ภิกขุปาติโมกข
ปุพฺพกิจฺจานิ
อุโปสถกรณโต*ปุพฺเพ

บุรพกิจ
กอนแตทําอุโบสถ

......................................................................................................
* ถาเปนวันปวารณา พึงวา ปวารณากรณโต.
......................................................................................................

นววิธํ ปุพฺพกิจฺจํ กาตพฺพํ โหติ
ตณฺฐานสมฺมชฺชนฺจ
ตตฺถ ปทีปุชฺชลนฺจ
อาสนปฺญปนฺจ
ปานียปริโภชนียูปฏฐปนฺจ
ฉนฺทารหานํ ภิกฺขูนํ ฉนฺทาหรณฺจ
เตสฺเญว อกตุโปสถานํ ปาริสุทฺธิยาป *

พึงทําบุรพกิจ ๙ ประการ
คือ กวาดสถานที่ทําอุโบสถนั้น ๑
จุดประทีปในที่นั้น ๑
แตงตั้งอาสนะ ๑
ตั้งน้ําฉันน้ําใช ๑
นําฉันทะของภิกษุผูควรแกฉันทะ ๑
นําปาริสุทธิของเธอผูลงทําอุโบสถไมได ๑

......................................................................................................
* ถาเปนวันปวารณา พึงวา อกตปวารณานํปวารณายป.
......................................................................................................

อาหรณฺจ
อุตุกฺขานฺจ
ภิกฺขุคณนา จ
ภิกฺขุนีนโมวาโท จาติ.
ตตฺถ ปุริมานิ จตฺตาริ*

บอกฤดู ๑
นับภิกษุ ๑
สอนพวกภิกษุณี ๑
ในบุรพกิจ ๙ นั้น ๔ เบื้องตน

......................................................................................................
*ถากลางวัน พึงวา ตตฺถ ปุริเมสุ จตูสุ กิจฺเจสุ ปทีปกิจฺจํ อิทานิ สุริยาโลกสฺส
......................................................................................................
อตฺถิตาย นตฺถิ๑, อปรานิ ตีณิ ภิกฺขูนํ วตฺตํ.

ภิกฺขูนํ วตฺตํ ชานนฺเตหิ อารามิเกหิป
ภิกฺขูหิป*

อันคนเฝาอาราม และภิกษุทั้งหลายผูรูวัตร
ของพวกภิกษุ

................................................................................................................................
*ถารูปเดียวพึงวา ภิกฺขูนํ วตฺตํ ชานตา "ภิกฺขุนา"
ถาภิกษุหลายรูปไมมีอารามิ

กะ พึงวาแต ภิกฺขูหิ เทานั้น
......................................................................................................................................

กตานิ ปรินิฏฐิตานิ โหนฺติ
ฉนฺทาหรณ ปาริสุทฺธิ* อาหรณานิ

ทําสําเร็จแลว
สวนการนําฉันทะนําปาริสุทธิ

..................................................................................................................................
*ถาเปนวันปวารณา พึงวา ปวารณาอาหรณานิ.
..................................................................................................................................

ปน อิมิสฺสํ สีมายํ หตฺถปาสํ วิชหิตฺวา
นิสินฺนานํ ภิกฺขูนํ อภาวโต นตฺถิ.

ไมมี เพราะภิกษุทั้งหลายผูนั่งเวน
หัตถบาสในสีมานี้ไมมี

อุตุกฺขานํ นาม เอตฺตกํ อติกฺกนฺตํ,
เอตฺตกํ อวสิฏฐนฺติ เอวํ อุตุอาจิกฺขนํ;
อุตูนีธ ปน สาสเน เหมนฺตคิมฺหวสฺสานานํ
วเสน ตีณิ โหนฺติ
อยํ เหมนฺโตตุ*

การบอกฤดูโดยนัยดังนี้วา ลวงเทานี้
เหลือเทานี้ ชื่อวาบอกฤดู
ก็ในศาสนานี้มี ๓ ฤดู ดวยอํานาจ แหง
ฤดูหนาว ฤดูรอน ฤดูฝน.
ก็ฤดูนี้ เปนฤดูหนาว

......................................................................................................
*ถาเปนคิมหฤดู พึงวา คิมฺโหตุ ถาเปนวัสสานฤดู พึงวา วสฺสาโนตุ
......................................................................................................
อสฺมิฺจ อุตุมฺหิ อฏฐ อุโปสถา,
ในฤดูหนาวนี้ มี ๘ อุโบสถ

อิมินา ปกฺเขน เอโก อุโปสโถ สมฺปตฺโต
สตฺต อุโปสถา อวสิฏฐา* อิติ เอวํ สพฺเพหิ

อุโบสถหนึ่งถึงดวยปกขอันนี้
ยังเหลือ ๗ อุโบสถ ทานทั้งปวง พึง
จําการ

......................................................................................................
*นี้เปนฤดูที่ไมมีอธิกมาส ไมมีปวารณา และเปนอุโบสถตน คือ อุโบสถที่ ๑

ถาเปนอุโบสถที่ ๒ คือ ลวงแลว ๑ ปจจุบัน ๑ ยังเหลืออยูอีก ๖ พึงวา อฏฐ
อุโปสโถ สมฺปตฺโต, เอโก อุโปสโถ อติกฺกนฺโต, ฉ อุโปสถา อวสิฏฐา, ถา
ลวงแลว ๒-๓-๔-๕-๖ อุโบสถ ยังเหลืออยู ๕-๔-๓-๒-๑ อุโบสถ พึงวา อฏฐ
อุโปสถา, อิมินาปกฺเขน เอโก อุโปสโถ สมฺปตฺโต,
เทฺว
อุโปสถา อติกฺกนฺตา,
ตโย
จตฺตาโร
ปฺจ
ฉ
ปฺจ
จตฺตาโร
ตโย
เทฺว
เอโก

อุโปสถา อติกฺกนฺตา,
อุโปสถา อติกฺกนฺตา,
อุโปสถา อติกฺกนฺตา,
อุโปสถา อติกฺกนฺตา,
อุโปสถา อติกฺกนฺตา,
อุโปสถา อวสิฏฐา,
อุโปสถา อวสิฏฐา,
อุโปสถา อวสิฏฐา,
อุโปสโถ อวสิฏโฐ,

ถาลวงแลว ๗ อุโบสถ ปจจุบัน ๑
รวมเปน ๘ อุโบสถบริบูรณ พึงวา อฏฐ
อุโปสถา, อิมินา ปกฺเขน เอโก อุโปสโถ
สมฺปตฺโต, สตฺต อุโปสถา อติกฺกนฺตา,
อฎฐ อุโปสถา ปริปุณฺณา. ถาฤดูที่มี
อธิกมาส พึงวา อธิกมาสวเสน ทส

อุโปสถา,อิมินา ปกฺเขน เอโก อุโปสโถ
สมฺปตฺโต, นว อโปสถา อวสิฎฐา. อุโบสถ
ที่ ๒-๓ ฯลฯ ที่ ๑๐ ก็ใหเปลี่ยนทํานองเดียว
กันกับฤดูที่ไมมีอธิกมาส ตางกันแตที่ตอง
เติมคําวา อธิกมาสวเสน เขาขางหนาเสมอ
เทานั้น.
ฤดูที่ไมมีอธิกมาส แตมีปวารณา อุโบสถ
ที่ ๑ ใหเปลี่ยนวา สตฺต จ อุโปสถา เอกา
จ ปวารณา, อิมินา ปกฺเขน เอโก
อุโปสโถ สมฺปตฺโต, ฉ จ อุโปสถา
เอกา จ ปวารณา อวสิฏฐา. ถาลวง
แลว ๕ อุโบสถ ปจจุบันเปนวันปวารณา
ยังมีอีก ๒ อุโบสถ พึงเปลี่ยนวา สตฺต จ
อุโปสถา เอกา จ ปวารณา, อิมินา
ปกฺเขน เอกา ปวารณา สมฺปตฺตา, ปฺจ
อุโปสถา อติกฺกนฺตา, เทฺว อุโปสถา
อวสิฏฐา. ถาเปนอุโบสถที่สุด คือลวงแลว
๖ อุโบสถ กับปวารณา ๑ ปจจุบัน ๑ พึง
เปลี่ยนวา สตฺต จ อุโปสถา เอกา
จ ปวารณา, อิมินา ปกฺเขน เอโก
อุโปสโถ สมฺปตฺโต, ฉ จ อุโปสถา
เอกา จ ปวารณา อติกฺกนฺตา, สตฺต จ
อุโปสถา เอกา จ ปวารณา ปริปุณฺณา.
ถาฤดูที่มีอธิกมาส และปวารณาดวย
อุโบสถที่ ๑ พึงเปลี่ยนวาอธิกมาสวเสน
นว จ อุโปสถา เอกา จ ปวารณา,
อิมินา ปกฺเขน เอโก อุโปสโถ
สมฺปตฺโต, อฏฐ จ อุโปสถา เอกา จ
ปวารณา อวสิฏฐา. อุโบสถตอไป ก็พึง
เปลี่ยนทํานองเดียวกันกับฤดูที่ไมมีอธิกมาส
มีแตปวารณา ตางแตเติมคําวา อธิกมาสวเสน เขาขางหนาเสมอเทานั้น.
......................................................................................................................................

อายสฺมนฺเตหิ อุตุกฺขานํ ฑาเรตพฺพํ.
(รับวา เอวํ ภนฺเต* พรอมกัน)
ภิกฺขุคณนา นาม อิมสฺมึ อุโปสถคฺเค
อุโปสถตฺถาย* สนฺนิปติตา ภิกฺขู เอตฺตกาติ

บอกฤดูอยางนี้ ดวยประการฉะนี้
การนับภิกษุโดยนัยนี้วา ภิกษุทั้งหลาย
ผูประชุมกันเพื่อประสงคทําอุโบสถใน

.......................................................................................................................................
*ถาวันปวารณา พึงวา ปวารณคฺเค ปวารณตฺถาย.
......................................................................................................................................

ภิกฺขูนํ คณนา.
อิมสฺมิมฺปน อุโปสถคฺเค๙ จตฺตาโร๑๐ ภิกฺขู

โรงอุโบสถนี้ เทานี้รูป ดังนี้ ชื่อวาการนับภิกษุ
ก็ในโรงอุโบสถนี้ มีภิกษุประชุมกัน๔รูป

......................................................................................................................................

๙. ถาวันปวารณา พึงวา ปวารณคฺเค.
๑๐.นี้ภิกษุ๔รูป ถา๕รูปวา ปฺจ ภิกฺขู.
๖ รูปวา ฉ ภิกฺขู. ๗ รูปวา สตฺต ภิกฺขู
๘ รูปวาอฏฐ ภิกฺขู. ๙ รูปวา นว
ภิกฺขู. ๑๐ รูปวา ทส ภิกฺขูฯลฯ
๑๙ รูปวา เอกูนวีสติ ภิกฺขู. ๒๐ รูป
วา วีสติ ภิกฺขู . เชนนี้เปนตน คือให
เปลี่ยนตามจํานวนภิกษุที่มาประชุมใน
โรงอุโบสถ.
......................................................................................................................................

สนฺนิปติตา โหนฺติ.
อิติ สพฺเพหิ อายสฺมนฺเตหิ ภิกฺขุคณนาป
ธาเรตพฺพา. (รับวา เอวํ ภนฺเต* พรอมกัน)
ภิกฺขุนีนโมวาโท ปน อิทานิ ตาสํ
นตฺถิตาย นตฺถิ.
อิติ สกรโณกาสานํ ปุพฺพกิจฺจานํ กตตฺตา,
นิกฺกรโณกาสานํ ปุพฺพกิจฺจานํ ปกติยา
ปรินิฏฐิตตฺตา,
เอวนฺตํ นววิธํ ปุพฺพกิจฺจํ ปรินิฏฐิตํ โหติ
นิฏฐิเต จ ปุพฺพกิจฺเจ
สเจ โส ทิวโส จาตุทฺทสีปณฺณรสีสามคฺคีนมฺญตโร
ยถาชฺช อุโปสโถ๑๑ ปณฺณรโส๑๒

ทานทั้งปวงพึงจําแมการนับภิกษุดวย
ประการฉะนี้
การสอนภิกษุณีไมมี เพราะ
พวกภิกษุณีนั้น เวลานี้ไมมี
เพราะบุรพกิจซึ่งมีโอกาสพอจะทําไดทําแลว
เพราะใหบุรพกิจซึ่งหมดโอกาสจะทําสําเร็จ
ไปเรียบรอยแลวตามปรกติ ดวยประการฉะนี้
บุรพกิจ๙ประการนั้น จึงเปนอันสําเร็จ
เรียบรอยแลวดวยประการอยางนี้
ก็เมื่อบุรพกิจสําเร็จแลว
ถาวันนั้นเปนวันจาตุททสีหรือวันปณณรสี
หรือเปนวันสามัคคี วันใดวันหนึ่ง
เชน อุโบสถวันนี้ที่ ๑๕

......................................................................................................................................

๑๑.ถาเปนวันปวารณา พึงวา ยถาชฺช
ปวารณา.
๑๒.ถาเปนอุโบสถที่๑๔ วา จาตุทฺทโส
ถาเปนวันปวารณาที่๑๔ วา จาตุทฺทสี
วันปวารณาที่๑๕ วา ปณฺณรสี.
......................................................................................................................................

ยาวติกา จ ภิกฺขู กมฺมปฺปตฺตา สงฺฆุโป-

ก็แลภิกษุผูควรแตสังฆอุโบสถ พอทําสําเร็จ

สถารหา จตฺตาโร๑๓ วา ตโต วา อติเรกา

ไดมีกําหนด๔รูปก็ดี เกินกวานั้นก็ดี เปน

......................................................................................................................................

๑๓.ถาเปนวันปวารณา พึงวา สงฺฆปวารณารหา ปฺจ วา.
......................................................................................................................................

ปกตตฺา ปาราชิกฺ อนาปนฺนา
สงฺเฆน วา อนุกฺขิตฺตา,
เต จ โข หตฺถปาสํ อวิชหิตฺวา
เอกสีมายํ ฐิตา,
เตสฺจ วิกาลโภชนาทิวเสน วตฺถุสภาคาปตฺติโย เจ น วิชฺชนฺติ;
เตสฺจ หตฺถปาเส หตฺถปาสโต พหิกรณวเสน วชฺเชตพฺโพ โกจิ วชฺชนียปุคฺคโล
เจ นตฺถิ.
เอวนฺตํ อุโปสถกมฺมํ* อิเมหิ จตูหิ

ปกตัตต ไมตองปาราชิก
หรือไมถูกสงฆยกวัตร
ทั้งเธอไมละหัตถบาสแล
ตั้งอยูในสีมาเดียวกัน
และถาเธอไมมีสภาคาบัติโดยวัตถุ เพราะ
ฉันอาหารในเวลาวิกาลเปนตน
และถาไมมีบุคคลควรเวนไรๆในหัตถบาส
ซึ่งควรเวน ดวยกันไวเสียภายนอกหัตถบาส
อุโบสถกรรมนั้น กําหนดแลวดวยลักษณะ

......................................................................................................................................
*ถาเปนวันปวารณา พึงวา เอวนฺตํ

ปวารณากมฺมํ.
......................................................................................................................................

ลกฺขเณหิ สงฺคหิตํ ปตฺตกลฺลํ นาม โหติ
กาตุ ยุตฺตรูป.
อุโปสถกมฺมสฺส* ปตฺตกลฺลตฺตวิทิตฺวา

ทั้ง ๔ นี้ ชื่อวามีความพรอมพรั่งถึงที่แลว
สมควรทําได ดวยประการฉะนี้.
สงฆทราบความพรอมพรั่งถึงที่แหงอุโบสถ-

......................................................................................................................................
*ถาเปนวันปวารณา พึงวา ปวารณา กมฺมสฺส.
......................................................................................................................................

อิทานิ กริยมาโน อุโปสโถ สงฺเฆน อนุมาเนตพฺโพ*

กรรมแลว พึงใหอนุมัติอุโบสถที่จะกระทํา
ณ กาลบัดนี้.

......................................................................................................................................

ถาเปนวันปวารณา พึงวา อิทานิ กริยมานา ปวารณา สงฺเฆน อนุมาเน ตพฺพา.
......................................................................................................................................
(รับวา เอวํ ภนฺเต* พรอมกัน)
จบบุรพกิจ
.......................................................................................................
*ถาผูสวดออนพรรษากวา พึงเวนคําวา " ภนฺเต" เสีย
.......................................................................................................

ในลําดับนี้ ทานผูมีอาวุโสอยูในที่ประชุม
นั้น พึงกลาว อัชเฌสนา ดังนี้
(คําอัชเฌสนา)
ปุพฺพกรณปุพฺพกิจฺจานิ สมาเปตฺวา
อิมสฺส นิสินฺนสฺส ภิกฺขุสงฺฆสฺส อนุมติยา

(คําเชื้อเชิญ)
ขาพเจาขออัชเฌสนา(เชื้อเชิญ) เพื่อ1
สวดปาฏิโมกข โดยอนุมัติแหงภิกษุสงฆ

ปาฏิโมกฺขํ อุทฺเทสิตุ ํ* อชฺเฌสนํ กโรมิ.

ผูทําบุรพกรณบุรพกิจ
เสร็จแลว นั่งอยูนี้.

...........................................................................................................................
*ใชวา อุททิสิตุ ํ ก็มี
*ถาเปนวันปวารณา พึงวา ปวารณา ญตฺตึ ฐเปตุ
................................................................................................................................

ภิกฺขุปาฏิโมกฺขปาลิ
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต
สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.
สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ
อชฺชุโปสโถ ปณฺณรโส๑
ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺลํ,
สงฺโฆ อุโปสถํ กเรยฺย,
ปาฏิโมกฺขํ อุทฺทิเสยฺย
กึ สงฺฆสฺส ปุพฺพกิจฺจํ,

ภิกขุปาฏิโมกขแปล
ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาค อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระองคนั้น
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา
อุโบสถวันนี้ที่ ๑๕
ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว
สงฆพึงทําอุโบสถ
พึงแสดงซึ่งปาฏิโมกข
บุรพกิจอะไรๆของสงฆก็ทําสําเร็จแลว*

......................................................................................................................................
*ที่จริงเปนการถามสอบอีกครั้งวา บุรพกิจที่สงฆจะพึงทํา สงฆทําสําเร็จแลวหรือ
......................................................................................................................................
ปาริสุทฺธึ อายสฺมนฺโต อาโรเจถ,
ทานทั้งหลายพึงบอกความบริสุทธิ์ ขาพเจาจัก

ตํ สพฺเพว สนฺตา สาธุกํ สุโณม
มนสิกโรม.
ยสฺส สิยา อาปตฺติ,
โส อาวิกเรยฺย,
อสนฺติยา อาปตฺติยา ตุณฺหี ภวิตพฺพํ.
ตุณฺหีภาเวน โข ปนายสฺมนฺเต ปริสุทฺธาติ
เวทิสฺสามิ.
ยถา โข ปน ปจฺเจกปุฏฐสฺส เวยฺยากรณํ

แสดงซึ่งปาฏิโมกข
พวกเราบรรดาที่มีอยูทั้งหมด จงฟง จงใสใจ
ซึ่งปาฏิโมกขนั้น ใหสําเร็จประโยชน.
ผูใดหากมีอาบัติ
ผูนั้นก็พึงเปดเผยเสีย
เมื่ออาบัติไมมี ก็พึงนิ่งอยู
ก็เพราะความเปนผูนิ่งแล ขาพเจาจักทราบ
ทานทั้งหลายวา เปนผูบริสุทธ
ก็การสวดประกาศใหไดยินมีกําหนด ๓ ครั้ง*

......................................................................................................................................
* หมายเอาคําวา กัจจิตฺถ ปรสุทฺธา
......................................................................................................................................
โหติ, เอวเมวํ เอวรูปาย ปริสาย
ในบริษัทเห็นปานนี้อยางนี้ เปนเหมือนถูก

ยาวตติยํ อนุสฺสาวิตํ โหติ.
โย ปน ภิกฺขุ ยาวตติยํ อนุสฺสาวิยมาเน
สรมาโน
สนฺตึ อาปตฺตึ นาวิกเรยฺย,
สมฺปชานมุสาวาทสฺส โหติ,

ถามตอบเฉพาะองค
ก็ภิกษุใดเมื่อสวดประกาศจบครั้งที่ ๓ ระลึก
(อาบัติ)ไดอยู
ไมพึงเปดเผยอาบัติซึ่งมีอยู
สัมปชานมุสาวาททุกกฎ ยอมมีแกเธอนั้น

สมฺปชานมุสาวาโท โข ปนายสฺมนฺโต
อนฺตรายิโก ธมฺโม วุตฺโต ภควตา;
ตสฺมา สรมาเนน ภิกฺขุนา อาปนฺเนน
วิสุทฺธาเปกฺเขน
สนฺตี อาปตฺติ อาวิกาตพฺพา.
อาวิกตา หิสฺส ผาสุ โหติ.
นิทานํ นิฏฐิตํ.
ตตฺริเม จตฺตาโร ปาราชิกา ธมฺมา
อุทฺเทสํ อาคจฺฉนฺติ.
๑. โย ปน ภิกฺขุ ภิกฺขูนํ สิกฺขาสาชีวสมาปนฺโน
สิกฺขํ อปฺปจฺจกฺขาย
ทุพฺพลฺยํ อนาวิกตฺวา
เมถุนํ ธมฺมํ ปฏิเสเวยฺย
อนฺตมโส ติรจฺฉานคตายาป,
ปาราชิโก โหติ อสํวาโส.
๒. โย ปน ภิกฺขุ คามา วา อรฺญา
วา อทินฺนํ เถยฺยสงฺขาตํ อาทิเยยฺย,
ยถารูเป อทินฺนาทาเน ราชาโน โจรํ
คเหตฺวา หเนยฺยุ วา พนฺเธยฺยุ วา
ปพฺพาเชยฺยํ วา" โจโรสิ พาโลสิ มูฬฺโหสิ
เถโนสีติ;
ตถารูป ภิกฺขุ อทินฺนํ อาทิยมาโน,
อยมฺป ปาราชิโก โหติ อสํวาโส.
๓. โย ปน ภิกฺขุ สฺจิจฺจ มนุสฺสวิคฺคหํ ชีวิตา โวโรเปยฺย,
สตฺถหารกํ วาสฺส ปริเยเสยฺย,
มรณวณฺณํ วา สํวณฺเณยฺย,
มรณาย วา สมาทเปยฺย
" อมฺโภ ปุริส กึ ตุยฺหิมินา ปาปเกน
ทุชฺชีวิเตน, มตนฺเต ชีวิตา เสยฺโยติ;
อิติ จิตฺตมโน จิตฺตสงฺกปฺโป

ทานทั้งหลาย ก็สัมปชานมุสาวาทแล
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา เปนธรรมทําอันตราย
เพราะฉะนั้น เมื่อภิกษุตองอาบัติแลวระลึกได
หวังความบริสุทธิ์
พึงเปดเผยอาบัติซึ่งมีอยู
เพราะเปดเผยอาบัติแลว ความสบายยอมมีแกเธอ
ขอความเบื้องตน จบ.
อาบัติทั้งหลายชื่อวาปาราชิก ๔ เหลานี้
ยอมมาสูอุทเทสในปาฏิโมกขนั้น.
๑. อนึ่ง ภิกษุใดถึงพรอมดวยสิกขาและ
ธรรมเนียมเลี้ยงชีพรวมกัน ของภิกษุทั้งหลาย
ไมกลาวคืนสิกขา
ไมไดทําใหแจงความเปนผูถอยกําลัง (คือความทอแท )
พึงเสพเมถุนธรรม
โดยที่สุดแมในดิรัจฉานตัวเมีย
ภิกษุนี้เปนปาราชิก ไมมีสังวาส (คือธรรม
เปนเหตุอยูรวมกับภิกษุอื่น)
๒. อนึ่ง ภิกษุใดถือเอาทรัพยอันเจาของ
ไมไดให เปนสวนโจรกรรม จากบานก็ดีจากปาก็ดี
พระราชาจับโจรไดแลว ฆาเสียบาง จําขัง
ไวบาง เนรเทศเสียบาง ดวยปรับโทษวา
เจาเปนโจร เจาเปนคนพาล เจาเปนคนหลง
เจาเปนคนขโมย ดังนี้ เพราะถือเอาทรัพย
อันเจาของไมไดใหเห็นปานใด
ภิกษุถือเอาทรัพยอันเจาของไมไดใหเห็นปานนั้น
แมภิกษุนี้ ก็เปนปาราชิก หาสังวาสมิได.
๓. อนึ่ง ภิกษุใดแกลงพรากกายมนุษย
จากชีวิต
หรือแสวงหาศัสตราอันจะนํา (ชีวิต ) เสีย
ใหแกกายมนุษยนั้น
หรือพรรณนาคุณแหงความตาย
หรือชักชวนเพื่ออันตาย
ดวยคําวา "แนะ นายผูเปนชาย มีประโยชน
อะไรแกทานดวยชีวิตอันชั่วนี้ ทานตายเสีย
ดีกวาเปนอยู" ดังนี้
เธอมีจิตใจ มีจิตดําริอยางนี้

อเนกปริยาเยน มรณวณฺณํ วา สํวณฺเณยฺย,
มรณาย วา สมาทเปยฺย;
อยมฺป ปาราชิโก โหติ อสํวาโส.
๔. โย ปน ภิกฺขุ อนภิชานํ อุตฺตริมนุสฺสธมฺมํ อตฺตูปนายิกํ อลมริยญาณทสฺสนํ สมุทาจเรยฺย
" อิติ ชานามิ อิติ ปสฺสามีติ;

ตโต อปเรน สมเยน สมนุคฺคาหิยมาโน
วา อสมนุคฺคาหิยมาโน วา อาปนฺโน

พรรณนาคุณแหงความตายก็ดี ชักชวนเพื่อ
อันตายก็ดี โดยหลายนัย
แมภิกษุนี้ ก็เปนปาราชิก หาสังวาสมิได.
๔. อนึ่ง ภิกษุใดไมรูเฉพาะ (คือไมรูจริง)
กลาวอวดอุตตริมนุสสธัมม อันเปน
ความเห็นอยางประเสริฐ อยางสามารถ นอม
เขาในตัววา
ขาพเจารูอยางนี้ ขาพเจาเห็นอยางนี้
ครั้นสมัยอื่น แตนั้น อันผูใดผูหนึ่ง ถือเอา
ตามก็ตาม* ไมถือเอาตามก็ตาม ก็เปนอันตอง

......................................................................................................................................
*คือเชื่อก็ตามไมเชื่อก็ตาม แตในบทภาชนยวิภังคแกความวา

ถูกซักก็ตาม ไมถูกซักก็ตาม.
......................................................................................................................................

