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                                                พระวินัยปฎก 
                                                      เลม  ๓
                                                 ภิกขุนีวิภังค
           ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น
                                                ปาราชิกกัณฑ
                                          ปาราชิกสิกขาบทที่ ๑
                                   เร่ืองภิกษุสุนทรีสุนทรี
             [๑]โดยสมัยนั้น  พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ  พระเชตวัน
อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี    เขตพระนครสาวัตถี    คร้ังนั้น    นายสาฬหะ
หลานของมิคารมาตา   มีความประสงคจะสรางวิหารถวายภิกษุณีสงฆ   จึงเขาไป
หานางภิกษุณีทั้งหลาย   แจงความประสงควา แมเจา  กระผมอยากจะสรางวิหาร
ถวายภิกษุณีสงฆ     ขอแมเจาจงโปรดใหภิกษุณีผูอํานวยการกอสรางรูปหนึ่งแก
กระผม คร้ังนั้นมีสาวส่ีพี่นอง ช่ือนันทา  ๑   ช่ือนันทาวดี  ๑  ช่ือสุนทรีนันทา ๑
ช่ือถุลลนันทา ๑  บวชอยูในสํานักภิกษุณี  บรรดาภิกษุณีทั้งสี่นั้น  ภิกษุณีสุนทรี
นันทา  เปนบรรพชิตสาวทรงโฉมวิไล    นาพิศพึงชม  เปนบัณฑิต   เฉียบแหลม
มีปรีชา  ขยัน  ไมเกียจคราน  กอปรดวยปญญาเลือกฟนอันเปนทางดําเนินใน
การงานนั้น ๆ  สามารถพอที่จะทํากิจการงานนั้น ๆ  ใหลุลวงไป  จึงภิกษุณีสงฆ
ไดสมมติภิกษุณีสุนทรีนันทาใหเปนผูอํานวยการกอสรางแกนายสาฬหะ   หลาน 



พระวินัยปฎก ภิกขุนีวิภังค เลม ๓ - หนาที่ 2
มิคารมาตา  ตอมาภิกษุณีสุนทรีนันทา   ไปสูเรือนของนายสาฬหะ หลานมิคาร-
มาตาเสมอ  โดยแจงวา  จงใหมีด   จงใหขวาน   จงใหผ่ึง   จงใหจอบ   จงใหส่ิว
แมนายสาฬหะ    หลานมิคารมาตา    ก็ไปสูสํานักนางภิกษุณีเสมอ    เพื่อทราบ
กิจการที่ทําแลว  ที่ยังมิไดทํา  เขาทั้งสองไดมีจิตปฏิพัทธ  เพราะเห็นกันอยูเสมอ
คร้ันนายสาฬหะ  หลานมิคารมาตา  ไมไดโอกาสที่จะประทุษรายภิกษุณีสุนทรี-
นันทา  จึงไดตกแตงภัตตาหารถวายภิกษุณีสงฆ    เพื่อมุงจะประทุษรายภิกษุณี
สุนทรีนันทานั้น  แลวใหปูอาสนะในโรงฉัน  จัดอาสนะสําหรับภิกษุณีทั้งหลาย
ที่แกกวาภิกษุณีสุนทรีนันทาไวสวนหนึ่ง   สําหรับภิกษุณีทั้งหลายที่ออนกวา
ภิกษุณีสุนทรีนันทาไวสวนหนึ่ง      จัดอาสนะสําหรับภิกษุณีสุนทรีนันทาไวใน
สถานที่อันกําบังนอกฝาเรือน   ใหภิกษุณีผูเถระทั้งหลายพึงเขาใจวา   นางนั่งใน
สํานักพวกภิกษุณีผูนวกะ  แมภิกษุณีผูนวกะทั้งหลายก็พึงเขาใจวา  นางนั่งอยูใน
สํานักพวกภิกษุณีผูเถระ.                                                           
            คร้ันจัดเสร็จแลว    ไดใหคนไปแจงภัตกาลแกภิกษุณีสงฆ    วาไดเวลา
อาหารแลว    เจาขา   ภัตตาหารเสร็จแลว.
            ภิกษุณีสุนทรีนันทาทราบไดดีวา  นายสาฬหะ  หลานมิคารมาตา  ไม
ไดทําอะไรมากมาย   ไดตกแตงภัตตาหารไวถวายภิกษุณีสงฆ    ดวยเธอมีความ
ประสงคจะประทุษรายเรา    ถาเราไป    ความอื้อฉาวจักมีแกเรา    จึงใชภิกษุณี
อันเตวาสินีไปดวยส่ังวา   เธอจงไปนําบิณฑบาตมาใหเรา    และผูใดถามถึงเรา
เธอจงบอกวาอาพาธ.                                                      
            ภิกษุณีอันเตวาสินีรับคําสั่งของภิกษุณีสุนทรีนันทาแลว.
            สมัยนั้น  นายสาฬหะ    หลานมิคารมาตา    ยืนคอยอยูที่ซุมประตูขาง
นอกถามถึงภิกษุณีสุนทรีนันทาวา  แมเจาสุนทรีนันทาไปขางไหน  ขอรับ  แม
เจาสุนทรีนันทา  ไปขางไหน  ขอรับ.   
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            เมื่อเขาถามถึงอยางนี้แลว   ภิกษุณีอันเตวาสินีของภิกษุณีสุนทรีนันทา
ตอบกะเขาดังนี้วา  อาพาธคะ  ดิฉันจักนําบิณฑบาตไปถวาย.
            เขาคิดวา การที่เราไดตกแตงอาหารถวายภิกษุณีสงฆ  ก็เพราะเหตุแหง
แมเจาสุนทรีนันทา   จึงสั่งคนใหเล้ียงดูภิกษุณีสงฆแลวเล่ียงไปทางสํานักภิกษุณี
สงฆ.                                         
            ก็สมัยนั้น  ภิกษุณีสุนทรีนันทายืนคอยมองนายสาฬหะ    หลานมิคาร-
มาตาอยูขางนอกซุมประตูวัด   นางเห็นเขาเดินมาแตไกลจึงหลบเขาสูสํานักนอน
คลุมศีรษะอยูบนเตียง.
            คร้ันเขาเขาไปหาแลว    ไดถามนางวา    แมเจาไมสบายหรือขอรับ
ทําไมจึงจําวัดเสียเลา.
            นางตอบวา   นาย   การที่สตรีรักใครกับคนที่เขาไมรักตอบ   ยอมเปน
เชนนี้แหละคะ.
            เขากลาววา   ทําไมผมจะไมรักแมเจา      ขอรับ     แตผมหาโอกาสที่จะ
ประทุษรายแมเจาไมได   แลวมีความกําหนัด    ไดถึงความเคลาคลึงดวยกายกับ
ภิกษุณีสุนทรีนันทา  ผูมีความกําหนัด.
            ก็สมัยนั้นแล  ภิกษุณีรูปหนึ่งผูชราทุพพลภาพ   เทาเจ็บ    นอนอยูไม
หางจากภิกษุณีสุนทรีนันทา ไดแลเห็นสาฬหะ  หลานมิคารมาตา  ถึงความ
เคลาคลึงดวยกายกับภิกษุณีสุนทรีนันทาผูกําหนัด  คร้ันแลวจึงเพงโทษ ติเตียน
โพนทะนาวา  ไฉนแมเจาสุนทรีนันทา   จึงไดมีความกําหนัด    ยินดีการเคลา-
คลึงดวยกายของบุรุษบุคคลผูกําหนัดเลา  แลวไดแจงเรื่องนั้นแกภิกษุณีทั้งหลาย
บรรดาภิกษุสีผูมีความมักนอย  สันโดษ  มีความละอาย  มีความรังเกียจ  ผูใคร
ตอสิกขาตางก็เพงโทษ   ติเตียน   โพนทะนาวา  ไฉน   แมเจาสุนทรีนันทา  จึง 
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ไดมีความกําหนัดยินดีการเคลาคลึงดวยกายของบุรุษบุคคลผูกําหนัดเลา แตเจา
เร่ืองนั้นแกภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุเหลานั้นพากันเพงโทษ   ติเตียน   โพนทะนาวา
ไฉน  ภิกษุณีสุนทรีนันทาจึงไดมีความกําหนัด   ยินดีการเคลาคลึงดวยกายของ
บุรุษบุคคลผูมีความกําหนัดเลา   แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.
                                ประชุมสงฆทรงสอบถาม
            ลําดับนั้น      พระผูมีพระภาคเจารับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ    ในเพราะ
เหตุเปนเคามูลนั้น   ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น    แลวทรงสอบถามภิกษุทั้งหลาย
วา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ขาววา   ภิกษุณีสุนทรีนันทามีความกําหนัด    ยินดี
การเคลาคลึงดวยกายของบุรุษบุคคลผูกําหนัด   จริงหรือ.
            ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา   จริง   พระพุทธเจาขา.
                         ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
            พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     การ
กระทําของภิกษุณีสุนทรีนันทาไมเหมาะ   ไมสม  ไมควร   ไมใชกิจของสมณะ
ใชไมไดไมควรทํา  ไฉนภิกษุณีสุนทรีนันทาจึงไดมีความกําหนัด ยินดีการเคลา-
คลึงดวยกายของบุรุษบุคคลผูกําหนัดเลา    การกระทําของนางนั่นไมเปนไปเพื่อ
ความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส   หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่
เล่ือมใสแลว  โดยที่แทการกระทําของนางเปนไปเพื่อความไมเล่ือมใสของชุมชน
ที่ยังไมเล่ือมใส    และเพื่อความเปนอยางอื่นของชนบางพวกที่เล่ือมใสแลว
คร้ันพระองคทรงติเตียนภิกษุณีสุนทรีนันทาโดยอเนกปริยายแลว    จึงตรัสโทษ
แหงความเปนคนเลี้ยงยาก  ความเปนคนบํารุงยาก   ความเปนคนมักมาก  ความ
เปนคนไมสันโดษ   ความคลุกคลี    ความเกียจคราน    ตรัสคุณแหงความเปน 
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คนเลี้ยงงาย   ความเปนคนบํารุงงาย    ความมักนอย    ความสันโดษ    ความ
ขัดเกลา   ความกําจัด    อาการที่นาเล่ือมใส   การไมสะสม    การปรารถนาความ
เพียร  โดยอเนกปริยาย   แลวทรงทําธรรมีกถาที่สมควรแกเร่ืองนั้น    ที่เหมาะสม
แกเร่ืองนั้น   แกภิกษุทั้งหลาย   แลวรับสั่งวา               
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      เพราะเหตุนั่นแล     เราจักบัญญัติสิกขาบทแก
ภิกษุณีทั้งหลาย    อาศัยอํานาจประโยชน  ๑๐  ประการ   คือ   เพื่อความรับวาดี
แหงสงฆ ๑    เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑   เพื่อขมภิกษุณีผูเกอยาก ๑   เพื่ออยู
สําราญแหงภิกษุณีผูมีศีลเปนที่รัก ๑  เพื่อปองกันอาสวะอันจะบังเกิดในปจจุบัน
๑  เพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต  ๑   เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยัง
ไมเล่ือมใส ๑  เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เล่ือมใสแลว ๑  เพื่อความตั้งมั่น
แหงพระสัทธรรม ๑  เพื่อถือตามพระวินัย  ๑.
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็แลพวกภิกษุณีจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้
วาดังนี้  :-
                                   พระบัญญัติ 
            ๕.๑.  อนึ่ง    ภิกษุณีใด  มีความกําหนัด    ยินดีการลูบก็ดี 
คลําก็ดี  จับก็ดี  ตองก็ดี  บีบเคลนก็ดี ของบุรุษบุคคลผูกําหนัด  
ใตรากขวัญลงไป   เหนือเขาขึ้นมา   แมภิกษุณีนี้ก็เปนปาราชิก  ชื่อ
อุพภชานุมัณฑลิกา  หาสังวาลมิได.                                 
                            เร่ืองภิกษุณีสุนทรีนันทา จบ 
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                                          สิกขาบทวิภังค
            [๒]  บทวา  อนึ่ง. . .ใด   ความวา   ผูใด  คือผูเชนใด   มีการงาน
อยางใด   มีชาติอยางใด   มีอารมณอยางใด   เปนเถระก็ตาม    เปนนวกะก็ตาม 
เปนมัชฌิมะก็ตาม  นี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  อนึ่ง. . .ใด.
            บทวา  ภิกษุณี ความวา  ที่ช่ือวา  ภิกษุณี  เพราะอรรถวาเปนผูขอ,
ช่ือวา  ภิกษุณี  เพราะอรรถวา ประพฤติภิกขาจริยวัตร,  ช่ือวา ภิกษุณี เพราะ
อรรถวาทรงผืนผาที่ถูกทําลายแลว,  ช่ือวา ภิกษุณี โดยสมญา,  ช่ือวา ภิกษุณี
โดยปฏิญญา, ช่ือวา ภิกษุณี เพราะอรรถวาเปนเอหิภิกษุณี, ช่ือวา ภิกษุณี เพราะ
อรรถวาเปนผูอุปสมบทแลวดวยไตรสรณคมน, ช่ือวา  ภิกษุณี เพราะอรรถวา
เปนผูเจริญ, ช่ือวา ภิกษุณี เพราะอรรถวาเปนพระเสขะ, ช่ือวา ภิกษุณี เพราะ
อรรถวาเปนพระอเสขะ,ช่ือวาภิกษุณี เพราะอรรถวาเปนผูอันสงฆสองฝายพรอม
เพรียงกันอุปสมบทใหดวยญัตติจตุตถกรรม  อันไมกําเริบควรแกฐานะ,  บรรดา
ภิกษุณีเหลานั้น  ภิกษุณีที่สงฆสองฝายพรอมเพรียงกันอุปสมบทใหดวยญัตติ-
จตุตถกรรม  อันไมกําเริบ  ควรแกฐานะ   นี้ช่ือวา  ภิกษุณี   ที่ทรงประสงค
ในอรรถนี้ .                                                                                    
            ที่ช่ือวา  มีความกําหนัด ไดแกหญิงหรือชายมีความกําหนัดมาก   มี
ความเพงเล็ง   มีจิตปฏิพัทธ.
            ที่ช่ือวา  บุรุษบุคคล  ไดแก   มนุษยผูชาย  ไมใชยักษผูชาย  ไมใช
เปรตผูชาย  ไมใชสัตวดิรัจฉานตัวผู  เปนคนรูความ   เปนผูสามารถ    เพื่อถึง
ความเคลาคลึงดวยกาย.                                                            
            บทวา  ใตรากขวัญลงไป   คือ  เบื้องต่ําแหงรากขวัญลงไป.
            บทวา  เหนือเขาขึ้นมา  คือ  เบื้องบนแหงมณฑลเขาขึ้นมา. 
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            ที่ช่ือวา  ลูบ  คือ  เพียงลูบไป.
            ที่ช่ือวา  คลํา  คือ  จับเบา ๆ ไปขางโนนขางนี้ 
            ที่ช่ือวา  จับ    คือ   เพียงจับตัว. 
            ที่ช่ือวา  ตอง  คือ   เพียงถูกตองตัว.
            บทวา  ยินดี . . . การบีบเคลนก็ดี    คือยินดีการรับตองอวัยวะแลว
บีบเคลน
            บทวา   แมภิกษุณีนี้   พระผูมีพระภาคเจาเทียบเตียงภิกษุณีรูปกอน.
                                อุปมาดวยบุรุษถูกตัดศีรษะ
            คําวา   เปนปาราชิก  อธิบายวา   บุรุษถูกตัดศีรษะแลวไมอาจมีสรีระ
คุมกันนั้นเปนอยู   ช่ือแมฉันใด    ภิกษุณีก็ฉันนั้นเหมือนกัน    มีความกําหนัด
ยินดี  การลูบก็ดี  คลําก็ดี  จับก็ดี   ตองก็ดี   บีบเคลนก็ดี    ของบุรุษบุคคลผู
กําหนัด  ไดรากขวัญลงไป   เหนือเขาขึ้นมา  ยอมไมเปนสมณะ    ไมเปนธิดา
ของพระศากยบุตร   เพราะเหตุนั้นจึงตรัสวา   เปนปาราชิก.
            บทวา  หาสังวาสมิได  ความวา  ที่ช่ือวาสังวาส   ไดแกกรรมที่พึง
กระทํารวมกัน  อุเทศที่พึงสวดรวมกัน   ความเปนผูมีสิกขาเสมอกัน   นี้ช่ือวา
สังวาส  สังวาสนั้นไมมีรวมกับภิกษุณีนั้น  เพราะเหตุนั้นจึงตรัสวา   หาสังวาส
มิได.
                                             บทภาชนีย
            [๓]   เมื่อทั้งสองฝายมีความกําหนัด     ฝายใดฝายหนึ่งถูกกายดวยกาย
ใตรากขวัญลงไป   เหนือเขาขึ้นมา   ภิกษุณีตองอาบัติปาราชิก   ถูกของที่เนื่อง
ดวยกาย   ดวยกาย   ตองอาบัติถุลลัจจัย    ถูกกายดวยของที่เนื่องดวยกาย    ตอง 



พระวินัยปฎก ภิกขุนีวิภังค เลม ๓ - หนาที่ 8
อาบัติถุลลัจจัย  ถูกของที่เนื่องดวยกาย ดวยของที่เนื่องดวยกาย  ตองอาบัติทุกกฏ
ถูกกายดวยของที่โยนให   ตองอาบัติทุกกฏ   ถูกของที่เนื่องดวยกาย   ดวยของที่
โยนให  ตองอาบัติทุกกฏ  ถูกของที่โยนให  ดวยของที่โยนให  ตองอาบัติทุกกฏ.
           [๔]   กายตอกายถูกกัน   เหนือรากขวัญขึ้นไป   ใตเขาลงมา   ภิกษุณี
ตองอาบัติถุลลัจจัย   ของที่เนืองดวยกายกับกายถูกกัน  ตองอาบัติทุกกฏ  กายกับ
ของที่เนื่องดวยกายถูกกัน   ตองอาบัติทุกกฏ  ของที่เนื่องดวยกาย  กับของที่เนื่อง
ดวยกายถูกกัน   ตองอาบัติทุกกฏ   โยนของไปถูกกาย   ตองอาบัติทุกกฏ   ของที่ 
โยนไปถูกของที่เนื่องดวยกาย    ตองอาบัติทุกกฏ    ของที่โยนไปถูกของที่โยนมา
ตองอาบัติทุกกฏ.
             [๕]   ฝายหนึ่งมีความกําหนัด     กายตอกายถูกกัน    ใตรากขวัญลงไป
เหนือเขาขึ้นมา   ภิกษุณีตองอาบัติถุลลัจจัย   กายถูกของที่เนืองดวยกาย   ตอง
อาบัติทุกกฏ   ของที่เนื่องดวยกายถูกกาย   ตองอาบัติทุกกฏ  ของที่เนื่องดวยกาย
ถูกของที่เนื่องดวยกาย   ตองอาบัติทุกกฏ  ของที่โยนไปถูกกาย  ตองอาบัติทุกกฏ
ของที่โยนไปถูกของที่เนื่องดวยกาย    ตองอาบัติทุกกฏ    ของที่โยนไปถูกของที่
โยนมา  ตองอาบัติทุกกฏ.                                                    
             [๖]   กายถูกกาย   เหนือรากขวัญขึ้นไป  ใตเขาลงมา  ตองอาบัติทุกกฎ
กายถูกของที่เนื่องดวยกาย   ตองอาบัติทุกกฎ    ของที่เนื่องดวยกายถูกกาย   ตอง
อาบัติทุกกฏ   ของที่เนื่องดวยกายถูกของที่เนื่องดวยกาย  ตองอาบัติทุกกฏ  โยน
ของถูกกาย   ตองอาบัติทุกกฏ  โยนของถูกของที่เนื่องดวยกาย   ตองอาบัติทุกกฏ
ของที่โยนไปถูกของที่โยนมา  ตองอาบัติทุกกฏ.
            [๗]   เมื่อทั้งสองฝายมีความกําหนัด    จับตองกายดวยกาย    ของยักษ
ก็ดี  เปรตก็ดี    บัณเฑาะกก็ดี  สัตวดิรัจฉานที่มีกายคลายมนุษยก็ดี  ใตรากขวัญ
ลงมา   เหนือเขาขึ้นไป   ตองอาบัติถุลลัจจัย   กายถูกของที่เนื่องดวยกาย    ตอง 
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อาบัติทุกกฏ   ของที่เนื่องดวยกายถูกกาย   ตองอาบัติทุกกฏ  ของที่เนื่องดวยกาย
ถูกของที่เนื่องดวยกาย    ตองอาบัติทุกกฏ    โยนของถูกกาย    ตองอาบัติทุกกฏ
โยนของถูกของที่เนื่องดวยกาย   ตองอาบัติทุกกฏ  ของที่โยนไป  ถูกของที่โยนมา
ตองอาบัติทุกกฏ.
            [๘]   ถูกกายดวยกาย   เหนือรากขวัญขึ้นไป   ใตเขาลงมา   ตองอาบัติ
 ทุกกฏ   กายถูกของที่เนื่องดวยกาย   ตองอาบัติทุกกฏ  ของที่เนื่องดวยกายถูกกาย
ตองอาบัติทุกกฏ   ของที่เนื่องดวยกาย  ถูกของที่เนื่องดวยกาย   ตองอาบัติทุกกฏ
โยนของถูกกาย    ดวยอาบัติทุกกฏ   โยนของถูกของที่เนื่องดวยกาย   ตองอาบัติ-
ทุกกฏ  ของที่โยนไปถูกของที่โยนมา   ตองอาบัติทุกกฏ.
            [๙]   ฝายหนึ่งมีความกําหนัด     ถูกกายดวยกาย     ใตรากขวัญลงมา
เหนือเขาขึ้นไป   ตองอาบัติทุกกฏ  กายถูกของที่เนื่องดวยกาย  ตองอาบัติทุกกฎ
ของที่เนื่องดวยกายถูกกาย   ตองอาบัติทุกกฏ   ของที่เนื่องดวยกายถูกของที่เนื่อง
ดวยกาย   ตองอาบัติทุกกฏ  โยนของถูกกาย   ตองอาบัติทุกกฏ  โยนของถูกของที่
เนื่องดวยกาย  ตองอาบัติทุกกฏ  โยนของไปถูกของที่โยนมา  ตองอาบัติทุกกฏ.
            [๑๐]   กายถูกกาย   เหนือรากขวัญขึ้นไป  ใตเขาลงมา  ตองอาบัติทุกกฏ
กายถูกของที่เนื่องดวยกาย   ตองอาบัติทุกกฏ   ของที่เนื่องดวยกายถูกกาย   ตอง
อาบัติทุกกฏ  ของที่เนื่องดวยกายถูกของที่เนื่องดวยกาย   ตองอาบัติทุกกฏ  โยน
ของไปถูกกาย   ตองอาบัติทุกกฎ    โยนของถูกของที่เนื่องดวยกาย    ตองอาบัติ
ทุกกฏ  ของที่โยนไปถูกของที่โยนมา   ตองอาบัติทุกกฏ.
                                      อนาปตติวาร
             [๑๑]  ภิกษุณีไมตั้งใจ  ๑  เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑  ไมยินดี ๑ วิกลจริต ๑
มีจิตฟุงซาน ๑   กระสับกระสายเพราะเวทนา  ๑  ภิกษุณีอาทิกัมมิกา ๑  ไมตอง
อาบัติแล.
                                 ปาราชิกสิกขาบทที่  ๑  จบ 
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         สมันตปาสาทิกา  อรรถกถาพระวินัยปฎก
                             อรรถกถาปาราชิกกัณฑ
                                ในภิกขุนีวิภังค 
                    เพราะมาถึงลําดับแหงการสังวรรณนา
              ภิกขุนีวิภังค   ของพวกภิกษุณี   ท่ีพระธรรม
              สังคาหกาจารยท้ังหลาย   ไดรอยกรองไวใน
              ลําดับแหงภิกขุวิภังค    ฉะนั้น     เพื่อทําการ
              พรรณนาบทที่ยังไมเคยมีมากอน ในปาราชิก
              แหงภิกขุนีวิภังคนั้น     จึงมีการสังวรรณนา
              เร่ิมตน  ดังตอไปนี้.

                                ปาราชิกสิกขาบทที่  ๑ 
               แกอรรถปฐมปาราชิกสิกขาบทของพวกภิกษุณี
            ในคําวา  เตน  สมเยน  พุทฺโธ  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ  ฯ เป ฯ
สาฬฺโห   มิคารนตฺตา  นี้  คําวา  สาฬฺโห เปนชื่อของมิคารนัดดานั้น
เพราะเขาเปนหลานของนางวิสาขามิคารมารดา.      ดวยเหตุนั้น     พระธรรม
สังคาหกาจารยจึงกลาววา   มิคารนตฺตา.                                      
            บทวา  นวกมฺมิก    แปลวา   ผูอํานวยนวกรรม.
            บทวา  ปณฺฑิตา  แปลวา  ผูประกอบดวยความเปนบัณฑิต.
            บทวา  พฺยตฺตา   แปลวา   ประกอบดวยความเปนผูเฉียบแหลม. 
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            บทวา  เมธาวินี  ไดแก   ผูประกอบดวยปญญามีสติเปนหลักในการ
เรียนบาลี   (และ)   ดวยสติปญญาเปนหลักในการเรียนอรรถกถา.
            บทวา   ทกฺขา   แปลวา   ผูหลักแหลม   ความวา   ผูมีปกติ  ทํางานที่
ควรทําไดรวดเร็ว   ไมผิดพลาด. 
            บทวา   อนลสา   แปลวา   ผูปราศจากความเกียจคราน.
            บทวา   ตตฺรูปายาย   แปลวา   เปนทางดําเนินในการงานเหลานั้น.
            บทวา   วีม สาย   แปลวา   ดวยปญญาเลือกเฟนการงานที่ควรทํา.
            บทวา  สมนฺนาคตา   แปลวา  ประกอบพรอม.
            สองบทวา   อล   ส วิธาตุ    ไดแก   เปนผูสามารถเพื่อทําการงานนั้น.
            สองบทวา   อล    ส วธาตุ    ไดแก   เปนผูสามารถแมจะจัดการอยางนี้
 วา   การงานนี้จงเปนอยางนี้    และการงานนี้จงเปนอยางนั้น.
            สองบทวา   กตากต    ชานิตุ   คือ  เพื่อรูงานที่ทําแลว  และยังมิไดทํา.
            บทวา   เต   มีความวา  ชนทั้งสองนั้น  คือ  ภิกษุณีสุนทรีนันทากับ
นายสาฬหะนั้น.
            บทวา  ภตฺตคฺเค  คือ  ในสถานที่อังคาส.
            บทวา    นิกฺกุฑฺเฑ    คือ    เปนที่ลึกซอนเรนอันแสดงใหเห็นคลาย
มุมฉาก.                                  
            สามบทวา   วิสฺสโร   เม   ภวิสฺสติ  มีความวา  เสียงอ้ือฉาวจักมีแก
 เรา   คือ   จักมีเสียงฉาวโฉตาง ๆ   แกเรา.
            บทวา  ปฏิมาเนนฺตี  แปลวา  คอยดูอยู.
            บทวา  กยาห    ตัดบทเปน กึ  อหึ  แปลวา  ทําไม  ผม  (จะไม
 รักแมเจาเลา   ขอรับ  ) 
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            บทวา  ชราทุพฺพลา   คือ  ทุพพลภาพเพราะชรา.
            บทวา  จรณคิลานา  คือ  ประกอบดวยโรคเทาเจ็บ.
            บทวา  อวสฺสุตา  มีความวา  เปนผูมีความกําหนัด   คือ   เปยกชุม
อยูดวยความกําหนัด   ในการเคลาคลึงกาย.  แตในบทภาชนะแหง บทวา อวสฺสุตา
นั้น    พระผูมีพระภาคเจาทรงหมายเอาราคะนั้นทีเดียวจึงตรัสคําวา    สารตฺตา
เปนตน.
            บรรดาบทเหลานั้น    บทวา   สารตฺตา   คือ   ผูมีความกําหนัดอยาง
หนักดวยกายสังสัคคราคะ   ดุจผาถูกยอมดวยสี   ฉะนั้น.
            บทวา   อเปกฺขวตี    มีความวา  ผูประกอบดวยความเพงเล็งที่เปนไป
ในบุรุษนั้น  ดวยอํานาจแหงความกําหนัดนั้นนั่นแหละ.
            บทวา   ปฏิพทธฺจิตฺตา   ไดแก    เปนผูมีจิตดุจถูกความกําหนัดนั้น
ผูกพันไวในบุรุษนั้น.   แมในวิภังคแหงบทที่ ๒  ก็มีนัยอยางนี้.
            บทวา  ปุริสปุคฺคลสฺส  ไดแก   บุคคลกลาวคือบุรุษ.
            บทวา  อธกฺขก   คือ   ใตรากขวัญลงไป.
            บทวา  อุพฺภชานุมณฺฑล   คือ เหนือมณฑลเขาทั้งสอง  ขึ้นมา.  แต
ในบทภาชนะ   พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวโดยลําดับแหงบททีเดียววา  เหฏกฺ-
ขก   อุปริชานุมณฺฑล  ใตรากขวัญเหนือมณฑลเขา  ดังนี้.
           ก็ในบทวา   อุปริชานุมณฺฑล     นี้    แมเหนือศอกขึ้นมา    ทานก็
สงเคราะหเขาดวยเหนือมณฑลเขาขึ้นมาเหมือนกัน.   คําที่เหลือบัณฑิตพึงทราบ
โดยนัยดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวแลวในมหาวิภังคนั่นแล.
           สองบทวา   ปุริมาโย   อุปาทาย   มีความวา   ทรงเทียบเคียงภิกษุณี
๔ รูป   ผูตองอาบัติปาราชิกกับดวยปาราชิกที่ทั่วไป   (๔ มีเมถุนเปนตน ). 
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            ก็คําวา   อุพฺภชานุมณฺฑิกา  นี้   เปนเพียงชื่อแหงอาบัติปาราชิกนี้;
เพราะฉะนั้น      พระผูมีพระภาคเจาจึงมิไดทรงวิจารณไวในบทภาชนะ.
พระผูมีพระภาคเจา   คร้ันทรงจําแนกสิกขาบทที่พระองคทรงแสดงไวโดยลําดับ
แหงบทอยางนี้แลว    บัดนี้    เพื่อทรงแสดงชนิดแหงอาบัติโดยความตางกันแหง
ความเปนผูมีความกําหนัดเปนตน  จึงไดตรัสคําวา อุภโต  อวสฺสุเต  เปนตน.
            วาดวยท้ังสองฝายมีความกําหนัดจับตองกายเปนตน
            ในคําวา  อุภโ ต   อวสฺสุเต   เปนตนนั้น  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :-
            คําวา   อุภโต    อวสฺสุเต   คือ   เมื่อทั้งสองฝายมีความกําหนัด.
ความวา   เมื่อภิกษุณีและบุรุษเปนผูมีความกําหนัดดวยกายสังสัคคราคะ.
            สามบทวา   กาเยน   กาย   อามสติ   มีความวา  ภิกษุณีจับตองกาย
ของบุรุษสวนใดสวนหนึ่งดวยกายตามที่กําหนดไว    หรือวา    บุรุษจับตองกาย
ของภิกษุณีตามที่กําหนดไว ดวยกาย (ของตน) สวนใดสวนหนึ่ง.  เปนปาราชิก
แกภิกษุณีแมโดยประการทั้งสอง.
            สองบทวา  กาเยน  กายปฏิพทฺธ    คือ  (ภิกษุณีถูกตอง)  ของเนื่อง
ดวยกายของบุรุษดวยกายของตน   มีประการดังกลาวแลวนั่นแล.
            ในบทวา   อามสติ  นี้   มีวินิจฉัยวา   ภิกษุณี   จงจับตองเองหรือจง
ยินดีการจับตองของบุรุษนั้นก็ตามที   เปนถุลลัจจัยเหมือนกัน .
            สองบทวา  กายปฏิพทฺเธน  กาย    ไดแก   ภิกษุณีจับตองกายของ
บุรุษ   ดวยของเนื่องดวยกายมีประการดังกลาวแลวของตน.
            แมในบทวา  อามสติ  นี้  ก็มีวินิจฉัยวา   ภิกษุณีจงจับตองเองหรือ
จงยินดีการจับตองของบุรุษก็ตามที   เปนถุลลัจจัยทั้งนั้น.   แมในบทที่เหลือ  ก็
พึงทราบวินิจฉัยโดยนัยนี้แล.   แตถาเปนภิกษุกับภิกษุณีดวยกัน    ในภิกษุกับ 
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ภิกษุณีนั้น ถาภิกษุณีจับตอง ภิกษุเปนผูนิ่งไมไหวติงแตยินดีดวยจิต พระวินัย-
ธรไมควรปรับภิกษุดวยอาบัติ.    ถาภิกษุจับตอง     ภิกษุณีเปนผูนิ่งไมไหวติง
แตยินดี   (ยอมรับ)  ดวยจิตอยางเดียว  แมไมใหสวนแหงกายไหว  พระวินัยธร
ก็พึงปรับดวยปาราชิกในเขตแหงปาราชิก      ดวยถุลลัจจัยในเขตแหงถุลลัจจัย
ดวยทุกกฏในเขตทุกกฏ.    เพราะเหตุไร  ?  เพราะพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา
ยินดีการเคลาคลึงดวยกาย. นี้เปนวินิจฉัย   ในอรรถกถาทั้งหลาย.  ก็เมื่อมีวินิจฉัย
อยางนี้    ความที่สิกขาบทนี้มีการทําเปนสมุฏฐาน  ไมปรากฏใหเห็น  เพราะเหตุ
นั้นความที่สิกขาบทมีการทําเปนสมุฏฐานนั้น  บัณฑิตพึงทราบวา  พวกอาจารย
กลาวไวโดยนัย     คือความที่สิกขาบทนั้นมีการทําเปนสมุฏฐานทั้งนั้นเปนสวน
 มาก.                                                
            บทวา   อุพฺภกฺขก    แปลวา   เบื้องบนแหงรากขวัญทั้งสอง.
            บทวา   อโธชานุมณฺฑล   แปลวา ภายใตแหงมณฑลเขาทั้งสอง. อนึ่ง
แมเหนือขอศอกขึ้นมา  ทานก็สงเคราะหเขาดวยเหนือมณฑลเขาเหมือนกัน  ใน
บทวา  อโรชานุมณฑล   นี้.
            ในคํา  เอกโต   อวสฺสุเต  นี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสคําวา  เอกโต
ไวโดยไมแปลกกัน    แมก็จริง,    ถึงอยางนั้น  บัณฑิตพึงทราบวา  เมื่อภิกษุณีมี
ความกําหนัดเทานั้น   ความตางแหงอาบัตินี้   พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสไว.
            ในสิกขาบทนี้    มีวินิจฉัยตั้งแตตนดังตอไปนี้ :-   ภิกษุณีกําหนัดดวย
ความกําหนัดในการเคลาคลึงกาย   ถึงบุรุษก็อยางนั้นเหมือนกัน  เมื่อมีความยิน
ดีในการเคลาคลึงกาย   ในกายประเทศตั้งแตรากขวัญลงมา  เหนือมณฑลเขาขึ้น
ไป   เปนปาราชิกแกภิกษุณี.   ภิกษุณีมีความกําหนัดในการเคลาคลึงกาย.   ฝาย
บุรุษมีความกําหนัดไมเมถุน  หรือมีความรักอาศัยเรือน  หรือมีจิตบริสุทธิ์ก็ตาม 
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ที  เปนถุลลัจจัย   ทั้งนั้น.   ภิกษุณีมีความกําหนัดในเมถุน,   ฝายบุรุษมีความ 
กําหนัดในการเคลาคลึงกาย     หรือมีความกําหนัดในเมถุนหรือมีความรักอาศัย
เรือน    หรือมีจิตบริสุทธิ์ก็ตามที    เปนทุกกฏ.    ภิกษุณีมีความรักอาศัยเรือน,
ฝายบุรุษมีจิตอยางใดอยางหนึ่ง   ในฐานะ ๔ ที่กลาวแลวเปนทุกกฏเหมือนกัน.
ภิกษุณีมีจิตบริสุทธิ์,   แตบุรุษมีจิตอยางใดอยางหนึ่ง   ในฐานะ ๔ ที่กลาวแลว
ไมเปนอาบัติ.   แตถาเปนภิกษุ   กับภิกษุณี   ทั้งสองฝายมีความกําหนัดในการ
เคลาคลึงกาย,   ฝายภิกษุเปนสังฆาทิเสส,   ภิกษุณีเปนปาราชิก.   ภิกษุณีมีความ
กําหนัดในการเคลาคลึงกาย,     ฝายภิกษุมีความกําหนัดในเมถุนก็ดี     ความรัก
อาศัยเรือนก็ดี  เปนถุลลัจจัยแกภิกษุณี   เปนทุกกฏแกภิกษุ.  ทั้งสองฝายมีความ
กําหนัดในเมถุนก็ดี    มีความรักอาศัยเรือนก็ดี   เปนทุกกฏเหมือนกันแมทั้งสอง
ฝาย.  ฝายใดมีจิตบริสุทธิ์  ในฐานะ (มีการจับตองเปนตน)  ใด,  ฝายนั้นไมเปน
อาบัติในฐานะนั้น.     แมทั้งสองฝายมีจิตบริสุทธิ์ก็ไมเปนอาบัติแมทั้งสองฝาย.
            ในบทวา  อนาปตฺติ   อสฺจิจฺจ   เปนตน   มีวินิจฉัยวา   ภิกษุณี
จับตองผิดพลาดไปก็ดี   สงใจไปทางอื่นก็ดี   ไมรูวา  ผูนี้เปนชาย   หรือหญิงก็
ดี  ถึงถูกบุรุษนั้นถูกตองก็ไมยินดีผัสสะนั้นก็ดี     แมเมื่อมีการจับตองก็ไมเปน
อาบัติ.  คําทีเหลือในบททั้งปวง  ตื้นทั้งนั้น.
            สิกขาบทนี้  มีสมุฏฐานดุจปฐมปาราชิก (ของภิกษุ) เปนกิริยา  สัญญา-
วิโมกข   สจิตตกะ   โลกวัชชะ   กายกรรม   อกุศลจิต   มีเวทนา ๒ ดังนี้แล.    
                             อรรถกถาปาราชิกสิกขาบทที่  ๑  จบ 
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                                         ปาราชิกสิกขาบทที่  ๒
                               เร่ืองภิกษุณีสุนทรีนันทา
            [๑๒]  โดยสมัยนั้น   พระผูมีพระภาคพุทธเจา   ประทับอยู  ณ  พระ-
เชตวัน  อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี    เขตพระนครสาวัตถี  คร้ังนั้น ภิกษุณี
สุนทรีนันทามีครรภกับนายสาฬหะ   หลานมิคารมาตา   ไดปกปดไวจนมีครรภ
ออน ๆ เมื่อครรภแกแลว     จึงสึกออกมาตลอดบุตร     ภิกษุณีทั้งหลายไดถาม
เร่ืองนั้นกับภิกษุณีถุลลนันทาวา   แมเจา    นางสุนทรีนันทาสึกไมนานนัก    ก็
คลอดบุตร   ชะรอยนางจะมีครรภทั้งเปนภิกษุณีกระมัง   เจาขา.
            ถุล.   อยางนั้น   เจาขา.
            ภิก.   ก็แมเจารูอยูวาภิกษุณีลวงอาบัติปาราชิก  เหตุไฉนจึงไมโจทดวย
ตน  ไมบอกแกคณะเลา.
            ถุล.  โทษอันใดของเธอ นั่นเปนโทษของดิฉัน การเสื่อมเกียรติอันใด
ของเธอ   นั่นเปนการเสื่อมเกียรติของดิฉัน  การเสื่อมยศอันใดของเธอ  นั่นเปน
การเสื่อมยศของดิฉัน   การเสื่อมลาภอันใดของเธอ    นั่นเปนการเสื่อมลาภของ
ดิฉัน  ไฉนดิฉันจักบอกโทษของตน การเสื่อมเกียรติของตน  การเสื่อมยศของ
 ตน   การเสื่อมลาภของตน   แกคนเหลาอื่นเลา.                                 
            บรรดาภิกษุณีที่เปนผูมักนอย. . . ตางก็เพงโทษ  ติเตียน   โพนทะนา
 วาแมเจาถุลลนันทารูอยูซ่ึงภิกษุณีลวงอาบัติปาราชิก ไฉนจึงไมโจทดวยตน  ไม
 บอกแกคณะเลา     แลวแจงเรื่องนั้นแกภิกษุทั้งหลาย      ภิกษุทั้งหลายกราบทูล
 ความเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา. 
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                               ประชุมสงฆทรงสอบถาม
            ลําดับนั้น   พระผูมีพระภาคเจารับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ  ในเพราะเหตุ 
เปนเคามูลนั้น   ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น  ทรงทําธรรมีกถา   แลวทรงสอบถาม
ภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ขาววาภิกษุณีถุลลนันทา  รูอยูวาภิกษุณี
ลวงอาบัติปาราชิก   ไมโจทดวยตน   ไมบอกแกคณะ   จริงหรือ.
            ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา   จริง   พระพุทธเจาขา.
                           ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
            พระผูมีพระภาคเจาทรงติเตียนวา      ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ภิกษุณี
ถุลลนันทารูอยูวาภิกษุณีลวงอาบัติปาราชิก    ไฉนจึงไมโจทดวยตน   ไมบอกแก
คณะ    การกระทําของเธอนั่น      ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม
เล่ือมใส    หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เล่ือมใสแลว    โดยที่แท   การ
กระทําของเธอนั่น   เปนไปเพื่อความไมเล่ือมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส  และ
เพื่อความเปนอยางอื่นของชนบางพวกที่เล่ือมใสแลว. . .
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็แลพวกภิกษุณี   จงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยาง
นี้วาดังนี้  :-
                                       พระบัญญัติ 
            ๖. ๒.  อนึ่ง  ภิกษุณีใด  รูอยูวาภิกษุณีลวงอาบัติปาราชิก   ไม
โจทดวยตน  ไมบอกแกคณะ  ในเวลาที่ภิกษุณีนั้นยังดํารงเพศอยูก็ดี
เคล่ือนไปแลวก็ดี  ถูกนาสนะแลวก็ดี   ไปเขารีตเดียรถียเสียก็ดี  ภาย
หลังนางจึงบอกอยางนี้วา   แมเจา  เจาขา   เม่ือกอนดิฉันรูจักภิกษุณี 
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นั่นไดดีทีเดียววา  นางเปนพี่หญิง  นองหญิง  มีความประพฤติเชนนี้
และมีความประพฤติเชนนั้น  แตดิฉันไมโจทดวยตน   ไมบอกแกคณะ
แมภิกษุณีนี้ก็เปนปาราชิก  ชื่อวัชชปฏิจฉาทิกา  หาสังวาสมิได.
                            เร่ืองภิกษุณีสุนทรีนันทา  จบ 

                                   สิกขาบทวิภังค
            [๑๓]  บทวา  อนึ่ง. . .  ใด  ความวา  ผูใด  คือ ผูเชนใด. . .
            บทวา  ภิกษุณี   ความวา  ที่ช่ือวา   ภิกษุณี   เพราะอรรถวาเปนผู
ขอ. . .นี้ช่ือวา  ภิกษุณี  ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
            ที่ช่ือวา   รูอยู   คือ   รูเองก็ดี   คนอื่นบอกแกเธอก็ดี   เจาตัวบอกก็ดี.
            คําวา  ลวงอาบัติปาราชิก  คือ  ตองอาบัติปาราชิกขอใดขอหนึ่ง ใน
ปาราชิก ๘.
            คําวา  ไมโจทดวยตน  คือ  ไมโจทเอง.
            คําวา  ไมบอกแกคณะ  คือ  ไมบอกแกภิกษุณีอ่ืน ๆ.
            [๑๘]  พากยวา  ในเวลาที่ภิกษุณีนั้น    ยังดํารงเพศอยูก็ดี  เปน
ตน   อธิบายวา  ภิกษุณีผูดํารงอยูในเพศของตน   ตรัสเรียกวา   ผูยังดํารงเพศอยู
ผูถึงมรณภาพ   ตรัสเรียกวา   ผูเคลื่อนไป   ผูสึกเองก็ตาม   ถูกผูอ่ืนนาสนะเสีย
ก็ตาม   ตรัสเรียกวา   ผูถูกนาสนะ   เขาไปสูลัทธิเดียรถีย   ตรัสเรียกวา   เขารีต
เดียรถีย.
            [๑๕]  สองพากยวา     ภายหลังนางจึงบอกอยางนี้วา     แมเจา
เจาขา   เม่ือกอนดิฉันรูจักภิกษุณีนั่นไดดีทีเดียววา  นางเปนพี่หญิง 
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นองหญิง   มีความประพฤติเชนนี้   และมีความประพฤติเชนนี้   แต
ดิฉันไมโจทดวยตน  นั้น คือ ไมโจทเอง. 
            คําวา  ไมบอกแกคณะ   คือ  ไมบอกแกภิกษุณีอ่ืน ๆ.
            [๑๖]  บทวา  แมภิกษุณีนี้  พระผูมีพระภาคเจาตรัสเทียบเคียงภิกษุณี
รูปกอน.
                                 อุปมาดวยใบไมเหลือง
            คําวา    เปนปาราชิก มีอธิบายวา  ใบไมเหลืองหลุดจากขั้วแลวไมควร
เพื่อจะเปนของเขียวสดขึ้นได    ช่ือแมฉันใด    ภิกษุณีก็ฉันนั้นแหละ    รูอยูวา
ภิกษุณีลวงปาราชิกธรรมแลว  เมื่อเธอทอดธุระวาจักไมโจทดวยตน  จักไมบอก
แกคณะดังนี้เทานั้น   ยอมไมเปนสมณะ   ไมเปนธิดาของพระศากยบุตร  เพราะ
เหตุนั้นจึงตรัสวา   เปนปาราชิก.
            บทวา   หาสังวาสมิได   ความวา   ที่ช่ือวา   สังวาส   ไดแกกรรมที่ 
พึงทํารวมกัน   อุเทศที่พึงสวดรวมกัน    ความเปนผูมีสิกขาเสมอกัน   นี้ช่ือวา
สังวาส  สังวาสนั้นไมมีรวมกับภิกษุณีนั้น เพราะเหตุนั้นจึงตรัสวา หาสังวาสมิได.
                                          อนาปตติวาร
            [๑๗]   ภิกษุณีไมบอกดวยเกรงวา     ความบาดหมาง    ความทะเลาะ
ความแกงแยง   ความวิวาท   จักมีแกสงฆ  ๑ ไมบอกดวยเขาใจวา   สงฆจักแตก
กัน      สงฆจักราวรานกัน  ๑ ไมบอกดวยแนใจวา      ภิกษุณีนี้เปนคนรายกาจ
หยาบคาย   จักทําอันตรายแกชีวิต  หรือพรหมจรรย  ๑ ไมพบภิกษุณีอ่ืน ๆ  ที่
สมควรจะบอก  จึงไมบอก  ๑  ไมประสงคจะปกปด   แตยังมิไดบอก  ๑ ไมบอก
ดวยสําคัญวา  จักปรากฏดวยการกระทําของเขาเอง  ๑ ภิกษุณีวิกลจริต ๑ ภิกษุณี
อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.
                                       ปาราชิกสิกขาบทที่  ๒  จบ 
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                         อรรถกถาปาราชิกสิกขาบทที่  ๒ 
            วินิจฉัยในปาราชิกสิกขาบทที่  ๒  พึงทราบดังนี้ :-
                   แกอรรถปาฐะบางตอนในทุติยปาราชิก
            บทวา  กจฺจิโน   สา   ตัดบทเปน  กจฺจิ  นุ  สา  แปลวา  ชะรอย
นาง  (จะมีครรภทั้งเปนภิกษุณีกระมัง ?)
            บทวา  อวณฺโณ  แปลวา  มิใชคุณ.
            บทวา  อกิตฺติ  แปลวา  การตําหนิ.
            บทวา  อยโส   ไดแก   ความเสียบริวาร,    อีกอยางหนึ่ง   ไดแก  การ
ติเตียนลับหลัง.
            คําวา   สา  วา  อาโรเจติ   ไดแก   นางภิกษุณีผูซ่ึงตองปาราชิกแลว
ไมบอกดวยตนเองก็ดี.
            ขอวา   อฏนฺน    ปาราชิกาน       อฺตร   ไดแก   ปาราชิก  ๔  ที่ 
สาธารณะกับภิกษุทั้งหลาย  และเฉพาะปาราชิก ๔   ที่ไมทั่วไปอยางใดอยางหนึ่ง.
และปาราชิกนี้    พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติในภายหลัง   เพราะฉะนั้น  จึง
ตรัสไวในวิภังควา     อฏนฺน  .    แตบัณฑิตพึงทราบวา    พระสังคีติกาจารย
ทั้งหลายจัดตั้งปาราชิกนี้ไวในโอกาสนี้  ก็เพราะเปนคูกับสิกขาบทกอน.
            สองบทวา   ธุร   นิกฺขิตฺตมตฺเต  คือ  พอเมื่อเธอทอดธุระเสีย  ก็
กถาพิสดารในสิกขาบทนี้      บัณฑิตพึงทราบโดยนัยดังไดกลาวแลวในทุฏุลล-
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สิกขาบท   ในสัปปาณวรรคนั้นแล.   แตมีความแปลกกันเพียงเทานี้วา    จริงอยู
ในทุฏุลลสิกขาบทนั้น  เปนปาจิตตีย,  ในบทนี้เปนปาราชิก.   คําที่เหลือเปน
เชนเดียวกันทั้งนั้น. 
           แมคําวา  วชฺชปฏิจฺฉาทิกา   นี้   ก็เปนเพียงชื่อแหงปาราชิกนี้เทานั้น.
เพราะฉะนั้น   พระผูมีพระภาคเจา    จึงไมทรงวิจารณไวในบทภาชนะ.   คําที่
เหลือในสิกขาบทนี้   ตื้นทั้งนั้น.
           สิกขาบทนี้    มีการทอดธุระเปนสมุฏฐาน    เกิดขึ้นทางกายวาจากับจิต
เปนอกิริยา  สัญญาวิโมกข  สจิตตกะ โลกวัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม  อกุศลจิต
ทุกขเวทนา   ดังนี้แล.
                                อรรถกถาปาราชิกสิกขาบทที่  ๒  จบ 
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                                     ปาราชิกสิกขาบทที่  ๓
                               เร่ืองภิกษุณีถุลลนันทา
             [๑๘]  โดยสมัยนั้น   พระผูมีพระภาคพุทธเจา   ประทับอยู ณ พระ-
เชตวัน  อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี  เขตพระนครสาวัตถี  คร้ังนั้น ภิกษุณี
ถุลลนันทาพระพฤติตามพระอริฎฐะผูเผาพรานแรงที่ถูกสงฆพรอมเพรียงกันยก
เสียแลว   บรรดาภิกษุณีที่เปนผูมักนอย . . .   ตางก็เพงโทษติเตียนโพนทะนาวา
ไฉนแมเจาถุลลนันทาจึงไดพระพฤติตามพระอริฏฐะผูเผาพรานแรง  ซ่ึงถูกสงฆ
ผูพรอมเพรียงกันยกเสียแลวเลา... แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.
                                           ทรงสอบถาม
            พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววา    ภิกษุณีถุลลนันนทาประพฤติตามอริฏฐภิกษุผูเผาพรานแรง      ซ่ึงถูก
สงฆผูพรอมเพรียงกันยกเสียแลว   จริงหรือ.
            ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา   จริง   พระพุทธเจาขา.
                            ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
            พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ไฉน
ภิกษุณีถุลลนันทา    จึงไดประพฤติตามอริฏฐภิกษุผูเผาพรานแรง    ซ่ึงถูกสงฆ
ผูพรอมเพรียงกันยกเสียแลวเลา    การกระทําของเธอนั่น   ไมเปนไปเพื่อความ
เล่ือมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส. . .  
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็แลภิกษุณีทั้งหลาย    จงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้วา  ดังนี้ :-
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                                      พระบัญญัติ 
         ๗. ๓. อนึ่ง ภิกษุณีใด  พึงประพฤติตามภิกษุผูถูกสงฆพรอม 
เพรียงกันยกเสียแลว   ตามธรรม   ตามวินัย    ตามสัตถุศาสน   ผูไม
เอ้ือเฟอ  ไมทําคืนอาบัติ   มิไดทําภิกษุผูมีสังวาสเสมอกันใหเปนสหาย
ภิกษุณีนั้น   อันภิกษุณีท้ังหลายพึงวากลาวอยางนี้วา   แมเจา   ภิกษุ
นั่นแล  อันสงฆผูพรอมเพรียงกันยกเสียแลว   ตามธรรม   ตามวินัย
ตามสัตถุศาสน  เปนผูไมเอ้ือเฟอ  ไมทําคืนอาบัติ    มิไดทําภิกษุผูมี
สังวาสเสมอกันใหเปนสหาย      แมเจาอยาประพฤติตามภิกษุนั่นเลย
แลภิกษุณีนั้น     อันภิกษุณีท้ังหลายวากลาวอยูอยางนี้    ยังยกยองอยู
อยางนั้นเทียว   ภิกษุณีนั้นอันภิกษุณีท้ังหลายพึงสวดสมนุภาสกวาจะ
ครบสามจบ    เพื่อใหสละกรรมนั้นเสีย    หากนางถูกสวดสมนุภาส
กวาจะครบสามจบอยู   สละกรรมนั้นเสีย   การสละไดอยางนี้   นั่น
เปนการดี        หากนางไมสละเสีย    แมภิกษุณีนั้นก็เปนปาราชิก    ชื่อ
อุกขิตตานุวัตติกา   หาสังวาสมิได.
                            เร่ืองภิกษุณีถุลลนันทา  จบ
                                  สิกขาบทวิภังค
             [๑๙]  บทวา  อนึ่ง. . .ใด  ความวา  ผูใด   คือ   ผูเชนใด. . .
             บทวา  ภิกษุณี ความวา   ที่ช่ือวา  ภิกษุณี    เพราะอรรถวาเปนผู
ขอ. . .นี้ช่ือวา  ภิกษุณี   ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
             สงฆที่ช่ือวา  พรอมเพรียงกัน   คือ  มีสังวาสเสมอกัน   อยูในสีมา
เดียวกัน. 



พระวินัยปฎก ภิกขุนีวิภังค เลม ๓ - หนาที่ 24
            ที่ช่ือวา   ถูกยกเสียแลว   คือ   ถูกยกเสียในเพราะไมเห็นอาบัติ   ใน
เพราะไมทําคืนอาบัติ   หรือในเพราะไมสละทิฏฐิบาป.
            สองบทวา  ตามธรรม   ตามวินัย  คือ  โดยธรรมอันใด  โดยวินัย
อันใด. 
            บทวา  ตามสัตถุศาสน   คือ    ตามคําสั่งสอนของพระผูชํานะกิเลส
ไดแก   พระพุทธศาสนา.                                                  
            ที่ช่ือวา  ไมเอ้ือเฟอ  คือ  ไมเชื่อสงฆ   บุคคล   หรือกรรม.
            ที่ช่ือวา  ไมทําคืนอาบัติ   คือ   ถูกสงฆยกเสียแลว   สงฆยังไมเรียก
เขาหมู.
            ที่ช่ือวา  มิไดทําภิกษุผูมีสังวาสเสมอกันใหเปนสหาย คือ ภิกษุ
ทั้งหลายผูมีสังวาสเสมอกัน  ตรัสเรียกวาภิกษุผูสหาย  ภิกษุนั้นไมรวมกับภิกษุผู
สหายเหลานั้น   เพราะเหตุนั้นจึงตรัสวา   มิไดทําภิกษุผูมีสังวาสเสมอกันใหเปน
สหาย.                          
            บทวา   พึงประพฤติตามภิกษุนั้น   ความวา  ภิกษุณีนั้นมีความเห็น
 อยางใด     มีความพอใจอยางใด   มีความชอบใจอยางใด   แมภิกษุณีนั้นก็มีความ
เห็นอยางนั้น    มีความพอใจอยางนั้น   มีความชอบใจอยางนั้น.
            [๒๐]  บทวา  ภิกษุณีนั้น   ไดแก   ภิกษุณีผูประพฤติตามภิกษุ  ผู
ถูกสงฆยกเสียแลวนั้น
            บทวา  อันภิกษุณีท้ังหลาย  ไดแก  ภิกษุณีเหลาอื่น  คือ  ภิกษุณี
ที่ไดเห็นไดยินทั้งหลาย   พึงวากลาวดังนี้วา   แมเจา    ภิกษุนั้นแล   อันสงฆผู
พรอมเพรียงกันยกเสียแลว   ตามธรรม   ตามวินัย    ตามสัตถุศาสน    เปนผูไม
เอื้อเฟอ   ไมทําคืนอาบัติ     มิไดทําภิกษุผูมีสังวาสเสมอกันใหเปนสหาย   แมเจา 
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อยาประพฤติตามภิกษุนั่น    พึงวากลาวแมคร้ังที่  ๒    พึงวากลาวแมคร้ังที่สาม
หากนางสละได  การสละไดดั่งนี้   นั่นเปนการดี  หากไมสละ   ตองอาบัติทุกกฏ
ภิกษุณีทั้งหลายทราบเรื่องแลวไมวากลาว     ตองอาบัติทุกกฏ    ภิกษุณีนั้นอัน
ภิกษุณีทั้งหลายพึงคุมตัวไปสูทามกลางสงฆ   แลววากลาววา   แมเจา  ภิกษุนั่น
แลอันสงฆผูพรอมเพรียงกันยกเสียแลว   ตามธรรม   ตามวินัย    ตามสัตถุศาสน
เปนผูไมเอื้อเฟอ   ไมทําคืนอาบัติ   มิไดทําภิกษุผูมีสังวาสเสมอกันใหเปนสหาย
แมเจาอยาประพฤติตามภิกษุนั่นเลย     พึงวากลาวแมคร้ังที่  ๒     พึงวากลาวแม
คร้ังที่ ๓   หากเธอสละได  การสละไดดั่งนี้    นั่นเปนการดี   หากไมสละ   ตอง
อาบัติทุกกฏ.
            [๒๑]  ภิกษุณีนั้น     อันภิกษุณีทั้งหลายพึงสวดสมนุภาส   ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย   ก็แลภิกษุณีทั้งหลายพึงสวดสมนุภาสอยางนี้.
            ภิกษุณีผูฉลาด   ผูสามารถ   พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตตุถ-
กรรมวาจา   วาดังนี้ :-
                                   กรรมวาจาสมนุภาส 
            แมเจา  เจาขา  ขอสงฆจงฟงดิฉัน    ภิกษุณีมีชื่อนี้ผูนี้ประพฤติ
ตามภิกษุผูอันสงฆพรอมเพรียงกันยกเสียแลว  ตามธรรม   ตามวินัย
ตามสัตถุศาสน   ไมเอ้ือเฟอ  ไมทําคืนอาบัติ   มิไดทําภิกษุผูมีสังวาส
เสมอกันใหเปนสหาย    นางยังไมยอมสละวัตถุนั้น  ถาความพรอม
พรั่งของสงฆถึงท่ีแลว  สงฆพึงสวดสมนุภาสภิกษุณีผูมีชื่อนี้  เพื่อ
ใหสละวัตถุนั้น   นี้เปนญัตติ.                                     
            แมเจา  เจาขา  ขอสงฆจงฟงดิฉัน   ภิกษุณีมีชื่อนี้ผูนี้ประพฤติ
ตามภิกษุผูอันสงฆพรอมเพรียงกันยกเสียแลว  ตามธรรม  ตามวินัย 
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ตามสัตถุศาสน   ไมเอ้ือเฟอ  ไมทําคืนอาบัติ  มิไดทําภิกษุผูมีสังวาส
เสมอกันใหเปนสหาย  นางยังไมยอมสละวัตถุนั้น  สงฆสวดสมนุภาส
ภิกษุณีผูมีชื่อนี้   เพื่อใหสละวัตถุนั้น     การสวดสมนุภาสภิกษุณีผูมี
ชื่อนี้   เพื่อใหสละวัตถุนั้น    ชอบแกแมเจาผูใด   แมเจาผูนั้นพึงเปน
ผูนิ่ง  ไมชอบแกแมเจาผูใด   แมเจาผูนั้นพึงพูด. 
            ดิฉันกลาวความนี้เปนครั้งท่ีสอง. . .
            ดิฉันกลาวความนี้เปนครั้งท่ีสาม. . .
            ภิกษุณีมีชื่อนี้   อันสงฆสวดสมนุภาสแลว   เพื่อใหสละวัตถุ
นั้น   ชอบแกสงฆ  เหตุนั้นจึงนิ่ง  ดิฉันทรงความนี้ไวดวยอยางนี้.
            [๒๒]   จบญัตติ     ตองอาบัติทุกกฏ    จบกรรมวาจาสองครั้ง     ตอง
อาบัติถุลลัจจัย   จบกรรมวาจาครั้งสุด    ตองอาบัติปาราชิก.
            [๒๓]  บทวา  ภิกษุณีแมนี้   พระผูมีพระภาคเจาตรัสเทียบเคียง
ภิกษุณีรูปกอน.                
                                       ทรงอุปมาดวยศิลาแตก
            คําวา   เปนปาราชิก    มีอธิบายวา    ศิลาหนาแตกสองเสี่ยงแลวเปน
ของกลับตอกันสนิทไมไดฉันใด  ภิกษุณีก็ฉันนั้นแล   อันสงฆสวดสมนุภาสอยู
ถึงครั้งที่สาม    ยังไมสละ     ยอมไมเปนสมณะ     ไมใชธิดาของพระศากยบุตร
เพราะเหตุนั้น   จึงตรัสวา   เปนปาราชิก.
            บทวา   หาสังวาสมิได   ความวา  ที่ช่ือวา  สังวาส  ไดแกกรรมที่พึง
ทํารวมกัน    อุเทศที่พึงสวดรวมกัน    ความเปนผูมีสิกขาเสมอกัน    นั่นชื่อวา
สังวาส   สังวาสนั้นไมมีรวมกับภิกษุนั้น     เพราะเหตุนั้นจึงตรัสวา    หาสังวาส
มิได. 
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                                           บทภาชนีย
                                            ติกปาราชิก 
             [๒๔]   กรรมเปนธรรม     ภิกษุณีสําคัญวากรรมเปนธรรม    ไมสละ
ตองอาบัติปาราชิก.
            กรรมเปนธรรม  ภิกษุณีสงสัย  ไมสละ  ตองอาบัติปาราชิก.
            กรรมเปนธรรม  ภิกษุณีสําคัญวากรรมไมเปนธรรม    ไมสละ   ตอง
อาบัติปาราชิก.
                                              ติกทุกกฏ
            กรรมไมเปนธรรม   ภิกษุณีสําคัญวา    กรรมเปนธรรม. . .ตองอาบัติ
ทุกกฏ.
            กรรมไมเปนธรรม   ภิกษุณีสงสัย. . . ตองอาบัติทุกกฏ.  
            กรรมไมเปนธรรม  ภิกษุณีสําคัญวากรรมไมเปนธรรม. . .ตองอาบัติ
ทุกกฏ.
                                          อนาปตติวาร
            [๒๕]   ยังไมถูกสวดสมนุภาส ๑   ยอมสละเสีย ๑   วิกลจริต ๑  อาทิ-
กัมมิกา ๑  ไมตองอาบัติแล.
                                     ปาราชิกสิกขาบทที่  ๓  จบ 
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                             อรรถกถาปาราชิกสิกขาบทที่  ๓
            วินิจฉัยในปาราชิกสิกขาบทที่   ๓  พึงทราบดังนี้ :-
            แกอรรถปาฐะบางตอนในปาราชิกสิกขาบทที่  ๓
            บทวา  ธมฺเมน  ไดแก  ตามวัตถุที่เปนจริง.
            บทวา   วินเยน ไดแก โจทแลวให ๆ การ.   ก็บทภาชนะแหงสองบท
วา   ธมฺเมน  วินเยน   นั้น    พระผูมีพระภาคเจาตรัสไว    เพื่อทรงแสดงเพียง
อธิบายนี้วา   ผูที่ถูกสงฆยกวัตรตามธรรมดาตามวินัย  เปนผูถูกยกวัตรชอบแลว .
            บทวา  สตฺถุ   สาสเนน   ไดแก    โดยญัตติสัมปทาและอนุสาวนา-
สัมปทา.   แตในบทภาชนะแหงบทวา  สตฺถุ   สาสเนน   นั้น    ตรัสเพียงคํา
ไวพจนเทานั้นวา   โดยชินศาสน  คือ  โดยพุทธศาสน. 
            ในคําวา  สงฺฆ   วา  คณ   วา  เปนตน  มีวินิฉัยดังนี้ :- ไมเชื่อ  คือ
ไมประพฤติตามสงฆผูซ่ึงทํากรรม  คณะ  คือ  บุคคลมากคน    หรือบุคคลคน
เดียวผูนับเนื่องในสงฆนั้น   หรือกรรมนั้น   อธิบายวา    ไมยังความเอื้อเฟอให
เกิดขึ้นในสงฆเปนตนนั้น .
            ในคําวา  สมานส วาสกา   ภิกฺขู  วุจฺจนฺติ  สหายา  โส  เตหิ  สทฺธึ
นตฺถิ   นี้   มีวินิจฉัยดังนี้ :-   ธรรมนี้   คือ  กรรมอยางเดียวกัน  อุเทศอยางเดียว
กัน   ความเปนผูมีสิกขาเสมอกัน    ช่ือวา   สังวาสกอน.     สังวาสแหงภิกษุเหลา
นั้นเสมอกัน;  เหตุนั้น    ภิกษุเหลานั้นจึงชื่อวามีสังวาสเสมอกัน.   ภิกษุทั้งหลาย.
เห็นปานนี้    ตรัสเรียกวา    สหาย    เพราะมีภาวะที่เปนไปรวมกันในสังวาสนั้น
แหงภิกษุ. 
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            บัดนี้     สังวาสซึ่งเปนเหตุใหตรัสเรียกภิกษุเหลานั้น วา    ผูมีสังวาส 
เสมอกัน  ไมมีแกภิกษุผูถูกสงฆยกวัตรนั้น   รวมกับภิกษุเหลานั้น    และเหลา
ภิกษุที่เธอไมมีสังวาสนั้นรวมดวย   เปนอันเธอมิไดทําใหเปนสหายของตน.
เพราะเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจาจึงไดตรัสวา    ภิกษุทั้งหลายผูมีสังวาสเสมอ
กัน  เรียกวา  เปนสหายกัน   ภิกษุนั้นไมรวมกับภิกษุสหายเหลานั้น;    เพราะ
 เหตุนั้น    จึงเรียกวา   มิไดทําภิกษุผูมีสังวาสเสมอกันใหเปนสหาย.    คําที่เหลือ
ตื้นทั้งนั้น  เพราะมีนัยดังไดกลาวแลวในสังฆเภทสิกขาบทเปนตน.
             สิกขาบทนี้   มีการสวดสมนุภาสเปนสมุฏฐาน   เกิดขึ้นทางกาย   วาจา
กับจิต  เปนอกิริยา  สัญญาวิโมกข   สจิตตกะ  โลกวัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม
อกุศลจิต   ทุกขเวทนา   ดังนี้แล.
                           อรรถกถาปาราชกสิกขาบท  ๓  จบ 
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                                        ปาราชิกสิกขาบทที่  ๔
                                  เร่ืองภิกษุณีฉัพพัคคีย
            [๒๖]  โดยสมัยนั้น  พระผูมีพระภาคพุทธเจา   ประทับอยู  ณ  พระ-
เชตวันอารามของอนาถบิณฑิกคหบดี   เขตพระนครสาวัตถี   คร้ังนั้น   ภิกษุณี
ฉัพพัคคียมีความกําหนัด      การที่บุรุษบุคคลผูกําหนัดจับมือบาง     จับชายผา
สังฆาฏิบาง ยืนดวยบาง  สนทนาดวยบาง  ไปสูที่นัดแนะกันบาง  ยินดีการที่บุรุษ
มาหาตามนัดบาง   เขาไปสูที่มุงดวยกันบาง   ทอดกายเพื่อประโยชนแกบุรุษนั้น
เพื่อประสงคจะเสพอสัทธรรมนั้นบาง    บรรดาภิกษุณีที่เปนผูมักนอย. . . ตางก็
เพงโทษ  ติเตียน  โพนทะนาวา  ไฉนภิกษุณีฉัพพัคคีย   จึงไดมีความกําหนัด
ยินดีการที่บุรุษบุคคลผูกําหนัดจับมือบาง    จับชายผาสังฆาฎิบาง    ยืนดวยบาง
สนทนาดวยบาง  ไปสูที่นัดแนะกันบาง   ยินดีการที่บุรุษมาหาตามนัดบาง  เขา
ไปสูที่มุงดวยกันบาง   ทอดกายเพื่อประโยชนแกบุรุษนั้น     เพื่อประสงคจะเสพ
อสัทธรรมนั้นบางเลา. . .แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.
                                        ทรงสอบถาม
            ลําดับนั้น    พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววา  ภิกษุณีฉัพพัคคียมีความกําหนัด   ยินดีการที่บุรุษบุคคลผูกําหนัดจับมือ
บาง   จับชายผาสังฆาฏิบาง   ยืนดวยบาง   สนทนาดวยบาง    ไปสูที่นัดแนะกัน
บาง   ยินดีการที่บุรุษมาหาตามนัดบาง   เขาไปสูที่มุงดวยกันบาง  ทอดกายเพื่อ
ประโยชนแกบุรุษนั้น  เพื่อประสงคจะเสพอสัทธรรมนั้นบาง  จริงหรือ.
            ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา   จริง   พระพุทธเจาขา. 
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                        ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท 
            พระผูมีพระภาคเจาทรงติเตียนวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ไฉนภิกษุณี
ฉัพพัคคียจึงมีความกําหนัด     ยินดีการที่บุรุษบุคคลผูกําหนัดจับมือบาง     จับ
ชายผาสังฆาฏิบาง   ยืนดวยบาง   สนทนาดวยบาง   ไปสูที่นัดแนะกันบาง  ยินดี
การที่บุรุษมาหาตามนัดบาง   เขาไปสูที่มุงดวยกันบาง    ทอดกายเพื่อประโยชน
แกบุรุษนั้น   เพื่อประสงคจะเสพอสัทธรรมนั้นบาง  การกระทําของพวกนางนั่น
ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส. . .
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็แลภิกษุณีทั้งหลาย    จงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้    วาดังนี้ :-
                                      พระบัญญัติ
            ๘.๔.  อนึ่ง ภิกษุณีใด  มีความกําหนัด   ยินดีการที่บุรุษบุคคล
ผูกําหนัดจับมือก็ดี   จับชายผาสังฆาฏิก็ดี   ยินดวยก็ดี    สนทนาดวย
ก็ดี  ไปสูท่ีนัดหมายกันก็ดี  ยินดีการที่บุรุษมาหาตามนัดก็ดี  เขาไป
สูท่ีมุงดวยกันก็ดี   ทอดกายเพื่อประโยชนแกบุรุษนั้น    เพื่อประสงค 
จะเสพอสัทธรรมนั้นก็ดี   แมภิกษุณีนี้ก็เปนปาราชิก   ชื่ออัฏฐวัตถุกา
หาสังวาสมิได.
                             เร่ืองภิกษุณีฉัพพัคคีย  จบ
                                สิกขาบทวิภังค
            [๒๗]  บทวา  อนึ่ง. . .ใด  ความวา  ผูใด  คือผูเชนใด. . .
            บทวา  ภิกษุณี   ความวา    ที่ช่ือวา    ภิกษุณี    เพราะอรรถวาเปน
ผูขอ. . .นี้ช่ือวา  ภิกษุณี  ที่ทรงประสงคในอรรถนี้. 
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            ที่ช่ือวา  มีความกําหนัด  คือ  มีความยินดียิ่ง   มีความเพงเล็ง   มี
จิตปฏิพัทธ. 
            ที่ช่ือวา   ผูกําหนัด    คือ    กําหนัดนักแลว    มีความเพงเล็ง    มีจิต
ปฏิพัทธ.
            ที่ช่ือวา  บุรุษบุคคล  ไดแกมนุษยผูชาย   ไมใชยักษผูชาย    ไมใช
เปรตผูชาย   ไมใชสัตวดิรัจฉานตัวผู  เปนผูรูความ   เปนผูสามารถเพื่อถึงความ
เคลาคลึงดวยกาย.
            บทวา  ยินดีการจับมือก็ดี  ความวา  ที่ช่ือวา  มือ   กําหนดตั้งแต
ขอศอกถึงปลายเล็บ   ภิกษุณียินดีการจับอวัยวะเหนือรากขวัญขึ้นไป   ใตเขาลง
มา   เพื่อประสงคจะเสพอสัทธรรมนั่น   ตองอาบัติถุลลัจจัย.
            บทวา  ยินดีการจับชายผาสังฆาฏิก็ดี   คือ   ยินดีการจับผานุงก็ดี
ผาหมก็ดี   เพื่อประสงคจะเสพอสัทธรรมนั่น    ตองอาบัติถุลลัจจัย.
            บทวา  ยินดวยก็ดี   ความวา   ยืนอยูในระยะชวงมือของบุรุษ   เพื่อ
ประสงคจะเสพอสัทธรรมนั่น  ตองอาบัติถุลลัจจัย.
            บทวา  สนทนาดวยก็ดี    ความวา    ยืนพูดอยูในระยะชวงมือของ
บุรุษ  เพื่อประสงคจะเสพอสัทธรรมนั่น    ตองอาบัติถุลลัจจัย.
            บทวา  ไปสูท่ีนัดแนะกันก็ดี  ความวา  บุรุษพูดนัดวา   โปรดมา
สูสถานที่ช่ือนี้   ดังนี้   ภิกษุณีไปเพื่อประสงคจะเสพอสัทธรรมนั่น    ตองอาบัติ
ทุกกฏทุก ๆ  กาว   พอยางเขาระยะชวงมือของบุรุษ   ตองอาบัติถุลลัจจัย.
            บทวา  ยินดีการที่บุรุษมาหาตามนัดก็ดี    ความวา    ยินดีการมา
ตามนัดของบุรุษ    เพื่อประสงคจะเสพอสัทธรรมนั่น    ตองอาบัติทุกกฏ  พอ  
ยางเขาระยะชวงมือ   ตองอาบัติถุลลัจจัย. 
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            บทวา  เขาไปสูท่ีมุงดวยกันก็ดี  ความวา   พอยางเขาสูสถานที่อัน
มุงไวดวยวัตถุอยางใดอยางหนึ่ง   เพื่อประสงคจะเสพอสัทธรรมนั่น    ตองอาบัติ
ถุลลัจจัย.
            บทวา  ทอดกายเพื่อประโยชนแกบุรุษนั้นก็ดี  ความวา   อยูใน
ระยะชวงมือของบุรุษ     แลวทอดกายเพื่อประสงคจะเสพอสัทธรรมนั่น     ตอง
อาบัติถุลลัจจัย.
            [๒๘]  บทวา   แมภิกษุณีนี้   พระผูมีพระภาคเจาตรัสเทียบเคียง
ภิกษุณีรูปกอน.
                                           อุปมาดวยตาลยอดดวน
            บทวา   เปนปาราชิก  มีอธิบายวา  ตนตาลมียอดดวนแลวไมอาจงอก
อีกได   ช่ือแมฉันใด   ภิกษุณีก็ฉันนั้นเหมือนกัน   ทําวัตถุถึงที่  ๘  ไมใชสมณะ
ไมใชธิดาของพระศากยบุตร   เพราะเหตุนั้นจึงตรัสวา   เปนปาราชิก.
            บทวา  หาสังวาสมิได  ความวา  ที่ช่ือวาสังวาส  ไดแกกรรมที่พึงทํา
รวมกัน   อุเทศที่พึงสวดรวมกัน   ความเปนผูมีสิกขาเสมอกัน   นี้ช่ือวาสังวาส
สังวาสนั้นไมมีรวมกับภิกษุณีนั้น  เพราะเหตุนั้นจึงตรัสวา  หาสังวาสมิได.
                                           อนาปตติวาร
            [๒๙]  ไมจงใจ  ๑   เผลอสติ ๑ ไมรูตัว  ๑ ไมยินดี  ๑ วิกลจริต  ๑  มีจิต
ฟุงซาน ๑  กระสับกระสายเพราะเวทนา  ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.
                                       ปาราชิกสิกขาบทที่  ๔  จบ 
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           [๓๐]   แมเจาทั้งหลาย   ธรรมคือปาราชิก ๘ สิกขาบท๑     ดิฉันยกขึ้น
แสดงแลวแล    ภิกษุณีตองอาบัติปาราชิกอยางหนึ่งแลว      ยอมไมไดอยูรวมกับ
ภิกษุณีทั้งหลาย  ในภายหลัง   เหมือนในกาลกอน   เปนปาราชิกหาสังวาสมิได
ดิฉันขอถามแมเจาทั้งหลายในอาบัติปาราชิกเหลานั้นวา   แมเจาทั้งหลายบริสุทธิ์
แลวหรือ   ดิฉันขอถามแมคร้ังที่สองวา   แมเจาทั้งหลายบริสุทธิ์แลวหรือ   ดิฉัน
ขอถามแมคร้ังที่สามวา   แมเจาทั้งหลายบริสุทธิ์แลวหรือ   แมเจาทั้งหลายเปนผู
บริสุทธิ์ในอาบัติปาราชิกเหลานี้แลว   เหตุนั้น  จึงนิ่ง   ดิฉันทรงความนี้ไวดวย
อยางนี้แล.
                                               ปาราชิกกัณฑ  จบ

๑. สิกขาบทที่  ๕ ถึง  ๘  เหมือนของภิกษุ  แตใชสํานวนตางโดยควรแกเพศ  สวนในอุภโตปา
ติ-
โมกข  นับสวนหนึ่งที่เหมือนของภิกษุ  ตั้งเปนจํานวนครบ  ๔  แลว  จึงนับสวนของภิกษุณีตอ
จนครบ ๔. 
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                          อรรถกถาปาราชิกสิกขาบทที่  ๔
            วินิจฉัยในปาราชิกสิกขาบทที่   ๔  พึงทราบดังนี้ :-
            แกอรรถบางปาฐะและบางเรื่องในจตุตถปาราชิก
            บทวา   อวสฺสุตา ไดแก  ผูกําหนัดดวยกายสังสัคคราคะ   ดวยอํานาจ
มิตตสันถวะ  กลาวคือ  ความยินดีทางโลกีย.  แมในบทที่ ๒ ก็นัยนี้นั่นแล.
            ก็ในคําวา  ปุริสปุคฺคลสฺส  หตฺถคฺคหณ   วา   เปนตน  มีวินิจฉัยวา
 การจับมือที่บุคคลผูชายทําแลว   ตรัสเรียกวา   การจับมือแหงบุรุษบุคคล.    แม
 ในการจับชายผาสังฆาฎิ   ก็นัยนี้เหมือนกัน.   แตการจับมือ  และการจับแมอยาง
 อ่ืนในเขตที่ไมเปนปาราชิก   บัณฑิตพึงทราบวา    ทานรวมเขาเปนอันเดียวกัน
 เรียกวาการจับมือ  ในคําวา  หตฺถคฺคหณ    นี้. ดวยเหตุนั้นแล  ในบทภาชนะ
 แหงบทวา  ทตฺถคฺคหณ   นั้น   พระผูมีพระภาคเจา    จึงตรัสวา    สองบทวา
 หตฺถคฺคหณ   วา  สาทิเยยฺย  มีความวา  ที่ช่ือวามือ  กําหนดตั้งแตขอศอกไป
 จนถึงปลายเล็บ,  ภิกษุณียินดีการจับอวัยวะเหนือรากขวัญขึ้นไป   ใตมณฑลเขา
 ลงมา    เพื่อประสงคจะเสพอสัทธรรมนั่น    ตองอาบัติถุลลัจจัย.    แตในบทวา
 อสทฺธมฺโม  นี้  การเคลาคลึงกาย  พึงทราบวา  อสัทธรรม  ไมใชเมถุนธรรม.
 แทจริงถุลลัจจัยหาใกลเคียงตอเมถุนธรรมไม.    อนึ่ง    แมคําวา    เปนผูรูความ
 เปนผูสามารถเพื่อถึงความเคลาคลึงกาย   ก็เปนเครื่องสาธกได  ในบทวา  อสทฺ-
ธมฺโมนี้.
            หากผูทวง  จะพึงทวงวา  คําที่ทานกลาววา  การเคลาคลึงกาย  พึงทราบ
 วา   อสัทธรรม   ก็ผิดจากเสทโมจนคาถา   ที่ตรัสไวในคัมภีรปริวารนี้วา       
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                          ไมเสพเมถุนธรรมนั้นในสตรี  ๓  จํา-
                  พวก ท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไว ในบุรุษ ๓
                  จําพวก      คนไมประเสริฐ  ๓ จําพวก   และ
                  บัณเฑาะก ๓ จําพวก และไมประพฤติเมถุน
                  ในอวัยวะเคร่ืองเพศ.      แตความขาดยอมมี
                  เพราะเมถุนธรรมเปนปจจัย,      ปญหาขอนี้
                  ทานผูฉลาดทั้งหลายคิดกันแลว  ดังนี้.
            แกวา   ไมผิด   เพราะกายสังสัคคะ   เปนบุรพภาคแหงเมถุน.   จริงอยู
ในปริวารนั่นแหละ  ไดตรัสสิกขาบท  ๕  มีสุกกวิสัฎฐิเปนตน    วาเปนบุรพภาค
แหงเมถุนธรรมอยางนี้วา   ขอที่วา   พึงทราบบุรพภาคแหงเมถุนธรรม    ไดแก
สุกกวิสัฏฐิมีสี  มีสีมาก  กายสังสัคคะ  ทุฎุลลวาจา  วนมนุปปทานะ  อัตตกาม
ปาริจริยา    (๑การมอบดอกไมใบไม    การใหของขวัญ)     เพราะเหตุนั้น
กายสังสัคคะ   จึงชื่อวา   เปนปจจัย  เพราะเปนบุรพภาคแหงเมถุนธรรม.
            บัณฑิตพึงทราบเนื้อความในคําวา  เฉชฺช   สิยา  เมถุนธมฺมปจฺจยา
 นี้  โดยปริยายนี้  ดวยประการฉะนี้.  บัณฑิตพึงทราบวินิจฉัยในบททั้งปวงโดย
 อุบายนี้.
            อีกนัยหนึ่ง   ในบทภาชนะแหงสองบทวา   สงฺเกต    วา   คจฺเฉยฺย
นี้   สองบทวา  อิตฺถนฺนาม   อาคจฺฉ   มีความวา   ทานจงมาสูสถานที่มีช่ือ
อยางนี้.                                                                            

๑.  วนมนุปฺปทาน    วิมติ;   เปน   คมนุปฺปาทนนฺติ  สฺจริตฺต . 
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            ขอวา  อฏฐม    วตฺถุ    ปริปูเรนฺตี    อสฺสมณี   โหติ   มีความวา 
ภิกษุณีทําวัตถุที่  ๘ ใหเต็มบริบูรณ     โดยนัยใดนัยหนึ่ง     จะเปนโดยอนุโลม
หรือโดยปฏิโลม   หรือโดยคั่นเปนตอนก็ตาม  เปนผูมิใชสมณี.  สวนภิกษุณีใด
ทําวัตถุเดียว หรือ ๗ วัตถุใหเต็มแมตั้ง  ๗ คร้ัง  จะเปนผูช่ือวามิใชสมณีหามิได
เลย,  ภิกษุณีนั้นแสดงอาบัติที่ตองแลวยอมพนได.  อีกนัยหนึ่ง   ในสิกขาบทนี้ 
บัณฑิต.  พึงทราบอาบัติที่ควรนับ.   สมจริงดังคําที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา
อาบัติที่แสดงแลวควรนับ   (วาแสดงแลว)   ก็มี    อาบัติที่แสดงแลวไมควรนับ
(วาแสดงแลว)    ก็มี.                      
            ในคําวา   เทสิตา  คณนูปกา  เปนตนนั้น  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :-
อาบัติที่ภิกษุณีทําการทอดธุระ   แสดงวา  บัดนี้เราจักไมตอง  จัดวาควรนับ คือ
ถึงการนับวาไดแสดงแลว   ไมเปนองคแหงปาราชิก.   เพราะฉะนั้น     ภิกษุณีใด
ตองอาบัติตัวหนึ่ง      ทําการทอดธุระ    แสดงแลว    กลับตองอีกดวยอํานาจแหง
กิเลส,    กลับแสดงอีก.    ภิกษุณีนั้นแมเมื่อทําวัตถุทั้ง  ๘  ใหเต็มอยางนี้    ก็ไม
เปนปาราชิก.    ก็ภิกษุณีใดตองแลว    แสดงทั้ง ๆ ที่ยังมีความอุตสาหะวา   เรา
จักตองวัตถุอยางอื่นแมอีก,   อาบัตินั้นของภิกษุณีนั้น  ไมควรนับ,   แมเธอแสดง
แลวก็ไมเปนอันแสดงเลยคือ   ยังไมถึงการนับวาไดแสดงแลว   ยังเปนองคแหง
ปาราชิกอยูทีเดียว,  พอเมื่อวัตถุที่  ๘ ครบบริบูรณ   เธอก็เปนปาราชิก.   คําที่
เหลือ  ตื้นทั้งนั้นแล.
            สิกขาบทนี้   มีการทอดธุระเปนสมุฏฐาน   เกิดขึ้น  ทางกายวาจากับจิต
เปนกิริยา  สัญญาวิโมกข   สจิตตกะ   โลกวัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม  อกุศลจิต
มีเวทนา ๒ ดังนี้แล.                                                            
                  อรรถกถาปาราชิกสิกขาบทที่  ๔  จบบริบูรณ
                                 ตามวรรณนานุกรมแล. 
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                                            สรูปปาราชิก  ๘
          บัณฑิตพึงเห็นเนื้อความในคําวา    อุทฺทิฏา  โข  อยฺยาโย   อฏ 
ปาราชิกา    ธมฺมา   นี้   อยางนี้วา    ขาแตแมเจาทั้งหลาย !  ธรรม คือ  ปาราชิก
๘ สิกขาบท   ขาพเจายกขึ้นแสดงแลวแล    โดยเพียงเปนปาฎิโมกขุทเทสอยางนี้
คือ ปาราชิก ๔ ที่ทั่วไป    ซ่ึงทรงปรารภพวกภิกษุบัญญัติไว    และปาราชิก  ๔
เหลานี้.   คําที่เหลือมีนัยดังที่กลาวแลวนมหาวิภังคนั้นแลว . 
       อรรถกถาปาราชิกกัณฑในภิกขุนีวิภังคในอรรถกถาพระวินัยปฎก
                                      ช่ือวาสมันตปาสาทิกา  จบ 
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                                           สัตตรสกัณฑ 
แมเจาทั้งหลาย   ก็ธรรมคือสังฆาทิเสส ๑๗ สิกขาบทนี้แล   มาสูอุเทศ 
                                      สังฆาทิเสสสิกขาบทที่  ๑
                          เร่ืองอุบาสกกับภิกษุณีถุลลนันทา
            [๓๑]  โดยสมัยนั้น       พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ พระเชตวัน
อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี   เขตพระนครสาวัตถี   คร้ังนั้น  อุบาสกคนหนึ่ง
ถวายโรงเก็บของแกภิกษุณีสงฆแลวถึงอนิจกรรม   เขามีบุตรอยู  ๒ คน ๆ หนึ่ง
เปนคนไมมีศรัทธา  ไมเล่ือมใส  อีกคนหนึ่งเปนคนมีศรัทธา  เล่ือมใส   บุตร
ทั้งสองนั้นแบงสมบัติของบิดาแลว.    ตอมาบุตรคนที่ไมมีศรัทธา    ไมเล่ือมใส
จึงไดพูดกับบุตรคนที่มีศรัทธาเลื่อมใสวา    โรงเก็บของ ๆ เรายังมีอยู    เรามา
แบงกันเถิด   เมื่อเขาพูดอยางนั้นแลว  บุตรคนที่ศรัทธาเลื่อมใสพูดหามวา   เจา
อยาไดพูดอยางนี้   โรงเก็บของนั้น   บิดาของเราไดถวายภิกษุณีสงฆแลว .
            แมคร้ังที่สอง บุตรคนที่ไมมีศรัทธาไมเล่ือมใส  ก็พูดวา โรงเก็บของ ๆ
เรา  เราจะแบงกัน   บุตรคนที่มีศรัทธาเลื่อมใสก็พูดหามวา  เจาอยาไดพูดอยาง
นี้   โรงเก็บของนั้น   บิดาของเราไดถวายแกภิกษุณีสงฆแลว .
            แมคร้ังที่สาม บุตรคนที่ไมมีศรัทธาไมเล่ือมใส ก็พูดวา  โรงเก็บของ ๆ
เรา   เราจะแบงกัน    บุตรคนที่มีศรัทธาเลื่อมใสจึงคิดวา    ถาโรงเก็บของนั้นจัก
เปนของเรา     เราก็จักถวายแกภิกษุณีสงฆ     แลวกลาววา     เราจงแบงกันเถิด
บังเอิญโรงเก็บของที่เขาทั้งสองแบงกันนั้น  ไดตกแกบุตรคนที่ไมมีศรัทธา  ไม
เล่ือมใส. 
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            จึงบุตรคนที่ไมมีศรัทธาไมเล่ือมใสไดเขาไปหาภิกษุณีทั้งหลาย     แลว
บอกวา เชิญแมเจาทั้งหลายออกไปเถิดเจาขา  เพราะโรงเก็บของเปนของขาพเจา.
            เมื่อเขาบอกอยางนั้นแลว    ภิกษุณีถุลลนันทาไดพูดวา     นายอยาพูด
อยางนี้    บิดาของพวกนายไดถวายแกภิกษุณีสงฆแลว. 
            ตางเถียงกันอยูวา    ถวายแลว     ไมไดถวาย     แลวฟองมหาอํามาตยผู
พิพากษา ๆ ถามวา   แมเจา   ใครเลาจะทราบวาไดถวายแลวแกภิกษุณีสงฆ.    
            เมื่อเขาถามอยางนั้น     ภิกษุณีถุลลนันทายอนถามวา   พวกทานไดเห็น
หรือไดยินไหมวา  ทานที่เขาถวายกันตองตั้งพยานดวย.
            จึงมหาอํามาตยเหลานั้นพูดวา    แมเจาพูดจริงแท     แลวไดตัดสินโรง
เก็บของนั้นใหแกภิกษุณีสงฆ.
            คร้ันบุรุษนั้นแพคดีแลว   จึงเพงโทษ  ติเตียน  โพนทะนาวา   ภิกษุณี
โลนเหลานี้ไมเปนสมณะ   เปนหญิงฉอโกง  ไฉนจึงไดไหผูพิพากษาริบโรงเก็บ
ของ  ๆ  เราเสียเลา.                                                                
            ภิกษุณีถุลลนันทาไดแจงความเรื่องนั้นแกมหาอํามาตย ๆ  ไดใหปรับ
ไหมบุรุษนั้น.
            คร้ันบุรุษนั้นถูกปรับไหมแลว ไดใหสรางที่พักอาชีวกไวใกล ๆ สํานัก
ภิกษุณี     แลวสงพวกอาชีวกไปอยูดวยส่ังวา     จงชวยกันกลาวลวงเกินภิกษุณี
พวกนั้น.
            ภิกษุณีถุลลนันทาไดแจงความนั้นแกมหาอํามาตย ๆ    ไดใหจองจําเขา
แลว  พวกชาวบานพากันเพงโทษ  ติเตียน  โพนทะนาวา   คร้ังแรกพวกภิกษุณี
ไดใหเจาหนาที่ริบโรงเก็บของ     คร้ังที่สองใหปรับไหม     คร้ังที่สามใหจองจํา
คราวนี้เห็นที่จะใหประหารชีวิต.     พวกภิกษุณีไดยินชาวบานพวกนั้นเพงโทษ 
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ติเตียนโพนทะนาอยู บรรดาที่เปนผูมักนอย. . .ตางก็เพงโทษ  ติเตียน  โพนทะนา
วาไฉนแมเจาถุลลนันทาจึงไดชอบเปนคนกลาวหาเรื่องเลา  แลวแจงเรื่องนั้นแก
ภิกษุทั้งหลาย ๆ ไดกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา. 
                                      ทรงสอบถาม
            พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววาภิกษุณีถุลลนันทาชอบกลาวหาเรื่อง   จริงหรือ.                               
            ภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา   จริง   พระพุทธเจาขา.      
                   ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
            พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ไฉน
ภิกษุณีถุลลนันทา   จึงไดชอบกลาวหาเรื่องเลา    การกระทําของนางนั่นไมเปน
ไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส . . .
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็แลภิกษุณีทั้งหลาย    จงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้วาดังนี้ :-
                                      พระบัญญัติ 
            ๙.๑.  อนึ่ง  ภิกษุณีใด   ชอบกลาวหาเรื่องกับคหบดีก็ดี  บุตร
คหบดีก็ดี  ทาสก็ดี  กรรมกรก็ดี  โดยที่สุด  แมสมณะปริพาชก  ภิกษุณี
นี้ตองธรรมคือสังฆาทิเสส  ชื่อนิสสารณียะ  มีอันใหตองอาบัติขณะ
แรกทํา.
                         เร่ืองอุบาสกกับภิกษุณีถุลลนันทา  จบ
                                     สิกขาบทวิภังค
            [๓๒]  บทวา   อนึ่ง. . .ใด   ความวา   ผูใด  คือ   ผูเชนใด. . .
            บทวา ภิกษุณี  ความวา ที่ช่ือวา ภิกษุณี  เพราะอรรถวาเปนผูขอ . . .
นี้ช่ือวา  ภิกษุณี  ที่ประสงคในอรรถนี้.                                  
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            ที่ช่ือวา   กลาวหาเรื่อง  ไดแก   ที่เขาเรียกวาผูกอคดี.
            ที่ช่ือวา   คหบดี  ไดแก   บุรุษผูครอบครองเรือนคนใดคนหนึ่ง.
            ที่ช่ือวา  บุตรคหบดี  ไดแก  บุตรหรือพี่นองชายคนใดคนหนึ่ง.
            ที่ช่ือวา   ทาส   ไดแก   ทาสที่เกิดในเรือนเบี้ย  ทาสสินไถ  ทาสเชลย.
            ที่ช่ือวา  กรรมกร  ไดแก   งานรับจาง  คนที่ถูกเกณฑมา. 
            ที่ช่ือวา    สมณะปริพาชก    ไดแกบุรุษคนใดคนหนึ่งผูเขาบวชเปน
ปริพาชก   เวนภิกษุ   ภิกษุณี  สิกขมานา   สามเณร   และสามเณรี. 
            ภิกษุณีแสวงหาเพื่อนก็ดี  เดินไปก็ดี  ดวยตั้งใจวา  จักกอคดี ตองอาบัติ
ทุกกฏ    บอกแจงเรื่องของคนหนึ่ง   ตองอาบัติทุกกฏ     แจงเรื่องของคนที่ ๒
ตองอาบัติถุลลัจจัย   คดีถึงที่สุด   ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
            [๓๓]  บทวา   มีอันใหตองอาบัติขณะแรกทํา   ความวา   ตอง
อาบัติพรอมกับลวงวัตถุ  โดยไมตองสวดสมนุภาส.
            ที่ช่ือวา  นิสสารณียะ  ไดแก  ขับออกจากหมู.
            บทวา  สังฆาทิเสส  ความวา  สงฆเทานั้น    ใหมานัตเพื่ออาบัตินั้น
ชักเขาหาอาบัติเดิม   เรียกเขาหมู    ไมใชคณะมากรูปดวยกัน     ไมใชภิกษุณีรูป
เดียวเพราะฉะนั้น    จึงตรัสเรียกวาสังฆาทิเสส   เปนการขนานนาม  คือ  เปนชื่อ
ของอาบัตินิกายนั้นแล   แมเพราะเหตุนั้น     จึงตรัสเรียกวา   สังฆาทิเสส 
                                         อนาปตติวาร
            [๓๔]  ภิกษุณีถูกมนุษยเกาะตัวไป ๑  ขออารักขา ๑ บอกไมเจาะตัว  ๑
วิกลจริต ๑   ภิกษุณีอาทิกัมมิกา  ๑  ไมตองอาบัติแล.
                                  สังฆทิเสสสิกขาบทที่  ๑  จบ 
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                           อรรถกถาสัตตรสกัณฑ                
                       บัดนี้  จักมีการพรรณนาอรรถที่ยังไม
                 กระจาง     แหงสังฆาทิเสสกัณฑ    อันเปน
                 ลําดับถัดจากปาราชิกมา  ดังตอไปนี้.
                              สัตตรสสังหาทิเสสสิกขาบทที่  ๑ 
            วาดวยเรื่องภิกษุณีเปนโจทกฟองคดีในโรงศาล
            บทวา   อุทฺโทสิต    แปลวา  โรงเก็บของ.
            คําวา   มายฺโย   เอว    อวจ   แปลวา   นาย !   อยาไดพูดอยางนั้น.
            บทวา  อปนฺวยฺยา    ตัดบทเปน  อป  นุ  อยฺยา     แปลวาพอคุณ. . .
 บางไหม ?
            บทวา   อุจฺจาวทถ  แปลวา พวกทานจงกลาวลวงเกิน  มีคําอธิบายวา
  จงดา.                       
            บทวา   อุสูยวาทกา  ไดแก  เปนผูชอบกลาวหาเรื่องดวยอํานาจความ
  ริษยา    เพราะมานะ    ดวยอํานาจความริษยา    เพราะความโกรธ.    แตเพราะ
ถูลนันทาภิกษุณีนั้น  เปนผูชอบกอคดีโดยสภาพ   ฉะนั้น   จึงไดตรัสไวในบท
 ภาชนะวา   ที่ช่ือวาชอบกลาวหาเรื่อง  ไดแก   ที่ทานเรียกวา   ชอบกอคดี.
            ก็ในคําวา  อฏฏการิกา นี้   การวินิจฉัยของพวกตุลาการ  ทานเรียกวา
 คดี  ซ่ึงทางฝายบรรพชิตเรียกวา  อธิกรณ  บางก็มี.
            สองบทวา  ทุติย   วา   ปริเยสติ   มีความวา   ภิกษุณีผูกอคดีแสวง
 หาพยาน  หรือเพื่อน  เปนทุกกฏ. 
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            บทวา   คจฺฉตุ  วา  มีความวา  จะเปนสํานัก  หรือทางเที่ยวภิกษาจาร
ก็ตามที   ภิกษุณีเดินไปยังสํานักงานของพวกตุลาการจากที่ที่ตนยืนอยู  แลวเกิด
ความคิดขึ้นวา   เราจักดําเนินคดี   เปนทุกกฏทุก ๆ   ยางเทา.        
            สองบทวา  เอกสฺส  อาโรเจติ  มีความวา  บรรดาชน ๒ คน  คนใด
คนหนึ่ง  แจงถอยคําของคนใดคนหนึ่ง   คือ    ของอีกฝายหนึ่ง  แกพวกตุลาการ
แมในคําวา  ทุติยสฺส  อาโรเจติ  นี้   ก็นัยนี้นั่นแล.
            สวนวิตถารกถา   เพื่อประโยชนแกความไมฟนเฝอ  ในคําวา  เอกสฺส
อาโรเจติ  นี้   ดังตอไปนี้ :-
            ภิกษุณีเห็นพวกตุลาการ   ในที่แหงใดแหงหนึ่ง   โดยที่สุด    แมผูมาสู
สํานักแหงภิกษุณีแลวใหการถอยคําของตน   เปนทุกกฏแกภิกษุณี.    อุบาสกให
การถอยคําของตน   เปนถุลลัจจัยแกภิกษุณี.   อุบาสกใหการถอยคําของตนกอน
เปนทุกกฏแกภิกษุณี.   ถาภิกษุณีนั้นใหการถอยคําของตน  ภิกษุณีเปนถุลลัจจัย.
            ภิกษุณีพูดกะอุบาสกวา  ทานนั้นแหละจงแถลงถอยคํา  (จงใหการปาก
คํา)   ของฉันและของทาน.   อุบาสกนั้นใหการถอยคําของตนกอน   หรือจงให
ถอยคําของภิกษุณีกอนก็ตามที  เปนทุกกฏในเพราะใหการครั้งแรก  เปนถุลลัจจัย
ในเพราะใหการครั้งที่  ๒.   แมในคําวา   อุบาสกพูดกะภิกษุณีวา  ทานนั่นแหละ
จงใหการถอยคําของผมและของทาน   นี้    ก็นัยนี้เหมือนกัน.
            ภิกษุณีใชกัปปยการกใหแถลง.      บรรดากัปปยการกแล ะอุบาสกนั้น
กัปปยการกจงใหการถอยคําของภิกษุณีกอนก็ตาม   อุบาสกนอกนี้ใหการถอยคํา
ของตนกอนก็ตาม    กัปปยการกจงใหการถอยคําของคนทั้ง ๒   ก็ตาม   อุบาสก
นอกนี้จงใหการถอยคําแมของคนทั้ง ๒ ก็ตามที     เมื่อชนทั้ง ๒ แถลงบอกอยู
โดยประการใดประการหนึ่ง   เปนทุกกฏแกภิกษุณีผูแถลงใหการครั้งแรก   เปน
ถุลลัจจัยในการแถลงใหการครั้งที่  ๒. 
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            แตเมื่อพวกตุลาการ   ฟงถอยแถลงของคนทั้ง  ๒  ฝายที่แถลงใหการไป
โดยประการอยางใดอยางหนึ่ง   ทําการตัดสินแลว   คดีเปนอันถึงที่สุด.   ในคดี
ที่ถึงที่สุดนั้น  ภิกษุณีจะชนะคดีก็ตาม   แพก็ตาม   เปนสังฆาทิเสส.
            แตถาวา  อธิกรณที่ดําเนินเปนคดีกันแลว  เปนเรื่องที่พวกตุลาการเคย
ไดทราบมากอน    ถาพวกตุลาการเหลานั้น    พอเห็นภิกษุณีและผูกอคดี    จึง
กลาววา   ไมมีกิจที่จะตองสอบสวนพวกทาน   พวกเรารูเร่ืองนี้    แลวจึงตัดสิน
ใหเสียเองทีเดียว.   แมในคดีถึงที่สุดเห็นปานนี้ก็ไมเปนอาบัติแกภิกษุณี.
            สังฆาทิเสสนี้  มีการตองแตแรกทํา  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  ปฐมาปต-
ตกะ.  ความวา  พึงตองในขณะที่ลวงละเมิดนั่นเอง.  ซ่ึงสังฆาทิเสสนั้น มีอัน
อาบัติขณะแรกทํา.  แตในบทภาชนะ  เพื่อแสดงแตเพียงความประสงค  พระผูมี
พระภาคเจาจึงตรัสวา   ตองอาบัติพรอมกับการลวงวัตถุ   โดยไมตองสวดสมนุ-
ภาส.
            ก็ในคํานี้      มีใจความดังตอไปนี้ :-    ภิกษุณีตองอาบัติพรอมกับการ
ลวงละเมิดวัตถุ     ไมใชในเวลาสวดสมนุภาสครั้งที่ ๓     สังฆาทิเสสนี้ช่ือวา
ปฐมาปตติกะ    เพราะจะพึงตองพรอมกับการลวงละเมิดวัตถุ      ตั้งแตแรก
ทีเดียวแล.
            สังฆาทิเสสนี้   ช่ือวา  นิสสารณียะ  เพราะอรรถวา  ขับออกจากหมู
ภิกษุณี.   ซ่ึงสังฆาทิเสสมีการขับออกจากหมูนั้น.   แตในบทภาชนะ   เพื่อแสดง
แตเพียงความประสงค   พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา  สงฺฆมฺหา  นิสฺสารียติ.
ในบทวา  นิสฺสารณีย นั้น   บัณฑิตพึงเห็นใจความอยางนี้วา    ภิกษุณีตอง
สังฆาทิเสสใด    ถูกขับไลออกจากหมู     สังฆาทิเสสนั้นชื่อวา   นิสสารณียะ.
จริงอยู   ธรรม   คือ   อาบัตินั้นใครจะขับออกจากหมูไมไดเลย   แตภิกษุณีถูก
ธรรมนั้นขับออกไป   เพราะฉะนั้น    ธรรมนั้นจึงชื่อวา  นิสสารณียะ  ดวย
อรรถวา  ขับออก. 
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            สองบทวา  อากฑฺฒียมานา  คจฺฉติ    มีความวา   ภิกษุณีถูกพวก
ชาวบานผูกอคดีมาดวยตนเองหรือสงทูตมา       เรียกตัวไปยังสํานักงานของพวก
ตุลาการ.  ตอจากนั้นผูกอคดีจะแถลงถอยคําของตนกอน หรือถอยคําของภิกษุณี
กอนก็ตามที    ในการแถลงครั้งแรก    ก็ไมเปนทุกกฏเลย    ในการแถลงใหการ
คร้ังที่  ๒    ก็ไมเปนถุลลัจจัย.     แมในคดีที่พวกอํามาตยทําการวินิจฉัยถึงที่สุด
ลงแลว    ก็ไมเปนอาบัติเชนกัน.    ถาแมวา    ผูกอคดีกลาวกะภิกษุณีวา   ขอให
ทานนั่นแหละจงแถลงถอยคําของผมและของทาน.      ถึงแมเมื่อภิกษุณีแถลง
พวกอํามาตยไดพึงถอยคําแลว   ทําคดีใหถึงที่สุด   ก็ไมเปนอาบัติเหมือนกัน.
                   วาดวยการขออารักขาจากทางบานเมือง
            สองบทวา   อารกฺข    ยาจติ   ไดแก   ขออารักขาอันเปนธรรมไมเปน
อาบัติ.    บัดนี้    เพื่อแสดงวิธีขออารักขาที่เปนธรรม      พระผูมีพระภาคเจาจึง
ตรัสวา  บอกไมเจาะตัว. 
            ในคําวา  อนุทฺทิสฺส  อาจิกฺขติ นั้น  มีวินิจฉัยดังนี้ :-   ปรารภอดีต
บอกเจาะตัวก็มี    บอกไมเจาะตัวก็มี    แมปรารภอนาคตบอกเจาะตัวก็มี    บอก
ไมเจาะตัวก็มี.
            ปรารภอดีตบอกเจาะตัวเปนอยางไร ?  คือ  ที่สํานักของภิกษุณี  พวก
เด็กชาวบาน     หรือคนอันธพาลมีนักเลงเปนตน    พวกใดพวกหนึ่งพระพฤติ
อนาจารก็ดี    ตัดตนไมก็ดี    ขโมยผลไมนอยใหญก็ดี     แยงชิงเอาบริขารก็ดี.
ภิกษุณีเขาไปหาพวกเจาหนาที่รักษากฎหมายบอกวา   ที่สํานักของพวกเราถูกทํา
ประทุษกรรมชื่อนี้   เมื่อเขาถามวา   ใครทํา    บอกวา   คนโนนและคนโนน.
ดวยอาการอยางนี้    จัดเปนการบอกเจาะตัวปรารภอดีต.     การบอกเจาะตัวนั้น
ไมควร.   ถาพวกเจาหนาที่ผูรักษากฎหมายเหลานั้น    ฟงคํานั้นแลวทําการปรับ
ไหมแกชนเหลานั้น   ทรัพยทั้งหมดที่ถูกปรับไหม    เปนสินใชแกภิกษุณี.    แม 



พระวินัยปฎก ภิกขุนีวิภังค เลม ๓ - หนาที่ 47
เมื่อมีความประสงควา   เราจักรับเอาสินไหม    ก็เปนสินใชเหมือนกัน.   แตถา
ภิกษุณีกลาววา  ขอใหทานปรับไหมผูนั้น  เมื่อเจาหนาที่ปรับเอาสินไหมประมาณ
๕ มาสก   เปนปาราชิก   (แกภิกษุณี). 
            แตเมื่อเขาถามวา    ใครทํา   ภิกษุณีควรกลาววา   การที่จะพูดวา   คน
ช่ือโนน    ไมสมควรแกเรา  ทานรูเอาเองเถิด  เพราะพวกเราเพียงแตขออารักขา
อยางเดียว   ทานโปรดใหอารักขานั้นแกพวกเรา   และใหนําของที่ถูกลักไปกลับ
คืนมา.    การขออารักขาไมเจาะตัวยอมเปนอยางนี้ .    การขออารักขาไมเจาะตัว
นั้น   ควรอยู.
            เมื่อภิกษุณีกลาวอยางนั้นแลว      ถาแมพวกเจาหนาที่รักษากฎหมาย
เหลานั้น     สืบสวนหาตัวผูทําแลว    ทําการปรับไหมแกคนผูทําเหลานั้น.    แม
สมบัติทุกอยางที่ถูกเจาหนาที่ปรับไหม  ไมเปนสินใชทั้งไมเปนอาบัติแกภิกษุณี
เลย.   แมเห็นพวกขโมยลักบริขารไปจะกลาววา   ขโมย ๆ  เพราะตองการความ
พินาศแกขโมยเหลานั้นก็ไมควร.  จริงอยู  แมเมื่อภิกษุณีกลาวอยางนั้น   ทรัพย
สมบัติที่เจาหนาที่ทําการปรับไหมแกขโมยเหลานั้น   แมทั้งหมด   เปนสินใชแก
ภิกษุณี.   แตจะกลาวกะผูเชื่อฟงคําของตนวา    ผูนี้ลักเอาบริขารของเราไป   จง
ใหนําบริขารนั้นกลับคืนมา   และอยาลงโทษเขา   ดังนี้    ควรอยู.
            พวกภิกษุณีทําการฟองรองคดี    เพื่อประโยชนแกทาสชาย  ทาสหญิง
และหนองบึงเปนตน.  คดีนี้   ช่ือวา  อกัปปยคดี  ไมสมควร.
            การบอกเจาะตัวปรารภอนาคตเปนอยางไร ?   คือ   เมื่อชนเหลาอื่นทํา
อนาจารเปนตน   โดยนัยดังกลาวแลวนั่นแหละ   ภิกษุณีพูดกะพวกเจาหนาที่ผู
รักษากฎหมายอยางนี้วา  พวกชาวบานทํากรรมนี้และกรรมนี้   ในสํานักของพวก
เรา      ขอจงใหอารักขาแกพวกเราเพื่อตองการไมใหทําตอไป     เมื่อเขาถามวา
ใครทําอยางนี้   บอกวา  คนโนนและคนโนน    อยางนี้   จัดเปนการบอกเจาะตัว 
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ปรารภอนาคต.    แมการบอกเจาะตัวนั้น    ก็ไมควร.     เพราะเมื่อเจาหนาที่ผูที่ 
รักษากฎหมายทําการปรับไหมแกชนเหลานั้น    ทรัพยที่ถูกปรับทั้งหมดเปนสิน
ใชแกภิกษุณี โดยนัยกอนเหมือนกัน.  คําที่เหลือเปนเชนกับคํากอน ๆ นั่นแล.
            แตถาเจาหนาที่ผูรักษากฎหมาย   ใหตีกลองปาวประกาศวา   จะทําโทษ
ช่ือนี้   แกพวกคนผูทําอนาจารเห็นปานนี้    ในสํานักของภิกษุณี   แลวสืบเสาะหา
ผูไมตั้งอยูในขอบังคับมาลงโทษ  ไมเปนสินใช  ทั้งไมเปนอาบัติแกภิกษุณีเลย.
และแมพวกภิกษุณี    ก็มีแนวดําเนินการ    ดังแนวดําเนินการที่กลาวไวสําหรับ
พวกภิกษุณีนี้เหมือนกัน.
            จริงอยู   การบอกเจาะตัว   ไมสมควรแมแกภิกษุ.    เมื่อภิกษุบอกเจาะ
ตัวอยางนั้น  ทรัพยที่ถูกเจาหนาที่ทําการปรับไหม  เปนภาคหลวงทั้งหมด  เปน
สินใช     (แกภิกษุ).     เปนปาราชิกแกภิกษุผูใหเจาหนาที่ผูรักษากฎหมายปรับ
สินไหม   โดยนัยดังกลาวแลวนั่นแล.   ฝายภิกษุใด   บอกไมเจาะตัวทั้งที่รูอยูวา
เจาหนาที่เขาจะทําโทษ.    และเจาหนาที่ผูรักษากฎหมายเหลานั้น   สืบหาตัวมา
ลงโทษจนได.  ไมมีโทษแกภิกษุนั้น.
            การที่ภิกษุจะเอามีดและขวานเปนตนของพวกชาวบานผูลอบตัดตนไม   
เปนตน     ในเขตแดนวัดมาแลว  เอากอนหินทุบ  ไมควร.   ถาคมบิ่นไป  ภิกษุ    
พึงใหซอมแลวคืนให.  พวกภิกษุวิ่งเขามายึดเอาบริขารของคนเหลานั้นไว.  แม
การยึดเอาบริขารนั้นไว   ก็ไมควรทํา.    เพราะจิตเปนธรรมชาติกลับกลอกเร็ว
เมื่อเกิดไถยจิต    จะพึงถึงความเปนผูขาดมูลก็ได.  บทที่เหลือ  ตื้นทั้งนั้น
            สิกขาบทนี้   มีสมุฏฐานดุจกฐินสิกขาบท  เปนกิริยา   โนสัญญาวิโมกข
อจิตตกะ  ปณณัตติวัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม  มีจิต   ๓  มีเวทนา  ๓  ดังนี้แล. 
                          สิกขาบทที่ ๑  ในสัตตรสกสังฆาทิเสส  จบ 
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                                 สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๒
                    เร่ืองชายาเจาลิจฉวีกับภิกษุณีถุลลนันทา
            [๓๕]  โดยสมัยนั้นแล   พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระ-
เชตวัน  อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี   เขตพระนครสาวัตถี   คร้ังนั้น  ชายา
ของเจาลิจฉวีองคหนึ่งในพระนครเวสาลีพระพฤตินอกใจ    จึงเจาลิจฉวีองคนั้น
รับสั่งกะนางวา    เจางดเวนไดเปนการดี    เราจักทําความพินาศใหแกเจา    แม
นางถูกวากลาวอยางนี้  ก็ไมเชื่อฟง  สมัยนั้น  คณะเจาลิจฉวีแหงพระนครเวสาลี
กําลังประชุมกันดวยกรณียะบางอยาง    จึงเจาลิจฉวีองคนั้นไดกลาวกะเจาลิจฉวี
เหลานั้นวา ทานผูมีเกียรติทั้งหลาย  ขอจงโปรดอนุญาตสตรีผูหนึ่งใหแกขาพเจา.
            คณะถามวา  สตรีผูนั้นคือใคร.
            เจาชายสามีของนางตอบวา  คือ  ภรรยาของขาพเจา   พระพฤตินอกใจ
ขาพเจาจักฆานาง.
            คณะกลาววา   จงเขาใจเอาเอง   รูเอาเองเถิด.
            สตรีผูนั้นทราบขาววา   สามีใครจักฆาเรา   จึงเก็บสิ่งของที่ดี ๆ หนีไป
ยังพระนครสาวัตถี    เขาหาเหลาเดียรถียขอบวช   พวกเดียรถียไมปรารถนาจะ
ใหนางบวช  นางจึงเขาไปหาภิกษุณี  ขอบวช  แมภิกษุณีทั้งหลายก็ไมปรารถนา
จะใหนางบวช จึงเขาไปหาภิกษุณีถุลลนันทา  แสดงหอของแลวขอบวช  ภิกษุณี
ถุลลนันทารับหอของ   แลวใหนางบวช.
            คร้ันเจาลิจฉวินั้นทรงสืบหาสตรีนั้นไปถึงพระนครสาวัตถี พบนางบวช
อยูในสํานักภิกษุณี    จึงเขาเฝาพระเจาปเสนทิโกศลกราบทูลวา  ขอเดชะ   ชายา 
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ของหมอมฉันลักของมีคามาสูพระนครสาวัตถี    ขอพระองคจงทรงอนุญาตชายา
ของหมอมฉันผูนั้นเถิด  พระพุทธเจาขา.
            พระราชารับสั่งวา  พนาย   ถาเชนนั้น   เชิญทานคนหา   พบแลวมา
บอก.
            เจาลิจฉวีกราบทูลวา หมอมฉันเห็นนางบวชอยูในสํานักภิกษุณี  พระ-
พุทธเจาขา.
            พระราชาตรัสวา  ถานางบวชอยูในสํานักภิกษุณี  เราก็ทําอะไรนางไม
ได    เพราะพระธรรมอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสดีแลว     ขอนางจงพระพฤติ-
พรหมจรรยเพื่อทําที่สุดทุกขโดยชอบเถิด.
            จึงเจาลิจฉวีนั้นเพงโทษ  ติเตียน  โพนทะนาวา   ไฉนเหลาภิกษุณีจึง
ไดใหหญิงโจรบวชเลา.
            ภิกษุณีทั้งหลายไดยินเจาลิจฉวีนั้นเพงโทษ    ติเตียน    โพนทะนาอยู
บรรดาที่เปนผูมักนอย. . . ตางก็เพงโทษ   ติเตียน   โพนทะนาวา    ไฉนแมเจา
ถุลลนันทาจึงไดใหหญิงโจรบวชเลา   แลวแจงเรื่องนั้นแกภิกษุทั้งหลาย. . .
                                         ทรงสอบถาม
            ลําดับนั้น    พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา    ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย  ขาววา  ภิกษุณีถุลลนันทาใหหญิงโจรบวช  จริงหรือ.    
            ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา   จริง   พระพุทธเจาขา.
                           ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
            พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา   ดูกอนภิกษุณีทั้งหลาย   ไฉน
 ภิกษุณีถุลลนันทา  จึงไดใหหญิงโจรบวชเลา  การกระทําของนางนั่น   ไมเปน
 ไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส. . .                            
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            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็แลภิกษุณีทั้งหลาย    จงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้    วาดังนี้ :-
                                          พระบัญญัติ
            ๑๐.  ๒.  อนึ่ง ภิกษุณีใด  รูอยูวาหญิงเปนโจร  ผูปรากฏ  เปน
นักโทษประหาร  ไมบอกกลาวพระราชา  หมู  คณะ  นายหมวดหรือ
นายกอง  รับใหบวช   เวนแตบวชมาแลว  ภิกษุณีแมนี้ก็ตองธรรมคือ
สังฆาทิเสส   ชื่อนิสสารณียะ   มีอันใหตองอาบัติขณะแรกทํา.
                    เร่ืองชายาเจาลิจฉวีกับภิกษุณีถุลลนันทา  จบ

                                   สิกขาบทวิภังค
            [๓๖]    บทวา   อนึ่ง. . .ใด  ความวา   ผูใด   คือ  ผูเชนใด. . .
            บทวา  ภิกษุณี  ความวา ที่ช่ือวา  ภิกษุณี  เพราะอรรถวาเปนผูขอ. . .
นี้  ช่ือวา  ภิกษุณี  ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
            ที่ช่ือวา   รู  คือ   รูเองก็ตาม   คนอื่นบอกแกนางก็ตาม    เจาตัวบอก
ก็ตาม.
            ที่ช่ือวา  โจร  ความวา   สตรีใดถือเอาทรัพยที่เจาของมิไดให    อัน
เปนสวนแหงขโมย   ไดราคาหามาสกก็ดี   เกินกวาหามาสกก็ดี     สตรีนั้นชื่อวา
เปนโจร.
            ที่ช่ือวา  ถูกประหาร  ไดแก   ผูทํากรรมถึงถูกฆา.
            ที่ช่ือวา  ผูปรากฏ   คือ   ผูที่คนอื่นรูกันแลววา     นางนี้จะตองถูก
ประหาร.                                       
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            บทวา  ไมบอกกลาว  คือ  ไมขออนุญาต.
            ที่ช่ือวา  พระราชา  ความวา   พระราชาทรงปกครองในถิ่นใด  ตอง
ขอพระบรมราชานุญาตในถิ่นนั้น.
            ที่ช่ือวา  หมู  ตรัสหมายหมูภิกษุณี   ตองบอกหมูภิกษุณี.
            ที่ช่ือวา  คณะ  ความวา  คณะปกครองในถิ่นใด   ตองบอกคณะใน
ถ่ินนั้น.
            ที่ช่ือวา  นายหมวด  ความวา  นายหมวดปกครองในถิ่นใด    ตอง
บอกนายหมวดในถิ่นนั้น.
            ที่ช่ือวา  นายกอง  ความวา  นายกองปกครองในถิ่นใด    ตองบอก
นายกองในถิ่นนั้น.
            บทวา   เวนแตบวชมาแลว  ความวา   เวนสตรีที่บวชมาแลว.
            ที่ช่ือวา   บวชมาแลว   มีสอง   คือ   บวชมาแลวในสํานักเดียรถีย  ๑
บวชมาแลวในสํานักภิกษุณีเหลาอื่น ๑
            เวนแตสตรีที่บวชมาแลว   ภิกษุณีรับวาจักใหบวช   แลวแสวงหาคณะ
ก็ดี   อาจารินีก็ดี  บาตรก็ดี  จีวรก็ดี  หรือสมมติสีมา   ตองอาบัติทุกกฏ    จบ
ญัตติ  ตองอาบัติทุกกฏ  จบกรรมวาจาสองครั้ง   ตองอาบัติถุลลัจจัย   จบกรรม
วาจาครั้งสุด   อุปชฌายา   ตองอาบัติสังฆาทิเสส   คณะและอาจารินี   ตองอาบัติ
ทุกกฏ.
            [๓๗]  บทวา  ภิกษุณีแมนี้    พระผูมีพระภาคเจาเทียบเคียงภิกษุณี
รูปกอน ๆ.
            บทวา  มีอันใหตองอาบัติขณะแรกทํา  คือ  ตองอาบัติพรอมกับ
ลวงวัตถุโดยไมตองสวดสมนุภาส. 
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            ที่ช่ือวา  นิสสารณียะ  ไดแก  ขับออกจากหมู.
            บทวา   สังฆาทิเสส   ความวา   สงฆเทานั้น    ใหมานัตเพื่ออาบัติ
นั้น . . .แมเพราะเหตุนั้น    จึงตรัสเรียกวา   สังฆาทิเสส. 
                                        บทภาชนีย
            [๓๘]  หญิงโจร  ภิกษุณีสําคัญวาหญิงโจร  รับใหบวช   เวนแตบวช
มาแลวตองอาบัติสังฆาทิเสส.
            หญิงโจร   ภิกษุณีสงสัย   รับใหบวช   เวนแตบวชมาแลว   ตองอาบัติ
ทุกกฏ.
            หญิงโจร   ภิกษุณีสําคัญวาไมใชหญิงโจร    รับใหบวช    เวนแตบวช
มาแลวไมตองอาบัติ.
            ไมใชหญิงโจร   ภิกษุณีสําคัญวาโจร   รับใหบวช   เวนแตบวชมาแลว
ตองอาบัติทุกกฏ.
            ไมใชหญิงโจร   ภิกษุณีสงสัย   รับใหบวช   เวนแตบวชมาแลว    ตอง
อาบัติทุกกฏ.
            ไมใชหญิงโจร  ภิกษุณีสําคัญวาไมใชหญิงโจร  รับใหบวช    เวนแต
บวชมาแลว   ไมตองอาบัติ.
                                          อนาปตติวาร
            [๓๙]  ไมรู  รับใหบวช ๑   ขออนุญาตแลว   รับใหบวช  ๑  บวชมา
ในฝายอื่นแลว   รับใหอยูในสํานัก ๑  วิกลจริต ๑  อาทิกัมมิกา ๑  ไมตองอาบัติ
แล.
                             สังฆาทิเสสสิกขาบทที่  ๒  จบ 
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                           อรรถกถาสังฆาทิเสสสิกขาบทที่  ๒
            ในสิกขาบทที่ ๒  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :-  
            แกอรรถบางปาฐะ   เร่ืองภิกษุณีใหบวชหญิงโจร
            บทวา  วรภณฺฑ  ไดแก  ภัณฑะที่มีคามาก  เชน  แกวมุกดา  แกวมณี
และแกวไพฑูรยเปนตน.
            บทวา  อปโลเกตฺวา  แปลวา  ไมบอกกลาว.
            บทวา    คณ    วา   ไดแก   คณะ     มีมัลลคณะและภัททิปุตตคณะ๑

เปนตน.
            บทวา  ปูค   ไดแก   ธรรมคณะ๒.
            บทวา   เสนึ   ไดแก    หมูชนผูเปนชางทําของหอมและหมูชนผูเปน
ชางหูกเปนตน.
            จริงอยู     พระราชาทั้งหลาย     ยอมพระราชทานมอบบานและนิคมแก
หมูชนมีคณะเปนตน   ในสถานที่ใด ๆ วา  พวกทานเทานั้น  จงปกครองใน
บานและนิคมนี้.  ชนพวกนั้นนั่นแหละ  ยอมเปนใหญในบานและนิคมนั้น  ๆ.
เพราะเหตุนั้น  คําวา  คณ   วา  เปนตนนี้ตรัสหมายเอาชนพวกนั้น.
            ก็บรรดาอิสรชนมีพระราชาเปนตน นี้    ภิกษุณีแมทูลขอพระบรม-
ราชานุญาต   หรือบอกกลาวพวกชนมีคณะเปนตนแลว    ตองบอกกลาวภิกษุณี
สงฆดวย.

  ๑-๒.  สารตฺถทีปนี ๓/๔๐๑  ใหอรรถาธิบายวา  คณะผูบําเพ็ญบุญกรรม  มีจัดตั้งน้ําดื่มและขุด
  สระน้ําเปนตนไวในที่นั้น ๆ  ซ่ึงเปนผูมีความภักดี ( นับถือ)  พระนารายณ  ช่ือวามัลลคณะ.  
คณะ
  ผูมีความภักดี  (นับถือ)  พระกุมาร (พระบุตร) ช่ือวา  ภัททิปุตตคณะ. คณะผูบําเพ็ญบุญกรรม
  มีประการตาง ๆ  ซ่ึงมีความภักดีตอพระศาลนา  เรียกวาธรรมคณะ.
                                                                                                                                                                               
ว 
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            สองบทวา    เปตฺวา   กปฺป  มีความวา  เวนหญิงผูไดขออางเคย
บวชแลวในหมูเดียรถีย   หรือในหมูภิกษุณีอ่ืน.   คําที่เหลือตื้นทั้งนั้น.
            สิกขาบทนี้   มีการใหหญิงโจรบวชเปนสมุฏฐาน    เกิดขึ้นทางวาจากับ 
จิต  สําหรับภิกษุณีผูเมื่อพวกภิกษุณีหลีกไปดวยกรณียะบางอยาง    ไมไปยัง
ขัณฑสีมา   ใหหญิงโจรบวชกับบริษัทผูเปนนิสิตของตน   ในสถานที่ตามที่ตน
นั่งอยูนั่นแล  เกิดขึ้นทางกายวาจากับจิต  สําหรับภิกษุณีผูไปยังขัณฑสีมา  หรือ
แมน้ําแลวใหบวช       เปนทั้งกิริยาทั้งอกิริยาดวยอํานาจการไมบอกกลาวการ
ใหบวชเปนสัญญาวิโมกข   สจิตตกะ   ปณณัตติวัชชะ   กายกรรม    วจีกรรม
มีจิต ๓   มีเวทนา ๓  ดังนี้แล.
                                    อรรถกถาสิกขาบทที่  ๒  จบ
                                       สังฆาทิเสสสิกขาบทที่  ๓
                    เร่ืองอันเตวาสิกของพระเถรีภัททกาปลานี
            [๔๐]  โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ  พระเชตวัน
อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี  คร้ังนั้นภิกษุณีอันเตวาสินี
ของพระเถรีภัททากาปลานี     ทะเลาะกับภิกษุณีทั้งหลายแลวหนีไปสกุลญาติใน
หมูบานตําบลหนึ่ง  พระเถรีภัททากาปลานีไมเห็นนาง   จึงถามภิกษุณีทั้งหลาย
วา  ภิกษุณีมีช่ือนี้หายไป.
            ภิกษุณีทั้งหลายตอบวา   เธอทะเลาะกับภิกษุณีทั้งหลาย   แลวก็หายไป
  เจาคะ.                                                                                           
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            พระเถรีขอรองวา    สกุลญาติของเธออยูที่ตําบลบานโนน     ขอแมเจา
ชวยโปรดไปสืบถามดูที่บานนั้นที.
            ภิกษุณีทั้งหลายไปที่บานนั้น   พบเธอแลวถามวา   แมเจา    ทําไมเธอ
จึงมาคนเดียวเลา  ไมถูกคนรังแกบางหรือ.
            ภิกษุณีนั้นตอบวา  ไมถูกเจาขา.
            บรรดาภิกษุณีทั้งหลายที่เปนผูมักนอย . . . ตางก็เพงโทษ     ติเตียน
โพนทะนาวา  ไฉนภิกษุณีจึงไดไปในละแวกบานคนเดียวเลา. . .

