกที่ไมเลาเรียนหามีไม      สิกขาบทนี้พวกทานอยายกขึ้นแสดงดีกวา
สิกขาบทนี้พวกทานไมสําเหนียกดีกวา    สิกขาบทนี้พวกทานไมเรียนดีกวา
สิกขาบทนี้พวกทานไมทรงจําดีกวา   พระวินัยจะไดสาบสูญ  หรือภิกษุพวกนี้จะ
ไดไมรูพระบัญญัติดังนี้เปนตน   ตองอาบัติปาจิตตีย.
                                 บทภาชนีย
                                 ติกปาจิตตีย
          [๖๘๗]  อุปสัมบัน  ภิกษุสําคัญวาอุปสัมบัน   กนพระวินัยตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
          อุปสัมบัน  ภิกษุมีความสงสัย  กนพระวินัย   ตองอาบัติปาจิตตีย.
          อุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาอนุปสัมบัน กนพระวินัย ตองอาบัติปาจิตตีย. 
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                                          ปญจกทุกกฏ
              ภิกษุกนธรรมอยางอื่น   ตองอาบัติทุกกฏ.
              ภิกษุกนพระวินัยหรือพระธรรมอยางอื่นแกอนุปสัมบัน    ตองอาบัติ
ทุกกฏ.
              อนุปสัมบัน  ภิกษุสําคัญวาอุปสัมบัน  กนพระวินัย  ตองอาบัติทุกกฏ
              อนุปสัมบัน   ภิกษุสงสัย  กนพระวินัย  ตองอาบัติทุกกฏ.
              อนุปสัมบัน  ภิกษุสําคัญวาอนุปสัมบัน  กนพระวินัย  ตองอาบัติทุกกฏ.
                                            อนาปตติวาร
              [๖๘๘]  ภิกษุผูไมประสงคจะกน    พูดตามเหตุวานิมนตทานเรียน
พระสูตร    พระคาถา    หรือพระอภิธรรมไปกอนเถิด    ภายหลังจึงคอยเรียน
พระวินัย  ดังนี้  ๑  ภิกษุวิกลจริต ๑  ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑  ไมตองอาบัติแล.
                                   สหธรรมิกวรรค  สิกขาบทที่  ๒  จบ
                                        วิเลขนสิกขาบทที่  ๒
              ในสิกขาบทที่ ๒ วินิจฉัยดังตอไปนี้:-
            [แกอรรถวาดวยอานิสงสมีการเรียนวินัยเปนมูล]
              สองบทวา  วินยกถ   กเถติ  มีความวา  พระผูมีพระภาคเจาตรัสกถา
อันเกี่ยวเนื่องดวยกัปปยะและอกัปปยะ     อาบัติและอนาบัติ     สังวร    อสังวร
และปหานะ  ที่ช่ือวา  วินัยกถา. 
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           คําวา   วินยสฺส  วณฺณ    ภาสติ   มีความวา   พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสการวางมาติกาดวยอํานาจแหงอาบัติ ๕ กองบาง ๗ กองบาง     แลวทรง
พรรณนาโดยบทภาชนะ  ที่ช่ือวา  สรรเสริญพระวินัย. 
           คําวา  ปริยตฺติยา  วณฺณ   ภาสติ  มีความวา  พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสสรรเสริญ  คือ  พรรณนาคุณ  ไดแก  อานิสงสมีการเรียนพระวินัยเปนมูล
แหงพวกภิกษุผูเลาเรียนพระวินัย.    อธิบายวา    แทจริง   พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสอานิสงส  ๕ อานิสงส  ๖ อานิสงส ๗ อานิสงส ๘ อานิสงส ๙ อานิสงส ๑๐
อานิสงส ๑๑    ซ่ึงมีการเรียนพระวินัยเปนมูลทั้งหมด  ที่พระวินัยธรจะได.
           ถามวา  พระวินัยธร  ยอมไดอานิสงส  ๕ เหลาไหน ? 
           แกวา    ยอมไดอานิสงส  ๕    มีการคุมครองสีลขันธเปนตน ของตน.
สมดังคําที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวนี้วา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย !   อานิสงสใน   
วินัยธรบุคคล  (บุคคลผูทรงวินัย)  มี ๕ เหลานี้  คือ  สีลขันธของตนเปนอัน
คุมครองรักษาดีแลว  ๑     เปนที่พึงของพวกภิกษุผูมักระแวงสงสัย  ๑     เปนผู
แกลวกลาพูดในทามกลางสงฆ  ๑     ขมเหลาชนผูเปนขาศึกไดราบคาบดีโดย
สหธรรม ๑  เปนผูปฏิบัติ  เพื่อความตั้งมั่นแหงพระสัทธรรม. *
    [อธิบายอานิสงส  ๕  วาดวยการตองอาบัติ  ๖ อยาง]
           สีลขันธของตน    เปนอันวินัยธรบุคคลนั้นคุมครอง    รักษาดีแลว
อยางไร ?  คือ  ภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้   เมื่อตองอาบัติ   ยอมตองดวย
อาการ ๖ อยาง    คือ    ดวยความไมละอาย ๑    ดวยความไมรู  ๑    ดวยความ
สงสัยแลวขืนทํา  ๑   ดวยความสําคัญในของไมควรวาควร ๑   ดวยความสําคัญ
ในของควรวาไมควร ๑   ดวยความหลงลืมสติ ๑.
   *  วิ.  ปริวาร.   ๘/๔๕๓-๔๙๓. 
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             ภิกษุยอมตองอาบัติดวยความไมละอายอยางไร ?  คือ ภิกษุรูอยูทีเดียว
วา เปนอกัปปยะ  ฝาฝน ทําการลวงละเมิด.  สมจริงดังคําที่พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสไวนี้วา
                         ภิกษุแกลงตองอาบัติ   ปกปดอาบัติ  และ
                  ถึงความลําเอียงดวยอคติ,   ภิกษุเชนนี้   เรา 
                  เรียกวา  อลัชชีบุคคล.
             ภิกษุยอมตองอาบัติ   ดวยความไมรูอยางไร    คือ  เพราะวาบุคคลผู
ไมมีความรูเปนผูเขลา   เปนผูงมงาย  ไมรูส่ิงที่ควรทําและสิ่งที่ไมควรทํา  ยอม
ทําสิ่งที่ไมควรทํา   ทําสิ่งที่ควรทําใหผิดพลาด,   ดวยอาการอยางนี้  ช่ือวาตอง
ดวยความไมรู.
               ภิกษุตองอาบัติดวยสงสัยแลวขืนทําอยางไร ?  คือ   เมื่อเกิดความสงสัย
ขึ้นเพราะอาศัยของที่ควรและไมควร     ฝาฝนลวงละเมิดทีเดียวดวยสําคัญวา
ถามพระวินัยธรแลว   ถาเปนกัปปยะ  เปนสิ่งที่ควรทํา  ถาเปนอกัปปยะ   เปน
ส่ิงที่ไมควรทํา,   แตอันนี้   สมควรอยู    ดวยอาการอยางนี้    ช่ือวา   ตองดวย
ความสงสัยแลวขืนทํา.
             ภิกษุตองดวยความสําคัญในสิ่งที่ไมควรวาควรอยางไร ?   คือ   ภิกษุ
ฉันเนื้อหมี  ดวยสําคัญวา  เนื้อสุกร,  ฉันเนื้อเสือเหลืองดวยสําคัญวา  เนื้อมฤค,
ฉันโภชนะที่เปนอกัปปยะ  ดวยสําคัญวา โภชนะเปนกัปปยะ,  ฉันในเวลาวิกาล
ดวยสําคัญวาเปนกาล      ดื่มปานะที่เปนอกัปปยะ,    ดวยสําคัญวา    ปานะเปน
กัปปยะ   ดวยอาการอยางนี้   ช่ือวา   ตองดวยความสําคัญในสิ่งที่ไมควรวาควร.
              ภิกษุยอมตองอาบัติดวยความเปนผูมีความสําคัญในสิ่งที่ควรวาไมควร
อยางไร ? คือ   ภิกษุฉันเนื้อสุกร   ดวยสําคัญวา   เนื้อหมี,   ฉันเนื้อมฤคดวย 
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สําคัญวา   เนื้อเสือเหลือง,    ฉันโภชนะที่เปนกัปปยะดวยสําคัญวา    โภชนะที่
เปนอกัปปยะ,  ฉันในกาล   ดวยสําคัญวาเปนวิกาล,   ดื่มปานะที่เปนอกัปปยะ
ดวยสําคัญวา   ปานะเปนอกัปปยะ,   ดวยอาการอยางนี้    ช่ือวา    ตองดวยความ
เปนผูมีความสําคัญในสิ่งที่ควรวาไมควร. 
            ภิกษุตองดวยความหลงลืมสติอยางไร ?  คือ ภิกษุเมื่อตองอาบัติเพราะ
การนอนรวม     การอยูปราศจากไตรจีวร     และเภสัชกับจีวรลวงกาลเวลาเปน
ปจจัยแล   ช่ือวาตองดวยความหลงลืมสติ.   ภิกษุบางรูปในศาสนานี้   ยอมตอง
อาบัติดวยอาการ ๖ อยางเหลานี้    ดวยประการอยางนี้.
             [ผูทรงวินัยไมตองอาบัติดวยอาการ ๖ อยาง]
            แดพระวินัยธรไมตองอาบัติดวยอาการ ๖ อยางเหลานี้.     ไมตองดวย
ความเปนผูไมละอายอยางไร ? คือ   เพราะแมเมื่อเธอรักษาการตําหนิคอนขอด
ของผูอ่ืนนี้วา   เชิญทานดูเถิด   ผูเจริญ  !   ภิกษุนี้รูส่ิงที่ควรและไมควรอยูแท ๆ
ยังทําการลวงละเมิดพระบัญญัติ  ดังนี้ได  ก็ช่ือวา  ไมตอง  ดวยอาการอยางนี้ 
ช่ือวาไมตอง    ดวยความเปนผูไมละอาย.     แสดงอาบัติเปนเทศนาคามินีแมที่
เผลอตองเขา    ออกแลวจากอาบัติที่เปนวุฏฐานคามีนี    ตั้งอยูในความบริสุทธิ์.
จําเดิมแตนั้นยอมเปนผูตั้งอยูในความเปนลัชชีบุคคลนี้ทีเดียววา
                       ภิกษุไมแกลงตองอาบัติ  ไมปดบังอาบัติ
                  และไมถึงความลําเอียงดวยอคติ,  ภิกษุเชนนี้
                  เราเรียกวา  ลัชชีบุคคล.*
             ภิกษุไมตองดวยความไมรูอยางไร ?  คือ  เพราะเธอรูอยูซ่ึงสิ่งอันควร
และไมควร;   ฉะนั้น   เธอยอมทําแตส่ิงที่ควร  ไมทําสิ่งที่ไมควร   ดวยอาการ
อยางนี้   ช่ือวา   ไมตองเพราะความไมรู.
 *      วิ.  ปริวาร.  ๘/๓๙๓-๓๙๔. 
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             ไมตองดวยความเปนผูสงสัยแลวขืนทําอยางไร ?   คือ   เพราะเธอเมื่อ
เกิดความรังเกียจสงสัย   เพราะอาศัยส่ิงที่เปนกัปปยะและอกัปปยะ   ตรวจดูวัตถุ
ตรวจดูมาติกา   บทภาชนะ   อันตราบัติ   อนาบัติ  แลวถาเปนกัปปยะจึงทํา,
ถาเปนอกัปปยะไมทํา,  ดวยอาการอยางนี้  ช่ือวา  ไมตองดวยความเปนผูสงสัย
แลวขืนทํา.                                                                                 
            ไมตองดวยความเปนผูมีความสําคัญในสิ่งที่ไมควรวาควรเปนตน
อยางไร ?   คือ   เพราะเธอรูอยูซ่ึงสิ่งที่ควรและไมควร;     ฉะนั้น    จึงไมเปนผู
มีความสําคัญในสิ่งที่ไมควรวาควร ไมเปนผูมีความสําคัญในสิ่งที่ควรวาไมควร
และเธอมีสติทั้งมั่นดวยดี,  อธิษฐานผาจีวรที่ควรอธิษฐาน,  วิกัปจีวรที่ควรวิกัป.
วินัยธรบุคคล  ช่ือวา  ไมตองอาบัติดวยอาการ ๖ อยางนี้    ดวยประการอยางนี้ .
เธอเมื่อไมตอง   (อาบัติ)   ยอมเปนผูมีศีลไมขาด   มีศีลบริสุทธิ์ .   ดวยอาการ
อยางนี้   สีลขันธของตน  ยอมเปนอันเธอคุมครอง  รักษาดีแลว.
             ถามวา  วินัยธรบุคคล    ยอมเปนที่พึ่งของพวกภิกษุผูถูกความสงสัย
ครอบงําอยางไร ?
            แกวา   ไดยินวา   ภิกษุทั้งหลายในรัฐนอกและในชนบทนอก    เกิดมี
ความรังเกียจสงสัยขึ้น   ทราบวา   ไดยินวา   พระวินัยธรอยูที่วิหารโนน    แลว
มาสูสํานักของเธอ    แมจากที่ไกลถามถึงขอรังเกียจสงสัย.    เธอสอบสวนดูวัตถุ
แหงกรรมที่ภิกษุพวกนั้นทําแลว    กําหนดชนิดมีอาบัติ    อนาบัติ    ครุกาบัติ
และลหุกาบัติเปนตน    จึงใหแสดงอาบัติที่เปนเทศนาคามินี   ใหออกจากอาบัติ
เปนวุฎฐานคามินี   ใหตั้งอยูในความบริสุทธิ์.   ดวยอาการอยางนี้   ช่ือวา   เปน
ที่พึ่งของพวกภิกษุผูถูกความสงสัยครอบงํา.                      
            ขอวา  เปนผูแกลวกลาพูดในทามกลางสงฆ    มีความวา  จริงอยู
ผูมิใชวินัยธรพูดในทามกลางสงฆ  ความกลัว  คือ  ความประหมายอมครอบงํา, 
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ความกลัวนั้นจะไมมีแกวินัยธรบุคคล.    เพราะเหตุไร ?   เพราะรูวา   เมื่อพูด
อยางนี้มีโทษ  พูดอยางนี้ไมมีโทษ  แลวจึงพูด. 
          ในคําวา   ปจฺจตฺถิเก  สหธมฺเมน  สุนิคฺคหิต   นิคฺคณฺหาติ   นี้ 
ช่ือวา  ชนผูเปนขาศึกมี ๒ จําพวก คือ ผูเปนขาศึกแกตนเองจําพวก ๑  ผูเปน
ขาศึกแกพระศาสนาจําพวก ๑.    บรรดาชนผูเปนขาศึก ๒ จําพวกนั้น    พวก
ภิกษุช่ือเมตติยะ  และภุมมชกะ  กับเจาลิจฉวี   ช่ือวัฑฒะ  โจทดวยอันติมวัตถุ
อันไมมีมูล,  ชนพวกนี้  ช่ือวา ผูเปนขาศึกแกตนเอง ก็หรือชนผูทุศีลแมเหลาอื่น
ซ่ึงเปนผูมีธรรมอันลามก  ทั้งหมด  ช่ือวา   ผูเปนขาศึกแกตนเอง.  สวนอริฏฐ-
ภิกษุ   กัณฑกสามเณร  ภิกษุวัชชีบุตรชาวเมืองเวสาลีผูมีความเห็นวิปริต  และ
พวกภิกษุฝายมหายานนิกายมหาสังฆิกะเปนตน    ซ่ึงเปนผูมีลัทธิปรูปหาร
อัญญาณ   กังขา   และปรวิตรณา *  ทําการยกยอง   กลาวอางคําสอนมิใชพุทธ-
ศาสนาวา   พุทธศาสนา   ช่ือวา   ผูเปนขาศึกแกศาสนา.   วินัยธรบุคคลจะขมขี่
ชนผูเปนขาศึกเหลานั้นแมทั้งหมดใหราบคาบ โดยประการที่พวกเขาไมสามารถ
ประดิษฐานอสัทธรรมขึ้นได  โดยสหธรรม  คือ  โดยคําเปนเหตุรวมกัน .
                        [อธิบายพระสัทธรรม ๓ อยาง]
           ก็ในคําวา  สทฺธมฺมฏ ิติยา  ปฏิปนฺโน   โหติ  นี้    สัทธรรมมี ๓
ดวยสามารถแหง   ปริยติ   ปฏิบัติ    และอธิคม.   บรรดาสัทธรรมทั้ง ๓ นั้น 
พุทธพจน  คือ  ปฏก  ๓  ช่ือวา  ปริยัติสัทธรรม.  ธรรมนี้  คือ ธุดงคคุณ ๑๓
ขันธกวัตร  ๑๔  มหาวัตร  ๘๒  ช่ือวา  ปฏิปตติสัทธรรม.  มรรค  ๔  ผล ๔ นี้ 
ช่ือวา  อธิคมสัทธรรม.
  *     พระอรหันตยังมีอสุจิ  พระอรหันตยังมีความไมรู  พระอรหันตยังมีความสงสัย   พระ
อรหันต
หายสงสัยเพราะผูอ่ืน  ดูอธิบายในสารัตถทีปนี   ๓/๓๖๖.  ผูชําระ. 
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            บรรดาสัทธรรมมีปริยัติธรรมเปนตนนั้น      พระเถระทั้งหลายบางพวก
กลาววา    ปริยัติเปนมูลรากของศาสนา    โดยพระสูตรนี้วา    ดูกอนอานนท
ธรรมและวินัยใดที่เราแสดงแลวบัญญัติแลวแกเธอทั้งหลาย,  ธรรมและวินัยนั้น
จักเปนศาสดาของเธอทั้งหลาย   โดยกาลลวงไปแหงเรา   ดังนี้. 
            พระเถระบางพวกกลาววา    ปฏิบัติเปนมูลของศาสนา    โดยสูตรนี้วา
ดูกอนสุภัตทะ !    ภิกษุทั้งหลายเหลานี้แลพึงอยูโดยชอบ,    โลกไมพึงวางเปลา
จากพระอรหันตทั้งหลาย   แลวกลาววา   ภิกษุทั้งหลาย  ๕  รูปผูปฏิบัติโดยชอบ
ยังมีอยูเพียงใด,   ศาสนา   จัดวายังตั้งอยูเพียงนั้น  ดังนี้.
             สวนพระเถระอีกพวกหนึ่ง   กลาววา   เมื่อปริยัติอันตรธานแลว   แม
บุคคลผูปฏิบัติดี   ก็ไมมีการบรรลุธรรม   แลวกลาววา   ถาแมนภิกษุ ๕ รูปจะ
เปนผูรักษาปาราชิกไวได,    ภิกษุเหลานั้น    ใหกุลบุตรทั้งหลายผูมีศรัทธา
บรรพชาแลวใหอุปสมบทแมในปจจันตประเทศ   ใหครบคณะทสวรรค   แลว
จักทําการอุปสมบทแมในมัธยมประเทศ.    ใหภิกษุสงฆครบวีสติวรรคแลว  จัก
ทําอัพภานกรรมแมเพื่อตน ยังศาสนาใหถึงความเจริญงอกงามไพบูลยโดยอุบาย
อยางนี้ .
            พระวินัยธรนี้เปนผูปฏิบัติเพื่อความตั้งมั่น   แหงพระสัทธรรมทั้ง ๓ ดวย
ประการอยางนี้แล.  บัณฑิตพึงทราบวา  พระวินัยธรนี้  ยอมไดอานิสงส ๕ อยาง
เหลานี้กอน  ดวยประการฉะนี้.
            ถามวา  พระวินัยธรยอมไดอานิสงส ๖   เหลาไหน ? 
            แกวา  อุโบสถ  ปวารณา  สังฆกรรม   บรรพชา   อุปสมบท   เปน
หนาที่ของพระวินัยธรนั้น  เธอยอมใหนิสัย  ใหสามเณรอุปฎฐาก. 
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           จริงอยู    อุโบสถ  ๙  เหลานี้  คือ  จาตุทสีอุโบสถ   ปณณรสีอุโบสถ
สามัคคีอุโบสถ  สังฆอุโบสถ   คณอุโบสถ   ปุคคลอุโบสถ   สุตตุทเทสอุโบสถ
ปาริสุทธิอุโบสถ  อธิษฐานอุโบสถ  ทั้งหมดนั้น   เนื่องดวยพระวินัยธร.   และ 
ถึงแมปวารณา  ๙  เหลานี้คือ   จาตุทสีปวารณา   ปณณรสีปวารณา   สามัคคี-
ปวารณา    สังฆปวารณา    คณปวารณา    ปุคคลปวารณา    เตวาจิกาปวารณา
เทววาจิกาปวารณา   สมานวัสสิกาปวารณา    ก็เนื่องดวยพระวินัยธร  เธอเปน
ใหญแหงปวารณา  ๙  นั้น     เพราะเปนหนาที่ของเธอ  ดวยประการฉะนี้    ถึง
สังฆกรรมทั้ง   ๔  นี้คือ  อปโลกนกรรม   ญัตติกรรม   ญัตติทุติยกรรม  ญัตติ-
จตุตถกรรมก็ดี  ทั้งบรรพชา   และอุปสมบทแหงกุลบุตรทั้งหลาย   อันเธอเปน
อุปชฌายทํานี้ก็ดี  ก็เร่ืองดวยพระวินัยธรทั้งนั้น.   ผูอ่ืนถึงทรงปฏก  ๒ ก็ไมได
เพื่อทํากรรมนี้เลย.  เธอเทานั้นใหนิสัย  ใหสามเณรอุปฏฐาก.  ผูอ่ืนยอมไมได
เพื่อใหนิสัย  ไมไดเพื่อใหสามเณรอุปฏฐากเลย.  แตเมื่อหวังเฉพาะการอุปฎฐาก
ของสามเณร     ยอมไดเพื่อจะใหถืออุปชฌายในสํานักของพระวินัยธรกอนแลว
จงยินดีขอวัตรปฏิบัติ.
            ก็บรรดาสังฆกรรมมีอุโบสถกรรมเปนตนนี้     การใหนิสัยและการให
สามเณรอุปฏฐากเปนองคเดียวกัน.    อานิสงส  ๕ อยางกอน   รวมกับอานิสงส
ขอหนึ่งในอานิสงส ๖ เหลานี้    จึงเปน ๖ ดวยประการฉะนี้.   รวมกับอานิสงส
๒ ขอ  จึงเปน ๗,  รวมกับอานิสส ๓ ขอจึงเปน  ๘,  รวมกับอานิสงส ๔ ขอ
จึงเปน ๙   รวมกับอานิสงส ๕ ขอ    จึงเปน ๑๐,   รวมกับอานิสงสแมทั้งหมด
นั่นจึงเปน  ๑๑,  ดวยประการดังกลาวมานี้   บุคคลผูทรงวินัย  บัณฑิตพึงทราบ
วา   ยอมไดอานิสงส ๕-๖-๗-๘-๙-๑๐  และ ๑๑  อยางนี้.
               [จุดประสงคในการสรรเสริญวินัยปริยัติ]
             พระผูมีพระภาคเจาเมือทรงแสดงอานิสงสเหลานี้    อยางนี้   บัณฑิตพึง
ทราบวา  ทรงพรรณนาคุณแหงการเรียนพระวินัย  



พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๒ - หนาที่ 755
            สองบทวา  อาทิสฺส     อาทิสฺส   ไดแก   ทรงกําหนดบอย ๆ คือ
ทรงทําใหเปนแผนกหนึ่งตางหาก.
           หลายบทวา  อายสฺมโต  อุปาลิสฺส   วณฺณ    ภาสติ   มีความวา
พระผูมีพระภาคเจาทรงอาศัยวินัยปริยัติ      ตรัสชมเชยสรรเสริญคุณแหงพระ-
 ุบาลีเถระ.
             ถามวา   เพราะเหตุไร ?
             แกวา   ทรงสรรเสริญเพราะเหตุวา   ทําไฉนหนอ  ภิกษุทั้งหลายแมได
ฟงการสรรเสริญของเราแลว    จะพึงสําคัญวินัยวา    คนควรเรียนควรศึกษาใน
สํานักแหงอุบาลี  ศาสนานี้จักเปนของตั้งอยูไดนาน จักเปนไปตลอด  ๕,๐๐๐  ป
ดวยประการอยางนี้ .
            ในคําวา  เตธ  พหู  ภิกฺขู  นี้   มีเนื้อความอยางนี้วา  ภิกษุเปนอัน
มากเหลานั้นเปนเถระก็มี  เปนนวกะก็มี  เปนมัชฌิมะก็มี ไดสดับการสรรเสริญ
ของพระผูมีพระภาคเจานี้แลว    เกิดมีอุตสาหะ    เพราะไดบรรลุอานิสงสตามที่
พระองคทรงประกาศไวดวยเขาใจวา ไดยินวา ภิกษุผูทรงวินัย  ยอมไดอานิสงส
เหลานี้   ภิกษุทั้งหลายผูทรงสุตตันตะ   และผูทรงอภิธรรมหาไดไม   จึงพากัน
เรียนพระวินัยในสํานักของทานพระอุบาลี.
            บทวา  อิธ  เปนเพียงนิบาทเทานั้น.
             บทวา   อุทฺทิสฺสมาเน  ไดแก   เมื่ออาจารยสวดแกอันเตวาสิก.    ก็
เพราะวาปาฏิโมกขนั้น   เมื่ออาจารยสวดตามความพอใจของตนก็ดี  อันเตวาสิก
ขอรองอาจารยนั้นใหสวดก็ดี   เมื่อภิกษุผูทรงจําปาฏิโมกขนั้นได    กําลังทําการ
สาธยายก็ดี  ช่ือวา  มีใครยกปาฏิโมกขขึ้นสวดอยู;  ฉะนั้น  พระผูมีพระภาคเจา
จึงตรัสบทภาชนะวา   อิทฺทิสนฺเต   วา   อิทฺทิสาเปนฺเต   วา   สชฺฌาย
กโรนฺเต  วา  ดังนี้ . 
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            บทวา   ขุทฺทานุขุทฺทเกหิ   คือ  ดวยสิกขาบทเล็ก ๆ  และนอย ๆ 
            คําวา   ยาวเทว   เปนคํากําหนดเขตแดงเปนไปแหงสิกขาบทเล็กนอย
เหลานั้น.  มีคําอธิบายวา  ก็ภิกษุเหลาใด   สวดก็ดี   ใหสวดก็ดี   สาธยายก็ดี
ซ่ึงสิกขาบทเล็กนอยนั่น      สิกขาบทเล็กนอยนั่น      ยอมเปนไปจนถึงเกิดความ
เดือดรอน   คือ   ความลําบาก   ที่เรียกวาความรังเกียจสงสัย    และความยุงใจที่
เรียกวาวิจิกิจฉา   แกภิกษุเหลานั้น ทีเดียววา   ควรหรือไมควรหนอ.
            อีกอยางหนึ่ง   คําวา  ยาวเทว  เปนคํากําหนดดวยความยวดยิ่ง.  คําวา
ยาวเทว  นั้น    เชื่อมความเขากับบทวา  ส วตฺตนฺติ  นี้.  มีคําอธิบายวา  ชาง
เปนไปเพื่อความรําคาญ   เพื่อความลําบาก   เพื่อความยุงยากเหลือเกิน.
            ขอวา  อุปสมฺปนฺนสฺส  วินย   วิวณฺเณติ  มีความวา  ภิกษุผูใคร
จะใหเกิดความเคลือบแคลงในวินัยนั้น  แกอุปสัมบันนั้น   จึงกน  คือ  ตําหนิ
ติเตียนพระวินัยในสํานักแหงอุปสัมบัน.   คําที่เหลือในสิกขาบทนี้  ตื้นทั้งนั้น.
            สิกขาบทนี้  มีสมุฏฐาน ๓  เปนกิริยา  สัญญาวิโมกข  สจิตตกะ โลก-
วัชชะ   กายกรรม   วจีกรรม   อกุศลจิต   เปนทุกขเวทนา   ดังนี้แล.
                             วิเลขนสิกขาบทที่  ๒ จบ 



พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๒ - หนาที่ 757
                                  สหธรรมิกวรรค  สิกขาบทที่  ๓
                                    เร่ืองพระฉัพพัคคีย 
            [๖๘๙]  โดยสมัยนั้น    พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู  ณ  พระ-
เชตวัน  อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี   เขตพระนครสาวัตถี   คร้ังนั้น    พระ
ฉัพพัคคียประพฤติอนาจารแลวตั้งใจอยูวา   ขอภิกษุทั้งหลายจงทราบวา   พวก
เราเปนผูตองอาบัติดวยอาการที่ไมรู  แลวเมื่อพระวินัยธรยกปาติโมกขขึ้นแสดง
กลาวอยางนี้วา พวกผมเพิ่งทราบเดี๋ยวนี้เองวา ธรรมแมนี้ก็มาในพระสูตร เนื่อง
ในพระสูตร  มาสูอุเทศทุกกึ่งเดือน  บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย... ตางก็เพง
โทษติเตียนโพนทะนาวา  ไฉน  พระฉัพพัคคียเมื่อพระวินัยธรสวดปาติโมกขอยู
กลาวอยางนี้วา     พวกผมเพิ่งทราบเดี๋ยวนี้เองวา     ธรรมแมนี้ก็มาในพระสูตร
เนื่องในพระสูตร     มาสูอุเทศทุกกึ่งเดือนดังนี้ . . .    แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแด
พระผูมีพระภาคเจา
                                     ทรงสอบถาม
            พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ขาววา   เมื่อพระวินัยธรสวดปาติโมกขอยู    พวกเธอไดกลาวอยางนี้วา   ธรรม
แมนี้ก็มาในสูตร  เนื่องในสูตร  มาสูอุเทศทุกกึ่งเดือน  ดังนี้จริงหรือ.
            พระฉัพพัคคียทูลรับวา  จริง  พระพุทธเจาขา.
                     ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
            พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา  ดูกอนโมฆบุรุษทั้งหลาย  ไฉน
พวกเธอเมื่อพระวินัยธรสวดปาติโมกขอยู   จึงกลาวอยางนี้วา  พวกผมเพิ่งทราบ 
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เดี๋ยวนี้เองวา   ธรรมแมนี้ก็มาในสูตร   เนื่องในสูตร  มาสูอุเทศทุกกึ่งเดือนดังนี้
เลา  การกระทําของพวกเธอนั่น   ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม
เล่ือมใส   หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เล่ือมใสแลว . . .
             ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้   วา
ดังนี้:-
                                     พระบัญญัติ
           ๑๒๒. ๓.  อนึ่ง  ภิกษุใด   เมื่อพระวินัยธรสวดปาติโมกขอยู
ทุกกึ่งเดือน  กลาวอยางนี้วา  ฉันเพิ่งรูเดี๋ยวนี้เองวา  เออ   ธรรมแม
นี้ก็มาแลวในสูตร  เนื่องแลวในสูตร มาสูอุเทศทุกกึ่งเดือน  ถาภิกษุ
ทั้งหลายอื่นรูจักภิกษุนั้นวา  ภิกษุนี้เคยนั่งเมื่อปาติโมกขกําลังสวดอยู.
๒-๓   คราวมาแลว   กลาวอะไรเพิ่มอีก   อันความพนดวยอาการที่ไมรู
หามีแกภิกษุนั้นไม   พึงปรับเธอตามธรรม   ดวยอาบัติที่ตองในเรื่อง
นั้น   และพึงยกความหลงขึ้นแกเธอเพิ่มอีกวา   แนะเธอ   ไมใชลาภ
ของเธอ   เธอไดไมดีแลว  ดวยเหตุวาเมือปาติโมกขกําลังสวดอยู เธอ
หาทําในใจใหสําเร็จประโยชนดีไม     นี้เปนปาจิตตียในความเปนผู
แสรงทําหลงนั้น.
                           เร่ืองพระฉัพพัคคีย  จบ
                             สิกขาบทวิภังค
            [๖๙๐]  บทวา  อนึ่ง . . . ใด  ความวา  ผูใด  คือ   ผูเชนใด.. .
            บทวา  ภิกษุ  ความวา  ที่ช่ือวา  ภิกษุ   เพราะอรรถวาเปนผูขอ...
นี้ช่ือวา  ภิกษุ  ที่ทรงประสงคในอรรถนี้. 
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           บทวา  ทุกก่ึงเดือน  คือ  ทุกวันอุโบสถ.
           บทวา  เม่ือพระวินัยธรกําลังสวดปาติโมกขอยู   คือ   เมื่อภิกษุ
กําลังยกปาติโมกขขึ้นแสดงอยู.
            บทวา  กลาวอยางนี้  ความวา ภิกษุประพฤติอนาจารมาแลว  ตั้งใจ  
อยูวา  ขอภิกษุทั้งหลายจงรูวา   เราเปนผูตองอาบัติดวยอาการที่ไมรู   เมื่อภิกษุ
กําลังสวดปาติโมกขอยู   กลาวอยางนี้วา  ผมเพิ่งทราบเดี๋ยวนี้เองวา  เออ  ธรรม
แมนี้ก็มาแลวในพระสูตร   เนื่องแลวในพระสูตร   มาสูอุเทศทุกกึ่งเดือน   ดังนี้
ตองอาบัติทุกกฏ.
            [๖๙๑]  คําวา    ถา. . .นั้น    อธิบายวา    ภิกษุเหลาอื่นรูจักภิกษุผู
ปรารถนาแสรงทําหลงวา   ภิกษุนี้เคยนั่งเมื่อพระวินัยธรสวดปติโมกขอยู ๒-๓
คราวมาแลว พูดมากไปทําไมอีก   อันความพนจากอาบัติดวยอาการที่ไมรู   หามี
แกภิกษุนั้นไม   พึงปรับเธอตามธรรมดวยอาบัติที่ตองประพฤติอนาจารนั้น และ
พึงยกความหลงขึ้นแกเธอเพิ่มอีก.
             ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็แลพึงยกขึ้นอยางนี้:-
             ภิกษุผูฉลาด  ผูสามารถ  พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรม-
วาจา  วาดังนี้ :-
                          กรรมวาจาลงโมหาโรปนกรรม
            ทานเจาขา  ขอสงฆจงฟงขาพเจา  ภิกษุมีช่ือนี้ผูนี้  เมื่อพระ
วินัยธรสวดปาติโมกขอยู   หาทําในใจใหสําเร็จประโยชนดวยดีไม ถา
ความพรั่งพรอมของสงฆถึงที่แลว   สงฆพึงยกความหลงขึ้นแกภิกษุ
มีช่ือนี้  นี่เปนญัตติ. 
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           ทานเจาขา  ขอสงฆจงฟงขาพเจา  ภิกษุมีช่ือนี้ผูนี้  เมื่อพระ
วินัยธรสวดปาติโมกขอยู     หาทําในใจไดสําเร็จประโยชนดวยดีไม
สงฆยกความหลงขึ้นแกภิกษุมีช่ือนี้   การยกความหลงขึ้นแกภิกษุผูมี
ช่ือนี้   ชอบแกทานผูใด  ทานผูนั้น พึงเปนผูนิ่ง  ไมชอบแกทานผูใด
ทานผูนั้นพึงพูด  ความหลงอันสงฆยกขึ้นแกภิกษุมีช่ือนี้แลว   ชอบ 
แกสงฆ  เหตุนั้นจึงนิ่ง  ขาพเจาทรงความนี้ไวดวยอยางนี้.
                                  บทภาชนีย
             [๖๙๒]   เมื่อสงฆยังไมยกความหลงขึ้น   ภิกษุแสรงทําหลงอยู   ตอง
อาบัติทุกกฏ.
             เมื่อสงฆยกความหลงขึ้นแลว      ภิกษุยังแสรงทําหลงอยู      ตองอาบัติ.
ปาจิตตีย.
                                 ติกปาจิตตีย
            [๖๙๓]  กรรมเปนธรรม  ภิกษุสําคัญวากรรมเปนธรรม  แสรงทําหลง
อยูตองอาบัติปาจิตตีย.
            กรรมเปนธรรม  ภิกษุมีความสงสัย แสรงทําหลงอยู ตองอาบัติปาจิตตีย.
            กรรมเปนธรรม    ภิกษุสําคัญวากรรมไมเปนธรรม    แสรงทําหลงอยู
ตองอาบัติปาจิตตีย.                         
                                  ติกทุกกฏ
            กรรมไมเปนธรรม    ภิกษุสําคัญวากรรมเปนธรรม    แสรงทําหลงอยู
ตองอาบัติทุกกฏ. 
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             กรรมไมเปนธรรม   ภิกษุมีความสงสัย    แสรงทําหลงอยู    ตองอาบัติ
ทุกกฏ.
             กรรมไมเปนธรรม  ภิกษุสําคัญวากรรมไมเปนธรรม  แสรงทําหลงอยู
ตองอาบัติทุกกฏ. 
                                       อนาปตติวาร
             [๖๙๔]  ภิกษุยังไมไดฟงโดยพิสดาร  ๑  ภิกษุฟงโดยพิสดารไมถึง ๒-๓
คราว ๑  ภิกษุผูไมปรารถนาจะแสรงทําหลง  ๑   ภิกษุวิกลจริต  ๑   ภิกษุอาทิ -
กัมมิกะ ๑   ไมตองอาบัติแล.
                        สหธรรมิกวรรค  สิกขาบทที่  ๓  จบ
                             โมหนสิกขาบทที่  ๓
             วินิจฉัยในสิกขาบทที่ ๓  พึงทราบดังนี้ :-
             บทวา อนฺวฑฺฒมาส   ไดแก ตามลําดับ คือทุก ๆ กึ่งเดือน.  ก็เพราะ
ปาฏิโมกขนั้น  อันภิกษุยอมสวดในวันอุโบสถ;   ฉะนั้น    พระผูมีพระภาคเจาจึง
ตรัสไวในบทภาชนะวา  ทุกวันอุโบสถ.          
             บทวา  อุทฺทิสฺสมาเน   คือ   เมื่อปาฏิโมกขกําลังสวดอยู.    ก็เพราะ
ปาฏิโมกขนั้น  อันภิกษุผูสวดปาฏิโมกขซ่ึงกําลังยกขึ้นแสดง  ช่ือวา  กําลังสวด
อยู;   ฉะนั้น  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสไวในบทภาชนะวา   เมื่อภิกษุกําลังยก
ปาฏิโมกขขึ้นแสดงอยู. 
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          คําวา ยฺจ  ตตฺถ อาปตฺตึ อาปนฺโน   ไดแก  ภิกษุผูตองอาบัติใด
ในอนาจารที่ตนประพฤติแลวนั้น.
           สองบทวา  ยถาธมฺโม  กาเรตพฺโพ  ไดแก   เพราะเปนผูตองอาบัติ
ดวยไมรู    เธอจึงไมมีความพนจากอาบัติ     ก็แล    สงฆพึงปรับเธอตามธรรม
และวินัยที่วางไว.    อธิบายวา    เธอตองอาบัติเทศนาคามินี    สงฆพึงใหแสดง
และตองอาบัติวุฏฐานคามินี   พึงใหพระพฤติวุฏฐานวิธี.
           บทวา   สาธุก    แปลวา  โดยดี.
           บทวา  อฏ ิกตฺวา  แปลวา  กระทําใหมีประโยชน.   มีคําอธิบายวา
เปนธรรมประกอบดวยประโยชน.
           ในคําวา   ธมฺมกมฺเม   เปนตน    ทานประสงคเอาโมหาโรปนกรรม.  
คําที่เหลือในสิกขาบทนี้   ตื้นทั้งนั้น .
           สิกขาบทนี้     มีสมุฏฐาน ๓   เปนกิริยา    สัญญาวิโมกข    สจิตตกะ
โลกวัชชะ   กายกรรม   วจีกรรม   อกุศลจิต   เปนทุกขเวทนา   ดังนี้แล.
                            โมหนสิกขาบทที่  ๓  จบ 
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                      สหธรรมิกวรรค สิกขาบทที่  ๔
                           เร่ืองพระฉัพพัคคีย
           [๖๙๕]  โดยสมัยนั้น  พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู   ณ  พระ-
เชตวัน    อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี     เขตพระนครสาวัตถี     คร้ังนั้น
พระฉัพพัคคียโกรธ นอยใจ  ใหประหารแกพระสัตตรสวัคคีย  พระสัตตรสวัคคีย
รองไห  ภิกษุทั้งหลายถามวา  อาวุโสทั้งหลาย  พวกทานรองไหทําไม.
            พระสัตตรสวัคคียตอบวา  อาวุโสทั้งหลาย  พระฉัพพัคคียเหลานี้โกรธ
นอยใจ  ใหประหารแกพวกผม.
            บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย .. .ตางก็เพงโทษ     ติเตียนโพนทะนาวา
ไฉนพระฉัพพัคคียจึงไดโกรธ    นอยใจ    ใหประหารแกภิกษุทั้งหลายเลา ...
แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.            
                                    ทรงสอบถาม
            พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววา  พวกเธอโกรธ  นอยใจ   ใหประหารแกภิกษุทั้งหลายจริงหรือ.
            พระฉัพพัคคียทูลรับวา  จริง  พระพุทธเจาขา.
                     ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
            พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา  ดูกอนโมฆบุรุษทั้งหลาย  ไฉน
พวกเธอจึงไดโกรธ   นอยใจ   ใหประหารแกภิกษุทั้งหลายเลา   การกระทําของ
พวกเธอนั่น  ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส   หรือเพื่อ
ความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เล่ือมใสแลว . . . 
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           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ 
วาดังนี้ :-
                                 พระบัญญัติ
          ๑๒๓.  ๔.  อนึ่ง ภิกษุใด  โกรธ  นอยใจ ใหประหารแกภิกษุ
เปนปาจิตตีย.
                              เร่ืองพระฉัพพัคคีย  จบ
                                สิกขาบทวิภังค
           [๖๙๖]  บทวา  อนึ่ง. . .ใด  ความวา  ผูใด  คือ  ผูเชนใด... 
           บทวา ภิกษุ ความวา ที่ช่ือวา  ภิกษุ  เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้
ช่ือวา  ภิกษุ  ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
           บทวา  แกภิกษุ  คือ  แกภิกษุอ่ืน.
           คําวา  โกรธ  นอยใจ  คือ  ไมพอใจ  แคนใจ  เจ็บใจ.
           คําวา   ใหประหาร    ความวา    ใหประหารดวยกายก็ดี    ดวยของ
เนื่องดวยกายก็ดี    ดวยของที่โยนไปก็ดี    โดยที่สุด    แมดวยกลีบอุบล    ตอง
อาบัติปาจิตตีย.                                                                 
                                   บทภาชนีย
                                  ติกปาจิตตีย
           [๖๙๗]  อุปสัมบัน   ภิกษุสําคัญวาอุปสัมบัน   โกรธ   นอยใจ   ให
ประหาร  ตองอาบัติปาจิตตีย. 
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            อุปสัมบัน   ภิกษุมีความสงสัย    โกรธ   นอยใจ   ใหประหาร   ตอง
อาบัติปาจิตตีย.   
           อุปสัมบัน  ภิกษุสําคัญวาอนุปสัมบัน    โกรธ   นอยใจ   ใหประหาร
ตองอาบัติปาจิตตีย.
                                     จตุกทุกกฏ
           ภิกษุโกรธ  นอยใจ  ใหประหาร  แกอนุปสัมบัน   ตองอาบัติทุกกฏ.
           อนุปสัมบัน  ภิกษุสําคัญวาอุปสัมบัน...ตองอาบัติทุกกฏ.
           อนุปสัมบัน  ภิกษุสงสัย.. .ตองอาบัติทุกกฏ.
           อนุปสัมบัน    ภิกษุสําคัญวาอนุปสัมบัน. ..ตองอาบัติทุกกฏ.
                                    อนาปตติวาร
            [๖๙๘]  ภิกษุถูกใคร ๆ   เบียดเบียน    ประสงคจะปองกันตัว     ให
ประหาร ๑  ภิกษุวิกลจริต ๑  ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑  ไมตองอาบัติแล.
                        สหธรรมิกวรรค  สิกขาบทที่  ๔  จบ
                                  ปหารสิกขาบทที่  ๔
           วินิจฉัย  ในสิกขาบทที่    พึงทราบดังนี้ :-
                  [วาดวยการใหประหารดวยฝามือ]
            สองบทวา  ปหาร   เทนฺติ  มีความวา  พวกภิกษุฉัพพัคคีย  กลาวคํา
เปนตนวา    ผูมีอายุ     พวกทานจงตั้งตั่งเล็ก    จงตักน้ําลางเทามาไว    แลวให 
ประหาร  (แกภิกษุพวกสัตตรสวัคคีย)   ผูไมกระทําตาม. 
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          ในคําวา  ปหาร   เทติ  อาปตฺติ  ปาจิตฺติยสฺส  นี้     มีวินิจฉัยวา
เมื่อภิกษุใหประหารดวยความเปนผูประสงคจะประหาร  ถาแมนผูถูกประหารตาย
ก็เปนเพียงปาจิตตีย.  เพราะการประหาร (นั้น) มือหรือเทาหัก  หรือศีรษะแตก
ก็เปนปาจิตตียเทานั้น.  ตัดหู  หรือตัดจมูก  ดวยความประสงคจะทําใหเสียโฉม
อยางนี้วา   เราจะทําเธอใหหมดสงาในทามกลางสงฆ   ก็เปนทุกกฏ. 
          บทวา   อนุปสมฺปนฺนสฺส   มีความวา   ภิกษุใหประหารแกคฤหัสถ
หรือบรรพชิต   แกสตรีหรือบุรุษ   โดยที่สุด   แมแกสัตวดิรัจฉาน   เปนทุกกฏ.
แตถาวา   มีจิตกําหนัด   ประหารหญิง   เปนสังฆาทิเสส.
           สองบทวา   เกนจิ   วิเห ิยมาโน   ไดแก   ถูกมนุษย   หรือสัตว
ดิรัจฉานเบียดเบียนอยู.
           บทวา โมกฺขาธิปฺปาโย  คือ  ปรารถนาความพนแกตนเองจากมนุษย
เปนตน นั้น.
           สองบทวา   ปหาร   เทติ   มีความวา  ภิกษุใหประหารดวยกาย  ของ
เนื่องดวยกาย  และของที่ขวางไปอยางใดอยางหนึ่ง  ไมเปนอาบัติ.  ถาแมนภิกษุ
เห็นโจรก็ดี   ขาศึกก็ดี   มุงจะเบียดเบียนในระหวางทางกลาววา    แนะอุบาสก ! 
เธอจงหยุดอยูในที่นั้นนั่นแหละ,    อยาเขามา   แลวประหารผูไมเชื่อฟงคํากําลัง
เดินเขามาดวยไมคอน    หรือดวยศัสตราพรอมกับพูดวา   ไปโวย   แลวไปเสีย.
ถาเขาตายเพราะการประหารนั้น   ไมเปนอาบัติเหมือนกัน.   แมในพวกเนื้อราย
ก็นัยนี้เหมือนกัน.  คําที่เหลือในสิกขาบทนี้   ตื้นทั้งนั้น.
           ก็สมุฏฐานเปนตน    ของสิกขาบทนั้น   เปนเชนเดียวกับปฐมปาราชิก
แตสิกขาบทนี้เปนทุกขเวทนา   ดังนี้แล.
                              ปหารสิกขาบทที่  ๔  จบ 
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                         สหธรรมิกวรรค  สิกขาบทที่  ๕
                             เร่ืองพระฉัพพัคคีย
             [๖๙๙]  โดยสมัยนั้น    พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู   ณ  พระ-
เชตวัน      อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี    เขตพระนครสาวัตถี    คร้ังนั้น
พระฉัพพัคคียโกรธ    นอยใจ    เงื้อหอกคือฝามือขึ้นแกพระสัตตรสวัคคีย
พระสัตตรสวัคคีย    หลบประหารแลวรองไห    ภิกษุทั้งหลายถามวา    อาวุโส
ทั้งหลาย  พวกทานรองไหทําไม. 
             พระสัตตรสวัคคียตอบวา  อาวุโสทั้งหลาย  พระฉัพพัคคียเหลานี้โกรธ
นอยใจ   เงื้อหอกคือฝามือขึ้นแกพวกผม.
             บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย . . .ตางก็เพงโทษติเตียนโพนทะนาวา ไฉน
พระฉัพพัคคียจึงไดโกรธ  นอยใจ  เงื้อหอกคือฝามือขึ้นแกภิกษุทั้งหลายเลา . . .
แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.
                               ทรงสอบถาม
             พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววา  พวกเธอโกรธ   นอยใจเงื้อหอกคือฝามือขึ้นแกภิกษุทั้งหลาย  จริงหรือ.               
พระฉัพพัคคียทูลรับวา   จริง   พระพุทธเจาขา.
            ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
             พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา  ดูกอนโมฆบุรุษทั้งหลาย ไฉน
พวกเธอจึงไดโกรธ   นอยใจ   เงื้อหอกคือฝามือขึ้นแกภิกษุทั้งหลายเลา    การ
กระทําของพวกเธอนั่น     ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส
หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เล่ือมใสแลว . . . 
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             ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ 
วาดังนี้:-
                                    พระบัญญัติ
             ๑๒๔.  ๕.  อนึ่ง  ภิกษุใด   โกรธ   นอยใจ  เงื้อหอกคือฝามือ
ขึ้นแกภิกษุ  เปนปาจิตตีย .
                         เร่ืองของพระฉัพพัคคีย  จบ
                              สิกขาบทวิภังค
             [๗๐๐] บทวา  อนึ่ง . . .ใด  ความวา  ผูใด  คือ   ผูเชนใด. . .
             บทวา  ภิกษุ  ความวา ที่ช่ือวา ภิกษุ  เพราะอรรถวาเปนผูขอ. . .นี้
ช่ือวา  ภิกษุ  ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.                       
             บทวา  แกภิกษุ   คือ   แกภิกษุอ่ืน.
             คําวา   โกรธ   นอยใจ  คือ  ไมพอใจ  แคนใจ  เจ็บใจ
             คําวา   เงื้อหอกคือฝามือขึ้น   ความวา   เงือดเงื้อกายก็ดี   ของเนื่อง
ดวยกายก็ดี  โดยที่สุดแมกลีบอุบล  ตองอาบัติปาจิตตีย.
                             บทภาชนีย
                            ติกปาจิตตีย
             [๗๐๑]  อุปสัมบัน  ภิกษุสําคัญวาอุปสัมบัน  โกรธ  นอยใจ  เงื้อหอก
คือฝามือขึ้น  ตองอาบัติปาจิตตีย.
            อุปสัมบัน  ภิกษุมีความสงสัย  โกรธ  นอยใจ   เงื้อหอกคือฝามือขึ้น
ตองอาบัติปาจิตตีย. 
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            อุปสัมบัน  ภิกษุสําคัญวาอนุปสัมบัน    โกรธ  นอยใจ    เงื้อหอกคือ
ฝามือขึ้น  ตองอาบัติปาจิตตีย.
                                       จตุกทุกกฏ
            ภิกษุ   โกรธ   นอยใจ  เงื้อหอกคือฝามือขึ้นแกอนุปสัมบัน   ตองอาบัติ
ทุกกฏ.
           อนุปสัมบัน  ภิกษุสําคัญวาอุปสัมบัน... ตองอาบัติทุกกฏ.
           อนุปสัมบัน  ภิกษุมีความสงสัย. . .ตองอาบัติทุกกฏ.
           อนุปสัมบัน  ภิกษุสําคัญวาอนุปสัมบัน... ตองอาบัติทุกกฏ.
                                      อนาปตติวาร
            [๗๐๒]  ภิกษุถูกใคร ๆ  เบียดเบียน  ประสงคจะปองกันตัว  เงื้อหอก
คือฝามือขึ้น  ๑  ภิกษุวิกลจริต  ๑  ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑  ไมตองอาบัติแล.
                        สหธรรมิกวรรค  สิกขาบทที่  ๕  จบ
                                   ตลสัตติกสิกขาบทที่  ๕
            วินิจฉัยในสิกขาบทที่ ๕  พึงทราบดังนี้:-
          [วาดวยการเงื้อหอกคือฝามือขึ้นจะประหาร]
          สองบทวา  ตลสตฺติก  อุคฺคิรนฺติ  มีความวา  (พวกภิกษุฉัพพัคคีย)
เมื่อแสดงอาการใหประหาร   ยอมเงื้อดเงื้อกายบาง   ของเนื่องดวยกายบาง.       
             ขอวา  เต  ปหารสมุจฺจิตา โรทนฺติ  มีความวา   พวกภิกษุสัตตร-
สวัคคียเหลานั้น    คุนเคยตอการประหารแลว   สําคัญอยูวา    ภิกษุเหลานี้จักให
ประหารบัดนี้       เพราะเปนผูไดรับการประหารมาแมในกาลกอน     จึงรองไห 
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อาจารยบางพวกสาธยายวา  ปหารสฺส  มุจฺฉิตา  ก็มี.   ในปาฐะนั้นมีความวา
กลัวการประหาร.
            ในคําวา   อุคฺคิรติ อาปตฺติ  ปาจิตฺติยสฺส   นี้  มีวินิจฉัยดังนี้:-  ถา
ภิกษุเงื้อพล้ังใหประหารลงไป     เมี่อภิกษุไมอาจจะยั้งไวไดแนนอนจึงประหาร
ลงไปโดยเร็ว  เปนทุกกฏ   เพราะเธอใหประหาร  โดยไมมีประสงคจะประหาร.
เพราะการประหารนั้น  อวัยวะอยางใดอยางหนึ่งมีมือเปนตนหักไป   ก็เปนเพียง
ทุกกฏ.   ภิกษุผูประสงคจะประหาร    แตการประหารดวยของอยางใดอยางหนึ่ง
มีตนไมเปนตนพลาดเลยไปหรือตนกลับ  ไดสติแลวไมประหาร  เปนทุกกฏ. หรือ
เมื่อประหาร  ถูกใคร ๆ กันมือไว  ก็เปนทุกกฏ.
            ในคําวา โมกฺขาธิปฺปาโย  ตลสตฺติก   อุคฺคิรติ  นี้  มีวินิจฉัยดังนี้:-
ไมเปนอาบัติแกภิกษุผูเงื้อหอกคือฝามือโดยนัยกอนนั่นแหละในเรื่องทั้งหลายที่
กลาวแลวขางตน.  ถาแมนวาภิกษุใหประหารผิดพลาดไป ก็ไมเปนอาบัติเหมือน
กัน.    คําที่เหลือพรอมทั้งสมุฏฐานเปนตน   เปนเชนเดียวกันกับสิกขาบทกอน
นั้นแล.
                             ตลสัตติกสิกขาบทที่  ๕  จบ 
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                             สหธรรมิกวรรค  สิกขาบทที่  ๖
                               เร่ืองพระฉัพพัคคีย
            [๗๐๓]  โดยสมัยนั้น  พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู   ณ  พระ-
เชตวัน  อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี   เชตพระนครสาวัตถี  คร้ังนั้น    พระ-
ฉัพพัคคียโจทภิกษุดวยอาบัติสังฆทิเสสไมมีมูล   บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย. . .
ตางก็เพงโทษติเตียน  โพนทะนาวา    ไฉนพระฉัพพัคคียจึงไดโจทภิกษุดวย
อาบัติสังฆาทิเสสไมมีมูลเลา. . . แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา
                                    ทรงสอบถาม
            พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววา  พวกเธอโจทภิกษุดวยอาบัติสังฆาทิเสสไมมีมูล  จริงหรือ.
            พระฉัพพัคคียทูลรับวา  จริง  พระพุทธเจาขา.
                 ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
            พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกอนโมฆบุรุษทั้งหลาย ไฉน
พวกเธอจึงไดโจทภิกษุดวยอาบัติสังฆาทิเสสไมมีมูลเลา  การกระทําของพวกเธอ
นั่นไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส    หรือเพื่อความ
เล่ือมใสยิ่งของชุมชนที่เล่ือมใสแลว . . .
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ 
วาดังนี้:-
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                                     พระบัญญัติ
            ๑๒๕. ๖.  อนึ่ง  ภิกษุใด  กําจัดซึ่งภิกษุดวยอาบัติสังฆาทิเสส
หามูลมิได  เปนปาจิตตีย.
                                  เร่ืองพระฉัพพัคคีย  จบ
                                     สิกขาบทวิภังค
             [๗๐๔]  บทวา  อนึ่ง. . .ใด  ความวา  ผูใด  คือ  ผูเชนใด...
             บทวา ภิกษุ  ความวา  ที่ช่ือวา  ภิกษุ   เพราะอรรถวาเปนผูขอ...นี้
ช่ือวา  ภิกษุ  ที่ประสงคในอรรถนี้ .
             บทวา  ซ่ึงภิกษุ  คือ  ซ่ึงภิกษุอ่ืน.
             ที่ช่ือวา  หามูลมิได  คือ  ไมไดเห็น  ไมไดยิน  ไมไดรังเกียจ 
             บทวา  ดวยอาบัติสังฆาทิเสส  คือ    ดวยอาบัติสังฆาทิเสส  ๑๓
สิกขาบท  สิกขาบทใดสิกขาบทหนึ่ง.
             บทวา  กําจัด คือ โจทเองก็ดี  ใหผูอ่ืนโจทก็ดี  ตองอาบัติปาจิตตีย.
                                        บทภาชนีย
                                        ติกปาจิตตีย
             [๗๐๕]  อุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาอุปสัมบัน โจทดวยอาบัติสังฆาทิเสส
ไมมีมูล  ตองอาบัติปาจิตตีย.
             อุปสัมบัน  ภิกษุมีความสงสัย  โจทดวยอาบัติสังฆาทิเสสไมมีมูล  ตอง
อาบัติปาจิตตีย.
             อุปสัมบัน  ภิกษุสําคัญวาอนุปสัมบัน    โจทดวยอาบัติสังฆาทิเสสไมมี
มูล    ตองอาบัติปาจิตตีย. 
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                                      ปญจกทุกกฏ   
           ภิกษุโจทดวยอาจารวิบัติก็ดี  ดวยทิฏฐิวิบัติก็ดี  ตองอาบัติทุกกฏ.
           ภิกษุโจทอนุปสัมบัน  ตองอาบัติทุกกฏ.
           อนุปสัมบัน  ภิกษุสําคัญวาอุปสัมบัน  โจท  ตองอาบัติทุกกฏ.
           อนุปสัมบัน    ภิกษุมีความสงสัย  โจท   ตองอาบัติทุกกฏ.
           อนุปสัมบัน  ภิกษุสําคัญวาอนุปสัมบัน  โจท  ตองอาบัติทุกกฏ.
                                       อนาปตติวาร
           [๗๐๖]  ภิกษุสําคัญวามีมูล    โจทเองก็ดี    ใหผูอ่ืนโจทก็ดี  ๑  ภิกษุ
วิกลจริต ๑  ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล. 
                          สหธรรมิกวรรค  สิกขาบทที่  ๖  จบ
                                 อมูลกสิกขาบทที่  ๖
           วินิจฉัยในสิกขาบทที่  ๖ พึงทราบดังนี้.
           บทวา  อนุทฺธ เสนฺติ    มีความวา    ก็พวกภิกษุฉัพพัคคียเหลานั้น
เพราะตนเองเปนผูมีโทษเกลื่อนกลน  เมื่อจะทําการปองกันวา    ภิกษุทั้งหลาย
จักไมโจท    จักไมยังพวกเราให  ๆ  การดวยอาการอยางนี้     จึงรีบชิงโจทภิกษุ
ทั้งหลายดวยสังฆาทิเสสไมมีมูลเสียกอน.    คําที่เหลือในสิกขาบทนี้ตื้นทั้งนั้น
เพราะมีนัยดังเรากลาวแลวในอมูลกสิกขาบทในเตรสกัณฑ.
           สิกขาบทนี้  มีสมุฏฐาน ๓ เปนกิริยา  สัญญาวิโมกข สจิตตกะ   โลก
วัชชะ  กายกรรม   วจีกรรม    อกุศลจิต   เปนทุกขเวทนา   ดังนี้แล.
                                อมูลกสิขาบทที่  ๖  จบ 
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                       สหธรรมิกวรรค  สิกขาบทที่  ๗
                           เร่ืองพระฉัพพัคคีย
            [๗๐๗]  โดยสมัยนั้น   พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู  ณ  พระ-
เชตวัน  อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี  เขตพระนครสาวัตถี   คร้ังนั้น  พระ-
ฉัพพัคคียแกลงกอความรําคาญใหแกพระสัตตรสวัคคีย    ดวยพูดวา    อาวุโส
ทั้งหลาย    พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติสิกขาบทไววา    สงฆไมพึงอุปสมบท
บุคคลมีอายุหยอน ๒๐  ป  ดังนี้   ก็พวกทานมีอายุหยอน  ๒๐  ป  อุปสมบทแลว
พวกทานเปนอนุปสัมบันของพวกเรา กระมัง พระสัตตรสวัคคียเหลานั้นรองไห
             ภิกษุทั้งหลาย   จึงถามอยางนี้วา    อาวุโสทั้งหลาย     พวกทานรองไห
ทําไม
             พระสัตตรสวัคคียตอบวา  อาวุโสทั้งหลาย  พระฉัพพัคคียเหลานี้แกลง
กอความรําคาญใหแกพวกผม.
            บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย. . .    ตางก็เพงโทษติเตียนโพนทะนาวา
ไฉนพระฉัพพัคคียจึงไดแกลงกอความรําคาญใหแกภิกษุทั้งหลายเลา. . .    แลว
กราบทูลเนื้อความนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.
                                        ทรงสอบถาม
            พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววา   พวกเธอแกลงกอความรําคาญ ใหแกภิกษุทั้งหลาย   จริงหรือ.
              พระฉัพพัคคียทูลรับวา  จริง  พระพุทธเจาขา. 
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                       ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
              พระผูมีพระภาคเจาทรงติเตียนวา  ดูกอนโมฆบุรุษทั้งหลาย  ไฉนพวก
เธอจึงไดแกลงกอความรําคาญใหแกภิกษุทั้งหลายเลา    การกระทําของพวกเธอ
นั่นไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส   หรือเพื่อความเลื่อม-
ใสยิ่งของชุมชนที่เล่ือมใสแลว . . .
               ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้  วา
                                       พระบัญญัติ
               ๑๒๖. ๗.   อนึ่ง   ภิกษุใด   แถลงกอความรําคาญแกภิกษุดวย
หมายวา  ดวยเชนนี้  ความไมผาสุกจักมีแกเธอแมครูหนึ่ง  ทําความ
หมายอยางนี้เทานั้นแลใหเปนปจจัย  หาใชอยางอื่นไม  เปนปาจิตตีย.
                                 เร่ืองพระฉัพพัคคีย  จบ 
                                    สิกขาบทวิภังค
              [๗๐๘]  บทวา  อนึ่ง. . .ใด  ความวา  ผูใด  คือ  ผูเชนใด. . .
              บทวา  ภิกษุ  ความวา ที่ช่ือวา ภิกษุ  เพราะอรรถวาเปนผูขอ. . .นี้ 
ช่ือวา  ภิกษุ  ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.                              
              บทวา  แกภิกษุ  คือ  แกภิกษุรูปอื่น.
              บทวา   แกลง   คือ   รูอยู   รูดีอยู   จงใจ   ตั้งใจ   ละเมิด.
              บทวา    กอความรําคาญ     ความวา    กอความรําคาญเปนตนวา
ชะรอยทานมีอายุหยอน  ๒๐  ฝน  อุปสมบทแลว    ชะรอยทานบริโภคอาหารใน
เวลาวิกาลแลว     ซะรอยทานดื่มน้ําเมาแลว    ชะรอยทานนั่งในที่ลับกับมาตุคาม
แลวดังนี้เปนตน    ตองอาบัติปาจิตตีย. 
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           คําวา    ทําความหมายอยางนี้เทานั้นแลใหเปนปจจัย    หาใช
อยางอื่นไม  คือ  ไมมีเหตุอะไรอื่นที่จะกอความรําคาญให.
                                      บทภาชนีย
                                       ติกปาจิตตีย 
            [๗๐๙]   อุปสัมบัน    ภิกษุสําคัญวาอุปสัมบัน    แกลงกอความรําคาญ
ให  ตองอาบัติปาจิตตีย.                   
            อุปสัมบัน   ภิกษุมีความสงสัย    แกลงกอความรําคาญให    ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
           อุปสัมบัน  ภิกษุสําคัญวาอนุปสัมบัน   แกลงกอความรําคาญให    ตอง
อาบัติปาจิตตีย.
                                      จตุกทุกกฏ
            ภิกษุแกลงกอความรําคาญใหแกอนุปสัมบัน   ตองอาบัติทุกกฏ.
            อนุปสัมบัน  ภิกษุสําคัญวาอนุปสัมบัน. . .  ตองอาบัติทุกกฏ.
            อนุปสัมบัน  ภิกษุสงสัย. . .ตองอาบัติทุกกฏ.
            อนุปสัมบัน  ภิกษุสําคัญวาอนุปสัมบัน. . . ตองอาบัติทุกกฏ.
                                     อนาปตติวาร
            [๗๑๐]    ภิกษุไมประสงคจะกอความรําคาญ   พูดแนะนําวา   ชะรอย
ทานจะมีอายุไมครบ ๒๐  ฝนอุปสมบทแลว   ชะรอยทานจะบริโภคอาหารในเวลา
วิกาลแลว   ชะรอยทานจะดื่มน้ําเมาแลว    ชะรอยทานจะนั่งในที่ลับกับมาตุคาม
แลว   ทานจงรูไวเถิดวา   ความรําคาญใจในภายหลังอยาไดมีแกทาน   ดังนี้  ๑
ภิกษุวิกลจริต  ๑  ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑  ไมตองอาบัติแล.
                          สหธรรมิกวรรค  สิกขาบทที่  ๗  จบ 
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                        สัญจิจจสิกขาบทที่  ๗
           วินิจฉัย  ในสิกขาบทที่  ๗ พึงทราบดังนี้:-
           บทวา  อุปทหนฺติ   แปลวา  กอใหเกิดขึ้น.
           ขอวา  กุกฺกุจฺจ   อุปทหติ  อาปตฺติ  ปาจิตฺติยสฺส  ไดแก  ตอง
อาบัติปาจิตตีย  ทุก ๆ คําพูด.        
           บทวา    อนุปสมฺปนฺนสฺส    มีความวา    ภิกษุกอความรําคาญแก
สามเณรโดยนัยเปนตนวา  ชะรอยเธอ  นั่ง  นอน  กิน  ดื่ม   ในที่ลับรวมกับ
มาตุคาม  และเธอกระทําอยางนี้และอยางนี้ในทามกลางสงฆ.  เปนทุกกฏ  ทุก ๆ
คําพูด.   คําที่เหลือในสิกขาบทนี้   ตื้นทั้งนั้น.   แมสมุฎฐาน  เปนตน    ก็เชน
เดียวกับอมูลกสิกขาบทนั้นแล. 
                             สัญจิจจสิกขาบทที่  ๗  จบ 
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                      สหธรรมิกวรรค  สิกขาบทที่  ๘
                          เร่ืองพระฉัพพัคคีย
           [๗๑๑]  โดยสมัยนั้น   พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู  ณ  พระ-
เชตวัน  อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี    เขตพระนครสาวัตถี  คร้ังนั้น  พระ
ฉัพพัคคียทะเลาะกับพวกภิกษุมีศีลเปนที่รัก.   
          พวกภิกษุมีศีลเปนที่รักกลาวสนทนากันอยูอยางนี้วา    อาวุโสทั้งหลาย
พระฉัพพัคคียพวกนี้เปนอลัชชี  พวกเราไมอาจจะทะเลาะกับพระพวกนี้ได.
          พระฉัพพัคคียกลาวตออยางนี้วา   อาวุโสทั้งหลาย   ทําไมพวกทานจึง
ไดเรียกพวกเราดวยถอยคําวาอลัชชี.
          พวกภิกษุผูมีศีลเปนที่รักถามวา   อาวุโสทั้งหลาย   พวกทานไดยินมา
แตที่ไหน.
          พระฉัพพัคคีย  ตอบวา  เรายืนแอบฟงพวกทานอยู.
          บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย. ..ตางก็เพงโทษติเตียนโพนทะนาวา เมื่อ
ภิกษุทั้งหลายเกิดหมางกัน  เกิดทะเลาะกัน  ถึงการวิวาทกัน   ไฉนพระฉัพพัคคีย
จึงไดยืนแอบฟงอยูเลา . . . แลวกราบทูลเนื้อความนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา
                                   ทรงสอบถาม     
          พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววา   เมื่อภิกษุทั้งหลายเกิดหมางกัน   เกิดทะเลาะกัน   ถึงการวิวาทกัน    พวก
เธอไดยืนแอบฟงอยู   จริงหรือ.
          พระฉัพพัคคียทูลวา  จริง  พระพุทธเจาขา. 
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                     ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
              พระผูมีพระภาคเจาทรงติเตียนวา  ดูกอนโมฆบุรุษทั้งหลาย  เมื่อภิกษุ
ทั้งหลายเกิดหมางกัน   เกิดทะเลาะกัน   ถึงการวิวาทกัน   ไฉนพวกเธอจึงไดยืน
แอบฟงอยูเลา    การกระทําของพวกเธอนั่น    ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของ
ชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส   หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เล่ือมใสแลว .. .
               ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้   วา
ดังนี้:-
                                     พระบัญญัติ
             ๑๒๗. ๘.   อนึ่ง   ภิกษุใด   เมื่อภิกษุทั้งหลายเกิดหมางกัน
เกิดทะเลาะกัน  ถึงการวิวาทกัน  ยืนแอบฟงดวยหมายวาจักไดฟงคํา
ที่เธอพูดกัน    ทําความหมายอยางนี้เทานั้นแลใหเปนปจจัย     หาใช
อยางอื่นไม  เปนปาจิตตีย.
                                 เร่ืองพระฉัพพัคคีย  จบ
                                  สิกขาบทวิภังค
              [๗๑๒]  บทวา  อนึ่ง. . .ใด  ความวา  ผูใด  คือ  ผูเชนใด. . .
              บทวา  ภิกษุ  ความวา  ที่ช่ือวา  ภิกษุ  เพราะอรรถวาเปนผูขอ. . .นี้ 
ช่ือวา  ภิกษุ  ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
              บทวา  เม่ือภิกษุท้ังหลาย  ไดแก  ภิกษุพวกอื่น.
              คําวา  เกิดหมางกัน  เกิดทะเลาะกัน    ถึงการวิวาทกัน   คือเกิด
อธิกรณขึ้น. 
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          คําวา  ยืนแอบฟง  คือ  เดินไปดวยความตั้งใจวา  เราจักฟงคําของ
ภิกษุเหลานี้แลวจักทวง  จักเตือน  จักฟอง  จักใหสํานึก จักทําใหเกอเขิน  ดังนี้ 
ตองอาบัติทุกกฏ   ยืนอยูในที่ใด  ไดยิน  ตองอาบัติปาจิตตีย.
          เมื่อเดินไปขางหลัง    รีบเดินใหทันดวยตั้งใจวา   จักฟง    ตองอาบัติ
ทุกกฏ  ยืนอยูในที่ใด  ไดยิน  ตองอาบัติปาจิตตีย.
            เมื่อเดินไปขางหนา    ลดเดินใหชาลงดวยตั้งใจวา   จักฟง   ตองอาบัติ
ทุกกฏ  ยืนอยูในที่ใด  ไดยิน  ตองอาบัติปาจิตตีย.
           บังเอิญเดินผานมาถึงสถานที่   ที่ภิกษุยืนก็ดี   นั่งก็ดี   นอนก็ดี   เมื่อ
เขาพูดงุบงิบกันอยู    ตองกระแอมไอใหเขารูตัว   ถาไมกระแอมไอ   หรือไมให
เขารูตัว    ตองอาบัติปาจิตตีย.
          คําวา    ทําความหมายอยางนี้เทานั้นแลใหเปนปจจัย     หาใช
อยางอื่นไม  ความวา  ไมมีเหตุอะไรอื่นที่จะยืนแอบฟงความ.
                                          บทภาชนีย
                                         ติกปาจิตตีย
            [๘๑๓]  อุปสัมบัน  ภิกษุสําคัญวาอุปสัมบัน  ยืนแอบฟง   ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
            อุปสัมบัน   ภิกษุมีความสงสัย   ยืนแอบฟง   ตองอาบัติปาจิตตีย.
            อุปสันบัน  ภิกษุสําคัญวาอนุปสัมบัน  ยืนแอบฟง  ตองอาบัติปาจิตตีย.
                                        จตุกทุกกฏ
            ภิกษุยืนแอบฟงถอยคําของอนุปสัมบัน    ตองอาบัติทุกกฏ.
            อนุปสัมบัน   ภิกษุสําคัญวาอุปสัมบัน. . . ตองอาบัติทุกกฏ. 
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           อนุปสัมบัน  ภิกษุมีความสงสัย. . .ตองอาบัติทุกกฏ.
           อนุปสัมบัน  ภิกษุสําคัญวาอนุปสัมบัน...ตองอาบัติทุกกฏ.
                                  อนาปตติวาร
             [๗๑๘]   ภิกษุเดินไปหมายวา   จักฟงถอยคําของภิกษุเหลานี้แลว   จัก
งด  จักเวน   จักระงับ  จักเปลื้องตน  ดังนี้  ๑   ภิกษุวิกลจริต  ๑   ภิกษุอาทิ-
กัมมิกะ  ๑   ไมตองอาบัติแล.
                       สหธรรมิกวรรค  สิกขาบทที่  ๘  จบ
                               อุปสสุติกสิกขาบทที่  ๘
             วินิจฉัย  ในสิกขาบทที่  ๘  พึงทราบดังนี้:-
             บทวา  อธิกรณชาตาน   ไดแก   เกิดวิวาทาธิกรณขึ้น    เพราะการ
บาดหมางกันเปนตนเหลานี้.
            บทวา  อุปสฺสุตึ  คือ  ใกลพอไดยิน,  อธิบายวา  ในที่ซ่ึงตนยืนอยู
แลว   อาจไดยินคําพูดของภิกษุเหลานั้นได.
            ในคําวา คจฺฉติ อาปตฺติ  ทุกฺกฏสฺส  นี้  เปนทุกกฏทุก ๆ ยางเทา.
             บทวา  มนฺเตนต   คือ  เมื่อภิกษุอีกรูปหนึ่งปรึกษากับภิกษุอีกรูปหนึ่ง.
อีกอยางหนึ่ง  ปาฐะวา  มนฺเตนฺเต  ก็มี  ความก็อยางนี้.
              บทวา   วูปสมิสฺสานิ   มีความวา   เราจักสงบ   จักถึงความสงบ   คือ
จักไมทําการทะเลาะกัน. 
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            สองบทวา  อตฺตาน   ปริโมเจสฺสาม  มีความวา  เราจักบอกวาเรา
ไมใชเปนผูกระทําแลวเปลื้องตน.  คําที่เหลือในสิกขาบทนี้     ตื้นทั้งนั้น .
            สิกขาบทนี้   มีสมุฏฐานดุจเถยยสัตถสิกขาบท  เกิดขึ้นทางกายกับจิต  ๑
ทางกายวาจากับจิต  ๑   บางคราวเปนกิริยา   ดวยอํานาจแหงการไปเพราะความ
อยากฟง,  บางคราวเปนอกิริยาดวยอํานาจแหงการไมยังผูบาดหมางกันซึ่งมาสูตน
ยืนอยูแลว    ปรึกษากันอยู    ใหรูตัว.    แทจริงสิกขาบททั้ง  ๓  นี้   คือ   รูปย-
สิกขาบท  อัญญวาทสิกขาบท  อุปสสุติกสิกขาบท   มีความกําหนดอยางเดียวกัน
เปนสัญญาวิโมกข    สจิตตกะ    โลกวัชชะ   กายกรรม   วจีกรรม   อกุศลจิต
เปนทุกขเวทนา   ดังนี้แล.
                                 อุปสสุติกสิกขาบทที่  ๘  จบ 
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                         สหธรรมิกวรรค  สิกขาบทที่  ๙
                            เร่ืองพระฉัพพัคคีย
          [๗๑๕]  โดยสมัยนั้น   พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู  ณ  พระ-
เชตวัน   อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี     เขตพระนครสาวัตถี     คร้ังนั้น 
พระฉัพพัคคียประพฤติอนาจารแลว   เมื่อการกสงฆทํากรรมแกภิกษุแตละรูปอยู
ยอมคัดคาน    คร้ันสงฆประชุมกันดวยกรรมบางอยางที่สงฆจะตองทํา    พระ
ฉัพพัคคียสาละวนทําจีวรกรรมกันอยู    ไดใหฉันทะไปแกพระรูปหนึ่ง   ทันใด
สงฆจึงกลาววา   อาวุโสทั้งหลาย   ภิกษุรูปนี้เปนพวกพระฉัพพัคคียมารูปเดียว
ฉะนั้นพวกเราจะทํากรรมแกเธอ  ดังนี้  แลวไดทํากรรมแกพระฉัพพัคคียรูปนั้น
เมื่อเสร็จแลว     ภิกษุฉัพพัคคียรูปนั้นไดเขาไปหาพระฉัพพัคคีย ๆ    ถามภิกษุ
รูปนั้นวา  อาวุโส   สงฆไดทําอะไร.
          ภิกษุรูปนั้นตอบวา  สงฆไดทํากรรมแกผม  ขอรับ.
          พระฉัพพัคคียกลาววา อาวุโส เราไมไดใหฉันทะไปเพื่อหมายถึงกรรม
นี้วา  สงฆจักทํากรรมแกทาน  ถาเราทราบวา  สงฆจักทํากรรมแกทาน   เราจะ
ไมพึงใหฉันทะไป.
          บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย...ตางก็เพงโทษติเตียนโพนทะนาวา ไฉน
พระฉัพพัคคียใหฉันทะเพื่อกรรมอันเปนธรรมแลว     จึงไดถึงความบนวาใน
ภายหลังเลา . . . แลว กราบทูลเร่ืองนั้น แดพระผูมีพระภาคเจา.
                                        ทรงสอบถาม
          พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววา    พวกเธอใหฉันทะเพื่อกรรมอันเปนธรรมแลว    ไดถึงความบนวาใน
ภายหลัง   จริงหรือ. 
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            พระฉัพพัคคียทูลรับวา  จริง   พระพุทธเจาขา.
                     ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
            พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา  ดูกอนโมฆบุรุษทั้งหลาย  ไฉน
พวกเธอใหฉันทะเพื่อกรรมอันเปนธรรมแลว    จึงไดถึงความบนวาในภายหลัง
เลา  การกระทําของพวกเธอนั่น   ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม
เล่ือมใส   หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลือมใสแลว . . .
             ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้
วาดังนี้:-
                                   พระบัญญัติ
             ๑๒๖.  ๙. อนึ่ง   ภิกษุใด   ใหฉันทะเพื่อกรรมอัน เปนธรรม
แลว  ถึงธรรมคือความบนวาในภายหลัง  เปนปาจิตตีย .
                                 เร่ืองพระฉัพพัคคีย  จบ
                                    สิกขาบทวิภังค
            [๗๑๖]  บทวา  อนึ่ง...ใด  ความวา  ผูใด  คือ  ผูเชนใด...
            บทวา ภิกษุ  ความวา  ที่ช่ือวา  ภิกษุ  เพราะอรรถวาเปนผูขอ  ...นี้
ช่ือวา  ภิกษุ  ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
                         กรรมอันเปนธรรม  ๔  อยาง
            ที่ช่ือวา กรรมอันเปนธรรม ไดแก อปโลกนกรรม ๑  ญัตติกรรม ๑
ญัตติทุติยกรรม ๑   ญัตติจตุตถกรรม  ๑   ที่สงฆทําแลวตามธรรม    ตามวินัย
ตามสัตถุศาสน  นี้ช่ือวากรรมอันเปนธรรม.
            ภิกษุใหฉันทะไปแลว   บนวา   ตองอาบัติปาจิตตีย. 
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                                          บทภาชนีย
             [๗๑๗]  กรรมเปนธรรม   ภิกษุสําคัญวากรรมเปนธรรม   ใหฉันทะ
ไปแลว   บนวา  ตองอาบัติปาจิตตีย.    
            กรรมเปนธรรม  ภิกษุสงสัยอยู   ใหฉันทะไปแลว   บนวา  ตองอาบัติ
ทุกกฏ. 
            กรรมเปนธรรม   ภิกษุสําคัญวากรรมไมเปนธรรม   ใหฉันทะไปแลว
บนวา   ไมตองอาบัติ. 
            กรรมไมเปนธรรม  ภิกษุสําคัญวากรรมเปนธรรม . . .  ตองอาบัติทุกกฏ.
            กรรมไมเปนธรรม  ภิกษุสงสัย. . .  ตองอาบัติทุกกฏ.
            กรรมไมเปนธรรม  ภิกษุสําคัญวากรรมไมเปนธรรม. ..ไมตองอาบัติ.
                                     อนาปตติวาร
            [๗๑๘]  ภิกษุรูอยูวา  สงฆทํากรรมโดยไมถูกธรรม  เปนพวกหรือทํา
แกภิกษุมิใชผูควรแกกรรม   บนวา  ๑  ภิกษุวิกลจริต   ๑  ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑
ไมตองอาบัติแล.
                          สหธรรมิกวรรค  สิกขาบทที่  ๙  จบ
                               กัมมปฏิพาหนสิกขาบทที่  ๙
           วินิจฉัย  ในสิกขาบทที่  ๙  พึงทราบดังนี้:-
           ขอวา  สเจ  จ  มย    ชาเนยฺยาม   แปลวา   ถาพวกเราพึงรูไซร.
สวน  จ  อักษร  เปนเพียงนิบาตเทานั้น. 
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            บทวา  ธมฺมิกาน   มีวิเคราะหวา ธรรมมีอยูในกรรมเหลานั้น  เพราะ
สงฆทําโดยธรรม  โดยวินัย  โดยสัตถุศาสน;    เพราะเหตุนั้น   กรรมเหลานั้น
จึงขอวา  ธรรมิกะ   (กรรมอันเปนธรรม).    เพื่อสังฆกรรม ๔ อันเปนธรรม
เหลานั้น.
           ในคําวา  ขียติ  อาปตฺติ  ปาจิตฺติยสฺส  นี้  เปนปาจิตตีย ทุก ๆ
คําพูด.  คําที่เหลือในสิกขาบทนี้   ตื้นทั้งนั้น .
            สิกขาบทนี้     มีสมุฎฐาน  ๓  เปนกิริยา    สัญญาวิโมกข   สจิตตกะ.
โลกวัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม  อกุศลจิต  เปนทุกขเวทนา  ดังนี้แล.
                           กัมมปฏิพาหนสิกขาบทที่  ๙  จบ 
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                          สหธรรมิกวรรค  สิกขาบทที่  ๑๐
                              เร่ืองพระฉัพพัคคีย 
           [๗๑๙]  โดยสมัยนั้น   พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู  ณ  พระ-
เชตวัน   อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี   เขตพระนครสาวัตถี  คร้ังนั้น   สงฆ
ประชุมกันดวยกรรมบางอยางที่สงฆจะตองทํา     พระฉัพพัคคียสาละวนทําจีวร
กรรมกันอยู.     ไดใหฉันทะไปแกภิกษุรูปหนึ่ง     ถึงก็พอดีสงฆตั้งญัตติแลววา
สงฆประชุมกันเพื่อประสงคทํากรรมใด  พวกเราจักทํากรรมนั้น  ดังนี้.
            ภิกษุรูปนั้นจึงพูดขึ้นวา    ภิกษุเหลานี้ทํากรรมแกภิกษุแตละรูปอยางนี้
พวกทานจักทํากรรมแกใครกัน    แลวไมใหฉันทะ  ลุกจากอาสนะหลีกไป.
            บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย. .. ตางก็เพงโทษติเตียนโพนทะนาวา ไฉน
ภิกษุเมื่อเร่ืองอันจะพึงวินิจฉัยยังเปนไปอยูในสงฆ   จึงไดไมใหฉันทะ   ลุกจาก
อาสนะหลีกไปเลา. . .แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.
                                     ทรงสอบถาม
            พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุรูปนั้นวา    ดูกอนภิกษุ    ขาววา
เมื่อเร่ืองอันจะพึงวินิจฉัยยังเปนไปอยูในสงฆ   เธอไมใหฉันทะ   ลุกจากอาสนะ
หลีกไป  จริงหรือ.
            ภิกษุรูปนั้นทูลรับวา  จริง  พระพุทธเจาขา.
                           ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
             พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา    ดูกอนโมฆบุรุษ    ไฉนเธอ
เมื่อเร่ืองอันจะพึงวินิจฉัยยังเปนไปอยูในสงฆ  จึงไดไมใหฉันทะ  ลุกจากอาสนะ 
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หลีกไปเลา  การกระทําของเธอนั่น   ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยัง
ไมเล่ือมใส   หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เล่ือมใส  แลว . . .
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ 
วาดังนี้:-
                                       พระบัญญัติ
            ๑๒๙. ๑๐.  อนึ่ง  ภิกษุใด   เมื่อเร่ืองอันจะพึงวินิจฉัยยังเปน
ไปอยูในสงฆ    ไมใหฉันทะแลว    ลุกจากอาสนะหลีกไปเสีย  เปน
ปาจิตตีย.
                                  เร่ืองพระฉัพพัคคีย  จบ
                                    สิกขาบทวิภังค
           [๗๒๐]  บทวา อนึ่ง. . .ใด  ความวา  ผูใด คือ  ผูเชนใด. . .   
            บทวา   ภิกษุ   ความวา   ที่ช่ือวา  ภิกษุ  เพราะอรรถวาเปนผูขอ. . .
นี้ช่ือวา     ภิกษุ     ที่ทรงประสงคในอรรถนี้ . 
           ที่ช่ือวา  เร่ืองอันจะพึงวินิจฉัยในสงฆ  ไดแก  เร่ืองที่โจทกจําเลย
แจงไวแลว   แตยังไมไดวินิจฉัย  ๑  ตั้งญัตติแลว  ๑  กรรมวาจายังสวดคางอยู  ๑. 
           คําวา  ไมใหฉันทะแลว  ลุกจากอาสนะหลีกไปเสีย  คือ   ตั้งใจ
วาไฉน  กรรมนี้พึงกําเริบ  พึงเปนวรรค   พึงทําไมได   ดังนี้แลว   ลุกเดินไป
ตองอาบัติทุกกฏ  กําลังละหัตถบาสแหงที่ชุนนุมสงฆ  ตองอาบัติทุกกฏ  ละหัตถ-
บาสไปแลว   ตองอาบัติปาจิตตีย. 
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                                             บทภาชนีย
             [๗๒๑]  กรรมเปนธรรม  ภิกษุสําคัญวากรรมเปนธรรม  ไมใหฉันทะ
แลวลุกจากอาสนะหลีกไป  ตองอาบัติปาจิตตีย.                             
            กรรมเปนธรรม  ภิกษุสงสัยอยู  ไมใหฉันทะแลว   ลุกจากอาสนะหลีก
ไปตองอาบัติทุกกฏ.
            กรรมเปนธรรม  ภิกษุสําคัญวากรรมไมเปนธรรม    ไมใหฉันทะแลว
ลุกจากอาสนะหลีกไป  ไมตองอาบัติ.
             กรรมไมเปนธรรม     ภิกษุสําคัญวากรรมไมเปนธรรม...ตองอาบัติ
ทุกกฎ.
             กรรมไมเปนธรรม  ภิกษุสงสัยอยู. . .ตองอาบัติทุกกฏ.
             กรรมไมเปนธรรม  ภิกษุสําคัญวากรรมไมเปนธรรม  ไมตองอาบัติ.
                                       อนาปตติวาร
              [๗๒๒]  ภิกษุติดเห็นวา    ความบาดหมาง   ความทะเลาะ    ความ
แกงแยงหรือการวิวาท     จักเกิดแกสงฆ     ดังนี้แลวหลีกไป ๑   ภิกษุคิดเห็นวา
สงฆจักแตกแยกกัน    หรือจักราวรานกัน    ดังนี้แลวหลีกไป ๑ ภิกษุคิดเห็นวา
สงฆจักทํากรรมแกภิกษุมิใชผูควรแกกรรม  ดังนี้แลวหลีกไป ๑ ภิกษุเกิดอาพาธ
หลีกไป ๑  ภิกษุหลีกไปดวยธุระอันจะทําแกภิกษุอาพาธ ๑   ภิกษุปวดอุจจาระ
ปสสาวะแลวหลีกไป ๑  ภิกษุไมตั้งใจจะทํากรรมใหเสีย     หลีกไปดวยคิดวาจะ
กลับมาอีก ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
                          สหธรรมิกวรรค  สิกขาบทที่  ๑๐ จบ 
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                              ฉันทังอทัตวาคมนสิกขาบทที่  ๑๐
            วินิจฉัยในสิกขาบทที่  ๑๐ พึงทราบดังนี้:-
            ขอวา   วตฺถุ   วา  อาโรจิต   โหติ    มีความวา   ทั้งโจทกและจําเลยได
แถลงถอยคําของตนแลว        ภิกษุผูสอบสวนสืบสวนก็ไดรับสมมติแลวแมดวย
อาการเพียงเทานี้  วัตถุเปนอันบอกแลว.  คําที่เหลือในสิกขาบทนี้    ตื้นทั้งนั้น.
            สิกขาบทนี้    มีการทอดธุระเปนสมุฏฐาน     เกิดขึ้นทางกายวาจากับจิต 
เปนทังกิริยาทั้งอกิริยา  สญญาวิโมกข สจิตตกะ  โลกวัชชะ  กายกรรม   วจี-
กรรม  อกุศลจิต  เปนทุกขเวทนา  ดังนี้แล.
                     ฉันทังอทัตวาคมนสิกขาบทที่  ๑๐  จบ                 
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                           สหธรรมิกวรรค  สิกขาบทที่  ๑๑
                           เร่ืองพระทัพพมัลลบุตร
          [๗๒๓]  โดยสมัยนั้น    พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ   พระ-
เวฬุวันวิหาร  อันเปนสถานที่พระราชทานเหยื่อแกกระแต    เขตพระนครราช-
คฤห  คร้ังนั้น   ทานพระทัพพมัลลบุตรจัดเสนาสนะและแจกอาหารแกสงฆ แต
ทานเปนผูมีจีวรเกา  สมัยนั้น   มีจีวรผืนหนึ่งเกิดขึ้นแกสงฆ สงฆจึงไดถวายจีวร
ผืนนั้นแกทานพระทัพพมัลลบุตร      พวกพระฉัพพัคคียพากันเพงโทษติเตียน
โพนทะนาวา  ภิกษุทั้งหลายนอมลาภของสงฆไปตามชอบใจ.
           บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย... ตางก็เพงโทษ   ติเตียน  โพนทะนาวา
ไฉนพระฉัพพัคคียกับสงฆผูพรอมเพรียงกัน  ใหจีวรไปแลว   ภายหลังจึงไดถึง
ธรรมคือบนเลา...แลวกราบทูลเร่ืองนั้น แดพระผูมีพระภาคเจา.
                                    ทรงสอบถาม
           พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววา  พวกเธอกับสงฆผูพรอมเพรียงกันใหจีวรแลว    ภายหลังถึงธรรมคือบน
จริงหรือ.
            พระฉัพพัคคียทูลรับวา  จริง  พระพุทธเจาขา.
                      ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
         พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา     ดูกอนโมฆบุรุษทั้งหลาย
ไฉนพวกเธอกับสงฆผูพรอมเพรียงกันใหจีวรแลว      ภายหลังจึงไดถึงธรรมคือ
บนเลา  การกระทําของพวกเธอนั่น     ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่.
ยังไมเล่ือมใส  หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เล่ือมใสแลว. .. 



พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๒ - หนาที่ 792
              ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ 
วาดังนี้:-
                                        พระบัญญัติ
           ๑๓๐.  ๑๑.  อนึ่ง ภิกษุใด กับสงฆผูพรอมเพรียงกัน   ใหจีวร
แกภิกษุแลว   ภายหลังถึงธรรมคือบนวา  ภิกษุทั้งหลายนอมลาภของ
สงฆไปตามชอบใจ  เปนปาจิตตีย. 
                                 เร่ืองพระทัพพมัลลบุตร  จบ
                                      สิกขาบทวิภังค
             [๗๒๔]  บทวา  อนึ่ง. . .ใด  ความวา  ผูใด    ผูเชนใด. . .
             บทวา  ภิกษุ  ความวา   ที่ช่ือวา     ภิกษุ     เพราะอรรถวาเปนผู
ขอ. . .    นี้ช่ือวา  ภิกษุ   ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
             สงฆที่ช่ือวา  พรอมเพรียงกัน   คือ   มีสังวาสเสมอกัน   อยูในสีมา
เดียวกัน.
             ที่ช่ือวา จีวร ไดแกผา  ๖ ชนิด   ชนิดใดชนิดหนึ่ง  ซ่ึงเขาถึงองคกําหนด
แหงผาตองวิกัปเปนอยางต่ํา.
             บทวา  ให คือ   ตนเองก็ให.
             ที่ช่ือวา  ตามชอบใจ  คือ  ตามความที่เปนไมตรีกัน     ตามความที่
เคยเห็นกัน  ตามความที่เคยคบกัน  ตามความที่รวมอุปชฌายกัน   ตามความที่
รวมอาจารยกัน.
               ที่ช่ือวา    ของสงฆ    คือ   ที่เขาถวายแลว   ที่เขาสละแลว     แกสงฆ.
               ที่ช่ือวา  ลาภ  ไดแก    จีวร    บิณฑบาต   เสนาสนะ    และเภสัช
บริขารอันเปนปจจัยของภิกษุไข    โดยที่สุดแมกอนจุรณ    ไมชําระฟน    ดาย
ชายผา. 
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                คําวา  ภายหลังถึงธรรมคือบน ความวา   เมื่อใหจีวรแกอุปสัมบัน
ที่สงฆสมมติใหเปนผูจัดเสนาสนะก็ดี    ใหเปนผูแจกอาหารก็ดี    ใหเปนผูแจก
ยาคูก็ดี   ใหเปนผูแจกผลไมก็ดี  ใหเปนผูแจกของเคี้ยวก็ดี   ใหเปนผูแจกของ
เล็กนอยก็ดี   แลวบน   ตองอาบัติปาจิตตีย.
                                        บทภาชนีย
                                       ติกปาจิตตีย
             [๗๒๕]  กรรมเปนธรรม  ภิกษุสําคัญวากรรมเปนธรรม  เมื่อใหจีวร
แลวบน  ตองอาบัติปาจิตตีย.
              กรรมเปนธรรม  ภิกษุสงสัย  เมื่อใหจีวรแลว  บน ตองอาบัติปาจิตตีย.
              กรรมเปนธรรม  ภิกษุสําคัญวากรรมไมเปนธรรม    เมื่อใหจีวรแลว
บน  ตองอาบัติปาจิตตีย.
                                           ทุกกฏ   
             ใหบริขารอยางอื่นแลว   บน  ตองอาบัติทุกกฏ.
             ใหจีวรหรือบริขารอยางอื่นแกอุปสัมบัน  ผูที่สงฆไมไดสมมติใหเปนผู
จัดเสนาสนะ  ใหเปนผูแจกอาหาร    ใหเปนผูแจกยาคู   ใหเปนผูแจกผลไม   ให
เปนผูแจกของเคี้ยว   หรือใหเปนผูแจกของเล็กนอย  แลวบน  ตองอาบัติทุกกฏ.
             เมื่อใหจีวรหรือบริขารอยางอื่นแกอนุปสัมบันผูที่สงฆสมมติก็ดี  ไมได
สมมติก็ดี  ใหเปนผูจัดเสนาสนะ   ใหเปนผูแจกอาหาร   ใหเปนผูแจกยาคู    ให
เปนผูแจกผลไม    ใหเปนผูแจกของเคี้ยว    หรือใหเปนผูแจกของเล็กนอยแลว
บน   ตองอาบัติทุกกฏ. 
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           กรรมไมเปนธรรม   ภิกษสําคัญวากรรมเปนธรรม. . .ตองอาบัติทุกกฏ.
           กรรมไมเปนธรรม   ภิกษุมีความสงสัย. . .ตองอาบัติทุกกฏ.
           กรรมไมเปนธรรม   ภิกษุสําคัญวากรรมไมเปนธรรม . . .  ตองอาบัติ
ทุกกฏ.   
                                        อนาปตติวาร
           [๗๒๖]  ภิกษุบนวาสงฆมีปรกติทําโดยฉันทาคติ. . .โทสาคติ. . .โมหา-
คติ ...ภยาคติ    จะประโยชนอะไรดวยจีวรที่ใหแลวแกภิกษุนั้น   แมเธอไดไป
แลวก็จักทิ้งเสีย  จักไมใชสอยโดยชอบธรรม ๑  ภิกษุวิกลจริต  ๑  ภิกษุอาทิกัม-
มิกะ ๑   ไมตองอาบัติแล.
                               สหธรรมิกวรรค  สิกขาบทที่  ๑๑  จบ
                                       ทัพพสิกขาบทที่  ๑๑
           วินิจฉัยในสิกขาบทที่ ๑๑ พึงทราบดังนี้:-
           บทวา  ยถามิตฺตตา  คือ   ตามความเปนมิตรกัน.  มีคําอธิบายวาให
แกภิกษุผูซ่ึงเปนมิตรกัน . ในบททั้งปวงก็นัยนี้เหมือนกัน. คําที่เหลือมีเนื้อความ.
ตื้นทั้งนั้น  เพราะมีนัยดังกลาวแลวในอุชฌาปนกสิกขาบทเปนตนนั้นแล.
           สิกขาบทนี้   มีสมุฏฐาน ๓  เปนกิริยา  สัญญาวิโมกข  สจิตตกะ  โลก
วัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม  อกุศลจิต   เปนทุกขเวทนา  ดังนี้แล.
                                      ทัพพสิกขาบทที่  ๑๑  จบ 
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                       สหธรรมิกวรรค  สิกขาบทที่  ๑๒
                            เร่ืองพระฉัพพัคคีย
            [๗๒๗]  โดยสมัยนั้น   พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ พระเชตวัน
อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี   เขตพระนครสาวัตถี   คร้ังนั้น     ในพระนคร-
สาวัตถี  มีชาวบานหมูหนึ่งไดจัดอาหารพรอมทั้งจีวรไวเพื่อสงฆ   ดวยหมายใจ
วา  ใหทานฉันแลวจักใหครองจีวร   คร้ังนั้นแล   พวกพระฉัพพัคคียไดเขาไป
หาชาวบานหมูนั้น   แลวกลาววา   ทานทั้งหลาย   ขอจงถวายจีวรเหลานี้แกภิกษุ
พวกนี้เถิด.
             ชาวบานหมูนั้นกลาววา  ทานเจาขา  พวกกระผมจักถวายไมได  เพราะ
พวกกระผมไดจัดอาหารพรอมทั้งจีวรไวเพื่อสงฆทุก ๆ ป.
             พระฉัพพัคคียกลาววา    ทานทั้งหลาย    ทายกผูถวายแกสงฆมีจํานวน
มาก.   อาหารสําหรับสงฆก็มีมาก   ภิกษุเหลานี้อาศัยพวกทาน   เห็นอยูแตพวก
ทาน จงอยูในที่นี้   หากพวกทานจักไม ใหแกภิกษุเหลานี้   ก็บัดนี้ใครเลาจักให
แกภิกษุเหลานี้    ขอทานทั้งหลายจงใหจีวรเหลานี้แกภิกษุพวกนี้เถิด.
             เมื่อชาวบานพวกนั้นถูกพระฉัพพัคคียแคนได จึงไดถวายจีวรตามที่ได
จัดไวแกพวกฉัพพัคคียไป  แลวอังคาสสงฆดวยอาหารอยางเดียว  บรรดาภิกษุที่
ทราบวา  อาหารพรอมทั้งจีวรที่เขาจัดไวถวายสงฆมี  แตไมทราบวาเขาไดถวาย
จีวรแกพระฉัพพัคคียไปแลว  ไดกลาวขึ้นอยางนี้วา   ทานทั้งหลาย   ขอจงถวาย
จีวรแกสงฆเถิด.
             ชาวบานหมูนั้นกลาววา  ทานเจาขา   จีวรตามที่ไดจัดไวไมมี   เจาขา
เพราะพระคุณเจาเหลาฉัพพัคคียไดนอมไปเพื่อพระคุณเจาเหลาฉัพพัคคียดวย
กันแลว.  
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            บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย. ..  ตางก็เพงโทษ  ติเตียน  โพนทะนาวา
ไฉนพระฉัพพัคคียรูอยู     จึงไดนอมลาภที่เขานอมไปจะถวายสงฆมาเพื่อบุคคล
เลา . . .   แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.
                                     ทรงสอบถาม 
            พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววา พวกเธอรูอยู  นอมลาภที่เขานอมไปจะถวายสงฆมาเพื่อบุคคล  จริงหรือ.
           พระฉัพพัคคียทูลรับ วา  จริง  พระพุทธเจาขา.
                     ทรงติเตียนแลบัญญัติสิกขาบท
            พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา  ดูกอนโมฆบุรุษทั้งหลาย ไฉน
พวกเธอรูอยู   จึงไดนอมลาภที่เขานอมไปถวายสงฆมาเพื่อบุคคลเลา   การกระ-
ของพวกเธอนั้น    ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส   หรือ
เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เล่ือมใสแลว.  
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้   วา
ดังนี้:-
                                  พระบัญญัติ
            ๑๓๑.  ๒. อนึ่ง  ภิกษุใดรูอยู  นอมลาภที่เขานอมไปจะถวาย
สงฆมาเพื่อบุคคล  เปนปาจิตตีย.
                               เร่ืองพระฉัพพัคคีย
                              สิกขาบทวิภังค
            [๗๒๘] บทวา  อนึ่ง . . .ใด  ความวา  ผูใด  คือ  ผูเชนใด . . .
            บทวา  ภิกษุ  ความวา ที่ช่ือวา ภิกษุ  เพราะอรรถวาเปนผูขอ. . .นี้ 
ช่ือวา  ภิกษุ  ที่ทรงประสงคในอรรถนี้ . 
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             ที่ช่ือวา  รูอยู  คือรูเอง  หรือคนอื่นบอกแกเธอ  หรือเจาตัวบอก.
             ที่ช่ือวา    จะถวายสงฆ     คือเขาจะใหอยูแลว     จะบริจาคอยูแลวแก
สงฆ. 
             ที่ช่ือวา    ลาภ   ไดแกจีวร   บิณฑบาต   เสนาสนะ   เภสัชบริขารอัน
เปนปจจัยของภิกษุไข  โดยที่สุดแมกอนจุรณ  ไมชําระฟน  ดายชายผา.
            ที่ช่ือวา   เขานอมไป   คือ   เขาไดเปลงวาจาไววา   จักถวาย   จักทํา
ภิกษุนอมมาเพื่อบุคคล   ตองอาบัติปาจิตตีย.
                                         บทภาชนีย
           [๗๒๙]   ลาภที่เขานอมไปแลว   ภิกษุสําคัญวาเขานอมไปแลว   นอม
มาเพื่อบุคคล  ตองอาบัติปาจิตตีย.
            ลาภที่เขานอมไปแลว   ภิกษุสงสัยอยู   นอมมาเพื่อบุคคล   ตองอาบัติ
            ลาภที่เขานอมไปแลว    ภิกษุสําคัญวาเขาไมไดนอมไป    นอมมาเพื่อ
บุคคล  ไมตองอาบัติ.
            ลาภที่เขานอมไปเพื่อสงฆ  ภิกษุนอมมาเพื่อสงฆหมูอ่ืนก็ดี   เพื่อเจดีย
ก็ดี   ตองอาบัติทุกกฏ.
           ลาภที่เขานอมไปเพื่อเจดีย   ภิกษุนอมมาเพื่อเจดียอ่ืนก็ดี   เพื่อสงฆก็ดี
เพื่อบุคคลก็ดี  ตองอาบัติทุกกฏ.
            ลาภที่เขานอมไปเพื่อบุคคล  ภิกษุนอมมาเพื่อบุคคลอื่นก็ดี   เพื่อสงฆ
ก็ดี  เพื่อเจดียก็ดี  ตองอาบัติทุกกฏ.
             ลาภที่เขายังไมไดนอมไป    ภิกษุสําคัญวาเขานอมไปแลว . . .    ตอง
อาบัติทุกกฏ.
            ลาภที่เขายังไมไดนอมไป   ภิกษุสงสัยอยู . . . ตองอาบัติทุกกฏ. 
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                                          ไมตองอาบัติ
           ลาภที่เขายังไมไดนอมไป   ภิกษุสําคัญวาเขายังไมไดนอมไป...   ไม
ตองอาบัติ.
                                        อนาปตติวาร
           [๗๓๐]   ภิกษุ   เมื่อทายกถามวาจะถวายที่ไหน  ตอบวาไทยธรรมของ
พวกทาน   พึงไดรับการใชสอย   พึงไดรับการปรับปรุง   หรือพึงตั้งอยูไดนาน
ในที่ใด  ก็หรือจิตของพวกทานเลื่อมใสในที่ใด  ก็จงถวายในที่นั้นเถิด  ดังนี้  ๑
ภิกษุวิกลจริต  ๑  ภิกษุอาทิกัมมิกะ  ๑  ไมตองอาบัติแล.
                        สหธรรมิกวรรค  สิกขาบทที่  ๑๒  จบ
                                 ปาจิตตีย  วรรคที่  ๘  จบ 
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                              ปริณามนสิกขาบทที่   ๑๒
          วินิจฉัย  ในสิกขาบทที่ ๑๒ พึงทราบดังนี้:-
          คําที่จะพึงกลาวทั้งหมด   มีนัยดังกลาวแลวในปริณามนสิกขาบท   ใน
ติงสกัณฑนั้น     เปนนิสสัคติยปาจิตตีย   เพราะนอมมาเพื่อตน   ในสิกขาบทนี้ 
เปนปาจิตตียลวน  เพราะนอมไปเพื่อบุคคล  (อ่ืน).
          สิกขาบทนี้   มีสมุฏฐาน ๓ เปนกิริยา  สัญญาวิโมกข  สจิตตกะ  โลก-
วัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม  อกุศลจิต  มีเวทนา ๓ ดังนี้แล.
                              ปริณามนสิกขาบทที่  ๑๒  จบ
                           สหธรรมิกวรรคที่  ๘  จบบริบูรณ
                                   ตามวรรณนานุกรม
                                หัวขอประจําเรื่อง
            ๑.  สหธัมมิกสิกขาบท       วาดวยการวากลาวโดยถูกธรรม
           ๒.  วิวัณณนสิกขาบท          วาดวยการกนสิกขาบท
           ๓.  โมหนสิกขาบท              วาดวยการแสรงทําหลง
           ๔.  ปหารทานสิกขาบท        วาดวยการใหประหาร
           ๕.  ตลสัตติกสิกขาบท         วาดวยการเงื้อหอกคือฝามือ
           ๖.  อมูลกสิกขาบท              วาดวยการโจทดวยอาบัติไมมีมูล
           ๗.  สัญจิจจสิกขาบท            วาดวยการแกลงกอความรําคาญ
           ๘.  อุปสสุติกสิกขาบท         วาดวยการแอบฟง
           ๙.   กัมมปฏิพาหนสิกขาบท วาดวยการคัดคานกรรม
         ๑๐.  ฉันทาทานสิกขาบท        วาดวยการไมใหฉันทะ
         ๑๑.  ทัพพสิกขาบท                 วาดวยเรื่องทานพระทัพพมัลลบุตร
         ๑๒. ปริณามนสิกขาบท         วาดวยการนอมลาภสงฆ 



พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๒ - หนาที่ 800
                                     ปาจิตตีย  วรรคท่ี  ๙
                                  รตนวรรค  สิกขาบทที่ ๑
                           เร่ืองพระเจาปเสนทิโกศล 
          [๗๓๑]  โดยสมัยนั้น   พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับ อยู  ณ  พระ-
เชตวัน   อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี  เขตพระนครสาวัตถี  คร้ังนั้น พระเจา-
ปเสนทิโกศลตรัสสั่งเจาหนาที่ผูรักษาพระราชอุทยานวา    ดูกอนพนาย    เจาจง
ไปตกแตงอุทยานใหเรียบรอย   เราจักประพาสอุทยาน.
          เจาหนาที่รักษาพระราชอุทยานผูนั้น    รับสนองพระบรมราชโองการ
แลวตกแตงพระราชอุทยานอยู  ไดเห็นพระผูมีพระภาคเจาประทับนั่งอยู  ณ โคน
ไมตนหนึ่ง   คร้ันแลว    จึงเขาเฝาพระเจาปเสนทิโกศล   กราบทูลวา   ขอเดชะ
พระราชอุทานเรียบรอยแลว   และพระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  โคนไมใน
พระราชอุทยานนั้น    พระพุทธเจาขา.
           ทาวเธอรับสั่งวา   ชางเถอะพนาย   เราจักเฝาพระผูมีพระภาคพุทธเจา
คร้ันแลวเสด็จไปสูพระราชอุทยาน     เขาเผาพระผูมีพระภาคเจา      ขณะนั้นมี
อุบายสกผูหนึ่งนั่งเฝาพระผูมีพระภาคเจาอยูใกล ๆ  ทาวเธอไดทอดพระเนตรเห็น
อุบาสกนั้นนั่งเฝาอยูใกลพระผูมีพระภาคเจา   ทรงตกพระทัยยืนชะงักอยู    คร้ัน
แลวทรงพระดําริวา   บุรุษผูนี้คงไมใชคนต่ําชา   เพราะเฝาพระผูมีพระภาคเจา
อยูใกล ๆ ได   ดังนี้   แลวเขาไปถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาประทับนั่ง  ณ
ราชอาสนอันสมควรสวนขางหนึ่ง. 
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            สวนอุบาสกนั้นไมถวายบังคม ไมลุกรับเสด็จพระเจาปเสนทิโกศล ดวย
ความเคารพตอพระผูมีพระภาคเจา  จึงพระเจาปเสนทิโกศลไมทรงพอพระทัยวา
ไฉนบุรุษนี้   เมื่อเรามาแลว   จึงไมไหว  ไมลุกรับ. 
            พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบวา   พระเจาปเสนทิโกศลไมทรงพอพระ -
ทัย   จึงตรัสขึ้นในขณะนั้นวา   มหาบพิตร   อุบายสกผูนี้    เปนพหูสูต   เปนคน
เลาเรียนพระปริยัติธรรมมาก   เปนผูปราศจากความยินดีในกามทั้งหลาย
            คร้ังนั้นแล     พระเจาปเสนทิโกศลทรงพระดําริวา    อุบาสกผูนี้ไมใช
เปนคนต่ําตอย     แมพระผูมีพระภาคเจาก็ยังตรัสชมเขา     แลวรับสั่งกะอุบาสก
นั้นวา  ดูกอนอุบาสก.   เธอพึงพูดไดตามประสงคเถิด.
            อุบาสกนั้นกราบทูลวา  เปนพระมหากรุณาธิคุณอยางลนเกลา    พระ-
พุทธเจาขา.
            ลําดับนั้น    พระผูมีพระภาคเจาทรงชี้แจงใหพระเจาปเสนทิโกศลทรง
เห็นแจง  สมาทาน  อาจหาญ  ราเริง  ดวยธรรมีกถา   คร้ันพระเจาปเสนทิโกศล
อันพระผูมีพระภาคเจาทรงชี้แจงใหทรงเห็นแจง    สมาทาน   อาจหาญ   ราเริง
ดวยธรรมีกถาแลว      เสด็จลุกจากที่ประทับ      ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา
ทรงทําประทักษิณแลวเสด็จกลับ.  
           [๗๓๒]  ตอมา  พระเจาปเสนทิโกศลประทับอยู  ณ พระมหาปราสาท
ช้ันบน    ไดทอดพระเนตรเห็นอุบาสกนั้นเดินกั้นรมไปตามถนน    จึงโปรดให
เชิญตัวมาเฝาแลวรับสั่งวา    ดูกอนอุบาสก   ไดทราบวา   เธอเปนพหูสูต   เปน
คนเลาเรียนพระปริยัติธรรมมาก   ดีละอุบาสก    ขอเธอจงชวยสอนธรรมแกฝาย
ในของเรา. 
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             อุบาสกนั้นกราบทูลวา    ขอเดชะ    ขาพระพุทธเจารูธรรมดวยอํานาจ
แหงพระคุณเจาทั้งหลาย    พระคุณเจาเทานั้นจักสอนธรรมแกฝายในของใตฝา-
ละอองธุลีพระบาทได.  
            พระเจาปเสนทิโกศลรับสั่งขึ้นในขณะนั้นวา   อุบาสกพูดจริงแท  ดังนี้ 
แลวเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา     ถวายบังคมแลวประทับนั่ง   ณ   ราชอาสน
อันสมควรสวนขางหนึ่ง   กราบทูลวา   ขาพระพุทธเจาขอประทานพระวโรกาส
ขอพระองคทรงพระกรุณาโปรดใหภิกษุรูปหนึ่ง    ไปเปนผูสอนธรรมแกฝายใน
ของหมอมฉัน    พระพุทธเจาขา.
             ลําดับนั้นแล     พระผูมีพระภาคเจาทรงชี้แจงใหพระเจาปเสนทิโกศล
ทรงเห็นแจง  สมาทาน อาจหาญ ราเริง ดวยธรรมีกถา คร้ันพระเจาปเสนทิโกศล
อันพระผูมีพระภาคเจาทรงชี้แจง   ใหทรงเห็นแจง   สมาทาน  อาจหาญ  ราเริง
ดวยธรรมีกถาแลว     เสด็จลุกจากที่ประทับ     ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา
ทรงทําทักษิณเสด็จกลับไปแลว.
             ทรงแตงตั้งทานพระอานนทเปนครูสอนธรรม
             ลําดับนั้น    พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกทานพระอานนทมารับสั่งวา
ดูกอนอานนท   ถาเชนนั้น   เธอจงสอนธรรมแกฝายในของพระเจาแผนดิน.
             ทานพระอานนท  ทูลรับสนองพระพุทธดํารัสแลวเขาไปสอนธรรมแก
ฝายในของพระเจาแผนดินทุกเวลา   ตอมาเชาวันหนึ่ง   ทานพระอานนทครอง
อันตรวาสก    แลวถือบาตรจีวรเขาไปสูพระราชนิเวศน    ขณะนั้น    พระเจา-
ปเสนทิโกศลประทับอยูในหองพระบรรทมกับพระนางมัลลิกาเทวี   พระนางได
ทอดพระเนตรเห็นทานพระอานนทมาแตไกลเทียว  จึงผลีผลามลุกขึ้น  พระภูษา
ทรงสีเหลืองเล่ียนไดเล่ือนหลุด     ทานพระอานนทกลับจากสถานที่นั้นในทันที 
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ไปถึงอารามแลวแจงเรื่องนั้นแกภิกษุทั้งหลาย    บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย . . .
ตางก็เพงโทษ  ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนทานพระอานนทยังไมไดรับบอกกอน
จึงไดเขาสูพระราชฐานชั้นในเลา... แลวกราบทูลเร่ืองนั้น  แดพระผูมีพระภาคเจา
                                     ทรงสอบถาม    
             พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามทานพระอานนทวา     ดูกอนอานนท
ขาววา   เธอไมไดรับบอกกอนเขาสูพระราชฐานชั้นใน   จริงหรือ.
             ทานอานนททูลรับวา  จริง  พระพุทธเจาขา.
                                      ทรงติเตียน
             พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา    ดูกอนอานนท    ไฉนเธอยัง
ไมไดรับบอกกอนจึงไดเขาสูพระราชฐานชั้นในเลา   การกระทําของเธอนั่น  ไม
เปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส      หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่ง
ของชุมชนที่เล่ือมใสแลว . . .  คร้ันแลว    ทรงทําธรรมีกถา    แลวรับสั่งกะภิกษุ
ทั้งหลาย  ดังตอไปนี้:-
          โทษ   ๑๐  อยาง  ในการเขาสูพระราชฐานชั้นใน
            [๗๓๓]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    โทษในการเขาสูพระราชฐานชั้นในมี
๑๐ อยาง   ๑๐ อยางอะไรบาง.
            ๑.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ในพระราชฐานชั้นในนี้    พระเจาแผนดิน
กําลังประทับอยูในตําหนักที่ผทมกับพระมเหสี    ภิกษุเขาไปในพระราชฐานชั้น
ในนั้น   พระมเหสีเห็นภิกษุแลวทรงยิ้มพรายใหปรากฏก็ดี   ภิกษุเห็นพระมเหสี
แลวยิ้มพรายใหปรากฎก็ดี      ในขอนั้นพระเจาแผนดินจะทรงระแวงอยางนี้วา
คนทั้งสองนี้รักใครกันแลวหรือจักรักใครกันเปนแมนมั่น   นี้เปนโทษขอที่หนึ่ง
ในการเขาสูพระราชฐานชั้นใน. 
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            ๒.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อนึ่งโทษที่จะพึงกลาวยังมีอยูอีก   พระเจา
แผนดินทรงมีพระราชกิจมาก  ทรงมีพระราชกรณียะมาก  ทรงรวมกับพระสนม
คนใดคนหนึ่ง  แลวทรงระลึกไมได  พระสนมนั้นตั้งพระครรภเพราะเหตุที่ทรง
รวมนั้น    ในเรื่องนั้นพระเจาแผนดินจะทรงระแวงอยางนี้วา    ในพระราชฐาน
ช้ันในนี้   คนอื่นเขามาไมไดสักคน  นอกจากบรรพชิต  ชะรอยจะเปนการกระทํา
ของบรรพชิต  นี้เปนโทษขอที่สองในการเขาสูพระราชฐานชั้นใน.
            ๓.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     อนึ่งโทษที่จะพึงกลาวยังมีอยูอีก     รัตนะ
บางอยางในพระราชฐานชั้นในหายไป     ในเรื่องนั้น     พระเจาแผนดินจะทรง
ระแวงอยางนี้วา  ในพระราชฐานชั้นในนี้  คนอื่นสักคนก็เขามาไมได  นอกจาก
บรรพชิต  ชะรอยจะเปนการกระทําของบรรพชิต  นี้เปนโทษขอที่สาม  ในการ
เขาสูพระราชฐานชั้นใน.
             ๔.   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อนึ่งโทษที่จะพึงกลาวยังมีอยูอีก    ขอ
ราชการลับที่ปรึกษากันเปนการภายในพระราชฐานชั้นในเปดเผยออกมาภายนอก
ในเรื่องนั้นพระเจาแผนดินจะทรงระแวงอยางนี้วา     ในพระราชฐานชั้นในนี้ 
คนอื่นสักคนก็เขามาไมไดนอกจากบรรพชิต     ชะรอยจะเปนการกระทําของ
บรรพชิต  นี้เปนโทษขอที่ส่ีในการเขาสูพระราชฐานชั้นใน.
             ๕.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อนึ่งโทษที่จะพึงกลาวยังมีอยูอีก    ในพระ-
ราชฐานชั้นใน     พระราชโอรสปรารถนาจะปลงพระชนมพระราชบิดา    หรือ
พระราชบิดาปรารถนาจะปลงพระชนมพระราชโอรส     ทั้งสองพระองคนั้นจะ
ทรงระแวงอยางนี้วา      ในพระราชฐานชั้นในนี้     ไมมีใครคนอื่นจะเขามาได
นอกจากบรรพชิต   ชะรอยจะเปนการกระทําของบรรพชิต   นี้เปนโทษขอที่หา
ในการเขาสูพระราชฐานชั้นใน. 
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              ๖.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อนึ่งโทษที่จะพึงกลาวยังมีอยูอีก    พระเจา
แผนดินทรงเลื่อนขาราชการผูดํารงอยูในตําแหนงต่ําไวในฐานันดรอันสูง   พวก
ชนที่ไมพอใจการที่ทรงเลื่อนขาราชการผูนั้นขึ้น   จะระแวงอยางนี้วา   พระเจา
แผนดินทรงคลุกคลีกับบรรพชิต    ชะรอยจะเปนการกระทําของบรรพชิต    นี้ 
เปนโทษขอที่หก  ในการเขาสูพระราชฐานชั้นใน.
              ๗.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อนึ่งโทษที่จะพึงกลาวยังมีอยูอีก   พระเจา
แผนดินทรงลดขาราชการผูดํารงอยูในตําแหนงสูงไวในฐานันดรอันต่ํา  พวกชน
ที่ไมพอใจการที่ทรงลดตําแหนงขาราชการผูนั้นลง  จะระแวงอยางนี้วา  พระเจา
แผนดินทรงคลุกคลีกับบรรพชิต  ชะรอยจะเปนการกระทําของบรรพชิต  นี้เปน
โทษขอที่เจ็ด  ในการเขาสูพระราชฐานชั้นใน.
              ๘.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อนึ่งโทษที่จะพึงกลาวยังมีอยูอีก   พระเจา
แผนดินทรงสงกองทัพไปในกาลไมควร  พวกชนที่ไมพอใจพระราชกรณียะนั้น
จะระแวงอยางนี้วา     พระเจาแผนดินทรงคลุกคลีกับบรรพชิต    ชะรอยจะเปน
การกระทําของบรรพชิต  นี้เปนโทษขอที่แปด  ในการเขาสูพระราชฐานชั้นใน.
              ๙.   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อนึ่งโทษที่จะพึงกลาวยังมีอยูอีก    พระเจา
แผนดินทรงสงกองทัพไปในกาลอันควร  แลวรับสั่งใหยกกลับเสียในระหวางทาง
พวกชนที่ไมพอใจพระราชกรณียะนั้นจะระแวงอยางนี้วา    พระเจาแผนดินทรง
คลุกคลีกับบรรพชิต  ชะรอยจะเปนการกระทําของบรรพชิต นี้เปนโทษขอที่เกา
ในการเขาสูพระราชฐานชั้นใน.
            ๑๐.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อนึ่งโทษที่จะพึงกลาวยังมีอยูอีก    พระ-
ราชฐานชั้นในเปนสถานที่ร่ืนรมยเพราะ   ชาง  มา  รถ   และมีอารมณเปนที่ตั้ง
แหงความกําหนัดเชน   รูป   เสียง   กล่ิน   รส   โผฏฐัพพะ    ซ่ึงไมสมควรแก
บรรพชิต  นี้แลเปนโทษขอที่สิบ  ในการเขาสูพระราชฐานชั้นใน. 
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            เหลานี้แล   ภิกษุทั้งหลาย   โทษ  ๑๐ อยาง    ในการเขาสูพระราชฐาน
ช้ันใน.
                             ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท  
           [๗๓๔]  พระผูมีพระภาคเจาทรงติเตียนทานพระอานนท    โดยอเนก
ปริยายดังนี้แลว    ตรัสโทษแหงความเปนคนเลี้ยงยาก    ความเปนคนบํารุงยาก
. . . แลวตรัสวา
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ 
วาดังนี้:-
                                      พระบัญญัติ
          ๑๓๒ ๑.  อนึ่ง  ภิกษุใด   ไมไดรับบอกกอน   กาวลวงธรณี
เขาไปในหองของพระราชาผูกษัตริยไดรับมุรธาภิเษกแลว     ที่พระ-
ราชายังไมไดเสด็จออก  ที่รัตนะยังไมออก  เปนปาจิตตีย.
                            เร่ืองพระเจาปเสนทิโกศล  จบ
                                  สิกขาบทวิภังค
            [๗๓๕]   บทวา   อนึ่ง. . .ใด   ความวา   ผูใด   คือ   ผูเชนใด . . .
           บทวา  ภิกษุ  ความวา  ที่ช่ือวา  ภิกษุ   เพราะอรรถวาเปนผูขอ. . .นี้ 
ช่ือวา  ภิกษุ  ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
             ที่ช่ือวา   ผูกษัตริย   คือ   เปนผูเกิดดีแลวทั้ง  ๒  ฝาย     ทั้งฝายพระ
ราชมารคา  และพระราชบิดา  เปนผูมีพระครรภเปนที่ถือปฏิสนธิหมดจดดีแลว
ตลอดเจ็ดชั่วบุรพชนก  ไมมีใครคัดคานติเตียนโดยกลาวถึงชาติได.
           ที่ช่ือวา  ไดรับมุรธาภิเษกแลว   คือ   ไดรับอภิเษกโดยสรงสนาน
ใหเปนกษัตริยแลว . 
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             บทวา   ท่ีพระราชายังไมเสด็จออก   คือ   พระเจาแผนดินยังไม
เสด็จออกจากตําหนักที่ผทม.    
             บทวา    ท่ีรัตนะยังไมออก    คือ    พระมเหสียังไมเสด็จออกจาก
ตําหนักที่ผทม  หรือทั้งสองพระองคยังไมเสด็จออก. 
             บทวา  ยังไมไดรับบอกกอน  คือ  ไมมีใครนิมนตไวกอน.
             ที่ช่ือวา   ธรณี   ไดแก  สถานที่เขาเรียกกันวาธรณีแหงตําหนักที่ผทม.
             ที่ช่ือวา    ตําหนักท่ีผทม    ไดแกที่ผทมของพระเจาแผนดินซึ่งเจา
พนักงานจัดแตงไวในสถานที่แหงใดแหงหนึ่ง   โดยที่สุดแมวงดวยพระสูตร.
              คําวา   กาวลวงธรณีเขาไป   คือ   ยกเทาที่  ๑   กาวลวงธรณีเขาไป
ตองอาบัติทุกกฏ   ที่ยกเทา ๒ กาวลวงธรณีเขาไป  ตองอาบัติปาจิตตีย 
                                               บทภาชนีย
                                              ติกปาจิตตีย
             [๗๓๖]  ยังไมไดรับบอก    ภิกษุสําคัญวายังไมไดรับบอก    กาวลวง
ธรณีเขาไป   ตองอาบัติปาจิตตีย.
              ยังไมไดรับบอก  ภิกษุสงสัยอยู  กาวลวงธรณีเขาไปตองอาบัติปาจิตตีย.
              ยังไมไดรับบอก    ภิกษุสําคัญวาไดรับบอกแลว     กาวลวงธรณีเขาไป
ตองอาบัติปาจิตตีย.
                                              ทุกทุกกฏ
              ไดรับบอกแลว   ภิกษุสําคัญวายังไมไดรับบอก. . . ตองอาบัติทุกกฏ.
              ไดรับบอกแลว   ภิกษุสงสัยอยู . . .ตองอาบัติทุกกฏ.
                                            ไมตองอาบัติ
              ไดรับบอกแลว   ภิกษุสําคัญวาไดรับบอกแลว . . . ไมตองอาบัติ. 
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                                         อนาปตติวาร
             [๗๓๗]   ไดรับบอกแลว  ๑    ไมใชกษัตริย ๑    ไมไดรับอภิเษกโดย
สรงสนานใหเปนกษัตริย ๑   พระเจาแผนดินเสด็จออกจากดําหนักที่ผทมแลว ๑
พระมเหสีเสด็จออกจากทําหนักที่ผทมแลว   ๑     หรือทั้งสองพระองคเสด็จออก
จากที่ผทมแลว ๑ ไมใชตําหนักที่ผทม ๑  ภิกษุวิกลจริต ๑  ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑
ไมตองอาบัติแล.
                            รตนวรรค สิกขาบทที่  ๑  จบ
                                ปาจิตตีย ราชวรรคที่ * ๙ 
                                  อันเตปุรสิกขาบทที่  ๑
            วนิจฉัยในสิกขาบทที่  ๑     แหงราชวรรค  พึงทราบดังตอไปนี้:-
                    [แกอรรถบางปาฐะในสิกขาบทที่ ๑ ]
            บทวา   โอรโก   แปลวา    ต่ําตอย.
            บทวา  อฺปริปาสาทวรคโต   แปลวา  ประทับอยู ณ  เบื้องบนแหง
ปราสาทอันประเสริฐ.                                                        
             สองบทวา   อยฺยาน   วาหสา   แปลวา    เพราะเหตุแหงพระผูเปนเจา
ทั้งหลาย   มีคําอธิบายวา   ขาพระพุทธเจารูธรรม   เพราะพระผูเปนเจาเหลานั้น
ไดช่ัวใหเกิดขึ้น.
            สองบทวา  ปตร   ปฏเติ  ไดแก  พระราชโอรสตองการจะเห็นโทษ
แลวปลงพระชนมพระราชบิดา.                                               
*  บาลีเปน  รตนวรรค. 
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            ในคําวา  ราชนฺเตปุร   หตฺถิสมฺมทฺท เปนตน มีวินิจฉัยวาที่พระ-
ราชฐานชั้นในนี้อัดแอไปดวยพวกชาง;   ฉะนั้น    จึงชื่อวา    หัตถิสัมัมททะ.
อธิบายวา  คับแคบไปดวยชาง.  แมในบทวาอัสสรถสังมัททะก็นัยนี้เหมือนกัน.
ภิกษุบางพวกสวดวา  สมฺมต    ก็มี.   คํานั้นไมควรถือเอา.  ปาฐะวา  รฺโ
อนฺเตปุเร  หตฺถิสมฺมทฺท .  ก็มี  ในปาฐะนั้น  มีอรรถวา   การเหยียบย่ําไป
มาแหงชางทั้งหลาย   ช่ือวา  หัตถิสัมมัททะ.  มีคําอธิบายวา   การเดินย่ําไปมา
แหงชางมีอยูในพระราชวังชั้นใน.   แมในบทที่เหลือก็นัยนี้.    
             บทวา  รชนียานิ   ไดแก อารมณมีรูปเปนตน เชนนี้ มีอยูในพระราช
วังชั้นในนั้น.   
            บทวา มุทฺธาภิสิตฺตสฺส  คือ   ผูทรงไดรับอภิเษกสรงสนานบน
พระเศียร.
              บทวา  อนิกฺขนฺตราชเก   มีวิเคราะหวา    พระราชายังไมเสด็จออก
จากพระตําหนักที่ผทมนี้;   เหตุนั้น  ตําหนักนั้น    จึงชื่อวา  ที่พระราชายังไม
เสด็จออก.  อธิบายวา  ในคําหนักทีผทมมีพระราชายังไมเสด็จออกนั้น.    พระ-
มเหสี   พระผูมีพระภาคเจาเรียกวารัตนะ.                                     
              บทวา   นึภฏ    แปลวา   ออกแลว.   รัตนะ     (คือพระมเหสี)   ยิ่งไม
เสด็จออก  จากตําหนักที่ผทมนี้   ฉะนั้น  ตําหนักผทมนั้น   จงชื่อวาที่รัตนะยัง
ไมออก.  อธิบายวา  ในทําหนักที่ผทม   มีรัตนะยังไมออกนั้น.    คําที่เหลือใน
สิกขาบทนี้  ดินทั้งนั้น.
              สิกขาบทนี้    มีสมุฏฐานดุจกฐินสิกขาบท     เกิดขึ้นทางกายกับวาจา ๑
ทางกายวาจากับจิต ๑  เปนทางกิริยา    ทั้งอกิริยา    โนสัญญาวิโมกข  อจิตตกะ
ปณณัตติวัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม  มีจิต ๓  มีเวทนา ๓ ดังนี้แล.
                             อันเตปุรสิกขาบทที่  ๑  จบ 
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                               รตนวรรค  สิกขาบทที่  ๒
                                  เร่ืองภิกษุรูปหนึ่ง
           [๗๓๘]  โดยสมัยนั้น  พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู   ณ  พระ-
เชตวัน  อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี   เขตพระนครสาวัตถี   คร้ังนั้น   ภิกษุ
รูปหนึ่งอาบน้ําอยูในแมน้ําอจิรวดี       แมพราหมณคนหนึ่งวางถุงเงินประมาณ
๕๐๐  กษาปณไวบนบกแลวลงอาบน้ําในแมน้ําอจิรวดี   เสร็จแลวไดลืมถุงทรัพย
นั้นไว  ไปแลว  จึงภิกษุนั้นไดเก็บไวดวยสําคัญวา    นี้ถุงทรัพยของพราหมณ
นั้น   อยาไดหายเสียเลย   ฝายพราหมณนั้นนึกขึ้นได    รีบวิ่งมาถามภิกษุนั้นวา
ขาแดพระคุณเจา   พระคุณเจาเห็นถุงทรัพยของขาพเจาบางไหม.
           ภิกษุนั้นไดคืนใหพรอมกับกลาววา   เชิญครับไปเถิดทานพราหมณ.
           พราหมณฉุกคิดขึ้นไดในขณะนั้นวา   ดวยอุบายอยางไรหนอ    เราจึง
จะไมตองใหคาไถรอยละหาแกภิกษุนี้  จึงพูดเปนเชิงขูขึ้นวา  ทรัพยของขาพเจา
ไมใช  ๕๐๐ กษาปณ    ของขาพเจา    ๑,๐๐๐  กษาปณ  ดังนี้    แลวปลอยตัวไป
คร้ันภิกษุนั้นไปถึงพระอารามแลว   ไดแจงเรื่องนั้นแกภิกษุทั้งหลาย 
           บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย. . . ตางก็เพงโทษ  ติเตียน  โพนทะนาวา
ไฉนภิกษุจึงไดเก็บเอาสิ่งรัตนะเลา . . .แลวกราบทูลเร่ืองนั้น แดพระผูมีพระภาค
เจา.
                                        ทรงสอบถาม
           พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุรูปนั้นวา   ดูกอนภิกษุ    ขาววา
เธอเก็บเอารัตนะไว   จริงหรือ. 
           ภิกษุรูปนั้น กราบทูลวา  จริง  พระพุทธเจาขา. 
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                               ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
            พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา    ดูกอนโมฆบุรุษ    ไฉนเธอ
จึงไดเก็บเอารัตนะเลา   การกระทําของเธอนั่น  ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของ
ชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส  หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เล่ือมใสแลว . . .
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย       ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้
วาดังนี้:-
                                        พระบัญญัติ 
             ๑๓๓. ๒.  อนึ่ง  ภิกษุใดเก็บเอาก็ดี  ใหเก็บเอาก็ดี   ซ่ึงรัตนะ
ก็ดี  ซ่ึงของที่สมมติวารัตนะก็ดี   เปนปาจิตตีย.
             ก็สิกขาบทนี้    ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติแลวแกภิกษุ
ทั้งหลาย   ดวยประการฉะนี้.
                                    เร่ืองภิกษุรูปหนึ่ง  จบ
                         เร่ืองนางวิสาขา  มิคารมาตา
            [๗๓๙]  สมัยตอมา     ในพระนครสาวัตถีมีมหรสพ    ประชาชนตาง
ประดับประดาตกแตงรางกาย   แลวพากันไปเที่ยวชมสวน   แมนางวิสาขามิคาร-
มาตาก็ประดับประดาตกแตงรางกายออกจากบานไปดวยตั้งใจวาจักไปเที่ยวชม
สวน   แลวหวนคิดขึ้นวา   เราจักไปสวนทําไม     เราเขาเฝาพระผูมีพระภาคเจา
ดีกวา      ดังนี้แลวไดเปลื้องเครื่องประดับออก      หอดวยผาหมมอบใใหแกทาสี
ส่ังวา   แมสาวใช  เธอจงถือหอเครื่องประดับนี้ไว  คร้ันเลวเขาเฝาพระผูมีพระ-
ภาคเจาถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง. 
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             พระผูมีพระภาคเจาทรงชี้แจงใหนางวิสาขามิคารมาตา    ผูนั่งเรียบรอย
แลวใหเห็นแจง   ใหสมาทาน   ใหอาจหาญ     ใหราเริงดวยธรรมีกถา
             คร้ันนางวิสาขามิคารมาตาอันพระผูมีพระภาคเจาทรงชี้แจงใหเห็นแจง
ใหสมาทาน    ใหอาจหาญ    ใหราเริง   ดวยธรรมีกถาแลวลุกจากที่นั่ง   ถวายบัง
คมพระผูมีพระภาคเจา  ทําประทักษิณหลีกไปแลว.
            ฝายทาสีคนนั้นไดลืมหอเครื่องประดับนั้นไปแลว      ภิกษุทั้งหลายพบ
เห็นจึงกราบทูลเร่ืองนั้น แดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ถาเชนนั้น   พวกเธอจงเก็บเอามารักษาไว. 
                    พระพุทธานุญาตพิเศษใหเก็บรัตนะ
            ลําดับนั้นแล     พระผูมีพระภาคเจาทรงทําธรรมีกถาในเพราะเหตุเปน
เคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น  แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย   เราอนุญาติใหเก็บ   หรือใชใหเก็บ   ซ่ึงรัตนะก็ดี   ซ่ึงของที่สมมติวา
รัตนะก็ดี   ในวัดที่อยู   แลวรักษาไว   ดวยหมายวาของผูใด   ผูนั้นจะไดนําไป.
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้
วาดังนี้:-
                               พระอนุบัญญัติ  ๑
          ๑๓๓. ๒. ก.  อนึ่ง ภิกษุใด เก็บเอาก็ดี  ใหเก็บเอาก็ดี ซ่ึงรัตนะ
ก็ดี  ซ่ึงของที่สมมติวารัตนะก็ดี  เวนไวแตในวัดที่อยู  เปนปาจิตตีย.  
            ก็สิกขาบทนี้    ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติแลวแกภิกษุ
ทั้งหลาย  ดวยประการฉะนี้.
                          เร่ืองนางวิสาขา  มิคารมาตา  จบ
                 เร่ืองคนใชของอนาถบิณฑิกคหบดี 
            [๗๔๐]   ก็โดยสมัยนั้นแล   อนาถบัณฑิกคหบดี    มีโรงงานอยูโนกาสี
ชนบท   และคหบดีนั้นไดส่ังบุรุษคนสนิทไววา  ถาพระคุณเจาทั้งหลายมา   เจา 
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พึงแตงอาหารถวาย   คร้ันตอมาภิกษุหลายรูป   ไปเที่ยวจาริกในกาสีชนบท  ได
เดินผานเขาไปทางโรงงานของอนาถบิณฑิกคหบดี       บุรุษนั้นไดแลเห็นภิกษุ
เหลานั้นเดินมาแตไกลเทียว     คร้ันแลวจึงเขาไปหาภิกษุเหลานั้น     กราบไหว
แลว  ไดกลาวอาราธนาวา   ทานเจาขา   ขอพระคุณเจาทั้งหลายจงรับนิมนตฉัน
ภัตตาหารของทานคหบดีในวันพรุงนี้.
             ภิกษุเหลานั้นรับนิมนตดวยอาการดุษณีภาพ.
             จึงบุรุษนั้น  ส่ังใหตกแตงของเคี้ยวของฉันอันประณีตโดยลวงราตรีนั้น
แลวใหคนไปบอกภัตกาล     แลวถอดแหวนวางไว     อังคาสภิกษุเหลานั้นดวย
ภัตตาหารแลวกลาววา   นิมนตพระคุณเจาฉันแลวกลับได    แมกระผมก็จักไปสู
โรงงานดังนี้   ไดลืมแหวนนั้น  ไปแลว.
               ภิกษุทั้งหลายพบเห็นแลว    ปรึกษากันวา   ถาพวกเราไปเสีย    แหวน
วงนี้จักหาย   แลวไดอยูในที่นั้นเอง.
              คร้ันบุรุษนั้นกลับมาจากโรงงาน   เห็นภิกษุเหลานั้นจึงถามวา   เพราะ
เหตุไร   พระคุณเจาทั้งหลายจึงยังอยูในที่นี้เลา   ขอรับ.
              จึงภิกษุเหลานั้นไดบอกเรื่องราวนั้นแกเขา     คร้ันเธอไปถึงพระนคร
สาวัตถีแลว    ไดเลาเรื่องนั้นแกภิกษุทั้งหลาย ๆ ไดกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมี-
พระภาคเจา.
                                พระพุทธาานุญาตพิเศษ
               ลําดับนั้นแล  พระผูมีพระภาคเจาทรงทําธรรมีกถา    ในเพราะเหตุเปน
เคามูลนั้น    ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น     แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา    ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตใหเก็บเอาก็ดี   ใชใหเก็บเอาก็ดี  ซ่ึงรัตนะก็ดี  ซ่ึงของ
ที่สมมติวารัตนะก็ดี  ในวัดที่อยูก็ดี    ในที่อยูพักก็ดี   แลวเก็บรักษาไวดวยหมาย
วา  เปนของผูใด   ผูนั้นจะไดนําไป. 
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             ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ 
วาดังนี้:-
                              พระอนุบัญญัติ  ๒
              ๑๓๓.  ๒.  ข.   อนึ่ง  ภิกษุใด  เก็บเอาก็ดี   ใหเก็บเอาก็ดี  ซ่ึง
รัตนะก็ดี  ซ่ึงของที่สมมติวารัตนะก็ดี     เวนไวแตในวัดที่อยูก็ดี ใน
ที่อยูพักก็ดี เปนปาจิตตีย  และภิกษุเก็บเอาก็ดี  ใหเก็บเอาก็ดี     ซ่ึง
รัตนะก็ดี ซ่ึงของที่สมมติวารัตนะก็ดี   ในวัดที่อยูก็ดี   ในที่อยูพักก็ดี
แลวพึงเก็บไวดวยหมายวา ของผูใด ผูนั้นจะไดนําไป  นี้เปนสามีจิ-
กรรมในเรื่องนั้น.
                   เร่ืองคนใชของอนาถบิณฑิกคหบดี  จบ
                              สิกขาบทวิภังค
             [๗๔๑] บทวา   อนึ่ง . . . ใด   ความวา   ผูใด   คือ   ผูเชนใด      
            บทวา  ภิกษุ   ความวา  ที่ช่ือวา  ภิกษุ   เพราะอรรถวาเปนผูขอ   
นี้ช่ือวา  ภิกษุ   ที่ทรงประสงคในอรรถนี้. 
             ทีช่ือวา   รัตนะ   ไดแก   แกวมุกดา   แกวมณี   แกวไพฑูรย   สังข
ศิลา   แกวประพาฬ   เงิน   ทอง   แกวทับทิม   แกวลาย   นี้ช่ือวารัตนะ. 
            ที่ช่ือวา  ของท่ีสมมติวารัตนะ ไดแก เครื่องอุปโภค  เครื่องบริโภค
ของมวลมนุษย  นี้ช่ือวาของที่สมมติวารัตนะ.
            คําวา  เวนไวแตในวัดท่ีอยูก็ดี  ในที่อยูพักก็ดี    คือ   ยกเวนแต
ภายในวัดที่อยู   ภายในที่อยูพัก.
            ที่ช่ือวา  ภายในวัดท่ีอยู  คือ  สําหรับวัด ที่มีเครื่องลอม   กําหนดภาย
ในวัด   สําหรับวัดที่ไมมีเครื่องลอม   กําหนดอุปจารวัด. 
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              ที่ช่ือวา   ภายในที่อยูพัก   คือ  สําหรับที่อยูพักที่มีเครื่องลอม ไดแก
ภายในที่อยูพัก  สําหรับที่อยูพักที่ไมมีเครื่องลอม  ไดแกอุปจารที่อยูพัก.
             บทวา   เก็บเอา   คือ   ถือเอาเอง   ตองอาบัติปาจิตตีย.
             บทวา  ใหเก็บเอา   คือ  ใหคนอื่นถือเอา  ตองอาบัติปาจิตตีย.
             [๗๔๒]  คําวา  และภิกษุเก็บเอาก็ดี .ใหเก็บเอาก็ดี    ซ่ึงรัตนะ
ก็ดี     ซ่ึงของที่สมมติวารัตนะก็ดี    ในวัดท่ีอยูก็ดี    ในที่อยูพักก็ดี 
แลวพึงเก็บไว   นั้น     ความวา   ภิกษุพึงทําเครื่องหมายตามรูปหรือตามนิมิต
เก็บไว   แลวพึงประกาศวา ส่ิงของ ๆ ผูใดหาย   ผูนั้นจงมารับไป   ถาเขามาใน
ที่นั้น    พึงสอบถามเขาวา    ส่ิงของ ๆ ทานเปนเชนไร    ถาเขาบอกรูปพรรณ
หรือตําหนิถูกตอง  พึงใหไป  ถาบอกไมถูกตอง  พึงบอกเขาวา  จงคนหาเอาเอง
เมื่อจะหลีกไปจากอาวาสนั้น   พึงมอบไวในมือของภิกษุผูสมควรที่อยูในวัดนั้น
แลวจึงหลีกไป    ถาภิกษุผูสมควรไมมี    พึงมอบไวในมือของคหบดีผูสมควรที่
อยูในตําบลนั้น   แลวจึงหลีกไป.
              คําวา  นี้เปนสามีจิกรรมในเรื่องนั้น    ความวา  นี้เปนมารยาทที่ดี
ยิ่งในเรื่องนั้น.
                                 อนาปตติวาร
              [๗๔๓]   ภิกษุเก็บเอาก็ดี  ใหเก็บเอาก็ดี  ซ่ึงรัตนะก็ดี  ซ่ึงของที่สมมติ
วารัตนะก็ดี   ในวัดที่อยูก็ดี   ในที่อยูพักก็ดี   แลวเก็บไวดวยหมายวา   ของผูใด
ผูนั้นจะไดนําไป  ดังนี้  ๑   ภิกษุถือวิสาสะของที่สมมติวารัตนะ  ๑  ภิกษุถือเปน
ของขอยืม ๑    ภิกษุเขาใจวาเปนของบังสกุล ๑    ภิกษุวิกลจริต ๑   ภิกษุอาทิ-
กัมมิกะ ๑   ไมตองอาบัติแล.
                       รตนวรรค  สิกขาบทที่  ๒  จบ 



พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๒ - หนาที่ 816
                                  รัตนสิกขาบทที่  ๒
           ในสิกขาบทที่ ๒  มีวินิจฉัยดังนี้:-
      [วาดวยสถานที่ และของตกที่ควรเก็บไมควรเก็บ]
           บทวา  วิสฺสริตฺวา   แปลวา   ไดลืมไว.   ๕ เหรียญกษาปณ   จาก
๑๐๐  เหรียญ  ช่ือวา  ปุณณปตตะ  (รอยละ ๕). 
            คําวา   กฺยาห    กริสฺสามิ   แปลวา   เราจักกระทําอยางไร  
            คําวา   อาภรณ     โอมฺุจิตฺวา    คือ  ไดเปลื้องเครื่องประดับชื่อ
มหาลดามีดา ๙ โกฏิออกไว. 
           บทวา   อนฺเตวาสี    แปลวา   สาวใช.
           ๒  ช่ัวขวางกอนดินตกแหงวัดที่อยู  ช่ือวา อุปจาร  ในคําวา  อปริกฺ-
ขิตสฺส  อุปจาโร  นี้.   แตในมหาปจจรีกลาววา  สําหรับที่อยูพัก   ช่ัวเหวี่ยง
กระดงตก   หรือช่ัวเหวี่ยงสากตก   (ช่ือวา   อุปจาร).  
           ในคําวา   อุคฺคณฺหาติ  อาปตฺติ  ปาจิตฺติยสฺส   นี้    มีวินิจฉัยวา
ภิกษุรับเองก็ดี  ใหรับก็ดี   ซ่ึงทองและเงิน   เพื่อประโยชนแกตน เปนนิสสัคคิย-
ปาจิตตีย     รับเองก็ดี    ใหรับเองก็ดี    เพื่อประโยชนแกสงฆ    คณะ    บุคคล
เจดีย  และนวกรรม   เปนทุกกฏ.  ภิกษุรับเองก็ดี  ใหรับก็ดี  ซ่ึงรัตนะมีมุกดา
เปนตนที่เหลือ   เพื่อประโยชนแกตนหรือแกสงฆเปนตน   เปนทุกกฏ.   ส่ิงที่
เปนกัปปยวัตถุก็ดี   เปนอกัปปยวัตถุก็ดี   อันเปนของคฤหัสถ   ช้ันที่สุดแมใบ
ตาลเปนเครื่องประดับหูเปนของมารดา  เมื่อภิกษุรับเก็บโดยมุงวัตรแหงภัณฑา-
คาริกเปนใหญ   เปนปาจิตตียเหมือนกัน.   แตถาของ ๆ มารดาบิดาเปนกัปปย-
ภัณฑอันควรที่ภิกษุจะเก็บไวไดแนนอน   พึงรับเก็บไวเพื่อประโยชนตน.    แต 
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เมื่อเขากลาววา  ทานโปรดเก็บของนี้ไวใหดวย  พึงหามวา  ไมควร.  ถาพวก
คฤหัสถโยนของทิ้งไวกลาววา   นิมนตทานเก็บไวใหดวย   แลวไปเสีย,  จัดวา
เปนธุระ  สมควรจะเก็บไว.  พวกคนงาน  มีนายชางไมเปนตน    ผูกระทําการ
งานในวิหารก็ดี  พวกราชพัลลภก็ดี  ขอรองใหชวยเก็บเครื่องมือ   หรือเครื่อง
นอนของตนวา  นิมนต  ทานชวยเก็บไวใหดวย.  อยาพึงกระทํา   เพราะชอบ
กันบาง  เพราะกลัวบาง.   แตจะแสดงที่เก็บให  ควรอยู.   สวนในเหลาชนผูโยน
ของทิ้งไวโดยพลการแลวไปเสีย   จะเก็บไวใหก็ควร.
          ในคําวา  อชฺฌาราเม วา อชฺฌาวสเถ วา  นี้  มีวินิจฉัยดังนี้:-
ถาอารามใหญเชนกับมหาวิหาร,  ภิกษุเก็บเองก็ดี  ใชใหเก็บก็ดี ซ่ึงของคฤหัสถ
ที่ตกในสถานที่    เชนกับที่ซ่ึงจะเกิดมีความระแวงสงสัยวา   จักถูกพวกภิกษุและ
สามเณรฉวยเอาไป     แลวพึงเก็บไวในบริเวณที่มีกําแพงกั้นในอารามใหญนั้น.
แตที่ตกในสถานที่สัญจรของมหาชน    เชนที่ซุมประตูแหงมหาโพธิ์และลานตน
มะมวง   ไมควรเก็บ.   ไมใชธุระหนาที่   (ของภิกษุ).    แตในกุรุนที่กลาววา
ภิกษุรูปหนึ่ง   เดินทางไปเห็นภัณฑะบางอยาง    ในสถานที่ไมมีคน.    แมเมื่อ
เกิดมีคนพลุกพลาน พวกชาวบานก็จะสงสัยภิกษุนั้นทีเดียว  เพราะฉะนั้น ภิกษุ
นั้นพึงแวะออกจากทางแลวนั่งพัก.    เมื่อพวกเจาของมา    พึงบอกทรัพยนั้น.
ถาไมพบเจาของ    เธอจักตองทําใหเปนของสมควร    (มีถือเอาเปนของบังสุกุล
เปนตน ).
          ในคําวา  รูเปน วา นิมิตเตน  วา  สฺาณ   กตฺวา นี้  ที่ช่ือ
วา  รูป  ไดแก  ภัณฑะภายในหอ.   เพราะฉะนั้น  ภิกษุพึงแกหอภัณฑะออก
นับดู   แลวกําหนดไววา   เหรียญกษาปณเทานี้   หรือเงินและทองเทานี้ .
           ดวงตราเครื่องหมาย   (ดุน)  เปนตน   ช่ือวา  นิมิต  (เครื่องหมาย).
เพราะฉะนั้น  ภิกษุพึงกําหนดเครื่องหมายทุกอยาง   ในหอภัณฑะที่ประทับตรา 
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เครื่องหมายมีอาทิอยางนี้   คือ  ประทับตราดวยดินเหนียว  หรือวา  ประทับตรา
ดวยครั่ง,  หอภัณฑะที่เขาหอดวยผาสีเขียว  หรือวา  ที่เขาหอดวยผาสีเหลือง.
            สองบทวา  ภิกฺขู  ปฏิรูปา     ไดแก  ภิกษุทั้งหลายผูมีความละอายมัก
รังเกียจสงสัย.  เพราะจะมอบไวในมือของพวกคนผูมีนิสัยโลเลไมได.  ก็ภิกษุใด
ยังไมหลีก ไปจากอาวาสนั้นหรือยังไมพบพวกเจาของ,   แมภิกษุนั้น  อยาพึงทํา
ใหเปนมูลคาแหงจีวรเปนตน  เพื่อตนเอง.   แตพึงใหสรางเสนาสนะ  หรือเจดีย
หรือสระโบกขรณีที่เปนของถาวร.   ถาวา   โดยกาลลวงไปนาน   เจาของจึงมา
ทวง,   พึงบอกเขาวา  อุบาสก   ของชื่อนี้  เขาสรางดวยทรัพยของทาน,  ทาน
จงอนุโมทนาเถิด.  ถาหากวาเขาอนุโมทนาดวย   ขอนั้นเปนการดี  ดวยประการ
ฉะนี้,   ถาเขาไมอนุโมทนาดวย   กลับทวงวา   ขอทานจงใหทรัพยผมคืน   พึง
ชักชวนคนอื่นคืนใหทรัพยเขาไป.
           ในคําวา  รตนสมฺมต    วิสฺสาส    คณฺหาติ    เปนตน     ตรัสหมาย
เอาอามาสวัตถุ    (ของควรจับตองได)    เทานั้น.    ของอนามาส   ไมควรเลย.
คําที่เหลือในสิกขาบทนี้   ตื้นทั้งนั้น.
            สิกขาบทนี้    มีสมุฏฐาน ๖   เปนกิริยา   โนสัญญาวิโมกข   อจิตตกะ
ปณณัตติวัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม  มีจิต ๓  มีเวทนา ๓  ดังนี้แล.
                               รัตนสิกขาบทที่  ๒  จบ 
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                            รตนวรรค  สิกขาบทที่  ๓
                           เร่ืองพระฉัพพัคคีย 
           [๗๔๔]  โดยสมัยนั้น    พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับ อยู  ณ พระ-
เชตวัน  อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี   เขตพระนครสาวัตถี  คร้ังนั้น   พระ-
ฉัพพัคคียเขาบานในเวลาวิกาลแลว   นั่งในที่ชุมนุมชนกลาวดิรัจฉานกถามีเร่ือง
ตาง ๆ  คือ   เร่ืองพระราชา  เร่ืองโจร  เร่ืองมหาอํามาตย  เร่ืองขุนพล  เร่ืองภัย
เร่ืองรบ   เร่ืองขาว   เร่ืองน้ํา   เร่ืองผา   เร่ืองที่นอน   เร่ืองดอกไม   เร่ืองของ
หอม   เร่ืองญาติ   เร่ืองยาน   เร่ืองบาน   เร่ืองนิคม   เร่ืองนคร   เร่ืองชนบท
เร่ืองสตรี   เร่ืองสุรา   เร่ืองตรอก   เร่ืองทาน้ํา   เร่ืองคนที่ลวงลับไปแลว   เร่ือง
เบ็ดเตล็ด   เร่ืองโลก   เร่ืองทะเล  เร่ืองความเจริญและความเสื่อม  ดวยประการ
นั้น ๆ.
          ชาวบานพากันเพงโทษ   ติเตียน  โพนทะนาวา  ไฉนพวกพระสมณะ
เธอสายพระศากยบุตร  จึงไดเขาบานในเวลาวิกาล   แลวนั่งในที่ชุมนุมชนกลาว
ดิรัจฉานกถาเรื่องตาง ๆ คือ     เร่ืองพระราชา    เร่ืองโจร. . .เร่ืองความเจริญ
และความเสื่อมดวยประการนั้น ๆ เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภคกามเลา    ภิกษุ
ทั้งหลายไดยินชาวบานพวกนั้นเพงโทษ  ติเตียน  โพนทะนาอยู   บรรดาที่เปน
ผูมักนอย. . . ตางก็เพงโทษ   ติเตียน  โพนทะนาวา   ไฉนพระฉัพพัคคียจึงได
เขาบานในเวลาวิกาลแลวนั่งในที่ชุมนุมชน    กลาวดิรัจฉานกถามีเร่ืองตาง ๆ
คือพูดเรื่องพระราชา . . . เร่ืองความเจริญและความเสื่อมดวยประการนั้น  ๆ เลา. 
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                                           ทรงสอบถาม
             พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววา  พวกเธอเขาบานในเวลาวิกาลแลวนั่งในที่ชุมนุมชน   กลาวดิรัจฉานกถา
มีเร่ืองตาง ๆ   คือ   เร่ืองพระราชา . . . เร่ืองความเจริญและความเสื่อมดวย
ประการนั้น  ๆ จริงหรือ. 
                             ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
             พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา    ดูกอนโมฆบุรุษทั้งหลาย
ไฉนพวกเธอจึงไดเขาบานในเวลาวิกาล  แลวนั่งในที่ชุมนุมชน  กลาวดิรัจฉาน-
กถามีเร่ืองตาง ๆ   คือ   เร่ืองพระราชา . . . เร่ืองความเจริญและความเสื่อมดวย
ประการนั้น  ๆ เลา   การกระทําของพวกเธอนั่น     ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใส
ของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส   หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เล่ือมใสแลว...
              ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง   อยางนี้
วาดังนี้:-
                                      พระบัญญัติ
               ๑๓๔. ๓.  อนึ่ง   ภิกษุใด   เขาไปสูบานในเวลาวิกาล   เปน
ปาจิตตีย.   
             ก็สิกขาบทนี้   ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติแลวแกภิกษุ
ทั้งหลาย  ดวยประการฉะนี้.
                                     เร่ืองพระฉัพพัคคีย
                                เร่ืองภิกษุหลายรูป
             [๗๔๕]   ก็โดยสมัยนั้น    ภิกษุหลายรูปเดินทางไปพระนครสาวัตถีใน
โกศลชนบท ไดเขาไปถึงหมูบานตําบลหนึ่งในเวลาเย็น  พวกชาวบานเห็นภิกษุ 
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เหลานั้นแลว   ไดกลาวอาราธนาวา    นิมนตเขาไปเถิดขอรับ     ภิกษุเหลานั้น
รังเกียจอยูวา  การเขาไปสูบานในเวลาวิกาล   พระผูมีพระภาคเจาทรงหามแลว
จึงไมไดเขาไป     พวกโจรไดแยงชิงภิกษุเหลานั้น     คร้ันภิกษุเหลานั้นไปถึง
พระนครสาวัตถีแลว  ไดเลาเรื่องนั้นแกภิกษุทั้งหลาย ๆ ไดกราบทูลเร่ืองนั้นแด
พระผูมีพระภาคเจา.
                                พระพุทธานุญาตใหเขาบาน
             คร้ังนั้นแล   พระผูมีพระภาคเจาทรงทําธรรมีกถาในเพราะเหตุเปนเคา
มูลนั้น    ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น     แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย   เราอนุญาตใหอําลาแลว เขาสูบานในเวลาวิกาลได
             ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง   อยางนี้ 
วาดังนี้:-
                                   พระอนุบัญญัติ  ๑
            ๑๓๔. ๓. ก.   อนึ่ง   ภิกษุใด   ไมอําลาแลวเขาไปสูบานใน
เวลาวิกาล   เปนปาจิตตีย.
             ก็สิกขาบทนี้   ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติแลวแกภิกษุ
ทั้งหลาย  ดวยประการฉะนี้.
                                เร่ืองภิกษุหลายรูป  จบ
                                เร่ืองภิกษุรูปหนึ่ง
             [๗๔๖]  สมัยตอมา ภิกษุรูปหนึ่งเดินทางไปสูพระนครสาวัตถีในโกศล
ชนบท  ไดเขาถึงหมูบานตําบลหนึ่งในเวลาเย็น  พวกชาวบานเห็นภิกษุนั้นแลว 
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ไดกลาวอาราธนาวา   นิมนตเขาไปเถิดขอรับ    ภิกษุนั้นรังเกียจอยูวา   การไม
อําลาแลว เขาไปสูบานในเวลาวิกาล  พระผูมีพระภาคเจาทรงหามแลว  ดังนี้   จึง
ไมไดเขาไป    พวกโจรไดแยงชิงภิกษุนั้น   คร้ันภิกษุนั้นไปถึงพระนครสาวัตถี
แลว    ไดเลาเรื่องนั้นแกภิกษุทั้งหลาย ๆ  ไดกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระ
ภาคเจา.                                                                
                               พระพุทธานุญาตพิเศษ
             คร้ังนั้นแล   พระผูมีพระภาคเจาทรงทําธรรมีกถาในเพราะเหตุเปนเคา
มูลนั้น  ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น    แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา    ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย   เราอนุญาตใหอําลาภิกษุที่มีอยูแลวเขาไปสูบานในเวลาวิกาลได.
             ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง   อยางนี้ 
วาดังนี้:-
                                พระอนุบัญญัติ  ๒
              ๑๓๔  ๔.  ข.  อนึ่ง  ภิกษุใด  ไมอําลาภิกษุที่มีอยูแลวเขาไปสู
บานในเวลาวิกาล  เปนปาจิตตีย.
            ก็สิกขาบทนี้   ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติแลวแกภิกษุ
ทั้งหลาย  ดวยประการฉะนี้.
                                เร่ืองภิกษุรูปหนึ่ง  จบ
                                เร่ืองภิกษุถูกงูกัด
            [๗๔๗]  ตอจากสมัยนั้นแล  ภิกษุรูปหนึ่งถูกงูกัด  ภิกษุอีกรูปหนึ่งจะ
เขาไปสูบานหาไฟมา   แตเธอรังเกียจอยูวา   การไมอําลาภิกษุที่มีอยูแลวเขาไปสู
บานในเวลาวิกาล  พระผูมีพระภาคเจาทรงหามแลว  ดังนี้   จึงไมไดเขาไป  แลว
กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา. 
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                                   พระพุทธานุญาตพิเศษ
          ลําดับนั้นแล   พระผูมีพระภาคเจาทรงทําธรรมีกถา  ในเพราะเหตุเปน
เคามูลนั้น  ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น  แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย   เราอนุญาตไว    ในเมื่อมีกรณียะรีบดวนเห็นปานนั้น     ไมตองอําลา
ภิกษุที่มีอยู   เขาไปสูบานในเวลาวิกาลได. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง   อยางนี้
วาดังนี้:-
                                     พระอนุบัญญัติ  ๓
            ๑๓๔. ๓. ค.  อนึ่ง  ภิกษุใด ไมอําลาภิกษุที่มีอยูแลวเขาไปสู
บานในเวลาวิกาล     เวนไวแตกิจรีบดวนมีอยางนั้น เปนรูป     เปน
ปาจิตตีย.
                                      เร่ืองภิกษุถูกงูกัด  จบ
                                      สิกขาบทวิภังค
              [๗๔๘]  บทวา  อนึ่ง. . .ใด  ความวา  ผูใด   คือ  ผูเชนใด. . .
              บทวา  ภิกษุ   ความวา  ที่ช่ือวา  ภิกษุ   เพราะอรรถวาเปนผูขอ. . .
นี้  ช่ือวา  ภิกษุ  ที่ทรงประสงคในอรรถนี้ .
              ภิกษุที่ช่ือวา  มีอยู  คือ  มีภิกษุที่คนสามารถจะอําลาแลวเขาไปสูบาน
ได.
              ภิกษุที่ช่ือวา  ไมมีอยู  คือ  ไมมีภิกษุที่ตนสามารถจะอําลาแลว  เขา
ไปสูบานได. 



พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๒ - หนาที่ 824
             ที่ช่ือวา  เวลาวิกาล   ไดแก  เวลาเที่ยงวันแลวไป   ตราบเทาถึงอรุณ
ขึ้นมาใหม.
            คําวา  เขาไปสูบาน  ความวา   เมื่อเดินลวงเครื่องลอมของบานที่มี
เครื่องลอม   ตองอาบัติปาจิตตีย   เดินลวงอุปจารบานที่ไมมีเครื่องลอม   ตอง
อาบัติปาจิตตีย.
            คําวา  เวนไวแตกิจรีบดวนมีอยางนั้นเปนรูป  คือ   เวนไวแตมี
กิจจําเปนที่รีบดวนเห็นปานนั้น.
                                   บทภาชนีย
                                   ติกปาจิตตีย
             [๗๔๙]   เวลาวิกาล  ภิกษุสําคัญวาเวลาวิกาล  ไมอําลาภิกษุที่มีอยูแลว
เขาไปสูบาน   เวนไวแตมีกิจรีบดวนเห็นปานนั้น   ตองอาบัติปาจิตตีย.
             เวลาวิกาล  ภิกษุสงสัยอยู  ไมอําลาภิกษุที่มีอยูแลวเขาไปสูบาน  เวนไว
แตมีกิจรีบดวนเห็นปานนั้น    ตองอาบัติปาจิตตีย.
             เวลาวิกาล  ภิกษุสําคัญวาในกาล   ไมอําลาภิกษุที่มีอยูแลวเขาไปสูบาน
เวนไวแตมีกิจรีบดวนเห็นปานนั้น  ตองอาบัติปาจิตตีย.
                                  ทุกะทุกกฏ
            ในกาล   ภิกษุสําคัญวาเวลาวิกาล . . .   ตองอาบัติทุกกฏ.
            ในกาล  ภิกษุสงสัย ...ตองอาบัติทุกกฏ.  
                               ไมตองอาบัติ
            ในกาล    ภิกษุสําคัญวาในกาล . . .   ไมตองอาบัติ. 
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                              อนาปตติวาร
            [๗๕๐]  เขาไปสูบานเพราะมีกิจรีบดวนเห็นปานนั้น  ๑   อําลาภิกษุที่
มีอยูแลวเขาไป ๑  ภิกษุไมมี  ไมอําลา  เขาไป  ๑  ไปสูอารามอื่น ๑  ภิกษุไป
สูสํานักภิกษุณี  ๑  ภิกษุณีไปสูสํานักเดียรถีย ๑  ไปสูโรงฉัน ๑  เดินไปตามทาง
อันผานบาน ๑  มีอันตราย ๑  ภิกษุวิกลจริต ๑   ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑   ไมตอง
อาบัติแล.
                                รตนวรรค  สิกขาบทที่  ๓  จบ
                             วิกาเลคามัปปเวสนสิกขาบทที่  ๓
             วินิจฉัยในสิกขาบทที่ ๓ พึงทราบดังนี้:-
           [วาดวยการบอกลากอนเขาบานในเวลาวิกาล]
             บทวา  ติรจฺฉานกถ    ไดแก   ถอยคําเปนเหตุขัดขวางตออริยมรรค.
             บทวา   ราชกถ    ไดแก   ถอยคําอันเกี่ยวดวยพระราชา.   แมในโจร-
กถาเปน  ตนก็นัยนี้เหมือนกัน .   คําที่ควรกลาวในคําวา   สนฺต    ภิกขุ นี้  มี
นัยดังกลาวแลวในจาริตตสิกขาบทนั่นแล.
              ถาวา  ภิกษุมากรูปดวยกัน  จะเขาไปยังบานดวยการงานบางอยาง,  เธอ
ทุกรูปพึงบอกลากันและกันวา  วิกาเล  คามปฺปเวสน   อาปุจฺฉาม  แปลวา
พวกเราบอกลาการเขาบานในเวลาวิกาล.    การงานนั้นในบานนั้นยังไมสําเร็จ
เหตุนั้น    ภิกษุจะไปสูบานอื่น  แมตั้งรอยบานก็ตามที,  ไมมีกิจที่จะตองบอกลา
อีก.   ก็ถาวา   ภิกษุระงับความตั้งใจแลว    กําลังกลับไปยังวิหาร    ใครจะไปสู
บานอื่นในระหวางทางตองบอกลาเหมือนกัน.  ทําภัตกิจในเรือนแหงสกุลก็ดี  ที่ 
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โรงฉันก็ดี    แลวใครจะเที่ยวภิกษาน้ํามัน   หรือภิกษาเนยใส.   ก็ถามีภิกษุอยู
ใกล ๆ พึงบอกลากอนแลวจึงไป.    เมื่อไมมี    พึงไปดวยใสใจวา    ภิกษุไมมี
ยางลงสูทางแลวจึงเห็นภิกษุ  ไมมีกิจที่จะตองบอกลา   แมไมบอกลาก็ควรเที่ยว
ไปไดเหมือนกัน.     มีทางผานไปทามกลางบาน    เมื่อภิกษุเดินไปตามทางนั้น
เกิดความคิดขึ้นวา    เราจักเที่ยวภิกษาน้ํามันเปนตน     ถามีภิกษุอยูใกล ๆ พึง
บอกลากอนจึงไป.    แตเมื่อใมแวะออกกจากทางเดินไปไมมีกิจจําเปนตองบอก
ลา.    บัณฑิตพึงทราบอุปจารแหงบานที่ไมไดลอม    โดยนัยดังกลาวแลวใน
อทินนาทานสิกขาบทนั่นแล.
             ในคําวา   อนฺตราราม    เปนตน    ไมใชแตไมบอกลาอยางเดียว,   แม
ภิกษุไมคาดประคดเอว  ไมหมสังฆาฏิไป  ก็ไมเปนอาบัติ.                       
             บทวา  อาปทาสุ  มีความวา  สีหะก็ดี   เสือก็ดี   กําลังมา,   เมฆตั้ง
เคาขึ้นก็ดี   อุปทวะไร ๆ อยางอื่นเกิดขึ้นก็ดี   ไมเปนอาบัติ.   ในอันตรายเห็น
ปานนี้   จะไปยังภายในบานจากภายนอกบาน   ควรอยู.   คําที่เหลือในสิกขาบท
นี้   ตื้นทั้งนั้น.
             สิกขาบทนี้     มีสมุฎฐานดุจกฐินสิกขาบท    เกิดขึ้นทางกายกับวาจา  ๑
ทางกายวาจากับจิต ๑   เปนทั้งกิริยา   ทั้งอกิริยา   โนสัญญาวิโมกข  อจิตตกะ
ปณณัตติวัชชะ  กายกรรม    จีกรรม  มีจิต   ๓ มีเวทนา ๓ ดังนี้แล.
                         วิกาเลคามัปปเวสนสิกขาบทที่  ๓  จบ 
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                             รตนวรรค  สิกขาบทที่  ๔ 
                             เร่ืองภิกษุหลายรูป 
            [๗๕๑]  โดยสมัยนั้น  พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู  ณ นิโคร-
ธาราม  เขตพระนครกบิลพัสดุ  สักกชนบท  คร้ังนั้น  ชางงาคนหนึ่งปวารณา
ตอภิกษุทั้งหลายไววา  พระคุณเจาเหลาใดตองการกลองเข็ม  กระผมจะจัดกลอง
เข็มมาถวาย   จึงภิกษุทั้งหลายขอกลองเข็มเขาเปนจํานวนมาก   ภิกษุมีกลองเข็ม
ขนาดยอม   ก็ยังขอกลองเข็มชนิดเขื่อง   ภิกษุมีกลองเข็มขนาดเขื่อง   ก็ยังขอ
กลองเข็มขนาดยอม  ชางงามัวทํากลองเข็มเปนจํานวนมากมาถวายภิกษุทั้งหลาย
อยู   ไมสามารถทําของอยางอื่นไวสําหรับขายได   แมตนเองจะประกอบอาชีพก็
ไมสะดวก   แมบุตรภรรยาของเขาก็ลําบาก.
             ชาวบานพากันเพงโทษ  ติเตียน   โพนทะนาวา   ไฉนพระสมณะเธอ
สายพระศากยบุตรทั้งหลายจึงไดไมรูจักประมาณ     พากันขอกลองเข็มมาเปน
จํานวนมาก   ชางงานี้มัวทํากลองเข็มเปนจํานวนมากมาถวายพระเหลานี้อยู.   จึง
ไมเปนอันทําของอยางอื่นขายได   แมตนเองจะประกอบอาชีพก็ไมสะดวก   แม
บุตรภรรยาของเขาก็ลําบาก     ภิกษุทั้งหลายไดยินชาวบานเหลานั้นเพงโทษ
ติเตียน    โพนทะนาอยู    บรรดาที่เปนผูมักนอย ...ตางก็เพงโทษ    ติเตียน
โพนทะนาวา  ไฉนภิกษุทั้งหลายจึงไดไมรูจักประมาณ   พากันขอกลองเข็มเขา
มาเปนจํานวนมากเลา . . . แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.
                                 ทรงสอบถาม
             พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามพระภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุทั้ง-
หลาย ขาววา พวกเธอไมรูจักประมาณ  พากันขอกลองเข็มเขามากมาย จริงหรือ. 
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            ภิกษุทั้งหลายทูลรับวา   จริง   พระพุทธเจาขา. 
                     ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
           พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ไฉนภิกษุ 
โมฆบุรุษเหลานั้นจึงไดไมรูจักประมาณ     พากันขอกลองเข็มเขามามากมายเลา
การกระทําของภิกษุโมฆบุรุษเหลานั้น  ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่
ยังไมเล่ือมใส   หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เล่ือมใสแลว...
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้  ขึ้นแสดง  อยางนี้ 
วาดังนี้ :-
                                   พระบัญญัติ
          ๑๓๕. ๔.  อนึ่ง ภิกษุใด   ใหทํากลองเข็ม แลวดวยกระดูกก็ดี
แลวดวยงาก็ดี  แลวดวยเขาก็ดี  เปนปาจิตตีย  ที่ใหตอยเสีย.
                              เร่ืองภิกษุหลายรูป  จบ
                                 สิกขาบทวิภังค
           [๗๕๒] บทวา  อนึ่ง. . .ใด  ความวา  ผูใด  คือ   ผูเชนใด. . .
           บทวา ภิกษุ  ความวา  ที่ช่ือวา  ภิกษุ  เพราะอรรถวาเปนผูขอ. . .นี้
ช่ือวา  ภิกษุ  ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
           ที่ช่ือวา  กระดูก  ไดแก   กระดูกสัตวชนิดใดชนิดหนึ่ง.
           ที่ช่ือวา   งา   ไดแก   ส่ิงที่เรียกกัน วางาชาง.
           ที่ช่ือวา  เขา  ไดแก   เขาสัตวชนิดใดชนิดหนึ่ง.
           บทวา  ใหทํา  คือ  ทําเองก็ดี ใชผูอ่ืนใหทําก็ดี  เปนทุกกฏในประโยค
เปนปาจิตตียดวยไดกลองเข็มมา   ตองตอยใหแตกกอน   จึงแสดงอาบัติตก.           
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                                             บทภาชนีย             
                                            จตุกปาจิตตีย
              [๗๕๓]   กลองเข็ม   ตนทําคางไว    แลวทําตอจนสําเร็จ    ตองอาบัติ
              กลองเข็ม    ตนทําคางไว    แลวใชผูอ่ืนทําตอจนสําเร็จ     ตองอาบัติ
ปาจิตตีย. 
              กลองเข็ม     ผูอ่ืนทําคางไว     ใชผูอ่ืนใหทําตอจนสําเร็จ    ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
             กลองเข็ม    ผูอ่ืนทําคางไว     ใชผูอ่ืนใหทําตอจนสําเร็จ      ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
                                            ทุกกะทุกกฏ
              ภิกษุทําเองก็ดี ใชผูอ่ืนทําก็ดี      เพื่อประโยชนแกผูอ่ืน ตองอาบัติทุกกฏ.
              ภิกษุไดกลองเข็มอันคนอื่นทําไวมาใชสอย   ตองอาบัติทุกกฏ.
                                              อนาปตติวาร
              [๗๕๔]  ทําลูกดุม ๑  ทําตะบันไฟ ๑  ทําลูกถวิน ๑  ทํากลักยาคา ๑
ทําไมปายยาตา ๑  ทําฝกมีด  ๑   ทําธมกรก ๑   ภิกษุวิกลจริต ๑   ภิกษุอาทิ-
กัมมิกะ ๑  ไมตองอาบัติแล.
                                        รตนวรรค  สิกขาบทที่  ๔ 
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                                สูจิฆรสิกขาบทที่  ๔
           วินิจฉัย  ในสิกขาบทที่ ๔  พึงทราบดังนี้:-
           การตอยนั่นแหละ  ช่ือ  เภทนกะ.  เภทนกะนั้น  มีอยูแกปาจิตตียนั้น ;
เพราะเหตุนั้น    ปาจิตตียนั้น  จึงชื่อวา  เภทนกะ.
            บทวา  อรณิเก  ไดแก   แมตะบันไฟและลูกตะบันไฟ.
            บทวา  วีเถ  แปลวา  ลูกถวิน.  คําที่เหลือในสิกขาบทนี้  ตื้นทั้งนั้น .
            สิกขาบทนี้  มีสมุฏฐาน ๖  เปนกิริยา    โนสัญญาวิโมกข   อจิตตกะ
ปณณัตติวัชชะ   กายกรรม   วจีกรรม  มีจิต ๓   มีเวทนา ๓  ดังนี้ แล 
                             สูจิฆรสิกขาบทที่  ๔  จบ 
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                                     รตนวรรค  สิกขาบทที่  ๕
                             เร่ืองพระอุปนันทศากยบุตร
           [๗๕๕]  โดยสมัยนั้น  พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู  ณ  พระ-
เชตวัน    อารานของอนาถบิณฑิกคหบดี   เขตพระนครสาวัตถี  คร้ังนั้น  ทาน
พระอุปนันทศากยบุตรกําลังนอนอยูบนเตียงนอนอันสูง. พอดีพระผูมีพระภาคเจา
เสด็จจาริกตามเสนาสนะ  พรอมดวยภิกษุเปนอันมาก   ผานเขาไปทางที่อยูของ
ทานพระอุปนันทศากยบุตร ๆ ไดแลเห็นพระผูมีพระภาคเจาเสด็จมาแตไกลเทียว
คร้ันแลวไดกราบทูลวา  ขอเชิญเสด็จทอดพระเนตรเตียงนอนของขาพระพุทธเจา
พระพุทธเจาขา.
            จึงพระผูมีพระภาคเจาเสด็จกลับจากที่นั้น    แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลาย
วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  พวกเธอพึงทราบโมฆบุรุษเพราะที่อยูอาศัย  คร้ันแลว
ทรงติเตียนทานพระอุปนันทศากยบุตร   โดยอเนกปริยาย ...แลวรับสั่งกะภิกษุ
ทั้งหลายวา
             ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้
วาดังนี้:-
                                      พระบัญญัติ
             ๑๓๖.   ๕.  อนึ่ง  ภิกษุ ภิกษุผูใหทําเตียงก็ดี  ตั่งก็ดี  ใหม  พึงทํา
ใหมีเทาเพียง ๘ นิ้ว  ดวยนิ้วสุคต   เวนไวแตแมแครเบื้องต่ํา  เธอทํา
ใหลวงประมาณนั้นไป  เปนปาจิตตีย   ที่ใหตัดเสีย.
                           เร่ืองอุปนันทศากยบุตร  จบ 
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                                 สิกขาบทวิภังค
              [๗๕๖]  ที่ช่ือวา  ใหม  ตรัสหมายถึงการทําขึ้น.
              ที่ช่ือวา   เตียง   ไดแกเตียง  ๔  ชนิด   คือ    เตียงมีแมแครสอดเขาใน
ขา  ๑   เตียงมีแมแครติดเนื่องเปนอันเดียวกันกับขา  ๑    เตียงมีขาดังกามปู  ๑
เตียงมีขาจรดแมแคร ๑. 
              ที่ช่ือวา   ตั่ง   ไดแกตั่ง      ชนิด   คือ   ตั่งมีแมแครสอดเขาในขา  ๑
ตั่งมีแมแครเนื่องเปนอันเดียวกันกับขา  ๑    ตั่งมีขาดังกามปู  ๑    ตั่งมีขาจรด
แมแคร  ๑.
             บทวา  ผูทําให  คือ  ทําเองก็ดี  ใชคนอื่นทําก็ดี.
             คําวา   พึงทําใหมีแทเพียง  ๘  นิ้ว  ดวยนิ้วสุคต  เวนไวแต
แมแครเบื้องต่ํา  คือ   ยกเวนแมแครเบื้องต่ํา.
             ทําเองก็ดี  ใชคนอื่นทําก็ดี  เกินประมาณนั้น   เปนทุกกฏในประโยค
เปนปาจิตตียดวยไดเตียงตั่งนั้นมา    ตองตัดใหไดประมาณกอน    จึงแสดง
อาบัติตก.
                                   บทภาชนีย
                                 จตุกปาจิตตีย
             [๗๕๗]   เตียงตั่ง    คนทําคางไว    แลวทําตอจนสําเร็จ     ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.             
             เตียงตั่ง    ตนทําคางไว  แลวใชผูอ่ืนทําตอจนสําเร็จ  ตองอาบัติปาจิตตีย.
             เตียงตั่ง   ผูอ่ืนทําคางไว   คนทําตอจนสําเร็จ   ตองอาบัติปาจิตตีย.
             เตียงตั่ง  ผูอ่ืนทําคางไว  ใชคนอื่นทําตอจนสําเร็จ  ตองอาบัติปาจิตตีย. 
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                                       ทุกะทุกกฏ
        ภิกษุทําเองก็ดี   ใชคนอื่นทําก็ดี   เพื่อประโยชนแกผูอ่ืน   ตองอาบัติ
ทุกกฏ.
        ภิกษุไดเตียงตั่งที่คนอื่นทําสําเร็จแลวมาใชสอย   ตองอาบัติทุกกฏ.
                                     อนาปตติวาร
        [๗๕๘]   ทําเตียงตั่งไดประมาณ  ๑   ทําเตียงตั่งหยอนกวาประมาณ  ๑
ไดเตียงตั่งที่ผูอ่ืนทําเกินประมาณมาตัดเสียกอนแลว  ใชสอย ๑  ภิกษุวิกลจริต  ๑
ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑  ไมตองอาบัติแล.
                      รตนวรรค   สิกขาบทที่ ๕  จบ
                          มัญจสิกขาบทที่   ๕
        วินิจฉัย   ในสิกขาบทที่ ๕   พึงทราบดังนี้ :-
        ปาจิตตียที่ช่ือวา    เฉทนกะ   มีนัยดังกลาวแลวเหมือนกัน.
          ในคําวา  ฉินฺทิตฺวา  ปริภฺุชติ  นี้  มีวินิจฉัยดังนี้:-      ถาภิกษุ
ไมประสงคจะตัด   จะฝงลงในพื้นดินแสดงประมาณไวขางบน   หรือถมพื้นดิน
ใหสูงขึ้นแลวใชสอย   หรือจะยกขึ้นวางบนคานกระทําใหเปนแครใชสอย   ควร
ทุกอยาง.  คําที่เหลือในสิกขาบทนี้   ตื้นทั้งนั้น  สิกขาบทนี้มีสมุฏฐาน ๖. 
                          มัญจสิกขาบทที่  ๕  จบ 
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                               รตนวรรค   สิกขาบทที่  ๖
                                  เร่ืองพระฉัพพัคคีย
           [๗๕๙]  โดยสมัยนั้น  พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู  ณ  พระ-
เชตวัน     อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี     เขตพระนครสาวัตถี     คร้ังนั้น
พระฉัพพัคคียใหทําเตียงบาง  ตั่งบาง   ยัดดวยนุน   พวกชาวบานเที่ยวไปทาง
วิหารเห็นเขาแลว   ตางพากันเพงโทษ  ติเตียน  โพนทะนาวา  ไฉนพระสมณะ
เชื้อสายพระศากยบุตรจึงไดใหทําเตียงบาง   ตั่งบาง   ยัดดวยนุน   เหมือนพวก
คฤหัสถผูบริโภคกามเลา    ภิกษุทั้งหลาย    ไดยินชาวบานเหลานั้นเพงโทษ
ติเตียน   โพนทะนาอยู   บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ  ติเตียน
โพนทะนาวา ไฉนพระฉัพพัคคียจึงไดใหทําเทียงบาง  ตั่งบาง  ยัดดวยนุนเลา...
แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา . . .  
                                      ทรงสอบถาม
            พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววา   พวกเธอใหทําเตียงบาง   ตั่งบาง   ยัดดวยนุน   จริงหรือ.
            พระฉัพพัคคียทูลรับ วา  จริง  พระพุทธเจาขา.
                    ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
            พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา  ดูกอนโมฆบุรุษทั้งหลาย  ไฉน
พวกเธอจึงไดใหทําเตียงบาง ตั่งบาง ยัดดวยนุนเลา การกระทําของพวกเธอนั่น
ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส     หรือเพื่อความเลื่อมใส
ยิ่งของชุมชนที่เล่ือมใสแลว . . . 
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              ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ 
วาดังนี้ :-
                                       พระบัญญัติ
             ๑๓๗. ๖.  อนึ่ง ภิกษุใด   ใหทําเตียงก็ดี  ตั่งก็ดี    เปนของ
หุมนุน  เปนปาจิตตีย  ที่ใหร้ือเสีย.
                                 เร่ืองพระฉัพพัคคีย  จบ
                                    สิกขาบทวิภังค
             [๗๖๐]  บทวา  อนึ่ง. . .ใด  ความวา  ผูใด  คือ  ผูเชนใด...
             บทวา  ภิกษุ  ความวา  ที่ช่ือวา  ภิกษุ   เพราะอรรถวาเปนผูขอ. . .
นี้ช่ือวา  ภิกษุ  ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
                ที่ช่ือวา   เตียง   ไดแกเตียง ๔ ชนิด   คือ    เตียงมีแมแครสอดเขาใน
ขา ๑     เตียงมีแมแครติดเนื่องเปนอันเดียวกันกับขา  ๑     เตียงมีขาดังกามปู ๑
เตียงมีขาจรดแมแคร  ๑.
               ที่ช่ือวา   ตั่ง   ไดแกตั่ง  ๔   ชนิด    คือ   ตั่งมีแมแครสอดเขาในขา ๑
ตั่งมีแมแครติดเนื่องเปนอันเดียวกันกับขา ๑   ตั่งมีขาดังกามปู  ๑  ตั่งมีขาจรด
แมแคร  ๑.
             ที่ช่ือวา  นุน  ไดแกนุน ๓ ชนิด  คือ  นุนเกิดจากตนไม ๑  นุนเกิด
จากเถาวัลย ๑   นุนเกิดจากดอกหญาเลา ๑.
             บทวา  ใหทํา  คือ  ทําเองก็ดี  ใชผูอ่ืนทําก็ดี   เปนทุกกฏในประโยค
เปนปาจิตตียดวยไดของมา   ตองร้ือเสียกอน   จึงแสดงอาบัติตก. 
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                                             บทภาชนีย
                                           จตุกปาจิตตีย
             [๗๖๑]   เตียงตั่งคนทําคางไว แลวทําตอจนสําเร็จ ตองอาบัติปาจิตตีย.
             เตียงตั่งตนทําคางไว  แลวใชผูอ่ืนทําตอจนสําเร็จ  ตองอาบัติปาจิตตีย.
             เตียงตั่งคนอื่นทําคางไว  ตนทําตอจนสําเร็จ   ตองอาบัติปาจิตตีย.
             เตียงตั่งคนอื่นทําคางไว  ใชคนอื่นทําตอจนสําเร็จ  ตองอาบัติปาจิตตีย.
                                           ทุกะทุกกฏ
             ทําเองก็ดี  ใชคนอื่นทําก็ดี   เพื่อประโยชนแกผูอ่ืน  ตองอาบัติทุกกฏ.
             ไดเตียงตั่งอันคนอื่นทําสําเร็จแลวมาใชสอย   ตองอาบัติทุกกฏ.
                                        อนาปตติวาร
             [๗๖๒]   ทําสายรัดเขา ๑   ทําประคดเอว ๑   ทําสายโยกบาตร ๑   ทํา
ถุงบาตร ๑   ทําผากรองน้ํา ๑   ทําหมอน ๑   ไดเตียงตั่งที่ผูอ่ืนทําสําเร็จแลวมา
ทําลายกอนใชสอย ๑    ภิกษุวิกลจริต ๑   ภิกษุอาทิกัมมิกะ  ๑  ไมตองอาบัติแล.
                                รตนวรรค  สิกขาบทที่  ๖  จบ
                                 ตูโลนัทธสิกขาบทที่  ๖
             วินิจฉัย  ในสิกขาบทที่  ๖  พึงทราบดังนี้:-
             เตียงและตั่งที่ช่ือวาหุมนุน   เพราะอรรถวา   เปนที่มีนุนถูกหุมไว.   มี
คําอธิบายวา   ภิกษุยัดนุนแลวหุมดวยผาลาดพื้นขางบน.   คําที่เหลือในสิกขาบท
นี้   ตื้นทั้งนั้น.  สิกขาบทนี้มีสมุฏฐาน  ๖.
                              ตูโลนันธสิกขาบทที่  ๖  จบ 
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                          รตนวรรค   สิกขาบทที่  ๗
                           เร่ืองพระฉัพพัคคีย
           [๗๖๓]  โดยสมัยนั้น    พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระ-
เชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี   เขตพระนครสาวัตถี  คร้ังนั้น   พระผูมี-
พระภาคเจาทรงอนุญาตผาสําหรับนั่งแกภิกษุทั้งหลายแลว   พระฉัพพัคคียทราบ
วา   พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาตผาสําหรับนั่งแลว   จึงใชผาสําหรับนั่งไมมี
ประมาณ    ใหหอยลงขางหนาบาง     ขางหลังบาง    แหงเตียงบาง    แหงตั่งบาง
บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย . . .ตางก็เพงโทษ   ติเตียน   โพนทะนาวา   ไฉน
พระฉัพพัคคียจึงไดใชผาสําหรับนั่งไมมีประมาณเลา   แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแด
พระผูมีพระภาคเจา . . . 
                                ทรงสอบถาม
           พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววา  พวกเธอใชผาสําหรับนั่งไมมีประมาณ  จริงหรือ.
           พระฉัพพัคคียทูลรับวา  จริง  พระพุทธเจาขา.
                    ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
           พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา  ดูกอนโมฆบุรุษทั้งหลาย  ไฉน
พวกเธอจึงไดใชผาปูนั่งไมมีประมาณเลา   การกระทําของพวกเธอนั่น     ไมเปน
ไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส     หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของ
ชุมชนที่เล่ือมใสแลว . . .
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ 
วาดังนี้ :-
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                                    พระบัญญัติ
              ๑๓๘.  ๗.  ก.  อนึ่ง  ภิกษุผูใหทําผาสําหรับนั่ง  ตองใหทํา
ใหไดประมาณ  นี้ประมาณในคํานั้น  โดยยาว  ๒ คืบ   โดยกวางคืบ
คร่ึง  ดวยคืบสุคต  เธอทําใหลวงประมาณนั้นไป   เปนปาจิตตียที่ให
ตัดเสีย.
            ก็สิกขาบทนี้   ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติแลวแกภิกษุ
ทั้งหลาย  ดวยประการฉะนี้.
                             เร่ืองพระฉัพพัคคีย  จบ
                                เร่ืองพระอุทายี
             [๗๖๔]   ก็โดยสมัยนั้นแล   ทานพระอุทายีเปนผูมีรางกายใหญ   ทาน
ปูผาสําหรับนั่งลงตรงเบื้องพระพักตรพระผูมีพระภาคเจา  แลวนั่งดึงออกอยูโดย
รอบ  พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสถามทานพระอุทายีในขณะนั้นวา  ดูกอนอุทายี
เพราะเหตุไร  เธอปูผาสําหรับนั่งแลว  จึงดึงออกโดยรอบ  เหมือนชางหนังเกา.
             ทานพระอุทายีกราบทูลวา  จริงดั่งพระดํารัส  พระพุทธเจาขา  เพราะ
พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาตผาสําหรับนั่ง   แกภิกษุทั้งหลายเล็กเกินไป.
                         พระพุทธานุญาตพิเศษ
             ลําดับนั้น    พระผูมีพระภาคเจาทรงทําธรรมีกถา    ในเพราะเหตุเปน
เคามูลนั้น   ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น     แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา    ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตชายแหงผาสําหรับนั่งเพิ่มอีกคืบหนึ่ง.
             ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง   อยางนี้ 
วาดังนี้:-
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                            พระอนุบัญญัติ
            ๑๓๘.  ๗.  ข.  อนึ่ง  ภิกษุผูใหทําผาสําหรับนั่ง  พึงใหทําให
ไดประมาณ  นี้ประมาณในคํานั้น   โดยยาว ๒ คืบ  โดยกวางคืบครึ่ง
ชายคืบหนึ่ง  ดวยคืบสุคต     เธอทําใหลวงประมาณนั้นไปเปนปาจิตตีย
ที่ใหตัดเสีย.
                                 เร่ืองพระอุทายี  จบ
                                  สิกขาบทวิภังค
              [๗๖๕]   ที่ช่ือวา   ผาสําหรับนั่ง   ไดแกผาที่เขาเรียกกันวาผามีชาย.
             บทวา   ผูใหทํา   คือ   ทําเองก็ดี   ใหผูอ่ืนทําก็ดี   ตองใหทําใหได
ประมาณ   นี้ประมาณในคํานั้น โดยยาว ๒ คืบ  โดยกวางคืบครึ่ง   ชายคืบหนึ่ง
ดวยคืบสุคต   ทําเองก็ดี   ใหผูอ่ืนทําก็ดี   ใหเกินประมาณนั้นไป   เปนทุกกฏ
ในประโยค  เปนปาจิตตียดวยไดผาสําหรับนั่งนั้นมา  พึงตัดกอนจึงแสดงอาบัติ
ตก.
                                   บทภาชนีย
                                 จตุกปาจิตตีย
             [๗๖๖]  ผาสําหรับนั่ง  ตนทําคางไว  ตนทําตอจนสําเร็จ  ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
              ผาสําหรับนั่ง    ตนทําคางไว    ใหผูอ่ืนทําตอจนสําเร็จ    ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
              ผาสําหรับนั่ง   ผูอ่ืนทําคางไว  ตนทําตอจนสําเร็จ  ตองอาบัติปาจิตตีย. 
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              ผาสําหรับนั่ง    ผูอ่ืนทําคางไว    ใหผูอ่ืนทําตอจนสําเร็จ    ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
                                        ทุกะทุกกฏ
              ทําเองก็ดี   ใหผูอ่ืนทําก็ดี   เพื่อประโยชนแกผูอ่ืน   ตองอาบัติทุกกฏ.
              ไดผาสําหรับนั่งที่ผูอ่ืนทําสําเร็จแลวมาใชสอย   ตองอาบัติทุกกฏ.
                                      อนาปตติวาร
             [๗๖๗]  ภิกษุทําผาสําหรับนั่งไดประมาณ  ๑    ทําผาสําหรับนั่งหยอน
กวาประมาณ ๑    ไดผาสําหรับนั่ง    ที่ผูอ่ืนทําสําเร็จแลวเกินประมาณมาตัดเสีย
แลวใชสอย ๑    ทําเปนผาขึงเพดานก็ดี    ทําเปนผาปูพื้นก็ดี    ทําเปนมานก็ดี
ทําเปนเปลือกฟูกก็ดี   ทําเปนปลอกหมอนก็ดี  ๑   ภิกษุวิกลจริต ๑  ภิกษุอาทิ-
กัมมิกะ ๑   ไมตองอาบัติแล. 
                            รตนวรรค  สิกขาบทที่  ๗  จบ
                                  นิสีทนสิกขาบทที่  ๗
            วินิจฉัยในสิกขาบทที่   ๗    พึงทราบดังนี้:-
            ขอวา    นิสีทน   อนฺุาต   โหติ  มีความวา  นิสีทนะ  (ผาปูนั่ง )
พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาตไว  ณ  ที่ไหน ?    (ทรงอนุญาตไว)    ในเรื่อง
ปณีตโภชนะ    ในจีวรขันธกะ.   สมจริงดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวในจีวร.
ขันธกะนั้นวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย !  เราอนุญาตผานิสีทนะ   เพื่อรักษากาย
เพื่อรักษาจีวร   เพื่อรักษาเสนาสนะ *   ดังนี้ .
  *    วิ.  มหาวคฺค   ๕/๒๑๖.  
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             สองบทวา  เสยฺยถาป  ปุราณสิโกฏโ     มีความวา  เปรียบเหมือน
นายชางหนังเกา.  เหมือนอยางวา  นายชางทําหนังเกาดึงออก  คือ  รีดออก
ทางโนนทางนี้   ดวยคิดวา   เราจักทําหนังใหขยายออก   ฉันใด,   แมพระอุทายี
นั้น  ก็ดึงผานิสีทนะนั้นออกฉันนั้น.  ดวยเหตุนั้นพระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสกะ
พระอุทายีนั้นอยางนี้.
             ขอวา  นิสีทนนฺนาม  สทส   วุจฺจติ  มีความวา  ภิกษุปูผาเชนกับ
สันถัตลงแลว     ผาที่  ๒ แหงในเนื้อที่ประมาณคืบ  ๑     โดยคืบพระสุคตที่ชาย
ดานหนึ่งใหเปน  ๓  ชาย,   นิสีทนะนั้นเรียกกันวาผามีชายดวยชายเหลานั้น.   คํา
ที่เหลือในสิกขาบทนี้   ตื้นทั้งนั้น.   สิกขาบทนี้มีสมุฎฐาน ๖.
                               นิสีทนสิกขาบทที่  ๗ 
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                                    รตนวรรค  สิกขาบทที่  ๘
                                   เร่ืองพระฉัพพัคคีย
           [๗๖๘]  โดยสมัยนั้น    พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู  ณ พระ-
เชตวัน   อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี   เขตพระนครสาวัตถี  คร้ังนั้น พระผูมี
พระภาคเจาทรงอนุญาตผาปดฝแกภิกษุทั้งหลายแลว      พระฉัพพัคคียทราบวา
พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาตผาปดฝแลว  จึงใชผาปดฝไมมีประมาณ  ปลอย
เล้ือยไปขางหนาขางหลังบางเที่ยวไป    บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย . . ตางก็
เพงโทษติเตียนโพนทะนาวา   ไฉนพระฉัพพัคคียจึงไดใชผาปดฝไมมีประมาณ
เลา. . . แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา 
                                      ทรงสอบถาม
           พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววา  พวกเธอใชผาปดฝไมมีประมาณ  จริงหรือ.
           พระฉัพพัคคียทูลรับวา  จริง  พระพุทธเจาขา.
                          ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
           พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา  ดูกอนโมฆบุรุษทั้งหลาย  ไฉน
พวกเธอจึงไดใชผาปดฝไมมีประมาณเลา   การกระทําของเธอนั่น    ไมเปนไป
เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชน
ที่เล่ือมใสแลว . . .
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ 
วาดังนี้:-
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                                พระบัญญัติ
           ๑๓๙. ๘.  อนึ่ง  ภิกษุผูใหทําผาปดฝ   พึงใหทําใหไดประมาณ
นี้ประมาณในคํานั้น   โดยยาว ๔  คืบ  โดยกวาง ๒ คืบ ดวยคืบสุคต
เธอใหลวงประมาณนั้นไป  เปนปาจิตตีย   ที่ใหตัดเสีย.
                              เร่ืองพระฉัพพัคคีย  จบ
                                สิกขาบทวิภังค
           [๗๖๙]  ที่ช่ือวา   ผาปดฝ  ไดแก   ผาที่ทรงอนุญาตแกภิกษุอาพาธ
เปนฝเปนสุกใส  เปนโรคอันมีน้ําหนองน้ําเหลืองเปรอะเปอน   หรือเปนฝดาษ
ที่ใตสะดือลงไป  เหนือหัวเขาขึ้นมา   เพื่อจะไดใชปดแผล.
            บทวา  ผูใหทํา  คือ  ทําเองก็ดี    ใหผูอ่ืนทําก็ดี    ตองใหทําใหได
ประมาณ  นี้ประมาณในคํานั้น  คือ  โดยยาว ๔ คืบ    โดยกวาง ๒ คืบ   ดวย
คืบสุคต.
            ทําเองก็ดี  ใหผูอ่ืนทําก็ดี  ลวงประมาณนั้นไป  เปนทุกกฏในประโยค
เปนปาจิตตียดวยไดผานั้นมา   พึงตัดเสีย   แลวจึงแสดงอาบัติตก.
                                   บทภาชนีย
                                 จตุกปาจิตตีย
             [๗๗๐]   ผาปดฝ    ตนทําคางไว     แลวทําตอจนสําเร็จ    ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
             ผาปดฝ     คนทําคางไว     แลวใชผูอ่ืนทําตอจนสําเร็จ     ตองอาบัติ
ปาจิตตีย. 
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            ผาปดฝ   ผูอ่ืนทําคางไว    ตนทําตอจนสําเร็จ   ตองอาบัติปาจิตตีย.
            ผาปดฝ   ผูอ่ืนทําคางไว    ภิกษุใชคนอื่นทําตอจนสําเร็จ    ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
                                        ทุกะทุกกฏ 
            ทําเองก็ดี    ใหผูอ่ืนทําก็ดี   เพื่อประโยชนแกผูอ่ืน    ตองอาบัติทุกกฏ.
            ภิกษุไดผาปดฝที่ผูอ่ืนทําไวมาใชสอย  ตองอาบัติทุกกฏ.
                                     อานาปตติวาร
            [๗๗๑]  ทําผาปดฝไดประมาณ  ๑  ทําผาปดฝใหหยอนกวาประมาณ ๑
ไดผาปดฝที่ผูอ่ืนทําไวเกินประมาณมาตัดแลวใชสอย  ๑  ทําเปนผาขึงเพดานก็ดี
ทําเปนผาปูพื้นก็ดี  ทําเปนผามานก็ดี  ทําเปนเปลือกฟูกก็ดี  ทําเปนปลอกหมอน
ก็ดี ๑  ภิกษุวิกลจริต  ๑  ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
                           รตนวรรค  สิกขาบทที่  ๘  จบ
                       กัณฑุปฏิจฉาที  สิกขาบทที่  ๘
             วินิจฉัยในสิกขาบทที่ ๘  พึงทราบดังนี้:-
             ขอวา กณฺฑุปฏิจฺฉาที   อนฺุาตา  โหติ  มีความวา  ผาปดฝ
พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาตไวในที่ไหน ?  (ทรงอนุญาตไว)  ในเรื่องพระ-
เวฬัฏฐสีสะในจีวรขันธกะ.      สมจริงดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวในที่นั้นวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      เราอนุญาตผาปดฝแกภิกษุผูมีอาพาธเปนฝก็ดี     เปน
สุกใสก็ดี  เปนโรคอันมีน้ําหนองน้ําเหลืองเปรอะเปอนก็ดี   เปนลําลาบเพลิงก็ดี
ดังนี้. 
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            คําวา  ยสฺส  อโธนาภิ  อพฺภชานุมณฺฑล    ไดแก ผาที่ทรงอนุญาต
แกภิกษุผูเปนอาพาธที่ภายใตสะดือลงไป   เหนือมณฑลเขาทั้ง  ๒  ขึ้นมา.   หิด
เปอย  ช่ือวา กัณฑุ. ตอเม็ดเล็ก ๆ มีเมล็ดโลหิต  ช่ือวา  ปฬกา.   น้ําเหลือง
ไมสะอาดไหลออกดวยอํานาจริดสีดวงทวารบานทะโรค    และเบาหวานเปนตน
ช่ือวา   โรคน้ําเหลือเสีย.   อาพาธเปนเม็ดยอดใหญ   ทานเรียกวา    เปนลําลาบ
เพลิง.  คําที่เหลือในสิกขาบทนี้    ตื้นทั้งนั้น.  สิกขาบทนี้  มีสมุฏฐาน ๖.
                         กัณฑุปฏิจฉาทีสิกขาบทที่  ๘  จบ 
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                                 รตนวรรค  สิกขาบทที่  ๙
                                เร่ืองพระฉัพพัคคีย
            [๗๗๒]  โดยสมัยนั้น   พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู  ณ  พระ-
เชตวัน   อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี  เขตพระนครสาวัตถี  คร้ังนั้น    พระผูมี
พระภาคเจาทรงอนุญาตผาอาบน้ําฝนแกภิกษุทั้งหลายแลว   พระฉัพพัคคียทราบ
วา   พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาตผาอาบน้ําฝนแกภิกษุทั้งหลายแลว  จึงใชผา
อาบน้ําฝนไมมีประมาณ    ปลอยเล้ือยลงขางหนาบาง    ขางหลังบาง    เที่ยวไป
บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย. . . ตางก็เพงโทษ   ติเตียน   โพนทะนาวา   ไฉน
พระฉัพพัคคียจึงไดนุงผาอาบน้ําฝนไมมีประมาณเลา . . .  แลวกราบทูลเร่ืองนั้น
แดพระผูมีพระภาคเจา. 
                                     ทรงสอบถาม
            พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววา  พวกเธอใชผาอาบน้ําฝนไมมีประมาณ  จริงหรือ.
            พระฉัพพัคคียทูลวา   จริง  พระพุทธเจาขา.
                       ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
            พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา    ดูกอนโมฆบุรุษ  ไฉน  พวก
เธอจึงใชผาอาบน้ําฝนไมมีประมาณเลา  การกระทําของเธอนั่น    ไมเปนไปเพื่อ
ความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส      หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่
เล่ือมใสแลว . . . 
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           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ 
วาดังนี้:-
                                      พระบัญญัติ
            ๑๔๐.  ๙.  อนึ่ง  ภิกษุผูใหทําผาอาบน้ําฝน     พึงใหทําใหได
ประมาณ   นี้ประมาณในคํานั้น   โดยยาว ๖ คืบ   โดยกวาง ๒ คืบ
คร่ึงดวยคืบสุคต  เธอทําใหลวงประมาณนั้น   เปนปาจิตตีย  มีอันให
ตัดเสีย.
                                เร่ืองพระฉัพพัคคีย  จบ
                                  สิกขาบทวิภังค
             [๗๗๓]  ที่ช่ือวา  ผาอาบน้ําฝน  ไดแก   ผาที่ทรงอนุญาตใหใชได
ส่ีเดือนแหงฤดูฝน.
             บทวา  ผูใหทํา  คือ  ทําเองก็ดี    ใหผูอ่ืนทําก็ดี    ตองใหทําใหได
ประมาณ   นี้ประมานในคํานั้น  คือ  โดยยาว ๖ คืบ  โดยกวาง  ๒  คืบครึ่ง  ดวย
คืบสุคต.
             ทําเองก็ดี    ใหผูอ่ืนทําก็ดี    ใหลวงประมาณนั้น ไป     เปนทุกกฏใน
ประโยคเปนปาจิตตีย   ดวยไดผานั้นมา   พึงตัดเสีย   แลวจึงแสดงอาบัติตก.
                                        บทภาชนีย
                                       จตุกปาจิตตีย
               [๗๗๔]   ผาอาบน้ําฝน     ตนทําคางไว    แลวทําตอจนสําเร็จ    ตอง
อาบัติปาจิตตีย.
               ผาอาบน้ําฝน  ผูอ่ืนทําคางไว   ตนทําตอจนสําเร็จ   ตองอาบัติปาจิตตีย. 
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           ผาอาบน้ําฝน   ผูอ่ืนทําคางไว   ใชคนอื่นทําตอจนสําเร็จ    ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
                                         ทุกะทุกกฏ
           ทําเองก็ดี   ใหผูอ่ืนทําก็ดี   เพื่อประโยชนแกผูอ่ืน   ตองอาบัติทุกกฏ.
           ภิกษุไดผาอาบน้ําฝนที่ผูอ่ืนทําไวมาใชสอย  ตองอาบัติทุกกฏ.
                                       อนาปตติวาร
           [๗๗๕]   ทําผาอาบน้ําฝนไดประมาณ ๑     ทําผาอาบน้ําฝนหยอนกวา
ประมาณ ๑ ไดผาอาบน้ําฝนที่ผูอ่ืนทําเกินประมาณมาตัดแลวใชสอย ๑  ทําเปน
ผาขึงเพดานก็ดี  ทําเปนผาปูที่นอน   ทําเปนผามานก็ดี    ทําเปนเปลือกฟูกก็ดี
ทําเปนปลอกหมอนก็ดี  ๑  ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
                             รตนวรรค  สิกขาบทที่  ๙  จบ
                               วัสสิกสาฏิก  สิกขาบทที่  ๙
           วินิจฉัยในสิกขาบทที่ ๙  พึงทราบดังนี้.
           คําวา  วสฺสิกสาฏิกา  อนฺุาตา   โหติ  มีความวา  ผาอาบน้ําฝน
พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาตไวในที่ไหน ? ทรงอนุญาตไวในเรื่องนางวิสาขา
ในจีวรขันธกะ.  สมจริงดังที่ตรัสไวในจีวรขันธกะนั้นวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! 
เราอนุญาตผาอาบน้ําฝน ดังนี้.  คําที่เหลือในสิกขาบทนี้  ตื้นทั้งนั้น.  สิกขาบท
นี้  มีสมุฎฐาน ๖.
                          วัสสิกสาฏกสิกขาบทที่  ๙  จบ 



พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๒ - หนาที่ 849
                            รตนวรรค  สิกขาบทที่  ๑๐
                                 เร่ืองพระนันทะ 
            [๗๗๖]  โดยสมัยนั้น    พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู   ณ  พระ-
เชตวัน  อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี   เขตพระนครสาวัตถี   คร้ังนั้น     ทาน
พระนันทะโอรสพระมาตุจฉาของพระผูมีพระภาคเจา   เปนผูทรงโฉมเปนที่ตอง
ตาตองใจ   ต่ํากวาพระผูมีพระภาคเจา  ๔  องคุลี   ทานทรงจีวรพระสุคต   ภิกษุ
เถระไดเห็นทานพระนันทะมาแตไกล   คร้ันแลวลุกจากอาสนะสําคัญวาพระผูมี-
พระภาคเจาเสด็จมา    ทานพระนันทะเขามาใกลจึงจําได     แลวเพงโทษติเตียน
โพนทะนาวา      ไฉนทานพระนันทะจึงไดทรงจีวรเทาจีวรของพระสุคตเลา. . .
แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา
                                ทรงสอบถาม
             พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามทานพระนันทะวา  ดูกอนนันทะ  ขาว
วา  เธอทรงจีวรเทาจีวรสุคต   จริงหรือ
             ทานพระนันทะทูลรับวา  จริง  พระพุทธเจาขา
               ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
             พระผูมีพระภาคเจาพุทธเจาทรงติเตียนวา   ดูกอนนันทะ   ไฉนเธอจึง
ไดทรงจีวรเทาจีวรของสุคตเลา    การกระทําของเธอนั่น    ไมเปนไปเพื่อความ
เล่ือมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส    หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุนชนที่เล่ือม
ใสแลว . . .
              ดูกอนภิกษุทั้งหลาย       ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้
วาดังนี้ :-
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                             พระบัญญัติ
          ๑๔๑.  ๑๐.  อนึ่ง ภิกษุใด  ใหทําจีวรมีประมาณเทาสุคตจีวรหรือ
ยิ่งกวา เปนปาจิตตีย   มีอันใหตัดเสีย   นี้ประมาณแหงสุคตจีวรของ
พระสุคตในคํานั้น    โดยยาว  ๙  คืบ   โดยกวาง  ๖ คืบ ดวยคืบสุคต นี้
ประมาณแหงสุคตจีวรของพระสุคต.
                            เร่ืองพระนันทะ  จบ 
                            สิกขาบทวิภังค
            [๗๗๗]  บทวา  อนึ่ง. . .ใด  ความวา  ผูใด คือ ผูเชนใด. . .
            บทวา  ภิกษุ  ความวา  ที่ช่ือวา  ภิกษุ  เพราะอรรถวาเปนผูขอ. . .นี้
ช่ือวา  ภิกษุ  ที่ทรงประสงคในอรรถนี้ .
            ที่ช่ือวา  มีประมาณเทาสุคตจีวร   คือ   โดยยาว ๙ คืบ   โดยกวาง
๖ คืบ  ดวยคืบสุคต.
            บทวา  ใหทํา  คือ  ทําเองก็ดี  ใหผูอ่ืนทําก็ดี  เปนทุกกฏในประโยค
เปนปาจิตตียดวยไดจีวรมา   พึงตัดเสีย   แลวจึงแสดงอาบัติตก.
                            บทภาชนีย
                            จตุกปาจิตตีย
             [๗๗๘]   จีวรตนทําคางไว   แลวทําตอจนสําเร็จ   ตองอาบัติปาจิตตีย
             จีวรตนทําคางไว   แลวใชผูอ่ืนทําตอจนสําเร็จ   ตองอาบัติปาจิตตีย
             จีวรผูอ่ืนทําคางไว   ตนทําตอจนสําเร็จตองอาบัติปาจิตตีย
             จีวรผูอ่ืนทําคางไว   ใชคนอื่นทําตอจนสําเร็จ   ตองอาบัติปาจิตตีย 
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                                           ทุกะทุกกฏ
            ทําเองก็ดี   ใหผูอ่ืนทําก็ดี   เพื่อประโยชนแกผูอ่ืน   ตองอาบัติทุกกฏ
            ไดจีวรที่ผูอ่ืนทําสําเร็จแลวมาใชสอย   ตองอาบัติทุกกฏ.
                                         อนาปตติวาร
             [๗๗๙]   ทําจีวรหยอนกวาประมาณ  ๑  ไดจีวรที่ผูอ่ืนทําสําเร็จแลวมา
ตัดเสียแลวใชสอย  ๑ ทําเปนผาขึงเพดานก็ดี   ทําเปนผาปูพื้นก็ดี  ทําเปนผามาน
ก็ดี    ทําเปนเปลือกฟูกก็ดี    ทําเปนปลอกหมอนก็ดี  ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุ
อาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
                               รตนวรรค  สิกขาบทที่  ๑๐  จบ
                                   ปาจิตตีย  วรรคที่  ๙  จบ