วิสุทฺธาเปกฺโข เอวํ วเทยฺย
" อชานเมวํ อาวุโส อวจํ " ชานามิ "

อปสฺสํ " ปสฺสามิ "
ตุจฺฉํ มุสา วิลปนฺติ,
อฺญตฺร อธิมานา;
อยมฺป ปาราชิโก โหติ อสํวาโส.
อุทฺทิฏฐา โข อายสฺมนฺโต จตฺตาโร
ปาราชิกา ธมฺมา,
เยสํ ภิกฺขุ อฺญตรํ วา อฺญตรํ วา
อาปชฺชิตฺวา น ลภติ ภิกฺขูหิ สทฺธึ สํวาสํ,
ยถา ปุเร; ตถา ปจฺฉา;
ปาราชิโก โหติ อสํวาโส,
ตตฺถายสฺมนฺเต ปจฺฉามิ:
กจฺจิตฺถ ปริสุทฺธา?
ทุติยมฺป ปจฺฉามิ:
กจฺจิตฺถ ปริสุทฺธา?
ตติยมฺป ปจฺฉามิ:
กจฺจิตฺถ ปริสุทฺธา?
ปริสุทฺเธตฺถายสิมนิโต;
ตสฺมา ตุณฺหี,
เอวเมตํ ธารยมิ.
ปาราชิกุทฺเทโส นิฏฐิโต.

อาบัติแลว มุงความหมดจด (คือพนโทษ)
จะพึงกลาวอยางนี้วา
" แนะทาน ขาพเจาไมรู ไดกลาววารู ไมเห็น
ไดกลาววาเห็น
ไดพูดพลอยๆ เปนเท็จเปลา ๆ
เวนไวแตวาสําคัญวาไดบรรลุ
แมภิกษุนี้ ก็เปนปาราชิก หาสังวาสมิได.
ทานทั้งหลาย อาบัติปาราชิก ๔ อัน
ขาพเจาไดแสดงขึ้นแลวแล.
ภิกษุตองอาบัติเหลาไรเลา อันใดอันหนึ่งแลว
ยอมไมไดสังวาสกับดวยภิกษุทั้งหลายเหมือน
อยางแตกอน
เปนปาราชิก ไมมีสังวาส
ขาพเจาถามทานทั้งหลาย ในขอเหลานั้น
ทานทั้งหลายเปนผูบริสุทธแลวหรือ?
ขาพเจาถามแมครั้งที่ ๒
ทานทั้งหลายเปนผูบริสุทธแลวหรือ?
ขาพเจาถามแมครั้งที่ ๓
ทานทั้งหลายเปนผูบริสุทธแลวหรือ?
ทานทั้งหลายเปนผูบริสุทธในขอเหลานี้แลว
เหตุนั้น จึงนิ่ง.
ขาพเจาทรงความนี้ไวดวยอยางนี้.
ปาราชิกุทเทส จบ.

***โบราณทานสอนวา เมื่อจบอุทเทสหนึ่ง ๆ ใหนึกรับดวยใจ

วา ปริสุทฺเธตฺถาหํ เราบริสุทธิ์แลวในขอเหลานี้***
อิเม โข ปนายสฺมนฺโต เตรส
สงฺฆาทิเสสา ธมฺมา อุทฺเทสํ อาคจฺฉนฺติ.
๑. สฺเจตนิกา สุกฺกวิสฏฐิ,
อฺญตฺร สุปนนฺตา
สงฺฆาทิเสโส.
๒. โย ปน ภิกฺขุ โอติณฺโณ
วิปริณเตน จิตฺเตน มาตุคาเมน สทฺธึ
กายสํสคฺคํสมาปชฺเชยฺย,
หตฺถคาหํ วา เวณิคาหํ วา
อฺญตรสฺส วา อฺญตรสฺส วา องฺคสฺส
ปรามสนํ,
สงฺฆาทิเสโส.
๓. โย ปน ภิกฺขุ โอติณฺโณ
วิปริณเตน จิตฺเตน มาตุคามํ ทุฏุลฺลาหิ
วาจาหิ
โอภาเสยฺย,
ยถาตํ ยุวา ยุวติ เมถุนูปสณฺหิตาหิ;
สงฺฆาทิเสโส.
๔. โย ปน ภิกฺขุ โอติณฺโณ วิปริณเตน
จิตฺเตน มาตุคามสฺส สนฺติเก อตฺตกามปาริจริยาย วณฺณํ ภาเสยฺย " เอตทคฺคํ
ภคินิ ปาริจริยานํ, ยา มาทิสํ สีลวนฺตํ
กลฺยาณธมฺมํ พฺรหฺมจารึ เอเตน ธมฺเมน
ปริจเรยฺยาติ เมถุนูปสฺหิเตน,
สงฺฆาทิเสโส.
๕. โย ปน ภิกฺขุ สฺจริตฺตํ สมาปชฺเชยฺย อิตฺถิยา วา ปุริสมตึ ปุริสสฺส
วา อิตฺถีมตึ ชายตฺตเน วา ชารตฺตเน
วา อนฺตมโส ตํ ขณิกายป,

สงฺฆาทิเสโส.
๖. สฺญาจิกาย ปน ภิกฺขุนา กุฏึ

ทานทั้งหลาย อาบัติชื่อสังฆาทิเสส ๑๓
เหลานี้แล ยอมมาสูอุทเทส.
๑. ปลอยสุกกะเปนไปดวยความจงใจ
เวนไวแตฝน
เปนสังฆาทิเสส.
๒. อนึ่ง ภิกษุใดกําหนัดแลว มีจิต
แปรปรวนแลว ถึงความเคลาคลึง ดวยกาย
กับมาตุคาม
จับมือก็ตาม จับชองผมก็ตาม
ลูบคลําอวัยวะอันใดอันหนึ่งก็ตาม
เปนสังฆาทิเสส.
๓. อนึ่ง ภิกษุใดกําหนัดแลว มีจิต
แปรปรวนแลว พูดเคาะมาตุคามดวยวาจา
ชั่วหยาบ
เหมือนชายหนุมพูดเคาะหญิงสาว ดวยวาจา
พาดพิงเมถุน
เปนสังฆาทิเสส.
๔. อนึ่ง ภิกษุใดกําหนัดแลว มีจิต
แปรปรวนแลว กลาวคุณแหงการบําเรอ
ตนดวยกามในสํานักมาตุคาม ดวยถอยคํา
พาดพิงเมถุนวา " นองหญิง หญิงใดบําเรอ
ผูประพฤติพรหมจรรย มีศีลมีกัลยาณธรรม
เชนเราดวยธรรมนั่น นั่นเปนยอดแหงความ
บําเรอทั้งหลาย
เปนสังฆาทิเสส.
๕. อนึ่ง ภิกษุใด ถึงความเปนผูเที่ยวสื่อ
(บอก) ความประสงคของชายแกหญิงก็ดี
(บอก) ความประสงคของหญิงแกชายก็ดี
ในความเปนเมียก็ตาม ในความเปนชูก็ตาม
โดยที่สุด (บอก) แมแกหญิงแพศยา อัน
จะพึงอยูรวมชั่วขณะ
เปนสังฆาทิเสส.
๖. อนึ่ง ภิกษุจะใหทํากุฎี อันหาเจาของ

การยมาเนน อสฺสามิกํ อตฺตุทฺเทสํ
ปมาณิกา กาเรตพฺพา;
ตตฺริทํ ปมาณํ:
ทีฆโส ทฺวาทส วิทตฺถิโย สุคตวิทตฺถิยา,
ติริยํ สตฺตนฺตรา.
ภิกฺขู อภิเนตพฺพา วตฺถุ เทเสตพฺพํ อนารมฺภํ
เตหิ ภิกฺขูหิ วตฺถํ เทเสตพฺพํ อนารมฺภํ
สปริกฺกมนํ.
สารมฺเภ เจ ภิกฺขุ วตฺถุสฺมึ อปริกฺกมเน
สฺญจิกาย กุฎี กาเรยฺย,
ภิกฺขู วา อนภิเนยฺย วตฺถุเทสนาย,
ปมณํ วา อติกฺกาเมยฺย,
สงฺฆาทิเสโส.
๗.มหลฺบกมฺปน ภิกฺขุนา วิหารํ
การยมาเนน สสฺสามิกํ อตฺตุทฺเทสํ ภิกฺขู
อภิเนตพฺพา วตฺถุเทสนาย,
เตหิ ภิกฺขูหิ วตฺถุ เทเสตพฺพํ อนารมฺภํ
สปริกฺกมนํ.
สารมฺเภ เจ ภิกกฺขุ วตฺถุสฺมึ อปริกฺกมเน
มหลฺลกํ วิหารํ กาเรยฺย,
ภิกฺขู วา อนภิเนยฺย วตฦถุเทสนาย,
สงฺฆาทิเสโส.
๘.โย ปน ภิกฺขุ ภิกฺขุ ทุฏโฐ โทโส
อปฺปตีโต อมูลเกน ปาราชิเกน ธมฺเมน
อนุทฺธํเสยฺย
"อปฺเปว นาม นํ อิมมฺหา พฺรหฺมจริยา
จาเวยฺยนฺติ.
ตโต อปเรน สมเยน สมนุคฺคาหิยมาโน
วา อสมนุคฺคาหิยมาโน วา,
อมูบกฺเจว ตํ อธิกรณํ โหติ,
ภิกฺขุ จ โทสํ ปติฎฐาติ,
สงฺฆาทิเสโส.
๙.โย ปน ภิกฺขุ ภิกฺขุ ทุฏโฐ โทโส
อปฺปตีโต อฺญภาคิยสฺส อธิกรณสฺส
กิฺจิ เทสํ เลสมตฺตํ อุปาทาย ปาราชิเกน

มิได เฉพาะตนเอง ดวยอาการขอเอาเอง
พึงทําใหไดประมาณ;
นี้ประมาณในอันทํากุฎีนั้น
โดยยาว ๑๒ คืบ โดยกวาง ๗ คืบ ดวยคืบ
สุคต ( วัด ) ในรวมใน.
พึงนําภิกษุทั้งหลายไป เพื่อแสดงที่
ภิกษุเหลานั้น พึงแสดงที่อันไมมีผูจองไว
อันมีชานรอบ.
หากภิกษุใหทํากุฎีดวยการขอเอาเอง ในที่
อันมีผูจองไว อันหาชานรอบมิได
หรือไมนําภิกษุทั้งหลายไป เพื่อแสดงที่
หรือทําใหลวงประมาณ
เปนสังฆาทิเสส.
๗. อนึ่ง ภิกษุจะใหทําวิหารใหญอันมี
เจาของ เฉพาะตนเอง พึงนําภิกษุทั้งหลาย
ไป เพื่อแสดงที่
ภิกษุเหลานั้น พึงแสดงที่อันไมมีผูจองไวอัน
มีชานรอบ
หากภิกษุใหทําวิหารใหญในที่มีผูจองไว หา
ชานรอบมิได
หรือไมนําภิกษุทั้งหลายไป เพื่อแสดงที่
เปนสังฆาทิเสส.
๘. อนึ่ง ภิกษุใดขัดใจ มีโทสะไมแชม
ชื่น ตามกําจัด ( คือโจท ) ภิกษุดวยอาบัติ
มีโทษถึงปาราชิก อันหามูลมิได
ดวยหมายความวา " แมไฉนเราจะยังเธอให
เคลื่อนจากพรหมจรรยนี้ได "
ครั้นสมัยอื่น แตนั้น อันผูใดผูหนึ่งถือเอาตาม
ก็ตาม ไมถือเอาตามก็ตาม ( คือเชื่อก็ตาม
ไมเชื่อก็ตาม )
แตอธิกรณนั้น เปนเรื่องหามูลมิได
และภิกษุยอมยันอิงโทสะ
เปนสังฆาทิเสส.
๙. อนึ่ง ภิกษุใดขัดใจ มีโทสะไมแชม
ชื่น ถือเอาเอกเทศบางแหง แหงอธิกรณ
อันเปนเรื่องอื่นใหเปนเพียงเลศ ตามกําจัด

ธมฺเมน อนุทฺธํเสยฺย
"อปฺเปว นาม นํ อิมมฺหา พฺรหฺมจริยา
จาเวยฺยนฺติ.
ตโต อปเรน สมเยน สมนุคฺคาหิยมาโน
วา อสมนุคฺคาหิยมาโน วา,
อฺญภาคิยฺเจว ตํ อธิกรณํ โหติ,
โกจิ เทโส เลสมตฺโต อุปาทินฺโน
ภิกฺขุ จ โทสํ ปติฏฐาติ,
สงฺฆาทิเสโส.
๑๐.โย ปน ภิกฺขุ สมคฺคสฺส
สงฺฆสฺส เภทาย ปรกฺกเทยฺย
เภทนสํวตฺตนิกํ วา อธิกรณํ สมาทาย
ปคฺคยฺห ติฏเฐยฺย.
โส ภิกฺขุ ภิกฺขูหิ เอวมสฺส วจนีโย
"มา อายสฺมา สมคฺคสฺส สงฺฆสฺส เภทาย
ปรกฺกมิ, เภทนสํวตฺตนิกํ วา อธิกรณํ
สมาทาย ปคฺคยฺห อฏฐาสิ
สเมตายสฺมา สงฺเฆน,
สมคฺโค หิ สงฺโฆ สมฺโมทมาโน
อวิวทมาโน เอกุทฺเทโส ผาสุ วิหรตีติ.
เอวฺจ โส ภิกฺขุ ภิกฺขูหิ วุจฺจมาโน
ตเถว ปคฺคณฺเหยฺย,
โส ภิกฺขุ ภิกฺขูหิ ยาวตติยํ สมนุภาสิตพฺโพ
ตสฺส ปฏินิสฺสคฺคาย
ยาวตติยฺเจ สมนุภาสิยมาโน ตํ
ปฏินิสฺสชฺเชยฺย,
อิจฺเจตํ กุสลํ
สงฺฆาทิเสโส.
๑๑. ตสฺเสว โข ปน ภิกฺขุสฺส ภิกฺขู
โหนฺติ อนุวตฺตกา วคฺควาทกา,
เอโก วา เทฺว วา ตโย วา,
เต เอวํ วเทยฺยํ,
"มา อายสฺมนฺโต เอตํ ภิกฺขุ กิฺจิ
อวจุตฺถ

ภิกษุดวยธรรมอันมีโทษถึงปาราชิก
ดวยหมายวา " แมไฉนเราจะยังเธอใหเคลื่อน
จากพรหมจรรยนี้ได "
ครั้นสมัยอื่น แตนั้น อันผูใดผูอื่นถือเอาตาม
ก็ตาม ไมถือเอาตามก็ตาม ( คือเชื่อก็ตาม
ไมเชื่อก็ตาม )แตอธิกรณนั้นเปนเรื่องอื่น
เอกเทศบางแหง เธอถือเอาพอเปนเลศ
และภิกษุยอมยันอิงโทสะ
เปนสังฆาทิเสส.
๑๐. อนึ่ง ภิกษุใด ตะเกียกตะกายเพื่อ
ทําลายสงฆผูพรอมเพรียง
หรือถือเอาอธิกรณ ( คือเรื่อง ) อันเปนเหตุ
แตกกัน ยกยองยันอยู
ภิกษุนั้น อันภิกษุทั้งหลายพึงวากลาวอยางนี้
วา"ทานอยาไดตะเกียกตะกาย เพื่อทําลาย
สงฆผูพรอมเพรียง หรืออยาไดถือเอาอธิกรณ
อันเปนเหตุแตกกัน ยกยองยันอยู ขอทานจง
พรอมเพรียงดวยสงฆ
เพราะวาสงฆผูพรอมเพรียงกัน ปรองดองกัน
ไมวิวาทกัน มีอุทเทสเดียวกัน(คือฟงพระ
ปาฏิโมกขรวมกัน) ยอมอยูผาสุก"
และภิกษุนั้น อันภิกษุทั้งหลายวากลาวอยู
อยางนี้ ยังยกยองอยูอยางนั้นเทียว
ภิกษุนั้น อันภิกษุทั้งหลายพึงสวดสมนุภาส
(คือประกาศหาม) กวาจะครบ๓จบ
เพื่อใหสละกรรมนั้นเสีย
หากเธอถูกสวดสมนุภาส กวาจะครบ๓จบ
อยู สละกรรมนั้นเสีย
สละไดอยางนี้ นั่นเปนการดี
เปนสังฆาทิเสส.
๑๑.อนึ่ง มีภิกษุผูประพฤติตามผูพูด
เขากันของภิกษุนั้นแล
๑ รูปบาง ๒ รูปบาง ๓ รูปบาง
เธอทั้งหลายกลาวอยางนี้วา
"ขอทานทั้งหลายอยาไดกลาวคําอะไรๆตอ
ภิกษุนั้น

ธมฺมวาที เจโส ภิกฺขุ,
วินยวาที เจโส ภิกฺขุ,
อมฺหากฺเจโส ภิกฺขุ, ฉนฺทฺจ รุจิฺจ
อาทาย โวหรติ,
ชานาติ โน ภาสติ,
อมฺหากมฺเปตํ ขมตีติ.
เต ภิกฺขู ภิกฺขูหิ เอวมสฺสุ วจนียา
"มา อายสฺมนฺโต เอวํ อวจุตฺถ,

น เจโส ภิกฺขุ ธมฺมวาที
น เจโส ภิกฺขุ วินยวาที
มา อายสฺมนฺตานมฺป สงฺฆเภโท รุจิตฺถ,
สเมตายสฺมนฺตานํ สงฺเฆน,
สมคฺโค หิ สงฺโฆ สมฺโมทมาโน
อวิวทมาโน เอกุทฺเทโส ผาสุ วิหรตีติ.
เอวฺจ เต ภิกฺขู ภิกฺขูหิ วุจฺจมานา
ตเถว ปคฺคณฺเหยฺยุ.
เต ภิกฺขู ภิกฺขูหิ ยาวตติยํ สมนุภาสิตพฺพา
ตสฺส ปฏินิสฺสคฺคาย
ยาวตติยฺเจ สมนุภาสิยมานา ตํ ปฏินิสฺสชฺเชยฺยุ
อิจฺเจตํ กุสลํ,
โน เจ ปฏินิสฺสชฺเชยฺยุ,
สงฺฆาทิเสโส.
๑๒.ภิกฺขุ ปเนว ทุพฺพจชาติโก โหติ,
อุทฺเทสปริยาปนฺเนสุ สิกฺขาปเทสุ ภิกฺขูหิ
สหธมฺมิกํ วุจฺจมาโน อตฺตานํ อวจนียํ
กโรติ
"มา มํ อายสฺมนฺโต กิฺจิ อวจุตฺถ

กลฺยาณํ วา ปาปกํ วา,
อหมฺปายสฺมนฺเต น กิฺจิ วกฺขามิ
กลฺยาณํ วา ปาปกํ วา,
วิรมถายสฺมนฺโต มม วจนายาติ,

ภิกษุนั่นกลาวถูกธรรมดวย
ภิกษุนั่นกลาวถูกวินัยดวย
ภิกษุนั้นถือเอาความพอใจ และความชอบใจ
ของพวกขาพเจากลาวดวย
เธอรู(ใจ)ของพวกขาพเจาจึงกลาว
คําที่เธอกลาวนี้ ยอมควร(คือถูกใจ)
แมแกพวกขาพเจา".
ภิกษุเหลานั้น อันภิกษุทั้งหลายพึงวากลาว
อยางนี้วา
"ทานทั้งหลาย อยาไดกลาวอยางนั้น
ภิกษุนั้น หาใชผูกลาวถูกธรรมไมดวย
ภิกษุนั่น หาใชผูกลาวถูกวินัยไมดวย
ความทําลายสงฆอยาไดชอบแมแกพวกทาน
ขอ(ใจ) ของพวกทานจงพรอมเพรียงดวยสงฆ
เพราะวาสงฆผูพรอมเพรียงปรองดองกัน
ไมวิวาทกัน มีอุทเทสเดียวกัน ยอมอยูผาสุก"
และภิกษุเหลานั้น อันภิกษุทั้งหลายวากลาว
อยูอยางนี้ ยังยกยองอยูอยางนั้นเทียว
ภิกษุเหลานั้น อันภิกษุทั้งหลาย พึงสวด
สมนุภาสกวาจะครบ ๓ จบ
เพื่อใหสละกรรมนั้นเสีย
หากเธอทั้งหลายถูกสวดสมนุภาส กวาจะครบ
๓ จบอยู สละกรรมนั้นเสีย
สละไดอยางนี้ นั่นเปนการดี
หากเธอทั้งหลายไมสละเสีย
เปนสังฆาทิเสส.
๑๒.อนึ่ง ภิกษุเปนผูมีสัญชาติแหงคนวายาก
อันวาภิกษุทั้งหลาย วากลาวอยูถูกทางธรรมใน
สิกขาบททั้งหลายอันเนี่องในอุทเทส(คือ
พระปาฏิโมกข)ทําตนใหเปนผูอันใครๆ
วากลาวไมได ดวยกลาวโตวา
"พวกทานอยาไดกลาวอะไรๆตอเราเปน
คําดีก็ตาม เปนคําชั่วก็ตาม
แมเราก็จะไมกลาวอะไรๆ ตอพวกทาน
เหมือนกัน เปนคําดีก็ตาม เปนคําชั่วก็ตาม
ขอพวกทานจงเวนจากการวากลาวเราเสีย"

โส ภิกฺขุ ภิกฺขูหิ เอวมสฺส วจนีโย
"มา อายสฺมา อตฺตานํ อวจนียํ อกาสิ
วจนียเมว อายสฺมา อตฺตานํ กโรตุ,
อายสฺมาป ภิกฺขู วเทตุ สหธมฺเมน,
ภิกฺขูป อายสฺมนฺตํ วกฺขนฺติ สหธมฺเมน,
เอวํ สํวฑฺฒา หิ ตสฺส ภควโต ปริสา,
ยทิทํ อฺญมฺญวจเนน อฺญมฺญวุฏฐาปเนนาติ.
เอวฺจ โส ภิกฺขุ ภิกฺขูหิ วุจฺจมาโน
ตเถว ปคฺคณฺเหยฺย,
โส ภิกฺขุ ภิกฺขูหิ ยาวตติยํ สมนุภาสิตพฺโพ
ตสฺสปฏินิสฺสคฺคาย,
ยาวตติยฺเจ สมนุภาสิยมาโน ตํ
ปฏินิสฺสชฺเชยฺย.
อิจฺเจตํ กุสลํ,
โน เจ ปฏินิสฺสชฺเชยฺย,
สงฺฆาทิเสโส.
๑๓.ภิกฺขุ ปเนว อฺญตรํ คามํ วา
นิคมํ วา อุปนิสฺสาย วิหรติ กุลทูสโก
ปาปสมาจาโร,
ตสฺส โข ปาปกา สมาจารา ทิสฺสนฺติ
เจว สุยฺยนฺติ จ,
กุลานิ จ เตน ทุฏฐานิ ทิสฺสนฺติ เจว
สุยฺยนฺติ จ.
โส ภิกฺขุ ภิกฺขูหิ เอวมสฺส วจนีโย
"อายสฺมา โข กุลทูสโก ปาปสมาจาโร,
อายสฺมโต โข ปาปกา สมาจารา ทิสฺสนฺติ
เจว สุยฺยนฺติ จ,
กุลานิ จายสฺมตา ทุฏฐานิ ทิสฺสนฺติ เจว
สุยฺยนฺติ จ,
ปกฺกมตายสฺมา อิมมฺหา อาวาสา,
อลนฺเต อิธ วาเสนาติ.
เอวฺจ โส ภิกฺขุ ภิกฺขูหิ วุจฺจมาโน เต
ภิกฺขุ เอวํ วเทยฺย

ภิกษุนั้น อันภิกษุทั้งหลาย พึงวากลาวอยางนี้วา
"ทานอยาไดทําตนใหเปนผูอันใครๆวาไมได
ขอทานจงทําตนใหเขาวาไดแล
แมทานก็จงวากลาวภิกษุทั้งหลายโดยชอบธรรม
แมภิกษุทั้งหลายก็จักวากลาวทานโดยชอบธรรม
เพราะวา บริษัทของพระผูมีพระภาคเจานั้น
เจริญแลวดวยอาการอยางนี้
คือดวยวากลาวซึ่งกันและกัน ดวยเตือนกัน
และกันใหออกจากอาบัติ"
และภิกษุนั้น อันภิกษุทั้งหลายวากลาวอยู
อยางนี้ ยังยกยองอยูอยางนั้นเทียว
ภิกษุนั้น อันภิกษุทั้งหลายพึงสวดสมนุภาส
กวาจะครบ ๓ จบ เพื่อใหสละกรรมนั้นเสีย
หากเธอถูกสวดสมนุภาสกวาจะครบ๓จบอยู
สละกรรมนั้นเสีย
สละไดอยางนี้ นั่นเปนการดี
หากเธอไมสละเสีย
เปนสังฆาทิเสส.
๑๓.อนึ่ง ภิกษุเขาไปอาศัยบานก็ดีนิคม
ก็ดี แหงใดแหงหนึ่งอยู เปนผูประทุษราย
สกุล มีความประพฤติเลวทราม
ความประพฤติเลวทรามของเธอ เขาไดเห็น
อยูดวย เขาไดยินอยูดวย
และสกุลทั้งหลายอันเธอประทุษรายแลว เขา
ไดเห็นอยูดวย เขาไดยินอยูดวย
ภิกษุนั้น อันภิกษุทั้งหลายพึงกลาวอยางนี้วา
"ทานเปนผูประทุษรายสกุล มีความประพฤติ
เลวทราม
ความประพฤติเลวทรามของทาน เขาไดเห็น
อยูดวย เขาไดยินอยูดวย
และสกุลทั้งหลาย อันทานประทุษรายแลว
เขาไดเห็นอยูดวย เขาไดยินอยูดวย
ทานจงหลีกไปเสียจากอาวาสนี้
ทานอยาอยูในที่นี้(อีก)"
และภิกษุนั้น อันภิกษุทั้งหลายวากลาวอยู
อยางนี้ พึงกลาวกะภิกษุเหลานั้นอยางนี้วา