                                          ทรงสอบถาม
            พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววาภิกษุณีผูเดียวไปในละแวกบาน   จริงหรือ.
            ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา   จริง   พระพุทธเขาขา.

                           ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
            พระผูมีพระภาคเจาทรงติเตียนวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ไฉนภิกษุณี
ผูเดียวจึงไดไปในละแวกบานเลา   การกระทําของนางนั่น   ไมเปนไปเพื่อความ
เล่ือมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส. . .                      
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขานี้ขึ้นแสดงอยางนี้
วาดังนี้ :-

                                             พระบัญญัติ
            ๑๑.  ๓.  อนึ่ง   ภิกษุณีใด   ผูเดียวไปสูละแวกบาน   ภิกษุณี
แมนี้ก็ตองธรรมคือสังฆาทิเสส   ชื่อนิสสารณียะ  มีอันใหตองอาบัติ
ขณะแรกทํา. 
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            ก็สิกขาบทนี้ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติแลวแกภิกษุณี
ทั้งหลายดวยประการฉะนี้. 
                   เร่ืองอันเตวาสินีของพระเถรีภัททากาปลานี  จบ 

                                   พระอนุบัญญัติ  ๑
                                    เร่ืองภิกษุสองรูป
            [๔๑]   สมัยตอมา   ภิกษุณีสองรูปเดินทางจากเมืองสาเกตไปพระนคร
สาวัตถี  ในระหวางทางตองขามแมน้ํา  จึงภิกษุณีสองรูปนั้นเขาไปหาพวกคนพาย
เรือแลววิงวอนวา   ขอทานไดโปรดสงเคราะหใหพวกขาพเจาขามฟากสักหนอย.
            พวกคนเรือกลาววา   แมเจาทั้งหลาย   พวกขาพเจาไมสามารถใหขามแม
น้ําคราวเดียวสองรูปได   แลวคนเรือคนหนึ่งยังภิกษุณีรูปหนึ่งใหขามฟาก   เขา
ขามถึงฝงแลวไดขมขืนใจภิกษุณีรูปที่ขามฟาก     คนเรือที่ยังไมขามฟากมาก็ขม
ขืนใจภิกษุณีรูปที่ยังไมขามฟากมา.
            เธอทั้งสองนั้นภายหลังพบกันแลวถามกันขึ้นวา     เธอไมถูกรังแกดอก
หรือ.
            รูปที่ถูกถามตอบวา   ดิฉันถูก   เจาคะ   ก็เธอไมถูกรังแกหรือ.
            อีกรูปหนึ่งตอบวา  ดิฉันก็ถูก   เจาคะ.
            คร้ันภิกษุณีเหลานั้นไปถึงพระนครสาวัตถีแลว    ไดแจงเรื่องนั้นแก
ภิกษุณีทั้งหลาย    บรรดาภิกษุณีที่เปนผูมักนอย . . . ตางก็เพงโทษ    ติเตียน
โพนทะนาวา  ไฉนภิกษุณีรูปเดียว   จึงไปสูฝงแมน้ํา    แลวแจงเรื่องนั้นแกภิกษุ
ทั้งหลาย ๆ กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูพระภาคเจา. 
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                                       ทรงสอบถาม
            พระผูมีพระภาคเจาทรงตอบถามภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
 ขาววา   ภิกษุณีรูปเดียวไปสูฝงแมน้ํา   จริงหรือ.
            ภิกษุทั้งหลายทูลรับวา   จริง   พระพุทธเจาขา. 

                          ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
            พระผูมีพระภาคเจาพุทธเจาทรงติเตียนวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ไฉน  
 ภิกษุณีรูปเดียว  จึงไดไปสูฝงแมน้ําเลา   การกระทําของนางนั่น    ไมเปนไปเพื่อ
 ความเลื่อมใส   ของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส . . .
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
 อยางนี้    วาดังนี้ :-

                                           พระอนุบัญญัติ  ๑
            ๑๑.  ๓.  ก.  อนึ่ง  ภิกษุณีใด   ผูเดียวไปสูละแวกบานก็ดี   ผู
เดียวไปสูฝงแมน้ําก็ดี    ภิกษุณีแมนี้ก็ตองธรรมคือสังฆาทิเสส    ชื่อ
นิสสารณียะ  มีอันใหตองอาบัติขณะแรกทํา.
            ก็แลสิกขาบทนี้     ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติแลวแก
ภิกษุณีทั้งหลาย   ดวยประการฉะนี้.
                                      เร่ืองภิกษุณีสองรูป  จบ

                                   เร่ืองภิกษุณีหลายรูป
            [๔๒]  สมัยตอมา    ภิกษุณีหลายรูปไดพากันไปสูพระนครสาวัตถีใน
โกศลชนบท   เขาถึงบานตําบลหนึ่งในเวลาเย็น    ในบรรดาภิกษุณีเหลานั้นรูป
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หนึ่งทรงโฉมวิไลนาพิศพึงชม  บุรุษผูหนึ่งพอไดเห็นนางก็มีจิตปฏิพัทธ  จึงเมื่อ
เขาตกแตงที่พักแรมถวายภิกษุณีเหลานั้น  ไดจัดที่พักแรมสําหรับภิกษุณีสวยนั้น
ไว ณ สวนขางหนึ่ง   คราวนั้นนางกําหนดรูไดทันทีวา   บุรุษผูนี้ถูกราคะกลุม 
รุมแลว     ถากลางคืนเขาจักเขาหา     ความเสียหายจักมีแกเรา     แลวไมบอกลา
ภิกษุณีทั้งหลายหนีไปพักแรมในสกุลอ่ืน     คร้ันเวลาราตรีบุรุษนั้นมาคนหา
ภิกษุณีสวยนั้น   ไดกระทบถึงภิกษุณีทั้งหลาย  ภิกษุณีทั้งหลายไมเห็นภิกษุณีสวย
นั้น  จึงพูดกันอยางนี้วา   นางตามผูชายไปแลวเปนแน.
            คร้ันราตรีนั้นผานไป ภิกษุณีสาวก็เขาไปหาภิกษุณีทั้งหลาย ๆ ถามนาง
วา   เธอเดินออกไปกับผูชายอ่ืนหรือ.
            นางปฏิเสธวา    ไมไดเดินออกไปกับผูชาย    เจาคะ    แลวเลาเรื่องนั้น
แกภิกษุณีทั้งหลาย.
            บรรดาภิกษุณีที่เปนผูมักนอย . . . ตางก็เพงโทษ  ติเตียน   โพนทะนา
วา  ไฉนในราตรี   ภิกษุณีจึงไดอยูแตลําพังปราศจากพวกเลา . . .
                                      ทรงสอบถาม
            พระผูมีพระภาคเจาทรงติเตียนวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ไฉนภิกษุณี
ขาววาภิกษุณีผูเดียวอยูปราศจากพวกในราตรี  จริงหรือ.
            ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา   จริง   พระพุทธเจาขา.
                      ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
            พระผูมีพระภาคเจาทรงติเตียนวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ไฉนภิกษุณี
ผูเดียว    จึงไดอยูปราศจากพวกในราตรีเลา    การกระทําของนางนั่น    ไมเปน
ไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส      หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของ
ชุนชนที่เล่ือมใสแลว. . . 
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            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็แล   ภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้   วาดังนี้ :-
                                          พระอนุบัญญัติ  ๒
            ๑๑. ๓. ข.  อนึ่ง ภิกษุณีใด  ผูเดียวไปสูละแวกบานก็ดี  ผูเดียว
ไปสูฝงแมน้ําก็ดี   ผูเดียวอยูปราศจากพวกในราตรีก็ดี   ภิกษุณีแมนี้
ก็ตองธรรมคือสังฆาทิเสส   ชื่อนิสสารณียะ   มีอันใหตองอาบัติขณะ
แรกทํา.
            สิกขาบทนี้    ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติแลวแกภิกษุณี
ทั้งหลาย   ดวยประการฉะนี้.
                                     เร่ืองภิกษุณีหลายรูป  จบ

                                   เร่ืองภิกษุณีหลายรูป
            [๔๓]  สมัยตอมา     ภิกษุณีหลายรูปเดินทางไกลไปพระนครสาวัตถี
ในโกศลชนบท    ภิกษุณีรูปหนึ่งในจํานวนนั้นปวดอุจจาระจึงไดเดินลาหลังไป
แตผูเดียว   พวกชาวบานพบนางแลว    ไดขมขืนใจ   ตอมานางเขาไปหาภิกษุณี
พวกนั้น ๆ ไดถามวา    ทําไมเธอจึงเดินลาหลังแตผูเดียวเลา    ไมถูกคนรังแก
ดอกหรือ.
            นางตอบวา   ถูกรังแกมาแลว.
            บรรดาภิกษุณีที่เปนผูมักนอย. . .ตางก็เพงโทษ  ติเตียน   โพนทะนา
วา  ไฉนภิกษุณีจึงเดินปลีกไปจากคณะแตผูเดียวเลา. . .แลวกราบทูลเร่ืองนั้น
แดพระผูมีพระภาคเจา. 
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                                         ทรงสอบถาม
            พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววา  ภิกษุณีเดินปลีกไปจากคณะแตผูเดียว   จริงหรือ. 
            ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา   จริง  พระพุทธเจาขา.

                            ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
            พระผูมีพระภาคเจาพุทธเจาทรงติเตียนวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ไฉน
 ภิกษุณีผูเดียวจึงไดเดินปลีกไปจากคณะเลา   การกระทําของนางนั่น   ไมเปนไป
 เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส . . .
             ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็แล   ภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
 อยางนี้   วาดังนี้ :-

                                          พระอนุบัญญัติ  ๓
            ๑๑.  ๓.  ค.  อนึ่ง  ภิกษุณีใด   ผูเดียวไปสูละแวกบานก็ดี  ผู
 เดียวไปสูฝงแมน้ําก็ดี    ผูเดียวอยูปราศจากพวกในราตรก็ดี  ผูเดียว
 เดินปลีกไปจากคณะก็ดี   ภิกษุณีแมนี้ก็ตองธรรมคือสังฆาทิเสส  ชื่อ
 นิสสารณียะ  มีอันใหตองอาบัติขณะแรกทํา.
                                เร่ืองภิกษุณีหลายรูป  จบ

                                   สิกขาบทวิภังค
            [๔๔]  บทวา  อนึ่ง. . .ใด  ความวา  ผูใด  คือ  ผูเชนใด. . .
            บทวา  ภิกษุณี   ความวา  ภิกษุณี เพราะอรรถวาเปนผูขอ. . .  นี้ 
 ช่ือวา  ภิกษุณี  ที่ทรงประสงคในอรรถนี้. 
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            บทวา  ผูเดียวเดินไปสูละแวกบานก็ดี   ความวา   บานที่มีเครื่อง
ลอม  ยางเทาลวงเขตลอมกาวที่หนึ่ง   ตองอาบัติถุลลัจจัย  กาวที่สอง  ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส  บานที่ไมมีเครื่องลอม  ยางเทาอุปจารกาวที่หนึ่ง ตองอาบัติถุลลัจจัย
กาวที่สอง   ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
            บทวา  ผูเดียวเดินไปสูฝงแมน้ําก็ดี   ความวา  สถานที่ที่นางภิกษุณี
ครองผาปกปดมณฑลสามเดินขามน้ําในที่ใดที่หนึ่ง  ผาอันตรวาสกเปยก  ช่ือวา
แมน้ํา   ยางเทากาวขามที่หนึ่ง   ตองอาบัติถุลลัจจัย   ยางเทาขามกาวที่สอง   ตอง
อาบัติสังฆาทิเสส.
            บทวา   ผูเดียวอยูปราศจากพวกในราตรีก็ดี   ความวา   จวนจะ
ละหัตถบาทเพื่อนภิกษุณีพรอมกับอรุณขึ้น   ตองอาบัติถุลลัจจัย   ละแลว   ตอง
อาบัติสังฆาทิเสส.
            บทวา  ผูเดียวเดินหลีกไปจากคณะก็ดี   ความวา   ในปาไมมีหมู
บานจวนจะละอุปจารแหงการมองเห็น หรือไดยินเสียงเพื่อนภิกษุณี  ตองอาบัติ
ถุลลัจจัย   ละแลว   ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
            [๔๕]  บทวา    ภิกษุณีแมนี้     พระผูมีพระภาคเจาตรัสเทียบเคียง
ภิกษุณีรูปกอน
            บทวา  มีอันใหตองอาบัติขณะแรกทํา  ความวา  ตองอาบัติพรอม
กับการลวงวัตถุ   โดยไมตองสวดสมนุภาส
            ที่ช่ือวา  นิสสารณียะ  แปลวา  ถูกขับออกจากหมู
            บทวา   สังฆาทิเสส   ความวา   สงฆเทานั้นใหมานัต . . . แมเพราะ
เหตุนั้น   จึงตรัสเรียกวา   สังฆาทิเสส  
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                                        อนาปตติวาร
            [๔๖]  มีเพื่อนภิกษุณีตามไปดวยก็ดี  ๑    มีอันตราย  ๑    วิกลจริต  ๑
อาทิกัมมิกา ๑   ไมตองอาบัติแล.
                                   สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๓  จบ

                               อรรถกถาสังฆาทิเสสสิกขาบทที่  ๓                  
            ในสิกขาบทที่  ๓  พึงทราบวินิจฉัยดังนี้ :-
                            วาดวยเขตยางเทาทําใหภิกษุณีตองอาบัติ
            ในคําวา  อติกฺกาเมนฺติยา   นี้    มีวินิจฉัยวา   เมื่อภิกษุณียกเทาขาง
หนึ่งกาวไป   เปนถุลลัจจัย,   พอเมื่อกาวเทาที่  ๒ ลวงไป   เปนสังฆาทิเสส.
            ในคําวา อปริกฺขิตฺตสฺส  คามสฺส  อุปจาร  นี้    มีวินิจฉัยวา ภิกษุณี
เดินเลยที่ควรลอมไปดวยเทาขางหนึ่ง    เปนถุลลัจจัย,     พอเมื่อกาวเดินไปดวย
เทาขางที่  ๒ เปนสังฆาทิเสส.  อีกนัยหนึ่ง ในคําวา ปริกฺเขป  อติกฺกาเมนฺติยา
เปนตนนี้   บัณฑิตพึงทราบคําพิสดารวา   ภิกษุณีออกจากบานของตนไป   ไม
เปนอาบัติ   เพราะละแวกบานเปนปจจัย.  แตคร้ันออกไปแลวไปยังละแวกบาน
(อ่ืน)   เปนทุกกฏทุก ๆ ยางเทา.   แตเมื่อลวงเลยเครื่องลอม    หรืออุปจารของ
บานอีกบานหนึ่ง   ไปดวยเทาขางหนึ่ง   เปนถุลลัจจัย,    พอกาวเลยไปดวยเทา
ที่  ๒    เปนสังฆาทิเสส.    แมภิกษุณีผูออกจากละแวกบานนั้นไปแลวกลับเขามา
ยังบานของตน  ก็นัยนี้เหมือนกัน.
            แตถาภิกษุณีอาจจะเขาไปยังฟนที่ของวัดนั่นแลไดทางกําแพงพัง  หรือ
ทางชองร้ัว,   เมื่อเขาไปอยางนี้   จัดวาเปนผูเขาไปยังกัปปยภูมิ    เพราะเหตุนั้น 
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จึงสมควร.    ถาแมนวา    ภิกษุณีจะเขาไปดวยพาหนะมีหลังชางเปนตน     หรือ
ดวยฤทธิ์  ก็ควรเหมือนกัน.  เพราะวา  การเดินไปดวยเทาเทานั้น  ทานประสงค
เอาในสิกขาบทนี้.     ดวยเหตุนั้นแล     พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสคําวา   ปม
ปาท   อติกฺกาเมนฺติยา   เปนตน .
            บาน  ๒  บานมีร้ัวติดกันกับวัดของภิกษุณี.   วัดของภิกษุณีอยูใกลบาน
ใด  ภิกษุณีจะเที่ยวไปบิณฑบาตในบานนั้นแลว  กลับเขาสูวัด  เดินไปตามทาง
ของอีกบานหนึ่ง   ซ่ึงถามีทางผานทามกลางวัดไป   ก็ควร.    แตควรจะกลับมา
จากบานนั้นโดยทางนั้นเหมือนกัน.  ถาภิกษุณีออกมาทางประตูบาน.  พึงทราบ
ชนิดแหงอาบัติโดยนัยกอนนั่นแหละ.
            เมื่อภิกษุณีออกจากบานของตน   พรอมกับพวกภิกษุณี   ดวยกรณียะ
บางอยาง   ในเวลากลับเขามา   ชางหลุดมาก็ดี   มีการขับไลใหหลีกไปก็ดี  พวก
ภิกษุณีนอกนี้รีบเขาไปยังบาน,     พึงยืนคอยนอกประตูจนกวาภิกษุณีอ่ืนจะมา.
ถายังไมมา,   ภิกษุณีผูเปนเพื่อนชื่อวาหลีกไปแลว,    จะเขาไป   ก็ควร.
            เมื่อกอนบานเปนบานใหญซ่ึงมีวัดภิกษุณีอยูทามกลาง.     ภายหลังคน
๔ คนได  (ครอบครอง)    บานนั้นแลวแบงกันใชสอย   กั้นร้ัวลอมไวเปนสัด
สวน.  ภิกษุณีจะไปยังบานใดบานหนึ่ง  จากวัด  ควรอยู.  จะเขาไปยังบานอีก
บานหนึ่งจากบานที่ไปแลวนั้น     ทางประตูบาน    หรือทางชองร้ัว    ไมควร.
ควรยอนกลับมายังวัดกอน.   เพราะเหตุไร ?   เพราะวัดเปนที่สาธารณะแกบาน
ทั้ง  ๔.
                     วาดวยลักษณะแมน้ําและภิกษุณีผูไปยังฝงแมน้ํา
            สองบทวา   อนฺตรวาสโก   เตมียติ   มีความวา   สถานที่ซ่ึงภิกษุณี
ครองผาโดยอาการปดมณฑล ๓  ลุยขามไป ณ  ที่แหงใดแหงหนึ่ง  ทางทา  หรือ 
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มิใชทาในหนาฝน  อันตรวาสก  (ผานุง)  เปยกแมเพียงนิ้วหรือ  ๒  นิ้ว  (ช่ือ
วาแมน้ํา).   ลักษณะแหงแมน้ําที่เหลือ    จักมีแจงในนที่นิมิตตกถา.   ในเวลาที่
ภิกษุณีลุยขามแมน้ํามีรูปเห็นปานนี้   ทางทาของแมน้ํา   หรือมิใชทา   เมื่อยก
เทาที่  ๑  ขึ้นวางบนฝง    เปนถุลลัจจัย    ในการยกเทาที่  ๒    เปนสังฆาทิเสส.
เดินไปตามสะพาน   ไมเปนอาบัติ.    ในเวลาลุยขามดวยเทา   ไมเปนอาบัติแม
แกภิกษุณีผูเหนี่ยวสะพานขามไป.    แตในเวลาขามไปทางสะพาน   เมื่อเดินไป
เปนอาบัติเหมือนกัน.   แมในการไปทางยาน   ทางเรือ   และทางอากาศเปนตน
ก็มีนัยนี้นั่นแล.
            เมื่อภิกษุณี   (กระโดด)    จากฝงนี้เหยียบฝงโนนเลย  ไมเปนอาบัติ.
พวกภิกษุณีไปเพื่อทําการยอมจีวร  ๒-๓ รูปเที่ยวไปแทบฝงทั้งสอง   ดวยกิจมี
การรวบรวมพืนมาเปนตน   ควรอยู.   แตถาวา   บรรดาภิกษุณีเหลานี้   บางรูป
กอการทะเลาะกันแลว   ไปยังอีกฝงหนึ่ง    เปนอาบัติสองรูปขามมาไปดวยกัน,
รูปหนึ่งทําการทะเลาะกัน    ในกลางแมน้ํา    กลับมาสูฝงนี้อีก    ก็เปนอาบัติ.
เเตภิกษุณีรูปนี้เปนผูตั้งอยูในฐานะแหงภิกษุณีมีเพื่อนหลีกไปของภิกษุณีอีกรูป
หนึ่ง   เพราะฉะนั้น    จึงไมเปนอาบัติแมแกภิกษุณีผูไปสูฝงโนน.   ภิกษุณีผูลง
สูแมน้ําเพื่ออาบ  หรือเพื่อดื่มน้ํา  แลวกลับขึ้นสูฝงเดิมนั่นแหละ  ไมเปนอาบัติ.
            ในคําวา สห   อรุณุคฺคมนา นี้   มีวินิจฉัยดังนี้ :-   ถาภิกษุณีทําการ
สาธยายก็ดี     ความเพียรก็ดี     กรรมอะไร ๆ อยางอื่นก็ดี      ทําความคํานึงวา
เราจักไปยังสํานักแหงเพื่อนภิกษุณี  กอนอรุณขึ้นนั่นแล.   แตเมื่อเธอยังไมทัน
รูนั่นแล   อรุณขึ้นเสียกอน,  ไมเปนอาบัติ.   แตถาวาเธอพักอยูในเอกเทศแหง
วิหารโดยความคํานึง   หรือโดยมิไดคํานึงวา  เราจักอยูในที่นี้แลจนถึงอรุณขึ้น.
เธอไมยางลงสูหัตถบาสแหงเพื่อนภิกษุณีในเวลาอรุณขึ้น    เปนสังฆาทิเสส. 
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จริงอยู   หัตถบาสเทานั้น   เปนประมาณในสิกขาบทนี้.  ในการลวงเลยหัตถบาส
ไป   แมหองเดียวกัน   ก็คุมอาบัติไมได.
            ในคําวา    อคามเก   อรฺูเ  นี้    มีวินิจฉัยดังนี้ :-     ที่ช่ือวาปา
เฉพาะที่มีลักษณะดังที่ตรัสไวอยางนี้วา   นอกเสาอินทขีลออกไป   ที่ทั้งหมดนี้
ช่ือวาปา.   ก็ปานี้นั้น    พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   อคามก    เพราะไมมีบาน
อยางเดียว,   ไมใชเพราะเปนเชนกับปาดงดิบ.
            เมื่อภิกษุณียังเขาปาเชนนั้น      ละอุปจารแหงการมองเห็นไปแลว    ถา
แมอุปจารแหงการไดยิน   ยังมีอยู   ก็เปนอาบัติ.    ดวยเหตุนั้น    ในอรรถกถา
ทานจึงกลาววา    เมื่อพวกภิกษุณีเขาไปสูลานมหาโพธิ์     ภิกษุณีรูปหนึ่งยืนอยู
ขางนอก  เปนอาบัติแมแกภิกษุณีรูปนั้น .  ในพวกภิกษุณีผูเขาไปยังโลหปราสาท
ก็ดี  ผูเขาไปยังบริเวณก็ดี  ก็นัยนี้เหมือนกัน.
            ในการไหวพระมหาเจดียเปนตน    ภิกษุณีรูปหนึ่ง   ออกไปทางประตู  
ดานเหนือ   เปนอาบัติแมแกภิกษุณีรูปนั้น.    บรรดาภิกษุณีผูเขาไปยังถูปาราม
รูปหนึ่งยืนอยูขางนอก,    แมรูปนั้นก็เปนอาบัติ.    ก็บรรดาอุปจารแหงการมอง
เห็นและอุปจารแหงการไดยิน     เพื่อนภิกษุณีเห็นภิกษุณีผูยืนอยูในที่ใด    ที่
นั้นชื่อวา   อุปจารแหงการมองเห็น.                         
            แตถามีแมมานกั้นระหวางอยู   ภิกษุณี  ช่ือวาละอุปจารแหงการมองเห็น.
สถานที่ซ่ึงเพื่อนภิกษุณียืนอยู    ไดยินเสียงของภิกษุณีผูเปลงเสียงวา  อยฺเย
ดวยเสียงดุจเสียงกูแหงคนหลงทาง     และดวยเสียงดุจเสียงรองบอกใหฟงธรรม
ช่ือวา  อุปจารแหงการไดยิน   ในโอกาสกลางแจง   ถึงไกล   ก็จัดเปนทัสสนูป-
จารได.  ทัสสนูปจารนั้น คุมไมได  ในเมื่อภิกษุณีละสวนูปจารเห็นปานนั้นไป.
พอละสวนูปจารเทานั้น   ก็ตองอาบัติสังฆาทิเสส.          
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            ภิกษุณีรูปหนึ่ง    เดินทางลาหลังเพื่อน,     ถายังเปนผูมีความอุตสาหะ
เดินติดตามไปดวยตั้งใจวา   เราจักตามใหทันเดี๋ยวนี้   ไมเปนอาบัติ.    ถาหาก
ภิกษุณีพวกขางหนาไปเสียทางอื่น  จัดวาเปนผูมีเพื่อนภิกษุณีหลีกไป   ไมเปน
อาบัติเหมือนกัน.                                                                    
            บรรดาภิกษุณี  ๒  รูปเดินทางไปดวยกัน  รูปหนึ่งไมอาจตามทัน  เดิน
ลาหลังดวยคิดวา   เชิญแมนี้ไปเถิด   แมอีกรูปหนึ่งก็เดินไปดวยคิดวา   เชิญแม
นี้ลาหลังอยูเถิด   เปนอาบัติทั้งสองรูป.
            แตถาวา   ในภิกษุณี ๒ รูป    ผูกําลังเดินทาง    รูปเดินหนายึดเอาทาง
สายหนึ่งก็ดี   รูปเดินหลังยืดเอาทางสายหนึ่งก็ดี,   รูปหนึ่งตั้งอยูในฐานแหงผูมี
เพื่อนหลีกไปของอีกรูปหนึ่ง    จึงไมเปนอาบัติแมทั้งสองรูป.
            บทวา  ปกฺขสงฺกนฺตา  วา  ไดแก   ผูไปเขารีตเดียรถีย.   คําที่เหลือ
ตื้นทั้งนั้น.
            สิกขาบทนี้   มีสมุฏฐานดุจปฐมปาราชิก   เปนกิริยา    สัญญาวิโมกข
สจิตตกะ  ปณณัตติวัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม  มีจิต ๓  มีเวทนา ๓  ดังนี้แล.
                       อรรถกถาสังฆาทิเสสสิกขาบทที่  ๓  จบ 
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                                  สังฆาทิเสสสิกขาบทที่  ๔
                                เร่ืองภิกษุณีจัณฑกาลี
            [๔๗]  โดยสมัยนั้น      พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน
อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี  เขตพระนครสาวัตถี  คร้ังนั้น ภิกษุณีจัณฑกาลี
เปนผูกอความบาดหมาง   กอความทะเลาะ    กอความวิวาท    กอความอื้อฉาว
กออธิกรณในสงฆ  เมื่อสงฆจะลงทัณฑกรรมแกนาง  แตภิกษุณีถุลลนันทาคาน
ไว  คร้ังนั้น    ภิกษุณีถุลลนันทาไดไปสูตําบลบานหนึ่งดวยกิจจําเปนบางอยาง
คร้ันภิกษุณีสงฆทราบวา  ภิกษุณีถุลลนันทาหลีกไปแลว  จึงยกภิกษุณีจัณฑกาลี 
เสียจากหมูเพราะไมเห็นอาบัติ     ภิกษุณีถุลลนันทาเสร็จกรณียะนั้นในบานแลว
กลับมาสูพระนครสาวัตถีตามเดิม   เมื่อนางมาถึง   ภิกษุณีจัณฑกาลีไมปูอาสนะ
ไมเขาไปจัดตั้งน้ําลางเทา    ตั่งรองเทา    กระเบื้องเช็ดเทา    ไมลุกรับบาตรจีวร
ไมตอนรับดวยน้ําดื่ม  นางจึงถามภิกษุจัณฑกาลีวา  เหตุไฉนเมื่อเรามาถึงเธอจึง 
ไมปูอาสนะ   ไมจัดตั้งน้ําลางเทา   ตั่งรองเทา  กระเบื้องเช็ดเทา  ไมลุกรับบาตร
จีวร  ไมตอนรับดวยน้ําดื่มเลา.
            ภิกษุณีจัณฑกาลีตอบวา การที่เปนเชนนั้นนั่น   เพราะดิฉันเปนภิกษุณี
ไมมีที่พึ่ง   เจาคะ.
            ภิกษุณีถุลลนันทาถามวา  เหตุไฉนเลา  เธอจึงเปนคนไมมีที่พึ่ง 
            ภิกษุณีจัณฑกาลีช้ีแจงวา  เพราะภิกษุณีเหลานี้คงเขาใจดิฉันวา  นางนี้
เปนคนไมมีที่พึ่ง   ไมมีใครรูจัก   กิจอันเปนหนาที่ของนางคนนี้ก็ไมมีสักอยาง
จึงไดยกดิฉันเสียจากหมู   เพราะไมเห็นอาบัติ   เจาคะ. 
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            ภิกษุณีถุลลนันทากลาววา   ภิกษุณีเหลานั้นเปนพาล   ไมฉลาด  ไมรู
จักกรรมหรือโทษของกรรม   กรรมวิบัติ   หรือกรรมสมบัติ   เราเทานั้นจึงจะรู 
จักกรรม   โทษของกรรม   กรรมวิบัติ    และกรรมสมบัติ    เราจะพึงทํากรรมที่
เราไมไดรวมทํา      หรือจะพึงยังกรรมที่เขาทําแลวใหกําเริบ     แลวใหประชุม
ภิกษุณีสงฆดวน   เรียกภิกษุณีจัณฑกาลีใหเขาหมู. 
            บรรดาภิกษุณีที่เปนผูมักนอย. . . ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา
ไฉนแมเจาถุลลนันทา  ไมบอกกลาวการกสงฆ  ไมรูฉันทะของคณะ  จึงไดเรียก
ภิกษุณีผูซ่ึงสงฆพรอมเพรียงกันยกเสียจากหมูตามธรรม  ตามวินัย  ตามสัตถุศาสน
แลวใหเขาหมูเลา . . .   แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.

                                          ทรงสอบถาม
            พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววา  ภิกษุณีถุลลนันทา  ไมบอกกลาวการกสงฆ  ไมรูฉันทะของคณะ  เรียก
ภิกษุณีผูซ่ึงสงฆพรอมเพรียงกันยกเสียจากหมู   ตามธรรม  ตามวินัย ตามสัตถุ-
ศาสนแลวใหเขาหมู   จริงหรือ.
            ภิกษุทั้งหลายทูลรับวา  จริง  พระพุทธเจาขา.

                             ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
            พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ไฉน
ภิกษุณีถุลลนันทา   ไมบอกกลาวการกสงฆ    ไมรูฉันทะของคณะ   จึงไดเรียก
ภิกษุณีผูซ่ึงสงฆพรอมเพรียงกันยกเสียจากหมู     ตามธรรม    ตามวินัย    ตาม
สัตถุศาสนแลวใหเขาหมูเลา  การกระทําของนางนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใส
ของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส. . .  
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            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็แลภิกษุณีทั้งหลาย   จงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้วาดังนี้ :-

                                         พระบัญญัติ
            ๑๒.  ๔.  อนึ่ง   ภิกษุณีใด   ไมบอกกลาวการกสงฆ   ไมรู
ฉันทะของคณะ  เรียกภิกษุณีผูซ่ึงสงฆพรอมเพรียงกันยกเสียจากหมู
ตามธรรม  ตามวินัย   อันเปนสัตถุศาสนแลวใหเขาหมู  ภิกษุณีแมนี้
ก็ตองธรรมคือ  สังฆาทิเสส  ชื่อนิสสารณียะ  มีอันใหตองอาบัติขณะ
แรกทํา.
                               เร่ืองภิกษุณีจัณฑกาลี  จบ

                                    สิกขาบทวิภังค
            [๔๘]  บทวา  อนึ่ง . . .ใด  ความวา  ผูใด  คือ   ผูเชนใด . . .
            บทวา ภิกษุณี   ความวา ที่ช่ือวา  ภิกษุณี  เพราะอรรถวาเปนผูขอ. . .
นี้ช่ือวา  ภิกษุณี  ที่ทรงประสงคในอรรถนี้ .
            สงฆที่ช่ือวา    พรอมเพรียงกัน  คือ  มีสังวาสเสมอกัน  อยูในสีมา
เดียวกัน.
            ที่ช่ือวา  ยกเสียจากหมู  คือ  ถูกยกเสียจากหมู   เพราะไมเห็นอาบัติ
หรือเพราะไมทําคืนอาบัติ  หรือเพราะไมสละคืนทิฏฐิบาป.
            บทวา  ตามธรรม   ตามวินัย  คือตามธรรมใด   ตามวินัยใด.
            บทวา  อันเปนสัตถุศาสน  ไดแก ธรรมนั้น วินัยนั้นเปนคําสั่งสอน
ของพระชินเจา  คือ   เปนคําสั่งสอนของพระพุทธเจา. 
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            บทวา  ไมบอกกลาวการกสงฆ     คือ    ไมบอกเลาการกสงฆผูทํา
กรรมใหทราบ.
            บทวา  ไมรูฉันทะของคณะ  คือ  ไมรูความพอใจของคณะ.
            ภิกษุณีประสงคจะเรียกเขาหมู   แสวงหาคณะก็ดี   สมมติสีมาก็ดี   ตอง
อาบัติทุกกฏ  จบญัตติ   ตองอาบัติทุกกฏ   จบกรรมวาจาสองครั้ง   ตองอาบัติ
ถุลลัจจัย   จบกรรมวาจาครั้งสุด   ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
            [๔๙]  บทวา    ภิกษุณีแมนี้   พระผูมีพระภาคเจาตรัสเทียบเคียง
ภิกษุณีรูปกอน ๆ.                                                      
           บทวา  มีอันใหตองอาบัติขณะแรกทํา  ความวา  ตองอาบัติพรอม
กับการลวงวัตถุ   โดยไมตองสวดสมนุภาส.             
           ที่ช่ือวา  นิสสารณียะ  ไดแก   ถูกขับออกจากหมูสงฆ.
           บทวา   สังฆาทิเสส    ความวา    สงฆเทานั้นใหมานัต . . .แมเพราะ
เหตุนั้นจึงตรัสเรียกวา   สังฆาทิเสส.

                                            บทภาชนีย
                                      ติกะสังฆาทิเสส
           [๕๐]   กรรมเปนธรรม   ภิกษุณีสําคัญวา   กรรมเปนธรรม   เรียกเขา
หมูตองอาบัติสังฆาทิเสส.
           กรรมเปนธรรม   ภิกษุณีสงสัย   เรียกเขาหมู   ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
           กรรมเปนธรรม   ภิกษุณีสําคัญวา    กรรมไมเปนธรรม   เรียกเขาหมู
ตองอาบัติสังฆาทิเสส.                     
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                                         ติกะทุกกฏ
            กรรมไมเปนธรรม   ภิกษุณีสําคัญวากรรมเปนธรรม . . .   ตองอาบัติ
ทุกกฏ.
            กรรมไมเปนธรรม    ภิกษุณีสงสัย . . .   ตองอาบัติทุกกฏ.           
            กรรมไมเปนธรรม ภิกษุณีสําคัญวา กรรมไมเปนธรรม . . . ตองอาบัติ
ทุกกฏ.

                                       อนาปตติวาร
            [๕๑]   บอกกลาวการกสงฆผูทํากรรม แลวเรียกเขาหมู  ๑  รูฉันทะของ
คณะ   แลวเรียกเขาหมู  ๑   เรียกภิกษุณีผูประพฤติชอบแลวเขาหมู  ๑   เรียกเขา
หมูในเมื่อการกสงฆผูทํากรรมไมมี  ๑    วิกลจริต ๑    อาทิกัมมิกา ๑    ไมตอง
อาบัติแล.
                                        สังฆาทิเสสสิกขาบทที่  ๔  จบ

                                     อรรถกถาสังฆาทิเสสสิกขาบทที่  ๔
            วินิจฉัยในสิกขาบทที่  ๔  พึงทราบดังนี้ :-
            ที่วางเทาที่ลางแลว  ช่ือวา  ตั่งรองเทา.  ที่สําหรับรองเทาที่ยังไมไดลาง
ช่ือวา   กระเบื้องเช็ดเทา.
            ขอวา   อนฺญาย   คณสฺส  ฉนฺท     ไดแก   ไมรูฉันทะของคณะผู
กระทํานั้นนั่นแล.
            สองบทวา   วตฺเต   วตฺตนฺตึ   ไดแก  ผูประพฤติชอบในเนตถารวัตร
(วัตรเปนเหตุสลัดออก)   ๔๓ ประเภท.  คําที่เหลือตื้นทั้งนั้น. 
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            สิกขาบทนี้   มีการทอดธุระเปนสมุฎฐาน   เกิดขึ้นทางกายวาจากับจิต 
เปนทั้งกิริยาทั้งอกิริยา สัญญาวิโมกข สจิตตกะ โลกวัชชะ  กายกรรม   วจีกรรม
อกุศลจิต  เปนทุกขเวทนา  ดังนี้แล.
                             อรรถกถาสังฆาทิเสสสิกขาบทที่  ๔  จบ/I

                                         สังฆาทิเสสสิกขาบทที่   ๕
                                   เร่ืองภิกษุณีสุนทรีนันทา
            [๕๒]  โดยสมัยนั้น   พระผูมีพระภาคเจาพุทธเจาประทับอยู ณ พระ-
เชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี  เขตพระนครสาวัตถี  คร้ังนั้น  ภิกษุณี
สุนทรีนันทาเปนผูทรงโฉมวิไล  นาพิศพึงชม   คนทั้งหลายแลเห็นนางที่ในโรง
ฉันแลวมีความพึงพอใจ    ตางถวายโภชนาหารที่ดี ๆ  แกนางผูมีความพึงพอใจ
นางฉันไดพอแกความประสงค  ภิกษุณีรูปอื่น ๆ ไมไดฉันตามตองการ.
            บรรดาภิกษุณีที่เปนผูมักนอย. . .ตางก็เพงโทษ   ติเตียนโพนทะนาวา
ไฉนแมเขาสุนทรีนันทาจึงไดมีความยินดีรับของเคี้ยวของฉันดวยมือของตนเอง
จากมือของบุรุษบุคคลผูมีความพึงพอใจ        แลวเคี้ยวฉันเลา . . . แลวกราบทูล
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.

                                        ทรงสอบถาม
            พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววาภิกษุณีสุนทรีนันทามีความยินดีรับของเคี้ยวของฉันดวยมือของตนเอง
จากมือของบุรุษบุคคลผูมีความพึงพอใจ   แลวเคี้ยวฉัน   จริงหรือ.
            ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา   จริง   พระพุทธเจาขา. 



พระวินัยปฎก ภิกขุนีวิภังค เลม ๓ - หนาที่ 74
                        ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท 
            พระผูมีพระภาคเจาทรงติเตียนวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ไฉน  ภิกษุณี
สุนทรีนันทา  จึงไดยินดีรับของเคี้ยวของฉันดวยมือของตนเองจากมือของบุรุษ
บุคคลผูมีความพึงพอใจแลวเคี้ยวฉันเลา    การกระทําของนางนั่น      ไมเปนไป
เพื่อความเลื่อมใส   ของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส. . .    
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็แลภิกษุณีทั้งหลาย      จงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้วาดังนี้ :-  

                                        พระบัญญัติ
             ๑๓. ๕.   อนึ่ง  ภิกษุณีใด  มีความพอใจ  รับของเคี้ยวก็ดีของ
ฉันก็ดี   ดวยมือของตนเอง   จากมือของบุรุษบุคคลผูมีความพึงพอใจ
แลวเคี้ยวก็ดี   ฉันก็ดี   ภิกษุณีแมนี้ก็ตองธรรมคือสังฆาทิเสส    ชื่อ
นิสสารณียะ  มีอันใหตองอาบัติขณะแรกทํา.
                             เร่ืองภิกษุณีสุนทรีนันทา   จบ

                                 สิกขาบทวิภังค
            [๕๓]  บทวา  อนึ่ง. . .ใด   ความวา  ผูใด  คือ  ผูเชนใด. . .
            บทวา  ภิกษุณี   ความวา  ที่ช่ือวา   ภิกษุณี  เพราะอรรถวาเปนผู
ขอ. . . นี้ช่ือวา  ภิกษุณี  ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.                           
            ที่ช่ือวา  มีความพึงพอใจ  คือ  มีความยินดียิ่งนัก   มีความเพงเล็ง
มีจิตปฏิพัทธ.
            ที่ช่ือวา  ผูมีความพึงพอใจ  คือ มีความยินดียิ่งนัก   มีความเพงเล็ง
มีจิตปฏิพัทธ. 
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            ที่ช่ือวา  บุรุษบุคคล  ไดแก   มนุษยผูชาย  ไมใชยักษผูชาย  ไมใช
เปรตผูชาย ไมใชสัตวดิรัจฉานตัวผู   เปนผูรูความ   สามารถเพื่อจะยินดียิ่งนัก.
            ที่ช่ือวา  ของเคี้ยว คือ ยกเวนโภชนะ ๕ อยาง   กับน้ําและไมสีฟน
นอกนั้นชื่อวาของเคี้ยว.
            ที่ช่ือวา     ของฉัน    ไดแกโภชนะทั้งหา    คือ  ขาวสุก ๑ ขนมสด ๑
ขนนแหง  ๑  ปลา  ๑  เนื้อ  ๑.
            ภิกษุณีรับประเคนดวยตั้งใจวา    จักเคี้ยว   จักฉัน    ตองอาบัติถุลลัจจัย
กลืนกิน  ตองอาบัติสังฆาทิเสส  ทุก ๆ คํากลืน.
            [๕๔]  บทวา     ภิกษุณีแมนี้     พระผูมีพระภาคเจาตรัสเทียบเคียง
ภิกษุณีรูปกอน ๆ.
            บทวา  มีอันใหตองอาบัติขณะแรกทํา  คือ  ตองอาบัติพรอมกับ
การลวงวัตถุ   โดยไมตองสวดสมนุภาส.
            ที่ช่ือวา  นิสสารณียะ  ไดแก   ถูกขับออกจากหมูสงฆ.
            บทวา   สังฆาทิเสส    ความวา    สงฆเทานั้นใหมานัต. . .แมเพราะ
เหตุนั้น  จึงตรัสเรียกวา   สังฆาทิเสส.
            รับประเคนน้ําและไมชําระฟน   ตองอาบัติทุกกฏ.

                                          บทภาชนีย
            [๕๕]   ฝายหนึ่งมีความพอใจ  รับประเคนดวยตั้งใจวา  จักเคี้ยวจักฉัน
ตองอาบัติทุกกฏ   กลืนกิน   ตองอาบัติถุลลัจจัยทุก ๆ คํากลืน   รับประเคนน้ํา
และไมชําระฟน   ตองอาบัติทุกกฏ. 
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            ทั้งสองฝายมีความพึงพอใจ   รับประเคนจากมือยักษผูชาย  เปรตผูชาย
บัณเฑาะก   หรือสัตวดิรัจฉานตัวผูที่มีกายคลายมนุษย   ดวยตั้งใจวา   จักเคี้ยว
จักฉัน   ตองอาบัติทุกกฏ   กลืนกิน   ตองอาบัติถุลลัจจัย    ทุก ๆ คํากลืน    รับ
ประเคนน้ําและไมชําระฟน   ตองอาบัติทุกกฏ. 
            เขามีความพึงพอใจฝายเดียว  รับประเคนดวยตั้งใจวา  จักเคี้ยว  จักฉัน
ตองอาบัติทุกกฏ   กลืนกิน   ตองอาบัติทุกกฏ   ทุก ๆ คํากลืน   รับประเคนน้ํา
และไมชําระฟนตองอาบัติทุกกฏ.

                                        อนาปตติวาร
            [๕๖]   ทั้งสองฝายไมมีความพึงพอใจ ๑   รูอยูวาเขาไมมีความพึงพอใจ
จึงรับประเคน  ๑  วิกลจริต  ๑  อาทิกัมมิกา  ๑ ไมตองอาบัติแล. 
                              สังฆาทิเสสสิกขาบทที่  ๕   จบ

                           อรรถกถาสังฆาทิเสสสิกขาบทที่  ๕
            วินิจฉัย   ในสิกขาบทที่  ๕  พึงทราบดังนี้ :-
            ทานกลาวไวในมหาปจจรีวา  ในคําวา  เอกโต   อวสฺสุเต  นี้บัณฑิต
พึงเห็นวา  ภิกษุณีเปนผูมีความพึงพอใจ.    แตในมหาอรรถกถาทานไมไดกลาว
คําวา   ฝายหนึ่งมีความพึงพอใจนี้ไว.   คํานั้นสมดวยพระบาลี.   คําที่เหลือตื้น
ทั้งนั้น .
            สิกขาบทนี้    มีสมุฏฐานดุจปฐมปาราชิก    เปนกิริยา    สัญญาวิโมกข
สจิตตกะ   โลกวัชชะ   กายกรรม   อกุศลจิต   เปนทุกขเวทนาดังนี้แล.            
                         อรรถกถาสังฆาทิเสสสิกขาบทที่  ๕  จบ 
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                                     สังฆาทิเสสสิกขาบทที่  ๖
                               เร่ืองภิกษุณีสุนทรีนันทา
            [๕๗]  โดยสมัยนั้น   พระผูมีพระภาคเจาพุทธเจาประทับอยู ณ พระ-
เชตวันอารามของอนาถบิณฑิกคหบดี  เขตพระนครสาวัตถี   คร้ังนั้น   ภิกษุณี
สุนทรีนันทาเปนผูทรงโฉมวิไลนาพิศพึงชม       คนทั้งหลายพบนางที่ในโรงฉัน
แลว ตางมีความพอใจ ถวายโภชนาหารที่ดี ๆ แกนาง ๆ  รังเกียจไมรับประเคน
ภิกษุณีผูนั่งรองลําดับจึงถามนางวา   แมเจา    เหตุไรแมเจาจึงไมรับประเคนเลา
เจาคะ.
            นางตอบวา   เพราะเขามีความพอใจ   เจาคะ.
            ภิกษุณีนั้นถามวา   ก็แมเจามีความพอใจดวยหรือ.
            สุ.   ไมมี   เจาคะ.
            ภิ.  แมเจา  บุรุษบุคคลนั่น   มีความพอใจก็ตาม   ไมมีความพอใจก็
ตาม  จักทําอะไรแกแมเจาได   เพราะแมเจาไมมีความพอใจ  นิมนตเถิด  เจาคะ
บุรุษบุคคลนั้นจักถวายของสิ่งใด    เปนของเคี้ยว  หรือของฉันก็ตาม  แกแมเจาๆ
จงรับประเคนของสิ่งนั้นดวยมือของตน   แลวเคี้ยวหรือฉันเถิด   เจาคะ.
            บรรดาภิกษุณีที่เปนผูมักนอย. . .ตางก็เพงโทษ  ติเตียน   โพนทะนา
วา  ไฉนภิกษุณีจึงไดกลาวอยางนี้วา  แมเจา  บุรุษบุคคลนั่น   มีความพอใจก็
ตาม   ไมมีความพอใจก็ตาม   จักทําอะไรแกแมเจาได    เพราะแมเจาไมมีความ
พอใจ   นิมนตเถิด    เจาคะ    บุรุษบุคคลนั้นจะถวายของสิ่งใด    เปนของเคี้ยว.
หรือของฉันก็ตาม    แกแมเจา     แมเจาจงรับประเคนของสิ่งนั้นดวยมือของตน 
แลวเคี้ยวหรือฉันเถิดดังนี้เลา . . . แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา 
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                                          ทรงสอบถาม
            พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววาภิกษุณีกลาวอยางนี้วา   แมเจา   บุรุษบุคคลนั่นมีความพอใจก็ตาม   ไมมี
ความพอใจ     ก็ตาม     จักทําอะไรแกแมเจาได     เพราะแมเจาไมมีความพอใจ
นิมนตเถิด  เจาคะ  บุรุษบุคคลนั้นจะถวายของสิ่งใด   เปนของเคี้ยวก็ตาม   ของ
ฉันก็ตาม   แกแมเจา    แมเจาจงรับประเคนของสิ่งนั้น    ดวยมือของตน    แลว
เคี้ยวหรือฉันเถิด   ดังนี้จริงหรือ.
            ภิกษุทั้งหลายทูลรับวา   จริง   พระพุทธเจาขา.

                         ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
            พระผูมีพระภาคเจาพุทธเจาทรงติเตียนวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ไฉน
ภิกษุณีจึงไดกลาวอยางนี้วา   แมเจา   บุรุษบุคคลนั่น    มีความพอใจก็ตาม  ไมมี
ความพอใจก็ตาม      จักทําอะไรแกแมเจาได       เพราะแมเจาไมมีความพอใจ
นิมนตเถิดเจาคะ   บุรุษบุคคลนั้นจะถวายของสิ่งใด   เปนของเคี้ยวก็ตาม     ของ
ฉันก็ตาม   แกแมเจา     แมเจาจงรับประเคนของสิ่งนั้น    ดวยมือของตน    แลว
เคี้ยวหรือฉันเถิด   ดังนี้เลา   การกระทําของนางนั่นไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใส
ของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส. . .                                                 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็แลภิกษุณีทั้งหลาย    จงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้วาดังนี้ :-

                                        พระบัญญัติ
            ๑๔. ๖.  อนึ่ง  ภิกษุณีใด  กลาวอยางนี้วา  แมเจา  บุรุษบุคคล
นั่น  มีความพอใจก็ตาม   ไมมีความพอใจก็ตาม   จักทําอะไรแกแม 
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เจาได  เพราะแมเจาไมมีความพอใจ  นิมนตเถิด  เจาคะ  บุรุษบุคคล
นั้นจะถวายของสิ่งใด    เปนของเคี้ยวหรือของฉันก็ตาม    แกแมเจา
ขอแมเจาจงรับประเคนของสิ่งนั้นดวยมือของตน    แลวเคี้ยวหรือฉัน
เถิด   ดังนี้   ภิกษุณีแมนี้ก็ตองธรรมคือสังฆาทิเสสชื่อ  นิสสารณียะ
มีอันใหตองอาบัติขณะแรกทํา.
                            เร่ืองภิกษุณีสุนทรีนันทา   จบ

                                 สิกขาบทวิภังค
            [๕๘]   บทวา   อนึ่ง. . .ใด   ความวา   ผูใด  คือ   ผูเชนใด. . .
            บทวา  ภิกษุณี   ความวา   ที่ช่ือวา  ภิกษุณี  เพราะอรรถวาเปนผู
ขอ. . .  นี้ช่ือวา  ภิกษุณี ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
            บทวา   กลาวอยางนี้   คือ   พูดสงเสริมวา   แมเจา   บุรุษบุคคลนั่น
มีความพอใจก็ตาม    ไมมีความพอใจก็ตาม    จักทําอะไรแกแมเจาได    เพราะ
แมเจาไมมีความพอใจ     นิมนตเถิดเจาคะ    บุรุษบุคคลนั้นจะถวายของสิ่งใด
เปนของเคี้ยว    หรือของฉันก็ตาม    แกแมเจา    ขอแมเจาจงรับประเคนของสิ่ง
นั้นดวยมือของตน  แลวเคี้ยวหรือฉันเถิด  ดังนี้   ตองอาบัติทุกกฏ.
            ภิกษุณีรับประเคนตามคําของภิกษุณีผูพูดนั้น   ดวยประสงคจะเคี้ยวจะ
ฉัน  ภิกษุณีผูพูดนั้น  ตองอาบัติทุกกฏ.
            ภิกษุณีนั้นฉัน  ภิกษุณีผูพูด   ตองอาบัติถุลลัจจัยทุก ๆ คํากลืน.
            ภิกษุณีนั้นฉันอาหารเสร็จ  ภิกษุณีผูพูด   ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
            บทวา   ภิกษุณีแมนี้    พระผูมีพระภาคเจาตรัสเทียบเคียงภิกษุณีรูป
กอน ๆ. 
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            บทวา  มีอันใหตองอาบัติขณะแรกทํา  คือ  ตองอาบัติพรอมกับ
การลวงวัตถุ   โดยไมตองสวดสมนุภาส.
            ที่ช่ือวา  นิสสารณียะ   ไดแก   ถูกขับออกจากหมู.
            บทวา สังฆาทิเลส  ความวา  สงฆเทานั้นใหมานัต. . . เพราะเหตุนั้น
จึงตรัสเรียกวา   สังฆาทิเสส.
            ภิกษุณีพูดสงเสริมวา    จงรับประเคนน้ําและไมชําระฟน    ตองอาบัติ
ทุกกฏ   ภิกษุณีรับประเคนตามคําของภิกษุณีผูพูดนั้น   ดวยประสงคจะเคี้ยวจะ
ฉัน  ภิกษุณีผูพูดนั้น   ตองอาบัติทุกกฏ.

                                           บทภาชนีย
            [๕๙]   ฝายหนึ่งมีความพอใจ  ภิกษุณีพูดสงเสริมวา  แมเจา   จงเคี้ยว
ก็ตาม   จงฉันก็ตาม   ซ่ึงของเคี้ยวก็ตาม   ของฉันก็ตาม   ที่รับจากมือของยักษ
ก็ดี  เปรตผูชายก็ดี    บัณเฑาะกผูชายก็ดี   สัตวดิรัจฉานตัวผูมีกายคลายมนุษย
ก็ดี  ดังนี้   ตองอาบัติทุกกฏ.
            ภิกษุณีรับประเคนตามคําของผูพูดนั้น     ดวยประสงควาจะเคี้ยวจะฉัน
ภิกษุณีผูพูด  ตองอาบัติทุกกฏ  ภิกษุณีนั้นฉัน  ภิกษุณีผูพูด  ตองอาบัติทุกกฏ
ทุก ๆ คํากลืน  ภิกษุณีนั้นฉันเสร็จ  ภิกษุณีผูพูด  ตองอาบัติถุลลัจจัย.
            พูดสงเสริมวา    จงรับประเคนน้ําและไมชําระฟน    ตองอาบัติทุกกฏ
ภิกษุณีรับประเคนตามคําของภิกษุณีนั้น  ดวยประสงควาจะเคี้ยวจะฉัน  ภิกษุณี
ผูพูด  ตองอาบัติทุกกฏ. 
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                                        อนาปตติวาร
            [๖๐]   รูอยูวาเขาไมมีความพอใจ     พูดสงเสริม ๑     พูดสงเสริมโดย
เขาใจวาเขาโกรธกัน   นางคงไมรับประเคน ๑    พูดสงเสริมโดยเขาใจวา   นาง
จักไมรับประเคน    เพราะความเอ็นดูแกสกุล ๑    วิกลจริต  ๑    อาทิกัมมิกา ๑
ไมตองอาบัติแล.
                                สังฆาทิเสสสิกขาบทที่  ๖   จบ

                              อรรถกถาสังฆาทิเสสสิกขาบทที่  ๖
            วินิจฉัย   ในสิกขาบทที่  ๖  พึงทราบดังนี้ :-
            สองบทวา  ยโต  ตฺว  ไขเปน  ยสฺมา  ตฺว  แปลวา  เพราะวา  
แมเจา.                                                                        
            ถามวา   อาบัติทั้งหลายมีอาทิวา    พูดสงเสริม    ตองอาบัติทุกกฏ   มี
สังฆาทิเสสเปนที่สุด   จะมีแกใคร.
            แกวา   มีแกภิกษุณีผูพูดสงเสริม.    สมจริงดังคําที่พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสไวแมในคัมภีรปริวารวา
                             ภิกษุณีไมให    ไมรับประเคน   การ
                    รับไมมี    ดวยเหตุนั้น,   แตตองอาบัติหนัก
                    ไมใชอาบัติเบา     และการตองนั้น      เพราะ
                    การบริโภคเปนปจจัย     ปญหาขอนี้ทานผู
                    ฉลาดทั้งหลายคิดกันแลว. 
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            จริงอยู    คาถานี้ตรัสหมายเอาภิกษุณีผูพูดสงเสริมนี้.    สวนความตาง
แหงอาบัติของภิกษุณีผูพูดสงเสริมนอกนี้      ทรงจําแนกไวแลวในสิกขาบทที่ ๑
แล.   คําที่เหลือตื้นทั้งนั้นแล.
            สิกขาบทนี้   มีสมุฏฐาน ๓ เปนกิริยา  สัญญาวิโมกข สจิตตกะ  โลก-
วัชชะ   กายกรรม   วจีกรรม   อกุศลจิต   มีเวทนา ๓ ดังนี้แล.
                      อรรถกถาสังมาทิเสสสิกขาบทที่  ๖  จบ

                                สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๗
                             เร่ืองภิกษุณีจัณฑกาลี
            [๖๑]  โดยสมัยนั้น  พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู  เพระเชต-
วัน  อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี   เขตพระนครสาวัตถี   คร้ังนั้น    ภิกษุณี
จัณฑกาลีทะเลาะกับภิกษุณีทั้งหลาย  โกรธ  ขัดใจ  แลวกลาวอยางนี้วา  ขาพเจา
ขอบอกคืนพระพุทธเจา     ขาพเจาขอบอกคืนพระธรรม   ขาพเจาขอบอกคืน
พระสงฆ   ขาพเจาขอบอกคืนสิกขา   ภิกษุณีที่ขอสมณี   จะมีเฉพาะสมณีเหลา
ศากยธิดาเหลานี้เมื่อไร    แมสมณีเหลาอื่นที่มีความละอาย    มีความรังเกียจ   ผู
ใครตอสิกขาก็ยังมี     ขาพเจาจะไปประพฤติพรหมจรรยในสํานักสมณีเหลานั้น
ดังนี้.
            บรรดาภิกษุณีที่เปนผูมักนอย. . .  ตางก็เพงโทษ   ติเตียนโพนทะนา
วาไฉน   แมเจาจัณฑกาลี   จึงไดโกรธ    ขัดใจ    กลาวอยางนี้วา    ขาพเจาขอ
บอกคืนพระพุทธเจา. . .   ขาพเจาขอบอกคืนสิกขา   ภิกษุณีที่ช่ือวาสมณี  จะมี
เฉพาะสมณีเหลาศากยธิดาเหลานี้เมื่อไร    แมสมณีเหลาอื่นที่มีความละอาย  มี 



พระวินัยปฎก ภิกขุนีวิภังค เลม ๓ - หนาที่ 83
ความรังเกียจ   ผูใครตอสิกขา  ก็ยังมี   ขาพเจาจักพระพฤติพรหมจรรยในสํานัก
สมณีเหลานั้น   ดังนี้เลา. . .   แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.

                                       ทรงสอบถาม
            พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววา   ภิกษุณีจัณฑกาลี   โกรธ   ขัดใจ   แลวกลาวอยางนี้วา  ขาพเจาขอบอก
คืนพระพุทธเจา. . . ขาพเจาขอบอกคืนสิกขา  ภิกษุณีช่ือวาสมณี   จะมีเฉพาะ
สมณีเหลาศากยธิดาเหลานี้เมื่อไร     แมสมณีเหลาอื่นที่มีความละอาย    มีความ
รังเกียจ     ผูใครตอสิกขาก็ยังมี      ขาพเจาจักไปประพฤติพรหมจรรยในสํานัก
สมณีเหลานั้น  ดังนี้  จริงหรือ.
            ภิกษุทั้งหลายทูลรับวา  จริง  พระพุทธเจาขา.

                         ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
            พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ไฉน
ภิกษุณีจัณฑกาลีจึงโกรธ    ขัดใจ    กลาวอยางนี้วา    ขาพเจาขอบอกคืนพระ-
พุทธเจา. . .   ขาพเจาขอบอกคืนสิกขา  ภิกษุณีที่ช่ือวาสมณี    จะมีเฉพาะสมณี
เหลาศากยธิดาเหลานี้เมื่อไร   แมสมณีเหลาอื่นที่มีความละอาย   มีความรังเกียจ
ผูใครตอสิกขาก็ยังมี   ขาพเจาจักไปพระพฤติพรหมจรรยในสํานักสมณีเหลานั้น
ดังนี้เลา    การกระทําของนางนั่น     ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยัง
ไมเล่ือมใส . . .
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็แลภิกษุณีทั้งหลาย   จงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้   วาดังนี้ :-
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                                พระบัญญัติ
           ๑๘.๑๗.  อนึ่ง  ภิกษุณีใด   โกรธ  ขัดใจ   พึงกลาวอยางนี้วา
ขาพเจาขอบอกคืนพระพุทธเจา   ขอบอกคืนพระธรรม   ขอบอกคืน 
พระสงฆ   ขอบอกคืนสิกขา   ภิกษุณีท่ีชื่อวาสมณี   จะมีเฉพาะสมณี
ศากยธิดาเหลานี้เม่ือไร    แมสมณีเหลาอื่นทีมีความละอาย    มีความ
รังเกียจ    ผูใครตอสิกขาก็ยังมี    ขาพเจาจักประพฤติพรหมจรรยใน
สํานักสมณีเหลานั้น   ดังนั้น  ภิกษุณีนั้นอันภิกษุณีท้ังหลายพึงกลาว
อยางนี้วา  แมเจาอยาไดโกรธ   ขัดใจ   กลาวอยางนี้วา    ขาพเจาขอ
บอกคืนพระพุทธเจา ขอบอกคืนพระธรรม  ขอบอกคืนพระสงฆ
ขอบอกคืนสิกขา    ภิกษุณีท่ีชื่อวาสมณี    จะมีเฉพาะสมณีศากยธิดา
เหลานี้เม่ือไร  แมสมณีเหลาอ่ืนท่ีมีความละอาย   มีความรงเกียจ  ใคร
ตอสิกขาก็ยังมี       ขาพเจาจักไปประพฤติพรหมจรรยในสํานักสมณี
เหลานั้น     ดังนั้น     ภิกษุณีท้ังหลายจึงกลาววา    แมเจาจงยินดียิ่ง
พระธรรมอันพระพุทธเจาตรัสไวดีแลว     จงประพฤติพรหมจรรย 
เพื่อทําท่ีสุดทุกขโดยชอบเถิด    และภิกษุณีนั้นอันภิกษุณีท้ังหลายวา
กลาวอยูอยางนี้    ยังยกยองอยูอยางนั้นเทียว    ภิกษุณีนั้นอันภิกษุณี
ท้ังหลาย  พึงสวดสมนุภาสกวาจะครบสามจบ  เพื่อใหสละกรรมนั้น
ถาเธอกําลังถูกสวดสมนุภาสกวาจะครบสามจบอยูสละกรรมนั้นเสีย
สละไดอยางนี้  นั่นเปนการดี  หากพวกเธอไมสละ ภิกษุณีแมนี้ก็ตอง
ธรรมคือสังฆาทิเสส  ชื่อนิสสารณียะ  มีอันใหตองอาบัติในเมื่อสวด
 สมนุภาสครบสามจบ. 

๑. สิกขาบทที่ ๑๕  ๑๖  ๑๗  เปนสาธารณบัญญัติ  ฉะนั้นสิกขาบทที่  ๗  นี้  จึงเปนที่  ๑๘. 
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                                    สิกขาบทวิภังค
            [๖๒]  บทวา  อนึ่ง. . .ใด  ความวา  ผูใด  คือผูเชนใด. . .
            บทวา  ภิกษุณี   ความวา   ที่ช่ือวา   ภิกษุณี   เพราะอรรถวาเปนผู
ขอ. . .  นี้ช่ือวา  ภิกษุณี  ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
            บทวา   โกรธ   ขัดใจ   คือไมพอใจ   แคนใจ   เจ็บใจ.
            บทวา  กลาวอยางนี้  คือ กลาววา  ขาพเจาขอบอกคืนพระพุทธเจา. . .
บอกคืนสิกขา  ภิกษุณีที่มีช่ือวาสมณี  จะมีเฉพาะสมณีเหลาศากยธิดาเหลานี้เมื่อไร
แมสมณีเหลาอื่นที่มีความละอาย มีความรังเกียจ  ผูใครตอสิกขา  ก็ยังมี  ขาพเจา
จะไปประพฤติพรหมจรรยในสํานักสมณีเหลานั้น  ดังนี้.
            [๖๓]  บทวา  ภิกษุณีนั้น  ไดแก  ภิกษุณีผูที่พูดอยางนั้น.
            บทวา  อันภิกษุณีท้ังหลาย  ไดแกภิกษุณีเหลาอื่น  คือ  จําพวกที่
 ไดเห็น   ไดยินเหลานั้น   พึงวากลาววา  แมเจาอยาไดโกรธ  ขัดใจ  กลาวอยาง
นี้วา    ขาพเจาขอบอกคืนพระพุทธเจา. . .  ขอบอกคืนสิกขา    ภิกษุณีที่ช่ือวา
 สมณี   จะมีเฉพาะสมณีศากยธิดาเหลานี้เมื่อไร  แมสมณีเหลาอื่นที่มีความละอาย
 มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขาก็ยังมี ขาพเจาจะไปประพฤติพรหมจรรยในสํานัก
 สมณีเหลานั้นดังนี้   พึงกลาววา   แมเจาจงยินดียิ่ง    พระธรรมอันพระพุทธเจา
 ตรัสไวดีแลวจงประพฤติพรหมจรรย  เพื่อทําที่สุดทุกขโดยชอบเถิด  พึงวากลาว
 แมคร้ังที่  ๒   พึงวากลาวแมคร้ังที่  ๓  หากนางสละเสีย  สละไดอยางนี้   นั่นเปน
 การดี   หากไมสละ   ตองอาบัติทุกกฏ  ภิกษุณีทั้งหลายทราบขาวแลวไมวากลาว
 ตองอาบัติทุกกฏ  ภิกษุณีนั้นอันภิกษุณีทั้งหลายพึงคุมตัวมาสูทามกลางสงฆ แลว
 วากลาววา   แมเจา    อยาโกรธ    ขัดใจ    กลาวอยางนี้วา    ขาพเจาขอบอกคืน
พระพุทธเจา. . .ขอบอกคืนสิกขา ภิกษุณีที่ช่ือวาสมณี  จะมีเฉพาะสมณีศากยธิดา 
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เหลานี้เมื่อไร   แมสมณีเหลาอื่นที่มีความละอาย  มีความรังเกียจ  ผูใครตอสิกขา
ก็ยังมี  ขาพเจาจะไปประพฤติพรหมจรรยในสํานักภิกษุณีเหลานั้น    ดังนี้    พึง
กลาววา  แมเจาจงยินดียิ่ง  พระธรรมอันพระพุทธเจาตรัสไวดีแลว   จงประพฤติ
พรหมจรรยเพื่อทําที่สุดทุกขโดยชอบเถิด   พึงวากลาวแมคร้ังที่ ๒   พึงวากลาว
แมคร้ังที่ ๓  ถาภิกษุณีนั้นสละเสีย   สละไดอยางนี้  นั่นเปนการดี  หากไมสละ
ตองอาบัติทุกกฏ. 

                                      วิธีสวดสมนุภาส
            [๖๔]  ภิกษุณีนั้นอันภิกษุณีสงฆพึงสวดสมนุภาส ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ก็แลสมนุภาสนั้น  พึงสวดอยางนี้    อันภิกษุณีผูฉลาด  ผูสามารถ   พึงประกาศ
ใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา  วาดังนี้ :-

                                      กรรมวาจาสมนุภาส
            แมเจา  เจาขา  ขอสงฆจงฟงขาพเจา  ภิกษุณีมีชื่อนี้ผูนี้  โกรธ
ขัดใจ  กลาวอยางนี้วา   ขาพเจาขอบอกคืนพระพุทธเจา  ขอบอกคืน
พระธรรม   ขอบอกคืนพระสงฆ   ขอบอกคืนสิกขา   ภิกษุณีท่ีชื่อวา
สมณี   จะมีเฉพาะสมณีศากยธิดาเหลานี้เม่ือไร   แมสมณีเหลาอื่นท่ีมี
ความละอาย  มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขาก็ยังมี   ขาพเจาจักไปประ-
พฤติพรหมจรรยในสํานักสมณีเหลานั้น  ดังนี้   นางยังไมสละวัตถุนั้น
ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงท่ีแลว  สงฆพึงสวดสมนุภาสภิกษุณีผู
มีชื่อนี้  เพื่อใหสละวัตถุนั้น  นี่เปนญัตติ.
            แมเจา   เจาขาขอสงฆจงฟงขาพเจา   ภิกษุณีมีชื่อนี้ผูนี้โกรธ
ขัดใจ  กลาวอยางนี้วา  ขาพเจาขอบอกคืนพระพุทธเจา  ขอบอกคืน 
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พระธรรม  ขอบอกคืนพระสงฆ  ขอบอกคืนสิกขา  ภิกษุณีชื่อวาสมณี
จะมีเฉพาะสมณีศากยธิดาเหลานี้เม่ือไร     แมสมณีเหลาอื่นท่ีมีความ 
ละอาย  มีความรังเกียจ  ผูใครตอสิกขาก็ยังมี  ขาพเจาจักไปประพฤติ
พรหมจรรย  ในสํานักสมณีเหลานั้น   ดังนี้   นางยังไมสละวัตถุนั้น
สงฆสวดสมนุภาสภิกษุณีมีชื่อนี้     เพื่อใหสละวัตถุนั้น     การสวด
สมนุภาสภิกษุณีมีชื่อนี้     เพื่อใหสละวัตถุนั้น      ชอบแกแมเจาผูใด
แมเจานั้นพึงนิ่ง  ไมชอบแกแมเจาผูใด  แมเจาผูนั้นพึงพูด.
            ขาพเจากลาวความนี้เปนครั้งท่ี ๒. . .
            ขาพเจากลาวความนี้เปนครั้งท่ี ๓. . .
            ภิกษุณีมีชื่อนี้  อันสงฆสวดสมนุภาสนแลว  เพื่อใหสละวัตถุ
นั้น    ชอบแกสงฆ   เหตุนั้นจึงนิ่ง   ขาพเจาทรงความนี้ไวดวยอยางนี้.
            [๖๕]  จบญัตติ   ตองอาบัติทุกกฏ   จบกรรมวาจา ๒ คร้ังตองอาบัติ
ถุลลัจจัย  จบกรรมวาจาครั้งสุด  ตองอาบัติสังฆาทิเสส  เมื่อตองอาบัติสังฆาทิเสส
อาบัติทุกกฏเพราะญัตติ   อาบัติถุลลัจจัยเพราะกรรมวาจา ๒ คร้ัง   ยอมระงับ.
            [๖๖]   บทวา แมนี้  พระผูมีพระภาคเจาตรัสเทียบเคียงภิกษุณีรูปกอน
            บทวา มีอันใหตองอาบัติในเมื่อสวดสมนุภาสครบสามจบ คือ
ตองอาบัติเพราะสวดสมนุภาสจบครั้งที่  ๓  ไมใชตองพรอมกับการลวงวัตถุ.
            ที่ช่ือวา  นิสสารณียะ  ไดแก   ถูกขับออกจากหมู.
            บทวา  สังฆาทิเสส   ความวา  สงฆเทานั้นใหมานัต. . .  แมเพราะ
เหตุนั้น   จึงตรัสวา   สังฆาทิเสส. 
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                                           บทภาชนีย
                                      ติกะสังฆาทิเสส
            [๖๗]  กรรมเปนธรรม  ภิกษุณีสําคัญวา   กรรมเปนธรรม   ไมสละ
ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
            กรรมเปนธรรม  ภิกษุณีสงสัย   ไมสละ  ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
            กรรมเปนธรรม    ภิกษุณีสําคัญวา    กรรมไมเปนธรรม     ไมสละ
ตองอาบัติสังฆาทิเสส.

                                         ติกะทุกกฏ
            กรรมไมเปนธรรม  ภิกษุณีสําคัญวา  กรรมเปนธรรม  ตองอาบัติทุกกฏ.
            กรรมไมเปนธรรม  ภิกษุณีสงสัย. . .  ตองอาบัติทุกกฏ.
            กรรมไมเปนธรรม  ภิกษุณีสําคัญวา  กรรมไมเปนธรรม   ตองอาบัติ
ทุกกฏ.

                                       อนาปตติวาร
            [๖๘]   ภิกษุณีผูยังไมถูกสวดสมนุภาส ๑ ภิกษุณีผูเสียสละได  ๑  วิกล-
จริต ๑   อาทิกัมมิกา ๑   ไมตองอาบัติแล.
                              สังฆาทิเสสสิกขาบทที่  ๗   จบ

                            อรรถกถาสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๗
                    วินิจฉัยในสิกขาบทที่ ๗  พึงทราบดังนี้ :-
            บัณฑิตพึงทราบอรรถแหงบทวา   ยาวตติยกะ   โดยนัยดังที่ขาพเจา
กลาวไวในมหาวิภังคนั่นแหละ.   คําที่เหลือ     ตื้นทั้งนั้นแล. 
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            สิกขาบทนี้มีการสวดสมนุภาสเปนสมุฏฐาน   เปนกิริยา   สัญญาวิโมกข
สจิตตกะ โลกวัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม  อกุศลจิต  เปนทุกขเวทนา  ดังนี้แล. 
                            อรรถกถาสังฆาทิเสสสิกขาบทที่  ๗  จบ.

                                       สังฆาทิเสสสิกขาบทที่  ๘
                                   เร่ืองภิกษุณีจัณฑกาลี
            [๖๙]  โดยสมัยนั้น  พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู  ณ พระเชต-
วัน  อารามของอานาถบิณฑิกคหบดี   เขตพระนครสาวัตถี   คร้ังนั้น    ภิกษุณี
จัณฑกาลี   ถูกตัดสินใหแพในอธิกรณเร่ืองหนึ่ง   โกรธ   ขัดใจ   กลาวอยางนี้
วา  พวกภิกษุณีถึงฉันทาคติ  โทสาคติ  โมหาคติ  และภยาคติ  ดังนี้   บรรดา
ภิกษุณีที่เปนผูมักนอย . . .      ตางก็เพงโทษติเตียนโพนทะนาวา     ไฉนแมเจา
จัณฑกาลีถูกตัดสินใหแพในอธิกรณเร่ืองหนึ่งแลว   โกรธ   ขัดใจ    จึงไดกลาว
อยางนี้วา   พวกภิกษุณีถึงฉันทาคติ . . .   และภยาคติ   ดังนี้เลา    แลวกราบทูล
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.

                                      ทรงสอบถาม
            พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววา  ภิกษุณีจัณฑกาลีถูกตัดสินใหแพในอธิกรณเร่ืองหนึ่งแลว  โกรธ  ขัดใจ
กลาวอยางนี้วา    พวกภิกษุณีถึงฉันทาคติ    โทสาคติ    โมหาคติ    และภยาคติ
ดังนี้    จริงหรือ.
            ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา  จริง  พระพุทธเจา. 
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                      ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
           พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เหตุไฉน
ภิกษุณีจัณฑกาลีถูกตัดสินใหแพในอธิกรณเร่ืองหนึ่งแลวจึงไดโกรธ    ขัดใจ
กลาวอยางนี้วา    พวกภิกษุณีถึงฉันทาคติ    โทสาคติ    โมหาคติ    และภยาคติ
ดังนี้เลา   การกระทําของนางนั่น  ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังใม
เล่ือมใส . . .                                                                                      
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้   วาดังนี้ :-

                                     พระบัญญัติ
          ๑๙.  ๘.  อนึ่ง  ภิกษุณีใด    ถูกตัดสินใหแพในอธิกรณเร่ือง
หนึ่งแลวโกรธ     ขัดใจ    กลาวอยางนี้วา    พวกภิกษุณีถึงฉันทาคติ
โทสาคติ  โมหาคติ  และภยาคติ  ดังนี้  ภิกษุณีนั้น  อันภิกษุณีท้ังหลาย
พึงวากลาวอยางนี้วา  แมเจาถูกตัดสินใหแพในอธิกรณเร่ืองหนึ่งแลว
อยาโกรธ   ขัดใจ  กลาวอยางนี้วา  พวกภิกษุณีถึงฉันทาคติ  โทสาคติ
โมหาคติ และภยาคติ ดังนี้  แมเจาตางหาก ถึงฉันทาคติบาง โทสาคติ
บาง   มหาคติบาง  ภยาคติบาง  และภิกษุณีนั้น  อันภิกษุณีท้ังหลาย 
วากลาวอยูอยางนี้  ยังยกยองอยูอยางนั้นเทียว  ภิกษุณีนั้น  อันภิกษุณี
ท้ังหลายพึงสวดสมนุภาสกวาจะครบสามจบ     เพื่อใหสละกรรมนั้น
 หากเธอถูกสวดสมนุภาสกวาจะครบสามจบอยู  สละกรรมนั้นเสียได
 การสละไดอยางนั้น  นั่นเปนการดี   หากเธอไมสละ   ภิกษุณีแมนี้ก็  
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ตองธรรมคือสังฆาทิเสส  ชื่อนิสสารณียะ   มีอันใหตองอาบัติในเมื่อ
สวดสมนุภาสครบสามจบ.
                           เร่ืองภิกษุณีจัณฑกาลี   จบ

                                สิกขาบทวิภังค
            [๗๐]  บทวา  อนึ่ง. . .ใด  ความวา   ผูใด  คือ  ผูเชนใด. . .
            บทวา  ภิกษุณี   ความวา  ที่ช่ือวา   ภิกษุณี  เพราะอรรถวาเปนผู
ขอ. . . นี้ช่ือวา  ภิกษุณี  ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
            ที่ช่ือวา  อธิกรณ  ในบทวา   อธิกรณเร่ืองหนึ่งนั้น  ไดแก  อธิกรณ
๔ คือ วิวาทาธิกรณ ๑  อนุวาทาธิกรณ ๑  อาปตตาธิกรณ  ๑  กิจจาธิกรณ ๑.
            ที่ช่ือวา   ถูกตัดสินใหแพ  ไดแก   ที่เขาเรียกกันวาผูแพคดี.
            สองบทวา   โกรธ    ขัดใจ   คือ  ไมพอใจ   แคนใจ   เจ็บใจ.
            บทวา กลาวอยางนี้  คือ กลาววา  พวกภิกษุณีถึงฉันทาคติ  โทสาคติ
โมหาคติ   และภยาคติ   ดังนี้.
            [๗๑]  บทวา  ภิกษุณีนั้น   ไดแก  ภิกษุณีรูปที่กลาวอยางนั้น.
            บทวา  อันภิกษุณีท้ังหลาย  ไดแก  ภิกษุณีพวกอื่น   คือ   พวกที่
ไดเห็นไดทราบเหลานั้น   พึงวากลาววา  แมเจาถูกตัดสินใหแพในอธิกรณเร่ือง
หนึ่งแลว  อยาไดโกรธ  ขัดใจ  กลาวอยางนี้วา  พวกภิกษุณีถึงฉันทาคติ  โทสา-
คติ    โมหาคติ    และภยาคติ     แมเจาตางหากถึงฉันทาคติบาง    โทสาคติบาง
โมหาคติบาง   ภยาคติบาง   ดังนี้   พึงวากลาวแมคร้ังที่สอง   พึงวากลาวแมคร้ัง
ที่สาม   หากนางสละได   การสละไดดังนี้   นั่นเปนการดี   หากไมสละ   ตอง
อาบัติทุกกฏ.  ภิกษุณีทั้งหลายทราบขาวแลวไมวากลาว ตองอาบัติทุกกฏ ภิกษุณี 
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นั้นอันภิกษุณีทั้งหลายพึงคุมตัวมาแมสูทามกลางสงฆ    แลววากลาววา   แมเจา
ถูกตัดสินใหแพในอธิกรณเร่ืองหนึ่งแลว   อยาไดโกรธ   ขัดใจ   กลาวอยางนี้วา
พวกภิกษุณีถึงฉันทาคติ   โทสาคติ   โมหาคติ    และภยาคติ   ดังนี้    แมเจาตาง
หากถึงฉันทาคติบาง   โทสาคติบาง   โมหาคติบาง   ภยาคติบาง   พึงวากลาวแม
คร้ังที่สอง   พึงวากลาวแมคร้ังที่สาม   หากภิกษุณีนั้นสละได  การสละไดอยางนี้ 
นั่นเปนการดี  หากไมสละ  ตองอาบัติทุกกฏ. 

                                  วิธีสวดสมนุภาส
            [๗๒]  ภิกษุณีนั้น  อันภิกษุสงฆพึงสวดสมนุภาส ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ก็แลสมนุภาสนั้นพึงสวดอยางนี้    อันภิกษุณีผูฉลาด   ผูสามารถ   พึงประกาศให 
สงฆทราบดวยญัตติจตุตถกรรมวาจาวา

                                  กรรมวาจาสมนุภาส
            แมเจา   เจาขา    ขอสงฆจงฟงขาพเจา   ภิกษุณีมีชื่อนี้   ผูนี้
ถูกตัดสินใหแพในอธิกรณเร่ืองหนึ่งแลว  โกรธ  ขัดใจ   กลาวอยาง
นี้วา  พวกภิกษุณีสงฆถึงฉันทาคติ  โทสาคติ  โมหาคติ  และภยาคติ
ดังนี้  นางยังไมสละวัตถุนั้น   หากความพรอมพร่ังของสงฆถึงท่ีแลว
สงฆพึงสมนุภาสภิกษุณีมีชื่อนี้   เพื่อสละวัตถุนั้น  นี่เปนญัตติ.
            แมเจา  เจาขา   ขอสงฆจงฟงขาพเจา   ภิกษุณีมีชื่อวา   ผูนี้ 
ถูกตัดสินใหแพในอธิกรณเร่ืองหนึ่งแลว  โกรธ  ขัดใจ   กลาวอยาง
นี้วา   พวกภิกษุณีถึงฉันทาคติ   โทสาคติ   โมหาคติ   และภยาคติ
ดังนี้  นางยังไมสละวัตถุนั้น  สงฆสวดสมนุภาสภิกษุณีมีชื่อนี้  เพื่อ
สละวัตถุนั้น  การสวดสมนุภาสภิกษุณีมีชื่อนี้  เพื่อสละวัตถุนั้น  ชอบ 
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แกแมเจาผูใด  แมเจาผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง  ไมชอบแกแมเจาผูใด  แมเจา
ผูนั้นพึงพูด. 
             ขาพเจากลาวความนี้เปนครั้งท่ีสอง . . .
             ขาพเจากลาวความนี้เปนครั้งท่ีสาม. . .
             ภิกษุณีมีชื่อนี้  อันสงฆสวดสมนุภาสแลว   เพื่อสละวัตถุนั้น
ชอบแกสงฆ  เหตุนั้นจึงนิ่ง  ขาพเจาทรงความนี้ไวดวยอยางนี้.
            [๗๓]  จบญัตติ   ตองอาบัติทุกกฏ  จบกรรมวาจาสองครั้ง  ตองอาบัติ
ถุลลัจจัย    จบกรรมวาจาครั้งสุด    ตองอาบัติสังฆาทิเสส    เมื่อตองอาบัติสังฆา-
ทิเสส   อาบัติทุกกฏเพราะญัตติ   อาบัติถุลลัจจัยเพราะกรรมวาจาสองครั้ง   ยอม
ระงับ.
            [๗๔]   บทวา    แมนี้    พระผูมีพระภาคเจาตรัสเทียบเคียงภิกษุณีรูป
กอน.
            บทวา  มีอันใหตองอาบัติในเมื่อสวดสมนุภาสครบสามจบ  คือ
ตองอาบัติเพราะสวดสมนุภาสจบครั้งที่สาม   ไมใชตองพรอมกับการลวงวัตถุ.
            ที่ช่ือวา   นิสสารณียะ  ไดแก   ถูกขับออกจากหมู.
            บทวา   สังฆาทิเสส   ความวา   สงฆเทานั้นใหมานัต . . .   แมเพราะ
เหตุนั้น   จึงตรัสวา   สังฆาทิเสส.

                                             บทภาชนีย 
                             ติกะสังฆาทิเสส
            [๗๕]  กรรมเปนธรรม   ภิกษุณีสําคัญวา   กรรมเปนธรรม   ไมสละ
ตองอาบัติสังฆาทิเสส. 
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            กรรมเปนธรรม  ภิกษุณีสงสัย  ไมสละ   ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
            กรรมเปนธรรม   ภิกษุณีสําคัญวา  กรรมไมเปนธรรม  ไมสละ  ตอง
อาบัติสังฆาทิเสส. 

                                               ติกะทุกกฏ
            กรรมไมเปนธรรม  ภิกษุณีสําคัญวากรรมเปนธรรม  ตองอาบัติทุกกฏ.
            กรรมไมเปนธรรม   ภิกษุณีสงสัย  ตองอาบัติทุกกฏ.
            กรรมไมเปนธรรม   ภิกษุณีสําคัญวา  กรรมไมเปนธรรม   ตองอาบัติ
ทุกกฏ.

                                              อนาปตติวาร
            [๗๖]   ยังไมถูกสวดสมนุภาส ๑   ยอมสละ ๑   วิกลจริต  ๑   อาทิกัม-
มิกา ๑   ไมตองอาบัติแล.
                                       สังฆาทิเสสสิกขาบทที่  ๘  จบ

                                    อรรถกถาสังฆาทิเสสสิกขาบทที่  ๘
            วินิจฉัย  ในสิกขาบทที่  ๘  พึงทราบดังนี้ :-
            สองบทวา   กิสฺมิฺจิเทว  อธิกรเณ   ไดแก  ในบรรดาอธิกรณ ๔
อธิกรณอยางใดอยางหนึ่ง.   แตในบทภาชนะ  เพื่อทรงแสดงการจําแนกอธิกรณ
อยางเดียว   พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสคําเปนตนวา   ที่ช่ือวา  อธิกรณ   ไดแก
อธิกรณ  ๔   ดังนี้ .  คําที่เหลือพรอมทั้งสมุฏฐานเปนตน   ตื้นทั้งนั้นแล.
                                อรรถกถาสังฏาทิเสสสิกขาบทที่  ๘  จบ 
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                                สังฆาทิเสสสิกขาบทที่  ๙
                     เร่ืองภิกษุณีอันเตวาสินีของภิกษุณีถุลลนันทา
            [๗๗]  โดยสมัยนั้น    พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระ-
เชตวัน  อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี   เขตพระนครสาวัตถี   คร้ังนั้น  เหลา
ภิกษุณีอันเตวาสินีของภิกษุณีถุลลนันทา   ชอบอยูคลุกคลีปนเปกัน   มีอาจาระ
ทราม     มีเกียรติศัพทไมงาม    มีอาชีวะไมชอบ     มักเบียดเบียนภิกษุณีสงฆ
ชอบปกปดโทษของพรรคพวกกัน  บรรดาภิกษุณีที่เปนผูมักนอย  สันโดษ. . .
ตางก็เพงโทษติเตียนโพนทะนาวา     ไฉนพวกภิกษุณีจึงไดอยูคลุกคลีกัน  มี   
อาจาระทราม   มีเกียรติศัพทไมงาม   มีอาชีวะไมชอบ   มักเบียดเบียนภิกษุณี-
สงฆ     ชอบปกปดโทษของพรรคพวกกันเลา . . .     แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแต
พระผูมีพระภาคเจา.

                                          ทรงสอบถาม
            พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววา   พวกภิกษุณีอยูคลุกคลีกัน   มีอาจาระทราม   มีเกียรติศัพทไมงาม  มี
อาชีวะไมชอบ   มักเบียดเบียนภิกษุณีสงฆ   ชอบปกปดโทษของพรรคพวกกัน
จริงหรือ.
            ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา   จริง   พระพุทธเจาขา.
                       ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
            พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ไฉน
พวกภิกษุณีจึงไดชอบอยูคลุกคลีกัน  มีอาจาระทราม   มีเกียรติศัพทไมงาม   มี 
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อาชีวะไมชอบ   มักเบียดเบียนภิกษุณีสงฆ   ชอบปกปดโทษของพรรคพวกกัน
เลา   การกระทําของพวกนางนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม
เล่ือมใส . . .
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็แลภิกษุณีทั้งหลาย    จงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้    วาดังนี้ :-

                                      พระบัญญัติ
           ๒๐.  ๙.  อนึ่ง ภิกษุณีท้ังหลายอยูคลุกคลีกัน  มีอาจาระทราม
มีเกียรติศัพทไมงาม    มีอาชีวะไมชอบ    มักเบียดเบียนภิกษุณีสงฆ
ชอบปกปดโทษของพรรคพวกกัน  ภิกษุณีเหลานั้นอันภิกษุณีท้ังหลาย
พึงวากลาวอยางนี้วา  พี่นองหญิงท้ังหลายแลอยูคลุกคลีกัน มีอาจาระ
ทราม  มีเกียรติศัพทไมงาม มีอาชีวะไมชอบ  มักเบียดเบียนภิกษุณีสงฆ
ชอบปกปดโทษของพรรคพวกกัน     แมเจาท้ังหลายจงแยกกันอยูเถิด
สงฆยอมสรรเสริญความสงัดอยางเดียวแกพี่นองหญิงท้ังหลาย  แล
ภิกษุณีเหลานั้น    อันภิกษุณีท้ังหลายวากลาวอยูอยางนี้   ยังยกยองอยู
อยางนั้นเทียว  ภิกษุณีเหลานั้น   อันภิกษุณีท้ังหลาย  พึงสวดสมนุภาส
กวาจะครบสามจบ    เพื่อใหสละวัตถุนั้น     หากเธอเหลานั้นถูกสวด
สมนุกาสกวาจะครบสามจบอยู  สละวัตถุนั้นเสียได การสละไดอยาง
นี้    นั่นเปนการดี    หากไมสละ    ภิกษุณีแมเหลานี้ก็ตองธรรมคือ
สังฆาทิเสส  ชื่อนิสสารณียะ  มีอันใหตองอาบัติในเมื่อสวดสมนุภาส
ครบสามจบ.
              เร่ืองภิกษุณีอันเตวาสินีของภิกษุณีถุลลนันทา  จบ 
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                                  สิกขาบทวิภังค
            [๗๘]  บทวา   อนึ่ง   ภิกษุณีท้ังหลาย   พระผูมีพระภาคเจาตรัส
หมายสตรีผูอุปสมบทแลว. 
            ที่ช่ือวา อยูคลุกคลีกัน  คือ  อยูคลุกคลีดวยการคลุกคลีทางกายและ
วาจาอันไมสมควร.               
            บทวา  มีอาจาระทราม   คือ  ประกอบดวยความประพฤติที่เลว.
            บทวา  มีเกียรติศัพทไมงาม   คือ  อ้ือฉาวดวยเสียงเลาลือที่เสียหาย. 
            บทวา  มีอาชีวะไมชอบ   คือ  เล้ียงชีวิตดวยมิจฉาชีพต่ําชา.
            บทวา   มักเบียดเบียนภิกษุณีสงฆ  คือ  เมื่อสงฆทํากรรมแกเพื่อน
กันยอมคัดคาน.
            บทวา   ชอบปกปดโทษของพรรคพวกกัน  คือ   ปกปดความผิด
ของกันและกัน.
            [๗๙]  บทวา  ภิกษุณีเหลานั้น   ไดแก   ภิกษุณีพวกที่อยูคลุกคลี
ปะปนกัน.                                                                     
            บทวา  อันภิกษุณีท้ังหลาย  ไดแก  ภิกษุณีพวกอื่น   คือพวกที่ได
เห็นไดทราบ  เหลานั้น พึงกลาววา พี่นองหญิงทั้งหลายอยูคลุกคลีกัน  มีอาจาระ
ทราม  มีเกียรติศัพทไมงาม  มีอาชีวะไมชอบ  มักเบียดเบียนภิกษุณีสงฆ  ชอบ
ปกปดโทษของพรรคพวกกัน   แมเจาทั้งหลาย    จงแยกกันอยูเถิด    สงฆยอม
สรรเสริญความสงัดอยางเดียวแกพี่นองหญิงทั้งหลาย      พึงวากลาวแมคร้ังที่ ๒
พึงวากลาวแมคร้ังที่  ๓  หากภิกษุณีเหลานั้นสละได  การสละไดอยางนี้นั่นเปน
การดี  หากไมสละ  ตองอาบัติทุกกฏ  พวกภิกษุณีทราบแลวไมวากลาว  ก็ตอง
อาบัติทุกกฏ. 



พระวินัยปฎก ภิกขุนีวิภังค เลม ๓ - หนาที่ 98
            ภิกษุณีเหลานั้น  อันภิกษุณีทั้งหลายพึงคุมตัวมาสูทามกลางสงฆ  แลว
วากลาววา   พี่นองหญิงทั้งหลายแล   อยูคลุกคลีกัน   มีอาจาระทราม   มีเกียรติ-
ศัพทไมงาม  มีอาชีวะไมชอบ  มักเบียดเบียนภิกษุณีสงฆ  ชอบปกปดโทษของ
พรรคพวกกัน   แมเจาทั้งหลายจงแยกกันอยูเถิด    สงฆยอมสรรเสริญความสงัด
อยางเดียวแกพี่นองหญิงทั้งหลาย  พึงวากลาวแมคร้ังที่  ๒   พึงวากลาวแมคร้ังที่
๓   หากภิกษุณีเหลานั้นสละได  การสละไดอยางนี้    นั่นเปนการดี  หากไมสละ
ตองอาบัติทุกกฏ.

                                   วิธีสวดสมนุภาส
           [๘๐]  ภิกษุณีเหลานั้น  อันภิกษุณีสงฆพึงสวดสมนุภาส  ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย  ก็แลวิธีสวดสมนุภาสนั้นพึงสวดอยางนี้  อันภิกษุณีผูฉลาด  ผูสามารถ
พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา  วาดังนี้ :-

                                   กรรมวาจาสมนุภาส         
            แมเจา  เจาขา   ขอจงฟงขาพเจา  ภิกษุณีท้ังหลายมีชื่อนี้ดวย
มีชื่อนี้ดวย  อยูคลุกคลีกัน  มีอาจาระทราม  มีเกียรติศัพทไมงาม  มี
อาชีวะไมชอบ  มักเบียดเบียนภิกษุณีสงฆ  ชอบปกปดโทษของพรรค
พวกกัน   เธอเหลานั้นยังไมสละวัตถุนั้น  ถาความพรอมพร่ังของสงฆ 
ถึงท่ีแลว   สงฆพึงสวดสมนุภาสภิกษุณีท้ังหลายมีชื่อนี้ดวย   มีชื่อนี้
ดวย  เพื่อใหสละวัตถุนั้น   นี่เปนญัตติ.
            แมเจา  เจาขา  ขอสงฆจงฟงขาพเจา  ภิกษุณีท้ังหลายมีชื่อนี้
ดวย  มีชื่อนี้ดวย  อยูคลุกคลีกัน  มีอาจาระทราม  มีเกียรติศัพทไมงาม
มีอาชีวะไมชอบ  มักเบียดเบียนภิกษุณีสงฆ  ชอบปกปดโทษของ 
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พรรคพวกกัน   เธอเหลานั้นยังไมสละวัตถุนั้น     สงฆสวดสมนุภาส
ภิกษุณีท้ังหลาย  มีชื่อนี้ดวย  มีชื่อนี้ดวย  เพื่อใหสละวัตถุนั้น   การ
สวดสมนุภาสภิกษุณีท้ังหลายมีชื่อนี้ดวย    มีชื่อนี้ดวย   เพื่อใหสละ
วัตถุนั้น      ชอบแกแมเจาผูใด    แมเจาผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง    ไมชอบแก
แมเจาผูใด   แมเจาผูนั้นพึงพูด. 
            ขาพเจากลาวความนี้แมคร้ังท่ี ๒ . . .
            ขาพเจากลาวความนี้แมคร้ังท่ี ๓ . . .
            ภิกษุณีท้ังหลายมีชื่อนี้ดวย มีชื่อนี้ดวย  อันสงฆสวดสมนุภาส
แลว  เพื่อใหสละวัตถุนั้น   ชอบแกสงฆ  เหตุนั้นจึงนิ่ง  ขาพเจาทรง
ความนี้ไวดวยอยางนี้.                     
            [๘๑]  จบญัตติ   ตองอาบัติทุกกฏ  จบกรรมวาจา ๒ คร้ัง  ตองอาบัติ
ถุลลัจจัย  จบกรรมวาจาครั้งสุด  ตองอาบัติสังฆาทิเสส  เมื่อตองอาบัติสังฆาทิเสส
แลว    อาบัติทุกกฏเพราะญัตติ    อาบัติถุลลัจจัยเพราะกรรมวาจา  ๒ คร้ัง   ยอม
ระงับ.   
            พึงสวดสมนุภาสภิกษุณี ๒-๓ รูป     คราวเดียวกันได     ไมพึงสวด
สมนุภาสภิกษุณีมากกวานั้น.
            [๘๒]   บทวา   ภิกษุณีแมเหลานี้  พระผูมีพระภาคเจาตรัสเทียบเคียง
ภิกษุณีรูปกอน.
            บทวา   มีอันใหตองอาบัติเม่ือสวดสมนุภาสครบสามจบ   คือ
ตองอาบัติเพราะสวดสมนุภาสจบครั้งที่ ๓  ไมใชตองพรอมกับการละเมิดวัตถุ.
            ที่ช่ือวา  นิสสารณียะ  ไดแก  ถูกขับออกจากหมูสงฆ. 
            บทวา  สังฆาทิเสส  ความวา   สงฆเทานั้นใหมานัต. . .  แมเพราะ
เหตุนั้นจึงตรัสเรียกวา   สังฆาทิเสส. 
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                                            บทภาชนีย
                                        ติกสังฆาทิเสส
            [๘๓]  กรรมเปนธรรม   ภิกษุณีสําคัญวา   กรรมเปนธรรม   ไมสละ
ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
            กรรมเปนธรรม  ภิกษุณีสงสัย  ไมสละ  ตองอาบัติสังฆาทิเสส. 
            กรรมเปนธรรม   ภิกษุณีสําคัญวา  กรรมไมเปนธรรม  ไมสละ   ตอง
 อาบัติสังฆาทิเสส.                                                  

                                              ติกทุกกฏ   
            กรรมไมเปนธรรม  ภิกษุณีสําคัญวา  กรรมเปนธรรม  ตองอาบัติทุกกฏ.
            กรรมไมเปนธรรม   ภิกษุณีสงสัย   ตองอาบัติทุกกฏ.
            กรรมไมเปนธรรม  ภิกษุณีสําคัญวา  กรรมไมเปนธรรม   ตองอาบัติ
 ทุกกฏ.

                                         อนาปตติวาร
            [๘๔]   ยังไมสวดสมนุภาส ๑  ยอมสละ ๑  วิกลจริต ๑  มีจิตฟุงซาน
๑   กระสับกระสายเพราะเวทนา ๑   อาทิกัมมิกา  ๑   ไมตองอาบัติแล.
                                สังฆาทิเสสสิกขาบทที่  ๙  จบ

                              อรรถกถาสังฆาทิเสสสิกขาบทที่  ๙
            วินิจฉัย  ในสิกขาบทที่  ๙  พึงทราบดังนี้ :-
            บทวา   ส สฏา   คือ  เปนผูคลุกคลีปนเปกัน. 
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            บทวา  อนนุโลมิเกน  คือ  ไมสมควรแกพวกบรรพชิต. 
            สามบทวา  กายิเกน  วาจสิเกน  ส สฏา มีความวา   ผูคลุกคลี
ดวยการคลุกคลีอันเปนไปทางกาย   มีการซอมขาว   หุงขาว   บดของหอม  รอย
พวงดอกไมเปนตน   เพื่อพวกคฤหัสถ   และดวยการคลุกคลีกันอันเปนไปทาง
วาจา   มีการรับสงขาวสาสนและขาวสาสนตอบ  และการชักสื่อเปนตน    แกพวก
คฤหัสถ.   เกียรติศัพทของพวกภิกษุณีเหลานี้เสียหาย   เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา
ผูมีเกียรติศัพทเสียหาย.    ความเปนอยู    กลาวคืออาชีพของพวกภิกษุณีเหลานี้
เลวทราม     เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา     ผูมีอาชีพเลวทราม.    คําที่เหลือพรอมทั้ง
สมุฏฐานเปนตนตื้นทั้งนั้น.
                                   อรรถกถาสังฆาทิเสสสิกขาบทที่  ๙  จบ

                                         สังฆาทิเสสสิกขาบทที่  ๑๐
                                       เร่ืองภิกษุณีถุลลนันทา
            [๘๕]  โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู  ณ  พระเชตวัน
อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี  เขตพระนครสาวัตถี  คร้ังนั้น   ภิกษุณีถุลลนันทา
ถูกสงฆสวดสมนุภาสแลวยังกลาวกะภิกษุณีทั้งหลายอยางนี้วา     แมเจาทั้งหลาย
ทานทั้งหลายจงอยูคลุกคลีกันเถิด    อยาตางคนตางอยูเลย    ภิกษุณีแมเหลาอื่น
ที่มีอาจาระเชนนี้    มีเกียรติศัพทเชนนี้    มีอาชีวะเชนนี้   มักเบียดเบียนภิกษุณี
สงฆเชนนี้  ชอบปกปดโทษของพรรคพวกกันเชนนี้   ก็ยังมีในหมูสงฆ  ไมเห็น
สงฆวาอะไรภิกษุณีเหลานั้น    พวกทานเทานั้นถูกสงฆวากลาวดวยความดูหมิ่น
ดวยความไมสุภาพ   ดวยความไมอดกล้ัน   ดวยความขูเข็ญ   และเพราะความที่  



พระวินัยปฎก ภิกขุนีวิภังค เลม ๓ - หนาที่ 102
พวกทานเปนคนออนแออยางนี้วา   พี่นองหญิงทั้งหลายแล   อยูคลุกคลีกัน  มี
อาจาระทราม  มีเกียรติศัพทไมงาม  มีอาชีวะไมชอบ   มักเบียดเบียนภิกษุณีสงฆ
ชอบปกปดโทษของพรรคพวกกัน   แมเจาทั้งหลายจงแยกกันอยูเถิด   สงฆยอม
สรรเสริญความสงัดอยางเดียวแกพี่นองหญิงทั้งหลาย   ดังนี้.
            บรรดาภิกษุณีที่เปนผูมักนอย     สันโดษ. . .     ตางก็เพงโทษติเตียน
โพนทะนาวา    ไฉนแมเจาถุลลนันทาถูกสงฆสวดสมนุภาสแลว    จึงยังกลาวกะ
ภิกษุณีทั้งหลายอยางนี้วา     แมเจาทั้งหลาย    ทานทั้งหลายจงอยูคลุกคลีกันเถิด
อยาตางคนตางอยูเลย. . .   แมเจาทั้งหลายจงแยกกันอยูเถิด  สงฆยอมสรรเสริญ
ความสงัดอยางเดียวแกพี่นองหญิงทั้งหลาย   ดังนี้เลา.

                                            ทรงสอบถาม
            พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย                                
ขาววาภิกษุณีถุลลนันทาถูกสงฆสวดสมนุภาสแลว     ยังกลาวกะภิกษุณีทั้งหลาย
อยางนี้วาแมเจาทั้งหลาย   ทานทั้งหลาย  จงอยูคลุกคลีกันเถิด  อยาตางคนตาง
อยูเลย. . .   แมเจาทั้งหลาย    จงแยกกันอยูเถิด    สงฆยอมสรรเสริญความสงัด
อยางเดียวแกพี่นองหญิงทั้งหลาย   ดังนี้    จริงหรือ.
            ภิกษุทั้งหลายทูลรับวา   จริง   พระพุทธเจาขา.

                           ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
            พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุณี
ถุลลนันทาถูกสงฆสวดสมนุภาสแลว ไฉนจึงยังกลาวกะภิกษุณีทั้งหลายอยางนี้วา
แมเจาทั้งหลาย     ทานทั้งหลายจงอยูคลุกคลีกันเถิด     อยาตางคนตางอยูเลย . . .
แมเจาทั้งหลายจงแยกกันอยูเถิด      สงฆยอมสรรเสริญความสงัดอยางเดียวแกพี่-
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นองหญิงทั้งหลายดังนี้เลา   การกระทําของนางนั่น  ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใส
ของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส. . .
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็แลภิกษุณีทั้งหลายพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้วาดังนี้ :-

                                      พระบัญญัติ
            ๒๑.  ๑๐.  อนึ่ง  ภิกษุณีใด  กลาวอยางนี้วา  แมเจาท้ังหลาย
ทานทั้งหลายจงอยูคลุกคลีกันเถิด  อยาตางคนตางอยูเลย  ภิกษุณีแม
เหลาอ่ืนท่ีมีอาจาระเชนนี้   มีเกียรติศัพทเชนนี้    มีอาชีวะเชนนี้  มัก
เบียดเบียนภิกษุณีสงฆเชนนี้   ชอบปกปดโทษของพรรคพวกกันเชนนี้
ก็ยังมีในสงฆ   สงฆไมวากลาวอะไรภิกษุณีพวกนั้น    สงฆวากลาว
เฉพาะพวกทาน   ดวยความดูหมิ่น   ดวยความไมสุกาพ  ดวยความไม
อดกลั้น   ดวยความขูเข็น  แลเพราะความที่พวกทานเปนคนออนแอ
อยางนี้วาพี่นองหญิงท้ังหลายแล    อยูคลุกคลีกัน    มีอาจาระทราม
มีเกียรติศัพทไมงาม  มีอาชีวะไมชอบ  มักเบียดเบียนภิกษุณีสงฆ
ชอบปกปดโทษของพรรคพวกกัน  แมเจาท้ังหลาย  จงแยกกันอยูเถิด
สงฆยอมสรรเสริญความสงัดอยางเดียวแกพี่นองหญิงท้ังหลาย   ดังนี้ 
ภิกษุณีนั้น   อันภิกษุณีท้ังหลายพึงวากลาวอยางนี้วา    แมเจาอยาได
กลาวอยางนี้วา   แมเจาท้ังหลาย    ทานทั้งหลายจงอยูคลุกคลีกันเถิด
อยาตางคนตางอยูเลย  ภิกษุณีแมเหลาอื่นมีอาจาระเชนนี้    มีเกียรติ-
ศัพทเชนนี้  มีอาชีวะเชนนี้  มักเบียดเบียนภิกษุณีสงฆเชนนี้  ชอบ
ปกปดโทษของพรรคพวกกันเชนนี้   ก็ยังมีในสงฆ      สงฆไมวากลาว
อะไรภิกษุณีเหลานั้น     สงฆวากลาวเฉพาะพวกทานดวยความดูหมิ่น 
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ดวยความไมสุภาพ  ดวยความไมอดกลั้น   ดวยความขูเข็ญ   แลเพราะ
ความท่ีพวกทานเปนคนออนแอ  อยางนี้วาพี่นองหญิงท้ังหลายแล อยู
คลุกคลีกัน   มีอาจาระทราม  มีเกียรติศัพทไมงาม    มีอาชีวะไมชอบ 
มักเบียดเบียนภิกษุณีสงฆ   ชอบปกปดโทษของพรรคพวกกัน   แมเจา
ท้ังหลายจงแยกกันอยูเถิด     สงฆยอมสรรเสริญความสงัดอยางเดียว
แกพี่นองหญิงท้ังหลาย  ดังนี้  แลภิกษุณีนั้น   อันภิกษุณีท้ังหลายวา
กลาวอยูอยางนี้    ยังยกยองอยูอยางนั้นเทียว    ภิกษุณีนั้นอันภิกษุณี
ท้ังหลายพึงสวดสมนุกาสกวาจะครบสามจบ     เพื่อใหสละวัตถุนั้น 
หากเธอถูกสวดสมนุกาสกวาจะครบสามจบอยู  สละวัตถุนั้นเสีย  สละ
ไดอยางนี้    นั่นเปนการดี     หากไมสละ   ภิกษุณีแมนี้ก็ตองธรรมคือ
สังฆาทิเสส  ชื่อนิสสารณียะ  มีอันใหตองอาบัติในเมื่อสวดสมนุภาส
ครบสามจบ.
                                  เร่ืองภิกษุณีถุลลนันทา  จบ

                                       สิกขาบทวิภังค
            [๘๖]  บทวา   อนึ่ง . . .ใด  ความวา   ผูใด  คือ   ผูเชนใด. . .
            บทวา  ภิกษุณี ความวา  ที่ช่ือวา   ภิกษุณี    เพราะอรรถวาเปนผู
ขอ. . .  นี้ช่ือวา  ภิกษุณี  ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
            บทวา   กลาวอยางนี้   คือ   กลาววา   แมเจาทั้งหลาย   ทานทั้งหลาย
จงอยูคลุกคลีกันเถิด  อยาตางคนตางอยูเลย  ภิกษุณีแมเหลาอื่นที่มีอาจาระเชนนี้ 
มีเกียรติศัพทเชนนี้  มีอาชีวะเชนนี้ มักเบียดเบียนภิกษุณีสงฆเชนนี้ ชอบปกปด
โทษของพรรคพวกกันเชนนี้     ก็ยังมีอยูในสงฆ    สงฆไมวากลาวอะไรภิกษุณี
พวกนั้น     สงฆวากลาวเฉพาะพวกทานเทานั้น. 
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            บทวา  ดวยความดูหมิ่น  ไดแก   การดูถูก.
            บทวา  ดวยความไมสุภาพ  ไดแก   ความหยาบคาย.
            บทวา  ดวยความไมอดกลั้น    ไดแก   การโกรธเคือง.
            บทวา   ดวยความขูเข็ญ  ไดแก   ความไมกําหราบ.
            บทวา  เพราะความที่พวกทานเปนคนออนแอ  คือ  มีพวกนอย.
            สงฆวากลาวอยางนี้วา พี่นองหญิงทั้งหลายแล อยูคลุกคลีกัน มีอาจาระ
ทราม  มีเกียรติศัพทไมงาม   มีอาชีวะไมชอบ  มักเบียดเบียนภิกษุณีสงฆ ชอบ
ปกปดโทษของพรรคพวกกัน      แมเจาทั้งหลายจงแยกกันอยูเถิด      สงฆยอม
สรรเสริญความสงัดอยางเดียวแกพี่นองหญิงทั้งหลาย   ดังนี้.
            บทวา  ภิกษุณีนั้น  ไดแก  ภิกษุณีรูปที่มักกลาวเชนนี้.
            บทวา  อันภิกษุณีท้ังหลาย  ไดแก  ภิกษุณีพวกอื่น  คือ  จําพวก
ที่ไดเห็นไดทราบเหลานั้นพึงกลาววา     แมเจาอยาไดกลาวอยางนี้ วา      แมเจา
ทั้งหลาย   ทานทั้งหลายจงอยูคลุกคลีกันเถิด   อยาตางคนตางอยูเลย. . .   แมเจา
ทั้งหลายจงแยกกันอยูเถิด  สงฆยอมสรรเสริญความสงัดอยางเดียวแกพี่นองหญิง
ทั้งหลาย ดังนี้  พึงวากลาวแมคร้ังที่  ๒  พึงวากลาวแมคร้ังที่ ๓  หากนางสละได
การสละไดอยางนี้  นั่นเปนการดี หากไมสละ  ตองอาบัติทุกกฏ  ภิกษุณีทั้งหลาย
ทราบแลวไมวากลาว   ก็ตองอาบัติทุกกฏ.
            ภิกษุณีนั้นอันภิกษุณีทั้งหลาย     พึงคุมตัวมาแมสูทามกลางสงฆแลว
กลาววา  แมเจา  ทานอยาไดกลาวอยางนี้วา  แมเจาทั้งหลาย  ทานทั้งหลายจงอยู
คลุกคลีกันเถิด อยาตางคนตางอยูเลย. . .  แมเจาทั้งหลายจงแยกกันอยูเถิด  สงฆ
ยอมสรรเสริญความสงัดอยางเดียวแกพี่นองหญิงทั้งหลาย   ดังนี้  พึงวากลาวแม
คร้ังที่  ๒   พึงวากลาวแมคร้ังที่ ๓   หากนางสละได   การสละไดอยางนี้    นั้น
เปนการดี  หากไมสละ   ตองอาบัติทุกกฏ. 
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                                    วิธีสวดสมนุภาส

            [๘๗]  ภิกษุณีนั้น    อันสงฆพึงสวดสมนุภาส    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ก็แลสมนุภาสนั้น   พึงสวดอยางนี้. 
            ภิกษุณีผูฉลาด  ผูสามารถ    พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถ-
กรรมวาจา   วาดังนี้ :-

                                     กรรมวาจาสมนุภาส
            แมเจา  เจาขา  ขอสงฆจงฟงขาพเจา   ภิกษุณีมีชื่อนี้ผูนี้  ถูก
สงฆสวดสมนุภาสแลวยังกลาวกะภิกษุณีท้ังหลายอยางนี้วา     แมเจา
ท้ังหลาย   ทานทั้งหลายจงอยูคลุกคลีกันเถิด  อยาตางคนตางอยูเลย
ภิกษุณีแมเหลาอ่ืนท่ีมีอาจาระเชนนี้  มีเกียรติศัพทเชนนี้  มีอาชีวะ
เชนนี้  มักเบียดเบียนภิกษุณีสงฆเชนนี้   ชอบปกปดโทษของพรรค-
พวกกันเชนนี้   ก็ยังมีในหมูสงฆ   สงฆไมวากลาวอะไรภิกษุณีพวก
นั้น  สงฆวากลาวเฉพาะพวกทานดวยความดูหมิ่น  ดวยความไมสุภาพ
ดวยความไมอดกลั้น    ดวยความขูเข็ญ    แลเพราะความที่พวกทาน
เปนคนออนแอ   อยางนี้วา   พี่นองหญิงท้ังหลายแล   อยูคลุกคลีกัน
มีอาจาระทราม  มีเกียรติศัพทไมงาม  มีอาชีวะไมชอบ  มักเบียดเบียน
ภิกษุณีสงฆ     ชอบปกปดโทษของพรรคพวกกัน    แมเจาท้ังหลายจง
แยกกันอยูเถิด  สงฆยอมสรรเสริญความสงัดอยางเดียวแกพี่นองหญิง
ท้ังหลาย  ดังนี้  นางยังไมสละวัตถุนั้น   ถาความพรอมพร่ังของสงฆ 
ถึงท่ีแลว   สงฆพึงสวดสมนุภาสภิกษุณีมีชื่อนี้   เพื่อใหสละวัตถุนั้น
นี่เปนญัตติ. 
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            แมเจาท้ังหลาย  ขอสงฆจงฟงขาพเจา  ภิกษุณีมีชื่อนี้ผูนี้  ถูก
สงฆสวดสมนุภาสแลว   ยังกลาวกะภิกษุณีท้ังหลายอยางนี้วา  แมเจา 
ท้ังหลาย   ทานทั้งหลายจงอยูคลุกคลีกันเถิด   อยาตางคนตางอยูเลย
ภิกษุณีแมเหลาอ่ืนท่ีมีอาจาระเชนนี้   มีเกียรติศัพทเชนนี้   มีอาชีวะ
เชนนี้  มักเบียดเบียนภิกษุณีสงฆเชนนี้   ชอบปกปดโทษของพรรค-
พวกกันเชนนี้    ก็ยังมีอยูในหมูสงฆ    สงฆไมวากลาวอะไรภิกษุณี
พวกนั้น    สงฆวากลาวเฉพาะพวกทานดวยความดูหมิ่น   ดวยความ
ไมสุภาพ  ดวยความไมอดกลั้น   ดวยความขูเข็ญ   แลเพราะความที่
พวกทานเปนคนออนแอ     อยางนี้วา   พี่นองท้ังหลายอยูคลุกคลีกัน
มีอาจาระทราม  มีเกียรติศัพทไมงาม  มีอาชีวะไมชอบ  มักเบียด-
เบียนภิกษุณีสงฆ  ชอบปกปดโทษของพรรคพวกกัน  แมเจาท้ังหลาย
จงแยกกันอยูเถิด   สงฆยอมสรรเสริญความสงัดอยางเดียว  แกพี่นอง
หญิงท้ังหลาย  ดังนี้  นางยังไมสละวัตถุนั้น  สงฆสวดสมนุภาสภิกษุณี
มีชื่อนี้  เพื่อใหสละวัตถุนั้น  การสวดสมนุภาสภิกษุณีมีชื่อนี้  เพื่อ
ใหสละวัดถุนั้น    ชอบแกแมเจาผูใด   แมเจาผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง    ไม
ชอบแกแมเจาผูใด   แมเจาผูนั้นพึงพูด.
            ขาพเจากลาวความนี้แมคร้ังท่ีสอง. . .
            ขาพเจากลาวความนี้แมคร้ังท่ีสาม. . .
            ภิกษุณีมีชื่อนี้  อันสงฆสวดสมนุภาสแลว  เพื่อใหสละวัตถุ
นั้น  ชอบแกสงฆ   เหตุนั้นจึงนิ่ง  ขาพเจาทรงความนี้ไวดวยอยางนี้.
            [๘๘]   จบญัตติ  ตองอาบัติทุกกฏ  จบกรรมวาจาสองครั้ง  ตองอาบัติ
ถุลลัจจัย  จบกรรมวาจาครั้งสุด  ตองอาบัติสังฆาทิเสส  เมื่อตองอาบัติสังฆา-
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ทิเสส   อาบัติทุกกฏเพราะญัตติ   อาบัติถุลลัจจัยเพราะกรรมวาจาสองครั้ง   ยอม
ระงับ. 
            [๘๙]   บทวา   แมนี้     พระผูมีพระภาคเจาตรัสเทียบเคียงภิกษุณีรูป
กอน.
            บทวา  มีอันใหตองอาบัติ.   ในเมื่อสวดสมนุภาสครบสามจบ   คือ
 ตองอาบัติเพราะสวดสมนุภาสจบครั้งที่สาม  ไมใชตองพรอมกับการละเมิดวัตถุ-
            ที่ช่ือวา  นิสสารณียะ  ไดแก   ถูกขับออกจากหมู.
            บทวา  สังฆาทิเสส    ความวา    สงฆเทานั้นใหมานัตเพื่ออาบัตินั้น
ชักเขาหาอาบัติเดิมเรียกเขาหมู  ไมใชคณะมากรูปดวยกัน  ไมใชภิกษุณีรูปเดียว
เพราะฉะนั้น   จึงตรัสเรียกวา   สังฆาทิเสส   คําวาสังฆาทิเสสเปนการขนานนาม
คือ เปนชื่อของอาบัตินิกายนั้นแล  แมเพราะเหตุนั้น  จึงตรัสเรียกวาสังฆาทิเสส.

                                             บทภาชนีย
                                         ติกะสังฆาทิเสส
            [๙๐]  กรรมเปนธรรม   ภิกษุณีสําคัญวา   กรรมเปนธรรม  ไมสละ
ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
            กรรมเปนธรรม  ภิกษุณีสงสัย  ไมสละ   ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
            กรรมเปนธรรม  ภิกษุณีสําคัญวา   กรรมไมเปนธรรม  ไมสละ   ตอง
อาบัติสังฆาทิเสส.

                                              ติกะทุกกฏ
            กรรมไมเปนธรรม   ภิกษุณีสําคัญวา    กรรมเปนธรรม    ตองอาบัติ
ทุกกฏ. 
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            กรรมไมเปนธรรม  ภิกษุณีสงสัย   ตองอาบัติทุกกฏ.
            กรรมไมเปนธรรม   ภิกษุณีสําคัญวา    กรรมเปนธรรม    ตองอาบัติ
ทุกกฏ. 

                                            อนาปตติวาร
            [๙๑]   ยังไมถูกสวดสมนุภาส ๑  ยอมสละ ๑  วิกลจริต  ๑  อาทิกัมมิกา
๑   ไมตองอาบัติแล.      
                              สังฆาทิเสสสิกขาบทที่  ๑๐ จบ

                                  อรรถกถาสังฆาทิเสสสิกขาบทที่  ๑๐
            วินิจฉัย  ในสิกขาบทที่ ๑๐  พึงทราบดังนี้ :-
            บทวา  เอวาจารา   คือ   ผูมีอาจาระอยางนี้   ความวา   มีอาจาระเชน
อยางอาจาระของพวกทาน.    ในบททั้งปวงก็มีนัยเชนนี้ .
           บทวา  อฺาย  แปลวา  ดวยความดูหมิ่น คือ ดวยความรูกดใหต่ํา.
            บทวา  ปริภเวน  ไดแก  ดวยความรูเหยียดหยามอยางนี้วา  แมพวกนี้ 
จักกระทําอะไรได  ? 
            บทวา  อกฺขนฺติยา  คือ   ดวยความไมอดกล้ัน  ความวา  ดวยความ
โกรธเคือง.                                                                       
            บทวา   เวภสฺสา   คือ   ดวยความเปนผูมีเสียงขูเข็ญ   ความวา   ดวย
การขูใหหวาดกลัวดวยประกาศกําลังของตน ๆ.
            บทวา  ทุพลฺยา  คือ   เพราะพวกทานเปนคนออนแอ.   บัณฑิตพึง
เห็นอรรถสมุจจัยในบททั้งปวงอยางนี้วา     ดวยความดูหมิ่น     และดวยความ
เหยียดหยาม. 
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            บทวา   วิวิจฺจถ    แปลวา    พวกทานจงแยกกันอยูเถิด.    คําที่เหลือ
พรอมทั้งสมุฏฐานเปนตน   ตื้นทั้งนั้นแล. 
                            อรรถกถาสังฆาทิเสสสิกขาบท  ๑๐  จบ

                                                 บทสรุป
            [๙๒]   แมเจาทั้งหลาย   ธรรมคือสังฆาทิเสส ๑๗  สิกขาบท๑   ขาพเจา
ยกขึ้นแสดงแลวแล   ๙  สิกขาบท    ใหตองอาบัติเมื่อแรกทํา   ๘ สิกขาบท   ให
ตองอาบัติเมื่อสวดสมนุภาสครบสามจบ     ภิกษุณีลวงสิกขาบทใดสิกขาบทหนึ่ง
แลว  ภิกษุณีนั้นตองประพฤติปกขมานัตในสงฆสองฝาย  ภิกษุณีประพฤติมานัต
แลว    ภิกษุณีสงฆมีคณะ ๒๐ อยูในสีมาใด   พึงเรียกภิกษุณีนั้นเขาหมูในสีมา
นั้น   หากภิกษุณีสงฆมีคณะ ๒๐  หยอนแมรูปหนึ่ง   พึงเรียกภิกษุณีนั้นเขาหมู
ภิกษุณีนั้นก็ไมเปนอันสงฆเรียกเขาหมูแลว     และภิกษุณีเหลานั้นควรถูกตําหนิ
นี้เปนความถูกตองในกรรมนั้น.
            ขาพเจาขอถามแมเจาทั้งหลายในธรรมคือสังฆาทิเสสเหลานั้นวา   ทาน
ทั้งหลายเปนผูบริสุทธิ์แลวหรือ   ขาพเจาขอถามแมคร้ังที่สองวา    ทานทั้งหลาย
เปนผูบริสุทธิ์แลวหรือ     ขาพเจาขอถามแมคร้ังที่สามวา     ทานทั้งหลายเปนผู
บริสุทธิ์แลวหรือ  แมเจาทั้งหลายเปนผูบริสุทธิ์แลวในธรรมคือสังฆาทิเสสเหลา
นี้    เหตุนั้นจึงนิ่ง   ขาพเจาทรงความนี้ไวดวยอยางนี้แล.
                                       สัตตรสกัณฑ  จบ
๑.  เติมยาวตติยกะในมหาวิภังคอีก ๔  สิกขาบท  คือ  สิกขาบทที่  ๒๒  ๒๓   ๒๔   ๒๕    จึง
เปน
               ๑๗  สิกขาบท. 
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                                อรรถกถาสรูปสังฆาทิเสส  ๑๗  
            ในคําวา   อุทฺทิฏา   โข    อยฺยาโย   ลตฺตรส   สงฺฆาทิเสสา   นี้ 
บัณฑิตพึงทราบปฐมาปตติกะ  ๙  สิกขาบท     เพิ่มจากมหาวิภังค ๓ สิกขาบทนี้ 
คือ   สัญจริตตสิกขาบท  ๑   ทุฏฐโทสะ  ๒ สิกขาบท    เขาในลําดับแหงปฐมา-
ปตติกะ ๖ สิกขาบท     พึงทราบยาวตติยกะ ๘ สิกขาบท     เพิ่มยาวตติยกะ ๔
สิกขาบท   แมจากมหาวิภังคเขาในลําดับแหงยาวตติยกะ ๔ สิกขาบท.
            บัณฑิต  พึงเห็นใจความในคําวา   อุทฺทิฏฐา   โข   เปนตนนี้    อยาง
นี้วา    ดูกอนแมเจาทั้งหลาย   ธรรม   คือ   สังฆาทิเสส ๑๗ ทั้งหมด    ขาพเจา
ยกขึ้นแสดงแลวแล   โดยมาตรวา    เปนปาฎิโมกขุทเทส    ดวยประการอยางนี้.
คําที่เหลือ   ตื้นทั้งนั้น   เวนแตปกขมานัต.    สวนปกขมานัตนั้น   พวกเราจัก
พรรณนาโดยพิสดารในขันธกะแล.
             สัตตรสกัณฑวรรณนาในภิกขุนีวิภังค  ในอรรถกถาพระวินัย
                                     ช่ือสมันตปาสาทิกา  จบ 
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                                            นิสสัคคิยกัณฑ
            แมเจาทั้งหลาย  อนึ่ง  ธรรมคือนิสสัคคิยปาจิตตีย ๓๐  สิกขาบทเหลานี้
แลมาสูอุเทศ.

                                     ปตตวรรค  สิกขาบทที่  ๑
                                   เร่ืองภิกษุณีฉัพพัคคีย  
            [๙๓]  โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู  ณ พระเชตวัน
อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี  เขตพระนครสาวัตถี   คร้ังนั้น  ภิกษุณีฉัพพัคคีย
พากันสั่งสมบาตรไวมากมาย      ประชาชนเดินเที่ยวชมวิหารเห็นเขาแลว พากัน
เพงโทษ   ติเตียน   โพนทะนาวา   ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงไดส่ังสมบาตรไวมาก
มาย   ทานจักทําการขยายบาตร   หรือจักออกรานคาเครื่องภาชนะ.
            ภิกษุณีทั้งหลายไดยินคนพวกนั้นเพงโทษ     ติเตียน    โพนทะนาอยู
บรรดาที่เปนผูมักนอย . . .   ตางก็เพงโทษ  ติเตียน   โพนทะนาวา   ไฉนพวก
ภิกษุณีฉัพพัคคียจึงพากันทําการสั่งสมบาตรเลา      คร้ันแลวไดแจงเรื่องนั้นแด
ภิกษุทั้งหลาย ๆ   ไดกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.