                                        บทสรุป
            [๗๘๐]  ทานทั้งหลาย  ธรรมคือปาจิตตีย  ๙๒ สิกขาบท    ขาพเจายก
ขึ้นแสดงแลวแล  ขาพเจาขอถามทานทั้งหลายในธรรมคือ  ปาจิตตีย ๙๒ สิกขา-
บทนั้นวา  ทานทั้งหลายเปนผูบริสุทธิ์แลว  ขาพเจาขอถามแมคร้ังที่สองวา  ทาน
ทั้งหลายเปนผูบริสุทธิ์แลวหรือ    ขาพเจาขอถามแมคร้ังที่สามวา    ทานทั้งหลาย
เปนผูบริสุทธิ์แลวหรือ  ทานทั้งหลายเปนผูบริสุทธิ์แลวในธรรมคือปาจิตตีย ๙๒
สิกขาบทนี้    เหตุนั้นจึงนิ่ง  ขาพเจาทรงความนี้ไวดวยอยางนี้ .
                                ปาจิตติยกัณฑ  จบ 
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                     นันทเถรสิกขาบทที่  ๑๐
           วินิจฉัย   ในสิกขาบทที่  ๑๐   พึงทราบดังนี้:-
           บทวา  จตุรงฺคุโลมโก   คือ   มีขนาดต่ํากวา ๔ นิ้ว   (พระนันทะมี
ขนาดต่ํากวาพระศาสดา  ๔ นิ้ว).  คําที่เหลือในสิกขาบทนี้  ตื้นทั้งนั้น.  สิกขาบท
นี้  มีสมุฏฐาน  ๖.
                              นันทเถรสิกขาบทที่  ๑๐ จบ
                                ราชวรรคที่  ๙  จบบริบูรณ
                                     ตามวรรณนานุกรม
            คําวา   อุทฺทิฏา  โข   เปนตน    มีนัยดังกลาวแลวนั้นแล.
                        ขุททกวรรณนาในอรรถกถาพระวินัย
                         ช่ือสมันตปาสาทิกา  จบบริบูรณ
                               หัวขอประจําเรื่อง
            ๑.  อันเตปุรสิกขาบท                             วาดวยการเขาสูพระราชฐาน
            ๒.  รตนสิกขาบท                                   วาดวยการเก็บรตนะ
            ๓.  วิกาเลคามปเวสนสิกขาบท              วาดวยการเขาบานในเวลาวิกาล
            ๔.  สูจิฆรสิกขาบท                                 วาดวยการทํากลองเข็ม
            ๕.  มัญจสิกขาบท                                  วาดวยเตียงตั่งเกินประมาณ
            ๖.  ตูโลนัทธสิกขาบท                              วาดวยเตียงตั่งยัดนุน
            ๗.  นิสีทนสิกขาบท                                 วาดวยการทําผาสําหรับนั่ง
            ๘.  กัณฑุปฏิจฉาทีสิกขาบท                     วาดวยการทําผาปดฝ
            ๙.  วัสสิกสาฏิกสิกขาบท                          วาดวยการทําผาอาบน้ําฝน
           ๑๐. สุคตจีวรสิกขาบท                              วาดวยการทําจีวรเทาสุคตจีวร            
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                        ปาฏิเทสนียกัณฑ
            ทานทั้งหลาย  ก็ธรรมคือปาฏิเทสนียะ ๔  สิกขาบทเหลานี้แล  มาสูอุเทศ
                         ปาฏิเทสนียะ  สิกขาบทที่  ๑
                           เร่ืองภิกษุณีรูปหนึ่ง 
           [๗๘๑]  โดยสมัยนั้น    พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน
อารามของนาถบิณฑิกคหบดี   เขตพระนครสาวัตถี   คร้ังนั้น   ภิกษุณีรูปหนึ่ง
เที่ยวบิณฑบาตไปในพระนครสาวัตถี  เวลากลับ   พบภิกษุรูปหนึ่งแลวไดกลาว
คํานี้วา  ขาแตพระคุณเจา   นิมนตพระคุณเจาโปรดรับภิกษา   ภิกษุนั้นกลาววา
ดีละ  นองหญิง  แลวไดรับภิกษาไปทั้งหมด  คร้ันเวลาเที่ยงใกลเขาไป  ภิกษุณี
นั้นไมอาจไปเที่ยวบิณฑบาตได   จึงอดอาหาร  คร้ันตอมาวันที่  ๒...ยอมาวัน
ที่ ๓ ภิกษุณีนั้นเที่ยวไปบิณฑบาตในพระนครสาวัตถี     เวลากลับพบภิกษุรูป
นั้นแลวไดกลาวคํานี้วา    ขาแตพระคุณเจา     นิมนตพระคุณเจาโปรดรับภิกษา
ภิกษุนั้น กลาววา  ดีละ  นองหญิง  แลวรับภิกษาไปทั้งหมด   คร้ันเวลาเที่ยงใกล
เขาไป  ภิกษุณีนั้นไมอาจไปเที่ยวบิณฑบาตได   จึงอดอาหาร   คร้ันตอมาวันที่
๔  ภิกษุณีนั้นเดินซวนเซไปตามถนน  เศรษฐีคหบดีขึ้นรถสวนทางมา ไดกลาว
คํานี้กะภิกษุณีนั้นวา นิมนตหลีกไปหนอยแมเจา ภิกษุณีนั้นหลีกหลบลมลงในที่
นั่นเอง  เศรษฐีคหบดีไดขอขมาโทษภิกษุณีนั้นวา  ขาแตแมเจา   ขอทานโปรด
อดโทษแกขาพเจาที่ทําใหทานลมลง   เจาขา
            ภิกษุณีตอบวา  ดูกอนคหบดี  ทานไมไดทําใหฉันลม  ฉันเองตางหาก
ที่มีกําลังนอย 
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             เศรษฐีคหบดีถามวา   ขาแตแมเจา     ก็เพราะเหตุไรเลา     แมเจาจึงมี
กําลังนอย  จึงภิกษุณีนั้นไดแจงเรื่องนั้นใหเศรษฐีคหบดีทราบ  เศรษฐีคหบดีจึง
นําภิกษุณีนั้นไปใหฉันที่เรือน  แลวเพงโทษ  ติเตียน  โพนทะนาวา ไฉนพระ
คุณเจาผูเจริญทั้งหลาย   จึงไดรับอามิสจากมือภิกษุณีเลา   เพราะมาตุคามมีลาภ
อัตคัด    ภิกษุทั้งหลายไดยินเศรษฐีคหบดีเพงโทษ     ติเตียน    โพนทะนาอยู
บรรดาที่เปนผูมักนอย . . .ตางก็เพงโทษ  ติเตียน  โพนทะนาวา   ไฉนภิกษุจึง
ไดรับอามิสจากมือภิกษุณีเลา . . . แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา
                                     ทรงสอบถาม
           พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุรูปนั้นวา    ดูกอนภิกษุ   ขาววา
เธอรับอามิส   จากมือภิกษุณี   จริงหรือ
           ภิกษุรูปนั้น ทูลรับวา  จริง  พระพุทธเจาขา
           ภ.  ดูกอนภิกษุ  ภิกษุณีนั้นเปนญาติของเธอหรือมิใชญาติ
           ภิ. มิใชญาติ   พระพุทธเจาขา
                    ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
           พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา    ดูกอนโมฆบุรุษ    ภิกษุผูมี
ใชญาติยอมไมรูการกระทําอันสมควรหรือไมสมควร   ของที่มีอยูหรือไมมี  ของ
ภิกษุณีผูมีใชญาติ  ไฉนเธอจึงไดรับอามิสจากมือภิกษุณีผูมีใชญาติเลา  การกระ
ทําของเธอนั่น    ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส     หรือ
เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เล่ือมใสแลว . . .
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย       ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ 
วาดังนี้:-
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                              พระบัญญัติ
            ๑๔๒. ๑.  อนึ่ง  ภิกษุใด  รับของเคี้ยวก็ดี  ของฉันก็ดี   ดวย
มือของตน  จากมือของภิกษุณี  ผูมิใชญาติ  ผูเขาไปแลวสูละแวกบาน
แลวเคี้ยวก็ดี   ฉันก็ดี  อันภิกษุนั้นพึงแสดงคืนวา  แนะเธอ  ฉันตอง
ธรรมที่นาติ  ไมเปนที่สบาย  ควรจะแสดงคืน  ฉันแสดงคืนธรรมนั้น.
                          เร่ืองภิกษุณีรูปหนึ่ง  จบ
                            สิกขาบทวิภังค
              [๗๘๒]  บทวา  อนึ่ง. . .ใด   ความวา  ผูใด  คือ  ผูเชนใด. . .
              บทวา  ภิกษุ  ความวา  ที่ช่ือวา  ภิกษุ  เพราะอรรถวาเปนผูขอ. . .
นี้ช่ือวา  ภิกษุ  ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
              ที่ช่ือวา   ผูมิใชญาติ  คือ  ไมใชคนเนื่องถึงกันทางมารดาก็ดี   ทาง
บิดาก็ดี   ตลอดเจ็ดชั่วบุรพชนก.
              ที่ช่ือวา  ภิกษุณี  ไดแก   สตรีผูอุปสมบทแลวในสงฆสองฝาย.
              ที่ช่ือวา   ละแวกบาน  ไดแก   ถนน  ตรอกตัน  ทางสามแยก  เรือน
ตระกูล.
              ที่ช่ือวา  ของเคี้ยว  คือ  ยกโภชนะทั้งหา  ยามกาลิก  สัตตาหกาลิก
และยาวชีวิก   นอกจากนี้ช่ือวาของเคี้ยว.
              ที่ช่ือวา  ของฉัน   ไดแก  โภชนะทั้งหา  คือ  ขาวสุก  ๑ ขนมสด ๑
ขนมแหง  ๑   ปลา ๑   เนื้อ ๑.
              ภิกษุรับประเคนไวดวยหมายใจวา  จักเคี้ยว  จักฉัน   ตองอาบัติทุกกฏ
กลืน  ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ  ทุก ๆ คํากลืน. 
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                                     บทภาชนีย
                                  ติกปาฏิเทสนียะ
           ภิกษุณีผูมิใชญาติ  ภิกษุสําคัญวามิใชญาติ  รับของเคี้ยวก็ดี   ของฉัน
ก็ดี   ดวยมือของตน   จากมือของภิกษุณีผูมีใชญาติ   ผูเขาไปแลวสูละแวกบาน
แลวเคี้ยวก็ดี   ฉันก็ดี    ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ.
           ภิกษุณีผูมีใชญาติ   ภิกษุสงสัยอยู   รับของเคี้ยวก็ดี  ของฉันก็ดี   ดวย
มือของตนจากมือของภิกษุณีผูมีใชญาติ  ผูเขาไปแลวสูละแวกบาน  แลวเคี้ยวก็ดี
ฉันก็ดี  ตองอาบัติปาฎิเทสนียะ.
           ภิกษุณีผูมีใชญาติ   ภิกษุสําคัญวาเปนญาติ   รับของเคี้ยวก็ดี   ของฉัน
ก็ดี   ดวยมือของตน   จากมือของภิกษุณีผูมีใชญาติ.   ผูเขาไปแลวสูละแวกบาน
แลวเคี้ยวก็ดี   ฉันก็ดี   ตองอาบัติปาฎิเทสนียะ.
                                    จตุกทุกกฏ
            ภิกษุรับของที่เปนยามกาลิก     สัตตาหกาลิก    ยาวชีวิก     เพื่อทําเปน
อาหาร   ตองอาบัติทุกกฏ   กลืน   ตองอาบัติทุกกฏ   ทุก ๆ คํากลืน.
            ภิกษุรับ . . .  จากมือของภิกษุณีผูอุปสมบทแลวในสงฆฝายเดียว  ดวย
ตั้งใจวา  จักเคี้ยว  จักฉัน  ตองอาบัติทุกกฏ  กลืน  ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คํา
กลืน.
            ภิกษุณีผูเปนญาติ   ภิกษุสําคัญวามิใชญาติ . . .ตองอาบัติทุกกฏ.
            ภิกษุณีผูเปนญาติ  ภิกษุสงสัยอยู . . .ตองอาบัติทุกกฏ.
                                   ไมตองอาบัติ
            ภิกษุณีผูเปนญาติ  ภิกษุสําคัญวาเปนญาติ. . .ไมตองอาบัติ. 
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                                       อนาปตติวาร
             [๗๘๓]  ภิกษุณีผูเปนญาติ ๑    ภิกษุณีผูมีใชญาติส่ังใหถวาย    มิได
ถวายเอง  ๑   เก็บวางไวถวาย ๑   ถวายในอาราม ๑   ในสํานักภิกษุณี ๑   ใน
สํานักเดียรถีย ๑   ในโรงฉัน ๑   นําออกจากบานแลวถวาย  ๑    ถวายยามกาลิก
สัตตาหกาลิก   ยาวชีวิก  ดวยคําวา  เมื่อปจจัยมีอยู  นิมนตฉันได  ๑  สิกขมานา
ถวาย ๑   สามเณรีถวาย ๑   ภิกษุวิกลจริต  ๑   ภิกษุอาทิกัมมิกะ  ๑   ไมตอง
อาบัติแล.
                             ปาฏิเทสนียะ  สิกขาบทที่  ๑  จบ 
                                   ปาฏิเทสนียกัณฑวรรณนา
                               ปาฏิเทสนียธรรมเหลาใดที่พระธรรม
                     สังคาหกาจารยท้ังหลาย   ตั้งไวในลําดับพวก
                     ขุททกสิกขาบท  บัดนี้จะมีการวรรณนาปาฏิ-
                      เทสนียธรรมเหลานั้นดังตอไปนี้.
              พึงทราบวินิจฉัย  ในปาฏิเทสนียสิกขาบทที่ ๑ กอน :-
   [วาดวยการรับของเคี้ยวของฉันจากมือภิกษุณีผูมิใชญาติ]
              บทวา ปฏิกฺกมนกาเล คือ ในเวลาเปนที่เที่ยวบิณฑบาตแลวกลับมา.
              สองบทวา  สพฺเพว  อคฺคเหสิ   คือ  ไดรับเอาภิกษาไปทั้งหมด.
              บทวา   ปเวเธนฺตี   แปลวา   เดินซวนเซอยู.
              บทวา   อเปหิ   แปลวา   จงถอยไป.  อธิบายวา  ทานยังไมใหโอกาส. 
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           คําวา    คารยฺห     อาวุโส    เปนตน     เปนคําแสดงอาการที่ภิกษุพึง
แสดงคืน.
           บทวา   รถิกา   แปลวา   ถนน.
           บทวา   พฺยูห    ไดแก   ตรอกตันไมทะลุถึงกัน   ไปถึงแลวตองยอน
กลับมา.
            บทวา   สิงฺฆาฏก    ไดแก   ที่ชุมทาง  ๔  แยก   หรือ ๓ แยก.
            บทวา   ฆร    ไดแก   เรือนแหงสกุล.
            บรรดาสถานที่  มีถนนเปนตนเหลานี้  ภิกษุยืนรับในที่แหงใดแหงหนึ่ง
เปนทุกกฏ  เพราะรับ.  เปนปาฏิเทสนียะ  โดยการนับคํากลืน.  แมสําหรับภิกษุ
ผูรับในสถานที่มีโรงชางเปนตน     ก็นัยนี้เหมือนกัน     ภิกษุณียืนถวายที่ถนน, 
ภิกษุยืนรับในละแวกวัดเปนตน    เปนอาบัติเหมือนกัน.
            ก็บัณฑิตพึงทราบอาบัติในปาฎิเทสนียสิกขาบทที่   ๑  นี้    ดวยอํานาจ
แหงนางภิกษุณีผูยืนถวายในละแวกบาน  โดยพระบาลีวา อนฺตรฆร  ปวิฏฐาย
ดังนี้.  ก็ที่ซ่ึงภิกษุยืนอยูไมเปนประมาณ.   เพราะเหตุนั้น  ถาแมนวา  ภิกษุยืน
ในถนนเปนตน  รับจากนางภิกษุณีผูถวายในละแวกวัดเปนตน   ไมเปนอาบัติแล 
           คําวา    ภิกษุรับประเคน   ยามกาลิก    สัตตาหกาลิก   ยาวชีวก   เพื่อ
ประโยชนเปนอาหาร  ตองอาบัติทุกกฏ.  ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คํากลืน  นี้
พระผูมีพระภาคเจาตรัสหมายเอากาลิกที่ไมไดระคนกับอามิส.      แตในกาลิกที่ 
ระคนกัน  มีรสเปนอันเดียวกัน  เปนปาฏิเทสนียะเหมือนกัน.
          สองบทวา  เอกโต  อุปสมฺปนฺนาย  ไดแก  ภิกษุณีผอุปสมบทใน
สํานักแหงภิกษุณีทั้งหลาย.     แตภิกษุผูรับจากมือแหงภิกษุณี     ผูอุปสมบทใน
สํานักแหงภิกษุทั้งหลาย   เปนปาฏิเทสนียะตามสมควรแกวัตถุทีเดียว.  



พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๒ - หนาที่ 859
            สองบทวา  ทาเปติ  น  เทติ  มีความวา   ภิกษุณีผูมีใชญาติใชผูอ่ืน
บางคนใหถวาย,  ไมเปนอาบัติแกภิกษุผูรับขาทนียโภชนียะนั้น.
            สองบทวา  อุปกฺขิปตฺวา  เทติ   มีความวา   ภิกษุณีวางบนพื้นแลว
ถวายวา    พระคุณเจา !   ดิฉันถวายขาทนียโภชนียะนี้แกทาน.   ภิกษุรับของที่
ภิกษุณีถวายอยางนี้   พรอมกับกลาววา  ขอบใจนะนองหญิง  แลวใหภิกษุณีนั้น
นั่นเอง  หรือใชผูอ่ืนบางคนรับประเคนแลวฉัน  ควรอยู.
             อาจารยบางพวกกลาววา   ก็ถาวา   ภิกษุณีถือเอาอามิสในบาตรที่อยูใน
มือ   ถวายวา   ดิฉันสละถวายทาน   ภิกษุรับประเคนอามิสที่ภิกษุณีถือไวดวย
กลาววา  นองหญิง  !   เปนอาบัติแกภิกษุผูรับ.
             สองบทวา  สิกฺขมานาย  สามเณริยา มีความวา  เมื่อสิกขมานาและ
สามเณรีเหลานี้ถวาย  ไมเปนอาบัติแกภิกษุผูรับ.  คําที่เหลือในสิกขาบทนี้   ตื้น
ทั้งนั้น.
          สิกขาบทนี้   มีสมุฎฐานดุจเอฬกโลมสิกขาบท  เปนกิริยา โนสัญญาวิโมกข
อจิตตกะ  ปณณัตติวัชชะ  กายกรรม   วจีกรรม  มีจิต ๓ มีเวทนา ๓ ดังนี้แล.
                           ปาฏิเทสนียสิกขาบทที่  ๑  จบ 
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                              ปาฏิเทสนียะ  สิกขาบทที่  ๒
                              เร่ืองภิกษุณีฉัพพัคคีย
           [๗๘๔]  โดยสมัยนั้น  พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู  ณ พระ-
เวพุวันวิหาร อันเปนสถานที่พระราชทานเหยื่อแกกระแต  เขตพระนครราชคฤห
คร้ังนั้น     ภิกษุทั้งหลายรับนิมนตฉันในสกุล     มีภิกษุณีเหลาฉัพพัคคียมายืน
บงการใหเขาถวายของแกพระฉัพพัคคียวา   จงถวายแกงที่ทานองคนี้    จงถวาย
ขาวที่ทานองคนี้  พวกพระฉัพพัคคียไดฉันตามความตองการ  ภิกษุเหลาอื่นฉัน
ไมไดดังจิตประสงค    บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย . . .ตางก็เพงโพนทะนาวา
ไฉนพระฉัพพัคคียจึงไมหามปรามภิกษุณี   ฉัพพัคคียผูบงการเลา . . .แลวกราบ
ทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.
                                  ทรงสอบถาม        
           พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววา   พวกเธอไมหามปรามภิกษุณีทั้งหลายผูบงการอยู   จริงหรือ.
            พระฉัพพัคคียทูลรับวา   จริง  พระพุทธเจาขา.
                    ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
            พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา  ดูกอนโมฆบุรุษทั้งหลาย ไฉน
พวกเธอจึงไมหามปรามภิกษุณีผูบงการอยูเลา   การกระทําของพวกเธอนั่น  ไม
เปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส     หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่ง
ของชุมชนที่เล่ือมใสแลว . . .
             ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้  วา
ดังนี้:-
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                                 พระบัญญัติ
           ๑๔๓.  ๒. อนึ่ง ภิกษุทั้งหลายรับนิมนตฉันในสกุล  ถาภิกษุณี 
มายืนสั่งเสียอยูในที่นั้นวา  จงถวายแกงในองคนี้   จงถวายขาวในองคนี้
ภิกษุทั้งหลายนั้นพึงรุกรานภิกษุณีนั้นวา   นองหญิง   เธอจงหลีกไป
เสีย  ตลอดเวลาภิกษุฉันอยู  ถาภิกษุแมรูปหนึ่งไมกลาวออกไป   เพื่อ
จะรุกรานภิกษุณีวา  นองหญิง  เธอจงหลีกไปเสีย   ตลอดเวลาที่ภิกษุ
ฉันอยู  ภิกษุเหลานั้นพึงแสดงคืนวา  แนะเธอ  พวกฉันตองธรรมที่
นาติ   ไมเปนที่สบาย  ควรจะแสดงคืน   พวกฉันแสดงคืนธรรมนั้น.
                            เร่ืองภิกษุณีฉัพพัคคีย  จบ
                               สิกขาบทวิภังค
           [๗๘๕]  คําวา   อนึ่ง   ภิกษุท้ังหลายรับนิมนตฉันอยูในสกุล
ความวา  ที่ช่ือวาสกุล  ไดแกตระกูล  ๔ คือ  ตระกูลกษัตริย  ตระกูลพราหมณ
ตระกูลแพศย    ตระกูลศูทร.
           คําวา  รับนิมนตฉันอยู  คือ  รับนิมนตฉันโภชนะทั้งหา   อยางใด
อยางหนึ่ง.                        
           ที่ช่ือวา  ภิกษุณี   ไดแกสตรีผูอุปสมบทแลวในสงฆสองฝาย.
           ที่ช่ือวา   ผูสั่งเสียอยู    คือ    บงการวา    จงถวายแกงในองคนี้    จง
ถวายขาวในองคนี้   ดังนี้   ตามความที่เปนมิตรกัน  เปนเพื่อนรวมเห็นกัน  เปน
เพื่อนรวมคบกัน   เปนผูรวมอุปชฌายกัน   เปนผูรวมอาจารยกัน   นี้ช่ือวา  ผู
ส่ังเสียอยู.
             คําวา  อันภิกษุท้ังหลายนั้น  ไดแก  ภิกษุที่ฉันอยู.
             คําวา  ภิกษุณีนั้น   ไดแก  ภิกษุณีผูส่ังเสียนั้น. 
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            ภิกษุทั้งหลายนั้น  พึงรุกรานภิกษุณีนั้นวา  นองหญิง  เธอจงหลีกไป
จนกวา   ภิกษุทั้งหลายจะฉันเสร็จ   ถาภิกษุแมรูปหนึ่งไมรุกราน   รับดวยหวัง
วาจักเคี้ยว  จักฉัน  ตองอาบัติทุกกฏ   กลืน ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ  ทุก ๆ คํา
กลืน.
                                             บทภาชนีย
                                         ติกปาฏิเทสนียะ
            [๗๘๖]  ภิกษุณีผูอุปสัมบันสั่งเสียอยู  ภิกษุสําคัญวาภิกษุณีผูอุปสัมบัน
ไมหามปราม   ตองอาบัติปาฎิเทสนียะ.
             ภิกษุณีผูอุปสัมบันสั่งเสียอยู   ภิกษุมีความสงสัย   ไมหามปราม   ตอง
อาบัติปาฏิเทสนียะ.
            ภิกษุณีผูอุปสัมบันสั่งเสียอยู  ภิกษุสําคัญวาเปนภิกษุณีอนุปสัมบัน  ไม
หามปราม  ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ.
                                              ติกทุกกฏ
             สตรีผูอุปสมบทแลวในสงฆฝายเดียวส่ังเสียอยู  ภิกษุไมหามปราม  ตอง
อาบัติทุกกฏ.                           
             ภิกษุณีผูเปนอนุปสัมบันสั่งเสียอยู  ภิกษุสําคัญวาเปนภิกษุณีผูอุปสัมบัน
ไมหามปราม  ตองอาบัติทุกกฏ.
             ภิกษุณีผูเปนอนุปสัมบันสั่งเสียอยู    ภิกษุมีความสงสัย   ไมหามปราม
ตองอาบัติทุกกฏ.
                                             ไมตองอาบัติ
             ภิกษุณีผูเปนอนุปสัมบันสั่งเสียอยู     ภิกษุสําคัญวาเปนภิกษุณีผูอนุป-
สัมบัน  ไมหามปราม  ไมตองอาบัติ. 
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                                      อนาปตติวาร
             [๗๘๗]   ภิกษุณีส่ังใหถวายภัตตาหารของตน  มิไดถวายเอง  ๑   ถวาย
ภัตตาหารของผูอ่ืน  มิไดส่ังใหถวาย  ๑  ส่ังใหถวายภัตตาหารที่เขาไมไดถวาย  ๑
ส่ังใหเขาถวายในภิกษุที่เขาไมไดถวาย ๑  ส่ังใหถวายเทา ๆ กันแกภิกษุทุกรูป ๑
สิกขมานาสั่งเสีย  ๑   สามเณรีส่ังเสีย ๑   เวนโภชนะหา   อาหารทุกอยางไมเปน
อาบัติ ๑  ภิกษุวิกลจริต  ๑   ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑  ไมตองอาบัติแล.
                             ปาฏิเทสนียะ  สิกขาบทที่  ๒ จบ
                                ปาฏิเทสนียะ  สิกขาบทที่  ๒
             วินิจฉัย  ในสิกขาบทที่ ๒  พึงทราบดังนี้:-
             คําวา  อปสกฺก  ตาว   ภคินิ  เปนตน   เปนคําแสดงอาการที่ภิกษุ
พึงรุกราน.
           ในคําวา  อตฺตโน  ภตฺต   ทาเปติ  น  เทติ  นี้   มีวินิจฉัยดังนี้:-
ถาแมนวา   ภิกษุณีถวายภัตของตนเอง   ไมเปนอาบัติโดยสิกขาบทนี้เลย   เปน
อาบัติโดยสิกขาบทกอน.
            ก็ในคําวา  อฺสฺส ภตฺต  เทติ น ทาเปติ  นี้  มีวินิจฉัยดังนี้:-
ถาภิกษุณีใชใหถวาย     พึงเปนอาบัติโดยสิกขาบทนี้,     แตเมื่อภิกษุณีถวายเอง
ไมเปนอาบัติโดยสิกขาบทนี้และไมเปนโดยสิกขาบทกอน.     คําที่เหลือใน
สิกขาบทนี้   ตื้นทั้งนั้น .
             สิกขาบทนี้      มีสมุฏฐานดุจกฐินสิกขาบท    เปนทั้งกิริยาทั้งอกิริยา
โนสัญญาวิโมกข   อจิตตกะ   ปณณัตติวัชชะ   กายกรรม   วจีกรรม  มีจิต ๓
มีเวทนา ๓   ดังนี้แล.
                                 ปาฏิเทสนียสิกขาบทที่  ๒  จบ 
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                                ปาฏิเทสนียะ  สิกขาบทที่  ๓
                                    เร่ืองตระกูลหนึ่ง 
            [๗๘๘]  โดยสมัยนั้น     พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู   ณ  พระ-
เชตวัน   อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี   เขตพระนครสาวัตถี  คร้ังนั้น   ใน
พระนครสาวัตถี    มีตระกูลหนึ่งเปนตระกูลที่เล่ือมใส    ทั้งสองสามีภรรยาเจริญ
ดวยศรัทธา  แตหยอนดวยโภคทรัพย  เขาไดสละของเคี้ยวของฉันอันเปนอาหาร
มื้อเชา    ซ่ึงบังเกิดในตระกูลนั้นทั้งหมด    แกภิกษุทั้งหลายแลว     บางคราวถึง
กับอดอาหารอยู   ชาวบานพากันเพงโทษ  ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระสมณะ
เชื้อสายพระศากยบุตรจึงไดรับอาหารไมรูจักประมาณ     สามีภรรยาคูนี้ไดถวาย
แกสมณะเหลานี้แลว   บางคราวถึงกับอดอาหารอยู  ภิกษุทั้งหลายไดยินชาวบาน
พวกนั้นเพงโทษ   ติเตียน   โพนทะนาอยู     จึงไดกราบทูลเร่ืองนั้น  แดพระผูมี
พระภาคเจา.
                               พระพุทธานุญาตพิเศษ
            ลําดับนั้น    พระผูมีพระภาคเจาทรงทําธรรมีกถา    ในเพราะเหตุเปน
เคามูลนั้น     ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น     แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา    ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย  ตระกูลใดเจริญดวยศรัทธา  แตหยอนดวยโภคทรัพย  เราอนุญาต
ใหสมมติวาเปนเสกขะแกตระกูลเห็นปานนั้นดวยญัตติทุติยกรรม     ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย   ก็แลพึงใหเสกขสมมติอยางนี้. 
                                        เสกขสมมติ
            ภิกษุผูฉลาด  ผูสามารถ  พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรม
วาจา   วาดังนี้:-
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                      กรรมวาจาใหเสกขสมมติ 
           ทานเจาขา   ขอสงฆจงฟงขาพเจา    ตระกูลมีช่ือนี้เจริญ ดวย
ศรัทธา   แตหยอนดวยโภคสมบัติ   ถํ้าความพรอมพร่ังของสงฆถึงที่
แลว   สงฆพึงใหสมมติวาเปนเสกขะแกตระกูลมีช่ือนี้  นี่เปนญัตติ.
           ทานเจาขา   ขอสงฆจงฟงขาพเจา    ตระกูลมีช่ือนี้เจริญดวย
ศรัทธา    แตหยอนดวยโภคสมบัติ     สงฆใหสมมติวาเปนเสกขะแก
ตระกูลมีช่ือนี้   การใหสมมติวาเปนเสกขะแกตระกูลมีช่ือนี้  ชอบแก
ทานผูใด   ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง    ไมชอบแกทานผูใด   ทานผูนั้น
พึงพูด.
            การใหสมมติวาเปนเสกขะ    สงฆใหแลวแกตระกูลมีช่ือนี้
ชอบแกสงฆ  เหตุนั้นจึงนิ่ง  ขาพเจาทรงความนี้ไวดวยอยางนี้.
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย       ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ 
วาดังนี้ :-
                                     พระบัญญัติ
            ๑๔๔.  ๓.  ก.  อนึ่ง   ภิกษุใด   รับของเคี้ยวก็ดี   ของฉันก็ดี
ในสกุลที่สงฆสมมติวาเปนเสกขะเห็นปานนั้น   ดวยมือของตน  แลว
เคี้ยวก็ดี   ฉันก็ดี  ภิกษุนั้นพึงแสดงคืนวา  แนะเธอ  ฉันตองธรรมที่
นาติ  ไมเปนที่สบาย  ควรจะแสดงคืน  ฉันแสดงคืนธรรมนั้น.
            ก็สิกขาบทนี้    ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติแลวแกภิกษุ
ทั้งหลาย  ดวยประการฉะนี้.
                                  เร่ืองตระกูลหนึ่ง  จบ 
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                                  เร่ืองภิกษุหลายรูป
            [๗๘๙]  ก็โดยสมัยนั้นแล    ในพระนครสาวัตถีมีงานมหรสพ    พวก
ชาวบานนิมนตภิกษุทั้งหลายไปฉัน   แมตระกูลนั้นก็ไดนิมนตภิกษุทั้งหลายไปฉัน
ภิกษุทั้งหลายไมรับนิมนตรังเกียจอยูวา     การรับของเคี้ยวของฉันในตระกูลที่
สมมติวาเปนเสกขะ   ดวยมือของตนแลวเคี้ยวฉัน   พระผูมีพระภาคเจาทรงหาม
แลว    เขาจึงเพงโทษ    ติเตียน    โพนทะนาวา    พวกเราจะมีชีวิตอยูไปทําไม
เพราะพระคุณเจาทั้งหลายไมรับนิมนตฉันของพวกเรา    ภิกษุทั้งหลายไดยินเขา
เพงโทษ  ติเตียนโพนทะนาอยู   จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.
                               พระพุทธานุญาตพิเศษ
            ลําดับนั้น     พระผูมีพระภาคเจาทรงทําธรรมีกถา    ในเพราะเหตุเปน
เคามูลนั้น    ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น    แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา    ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตใหภิกษุผูอันทายกนิมนตแลว   รับของเคี้ยวก็ดี   ของ
ฉันก็ดี   ในตระกูลที่สงฆสมมติวาเปนเสกขะ   ดวยมือของตนแลว   เคี้ยวฉันได.
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ 
วาดังนี้:-
                                   พระอนุบัญญัติ  ๑
           ๑๔๔. ๓.  ข.  อนึ่ง  ภิกษุใด  ไมไดรับนิมนตกอน  รับของ
เคี้ยวก็ดี    ของฉันก็ดี   ในตระกูลที่สงฆสมมติวาเปนเสกขะเห็นปาน
นั้น  ดวยมือของตน  แลวเคี้ยวก็ดี    ฉันก็ดี  ภิกษุนั้นพึงแสดงคืนวา
แนะเธอ  ฉันตองธรรมที่นาติไมเปนที่สบาย  ควรจะแสดงคืน  ฉัน
แสดงคืนธรรมนั้น. 
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            ก็สิกขาบทนี้     ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติแลวแกภิกษุ
ทั้งหลาย   ดวยประการฉะนี้.
                                    เร่ืองภิกษุหลายรูป จบ
                                    เร่ืองภิกษุรูปหนึ่ง              
             [๗๙๐]   โดยสมัยตอจากนั้นแล     ภิกษุรูปหนึ่งเปนกุลุปกะของตระกูล
นั้น     คร้ันเวลาเชา    เธอครองอันตรวาสกแลวถือบาตรจีวรเดินผานเขาไปใน
ตระกูลนั้น     คร้ันถึงแลวจึงนั่งบนอาสนะที่เขาจัดถวาย   ภิกษุนั้นเกิดอาพาธใน
ทันใด  จึงชาวบานเหลานั้นไดกลาวอาราธนาภิกษุนั้นวา   นิมนตฉันเถิดขอรับ
ภิกษุนั้นไมรับนิมนตรังเกียจอยูวา    ภิกษุผูอันทายกไมไดนิมนตไวกอน    รับ
ของเคี้ยวของฉันในตระกูลที่สงฆสมมติวาเปนเสกขะดวยมือของตนแลวเคี้ยวฉัน
พระผูมีพระภาคเจาทรงหามแลว    ดังนี้แลวไมอาจไปบิณฑบาต   ไดอดอาหาร
แลว  คร้ันหายจากอาพาธแลว  เธอไดไปสูอารามแจงเรื่องนั้นแกภิกษุทั้งหลาย ๆ
ไดกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.
                                 พระพุทธานุญาตพิเศษ
             ลําดับนั้น    พระผูมีพระภาคเจาทรงทําธรรมีกถา    ในเพราะเหตุเปน
เคามูลนั้น      ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น    แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา    ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย    เราอนุญาตใหภิกษุผูอาพาธรับของเคี้ยวก็ดี    ของฉันก็ดี    ใน
ตระกูลที่สงฆสมมติวาเปนเสกขะ   ดวยมือของตน   แลวเคี้ยวฉันได.
              ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ 
วาดังนี้:-
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                              พระอนุบัญญัติ  ๒
           ๑๔๔.  ๓.  ค.  อนึ่ง  ภิกษุใด  ไมไดรับนิมนตกอน  มิใชผู
อาพาธ  รับของเคี้ยวก็ดี  ของฉันก็ดี   ในตระกูลทั้งหลายที่สงฆสมมติ
วาเปนเสกขะเห็นปานนั้น    ดวยมือของตน   แลวเคี้ยวก็ดี   ฉันก็ดี
ภิกษุนั้นพึงแสดงคืนวา  แนะเธอ ฉันตองธรรมที่นาติ  ไมเปนที่สบาย
ควรจะแสดงคืน  ฉันแสดงคืนธรรมนั้น.
                               เร่ืองภิกษุรูปหนึ่ง  จบ
                                 สิกขาบทวิภังค
           [๗๙๑]  คําวา    ตระกูลที่สงฆสมมติวาเปนเสกขะ    ความวา
ตระกูลที่ช่ือวาอันสงฆสมมติวาเปนเสกขะ  ไดแกตระกูลที่เจริญดวยศรัทธา  แต
หยอนดวยโภคสมบัติ   ไดรับสมมติดวยญัตติทุติยกรรมวาเปนเสกขะ.
            บทวา  อนึ่ง. . .ใด  ความวา  ผูใด  คือ   ผูเชนใด. . .
            บทวา  ภิกษุ  ความวา  ที่ช่ือวา  ภิกษุ  เพราะอรรถวา  เปนผูขอ. . .
นี้ช่ือวา ภิกษุที่ทรงประสงคในอรรถนี้ .
           บทวา  ในตระกูลทั้งหลายที่สงฆสมมติวาเปนเสกขะ    ไดแก
ตระกูลทั้งหลาย  เห็นปานนั้น  ที่สงฆสมมติวาเปนเสกขะ.
           ที่ช่ือวา    ไมไดรับนิมนตไว   คือเขาไมไดนิมนตเพื่อฉันในวันนี้ 
หรือพรุงนี้ไว  ภิกษุเดินผานอุปจารเรือนเขาไป  เขาจึงนิมนต     นี้ช่ือวาไมได
รับนิมนตไว.
           ที่ช่ือวา  ไดรับนิมนต   คือ  เขานิมนตเพื่อฉันในวันนี้หรือพรุงนี้ไว
ภิกษุมิไดเดินผานอุปจารเขาไป   เขานิมนต  นี้ช่ือวา  ไดรับนิมนต.
           ที่ช่ือวา  มิใชผูอาพาธ  คือ  สามารถไปบิณฑบาตได. 
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            ที่ช่ือวา   ผูอาพาธ  คือ  ไมสามารถไปบิณฑบาตได.
            ที่ช่ือวา  ของเคี้ยว  คือ    เวนโภชนะหา    ของเปนยามกาลิก
สัตตาหกาลิก   ยาวชีวิก   นอกนั้นชื่อวาของเคี้ยว.
            ที่ช่ือวา   ของฉัน  ไดแก   โภชนะหา   คือ  ขาวสุก  ๑  ขนมสด  ๑
ขนมแหง  ๑ ปลา ๑  เนื้อ ๑.
            ภิกษุไมไดรับนิมนตไว    มิใชผูอาพาธ    รับของเคี้ยวของฉันไวดวย
หมายใจวาจักเคี้ยว  จักฉัน  ตองอาบัติทุกกฏ  ฉัน  ตองอาบัติปาฎิเทสนียะ ทุกๆ
คํากลืน.
                                     บทภาชนีย
                                   ติกปาฏิเทสนียะ
            [๗๙๒]  ตระกูลที่สงฆสมมติวาเปนเสกขะ  ภิกษุสําคัญวาเปนตระกูลที่
สงฆสมมติวาเปนเสกขะ  ไมไดรับนิมนตไว   ไมใชผูอาพาธ    รับของเคี้ยวก็ดี
ของฉันก็ดี   ดวยมือของตน   แลวเคี้ยวก็ดี  ฉันก็ดี   ตองอาบัติปาฎิเทสนียะ. 
            ตระกูลที่สงฆสมมติวาเปนเสกขะ   ภิกษุสงสัยอยู    ไมไดรับนิมนตไว
มิใชผูอาพาธ   รับของเคี้ยวก็ดี    ของฉันก็ดี    ดวยมือของตน    แลวเคี้ยวก็ดี
ฉันก็ดี  ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ.
            ตระกูลที่สงฆสมมติวาเปนเสกขะ      ภิกษุสําคัญวาไมใชตระกูลที่สงฆ
สมมติวาเปนเสกขะ   ไมไดรับนิมนตไว    มิใชผูอาพาธ   รับของเคี้ยวก็ดี    ของ
ฉันก็ดี  ดวยมือของตน  แลวเคี้ยวก็ดี  ฉันก็ดี   ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ. 
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                                      ทุกกฏ
             ภิกษุรับของเปนยามกาลิก   สัตตาหกาลิก  ยาวชีวิก  เพื่อทําเปนอาหาร
ตองอาบัติทุกกฏ  ฉัน  ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ คํากลืน.
            มิใชตระกูลที่สงฆสมมติวาเปนเสกขะ   ภิกษุสําคัญวาเปนตระกูลที่สงฆ
สมมติวาเปนเสกขะ. . .ตองอาบัติทุกกฏ.
             มิใชตระกูลที่สงฆสมมติวาเปนเสกขะ      ภิกษุสงสัยอยู. . . ตองอาบัติ
ทุกกฏ.
                                   ไมตองอาบัติ
            มิใชตระกูลที่สงฆสมมติวาเปนเสกขะ  ภิกษุสําคัญวาไมใชตระกูลที่สงฆ
สมมติวาเปนเสกขะ. . .ไมตองอาบัติ. 
                                   อนาปตติวาร
            [๗๙๓]  ภิกษุไดรับนิมนตไว ๑  ภิกษุอาพาธ ๑ ภิกษุฉันของเปนเดน
ของภิกษุผูไดรับนิมนตไวหรือของภิกษุผูอาพาธ ๑.    ภิกษุฉันภิกษาที่เขาจัดไว
ในที่นั้นเพื่อภิกษุอ่ืน ๆ  ๑  ภิกษุฉันภัตตาหารที่เขานําออกจากเรือนไปถวาย  ๑
ภิกษุฉันนิตยภัต  ๑  ภิกษุฉันสลากภัต ๑  ภิกษุฉันปกขิกภัต  ๑ ภิกษุฉันอุโปส-
ถิกภัต ๑  ภิกษุฉันปาฏิปทิกภัต ๑  ภิกษุฉันยามกาลิก  สัตตาหกาลิก  ยาวชีวิก
ที่เขาถวายบอกวา  เมื่อปจจัยมีก็นิมนตฉัน  ๑ ภิกษุวิกลจริต  ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ
๑  ไมตองอาบัติแล.
                         ปาฏิเทสนียะ  สิกขาบทที่  ๓  จบ 
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                                  ปาฏิเทสนียสิกขาบทที่  ๓
            วินิจฉัยในสิกขาบทที่  ๓ พึงทราบดังนี้:-
            สองบทวา  อุภโต   ปสนฺน   มีความวา  เขาเลื่อมใสทั้ง  ๒ คน คือ
ทั้งอุบาสกทั้งอุบาสิกา.  ไดยินวา  ในสกุลนั้น   ชนแมทั้ง  ๒   นั้นไดเปนพระ-
โสดาบันเหมือนกัน.
            สองบทวา  โภเคน  หายติ  มีความวา    ก็ตระกูลเชนนี้    ถาแมนมี
ทรัพยถึง  ๘๐  โกฏิ   ก็ยอมรอยหรือจากโภคทรัพย.   เพราะเหตุไร ?   เพราะทั้ง
อุบาสกทั้งอุบาสิกาในตระกูลนั้นไมสงวนโภคทรัพย.
            คําวา   ฆรโต  นีหริตฺวา  เทนฺติ   มีความวา    อุบาสกอุบาสิกานั้น
นําไปยังโรงฉัน  หรือวิหารแลวถวาย.   ถาแมนเมื่อภิกษุยังไมมา   พวกเขานําออก
มากอนทีเดียว   วางไวที่ประตูแลวถวายแกภิกษุผูมาถึงภายหลัง   ควรอยู.   ทาน
กลาวไวในมหาปจจรีวา     ก็ภัตที่ตระกูลนั้นเห็นภิกษุแลวนําออกมาถวายจาก
ภายในเรือน  ควรอยู.  คําที่เหลือในสิกขาบทนี้  ตื้นทั้งนั้น.
             สิกขาบทนี้    มีสมุฏฐานดุจเอฬกโลมสิกขาบท  เปนกิริยา   โนสัญญา-
วิโมกข   อจิตตกะ    ปณณัตติวัชชะ   กายกรรม  มีจิต  ๓  นีเวทนา ๓  ดังนี้
แล.                
                          ปาฏิเทสนียสิกขาบทที่  ๓  จบ 
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                                    ปาฏิเทสนียะ  สิกขาบทที่  ๔
                              เร่ืองคนรับใชของเจาศากยะ 
             [๗๙๔]  โดยสมัยนั้น   พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ นิโคร-
ธาราม  เขตพระนครกบิลพัสดุ   สักกชนบท  คร้ังนั้น   พวกบาวของเจาศากยะ
ทั้งหลายกอการราย      นางสากิยานีทั้งหลายปรารถนาจะทําภัตตาหารถวายภิกษุ
ทั้งหลายผูอยูในเสนาสนะปา    พวกบาว ๆ ของเจาศากยะไดทราบขาววา    นาง
สากิยานีทั้งหลายปรารถนาจะทําภัตตาหารถวายภิกษุทั้งหลายผูอยูในเสนาสนะปา
จึงไปซุมอยูที่หนทาง    เหลานี้นางสากิยานีพากันนําของเคี้ยวของฉันอยางประณีต 
ไปสูเสนาสนะปา  พวกบาว ๆ ไดออกมาแยงชิงพวกนางสากิยานีและประทุษราย
พวกเจาศากยะออกไปจับผูรายพวกนั้นไดพรอมดวยของกลาง  แลวพากัน
เพงโทษ   ติเตียน    โพนทะนาวา    เมื่อพวกผูรายอาศัยอยูในอารามมี    ไฉน
พระคุณเจาทั้งหลายจึงไมแจงความเลา      ภิกษุทั้งหลายไดยินพวกเจาศากยะพา
กันเพงโทษ ติเตียน  โพนทะนาอยู  จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.
                                      ทรงบัญญัติสิกขาบท
             ลําดับนั้น    พระผูมีพระภาคเจาทรงทําธรรมีกถา    ในเพราะเหตุเปน
เคามูลนั้น   ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น  แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย    เพราะเหตุนั้นแล    เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภิกษุทั้งหลาย     อาศัย
อํานาจประโยชน  ๑๐  ประการ  คือ   เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ  ๑ . . . เพื่อความ
ตั้งมั่นแหงพระสัทธรรม ๑  เพื่อถือตามพระวินัย ๑.
              ดูกอนภิกษุทั้งหลาย       ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ 
วาดังนี้:-
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                                 พระบัญญัติ
            ๑๔๕.  ๔.   ก. อนึ่ง  ภิกษุใด  อยูในเสนาสนะปา     ที่รูกันวา
เปนทีมีรังเกียจ มีภัยเฉพาะหนา  รับของเคี้ยวก็ดี  ของฉันก็ดี  อันเขา
ไมไดบอกใหรูไวกอน    ดวยมือของตน  ในวัดที่อยู  เคี้ยวก็ดี  ฉัน 
ก็ดี  ภิกษุนั้นพึงแสดงคืนวา  แนะเธอ  ฉันตองธรรมที่นาติ   ไมเปน
ที่สบาย    ควรจะแสดงคืน  ฉันแสดงคืนธรรมนั้น.
           ก็สิกขาบทนี้    ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติแลวแกภิกษุ
ทั้งหลาย  ดวยประการฉะนี้.
                         เร่ืองคนรับใชของเจาศากยะ  จบ
                                 เร่ืองพระอาพาธ 
             [๗๙๕]  โดยสมัยตอจากนั้นแล   มีภิกษุรูปหนึ่งอาพาธอยูในเสนาสนะ
ปา   ชาวบานไดพากันนําขอเคี้ยวของฉันไปสูเสนาสนะปา    คร้ันแลวไดกลาว
อาราธนาภิกษุนั้นวา  นิมนตฉันเถิด  ขอรับ.
             ภิกษุนั้นไมรับ  รังเกียจอยูวาการรับของเคี้ยวหรือของฉันในเสนาสนะ
ปา  ดวยมือของตน    แลวเคี้ยวฉัน    พระผูมีพระภาคเจาทรงหามแลว    ดังนี้
แลวไมสามารถไปเที่ยวบิณฑบาต    ไดอดอาหารแลว    เธอไดแจงเรื่องนั้นแก
ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุทั้งหลายไดกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.
                                พระพุทธานุญาตพิเศษ
             ลําดับนั้น     พระผูมีพระภาคเจาทรงทําธรรมีกถา  ในเพราะเหตุเปน
เคามูลนั้น   ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น    แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย    เราอนุญาตใหภิกษุผูอาพาธรับของเคี้ยวหรือของฉัน   ในเสนาสนะปา
ดวยมือของตนแลวเคี้ยวฉันได. 
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            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ 
วาดังนี้:-
                                   พระอนุบัญญัติ
            ๑๔๕.  ๔.  ข.  อนึ่ง  ภิกษุใด   อยูในเสนาสนะปา   ที่รูกันวา
เปนที่มีรังเกียจ  มีภัยเฉพาะหนา  รับของเคี้ยวก็ดี  ของฉันก็ดี   อัน
เขาไมไดบอกใหรูไวกอน    ดวยมือของตน    ในวัดที่อยู    ไมใชผู
อาพาธ  เคี้ยวก็ดี  ฉันก็ดี  ภิกษุนั้นพึงแสดงคืนวา   แนะเธอ   ฉัน
ตองธรรมที่นาติ   ไมเปนที่สบาย   ควรจะแสดงคืน    ฉันแสดงคืน
ธรรมนั้น.                                         
                                เร่ืองพระอาพาธ  จบ
                                 สิกขาบทวิภังค
            [๗๙๖]  คําวา   เสนาสนะปา     ความวา    เสนาสนะที่ช่ือวาปา   มี
กําหนดเขต  ๕๐๐  ช่ัวธนูเปนอยางต่ํา.
            ที่ช่ือวา   เปนท่ีมีรังเกียจ   คือ   ในอาราม    ในอุปจารแหงอาราม  มี
สถานที่พวกโจรซองสุม  บริโภค   ยืน  นั่ง   นอน  ปรากฎอยู 
            ที่ช่ือวา   มีภัยเฉพาะหนา   คือ    ในอาราม     ในอุปจารแหงอาราม
มีรองรอยที่ชาวบานถูกพวกโจรฆา  ปลน  ทุบตี  ปรากฏอยู 
            บทวา  อนึ่ง. . .ใด  ความวา  ผูใด  คือ   ผูเชนใด...
            บทวา  ภิกษุ    ความวา    ที่ช่ือวา    ภิกษุ   เพราะอรรถวาเปนผู
ขอ. . .  นี้ช่ือวา  ภิกษุ  ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.                             
           บทวา  ในเสนาสนะเห็นปานนั้น   คือ  ในเสนาสนะมีรองรอยเชน
นั้นปรากฏ.                           
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             ที่ช่ือวา  อันเขาไมไดบอกใหรู  คือ   เขาสงสหธรรมิก  ๕  ไปบอก
นี้ช่ือวา  ไมเปนอันเขาไดบอกใหรู.
              เขาบอกนอกอาราม   นอกอุปจารแหงอาราม    นี่ก็ช่ือวาไมเปนอันเขา
ไดบอกใหรู.
             ที่ช่ือวา  บอกใหรู  คือ   ผูใดผูหนึ่งเปนสตรีก็ตาม   เปนบุรุษก็ตาม
มาสูอาราม   หรืออุปจารแหงอารามแลวบอกวา   ทานเจาขา    สตรีหรือบุรุษชื่อ
โนนจักนําของเคี้ยวหรือของฉันมาถวายภิกษุมีช่ือนี้.
             ถาที่นั้นเปนสถานมีรังเกียจ   ภิกษุพึงบอกเขาวา    เปนสถานมีรังเกียจ
ถาที่นั้นเปนสถานมีภัยเฉพาะหนา    พึงบอกเขาวา    เปนสถานมีภัยเฉพาะหนา
ถาเขากลาววา   ไมเปนไร   เจาขา    เขาจักนํามาเอง     ภิกษุพึงบอกพวกโจรวา
ชาวบานจักเขามาในที่นี้   พวกทานจงหลีกไปเสีย.
             เมื่อเขาบอกใหรูเฉพาะยาคู  แลวเขานําบริวารแหงยาคูมาดวย  นี้ช่ือวา
อันเขาบอกใหรู.
             เมื่อเขาบอกใหรูเฉพาะภัต   แลวเขานําบริวารแหงภัตมาดวย  นี้ก็ช่ือวา
อันเขาบอกใหรู.
             เมื่อเขาบอกใหรูเฉพาะของเคี้ยว     แลวเขานําบริวารแหงของเคี้ยวมา
ดวย  นี้ก็ช่ือวา  อันเขาบอกใหรู.
             เมื่อเขาบอกใหรูเฉพาะตระกูล   คนในตระกูลนั้นนําของเคี้ยวหรือของ
ฉันมาถวาย  นี้ก็ช่ือวา  อันเขาบอกใหรู.
             เมื่อเขาบอกใหรูเฉพาะหมูบาน คนในหมูบานนั้นนําของเคี้ยวหรือของ
ฉันมาถวาย  นี้ก็ช่ือวา  อันเขาบอกใหรู.
             เมื่อเขาบอกใหรูเฉพาะตําบลบาน    คนในตําบลบานนั้นนําของเคี้ยว
หรือของฉันมาถวาย  นี้ก็ช่ือวา  อันเขาบอกใหรู. 
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              ที่ช่ือวา   ของเคี้ยว  คือ  เวนโภชนะหา  ของเปนยามกาลิก  สตตาห-
กาลิก   ยาวชีวิก   นอกนั้นชื่อวาของเคี้ยว.
             ที่ช่ือวา   ของฉัน    ไดแก   โภชนะหา   คือ   ขาวสุก ๑   ขนมสด ๑
ขนมแหง ๑   ปลา ๑   เนื้อ  ๑.
              ที่ช่ือวา   วัดท่ีอยู   สําหรับอารามที่มีเครื่องลอม   ไดแกภายในอาราม
อารามที่ไมมีเครื่องลอม   ไดแกอุปจาร.
             ที่ช่ือวา  ไมใชผูอาพาธ  คือ  ผูสามารถไปเที่ยวบิณฑบาตได.
             ที่ช่ือวา  ผูอาพาธ  คือ   ผูไมสามารถไปเที่ยวบิณฑบาตได.
             ภิกษุไมใชผูอาพาธ  รับประเคนของที่เขาไมไดบอกใหรูดวยหมายวา
จักเคี้ยว จักฉัน   ตองอาบัติทุกกฏ  ฉัน  ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ  ทุก ๆ  คํากลืน.
                                 บทภาชนีย
                             ติกปาฏิเทสนียะ
               [๗๙๗]   เขาไมไดบอกใหรู  ภิกษุสําคัญวาเขาไมไดบอกใหรู  รับของ
เคี้ยวก็ดี   ของฉันก็ดี   ดวยมือของตน   ในวัดที่อยู    ไมใชผูอาพาธ   เคี้ยวก็ดี
ฉันก็ดี  ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ.
               เขาไมไดบอกใหรู   ภิกษุมีความสงสัย   รับของเคี้ยวก็ดี   ของฉันก็ดี
ดวยมือของตน    ในวัดที่อยู    ไมใชผูอาพาธ   เคี้ยวก็ดี   ฉันก็ดี   ตองอาบัติ
ปาฏิเทสนียะ.
                เขาไมไดบอกใหรู    ภิกษุสําคัญวาเขาบอกใหรู    แลวรับของเคี้ยวก็ดี
ของฉันก็ดี   ดวยมือของตน   ในวัดที่อยู   ไมใชผูอาพาธ   เคี้ยวก็ดี   ฉันก็ดี
ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ. 
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                                           ทุกกฏ   
               ภิกษุรับประเคนของเปนยามกาลิก   สัตตาหกาลิก    ยาวชีวิก    เพื่อทํา
เปนอาหาร   ตองอาบัติทุกกฏ   ฉัน   ตองอาบัติทุกกฏ   ทุก ๆ คํากลืน.
              เขาบอกใหรูแลว  ภิกษุสําคัญวาเขาไมไดบอกใหรู. . . ตองอาบัติทุกกฏ.
              เขาบอกใหรูแลว   ภิกษุมีความสงสัย . . . ตองอาบัติทุกกฏ.
                                       ไมตองอาบัติ
               เขาบอกไหรูแลว    ภิกษุสําคัญวาเขาบอกใหรูแลว . . .ไมตองอาบัติ.
                                        อนาปตติวาร
             [๗๙๘]   เขาบอกใหรู  ๑   ภิกษุอาพาธ ๑   ภิกษุฉันของเปนเดนของ
ภิกษุผูไดรับนิมนตไว   หรือของภิกษุผูอาพาธ  ๑    ภิกษุรับนอกวัดแลวมาฉัน
ในวัด  ๑   ภิกษุฉันรากไม  เปลือกไม  ใบไม  ดอกไม  หรือผลไม  ซ่ึงเกิดขึ้น
ในวัดนั้น ๑   ภิกษุฉันของเปนยามกาลิก   สัตตาหกาลิก    ยาวชีวิก    ในเมื่อมี
เหตุจําเปน ๑   ภิกษุวิกลจริต ๑   ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑   ไมตองอาบัติแล.
                              ปาฏิเทสนียะ  สิกขาบทที่  ๔  จบ
                                              บทสรุป
              [๗๙๙]   ทานทั้งหลาย   ธรรมคือปาฏิเทสนียะ  ๔  สิกขาบท   ขาพเจา
ยกขึ้นแสดงแลวแล    ขาพเจาขอถามทานทั้งหลายในธรรม  คือ  ปาฎิเทสนียะ ๔
สิกขาบทนั้นวา   ทานทั้งหลายเปนผูบริสุทธิ์แลวหรือ   ขาพเจาขอถามแมคร้ังที่
๒ วา     ทานทั้งหลายเปนผูบริสุทธิ์แลวหรือ     ขาพเจาขอถามแมคร้ังที่ ๓ วา
ทานทั้งหลายเปนผูบริสุทธิ์แลวหรือ  ทานทั้งหลายเปนผูบริสุทธิ์แลวในธรรมคือ
ปาฏิเทสนียะ ๔ สิกขาบทนี้  เหตุนั้น  จึงนิ่ง  ขาพเจาทรงความนี้ไวดวยอยางนี้ .
                                    ปาฏิเทสนียกัณฑ  จบ 
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                              ปาฏิเทสนียสิกขาบทที่  ๔
            วินิจฉัย  ในสิกขาบทที่  ๔  พึงทราบดังนี้:-
         [อธิบายของควรเคี้ยวท่ีเขาไมไดบอกไวกอน]
             สองบทวา   อวรุทฺธา  โหนฺติ   คือ   พวกบาวของเจาศากยะทั้งหลาย
เปนผูกอการราย.
            สองบทวา   ปฺจนฺน   ปฏิส วิทิต   มีความวา  แมขาทนียะ  โภชนียะที่
เขาสงสหธรรมิก  ๕  คนใดคนหนึ่งใหไปบอกใหรูวา    พวกเราจักนําขาทนียะ
หรือโภชนียะมาถวาย   ดังนี้  ก็ไมช่ือวาเปนอันเขาบอกใหรูเลย. 
            ขอวา   อาราม    อารามูปจาร    เปตฺวา   มีความวา   ถึงขาทนียะ
โภชนียะที่เขาพบภิกษุผูออกไปจากอุปจาร    ในระหวางทางบอกใหรูก็ดี    บอก
แกภิกษุผูมายังบานใหรูก็ดี   ยกเวนอาราม   คือ  เสนาสนะปา   และอุปจารแหง
อาราม คือ เสนาสนะปานั้นเสีย   ก็พึงทราบวา  ไมเปนอันเขาบอกใหรูเหมือนกัน.
            คําวา  สเจ   สาสงฺก    โหติ  สาสงฺกนฺติ  อาจิกฺขิตพฺพ  ความวา
ภิกษุพึงบอก   (พวกชาวบาน)   เพราะเหตุอะไร ?  (พึงบอก)  เพื่อเปลื้องคําวา
พวกโจรอยูในวัด  ภิกษุทั้งหลายไมบอกใหพวกเราทราบ.
            ขอวา  โจรา  วตฺตพฺพา มนุสฺสา  อิธูปจารนฺติ  มีความวา ภิกษุ
ทั้งหลายพึงบอกพวกโจร     เพราะเหตุไร ?    พึงบอกเพื่อเปลื้องคําวา    ภิกษุ
ทั้งหลายใชพวกอุปฏฐากของตนจับพวกเรา.
             ขอวา  ยาคุยา  ปฏิส วิทิเต  ตสฺสา  ปริวาโร  อาหรียติ  ความวา
พวกชาวบานบอกใหรูเฉพาะยาคูแลว   นําสิ่งของอยางใดอยางหนึ่งมาดวย  กลาว
อยางนี้วา    จะมีประโยชนอะไรดวยยาคูลวน  ๆ ที่พวกเราถวาย    พวกเราจักทํา 
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แมขนมและขาวสวยเปนตน    ใหเปนบริวารของยาคูแลวถวาย,     ของทุกอยาง
เปนอันเขาบอกใหรูแลวทั้งนั้น.
              แมในคําวา  ภตฺเตน  ปฏิส วิทิเต  เปนตน   ก็นัยนี้เหมือนกัน.  พวก
ตระกูลแมอ่ืนไดยินวา    ตระกูลช่ือโนน      ทําการบอกใหรูแลว     กําลังถือเอา
ขาทนียะเปนตนมา   จึงนําเอาไทยธรรมของตนสมทบมากับตระกูลนั้น  สมควร
อยู.   ในกุรุนที่กลาววา   ตระกูลทั้งหลายบอกใหรูเฉพาะยาคูแลว   นําขนมหรือ
ขาวสวยมาถวาย,   แมขนมและขาวสวยนั่น   ก็ควร.
              บทวา    คิลานสฺส     ไดแก    แมในขาทนียโภชนียะที่เขาไมไดบอก
ใหรูกอน   ก็ไมเปนอาบัติแกภิกษุอาพาธ.
              ขอวา   ปฏิส วิทิเต  วา  คิลานสฺส  วา  เสสก     มีความวา  ขาทนียะ
โภชนียะที่เขาบอกใหรูแลวนํามาถวาย  เพื่อประโยชนแกภิกษุรูปหนึ่ง,  แมภิกษุ
อ่ืนจะฉันของเปนเดนแหงภิกษุนั้น   ควรอยู.   ขาทนียะ   โภชนียะเปนของที่เขา
บอกใหรูแลว นํามาถวายเปนอันมาก    แกภิกษุ ๔ รูป หรือ ๕ รูป,     พวกเธอ
ปรารถนาจะถวายแมแกภิกษุพวกอื่น.   ขาทนียโภชนียะแมนั่น   ก็เปนเดนของ
ภิกษุผูไดรับนิมนตไวเหมือนกัน    จึงสมควรแมแกภิกษุทุกรูป.    ถาของนั่นมี
เหลือเฟอทีเดียว,   เก็บไวใหพนสันนิธิแลว   ยอมควรแมในวันรุงขึ้น.    แมใน
ของเปนเดนที่เขานํามาถวายแกภิกษุอาพาธ   ก็นัยนี้เหมือนกัน.
                สวนขาทนียโภชนียะที่เขาไมไดบอกใหรูเลยนํามาถวาย      ภิกษุพึงสง
ไปยังภายนอกวัด   แลวใหทําเปนของบอกใหรูกอนแลวจึงใหนํากลับมา.   หรือ
พวกภิกษุพึงไปรับเอาในระหวางทางก็ได.     แมของใดพวกชาวบานเดินผาน
ทามกลางวัดนํามาถวาย   หรือพวกพรานปาเปนตน    นํามาถวายจากปา,     ของ
นั้นภิกษุพึงใหเขาทําใหเปนของอันเขาบอกใหรูโดยนัยกอนนั่นแล.      



พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๒ - หนาที่ 880
            สองบทวา   ตตฺถ   ชาตก    มีความวา   ภิกษุฉันของที่เกิดขึ้นในวัด
นั่นเอง  มีมูลขาทนียะเปนตน  ที่ผูอ่ืนทําใหเปนกัปปยะแลวถวาย ไมเปนอาบัติ.
ก็ถาวาพวกชาวบานนําเอาของนั้นไปยังบาน    ตมแกงแลวนํามาถวาย   ไมควร.
ภิกษุพึงใหเขาทําใหเปนของบอกใหรูกอน.   คําที่เหลือในสิกขาบทนี้  ตื้นทั้งนั้น.
           สิกขาบทนี้    มีสมุฏฐานดุจกฐินสิกขาบท    เปนทั้งกิริยาทั้งอกิริยา
โนสัญญาวิโมกข  อจิตตกะ   ปณณัตติวัชชะ   กายกรรม   วจีกรรม   มีจิต  ๓
มีเวทนา ๓ ดังนี้แล.
             ปฏิเทสนียสิกขาบทที่  ๔  จบ  ตามวรรณนานุกรม
                   ปาฏิเทสนียวรรณ  ในอรรถกถาพระวินัย
                                ช่ือสมันตปาสาทิกา  จบ 
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                                        เสขิยกัณฑ
              ทานทั้งหลาย   ก็ธรรมคือ   เสขิยะเหลานี้แล   มาสูอุเทศ
                      วรรคท่ี  ๑   ปริมัณฑลวรรค
                              สารูป  ๒๖  สิกขาบท 
                                      สิกขาบทที่  ๑
           [๘๐๐]  โดยสมัยนั้น     พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับ อยู  ณ  พระ
เชตวัน   อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี   เขตพระนครสาวัตถี   คร้ังนั้น   พระ-
ฉัพพัคคียนุงผา   เล้ือยหนาบาง  เล้ือยหลังบาง  ชาวบานพากันเพงโทษ  ติเตียน
โพนทะนาวา  ไฉนพระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร   จึงไดนุงผาเล้ือยหนาบาง
เล้ือยหลังบาง    เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภคกามเลา    ภิกษุทั้งหลายไดยินชาว
บานเหลานั้นพากันเพงโทษ  ติเตียน  โพนทะนาอยู  บรรดาที่เปนผูมักนอย...
ตางก็เพงโทษ   ติเตียน   โพนทะนาวา   ไฉนพระฉัพพพัคคียจึงไดนุงผาเล้ือย
หนาบาง   เล้ือยหลังบางเลา   แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา
                                       ทรงสอบถาม
              ลําดับนั้น    พระผูมีพระภาคเจาทรงทําธรรมีกถา    ในเพราะเหตุเปน
เคามูลนั้น  ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น  แลวรับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ   ทรงสอบ
ถามพระฉัพพัคคียวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ขาววา พวกเธอ นุงผาเล้ือยหนาบาง
เล้ือยหลังบาง   จริงหรือ
              พระฉัพพัคคียทูลรับวา  จริง  พระพุทธเจาขา 
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                          ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
           พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา     ดูกอนโมฆบุรุษทั้งหลาย
ไฉนพวกเธอจึงไดนุงผาเลื้อยหนาบาง    เล้ือยหลังบางเลา    การกระทําของพวก
เธอนั่นไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส      หรือเพื่อความ
เล่ือมใสยิ่งของชุมชนที่เล่ือมใสแลว. . .
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วา
ดังนี้:-
           ๑๔๖. ๑.  ภิกษุพึงทําความศึกษาวา  เราจะนุงเปนปริมณฑล.
                                          สิกขาบทวิภังค
            อันภิกษุนุงปดมณฑลสะดือ  มณฑลเขา  ช่ือวานุงเปนปริมณฑล
            ภิกษุใดอาศัยความไมเอื้อเฟอ     นุงผาเล้ือยหนาหรือเล้ือยหลัง    ตอง
อาบัติทุกกฏ.
                                           อนาปตติวาร
            ไมแกลง  ๑ ไมมีสติ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑
อาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
                             ปริมัณฑลวรรค  สิกขาบทที่  ๑ จบ
                     ปริมัณฑลวรรค  สิกขาบทที่  ๑  จบ
           [๘๐๑]  สาวัตถีนิทาน.๑  คร้ังนั้น    พระฉัพพัคคียหมผาเล้ือยหนาบาง
เล้ือยหลังบาง...๒

 ๑.  บาลีวา  สาวัตถีนิทาน  เห็นอยูในที่ใด   ในที่นั้นมีบาลีแปลวา  โดยสมัยนั้น  พระผูมีพระ
ภาค
 พุทธเจาประทับอยู  ณ พระเชตวัน  อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี  เขตพระนครสาวัตถี  ดังนี้  
๒. 
 หมายวามีเนื้อความดังสิกขาบทที่  ๑ 
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                                 พระบัญญัติ
             ๑๔๗.  ๒.  ภิกษุพึงทําความศึกษาวา  เราจักหมเปนปริมณฑล.
                              สิกขาบทวิภังค
             อันภิกษุหมทํามุมทั้งสองใหเสมอกัน    ช่ือวาหมเปนปริมณฑล   ภิกษุ
ใดอาศัยความไมเอื้อเฟอ   หมผาเล้ือยหนาเล้ือยหลัง   ตองอาบัติทุกกฏ.
                               อนาปตติวาร
             ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ มีอันตราย ๑วิกลจริต ๑ อาทิ
กัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
                   ปริมัณฑลวรรค  สิกขาบทที่  ๒  จบ
                    ปริมัณฑลวรรค  สิกขาบทที่  ๓  
             [๘๐๒]  สาวัตถีนิทาน.     โดยสมัยนั้น    พระผูมีพระภาคพุทธเจา
ประทับอยู ณ พระเชตวัน     อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี      เขตพระนคร
สารวัตถี   คร้ังนั้น  พระฉันพัคคียเดินเปดกายไปในละแวกบาน. . .
                              พระบัญญัติ
             ๑๔๘ . ๓.  ภิกษุพึงทําความศึกษาวา   เราจักปกปดกายดี  ไป
ในละแวกบาน.
                              สิกขาบทวิภังค
             อันภิกษุพึงปดกายดวยดีไปในละแวกบาน   ภิกษุใดอาศัยความไมเอื้อ-
เฟอเดินเปดกายไปในละแวกบาน   ตองอาบัติทุกกฏ 
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                                      อนปตติวาร
            ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ  ๑  มีอันตราย  ๑  วิกลจริต  ๑
อาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
                        ปริมัณฑลวรรค  สิกขาบทที่  ๓  จบ
                     ปริมัณฑลวรรค  สิกขาบทที่  ๔  
           [๘๐๓]  สาวัตถีนิทาน.   คร้ังนั้น    พระฉัพพัคคียนั่งเปดกายในละแวก
บาน...
                               พระบัญญัติ
           ๑๔๙. ๔.  ภิกษุพึงทําความศึกษาวา  เราจักปกปดกายดี     นั่ง
ในละแวกบาน.
                             สิกขาบทวิภังค
            อันภิกษุพึงปดกายดวยดี    นั่งในละแวกบาน    ภิกษุใดอาศัยความไม
เอื้อเฟอนั่งปดกายในละแวกบาน   ตองอาบัติทุกกฏ.
                              อนาปตติวาร
           ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ อยูในที่พัก  ๑ มีอันตราย ๑
วิกลจริต   อาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
                   ปริมัณฑลวรรค  สิกขาบทที่  ๔  จบ
                ปริมัณฑลวรรค  สิกขาบทที่  ๕
          [๘๐๔]    สาวัตถีนิทาน.   คร้ังนั้น     พระฉัพพัคคียเดินคะนองมือบาง
คะนองเทาบาง   ไปในละแวกบาน . . . 
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              ๑๕๐.  ๕.  ภิกษุพึงทําความศึกษาวา   เราจักสํารวมดี   ไปใน
ละแวกบาน.
                                  สิกขาบทวิภังค
            อันภิกษุพึงสํารวมดวยดีไปในละแวกบาน   ภิกษุใดอาศัยความไมเอื้อ-
เพื่อคะนองมือก็ดี  คะนองเทาก็ดี  ไปในละแวกบาน  ตองอาบัติทุกกฏ.
                                     อนาปตติวาร
            ไมแกลง ๑  เผลอ ๑  ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ มีอันตราย ๑  วิกลจริต ๑
อาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
                             ปริมัณฑลวรรค  สิกขาบทที่  ๕  จบ
                           ปริมัณฑลวรรค  สิกขาบทที่  ๖
             [๘๐๕]  สาวัตถีนิทาน. คร้ังนั้น พระฉัพพัคคียคะนองมือบาง คะนอง
เทาบาง   นั่งในละแวกบาน. . .
            ๑๕๑. ๖.  ภิกษุพึงทําความศึกษาวา   เราจักสํารวมดี   นั่งใน
ละแวกบาน.
                                      สิกขาบทวิภังค
             อันภิกษุพึงสํารวมดี  นั่งในละแวกบาน  ภิกษุใดอาศัยความไมเอื้อเฟอ
คะนองมือก็ดี  คะนองเทาก็ดี  นั่งในละแวกบาน  ตองอาบัติทุกกฏ. 
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                                        อนาปตติวาร
             ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ  ๑  มีอันตราย  ๑  วิกลจริต  ๑
อาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
                              ปริมัณฑลวรรค  สิกขาบทที่  ๗
            [๘๐๖]  สาวัตถีนิทาน.  คร้ังนั้น  พระฉัพพัคคียเดินไปในละแวกบาน
พลางแลดูในที่นั้น ๆ. . .
                                         พระบัญญัติ
           ๑๕๒. ๗  ภิกษุพึงทําความศึกษาวา   เราจักมีตาทอดลง   ไป
ในละแวกบาน.
            อันภิกษุพึงมีนัยนตาทอดลง    เดินไปในละแวกบาน    พึงแลประมาณ
ช่ัวแอกหนึ่ง   ภิกษุใดอาศัยความไมเอื้อเฟอ   ไปในละแวกบาน    พลางแลดูใน
ที่นั้น ๆ ตองอาบัติทุกกฏ.
                                         อนาปตติวาร
             ไมแกลง  ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑  อาพาธ ๑  มีอันตราย ๑  วิกลจริต ๑
อาทิกัมมิกะ ๑   ไมตองอาบัติแล.
                        ปริมัณฑลวรรค  สิกขาบทที่  ๗  จบ
                      ปริมัณฑลวรรค  สิกขาบทที่  ๘
            [๘๐๗ ]  สาวัตถีนิทาน.    คร้ังนั้น      พระฉัพพัคคียนั่งในละแวกบาน
พลางแลดูในที่นั้น ๆ. . .
                                          พระบัญญัติ
               ๑๕๓. ๘.  ภิกษุพึงทําความศึกษาวา  เราจักมีตาทอดลง    นั่ง
ในละแวกบาน. 
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                                     สิกขาบทวิภังค
              อันภิกษุพึงมีนัยนตาทอดลง  นั่งในละแวกบาน พึงแลประมาณชั่วแอก
หนึ่ง  ภิกษุใดอาศัยความไมเอื้อเฟอ   นั่งในละแวกบาน   พลางแลดูในที่นั้น ๆ
ตองอาบัติทุกกฏ.
                                      อนาปตติวาร 
              ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑  มีอันตราย  ๑  วิกลจริต  ๑
อาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
                         ปริมัณฑลวรรค  สิกขาบทที่  ๘  จบ

                      ปริมัณฑลวรรค  สิกขาบทที่  ๙
             [๘๐๘]    สาวัตถีนิทาน.   คร้ังนั้น   พระฉัพพัคคียเดินเวิกผาไปในละ
แวกบาน. . .
                                     พระบัญญัติ
                ๑๕๔.  ๙.  ภิกษุพึงทําความศึกษาวา   เราจักไมไปในละแวก
บาน  ดวยทั้งเวิกผา. . .
                                     สิกขาบทวิภังค
              อันภิกษุไมพึงเดินเวิกผาไปในละแวกบาน     ภิกษุใดอาศัยความไม
เอื้อเฟอเวิกผาขึ้นขางเดียวก็ดี  ทั้งสองขางก็ดี  เดินไปในละแวกบาน   ตองอาบัติ
ทุกกฏ.
                                       อนาปตติวาร
               ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑  มีอันตราย  ๑  วิกลจริต  ๑
อาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
                         ปริมัณฑลวรรค  สิกขาบทที่  ๙  จบ 
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                             ปริมัณฑลวรรค  สิกขาบทที่  ๑๐
            [๘๐๙]  สาวัตถีนิทาน.  คร้ังนั้น  พระฉัพพัคคียเวิกผา  นั่งในละแวก
บาน. . .
                                              พระบัญญัติ
            ๑๕๕.  ๑๐.    ภิกษุพึงทําความศึกษาวา   เราจักไมนั่งในละแวก
บาน  ดวยทั้งเวิกผา.
                                           สิกขาบทวิภังค
           อันภิกษุไมพึงเวิกผานั่งในละแวกบาน    ภิกษุใดอาศัยความไมเอื้อเฟอ
เวิกผาขึ้นขางเดียวก็ดี   ทั้งสองขางก็ดี   นั่งในละแวกบาน   ตองอาบัติทุกกฏ.
                                           อนาปตติวาร
           ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ อยูในที่พัก ๑ มีอันตราย ๑
วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑   ไมตองอาบัติแล.
                             ปริมัณฑลวรรค  สิกขาบทที่  ๑๐  จบ
                                           วรรคที่  ๑  จบ   
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                             วรรคท่ี  ๒  อุชชัคฆิกวรรค
              [๘๑๐]  สาวัตถีนิทาน  คร้ังนั้น    พระฉัพพัคคียเดินหัวเราะลั่นไปใน
ละแวกบาน. . .
                                      พระบัญญัติ 
              ๑๕๖.  ๑๑.  ภิกษุพึงทําความศึกษาวา  เราจักไมไปในละแวก
บาน  ดวยทั้งความหัวเราะลั่น.
                                  สิกขาบทวิภังค
              อันภิกษุไมพึงเดินหัวเราะลั่นไปในละแวกบาน   ภิกษุใดอาศัยความไม
เอื้อเฟอ   เดินหัวเราะลั่นไปในละแวกบาน   ตองอาบัติทุกกฏ.
                                    อนาปตติวาร
              ไมแกลง  ๑   เผลอ  ๑   ไมรูตัว ๑   อาพาธ๑ ๑   ทําอาการเพียงยิ้มแยม
ในเมื่อมีเร่ืองที่นาขัน ๑  มีอันตราย๒  ๑  วิกลจริต ๑  อาทิกัมมิกะ ๑  ไมตอง
อาบัติแล.
                            อุชชัคฆิกวรรค  สิกขาบทที่  ๑  จบ

                       อุชชัคฆิกวรรค  สิกขาบทที่  ๒
              [๘๑๑]  สาวัตถีนิทาน   คร้ังนั้น   พระฉัพพัคคียนั่งหัวเราะลั่นอยู ใน
ละแวกบาน...
    ๑.   ๒.  บาลี  ๒  บทนี้  ควรพิจารณา   เพราะคนไขไมตองการหัวเราะ   และในคราวมี
อันตราย
    ก็ไมจําเปนหัวเราะ 



พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๒ - หนาที่ 890
                                          พระบัญญัติ
            ๑๕๗.  ๑๒.  ภิกษุพึงทําความศึกษาวา  เราจักไมนั่งในละแวก
บาน  ดวยทั้งความหัวเราะลั่น. 
                                      สิกขาบทวิภังค
            อันภิกษุไมพึงนั่งหัวเราะลั่นในละแวกบาน     ภิกษุใดอาศัยความไม
เอื้อเฟอ   นั่งในละแวกบานหัวเราะลั่น    ตองอาบัติทุกกฏ.
                                       อนาปตตวาร
            ไมแกลง  ๑  เผลอ ๑  ไมรูตัว ๑  อาพาธ* ๑  ทําอาการเพียงยิ้มแยมใน
เมื่อมีเร่ืองที่นาขัน ๑  มีอันตราย๒  ๑   วิกลจริต ๑   อาทิกัมมิกะ ๑   ไมตอง
อาบัติแล.
                             อุชชัคฆิกวรรค  สิกขาบทที่  ๒  จบ

                             อุชชัคฆิกวรรค  สิกขาบทที่  ๓
            [๘๑๒]  สาวัตถีนิทาน    คร้ังนั้น    พระฉัพพัคคียเดินสงเสียงตะเบ็ง
เสียงตะโกน   ไปในละแวกบาน . . .
                                            พระบัญญัติ
            ๑๕๘ .  ๑๓.  ภิกษุพึงทําความศึกษาวา  เราจักมีเสียงนอยไป
ในละแวกบาน.
                                           สิกขาบทวิภังค
             อันภิกษุพึงมีเสียงเบาเดินไปในละแวกบาน     ภิกษุใดอาศัยความไม
เอื้อเฟอ   เดินสงเสียงตะเบ็งเสียงตะโกนไปในละแวกบาน   ตองอาบัติทุกกฏ.
  ๑.   ๒.  แมบาลี  ๒  บทนี้   ก็ควรพิจารณาโดยนัยดังกลาวแลว. 
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                                        อนาปตติวาร
            ไมแกลง  ๑  เผลอ ๑  ไมรูตัว ๑  อาพาธ ๑  มีอันตราย  ๑  วิกลจริต ๑
อาทิกัมมิกะ ๑   ไมตองอาบัติแล.
                            อุชชัคฆิกวรรค  สิกขาบทที่  ๓  จบ

                         อุชชัคฆิกวรรค  สิกขาบทที่  ๔
            [๘๑๓]   สาวัตถีนิทาน  คร้ังนั้น    พระฉัพพัคคียนั่งสงเสียงตะเบ็งเสียง
ตะโกนลั่น อยูในละแวกบาน . . .
                                      พระบัญญัติ
           ๑๕๙.  ๑๔.  ภิกษุพึงทําความศึกษาวา  เราจักมีเสียงนอย นั่ง
ในละแวกบาน.
                                   สิกขาบทวิภังค
            อันภิกษุพึงมีเสียงเบา  นั่งในละแวกบาน  ภิกษุใดอาศัยความไมเอื้อเฟอ
สงเสียงตะเบ็งเสียงตะโกน   นั่งในละแวกบาน   ตองอาบัติทุกกฏ.
                                     อนาปตติวาร                             
            ไมแกลง  ๑  เผลอ ๑  ไมรูตัว  ๑  อาพาธ ๑  มีอันตราย ๑  วิกลจริต ๑
อาทิกัมมิกะ ๑  ไมตองอาบัติแล.
                       อุชชัคฆิกวรรค  สิกขาบทที่  ๔  จบ

                    อุชชัคฆิกวรรค  สิกขาบทที่  ๕        
            [๘๑๔]  สาวัตถีนิทาน  คร้ังนั้น   พระฉัพพัคคียเดินโคลงกายไปใน
ละแวกบาน   วางทาภาคภูมิ . . . 
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                                            พระบัญญัติ
            ๑๖๐.  ๑๕.  ภิกษุพึงทําความศึกษาวา   เราจักไมเดินโยกกาย
ไปในละแวกบาน.
                                      สิกขาบทวิภังค 
            อันภิกษุไมพึงเดินโคลงกายไปในละแวกบาน   พึงประคองกายเดินไป
ภิกษุใดอาศัยความไมเอื้อเฟอ    เดินโคลงกายไปในละแวกบาน   วางทาภาคภูมิ
ตองอาบัติทุกกฏ.
                                      อนาปตติวาร
            ไมแกลง  ๑  เผลอ ๑  ไมรูตัว ๑  อาพาธ ๑  มีอันตราย ๑  วิกลจริต ๑
อาทิกัมมิกะ ๑   ไมตองอาบัติแล.
                        อุชชัคฆิกวรรค  สิกขาบทที่   ๕  จบ

                     อุชชัคฆิกวรรค  สิกขาบทที่  ๖
            [๘๑๕]  สาวัตถีนิทาน    คร้ังนั้น    พระฉัพพัคคียนั่งโคลงกายอยูใน
ละแวกบาน   วางทาภาคภูมิ . . .
                               พระบัญญัติ
             ๑๖๑.  ๑๖.  ภิกษุพึงทําความศึกษาวา  เราจักไมนั่งโยกกาย
ในละแวกบาน.
                           สิกขาบทวิภังค
            อันภิกษุไมพึงนั่งโคลงกายในละแวกบาน  พึงนั่งประคองกาย  ภิกษุใด
อาศัยความไมเอื้อเฟอ    นั่งโคลงกายในละแวกบาน   วางทาภาคภูมิ   ตองอาบัติ
ทุกกฏ. 
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                                       อนาปตติวาร
             ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ อยูในที่พัก ๑ มีอันตราย ๑
วิกลจริต ๑   อาทิกัมมิกะ ๑   ไมตองอาบัติแล.
                       อุชชัคฆิกวรรค  สิกขาบทที่   ๖  จบ
                   อุชชัคฆิกวรรค  สิกขาบทที่   ๗
              [๘๑๖]  สาวัตถีนิทาน    คร้ังนั้น     พระฉัพพัคคียเดินไกวแขนไปใน
ละแวกบาน   แสดงทากรีดกราย. . .
                                     พระบัญญัติ
             ๑๖๒.  ๑๗.  ภิกษุพึงทําความศึกษาวา  เราจักไมไกวแขนไป
ในละแวกบาน.
                                สิกขาบทวิภังค
              อันภิกษุไมพึงเดินแกวงแขนไปในละแวกบาน  พึงประคองแขนเดินไป
ภิกษุใดอาศัยความไมเอื้อเฟอ      เดินแกวงแขนไปในละแวกบาน      แสดงทา
กรีดกราย  ตองอาบัติทุกกฏ.
                                  อนาปตติวาร
              ไมแกลง ๑  เผลอ ๑  ไมรูตัว ๑  อาพาธ ๑  มีอันตราย  ๑  วิกลจริต ๑
อาทิกัมมิกะ ๑   ไมตองอาบัติแล.
                อุชชัคฆิกวรรค  สิกขาบทที่   ๗ จบ 
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                             อุชชัคมิกวรรค  สิกขาบทที่  ๘
            [๘๑๗]  สาวัตถีนิทาน   คร้ังนั้น   พระฉัพพัคคียนั่งไกวแขน  แสดง
ทากรีดกราย   ในละแวกบาน . . .
                                     พระบัญญัติ
           ๑๖๓.   ๑๘.  ภิกษุพึงทําความศึกษาวา  เราจักไมไกวแขนนั่ง
ละแวกบาน.
                                  สิกขาบทวิภังค
             อันภิกษุไมพึงนั่งไกวแขนในละแวกบาน  พึงนั่งประคองแขน  ภิกษุใด
อาศัยความไมเอื้อเฟอ     นั่งแกวงไกวแขนในละแวกบาน     แสดงทากรีดกราย
ตองอาบัติทุกกฏ.
                                  อนาปตติวาร
             ไมแกลง ๑ เผลอ ๑  ไมรูตัว  ๑  อาพาธ ๑ อยูในที่พัก ๑ มีอันตราย ๑
วิกลจริต ๑  อาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
                     อุชชัคฆิกวรรค  สิกขาบทที่  ๘  จบ
                 อุชชัคฆิกวรรค  สิกขาบทที่   ๙
            [๘๑๘]  สาวัตถีนิทาน.  คร้ังนั้น  พระฉัพพัคคียเดินโคลงศีรษะไปใน
ละแวกบาน   ทําทาคอพับ. . .
                              พระบัญญัติ
           ๑๖๔. ๑๙.  ภิกษุพึงทําความศึกษาวา  เราจักไมโคลงศีรษะไป
ในละแวกบาน. 
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                                     สิกขาบทวิภังค
            อันภิกษุไมพึงเดินโคลงศีรษะไปในละแวกบาน  พึงเดินประคองศีรษะ
ไป  ภิกษุใดอาศัยความไมเอื้อเฟอ   เดินโคลงศีรษะไปในละแวกบาน  ทําทาคอ
พับ  ตองอาบัติทุกกฏ.
                                     อนาปตติวาร 
            ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑  อาพาธ ๑  มีอันตราย ๑ วิกลจริต  ๑
อาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
                       อุชชัคฆิกวรรค  สิกขาบทที่   ๙  จบ

                    อุชชัคฆิกวรรค  สิกขาบทที่   ๑๐
            [๘๑๙]  สาวัตถีนิทาน.  คร้ังนั้น   พระฉัพพัคคียนั่งโคลงศรีษะใน
ละแวกบาน   ทําทาคอพับ. . .
                                   พระบัญญัติ
              ๑๖๕.  ๒๐.  ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักไมโคลงศีรษะนั่ง
ในละแวกบาน.
                               สิกขาบทวิภังค
             อันภิกษุไมพึงนั่งโคลงศีรษะในละแวกบาน   พึงนั่งประคองศีรษะ
ภิกษุใดอาศัยความไมเอื้อเฟอ     นั่งโคลงศีรษะในแวกบาน     ทําศรีษะใหหอย
ตองอาบัติทุกกฏ. 
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                                         อนาปตติวาร
             ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว  ๑  อาพาธ ๑ อยูในที่พัก ๑ มีอันตราย  ๑
วิกลจริต  ๑ อาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
                         อุชชัคฆิกวรรค  สิกขาบทที่   ๑๐  จบ
                                       วรรคที่  ๒  จบ 
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                        วรรคท่ี   ๓  ขัมภกตวรรค
                                   สิกขาบทที่  ๑
            [๘๒๐]  สาวัตถีนิทาน.  คร้ังนั้น    พระฉัพพัคคียเดินค้ํากายไปใน
ละแวกบาน. . .
                                  พระบัญญัติ
            ๑๖๖. ๒๑. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา  เราจักไมทําความค้ํากาย
ไปในละแวกบาน.
                              สิกขาบทวิภังค
             อันภิกษุไมพึงเดินค้ํากายไปในละแวกบาน   ภิกษุใดอาศัยความไม
เอื้อเฟอเดินค้ํากายขางเดียวก็ตาม    ทั้งสองขางก็ตาม   ไปในละแวกบาน   ตอง
อาบัติทุกกฏ.
                              อนาปตติวาร
             ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑  อาพาธ ๑ มีอันตราย ๑  วิกลจริต ๑
อาทิกัมมิกะ ๑  ไมตองอาบัติแล.
                ขัมภกตวรรค  สิกขาบทที่   ๑  จบ
             ขัมภกตวรรค  สิกขาบทที่  ๒
             [๘๒๑]  สาวัตถีนิทาน.  คร้ังนั้น   พระฉัพพัคคียนั่งค้ํากายในละแวก
บาน. . .
                              พระบัญญัติ
             ๑๖๗.   ๒๒. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักไมทําความค้ํากาย
นั่งในละแวกบาน. 
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                                     สิกขาบทวิภังค
           อันภิกษุไมพึงนั่งค้ํากายในละแวกบาน    ภิกษุใดอาศัยความไมเอื้อเฟอ
นั่งค้ํากายขางเดียวก็ตาม   ทั้งสองขางก็ตาม   ในละแวกบาน   ตองอาบัติทุกกฏ 
                                     อนาปตติวาร
           ไมแกลง ๑   เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ อยูในที่พัก ๑ มีอันตราย  ๑
วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
                       ขัมภกตวรรค  สิกขาบทที่  ๒  จบ
                   ขัมภกตวรรค  สิกขาบทที่  ๓
           [๘๒๒]  สาวัตถีนิทาน.  คร้ังนั้น  พระฉัพพัคคียเดินคลุมศีรษะไปใน
ละแวกบาน. . .
                                 พระบัญญัติ
           ๑๖๘.  ๒๓.   ภิกษุพึงทําความศึกษาวา  เราจักไมคลุมศีรษะไป
ในละแวกบาน.
                              สิกขาบทวิภังค
           อันภิกษุไมพึงคลุมศีรษะเดนไปในละแวกบาน   ภิกษุใดอาศัยความไม
เอื้อเฟอ    เดินคลุมศีรษะไปในละแวกบาน   ตองอาบัติทุกกฏ 
                              อนาปตติวาร
            ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑  มีอันตราย ๑   วิกลจริต ๑
อาทิกัมมิกะ ๑  ไมตองอาบัติแล.
              ขัมภกตวรรค  สิกขาบทที่  ๓  จบ 
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                           ขัมภกตวรรค  สิกขาบทที่  ๔
              [๘๒๓]  สาวัตถีนิทาน.   คร้ังนั้น   พระฉัพพัคคียคลุมศีรษะนั่งใน
ละแวกบาน. . .                                      
                                     พระบัญญัติ
            ๑๖๙. ๒๔ .  ภิกษุพึงทําความศึกษาวา  เราจักไมคลุมศีรษะนั่ง
ในละแวกบาน.
                                  สิกขาบทวิภังค 
            อันภิกษุไมพึงคลุมศีรษะนั่งในละแวกบาน    ภิกษุใดอาศัยความไม
เอื้อเฟอ   คลุมศีรษะนั่งในละแวกบาน   ตองอาบัติทุกกฏ.
                                   อนาปตติวาร
             ไมแกลง ๑  เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ อยูในที่พัก ๑  มีอันตราย  ๑
วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑  ไมตองอาบัติแล.
                      ขัมภกตวรรค  สิกขาบทที่  ๔  จบ
                   ขัมภกตวรรค  สิกขาบทที่  ๕
              [๘๒๔]  สาวัตถีนิทาน.  คร้ังนั้น    พระฉัพพัคคียกระโหยงเทาเดินไป
ในละแวกบาน. . .
                               พระบัญญัติ
             ๑๗๐.  ๒๕.  ภิกษุพึงทําความศึกษาวา  เราจักไมไปในละแวก
บานดวยทั้งความกระโหยง.
                             สิกขาบทวิภังค
             อันภิกษุไมพึงมีการกระโหยงเทาเดินไปในละแวกบาน     ภิกษุใดอาศัย 
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ความไมเอื้อเฟอ   เดินกระหยงเทาไปในละแวกบาน   ตองอาบัติทุกกฏ.
                                     อนาปตติวาร
           ไมแกลง  ๑  เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑  อาพาธ ๑ อยูในที่พัก ๑  มีอันตราย  ๑
วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
                        ขันภกตวรรค  สิกขาบทที่  ๕  จบ
                      ขันภกตวรรค  สิกขาบทที่   ๖ 
           [๘๒๕]   สาวัตถีนิทาน.  คร้ังนั้น  พระฉัพพัคคียรัดเขานั่งในละแวก
บาน. . .
                                   พระบัญญัติ
           ๑๗๑. ๒๖.  ภิกษุพึงทําความศึกษาวา  เราจักไมนั่งในละแวก
บานดวยทั้งความรัด.
                                สิกขาบทวิภังค
           อันภิกษุไมพึงมีการรัดเขานั่งในละแวกบาน      ภิกษุใดอาศัยความไม
เอื้อเฟอ   นั่งรัดเขาดวยมือก็ดี   รัดเขาดวยผาก็ดี    ในละแวกบาน    ตองอาบัติ
ทุกกฏ.
                                อนาปตติวาร
           ไมแกลง ๑  เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ อยูในที่พัก ๑  มีอันตราย ๑
วิกลจริต ๑  อาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
                    ขันภกตวรรค  สิกขาบทที่   ๖  จบ
                         สารูป  ๒๖  สิกขาบท  จบ 
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                         โภชนปฏิสังยุตต  ๓๐  สิกขาบท
                     ขันภกตวรรค  สิกขาบทที่   ๗
          [๘๒๖]  สาวัตถีนิทาน.  คร้ังนั้น   พระฉัพพัคคียรับบิณฑบาต   โดย
ไมเอาใจใส   ทําอาการดุจทิ้งเสียง.
                                    พระบัญญัติ
          ๑๗๒. ๒๗.  ภิกษุพึงทําความศึกษาวา   เราจักรับบิณฑบาต
โดยเอื้อเฟอ.
                                 สิกขาบทวิภังค
           อันภิกษุพึงรับบิณฑบาตโดยเคารพ      ภิกษุใดอาศัยความไมเอื้อเฟอ
บิณฑบาตโดยไมเคารพ  ทําอาการดุจทิ้งเสีย  ตองอาบัติทุกกฏ.
                                 อนาปตติวาร
            ไมแกลง ๑  เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑  มีอันตราย ๑  วิกลจริต ๑
อาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
                    ขันภกตวรรค  สิกขาบทที่   ๗  จบ
                 ขันภกตวรรค  สิกขาบทที่   ๘
           [๘๒๗]   สาวัตถีนิทาน.   คร้ังนั้น พระฉัพพัคคียรับบิณฑบาต พลาง
แลไปในที่นั้น ๆ    เมื่อเขากําลังเกลี่ยบิณฑบาตลงก็ดี      เมื่อเกล่ียเสร็จแลวก็ดี
หารูสึกตัวไม. . . 
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                                  พระบัญญัติ
            ๑๗๓. ๒๘.  ภิกษุพึงทําความศึกษาวา    เราจักจองในบาตร
รับบิณฑบาต.
                              สิกขาบทวิภังค
            อันภิกษุพึงแลดูบาตรรับบิณฑบาต      ภิกษุใดอาศัยความไมเอื้อเฟอ
รับบิณฑบาตพลางเหลียวแลไปในที่นั้น ๆ ตองอาบัติทุกกฏ.
                             อนาปตติวาร          
            ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑   อาพาธ ๑ มีอันตราย  ๑  วิกลจริต ๑
อาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
                   ขันภกตวรรค  สิกขาบทที่   ๘ จบ
                ขันภกตวรรค  สิกขาบทที่   ๙
           [๘๒๘]   สาวัตถีนิทาน.    คร้ังนั้น   พระฉัพพัคคียรับบิณฑบาต   รับ
แตสูปะเปนสวนมาก . . .
                             พระบัญญัติ
             ๑๗๔. ๒๙.   ภิกษุพึงทําความศึกษาวา  เราจักรับบิณฑบาตมี
สูปะเสมอกัน. 
                         สิกขาบทวิภังค
            ที่ช่ือวา  สูปะ  มีสองชนิด  คือ  สูปะทําดวยถ่ัวเขียว   ๑   สูปะทําดวย
ถ่ัวเหลือง  ๑  ที่จับไดดวยมือ.
            อันภิกษุพึงรับบิณฑบาตมีสูปะพอสมกัน ภิกษุใดอาศัยความไมเอื้อเฟอ
รับแตสูปะอยางเดียวเปนสวนมาก   ตองอาบัติทุกกฏ. 
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                                     อนาปตติวาร
            ไมแกลง ๑   เผลอ ๑   ไมรูตัว ๑   อาพาธ ๑   รับกับขาวตางอยาง ๑
รับของญาติ ๑   รับของผูปวารณา ๑   รับเพื่อประโยชนแกภิกษุอ่ืน ๑   จายมา
ดวยทรัพยของตน ๑   มีอันตราย ๑   วิกลจริต ๑   อาทิกัมมิกะ ๑   ไมตอง
อาบัติแล.
                      ขันภกตวรรค  สิกขาบทที่   ๙  จบ
                    ขันภกตวรรค  สิกขาบทที่   ๑๐
            [๘๒๙]  สาวัตถีนิทาน.   คร้ังนั้น    พระฉัพพัคคียรับบิณฑบาตถึงลน
บาตร...  
                                 พระบัญญัติ
              ๑๗๕.  ๓๐.  ภิกษุพึงทําความศึกษาวา  เราจักรับบิณฑบาตจด
เสมอขอบบาตร.
                               สิกขาบทวิภังค
             อันภิกษุพึงรับบิณฑบาตเสมอขอบปากบาตร     ภิกษุใดอาศัยความไม
เอื้อเฟอ  รับบิณฑบาตจนลน    ตองอาบัติทุกกฏ.
                                อนาปตติวาร
             ไมแกลง  ๑  เผลอ ๑  ไมรูตัว ๑  มีอันตราย ๑  วิกลจริต ๑  อาทิกัม-
มิกะ ๑  ไมตองอาบัติแล.
                    ขันภกตวรรค  สิกขาบทที่   ๑๐  จบ
                                 วรรคที่  ๓  จบ 
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                             วรรคท่ี  ๔  สักกัจจวรรค
                                       สิกขาบทที่  ๑
           [๘๓๐]  สาวัตถีนิทาน.  คร้ังนั้น  พระฉัพพัคคียฉันบิณฑบาตโดยไม
เอาใจใส   ทําอาการดุจไมอยากฉัน . . .        
                                    พระบัญญัติ
           ๑๗๖. ๓๑.  ภิกษุพึงทําความศึกษาวา     เราจักฉันบิณฑบาต
โดยเอื้อเฟอ.
                                สิกขาบทวิภังค
           อันภิกษุพึงฉันบิณฑบาตโดยไมรังเกียจ  ภิกษุใดอาศัยความไมเอื้อเฟอ
ฉันบิณฑบาตโดยรังเกียจ  ทําอาการดุจไมอยากฉัน  ตองอาบัติทุกกฏ.
                                 อนาปตติวาร
           ไมแกลง  ๑  เผลอ ๑  ไมรูตัว ๑  อาพาธ ๑  มีอันตราย  ๑  วิกลจริต ๑
อาทิกันมิกะ ๑   ไมตองอาบัติแล.
                       สักกัจจวรรค  สิกขาบทที่  ๑  จบ
                    สักกัจจวรรค  สิกขาบทที่  ๒
            [๘๓๑]   สาวัตถีนิทาน.   คร้ังนั้น   พระฉัพพัคคียฉันบิณฑบาตพลาง
เหลียวแลไปในที่นั้น ๆ  เมื่อเขาเกลี่ยบิณฑบาตลงก็ดี  เมื่อเกล่ียเสร็จแลวก็ดี  หา
รูสึกตัวไม . . .                                                          
                            พระบัญญัติ
             ๑๗๗. ๓๒. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา  เราจักจองดูอยูในบาตร
ฉันบิณฑบาต. 
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                                 สิกขาบทวิภังค
             อันภิกษุผูฉันอาหารพึงแลดูในบาตร  ฉันบิณฑบาต ภิกษุใดอาศัยความ
ไมเอื้อเฟอ  ฉันบิณฑบาตพลางแลดู   ไปในที่นั้น ๆ  ตองอาบัติทุกกฏ.
                                อนาปตติวาร
            ไมแกลง ๑  เผลอ  ๑  ไมรูตัว  ๑  อาพาธ ๑  มีอันตราย ๑  วิกลจริต ๑
อาทิกัมมิกะ ๑  ไมตองอาบัติแล. 
                    สักกัจจวรรค  สิกขาบทที่  ๒  จบ
                 สักกัจจวรรค  สิกขาบทที่  ๓
             [๘๓๒]  สาวัตถีนิทาน.  คร้ังนั้น   พระฉัพพัคคียฉันบิณฑบาตเจาะลง
ในที่นั้น...
                            พระบัญญัติ
              ๑๗๘. ๓๓. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา  เราจักฉันบิณฑบาตไม
แหวง.
                          สิกขาบทวิภังค
             อันภิกษุพึงฉันบิณฑบาตเกลี่ยใหเสมอ  ภิกษุใดอาศัยความไมเอื้อเฟอ
ฉันบิณฑบาตเจาะลงในที่นั้น ๆ ตองอาบัติทุกกฏ.
                         อนาปตติวาร
             ไมแกลง  ๑    เผลอ  ๑   ไมรูดวย ๑   อาพาธ ๑   ตักใหภิกษุอ่ืน   เวา
แหวง ๑   ตักเกลี่ยลงในภาชนะอื่นแหวง  ๑   ตักสูปะแหวงเวา ๑   มีอันตราย ๑
วิกลจริต ๑   อาทิกัมมิกะ  ๑      ไมตองอาบัติแล.
                            สักกัจจวรรค  สิกขาบทที่  ๓  จบ 
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                       สักกัจจวรรค  สิกขาบทที่  ๔
           [๘๓๓]  สาวัตถีนิทาน.  คร้ังนั้น   พระฉัพพัคคียฉันบิณฑบาต   ฉัน
แตกับอยางเดียวมาก . . .
                                พระบัญญัติ
           ๑๗๙.  ๓๔.   ภิกษุพึงทําความศึกษาวา  เราจักฉันบิณฑบาตมี
สูปะเสมอกัน.
                             สิกขาบทวิภังค
            ที่ช่ือวา    สูปะ  มีสองชนิด  คือ  สูปะทําดวยถ่ัวเขียว ๑  สูปะทําดวย
ถ่ัวเหลือง ๑  ที่จับไดดวยมือ.   
           อันภิกษุพึงฉันบิณฑบาตมีสูปะพอดีกัน  ภิกษุใดอาศัยความไมเอื้อเฟอ
ฉันแตสูปะอยางเดียว   ตองอาบัติทุกกฏ.
                            อนาปตติวาร
            ไมแกลง ๑   เผลอ ๑  ไมรูตัว ๑   อาพาธ ๑   ฉันกับขาวอยางอื่น ๆ  ๑
ฉันของญาติ ๑   ฉันของคนปวารณา ๑   ฉันเพื่อประโยชนแกภิกษุอ่ืน ๑   จาย
มาดวยทรัพยของตน ๑  มีอันตราย ๑   วิกลจริต ๑   อาทิกัมมิกะ ๑   ไมตอง
อาบัติแล.
                          สักกัจจวรรค  สิกขาบทที่  ๔  จบ
               สักกัจจวรรค  สิกขาบทที่  ๕
           [๘๓๔]  สาวัตถีนิทาน.  คร้ังนั้น    พระฉัพพัคคียฉันบิณฑบาตขยุมลง
แตยอด . . . 
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                                    พระบัญญัติ
            ๑๘๐.  ๓๕.  ภิกษุพึงทําความศึกษาวา  เราจักไมขยุมลงแตยอด
ฉันบิณฑบาต.
                                  สิกขาบทวิภังค
            อันภิกษุไมพึงขยุงลงแตยอดฉันบิณฑบาต    ภิกษุใดอาศัยความไมเอื้อ
เฟอขยุมลงแตยอดฉันบิณฑบาต  ตองอาบัติทุกกฏ.
                                    อนาปตติวาร
             ไมแกลง ๑   เผลอ ๑   ไมรูตัว ๑  อาพาธ  ๑  กวาดตะลอมขาวที่เหลือ
เล็กนอยรวมเปนคําแลวเปบฉัน ๑   มีอันตราย  ๑   วิกลจริต ๑   อาทิกัมมิกะ ๑
ไมตองอาบัติแล.
                         สักกัจจวรรค  สิกขาบทที่  ๕  จบ
                       สักกัจจวรรค  สิกขาบทที่  ๖
            [๘๓๕]  สาวัตถีนิทาน.   คร้ังนั้น   พระฉัพพัคคียอาศัยความอยากได
มากกลบแกงบาง   กับขาวบาง   ดวยขาวสุก . . .
                                  พระบัญญัติ
              ๑๘๑. ๓๖.   ภิกษุพึงทําความศึกษาวา   เราจักไมกลบแกงก็ดี
กับขาวก็ดี  ดวยขาวสุก  อาศัยความอยากไดมาก.
                                  สิกขาบทวิภังค
             อันภิกษุผูฉันอาหารไมพึงกลบแกง    หรือกับขาว    ดวยขาวสุกเพราะ
อยากจะไดมาก  ภิกษุใดอาศัยความไมเอื้อเฟอ    กลบแกงหรือกับขาวดวยขาวสุก
เพราะอยากจะไดมาก   ตองอาบัติทุกกฏ.
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                                       อนาปตติวาร
           ไมแกลง  ๑  เผลอ  ๑  ไมรูตัว ๑   เจาของกลบถวาย  ๑ ไมไดมุงอยาก
ไดมาก ๑   มีอันตราย  ๑   วิกลจริต   ๑   อาทิกัมมิกะ ๑   ไมตองอาบัติแล.
                        สักกัจจวรรค  สิกขาบทที่  ๖  จบ
                          สักกัจจวรรค  สิกขาบทที่  ๗
                    เร่ืองพระฉัพพัคคียขอขาวแกงฉัน 
           [๘๓๖]  สาวัตถีนิทาน.  คร้ังนั้น  พระฉัพพัคคียขอกับขาวบาง    ขาว
สุกบาง   เพื่อประโยชนแกตนมาฉัน   ชาวบานพากันเพงโทษติเตียนโพนทะนา
วา   ไฉนพระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร    จึงไดขอกับขาวบาง    ขาวสุกบาง
เพื่อประโยชนแกตนมาฉันเลา   กับขาวหรือขาวสุกที่ดี   ใครจะไมพอใจ   ของ
ที่มีรสอรอยใครจะไมชอบใจ     ภิกษุทั้งหลายไดยินชาวบานเพงโทษติเตียน
โพนทะนาอยู     บรรดาที่เปนผูมักนอย...ตางก็เพงโทษติเตียนโพนทะนาวา
ไฉนพระฉัพพัคคียจึงไดขอกับขาวบาง  ขาวสุกบาง  เพื่อประโยชนแกตนมาฉัน
เลา . . . แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.                                   
                                     ทรงสอบถาม
           พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววา   พวกเธอขอกับขาวบาง   ขาวสุกบาง   เพื่อประ โยชนแกตนมาฉัน   จริง
หรือ.
           พระฉัพพัคคียทูลรับวา  จริง  พระพุทธเจาขา. 
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                    ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกอนโมฆบุรุษทั้งหลาย  ไฉน
พวกเธอจึงไดขอกับขาวบาง   ขาวสุกบาง   เพื่อประโยชนแกตนมาฉันเลา   การ
กระทําของพวกเธอนั่น    ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส
หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เล่ือมใสแลว . . . 
        ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วา
ดังนี้:-
                                 พระบัญญัติ
        ๑๘๒.  ๓๗.  ก.  ภิกษุพึงทําความศึกษาวา  เราจักไมขอสูปะก็ดี
        ขาวสุกก็ดี   เพื่อประโยชนแกตน  ฉัน.
        ก็สิกขาบทนี้    ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติแลวแกภิกษุ
ทั้งหลาย  ดวยประการฉะนี้.
                        เร่ืองพระฉัพพัคคียขอขาวแกงฉัน  จบ
                           เร่ืองพระอาพาธ
        [๘๓๗]   ก็โดยสมัยนั้นแล   ภิกษุทั้งหลายอาพาธ   พวกภิกษุผูพยาบาล
ไดถามภิกษุทั้งหลายผูพาธวา  อาวุโสทั้งหลาย   พวกทานยังพอทนไดหรือ   ยัง
พอใหอัตภาพเปนไดหรือ
        ภิกษุอาพาธทั้งหลายตอบวา      อาวุโสทั้งหลายเมื่อกอนพวกผมขอสูปะ
บาง  ขาวสุกบาง  เพื่อประโยชนแกตนมาฉันได  พวกผมมีความผาสุกเพราะเหตุ
นั้น    แตบัดนี้พวกผมรังเกียจอยูวา   พระผูมีพระภาคเจาทรงหามแลว   จึงไมขอ
เพราะเหตุนั้น   พวกผมจึงไมมีความผาสุก
        ภิกษุทั้งหลายไดกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา 
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                        ทรงอนุญาตใหภิกษุอาพาธขอได
        ลําดับนั้น    พระผูมีพระภาคเจาทรงทําธรรมีกถา     ในเพราะเหตุเปน
เคามูลนั้น   ในพระเหตุแรกเกิดนั้น   แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา
        ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตใหภิกษุผูอาพาธ  ขอสูปะก็ดี  ขาวสุก
ก็ดี   เพื่อประโยชนแกตนมาฉันได 
        ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้  วา
ดังนี้:-
                                       พระบัญญัติ
        ๑๘๒. ๓๗.  ข.  ภิกษุพึงทําความศึกษาวา   เราไมอาพาธ  จัก
ไมขอสูปะก็ดี   ขาวสุกก็ดี   เพื่อประโยชนแกตน  ฉัน .
                               เร่ืองพระอาพาธ  จบ
                                     สิกขาบทวิภังค
        อันภิกษุไมอาพาธ  ไมพึงขอสูปะ   หรือขาวสุก   เพื่อประโยชนแกตน
มาฉัน  ภิกษุใดไมเอื้อเฟอ  มิใชผูอาพาธ  ขอสูปะก็ดี  ขาวสุกก็ดี   เพื่อประโยชน
แกตนมาฉัน  ตองอาบัติทุกกฏ.
                                         อนาปตติวาร
        ไมแกลง ๑  เผลอ ๑  ไมรูตัว ๑  อาพาธ ๑  ขอตอญาติ  ๑   ขอตอคน
ปวารณา  ๑ ขอเพื่อประโยชนแกภิกษุอ่ืน  ๑ จายมาดวยทรัพยของตน ๑ มีอันตราย
๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
                               สักกัจจวรรค  สิกขาบทที่ ๗ จบ 
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                         สักกัจจวรรค  สิกขาบทที่  ๘
        [๘๓๘]  สาวัตถีนิทาน.    คร้ังนั้น    พระฉัพพัคคียมีความมุงหมายจะ
เพงโทษ   แลดูบาตรของภิกษุเหลาอื่น . . .
                                    พระบัญญัติ
        ๑๓๘.  ๓๘.  ภิกษุพึงทําความศึกษาวา  เราจักไมเพงโพนทะนา
แลดูบาตรของผูอ่ืน.
                                สิกขาบทวิภังค
        อันภิกษุไมพึงมุงหมายจะเพงโทษ    แลดูบาตรของภิกษุอ่ืน   ภิกษุใด
อาศัยความไมเอื้อเฟอ     มีความมุงหมายจะเพงโทษ     แลดูบาตรของภิกษุพวก
อ่ืน  ตองอาบัติทุกกฏ.
                                อนาปตติวาร
        ไมแกลง  ๑  เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ แลดูดวยคิดวาจักเติมของฉันให   หรือ
จักสั่งใหเขาเติมถวาย  ๑  มิไดมีความมุงหมายจะเพงโทษ ๑ มีอันตราย ๑
วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
                        สักกัจจวรรค  สิกขาบทที่  ๘  จบ
                      สักกัจจวรรค  สิกขาบทที่  ๙
        [๘๓๙]   สาวัตถีนิทาน.  คร้ังนั้น  พระฉัพพัคคียทําคําขาวใหญ.
                               พระบัญญัติ
        ๑๘๔.  ๓๙.  ภิกษุพึงทําความศึกษาวา    เราจักไมทําคําขาวให
ใหญนัก. 
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                               สิกขาบทวิภังค
        อันภิกษุผูฉันอาหารไมพึงทําคําขาวใหใหญเกินไป  ภิกษุใดอาศัยความ
ไมเอื้อเฟอ  ทําคําขาวใหใหญ   ตองอาบัติทุกกฏ.
                                  อนาปตติวาร
        ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว  ๑ อาพาธ ๑  ฉันของเคี้ยว  ๑  ฉันผลไม
นอยใหญ ๑ ฉันกับแกง ๑ มีอันตราย  ๑  วิกลจริต  ๑  อาทิกัมมิกะ  ๑  ไมตอง
อาบัติแล.
                        สักกัจจวรรค  สิกขาบทที่  ๙  จบ 
                    สักกัจจวรรค  สิกขาบทที่  ๑๐
        [๘๔๐]  สาวัตถีนิทาน.   คร้ังนั้น  พระฉัพพัคคียฉันขาวทําคําขาวยาว...
                               พระบัญญัติ
        ๑๘๕.  ๔๐.  ภิกษุพึงทําความศึกษาวา  เราจักทําคําขาวใหกลม
กลอม
                               สิกขาบทวิภังค
        อันภิกษุผูฉันอาหารพึงทําคําขาวใหกลมกลอม   ภิกษุใดอาศัยความไม
เอื้อเฟอ   ทําคําขาวยาว  ตองอาบัติทุกกฏ.
                                อนาปตติวาร
        ไมแกลง  ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑  ฉันของเคี้ยว  ๑  ฉันผลไม
นอยใหญ ๑  ฉันกับแกง ๑ มีอันตราย ๑  วิกลจริต   ๑  อาทิกัมมิกะ  ๑  ไมตอง
อาบัติแล.
                       สักกัจจวรรค  สิกขาบทที่  ๑๐  จบ
                                   วรรคที่  ๔  จบ 
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                         วรรคท่ี  ๕  กพฬวรรค
                                      สิกขาบทที่  ๑
        [๘๔๑]   สาวัตถีนิทาน.  คร้ังนั้น    พระฉัพพัคคียเมื่อคําขาวยังไมนํามา
ถึง  ยอมอาชองปากไวทา. . .
                                     พระบัญญัติ
        ๑๘๖.   ๔๑. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา  เมื่อคําขาวยังไมนํามาถึง
เราจักไมอาชองปาก.   
                                   สิกขาบทวิภังค
        อันภิกษุผูฉันอาหาร   เมื่อคําขาวยังไมถึงปาก   ไมพึงอาชองปากไวทา
ภิกษุใดอาศัยความไมเอื้อเฟอ    เมื่อคําขาวยังนํามาไมถึงปาก    อาชองปากไวทา
ตองอาบัติทุกกฏ.
                                  อนาปตติวาร
        ไมแกลง  ๑  เผลอ  ๑  ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ มีอันตราย  ๑ วิกลจริต ๑
อาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
                          กพฬวรรค  สิกขาบทที่  ๑  จบ
                        กพฬวรรค  สิกขาบทที่  ๒
        [๘๔๒]  สาวัตถีนิทาน.  คร้ังนั้น  พระฉัพพัคคียกําลังฉันอยู  สอดนิ้ว
มือทั้งหมดเขาไปในปาก. . . 
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                                  พระบัญญัติ
        ๑๘๗.  ๔๒. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราฉันอยู  จักไมสอดมือ
ทั้งนั้นเขาไปในปาก.
                                 สิกขาบทวิภังค
        อันภิกษุกําลังฉันอาหารอยู      ไมพึงสอดนิ้วมือทั้งหมดเขาไปในปาก
ภิกษุใดอาศัยความไมเอื้อเฟอ  กําลังฉันอยู  สอดนิ้วมือทั้งหมดเขาในปาก ตอง
อาบัติทุกกฏ.
                                  อนาปตติวาร
        ไมแกลง  ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑  มีอันตราย  ๑  วิกลจริต  ๑
อาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                      กพฬวรรค  สิกขาบทที่  ๒  จบ
                    กพฬวรรค  สิกขาบทที่  ๓
        [๘๔๓]  สาวัตถีนิทาน.  คร้ังนั้น  พระฉัพพัคคียเจรจาทั่ง ๆ ที่ในปาก
ยังมีคําขาว . . .  
                             พระบัญญัติ
        ๑๘๘.  ๔๓.   ภิกษุพึงทําความศึกษาวา  ปากยังมึคําขาว  เราจัก
ไมพูด.
                            สิกขาบทวิภังค
        อันภิกษุผูฉันอาหารไมพึงพูดดวยทั้งปากยัง   มีคําขาว   ภิกษุใดอาศัย
ความไมเอื้อเฟอ   พูดดวยทั้งปากยังมีคําขาว   ตองอาบัติทุกกฏ. 
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                                   อนาปตติวาร
        ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑  มีอันตราย ๑  วิกลจริต  ๑
อาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
                        กพฬวรรค  สิกขาบทที่  ๓  จบ
                      กพฬวรรค  สิกขาบทที่  ๔
        [๘๔๔]   สาวัตถีนิทาน คร้ังนั้น  พระฉัพพัคคียฉันอาหารโยนคําขาว...
                                พระบัญญัติ
        ๑๘๙.  ๔๔.  ภิกษุพึงทําความศึกษาวา  เราจักไมฉันเดาะคําขาว.
                              สิกขาบทวิภังค
        อันภิกษุผูฉันอาหารไมพึงฉันเดาะคําขาว     ภิกษุใดอาศัยความไมเอื้อ-
เพื่อฉันเดาะคําขาว   ตองอาบัติทุกกฏ.     
                                อนาปตติวาร
        ไมแกลง ๑    เผลอ ๑    ไมรูตัว ๑    อาพาธ ๑    ฉันอาหารที่แขน   ๑
ฉันผลไมนอยใหญ  ๑   มีอันตราย  ๑   วิกลจริต ๑    อาทิกัมมิกะ ๑   ไมตอง
อาบัติแล.
                       กพฬวรรค  สิกขาบทที่  ๔  จบ
                     กพฬวรรค  สิกขาบทที่  ๕
        [๘๔๕]   สาวัตถีนิทาน คร้ังนั้น พระฉัพพัคคียฉันอาหารกัดคําขาว ...
                               พระบัญญัติ
        ๑๙๐.  ๔๕.  ภิกษุพึงทําความศึกษาวา  เราจักไมฉันกัดคําขาว. 
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                                สิกขาบทวิภังค
        อันภิกษุผูฉันอาหารไมพึงฉันกัดคําขาว  ภิกษุใดอาศัยความไมเอื้อเฟอ
ฉันอาหารกัดคําขาว  ตองอาบัติทุกกฏ.
                                  อนาปตติวาร
        ไมแกลง  ๑   เผลอ ๑   ไมรูตัว  ๑   อาพาธ ๑    ฉันขนมที่แขนแข็ง ๑
ฉันผลไมนอยใหญ ๑  ฉันกับแกง ๑  มีอันตราย ๑  วิกลจริต ๑  อาทิกัมมิกะ ๑
ไมตองอาบัติแล.
                      กพฬวรรค  สิกขาบทที่  ๕  จบ
                      กพฬวรรค  สิกขาบทที่  ๖
        [๘๔๖]  สาวัตถีนิทาน  คร้ังนั้น   พระฉัพพัคคียฉันอาหารทํากระพุง
แกมใหตุย . . .
                               พระบัญญัติ
        ๑๙๑.  ๔๖.  ภิกษุพึงทําความศึกษาวา  เราจักไมฉันทํากระพุง
แกมใหตุย.
                            สิกขาบทวิภังค
        อันภิกษุผูฉันอาหารไมพึงฉันทํากระพุงแกมใหตุย  ภิกษุใดอาศัยความ
ไมเอื้อเฟอ    ฉันอาหารทํากระพุงแกมใหตุยขางเดียวก็ดี    ทั้งสองขางก็ดี   ตอง
อาบัติทุกกฏ.
                             อนาปตติวาร
        ไมแกลง  ๑   เผลอ ๑  ไมรูตัว ๑   อาพาธ ๑    ฉันผลไมนอยใหญ ๑
มีอันตราย  ๑   วิกลจริต ๑   อาทิกัมมิกะ ๑  ไมตองอาบัติแล.
                กพฬวรรค  สิกขาบทที่  ๖  จบ 
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                              กพฬวรรค  สิกขาบทที่  ๗
        [๘๔๗]  สาวัตถีนิทาน คร้ังนั้น พระฉัพพัคคียฉันอาหารสลัดมือ. . .
                                       พระบัญญัติ
        ๑๙๒.  ๔๗.  ภิกษุพึงทําความศึกษาวา  เราจักไมฉันสลัดมือ.
                                    สิกขาบทวิภังค
        อันภิกษุผูฉันอาหารไมพึงฉันสลัดมือ     ภิกษุใดอาศัยความไมเอื้อเฟอ
ฉันอาหารสลัดมือ  ตองอาบัติทุกกฏ.
                                      อนาปตติวาร
        ไมแกลง ๑   เผลอ  ๑   ไมรูตัว ๑  อาพาธ  ๑  สลัดมือทิ้งเศษอาหาร
มีอันตราย   ๑   วิกลจริต ๑   อาทิกัมมิกะ ๑   ไมตองอาบัติแล.
                           กพฬวรรค  สิกขาบทที่  ๗ จบ
                         กพฬวรรค  สิกขาบทที่  ๘  
        [๘๔๘]  สาวัตถีนิทาน   คร้ังนั้น    พระฉัพพัคคียฉันอาหาร   โปรย
เมล็ดขาว . . .
                                   พระบัญญัติ
        ๑๙๓. ๔๘.  ภิกษุพึงทําความศึกษาวา    เราจักไมฉันทําเมล็ด
ขาวตก.
                                  สิกขาบทวิภังค
        อันภิกษุผูฉันอาหารไมพึงฉันทําเมล็ดขาวตก     ภิกษุใดอาศัยความไม
เอื้อเฟอ   ฉันทําเมล็ดขาวใหรวง   ตองอาบัติทุกกฏ.   
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                             อนาปตติวาร
        ไมแกลง  ๑   เผลอ ๑   ไมรูตัว ๑   อาพาธ  ๑   ทิ้งผงขาวเมล็ดขาวติด
ไปดวย ๑   มีอันตราย ๑  วิกลจริต ๑   อาทิกัมมิกะ ๑   ไมตองอาบัติแล.
                      กพฬวรรค  สิกขาบทที่  ๘  จบ                           
                   กพฬวรรค  สิกขาบทที่  ๙
        [๘๔๙]  สาวัตถีนิทาน คร้ังนั้น พระฉัพพัคคียฉัน อาหารแลบลิ้น...
                           พระบัญญัติ
        ๑๙๔.  ๔๙.   ภิกษุพึงทําความศึกษาวา  เราจักไมฉันแลบลิ้น.
                        สิกขาบทวิภังค
        อันภิกษุผูฉันอาหารไมพึงแลบลิ้น ภิกษุใดอาศัยความไมเอื้อเฟอ  ฉัน
อาหารแลบลิ้น  ตองอาบัติทุกกฏ.
                        อนาปตติวาร
        ไมแกลง ๑  เผลอ ๑  ไมรูตัว ๑  อาพาธ ๑  มีอันตราย ๑  วิกลจริต ๑
อาทิกัมมิกะ ๑   ไมตองอาบัติแล.
                           กพฬวรรค  สิกขาบทที่  ๙  จบ
                กพฬวรรค  สิกขาบทที่  ๑๐
        [๘๕๐]  สาวัตถีนิทาน คร้ังนั้น พระฉัพพัคคียฉันอาหารดังจับ ๆ...
                        พระบัญญัติ
        ๑๙๕. ๕๐. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา  เราจักไมฉันทําเสียงจับ ๆ. 



พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๒ - หนาที่ 919
                                   สิกขาบทวิภังค
           อันภิกษุฉันอาหารไมพึงฉันทําเสียงดังจับ ๆ    ภิกษุใดอาศัยความไม
เอื้อเฟอ  ฉันอาหารดังจับ ๆ  ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                     อนาปตติวาร
        ไมแกลง ๑  เผลอ ๑  ไมรูตัว ๑  อาพาธ ๑  มีอันตราย  ๑  วิกลจริต ๑
อาทิกัมมิกะ ๑   ไมตองอาบัติแล.
                          กพฬวรรค  สิกขาบทที่  ๑๐  จบ
                                    วรรคที่  ๕  จบ 
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                        วรรคท่ี  ๖  สุรุสุรุวรรค
                                     สิกขาบทที่  ๑ 
        [๘๕๑]  โดยสมัยนั้น  พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู  ณ โฆสิตา-
ราม   เขตพระนครโกสัมพี   คร้ังนั้น   พราหมณคนหนึ่งปรุงปานะน้ํานมถวาย
พระสงฆ    ภิกษุทั้งหลายซดน้ํานมดังซูด ๆ    ภิกษุรูปหนึ่งเคยเปนนักฟอนรํา
กลาวขึ้นอยางนี้วา   ชะรอยพระสงฆทั้งปวงนี้อันความเย็นรบกวนแลว   บรรดา
ภิกษุที่เปนผูมักนอย. . .  ตางก็เพงโทษติเตียนโพนทะนาวา  ไฉน  ภิกษุจึงได
พูดปรารภพระสงฆเลนเลา . . .   แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูพระภาคเจา.
                                    ทรงสอบถาม
        พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุรูปนั้นวา   ดูกอนภิกษุ    ขาววา
เธอไดพูดปรารภพระสงฆเลน   จริงหรือ.
        ภิกษุรูปนั้น ทูลรับวา  จริง  พระพุทธเจาขา.
                      ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา  ดูกอนโมฆบุรุษ   ไฉนเธอจึง
ไดพูดปรารภสงฆเลนเลา   การกระทําของเธอนั่น   ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใส
ของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส  หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เล่ือมใสแลว...
คร้ันแลวทรงทําธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อัน
ภิกษุทั้งหลายไมพึงพูดปรารภพระพุทธ  พระธรรม   หรือพระสงฆเลน   รูปใด
ฝาฝน  ตองอาบัติทุกกฏ.
        คร้ันทรงติเตียนภิกษุนั่นโดยอเนกปริยายแลว      ตรัสโทษแหงความ
เปนคนเลี้ยงยาก. . . 
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        ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง   อยางนี้
วาดังนี้:-
                            พระบัญญัติ
 ิ        ๑๙๖. ๕๑.   ภิกษุพึงทําความศึกษาวา  เราจักไมฉันทําเสียงดัง
ซูดๆ. 
                        สิกขาบทวิภังค
        อันภิกษุผูฉันอาหารไมพึงฉันดังซูด ๆ   ภิกษุใดอาศัยความไมเอื้อเฟอ
ฉันอาหารทําเสียงดังซูด ๆ   ตองอาบัติทุกกฏ.
                          อนาปตติวาร
        ไมแกลง ๑  เผลอ ๑  ไมรูตัว  ๑  อาพาธ ๑  มีอันตราย ๑  วิกลจริต ๑
อาทิกัมมิกะ ๑   ไมตองอาบัติแล.
                        สุรุสุรุวรรค  สิกขาบทที่  ๑  จบ
              สุรุสุรุวรรค  สิกขาบทที่  ๒
        [๘๕๒]   สาวัตถีนิทาน  คร้ังนั้น   พระฉัพพัคคียฉันอาหารเลียมือ. . .
                        พระบัญญัติ
        ๑๙๗.  ๕๒.  ภิกษุพึงทําความศึกษาวา  เราจักไมฉันเลียมือ.
                        สิกขาบทวิภังค
        อันภิกษุผูฉันอาหารไมพึงฉันเลียมือ     ภิกษุใดอาศัยความไมเอื้อเฟอ
ฉันอาหารเลียมือ  ตองอาบัติทุกกฏ. 
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                                อนาปตติวาร
        ไมแกลง  ๑  เผลอ ๑  ไมรูตัว  ๑  อาพาธ ๑  มีอันตราย ๑  วิกลจริต ๑
อาทิกัมมิกะ ๑  ไมตองอาบัติแล. 
                   สุรุสุรุวรรค  สิกขาบทที่  ๒  จบ
                 สุรุสุรุวรรค  สิกขาบทที่  ๓ 
        [๘๕๓]  สาวัตถีนิทาน คร้ังนั้น  พระฉัพพัคคียฉันอาหารขอดบาตร...
                           พระบัญญัติ
        ๑๙๘.  ๕๓.  ภิกษุพึงทําความศึกษาวา  เราจักไมฉันขอดบาตร.
                        สิกขาบทวิภังค
        อันภิกษุผูฉันอาหารไมพึงฉันขอดบาตร  ภิกษุใดอาศัยความไมเอื้อเฟอ
ฉันอาหารขอดบาตร  ตองอาบัติทุกกฏ.
                        อนาปตติวาร
        ไมแกลง ๑   เผลอ ๑   ไมรูตัว  ๑   อาพาธ ๑   ขาวสุกเหลือนอยกวาด
ขอดรวมกันเขาแลวฉัน ๑  มีอันตราย  ๒  วิกลจริต ๑  อาทิกัมมิกะ ๑  ไมตอง
อาบัติแล.
                          สุรุสุรุวรรค  สิกขาบทที่  ๓  จบ
              สุรุสุรุวรรค  สิกขาบทที่  ๔
        [๘๕๔]  สาวัตถีนิทาน คร้ังนั้น   พระฉัพพัคคียฉันอาหารเลียริมฝปาก...
                        พระบัญญัติ
        ๑๙๙.  ๕๔. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา  เราจักไมฉันเลียริมฝปาก. 
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                                 สิกขาบทวิภังค
        อันภิกษุผูฉันอาหารไมพึงฉันเลียริมฝปาก     ภิกษุใดอาศัยความไม
เอื้อเฟอ   ฉันอาหารเลียริมฝปาก   ตองอาบัติทุกกฏ.
                                   อนาปตติวาร
        ไมแกลง ๑  เผลอ ๑  ไมรูตัว ๑  อาพาธ ๑  มีอันตราย  ๑  วิกลจริต  ๑
อาทิกัมมิกะ  ๑  ไมตองอาบัติแล.
                         สุรุสุรุวรรค  สิกขาบทที่  ๔  จบ
                       สุรุสุรุวรรค  สิกขาบทที่  ๕
        [๘๕๕]  โดยสมัยนั้น   พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยูที่สวนสัตว
เภสกฬาวัน    เขตพระนครสุงสุมารคิระ    แขวงภัคคชนบท    คร้ังนั้น   ภิกษุ
ทั้งหลายรับประเคนโอน้ําดวยมือขางที่เปอนอามิส  ในโกกนุทปราสาท  ชาวบาน
พากันเพงโทษติเตียนโพนทะนาวา   ไฉนพระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร  จึง
ไดรับประเคนโอน้ําดวยมือขางที่เปอนอามิส    เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภคกาม
เลา    ภิกษุทั้งหลายไดยินชาวบานพวกนั้นเพงโทษ    ติเตียน    โพนทะนาอยู
บรรดาที่เปนผูมักนอย ...ตางก็เพงโทษติเตียนโพนทะนาวา ไฉนภิกษุทั้งหลาย
จึงไดรับประเคนโอน้ําดวยมือขางที่เปอนอามิสเลา ... แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแด
พระผูมีพระภาคเจา.
                                ทรงสอบถาม
        พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววา   พวกภิกษุรับประเคนโอน้ําดวยมือที่เปนอามิส   จริงหรือ.
        ภิกษุทั้งหลายทูลรับวา   จริง   พระพุทธเจาขา 
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                                    ทรงติเตียน
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ไฉนพวก
โมฆบุรุษเหลานั้น    จึงไดรับประเคนโอน้ําดวยมือขางที่เปอนอามิสเลา     การ
กระทําของพวกโมฆบุรุษเหลานั้นนั่น    ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่
ยังไมเล่ือมใส   หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เล่ือมใสแลว . . .
        ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ 
วาดังนี้:-
                                   พระบัญญัติ
        ๒๐๐.  ๕๕. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา   เราจักไมรับโอน้ําดวยมือ
เปอนอามิส.
                                 สิกขาบทวิภังค
        อันภิกษุผูฉันอาหารไมพึงรับประเคนโอน้ํา   ดวยมือขางที่เปอนอามิส
ภิกษุใดอาศัยความไมเอื้อเฟอ   รับประเคนโอน้ําดวยมือขางที่เปอนอามิส   ตอง
อาบัติทุกกฏ.                               
                                อนาปตติวาร
        ไมแกลง ๑  เผลอ ๑  ไมรูตัว ๑  อาพาธ ๑   รับประเคนดวยหมายวา
จักลางเอง    หรือใหผูอ่ืนลาง  ๑   มีอันตราย  ๑   วิกลจริต  ๑   อาทิกัมมิกะ  ๑
ไมตองอาบัติแล.
                       สุรุสุรุวรรค  สิกขาบทที่  ๕  จบ 
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                          สุรุสุรุวรรค  สิกขาบทที่  ๖
        [๘๕๖]  โดยสมัยนั้น     พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยูที่สวนสัตว
เภสกฬาวัน    เขตพระนครสุงสุมารคิระ    แขวงภัคคชนบท    คร้ังนั้น    ภิกษุ
ทั้งหลายเทน้ําลางบาตรซึ่งมีเมล็ดขาวลงในละแวกบาน      ใกลโกกนุทปราสาท
ชาวบานพากันเพงโทษติเตียนโพนทะนาวา   ไฉนพระสมณะเชื้อสายพระศากย-
บุตรจึงไดเทน้ําลางบาตรซึ่งมีเมล็ดขาวลงในละแวกบาน     เหมือนพวกคฤหัสถ
ผูบริโภคกามเลา    ภิกษุทั้งหลายไดยินชาวบานพวกนั้นเพงโทษ    ติเตียน
โพนทะนาอยู   บรรดาที่เปนผูมักนอย. ..ตางก็เพงโทษติเตียน  โพนทะนาวา
ไฉนภิกษุทั้งหลายจึงไดเทน้ําลางบาตร    ซ่ึงมีเมล็ดขาวลงในละแวกบานเลา . . .
แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.
                                   ทรงสอบถาม
        พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววา   พวกภิกษุเทน้ําลางบาตรซึ่งยังมีเมล็ดขาวลงในละแวกบาน   จริงหรือ.
        ภิกษุทั้งหลายทูลรับวา   จริง   พระพุทธเจาขา.
                   ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ไฉนพวก
โมฆบุรุษเหลานั้น     จึงไดเทน้ําลางบาตรซึ่งยังมีเมล็ดขาวลงในละแวกบานเลา
การกระทําของพวกโมฆบุรุษเหลานั้นนั่น       ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของ
ชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส   หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เล่ือมใสแลว . . .
        ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ 
วาดังนี้:-
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                                  พระบัญญัติ
        ๒๐๑.   ๕๖. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา  เราจักไมเทน้ําลางบาตร
มีเมล็ดขาวในละแวกบาน.
                               สิกขาบทวิภังค
        อันภิกษุไมเทน้ําลางบาตร  ซ่ึงยังมีเมล็ดขาวลงในละแวกบาน  ภิกษุใด
อาศัยความไมเอื้อเฟอ    เทน้ําลางบาตรซึ่งยังมีเมล็ดขาวลงในละแวกบาน   ตอง
อาบัติทุกกฏ.
                               อนาปตติวาร
        ไมแกลง  ๑   เผลอ ๑   ไมรูตัว  ๑   อาพาธ ๑   เก็บเมล็ดขาวออกแลว
จึงเทน้ําลางบาตร   หรือขยี้เมล็ดขาวใหละลายแลวเท   หรือเทน้ําลางบาตรลงใน
กระโถนแลวนําไปเทขางนอก  ๑   มีอันตราย  ๑   วิกลจริต  ๑   อาทิกัมมิกะ  ๑
ไมตองอาบัติแล.
                    สุรุสุรุวรรค   สิกขาบทที่  ๖  จบ
                โภชนปฏิสังยุตต  ๓๐  สิกขาบท  จบ

             ธรรมเทศนาปฏิสังยุตต  ๑๖  สิกขาบท
                  สุรุสุรุวรรค   สิกขาบทที่  ๗
        [๘๕๗]  สาวัตถีนิทาน  คร้ังนั้น  พระฉัพพัคคียแสดงธรรมแกบุคคล
ผูกั้นรม    บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย. . .     ตางก็เพงโทษติเตียนโพนทะนาวา
ไฉนพระฉัพพัคคียจึงไดแสดงธรรมแกบุคคลผูกั้นรมเลา . . .  แลวกราบทูลเร่ือง
นี้แดพระผูมีพระภาคเจา. 
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                                    ทรงสอบถาม
        พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววา   พวกเธอแสดงธรรมแกบุคคลผูกั้นรม   จริงหรือ.
        พระฉัพพัคคียทูลรับวา  จริง  พระพุทธเจาขา.
                                    ทรงติเตียน
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา  ดูกอนโมฆบุรุษทั้งหลาย ไฉน
พวกเธอจึงไดแสดงธรรมแกบุคคลผูกั้นรมเลา  การกระทําของพวกเธอนั่น  ไม
เปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส     หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่ง
ของชุมชนที่เล่ือมใสแลว . . .
        ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้
วาดังนี้:-
                                  พระบัญญัติ
        ๒๐๒.   ๕๗.  ก.  ภิกษุพึงทําความศึกษาวา    เราจักไมแสดง
ธรรมแกบุคคลมีรมในมือ.
        ก็สิกขาบทนี้     ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติแลวแกภิกษุ
ทั้งหลาย  ดวยประการฉะนี้.
        [๘๕๘]   ก็โดยสมัยนั้นแล      ภิกษุทั้งหลายรังเกียจเพื่อจะแสดงธรรม
แกคนเปนไขมีรมในมือ     ชาวบานพากันเพงโทษติเตียนโพนทะนาวา    ไฉน
พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรจึงไมแสดงธรรมแกคนเปนไขซ่ึงมีรมในมือเลา
ภิกษุทั้งหลายไดยินชาวบานพวกนั้นเพงโทษติเตียนโพนทะนาอยู    จึงกราบทูล
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา. 
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                    ทรงอนุญาตใหแสดงธรรมแกคนไข
        ลําดับนั้นแล   พระผูมีพระภาคเจาทรงทําธรรมีกถา  ในเพราะเหตุเปน
เคามูลนั้น   ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น   แลวรับสั่งแกภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาต 
ใหแสดงธรรมแกคนเปนไขมีรมในมือได.
        ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ 
วาดังนี้:-
                                  พระอนุบัญญัติ
        ๒๐๒.  ๕๗.  ข.  ภิกษุพึงทําความศึกษาวา    เราจักไมแสดง
ธรรมแกบุคคลไมใชผูเจ็บไข  มีรมในมือ.
                                 สิกขาบทวิภังค
        ที่ช่ือวา   รม   ไดแกรม ๓ ชนิด    คือ    รมผาขาว ๑    รมลําแพน ๑
รมใบไม ๑  ที่เย็บเปนวงกลมผูกติดกับซี่.
        ที่ช่ือวา  ธรรม  ไดแก   ถอยคําที่อิงอรรถอิงธรรม   เปนพุทธภาษิต
สาวกภาษิต  อิสีภาษิต  เทวตาภาษิต.
        บทวา   แสดง   คือแสดงโดยบท   ตองอาบัติทุกกฏ   ทุก ๆ อักขระ.
        อันภิกษุไมพึงแสดงธรรมแกบุคคลไมเปนไขผูกั้นรม     ภิกษุใดอาศัย
ความเอื้อเฟอ   แสดงธรรมแกคนไมเปนไขผูกั้นรม   ตองอาบัติทุกกฏ.
                                  อนาปตติวาร
        ไมแกลง ๑  เผลอ ๑  ไมรูตัว ๑  อาพาธ ๑  มีอันตราย ๑  วิกลจริต ๑
อาทิกัมมิกะ ๑   ไมตองอาบัติแล.
                     สุรุสุรุวรรค   สิกขาบทที่  ๗  จบ 
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                             สุรุสุรุวรรค   สิกขาบทที่ ๘
        [๘๕๙]  สาวัตถีนิทาน  คร้ังนั้น  พระฉัพพัคคียแสดงธรรมแกบุคคล
ผูถือไมพลอง. . . 
                               พระอนุบัญญัติ
        ๒๐๓.   ๕๘. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา  เราจักไมแสดงธรรมแก
บุคคลไมใชผูเจ็บไขมีไมพลองในมือ.            
                               สิกขาบทวิภังค 
        ที่ช่ือวา  ไมพลอง  ไดแก  ไมพลองยาวส่ีศอกของมัชฌิมบุรุษ  ยาว
กวานั้น   ไมใชไมพลอง  ส้ันกวานั้น   ก็ไมใชไมพลอง.     
        อันภิกษุไมพึงแสดงธรรมแกคนไมเปนไขผูถือไมพลอง  ภิกษุใดอาศัย
ความไมเอื้อเฟอ   แสดงธรรมแกคนไมเปนไข  ผูถือไมพลอง  ตองอาบัติทุกกฏ.
                              อนาปตติวาร
        ไมแกลง ๑  เผลอ ๑  ไมรูดวย ๑  อาพาธ ๑  มีอันตราย ๑  วิกลจริต ๑
อาทิกัมมิกะ ๑   ไมตองอาบัติแล.
                   สุรุสุรุวรรค   สิกขาบทที่  ๘  จบ
                สุรุสุรุวรรค   สิกขาบทที่   ๙
        [๘๖๐]  สาวัตถีนิทาน  คร้ังนั้น   พระฉัพพัคคียแสดงธรรมแกบุคคล
ผูถือศัสตรา . . .
                        พระอนุบัญญัติ
        ๒๐๔.  ๕๙. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา  เราจักไมแสดงธรรม
แกบุคคลไมใชผูเจ็บไข   มีศสัตราในมือ. 
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                                   สิกขาบทวิภังค
             ที่ช่ือวา   ศัสตรา   ไดแก    วัตถุเครื่องประหารมีคมขางเดียว    มีคม
สองขาง
            อันภิกษุไมพึงแสดงธรรม   แกบุคคลผูไมเปนไขผูถือศัสตรา  ภิกษุใด
อาศัยความไมเอื้อเฟอ    แสดงธรรมแกบุคคลผูไมเปนไข   ผูถือศัสตรา   ตอง
อาบัติทุกกฏ. 
                                 อนาปตติวาร
            ไมแกลง ๑  เผลอ ๑  ไมรูตัว ๑  อาพาธ ๑  มีอันตราย  ๑  วิกลจริต ๑
อาทิกัมมิกะ  ๑   ไมตองอาบัติแล.
                      สุรุสุรุวรรค   สิกขาบทที่  ๙  จบ
                 สุรุสุรุวรรค   สิกขาบทที่   ๑๐
            [๘๖๑]  สาวัตถีนิทาน  คร้ังนั้น   พระฉัพพัคคียแสดงธรรมแกบุคคล
ผูถืออาวุธ. . .
                          พระอนุบัญญัติ
           ๒๐๕.  ๖๐.  ภิกษุพึงทําความศึกษาวา   เราจักไมแสดงธรรม
แกบุคคลไมใชผูเจ็บไข  มีอาวุธในมือ.
                           สิกขาบทวิภังค
           ที่ช่ือวา  อาวุธ   ไดแก ปน  เกาทัณฑ.
           อันภิกษุไมพึงแสดงธรรมแกคนไมเปนไข   ผูถืออาวุธ    ภิกษุใดอาศัย
ความไมเอื้อเฟอ   แสดงธรรมแกคนไมเปนไข  มีมือถืออาวุธ  ตองอาบัติทุกกฏ.  
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                                      อนาปตติวาร
            ไมแกลง  ๑  เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑  อาพาธ ๑  มีอันตราย ๑  วิกลจริต ๑
อาทิกัมมิกะ ๑  ไมตองอาบัติแล.
                             สุรุสุรุวรรค   สิกขาบทที่  ๑๐  จบ
                                      วรรคที่  ๖  จบ 



พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๒ - หนาที่ 932
                          วรรคท่ี  ๗  ปาทุกาวรรค
                                      สิกขาบทที่  ๑
            [๘๖๒]  สาวัตถีนิทาน  คร้ังนั้นพระฉัพพัคคียแสดงธรรมแกบุคคล
ผูสวมเขียงเทา   . . 
                                  พระอนุบัญญัติ
            ๒๐๖.  ๖๑.  ภิกษุพึงทําความศึกษาวา  เราจักไมแสดงธรรมแก
บุคคลไมใชผูเจ็บไข   สวมเขียงเทา.
                                  สิกขาบทวิภังค
             อันภิกษุไมพึงแสดงธรรมแกคนไมเปนไข    ผูสวมเขียงเทา    ภิกษุใด
อาศัยความไมเอื้อเฟอ   แสดงธรรมแกคนไมเปนไข    ผูเหยียบเขียงเทาก็ดี    ผู
สวมเขียงเทาก็ดี   ผูสวมเขียงเทาหุมสนก็ดี   ตองอาบัติทุกกฎ.
                                   อนาปตติวาร
             ไมแกลง ๑  เผลอ ๑  ไมรูตัว ๑  อาพาธ ๑  มีอันตราย ๑  วิกลจริต ๑
อาทิกัมมิกะ ๑   ไมตองอาบัติแล.
                      ปาทุกาวรรค  สิกขาบทที่  ๑  จบ
                    ปาทุกาวรรค  สิกขาบทที่  ๒
            [๘๖๓]   สาวัตถีนิทาน   คร้ังนั้น   พระฉัพพัคคียแสดงธรรมแกบุคคล
ผูสวมรองเทา . .  . 
                               พระอนุบัญญัติ
           ๒๐๗.   ๖๒.  ภิกษุพึงทําความศึกษาวา  เราจักไมแสดงธรรม
แกบุคคลไมใชผูเจ็บไข  สวมรองเทา. 
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                                  สิกขาบทวิภังค
             อันภิกษุไมพึงแสดงธรรมแกคนไมเปนไข    ผูสวมรองเทา    ภิกษุใด
อาศัยความไมเอื้อเฟอ  แสดงธรรมแกคนไมเปนไข  ผูเหยียบรองเทาก็ดี  ผูสวม
รองเทาก็ดี  ผูสวมรองเทาหุมสนก็ดี  ตองอาบัติทุกกฏ.
                                อนาปตติวาร
             ไมแกลง  ๑  เผลอ  ๑  ไมรูตัว ๑  อาพาธ ๑  มีอันตราย  ๑  วิกลจริต ๑
อาทิกัมมิกะ ๑   ไมตองอาบัติแล.
                         ปาทุกาวรรค  สิกขาบทที่  ๒  จบ                                                             
                      ปาทุกาวรรค  สิกขาบทที่  ๓
             [๘๖๔]  สาวัตถีนิทาน  คร้ังนั้น  พระฉัพพัคคียแสดงธรรมแกบุคคล
ผูนั่งในยาน . . .
                             พระอนุบัญญัติ
             ๒๐๘.  ๖๓.  ภิกษุพึงทําความศึกษาวา  เราจัก ไมแสดงธรรม
แกบุคคลไมใชผูเจ็บไขไปในยาน.
                              สิกขาบทวิภังค
              ที่ช่ือวา  ยาน  ไดแก  คานหาม  รถ  เกวียน  เตียงหาม  วอ  เปลหาม.
              อันภิกษุไมพึงแสดงธรรมแกคนไมเปนไขผูนั่งไปในยาน    ภิกษุใด
อาศัยความไมเอื้อเฟอ     แสดงธรรมแกคนไมเปนไข     ผูนั่งไปในยาน    ตอง
อาบัติทุกกฏ. 
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                                     อนาปตติวาร
             ไมแกลง  ๑  เผลอ ๑  ไมรูตัว  ๑  อาพาธ ๑  มีอันตราย ๑  วิกลจริต ๑
อาทิกัมมิกะ ๑   ไมตองอาบัติแล.
                         ปาทุกาวรรค  สิกขาบทที่  ๓  จบ
                         ปาทุกาวรรค  สิกขาบทที่  ๔
            [๘๖๕]  สาวัตถีนิทาน  คร้ังนั้น  พระฉัพพัคคียแสดงธรรมแกบุคคล
ผูอยูบนที่นอน...
                                พระอนุบัญญัติ
            ๒๐๙.  ๖๔.   ภิกษุพึงทําความศึกษาวา  เราจัก ไมแสดงธรรม
แกบุคคลไมใชผูเจ็บไข   ผูอยูบนที่นอน.
                                สิกขาบทวิภังค
            อันภิกษุไมพึงแสดงธรรมแกคนไมเปนไข   ผูอยูบนที่นอน   ภิกษุใด
อาศัยความไมเอื้อเฟอ  แสดงธรรมแกคนไมเปนไขผูนอนอยู    โดยที่สุดแมบน
พื้นดิน  ตองอาบัติทุกกฏ.
                                 อนาปตติวาร
             ไมแกลง ๑  เผลอ ๑  ไมรูตัว ๑  อาพาธ ๑  มีอันตราย ๑  วิกลจริต ๑
อาทิกัมมิกะ ๑   ไมตองอาบัติแล.
                          ปาทุกาวรรค  สิกขาบทที่  ๔  จบ
                 ปาทุกาวรรค  สิกขาบทที่  ๕
            [๘๖๖]  สาวัตถีนิทาน   คร้ังนั้น   พระฉัพพัคคียแสดงธรรมแกบุคคล
ผูนั่งรัดเขา. . . 
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                              พระอนุบัญญัติ
           ๒๑๐.  ๖๕.  ภิกษุพึงทําความศึกษาวา  เราจักไมแสดงธรรม
แกบุคคลไมใชผูเจ็บไขนั่งรัดเขา.
                                  สิกขาบทวิภังค
            อันภิกษุไมพึงแสดงธรรมแกคนไมเปนไขผูนั่งรัดเขา     ภิกษุใดอาศัย
ความไมเอื้อเฟอ  แสดงธรรมแกคนไมเปนไขผูนั่งรัดเขาดวยมือก็ดี  ผูนังรัดเขา
ดวยผาก็ดี  ตองอาบัติทุกกฏ.
                                  อนาปตติวาร
            ไมแกลง ๑  เผลอ ๑  ไมรูตัว ๑  อาพาธ ๑  มีอันตราย ๑  วิกลจริต ๑
อาทิกัมมิกะ ๑  ไมตองอาบัติแล.
                         ปาทุกาวรรค  สิกขาบทที่  ๕  จบ
                          ปาทุกาวรรค  สิกขาบทที่  ๖
            [๘๖๗]   สาวัตถีนิทาน  คร้ังนั้น    พระฉัพพัคคียแสดงธรรมแกบุคคล
ผูโพกผาพันศีรษะ...
                             พระอนุบัญญัติ
            ๒๑๑.  ๖๖.  ภิกษุพึงทําความศึกษาวา   เราจักไมแสดงธรรม
แกบุคคลไมใชผูเจ็บไขพันศีรษะ.
                              สิกขาบทวิภังค
            ที่ช่ือวา  พันศีรษะ  คือ  พันไมใหเห็นปลายผม.
            อันภิกษุไมพึงแสดงธรรมแกคนไมเปนไขผูโพกผาพันศีรษะ   ภิกษุใด
อาศัยความไมเอื้อเฟอ     แสดงธรรมแกคนไมเปนไขผูโพกผาพันศีรษะ     ตอง
อาบัติทุกกฏ. 
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                                    อนาปตติวาร
            ไมแกลง  ๑  เผลอ ๑  ไมรูตัว ๑  อาพาธ ๑  ใหเขาเปดปลายผมจุกแลว
แสดง ๑   มีอันตราย ๑   วิกลจริต ๑   อาทิกัมมิกะ ๑   ไมตองอาบัติแล.
                         ปาทุกาวรรค  สิกขาบทที่ ๖  จบ
                      ปาทุกาวรรค  สิกขาบทที่  ๗
            [๘๖๘]  สาวัตถีนิทาน  คร้ังนั้น    พระฉัพพัคคียแสดงธรรมแกบุคคล
ผูหมผาคลุมศีรษะ. . .
                                พระอนุบัญญัติ
           ๒๑๒.   ๖๗.  ภิกษุพึงทําความศึกษาวา  เราจักไมแสดงธรรม
แกบุคคลไมใชผูเจ็บไขคลุมศีรษะ.
                                 สิกขาบทวิภังค
            ที่ช่ือวา  คลุมศีรษะ  คือ  ที่เขาเรียกกันวาคลุมตลอดศีรษะ.
            อันภิกษุไมพึงแสดงธรรมแกคนไมเปนไขผูคลุมศีรษะ    ภิกษุใดอาศัย
ความไมเอื้อเฟอ   แสดงธรรมแกคนไมเปนไขผูคลุมศีรษะ   ตองอาบัติทุกกฏ.
                                อนาปตติวาร
             ไมแกลง ๑  เผลอ ๑   ไมรูตัว ๑   อาพาธ ๑   ใหเขาเปดผาคลุมศีรษะ
แลวแสดง ๑   มีอันตราย ๑   วิกลจริต ๑   อาทิกัมมิกะ ๑   ไมตองอาบัติแล.
                          ปาทุกาวรรค  สิกขาบทที่  ๗  จบ
                  ปาทุกาวรรค  สิกขาบทที่  ๘
           [๘๖๙]  สาวัตถีนิทาน  คร้ังนั้น   พระฉัพพัคคียนั่งอยูที่พื้นดินแสดง-
ธรรมแกบุคคลผูนั่งอยูบนอาสนะ. . .                                                   
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                              พระอนุบัญญัติ
          ๒๑๓.  ๖๘.  ภิกษุพึงทําความศึกษาวา  เรานั่งอยูที่พื้นดิน จัก
ไมแสดงธรรมแกคนไมเจ็บไข  ผูนั่งบนอาสนะ.
                              สิกขาบทวิภังค
            อันภิกษุนั่งอยูบนพื้น     ไมพึงแสดงธรรมแกคนไมเปนไขผูนั่งอยูบน
อาสนะ   ภิกษุใดอาศัยความไมเอื้อเฟอ   นั่งอยูที่พื้นดิน    แสดงธรรมแกคนไม.
เปนไขผูนั่งอยูบนอาสนะ  ตองอาบัติทุกกฏ.
                               อนาปตติวาร
            ไมแกลง ๑  เผลอ ๑  ไมรูตัว ๑  อาพาธ ๑  มีอันตราย ๑  วิกลจริต  ๑
อาทิกัมมิกะ ๑  ไมตองอาบัติแล.
                      ปาทุกาวรรค  สิกขาบทที่  ๘  จบ
                     ปาทุกาวรรค  สิกขาบทที่  ๙
             [๘๗๐]   สาวัตถีนิทาน.   คร้ังนั้น    พระฉัพพัคคียนังอยูบนอาสนะต่ํา
แสดงธรรมแกบุคคลผูนั่งอยูบนอาสนะสูง   บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย ...ตาง
ก็เพงโทษติเตียนโพนทะนาวา   ไฉนพระฉัพพัคคียนั่งอยูบนอาสนะต่ํา    จึงได
แสดงธรรมแกบุคคลผูนั่งอยูบนอาสนะสูงเลา. . .  แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระ-
ผูมีพระภาคเจา.
                                ทรงสอบถาม
             พระมีพระภาคเจาทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววา   พวกเธอนั่งบนอาสนะต่ํา    แสดงธรรมแกบุคคลผูนั่งอยูบนอาสนะสูง
จริงหรือ.
             พระฉัพพัคคียทูลวา  จริง  พระพุทธเจาขา. 
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                     ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
            พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา  ดูกอนโมฆบุรุษทั้งหลาย  ไฉน
พวกเธอนั่งอยูบนอาสนะต่ําจึงไดแสดงธรรมแกบุคคลผูนั่งอยูบนอาสนะสูงเลา
การกระทําของพวกเธอนั่น    ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม
เล่ือมใส      หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เล่ือมใสแลว . . . คร้ันแลวทรง
ทําธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายดังตอไปนี้:-
                        เร่ืองภรรยาของบุรุษจัณฑาล
             [๘๗๑]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เร่ืองเคยมีมาแลว      ภรรยาของบุรุษ
จัณฑาลคนหนึ่งในพระนครพาราณสีไดทั้งครรภ   นางไดบอกแกสามีวา    นาย
ดิฉัน กําลังตั้งครรภ  ดิฉันอยากรับประทานมะมวง.
            สามีตอบวา  มะมวงไมมี  เพราะไมใชหนามะมวง.
            นางกลาววา  ถาไมไดรับประทาน  ดิฉันจักตาย.
            สมัยนั้น  ตนมะมวงของหลวงมีผลไมวาย  มีอยูตนหนึ่ง  บุรุษจัณฑาล
นั้นเดินเขาไปที่ตนมะมวงนั้น   คร้ันแลวไดขึ้นไปแฝงอยูบนตนมะมวงนั้น พอดี
พระเจาแผนดินไดเสด็จไปถึงตนมะมวงนั้น     คร้ันแลวประทับนั่งบนพระราช -
อาสนสูงทรงเรียนมนตกับพราหมณปุโรหิต  บุรุษจัณฑาลคิดวา พระเจาแผนดิน
พระองคนี้ประทับนั่งบนพระราชอาสนสูงเรียนมนต  ช่ือวาไมเคารพธรรม และ
พราหมณคนนี้นั่งบนอาสนะต่ํา     สอนมนตแกพระเจาแผนดินผูประทับนั่งบน
พระราชอาสนสูงก็ช่ือวาไมเคารพธรรม   สวนเราผูลักมะมวงของหลวง    เพราะ
เหตุแหงสตรีก็ช่ือวาไมเคารพธรรมเหมือนกัน    แทจริง    การกระทําทั้งนี้ลวน
ต่ําทรามทั้งนั้น       ดังนี้แลวไตลงมา  ณ   ระหวางพระเจาแผนดินและพราหมณ
ทั้งสองนั้นแล   แลวกลาวคาถาขึ้นวาดังนี้  
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                            ท้ังสองไมรูอรรถ      ท้ังสองไมเห็น
                   ธรรม  คือพราหมณผูสอนมนตโดยไมเคารพ
                    ธรรม    และพระเจาแผนดินผูทรงเรียนมนต
                    โดยไมเคารพธรรม.
            พราหมณนั้นกลาวคาถาวาดังนี้:-
                               เพราะขาวสุกแหงขาวสาลีอันขาว
                    ผสมกับแกงเนื้อ ขาพเจาบริโภคแลว  ฉะนั้น 
                    ขาพเจาจึงมิไดประพฤติอยูในธรรม   ท่ีเหลา
                    พระอริยะสรรเสริญแลว.
            บุรุษจัณฑาลนั้นไดกลาวสองคาถาวาดังนี้:-
                           ทานพราหมณ   เราติเตียนการได
                    ทรัพยและการไดยศ   เพราะนั่นเปนการเลี้ยง
                    ชีพโดยความเปนเหตุใหตกต่ําและเปนการ
                    เล้ียงชีพโดยทางที่ไมชอบธรรม จะประโยชน 
                    อันใดดวยการเลี้ยงชีพเชนนั้น     ทานจงรีบ
                    ออกไปเสียเถิด  ทานมหาพราหมณ   แมสัตว 
                    ท่ีมีชีวิตเหลาอื่นก็ยังหุงหากินได    ความ
                    อาธรรมที่ทานไดประพฤติมาแลว     อยาได
                    ทําลายทานดุจกอนหินทําลายหมอน้ําฉะนั้น.
                    ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
            [๘๗๒]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   แมในกาลครั้งนั้น    พราหมณนั่งบน
อาสนะต่ําสอนมนตแกพระเจาแผนดินผูประทับนั่งบนพระราชอาสนสูง     ยังไม
เปนที่พอใจของเรา    ไฉนในกาลบัดนี้      จักพอใจที่ภิกษุนั่งบนอาสนะต่ําแลว 
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แสดงธรรมแกคนนั่งบนอาสนะสูงเลา   การกระทําของพวกเธอนั่น     ไมเปนไป
เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส     หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของ
ชุมชนที่เล่ือมใสแลว. . .
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้
วาดังนี้:-                                                                       
                           พระอนุบัญญัติ
           ๒๑๔.  ๖๙.  ภิกษุพึงทําความศึกษาวา  เรานั่งบนอาสนะต่ํา จัก
ไมแสดงธรรมแกคนไมเจ็บไข  ผูนั่งบนอาสนะสูง 
                           สิกขาบทวิภังค
           อันภิกษุผูนั่งบนอาสนะต่ํา    ไมพึงแสดงธรรมแกคนไมเปนไขผูนั่งอยู
บนอาสนะสูง  ภิกษุใดอาศัยความไมเอื้อเฟอ  นั่งบนอาสนะต่ําแสดงธรรมแกคน
ไมเปนไข  ผูนั่งบนอาสนะสูง  ตองอาบัติทุกกฎ 
                              อนาปตติวาร
            ไมแกลง  ๑  เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑  อาพาธ ๑  มีอันตราย ๑  วิกลจริต ๑
อาทิกัมมิกะ  ๑  ไมตองอาบัติแล.
                    ปาทุกาวรรค  สิกขาบทที่  ๙ จบ
                 ปาทุกาวรรค  สิกขาบทที่  ๑๐
           [๘๗๓]  สาวัตถีนิทาน.    คร้ังนั้น    พระฉัพพัคคียยืนแสดงธรรมแก
บุคคลผูนั่งอยู. . .
                          พระอนุบัญญัติ
           ๒๑๕.  ๗๐.  ภิกษุพึงทําความศึกษาวา    เรายืนอยูจักไมแสดง
ธรรมแกคนไมเจ็บไขผูนั่งอยู. 
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                                 สิกขาบทวิภังค
            อันภิกษุผูยืนอยู   ไมพึงแสดงธรรมแกคนไมเปนไขผูนั่งอยู    ภิกษุใด
อาศัยความไมเอื้อเฟอ      ยืนแสดงธรรมแกคนไมเปนไขผูนั่งอยู       ตองอาบัติ
ทุกกฏ.
                                   อนาปตติวาร
          ไมแกลง  ๑   เผลอ ๑  ไมรูตัว ๑   อาพาธ ๑  มีอันตราย  ๑   วิกลจริต ๑
อาทิกัมมิกะ ๑   ไมตองอาบัติแล.
                        ปาทุกาวรรค  สิกขาบทที่  ๑๐  จบ
                     ปาทุกาวรรค  สิกขาบทที่   ๑๑
            [๘๗๔]  สาวัตถีนิทาน. คร้ังนั้น พระฉัพพัคคียเดินไปขางหลัง แสดง
ธรรมแกบุคคลผูเดินไปขางหนา. . .
                            พระอนุบัญญัติ
            ๒๑๖.  ๗๑.  ภิกษุพึงทําความศึกษาวา  เราเดินไปขางหลัง  จัก
ไมแสดงธรรมแกคนไมเจ็บไข   ผูเดินไปขางหนา.
                           สิกขาบทวิภังค
             อันภิกษุผูเดินไปขางหลัง    ไมพึงแสดงธรรมแกคนไมเปนไขผูเดินไป
ขางหนา   ภิกษุใดอาศัยความไมเอื้อเฟอเดินไปขางหลัง     แสดงธรรมแกคนไม
เปนไขผูเดินไปขางหนา   ตองอาบัติทุกกฏ. 
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                                    อนาปตติวาร
             ไมแกลง ๑  เผลอ ๑  ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑  มีอันตราย ๑   วิกลจริต ๑
อาทิกัมมิกะ ๑  ไมตองอาบัติแล.
                         ปาทุกาวรรค  สิกขาบทที่  ๑๑ จบ
                    ปาทุกาวรรค  สิกขาบทที่   ๑๒
             [๘๗๕]  สาวัตถีนิทาน.   คร้ังนั้น   พระฉัพพัคคียเดินไปนอกทาง
แสดงธรรมแกบุคคลผูเดินไปในทาง. . .
                         พระอนุบัญญัติ
            ๒๑๗. ๗๒.  ภิกษุพึงทําความศึกษาวา     เราเดินไปนอกทาง
จักไมแสดงธรรมแกคนไมเจ็บไข  ผูไปอยูในทาง.
                       สิกขาบทวิภังค
           อันภิกษุผูเดินไปนอกทาง  ไมพึงแสดงธรรมแกคนไมเปนไขผูเดินไป
ในทาง    ภิกษุใดอาศัยความไมเอื้อเฟอเดินไปนอกทาง    แสดงธรรมแกคนไม
เปนไขผูเดินไปในทาง  ตองอาบัติทุกกฏ.
                      อนาปตติวาร
            ไมแกลง ๑  เผลอ ๑  ไมรูตัว ๑  อาพาธ ๑  มีอันตราย  ๑  วิกลจริต ๑
อาทิกัมมิกะ ๑  ไมตองอาบัติแล.
                      ปาทุกาวรรค  สิกขาบทที่   ๑๒  จบ
                  ธรรมเทศนาปฏิสังยุตต  ๑๖  สิกขาบท  จบ 
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                       ปกิณกะ  ๓  สิกขาบท
                  ปาทุกาวรรค  สิกขาบทที่  ๑๓
          [๘๗๖]   สาวัตถีนิทาน.   คร้ังนั้น     พระฉัพพัคคียยืนถายอุจจาระบาง
ถายปสสาวะบาง. . . 
                            พระอนุบัญญัติ
         ๒๑๘.  ๗๓.  ภิกษุพึงทําความศึกษาวา  เราไมอาพาธ   จักไม
ยินถายอุจจาระ  หรือปสสาวะ.
                           สิกขาบทวิภังค
          อันภิกษุผูยืนอยู   มิใชผูอาพาธ  ไมพึงถายอุจจาระ   หรือถายปสสาวะ
ภิกษุใดอาศัยความไมเอื้อเฟอมิใชผูอาพาธ   ยืนถายอุจจาระก็ดี  ยืนถายปสสาวะ
ก็ดี  ตองอาบัติทุกกฏ.
                          อนาปตติวาร
            ไมแกลง ๑  เผลอ ๑  ไมรูตัว ๑  อาพาธ ๑  มีอันตราย  ๑  วิกลจริต ๑
อาทิกัมมิกะ  ๑  ไมตองอาบัติแล.
                       ปาทุกาวรรค  สิกขาบทที่  ๑๓  จบ
              ปาทุกาวรรค  สิกขาบทที่   ๑๔
           [๘๗๗]  สาวัตถีนิทาน. คร้ังนั้น  พระฉัพพัคคียถายอุจจาระบาง ถาย
ปสสาวะบาง   บวนเขฬะบาง   ลงบนของสดเขียว. . .
                    พระอนุบัญญัติ
          ๒๑๙. ๗๔.  ภิกษุพึงทําความศึกษาวา    เราไมอาพาธ  จักไม
ถายอุจจาระ  ปสสาวะ  หรือบวนเขฬะ  บนของสดเขียว. 
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                                 สิกขาบทวิภังค
            อันภิกษุมิใชผูอาพาธ ไมพึงถายอุจจาระ  หรือถายปสสาวะ  หรือบวน
เขฬะลงบนของสดเขียว    ภิกษุใดอาศัยความไมเอื้อเฟอ    มิใชผูอาพาธ    ถาย
อุจจาระก็ดี   ถายปสสาวะก็ดี     บวนเขฬะก็ดี    ลงบนของสดเขียว    ตองอาบัติ
ทุกกฏ
                                  อนาปตติวาร
            ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑  ของที่ถายลงในที่ปราศจาก
ของสดเขียว       แลวไหลไปรดของสดเขียว  ๑    มีอันตราย  ๑    วิกลจริต  ๑
อาทิกัมมิกะ ๑  ไมตองอาบัติแล.
                    ปาทุกาวรรค  สิกขาบทที่  ๑๔  จบ
                 ปาทุกาวรรค  สิกขาบทที่  ๑๕
           [๘๗๘]  โดยสมัยนั้น   พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู  ณ  พระ-
เชตวัน   อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี   เขตพระนครสาวัตถี   คร้ังนั้น   พระ
ฉัพพัคคียถายอุจจาระบาง   ถายปสสาวะบาง   บวนเขฬะบาง   ลงในน้ํา   ชาว
บานพากันเพงโทษติเตียนโพนทะนาวา    ไฉนพระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร
จึงไดถายอุจจาระบาง  ถายปสสาวะบาง  บวนเขฬะบาง  ลงในน้ํา   เหมือนพวก
คฤหัสถผูบริโภคกามเลา      ภิกษุทั้งหลายไดยินชาวบานพวกนั้นพากันเพงโทษ
ติเตียนโพทะนาอยู   บรรดาที่เปนผูมักนอย . . .  ตางก็เพงโทษติเตียนโพนทะนา
วา   ไฉนพระฉัพพัคคียจึงไดถายอุจจาระบาง   ถายปสสาวะบาง   บวนเขฬะบาง
ลงในน้ําเลา . . .แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา 
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                                 ทรงสอบถาม
            พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววา   พวกเธอถายอุจจาระบาง   ถายปสสาวะบาง   บวนเขฬะบาง     ลงในน้ํา
จริงหรือ
            พระฉัพพัคคียทูลรับวา  จริง  พระพุทธเจาขา
                    ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
            พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา     ดูกอนโมฆบุรุษทั้งหลาย
ไฉนพวกเธอจึงไดถายอุจจาระบาง   ถายปสสาวะบาง   บวนเขฬะบาง   ลงในน้ํา
เลา  การกระทําของพวกเธอนั่น  ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม
เล่ือมใสหรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เล่ือมใสแลว . . .
             ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ 
วาดังนี้:-
                                พระบัญญัติ
            ๒๒๐.  ๗๕.  ก.  ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักไมถายอุจจา-
ระ  ปสสาวะ  หรือบวนเขฬะ  ในน้ํา.
             ก็สิกขาบทนี้    ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติแลว แกภิกษุ
ทั้งหลาย   ดวยประกาฉะนี้.
              [๘๗๙]   ก็โดยสมัยนั้นแล   ภิกษุอาพาธทั้งหลาย    รังเกียจอยูที่จะถาย
อุจจาระบาง   ถายปสสาวะบาง   บวนเขฬะบาง   ลงในน้ํา    จึงกราบทูลเร่ืองนั้น
แดพระผูมีพระภาคเจา
             ลําดับนั้น    พระผูมีพระภาคเจาทรงธรรมีกถา  ในเพราะเหตุเปนเคามูล
นั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น  แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา  เราอนุญาตใหภิกษุ 
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ผูอาพาธ  ถายอุจจาระก็ดี   ถายปสสาวะก็ดี  บวนเขฬะก็ดี  ลงในน้ําได
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วา
ดังนี้:-
                                  พระอนุบัญญัติ
           ๒๒๐.  ๗๕.  ข.  ภิกษุพึงทําความศึกษาวา  เราไมอาพาธ   จักไม
ถายอุจจาระ  ปสสาวะ  หรือบวนเขฬะ  ในน้ํา.
                                สิกขาบทวิภังค
            อันภิกษุมิใชผูอาพาธ  ไมพึงถายอุจจาระ   ปสสาวะ    หรือบวนเขฬะ
ลงในน้ํา   ภิกษุใดอาศัยความไมเฟอ  มิใชผูอาพาธ  ถายอุจจาระ  ปสสาวะ  หรือ
บวนเขฬะ  ลงในน้ํา  ตองอาบัติทุกกฏ.
                               อนาปตติวาร
            ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ ของที่ถายไวบนบกแลวไหล
ลงสูน้ํา ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ   ไมตองอาบัติแล.
                  ปาทุกาวรรค  สิกขาบทที่  ๑๕  จบ  
                             วรรคที่  ๗  จบ
                   ปกิณกะ  ๓  สิกขาบท  จบ 
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                                         บทสรุป
              ทานทั้งหลาย   ธรรมคือเสขิยะ   ขาพเจายกขึ้นแสดงแลวแล    ขาพเจา
ขอถามทานทั้งหลาย  ในธรรมคือเสขิยะเหลานั้นวา  ทานทั้งหลายเปนผูบริสุทธิ์
แลวหรือ   ขาพเจาขอถามแมคร้ังที่สองวา    ทานทั้งหลายเปนผูบริสุทธิ์แลวหรือ
ขาพเจาชื่อถามแมคร้ังที่สามวา    ทานทั้งหลายเปนผูบริสุทธิ์แลวหรือ    ทานทั้ง
หลายเปนผูบริสุทธิ์แลว   ในธรรมคือเสขิยะเหลานี้   เหตุนั้นจึงนิ่ง  ขาพเจาทรง
ความนี้ไวดวยอยางนี้แล.
                                   เสขิยกัณฑ  จบ 
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                          ธรรมคืออธิกรณสมถะ
             [๘๘๐]   ทานทั้งหลาย     ก็ธรรมเปนเครื่องระงับอธิกรณ  ๗ ประการ
เหลานี้แล   มาสูอุเทศ 
            คือ    พึงใหระเบียบอันพึงทําในที่พรอมหนา  ๑ พึงใหระเบียบที่ยกสติ
ขึ้นเปนหลัก ๑ พึงใหระเบียบที่ใหแกภิกษุผูหายเปนบาแลว ๑ ทําตามสารภาพ ๑
วินิจฉัยอาศัยความเห็นขางมาก  ๑  กิริยาที่ลงโทษแกผูผิด ๑ ระเบียบดังกลบไว
ดวยหญา ๑ เพื่อสงบระงับอธิกรณที่เกิดขึ้น ๆ แลว.
                                     บทสรุป
           ทานทั้งหลาย    ธรรมคืออธิกรณสมถะ ๗  ประการ     ขาพเจายกขึ้น
แสดงแลวแล   ขาพเจาขอถามทานทั้งหลาย    ในธรรมคืออธิกรณสมถะเหลานั้น
วา   ทานทั้งหลายเปนผูบริสุทธิ์แลวหรือ   ขาพเจาขอถามแมคร้ังที่สองวา   ทาน
ทั้งหลายเปนผูบริสุทธิ์แลวหรือ   ขาพเจาขอถามแมคร้ังที่สามวา    ทานทั้งหลาย
เปนผูบริสุทธิ์แลวหรือ  ทานทั้งหลายเปนผูบริสุทธิ์แลวในธรรมคืออธิกรณสมถะ
เหลานี้    เหตุนั้นจึงนิ่ง   ขาพเจาทรงความนี้ไว   ดวยอยางนี้แล.
                          ธรรมคืออธิกรณสมถะ  จบ
                                  คํานิคม
            [๘๘๑]   ทานทั้งหลาย   นิทานขาพเจายกขึ้นแสดงแลว
ธรรมคือปาราชิก ๔ สิกขาบท                       ขาพเจายกขึ้นแสดงแลว
ธรรมคือสังฆาทิเลส  ๑๓  สิกขาบท              ขาพเจายกขึ้นแสดงแลว
ธรรมคืออนิยต  ๒ สิกขาบท                          ขาพเจายกขึ้นแสดงแลว 
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ธรรมคือนิสสัคคิยปาจิตตีย  ๓๐  สิกขาบท            ขาพเจายกขึ้นแสดงแลว
ธรรมคือปาจิตตีย  ๙๒ สิกขาบท                             ขาพเจายกขึ้นแสดงแลว
ธรรมคือปาฎิเทสนียะ ๔ สิกขาบท                          ขาพเจายกขึ้นแสดงแลว
ธรรมคือเสขิยะทั้งหลาย                                            ขาพเจายกขึ้นแสดงแลว
ธรรมคืออธิกรณสมถะ ๗ ประการ                          ขาพเจายกขึ้นแสดงแลวแล.
           สิกขาบทของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น   มีเทานี้    มาในพระปาติ-
โมกขนับเนื่องในพระปาติโมกข  มาสูอุเทศทุกกึ่งเดือน
           พวกเราทั้งหมดนี้แล  พึงเปนผูพรอมเพรียงกัน  รวมใจกันไมวิวาทกัน
ศึกษาในพระปาติโมกขนั้น  เทอญ
                                  มหาวิภังค  จบ
                            พระวินัยปฏกเลม  ๒  จบ
                          เสขิยกัณฑวรรณนา
                           สิกขาบทเหลาใด  ซ่ึงพระสัมมาสัม-
                  พุทธเจาผูคงท่ีมิสิกขาท่ีทรงศึกษามา     ตรัส
                  เรียกวา เสขิยะ บัดนี้จะมีลําดับการพรรณนา
                  เสขิยะแมเหลานั้นดังตอไปนี้.
           วินิจฉัย  ในเสขิยะเหลานั้น  พึงทราบดังตอไปนี้:-
                                 วรรคท่ี ๑
           บทวา  ปริมณฺฑล   แปลวา  เปนมณฑลโดยรอบ.
           สองบทวา  นาภิมณฺฑล    ชานุมณฺฑล    มีความวา   ภิกษุนุงปด
เหนือมณฑลสะดือ   ใตมณฑลเขา     ใหผานุงหอยลงภายใตมณฑลเขาตั้งแตกระ 
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ดูกแขงไปประมาณ ๘ นิ้ว.     ทานปรับเอาเปนทุกกฏแกภิกษุผูนุงใหหอยลํ้าลง
มากกวานั้น.    ในมหาปจจรีทานกลาววา     สําหรับภิกษุผูนั่งจะปกปดภายใต
มณฑลเขาประมาณ ๔ องคุลี. แตผานุงของภิกษุผูนุงอยางนี้ไดประมาณจึงควร.
            ผานุงนั้นมีประมาณดังตอไปนี้:-   ดานยาว ๕ ศอกกํา   ดานกวาง ๒ 
ศอกคืบ.   แตเพราะไมไดผานุงมีประมาณเชนนั้น  แมผานุงขนาดกวาง ๒ ศอก
ก็ควร   เพื่อจะปดมณฑลเขาได,    แตอาจเพื่อจะปดมณฑลสะดือไดแมดวยจีวร
แล.   บรรดาจีวรช้ันเดียว   และ ๒ ช้ันนั้น   จีวรช้ันเดียวแมที่ภิกษุนุงแลวอยาง
นี้   ยอมไมตั้งอยูในที่ได,  แตจีวร ๒ ช้ัน  จึงจะตั้งอยูได.
           ในคําวา   โอลมฺพนฺโต   นิวาเสติ  อาปตฺติ  ทุกฺกฏสฺส  นี้   มี
วินิจฉัยดังนี้:-   จะเปนทุกกฏ   แกภิกษุผูนุงเล้ือยขางหลังอยางเดียวเทานั้นก็หา
ไม   แตยังเปนทุกกฏเหมือนกัน  แมแกภิกษุผูนุงทํานองการนุงที่โทษแมอยาง
อ่ืน ที่ตรัสไวในขันธกะโดยนัยเปนตนวา ก็โดยสมัยนั้นแล  พวกภิกษุฉัพพัคคีย
นุงผาอยางคฤหัสถนุงผามีชายดุจงวงชาง  นุงผาดุจหางปลา นุงผาไว ๔ มุมแฉก
นุงผาดุจขั้วตาล  นุงผามีกลีบทั้งรอย*  ดังนี้,  โทษการนุงทั้งหมดนั้น  ยอมไม
มีแกภิกษุผูนุงเปนปริมณฑล    โดยนัยดังกลาวแลวนั่นแล.     นี้ความสังเขปใน
สิกขาบทนี้.   สวนความพิสดาร   จักมีแจงในขันธกะนั้นนั่นแล.
              บทวา   อสฺจิจฺจ   มีความวา    ภิกษุผูไมแกลงนุงอยางนี้วา    เราจัก
นุงใหเล้ือยขางหนา    หรือขางหลัง   ที่แทตั้งใจวา   จักนุงใหเปนปริมณฑลนั่น
แหละ  แตนุงผิดไปไมไดปริมณฑล  ไมเปนอาบัติ.
             บทวา   อสติยา  ไดแก    แมภิกษุผูสงใจไปทางอื่น   นุงอยูอยางนั้น
ก็ไมเปนอาบัติ.
  *    วิ   จุลฺล.  ๗/ ๖๖.             
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            ในคําวา อชานนฺตสฺส  นี้  มีวินิจฉัยดังนี้:-   ภิกษุผูไมรูธรรมเนียม
การนุงก็ไมพนอาบัติ.  อันที่จริงภิกษุพึงเรียนเอาธรรมเนียมการนุงใหดี.   การ
ไมเรียนเอาธรรมเนียมการนุงนั้นนั่นเอง   จัดเปนความไมเอื้อเฟอนั้น    ควรแก
ภิกษุผูแกลงไมเรียนเทานั้น.    เพราะฉะนั้น     ภิกษุใดแมเรียนเอาธรรมเนียม
แลว   ยังไมรูจักวา   ผานุงเลื้อยข้ึน   หรือเล้ือยลง,   ไมเปนอาบัติแกภิกษุนั้น.
แตในกุรุนที  ทานกลาววา   ภิกษุผูไมรูเพื่อจะนุงใหเปนปริมณฑล   ก็ไมเปน
อาบัติ  สวนภิกษุผูแขงลีบก็ดี  มีปนเนื้อปลี   แข็งใหญก็ดี  จะนุงใหเล้ือยลงจาก
มณฑลเขาเกินกวา ๘ องคุลี   เพื่อตองการใหเหมาะสม   ก็ควร.
             บทวา  คิลานสฺส  มีความวา   ภิกษุมีแผลเปนที่แขงหรือที่เทาจะนุง
ใหเล้ือยขึ้น  หรือใหเล้ือยลง   ควรอยู.
             บทวา    อาปทาสุ  มีความวา  เนื้อรายก็ดี   พวกโจรก็ดี   ไลติดตาม
มา,  ในอันตรายเห็นปานนี้    ไมเปนอาบัติ.   คําที่เหลือในสิกขาบทนี้   ตื้นทั้ง
นั้น.
             สิกขาบทนี้     มีสมุฎฐานดุจปฐมปาราชิก    เปนกิริยา   สัญญาวิโมกข
สจิตตกะ   โลกวัชชะ   กายกรรม   อกุศลจิต   ทุกขเวทนา   ดังนี้แล.
             พระปุสสเทวเถระ  กลาววา  เปนสจิตตกะ  ปณณัตติวัชชะมีเวทนา ๓
ฝายพระอุปติสสเถระกลาววา  เปนโลกวัชชะ   อกุศลจิต   ทุกขเวทนา   เพราะ
ทานอาศัยความไมเอื้อเฟอกลาวไว.
             สองบทวา  ปริมณฺฑล   ปารุปตพฺพ   มีความวา  ภิกษุไมหมอยาง
คฤหัสถ  มีประการมากอยางนี้วา  ก็โดยสมัยนั้นแล  พวกภิกษุฉัพพัคคีย   หม
อยางคฤหัสถ   เปนตน   พึงทํามุมทั้ง ๒ ของจีวรใหเสมอกัน   หมใหเปนปริ-
มณฑลถูกธรรมเนียมการหมโดยนัยดังกลาวแลว    ในสิกขาบทนี้นั้นแล.    ก็ 
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สิกขาบททั้ง ๒ นี้ตรัสไวโดยไมแปลกกัน.  เพราะฉะนั้น  ภิกษุพึงนุงและพึงหม
ใหเปนปริมณฑลนั่นแหละ   ทั้งในวัดทั้งในละแวกบาน    ฉะนี้แล.    สมุฏฐาน
เปนตน   พรอมทั้งเถรวาท    บัณฑิตพึงทราบ    โดยนัยดังไดกลาวแลว   ใน
สิกขาบทกอนนั่นแล.  
            สองบทวา   กาย    วิวริตฺวา   คือ   เปดเขาบาง   อกบาง.
            บทวา   สุปฏิจฺฉนฺเนน   มีความวา   ไมใชวาหมคลุมศีรษะ,    ตาม
ความจริง    ภิกษุพึงหมกลัดลูกดุมแลว    เอาชายอนุวาตทั้ง  ๒ ขางปดคอจัดมุม
ทั้ง ๒ (แหงจีวร)   ใหเสมอกัน   มวนเขามาปดจนถึงขอมือแลว จึงไปในละแวก
บาน.
            วินิจฉัยในสิกขาบทที่  ๓  พึงทราบวา:-   ภิกษุพึงนั่งเปดศีรษะตั้งแต
หลุมคอ    เปดมือทั้ง ๒ ตั้งแตขอมือ    เปดเทาทั้ง  ๒  ทั้งแตเนื้อปลีแขง    ( ใน
ละแวกบาน).
            บทวา   วาสูปคตสฺส    มีความวา  ภิกษุผูเขาไปเพื่อตองการอยูพักถึง
จะนั่งเปดกายในกลางวัน   หรือกลางคืน  ก็ไมเปนอาบัติ.
            บทวา   สุส วุโต   ไดแก   ไมคะนองมือ   หรือเทา   ความวา   เปนผู
เรียบรอย   (ฝกหัดมาดี).  
            บทวา  โอกฺขิตฺตจกฺขุ  คือ   เปนผูมีจักขุทอดลงเบื้องต่ํา.
            สองบทวา   ยุคมตฺต    เปกฺขนฺเตน   มีความวา   มาอาชาไนยตัวฝก
หัดแลว    อัน เขาเทียมไวที่แอก    ยอมมองดูช่ัวแอก    คือ   แลดูภาคพื้นไปขาง
หนาประมาณ  ๔ ศอก.  ภิกษุแมนี้   ก็พึงเดินแลดูช่ัวระยะประมาณเทานี้.
           ขอวา  โย  อนาทริย   ปฏิจฺจ  ตห   ตห   โอโลเกนฺโต  มีความ
วา    ภิกษุใดเดินแลดูทิศาภาค    ปราสาท  เรือนยอด    ถนนนั้น ๆ ไปพลาง, 
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ภิกษุนั้นตองอาบัติทุกกฏ.   แตเพียงจะหยุดยืนในที่แหงหนึ่ง   ตรวจดูวา   ไมมี
อันตรายจากชาง   มาเปนตน   ควรอยู.   แมภิกษุผูจะนั่ง   ก็ควรนั่งมีจักษุทอด
ลงเหมือนกัน.
            บทวา  อุกฺขิตฺตกาย  คือ มีการเวิกขึ้น.  คํานี้เปนตติยาวิภัตติ  ลง
ในลักษณะแหงอิตถัมภูต.   อธิบายวา   เปนผูมีจีวรเวิกขึ้นขางเดียว   หรือทั้ง ๒
ขาง.    อันภิกษุอยาพึงเดินไปอยางนั้น    ตั้งแตภายในเสาเขื่อน    (ภายในธรณี
ประตู).    ในเวลานั่งแลว    แมเมื่อจะนําธมกรกออก    อยาเวิกจีวรขึ้นกอนแลว
จึงนําออก   ฉะนี้แล.
                                           วรรคที่  ๑  จบ 
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                                      วรรคท่ี  ๒
           บทวา  อุชฺชคฺฆิกาย  คือ  หัวเราะลั่นอยู.  ในบทวา  อุชฺชคฺฆิกาย
นี้   เปนตติยาวิภัตติ   โดยนัยดังไดกลาวแลวเหมือนกัน.  
          ในคําวา   อปฺปสทฺโท   อนฺตรฆเร   นี้  มีวินิจฉัยดังนี้ :-    จัดวา
เปนผูมีเสียงนอยโดยประมาณขนาดไหน ? บรรดาพระเถระทั้งหลายผูนั่งใน
เรือนขนาด ๑๒ ศอกอยางนี้   คือ   พระสังฆเถระนั่งขางตน   พระเถระรูปที่ ๒
นั่งทามกลาง  พระเถระรูปที่ ๓ นั่งขางทาย,   พระสังฆเถระปรึกษากับพระเถระ
ที่  ๒.   พระเถระรูปที่ ๒   ฟงเสียงและกําหนดถอยคําของพระสังฆเถระนั้นได.
สวนพระเถระรูปที่ ๓ ไดยินเสียงกําหนดถอยคําไมได.  ดวยขนาดเพียงเทานี้จัด
เปนผูมีเสียงนอย.   แตถาวาพระเถระรูปที่ ๓ กําหนดถอยคําได   ช่ือวา   เปนผู
มีเสียงดังแล.
          สองบทวา   กาย    ปคฺคเหตฺวา   มีความวา   ภิกษุพึงเดินและพึงนั่ง
ไมโยกโคลง   คือ   ดวยกายตรง   ดวยอิริยาบถเรียบรอย.
          สองบทวา   พาหุ   ปคฺคเหตฺวา  คือ   ทําแขนใหนิ่ง ๆ.
          สองบทวา  สีล   ปคฺคเหตฺวา  คือ  ตั้งศีรษะไมเอียงไปเอียงมา  ไดแก
ใหตรง  (ไมนั่งคอพับ).
                                  วรรคที่  ๒  จบ 
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                                     วรรคท่ี  ๓
            การยกมือวางบนสะเอวทําความค้ํา   ช่ือวา  ทําความค้ํา.
            บทวา  โอคุณฺ ิโต   แปลวา  คลุมศีรษะ.
            กิริยาที่ภิกษุยกสนเทาทั้ง ๒  จดพื้นดินดวยเพียงปลายเทาทั้ง ๒  หรือ
เขยงปลายเทาทั้ง  ๒   จดพื้นดินดวยเพียงสนเทาทั้ง ๒   เดินไป   พระผูมีพระ-
ภาคเจาตรัสวา   เดินเขยงเทาในคําวา   อุกฺกุฏิกาย  นี้   ก็ตติยาวิภัตติ   ในคําวา
อุกฺกุฏิกาย   นี้    มีลักษณะดังกลาวแลวนั่นแหละ.    แมการรัดเขาดวยสายโยก
ก็ช่ือวาการรัดเขาดวยผาเหมือนกัน    ในคําวา  ทุสฺสปลฺลตฺถิกาย   นี้.
            บทวา   อากีรนฺเตป   คือ   แมเมื่อเขากําลังถวายบิณฑบาต.
            บทวา  สกฺกจฺจ   คือ  ตั้งสติไว.
            บทวา  ปตฺตสฺ ี   คือ  กระทําความสําคัญในบาตร.  บิณฑบาตซึ่งมี
กับขาวประมาณเทาสวนที่  ๔   แหงขาวสวย   ช่ือวาบิณฑบาตมีสูปะเสมอกัน.
            และในมหาปจจรีทานกลาวไววา   แมแกงที่ปรุงดวยถ่ัวพูเปนตน  ก็ถึง
การสงเคราะหเขาในคําวา  มุคฺคสูโป  มาสสูโป  นี้.  กับขาวมีรสชวนใหยิน
ดี*    แกงผักดอง    รสปลาและรสเนื้อเปนตนที่เหลือ    เวนกับขาว ๒ อยางเสีย
*  สารัตถทีปนี  ๓/๓๘๖  แกวา  โอโลณีติ  เอกา  พฺพฺชนวิกติ  โย  โกจิ  สุทฺโธ  กฺชิกตกฺ-
กาทิรโสติ  เกจิ.  แปลวา  กับขาวชนิดหนึ่งชื่อวาโอโลณี.  อาจารยบางพวกกลาววา  ไดแก  รส
น้ําขาวและเปรียงเปนตนลวน ๆ ชนิดใดชนิดหนึ่ง.  วิมติ : แกเหมือนกันวา  โอโลณีติ  เอกา
พฺพฺชนวิกติ.  กฺชิกตกุกาทิรโสติ  เกจิ.
     อตฺถโยชนา  ๒/๑๒๔  แกวา  อวลิยติ  สาทิยตีติ  โอโลณิ  ลิ  สาทเน  ณปฺปจฺจโย.
แปลวา กับขาวที่ช่ือวา  โอโลณะ  ดวยอรรถวา  นาอรอย  นายินดี  ลิธาตุ  ลงในอรรถวา  นา
ยินดีลง  ณ  ปจจัย.  ผูชําระ. 
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พึงทราบวารสรส   (กับขาวตางอยาง)    ในคําวา   รสรเส   นี้.   ไมเปนอาบัติ
แกภิกษุผูรับกับขาวตางอยางนั้นแมมาก. 
            บทวา   สมติตฺติก    แปลวา   เต็มเสมอ   คือเพียบเสมอ.
            ในคําวา  ถูปกต   ปณฺฑปาต   ปฏิคฺคณฺหาติ อาปตฺติ  ทุกฺกฏสฺส
นี้  ความวา  บิณฑบาต   ที่ภิกษุทําใหลนรอยขอบภายในปากบาตรขึ้นมา   ช่ือ
วา   ทําใหพูนลนบาตร  คือ  เพิ่มเติม  แตงเสริมใหเต็มแปลในบาตร.   ภิกษุไม
รับบิณฑบาตที่ทําอยางนั้น  พึงรับพอประมาณเสมอรอยภายในขอบปากบาตร.
            ในคําวา  ถูปกต   นั้น    พระอภัยเถระกลาววา  ที่ช่ือวาทําใหลนบาตร
ไดแกทํา    (ใหลนบาตร)    ดวยโภชนะทั้ง ๕.  แตพระจูฬนาคเถระผูทรงไตร
ปฏกกลาวสูตรนี้วา  ยาคูก็ดี  ภัตก็ดี  ขาทนียะก็ดี  กอนแปงก็ดี   ไมชําระฟน
ก็ดี  ดายชายผาก็ดี  ช่ือวาบิณฑบาต แลวกลาววา  แมดายชายผาทําใหพูนเปน
ยอดดุจสถูป  ก็ไมควร.
            พวกภิกษุฟงคําของพระเถระเหลานั้นแลว      ไปยังโรหณชนบทเรียน
ถามพระจูฬสุนนเถระวา  ทานขอรับ    บิณฑบาตลนบาตร  กําหนดวยอะไร ?
และไดเรียนบอกใหทราบวาทะของพระเถระเหลานั้น .
            พระเถระไดฟงแลวกลาววา    จบละ  !  พระจูฬนาค    ไดพลาดจาก
ศาสนา,   โอ !   พระจูฬนาคนั้น    ไดใหชองทางแกภิกษุเปนอันมาก,   เราสอน
วินัยใหแกพระจูฬนาคนี้ถึง ๗ คร้ัง   ก็ไมไดกลาวอยางนี้สักครั้ง,   พระจูฬนาค
นี้ไดมาจากไหน   จึงกลาวอยางนี้.
            พวกภิกษุขอรองพระเถระวา  โปรดบอกในบัดนี้เถิด  ขอรับ !  (บิณ-
ฑบาตลนบาตร)  กําหนดดวยอะไร ?  พระเถระกลาววา  กําหนดดวยยาวกาลิก
ผูมีอายุ  ! เพราะฉะนั้น ยาคูก็ดี  ภัตก็ดี  ผลาผลก็ดี   ที่เปนอามิสอยางใดอยางหนึ่ง 
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ภิกษุพึงรับเสมอ   (ขอบบาตร)   เทานั้น.   ก็แลยาคูและภัต     หรือผลาผลนั้น
พึงรับเสมอ   (ขอบบาตร)   ดวยบาตรที่ควรอธิษฐาน,   แตดวยบาตรนอกนี้รับ
ใหลนขึ้นมาแมเปนเหมือนยอดสถูปก็ควร.   สวนยามกาลิก   สัตตาหกาลิก  และ
ยาวชีวิก   รับใหลนเหมือนยอดสถูปแมดวยบาตรควรอธิษฐานก็ได.    ภิกษุรับ
ภัตตาหารดวยบาตร ๒ ใบ    บรรจุใหเต็มใบหนึ่งแลวสงไปยังวิหาร    ควรอยู.
แตในมหาปจจรีกลาววา   ของกินมีขนม   ลําออย   ผลไมนอยใหญเปนตนที่เขา
บรรจุลงในบาตรพรองอยูแตขางลาง   ไมช่ือวาทําใหลนบาตร. 
            พวกชาวบานถวายบิณฑบาต  วางกระทงขนมไว   (ขางบน)   จัดวา
รับลนบาตรเหมือนกัน. แตพวงดอกไม  และพวงผลกระวานผลเผ็ดรอน (พริก)
เปนตน ที่เขาถวายวางไว (ขางบน) ไมจัดวารับลนบาตร.  ภิกษุรับเต็มแลววาง
ถาด   หรือใบไมขางบนขาวสวย   ไมช่ือวารับลนบาตร.   แมในกุรุนทีก็กลาวไว
วา   พวกทายกใสขาวสวยลงบนถาดหรือบนใบไมแลว   วางถวายถาดหรือใบไม
แลว  วางถวายถาดหรือใบไมนั้นบนที่สุดบาตร (บนฝาบาตร),  ภาชนะแยกกัน
ควรอยู.    ภิกษุอาพาธไมมีมาในอนาปตติวารในสิกขาบทนี้ .    เพราะฉะนั้น
โภชนะที่ทําใหเปนยอดดุจสถูป    (ที่รับลนบาตร)    ไมควรแมแกภิกษุอาพาธ.
จะรับประเคนพร่ําเพรื่อในภาชนะทั่วไป  ก็ไมควร.   แตโภชนะที่รับประเคนไว
แลว   จะรับประเคนใหมใหเรียบรอยกอนแลวจึงฉัน   ควรอยูฉะนี้แล.
                                        วรรคที่  ๓  จบ 
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                                          วรรคท่ี  ๔
            แมในคําวา  สกฺกจฺจ    นี้    ก็เปนอาบัติ    เพราะรับโดยไมไดเอื้อเฟอ
เหมือนกัน.   แตของที่รับ ไวเปนอันรับประเคนแลวแล.
           บทวา   สกฺกจฺจ   และบทวา  ปตฺตสฺ ี  ทั้ง ๒ มีนัยดังกลาวแลว
นั่นแหละ.                                             
           บทวา  สปทาน ไดแก  ตามลําดับไมทําใหลักล่ันในบิณฑบาตนั้นๆ.
คําที่ควรจะกลาวในบิณฑบาตมีสูปะเสมอกัน  มีนัยดังกลาวแลวเหมือนกัน 
            บทวา   ถูปโต  คือ   แตยอด.   ความวา   แตทามกลาง.
           สองบทวา   ปฏิจฺฉาเทตฺวา   เทนฺติ    มีความวา   พวกเจาของหมก
กับขาวไวถวายในสมัยหามฆาสัตวเปนตน.      ในเรื่องวิญญัตติไมมีคําที่จะพึง
กลาว   แมในอุชฌานสัญญีสิกขาบทนี้   ภิกษุอาพาธก็ไมพน  
          สองบทวา  นาติมหนฺโต  กวโฬ มีความวา  ฟองไขนกยงใหญเกิน
ไป  ฟองไขไก   ก็เล็กเกินไป,  คําขาวมีประมาณขนาดกลางระหวางฟองไขนก
ยูงและไขไกนั้น   (ช่ือวาคําขาวไมใหญเกินไป).                                
           บัณฑิตพึงถือเอาขาทนียะทุกอยางมีมูลขาทนียะเปนตน      ในคําวา
ขชฺชเก  นี้.
                                       วรรคที่  ๔  จบ 
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                                      วรรคท่ี  ๕
        บทวา  อนาหเฏ   คือ  ยังนํามาไมถึง.   ความวา  ยังไมทันถึงชองปาก.
        สองบทวา  สพฺพ   หตฺถ       ไดแก  นิ้วมือทุกนิ้ว.
        ในบทวา  สกวเฬน  นี้ มีวินิจฉัย ดังนี้:-    ภิกษุกําลังแสดงธรรมใส
สมอ   หรือชะเอมเครือเขาปาก    แสดงธรรมไปพลาง,   คําพูดจะไมขาดหายไป
ดวยช้ินสมอเเปนตนเทาใด,    เมื่อช้ินสมอเปนตนเทานั้นยังมีอยูในปาก   จะพูด
ก็ควร.
        บทวา  ปณฺฑุกฺเขปก     คือ  ฉันเดาะคําขาว ๆ.
        บทวา  กวฬาวจฺเฉทก   คือ   ฉันกัดคําขาว ๆ.
        บทวา  อวคณฺฑการก   ไดแก   ฉันทํากระพุงแกมใหตุยดุจลิง.
        บทวา  หตฺถนิทฺธูนก     คือ   ฉันสลัดมือ ๆ.
        บทวา  สิตฺถาวการก    คือ     ฉันโปรยเม็ดขาว ๆ.
        บทวา    ชิวฺหานิจฺฉารก คือ ฉันแลบลิ้น ๆ.
        บทวา  จปุจปุการก   ไดแก   ฉันทําเสียงดังอยางนี้คือ  จับ ๆ.
                                  วรรคที่   ๕  จบ 
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                                    วรรคท่ี  ๖
        บทวา  สุรุสุรุการก    ไดแก  ฉันทําเสียงดังอยางนี้  คือ  ซูด ๆ.
        บทวา  ทโว   คือ คําตลกคะนอง.  อธิบายวา    ภิกษุไมพึงเปลงคําพูด
ตลกคะนองนั้น  ปรารภพระรัตนตรัยโดยปริยายไร ๆ  โดยนัยเปนตนวา  พระ
พุทธหิน   พระพุทธปลอม,   พระธรรมอะไร ? พระธรรมโค  พระธรรมแพะ
พระสงฆอะไร  ?  หมูเนื้อ  หมูปศุสัตว  เปน.
        บทวา  หตฺถนิลฺเลหก   คือ  ฉันเลียมือ ๆ. จริงอยู    ภิกษุผูกําลังฉัน
จะเลียแมเพียงนิ้วมือ     ก็ไมควร.     แตภิกษุจะเอานิ้วมือทั้งหลายหยิบยาคูแขน
น้ําออยงบ    และขาวปายาสเปนตน      แลวสอดนิ้วมือเขาในปากฉัน    ควรอยู.
แมในการฉันขอดบาตรเลียริมฝปากเปนตน   ก็นัยนี้เหมือนกัน.   เพราะฉะนั้น 
ภิกษุไมควรเอานิ้วมือ   แมนิ้วเดียวขอดบาตร.   แมริมฝปากขางหนึ่ง   ก็ไมควร
เอาลิ้นเลีย.  แตจะเอาเฉพาะเนื้อริมฝปากทั้ง  ๒  ขางคาบแลวขยับ  ใหเขาไปภาย
ในปากควรอยู.   
        บทวา  โกกนุเท คือ  ในปราสาทมีช่ืออยางนี้.   ดอกบัว   เรียกกันวา
โกกนุท.  ก็ปราสาทนั้น   อันนายชางทําใหมีสัณฐานคลายดอกบัว.     ดวยเหตุ
นั้น  ชนทั้งหลายจึงตั้งชื่อใหปราสาทนั้นวา   โกกนุท  นั่นเทียว. 
        คําวา ไมรับโอน้ําดวยมือ ท่ีเปอนอามิส นี้  พระผูมีพระภาคเจาตรัส
หามดวยอํานาจแหงความนาเกลียด.   เพราะฉะนั้น  สังขก็ดี  ขันน้ําก็ดี   ภาชนะ
ก็ดี  เปนของสงฆก็ตาม  เปนของบุคคลก็ตาม   เปนของคฤหัสถก็ตาม   เปนของ
สวนตัวก็ตาม  ไมควรเอามือเปอนอามิสจับทั้งนั้น.   เมื่อจับ   เปนทุกกฏ    แต
ถาวา   บางสวนของมือ   ไมไดเปอนอามิส,   จะจับโดยสวนนั้น   ควรอยู. 
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        บทวา   อุทฺธริตฺวา   วา   ไดแก   ซาวเมล็ดขาวสุกขึ้นจากน้ําแลวกอง
ไวในที่แหงหนึ่ง   จึงเทน้ําทิ้ง. 
        บทวา  ภินฺทิตฺวา  วา ไดแก  ขยี้เมล็ดขาวสุกใหมีคติเหมือนน้ําแลว
เททิ้งไป.
        บทวา  ปฏิคฺคเห   วา  ไดแก   เอากระโถนรับไว   ทิ้งเมล็ดขาวสุกนั้น
ลงกระโถน.
        บทวา  นีหริตฺวา  ไดแก   นําออกไปเทในภายนอก    ไมเปนอาบัติ
แกภิกษุผูเททิ้งอยางนี้. 
        บทวา  เสตจฺฉตฺต   แปลวา  รมขาวที่หุมดวยผา.
        บทวา   กิลฺฺชจฺฉตฺต    แปลวา  รมสานดวยตอกไมไผ.
        บทวา  ปณฺณจฺฉตฺต   แปลวา  รมที่ทําดวยใบไมอยางหนึ่ง  มีใบตาล
เปนตน.
        ก็คําวา  มณฺฑลพทฺธ     สลากพทฺธ   นี้  พระผูมีพระภาคเจาตรัสไว
เพื่อทรงแสดงโครงรมทั้ง ๓ ชนิด.  ก็รมทั้ง ๓ ชนิดนั้น      เปนรมที่เย็บเปนวง
กลม   และผูกติดกับซี่.   ถึงแมรมใบไมใบเดียว    อันเขาทําดวยคันซึ่งเกิดที่ตน.
ตาลเปนตน  ก็ช่ือวารมเหมือนกัน.   บรรดารมเหลานี้    รมชนิดใดชนิดหนึ่งที่
มีอยูในมือของบุคคลนั้น ;  เหตุนั้นบุคคลนั้น  ช่ือวา  มีรมในมือ.   บุคคลนั้น
กั้นรมอยูก็ดี  แบกไวบนบาก็ดี  วางไวบนตักก็ดี    ยังไมปลอยมือคราบใด   จะ
แสดงธรรมแกเขาไมควรตราบนั้น     เปนทุกกฏแกภิกษุผูแสดง      โดยนัยดังที่
กลาวแลวนั่นแล.     แตถาวา     ผูอ่ืนกางรมใหเขาหรือรมนั้นตั้งอยูบนที่รองรม
พอแตรมพนจากมือ   ก็ไมเชื่อวา    ผูมีรมในมือ,    จะแสดงธรรมแกบุคคลนั้น
ควรอยู.    ก็การกําหนดธรรมในสิกขาบทนี้     บัณฑิตพึงทราบโดยนัยดังกลาว
แลวในปทโสธรรมสิกขาบทนั่นแล. 
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        ไมพลองยาว ๔ ศอกของมัชฌิมบุรุษ  ช่ือวา  ไมพลองในคําวา ทณฺฑ-
ปาณิสฺส   นี้.   ก็บัณฑิตพึงทราบความที่บุคคลนั้นมีไมพลองในมือ   โดยนัย
ดังไดกลาวแลวในบุคคลผูมีรมในมือนั่นแล.   แมในบุคคลผูมีศัสตราในมือ   ก็
นัยนี้เหมือนกัน.  เพราะวา  แมบุคคลผูยืนผูกสอดดาบ  ยังไมถึงการนับวาเปน
ผูมีศัสตราในมือ.
        ในคําวา  อาวุธปาณิสฺส  นี้   พระผูมีพระภาคเจาตรัสคําวา    ที่ช่ือวา
อาวุธ  ไดแก  ปน   เกาทัณฑ   ดังนี้     แมโดยแท.    ถึงอยางนั้น  ธนูแมทุก
ชนิด  พรอมดวยลูกศรชนิดแปลก ๆ ผูศึกษาก็พึงทราบวา อาวุธ  เพราะฉะนั้น
ภิกษุจะแสดงธรรมแกบุคคลผูไมเจ็บไข   ซ่ึงยืน หรือนั่งถือธนูกับลกศรก็ดี   ถือ
แตลูกศรลวนก็ดี   ถือแตธนูมีสายก็ดี    ถือแตธนูไมมีสายก็ดี  ยอมไมสมควร. 
แตถาธนูสวมคลองไวแมที่คอของเขา,    ภิกษุจะแสดงธรรมแกเขา     ตลอดเวลา
ที่เขายังไมเอามือจับ (ธนู) ควรทีเดียวแล.
                                           วรรคที่  ๖  จบ 
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                                    วรรคท่ี  ๗
        บทวา   อกฺกนฺตสฺส  ไดแก  ผูยืนเหยียบเขียงเทาอยางเดียว  ไมได
สอดระหวางนิ้วเทาเขาไปในสายเขียงเทาคลายคันรม.
        บทวา  ปฏิมุกฺกสฺส   คือ   ผูยืนสวมเขียงเทาอยู.   แมในรองเทา   ก็
นัยนั่นแล.  ก็ในคําวา  โอมุกฺโก  นี้  ตรัสเรียกบุคคลผูยืนสวมรองเทาหุมสน.
ในคําวา  ยานคตสฺส   นี้  ถาแมนวา คนที่ถูกชน ๒ คนหามไปดวยมือประสาน
กันก็ดี  คนที่เขาวางไวบนผา  แลวใชบาแบกไปก็ดี  คนผูนั่งบนยานที่ไมไดเทียม
มีคานหามเปนตนก็ดี   ผูนั่งบนยานที่เขารื้อออกวางไว  แมมีแตเพียงลอก็ดี  ยอม
ถึงการนับวา   ผูไปในยาน    ทั้งนั้น.    แตถาคนแมทั้งสอง  ๒  ฝาย   นั่งไปบน
ยานเดียวกัน    จะแสดงธรรมแกอีกฝายหนึ่ง    ควรอยู.   แมใน ๒ คนผูนั่งแยก
กัน   ฝายผูนั่งอยูบนยานสูง   จะแสดงธรรมแกฝายผูนั่งอยูบนยานต่ํา   ควร.  จะ
แสดงแกผูนั่ง   แมบนยานที่เสมอกัน  ก็ควร.  ภิกษุผูนั่งอยูบนยานขางหนา   จะ
แสดงธรรมแกผูนั่งบนยานขางหลังควร.   แตภิกษุผูนั่งบนยานขางหลังแมสูงกวา
จะแสดงธรรมแกผูนั่งบนยานขางหนา  (ซ่ึงไมเจ็บไข)  ไมควร.
        บทวา  สยนคตสฺส  มีความวา  ภิกษุผูยืน หรือนั่งบนเตียงก็ดี   บน
ตั่งก็ดี   บนภูมิประเทศก็ดี   แมสูง  จะแสดงธรรมแก   (คนไมเปนไข)  ผูนอน
อยู   ช้ันที่สุดบนเสื่อลําแพนก็ดี   บนพื้นตามปกติก็ดี   ไมควร.   แตภิกษุผูอยู
บนที่นอน  จะนอนบนที่นอนสูงกวา  หรือมีประมาณเสมอกัน   แสดงธรรมแก
ผูไมเปนไขอยูบนที่นอน   ควรอยู.    ภิกษุผูนอนจะแสดงธรรมแกคนผูไมเปน
ไข   ยืนอยูก็ดี   นั่งอยูก็ดี  ควรอยู.  แมภิกษุนั่งจะแสดงธรรมแกคนผูยืน   หรือ
วานั่ง  ก็ควร.  ภิกษุยืน  จะแสดงธรรมแกผูยืนเหมือนกัน  ก็ได.  
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        บทวา  ปลฺลตฺถิกาย  มีความวา อันภิกษุจะแสดงธรรมแกผูไมเจ็บไข
นั่งรัดเขาอยางใดอยางหนึ่ง   จะเปนเครื่องรัดเขาคือสายโยกก็ตาม   เครื่องรัดเขา
คือมือก็ตาม   เครื่องรัดเขาคือผาก็ตามไมควร.
        บทวา  เวฏ ิตสีสสฺส  มีความวา  แกผูโพกศีรษะดวยผาสําหรับโพก
หรือดวยพวงดอกไมเปนตน    มิดจนริมผมไมปรากฎใหเห็น.
        บทวา  โอคุณฺ ิตสีสสฺส  คือ  ผูหมคลุมทั้งศีรษะ.
        สองบทวา  ฉมาย     นิสินฺเนน  คือ  ผูนั่งบนพื้นดิน.
        สองบทวา  อาสเน  นิสินฺนสฺส  คือ  ช้ันที่สุด  ไดแกผูปูผา  หรือ
หญานั่ง .    
        บทวา  ฉวกสฺส  ไดแก  คนจัณฑาล.
        บทวา  ฉวกา  ไดแก  หญิงจัณฑาล.
        บทวา  นิลีโน  คือเปนผูหลบซอนอยู.
        บทวา  ยตฺร  หิ  นาม  คือ  โย  หิ  นาม  แปลวา  บุคคลใดเลา  
        ขอวา  สพฺพมิท    จ ปริคตนฺติ  ตตฺเถว  ปริปติ  มีความวา  คน
จัณฑาลนั้นกลาวถอยคําอยางนี้วา  โลกนี้ทั้งหมด  ถึงความยุงเหยิงไมมีเขตแดน
แลวไตลงมาจากตนไม    ในระหวางชนทั้ง  ๒ นั้น    ในที่นั้นนั่นเทียว.    ก็แล
คร้ันไตลงมาแลว    ยืนอยูขางหนาแหงชนแมทั้ง  ๒   แลวกลาวคาถานี้วา   อุโภ
อตฺถ   น   ชานนฺติ  ฯ เป ฯ    อสฺมา  กุมภมิวากิทา  ดังนี้.
          บรรดาบทเหลานั้น บาทคาถาวา  อุโภ  ยตฺถ   น  ชานนฺติ  ความวา
ชนแมทั้ง ๒ ยอมไมรูอรรถแหงบาลี 
        ขอวา  ธมฺม   น   ปสฺสเร  ความวา  ชนทั้ง  ๒ ยอมไมเห็นบาลี.
        ถามวา  ชนทั้ง  ๒  นั้นเหลาไหน ?.                                   
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        แกวา   ชนทั้ง  ๒  คือ  พราหมณผูสอนมนต    โดยไมเคารพธรรม
และพระเจาแผนดินผูทรงเรียนมนต    โดยไมเคารพธรรม.     อธิบายวา    คน
จัณฑาลตั้งคนทั้ง   ๒   คือ    พราหมณและพระเจาแผนดินไวในความเปนผูไม
ประพฤติธรรม. 
        ตอจากนั้น  พราหมณจึงไดกลาวคาถาวา  สาลีน   เปนตน.  คาถานั้น
มีใจความวา   พอมหาจําเริญ !    เราก็รูอยูวา  นี้ไมเปนธรรม,   อนึ่งแล  เรากับ
บุตรภรรยาและบริวารชน     บริโภคขาวสุกแหงขาวสาลีอันเปนของในหลวงมา
นานแลว.
        บาทคาถาวา   สุจิม สูปเสจโน   มีวิเคราะหวา   การผสมดวยแกงเนื้อ
อันสะอาดที่เขาปรุงดวยชนิดแหงเครื่องปรุงมีประการตาง ๆ    คือ    การทําให
ระคนกับอามิส   มีอยูแกขาวสุกแหงขาวสาลีนั้น;    เหตุนั้น  ขาวสุกแหงขาวสาลี
นั้นจึงชื่อวา   ผสมกับแกงเนื้ออันสะอาด.
        บาทคาถาวา   ตสฺมา   ธมฺเม   น   วตฺตามิ   มีความวา   เพราะเรา
บริโภคขาวสุกของในหลวง     และไดรับพระราชทานลาภอื่น  ๆ   เปนอันมาก
อยางนี้;   ฉะนั้น    เราจึงไมประพฤติอยูในธรรม    เปนผูติดอยูในทอง    (เห็น
แกทอง)   ไมใชไมรูธรรม  เรารูอยูวา  ความจริงธรรมนี้    พระอริยเจาทั้งหลาย
ยกยองสรรเสริญ   ชมเชย.                                
        ลําดับนั้น  คนจัณฑาลนั้น  จึงกลาวย้ํากะพราหมณนั้น   ดวย ๒ คาถา
วา   ธิรตฺถุ  เปนตน.  ๒ คาถานั้นมีใจความวา  ลาภคือทรัพย  และลาภคือยศ
อันใดที่ทานไดแลว,    เราติเตียนลาภ    คือทรัพยและลาภคือ  ยศอันนั้น     ทาน
พราหมณ !.   เพราะเหตุไรเลา ?   เพราะลาภที่ทานไดนี้    เปนเหตุใหประจวบ
กับเหตุอันใหตกไปในพวกอุบายตอไป     และชื่อวาเปนการดําเนินชีวิตโดย
ประพฤติไมเปนธรรม.    ก็การดําเนินชีวิตมีรูปเห็นปานนี้อันใด    จะสําเร็จได 
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โดยเปนเหตุใหตกต่ําตอไป หรือโดยเปนเหตุใหพระพฤติไมเปนธรรมในโลกนี้,
จะมีประโยชนอะไร   ดวยการดําเนินชีวิตนั้น.    ดวยเหตุนั้น     คนจัณฑาลนั้น
จึงไดกลาววา 
                          ทานพราหมณ !    เราติเตียนการได
               ทรัพยและการไดยศ     เพราะนั่นเปนการ
               เล้ียงชีพโดยความเปนเหตุใหตกต่ํา และเปน
               การเลี้ยงชีพโดยทางที่ไมชอบธรรม.
        บาทคาถาวา    ปริพฺพช    มหาพฺรเหฺม    มีความวา    ขาแตทาน
มหาพราหมณ !   ทานจงรีบออกไปเสียจากประเทศนี้.
        บาทคาถาวา   ปจนฺตฺเป   ปาณิโน      มีความวา  สัตวแมเหลาอื่น
ก็ยังหุงตม   และยังบริโภค   (ยังหุงหากิน),   มิใชแตทานกับพระราชาเทานั้น .
        กึ่งคาถาวา  มา  ต    อธมฺโม   อาจริโต   อสฺมา   กุมฺภมิวาภิทา
มีความวา  เพราะถาวา  ทานไมหลีกหนีไปจากที่นี้  จักประพฤติอธรรมนี้ยิ่งขึ้น.
แตนั้น      อธรรมที่ทานประพฤติยิ่งขึ้นนั้น    จะทําลายทานเองเหมือนกอนหิน
ทําลายหมอน้ํา   ฉะนั้น.   ดวยเหตุนั้น     เราทั้งหลายจึงกลาววา
                          ขาแตทานพราหมณ  !     ทานจงรีบ
                ออกไปเถิด,  แมสัตวท่ีมีชีวิตเหลาอื่นก็ยังหุง
                ตมกินอยู,  ความอธรรมที่ทานไดประพฤติ
                มาแลว    อยาไดทําลายทาน    ดุจกอนหิน
                ทําลายหมอน้ํา  ฉะนั้น.
        สองบทวา   อุจฺเจ   อาสเน   มีความวา   จะแสดงธรรมแกผูไมเจ็บไข
ซ่ึงนั่งอยูบนอาสนะ  ช้ันที่สุด    แมบนภูมิประเทศที่สูงกวา  ก็ไมควร. 
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        สองบทวา  น    ิเตน  นิสินฺนสฺส  มีความวา   ถาแมนวา   พระ-
มหาเถระนั่งบนอาสนะ  ถามปญหากะภิกษุหนุมผูมายังที่บํารุงของพระเถระแลว
ยืนอยู,   เธอไมควรกลาว.   แตดวยความเคารพ   เธอก็ไมอาจกลาวกะพระเถระ
วา  นิมนตทานลุกขึ้นถามเถิด.   จะกลาวดวยตั้งใจวา   เราจักกลาวแกภิกษุผูยืน
อยูขาง ๆ   ควรอยู. 
        ในคําวา  น  ปจฺฉโต  คจฺฉนฺเตน  นี้    มีวินิจฉัยวา  ถาคนผูเดิน
ไปขางหนา   ถามปญหากะภิกษุผูเดินไปขางหลัง,   เธอไมควรตอบ.   จะกลาว
ดวยใสใจวา   เราจะกลาวแกภิกษุผูอยูขางหลัง   สมควร.   จะสาธยายธรรมที่ตน
เรียนรวมกัน   ควรอยู.   จะกลาวแกบุคคลผูเดินคูเตียงกันไป   ก็ควร.
        แมในคําวา  น  อุปเถน  นี้   ก็มีวินิจฉัยวา   แมชนทั้ง ๒ เดินคูเตียง
กันไปในทางเกวียนตามทางลอเกวียนคนละขาง  หรือออกนอกทางไป,   จะกลาว
ก็ควร.
        บทวา อสฺจิจฺจ มีความวา  เมื่อภิกษุกําลังไปยังที่กําบังอุจจาระ หรือ
ปสสาวะพลันเล็ดออก  (พลันทะลักออกมา)  ช่ือวา ไมแกลงถาย ไมเปนอาบัติ.
        ในคําวา  น หริเต  นี้  มีวินิจฉัยดังนี้:-   แมรากของตนไมที่ยังเปน
ชอนไปบนพื้นดินปรากฏใหเห็นก็ดี   กิ่งไมที่เล้ือยระไปบนพื้นดินก็ดี  ทั้งหมด
เรียกวา ของสดเขียวทั้งนั้น.  ภิกษุจะนั่งบนขอนไมถายใหตกลงไปในที่ปราศจาก
ของเขียวสด   ควรอยู.    เมื่อยังกําลังมองหาที่ปราศจากของสดเขียวอยูนั่นแหละ
อุจจาระหรือปสสาวะพลันทะลักออกมา  จัดวาตั้งอยูในฐานเปนผูอาพาธ ควรอยู.
        สองบทวา  อปหริเต   กโต  มีความวา   เมื่อภิกษุไมไดที่ปราศจาก
ของสดเขียว     แมวางเทริดหญา     หรือเทริดฟางไวแลว      ทําการถายอุจจาระ
ปสสาวะทับของเขียวในภายหลัง   ก็ควรเหมือนกัน.   ทานกลาวไวในมหาปจจรี
วา   ถึงแมน้ํามูก   ก็สงเคราะหเขากับน้ําลายในสิกขาบทนี้. 
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        คําวา   น  อุทเก   นี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสหมายถึงน้ําบริโภค
เทานั้น.   แตในน้ําที่วัจจกุฎีและในน้ําทะเลเปนตน  ไมใชของบริโภค   ไมเปน
อาบัติ.     เมื่อฝนตก     หวงน้ํามีอยูทั่วไป.     เมื่อภิกษุกําลังมองหาที่ไมมีน้ําอยู
นั่นแหละ   อุจจาระหรือปสสาวะเล็ดออกมา   ควรอยู.    แตในมหาปจจรี   ทาน
กลาววา   ในเวลาเชนนั้น  ภิกษุไมไดที่ไมมีน้ํา   จะทําการถาย   ควรอยู.   คําที่
เหลือในสิกขาบททั้งปวง  ตื้นทั้งนั้น. 
                                           วรรคที่  ๗  จบ 
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                          ปกิณกะในเสขิยวรรณนา 
        ก็เพื่อตองการแสดงสมุฏฐานเปนตนในอธิการแหงเสขิยวรรณนานี้  จึง
มีขอเบ็ดเตล็ดดังตอไปนี้:-   สิกขาบท  ๑๐ เหลานี้  คือ ๔ สิกขาบท   ที่เกี่ยว
ดวยการหัวเราะ  และเสียงดัง   สิกขาบทที่พูดทั้งปากยังมีคําขาว ๑,  ๕  สิกขาบท
ที่เกี่ยวดวยการนั่งบนพื้น ๑    ที่นั่งต่ํา  ๑    การยืนแสดงธรรม  ๑    การเดินไป
ขางหลัง ๑   การเดินไปนอกทาง ๑  มีสมุฎฐานดุจสมนุภาสนสิกขาบท  เกิดขึ้น
ทางกายวาจาและจิต   เปนกิริยา   สัญญาวิโมกข  สจิตตกะ  โลกวัชชะ  กายกรรม
วจีกรรม   อกุศลจิต    เปนทุกขเวทนาแล.
        สูโปทนวิญญัตติสิกขาบท    มีสมุฎฐานดุจไถยสัตถสิกขาบท    เกิดขึ้น
ทางกายกับจิต ๑   ทางกายวาจากับจิต ๑   เปนกิริยา   สัญญาวิโมกข  สจิตตกะ
โลกวัชชะ   กายกรรม   วีจกรรม   อกุศลจิต   ทุกขเวทนาแล.
        ๑๑ สิกขาบท ที่มีช่ือวา ฉัตตปาณิสิกขาบท ๑ ทัณฑปาณิสิกขาบท ๑
สัตถปาณิสิกขาบท ๑    อาวุธปาณิสิกขาบท ๑    ปาทุกสิกขาบท  ๑    อุปาหน-
สิกขาบท  ๑   ยานสิกขาบท  ๑   สยนสิกขาบท ๑   ปลลัตถิกสิกขาบท  ๑   เวฐิต
สิกขาบท ๑  โอคุณฐิตสิกขาบท  ๑  มีสมุฎฐานดุจธรรมเทสนาสิกขาบท   เกิดขึ้น
ทางวาจากับจิต   เปนทั้งกิริยาทั้งอกิริยา   สัญญาวิโมกข   สจิตตกะ   โลกวัชชะ
วจีกรรม  อกุศลจิต  เปนทุกขเวทนาแล.    ที่เหลืออีก  ๕๓ สิกขาบท  มีสมุฏฐาน
ดุจปฐมปาราชิกแล.
        ในเสขิยสิกขาบททั้งหมด  ไมเปนอาบัติ  เพราะอาพาธเปนปจจัย.  ใน
๓ สิกขาบท คือ ถูปกตปณฑปาตสิกขาบท ๑ สูปพยัญชนปฏิจฉาทนสิกขาบท ๑
อุชฌานสัญญีสิกขาบท ๑  ไมมี   (กลาวถึง )  ภิกษุอาพาธแล.
                                    เสขิยวรรณนา  จบ 
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                           อธิกรณสมถวรรณนา
        วินิจฉัย  ในอธิกรณสมถะทั้งหลาย  พึงทราบดังนี้:-
        คําวา สตฺต  (๗) เปนเครื่องกําหนดนับธรรมเหลานั้น .  ธรรม ๗ นั้น
ช่ือวา  อธิกรณสมถะ  เพราะอรรถวา  ยังอธิกรณ  ๕ อยางใหสงบ  คือ  ให
ระงับไป.  ความพิสดารแหงอธิกรณสมถะเหลานั้น   พระผูมีพระภาคเจาตรัสไว
แลวในขันธกะ    และในปริวาร.    พวกเราจักพรรณนาอรรถแหงคําพิสดารนั้น
ในขันธกะและปริวารนั่นแล. คําที่เหลือในสิกขาบททั้งปวง  ตื้นทั้งนั้น ฉะนี้แล.
                       ภิกขุวิภังควรรณนาในอรรถกถาพระวินัย
                                  ช่ือสมันตปาสาทิกา  จบ 

                       คาถาแผเมตตาของทานผูรจนา
                                     วรรณนานี้จบลงแลว โดยหาอันตราย
                   มิได    ฉันใด    ขอสัตวทั้งหลายจงถึงสันติ
                   โดยปราศจากอันตรายฉันนั้น   แล.