"ฉนฺทคามิโน จ ภิกฺขู,

"พวกภิกษุถึงความพอใจดวย

โทสคามิโน จ ภิกฺขู,
โมหคามิโน จ ภิกฺขู,
ภยคามิโน จ ภิกฺขู,
ตาทิสิกาย อาปตฺติยา เอกจฺจํ ปพฺพาเชนฺติ,
เอกจฺจํ น ปพฺพาเชนฺตีติ.
โส ภิกฺขู ภิกฺขูหิ เอวมสฺส วจนีโย
"มา อายสฺมา เอวํ อวจ,
น จ ภิกฺขู ฉนฺทคามิโน,
น จ ภิกฺขู โทสคามิโน,
น จ ภิกฺขู โมหคามิโน,
น จ ภิกฺขู ภยคามิโน
อายสฺมา โข กุลทูสโก ปาปสมาจาโร,

ถึงความขัดเคืองดวย
ถึงความหลงดวย
ถึงความกลัวดวย
ยอมขับภิกษุบางรูป ยอมไมขับภิกษุบางรูป
เพราะอาบัติเชนเดียวกัน"
ภิกษุนั้น อันภิกษุทั้งหลายพึงวากลาวอยางนี้วา
"ทานอยาไดกลาวอยางนั้น
ภิกษุทั้งหลายหาไดถึงความพอใจไม
หาไดถึงความขัดเคืองไม
หาไดถึงความหลงไม
หาไดถึงความกลัวไม
ทานเองแลเปนผูประทุษรายสกุล มีความ
ประพฤติเลวทราม
ความประพฤติเลวทรามของทาน เขาไดเห็น
อยูดวย เขาไดยินอยูดวย
และสกุลทั้งหลาย อันทานประทุษรายแลว
เขาไดเห็นอยูดวย เขาไดยินอยูดวย
ทานจงหลีกไปเสียจากอาวาสนี้
ทานอยาอยูในที่นี้(อีก)"
และภิกษุนั้น อันภิกษุทั้งหลายวากลาวอยู
อยางนี้ ยังยกยองอยูอยางนั้นเทียว
ภิกษุนั้น อันภิกษุทั้งหลายพึงสวดสมนุภาส
กวาจะครบ ๓ จบ เพื่อใหสละกรรมนั้นเสีย
หากเธอถูกสวดสมนุภาสกวาจะครบ๓ จบอยู
สละกรรมนั้นเสีย
สละไดอยางนี้ นั่นเปนการดี
หากเธอไมสละเสีย
เปนสังฆาทิเสส.
ทานทั้งหลาย ธรรมชื่อสังฆาทิเสส๑๓
เปนปฐมาปตติกะ (ใหตองอาบัติแตแรกทํา)
๙ เปนยาวตติยกะ (ใหตองอาบัติตอ
เมื่อสงฆสวดประกาศหามครง๓ครั้ง) ๔,
ภิกษุตองธรรมเหลาไรเลา อันใดอันหนึ่งแลว
รูอยู ปกปดไวสิ้นวันเพียงเทาใด
ภิกษุนั้น ถึงจะไมปรารถนา ก็พึงจําอยู

อายสฺมโต โข ปาปกา สมาจารา ทิสฺสนฺติ
เจว สุยฺยนฺติ จ,
กุลานิ จายสฺมตา ทุฏฐานิ ทิสฺสนฺติ เจว
สุยฺยนฺติ จ,
ปกฺกมตายสฺมา อิมมฺหา อาวาสา,
อลนฺเต อิธ วาเสนาติ.
เอวฺจ โส ภิกฺขุ ภิกฺขูหิ วุจฺจมาโน
ตเถว ปคฺคณฺเหยฺย,
โส ภิกฺขุ ภิกฺขูหิ ยาวตติยํ สมนุภาสิตพฺโพ
ตสฺส ปฏินิสฺสคฺคาย;
ยาวตติยฺเจ สมนุภาสิยมาโน ตํ
ปฏินิสฺสชฺเชยฺย,
อิจฺเจตํ กุสลํ;
โน เจ ปฏินิสฺสชฺเชยฺย,
สงฺฆาทิเสโส.
อุทฺทิฏฐา โข อายสฺมนฺโต เตรส
สงฺฆาทิเสสา ธมฺมา นว ปฐมาปตฺติกา,
จตฺตาโร ยาวตติยกา;
เยสํ ภิกฺขุ อฺญตรํ วา อฺญตรํ วา
อาปชฺชิตฺวา ยาวติหํ ชานํ ปฏิจฺฉาเทติ;
ตาวติหํ เตน ภิกฺขุนา อกามา ปริวตฺถพฺพํ,

ปริวุตฺถปริวาเสน ภิกฺขุนา อุตฺตรึ ฉารตฺตํ
ภิกฺขุมานตฺตาย ปฏิปชฺชิตพฺพํ,
จิณฺณมานตฺโต ภิกฺขุ,
ยตฺถ สิยา วีสติคโณ ภิกฺขุสงฺโฆ,
ตตฺถ โส ภิกฺขุ อพฺเภตพฺโพ;
เอเกนป เจ อูโน วีสติคโณ ภิกฺขุสงฺโฆ
ตํ ภิกฺขุ อพฺเภยฺย,
โส จ ภิกฺขุ อนพฺภิโต,
เต จ ภิกฺขู คารยฺหา
อยํ ตตฺถ สามีจิ.
ตตฺถายสฺมนฺเต ปุจฺฉามิ
กจฺจิตฺถ ปริสุทฺธา ?
ทุติยมฺป ปุจฺฉามิ
กจฺจิตฺถ ปริสุทฺธา ?
ตติยมฺป ปุจฺฉามิ
กจฺจิตฺถ ปริสุทฺธา ?
ปริสุทฺเธตฺถายสฺมนฺโต
ตสฺมา ตุณฺหี,
เอวเมตํ ธารยมิ.
สงฺฆาทิเสสุทฺเทโท นิฏฐิโต.
อิเม โข ปนายสฺมนฺโต เทฺว อนิยตา
ธมฺมา อุทฺเทสํ อาคจฺฉนฺติ.
๑. โย ปน ภิกฺขุ มาตุคาเมน สทฺธึ
เอโก เอกาย รโห ปฏิจฺฉนฺเน อาสเน
อลํกมฺมนิเย นิสชฺชํ กปฺเปยฺย;
ตเมนํ สทฺเธยฺยวจสา อุปาสิกา ทิสฺวา
ติณฺณํ ธมฺมานํ อฺญตเรน วเทยฺย
ปาราชิเกน วา สงฺฆาทิเสเสน วา
ปาจิตฺติเยน วา,
นิสชฺชํ ภิกฺขุ ปฏิชานมาโน ติณฺณํ ธมฺมานํ
อฺญตเรน
กาเรตพฺโพ ปาราชิเกน วา
สงฺฆาทิเสเสน วา ปาจิตฺติเยน วา;
เยน วา สา สทฺเธยฺยวจสา อุปาสิกา

ปริวาส สิ้นวันเทาที่ปกปดนั้น
ภิกษุอยูปริวาสครบตามวันที่ปดแลว พึง
ปฏิบัติ เพื่อภิกษุมานัตตเกินขึ้นไป๖ราตรี
หมูภิกษุไดประพฤติมานัตต๖ราตรีแลว
หมูภิกษูคณะ ๒๐ จะพึงมี ณ สีมาใด
ภิกษุนั้น สงฆพึงอัพภานเธอ ณ สีมานั้น
ถาภิกษุสงฆคณะ ๒๐ หยอนดวยภิกษุแม
แตองคหนึ่งไมครบ๒๐ หากอัพภานภิกษุนั้นไซร
ภิกษุนั้นก็เปนอันมิไดอัพภาน
ภิกษุทั้งหลายที่เปนการกสงฆ ก็เปนอัน
พระพุทธเจาจะพึงติเตียน
นี้ เปนสามีจิกรรม(คือประพฤติชอบ)ในเรื่องนั้น
ขาพเจาถามทานทั้งหลายในเรื่องนั้น
ทานทั้งหลายเปนผูบริสุทธแลวหรือ
ขาพเจาถามแมครั้งที่ ๒
ทานทั้งหลายเปนผูบริสุทธแลวหรือ
ขาพเจาถามแมครั้งที่ ๓
ทานทั้งหลายเปนผูบริสุทธแลวหรือ
ทานทั้งหลายเปนผูบริสุทธแลว ในเรื่องนั้น
เพราะฉะนั้น จึงนิ่ง
ขาพเจาทรงความนี้ไวดวยอยางนี้.
สังฆาทิเสสุทเทส จบ.
ทานทั้งหลาย ธรรมชื่อ อนิยต๒เหลานี้
แล ยอมมาสูอุทเทส.
๑.อนึ่ง ภิกษุใดผูเดียวสําเร็จการนั่งใน
ที่ลับ คือในอาสนะกําบัง พอจะทําการได
กับมาตุคามผูเดียว.
อุบาสิกามีวาจาที่เชื่อได เห็นภิกษุกับ
มาตุคาม
นั้นนั่นเทียว พูดขึ้นดวยธรรม๓ประการ
อยางใดอยางหนึ่ง คือดวยปาราชิกก็ดี ดวย
สังฆาทิเสสก็ดี ดวยปาจิตตียก็ดี
ภิกษุปฏิญญาซึ่งการนั่ง พึงถูกปรับดวย
ธรรม๓ ประการ คือดวยปาราชิกบาง ดวย
สังฆาทิเสสบาง ดวยปาจิตตียบาง
อีกอยางหนึ่ง อุบาสิกามีวาจาที่เชื่อไดนั้น

วเทยฺย, เตน โส ภิกฺขุ กาเรตพฺโพ;
อยํ ธมฺโม อนิยโต.
๒. น เหว โข ปน ปฏิจฺฉนฺนํ อาสนํ
โหติ นาลํกมฺมนิยํ,
อลฺจ โข โหติ มาตุคามํ ทุฏุลฺลาหิ
วาจาหิ โอภาสิตุ;
โย ปน ภิกฺขุ ตถารูเป อาสเน มาตุคาเมน
สทฺธึ เอโก เอกาย รโห นิสชฺชํ กปฺเปยฺย;
ตเมนํ สทฺเธยฺยวจสา อุปาสิกา ทิสฺวา
ทฺวินฺนํ ธมฺมานํ อฺญตเรน วเทยฺย
สงฺฆาทิเสเสน วา ปาจิตฺติเยน วา,
นิสชฺชํ ภิกฺขุ ปฏิชานมาโน ทฺวินฺนํ ธมฺมานํ
อฺญตเรน กาเรตพฺโพ สงฺฆาทิเสเสน
วา ปาจิตฺติเยน วา,
เยน วา สา สทฺเธยฺยวจสา อุปาสิกา
วเทยฺย, เตน โส ภิกฺขุ กาเรตพฺโพ;
อยมฺป ธมฺโม อนิยโต.
อุทฺทิฏฐา โข อายสฺมนฺโต เทฺว
อนิยตา ธมฺมา.
ตตฺถายสฺมนฺเต ปุจฺฉามิ:
กจฺจิตฺถ ปริสุทฺธา ?
ทุติยมฺป ปุจฺฉามิ:
กจฺจิตฺถ ปริสุทฺธา ?
ตติยมฺป ปุจฺฉามิ:
กจฺจิตฺถ ปริสุทฺธา ?
ปริสุทฺเธตฺถายสฺมนฺโต,
ตสฺมา ตุณฺหี,
เอวเมตํ ธารยามิ.
อนิยตุทฺเทโส นิฏฐิโต.

กลาวดวยธรรมใด ภิกษุนั้นพึงถูกปรับดวย
ธรรมนั้น
นี้ธรรมชื่อ อนิยต
๒.อนึ่งสถานหาเปนอาสนะกําบังไม
เลยทีเดียว หาเปนที่พอจะทําการไดไม
แตพอเปนที่จะพูดเคาะมาตุคาม ดวยวาจา
ชั่วหยาบไดอยู
และภิกษุใดผูเดียว สําเร็จการนั่งในที่ลับกับ
ดวยมาตุคามผูเดียว ในอาสนะมีรูปอยางนั้น
อุบาสิกามีวาจาที่เชื่อไดเห็นภิกษุกับมาตุคาม
นั้นนั่นแลว พูดขึ้นดวยธรรม๒ประการ
อยางใดอยางหนึ่ง คือดวยสังฆาทิเสสก็ดี
ดวยปาจิตตียก็ดี
ภิกษุปฏิญญาซึ่งการนั่ง พึงถูกปรับดวยธรรม
๒ ประการ คือดวยสังฆาทิเสสบาง ดวย
ปาจิตตียบาง
อีกอยางหนึ่ง อุบาสิกามีวาจาที่เชื่อไดนั้น
กลาวดวยธรรมใด ภิกษุนั้นพึงถูกปรับดวย
ธรรมนั้น
แมธรรมนี้ก็ชื่อ อนิยต.
ทานผูมีอายุทั้งหลาย ธรรมชื่ออนิยต ๒
ขาพเจาไดแสดงขึ้นแลวแล
ขาพเจาถามทานทั้งหลาย ในเรื่องนั้น
ทานทั้งหลาย เปนผูบริสุทธแลวหรือ.
ขาพเจาถาม แมครั้งที่ ๒
ทานทั้งหลาย เปนผูบริสุทธแลวหรือ.
ขาพเจาถาม แมครั้งที่ ๓
ทานทั้งหลาย เปนผูบริสุทธแลวหรือ?
ทานทั้งหลาย เปนผูบริสุทธแลวในเรื่องนี้
เพราะฉะนั้น จึงนิ่ง
ขาพเจาทรงความนี้ไวดวยอยางนี้
อนิยตุทเทส จบ.

--------------

อิเม โข ปนายสฺมนฺโต ตึส นิสฺสคฺคิยา
ปาจิตฺติยา ธมฺมา อุทฺเทสํ อาคจฺฉนฺติ.

ทานทั้งหลาย ธรรมชื่อ นิสสัคคิย
ปาจิตตีย
๓๐ สิกขาบท เหลานี้แล ยอมมาสูอุทเทส. ๑.

นิฏฐิตจีวรสฺมึ ภิกฺขุนา อุพฺภตสฺมึ
กฐิเน, ทสาหปรมํ อติเรกจีวรํ ธาเรตพฺพํ,
ตํ อติกฺกามยโต,
นิสฺสคฺคิยํ
ปาจิตฺติยํ.
๒. นิฏฐิตจีวรสฺมึ ภิกฺขุนา อุพฺภตสฺมึ
กฐิเน, เอกรตฺตมฺป เจ ภิกฺขุ ติจีวเรน
วิปฺปวเสยฺย,
อฺญตฺร ภิกฺขุสมฺมติยา,
นิสฺสคฺคิยํ ปาจิตฺติยํ.
๓. นิฏฐิตจีวรสฺมึ ภิกฺขุนา อุพฺภตสฺมึ กฐิเน,
ภิกฺขุโน ปเนว อกาลจีวรํ อุปฺปชฺเชยฺย,
อากงฺขมาเนน ภิกฺขุนา ปฏิคฺคเหตพฺพํ,
ปฏิคฺคเหตฺวา ขิปฺปเมว กาเรตพฺพํ;
โน จสฺส ปาริปูร,ิ
มาสปรมนฺเตน ภิกฺขุนา ตํ จีวรํ
นิกฺขิปตพฺพํ อูนสฺส ปาริปูริยา สติยา
ปจฺจาสาย,
ตโต เจ อุตฺตรึ นิกฺขิเปยฺย
สติยาป ปจฺจาสาย,
นิสฺสคฺคิยํ ปาจิตฺติยํ.
๔. โย ปน ภิกฺขุ อฺญาติกาย ภิกฺขุนิยา
ปุราณจีวรํ โธวาเปยฺย วา รชาเปยฺย วา
อาโกฏาเปยฺย วา,
นิสฺสคฺคิยํ ปาจิตฺติยํ.
๕. โย ปน ภิกฺขุ อฺญาติกาย ภิกฺขุนิยา
หตฺถโต จีวรํ ปฏิคฺคณฺเหยฺย
อฺญตฺร ปาริวฏฏกา,
นิสฺสคฺคิยํ ปาจิตฺติยํ.
๖. โย ปน ภิกฺขุ อฺญาตกํ คหปตึ
วา คหปตานึ วา จีวรํ วิฺญาเปยฺย
อฺญตฺร สมยา,
นิสฺสคฺคิยํ ปาจิตฺติยํ.
ตตฺถายํ สมโย:
อจฺฉินฺนจีวโร วา โหติ ภิกฺขุ นฏฐจีวโร
วา,

๑.จีวรสําเร็จแลว กฐินอันภิกษุเดาะ
เสียแลว พึงทรงอติเรกจีวรได ๑๐ วันเปน
อยางยิ่ง ภิกษุใหลวงกําหนดนั้นไป
เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย.
๒.จีวรสําเร็จแลว กฐินอันภิกษุเดาะ
เสียแลว ถาภิกษุอยูปราศจากไตรจีวรแม
สิ้นราตรีหนึ่ง
เวนเสียแตภิกษุไดรับสมมติ
เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย.
๓.จีวรสําเร็จแลว กฐินอันภิกษุเดาะ
เสียแลว
อกาลจีวรเกิดขึ้นแกภิกษุ
ภิกษุหวังอยูก็พึงรับ
ครั้นรับแลวพึงรีบใหทํา
ถาผานั้นมีไมพอ
เมื่อความหวังวาจะไดมีอยู ภิกษุนั้นพึงเก็บ
จีวรนั้นไวไดเดือนหนึ่งเปนอยางยิ่ง เพื่อจีวร
ที่ยังบกพรองจะไดพอกัน
ถาเธอเก็บไวยิ่งกวากําหนดนั้น
แมความหวังวาจะไดมีอยู
ก็เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย.
๔.อนึ่ง ภิกษุใดยังภิกษุณีผูมิใชญาติ
ใหซักก็ดี ใหยอมก็ดี ใหทุบก็ดี ซึ่งจีวรเกา
เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย.
๕.อนึ่ง ภืกษุใดรับจีวรจากมือภิกษุณี
ผูมิใชญาติ
เวนไวแตของแลกเปลี่ยน
เปนนิสสัคคียปาจิตตีย.
๖.อนึ่ง ภิกษุใดขอจีวรตอพอเจาเรือน
ก็ดี ตอแมเจาเรือนก็ดี ผูมิใชญาติ
นอกจากสมัย
เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย.
สมัยในคํานั้นดังนี,้
คือภิกษุเปนผูมีจีวรถูกชิงเอาไปก็ดี มีจีวร
ฉิบหายก็ดี

อยํ ตตฺถ สมโย.
๗. ตฺเจ อฺญาตโก คหปติ วา
คหปตานี วา พหูหิ จีวเรหิ อภิหฏุมฺปวาเรยฺย,
สนฺตรุตฺตรปรมนฺเตน ภิกฺขุนา ตโต จีวรํ
สาทิตพฺพํ,
ตโต เจ อุตฺตรึ สาทิเยยฺย,
นิสฺสคฺคิยํ ปาจิตฺติยํ.
๘. ภิกฺขุ ปเนว อุทฺทิสฺส อฺญาตกสฺส
คหปติสฺส วา คหปตานิยา วา จีวรเจตาปนํ
อุปกฺขฏํ โหติ.
“อิมินา จีวรเจตาปเนน จีวรํ เจตาเปตฺวา
อิตฺถนฺนามํ ภิกฺขุ จีวเรน อจฺฉาเทสฺสามีต,ิ
ตตฺร เจ โส ภิกฺขุ ปุพฺเพ อปฺปวาริโต
อุปสงฺกมิตฺวา จีวเร วิกปฺป อาปชฺเชยฺย
"สาธุ วต มํ อายสฺมา อิมินา จีวรเจตา-

ปเนน เอวรูป วา เอวรูป วา จีวรํ
เจตาเปตฺวา อจฺฉาเทหีติ
กลฺยาณกมฺยตํ อุปาทาย,
นิสฺสคฺคิยํ ปาจิตฺติยํ.
๙. ภิกฺขุ ปเนว อุทฺทิสฺส อุภินฺนํ
อฺญาตกานํ คหปตีนํ วา คหปตานีนํ วา
ปจฺเจกจีวรเจตาปนา อุปกฺขฏา โหนฺติ
"อิเมหิ มยํ ปจฺเจกจีวรเจตาปเนหิ
ปจฺเจกจีวรานิ เจตาเปตฺวา อิตฺถนฺนามํ
ภิกฺขุ จีวเรหิ อจฺฉาเทสฺสามาติ,
ตตฺร เจ โส ภิกฺขุ ปุพฺเพ อปฺปวาริโต
อุปสงฺกมิตฺวา จีวเร วิกปฺป อาปชฺเชยฺย
"สาธุ วต มํ อายสฺมนฺโต อิเมหิ

ปจฺเจกจีวรเจตาปเนหิ เอวรูป วา เอวรูป
วา จีวรํ เจตาเปตฺวา อจฺฉาเทถ อุโภว
สนฺตา เอเกนาติ
กลฺยาณกมฺยตํ อุปาทาย,

นี้สมัยในคํานั้น.
๗.พอเจาเรือนก็ดี แมเจาเรือนก็ดี ผู
มิใชญาติ ปวารณาตอภิกษุดวยจีวรเปนอัน
มาก เพื่อนําไปตามใจ
ภิกษุนั้นพึงยินดีจีวรมีอุตตราสงค กับอันตรวาสก เปนอยางมากจากจีวรเหลานั้น.
ถายินดียิ่งกวานั้น
เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย.
๘.อนึ่ง มีพอเจาเรือนก็ดี แมเจาเรือน
ก็ดี ผูมิใชญาติ ตระเตรียมทรัพย
สําหรับ
จายจีวรเฉพาะภิกษุไววา
"เราจักจายจีวรดวยทรัพยสําหรับจายจีวรนี้
แลว ยังภิกษุชื่อนี้ใหครองจีวร"
ถาภิกษุนั้น เขาไมไดปวารณาไวกอน เขาไป
หาแลว ถึงการกําหนดในจีวรในสํานักของ
เขาวา
"ดีละ ทานจงจายจีวรเชนนั้นเชนนี้
ดวยทรัพยสําหรับจายจีวรแลวยังรูปใหครอง
เถิด"
ถือเอาความเปนผูใครจีวรดี,
เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย.
๙.อนึ่งมีพอเจาเรือนก็ดี แมเจาเรือนก็ดี
ผูมิใชญาติ ๒ คน ตระเตรียมทรัพยสําหรับ
จายจีวรเฉพาะผืนๆไวเฉพาะภิกษุวา
"เราทั้งหลายจักจายจีวรเฉพาะผืนๆ ดวย
ทรัพยสําหรับจายจีวรเฉพาะผืนๆนี้แลว ยัง
ภิกษุชื่อนี้ใหครองจีวรหลายผืนดวยกัน"
ถาภิกษุนั้น เขาไมไดปวารณาไวกอน เขาไป
หาแลว ถึงการกําหนดในจีวรในสํานักของ
เขาวา
"ดีละ ขอทานทั้งหลายจายจีวรเชนนั้นเชนนี้
ดวยทรัพยสําหรับจายจีวรเฉพาะผืนๆ แลว
ทั้ง ๒ คนรวมกัน ยังรูปใหครองจีวรผืนเดียว
เถิด".
ถือเอาความเปนผูใครจีวรดี,

นิสฺสคฺคิยํ ปาจิตฺตยํ.
๑๐. ภิกฺขุ ปเนว อุทฺทิสฺส ราชา วา
ราชโภคฺโค วา พฺราหฺมโณ วา คหปติโก
วา ทูเตน จีวรเจตาปนํ ปหิเณยฺย
“อิมินา จีวรเจตาปเนน จีวรํ เจตาเปตฺวา
อิตฺถนฺนามํ ภิกฺขุ จีวเรน อจฺฉาเทหีต;ิ
โส เจ ทูโต ตํ ภิกฺขุ อุปสงฺกมิตฺวา
เอวํ วเทยฺย
"อิทํ โข ภนฺเต อายสฺมนฺตํ อุทฺทิสฺส
จีวรเจตาปนํ อาภตํ
ปฏิคฺคณฺหาตุ อายสฺมา จีวรเจตาปนนฺติ,
เตน ภิกฺขุนา โส ทูโต เอวมสฺส วจนีโย
"น โข มยํ อาวุโส จีวรเจตาปนํ
จีวรฺจ โข มยํ ปฏิคฺคณฺหาม กาเลน
กปฺปยนฺติ;
โส เจ ทูโต ตํ ภิกฺขุ เอวํ วเทยฺย
"อตฺถิ ปนายสฺมโต โกจิ เวยฺยาวจฺจกโรติ, จีวรตฺถิเกน ภิกฺขเว ภิกฺขุนา
เวยฺยาวจฺจกโร นิทฺทิสิตพฺโพ อารามิโก
วา อุปาสโก วา " เอโส โข อาวุโส
ภิกฺขูนํ เวยฺยาวจฺจกโรติ;
โส เจ ทูโต ตํ เวยฺยาวจฺจกรํ สฺญาเปตฺวา ตํ ภิกฺขํ อุปสงฺกมิตฺวา เอวํ วเทยฺย
"ยํ โข ภนฺเต อายสฺมา เวยฺยาวจฺจกรํ
นิทฺทิส,ิ สฺญตฺโต โส มยา; อุปสงฺกมตุ
อายสฺมา กาเลน จีวเรน ตํ อจฺฉาเทสฺสตีติ,
จีวรตฺถิเกน ภิกฺขเว ภิกฺขุนา เวยฺยาวจฺจกโร
อุปสงฺกมิตฺวา ทฺวิตฺติกฺขตฺตุ โจเทตพฺโพ
สาเรตพฺโพ
" อตฺโถ เม อาวุโส จีวเรนาติ;
ทฺวิตฺติกฺขตฺตุ โจเทยมมาโน สารยมาโน ตํ
จีวรํ อภินิปฺผาเทยฺย,
อิจฺเจตํ กุสลํ; โน เจ อภินิปฺผาเทยฺย,
จตุกฺขตฺตุ ปฺจกฺขตฺตุ ฉกฺขตฺตุปรมํ
ตุณฺหีภูเตน อุทฺทิสฺส ฐาตพฺพํ;

เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย.
๑๐.อนึ่ง พระราชาก็ดีราชอมาตยก็ดี
พราหมณก็ดี คหบดีก็ดี สงทรัพยสําหรับ
จับจายจีวรไปดวยทูต เฉพาะภิกษุวา
"เจาจงจายจีวร ดวยทรัพยสําหรับจายจีวร
นี้แลว ยังภิกษุชื่อนี้ใหครองจีวร"
ถาทูตนั้นเขาไปหาภิกษุนั้น กลาวอยางนี้วา
"ทรัพยสําหรับจายจีวรนี้ นํามาเฉพาะทาน
ขอทานจงรับทรัพยสําหรับจายจีวรนั้น"
ภิกษุนั้นพึงกลาวตอทูตนั้นอยางนี้วา
"พวกเราหาไดรับทรัพยสําหรับจายจีวรไมปฏิคฺคณฺหาม,
พวกเรารับแตจีวรอันเปนของควรโดยกาล"
ถาทูตนั้นกลาวตอภิกษุนั้นอยางนี้วา
"ก็ใครๆผูเปนไวยาวัจกรของทานมีหรือ?"
ภิกษุตองการจีวร พึงแสดงชนผูทําการใน
อาราม หรืออุบาสกใหเปนไวยาวัจกรดวย
คําวา"คนนั้นแล เปนไวยาวัจกรของภิกษุ
ทั้งหลาย"
ถาทูตนั้นสั่งไวยาวัจกรนั้นใหเขาใจแลว เขา
ไปหาภิกษุนั้นกลาวอยางนี้วา
"คนที่ทานแสดงเปนไวยาวัจกรนั้น ขาพเจา
สั่งใหเขาใจแลว ทานจงเขาไปหาเขาจักให
ทานครองจีวรตามกาล"
ภิกษุผูตองการจีวร เขาไปหาไวยาวัจกรแลว
พึงทวง พึงเตือน ๒-๓ ครั้งวา
"รูปตองการจีวร"

ภิกษุทวงอยู เตือนอยู๒-๓ ครั้ง ยังไวยาวัจกรนั้นใหจัดจีวรสําเร็จได.
การใหสําเร็จไดดวยอยางนี้ นั่นเปนดีถาให
สําเร็จไมได,
พึงเขาไปยืนนิ่งตอหนา๔ครั้ง ๕ ครั้ง ๖ ครั้ง
เปนอยางมาก

จตุกฺขตฺตุ ปฺจกฺขตฺตุ ฉกฺขตฺตุปรมํ
ตุณฺหีภูโต อุทฺทิสฺส ติฏฐมาโน ตํ จีวรํ
อภินิปฺผาเทยฺย,
อิจฺเจตํ กุสลํ; โน เจ อภินิปฺผาเทยฺย,
ตโต เจ อุตฺตรึ วายมมาโน ตํ จีวรํ
อภินิปฺผาเทยฺย,
นิสฺสคฺคิยํ ปาจิตฺตยํ;
โน เจ อภินิปฺผาเทยฺย,
ยตสฺส จีวรเจตาปนํ อาภตํ , ตตฺถ สามํ
วา คนฺตพฺพํ, ทูโต วา ปาเหตพฺโพ
"ยํ โข ตุมฺเห อายสฺมนฺโต ภิกฺขุ อุทฺทิสฺส
จีวรเจตาปนํ ปหิณิตฺถ,
น ตนฺตสฺส ภิกฺขุโน กิฺจิ อตฺถํ
อนุโภติ,
ยฺุชนฺตายสฺมนฺโต สกํ,
มา โว สกํ วินสฺสีติ:
อยํ ตตฺถ สามีจิ.
จีวรวคฺโค ปฐโม.
๑๑. โย ปน ภิกฺขุ โกสิยมิสฺสกํ
สนฺถตํ การาเปยฺย,
นิสฺสคฺคิยํ ปาจิตฺตยํ.
๑๒. โย ปน ภิกฺขุ สุทฺธกาฬกานํ
เอฬกโลมานํ สนฺถตํ การาเปยฺย,
นิสฺสคฺคิยํ ปาจิตฺตยํ.
๑๓. นวมฺปน ภิกฺขุนา สนฺถตํ
การยาเนน เทฺว ภาคา สุทฺธกาฬกานํ
เอฬกโลมานํ อาทาตพฺพา,
ตติยํ โอทาตานํ,
จตุตฺถํ โคจริยานํ;
อนาทา เจ ภิกฺขุ เทฺว เภเค สุทฺธกาฬกานํ
เอฬกโลมานํ ตติยํ โอทาตานํ จตุตฺถํ
โคจริยานํ
นวํ สนฺถตํ การาปายฺย,
นิสฺสคฺคิยํ ปาจิตฺติยํ.
๑๔. นวมฺปน ภิกฺขุนา สนฺถตํ

เธอยืนนิ่งตอหนา๔ครั้ง ๕ ครั้ง ๖ ครั้งเปน
อยางมาก ยังไวยาวัจกรนั้นใหจัดจีวรสําเร็จได
การใหสําเร็จไดดวยอยางนี้ นั่นเปนดี ถาให
สําเร็จไมได
ถาเธอพยายามใหยิ่งกวานั้น ยังจีวรนั้นให
สําเร็จ
เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย
ถาใหสําเร็จไมได
พึงไปเองก็ได สงทูตไปก็ได ในสํานักที่สง
ทรัพยสําหรับจายจีวรมาเพื่อเธอ บอกวา
"ทานสงทรัพยสําหรับจายจีวรไปเฉพาะ
ภิกษุใด
ทรัพยนั้น หาสําเร็จประโยชนนอยหนึ่งแก
ภิกษุนั้นไม
ทานจงทวงเอาคืนทรัพยของทาน
ทรัพยของทานอยาไดฉิบหายเสียเลย,
นี้เปนสามีจิกรรม(คือประพฤติชอบ)ในเรื่องนั้น.
จีวรวรรคที่ ๑ (จบ).
๑๑.อนึ่งภิกษุใดใหทําสันถัตเจือดวย
ไหม,
เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย.
๑๒.อนึ่ง ภิกษุใด ใหทําสันถัตแหงขน
เจียมดําลวน,
เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย.
๑๓.อนึ่ง ภิกษุผูใหทําสันถัตใหม พึง
ถือเอาขนเจียมดําลวน ๒ สวน
ขนเจียมขาวเปนสวนที่ ๓,
ขนเจียมแดงเปนสวนที่ ๔,
ถาภิกษุไมถือเอาขนเจียมดําลวน๒ สวน ขน
เจียมขาวเปนสวนที่ ๓ ขนเจียมแดงเปนสวน
ที่ ๔
ใหทําสันถัตใหม,
เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย.
๑๔.อนึ่ง ภิกษุใหทําสันถัตใหมแลว พึง

การเปตฺวา ฉพฺพสฺสานิ ธาเรตพฺพํ.
โอเรน เจ ฉนฺนํ วสฺสานํ ตํ สนฺถตํ
วิสฺสชฺเชตฺวา เว อวิสฺสชฺเชตฺวา วา อฺญํ
นวํ สนฺถตํ การาเปยฺย
อฺญตฺร ภิกฺขุสมฺมติยา,
นิสฺสคฺคิยํ ปาจิตฺติยํ.
๑๕. นีสีทนสนฺถตมฺปน ภิกฺขุนา
การยมาเนน ปุราณสนฺถตสฺส สามนฺตา
สุคตวิทตฺถิ อาทาตพฺพา ทุพฺพณฺรกรณาย,
อนาทา เจ ภิกฺขุ ปุราณสนฺถตสฺส สามนฺตา
สุคตวิทตฺถึ นวํ นิสีทนสนฺถตํ การาเปยฺย,
นิสฺสคฺคิยํ ปาจิตฺติยํ.
๑๖. ภิกฺขุโน ปเนว อทฺธานมคฺคปฏิปนฺนสฺส เอฬกโลมานิ อุปฺปชฺเชยฺยุ,
อากงฺขมาเนน ภิกฺขุนา ปฏิคฺคเหตพฺพานิ,
ปฏิคฺคเหตฺวา ติโยชนปรมํ สหตฺถา
หาเรตพฺพานิ, อสนฺเต หารเก,
ตโต เจ อุตฺตรึ หเรยฺย อสนฺเตป หารเก,
นิสฺสคฺคิยํ ปาจิตฺติยํ.
๑๗.โย ปน ภิกฺขุ อฺญาติกาย
ภิกฺขุนิยา เอฬกโลมานิ โธวาเปยฺย วา
รชาเปยฺย วา วิชฏาเปยฺย วา,
นิสฺสคฺคิยํ ปาจิตฺติยํ.
๑๘.โย ปน ภิกฺขุ ชาตรูปรชตํ
อุคฺคณฺเหยฺย วา อุคฺคณฺหาเปยฺย วา
อุปนิกฺขิตฺตํ วา สาทิเยยฺย,
นิสฺสคฺคิยํ ปาจิตฺติยํ.
๑๙.โย ปน ภิกฺขุ นานปฺปการกํ
รูปยสํโวหารํ สมาปชฺเชยฺย,
นิสฺสคฺคิยํ ปาจิตฺติยํ.
๒๐. โย ปน ภิกฺขุ นานปฺปการกํ
กยวิกฺกยํ สมาปชฺเชยฺย,
นิสฺสคฺคิยํ ปาจิตฺติยํ.
โกสิยวคฺโค ทุติโย.
๒๑. ทสาหปรมํ อติเรกปตฺโต ธาเร
ตพฺโพ,

ทรงไวใหได ๖ ฝน,
ถาหยอนกวา ๖ ฝน เธอสละเสียแลวก็ดี
ยังไมสละแลวก็ดี ซึ่งสันถัตนั้น ใหทําสันถัต
อื่นใหม
เวนไวแตภิกษุไดสมมติ,
เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย.
๑๕.อนึ่ง ภิกษุผูใหทําสันถัตสําหรับนั่ง
พึงถือเอาคืบสุคตโดยรอบแหงสันถัตเกา เพื่อ
ทําใหเสียสี,
ถาภิกษุไมถือเอาคืบสุคตโดยรอบแหงสันถัต
เกา ใหทําสันถัตสําหรับนั่งใหม
เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย.
๑๖.อนึ่ง ขนเจียมเกิดขึ้นแกภิกษุผูเดิน
ทาง
ภิกษุตองการพึงรับได,
ครั้นรับแลว เมื่อคนถือไมมี พึงถือไปดวย
มือของตนเอง ตลอดระยะทาง ๓ โยชน เปนอยางมาก
ถาเธอถือเอาไปยิ่งกวานั้น แมคนถือไมมี,.
เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย.
๑๗.อนึ่งภิกษุใดยังภิกษุณีผูมิใชญาติ
ใหซักก็ดี ใหยอมก็ดี ใหสางก็ดี ซึ่งขนเจียม,
เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย.
๑๘.อนึ่ง ภิกษุใด รับก็ดี ใหรับก็ดี ซึ่ง
ทองเงิน หรือยินดีทองเงินอันเขา
เก็บไวใหก็ดี,
เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย.
๑๙.อนึ่งภิกษุใด ถึงความแลกเปลี่ยน
ดวยรูปยะ มีประการตางๆ,
เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย.
๒๐.อนึ่ง ภิกษุใดถึงการซื้อและการ
ขายมีประการตางๆ,
เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย
โกสิยวรรคที่ ๒ (จบ)
๒๑.พึงทรงอติเรกบาตรไวได๑๐วัน
เปนอยางยิ่ง

ตํ อติกฺกามยโต,
นิสฺสคฺคิยํ ปาจิตฺติยํ.
๒๒. โย ปน ภิกฺขุ อูนปฺจพเนน
ปตฺเตน อฺญํ นวํ ปตฺตํ เจตาเปยฺย,
นิสฺสคฺคิยํ ปาจิตฺติยํ.
เตน ภิกฺขุนา โส ปตฺโต ภิกฺขุปริสา
นิสฺสชฺชิตพฺโพ;
โย จ ตสฺสา ภิกฺขุปริสาย ปตฺตปริยนฺโต,
โส จ ตสฺส ภิกฺขุโน ปทาตพฺโพ
"อยนฺเต ภิกฺขุ ปตฺโต, ยาว เภทนาย
ธาเรตพฺโพติ:
อยํ ตตฺถ สามีจิ.
๒๓. ยานิ โข ปน ตานิ คิลานานํ
ภิกฺขูนํ ปฏิสายนียานิ เภสชฺชานิ
เสยฺยถีท;ํ สปฺป นวนีตํ เตลํ มธุ ผาณิตํ,
ตานิ ปฏิคฺคเหตฺวา สตฺตาหปรมํ สนฺนิธิการกํ ปริภฺุชิตพฺพานิ,
ตํ อติกฺกามยโต
นิสฺสคฺคิยํ ปาจิตฺติยํ.
๒๔. "มาโส เสโส คิมฺหานนฺติ
ภิกฺขุนา วสฺสิกสาฏิกจีวรํ ปริเยสิตพฺพํ,
" อฑฺฒมาโส เสโส คิมฺหานนฺติ กตฺวา
นิวาเสตพฺพํ;
" โอเรน เจ มาโส เสโส คิมฺหานนฺติ
วสฺสิกสาฏิกจีวรํ ปริเยเสยฺย.
"โอเรนฑฺฒมาโส เสโส คิมฺหานนฺติ
กตฺวา นิวาเสยยํ.
นิสฺสคฺคิยํ ปาจิตฺติยํ.
๒๕. โย ปน ภิกฺขุ ภิกฺขุสฺส สามํ จีวรํ
ทตฺวา กุปโต อนตฺตมโน อจฺฉินฺเทยฺย วา
อจฺฉินฺทาเปยฺย วา,
นิสฺสคฺคิยํ ปาจิตฺติยํ.
๒๖. โย ปน ภิกฺขุ สามํ สตฺตํ วิฺญาเปตฺวา ตนฺตวาเยหิ จีวรํ วายาเปยฺย,
นิสฺสคฺคิยํ ปาจิตฺติยํ.
๒๗. ภิกฺขุ ปเนว อุทฺทิสฺส อฺญาตโก

ภิกษุใหลวงกําหนดนั้นไป,
เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย.
๒๒.อนึ่งภิกษุใด มีบาตรมีแผลหยอน
๕ ใหจายบาตรอื่นใหม
เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย.
ภิกษุนั้นพึงสละบาตรนั้น ในภิกษุบริษัท,
บาตรใบสุดแหงภิกษุในบริษัทนั้น
พึงมอบใหแกภิกษุนั้นสั่งวา
"นี้บาตรของทาน พึงทรงไว(คือใช)กวา
จะแตก."
นี้เปนสามีจิกรรม(คือการชอบ)ในเรื่องนั้น.
๒๓.อนึ่ง มีเภสัช อันควรลิ้มของภิกษุ
ผูอาพาธ
คือ เนยใส เนยขน น้ํามัน น้ําผึ้ง น้ําออย,
ภิกษุรับ(ประเคน)ของนั้นแลว พึงเก็บไว
ฉันได ๗ วันเปนอยางยิ่ง,
ภิกษุใหลวงกําหนดนั้นไป
เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย.
๒๔.ภิกษุ(รู) วาฤดูรอนยังเหลืออีก
๑ เดือน พึงแสวงหาจีวร คือผาอาบน้ําฝนได
(รู) วาฤดูรอยยังเหลืออีกกึ่งเดือน พึงนุง
ได
ถาเธอ(รู) วาฤดูรอนเหลือล้ํากวา๑ เดือน
แสวงหาจีวร คือผาอาบน้ําฝน
(รู) วาฤดูรอนเหลือล้ํากวากึ่งเดือนทํานุง
เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย
๒๕.อนึ่ง ภิกษุใด ใหจีวรแกภิกษุเอง
แลว โกรธนอยใจชิงเอามาก็ดี ใหชิงเอามา
ก็ดี
เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย.
๒๖.อนึ่งภิกษุใดขอดายมาเองแลว ยัง
ชางหูกใหทอจีวร
เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย
๒๗.อนึ่ง พอเจาเรือนก็ดี แมเจาเรือน

คหปติ วา คหปตานี วา ตนฺตวาเยหิ
จีวรํ วายาเปยฺย,
ตตฺร เจ โส ภิกฺขุ ปุพฺเพ อปฺปวาริโต
ตนฺตวาเย อุปสงฺกมิตฺวา จีวเร วิกปฺป
อาปชฺเชยฺย
"อิทํ โข อาวุโส จวรํ มํ อุทฺทิสฺส
วียติ, อายตฺจ กโรถ, วิตฺถตฺจ อปฺปตฺจ
สุวิตฺจ๑ สุปวายิตฺจ สุวิเลกฺขิตฺจ๒

ก็ดี ผูมิใชญาติ สั่งชางหูกใหทอจีวร เฉพาะ
ภิกษุ
ถาภิกษุนั้นเขาไมได ปวารณไวกอน เขา
ไปหาชางหูกแลว ถึงความกําหนดในจีวรใน
สํานักของเขานั้นวา จีวรผืนนี้ทอเฉพาะรูป
ขอทานจงทําใหยาว ใหกวาง ใหแนน ให
เปนของขึงดี ใหเปนของที่ทอดี ใหเปนของ
ที่สางดี ให
เปนของที่กรีดดี

------------------------------------------------------------

๑. พระไตรปฏก เปน สุวีตฺจ๒. เปน สุเลขิตฺจ
-----------------------------------------------------------สุวิตจฺฉิตฺจ กโรถ;

อปฺเปวนาม มยมฺป อายสฺมนฺตานํ กิฺจิมตฺตํ อนุปทชฺเชยฺยามาติ
เอวฺจ โส ภิกฺขุ วตฺวา กิฺจมตฺตํ
อนุปทชฺเชยฺย อนฺตมโส ปณฺฑปาตมตฺตมฺป,
นิสฺสคฺคิยํ ปาจิตฺติยํ.
๒๘. ทสาหานาคตํ กตฺติกเตมาสิปุณฺณมํ,
ภิกฺขุโน ปเนว อจฺเจกจีวรํ อุปฺปชฺเชยฺย,
อจฺเจกํ มฺญมาเนน ภิกฺขุนา ปฏิคฺคเหตพฺพํ, ปฏิคฺคเหตฺวา ยาวจีวรกาลสมยํ
นิกฺขิปตพฺพํ,
ตโต เจ อุตฺตรึ นิกฺขิเปยฺย,
นิสฺสคฺคิยํ ปาจิตฺติยํ.
๒๙. อุปวสฺสํ โข ปน กตฺติกปุณฺณมํ
ยานิ โข ปน ตานิ อารฺญกานิ
เสนาสนานิ สาสงฺกสมฺมตานิ สปฺปฏิภยานิ,
ตถารูเปสุ ภิกฺขุ เสนาสเนสุ วิหรนฺโต
อากงฺขมาโน ติณฺณํ จีวรานํ อฺญตรํ
จีวรํ อนฺตรฆเร นิกฺขิเปยฺย,
สิยา จ ตสฺส ภิกฺขุโน โกจิเทว ปจฺจโย
เตน จีวเรน วิปฺปวาสาย,
ฉารตฺตปรมนฺเตน ภิกฺขุนา เตน จีวเรน
วิปฺปวสิตพฺพํ,
ตโต เจ อุตฺตรึ วิปฺปวเสยฺย

แมไฉน รูปจะใหของเล็กนอยเปนรางวัล
แกทาน
ครั้นกลาวอยางนี้แลว ภิกษุนั้นใหของเล็ก
นอยเปนรางวัล โดยที่สุดแมสักวาบิณฑบาต
เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย.
๒๘.วันปุรณมีที่ครบ๓เดือนแหงเดือน
กัตติกา (คือเดือน๑๑) ยังไมมาอีก๑๐วัน
อัจเจกจีวรเกิดขึ้นแกภิกษุ
ภิกษุรูวา เปนอัจเจกจีวร พึงรับไวได
ครั้นรับไวแลว พึงเก็บไวไดจนตลอดสมัยที่
เปนจีวรกาล
ถาเธอเก็บไวยิ่งกวานั้น
เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย.
๒๙.อนึ่ง(ถึง) วันปุรณมีแหงเดือน
กัตติกาที่สุดแหงฤดูฝน ภิกษุอยูในเสนาสนะ
ปาที่รูกันวาเปนที่รังเกียจ มีภัยเฉพาะหนา
ปรารถนาอยู พึงเก็บจีวร๓ผืนๆใดผืนหนึ่ง
ไวในละแวกบานได
และปจจัยอะไรๆเพื่อจะอยูปราศจากจีวรนั้น
จะพึงมีแกภิกษุ
ภิกษุนั้น พึงอยูปราศจากจีวรนั้นได ๖ คืน
เปนอยางยิ่ง,
ถาเธออยูปราศยิ่งกวานั้น

อฺญตฺร ภิกฺขุสมฺมติยา,
นิสฺสคฺคิยํ ปาจิตฺติยํ.
๓๐. โย ปน ภิกฺขุ ชานํ สงฺฆิกํ ลาภํ
ปริณตํ อตฺตโน ปริณาเมยฺย,
นิสฺสคฺคิยํ ปาจิตฺติยํ.
ปตฺตวคฺโค ตติโย.

เวนไวแตภิกษุไดสมมติ
เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย.
๓๐.อนึ่ง ภิกษุใดรูอยู นอมลาภที่เขา
นอมไวเปนของจะถวายสงฆมาเพื่อตน
เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย.
ปตตวรรคที่ ๓ ( จบ)

อุทฺทิฏฐา โข อายสฺมนฺโต ตึส
นิสฺสคฺคิยา ปาจิตฺติยา ธมฺมา.
ตตฺถายสฺมนฺเต ปุจฺฉามิ:
กจฺจิตฺถ ปริสุทฺธา?
ทุติยมฺป ปุจฺฉามิ:
กจฺจิตฺถ ปริสุทฺธา?
ตติยมฺป ปุจฺฉามิ:
กจฺจิตฺถ ปริสุทฺธา?
ปริสุทฺเธตฺถายสฺมนฺโต
ตสฺมา ตุณฺหี,
เอวเมตํ ธารยามิ.
นิสฺสคฺคิยา ปาจิตฺติยา ธมฺมา นิฏฐิตา.

ทานทั้งหลาย ธรรมชื่อ นิสสัคคิยปาจิตตีย
๓๐ ( สิกขาบท ) ขาพเจาแสดงขึ้นแลวแล
ขาพเจาถามทานทั้งหลายในขอเหลานั้น
ทานเปนผูบริสุทธแลวหรือ?
ขาพเจาถามแมครั้งที่ ๒
ทานเปนผูบริสุทธแลวหรือ?
ขาพเจาถามแมครั้งที่ ๓
ทานเปนผูบริสุทธแลวหรือ?
ทานทั้งหลายเปนผูบริสุทธในขอเหลานั้นแลว
เพราะฉะนั้น จึงนิ่ง
ขาพเจาทรงความนี้ไวอยางนี้
ธรรมทั้งหลายชื่อ นิสสัคคิยปาจิตตีย จบ.

-----------------

อิเม โข ปนายสฺมนฺโต เทฺวนวุติ
ปาจิตฺติยา ธมฺมา อุทฺเทสํ อาคจฺฉนฺติ.
๑. สมฺปชานมุสาวาเท ปาจิตฺติยํ.
๒. โอมสวาเท ปาจิตฺติยํ.
๓. ภิกฺขุเปสฺุเญ ปาจิตฺติยํ.
๔. โย ปน ภิกฺขุ อนุปสมฺปนฺนํ ปทโส
ธมฺมํ วาเจยฺย, ปาจิตฺติยํ.
๕. โย ปน ภิกฺขุ อนุปสมฺปนฺเนน
อุตฺตริทฺวิรตฺตติรตฺตํ สหเสยฺยํ กปฺเปยฺย,
ปาจิตฺติยํ.
๖.โย ปน ภิกฺขุ มาตุคาเมน
สหเสยฺยํ กปฺเปยฺย, ปาจิตฺติยํ.
๗. โย ปน ภิกฺขุ มาตุคามสฺส อุตฺตริฉปฺปฺจวาจาหิ ธมฺมํ เทเสยฺย อฺญตฺร
วิฺุนา ปุริสวิคฺคเหน, ปาจิตฺติยํ.

-------------------

ทานทั้งหลาย ธรรมชื่อวา ปาจิตตีย ๙๒
เหลานี้แล ยอมมาสูอุทเทส
๑.เปนปาจิตตีย ในเพราะสัมปชานมุสาวาท(กลาวเท็จทั้งรูตัว)
๒.เปนปาจิตตีย ในเพราะโอมสวาท
๓.เปนปาจิตตีย ในเพราะสอเสียดภิกษุ
๔.อนึ่ง ภิกษุใด ยังอนุปสัมบัน ให
กลาวธรรมโดยบท เปนปาจิตตีย.
๕.อนึ่งภิกษุใด สําเร็จการนอนรวมกับ
อนุปสัมบันยิ่งกวา ๒-๓ คืน
เปนปาจิตตีย
๖. อนึ่ง ภิกษุใด สําเร็จการนอนรวมกับ
มาตุคาม เปนปาจิตตีย.
๗. อนึ่ง ภิกษุใด แสดงธรรมแกมาตุคาม
ยิ่งกวา ๕-๖ คํา เวนไวแตบุรุษผูรูเดียงสา
( มีอยู ) เปนปาจิตตีย.