                                             ทรงสอบถาม
            พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววาพวกภิกษุณีฉัพพัคคียทําการสั่งสมบาตร  จริงหรือ.
            ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา   จริง   พระพุทธเจาขา. 
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                        ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
            พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ไฉนพวก
ภิกษุณีฉัพพัคคียจึงไดพากันทําการสั่งสมบาตรเลา   การกระทําของพวกนางนั่น
ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส . . .
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็แลภิกษุณีทั้งหลาย    จงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
 อยางนี้วาดังนี้ :-

                                            พระบัญญัติ 
            ๒๖.  ๑.  อนึ่ง    ภิกษุณีใด    พึงทําการสั่งสมบาตร    เปน
นิสสัคคิยปาจิตตีย 
                                  เร่ืองภิกษุณีฉัพพัคคีย  จบ                                 

                                          สิกขาบทวิภังค
            [๙๔]  บทวา  อนึ่ง. . .ใด   ความวา  ผูใด   คือ  ผูเชนใด. . .
            บทวา  ภิกษุณี  ความวา  ที่ช่ือวา   ภิกษุณี   เพราะอรรถวาเปนผู
ขอ. . .  นี้ช่ือวา  ภิกษุณี  ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
            ที่ช่ือวา  บาตร  มีสองชนิด  คือบาตรเหล็ก ๑  บาตรดินเผา  ๑.

                                         ขนาดของบาตร
            บาตรมี  ๓ ขนาด  คือ  บาตรขนาดใหญ  ๑ บาตรขนาดกลาง ๑ บาตร
ขนาดเล็ก  ๑.
            บาตรที่ช่ือวาขนาดใหญ    จุขาวสุกแหงขาวสารกึ่งอาฬหกะ   ของเคี้ยว
เทาสวนที่ส่ีแหงขาวสุก   และกับขาวพอสมควรแกขาวสุกนั้น.
            บาตรที่ช่ือวาขนาดกลาง   จุขาวสุกแหงขาวสารหนึ่งนาฬี    ของเคี้ยวเทา
สวนที่ส่ีแหงขาวสุก   และกับขาวพอสมควรแกขาวสุกนั้น. 
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            บาตรที่ช่ือวา   ขนาดเล็ก   จุขาวสุกแหงขาวสารหนึ่งปตถะ    ของเคี้ยว
เทาสวนที่ส่ีแหงขาวสุก   และกับขาวพอสมควรแกขาวสุกนั้น .
            ใหญกวานั้นไมใชบาตร  เล็กกวานั้นก็ไมใชบาตร.
            บทวา  พึงทําการสั่งสม  คือ  ไมไดอธิษฐาน  ไมไดวิกัป.
            บาตรเปนนิสสัคคิยะ  คือ  เปนนิสสัคคียพรอมกับเวลาอรุณขึ้น  จําตอง
เสียสละแกสงฆ  คณะ  หรือภิกษุณีรูปหนึ่ง.
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็แลบาตรเปนนิสสัคคียนั้น   ภิกษุณีพึงเสียสละ
อยางนี้.

                                           วิธีเสียสละ
                                          เสียสละแกสงฆ 
            [๙๕]  ภิกษุณีรูปนั้นพึงเขาไปหาสงฆ     หมผาอุตตราสงคเฉวียงบา
กราบเทาภิกษุณีผูแกพรรษากวาทั้งหลาย    แลวนั่งกระโหยงประนมมือ    กลาว
อยางนี้วาแมเจา   เจาขา    บาตรใบนี้ของขาพเจาลวงราตรีแลว   เปนของจําจะ
สละ    ขาพเจาสละบาตรใบนี้แกสงฆ    คร้ันสละแลวพึงแสดงอาบัติ    ภิกษุณีผู
ฉลาด   ผูสามารถพึงรับอาบัติ    พึงคืนบาตรที่เสียสละใหดวยญัตติกรรมวาจาวา
แมเจาเจาขา   ขอสงฆจงฟงขาพเจา   บาตรใบนี้ของภิกษุณีมีช่ือนี้    เปนของจํา
จะสละ    เธอสละแลวแกสงฆถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงที่แลว    สงฆพึงให
บาตรใบนี้แกภิกษุณีมีช่ือนี้  ดังนี้.  
                                           เสียสละแกคณะ 
            [๙๖]  ภิกษุณีรูปนั้นพึงเขาไปหาภิกษุณีหลายรูป    หมผาอุตตราสงค
เฉวียงบา กราบเทาภิกษุณีผูแกพรรษากวาทั้งหลาย  แลวนั่งกระโหยงประนมมือ
กลาวอยางนี้วา 
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            แมเจา    เจาขา   บาตรใบนี้ของขาพเจา   ลวงราตรีแลว  เปนของจําจะ
จะสละ   ขาพเจาสละบาตรใบนี้แกแมเจาทั้งหลาย.
            คร้ันสละแลว    พึงแสดงอาบัติ    ภิกษุณีผูฉลาดผูสามารถพึงรับอาบัติ
พึงคืนบาตรที่เสียสละใหดวยญัตติกรรมวาจาวา  ขอแมเจาทั้งหลายจงฟงขาพเจา
บาตรใบนี้ของภิกษุณีมีช่ือนี้   เปนของจําจะสละ  เธอสละแลวแกแมเจาทั้งหลาย
ถาความพรอมพร่ังของแมเจาทั้งหลายถึงที่แลว   แมเจาทั้งหลายพึงใหบาตรใบนี้
แกภิกษุณีมีช่ือนี้   ดังนี้ .
                                      เสียสละแกภิกษุณีรูปหนึ่ง 
            [๙๗]  ภิกษุณีรูปนั้น   พึงเขาไปหาภิกษุณีรูปหนึ่ง   หมผาอุตตราสงค
เฉวียงบา   นั่งกระหยงประนมมือ   กลาวอยางนี้วา   แมเจา   เจาขา   บาตรใบนี้ 
ของดิฉันลวงราตรีแลว   เปนของจําจะสละ  ดิฉันสละบาตรใบนี้แกแมเจา  คร้ัน
สละแลวพึงแสดงอาบัติ   ภิกษุณีผูรับเสียสละนั้นพึงรับอาบัติ   พึงคืนบาตรที่เสีย
สสะใหดวยคําวา   ขาพเจาใหบาตรใบนี้แกแมเจา   ดังนี้.

                                               บทภาชนีย
                                       นิสสัคคิยปาจิตตีย
            [๙๘]   บาตรลวงราตรีแลว   ภิกษุณีสําคัญวา  ลวงแลว  เปนนิสสัคคีย
ตองอาบัติปาจิตตีย.
            บาตรลวงราตรีแลว   ภิกษุณีสงสัย  เปนนิสสัคคีย   ตองอาบัติปาจิตตีย.
            บาตรลวงราตรีแลว   ภิกษุณีสําคัญวา   ยังไมลวง  เปนนิสสัคคีย   ตอง
อาบัติปาจิตตีย.
            บาตรยังไมไดอธิษฐาน  ภิกษุณีสําคัญวา  อธิษฐานแลว  เปนนิสสัคคีย
ตองอาบัติปาจิตตีย. 
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            บาตรยังไมไดวิกัป   ภิกษุณีสําคัญวาวิกัปแลว    เปนนิสสัคคีย   ตอง
อาบัติปาจิตตีย.                                                              
            บาตรยังไมไดสละใหไป    ภิกษุณีสําคัญวา     สละใหไปแลว     เปน
นิสสัคคีย  ตองอาบัติปาจิตตีย.    
            บาตรยังไมสูญ   ภิกษุณีสําคัญวา   สูญแลว   เปนนิสสัคคีย   ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
            บาตรไมหาย   ภิกษุณีสําคัญวา   หายแลว   เปนนิสสัคคีย   ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
            บาตรไมแตก   ภิกษุณีสําคัญวา   แตกแลว   เปนนิสสัคคีย   ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
            บาตรไมถูกลักไป    ภิกษุณีสําคัญวา    ถูกลักไปแลว    เปนนิสสัคคีย
ตองอาบัติปาจิตตีย.

                                             ติกะทุกกฏ   
            [๙๙]  บาตรเปนนิสสัคคีย   ภิกษุณียังไมไดสละ  ใชสอย  ตองอาบัติ
ทุกกฏ.                                                                         
            บาตรยังไมลวงราตรี   ภิกษุณีสําคัญวา   ลวงแลว   ใชสอย   ตองอาบัติ
ทุกกฏ.
            บาตรยังไมลวงราตรี   ภิกษุณีสงสัย  ใชสอย    ตองอาบัติทุกกฏ.

                                         ไมตองอาบัติ
            บาตรยังไมลวงราตรี   ภิกษุณีสําคัญวา  ยังไมลวง   ใชสอย   ไมตอง
อาบัติ. 
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                                             อนาปตติวาร
            [๑๐๐]  ภายในอรุณขึ้น  ภิกษุณีอธิษฐาน ๑  วิกัป ๑   สละใหไป ๑
สูญ ๑   หาย  ๑    แตก  ๑    ถูกขโมยแยงชิงเอาไป  ๑    เพื่อนถือวิสาสะเอาไป ๑
วิกลจริต  ๑   อาทิกัมมิกา ๑   ไมตองอาบัติแล.

                                    เร่ืองไมยอมคืนบาตรให
            [๑๐๑]  สมัยตอมา      ภิกษุณีฉัพพัคคียไมยอมคืนบาตรที่เสียสละให
ภิกษุทั้งหลาย   กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ    ตรัสวา  ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย    บาตรที่ภิกษุณีเสียสละแลวจะไมคืนใหไมได     รูปใดไมยอมคืนให
ตองอาบัติทุกกฏ.

                                      ปตตวรรค  สิกขาบทที่  ๑  จบ 
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                                      อรรถกถาติงสกกัณฑ

                                   ธรรมเหลาใดชื่อวานิสสัคคีย  ๓๐  ท่ี
                             พระผูมีพระภาคเจาทรงประกาศไวแลว   แก
                             พวกภิกษุณี  บัดนี้  จะมีวรรณนานุกรมติงส-
                             นิสสัคคิยธรรมเหลานั้น   ดังตอไปนี้.

                                    อรรถกถานิสสัคคิยปาจิตตีย
                                 อรรถกถาปตตวรรค  สิกขาบทที่  ๑ 
            จําพวกภาชนะ   เรียกวา  อามัตตา   ในคําวา   อามตฺติกาปณ   นี้.
พวกชนผูขายภาชนะเหลานั้น  ตรัสเรียกวา  อามัตติกา.  รานคาของชนเหลา
นั้น    ช่ือวา    อามัตติกาปณะ.    อีกอยางหนึ่ง    ความวา    ออกรานคาขาย
ภาชนะนั้น.
            สองบทวา  ปตฺตสนฺนิจฺจ    กเรยฺย  คือ   พึงกระทําการสั่งสมบาตร
ความวา    เก็บบาตรไวไมอธิษฐาน    หรือไมวิกัปตลอดวันหนึ่ง.    คําทีเหลือ
บัณฑิตพึงทราบ   โดยนัยดังที่ตรัสไวแลวในมหาวิภังคนั่นแล.  แตมีความแปลก
กันเพียงเทานี้    คือ   ในมหาวิภังคนั้น    ไดบริหาร  ๑๐  วัน    ในสิกขาบทนี้
(บริหาร)   แมวันเดียวก็ไมมี.   คําที่เหลือเปนเชนเดียวกันนั่นแล.
            แมสิกขาบทนี้   ก็มีสมุฏฐานดุจกฐินสิกขาบท   เกิดขึ้นทางกายกับวาจา
๑  ทางกายวาจากับจิต   ๑  เปนกิริยา  โนสัญญาวิโมกข  อจิตตกะ   ปณณัตติ-
วัชชะ   กายกรรม   วจีกรรม   มีจิต  ๓    มีเวทนา ๓   ฉะนี้แล.
                              อรรถกกาปตตวรรค  สิกขาบทที่  ๑  จบ 
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                                      ปตตวรรค  สิกขาบทที่  ๒
                                   เร่ืองภิกษุณีถุลลนันทา

             [๑๐๒]  โดยสมัยนั้น    พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู  ณ  พระ-
เชตวัน  อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี  เขตพระนครสาวัตถี  คร้ังนั้น  ภิกษุณี
หลายรูปดวยกัน   จําพรรษาอยูในอาวาสใกลหมูบานแหงหนึ่ง    เปนผูถึงพรอม
ดวยวัตรและอิริยาบถ   แตมีผาเกา    มีจีวรเศราหมอง    ไดพากันไปสูพระนคร
สาวัตถี   พวกอุบาสกอุบายสิกาเห็นภิกษุณีเหลานั้นแลวคิดวา  ภิกษุณีเหลานี้เปน
ผูถึงพรอมดวยวัตรและอิริยาบถ    แตมีผาเกา    มีจีวรเศราหมอง    ทานเหลานี้ 
เห็นจักถูกผูรายแยงชิง  แลวไดถวายอกาลจีวรแกภิกษุณีสงฆ  ภิกษุณีถุลลนันทา
อธิษฐานวา   กฐินพวกเรากรานแลว    ผานี้เปนกาลจีวร   แลวใหแจกกันเอง.
            อุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายพบเห็นภิกษุณีเหลานั้นแลวไดถามวา   แมเจา
ทั้งหลายไดจีวรแลวหรือ.
            ภิกษุณีเหลานั้นตอบวา  อาวุโสทั้งหลาย   พวกดิฉันไมไดจีวร  เพราะ
แมเจาถุลลนันทาอธิษฐานวา   กฐินพวกเรากรานแลว    ผานี้เปนกาลจีวร   แลว
ใหแจกกันเอง.
            อุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายพากันเพงโทษ  ติเตียน  โพนทะนาวา  ไฉน 
แมเจาถุลลนันทาจึงไดอธิษฐานผาอกาลจีวร    วาเปนกาลจีวร    แลวใหแจกกัน 
เองเลา   ภิกษุณีทั้งหลายไดยินอุบาสกอุบาสิกาเหลานั้น   พากันเพงโทษติเตียน 
โพนทะนาอยู   บรรดาที่เปนผูมักนอย. . .  ตางก็เพงโทษ  ติเตียน  โพนทะนา
วา   ไฉนแมเจาถุลลนันทาจึงไดอธิษฐานผาอกาลจีวร  วาเปนกาลจีวร   แลวให 
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 แจกกันเองเลา    คร้ันแลว    ภิกษุณีเหลานั้นไดแจงเรื่องนั้นแกภิกษุทั้งหลาย ๆ
ไดกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.
                                           ทรงสอบถาม
            พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววา   ภิกษุณีถุลลนันทาอธิษฐานผาอกาลจีวร   วาเปนกาลจีวร    แลวใหเเจก
กันเอง   จริงหรือ.                                
            ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา   จริง   พระพุทธเจาขา.
                            ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
            พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ไฉน
ภิกษุณีถุลลนันทาจึงไดอธิษฐานผาอกาลจีวร   วาเปนกาลจีวร   แลวใหแจกกัน
เองเลา   การกระทําของนางนั่น     ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม
เล่ือมใส. . .
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้    วาดังนี้ :-
                                             พระบัญญัติ 
            ๒๗.  ๒.  อนึ่ง  ภิกษุณีใด      อธิษฐานผาอกาลจีวร   วาเปน
กาลจีวร   แลวแจกกัน  เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย.
                                     เร่ืองภิกษุณีถุลลนันทา  จบ

                                         สิกขาบทวิภังค
            [๑๐๓]  บทวา  อนึ่ง. . .ใด  ความวา  ผูใด  คือ  ผูเชนใด. . .
            บทวา  ภิกษุณี  ความวา    ที่ช่ือวา  ภิกษุณี    เพราะอรรถวาเปนผู
ขอ. . .  นี้ช่ือวา   ภิกษุณี   ที่ทรงประสงคในอรรถนี้ . 
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            ที่ช่ือวา  อกาลจีวร  คือ  เมื่อไมไดกรานกฐิน  จีวรเกิดไดถึง  ๑๑  เดือน
เมื่อไดกรานกฐินแลว    จีวรเกิดไดตลอด  ๗  เดือน  จีวรที่เขาเจาะจงถวายแมใน
กาล   นี้ก็ช่ือวาอกาลจีวร. 
            ภิกษุณีอธิษฐานวาเปนกาลจีวร  แลวใหแจกกัน เปนทุกกฏในประโยค
เปนนิสสัคคียดวยไดจีวรมา  ตองเสียสละแกสงฆ  คณะ  หรือภิกษุณีรูปหนึ่ง.
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็แลจีวรเปนนิสสัคคียนั้น    ภิกษุณีพึงเสียสละ
อยางนี้.
                                          วิธีเสียสละ
                                         เสียสละแกสงฆ 
            ภิกษุณีรูปนั้นพึงเขาไปหาสงฆ. . . แมเจา ๆ ขา    อกาลจีวรผืนนี้ของ
ขาพเจา  อธิษฐานวาเปนกาลจีวร  แลวแจกกัน  เปนของจําจะสละ  ขาพเจาสละ
อกาลจีวรผืนนี้แกสงฆ . . .   สงฆพึงใหอกาลจีวรผืนนี้แกภิกษุณีมีช่ือนี้   ดังนี้.
                                          เสียสละแกคณะ 
            ภิกษุณีรูปนั้นพึงเขาไปหาภิกษุณีหลายรูป. . .   แมเจาทั้งหลายพึงให
อกาลจีวรผืนนี้แกภิกษุณีมีช่ือนี้  ดังนี้.
                                   เสียสละแกภิกษุณีรูปหนึ่ง 
            ภิกษุณีรูปนั้นพึงเขาไปหาภิกษุณีรูปหนึ่ง. . .  ขาพเจาใหอกาลจีวรผืน
นี้แกแมเจา   ดังนี้.

                                            บทภาชนีย
                                 ติกะนิสสัคคิยปาจิตตีย
            [๑๐๔]   อกาลจีวร    ภิกษุณีสําคัญวาเปนอกาลจีวร    อธิษฐานเปน
กาลจีวรแลวแจกกัน   เปนนิสสัคคีย   ตองอาบัติปาจิตตีย. 
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            อกาลจีวร  ภิกษุณีสงสัย    อธิษฐานเปนกาลจีวร   แลวแจกกัน    เปน
นิสสัคคีย   ตองอาบัติปาจิตตีย.
            อกาลจีวร   ภิกษุณีสําคัญวากาลจีวร    อธิษฐานวาเปนกาลจีวร    แลว
แจกกัน   เปนนิสสัคคีย  ตองอาบัติปาจิตตีย.

                                         ทุกะทุกกฏ
            กาลจีวร  ภิกษุณีสําคัญวา  เปนอกาลจีวร  ตองอาบัติทุกกฏ.
            กาลจีวร  ภิกษุณีสงสัย  ตองอาบัติทุกกฏ.

                                       ไมตองอาบัติ                                    
            กาลจีวร   ภิกษุณีสําคัญวาเปนกาลจีวร   ไมตองอาบัติ.

                                        อนาปตติวาร
            [๑๐๕]   สําคัญอกาลจีวรวาเปนอกาลจีวร   ใหแจกกัน ๑   สําคัญกาล-
จีวรวาเปนกาลจีวร   ใหแจกกัน ๑   วิกลจริต  ๑   อาทิกัมมิกา  ๑   ไมตองอาบัติ

                                    ปตตวรรค  สิกขาบทที่  ๒  จบ 
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                           อรรถกถาปตตวรรค  สิกขาบทที่  ๒ 
            วินิจฉัย   ในสิกขาบทที่ ๒  พึงทราบดังนี้:-
            บทวา   ทุจฺโจลา   แปลวา   มีผาผิดสี   ความวา   มีผาเกา.
            บทวา  อปยฺยาหิ   ตัดบทวา  อป   อยฺยาหิ   แปลวา   แมเจาทั้งหลาย
(ไดจีวรแลว )   หรือ ?
            สองบทวา   อาทิสฺส    ทินฺน     มีความวา    จีวรที่เขากลาวถวายวา
พวกภิกษุณีผูมาถึงแลว    จงแบงกันเถิด  ดังนี้บาง   หรือกลาวถวายวา    ขาพเจา
ถวายผานี้แกคณะ   ถวายผานี้แกทานทั้งหลาย    ดังนี้บาง   หรือถวายวางไวใกล
เทา    เพราะความตองการจะถวายบาง    ช่ือวาเปนจีวรที่เขาถวายเจาะจง    จีวร
นั่นจัดเปนอกาลจีวรแมทั้งหมด.    แตจีวรที่ไดแลวอยางนี้วา    ขาพเจาถวายแก
แมเจา   พึงนอมไปตามที่เขาถวายนั่นแหละ.   คําที่เหลือ   ตื้นทั้งนั้น.
            สิกขาบทนี้   มีสมุฎฐาน  ๓  เปนกิริยา  สัญญาวิโมกข  สจิตตกะ  โลก-
วัชชะ   กายกรรม   วจีกรรม   อกุศลจิต   มีเวทนา  ๓  ฉะนี้แล.

                       อรรถกถาปตตวรรค  สิกขาบทที่  ๓  จบ 
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                                     ปตตวรรค  สิกขาบทที่  ๓
                                  เร่ืองภิกษุณีถุลลนันทา
             [๑๐๖]  โดยสมัยนั้น     พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู  ณ  พระ-
เชตวัน    อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี  เขตพระนครสาวัตถี  คร้ังนั้น   ภิกษุณี
ถุลลนันทากับภิกษุณีรูปหนึ่ง  ไดเปลี่ยนจีวรกันหม   สวนภิกษุณีรูปนั้นพับจีวร
ที่เปลี่ยนกันนั้น     แลวเก็บไว    ภิกษุณีถุลลนันทาไดถามภิกษุณีรูปนั้นดังนี้วา
แมเจา   จีวรที่เธอเปลี่ยนกันกับดิฉันนั้นอยูที่ไหน   จึงภิกษุณีรูปนั้นนําจีวรผืน
นั้นออกมาแสดงแกภิกษุณีถุลลนันทา ๆ   จึงพูดกะภิกษุณีรูปนั้นดังนี้วา   แมเจา
เธอจงรับจีวรของเธอไป   จงนําจีวรของดิฉันผืนนั้นมา   นี้จีวรของเธอ   ก็ตอง
เปนของเธอ   นั่นจีวรของดิฉัน   ก็ตองเปนของดิฉัน    เธอจงนําจีวรผืนนั้นของ
ดิฉันมา   จงนําจีวรของเธอกลับไป   ดังนี้    แลวไดชิงเอาคืนมา   จึงภิกษุณีรป
นั้นไดแจงเรื่องนั้นแกภิกษุณีทั้งหลาย.                                                
            บรรดาภิกษุณีที่เปนผูมักนอย. . .   ตางก็เพงโทษติเตียนโพนทะนาวา
ไฉนแมเจาถุลลนันทาเปลี่ยนจีวรกันกับภิกษุณีแลว   จึงไดชิงเอาคืนมาเลา  คร้ัน
แลวไดแจงเรื่องนั้นแกภิกษุทั้งหลาย ๆ      ไดกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระ-
ภาคเจา.

                                            ทรงสอบถาม
            พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววา   ภิกษุณีถุลลนันทาเปลี่ยนจีวรกันกับภิกษุณีแลวชิงเอาคืนมา   จริงหรือ. 
            ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา   จริง   พระพุทธเจาขา. 
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                          ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
            พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุณี
ถุลลนันทาเปลี่ยนจีวรกันกับภิกษุณีแลว  ไฉนจึงไดชิงเอาคืนมาเลา   การกระทํา
ของนางนั่น  ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส. . .
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้    วาดังนี้ :-

                                           พระบัญญัติ 
            ๒๘.  ๓.  อนึ่ง    ภิกษุณีใด    เปล่ียนจีวรกันกับภิกษุณีแลว
นางพูดขึ้นในภายหลังอยางนี้วา    แมเจา    เธอจงรับจีวรของเธอไป
จงนําจีวรของดิฉันผืนนั้นมา  นี่จีวรของเธอก็ตองเปนของเธอ  นั่น
จีวรของดิฉันก็ตองเปนของดิฉัน  เธอจงนําจีวรผืนนั้นของดิฉันมา
จงนําจีวรของเธอกลับไป   ดังนี้   ชิงเอามาก็ดี   ใหชิงเอามาก็ดี   เปน
นิสสัคคียปาจิตตีย.
                                เร่ืองภิกษุณีถุลลนันทา  จบ

                                     สิกขาบทวิภังค
            [๑๐๗]  บทวา  อนึ่ง . . . ใด  ความวา  ผูใด  คือ   ผูเชนใด. . .
            บทวา  ภิกษุณี  ความวา   ที่ช่ือวา  ภิกษุณี   เพราะอรรถวาเปนผู
ขอ. . .  นี้ช่ือวา  ภิกษุณี   ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
             บทวา  กับภิกษุณี  คือ  กับภิกษุณีรูปอื่น.
             ที่ช่ือวา  จีวร   ไดแก   ผา ๖ ชนิด   ชนิดใดชนิดหนึ่ง   ซ่ึงเขาองค
กําหนดแหงผาตองวิกัปเปนอยางต่ํา. 
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            บทวา   เปล่ียน   คือ   เปล่ียนจีวรเนื้อไมดีกับจีวรเนื้อดี    หรือจีวร
เนื้อดีกับจีวรเนื้อไมดี. 
            บทวา   ชิงเอามา   คือ   ชิงเอามาเอง   เปนนิสสัคคีย.
            บทวา  ใหชิงเอามา  คือ ใชคนอื่น   ตองอาบัติทุกกฏ  ส่ังครั้งเดียว
ชิงเอามาแมมากครั้ง   ก็เปนนิสสัคคีย   ตองเสียสละแกสงฆ   คณะ   หรือภิกษุณี
รูปหนึ่ง.
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็แลจีวรนั้น  ภิกษุณีพึงเสียสละอยางนี้.

                                           วิธีเสียสละ
                                          เสียสละแกสงฆ 
            ภิกษุณีรูปนั้นพึงเขาไปหาสงฆ. . .  แมเจา  จีวรผืนนี้ของขาพเจาเปลี่ยน
กันกับภิกษุณีแลวชิงเอาคืนมา     เปนของจําจะสละ     ขาพเจาสละจีวรผืนนี้แก
สงฆ. . .  สงฆพึงใหจีวรผืนนี้    แกภิกษุณีมีช่ือนี้  ดังนี้.

                                        เสียสละแกคณะ 
            ภิกษุณีรูปนั้นพึงเขาไปหาภิกษุณีหลายรูป. . .  แมเจาทั้งหลาย   พึงให
จีวรผืนนี้แกภิกษุณีมีช่ือนี้   ดังนี้.

                                   เสียสละแกภิกษุณีรูปหนึ่ง 
            ภิกษุณีรูปนั้นพึงเขาไปหาภิกษุณีรูปหนึ่ง. . .   ขาพเจาใหจีวรผืนนี้แก
แมเจา   ดังนี้. 
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                                          บทภาชนีย                                       
                                 ติกะนิสสัคคิยปาจิตตีย

             [๑๐๘]  อุปสัมบัน  ภิกษุณีสําคัญวา   อุปสัมบัน   เปลี่ยนจีวรกันแลว 
ชิงเอามาก็ดี   ใหชิงเอามาก็ดี   เปนนิสสัคคีย    ตองอาบัติปาจิตตีย.
             อุปสัมบัน   ภิกษุณีสงสัย   เปลี่ยนจีวรกันแลว    ชิงเอามาก็ดี    ใหชิง
เอามาก็ดี   เปนนิสสัคคีย    ตองอาบัติปาจิตตีย.
             อุปสัมบัน   ภิกษุณีสําคัญวา   อนุปสัมบัน   เปลี่ยนจีวรกันแลว   ชิง
เอามาก็ดี   ใหชิงเอามาก็ดี   เปนนิสสัคคีย   ตองอาบัติปาจิตตีย.

                                         ปญจกะทุกกฏ
            ภิกษุณีเปลี่ยนบริขารอยางอื่น   แลวชิงเอามาก็ดี  ใหชิงเอามาก็ดี   ตอง
อาบัติทุกกฏ.
            ภิกษุณีเปลี่ยนจีวรก็ดี   บริขารอยางอื่นก็ดี   กับอนุปสัมบัน   แลวชิง
เอามาก็ดี   ใหชิงเอามาก็ดี   ตองอาบัติทุกกฏ.
            อนุปสัมบัน  ภิกษุณีสําคัญวา  อุปสัมบัน  ตองอาบัติทุกกฏ.
            อนุปสัมบัน   ภิกษุณีสงสัย  ตองอาบัติทุกกฏ.
            อนุปสัมบัน  ภิกษุณีสําคัญวา  อนุปสัมบัน  ตองอาบัติทุกกฏ.

                                        อนาปตติวาร
            [๑๐๙]  ภิกษุณีผูรับเปลี่ยนนั้นคืนใหเอง   หรือถือวิสาสะตอภิกษุณีผู
รับเปลี่ยนนั้น  ๑   วิกลจริต  ๑   อาทิกัมมิกา ๑  ไมตองอาบัติแล.
                               ปตตวรรค  สิกขาบทที่  ๓  จบ 
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                          อรรถกถาปตตวรรค  สิกขาบทที่  ๓ 
            วินิจฉัย   ในสิกขาบทที่ ๓  พึงทราบดังนี้ :-
            บทวา  หนฺท   แปลวา  เชิญทานรับไป.
            สองบทวา  สย    อจฺฉินฺทติ   มีความวา   เมื่อภิกษุณีใหจีวรผืนเดียว
แลวชิงมาผืนเดียว    เปนนิสสัคคียตัวเดียว    ในจีวรมากผืน    ก็เปนนิสสัคคีย
มากตัว.    ถาวา    ชิงเอาจีวรหลายผืนที่เขาพับเก็บไวรวมกัน    เปนอาบัติตาม
จํานวนวัตถุ.     แตในจีวรหลายผืนที่เขาหอรวมกันไวเปนอาบัติเดียวเทานั้น.
คําที่เหลือ   ตื้นทั้งนั้น.
            สิกขาบทนี้   มีสมุฏฐาน ๓ เปนกิริยา  สัญญาวิโมกข  สจิตตกะ  โลก-
วัชชะ   กายกรรม   วจีกรรม   อกุศลจิต   เปนทุกขเวทนา   ฉะนี้แล.             
                    อรรถกถาปตตวรรค  สิกขาบทที่  ๓  จบ 
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                                    ปตตวรรค  สิกขาบทที่  ๔
                                 เร่ืองภิกษุณีถุลลนันทา
            [๑๑๐]  โดยสมัยนั้น    พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู  ณ  พระ-
เชตวัน  อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี  เขตพระนครสาวัตถี  คร้ังนั้น ภิกษุณี
ถุลลนันทาอาพาธ  มีอุบาสกคนหนึ่งเขาไปเยี่ยมภิกษุณีถุลลนันทาถึงสํานัก  แลว
ไดถามนางดังนี้วา   ขาแตแมเจา   ทานไมสบายหรือ   จงกรุณาใชขาพเจาใหนํา
ของสิ่งไรมาถวาย.
            นางตอบวา   อาวุโส   ฉันตองการเนยใส.
            อุบาสกนั้น จึงไดไปนําเนยใสราคาหนึ่งกหาปณะ จากรานของชาวตลาด
คนหนึ่ง  มาถวายภิกษุณีถุลลนันทา.
            นางกลาวอยางนี้วา   อาวุโส   ความตองการของฉันไมใชเนยใส   ฉัน
ตองการน้ํามัน.
            อุบาสกนั้น จึงไดเดินกลับเขาไปหาชาวตลาดคนนั้นแลวบอกกะเขาดังนี้ 
วา    แมเจาไมตองการเนยใสจะ    ตองการน้ํามัน    ขอทานจงรับคืนเนยใสของ
ทาน   โปรดใหน้ํามันแกขาพเจา.
            ชาวตลาดตอบวา  นี่นาย  ถาพวกขาพเจาจักรับสิ่งของที่ขายไปแลวคืน
มาอีก    เมื่อไรสินคาของพวกขาพเจาจึงจักขายหมดไป    เนยใสทานซื้อไปดวย
ราคาเนยใสแลว   จงนําราคาคาน้ํามันมา   จึงจักนําน้ํามันไปได.
            อุบาสกผูนั้นจึงเพงโทษ    ติเตียน    โพนทะนาขึ้นในทันใดนั้นแลวา
แมเจาถุลลนันทาออกปากขอของอยางหนึ่งแลว  ไฉนจึงไดออกปากขอของอยาง
อ่ืนอีกเลา. 
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            ภิกษุณีทั้งหลายไดยินอุบาสกนั้นเพงโทษ    ติเตียน    โพนทะนาอยู
บรรดาที่เปนผูมักนอย . . .  ตางก็เพงโทษ   ติเตียน  โพนทะนาวา  ไฉนแมเจา
ถุลลนันทาออกปากขอของอยางหนึ่งไดแลว     จึงไดออกปากขอของอยางอื่นอีก
เลา     แลวไดแจงเรื่องนั้นแกภิกษุทั้งหลาย ๆ   ไดกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมี-
พระภาคเจา.

                                         ทรงสอบถาม
            พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววา    ภิกษุณีถุลลนันทาออกปากขอของอยางหนึ่งไดแลว   ออกปากขอของ
อยางอื่นอีก   จริงหรือ.
            ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา  จริง  พระพุทธเจาขา.

                           ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
            พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ไฉน
ภิกษุณีถุลลนีนทาออกปากขอของอยางหนึ่งไดแลว    จึงไดออกปากขอของอยาง
อ่ืนอีกเลา   การกระทําของนางนั่น    ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยัง
ไมเล่ือมใส. . .
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้    วาดังนี้ :-

                                            พระบัญญัติ 
            ๒๙.  ๔.  อนึ่ง  ภิกษุณีใด ออกปากขอของอยางหนึ่งไดแลว
พึงออกปากขอของอยางอื่นอีก  เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย.
                                  เร่ืองภิกษุณีถุลลนันทา  จบ 
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                                        สิกขาบทวิภังค
            [๑๑๑]  บทวา   อนึ่ง. . .ใด  ความวา  ผูใด  คือ  ผูเชนใด. . .
            บทวา  ภิกษุณี  ความวา   ที่ช่ือวา  ภิกษุณี    เพราะอรรถวาเปนผู
ขอ. . .  นี้ช่ือวา  ภิกษุณี  ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
            บทวา  ออกปากขอของอยางหนึ่งไดแลว   คือ   ขอของสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งไดแลว.
            บทวา  พึงออกปากขอของอยางอื่นอีก  ความวา  เวนของอยางใด
อยางหนึ่งที่ขอแลวนั้น   ขอของอยางอื่นอีก  เปนทุกกฏในประโยค  เปนนิสสัคคีย
ดวยไดของมา  ตองเสียสละแกสงฆ  คณะ  หรือภิกษุณีรูปหนึ่ง. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็แลของที่ขอไดมานั้น   ภิกษุณีพึงเสียสละอยางนี้.

                                            วิธีเสียสละ
                                           เสียสละแกสงฆ  
            ภิกษุณีรูปนั้นพึงเขาไปหาสงฆ. . .   แมเจา  ของอยางอื่นอีก  ส่ิงนี้ของ
ขาพเจา ๆ   ขอของอยางหนึ่งไดแลว    จึงขอไดมา   เปนของจําจะสละ   ขาพเจา
สละของอยางอื่นอีก ส่ิงนี้แกสงฆ. . . สงฆพึงใหของอยางอื่นอีก  ส่ิงนี้แกภิกษุณี
มีช่ือนี้   ดังนี้.

                                            เสียสละแกคณะ 
            ภิกษุณีรูปนั้นพึงเขาไปหาภิกษุณีหลายรูป. . .   แมเจาทั้งหลาย  พึงให
ของอยางอื่นอีก  ส่ิงนี้แกภิกษุณีมีช่ือนี้   ดังนี้. 
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                                     เสียสละแกภิกษุณีรูปหนึ่ง
            ภิกษุณีรูปนั้นพึงเขาไปหาภิกษุณีรูปหนึ่ง. . .  ขาพเจาใหของอยางอื่น
อีกสิ่งนี้แกแมเจา   ดังนี้. 

                                               บทภาชนีย
                                     ติกะนิสสัคคิยปาจิตตีย
            [๑๑๒]   ของอยางหนึ่ง   ภิกษุณีสําคัญวา  ของอยางหนึ่ง  ขอของอยาง
อ่ืนอีก  เปนนิสสัคคีย   ตองอาบัติปาจิตตีย 
            ของอยางหนึ่ง    ภิกษุณีสงสัย     ขอของอยางอื่นอีก    เปนนิสสัคคีย
ตองอาบัติปาจิตตีย.
            ของอยางหนึ่ง  ภิกษุณีสําคัญวา  มิใชของอยางหนึ่ง  ขอของอยางอื่นอีก
เปนนิสสัคคีย   ตองอาบัติปาจิตตีย.

                                             ทุกะทุกกฏ                      
            มิใชของอยางหนึ่ง   ภิกษุณีสําคัญวา  ของอยางหนึ่ง  ตองอาบัติทุกกฏ 
            มิใชของอยางหนึ่ง   ภิกษุณีสงสัย  ตองอาบัติทุกกฏ. 

                                           ไมตองอาบัติ
            มิใชของอยางหนึ่ง  ภิกษุณีสําคัญวา  มิใชของอยางหนึ่ง  ไมตองอาบัติ. 

                                            อนาปตติวาร
            [๑๑๓]   ขอของสิ่งหนึ่งนั้น     และขอแถมของอื่นอีกอยางรวมกัน  ๑
แสดงอานิสงสแลวขอ  ๑   วิกลจริต  ๑   อาทิกัมมิกา ๑   ไมตองอาบัติแล. 
                                   ปตตวรรค  สิกขาบทที่  ๔  จบ 
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                            อรรถกถาปตตวรรค  สิกขาบทที่  ๔ 
            วินิจฉัย  ในสิกขาบทที่  ๔  พึงทราบดังนี้:-
            บทวา  กเยน  แปลวา  ดวยราคา. ไดยินวา ภิกษุณีช่ือถุลลนันทานั้น
เขาใจอยูวา  อุบาสกนั้นคืนเนยใสที่ซ้ือมาแลว  จักนําแมน้ํามันมาได  จึงไดกลาว
คํานี้วา   อาวุโส !  ฉันไมมีความตองการดวยเนยใส   ฉันตองการน้ํามัน. 
            บทวา   วิฺาเปตฺวา    ไดแก    บอกใหรูแลว     หรือออกปากขอ
แลววา   ทานจงนําของชื่อนี้มา.
            สองบทวา   ตฺเจว   วิฺาเปติ   มีความวา   ส่ิงใดที่ตนขอกอน
ส่ิงนั้นนอยไปไมเพียงพอ  เพราะฉะนั้น  จึงขอของนั้นนั่นแลเพิ่ม.
            สองบทวา   อฺฺจ   วิฺาเปติ   มีความวา   ถาวาตนขอเนยใส
ไวกอน   แตเพราะหมอพูดวา   จะตองเจียวคูกัน    (เจียวรวมเขาดวยกัน )   จึงมี
ความตองการดวยน้ํามัน     เพราะฉะนั้น   จึงขอแถมแมของอื่นอยางนี้วา    เรามี
ความตองการน้ํามันดวย.
            ขอวา  อานิส ส    ทสฺเสตฺวา   วิฺาเปติ   มีความวา   ถาหากวา
เนยใสที่เขานํามามีราคาถึงกหาปณะ    ภิกษุณีแสดงอานิสงสแลว    ขออยางนี้วา
ดวยราคาเทานี้     จะไดน้ํามัน  ๒  เทา    และกิจนี้จะสําเร็จไดตลอดไป    แมดวย
น้ํามันนี้   เพราะฉะนั้น   ทานจงนําน้ํามันมาเถิด.  คําที่เหลือ  ตื้นทั้งนั้น.
            สิกขาบทนี้  มีสมุฏฐาน ๖ เปนทั้งกิริยาทั้งอกิริยา  เปนโนสัญญาวิโมกข
อจิตตกะ  ปณณัตติวัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม  มีจิต  ๓  มีเวทนา ๓  ฉะนี้แล.
                         อรรถกถาปตตวรรค  สิกขาบทที่  ๔  จบ 
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                                      ปตตวรรค  สิกขาบทที่  ๕
                                    เร่ืองภิกษุณีถุลลนันทา
            [๑๑๔]  โดยสมัยนั้น     พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู  ณ  พระ-
เชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี   เขตพระนครสาวัตถี  คร้ังนั้น  ภิกษุณี
ถุลลนันทาอาพาธ จึงอุบายสกคนหนึ่งเขาไปเยี่ยมภิกษุณีถุลลนันทาถึงสํานัก  แลว
ไดถามนางดังนี้วา   ขาแตแมเจา  รางกายยังพอทนไดอยูหรือ  ยังพอใหอัตภาพ
เปนไปไดอยูหรือ.
            นางตอบวา  อาวุโส  ฉันทนไมไหว   ยังอัตภาพใหเปนไปไมได.
            อุบาสกนั้นปวารณาวา   ขาแตแมเจา   ขาพเจาจะฝากกหาปณะไวที่ราน
ของชาวตลาดชื่อโนน     ทานตองการสิ่งใด    พึงใชใหใคร  ๆ    ไปนําสิ่งนั้นมา
จากรานนั้น.
            ภิกษุณีถุลลนันทาใชสิกขมานารูปหนึ่งไปดวยส่ังวา  แมสิกขมานา  เธอ
จงไปนําน้ํามันราคาหนึ่งกหาปณะ  จากรานของชาวตลาดชื่อโนน.    
            นางสิกขมานานั้น จึงไดไปนําน้ํามันราคาหนึ่งกหาปณะ จากรานของ
ชาวตลาดนั้นมาถวายแกภิกษุณีถุลลนันทา.
            ภิกษุณีถุลลนันทาพูดอยางนี้วา   แมสิกขมานา   ความตองการของฉัน  
ไมใชน้ํามัน  ฉันตองการเนยใส.
            นางสิกขมานานั้น  จึงไดเดินกลับเขาไปหาชาวตลาดนั้น แลวบอกกะเขา
ดังนี้วา    ไมถูกความประสงคจะ    แมเจาไมใชตองการน้ํามัน    ตองการเนยใส
ขอทานจงรับคืนน้ํามันของทาน  โปรดใหเนยใสแกดิฉัน. 
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            ชาวตลาดตอบวา   นี่แนะแมคุณ   ถาพวกฉันจักรับคืนสิ่งของที่ขายไป
แลวมาอีก    เมื่อไรสินคาของพวกฉันจึงจักขายได    น้ํามันทานซื้อไปดวยราคา
น้ํามัน    แลวจงนําราคาคาเนยใสมา   จึงจักนําเนยใสไปได.
            ขณะนั้นแล  นางสิกขมานาไดยืนรองไห.
            ภิกษุณีทั้งหลาย ไดถามนางสิกขมานานั้น ดังนี้วา  แนะ  แมสิกขมานา
เธอรองไหเพราะเหตุไร.
            นางสิกขมานานั้น  จึงไดแจงเรื่องนั้นใหทราบ.
            บรรดาภิกษุณีที่เปนผูมักนอย. . . ตางก็เพงโทษ  ติเตียน โพนทะนาวา
ไฉนแมเจาถุลลนันทาสั่งใหจายของอยางหนึ่งไดแลว     จึงไดส่ังใหจายของอยาง
อ่ืนอีกเลา. . .

                                            ทรงสอบถาม
            พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววาภิกษุณีถุลลนันทาสั่งใหจายของอยางหนึ่งไดแลวส่ังไหจายของอยางอื่นอีก
จริงหรือ.                                                              
            ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา   จริง   พระพุทธเจาขา.

                           ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
            พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ไฉน
ภิกษุณีถุลลนันทาสั่งใหจายของอยางหนึ่งไดแลว     จึงไดส่ังใหจายของอยางอื่น
อีกเลา   การกระทําของนางนั่น     ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยัง
ไมเล่ือมใส. . .
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้วาดังนี้:-
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                                      พระบัญญัติ 
            ๓๐.  ๕.    อนึ่ง     ภิกษุณีใด     สั่งใหจายของอยางหนึ่งแลว
สั่งใหจายของอยางอื่นอีก  เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย.
                             เร่ืองภิกษุณีถุลลนันทา  จบ

                                    สิกขาบทวิภังค
            [๑๑๕]  บทวา  อนึ่ง. . .ใด   ความวา  ผูใด  คือ   ผูเชนใด. . .
            บทวา  ภิกษุณี  ความวา   ที่ช่ือวา   ภิกษุณี  เพราะอรรถวาเปนผู
ขอ. . .   นี้ช่ือวา  ภิกษุณี   ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
            บทวา   สั่งจายของอยางหนึ่งแลว  คือ  ส่ังใหจายของอยางใดอยาง
หนึ่งแลว.
            บทวา   สั่งใหจายของอยางอื่นอีก   ความวา   เวนของอยางใดอยาง
หนึ่งที่ส่ังใหจายนั้น     ส่ังใหจายของสิ่งอื่นอีก   เปนทุกกฏในประโยค   เปนนิส-
สัคคีย  ดวยไดของนั้นมา  ตองเสียสละแกสงฆ   คณะ  หรือภิกษุณีรูปหนึ่ง.
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็แลของอยางอื่นอีกที่ขอไดมานั้น  อันภิกษุณีพึง
เสียสละอยางนี้.

                                             วิธีเสียสละ
                                            เสียสละแกสงฆ 
            ภิกษุณีรูปนั้นพึงเขาไปหาสงฆ . . .   แมเจา  ของอยางอื่นอีก  ส่ิงนี้ของ
ขาพเจา   ส่ังใหจายของสิ่งหนึ่งแลว  ส่ังใหจายไดมา  เปนของจําจะสละ   ขาพเจา
สละของอยางอื่นอีก     ส่ิงนี้แกสงฆ. . .   สงฆพึงใหของอยางอื่นอีก     ส่ิงนี้แก
ภิกษุณีมีช่ือนี้  ดังนี้. 
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                                         เสียสละแกคณะ  
            ภิกษุณีรูปนั้นพึงเขาไปหาภิกษุณีหลายรูป. . .   แมเจาทั้งหลาย  พึงให
ของอยางอื่นอีก  ส่ิงนี้แกภิกษุณีมีช่ือนี้   ดังนี้.            

                                 เสียสละแกภิกษุรูปหนึ่ง 
            ภิกษุณีรูปนั้นพึงเขาไปหาภิกษุณีรูปหนึ่ง. . .   ขาพเจาใหของอยางอื่น
อีก   ส่ิงนี้แกแมเจา   ดังนี้.

                                              บทภาชนีย                                              
                                    ติกะนิสสัคคิยปาจิตตีย           
             [๑๑๖]   ของอยางหนึ่ง   ภิกษุณีสําคัญวาของอยางหนึ่ง   ส่ังใหจายของ
อยางอื่นอีก   เปนนิสสัคคีย   ตองอาบัติปาจิตตีย.
             ของอยางหนึ่ง  ภิกษุณีสงสัย  ส่ังใหจายของอยางอื่นอีก   เปนนิสสัคคีย
ตองอาบัติปาจิตตีย.                                                             
             ของอยางหนึ่ง   ภิกษุณีสําคัญวา    มิใชของอยางหนึ่ง   ส่ังใหจายของ
อยางอื่นอีก  เปนนิสสัคคีย    ตองอาบัติปาจิตตีย.

                                             ทุกะทุกกฏ
             มิใชของอยางหนึ่ง  ภิกษุณีสําคัญวา  ของอยางหนึ่ง  ตองอาบัติทุกกฏ.
             มิใชของอยางหนึ่ง  ภิกษุณีสงสัย   ตองอาบัติทุกกฏ.

                                            ไมตองอาบัติ
             มิใชของอยางหนึ่ง  ภิกษุณีสําคัญวา   มิใชของอยางหนึ่ง  ไมตองอาบัติ. 
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                                           อนาปตติวาร
             [๑๑๗]   ส่ังใหจายของสิ่งหนึ่งนั้น      และสั่งใหจายของสิ่งอื่นอีกอยาง
รวมกัน ๑    แสดงอานิสงสแลวส่ังใหจาย  ๑   วิกลจริต ๑    อาทิกัมมิกา ๑   ไม
ตองอาบัติแล.
                                   ปตตวรรค  สิกขาบทที่  ๕  จบ

                                 อรรถกถาปตตวรรค  สิกขาบทที่  ๕ 
            วินิจฉัย  ในสิกขาบทที่  ๕  พึงทราบดังนี้:-
            ไดยินวา  ภิกษุณีถุลลนันทานั้นสําคัญวา  กุลธิดานี้เปนผูมั่งคั่งเราบอก
อยางนี้แลว    จักเก็บน้ํามันนี้ไว     นําแมเนยใสจากเรือนแหงตระกูลของตนมา
ถวายเรา   จึงไดกลาวคําวา   สิกฺขมาเน   เปนตนนี้.
             บทวา     เจตาเปตฺวา     มีใจความเพียงวา     ส่ังใหเขาใจแลวเทานั้น.
คําที่เหลือทั้งหมดเปนเชนกับสิกขาบทที่  ๔  ทั้งนั้นแล.
                            อรรถกถาปตตวรรค  สิกขาบทที่  ๕  จบ 
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                                 ปตตวรรค  สิกขาบทที่  ๖ 
                               เร่ืองภิกษุณีหลายรูป
           [๑๑๘]  โดยสมัยนั้น     พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระ-
เชตวันอารามของอนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี  คร้ังนั้น พวกอุบาสก
อุบาสิกาพากันรวบรวมสิ่งของเครื่องใชที่เขาเต็มใจทําบุญเพื่อเปนมูลคาจีวร
สําหรับภิกษุณีสงฆ     ฝากไวที่รานพอคาผาคนหนึ่ง     แลวไดเขาไปหาภิกษุณี
ทั้งหลายกลาวคํานี้วา    แมเจาทั้งหลาย    เจาขา    กัปปยภัณฑเพื่อประโยชนแก
จีวร   พวกขาพเจาไดฝากไวที่รานพอคาผาชื่อโนน    ขอทานทั้งหลายกรุณาให
ไวยาวัจกรไปนําจีวรจากรานพอคาผูนั้นมาแจกกันเถิด   เจาขา.
           ภิกษุณีทั้งหลายใหเปลี่ยนกัปปยภัณฑนั้นเปนเภสัช    แลวบริโภคเปน
สวนตัว.
            พวกอุบาสกอุบาสิการูเร่ืองแลวพากันเพงโทษ   ติเตียน   โพนทะนาวา
ไฉนภิกษุณีทั้งหลาย   จึงไดใหเปลี่ยนกัปปยภัณฑที่เขาถวายไวเพื่อประโยชนแก
ปจจัยอยางหนึ่ง   อุทิศไวอยางหนึ่ง   ซ่ึงเขาตั้งใจถวายสงฆ    เปนปจจัยอยางอื่น
ไปเลา . . .
            ภิกษุณีทั้งหลายไดยินอุบาสกอุบาสิกาเหลานั้นพากันเพงโทษ  ติเตียน
โพนทะนาอยู  บรรดาที่เปนผูมักนอย. . . ตางก็เพงโทษ ติเตียน  โพนทะนาวา
ไฉนภิกษุณีทั้งหลาย  จึงไดใหเปล่ียนกัปปยภัณฑที่เขาถวายไวเพื่อประโยชนแก
ปจจัยอยางหนึ่ง  อุทิศไวอยางหนึ่งซึ่งเขาตั้งใจถวายสงฆ  เปนปจจัยอยางอื่นไป
เลา. . . 
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                                       ทรงสอบถาม
            พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววา  ภิกษุณีทั้งหลายใหเปลี่ยนกัปปยภัณฑที่เขาถวายเพื่อประโยชนแกปจจัย
อยางหนึ่ง   อุทิศไวอยางหนึ่ง    ซ่ึงเขาตั้งใจถวายสงฆ     เปนปจจัยอยางอื่นไป
จริงหรือ.
            ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา   จริง   พระพุทธเจาขา.

                          ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
            พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ไฉน
ภิกษุณีทั้งหลาย  จึงไดใหเปลี่ยนกัปปยภัณฑที่เขาถวายไวเพื่อประโยชนแกปจจัย
อยางหนึ่ง   อุทิศไวอยางหนึ่ง   ซ่ึงเขาตั้งใจถวายสงฆ   เปนปจจัยอยางอื่นไปเลา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   การกระทําของพวกนางนั่น   ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใส
ของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส . . .
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็แลภิกษุณีทั้งหลาย  จงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้วาดังนี้:-

                                          พระบัญญัติ 
            ๓๑.  ๖.  อนึ่ง  ภิกษุณีใด    ใหเปล่ียนซึ่งปจจัยอยางอื่น  ดวย
กัปปยภัณฑท่ีเขาถวายไวเพื่อเปนมูลคาแกปจจัยอยางหนึ่ง     อุทิศไว
อยางหนึ่ง  ซ่ึงเขาตั้งใจถวายสงฆ   เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย.             
                                 เร่ืองภิกษุณีหลายรูป  จบ 
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                                        สิกขาบทวิภังค
            [๑๑๙]  บทวา   อนึ่ง . . .ใด  ความวา  ผูใด  คือ  ผูเชนใด. . .
            บทวา  ภิกษุณี  ความวา   ที่ช่ือวา   ภิกษุณี   เพราะอรรถวาเปนผู
ขอ. . . นี้ช่ือวา  ภิกษุณี  ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
            คําวา  ดวยกัปปยภัณฑท่ีเขาถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยาง
หนึ่ง  อุทิศไวอยางหนึ่ง  คือที่เขาถวายไวเพื่อประโยชนแกปจจัยอยางอื่น.
            บทวา  ซ่ึงเขาตั้งใจถวายสงฆ   คือ  เพื่อประโยชนแกสงฆ  ไมใช
แกคณะ  ไมใชแกภิกษุณีรูปหนึ่ง.
            บทวา  ใหเปล่ียนซึ่งปจจัยอยางอื่น  ความวา   ทายกถวายกัปปย-
ภัณฑไวเพื่อประโยชนแกปจจัยใด   เวนปจจัยนั้น  ใหเปลี่ยนเปนปจจัยอยางอื่น
เปนทุกกฏในประโยค    เปนนิสสัคคียดวยไดปจจัยนั้นมา    ตองเสียสละแกสงฆ 
คณะหรือภิกษุณีรูปหนึ่ง.
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็แลปจจัยอยางอื่นที่ไดมานั้น    อันภิกษุณีพึง
เสียสละอยางนี้.

                                           วิธีเสียสละ
                                          เสียสละแกสงฆ 
            ภิกษุณีรูปนั้นพึงเขาไปหาสงฆ . . .แมเจา  ปจจัยอยางอื่นนี้  ของขาพเจา
ใหเปลี่ยนมาดวยกัปปยภัณฑที่เขาถวายไวเพื่อประโยชนแกปจจัยอยางหนึ่ง
อุทิศไวอยางหนึ่ง   ซ่ึงเขาตั้งใจถวายสงฆ   เปนของจําจะสละ  ขาพเจาสละปจจัย
อยางอื่นนี้แกสงฆ. . .  สงฆพึงใหปจจัยอยางอื่นนี้   แกภิกษุณีมีช่ือนี้    ดังนี้. 
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                                        เสียสละแกคณะ
            ภิกษุณีรูปนั้นพึงเขาไปหาภิกษุณีหลายรูป. . .   แมเจาทั้งหลาย  พึงให
ปจจัยอยางอื่นนี้   แกภิกษุณีมีช่ือนี้   ดังนี้.

                                เสียสละแกภิกษุณีรูปหนึ่ง
            ภิกษุณีรูปนั้นพึงเขาไปหาภิกษุณีรูปหนึ่ง. . .     ขาพเจาใหปจจัยอยาง
อ่ืนนี้    แกแมเจา   ดังนี้.

                                                บทภาชนีย
                                    ติกะนิสสัคคิยปาจิตตีย
            [๑๒๐]  กัปปยภัณฑที่เขาถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง ภิกษุณี
สําคัญวา เขาถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง ใหเปลี่ยนเปนปจจัยอยางอื่น
เปนนิสสัคคีย  ตองอาบัติปาจิตตีย.
            กัปปยภัณฑที่เขาถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง    ภิกษุณีสงสัย
ใหเปลี่ยนเปนปจจัยอยางอื่น  เปนนิสสัคคีย  ตองอาบัติปาจิตตีย.
            กัปปยภัณฑที่เขาถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง   ภิกษุณีสําคัญ
วาเขามิไดถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง    ใหเปลี่ยนเปนปจจัยอยางอื่น
เปนนิสสัคคีย  ตองอาบัติปาจิตตีย.
            ไดปจจัยที่เสียสละแลวคืนมา     พึงนอมไปในปจจัยตามที่เขาถวายไว
เดิม. 
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                                            ทุกะทุกกฏ
            มิใชกัปปยภัณฑที่เขาถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง     ภิกษุณี
สําคัญวาเขาถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง. . .ตองอาบัติทุกกฏ.
            มิใชกัปปยภัณฑที่เขาถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง     ภิกษุณี
สงสัย. . .  ตองอาบัติทุกกฏ.

                                          ไมตองอาบัติ
            มิใชกัปปยภัณฑที่เขาถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง     ภิกษุณี
สําคัญวา   เขาไมไดถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง  ไมตองอาบัติ.

                                          อนาปตติวาร
            [๑๒๑]   นอมกัปปยภัณฑที่เหลือไป ๑  ขออนุญาตจากเจาของ   แลว
นอมไป  ๑   มีอันตราย ๑   วิกลจริต ๑   อาทิกัมมิกา ๑   ไมตองอาบัติแล.
                                ปตตวรรค  สิกขาบทที่  ๖  จบ

                             อรรถกถาปตตวรรค  สิกขาบทที่  ๖ 
            วินิจฉัย   ในสิกขาบทที่  ๖  พึงทราบดังนี้:-
            คําวา    ฉนฺทก   นี้    เปนชื่อแหงบริขาร   (ส่ิงของเครื่องใช)    ที่เขา
ถวายอันกอใหเกิดความพอใจ    และความชอบใจแกคนเหลาอื่น     แลวถือเอา
อยางนี้วา    พวกเราจักทํากิจชอบธรรม   (บุญกรรม) ช่ือนี้ทานทั้งหลายจงให
ส่ิงของที่พวกทานอาจจะใหได . 
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            บทวา  อฺทตฺถิเกน  คือ  ที่เขาถวายไวเพื่อตองการเปนมูลคาแก
ปจจัยอยางหนึ่ง.
            บทวา  อฺุทฺทิสิเกน  คือ  ที่เขาถวายเจาะจงไวอยางหนึ่ง.
            บทวา   สงฺฆิเกน   คือ   ที่เขาตั้งใจถวายแกสงฆ.
            สองบทวา   เสสก   อุปเนติ    มีความวา    ส่ังใหจายปจจัยที่เขาถวาย
กัปปยภัณฑไวเปนมูลคา   แลวนอมของที่เหลือไปเพื่อประโยชนแกปจจัยอ่ืน.
            สองบทวา   สามิเก  อปโลเกตฺวา    มีความวา    ขออนุญาตจากเจา
ของแลวนอมไปอยางนี้วา   พวกทานถวายกัปปยภัณฑไวเพื่อเปนมูลคาแหงจีวร
และจีวรของพวกเรามีอยู   แตมีความตองการดวยน้ํามันเปนตน .
            บทวา  อาปทาสุ  มีความวา   เพราะอันตรายเชนนั้น   พวกภิกษุณี
พากันทิ้งวัดอพยพหนี    ในอันตรายมีรูปเห็นปานนั้น    จะแลกเปลี่ยนสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง  ควรอยู.  คําที่เหลือ  ตื้นทั้งนั้น.
            สิกขาบทนี้  มีสมุฏฐาน ๖  เปนทั้งกิริยาทั้งอกิริยา   โนสัญญาวิโมกข
อจิตตกะ  ปณณัตติวัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม  มีจิต ๓  มีเวทนา ๓ ฉะนี้แล.
                            อรรถกถาปตตวรค  สิกขาบทที่  ๖  จบ 
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                                     ปตตวรรค  สิกขาบทที่  ๗
                                    เร่ืองภิกษุณีหลายรูป
            [๑๒๒]  โดยสมัยนั้น    พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู  ณ พระ-
เชตวัน    อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี   เขตพระนครสาวัตถี   คร้ังนั้น  พวก
อุบาสกอุบาสิกาพากันรวบรวมสิ่งของเครื่องใชที่เขาเต็มใจทําบุญเพื่อเปนมูลคา
จีวรสําหรับภิกษุณีสงฆ   ฝากไวที่รานพอคาคนหนึ่ง    แลวไดเขาไปหาภิกษุณี
ทั้งหลายกลาวคํานี้วา   แมเจาทั้งหลาย   เจาขา    กัปปยภัณฑเพื่อเปนมูลคาจีวร
พวกขาพเจาฝากไวที่รานพอคาผาชื่อโนน    ขอทานทั้งหลายกรุณาใหไวยาวัจกร
ไปนําจีวรจากรานพอคาผาผูนั้นมาแจกกันเถิด   เจาขา.
            ภิกษุณีทั้งหลายไดขอใหเปลี่ยนกัปปยภัณฑนั้นแหละเปนเภสัชไปบริ-
โภคเปนสวนตัว.
            อุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายทราบเรื่องแลวพากันเพงโทษ  ติเตียน  โพน-
ทะนาวา   ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงไดใหเปลี่ยนกัปปยภัณฑที่เขาถวายไวเพื่อเปน
มูลคาปจจัยอยางหนึ่ง   อุทิศไวอยางหนึ่ง   ซ่ึงเขาตั้งใจถวายสงฆ    ไปเปนปจจัย
อยางอื่น   ทั้งขอมาเปนสวนตัวดวยเลา.
            ภิกษุณีทั้งหลายไดยินอุบาสกอุบาสิกาเหลานั้นเพงโทษ ติเตียน  โพน-
ทะนาอยู   บรรดาที่เปนผูมักนอย. . . ตางก็เพงโทษติเตียนโพนทะนาวา   ไฉน
ภิกษุณีทั้งหลายจึงไดใหเปลี่ยนกัปปยภัณฑที่เขาถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยาง
หนึ่ง    อุทิศไวอยางหนึ่ง   ซ่ึงเขาตั้งใจถวายสงฆ   ไมเปนปจจัยอยางอื่น   ทั้ง
ขอมาเปนสวนตัวดวยเลา . . . 
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                                        ทรงสอบถาม
            พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววา    ภิกษุณีทั้งหลายไดใหเปลี่ยนกัปปยภัณฑที่เขาถวายไวเพื่อเปนมูลคา
ปจจัยอยางหนึ่ง   อุทิศไวอยางหนึ่ง   ซ่ึงเขาตั้งใจถวายสงฆ   ไปเปนปจจัยอยาง
อ่ืน  ทั้งขอมาเปนสวนตัวดวย  จริงหรือ. 
            ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา   จริง   พระพุทธเจาขา.

                          ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
            พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ไฉน
ภิกษุณีทั้งหลาย  จึงไดใหเปลี่ยนกัปปยภัณฑ  ที่เขาถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัย
อยางหนึ่ง    อุทิศไวอยางหนึ่ง    ซ่ึงเขาตั้งใจถวายสงฆ    ไปเปนปจจัยอยางอื่น
ทั้งขอมาเปนสวนตัวดวยเลา   การกระทําของพวกนางนั่น    ไมเปนไปเพื่อความ
เล่ือมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส. . .
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้    วาดังนี้:-

                                         พระบัญญัติ 
          ๓๒.  ๗.  อนึ่ง ภิกษุณีใด  ใหเปล่ียนซึ่งปจจัยอยางอื่น  ดวย 
กัปปยภัณฑท่ีเขาถวายเพื่อไวเปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง  อุทิศไวอยาง
หนึ่ง   ซ่ึงเขาตั้งใจถวายสงฆ  แตขอมาเปนสวนตัว  เปนนิสสัคคิย-
ปาจิตตีย
                                  เร่ืองภิกษุณีหลายรูป  จบ 
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                                   สิกขาบทวิภังค
            [๑๒๓]  บทวา  อนึ่ง. . .ใด   ความวา  ผูใด  คือ  ผูเชนใด . . .
            บทวา  ภิกษุณี ความวา   ที่ช่ือวา  ภิกษุณี   เพราะอรรถวาเปนผู
ขอ. . .  นี้ช่ือวา  ภิกษุณี  ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
            คําวา  ดวยกัปปยภัณฑท่ีเขาถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยาง
หนึ่ง  อุทิศไวอยางหนึ่ง  คือ  เขาถวายไวเพื่อประโยชนแกปจจัยอยางหนึ่ง
            บทวา ซ่ึงเขาตั้งใจถวายสงฆ  คือ   เพื่อประโยชนแกสงฆ  ไมใช
แกคณะ  ไมใชแกภิกษุณีรูปเดียว.
            บทวา   ขอมาเปนสวนตัว  คือ  ขอรองเขาเอง.
            บทวา  ใหเปล่ียนซึ่งปจจัยอยางอื่น  ความวา   ทายกถวายกัปปย-
ภัณฑไวเพื่อประโยชนแกปจจัยใด    เวนปจจัยนั้น  ใหเปลี่ยนเปนปจจัยอยางอื่น
เปนทุกกฏในประโยค   เปนนิสสัคคียดวยไดปจจัยนั้นมา    ตองเสียสละแกสงฆ
คณะหรือภิกษุณีรูปหนึ่ง.
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็แลปจจัยที่ไดมานั้น    อันภิกษุณีพึงเสียสละ
อยางนี้.   

                                            วิธีเสียสละ
                                        เสียสละแกสงฆ
             ภิกษุณีรูปนั้นพึงเขาไปหาสงฆ . . .  แมเจา   ปจจัยอ่ืนสิ่งนี้ของขาพเจา
ใหเปลี่ยนมาดวยกัปปยภัณฑที่เขาถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง    อุทิศ
ไวอยางหนึ่ง   ซ่ึงเขาตั้งใจถวายสงฆ   แตขอมาเปนสวนตัว    เปนของจําจะสละ
ขาพเจาสละปจจัยอ่ืนสิ่งนี้แกสงฆ. . .   สงฆพึงใหปจจัยอ่ืนสิ่งนี้แกภิกษุณีมีช่ือนี้
ดังนี้. 
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                                           เสียสละแกคณะ
            ภิกษุณีรูปนั้นพึงเขาไปหาภิกษุณีหลายรูป. . .     แมเจาทั้งหลายพึงให
ปจจัยอ่ืนสิ่งนี้แกภิกษุณีมีช่ือนี้   ดังนี้.

                                  เสียสละแกภิกษุณีรูปหนึ่ง
            ภิกษุณีรูปนั้นพึงเขาไปหาภิกษุณีรูปหนึ่ง. . .   ขาพเจาใหปจจัยอ่ืนสิ่ง
นี้แกแมเจา    ดังนี้.

                                               บทภาชนีย
                                     ติกะนิสสัคคิยปาจิตตีย
            [๑๒๔]  กัปปยภัณฑที่เขาถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง  ภิกษุณี
สําคัญวา   เขาถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง   ใหเปลี่ยนเปนปจจัยอยาง
อ่ืน  เปนนิสสัคคีย   ตองอาบัติปาจิตตีย.
            กัปปยภัณฑที่เขาถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง   ภิกษุณีสงสัย
ใหเปลี่ยนเปนปจจัยอยางอื่น  เปนนิสสัคคีย   ตองอาบัติปาจิตตีย. 
            กัปปยภัณฑที่เขาถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง  ภิกษุณีสําคัญ
วา  เขามิไดถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง  ใหเปลี่ยนเปนปจจัยอยางอื่น
เปนนิสสัคคีย   ตองอาบัติปาจิตตีย.
            ไดปจจัยที่เสียสละแลวคืนมา   พึงนอมเขาไปในปจจัยตามที่ทายกถวาย
ไวเดิม. 
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                                        ทุกะทุกกฏ
            มิใชกัปปยภัณฑที่เขาถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง  ภิกษุณี 
สําคัญวา  เขาถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง  ตองอาบัติทุกกฏ.
            มิใชกัปปยภัณฑที่เขาถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง  ภิกษุณี
สงสัย  ตองอาบัติทุกกฏ.

                                       ไมตองอาบัติ
            มิใชกัปปยภัณฑที่เขาถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง  ภิกษุณี
สําคัญวา  เขามิไดถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง  ไมตองอาบัติ.

                                       อนาปตติวาร
            [๑๒๕]  นอมกัปปยภัณฑที่เหลือไป  ๑  ขออนุญาติจากเจาของแลว
นอมไป  ๑ มีอันตราย  ๑  วิกลจริต  ๑  อาทิกัมมิกา  ๑  ไมตองอาบัติแล. 
                                ปตตวรรค  สิกขาบทที่  ๗  จบ

                              อรรถกถาปตตวรรค  สิกขาบทที่  ๗ 
            วินิจฉัยในสิกขาบทที่  ๗  พึงทราบดังนี้:-
            บทวา  สฺญาจิเกน  คือ  ที่ตนขอมาเปนสวนตัวเอง.  บทนี้แหละ
ทําใหตางกันในสิกขาบทที่  ๗  นี้.  บทที่เหลือเปนเชนกับสิกขาบทที่  ๖.  ทั้ง
นั้นแล.
                           อรรถกถาปตตวรรค  สิกขาบทที่  ๗  จบ 
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                                      ปตตวรรค  สิกขาบทที่  ๘
                                    เร่ืองภิกษุณีหลายรูป 
           [๑๒๖]  โดยสมัยนั้น    พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ  พระ-
เชตวัน  อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี  เขตพระนครสาวัตถี  คร้ังนั้น  ภิกษุณี
ทั้งหลาย  ผูอาศัยอยูในบริเวณหาหมูบานตําบลหนึ่งอัตคัดดวยขาวยาคู  จึงชาวบาน
ตําบลนั้นไดรวบรวมสิ่งของเครื่องใชที่เขาเต็มใจทําบุญเพื่อประสงคเปนมูลคา
ขาวยาคู   สําหรับภิกษุณีทั้งหลาย   ฝากไวที่รานชาวตลาดคนหนึ่ง   แลวไดเขา
ไปหาภิกษุณีทั้งหลาย   กลาวค านี้วา   แมเจาทั้งหลาย   เจาขา   กัปปยภัณฑเพื่อ
เปนมูลคาขาวยาคู   พวกขาพเจาไดฝากไวที่รานของชาวตลาดชื่อโนน    ขอทาน
ทั้งหลายจงใหไวยาวัจกรไปนําขาวสารจากรานชาวตลาดผูนั้นมาหุงตัมฉันเถิด.
           ภิกษุณีทั้งหลายไดใหเปล่ียนกัปปยภัณฑนั้นเปนเภสัชไปบริโภค. 
            ชาวบานตําบลนั้นทราบเรื่องแลว พากันเพงโทษ  ติเตียน โพนทะนาวา
ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงไดใหเปลี่ยนกัปปยภัณฑที่เขาถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัย
อยางหนึ่ง   อุทิศไวอยางหนึ่ง   ซ่ึงเขาตั้งใจถวายแกภิกษุณีหมูมาก  เปนปจจัย
อยางอื่นไปเลา.
           ภิกษุณีทั้งหลายไดยินเขาเพงโทษ   ติเตียน  โพนทะนาอยู    บรรดาที่
เปนผูมักนอย . . .  ตางก็เพงโทษ  ติเตียน   โพนทะนาวา   ไฉนภิกษุณีทั้งหลาย
จึงไดใหเปลี่ยนกัปปยภัณฑที่เขาถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง   อุทิศไว
อยางหนึ่ง   ซ่ึงเขาตั้งใจถวายแกภิกษุณีหมูมาก   มาเปนปจจัยอยางอื่นไปเลา. . . 
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                                        ทรงสอบถาม
            พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววา    ภิกษุณีทั้งหลายไดใหเปลี่ยนกัปปยภัณฑที่เขาถวายไวเพื่อเปนมูลคา
ปจจัยอยางหนึ่ง    อุทิศไวอยางหนึ่ง    ซ่ึงเขาตั้งใจถวายแกภิกษุณีหมูมาก    มา
เปนปจจัยอยางอื่นไป   จริงหรือ. 
            ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา   จริง   พระพุทธเจาขา.

                      ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
            พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ไฉน
ภิกษุณีจึงไดใหเปลี่ยนกัปปยภัณฑที่เขาถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง
อุทิศไวอยางหนึ่ง   ซ่ึงเขาตั้งใจถวายแกภิกษุณีหมูมาก  มาเปนปจจัยอยางอื่นไป
เลา   การกระทําของพวกนางนั่น  ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม
เล่ือมใส. . .
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้วาดังนี้:-

                                         พระบัญญัติ 
            ๓๓.   ๘.  อนึ่ง  ภิกษุณีใด  ใหเปล่ียนซึ่งปจจัยอยางอื่น  ดวย
กัปปยภัณฑท่ีเขาถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง  อุทศไวอยาง
หนึ่ง  ซ่ึงเขาตั้งใจจะถวายแกภิกษุณีหมูมาก  เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย.
                                 เร่ืองภิกษุณีหลายรูป  จบ 
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                                        สิกขาบทวิภังค
            [๑๒๗]  บทวา   อนึ่ง. . .ใด   ความวา   ผูใด  คือ   ผูเชนใด . . .
           บทวา  ภิกษุณี  ความวา  ที่ช่ือวา   ภิกษุณี    เพราะอรรถวาเปนผู
ขอ. . .  นี้ช่ือวา  ภิกษุณี  ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.                          
          คําวา  ดวยกัปปยภัณฑท่ีเขาถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยาง
หนึ่ง  อุทิศไวอยางหนึ่ง   คือ   เขาถวายไวเพื่อประโยชนแกปจจัยอยางหนึ่ง.
           บทวา  ซ่ึงเขาตั้งใจถวายแกภิกษุณีหมูมาก   คือ   เพื่อประโยชน
แกคณะไมใชสงฆ  ไมใชภิกษุณีรูปเดียว.
           บทวา  ใหเปล่ียนซึ่งปจจัยอยางอื่น   ความวา   ทายกถวายกัปปย-
ภัณฑไวเพื่อประโยชนแกปจจัยใด   เวนปจจัยนั้น  ใหเปลี่ยนเปนปจจัยอยางอื่น
เปนทุกกฏในประโยค     เปนนิสสัคคียดวยไดปจจัยนั้นมา    ตองเสียสละแกสงฆ
คณะ  ภิกษุณีรูปหนึ่ง.
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็แลปจจัยอยางอื่นที่ไดมานั้น  อันภิกษุณีพึงเสีย
สละอยางนี้.

                                              วิธีเสียสละ
                                         เสียสละแกสงฆ
            ภิกษุณีรูปนั้นพึงเขาไปหาสงฆ . . . แมเจา  ปจจัยอยางอื่นนี้ของขาพเจา
ใหเปลี่ยนมาดวยกัปปยภัณฑที่เขาถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง    อุทิศ
ไวอยางหนึ่ง   ซ่ึงเขาตั้งใจถวายแกภิกษุณีหมูมาก   เปนของจําจะสละ    ขาพเจา
สละปจจัยอยางอื่นนี้แกสงฆ . . .      สงฆพึงใหปจจัยอยางอื่นนี้แกภิกษุณีมีช่ือนี้    
ดังนี้. 
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                                          เสียสละแกคณะ
           ภิกษุณีรูปนั้นพึงเขาไปหาภิกษุณีหลายรูป. . .  แมเจาทั้งหลายพึงให
ปจจัยอยางอื่นนี้แกภิกษุณีมีช่ือนี้    ดังนี้.

                                   เสียสละแกภิกษุณีรูปหนึ่ง                     
           ภิกษุณีรูปนั้นพึงเขาไปหาภิกษุณีรูปหนึ่ง. . . ขาพเจาใหปจจัยอยางอื่น
นี้แกแมเจา  ดังนี้.

                                                  บทภาชนีย   
                                     ติกะนิสสัคคิยปาจิตตีย
            [๑๒๘]   กัปปยภัณฑที่เขาถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง
ภิกษุณีสําคัญวา  เขาถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง  ใหเปลี่ยนเปนปจจัย
อยางอื่นเปนนิสสัคคีย   ตองอาบัติปาจิตตีย.
            กัปปยภัณฑที่เขาถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง ภิกษุณีสงสัย...
ใหเปลี่ยนเปนปจจัยอยางอื่น   เปนนิสสัคคีย   ตองอาบัติปาจิตตีย.
            กัปปยภัณฑที่เขาถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง   ภิกษุณีสําคัญ
วาเขามิไดถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง    ใหเปลี่ยนเปนปจจัยอยางอื่น
เปนนิสสัคคีย    ตองอาบัติปาจิตตีย.
            ไดปจจัยที่เสียสละแลวคืนมา    พึงนอมไปในปจจัยตามที่ทายกถวายไว
เดิม.

                                              ทุกะทุกกฏ
             มิใชกัปปยภัณฑที่เขาถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง     ภิกษุณี
สําคัญวา   เขาถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง   ตองอาบัติทุกกฏ. 
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           มิใชกัปปยภัณฑที่เขาถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง     ภิกษุณี
สงสัย  ตองอาบัติทุกกฏ.

                                         ไมตองอาบัติ
           มิใชกัปปยภัณฑที่เขาถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง    ภิกษุณี
สําคัญวา   เขามิไดถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง   ไมตองอาบัติ.

                                         อนาปตติวาร
            [๑๒๙]   นอมกัปปยภัณฑที่เหลือไป ๑  ขออนุญาตตอเจาของแลวนอม
ไป ๑   มีอันตราย  ๑   วิกลจริต  ๑   อาทิกัมมิกา ๑   ไมตองอาบัติแล.
                                   ปตตวรรค  สิกขาบทที่  ๘  จบ

                               อรรถกถาปตตวรรค    สิกขาบทที่  ๘ 
           วินิจฉัยในสิกขาบทที่  ๘  พึงทราบดังนี้:-
           บทวา มหาชนิเกน  คือ ที่เขาตั้งใจถวายแกคณะ (แกภิกษุณีหมูมาก)
บทวา   ที่เขาตั้งใจถวายแกภิกษุณีหมูมากนี้แหละทําใหตางกันในสิกขาบทนี้.
                              อรรถกถาปตตวรรค  สิกขาบทที่  ๘  จบ 
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                                      ปตตวรรค  สิกขาบทที่  ๙
                                     เร่ืองภิกษุณีหลายรูป
           [๑๓๐]   โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู  ณ พระเชตวัน 
อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี   เขตพระนครสาวัตถี   คร้ังนั้น  ภิกษุณีทั้งหลาย
ผูอาศัยอยูในบริเวณบานตําบลหนึ่ง   อัตคัดดวยขาวยาคู    ชาวบานตําบลนั้นจึง
ไดรวบรวมเครื่องใชสอยท่ีเขาเต็มใจทําบุญเพื่อเปนมูลคาขาวยาคูสําหรับภิกษุณี 
ทั้งหลายฝากไวที่รานชาวตลาดคนหนึ่ง     แลวไดเขาไปหาภิกษุณีทั้งหลายกลาว
คํานี้วา  แมเจาทั้งหลาย  เจาขา  กัปปยภัณฑเพื่อเปนมูลคาขาวยาคู  พวกขาพเจา
ฝากไวที่รานชาวตลาดชื่อโนน     ขอทานทั้งหลายจงใหไวยาวัจกรไปนําขาวสาร
จากรานชาวตลาดนั้นมาหุงตมฉันเถิด.
           ภิกษุณีทั้งหลายไดขอใหเปลี่ยนกัปปยภัณฑนั้นแหละเปนเภสัชไป
บริโภคเปนสวนตัว.                         
            ชาวบานตําบลนั้นทราบเรื่องแลว   พากันเพงโทษ  ติเตียน  โพนทะนา
วา  ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงไดให   เปลี่ยนกัปปยภัณฑ   ที่เขาถวายไวเพื่อเปน
มูลคาปจจัยอยางหนึ่ง    อุทิศไวอยางหนึ่ง    ซ่ึงเขาตั้งใจถวายแกภิกษุณีหมูมาก
ไปเปนปจจัยอยางอื่น  ทั้งขอมาเปนสวนตัวดวยเลา.
           ภิกษุณีทั้งหลายไดยินชาวบานตําบลนั้นพากันเพงโทษ    ติเตียน  โพน-
ทะนาอยู   บรรดาที่เปนผูมักนอย. . .   ตางก็เพงโทษ   ติเตียน   โพนทะนาวา
ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงไดใหเปลี่ยน     กัปปยภัณฑที่เขาบริจาค     ไวเพื่อเปน
มูลคาปจจัยอยางหนึ่งอุทิศไวอยางหนึ่ง   ซ่ึงเขาตั้งใจถวายแกภิกษุณีหมูมาก  ไป
เปนปจจัยอยางอื่น   ทั้งขอมาเปนสวนตัวดวยเลา . . .   แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแด
พระผูมีพระภาคเจา. 
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                                          ทรงสอบถาม
            พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววาภิกษุณีทั้งหลายใหเปลี่ยนกัปปยภัณฑที่เขาถวายไวเพื่อเปน   มูลคาปจจัย
อยางหนึ่งอุทิศไวอยางหนึ่ง      ซ่ึงเขาตั้งใจถวายแกภิกษุณีหมูมากไปเปนปจจัย
ทั้งขอมาเปนสวนตัวดวย  จริงหรือ.
            ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา   จริง   พระพุทธเจาขา.

                           ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
           พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ไฉน
ภิกษุณีทั้งหลาย     จึงไดใหเปลี่ยนกัปปยภัณฑที่เขาถวายไวเพึ่อเปนมูลคาปจจัย
อยางหนี่งอุทิศไวอยางหนึ่ง      ซ่ึงเขาตั้งใจถวายแกภิกษุณีหมูมากไปเปนปจจัย
อยางอื่น   ทั้งขอมาเปนสวนตัวดวยเลา    การกระทําของพวกนางนั่น   ไมเปน
ไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส . . .
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้วาดังนี้:-

                                        พระบัญญัต 
           ๓๔.  ๙.  อนึ่ง ภิกษุณีใด  ใหเปล่ียนซึ่งปจจัยอยางอื่น  ดวย
กัปปยภัณฑท่ีเขาถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง  อุทิศไวอยาง
หนึ่ง   ซ่ึงเขาตั้งใจถวายภิกษุณีหมูมาก   แตขอมาเปนสวนตัว    เปน
นิสสัคคิยปาจิตตีย.
                                เร่ืองภิกษุณีหลายรูป  จบ 
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                                         สิกขาบทวิภังค
            [๑๓๑]  บทวา  อนึ่ง. . .ใด   ความวา  ผูใด  คือ  ผูเชนใด. . .  
            บทวา  ภิกษุณี   ความวา  ที่ช่ือวา   ภิกษุณี   เพราะอรรถวาเปนผู
ขอ. . .  นี้ช่ือวา  ภิกษุณี  ที่ทรงประสงคในอรรถนี้ .
            บทวา    ดวยกัปปยภัณฑ    ท่ีเขาถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัย
อยางหนึ่ง   อุทิศไวอยางหนึ่ง  นั้น  คือ  เขาถวายไวเพื่อประโยชนแกปจจัย
อยางหนึ่ง.
            บทวา  ซ่ึงเขาตั้งใจถวายภิกษุณีหมูมาก   คือ   เพื่อประโยชนแก
คณะไมใชสงฆ  ไมใชภิกษุณีรูปเดียว.
            บทวา  ขอมาเปนสวนตัว  คือ   ขอรองเขาเอง.
            บทวา  ใหเปล่ียนซึ่งปจจัยอยางอื่น  ความวา   ทายกถวายกัปปย-
ภัณฑไวเพื่อประโยชนแกปจจัยใด    เวนปจจัยนั้น     ใหเปลี่ยนเปนปจจัยอยาง
อ่ืน   เปนทุกกฏในประโยค   เปนนิสสัคคียดวยไดปจจัยนั้นมา   ตองเสียสละแก
สงฆ  คณะ  หรือภิกษุณีรูปหนึ่ง.
            ดูกอนภิกษุณีทั้งหลาย    ก็แลปจจัยอ่ืนที่ไดมานั้น    อันภิกษุณีพึงเสีย
สละอยางนี้.

                                                    วิธีเสียสละ
                                                เสียสละแกสงฆ
            ภิกษุณีรูปนั้นพึงเขาไปหาสงฆ . . . แมเจา  ปจจัยอยางอื่นนี้ของขาพเจา
ใหเปลี่ยนมาดวยกัปปยภัณฑที่เขาถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง     อุทิศ 
ไวอยางหนึ่ง   ซ่ึงเขาตั้งใจถวายแกภิกษุณีหมูมาก    แตขอมาเปนสวนตัว   เปน 



พระวินัยปฎก ภิกขุนีวิภังค เลม ๓ - หนาที่ 158
ของจําจะสละ    ขาพเจาสละปจจัยอยางอื่นนี้แกสงฆ . . .  สงฆพึงใหปจจัยอยาง
อ่ืนนี้แกภิกษุณีมีช่ือนี้  ดังนี้.                                      

                                          เสียสละแกคณะ
            ภิกษุณีรูปนั้นพึงเขาไปหาภิกษุณีหลายรูป. . .    แมเจาทั้งหลายพึงให
ปจจัยอยางอื่นนี้แกภิกษุณีมีช่ือนี้   ดังนี้.

                                  เสียสละแกภิกษุณีรูปหนึ่ง
            ภิกษุณีรูปนั้นพึงเขาไปหาภิกษุณีรูปหนึ่ง. . .     ขาพเจาใหปจจัยอยาง 
อ่ืนนี้แกแมเจา   ดังนี้.

                                              บทภาชนีย
                                    ติกะนิสสัคคิยปาจิตตีย
            [๑๓๒]  กัปปยภัณฑที่เขาถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง ภิกษุณี
สําคัญวา   เขาถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง   ใหเปลี่ยนเปนปจจัยอยาง
อ่ืน  เปนนิสสัคคีย  ตองอาบัติปาจิตตีย.
            กัปปยภัณฑที่เขาถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง    ภิกษุณีสงสัย
ใหเปลี่ยนเปนปจจัยอยางอื่น   เปนนิสสัคคีย   ตองอาบัติปาจิตตีย.
            กัปปยภัณฑที่เขาถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง   ภิกษุณีสําคัญ
วา  เขามิไดถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง  ใหเปลี่ยนเปนปจจัยอยางอื่น
เปนนิสสัคคีย  ตองอาบัติปาจิตตีย.
            ไดปจจัยที่เสียสละแลวคืนมา   พึงนอมเขาไปในปจจัยตามที่ทายกถวาย
ไวเดิม. 
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                                            ทุกะทุกกฏ
            มิใชกัปปยภัณฑที่เขาถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง    ภิกษุณี
สําคัญวา   เขาถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง   ตองอาบัติทุกกฏ.
            มิใชกัปปยภัณฑที่เขาถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง     ภิกษุณี
สงสัย  ตองอาบัติทุกกฏ.

                                            ไมตองอาบัติ
           มิใชกัปปยภัณฑที่เขาถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง    ภิกษุณี
สําคัญวา   เขามิไดถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง   ไมตองอาบัติ.

                                             อนาปตติวาร
           [๑๓๓]  ภิกษุณีนอมกัปปยภัณฑที่เหลือไป  ๑   ขออนุญาตตอเจาของ
แลวนอมไป ๑   มีอันตราย ๑   วิกลจริต ๑   อาทิกัมมิกา ๑   ไมตองอาบัติแล.
                                   ปตตวรรค  สิกขาบทที่  ๙  จบ

                               อรรถกถาปตตวรรค  สิกขาบทที่  ๙ 
           วินิจฉัยในสิกขาบทที่  ๙  พึงทราบดังนี้ :-
           บทวา     สฺาจิเกน     (ขอมาเปนสวนตัว)  นี้    เกินกวา     บทวา
มหาชนิเกน   (ที่เขาตั้งใจถวายแกภิกษุณีหมูมาก)  นี้ไป.
                               อรรถกถาปตตวรรค  สิกขาบทที่  ๙  จบ 
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                                     ปตตวรรค  สิกขาบทที่  ๑๐
                                  เร่ืองภิกษุณีถุลลนันทา
            [๑๓๔]   โดยสมัยนั้น    พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู  ณ  พระ-
เชตวัน  อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี   เขตพระนครสาวัตถี  คร้ังนั้น  ภิกษุณี
ถุลลนันทาเปนพหูสูต  ชางพูด  องอาจ   สามารถกลาวถอยคํามีหลักฐาน  คน
เปนอันมากตางพากันเขาไปสนทนาปราศรัยดวย    ประจวบเวลานั้นบริเวณของ
ภิกษุณีถุลลนันทาชํารุด   ชาวบานจึงถามภิกษุณีถุลลนันทาวา   แมเจา  เพราะ
เหตุไรแมเจาจึงปลอยใหบริเวณชํารุด.
            นางตอบวา  เพราะคนใหไมมี   คนทําก็ไมมี.
            จึงชาวบานพวกนั้นไดรวบรวมสิ่งของเครื่องใชสอยท่ีเขาเต็มใจทําบุญ
เพื่อเปนมูลคาบริเวณ  แลวถวายเปนกัปปยภัณฑไวแกภิกษุณีถุลลนันทา ภิกษุณี
ถุลลนันทาไดขอใหเปลี่ยนกัปปยภัณฑนั้นแหละ   เปนเภสัช   แลวบริโภคเปน
สวนตัว.
            ชาวบานเหลานั้นทราบเรื่องแลว  พากันเพงโทษ  ติเตียน  โพนทะนา
วา ไฉนแมเจาถุลลนันทาจึงไดใหเปลี่ยนกัปปยภัณฑที่เขาถวายไวเพื่อเปนมูลคา
ปจจัยอยางหนึ่ง   อุทิศไวอยางหนึ่ง   ซ่ึงเขาทั้งใจถวายบุคคล  มาเปนปจจัยอยาง
อ่ืนไป  ทั้งขอมาเปนสวนตัวดวยเลา. . .

                                                 ทรงสอบถาม
            พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววา    ภิกษุณีถุลลนันทาไดใหเปลี่ยนกัปปยภัณฑที่เขาถวายไวเพื่อเปนมูลคา 
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ปจจัยอยางหนึ่ง    อุทิศไวอยางหนึ่ง     ซ่ึงเขาตั้งใจถวายบุคคล    มาเปนปจจัย
อยางอื่นไป   ทั้งขอมาเปนสวนตัวดวย   จริงหรือ.
            ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา   จริง   พระพุทธเจาขา.
                       ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
            พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ไฉน
ภิกษุณีถุลลนันทา  จึงไดใหเปลี่ยนกัปปยภัณฑที่เขาถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัย
อยางหนึ่ง   อุทิศไวอยางหนึ่ง   ซ่ึงเขาตั้งใจถวายบุคคล    มาเปนปจจัยอยางอื่น
ไป  ทั้งขอมาเปนสวนตัวดวยเลา   การกระทําของนางนั่น  ไมเปนไปเพื่อความ
เล่ือมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส. . .
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้    วาดังนี้ :-
                                       พระบัญญัติ 
            ๓๕.  ๑๐.  อนึ่ง ภิกษุณีใด ใหเปลี่ยนซึ่งปจจัยอยางอื่น   ดวย
กัปปยภัณฑที่เขาถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง  อุทิศไวอยาง
หนึ่ง  ซ่ึงเขาตั้งใจถวายบุคคล  แตขอมาเปนสวนตัว  เปนนิสสัคคิย-
ปาจิตตีย.
                                 เร่ืองภิกษุณีถุลลนันทา  จบ
                                      สิกขาบทวิภังค
            [๑๓๕]   บทวา  อนึ่ง. . .ใด  ความวา  ผูใด   คือ   ผูเชนใด. . .
            บทวา  ภิกษุณี ความวา   ที่ช่ือวา  ภิกษุณี  เพราะอรรถวาเปนผู
ขอ. . .  นี้ช่ือวา  ภิกษุณี  ที่ทรงประสงคในอรรถนี้. 
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            บุทวา  ดวยกัปปยภัณฑท่ีเขาถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยาง
หนึ่ง  อุทิศไวอยางหนึ่ง  คือ  เขาถวายไวเพื่อประโยชนแกปจจัยอยางหนึ่ง 
            บทวา  เขาตั้งใจถวายบุคคล  คือ  เพื่อประโยชนแกภิกษุณีรูปเดียว
ไมใชสงฆ  ไมใชคณะ.                                                       
            บทวา ขอมาเปนสวนตัว  คือ  ขอรองเขาเอง.
            บทวา  ใหเปล่ียนซึ่งปจจัยอยางอื่น  ความวา   ทายกถวายกัปปย-
ภัณฑไวเพื่อประโยชนแกปจจัยใด   เวนปจจัยนั้น   ใหเปลี่ยนเปนปจจัยอยางอื่น
เปนทุกกฏในประโยค   เปนนิสสัคคีย   ดวยไดปจจัยนั้นมา  ตองเสียสละแกสงฆ
คณะ  หรือภิกษุณีรูปหนึ่ง.
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็แลปจจัยอยางอื่นที่ไดมานั้น     อันภิกษุณีพึง
เสียสละอยางนี้.

                                                 วิธีเสียสละ
                                            เสียสละแกสงฆ 
            ภิกษุณีรูปนั้นพึงเขาไปหาสงฆ . . . แมเจา  ปจจัยอยางอื่นนี้ของขาพเจา
ใหเปลี่ยนมาดวยกัปปยภัณฑที่เขาถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง    อุทิศ
ไวอยางหนึ่ง   ซ่ึงเขาตั้งใจถวายบุคคล   แตขอมาเปนสวนตัว  เปนของจําจะสละ
ขาพเจาสละปจจัยอยางอื่นนี้แกสงฆ . . .   สงฆพึงใหปจจัยอยางอื่นนี้แกภิกษุณีมี
ช่ือนี้  ดังนี้.                       

                                            เสียสละแกคณะ
           ภิกษุณีรูปนั้นพึงเขาไปหาภิกษุณีหลายรูป. . .     แมเจาทั้งหลายพึงให
ปจจัยอยางอื่นนี้แกภิกษุณีมีช่ือนี้   ดังนี้ . 
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                                   เสียสละแกภิกษุณีรูปหนึ่ง
            ภิกษุณีรูปนั้นพึงเขาไปหาภิกษุณีรูปหนึ่ง. . .    ขาพเจาใหปจจัยอยาง
อ่ืนนี้แกแมเจา   ดังนี้. 

                                                บทภาชนีย
                                    ติกะนิสสัคคิยปาจิตตีย 
            [๑๓๖]   กัปปยภัณฑที่เขาถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง ภิกษุณี
สําคัญวา   เขาถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง    ใหเปลี่ยนเปนปจจัยอยาง
อ่ืนอีก  เปนนิสสัคคีย   ตองอาบัติปาจิตตีย.
            กัปปยภัณฑที่เขาถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง    ภิกษุณีสงสัย
ใหเปลี่ยนเปนปจจัยอยางอื่นอีก  เปนนิสสัคคีย    ตองอาบัติปาจิตตีย.
            กัปปยภัณฑที่เขาถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง  ภิกษุณีสําคัญ
วา   เขามิไดถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง     ใหเปลี่ยนเปนปจจัยอยาง
อ่ืนอีก   เปนนิสสัคคีย   ตองอาบัติปาจิตตีย.
            ไดปจจัยที่เสียสละแลวคืนมา   พึงนอมเขาไปในปจจัยตามที่ทายกถวาย
ไวเดิม.

                                               ทุกะทุกกฏ
            มิใชกัปปยภัณฑที่เขาถวายไว  เพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง   ภิกษุณี
สําคัญวา   เขาถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง  ตองอาบัติทุกกฏ.
            มิใชกัปปยภัณฑที่เขาถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง     ภิกษุณี
สงสัย   ตองอาบัติทุกกฏ.                                                   
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                                       ไมตองอาบัติ
            มิใชกัปปยภัณฑที่เขาถวายไว   เพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง  ภิกษุณี
สําคัญวา   เขามิไดถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง   ไมตองอาบัติ.

                                       อนาปตติวาร
            [๑๓๗]  นอมกัปปยภัณฑที่เหลือไป  ๑     ขออนุญาตจากเจาของแลว
นอมไป ๑   มีอันตราย  ๑   วิกลจริต  ๑   อาทิกัมมิกา ๑   ไมตองอาบัติแล.
                                   ปตตวรรค  สิกขาบทที่  ๑๐  จบ

                                อรรถกถาปตตวรรค  สิกขาบทที่  ๑๐ 
            วินิจฉัยในสิกขาบทที่ ๑๐  พึงทราบดังนี้ :-
            สองบทวา  ปริเวณ   อุทฺทฺริยติ  ไดแก  บริเวณทรุดโทรม.  ความวา
กําลังจะพังลง.   ก็คํานี้วา   ที่เขาตั้งใจถวายบุคคล   แตขอมาเปนสวนตัว   เพียง
เทานี้แหละทําใหตางกัน .  บทที่เหลือก็เปนเชนกับบทตน  ๆ ทั้งนั้นแล.
                              อรรถกถาปตตวรรค  สิกขาบทที่  ๑๐  จบ 
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                                        จีวรวรรค   สิกขาบทที่  ๑
                                    เร่ืองภิกษุณีถุลลนันทา
           [๑๓๘]  โดยสมัยนั้น    พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู  ณ พระ-
เชตวันอารามของอนาถบิณฑิกคหบดี   เขตพระนครสาวัตถี   คร้ังนั้น    ภิกษุณี
ถุลลนันทาเปนพหูสูต   เปนคนชางพูด   เปนผูองอาจ   สามารถกลาวถอยคํามี
หลักฐาน   คร้ันถึงฤดูหนาว   พระเจาปเสนทิโกศลทรงสะพักผากัมพลมีคามาก
เสด็จเขาไปหาภิกษุณีถุลลนันทาถึงสํานัก      ทรงอภิวาทภิกษุณีถุลลนันทาแลว
ประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง    ภิกษุณีถุลลนันทาทูลช้ีแจงธรรมีกถาถวาย
ใหทาวเธอทรงเห็นแจงสมาทาน   อาจหาญ   ราเริง    คร้ันทาวเธอทรงเห็นแจง
สมาทาน  อาจหาญ   ราเริง   ดวยธรรมีกถาของภิกษุณีถุลลนันทาเเลว   ไดทรง
ปวารณาภิกษุณีถุลลนันทาดังนี้วา   ขาแตแมเจา   ขอทานไดโปรดบอกสิ่งที่ตอง
ประสงค.
           ภิกษุณีถุลลนันทาทูลวา    ขอถวายพระพร    ถามหาบพิตรมีพระราช-
ประสงคจะพระราชทานแกอาตมภาพไซร ขอไดโปรดพระราชทานผากัมพลผืน
ที่ทรงนี้.
           พระเจาปเสนทิโกศลทรงถวายผากัมพลแกภิกษุณีถุลลนันทา ในทันใด
นั้นแล    แลวเสด็จลุกจากที่ประทับ    ทรงอภิวาทภิกษุณีถุลลนันทา    กระทํา
ปทักษิณแลวเสด็จกลับ.
           คนทั้งหลายพากันเพงโทษ   ติเตียน    โพนทะนาวา    ภิกษุณีเหลานั้น
เปนคนมักมาก   ไมสันโดษ  ไฉนจึงไดทูลขอผากัมพลทรงตอองคพระราชาเลา.  
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           ภิกษุณีทั้งหลายไดยินคนพวกนั้นเพงโทษ    ติเตียน     โพนทะนาอยู
บรรดาที่เปนผูมักนอย. . . ตางก็เพงโทษ   ติเตียน   โพนทะนาวา  ไฉนแมเจา
ถุลลนันทาจึงไดทูลขอผากัมพลทรงตอองคพระราชาเลา . . . 

                                            ทรงสอบถาม
           พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา        ดูกอนภิกษุ
 ทั้งหลาย     ขาววาภิกษุณีถุลลนันทาทูลขอผากัมพลทรงตอองคพระราชาจริง
 หรือ.
            ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา   จริง   พระพุทธเจาขา.

                            ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
           พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ไฉน
ภิกษุณีถุลลนันทา   จึงไดทูลขอผากัมพลทรงตอองคพระราชาเลา   การกระทํา
 ของนางนั่น   ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส. . .
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิขาบทนี้ขึ้นแสดงอยาง
นี้วาดังนี้:-

                                             พระบัญญัติ  
         ๓๖.  ๑.  อนึ่ง  ภิกษุณีผูจะใหเขาจายผาหมหนัก   พึงใหจาย
 ไดเพียงราคา ๔ กังสะเปนอยางยิ่ง  ถาใหจายยิ่งกวานั้นเปนนิสสัคคิย-
 ปาจิตตีย.
                                     เร่ืองภิกษุณีถุลลนันทา  จบ 
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                                            สิกขาบทวิภังค
             [๑๓๙]   ที่ช่ือวา   ผาหมหนัก  ไดแกผาชนิดหนึ่งที่สําหนับหมในฤดู
หนาว 
            บทวา  ผูจะใหจาย  คือ  ผูจะขอ.
            บทวา    พึงใหจายไดเพียงราคา ๔  กังสะเปนอยางยิ่ง   คือ  ให
จายผามีราคาเพียง  ๖ กหาปนะได.
             คําวา   ถาใหจายยิ่งกวานั้น   ความวา  ขอผามีราคาเกินกวานั้นเปน
ทุกกฏในประโยค   เปนนิสสัคคียดวยไดผามา   ตองเสียสละแกสงฆ  คณะ  หรือ
ภิกษุณีรูปหนึ่ง.
             ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็แลผาเปนนิสสัคคียนั้น    อันภิกษุณีพึงเสียสละ
อยางนี้.

                                               วิธีเสียสละ
                                          เสียสละแกสงฆ
              ภิกษุณีรูปนั้นพึงเขาไปหาสงฆ . . .แมเจา   ผาหมหนักผืนนี้ของขาพเจา
มีราคาสูงเกิน ๔ กังสะ   ขอไดมา    เปนของจําจะสละ    ขาพเจาสละผาหมหนัก
ผืนนี้แกสงฆ. . .   สงฆพึงใหผาหมหนักผืนนี้แกภิกษุณีช่ือนี้   ดังนี้.

                                             เสียสละแกคณะ
             ภิกษุณีรูปนั้นพึงเขาไปหาภิกษุณีหลายรูป. . .   แมเจาทั้งหลาย  พึงให
ผาหมหนักผืนนี้แกภิกษุณีมีช่ือนี้   ดังนี้.

                                     เสียสละแกภิกษุรูปหนึ่ง
             ภิกษุณีรูปนั้นพึงเขาไปหาภิกษุณีรูปหนึ่ง. . .  ขาพเจาใหผาหมหนักผืน
นี้แกแมเจา   ดังนี้. 
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                                                บทภาชนีย
                                   ติกะนิสสัคคิยปาจิตตีย
           [๑๔๐]   ผาหมหนักมีราคาเกิน  ๔  กังสะ ภิกษุณีสําคัญวาเกิน ขอไดมา
เปนนิสสัคคีย  ตองอาบัติปาจิตตีย.
           ผาหมหนักมีราคาเกิน ๔ กังสะ ภิกษุณีสงสัย  ขอไดมา  เปนนิสสัคคีย
ตองอาบัติปาจิตตีย.
           ผาหมหนักมีราคาเกิน  ๔  กังสะ ภิกษุณีสําคัญวาหยอน  ขอไดมา  เปน
นิสสัคคีย  ตองอาบัติปาจิตตีย.

                                                ทุกะทุกกฏ 
           ผาหมหนักราคาหยอน ๔ กังสะ    ภิกษุณีสําคัญวาเกิน    ตองอาบัติ
ทุกกฏ.
           ผาหมหนักมีราคาหยอน  ๔  กังสะ  ภิกษุณีสงสัย  ตองอาบัติทุกกฏ.

                                              ไมตองอาบัติ
           ผาหมหนักมีราคาหยอน ๔ กังสะ    ภิกษุณีสําคัญวาหยอน    ไมตอง
อาบัติ.

                                             อนาปตติวาร
           [๑๔๑]   ขอผาหมหนักมีราคา ๔ กังสะ  เปนอยางยิ่ง  ๑  ขอผาหมหนัก
มีราคาหยอน ๔ กังสะ ๑ ขอตอญาติ  ๑  ขอตอคนปวารณา  ๑  ขอเพื่อประโยชน
ของผูอ่ืน  ๑   จายมาดวยทรัพยของตน ๑  ทายกประสงคใหจายผาหมหนักมีราคา 
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แพง   แตใหจายผาหมหนักมีราคาถูก ๑   วิกลจริต ๑   อาทิกังมิกา ๑   ไมตอง
อาบัติแล.
                             จีวรวรรค  สิกขาบท๑ ที่  ๑  จบ 

                          อรรถกถาจีวรวรรค  สิกขาบทที่  ๑๑ 
           วินิจฉัยในสิกขาบทที่ ๑๑  พึงทราบดังนี้:-
           บทวา  ครุปาปุรณ   คือ  ผาหมในฤดูหนาว.   ช่ือวา   กังสะ   ใน
บทวา  จตุกฺก สปรม   นี้  มีราคา ๔  กหาปณะ;  เพราะฉะนั้น   ในบทภาชนะ
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา   มีคาเทากับ ๑๖ กหาปณะ.
                      อรรถกถาจีวรวรรค  สิกขาบท  ที่  ๑๑  จบ

๑.  อรรถกถาเปนสิกขาบทที่  ๑๑ 
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                                     จีวรวรรค  สิกขาบท๑ ท่ี ๒
                                  เร่ืองภิกษุณีถุลลนันทา
           [๑๔๒]  โดยสมัยนั้น    พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู  ณ  พระ-
เชตวัน  อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี   เขตพระนครสาวัตถี  คร้ังนั้น ภิกษุณี
ถุลลนันทาเปนพหูสูต   เปนคนชางพูด   เปนผูองอาจ   สามารถกลาวถอยคํามี
หลักฐาน   คร้ันฤดูรอน   พระเจาปเสนทิโกศลทรงสะพักผาโขมพัสตรมีคามาก
เสด็จเขาไปหาภิกษุณีถุลลนันทาถึงสํานัก  ทรงอภิวาทภิกษุณีถุลลนันทา   แลว
ประทับนั่ง ณ ที่สมควรสวนขางหนึ่ง  เมื่อพระเจาปเสนทิโกศลประทับนั่ง ณ ที่ 
สมควรสวนขางหนึ่งแลว    ภิกษุณีถุลลนันทาทูลช้ีแจงธรรมีกถา    ถวายใหทาว
เธอทรงเห็นแจง     สมาทาน     อาจหาญ     ราเริง     คร้ันทาวเธอทรงเห็นแจง 
สมาทาน   อาจหาญ     ราเริง   ดวยธรรมีกถาของภิกษุณีถุลลนันทาแลว   ไดทรง
ปวารณาภิกษุณีถุลลนันทาดังนี้วา   ขาแตแมเจา   ขอทานไดโปรดบอกสิ่งที่ตอง
ประสงค.
           ภิกษุณีถุลลนันทาทูลวา  ขอถวายพระพร  ถามหาบพิธมีพระราชประ-
สงคจะพระราชทานแกอาตมภาพไซร  ขอไดโปรดพระราชทานผาโขมพัสตรผืน
ที่ทรงนี้.
           พระเจาปเสนทิโกศลทรงถวายผาโขมพัสตรแกภิกษุณีถุลลนันทาในทัน
ใดนั้นแล   แลวเสด็จลุกจากที่ประทับ   ทรงอภิวาทภิกษุณีถุลลนันทา    กระทํา
ปทักษิณแลวเสด็จกลับ.
           คนทั้งหลายพากันเพงโทษ  ติเตียน โพนทะนาวา  ภิกษุณีเหลานี้เปน
คนมักมาก  ไมสันโดษ  ไฉนจึงไดทูลขอผาโขมพัสตรทรงตอองคพระราชาเลา.

๑.  อรรถกถาเปนสิกขาบทที่ ๑๒ 
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           ภิกษุณีทั้งหลายไดยินคนพวกนั้นเพงโทษ     ติเตียน    โพนทะนาอยู
บรรดาที่เปนผูมักนอย . . .   ตางก็เพงโทษ   ติเตียน   โพนทะนาวา  ไฉนแมเจา
ถุลลนันทาจึงไดทูลขอผาโขมพัสตรทรงตอองคพระราชาเลา. . .

                                          ทรงสอบถาม
           พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววาภิกษุณีถุลลนันทาทูลขอผาโขมพัสตรทรงตอองคพระราชา   จริงหรือ.
            ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา   จริง   พระพุทธเจาขา.

                          ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
           พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ไฉน
ภิกษุณีถุลลนันทาจึงไดขอผาโขมพัสตรทรงตอองคพระราชา     การกระทําของ
นางนั่นไม   ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส. . .
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้วาดังนี้:-                                                          

                                             พระบัญญัติ 
           ๓๗.  ๒.  อนึ่ง   ภิกษุณีผูจะใหเขาจายผาหมเบา   พึงใหจาย
ไดเพียงราคา  ๒  กังสะกึ่งเปนอยางยิ่ง    ถาใหจายยิ่งกวานั้น      เปน
นิสสัคคิยปาจิตตีย .                                           
                                 เร่ืองภิกษุณีถุลลนันทา  จบ

                                      สิกขาบทวิภังค
            [๑๔๓]   ที่ช่ือวา  ผาหมเบา   ไดแก   ผาชนิดใดชนิดหนึ่งที่สําหรับ
หมในฤดูรอน. 
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           บทวา   ผูจะใหจาย  คือ  ผูจะขอ.
           บทวา  พึงใหจายไดเพียงราคา ๒   กังสะกึ่งเปนอยางยิ่ง   คือ
ใหจายผามีราคาเพียง ๑๐  กหาปณะได. 
            คําวา  ถาใหจายยิ่งกวานั้น   ความวา  ขอผามีราคาเกินกวานั้น  เปน
ทุกกฏในประโยค   เปนนิสสัคคียดวยไดผามา  ตองเสียสละแกสงฆ  คณะ  หรือ
ภิกษุณีรูปหนึ่ง.
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็แลผาเปนนิสสัคคียนั้น    อันภิกษุณีพึงเสียสละ
อยางนี้.

                                                     วิธีเสียสละ
                                                เสียสละแกสงฆ
            ภิกษุณีรูปนั้นพึงเขาไปหาสงฆ . . . แมเจา   ผาหมเบาผืนนี้ของขาพเจา
มีราคาสูงเกิน  ๒  กังสะกึ่ง   ขอไดมา   เปนของจําจะสละ   ขาพเจาสละผาหมเบา
ผืนนี้แกสงฆ. . .  สงฆพึงใหผาหมเบาผืนนี้แกภิกษุณีมีช่ือนี้   ดังนี้.

                                               เสียสละแกคณะ
           ภิกษุณีรูปนั้นพึงเขาไปหาภิกษุณีหลายรูป. . .  แมเจาทั้งหลายพึงใหผา
หมเบาผืนนี้แกภิกษุณีมีช่ือนี้   ดังนี้.

                                     เสียสละแกภิกษุณีรูปหนึ่ง
           ภิกษุณีรูปนั้นพึงเขาไปหาภิกษุณีรูปหนึ่ง . . .   ขาพเจาใหผาหมเบาผืน
นี้แกแมเจา   ดังนี้ . 
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                                               บทภาชนีย
                                   ติกะนิสสัคคิยปาจิตตีย
            [๑๔๔]   ผาหมเบามีราคาเกิน  ๒  กังสะกึ่ง   ภิกษุณีสําคัญวาเกิน   ขอ
ไดมา  เปนนิสสัคคีย  ตองอาบัติปาจิตตีย.
            ผาหมเบามีราคาเกิน ๒ กังสะกึ่ง ภิกษุณีสงสัย ขอไดมา เปนนิสสัคคีย
ตองอาบัติปาจิตตีย.
            ผาหมเบามีราคาเกิน ๒ กึ่งสะกึ่ง    ภิกษุณีสําคัญวาหยอน     ขอไดมา
เปนนิสสัคคีย   ตองอาบัติปาจิตตีย.

                                            ทุกะทุกกฏ   
            ผาหมเบามีราคาหยอน ๒ กังสะกึ่ง    ภิกษุณีสําคัญวาเกิน    ตองอาบัติ
ทุกกฏ.
            ผาหมเบามีราคาหยอน ๒ กังสะกึ่ง   ภิกษุณีสงสัย   ตองอาบัติทุกกฏ.

                                          ไมตองอาบัติ
              ผาหมเบามีราคาหยอน ๒ กังสะกึ่ง    ภิกษุณีสําคัญวาหยอน    ไมตอง
อาบัติ.

                                          อนาปตติวาร 
             [๑๔๕]   ขอผาหมเบามีราคา ๒ กังสะกึ่งเปนอยางยิ่ง  ๑   ขอผาหมเบา
มีราคาหยอน  ๒ กังสะกึ่ง ๑    ขอตอญาติ ๑    ขอตอคนปวารณา ๑    ขอเพื่อ
ประโยชนของผูอ่ืน ๑   จายมาดวยทรัพยของตน ๑   ทายกประสงคใหจายผาหม
เบามีราคาแพง   แตใหจายผาหมเบามีราคาถูก ๑   วิกลจริต  ๑    อาทิกัมมิกา ๑
ไมตองอาบัติแล. 
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                                              บทสรุป
            [๑๔๖]   แมเจาทั้งหลาย  ธรรม คือ นิสสัคคิยปาจิตตีย ๓๐  สิกขาบท๑ 
ขาพเจายกขึ้นแสดงแลวแล ขาพเจาขอถามแมเจาทั้งหลายในธรรมคือนิสสัคคิย-
ปาจิตตีย ๓๐ สิกขาบทเหลานั้นวา ทานทั้งหลายเปนผูบริสุทธิ์ แลวหรือ ขาพเจา
ขอถามแมคร้ังที่สองวา    ทานทั้งหลายเปนผูบริสุทธิ์แลวหรือ    ขาพเจาขอถาม
แมคร้ังที่สามวา     ทานทั้งหลายเปนผูบริสุทธิ์แลวหรือ     แมเจาทั้งหลายเปนผู
บริสุทธิ์แลวในธรรมคือนิสสัคคิยปาจิตตีย ๓๐  สิกขาบทเหลานี้    เหตุนั้นจึงนิ่ง
ขาพเจาทรงความนี้ไวดวยอยางนี้.                    
                                        นิสสัคคิยปาจิตตีย  จบ

                                 อรรถกถาจีวรวรรค  สิกขาบทที่ ๑๒ 
            วินิจฉัย   ในสิกขาบทที่ ๑๒  พึงทราบดังนี้:-
            บทวา  ลหุปาปุรณ   คือ   ผาสําหรับหมในฤดูรอน.   คําที่เหลือตื้น
ทั้งนั้น  แมในสิกขาบททั้ง ๒.
            สิกขาบทนี้    มีสมุฏฐาน ๖ เปนกิริยา    โนสัญญาวิโมกข   อจิตตกะ
ปณณัตติวัชชะ  กายกรรม   วจีกรรม  มีจิต ๓  มีเวทนา ๓   ฉะนี้แล.
                              อรรถกถาจีววรรค  สิกขาบทที่  ๑๒  จบ

๑. นิสสัคคิยปาจิตตีย  ๓๐  สิกขาบท  คือ  เอกโตบัญญัติ  ๑๒  สิกขาบทเทานี้  กับอุภโตบัญญัติ  
๑๘ 
สิกขาบท.  สมันตปาสาทิกา  หนา  ๕๓๒.                                                                
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                                    สรุปทายนิสสัคคิยปาจิตตีย 
          ในคําวา  อุทฺทิฏา  โข  เปนตนนี้    บัณฑิตพึงเห็นใจความอยางนี้ 
วา   ในคําวา  ขาแตแมเจาทั้งหลาย  ธรรม  คือ  นิสสัคคิยปาจิตตีย  ๓๐  ขาพเจา
ยกขึ้นแสดงแลวแล  นี้     ผูศึกษาพึงชัก ๒ สิกขาบท   คือ    โธวนสิกขาบทกับ
ปฏิคคหณสิกขาบท     ออกจากจีวรวรรคในมหาวิภังคแลวเพิ่มใหเต็มวรรคที่ ๑
ดวยสิกขาบท   คือ   ภิกษุณีอธิษฐานอกาลจีวรวา    เปนกาลจีวร    แลวแจกกัน
กับสิกขาบทวาดวยจีวรที่ภิกษุณีแลกเปลี่ยนกันแลวชิงคืนมา.     ตอไปพึงชัก
๗ สิกขาบทขางตนแหงเอฬกโลมวรรคออกแลว      เพิ่มอัญญทัตถิกสิกขาบท ๗
สิกขาบทเขามาใหเต็มวรรคที่ ๒.    ชัก ๓ สิกขาบท   คือ   ปฐมปตตสิกขาบท
วัสสิกสาฎิกสิกขาบท    และอารัญญกสิกขาบท    ออกจากวรรคที่ ๓    แลวเพิ่ม
วรรคที่ ๓   ใหเต็มดวยปตตสันนิจยสิกขาบท   ครุปาปุรณสิกขาบท   และลหุ-
ปาปุรณสิกขาบท.    แมเจาทั้งหลาย    ธรรมคือ    นิสสัคคิยปาจิตตีย ๓๐   แม
ทั้งหมดอยางนี้     คือ  ๑๒  สิกขาบทที่ทรงบัญญัติไวแกภิกษุณีทั้งหลายฝายเดียว
อยางนี้   กับ ๑๘ สิกขาบทที่ทรงบัญญัติแกทั้ง ๒ ฝาย  ขาพเจายกขึ้นแสดงแลว
แล   ตามแนวทางปาฏิโมกขขุทเทส.๑   บทที่เหลือมีนัยดังกลาวแลวทั้งนั้นแล.
            ติงสกกัณฑวรรณนาในภิกขุนีวิภังค  ในอรรถกถาพระวินัย
                                    ช่ือสมันตปาสาทิกา  จบ

๑. ปาฐะตรงนี้ขางตนเปน  ปาฏิโมกกฺขุทฺเทสมตฺเตน  แตนี้ไปเปน  ปาฏิโมกฺขุทฺเทสมฺคฺเคน.  ยุติ
อยางไร  ควรพิจารณา.  ม.  ปาฏิโมกฺขุทฺเทสมคฺเคน  
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                                              ปาจิตติยกัณฑ
            แมเจาทั้งหลาย    ก็ธรรมคือปาจิตตีย ๑๖๖ สิกขาบทเหลานี้แล    มาสู
อุเทศ.

                                       ลสุณวรรค   สิกขาบทที่  ๑
                                  เร่ืองภิกษุณีถุลลนันทา
             [๑๔๗]  โดยสมัยนั้น    พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู  ณ  พระ
เชตวัน  อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี  เขตพระนครสาวัตถี  คร้ังนั้น  อุบาสก
คนหนึ่งไดปวารณากระเทียมไวแกภิกษุณีสงฆวา     แมเจาเหลาใดตองการกระ-
เทียม   กระผมขอปวารณา   และยังไดส่ังคนเฝาไรไวดวยวา  ถาภิกษุณีทั้งหลาย
มาขอ   จงถวายทานไปรูปละ ๒-๓ กํา    ก็สมัยนั้นแล    ในเมืองสาวัตถีกําลังมี
งานมหรสพ   กระเทียมเทาที่เขานํามาขายไดหมดขาดคราว   ภิกษุณีทั้งหลายพา
กันเขาไปหาอุบาสกคนนั้น   แลวไดกลาวคํานี้วา   อาวุโส    พวกอาตมาตองการ
กระเทียม.
            อุบาสกกลาววา   ไมมี    เจาขา   กระเทียมเทาที่นํามาแลวหมดขาดคราว
ขอทานทั้งหลายไดโปรดไปที่ไร.
            ภิกษุณีถุลลนันทาไดไปที่ไร    ขนกระเทียมไปมาก   ไมรูจักประมาณ
คนเฝาไรจึงเพงโทษ  ติเตียน  โพนทะนาวา  ไฉนภิกษุณีทั้งหลายไปถึงไรแลว
จึงไมรูจักประมาณ   ขนกระเทียมไปมากมายเลา.                                    
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            ภิกษุณีทั้งหลายไดยินคนเฝาไรเพงโทษ  ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดา
ที่เปนผูมักนอย . . .   ตางก็เพงโทษติเตียนโพนทะนาวา   ไฉนแมเจาถุลลนันทา
จึงไมรูจักประมาณ   ขนกระเทียมเอาไปมากมายเลา. . .  

                                        ทรงสอบถาม 
            พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววา  ภิกษุณีถุลลนันทาไมรูจักประมาณ  ขนกระเทียมไปมากมาย  จริงหรือ.
            ภิกษุทั้งหลายทูลรับวา   จริง  พระพุทธเจาขา.

                         ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
            พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ไฉน
ภิกษุณีถุลลนันทาจึงไดไมรูจักประมาณ  ขนกระเทียมเขาไปมากมาย การกระทํา
ของนางนั่น   ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส   หรือเพื่อ
ความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เล่ือมใสแลว     โดยที่แท    การกระทําของนางนั่น
เปนไปเพื่อความไมเล่ือมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส    และเพื่อความเปนอยาง
อ่ืนของชนบางพวกที่เล่ือมใสแลว.
            [๑๔๘]  พระผูมีพระภาคเจาทรงติเตียนภิกษุณีถุลลนันทา   โดยอเนก
ปริยายดังนี้แลว   ทรงกระทําธรรมีกถาอันสมควรแกเร่ืองนั้น    อันเหมาะสมแก
เร่ืองนั้น   แกภิกษุทั้งหลาย   แลวตรัสเลากะภิกษุทั้งหลายวา.

                                           เร่ืองหงสทอง
             ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เร่ืองเคยมีมาแลว   ภิกษุณีถุลลนันทาไดเคยเปน
ปชาบดีของพราหมณคนหนึ่ง มีธิดา  ๓  คน  ช่ือนันทา  ๑  นันทวดี ๑  สุนทร-
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นันทา ๑    คร้ันพราหมณสามีทําลายขันธไปบังเกิดในกําเนิดหงสตระกูลหนึ่ง
มีขนเปนทองทั้งตัว    หงสนั้นสลัดขนใหแกสตรีเหลานั้นคนละขน   แตภิกษุณี
ถุลลนันทาคิดวา   หงสตัวนี้สลัดขนใหแกพวกเราคนละขนเทานั้น      แลวไดจับ
พระยาหงสนั้นถอนขนจนเกลี้ยง  ขนพระยาหงสนั้นที่งอกใหมไดกลายเปนสีขาว
ไป.
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  คร้ังนั้นภิกษุณีถุลลนันทาไดเสื่อมจากทองเพราะ
ความโลภจัด   มาบัดนี้    เสื่อมจากกระเทียม.
            [๑๔๙]  ไดส่ิงใดแลว   ควรยินดีดวยส่ิงนั้น   เพราะความโลภจัดเปน
เหตุใหเสื่อม    เหมือนภิกษุณีถุลลนันทาจับพระยาหงสถอนขนแลว    เสื่อมจาก
ทองฉะนั้น.
           [๑๕๐]  พระผูมีพระภาคเจาทรงติเตียนภิกษุณีถุลลนันทา  โดยอเนก-
ปริยายดังนี้แลว. . .   ตรัสกะภิกษุทั้งหลายวา. . .
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้วาดังนี้:-

                                             พระบัญญัติ    
           ๕๖.  ๑.  อนึ่ง  ภิกษุณีใด  ฉันกระเทียม  เปนปาจิตตีย.
                                      เร่ืองภิกษุณีถุลลนันทา  จบ
                                          สิกขาบทวิภังค
          
         [๑๕๑] บทวา  อนึ่ง. . .ใด   ความวา   ผูใด  คือ  ผูเชนใด. . .
          บทวา ภิกษุณี  ความวาที่ช่ือวา ภิกษุณี     เพราะอรรถวาเปนผูขอ. . . 
นี้ช่ือวา  ภิกษุณี  ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.                             
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            ที่ช่ือวา   กระเทียม   ไดแก    กระเทียมที่เขาเรียกกันวาเกิดในแควน
มคธ.                                                              
            ภิกษุณีรับประเคนดวยหมายใจวา  จักฉัน  ตองอาบัติทุกกฏ  กลืนกิน
ตองอาบัติปาจิตตียทุก ๆ  คํากลืน.                             

                                       บทภาชนีย 
                                     ติกะปาจิตตีย
            [๑๕๒]  กระเทียม  ภิกษุณีสําคัญวากระเทียม  ฉัน  ตองอาบัติปาจิตตีย.
            กระเทียม  ภิกษุณีสงสัย  ฉัน  ตองอาบัติปาจิตตีย.
            กระเทียม  ภิกษุณีสําคัญวาไมใชกระเทียม  ฉัน  ตองอาบัติปาจิตตีย.

                                         ทุกะทุกกฏ
            ไมใชกระเทียม   ภิกษุณีสําคัญวากระเทียม  ตองอาบัติทุกกฏ.
            ไมใชกระเทียม  ภิกษุณีสงสัย  ตองอาบัติทุกกฏ.

                                        ไมตองอาบัติ
            ไมใชกระเทียม  ภิกษุณีสําคัญวา  ไมใชกระเทียม  ไมตองอาบัติ.

                                         อนาปตติวาร
            [๑๕๓]   กระเทียมเหลือง ๑      กระเทียมแดง  ๑      กระเทียมเขียว ๑
กระเทียมตนไมมีเยื่อ  ๑ กระเทียมที่ปรุงลงในแกง ๑ กระเทียมที่ปรุงลงในเนื้อ ๑
กระเทียมเจียวน้ํามัน ๑    กระเทียมที่ปรุงลงในน้ําพุทรา ๑    กระเทียมที่ปรุงลง
ในแกงออม ๑   วิกลจริต ๑     อาทิกัมมิกา ๑  ไมตองอาบัติแล.
                                  ลสุณวรรค   สิกขาบทที่  ๑  จบ
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                                   อรรถกถาขุททกกัณฑ 
                              ธรรมเหลาใด  รวบรวมได  ๖๖ ขอ
                     ท่ีพระธรรมสังคาหกาจารยท้ังหลายรอย-
                     กรองไว  ในลําดับแหงติงสกกัณฑ   บัดนี้จะ
                     พรรณนาธรรมแมเหลานั้นดังตอไปนี้.

                                              ปาจิตตีย 
                               ลสุณวรรคท่ี  ๑  สิกขาบทที่ ๑ 
            ในบรรดา  ๙  วรรคนั้น    พึงทราบวินิจฉัย   ในสิขาบทที่  ๑    แหง
ลสุณวรรคกอน.

