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คติธรรมหลวงป๋า (อีกอย่างหนึ่ง) คือ

 ถ้าประสงค์จะมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต

และในหน้าที่กิจการงาน ก็จงอย่าทำาให้มิตรต้อง

กลายเป็นศตัร ูแตจ่งทำาศตัรใูหเ้ป็นมติร และจงรกัษา 

น้ำาใจมิตร ด้วยคุณธรรม มีสังคหวัตถุ และพรหม- 

วิหารธรรม เป็นต้น

 ถ้าประสงค์จะมีเกียรติ จงรู้จักลดมานะ 

ละทิฏฐิ และให้เกียรติแก่ผู้อื่น และ

 ถา้ปรารถนาจะไดร้บัความรกั นับถอื และการ 

ใหอ้ภยัจากผู้อื่น กจ็งรูจั้กเคารพนับถอืผู้อื่นตามฐานะ 

รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา และรู้จักให้อภัยผู้อื่นผู้ประมาท 

พลาดพล้ังหรอืล่วงเกนิ ด้วยเมตตากรณุาธรรม ชวิีต

จะราบรื่นและมีแต่ความเจริญสันติสุข แลฯ

 

 พระเทพญาณมงคล

 (เสริมชัย ชยมงฺคโล ป.ธ.๖) 
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คณะศิษย์วัดหลวงพ่อสดธรรมกำยำรำม  

ได้มี จิตศรัทธำรวบรวม และ จัดพิมพ์หนังสือ 

พระภิกขุปำฏิโมกข์บำลีแปล ฉบับวัดหลวงพ่อสด 

ธรรมกำยำรำม ขึ้น โดยได้รับควำมอนุเครำะห์จำก 

คณะสงฆ์วัดหลวงพ่อสดฯ โรงเรียนปริยัติธรรม 

แผนกบำลี ในกำรให้ค�ำปรึกษำ และกำรพิสูจน์อักษร

ให้ด้วยนี้ นับเป็นมหำกุศลอย่ำงยิ่ง

ด้วยว่ำ พระปำฏิโมกข์นั้น เป็นพระวินัยพุทธ

บัญญัติ ที่สมเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำได้ประทำน

ไว้ ให้แก่พระภิกษุสงฆ์ ในพระธรรมวินัยน้ี ได้ศึกษำ

เป็นแนวทำง และใช้เป็นกรอบควำมประพฤติปฏิบัติ

ทำงกำย และวำจำ ของตน ให้เรียบร้อยดี ไม่มี

โทษ และเป็นบำทฐำนแก่กำรศึกษำอบรมกำย วำจำ  

และใจ โดยทำงศีล สมำธิ ปัญญำ ให้ถึง อธิศีล คือ

ศีลยิ่ง, อธิจิต คือจิตยิ่ง และอธิปัญญำ คือปัญญำยิ่ง  

อนุโมทนากถา
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อันมีนัยอยู่ในอริยมรรคมีองค์ ๘ ซึ่งเป็นทำงให้ถึง

มรรคผลนพิพำน ที่สิ้นสุดแห่งทุกข์ และที่เป็นบรมสุข 

ตำมรอยบำทพระพุทธองค์ 

อน่ึง กำรจัดพิมพ์หนังสือพระปำฏิโมกข์  

บำลี-แปล ฉบับวัดหลวงพ่อสดธรรมกำยำรำม น้ี  

มีทั้งภำษำบำลีและค�ำแปลเป็นภำษำไทย ให้พระภิกษุ 

สำมำรถท�ำควำมเข้ำใจ และสำมำรถทบทวนศีลของตน 

ในขณะรับฟังกำรแสดงพระปำฏิโมกข์ ในวันอุโบสถ 

ทกุๆ ก่ึงเดอืน และกำรพมิพห์นังสอืน้ี ไดม้วีตัถุประสงค์

เพื่อถวำยเป็นธรรมทำนแก่พระภิกษุสงฆ์ผู้สนใจใน 

กำรศึกษำสัมมำปฏิบัติ  จึงนับเป็นมหำกุศลแก่ 

ทัง้ผู้จัดท�ำ ผู้ให้ควำมอนุเครำะห์ช่วยเหลือ และผู้ร่วมเป็น 

เจ้ำภำพ จัดพิมพ์ เพื่อถวำยแด่พระภิกษุสงฆ์ เป็น 

อย่ำงยิ่ง ข้ำพเจ้ำจึงขออนุโมทนำในกุศลเจตนำของ

ทุกท่ำนไว้ ณ โอกำสนี้ด้วย

ขออ�ำนำจของคณุพระศรรีตันตรัย จงได้ โปรด

ดลบนัดำลและคุม้ครองผู้มีสว่นชว่ยให้หนังสอืน้ีส�ำเรจ็
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ลงด้วยดีทุกท่ำน ให้เจริญด้วยอำยุ วรรณะ สุขะ พละ 

ปฏิภำณ ธนสำรสมบัติ ปรำศจำกควำมทุกข์ โศก  

โรคภัย ทั้งปวง จงเจริญรุ่งเรืองในพระสัทธรรมของ

พระพุทธเจ้ำ และกิจกำรงำนโดยชอบ และสมบูรณ์

บริบูรณ์ด้วยมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ และนิพพำน

สมบัติ ทุกท่ำน เทอญ.