๘. โย ปน ภิกฺขุ อนุปสมฺปนฺนสฺส
อุตฺตริมนุสฺสธมฺมํ อาโรเจยฺย,
ภูตสฺมึ ปาจิตฺติยํ.
๙. โย ปน ภิกฺขุ ภิกฺขุสส ทุฏุลฺลํ
อาปตฺตึ อนุปสมฺปนฺนสฺส อาโรเจยฺย
อฺญตฺร ภิกฺขุสมฺมติยา, ปาจิตฺติยํ.
๑๐. โย ปน ภิกฺขุ ปฐวึ ขเณยฺย วา
ขณาเปยฺย วา, ปาจิตฺติยํ.
มุสาวาทวคฺโค ปฐโม.
๑๑.ภูตคามปาตพฺยตาย ปาจิตฺติยํ.
๑๒.อฺญวาทเก วิเหสเก ปาจิตฺติยํ.
๑๓. อุชฺฌาปนเก ขิยฺยนเก ปาจิตฺติยํ.
๑๔. โย ปน ภิกฺขุ สงฺฆิกํ มฺจํ วา
ปฐํ วา ภิสึ วา โกจฺฉํ วา อชฺโฌกาเส
สนฺถริตฺวา สนฺถราเปตฺวา วา,
ตํ ปกฺกมนฺโต เนว อุทฺธเรยฺย น
อุทฺธราเปยฺย อนาปุจฺฉํ วา คจฺเฉยฺย,
ปาจิตฺติยํ.
๑๕. โย ปน ภิกฺขุ สงฺฆิเก วิหาเร
เสยฺยํ สนฺถริตฺวา วา สนฺถราเปตฺวา วา
ตํ ปกฺกมนฺโต เนว อุทฺธเรยฺย น
อุทฺธราเปยฺย อนาปุจฺฉํ วา คจฺเฉยฺย,
ปาจิตฺติยํ.
๑๖. โย ปน ภิกฺขุ สงฺฆิเก วิหาเร ชานํ
ปุพฺพูปคตํ ภิกฺขุ อนูปขชฺช เสยฺยํ
กปฺเปยฺย "ยสฺส สมฺพาโธ ภวิสฺสติ, โส
ปกฺกมิสฺสตีติ
เอตเทว ปจฺจยํ กริตฺวา อนฺญ,ํ
ปาจิตฺติยํ.
๑๗. โย ปน ภิกฺขุ ภิกฺขุ กุปโต
อนตฺตมโน สงฺฆิกา วิหารา นิกฺกฑฺเฒยฺย
วา นิกฺกฑฺฒาเปยฺย วา,

๘. อนึ่ง ภิกษุใด บอกอุตตริมนุสสธรรม
(ของตน) แกอนุปสัมบัน
เปนปาจิตตีย เพราะมีจริง
๙. อนึ่ง ภิกษุใด บอกอาบัติชั่วหยาบ
ของภิกษุ แกอนุปสัมบัน
เวนไวแตภิกษุไดรับสมมติ เปนปาจิตตีย.
๑๐. อนึ่ง ภิกษุใด ขุดก็ดี ใหขุดก็ดี ซึ่ง
ปฐพี เปนปาจิตตีย.
มุสาวาทวรรคที่ ๑ (จบ)
๑๑. เปนปาจิตตีย. ในเพราะความถูก
พรากแหงภูตคาม.
๑๒. เปนปาจิตตีย. ในเพราะความเปนผู
กลาวคําอื่น ในเพราะความเปนผูใหลําบาก.
๑๓. เปนปาจิตตีย. ในเพราะความเปน
ผูโพนทะนา ในเพราะความเปนผูบนวา
๑๔. อนึ่ง ภิกษุใด วางไวแลวก็ดี ให
วางไวแลวก็ดี ซึ่งเตียงก็ดี ตั่งก็ดี ฟูกก็ดี
เกาอี้ก็ดี อันเปนของสงฆในที่แจง.
เมื่อหลีกไป ไมเก็บก็ดี ไมใหเก็บก็ดี ซึ่ง
เสนาสนะที่วางไวนั้น หรือไมบอกสั่ง ไป
เสีย เปนปาจิตตีย.
๑๕. อนึ่ง ภิกษุใด ปูแลวก็ดี ใหปูแลว
ก็ดี ซึ่งที่นอน ในวิหาร เปนของสงฆ
เมื่อหลีกไป ไมเก็บก็ดี ไมใหเก็บก็ดี ซึ่ง
ที่นอนอันปูไวนั้น หรือไมบอกสั่ง ไปเสีย
เปนปาจิตตีย.
๑๖. อนึ่ง ภิกษุใดรูอยู สําเร็จการนอน
เขาไปเบียดภิกษุผูเขาไปกอน ในวิหารของ
สงฆ ดวยหมายวา ความคับแคบจักมีแกผูใด
ผูนั้นจะหลีกไปเอง
ทําความหมายอยางนี้เทานั้นใหเปนปจจัย
หาใชอยางอื่นไม
เปนปาจิตตีย.
๑๗. อนึ่ง ภิกษุใด โกรธขัดใจฉุดคราก็ดี
ใหฉุดคราก็ดี ซึ่งภิกษุ จากวิหารของสงฆ

ปาจิตฺติยํ.
๑๘. โย ปน ภิกฺขุ สงฺฆิเก วิหาเร
อุปริเวหาสกุฏิยา อาหจฺจปาทกํ มฺจํ วา
ปฐํ วา อภินิสีเทยฺย วา อภินิปชฺเขยฺย วา
ปาจิตฺติยํ.
๑๙. มหลฺลกมฺปน ภิกฺขุนา วิหารํ
การยมาเนน ยาว ทิวารโกสา อคฺคลฏฐปนาย อาโลกสนฺธิปริกมฺมาย ทฺวิตฺติจฺฉทนสฺส ปริยายํ อปฺปหริเต ฐิเตน
อธิฏฐาตพฺพํ, ตโต เจ อุตฺตรึ อปฺปหริเตป
ฐิโต อธิฏฐเหยฺย,
ปาจิตฺติยํ.

เปนปาจิตตีย.
๑๘. อนึ่ง ภิกษุใด นั่งทับก็ดี นอนทับ
ก็ดี ซึ่งเตียงก็ดี ซึ่งตั่งก็ดี อันมีเทาเสียบ
(ในตัวเตียง) บนราน ในวิหารเปนของสงฆ
เปนปาจิตตีย.
๑๙. อนึ่ง ภิกษุผูใหทําซึ่งวิหารใหญ จะ
วางเช็ดหนาเพียงไร แตกรอบแหงประตู จะ
บริกรรมชองหนาตาง พึงยืนในที่ปราศจาก
ของสดเขียว อํานวย (ใหพอก) ได ๒-๓ ชั้น
ถาเธออํานวย (ใหพอก) ยิ่งกวานั้น แมยืน
ในที่ปราศจากของสดเขียว
ก็เปนปาจิตตีย.*

-----------------------------------------------------------------------------------------------*ควรดูคําแปลแลขยายความสิกขาบทนี้ ในบุพพสิกขาวรรณาประกอบดวย
------------------------------------------------------------------------------------------------

๒๐. โย ปน ภิกฺขุ ชานํ สปฺปาณกํ
อุทกํ ติณํ วา มตฺติกํ วา สิฺเจยฺย
วา สิฺจาเปยฺย วา , ปาจิตฺติยํ.
ภูตคามวคฺโค ทุติโย.
๒๑. โย ปน ภิกฺขุ อสมฺมโต
ภิกฺขุนิโย โอวเทยฺย, ปาจิตฺติยํ.
๒๒. สมฺมโตป เจ ภิกฺขุ
อตฺถงฺคเต สุริยา
ภิกฺขุนิโย โอวเทยฺย, ปาจิตฺติยํ.
๒๓. โย ปน ภิกฺขุ ภิกฺขุนูปสฺสยํ
อุปสงฺกมิตฺวา ภิกฺขุนีโย โอวเทยฺย
อฺญตฺร สมยา, ปาจิตฺติยํ.
ตตฺถายํ สมโย;
คิลานา โหติ ภิกฺขุนี,
อยํ ตตฺถ สมโย.
๒๔. โย ปน ภิกฺขุ เอวํ วเทยฺย
"อามิสเหตุ ภิกฺขู ภิกฺขุนิโย โอวทนฺตีติ,
ปาจิตฺติยํ.
๒๕. โย ปน ภิกฺขุ อฺญาติกาย
ภิกฺขุนิยา จีวรํ ทเทยฺย อฺญตฺร
ปาริวฏฏกา, ปาจิตฺติยํ.
๒๖. โย ปน ภิกฺขุ อฺญาติกาย ภิกฺขุ-

๒๐. อนึ่ง ภิกษุใดรูอยูวา น้ํามีตัวสัตว
รดก็ดี ใหรดก็ดี ซึ่งหญาก็ดี ซึ่งดินก็ดี เปน
ปาจิตตีย.
ภูตคามวรรคที่ ๒ (จบ).
๒๑. อนึ่ง ภิกษุใด ไมไดรับสมมติ
สั่งสอนพวกภิกษุณี เปนปาจิตตีย.
๒๒. ถาภิกษุไดรับสมมติแลว
เมื่อพระอาทิตยอัสดงคตแลว
สั่งสอนพวกภิกษุณี เปนปาจิตตีย
๒๓. อนึ่ง ภิกษุใด เขาไปสูที่อาศัยแหง
ภิกษุณีแลว สั่งสอน พวกภิกษุณี
เวนไวแตสมัย เปนปาจิตตีย.
สมัยในเรื่องนั้นดังนี้
คือ ภิกษุณีอาพาธ
สมัยในเรื่องนั้น ดังนี้:
๒๔. อนึ่ง ภิกษุใด กลาวอยางนี้วา
"พวกภิกษุสั่งสอนพวกภิกษุณี เพราะเหตุอามิส"
เปนปาจิตตีย.
๒๕. อนึ่ง ภิกษุใด ใหจีวรแกภิกษุณี
ผูมิใชญาติ เวนไวแตแลกเปลี่ยน เปน
ปาจิตตีย.
๒๖. อนึ่ง ภิกษุใด เย็บก็ดี ใหเย็บก็ดี

นิยา จีวรํ สิพฺเพยฺย วา สิพฺพาเปยฺย วา,
ปาจิตฺติยํ.
๒๗. โย ปน ภิกฺขุ ภิกฺขุนิยา สทฺธึ
สํวิธาย เอกทฺธานมคฺคํ ปฏิปชฺเชยฺย
อนฺตมโส คามนฺตรมฺป
อฺญตฺร สมยา, ปาจิตฺติยํ.
ตตฺถายํ สมโย:
สตฺถคมนีโย โหติ มคฺโค สาสงฺกสมฺมโต
สปฺปฏิภโย,
อยํ ตตฺถ สมโย.
๒๘. โย ปน ภิกฺขุ ภิกฺขุนิยา สทฺธึ
สํวิธาย เอกํ นาวํ อภิรูเหยฺย
อุทฺธคามินึ วา อโธคามินึ วา
อฺญตฺร ติริยนฺตรณาย,
ปาจิตฺติยํ.
๒๙. โย ปน ภิกฺขุ ชานํ
ภิกฺขุนีปริปาจิตํ ปณฺฑปาตํ ภฺุเชยฺย
อฺญตฺร ปุพฺพ คิหิสมารมฺภา,
ปาจิตฺติยํ.
๓๐. โย ปน ภิกฺขุ ภิกฺขุนิยา สทฺธึ เอโก
เอกาย รโห นิสชฺชํ กปฺปยฺย, ปาจิตฺติยํ.
โอวาทวคฺโค ตติโย.
๓๑. อคิลาเนน ภิกฺขุนา เอโก อาวสถปณฺโฑ ภฺุชิตพฺโพ;
ตโต เจ อุตฺตรึ ภฺุเชยฺญ, ปาจิตฺติยํ.
๓๒. คณโภชเน อฺญตฺร สมยา
ปาจิตฺติยํ.
ตตฺถายํ สมโย:
คิลานสมโย จีวรทานสมโย
จีวรการสมโย อทฺธานคมนสมโย
นาวาภิรูหนสมโย มหาสมโย
สมณภตฺตสมโย,
อยํ ตตฺถ สมโย.
๓๓. ปรมฺปรโภชเน อฺฺตฺร สมยา
ปาจิตฺติยํ.
ตตฺถายํ สมโย:

ซึ่งจีวร เพื่อภิกษุณีผูมิใชญาติ
เปนปาจิตตีย.
๒๗. อนึ่ง ภิกษุใด ชักชวนกันแลว เดิน
ทางไกลดวยกันกับภิกษุณี
โดยที่สุดแมสิ้นระยะบานหนึ่ง
เวนไวแตสมัย เปนปาจิตตีย.
สมัยในเรื่องนั้น ดังนี้:
คือทางเปนที่จะตองไปดวยพวกเกวียน รูกันวา
เปนที่นารังเกียจมีภัยเฉพาะหนา
นี้สมัยในเรื่องนั้น
๒๘.อนึ่ง ภิกษุใด ชักชวนแลว ขึ้นเรือ
ลําเดียวกับภิกษุณี
ขึ้นน้ําไปก็ดี ลองน้ําไปก็ดี
เวนไวแตขามฟาก
เปนปาจิตตีย.
๒๙.อนึ่ง ภิกษุใด รูอยู
ฉันบิณฑบาตอันภิกษุณีแนะนําใหถวาย
เวนไวแตคฤหัสถปรารภไวกอน
เปนปาจิตตีย.
๓๐.อนึ่ง ภิกษุใด ผูเดียว สําเร็จการนั่ง
ในที่ลับตากับภิกษุณีผูเดียว เปนปาจิตตีย.
โอวาทวรรคที่ ๓ (จบ).
๓๑.ภิกษุผูมิใชอาพาธ พึงฉันอาหารใน
โรงทานไดครั้งหนึ่ง
ถาฉันยิ่งกวานั้น เปนปาจิตตีย.
๓๒. เวนไวแตสมัย เปนปาจิตตีย.
ในเพราะฉันเปนหมู.
นี้สมัยในเรื่องนั้น
คือคราวอาพาธ คราวที่เปนฤดูถวายจีวร
คราวที่ทําจีวร คราวที่เดินทางไกล
คราวที่ขึ้นเรือไป คราวใหญ
คราวภัตต ของสมณะ
นี้สมัยในเรื่องนั้น
๓๓. เวนไวแตสมัย เปนปาจิตตีย.
ในเพราะโภชนะทีหลัง.
สมัยในเรื่องนั้นดังนี้:

คิลานสมโย จีวรทานสมโย จีวรการสมโย,
อยํ ตตฺถ สมโย.
๓๔. ภิกฺขุ ปเนว กุลํ อุปคตํ ปูเวหิ
วา มนฺเถหิ วา อภิหฏุมฺปวาเรยฺย,
อากงฺขมาเนน ภิกฺขุนา
ทฺวิตฺติปตฺตปูรา ปฏิคฺคเหตพฺพา:
ตโต เจ อุตฺตรึ ปฏิคฺคณฺเหยฺย, ปาจิตฺติยํ.
ทฺวิตฺติปตฺตปูเร ปฏิคฺคเหตฺวา ตโต
นีหริตฺวา
ภิกฺขูหิ สทฺธึ สํวิภชิตพฺพํ
อยํ ตตฺถ สามีจิ.
๓๕. โย ปน ภิกฺขุ ภุตฺตาวี ปวาริโต
อนติริตฺตํ ขาทนียํ วา โภชนียํ วา
ขาเทยฺย วา ภฺุเชยฺย วา, ปาจิตฺติยํ.
๓๖. โย ปน ภิกฺขุ ภิกฺขุ ภุตฺตาวี
ปวาริตํ อนติริตฺเตน ขาทนีเยน วา
โภชนีเยน วา อภิหฏุมฺปวาเรยฺย
" หนฺท ภิกฺขุ ขาท วา ภฺุช วาติ
ชานํ อาสาทนาเปกฺโข,
ภุตฺตสฺมึ ปาจิตฺติยํ.
๓๗. โย ปน ภิกฺขุ วิกาเล ขาทนียํ
วา โภชนียํ วา ขาเทยฺย วา ภฺุเชยฺย วา,
ปาจิตฺติยํ.
๓๘. โย ปน ภิกฺขุ สนฺนิธิการกํ
ขาทนียํ วา โภชนียํ วา ขาเทยฺย วา
ภฺุเชยฺย วา, ปาจิตฺติยํ.
๓๙. ยานิ โข ปน ตานิ ปณีตโภชนานิ,
เสยฺยถีทํ: สปฺป นวนีตํ เตลํ มธุ ผาณิตํ
มจฺโฉ มํสํ ขีรํ ทธิ, โย ปน ภิกฺข
เอวรูปานิ ปณีตโภชนานิ อคิลาโน อตฺตโน
อตฺถาย วิฺญาเปตวา ภฺุเชยฺย, ปาจิตฺติยํ.
๔๐. โย ปน ภิกฺขุ อทินฺนํ มุขทฺวารํ
อาหารํ อาหเรยฺย
อฺญตฺร อุทกทนฺตโปณา, ปาจิตฺติยํ.
โภชนวคฺโค จตุตฺโถ.

คือคราวเปนไข คราวถวายจีวร คราวทําจีวร,
นี้สมัยในเรื่องนั้น.
๓๔. อนึ่ง เขาปวารณาภิกษุผูเขาไปสู
สกุล ดวยขนมก็ดี ดวยสัตตุผงก็ดี เพื่อ
นําไปไดตามปรารถนา
ภิกษุผูตองการ
พึงรับไดเต็ม ๒-๓ บาตร
ถารับยิ่งกวานี้น เปนปาจิตตีย.
ครั้นรับเต็ม ๒-๓ บาตรแลว นําออกจากที่
นั้นแลว
พึงแบงปนกับภิกษุทั้งหลาย
นี้เปนสามีจิกรรมในเรื่องนั้น.
๓๕. อนึ่ง ภิกษุใด ฉันเสร็จหามเสียแลว
เคี้ยวก็ดี ฉันก็ดี ซึ่งของเคี้ยวก็ดี ซึ่งของฉัน
ก็ดี อันมิใชเดน เปนปาจิตตีย.
๓๖. อนึ่ง ภิกษุใด นําไปปวารณาภิกษุ
ผูฉันเสร็จ หามเสียแลว ดวยของเคี้ยวก็ดี
ดวยของฉันก็ดี อันมิใชเดน
บอกวา " เอาเถิด ภิกษุ เคี้ยวก็ตาม ฉันก็ตาม"
รูอยู เพงจะหาโทษให
พอเธอฉันแลว เปนปาจิตตีย.
๓๗. อนึ่ง ภิกษุใดเคี้ยวก็ดี ฉันก็ดี ซึ่ง
ของเคี้ยวก็ดี ซึ่งของฉันก็ดี ในเวลาวิกาล
เปนปาจิตตีย.
๓๘. อนึ่ง ภิกษุใด เคี้ยวก็ดี ฉันก็ดี
ซึ่งของเคี้ยวก็ดี ซึ่งของฉันก็ดี ทําการ
สั่งสม เปนปาจิตตีย.
๓๙. อนึ่ง ภิกษุใด มิใชผูอาพาธ ขอ
โภขนะอันประณีตเห็นปานนี้ เชนเนยใน
เนยขน น้ํามัน น้ําผึ้ง น้ําออย ปลา เนื้อ
นมสด นมขน เพื่อประโยชนแกตน
แลวฉัน เปน ปาจิตตีย.
๔๐. อนึ่ง ภิกษุใด กลืนอาหารที่เขายัง
ไมให ลวงชองปาก
เวนไวแตน้ําและไมชําระฟน เปนปาจิตตีย.
โภชนวรรคที่ ๔ (จบ).

๔๑. โย ปน ภิกฺขุ อเจลกสฺส วา
ปริพฺพาชกสฺส วา ปริพฺพาชิกาย วา
สหตฺถา ขาทนียํ วา โภชนียํ วา ทเทยฺย,
ปาจิตฺติยํ
๔๒. โย ปน ภิกฺขุ ภิกฺขุ เอวํ วเทยฺย๑

๔๑. อนึ่ง ภิกษุใด ใหของเคี้ยวก็ดี ของ
กินก็ดี แกอเจลกก็ดี แกปริพาชกก็ดี
แกปริพาชิกาก็ดี ดวยมือของตน
เปนปาจิตติย.
๔๒. อนึ่ง ภิกษุใด กลาวตอภิกษุอยางนี้วา

------------------------------------------------------

๑. ม. ยุ. อิทํ ปาฐทฺวยํ โปตฺถเกสุ น ทิสฺสติ.
------------------------------------------------------"เอหาวุโส คามํ วา นิคมํ วา ปณฺฑาย
" ทานจงมา เขาไปสูบานหรือสูนิคม เพื่อ

ปวิสิสฺสามาติ.
ตสฺส ทาเปตฺวา วา อทาเปตฺวา วา
อุยฺโยเชยฺย
"คจฺฉาวุโส, น เม ตยา สทฺธึ กถา วา
นิสชฺชา วา ผาสุ โหติ,
เอกกสฺส เม กถา วา นิสชฺชา วา ผาสุ
โหตีติ,
เอตเทว ปจฺจยํ กริตฺวา อนฺญ,ํ
ปาจิตฺติยํ.
๔๓. โย ปน ภิกฺขุ สโภชนา กุเล
อนูปขชฺช นิสชฺชํ กปฺเปยฺย, ปาจิตฺติยํ.
๔๔. โย ปน ภิกฺขุ มาตุคาเมน สทฺธึ
รโห ปฏิจฺฉนนฺเน อาสนา นิสชฺชํ กปฺเปยฺย,
ปาจิตฺติยํ.
๔๕. โย ปน ภิกฺขุ มาตุคาเมน สทฺธึ
เอโก เอกาย รโห นิสชฺชํ กปฺเปยฺย, ปาจิตฺติยํ.
๔๖. โย ปน ภิกฺขุ นิมนฺติโต
สภตฺโต สมาโน,
สนฺตํ ภิกฺขุ อนาปุจฺฉา
ปุเรภตฺตํ วา ปจฺฉาภตฺตํ วา กุเลสุ จาริตฺตํ
อาปชฺเชยฺย
อฺญตฺร สมยา, ปาจิตฺติยํ.
ตตฺถายํ สมโย:
จีวรทานสมโย จีวรการสมโย, อยํ ตตฺถ
สมโย.
๔๗. อคิลาเนน ภิกฺขุนา
จาตุมาสปจฺจยปวารณา สาทิตพฺพา

บิณฑบาตดวยกัน"
เธอยังเขาใหถวายแลวก็ดี ไมใหถวายแลว
ก็ดี แกเธอแลวสงไป (ดวยคํา) วา
"ทานจงไปเสีย การพูดก็ดี การนั่งก็ดี ของ
เรากับทาน ไมเปนผาสุกเลย
การพูดก็ดี การนั่งก็ดี ของเราคนเดียว
ยอมเปนผาสุก"
ทําความหมายอยางนี้เทานั้นแล ใหเปนปจจัย
หาใชอยางอื่นไม เปนปาจิตตีย.
๔๓. อนึ่ง ภิกษุใด สําเร็จการนั่ง
แทรกแซงในสโภชนสกุล เปนปาจิตตีย.
๔๔. อนึ่ง ภิกษุใด สําเร็จการนั่งใน
ที่ลับ คือ ในอาสนะกําบังกับมาตุคาม
เปนปาจิตตีย.
๔๕. อนึ่ง ภิกษุใด ผูเดียวสําเร็จการนั่ง
ในที่ลับตากับมาตุคามผูเดียว เปน
ปาจิตตีย.
๔๖. อนึ่ง ภิกษุใด รับนิมนตแลว มี
ภัตตอยูแลว
ไมบอกลาภิกษุซึ่งมีอยู
ถึงความเปนผูเที่ยวไปในสกุลทั้งหลาย
กอนฉันก็ดี ทีหลังฉันก็ดี
เวนไวแตสมัย เปนปาจิตตีย.
สมัยในเรื่องนั้นดังนี้:
คือคราวที่ถวายจีวร คราวที่ทําจีวร, นี้สมัย
ในเรื่องนั้น.
๔๗. ภิกษุใด ไมใชผูอาพาธ
พึงยินดีปวารณาดวยปจจัย เพียง ๔ เดือน

อฺญตฺร ปุนปวารณาย,
อฺญตฺร นิจฺจปวารณาย,
ตโต เจ อุตฺตรึ สาทิเยยฺย, ปาจิตฺติยํ.
๔๘. โย ปน ภิกฺขุ อุยฺยุตฺตํ เสนํ
ทสฺสนาย คจฺเฉยฺย
อฺญตฺร ตถารูปปจฺจยา, ปาจิตฺติยํ.
๔๙. สิยา จ ตสฺส ภิกฺขุโน โกจิเทว
ปจฺจโย เสนํ คมนาย,
ทฺวิรตฺตติรตฺตํ เตน ภิกฺขุนา เสนาย วสิตพฺพํ.
ตโต เจ อุตฺตรึ วเสยฺย, ปาจิตฺติยํ.
๕๐. ทฺวิรตฺตติรตฺตฺเจ ภิกฺขุ เสนาย
วสมาโน
อุยฺโยธิกํ วา พลคฺคํ วา เสนาพฺยูหํ วา
อนีกทสฺสนํ วา คจฺเฉยฺย, ปาจิตฺติยํ.