                               [วาดวยเรื่องภิกษุณีฉันกระเทียม]
            สามบทวา  เทฺว  ตโย  ภณฺฑกา   ไดแก   จุกกระเทียม ๒-๓ จุก
            คําวา  โปฎฏลเก  นี้    เปนชื่อของกระเทียมมีเยื่อในสมบูรณ.
            สองบทวา  น  มตฺต   ชานิตฺวา  มีความวา  (ภิกษุณีถุลลนันทานั้น)
ไมรูจักประมาณ   เมื่อคนเฝาไรหามปรามอยู    ใชให   (พวกภิกษุณี)   ขนเอา
กระเทียมมาเปนอันมาก.
            สองบทวา   อฺญตร    ห สโยนึ  ไดแก  กําเนิดหงสทอง.          
            สามบทวา  โส   ตาส     เอเกก     มีความวา    หงสนั้น   เปนสัตว
ระลึกชาติได.    ดังนั้นจึงมาหาดวยความรักในกอน      แลวสลัดขนใหแกสตรี
เหลานั้นคนละขน.ขนนั้นเปนทองคําแท   ควรแกการหลอมการทุบและตัดได. 
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            บทวา   มาคธิก   แปลวา   เกิดแลวในแควนมคธ.    จริงอยู    เฉพาะ
กระเทียมที่เกิดในแควนมคธ   ทานประสงคเอาวา   ลสุณ    ในสิกขาบทนี้.  แม
กระเทียมนั้นเปนกระเทียมที่มีเยื่อในสมบูรณ ไมใชกระเทียมที่มีเยื่อในเพียงกลีบ
หรือ ๒-๓ กลีบ.  แตในกุรุนทีทานไมกลาวถึงประเทศที่เกิด กลาววา กระเทียม
มีเยื่อในสมบูรณ  ช่ือวา  กระเทียมมคธ. 
            ในคําวา   อชฺโฌหาเร   อชฺโฌหาเร   นี้    มีวินิจฉัยดังนี้;    ถา
ภิกษุณีรวบรวมกระเทียม   ๒-๓   จุกเขาดวยกันเคี้ยวกลืนกิน      เปนปาจิตตีย
ตัวเดียว  แตเมื่อภิกษุณีบิออกกินทีละกลีบ   เปนปาจิตตียมากตัว  ดวยการนับ
ประโยคแล.
            บัณฑิตพึงทราบความแตกตางกันแหงกระเทียมเหลืองเปนตน     โดยสี
หรือโดยเยื่อใน.     วาดวยสีกอน    ช่ือวา    กระเทียมเหลือง     ยอมมีสีเหลือง
กระเทียมแดง   มีสีแดง   กระเทียมเขียวมีใบสีเขียว.
            แตวาโดยเยื่อใน      (หรือกลีบ)      กระเทียมเหลืองมีเยื่อในชั้นเดียว.
กระเทียมแดงมีเยื่อใน  ๒ ช้ัน.    กระเทียมเขียวมีเยื่อใน ๓ ช้ัน    กระเทียมตน
ไมมีเยื่อใน.   จริงอยู   กระเทียมนั้น   เปนเพียงหนอเทานั้น.   แตในมหาปจจรี
เปนตนกลาวไววา   กระเทียมเหลืองมีเยื่อใน   (มีกลีบ)  ๓ ช้ัน   กระเทียมแดง
มีเยื่อใน ๒ ช้ัน   กระเทียมเขียวมีเยื่อในชั้นเดียว.  กระเทียมเหลืองเปนตนนั่น
ยอมควร   โดยสภาพทีเดียว                                                          
            แตในการตมแกงเปนตน    แมกระเทียมมคธก็ควร.   ความจริง   จะใส
กระเทียมมคธนั้นลง   ในแกงถั่วเปนตนซึ่งกําลังแกงก็ดี   ในกับขาวชนิดที่ปรุง
ดวยปลาเนื้อก็ดี  ในน้ํามันก็ดี  ในน้ําปานะมีน้ําพุทราเปนตนก็ดี  ในแกงผักดอง 
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ที่เปรี้ยวเปนตนก็ดี   ในแกงออมก็ดี   ในแกงอยางใดอยางหนึ่ง   ช้ันที่สุดแมใน
ยาคูและภัตก็ควร.  คําที่เหลือตื้นทั้งนั้น.
          สิกขาบทนี้   มีสมุฏฐานเหมือนเอฬกโลมสิกขาบท   เปนกิริยา  โนสัญ-
ญาวิโมกข  อจิตตกะ  ปณณัตติวัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม  มีจิต  ๓  มีเวทนา ๓
ฉะนี้แล.
                         อรรถกถาลสุณวรรคที่  ๑  สิกขาบทที่  ๑  จบ 
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                                     ลสุณวรรค  สิกขาบทที่  ๒
                                  เร่ืองภิกษุฌีฉัพพัคคีย
           [๑๕๔]  โดยสมัยนั้น    พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู  ณ พระ-
เชตวัน  อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี   เขตพระนครสาวัตถี  คร้ังนั้น  ภิกษุณี
ฉัพพัคคีย     ใหถอนขนในที่แคบ     แลวเปลือยกายอาบน้ําทาเดียวกันกับหญิง
แพศยา   ในแมน้ําอจิรวดี  พวกหญิงแพศยาพากันเพงโทษ  ติเตียน  โพนทะนา
วา  ไฉนภิกษุณีทั้งหลาย   จึงไดใหถอนขนในที่แคบเหมือนพวกหญิงคฤหัสถผู
บริโภคกามเลา      ภิกษุณีทั้งหลายไดยินหญิงแพศยาพวกนั้นพากันเพงโทษ
ติเตียน    โพนทะนาอยู    บรรดาที่เปนผูมักนอย. . .   ตางก็เพงโทษ   ติเตียน
โพนทะนาวา  ไฉนภิกษุณีฉัพพัคคียจึงไดใหถอนขนในที่แคบ. . .

                                            ทรงสอบถาม
           พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุณีทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววาภิกษุณีฉัพพัคคียใหถอนขนในที่แคบ   จริงหรือ.
            ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา   จริง   พระพุทธเจาขา.

                               ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
           พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ไฉน
ภิกษุณีฉัพพัคคียจึงไดใหถอนขนในที่แคบเลา  การกระทําของพวกนางนั่น    ไม
เปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส.
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้วาดังนี้:-
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                                            พระบัญญัติ 
            ๕๗.  ๒.  อนึ่ง ภิกษุณีใด  ใหถอนขนในที่แคบ เปนปาจิตตีย.
                                         เร่ืองภิกษุณีฉัพพัคคีย  จบ

                                         สิกขาบทวิภังค
            [๑๕๕]  บทวา  อนึ่ง. . .ใด  ความวาผูใด  คือ  ผูเชนใด . . .
            บทวา  ภิกษุณี   ความวา  ที่ช่ือวา   ภิกษุณี   เพราะอรรถวาเปนผู
ขอ. . .  นี้ช่ือวา  ภิกษุณี  ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
            ที่ช่ือวา   ท่ีแคบ   ไดแก   รักแรทั้งสอง   บริเวณทวารเบา.
            บทวา  ใหถอน  คือใหถอนขนแมเสนเดียว  ตองอาบัติปาจิตตีย ให
ถอนขนแมหลายเสน  ก็ตองอาบัติปาจิตตีย.        
                  
                                          อนาปตติวาร
            [๑๕๖]   มีเหตุอาพาธ  ๑ วิกลจริต  ๑ อาทิกัมมิกา ๑  ไมตองอาบัติแล.
                                 ลสุณวรรค  สิกขาบทที่  ๒  จบ

                                 อรรถกถาลสุณวรรค  สิกขาบทที่  ๒ 
            วินิจฉัย  ในสิกขาบทที่ ๒  พึงทราบดังนี้;-
            บทวา   สมฺพาเธ   คือ   โอกาสที่กําบัง.   ก็เพื่อแสดงจําแนก    โอกาส
ที่กําบัง  (ที่ลับ)   นั้น    พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา    อุโภ    อุปกจฺฉกา
มุตฺตกรณ    แปลวา   รักแรทั้ง ๒   บริเวณทวารเบา. 
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           สองบทวา เอกมฺป  โลม   มีความวา  ภิกษุณีใหถอนขนเสนเดียวหรือ
มากเสน    โดยประโยคเดียว    ดวยกรรไกรก็ดี    ดวยแหนบก็ดี    ดวยของคม
อยางใดอยางหนึ่งก็ดี   เปนปาจิตตียมากตัว   โดยการนับประโยค  ไมใชโดยนับ
เสนขน.              
           บทวา   อาพาธปจฺจยา    ไดแก    ไมเปนอาบัติแกภิกษุณีผูใหถอน
เพราะอาพาธ   มีฝและหิดเปนตนเปนปจจัย.   คําที่เหลือ   ตื้นทั้งนั้น.
            สิกขาบทนี้   มีสมุฏฐาน ๔   เกิดขึ้น   ทางกาย ๑   ทางกายกับวาจา ๑
ทางกายกับจิต  ๑  ทางกายวาจากับจิต  ๑   เปนกิริยา  โนสัญญาวิโมกข  อจิตตกะ
ปณณัตติวัชชะ   กายกรรม     วจีกรรม   มีจิต ๓   มีเวทนา  ๓   ฉะนี้แล.
                                อรรถกถาลสุณวรรค   สิกขาบทที่  ๒  จบ 



พระวินัยปฎก ภิกขุนีวิภังค เลม ๓ - หนาที่ 186
                               ลสุณวรรค  สิกขาบทที่  ๓
                                เร่ืองภิกษุณี  ๒ รูป
           [๑๕๗]  โดยสมัยนั้น    พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู  ณ พระ-
เชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี คร้ังนั้น  ภิกษุณี
๒ รูป   อันความกระสันบีบคั้นแลว   เขาหองนอยแลวทําการสัมผัสบริเวณองค
รหัสกัน ภิกษุณีทั้งหลายพรูกันเขามาตามเสียงสัมผัสนั้น แลวไดถามสองภิกษุณี
นั้นดังนี้วา   แมเจาทั้งหลาย   เหตุไฉนพวกทานจึงทํามิดีมิรายกับบุรุษ.
           แมเจาทั้งหลาย  พวกดิฉันมิไดทํามิดีมิรายกับบุรุษ  ภิกษุณีสองรูปนั้น
ตอบแลวไดแจงเรื่องนั้นแกภิกษุณีทั้งหลาย.                                       
          บรรดาภิกษุณีที่เปนผูมักนอย. . . ตางก็เพงโทษ ติเตียน  โพนทะนาวา
ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงไดทําการสัมผัสบริเวณองครหัสกันเลา. . .         

                                       ทรงสอบถาม
          พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววาพวกภิกษุณีทําการสัมผัสบริเวณองคระหัสกัน  จริงหรือ.
          ภิกษุณีทั้งหลายกราบทูลวา  จริง  พระพุทธเจาขา.

                        ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
          พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ไฉนพวก
ภิกษุณีจึงไดทําการสัมผัสบริเวณองครหัสกันเลา     การกระทําของพวกนางนั่น
ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส . . .   
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            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยาง
นี้วาดังนี้ :-

                                                พระบัญญัติ 
            ๕๘.   ๓.  เปนปาจิตตีย   ในเพราะสัมผัสบริเวณองครหัส.
                                        เร่ืองภิกษุณี  ๒  รูป  จบ    

                                           สิกขาบทวิภังค
            [๑๕๘]  ที่ช่ือวา  สัมผัสบริเวณองครหัส  คือ  ภิกษุณียินดีสัมผัส
ใหตบที่องครหัส   โดยที่สุดแมดวยกลีบบัว   ตองอาบัติปาจิตตีย.

                                             อนาปตติวาร
            [๑๕๙]   มีเหตุอาพาธ ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑  ไมตองอาบัติแล.
                                        ลสุณวรรค  สิกขาบทที่  ๓  จบ

                                     อรรถกถาลสุณวรรค  สิกขาบทที่  ๓ 
            วินิจฉัยในสิกขาบทที่  ๓  พึงทราบดังนี้:-
            บทวา  ตลฆาฏเก  คือ  ในเพราะสัมผัสบริเวณองครหัส   (ในเพราะ
สัมผัสบริเวณทวารเบา).    
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         ในคําวา  อนฺตมโส  อุปฺปลปตฺเตนป    นี้  มีวินิจฉัยวา   กลีบบัว
คอนขางจะโตไป.   เมื่อใหตบแมดวยเกสรบัว   ก็เปนอาบัติเหมือนกัน.
           บทวา   อาพาธปจฺจยา   มีความวา   จะตบฝ   หรือแผล    ควรอยู.
บทที่เหลือตื้นทั้งนั้น.                                                              
           สิกขาบทนี้     มีสมุฎฐานดุจปฐมปาราชิก    เปนกิริยา    สัญญาวิโมกข
สจิตตกะ   โลกวัชชะ   กายกรรม   อกุศลจิต   มีเวทนา ๒   ฉะนี้แล.
                      อรรถกถาลสุณวรรค  สิกขาบทที่  ๓   จบ 



พระวินัยปฎก ภิกขุนีวิภังค เลม ๓ - หนาที่ 189
                                      ลสุณวรรค  สิกขาบทที่  ๔
                                      เร่ืองภิกษุณีรูปหนึ่ง
             [๑๖๐]  โดยสมัยนั้น       พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระ-
เชตวัน  อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี   เขตพระนครสาวัตถี   คร้ังนั้น  มีพระ
สนมเกาคนหนึ่งบวชอยูในสํานักภิกษุณี   ภิกษุณีรูปหนึ่งอันความกระสันบีบคั้น
แลว   ไดเขาไปหาภิกษุณีพระสนมรูปนั้นถึงสํานักแลวถามวา  แมเจา  พระราชา
เสด็จไปหาแมเจานาน ๆ คร้ัง   แมเจาดํารงอยูไดดวยอาการอยางไร.       
            ภิกษุณีพระสนมตอบวา  ดวยทอนยางเกลี้ยง  ๆ  จะ.
            ภิกษุณีนั้นซักวา  ทอนยางเกลี้ยงนั่นเปนอยางไร.
            ภิกษุณีพระสนมนั้น   จึงไดบอกทอนยางเกลี้ยงแกภิกษุณีนั้น ๆ ใชทอน
ยางเกลี้ยงแลวลืมลางวางทิ้งไว  ณ  ที่ขางหนึ่ง  ภิกษุณีทั้งหลายเห็นทอนยางเกลี้ยง
มีหมูแมลงวันตอม   จึงพูดเปนเชิง   ถามวา   นี่การกระทําของใคร.
            ภิกษุณีนั้นกลาวตอบอยางนี้วา  นี้เปนการกระทําของดิฉัน.
            บรรดาภิกษุณีที่เปนผูมักนอย . . . ตางก็เพงโทษ   ติเตียน โพนทะนาวา
ไฉนภิกษุณีจึงไดใชทอนยางเกลี้อง ๆ เลา. . .

                                          ทรงสอบถาม
            พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววาภิกษุณีใชทอนยางเกลี้ยง ๆ จริงหรือ.
            ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา   จริง   พระพุทธเจาขา. 
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                         ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
          พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ไฉน
ภิกษุณีจึงไดใชทอนยางเกลี้ยง ๆ เลา   การกระทําของนางนั่น   ไมเปนไปเพื่อ
ความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส. . .                                     
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้วาดังนี้:-

                                           พระบัญญัติ 
            ๕๙.  ๔.  เปนปาจิตตีย  ในเพราะใชทอนยางเกลี้ยง ๆ.
                                  เร่ืองภิกษุณีรูปหนึ่ง  จบ

                                      สิกขาบทวิภังค
           [๑๖๑]   ที่ช่ือวา   ทอนยางเกลี้ยง ๆ    ไดแก   วัตถุที่ทําขึ้นดวยยาง
ทําขึ้นดวยไม  ทําขึ้นดวยแปง  ทําขึ้นดวยดิน.
           ภิกษุณียินดีสัมผัส      สอดวัตถุโดยที่สุดแมกลีบอุบลเขาไปสูองครหัส
ตองอาบัติปาจิตตีย.

                                         อนาปตติวาร
           [๑๖๒]  มีเหตุอาพาธ ๑  วิกลจริต  ๑  อาทิกัมมิกา ๑  ไมตองอาบัติ
แล.
                                ลสุณวรรค  สิกขาบทที่  ๔  จบ 
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                             อรรถกถาลสุณวรรค  สิกขาบทที่  ๔ 
            วินิจฉัยในสิกขาบทที่  ๔  พึงทราบดังนี้;-
            บทวา   ปุราณราโชโรโธ   ไดแก  เปนพระสนมของพระเจาแผนดิน
ในกาลกอน  คือ   ในคราวเปนคฤหัสถ.
            สองบทวา   จิราจิร    คจฺฉติ  คือ  นาน ๆ  พระราชาจึงจะเสด็จมา.
            บทวา    ธาเรถ   คือ   แมเจาอาจ   (ดํารงอยูไดอยางไร ?).   เมื่อพวก
ภิกษุณีถามวา    นี้กรรมของใคร ?    ภิกษุณีนั้นเขาใจวา    แมเมื่อเราไมบอก
ภิกษุณีเหลานี้ก็จักทําความระแวงสงสัยในเรา   จึงไดกลาวอยางนี้วา   นี้เปนการ
กระทําของดิฉัน.
            บทวา     ชตุมฏเก     ไดแก   ทอนเกลี้ยง ๆ   ทําดวยยาง.    บทวา
ชตุมฏเก    นี้   พระผูมีพระภาคเจาตรัสดวยอํานาจแหงเรื่องเทานั้น.   แตเมื่อ
สอดทอนกลม  ๆ     อยางใดอยางหนึ่งเขาไปเปนอาบัติทั้งนั้น.     ดวยเหตุนั้น
พระผูมีพระภาคเจาจึงไดตรัสวา    ช้ันที่สุด สอดแมกลีบอุบลเขาไปสูองครหัส
และแมกลีบอุบลนี้   ก็โตเกินไป   แตเมื่อสอดแมเพียงเกสรเขาไปก็อาบัติเหมือน
กัน.  บทที่เหลือ   ตื้นทั้งนั้น.   สมุฏฐานเปนตน    ก็เปนเชนกับที่กลาวแลวใน
ตลฆาฏกสิกขาบทนั้นแล.
                              อรรถกถาลสุณวรรค  สิกขาบทที่  ๔  จบ 
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                                          ลสุณวรรค  สิกขาบทที่  ๕
                                เร่ืองพระมหาปชาบดีโคตมีเถรี
           [๑๖๓]     โดยสมัยนั้น    พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู  ณ นิโคร-
ธาราม   เขตพระนครกบิลพัสดุ  สักกชนบท  คร้ังนั้นพระมหาปชาบดีโคตมีเถรี
เขาเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงพุทธสํานัก ถวายบังคมแลวไดยืนเฝาอยู ณ  ที่ใตลม
กราบทูลวา   มาตุคามมีกล่ินเหม็น   พระพุทธเจาขา.
           คร้ังนั้น    พระผูมีพระภาคเจารับสั่งวา   ภิกษุณีทั้งหลายจงใชน้ําชําระ
แลว  ทรงยังพระมหาปชาบดีโคตมีเถรีใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ  ให
ราเริง   ดวยธรรมีกถา   คร้ัน  พระมหาปชาบดีโคตมีเถรี  อันพระผูมีพระภาคเจา
โปรดประทานใหเห็นแจง   ใหสมาทาน   ใหอาจหาญ  ใหราเริง  ดวยธรรมีกถา
แลว  ถวายบังคมทําประทักษิณหลีกไปแลว  พระองคจึงทรงกระทําธรรมีกถาใน
เพราะเหตุแรกเกิดนั้น    แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เรา
อนุญาตน้ําชําระ  แกภิกษุณีทั้งหลาย.
                                 เร่ืองพระมหาปชาบดีโคตมีเถรี  จบ
                                        
                                เร่ืองภิกษุณีรูปหนึ่ง
            [๑๖๔]   ก็โดยสมัยนั้นแล  ภิกษุณีรูปหนึ่งทราบวา พระผูมีพระภาคเจา
ทรงอนุญาตน้ําชําระแลว   จึงใชน้ําชําระลึกเกินไป   ไดทําใหเกิดแผลขึ้นในองค
รหัส   ดังนั้นนางจึงไดแจงเรื่องนั้นแกภิกษุณีทั้งหลาย   บรรดาภิกษุณีที่เปนผู
มักนอย . . .  ตางก็เพงโทษ   ติเตียน   โพนทะนาวา   ไฉนภิกษุณีจึงไดใชน้ํา
ชําระลึกเกินไปเลา. . . 
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                                            ทรงสอบถาม
            พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววาภิกษุณีใชน้ําชําระลึกเกินไป   จริงหรือ.
            ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา   จริง   พระพุทธเจาขา.

                           ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
            พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ไฉน
ภิกษุณีจึงไดใชน้ําชําระลึกเกินไปเลา    การกระทําของนางนั่น    ไมเปนไปเพื่อ
ความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส. . .
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็แลภิกษุณีทั้งหลาย   จงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้วาดังนี้:-

                                               พระบัญญัติ 
             ๖๐.  ๕.  อนึ่ง    ภิกษุณีผูจะใชน้ําชําระ    พึงใชชําระลึก
เพียงสองขอองคุลีเปนอยางยิ่ง  เกินกวานั้น    เปนอาบัติปาจิตตีย.
                                       เร่ืองภิกษุณีรูปหนึ่ง  จบ

                                           สิกขาบทวิภังค
            [๑๖๕]   ที่ช่ือวา น้ําชําระ ไดแก น้ําที่เขาเรียกวาน้ําสําหรับชําระองค
รหัส.
            บทวา  ผูจะใช  คือ  ผูจะชะลาง.
            คําวา  พึงใชชําระลึกเพียงสองขอองคุลีเปนอยางยิ่ง  คือ  พึง
ใชชําระลึกเพียงสองขอ    ในสององคุลี  เปนอยางยิ่ง
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           คําวา  เกินกวานั้น     ความวา    ภิกษุณียินดีสัมผัสใหลวงเลยเขาไป
โดยที่สุดแมช่ัวปลายเสนผม   ตองอาบัติปาจิตตีย.

                                           บทภาชนีย
                                         ติกะปาจิตตีย
            [๑๖๖]   เกินสองขอองคุลี   ภิกษุณีสําคัญวาเกิน   ใชชําระ  ตองอาบัติ
ปาจิตตีย
            เกินสองขอองคุลี  ภิกษุณีสงสัย  ใชชําระ  ตองอาบัติปาจิตตีย.
            เกินสองขอองคุลี ภิกษุณีสําคัญวาไมถึง  ใชชําระ  ตองอาบัติปาจิตตีย.

                                          ทุกะทุกกฏ
            ไมถึงสองขอองคุลี  ภิกษุณีสําคัญวาเกิน  ตองอาบัติทุกกฏ.
            ไมถึงสองขอองคุลี  ภิกษุณีสงสัย  ตองอาบัติทุกกฏ.

                                       ไมตองอาบัติ
            ไมถึงสองขอองคุลี  ภิกษุณีสําคัญวาไมถึง   ไมตองอาบัติ.

                                         อนาปตติวาร
             [๑๖๗]   ใชชําระลึกเพียงสองขอองคุลี  ๑   ใชชําระลึกไมถึงสองขอ 
องคุลี  ๑   เพราะเหตุอาพาธ  ๑   วิกลจริต ๑   อาทิกัมมิกา ๑  ไมตองอาบัติแล.
                                   ลสุณวรรค  สิกขาบทที่  ๕  จบ 
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                             อรรถกถาลสุณวรรค  สิกขาบทที่  ๕ 
            วินิจฉัยในสิกขาบทที่  ๕  พึงทราบดังนี้:-              
            ขอวา  อติคมฺภีร   อุทกสุทฺธิก   อาทียติ  ไดแก   กระทําการชําระ
ดวยน้ําใหเขาขางในลึกเกินไป.
            สองบทวา  เกสคฺคมตฺต ป  อติกฺกาเมติ    มีความวา   ภิกษุณีสอด
นิ้วมือนิ้วที่ ๓    หรือนิ้วที่  ๔    เขาไปตามทางยาว    ใหเลยทางดานลึกเกิน ๒
ขอนิ้วมือไปแมเพียงปลายเสนผม  เปนปาจิตตีย.  สมจริงดังคําที่ทานกลาวไวใน
มหาปจจรีวา  ภิกษุณี  ยอมไมไดเพื่อจะใชขอนิ้วมือ ๓ ขอของบางนิ้วชําระ  จะ
ใชนิ้วมือ  ๓  หรือ  ๔ นิ้ว    แมขอเดียวชําระก็ไมได.   บทที่เหลือ  ตื้นทั้งนั้น.
แมสมุฎฐานเปนตน    ก็เปนเชนกับที่กลาวแลว   ในตลฆาฏกสิกขาบทนั้นแล.
                            อรรถกถาลสุณวรรค  สิกขาบทที่  ๕  จบ 
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                                 ลสุณวรรค    สิกขาบทที่  ๖
             เร่ืองภิกษุณีภรรยาเกาของมหาอํามาตย
           [๑๖๘]  โดยสมัยนั้น     พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู  ณ พระ-
เชตวัน      อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี      เขตพระนครสาวัตถี     คร้ังนั้น
มหาอํามาตยผูหนึ่ง   ช่ืออาโรหันตะ   ไดบวชอยูในสํานักภิกษุ   ภรรยาเกาของ
ทานก็ไดบวชอยูในสํานักภิกษุณี   ตอมา   ภิกษุนั้นทําภิตกิจในสํานักภิกษุณีนั้น
เมื่อภิกษุนั้นกําลังฉันอยู    ภิกษุณีนั้นไดยืนปฏิบัติอยูใกล ๆ  ดวยน้ําฉันและการ
พัดวี    แลวกลาวถอยคําเกี่ยวกับการครองเรือนยั่วยวนอยู    ภิกษุนั้นจึงรุกราน
นางวา  ดูกอนนองหญิง  เธออยาไดทําเชนนี้   ขอนี้ไมควร.
            เมื่อกอนทานไดกระทําอยางนี้ ๆ   แกขาพเจา   บัดนี้  เพียงเทานี้ก็ทน
ไมได นางกลาวดังนี้แลวไดครอบขันน้ําลงบนศีรษะ  ประหารดวยพัด  บรรดา
ภิกษุณีที่เปนผูมักนอย. . .  ตางก็เพงโทษ  ติเตียน  โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณี
จึงไดประหารแกภิกษุเลา. . .     

                                              ทรงสอบถาม
           พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววาภิกษุณีใหประหารแกภิกษุ   จริงหรือ.
           ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา  จริง  พระพุทธเจาขา.

                             ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
            พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ไฉน
ภิกษุณีจึงไดใหประหารแกภิกษุเลา    การกระทําของนางนั่น    ไมเปนไปเพื่อ
ความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส. . . 
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            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้วาดังนี้:-

                                          พระบัญญัติ 
            ๖๑.  ๖.  อนึ่ง    ภิกษุณีใด    เม่ือภิกษุกําลังฉันอยู    เขาไป
ปฏิบัติอยูใกล ๆ  ดวยน้ําฉัน  หรือดวยการพัดวี  เปนปาจิตตีย.
                          เร่ืองภิกษุณีภรรยาเกาของมหาอํามาตย  จบ

                                  สิกขาบทวิภังค
            [๑๖๙]  บทวา  อนึ่ง . . .ใด.  ความวา  ผูใด  คือ   ผูเชนใด. . .
            บทวา  ภิกษุณี  ความวา   ที่ช่ือวา   ภิกษุณี   เพราะอรรถวาเปนผู
ขอ. . .นี้ช่ือวา  ภิกษุณี  ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
            บทวา  เม่ือภิกษุ  ไดแก   เมื่ออุปสัมบัน.
            บทวา  กําลังฉันอยู      คือ  กําลังฉันโภชนะ ๕ อยางใดอยางหนึ่ง
อยู.      
            ที่ช่ือวา   น้ําฉัน    ไดแก   น้ําชนิดหนึ่งสําหรับดื่ม.
            ที่ช่ือวา   การพัดวี ไดแก เครื่องโบกแกวงชนิดใดชนิดหนึ่งสําหรับวี.
            บทวา  เขาไปปฏิบัติอยูใกล ๆ   ความวา   อยูในหัตถบาส   ตอง
อาบัติปาจิตตีย.

                                             บทภาชนีย
                                           ติกะปาจิตตีย
            [๑๗๐]  อุปสัมบัน  ภิกษุณีสําคัญวาอุปสัมบัน  เขาไปปฏิบัติอยูใกล ๆ
ดวยน้ําฉัน  หรือดวยพัดวี   ตองอาบัติปาจิตตีย.                                 
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            อุปสัมบัน  ภิกษุณีสงสัย   เขาไปปฏิบัติอยูใกล ๆ   ดวยน้ําฉัน   หรือ
ดวยการพัดวี  ตองอาบัติปาจิตตีย.
            อุปสัมบัน  ภิกษุณีสําคัญวาอนุปสัมบัน  เขาไปปฏิบัติอยูใกล ๆ  ดวย
น้ําฉัน  หรือดวยการพัดวี  ตองอาบัติปาจิตตีย.                         
          
                                        ฉักกะทุกกฏ
            ปฏิบัติอยูนอกหัตถบาส  ตองอาบัติทุกกฏ.
            ภิกษุฉันของเคี้ยว  ภิกษุณีเขาไปปฏิบัติ   ตองอาบัติทุกกฏ.
            เขาไปปฏิบัติอนุปสัมบัน  ตองอาบัติทุกกฏ.
            อนุปสัมบัน  ภิกขุณีสําคัญวาอุปสัมบัน  ตองอาบัติทุกกฏ.
            อนุปสัมบัน  ภิกษุณีสงสัย  ตองอาบัติทุกกฏ.
            อนุปสัมบัน  ภิกษุณีสําคัญวาอนุปสัมบัน  ตองอาบัติทุกกฏ.

                                       อนาปตติวาร
            [๑๗๑]   ภิกษุณีถวายเอง ๑     ใหคนอื่นถวาย ๑     ส่ังอนุปสัมบันให
ปฏิบัติ ๑   วิกลจริต ๑   อาทิกัมมิกา ๑   ไมตองอาบัติแล.
                             ลสุณวรรค  สิกขาบทที่  ๖  จบ

                              อรรถกถาลสุณวรรค   สิกขาบทที่  ๖ 
            วินิจฉัยในสิกขาบทที่  ๖  พึงทราบดังนี้:-
            บทวา  ภตฺตวิสฺสคฺค   แปลวา  ภัตกิจ.
            สามบทวา   ปานีเยน  จ   วิธูปเนน  จ    อุปติฏ ิตฺวา     ความวา
ยืนเอามือขางหนึ่งถือขันน้ํา   เอามือขางหนึ่งถือพัด   พัควีอยูใกล ๆ.                 
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           บทวา   อจฺจาวทติ   มีความวา   กลาวถอยคําเกี่ยวกับการครองเรือน
ละเมิดจารีตของบรรพชิตวา   แมเมื่อกอน   ทานก็บริโภคอยูอยางนี้    ดิฉันก็ทํา
การปรนนิบัติทานอยางนี้.
           สองบทวา  ยงฺกิฺจิ   ปานีย    มีความวา  น้ําสะอาด  หรือน้ําเปรียง
นมสม   น้ําผ้ึง  น้ํารส   และนมสดเปนตน   อยางใดอยางหนึ่งก็ตามที.
           สองบทวา  ยากาจิ   วีชนี  คือ  ช้ันที่สุดแมชายจีวร  ก็ช่ือวาพัด.
           ในคําวา   หตฺถปาเส     ติฏติ  อาปตฺติ    ปาจิตติยสฺส   นี้
พระผูมีพระภาคเจาทรงปรับปาจิตตีย     เพราะการยืนเปนปจจัยเทานั้น.   แต
เพราะการประหารเปนปจจัย  ทรงบัญญัติทุกกฏไวในขันธกะ.
            สองบทวา  เทติ   ทาเปติ   มีความวา   ภิกษุณีถวายน้ําดื่ม   หรือแกง
เปนตนวา  นิมนตทานดื่มน้ํานี้  นิมนตทานฉันกับแกงนี้เถิด.  ถวายพัดใบตาล
วา  นิมนตทานพัดดวยพัดใบตาลนี้   ฉันเถิด หรือวาสั่งใหผูอ่ืนถวายน้ําดื่มและ
พัดใหแมทั้ง ๒ อยาง   ไมเปนอาบัติ.
           สองบทวา    อนุปสมฺปนฺน     อาณาเปติ   คือ   ส่ังสามเณรีเพื่อให
ปฏิบัติไมเปนอาบัติ.  คําที่เหลือตื้นทั้งนั้น.
            สิกขาบทนี้  มีสมุฏฐานเหมือนเอฬกโลมสิกขาบท เปนกิริยา โนสัญญา-
วิโมกข  อจิตตกะ  ปณณัตติวัชชะ  กายกรรม   มีจิต  ๓  มีเวทนา ๓  ฉะนี้แล.
                       อรรถกถาลสุณวรรค  สิกขาบทที่  ๖  จบ 
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                                       ลสุณวรรค  สิกขาบทที่  ๗
                                      เร่ืองภิกษุณีหลายรูป
           [๑๗๒]  โดยสมัยนั้น     พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู  ณ พระ-
เชตวัน  อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี  เขตพระนครสาวัตถี  คร้ังนั้น  เปนฤดู
เกี่ยวขาวภิกษุณีทั้งหลายขอขาวเปลือกสด   แลวนําเขาไปในพระนคร   คร้ันถึง
ที่ประตูพระนครคนทั้งหลายพากันกั้นประตูพูดสัพยอกวา   ขาแตแมเจาทั้งหลาย
ขอทานจงใหสวนแบงบาง   ดังนี้    แลวปลอยไป   คร้ันภิกษุณีเหลานั้นกลับไป
ถึงสํานักแลวไดแจงเรื่องนั้นแกภิกษุณีทั้งหลาย บรรดาภิกษุณีที่เปนผูมักนอย...
ตางก็เพงโทษ   ติเตียน   โพนทะนาวา  ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงไดขอขาวเปลือก
สดเขาเลา. . .

                                           ทรงสอบถาม
            พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววาพวกภิกษุณีขอขาวเปลือกสดเขา   จริงหรือ.
            ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา   จริง   พระพุทธเจาขา.

                           ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
           พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ไฉน
ภิกษุณีทั้งหลายจึงไดขอขาวเปลือกสดเขาเลา   การกระทําของพวกนางนั่น   ไม
เปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส . . .
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้วาดังนี้:-
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                                       พระบัญญัติ     
            ๖๒.  ๗.   อนึ่ง  ภิกษุณีใด  ขอก็ดี  ใหขอก็ดี  คั่วก็ดี  ให 
คั่วก็ดี    ตําก็ดี   ใหตําก็ดี    หุงก็ดี  ใหหุงก็ดี   ซ่ึงขาวเปลือกสด  แลว
ฉัน  เปนปาจิตตีย.
                              เร่ืองภิกษุณีหลายรูป  จบ

                                    สิกขาบทวิภังค
            [๑๗๓]  บทวา  อนึ่ง. . .ใด  ความวา  ผูใด   คือ   ผูเชนใด. . .
            บทวา  ภิกษุณี  ความวา   ที่ช่ือวา   ภิกษุณี   เพราะอรรถวาเปนผู
ขอ. . .  นี้ช่ือวา  ภิกษุณี ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
            ที่ช่ือวา   ขาวเปลือกสด   ไดแก   ขาวสาลี   ขาวเปลือก  ขาวเหนียว
ขาวละมาน   ขาวฟาง   ลูกเดือย   หญากับแก.
            บทวา  ขอ  คือ   ขอเอง.  บทวา  ใหขอ   คือ  ใหผูอ่ืนขอแทน.
            บทวา  คั่ว  คือ  คั่วเอง.  บทวา  ใหคั่ว  คือ  ใหผูอ่ืนคั่ว.
            บทวา  ตํา  คือ  ตําเอง.  บทวา  ใหตํา  คือ  ใหผูอ่ืนตํา.
            บทวา  หุง   คือ   หุงเอง.  บทวา  ใหหุง  คือ  ใหผูอ่ืนหุง.
            ภิกษุณีรับประเคนไวดวยหมายใจวา     จักฉัน  ตองอาบัติทุกกฏ  ฉัน
ตองอาบัติปาจิตตีย  ทุก ๆ คํากลืน.

                                          อนาปตติวาร
            [๑๗๔]  เพราะเหตุอาพาธ ๑  ขออปรัณชาติ  ๑  วิกลจริต ๑   อาทิ-
กัมมิกา ๑   ไมตองอาบัติแล.
                                    ลสุณวรรค  สิกขาบทที่  ๗  จบ 
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                            อรรถกถาลสุณวรรค  สิกขาบทที่ ๗ 
            วินิจฉัยในสิกขาบทที่ ๗  พึงทราบดังนี้ :-
            ขอวา   ภฺุชิสฺสามีติ   ปฏิคฺคณฺหาติ  อาปตฺติ  ทุกฺกฏสฺส  มี
ความวา   ทุกกฏนี้    ช่ือวา    ปโยคทุกกฏ.    เพราะฉะนั้น    ไมใชเปนทุกกฏ
เพราะการรับประเคนอยางเดียวเทานั้น.   ยังเปนทุกกฏ  ทุก ๆ ประโยคอีก  ใน
การรับประเคนแลวนํามาจากที่อ่ืนก็ดี   ในการตากใหแหงก็ดี   ในการเตรียมเตา
เพื่อตองการคั่วกินในวันมีฝนตกพรําก็ดี    ในการจัดแจงกระเบื้องก็ดี    ในการ
ตระเตรียมทัพพีก็ดี     ในการนําฟนมากอไฟก็ดี    ในการใสขาวเปลือกลงบน
กระเบื้องก็ดี   ในการคั่วดวยทัพพีก็ดี  ในการเตรียมครกและสากเปนตนเพื่อจะ
ตําก็ดี   ในกิจ   มีการตําฝดและซาว  เปนตนก็ดี  จนถึงเปบเขาปากแลวบดเคี้ยว
ดวยฟนเพื่อจะกลืนกิน. ในเวลากลืนกิน เปนปาจิตตียมากตัวตามจํานวนคํากลืน
และในสิกขาบทนี้     การขอและการฉัน    จัดเปนประมาณ.     เพราะฉะนั้นแม
ภิกษุณีขอเองใชภิกษุณีอ่ืนใหทําการคั่วการตําและการหุงตมแลวฉันก็เปนอาบัติ
ถึงใชภิกษุณีอ่ืนใหขอแลวกระทําการคั่วฉันเองเปนตนก็อาบัติแล.
            แตในมหาปจจรีทานกลาววา  ภิกษุณีขอขาวเปลือกสดธรรมดานี้    แม
กะมารดามาฉัน   ก็เปนปาจิตตียเหมือนกัน   ขาวเปลือกสดที่ไดมาโดยมิไดออก
ปากขอ    เมื่อทําการคั่วเปนตนเอง    หรือใชผูอ่ืนใหทําแลวฉัน    เปนทุกกฏ.
ขาวเปลือกสดที่ภิกษุณีอ่ืนไดมาดวยการออกปากขอ แมเมื่อทําการคั่วเปนตนเอง
หรือใชใหภิกษุณีนั้นทํา   หรือใชใหภิกษุณีอ่ืนทําแลวฉัน   ก็เปนทุกกฏเหมือน
กัน  ทานยังไดกลาวไวอีกวา   ขาวเปลือกสดที่ภิกษุณีอ่ืนไดมาดวยการออกปาก
ขอ   ถาภิกษุณีทําการคั่วเองเปนตนซึ่งขาวเปลือกสดนั้นแลวฉัน   เปนปาจิตตีย 
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เหมือนกัน.   แตเมื่อใหผูอ่ืนทําการคั่วเปนตนแลวฉัน   เปนทุกกฏ.   คําในมหา 
ปจจรีนั้น   ผิดทั้งขางตนทั้งขางปลาย.    ที่จริงไมมีความแปลกกันในการทําเอง
หรือในการใชใหทํา ซ่ึงกิจมีการคั่วเปนตนนั้น.   แตในมหาอรรถกถาทานกลาว
ไวโดยไมแปลกกันวา   เปนทุกกฏแกภิกษุณีผูฉันขาวเปลือกสดที่ภิกษุณีอ่ืนออก
ปากขอมา
           บทวา  อาพาธปจฺจยา  ความวา  ไมเปนอาบัติ   เพราะออกปากขอ
ขาวเปลือก   เพื่อตองการทําการนึ่งตัวเปนตน  (การเขากระโจม).  ทานกลาวไว
ในมหาปจจรีวา   ก็การรับเอาขาวเปลือกที่ไดมาดวยการไมไดออกปากขอ   เพื่อ
ประโยชนแกนวกรรม   ควรอยู.               
           สองบทวา   อปรณฺณ     วิฺญาเปติ    มีความวา   เวนธัญญชาต  ๗
ชนิดเสีย   ภิกษุณีขออปรัณชาติ   มีถ่ัวเขียวและถ่ัวเหลืองเปนตนก็ดี     พืชผลมี
น้ําเตาและฟกเขียวเปนตนก็ดี   วัตถุอ่ืนอยางใดอยางหนึ่งก็ดี  ในที่แหงญาติและ
คนปวารณา    ไมเปนอาบัติ.     แตจะขอขาวเปลือกสดแมในที่แหงญาติและคน
ปวารณาไมควร.  บทที่เหลือ   ตื้นทั้งนั้น.
           สิกขาบทนี้    มีสมุฏฐาน  ๔   เกิดขึ้นทางกาย  ๑   ทางวาจา ๑   ทางกาย
กับจิต ๑    ทางกายวาจากับจิต ๑     เปนกิริยา    โนสัญญาวิโมกข     อจิตตกะ
ปณณัตติวัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม  มีจิต ๓   มีเวทนา ๓  ฉะนี้แล.
                                  อรรถกถาลสุณวรรค  สิกขาบทที่  ๗  จบ 
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                                       ลสุณวรรค  สิกขาบทที่  ๘
                                     เร่ืองพรหมณคนหนึ่ง
           [๑๗๕]  โดยสมัยนั้น     พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระ-
เชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี  เขตพระนครสาวัตถี  คร้ังนั้น พราหมณ
คนหนึ่งเปนขาราชการ     ถูกปลดออกจากราชการแลวคิดวาจักทูลขอรับพระ-
ราชทานตําแหนงเดิมคืน      จึงสนานเกลาแลวเดินผานที่พํานักของภิกษุณีไปสู
ราชตระกูล   ภิกษุณีรูปหนึ่งถายวัจจะลงในหมอ   แลวเททิ้งออกนอกฝา  ราดลง
บนศีรษะของพราหมณนั้น  ดังนั้น  พราหมณจึงเพงโทษ   ติเตียน  โพนทะนา
วา   ภิกษุณีโลนเหลานี้ไมใชสมณะ   ไมมีสมบัติ     ไฉนจึงไดเทหมอคูถลงบน
ศีรษะเลา  เราจักเผาที่พํานักของภิกษุณีเหลานี้เสีย   ดังนั้น   จึงถือคบเพลิงเขาไป
สูที่พํานักภิกษุณี    อุบาสกคนหนึ่งออกมาจากสํานักภิกษุณี    เห็นพราหมณนั้น
กําลังถือคบเพลิงผานเขาไปสูที่พํานัก   จึงถามพราหมณวา  ทานผูเจริญ  เหตุไร
ทานถือคบเพลิงเขาไปสูที่พํานักภิกษุณี.                             
           พราหมณตอบวา  ทานผูเจริญ  เพราะภิกษุณีโลนเหลานี้เปนสตรีไมมี
สมบัติ   เทหมอคูถลงบนศีรษะของเรา ๆ  จึงจักเผาสํานักของภิกษุณีเหลานี้เสีย. 
           อุบาสกชี้แจงวา    ไปเถิด    ทานผูเจริญ    นั่นเปนมงคล    ทานจักได
ทรัพย  ๑,๐๐๐  ตําลึง   และตําแหนงเดิมคืน.
          ฝายพราหมณนั้นสนานเกลาแลวไปสูราชตระกูล ไดทรัพยพระราชทาน
๑,๐๐๐ ตําลึง   และตําแหนงเดิมนั้นคืน    อุบาสกนั้นจึงเขาไปสูที่พํานักภิกษุณี
แจงเรื่องนั้นแกภิกษุณีทั้งหลายแลวขูสําทับ.                         
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            บรรดาภิกษุณีที่เปนผูมักนอย. . .  ตางก็เพงโทษ  ติเตียน  โพนทะนา
วา  ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงไดเทอุจจาระทิ้งออกภายนอกฝาที่พํานักเลา . . .

                                      ทรงสอบถาม 
            พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววาพวกภิกษุณีเทอุจจาระทิ้งออกภายนอกฝาที่พํานัก   จริงหรือ.
            ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา   จริง   พระพุทธเจาขา.

                        ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
            พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ไฉนพวก
ภิกษุณีจึงไดเทอุจจาระทิ้งออกภายนอกฝาที่พํานักเลา     การกระทําของพวกนาง
นั่นไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส . . .
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจะยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้วาดังนี้:-

                                          พระบัญญัติ 
            ๖๓.  ๘.  อนึ่ง    ภิกษุณีใด    เทหรือใหเท    ซ่ึงอุจจาระก็ดี
ปสสาวะก็ดี   หยากเยื่อก็ดี  ของเปนเดนก็ดี  ณ ภายนอกฝาที่พํานักก็ดี  
ณ  ภายนอกกําแพงก็ดี   เปนปาจิตตีย.
                               เร่ืองพรามหณคนหนึ่ง  จบ

                                    สิกขาบทวิภังค
            [๑๗๖]  บทวา  อนึ่ง. . .ใด  ความวา  ผูใด  คือ  ผูเชนใด. . .
            บทวา  ภิกษุณี  ความวา   ที่ช่ือวา   ภิกษุณี  เพราะอรรถวาเปนผู
ขอ. . .  นี้ช่ือวา  ภิกษุณี  ที่ทรงประสงคในอรรถนี้. 
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            ที่ช่ือวา   อุจจาระ   ไดแก   ส่ิงที่เขาเรียกกันวาคูถ.
            ที่ช่ือวา   ปสสาวะ   ไดแก   ส่ิงที่เขาเรียกกันวามูตร. 
            ที่ช่ือวา   หยากเยื่อ   ไดแก   ส่ิงที่เขาเรียกวาขยะมูลฝอย.
            ที่ช่ือวา   ของเปนเดน  ไดแก  อามิสเปนเดน  หรือกระดูก  หรือน้ํา
ที่เปนเดน.
            ที่ช่ือวา   ฝา   ไดแกฝา ๓ ชนิด   คือ   ฝาอิฐ   ฝาศิลา   ฝาไม.
            ที่ช่ือวา   กําแพง   ไดแก   กําแพง  ๓ ชนิด  คือ  กําแพงอิฐ   กําแพง
ศิลา   กําแพงไม.
            บทวา  ภายนอกฝา  คือ  ขางนอกฝาที่อยู.
            บทวา   ภายนอกกําแพง   คือ   ขางนอกกําแพง.
            บทวา   เท   ความวา   เทเอง   ตองอาบัติปาจิตตีย.
            บทวา  ใหเท  ความวา  ใชคนอื่น   ตองอาบัติทุกกฏ ใชเขาครั้งเดียว
เขาเทแมหลายครั้ง   ตองอาบัติปาจิตตีย.

                                            อนาปตติวาร
            [๑๗๗]   มองดูกอนแลวจึงเท  ๑   เทในที่ที่เขาไมใช ๑    วิกลจริต ๑
อาทิกัมมิกา ๑  ไมตองอาบัติแล. 
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                              อรรถกถาลสุณวรรค  สิกขาบทที่  ๘ 
            วินิจฉัยในสิกขาบทที่  ๘  พึงทราบดังนี้:-
            ราชภัฏ  (พระราชทรัพย)  คือ  ภาษี  สวยสาอากรของหลวง พราหมณ
นี้ยักยอกเอาไป  เพราะเหตุนั้น    พราหมณนั้น  จึงชื่อวานิพพิฏฐราชภัฏ  (ผูถูก
ปลดออกจากราชการ).  อธิบายวา ผูรับตําแหนงอยางหนึ่ง  ทางดานสวยสาอากร
ไดยักยอกเบียดบังเอาผลกําไรจากตําแหนงนั้น.
            ขอวา  ต เยว  ภฏปถ   ยาจิสฺสามิ   ไดแก   พราหมณนั้นคิดคํานึง
อยูวา  เราถวายสวยแกนายหลวงแลว  จักทูลขอพระราชทานรับตําแหนงเดิมนั้น
แหละคืน.
            บทวา  ปริภาสิ  ไดแก   อุบาสกนั้นขูสําทับภิกษุณีเหลานั้นวา  พวก
ทานอยาไดทําอยางนี้อีกตอไปนะ.                
            บทวา   สย    ฉฑฺเฑติ    มีความวา    เมื่อเททิ้ง  ๔  วัตถุทิ้ง    ดวย
ประโยคเดียว    เปนอาบัติเพียงตัวเดียว.    เมื่อทิ้งทีละอยาง ๆ    เปนอาบัติมาก
ตามจํานวนวัตถุ.   แมในการสั่ง   ก็นัยนี้นั่นแล.   ถึงในการทิ้งไมชําระฟน  ก็
เปนปาจิตตีย   แกภิกษุณีเหมือนกัน.   เปนทุกกฏแกภิกษุในที่ทั้งปวง.    บทที่ 
เหลือ  ตื้นทั้งนั้น .
            สิกขาบทนี้    มีสมุฏฐาน ๖  เปนทั้งกิริยาทั้งอกิริยา    เปนโนสัญญา-
วิโมกข  อจิตตกะ  ปณณัตติวัชชะ   กายกรรม  วจีกรรม  มีจิต ๓  มีเวทนา ๓
ฉะนี้แล.
                           อรรถกถาลสุณวรรค  สิกขาบทที่  ๘  จบ 
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                                      ลสุณวรรค  สิกขาบทที่  ๙
                                    เร่ืองภิกษุณีหลายรูป
            [๑๗๘]   โดยสมัยนั้น    พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระ-
เชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี  คร้ังนั้น พราหมณ
คนหนึ่งมีนาขาวเหนียวอยูใกลที่พํานักของภิกษุณี     ภิกษุณีทั้งหลายเทอุจจาระ
บาง   ปสสาวะบาง   หยากเยื่อบาง   ของเปนเดนบาง    ทิ้งลงในนา    พราหมณ
นั้นจึงเพงโทษ  ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงไดทํานาขาวเหนียว
ของขาพเจาใหเสียหายเลา.
            ภิกษุณีทั้งหลายไดยินพราหมณนั้นเพงโทษ    ติเตียน   โพนทะนาอยู
บรรดาที่เปนผูมักนอย. . .  ตางก็เพงโทษ  ติเตียน  โพนทะนาวา  ไฉนภิกษุณี
ทั้งหลายจึงไดเทอุจจาระบาง    ปสสาวะบาง    หยากเยื่อบาง    ของเปนเดนบาง
ลงในของเขียวสดเลา.

                                              ทรงสอบถาม
            พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววาพวกภิกษุณีเทอุจจาระบาง   ปสสาวะบาง  หยากเยื่อบาง   ของเปนเดนบาง
ลงในของเขียวสด   จริงหรือ.
            ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา   จริง   พระพุทธเจาขา.

                            ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
            พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ไฉน
ภิกษุณีทั้งหลายจึงไดเทอุจจาระบาง   ปสสาวะบาง  หยากเยื่อบาง  ของเปน 
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เดนบาง    ลงในของเขียวสดเลา    การกระทําของพวกนางนั่น   ไมเปนไปเพื่อ
ความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส. . .
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยาง
นี้วาดังนี้:-

                                          พระบัญญัติ 
            ๖๔.  ๙.  อนึ่ง   ภิกษุณีใด  เท   หรือใหเท   ซ่ึงอุจจาระก็ดี
ปสสาวะก็ดี  หยากเยื่อก็ดี    ของเปนเดนก็ดี   ลงในของเขียวสด  เปน
ปาจิตตีย .
                                   เร่ืองภิกษุณีหลายรูป  จบ

                                       สิกขาบทวิภังค
            [๑๗๙]  บทวา  อนึ่ง. . .ใด   ความวา   ผูใด  คือ   ผูเชนใด. . .
            บทวา ภิกษุณี  ความวา ที่ช่ือวา ภิกษุณี  เพราะอรรถวาเปนผูขอ. . .
นี้ช่ือวา  ภิกษุณี  ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
            ที่ช่ือวา   อุจจาระ   ไดแก   ส่ิงที่เขาเรียกกันวาคูถ.
            ที่ช่ือวา   ปสสาวะ  ไดแก   ส่ิงที่เขาเรียกกันวามูตร.
            ที่ช่ือวา   หยากเยื่อ   ไดแก   ส่ิงที่เขาเรียกกันวาขยะมูลฝอย.
            ที่ช่ือวา  ของเปนเดน  ไดแก  อามิสเปนเดน  หรือกระดูก  หรือน้ํา
ที่เปนเดน.
            ที่ช่ือวา  ของเขียวสด     ไดแก   บุพพัณชาติ     อปรัณชาติ    ที่ 
ประชาชนปลูกไวสําหรับเปนเครื่องอุปโภคและบริโภค. 
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            บทวา   เท   ความวา   เทเอง   ตองอาบัติปาจิตตีย.                          
            บทวา  ใหเท    ความวา   ใชคนอื่น   ตองอาบัติทุกกฏ   ใชเขาครั้ง
เดียว   เขาเทแมหลายครั้ง   ก็ตองอาบัติปาจิตตีย.

                                            บทภาชนีย
                                           ติกะปาจิตตีย
            [๑๘๐]   ของเขียวสด    ภิกษุณีสําคัญวาของเขียวสด    เท    หรือใหเท
ตองอาบัติปาจิตตีย.
           ของเขียวสด   ภิกษุณีสงสัย   เท   หรือใหเท   ตองอาบัติปาจิตตีย.
           ของเขียวสด  ภิกษุณีสําคัญวา   มิใชของเขียวสด  เท  หรือใหเท  ตอง
อาบัติปาจิตตีย.

                                              ทุกะทุกกฏ
            มิใชของเขียวสด  ภิกษุณีสําคัญวา  ของเขียวสด    ตองอาบัติทุกกฏ.
            มิใชของเขียวสด  ภิกษุณีสงสัย  ตองอาบัติทุกกฏ.
            มิใชของเขียวสด   ภิกษุณีสําคัญวา   มิใชของเขียวสด   ไมตองอาบัติ.

                                             อนาปตติวาร
           [๑๘๑]  มองดูกอนแลวจึงเท  ๑   เทบนคันนา ๑   บอกขออนุญาตตอ
เจาของแลวเท  ๑   วิกลจริต  ๑   อาทิกัมมิกา  ๑   ไมตองอาบัติแล.
                                    ลสุณวรรค  สิกขาบทที่  ๙  จบ 
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                             อรรถกถาลสุณวรรค  สิกขาบทที่  ๙ 
            วินิจฉัยในสิกขาบทที่ ๙  พึงทราบดังนี้:-
            หลายบทวา  ย   มนุสฺสาน   อุปโภคปริโภค   โรปต    มีความวา
ไรนาหรือสวนผลไมมีมะพราวเปนตน  ก็ตามที  เมื่อเทวัตถุเหลานั้นทิ้งในที่ซ่ึง
เขาปลูกของเขียวสดไวแหงใดแหงหนึ่ง       พึงทราบความตางแหงอาบัติโดยนัย
กอนนั่นแล.
            ภิกษุณีนั่งฉันอยูที่ไรนาหรือสวน   เคี้ยวออยเปนตน    เมื่อจะไปเทน้ํา
เปนเดนและกระดูกเปนตนลงในของเขียวสด    ช้ันที่สุด    ทิ้งแมมะพราวที่เฉาะ
หัวดื่มน้ําแลว   ก็เปนปาจิตตียเหมือนกัน,   เปนทุกกฏแกภิกษุ.   แตในพืชที่เขา
หวานไวในนาที่ไถแลว    เปนทุกกฏแกภิกษุและภิกษุณีทั้งหมด    ตลอดเวลาที่
หนอยังไมงอก.  จะเทลงในมุมนาเปนตน  ที่เขายังไมไดหวานพืชก็ดี  ในคันนา
เปนตนที่ปลูกพืชไมขึ้นก็ดี  ควรอยู.  จะเทลงแมในที่ทิ้งขยะมูลฝอยของพวกชาว
บาน  ก็ควร.
            บทวา   ฉฑฺฑิตกฺเขตฺเต  มีความวา   เมื่อพวกชาวบานถอนขาวกลา
ไปแลว   ช่ือวาเปนนาราง.   จะเทลงในนารางนั้นนั่นแล   ควรอยู.   แตในไรนา
ที่พวกชาวบานยังเฝารักษาอยู     ดวยเขาใจวา    บุพพัณชาติเปนตนที่เกี่ยวแลว
จักงอกขึ้นอีก   เปนอาบัติตามวัตถุเหมือนกัน.  บทที่เหลือ    ตื้นทั้งนั้น.
            สิกขาบทนี้   มีสมุฏฐาน ๖   เปนทั้งกิริยาและอกิริยา  ฯ ลฯ   มีเวทนา
๓   ฉะนี้แล.
                            อรรถกถาลสุณวรรค  สิกขาบทที่  ๙  จบ 
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                                    ลสุณวรรค  สิกขาบทที่  ๑๐  
                                   เร่ืองภิกษุณีฉัพพัคคีย
           [๑๘๒]  โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู  ณ พระเวฬุวัน
วิหาร     อันเปนสถานที่พระราชทานเหยื่อแกกระแต     เขตพระนครราชคฤห
คร้ังนั้นในพระนครราชคฤหมีมหรสพบนยอดภูเขา     เหลาภิกษุณีฉัพพัคคียได
พากันไปดูมหรสพบนยอดภูเขา  พวกชาวบานพากันเพงโทษ   ติเตียน   โพน-
ทะนาวา  ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงไดพากันไปดูการฟอนรําบาง   การขับรองบาง
การประโคมดนตรีบาง   เหมือนสตรีคฤหัสถผูบริโภคกามเลา.
           ภิกษุณีทั้งหลายไดยินชาวบานพวกนั้น      พากันเพงโทษ      ติเตียน  
โพนทะนาอยู   บรรดาที่เปนผูมักนอย. . .  ตางก็เพงโทษ  ติเตียน  โพนทะนา
วา  ไฉนภิกษุณีฉัพพัคคียจึงไดพากันไปดูการฟอนรําบาง  การขับรองบาง การ
ประโคมดนตรีบางเลา.

                                            ทรงสอบถาม
           พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววาภิกษุณีฉัพพัคคียพากันไปดูการฟอนรําบาง  การขับรองบาง การประโคม
ดนตรีบาง  จริงหรือ.
            ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา   จริง   พระพุทธเจาขา 

                             ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
            พระผูมีพระภาคเจาทรงติเตียนวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ไฉนภิกษุณี
ฉัพพัคคียจึงไดพากันไปดูการฟอนรําบาง  การขับรองบาง   การประโคมดนตรี 
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บางเลา   การกระทําของพวกนางนั่น    ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่
ยังไมเล่ือมใส. . .
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้วาดังนี้ :-

                                              พระบัญญัติ 
            ๖๕.    ๑๐.  อนึ่ง  ภิกษุณีใด ไปดูการฟอนรําก็ดี   การขับรอง
ก็ดี  การประโคมดนตรีก็ดี   เปนปาจิตตีย.
                                      เร่ืองภิกษุณีฉัพพัคคีย   จบ

                                          สิกขาบทวิภังค
            [๑๘๓]  บทวา  อนึ่ง. . .ใด   ความวา  ผูใด   คือ   ผูเชนใด. . .
            บทวา  ภิกษุณี  ความวา   ที่ช่ือวา   ภิกษุณี    เพราะอรรถวาเปน
ผูขอ . . .  นี้ช่ือวา  ภิกษุณี  ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
            ที่ช่ือวา  การฟอนรํา  ไดแก  การฟอนรําอยางใดอยางหนึ่ง.
            ที่ช่ือวา   การขับรอง   ไดแก   เพลงขับรองอยางใดอยางหนึ่ง.
            ที่ช่ือวา   การประโคมดนตรี   ไดแก   เครื่องดีดสีตีเปาอยางใดอยาง
หนึ่ง.
            ภิกษุณีเดินไปเพื่อจะดู   ตองอาบัติทุกกฏ   ยืนอยู ณ ที่ใด  ยังแลเห็น
หรือไดยิน  ตองอาบัติปาจิตตีย   พนสายตาไปแลว  กลับแลดูหรือฟงอีก  ก็ตอง
อาบัติปาจิตตีย.
            ภิกษุณีเดินไปเพื่อจะดูเครื่องมหรสพเฉพาะอยาง ๆ   ตองอาบัติทุกกฏ
ยืนอยู  ณ ที่ใด   ยังแลเห็นหรือไดยิน   ก็ตองอาบัติปาจิตตีย   พนสายตาไปแลว
กลับแลดูหรือฟงอีก   ก็ตองอาบัติปาจิตตีย. 
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                                            อนาปตติวาร
            [๑๘๔]   ยืนอยูในอารามแลเห็นหรือไดยิน  ๑     เขาฟอนรําขับรอง
หรือประโคมผานมายังสถานที่ภิกษุณียืนอยู   นั่งอยู   หรือนอนอยู  ๑  เดินสวน
ทางไปแลเห็นหรือไดยิน  ๑      เมื่อมีกิจจําเปนเดินผานไปแลเห็นหรือไดยิน  ๑
มีอันตราย  ๑   วิกลจริต ๑   อาทิกัมมิกา ๑     ไมตองอาบัติแล.
                                   ลสุณวรรค  สิกขาบทที่  ๑๐  จบ
                                           ลสุณวรรที่  ๑  จบ

                                   อรรถกถาลสุณวรรค  สิกขาบทที่  ๑๐ 
           วินิจฉัยในสิกขาบทที่ ๑๐  พึงทราบดังนี้:-
           สองบทวา    ยงฺกิฺจิ    นจฺจ    มีความวา   พวกนักฟอนเปนตนหรือ
 พวกนักเลง   จงฟอนรําก็ตามที   โดยที่สุดแมนกยูง    นกแขกเตาและลิงเปนตน
  ฟอนรํา   ทั้งหมดนั่น    จักเปนการฟอนรําทั้งนั้น.
           สองบทวา   ยงฺกิฺจิ     คีต   มีความวา   การขับรองของพวกนักฟอน
 เปนตน  หรือการขับรองกีฬาใหสําเร็จประโยชน  ซ่ึงประกอบดวยการสรรเสริญ
คุณพระรัตนตรัย   ในเวลาที่พระอริยเจาทั้งหลายปรินิพพาน   หรือการขับรอง
ทํานองสวดธรรมสรภัญญะของพวกภิกษุ  ผูไมสํารวมก็ตามที  ทั้งหมดนี้จัดเปน
การขับรองทั้งนั้น.
            สองบทวา    ยงฺกิฺจิ    วาทิต    มีความวา    เครื่องบรรเลงมีที่ขึ้นสาย
เปนตน     หรือการประโคมกลองเทียมก็ตามที     ช้ันที่สุดแมการตีอุทกเภรี
(กลองน้ํา)   ทั้งหมดนี้จัดเปนการประโคมดนตรีทั้งนั้น. 
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          ขอวา  ทสฺสนาย   คจฺฉติ  อาปตฺติ  ทุกฺกฏสฺส  ไดแก  ตอง
อาบัติทุกกฏ   โดยนับวาระยางเทา. 
          คําวา   ยตฺถ     ฐิตา   ปสฺสติ  วา  สุณาติ  วา  มีความวา  ภิกษุณี
เมื่อแลดูโดยประโยคเดียวเห็น    ไดฟงการขับรอง    การประโคมดนตรีของชน
เหลานั้นนั่นแหละ   เปนปาจิตตียเพียงตัวเดียว   แตถาเหลียวดูทิศหนึ่งแลวเห็น
นักฟอน  เหลียวไปดูทางอื่นอีก  เห็นพวกคนขับรอง  มองไปทางอื่น   เห็นพวก
คนบรรเลง  เปนอาบัติและอยาง ๆ  หลายตัว. ภิกษุณียอมไมไดเพื่อจะฟอนรํา
หรือขับรอง   หรือประโคมดนตรีแมเอง.   แมจะบอกคนเหลาอื่นวา   จงฟอนรํา
จงขับรอง   จงบรรเลง    ก็ไมได.    จะกลาววา    อุบาสก !    พวกทานจงใหการ
บูชาพระเจดียก็ดี    จะรับคําวา    ดีละ    ในเมื่อเขากลาววา    พวกขาพเจาจะทํา
การบํารุงพระเจดียของพวกทานก็ดี       ยอมไมได.       ทานกลาวไวในทุก ๆ
อรรถกถาวา    เปนปาจิตตียในฐานะทั้งปวง.    เปนทุกกฏแกภิกษุ.    แตเมื่อเขา
กลาววา   พวกขาพเจาจะทําการบํารุงพระเจดียของพวกทาน   ภิกษุณีจะกลาววา
อุบาสก !   ช่ือวา   การทํานุบํารุง   เปนการดี   ควรอยู.
             สองบทวา   อาราเม     ิตา  มีความวา  ภิกษุณียืนอยูในอารามแลเห็น
หรือไดยินการฟอนรําเปนตน    ภายในอารามก็ดี   ภายนอกอารามก็ดี   ไมเปน
อาบัติ.
             สองบทวา  สติ   กรณีเย   มีความวา   ภิกษุณีไปเพื่อประโยชนแก
สลากภัตเปนตน    หรือดวยกรณียะอื่นบางอยาง  เห็นอยู  หรือไดยินอยูในสถาน
ที่ตนไป  ไมเปนอาบัติ. 
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           บทวา  อาปาทาสุ   มีความวา  ภิกษุณีถูกอุปทวะเชนนั้นเบียดเบียน
เขาไปสูสถานที่ดูมหรสพ   เขาไปแลวอยางนี้    เห็นอยูก็ดี  ไดยินอยูก็ดี ไมเปน
อาบัติ.  คําที่เหลือ  ตื้นทั้งนั้น.
           สิกขาบทนี้   มีสมุฏฐานดุจเอฬกโลมสิกขาบท  เปนกิริยา  โนสัญญา-
วิโมกข  อจิตตกะ   โลกวัชชะ   กายกรรม   อกุศลจิต   มีเวทนา ๓   ฉะนี้แล.
                          อรรถกถาลสุณวรรค   สิกขาบทที่  ๑๐  จบ
                                         ลสุณวรรค  ที่  ๑  จบ 
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                                       อันธการวรรคที่  ๒
                                           สิกขาบทที่  ๑
         เร่ืองภิกษุณีอันเตวาสินีของพระภัททากาปลานีเถรี
          [๑๘๕]  โดยสมัยนั้น     พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู  ณ พระ-
เชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี  เขตพระนครสาวัตถี คร้ังนั้น ญาติผูชาย
ของภิกษุณีอันเตวาสินีแหงภัททากาปลานีเถรี   ไดจากบานไปสูพระนครสาวัตถี
ดวยกรณียกิจบางอยาง   ฝายภิกษุณีนั้นกับญาติผูชายนั้นหนึ่งตอหนึ่ง   ยืนรวม
บาง   เจรจารวมบาง    ในเวลาค่ํามืดไมมีแสงสวาง.
           บรรดาภิกษุณีที่เปนผูมักนอย . . . ตางก็เพงโทษ  ติเตียน  โพนทะนา
วา  ไฉนภิกษุณีจึงไดยืนรวมบาง   เจรจารวมบาง  กับบุรุษในเวลาค่ํามืดที่ไมมี
แสงสวางหนึ่งตอหนึ่งเลา. . .

                                           ทรงสอบถาม
            พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววาภิกษุณีกับบุรุษหนึ่งตอหนึ่ง   ยืนรวมบาง   เจรจารวมบาง  ในเวลาค่ํามืด
ที่ไมมีแสงสวาง   จริงหรือ.
            ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา   จริง   พระพุทธเจาขา.
                            ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
            พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ไฉน 
ภิกษุณีกับบุรุษหนึ่งตอหนึ่ง  จึงไดยืนรวมบาง   เจรจารวมบาง   ในเวลาค่ํามืด
ที่ไมมีแสงสวางเลา    การกระทําของนางนั่น    ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของ
ชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส . . . 
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            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้วาดังนี้:-

                                            พระบัญญัติ 
            ๖๖.  ๑.  อนึ่ง  ภิกษุณีใด  กับบุรุษหนึ่งตอหนึ่ง  ยืนรวมก็ดี
เจรจารวมก็ดี   ในเวลาค่ําคืนไมมีประทีป  เปนปาจิตตีย.
             เร่ืองภิกษุณีอันเตวาสินีของพระภัททากาปลานีเถรี  จบ

                                        สิกขาบทวิภงค
            [๑๘๖]  บทวา   อนึ่ง. . .ใด   ความวา  ผูใด  คือ  ผูเชนใด. . .
            บทวา  ภิกษุณี  ความวา  ที่ช่ือวา   ภิกษุณี  เพราะอรรถวาเปนผู
ขอ. . .  นี้ช่ือวา  ภิกษุณี  ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
            บทวา   ในเวลาค่ํามืด   ไดแก   เวลาพระอาทิตยตกดินแลว.
            บทวา  ไมมีประทีป   คือ  ไมมีแสงสวาง.
            ที่ช่ือวา บุรุษ ไดแก  มนุษยผูชาย  มิใชยักษผูชาย  มิใชเปรตผูชาย  มิใช
สัตวดิรัจฉานตัวผู   เปนบุคคลผูรูความ   เปนผูสามารถจะยืนรวม  เจรจารวมได.
            บทวา  กับ   คือ  ดวยกัน.
            บทวา  หนึ่งตอหนึ่ง  คือบุรุษหนึ่ง  และภิกษุณีรูปหนึ่ง.
            บทวา   ยืนรวมก็ดี     คือ    ยืนอยูในระยะชวงแขนของบุรุษ    ตอง
อาบัติปาจิตตีย.
            บทวา    เจรจารวมก็ดี    คือ    เจรจาอยูในระยะชวงแขนของบุรุษ
ตองอาบัติปาจิตตีย.                                                  
            ยืนรวม   หรือเจรจารวม   พนระยะชวงแขน   ตองอาบัติทุกกฏ.
            ยืนรวมหรือเจรจารวม   กับยักษผูชาย   เปรตผูชาย   บัณเฑาะกหรือ
สัตวดิรัจฉานตัวผูมีรางกายคลายมนุษย   ตองอาบัติทุกกฏ.                  
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                                      อนาปตติวาร 
          [๑๘๗]  มีสตรีผูรูความคนใดคนหนึ่งอยูเปนเพื่อน  ๑     ไมเพงที่ลับ
ยืนรวมหรือเจรจารวม ๑   สงใจไปอื่น   ยืนรวมหรือเจรจารวม ๑   วิกลจริต ๑
อาทิกัมมิกา ๑   ไมตองอาบัติแล.
                          อันธการวรรค   สิกขาบทที่  ๑  จบ

                        อรรถกถาอันธการวรรค   สิกขาบทที่  ๑ 
             วินิจฉัยในสิกขาบทที่  ๑   แหงอันธการวรรค  พึงทราบดังนี้:-
             บทวา    อปฺปทีเป    คือในที่ไมมีแสงสวาง    ดวยบรรดาแสงสวางมี
ประทีป   ดวงจันทร   ดวงอาทิตย   และไฟเปนตน   แมอยางหนึ่ง.  ดวยเหตุนั้น
นั่นแล   ในบทภาชนะแหงบทวา   อปฺปทีเป   นั้น   พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัส
วา  อนาโลเก.
            บทวา    สลฺลปยฺย   วา  ไดแก  กลาวถอยคําเกี่ยวดวยการครองเรือน
            สองบทวา   อรโหเปกฺขา   อฺาวิหิตา   มีความวา  ไมเพงความ
ยินดีในที่ลับ   เปนผูสงใจไปอื่น  จากความยินดีในที่ลับ   ไตถามถึงญาติ  หรือ
เชื้อเชิญเขาในการถวายทานก็ดี  ในการบูชาก็ดี.   บทที่เหลือ   ตื้นทั้งนั้น.
            สิกขาบทนี้   มีสมุฎฐานดุจไถยสัตถสิกขาบท   เกิดขึ้นทางกายกับจิต  ๑
ทางกายวาจากับจิต ๑     เปนกิริยา     สัญญาวิโมกข     สจิตตกะ     โลกวัชชะ
กายกรรม   วจีกรรม   อกุศลจิต   มีเวทนา ๒   แล.  
                          อรรถกถาอันธการวรรค   สิกขาบทที่  ๑  จบ 
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                                    อันธการวรรค  สิกขาบทที่  ๒
      เร่ืองภิกษุณีอันเตวาสินีของพระภัททากาปลานีเถรี
           [๑๘๘]  โดยสมัยนั้น     พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระ-
เชตวันอารามของอนาถบิณฑิกคหบดี  เขตพระนครสาวัตถี  คร้ังนั้น  ญาติผูชาย
ของภิกษุณีอันเตวาสินีแหงภัททากาปลานเถรี   ไดจากบานไปสูพระนครสาวัตถี
ดวยกรณียกิจบางอยาง    ฝายภิกษุณีนั้นทราบแลววา    พระผูมีพระภาคเจาทรง
หามการยืนรวมเจรจามารวม   กับบุรุษหนึ่งตอหนึ่ง  ในเวลาค่ํามืด   ไมมีประทีป
จึงยืนรวมบาง  เจรจารวมบาง  กับบุรุษผูนั้นและหนึ่งตอหนึ่ง  ในสถานที่กําบัง.
           บรรดาภิกษุณีที่เปนผูมักนอย. . .      ตางพากันเพงโทษ      ติเตียน
โพนทะนาวา  ไฉนภิกษุณีจึงไดยืนรวมบาง   เจรจารวมบาง   กับบุรุษหนึ่งตอ
หนึ่ง  ในสถานที่กําบังเลา. . .

                                          ทรงสอบถาม
            พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววาภิกษุณียืนรวมบาง   เจรจารวมบาง   กับบุรุษหนึ่งตอหนึ่ง   ในสถานที่
กําบัง   จริงหรือ.
           ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา   จริง   พระพุทธเจาขา.
                         ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
           พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุ-
ณีจึงไดยืนรวมบาง   เจรจารวมบาง   กับบุรุษหนึ่งตอหนึ่ง   ในสถานที่กําบังเลา
การทําของนางนั่น     ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส. . . 
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            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้   วาดังนี้:-

                                         พระบัญญัติ 
            ๖๗.  ๒.  อนึ่ง  ภิกษุณีใด  กับบุรุษหนึ่งตอหนึ่ง   ยืนรวมก็ดี
เจรจารวมก็ดี  ในสถานที่กําบัง   เปนปาจิตตีย
             เร่ืองภิกษุณีอันเตวาสินีของพระภัททากาปลานีเถรี  จบ

                                     สิกขาบทวิภังค
            [๑๘๙]   บทวา  อนึ่ง. . .ใด   ความวาผูใด  คือ  ผูเชนใด. . .
            บทวา  ภิกษุณี ความวา   ที่ช่ือวา   ภิกษุณี   เพราะอรรถวาเปนผู
ขอ. . .  นี้ช่ือวา  ภิกษุณี  ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
            ที่ช่ือวา  สถานที่กําบัง  ไดแก   สถานที่ที่เขาบังดวยฝา  บานประตู
ลําแพน   มาน   ตนไม   เสา   หรือฉางขาว   อยางใดอยางหนึ่ง.
            ที่ช่ือวา   บุรุษ  ไดแก   มนุษยผูชาย  มิใชยักษผูชาย  มิใชเปรตผูชาย
มิใชสัตวดิรัจฉานตัวผู  เปนบุคคลผูรูความ   เปนผูสามารถ  จะยืนรวม   เจรจา
รวมได.
            บทวา  กับ  คือ  ดวยกัน.                      
            คําวา  หนึ่งตอหนึ่ง  คือ  บุรุษผูหนึ่ง  และภิกษุณีรูปหนึ่ง.
            บทวา  ยินรวมก็ดี  คือ  ยืนอยูในระยะชวงแขนของบุรุษ  ตองอาบัติ-
ปาจิตตีย.
            บทวา     เจรจารวมก็ดี    คือ    เจรจาอยูในระยะชวงแขนของบุรุษ
ตองอาบัติปาจิตตีย. 
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            ยืนรวมหรือเจรจารวม  พนชวงระยะแขน  ตองอาบัติทุกกฏ.
            ยืนรวมหรือเจรจารวมกับยักษผูชาย   เปรตผูชาย    บัณเฑาะก    หรือ
สัตวดิรัจฉานตัวผูมีรางกายคลายมนุษย   ตองอาบัติทุกกฏ.        
       
                                          อนาปตติวาร
            [๑๙๐]   มีสตรีผูรูความคนใดคนหนึ่งอยูเปนเพื่อน ๑  ไมเพงที่ลับยืน
รวมหรือเจรจารวม ๑    สงใจไปอื่น    ยืนรวมหรือเจรจารวม ๑    วิกลจริต  ๑
อาทิกัมมิกา ๑   ไมตองอาบัติแล.
                           อันธการวรรค  สิกขาบทที่  ๒  จบ  

                         อรรถกถาอันธการวรรค  สิกขาบทที่  ๒ 
            วินิจฉัยในสิกขาบทที่  ๒  พึงทราบดังนี้ :-             
            เฉพาะคําวา   ปฏิจฺฉนฺเน    โอกาเส     (สถานที่กําบัง)    นี้เทานั้น
ตางกัน.   บทที่เหลือทั้งหมด  เปนอันเดียวกับสิกขาบทกอนนั่นแล.
                     อรรถกถาอันธการวรรค  สิกขาบทที่  ๒ จบ 
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                                 อันธการวรรค    สิกขาบทที่  ๓
      เร่ืองภิกษุณีอันเตวาสินีของพระภัททากาปลานีเถรี 
           [๑๙๑]  โดยสมัยนั้น     พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู  ณ พระ-
เชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี  คร้ังนั้น ญาติผูชาย
ของภิกษุณีอันเตวาสินีแหงพระภัททากาปลานีเถรี      ไดจากบานไปสูพระนคร
สาวัตถีดวยกรณียกิจบางอยาง   ฝายภิกษุณีนั้นทราบแลววา  พระผูมีพระภาคเจา
ทรงหามการยืนรวม   เจรจารวม   กับบุรุษหนึ่งตอหนึ่ง   ในสถานที่กําบัง   จึง
ยืนรวมบาง   เจรจารวมบาง   กับบุรุษคนนั้นแหละหนึ่งตอหนึ่ง  ในสถานที่แจง
           บรรดาภิกษุณีที่เปนผูมักนอย. . . ตางพากันเพงโทษ  ติเตียน  โพน-
ทะนาวา  ไฉนภิกษุณีจึงไดยืนรวมบาง   เจรจารวมบาง   กับบุรุษหนึ่งตอหนึ่ง
ในสถานที่แจงเลา . . .

                                          ทรงสอบถาม
            พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววา  ภิกษุณียืนรวมบาง  เจรจารวมบาง  กับบุรุษหนึ่งตอหนึ่ง  ในสถานที่ 
แจง   จริงหรือ.
             ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา   จริง  พระพุทธเจาขา.

                         ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
            พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ไฉน
ภิกษุณีจึงไดยืนรวมบาง   เจรจาบาง   กับบุรุษหนึ่งตอหนึ่ง   ในสถานที่แจงเลา
การกระทําของนางนั่น  ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส. . . 
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            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็แลภิกษุณีทั้งหลาย   จงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้    วาดังนี้:-
                                            พระบัญญัติ 
            ๖๘. ๓.  อนึ่ง  ภิกษุณีใด   กับบุรุษหนึ่งตอหนึ่ง   ยินรวมก็ดี
เจรจารวมก็ดี  ในสถานที่แจง  เปนปาจิตตีย.
              เร่ืองภิกษุณีอันเตวาสินีของพระภัททากาปลานีเถรี   จบ
                                       สิกขาบทวิภังค
            [๑๙๒า   บทวา  อนึ่ง. . .ใด  ความวา   ผูใด  คือ  ผูเชนใด. . .
            บทวา  ภิกษุณี    ความวา  ที่ช่ือวา   ภิกษุณี  เพราะอรรถวาเปนผู
ขอ. . .นี้ช่ือวา  ภิกษุณี ที่ทรงประสงคในอรรถนี้ .
            ที่ช่ือวา  สถานที่แจง  ไดแก  สถานที่อันมิไดกําบังดวยส่ิงใดสิ่งหนึ่ง
คือ   ฝา   บานประตู     ลําแพน   มาน   ตนไม   เสา   หรือฉางขาว.
            ที่ช่ือวา  บุรุษ   ไดแก   มนุษยผูชาย  มิใชยักษผูชาย  มิใชเปรตผูชาย
มิใชสัตวดิรัจฉานตัวผู  เปนบุคคลผูรูความ    เปนผูสามารถจะยืนรวม    เจรจา
รวมได.
            บทวา   กับ   คือ  ดวยกัน.
            บทวา  หนึ่งตอหนึ่ง  คือ  บุรุษผูหนึ่ง  และภิกษุณีรูปหนึ่ง.
            บทวา  ยินรวมก็ดี  คือ  ยืนอยูในระยะชวงแขนของบุรุษ  ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.                       
            บทวา   เจรจารวมก็ดี  คือ  เจรจาอยูในระยะชวงแขนของบุรุษ   ตอง
อาบัติปาจิตตีย.                                             
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            ยืนรวมหรือเจรจารวม   พนระยะชวงแขน   ตองอาบัติทุกกฏ.
            ยืนรวมหรือเจรจารวม  กับยักษผูชาย   เปรตผูชาย  บัณเฑาะก  หรือ
สัตวดิรัจฉานตัวผูมีรางกายคลายมนุษย   ตองอาบัติทุกกฏ.
                                          อนาปตติวาร
           [๑๙๓]  มีสตรีผูรูความคนใดคนหนึ่งอยูเปนเพื่อน  ๑ ไมเพงที่ลับ ยืน
รวมหรือเจรจารวม ๑   สงใจไปอื่น     ยืนรวมหรือเจรจารวม ๑  วิกลจริต  ๑  
อาทิกัมมิกา ๑   ไมตองอาบัติแล.                                                      
                           อันธการวรรค  สิกขาบทที่  ๓  จบ
                         อรรถกถาอันธการวรรค  สิกขาบทที่  ๓ 
           วินิจฉัยในสิกขาบทที่  ๓  พึงทราบดังนี้ :-
           คําวา  อชฺโฌกาเส  (ในสถานที่แจง)  ตางกัน.   คําที่เหลือทั้งหมด
เปนเชนนั้นนั่นแล.
                       อรรถกถาอันธการวรรค  สิกขาบทที่  ๓  จบ 
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                                      อันธการวรรค  สิกขาบทที่  ๔
                                    เร่ืองภิกษุณีถุลลนันทา
          [๑๙๔]  โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชต-
วัน  อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี   เขตพระนครสาวัตถี    คร้ังนั้น    ภิกษุณี
ถุลลนันทา  ยืนรวมบาง   เจรจารวมบาง  กระซิบใกลหูบาง  กับบุรุษ หนึ่งตอ
หนึ่ง ในถนนบาง ในตรอกตันบาง  ในทางสามแพรงบาง  สงภิกษุณีเปนเพื่อน
กลับไปบาง.                                      
           บรรดาภิกษุณีที่เปนผูมักนอย. . . ตางพากันเพงโทษ  ติเตียน  โพน-
ทะนาวา  ไฉนแมเจาถุลลนันทาไดยืนรวมบาง   เจรจารวมบาง    กระซิบใกลหู
บาง  กับบุรุษหนึ่งตอหนึ่ง  ในถนนบาง  ในตรอกตันบาง   ในทางสามแพรง
บาง  สงภิกษุณีผูเปนเพื่อนกลับไปบางเลา.

                                          ทรงสอบถาม       
           พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววาภิกษุณีถุลลนันทายืนรวมบาง  เจรจารวมบาง  กระซิบใกลหูบาง  กับบุรุษ
หนึ่งตอหนึ่ง  ในถนนบาง  ในตรอกตันบาง  ในทางสามแพรงบาง  สงภิกษุณี
ผูเปนเพื่อนกลับไปบาง  จริงหรือ. 
           ภิกษุณีทั้งหลายกราบทูลวา  จริง  พระพุทธเจาขา. 

                        ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
           พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ไฉน
ภิกษุณีถุลลนันทาจึงไดยืนรวมบาง   เจรจารวมบาง  กระซิบใกลหูบาง  กับบุรุษ 
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หนึ่งตอหนึ่ง  ในถนนบาง  ในตรอกตันบาง   ในทางสามแพรงบาง  สงภิกษุณี
ผูเปนเพื่อนกลับไปบางเลา  การกระทําของนางนั่น   ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใส
ของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส. . .
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้วาดังนี้:-

                                          พระบัญญัติ 
            ๖๙.  ๔.  อนึ่ง  ภิกษุณีใด  ยินรวมก็ดี   เจรจารวมก็ดี   กระซิบ
ใกลหูก็ดี   กับบุรุษ   หนึ่งตอหนึ่ง  ในถนนก็ดี   ในตรอกตันก็ดี  ใน
ทางสามแพรงก็ดี   สงภิกษุณีผูเปนเพื่อนกลับไปก็ดี   เปนปาจิตตีย.
                                  เร่ืองภิกษุณีถุลลนันทา   จบ

                                        สิกขาบทวิภังค
            [๑๙๕]  บทวา  อนึ่ง. . .ใด  ความวา  ผูใด   คือ   ผูเชนใด. . .
            บทวา  ภิกษุณี ความวา  ที่ช่ือวา   ภิกษุณี   เพราะอรรถวาเปนผู
ขอ. . .  นี้ช่ือวา  ภิกษุณี  ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
            ที่ช่ือวา  ถนน  ไดแก   ทางเดิน.
            ที่ช่ือวา  ตรอกตัน  ไดแก   ทางที่เขาทางใดออกทางนั้น.
            ที่ช่ือวา   ทางสามแพรง   ไดแกชุมทางที่เที่ยวเตร.
            ที่ช่ือวา   บุรุษ   ไดแก   มนุษยผูชาย  มิใชยักษผูชาย  มิใชเปรตผูชาย
มิใชสัตวดิรัจฉานตัวผู  เปนบุคคลผูรูความ   เปนผูสามารถจะยืนรวม    เจรจา
รวมได.
            บทวา  กับ  คือดวยกัน. 
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            บทวา  หนึ่งตอหนึ่ง     คือ   บุรุษผูหนึ่ง   และภิกษุณีอีกรูปหนึ่ง.
            บทวา  ยินรวมก็ดี    คือ   ยืนรวมในระยะชวงแขนของบุรุษ    ตอง
อาบัติปาจิตตีย.
            บทวา   เจรจารวมก็ดี  คือ เจรจาอยูในระยะชวงแขนของบุรุษ  ตอง
อาบัติปาจิตตีย.       
            บทวา   กระซิบใกลหูก็ดี   คือ  บอกเนื้อความใกลหูของบุรุษ  ตอง
อาบัติปาจิตตีย.     
            พากยวา  ภิกษุณีผูเปนเพื่อนกลับไปก็ดี  คือ ประสงคจะประพฤติ
อนาจาร  จึงสงภิกษุณีผูเปนเพื่อนกลับไป  ตองอาบัติทุกกฏ,   เมื่อภิกษุณีผูเปน
เพื่อนละไปใกลจะพนสายตา    หรือสุดเสียงสั่ง    ตองอาบัติทุกกฏ    เมื่อภิกษุณี
ผูเปนเพื่อนพนไปแลว   ตองอาบัติปาจิตตีย.
            ยืนรวม   หรือเจรจารวม   พนระยะชวงแขน   ตองอาบัติทุกกฏ.
            ยืนรวม    หรือเจรจารวม    กับยักษผูชาย    เปรตผูชาย    บัณเฑาะก
หรือสัตวดิรัจฉานตัวผูมีรางกายคลายมนุษย   ตองอาบัติทุกกฎ.

                                          อนาปตติวาร
            [๑๙๖]  มีสตรีผูรูความคนใดคนหนึ่งอยูเปนเพื่อน ๑ ไมเพงที่ลับ  ยืน
รวมหรือเจรจารวม  ๑   สงใจไปอื่น   ยืนรวมหรือเจรจารวม ๑   ไมประสงคจะ
ประพฤติอนาจาร     มีกิจจําเปนจึงสงภิกษุณีผูเปนเพื่อนกลับ  ๑     วิกลจริต ๑
อาทิกัมมิกา ๑  ไมตองอาบัติแล.
                               อันธการวรรค  สิกขาบทที่  ๔  จบ 
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                            อรรถกถาอันธการวรรค  สิกขาบทที่  ๔ 
            วินิจฉัยในสิกขาบทที่ ๔  พึงทราบดังนี้:-
            ที่ใกลหู   ทานเรียกวา  นิกกัณณิกะ.  มีคําอธิบายวา  กระซิบที่ใกลหู 
            สองบทวา  สติ  กรณีเย   มีความวา   มีกิจจําเปนเพื่อตองการจะนํา
สลากภัตเปนตนมา  หรือเพื่อตองการจะเก็บงําของที่วางไวไมดีในวัด.  คําที่เหลือ
ตื้นทั้งนั้น.  สมุฏฐานเปนตน  เปนเชนเดียวกันกับสิกขาบทกอนทั้งนั้นแล.
                        อรรถกถาอันธการวรรค  สิกขาบทที่  ๔  จบ 
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                                     อันธการวรรค  สิกขาบทที่  ๕
                                       เร่ืองภิกษุณีรูปหนึ่ง
           [๑๙๗]  โดยสมัยนั้น      พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู  ณ พระ-  
เชตวัน  อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี   เขตพระนครสาวัตถี  คร้ังนั้น  ภิกษุณี
รูปหนึ่งเปนกุลุปกาของสกุลแหงหนึ่ง     รับภัตตาหารเปนประจํา    ภิกษุณีนั้น
คร้ันเวลาเชา  จึงครองอันตรวาสกแลว  ถือบาตรจีวร  เดินผานเขาไปทางสกุลนั้น
คร้ันถึงจึงนั่งบนอาสนะแลวไมบอกลาเจาของบานกลับไป    ทาสีแหงสกุลนั้นมัว
สาละวนเก็บกวาดเรือน    ไดเก็บอาสนะนั้นลงในกระโถน    คนในบานไมเห็น
อาสนะ   จึงถามภิกษุณีนั้นวา   ขาแตแมเจา   อาสนะนั้นอยูที่ไหน.
           ภิกษุณีนั้นปฏิเสธวา  อาวุโส   ดิฉันไมเห็นอาสนะนั้น.
           คนเหลานั้นกลาวคาดคั้นวา     ขาแตแมเจา     ขอทานจงใหอาสนะนั้น
ดังนี้แลว   ไดบอกเลิกถวายภัตตาหารประจํา   ภายหลังเขาชําระเรือนพบอาสนะ
นั้นอยูในกระโถน     จึงขอขมาโทษภิกษุณีนั้น    แลวไดเร่ิมตนถวายภัตตาหาร
ประจําตอไป.
           สวนภิกษุณีนั้นไดเลาเรื่องนั้นแกภิกษุณีทั้งหลาย   บรรดาภิกษุณีที่เปน
ผูมักนอย . . .  ตางก็เพงโทษ  ติเตียน  โพนทะนาวา  ไฉนภิกษุณีเขาสูสกุลใน
เวลากอนอาหารนั่งบนอาสนะแลว    จึงไมบอกลาเจาของบานกอนกลับเลา . . .     

                                            ทรงสอบถาม
            พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววาภิกษุณีเขาสูสกุลในเวลากอนอาหาร      นั่งบนอาสนะแลว      ไมบอกลา
เจาของบานกอนกลับ   จริงหรือ ? 
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            ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา   จริง   พระพุทธเจาขา.

                     ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
            พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ไฉน
ภิกษุณีเขาสูสกุลในเวลากอนอาหาร  นั่งบนอาสนะแลว   จึงไดไมบอกลาเจาของ
บานกอนกลับเลา     การกระทําของนางนั่น       ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของ
ชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส. . .
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้น   แสดง
อยางนี้วาดังนี้:-

                                          พระบัญญัติ 
            ๗๐. ๕.   อนึ่ง   ภิกษุณีใด   เขาไปสูสกุลท้ังหลาย   ในเวลา
กอนอาหาร   นั่งบนอาสนะแลว   ไมบอกลาเจาของบาน   หลีกไป
เปนปาจิตตีย.
                                 เร่ืองภิกษุณีรูปหนึ่ง  จบ

                                    สิกขาบทวิภังค
            [๑๙๘]  บทวา  อนึ่ง. . .ใด  ความวา   ผูใด  คือ   ผูเชนใด. . .
            บทวา  ภิกษุณี  ความวา  ที่ช่ือวา   ภิกษุณี  เพราะอรรถวาเปนผู
ขอ. . .นี้ช่ือวา  ภิกษุณี  ที่ทรงประสงคในอรรถนี้ .
            ที่ช่ือวา   เวลากอนอาหาร   คือเวลาอรุณขึ้นทราบเทาเที่ยงวัน.
            ที่ช่ือวา  สกุล  ไดแกสกุล ๔ คือ  สกุลกษัตริย  สกุลพราหมณ  สกุล
แพศย   สกุลศูทร. 
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            บทวา  เขาไป  คือ  ไปในสกุลนั้น.
            ที่ช่ือวา   อาสนะ    ไดแก    เอกเทสที่เขาเรียกกันวาที่สําหรับนั่งพับ
 แพนงเชิง.            
            บทวา  นั่ง  คือ  นั่งบนอาสนะนั้น.
            คําวา  ไมบอกลาเจาของบาน  หลีกไป  ความวา  ไมอําลาคนใน
สกุลนั้นซึ่งเปนเจาของถวาย.
            เดินพนชายคา   ตองอาบัติปาจิตตีย   ในที่แจง   เดินลวงอุปจาร   ตอง
อาบัติปาจิตตีย.

                                              บทภาชนีย
                                             ติกะปาจิตตีย
            [๑๙๙]   ยังมิไดบอกลา   ภิกษุณีสําคัญวา    ยังมิไดบอกลา    หลีกไป
  ตองอาบัติปาจิตตีย.                                                                  
            ยังมิไดบอกลา   ภิกษุณีสงสัย   หลีกไป   ตองอาบัติปาจิตตีย.
            ยังมิไดบอกลา   ภิกษุณีสําคัญวา   บอกลาแลว    หลีกไป    ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.

                                              ติกะทุกกฏ
            ไมใชสถานที่สําหรับนั่งพับแพนงเชิง   ตองอาบัติทุกกฏ.
            บอกลาแลว   ภิกษุณีสําคัญวา   ยังมิไดบอกลา   ตองอาบัติทุกกฏ.
            บอกลาแลว   ภิกษุณีสงสัย   ตองอาบัติทุกกฏ.

                                           ไมตองอาบัติ
            บอกลาแลว   ภิกษุณีสําคัญวาบอกลาแลว   ไมตองอาบัติ. 
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                                      อนาปตติวาร
            [๒๐๐]   บอกลาแลวไป ๑   อาสนะเคลื่อนที่ไมได  ๑   อาพาธ ๑   มี
อันตราย  ๑   วิกลจริต  ๑   อาทิกัมมิกา ๑   ไมตองอาบัติแล.
                         อันธการวรรค  สิกขาบทที่  ๕  จบ

                         อรรถกถาอันธการวรรค   สิกขาบทที่ ๕ 
           วินิจฉัยในสิกขาบทที่  ๕  พึงทราบดังนี้:-
           สองบทวา  ฆร   โสเธนฺตา  มีความวา  ไดยินวา  ชนเหลานั้นไดมี
 ความปริวิตกนี้วา      การลวงละเมิดทางกายทางวาจาบางอยางของพระเถรีไม
ปรากฏ.   พวกเราจงชวยกันชําระเรือนดูบางกอนเถิด    เพราะฉะนั้น    พวกเจา
ของบาน   เมื่อชําระเรือนจึงไดพบอาสนะ.
           สองบทวา   อโนวสฺสิก     อติกฺกมนฺติยา   มีความวา  ภิกษุณีเมื่อให
 เทาแรกกาวเลยไป   เปนทุกกฏ.   เมื่อใหเทาที่  ๒  กาวเลยไปเปนปาจิตตีย.  แม
ในการกาวลวงอุปจาร   ก็มีนัยอยางนี้เหมือนกัน.
           บทวา  คิลานาย   คือ  ไมอาจจะบอกลา  เพราะอาพาธเชนนั้น.
           บทวา   อาปาทาสุ  มีความวา  ที่เรือนเกิดไฟไหมขึ้น   หรือถูกพวก
โจรปลน  ในอันตรายเห็นปานนี้   ไมบอกลาหลีกไปเสีย  ไมเปนอาบัติ.   คําที่
เหลือในสิกขาบทนี้  ตื้นทั้งนั้น.
           สิกขาบทนี้    มีสมุฏฐานดุจกฐินสิกขาบท    เกิดขึ้นทางกายกับวาจา ๑
ทางกายวาจากับจิต ๑   เปนทั้งกิริยาทั้งอกิริยา   เปนโนสัญญาวิโมกข  อจิตตกะ
ปณณัตติวัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม  มีจิต ๓  มีเวทนา ๓  ฉะนี้แล.
                            อรรถกถาอันธการวรรค  สิกขาบทที่  ๕  จบ 



พระวินัยปฎก ภิกขุนีวิภังค เลม ๓ - หนาที่ 234
                                   อันธการวรรค   สิกขาบทที่  ๖
                                    เร่ืองภิกษุณีถุลลนันทา
           [๒๐๑]  โดยสมัยนั้น    พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู  ณ  พระ-
เชตวัน  อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี   เขตพระนครสาวัตถี   คร้ังนั้น ภิกษุณี
ถุลลนันทาเขาไปสูสกุลในเวลาหลังอาหาร   แลวนั่งบาง   นอนบาง   บนอาสนะ
ไมบอกกลาวเจาของบาน  คนในบานกระดากภิกษุณีถุลลนันทา  ไมกลานั่ง  ไม
กลานอน   บนอาสนะ   เขาจึงเพงโทษ   ติเตียน   โพนทะนาวา   ไฉน   แมเจา
ถุลลนันทา   จึงไดเขาไปสูสกุลในเวลาหลังอาหาร   แลวนั่งบาง   นอนบาง  บน  
อาสนะ   ไมบอกกลาวเจาของบานเลา.
            ภิกษุณี   ทั้งหลายไดยินคนพวกนั้น  พากันเพงโทษ   ติเตียน   โพน-
ทะนาอยู   บรรดาที่เปนผูมักนอย. . .   ตางก็เพงโทษ   ติเตียน   โพนทะนาวา
ไฉนแมเจาถุลลนันทาจึงไดเขาไปสูสกุลในเวลาหลังอาหาร   แลวนั่งบาง    นอน
บาง   บนอาสนะ   ไมบอกกลาวเจาของบานเลา. . .

                                            ทรงสอบถาม
             พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววาภิกษุณีถุลลนันทาเขาไปสูสกุลในเวลาหลังอาหาร   แลวนั่งบาง  นอนบาง
บนอาสนะไมบอกกลาวเจาของบาน   จริงหรือ.
             ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา   จริง   พระพุทธเจาขา. 
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                        ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
            พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ไฉน
ภิกษุณีถุลลนันทาจึงไดเขาไปสูสกุลในเวลาหลังอาหาร   แลวนั่งบาง   นอนบาง
บนอาสนะ   ไมบอกกลาวเจาของบานเลา    การกระทําของนางนั่น    ไมเปนไป
เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส . . .
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้น   แสดง
อยางนี้วาดังนี้:-

                                           พระบัญญัติ 
            ๓๑. ๖  อนึ่ง    ภิกษุณีใด    เขาไปสูสกุลในเวลาหลังอาหาร
ไมบอกกลาวพวกเจาของบาน  นั่งก็ดี   นอนก็ดี   บนอาสนะ   เปน
ปาจิตตีย.
                                เร่ืองภิกษุณีถุลลนันทา  จบ

                                      สิกขาบทวิภังค
            [๒๐๒]  บทวา  อนึ่ง . . .ใด  ความวา  ผูใด   คือ  ผูเชนใด. . . 
            บทวา  ภิกษุณี  ความวา   ที่ช่ือวา  ภิกษุณี  เพราะอรรถวาเปนผู
ขอ. . .  นี้ช่ือวา  ภิกษุณี ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
            ที่ช่ือวา    เวลาหลังอาหาร   ไดแก  เวลาเที่ยงลวงไปแลว    ตราบเทา
พระอาทิตยอัสดงคต.
            ที่ช่ือวา   สกุล     ไดแก  สกุล ๔ คือ     สกุลกษัตริย   สกุลพราหมณ
สกุลแพศย   สกุลศูทร. 
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            บทวา  เขาไป  คือ  ไปในสกุลนั้น.
            คําวา  ไมบอกกลาวพวกเจาของบาน  คือ ไมบอกคนในสกุลนั้น
ซ่ึงเปนเจาของถวาย. 
            ที่ช่ือวา    อาสนะ  ไดแก สถานที่เขาเรียกกันวาแทนหรือเตียงอันวาง
            บทวา   นั่ง  คือ  นั่งลงบนอาสนะนั้น  ตองอาบัติปาจิตตียะ.
            บทวา   นอน   คือ  นอนลงบนอาสนะนั้น  ตองอาบัติปาจิตตีย.      
                                      
                                           บทภาชนีย
                                         ติกะปาจิตตีย
            [๒๐๓]  มิไดบอกกลาว  ภิกษุณีสําคัญวามิไดบอกกลาว  นั่งก็ดี  นอน
ก็ดี  บนอาสนะ   ตองอาบัติปาจิตตีย.
            มิไดบอกกลาว  ภิกษุณีสงสัย   นั่งก็ดี   นอนก็ดี   บนอาสนะ   ตอง
อาบัติปาจิตตีย.
            มิไดบอกกลาว    ภิกษุณีสําคัญวาบอกกลาวแลว    นั่งก็ดี    นอนก็ดี
บนอาสนะ  ตองอาบัติปาจิตตีย.

                                             ติกะทุกกฏ
            นั่ง ณ สถานอันมิใชแทนหรือเตียง   ตองอาบัติทุกกฏ.
            บอกกลาวแลว   ภิกษุณีสําคัญวายังมิไดบอกกลาว   ตองอาบัติทุกกฏ.
            บอกกลาวแลว   ภิกษุณีสงสัย   ตองอาบัติทุกกฏ.

                                          ไมตองอาบัติ
            บอกกลาวแลว   ภิกษุณีสําคัญวาบอกกลาวแลว   ไมตองอาบัติ. 
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                                         อานาปตติวาร
            [๒๐๔ ]  บอกแลว  นั่งก็ดี  นอนก็ดี   บนอาสนะ ๑  บนอาสนะที่เขา
ปูไวเปนประจํา ๑   อาพาธ ๑   มีอันตราย  ๑   วิกลจริต  ๑   อาทิกัมมิกา ๑  ไม
ตองอาบัติแล.
                             อันธการวรรค  สิกขาบทที่  ๖   จบ

                            อรรถกถาอันธการวรรค  สิกขาบทที่  ๖ 
            วินิจฉัยในสิกขาบทที่  ๖  พึงทราบดังนี้:-
            บทวา   อภินีสีเทยฺย   แปลวา   พึงนิ่ง.  เมื่อนั่งแลวลุกไป  เปนอาบัติ
ตัวเดียว.    เมื่อไมนั่ง    นอนแลวไป     เปนอาบัติตัวเดียว.    เมื่อนั่งแลวนอน
เปนอาบัติ  ๒ ตัว.
            บทวา   ธุวปฺตฺเต    ไดแก   อาสนะที่เขาปูไวเปนประจํา   เพื่อ
ประโยชนแกภิกษุณีทั้งหลาย.  คําที่เหลือ   ตื้นทั้งนั้น.
            สิกขาบทนี้   มีสมุฏฐานเหมือนกับกฐินสิกขาบท   ฯลฯ   มีเวทนา ๓
ฉะนี้แล.

                        อรรถกถาอันธการวรรค  สิกขาบทที่  ๖   จบ 
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                                   อันธการวรรค  สิกขาบทที่  ๗
                                   เร่ืองภิกษุณีหลายรูป       
            [๒๐๕]  โดยสมัยนั้น    พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู  ณ  พระ-  
เชตวัน   อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี   เขตพระนครสาวัตถี   คร้ังนั้น ภิกษุณี
หลายรูปพากันไปสูพระนครสาวัตถีในโกศลชนบท     พอเขาถึงบานหมูหนึ่งใน
เวลาเย็นไดเขาสูสกุลพราหมณสกุลหนึ่ง    ขอที่พักแรม    พราหมณีจึงไดกลาว
คํานี้กะภิกษุณีเหลานั้นวา   แมเจาทั้งหลาย  ขอไดโปรดรอจนกวาทานพราหมณ
จะมา.
            ภิกษุณีทั้งหลายกลาววา   จนกวาทานพราหมณจะมา  ดังนี้   แลวไดจัด
ปูลาดเครื่องสําหรับนอนแลว   บางพวกนั่ง   บางพวกนอน.
            ตกค่ําพราหมณมาเห็นแลวไดถามพราหมณีนั้นวา   สตรีเหลานั้นคือใคร
กัน  พราหมณีตอบวา  ภิกษุณีเจาคะ.
            พราหมณกลาววา  จงขับไลไป  สตรีศีรษะโลนเหลานี้เปนหญิงเสเพล
ดังนี้   แลวใหขับไลออกจากเรือนไป.
            คร้ันภิกษุณีเหลานั้นไปถึงพระนครสาวัตถีแลว   ไดเลาเรื่องนั้นแก
ภิกษุณีทั้งหลาย    บรรดาภิกษุณีที่เปนผูมักนอย. . .  ตางก็เพงโทษ    ติเตียน
โพนทะนาวา    ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงไดเขาสูสกุลในเวลาวิกาล    แลวไมบอก
เจาของบาน    ปูลาดเองบางใหผูอ่ืนปูลาดบาง     ซ่ึงเครื่องนอน     แลวนั่งบาง
นอนบางเลา. . . 
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                                      ทรงสอบถาม
            พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววาภิกษุณีทั้งหลายเขาสูสกุลในเวลาวิกาล    แลวไมบอกพวกเจาของบาน
ปูลาดเองบาง    ใหผูอ่ืนปูลาดบาง   ซ่ึงเครื่องนอน   แลวนั่งบาง  นอนบาง   จริง
หรือ.                                                                              
            ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา  จริง  พระพุทธเจาขา.

                          ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
           พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ไฉน
ภิกษุณีทั้งหลายจึงไดเขาสูสกุลในเวลาวิกาล   แลวไมบอกพวกเจาของบาน  ลาด
เองบาง    ใหผูอ่ืนลาดบาง    ซ่ึงเครื่องนอน    แลวนั่งบาง    นอนบางเลา   การ
กระทําของพวกนางนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส...
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย       ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้   วาดังนี้:-

                                          พระบัญญัติ 
          ๗๒. ๗.  อนึ่ง   ภิกษุณีใด   เขาไปสูสกุลท้ังหลาย    ในเวลา
วิกาลไมบอกพวกเจาของบาน  ลาดก็ดี  ใหลาดก็ดี     ซ่ึงเครื่องนอน
แลว  นั่งก็ดี  นอนก็ดี  เปนปาจิตตีย.
                                  เร่ืองภิกษุณีหลายรูป   จบ

                                     สิกขาบทวิภังค
            [๒๐๖]   บทวา   อนึ่ง . . .ใด  ความวา  ผูใด คือ  ผูเชนใด. . .
            บทวา  ภิกษุณี  ความวา  ที่ช่ือวา   ภิกษุณี   เพราะอรรถวาเปนผู 
ขอ. . .นี้ช่ือวา  ภิกษุณี ที่ทรงประสงคในอรรถนี้. 
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            ที่ช่ือวา   เวลาวิกาล    ไดแก   เวลาตั้งแตอาทิตยอัศดงคตตราบเทาถึง
อรุณขึ้น.
            ที่ช่ือวา  สกุล  ไดแก  สกุล  ๔  คือ  สกุลกษัตริย  สกุลพราหมณ  สกุล
แพศย   สกุลศูทร.
            บทวา  เขาไป   คือ  ไปในสกุลนั้น.
            คําวา  ไมบอกพวกเจาของบาน คือ  ไมบอกคนในสกุลนั้นซึ่งเปน
เจาของถวาย.
            ที่ช่ือวา   เคร่ืองนอน   ไดแก   เครื่องปูลาด   โดยที่สุดแมเครื่องลาด
ที่ทําดวยใบไม.
            บทวา   ลาด   คือ   ลาดเอง.
            บทวา  ใหลาด  คือ  ใชคนอื่นลาด.
            บทวา  นั่ง   คือ  นั่งบนเครื่องนอนที่ลาดนั้น  ตองอาบัติปาจิตตีย.
            บทวา  นอน  คือ  นอนบนเครื่องนอนที่ลาดนั้น  ตองอาบัติปาจิตตีย

                                      บทภาชนีย
                                     ติกะปาจิตตีย
            [๒๐๗]   มิไดบอกเจาของ  ภิกษุณีสําคัญวามิไดบอก  ลาดก็ดี  ใหลาด
ก็ดี   ซ่ึงเครื่องนอน  แลวนั่งหรือนอน  ตองอาบัติปาจิตตีย.
            มิไดบอกเจาของ  ภิกษุณีสงสัย  ลาดก็ดี  ใหลาดก็ดี   ซ่ึงเครื่องนอน
แลวนั่งหรือนอน   ตองอาบัติปาจิตตีย.
            มิไดบอกเจาของ   ภิกษุณีสําคัญวาบอกแลว  ลาดก็ดี   ใหลาดก็ดี   ซ่ึง
เครื่องนอน  แลวนั่งหรือนอน  ตองอาบัติปาจิตตีย. 
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                                            ทุกะทุกกฏ 
           บอกเจาของแลว   ภิกษุณีสําคัญวามิไดบอก   ตองอาบัติทุกกฏ.
           บอกเจาของแลว   ภิกษุณีสงสัย   ตองอาบัติทุกกฏ.   

                                          ไมตองอาบัติ
            บอกเจาของแลว   ภิกษุณีสําคัญวาบอกแลว   ไมตองอาบัติ.

                                            อนาปตติวาร
           [๒๐๘]   ภิกษุณีบอกเจาของแลว   ลาดก็ดี  ใหลาดก็ดี   ซ่ึงเครื่องนอน
แลวนั่งหรือนอน  ๑  อาพาธ  ๑  มีอันตราย   ๑  วิกลจริต ๑   อาทิกัมมิกา ๑ ไมตอง
อาบัติแล.
                                  อันธการวรรค  สิกขาบทที่  ๗  จบ

                             อรรถกถาอันธการวรรค  สิกขาบทที่  ๗ 
          แมในสิกขาบทที่  ๗ บัณฑิตพึงทราบคําทั้งหมด     โดยนัยดังไดกลาว
แลวในสิกขาบทที่  ๖  นั่นแล.
                           อรรถกถาอันธการวรรค  สิกขาบทที่  ๗  จบ 
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                                อันธการวรรค   สิกขาบทที่  ๘
      เร่ืองภิกษุณีอันเตวาสินีของพระภัททากาปลานีเถรี
          [๒๐๙]  โดยสมัยนั้นแล  พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระ-
เชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี   เขตพระนครสาวัตถี  คร้ังนั้น  ภิกษุณี
อันเตวาสินีของพระภัททากาปลานีเถรี  ยอมตั้งใจปฏิบัติพระภัททากาปลานีเถรี ๆ
จึงไดกลาวคํานี้กะภิกษุณีทั้งหลายวา  แมเจาทั้งหลาย  ภิกษุณีรูปนี้ปฏิบัติขาพเจา
โดยเคารพ  ขาพเจาจักใหจีวรแกภิกษุณีรูปนี้   แตภิกษุณีรูปนั้นใหภิกษุณีอ่ืน
โพนทะนาโดยใหเชื่อถือผิด    เขาใจผิดวา   แมเจา    ขาววา   ดิฉันมิไดปฏิบัติ
แมเจาโดยเคารพ   ขาววา   แมเจาจักไมใหจีวรแกดิฉัน   ดังนี้ .
           บรรดาภิกษุณีที่เปนผูมักนอย. . .  ตางพากันเพงโทษ  ติเตียน  โพน-
ทะนาวา  ไฉนภิกษุณีจึงไดใหภิกษุณีอ่ืนโพนทะนาโดยใหเชื่อถือผิด   เขาใจผิด
เลา . . .

                                            ทรงสอบถาม
            พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววาภิกษุณีใหภิกษุณีอ่ืนโพนทะนา  โดยใหเชื่อถือผิด  เขาใจผิด  จริงหรือ.
            ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา  จริง  พระพุทธเจาขา.

                           ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
            พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ไฉน
ภิกษุณีจึงไดใหภิกษุณีอ่ืนโพนทะนาโดยใหเชื่อถือผิด  เขาใจผิดเลา  การกระทํา
ของนางนั่นไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส. . . 
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            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้วาดังนี้ :-

                                         พระบัญญัติ 
            ๗๓.  ๘.  อนึ่ง  ภิกษุณีใด  ใหคนอื่นโพนทะนา  โดยใหเชื่อ
ผิด  เขาใจผิด  เปนปาจิตตีย.
                   เร่ืองภิกษุณีอันเตวาสินีของพระภัททากาปลานีเถรี  จบ

                                    สิกขาบทวิภังค
            [๒๑๐]  บทวา  อนึ่ง . . .ใด   ความวา  ผูใด  คือ  ผูเชนใด. . .
            บทวา  ภิกษุณี  ความวา   ที่ช่ือวา   ภิกษุณี    เพราะอรรถวาเปน
ผูขอ . . .นี้ช่ือวา   ภิกษุณี  ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
            บทวา  โดยใหเชื่อผิด คือ  โดยใหเชื่อเปนอยางอื่น.
            บทวา   เขาใจผิด   คือ   ใหเขาใจเปนอยางอื่น.
            บทวา  คนอื่น  ไดแก   อุปสัมบัน    ใหอุปสัมบันโพนทะนา    ตอง
อาบัติปาจิตตีย.

                                            บทภาชนีย
                                           ติกะปาจิตตีย
            [๒๑๑]  อุปสัมบัน  ภิกษุณีสําคัญวาอุปสัมบัน    ใหโพนทะนา   ตอง
อาบัติปาจิตตีย.
            อุปสัมบัน  ภิกษุณีสงสัย  ใหโพนทะนา   ตองอาบัติปาจิตตีย.
            อุปสัมบัน  ภิกษุณีสําคัญวา  อนุปสัมบัน  ใหโพนทะนา   ตองอาบัติ 
ปาจิตตีย. 
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                                      จตุกกะทุกกฏ
            ภิกษุณีใหอนุปสัมบันโพนทะนา  ตองอาบัติทุกปาจิตตีย.
            อนุปสัมบัน  ภิกษุณีสําคัญวาอุปสัมบัน  ตองอาบัติทุกกฏ.
            อนุปสัมบัน   ภิกษุณีสงสัย  ตองอาบัติทุกกฏ.
            อนุปสัมบัน  ภิกษุณีสําคัญวาอนุปสัมบัน   ตองอาบัติทุกกฏ.

                                        อนาปตติวาร
            [๒๑๒]   วิกลจริต  ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตอยอาบัติแล.
                                 อันธการวรรค   สิกขาบทที่  ๘  จบ

                              อรรถกถาอันธการวรรค  สิกขาบทที่  ๘ 
            คําทั้งหมดในสิกขาบทที่  ๘  ตื้นทั้งนั้น.  สิกขาบทนี้  มีสมุฏฐาน ๓ เปน
กิริยา   สัญญาวิโมกข   สจิตตกะ   โลกวัชชะ   กายกรรม   วจีกรรม    อกุศลจิต
เปนทุกขเวทนาแล.
                       อรรถกถาอันธการวรรค  สิกขาบทที่  ๘  จบ 
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                                       อันธการวรรค  สิกขาบทที่  ๙
                                       เร่ืองภิกษุณีจัณฑกาลี 
            [๒๑๓]  โดยสมัยนั้น      พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู  ณ พระ-
เชตวัน  อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี  เขตพระนครสาวัตถี  คร้ังนั้น  ภิกษุณี
ทั้งหลายหาบวิขารของตนไมพบ     ตางก็ถามภิกษุณีจัณฑกาลีดังนี้วา     แมเจา
ทานเห็นบริขารของพวกดิฉันบางไหม.
            ภิกษุณีจัณฑกาลีเพงโทษ  ติเตียน  โพนทะนาวา   ขาพเจาคนเดียวเปน
โจรแนละ      ขาพเจาคนเดียวเปนคนไมละอายแนละ      เพราะแมเจาพวกที่หา
บริขารของตนไมพบ    ตางก็มากลาวอยางนี้กะขาพเจาวา     แมเจา    ทานเห็น
บริขารของพวกดิฉันบางไหม     แมเจาทั้งหลาย     ถาขาพเจาถือเอาบริขารของ
พวกทานไป    ขาพเจาก็มิใชสมณะ   ยอมเคลื่อนจากพรหมจรรย   ตองตกนรก
แมแมเจาที่กลาวอยางนั้นกะขาพเจาดวยคําไมจริง       ก็ขอใหเปนไมใชสมณะ
ตองเคลื่อนจากพรหมจรรย  ตองตกนรก.
            บรรดาภิกษุณีที่เปนผูมักนอย. . . ตางพากันเพงโทษ  ติเตียน  โพน-
ทะนาวา     ไฉนแมเจาจัณฑกาลีจึงไดแชงตนและคนอื่นดวยนรกบาง     ดวย
พรหมจรรยบางเลา. . .

                                           ทรงสอบถาม
            พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววา   ภิกษุณีจัณฑกาลีแชงตนและคนอื่น  ดวยนรกบาง  ดวยพรหมจรรยบาง
จริงหรือ. 
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            ภิกษุณีทั้งหลายกราบทูลวา  จริง  พระพุทธเจาขา.

                        ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
            พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ไฉน
ภิกษุณีจัณฑกาลีจึงไดแชงตนและคนอื่น   ดวยนรกบาง    ดวยพรหมจรรยบาง
เลา     การกระทําของนางนั่น     ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม
เล่ือมใส. . .
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย       ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้วาดังนี้:-

                                          พระบัญญัติ 
            ๗๔. ๙.  อนึ่ง  ภิกษุณีใด  แชงตนก็ดี   คนอื่นก็ดี   ดวยนรก
หรือดวยพรหมจรรย   เปนปาจิตตีย.
                                 เร่ืองภิกษุณีจัณฑกาลี  จบ

                                     สิกขาบทวิภังค
            [๒๑๔]  บทวา  อนึ่ง. . .ใด   ความวา  ผูใด  คือ  ผูเชนใด. . .
            บทวา   ภิกษุณี  ความวา    ที่ช่ือวา   ภิกษุณี    เพราะอรรถวาเปนผู
ขอ. . .  นี้ช่ือวา  ภิกษุณี  ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
            บทวา  ตน  คือ  ตัวของตัวเอง.
            บทวา   คนอื่น  ไดแก   อุปสัมบัน   แชง   ดวยคําวานรกก็ดี   ดวย
 คําวาพรหมจรรยก็ดี    ตองอาบัติปาจิตตีย.        
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                                          บทภาชนีย
                                        ติกะปาจิตตีย
            [๒๑๕]  อุปสัมบัน  ภิกษุณีสําคัญวาอุปสัมบัน  แชงดวยนรกก็ดี  ดวย
พรหมจรรยก็ดี   ตองอาบัติปาจิตตีย.
            อุปสัมบัน  ภิกษุณีสงสัย   แชงดวยนรกก็ดี   ดวยพรหมจรรยก็ดี   ตอง
อาบัติปาจิตตีย.
            อุปสัมบัน    ภิกษุณีสําคัญวาอนุปสัมบัน     แชงดวยนรกก็ดี     ดวย
พรหมจรรยก็ดี    ตองอาบัติปาจิตตีย.

                                         ปญจกะทุกกฏ
            ภิกษุณีแชงดวยคําวากําเนิดสัตวดิรัจฉานก็ดี      ดวยคําวาเปรตวิสัยก็ดี
ดวยคําวาเปนคนโชครายก็ดี   ตองอาบัติทุกกฏ.
            แชงอนุปสัมบัน  ตองอาบัติทุกกฏ.
            อนุปสัมบัน  ภิกษุณีสําคัญวาอุปสัมบัน  ตองอาบัติทุกกฏ.
            อนุปสัมบัน  ภิกษุณีสงสัย  ตองอาบัติทุกกฏ.
            อนุปสัมบัน  ภิกษุณีสําคัญวาอนุปสัมบัน  ตองอาบัติทุกกฏ.

                                         อนาปตติวาร 
            [๒๑๖]  มุงอรรถ  ๑  มุงธรรม ๑  มุงสั่งสอน ๑  วิกลจริต ๑  อาทิ-
กัมมิกา ๑   ไมตองอาบัติแล.
                             อันธการวรรค  สิกขาบทที่ ๙  จบ 
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                           อรรถกถาอันธการวรรค   สิกขาบทที่  ๙ 
           วินิจฉัยในสิกขาบทที่ ๙  พึงทราบดังนี้:-
           บทวา   อภิสเปยฺย   ไดแก   พึงทําการสบถ.   อธิบายวา  ที่ช่ือวาแชง
ดวยนรก   ไดแก   ดาทอ   ปริภาษ    โดยนัยมีอาทิอยางนี้วา    ขอใหเราเกิดใน
นรก   เกิดในอเวจีเถิด   ขอใหผูขโมย   จงเกิดในนรก   เกิดในอเวจีเถิด.  ที่ช่ือ
วา   แชงดวยพรหมจรรย   ไดแก   ดาทอ   โดยนัยมีอาทิอยางนี้วา  ขอใหเราจง
เปนคฤหัสถ   เปนผูนุงผาขาว   เปนปริพาชิกาเถิด.   หรือภิกษุณีนอกนี้   จงเปน
เชนนี้เถิด.   เปนปาจิตตียทุก ๆ  คําพูด   แตเมื่อดาโดยนัยเปนตนวา   ขอใหเรา
เปนนางสุนัข   เปนนางสุกร   เปนคนตาบอด   เปนคนงอยเถิด.    เวนนรกและ
และพรหมจรรยเสีย   เปนทุกกฏทุก ๆ คําพูด.
            บทวา   อตฺถปุเรกฺขาราย   คือ   ผูกลาวอรรถกถา.
            บทวา  ธมฺมปุเรกฺขาราย  คือ  ผูสอนบอกบาลี.
            บทวา   อนุสาสนีปุเรกฺขาราย   มีความวา   เมื่อตั้งอยูในอนุสาสนี
กลาวสอนอยางนี้วา   แมบัดนี้   ทานยังเปนเชนนี้   ดีละทานจงงดเวน    ถาทาน
ไมงดเวน   จักทํากรรมเห็นปานนี้อีก   ก็จักเกิดในนรก  เกิดในกําเนิดสัตวดิรัจ-
ฉานแนนอน  ไมเปนอาบัติ.  คําที่เหลือ   ตื้นทั้งนั้น .
           สิกขาบทนี้   มีสมุฏฐาน ๓ เปนกิริยา   สัญญาวิโมกข สจิตตกะ โลก-
วัชชะ   กายกรรม   วจีกรรม   อกุศลจิต   เปนทุกขเวทนาแล.
                   อรรกกถาอันธการวรรค  สิกขาบทที่  ๙  จบ 
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                                    อันธการวรรค  สิกขาบทที่  ๑๐
                                     เร่ืองภิกษุณีจัณฑกาลี
            [๒๑๗]  โดยสมัยนั้น  พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชต-
วัน  อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี    เขตพระนครสาวัตถี   คร้ังนั้น   ภิกษุณี
จัณฑกาลี   ทะเลาะกับภิกษุณีทั้งหลาย   แลวรองไหประหารตนเอง. 
            บรรดาภิกษุณีที่เปนผูมักนอย. . . ตางพากันเพงโทษ   ติเตียน  โพน-
ทะนาวา   ไฉนแมเจาจัณฑกาลีจึงไดพรํ่าตีตนแลวรองไหเลา . . .

                                         ทรงสอบถาม
             พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววาภิกษุณีจัณฑกาลีพรํ่าตีตนแลวรองไห   จริงหรือ.
             ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา   จริง   พระพุทธเจาขา.

                             ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
            พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ไฉน
ภิกษุณีจัณฑกาลีจึงไดพรํ่าตีตนแลวรองไหเลา   การกระทําของนางนั่น  ไมเปน
ไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส . . .
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้วาดังนี้:-

                                             พระบัญญัติ
            ๗๕.  ๑๐.  อนึ่ง ภิกษุณีใด  พร่ําตีตนแลวรองให  เปนปาจิตตีย
                                 เร่ืองภิกษุณีจัณฑกาลี  จบ 
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                                   สิกขาบทวิภังค 
            [๒๑๘]  บทวา  อนึ่ง. . .ใด  ความวา  ผูใด  คือ  ผูเชนใด. . .
            บทวา ภิกษุณี  ความวา  ที่ช่ือวา   ภิกษุณี  เพราะอรรถวาเปนผู
ขอ. . .นี้ช่ือวา  ภิกษุณี ที่ทรงประสงคในอรรถนี้ .                             
            บทวา  ตน  คือ  รางกายของตน. 
            พรํ่าตี   แลวรองไห   ตองอาบัติปาจิตตีย.
            ดี    ไมรองไห   ตองอาบัติทุกกฏ. 
            รองไห   ไมตี   ตองอาบัติทุกกฏ.

                                          อนาปตติวาร
           [๒๑๙]   อันความเสื่อมแหงญาติ    อันความวอดวายแหงโภคะ    หรือ
อันความเบียนแหงโรคกระทบกระทั่ง    จึงรองไห    ไมตีตน ๑    วิกลจริต ๑
อาทิกัมมิกา ๑   ไมตองอาบัติแล.
                              อันธการวรรค  สิกขาบทที่  ๑๐  จบ
                                       อันธการวรรคที่  ๒  จบ

                           อรรถกถาอันธการวรรค  สิกขาบทที่  ๑๐ 
            คําทั้งหมดในสิกขาบทที่  ๑๐  ตื้นทั้งนั้น.  สิกขาบทนี้    มีการทอดธุระ
เปนสมุฏฐาน   เกิดทางกายวาจาและจิต   เปนกิริยา    สัญญาวิโมกข    สจิตตกะ
โลกวัชชะ   กายกรรม   วจีกรรม   อกุศลจิต   เปนทุกขเวทนาแล.
                       อรรถกถาอันธการวรรค  สิกขาบทที่  ๑๐  จบ
                               อรรถกถาอันธการวรรคที่  ๒  จบ 
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                                        ปาจิตตีย  นัคควรรคท่ี ๓
                                        นัคควรรค  สิกขาบทที่  ๑
                                     เร่ืองภิกษุณีหลายรูป
           [๒๒๐]  โดยสมัยนั้น   พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู  ณ  พระ-
เชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี   เขตพระนครสาวัตถี  คร้ังนั้น  ภิกษุณี
หลายรูป     เปลือยกายอาบน้ําในแมน้ําอจิรวดีทาเดียวกันกับพวกหญิงแพศยา ๆ 
ไดพูดยั่วเยาภิกษุณีเหลานั้นวา   แมเจาทั้งหลาย   พวกทานยังเปนสาว   จะประ-
พฤติพรหมจรรยไปทําไมกัน  ธรรมดาบุคคลตองบริโภคกามมิใชหรือ  ตอภาย
แกพวกทานจึงคอยประพฤติพรหมจรรยเถิด   อยางนี้พวกทานจักไดรับประ-
โยชนทั้งสองประการ   พวกภิกษุณีถูกพวกหญิงแพศยาพูดยั่วเยาอยู     ไดเปนผู
เกอเขิน   คร้ันกลับไปสูสํานักแลว   ไดเลาเรื่องนั้นแกภิกษุณีทั้งหลาย    ภิกษุณี
ทั้งหลายไดแจงเรื่องนั้นแกภิกษุทั้งหลาย ๆ  ไดกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมี
พระภาคเจา.

                                     ทรงบัญญัติสิกขาบท
            ลําดับนั้น   พระผูมีพระภาคเจาทรงกระทําธรรมีกถาในเพราะเหตุเปน
เคามูลนั้น  ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น  แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย   เพราะเหตุนั้นแล   เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภิกษุณีทั้งหลาย    อาศัย
อํานาจประโยชน  ๑๐   ประการ   คือ   เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑. . .  เพื่อถือ
ตามพระวินัย ๑.
             ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง.
อยางนี้   วาดังนี้ :-
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                                               พระบัญญัติ 
            ๗๖. ๑.   อนึ่ง  ภิกษุณีใด  เปลือยกายอาบน้ํา  เปนปาจิตตีย.
                                     เร่ืองภิกษุณีหลายรูป  จบ

                                          สิกขาบทวิภังค
            [๒๒๑]  บทวา  อนึ่ง. . .ใด  ความวา  ผูใด  คือ  ผูเชนใด. . . 
            บทวา  ภิกษุณี ความวา   ที่ช่ือวา    ภิกษุณี   เพราะอรรถวาเปน
ผูขอ. . . นี้ช่ือวา  ภิกษุณี  ที่ทรงประสงคในอรรถนี้ .
            บทวา  เปลือยกายอาบน้ํา  คือ    ไมนุงผา    หรือไมหมผาอาบน้ํา
เปนทุกกฏในประโยค   อาบเสร็จ   ตองอาบัติปาจิตตีย.

                                       อนาปตติวาร
            [๒๒๒]   มีจีวรถูกโจรชิงไป   หรือจีวรหาย  ๑ มีอันตราย   ๑  วิกลจริต
๑ อาทิกัมมิกา ๑  ไมตองอาบัติแล.
                            นัคควรรค  สิกขาบทที่  ๑  จบ

                         อรรถกถาปาจิตตีย  นัคควรรคท่ี  ๓
                                           สิกขาบทที่  ๑ 
            วินิจฉัยในสิกขาบทที่  ๑  แหงนัคควรรค  พึงทราบดังนี้:-
            บทวา  พฺรหมฺจริย    จิณฺเณน  คือ  ดวยพรหมจรรยที่พวกทานประ-
พฤติกัน.  อีกอยางหนึ่ง  พึงเห็นทุติยาวิภัตติลงในอรรถแหงตติยาวิภัตติ หรือใน
อรรถแหงฉัฏฐีวิภัตติอยางนี้วา   ดวยการประพฤติพรหมจรรย. 
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            บทวา  อจฺฉินฺนจีวรกาย  นี้    พระผูมีพระภาคเจาตรัสหมายเอาผา
อาบน้ํา    มิไดทรงหมายเอาจีวรชนิดอื่น.    เพราะเหตุนั้น    ภิกษุณีเปลือยกาย 
อาบน้ํา   เมื่อผาอาบน้ําถูกชิงไปก็ดี    หายเสียก็ดี    ไมเปนอาบัติ.     ถาแมนวา
จีวรคือผาอาบน้ํามีคามาก  ภิกษุณีไมอาจเพื่อจะนุงออกไปภายนอกได   แมอยาง
นี้   จะเปลือยกายอาบน้ํา  ก็ควร.  คําที่เหลือในสิกขาบทนี้  ตื้นทั้งนั้น.
            สิกขาบทนี้    มีสมุฏฐานดุจเอฬกโลมสิกขาบท  เปนกิริยา  โนสัญญา-
วิโมกข  อจิตตกะ  ปณณัตติวัชชะ  กายกรรม   มีจิต  ๓  มีเวทนา ๓  แล.
                        อรรถกถานัคควรรค  สิกขาบทที่  ๑  จบ 
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                                  นัคควรรค  สิกขาบทที่  ๒
                                   เร่ืองภิกษุณีฉัพพัคคีย
            [๒๒๓]   โดยสมัยนั้น   พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู  ณ   พระ-
เชตวัน  อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี   เขตพระนครสาวัตถี  คร้ังนั้น   พระผูมี
พระภาคเจาทรงอนุญาตผาอาบน้ําฝนแกภิกษุณีทั้งหลายแลว     ภิกษุณีเหลา
ฉัพพัคคียทราบวาพระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาตผาอาบน้ําฝนแลว      จึงใชผา
อาบน้ําไมมีประมาณ   เล้ือยขางหนาบาง   เล้ือยขางหลังบาง   เที่ยวไป.
            บรรดาภิกษุณีที่เปนผูมักนอย . . . ตางพากันเพงโทษ   ติเตียน   โพน-
ทะนาวา  ไฉนภิกษุณีเหลาฉัพพัคคีย   จึงไดใชผาอาบน้ําไมมีประมาณเลา . . .   

                                         ทรงสอบถาม
            พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววาภิกษุณีเหลาฉัพพัคคียใชผาอาบน้ําไมมีประมาณ   จริงหรือ.
            ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา   จริง   พระพุทธเจาขา.

                           ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
            พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ไฉน
ภิกษุณีฉัพพัคคีย  จึงไดใชผาอาบน้ําไมมีประมาณเลา   การกระทําของพวกนาง
นั่น    ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส. . .
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้   วาดังนี้:-
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                                          พระบัญญัติ 
            ๗๗.  ๒.  อนึ่ง  ภิกษุณีใด   ผูจะใหทําผาอาบน้ํา  พึงใหทําให
ไดประมาณ  นี้ประมาณในคํานั้น   โดยยาว ๔  คืบ  โดยกวาง ๒ คืบ
ดวยคืบสุคต  เธอทําใหลวงประมาณนั้น   เปนปาจิตตีย    มีอันใหตัด 
เสีย.
                                    เร่ืองภิกษุณีฉัพพัคคีย  จบ

                                        สิกขาบทวิภังค
            [๒๒๔]   ที่ช่ือวา   ผาอาบน้ํา  ไดแก   ผาสําหรับนุงอาบน้ํา
            บทวา  ผูจะใหทํา  อธิบายวา  ทําเองก็ดี   ใหผูอ่ืนทําก็ดี    ตองทํา
ใหไดประมาณ  ประมาณในคํานั้นดังนี้  คือ โดยยาว ๔ คืบ  โดยกวาง ๒  คืบ
ดวยคืบสุคต   ทําเองก็ดี   ใหผูอ่ืนทําก็ดี   ใหลวงประมาณนั้นไป  เปนทุกกฏใน
ประโยค   ไดมาพึงตัดเสีย   แลวแสดงอาบัติปาจิตตีย.           
                                 
                                        บทภาชนีย
                                   จตุกกะปาจิตตีย
            [๒๒๕]   ผาอาบน้ําที่ตนทําคางไว    ตนทําตอจนสําเร็จ     ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
            ผาอาบน้ําที่ตนทําคางไว   ใหผูอ่ืนทําตอจนสําเร็จ   ตองอาบัติปาจิตตีย.
            ผาอาบน้ําที่ผูอ่ืนทําคางไว    ตนทําตอจนสําเร็จ    ตองอาบัติปาจิตตีย.
            ผาอาบน้ําที่ผูอ่ืนทําคางไว  ใชผูอ่ืนทําตอจนสําเร็จ   ตองอาบัติปาจิตตีย 
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                                                 ทุกะทุกกฏ
          ทําเองก็ดี  ใหผูอ่ืนทําก็ดี   เพื่อประโยชนของผูอ่ืน   ตองอาบัติทุกกฏ
          ไดผาอาบน้ําที่คนอื่นทําไวมาใชสอย  ตองอาบัติทุกกฏ.

                                              อนาปตติวาร
          [๒๒๖]  ทําใหไดประมาณ  ๑  ทําหยอนกวาประมาณ ๑  ไดผาอาบน้ํา
ที่ผูอ่ืนทําไวเกินประมาณ    ตัดใหไดประมาณแลวใชสอย ๑  ทําเปนเพดาน  ผา
ลาดฟนมาน   ฟูก   หรือหมอน ๑  วิกลจริต  ๑ อาทิกัมมิกา  ๑ ไมตองอาบัติแล.
                                  นัคควรรค  สิกขาบทที่  ๒  จบ

                               อรรถกถานัคควรรค  สิกขาบทที่  ๒ 
          คําทั้งหมดในสิกขาบทที่  ๒  ตื้นทั้งนั้น.  สิกขาบทนี้  มีสมุฏฐาน ๖เปน
กิริยา  โนสัญญาวิโมกข   อจิตตกะ  ปณณัตติวัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม   มี
จิต ๓ มีเวทนา ๓  แล.
                          อรรถกถานัคควรรค  สิกขาบทที่  ๒  จบ 
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                                        นัคควรรค  สิกขาบทที่   ๓
                                      เร่ืองภิกษุณีถุลลนันทา
           [๒๒๗]  โดยสมัยนั้น  พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู  ณ  พระ-
เชตวัน  อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี   เขตพระนครสาวัตถี  คร้ังนั้น  ภิกษุณี
รูปหนึ่งเอาผาสําหรับทําจีวร  ซ่ึงมีราคามากมาทําจีวร  เย็บจีวรใหเสียไป ภิกษุณี
ถุลลนันทาไดกลาวคํานี้กะภิกษุณีรูปนั้นวา   แมเจา    ผาสําหรับทําจีวรของทาน
 ผืนนี้เนื้อดี   แตทําจีวรไมดี   เย็บไมสวย.
            ภิกษุณีรูปนั้นถามวา   แมเจา   ดิฉันจักเลาะออก   ทานจักเย็บใหหรือ.
            ภิกษุณีถุลลนันทาตอบวา  จะ  ดิฉันจักเย็บให.
            คร้ันแลวภิกษุณีรูปนั้นไดเลาะจีวรนั้นใหแกภิกษุณีถุลลนันทา ๆ กลาว
 วาดิฉันจักเย็บให    ดิฉันจักเย็บให     แลวไมเย็บ     ไมขวนขวายใหผูอ่ืนเย็บ
ดังนั้นภิกษุณีรูปนั้นจึงแจงเรื่องนั้นแกภิกษุณีทั้งหลาย.
           บรรดาภิกษุณีที่เปนผูมักนอย. . .ตางพากันเพงโทษ   ติเตียน    โพน-
 ทะนาวา   ไฉนแมเจาถุลลนันนาใหเลาะจีวรของภิกษุณีแลว   จึงไมเย็บให   ไม
 ขวนขวายใหผูอ่ืนเย็บใหเลา. . .

                                            ทรงสอบถาม
           พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววาภิกษุณีถุลลนันทาใหเลาะจีวรของภิกษุณีแลวไมเย็บให   ไมขวนขวายให
 ผูอ่ืนเย็บให  จริงหรือ.
           ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา  จริง  พระพุทธเจาขา. 
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                        ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
            พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ไฉน
ภิกษุณีถุลลนันทาใหเลาะจีวรของภิกษุณีแลว    จึงไดไมเย็บให    ไมขวนขวาย
ใหผูอ่ืนเย็บใหเลา     การกระทําของนางนั่น    ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของ
ชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส. . .
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้    ขึ้นแสดง
อยางนี้    วาดังนี้:-

                                             พระบัญญัติ 
             ๗๘.  ๓.  อนึ่ง  ภิกษุณีใด   เลาะก็ดี   ใหเลาะก็ดี   ซ่ึงจีวรของ
ภิกษุณีแลว  เธอไมมีอันตรายในภายหลัง   ไมเย็บ    ไมทําการขวน-
ขวายเพื่อใหเย็บ   พน  ๔-๕  วันไป  เปนปาจิตตีย.

                                        สิกขาบทวิภังค
            [๒๒๘]  บทวา  อนึ่ง. . .ใด   ความวา   ผูใด  คือ  ผูเชนใด. . .
            บทวา  ภิกษุณี   ความวา    ที่ช่ือวา   ภิกษุณี  เพราะอรรถวาเปน
ผูขอ. . . นี้ช่ือวา  ภิกษุณี  ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
            บทวา  ของภิกษุณี   ไดแก  ภิกษุณีรูปอื่น.
            ที่ช่ือวา  จีวร  ไดแก   จีวร ๖ ชนิด  ชนิดใดชนิดหนึ่ง.
            บทวา   เลาะ   คือ   เลาะดวยตนเอง.
            บทวา  ใหเลาะ  คือ  ใหผูอ่ืนเลาะ.
            คําวา  เธอไมมีอันตรายในภายหลัง   คือ  ในเมื่ออันตรายไมมี. 
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           บทวา  ไมเย็บ   คือ  ไมเย็บดวยตนเอง.
           บทวา  ไมทําการขวนขวายเพื่อใหเย็บ  คือ ไมบังคับผูอ่ืน.
           คําวา  พน  ๔-๕ วันไป   คือเก็บไวได ๔-๕ วัน  พอทอดธุระวาจัก
ไมเย็บ   จักไมทําความขวนขวายเพื่อใหเย็บ   ตองอาบัติปาจิตตีย.

                                          บทภาชนีย
                                         ติกะปาจิตตีย
           [๒๒๙]  อุปสัมบัน  ภิกษุณีสําคัญวาอุปสัมบัน   เลาะก็ดี   ใหเลาะก็ดี
ซ่ึงจีวร   แลวเธอไมมีอันตรายในภายหลัง   ไมเย็บ    ไมขวนขวายใหเย็บ  พน
๔- ๕ วันไป  ตองอาบัติปาจิตตีย.
             อุปสัมบัน   ภิกษุณีสงสัย   เลาะก็ดี   ใหเลาะก็ดี   ซ่ึงจีวร   แลวเธอไม
มีอันตรายในภายหลัง  ไมเย็บ   ไมขวนขวายใหเย็บ    พน  ๔-๕ วันไป   ตอง
อาบัติปาจิตตีย.
           อุปสัมบัน  ภิกษุณีสําคัญวาอนุปสัมบัน  เลาะก็ดี  ใหเลาะก็ดี  ซ่ึงจีวร
แลวเธอไมมีอันตรายในภายหลัง   ไมเย็บ   ไมขวนขวายใหเย็บ  พน   ๔-๕ วัน
ไป  ตองอาบัติปาจิตตีย.

                                       ปญจกะทุกกฏ
             เลาะก็ดี   ใหเลาะก็ดี     ซ่ึงบริขารอยางอื่น    แลวเธอไมมีอันตรายใน
ภายหลังไมเย็บ  ไมขวนขวายใหเย็บ  พน ๔-๕ วันไป  ตองอาบัติปาจิตตีย.
            เลาะก็ดี   ใหเลาะก็ดี   ซ่ึงจีวรก็ดี  บริขารอยางอื่นก็ดี   ของอนุปสัมบัน
แลวเธอไมมีอันตรายในภายหลัง  ไมเย็บ   ไมขวนขวายใหเย็บ  พน   ๔-๕  วัน
ไป  ตองอาบัติทุกกฏ. 
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         อนุปสัมบัน  ภิกษุณีสําคัญวาอุปสัมบัน  ตองอาบัติทุกกฏ.
         อนุปสัมบัน  ภิกษุณีสงสัย  ตองอาบัติทุกกฏ.
         อนุปสัมบัน  ภิกษุณีสําคัญวาอนุปสัมบัน  ตองอาบัติทุกกฏ.

                                          อนาปตติวาร
             [๒๓๐]   ในเมื่อเหตุจําเปนมี  ๑  แสวงหาแลวไมได  ๑ ทําอยูเกิน  ๔-๕
วัน ๑ อาพาธ ๑ มีอันตราย ๑  วิกลจริต  ๑  อาทิกัมมิกา ๑  ไมตองอาบัติแล.
                                    นัคควรรค   สิกขาบทที่  ๓  จบ

                                 อรรถกถานัคควรรค  สิกขาบทที่  ๓ 
          วินิจฉัยในสิกขาบทที่  ๓  พึงทราบดังนี้:-
          บทวา  อนนฺตรายิกินี  ไดแก   ผูไมมีอันตราย    ดวยอันตรายแม
อยางหนึ่ง   ในอันตราย ๑๐  อยาง.
          สองบทวา  ธุร   นิกฺขิตฺตมตฺเต  มีความวา  ภิกษุณีทอดธุระเสียแลว
ถาแมนภายหลังจึงเย็บ   เปนอาบัติเหมือนกัน.  คําที่เหลือตื้นทั้งนั้น.
          สิกขาบทนี้มีการทอดธุระเปนสมุฏฐาน  เปนกิริยา  สัญญาวิโมกข
สจิตตกะ   โลกวัชชะ   กายกรรม   วจีกรรม   อกุศลจิต   เปนทุกขเวทนาแล.
                           อรรถกถานัคควรรค  สิกขาบทที่  ๓  จบ 
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                                   นัคควรรค  สิกขาบทที่  ๔
                                 เร่ืองภิกษุณีหลายรูป
           [๒๓๑]  โดยสมัยนั้น    พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู  ณ  พระ-
เชตวัน   อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี คร้ังนั้น พวกภิกษุ
ณีพากันฝากผาจีวรไวในมือของภิกษุณีทั้งหลาย   แลวมีแตผาอันตรวาสกกับผา-
อุตราสงคเที่ยวจาริกไปตามชนบท      ผาจีวรเหลานั้นถูกเก็บไวนาน     ก็ขึ้นรา
ตกหนาว  ภิกษุณีพวกที่รับฝาก   จึงผ่ึงผาจีวรเหลานั้น  ภิกษุณีทั้งหลายไดถาม
ภิกษุณีพวกที่รับฝากวา   แมเจา   ผาจีวรเหลานี้ของใครทุกหนาว.
           ภิกษุณีพวกที่รับฝากจึงไดเลาเรื่องนั้นแกภิกษุณีทั้งหลาย.
           บรรดาภิกษุณีที่เปนผูมักนอย. . .ตางพากันเพงโทษ    ติเตียน  โพน-
ทะนาวา     ไฉนพวกภิกษุณีจึงไดฝากผาจีวรไวในมือของภิกษุณีทั้งหลายแลวมี
แตผาอันตรสาวกกับผาอุตราสงค   เที่ยวจาริกไปในชนบทเลา. . .

                                      ทรงสอบถาม
           พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววาพวกภิกษุณีฝากผาจีวรไวในมือของภิกษุณีทั้งหลาย    แลวมีแตผาอันตร-
วาสกกับผาอุตราสงค   เที่ยวจาริกไปในชนบท   จริงหรือ.
           ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา   จริง   พระพุทธเจาขา.

                        ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
          พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ไฉนพวก
ภิกษุณีจึงไดฝากผาจีวรไวในมือของภิกษุณีทั้งหลาย      แลวมีแตผาอันตรวาสก
กับผาอุตราสงค   เที่ยวจาริกไปในชนบทเลา   การกระทําของพวกนางนั่น   ไม 
เปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส. . . 
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            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้    วาดังนี้:-

                                        พระบัญญัติ 
            ๗๙.   ๔.  อนึ่ง  ภิกษุณีใด  ยังวาระผลัดเปล่ียนผาสังฆาฏิ  อัน
มีกําหนด ๕  วันใหเกินไป  เปนปาจิตตีย.
                               เร่ืองภิกษุณีหลายรูป   จบ

                                    สิกขาบทวิภังค
            [๒๓๒]   บทวา  อนึ่ง. . .ใด  ความวา  ผูใด  คือ   ผูเชนใด. . .
            บทวา  ภิกษุณี  ความวา  ที่ช่ือวา ภิกษุณี   เพราะอรรถวาเปนผูขอ. . .
นี้ช่ือวา  ภิกษุณี  ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
            บทวา  ยังวาระผลัดเปล่ียนผาสังฆาฏิอันมีกําหนด  ๕  วัน   ให
เกินไป  อธิบายวา  ไมนุง  ไมหม  ไมผ่ึงผาจีวรทั้ง  ๕ ผืน    ในวันคํารบหา
ใหเลยวันคํารบหาไป   ตองอาบัติปาจิตตีย.

                                          บทภาชนีย 
                                        ติกะปาจิตตีย
            [๒๓๓]   เลย  ๕ วัน   ภิกษุณีสําคัญวาเลย   ตองอาบัติปาจิตตีย.
            เลย ๕ วัน  ภิกษุณีสงสัย   ตองอาบัติปาจิตตีย.
            เลย ๕ วัน   ภิกษุณีสําคัญวายังไมเลย   ตองอาบัติปาจิตตีย.

                                         ทุกะทุกกฏ   
            ยังไมเลย  ๕  วัน   ภิกษุณีสําคัญวาเลย   ตองอาบัติทุกกฎ.
            ยังไมเลย  ๕  วัน     ภิกษุณีสงสัย   ตองอาบัติทุกกฏ. 
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                                     ไมตองอาบัติ 
           ยังไมเลย  ๕ วัน   ภิกษุณีสําคัญวายังไมเลย   ไมตองอาบัติ.

                                       อนาปตติวาร
          [๒๓๔]  นุง  หม  หรือผ่ึง  จีวรทั้ง  ๕  ผืนในวันคํารบหา  ๑ อาพาธ
๑  มีอันตราย  ๑ วิกลจริต  ๑ อาทิกัมมิกา  ๑  ไมตองอาบัติแล.
                               นัคควรรค  สิกขาบทที่  ๔  จบ

                              อรรถกถานัคควรรค  สิกขาบทที่  ๔ 
           วินิจฉัยในสิกขาบทที่ ๔ พึงทราบดังนี้:-
           วัน  ๕  วัน  ช่ือ   ปญจาหะ.    ปญจาหะนั้นเอง   ช่ือวา   ปญจาหิกะ
วาระผลัดเปลี่ยนผาสังฆาฏิทั้งหลาย   ช่ือวา   สังฆาฎิวาระ.   การผลัดเปลี่ยนจีวร
๕ ผืน  ที่ไดช่ือวาสังฆาฎิ  โดยอรรถวา  สับเปลี่ยนสลับกันไป   ดวยการบริโภค
ใชสอยบาง  ดวยอํานาจการผึ่งแดดบาง.   เพราะเหตุนั้นแล  พระผูมีพระภาคเจา
จึงตรัสไวในบทภาชนะวา  ใหจีวร ๕  ผืนลวงเลยวันคํารบ ๕ ไป.
           ก็ในคําวา อาปตฺติ   ปาจิตฺติยสฺส  นี้   มีวินิจฉัยวา  ในจีวรผืนเดียว
เปนอาบัติตัวเดียว   ในจีวร ๕ ผืน  เปนอาบัติ ๕ ตัว.
           บทวา  อาปทาสุ  มีความวา  จีวรมีราคาแพง    เปนขอที่ภิกษุณีไม
อาจจะบริโภคใชสอย    เพราะอันตรายมีโจรภัยเปนตน     ในอุปทวะเห็นปานนี้
ไมเปนอาบัติ.  คําที่เหลือ   ตื้นทั้งนั้น.
           สิกขาบทนี้  มีสมุฏฐานเหมือนกับกฐินสิกขาบท  เปนอกิริยา  โนสัญญา-
วิโมกข  อจิตตกะ  ปณณัตติวัชชะ กายกรรม วจีกรรม มีจิต ๓ มีเวทนา ๓ แล.
                           อรรถกถานัคควรรค  สิกขาบทที่  ๔  จบ 
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                                   นัคควรรค  สิกขาบทที่  ๕
                                    เร่ืองภิกษุณีรูปหนึ่ง
           [๒๓๕]  โดยสมัยนั้น    พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู  ณ พระ-
เชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี   เขตพระนครสาวัตถี  คร้ังนั้น  ภิกษุณี
รูปหนึ่งไปบิณฑบาตกลับมาแลว     แผผ่ึงจีวรที่เปยกชุมเหงื่อไวแลวเขาสูวิหาร
ภิกษุณีรูปหนึ่งไดหมจีวรผืนที่แผผ่ึงไวนั้นแลว   เขาบานไปบิณฑบาต  ภิกษุณี
เจาของออกมาถามภิกษุณีทั้งหลายวา    แมเจาทั้งหลายเห็นจีวรของดิฉันบาไหม
ภิกษุณีทั้งหลายแจงความนั้นแกเธอ ๆ    จึงเพงโทษ    ติเตียน    โพนทะนาวา
ไฉนภิกษุณีจึงไมบอกกลาวหมจีวรของเราไปเลา      แลวแจงเรื่องนั้นแกภิกษุณี
ทั้งหลาย.
           บรรดาภิกษุณีที่เปนผูมักนอย. . . ตางพากันเพงโทษ  ติเตียน   โพน-
ทะนาวา  ไฉนภิกษุณีจึงไดไมบอกกลาวหมจีวรของภิกษุณีเลา . . .

                                          ทรงสอบถาม
           พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววาภิกษุณีไมบอกกลาว  หมจีวรของภิกษุณี  จริงหรือ.
           ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา  จริง  พระพุทธเจาขา.

                            ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
           พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ไฉน
ภิกษุณี   จึงไดไมบอกกลาว     หมจีวรของภิกษุณีเลา    การกระทําของนางนั่น
ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส. . . 
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            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้    วาดังนี้:-

                                             พระบัญญัติ 
          ๘๐.  ๕.  อนึ่ง  ภิกษุณีใด  ใชจีวรสับเปล่ียน  เปนปาจิตตีย.
                                      เร่ืองภิกษุณีรูปหนึ่ง  จบ

                                         สิกขาบทวิภังค
            [๒๓๖]  บทวา  อนึ่ง. . .ใด   ความวา   ผูใด  คือ   ผูเชนใด. . .
           บทวา  ภิกษุณี  ความวา  ที่ช่ือวา   ภิกษุณี   เพราะอรรถวาเปนผู
ขอ. . .  นี้ช่ือวา  ภิกษุณี ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
           ที่ช่ือวา  จีวรสับเปล่ียน  ไดแก   จีวร ๕ ชนิด   ชนิดใดชนิดหนึ่ง
ของภิกษุณีผูอุปสัมบัน.
           ภิกษุณีนุงก็ดี   หมก็ดี   ซ่ึงจีวรที่เจาของมิไดใหเธอ  หรือไมบอกกลาว
เจาของ  ตองอาบัติปาจิตตีย.

                                            บทภาชนีย
                              ติกะปาจิตตีย
           [๒๓๗]  ภิกษุณีอุปสัมบัน  ภิกษุณีสําคัญวา   ภิกษุณีอุปสัมบัน   ใช
จีวรสับเปลี่ยน   ตองอาบัติปาจิตตีย.
           ภิกษุณีอุปสัมบัน  ภิกษุณีสงสัย  ใชจีวรสับเปลี่ยน  ตองอาบัติปาจิตตีย.
           ภิกษุณีอุปสัมบัน    ภิกษุณีสําคัญวา    ภิกษุณีอนุปสัมบัน    ใชจีวร
สับเปลี่ยน   ตองอาบัติปาจิตตีย. 
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                                         จตุกกะทุกกฏ
          ภิกษุณีใชจีวรสับเปลี่ยนของภิกษุณีอนุปสัมบัน    ตองอาบัติทุกกฏ.
          ภิกษุณีอนุปสัมบัน  ภิกษุณีสําคัญวาภิกษุณีอุปสัมบัน ตองอาบัติทุกกฏ.
          ภิกษุณีอนุปสัมบัน  ภิกษุณีสงสัย  ตองอาบัติทุกกฏ.
          ภิกษุณีอนุปสัมบัน      ภิกษุณีสําคัญวาภิกษุณีอนุปสัมบัน    ตองอาบัติ
ทุกกฏ.

                                           อนาปตติวาร
           [๒๓๘]   เจาของให   หรือบอกกลาวเจาของกอน  นุงก็ดี   หมก็ดี  ซ่ึง
จีวรนั้น ๑   ถูกชิงจีวรไป ๑   จีวรหาย ๑   มีอันตราย ๑    วิกลจริต  ๑   อาทิ-
กัมมิกา  ๑   ไมตองอาบัติแล.
                                  นัคควรรค  สิกขาบทที่  ๕  จบ

                                 อรรถกถานัคควรรค  สิกขาบทที่  ๕ 
           วินิจฉัยในสิกขาบทที่  ๕  พึงทราบดังนี้:-
           บทวา  จีวรสงฺกมนีย    คือ  จีวรที่สับเปลี่ยนกัน   ความวา   จีวรที่
เปนของภิกษุณีรูปอื่น      อันภิกษุณีไมบอกกลาวเจาของกอนถือเอาไปจะตอง
กลับคืนให.
           บทวา  อาปทาสุ   มีความวา  ถาพวกโจรลักเอาผาที่ยังไมไดหมหรือยัง
ไมไดนุงไป. ในอันตรายเห็นปานนี้  นุงหมไมเปนอาบัติ.  คําที่เหลือ  ตื้นทั้งนั้น.
           สิกขาบทนี้    มีสมุฏฐานเหมือนกฐินสิกขาบท   เปนทั้งกิริยาทั้งอกิริยา
โนสัญญาวิโมกข   อจิตตกะ   ปณณัตติวัชชะ   กายกรรม   วจีกรรม   มีจิต ๓
มีเวทนา ๓   แล.
                          อรรถกถานัคควรรค  สิกขาบทที่ ๕   จบ 
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                                       นัคควรรค  สิกขาบทที่  ๖
                                      เร่ืองภิกษุณีถุลลนันทา
           [๒๓๙]  โดยสมัยนั้น     พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระ-
เชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี   เขตพระนครสาวัตถี  คร้ังนั้น  ตระกูล
อุปฐากของภิกษุณีถุลลนันทาวา แมเจา พวกขาพเจาจักถวายจีวรแกภิกษุณีสงฆ.
           ภิกษุณีถุลลนันทาไดทําการขัดขวางวา   พวกทานยังมีธุระมาก   มีการ
งานที่ยังจะตองทํามาก.
           ตอมาเรือนแหงตระกูลนั้นถูกไฟไหม     พวกเขาจึงเพงโทษ    ติเตียน
โพนทะนาวา      ไฉนแมเจาถุลลนันทาจึงไดทําไทยธรรมของพวกเราใหเปน
อันตรายเลา   พวกเราเปนคนคลาดจากประโยชนทั้งสอง   คือโภคะและบุญ.
           ภิกษุณีทั้งหลายไดยินคนเหลานั้นเพงโทษ    ติเตียน    โพนทะนาอยู
บรรดาที่เปนผูมักนอย. . .  ตางก็เพงโทษ   ติเตียน   โพนทะนาวา   ไฉนแมเจา
ถุลลนันทาจึงไดทําลาภ   คือ   จีวรของหมูใหเปนอันตรายเลา. . .  

                                           ทรงสอบถาม
            พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววาภิกษุณีถุลลนันทา  ทําลาภ  คือ  จีวรของหมูใหเปนอันตราย  จริงหรือ.
            ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา   จริง   พระพุทธเจาขา.

                           ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
           พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ไฉน
ภิกษุณีถุลลนันทาจึงไดทําลาภ คือ  จีวรของหมูใหเปนอันตรายเลา   การกระทํา
ของนางนั่น   ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส. . . 
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            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้   วาดังนี้:-

                                            พระบัญญัติ 
          ๘๑.   ๖.  อนึ่ง  ภิกษุณีใด  ทําลาภ   คือ   จีวรของหมูใหเปน
อันตราย  เปนปาจิตตีย.
                                    เร่ืองภิกษุณีถุลลนันทา  จบ

                                         สิกขาบทวิภังค
            [๒๔๐]  บทวา  อนึ่ง. . .ใด   ความวา  ผูใด   คือ  ผูเชนใด . . .
           บทวา  ภิกษุณี    ความวา   ที่ช่ือวา   ภิกษุณี    เพราะอรรถวาเปน
ผูขอ. . .  นี้ช่ือวา  ภิกษุณี  ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
           ที่ช่ือวา  หมู  ไดแก   หมูที่เรียกกันวาภิกษุณีสงฆ.
           ที่ช่ือวา  จีวร  ไดแก  จีวร ๖ ชนิด  ชนิดใดชนิดหนึ่ง  ซ่ึงเขาองค
กําหนดแหงผาตองวิกัปเปนอยางต่ํา.
           บทวา  ทํา. . .ใหเปนอันตราย  คือ  ทําการขัดขวางวา   เขาจะพึง
ถวายจีวรนี้ไดดวยวิธีไร  ดังนี้   ตองอาบัติปาจิตตีย.
            ทําการขัดขวางบริขารอยางอื่น   ตองอาบัติทุกกฏ.
            ทําการขัดขวางจีวรหรือบริขารอยางอื่น   ของภิกษุณีหลายรูปก็ดี  ของ
ภิกษุณีรูปเดียวก็ดี   ของอนุปสัมบันก็ดี   ตองอาบัติทุกกฏ.          

                                           อนาปตติวาร
            [๒๔๑]   แสดงคุณและโทษแลวหาม  ๑   วิกลจริต ๑    อาทิกัมมิกา ๑
ไมตองอาบัติแล.
                                   นัคควรรค  สิกขาบทที่  ๖  จบ 
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                                อรรถกถานัคควรรค  สิกขาบทที่  ๖ 
           วินิจฉัยในสิกขาบทที่ ๖  พึงทราบดังนี้:-
           สองบทวา   อฺ    ปริกฺขาร  ไดแก  บริขารชนิดใดชนิดหนึ่ง คือ
ส่ิงของมีภาชนะเปนตน    หรือเภสัชมีเนยใสและน้ํามันเปนตนอยางใดอยางหนึ่ง.
           บทวา  อานิส ส   มีความวา  ภิกษุณีถามวา  พวกทานมีความประสงค
จะถวายผามีราคาเทาไร ?   พวกทายกตอบวา   มีราคาเทานี้.   ภิกษุณีพูดอยางนี้ 
วา  พวกทานจงรอไปกอน   เวลานี้ผามีราคาแพงตอไปอีกสักหนอย  เมื่อฝายมา
ถึง   จักมีราคาพอสมควร  แลวหามไว  ไมเปนอาบัติ.  คําที่เหลือ   ตื้นทั้งนั้น.
           สิกขาบทนี้   มีสมุฏฐาน ๓ เปนกิริยา  สัญญาวิโมกข  สจิตตกะ โลก-
วัชชะ   กายกรรม   วจีกรรม   อกุศลจิต   มีเวทนา ๓   แล.
                          อรรถกถานัคควรรค  สิกขาบทที่  ๖  จบ 
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                                   นัคควรรค   สิกขาบทที่  ๗
                                เร่ืองภิกษุณีถุลลนันทา
          [๒๔๒]  โดยสมัยนั้น  พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู  ณ  พระ-
เชตวัน     อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี   เขตพระนครสาวัตถี    คร้ังนั้น   มี
อกาลจีวรบังเกิดแกภิกษุณีสงฆแลว   ภิกษุณีสงฆจึงประชุมใครจะแจกกัน     แต
เวลานั้นพวกภิกษุณีอันเตวาสินีของภิกษุณีถุลลนันทาไดพากันหลีกไป   ภิกษุณี
ถุลลนันทาไดกลาวคํานี้กะภิกษุณีทั้งหลายหามการแจกจีวรวา   แมเจา   ภิกษุณี
ทั้งหลายหลีกไปแลว    จักแจกจีวรกันยังไมไดกอน   ดังนี้ .
            ภิกษุณีทั้งหลายกลาวกันวา    ยังไมแจกจีวรกอน     แลวพากันกลับไป
เมื่อหมูภิกษุณีอันเตวาสินีกลับมาแลว   ภิกษุณีถุลลนันทาจึงสั่งใหแจกจีวรนั้น.
          บรรดาภิกษุณีที่เปนผูมักนอย. . . ตางก็เพงโทษ   ติเตียน โพนทะนาวา
ไฉนเจาแมเจาถุลลนันทาจึงไดหามการแจกจีวรอันเปนไปโดยชอบธรรมเลา. . .

                                        ทรงสอบถาม
           พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววาภิกษุณีถุลลนันทาหามการแจกจีวร  อันเปนไปโดยชอบธรรม  จริงหรือ.
           ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา   จริง   พระพุทธเจาขา.

                          ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
           พระผูมีพระภาคเจาทรงติเตียนวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ไฉนภิกษุณี
ถุลลนันทาจึงไดหามการแจกจีวร  อันเปนไปโดยชอบธรรมเลา  การกระทําของ
นางนั่น   ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส. . . 
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        ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้  วาดังนี้ :-

                                         พระบัญญัติ 
        ๘๒. ๗.  อนึ่ง  ภิกษุณีใด  หามการแจกจีวรอันเปนไปโดย
ชอบธรรม  เปนปาจิตตีย.
                               เร่ืองภิกษุณีถุลลนันทา  จบ

                                    สิกขาบทวิภังค
        [๒๔๓]  บทวา  อนึ่ง. . . ใด  ความวา  ผูใด   คือ  ผูเชนใด. . .
        บทวา  ภิกษุณี  ความวา  ที่ช่ือวา  ภิกษุณี  เพราะอรรถวาเปนผูขอ. . .
นี้ ช่ือวา  ภิกษุณี  ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
        การแจกจีวร  ที่ช่ือวา  เปนไปโดยชอบธรรม  คือ  ภิกษุณีสงฆ  ผู
พรอมเพรียงประชุมกันแจก.
        บทวา  หาม  คือหามวา  การแจกจีวรนี้ดวยวิธีไร  ตองอาบัติปาจิตตีย.

                                           บทภาชนีย 
        [๒๔๔]  การแจกเปนธรรม  ภิกษุณีสําคัญวาเปนธรรม  หาม  ตอง
อาบัติปาจิตตีย.
        การแจกเปนธรรม  ภิกษุณีสงสัย  หาม  ตองอาบัติทุกกฏ.
        การแจกเปนธรรม  ภิกษุณีสําคัญวาไมเปนธรรม  หาม  ไมตองอาบัติ.
        การแจกไมเปนธรรม  ภิกษุณีสําคัญวาเปนธรรม  ตองอาบัติทุกกฏ.
        การแจกไมเปนธรรม  ภิกษุณีสงสัย  ตองอาบัติทุกกฏ.
        การแจกไมเปนธรรม  ภิกษุณีสําคัญวาไมเปนธรรม  ไมตองอาบัติ. 
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                                           อนาปตติวาร 
            [๒๔๕]   แสดงอานิสงสแลวหาม  ๑   วิกลจริต ๑   อาทิกัมมิกา  ๑  ไม
ตองอาบัติแล.
                                  นัคควรรค  สิกขาบทที่  ๗  จบ

                                อรรถกถานัคควรรค  สิกขาบทที่  ๗ 
            วินิจฉัยในสิกขาบทที่  ๗  พึงทราบดังนี้:-
            บทวา  วิปฺปกฺกมึสุ   มีความวา  ภิกษุณีทั้งหลายกลาวกันวา    พวก
ภิกษุณียังรอการมาของภิกษุณีแมเหลาอื่นได    ก็จักรอพวกเรามาบางเปนแน
จึงไดพากันไปในที่จําเปนตองไปนั้น.
            บทวา  ปฎิพาเหยฺย   แปลวา  พึงหามไว.
            บทวา   อานิส ส    มีความวา     แสดงอานิสงสหามอยางนี้วา    ผาผืน
เดียวไมเพียงพอสําหรับภิกษุณีรูปเดียว พวกทานจงรอไปกอน  ตอไปอีกหนอย
ผาจักเกิดขึ้น  ตอนั้นเราจักแบงกัน  ดังนี้  ไมเปนอาบัติ.  คําที่เหลือ  ตื้นทั้งนั้น.
            สิกขาบทนี้     มีสมุฏฐาน  ๓    เปนกิริยา    สัญญาวิโมกข    สจิตตกะ
ปณณัตติวัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม  มีจิต ๓  มีเวทนา ๓  แล.
                         อรรถกถานัคควรรค  สิกขาบทที่  ๗  จบ 
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                                        นัคควรรค  สิกขาบทที่  ๘ 
                                     เร่ืองภิกษุณีถุลลนันทา
          [๒๔๖]  โดยสมัยนั้น   พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู  ณ  พระ-
เชตวัน  อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี   เขตพระนครสาวัตถี  คร้ังนั้น ภิกษุณี-
ถุลลนันทาใหสมณจีวรแกพวกครูฟอนรําบาง  พวกคนฟอนรําบาง  พวกโดดไม
สูงบาง พวกจําอวดบาง  พวกเลนกลองบาง  ดวยส่ังวา พวกทานจงกลาวพรรณา
คุณของฉันในที่ชุมชน  พวกครูฟอนรําก็ดี   พวกฟอนรําก็ดี  พวกโดดไมสูงก็ดี
พวกจําอวดก็ดี  พวกเลนกลองก็ดี   ยอมกลาวพรรณนาคุณของภิกษุณีถุลลนันทา
ในที่ชุมชนวา    แมเจาถุลลนันทาเปนผูคงแกเรียน     เปนคนชางพูด    เปนผู
องอาจ  เปนผูสามารถเจรจา  ถอยคํามีหลักฐาน   ทานทั้งหลายจงถวายแกแมเจา
จงทําแกแมเจา    ดังนี้.
           บรรดาภิกษุณีที่เปนผูมักนอย. . .ตางพากันเพงโทษ   ติเตียน   โพน-
ทะนาวา   ไฉนแมเจาถุลลนันทาจึงใหสมณจีวรแกชาวบานเลา. . .

                                            ทรงสอบถาม
         พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววาภิกษุณีถุลลนันทาใหสมณจีวรเเกชาวบาน   จริงหรือ.
            ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา  จริง   พระพุทธเจาขา.

                            ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
         พระผูมีพระภาคเจาทรงติเตียนวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ไฉนภิกษุณี
ถุลลนันทาจึงใหสมณจีวรแกชาวบานเลา    การกระทําของนางนั่น    ไมเปนไป
เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส . . . 
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            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้   วาดังนี้ :-

                                              พระบัญญัติ 
            ๘๓. ๘.  อนึ่ง  ภิกษุณีใด  ใหสมณีจีวรแกชาวบานก็ดี
ปริพาชกก็ดี  ปริพาชิกาก็ดี   เปนปาจิตตีย.
                                  เร่ืองภิกษุณีถุลลนันทา  จบ

                                         สิกขาบทวิภังค
            [๒๔๗]  บทวา  อนึ่ง. . .ใด  ความวา  ผูใด คือ  ผูเชนใด. . .
            บทวา  ภิกษุณี   ความวา   ที่ช่ือวา   ภิกษุณี   เพราะอรรถวาเปน
ผูขอ. . .นี้ ช่ือวา  ภิกษุณี   ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
            ที่ช่ือวา  ชาวบาน  ไดแก   บุคคลผูยังครองเรือนอยู.        
            ที่ช่ือวา  ปริพาชก  ไดแก  บุรุษคนใดคนหนึ่งผูนับเนื่องในจําพวก
นักบวชชาย.    เวนภิกษุและสามเณร.
            ที่ช่ือวา  ปริพาชิกา  ไดแก  สตรีคนใดคนหนึ่งผูนับเนื่องในจําพวก
นักบวชหญิง  เวนภิกษุณี  สิกขมานา  และสามเณรี. 
            ที่ช่ือวา    สมณจีวร  ไดแก  ผาที่เรียกกันวาทํากัปปะแลว  ให  ตอง
อาบัติปาจิตตีย.

                                          อนาปตติวาร
            [๒๔๘]   ใหแกมารดาบิดา  ๑  ใหช่ัวคราว ๑  วิกลจริต   ๑ อาทิกัมมิกา ๑
ไมตองอาบัติแล.
                                 นัคควรรค  สิกขาบทที่  ๘  จบ 
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                              อรรถกถานัคควรรค  สิกขบทท่ี  ๘ 
           วินิจฉัยในสิกขาบทที่ ๘ พึงทราบดังนี้:-
           พวกชนผูฝกหัดนักฟอนรํา  ช่ือวา  ครูนักฟอนรํา.   เหลาชนผูฟอนรํา
ช่ือวา พวกนักฟอนรํา.  พวกชนผูทําการโดดบนราวและบนเชือกเปนตน   ช่ือวา
พวกโดดไมสูง. พวกชนผูแสดงกล ช่ือวา พวกจําอวด.  พวกชนผูเลนดวยกลอง
ช่ือวา  พวกเลนกลอง.   อาจารยบางพวกกลาววา   พวกบรรเลงปพาทย   ก็มี.
          ในคําวา  เทติ  อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส   นี้   บัณฑิตพึงทราบวาเปน
อาบัติหลายตัวตามจํานวนจีวร.  คําที่เหลือ   ตื้นทั้งนั้น.
            สิกขาบทวา    มีสมุฏฐาน ๖ เปนกิริยา    โนสัญญาวิโมกข   อจิตตกะ
ปณณัตติวัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม   มีจิต ๓ มีเวทนา ๓ ฉะนี้แล.
                           อรรถกถานัคควรรค  สิกขาบทที่  ๘  จบ 
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                                  นัคควรรค  สิกขาบทที่  ๙
                              เร่ืองภิกษุณีถุลลนันทา
            [๒๔๙]  โดยสมัยนั้น    พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู   ณ   พระ-
เชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี  เขตพระนครสาวัตถี  คร้ังนั้น   ตระกูล
อุปฎฐากของภิกษุณีถุลลนันทาไดกลาวคํานี้แกภิกษุณีถุลลนันทาวา  แมเจา  ถา
พวกขาพเจาสามารถก็จักถวายจีวรแกภิกษุณีสงฆ คร้ันภิกษุณีทั้งหลายจําพรรษา
แลวไดประชุมกันประสงคจะแจกจีวร  ภิกษุณีถุลลนันทาไดกลาวคํานี้กะภิกษุณี
เหลานั้นวา  แมเจา  โปรดรอกอน  ภิกษุณีสงฆยังมีหวังจะไดจีวร.
            ภิกษุณีทั้งหลายไดกลาวคํานี้แกภิกษุณีถุลลนันทาวา    ขอเชิญแมเจาไป
สืบดูใหรูเร่ืองจีวรนั้น.
            ภิกษุณีถุลลนันทาไดเขาไปสูตระกูลนั้นแลว       ไดกลาวคํานี้กะเขาวา
อาวุโสทั้งหลาย   จงถวายจีวรแกภิกษุณีสงฆเถิด.
            คนในตระกูลตอบวา   แมเจา     พวกขาพเจายังไมสามารถจะถวายจีวร
แกภิกษุณีสงฆได.
            ภิกษุณีถุลลนันทาไดแจงเรื่องนั้นแกภิกษุณีทั้งหลาย   บรรดาภิกษุณีที่
เปนผูมักนอย. . .ตางก็เพงโทษ  ติเตียน   โพนทะนาวา  ไฉนแมเจาถุลลนันทา
จึงไดยังสมัยจีวรกาลใหลวงไปดวยหวังวาจะไดจีวรอันไมแนนอนเลา. . .  
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                                          ทรงสอบถาม
          พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววาภิกษุณีถุลลนันทาไดยังสมัยจีวรกาลใหลวงไป    ดวยหวังวาจะไดจีวรอัน
ไมแนนอนจริงหรือ.
           ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา   จริง   พระพุทธเจาขา.

                          ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
           พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ไฉน
ภิกษุณีถุลลนันทาจึงไดยังสมัยจีวรกาลใหลวงไป   ดวยหวังวาจะไดจีวรอันไม
แนนอนเลา   การกระทําของนางนั่น   ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่
 ยังไมเล่ือมใส. . .
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้    วาดังนี้ :-

                                        พระบัญญัติ 
           ๘๔.๙.   อนึ่ง  ภิกษุณีใด   ยังสมัยจีวรกาลใหลวงไป    ดวย
หวังวาจะไดจีวรอันไมแนนอน  เปนปาจิตตีย.

                                   สิกขาบทวิภังค
           [๒๕๐] บทวา  อนึ่ง. . .ใด  ความวา  ผูใด  คือ  ผูเชนใด. . .
           บทวา  ภิกษุณี ความวา  ที่ช่ือวา ภิกษุณี   เพราะอรรถวาเปนผูขอ. . .
นี้  ช่ือวา  ภิกษุณี ที่ทรงประสงคในอรรถนี้. 
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           ที่ช่ือวา  หวังวาจะไดจีวรอันไมแนนอน  ไดแก  วาจาที่เขาเปลง
ออกมาวา   ถาพวกขาพเจาสามารถ   ก็จักถวาย   จักทํา.
           ที่ช่ือวา  สมัยจีวรกาล  คือ  เมื่อกฐินยังไมไดกราน  มีกําหนดเดือน
หนึ่งทายฤดูฝน  เมื่อไดกรานกฐินแลว  มีกําหนด ๕  เดือน.
           บทวา  ยังสมัยจีวรกาลใหลวงไป   ความวา   เมื่อไมไดกรานกฐิน
ยังวันที่กฐินเดาะใหลวงไป  ตองอาบัติปาจิตตีย.

                                           บทภาชนีย
            [๒๕๑]   จีวรไมแนนอน    ภิกษุณีสําคัญวาจีวรไมแนนอน    ยังสมัย
จีวรกาลใหลวงไป   ตองอาบัติปาจิตตีย.
            จีวรไมแนนอน   ภิกษุณีสงสัย   ยังสมัยจีวรกาลใหลวงไป   ตองอาบัติ
ทุกกฏ.
            จีวรไมแนนอน   ภิกษุณีสําคัญวาแนนอน    ยังสมัยจีวรกาลใหลวงไป
ไมตองอาบัติ.
            จีวรแนนอน  ภิกษุสําคัญวาจีวรไมแนนอน  ตองอาบัติทุกกฏ.
            จีวรแนนอน  ภิกษุณีสงสัย  ตองอาบัติทุกกฏ.
            จีวรแนนอน  ภิกษุณีสําคัญวาจีวรแนนอน  ไมตองอาบัติ.

                                           อนาปตติวาร 
             [๒๕๒]   แสดงอานิสงสแลวหาม  ๑   วิกลจริต  ๑  อาทิกัมมิกา ๑  ไม
ตองอาบัติแล.
                                  นัคควรรค   สิกขาบทที่  ๙  จบ 
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                                  อรรถกถานัคควรรค  สิกขาบทที่  ๙  
           วินิจฉัยในสิกขาบทที่  ๙  พึงทราบดังนี้:-
          บทวา  ทุพฺพลจีวรปจฺจาสาย  คือ   ดวยความหวังจะไดจีวรอันไม
แนนอน.
             บทวา   อานิส ส     มีความวา    ถึงแมพวกชาวบานกลาววา    แมเจา
พวกขาพเจายังไมอาจ   ดังนี้     ก็จริง    เมื่อภิกษุณีแสดงอานิสงสหามอยางนี้วา
เวลานี้   ฝายจักมาถึงแกชาวบานนั้น  บุรุษผูมีศรัทธาเลื่อมใส  จักมา   จักถวาย
แนนอน  ไมเปนอาบัติ.  คําที่เหลืองายทั้งนั้น.
           สิขาบทนี้   มีสมุฏฐาน ๓   เปนกิริยา  สัญญาวิโมกข   สจิตตกะ  โลก-
วัชชะ   กายกรรม   วจีกรรม   อกุศลจิต   มีเวทนา ๓ แล.
                        อรรถกถานัคควรรค  สิกขาบทที่  ๙  จบ 
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                                      นัคควรรค  สิกขาบทที่  ๑๐
                                      เร่ืองอุบาสกคนหนึ่ง
           [๒๕๓]  โดยสมัยนั้น    พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระ-
เชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี คร้ังนั้น  อุบาสกคน
หนึ่งใหชางสรางวิหารหลังหนึ่งอุทิศสงฆ    ในงานฉลองวิหารนั้น     เขามีความ
ประสงคจะถวายอกาลจีวรแกสงฆทั้งสองฝาย  แตสมัยนั้น  สงฆทั้งสองฝายกราน
กฐินแลวอุบาสกจึงเขาไปหาสงฆแลวขอการเดาะกฐิน      ภิกษุทั้งหลายกราบทูล
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.
              ลําดับนั้นแล   พระผูมีพระภาคเจาทรงกระทําธรรมีกถา  ในเพราะเหตุ
เปนเคามูลนั้น   แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาต
เพื่อเดาะกฐิน   แตพึงเดาะอยางนี้.
            อันภิกษุผูฉลาด   ผูสามารถ     พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติย-
กรรมวาจา   วาดังนี้ :-

                                              กรรมวาจา
          ทานเจาขา    ขอสงฆจงฟงขาพเจา    ถาความพรอมพร่ังของ
สงฆถึงท่ีแลว  สงฆพึงเดาะกฐิน  นี่เปนญัตติ.
          ทานเจาขา  ขอสงฆจงฟงขาพเจา   สงฆยอมเดาะกฐิน  การ
เดาะกฐิน  ชอบแกทานผูใด  ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง  ไมชอบแกทาน
ผูใด  ทานผูนั้นพึงพูด.
          กฐินอันสงฆเดาะแลว  ชอบแกสงฆ   เหตุนั้นจึงนิ่ง  ขาพเจา
ทรงความนี้ไวดวยอยางนี้.       
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            [๒๕๔]  คร้ันแลว    อุบาสกนั้นเขาไปหาภิกษุณีสงฆขอเดาะกฐิน
ภิกษุณีถุลลนันทาหามการเดาะกฐินวา    จีวรจักมีแกพวกขาพเจา    อุบาสกนั้น
จึงเพงโทษ  ติเตียน  โพนทะนาวา  ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงไมใหการเดาะกฐิน
 แกพวกเราเลา.
            ภิกษุณีทั้งหลายไดยินอุบาสกนั้นเพงโทษ    ติเตียน   โพนทะนาอยู
 บรรดาที่เปนผูมักนอย . . . ตางก็เพงโทษ   ติเตียน   โพนทะนาวา   ไฉนแมเจา
 ถุลลนันทา   จึงไดหามการเดาะกฐินอันเปนไปแลวโดยธรรมเลา.

                                         ทรงสอบถาม
            พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา       ดูกอนภิกษุ
 ทั้งหลาย   ขาววา   ภิกษุณีถุลลนันทาหามการเดาะกฐินอันเปนไปแลวโดยธรรม
 จริงหรือ.
            ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา   จริง   พระพุทธเจาขา.

                        ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
            พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ไฉน
 ภิกษุณีถุลลนันทาจึงไดหามการเดาะกฐินอันเปนไปแลวโดยธรรมเลา   การ
 กระทําของนางนั่น    ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส. . .
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
 อยางนี้  วาดังนี้:-

                                                พระบัญญัติ 
            ๘๕ . ๑๐.  อนึ่ง  ภิกษุณีใด   หามการเดาะกฐินอันเปนไปแลว
 โดยธรรมเปนปาจิตตีย.
                                     เร่ืองอุบาสกคนหนึ่ง  จบ 
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                                           สิกขาบทวิภังค
           [๒๕๕]  บทวา  อนึ่ง. . .ใด   ความวา  ผูใด  คือ  ผูเชนใด. . .
           บทวา ภิกษุณี   ความวา ที่ช่ือวา ภิกษุณี  เพราะอรรถวาเปนผูขอ. . .
นี้ช่ือวา  ภิกษุณี   ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
           การเดาะกฐินที่ช่ือวา  เปนไปแลวโดยธรรม คือ  ภิกษุณีสงฆพรอม
เพรียงประชุมกันเดาะ.
           บทวา  หาม  คือ  หามวา  กฐินนี้จะเดาะไดดวยวิธีไร   ดังนี้   ตอง
อาบัติปาจิตตีย.

                                              บทภาชนีย
            [๒๕๖]   การเดาะเปนธรรม    ภิกษุณีสําคัญวาเปนธรรม   หาม   ตอง
อาบัติปาจิตตีย.
           การเดาะเปนธรรม  ภิกษุณีสงสัย  ตองอาบัติทุกกฏ.
           การเดาะเปนธรรม  ภิกษุณีสําคัญวาไมเปนธรรม  ไมตองอาบัติ.
           การเดาะไมเปนธรรม  ภิกษุณีสําคัญวาเปนธรรม  ตองอาบัติทุกกฏ.
           การเดาะไมเปนธรรม  ภิกษุณีสงสัย  ตองอาบัติทุกกฏ.
           การเดาะไมเปนธรรม  ภิกษุณีสําคัญวาไมเปนธรรม  ไมตองอาบัติ.

                                            อนาปตติวาร
            [๒๕๗]   แสดงอานิสงสแลวหาม ๑   วิกลจริต ๑   อาทิกัมมิกา ๑ ไม
ตองอาบัติแล.
                                   นัคควรรค  สิกขาบทที่  ๑๐  จบ
                                            นัคควรรคที่  ๓  จบ 
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                           อรรถกถานัคควรรค  สิกขาบทที่  ๑๐ 
          วินิจฉัยในสิกขาบทที่ ๑๐  พึงทราบดังนี้:-
          ในคําวา  ก ินุทฺธาร    น  ทสฺสนฺติ  นี้  มีวินิจฉัยดังนี้:-  การเดาะ
กฐินเชนไรสงฆควรให  เชนไรไมควรให   คือ  การเดาะกฐิน   เชนอยางที่มี
อานิสงสมาก   มีการกรานเปนมูล    มีอานิสงสนอย   มีการเดาะเปนมูล  ไมควร
ให.   แตการเดาะกฐินเชนอยางที่มีอานิสงสนอย    มีการกรานเปนมูล    มีอานิ-
สงสมาก   มีการเดาะเปนมูล   ควรให.   การเดาะกฐินแมมีอานิสงสเทา ๆ   กัน.
สงฆก็ควรใหทีเดียว   เพื่อรักษาศรัทธาไว.                        
           บทวา    อานิส ส     มีความวา    ภิกษุณีแสดงอานิสงสเห็นปานนี้วา
ภิกษุณีสงฆมีจีวรเกา   มีลาภมาก   ซ่ึงมีอานิสงสแหงกฐินเปนมูล   แลวหามเสีย
ไมเปนอาบัติ.   คําที่เหลือ   ตื้นทั้งนั้น.
           สิกขาบทนี้   มีสมุฏฐาน  ๓  เปนกิริยา  สัญญาวิโมกข   สจิตตกะ  โลก
วัชชะ   กายกรรม   วจีกรรม   อกุศลจิต   มีเวทนา ๓ แล.
                          อรรถกถานัคควรรค  สิกขาบทที่  ๑๐  จบ
                                    อรรถกถานัคควรรคที่  ๓  จบ 
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                                                ตุวัฏฏวรรคที่  ๔
                                                    สิกขาบทที่  ๑
                                         เร่ืองภิกษุณีหลายรูป
           [๒๕๘]   โดยสมัยนั้น  พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู  ณ  พระ-
เชตวัน  อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี  เขตพระนครสาวัตถี  คร้ังนั้น ภิกษุณี
สองรูปจําวัดรวมเตียงกัน   คนทั้งหลายเที่ยวเดินชมวิหาร    พบเห็นแลวพากัน
เพงโทษ  ติเตียน  โพนทะนาวา    ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงไดนอนรวมเตียงกัน
สองรูป   เหมือนหญิงชาวบานเลา.
           ภิกษุณีทั้งหลายไดยินคนเหลานั้น    เพงโทษ   ติเตียน   โพนทะนาอยู
บรรดาที่เปนผูมักนอย. . .ตางก็เพงโทษ  ติเตียน   โพนทะนาวา  ไฉนภิกษุณี
ทั้งหลาย   จึงไดจําวัดบนเตียงเดียวกันสองรูปเลา. . .

                                             ทรงสอบถาม
           พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววาพวกภิกษุณีจําวัดรวมเตียงกันสองรูป   จริงหรือ.
           ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา   จริง   พระพุทธเจาขา.

                           ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
           พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ไฉนพวก
ภิกษุณีจึงไดจําวัดรวมเตียงเดียวกันสองรูปเลา   การกระทําของพวกนางนั่น  ไม
เปนไปเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส. . . 
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          ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้น  แสดง
อยางนี้   วาดังนี้:-

                                             พระบัญญัติ 
         ๘๖. ๑.  อนึ่ง  เหลาภิกษุณีใด   สองรูปนอนในเตียงเดียวกัน
เปนปาจิตตีย .                                                      
                                    เร่ืองภิกษุณีหลายรูป  จบ

                                        สิกขาบทวิภังค
           [๒๕๙]  บทวา อนึ่ง. . .ใด  ความวา  ผูใด  คือ  ผูเชนใด. . .
           ที่ช่ือวา  เหลาภิกษุณี   ไดแก   เหลาสตรีทีเรียกกันวา    ภิกษุณีอุป-
สัมบัน.
           พากยวา   สองรูปนอนในเตียงเดียวกัน   คือ  เมื่อรูปหนึ่งนอนแลว
อีกรูปหนึ่งจึงนอน   ตองอาบัติปาจิตตีย  หรือนอนทั้งสองรูป  ตองอาบัติปาจิตตีย
ลุกขึ้นแลวนอนตออีก  ก็ตองอาบัติปาจิตตีย.

                                          อนาปตติวาร
          [๒๖๐]  รูปหนึ่งนอน  อีกรูปหนึ่งนั่ง  หรือนั่งทั้งคู ๑ วิกลจริตทั้งคู  ๑
 อาทิกัมมิกาทั้งคู  ๑  ไมตองอาบัติแล.
                                   ตุวัฏฏวรรค  สิกขาบทที่  ๑  จบ 
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                                        ตุวัฏฏวรรคที่  ๔
                               อรรถกถาตุวัฏฏวรรค  สิกขาบทที่  ๑ 
           วินิจฉัยในสิกขาบทที่  ๑  แหงตุวัฏฏวรรค  พึงทราบดังนี้:-
           บทวา  ตุวฏเฎยฺย   แปลวา  พึงนอน.   คําที่เหลือ  ตื้นทั้งนั้น.
           สิกขาบทนี้ มีสมุฏฐานเหมือนเอฬกโลมสิกขาบท เปนกิริยา โนสัญญา-
วิโมกข   อจิตตกะ  ปณณัตติวัชชะ  กายกรรม  มีจิต ๓ มีเวทนา ๓ แล.
                                ตุวัฏฏวรรค  สิกขาบทที่  ๑  จบ 
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                                        ตุวัฏฏวรรค  สิกขาบทที่ ๒
                                        เร่ืองภิกษุณี  ๒  รูป
           [๒๖๑]  โดยสมัยนั้น    พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู  ณ  พระ-
เชตวัน  อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี   เขตพระนครสาวัตถี  คร้ังนั้น  ภิกษุณี
สองรูปจําวัดมีผาลาดและผาหมผืนเดียวกัน    คนทั้งหลายเที่ยวชมวิหารพบเห็น
แลวพากันเพงโทษ   ติเตียน    โพนทะนาวา    ไฉนภิกษุณีสองรูปจึงไดจําวัดมี
ผาลาดและผาหมผืนเดียวกันดุจหญิงชาวบานเลา.
           ภิกษุณีทั้งหลายไดยินคนพวกนั้นเพงโทษ    ติเตียน    โพนทะนาอยู
บรรดาที่เปนผูมักนอย. . .ตางก็เพงโทษ  ติเตียน   โพนทะนาวา    ไฉนภิกษุณี
สองรูปจึงไดจําวัดมีผาลาดและผาหมผืนเดียวกันเลา . . .

                                              ทรงสอบถาม
           พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้ง
หลาย   ขาววาภิกษุณีสองรูปนอนมีผาลาดและผาหมผืนเดียวกัน  จริงหรือ.
           ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา  จริง  พระพุทธเจาขา.

                             ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
           พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ไฉน
ภิกษุณีสองรูป    จึงไดนอนมีผาลาดและผาหมผืนเดียวกันเลา    การกระทําของ
พวกนางนั่นไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส. . .
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็แลภิกษุทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยาง
นี้   วาดังนี้:-
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                                           พระบัญญัติ 
            ๘๗. ๒. อนึ่ง เหลาภิกษุณีใด  สองรูป  มีผาลาดและผาหมผืน
เดียวกันนอน  เปนปาจิตตีย.     
                                      เร่ืองภิกษุณี  ๒  รูป  จบ

                                        สิกขาบทวิภังค
            [๒๖๒]  บทวา   อนึ่ง. . .ใด  ความวา   ผูใด คือ ผูเชนใด. . .
            ที่ช่ือวา  เหลาภิกษุณี  ไดแก   เหลาภิกษุณีที่เรียกกันวาภิกษุณีอุป-
สัมบัน.                                                                        
            พากยวา  สองรูปมีผาลาดและผาหมผินเดียวกันนอน  นั้น คือ
ลาดก็ผืนนั้น  หมก็ผืนนั้น  ตองอาบัติปาจิตตีย.

                                            บทภาชนีย
                                          ติกะปาจิตตีย
            [๒๖๓]   ผาลาดและผาหมผืนเดียวกันภิกษุณีสําคัญวา    ผาลาดและ
ผาหมผืนเดียวกันนอน  ตองอาบัติปาจิตตีย.
            ผาลาดและผาหมผืนเดียวกัน  ภิกษุณีสงสัย  นอน  ตองอาบัติปาจิตตีย
            ผาลาดและผาหมผืนเดียวกัน   ภิกษุณีสําคัญวา    ผาลาดและผาหมตาง  
 ผืนกัน  ตองอาบัติปาจิตตีย.                                                            

                                         จตุกกะทุกกฏ                            
            ผาลาดผืนเดียวกัน  ผาหมตางผืน๑  ตองอาบัติทุกกฏ.              
            ผาลาดตางผืน  ผาหมผืนเดียวกัน๒   ตองอาบัติทุกกฏ.

  ๑.  ยุ  ม.  ผาลาดผืนเดียวกัน  สําคัญวาเปนผาหมตางผืนกัน
   ๒. ยุ   ม.  ผาลาดตางผืน  สําคัญวาเปนผาหมผืนเดียวกัน. 
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            ผาลาดและผาหมตางผืนกัน   สําคัญวาผาลาดและผาหมผืนเดียวกัน
ตองอาบัติทุกกฏ.
            ผาลาดและผาหมตางผืนกัน   สงสัย   ตองอาบัติทุกกฏ.
            ผาลาดและผาหมตางผืนกัน    สําคัญวาผาลาดและผาหมตางผืนกัน    ไม
ตองอาบัติ.

                                           อนาปตติวาร
           [๒๖๔]   ดูผาแลวนอน๑  ๑  วิกลจริต ๑  อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติ
แล.  
                                  ตุวัฏฏวรรค  สิกขาบทที่  ๒  จบ

                               อรรถกถาตุวัฏฏวรรค  สิกขาบทที่  ๒ 
           วินิจฉัยในสิกขาบทที่  ๒  พึงทราบดังนี้:-
            ผาปูที่นอนและผาหมของภิกษุณี ๒ รูปนี้  ผืนเดียวกัน;  เพราะฉะนั้น
เธอทั้ง ๒ จึงชื่อวา   ผูมีผาปูนอนและผาหมผืนเดียวกัน.  คําวา   เอกตฺถรณ-
ปาปุรณา นี้  เปนชื่อแหงภิกษุณีทั้ง  ๒  ผูปูชายขางหนึ่งแหงผาปาวารผาปูนอน
และเสื่อลําแพนเปนตนอันเคลื่อนที่ได   แลวนอนหมชายขางหนึ่ง.
           สองบทวา  ววฏฐาน  ทสฺเสตฺวา  มีความวา  ไมเปนอาบัติแกภิกษุณี
ทั้ง ๒ รูปผูนอนวางผากาสายะ    หรือไมเทาคนแก    ช้ันที่สุดแมประคดเอวไว
ในทามกลาง.  คําที่เหลือ   ตื้นทั้งนั้น .
           สิกขาบทนี้  มีสมุฏฐานดุจเอฬกโลมสิกขาบท  เปนกิริยา   สัญญาวิโมกข
อจิตตกะ   ปณณัตติวัชชะ  กายกรรม   มีจิต  ๓  มีเวทนา ๓  แล.
                      อรรถกถาตุวัฏฏวรรค  สิกขาบทที่  ๒  จบ

๑.  ยุ  วัตถุอันเปนเครื่องกําหนด. 
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                                      ตุวัฏฏวรรค    สิกขาบทที่  ๓
                                     เร่ืองภิกษุณีถุลลนันทา 
           [๒๖๕]  โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู  ณ พระเชต-
วัน  อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี   เขตพระนครสาวัตถี   คร้ังนั้น   ภิกษุณี
ถุลลนันทาเปนคนคงแกเรียน   เปนคนชางพูด   เปนคนองอาจ    สามารถกลาว
ถอยคํามีหลักฐาน แมภิกษุณีภัททากาปลานีก็เปนคนคงแกเรียน เปนคนชางพูด
เปนคนองอาจสามารถกลาวถอยคํามีหลักฐาน   เปนผูไดรับการสรรเสริญวาเปน
เยี่ยมกวา  จึงพากันเขาไปหาภิกษุณีภัททากาปลานีกอน  แลวจึงเขาไปหาภิกษุณี
ถุลลนันทาตอภายหลัง  ภิกษุณีถุลลนันทาเปนคนมักริษยา  รูไดดีวา  ธรรมดา
ภิกษุณีผูสาละวนอยูดวยการอภิปรายที่จะใหคนอื่นรูเขาใจเนื้อความแจมแจง
ยอมเปนผูมักนอย  สันโดษ  ชอบสงัด  ไมคลุกคลีดวยหมู   ดังนั้น  จึงจงกรม
บาง   ยืนบาง   นั่งบาง   สําเร็จการนอนบาง   บรรยายเองบาง  ใหผูอ่ืนบรรยาย
บาง  ทองบนบาง  เบื้องหนาภิกษุณีภัททากาปลานี.
            บรรดาภิกษุณีที่เปนผูมักนอย. . . ตางพากันเพงโทษ  ติเตียน  โพน-
นาทะวา  ไฉนแมเจาถุลลนันทาจึงไดแกลงกอความไมสําราญใหแกแมเจาภัททา
กาปลานีเลา.                                                                              
                                               ทรงสอบถาม
            พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววาภิกษุณีถุลลนันทาแกลงกอความไมสําราญใหแกภิกษุณีภัททากาปลานี 
จริงหรือ.                                                                                   
             ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา  จริง   พระพุทธเจาขา.                           
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                           ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
           พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณี-
ถุลลนันทาจึงไดแกลงกอความไมสําราญใหแกภิกษุณีภัททากาปลานีเลา      การ
กระทําของนางนั่น   ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส. . .
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็แลภิกษุณีทั้งหลาย   จงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้    วาดังนี้:-

                                              พระบัญญัติ 
          ๘๘. ๓.  อนึ่ง    ภิกษุณีใด    แกลงกอความไมสําราญใหแก
ภิกษุณี   เปนปาจิตตีย .
                                   เร่ืองภิกษุณีถุลลนันทา  จบ

                                        สิกขาบทวิภังค
           [๒๖๖]  บทวา  อนึ่ง. . .ใด  ความวา  ผูใด   คือ  ผูเชนใด . . .
           บทวา  ภิกษุณี   ความวา  ที่ช่ือวา   ภิกษุณี   เพราะอรรถวาเปนผู
ขอ. . . นี้ช่ือวา  ภิกษุณี   ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
            บทวา  แกภิกษุณี  คือ   แกภิกษุณีรูปอื่น.
            บทวา   แกลง   คือ   รู  รูดี   จงใจ   ตั้งใจละเมิด.
             บทวา   กอความไมสําราญให   คือ   คิดวาดวยวิธีนี้ความไมผาสุก
จักมีแกภิกษุณีรูปนี้    แลวไมขอโอกาส   จงกรมก็ดี   ยืนก็ดี   นั่งก็ดี   สําเร็จการ
นอนก็ดี  บรรยายเองก็ดี   ใหผูอ่ืนบรรยายก็ดี   ทองบนก็ดี  ในเบื้องหนา    ตอง
อาบัติปาจิตตีย. 
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                                         บทภาชนีย
                                       ติกะปาจิตตีย
          [๒๖๗]  อุปสัมบันภิกษุณี     ภิกษุณีสําคัญวาอุปสัมบันภิกษุณีแกลง
กอความไมสําราญให   ตองอาบัติปาจิตตีย.
           อุปสัมบันภิกษุณี  ภิกษุณีสงสัย    แกลงกอความไมสําราญให    ตอง
อาบัติปาจิตตีย.
           อุปสัมบันภิกษุณี  ภิกษุณีสําคัญวาอุปสัมบันภิกษุณี  แกลงกอความไม
สําราญให  ตองอาบัติปาจิตตีย.

                                           ติกะทุกกฏ
          อนุปสัมบันภิกษุณี  ภิกษุณีสําคัญวาอุปสัมบันภิกษุณี   ตองอาบัติทุกกฏ.
          อนุปสัมบันภิกษุณี  ภิกษุณีสงสัย  ตองอาบัติทุกกฏ.
          อนุปสัมบันภิกษุณี    ภิกษุณีสําคัญวาอนุปสัมบันภิกษุณี    ตองอาบัติ
ทุกกฏ.                                                   

                                         อนาปตติวาร
             [๒๖๘]  ไมประสงคจะกอความไมสําราญให   ขอโอกาสแลว   จึงจงกรม
ก็ดี  ยืนก็ดี   นั่งก็ดี   สําเร็จการนอนก็ดี   บรรยายเองก็ดี   ใหผูอ่ืนบรรยายก็ดี
ทองบนก็ดี   ในเบื้องหนา  ๑  วิกลจริต ๑  อาทิกัมมิกา ๑  ไมตองอาบัติแล.
                                   ตุวัฏฏวรรค  สิกขาบทที่  ๓  จบ 
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                             อรรถกถาตุวัฏฏวรรค  สิกขาบทที่  ๓ 
          วินิจฉัยในสิกขาบทที่  ๓  พึงทราบดังนี้:-
          บทวา  อุฬารสมฺภาวิตา   มีความวา   อันคนทั้งหลายยกยองวาเปน
ผูเยี่ยมกวา   เพราะเปนผูบวชจากตระกูลสูง    และเพราะเปนผูเยี่ยมกวาโดยคุณ
ทั้งหลาย.
           บทวา  อิสฺสาปกตา  มีความวา   ผูถูกความริษยาย่ํายี  คือครอบงําแลว.
           ภิกษุณีเหลานี้   มีการอภิปรายมากมาย   เพราะฉะนั้น    จึงชื่อวา   ผู
สาละวนอยูดวยการอภิปรายใหคนอื่นเขาใจ.   อธิบายวา  ช้ีแจงใหมหาชนเขาใจ
ตลอดทั้งวัน.
            ภิกษุณีเหลานี้    มีการชี้แจงอรรถใหแจมแจงมากมาย     เพราะฉะนั้น
จึงชื่อวา   ผูสาละวนอยูดวยการชี้แจงอรรถใหแจมแจง.       
            พึงทราบวา    วิฺ ิตติ    ไดแก   การชี้แจงอรรถใหแจมแจง   โดยนัย
ตาง ๆ  มีเหตุและอุทาหรณเปนตน.  ไมพึงเขาใจวา  การออกปากขอ.  พึงทราบ
วา   เปนอาบัติมากตัว   โดยนับการเดินกลับไปมา   ในการจงกรม
           ในคําวา ติฏติ   วา  เปนตน   พึงทราบวา  เปนอาบัติมากตัว   โดย
นับประโยค.            
          ในคําวา  อุทฺทิสติ  วา  เปนตน   พึงทราบวา  เปนอาบัติมากตัว โดย
การนับบทเปนตน   คําที่เหลือ  ตื้นทั้งนั้น.
           สิกขาบทนี้    มีสมุฏฐาน ๓    เปนทั้งกิริยาทั้งอกิริยา    สัญญาวิโมกข
สจิตตกะ   โลกวัชชะ   กายกรรม   วจีกรรม   อกุศลจิต   เปนทุกขเวทนา    แล. 
                           อรรถกถาตุวีฏฏวรรค  สิกขาบทที่  ๓  จบ 
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                                ตุวัฏฏวรรค   สิกขาบทที่  ๔  
                               เร่ืองภิกษุณีถุลลนันทา
          [๒๖๙]  โดยสมัยนั้น    พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระ-
เชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี    เขตพระนครสาวัตถี  คร้ังนั้น   ภิกษุณี
ถุลลนันทาไมชวยเหลือสหชีวินีผูไดรับความลําบาก      ทั้งไมขวนขวายใหผูอ่ืน
ชวยเหลือ.                                                         
           บรรดาภิกษุณีที่เปนผูมักนอย. . . ตางก็เพงโทษ  ติเตียน  โพนทะนา
วา ไฉนแมเจาถุลลนันทาจึงไมชวยเหลือสหชีวินีผูไดรับความลําบาก ทั้งไมขวน
ขวายใหผูอ่ืนชวยเหลือเลา . . .

                                          ทรงสอบถาม
            พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววาภิกษุณีถุลลนันทาไมชวยเหลือสหชีวินีผูไดรับความลําบาก    ทั้งไมขวน-
ขวายใหผูอ่ืนชวยเหลือ   จริงหรือ.
            ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา   จริง   พระพุทธเจาขา.

                           ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
           พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ไฉน
ภิกษุณีถุลลนันทา   จึงไดไมชวยเหลือสหชีวินีผูไดรับความลําบาก  ทั้งไมขวน
ขวายใหผูอ่ืนชวยเหลือเลา   การกระทําของนางนั่น  ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใส
ของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส. . . 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้   วาดังนี้:-
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                                        พระบัญญัติ
            ๘๙. ๔.  อนึ่ง  ภิกษุณีใด  ไมชวยเหลือ ไมขวนขวายเพื่อให
ผูอ่ืนชวยเหลือ  ซ่ึงสหชีวินีผูไดรับความลําบาก  เปนปาจิตตีย.
                                เร่ืองภิกษุณีถุลลนันทา  จบ

                                      สิกขาบทวิภังค
            [๒๗๐]  บทวา  อนึ่ง. . .ใด   ความวา  ผูใด  คือ   ผูเชนใด. . .
            บทวา  ภิกษุณี   ความวา  ที่ช่ือวา   ภิกษุณี   เพราะอรรถวาเปนผู
ขอ. . .  นี้ช่ือวา  ภิกษุณี  ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.                          
            ที่ช่ือวา  ผูไดรับความลําบาก   ไดแก  ที่เรียกกันวาผูปวยใข.
            ที่ช่ือวา  สหชีวินี   ไดแก   ภิกษุณีที่เรียกกันวาสัทธิวิหารินี.
            บทวา  ไมชวยเหลือ   คือ  ไมดูแลดวยตนเอง.
            บทวา  ไมขวนขวายเพื่อใหผูอ่ืนชวยเหลือ  คือ  ไมใชผูอ่ืน.
            พอทอดธุระวาจักไมชวยเหลือ   จักไมขวนขวายเพื่อใหผูอ่ืนชวยเหลือ
ดังนี้   ตองอาบัติปาจิตตีย.
            ไมชวยเหลือ   ไมขวนขวายเพื่อใหผูอ่ืนชวยเหลือ   ซ่ึงอันเตวาสินีก็ดี 
อนุปสัมบันก็ดี  ตองอาบัติทุกกฏ.

                                              อนาปตติวาร
            [๒๗๑]    ในเมื่ออันตรายมี  ๑  แสวงหาแลวไมได  ๑  อาพาธ ๑  มีเหตุ
ขัดของ  ๑   วิกลจริต  ๑   อาทิกัมมิกา ๑  ไมตองอาบัติแล.
                                   ตุวัฏฏวรรค  สิกขาบทที่  ๔  จบ 
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                              อรรถกถาตุวัฏฏวรรค  สิกขาบทที่  ๔ 
           วินิจฉัยในสิกขาบทที่ ๔   พึงทราบดังนี้:-
           สองบทวา  สติ  อนฺตราเย  คือ   เมื่อมีอันตราย  ๑๐  อยาง.
           สองบทวา  ปริเยสิตฺวา  น   ลภติ  คือ  ไมไดภิกษุณีอ่ืนผูชวยเหลือ.
           บทวา   คิลานาย   คือ   อาพาธเสียเอง.
           บทวา   อาปทาสุ   ไดแก   เมื่อมีอันตรายเห็นปานนั้น ไมเปนอาบัติ.
คําที่เหลือ   งายทั้งนั้น.
           สิกขาบทนี้    มีการทอดธุระเปนสมุฏฐาน  เปนอกิริยา   สัญญาวิโมกข
สจิตตกะ   โลกวัชชะ   กายกรรม   วจีกรรม   อกุศลจิต   เปนทุกขเวทนา   แล.
                             อรรถกถาตุวัฏฏวรรค  สิกขาบทที่  ๔   จบ 
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                                     ตุวัฏฏวรรค   สิกขาบทที่  ๕
                                    เร่ืองภิกษุณีถุลลนันทา
            [๒๗๒]  โดยสมัยนั้น    พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ  พระ-
เชตวัน  อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี   เขตพระนครสาวัตถี  คร้ังนั้น  ภิกษุณี
ภัททากาปลานีจําพรรษาอยู  ณ เมืองสาเกต   เธอมีกิจจําเปนบางอยาง  จึงสื่อสาร
ไปในสํานักภิกษุณีถุลลนันทาวา   ถาแมเจาถุลลนันทาใหหองพักแกดิฉัน ๆ  จะ
ไปกรุงสาวัตถี.
            ภิกษุณีถุลลนันทาตอบไปอยางนี้วา  มาเถิด  ดิฉันจักให.
            ดังนั้นภิกษุณีภัททากาปลานีจึงเดินทางจากเมืองสาเกต      ไปถึงกรุง
สาวัตถี  ภิกษุณีถุลลนันทา  ก็ไดใหหองพักแกนาง.
            ก็สมัยนั้นแล   ภิกษุณีถุลลนันทาเปนพหูสูต   เปนคนชางพูด  เปนคน
องอาจ   สามารถเจรจาถอยคํามีหลักฐาน  แมภิกษุณีภัททากาปลานีก็เปนพหูสูต
เปนคนชางพูด   เปนคนองอาจ   สามารถเจรจาถอยคํามีหลักฐาน  ทั้งไดรับการ
สรรเสริญยิ่งกวา     คนทั้งหลายลงความเห็นกันวา     แมเจาภัททากาปลานีเปน
พหูสูต  เปนคนชางพูด   องอาจ   สามารถเจรจาถอยคํามีหลักฐาน   มีคนนิยม
ยิ่งกวา   จึงพากันเขาไปหาเธอกอน    แลวจึงพากันไปหาภิกษุณีถุลลนันทาภาย
หลัง  ภิกษุณีถุลลนันทาเปนคนมักริษยา   รูไดดีวา   ธรรมดาภิกษุณีผูสาละวน
อยูดวยการอภิปรายที่จะใหคนอื่นรู   เขาใจเนื้อความแจมแจงเหลานั้น    ยอมเปน
ผูมักนอย  สันโดษ   ชอบสงัด  ไมคลุกคลีดวยหมู  ดังนี้  จึงโกรธ  ขัดใจ
ฉุดคราภิกษุณีภัททากาปลานีออกจากหองพัก. 
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            บรรดาภิกษุณีที่เปนผูมักนอย. . .ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา
ไฉนแมเจาถุลลนันทาใหที่พักแกแมเจาภัททากาปลานีแลว    จึงไดโกรธ   ขัดใจ
ฉุดคราเธอออกไปเลา . . .                        
      
                                              ทรงสอบถาม
             พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววา  ภิกษุณีถุลลนันทาใหที่พักแกภิกษุณีภัททากาปลานีแลว    โกรธ   ขัดใจ
ฉุดคราเธอออกไป  จริงหรือ.
             ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา   จริง   พระพุทธเจาขา.

                            ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
            พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ไฉน
ภิกษุณีถุลลนันทาใหที่พักแกภิกษุณีภัททากาปลานีแลว     จึงไดโกรธ    ขัดใจ
ฉุดคราเธอออกไปเลา     การกระทําของนางนั่น     ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใส
ของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส . . .
             ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้    วาดังนี้ :-

                                                  พระบัญญัติ 
            ๙๐.  ๕.  อนึ่ง  ภิกษุณีใด  ใหหองพักแกภิกษุณีแลว   โกรธ 
ขัดใจ  ฉุดคราก็ดี  ใหฉุดคราก็ดี  เปนปาจิตตีย.
                                         เร่ืองภิกษุณีถุลลนันทา  จบ 
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                                         สิกขาบทวิภังค
            [๒๗๓]   บทวา   อนึ่ง. . .ใด  ความวา  ผูใด   คือ  ผูเชนใด. . .
            บทวา  ภิกษุณี  ความวา   ที่ช่ือวา   ภิกษุณี   เพราะอรรถวาเปนผู
ขอ. . .  นี้ช่ือวา  ภิกษุณี  ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
            บทวา  แกภิกษุณี  คือภิกษุณีรูปอื่น.
            ที่ช่ือวา   หองพัก   ไดแก   อาคารที่เรียกวาติดบานประตู.
            บทวา  ให  คือใหดวยตนเอง.
            บทวา  โกรธ  ขัดใจ   คือ  ไมพอใจ   แคนใจ  เจ็บใจ.
            บทวา  ฉุดคราเอง   ความวา   จับในหองแลวคราออกมาหนามุข  ตอง
อาบัติปาจิตตีย   จับที่หนามุขแลวคราออกมาขางนอก   ตองอาบัติปาจิตตีย   จับ
ฉุดมาครั้งเดียวใหกาวพนประตูแมมาก   ก็ตองอาบัติปาจิตตีย.
            บทวา   ใหฉุดครา   คือ    ส่ังผูอ่ืน   ตองอาบัติทุกกฏ    ส่ังครั้งเดียว
ผูรับสั่งใหกาวพนประตูแมมาก   ก็ตองอาบัติปาจิตตีย.

                                             บทภาชนีย       
                                          ติกะปาจิตตีย
            [๒๗๔]  อุปสัมบัน   ภิกษุณีสําคัญวาอุปสัมบัน    ใหหองพัก     แลว
โกรธ  ขัดใจ   ฉุดคราเองก็ดี   ใหฉุดคราก็ดี   ตองอาบัติปาจิตตีย.
            อุปสัมบัน  ภิกษุณีสงสัย   ใหหองพักแลว    โกรธ   ขัดใจ   ฉุดครา
เองก็ดี  ใหฉุดคราก็ดี    ตองอาบัติปาจิตตีย.
            อุปสัมบัน  ภิกษุณีสําคัญวาอนุปสัมบัน  ใหหองพักแลว  โกรธ    ขัดใจ
ฉุดคราเองก็ดี   ใหฉุดคราก็ดี   ตองอาบัติปาจิตตีย. 
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                                          อัฏฐกะทุกกฏ
            ขนเองก็ดี   ใหขนก็ดี   ซ่ึงบริขารของเขา   ตองอาบัติทุกกฏ.
            ฉุดคราเองก็ดี  ใหฉุดคราก็ดี  จากสถานที่ไมมีบานประตู   ตองอาบัติ
ทุกกฏ.
            ขนเองก็ดี   ใหขนก็ดี   ซ่ึงบริขารของเขา   ตองอาบัติทุกกฏ.
            ฉุดคราเองก็ดี  ใหฉุดคราก็ดี  ซ่ึงอนุปสัมบัน  จากสถานที่มีบานประตู
หรือจากสถานที่ไมมีบานประตู   ตองอาบัติทุกกฏ.
            ขนเองก็ดี  ใหขนก็ดี  ซ่ึงบริขารของเขา  ตองอาบัติทุกกฏ.
            อนุปสัมบัน   ภิกษุณีสําคัญวาอุปสัมบัน  ตองอาบัติทุกกฏ.
            อนุปสัมบัน  ภิกษุณีสงสัย  ตองอาบัติทุกกฏ.
            อนุปสัมบัน  ภิกษุณีสําคัญวาอนุปสัมบัน   ตองอาบัติทุกกฏ.
                                            อนาปตติวาร
            [๒๗๕]   ฉุดคราเองหรือใชผูอ่ืนฉุดคราซึ่งภิกษุณีอลัชชี   ขนเองหรือ
ใชผูอ่ืนขนซึ่งบริขารของเขา ๑    ฉุดคราเองหรือใชผูอ่ืนฉุดคราซึ่งภิกษุณีวิกล-
จริต     ขนเองหรือใชผูอ่ืนขนซึ่งบริขารของเขา  ๑. . .      ซ่ึงภิกษุณีผูกอความ
บาดหมาง. . . ๑. . . ซ่ึงภิกษุณีผูกอการทะเลาะ.. . ๑  . . . ซ่ึงภิกษุณีผูกอการ
วิวาท. . .๑. . .  ซ่ึงภิกษุณีผูกอการอื้อฉาว. . . ๑. . . ซ่ึงภิกษุณีผูกออธิกรณ
ในสงฆ. . .๑  . . . ซ่ึงอันเตวาสินีหรือสัทธิวิหารินีผูประพฤติไมชอบ. . .   ๑
วิกลจริต  ๑   อาทิกัมมิกา ๑   ไมตองอาบัติแล.
                               ตุวัฏฏวรรค  สิกขาบทที่  ๕ จบ 
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                               อรรถกถาตุวัฏฏวรรค  สิกขาบทที่ ๕ 
          วินิจฉัยในสิกขาบทที่  ๕   พึงทราบดังนี้ :-
         ในคําวา    อฺญ    อาณาเปติ    นี้    มีวินิจฉัยดังนี้:-    ถาภิกษุณีผูได
รับสั่งวา   เธอจงฉุดออกไป   ฉุดคราใหเลยประตูแมมากออกไป   โดยประโยค
เดียว  ก็เปนอาบัติตัวเดียว.  ถาไดรับสั่งอยางนี้วา  จงฉุดใหเลยประตูนี้และนี้
ออกไป  ฉุดใหเลยออกไป   เปนอาบัติหลายตัว   โดยการนับประตู  คําที่เหลือ
งายทั้งนั้น.
          สิกขาบทนี้     มีสมุฏฐาน ๓ เปนกิริยา    สัญญาวิโมกข     สจิตตกะ
โลกวัชชะ   กายกรรม   วจีกรรม   อกุศลจิต   เปนทุกขเวทนา   แล.
                     อรรถกถาตุวัฏฏวรรค  สิกขาบทที่  ๕  จบ 
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                                       ตุวัฏฏวรรค  สิกขาบทที่  ๖
                                      เร่ืองภิกษุณีจัณฑกาลี
           [๒๗๖]   โดยสมัยนั้น     พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู  ณ พระ-
เชตวัน  อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี  เขตพระนครสาวัตถี  คร้ังนั้น    ภิกษุณี
จัณฑกาลีอยูคลุกคลีกับคหบดีบาง   กับบุตรคหบดีบาง    บรรดาภิกษุณีที่เปนผู
มักนอย . . .   ตางก็เพงโทษ   ติเตียน   โพนทะนาวา  ไฉนแมเจาจัณฑกาลี  จึง
ไดอยูคลุกคลีกับคหบดีบาง   กับบุตรคหบดีบางเลา . . .

                                           ทรงสอบถาม
            พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววา  ภิกษุณีจัณฑกาลี  อยูคลุกคลีกับคหบดีบาง   กับบุตรคหบดีบาง   จริง
หรือ.
            ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา   จริง   พระพุทธเจาขา.

                          ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
            พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ไฉน
ภิกษุณีจัณฑกาลี   จึงไดอยูคลุกคลีกับคหบดีบาง   กับบุตรคหบดีบางเลา   การ
กระทําของนางนั่น    ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส. . .
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้   วาดังนี้ :-
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                                     พระบัญญัติ 
            ๙๑.   ๖.  อนึ่ง  ภิกษุณี  อยูคลุกคลีกับคหบดีก็ดี   กับบุตร 
คหบดีก็ดี  ภิกษุณีนั้นอันภิกษุณีท้ังหลายพึงวากลาวอยางนี้วา  แมเจา
อยาไดอยูคลุกคลีกับคหบดีหรือบุตรคหบดี     แมเจาขอจงแยกออก
สงฆยอมสรรเสริญความแยกออกอยางเดียวแกพี่นองหญิง แลภิกษุณี
นั้น  อันภิกษุณีท้ังหลายวากลาวอยูอยางนี้  ยังยกยองอยูอยางนี้เท่ียว
ภิกษุณีนั้นอันภิกษุณีท้ังหลาย   พึงสวดสมนุภาสกวาจะครบ  ๓ จบ
เพื่อใหสละการกระทํานั้น  หากเธอถูกสวดสมนุกาสกวาจะครบ  ๓ จบ
อยู  สละการกระทํานั้นได   การสละไดอยางนี้  นั่นเปนการดี  หาก
ไมสละ  เปนปาจิตตีย .
                               เร่ืองภิกษุณีจัณฑกาลี  จบ

                                    สิกขาบทวิภงค
            [๒๗๗]  บทวา  อนึ่ง. . . ใด  ความวา  ผูใด  คือ  ผูเชนใด. . .
            บทวา  ภิกษุณี   ความวา  ที่ช่ือวา  ภิกษุณี   เพราะอรรถวาเปนผู
 ขอ. . .  นี้ช่ือวา  ภิกษุณี ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
            ที่ช่ือวา   คลุกคลี    คือ   คลุกคลีดวยการคลุกคลีทางกายและทางวาจา
 อันไมสมควร.
            ที่ช่ือวา  คหบดี  ไดแก   บุรุษผูครองเรือนคนใดคนหนึ่ง.
            ที่ช่ือวา  บุตรคหบดี  ไดแก  บุตรหรือพี่นองชายคนใดคนหนึ่ง.
            [๒๗๘]  บทวา  ภิกษุณีนั้น   ไดแก  ภิกษุณีรูปที่คลุกคลี.
            บทวา  อันภิกษุณีท้ังหลาย   ไดแก  ภิกษุณีพวกอื่น. 
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            ภิกษุณีผูคลุกคลีนั้น   อันภิกษุณีผูที่ไดเห็นไดทราบ   พึงวากลาวดังนี้ 
แมเจาอยาอยูคลุกคลีกับคหบดีหรือกับบุตรคหบดี     แมเจาขอจงปลีกตัวออก 
สงฆยอมสรรเสริญความปลีกตัวออกอยางเดียวแกพี่นองหญิง     พึงวากลาวแม
คร้ังที่สอง   พึงวากลาวแมคร้ังที่สาม   หากสละได   การสละไดอยางนี้   นั่นเปน
การดี   หากไมสละ   ตองอาบัติทุกกฏ.
             ภิกษุณีผูทราบเรื่องแลวไมวากลาว   ตองอาบัติทุกกฏ.
            ภิกษุณีนั้นอันภิกษุณีทั้งหลายพึงคุมตัวไป ณ  ทามกลางสงฆ    แลววา
กลาว   ดังนี้   แมเจาอยาอยูคลุกคลีกับคหบดีหรือกับบุตรคหบดี   ขอจงปลีกตัว
อยูตางหาก    สงฆยอมสรรเสริญความแยกออกอยางเดียวแกพี่นองหญิง    พึงวา
กลาวแมคร้ังที่สอง   พึงวากลาวแมคร้ังที่สาม    หากสละได    การสละไดอยางนี้ 
นั่นเปนการดี   หากไมสละ  ตองอาบัติทุกกฏ.

                                       วิธีสวดสมนุภาส
           [๒๗๙]  ภิกษุณีนั้น   อันภิกษุณีทั้งหลายพึงสวดสมนุภาส  ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย   ก็แลสมนุภาสนั้นพึงสวดอยางนี้.
           อันภิกษุณีผูฉลาด  ผูสามารถ    พึงประกาศใหสงฆทราบ    ดวยญัตติ
จตุตถกรรมวาจาวาดังนี้:-

                                       กรรมวาจาสมนุภาส 
          แมเจา  ขอสงฆจงฟงขาพเจา  ภิกษุณีมีชื่อนี้ผูนี้  อยูคลุกคลี 
กับคหบดีบาง  กับบุตรคหบดีบาง  เธอยังไมสละวัตถุนั้น     ถาความ
พรั่งพรอมของสงฆถึงท่ีแลว   สงฆพึงสวดสมนุภาสภิกษุณีมีชื่อนี้
เพื่อใหสละวัตถุนั้น  นี่เปนญัตติ. 
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          แมเจา  ขอสงฆจงฟงขาพเจา  ภิกษุณีมีชื่อนี้ผูนี้     อยูคลุกคลี
กับคหบดีบาง  กับบุตรคหบดีบาง  เธอยังไมสละวัตถุนั้น    สงฆสวด
สมนุภาสภิกษุณีมีชื่อนี้  เพื่อใหสละวัตถุนั้น   การสวดสมนุภาสภิกษุณี
มีชื่อนี้เพื่อใหสละวัตถุนั้น     ชอบแกแมเจารูปใด    แมเจารูปนั้นพึง
เปนผูนิ่ง  ไมชอบแกแมเจารูปใด  แมเจารูปนั้นพึงพูด.
           ขาพเจากลาวความนี้แมคร้ังท่ีสอง. . .
           ขาพเจากลาวความนี้แมคร้ังท่ีสาม. . .
           ภิกษุณีมีชื่อนี้   อันสงฆสวดสมนุภาสแลว    เพื่อใหสละวัตถุ
นั้น  ชอบแกสงฆ   เหตุนั้นจึงนิ่ง  ขาพเจาทรงความนี้ไว   ดวยอยางนี้.
           [๒๘๐]   จบญัตติ    ตองอาบัติทุกกฏ    จบกรรมวาจาสองครั้ง    ตอง
อาบัติทุกกฏสองตัว   จบกรรมวาจาครั้งสุด   ตองอาบัติปาจิตตีย.

                                          บทภาชนีย
                                         ติกะปาจิตตีย  
          [๒๘๑]  กรรมเปนธรรม  ภิกษุณีสําคัญวา  กรรมเปนธรรม  ไมสละ
ตองอาบัติปาจิตตีย.
          กรรมเปนธรรม  ภิกษุณีสงสัย   ไมสละ   ตองอาบัติปาจิตตีย.
          กรรมเปนธรรม   ภิกษุณีสําคัญวา   กรรมไมเปนธรรม  ไมสละ  ตอง
อาบัติปาจิตตีย.

                                          ติกะทุกกฏ   
          กรรมไมเปนธรรม   ภิกษุณีสําคัญวา    กรรมเปนธรรม    ตองอาบัติ
ทุกกฏ. 
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           กรรมไมเปนธรรม  ภิกษุณีสงสัย   ตองอาบัติทุกกฏ.
           กรรมไมเปนธรรม  ภิกษุณีสําคัญวา  กรรมไมเปนธรรม   ตองอาบัติ
ทุกกฏ.

                                                   อนาปตติวาร
            [๒๘๒]  ไมถูกสวดสมนุภาส ๑ สละได  ๑  วิกลจริต ๑  อาทิกัมมิกา ๑
ไมตองอาบัติแล.                                                                             
                                       ตุวัฏฏวรรค  สิกขาบทที่  ๖  จบ 

                                    อรรถกถาตุวัฏฏวรรค  สิกขาบทที่  ๖ 
            ในสิกขาบทที่  ๖  บททั้งปวง    ตื้นทั้งนั้น.    สิกขาบทนี้    มีการสวด
สมนุภาสเปนสมุฏฐาน    เปนอกิริยา    สัญญาวิโมกข    สจิตตกะ    โลกวัชชะ
กายกรรม   วจีกรรม   อกุศลจิต   เปนทุกขเวทนา   แล.
                                 อรรถกถาตุวัฏฏวรรค  สิกขาบทที่  ๖  จบ 
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                                      ตุวัฏฏวรรค  สิกขาบทที่  ๗
                                      เร่ืองภิกษุณีหลายรูป
          [๒๘๓]  โดยสมัยนั้น  พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู  ณ  พระ-  
เชตวัน   อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี   เขตพระนครสาวัตถี  คร้ังนั้น  ภิกษุณี
ทั้งหลายไมมีพวกเกวียนเปนเพื่อน   พากันเที่ยวจาริกไปในสถานที่ซ่ึงรูกันอยูวา
มีรังเกียจ   มีภัยเฉพาะหนา  ณ  ภายในรัฐ   เหลานักเลงพากันประทุษราย.
          บรรดาภิกษุณีที่เปนผูมักนอย. . .ตางก็เพงโทษ  ติเตียน โพนทะนาวา.
ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงไดไมมีพวกเกวียนเปนเพื่อน     เที่ยวจาริกไปในสถานที่
ซ่ึงรูกันอยูวารังเกียจ   มีภัยเฉพาะหนา   ณ ภายในรัฐเลา . . .  

                                              ทรงสอบถาม
          พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววาภิกษุณีทั้งหลายไมมีพวกเกวียนเปนเพื่อน     เที่ยวจาริกไปในสถานที่ซ่ึงรู
กันอยูวามีรังเกียจ   มีภัยเฉพาะหนา ณ  ภายในรัฐ   จริงหรือ.
           ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา   จริง   พระพุทธเจาขา.

                             ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
          พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ไฉน
พวกภิกษุณีจึงไดไมมีพวกเกวียนเปนเพื่อน   เที่ยวจาริกไปในสถานที่ซ่ึงรูกันอยู
วามีรังเกียจ     มีภัยเฉพาะหนา  ณ  ภายในรัฐเลา     การกระทําของพวกนางนั่น
ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส. . .  
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้    วาดังนี้; 



พระวินัยปฎก ภิกขุนีวิภังค เลม ๓ - หนาที่ 308
                                          พระบัญญัติ 
            ๙๒. ๗.  อนึ่ง ภิกษุณีใด  ไมมีพวกเกวียนเปนเพื่อน  เท่ียว
จาริกไปในสถานที่ซ่ึงรูกันอยูวามีรังเกียจ   มีภัยเฉพาะหนา  ณ ภายใน 
รัฐ   เปนปาจิตตีย.
                                  เร่ืองภิกษุณีหลายรูป  จบ

                                      สิกขาบทวิภังค
            [๒๘๔]  บทวา  อนึ่ง . . .ใด  ความวา  ผูใด  คือ   ผูเชนใด. . .
            บทวา  ภิกษุณี   ความวา  ที่ช่ือวา   ภิกษุณี   เพราะอรรถวาเปนผู
  ขอ. . .  นี้ช่ือวา ภิกษุณี   ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
            บทวา   ณ ภายในรัฐ  คือ   ในบานเมืองของพระเจาแผนดินที่ตนอยู
            ที่ช่ือวา  มีรังเกียจ  คือ  มีสถานที่พวกโจรซองสุม  บริโภค  ยืน  นั่ง
นอน  ปรากฏอยูในหนทางนั้น.
            ที่ช่ือวา  มีภัยเฉพาะหนา  คือ   มีคนถูกพวกโจรฆา   ปลน    ทุบตี
ปรากฏอยูในหนทางนั้น.
            ที่ช่ือวา  ไมมีพวกเกวียนเปนเพื่อน คือ เวนพวกเกวียน
            บทวา  เท่ียวจาริกไป  คือ  ในหมูบาน    กําหนดระยะชั่วไกบินตก
ตองอาบัติปาจิตตีย  ทุก ๆ ระยะบาน   ในปาที่ไมมีบาน    ตองอาบัติปาจิตตีย
ทุก ๆ ระยะกึ่งโยชน.

                                              อนาปตติวาร
            [๒๘๕]  ไปกับพวกเกวียน  ๑ ไปในสถานที่ปลอดภัย  คือ  ไมมีภัยเกิด  
ขึ้นเฉพาะหนา  ๑  มีอันตราย ๑  วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.     
                                     ตุวัฏฏวรรค  สิกขาบทที่  ๗  จบ. 
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                                         ตุวัฏฏวรรค  สิกขาบทที่  ๘
                                         เร่ืองภิกษุณีหลายรูป
           [๒๘๖]  โดยสมัยนั้น    พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู  ณ พระ-
เชตวัน   อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี   เขตพระนครสาวัตถี  คร้ังนั้น  ภิกษุณี
ทั้งหลายไมมีพวกเกวียนเปนเพื่อนพากันเที่ยวจาริกไปในสถานที่ซ่ึงรูกันอยูวามี
รังเกียจ   มีภัยเฉพาะหนา   ภายนอกรัฐ   ถูกพวกนักเลงประทุษราย
           บรรดาภิกษุณีที่เปนผูมักนอย. . .ตางก็เพงโทษ  ติเตียน  โพนทะนาวา
ไฉนภิกษุณีจึงไมมีพวกเกวียนเปนเพื่อน  เที่ยวจาริกไปในสถานที่ซ่ึงรูกันอยูวา
มีรังเกียจ   มีภัยเฉพาะหนา   ภายนอกรัฐเลา. . .                    

                                              ทรงสอบถาม
           พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววาพวกภิกษุณีไมมีพวกเกวียนเปนเพื่อน     เที่ยวจาริกไปในสถานที่ซ่ึงรูกัน
อยูวามีรังเกียจ   มีภัยเฉพาะหนา   ภายนอกรัฐ   จริงหรือ.                       
           ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา   จริง  พระพุทธเจาขา.

                            ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
           พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ไฉนพวก
ภิกษุณีจึงไดไมมีพวกเกวียนเปนเพื่อน   เที่ยวจาริกไปในสถานที่ซ่ึงรูกันอยูวามี
รังเกียจ   มีภัยเฉพาะหนาภายนอกรัฐเลา   การกระทําของพวกนางนั่น    ไมเปน
ไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส. . .
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็แลภิกษุทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยาง
นี้   วาดังนี้:-
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                                          พระบัญญัติ
            ๙๓.  ๘.  อนึ่ง ภิกษุณีใด  ไมมีพวกเกวียนเปนเพื่อน    เท่ียว
จาริกไปในสถานที่ซ่ึงรูกันอยูวามีรังเกียจ มีภัยเฉพาะหนา  ภายนอก
รัฐ   เปนปาจิตตีย.
                                    เร่ืองภิกษุณีหลายรูป  จบ

                                        สิกขาบทวิภังค
            [๒๘๗]  บทวา  อนึ่ง . . .ใด  ความวา  ผูใด  คือ  ผูเชนใด. . .
            บทวา ภิกษุณี ความวา ที่ช่ือวา  ภิกษุณี  เพราะอรรถวาเปนผูขอ. . .
นี้ช่ือวา  ภิกษุณี  ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
            บทวา  ภายนอกรัฐ   คือ  ในบานเมืองของพระเจาแผนดินอื่น นอก
รัฐที่ตนอยู.
            ที่ช่ือวา มีรังเกียจ  คือ  มีสถานที่พวกโจรซองสุม   บริโภค  ยืน  นั่ง
นอน  ปรากฏอยูในหนทางนั้น.
            ที่ช่ือวา  มีภัยเฉพาะหนา  คือ  มีคนถูกพวกโจรฆา  ปลน    ทุบตี
ปรากฏอยูในหนทางนั้น.                                 
            ที่ช่ือวา  ไมมีพวกเกวียนเปนเพื่อน  คือ  เวนพวกเกวียน.
            บทวา  เท่ียวจาริกไป  คือ   ในหมูบาน    กําหนดระยะชั่วไกบินตก
ตองอาบัติปาจิตตีย  ทุก ๆ ระยะบาน    ในปาที่ไมมีบาน    ตองอาบัติปาจิตตีย    
ทุก ๆ ระยะกึ่งโยชน.                                                               

                                            อนาปติวาร
            [๒๘๘]  ไปกับพวกเกวียน ๑  ไปในสถานที่ปลอดภัย  คือไมมีภัยเกิด
ขึ้นเฉพาะหนา   ๑ มีอันตราย  ๑ วิกลจริต  ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.    
                                ตุวัฏฏวรรค  สิกขาบทที่  ๘  จบ 
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                                         ตุวัฏฏวรรค  สิกขาบทที่ ๙
                                        เร่ืองภิกษุณีหลายรูป
           [๒๘๙]  โดยสมัยนั้น     พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระ-
เวฬุวันวิหาร   อันเปนสถานที่พระราชทานเหยื่อแกกระแต   เขตพระนครราช-
คฤห    คร้ังนั้น     ภิกษุณีทั้งหลายพากันเที่ยวจาริกไปในภายในพรรษา    คน
ทั้งหลายพากันเพงโทษ   ติเตียน   โพนทะนาวา    ไฉนพวกภิกษุณีจึงไดเที่ยว
จาริกไปในภายในพรรษา   เหยียบย่ําหญาเขียวสด  เบียดเบียนอินทรียชนิดหนึ่ง
ซ่ึงมีชีวะ  ทําสัตวเล็ก ๆ เปนจํานวนมาก  ใหประสพการประหาร.
           ภิกษุณีทั้งหลายไดยินคนเหลานั้นเพงโทษ    ติเตียน    โพนทะนาอยู
บรรดาที่เปนผูมักนอย. . .  ตางก็เพงโทษ  ติเตียน  โพนทะนาวา  ไฉนภิกษุณี
ทั้งหลายจึงไดเที่ยวจาริกไปในภายในพรรษาเลา . . .

                                            ทรงสอบถาม
           พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววา  พวกภิกษุณีเที่ยวจาริกไปในภายในพรรษา  จริงหรือ.
           ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา  จริง  พระพุทธเจาขา.

                         ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
           พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ไฉน
พวกภิกษุณีจึงไดเที่ยวจาริกไปในภายในพรรษาเลา  การกระทําของพวกนางนั่น
ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส. . . 
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            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยาง
นี้   วาดังนี้ :-

                                             พระบัญญัติ
            ๙๔.  ๙.  อนึ่ง   ภิกษุณีใด  เที่ยวจาริกไปในภายในพรรษา
เปนปาจิตตีย.
                                     เร่ืองภิกษุณีหลายรูป  จบ

                                        สิกขาบทวิภังค
            [๑๒๗]  บทวา  อนึ่ง. . .ใด   ความวา  ผูใด  คือ    ผูเชนใด. . .
            บทวา  ภิกษุณี   ความวา  ที่ช่ือวา   ภิกษุณี    เพราะอรรถวาเปนผู
ขอ. . .  นี้ช่ือวา  ภิกษุณี   ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
            บทวา  ในภายในพรรษา    คือ    ไมอยูตลอดไตรมาสตน     หรือ
ไตรมาสหลัง.
            บทวา  เท่ียวจาริกไป   คือ   ในหมูบาน   กําหนดระยะชั่วไกบินตก
ตองอาบัติปาจิตตีย    ทุก ๆ ระยะบาน    ในปาไมมีบาน    ตองอาบัติปาจิตตีย
ทุก ๆ ระยะกึ่งโยชน

                                             อนาปตติวาร
            [๒๙๑]  ไปดวยสัตตาหกรณียะ ๑     ถูกใคร ๆ รบกวนจึงไป ๑    มี
อันตราย ๑   วิกลจริต ๑   อาทิกัมมิกา ๑  ไมตองอาบัติแล.
                                    ตุวัฏฏวรรค  สิกขาบทที่  ๙  จบ 
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                          อรรถกถาตุวัฏฏวรรค  สิกขาบทที่  ๗-๘-๙ 
         ในสิกขาบทที่ ๗-๘-๙  ทุก ๆ บท  ตื้นทั้งนั้น .  ทุก ๆ สิกขาบท   มี 
สมุฏฐานดุจเอฬกโลมสิกขาบท  เปนกิริยา  โนสัญญาวิโมกข  อจิตตกะ   ปณ-
ณัตติวัชชะ   กายกรรม   มีจิต ๓   มีเวทนา ๓  แล.
                         อรรถกถาตุวัฏฏวรรค  สิกขาบทที่  ๗-๘-๙  จบ 
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                                   ตุวัฏฏวรรค  สิกขาบทที่  ๑๐
                                    เร่ืองภิกษุณีหลายรูป
           [๒๙๒]  โดยสมัยนั้น    พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู  ณ พระ-
เวฬุวันวิหาร     อันเปนสถานที่พระราชทานเหยื่อแกกระแต     เขตพระนคร-
ราชคฤห  คร้ังนั้น   ภิกษุณีทั้งหลายอยูในพระนครราชคฤหนั้นนั่นแหละ  ตลอด
ฤดูฝน  ตลอดฤดูหนาว   ตลอดฤดูรอน   คนทั้งหลายพากันเพงโทษ   ติเตียน
โพนทะนาวา  ทิศทั้งหลายคับแคบเปนดุจมืดมนแกภิกษุณีทั้งหลาย  ทิศทั้งหลาย
ยอมไมปรากฏแกภิกษุณีเหลานี้   ดังนี้ .
           ภิกษุณีทั้งหลายไดยินคนเหลานั้นเพงโทษ    ติเตียน    โพนทะนาอยู
จึงเลาเรื่องนั้นแกภิกษุทั้งหลาย ๆ  ไดกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.

                                  ทรงบัญญัติสิกขาบท
            ลําดับนั้น    พระผูมีพระภาคเจาทรงกระทําธรรมีกถา    ในเพราะเหตุ
เปนเคามูลนั้น   ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น    แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา.
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      เพราะเหตุนั้นแล     เราจักบัญญัติสิกขาบทแก
ภิกษุณีทั้งหลาย   อาศัยอํานาจประโยชน  ๑๐ ประการ   คือ   เพื่อความรับวาดี
แหงสงฆ ๑   . . . เพื่อความตั้งมั่นแหงพระสัทธรรม  ๑  เพื่อถือตามพระวินัย ๑.
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยาง
นี้   วาดังนี้ :-
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                                           พระบัญญัติ 
         ๙๕.  ๑๐.  อนึ่ง  ภิกษุณีใด  อยูจําตลอดฤดูฝนแลว  ไมหลีก
ไปสูจาริก  โดยที่สุดแมสิ้นหนทาง ๕ - ๖ โยชน  เปนปาจิตตีย.
                                 เร่ืองภิกษุณีหลายรูป  จบ

                                      สิกขาบทวิภังค
           [๒๙๓]  บทวา  อนึ่ง. . .ใด  ความวา   ผูใด  คือ   ผูเชนใด. . .
           บทวา  ภิกษุณี   ความวา  ที่ช่ือวา   ภิกษุณี    เพราะอรรถวาเปนผู
ขอ. . .  นี้ช่ือวา  ภิกษุณี ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
           ที่ช่ือวา  อยูจําตลอดฤดูฝนแลว  คือ  อยูจําตลอดฤดูฝนสามเดือน
ตน  หรือสามเดือนหลังแลว   พอทอดธุระวาจักไมหลีกไปสูจาริก   ส้ินหนทาง
อยางต่ํา  ๕- ๖ โยชน   ดังนี้เทานั้น   ตองอาบัติปาจิตตีย.

                                        อนาปตติวาร
            [๒๙๔]   ในเมื่ออันตรายมี  ๑   แสวงหาภิกษุณีเปนเพื่อนแลวไมได  ๑
อาพาธ ๑   มีอันตราย  ๑   วิกลจริต  ๑   อาทิกัมมิกา ๑  ไมตองอาบัติแล.
                              ตุวัฏฏวรรค  สิกขาบทที่  ๑๐  จบ
                                          ตุวัฏฏวรรคที่  ๔  จบ 
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                            อรรถกถาตุวัฏฏวรรค  สิกขาบทที่  ๑๐ 
            วินิจฉัยในสิกขาบทที่  ๑๐   พึงทราบดังนี้ :-
            บทวา  อาหุนฺทริกา    แปลวา  คับแคบ. 
             สองบทวา  ธุร   นิกฺขิตฺตมตฺเต    มีความวา    ถาแมนวา   ภิกษุณี
ทอดธุระแลว    ภายหลังจึงหลีกไป   เปนอาบัติเหมือนกัน.  แมเมื่อปวารณาแลว
ไปสิ้น  ๕ โยชน   ไมเปนอาบัติ.   ใน ๖ โยชน    ไมมีคําที่จะพึงกลาวถึงเลย.
ก็ถาวา   ภิกษุณีไปได  ๓  โยชน   แลวยอนกลับมาโดยทางเดิมนั่นแล   ไมควร.
จะมาโดยทางอื่น   ควรอยู.
            บทวา  อนฺตราเย  คือ   มีอันตราย  ๑๐  อยาง.   ภิกษุณีออกไปดวย
คิดวา    เราจักไปละ    แตหวงน้ําหลากมาเต็มแมน้ํา    หรือมีพวกโจรดักซุมอยู
ใกลทาง   หรือเมฆตั้งเคามา   จะกลับมา   ก็ควร.   คําที่เหลือตื้นทั้งนั้น.
             สิกขาบทนี้   มีสมุฏฐานดุจปฐมปาราชก   เปนอกิริยา   สญญาวิโมกข
สจิตตกะ   โลกวัชชะ   กายกรรม   อกุศลจิต   เปนทุกขเวทนา   แล.
                           อรรถกถาตุวัฏฏวรรค  สิกขาบทที่  ๑๐
                                อรรถกถาตุวัฏฏวรรค  ที่  ๔  จบ 
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                                    ปาจิตตีย  จิตตาคารวรรคที่  ๕
                                    จิตตาคารวรรค    สิกขาบทที่  ๑
                                     เร่ืองภิกษุณีฉัพพัคคีย
          [๒๙๕]  โดยสมัยนั้น    พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู  ณ  พระ-
เชตวัน   อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี   เขตพระนครสาวัตถี   คร้ังนั้น   ใน
พระราชอุทยานของพระเจาปเสนทิโกศล มีลายภาพสวยงามซึ่งจิตกรเขียนไวใน
หองภาพ  คนเปนอันมากพากันไปดูหองภาพ  แมภิกษุณีเหลาฉัพพัคคียก็ไดไป
ดูหองภาพ  ชาวบานพากันเพงโทษ  ติเตียน  โพนทะนาวา   ไฉนพวกภิกษุณี
จึงไดไปดูหองภาพ   เหมือนสตรีชาวบานผูบริโภคกามเลา.
          ภิกษุณีทั้งหลายไดยินชาวบานพวกนั้นเพงโทษ   ติเตียน   โพนทะนา
อยู   บรรดาที่เปนผูมักนอย. . .   ตางก็เพงโทษ   ติเตียน  โพนทะนาวา   ไฉน
ภิกษุณีเหลาฉัพพัคคียจึงไดไปดูหองภาพเลา. . .

                                         ทรงสอบถาม
           พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววา  ภิกษุณีเหลานี้ฉัพพัคคียไปดูหองภาพ   จริงหรือ.
           ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา   จริง   พระพุทธเจาขา.

                        ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
          พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ไฉน
ภิกษุณีเหลาฉัพพัคคียจึงไดไปดูหองภาพเลา    การกระทําของพวกนางนั่น    ไม
เปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส. . . 



พระวินัยปฎก ภิกขุนีวิภังค เลม ๓ - หนาที่ 318
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้    วาดังนี้:-

                                              พระบัญญัติ 
            ๙๖.   ๑.  อนึ่ง   ภิกษุณีใด   ไปดูโรงละครหลวงก็ดี    อาคาร
ประกวดภาพก็ดี   สถานที่หยอนใจก็ดี   อุทยานก็ดี   สระโบกขรณีก็ดี
เปนปาจิตตีย.
                                      เร่ืองภิกษุณีฉัพพัคคีย  จบ

                                           สิกขาบทวิภังค
            [๒๙๖]  บทวา   อนึ่ง. . .ใด  ความวา  ผูใด  คือ   ผูเชนใด. . .
            บทวา  ภิกษุณี  ความวา  ที่ช่ือวา   ภิกษุณี     เพราะอรรถวาเปนผู
ขอ. . .  นี้ช่ือวา  ภิกษุณี ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
            ที่ช่ือวา   โรงละครหลวง   ไดแก    สถานที่เขาสรางขึ้นไวถวายพระ 
ราชาเพื่อใหทรงเพลิดเพลิน   เพื่อทรงพระสําราญ.                                 
            ที่ช่ือวา   อาคารประกวดภาพ  ไดแก   สถานที่เขาสรางขึ้นไว  เพื่อ
ใหคนทั้งหลายชมเลน   เพื่อความรื่นเริง.
            ที่ช่ือวา   สถานที่หยอนใจ    ไดแก    สถานที่เขาสรางขึ้นไวเพื่อให 
คนทั้งหลายเลน  เพื่อหยอนอารมณ.
            ที่ช่ือวา   อุทยาน   ไดแก   อุทยานที่เขาจัดไวเพื่อใหคนทั้งหลายเลน
กีฬา  เพื่อพักผอน.                                                                 
            ที่ช่ือวา   สระโบกขรณี  ไดแก ชลาลัยที่เขาขุดไวเพื่อใหคนทั้งหลาย 
เลนกีฬา   เพื่อร่ืนเริง. 
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          ไปดู   ตองอาบัติทุกกฏ  ยืนอยูสถานที่ใดมองเห็น   ตองอาบัติปาจิตตีย.
พนสายตาไปแลวกลับมามองดูอีก   ตองอาบัติปาจิตตีย   ไปดูอยางหนึ่ง ๆ  ตอง
อาบัติทุกกฏ  ยืนดูอยูในสถานที่ใดมองเห็น   ตองอาบัติปาจิตตีย   พนสายตาไป
แลวกลับมามองดูอีก   ตองอาบัติปาจิตตีย.

                                              อนาปตติวาร
            [๒๙๗]   ยืนอยูในอารามมองเห็น ๑   เดินไปหรือเดินมาแลเห็น ๑  มี
กิจธุระเดินไปพบเขา  ๑   มีอันตราย  ๑   วิกลจริต  ๑   อาทิกัมมิกา ๑   ไมตอง
 อาบัติแล.
                                  จิตตาคารวรรค  สิกขาบทที่  ๑  จบ

                                อรรถกถาจิตตาคารวรรคที่  ๕
                               อรรถกถาจิตตาคารวรรค  สิกขาบทที่  ๑ 
            วินิจฉัยในสิกขาบทที่ ๑   แหงจิตตาคารวรรค   พึงทราบดังตอไปนี้:-
            บทวา   ราชาคาร   ไดแก   โรงละครหลวง.
            บทวา   จตฺตาคาร    ไดแก   ศาลาแสดงจิตรกรรมนาเพลิดเพลิน.
            บทวา  อาราม   ไดแก  สวนที่เปนสถานที่หยอนใจ.
            บทวา  อุยฺยาน   ไดแก   อุทยานเปนที่หยอนอารมณ.
            บทวา  โปกฺขรณึ   ไดแก สระโบกขรณีเปนที่สําหรับเลนกีฬา  เพราะ
 เหตุนั้นแล   ในบทภาชนะ   พระผูมีพระภาคเจา  จึงไดตรัสคําวา  ยตฺถ  กตฺถจิ
 รฺโ    กีฬิตุ    เปนตน. 
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            ในคําวา  ทสฺสนาย   คจฺฉติ  อาปตฺติ  ทุกฺกฏสฺส  นี้   พึงทราบ
วินิจฉัยดังนี้:-    เปนทุกกฏ   โดยนับยางเทา.
            ก็ในคําวา  ยตฺถ    ิตา  ปสฺสติ   นี้  มีวินิจฉัยวา   ถาภิกษุณียืนใน
ที่เดียวนั่นแหละ  ไมยกเทาไปมาดูอยูถึง  ๕  คร้ัง   ก็เปนปาจิตตียตัวเดียวเทานั้น.
แตเมื่อภิกษุณีมองดูทิศภาคนั้น ๆแลวดูอยู   เปนอาบัติ    แยกออกไปหลายตัว.
แตเปนทุกกฏแกภิกษุในที่ทั้งปวง.
            สองบทวา   อาราเม     ิตา    มีความวา  ชนทั้งหลายสรางพระราชวัง-
หลวงเปนตนใกลอารามที่อยู    ไมเปนอาบัติแกภิกษุณีมองเห็นพระราชวังหลวง
เปนตนนั้น.
            สองบทวา  คจฺฉนฺตี    วา   อาคจฺฉนฺตี   วา   มีความวา   มองเห็น
พระราชวังหลวงเปนตนนั้น   ซ่ึงมีอยูใกลทางของภิกษุณีผูเดินไปเพื่อประโยชน
แกบิณฑบาตเปนตน   ไมเปนอาบัติ.
            คําวา  สติ   กรณีเย   คนฺตฺวา   มีความวา   ภิกษุณีไปยังราชสํานัก
ดวยกิจจําเปนบางอยาง   แลวเห็น   ไมเปนอาบัติ.
            บทวา   อาปทาสุ   มีความวา   ภิกษุณีถูกอันตรายบางอยางรบกวน
หลบเขาไปแลวเห็นไมเปนอาบัติ.  บทที่เหลือ   ตื้นทั้งนั้น.
            สิกขาบทนี้   มีสมุฏฐานดุจเอฬกโลมสิกขาบท   เปนกิริยา   โนสัญญา-
วิโมกข  อจิตตกะ   โลกวัชชะ   กายกรรม   อกุศลจิต   มีเวทนา ๓ แล.
                       อรรถกถาจิตตาคารวรรค  สิกขาบทที่  ๑  จบ 
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                               จิตตาคารวรรค   สิกขาบทที่  ๒
                                   เร่ืองภิกษุณีหลายรูป
          [๒๙๘]  โดยสมัยนั้น    พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู  ณ พระ-
เชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี   เขตพระนครสาวัตถี  คร้ังนั้น  ภิกษุณี
ทั้งหลายนั่งนอนบนตั่งบาง  บนแครบาง  คนทั้งหลายเที่ยวชมวิหารพบเห็นแลว
พากันเพงโทษ  ติเตียน  โพนทะนาวา  ไฉนพวกภิกษุณีจึงไดใชตั่งบาง  แคร
บาง  เหมือนสตรีคฤหัสหผูบริโภคกามเลา.
           ภิกษุณีทั้งหลายไดยินคนพวกนั้นเพงโทษ     ติเตียน    โพนทะนาอยู
บรรดาที่เปนผูมักนอย. . .  ตางก็เพงโทษ   ติเตียน   โพนทะนาวา   ไฉนพวก
ภิกษุณีจึงไดใชตั่งบาง   แครบาง   เลา . . .

                                         ทรงสอบถาม
           พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววาพวกภิกษุณีใชตั่งบาง   แครบาง   จริงหรือ.
            ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา   จริง   พระพุทธเจาขา.

                         ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
           พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ไฉนพวก
ภิกษุณีจึงไดใชตั่งบาง   แครบางเลา   การกระทําของพวกนางนั่น   ไมเปนไป
เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส. . .
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้   วาดังนี้:-
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                                           พระบัญญัติ 
            ๙๗. ๒.   อนึ่ง  ภิกษุณีใด  ใชตั่งก็ดี   แครก็ดี    เปนปาจิตตีย.
                                   เร่ืองภิกษุณีหลายรูป  จบ

                                       สิกขาบทวิภังค
            [๒๙๙]  บทวา  อนึ่ง. . .ใด  ความวา  ผูใด  คือ  ผูเชนใด. . .  
            บทวา  ภิกษุณี  ความวา  ที่ช่ือวา   ภิกษุณี  เพราะอรรถวาเปนผู
ขอ. . .  นี้ช่ือวา  ภิกษุณี   ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.                        
            ที่ช่ือวา  ตั่ง  ไดแก  ตั่งชนิดที่เรียกกันวาเกินประมาณ.               
            ที่ช่ือวา   แคร   ไดแก    แครที่เขาถักดวยเครือเถาหญานางที่คนหามา
            บทวา  ใช  คือ  นั่งก็ดี   นอนก็ดี  บนตั่งหรือแครนั้น  ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.

                                         อนาปตติวาร
            [๓๐๐]   ใชตั่งที่ตัดเทาแลว ๑     ใชแครที่ทําลายเคลือหญานางแลว ๑
วิกลจริต  ๑   อาทิกัมมิกา ๑   ไมตองอาบัติแล.
                            จิตตาคารวรรค  สิกขาบทที่ ๒  จบ 
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                            อรรถกถาจิตตาคารวรรค  สิกขาบทที่  ๒ 
            วินิจฉัยในสิกขาบทที่  ๒  พึงทราบดังนี้:-
            บัณฑิตพึงทราบวาเปนอาบัติมากตัว  ดวยการนับประโยคในกาลนั่งทับ
และนอนทับ.  คําที่เหลือ  ตื้นทั้งนั้น.
            สิกขาบทนี้  มีสมุฏฐานเหมือนเอฬกโลมสิกขาบท เปนกิริยา โนสัญญา-
วิโมกข  อจิตตกะ  ปณณัตติวัชชะ  กายกรรม  มีจิต ๓  มีเวทนา ๓   แล.
                     อรรถกถาจิตตาคารวรรค  สิกขาบทที่  ๒  จบ 
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                                  จิตตาคารวรรค    สิกขาบทที่  ๓
                                    เร่ืองภิกษุณีฉัพพัคคีย
          [๓๐๑]  โดยสมัยนั้น   พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู  ณ  พระ-
เชตวัน   อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี   เขตพระนครสาวัตถี  คร้ังนั้น  ภิกษุณี
ฉัพพัคคีย    พากันกรอดาย    คนทั้งหลายเที่ยวชมวิหารพบเห็นแลว    พากัน
เพงโทษ   ติเตียน โพนทะนาวา  ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงไดกรอดายกัน  เหมือน
สตรีชาวบานผูบริโภคกามเลา.
           ภิกษุณีทั้งหลายไดยินคนพวกนั้นเพงโทษ     ติเตียน    โพนทะนาอยู
บรรดาที่เปนผูมักนอย. . . ตางก็เพงโทษ  ติเตียน  โพนทะนาวา   ไฉนภิกษุณี
ฉัพพัคคียจึงไดกรอดายกันเลา.