อเจลกวคฺโค ปฺจโม.
๕๑.สุราเมรยปาเน ปาจิตฺติยํ
๕๒. องฺคุลิปโตทเก ปาจิตฺติยํ.
๕๓. อุทเก หสฺสธมฺเม ปาจิตฺติยํ.

เวนไวแตปวารณาอีก
เวนไวแตปวารณาเปนนิตย
ถาเธอยินดียิ่งกวานั้น อนึ่ง เปนปาจิตตีย.
๔๘. ภิกษุใด ไปเพื่อจะดูเสนาอัน
ยกออกแลว
เวนไวแตปจจัยมีอยางนี้นเปนรูป
เปนปาจิตตีย.
๔๙. ก็ถาปจจัยบางอยาง เพื่อจะไปสู
เสนามีแกภิกษุนั้น
ภิกษุนั้นพึงอยูไดในเสนาเพียง
๒-๓ คืน ถาอยูยิ่งกวานั้น เปนปาจิตตีย.
๕๐. ถาภิกษุอยูในเสนา๒-๓ คืน
ไปสูสนามรบก็ดี ไปสูที่พักพลก็ดี ไปสูที่จัด
ขบวนทัพก็ดี ไปดูหมูอนึก คือ ชาง มา รถ
พลเดิน อันจัดเปนกอง ๆ แลวก็ดี
เปนปาจิตตีย.
อเจลกวรรคที่ ๕ (จบ).
๕๑. เปนปาจิตตีย ในเพราะดื่มสุราและเมรัย.
๕๒. เปนปาจิตตียในเพราะจี้ดวยนิ้วมือ.
๕๓. เปนปาจิตตีย ในเพราะธรรม คือ
หัวเราะในน้ํา ( หมายเอาเลนน้ํา)
๕๔. เปนปาจิตตีย ในเพราะความไมเอื้อเฟอ.
๕๕. อนึ่ง ภิกษุใดหลอนภิกษุ* เปน
ปาจิตตีย.

๕๔. อนาทริเย ปาจิตฺติยํ.
๕๕. โย ปน ภิกฺขุ ภิกฺขุ ภึสาเปยฺย,
ปาจิตฺติยํ.

-------------------------------------------------------*. ใหตกใจกลัว.
--------------------------------------------------------

๕๖. โย ปน ภิกฺขุ อคิลาโน
วิสีวนาเปกฺโข
โชตึ สมาทเหยฺย วา สมาทหาเปยฺย วา
อ ฺ ตฺร ตถารูปปจฺจยาม ปาจิตฺติยํ
๕๗. โย ปน ภิกฺขุ โอเรนฑฺฒมาสํ
นฺหาเยยฺย
อ ฺ ตฺร สมยา, ปาจิตฺติยํ.

๕๖. อนึ่ง ภิกษุใด มิใชผูอาพาธ
มุงการผิง
ติดก็ดี ใหติดก็ดี ซึ่งไฟ
เวนไวแตปจจัยมีอยางนั้นเปนรูป เปน
ปาจิตตีย.
๕๗. อนึ่ง ภิกษุใด ยังหยอนกึ่งเดือน
อาบน้ํา
เวนไวแตสมัย เปนปาจิตตีย.

ตตฺถายํ สมโย:
ทิยฑฺโฒ มาโส เสโส คิมฺหานนฺติ
วสฺสานสฺส ปโม มาโส
อิจฺเจเต อฑฺฒเตยฺยมาสา
อุณฺหสมโย ปริฬาหสมโย
คิลานสมโย กมฺมสมโย
อทฺธานคมนสมโย วาตวุฏฐิสมโย.
อยํ ตตฺถ สมโย.
๕๘. นวมฺปน ภิกฺขุนา จีวรลาเภน
ติณฺณํ ทุพฺพณฺณกรณานํ อ ฺ ตฺรํ
ทุพฺพณฺณกรณานํ อาทาตพฺพํ
นีลํ วา กทฺทมํ วา กาฬสามํ วา,
อนาทา เจ ภิกฺขุ ติณฺณํ ทุพฺพณฺณกรณานํ
อฺญตรํ ทุพฺพณฺณกรณํ นวํ จีวรํ
ปริภฺุเชยฺย, ปาจิตติยํ.
๕๙. โย ปน ภิกฺขุ ภิกฺขุสฺส วา
ภิกฺขุนิยา วา สิกฺขมานาย วา สามเณรสฺส
วา สามเณริยา วา สามํ จีวรํ วิกปฺเปตฺวา
อปจฺจุทฺธารกํ ปริภฺุเชยฺย, ปาจิตฺติยํ.
๖๐. โย ปน ภิกฺขุ ภิกฺขุสฺส ปตฺตํ วา
จีวรํ วา นิสีทนํ วา สูจิฆรํ วา กายพนฺธนํ
วา อปนิเธยฺย วา อปนิธาเปยฺย วา
อนฺตมโส หสฺสาเปกฺโขป, ปาจิตฺติยํ.
สุราปานวคฺโค ฉฏโฐ.
๖๑. โย ปน ภิกฺขุ สฺจิจฺจ ปาณํ
ชีวิตา โวโรเปยฺย, ปาจิตฺติยํ.
๖๒. โย ปน ภิกฺขุ ชานํ สปฺปาณกํ
อุทกํ ปริภฺุเชยฺย, ปาจิตฺติยํ.
๖๓. โย ปน ภิกฺขุ ชานํ ยถาธมฺมํ
นีหตาธิกรณํ ปุนกมฺมาย อุกฺโกเฏยฺย,
ปาจิตฺติยํ.
๖๔. โย ปน ภิกฺขุ ภิกฺขุสฺส ชานํ
ทุฏุลฺลํ อาปตฺตึ ปฏิจฺฉาเทยฺยํ, ปาจิตฺติยํ.
๖๕. โย ปน ภิกฺขุ ชานํ อูนวีสติวสฺสํ
ปุคฺคลํ อุปสมฺปาเทยฺย,

สมัยในเรื่องนั้นดังนี้:
คือ "เดือนกึ่งทายฤดูรอน
เดือนตนแหงฤดูฝน"
๒ เดือนกึ่งนี้
เปนคราวรอน เปนคราวกระวนกระวาย
คราวเจ็บไข คราวทําการงาน
คราวไปทางไกล คราวฝนมากับพายุ
นี้สมัยในเรื่องนั้น.
๕๘. อนึ่ง ภิกษุ ไดจีวรมาใหม
พึงถือเอาวัตถุ สําหรับทําใหเสียสี ๓ อยางๆ ใด
อยางหนึ่ง
คือของเขียวครามก็ได ตมก็ได ของดําคล้ําก็ได
ถาภิกษุไมถือเอาวัตถุสําหรับทําใหเสียสี ๓
อยางๆ ใดอยางหนึ่ง ใชจีวรใหม เปน
ปาจิตตีย.
๕๙. อนึ่ง ภิกษุใด วิกัปจีวรเอง แก
ภิกษุก็ดี แกภิกษุณีก็ดี แกนางสิกขมานาก็ดี
แกสามเณรก็ดี แกนางสามเณรีก็ดี
แลวใชสอย (จีวรนั้น) ไมใหเขาถอนกอน
เปนปาจิตตีย.
๖๐. อนึ่ง ภิกษุใด ซอนก็ดี ใหซอนก็ดี
ซึ่งบาตรก็ดี จีวรก็ดี ผาปูนั่งก็ดี กลองเข็ม
ก็ดี ประคดเอวก็ดี แหงภิกษุ
โดยที่สุดแมหมายจะหัวเราะ เปนปาจิตตีย.
สุราปานวรรคที่ ๖ (จบ).
๖๑. อนึ่ง ภิกษุใด แกลงพรากสัตวจาก
ชีวิต เปนปาจิตตีย.
๖๒. อนึ่ง ภิกษุใดรูอยู
บริโภคน้ํามีตัวสัตว เปนปาจิตตีย.
๖๓. อนึ่ง ภิกษุใดรูอยู
ฟนอธิกรณที่ทําเสร็จแลวตามธรรม เพื่อทํา
อีก เปนปาจิตตีย.
๖๔. อนึ่ง ภิกษุใดรูอยู ปดอาบัติชั่ว
หยาบของภิกษุ เปนปาจิตตีย.
๖๕. อนึ่ง ภิกษุใดรูอยู ยังบุคคลมีป
หยอน ๒๐ ใหอุปสมบท

โส จ ปุคฺคโล อนุปสมฺปนฺโน,
เต จ ภิกฺขู คารยฺหา,
อิทํ ตสฺมึ ปาจิตฺติยํ.
๖๖. โย ปน ภิกฺขุ ชานํ เถยฺยสตฺเถน
สทฺธึ สํวิธาย เอกทฺธานมคฺคํ ปฏิปชฺเชยฺย
อนฺตมโส คามนฺตรมฺป, ปาจิตฺติยํ.
๖๗. โย ปน ภิกฺขุ มาตุคาเมน สทฺธึ
สํวิธาย เอกทฺธานมคฺคํ ปฏิปชฺเชยฺย
อนฺตมโส คามนฺตรมฺป, ปาจิตฺติยํ.
๖๘. โย ปน ภิกฺขุ เอวํ วเทยฺย
"ตถาหํ ภควตา ธมฺมํ เทสิตํ อาชานามิ;
ยถา เยเม อนฺตรายิกา ธมฺมา วุตฺตา
ภควตา,
เต ปฏิเสวโต นาลํ อนฺตรายายาติ,
โส ภิกฺขุ ภิกฺขูหิ เอวสฺส วจนีโย
"มา อายสฺมา เอวํ อวจ,
มา ภควนฺตํ อพฺภาจิกฺขิ;
น หิ สาธุ ภควโต อพฺภกฺขานํ,
น หิ ภควา เอวํ วเทยฺย;
อเนกปริยาเยน อาวุโส อนฺตรายิกา ธมฺมา
วุตฺตา ภควตา
อลฺจ ปน เต ปฏิเสวโต อนฺตรายายาติ
เอวฺจ โส ภิกฺขุ ภิกฺขูหิ วุจฺจมาโน
ตเถว ปคฺคณฺเหยฺย,
โส ภิกฺขุ ภิกฺขูหิ ยาวตติยํ สมนุภาสิตพฺโพ
ตสฺส ปฏินิสฺสคฺคาย,
ยาวตติยญิเจ สมนุภาสิยมาโน
ตํ ปฏินิสฺสชฺเชยฺย,
อิจฺเจตํ กุสลํ,
โน เจ ปฏินิสฺสชฺเชยฺย, ปาจิตฺติยํ.
๖๙. โย ปน ภิกฺขุ ชานํ ตถาวาทินา
ภิกฺขุนา อกฏานุธธมฺเมน ตํ ทิฏฐึ อปฺปฏินิสฺสฏเฐน สทฺธึ สมุภฺุเชยฺย วา สํวเสยฺย

บุคคลนั้นไมเปนอุปสัมบันดวย
ภิกษุทั้งหลายนั้นถูกติเตียนดวย
นี้เปนปาจิตตีย ในเรื่องนั้น.
๖๖. อนึ่ง ภิกษุใดรูอยู ชักชวนแลว
เดินทางไกลสายเดียวกันกับพวกเกวียน พวก
ตาง ผูเปนโจร
โดยที่สุดแมสิ้นระยะบานหนึ่ง เปนปาจิตตีย.
๖๗. อนึ่ง ภิกษุใด ชักชวนแลวเดินทาง
ไกลสายเดียวกันกับมาตุคาม
โดยที่สุดแมสิ้นระยะบานหนึ่ง เปนปาจิตตีย.
๖๘. อนึ่ง ภิกษุใดกลาวอยางนี้วา
"ขาพเจารูถึงธรรมที่พระผูมีพระภาคเจาทรง
แสดงแลว
โดยประการวา เปนธรรมทําอันตรายได
อยางไร
ธรรมนั้นหาอาจทําอันตรายแกผูเสพได (จริง)ไม"
ภิกษุนั้น อันภิกษุทั้งหลายพึงวากลาวอยางนี้วา
"ทานอยาไดพูดอยางนั้น
ทานอยาไดกลาวตูพระผูมีพระภาคเจา
การกลาวตูพระผูมีพระเจาไมดีดอก
พระผูมีพระภาคเจาไมไดตรัสอยางนั้นเลย
แนะเธอ พระผูมีพระภาคเจาตรัสธรรมอันทํา
อันตรายไวโดยบรรยายเปนอันมาก
ก็แลธรรมนั้นอาจทําอันตรายแกผูเสพได(จริง)
แลภิกษุนั้น อันภิกษุทั้งหลายวากลาวอยู
อยางนั้น ขืนถืออยางนั้นแล
ภิกษุนั้น อันภิกษุทั้งหลายพึงสวดประกาศ
หามจนหนที่๓
เพื่อสละการนั้นเสีย
ถาเธอถูกสวดประกาศหามอยูจนหนที่ ๓
สละการนั้นเสีย
การสละไดดังนี้ เปนการดี
ถาไมสละ เปนปาจิตตีย
๖๙. อนึ่ง ภิกษุใดรูอยู กินรวมก็ดี อยู
รวมก็ดี สําเร็จการนอนดวยกันก็ดี กับ
ภิกษุ ผูกลาวอยางนั้น ยังไมไดทําธรรม

วา สห วา เสยฺยํ กปฺเปยฺย, ปาจิตฺติยํ.
๗๐. สมณุทฺเทโสป เจ เอวํ วเทยฺย
"ตถาหํ ภควตา ธมฺมํ เทสิตํ อาชานามิ;
ยถา เยเม อนฺตรายิกา ธมฺมา วุตฺตา
ภควตา,
เต ปฏิเสวโต นาลํ อนฺตรายายาติ,
โส สมณุทฺเทโส ภิกฺขูหิ เอวมสฺส วจนีโย
"มา อาวุโส สมณุทฺเทส เอวํ อวจ,
มา ภควนฺตํ อพฺภาจิกฺขิ,
น หิ สาธุ ภควโต อพฺภกฺขานํ,
น หิ ภควา เอวํ วเทยฺย.
อเนกปริยาเยน อาวุโส สมณุทฺเทส
อนฺตรายิกา ธมฺมา วุตฺตา ภควตา,
อลฺจ ปน เต ปฏิเสวโต อนฺตรายายาติ;
เอวฺจ โส สมณุทฺเทโส ภิกฺขูหิ วุจฺจมาโน
ตเถว ปคฺคณเหยฺย,
โส สมณุทฺเทโส ภิกฺขูหิ เอวมสฺส
วจนีโย
อชฺชตคฺเค เต อาวุโส สมณุทฺเทส น
เจว โส ภควา สตฺถา อปทิสิตพฺโพ;
ยมฺป จฺเญ สมณุทฺเทสา ลภนฺติ ภิกฺขูหิ
สทฺธึ ทฺวิรตฺตติรตฺตํ สหเสยฺยํ,
สาป เต นตฺถิ;
จร ปเร วินสฺสาติ.
โย ปน ภิกฺขุ ชานํ ตถานาสิตํ สมณุทฺเทสํ
อุปลาเปยฺย วา อุปฏฐาเปยฺย วา สมฺภฺุเชยฺย วา สห วา เสยฺยํ กปฺเปยฺย
ปาจิตฺติยํ.
สปฺปาณวคฺโค สตฺตโม
๗๑. โย ปน ภิกฺขุ ภิกฺขูหิ สหธมฺมิกํ
วุจฺจมาโน เอวํ วเทยฺย
"น ตวาหํ อาวุโส เอาสฺมึ สิกฺขาปเท
สิกฺขิสฺสามิ, ยาว นฺญํ ภิกฺขํ พฺยตฺตํ

อันสมควร ยังไมไดสละทิฏฐินั้น เปน
ปาจิตตีย.
๗๐. ถาแมสมณุทเทสกลาวอยางนี้วา
"ขาพเจารูธรรมที่พระผูมีพระภาคเจาทรง
แสดงแลวโดยประการที่ตรัสวา เปนธรรม
ทําอันตรายไดอยางไร
ธรรมนั้นหาอาจทําอันตรายแกผูเสพได(จริง)ไม"
สมณุถทเทสนั้น อันภิกษุทั้งหลาย พึงกลาว
อยางนี้วา"สมณุทเทส เธออยาไดพูดอยางนั้น
เธออยาไดกลาวตูพระผูมีพระภาคเจา
การกลาวตูพระผูมีพระภาคเจาไมดีดอก
พระผูมีพระภาคเจาไมไดตรัสอยางนั้นเลย
แนะสมณุทเทส เธอ พระผูมีพระภาคเจาตรัส
ธรรมทําอันตรายไวโดยปริยายเปนอันมาก
ก็แลธรรมเหลานั้น อาจทําอันตรายแก
ผูเสพได(จริง) แลสมณุทเทสนั้น อันภิกษุ
ทั้งหลาย วากลาวอยูอยางนั้น
ขืนถืออยางนั้นเทียว
สมณุทเทสนั้น อันภิกษุทั้งหลายพึงวากลาว
อยางนี้วา
"แนะสมณุทเทส เธออยาอางพระผูมีพระภาคเจานั้นวา
เปนพระศาสดาของเธอตั้งแตวันนี้ไป
แลพวกสมณุทเทสอื่น ยอมไดการนอนรวม
เพียง๒-๓ คืน กับภิกษุทั้งหลายอันใด
แมกิริยาที่ไดการนอนรวมนั้นไมมีแกเธอ
เจาคนเสีย เจาจงไปเสีย เจาจงฉิบหายเสีย"
แลภิกษุใดรูอยู เกลี้ยกลอมสมณุทเทสผูถูก
ใหฉิบหายเสียอยางนั้นแลวก็ดี ใหอุปฐาก
ก็ดี กินรวมก็ดี สําเร็จการนอนรวมก็ดี
เปนปาจิตีย.
สัปปาณวรรคที่ ๗ (จบ)
๗๑. ภิกษุใด อันภิกษุทั้งหลายวากลาว
อยูโดยชอบธรรม กลาวอยางนี้วา
"แนะเธอ ฉันจะยังไมศึกษาในสิกขาบทนี้
กวาจะไดถามภิกษุอื่นผูฉลาดผูทรงวินัย"

วินยธรํ ปริปุจฺฉามีติ, ปาจิตฺติยํ.
สิกฺขมาเนน ภิกฺขเว ภิกฺขุนา อฺญาตพฺพํ
ปริปุจฺฉิตพฺพํ ปริปฺหิตพฺพํ,
อยํ ตตฺถ สามีจิ.
๗๒.โย ปน ภิกฺขุ ปาฏิโมกฺเข
อุทฺทิสฺสมาเน เอวํ วเทยฺย
"กิมฺปนิเมหิ ขุทฺทานุขุทฺทเกหิ สิกฺขาปเทหิ
อุทฺทิฏเฐหิ, ยาวเทว กุกฺกุจจาย วิเหสาย
วิเลขาย สํวตฺตนฺตีติ,
สิกฺขาปทวิวณฺณนเก ปาจิตฺติยํ.
๗๓. โย ปน ภิกฺขุ อนฺวฑฺฒมาสํ
ปาฏิโมกฺเข อุทฺทิสฺสมาเน เอวํ วเทยฺย
"อิทาเนว โข อหํ อาชานามิ
อยมฺป กิร ธมฺโม สุตฺตาคโต สุตฺตปริยาปนฺโน
อนฺวฑฺฒมาสํ อุทฺเทสํ อาคจฺฉตีติ"
ตฺเจ ภิกฺขํ อฺเญ ภิกฺขู ชาเนยฺยุ
"นิสินฺนปุพฺพํ อิมินา ภิกฺขุนา ทฺวิตฺติกฺขตฺตุ
ปาฏิโมกฺเข อุทฺทิสฺสมาเน โก ปน วาโท
ภิยฺโยติ, น จ ตสฺส ภิกฺขุโน อฺญาณเกน
มุตฺติ อตฺถิ,
ยฺจ ตตฺถ อาปตฺตึ อาปนฺโน, ตฺจ
ยถาธมฺโม กาเรตพฺโพ;
อุตฺตริฺจสฺส โมโห อาโรเปตพฺโพ
"ตสฺส เต อาวุโส อลาภา.
ตสฺส เต ทุลฺลทฺธํ,
ยํ ตฺวํ ปาฏิโมกฺเข อุทฺทิสฺสมาเน น สาธุกํ
อฏญิกตฺวา มนสิกโรสีต,ิ
อิทํ ตสฺมึ โมหนเก ปาจิตฺติยํ.
๗๔. โย ปน ภิกฺขุ ภิกขุสฺส กุปโต
อนตฺตมโน ปหารํ ทเทยฺย, ปาจิตฺติยํ
๗๕. โย ปน ภิกฺขุ ภิกขุสฺส กุปโต
อนตฺตมโน ตลสตฺติกํ อคฺคิเรยฺย, ปาจิตฺติยํ
๗๖. โย ปน ภิกฺขุ ภิกขุ อมูลเกน
สงฺฆาทิเสเสน อนุทฺธํเสยฺย, ปาจิตฺติยํ.
๗๗. โย ปน ภิกฺขุ ภิกขุสฺส สฺจิจฺจ

เปนปาจิตตีย.
(ดูกอนภิกษุทั้งหลาย) อันภิกษุศึกษาอยู
ควรรูถึง ควรสอบถาม ควรตริตรอง
นี้เปนสามีจิกรรมในเรื่องนั้น.
๗๒. อนึ่ง ภิกษุใด เมื่อมีใครสวด
ปาฏิโมกขอยู กลาวอยางนี้วา
"ประโยชนอะไรดวยสิกขาบทเล็กนอย
เหลานี้ ที่สวดขึ้นแลว ชางเปนไปเพื่อความ
รําคาญ เพื่อความลําบาก เพื่อความยุงยิ่งนี่กระไร?
เปนปาจิตตีย เพราะกนสิกขาบท.
๗๓. อนึ่ง ภิกษุใด เมื่อปฏิโมกขสวด
อยูทุกกึ่งเดือน กลาวอยางนี้วา
"ฉันพึ่งรูเดี๋ยวนี้เองวา
เออ ธรรมแมนี้ ก็มาแลวในสูตร
เนื่องแลวในสูตร
มาสูอุเทส ( คือการสวด ) ทุกกึ่งเดือน"
ถาภิกษุทั้งหลายอื่นรูจักภิกษุนั้นวา
"ภิกษุนี้เคยนั่งเมื่อปาฏิโมกขกําลังสวดอยู
๒-๓ คราวมาแลว กลาวอะไรอีก"
ความพนดวยอาการที่ไมรู หามีแกภิกษุ
นั้นไม
พึงปรับเธอตามดวยอาบัติที่ตอง
ในเรื่องนั้น
และพึงยกความหลงขึ้นแกเธอเพิ่มอีกวา
"แนะเธอไมใชลาภของเธอ
เธอไดไมดีแลว
ดวยเหตุวา เมื่อปาฏิโมกขกําลังสวดอยูเธอ
หาทําในใจใหสําเร็จประโยชนดีไม" นี้เปน
ปาจิตตีย ในความผูเปนแสรงทําหลงนั้น
๗๔. อนึ่ง ภิกษุใด โกรธนอยใจให
ประหารแกภิกษุ เปนปาจิตตีย .
๗๕. อนึ่ง ภิกษุใด โกรธนอยใจเงื้อหอก
คือฝามือขึ้นแกภิกษุ เปนปาจิตตีย .
๗๖. อนึ่ง ภิกษุใด กําจัด ( คือโจท )
ภิกษุดวยอาบัติสังฆาทิเสสหามูลมิได เปนปาจิตตีย
๗๗. อนึ่ง ภิกษุใด แกลงกอความรําคาญ

กุกฺกุจฺจํ อุปทเหยฺย
"อิติสฺส มุหุตฺตมฺป อผาสุ ภวิสฺสตีติ

๗๙. โย ปน ภิกฺขุ ธมฺมิกานํ กมฺมานํ
ฉนฺทํ ทตฺวา
ปจฺฉา ขิยฺยนธมฺมํ อาปชฺเชยฺย, ปาจิตฺติยํ.
๘๐. โย ปน ภิกฺขุ สงฺเฆ วินิจฺฉยกถาย วตฺตมานาย
ฉนฺทํ อทตฺวา อุฏฐายาสนา
ปกฺกเมยฺย, ปาจิตฺติยํ.
๘๑. โย ปน ภิกฺขุ สมคฺเคน สงฺเฆน
จีวรํ ทตฺวา
ปจฺฉา ขิยฺยนธมฺมํ อาปชฺเชยฺย
"ยถาสนฺถุตํ ภิกฺขู สงฺฆิกํ ลาภํ
ปริณาเมนฺตีติ, ปาจิตฺติยํ.
๘๒. โย ปน ภิกฺขุ ชานํ สงฺฆิกํ ลาภํ
ปริณตํ ปุคฺคลสฺส ปริณาเมยฺย, ปาจิตฺติยํ.
สหธมฺมิกวคฺโค อฏฐโม.

แกภิกษุดวยหมายวา
" ดวยเชนนี้ ความไมผาสุกจักมี
แกเธอ แมครูหนึ่ง"
ทําความหมายอยางนี้เทานั้นแล ใหเปน
ปจจัยหาใชอยางอื่นไม เปนปาจิตตีย.
๗๘. อนึ่ง ภิกษุใด เมื่อภิกษุทั้งหลาย
เกิดหมางกัน เกิดทะเลาะกัน ถึงการ
วิวาทกัน ยืนแอบฟง
ดวยหมายวา "จักไดฟงคําที่เธอพูดกัน"
ทําความหมายอยางนี้เทานั้นแล
ใหเปนปจจัยหาใชอยางอื่นไม เปนปาจิตตีย.
๗๙. อนึ่ง ภิกษุใด ใหฉันทะเพื่อกรรม
อันเปนธรรมแลว
ถึงธรรมคือการบนวาในภายหลัง เปนปาจิตตีย
๘๐. อนึ่ง ภิกษุใด เมื่อเรื่องอันจะพึง
วินิจฉัย ยังเปนไปอยูในสงฆ
ไมใหฉันทะแลวลุกจากอาสนะ
หลีกไปเสีย เปนปาจิตตีย.
๘๑. อนึ่ง ภิกษุใด(พรอมใจ) ดวยสงฆ
ผูพรอมเพรียงกันใหจีวร(แกภิกษุ) แลว
ภายหลังถึงธรรมคือบนวา
วา"ภิกษุทั้งหลายนอมลาภของสงฆไปตาม
ชอบใจ" เปนปาจิตตีย.
๘๒. อนึ่ง ภิกษุใดรูอยูนอมลาภที่เขานอม
ไปจะถวายสงฆมาเพื่อบุคคล เปนปาจิตตีย.
สหธรรมมิกวรรคที่ ๘ (จบ)

๘๓. โย ปน ภิกฺขุ รฺโญ ขตฺติยสฺส
มุทฺธาภิสิตฺตสฺส อนิกฺขนฺตราชเก อนิคฺคตรตนเก ปุพฺเพ อปฺปฏิสํวิทิโต อินฺทขีลํ
อติกฺกาเมยย* ปาจิตฺติยํ.