                                          ทรงสอบถาม
          พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววา  ภิกษุณีฉัพพัคคียพากันกรอดาย  จริงหรือ.                                    
           ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา  จริง  พระพุทธเจาขา.                     

                          ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
           พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ไฉน
ภิกษุณีฉัพพัคคียจึงไดกรอดายกัน  การกระทําของนางนั่น  ไมเปนไปเพื่อความ 
เล่ือมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส. . .
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็แลภิกษุณีทั้งหลายพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้น  แสดง
อยางนี้   วาดังนี้:-
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                                       พระบัญญัติ
            ๙๘.  ๓.  อนึ่ง  ภิกษุใด   กรอดาย  เปนปาจิตตีย.
                            เร่ืองภิกษุณีฉัพพัคคีย   จบ

                                สิกขาบทวิภังค
            [๓๐๒]  บทวา  อนึ่ง. . .ใด  ความวา  ผูใด  คือ   ผูเชนใด. . .
            บทวา  ภิกษุณี    ความวา  ที่ช่ือวา   ภิกษุณี  เพราะอรรถวาเปน
ผูขอ. . . นี้ช่ือวา  ภิกษุณี ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
            ที่ช่ือวา  ดาย  ไดแก  ดาย ๖ ชนิด    คือ ดายทําดวยเปลือกไม   ทํา
ดวยฝาย  ทําดวยไหม  ทําดวยขนสัตว  ทําดวยปาน   ทําดวยสัมภาระเจือกัน.
            บทวา  กรอ  คือ  กรอเอง  เปนทุกกฏในประโยค  มวนไป ๆ  ตอง
อาบัติปาจิตตีย.

                                        อนาปตติวาร
            [๓๐๓]  กรอดายที่เขากรอไวแลว  ๑  วิกลจริต ๑  อาทิกัมมิกา ๑   ไม
 ตองอาบัติแล.  
                            จิตตาคารวรรค  สิกขาบทที่  ๓  จบ 
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                            อรรถกถาจิตตาคารวรรค  สิกขาบทที่  ๓ 
          วินิจฉัยในสิกขาบทที่ ๓ พึงทราบดังนี้:-
          บทวา  อุชฺชวูชฺชเว  มีความวา   เมื่อภิกษุณีมวนดายเทาที่สาวออก
ไปดวยมือเขามา   เปนอาบัติตัวเดียว.   แตเปนทุกกฏ    ในทุก ๆ ประโยค   โดย
นับครั้งขยับมือ  ตั้งตนแตเลือกฝายกอนจะกรอ.
           บทวา  กนฺติตสุตฺต     ความวา    กรอดายเชิงชายใหควบกันเปนตน
หรือกรอดายที่เขากรอไวไมดีใหม.  บทที่เหลือ  ตื้นทั้งนั้น.
           สิกขาบทนี้    มีสมุฏฐานดุจเอฬกโลมสิกขาบท  เปนกิริยา  โนสัญญา-
วิโมกข   อจิตตกะ  ปณณัตติวัชชะ  กายกรรม   มีจิต ๓ มีเวทนา ๓ แล.
                    อรรถกถาจิตตาคารวรรค  สิกขาบทที่  ๓  จบ 



พระวินัยปฎก ภิกขุนีวิภังค เลม ๓ - หนาที่ 327
                                     จิตตาคารวรรค  สิกขาบทที่  ๔
                                       เร่ืองภิกษุณีหลายรูป
          [๓๐๔]  โดยสมัยนั้น    พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับ อยู  ณ  พระ-
เชตวัน  อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี  เขตพระนครสาวัตถี  คร้ังนั้น   ภิกษุณี
ทั้งหลายชวยทํางานของชาวบาน บรรดาภิกษุณีที่เปนผูมักนอย. . .ตางก็เพงโทษ
ติเตียน โพนทะนาวา  ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงไดชวยทํางานของชาวบานเลา. . .

                                           ทรงสอบถาม
          พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววา  พวกภิกษุณีชวยทํางานของชาวบาน  จริงหรือ.
           ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา  จริง  พระพุทธเจาขา.

                           ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
           พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ไฉน
ภิกษุณีจึงไดชวยทํางานของชาวบานเลา    การกระทําของพวกนางนั่น    ไมเปน
ไปเพื่อความเลื่อมใส  ของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส. . .
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้   วาดังนี้ :-

                                              พระบัญญัติ 
              ๙๙.  ๔.  อนึ่ง  ภิกษุณีใด  ทํางานชวยเหลือสําหรับคฤหัสถ 
เปนปาจิตตีย.
                                     เร่ืองภิกษุณีหลายรูป   จบ 
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                                       สิกขาบทวิภังค
            [๓๐๕]  บทวา  อนึ่ง. . .ใด  ความวา   ผูใด  คือ  ผูเชนใด. . . 
            บทวา ภิกษุณี  ความวา  ที่ช่ือวา ภิกษุณี   เพราะอรรถวาเปนผูขอ. . .
นี้ช่ือวา  ภิกษุณี  ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
            ที่ช่ือวา  งานชวยเหลือสําหรับคฤหัสถ  คือ  ตมยาคูก็ดี  หุงขาว
ก็ดี   ทําของเคี้ยวก็ดี    หรือซักผาสาฎกก็ดี    ผาโพกก็ดี    ของชาวบาน   ตอง
อาบัติปาจิตตีย.

                                          อนาปตติวาร
            [๓๐๖]  ตมยาคูถวายสงฆ  ๑  หุงขาวถวายสงฆ  ๑  ในการบูชาเจดีย   ๑
ตมยาคูก็ดี  หุงขาวก็ดี  ทําของเคี้ยวก็ดี  ซักผาสาฎกก็ดี  ผาโพกก็ดี  ใหแก
ไวยาวัจกรของตน  ๑  วิกลจริต  ๑  อาทิกัมมิกา  ๑  ไมตองอาบัติแล.
                               จิตตาคารวรรค  สิกขาบทที่   ๔  จบ

                  อรรถกถาจิตตาคารวรรค  สิกขาบทที่  ๔
            วินิจฉัยในสิกขาบทที่  ๔   พึงทราบดังนี้ :-
            ในบทวา  ยาคู  วา  เปนตน  พึงทราบวา  เปนทุกกฏ  โดยนับประโยค
ในทุก ๆ  ประโยค    ตั้งตนแตการบดขาวสารเปนตน .    ในขาวตมและขาวสวย
พึงทราบวา  เปนปาจิตตียมากตัว  โดยการนับภาชนะ.  ในของควรเคี้ยวเปนตน
เปนปาจิตตียมากตัว  โดยการนับชนิดของ. 
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            บทวา   ยาคุปาเน  มีความวา  เมื่อพวกชาวบานกําลังปรุงขาวยาคู  ทํา
น้ําปานะหรือสังฆภัตเพื่อประโยชนแกสงฆ    ภิกษุณีหุงตมโภชนะอยางใดอยาง
หนึ่ง  โดยสมบทเขารวมกับชาวบานเหลานั้น   ไมเปนอาบัติ.  ภิกษุณีเปนเพื่อน
บูชาพระเจดีย  บูชาของหอมเปนตน    ควรอยู.
           สองบทวา    อตฺตโน  เวยฺยาวจฺจกรสฺส    มีความวา    ถาแมนวา
มารดาและบิดามาหา    ภิกษุณีจะวานใหทานทําของอยางใดอยางหนึ่งให   เปน
พัด  หรือดามไมกวาดก็ได    ตั้งในไวฐานะแหงไวยาจักรกอนแลวหุงตมโภชนะ
อยางใดอยางหนึ่งให  ควรอยู.  คําที่เหลือ  ตื้นทั้งนั้น.
           สมุฏฐานเปนตน    เปนเชนเดียวกับสิกขาบทที่  ๓ ทั้งนั้นแล.
                     อรรถกถาจิตตาคารวรรค  สิกขาบทที่  ๔  จบ 
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                                   จิตตาคารวรรค   สิกขาบทที่  ๕
                                    เร่ืองภิกษุณีถุลลนันทา
          [๓๐๗]  โดยสมัยนั้น     พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู  ณ  พระ-
เชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี   เขตพระนครสาวัตถี  คร้ังนั้น  ภิกษุณี
รูปหนึ่งเขาไปหาภิกษุณีถุลลนันทา     แลวไดกลาวขอรองวา      ขอเชิญแมเจา
โปรดไปชวยระงับอธิกรณนี้  เธอรับคําวาได   แลวไมชวยระงับ   ไมขวนขวาย
เพื่อระงับ  ภิกษุณีรูปนั้นจึงไดเลาเรื่องนั้นแกภิกษุณีทั้งหลาย.
           บรรดาภิกษุณีที่เปนผูมักนอย. . .ตางก็เพงโทษ   ติเตียน    โพนทะนา
วา   แมเจาถุลลนันทา   อันภิกษุณีกลาวขอรองวา    ขอเชิญแมเจาไดโปรดชวย
ระงับอธิกรณนี้   ดังนี้  รับคําวาได  แลวไฉนจึงไมชวยระงับ   ไมขวนขวายเพื่อ
จะระงับเลา. . .

                                         ทรงสอบถาม
           พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววาภิกษุณีถุลลนันทารับปากคําภิกษุณีรูปหนึ่งวาจะชวยระงับอธิกรณ  แลว  
ไมชวยระงับ  ไมขวนขวายเพื่อจะระงับ  จริงหรือ.
           ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา  จริง  พระพุทธเจาขา.

                       ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
           พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุณี
ถุลลนันทาอันภิกษุณีรูปหนึ่งกลาวขอรองวา   ขอเชิญแมเจาชวยระงับอธิกรณนี้ 
รับคําเขาแลว   ไฉนจึงไมระงับ    ไมขวนขวายเพื่อจะระงับ   การกระทําของนาง
นั่น  ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส. . .  
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            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้   วาดังนี้ :-

                                            พระบัญญัติ
            ๑๐๐. ๕.  อนึ่ง  ภิกษุณีใด  ผูอันภิกษุณีกลาวอยูวา    มาเถิด
แมเจา   จงชวยระงับอธิกรณนี้   รับคําวาดีละแลว   นางไมมีอันตราย
ในภายหลัง   ไมระงับ   ไมทําการขวนขวายเพื่อระงับ  เปนปาจิตตีย.
                                 เร่ืองภิกษุณีถุลลนันทา  จบ

                                      สิกขาบทวิภังค
            [๓๐๘]  บทวา  อนึ่ง. . .ใด   ความวา  ผูใด   คือ  ผูเชนใด. . .
            บทวา  ภิกษุณี  ความวา ที่ช่ือวา  ภิกษุณี เพราะอรรถวาเปนผูขอ. . .
นี้ช่ือวา  ภิกษุณี  ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
            บทวา  อันภิกษุณี  คือ  อันภิกษุณีรูปอื่น.
            ที่ช่ือวา  อธิกรณ ไดแก  อธิกรณ ๔   คือ วิวาทาธิกรณ  อนุวาทาธิ-
กรณ  อาปตตาธิกรณ   กิจจาธิกรณ.
            คําวา  มาเถิดแมเจา  จะชวยระงับอธิกรณนี้   ความวา  ขอเชิญ
แมเจา   โปรดตัดสินอธิกรณนี้.
            คําวา  นางไมมีอันตรายในภายหลัง คือ ในเมื่อเหตุขัดขวางไมมี
            บทวา  ไมระงับ   คือ  ไมระงับดวยตนเอง.
            บทวา  ไมทําการขวนขวายเพื่อระงับ   คือไมใชผูอ่ืน.
            พอทอดธุระวาจักไมระงับละ  จักไมทําการขวนขวายเพื่อระงับละ ดังนี้
ตองอาบัติปาจิตติย. 
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                                           บทภาชนีย
                                         ติกะปาจิตตีย
            [๓๐๙]   อธิกรณของอุปสัมบัน  ภิกษุณีสําคัญวา  ของอุปสัมบัน  ไม
ระงับ  ไมทําการขวนขวายเพื่อระงับ   ตองอาบัติปาจิตตีย. 
            อธิกรณของอุปสัมบัน    ภิกษุณีมีความสงสัย    ไมระงับ    ไมทําการ
ขวนขวายเพื่อระงับ   ตองอาบัติปาจิตตีย.
            อธิกรณของอุปสัมบัน  ภิกษุณีสําคัญวา    ของอนุปสัมบัน   ไมระงับ
ไมทําการขวนขวายเพื่อระงับ    ตองอาบัติปาจิตตีย.

                                            จตุกกะทุกกฏ
            อธิกรณของอนุปสัมบัน    ภิกษุณีไมระงับ    ไมทําการขวนขวายเพื่อ
ระงับ   ตองอาบัติทุกกฏ.                    
            อธิกรณของอนุปสัมบัน     ภิกษุณีสําคัญวาของอุปสัมบัน    ตองอาบัติ
ทุกกฏ.
            อธิกรณของอนุปสัมบัน  ภิกษุณีมีความสงสัย   ตองอาบัติทุกกฏ.
            อธิกรณของอนุปสัมบัน  ภิกษุณีสําคัญวาอนุปสัมบัน   ตองอาบัติทุกกฎ.

                                             อนาปตติวาร 
            [๓๑๐]   ในเมื่ออันตรายมี  ๑  แสวงหาแลวไมได  ๑  อาพาธ ๑   มีเหตุ
ขัดของ  ๑  วิกลจริต  ๑ อาทิกัมมิกา  ๑ ไมตองอาบัติแล.
                                   จิตตาคารวรรค  สิกขาบทที่  ๕  จบ 
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                                      จิตตาคารวรรค   สิกขาบทที่   ๖
                                       เร่ืองภิกษุณีถุลลนันทา
          [๓๑๑]  โดยสมัยนั้น      พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู  ณ  พระ-
เชตวัน  อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี   เขตพระนครสาวัตถี  คร้ังนั้น  ภิกษุณี
ถุลลนันทาใหของเคี้ยวของบริโภค   แกพวกครูฟอนรําบาง  แกพวกฟอนรําบาง
แกพวกโดดไมสูงบาง   แกพวกจําอวดบาง   แกพวกเลนกลองบาง   ดวยมือของ
ตน พรอมกับสั่งวา ทานทั้งหลายจงกลาวสรรเสริญขาพเจาในที่ชุมนุมชน พวก
ครูฟอนรําก็ดี   พวกฟอนรําก็ดี   พวกโดดไมสูงก็ดี   พวกจําอวดก็ดี   พวกเลน
กลองก็ดี   ตางก็สรรเสริญภิกษุณีถุลลนันทาในชุมนุมชนวา   แมเจาถุลลนันทา
เปนพหูสูต   เปนคนชางพูด    เปนผูองอาจ    สามารถเจรจาถอยคํามีหลักฐาน
ทานทั้งหลายจงถวายแกแมเจา   จงทําแกแมเจา   ดังนี้ .
           บรรดาภิกษุณีที่เปนผูมักนอย. . . ตางก็เพงโทษ  ติเตียน  โพนทะนา
วา   ไฉนแมเจาถุลลนันทาจึงไดใหของเคี้ยวของบริโภคแกพวกชาวบานดวยมือ
ของตนเลา. . .                                                                   

                                             ทรงสอบถาม
           พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  
ขาววา  ภิกษุณีถุลลนันทาใหของเคี้ยวของบริโภคแกชาวบานดวยมือของตนเอง
จริงหรือ.
           ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา  จริง  พระพุทธเจาขา. 
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                          อรรถกถาจิตตาคารวรรค  สิกขาบทที่  ๕ 
         วินิจฉัยในสิกขาบทที่  ๕  พึงทราบดังนี้:-
          สองบทวา   อสติ   อนฺตราเย   ไดแก    เมื่อไมมีอันตราย  ๑๐  อยาง.
ภิกษุณีทอดธุระแลว   ภายหลังจึงวินิจฉัย  ช่ือวา  ตองอาบัติกอนแลวจึงวินิจฉัย.
           สองบทวา  ปริเยสิตฺวา  น  ลภติ   มีความวา  ไมไดภิกษุณีทั้งหลาย
ผูรวมมือ.  คําที่เหลือ   ตื้นทั้งนั้น .
          สิกขาบทนี้   มีการทอดธุระเปนสมุฏฐาน  เปนอกิริยา  สัญญาวิโมกข
สจิตตกะ   โลกวัชชะ   กายกรรม    วจีกรรม   อกุศล   เปนทุกขเวทนา   แล.
                        อรรถกถาจิตตาคารวรรค  สิกขาบทที่  ๕  จบ 
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                          ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
            พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ไฉน
ภิกษุณีถุลลนันทา    จึงไดใหของเคี้ยวของบริโภคแกชาวบานดวยมือของตนเอง
เลา    การกระทําของนางนั่น       ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม
เล่ือมใส. . .
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้   วาดังนี้:-

                                             พระบัญญัติ 
            ๑๐๑. ๖.  อนึ่ง   ภิกษุณีใด   ใหของเคี้ยวหรือของบริโภคแก
ชาวบานก็ดี   แกปริพาชกก็ดี   แกปริพาชกาก็ดี   ดวยมือของตัวเอง
เปนปาจิตตีย.          
                                   เร่ืองภิกษุณีถุลลนันทา  จบ

                                        สิกขาบทวิภังค
            [๓๑๒]  บทวา  อนึ่ง. . .ใด     ความวา  ผูใด  คือ  ผูเชนใด. . .
            บทวา  ภิกษุณี   ความวา  ที่ช่ือวา   ภิกษุณี  เพราะอรรถวาเปนผู
ขอ. . .  นี้ช่ือวา  ภิกษุณี   ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
            ที่ช่ือวา ชาวบาน  ไดแก  บุคคลผูครองเรือนผูใดผูหนึ่ง.
            ที่ช่ือวา  ปริพาชก   ไดแก   บุรุษผูใดผูหนึ่ง   ผูบวชเปนปริพาชก
เวนภิกษุ   และสามเณร.  
            ที่ช่ือวา  ปริพาชิกา  ไดแก  สตรีผูใดผูหนึ่ง   ผูบวชเปนปริพาชิกา
เวนภิกษุณี   สิกขมานา   และสามเณรี. 
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            ที่ช่ือวา   ของเคี้ยว   ไดแก   ของเคี้ยว    เวนโภชนะ ๕    น้ําและไม
ชําระฟน  นอกนั้นชื่อวาของเคี้ยว. 
            ที่ช่ือวา   ของบริโภค  ไดแก  โภชนะ ๕  คือขาวสุก  ขนมสด  ขนม
แหง   ปลา   เนื้อ.
            บทวา   ให    คือ   ใหดวยกายก็ดี   ดวยของเนื่องดวยกายก็ดี   ดวยโยน
ใหก็ดี    ตองอาบัติปาจิตตีย  ใหน้ํา  ไมชําระฟน  ตองอาบัติทุกกฏ.

                                          อนาปตติวาร
            [๓๑๓]   ใชผูอ่ืนให ๑  มิไดให ๑  วางให ๑  ใหขอลูบไลภายนอก ๑
วิกลจริต ๑   อาทิกัมมิกา ๑   ไมตองอาบัติแล.
                                  จิตตาคารวรรค  สิกขาบทที่  ๖  จบ

                            อรรถกถาจิตตาคารวรรค  สิกขาบทที่  ๖ 
            คําทั้งหมดในสิกขาบทที่  ๖   บัณฑิตพึงทราบโดยนัยดังกลาวแลว  ใน 
อาคารริกสิกขาบท     ในนัคควรรคนั่นแล.      แตมีความแปลกกันอยางนี้;-
อาคาริกสิกขาบทนั้น    มีสมุฏฐาน ๖    สิกขาบทนี้     มีสมุฏฐานดุจเอฬกโลม
สิกขาบท   เพราะทานกลาววา   ดวยมือของตนเอง  เปนกิริยา  โนสัญญาวิโมกข 
อจิตตกะ   ปณณัตติวัชชะ   กายกรรม   มีจิต ๓   มีเวทนา ๓   แล.
                          อรรถกถาจิตตาคารวรรค  สิกขาบทที่  ๖  จบ 
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                                     จิตตาคารวรรค  สิกขาบทที่  ๗
                                     เร่ืองภิกษุณีถุลลนันทา
         [๓๑๔]  โดยสมัยนั้น    พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู  ณ พระ-
เชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี  เขตพระนครสาวัตถี  คร้ัน  ภิกษุณี
ถุลลนันทาใชผาอาศัยคนเดียว    ไมยอมสละ    ภิกษุณีเหลาอื่นที่มีประจําเดือน
ยอมไมไดใช  บรรดาภิกษุณีที่เปนผูมักนอย. . .  ตางก็เพงโทษ  ติเตียน โพน-
ทะนาวา   ไฉนแมเจาถุลลนันทาจึงไดใชผาอาศัยไมยอมสละเลา . . .

                                             ทรงสอบถาม
           พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววาภิกษุณีถุลลนันทาใชผาอาศัยไมยอมสละ  จริงหรือ.
           ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา  จริง  พระพุทธเจาขา.

                            ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
           พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ไฉน
ภิกษุณีถุลลนันทาจึงไดใชผาอาศัยไมยอมสละเลา   การกระทําของนางนั่น    ไม
เปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส. . .
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้   วาดังนี้:-
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                                          พระบัญญัติ 
            ๑๐๒.  ๗.  อนึ่ง  ภิกษุใด  ใชผาอาศัยไมละ  เปนปาจิตตีย
                               เร่ืองภิกษุณีถุลลนันทา  จบ

                                    สิกขาบทวิภังค
            [๓๑๕]  บทวา  อนึ่ง. . .ใด  ความวา  ผูใด  คือ  ผูเชนใด. . .
            บทวา  ภิกษุณี  ความวา  ที่ช่ือวา   ภิกษุณี  เพราะอรรถวาเปนผู
ขอ. . .  นี้ช่ือวา  ภิกษุณี   ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
            ที่ช่ือวา    ผาอาศัย     ไดแก    ผาที่เขาถวายไวสําหรับใหภิกษุณีผูมี
ประจําเดือนใช.
            บทวา  ใช. . .ไมละ  คือใช   ๒-๓  ราตรี  ซักในวันที่  ๔  แลวยัง
ใชอีก  ไมยอมใหภิกษุณี   สิกขมานา หรือสามเณรี  ใชบาง ตองอาบัติปาจิตตีย.

                                         บทภาชนีย
                                         ติกะปาจิตตีย
            [๓๑๖]  ยังไมละ  ภิกษุณีสําคัญวายังไมละ  ใช  ตองอาบัติปาจิตตีย.
            ยังไมละ  ภิกษุณีมีความสงสัย  ใช  ตองอาบัติปาจิตตีย.                  
            ยังไมละ   ภิกษุณีสําคัญวาละแลว   ใช   ตองอาบัติปาจิตตีย.             

                                           ทุกะทุกกฏ
            ละแลว  ภิกษุณีสําคัญวายังไมล ะ   ตองอาบัติทุกกฏ.              
            ละแลว  ภิกษุณีมีความสงสัย   ตองอาบัติทุกกฏ.
            ละแลว   ภิกษุณีสําคัญวาละแลว   ไมตองอาบัติ.                      
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                                            อนาปตติวาร  
            [๓๑๗]   ละแลวจึงใช  ๑ ใชคราวตอไป  ๑  ภิกษุณีพวกอื่นผูมีประจํา-
เดือนไมมี  ๑   ถูกแยงชิงผาไป  ๑    ผาหาย  ๑    มีเหตุฉุกเฉิน  ๑   วิกลจริต ๑
อาทิกัมมิกา ๑  ไมตองอาบัติแล.
                                จิตตาคารวรรค  สิกขาบทที่  ๗   จบ

                               อรรถกถาจิตตาคาวรรค  สิกขาบทที่  ๗ 
            วินิจฉัยในสิกขาบทที่  ๗  พึงทราบดังนี้;-
            บทวา  ปุนปริยาเย   แปลวา  คราวตอไป.
            บทวา  อาปทาสุ  มีความวา  พวกโจรลักจีวรที่มีราคาแพงซึ่งภิกษุณี
เปลื้องออกจากกาย   เก็บไวดีแลวไป   ในอันตรายเห็นปานนี้ไมเปนอาบัติ   แก
ภิกษุณีผูนุงไมสละ.  คําที่เหลือ   ตื้นทั้งนั้น .
            สิกขาบทนี้     มีสมุฏฐานดุจกฐินสิกขาบท    เกิดขึ้นทางกายกับวาจา ๑
ทางกายวาจากับจิต   ๑   เปนทั้งกิริยาทั้งอกิริยา   เปนโนสัญญาวิโมกข  อจิตตกะ
ปณณัตติวัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม  มีจิต  ๓   มีเวทนา ๓  แล.
                       อรรถกถาจิตตาคารวรรค   สิกขาบทที่  ๗  จบ 
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                                  จิตตาคารวรรค  สิกขาบทที่  ๘
                                  เร่ืองภิกษุณีถุลลนันทา
            [๓๑๘]  โดยสมัยนั้น    พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู  ณ  พระ-
เชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี   เขตพระนครสาวัตถี  คร้ังนั้น  ภิกษุณี
ถุลลนันทา    ไมมอบหมายหองที่อยูหลีกไปสูจาริก   ตอมาหองที่อยูของนางถูก
ไฟไหม  ภิกษุณีทั้งหลายจึงพากันกลาวอยางนี้วา   แมเจาทั้งหลาย   พวกเราจง
ชวยกันขนสิ่งของออก.
            ภิกษุณีบางพวกกลาวอยางนี้วา   พวกดิฉันไมขนเจาขา   เพราะของสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่งหายไป   แมเจาจักทวงเอากะพวกเราจนครบ.     
            เมื่อภิกษุณีถุลลนันทากลับมายังหองที่อยูนั้นแลว   ถามภิกษุณีทั้งหลาย
วา   แมเจาทั้งหลายไดชวยขนสิ่งของออกบางหรือเปลา.
            ภิกษุณีทั้งหลายตอบวา  พวกดิฉันไมไดขนออกเลยเจาขา.
            ภิกษุณีถุลลนันทาจึงเพงโทษ   ติเตียน   โพนทะนาวา   ไฉนภิกษุณี
ทั้งหลายเมื่อหองที่อยูถูกอัคคีภัย  จึงไดไมชวยกันขนสิ่งของออกเลา.
            บรรดาภิกษุณีที่เปนผูมักนอย. . . ตางก็เพงโทษ  ติเตียน  โพนทะนา
วา  ไฉนแมเจาถุลลนันทาจึงไมมอบหมายหองที่อยู   หลีกไปสูจาริกเลา. . .        

                                           ทรงสอบถาม 
            พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ขาววาภิกษุณีถุลลนันทาไมมอบหมายหองที่อยูหลีกไปสูจาริก  จริงหรือ.
            ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา   จริง   พระพุทธเจาขา.                           
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                        ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท 
            พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ไฉน
ภิกษุณีถุลลนันทาจึงไดไมมอบหมายหองที่อยูหลีกไปสูจาริกเลา  การกระทําของ
นางนั่น   ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส. . .
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้    วาดังนี้:-

                                              พระบัญญัติ 
            ๑๐๓.  ๘.  อนึ่ง ภิกษุณีใด   ไมมอบหมายหองท่ีอยูหลีกไปสู
จาริก  เปนปาจิตตีย.
                                     เร่ืองภิกษุณีถุลลนันทา  จบ

                                           สิกขาบทวิภังค
            [๓๑๙]  บทวา  อนึ่ง. . .ใด  ความวา  ผูใด   คือ  ผูเชนใด. . .
            บทวา ภิกษุณี  ความวา  ที่ช่ือวา  ภิกษุณี  เพราะอรรถวาเปนผูขอ. . .
นี้ช่ือวา  ภิกษุณี  ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.             
            ที่ช่ือวา หองท่ีอยู  ไดแก อาคารที่เรียกกันวาหอง  มีบานประตูติด
            คําวา  ไมมอบหมาย. . .หลีกไปสูจาริก  นั้น   ความวา   ไมมอบ
หมายแกภิกษุณี  สิกขมานา  หรือสามเณรี   เมื่อเดินพนเขตหองที่อยูซ่ึงมีเครื่อง
ลอมตองอาบัติปาจิตตีย   เดินพนอุปจารหองที่อยูซ่ึงไมมีเครื่องลอม  ตองอาบัติ
ปาจิตตีย. 
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                                            บทภาชนีย
                                        ติกะปาจิตตีย
           [๓๒๐]  มิไดมอบหมาย    ภิกษุณีสําคัญวามิไดมอบหมาย    หลีกไป
ตองอาบัติปาจิตตีย.                                                                
           มิไดมอบหมาย  ภิกษุณีมีความสงสัย  หลีกไป  ตองอาบัติปาจิตตีย.
           มิไดมอบหมาย  ภิกษุณีสําคัญวามอบหมายแลว  หลีกไป   ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.                                                                  

                                            ติกะทุกกฏ
           หองที่อยูมิไดติดบานประตู   ภิกษุณีมิไดมอบหมาย   หลีกไป   ตอง
อาบัติทุกกฏ.
           หองที่อยูซ่ึงมิไดติดบานประตู  ภิกษุณีมอบหมายแลว    สําคัญวามิได
มอบหมาย   ตองอาบัติทุกกฏ.
           หองที่อยูซ่ึงมิไดติดบานประตู  ภิกษุณีมอบหมายแลว    มีความสงสัย
 ตองอาบัติทุกกฏ.
           หองที่อยูซ่ึงมิไดติดบานประตู   ภิกษุณีมอบหมายแลว  สําคัญวา  มอบ-
 หมายแลว   ไมตองอาบัติ.

                                         อนาปตติวาร
            [๓๒๑]   มอบหมายแลวหลีกไป  ๑   หลีกไปในเมื่อมีอันตราย ๑  แสวง
 หาแลวไมได  ๑ อาพาธ ๑  มีเหตุขัดของ  ๑ วิกลจริต ๑  อาทิกัมมิกา ๑ ไมตอง
 อาบัติแล.
                            จิตตาคารวรรค  สิกขาบทที่  ๘  จบ 
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                               อรรถกถาจิตตาคารวรรค  สิกขาบทที่  ๘ 
            วินิจฉัยในสิกขาบทที่  ๘ พึงทราบดังนี้ :-
            บทวา  อนิสฺสชฺชิตฺวา  มีความวา   ไมมอบใหเพื่อประโยชนแกการ
รักษา  คือ  ไมมอบหมายอยางนี้วา      พึงชวยกันรักษาดูแลหองที่อยูนี้ใหดวย
ดังนี้.
             สองบทวา  ปริเยสิตฺวา  น   ลภติ  คือ  ไมไดผูดูแลรักษา.
             บทวา  คิลานาย  คือ  ไมสามารถจะพูดได.
             บทวา  อาปทาสุ มีความวา  เมื่อแวนแควนแตกทะลาย   พวกภิกษุณี
ทั้งหลาย  ทิ้งอาวาสแลวหนีไป  ในอันตรายเห็นปานนี้    ไมเปนอาบัติ.    บทที่
เหลือ  ตื้นทั้งนั้น.  สมุฏฐานเปนตน   ก็เปนเชนกับสิกขาบทถัดไปนั่นแล.
                          อรรถกถาจิตตคารวรรค  สิกขาบทที่  ๘  จบ 
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                                     จิตตาคารวรรค  สิกขาบทที่  ๙
                                      เร่ืองภิกษุณีฉัพพัคคีย
            [๓๒๒]  โดยสมัยนั้น     พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ   พระ-
เชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี   เขตพระนครสาวัตถี  คร้ังนั้น  ภิกษุณี
ฉัพพัคคียพากันเรียนติรัจฉานวิชา    คนทั้งหลายพากันเพงโทษ  ติเตียน โพน-
ทะนาวา  ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงเรียนติรัจฉานวิชา    เหมือนสตรีคฤหัสถผู
บริโภคกามเลา.
            ภิกษุณีทั้งหลาย   ไดยินคนพวกนั้นเพงโทษ   ติเตียน   โพนทะนาอยู
บรรดาที่เปนผูมักนอย. . . ตางก็เพงโทษ  ติเตียน โพนทะนาวา    ไฉนภิกษุณี
ฉัพพัคคียจึงไดเรียนติรัจฉานวิชาเลา. . .                                               

                                            ทรงสอบถาม
            พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ขาววา  ภิกษุณีฉัพพัคคียพากันเรียนติรัจฉานวิชา  จริงหรือ.
            ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา   จริง  พระพุทธเจาขา.      
             
                              ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
            พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ไฉน 
ภิกษุณีฉัพพัคคียจึงไดพากันเรียนติรัจฉานวิชาเลา   การกระทําของพวกนางนั่น
ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส. . .
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย       ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้   วาดังนี้ :-
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                                               พระบัญญัติ 
            ๑๐๔.  ๙.   อนึ่ง ภิกษุณีใด   เรียนดิรัจฉานวิชา  เปนปาจิตตีย.
                                    เร่ืองภิกษุณีฉัพพัคคีย  จบ

                                           สิกขาบทวิภังค
            [๓๒๓]  บทวา อนึ่ง. . .ใด  ความวา   ผูใด   คือ  ผูเชนใด. . .
            บทวา ภิกษุณี  ความวา ที่ช่ือวา ภิกษุณี   เพราะอรรถวาเปนผูขอ. . .
นี้ช่ือวา ภิกษุณี ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
            ที่ช่ือวา ติรัจฉานวิชา ไดแก  ศิลปวิทยาการนอกพระศาสนาชนิดใด
ชนิดหนึ่ง  ซ่ึงไมกอปรดวยประโยชน.
            บทวา เรียน  คือ  เรียนโดยบท  ตองอาบัติปาจิตตียทุกๆบท   เรียน
โดยอักขระ    ตองอาบัติปาจิตตีย  ทุก ๆ ตัวอักขระ.

                                          อนาปตติวาร
            [๓๒๔]   เรียนหนังสือ  ๑   เรียนวิชาทองจํา ๑   เรียนวิชาปองกันเพื่อ
ประสงคคุมครองตัว ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.
                                จิตตาคารวรรค  สิกขาบทที่  ๙  จบ 
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                            อรรถกถาจิตตาคารวรรค  สิกขาบทที่  ๙ 
            วินิจฉัยในสิกขาบทที่ ๙ พึงทราบดังนี้ :-
            สองบทวา  พาหิรก    อนตฺถส หิต  ไดแก   (ศิลปวิทยาการ)   ทําลาย
ผูอ่ืน  มีชนิดเชนศิลปะเนื่องดวยชาง  มา  รถ  ธนู  และดาบ  กับมนตอาถรรพณ
มนตฝงหุน   มนตทําใหมีอํานาจ    มนตทําใหผอมแหงและวิชาประกอบยาพิษ
เปนตน.                                                                          
            บทวา ปริตฺต ไดแก   (วิชาปองกันตัว)  มีชนิดเชนวิชาปองกันพวก
ยักษ  และปองกันพวกนาค   (งู)   เปนตน    แมทุกอยาง  ยอมสมควร.  บทที่
เหลือ  ตื้นทั้งนั้น.
            สิกขาบทนี้   มีสมุฏฐานดุจปทโสธรรมสิขาบท  เกิดขึ้นทางวาจา  ๑ ทาง
วาจากับจิต   ๑ เปนกิริยา  โนสัญญาวิโมกข  อจิตตกะ   ปณณัตติวัชชะ  วจีกรรม 
มีจิต ๓ มีเวทนา ๓ แล.                         
                             อรรถกถาจิตตาคารวรรค  สิกขาบทที่  ๙  จบ 
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                                 จิตตาคารวรรค   สิกขาบทที่  ๑๐
                                 เร่ืองภิกษุณีฉัพพัคคีย
          [๓๒๕]  โดยสมัยนั้น     พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู  ณ พระ-
เชตวัน  อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี  เขตพระนครสาวัตถี  คร้ังนั้น  ภิกษุณี
ฉัพพัคคียพากันสอนติรัจฉานวิชา  คนทั้งหลายพากันเพงโทษ  ติเตียน   โพน-
ทะนาวา  ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงไดสอนติรัจฉานวิชา  เหมือนเหลาสตรีคฤหัสถ
ผูบริโภคกามเลา.
          ภิกษุณีทั้งหลายไดยินคนพวกนั้นเพงโทษ     ติเตียน    โพนทะนาอยู
บรรดาที่เปนผูมักนอย. . . ตางก็เพงโทษ  ติเตียน  โพนทะนาวา  ไฉนภิกษุณี
ฉัพพัคคียจึงไดสอนติรัจฉานวิชาเลา. . .

                                         ทรงสอบถาม                             
           พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววาภิกษุณีฉัพพัคคียสอนติรัจฉานวิชา  จริงหรือ.
           ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา  จริง  พระพุทธเจาขา.

                         ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท 
           พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ไฉน
ภิกษุณีฉัพพัคคียจึงไดพากันสอนติรัจฉานวิชาเลา   การกระทําของพวกนางนั่น 
ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส. . .
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้  วาดังนี้:-
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                                            พระบัญญัติ 
            ๑๐๕.  ๑๐.   อนึ่ง  ภิกษุณีใด  สอนติรัจฉานวิชา  เปนปาจิตตีย.   
                                   เร่ืองภิกษุณีฉัพพัคคีย  จบ

                                        สิกขาบทวิภังค
            [๓๒๖]  บทวา  อนึ่ง. . .ใด  ความวา  ผูใด  คือ   ผูเชนใด. . .
            บทวา  ภิกษุณี   ความวา   ที่ขอวา   ภิกษุณี     เพราะอรรถวาเปนผู
ขอ. . .  นี้ช่ือวา  ภิกษุณี ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
            ที่ช่ือวา  ติรัจฉานวิชา ไดแก  ศิลปวิทยาการนอกพระศาสนาชนิดใด
ชนิดหนึ่ง  ซ่ึงไมกอปรดวยประโยชน.      
            บทวา  สอน  ความวา สอนโดยบท  ตองอาบัติปาจิตตีย ทุก ๆ บท
สอนโดยอักขระ   ตองอาบัติปาจิตตีย  ทุก ๆ ตัวอักขระ.

                                           อนาปตติวาร
             [๓๒๗ ]  สอนหนังสือ ๑   สอนวิชาทองจํา ๑    สอนวิชาปองกันเพื่อ
 ประสงคคุมครองตัว ๑   วิกลจริต  ๑   อาทิกัมมิกา ๑  ไมตองอาบัติแล.
                                จิตตาคารวรรค  สิกขาบทที่  ๑๐  จบ
                                         จิตตาคารวรรคที่  ๕  จบ 
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                             อรรถกถาจิตตาคารวรรค  สิกขาบทที่  ๑๐ 
            วินิจฉัยในสิกขาบทที่  ๑๐    พึงทราบดังนี้:-
            บทวา  วาเจยฺย   แปลวา   พึงสอน   (นี้)   แปลกกัน.   บทที่เหลือ
พรอมดวยสมุฎฐาน    เปนตน    พึงทราบโดยนัยดังกลาวแลวในสิกขาบทที่ ๙
ทั้งนั้นแล.
                   อรรถกถาจิตตาคารวรรค  สิกขาบทที่  ๑๐  จบ
                          อรรถกถาจิตตาคารวรรคที่ ๕  จบ 
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                                         ปาจิตตีย  อารามวรรคที่   ๖
                                   อารามวรรค  สิกขาบทที่  ๑
                                         เร่ืองภิกษุณีหลายรูป
           [๓๒๘]  โดยสมัยนั้น  พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู   ณ  พระ-
เชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี  เขตพระนครสาวัตถี  คร้ังนั้น  ภิกษุณี
หลายรูปมีจีวรผืนเดียว   กําลังทําจีวรกรรมกันอยูในอาวาสใกลหมูบานแหงหนึ่ง
พวกภิกษุณีไมบอกกอนเขาสูอาราม   แลวพากันเขาไปหาภิกษุเหลานั้น   ภิกษุ
ทั้งหลายพากันเพงโทษ    ติเตียน    โพนทะนาวา    ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงได
ไมบอกกลาวกอนเขาไปสูอารามเลา. . .

                                            ทรงสอบถาม      
           พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววาพวกภิกษุณีไมบอกกลาวกอนเขาไปสูอาราม  จริงหรือ.
           ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา  จริง  พระพุทธเจาขา.

                           ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
           พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ไฉนพวก
ภิกษุณีจึงไมบอกกลาวกอนเขาไปสูอารามเลา  การกระทําของพวกนางนั่น   ไม
เปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส. . .
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้น   แสดง
อยางนี้   วาดังนี้:-
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                                        พระบัญญัติ 
           ๑๐๖. ๑.  อนึ่ง  ภิกษุณีใด   ไมบอกกลาวกอน   เขาสูอาราม
เปนปาจิตตีย.
           ก็สิกขาบทนี้  ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติแลวแกภิกษุณี
ทั้งหลาย  ดวยประการฉะนี้.
                               เร่ืองภิกษุณีหลายรูป  จบ

                            เร่ืองภิกษุณีหลายรูป
            [๓๒๙]   ตอจากสมัยนั้นแล    ภิกษุเหลานั้นหลีกไปแลวจากอาวาสนั้น
พวกภิกษุณีทราบวาพระคุณเจาทั้งหลายหลีกไปแลว    จึงไมมาสูอาราม    คร้ัน
ภิกษุเหลานั้นกลับมายังอาวาสนั้นดั่งเดิม ภิกษุณีทั้งหลายทราบวา พวกพระคุณ-
เจากลับมาแลวจึงบอกกลาวกอนเขาสูอาราม  เขาไปหาภิกษุเหลานั้น  กราบไหว
แลว   ไดยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง.
           ภิกษุเหลานั้นไดกลาวคํานี้กะภิกษุณีเหลานั้นวา     นองหญิงทั้งหลาย
เหตุไฉนพวกเธอจึงไมกวาดอาราม   ไมจัดน้ําฉัน   น้ําใชไขเลา.
           ภิกษุณีเหลานั้นชี้แจงวาเพราะพระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติสิกขาบท
ไวแลวเจาขา   วาภิกษุณีไมบอกกลาวกอน   ไมพึงเขาสูอาราม    ฉะนั้น   พวก
ดิฉันจึงไมไดมา.
           ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ   ทรงอนุญาต
วา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตใหบอกกลาวภิกษุที่มีอยูกอนเขาสูอาราม.
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้    ขึ้นแสดง
อยางนี้    วาดังนี้:-
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                                      พระอนุบัญญัติ  ๑
         ๑๐๖.  ๑.  ก.  อนึ่ง  ภิกษุณีใด  ไมบอกกลาวภิกษุที่มีอยูกอน
เขาสูอาราม  เปนปาจิตตีย.
           ก็สิกขาบทนี้  ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติแลวแกภิกษุณี
ทั้งหลาย  ดวยประการฉะนี้.
                                  เร่ืองภิกษุณีหลายรูป  จบ
            [๓๓๐]   ตอจากสมัยนั้นแล   ภิกษุเหลานั้นหลีกไปจากอาวาสนั้น  แลว
กลับไปสูอาวาสนั้นตามเดิม    ภิกษุณีทั้งหลายเขาใจวาพระผูเปนเจาหลีกไปแลว
จึงไมบอกกลาว    เขาสูอาราม    แลวไดมีความรังเกียจวา    พระผูมีพระภาคเจา
ทรงบัญญัติสิกขาบทไววา  ภิกษุณีไมบอกกลาวภิกษุที่มีอยู  ไมพึงเขาไปสูอาราม
ก็พวกเรามิไดบอกกลาวภิกษุที่มีอยู  ไดพากันเขามาสูอาราม  พวกเราตองอาบัติ
ปาจิตตียแลวกระมังหนอ ดังนี้  แลวไดกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ
ทรงบัญญัติ   อนุบัญญัติ  ๒  วา.
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้   วาดังนี้:-

                                     พระอนุบัญญัติ  ๒
           ๑๐๖.  ๑.  ข.  อนึ่ง  ภิกษุณีใด   รูอยูไมบอกกลาว   เขาไปสู
อารามที่มีภิกษุ  เปนปาจิตตีย.

                                      สิกขาบทวิภังค
            [๓๓๑]  บทวา  อนึ่ง. . .ใด  ความวา  ผูใด  คือ   ผูเชนใด. . .
           บทวา  ภิกษุณี  ความวา  ที่ช่ือวา   ภิกษุณี    เพราะอรรถวาเปนผู
ขอ. . .  นี้ช่ือวา  ภิกษุณี   ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.                          
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          ที่ช่ือวา  รูอยู  คือรูเอง  หรือคนอื่นบอกแกนาง หรือภิกษุเหลานั้นบอก.
          อารามที่ช่ือวา  มีภิกษุ  คือ  มีภิกษุอยูแมที่ใตตนไม.
          บทวา    ไมบอกกลาวเขาไปสูอาราม    คือ    ไมบอกกลาวภิกษุ
สานเณรหรือคนวัด      กาวลวงเขตอารามที่มีเครื่องลอม     ตองอาบัติปาจิตตีย
อารามที่ไมมีเครื่องลอม   เมื่อกาวลงสูอุปจาร   ตองอาบัติปาจิตตีย.

                                              บทภาชนีย
          [๓๓๒]  อารามมีภิกษุ   ภิกษุณีสําคัญวามีภิกษุ ไมบอกกลาวภิกษุที่มี
อยูเขาไปสูอาราม    ตองอาบัติปาจิตตีย.
          อารามมีภิกษุ   ภิกษุณีสงสัย  ไมบอกกลาวภิกษุที่มีอยู  เขาไปสูอาราม
ตองอาบัติทุกกฏ.
          อารามมีภิกษุ    ภิกษุณีสําคัญวาไมมีภิกษุ    ไมบอกกลาวภิกษุที่มีอยู
เขาไปสูอาราม   ไมตองอาบัติ.
          อารามไมมีภิกษุ  ภิกษุณีสําคัญวามีภิกษุ  ตองอาบัติทุกกฏ.
          อารามไมมีภิกษุ  ภิกษุณีสงสัย  ตองอาบัติทุกกฏ.
           อารามไมมีภิกษุ  ภิกษุณีสําคัญวาไมมีภิกษุ  ไมตองอาบัติ.

                                             อนาปตติวาร
           [๓๓๓]   ภิกษุมีอยู   บอกกลาวแลวเขาไป  ๑  ภิกษุไมมี ไมบอกกลาว
เขาไป ๑  เดินมองดูศีรษะภิกษุณีผูเขาไปกอน  ๑  ไป ณ  สถานที่มีพวกภิกษุณี
ประชุมกัน ๑  หนทางมีผานไปทางอาราม  ๑  อาพาธ ๑   มีอันตราย  ๑  วิกลจริต
๑  อาทิกัมมิกา ๑  ไมตองอาบัติแล.
                                 อารามวรรค  สิกขาบทที่  ๑  จบ 
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                             อรรถกถาอารามวรรคที่  ๖
                            อรรถกถาอามวรรค  สิกขาบทที่  ๑ 
           วินิจฉัยในสิกขาบทที่  ๑  แหงอารามวรรค  พึงทราบดังนี้:-
          ในคําวา  ปริกฺเชป   อติกฺกมนฺติยา  อุปจาร   โอกฺกมนฺติยา  นี้
พึงทราบวา   เปนทุกกฏในยางเทาที่  ๑ เปนปาจิตตียในยางเทาที่  ๒.
           บทวา  สีสานุโลกิกา  มีความวา  ภิกษุณีตามเขาไปคอยดูศีรษะแหง
พวกภิกษุณีผูเขาไปกอน ไมเปนอาบัติ. พวกภิกษุณีเขาไปในที่ใดกอน  กระทํา
กิจมีการสาธยายและไหวพระเจดียเปนตน      จะเขาไปดวยตั้งใจวา     เราจะไปสู
สํานักแหงภิกษุณีพวกนั้น  ในที่นั้น  ควรอยู.                                    
           บทวา  อาปทาสุ  มีความวา  ภิกษุณีถูกอันตรายบางอยางเบียดเบียน
ในอันตรายเห็นปานนี้   จะเขาไป  ก็ควร   คําที่เหลือ   ตื้นทั้งนั้น.  
           สิกขาบทนี้  มีการทอดธุระเปนสมุฏฐาน  เปนทั้งกิริยาทั้งอกิริยา สัญญา
วิโมกข  สจิตตกะ  ปณณัตติวัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม  มีจิต ๓ มีเวทนา ๓
แล.
                     อรรถกถาอารามวรรค  สิกขาบทที่  ๑  จบ 
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                            อารามวรรค  สิกขาบทที่  ๒
                                เร่ืองพระกัปปตกะเถระ
           [๓๓๔]  โดยสมัยนั้น   พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ กูฏาคาร-
ศาลา  ปามหาวัน  เขตพระนครเวสาลี  คร้ังนั้น  ทานพระกัปปตกะ   อุปชฌายะ
ของทานพระอุบาลี   ยับยั้งอยูในสุสานประเทศ  คร้ังนั้น    มีภิกษุณีรูปหนึ่งผูแก
กวาพวกภิกษุณีฉัพพัคคียถึงมรณภาพลง     ภิกษุณีฉัพพัคคียชวยกันนําศพออก
ไปเผาแลวกอสถูปไวใกล ๆ ที่อยูของทานพระกัปปตกะ  แลวพากันไปรองไห ณ
สถูปนั้น   จึงทานพระกัปปตกะรําคาญเสียงรองไหนั้น    แลวไดทําลายสถูปนั้น
พังกระจาย  ภิกษุณีฉัพพัคคียปรึกษากันเปนความลับวา  พระกัปปตกะนี้ทําลาย
สถูปแมเจาของพวกเรา มาพวกเราชวยกันฆาทานเสียเถิด ภิกษุณีรูปหนึ่งไดแจง
ขอปรึกษากันนั้นแกทานพระอุบาลี ๆ  ไดกราบเรียนเรื่องนั้นใหทานพระกัปปต-
กะทราบ  ทานพระกัปปตกะไดออกจากวิหารไปหลบซอนอยู.
           คร้ังนั้น   ภิกษุณีฉัพพัคคียไดเดินผานเขาไปทางวิหารของทานพระ-
กัปปตกะแลวชวยกันขนกอนหินและกอนดินทับถมวิหารของทาน   แลวหลีกไป
ดวยเขาใจวาทานถึงมรณภาพแลว  คร้ันราตรีนั้นผานไป  ทานครองอันตรวาสก
แลว   ถือบาตรจีวรเขาไปบิณฑบาตในเมืองเวสาลีแตเชา    ภิกษุณีฉัพพัคคียได
เห็นทานยังเดินเที่ยวบิณฑบาตอยู   คร้ันแลวไดพูดกันอยางนี้วา  พระกัปปตกะ
นี้ยังมีชีวิตอยู     ใครหนอนําเอาความลับของเราไปบอก    คร้ันไดทราบขาววา
พระคุณเจาอุบาลีนําไป    จึงพากันดาทานพระอุบาลีวา    ทานนี้เปนคนสําหรับ
คอยรับใชเมื่อเวลาอาบน้ํา  เปนคนคอยชําระของเปรอะเปอน  เปนคนมีสกุลต่ํา
ไฉนจึงไดลอบนําความลับของเราไปเที่ยวบอกเขาเลา. 
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            บรรดาภิกษุณีที่เปนผูมักนอย. . . ตางก็เพงโทษ  ติเตียน  โพนทะนาวา
ไฉนภิกษุณีฉัพพัคคียจึงไดดาพระคุณเจาอุบาลีเลา.

                                         ทรงสอบถาม
            พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววาภิกษุณีฉัพพัคคียพากันดาภิกษุอุบาลี  จริงหรือ.
            ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา  จริง  พระพุทธเจาขา.

                             ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
            พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ไฉน
ภิกษุณีเหลาฉัพพัคคียจึงไดดาภิกษุอุบาลีเลา   การกระทําของพวกนางนั่น   ไม
เปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส. . .
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้  วาดังนี้ :-

                                         พระบัญญัติ   
        ๑๐๗.  ๒.  อนึ่ง  ภิกษุณีใด  ดาก็ดี  กลาวขูก็ดี  ซ่ึงภิกษุณี  เปน
ปาจิตตีย.
                              เร่ืองพระกัปปตกเถระ  จบ

                                    สิกขาบทวิภังค
           [๓๓๕]  บทวา  อนึ่ง. . .ใด  ความวา  ผูใด  คือ  ผูเชนใด. . .
          บทวา  ภิกษุณี  ความวา  ที่ช่ือวา   ภิกษุณี   เพราะอรรถวาเปนผู
ขอ. . .  นี้ช่ือวา  ภิกษุณี  ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.                          
            บทวา  ภิกษุ  ไดแก  อุปสัมบัน. 
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           บทวา  ดาก็ดี  คือ   ดาดวยวัตถุสําหรับดาทั้ง  ๑๐  อยาง    หรือดวย
อยางใดอยางหนึ่งในทั้ง ๑๐ นั้น    ตองอาบัติปาจิตตีย.
           บทวา  กลาวขูก็ดี   คือ  แสดงเรื่องหรืออาการที่นากลัว    ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.

                                              บทภาชนีย
                                            ติกะปาจิตตีย
           [๓๓๖]  อุปสัมบัน     ภิกษุณีสําคัญวาอุปสัมบัน   ดาก็ดี    กลาวขูก็ดี
ตองอาบัติปาจิตตีย.
           อุปสัมบัน  ภิกษุณีสงสัย  ดาก็ดี  กลาวขูก็ดี   ตองอาบัติปาจิตตีย.
            อุปสัมบัน  ภิกษุณีสําคัญวาอนุสัมบัน   ดาก็ดี  กลาวขูก็ดี   ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.

                                             จตุกะทุกกฏ   
           ดาก็ดี   กลาวขูก็ดี   ซ่ึงอนุปสัมบัน  ตองอาบัติทุกกฏ.
           อนุปสัมบัน  ภิกษุณีสําคัญวาอุปสัมบัน   ตองอาบัติทุกกฏ.
           อนุปสัมบัน   ภิกษุณีสงสัย  ตองอาบัติทุกกฏ.
            อนุปสัมบัน   ภิกษุณีสําคัญวาอนุปสัมบัน  ตองอาบัติทุกกฏ.

                                              อนาปตติวาร
           [๓๓๗]  มุงอรรถ ๑ มุงธรรม  ๑  มุงสั่งสอน ๑ วิกลจริต  ๑ อาทิกัมมิกา
 ๑ ไมตองอาบัติแล.
                                  อารามวรรค  สิกขาบทที่  ๒  จบ 
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                     อรรถกถาอารามวรรค  สิกขาบทที่  ๒ 
           วินิจฉัยในสิกขาบทที่  ๒ พึงทราบดังนี้:-
           สองบทวา  อายสมา  กปฺปตโก  คือ  ทานผูมีอายุนี้   เปนพระเถระ
อยูภายในจํานวนภิกษุชฏิลพันรูป.                                               
           บทวา  ส หริ  คือ  ใหแพรงพรายแลว   (ไดนําไปบอก).
           บทวา  ส หโต คือ  ทานพระอุบาลีใหแพรงพรายแลว  (นําไปบอก).
           บทวา  กสาวโฏ  แปลวา  ชางกัลบก.    พวกภิกษุณีกลาวหมายเอา
ผูที่นุงผายอมน้ําฝาด   กระทําการงาน.   คําที่เหลือ    ตื้นทั้งนั้น.
           สิกขาบทนี้  มีสมุฏฐาน ๓  เปนกิริยา  สัญญาวิโมกข  สจิตตกะ  โลก
วัชชะ   กายกรรม   วจีกรรม   อกุศลจิต   เปนทุกขเวทนา   แล.
                 อรรถกถาอารามวรรค  สิกขาบทที่  ๒  จบ 
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                                 อารามวรรค  สิกขาบทที่  ๓
                                     เร่ืองภิกษุณีจัณฑกาลี
          [๓๓๘]  โดยสมัยนั้น    พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับ อยู ณ พระ-
เชตวัน  อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี  เขตพระนครสาวัตถี  คร้ังนั้น  ภิกษุณี
จัณฑกาลีเปนผูกอความบาดหมาง  กอความทะเลาะ    กอการวิวาท    กอความ
อ้ือฉาว  กออธิกรณในสงฆ  เมื่อภิกษุณีสงฆทํากรรมแกนาง  ภิกษุณีถุลลนันทา
คาน.
          [๓๓๙]  ก็โดยสมัยนั้นแล   ภิกษุณีถุลลนันทาไดไปสูหมูบานแหงหนึ่ง
ดวยกรณียะบางอยาง  คร้ันภิกษุณีสงฆทราบวา   ภิกษุณีถุลลนันทาหลีกไปแลว
จึงยกวัตรภิกษุณีจัณฑกาลี    ในเพราะไมเห็นอาบัติ     ภิกษุณีถุลลนันทาเสร็จ
กรณียกิจในหมูบานนั้นแลว  กลับมาสูนครสาวัตถีดังเดิม  เมื่อนางมาถึง  ภิกษุณี
จัณฑกาลีไมปูอาสนะรับ   ไมจัดตั้งน้ําลางเทา    ตั่งรองเทา    กระเบื้องเช็ดเทา
ไมลุกไปรับบาตรจีวร ไมไตถามดวยน้ําฉัน  ภิกษุณีถุลลนันนทาไดกลาวคํานี้กะ
ภิกษุณีจัณฑกาลีวา ทําไม  เมื่อฉันมาถึง  เธอจึงไมปูอาสนะรับ ไมจัดตั้งน้ําลาง
เทา  ตั่งรองเทา  กระเบื้องเช็ดเทา  ไมลุกมารับบาตรจีวร  ไมไดถามดวยน้ําฉัน.
          ภิกษุณีจัณฑกาลีตอบวา  การที่เปนดั่งนี้นั้น     เพราะดิฉันเปนดั่งสตรี
ผูไรที่พึ่ง   เจาขา.
           ภิกษุณีถุลลนันทาซักวา  เพราะเหตุไร  เธอจึงเปนดั่งสตรีผูไรที่พึ่งเลา
           ภิกษุณีจัณฑกาลีแถลงวา     เพราะภิกษุณีเหลานี้ยกวัตรดิฉันในเพราะ
ไมเห็นอาบัติ   ดวยเขาใจวานางผูนี้ไรที่พึ่ง    ไมสูจะมีช่ือเสียง    ไมมีใครซึ่งจะ
เปนผูยําเกรงนางผูนี้. 
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        ภิกษุณีถุลลนันทาขึ้นเคียดกลาวติคณะวา  ภิกษุณีเหลานี้เขลา  ภิกษุณี
เหลานี้ไมฉลาด ภิกษุณีเหลานี้ไมรูจักกรรม  โทษอันสมควรแกกรรม  กรรม
วิบัติหรือกรรมสมบัติ.
        บรรดาภิกษุณีที่เปนผูมักนอย. . . ตางก็เพงโทษ  ติเตียน  โพนทะนา
วา  ไฉนแมเจาถุลลนันทาจึงไดขึ้งเคียดกลาวติคณะเลา. . .

                                      ทรงสอบถาม
        พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววาภิกษุณีถุลลนันทาขึ้งเคียดกลาวติคณะ  จริงหรือ.
        ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา  จริง  พระพุทธเจาขา.

                     ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ไฉน
ภิกษุณีถุลลนันทาจึงไดขึ้งเคียดกลาวติคณะเลา  การกระทําของนางนั่น  ไม
เปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส. . .
        ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็แลภิกษุทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้  วาดังนี้:-

                                      พระบัญญัติ 
        ๑๐๘.  ๓.  อนึ่ง  ภิกษุณีใด  ขึ้นเคียดกลาวติคณะ เปนปาจิตตีย.
                             เร่ืองภิกษุณีจัณฑกาลี  จบ

                                 สิกขาบทวิภังค
        [๓๔๐]  บทวา  อนึ่ง. . .ใด  ความวา  ผูใด  คื  ผูเชนใด. . .
        บทวา  ภิกษุณี  ความวา  ที่ช่ือวา  ภิกษุณี  เพราะอรรควาเปนผูขอ...
นี้ช่ือวา  ภิกษุณี  ที่ทรงประสงคในอรรถนี้. 
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            ที่ช่ือวา  ขึ้งเคียด  ไดแก   กิริยาที่เขาเรียกกันวาโกรธ.
            ที่ช่ือวา  คณะ ไดแก   หมูที่เรียกกันวาภิกษุณีสงฆ. 
             บทวา  กลาวติ  คือ   ติโทษวา    ภิกษุณีเหลานี้ไมฉลาด    ภิกษุณี
เหลานี้ไมรูจักกรรม    โทษอันสมควรแกกรรม   กรรมวิบัติ   หรือกรรมสมบัติ
ตองอาบัติปาจิตตีย  กลาวติภิกษุณีหลายรูป  ภิกษุณีรูปเดียว   หรืออนุปสัมบัน
ตองอาบัติทุกกฏ.

                                           อนาปตติวาร
           [๓๔๑]    มุงอรรถ  ๑ มุงธรรม ๑ มุงสั่งสอน ๑ วิกลจริต  ๑ อาทิกัมมิกา
๑ ไมตองอาบัติแล.
                              อรรถกถาวรรค  สิกขาบทที่  ๓  จบ

                              อรรถกถาอารามวรรค  สิกขาบทที่  ๓ 
           วินิจฉัยในสิกขาบทที่  ๓ พึงทราบดังนี้ :-
           บทวา  อนุสาสนีปุเรกฺขาย  มีความวา  ภิกษุณีดํารงอยูในฝายแหง
การพร่ําสอนกลาวโดยนัยเปนตนวา  แมเดี่ยวนี้   เธอก็เปนคนโงไมฉลาด   ไม
เปนอาบัติ .  คําที่เหลือ   ตื้นทั้งนั้น .  สมุฏฐานเปนตนก็เปนเชนกับสิกขาบทถัด
ไปนั้นแล.
                             อรรถกถาอารามวรรค  สิขาบทที่  ๓  จบ 
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                                 อารามวรรค  สิกขาบทที่  ๔
                                  เร่ืองภิกษุณีหลายรูป
          [๓๔๒]    โดยสมัยนั้น    พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระ-
เชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี  คร้ังนั้น พราหมณ
คนหนึ่งไดนิมนตภิกษุณีทั้งหลาย  ภิกษุณีทั้งหลายฉันเสร็จหามภัตแลว  ไปเยี่ยม
ตระกูลญาติ  บางพวกก็ฉันอีก  บางพวกไดนําบิณฑบาตไป.
           เมื่อเสร็จการเลี้ยงภิกษุณีทั้งหลายแลว    พราหมณไดกลาวเชื้อเชิญชาว
เพื่อนบานวา  คุณ ๆ   ทั้งหลาย   ขาพเจาเล้ียงดูภิกษุณีทั้งหลายใหอ่ิมหนําแลว
เชิญมาเถิด   ขาพเจาจักเลี้ยงพวกทานใหอ่ิมหนําบาง.
           พวกเพื่อนบานเลานั้นพากันกลาวอยางนี้วา    ทานจักเลี้ยงพวกขาพเจา
ใหอ่ิมหนําไดอยางไร   แมพวกภิกษุณีที่ทานนิมนตมาฉันเหลานั้น    ไปถึงเรือน
ของพวกขาพเจาแลว   บางพวกก็ฉันอีก  บางพวกก็นําบิณฑบาตไป.
          พราหมณนั้นจึงเพงโทษ  ติเตียน  โพนทะนาวา   ไฉนภิกษุณีทั้งหลาย
ฉันอาหารที่เรือนของพวกเราแลว   จึงไดไปฉันในที่อ่ืนอีกเลา  เราไมมีกําลังพอ
ที่จะถวายใหพอแกความตองการหรือ.
          ภิกษุทั้งหลายไดยินพราหมณนั้นเพงโทษ     ติเตียน     โพนทะนาอยู
บรรดาที่เปนผูมักนอย. . . ตางก็เพงโทษ  ติเตียน  โพนทะนาวา  ไฉนภิกษุณี
ทั้งหลายฉันเสร็จหามภัตแลว   จึงไดฉันในที่อ่ืนอีกเลา. . .

                                           ทรงสอบถาม
           พระผูมีพระภาคเจาทรงสยบถามภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววาภิกษุณีทั้งหลายฉันเสร็จหามภัตแลว   ยังฉันในที่อ่ืนอีก  จริงหรือ. 
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          ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา  จริง  พระพุทธเจาขา.             

                      ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
          พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ไฉน
ภิกษุณีทั้งหลายฉันเสร็จหามภัตแลว   จึงไดฉันในที่อ่ืนอีกเลา   การกระทําของ
นางนั่น    ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส . . .
          ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้    วาดังนี้:-

                                        พระบัญญัติ 
         ๑๐๙.  ๔.  อนึ่ง  ภิกษุณีใด   อันทายกนิมนตแลว   หรือหาม
ภัตแลว  เคี้ยวก็ดี   ฉันก็ดี   ซ่ึงของเคี้ยว  หรือของฉัน   เปนปาจิตตีย.
                                  เร่ืองภิกษุณีหลายรูป  จบ

                                      สิกขาบทวิภังค                         
            [๓๔๓]   บทวา   อนึ่ง . . .ใด . ความวา  ผูใด     คือ   ผูเชนใด . . .
           บทวา  ภิกษุณี  ความวา   ที่ช่ือวา   ภิกษุณี    เพระอรรถวาเปนผู
ขอ. . .  นี้ช่ือวา  ภิกษุณี  ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
           ที่ช่ือวา  อันทายกนิมนตแลว  คือ  นิมนตดวยโภชนะ  ๕ อยาง ๆ
ใดอยางหนึ่ง.
           ที่ช่ือวา  หามภัตแลว   คือ   อาสนะปรากฏ  โภชนะปรากฏ   ตนอยู
ในหัตถบาส   ทายกนําของเขาไปถวาย   การหามปรากฏ.
            ที่ช่ือวา   ของเคี้ยว  คือ  เวนโภชนะ ๕  ยาคู  ยามกาลิก  สัตตาหกาลิก
ยาวชีวิก   นอกนั้นชื่อวาของเคี้ยว. 



พระวินัยปฎก ภิกขุนีวิภังค เลม ๓ - หนาที่ 364
          ที่ช่ือวา  ของฉัน    ไดแกโภชนะ ๕  คือ ขาวสุก  ๑  ขนมสด ๑  ขนม
แหง  ๑   ปลา ๑   เนื้อ ๑.
          รับประเคนไวดวยหมายใจวาจักเคี้ยว   จักฉัน   ตองอาบัติทุกกฏ   ฉัน
ตองอาบัติปาจิตตีย  ทุก ๆ  คํากลืน.

                                             บทภาชนีย
                                           ติกะปาจิตตีย
          [๓๔๔]  ทายกนิมนตแลว   ภิกษุณีสําคัญวานิมนตแลว  เคี้ยวก็ดี  ฉัน
ก็ดี  ซ่ึงของเคี้ยว  หรือของฉัน  ตองอาบัติปาจิตตีย.
          ทายกนิมนตแลว   ภิกษุณีสงสัย  เคี้ยวก็ดี  ฉันก็ดี  ซ่ึงของเคี้ยว หรือ
ของฉัน    ตองอาบัติปาจิตตีย.
          ทายกนิมนตแลว   ภิกษุณีสําคัญวามิไดนิมนต  เคี้ยวก็ดี  ฉันก็ดี  ซ่ึง
ของเคี้ยว  หรือของฉัน  ตองอาบัติปาจิตตีย.

                                            ทุกะทุกกฏ
          รับประเคนยามกะลิก   สัตตาหกาลิก    ยาวชีวิก   ไวเพื่อประสงคเปน
อาหาร  ตองอาบัติทุกกฏ  ฉัน  ตองอาบัติทุกกฏ  ทุก ๆ  คํากลืน.

                                         อนาปตติวาร 
          [๓๔๕]  ทายกไมไดนิมนต  ๑  ไมไดหามภัต  ๑   ดื่มยาคู  ๑  บอกเจา
ของแลวฉัน  ๑   เมื่อเหตุจําเปนมี   ฉันยามกาลิก    สัตตาหกาลิก    ยาวชีวิก ๑
วิกลจริต  ๑   อาทิกัมมิกา ๑  ไมตองอาบัติแล.
                              อารามวรรค  สิกขาบทที่  ๔  จบ 
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                         อรรถกถาอารามวรรค  สิกขาบทที่  ๔ 
          คําทั้งหมดในสิกขาบทที่  ๔      ตื้นทั้งนั้น.    สิกขาบทนี้มีสมุฏฐาน  ๔
เกิดขึ้นทางกาย  ๑   ทางกายกับวาจา ๑  ทางกายกับจิต ๑  ทางกายวาจากับจิต ๑
เปนทั้งกิริยาทั้งอกิริยา    เพราะเปนอาบัติแกภิกษุณีผูรับนิมนตแลว    ไมบอก
กลาวกอนฉันก็มี   เปนกิริยา  เพราะเปนอาบัติ   แกภิกษุณีผูหามภัตแลว   ให
ทําโภชนะใหเปนกัปปยะบาง    ไมใหทําบาง    ฉันก็มี    เปนโนสัญญาวิโมกข
อจิตตกะ  ปณณัตติวัชชะ  กายกรรม  วจีจรรม  มีจิต ๓  มีเวทนา ๓  แล.
                       อรรถกถาอารามวรรค  สิกขาบทที่  ๔  จบ 
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                                     อารามวรรค   สิกขาบทที่  ๕
                                        เร่ืองภิกษุณีรูปหนึ่ง
          [๓๔๖]  โดยสมัยนั้น    พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู  ณ พระ-
เชตวัน   อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี  เขตพระนครสาวัตถี   คร้ังนั้น  ภิกษุณี
รูปหนึ่งเที่ยวบิณฑบาตไปในตรอกแหงหนึ่ง  ในพระนครสาวัตถี   ผานเขาไปสู
สกุลแหงหนึ่ง   คร้ันแลวไดนั่งบนอาสนะที่เขาปูลาดไว   คร้ันเขานิมนตภิกษุณี
รูปนั้นใหฉันแลวไดกลาวคํานี้วา   แมเจา   แมภิกษุณีรูปอื่น ๆ   ก็จงมา.
           ทันทีนั้น  นางคิดวา   ทําไฉนภิกษุณีรูปอื่น ๆ   จึงจะไมมา   แลวได
เขาไปหาภิกษุณีทั้งหลายกลาวคํานี้วา.  แมเจา ณ สถานที่โนนสุนัขดุ  โคเปลี่ยวดุ
สถานที่ล่ืน   ทานทั้งหลายอยาไดไปสถานที่นั้นเลย.
           แมภิกษุณีอีกรูปหนึ่งก็ไดเที่ยวบิณฑบาตไปในตรอกนั้น   เดินผานเขา
ไปถึงสกุลนั้น  คร้ันแลวนั่งบนอาสนะที่เขาจัดถวาย  คร้ันคนพวกนั้นนิมนตให
นางฉันแลวไดกลาวคํานี้วา   แมเจา   ทําไมภิกษุณีทั้งหลายจึงไมคอยมา.
           ภิกษุณีรูปนั้นจึงไดเลาเรื่องนั้นแกเขาเหลานั้น       พวกเขาจึงเพงโทษ
ติเตียน  โพนทะนาวา  ไฉนภิกษุณีจึงไดหวงตระกูลเลา. . .

                                        ทรงสอบถาม
           พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววาภิกษุณีหวงตระกูล  จริงหรือ.
           ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา  จริง  พระพุทธเจาขา. 
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                           ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
           พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ไฉน
ภิกษุณีจึงไดหวงตระกูลเลา  การกระทําของนางนั่น  ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใส
ของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส. . .
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้   วาดังนี้:-

                                          พระบัญญัติ 
           ๑๑๐.  ๕.  อนึ่ง   ภิกษุณีใด   เปนคนตระหนี่ตระกูล   เปน
ปาจิตตีย.
                                   เร่ืองภิกษุณีรูปหนึ่ง  จบ

                                    สิกขาบทวิภังค
           [๓๔๗]  บทวา  อนึ่ง. . .ใด  ความวา  ผูใด  คือ  ผูเชนใด. . .
           บทวา  ภิกษุณี   ความวา   ที่ช่ือวา   ภิกษุณี    เพราะอรรถวาเปนผู
ขอ. . .นี้ช่ือวา  ภิกษุณี  ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.                           
           ที่ช่ือวา  ตระกูล  ไดแก  ตระกูลทั้ง  ๔ คือ ตระกูลกษัตริย  ตระกูล
พราหมณ  ตระกูลแพทย   ตระกูลศูทร. 
          บทวา  เปนคนตระหนี่ตระกูล  คือคิดวา  ทําไฉนภิกษุณีทั้งหลาย
จะไมพึงมา   แลวกลาวโทษของพวกพองในสํานักภิกษุณีทั้งหลาย    ตองอาบัติ
ปาจิตตีย  หรือกลาวโทษของภิกษุณีทั้งหลายในสํานักของพวกพอง  ก็ตองอาบัติ
ปาจิตตีย. 
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                                     อนาปตติวาร 
          [๓๔๘]  ไมหวงตระกูล  บอกโทษเทาที่มีอยู   ๑   วิกลจริต  ๑   อาทิ-
กัมมิกา ๑ไมตองอาบัติแล.
                           อารามวรรค  สิกขาบทที่  ๕  จบ

                         อรรถกถาอารามวรรค  สิกขาบทที่  ๕ 
          วินิจฉัยในสิกขาบทที่  ๕  พึงทราบดังนี้:-
           ความหวงแหนตระกูล   ช่ือวา   ความตระหนี่ตระกูล.   ความตระหนี่
ตระกูลมีแกภิกษุณีนั้น  เหตุนั้น  ภิกษุณีนั้น  จึงชื่อวา ผูมีความตระหนี่ตระกูล
อีกอยางหนึ่ง   ช่ือวาเปนคนตระหนี่ตระกูล   เพราะอรรถวาพระพฤติตัวเปนคน
หวงแหนสกุล.
          สองบทวา  กุลสฺส   อวณฺณ    ไดแก    กลาวโทษวา    ตระกูลนั้น
ไมมีศรัทธา  ไมเล่ือมใส.
          สองบทวา  ภิกฺขุนีน   อวณฺณ    ไดแก   กลาวโทษของพวกภิกษุณี
วา  พวกภิกษุณี  เปนผูทุศีล  มีธรรมลามก.
          สองบทวา   สนฺต เยว   อาทีนว    ไดแก   บอกโทษมิใชคุณที่มีอยู
ของตระกูล  หรือของพวกภิกษุณี.  คําที่เหลือ  ตื้นทั้งนั้น.
           สิกขาบทนี้     มีสมุฏฐาน ๓    เปนกิริยา    สัญญาวิโมกข    สจิตตกะ
โลกวัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม  อกุศลจิต  เปนทุกขเวทนา  แล.
                  อรรถกถาอารามวรรค  สิกขาบทที่  ๕  จบ 
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                              อารามวรรค  สิกขาบทที่  ๖
                               เร่ืองภิกษุณีหลายรูป
         [๓๔๙]  โดยสมัยนั้น    พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู  ณ พระ-
เชตวัน   อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี  เขตพระนครสาวัตถี   คร้ังนั้น  ภิกษุณี
หลายรูปจําพรรษาอยูในอาวาสใกลหมูบาน    แลวไดพากันไปสูพระนครสาวัตถี
ภิกษุณีทั้งหลายไดรุมกันถามภิกษุณีพวกนั้นวา   แมเจาทั้งหลายจําพรรษาอยู  ณ
ที่ไหน  โอวาทการกลาวสอนไดมีสมณบูรณแลวหรือ.
           ภิกษุณีเหลานั้นตอบวา  แมเจา    ในอาวาสที่พวกดิฉันจําพรรษาอยูนั้น
ไมมีภิกษุเลย   การกลาวสอนจักสมบูรณไดจากไหน.
           บรรดาภิกษุณีที่เปนผูมักนอย . . . ตางก็เพงโทษ  ติเตียน  โพนทะนาวา
ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงไดจําพรรษาอยูในอาวาสที่ไมมีภิกษุเลา. . .   

                                         ทรงสอบถาม
           พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววาพวกภิกษุณีทั้งหลายจําพรรษาอยูในอาวาสที่ไมมีภิกษุ  จริงหรือ. 
           ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา  จริง  พระพุทธเจาขา. 

                        ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
           พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ไฉน
ภิกษุณีทั้งหลายจึงไดจําพรรษาอยูในอาวาสที่ไมมีภิกษุเลา   การกระทําของพวก
นางนั่น  ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส. . .
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้    วาดังนี้:-
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                                       พระบัญญัติ 
             ๑๑๑.  ๖.  อนึ่ง  ภิกษุณีใด จําพรรษาอยูในอาวาสที่ไมมีภิกษุ
 เปนปาจิตตีย.
                             เร่ืองภิกษุณีหลายรูป  จบ

                                สิกขาบทวิภังค
           [๓๕๐]  บทวา  อนึ่ง. . .ใด  ความวา  ผูใด  คือ  ผูเชนใด. . .
           บทวา ภิกษุณี  ความวา ที่ช่ือวา ภิกษุณี    เพราะอรรถวาเปนผูขอ...
นี้ช่ือวา  ภิกษุณี   ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
           อาวาสที่ช่ือวา  ไมมีภิกษุ  ไดแก    อาวาสที่ภิกษุณีไมสามารถจะไป
 เพื่อรับครุธรรมอันเปนโอวาท   หรือเพื่อประสงคจะถามอุโบสถและปวารณาได
             ตั้งใจวาจักอยูจําพรรษา   แลวจัดแจงเสนาสนะ    จัดตั้งน้ําฉัน   น้ําใช
กวาดบริเวณ  ตองอาบัติทุกกฏ   พออรุณขึ้น  ตองอาบัติปาจิตตีย.

                                      อนาปตติวาร
           [๓๕๑]  มีภิกษุที่อยูจําพรรษา  หลีกไป  สึก  มรณภาพ  หรือไปเขา
รีดเดียรถีย  ๑  มีอันตราย  ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล 
                            อารามวรรค  สิกขาบทที่  ๖  จบ 
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                               อรรถกถาอารามวรรค  สิกขาบทที่  ๖ 
          วินิจฉัยในสิกขาบทที่ ๖  พึงทราบดังนี้;-
          บทวา  โอวาทาย  คือ  เพื่อประโยชนแกครุธรรม.
          บทวา   ส วาสาย  คือ  เพื่อประโยชนแกการถามอุโบสถและปวารณา.
นี้ความยอในสิกขาบทนี้.   สวนความพิสดาร   ขาพเจาไดกลาวแลวในวรรณนา
แหงภิกษุโนวาทกสิกขาบทนี้นั่นแล. 
          สิกขาบทนี้    มีสมุฏฐานดุจเอฬกโลมสิกขาบท   เปนกิริยา   โนสัญญา
วิโมกข  อจิตตกะ  ปณณัตติวัชชะ  กายกรรม  มีจิต ๓ มีเวทนา ๓ แล.
                          อรรถกถาอารามวรรค  สิกขาบทที่  ๖  จบ 
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                                    อารามวรรค   สิกขาบทที่  ๗
                                     เร่ืองภิกษุณีหลายรูป
          [๓๕๒]  โดยสมัยนั้น   พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ   พระ-
เชตวัน   อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี  เขตพระนครสาวัตถี คร้ังนั้น   ภิกษุณี
หลายรูปจําพรรษาอยูในอาวาสใกลหมูบาน   แลวไดพากันไปสูพระนครสาวัตถี
ภิกษุณีทั้งหลายไดพากัน ถามภิกษุณีพวกนั้นวา   เจาแมทั้งหลายจําพรรษาอยู  ณ
ที่ไหนไดปวารณาตอภิกษุสงฆแลวหรือ.                                         
           ภิกษุณีเหลานั้นตอบวา พวกดิฉันยังมิไดปวารณาตัวตอภิกษุสงฆเจาขา
           บรรดาภิกษุณีที่เปนผูมักนอย. . .ตางก็เพงโทษ   ติเตียน  โพนทะนาวา
ไฉนภิกษุณีทั้งหลายอยูจําพรรษาแลว   จึงไดไมปวารณาตอภิกษุสงฆเลา. . .

                                         ทรงสอบถาม   
           พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววา  ภิกษุณีทั้งหลายจําพรรษาแลวไมปวารณาตอภิกษุสงฆ  จริงหรือ. 
           ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา  จริง  พระพุทธเจาขา.

                          ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
           พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ไฉน
ภิกษุณีจําพรรษาแลวจึงไดไมปวารณาตอภิกษุสงฆเลา  การกระทําของพวกนาง
นั่น  ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส. . . 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยาง
นี้   วาดังนี้ :-
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                                          พระบัญญัติ 
             ๑๑๒.  ๗.  อนึ่ง  ภิกษุณีใด   จําพรรษาแลว   ไมปวารณาตอ
สงฆสองฝาย  ดวยสถาน ๓  คือ ดวยไดเห็นก็ดี ดวยไดยินก็ดี  ดวย
รังเกียจก็ดี  เปนปาจิตตีย.
                                   เร่ืองภิกษุณีหลายรูป  จบ

                                      สิกขาบทวิภังค
            [๓๕๓]  บทวา  อนึ่ง. . .ใด ความวา  ผูใด  คือ  ผูเชนใด. . .
           บทวา ภิกษุณี  ความวา   ที่ช่ือวา ภิกษุณี  เพราะอรรถวาเปนผูขอ. . .
นี้ช่ือวา ภิกษุณี  ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
            ที่ช่ือวา  จําพรรษาแลว  คือ  อยูตลอดไตรมาสตน     หรือไตรมาส
หลัง.
            พอทอดธุระวา   จักไมปวารณาตอสงฆสองฝาย  ดวยสถาน ๓ คือ ดวย
ไดเห็นก็ดี  ดวยไดยินก็ดี  ดวยรังเกียจก็ดี   ตองอาบัติปาจิตตีย.
                                       อนาปตติวาร
             [๓๕๔]   ในเมื่ออันตรายมี ๑ แสวงหาแลวไมได  ๑ อาพาธ ๑  มีเหตุ
ขัดของ  ๑ วิกลจริต ๑   อาทิกัมมิกา ๑   ไมตองอาบัติแล.
                               อารามวรรค  สิกขาบทที่  ๗  จบ 
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                         อรรถกถาอารามวรรค  สิกขาบทที่  ๗ 
          วินิจฉัยในสิกขาบทที่ ๗  พึงทราบดังนี้:-          
           สองบทวา  ปริเยสิตฺวา   น   ลภติ  คือ (แสวงหาแลว)  ไมไดภิกษุณี
คําที่เหลือ   ตื้นทั้งนั้น .   ความพิสดารแหงสิกขาบทแมนี้     ก็ไดกลาวไวแลวใน
ภิกขุโนวาทกสิกขาบทเหมือนกัน.
           สิกขาบทนี้   มีการทอดธุระเปนสมุฏฐาน  เปนอกิริยา   สัญญาวิโมกข
สจิตตกะ  โลกวัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม  อกุศลจิต  เปนทุกขเวทนา   แล.
                      อรรถกถาอารามวรรค  สิกขาบทที่  ๗  จบ 
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                                  อารามวรรค  สิกขาบทที่  ๘
                                 เร่ืองภิกษุณีฉัพพัคคีย
          [๓๕๕]  โดยสมัยนั้น     พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับ อยู  ณ
นิโครธาราม  เขตพระนครกบิลพัสดุ   สักกชนบท   คร้ังนั้น    ภิกษุฉัพพัคคีย
เขาไปสูสํานักของภิกษุณีแลว  จะกลาวสอนภิกษุณีฉัพพัคคีย   ภิกษุณีทั้งหลาย
ไดกลาวชวนภิกษุณีฉัพพัคคียวา   มาเถิดแมเจา   ไปรับโอวาทกันเถิดเจาขา.
            ภิกษุณีฉัพพัคคียกลาววา   แมเจาทั้งหลาย   พวกเราจะชวนกันไป  แม
เพราะเหตุแหงโอวาทอันใด  พระคุณเจาฉัพพัคคีย ก็จะมากลาวสอนพวกเราดวย
โอวาทนั้น ณ  สถานที่นี้แลว.
           บรรดาภิกษุณีที่เปนผูมักนอย. . .ตางก็เพงโทษ   ติเตียน   โพนทะนา
วา  ไฉนภิกษุณีฉัพพัคคียจึงไดไมไปรับโอวาทเลา. . .

                                            ทรงสอบถาม
           พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววาภิกษุณีไมไปรับโอวาท  จริงหรือ.
           ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา  จริง   พระพุทธเจาขา.

                           ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
            พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ไฉน
ภิกษุณีฉัพพัคคียจึงไดไมไปรับโอวาทเลา     การกระทําของพวกนางนั่น    ไม
เปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส. . .
             ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้   วาดังนี้:-
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                                       พระบัญญัติ 
           ๑๑๓.  ๘.  อนึ่ง  ภิกษุณีใด  ไมไปเพื่อโอวาทก็ดี  เพื่อธรรม
เปนเหตุอยูรวมก็ดี    เปนปาจิตตีย. 
                             เร่ืองภิกษุณีฉัพพัคคีย  จบ

                                 สิกขาบทวิภังค
           [๓๕๗]  บทวา  อนึ่ง. . . ใด  ความวา  ผูใด  คือ     ผูเชนใด. . .
          บทวา  ภิกษุณี   ความวา  ที่ช่ือวา   ภิกษุณี   เพราะอรรถวาเปนผู
ขอ. . .  นี้ช่ือวา  ภิกษุณี   ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
           ที่ช่ือวา  โอวาท  ไดแก  ครุธรรม ๘.
            ที่ช่ือวา   ธรรมเปนเหตุอยูรวม ไดแก กรรมที่พึงทํารวมกัน อุเทศ
ที่พึงสวดรวมกัน  ความเปนผูมีสิกขาเสมอกัน.
            พอทอดธุระวา   จักไมไปเพื่อโอวาทก็ดี   เพื่อธรรมเปนเหตุอยูรวมก็ดี
ตองอาบัติปาจิตตีย.

                                   อนาปตติวาร
           [๓๕๗]  ในเมื่ออันตรายมี  ๑      แสวงหาภิกษุณีเปนเพื่อนไมได  ๑
อาพาธ ๑   มีเหตุขัดของ ๑   วิกลจริต ๑   อาทิกัมมิกา ๑   ไมตองอาบัติแล.
                        อารามวรรค  สิกขาบทที่  ๔  จบ 
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                           อรรถกถาอารามวรรค  สิกขาบทที่  ๘ 
          วินิจฉัยในสิกขาบทที่  ๘  พึงทราบดังนี้:-
          ดวยคําวา  เอกฺกมฺม   เปนตน พระผูมีพระภาคเจาตรัสหมายถึงอุโบสถ
และปวารณาเทานั้น.   คําที่เหลือ  ตื้นทั้งนั้น.   ความพิสดารแหงสิกขาบทแมนี้
ก็ไดกลาวไวแลว  ในภิกขุโนวาทกสิกขาบทเหมือนกัน.
          สิกขาบทนี้   มีสมุฏฐานดุจปฐมปาราชิกสิกขาบท  เปนอกิริยา  สัญญา-
วิโมกข   สจิตตกะ   โลกวัชชะ   กายกรรม   อกุศลจิต  เปนทุกขเวทนา   แล.
                        อรรถกถาอารามวรรค  สิกขาบทที่  ๘  จบ 
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                                อารามวรรค  สิกขาบทที่  ๙
                                เร่ืองภิกษุณีหลายรูป
          [๓๕๘]  โดยสมัยนั้น  พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู  ณ  พระ-
เชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี  เขตพระนครสาวัตถี  คร้ังนั้น   ภิกษุณี
ทั้งหลายไมถามอุโบสถก็มี    ไมขอโอวาทก็มี    ภิกษุทั้งหลายพากันเพงโทษ
ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงไดไมถามอุโบสถและไมขอโอวาท
เลา . . .

                                        ทรงสอบถาม
           พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววาภิกษุณีทั้งหลายไมถามอุโบสถและไมขอโอวาท   จริงหรือ.
           ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา  จริง  พระพุทธเจาขา.

                            ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
           พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ไฉน
ภิกษุณีทั้งหลายจึงไดไมถามอุโบสถ   ไมขอโอวาท  การกระทําของพวกนางนั่น
ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส . . .
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้   วาดังนี้:-

                                           พระบัญญัติ
            ๑๑๔.  ๙.  อนึ่ง  ทุก ๆ  ระยะก่ึงเดือน  ภิกษุณีพึงหวังเฉพาะ
ธรรม  ๒ ประการ  จากภิกษุสงฆ  คือการถามอุโบสถ  ๑  การเขาไป
ขอโอวาท ๑  เม่ือฝาฝนธรรม  ๒ อยางนั้น  เปนปาจิตตีย. 
                                    เร่ืองภิกษุณีหลายรูป  จบ 
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                                   สิกขาบทวิภังค
         [๓๕๙]  บทวา  ทุกระยะกึ่งเดือน  คือ  ทุก ๆ วันที่มีอุโบสถ. 
           ที่ช่ือวา  อุโบสถ  ไดแก   อุโบสถ  ๒ อยาง   คือ   อุโบสถมีในวัน
๑๔  ค่ํา  ๑  อุโบสถมีในวัน  ๑๕  ค่ํา  ๑.
           ที่ช่ือวา  โอวาท  ไดแก   ครุธรรม ๘.
           พอทอดธุระวา  จักไมถามอุโบสถก็ดี   จักไมขอโอวาทก็ดี  ดังนี้   ตอง
อาบัติปาจิตตีย.

                                      อนาปตติวาร
           [๓๖๐]   ในเมื่ออันตรายมี   ๑     แสวงหาภิกษุณีเปนเพื่อนไมได  ๑
อาพาธ ๑   มีเหตุขัดของ ๑   วิกลจริต ๑   อาทิกัมมิกา ๑  ไมตองอาบัติแล.
                            อารามวรรค  สิกขาบทที่  ๙  จบ

                        อรรถกถาอารามวรรค  สิกขาบทที่  ๙ 
           คําทั้งหมดในสิกขาบทที่  ๙   ตื้นทั้งนั้น.   ความพิสดารแหงสิกขาบทแม
นี้ก็ไดกลาวไวแลว   ในภิกขุโนวาทกสิกขาบทเหมือนกัน.   สิกขาบทนี้    มีการ
ทอกธุระเปนสมุฏฐาน    เปนอกิริยา    สัญญาวิโมกข   สจิตตกะ    โลกวัชชะ
กายกรรม   วจีกรรม   อกุศลจิต   เปนทุกขเวทนา   แล.
                 อรรถกถาอารามวรรค  สิกขาบทที่  ๙  จบ 
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                                      อารามวรรค  สิกขาบทที่  ๑๐
                                      เร่ืองภิกษุณีรูปหนึ่ง
          [๓๖๑]  โดยสมัยนั้น    พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู  ณ พระ-
เชตวัน   อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี   เขตพระนครสาวัตถี  คร้ังนั้น   ภิกษุณี
รูปหนึ่งกับบุรุษหนึ่งตอหนึ่ง    ใหบงฝอันเกิดในรมผา     คร้ันแลวบุรุษนั้นได
พยายามประทุษรายภิกษุณีรูปนั้น  นางไดสงเสียงขึ้น  ภิกษุณีทั้งหลายไดพากัน
วิ่งเขาไปถามภิกษุณีนั้นวา    แมเจาสงเสียงอะไรกัน    เมื่อถูกถาม    นางไดเลา
เร่ืองนั้นแกเหลาภิกษุณี.
           บรรดาภิกษุณีที่เปนผูมักนอย. . . ตางก็เพงโทษ  ติเตียน  โพนทะนา
วา  ไฉนภิกษุณีกับบุรุษหนึ่งตอหนึ่ง   จึงไดใหบงฝอันเกิดในรมผาเลา. . .

                                          ทรงสอบถาม
           พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววาภิกษุณีกับบุรุษหนึ่งตอหนึ่งใหบงฝอันเกิดในรมผา    จริงหรือ.
           ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา  จริง  พระพุทธเจาขา.

                          ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
            พระผูพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณี
กับบุรุษหนึ่งตอหนึ่ง   จึงไดใหบงฝอันเกิดในรมผาเลา   การกระทําของนางนั่น 
ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส. . .
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้   วาดังนี้;-
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                                      พระบัญญัติ 
           ๑๑๕.  ๑๐.  อนึ่ง  ภิกษุณีใด   ไมบอกกลาวสงฆหรือคณะ   กับ
บุรุษหนึ่งตอหนึ่ง  ใหบงก็ดี   ผาก็ดี  ชะก็ดี   ทาก็ดี  พันก็ดี  แกะก็ดี
ซ่ึงฝหรือบาดแผลอันเกิดในรมผา  เปนปาจิตตีย.
                              เร่ืองภิกษุณีรูปหนึ่ง  จบ

                                  สิกขาบทวิภังค
           [๓๖๒]  บทวา  อนึ่ง. . .ใด ความวา  ผูใด  คือ   ผูเชนใด. . .
           บทวา  ภิกษุณี  ความวา ที่ช่ือวา ภิกษุณี  เพราะอรรถวาเปนผูขอ. . .
 นี้ช่ือวา  ภิกษุณี ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
            ที่ช่ือวา   รมผา  ไดแก   อวัยวะใตนาภีลงไป   เหนือเขาขึ้นมา.
            บทวา  เกิด  คือ  เกิดขึ้นในบริเวณนั้น.
            ที่ช่ือวา  ฝ  ไดแก   ฝชนิดใดชนิดหนึ่ง.
             ที่ช่ือวา  แผล  ไดแก  แผลชนิดใดชนิดหนึ่ง.
             บทวา  ไมบอกกลาว   คือ  ไมแจงใหทราบ.
             ที่ช่ือวา  สงฆ  ไดแก  หมูที่เรียกกันวาภิกษุณีสงฆ.
             ที่ช่ือวา  คณะ  ไดแก   หมูที่เรียกกันวาภิกษุณีหลายรูป.
             ที่ช่ือวา  บุรุษ   ไดแก  มนุษยผูชาย   ไมใชยักษผูชาย   ไมใชเปรต
 ผูชาย  ไมใชสัตวดิรัจฉานตัวผู   เปนผูรูเดียงสา  เปนผูสามารถเพื่อประทุษรายได.
             บทวา  กับ   คือ  ดวยกัน.
              บทวา  หนึ่งตอหนึ่ง  คือ  บุรุษผูหนึ่ง  ภิกษุณีรูปหนึ่ง.
              ส่ังวา จงบง   ตองอาบัติทุกกฏ    เมื่อบงเสร็จ   ตองอาบัติปาจิตตีย.
               ส่ังวา จงผา   ตองอาบัติทุกกฏ   เมื่อผาเสร็จ   ตองอาบัติปาจิตตีย. 
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            ส่ังวา   จงชะ   ตองอาบัติทุกกฏ   เมื่อชะเสร็จ  ตองอาบัติปาจิตตีย. 
           ส่ังวา   จงทา   ตองอาบัติทุกกฏ   เมื่อทาเสร็จ   ตองอาบัติปาจิตตีย.
           ส่ังวา  จงพัน    ตองอาบัติทุกกฏ  เมื่อพันเสร็จ   ตองอาบัติปาจิตตีย.
           ส่ังวา  จงแกะ   ตองอาบัติทุกกฏ   เมื่อแกะเสร็จ   ตองอาบัติปาจิตตีย.

                                            อนาปตติวาร
           [๓๖๓]   บอกกลาวแลว  ใหบง  ใหผา  ใหชะ  ใหทาพัน   ให  หรือ
ใหแกะ ๑  มีสตรีผูรูความอยูเปนเพื่อน ๑   วิกลจริต ๑  อาทิกัมมิกา ๑ ไมตอง
อาบัติแล.
                                 อารามวรรค  สิกขาบทที่  ๑๐  จบ
                                         อารามวรรคที่  ๖  จบ

                              อรรถกถาอารามวรรค  สิกขาบทที่  ๑๐ 
           วินิจฉัยในสิกขาบทที่  ๑๐  พึงทราบดังนี้;-
            บทวา   ปสาเข  ไดแก   ในกายทอนลาง.   จริงอยู  กายทอนลางทาน
เรียกวา   ปสาขะ   เพระเหตุวา   ตนขาทั้ง  ๒  แยกออกไปจากกายทอนลางนั้น
ดุจกิ่งแหงตนไมแยกจากตนไม  ฉะนั้น .
           ในบทวา  ภินฺท  เปนตน   มีวินิจฉัยดังนี้:-  ถาภิกษุณีส่ังทุกอยางวา
จงบง   จงผา    และอุบาสกนั้นทําตามสั่งอยางนั้น    ภิกษุณีตองอาณัตติทุกกฏ
(ทุกกฏเพราะสั่ง)  ๖ ตัว   และปาจิตตีย  ๖  ตัว.   ถาแมนวา   ภิกษุณีส่ังอยานี้วา
อุบาสก !    กิจอยางใดอยางหนึ่งที่ควรทําในกายทอนลางนี้  ทานจงกระทํากิจนั้น
ทั้งหมด  และอุบาสกนั้น   ทํากิจมีการบงเปนตน    แมทั้งหมด.  เปนอาบัติ ๑๒ 
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ตัว   คือ   เปนทุกกฏ ๖ ตัว   ปาจิตตีย  ๖  ตัว   เพราะคําพูดคําเดียว.   แตถา 
ภิกษุณีพูดเพียงอยางเดียว   ในบรรดากิจมีการบงเปนตนแลว  ส่ังวา  จงทํากิจนี้
และอุบาสกนั้น    ทํากิจทั้งหมด   เปนปาจิตตีย   ในเพราะการทํากิจที่ส่ังเทานั้น
ในกิจที่เหลือไมเปนอาบัติ.  คําที่เหลือ   ตื้นทั้งนั้น .
           สิกขาบทนี้   มีสมุฏฐานดุจกฐินสิกขาบท  เปนทั้งกิริยาทั้งอกิริยา  โน-
สัญญาวิโมกข   อจิตตกะ   ปณณัตติวัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม   มีจิต  ๓   มี
เวทนา ๓   แล.
                               อรรถกถาอารามวรรค  สิกขาบทที่  ๑๐  จบ
                                         อรรถกถาอารามวรรคที่  ๖  จบ 
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                             ปาจิตตีย  คัพภินีวรรคท่ี  ๗
                              คัพภินีวรรค  สิกขาบทที่  ๑
                              เร่ืองภิกษุณีหลายรูป
          [๓๖๔]  โดยสมัยนั้น     พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู  ณ พระ-
เชตวัน  อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี  เขตพระนครสาวัตถี  คร้ังนั้น ภิกษุณี 
ทั้งหลายพากันบวชสตรีมีครรภ  นางบวชแลวเที่ยวไปบิณฑบาต   คนทั้งหลาย
พูดกันอยางนี้วา   ขอทานทั้งหลายจงถวายภิกษาแกแมเจา   เพราะแมเจามีครรภ
แก   แลวพากันเพงโทษ  ติเตียน   โพนทะนาวา    ไฉนภิกษุณีจึงไดใหสตรีมี 
ครรภบวชเลา                          
           ภิกษุณีทั้งหลายไดยินคนพวกนั้นเพงโทษ   ติเตียน    โพนทะนาอยู
บรรดาที่เปนผูมักนอย. . .ตางก็เพงโทษ  ติเตียน  โพนทะนาวา   ไฉนภิกษุณี
ทั้งหลายจึงไดบวชสตรีมีครรภเลา.  

                                     ทรงสอบถาม
            พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววาพวกภิกษุณีใหสตรีมีครรภบวช  จริงหรือ.
            ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง  พระพุทธเจาขา.

                       ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
            พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ไฉน
  พวกภิกษุณีจึงไดใหสตรีมีครรภบวชเลา   การกระทําของพวกนางนั่น   ไมเปน
  ไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส. . . 
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          ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยาง
นี้  วาดังนี้:-

                                          พระบัญญัติ 
          ๑๑๖.  ๑.  อนึ่ง  ภิกษุณีใด   ยังสตรีมีครรภใหบวช    เปน
ปาจิตตีย.
                                    เร่ืองภิกษุณีหลายรูป  จบ

                                        สิกขาบทวิภังค
           [๓๖๕]  บทวา  อนึ่ง. . .ใด   ความวา   ผูใด  คือ   ผูเชนใด. . .
          บทวา  ภิกษุณี  ความวา ที่ช่ือวา   ภิกษุณี  เพราะอรรถวาเปนผูขอ. . .
นี้ช่ือวา  ภิกษุณี  ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
           ที่ช่ือวา  สตรีมีครรภ   ไดแก   หญิงที่เรียกกันวามีบุตรมาเกิด.
           บทวา ใหบวช   คือ  ใหอุปสมบท.
           ตั้งใจวาจักใหบวช   แลวแสวงหาคณะก็ดี   อาจารยก็ดี  บาตรก็ดี  จีวร
ก็ดี   สมมติสีมาก็ดี    ตองอาบัติทุกฏ  จบญัตติตองอาบัติทุกกกฏ  จบกรรมวาจา
๒ คร้ัง  ตองอาบัติทุกกฏ  ๒  ตัว    จบกรรมวาจาครั้งสุด    ภิกษุณีผูอุปชฌาย
ตองอาบัติปาจิตตีย  คณะและอาจารย    ตองอาบัติทุกกฏ
                                              บทภาชนีย
            [๓๖๖]   สตรีมีครรภ  ภิกษุณีสําคัญวามีครรภ   ใหบวช   ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.  
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            สตรีมีครรภ   ภิกษุณีสงสัย    ใหบวช    ตองอาบัติทุกกฏ. 
            สตรีมีครรภ   ภิกษุณีสําคัญวาไมมีครรภ     ใหบวช   ไมตองอาบัติ.
            สตรีไมมีครรภ   ภิกษุณีสําคัญวามีครรภ   ตองอาบัติทุกกฏ.
            สตรีไมมีครรภ   ภิกษุณีสงสัย  ตองอาบัติทุกกฏ.
            สตรีไมมีครรภ  ภิกษุณีสําคัญวาไมมีครรภ  ไมตองอาบัติ.

                                    อนาปตติวาร
            [๓๖๗]  สตรีมีครรค  สําคัญวาไมมีครรภ  ใหบวช  ๑ สตรีไมมีครรภ
สําคัญวาไมมีครรภ    ใหบวช ๑   วิกลจริต  ๑  อาทิกัมมิกา ๑   ไมตองอาบัติแล.
                          คัพภินีวรรค  สิกขาบทที่  ๑  จบ

                         อรรถกถาคัพภินีวรรคท่ี  ๗
                        อรรถกถาคัพภินีวรรค  สิกขาบทที่  ๑ 
            วินิจฉัยในสิกขาบทที่  ๑   แหงคัพภินีวรรค   พึงทราบดังนี้:-
            บทวา   อาปนฺนสตฺตา   ไดแก   สตรีผูมีบุตรเขามาเกิดยังทอง.
                     อรรถกถาคัพภินีวรรค  สิกขาบทที่  ๑  จบ 
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                                    คัพภินีวรรค  สิกขาบทที่  ๒
                                      เร่ืองภิกษุณีหลายรูป
           [๓๖๘]   โดยสมัยนั้น  พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชต-
วัน  อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี    เขตพระนครสาวัตถี    คร้ังนั้น   ภิกษุณี
ทั้งหลายพากันบวชสตรีแมลูกออน     นางบวชแลว    เที่ยวไปบิณฑบาต    คน
ทั้งหลายพูดกันอยางนี้วา  ขอทานทั้งหลายจงถวายภิกษาแกแมเจา  เพราะแมเจา
มีลูก  แลวพากันเพงโทษ   ติเตียน  โพนทะนาวา  ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงไดให
สตรีมีลูกออนบวชเลา.
           ภิกษุณีทั้งหลายไดยินคนพวกนั้นเพงโทษ     ติเตียน    โพนทะนาอยู
บรรดาที่เปนผูมักนอย. . .ตางพากันเพงโทษ    ติเตียน    โพนทะนาวา    ไฉน
ภิกษุณีทั้งหลายจึงไดใหสตรีแมลูกออนบวชเลา. . .

                                         ทรงสอบถาม
           พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววาภิกษุณีทั้งหลายใหสตรีแมลูกออนบวช  จริงหรือ.
            ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา   จริง   พระพุทธเจาขา.

                      ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
           พระผูมีพระภาคเจาทรงติเตียนวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ไฉนภิกษุณี
ทั้งหลายจึงไดใหสตรีแมลูกออนบวชเลา   การกระทําของพวกนางนั่น   ไมเปน
ไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส. . . 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็แลภิกษุณีทั้งหลาย   จงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้   วาดังนี้:-
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                                             พระบัญญัติ 
             ๑๑๒.  ๒.  อนึ่ง  ภิกษุณีใด  ยังสตรีมีลูกออนใหบวช   เปน 
ปาจิตตีย. 
                                   เร่ืองภิกษุณีหลายรูป  จบ

                                       สิกขาบทวิภังค
           [๓๖๙]  บทวา  อนึ่ง. . .ใด  ความวา  ผูใด  คือ  ผูเชนใด. . .
          บทวา  ภิกษุณี  ความวา  ที่ช่ือวา   ภิกษุณี   เพราะอรรถวาเปนผู
ขอ. . .นี้ช่ือวา   ภิกษุณี   ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
           ที่ช่ือวา  สตรีมีลูกออน ไดแก  หญิงที่เปนมารดา   หรือเปนแมนม
            บทวา  ใหบวช  คือ  ใหอุปสมบท.
            ตั้งใจวาจักใหบวช   แลวแสวงหาคณะก็ดี  อาจารยก็ดี   บาตรก็ดี   จีวร
ก็ดี  สมมติสีมาก็ดี   ตองอาบัติทุกกฏ.   จบญัตติ  ตองอาบัติทุกกฏ    จบกรรม
วาจาสองครั้ง   ตองอาบัติทุกกฏ  ๒  ตัว จบกรรมวาจาครั้งสุด ภิกษุณีผูอุปชฌาย
ตองอาบัติปาจิตตีย.   คณะและอาจารย   ตองอาบัติทุกกฏ.              

                                      บทภาชนีย
           [๓๗๐]  สตรีมีลูกออน  ภิกษุณีสําคัญวามีลูกออน ใหบวช  ตองอาบัติ-
ปาจิตตีย
           สตรีมีลูกออน  ภิกษุณีสงสัย  ใหบวช  ตองอาบัติทุกกฏ.
           สตรีมีลูกออน  ภิกษุณีสําคัญวา  ไมใชมีลูกออน   ใหบวช    ไมตอง
อาบัติ.
          มิใชสตรีมีลูกออน  ภิกษุณีสําคัญวามีลูกออน   ตองอาบัติทุกกฏ.
          มิใชสตรีมีลูกออน  ภิกษุณีสงสัย  ตองอาบัติทุกกฏ.
          มิใชสตรีมีลูกออน  ภิกษุณีสําคัญวาไมใชมีลูกออน  ไมตองอาบัติ. 
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                                    อนาปตติวาร 
         [๓๗๑]  สตรีมีลูกออน   สําคัญวาไมมีลูกออน  ใหบวช ๑ มิใชสตรี
มีลูกออน  สําคัญวาไมมีลูกออน  ใหบวช  ๑  วิกลจริต ๑   อาทิกัมมิกา ๑   ไม
ตองอาบัติแล.
                             คัพภินีวรรค  สิกขาบทที่  ๒  จบ

                          อรรถกถาคัพภินีวรรค  สิกขาบทที่  ๒ 
          วินิจฉัยในสิกขาบทที่  ๒ พึงทราบดังนี้:-
          บทวา  ปายนฺตึ  ไดแก   สตรีผูยังทารกใหดื่มน้ํานมอยู.
          สองบทวา  มาตา  วา   โหติ  มีความวา  เปนมารดาก็ดี  เปนนางนม
ก็ดี   แหงทารกผูซ่ึงยังดื่มน้ํานม.  คําที่เหลือ   ตื้นทั้งนั้น.  แมทั้ง ๒  สิกขาบท
นี้  มีสมุฏฐาน  ๓  เปนกิริยา  สัญญาวิโมกข  สจิตตกะ ปณณัตติวัชชะ กายกรรม
วจีกรรม   มีจิต  ๓ มีเวทนา ๓  แล.
                     อรรถกถาคัพภินีวรรค  สิกขาบทที่  ๒  จบ 
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                                  คัพภินีวรรค  สิกขาบทที่  ๓
                                   เร่ืองภิกษุณีหลายรูป
           [๓๗๒]  โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชต-
วัน อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี  เขตพระนครสาวัตถี  คร้ังนั้น ภิกษุณีทั้งหลาย
พากันบวชสิกขมานาผูยังมิไดศึกษาสิกขาในธรรม ๖  ประการ    ตลอด ๒ ป
สิกขมานาพวกนั้นจึงเปนคนเขลา  ไมฉลาด  ไมรูส่ิงที่ควรหรือไมควร.
           บรรดาภิกษุณีที่เปนผูมักนอย. . .ตางก็เพงโทษ  ติเตียน  โพนทะนาวา
ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงไดบวชสิกขมานา  ผูยังมิไดศึกษาสิกขาในธรรม  ๖ ประ-
การ  ตลอด ๒ ปเลา. . .

                                          ทรงสอบถาม
           พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววาภิกษุณีทั้งหลายบวชสิกขมานา   ผูยังมิไดศึกษาสิกขาในธรรม ๖  ประการ
ตลอด ๒ ป   จริงหรือ.  
            ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา   จริง   พระพุทธเจาขา.

                            ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
          พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ไฉน
ภิกษุณีทั้งหลายจึงไดบวชสิกขมานาผูยังมิไดศึกษาสิกขาในธรรม ๖  ประการ
ตลอด ๒ ปเลา  การกระทําของพวกนางนั่น       ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของ
ชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส. . . คร้ันแลวทรงกระทําธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตใหสิกขาสมมติในธรรม ๖ ประการ ตลอด ๒ ป
แกสิกขมานา.                                 
             ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็แลสงฆพึงใหสิกขาสมมตินั้นอยางนี้. 
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                                   วิธีใหสิกขาสมมติ
           สิกขมานานั้นพึงเขาไปหาสงฆ   หมผาอุตราสงคเฉวียงบา    กราบเทา
ภิกษุณีทั้งหลาย   แลวนั่งโกระหยงประคองอัญชลี   กลาวอยางนี้   วาดังนี้.
            แมเจา    ดิฉันชื่อนี้เปนสิกขมานาของแมเจาชื่อนี้    ขอสิกขาสมมติใน
ธรรม ๖  ประการ   ตลอด  ๒  ป   ตอสงฆ.
             พึงขอแมคร้ังที่ ๒. . .   พึงขอแมคร้ังที่  ๓. . .
             ภิกษุณีผูฉลาด   ผูสามารถ    พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุตย-
 กรรมวาจาวาดังนี้

                                     กรรมวาจา 
           แมเจา     ขอสงฆจงฟงขาพเจา  นางนี้มีชื่อนี้เปนสิกขมานา
ของแมเจาชื่อนี้   ขอสิกขาสมมติในธรรม  ๖ ประการตลอด  ๒  ป  ตอ
สงฆ  ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงท่ีแลว   สงฆพึงใหสิกขาสมมติ
ในธรรม ๖ ประการตลอด  ๒  ป แกสิกขมานามีชื่อนี้  นี่เปนญัตติ.
           แมเจา    ขอสงฆจงฟงขาพเจา    นางนี้มีชื่อนี้เปนสิกขมานา
ของแมเจาชื่อนี้  ขอสิกขาสมมติในธรรม ๖ ประการ   ตลอด  ๒  ป  
ตอสงฆ ๆ   ใหสิกขาสมมติในธรรม  ๖   ประการตลอด ๒ ป    แก
สิกขมานาชื่อนี้  การใหสิกขาสมมตในธรรม ๖  ประการตลอด ๒ ป
แกสิกขมานาชื่อนี้   ชอบแกแมเจาผูใด   แมเจาผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง  ไม
ชอบแกแมเจาผูใด   แมเจาผูนั้นพึงพูด.
           สงฆใหสิกขาสมมติในธรรม ๖  ประการ  ตลอด ๒  ป  แก
สิกขมานาชื่อนี้แลว  ชอบแกสงฆ  เหตุนั้นจึงนิ่ง   ขาพเจาทรงความ
นี้ไวดวยอยางนี้. 
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            พึงบอกสิกขมานาผูนั้นวา  เธอจงวาอยางนี้.
            ๑.  ขาพเจาสมาทานศีลขอเวนจากการทําสัตวมีชีวิตใหตกลวงไป  มั่น
ไมละเมิดตลอด  ๒ ป.
           ๒.   ขาพเจาสมาทานศีลขอเวนจากการถือเอาพัสดุ   อันเจาของเขามิได
ให  มั่น  ไมละเมิดตลอด  ๒  ป.
           ๓.  ขาพเจาสมาทานศีลขอเวนจากการประพฤติผิด     มิใชกิจพรหม-
จรรย  มั่น    ไมละเมิดตลอด ๒  ป.
           ๔.   ขาพเจาสมาทานศีลขอเวนจากการพูดเท็จ   มั่น   ไมละเมิดตลอด
๒ ป.
            ๕.   ขาพเจาสมาทานศีลขอเวนจากการดื่มน้ําเมา   คือ    สุราและเมรัย
อันเปนฐานประมาท  มั่น  ไมละเมิดตลอด  ๒ ป.
           ๖.   ขาพเจาสมาทานศีลขอเวนจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาล  มั่น
ไมละเมิดตลอด  ๒  ป.
            พระผูมีพระภาคเจาทรงติเตียนภิกษุณีเหลานั้น โดยอเนกปริยายดังนี้แล
แลวตรัสโทษแหงความเปนคนเลี้ยงยาก . . .
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้   วาดังนี้ :-

                                           พระบัญญัติ 
          ๑๑๘.  ๓.  อนึ่ง  ภิกษุณีใด  ยังสิกขมานาผูยังมิไดศึกษาสิกขา
ในธรรม ๖ ประการ  ตลอดสองฝน  ใหบวช   เปนปาจิตตีย. 
                                    เร่ืองภิกษุณีหลายรูป  จบ 
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                                  สิกขาบทวิภังค
           [๓๗๓]  บทวา  อนึ่ง. . .ใด   ความวา  ผูใด  คือ  ผูเชนใด. . .
           บทวา  ภิกษุณี   ความวา   ที่ช่ือวา   ภิกษุณี   เพราะอรรถวาเปนผู
ขอ. . .  นี้ช่ือวา  ภิกษุณี   ที่ทรงประสงคในอรรถนี้ .                   
          บทวา  สองฝน  คือ  สองป.
          ที่ช่ือวา  ผูยังมิไดศึกษาสิกขา  คือ สิกขาอันภิกษุณียังมิไดใหหรือ
 ใหแลวแตสิกขมานาทําขาดเสีย.  
          บทวา  ใหบวช   คือ  ใหอุปสมบท.
           ตั้งใจวาจักใหบวช   แลวแสวงหาคณะก็ดี   อาจารยก็ดี  บาตรก็ดี  จีวร
ก็ดี  สมมติสีมาก็ดี   ตองอาบัติทุกกฏ   จบญัตติ   ตองอาบัติทุกกฏ   จบกรรม
วาจา ๒ คร้ัง ตองอาบัติทุกกฏ  ๒  ตัว จบกรรมวาจาครั้งสุด  ภิกษุณีผูอุปชฌาย
ตองอาบัติปาจิตตีย   คณะและอาจารย   ตองอาบัติทุกกฏ.

                                      บทภาชนีย
                                    ติกะปาจิตตีย
           [๓๗๔]  กรรมเปนธรรม  ภิกษุณีสําคัญวา  กรรมเปนธรรม ใหบวช
ตองอาบัติปาจิตตีย.              
           กรรมเปนธรรม  ภิกษุณีสงสัย  ใหบวช  ตองอาบัติปาจิตตีย.
           กรรมเปนธรรม  ภิกษุณีสําคัญวา  กรรมไมเปนธรรม  ใหบวช   ตอง
อาบัติปาจิตตีย. 
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                                              ติกะทุกกฏ
           กรรมไมเปนธรรม  ภิกษุณีสําคัญวา    กรรมเปนธรรม    ตองอาบัติ
ทุกกฏ.
           กรรมไมเปนธรรม  ภิกษุณีสงสัย  ตองอาบัติทุกกฏ.
           กรรมไมเปนธรรม   ภิกษุณีสําคัญวา   กรรมไมเปนธรรม  ตองอาบัติ
ทุกกฏ.

                                            อนาปตติวาร
           [๓๗๕]   บวชสิกขมานาผูไดศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการ   ตลอด
๒ ป  ๑   วิกลจริต ๑   อาทิกัมมิกา ๑   ไมตองอาบัติแล 
                              คัพภินีวรรค  สิกขาบทที่  ๓  จบ

                          อรรถกถาคัพภินีวรรค  สิกขาบทที่  ๓ 
           วินิจฉัยในสิกขาบทที่  ๓  พึงทราบดังนี้ :-
           สองบทวา  สิกฺขาสมฺมตึ   ทาตุ   มีความวา  ถามวา   เพราะเหตุไร
พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงประทานใหสงฆ   ใหสิกขาสมมติ.
             แกวา   ทรงทําในพระหฤทัยวา   ธรรมดามาตุคาม   เปนคนโลเล    ยัง
ไมไดศึกษาในธรรม  ๖ ขอ   ถึง ๒ ป   จะบําเพ็ญศีลใหบริบูรณไดลําบาก   แต
คร้ันไดศึกษาแลว   จักไมลําบากในภายหลัง  คือ จักชวยตัวได   (จักยิ่งสิกขาบท
๖  ขอใหสําเร็จได)   จึงไดทรงประทานใหสงฆ  ใหสิกขาสมมติ. 
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          ขอวา  ปาณาติปาตา  เวรมณี  เทฺว  วสฺสานิ  อวีติกฺกมสมา-
ทาน   สมาทิยามิ  มีความวา  สิกขาบทที่พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติไววา
เจตนาเปนเครื่องงดเวนจากการทําสัตวมีชีวิตใหตกลวงไป   นั้นใด   ขาพเจาขอ
สมาทานสิกขาบท     คือเจตนาเปนเครื่องงดเวนจากการทําสัตวมีชีวิตใหตกลวง
ไปนั้น   ใหเปนการสมาทานมั่น ไมลวงละเมิดตลอด ๒ ป.  ในสิกขาบททั้งปวง
ก็นัยนี้  สิกขาบททั้ง  ๖  ขอนี้    ภิกษุณีสงฆพึงใหเหมือนกันแกสตรี  (สามเณรี)
ผูบวชมาแลวถึง ๖๐ พรรษา.    นางสิกขมานาผูยังไมไดศึกษาในสิกขา  ๖ ขอนี้ 
ไมพึงใหอุปสมบท.
                           อรรถกถาคัพภินีวรรค  สิกขาบทที่  ๓  จบ 
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                                   คัพภินีวรรค  สิกขาบทที่  ๔
                                    เร่ืองภิกษุณีหลายรูป
          [๓๗๖]  โดยสมัยนั้น     พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู  ณ พระ-
เชตวัน   อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี  เขตพระนครสาวัตถี คร้ังนั้น   ภิกษุณี
ทั้งหลายพากันบวชสิกขมานาผูไดศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการครบ  ๒  ปแลว
แตสงฆยังไมไดสมมติ  ภิกษุณีทั้งหลายกลาวอยางนี้วา  มานี่  สิกขมานา  เธอ
จงรูส่ิงนี้    จงใหส่ิงนี้   จงนําสิ่งนี้มา  เราตองการสิ่งนี้   จงทําสิ่งนี้ใหเปนกัปปยะ.
              นางเหลานั้นกลาวอยางนี้วา  ขาแตแมเจา  ดิฉันไมใชสิกขมานา  พวก
ดิฉันเปนภิกษุณี.
           บรรดาภิกษุณีที่เปนผูมักนอย. . . ตางก็เพงโทษ  ติเตียน  โพนทะนา
วา ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงไดบวชสิกขมานาผูไดศึกษาสิกขาในธรรม  ๖ ประการ
ครบ ๒  ปแลว    แตสงฆยังไมไดสมมติเลา . . .                                    

                                        ทรงสอบถาม
            พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววา  ภิกษุณีทั้งหลายบวชสิกขมานาผูไดศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการครบ
๒ ปแลว   แตสงฆยังไมไดสมมติ   จริงหรือ.
            ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา  จริง  พระพุทธเจาขา.

                      ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
            พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ไฉน
ภิกษุณีทั้งหลายจึงไดบวชสิกขมานา   ผูไดศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการครบ
๒ ปแลว   แตสงฆยังไมไดสมมติเลา   การกระทําของพวกนางนั่น   ไมเปนไป 
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เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส. . .   คร้ันแลวทรงกระทําธรรมีกถา 
รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เราอนุญาตใหสงฆสมมติการ
อุปสมบทแกสิกขมานาผูไดศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการ   ครบ ๒ ปแลว.
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็แลสงฆพึงใหสมมติการอุปสมบทนั้น  อยางนี้;-

                                   วิธีใหสมมติการอุปสมบท
            สิกขมานาผูไดศึกษาสิกขาในธรรม  ๖ ประการ     ครบ  ๒ ปแลวนั้น
พึงเขาไปหาสงฆ   หมผาอุตราสงคเฉวียงบา   กราบเทาภิกษุณีทั้งหลายแลว  นั่ง
กระหยงประคองอัญชลี   กลาวอยางนี้วา.
             แมเจา    ดิฉันมีช่ือนี้     เปนสิกขมานาของแมเจาชื่อนี้     ไดศึกษาสิกขา
ในธรรม ๖ ประการ  ครบ ๒  ปแลว   ขอสมมติการอุปสมบทตอสงฆ.
              พึงขอแมคร้ังที่สอง.   พึงขอแมคร้ังที่สาม.
              ภิกษุณีผูฉลาด    ผูสามารถ    พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติย-
 กรรมวาจา   วาดังนี้ :

                                        กรรมวาจา
          แมเจา  ขอสงฆจงฟงขาพเจา  สิกขมานาชื่อนี้ผูนี้ของแมเจา
ชื่อนี้   ไดศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการครบ  ๒  ปแลว   ขอสมมติ
การอุปสมบทตอสงฆ   ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงท่ีแลว  สงฆพึง
สมมติการอุปสมบทแกสิกขมานาชื่อนี้  ผูไดศึกษาสิกขาในธรรม  ๖
ประการครบ ๒ ปแลว  นี้เปนญัตติ.
          แมเจา  ขอสงฆจงฟงขาพเจา  สิกขมานาชื่อนี้ผูนี้ของแมเจา
ชื่อนี้  ไดศึกษาสิกขาในธรรม  ๖ ประการ  ครบ ๒ ปแลว ขอสมมติ
การอุปสมบทตอสงฆ  ๆ    ใหสมมติการอุปสมบทแกสิกขมานาชื่อนี้
ผูไดศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการ  ครบ ๒ ปแลว.  
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          การใหสมมติการอุปสมบทแกสิกขมานาชื่อนี้  ผูไดศึกษา 
สิกขาในธรรม ๖ ประการ ครบ ๒  ปแลว ชอบแกแมเจาผูใด  แมเจา
ผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง   ไมชอบแกแมเจาผูใด   แมเจาผูนั้นพึงพูด.
          สมมติการอุปสมบทอันสงฆใหแลวแกสิกขมานาชื่อนี้ผูได
ศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการ  ครบ ๒  ปแลว  ชอบแกสงฆ   เหตุ-
นั้นจึงนิ่ง   ขาพเจาทรงความนี้ไวดวยอยางนี้. 
           พระผูมีพระภาคเจาทรงติเตียนภิกษุณีเหลานั้นโดยอเนกปริยายดังนี้แล
แลวตรัสโทษแหงความเปนคนเลี้ยงยาก. . .
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้    วาดังนี้:-

                                      พระบัญญัติ 
           ๑๑๙.  ๔.  อนึ่ง  ภิกษุณีใด ยังสิกขมานาผูศึกษาสิกขาในธรรม
๖ ประการ  ตลอดสองฝนแลว อันสงฆยังมิไดสมมติ  ใหบวช  เปน
ปาจิตตีย. 
                            เร่ืองภิกษุณีหลายรูป  จบ

                              สิกขาบทวิภังค
           [๓๗๗]  บทวา  อนึ่ง . . . ใด  ความวา   ผูใด  คือ   ผูเชนใด. . .
           บทวา  ภิกษุณี  ความวา ที่ช่ือวา ภิกษุณี  เพราะอรรถวา   เปนผูขอ. . .
นี้ช่ือวา  ภิกษุณี    ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
          บทวา  ตลอดสองฝน  คือ  ตลอด ๒ ป.
           ที่ช่ือวา   ผูศึกษาสิกขา. . .แลว    คือ   มีสิกขาในธรรม ๖ ประการ
อันไดศึกษาแลว. 
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            ที่ช่ือวา  อันสงฆยังมิไดสมมติ  คือ  อันสงฆยังไมไดใหสมมติการ
อุปสมบทดวยญัตติทุติยกรรม.
           บทวา  ใหบวช  คือ  ใหอุปสมบท.
           ตั้งใจวาจักใหบวช    แลวแสวงหาคณะก็ดี  อาจารยก็ดี  บาตรก็ดี  จีวร
ก็ดี  สมมติสีมาก็ดี   ตองอาบัติทุกกฏ  จบญัตติตองอาบัติทุกกฏ   จบกรรมวาจา
สองครั้ง   ตองอาบัติทุกกฏสองตัว   จบกรรมวาจาครั้งสุด    ภิกษุณีผูอุปชฌาย
ตองอาบัติปาจิตตีย   คณะและอาจารย   ตองอาบัติทุกกฏ.                

                                               บทภาชนีย
                                             ติกะปาจิตตีย
            [๓๗๘]  กรรมเปนธรรม   ภิกษุณีสําคัญวา  กรรมเปนธรรม  ใหบวช
ตองอาบัติปาจิตตีย.
            กรรมเปนธรรม   ภิกษุณีสงสัย   ใหบวช  ตองอาบัติปาจิตตีย.
            กรรมเปนธรรม  ภิกษุณีสําคัญวา  กรรมไมเปนธรรม  ใหบวช   ตอง
อาบัติปาจิตตีย

                                                ติกะทุกกฏ
           กรรมไมเปนธรรม  ภิกษุณีสําคัญวากรรมเปนธรรม  ตองอาบัติทุกกฏ.
           กรรมไมเปนธรรม  ภิกษุณีสงสัย  ตองอาบัติทุกกฏ.
           กรรมไมเปนธรรม  ภิกษุณีสําคัญวา  กรรมไมเปนธรรม   ตองอาบัติ
ทุกกฏ. 
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                                              อนาปตติวาร
          [๓๗๙]  บวชสิกขมานาผูไดศึกษาสิกขาในธรรม ๖  ประการ    ครบ
๒ ป   ที่สงฆสมมติแลว ๑   วิกลจริต ๑   อาทิกัมมิกา ๑   ไมตองอาบัติแล.
                                  คัพภินีวรรค  สิกขาบทที่  ๔  จบ

                             อรรถกถาคัพภินีวรรค  สิกขาบทที่  ๔ 
           คําทั้งหมดในสิกขาบทที่  ๔   ตื้นทั้งนั้น.   แตถาวา   สิกขาสมมติเปน
อันภิกษุณีสงฆยังไมไดใหมากอน  พึงใหแมในโรงอุปสมบทนั่นแล.  สิกขมานา
ทั้ง ๒  นี้    ช่ือวา  มหาสิกขมานา.
                          อรรถกถาคัพภินีวรรค  สิกขาบทที่  ๔  จบ 
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                                  คัพภินีวรรค  สิกขาบทที่  ๕ 
                                   เร่ืองภิกษุณีหลายรูป
          [๓๘๐]  โดยสมัยนั้น    พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู  ณ พระ-
เชตวัน  อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี   เขตพระนครสาวัตถี  คร้ังนั้น  ภิกษุณี
ทั้งหลายพากันบวชเด็กหญิงชาวบานผูมีอายุยังไมครบ  ๑๒ ป เด็กหญิงเหลานั้น
อดทนไมไดตอความหนาว  ความรอน  ความหิว  ความกระหาย ไมอดทนตอ
สัมผัสแหงเหลือบ    ยุง    ลม    แดด    และสัตวเสือกคลาน   มักไมอดกล้ันตอ
ถอยคําที่เขากลาวราย  หยาบคาย  มีปรกติไมอดทนตอทุกขเวทนาที่เกิดโนสรีระ
อยางแรงกลา   หยาบชา   เผ็ดรอน  ไมนายินดี  ไมนาพอใจ   อันอาจพราชีวิต
เสีย.
           บรรดาภิกษุณีที่เปนผูมักนอย. . . ตางก็เพงโทษ  ติเตียน  โพนทะนา
วา  ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงไดบวชเด็กหญิงชาวบาน   ผูมีอายุยังไมครบ ๑๒ ป
เลา . . .

                                          ทรงสอบถาม 
            พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววา    ภิกษุณีทั้งหลายพากันบวชเด็กหญิงชาวบานผูมีอายุยังไมครบ  ๑๒  ป
จริงหรือ.
            ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา  จริง  พระพุทธเจาขา.

                           ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
            พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ไฉน
ภิกษุณีทั้งหลายจึงไดพากันบวชเด็กหญิงชาวบานที่มีอายุยังไมครบ  ๑๒   ปเลา 
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เพราะเด็กหญิงที่มีอายุยังไมครบ  ๑๒  ป     เปนผูอดทนไมไดตอความหนาว 
ความรอน  ความหิว  ความกระหาย  ไมอดทนตอสัมผัสแหงเหลือบ  ยุง  ลม
แดด   และสัตวเสือกคลาน   มักไมอดกล้ันตอถอยคําที่เขากลาวราย    หยาบคาย
มีปรกติไมอดทนตอทุกขเวทนาที่เกิดในสรีระอยางแรงกลา   หยาบชา  เผ็ดรอน
ไมนายินดี  ไมนาพอใจ  อันอาจพราชีวิตเสีย  สวนเด็กหญิงที่มีอายุครบ ๑๒  ป
เปนผูอดทนตอความหนาว   ความรอน  ความหิว   ความกระหาย   อดทนตอ
สัมผัสแหงเหลือบ   ยุง   ลม   แดด   และสัตวเสือกคลาน   มีปรกติอดกล้ันตอ
ถอยคําที่เขากลาวราย   หยาบคาย   มักอดทนตอทุกขเวทนาที่เกิดในสรีระอยาง
แรงกลา   หยาบชา   เผ็ดรอน  ไมนายินดี   ไมนาพอใจ   อันพราชีวิตเสีย   การ
กระทําของพวกนางนั่น  ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส...  
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้  วาดังนี้ ;-

                                              พระบัญญัติ 
          ๑๒๐.  ๕.  อนึ่ง  ภิกษุณีใด  ยังเด็กหญิงชาวบานผูมีอายุหยอน
๑๒ ฝนใหบวช   เปนปาจิตตีย. 
                                 เร่ืองภิกษุณีหลายรูป   จบ

                                    สิกขาบทวิภังค
          [๓๘๑]   บทวา  อนึ่ง. . .ใด   ความวา  ผูใด  คือ   ผูเชนใด. . . 
          บทวา  ภิกษุณี ความวา   ที่ช่ือวา   ภิกษุณี    เพราะอรรถวาเปนผู
ขอ. . .  นี้ช่ือวา  ภิกษุณี   ที่ทรงประสงคในอรรถนี้ .
          ที่ช่ือวา  มีอายุหยอน ๑๒  ฝน  คือ  มีอายุไมครบ ๑๒  ป. 
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           ที่ช่ือวา  เด็กหญิงชาวบาน  ไดแก   เด็กหญิงที่เขากลาวกันวาอาจมี
สามีได.
         บทวา  ใหบวช   คือ  ใหอุปสมบท.
          ตั้งใจวาจักใหบวช  แลวแสวงหาคณะก็ดี   อาจารยก็ดี  บาตรก็ดี  จีวร
ก็ดี  สมมติสีมาก็ดี   ตองอาบัติทุกกฏ  จบญัตติ  ตองอาบัติทุกกฏ  จบกรรมวาจา
สองครั้ง   ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว   จบกรรมวาจาครั้งสุด   ภิกษุณีผูอุปชฌาย
ตองอาบัติปาจิตตีย   คณะและอาจารย   ตองอาบัติทุกกฏ.

                                            บทภาชนีย
           [๓๘๒]  เด็กหญิงมีอายุหยอน  ๑๒  ป ภิกษุณีสําคัญวามีอายุหยอน ๑๒
ป  ใหบวช  ตองอาบัติปาจิตตีย.
           เด็กหญิงมีอายุหยอน ๑๒  ป  ภิกษุณีสงสัย  ใหบวช  ตองอาบัติทุกกฏ.
           เด็กหญิงมีอายุหยอน ๑๒ ป  ภิกษุณีสําคัญวาครบ   ใหบวช   ไมตอง
อาบัติ.
           เด็กหญิงมีอายุครบ ๑๒ ป   ภิกษุณีสําคัญวามีอายุหยอน ๑๒ ป   ตอง
อาบัติทุกกฏ.
           เด็กหญิงมีอายุครบ ๑๒ ป   ภิกษุณีสงสัย  ตองอาบัติทุกกฏ.
           เด็กหญิงมีอายุครบ ๑๒ ป   ภิกษุณีสําคัญวาครบ  ไมตองอาบัติ .

                                          อนาปตติวาร
           [๓๘๓]  บวชเด็กหญิงมีอายุหยอน  ๑๒  ป สําคัญวามีอายุครบ ๑ วิกล-
จริต ๑  อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.
                              คัพภินีวรรค  สิกขาบทที่  ๕  จบ 
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                         อรรถกถาคัพภินีวรรค  สิกขาบทที่  ๕ 
          วินิจฉัยในสิกขาบทที่  ๕ พึงทราบดังนี้ :-
           เมื่อภิกษุณียังสิกขมานาผูมีอายุหยอนกวา  ๑๒ ป  ใหบวช   ดวยความ
สําคัญวามีอายุครบ  ไมเปนอาบัติ   แมก็จริง  ถึงอยางนั้น   สิกขมานานั้นก็ไม
เปนอุปสัมบันเลย.  คําที่เหลือ  ตื้นทั้งนั้น.                                   
                       อรรถกถาคัพภินีวรรค  สิกขาบทที่  ๕ 
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                              คัพภินีวรรค  สิกขาบทที่  ๖
                               เร่ืองภิกษุณีหลายรูป
          [๓๘๔]  โดยสมัยนั้น   พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ  พระ-
เชตวัน   อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี  เขตพระนครสาวัตถี  คร้ังนั้น  ภิกษุณี
 ทั้งหลายพากันบวชเด็กหญิงมีอายุครบ ๑๒ ป   ผูยังมิไดศึกษาสิกขาในธรรม ๖
 ประการตลอด  ๒  ป   เธอเหลานั้นเปนคนเขลา ไมฉลาด  ไมรูจักสิ่งที่ควรหรือ
 ไมควร.
           บรรดาภิกษุณีที่เปนผูมักนอย. . .ตางก็เพงโทษ  ติเตียน  โพนทะนาวา
 ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงไดพากันบวชเด็กหญิงมีอายุครบ ๑๒  ป   ผูยังมิไดศึกษา
 สิกขาในธรรม ๖ ประการตลอด  ๒ ปเลา. . .

                                       ทรงสอบถาม
            พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
 ขาววา  พวกภิกษุณีพากันบวชเด็กหญิงอายุครบ ๑๒ ป  ผูยังมิไดศึกษาสิกขาใน
 ธรรม ๖  ประการ  ตลอด ๒ ป   จริงหรือ.
            ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา  จริง   พระพุทธเจาขา.

                         ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
            พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ไฉนพวก
 ภิกษุณีจึงไดพากันบวชเด็กหญิงมีอายุครบ  ๑๒   ป  ผูยังมิไดศึกษาสิกขาในธรรม
 ๖ ประการ  ตลอด ๒ ปเลา  การกระทําของพวกนางนั่น  ไมเปนไปเพื่อความ
  เล่ือมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส. . .  คร้ันแลวทรงกระทําธรรมีกถารับสั่งกะ
 ภิกษุทั้งหลายวา. 
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           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตเพื่อใหสิกขาสมมติในธรรม ๖  ประ-
การ  ตลอด ๒ ป  แกเด็กหญิงผูมีอายุครบ  ๑๒ ป.

                                          วิธีใหสิกขาสมมติ
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็แลสงฆพึงใหสิกขาสมมตินั้น  อยางนี้:-
           อันเด็กหญิงผูมีอายุครบ ๑๒  ปนั้น พึงเขาไปหาสงฆ  หมผาอุตราสงค
เฉวียงบา  กราบเทาภิกษุณีทั้งหลายแลว   นั่งกระโหยงประคองอัญชลีกลาวอยางนี้
วา.
            แมเจา   ดิฉันชื่อนี้   เปนเด็กหญิงของแมเจาชื่อนี้    มีอายุครบ ๑๒  ป
ขอสิกขาสมมติในธรรม ๖ ประการ  ตลอด ๒  ปตอสงฆ.
             พึงขอแมคร้ังที่สอง   พึงขอแมคร้ังที่สาม.
              ภิกษุณีผูฉลาด    ผูสามารถ    พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติย-
กรรมวาจา   วาดังนี้:-

                                            กรรมวาจา 
           แมเจา   ขอสงฆจงฟงขาพเจา  เด็กหญิงนี้ชื่อนี้ของแมเจาชื่อ
นี้ผูมีอายุครบ  ๑๒ ป  ขอสิกขาสมมติในธรรม  ๖ ประการ ตลอด  ๒ ป
ตอสงฆ    ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงท่ีแลว     สงฆพึงใหสิกขา
สมมติในธรรม ๖  ประการ  ตลอด ๒ ป  แกเด็กหญิงชื่อนี้  ผูมีอายุ
ครบ  ๑๒  ป  นี่เปนญัตติ.
           แมเจา  ขอสงฆจงฟงขาพเจา   เด็กหญิงนี้ชื่อนี้     ของแมเจา
ชื่อนี้   ผูมีอายุครบ  ๑๒ ป  ขอสิกขาสมมติในธรรม ๖ ประการตลอด
๒ ป  ตอสงฆ   สงฆใหสิกขาสมมติในธรรม   ๖  ประการตลอด  ๒  ป 
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แกเด็กหญิงชื่อนี้  ผูมีอายุครบ ๑๒ ป  การใหสิกขาสมมติในธรรม  ๖
ประการ ตลอด ๒ ป แกเด็กหญิงชื่อนี้  ผูมีอายุครบ ๑๒ ป  ชอบแก
แมเจาผูใด  แมเจาผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง   ไมชอบแกแมเจาผูใด   แมเจา
ผูนั้นพึงพูด.
          สิกขาสมมติในธรรม ๖ ประการ ตลอด ๖ ป อันสงฆใหแลว
แกเด็กหญิงชื่อนี้   ผูมีอายุครบ   ๑๒  ป   ชอบแกสงฆ    เหตุนั้นจึงนิ่ง 
ขาพเจาทรงความนี้ไว  ดวยอยางนี้. 
            ภิกษุณีผูฉลาด  ผูสามารถนั้น  พึงกลาวกะเด็กหญิงผูมีอายุครบ  ๑๒ ป
นั้นวาเธอจงกลาวอยางนี้    แลวพึงกลาววา   ดังนี้:-
            ๑.  ขาพเจาสมาทานศีลขอเวนจากทําสัตวมีชีวิตใหตกลวงไป  มั่น   ไม
ละเมิดตลอด ๒  ป . . .
             ๖.   ขาพเจาสมาทานศีลขอเวนจากบริโภคอาหารในเวลาวิกาล   มั่น
ไมละเมิดตลอด ๒ ป.
            พระผูมีพระภาคเจาทรงติเตียนภิกษุณีเหลานั้นโดยอเนกปริยายดังนี้
แลว   ตรัสโทษแหงความเปนคนเลี้ยงยาก. . .
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้น   แสดง
อยางนี้   วาดังนี้:-

                                           พระบัญญัติ 
           ๑๒๑ .๖. อนึ่ง ภิกษุณี  ภิกษุณีเหลาใด  ยังเด็กหญิงมีอายุ  ๑๒  ปบริบูรณ
ผูยังมิไดศึกษาสิกขาในธรรม  ๖ ประการ   ตลอดสองฝนใหบวช   เปน
ปาจิตตีย. 
                                   ภิกษุณีหลายรูป  จบ 
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                                        สิกขาบทวิภังค
           [๓๘๕]  บทวา  อนึ่ง. . .ใด  ความวา  ผูใด  คือ  ผูเชนใด...
           บทวา  ภิกษุณี  ความวา   ที่ช่ือวา  ภิกษุณี  เพราะอรรถวาเปนผู
ขอ. . .  นี้ช่ือวา  ภิกษุณี ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
           ที่ช่ือวา  มีอายุ   ๑๒   ปบริบูรณ   คือ  มีอายุครบ ๑๒ ฝนแลว.
           ที่ช่ือวา   เด็กหญิง   ไดแก   เด็กหญิงที่เขากลาวกันวาอาจมีสามีได.
           บทวา  ตลอดสองฝน  คือ   ตลอด  ๒ ป.
           ที่ช่ือวา  ยังมิไดศึกษาสิกขา  คือ   สงฆยังมิไดใหสิกขา    หรือให
 แลวแตเธอทําขาดเสีย.
          บทวา  ใหบวช  คือ  ใหอุปสมบท.
          ตั้งใจวา   จักใหบวช   แลวแสวงหาคณะก็ดี  อาจารยก็ดี  บาตรก็ดี
จีวรก็ดี   สมมติสีมาก็ดี    ตองอาบัติทุกกฏ    จบญัตติ    ตองอาบัติทุกกฏ   จบ
กรรมวาจาสองครั้ง   ตองอาบัติทุกกฏ  ๒ ตัว   จบกรรมวาจาครั้งสุด    ภิกษุณีผู
อุปชฌาย  ตองอาบัติปาจิตตีย   คณะและอาจารย   ตองอาบัติทุกกฏ.

                                            บทภาชนีย
                                          ติกะปาจิตตีย
           [๓๘๖]  กรรมเปนธรรม  ภิกษุณีสําคัญวา  กรรมเปนธรรม  ใหบวช
ตองอาบัติปาจิตตีย.
           กรรมเปนธรรม  ภิกษุณีสงสัย  ใหบวช  ตองอาบัติปาจิตตีย.
           กรรมเปนธรรม    ภิกษุณีสําคัญวา    กรรมไมเปนธรรม      ใหบวช
ตองอาบัติปาจิตตีย. 
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                                              ติกะทุกกฏ
             กรรมไมเปนธรรม   ภิกษุณีสําคัญวา    กรรมเปนธรรม    ตองอาบัติ
ทุกกฏ.
             กรรมไมเปนธรรม  ภิกษุณีสงสัย    ตองอาบัติทุกกฏ.
             กรรมไมเปนธรรม  ภิกษุณีสําคัญวา  กรรมไมเปนธรรม   ตองอาบัติ
ทุกกฏ.

                                            อนาปตติวาร
              [๓๘๗]   บวชเด็กหญิงมีอายุครบ ๑๒  ป  ผูไดศึกษาสิกขาในธรรม ๖
ประการ    ตลอดสองป  ๑ วิกลจริต  ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.
                                  คัพภินีวรรค  สิกขาบทที่  ๖  จบ

                              อรรถกถาคัพภินีวรรค  สิกขาบทที่  ๖ 
             วินิจฉัยในสิกขาบทที่ ๖ พึงทราบดังนี้:-
              ภิกษุณีสงฆ  จะใหสิกขาสมมติแกหญิงคฤหัสถ  ผูมีอายุ  ๑๐  ป   แลว
ใหเธอผูมีอายุครบ  ๑๒  ปบริบูรณอุปสมบท  ควรอยู.
                       อรรถกถาคัพภินีวรรค  สิกขาบทที่  ๖  จบ 
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                                 คัพภินีวรรค  สิกขาบทที่  ๗ 
                                  เร่ืองภิกษุณีหลายรูป
         [๓๘๘]  โดยสมัยนั้น   พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู  ณ  พระ-
เชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี  เขตพระนครสาวัตถี คร้ังนั้น  ภิกษุณี 
ทั้งหลายพากันบวชเด็กหญิงมีอายุครบ  ๑๒  ป  ผูศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการ
ตลอด  ๒  ปแลว   แตสงฆยังไมไดสมมติ  ภิกษุณีทั้งหลายกลาวอยางนี้วา  มานี่
สิกขมานา  เธอจงรูวัตถุนี้  จงประเคนวัตถุนี้  จงนําวัตถุนี้มา  ฉันตองการวัตถุนี้ 
เธอจงทําวัตถุนี้ใหเปนกัปปยะ
           เธอเหลานั้นกลาวอยางนี้วา   แมเจา   พวกดิฉันไมใชสิกขมานา   พวก
ดิฉันเปนภิกษุณี.
       บรรดาภิกษุณีที่เปนผูมักนอย. . .  ตางก็เพงโทษ ติเตียน  โพนทะนาวา
ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงพากันบวชเด็กหญิงมีอายุครบ  ๑๒ ป   ผูศึกษาสิกขาใน
ธรรม  ๖ ประการ   ตลอด ๒   ปแลว     แตสงฆยังไมไดสมมติเลา . . .

                                           ทรงสอบถาม
          พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววาพวกภิกษุณีพากันบวชเด็กหญิงมีอายุครบ ๑๒ ป   ผูศึกษาสิกขาในธรรม
๖ ประการ    ตลอด ๒  ปแลว   แตสงฆยังไมไดสมมติ   จริงหรือ.
           ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา  จริง  พระพุทธเจาขา. 
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                           ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
           พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ไฉน
ภิกษุณีทั้งหลายจึงไดพากันบวชเด็กหญิงมีอายุครบ  ๑๒  ป    ผูศึกษาสิกขาใน
ธรรม ๖  ประการ  ตลอด  ๒  ปแลว   แตสงฆยังมิไดสมมติเลา  การกระทําของ
พวกนางนั่นไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส . . . คร้ันแลว
ทรงกระทําธรรมีกถา   รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา.
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตใหสงฆสมมติการอุปสมบทแกเด็กหญิง
อายุครบ ๑๒  ป   ผูไดศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการ  ตลอด ๒  ปแลว. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็แลวิธีการใหสมมติการอุปสมบทนั้นอันสงฆพึง
ใหอยางนี้:-

                            วิธีการใหสมมติการอุปสมบท
           อันเด็กหญิงมีอายุครบ ๑๒  ป    ผูศึกษาสิกขาในธรรม  ๖  ประการ
ตลอด  ๒  ปแลวนั้น  พึงเขาไปหาสงฆ  หมผาอุตราสงคเฉวียงบา  กราบเทาภิกษุณี
ทั้งหลายแลว   นั่งกระโหยงประคองอัญชลี   กลาวอยางนี้วา.
            แมเจา   ดิฉันชื่อนี้   เปนเด็กหญิงของแมเจาชื่อนี้   มีอายุครบ ๑๒  ป
ไดศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการ   ตลอด  ๒  ปแลว    ขอสมมติการอุปสมบท
ตอสงฆ.
             พึงขอแมคร้ังที่สอง   พึงขอแมคร้ังที่สาม.
             ภิกษุณี  ผูฉลาด  ผูสามารถ   พึงประกาศใหสงฆทราบ    ดวยญัตติ-
ทุติยกรรมวาจา   วาดังนี้:-
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                                      กรรมวาจา 
          แมเจาเจาขา  ขอสงฆจงฟงขาพเจา  เด็กหญิงชื่อนี้ผูนี้   ของ
แมเจาชื่อนี้   มีอายุครบ  ๑๒ ป  ไดศึกษาสิกขาในธรรม  ๖  ประการ
ตลอด  ๒  ปแลว  ขอสมมติการอุปสมบทตอสงฆ   ถาความพรอมพร่ัง
ของสงฆถึงท่ีแลว    สงฆพึงใหสมมติการอุปสมบทแกเด็กหญิงชื่อนี้
ผูมีอายุครบ ๑๒ ป  ผูไดศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการ  ตลอด ๒
ปแลว  นี่เปนญัตติ. 
          แมเจาเจาขา   ขอสงฆจงฟงขาพเจา   เด็กหญิงชื่อนี้ผูนี้   ของ
แมเจาชื่อนี้  มีอายุครบ  ๑๒  ป  ผูไดศึกษาสิกขาในธรรม  ๖ ประการ
ตลอด  ๒  ปแลว    ขอสมมติการอุปสมบทตอสงฆ  ๆ  ใหสมมติการ
อุปสมบทแกเด็กหญิงชื่อนี้  ผูมีอายุครบ  ๑๒  ป  ผูไดศึกษาสิกขาใน
ธรรม ๖  ประการ ตลอด ๒  ปแลว  การใหสมมติการอุปสมบทแก
เด็กหญิงชื่อนี้ผูมีอายุครบ  ๑๒ ป ผูไดศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการ
ตลอด ๒ ปแลว     ชอบแกแมเจาผูใด    แมเจาผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง  ไม
ชอบแกแมเจาผูใด  แมเจาผูนั้นพึงพูด.
          สมมติการอุปสมบท  อันสงฆใหแลวแกเด็กหญิงชื่น    ผูมี 
อายุครบ  ๑๒ ป  ผูไดศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการ  ตลอด ๒ ป
แลว  ชอบแกสงฆ   เหตุนั้นจึงนิ่ง  ขาพเจาทรงความนี้ไวดวยอยางนี้. 
            พระผูมีพระภาคเจาทรงติเตียนภิกษุณีเหลานั้นโดยอเนกปริยายดังนี้แลว
ตรัสโทษแหงความเปนคนเลี้ยงยาก. . .
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
 อยางนี้   วาดังนี้:-
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                                   พระบัญญัติ 
           ๑๒๒.  ๗.  อนึ่ง  ภิกษุณีใด  ยังเด็กหญิงมีอายุครบ   ๑๒  ป
ผูไดศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการ  ตลอดสองฝนแลว    อันสงฆ  
ยังมิไดสมมติ  ใหบวช   เปนปาจิตตีย.
                          เร่ืองภิกษุณีหลายรูป  จบ

                             สิกขาบทวิภังค
           [๓๘๙]  บทวา  อนึ่ง . . .ใด  ความวา  ผูใด  คือ   ผูเชนใด...
          บทวา  ภิกษุณี  ความวา  ที่ช่ือวา   ภิกษุณี    เพราะอรรถวาเปนผู
  ขอ. . . นี้ช่ือวา  ภิกษุณี  ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.                          
           ที่ช่ือวา  มีอายุครบ  ๑๒ ป  คือ  มีอายุถึง ๑๒  ฝนแลว.
           ที่ช่ือวา   เด็กหญิง  ไดแก   สตรีที่เขากลาววาอาจมีสามีได.
            บทวา  ตลอดสองฝน  คือ  ตลอดสองป.
             ที่ช่ือวา  ผูศึกษาสิกขา   คือ    มีสิกขาในธรรม ๖   ประการอันได
ศึกษาแลว.
           ที่ช่ือวา  ยังมิไดสมมติ   คือ    สงฆยังไมไดใหสมมติการอุปสมบท
ดวยญัตติทุติยกรรม.
          บทวา  ใหบวช  คือ  ใหอุปสมบท.
          ตั้งใจวาจักใหบวช   แลวแสวงหาคณะก็ดี  อาจารยก็ดี   บาตรก็ดี  จีวร
ก็ดี   สมมติสีมาก็ดี  ตองอาบัติทุกกฏ   จบญัตติ    ตองอาบัติทุกกฏ    จบกรรม
วาจาสองครั้ง  ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว  จบกรรมวาจาครั้งสุด  ภิกษุณีผูอุปชฌาย
ตองอาบัติปาจิตตีย   คณะและอาจารย   ตองอาบัติทุกกฏ. 
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                                          บทภาชนีย
                                        ติกะปาจิตตีย
           [๓๙๐]  กรรมเปนธรรม  ภิกษุณีสําคัญวา  กรรมเปนธรรม  ใหบวช
ตองอาบัติปาจิตตีย.
           กรรมเปนธรรม   ภิกษุณีสงสัย  ใหบวช   ตองอาบัติปาจิตตีย.
           กรรมเปนธรรม  ภิกษุณีสําคัญวา  กรรมไมเปนธรรม   ใหบวช  ตอง
อาบัติปาจิตตีย.

                                        ติกะทุกกฏ 
           กรรมไมเปนธรรม   ภิกษุณีสําคัญวา   กรรมเปนธรรม   ตองอาบัติทุกกฏ.
           กรรมไมเปนธรรม  ภิกษุณีสงสัย  ตองอาบัติทุกกฏ.
           กรรมไมเปนธรรม  ภิกษุณีสําคัญวา    กรรมไมเปนธรรม    ตองอาบัติ
ทุกกฏ.

                                      อนาปตติวาร
           [๓๙๑]  บวชเด็กหญิงมีอายุครบ ๑๒ ป  ผูไดศึกษาสิกขาในธรรม ๖
ประการ  ตลอด ๒ ปแลว   อันสงฆสมมติแลว ๑  วิกลจริต ๑  อาทิกัมมิกา ๑
ไมตองอาบัติแล.
                              คัพภินีวรรค  สิกขาบทที่  ๗  จบ

                         อรรถกถาคัพภินีวรรค  สิกขาบทที่  ๗ 
           คําทั้งหมด  ในสิกขาบทที่ ๗  ตื้นทั้งนั้น.   แมสมุฏฐานเปนตน     ใน
ทุกสิกขาบท  มีสิกขาบทที่  ๓  เปนตน  ก็เปนเชนเดียวกับที่กลาวแลวในสิกขาบท
ที่  ๒  นั่นแล.    แตมีความแปลกกันอยางนี้:-   ในสิกขาบทใดมีสมมติ    ใน
สิกขาบทนั้น  เปนทั้งกิริยาทั้งอกิริยา.
                         อรรถกถาคัพภินีวรรค  สิกขาบทที่  ๗  จบ 
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                                   คัพภินีวรรค  สิกขาบทที่  ๘
                                 เร่ืองภิกษุณีถุลลนันทา
          [๓๙๒]  โดยสมัยนั้น    พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู  ณ  พระ-
เชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี   เขตพระนครสาวัตถี  คร้ังนั้น  ภิกษุณี
ถุลลนันทาบวชสหชีวินีแลว   ไมอนุเคราะหเอง  ไมใหผูอ่ืนอนุเคราะห  ตลอด
๒  ป  สหชีวินีเหลานั้นจึงเปนคนเขลา  ไมฉลาด ไมรูจักสิ่งที่ควรหรือไมควร.
           บรรดาภิกษุณีที่เปนผูมักนอย. . . ตางพากันเพงโทษ  ติเตียน  โพน-
 ทะนาวา  ไฉนแมเจาถุลลนันทาบวชสหชีวินีแลว   จึงไมอนุเคราะหเอง   ไมให
ผูอ่ืนอนุเคราะหตลอด  ๒  ปเลา. . .

                                         ทรงสอบถาม    
           พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววา    ภิกษุณีถุลลนันทาบวชสหชีวินีแลว    ไมอนุเคราะหเอง    ไมใหผูอ่ืน
อนุเคราะหตลอด ๒  ป   จริงหรือ.                                   
           ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา  จริง  พระพุทธเจาขา.

                        ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
           พระผูมีพระภาคเจาทรงติเตียนวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ไฉนภิกษุณี
ถุลลนันทาบวชสหชีวินีแลว     จึงไดไมอนุเคราะหเอง    ไมใหผูอ่ืนอนุเคราะห
ตลอด ๒ ปเลา   การกระทําของนางนั่น   ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชน
ที่ยังไมเล่ือมใส . . .
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย       ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้    วาดังนี้:-
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                                           พระบัญญัติ 
          ๑๒๓.  ๘.  อนึ่ง  ภิกษุณีใด  ยังสหชีวินีใหบวชแลว  ไมอนุ-
เคราะห   ไมยังผูอ่ืนใหอนุเคราะห   สิ้นสองฝน  เปนปาจิตตีย. 
                                 เร่ืองภิกษุณีถุลลนันทา  จบ

                                      สิกขาบทวิภังค
            [๓๙๓]  บทวา  อนึ่ง. . .ใด  ความวา  ผูใด คือ  ผูเชนใด. . .
            บทวา  ภิกษุณี  ความวา  ที่ช่ือวา   ภิกษุณี    เพราะอรรถวาเปนผู  
ขอ. . .นี้ช่ือวา  ภิกษุณี  ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
            ที่ช่ือวา   สหชีวินี    ไดแก   ภิกษุณีที่เรียกกันวาสัทธิวิหารินี.
            บทวา  ใหบวชแลว  คือ  ใหอุปสมบทแลว.
            บทวา  สิ้นสองฝน  คือ  ตลอด ๒ ป.
             บทวา  ไมอนุเคราะห คือ  ไมอนุเคราะหเอง  ดวยอุเทศ  ปริปุจฉา
โอวาท  อนุศาสนี.
           บทวา  ไมใหผูอ่ืนอนุเคราะห   คือ  ไมบังคับภิกษุณีอ่ืน.
           พอทอดธุระวา  จักไมอนุเคราะหเอง   จักไมใหผูอ่ืนอนุเคราะห  ๒  ป
ตองอาบัติปาจิตตีย.

                                        อนาปตติวาร
              [๓๙๔]   มีอันตราย  ๑ แสวงหาแลวไมได  ๑  อาพาธ ๑  มีเหตุขัดของ
๑ วิกลจริต ๑  อาทิกัมมิกา ๑  ไมตองอาบัติแล.
                            คัพภินีวรรค   สิกขาบทที่  ๘  จบ 
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                     อรรถกถาคัพภินีวรรค  สิกขาบทที่  ๘ 
          วินิจฉัยในสิกขาบทที่  ๘  พึงทราบดังนี้:-
          บทวา  น  อนุคฺคณฺหาเปยฺย  มีความวา  ไมยังผูอ่ืนใหอนุเคราะห
ดวยอุเทศเปนตนอยางนี้วา   แมเจา !     ทานจงใหอุเทศเปนตนแกภิกษุณีนี้. 
            บทวา   ปริเยสิตฺวา   ไดแก   แสวงหาภิกษุณีอ่ืนแลวไมได.     เปนผู
อาพาธเสียเอง   ไมสามารถจะใหอุเทสเปนตนได    ไมเปนอาบัติแกภิกษุณีนั้น.
คําที่เหลือ  ตื้นทั้งนั้น.                     
           สิกขาบทนี้   มีการทอดธุระเปนสมุฏฐาน  เปนอกิริยา   สัญญาวิโมกข       
สจิตตกะ   โลกวัชชะ   กายกรรม   วจีกรรม   อกุศลจิต    เปนทุกขเวทนาแล.
                    อรรถกถาคัพภินีวรรค  สิกขาบทที่  ๘  จบ 
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                               คัพภินีวรรค  สิกขาบทที่  ๙
                              เร่ืองภิกษุณีหลายรูป
           [๓๙๕]  โดยสมัยนั้น  พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู  ณ  พระ-
เชตวัน   อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี   เขตพระนครสาวัตถี  คร้ังนั้น  ภิกษุณี
ทั้งหลายไมติดตามปวัตตินีผูใหบวชถึง  ๒  ป    เธอจึงเปนคนเขลา    ไมฉลาด
ไมรูจักสิ่งที่ควรหรือไมควร                                                              
            บรรดาภิกษุณีที่เปนผูมักนอย. . . ตางก็เพงโทษ  ติเตียน  โพนทะนา
วา  ไฉนภิกษุณีทั้งหลาย  จึงไมติดตามปวัตตนีผูใหบวชตลอด  ๒  ปเลา. . .

                                     ทรงสอบถาม
            พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววาภิกษุณีทั้งหลายไมติดตามปวัตตีนีผูใหบวชถึง  ๒ ป  จริงหรือ.
            ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา   จริง   พระพุทธเจาขา.

                    ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
            พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ไฉน
ภิกษุณีทั้งหลายจึงไดไมติดตามปวัตตินีผูใหบวชถึง  ๒  ปเลา     การกระทําของ
พวกนางนั่น   ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส. . . 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้   วาดังนี้:-

                                       พระบัญญัติ 
            ๑๒๔.  ๙.  อนึ่ง  ภิกษุณีใด  ไมติดตามปวัตตินีผูใหบวชสิ้น
สองฝน  เปนปาจิตตีย. 
                                 เร่ืองภิกษุณีหลายรูป  จบ 
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                                   สิกขาบทวิภังค                              
           [๓๙๖]  บทวา  อนึ่ง. . .ใด   ความวา  ผูใด  คือ  ผูเชนใด . . .
           บทวา  ภิกษุณี    ความวา   ที่ช่ือวา   ภิกษุณี     เพราะอรรถวาเปน
ผูขอ. . .  นี้ช่ือวา  ภิกษุณี ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
         บทวา  ผูใหบวช  คือ  ผูใหอุปสมบท.
         ที่ช่ือวา  ปวัตตินี  ไดแก  ภิกษุณีที่เขาเรียกกัน วาอุปชฌาย.
         บทวา  สิ้นสองฝน  คือ   ตลอด  ๒  ป.
         บทวา  ไมติดตาม  คือ  ไมอุปฏฐาก.
         พอทอดธุระวา    จักไมติดตามตลอด ๒  ป   ตองอาบัติปาจิตตีย.

                                  อนาปตติวาร
           [๓๙๗]  อุปชฌายเปนคนเขลา  หรือ  เปนคนไมละอาย  ๑ อาพาธ ๑
มีเหตุขัดของ ๑ วิกลจริต ๑  อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.
                         คัพภินีวรรค  สิกขาบทที่  ๙  จบ

                     อรรถกถาคัพภินีวรรค  สิกขาบทที่  ๙ 
          วินิจฉัยในสิกขาบทที่  ๙ พึงทราบดังนี้ :-
           บทวา  น   อุปฏเหยฺย  มีความวา    ไมบํารุงดวยกิจที่ควรทํานั้น  ๆ
อยางนี้   คือ ดวยจุณ  ดวยดินเหนียว  ดวยไมสีฟน    ดวยน้ําลางหนา.    คําที่
เหลือ  ตื้นทั้งนั้น.
           สิกขาบทนี้  มีสมุฏฐานดุจปฐมปาราชิกสิกขาบท  เปนอกิริยา  สัญญา-
วิโมกข   สจิตตกะ  โลกวัชชะ  กายกรรม  อกุศลกรรม   เปนทุกขเวทนา  แล.
               อรรถกถาคัพภินีวรรค  สิกขาบทที่  ๙  จบ 
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                                  คัพภินีวรรค  สิกขาบทที่  ๑๐
                                  เร่ืองภิกษุณีถุลลนันทา
           [๓๙๘]  โดยสมัยนั้น    พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับ อยู  ณ  พระ-
เชตวัน  อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี  เขตพระนครสาวัตถี  คร้ังนั้น    ภิกษุณี
ถุลลนันทาบวชสหชีวินีไวแลว   ไมพาไปดวย   ไมใหผูอ่ืนพาไปดวย    นายได
จับตัวไป.
           บรรดาภิกษุณีที่เปนผูมักนอย. . .ตางก็เพงโทษ   ติเตียน    โพนทะนา
วา   ไฉนแมเจาถุลลนันทาบวชสหชีวินีไวแลว   จึงไมพาไปดวย  ไมใหผูอ่ืนพา
ไปดวยเลา  นายไดจับตัวไป  ถาภิกษุณีนี้   พึงไปดวย  นายก็จะไมพึงจับตัวไป
ได. . .

                                       ทรงสอบถาม
            พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววาภิกษุณีถุลลนันทาบวชสหชีวินีไวแลว    ไมพาไปเอง    ไมใหผูอ่ืนพาไป
นายไดจับตัวไปแลว   จริงหรือ.
                 ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา  จริง  พระพุทธเจาขา.

                      ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
            พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ไฉน
ภิกษุณีถุลลนันทาบวชสหชีวินีไวแลว   จึงไดไมพาไป   ไมใหผูอ่ืนพาไป   นาย
จึงไดจับตัวไป   การกระทําของนางนั่น   ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชน
ที่ยังไมเล่ือมใส . . . 
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           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้    วาดังนี้:-

                                         พระบัญญัติ 
         ๑๒๕.  ๑๐.  อนึ่ง ภิกษุณีใด  ยังสหชีวินีใหบวชแลว    ไมพา
หลีกไป   ไมใหพาหลีกไป    โดยที่สุดแมสั้นระยะทาง ๕- ๖ โยชน 
เปนปาจิตตีย. 
                               เร่ืองภิกษุณีถุลลนันทา  จบ

                                     สิกขาบทวิภังค
           [๓๙๙]  บทวา  อนึ่ง. . .ใด  ความวา  ผูใด  คือ  ผูเชนใด. . .
           บทวา  ภิกษุณี ความวา  ที่ช่ือวา   ภิกษุณี    เพราะอรรถวาเปนผู
ขอ. . .นี้ช่ือวา  ภิกษุณี  ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.                           
           ที่ช่ือวา  สหชีวินี  ไดแก  ภิกษุณีที่เขาเรียกกันวาสัทธิวิหารินี. 
           บทวา  ใหบวชแลว  คือ  ใหอุปสมบทแลว.
           บทวา  ไมพาหลีกไป  คือ  ตนเองไมพาหลีกไป.
           บทวา  ไมใหพาหลีกไป  คือ  ไมส่ังผูอ่ืน.
           พอทอดธุระวา  จักไมพาหลีกไป   จักไมใหพาหลีกไป    โดยที่สุดแม
ส้ินระยะทาง  ๕-๖ โยชน  ตองอาบัติปาจิตตีย.

                                   อนาปตติวาร
           [๔๐๐]   มีอันตราย  ๑  แสวงหาแลวไมไดภิกษุณีผูสหาย ๑  มีเหตุขัด-
ของ  ๑  วิกลจริต  ๑  อาทิกัมมิกา ๑  ไมตองอาบัติแล.
                      คัพภินีวรรค  สิกขาบทที่  ๑๐  จบ
                                 คัพภินีวรรคที่  ๗   จบ 
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             อรรถกถาคัพภินีวรรค  สิกขาบทที่  ๑๐ 
        วินิจฉัยในสิกขาบทที่  ๑๐  พึงทราบดังนี้:-
        บทวา  เนว  วูปกาเสยฺย  ไดแก  ไมพาเอาสหชีวินีไป.
        บทวา  น  วูปกาสาเปยฺย  ไดแก  ไมส่ังภิกษุณีอ่ืนวา  แมเจา  !
ขอจงพาภิกษุณีนี้ไป.  คําที่เหลือในสิกขาบทนี้  ตื้นทั้งนั้น.
        สิกขาบทนี้  มีการทอดธุระเปนสมุฏฐาน  เปนอกิริยา  สัญญาวิโมกข
สจิตตกะ  โลกวัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม  อกุศลจิต  เปนทุกขเวทนา  แล.

                  อรรถกถาคัพภินีวรรค  สิกขาบทที่  ๑๐  จบ
                        อรรถกถาคัพภินีวรรคที่  ๗  จบ
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                           ปาจิตตีย  กุมารีภูตวรรคที่  ๘
                            กุมารีภูตวรรค  สิกขาบทที่  ๑
                             เร่ืองภิกษุณีหลายรูป
          [๔๐๑]  โดยสมัยนั้น     พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู  ณ  พระ-
เชตวัน    อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี   เขตพระนครสาวัตถี  คร้ังนั้น  ภิกษุณี
ทั้งหลายใหสามเณรีมีอายุหยอน  ๒๐ ฝน  อุปสมบท   เธอเหลานั้นอดทนไมได
ตอความหนาว  ความรอน  ความหิว   กระกระหาย    ไมอดทนตอสัมผัสแหง
เหลือบ   ยุง   ลม   แดด    และสัตวเสือกคลาน     มักไมอดกล้ันตอถอยคําที่เขา
กลาวราย   หยาบคาบ    มีปรกติไมอดทนตอทุกขเวทนาที่เกิดในสรีระอยางแรง
กลา   หยาบชา   เผ็ดรอน  ไมนายินดี   ไมนาพอใจ   อันอาจพราชีวิตเสีย.
           บรรดาภิกษุณีที่เปนผูมักนอย. . .ตางเพงโทษ  ติเตียน  โพนทะนาวา
ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงไดใหสามเณรีมีอายุหยอน ๒๐ ฝน  อุปสมบทเลา. . .

                                      ทรงสอบถาม
           พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววาภิกษุณีใหสามเณรี  มีอายุหยอน  ๒๐ ฝน  อุปสมบท  จริงหรือ.
           ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา  จริง  พระพุทธเจาขา.

                       ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
           พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ไฉน
ภิกษุณีทั้งหลายจึงไดใหสามเณรี  มีอายุหยอน ๒๐ ฝน  อุปสมบทเลา   เพราะ
สามเณรีมีอายุหยอน  ๒๐ ฝน    เปนผูอดทนไมไดตอความหนาว    ความรอน 
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ความหิว   ความระหาย    ไมอดทนตอสัมผัสแหงเหลือบ   ยุง   ลม   แดด   และ
สัตวเสือกคลาน  มักไมอดกล้ันตอถอยคําที่เขากลาวราย   หยาบคาย    มีปรกติ
ไมอดทนตอทุกขเวทนาที่เกิดในสรีระอยางแรงกลา    หยาบชา    เผ็ดรอน  ไม
นายินดี  ไมนาพอใจ  อันอาจพราชีวิตเสีย    การกระทําของพวกนางนั่น    ไม
เปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส. . .
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้   วาดังนี้:-

                                        พระบัญญัติ
          ๑๒๖.  ๑.  อนึ่ง  ภิกษุณีใด  ยังสตรีผูเปนกุมารี  มีอายุหยอน
๒๐ ป  ใหบวช   เปนปาจิตตีย. 
                                เร่ืองภิกษุณีหลายรูป  จบ

                                   สิกขาบทวิภังค
           [๔๐๒]  บทวา  อนึ่ง. . .ใด   ความวา  ผูใด  คือ  ผูเชนใด. . .
           บทวา  ภิกษุณี    ความวา   ที่ช่ือวา   ภิกษุณี   เพราะอรรถวาเปน
ผูขอ. . .นี้ช่ือวา  ภิกษุณี  ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
           ที่ช่ือวา  มีอายุหยอน ๒๐ ป  คือ  มีอายุยังไมถึง  ๒๐  ฝน.
           ที่ช่ือวา  สตรีผูยังเปนกุมารี  ไดแก   สตรีที่เรียกกันวาสามเณรี.
            บทวา  ใหบวช  คือ  ใหอุปสมบท.
             ตั้งใจวาจักใหอุปสมบท   แลวแสวงหาคณะก็ดี   อาจารยก็ดี   บาตรก็ดี
จีวรก็ดี   สมมติสีมาก็ดี   ตองอาบัติทุกกฏ   จบญัตติ   ตองอาบัติทุกกฏ   จบ
กรรมวาจาสองครั้ง  ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว   จบกรรมวาจาครั้งสุด   ภิกษุณีผู
อุปชฌาย   ตองอาบัติปาจิตตีย  คณะและอาจารย   ตองอาบัติทุกกฏ. 
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                                         บทภาชนีย
           [๔๐๓]  สามเณรีมีอายุหยอน ๒๐  ป     ภิกษุณีสําคัญวามีอายุหยอน
๒๐ ป  ใหบวช  ตองอาบัติปาจิตตีย.
           สามเณรีมีอายุหยอน ๒๐ ป  ภิกษุณีสงสัย  ใหบวช  ตองอาบัติทุกกฏ.
           สามเณรีมีอายุหยอน  ๒๐ ป   ภิกษุณีสําคัญวามีอายุครบแลว    ใหบวช
ไมตองอาบัติ.
           สามเณรีมีอายุครบ  ๒๐ ป  ภิกษุณีสําคัญวา  มีอายุหยอน  ๒๐ ป  ตอง
อาบัติทุกกฏ.
           สามเณรีมีอายุครบ  ๒๐ ป  ภิกษุณีสงสัย   ตองอาบัติทุกกฏ.
           สามเณรีมีอายุครบ  ๒๐ ป    ภิกษุณีสําคัญวามีอายุครบแลว     ไมตอง
อาบัติ.

                                     อนาปตติวาร
            [๔๐๔]   บวชกุมารีผูมีอายุหยอน ๒๐ ฝน   สําคัญวามีอายุครบแลว ๑
บวชกุมารีผูมีอายุครบ ๒๐ ฝนแลว     สําคัญวามีอายุครบแลว ๑    วิกลจริต ๑
อาทิกัมมิกา ๑  ไมตองอาบัติแล.

                         กุมารีภูตวรรค  สิกขาบทที่  ๑   จบ 
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                            กุมารีภูตวรรค  สิกขาบทที่  ๒
                               เร่ืองภิกษุณีหลายรูป
          [๔๐๕]  โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู  ณ พระเชต-
วัน  อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี    เขตพระนครสาวัตถี   คร้ังนั้น    ภิกษุณี
ทั้งหลายพากันบวชสามเณรีมีอายุครบ ๒๐ ป   ผูยังมิไดศึกษาสิกขาในธรรม ๖
ประการ   ตลอด  ๒ ป   เธอเหลานั้นจึงเปนคนเขลา   ไมฉลาด   ไมรูส่ิงที่ควร
หรือไมควร.                                                                  
          บรรดาภิกษุณีที่เปนผูมักนอย. . . ตางก็เพงโทษ   ติเตียน  โพนทะนา
วา   ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงไดพากันบวชสามเณรีมีอายุครบ ๒๐ ป    ผูยังมิได
ศึกษาสิกขาในธรรม ๖  ประการ   ตลอด ๒  ป   เลา. . .                   

                                   ทรงสอบถาม
          พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววาภิกษุณีทั้งหลายพากันบวชสามเณรีมีอายุครบ  ๒๐ ป  ผูยังมิไดศึกษาสิกขา
ในธรรม  ๖  ประการ  ตลอด ๒  ป   จริงหรือ.
           ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา   จริง   พระพุทธเจาขา.

                   ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
            พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ไฉน
ภิกษุณีทั้งหลายจึงไดพากันบวชสามเณรีมีอายุครบ  ๒๐ ป   ผูยังมิไดศึกษาสิกขา
ในธรรม ๖ ประการ  ตลอด ๒  ปเลา   การกระทําของพวกนางนั่น  ไมเปนไป
เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส. . .   คร้ันแลวทรงกระทําธรรมีกถา
รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา.                                                                 
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           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เราอนุญาตใหสิกขาสมมติในธรรม ๖ ประการ
ตลอด  ๒ ป   แกสามเณรีผูยังเปนกุมารี   มีอายุ ๑๘  ป.
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็แลสิกขาสมมตินั้น  อันภิกษุณีพึงใหอยางนี้:-

                   วิธีใหสิกขาสมมติแกสามเณรีอายุ  ๑๘  ป   
           อันสามเณรีผูมีอายุ  ๑๘  ปนั้น      พึงเขาไปหาสงฆ     หมผาอุตราสงค
เฉวียงบา   กราบเทาภิกษุณีทั้งหลายแลว   นั่งกระโหยงประคองอัญชลี    กลาว
อยางนี้วา.
           แมเจา   ดิฉันชื่อนี้   เปนสามเณรีของแมเจาชื่อนี้   มีอายุ ๑๘ ป    ขอ
สิกขาสมมติในธรรม ๖ ประการ  ตลอด ๒  ป  ตอสงฆ.
           พึงขอแมคร้ังที่สอง.   พึงขอแมคร้ังที่สาม.
           ภิกษุณีผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรม
วาจา   วาดังนี้;-

                                        กรรมวาจา 
           แมเจา  ขอสงฆจงฟงขาพเจา   สามเณรีนี้ชื่อนี้   ของแมเจา
ชื่อนี้   มีอายุ  ๑๘  ป  ขอสิกขาสมมติในธรรม  ๖ ประการ ตลอด ๒ ป
ตอสงฆ     ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงท่ีแลว    สงฆพึงใหสิกขา
สมมติในธรรม  ๖ ประการ  ตลอด ๒ ป   แกสามเณรชื่อนี้    ผูมีอายุ
๑๘ ป  นี่เปนญัตติ.
           แมเจา   ขอสงฆจงฟงขาพเจา   สามเณรีนี้ชื่อนี้   ของแมเจา
ชื่อนี้  มีอายุ  ๑๘  ป ขอสิกขาสมมติในธรรม  ๖  ประการ  ตลอด  ๒  ป
ตอสงฆ  สงฆใหสิกขาสมมติในธรรม ๖ ประการ  ตลอด ๒ ป  แก
สามเณรี  ชื่อนี้  ผูมีอายุ  ๑๘  ป  การใหสิกขาสมมติในธรรม  ๖  ประการ 
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ตลอด ๒ ป     แกสามเณรีชื่อนี้    มีอายุ ๑๘ ป    ชอบแกแมเจาผูใด
แมเจาผูนั้นพึงนิ่ง  ไมชอบแกแมเจาผูใด  แมเจาผูนั้นพึงพูด.
         สิกขาสมมติในธรรม  ๖ ประการ   ตลอด  ๒  ป  สงฆใหแลวแก
สามเณรชื่อนี้  ผูมีอายุ  ๑๘  ป  ชอบแกสงฆ  เหตุนั้นจึงนิ่ง  ขาพเจา
ทรงความนี้ไวดวยอยางนี้. 
           ภิกษุณีผูฉลาด   ผูสามารถนั้น     พึงกลาวกะสามเณรีผูมีอายุ  ๑๘ ปนั้น
วาเธอจงกลาวอยางนี้   แลวพึงกลาววา   ดังนี้;-
           ๑.   ขาพเจาสมาทานสิกขา คือ  เวนจากการทําสัตวมีชีวิตใหตกลวงไป
มั่น  ไมลวงละเมิดตลอด ๒ ป.
            ๒.   ขาพเจาสมาทานสิกขา  คือ  เวนจากถือเอาพัสดุอันเจาของมิไดให
มั่น  ไมละเมิดตลอด ๒ ป.
           ๓.  ขาพเจาสมาทานสิกขา คือ เวนจากประพฤติผิดมิใชกิจพรหมจรรย
มั่น  ไมลวงละเมิดตลอด  ๒ ป.
            ๔.   ขาพเจาสมาทานสิกขา   คือ   เวนจากพูดเท็จ   มั่น   ไมลวงละเมิด
ตลอด ๒ ป.
            ๕.   ขาพเจาสมาทานสิกขา  คือ   เวนจากน้ําเมาคือสุราเมรัย   อันเปน
ฐานแหงความประมาท  มั่น   ไมลวงละเมิด ตลอด ๒ ป.
            ๖.   ขาพเจาสมาทานสิกขา คือเวนจากบริโภคอาหารในเวลาวิกาล มั่น
ไมลวงละเมิด  ตลอด  ๒ ป.
           พระผูมีพระภาคเจาทรงติเตียนภิกษุณีเหลานั้น   โดยอเนกปริยายดังนี้
 แลวตรัสโทษแหงความเปนคนเลี้ยงยาก. . .
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
 อยางนี้   วาดังนี้:-
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                                     พระบัญญัติ
          ๑๒๗.  ๒.  อนึ่ง  ภิกษุณีใด  ยังสตรีผูเปนกุมารี  มีอายุครบ
๒๐  ปแลว  ผูยังมิไดศึกษาสิกขาในธรรม  ๖  ประการ  ตลอด  ๒  ฝน
ใหบวช   เปนปาจิตตีย. 
                              เร่ืองภิกษุณีหลายรูป  จบ

                                  สิกขาบทวิภังค
           [๔๐๖]  บทวา  อนึ่ง. . .ใด  ความวา  ผูใด  คือ   ผูเชนใด. . .
           บทวา  ภิกษุณี  ความวา   ที่ช่ือวา    ภิกษุณี     เพราะอรรถวาเปน
ผูขอ. . . นี้ช่ือวา  ภิกษุณี  ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
           ที่ช่ือวา  มีอายุครบ  ๒๐ ปแลว  คือ   มีอายุถึง ๒๐ ฝนแลว.
            ที่ช่ือวา  สตรีผูเปนกุมารี    ไดแก   สตรีที่เรียกกันวาสามเณรี.
            บทวา  ตลอด  ๒  ฝน  คือ  ตลอด ๒ ป.
            ที่ช่ือวา  ผูยังมิไดศึกษาสิกขา   คือ   สงฆยังไมไดใหสิกขา   หรือ
ใหแลวแตเธอทําขาดเสีย.
             บทวา  ใหบวช  คือ  อุปสมบท.
             ตั้งใจวาจักใหบวช   แลวแสวงหาคณะก็ดี   อาจารยก็ดี  บาตรก็ดี  จีวร
ก็ดี   สมมติสีมาก็ดี   ตองอาบัติทุกกฏ  จบญัตติ   ตองอาบัติทุกกฏ  จบกรรมวาจา
สองครั้ง    ตองอาบัติทุกกฏสองตัว    จบกรรมวาจาครั้งสุด    ภิกษุณีผูอุปชฌาย
ตองอาบัติปาจิตตีย   คณะและอาจารย   ตองอาบัติทุกกฏ. 
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                                         บทภาชนีย
                                       ติกะปาจิตตีย
        [๔๐๗]  กรรมเปนธรรม  ภิกษุณีสําคัญวา  กรรมเปนธรรม  ใหบวช
ตองอาบัติปาจิตตีย. 
        กรรมเปนธรรม  ภิกษุณีสงสัย  ใหบวช  ตองอาบัติปาจิตตีย.
        กรรมเปนธรรม  ภิกษุณีสําคัญวา  กรรมไมเปนธรรม  ใหบวช  ตอง
อาบัติปาจิตตีย.

                                       ติกะทุกกฏ
        กรรมไมเปนธรรม  ภิกษุณีสําคัญวา  กรรมเปนธรรม  ตองอาบัติ
ทุกกฏ.
        กรรมไมเปนธรรม ภิกษุณีสงสัย  ตองอาบัติทุกกฏ.
        กรรมไมเปนธรรม  ภิกษุณีสําคัญวา  กรรมไมเปนธรรม  ตองอาบัติ
ทุกกฏ.

                                   อนาปตติวาร
        [๔๐๘]  บวชสามเณรีมีอายุครบ  ๒๐  ป  ผูไดศึกษาสิกขาในธรรม ๖
ประการ  ตลอด  ๒  ป  ๑  วิกลจริต  ๑  อาทิกัมมิกา  ๑  ไมตองอาบัติแล.

                       กุมารีภูตวรรค  สิกขาบทที่  ๒  จบ 
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                           กุมารีภูตวรรค  สิกขาบทที่  ๓
                            เร่ืองภิกษุณีหลายรูป
           [๔๐๙]  โดยสมัยนั้น      พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู  ณ พระ-
เชตวัน  อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี  เขตพระนครสาวัตถี  คร้ังนั้น   ภิกษุณี
ทั้งหลายพากันบวชสามเณรีผูมีอายุครบ ๒๐ ป     ผูไดศึกษาสิกขาในธรรม ๖
ประการ   ตลอด  ๒  ปแลว   แตสงฆยังมิไดสมมติ.  
           ภิกษุณีทั้งหลายพากันกลาวอยางนี้วา  มานี่  สิกขมานา   เธอจงรูวัตถุ
นี้   จงประเคนวัตถุนี้   จงนําวัตถุนี้มา   ฉันตองการวัตถุนี้   เธอจงทําวัตถุนี้ให
เปนกัปปยะ.
            เธอเหลานั้นกลาวอยางนี้วา   แมเจา  พวกดิฉันไมใชสิกขมานา   พวก
ดิฉันเปนภิกษุณี.
           บรรดาภิกษุณีที่เปนผูมักนอย. . .  ตางก็เพงโทษ  ติเตียน  โพนทะนา
วาไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงไดบวชสามเณรี   ผูมีอายุครบ ๒๐ ป  ผูไดศึกษาสิกขา
ในธรรม ๖ ประการ   ตลอด ๒  ปแลว   แตสงฆยังมิไดสมมติเลา . . .

                              ทรงสอบถาม
           พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววา  พวกภิกษุณีพากันบวชสามเณรีผูมีอายุครบ ๒๐ ป   ผูไดศึกษาสิกขาใน
ธรรม ๖ ประการ   ตลอด ๒  ปแลว   แตสงฆยังมิไดสมมติ   จริงหรือ.
            ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา   จริง   พระพุทธเจาขา. 
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                          ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
          พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ไฉนพวก
ภิกษุณีจึงไดบวชสามเณรีผูมีอายุครบ ๒๐ ป ผูไดศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประ-
การ ตลอด ๒  ปแลว  แตสงฆยังมิไดสมมติเลา  การกระทําของพวกนางนั่น ไม
เปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส. . . คร้ันแลว    ทรงกระทํา
ธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา.
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตใหสงฆสมมติการอุปสมบทแกสามเณรี
ผูมีอายุครบ ๒๐  ป   ผูไดศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการ ตลอด ๒ ปแลว. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็แลวิธีการใหสมมติการอุปสมบทนั้น   อันสงฆ
พึงใหอยางนี้:-

                                 วิธีการใหสมมติอุปสมบท 
           อันสามเณรีผูมีอายุครบ ๒๐ ป   ผูไดศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการ
ตลอด ๒  ปแลวนั้น    พึงเขาไปหาสงฆ   หมผาอุตราสงค  เฉวียงบา   กราบเทา
ภิกษุณีทั้งหลายแลว   นั่งกระโหยงประคองอัญชลี   กลาวอยางนี้วา.
            แมเจา  ดิฉันชื่อนี้   เปนสามเณรีของแมเจาชื่อนี้     มีอายุครบ ๒๐ ป
ไดศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการ  ตลอด ๒ ปแลว    ขอสมมติการอุปสมบท
ตอสงฆ.
            พึงขอแมคร้ังที่สอง   พึงขอแมคร้ังที่สาม.
             ภิกษุณีผูฉลาด    ผูสามารถ    พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติย-
กรรมวาจา  วาดังนี้:-
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                                       กรรมวาจา  
           แมเจา  ขอสงฆจงฟงขาพเจา   สามเณรชื่อนี้ผูนี้   ของแมเจา
ชื่อนี้  มีอายุครบ ๒๐  ป   ไดศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการ  ตลอด
๒ ปแลว   ขอสมมติการอุปสมบทตอสงฆ    ถาความพรอมพร่ังของ
สงฆถึงท่ีแลว  สงฆพึงไหสมมติการอุปลมบทแกสามเณรีชื่อนี้    ผูมี
อายุครบ ๒๐ ป   ผูไดศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการ  ตลอด ๒ ป
แลว   นี้เปนญัตติ.
           แมเจา   ขอสงฆจงฟงขาพเจา  สามเณรีชื่อนี้ผูนี้   ของแมเจา
ชื่อนี้มีอายุครบ   ๒ ป  ไดศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการ ตลอด ๒
ปแลว   ขอสมมติการอุปสมบทตอสงฆ  สงฆสมมติการอุปสมบทแก
สามเณรีชื่อนี้ผูมีอายุครบ ๒๐ ป  ผูไดศึกษาสิกขาในธรรม ๖  ประ-
การ ตลอด ๒ ปแลว การใหสมมติการอุปสมบทแกสามเณรีชื่อนี้  มี
อายุครบ ๒๐ ป ผูไดศึกษาสิกขาในธรรม  ๖  ประการ  ตลอด ๒  ป
แลว  ชอบแกแมเจาผูใด   แมเจาผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง   ไมชอบแกแมเจา
ผูใด  แมเจาผูนั้นพึงพูด.
          สมมติการอุปสมบท   อันสงฆใหแลวแกสามเณรีชื่อนี้   ผูมี
อายุครบ ๒๐ ป  ผูไดศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการ  ตลอด ๒ ป
แลว  ชอบแกสงฆ  เหตุนั้นจึงนิ่ง  ขาพเจาทรงความนี้ไวดวยอยางนี้. 
           พระผูมีพระภาคเจาทรงติเตียนภิกษุณีเหลานั้น     โดยอเนกปริยายดังนี้
แลว   ตรัสโทษแหงความเปนคนเลี้ยงยาก. . .
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้     ขึ้นแสดง
อยางนี้    วาดังนี้:-
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                                   พระบัญญัติ 
           ๑๒๘.  ๓.  อนึ่ง  ภิกษุณีใด  ยังสตรีผูเปนกุมารี   มีอายุครบ
๒๐  ป  ผูไดศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการ  ตลอด ๒ ฝนแลว อัน
สงฆยังมิไดสมมติ  ใหบวช  เปนปาจิตตีย. 
                            เร่ืองภิกษุณีหลายรูป  จบ

                                 สิกขาบทวิภังค
           [๔๑๐]  บทวา  อนึ่ง. . .ใด   ความวา  ผูใด  คือ  ผูเชนใด. . . 
          บทวา ภิกษุณี  ความวา ที่ช่ือวา ภิกษุณี  เพราะอรรถวาเปนผูขอ. . .
นี้ช่ือวา  ภิกษุณี ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
           ที่ช่ือวา  มีอายุครบ ๒๐ ป   คือ  มีอายุถึง ๒๐ ฝนแลว.
           ที่ช่ือวา  สตรีผูเปนกุมารี  ไดแก   สตรีที่เรียกกันวาสามเณรี.
           บทวา  ตลอด ๒ ฝน  คือ  ตลอด ๒ ป.
           ที่ช่ือวา  ผูไดศึกษาสิกขา  คือ  ผูมีสิกขาในธรรม ๖  ประการอัน
ไดศึกษาแลว. 
           ที่ช่ือวา  ยังมิไดสมมติ  คือ  สงฆยังมิไดใหสมมติการอุปสมบทดวย
ญัตติทุติยกรรม.
          บทวา  ใหบวช  คือ  ใหอุปสมบท.               
          ตั้งใจวาจักใหบวช   แลวแสวงหาคณะก็ดี   อาจารยก็ดี   บาตรก็ดี   จีวร
ก็ดี  สมมติสีมาก็ดี   ตองอาบัติทุกกฏ  จบญัตติ    ตองอาบัติทุกกฏ    จบกรรม
วาจา ๒ คร้ัง  ตองอาบัติทุกกฏ  ๒ ตัว  จบกรรมวาจาครั้งสุด    ภิกษุณีผูอุปช-
ฌายตองอาบัติปาจิตตีย   และคณะอาจารย   ตองอาบัติทุกกฏ. 
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                                           บทภาชนีย
                                          ติกะปาจิตตีย
           [๔๑๑]  กรรมเปนธรรม  ภิกษุณีสําคัญวา  กรรมเปนธรรม  ใหบวช
 ตองอาบัติปาจิตตีย                                            
           กรรมเปนธรรม  ภิกษุณีสงสัย  ใหบวช  ตองอาบัติปาจิตตีย.
           กรรมเปนธรรม  ภิกษุณีสําคัญวา  กรรมไมเปนธรรม  ใหบวช  ตอง
 อาบัติปาจิตตีย.                                                  

                                         ติกะทุกกฏ
           กรรมเปนธรรม   ภิกษุณีสําคัญวา กรรมเปนธรรม  ตองอาบัติทุกกฏ.
           กรรมไมเปนธรรม  ภิกษุณีสงสัย   ตองอาบัติทุกกฏ.
           กรรมไมเปนธรรม  ภิกษุณีสําคัญวา  กรรมไมเปนธรรม   ตองอาบัติ
ทุกกฏ.

                                        อนาปตติวาร
           [๔๑๒]  บวชสามเณรีผูมีอายุครบ ๒๐ ป    ผูไดศึกษาสิกขาในธรรม
 ๖ ประการ   ตลอด ๒  ปแลว  อันสงฆสมมติแลว  ๑ วิกลจริต ๑  อาทิกัมมิกา ๑
 ไมตองอาบัติแล.                                                          

                                กุมารีภูตวรรค  สิกขาบทที่  ๓  จบ 
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                             อรรถกถากุมารีภูตวรรคที่  ๘
                        อรรถกถากุมารีภูตวรรค  สิกขาบทที่  ๑-๒-๓ 
           สิกขาบทที่ ๑ ที่  ๒ และที่  ๓   แหงกุมารีภูควรรค  เชนเดียวกับคิหิคต
สิกขาบททั้ง  ๓  นั่นเอง.  ก็มหาสิกขมานา ๒ รูปกอนเขาทั้งหมดบัณฑิตพึงทราบ
วา   มีอายุลวง ๒๐ ปแลว   มหาสิกขมานาเหลานั้นจะเปนสตรีคฤหัสถ    (เคยมี
สามีแลว) หรือมิใชสตรีคฤหัสถก็ตามที  สงฆควรเรียกวา สิกขมานา เหมือนกัน
ในสมมติกรรมเปนตน   ไมควรเรียกวา  ติหิคตา  หรือวา  กุมารีภูตา.  ภิกษุณี
สงฆพึงใหสิกขาสมมติแกสตรีคฤหัสถในเวลามีอายุ  ๑๐ ป  แลวทําการอุปสมบท
ในเวลามีอายุ ๑๒ ป.   ใหในเวลามีอายุ ๑๑ ป    แลวทําอุปสมบทในเวลามีอายุ
๑๓ ป.  ใหสมมติในเวลามีอายุ ๑๒ ป ๑๓ ป ๑๔ ป ๑๕ ป ๑๖ ป ๑๗ ป และ
๑๘ ป  แลวพึงกระทําการอุปสมบทในเวลามี ๑๔-๑๕-๑๖-๑๗-๑๘-๑๙-๒๐
ป.  ก็แล   ตั้งแตเวลามีอายุ ๑๘  ปขึ้นไป   สตรีคฤหัสถนี้    จะเรียกวา   คิหิคตา
บาง  วา  กุมารีภูตาบาง  ก็ได.  แตสตรีผูเปนกุมารีภูตา  ไมควรเรียกวา  คิหิคตา
ควรเรียกวา   กุมารีภูตาเทานั้น.   ฝายมหาสิกขมานา   จะเรียกวา    คิหิคตาบาง
ก็ไมควร.   จะเรียกวากุมารีภูตาบาง   ก็ไมควร.   แมทั้ง ๓  นาง     ควรเรียกวา
สิกขมานาดวยอํานาจการใหสิกขาสมมติ.

                อรรถกถากุมารีภูตวรรค  สิกขาบทที่  ๑-๒-๓  จบ 
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                                 กุมารีภูตวรรค  สิกขาบทที่  ๔
                                    เร่ืองภิกษุณีหลายรูป
           [๔๑๓]  โดยสมัยนั้น    พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู  ณ   พระ-
เชตวัน    อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี  เขตพระนครสาวัตถี  คร้ังนั้น    พวก
ภิกษุณีผูมีพรรษาหยอน ๑๒  พากันบวชกุลธิดา    ภิกษุณีผูอุปชฌายะเหลานั้น
เปนคนเขลาไมฉลาด  ไมรูส่ิงที่ควรหรือไมควร  แมสัทธิวิหารินีทั้งหลายก็เปน
คนเขลาไมฉลาด  ไมรูส่ิงที่ควรหรือไมควร.
           บรรดาภิกษุณีที่เปนผูมักนอย. . . ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา
ไฉนภิกษุณีทั้งหลายมีพรรษาหยอน  ๑๒  จึงไดบวชกุลธิดาเลา. . .

                                           ทรงสอบถาม
           พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววาภิกษุณีทั้งหลายมีพรรษาหยอน ๑๒ บวชกุลธิดา  จริงหรือ.
           ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา  จริง  พระพุทธเจาขา.

                             ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
           พระผูมีพระภาคเจาทรงติเตียนวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ไฉนภิกษุณี
ทั้งหลาย  มีพรรษาหยอน ๑๒  จึงไดบวชกุลธิดาเลา  การกระทําของพวกนางนั่น
ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส. . .
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยาง
นี้   วาดังนี้:-



พระวินัยปฎก ภิกขุนีวิภังค เลม ๓ - หนาที่ 438
                                พระบัญญัติ        
    ๑๒๙.  ๔.  อนึ่ง  ภิกษุณีใด  มีพรรษาหยอน  ๑๒ ยังกุลธิกา
ใหบวช   เปนปาจิตตีย.
                         เร่ืองภิกษุณีหลายรูป  จบ

                            สิกขาบทวิภังค
            [๔๑๔]  บทวา  อนึ่ง. . .ใด   ความวา   ผูใด  คือ   ผูเชนใด. . .
           บทวา  ภิกษุณี ความวา   ที่ช่ือวา   ภิกษุณี   เพราะอรรถวาเปน
ผูขอ. . . นี้ช่ือวา  ภิกษุณี   ที่ทรงประสงคในอรรถนี้ .
           ช่ือวา  มีพรรษาหยอน ๑๒  คือ  มีพรรษายังไมถึง ๑๒.
           บทวา  ยังกุลธิดาใหบวช  คือ  ใหกุลธิดาอุปสมบท.
           ตั้งใจวา   จักใหบวช   แลวแสวงหาคณะก็ดี    อาจารยก็ดี     บาตรก็ดี
จีวรก็ดี  สมมติสีมาก็ดี  ตองอาบัติทุกกฏ    จบญัตติ    ตองอาบัติทุกกฏ    จบ
กรรมวาจา ๒ คร้ัง   ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว    จบกรรมวาจาครั้งสุด    ภิกษุณี
ผูอุปชฌาย  ตองอาบัติปาจิตตีย   คณะและอาจารย   ตองอาบัติทุกกฏ.

                                 อนาปตติวาร
            [๔๑๕]  มีพรรษาครบ  ๑๒  แลว    ยังกุลธิดาใหบวช  ๑  วิกลจริต  ๑
อาทิกัมมิกา ๑  ไมตองอาบัติแล.
                       กุมารีภูตวรรคสิกขาบทที่  ๔  จบ 
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                              กุมารีภูตวรรค  สิกขาบทที่  ๕
                                  เร่ืองภิกษุณีหลายรูป
           [๔๑๖]  โดยสมัยนั้น     พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ  พระ-
เชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี  คร้ังนั้น  ภิกษุณี
มีพรรษาครบ ๑๒ แลว   แตสงฆยังมิไดสมมติ  ไดพากันบวชกุลธิดา   ภิกษุณี
อุปชฌายะเหลานั้น   เปนคนเขลา   ไมฉลาด   ไมรูส่ิงที่ควรหรือไมควร   แม
สัทธิวิหารินี  ก็เปนคนเขลา  ไมฉลาด  ไมรูส่ิงที่ควรหรือไมควร.
           บรรดาภิกษุณีที่เปนผูมักนอย. . . ตางก็เพงโทษ   ติเตียน โพนทะนาวา
ไฉนพวกภิกษุณีมีพรรษาครบ ๑๒ แลว    แตสงฆยังมิไดสมมติ    จึงไดพากัน
บวชกุลธิดาเลา. . .

                                      ทรงสอบถาม
           พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววา  พวกภิกษุณีมีพรรษาครบ ๑๒ แลว   แตสงฆยังมิไดสมมติ   ไดพากัน
บวชกุลธิดา  จริงหรือ.               
            ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา  จริง  พระพุทธเจาขา.

                      ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
            พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ไฉน
พวกภิกษุณีมีพรรษาครบ ๑๒  แลว    แตสงฆยังมิไดสมมติ    จึงไดพากันบวช
กุลธิดาเลา  การกระทําของพวกนางนั่น   ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชน
ที่ยังไมเล่ือมใส. . .   คร้ันแลว   ทรงกระทําธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา 
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           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตใหสงฆสมมติการอุปสมบทแกภิกษุณี 
ผูมีพรรษาครบ ๑๒ แลว.
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็แลวิธีการสมมติใหอุปสมบทนั้นอันสงฆพึงให
อยางนี้:-

    วิธีใหสมมติการใหอุปสมบทแกภิกษุณีผูมีพรรษาครบ  ๑๒
           อันภิกษุณีผูมีพรรษาครบ  ๑๒  แลวนั้น    พึงเขาไปหาสงฆ    หมผา
 อุตราสงคเฉวียงบา  กราบเทาภิกษุณีผูแกพรรษากวาแลว  นั่งกระโหยงประคอง
อัญชลี   กลาวอยางนี้วา.                                                              
           แมเจา  ดิฉันชื่อนี้  มีพรรษาครบ ๑๒ แลว   ขอสมมติการใหอุปสมบท
ตอสงฆ.
             พึงขอแมคร้ังที่สอง   พึงขอแมคร้ังที่สาม.                   
              ภิกษุณีนั้นอันสงฆพึงกําหนดวา  ภิกษุณีนี้เปนคนฉลาด มีความละอาย
 ถาเธอเปนคนเขลา   และไมมีความละอาย   ก็ไมควรให  ถาเปนคนเขลา   แตมี
 ความละอาย   ก็ไมควรให    ถาเปนคนฉลาด    แตไมมีความละอาย    ก็ไมควร
ให  ถาเปนคนฉลาดดวย  มีความละอายดวย  จึงควรให.
           คร้ันแลว  สงฆพึงใหสมมติการใหอุปสมบทนั้นอยางนี้:-
           ภิกษุณีผูฉลาด    ผูสามารถ    พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติย-
 วาจา   วาดังนี้:-

                                     กรรมวาจา 
          แมเจา   ขอสงฆจงฟงขาพเจา   ภิกษุณีชื่อนี้ผูนี้    มีพรรษา
ครบ   ๑๒  แลว   ขอสมมติการใหอุปสมบทตอสงฆ     ถาความพรอม
พรั่งของสงฆถึงท่ีแลว     สงฆพึงใหสมมติการใหอุปสมบทแกภิกษุณี
ชื่อนี้  ผูมีพรรษาครบ  ๑๒  แลว  นี้เปนญัตติ.  
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          แมเจา  ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุณีชื่อนี้ผูนี้  มีพรรษาครบ 
๑๒ แลว   ขอสมมติการใหอุปสมบทตอสงฆ    สงฆใหสมมติการให
อุปสมบทแกภิกษุณีชื่อนี้   ผูมีพรรษาครบ  ๑๒ แลว    การใหสมมติ
การใหอุปสมบทแกภิกษุณีชื่อนี้   ผูมีพรรษาครบ  ๑๒  แลว   ชอบแก
แมเจาผูใด   แมเจาผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง   ไมชอบแกแมเจาผูใด   แมเจา
ผูนั้นพึงพูด.
          การใหสมมติการใหอุปสมบท   อันสงฆใหแลวแกภิกษุณีชื่อ
นี้  ผูมีพรรษาครบ  ๑๒ แลว   ชอบแกสงฆ   เหตุนั้นจึงนิ่ง   ขาพเจา
ทรงความนี้ไว  ดวยอยางนี้. 
            พระผูมีพระภาคเจาทรงติเตียนภิกษุณีเหลานั้น  โดยอเนกปริยาย  ดังนี้ 
แลว    ตรัสโทษแหงความเปนคนเลี้ยงยาก. . .
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้    วาดังนี้:-

                                        พระบัญญัติ 
           ๑๓๐.  ๕.  อนึ่ง   ภิกษุณีใด   มีพรรษาครบ  ๑๒  แลว   อัน
สงฆยังมิไดสมมติ  ยังกุลธิดาใหบวช  เปนปาจิตตีย. 
                               เร่ืองภิกษุณีหลายรูป  จบ

                                  สิกขาบทวิภังค
            [๔๑๗]  บทวา  อนึ่ง. . .ใด   ความวา  ผูใด  คือ   ผูเชนใด. . .
           บทวา  ภิกษุณี ความวา   ท่ีชื่อวา  ภิกษุณี    เพราะอรรถวาเปนผู
ขอ. . .  นี้ชื่อวา  ภิกษุณี  ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้.
            ท่ีชื่อวา  มีพรรษาครบ ๑๒ แลว  คือ  มีพรรษาถึง ๑๒  แลว. 
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          ที่ช่ือวา   ยังมิไดสมมติ  คือ  สงฆยังมิไดใหสมมติการใหอุปสมบท
ดวยญัตติทุติยกรรม. 
          บทวา  ยังกุลธิดาใหบวช  คือ  ใหกุลธิดาอุปสมบท.
           ตั้งใจวาจักใหบวช  แสวงหาคณะก็ดี  อาจารยก็ดี  บาตรก็ดี  จีวรก็ดี
สมมติสีมาก็ดี    ตองอาบัติทุกกฏ   จบญัตติ   ตองอาบัติทุกกฏ    จบกรรมวาจา
สองครั้ง   ตองอาบัติทุกกฏสองตัว   จบกรรมวาจาครั้งสุด   ภิกษุณีผูอุปชฌาย
ตองอาบัติปาจิตตีย   คณะและอาจารย   ตองอาบัติทุกกฏ.

                                               บทภาชนีย
                                    ติกะปาจิตตีย
           [๔๑๘]  กรรมเปนธรรม   ภิกษุณีสําคัญวากรรมเปนธรรม   ใหบวช
ตองอาบัติปาจิตตีย.
           กรรมเปนธรรม   ภิกษุณีสงสัย  ใหบวช  ตองอาบัติปาจิตตีย.
           กรรมเปนธรรม   ภิกษุณีสําคัญวากรรมไมเปนธรรม   ใหบวช   ตอง
อาบัติปาจิตตีย.

                                               ติกะทุกกฏ
           กรรมไมเปนธรรม  ภิกษุณีสําคัญวากรรมเปนธรรม  ตองอาบัติทุกกฏ.
           กรรมไมเปนธรรม  ภิกษุณีสงสัย  ตองอาบัติทุกกฏ.
           กรรมไมเปนธรรม    ภิกษุณีสําคัญวากรรมไมเปนธรรม    ตองอาบัติ
ทุกกฏ.

                                              อนาปตติวาร
            [๔๑๙]   มีพรรษาครบ ๑๒ แลว    อันสงฆสมมติแลว    ยังกุลธิดาให
บวช ๑   วิกลจริต ๑   อาทิกัมมิกา ๑   ไมตองอาบัติแล.
                                กุมารีภูตวรรค  สิกขาบทที่  ๕   จบ 
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                                กุมารีภูตวรรค  สิกขาบทที่  ๖
                                 เร่ืองภิกษุณีจัณฑกาลี
        [๔๒๐]  โดยสมัยนั้น  พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู  ณ  พระ-
เชตวัน  อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี  เขตพระนครสาวัตถี  คร้ังนั้น  ภิกษุณี
จัณฑกาลีเขาไปหาภิกษุณีสงฆ  ขอสมมติการใหอุปสมบท  ภิกษุณีสงฆพิจารณา
ดูภิกษุณีจัณฑกาลีในขณะนั้นแลว  กลาววา  ดูกอนแมเจา  เธอยังไมคนควร
ใหกุลธิดาบวชกอน  แลวมิไดใหสมมติการใหอุปสมบท  ภิกษุณีจัณฑกาลีรับ
คําวา  ดีแลว.
        คร้ันสมัยตอมา  ภิกษุณีสงฆสมมติการใหอุปสมบทแกภิกษุณีเหลาอื่น
ภิกษุณีจัณฑกาลีจึงเพงโทษ  ติเตียน  โพนทะนา  ดิฉันคนเดียวเปนคนเขลา
ดิฉันคนเดียวเปนคนไมมีความละอาย   เพราะสงฆใหสมมติการใหอุปสมบทแก
ภิกษุณีเหลาอื่น  ไมใหกะดิฉันคนเดียว.
           บรรดาภิกษุณีที่เปนผูมักนอย. . .ตางก็เพงโทษ  ติเตียน   โพนทะนา
วา  ไฉนแมเจาจัณฑกาลี   อันภิกษุณีสงฆกลาวอยูวา   ดูกอนแมเจา  เธอยังไม
สมควรใหกุลธิดาบวชกอน  ดังนี้   รับคําวา   ดีแลว   ภายหลังจึงไดถึงการบน
วาเลา . . .

                                         ทรงสอบถาม
            พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววา   ภิกษุณีจัณฑกาลีอันสงฆกลาวอยูวา   ดูกอนแมเจา    เธอยังไมสมควร
ใหกุลธิดาบวชกอน  ดังนี้  รับคําวา  ดีแลว  ภายหลังไดถึงการบนวา  จริงหรือ.
            ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา  จริง  พระพุทธเจาขา. 
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                            ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
          พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ไฉน
ภิกษุณีจัณฑกาลีอันภิกษุณีสงฆกลาวอยูวา   ดูกอนแมเจา   เธอยังไมสมควรให
กุลธิดาบวชกอน  ดังนี้   รับคําวา   ดีแลว   ภายหลังจึงไดถึงการบนวาเลา   การ
กระทําของนางนั่น    ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส. . .
          ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้   วาดังนี้. . .                           

                                           พระบัญญัติ 
          ๑๓๑.   ๖.  อนึ่ง  ภิกษุณีใด   อันภิกษุณีสงฆกลาวอยูวา  ดู
กอนแมเจา    เธอยังไมสมควรใหกุลธิดาบวชกอน    ดังนี้    รับคําวา
ดีแลว  ภายหลังถึงธรรมคือบนวา  เปนปาจิตตีย. 
                                 เร่ืองภิกษุณีจัณฑกาลี  จบ

                                      สิกขาบทวิภังค
          [๔๒๑]  บทวา  อนึ่ง. . . ใด  ความวา  ผูใด  คือ  ผูเชนใด. . .
          บทวา  ภิกษุณี  ความวา   ที่ช่ือวา  ภิกษุณี    เพราะอรรถวาเปนผู
ขอ. . . นี้ช่ือวา  ภิกษุณี  ที่ทรงประสงคในอรรถนี้ .
          คําวา    ดูกอนแมเจา    เธอยังไมสมควรใหกุลธิดาบวชกอน
ความวา   ดูกอนแมเจา   เธอยังไมควรกอน   ที่จะเปนผูใหกุลธิดาอุปสมบท.
           คําวา   รับคําวา   ดีแลว    ความวา    ถึงธรรมคือบนวาในภายหลัง
ตองอาบัติปาจิตตีย.
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                                           อนาปตติวาร
          [๔๒๒]  บนวาภิกษุณีสงฆผูทํา    เพราะฉันทาคติ     เพราะโทสาคติ
เพราะโมหาคติ   เพราะภยาคติ    โดยปกติ  ๑   วิกลจริต  ๑   อาทิกัมมิกา ๑  ไม
ตองอาบัติแล.
                               กุมารีภูตวรรค  สิกขาบทที่  ๖  จบ

                    อรรถกถากุมารีภูตวรรค  สิกขาบทที่  ๔-๕-๖ 
           คําทั้งหมดในสิกขาบทที่  ๔ ที่ ๕  และที่  ๖   ตื้นทั้งนั้น.   ทุกสิกขาบท
มีสมุฏฐาน ๓.  สิกขาบทที่  ๔  เปนกิริยา  สัญญาวิโมกข  สจิตตกะ  ปณณัตติ-
วัชชะ   กายกรรม   วจีกรรม   มีจิต  ๓   มีเวทนา ๓ แล.        
           สิกขาบทที่  ๕    เปนทั้งกิริยาทั้งอกิริยา    สัญญาวิโมกข    สจิตตกะ
ปณณัตติวัชชะ    กายกรรม    วจีกรรม    มีจิต  ๓    มีเวทนา ๓ แล.    สวนวา
คําที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวในสิกขาบทที่  ๕   นี้วา    สงฺเฆน  ปริจฺฉินฺ-  
ทิตพฺพา   มีใจความวา  อันสงฆพึงพิจารณาดู.
           สิกขาบทที่ ๖    เปนกิริยา    สัญญาวิโมกข    สจิตตกะ    โลกวัชชะ
กายกรรม    วจีกรรม    อกุศลจิต     เปนทุกขเวทนาแล.     แตคําที่ตรัสไวใน
สิกขาบทที่  ๖  นี้วา  ปริจฺฉินฺทิตฺวา   มีใจความวา  ไดพิจารณาดูแลว.

                  อรรถกถากุมารีภูตวรรค  สิกขาบทที่  ๔-๕-๖  จบ   
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                              กุมารีภูตวรรค  สิกขาบทที่  ๗ 
                              เร่ืองภิกษุณีถุลลนันทา
           [๔๒๓]  โดยสมัยนั้น     พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระ-
เชตวัน  อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี  เขตพระนครสาวัตถี   คร้ังนั้น สิกขมา-
นารูปหนึ่ง  เขาไปหาภิกษุณีถุลลนันทาขออุปสมบท  ภิกษุณีถุลลนันทากลาวกะ
สิกขมานารูปนั้นวา   ดูกอนแมเจา   ถาเธอจักใหจีวรแกเรา   เมื่อไดเชนนี้   เรา
จึงจะใหเธออุปสมบทแลวไมใหนางอุปสมบท  ไมขวนขวายเพื่อใหนางอุปสมบท
สิกขมานารูปนั้น   จึงไดแจงเรื่องนั้นแกภิกษุณีทั้งหลาย.
           บรรดาภิกษุณีที่เปนผูมักนอย. . . ตางก็เพงโทษ  ติเตียน  โพนทะนา
วา    ไฉนแมเจาถุลลนันทาจึงไดกลาวกะสิกขมานาวา   ดูกอนแมเจา   ถาเธอจัก
ใหจีวรแกเรา  เมื่อไดเชนนี้  เราจึงจะใหเธออุปสมบท   แลวไมใหนางอุปสมบท
ไมขวนขวายเพื่อใหนางอุปสมบทเลา. . .

                                     ทรงสอบถาม
           พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววา   ภิกษุณีถุลลนันทาไดกลาวกะสิกขมานาวา   ดูกอนแมเจา   ถาเธอจักให
จีวรแกเรา    เมื่อไดเชนนี้   เราจึงจะใหเธออุปสมบท   แลวไมใหนางอุปสมบท
ไมขวนขวายเพื่อใหนางอุปสมบท  จริงหรือ.  
           ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา  จริง  พระพุทธเจาขา.

                       ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
           พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ไฉน
ภิกษุณีถุลลนันทาจึงไดกลาวกะสิกขมานาวา   ดูกอนแมเจา  ถาเธอจักใหจีวรแก 
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เรา เมื่อไดเชนนี้   เราจึงจะใหเธออุปสมบท  แลวไมใหนางอุปสมบท  ไมขวน-
ขวายเพื่อใหนางอุปสมบทเลา     การกระทําของนางนั่น     ไมเปนไปเพื่อความ
เล่ือมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส. . . 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้   วาดังนี้. . .                   

                                     พระบัญญัติ 
           ๑๓๒.  ๗.  อนึ่ง  ภิกษุณีใด  กลาวกะสิกขมานาวา  ดูกอน
แมเจาถาเธอจักใหจีวรแกเรา  เม่ือไดเชนนี้   เราจึงจะใหเธออุปสมบท
ดังนี้แลว  นางไมมีอันตรายในภายหลัง  ไมใหอุปสมบท  ไมทําการ
ขวนขวายเพื่อใหอุปสมบท  เปนปาจิตตีย. 
                          เร่ืองภิกษุณีถุลลนันทา  จบ

                               สิกขาบทวิภังค
            [๔๒๔] บทวา  อนึ่ง. . .ใด  ความวา  ผูใด  คือ  ผูเชนใด. . .
            บทวา  ภิกษุณี ความวา  ที่ช่ือวา ภิกษุณี เพราะอรรถวาเปนผูขอ. . .
นี้ช่ือวา  ภิกษุณี ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
            ที่ช่ือวา  สิกขมานา ไดแก สตรีผูไดศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการ
ตลอด ๒ ปแลว.
            คําวา   ดูกอนแมเจา   ถาเธอจักใหจีวรแกเรา   เม่ือไดเชนนี้
เราจึงจะใหเธออุปสมบท    ความวา    เมื่อเราไดจีวรแลว    เราจึงจะใหเธอ
อุปสมบท. 



พระวินัยปฎก ภิกขุนีวิภังค เลม ๓ - หนาที่ 448
          คําวา  นางไมมีอันตรายในภายหลัง   คือ  ในเมื่ออันตรายไมมี.
          บทวา  ไมใหอุปสมบท  คือ  ไมบวชใหดวยตนเอง. 
         บทวา  ไมทําการขวนขวายเพื่อใหอุปสมบท  คือ  ไมมอบหมาย
ภิกษุณีรูปอื่นจัดการแทน.
          พอทอดธุระวา  จักไมใหอุปสมบท   จักไมขวนขวายเพื่อใหอุปสมบท
ดังนี้   ตองอาบัติปาจิตตีย.

                                            อนาปตติวาร
          [๔๒๕]     ในเมื่ออันตรายมี  ๑   แสวงหาแลวไมได  ๑    อาพาธ ๑    มี
เหตุขัดของ  ๑   วิกลจริต ๑   อาทิกัมมิกา ๑   ไมตองอาบัติแล.               
                            กุมารีภูตวรรค  สิกขาบทที่  ๗  จบ

                         อรรถกถากุมารีภูตวรรค  สิกขาบทที่  ๗ 
          คําทั้งหมดในสิกขาบทที่  ๗   ตื้นทั้งนั้น.   สิกขาบทนี้   มีการทอดธุระ
เปนสมุฏฐาน  เปนกิริยา  สัญญาวิโมกข  สจิตตกะ  โลกวัชชะ  กายกรรม  วจี
กรรม   อกุศลจิต   เปนทุกขเวทนา   แล.
                      อรรถกถากุมารีภูตวรรค  สิกขาบทที่  ๗   จบ 
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                                กุมารีภูตวรรค  สิกขาบทที่  ๘
                                เร่ืองภิกษุณีถุลลนันทา
         [๔๒๖]  โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู  ณ  พระ-
เชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี  เขตพระนครสาวัตถี  คร้ังนั้น สิกขมานา
รูปหนึ่งเขาไปหาภิกษุณีถุลลนันทาขออุปสมบท     ภิกษุณีถุลลนันทากลาวกะ
สิกขมานารูปนั้นวา   ดูกอนแมเจา   ถาเธอจักติดตามเราตลอด ๒ ป  เมื่อไดดังนี้
เราจึงจะใหเธออุปสมบท    แลวไมใหนางอุปสมบท    ไมขวนขวายเพื่อใหนาง
อุปสมบท  สิกขมานารูปนั้นจึงไดแจงเรื่องนั้นแกภิกษุณีทั้งหลาย.
           บรรดาภิกษุณีที่เปนผูมักนอย . . . ตางก็เพงโทษ     ติเตียน  โพนทะนา
วาไฉนแมเจาถุลลนันทาจึงไดกลาวกะสิกขมานาวา     ดูกอนแมเจา     ถาเธอจัก
ติดตามเราตลอด ๒ ป   เมื่อไดดังนี้   เราจึงจะใหเธออุปสมบท   แลวไมใหนาง
อุปสมบท  ไมขวนขวายเพื่อใหนางอุปสมบทเลา. . .  

                                        ทรงสอบถาม
           พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววาภิกษุณีถุลลนันทาไดกลาวกะสิกขมานาวา  ดูกอนแมเจา  ถาเธอจักติดตาม
เราตลอด ๒ ป  เมื่อไดดังนี้   เราจึงจะใหเธออุปสมบท  แลวไมใหนางอุปสมบท
ไมขวนขวายเพื่อใหนางอุปสมบท  จริงหรือ.
           ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา  จริง  พระพุทธเจาขา.

                            ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
            พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ไฉน
ภิกษุณีถุลลนันทาจึงไดกลาวกะสิกขมานาวา ดูกอนแมเจา   ถาเธอจักติดตามเรา 
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ตลอด ๒ ป    เมื่อไดดังนี้    เราจะใหเธออุปสมบท    แลวไมใหนางอุปสมบท
ไมขวนขวายเพื่อใหนางอุปสมบทเลา    การกระทําของนางนั่น     ไมเปนไปเพื่อ
ความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส . . .
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้  วาดังนี้. . .

                                      พระบัญญัติ 
           ๑๓๓.  ๘.  อนึ่ง ภิกษุณีใด  กลาวกะสิกขมานาวา  ดูกอนแมเจา
ถาเธอจักติดตามเราตลอด ๒ ป เม่ือไดเชนนี้  เราจึงจะใหเธออุปสมบท
ดังนี้แลว  นางไมมีอันตรายในภายหลัง   ไมใหอุปสมบท  ไมทําการ
ขวนขวายเพื่อใหอุปสมบท  เปนปาจิตตีย. 
                           เร่ืองภิกษุณีถุลลนันนทา  จบ

                                 สิกขาบทวิภังค
           [๔๒๗] บทวา  อนึ่ง. . .ใด  ความวา  ผูใด  คือ  ผูเชนใด. . .
           บทวา  ภิกษุณี   ความวา   ที่ช่ือวา   ภิกษุณี  เพราะอรรถวาเปนผู
ขอ. . .  นี้ช่ือวา  ภิกษุณี  ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.                           
             ที่ช่ือวา  สิกขมานา ไดแก สตรีผูไดศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการ
ตลอด ๒  ปแลว.
           คําวา  ดูกอนแมเจา  ถาเธอจักติดตามเราตลอด  ๒  ป   ความวา
เธอจักอุปฏฐากตลอด  ๒ ป.
           คําวา  เม่ือไดเชนนี้  เราจึงจะใหเธออุปสมบท  ความวา.   เมื่อ
เธอทําไดเชนนี้   เราจึงจะใหเธออุปสมบท. 
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          คําวา  นางไมมีอันตรายในภายหลัง   คือ   ในเมื่ออันตรายไมมี.
          บทวา  ไมใหอุปสมบท  คือ  ไมบวชใหดวยตนเอง.
          บทวา  ไมทําการขวนขวายเพื่อใหอุปสมบท  คือ ไมมอบหมาย
ภิกษุณีรูปอื่นใหจัดการแทน. 
           พอทอดธุระวา   จักไมใหอุปสมบท   จักไมขวนขวายเพื่อใหอุปสมบท
ดังนี้   ตองอาบัติปาจิตตีย.       

                                            อนาปตติวาร
             [๔๒๘]   ในเมื่อมีอันตราย  ๑   แสวงหาแลวไมได  ๑    อาพาธ ๑    มี
เหตุขัดของ ๑   วิกลจริต ๑   อาทิกัมมิกา ๑  ไมตองอาบัติแล.
                                กุมารีภูตวรรค  สิกขาบทที่  ๘  จบ

                            อรรถกถากุมารีภูตวรรค  สิกขาบทที่  ๘ 
           คําทั้งหมดแมในสิกขาบทที่ ๘   ก็ตื้นทั้งนั้น.   สมุฏฐานเปนตนก็เปน
เชนเดียวกับสิกขาบทถัดไปแล.
                          อรรถกถากุมารีภูตวรรค  สิกขาบทที่  ๘  จบ  



พระวินัยปฎก ภิกขุนีวิภังค เลม ๓ - หนาที่ 452
                                กุมารีภูตวรรค  สิกขาบทที่  ๙
                                เร่ืองภิกษุณีถุลลนันทา
          [๔๒๙]  โดยสมัยนั้น    พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู  ณ พระ-
เชตวัน  อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี  เขตพระนครสาวัตถี  คร้ังนั้น ภิกษุณี
ถุลลนันทาบวชสิกขมานาชื่อจัณฑกาลี    ผูเกี่ยวของดวยบุรุษ     ผูคลุกคลีกับ
เด็กหนุม  ผูดุราย  ผูยังชายใหระทมโศก.
          บรรดาภิกษุณีที่เปนผูมักนอย. . . ตางก็เพงโทษ  ติเตียน  โพนทะนา
วา   ไฉนแมเจาถุลลนันทา   จึงไดบวชสิกขมานาชื่อจัณฑกาลี   ผูเกี่ยวของดวย
บุรุษ  ผูคลุกคลีกับเด็กหนุม   ผูดุราย  ผูยังชายใหระทมโศกเลา. . .

                                        ทรงสอบถาม
           พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววา  ภิกษุณีถุลลนันทาบวชสิกขมานาชื่อจัณฑกาลี    ผูเกี่ยวของกับบุรุษ   ผู
คลุกคลีกับเด็กหนุม  ผูดุราย  ผูยังชายใหระทมโศก  จริงหรือ.
           ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา  จริง  พระพุทธเจาขา.

                          ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
           พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ไฉน
ภิกษุณีถุลลนันทาจึงไดบวชสิกขมานาชื่อจัณฑกาลี  ผูเกี่ยวของดวยบุรุษ  ผูคลุก-
คลีกับเด็กหนุม  ผูดุราย  ผูยังชายใหระทมโศกเลา  การกระทําของนางนั่น   ไม
เปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส. . .
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้    วาดังนี้:-
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                                     พระบัญญัติ 
           ๑๓๔.  ๙.  อนึ่ง  ภิกษุณีใด  ยังสิกขมานาผูเก่ียวของดวยบุรุษ 
ผูคลุกคลีกับเด็กหนุม  ผูดุราย   ผูยังชายใหระทมโศก  ใหบวช   ตอง
อาบัติปาจิตตีย.                                                         
                                เร่ืองภิภษุณีถุลลนันทา  จบ

                               สิกขาบทวิภังค
            [๔๓๐]  บทวา  อนึ่ง. . .ใด  ความวา  ผูใด   คือ  ผูเชนใด. . .
            บทวา  ภิกษุณี  ความวา   ที่ช่ือวา   ภิกษุณี   เพราะอรรถวาเปนผู
ขอ. . .  นี้ช่ือวา  ภิกษุณี  ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.                         
            ที่ช่ือวา  บุรุษ  ไดแก  ชายผูมีอายุถึง  ๒๐ ป.
            ที่ช่ือวา   เด็กหนุม   ไดแก   ชายผูมีอายุยังไมถึง  ๒๐ ป.
            ที่ช่ือวา  ผูเก่ียวของหรือคลุกคลี  คือ  สังสรรคกันดวยความเกี่ยว
ของกันทางกายและวาจาอันไมสมควร.
            ที่ช่ือวา   ผูดุราย  ไดแก   ที่เรียกกันวา   ผูมักโกรธ.
            ที่ช่ือวา  ผูยังชายใหระทมโศก  คือ  ผูกอทุกข    นําความโศกมา
ใหแกชายอ่ืน.      
            ที่ช่ือวา  สิกขมานา  ไดแก  สตรีผูไดศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการ
ตลอด ๒ ปแลว.
            บทวา  ใหบวช  คือ  ใหอุปสมบท.
            ตั้งใจวา   จักใหอุปสมบท   แลวแสวงหาคณะก็ดี   อาจารยก็ดี    บาตร
ก็ดี  จีวรก็ดี   สมมติสีมาก็ดี    ตองอาบัติทุกกฏ   จบญัตติ     ตองอาบัติทุกกฏ
จบกรรมวาจา ๒ คร้ัง  ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว   จบกรรมวาจาครั้งสุด   ภิกษุณี
ผูอุปชฌาย  ตองอาบัติปาจิตตีย   คณะและอาจารย   ตองอาบัติทุกกฏ. 
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                                      อนาปตติวาร 
          [๔๓๑]  ไมรู  ใหอุปสมบท ๑  วิกลจริต ๑  อาทิกัมมิกา ๑   ไมตอง
อาบัติแล.
                            กุมารีภูตวรรค  สิกขาบทที่  ๙  จบ

                      อรรถกถากุมารีภูตวรรค  สิกขาบทที่  ๙ 
          วินิจฉัยในสิกขาบทที่ ๙ พึงทราบดังนี้:-
           บทวา  โสกวส    มีความวา  นางสิกขมานาใด   ทําการนัดหมายแลว
(ไมไปตามนัด)  ยังความโศกใหเขาไปภายในใจของพวกบุรุษ   เพราะฉะนั้น
สิกขมานานั้น  จึงชื่อวา   ผูยังชายใหระทมโศก.    บวชใหสิกขมานาผูยังชายให
ระทมโศกนั้น.   เพราะเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสไววา  ที่ช่ือวา   ผูยัง
ชายใหระทมโศก คือ กอทุกขใหเกิดแกชายอ่ืน.
           อีกอยางหนึ่ง   นางสิกขมานาแมนี้   เมื่อไมไดสมาคมกับบุรุษยอมเขาสู
ความโศกเศราเสียเอง    ดุจหญิงเจาของเรื่องเขาสูเรือนฉะนั้น.    นางสิกขมานา
เขาสูความโศกใด   ดวยอาการอยางนี้    ความโศกนั้นเปนที่อยูแหงสิกขมานานั้น
เหตุนั้น  สิกขมานานั้น   จึงชื่อวา  มีความโศกเปนที่อยู.  ดวยเหตุนั้น  พระผู-
มีพระภาคเจาจึงตรัสวา    ยอมนําความโศกมา.
           บทวา  อชานนฺตี   ไดแก  ไมรูวา   ผูนี้    เปนเชนนี้.    คําที่เหลือ
ตื้นทั้งนั้น.
           สิกขาบทนี้     มีสมุฏฐาน ๓   เปนกิริยา     สัญญาวิโมกข    สจิตตกะ
ปณณัตติวัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม   มีจิต ๓  มีเวทนา ๓  แล.
                  อรรถกถากุมารีภูตวรรค  สิกขาบทที่  ๙  จบ 
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                               กุมารีภูตวรรค  สิกขาบทที่  ๑๐ 
                                 เร่ืองภิกษุณีถุลลนันทา
           [๔๓๒]  โดยสมัยนั้น  พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู  ณ   พระ-
เชตวัน  อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี  เขตพระนครสาวัตถี  คร้ังนั้น ภิกษุณี
ถุลลนันทาบวชสิกขมานาผูอันมารดาบิดาบาง     อันสามีบาง     ยังมิไดอนุญาต
มารดาบิดาบาง   สามีบาง  จึงเพงโทษ   ติเตียน    โพนทะนาวา    ไฉนแมเจา
ถุลลนันทาจึงไดบวชสิกขมานาที่พวกเรายังมิไดอนุญาตเลา.
        ภิกษุณีทั้งหลายไดยินมารดาบิดาบาง สามีบาง  เพงโทษ   ติเตียน  โพน-
ทะนาอยู     บรรดาที่เปนผูมักนอย. . . ตางก็เพงโทษ   ติเตียน   โพนทะนาวา-
ไฉนแมเจาถุลลนันทาจึงไดบวชสิกขมานาผูอันมารดาบิดาบาง   อันสามีบาง  ยัง
มิไดอนุญาตเลา. . .

                                        ทรงสอบถาม
           พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววาภิกษุณีถุลลนันทาบวชสิกขมานาผูอันมารดาบิดาบาง    สามีบาง   ยังมิได
อนุญาต  จริงหรือ.
           ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา  จริง  พระพุทธเจาขา.

                           ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
           พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ไฉน
ภิกษุณีถุลลนันทาจึงไดบวชสิกขมานาผูอันมารดาบิดาบาง  อันสามีบาง  ยังมิได
อนุญาตเลา   การกระทําของนางนั่น     ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่
ยังไมเล่ือมใส. . . 
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           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้   วาดังนี้:-

                                            พระบัญญัติ 
              ๑๓๕.  ๑๐.  อนึ่ง   ภิกษุณีใดยังสิกขมานาผูอันมารดาบิดา   
หรือสามียังมิไดอนุญาต  ใหบวช  เปนปาจิตตีย.
                              เร่ืองภิกษุณีถุลลนันทา  จบ

                                  สิกขาบทวิภังค
           [๔๓๓]  บทวา  อนึ่ง. . .ใด  ความวา  ผูใด  คือ  ผูเชนใด. . .
          บทวา   ภิกษุณี   ความวา  ที่ช่ือวา ภิกษุณี  เพราะอรรถวาเปนผูขอ. . .
นี้  ช่ือวา  ภิกษุณี  ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
           ที่ช่ือวา   มารดาบิดา   ไดแก   ที่เรียกกันวาผูใหกําเนิด.
           ที่ช่ือวา   สามี   ไดแกบุรุษผูหวงแหน.  
           บทวา  ยังมิไดอนุญาต   คือ   ยังมิไดบอกลามารดาบิดาหรือสามี.
           ที่ช่ือวา  สิกขมานา  ไดแก  สตรีผูไดศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประ-
การ   ตลอด ๒  ปแลว.
          บทวา  ใหบวช   คือ  ใหอุปสมบท.
           ตั้งใจวา   จักใหอุปสมบท   แลวแสวงหาคณะก็ดี   อาจารยก็ดี    บาตร
ก็ดี  จีวรก็ดี   สมมติสีมาก็ดี   ตองอาบัติทุกกฏ  จบญัตติ  ตองอาบัติทุกกฏ   จบ
กรรมวาจา  ๒  คร้ัง  ตองอาบัติทุกกฏ ๒  ตัว   จบกรรมวาจาครั้งสุด    ภิกษุณี
ผูอุปชฌาย  ตองอาบัติปาจิตตีย  คณะและอาจารย   ตองอาบัติทุกกฏ.

                                       อนาปตติวาร
           [๔๓๔]   ไมรู   ใหอุปสมบท   ๑  อนุญาตแลวจึงใหบวช  ๑ วิกลจริต ๑
อาทิกัมมิกา ๑  ไมตองอาบัติแล.                      
                           กุมารีภูตวรรค  สิกขาบทที่  ๑๐  จบ 
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                      อรรถกถากุมารีภูตวรรค  สิกขาบทที่  ๑๐ 
           วินิจฉัยในสิกขาบทที่ ๑๐  พึงทราบดังนี้ :-
           บทวา  อนาปุจฺฉา  แปลวา   ไมบอกกลาว.    พวกภิกษุณีควรบอก
กลาว ๒ คร้ัง คือ  ในคราวบรรพชาครั้ง  ๑ ในคราวอุปสมบทครั้ง  ๑.  แตพวก
ภิกษุแมเมื่อบอกกลาวคราวเดียว   ก็ควร.
            บทวา  อชานนฺตี  ไดแก ไมรูวามารดาเปนตน   ยังมีอยู.  คําที่เหลือ
ตื้นทั้งนั้น.
            สิกขาบทนี้  มีสมุฏฐานที่สําคัญไมซํ้ากอน  ๔  สมุฏฐาน    เกิดขึ้นทาง
วาจา ๑   ทางกายกับวาจา ๑   ทางวาจากับจิต ๑   ทางกายวาจากับจิต  ๑.   คือ
อยางไร  คือภิกษุณีนั่งในขัณฑสีมา  ดวยกิจที่ควรทําบางอยางนั่นแล  ในกรรม
มีอัพภานกรรมเปนตน    กลาววา    พวกทานจงเรียกสิกขมานามา    พวกเราจัก
ใหเธออุปสมบท   ในขัณฑสีมานี้แหละ   แลวอุปสมบทให   อยางนี้ช่ือวา   เกิด
ขึ้นทางวาจา ๑.  เมื่อภิกษุณีกลาวตั้งแตสํานักที่อยูวา   เราจักใหอุปสมบท   แลว
เดินไปยังขัณฑสีมา   ช่ือวา   เกิดขึ้นทางกายกับวาจา  ๑.   เมื่อภิกษุณีไมรูเลยวา
เปนขอที่ทรงบัญญัติหามไว  ทําการลวงละเมิด  ในฐานะทั้ง ๒  ช่ือวา  เกิดขึ้น
ทางวาจากับจิต ๑  ทางกายวาจากับจิต ๑.  เปนทั้งกิริยา   ทั้งอกิริยา    เพราะไม
ใหขออนุญาตดูกอนแลวใหอุปสมบท  เปนโนสัญญาวิโมกข  อจิตตกะ ปณณัตติ-
วัชชะ  กายกรรม   วจีกรรม   มีจิต  ๓  มีเวทนา ๓  แล.
                       อรรถกถากุมารีภูตวรรค  สิกขาบทที่  ๑๐  จบ 
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                                 กุมารีภูตวรรค  สิกขาบทที่  ๑๑
                                  เร่ืองภิกษุณีถุลลนันทา
          [๔๓๕]  โดยสมัยนั้น     พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระ-
เชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี  เขตพระนครสาวัตถี  คร้ังนั้น    ภิกษุณี
ถุลลนันทานิมนตพระเถระทั้งหลายมาประชุมกัน    ดวยกลาววา    ดิฉันจักบวช
สิกขมานา    คร้ันเห็นอาหารของเคี้ยวของฉันมากมาย    จึงสงพระเถระทั้งหลาย
กลับดวยกลาววา    ดิฉันจักยังไมบวชสิกขมานากอน    แลวนิมนตพระเทวทัต
พระโกกาลิกะ พระกฏโมรกติสสกะ  แสะพระสมุทททัตตะ  ผูโอรสของพระนาง
ขัณฑเทวี  มาประชุมกันบวชสิกขมานา.
          บรรดาภิกษุณีที่เปนผูมักนอย. . . ตางก็เพงโทษ  ติเตียน   โพนทะนา
วา   ไฉนแมเจาถุลลนันทาจึงไดบวชสิกขมานาดวยใหฉันทะคางเลา. . .

                                             ทรงสอบถาม
           พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววา  ภิกษุณีถุลลนันทาบวชสิกขมานาดวยใหฉันทะคาง   จริงหรือ,
           ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา   จริง   พระพุทธเจาขา.

                              ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
          พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ไฉน
ภิกษุณีถุลลนันทาจึงไดบวชสิกขมานาดวยใหฉันทะคางเลา   การกระทําของนาง
นั่น     ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส. . .
          ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้    วาดังนี้:-
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                                     พระบัญญัติ  
      ๑๓๖.  ๑๑.  อนึ่ง  ภิกษุณี  ยังสิกขมานาใหบวช  ดวยให
ฉันทะคาง  เปนปาจิตตีย.
                           เร่ืองภิกษุณีถุลลนันทา  จบ

                                สิกขาบทวิภังค
           [๔๓๖]  บทวา  อนึ่ง. . . ใด  ความวา  ผูใด  คือ  ผูเชนใด. . .
           บทวา  ภิกษุณี ความวา  ที่ช่ือวา   ภิกษุณี  เพราะอรรถวาเปนผู
ขอ. . .  นี้ช่ือวา  ภิกษุณี    ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
           บทวา  ดวยใหฉันทะคาง  คือ   เมื่อที่ประชุมเลิกไปแลว.
           ที่ช่ือวา สิกขมานา ไดแก  สตรีผูไดศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการ
 ตลอด  ๒  ปแลว.
          บทวา  ใหบวช  คือ  ใหอุปสมบท.
          ตั้งใจวา   จักใหอุปสมบท   แลวแสวงหาคณะก็ดี   อาจารยก็ดี    บาตร
 ก็ดี   จีวรก็ดี   สมมติสีมาก็ดี   ตองอาบัติทุกกฎ   จบญัตติ   ตองอาบัติทุกกฏ
 จบกรรมวาจาสองครั้ง  ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว  จบกรรมวาจาครั้งสุด  ภิกษุณี
 ผูอุปชฌาย   ตองอาบัติปาจิตตีย   คณะและอาจารย   ตองอาบัติทุกกฏ.

                                อนาปตติวาร
            [๔๓๗]  ใหัอุปสมบทในเมื่อที่ประชุมยังไมเลิก ๑  วิกลจริต  ๑ อาทิ-
กัมมิกา ๑   ไมตองอาบัติแล.
                    กุมารีภูตวรรค  สิกขาบทที่  ๑๑  จบ 
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                       อรรถกถากุมารีภูตวรรค  สิกขาบทที่  ๑๑ 
          วินิจฉัยในสิกขาบทที่  ๑๑  พึงทราบดังนี้:-
          บทวา  ปริวาสิยฉนฺททาเนน    คือ  โดยใหฉันทะคาง.     ในคําวา
การใหฉันทะคางนั้น    การคางมี  ๔  อยางคือ    คางโดยที่ประชุม  ๑    คางโดย
ราตรี ๑   คางโดยฉันทะ ๑   คางโดยอัธยาศัย  ๑.
           ที่ช่ือวา คางโดยที่ประชุม  คือ  พวกภิกษุกําลังประชุมกันดวยกรณีย-
กิจบางอยาง.   คราวนั้น   เมฆฝนตั้งเคาขึ้นก็ดี   ถูกเขาทําการขับไลก็ดี   พวก
ชาวบานมามุงดูกันก็ดี   ภิกษุทั้งหลาย   ยังไมทันสละฉันทะเลย    พากันลุกไป
โดยอางวา  ไมใชโอกาส  พวกเราจงไปที่อ่ืนเถอะ.   นี้ช่ือวา  คางโดยที่ประชุม. 
ก็การคางโดยที่ประชุม  ควรจะทํากรรมได  เพราะภิกษุทั้งหลาย   ยังไมไดสละ
ฉันทะ  แมก็จริง  ถีงอยางนั้น    ตกกลางคืนพวกภิกษุประชุมกันอีก  ดวยตั้งใจ
วา    พวกเราจักทํากรรม   มีอุโบสถเปนตน     จึงเชื้อเชิญภิกษุรูปหนึ่ง    ดวย
 ตั้งใจวา    จักฟงธรรมจนกวาภิกษุจะมาประชุมกันทั้งหมด.   เมื่อภิกษุนั้นกําลัง
แสดงธรรมกถาอยูนั่นแหละ    อรุณขึ้นเสีย.    ถาพวกภิกษุนั่งประชุมกันดวยตั้ง
ใจวา  จักทําจาตุทสีอุโบสถ   แลวทําดวยตกลงกันวา   ปณณรสีอุโบสถ  ก็ได.
ถานั่งประชุมกันเพื่อทําปณณรสีอุโบสถ  วันแรมค่ํา  ๑   ไมใชวันอุโบสถ   จะ
ทําอุโบสถ    ไมควร   แตจะทําสังฆกิจอยางอื่น   ควรอยู.   นี้ช่ือวา    คางโดย
ราตรี.
           พวกภิกษุประชุมกันอีก    ดวยตั้งใจวา   จักทําสังฆกรรม   มีอัพภาน
เปนตนบางอยางนั่นแล.    ในภิกษุเหลานั้น     ภิกษุรูปหนึ่งเปนนักโหราศาสตร
กลาวอยางนี้วา     วันนี้ฤกษราย    (ฤกษทารุณ)    พวกทานจงอยาทํากรรม 
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นี้.   ภิกษุพวกนั้นสละฉันทะตามคําของภิกษุนั้นแลว    ยังนั่งประชุมกันอยูอยาง
นั้นแหละ.  ทีนั้น   ภิกษุรูปอื่นมาพูดขึ้นวา   ประโยชนยอมลวงเลยคนโงที่มัว
ถือฤกษยามอยู     แลวกลาววา    พวกทานจะทําอะไรดวยดาวฤกษ.    นี้ช่ือวา
คางโดยฉันทะ     และคางโดยอัธยาศัย.      ในการคางนั่น    จะไมนําฉันทะและ
ปาริสุทธิมาใหมทํากรรม  ยอมไมควร.
           สองบทวา  วุฏ ิตาย  ปริสาย    ความวา    เมื่อที่ประชุมสละฉันทะ
แลวเลิกประชุมไปดวยกายก็ดี   ดวยอาการเพียงสละฉันทะเทานั้นก็ดี.
            ขอวา  อนาปตฺติ   อวุฏ ิตาย   ปรสาย   มีความวา   เมื่อที่ประชุม
ยังไมสละฉันทะ  ยังไมเลิกประชุม  ไมเปนอาบัติ.  คําที่เหลือ  ตื้นทั้งนั้น.
           สิกขาบทนี้    มีสมุฏฐาน ๓  เปนกิริยา    สัญญาวิโมกข   สจิตตกะ
ปณณัตติวัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม   มีจิต ๓   มีเวทนา  ๓ แล.  

                 อรรถถกถากุมารีภูตวรรค  สิกขาบทที่  ๑๑  จบ 
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                             กุมารีภูตวรรค  สิกขาบทที่  ๑๒
                                 เร่ืองภิกษุณีหลายรูป
          [๔๓๘]  โดยสมัยนั้น     พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับ อยู ณ พระ-
เชตวัน   อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี  เขตพระนครสาวัตถี  คร้ังนั้น   ภิกษุณี
ทั้งหลายบวชสิกขมานาทุกป   ที่สํานักอาศัยไมเพียงพอ   คนทั้งหลายจึงเพงโทษ
ติเตียน    โพนทะนาวา    ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงไดบวชสิกขมานาทุกปเลา  ที่
สํานักอาศัยจึงไมเพียงพอกัน.
           ภิกษุณีทั้งหลายไดยินคนพวกนั้นเพงโทษ   ติเตียน    โพนทะนาอยู
บรรดาที่เปนผูมักนอย. . . ตางก็เพงโทษ  ติเตียน  โพนทะนาวา  ไฉนภิกษุณี
ทั้งหลายจึงไดบวชสิกขมานาทุกปเลา . . .

                                        ทรงสอบถาม
           พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววา  พวกภิกษุณีบวชสิกขมานาทุกป  จริงหรือ.
           ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา  จริง  พระพุทธเจาขา.

                      ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
           พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ไฉน
พวกภิกษุณีจึงไดบวชสิกขมานาทุกปเลา   การกระทําของพวกนางนั่น    ไมเปน
ไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส. . .
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็แลภิกษุณีทั้งหลาย   จงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้    วาดังนี้:-
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                                           พระบัญญัติ 
          ๑๓๗.  ๑๒.  อนึ่ง   ภิกษุณีใด   ยังสิกขมานาใหบวชทุก ๆ
ฝน  เปนปาจิตตีย. 
                               เร่ืองภิกษุณีหลายรูป  จบ

                                สิกขาบทวิภังค
            [๔๓๙]  บทวา   อนึ่ง. . .ใด  ความวา  ผูใด  คือ  ผูเชนใด. . .
            บทวา  ภิกษุณี ความวา  ที่ช่ือวา   ภิกษุณี    เพราะอรรถวาเปนผู
ขอ. . .  นี้ช่ือวา  ภิกษุณี  ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
          บทวา  ทุก ๆ ฝน  คือ  ทุก ๆ  ป.
          บทวา  ใหบวช  คือ  ใหอุปสมบท.
           ตั้งใจวา   จักใหอุปสมบท   แลวแสวงหาคณะก็ดี   อาจารยก็ดี   บาตร
ก็ดี   จีวรก็ดี   สมมติสีมาก็ดี    ตองอาบัติทุกกฏ    จบญัตติ    ตองอาบัติทุกกฏ
จบกรรมวาจา ๒ คร้ัง  ตองอาบัติทุกกฏ  ๒ ตัว   จบกรรมวาจาครั้งสุด  ภิกษุณี
ผูอุปชฌาย   ตองอาบัติปาจิตตีย   คณะและอาจารย   ตองอาบัติทุกกฏ.

                                   อนาปตติวาร
            [๔๘๐]  ใหอุปสมบท  เวนระยะ  ๑ ป  ๑  วิกลจริต  ๑ อาทิกัมมิกา ๑
ไมตองอาบัติแล.
                   กุมารีภูตวรรค  สิกขาบทที่  ๑๒  จบ 
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                              อรรถกถากุมารีภูตวรรค  สิกขาบทที่  ๑๒ 
          วินิจฉัยในสิกขาบทที่  ๑๒ พึงทราบดังนี้:-
           สองบทวา  อุปสฺสโย น   สมฺมติ  ไดแก   สํานักที่อยูไมเพียงพอกัน.
คําที่เหลือ   ตื้นทั้งนั้น.    สมุฏฐานเปนตน    ก็เปนเชนเดียวกับสิกขาบทถัดไป
นั้นแล.

                         อรรถกถากุมารีภูตวรรค  สิกขาบทที่  ๑๒  จบ 
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                           กุมารีภูตวรรค  สิกขาบทที่  ๑๓
                                  เร่ืองภิกษุณีหลายรูป
          [๔๔๑]  โดยสมัยนั้น     พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู  ณ  พระ-
เชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี   เขตพระนครสาวัตถี  คร้ังนั้น  ภิกษุณี
ทั้งหลายบวชสิกขมานาสองรูปตอ  ๑  ป  ที่สํานักอาศัยก็ไมพอดังเดิม คนทั้งหลาย
จึงเพงโทษ   ติเตียน   โพนทะนา  เหมือนอยางนั้นวา  ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงได
บวชสิกขมานาสองรูปตอ ๑  ปเลา  ที่อาศัยจึงไมพอดังเดิม
           ภิกษุณีทั้งหลายไดยินคนพวกนั้น    เพงโทษ  ติเตียน   โพนทะนาอยู
บรรดาที่เปนผูมักนอย. . . ตางก็เพงโทษ  ติเตียน  โพนทะนาวา  ไฉนภิกษุณี
ทั้งหลายจึงไดบวชสิกขมานาสองรูปตอ  ๑  ปเลา. . .

                                            ทรงสอบถาม
           พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววาพวกภิกษุณีบวชสิกขมานาสองรูปตอ ๑  ป  จริงหรือ.
           ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา  จริง  พระพุทธเจาขา.

                              ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
           พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ไฉน
ภิกษุณีทั้งหลายจึงไดบวชสิกขมานาสองรูปตอ  ๑  ปเลา   การกระทําของนางนั่น
ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส. . .
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
 อยางนี้    วาดังนี้ :-
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                                     พระบัญญัติ 
           ๑๓๘. ๑๓.  อนึ่ง  ภิกษุณีใด  ฝนหนึ่งยังสิกขมานา  ๒ รูปให
บวช  เปนปาจิตตีย. 
                             เร่ืองภิกษุณีหลายรูป  จบ

                               สิกขาบทวิภังค
           [๔๔๒]  บทวา  อนึ่ง. . .ใด  ความวา  ผูใด  คือ   ผูเชนใด. . .
           บทวา  ภิกษุณี  ความวา  ที่ช่ือวา   ภิกษุณี  เพราะอรรถวาเปนผู
ขอ. . .  นี้ช่ือวา  ภิกษุณี  ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.  
           บทวา  ฝนหนึ่ง  คือ  ปหนึ่ง.
           บทวา  ยังสิกขมานา ๒  รูปใหบวช  คือ ยังสิกขมานา  ๒ รูป  ให
อุปสมบท.                                                                 
           ตั้งใจวา  จักยังสิกขมานา ๒ รูป   ใหอุปสมบท   แลวแสวงหาคณะก็ดี
อาจารยก็ดี  บาตรก็ดี   จีวรก็ดี   สมมติสีมาก็ดี  ตองอาบัติทุกกฏ  จบญัตติ  ตองอา-
บัติทุกกฏ จบกรรมวาจา ๒ คร้ัง ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว  จบกรรมวาจาครั้งสุด
ภิกษุณีผูอุปชฌาย  ตองอาบัติปาจิตตีย  คณะและอาจารย  ตองอาบัติทุกกฏ.

                                 อนาปตติวาร
           [๔๔๓]   เวนระยะปหนึ่ง     บวชสิกขามานารูปเดียว ๑   วิกลจริต ๑
อาทิกัมมิกา ๑  ไมตองอาบัติแล.
                  กุมารีภูตวรรค  สิกขาบทที่  ๑๓  จบ
                             กุมารีภูตวรรคที่  ๘   จบ 



พระวินัยปฎก ภิกขุนีวิภังค เลม ๓ - หนาที่ 467
                      อรรถกถากุมารีภูตวรรค  สิกขาบทที่  ๑๓ 
            วินิจฉัยในสิกขาบทที่  ๑๓  พึงทราบดังนี้:-
           สามบทวา  เอก   วสฺส   เทฺว  ไดแก   ใหสิกขมานาบวชปละ  ๒ รูป
เวนระยะ  ๑ ป.   คําที่เหลือ   ตื้นทั้งนั้น.   แมสมุฏฐานเปนตน  ก็เปนเชนเดียว
กับที่กลาวแลวนั่นแล.

                      อรรถกถากุมารีภูตวรรค  สิกขาบทที่ ๑๓  จบ
                             อรรถกถากุมารีภูตวรรคที่  ๘  จบ 
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                             ปาจิตตีย  ฉัตตุปาหนวรรคที่  ๙
                              ฉัตตุปาหนวรรค  สิกขาบทที่  ๑
                               เร่ืองภิกษุณีฉัพพัคคีย
          [๔๔๔]  โดยสมัยนั้น  พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู   ณ  พระ-
เชตวัน  อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี  เขตพระนครสาวัตถี  คร้ังนั้น    ภิกษุณี
ฉัพพัคคียกั้นรมและสวมรองเทา   คนทั้งหลายพากันเพงโทษ    ติเตียน  โพน-
ทะนาวา     ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงไดใชรมและรองเทาเหมือนพวกสตรีคฤหัสถ
 ผูบริโภคกามเลา.
           ภิกษุณีทั้งหลาย    ไดยินคนพวกนั้นเพงโทษ   ติเตียน   โพนทะนาอยู
 บรรดาภิกษุณีที่เปนผูมักนอย. . .ตางก็เพงโทษ  ติเตียน   โพนทะนาวา ไฉน
 ภิกษุณีฉัพพัคคียจึงไดใชรมและรองเทาเลา . . .

                                      ทรงสอบถาม
           พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
 ขาววาภิกษุณีฉัพพัคคียใชรมและรองเทา  จริงหรือ.
           ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา  จริง  พระพุทธเจาขา.

                      ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
           พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ไฉน
 ภิกษุณีฉัพพัคคีย   จึงไดใชรมและรองเทาเลา   การกระทําของพวกนางนั่น    ไม
 เปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส. . .
             ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็แลภิกษุทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยาง
 นี้   วาดังนี้:-
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                                         พระบัญญัติ 
           ๑๓๙.  ๑.  อนึ่ง  ภิกษุณีใด  ใชรมและรองเทา   เปนปาจิตตีย.
             ก็แลสิกขาบทนี้ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคเจา      ทรงบัญญัติแลวแก
 ภิกษุณีท้ังหลาย  ดวยประการฉะนี้. 
                                เร่ืองภิกษุณีฉัพพัคคีย  จบ

                                เร่ืองภิกษุณีอาพาธ
            [๔๔๕]   ตอจากสมัยนั้นแล   ภิกษุณีรูปหนึ่งอาพาธ   นางเวนรมและ
 รองเทาแลวไมสบาย  ภิกษุณีทั้งหลายไดกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา 

                        ทรงอนุญาตรมและรองเทา
         พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาตวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตรม
 และรองเทาแกภิกษุณีผูอาพาธ.
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
 อยางนี้   วาดังนี้:-

                                 พระอนุบัญญัติ
          ๑๓๙.  ๑.  ก.  อนึ่ง  ภิกษุณีใด    มิใชผูอาพาธ    ใชรมและ
รองเทา  เปนปาจิตตีย. 
                              เร่ืองภิกษุณีอาพาธ  จบ

                                สิกขาบทวิภังค
            [๔๔๖]  บทวา  อนึ่ง. . .ใด  ความวา  ผูใด  คือ  ผูเชนใด. . .
           บทวา  ภิกษุณี  ความวา   ที่ช่ือวา   ภิกษุณี   เพราะอรรถวาเปนผู
ขอ. . .  นี้ช่ือวา  ภิกษุณี  ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
            ที่ช่ือวา   มิใชผูอาพาธ    คือ   ผูที่เวนรมและรองเทาแลวก็สบาย.
             ที่ช่ือวา   ผูอาพาธ   คือ   ผูที่เวนรมและรองเทาแลวไมสบาย. 
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          ที่ช่ือวา  รม  มี ๓ ชนิด   คือ รมผาขาว ๑  รมลําแพน  ๑ รมใบไม  ๑
ที่เขาเย็บเปนวงกลม.
          บทวา  ใช  คือ  ใชแมคร้ังเดียว  ก็ตองอาบัติปาจิตตีย.        
                                 
                                     บทภาชนีย
                                   ติกะปาจิตตีย
           [๔๔๗]  ภิกษุณีมิใชผูอาพาธ     สําคัญวามิใชผูอาพาธ     ใชรมและ
รองเทาตองอาบัติปาจิตตีย.
           ภิกษุณีมิใชผูอาพาธ   มีความสงสัย    ใชรมและรองเทา    ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.                      
           ภิกษุณีมิใชผูอาพาธ   สําคัญวาอาพาธ   ใชรมและรองเทา    ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.