๘๓. อนึ่ง ภิกษุใด ไมไดรับบอกกอน
กาวลวงธรณีเขาไป(ในหอง) ของพระราชา
ผูกษัตริยไดรับมฤธาภิเษกแลว ที่พระราชา
ยังไมสด็จออก ที่รตนะยังไมออก เปนปาจิตตีย .

เอตเทว ปจฺจยํ กริวา อนฺญํ, ปาจิตฺติยํ.
๗๘. โย ปน ภิกฺขุ ภิกขุนํ ภณฺฑนชาตานํ กลหาชาตานํ วิวาทาปนฺนานํ
อุปสฺสุตึ ติฏเญยฺย
"ยํ อิเม ภณิสฺสนฺติ, ตํ โสสฺสามีติ
เอตเทว ปจฺจยํ กริตฺวา อนฺญํ , ปาจิตฺตียํ.

-----------------------------------------------------------* สี. ม. อติกฺกเมยฺย. ปวรนิเวเสทานิ อิมํ อุทฺทิสฺสติ.
-------------------------------------------------------------

๘๔. โย ปน ภิกฺขุ รตนํ วา รตนสมฺมตํ
วา อฺญตฺร อชฺฌารามา วา อชฺฌาวสถา
วา อุคฺคณฺเหยฺย วา อุคฺคณฺหาเปยฺย วา,

๘๔. อนึ่ง ภิกษุใด เก็บเอาก็ดี ใหเก็บ
เอาก็ดี ซึ่งรตนะก็ดี ซึ่งของที่สมมติวาเปน
รตนะก็ดี เวนไวแตในวัดที่อยูก็ดี ในที่อยู

ปาจิตฺติยํ.
รตนํ วา ปน ภิกฺขุนา รตนสมฺมตํ วา
อชฺฌาราเม วา อชฺฌาวสเถ วา อุคฺคเหตฺวา
วา อุคฺคณฺหาเปตฺวา วา นิกฺขิปตพฺพํ
"ยสฺส ภวิสฺสติ , โส หริสฺสตีติ:
อยํ ตตฺถ สามีจิ.
๘๕. โย ปน ภิกฺขุ สนฺตํ ภิกฺขุ
อนาปุจฺฉา
วิกาเล คามํ ปวิเสยฺย
อฺญตฺร ตถารูปา อจฺจายิกา กรณียา,
ปาจิตฺติยํ.
๘๖. โย ปน ภิกฺขุ อฏฐิมยํ วา
ทนฺตมยํ วา วิสาณมยํ วา สูจิฆรํ
การาเปยฺย,
เภทนกํ ปาจิตฺตียํ.
๘๗. นวมฺปน ภิกฺขุนา มฺจํ วา ปฐํ
วา การยมาเนน
อฏฐงฺคุลปาทกํ กาเรตพฺพํ
สุคตงฺคุเลน
อฺญตฺร เหฏฐิมาย อฏนิยา,
ตํ อติกฺกามยโต เฉทนกํ ปาจิตฺติยํ.
๘๘. โย ปน ภิกฺขุ มฺจํ วา ปฐํ วา
ตูโลนทฺธํ การาเปยฺย,
อุทฺทาลนกํ ปาจิตฺติยํ.
๘๙. นิสีทนมฺปน ภิกฺขุนา การยมาเนน
ปมาณิกํ กาเรตพฺพํ:
ตตฺริทํ ปมาณํ:
ทีฆโส เทฺว วิทตฺถิโย
สุคตวิทตฺถิยา, ติริยํ ทิยฑฺฒํ, ทสา วิทตฺถิ,
ตํ อติกฺกามยโต เฉทนกํ ปาจิตฺติยํ.
๙๐. กณฺฑุปฏิจฺฉาทึ ปน ภิกฺขุนา
การยมาเนน ปมาณิกา กาเรตพฺพา:
ตตฺริทํ ปมาณํ:
ทีฆโส จตสฺโส วิทตฺถิโย

พักก็ดี เปนปาจิตตีย.
แลภิกษุเก็บเอาก็ดี ใหเก็บเอาก็ดี ซึ่งรตนะ
ก็ดี ซึ่งของที่สมมติวารตนะก็ดี ในวัดที่อยู
ก็ดี ในที่อยูพักก็ดี แลวพึงเก็บไว
ดวยหมายวา" ของผูใด ผูนั้นจักไดเอาไป"
นี้เปนสามีจิกรรมในเรื่องนั้น.
๘๕. อนึ่ง ภิกษุใด ไมอําลาภิกษุผูมีอยู
แลว
เขาไปสูบานในเวลาวิกาล
เวนไวแตกิจรีบ(คือธุระรอน) มีอยางนั้น
เปนรูป เปนปาจิตตีย.
๘๖. อนึ่ง ภิกษุใด ใหทํากลองเข็มแลว
ดวยกระดูกก็ดี แลวดวยงาก็ดี แลว
ดวยเขาก็ดี
เปนปาจิตตีย ที่ใหตอยเสีย.
๘๗. อนึ่ง ภิกษุผูใหทําเตียงก็ดี
ตั่งก็ดี ใหม
พึงทําใหมีเทาเพียง๘นิ้ว
ดวยนิ้วสุคต
เวนไวแตแมแครเบื้องต่ํา
เธอทําใหลวงประมาณนั้นไป
เปนปาจิตตีย ที่ใหตัดเสีย.
๘๘. อนึ่ง ภิกษุใด ใหทําเตียงก็ดี ตั่งก็ดี
เปนของหุมนุน (คือยัดนุน)
เปนปาจิตตีย ที่ใหรื้อเสีย.
๘๙. อนึ่ง ภิกษุผูใหทําผาสําหรับนั่ง พึง
ใหทําใหไดประมาณ
นี้ประมาณในคํานั้น
โดยยาว ๒ คืบ
โดยกวางคืบหนึ่ง ชายคืบครึ่ง ดวยคืบสุคต
เธอทําใหลวงประมาณนั้นไป เปนปาจิตตีย
ที่ใหตัดเสีย.
๙๐. อนึ่ง ภิกษุผูใหทําผาปดฝ พึงใหทํา
ใหไดประมาณ
นี้ประมาณในคํานั้น
โดยยาว ๔ คืบ

สุคตวิทตฺถิยา ติริยํ เทฺว วิทฺถิโย
ตํ อติกฺกามยโต เฉทนกํ ปาจิตฺติยํ.
๙๑. วสฺสิกสาฏิกํ ปน ภิกฺขุนา
การยมาเนน
ปมาณิกา กาเรตพฺพา;
ตตฺริทํ ปมาณํ:
ทีฆโส ฉ วิทตฺถิโย
สุคตวิทตฺถิยา ติริยํ อฑฺฒเตยฺยา,
ตํ อติกฺกามยโต เฉทนกํ ปาจิตฺติยํ.
๙๒. โย ปน ภิกฺขุ สุคตจีวรปฺปมาณํ
จีวรํ การาเปยฺย อติเรกํ วา, เฉทนกํ
ปาจิตฺติยํ.
ตตฺริทํ สุคตสฺส สุคตจีวรปฺปมาณํ:
ทีฆโส นว วิทตฺถิโย
สุคตวิทตฺถิยา ติริยํ ฉ วิทตฺถิโย, อิทํ
สุคตสฺส สุคตจีวรปฺปมาณํ.
รตนวคฺโค นวโม.
อุทฺทิฏกา โข อายสฺมนฺโต เทฺวนวุติ
ปาจิตฺติยา ธมฺมา.
ตตฺถายสฺมนฺเต ปุจฺฉามิ:
กจฺจิตฺถา ปริสุทฺธา?
ทุติยมฺป ปุจฺฉามิ:
กจฺจิตฺถา ปริสุทฺธา?
ตติยมฺป ปุจฺฉามิ:
กจฺจิตฺถา ปริสุทฺธา?
ปริสุทฺเธตฺถายสฺมนฺโต
ตสฺมา ตุณฺหี,
เอวเมตํ ธารยามิ.
ปาจิตฺติยา นิฏฐิตา.
----------------------

อิเม โข ปนายสฺมนฺโต จตฺตาโร
ปาฏิเทสนียา ธมฺมา อุทฺเทสํ อาคจฺฉนฺติ.
๑. โย ปน ภิกฺขุ อฺญาติกาย ภิกฺขุนิยา อนฺตรฆรํ ปวิฏฐาย หตฺถโต ขาทนียํ
วา โภชนียํ วา สหตฺถา ปฏิคฺคเหตฺวา

โดยกวาง ๒ คืบครึ่ง ดวยคืบสุคต
เธอทําใหลวงประมาณนั้นไป เปนปาจิตตีย
ที่ใหตัดเสีย.
๙๑. อนึ่ง ภิกษุผูใหทําผาอาบน้ําฝน
พึงทําใหไดประมาณ
นี้ประมาณในคํานั้น
โดยยาว ๖ คืบ
โดยกวาง ๒ คืบครึ่ง ดวยคืบสุคต
เธอทําใหลวงประมาณนั้นไป เปนปาจิตตีย
ที่ใหตัดเสีย.
๙๒. อนึ่ง ภิกษุใด ใหทําจีวร มีประมาณ
เทาสุคตจีวร หรือยิ่งกวา เปนปาจิตตีย
ที่ใหตัดเสีย.
นี้ประมาณแหงสุคตจีวรของพระสุคต ในคํานั้น
โดยยาว ๙ คืบ
โดยกวาง ๖ คืบ ดวยคืบสุคต นี้ประมาณ
แหงสุคตจีวรของพระสุคต
รตนวรรคที่ ๙ (จบ)
ทานผูมีอายุทั้งหลาย ธรรมชื่อปาจิตตีย
๙๒ ขาพเจาไดแสดงขึ้นแลวแล
ขาพเจาถามทานทั้งหลายในขอเหลานั้น
ทานทั้งหลายเปนผูบริสุทธแลวหรือ?
ขาพเจาถามแมครั้งที่ ๒
ทานทั้งหลายเปนผูบริสุทธแลวหรือ?
ขาพเจาถามแมครั้งที่ ๓
ทานทั้งหลายเปนผูบริสุทธแลวหรือ?
ทานทั้งหลายเปนผูบริสุทธในขอเหลานี้แลว
เพราะฉะนั้น จึงนิ่ง
ขาพเจาทรงความไวดวยอยางนี้.
ปาจิตตีย จบ.
----------------------

ทานผูมีอายุทั้งหลาย ธรรมชื่อปาฏิเทสนียะ ๔
เหลานี้แล ยอมมาสูอุทเทส.
๑. อนึ่ง ภิกษุใด รับของเคี้ยวก็ดี ของ
ฉันก็ดี ดวยมือของตน จากมือของนางภิกษุณี
ผูมีใชญาติ ผูเขาไปแลว สูละแวกบานแลว

ขาเทยฺย วา ภฺุเชยฺย วา,
ปฏิเทเสตพฺพํ เตน ภิกฺขุนา
"คารยฺหํ อาวุโส ธมฺมํ อาปชฺชึ อสปฺปายํ
ปาฏิเทสนียํ,
ตํ ปฏิเทเสมีติ.
๒. ภิกฺขู ปเนว กุเลสุ นิมนฺติตา
ภฺุชนฺติ,
ตติร เจ ภิกฺขุนี โวสาสมานรูปา ฐิตา โหติ
"อิธ สูป เทถ, อิธ โอทนํ เทถาติ,
เตหิ ภิกฺขูหิ สา ภิกฺขุนี อปสาเทตพฺพา
"สปสกฺก ตาว ภคินิ, ยาว ภิกฺขู
ภฺุชนฺตีติ:
เอกสฺสป เจ ภิกฺขุโน นปฺปฏิภาเสยฺย ตํ
ภิกฺขุนึ อปสาเทตุ
"อปสกฺก ตาว ภคินิ, ยาว ภิกฺขู
ภฺุชนฺตีติ,
ปฏิเทเสตพฺพํ เตหิ ภิกฺขูหิ
"คารยฺหํ อาวุโส ธมฺมํ อาปชฺชิมฺหา
อสปฺปายํ ปาฏิเทสนียํ,
ตํ ปฏิเทเสมาติ.
๓. ยานิ โข ปน ตานิ เสกฺขสมฺมตานิ
กุลานิ, โย ปน ภิกฺขุ ตถารูเปสุ เสกฺขสมฺมเตสุ กุเลสุ ปุพฺเพ อนิมนฺติโต
อคิลาโน ขาทนียํ วา โภชนียํ วา สหตฺถา
ปฏิคฺคเหตฺวา ขาเทยฺย วา ภฺุเชยฺย วา
ปฏิเทเสตพฺพํ เตน ภิกฺขุนา
"คารยฺหํ อาวุโส ธมฺมํ อาปชฺชึ อสปฺปายํ
ปาฏิเทสนียํ,
ตํ ปฏิเทเสมีติ.
๔. ยานิ โข ปน ตานิ อารฺญกานิ
เสนาสนานิ สาสงฺกสมฺมตานิ สปฺปฏิภยานิ,
โย ปน ภิกฺขุ ตถารูเปสุ เสนาสเนสุ วิหรนฺโต
ปุพฺเพ อปฺปฏิสํวิทิตํ ขาทนียํ วา โภชนียํ
วา อชฺฌาราเม สหตฺถา ปฏิคฺคเหตฺวา
อคิลาโน ขาเทยฺย วา ภฺุเชยฺย วา,
ปฏิเทเสตพฺพํ เตน ภิกฺขุนา

เคี้ยวก็ดี ฉันก็ดี
อันภิกษุนั้น พึงแสดงคืนวา
"แนะเธอ ฉันตองธรรมที่นาติ ไมเปนสบาย
ควรจะแสดงคืน
ฉันแสดงคืนธรรมนั้น".
๒. อนึ่ง ภิกษุทั้งหลายรับนิมนตฉันอยู
ในสกุล
ถาภิกษุณีมายืนสั่งเสียอยูในที่นั้นวา
"จงถวายแกงในองคนี้ จงถวายขาวในองคนี้,
ภิกษุทั้งหลายเหลานั้น พึงรุกรานภิกษุณีนั้นวา
"นองหญิง เธอจงหลีกไปเสีย ตลอดเวลา
ที่ภิกษุฉันอยู,
ถาภิกษุแมรูปหนึ่ง ไมกลาวออกไป เพื่อจะ
รุกรานภิกษุณีนั้นวา
"นองหญิง เธอจงหลีกไปเสีย ตลอดเวลา
ที่ภิกษุฉันอยู,
อันภิกษุเหลานั้นพึงแสดงคืนวา
"แนะเธอ พวกฉันตองธรรมที่นาติ ไมเปน
สบาย ควรจะแสดงคืน
พวกฉันแสดงคืนธรรมนั้น".
๓. อนึ่ง ภิกษุใด ไมไดรับนิมนตกอน
มิใชผูอาพาธ รับของเคี้ยวก็ดี ของฉันก็ดี
ในสกุลที่สงฆสมมติวาเปนเสขะ ดวยมือของ
ตนแลว เคี้ยวก็ดี ฉันก็ดี
อันภิกษุนั้นพึงแสดงคืนวา
"แนะเธอ ฉันตองธรรมที่นาติ ไมเปนสบาย
ควรจะแสดงคืน
ฉันแสดงคืนธรรมนั้น."
๔. อนึ่ง ภิกษุใด อยูในเสนาสนะปา ที่รู
กันวาเปนที่มีรังเกียจ มีภัยเฉพาะหนา รับ
ของเคี้ยวก็ดี ของฉันก็ดี อันเขาไมไดบอก
ใหรูไวกอน ดวยมือของตน ในวัดที่อยู
ไมใชผูอาพาธ เคี้ยวก็ดี ฉันก็ดี
อันภิกษุนั้นพึงแสดงคืนวา

"คารยฺหํ อาวุโส ธมฺมํ อาปชฺชึ อสปฺปายํ

ปฏิเทสนียํ,
ตํ ปฏิเทเสมีติ.
อุทฺทิฏฐา โข อายสฺมนฺโต จตฺตาโร"
ปาฏิเทสนียา ธมฺมา.
ตตฺถายสฺมนฺเต ปุจฺฉามิ:
กจฺจิตฺถา ปริสุทฺธา?
ทุติยมฺป ปุจฺฉามิ:
กจฺจิตฺถา ปริสุทฺธา?
ตติยมฺป ปุจฺฉามิ:
กจฺจิตฺถา ปริสุทฺธา?
ปริสุทฺเธตฺถายสฺมนฺโต
ตสฺมา ตุณฺหี,
เอวเมตํ ธารยามิ.
ปาฏิเทสนียา นิฏฐิตา.
----------------------

อิเม โข ปนายสฺมนฺโต เสขิยา ธมฺมา
อุทฺเทสํ อาคจฺฉนฺติ.
๑. "ปริมณฺฑลํ นิวาเสสฺสามีติ สิกฺขา
กรณียา.
๒. "ปริมณฑลํ ปารุปสฺสามีติ สิกฺขา
กรณียา.
๓. " สุปฏิจฺฉนฺโน อนฺตรฆเร
คมิสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา.
๔. " สุปฏิจฺฉนฺโน อนฺตรฆเร
นิสีทิสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา.
๕. "สุสํวุโต อนฺตรฆเร คมิสฺสามีติ
สิกฺขา กรณียา.
๖. "สุสํวุโต อนฺตรฆเร นิสีทิสฺสามีติ
สิกฺขา กรณียา.
๗. "โอกฺขิตฺตจกฺขุ อนฺตรฆเร
คมิสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา.
๘. "โอกฺขิตฺตจกฺขุ อนฺตรฆเร
นิสีทิสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา.
๙. "น อุกฺขิตฺตกาย อนฺตรฆเร
คมิสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา.

"แนะเธอ ฉันตองธรรมที่นาติ
ไมเปนสบาย ควรจะแสดงคืน
ฉันแสดงคืนธรรมนั้น."
ทานทั้งหลาย ธรรมทั้งหลายชื่อปาฏิเทสนียะ ๔ ขาพเจาไดแสดงขึ้นแลวแล
ขาพเจาถามทานทั้งหลายในขอเหลานั้น
ทานทั้งหลายเปนผูบริสุทธแลวหรือ?
ขาพเจาถามแมครั้งที่ ๒
ทานทั้งหลายเปนผูบริสุทธแลวหรือ?
ขาพเจาถามแมครั้งที่ ๓
ทานทั้งหลายเปนผูบริสุทธแลวหรือ?
ทานทั้งหลายเปนผูบริสุทธแลวในขอเหลานี้
เพราะฉะนั้น จึงนิ่ง
ขาพเจาทรงความไวดวยอยางนี้.
ปาฏิเทสนียะ จบ.
-----------------------

ทานทั้งหลาย ธรรมชื่อเสขิยะเหลานี้แล
ยอมมาสูอุทเทส.
๑. พึงทําศึกษาวา "เราจักนุงเปนปริมณฑล."
๒ . พึงทําศึกษาวา "เราจักหมเปนปริมณฑล".
๓ . พึงทําศึกษาวา "เราจักปกปดกายดี
ไปในละแวกบาน".
๔ . พึงทําศึกษาวา "เราจักปกปดกายดี
นั่งในละแวกบาน
๕ . พึงทําศึกษาวา "เราจักสํารวมดี
ไปในละแวกบาน".
๖. พึงทําศึกษาวา "เราจักสํารวมดี นั่ง
ในละแวกบาน."
๗. พึงทําศึกษาวา "เราจักมีตาทอดลง
ไปในละแวกบาน."
๘. พึงทําศึกษาวา "เราจักมีตาทอดลง
นั่งในละแวกบาน."
๙. พึงทําศึกษาวา "เราจักไมไปใน
ละแวกบาน ดวยทั้งเวิกผา."

๑๐. "น อุกฺขิตฺตกาย อนฺตรฆเร
นิสีทิสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา.
๑๑. "น อุชฺชคฺฆิกาย อนฺตรฆเร
คมิสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา.
๑๒. "น อุชฺชคฺฆิกาย อนฺตรฆเร
นิสีทิสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา.
๑๓. "อปฺปสทฺโท อนฺตรฆเร
คมิสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา.
๑๔. "อปฺปสทฺโท อนฺตรฆเร
นิสีทิสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา.
๑๕. "น กายปฺปจาลกํ อนฺตรฆเร
คมิสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา.
๑๖. "น กายปฺปจาลกํ อนฺตรฆเร
นิสีทิสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา.
๑๗. "น พาหุปฺปจาลกํ อนฺตรฆเร
คมิสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา.
๑๘. "น พาหุปฺปจาลกํ อนฺตรฆเร
นิสีทิสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา.
๑๙. "น สีสปฺปจาลกํ อนฺตรฆเร
คมิสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา.
๒๐. "น สีสปฺปจาลกํ อนฺตรฆเร
นิสีทิสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา.
๒๑. "น ขมฺภกโต อนฺตรฆเร
คมิสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา.
๒๒. "น ขมฺภกโต อนฺตรฆเร
นิสีทิสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา.
๒๓. "น โอคุณฺฐิโต อนฺตรฆเร
คมิสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา.
๒๔. "น โอคุณฺฐิโต อนฺตรฆเร
นิสีทิสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา.
๒๕. "น อุกฺกุฏิกาย อนฺตรฆเร
คมิสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา.
๒๖. "น ปลฺลตฺถิกาย อนฺตรฆเร
นิสีทิสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา.
ฉพฺพีสติ สารุปฺปา.
๑. " สกฺกจฺจํ ปณฺฑปาตํ ปฏิคฺ-

๑๐. พึงทําศึกษาวา "เราจักไมนั่งใน
ละแวกบาน ดวยทั้งเวิกผา."
๑๑. พึงทําศึกษาวา "เราจักไมไปใน
ละแวกบาน ดวยทั้งความหัวเราะลั่น."
๑๒. พึงทําศึกษาวา "เราจักไมนั่งใน
ละแวกบาน ดวยทั้งความหัวเราะลั่น."
๑๓. พึงทําศึกษาวา "เราจักมีเสียงนอย
ไปในละแวกบาน."
๑๔. พึงทําศึกษาวา "เราจักมีเสียงนอย
นั่งในละแวกบาน."
๑๕. พึงทําศึกษาวา "เราจักไมโยกกาย
ไปในละแวกบาน."
๑๖. พึงทําศึกษาวา "เราจักไมโยกกาย
นั่งในละแวกบาน."
๑๗. พึงทําศึกษาวา "เราจักไมไกวแขน
ไปในละแวกบาน."
๑๘. พึงทําศึกษาวา "เราจักไมไกวแขน
นั่งในละแวกบาน."
๑๙. พึงทําศึกษาวา "เราจักไมโคลงศีรษะ
ไปในละแวกบาน."
๒๐. พึงทําศึกษาวา "เราจักไมโคลงศีรษะ
นั่งในละแวกบาน."
๒๑. พึงทําศึกษาวา "เราจักไมทําความค้ํา
ไปในละแวกบาน."
๒๒. พึงทําศึกษาวา "เราจักไมทําความค้ํา
นั่งในละแวกบาน."
๒๓. พึงทําศึกษาวา "เราจักไมคลุม
( ศีรษะ) ไปในละแวกบาน."
๒๔. พึงทําศึกษาวา "เราจักไมคลุม
(ศีรษะ) นั่งในละแวกบาน."
๒๕. พึงทําศึกษาวา "เราจักไมไปใน
ในละแวกบาน ดวยทั้งความกระโหยง ."
๒๖. พึงทําศึกษาวา "เราจักไมนั่งใน
ในละแวกบาน ดวยทั้งความรัดเขา ."
สารูป ๒๖ (จบ).
๑. พึงทําศึกษาวา "เราจักรับบิณฑบาต

คเหสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา.
๒. " ปตฺตสฺญี ปณฺฑปาตํ ปฏิคฺคเหสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา.
๓. " สมสูปกํ ปณฺฑปาตํ ปฏิคฺคเหสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา.
๔. " สมติตฺติกํ ปณฺฑปาตํ ปฏิคฺคเหสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา.
๕. " สกฺกจฺจํ ปณฺฑปาตํ ภฺุชิสฺสามีติ
สิกฺขา กรณียา.
๖. " ปตฺตสฺญี ปณฺฑปาตํ ภฺุชิสุสามีติ สิกฺขา กรณียา.
๗. "สปทานํ ปณฺฑปาตํ ภฺุชิสุสามีติ สิกฺขา กรณียา.
๘. "สมสูปกํ ปณฺฑปาตํ ภฺุชิสุสามีติ สิกฺขา กรณียา.
๙. " น ถูปโต โอมทฺทิตฺวา ปณฺฑปาตํ
ภฺุชิสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา.
๑๐. " น สูป วา พฺยฺชนํ วา โอทเนน
ปฏิจฺฉาเทสฺสามิ ภิยฺโยกมฺยตํ อุปาทายาติ
สิกฺขา กรณียา.
๑๑. "น สูป วา โอทนํ วา อคิลาโน
อตฺตโน อตฺถาย วิฺญาเปตฺวา ภฺุชิสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา.
๑๒. " น อุชฺฌานสฺญี ปเรสํ ปตฺตํ
โอโลเกสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา.
๑๓. " นาติมหนฺตํ กวฬํ กริสฺสามีติ
สิกฺขา กรณียา.
๑๔. " ปริมณฑลํ อาโลป กริสฺสามีติ
สิกฺขา กรณียา.
๑๕. " น อนาหเฏ กวเฬ มุขทฺวารํ
วิวริสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา.
๑๖. " น ภฺุชมาโน สพฺพํ หตฺถํ มุเข
ปกฺขิปสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา.
๑๗. " น สกวเฬน มุเขน พฺยาหริสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา.
๑๘. " น ปณฺฑุกฺเขปกํ ภฺุชิสฺสามีติ