                                    จตุกะทุกกฏ
           ภิกษุณีใชรม  ไมใชรองเทา   ตองอาบัติทุกกฏ.
           ภิกษุณีใชรองเทา   ไมใชรม   ตองอาบัติทุกกฏ.
           ภิกษุณีผูอาพาธ  สําคัญวามิไดอาพาธ    ตองอาบัติทุกกฏ.
           ภิกษุณีผูอาพาธ  มีความสงสัย    ตองอาบัติทุกกฏ.

                                  ไมตองอาบัติ
          ภิกษุณีผูอาพาธ   สําคัญวาอาพาธ  ไมตองอาบัติ.

                                 อนาปตติวาร
            [๔๔๘]   อาพาธ ๑ ใชรมอยูในอาราม  ในอุปจารแหงอาราม ๑ มีเหตุ
จําเปน ๑  วิกลจริต   ๑  อาทิกัมมิกา ๑  ไมตองอาบัติแล.
                  ฉัตตุปาหนวรรค  สิกขาบทที่  ๑  จบ 
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                                   อรรถกถาฉัตตวรรคที๑่ ๙
                            อรรถกถาฉัตตวรรค  สิกขาบทที่  ๑ 
           วินิจฉัยในสิกขาบทที่  ๑  แหงฉัตตวรรค๒  พึงทราบดังนี้:-
           ขอวา  สกึป  ธาเรติ  อาปตฺติ  ปาจิตฺติยสฺส   มีความวา    ในการ
เดินทาง   ภิกษุณีกั้นรมและสวมรองเทา    แมตลอดวันโดยประโยคเดียวเทานั้น
ก็เปนอาบัติเพียงตัวเดียว.   ถาไปถึงที่มีเปอกตมเปนตน    ถอดรองเทาแลว   กั้น
แตรมอยางเดียวเดินไป   เปนทุกกฏ.   ถาแมวา   เห็นกอไมเปนตน    หุบรมเสีย
แลว   สวมแตรองเทาเดินไป   เปนทุกกฏเหมือนกัน.  ถาหุบรมแลวก็ดี  ถอด
รองเทาแลวก็ดี     กลับกั้นรมและสวมรองเทาอีกเปนปาจิตตีย.    พึงทราบอาบัติ
มากตัวดวยการนับประโยคอยางนี้.  คําที่เหลือ   ตื้นทั้งนั้น .
          สิกขาบทนี้   มีสมุฏฐานดุจเอฬกโลมสิกขาบท   เปนกิริยา  โนสัญญา-
วิโมกข  อจิตตกะ   ปณณัตติวัชชะ  กายกรรม  มีจิต ๓  มีเวทนา  ๓  แล. 

                                อรรถกถาฉัตตวรรค  สิกขาบทที่  ๑  จบ

๑-๒.  บาลีเปน  ฉัตตปาหนวรรค. 
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                                    ฉัตตุปาหนวรรค  สิกขาบทที่  ๒
                                      เร่ืองภิกษุณีฉัพพัคคีย
          [๔๔๙]  โดยสมัยนั้นแล  พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู  ณ พระ-
เชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี  เขตพระนครสาวัตถุ  คร้ังนั้น   ภิกษุณี
ฉัพพัคคียไปโดยยาน  คนทั้งหลายพากันเพงโทษ  ติเตียน โพนทะนาวา  ไฉน
ภิกษุณีทั้งหลายจึงไดไปโดยยาน  เหมือนสตรีคฤหัสถผูบริโภคกามเลา.
          ภิกษุณีทั้งหลายไดยินคนพวกนั้น  เพงโทษ   ติเตียน   โพนทะนาอยู
บรรดาที่เปนผูมักนอย. . . ตางก็เพงโทษ   ติเตียน  โพนทะนาวา   ไฉนภิกษุณี
ฉัพพัคคียจึงไดไปโดยยานเลา. . .               
                               
                                          ทรงสอบถาม                             
           พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววาพวกภิกษุณีฉัพพัคคียไปโดยยาน  จริงหรือ.          
           ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา  จริง  พระพุทธเจาขา.

                       ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
           พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ไฉน
เหลาฉัพพัคคียจึงไดไปโดยยานเลา      การกระทําของนางนั่น      ไมเปนไปเพื่อ
ความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส. . .
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ 
วาดังนี้ :-
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                                            พระบัญญัติ    
            ๑๔๐.  ๒.  อนึ่ง  ภิกษุณีใด  ไปโดยยาน  เปนปาจิตตีย.
            ก็แลสิกขาบทนี้    ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติแลว   แก
ภิกษุณีท้ังหลาย  ดวยประการฉะนี้. 
                                   เร่ืองภิกษุณีฉัพพัคคีย  จบ

                                    เร่ืองภิกษุณีอาพาธ
             [๔๕๐]   ตอจากสมัยนั้นแล.  ภิกษุณีรูปหนึ่งอาพาธ  ไมสามารถจะเดิน
ไปดวยเทาได   ภิกษุณีท้ังหลายไดกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา. . .  

                                   ทรงอนุญาตยาน
            พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาตวา   ดูกอนภิกษุท้ังหลาย   เราอนุญาต
ยานแกภิกษุณีผูอาพาธ.                                                               
            ดูกอนภิกษุท้ังหลาย   ก็แลภิกษุณีท้ังหลาย   จงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้   วาดังนี้:-

                                        พระอนุบัญญัติ 
            ๑๔๐.  ๒.  ก.  อนึ่ง  ภิกษุณีใด   มิใชผูอาพาธ   ไปโดยยาน
เปนปาจิตตีย. 
                                เร่ืองภิกษุณีอาพาธ  จบ

                                 สิกขาบทวิภังค
           [๔๕๑]  บทวา   อนึ่ง. . . ใด  ความวา  ผูใด  คือ   ผูเชนใด. . .
           บทวา  ภิกษุณี   ความวา  ท่ีชื่อวา  ภิกษุณี   เพราะอรรถวาเปนผู
ขอ. . .  นี้ชื่อวา  ภิกษุณี  ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้.                            
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          ที่ช่ือวา  มิใชผูอาพาธ  คือ   ผูสามารถเดินไปไดดวยเทา. 
          ที่ช่ือวา  ผูอาพาธ   คือ  ผูไมสามารถเดินไปดวยเทา.
          ที่ช่ือวา   ยาน  ไดแก   วอ   รถ   เกวียน  คานหาม   แคร   เกาอี้.
          บทวา   ไป   คือ  ไปแมคร้ังเดียว   ก็ตองอาบัติปาจิตตีย        
                        
                                            บทภาชนีย              
                                           ติกะปาจิตตีย
          [๔๕๒]  ภิกษุณีมิใชผูอาพาธ  สําคัญวามิไดอาพาธ ไปโดยยาน  ตอง
อาบัติปาจิตตีย
           ภิกษุณีมิใชผูอาพาธ  มีความสงสัย  ไปโดยยาน  ตองอาบัติปาจิตตีย.
           ภิกษุณีมิใชผูอาพาธ สําคัญวาอาพาธ  ไปโดยยาน  ตองอาบัติปาจิตตีย.

                                            ทุกะทุกกฏ
           ภิกษุณีผูอาพาธ  สําคัญวามิไดอาพาธ  ตองอาบัติทุกกฏ.
           ภิกษุณีผูอาพาธ  มีความสงสัย   ตองอาบัติทุกกฏ.

                                         ไมตองอาบัติ
           ภิกษุณีผูอาพาธ  สําคัญวาอาพาธ  ไมตองอาบัติ.

                                       อนาปตติวาร
           [๔๕๓]  อาพาธ ๑  มีเหตุจําเปน  ๑  วิกลจริต ๑   อาทิกัมมิกา  ๑ ไม
 ตองอาบัติแล.                                                                         

                           ฉัตตุปาหนวรรค  สิกขาบทที่  ๒  จบ 
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                           อรรถกถาฉัพพวรรค  สิกขาบทที่  ๒  
          วินิจฉัยในสิกขาบทที่  ๒  พึงทราบดังนี้;-
           แมในคําวา  ยาเนน  ยายติ  นี้   ก็พึงทราบวา   เปนอาบัติหลายตัว
ดวยประการนับประโยคของภิกษุณีผูลง ๆ  ขึ้น ๆ  (ผูขึ้นลงบอย ๆ). บทที่เหลือ
มีนัยดังกลาวแลวในสิกขาบทที่  ๑   ทั้งนั้นแล.

                       อรรถกถาฉัตตวรรค  สิกขาบทที่  ๒  จบ 
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                               ฉัตตุปาหนวรรค  สิกขาบทที่  ๓
                                      เร่ืองภิกษุณีรูปหนึ่ง
          [๔๕๔]  โดยสมัยนั้น   พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู  ณ  พระ-
เชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี  เขตพระนครสาวัตถี  คร้ังนั้น    ภิกษุณี
รูปหนึ่งเปนกุลุปกาของสตรีคนหนึ่ง     ซ่ึงสตรีนั้นไดกลาวขอรองภิกษุณีรูปนั้น
วาขาแตแมเจา      ขอทานไดโปรดนําเครื่องประดับเอวนี้ไปใหแกหญิงชื่อโนน
ภิกษุณีนั้นจึงคิดเห็นวา   ถาเราจะนําไปดวยบาตร   เสียงดังจักมีแกเรา   แลวได
สวมไป    เมื่อดายขาด    เครื่องประดับเอวตกเรี่ยรายลงบนถนน    คนทั้งหลาย
พากันเพงโทษ   ติเตียน    โพนทะนาวา    ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงไดใชเครื่อง
ประดับเอวเหมือนสตรีคฤหัสถผูบริโภคกามเลา.
          ภิกษุณีทั้งหลายไดยินคนพวกนั้นเพงโทษ     ติเตียน    โพนทะนาอยู
บรรดาที่เปนผูมักนอย. . .ตางก็เพงโทษ  ติเตียน  โพนทะนาวา  ไฉนภิกษุณีจึง
ไดใชเครื่องประดับเอวเลา . . .

                                             ทรงสอบถาม
           พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววาภิกษุณีใชเครื่องประดับเอว  จริงหรือ.  
           ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา  จริง พระพุทธเจาขา.

                              ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
           พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ไฉน
ภิกษุณีจึงไดใชเครื่องประดับเอวเลา    การกระทําของนางนั่น      ไมเปนไปเพื่อ
ความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส. . . 
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           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้    วาดังนี้ :-

                                                พระบัญญัติ 
          ๑๔๑.  ๓.  อนึ่ง ภิกษุณีใด ใชเครื่องประดับเอว  เปนปาจิตตีย.
                                       เร่ืองภิกษุณีรูปหนึ่ง  จบ

                                          สิกขาบทวิภังค
           [๔๕๕]  บทวา  อนึ่ง. . .ใด  ความวา   ผูใด  คือ   ผูเชนใด. . .
           บทวา  ภิกษุณี  ความวา  ที่ช่ือวา   ภิกษุณี   เพราะอรรถวาเปนผู
ขอ. . .  นี้ช่ือวา  ภิกษุณี   ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.                         
           ที่ช่ือวา  เคร่ืองประดับเอว  ไดแก   เครื่องประดับเอวชนิดใดชนิด
หนึ่ง.                                              
             บทวา   ใช   คือ   ใชแมคร้ังเดียว   ก็ตองอาบัติปาจิตตีย.

                                         อนาปตติวาร
             [๔๕๖]   ใชดายรัดเอวเพราะเหตุอาพาธ  ๑ วิกลจริต  ๑ อาทิกัมมิกา ๑
ไมตองอาบัติแล.

                          ฉัตตุปาหนวรรค  สิกขาบทที่  ๓  จบ 
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                            อรรถกถาฉัตตวรรค  สิกขาบทที่   ๓ 
          วินิจฉัยในสิกขาบทที่ ๔  พึงทราบดังนี้;-
           บทวา  วิปฺปกิรึสุ  คือ  พวงแกว๑มณีเครื่องประดับเอว   ตกเรี่ยราย
ลง. แมในสิกขาบทนี้   ก็พึงทราบวา  เปนอาบัติมากตัว   ดวยการนับประโยค
ของภิกษุณีผูถอดแลวใช.   สมุฏฐานเปนตน  มีนัยดังกลาวแลวเหมือนกัน.  ใน
สิกขาบทนี้   เปนอกุศลจิตอยางเดียว   แล.

                      อรรถกถาฉัตตวรรค  สิกขาบทที่ ๓  จบ

๑.  ปาฐะโยชนา  ๒/๑๖๑ เปน  มณโย. 
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                           ฉัตตุปาหนวรรค  สิกขาบทที่  ๔
                             เร่ืองภิกษุณีฉัพพัคคีย
          [๔๕๗]  โดยสมัยนั้น  พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู  ณ  พระ-
เชตวัน  อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี  เขตพระนครสาวัตถี  คร้ังนั้น ภิกษุณี
ฉัพพัคคียใชเครื่องประดับสําหรับสตรี    คนทั้งหลายพากันเพงโทษ    ติเตียน
โพนทะนาวาไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงไดใชเครื่องประดับสําหรับสตรี เหมือนพวก
สตรีคฤหัสถผูบริโภคกามเลา. 
           ภิกษุณีทั้งหลายไดยินคนพวกนั้นเพงโทษ     ติเตียน    โพนทะนาอยู
บรรดาที่เปนผูมักนอย. . .ตางก็เพงโทษ   ติเตียน   โพนทะนาวา  ไฉนภิกษุณี
เหลาฉัพพัคคียจึงไดใชเครื่องประดับสําหรับสตรีเลา. . .

                                   ทรงสอบถาม
           พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววาพวกภิกษุณีฉัพพัคคียใชเครื่องประดับสําหรับสตรี  จริงหรือ.
            ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา   จริง   พระพุทธเจาขา.        

                     ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
           พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ไฉนพวก
ภิกษุณีฉัพพัคคีย  จึงไดใชเครื่องประดับสําหรับสตรีเลา   การกระทําของพวก
นางนั่น    ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส. . .
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็แลภิกษุณีทั้งหลาย   จงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้   วาดังนี้;-
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                                    พระบัญญัติ 
           ๑๔๒.  ๔.  อนึ่ง    ภิกษุณีใด    ใชเคร่ืองประดับสําหรับสตรี
เปนปาจิตตีย. 
                                เร่ืองภิกษุณีฉัพพัคคีย  จบ

                                    สิกขาบทวิภังค
           [๔๕๗]  บทวา  อนึ่ง. . .ใด  ความวา   ผูใด คือ ผูเชนใด. . .
           บทวา  ภิกษุณี  ความวา  ที่ช่ือวา   ภิกษุณี  เพราะอรรถวาเปนผู
ขอ. . .  นี้ช่ือวา  ภิกษุณี ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
           ที่ช่ือวา  เคร่ืองประดับสําหรับสตรี  ไดแก   เครื่องประดับศีรษะ
เครื่องประดับศอ   เครื่องประดับมือ   เครื่องประดับเทา   เครื่องประดับสะเอว.
           บทวา   ใช   คือ   ใชแมคร้ังเดียว   ก็ตองอาบัติปาจิตตีย.

                                         อนาปตติวาร
           [๔๕๙]   เหตุอาพาธ ๑  วิกลจริต ๑  อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.
                            ฉัตตุปาหนวรรค  สิกขาบทที่  ๔  จบ

                           อรรถกถาฉัตตวรรค  สิกขาบทที่  ๔ 
           วินีจฉัยในสิกขาบทที่  ๔  พึงทราบดังนี้;-
           บรรดาเครื่องประดับ  มีเครื่องประดับศีรษะเปนตน   ภิกษุณีใชเครื่อง
ประดับชนิดใด ๆ  พึงทราบวา  เปนอาบัติมากตัว โดยนับวัตถุดวยอํานาจแหง
เครื่องประดับนั้น ๆ.   คําที่เหลือมีนัยดังกลาวแลวในสิกขาบทที่  ๓   นั่นแล.
                        อรรถกถาฉัตตวรรค  สิกขาบทที่  ๔  จบ 
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                           ฉัตตุปาหนวรรค  สิกขาบทที่  ๕
                             เร่ืองภิกษุณีฉัพพัคคีย
           [๔๖๐]  โดยสมัยนั้น    พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู  ณ  พระ-
เชตวัน  อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี  เขตพระนครสาวัตถี  คร้ังนั้น ภิกษุณี 
เหลาฉัพพัคคีย  สนานกายดวยน้ําเครื่องประทินมีกล่ินหอม   คนทั้งหลายพากัน
เพงโทษ  ติเตียน  โพนทะนาวา  ไฉนภิกษุณีทั้งหลาย  จึงไดสนานกายดวยน้ํา
เครื่องประทีนมีกล่ินหอม  เหมือนสตรีคฤหัสถผูบริโภคกามเลา.
            ภิกษุณีทั้งหลายไดยินคนเหลานั้นเพงโทษ    ติเตียน    โพนทะนาอยู
บรรดาที่เปนผูมักนอย. . .  ตางก็เพงโทษ  ติเตียน   โพนทะนาวา   ไฉนพวก
ภิกษุณีฉัพพัคคียจึงไดสนานกายดวยน้ําเครื่องประทีนที่มีกล่ินหอมเลา. . .

                                        ทรงสอบถาม
           พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววา  พวกภิกษุณีฉัพพัคคียอาบน้ําดวยเครื่องประทีนมีกล่ินหอม   จริงหรือ.
            ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา  จริง  พระพุทธเจาขา.

                         ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
            พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ไฉนพวก
ภิกษุณีฉัพพัคคียจึงไดอาบน้ําดวยเครื่องประทีนมีกล่ินหอมเลา   การกระทําของ
พวกนางนั่น  ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส. . .
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็แลภิกษุณีทั้งหลาย   จงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้  วาดังนี้:-
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                                 พระบัญญัติ 
           ๑๔๓.  ๕.  อนึ่ง  ภิกษุณีใด  อาบน้ําดวยเคร่ืองประทิ่นมีกล่ิน
หอม  เปนปาจิตตีย. 
                         เร่ืองภิกษุณีฉัพพัคคีย  จบ

                               สิกขาบทวิภังค
           [๔๖๑]  บทวา  อนึ่ง. . .ใด  ความวา  ผูใด  คือ  ผูเชนใด. . .
          บทวา  ภิกษุณี   ความวา   ที่ช่ือวา   ภิกษุณี  เพราะอรรถวาเปน
ผูขอ. . .นี้ ช่ือวา  ภิกษุณี ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
          ที่ช่ือวา  มีกล่ินหอม  ไดแก  กล่ินหอมชนิดใดชนิดหนึ่ง.
          ที่ช่ือวา  เคร่ืองประทิ่น  ไดแก   เครื่องหอมชนิดใดชนิดหนึ่ง.
          บทวา  อาบน้ํา  คือ  ทําใหสะอาด  เปนทุกกฏในประโยค  อาบเสร็จ
 ตองอาบัติปาจิตตีย.

                                   อนาปตติวาร
            [๔๖๒]   เหตุอาพาธ ๑ วิกลจริต ๑  อาทิกัมมิกา ๑  ไมตองอาบัติแล.
                        ฉัตตุปาหนวรรค  สิกขาบทที่  ๕  จบ

                        อรรถกถาฉัตตวรรค  สิกขาบทที่  ๕ 
           วินิจฉัยในสิกขาบทที่ ๕ พึงทราบดังนี้:-
           บทวา  คนฺธวณฺณเกน   คือดวยเครื่องหอมและเครื่องประเทืองผิว.
 คําที่เหลือ   งายทั้งนั้น.    สมุฏฐานเปนตนก็เปนเชนเดียวกับสิกขาบทที่ ๓ ทั้ง
 นั้นแล.

                         อรรถกถาฉัตตวรรค  สิกขาบทที่  ๕  จบ 
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                            ฉัตตุปาหนวรรค  สิกขาบทที่ ๖
                              เร่ืองภิกษุณีฉัพพัคคีย
           [๔๖๓]  โดยสมัยนั้น  พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู  ณ   พระ-
เชตวัน  อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี   เขตพระนครสาวัตถี   คร้ังนั้น    พวก
ภิกษุณีฉัพพัคคียสนานกายดวยน้ํากํายานที่อบ    คนทั้งหลายพากันเพงโทษ
ติเตียน  โพนทะนาวา  ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงไดอาบน้ํากํายานที่อบ    เหมือน
สตรีคฤหัสถผูบริโภคกามเลา.
           ภิกษุณีทั้งหลายไดยินคนเหลานั้นเพงโทษ    ติเตียน    โพนทะนาอยู
บรรดาที่เปนผูมักนอย. . .ตางก็เพงโทษ  ติเตียน   โพนทะนาวา    ไฉนภิกษุณี
ฉัพพัคคียจึงไดอาบน้ํากํายานที่อบเลา. . .

                                      ทรงสอบถาม
           พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววาพวกภิกษุณีฉัพพัคคียอาบน้ํากํายานที่อบ  จริงหรือ.
           ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา  จริง   พระพุทธเจาขา.

                      ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
           พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ไฉน
พวกภิกษุณีฉัพพัคคียจึงไดอาบน้ํากํายานที่อบเลา    การกระทําของพวกนางนั้น
ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส. . .
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้   วาดังนี้ :-
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                                       พระบัญญัติ 
           ๑๔๔.  ๖.  อนึ่ง  ภิกษุณีใด    อาบน้ําดวยกํายานที่อบ    เปน
ปาจิตตีย. 
                              เร่ืองภิกษุณีฉัพพัคคีย  จบ

                                   สิกขาบทวิภังค
            [๔๖๔]  บทวา  อนึ่ง. . .ใด  ความวา  ผูใด  คือ   ผูเชนใด. . .
           บทวา  ภิกษุณี  ความวา ที่ช่ือวา  ภิกษุณี  เพราะอรรถวาเปนผูขอ. . .
นี้ช่ือวา  ภิกษุณี  ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
            ที่ช่ือวา  อบ  ไดแก  วัตถุที่อบดวยของหอมชนิดใดชนิดหนึ่ง.
             ที่ช่ือวา   กํายาน   ไดแก   วัตถุที่เรียกวา   แปงงา.
              บทวา  อาบน้ํา คือ ทําใหสะอาด  เปนทุกกฏในประโยค  อาบเสร็จ
 ตองอาบัติปาจิตตีย.

                                     อนาปตติวาร
            [๔๖๕]   เหตุอาพาธ ๑ อาบน้ํากํายานธรรมดา ๑  วิกลจริต ๑   อาทิ-
 กัมมิกา ๑  ไมตองอาบัติแล.
                       ฉัตตุปาหนวรรค  สิกขาบทที่  ๖  จบ

                   อรรถกถาฉัตตวรรค  สิกขาบทที่  ๖
           คําทั้งหมดในสิกขาบทที่   ๖  เปนเชนเดียวกันกับคําที่กลาวแลวใน
สิกขาบทที่ ๕  นั้นแล.
                      อรรถกถาฉัตตวรรค  สิกขาบทที่  ๖  จบ 
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                          ฉัตตุปาหนวรรค  สิกขาบทที่  ๗
                               เร่ืองภิกษุณีหลายรูป
           [๔๖๖]  โดยสมัยนั้น     พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับ อยู ณ พระ-
เชตวัน  อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี  เขตพระนครสาวัตถี คร้ังนั้น   ภิกษุณี
ทั้งหลายใชภิกษุณีใหนวดบาง    ใหฟนบาง     คนทั้งหลายเที่ยวไปในวิหารพบ
เห็นแลว    พากันเพงโทษ  ติเตียน   โพนทะนาวา   ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงได
ใชภิกษุณีใหนวดบาง  ใหฟนบาง  เหมือนสตรีคฤหัสถผูบริโภคกามเลา.
           ภิกษุณีทั้งหลายไดยินคนเหลานั้นเพงโทษ    ติเตียน   โพนทะนาอยู
บรรดาที่เปนผูมักนอย   . . .ตางก็เพงโทษ  ติเตียน  โพนทะนาวา  ไฉนภิกษุณี
ทั้งหลายจึงไดใชภิกษุณีใหนวดบาง   ใหฟนบาง. . .

                                       ทรงสอบถาม
           พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุนั้นวา      ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววาพวกภิกษุณีใชภิกษุณีใหนวดบาง  ใหฟนบาง  จริงหรือ.
            ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา  จริง  พระพุทธเจาขา.

                           ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
            พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ไฉน
พวกภิกษุณีจึงไดใชภิกษุณีใหนวดบาง  ใหฟนบางเลา  การกระทําของพวกนาง
นั่น  ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส. . .
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้  วาดังนี้ :-   
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                                    พระบัญญัติ 
          ๑๔๕.  ๗.  อนึ่ง ภิกษุณีใด  ยังภิกษุณีใหนวดก็ดี  ใหฟนก็ดี
เปนปาจิตตีย. 
                          เร่ืองภิกษุณีหลายรูป  จบ

                              สิกขาบทวิภังค
           [๔๖๗]   บทวา  อนึ่ง. . .ใด   ความวา  ผูใด  คือ   ผูเชนใด. . .
           บทวา  ภิกษุณี  ความวา  ที่ช่ือวา   ภิกษุณี   เพราะอรรถวาเปนผู
ขอ. . .  นี้ช่ือวา  ภิกษุณี ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
           บทวา  ยังภิกษุณี   ไดแก  ภิกษุณีรูปอื่น.
            บทวา  ใหนวด คือ  ใหบีบ  ตองอาบัติปาจิตตีย.
             บทวา  ใหฟน  คือ  ใหขยํา    ตองอาบัติปาจิตตีย.

                              อนาปตติวาร
            [๘๖๘]   อาพาธ ๑   มีเหตุจําเปน  ๑  วิกลจริต  ๑  อาทิกัมมิกา ๑  ไม
 ตองอาบัติแล.

                  ฉัตตุปาหนวรรค  สิกขาบทที่  ๗  จบ 
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                           อรรถกถาฉัตตวรรค  สิกขาบทที่  ๗ 
          วินิจฉัยในสิกขาบทที่  ๗ พึงทราบดังนี้:-
         ในคําวา  อุมฺมทฺทาเปติ  อาปตฺติ  ปาจิตฺติยสฺส  นี้   มีวินิจฉัยวา
ในการบีบนวดไมปลอยมือ  เปนอาบัติเพียงตัวเดียว.  ในการบีบนวดปลอยมือๆ
เปนอาบัติมากตัว   โดยการนับประโยค.   แมในการขยําก็นัยนี้นั่นแล.
           บทวา   คิลานาย  ไดแก  มีอาพาธ   โดยที่สุดแมดวยความเมื่อยลาใน
การเดินทาง.
           บทวา   อาปทาสุ   ไดแก   ในอันตรายมีรางกายสั่นเทา   เพราะความ
กลัวพวกโจรเปนตน.  คําที่เหลือ   งายทั้งนั้น .    สมุฏฐานเปนตนเชนเดียวกัน
กับสิกขาบทที่ ๓  นั้น    แล.

                           อรรถกถาฉัตตวรรค  สิกขาบทที่  ๗  จบ 
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                           ฉัตตุปาหนวรรค  สิกขาบทที่  ๘
                                 เร่ืองภิกษุณีหลายรูป
          [๔๖๙]  โดยสมัยนั้น   พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู  ณ  พระ-
เชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี  คร้ังนั้น  ภิกษุณีทั้ง
หลายใชสิกขมานาใหนวดบาง    ใหฟนบาง     คนทั้งหลายเที่ยวไปในวิหารพบ
เห็นแลว  พากันเพงโทษ  ติเตียน โพนทะนาวา   ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงไดใช
สิกขมานาใหนวดบาง  ใหฟนบาง  เหมือนสตรีคฤหัสถผูบริโภคกามเลา.
           ภิกษุณีทั้งหลายไดยินคนเหลานั้นเพงโทษ     ติเตียน    โพนทะนาอยู
บรรดาที่เปนผูมักนอย. . .ตางก็เพงโทษ   ติเตียน  โพนทะนาวา  ไฉน   พวก
ภิกษุณีทั้งหลายจึงไดใชสิกขมานาใหนวดบาง  ใหฟนบางเลา. . .

                                      ทรงสอบถาม
           พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววา  พวกภิกษุณีใชสิกขมานาใหนวดบาง  ใหฟนบาง  จริงหรือ.
           ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา  จริง  พระพุทธเจาขา.

                      ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
           พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ไฉนพวก
ภิกษุณีจึงไดใชสิกขมานาใหนวดบาง   ใหฟนบางเลา  การกระทําของพวกนาง
นั่น    ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใสแลว. . .
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้  วาดังนี้ :-
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                                        พระบัญญัติ  
      ๑๔๖.  ๘.  อนึ่ง  ภิกษุณีใด  ยังสิกขมานาใหนวดก็ดี  ใหฟน
ก็ดี  เปนปาจิตตีย.         
                               เร่ืองภิกษุณีหลายรูป  จบ

                                   สิกขาบทวิภังค
            [๔๗๐]  บทวา  อนึ่ง. . .ใด  ความวา  ผูใด  คือ   ผูเชนใด. . .
            บทวา  ภิกษุณี  ความวา  ที่ช่ือวา   ภิกษุณี   เพราะอรรถวาเปนผู
ขอ. . .  นี้ช่ือวา ภิกษุณี  ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
             ที่ช่ือวา สิกขมานา  ไดแก  สตรีผูไดศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการ
ตลอด ๒ ปแลว.
           บทวา  ใหนวด  คือ  ใหบีบ  ตองอาบัติปาจิตตีย.
            บทวา  ใหฟน  คือ  ใหขยํา  ตองอาบัติปาจิตตีย.

                                   อนาปตติวาร
           [๔๗๑]  เหตุอาพาธ ๑  มีเหตุจําเปน ๑  วิกลจริต ๑  อาทิกัมมิกา ๑
ไมตองอาบัติแล.

                       ฉัตตุปาหนวรรค  สิกขาบทที่ ๘  จบ 
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                                  ฉัตตุปาหนวรรค  สิกขาบทที่  ๙
                                       เร่ืองภิกษุณีหลายรูป
           โดยสมัยนั้น    พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู  ณ พระเชตวัน
อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี   เขตพระนครสาวัตถี  คร้ังนั้น   ภิกษุณีทั้งหลาย
ใชสามเณรีใหนวดบาง   ใหฟนบาง   คนทั้งหลายเที่ยวไปในวิหารพบเห็นแลว
พากันเพงโทษ  ติเตียน   โพนทะนาวา   ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงไดใชสามเณรี
ใหนวดบาง  ใหฟนบาง  เหมือนสตรีคฤหัสถผูบริโภคกามเลา.
           ภิกษุณีทั้งหลายไดยินคนพวกนั้นเพงโทษ    ติเตียน    โพนทะนาอยู
บรรดาที่เปนผูมักนอย. . . ตางก็เพงโทษ  ติเตียน  โพนทะนาวา  ไฉนภิกษุณี
ทั้งหลายจึงไดใชสามเณรีใหนวดบาง   ใหฟนบางเลา. . .

                                         ทรงสอบถาม
            พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววา  พวกภิกษุณีใชสามเณรีใหนวดบาง  ใหฟนบาง  จริงหรือ.
            ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา  จริง  พระพุทธเจาขา.

                             ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
            พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ไฉน
พวกภิกษุณีจึงไดใชสามเณรีใหนวดบาง   ใหฟนบาง   การกระทําของพวกนาง
นั้น   ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส. . .
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้   วาดังนี้ :-
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                                  พระบัญญัติ 
         ๑๔๗.  ๙.  อนึ่ง  ภิกษุณีใด  ยังสามเณรีใหนวดก็ดี   ใหฟน
ก็ดี  เปนปาจิตตีย. 
                           เร่ืองภิกษุณีหลายรูป  จบ

                                สิกขาบทวิภังค
           บทวา  อนึ่ง. . .ใด  ความวา   ผูใด  คือ   ผูเชนใด. . .
           บทวา  ภิกษุณี  ความวา   ที่ช่ือวา  ภิกษุณี  เพราะอรรถวาเปนผู
ขอ. . .  นี้ช่ือวา  ภิกษุณี ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
           ที่ช่ือวา  สามเณรี  ไดแก   สตรีผูสมาทานสิกขาบท  ๑๐
           บทวา  ใหนวด  คือ  ใหบีบ  ตองอาบัติปาจิตตีย.
           บทวา  ใหฟน  คือ  ใหขยํา  ตองอาบัติปาจิตตีย.

                                  อนาปตติวาร
            เหตุอาพาธ ๑   มีเหตุจําเปน ๑   วิกลจริต ๑  อาทิกัมมิกา ๑   ไมตอง
อาบัติแล.

                   ฉัตตุปาหนวรรค  สิกขาบทที่  ๙  จบ 
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                                 ฉัตตุปาหนวรรค  สิกขาบทที่  ๑๐
                                       เร่ืองภิกษุณีหลายรูป
          โดยสมัยนั้น    พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู  ณ พระเชตวัน 
อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี  เขตพระนครสาวัตถี   คร้ังนั้น     ภิกษุณีทั้งหลาย
ใชสตรีคฤหัสถใหนวดบาง   ใหฟนบาง    คนทั้งหลายเที่ยวไปในวิหารพบเห็น
แลว    พากันเพงโทษ   ติเตียน   โพนทะนาวา   ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงไดใช
สตรีคฤหัสถใหนวดบาง   ใหฟนบาง  เหมือนสตรีคฤหัสถผูบริโภคกามเลา.
           ภิกษุณีทั้งหลายไดยินคนเหลานั้นเพงโทษ    ติเตียน    โพนทะนาอยู
บรรดาที่เปนผูมักนอย. . . ตางก็เพงโทษ  ติเตียน  โพนทะนาวา  ไฉนภิกษุณี
ทั้งหลายจึงไดใชสตรีคฤหัสถใหนวดบาง  ใหฟนบางเลา.

                                          ทรงสอบถาม
           พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววา  พวกภิกษุณีใชสตรีคฤหัสถใหนวดบาง   ใหฟนบาง  จริงหรือ.
           ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา  จริง  พระพุทธเจาขา.

                       ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
           พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ไฉน
พวกภิกษุณีจึงไดใชสตรีคฤหัสถใหนวดบาง    ใหฟนบางเลา    การกระทําของ
พวกนางนั่น   ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส. . .
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้   วาดังนี้ :-
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                                        พระบัญญัติ 
            ๑๔๘.  ๑๐.  อนึ่ง  ภิกษุณีใด  ยังสตรีคฤหัสถใหนวดก็ดี  ให
ฟนก็ดี  เปนปาจิตตีย. 
                                  เร่ืองภิกษุณีหลายรูป  จบ

                                      สิกขาบทวิภังค
            บทวา   อนึ่ง. . .ใด  ความวา  ผูใด   คือ   ผูเชนใด. . .
            บทวา  ภิกษุณี ความวา   ที่ช่ือวา  ภิกษุณี   เพราะอรรถวาเปนผู
ขอ. . .  นี้ช่ือวา  ภิกษุณี ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
            ที่ช่ือวา  สตรีคฤหัสถ   ไดแก  สตรีที่เรียกวาผูครองเรือน.
            บทวา  ใหนวด  คือ  ใหบีบ  ตองอาบัติปาจิตตีย.
            บทวา  ใหฟน  คือ  ใหขยํา   ตองอาบัติปาจิตตีย.

                                      อนาปตติวาร
            เหตุอาพาธ ๑   มีเหตุจําเปน ๑   วิกลจริต ๑   อาทิกัมมิกา  ๑  ไมตอง
อาบัติแล.
                        ฉัตตุปาหนวรรค  สิกขาบทที่  ๑๐  จบ

                     อรรถกถาฉัตตวรรค  สิกขาบทที่  ๘-๙-๑๐ 
            ใน ๓ สิกขาบท    มีสิกขาบทที่  ๘ เปนตน.    คําวา  สิกฺขมานาย
สามเณริยา คิหินิยา  นี้เทานั้นทําใหตางกัน.   คําที่เหลือ   เหมือนกันกับคํา
ที่กลาวแลวในสิกขาบทที่ ๗ นั้นแล.
                    อรรถกถาฉัตตวรรค  สิกขาบทที่  ๘-๙-๑๐  จบ 
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                                  ฉัตตุปาหนวรรค  สิกขาบทที่  ๑๑
                                           เร่ืองภิกษุณีหลายรูป
           [๔๗๒]  โดยสมัยนั้น    พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระ-
 เชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี  เขตพระนครสาวัตถี   คร้ังนั้น    ภิกษุณี
 ทั้งหลายไมขอโอกาส  นั่งบนอาสนะเบื้องหนาภิกษุ  ภิกษุทั้งหลายพากันเพงโทษ
ติเตียน  โพนทะนาวา   ไฉนภิกขุณีทั้งหลายจึงไดไมขอโอกาส   นั่งบนอาสนะ
 เบื้องหนาภิกษุเลา. . .

                                               ทรงสอบถาม
           พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
 ขาววา  ภิกษุณีทั้งหลายไมขอโอกาส   นั่งบนอาสนะเบื้องหนาภิกษุ   จริงหรือ.
            ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา   จริง   พระพุทธเจาขา.

                              ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
            พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ไฉน
 พวกภิกษุณีจึงไดไมขอโอกาส    นั่งบนอาสนะเบื้องหนาภิกษุเลา     การกระทํา
 ของพวกนางนั่น     ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส . . .
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
 อยางนี้    วาดังนี้:-

                                           พระบัญญัติ 
          ๑๔๙.  ๑๑.  อนึ่ง  ภิกษุณีใด  ไมขอโอกาส    นั่งบนอาสนะ
 เบื้องหนาภิกษุ  เปนปาจิตตีย.                                            
                              เร่ืองภิกษุณีหลายรูป  จบ 
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                                        สิกขาบทวิภังค
           [๔๗๓]  บทวา  อนึ่ง. . .ใด  ความวา   ผูใด  คือ   ผูเชนใด. . . 
           บทวา  ภิกษุณี ความวา  ที่ช่ือวา   ภิกษุณี  เพราะอรรถวาเปนผู
ขอ. . .  นี้ช่ือวา  ภิกษุณี   ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
          คําวา  เบื้องหนาภิกษุ  คือ  ตรงหนาอุปสัมบันภิกษุ.
          บทวา  ไมขอโอกาส  คือ  ไมบอกกลาวกอน.
          คําวา  นั่งบนอาสนะ  คือ  โดยที่สุด   แมนั่งบนฟนดิน   ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.

                                           บทภาชนีย
                                          ติกะปาจิตตีย
            [๔๗๔]  ยังไมไดขอโอกาส    ภิกษุณีสําคัญวา    ยังไมไดขอโอกาส
 นั่งบนอาสนะ   ตองอาบัติปาจิตตีย.
            ยังไมไดขอโอกาส   ภิกษุณีมีความสงสัย   นั่งบนอาสนะ   ตองอาบัติ
 ปาจิตตีย.
            ยังไมไดขอโอกาส  ภิกษุณีสําคัญวาขอโอกาสแลว   นั่งบนอาสนะ  ตอง
 อาบัติปาจิตตีย.

                                            ทุกะทุกกฏ
            ขอโอกาสแลว   ภิกษุณีสําคัญวา  ยังไมไดขอโอกาส  ตองอาบัติทุกกฏ.
             ขอโอกาสแลว   ภิกษุณีมีความสงสัย   ตองอาบัติทุกกฏ.

                                           ไมตองอาบัติ
             ขอโอกาสแลว    ภิกษุณีสําคัญวา   ขอโอกาสแลว   ไมตองอาบัติ. 
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                                         อนาปตติวาร
           [๔๗๕]  ขอโอกาส   นั่งบนอาสนะ ๑    อาพาธ ๑    มีเหตุจําเปน ๑
วิกลจริต ๑  อาทิกัมมิกา ๑  ไมตองอาบัติแล.
                         ฉัตตุปาหนวรรค  สิกขาบทที่  ๑๑  จบ

                          อรรถกถาฉัตตวรรค  สิกขาบทที่ ๑๑ 
           วินิจฉัยในสิกขาบทที่ ๑๑  พึงทราบดังนี้ :-
          สองบทวา  ภิกฺขุสฺส  ปุรโต  คือ ตรงหนาจัง ๆ.  ก็คํานี้บัณฑิต
พึงทราบวา  ทานกลาวหมายเอาอุปจาร  (ที่ใกลโดยรอบ ๑๒ ศอก).  คําที่เหลือ
งายทั้งนั้น.                                                
           สิกขาบทนี้  มีสมุฏฐานดุจกฐินสิกขาบท  เกิดขึ้นทางกายกับวาจา  ๑
ทางกายวาจากับจิต  ๑    เปนทั้งกิริยาทั้งอกิริยา    โนสัญญาวิโมกข     อจิตตกะ
ปณณัตติวัชชะ  กายกรรม  วจีกรรม   มีจิต ๓  มีเวทนา ๓ แล.

                      อรรถกถาฉัตตวรรค  สิกขาบทที่  ๑๑  จบ 
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                                  ฉัตตุปาหนวรรค   สิกขาบทที่  ๑๒
                                       เร่ืองภิกษุณีหลายรูป
           [๔๗๖]  โดยสมัยนั้น   พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู  ณ  พระ-
เชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี   เขตพระนครสาวัตถี  คร้ังนั้น  ภิกษุณี
ทั้งหลายถามปญหากะภิกษุผูที่ตนไมไดขอโอกาส   ภิกษุทั้งหลายพากันเพงโทษ
ติเตียน  โพนทะนาวา  ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงไดถามปญหากะภิกษุที่ตนยังมิได
ขอโอกาสเลา . . .

                                               ทรงสอบถาม
           พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววาพวกภิกษุณีถามปญหากะภิกษุผูที่ตนยังไมไดขอโอกาส  จริงหรือ.
           ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา  จริง  พระพุทธเจาขา.

                               ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
           พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ไฉนพวก
ภิกษุณีจึงไดถามปญหากะภิกษุผูที่ตนยังมิไดขอโอกาสเลา   การกระทําของพวก
นางนั่น   ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส. . .
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยาง
นี้   วาดังนี้:-

                                             พระบัญญัติ 
              ๑๕๐. ๑๒.  อนึ่ง  ภิกษุณีใด   ถามปญหากะภิกษุผูท่ีตนยังมิได
ขอโอกาส  เปนปาจิตตีย. 
                                    เร่ืองภิกษุณีหลายรูป  จบ 
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                                        สิกขาบทวิภังค
           [๔๗๗] บทวา  อนึ่ง. . .ใด   ความวา   ผูใด  คือ  ผูเชนใด. . .
           บทวา  ภิกษุณี   ความวา   ที่ช่ือวา   ภิกษุณี   เพราะอรรถวาเปนผู
ขอ. . . นี้ช่ือวา  ภิกษุณี   ที่ทรงประสงคในอรรถนี้ .
          บทวา  ผูท่ีตนยังมิไดขอโอกาส  คือ  ตนยังมิไดบอกกลาว.
          บทวา  ภิกษุ  ไดแก  อุปสัมบันภิกษุ.
           คําวา  ถามปญหา  คือ   ยังภิกษุใหทําโอกาสในพระสูตรแลว   ถาม
พระวินัย  หรือพระอภิธรรม  ตองอาบัติปาจิตตีย.
           ยังภิกษุใหทําโอกาสในพระวินัย  แลวถามพระสูตร  หรือพระอภิธรรม
ตองอาบัติปาจิตตีย.                                   
           ยังภิกษุใหทําโอกาสในพระอภิธรรม  แลวถามพระสูตร  หรือพระวินัย
ตองอาบัติปาจิตตีย.

                                             บทภาชนีย
                                           ติกะปาจิตตีย
           [๔๗๘]  ยังมิไดขอโอกาส  ภิกษุณีสําคัญวา   ยังมิไดขอโอกาส   ถาม
ปญหา   ตองอาบัติปาจิตตีย.
           ยังมิไดขอโอกาส  ภิกษุณีมีความสงสัย  ถามปญหา  ตองอาบัติปาจิตตีย.
            ยังมิไดขอโอกาส   ภิกษุณีสําคัญวาขอโอกาสแลว   ถามปญหา     ตอง
อาบัติปาจิตตีย.

                                             ทุกะทุกกฏ 
            ขอโอกาสแลว   ภิกษุณีสําคัญวา   ยังมิไดขอโอกาส   ตองอาบัติทุกกฏ.
            ขอโอกาสแลว   ภิกษุณีมีความสงสัย   ตองอาบัติทุกกฏ.  
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                                        ไมตองอาบัติ 
            ขอโอกาสแลว    ภิกษุณีสําคัญวาขอโอกาสแลว   ไมตองอาบัติ.

                                        อนาปตติวาร
            [๔๗๙]   ยังภิกษุใหทําโอกาสแลวถาม  ๑  ยังภิกษุใหทําโอกาสไมเจาะ-
จงแลวถามปญหาในปฏกหนึ่ง  ๑  วิกลจริต ๑  อาทิกัมมิกา ๑  ไมตองอาบัติแล.
                           ฉัตตุปาหนวรรค  สิกขาบทที่  ๑๒  จบ

                            อรรถกถาฉัตตวรรค  สิกขาบทที่  ๑๒ 
          วินิจฉัยในสิกขาบทที่  ๑๒  พึงทราบดังนี้:-
           บทวา  อโนกาสกต ไดแก  ผูที่ตนยังมิไดทําการขอโอกาสอยางนี้วา
ดิฉันจักถามในสถานที่โนน.  ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา  บทวา
ผูที่ตนยังมิไดขอโอกาส  คือ  ตนยังไมไดบอกกลาว.
           บทวา  อนุทฺทิสฺส  มีความวา  ไมกําหนดอยางนี้วา ดิฉันจักถามใน
ฐานะชื่อโนน     กลาวอยางนี้อยางเดียววา    ดิฉันจะถามขอที่ควรถาม    ซ่ึงมีอยู
พระผูเปนเจา !   คําที่เหลือ   งายทั้งนั้น.
           สิกขาบทนี้    มีสมุฏฐานดุจปทโสธรรมสิกขาบท    เกิดขึ้นทางวาจา ๑
ทางวาจากับจิต ๑   เปนทั้งกิริยาทั้งอกิริยา  โนสัญญาวิโมกข  อจิตตกะ   ปณ-
ณัตติวัชชะ  วจีกรรม  มีจิต  ๓  มีเวทนา ๓  แล.

                          อรรถกถาฉัตตวรรค  สิกขาบทที่  ๑๒  จบ 
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                         ฉัตตุปาหนวรรค  สิกขาบทที่  ๑๓
                                เร่ืองภิกษุณีรูปหนึ่ง
          [๔๘๐]  โดยสมัยนั้น    พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับ อยู  ณ พระ-
เชตวัน  อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี  เขตพระนครสาวัตถี  คร้ังนั้น  ภิกษุณี
รูปหนึ่งไมมีผารัดถัน  เขาไปเพื่อบิณฑะในหมูบาน  ลมบาหมูพัดเวิกผาสังฆาฏิ
ขึ้นที่ถนนนั้น    คนทั้งหลายไดสงเสียงวาถันและทองของแมเจาสวย     ภิกษุณี
รูปนั้นถูกคนทั้งหลายเยาะเยยไดเปนผูเกอเขิน  คร้ันนางไปถึงสํานักแลว  ไดเลา
เร่ืองนั้นใหภิกษุณีทั้งหลายฟง.
           บรรดาภิกษุณีที่เปนผูมักนอย. . . ตางก็เพงโทษ  ติเตียน  โพนทะนา
วา  ไฉนภิกษุณีจึงไมมีผารัดถันเขาบานเลา. . .

                                   ทรงสอบถาม
           พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววา  ภิกษุณีไมมีผารัดถันเขาบาน  จริงหรือ.                               
           ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา  จริง  พระพุทธเจาขา.

                  ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
           พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ไฉน
ภิกษุณีจึงไมมีผารัดถันเขาบานเลา     การกระทําของนางนั่น     ไมเปนไปเพื่อ
ความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส . . .
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้   วาดังนี้;-
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                                          พระบัญญัติ 
          ๑๕๑.  ๑๓.  อนึ่ง  ภิกษุณีใด   ไมมีผารัดถัน    เขาบาน   เปน
ปาจิตตีย. 
                                  เร่ืองภิกษุณีรูปหนึ่ง  จบ

                                     สิกขาบทวิภังค
            [๔๘๑] บทวา  อนึ่ง. . .ใด  ความวา  ผูใด  คือ  ผูเชนใด. . .
            บทวา  ภิกษุณี  ความวา  ที่ช่ือวา   ภิกษุณี  เพราะอรรถวาเปนผู
ขอ. . .นี้ช่ือวา  ภิกษุณี ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
           บทวา  ไมมีผารัดถัน    คือปราศจากผารัดนม.
            ที่ช่ือวา  ผารัดถัน    ไดแก   ผาที่ใชปกปดอวัยวะเบื้องต่ําแตรากขวัญ
ลงมา  เบื้องบนตั้งแตนาภีขึ้นไป.
            คําวา  เขาบาน   คือ    บานที่มีเครื่องลอม   เดินเลยเครื่องลอมตอง
อาบัติปาจิตตีย.

                                      อนาปตติวาร
            [๔๘๒]  มีจีวรถูกชิงไป ๑  มีจีวรหาย ๑   อาพาธ ๑   หลงลืมไป ๑
ไมรูตัว ๑  วิกลจริต ๑  อาทิกัมมิกา ๑  ไมตองอาบัติแล.

                    ฉัตตุปาหนวรรค  สิกขาบทที่ ๑๓  จบ
                             ฉัตตุปาหนวรรคที่  ๙  จบ

๑.  วรรคที่  ๑๐  ถึงวรรคที่ ๑๖  มีวรรคละ  ๑๐  สิกขาบท  คือ  มุสาวาทวรคที่  ๑๐  มี  ๑๐  
สิกขาบท
        ภูคคามวรรคที่  ๑๑  มี  ๑๐  สิกขาบท  โภชนวรรคที่ ๑๒  มี ๑๐ สิกขาบท  จริตตวรรคที่  
๑๓  มี ๑๐
        สิกขาบท  โชติวรรคที่  ๑๔  มี ๑๐ สิกขาบท ทิฏฐิวรรคที่  ๑๕  มี  ๑๐ สิกขาบท  ธัมมิ
กวรรคที่  ๑๖
        มี ๑๐ สิกขาบท  รวมอีก ๗๐  สิกขาบท  เปนอุภโตบัญญัติ  ผูปรารถนาพึงทราบโดยนัยดัง
กลาวแลว
        ในภิกขุวิภังคโนนเทอญ.  
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                           อรรถกถาฉัตตวรรค  สิกขาบทที่  ๑๓ 
          วินิจฉัยในสิกขาบทที่ ๑๓  พึงทราบดังนี้;-
          สองบทวา  ปริกฺเขป   อติกฺกมนฺติยา  คือ   เมื่อกาวไปดวยเทากาว
แรกเปนทุกกฏ  เมื่อกาวไปดวยเทากาวที่ ๒ เปนปาจิตตีย.  แมในอุปจารก็นัยนี้
เหมือนกัน.
          ในคําวา  อจฺฉินฺนจีวริกาย   เปนตน   จีวร   คือ   ผารัดถันนั่นแล
บัณฑิตพึงทราบวา  จีวร.
          บทวา  อาปทาสุ  มีความวา  ผารัดถันมีคามาก   เมื่อภิกษุณีหมเดิน
ไป  อันตรายจะเกิดขึ้นได   ไมเปนอาบัติในอันตรายเชนนี้.   คําที่เหลือ   งาย
ทั้งนั้น.
          สิกขาบทนี้    มีสมุฏฐานดุจเอฬกโลมสิกขาบท   เปนกิริยา   โนสัญญา-
วิโมกข  อจิตตกะ   ปณณัตติวัชชะ  กายกรรม   มีจิต ๓   มีเวทนา ๓  แล.

                     อรรถกถาฉัตตวรรค  สิกขาบทที่  ๑๓  จบ
                               อรรถกถาฉัตตวรรคที่  ๙  จบ 
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                                           บทสรุป                            
             [๔๘๓]   แมเจาทั้งหลาย   ธรรมคือปาจิตตีย  ๑๖๖  ลิกขาบท  ขาพเจา
ยกขึ้นแสดงแลวแล   ขาพเจาขอถามแมเจาทั้งหลาย    ในธรรมคือปาจิตตีย  ๑๖๖
สิกขาบทนั้นวา    ทานทั้งหลายเปนผูบริสุทธิ์แลวหรือ    ขาพเจาชื่อถามแมคร้ัง
ที่  ๒   วา   ทานทั้งหลายเปนผูบริสุทธิ์แลวหรือ  ขาพเจาขอถามแมคร้ังที่  ๓  วา
ทานทั้งหลายเปนผูบริสุทธิ์แลวหรือ      แมเจาทั้งหลายบริสุทธิ์แลวในธรรมคือ
ปาจิตตียทั้ง ๑๖๖  สิกขาบทเหลานี้   เหตุนั้นจึงนิ่ง   ขาพเจาทรงความนี้ไวดวย
อยางนี้. 

                                      ปาจิตติยกัณฑ  จบ 
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                                  บทสรุปธรรม  คือปาจิตตีย
          ในคําวา  อุทฺทิฏา  โข   อยฺยาโย   ฉสฺสฏ ิสตา  ปาจิตฺติยา 
ธมฺมา  นี้  พึงทราบวา  สิกขาบท ๑๘๘  ทั้งหมดดวยกัน    คือ   สิกขาบทใน
ขุททกะของพวกภิกษุณี  ๙๖  สิกขาบท   ของพวกภิกษุ ๙๒  สิกขาบท ชักออก 
จากสิกขาบท ๑๘๘   นั้นเสีย  ๒๒    สิกขาบทนี้    คือ   ภิกขุณีวรรค    ทั้งสิ้น
(๑๐  สิกขาบท)  ปรัมปรโภชนสิกขาบท ๑  อนติริตตโภชนสิกขาบท  ๑  อนติ-
ริตเตนอภิหัฏุมปวารณสิกขาบท ๑    ปณีตโภชนวิญญัติสิกขาบท ๑    อเจลก
สิกขาบท ๑  ทุฏุลลปฏิจฉาทนสิกขาบท ๑  อูนวีสติวัสสูปสัมปาทนสิกขาบท ๑
สิกขาบทวาดวยการชักชวนกันเดินทางไกลกับมาตุคาม ๑     ราชันเตปุรัปเวสน
สิกขาบท ๑  สิกขาบทวาดวยการไมบอกลาภิกษุณีทีมีอยูเขาบานในเวลาวิกาล  /  
นิสีทนสิกขาบท ๑  วัสสิกสาฎิกสิกขาบท ๑   เหลืออีก ๑๖๖   สิกขาบท   เปน
อันขาพเจายกขึ้นแสดงแลว   ตามแนวทางแหงปาฎิโมกขุทเทส.    เพราะเหตุนั้น
พระธรรมสังคีติกาจารย   จึงกลาววา   อุทฺทิฏา  โข  อยฺยาโย   ฉสฺสฏ ิ-
สตา  ปาจิตฺติยา ธมฺมา  ฯ เป ฯ  เอวเมต   ธารยามิ  ดังนี้.

                       [วินิจฉัยสมุฏฐานเปนตนโดยยอ]
           ในขุททกวรรณนาธิการนั้น  มีวินิจฉัยสมุฏฐาน โดยสังเขปดังตอไปนี้;-
           ๑๐ สิกขาบทเหลานี้   คือ  คิรัคคสมัชชสิกขาบท ๑  จิตตาคารสิกขาบท
๑ สังฆาณีสิกขาบท  ๑  อิตถาลังการสิกขาบท ๑  คันธวัณณกสิกขาบท ๑ วาสิตก-
ปญญากสิกขาบท ๑  การใชภิกษุณีเปนตน  บีบนวด ๔ สิกขาบท  เปนอจิตตกะ
โลกวัชชะ. 
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           ก็ในสิกขาบท  ๑๐  เหลานี้    มีอธิบายดังตอไปนี้:-  สิกขาบทเหลานี้ช่ือ
วาเปนอจิตตกะ   เพราะแมเวนจากจิตก็ยังตอง    แตเมื่อมีจิต    ก็เปนโลกวัชชะ
เพราะจะพึงตองดวยอกุศลจิตเทานั้น      สิกขาบทที่เหลือเปนอจิตตกะ     เปน
ปณณัตติวัชชะ  ทั้งนั้น .                              
           ๑๙  สิกขาบทเหลานี้  คือ  โจรีวุฎฐาปนสิกขาบท ๑    คามันตรอาราม
สิกขาบท ๑  ในคัพภินีวรรค ๗  สิกขาบท   ตั้งแตตน    ในกุมารีภูตวรรค ๕
สิกขาบท  ตั้งแตตน   ปุริสสังสัฏฐสิกขาบท  ๑  ปาริวาสิยฉันททานสิกขาบท  ๑
อนุวัสสวุฎฐาปนสิกขาบท ๑    เอกันตริกวุฎฐาปนสิกขาบท ๑    เปนสจิตตกะ
ปณณัตติวัชชะ  ที่เหลือเปนสจิตตกะ  โลกวัชชะ  ทั้งนั้นแล.
          ขุททกกัณฑวรรณนา  ในภิกขุนีวิภังค  ในอรรถกถาพระวินัย

                                ช่ือสมันตปาสาทิกา  จบ 
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                                           ปาฏิเทสนียกัณฑ
            แมเจาทั้งหลาย   อนึ่ง   ธรรม   คือปาฏิเทสนียะ ๘  สิกขาบทเหลานี้แล
มาสูอุเทศ.                

                                    ปาฏิเทสนียะ  สิกขาบทที่  ๑
                                    เร่ืองภิกษุณีฉัพพัคคีย
          [๔๘๔ ]  โดยสมัยนั้น  พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู  ณ  พระ-
เชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี  เขตพระนครสาวัตถี  คร้ังนั้น   ภิกษุณี
ฉัพพัคคียขอเนยใสเขามาฉัน  คนทั้งหลายพากัน  เพงโทษ  ติเตียน โพนทะนา
วา  ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงไดขอเนยใสเขามาฉันเลา    อาหารที่พรอมมูล   ใคร
จะไมพอใจ  อาหารที่อรอย  ใครจะไมชอบ.
          ภิกษุณีทั้งหลายไดยินคนพวกนั้นเพงโทษ    ติเตียน     โพนทะนาอยู
บรรดาที่เปนผูมักนอย. . . ตางก็เพงโทษ   ติเตียน   โพนทะนาวา    ไฉนพวก
ภิกษุณีฉัพพัคคียจึงไดขอเนยใสเขามาฉันเลา. . .

                                        ทรงสอบถาม
           พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววาพวกภิกษุณีฉัพพัคคียขอเนยใสเขามาฉัน  จริงหรือ.
           ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา  จริง  พระพุทธเจาขา. 
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                    ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
          พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ไฉน
พวกภิกษุณีฉัพพัคคียจึงไดขอเนยใสเขามาฉันเลา   การกระทําของนางนั่น  ไม
เปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส. . .
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้    วาดังนี้:-                
             
                                     พระบัญญัติ 
        ๒๒๒. ๑.  อนึ่ง  ภิกษุณีใด  ขอเนยใสมาฉัน  ภิกษุณีนั้นพึง
แสดงคืนวา  แมเจา  ดิฉันตองธรรมที่นาติ    ไมเปนสัปปายะ    ควร
จะแสดงคืน  ดิฉันแสดงคืนธรรมนั้น. 
            ก็สิกขาบทนี้       ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติแลวแก
ภิกษุณีทั้งหลายดวยประการฉะนี้.
                          เร่ืองภิกษุณีฉัพพัคคีย  จบ

                           เร่ืองภิกษุณีอาพาธ
           [๔๘๕]  ตอจากสมัยนั้นแล   ภิกษุณีทั้งหลายอาพาธ    พวกภิกษุณีผู
พยาบาลไขไดถามภิกษุณีผูอาพาธทั้งหลายวา   แมเจายังพอทนอยูหรือ    ยังพอ
ใหอัตภาพเปนไปไดหรือ.
           ภิกษุณีอาพาธทั้งหลายตอบวา   แมเจา    เมื่อกอนพวกดิฉันขอเนยใส
เขามาฉันได   ดวยเหตุที่ฉันเนยใสนั้น    พวกดิฉันจึงมีความผาสุก    แตบัดนี้
พวกดิฉันรังเกียจอยูวา     พระผูมีพระภาคเจาทรงหามเสียแลว     จึงไมกลาขอ
เพราะเหตุที่ไมไดฉันเนยใสนั้น    ความผาสุกจึงไมมีแกพวกดิฉัน.
           ภิกษุทั้งหลายไดกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา. . . 
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                                      ทรงอนุญาตเนยใส 
        พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาตวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตให
ภิกษุณีผูอาพาธขอเนยใสเขามาฉันได. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้   วาดังนี้:-

                                        พระอนุบัญญัติ 
         ๒๒๒. ๑.  ก.  อนึ่ง ภิกษุณีใด  ไมเปนไข  ขอเนยใสมาฉัน
ภิกษุณีนั้นพึงแสดงคืนวา    แมเจา   ดิฉันตองธรรมที่นาติ   ไมเปน
สัปปายะควรแสดงคืน  ดิฉันแสดงคืนธรรมนั้น. 
                                   เร่ืองภิกษุณีอาพาธ  จบ

                                    สิกขาบทวิภังค
           [๔๘๖]  บทวา  อนึ่ง. . .ใด  ความวา  ผูใด  คือ  ผูเชนใด. . .
           บทวา  ภิกษุณี   ความวา  ที่ช่ือวา   ภิกษุณี   เพราะอรรถวาเปน
ผูขอ. . . นี้ช่ือวา  ภิกษุณี  ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
           ที่ช่ือวา  ไมเปนไข  คือเวนเนยใสก็มีความผาสุก.
            ที่ช่ือวา  เปนไข  คือ   เวนเนยใสแลวไมมีความผาสุก
            ที่ช่ือวา   เนยใส   ไดแก   เนยใสที่เกิดจากโคก็ดี    ที่เกิดจากแพะก็ดี
ที่เกิดจากกระบือก็ดี  หรือเนยใสแหงสัตวที่มีมังสะเปนกัปปยะ.
           ภิกษุณีไมเปนไข  ขอมาเพื่อประโยชนตน  เปนทุกกฏในประโยค ได
มารับประเคนไว  ดวยหมายใจวา  จักฉัน    ตองอาบัติทุกกฏ   ฉัน  ตองอาบัติ
ปาฏิเทสนียะทุก ๆ คํากลืน. 
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                                              บทภาชนีย
                                         ติกะปาฏิเทสนียะ
           [๔๘๗]  ภิกษุณีไมเปนไข  สําคัญวาเปนไข  ขอเนยใสมาฉัน     ตอง
อาบัติปาฏิเทสนียะ.
           ภิกษุณีไมเปนไข   มีความสงสัย    ขอเนยใสมาฉัน    ตองอาบัติปาฏิ-
 เทสนียะ.                                                   
           ภิกษุณีไมเปนไข    สําคัญวาเปนไข    ขอเนยใสมาฉัน     ตองอาบัติ
 ปาฏิเทสนียะ.

                                             ทุกะทุกกฏ
            ภิกษุณีเปนไข  สําคัญวาไมเปนไข   ตองอาบัติทุกกฏ.
             ภิกษุณีเปนไข   มีความสงสัย   ตองอาบัติทุกกฏ.

                                           ไมตองอาบัติ
           ภิกษุณีเปนไข   สําคัญวาเปนไข  ไมตองอาบัติ.

                                             อนาปตติวาร
            [๔๘๘]  อาพาธ ๑ อาพาธขอไดมา    หายอาพาธแลวจึงฉัน ๑   ฉัน
 เนยใสที่เหลือของภิกษุณีผูอาพาธ ๑   ฉันเนยใสของญาติ ๑   ฉันเนยใสของคน
 ปวารณา ๑  ขอเพื่อประโยชนผูอ่ืน ๑  จายมาดวยทรัพยของตน ๑  วิกลจริต ๑
 อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.

                               ปาฏิเทสนียะ  สิกขาบทที่  ๑  จบ 
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                                    ปาฏิเทสนียะ  สิกขาบทที่  ๒
                                   เร่ืองภิกษุณีฉัพพัคคีย
           [๔๘๙]  โดยสมัยนั้น    พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู  ณ พระ-
เชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี   เขตพระนครสาวัตถี  คร้ังนั้น  ภิกษุณี
ฉัพพัคคียขอน้ํามันเขามาฉัน  คนทั้งหลายพากันเพงโทษ   ติเตียน   โพนทะนา
วา   ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงไดขอน้ํามันเขามาฉันเลา   อาหารที่พรอมมูล  ใคร
จะไมพอใจ  อาหารที่อรอยใครจะไมชอบ.
           ภิกษุณีทั้งหลายไดยินคนพวกนั้น  เพงโทษ     ติเตียน     โพนทะนาอยู
บรรดาที่เปนผูมักนอย. . .  ตางก็เพงโทษ   ติเตียน โพนทะนาวา  ไฉนภิกษุณี
ฉัพพัคคียจึงไดขอน้ํามันเขามาฉันเลา. . .

                                           ทรงสอบถาม
           พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววาภิกษุณีฉัพพัคคียขอน้ํามันเขามาฉัน  จริงหรือ.
           ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา  จริง  พระพุทธเจาขา.

                           ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
           พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ไฉนพวก
ภิกษุณีฉัพพัคคียจึงไดขอน้ํามันเขามาฉันเลา  การกระทําของพวกนางนั่น    ไม
เปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส. . .
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้   วาดังนี้:-



พระวินัยปฎก ภิกขุนีวิภังค เลม ๓ - หนาที่ 511
                                       พระบัญญัติ 
        ๒๒๓. ๒.  อนึ่ง  ภิกษุณีใด  ขอน้ํามันมาฉัน   ภิกษุณีนั้นพึง
แสดงคืนวา  แมเจา  ดิฉันตองธรรมที่นาติ   ไมเปนสัปปายะ    ควร
จะแสดงคืน  ดิฉันแสดงคืนธรรมนั้น. 
           ก็สิกขาบทนี้  ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติแลวแกภิกษุณี
ทั้งหลาย  ดวยประการฉะนี้.
                              เร่ืองภิกษุฉัพพัคคีย  จบ

                             เร่ืองภิกษุณีอาพาธ
           [๔๙๐]  ตอจากสมัยนั้นแล    ภิกษุณีทั้งหลายอาพาธ    เหลาภิกษุณีผู
พยาบาลไขไดถามภิกษุณีผูอาพาธทั้งหลายวา   แมเจายังพออดทนอยูหรือ     ยัง
พอใหอัตภาพเปนไปไดหรือ.
            ภิกษุณีผูอาพาธทั้งหลายตอบวา   แมเจา    เมื่อกอนพวกดิฉันขอน้ํามัน
เขามาฉันได  ดวยเหตุที่ฉันน้ํามันไดนั้น    พวกดิฉันจึงมีความผาสุข  แตบัดนี้
พวกดิฉันรังเกียจอยูวา      พระผูมีพระภาคเจาทรงหามเสียแลว      จึงไมกลาขอ
เพราะเหตุที่ไมไดฉันน้ํามันนั้น    ความผาสุกจึงไมมีแกพวกดิฉัน.
             ภิกษุทั้งหลายไดกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา. . .

                               ทรงอนุญาตน้ํามัน
            พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาตวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เราอนุญาต
ใหภิกษุณีผูอาพาธขอน้ํามันเขามาฉันได.
              ดูกอนภิกษุทั้งหลาย       ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้   วาดังนี้:-
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                                    พระอนุบัญญัติ 
         ๒๒๓. ๒.  ก.  อนึ่ง  ภิกษุณีใด    ไมเปนไข  ขอน้ํามันมาฉัน
ภิกษุณีนั้นพึงแสดงคืนวา    แมเจา   ดิฉันตองธรรมที่นาติ   ไมเปน
สัปปายะควรจะแสดงคืน  ดิฉันแสดงคืนธรรมนั้น. 
                              เร่ืองภิกษุณีอาพาธ  จบ

                                สิกขาบทวิภังค
           [๔๙๑]  บทวา  อนึ่ง. . .ใด  ความวา  ผูใด  คือ   ผูเชนใด. . .
          บทวา  ภิกษุณี   ความวา  ที่ช่ือวา   ภิกษุณี    เพราะอรรถวาเปนผู
ขอ. . .  นี้ช่ือวา  ภิกษุณี  ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
           ที่ช่ือวา  ไมเปนไข   คือ   เวนน้ํามันก็มีความผาสุก.
           ที่ช่ือวา  เปนไข  คือ  เวนน้ํามันแลวไมมีความผาสุก.
           ที่ช่ือวา น้ํามัน    ไดแก  น้ํามันที่สกัดจากงา   น้ํามันที่สกัดจากเมล็ด
พันธุผักกาด   น้ํามันที่สกัดจากมะซาง   น้ํามันที่สกัดจากเมล็ดละหุง   น้ํามันที่
สกัดจากเปลวสัตว.                                            
           ภิกษุณีไมเปนไข   ขอมาเพื่อประโยชนตนเปนทุกกฏในประโยค   ได
มารับประเคนไวดวยตั้งใจวา    จักฉัน    ตองอาบัติทุกกฏ    ฉัน    ตองอาบัติ
ปาฏิเทสนียะทุก ๆ คํากลืน.

                                   บทภาชนีย
                                ติกะปาฏิเทสนียะ
           [๔๙๒]  ภิกษุณีไมเปนไข  สําคัญวาไมเปนไข   ขอน้ํามันมาฉัน  ตอง
อาบัติปาฏิเทสนียะ. 
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          ภิกษุณีไมเปนไข  มีความสงสัย  ขอน้ํามันมาฉัน  ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ.
          ภิกษุณีไมเปนไข    สําคัญวาเปนไข     ขอน้ํามันมาฉัน    ตองอาบัติ
ปาฏิเทสนียะ.

                                                   ทุกะทุกกฏ
          ภิกษุณีเปนไข   สําคัญวาไมเปนไข   ตองอาบัติทุกกฏ.
          ภิกษุณีเปนไข  มีความสงสัย  ตองอาบัติทุกกฏ.

                                                 ไมตองอาบัติ
          ภิกษุณีเปนไข  สําคัญวาเปนไข  ไมตองอาบัติ.

                                                  อนาปตติวาร
          [๔๙๓]  อาพาธ ๑  อาพาธขอไดมา   หายอาพาธแลวจึงฉัน ๑   ฉัน
น้ํามันที่เหลือของภิกษุณีผูอาพาธ ๑   ฉันน้ํามันของญาติ ๑   ฉันน้ํามันของคน
ปวารณา ๑  ขอเพื่อประโยชนผูอ่ืน ๑  จายมาดวยทรัพยของตน ๑  วิกลจริต ๑
อาทิกัมมิกา ๑   ไมตองอาบัติแล.

                                       ปาฏิเทสนียะ  สิกขาบทที่  ๒  จบ 
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                                   ปาฏิเทสนียะ  สิกขาบทที่  ๓
                                  เร่ืองภิกษุณีฉัพพัคคีย
           โดยสมัยนั้น    พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู  ณ พระเชตวัน
อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี  เขตพระนครสาวัตถี คร้ังนั้น ภิกษุณีฉัพพัคคีย
ขอน้ําผ้ึงเขามาฉัน  คนทั้งหลายพากันเพงโทษ  ติเตียน   โพนทะนาวา   ไฉน
ภิกษุณีทั้งหลายจึงไดขอน้ําผ้ึงเขามาฉันเลา  อาหารที่พรอมมูล  ใครจะไมพอใจ
อาหารที่อรอย  ใครจะไมชอบ.  
           ภิกษุณีทั้งหลายไดยินคนพวกนั้นพากันเพงโทษ   ติเตียน  โพนทะนา
อยู   บรรดาที่เปนผูมักนอย. . . ตางก็เพงโทษ   ติเตียน   โพนทะนาวา   ไฉน
ภิกษุณีฉัพพัคคียจึงไดขอน้ําผ้ึงเขามาฉันเลา. . .

                                     ทรงสอบถาม
           พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววา  ภิกษุณีฉัพพัคคียขอน้ําผ้ึงเขามาฉัน  จริงหรือ.     
           ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา  จริง  พระพุทธเจาขา.

                      ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
           พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ไฉน
พวกภิกษุณีฉัพพัคคียจึงไดขอน้ําผ้ึงเขามาฉันเลา     การกระทําของพวกนางนั่น
ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส . . .
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้   วาดังนี้ :-
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                                      พระบัญญัติ 
         ๒๒๔.  ๓.  อนึ่ง  ภิกษุณีใด ขอน้ําผึ้งเขามาฉัน   ภิกษุณีนั้น
พึงแสดงคืนวา  แมเจา   ดิฉันตองธรรมที่นาติ ไมเปนสัปปายะ ควร
จะแสดงคืน  ดิฉันแสดงคืนธรรมนั้น. 
           ก็สิกขาบทนี้  ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติแลวแกภิกษุณี
ทั้งหลาย  ดวยประการฉะนี้.
                                 เร่ืองภิกษุณีฉัพพัคคีย  จบ

                                  เร่ืองภิกษุณีอาพาธ
            ตอจากสมัยนั้นแล   ภิกษุณีทั้งหลายอาพาธ   เหลาภิกษุณีผูพยาบาลไข
ไดถามภิกษุณีผูอาพาธทั้งหลายวา  แมเจายังพออดทนอยูหรือ  ยังพอใหอัตภาพ
เปนไปไดหรือ.
            ภิกษุณีผูอาพาธทั้งหลายตอบวา    แมเจา   เจาขา    เมื่อกอนพวกดิฉัน
ขอน้ําผ้ึงเขามาฉันได  ดวยเหตุที่ฉันน้ําผ้ึงนั้น   พวกดิฉันจึงมีความผาสุก   แต
บัดนี้    พวกดิฉันรังเกียจอยูวา    พระผูมีพระภาคเจาทรงหามเสียแลว     จึงไม
กลาขอ   เพราะเหตุที่ไมไดฉันน้ําผ้ึงนั้น  ความผาสุกจึงไมมีแกพวกดิฉัน.
           ภิกษุทั้งหลายไดกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา. . .

                                ทรงอนุญาตน้ําผึ้ง
           พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาตวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาต
ใหภิกษุณีผูอาพาธ   ขอน้ําผ้ึงมาฉันได.
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้   วาดังนี้ :-
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                                พระอนุบัญญัติ 
             ๒๒๔.  ๓.  ก.  อนึ่ง   ภิกษุณีใด   ไมเปนไข   ขอน้ําผึ้งมา
ฉัน    ภิกษุณีนั้นพึงแสดงคืนวา  แมเจา   ดิฉันตองธรรมที่นาติ   ไม
เปนสัปปายะ  ควรแสดงคืน  ดิฉันแสดงธรรมคืนนั้น. 
                           เร่ืองภิกษุณีอาพาธ   จบ

                             สิกขาบทวิภังค
            บทวา  อนึ่ง. . .ใด  ความวา  ผูใด  คือ  ผูเชนใด. . .
            บทวา    ภิกษุณี  ความวา  ที่ช่ือวา   ภิกษุณี   เพราะอรรถวาเปนผู
ขอ. . .  นี้ช่ือวา  ภิกษุณี  ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.                         
            ที่ช่ือวา  ไมเปนไข  คือ   เวนน้ําผ้ึงก็มีความผาสุก.
            ที่ช่ือวา   เปนไข   คือ   เวนน้ําผ้ึงแลวไมมีความผาสุก.               
            ที่ช่ือวา   น้ําผึ้ง   ไดแก   น้ําหวานที่สําเร็จจากแมลงผึ้ง.
            ภิกษุณีไมเปนไข    ขอเขามาเพื่อประโยชนตน  เปนทุกกฏในประโยค
ไดมารับประเคนไวดวยตั้งใจวา   จักฉัน    ตองอาบัติทุกกฏ   ฉัน   ตองอาบัติ
ปาฏิเทสนียะทุก  ๆ คํากลืน.

                                 บทภาชนีย
                                ติกะปาจิตตีย
           ภิกษุณีไมเปนไข   สําคัญวาไมเปนไข     ขอน้ําผ้ึงมาฉัน    ตองอาบัติ
ปาฏิเทสนียะ.
           ภิกษุณีไมเปนไข   มีความสงสัย  ขอน้ําผ้ึงมาฉัน  ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ. 
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           ภิกษุณีไมเปนไข    สําคัญวาเปนไข    ขอน้ําผ้ึงมาฉัน     ตองอาบัติ
ปาฏิเทสนียะ. 

                                          ทุกะทุกกฏ
           ภิกษุณีเปนไข   สําคัญวาไมเปนไข   ตองอาบัติทุกกฏ.
           ภิกษุณีเปนไข   มีความสงสัย  ตองอาบัติทุกกฏ.

                                         ไมตองอาบัติ
           ภิกษุณีเปนไข  สําคัญวาเปนไข    ไมตองอาบัติ.

                                          อนาปตติวาร
           อาพาธ ๑    อาพาธขอไดมา    หายอาพาธแลวจึงฉัน ๑    ฉันน้ําผ้ึงที่
เหลือของภิกษุณีผูอาพาธ ๑  ฉันน้ําผ้ึงของญาติ ๑  ฉันน้ําผ้ึงของคนปวารณา ๑
ขอเพื่อประโยชนผูอ่ืน ๑  จายมาดวยทรัพยของตน ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑

ไมตองอาบัติแล
                                ปาฏิเทสนียะ  สิกขาบทที่  ๓  จบ 
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                              ปาฏิเทสนียะ  สิกขาบทที่  ๔
                               เร่ืองภิกษุณีฉัพพัคคีย
           โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู  ณ พระเขตวัน  อาราม 
ของอนาถบิณฑิกคหบดี   เขตพระนครสาวัตถี   คร้ังนั้น   ภิกษุณีฉัพพัคคียขอ
น้ําออยเขามาฉัน    คนทั้งหลายพากันเพงโทษ   ติเตียน   โพนทะนาวา   ไฉน
ภิกษุณีทั้งหลายจึงไดขอน้ําออยเขามาฉันเลา อาหารที่พรอมมูล ใครจะไมพอใจ
อาหารที่อรอยใครจะไมชอบ.
           ภิกษุณีทั้งหลายไดยินคนพวกนั้นพากันเพงโทษ  ติเตียน  โพนทะนา
อยู   บรรดาที่เปนผูมักนอย. . .  ตางก็เพงโทษ  ติเตียน  โพนทะนาวา   ไฉน
ภิกษุณีฉัพพัคคียจึงไดขอน้ําออยเขามาฉันเลา. . .
                                           ทรงสอบถาม
           พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววา  ภิกษุณีฉัพพัคคียขอน้ําออยเขามาฉัน  จริงหรือ.
           ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา  จริง  พระพุทธเจาขา.
                             ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
           พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ไฉนพวก
ภิกษุณีฉัพพัคคียจึงไดขอน้ําออยเขามาฉันเลา  การกระทําของพวกนางนั่น    ไม
เปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส,.
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้    วาดังนี้;-
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                                         พระบัญญัติ 
         ๒๒๕. ๔.  อนึ่ง  ภิกษุณีใด   ขอน้ําออยมาฉัน    ภิกษุณีนั้น  
พึงแสดงคืนวา  แมเจา   ดิฉันตองธรรมที่นาติ  ไมเปนสัปปายะ ควร
จะแสดงคืน  ดิฉันแสดงคืนธรรมนั้น.
           ก็สิกขาบทนี้     ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติแลวแก
ภิกษุณีท้ังหลาย  ดวยประการฉะนี้. 
                               เร่ืองภิกษุณีฉัพพัคคีย  จบ

                               เร่ืองภิกษุณีอาพาธ
           ตอจากสมัยนั้นแล  ภิกษุณีทั้งหลายอาพาธ   เหลาภิกษุณีผูพยาบาลไข
ไดถามภิกษุณีผูอาพาธทั้งหลายวา  แมเจายังพออดทนอยูหรือ  ยังพอใหอัตภาพ
เปนไปไดหรือ.
            ภิกษุณีผูอาพาธทั้งหลายตอบวา   แมเจา    เจาขา   เมื่อกอนพวกดิฉัน
ขอน้ําออยเขามาฉันได    ดวยเหตุที่ฉันน้ําออยนั้น      พวกดิฉันจึงมีความผาสุก
แตบัดนี้พวกดิฉันรังเกียจอยูวา      พระผูมีพระภาคเจาทรงหามเสียแลว     จึงไม
กลาขอ   เพราะเหตุที่ไมไดฉันน้ําออยนั้น   ความผาสุกจึงไมมีแกพวกดิฉัน .
           ภิกษุทั้งหลายไดกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.

                                 ทรงอนุญาตน้ําออย
            พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาตวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาต
ใหภิกษุณี  ผูอาพาธขอน้ําออยเขามาฉันได.
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยาง
นี้  วาดังนี้;-
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                                    พระอนุบัญญัติ 
         ๒๒๕.  ๔.  ก.  อนึ่ง  ภิกษุณีใด  ไมเปนไข   ขอน้ําออยมาฉัน
ภิกษุณีนั้นพึงแสดงคืนวา  แมเจา  ดิฉันตองธรรมที่นาติ  ไมเปน
สัปปายะ  ควรจะแสดงคืน  ดิฉันแสดงคืนธรรมนั้น. 
                                 เร่ืองภิกษุณีอาพาธ  จบ

                                    สิกขาบทวิภังค
         บทวา  อนึ่ง. . .ใด   ความวา  ผูใด  คือ   ผูเชนใด. . .
         บทวา  ภิกษุณี   ความวา  ที่ช่ือนี้  ภิกษุณี  เพราะอรรถวาเปนผู
ขอ. . .นี้ช่ือวา  ภิกษุณี  ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.                           
         ที่ช่ือวา  ไมเปนไข  คือ  เวนน้ําออยก็มีความผาสุก.
         ที่ช่ือวา   เปนไข   คือเวนนาออยแลวไมมีความผาสุก.
         ที่ช่ือวา  น้ําออย  ไดแก  น้ําหวานที่เกิดจากออย.
         ภิกษุณีไมเปนไข   ขอเขามาเพื่อประโยชนตน   เปนทุกกฏในประโยค
ไดมา  รับประเคนไวดวยตั้งใจวา  จักฉัน    ตองอาบัติทุกกฏ  ฉัน    ตองอาบัติ
ปาฏิเทสนียะทุก ๆ  คํากลืน.

                                           บทภาชนีย
                                       ติกะปาฏิเทสนียะ
         ภิกษุณีไมเปนไข  สําคัญไมเปนไข  ขอน้ําออยมาฉัน  ตองอาบัติ
ปาฏิเทสนียะ.
         ภิกษุณีไมเปนไข   มีความสงสัย   ขอน้ําออยมาฉัน    ตองอาบัติปาฏิ-
เทสนียะ. 
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           ภิกษุณีไมเปนไข   สําคัญวาไมเปนไข   ขอน้ําออยมาฉัน     ตองอาบัติ
ปาฏิเทสนียะ.     

                                             ทุกะทุกกฏ                            
           ภิกษุณีเปนไข  สําคัญวาไมเปนไข   ตองอาบัติทุกกฏ.
           ภิกษุณีเปนไข   มีความสงสัย   ตองอาบัติทุกกฏ.

                                           ไมตองอาบัติ
           ภิกษุณีเปนไข  สําคัญวาเปนไข    ไมตองอาบัติ.

                                            อนาปตติวาร
           อาพาธ ๑    อาพาธขอไดมา    หายอาพาธแลวจึงฉัน ๑    ฉันน้ําออย
ที่เหลือของภิกษุณีผูอาพาธ ๑   ฉันน้ําออยของญาติ  ๑  ฉันน้ําออยของคนปวาร-
ณา ๑    ขอเพื่อประโยชนผูอ่ืน ๑    จายมาดวยทรัพยของตน ๑    วิกลจริต ๑
 อาทิกัมมิกา ๑   ไมตองอาบัติแล.

                                 ปาฏิเทสนียะ   สิกขาบทที่  ๔  จบ 
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                                ปาฏิเทสนียะ  สิกขาบทที่  ๕
                                 เร่ืองภิกษุณีฉัพพัคคีย
           โดยสมัยนั้น      พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู   ณ   พระเชตวัน 
อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี  เขตพระนครสาวัตถี  คร้ังนั้น ภิกษุณีฉัพพัคคีย
ขอปลาเขามาฉัน    คนทั้งหลายพากันเพงโทษ   ติเตียน   โพนทะนาวา   ไฉน
ภิกษุณีทั้งหลายจึงไดขอปลาเขามาฉันเลา   อาหารที่พรอมมูล   ใครจะไมพอใจ
อาหารที่อรอย  ใครจะไมชอบ.
          ภิกษุณีทั้งหลายไดยินคนพวกนั้นพากันเพงโทษ  ติเตียน   โพนทะนา
อยู   บรรดาที่เปนผูมักนอย. . .  ตางก็เพงโทษ  ติเตียน   โพนทะนาวา  ไฉน
ภิกษุณีฉัพพัคคียจึงไดขอปลาเขามาฉันเลา. . .

                                           ทรงสอบถาม
           พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววาภิกษุณีฉัพพัคคียขอปลาเขามาฉัน     จริงหรือ.
            ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา   จริง   พระพุทธเจาขา.

                              ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
           พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ไฉนพวก
ภิกษุณีฉัพพัคคียจึงไดขอปลาเขามาฉันเลา  การกระทําของพวกนางนั่น   ไมเปน
ไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส. . .
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้    วาดังนี้;-
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                                     พระบัญญัติ 
            ๒๒๖. ๕.  อนึ่ง   ภิกษุณีใด  ขอปลามาฉัน  ภิกษุณีนั้นพึง
แสดงคืนวา  แมเจา   ดิฉันตองธรรมที่นาติ  ไมเปนสัปปายะ  ควรจะ
แสดงคืน  ดิฉันแสดงคืนธรรมนั้น. 
            ก็สิกขาบทนี้       ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติแลวแก
ภิกษุณีทั้งหลาย  ดวยประการฉะนี้.
                             เร่ืองภิกษุณีฉัพพัคคีย  จบ

                               เร่ืองภิกษุณีอาพาธ
            ตอจากสมัยนั้นแล   ภิกษุณีทั้งหลายอาพาธ   เหลาภิกษุณีผูพยาบาลไข
ไดถามภิกษุณีอาพาธทั้งหลายวา   แมเจายังพออดทนอยูหรือ   ยังพอใหอัตภาพ
เปนไปไดหรือ.
            ภิกษุณีอาพาธตอบวา  แมเจา   เมื่อกอนพวกดิฉันขอปลาเขามาฉันได
ดวยเหตุที่ฉันปลานั้น   พวกดิฉันมีความผาสุก  แตบัดนี้  พวกดิฉันรังเกียจอยูวา
พระผูมีพระภาคเจาทรงหามเสียแลว   จึงไมกลาขอ    เพราะเหตุที่ไมไดฉันปลา
นั้น  ความผาสุกจึงไมมีแกพวกดิฉัน.
            ภิกษุทั้งหลายไดกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา. . .

                                   ทรงอนุญาตปลา
            พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาตวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาต
ใหภิกษุณีผูอาพาธขอปลาเขามาฉันได.
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้   วาดังนี้;-
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                                  พระอนุบัญญัติ 
           ๒๒๖.  ๕.  ก.  อนึ่ง  ภิกษุณีใด   ไมเปนไข    ขอปลามาฉัน
ภิกษุณีนั้นพึงแสดงคืนวา    แมเจา    ดิฉันตองธรรมที่นาติ   ไมเปน
สัปปายะ  ควรจะแสดงคืน  ดิฉันแสดงคืนธรรมนั้น. 
                              เร่ืองภิกษุณีอาพาธ   จบ

                                  สิกขาบทวิภังค
           บทวา  อนึ่ง. . .ใด  ความวา  ผูใด  คือ  ผูเชนใด. . .
           บทวา ภิกษุณี  ความวา ที่ช่ือวา ภิกษุณี เพราะอรรถวาเปนผูขอ. . .
นี้ช่ือวา  ภิกษุณี ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
           ที่ช่ือวา  ไมเปนไข  คือ  เวนปลาก็มีความผาสุก.
           ที่ช่ือวา  เปนไข    คือ   เวนปลาแลวไมมีความผาสุก.
           ที่ช่ือวา   ปลา   ไดแก   สัตวที่เขาเรียกวาเกิดในน้ํา.
           ภิกษุณีไมเปนไข  ขอเขามาเพื่อประโยชนตน   เปนทุกกฏในประโยค
ไดมารับประเคนไวดวยตั้งใจวา  จักฉัน   ตองอาบัติทุกกฏ  ฉัน   ตองอาบัติปาฎิ-
เทสนียะทุก ๆ คํากลืน.

                                          บทภาชนีย
                                     ติกะปาฏิเทสนียะ
          ภิกษุณีไมเปนไข    สําคัญวาไมเปนไข     ขอปลามาฉัน     ตองอาบัติ
ปาฏิเทสนียะ.
          ภิกษุณีไมเปนไข     มีความสงสัย    ขอปลามาฉัน    ตองอาบัติปาฎิ-
เทสนียะ. 
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           ภิกษุณีไมเปนไข  สําคัญวาเปนไข    ขอปลามาฉัน    ตองอาบัติปาฏิ-
เทสนียะ.

                                           ทุกะทุกกฏ
           ภิกษุณีเปนไข  สําคัญวาไมเปนไข  ตองอาบัติทุกกฏ.
           ภิกษุณีเปนไข  มีความสงสัย   ตองอาบัติทุกกฏ.

                                           ไมตองอาบัติ
           ภิกษุณีเปนไข   สําคัญวาเปนไข  ไมตองอาบัติ.

                                           อนาปตติวาร
           อาพาธ ๑  อาพาธขอไดมา    หายอาพาธแลวจึงฉัน ๑  ฉันปลาที่เหลือ
ของภิกษุณีผูอาพาธ ๑  ฉันปลาของญาติ  ๑  ฉันปลาของคนปวารณา ๑   ขอเพื่อ
ประโยชนผูอ่ืน ๑  จายมาดวยทรัพยของตน  ๑  วิกลจริต  ๑  อาทิกัมมิกา ๑  ไม
ตองอาบัติแล.

                                ปาฏิเทสนียะ  สิกขาบทที่  ๕  จบ 
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                                ปาฏิเทสนียะ  สิกขาบทที่  ๖
                                เร่ืองภิกษุณีฉัพพัคคีย
          โดยสมัยนั้น     พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู  ณ พระเชตวัน
อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี  เขตพระนครสาวัตถี  คร้ังนั้น   ภิกษุณีฉัพพัคคีย
ขอเนื้อเขามาฉัน คนทั้งหลายพากันเพงโทษ  ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณี
ฉัพพัคคียจึงไดขอเนื้อเขามาฉันเลา  อาหารที่พรอมมูล ใครจะไมพอใจ  อาหาร
ที่อรอย  ใครจะไมชอบ.
           ภิกษุณีทั้งหลายไดยินคนพวกนั้นพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู
บรรดาที่เปนผูมักนอย. . .ตางก็เพงโทษ  ติเตียน  โพนทะนาวา   ไฉนภิกษุณี
ฉัพพัคคียจึงไดขอเนื้อเขามาฉันเลา. . .

                                      ทรงสอบถาม 
           พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววา  ภิกษุณีฉัพพัคคียขอเนื้อเขามาฉัน    จริงหรือ.
           ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา  จริง  พระพุทธเจาขา.

                      ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ไฉนพวก
ฉัพพัคคียจึงไดขอเนื้อเขามาฉันเลา  การกระทําของพวกเธอนั่น  ไมเปนไปเพื่อ
ความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส . . .
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย       ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้    วาดังนี้ :-



พระวินัยปฎก ภิกขุนีวิภังค เลม ๓ - หนาที่ 527
                                      พระบัญญัติ 
           ๒๒๗.  ๖.  อนึ่ง  ภิกษุณีใด  ขอเนื้อมาฉัน  ภิกษุณีนั้นพึง 
แสดงคืนวา  แมเจา  ดิฉันตองธรรมที่นาติ  ไมเปนสัปปายะ ควรจะ
แสดงคืน  ดิฉันแสดงคืนธรรมนั้น. 
           ก็สิกขาบทนี้  ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติแลวแกภิกษุณี
ทั้งหลาย  ดวยประการฉะนี้.
                             เร่ืองภิกษุณีฉัพพัคคีย  จบ

                                เร่ืองภิกษุณีอาพาธ
           ตอจากสมัยนั้นแล   ภิกษุณีทั้งหลายอาพาธ   เหลาภิกษุณีผูพยาบาลไข
ไดถามภิกษุณีอาพาธทั้งหลายวา   แมเจายังพออดทนอยูหรือ    ยังพอใหอัตภาพ
เปนไปไดหรือ.
           ภิกษุณีอาพาธตอบวา  แมเจา   เมื่อกอนพวกดิฉันขอเนื้อเขามาฉันได
ดวยเหตุที่ฉันเนื้อไดนั้น  พวกดิฉันจึงมีความผาสุก  แตบัดนี้  พวกดิฉันรังเกียจ
อยูวา   พระผูมีพระภาคเจาทรงหามเสียแลว    จึงไมกลาขอ    เพราะเหตุที่ไมได
ฉันเนื้อนั้น    ความผาสุกจึงไมมีแกพวกดิฉัน.
           ภิกษุทั้งหลายไดทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา. . .

                                     ทรงอนุญาตเนื้อ
           พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาตวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เราอนุญาต
ใหภิกษุณีผูอาพาธขอเนื้อเขามาฉันได.
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็แลภิกษุณีขางหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้   วาดังนี้:-
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                                        พระอนุบัญญัติ
         ๒๒๗. ๖.  ก.  อนึ่ง  ภิกษุณีใด   ไมเปนไข   ขอเนื้อมาฉัน
ภิกษุณีนั้นพึงแสดงคืนวา   แมเจา   ดิฉันตองธรรมที่นาติ     ไมเปน
สัปปายะ  ควรจะแสดงคืน  ดิฉันแสดงคืนธรรมนั้น. 
                                 เร่ืองภิกษุณีฉัพพัคคีย  จบ

                                      สิกขาบทวิภังค
           บทวา  อนึ่ง. . .ใด  ความวา   ผูใด  คือ  ผูเชนใด. . .
          บทวา ภิกษุณี  ความวา ที่ช่ือวา ภิกษุณี  เพราะอรรถวาเปนผูขอ. . .
นี้ช่ือวา  ภิกษุณี   ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
           ที่ช่ือวา  ไมเปนไข   คือ  เวนเนื้อก็มีความผาสุก.
           ที่ช่ือวา   เปนไข   คือ   เวนเนื้อแลวไมมีความผาสุก.
           ที่ช่ือวา  เนื้อ  ไดแก   เนื้อสัตวที่มีมังสะเปนกัปปยะ.
        ภิกษุณีไมเปนไข   ขอเขามาเพื่อประโยชนตน  เปนทุกกฏในประโยค ได
มา  รับประเคนไวดวยตั้งใจวา  จักฉัน  ตองอาบัติทุกกฏ  ฉัน  ตองอาบัติปาฏิ-
เสนียะทุก ๆ คํากลืน.

                                       บทภาชนีย
                                  ติกะปาฏิเทสนียะ
           ภิกษุณีไมเปนไข  สําคัญวาไมเปนไข   ขอเนื้อมาฉัน  ตองอาบัติปาฎิ-
เทสนียะ.
           ภิกษุณีไมเปนไข  มีความสงสัย  ขอเนื้อมาฉัน  ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ. 
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          ภิกษุณีไมเปนไข   สําคัญวาเปนไข    ขอเนื้อมาฉัน    ตองอาบัติปาฏิ-
เทสนียะ.

                                          ทุกะทุกกฏ
          ภิกษุณีเปนไข  สําคัญวาไมเปนไข   ตองอาบัติทุกกฏ.
           ภิกษุณีเปนไข   มีความสงสัย   ตองอาบัติทุกกฏ.

                                          ไมตองอาบัติ
          ภิกษุณีเปนไข   สําคัญวาเปนไข   ไมตองอาบัติ.

                                            อนาปตติวาร
           อาพาธ ๑   อาพาธขอไดมา    หายอาพาธแลวจึงฉัน ๑  ฉันเนื้อที่เหลือ
ของภิกษุณีผูอาพาธ ๑   ฉันเนื้อของญาติ ๑  ฉันเนื้อของคนปวารณา  ๑ ขอเพื่อ
ประโยชนผูอ่ืน ๑  จายมาดายทรัพยของตน ๑  วิกลจริต ๑  อาทิกัมมิกะ  ๑  ไม
ตองอาบัติแล.

                                 ปาฏิเทสนียะ  สิกขาบทที่  ๖  จบ 
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                                 ปาฏิเทสนียะ  สิกขาบทที่  ๗
                                 เร่ืองภิกษุณีฉัพพัคคีย
           โดยสมัยนั้น   พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ  พระเชตวัน  อา-
รามของอนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี คร้ังนั้น  ภิกษุณีฉัพพัคคียขอ
นมสดเขามาฉัน  คนทั้งหลายพากันเพงโทษ  ติเตียน โพนทะนาวา  ไฉนภิกษุณี
ฉัพพัคคียจึงไดขอนมสดเขามาฉันเลา     อาหารที่พรอมมูล     ใครจะไมพอใจ
อาหารที่อรอย  ใครจะไมชอบ.                              
           ภิกษุณีทั้งหลายไดยินคนพวกนั้นพากันเพงโทษ  ติเตียน  โพนทะนาอยู
บรรดาที่เปนผูมักนอย . . . ตางก็เพงโทษ  ติเตียน  โพนทะนาวา   ไฉนภิกษุณี
ฉัพพัคคียจึงไดขอนมสดเขามาฉันเลา. . .

                                         ทรงสอบถาม
           พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววาภิกษุณีฉัพพัคคียขอนมสดเขามาฉัน  จริงหรือ. 
          ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา  จริง  พระพุทธเจาขา.

                        ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
            พระผูมีพระภาคเจาทรงติเตียนวา     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ไฉนพวก
ภิกษุณีฉัพพัคคียจึงไดขอนมสดเขามาฉันเลา   การกระทําของพวกนางนั่น   ไม
เปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส . . .
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย       ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้    วาดังนี้:-
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                                    พระบัญญัติ
         ๒๒๘.  ๗.  อนึ่ง  ภิกษุใด  ขอนมสดมาฉัน  ภิกษุณีนั้นพึง
แสดงคืนวา  แมเจา  ดิฉันตองธรรมที่นาติ  ไมเปนสัปปายะ  ควร
แสดงคืน  ดิฉันแสดงคืนธรรมนั้น. 
           ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติแลวแกภิกษุณี
ทั้งหลาย  ดวยประการฉะนี้.
                            เร่ืองภิกษุณีฉัพพัคคีย  จบ

                               เร่ืองภิกษุณีอาพาธ
           ตอจากลมัยนั้นแล   ภิกษุณีทั้งหลายอาพาธ   เหลาภิกษุณีผูพยาบาลไข
ไดถามภิกษุณีผูอาพาธทั้งหลายวา  แมเจายังพออดทนอยูหรือ  ยังพอใหอัตภาพ
เปนไปไดหรือ.
            ภิกษุณีอาพาธตอบวา  แมเจา   เจาขา   เมื่อกอนพวกดิฉันขอนมสดเขา
มาฉันได    ดวยเหตุที่ไดฉันนมสดนั้น    พวกดิฉันจึงมีความผาสุก    แตบัดนี้
พวกดิฉันรังเกียจอยูวา      พระผูมีพระภาคเจาทรงหามเสียแลว      จึงไมกลาขอ
เพราะเหตุที่ไมไดฉันนมสดนั้น    ความผาสุกจึงไมมีแกพวกดิฉัน.
            ภิกษุทั้งหลายไดกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา. . .

                                   ทรงอนุญาตนมสด
            พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาตวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เราอนุญาต 
ใหภิกษุณีผูอาพาธขอนมสดเขามาฉันได.
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้    วาดังนี้:-  
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                                พระอนุบัญญัติ
         ๒๒๘. ๗. ก.  อนึ่ง  ภิกษุณีใด  ไมเปนไข  ขอนมสดมาฉัน
ภิกษุณีนั้นพึงแสดงคืนวา  แมเจา  ดิฉันตองธรรมที่นาติ  ไมเปน
สัปปายะ  ควรจะแสดงคืน  ดิฉันแสดงคืนธรรมนั้น. 
                            เร่ืองภิกษุณีอาพาธ  จบ

                               สิกขาบทวิภังค
           บทวา  อนึ่ง. . .ใด  ความวา  ผูใด  คือ  ผูเชนใด. . .
           บทวา ภิกษุณี  ความวา ที่ช่ือวา  ภิกษุณี เพราะอรรถวาเปนผูขอ. . .
นี้ช่ือวา  ภิกษุณี   ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
           ที่ช่ือวา  ไมเปนไข  คือ   เวนนมสด   ก็มีความผาสุก.
           ที่ช่ือวา   เปนไข   คือ   เวนจากนนสดแลวไมมีความผาสุก.
           ที่ช่ือวา  นมสด    ไดแก    น้ํานมโค    น้ํานมแพะ    น้ํานมกระบือ
หรือน้ํานมสัตวที่มีมังสะเปนกัปปยะ.
           ภิกษุณีไมเปนไข   ขอเขามาเพื่อประโยชนตน    เปนทุกกฏในประโยค
ไดมารับประเคนไวดวยตั้งใจวา  จักฉัน   ตองอาบัติทุกกฏ    ฉัน     ตองอาบัติ
ปาฎิเทสนียะ  ทุก ๆ คํากลืน.

                                     บทภาชนีย
                                ติกะปาฏิเทสนียะ
           ภิกษุณีไมเปนไข   สําคัญวาไมเปนไข    ขอนมสดมาฉัน    ตองอาบัติ
ปาฏิเทสนียะ. 
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          ภิกษุณีไมเปนไข   มีความสงสัย    ขอนมสดมาฉัน      ตองอาบัติปาฏิ-
เทสนียะ.
           ภิกษุณีไมเปนไข   สําคัญวาเปนไข    ขอนมสดมาฉัน    ตองอาบัติ
ปาฎิเทสนียะ. 

                                                ทุกะทุกกฏ  
           ภิกษุณีเปนไข  สําคัญวาไมเปนไข    ตองอาบัติทุกกฏ.
           ภิกษุณีเปนไข  มีความสงสัย   ตองอาบัติทุกกฏ.

                                               ไมตองอาบัติ
           ภิกษุณีเปนไข  สําคัญวาเปนไข  ไมตองอาบัติ.

                                                อนาปตติวาร
            อาพาธ ๑    อาพาธขอไดมา    หายอําพาธแลวจึงฉัน ๑    ฉันนมสดที่
เหลือของภิกษุณีผูอาพาธ  ๑  ฉันนมสดของญาติ  ๑ ฉันนมสดของคนปวารณา  ๑
ขอเพื่อประโยชนผูอ่ืน ๑  จายมาดวยทรัพยของตน  ๑  วิกลจริต  ๑  อาทิกัมมิกา
๑ ไมตองอาบัติแล.
๒ 
                                    ปาฏิเทสนียะ  สิกขาบทที่  ๗  จบ 
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                                 ปาฏิเทสนียะ  สิกขาบทที่  ๘
                                 เร่ืองภิกษุณีฉัพพัคคีย
          โดยสมัยนั้น     พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู   ณ  พระเชตวัน 
อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี  เขตพระนครสาวัตถี  คร้ังนั้น  ภิกษุณีฉัพพัคคีย
ขอนมสมเขามาฉัน    คนทั้งหลายพากันเพงโทษ   ติเตียน  โพนทะนาวา   ไฉน
ภิกษุณีทั้งหลายจึงไดขอนมสมเขามาฉันเลา  อาหารที่พรอมมูล  ใครจะไมพอใจ
อาหารที่อรอย  ใครจะไมชอบ.
          ภิกษุณีทั้งหลายไดยินคนพวกนั้นพากันเพงโทษ  ติเตียน  โพทะนาอยู
บรรดาที่เปนผูมักนอย . . . ตางก็เพงโทษ  ติเตียน  โพนทะนาวา  ไฉนภิกษุณี
ฉัพพัคคียจึงไดขอนมสมเขามาฉันเลา. . .

                                     ทรงสอบถาม
           พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววาพวกภิกษุณีฉัพพัคคียขอนมสมเขามาฉัน  จริงหรือ.
            ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา   จริง   พระพุทธเจาขา.

                      ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
           พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ไฉนพวก
ภิกษุณีฉัพพัคคียจึงไดขอนมสมเขามาฉันเลา  การกระทําของพวกนางนั่น    ไม
เปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส. . .                                
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจะยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้   วาดังนี้ :-
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                                        พระบัญญัติ 
          ๒๒๙.  ๘.  อนึ่ง  ภิกษุณีใด  ขอนมสมมาฉัน  ภิกษุณีนั้นพึง 
แสดงคืนวา  แมเจา  ดิฉันตองธรรมที่นาติ  ไมเปนสัปปายะ  ควรจะ
แสดงคืน   ดิฉันแสดงคืนธรรมนั้น.
             ก็สิกขาบทนี้  ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติแลวแกภิกษุณี
ทั้งหลาย  ดวยประการฉะนี้.
                             เร่ืองภิกษุฉัพพัคคีย  จบ

                             เร่ืองภิกษุณีอาพาธ
            ตอจากสมัยนั้นแล  ภิกษุณีทั้งหลายอาพาธ   เหลาภิกษุณีผูพยาบาลไข
ไดถามภิกษุณีผูอาพาธทั้งหลายวา   แมเจายังพออดทนอยูหรือ  ยังพอใหอัตภาพ
เปนไปไดหรือ.
           ภิกษุณีผูอาพาธตอบวา   แมเจา  เมื่อกอนพวกดิฉันขอนมสมเขามาฉัน
ได  ดวยเหตุที่ฉันนมสมไดนั้น  พวกดิฉันจึงมีความผาสุก  แตบัดนี้  พวกดิฉัน
รังเกียจอยูวา    พระผูมีพระภาคเจาทรงหามเสียแลวจึงไมกลาขอ    เพราะเหตุที่
ไมไดฉันนมสมนั้น    ความผาสุกจึงไมมีแกพวกดิฉัน.
             ภิกษุทั้งหลายไดกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา . . .

                                ทรงอนุญาตนมสม
           พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาตวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาต
ใหภิกษุณีผูอาพาธขอนมสมเขามาฉันได.
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้    วาดังนี้ ;-
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                                       พระอนุบัญญัต
         ๒๒๙.  ๘.  ก.  อนึ่ง  ภิกษุณีใด  ไมเปนไข   ขอนมสมมาฉัน
ภิกษุณีนั้นพึงแสดงคืนวา   แมเจา   ดิฉันตองธรรมที่นาติ    ไมเปน
สัปปายะควรแสดงคืน   ดิฉันแสดงคืนธรรมนั้น. 
                                   เร่ืองภิกษุณีอาพาธ  จบ

                                      สิกขาบทวิภังค
           บทวา  อนึ่ง. . .ใด   ความวา   ผูใด  คือ   ผูเชนใด. . .
          บทวา  ภิกษุณี  ความวา  ที่ช่ือวา   ภิกษุณี  เพราะอรรถวาเปนผู
ขอ. . .  นี้ช่ือวา  ภิกษุณี  ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
           ที่ช่ือวา  ไมเปนไข  คือ   เวนนมสมก็มีความผาสุก.
           ที่ช่ือวา  เปนไข  คือ  เวนนมสมแลวไมมีความผาสุก.
           ที่ช่ือวา  นมสม   ไดแก   นมสมของสัตวมีโคเปนตน    เหลานั้นแล.
           ภิกษุณีไมเปนไข   ขอเขามาเพื่อประโยชนตน   เปนทุกกฏในประโยค
ไดมา  รับประเคนไวดวยตั้งใจวา  จักฉัน   ตองอาบัติทุกกฏ   ฉัน   ตองอาบัติ
ปาฏิเทสนียะทุก ๆ  คํากลืน.

                                         บทภาชนีย
                                     ติกะปาฏิเทสนียะ
           ภิกษุณีไมเปนไข   สําคัญวาไมเปนไข    ขอนมสมมาฉัน     ตองอาบัติ
ปาฏิเทสนียะ.
           ภิกษุณีไมเปนไข  มีความสงสัย   ขอนมสมมาฉัน   ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ
           ภิกษุณีไมเปนไข  สําคัญวาเปนไข   ขอนมสมมาฉัน   ตองอาบัติปาฏิ-
 เทสนียะ. 



พระวินัยปฎก ภิกขุนีวิภังค เลม ๓ - หนาที่ 537
                                                  ทุกะทุกกฏ   
           ภิกษุณีเปนไข  สําคัญวาไมเปนไข  ตองอาบัติทุกกฏ.
          ภิกษุณีเปนไข   มีความสงสัย    ตองอาบัติทุกกฏ.

                                              ไมตองอาบัติ
           ภิกษุณีเปนไข  สําคัญวาเปนไข   ไมตองอาบัติ.

                                               อนาปตติวาร
           อาพาธ ๑    อาพาธขอไดมา    หายอาพาธแลวจึงฉัน ๑    ฉันนมสม
ที่เหลือของภิกษุณีผูอาพาธ ๑  ฉันนมสมของญาติ  ๑  ฉันนมสมของคนปวารณา
๑   ขอเพื่อประโยชนผูอ่ืน  ๑  จายมาดวยทรัพยของตน  ๑   วิกลจริต ๑   อาทิ-
 กัมมิกา ๑   ไมตองอาบัติแล.                                                              
                                  ปาฏิเทสนียะ  สิกขาบทที่  ๘  จบ

                                                   บทสรุป
            [๔๙๔]   แมเจาทั้งหลาย  ธรรมคือปาฏิเทสนียะ ๘  สิกขาบท  ขาพเจา
ยกขึ้นแสดงแลวแล   ขาพเจาขอถามแมเจาทั้งหลายในธรรม   คือ   ปาฏิเทสนียะ
๘  สิกขาบทนั้นวา   ทานทั้งหลายเปนผูบริสุทธิ์แลวหรือ   ขาพเจาขอถามแมคร้ัง
ที่ ๒ วา   ทานทั้งหลายเปนผูบริสุทธิ์แลวหรือ   ขาพเจาขอถามแมคร้ังที่  ๓ วา
ทานทั้งหลายเปนผูบริสุทธิ์แลวหรือ  ทานทั้งหลายบริสุทธิ์แลวในธรรมคือปาฏิ-
เทสนียะทั้ง  ๘   สิกขาเหลานี้     เหตุนั้นจึงนิ่ง    ขาพเจาทรงความนี้ไวดวย
อยางนี้. 

                                         ปาฏิเทสนียกัณฑ  จบ 
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                                  ปาฏิเทสนียวรรณนา
                          ธรรม  ๘ เหลาใด  ชื่อ  ปาฏิเทสนียะ
                ท่ีขึ้นสูสังคหะ  เพียงแตโดยสังเขป   ถัดลํา-
                ดับพวกขุททกะมา, วรรณนาธรรมเหลานั้น
                แตโดยสังเขปเทานั้น   จะดําเนินตอไปนี้.
           ก็ปณีตโภชนะ   มีเนยใสและน้ํามันเปนตนใด    ที่พระผูมีพระภาคเจา
ทรงแสดงไวแลวในบาลีในพวกปาฏิเทสนียะนี้     เมื่อภิกษุณีออกปากขอปณีต
โภชนะ  มีเนยใสและน้ํามันเปนตนนั้นนั่นแลมาฉัน   เปนปาฏิเทสนียะ.   แตใน
เนยใสเปนตนนอกพระบาลีทุก ๆ อยาง  เปนทุกกฏ.  คําที่เหลือในปาฏิเทสนียะ
เหลานี้  งายทั้งนั้น.  ก็ปาฏิเทสนียะทั้ง ๘  สิกขาบทนี้   มีสมุฏฐาน  ๔  เกิดขึ้น
ทางกาย ๑   วาจา ๑    ทางกายกับวาจา ๑    ทางกายวาจากับจิต ๑    เปนกิริยา
โนสัญญาวิโมกข   อจิตตกะ   ปณณัตติวัชชะ   กายกรรม   วจีกรรม   มีจิต ๓
มีเวทนา  ๓ แล.

                                  ปาฏิเทสนียวรรณนา  จบ 
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                                             เสขิยกัณฑ
            แมเจาทั้งหลาย   อนึ่ง   ธรรมคือเสขิยะเหลานี้แล   มาสูอุเทศ.  

                                      เสขิยะ  สิกขาบทที่  ๑
                                  เร่ืองภิกษุณีฉัพพัคคีย
           [๔๙๕]  โดยสมัยนั้น   พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู  ณ พระ-
เชตวัน  อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี   เขตพระนครสาวัตถี  คร้ังนั้น  เหลา
ภิกขุณีฉัพพัคคียนุงผาเลื้อยหนาบาง    เล้ือยหลังบาง    ชาวบานทั้งหลายพากัน
เพงโทษ   ติเตียน   โพนทะนาวา  ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงไดนุงผาเล่ือยหนาบาง
เล่ือยหลังบาง   ดุจดังสตรีคฤหัสถผูบริโภคกามเลา.
          ภิกษุณีทั้งหลายไดยินพวกชาวบานนั้นเพงโทษ   ติเตียน โพนทะนาอยู
          บรรดาที่เปนผูมักนอย. . .   ตางก็เพงโทษ    ติเตียน    โพนทะนาวา
ไฉน  ภิกษุณีฉัพพัคคียจึงไดนุงผาเล้ือยหนาบาง   เล้ือยหลังบาง   คร้ันแลวได
แจงเรื่องนั้นแกภิกษุทั้งหลาย  ๆ ไดกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.

                                             ทรงสอบถาม
            ลําดับนั้นแล   พระผูมีพระภาคเจาทรงกระทําธรรมีกถา   ในเพราะเหตุ
เปนเคามูลนั้น   ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น   แลวรับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ  ทรง
สอบถามภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ขาววา   พวกภิกษุณีฉัพพัคคีย
นุงผาเลื้อยหนาบาง   เล้ือยหลังบาง   จริงหรือ.
           ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา  จริง  พระพุทธเจาขา. 
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                         ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท 
           พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ไฉนพวก
ภิกษุณีฉัพพัคคียจึงไดนุงผาเลื้อยหนาบาง    เล้ือยหลังบางเลา    การกระทําของ
พวกนางนั่น   ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใส  ของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส. . .
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้  วาดังนี้;-

                                           พระบัญญัติ
         ๒๓๐.  ๑.  ภิกษุณีพึงทําความศึกษาวา เราจักนุงเปนปริมณฑล
                                  เร่ืองภิกษุณีฉัพพัคคีย  จบ

                                    สิกขาบทวิภังค
         [๔๙๖]  ที่ช่ือวา  นุงเปนปริมณฑล  คือ ปดมณฑลสะดือ  มณฑล
เขา.
           ภิกษุณีใด  อาศัยความไมเอื้อเฟอ  นุงผาเล้ือยหนาก็ดี   เล้ือยหลังก็ดี
ตองอาบัติทุกกฏ.

                                      อนาปตติวาร
            [๔๙๗]   ไมแกลง ๑   ไมตั้งใจ  ๑   เผลอ ๑  อาพาธ ๑  มีเหตุขัดของ
๑   วิกลจริต ๑   อาทิกัมมิกา ๑   ไมตองอาบัติแล.
                               เสขิยะ  สิกขาบทที่  ๑  จบ 
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                                           ความยอ๑
                                  เสขิยะ สิกขาบทที่  ๗๕
                              เร่ืองภิกษุณีฉัพพัคคีย
           [๔๙๘]  โดยสมัยนั้น     พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู  ณ พระ-
เชตวัน  อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี   เขตพระนครสาวัตถี  คร้ังนั้น   เหลา
ภิกษุณีฉัพพัคคียถายอุจจาระบาง  ปสสาวะบาง  บวนเขฬะบาง  ลงในน้ํา  ชาวบาน
พากันเพงโทษ   ติเตียน  โพนทะนาวา   ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงไดถายอุจจาระ
บาง  ปสสาวะบาง   บวนเขฬะบาง    ลงในน้ํา    เหมือนสตรีคฤหัสถผูบริโภค
กามเลา.                                                                                        
           ภิกษุณีทั้งหลายไดยินชาวบานพวกนั้นเพงโทษ  ติเตียน  โพนทะนาอยู
บรรดาที่เปนผูมักนอย. . .ตางก็เพงโทษ   ติเตียน   โพนทะนาวา   ไฉนภิกษุณี
เหลาฉัพพัคคียจึงไดถายอุจจาระบาง    ปสสาวะบาง    บวนเขฬะบาง   ลงในน้ํา
เลา   คร้ันแลวไดแจงเรื่องนั้นแกภิกษุทั้งหลาย ๆ  ไดกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระ-
ผูมีพระภาคเจา                                                    

                                        ทรงสอบถาม
            ลําดับนั้นแล   พระผูมีพระภาคเจาทรงกระทําธรรมีกถา  ในเพราะเหตุ
เปนเคามูลนั้น     ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น    แลวรับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ  ทรง
สอบถามภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ขาววา  พวกภิกษุณีฉัพพัคคีย
ถายอุจจาระบาง  ปสสาวะบาง  บวนเขฬะบาง   ลงในน้ํา   จริงหรือ. 
           ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา  จริง  พระพุทธเจาขา.

๑. เสขิยะสิกขาบทตอไปนี้  ตั้งแตสิกขาบทที่  ๒๓๑.๒. ถึง ๓๐๓.๗๔ ทานมิไดจารึกไว  เพราะ
เปนสาธารณบัญญัติ  พึงทราบโดยนัยดังกลาวแลวในมหาวิภังคโนน  เทอญ.
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                         ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท 
             พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ไฉน
พวกภิกษุณีฉัพพัคคียจึงไดถายอุจจาระบาง  ปสสาวะบาง   บวนเขฬะบาง    ลง
ในน้ําเลา  การกระทําของพวกนางนั่น   ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชน
ที่ยังไมเล่ือมใส. . .
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้    วาดังนี้ :-

                                          พระบัญญัติ
           ๓๐๔.  ๗๕.  ภิกษุณีพึงทําความศึกษาวา  เราจักไมถายอุจจาระ 
ปสสาวะ หรือบวนเขฬะ  ลงในน้ํา
             ก็แลสิกขาบทนี้       ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติแลวแก
ภิกษุณีทั้งหลาย  ดวยประการฉะนี้.
                                  เร่ืองภิกษุณีฉัพพัคคีย  จบ

                          ทรงอนุญาตแกภิกษุณีอาพาธ
            [๔๙๙]   ตอจากสมัยนั้นแล   ภิกษุณีทั้งหลายอาพาธ   รังเกียจที่จะถาย
อุจจาระบาง  ปสสาวะบาง  บวนเขฬะบาง  ลงในน้ํา   ภิกษุทั้งหลายไดกราบทูล
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ทรงอนุญาตวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เรา
อนุญาตที่ใหภิกษุณีผูอาพาธถายอุจจาระบาง    ปสสาวะบาง   บวนเขฬะบาง  ลง
ในน้ําได.
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย       ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้   วาดังนี้:-
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                                           พระอนุบัญญัติ   
          ๓๐๔.  ๗๕.  ก.  ภิกษุณีพึงทําความศึกษาวา   เราไมเปนไขจัก
ไมถายอุจจาระ  ปสสาวะ  หรือบวนเขฬะ  ลงในน้ํา. 
                                        เร่ืองภิกษุณีอาพาธ  จบ 

                                          สิกขาบทวิภังค
           [๕๐๐]   ภิกษุณีไมเปนไข   ไมพึงถายอุจจาระ    ปสสาวะ  หรือบวน
 เขฬะลงในน้ํา  ภิกษุณีใด     อาศัยความไมเอื้อเฟอ    ไมเปนไข    ถายอุจจาระ
ปสสาวะ  หรือบวนเขฬะ   ลงในน้ํา   ตองอาบัติทุกกฏ.

                                             อนาปตติวาร
            [๕๐๑]   ไมแกลง  ๑   เผลอ  ๑   ไมรูตัว  ๑  อาพาธ ๑  ถายลงบนบก
 แลวไหลลงน้ํา ๑  มีเหตุขัดของ  ๑ วิกลจริต  ๑   มีจิตฟุงซาน  ๑  ผูกระสับกระ-
 สายเพราะเวทนา  ๑  อาทิกัมมิกา ๑  ไมตองอาบัติแล.
                                    เสขิยะ  สิกขาบทที่ ๗๕  จบ

                                                 บทสรุป
              [๕๐๒]   แมเจาทั้งหลาย   ธรรมคือเสขิยะ  ขาพเจายกขึ้นแสดงแลวแล
 ขาพเจาขอถามแมเจาทั้งหลายในธรรมคือเสขิยะเหลานั้นวา     ทานทั้งหลายเปน
 ผูบริสุทธิ์แลวหรือ   ขาพเจาขอถามแมคร้ังที่สองวา  ทานทั้งหลายเปนผูบริสุทธิ์
 แลวหรือ   ขาพเจาขอถามแมคร้ังที่สามวา   ทานทั้งหลายเปนผูบริสุทธิ์แลวหรือ
 แมเจาทั้งหลายบริสุทธิ์แลวในธรรมคือเสขิยะเหลานี้     เหตุนั้นจึงนิ่ง     ขาพเจา
 ทรงความนี้ไว  ดวยอยางนี้.
                                             เสขิยกัณฑ  จบ 
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                                      อธิกรณสมถกัณฑท่ีสุด
            [๕๐๓]   อนึ่ง   แมเจาทั้งหลาย   ธรรมคืออธิกรณสมถะ ๗  เหลานี้แล
มาสูอุเทศ. 
           คือพึงใหสัมมุขาวินัย  ๑  พึงใหสติวินัย  ๑  พึงใหอมูฬหวินัย ๑ ปฏิญญาต-
กรณะ  ๑  เยภุยยสิกา ๑   ตัสสปาปยสิกา  ๑  ติณวัตถารกะ  ๑  เพื่อระงับอธิกรณ
ที่เกิดแลวและเกิดแลว.
             แมเจาทั้งหลาย   ธรรมคืออธิกรณสมถะ ๗ ขาพเจายกขึ้นแสดงแลวแล
ขาพเจาขอถามแมเจาทั้งหลายในธรรมคือธิกรณสมถะเหลานั้นวา  ทานทั้งหลาย
เปนผูบริสุทธิ์แลวหรือ    ขาพเจาขอถามแมคร้ังที่สองวา    ทานทั้งหลายเปนผู
บริสุทธิ์แลวหรือ   ขาพเจาขอถามแมคร้ังที่สามวา    ทานทั้งหลายเปนผูบริสุทธิ์ 
แลวหรือ   แมเจาทั้งหลายบริสุทธิ์แลวในธรรมคือ   อธิกรณสมถะเหลานี้    เหตุ
นั้นจึงนิ่ง   ขาพเจาทรงความนี้ไว   ดวยอยางนี้.

                                        อธิกรณสมถกัณฑ  จบ 
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                                                  คํานิคม
            [๕๐๔]   แมเจาทั้งหลาย   นิทานขาพเจายกขึ้นแสดงแลว .
ธรรมคือปาราชิก  ๘  สิกขาบท                       ขาพเจายกขึ้นแสดงแลว
ธรรมคือสังฆาทิเสส ๑๗  สิกขาบท                ขาพเจายกขึ้นแสดงแลว
ธรรมคือนิสสัคคิยปาจิตตีย ๓๐ สิกขาบท       ขาพเจายกขึ้นแสดงแลว
ธรรมคือปาจิตตีย ๑๖๖  สิกขาบท                   ขาพเจายกขึ้นแสดงแลว
ธรรมคือปาฏิเทสนียะ  ๘  สิกขาบท                 ขาพเจายกขึ้นแสดงแลว
ธรรมคือเสขิยะทั้งหลาย                                   ขาพเจายกขึ้นแสดงแลว
ธรรมคืออธิกรณสมถะ ๗ ประการ                   ขาพเจายกขึ้นแสดงแลว
          สิกขาบทของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น     มีเทานี้   มาในพระปาติ-
โมกข   นับเนื่องในพระปาติโมกข   มาสูอุเทศทุกกึ่งเดือน.
           พวกเราทั้งหมดนี้แล   พึงเปนผูพรอมเพรียงกัน   รวมใจกัน  ไมวิวาท
กัน  ศึกษาในพระปาติโมกขนั้น  เทอญ.

                                              ภิกขุนีวิภังค  จบ 
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                   คาถาสรุปเขิยาธิกรณธรรม

                ก็ธรรม ๗๕     ชื่อวา  เสขิยะเหลาใด
        ท่ีพระธรรมสังคาหกาจารยท้ังหลายไดยกขึ้น
        แสดงไว  และธรรมเหลาใด  ชื่อสัตตาธิกร-
        ณะ     ซ่ึงทานยกขึ้นแสดงไวถัดจากลําดับ
        เสขิยะเหลานั้นมา, อรรถวินิจฉัย  ธรรมคือ
        เสขิยะและอธิกรณะเหลานั้นอันใด     ท่ี 
        ขาพเจาไดกลาวไวในมหาวิภังค.     แมใน
        ภิกขุนีวิภังค      ทานผูรูท้ังหลาย     ก็กลาว
        อรรถวินิจฉัยนั้นไว    เชนนั้นเหมือนกัน,
        เพราะฉะนั้น  ขาพเจาจึงไมกลาวอรรถวรรณ-
        นาธรรมเหลานั้นไวอีกแผนกหนึ่ง,     ท่ีจริง
        อรรถวรรณาที่ขาพเจาไดกลาวไวในมหา-
        วิภังคนั้น  ชื่อวาไดกลาวแลว  ในภิกขุนีวิภังค
        นี้เหมือนกันแล.
        ภิกขุนีวิภังคควรรณนา  ในอรรถกถาพระวินัย.

                 ช่ือสมันตปาสาทิกา  จบ 
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                     อุยโยชนคาถาของทานผูรจนา
                     วรรณนาวิภังคแหงอุภโตปาฏิโมกข
            ท่ีพระชินเจาตรัสไวนี้   จบลงแลว   โดยหา
          อันตรายมิได  ฉันใด  ขอสรรพสัตว   แมทุก
          หมูเหลา     จงไดบรรลุมรรคอันละเสียซ่ึง
          อาสวะทั้งปวง  แลวประสบพบเห็นแตความ
           ดับสนิทโดยหาอันตรายมิได  ฉันนั้น  เทอญ. 