โดยเอื้อเฟอ
๒. พึงทําศึกษา "เราจักจองดูอยูใน
บาตรรับบิณฑบาต."
๓. พึงทําศึกษาวา "เราจักรับบิณฑบาต
มีสูปะเสมอกัน
๔. พึงทําศึกษาวา "เราจักรับบิณฑบาต
เสมอขอบ
๕. พึงทําศึกษาวา "เราจักฉันบิณฑบาต
โดยเอื้อเฟอ."
๖. พึงทําศึกษาวา "เราจักจองดูอยูใน
บาตรฉันบิณฑบาต."
๗. พึงทําศึกษาวา "เราจักฉันบิณฑบาต
ไมแหวง."
๘. พึงทําศึกษาวา "เราจักฉันบิณฑบาต
มีสูปะเสมอกัน."
๙. พึงทําศึกษาวา "เราจักไมขยุมลงแต
ยอดฉันบิณฑบาต."
๑๐. พึงทําศึกษาวา "เราจักไมกลบแกง
ก็ดี กับขาวก็ดี ดวยขาวสุก อาศัยความ
อยากไดมาก."
๑๑. พึงทําศึกษาวา "เราไมอาพาธ จัก
ไมขอสูปะก็ดี ขาวสุกก็ดี
เพื่อประโยชนแกตนฉัน."
๑๒. พึงทําศึกษาวา "เราจักไมเพง
โพนทะนาแลดูบาตรของผูอื่น."
๑๓. พึงทําศึกษาวา "เราจักไมทําคําขาว
ใหใหญนัก."
๑๔. พึงทําศึกษาวา "เราจักทําคําขาวให
กลมกลอม."
๑๕. พึงทําศึกษาวา "เมื่อคําขาวยังไมนํา
มาถึง เราจักไมอาชองปาก."
๑๖. พึงทําศึกษาวา "เราฉันอยู จักไม
สอดมือทั้งนั้นเขาในปาก."
๑๗. พึงทําศึกษาวา "ปากยังมีคําขาว
เราจักไมพูด."
๑๘. พึงทําศึกษาวา "เราจักไมฉันเดาะ

สิกฺขา กรณียา.
๑๙. " น กวฬาวจฺเฉทกํ ภฺุชิสฺสามีติ
สิกฺขา กรณียา.
๒๐. " น อวคณฺฑการกํ ภฺุชิสฺสามีติ
สิกฺขา กรณียา.
๒๑. " น หตฺถนิทฺธูนกํ ภฺุชิสฺสามีติ
สิกฺขา กรณียา.
๒๒. " น สิตฺถาวกการกํ ภฺุชิสฺสามีติ
สิกฺขา กรณียา.
๒๓. " น ชิวฺหานิจฺฉารกํ ภฺุชิสฺสามีติ
สิกฺขา กรณียา.
๒๔. " น จปุจปุการกํ ภฺุชิสฺสามีติ
สิกฺขา กรณียา.
๒๕. "น สุรุสุรุการกํ ภฺุชิสฺสามีติ
สิกฺขา กรณียา.
๒๖. " น หตฺถนิลฺเลหกํ ภฺุชิสฺสามีติ
สิกฺขา กรณียา.
๒๗. "น ปตฺตนิลฺเลหกํ ภฺุชิสฺสามีติ
สิกฺขา กรณียา.
๒๘. " น โอฏฐนิลฺเลหกํ ภฺุชิสฺสามีติ
สิกฺขา กรณียา.
๒๙. "น สามิเสน หตฺเถน ปานียถาลกํ ปฏิตฺคเหสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา.
๓๐. " น สสิตฺถกํ ปตฺตโธวนํ
อนฺตรฆเร ฉฑฺเฑสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา.
สมตึส โภชนปฏิสํยุตฺตา.

คําขาว"

๒๐. พึงทําศึกษาวา "เราจัก
ไมฉันทําใหตุย
๒๑. พึงทําศึกษาวา "เราจักไมฉัน
สลัดมือ."
๒๒. พึงทําศึกษาวา "เราจักไมฉันทํา
เมล็ดขาวตก."
๒๓. พึงทําศึกษาวา
"เราจักไมฉันแลบลิ้น
๒๔. พึงทําศึกษาวา "เราจักไมฉันทํา
เสียงจับๆ
๒๕. พึงทําศึกษาวา "เราจักไมฉันทํา
เสียงซูดๆ
๒๖. พึงทําศึกษาวา "เราจักไมฉัน
เลียมือ."
๒๗. พึงทําศึกษาวา
"เราจักไมฉันขอดบาตร."
๒๘. พึงทําศึกษาวา "เราจักไมฉันเลีย
ริมฝปาก."
๒๙. พึงทําศึกษาวา "เราจักไมรับโอน้ํา
ดวยมือเปอนอามิส."
๓๐. พึงทําศึกษาวา "เราจักไมเท
น้ําลางบาตรมีเมล็ดขาวในละแวกบาน."
โภชนปฏิสังยุตต ๓๐ (จบ).

๑. " น ฉตฺตปาณิสฺส อคิลานสฺส
ธมฺมํ เทสิสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา.
๒. " น ทณฺฑปาณิสฺส อคิลานสฺส
ธมฺมํ เทสิสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา.
๓. " น สตฺถปาณิสฺส อคิลานสฺส
ธมฺมํ เทสิสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา.
๔. " น อาวุธปาณิสฺส อคิลานสฺส
ธมฺมํ เทสิสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา.
๕. " น ปาทุการูฬฺหสฺส อคิลานสฺส
ธมฺมํ เทสิสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา.

๑. พึงทําศึกษาวา "เราจักไมแสดงธรรม
แกบุคคลไมใชผูเจ็บไขมีรมในมือ."
๒. พึงทําศึกษาวา "เราจักไมแสดงธรรม
แกบุคคลไมใชผูเจ็บไขมีไมพลองในมือ."
๓. พึงทําศึกษาวา "เราจักไมแสดงธรรม
แกบุคคลไมใชผูเจ็บไขมีศัสตราในมือ."
๔. พึงทําศึกษาวา "เราจักไมแสดงธรรม
แกบุคคลไมใชผูเจ็บไขมีอาวุธในมือ."
๕. พึงทําศึกษาวา "เราจักไมแสดงธรรม
แกบุคคลไมใชผูเจ็บไขสวมเขียงเทา."

๑๙. พึงทําศึกษาวา "เราจักไมฉันกัด
คําขาว."

๖. " น อุปาหนารูฬฺหสฺส อคิลานสฺส
ธมฺมํ เทสิสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา.
๗. " น ยานคตสฺส อคิลานสฺส
ธมฺมํ เทสิสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา.
๘. " น สยนคตสฺส นิสินฺนสฺส อคิลานสฺส ธมฺมํ เทสิสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา.
๙. " น ปลฺลตฺถิกาย นิสินฺนสฺส อคิลานสฺส ธมฺมํ เทสิสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา.
๑๐. " น เวฏฐิตสีสสฺส อคิลานสฺส
ธมฺมํ เทสิสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา.
๑๑. " น โอคุณฺฐิตสีสสฺส อคิลานสฺส
ธมฺมํ เทสิสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา.
๑๒. " น ฉมายํ นิสีทิตฺวา อาสเน
นิสินฺนสฺส อคิลานสฺส ธมฺมํ เทสิสฺสามีติ
สิกฺขา กรณียา.
๑๓. " น นีเจ อาสเน นิสีทิตฺวา
อุจฺเจ อาสเน นิสินฺนสฺส อคิลานสฺส
ธมฺมํ เทสิสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา.
๑๔. " น ฐิโต นิสินฺนสฺส อคิลานสฺส
ธมฺมํ เทสิสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา.
๑๕. " น ปจฺฉโต คจฺฉนฺโต ปุรโต
คจฺฉนฺตสฺส อคิลานสฺส ธมฺมํ เทสิสฺสามีติ
สิกฺขา กรณียา.
๑๖. " น อุปฺปเถน คจฺฉนฺโต ปเถน
คจฺฉนฺตสฺส อคิลานสฺส ธมฺมํ เทสิสฺสามีติ
สิกฺขา กรณียา.
โสฬส ธมฺมเทสนาปฏิสํยุตฺตา.
๑. " น ฐิโต อคิลาโน อุจฺจารํ วา
ปสฺสาวํ วา กริสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา.
๒. " น หริเต อคิลาโน อุจฺจารํ วา
ปสฺสาวํ วา เขฬํ วา กริสฺสามีติ สิกฺขา
กรณียา.
๓. " น อุทเก อคิลาโน อุจฺจารํ วา
ปสฺสาวํ วา เขฬํ วา กริสฺสามีติ สิกฺขา
กรณียา.
ตโย ปกิณฺณกา.

๖. พึงทําศึกษาวา "เราจักไมแสดงธรรม
แกบุคคลไมใชผูเจ็บไขสวมรองเทา."
๗. พึงทําศึกษาวา "เราจักไมแสดงธรรม
แกบุคคลไมใชผูเจ็บไขไปในยาน."
๘. พึงทําศึกษาวา "เราจักไมแสดงธรรม
แกบุคคลไมใชผูเจ็บไขอยูบนที่นอน."
๙. พึงทําศึกษาวา "เราจักไมแสดงธรรม
แกบุคคลไมใชผูเจ็บไขนั่งรัดเขา."
๑๐. พึงทําศึกษาวา "เราจักไมแสดงธรรม
แกบุคคลไมใชผูเจ็บไขพันศีรษะ."
๑๑. พึงทําศึกษาวา "เราจักไมแสดงธรรม
แกบุคคลไมใชผูเจ็บไขคลุมศีรษะ."
๑๒. พึงทําศึกษาวา "เรานั่งอยูที่แผนดิน
จักไมแสดงธรรมแกคนไมเจ็บไข
ผูนั่งบนอาสนะ."
๑๓. พึงทําศึกษาวา "เรานั่งบนอาสนะต่ํา
จักไมแสดงธรรมแกคนไมเจ็บไข ผูนั่งบน
อาสนะสูง."
๑๔. พึงทําศึกษาวา "เรายืนอยู จักไม
แสดงธรรมแกคนไมเจ็บไข ผูนั่งอยู."
๑๕. พึงทําศึกษาวา "เราเดินไปขางหลัง
จักไมแสดงธรรมแกคนไมเจ็บไข
ผูเดินไปขางหนา."
๑๖. พึงทําศึกษาวา "เราเดินไปนอกทาง
จักไมแสดงธรรมแกคนไมเจ็บไข ผูไปอยู
ในทาง."
ธัมมเทสนาปฏิสังยุตต ๑๖ (จบ).
๑. พึงทําศึกษาวา "เราไมอาพาธ จัก
ไมยืนถายอุจจาระหรือปสสาวะ."
๒. พึงทําศึกษาวา "เราไมอาพาธ จัก
ไมถายอุจจาระ ปสสาวะ หรือบวนเขฬะบน
ของสดเขียว."
๓. พึงทําศึกษาวา "เราไมอาพาธ จัก
ไมถายอุจจาระ ปสสาวะ หรือบวนเขฬะ
ในน้ํา
ปกิณณกะ ๓ (จบ).

อุทฺทิฏฐา โข อายสฺมนฺโต เสขิยา
ธมฺมา.
ตตฺถายสฺมนฺเต ปุจฺฉามิ:
กจฺจิตฺถ ปริสุทฺธา?
ทุติยมฺป ปุจฺฉามิ:
กจฺจิตฺถ ปริสุทฺธา?
ตติยมฺป ปุจฺฉามิ:
กจฺจิตฺถ ปริสุทฺธา?
ปริสุทฺเธตฺถายสฺมนฺโต
ตสฺมา ตุณฺหี,
เอวเมตํ ธารยามิ.
เสขิยา นิฏฐิตา.
------------------

อิเม โข ปนายสฺมนฺโต สตฺตาธิกรณสมถา ธมฺมา อุทฺเทสํ อาคจฺฉนฺติ.
อุปฺปนฺนุปฺปนฺนานํ อธิกรณานํ สมถาย
วูปสมาย
สมฺมุขาวินโย ทาตพฺโพ,
สติวินโย ทาตพฺโพ,
อมูฬฺหวินโย ทาตพฺโพ,
ปฏิฺญาตกรณํ,
เยภุยฺยสิกา,
ตสฺส ปาปยสิก
ติณวตฺถารโกติ.
อุทฺทิฏฐา โข อายสฺมนฺโต สตฺตาธิกรณสมถา ธมฺมา.
ตตฺถายสฺมนฺเต ปุจฺฉามิ:
กจฺจิตฺถ ปริสุทฺธา?
ทุติยมิป ปุจฺฉามิ:
กจฺจิตฺถ ปริสุทฺธา?
ตติยมฺป ปุจฺฉามิ:
กจฺจิตฺถ ปริสุทฺธา?
ปริสุทฺเธตฺถายสฺมนฺโต
ตสฺมา ตุณหี,
เอวเมตํ ธารยามิ.
สตฺตาธิกรณสมถา นิฏฐิตา.
----------------

ทานทั้งหลาย ธรรมทั้งหลายชื่อเสขิยะ
ขาพเจาแสดงขึ้นแลว.
ขาพเจาถามทานทั้งหลายในเรื่องนั้น
ทานทั้งหลายเปนผูบริสุทธแลวหรือ?
ขาพเจาถามแมครั้งที่ ๒
ทานทั้งหลายเปนผูบริสุทธแลวหรือ?
ขาพเจาถามแมครั้งที่ ๓
ทานทั้งหลายเปนผูบริสุทธแลวหรือ?
ทานทั้งหลายเปนผูบริสุทธแลวในเรื่องนั้น
เพราะฉะนั้น จึงนิ่ง.
ขาพเจาทรงความนี้ไวดวยอยางนี้.
เสขิยะ จบ.
--------------

ทานทั้งหลาย ธรรมชื่ออธิกรณสมถะ ๗
เหลานี้แล ยอมมาสูอุทเทส.
เพื่อความสงบ เพื่อความระงับ ซึ่ง
อธิกรณทั้งหลาย ที่เกิดขึ้นแลว ที่เกิดขึ้นแลว
พึงใหระเบียบอันจะพึงทําใหถึงพรอมหนา
พึงใหระเบียบยกเอาสติขึ้นเปนหลัก
พึงใหระเบียบที่ใหแกภิกษุผูหายเปนบาแลว
( พึงให ) ทําตามรับ
( พึงให ) ตัดสินเอาตามคําของคนมากเปนประมาณ
( พึงให ) กิริยาที่ลงโทษแกผูผิด
( พึงให ) ระเบียบดังกลบไวดวยหญา.
ทานทั้งหลาย ธรรมชื่ออธิกรณสมถะ ๗
อันขาพเจาแสดงขึ้นแลวแล
ขาพเจาถามทานทั้งหลายในเรื่องนั้น
ทานทั้งหลายเปนผูบริสุทธแลวหรือ?
ขาพเจาถามแมครั้งที่ ๒
ทานทั้งหลายเปนผูบริสุทธแลวหรือ?
ขาพเจาถามแมครั้งที่ ๓
ทานทั้งหลายเปนผูบริสุทธแลวหรือ?
ทานทั้งหลายเปนผูบริสุทธแลวในเรื่องนั้น
เพราะฉะนั้น จึงนิ่ง.
ขาพเจาทรงความนี้ไวดวยอยางนี้.
อธิกรณสมถะ ๗ จบ.
--------------------------

อุทฺทิฏฐํ โข อายสฺมนฺโต นิทานํ.
อุทฺทิฏฐา จตฺตาโร ปาราชิกา ธมฺมา.
อุทฺทิฏฐา เตรส สงฺฆาทิเสสา ธมฺมา.
อุทฺทิฏฐา เทฺว อนิยตา ธมฺมา.
อุทฺทิฏฐา ตึส นิสฺสคฺคิยา ปาจิตฺติยา
ธมฺมา.
อุทฺทิฏฐา เทฺวนวุติ ปาจิตฺติยา ธมฺมา.
อุทฺทิฏฐา จตฺตาโร ปาฏิเทสนียา ธมฺมา.
อุทฺทิฏฐา เสขิยา ธมฺมา.
อุทฺทิฏฐา สตฺตาธิกรณสมถา ธมฺมา.
เอตฺตกนฺตสฺส ภควโต สุตฺตาคตํ
สุตฺตปริยาปนฺนํ
อนฺวฑฺฒมาสํ อุทฺเทสํ อาคจฺฉติ.
ตตฺถ สพฺเพเหว สมคฺเคหิ สมฺโมทมาเนหิ
อวิวทมาเนหิ สิกฺขิตพฺพนฺติ.
ภิกฺขุปาฏิโมกฺขํ นิฏฐิตํ.
-----------------

ภิกฺขุปาฏิโมกฺขาวสานปาโฐ
ปุพฺพภาคนมการ
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต
สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.
ฯปฯ
-------------------

สจฺจกิริยคาถา
นตฺถิ เม สรณํ อฺญํ
พุทฺโธ เม สรณํ วรํ
เอเตน สจฺจวชฺเชน
โสตฺถิ เม โหตุ สพฺพทา.
นตฺถิ เม สรณํ อฺญํ

ทานทั้งหลาย คํานิทาน ขาพเจาแสดงขึ้นแลวแล
ธรรมทั้งหลายชื่อปาราชิก ๔
ขาพเจาแสดงขึ้นแลว
ธรรมทั้งหลายชื่อ สังฆาทิเสส ๑๓
ขาพเจาแสดงขึ้นแลว
ธรรมทั้งหลายชื่ออนิยต ๒
ขาพเจาแสดงขึ้นแลว
ธรรมทั้งหลาย ชื่อนิสสัคคิยปาจิตตีย ๓๐
ขาพเจาแสดงขึ้นแลว
ธรรมทั้งหลายชื่อปาจิตตีย ๙๒
ขาพเจาแสดงขึ้นแลว
ธรรมทั้งหลายชื่อปาฏิเทสนียะ ๔
ขาพเจาแสดงขึ้นแลว
ธรรมทั้งหลายชื่อเสขิยะ ขาพเจาแสดงขึ้นแลว
ธรรมทั้งหลายชื่ออธิกรณสมถะ ๗
ขาพเจาแสดงขึ้นแลว
คําเทานี้ ของพระผูมีพระภาคเจานั้น นับ
เนื่องในสูตรแลว มาในสูตรแลว
ยอมมาสูอุทเทสทุกๆ กึ่งเดือน.
อันภิกษุทั้งหลายทั้งปวงนั่นแล พึงเปนผู
พรอมเพรียงกัน เปนผูชื่นชมดวยดีอยู
เปนผูไมวิวาทอยู ศึกษาในพระปาฏิโมกขนั้นดังนี้.
ภิกขุปาฏิโมกข จบ.
--------------------------

คําสวดทายภิกขุปาฏิโมกขแปล
คํานมัสการอันเปนสวนเบื้องตน
ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคผูอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น.
(วา ๓ หน )
----------------------------

คาถากระทําซึ่งความสัตย
ที่พึ่งอื่นของขาพเจาไมมี
พระพุทธเจาเปนที่พึ่งอันประเสริฐของขาพเจา
ดวยความกลาวคําสัตยนี้
ขอความสวัสดีจงมีแกขาพเจาทุกเมื่อ
ที่พึ่งอื่นของขาพเจาไมมี

ธมฺโม เม สรณํ วรํ
เอเตน สจฺจวชฺเชน
โสตฺถิ เม โหตุ สพฺพทา.
นตฺถิ เม สรณํ อฺญํ
สงฺโฆ เม สรณํ วรํ
เอเตน สจฺจวชฺเชน
โสตฺถิ เม โหตุ สพฺพทา.

พระธรรมเปนที่พึ่งอันประเสริฐของขาพเจา
ดวยความกลาวคําสัตยนี้
ขอความสวัสดีจงมีแกขาพเจาทุกเมื่อ.
ที่พึ่งอื่นของขาพเจาไมมี
พระสงฆเปนที่พึ่งอันประเสริฐของขาพเจา
ดวยความกลาวคําสัตยนี้
ขอความสวัสดีจงมีแกขาพเจาทุกเมื่อ.

-----------------

-------------------

สีลุทฺเทสปาโฐ
อุโปสถาวสาเน สชฺฌายิตพฺโพ.
ภาสิตมิทํ เตน ภควตา ชานตา
ปสฺสตา อรหตา สมฺมาสมฺพุทฺเธน,

บาลีแหงอุทเทสปรารภศีล
อันภิกษุทั้งหลายพึงสวดในที่สุดแหงการทําอุโบสถ.
สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาผูรูเห็น ผูเปน
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ได
ทรงภาษิตไวดังนี้วา
"ภิกษุทั้งหลาย ทานทั้งหลายจงเปนผูมีศีล
ถึงพรอมแลว มีปาฏิโมกขถึงพรอมแลวอยูเถิด.
ทานทั้งหลายจงเปนผูสํารวมแลว ดวยความ
สํารวมในพระปาฏิโมกข มีอาจาระ
(คือมรรยาท) และ โคจร (คือ ที่เที่ยว) ถึง
พรอมแลว อยูเถิด."
พวกทาน จงเปนผูมีปกติเห็นภัยในโทษ
ทั้งหลายมาตรวาเล็กนอย สมาทานศึกษา
ในสิกขาบททั้งหลายเถิด."
เพราะฉะนั้น อันเราทั้งหลายควรสําเหนียกดังนี้วา
"เราทั้งหลาย จักเปนผูมีศีลถึงพรอมแลว
มีปาฏิโมกขถึงพรอมแลวอยู
เราทั้งหลาย จักเปนผูสํารวมแลวดวยความ
สํารวมในพระปาฏิโมกข มีอาจาระ (คือ
มรรยาท ) และ โคจร (คือ ที่เที่ยว )
ถึงพรอมแลวอยู
เราทั้งหลาย จักเปนผูมีปกติเห็นภัยในโทษ
ทั้งหลายมาตรวาเล็กนอย สมาทานศึกษา
ในสิกขาบททั้งหลายดังนี้.
อันเราทั้งหลายควรสําเหนียกอยางนี้แล.

"สมฺปนฺนสีลา ภิกฺขเว วิหรถ สมฺปนฺน-

ปาฏิโมกฺขา,
ปาฏิโมกฺขสํวรสํวุตา วิหรถ อาจารโคจรสมฺปนฺนา,

อณุมตฺเตสุ วชฺเชสุ ภยทสฺสาวี สมาทาย
สิกฺขถ สิกฺขาปเทสูติ.
ตสฺมาติหมฺเหหิ สิกฺขิตพฺพํ,
"สมฺปนฺนสีลา วิหริสฺสาม สมฺปนฺนปาฏิโมกฺขา,
ปาฏิโมกฺขสํวรสํวุตา วิหริสฺสาม อาจารโคจรสมฺปนฺนา,

อณุมตฺเตสุ วชฺเชสุ ภยทสฺสาวี สมาทาย
สิกฺขิสฺสาม สิกฺขาปเทสูติ.
เอวฺหิ โน สิกฺขิตพฺพํ.

......................................................................................................................

ตายนคาถา
ฉินฺท โสตํ ปรกฺกมฺม

คาถาตายนเทพบุตร
ทานจงพยายามตัดตัณหาเพียงดังกระแสน้ําเสีย

กาเม ปนูท พฺราหฺมณ:
นปฺปหาย มุนิ กาเม,
เนกตฺตมุปปชฺชติ
กริยา เจ กริยาเถนํ,
ทฬฺหเมนํ ปรกฺกเม.
สิถิโล หิ ปริพฺพาโช,
ภิยฺโย อากิรเต รชํ
อกตํ ทุกฺกฏํ เสยฺโย
ปจฺฉา ตปฺปติ ทุกฺกฏํ.
กตฺจ สุกตํ เสยฺโย,
ยํ กตฺวา นานุตปฺปติ
กุโส ยถา ทุคฺคหิโต,
หตฺถเมวานุกนฺตติ.
สามฺญํ ทุปฺปรามฏฐํ,
นิรยายูปกฑฺฒติ.
ยงฺกิฺจิ สิถิลํ กมฺม,ํ
สงฺกิลิฏฐฺจ ยํ วตํ.
สงฺกสฺสรํ พฺหฺมจริยํ
น ตํ โหติ มหปฺผลนฺติ.

จงถายถอนกามทั้งหลายเสียเถิดนะพราหมณ
เพราะพระมุนี ไมละกามทั้งหลายแลว
จะเขาถึงความเปนคนผูเดียวไมได
ถาจะทํา ก็พึงทํากิจนั้นเถิด
แตพึงบากบั่นทํากิจนั้นใหจริง
เพราะสมณธรรมเครื่องละเวนที่ยอหยอน
ยิ่งโปรยโทษดุจธุลี
ความชั่วไมทําเสียเลยดีกวา
เพราะความชั่วยอมเผาผลาญในภายหลัง
ความดีทํานั่นแหละดีกวา
เพราะทําแลว ยอมไมเดือดรอนในภายหลัง
หญาคาอันบุคคลจับไมดี
ยอมบาดมือนั่นเองฉันใด
คุณเครื่องเปนสมณะอันบรรพชิตลูบคลําแลวชั่ว
ยอมฉุดไปนรกฉันนั้น
การงานอันใดอันหนึ่งที่ยอหยอนดวย
วัตรอันใดที่เศราหมองแลวดวย
พรหมจรรยอันใด ที่ตนระลึกดวยความรังเกียจดวย
กิจ ๓ อยางนั้น ยอมเปนของไมมีผลมาก
ดังนี้..
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