 

 (พระปิฎกโกศล)

 เจ้ำอำวำสวัดหลวงพ่อสดธรรมกำยำรำม

 อ.ด�ำเนินสะดวก จ.รำชบุรี
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 (๑) พยัญชนะท่ีไม่มีสระอาศัยอยู่ด้วย 
ใËéÍèÒนÍÍ¡เสÕย§สÃะ “Íะ” เช่น 
นโม   ออกเสียง นะโÁ 
อมูลเกน  ออกเสียงว่า ÍะÁÙÅะเ¡นะ
กลุทูสโก  ออกเสียงว่า ¡ÅุะทÙสะโ¡

 (๒) พยัญชนะท่ีไม ่ มีสระอาศัยอยู  ่
แต่มีตัวสะกดอยู่หลัง มีพินฺทุ (.) อยู่ใต้ 
ตัวสะกดนัน้ ¾นฺิทุนÑéนเทèÒ¡ÑบäÁéËÑนÍÒ¡ÒÈ 
เช่น 
Í¤ฺ¤โต  ออกเสียงว่า ÍÑ¤¤ะโต
ธมฺมทฺธโช ออกเสียงว่า ¸ÑÁÁÑท¸ะโช

วิ¸ÕÍèÒนบÒÅÕ 
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 (๓) พยัญชนะท่ีอาศัยสระอยู ่ มีตัว 
สะกดอยู่หลังมีพินฺทุ (.) อยู่ใต้ตัวสะกดนั้น 
ใËéÍèÒนÍÍ¡เสÕย§เทèÒ¡ÑบตÑวนÑéน เปçนตÑว
สะ¡´เฉยๆ เช่น 
ภ¡ฺิ¢เว  ออกเสียงว่า ภ¡ิ¢ะเว 
อวสิฏฺ€า  ออกเสียงว่า ÍะวะสิฏฐÒ 

	 (๔)	 ศัพท์ท่ีมีลงด้วย ตฺวา ตฺวาน 
ปัจจัยต้องออกเสยีง ตฺ สะกด และออกเสียง 
ตัวของมันเองด้วยแต่เสียงนัน้ส้ัน เช่น 
กตฺวา  ออกเสยีงว่า ¡Ñต๎วา 
¤เËตฺวÒ  ออกเสียงว่า ¤ะเËตว๎า 
สุตฺวา  ออกเสยีงว่า สุต๎วา
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 โปรดสังเกตว่า ต้องมีพนิทุ (.) อยูใ่ต้ 
ตัวสะกดด้วย ถ้าไม่มีพนิทุ ให้อ่านออกเสียง 
ตามตัวของมันเอง เช่น
สุตวา  อ่านว่า สุตะวÒ 

	 (๕)	 มีค�ำอยู่	 ๒-๓	 ค�ำ	 ซ่ึงต้องอ่ำน 
ออกเสียงท้ังเป็นตัวสะกด และตัวของมันเอง 
แต่ตัวของมันเองนัน้ส้ันมาก เช่น
ตณุËฺÕ  ออกเสียงว่า ตณุË๎Õ 
	 	 (ค�ำว่ำ	“ËÕ” ออกเสียงว่า “ฮÕ”)

ตสฺมา  ออกเสยีงว่า ตÑส๎ËÁÒ 
ตสฺมึ  ออกเสยีงว่า ตÑส๎ËÁ§ิ 
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 (๖) ถ้ามีตัว “Ã” อยู่ท้ายตัวสะกด  
ใËéÍèÒนÍÍ¡เสÕย§¡Å�éÒ¡Ñน เช่น 
ตตฺÃ   ออกเสียงว่า ตÑตตÃะ
ÍญญฺตฺÃ  ออกเสียงว่า ÍÑญญÑตตÃะ
¾ÃฺËÁฺÒน�  ออกเสียงว่า ¾Ã�ÒÁÒนÑ§ 
¾ÃฺÒËÁฺโณ ออกเสียงว่า ¾ÃÒÁÁะโณ
ÍนฺิทฺÃยิÒนิ ออกเสียงว่า Íนิท๎ÃยิÒนิ
    (ไม่ใช่ ÍนิซÕยÒนิ)

 (๗) พยัญชนะตัวใด ท่ีมีพินทุ (.) 
อยูใ่ต้ตัวของมันเอง ใËéÍèÒนÍÍ¡เสÕย§ตÑว
¢Í§ÁÑนเÍ§เทèÒนÑéน เช่น 
ทวฺ ิ  ออกเสียงว่า ทว๎ิ
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เทฺว   ออกเสียงว่า เทว๎ 
กาเตฺว  ออกเสียงว่า กาเตว๎ 

	 (๘)	 พยญัชนะตัวใด	มีนคิหิต	(	�	)	อยู ่
ข้างบนไม่มีสระอยูด้่วย นิ¤ËตินÑéนเทèÒ¡Ñบ 
“ÍÑ§” เช่น 
¾ทฺุ̧ �  ออกเสยีงว่า ¾ทุ¸Ñ§ 
เÍว�   ออกเสียงว่า เÍวÑ§ 
ÍปุÒทÒน�  ออกเสียงว่า ÍปุÒทÒนÑ§

	 (๙)	 พยญัชนะตัวใด	 ท่ีมีนคิหิต	 (	 �	 ) 
อยู ่ข้างบนและมีสระอยู ่ด้วย นิ¤ËิตนÑéน
เทèÒ¡ÑบตÑว “§” สะกด เช่น 
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¸ÁÁฺจÒÃ ึ ออกเสียงว่า ¸ÑÁÁะจÒÃิ§ 
¡Òตุ�   ออกเสียงว่า กาตุง 

	 (๑๐)	ค�ำใดมีสะกดด้วย	 เอยฺย ให้อ่าน 
ออกเสียงว่า äÍ๊ยะ ส้ันๆ เช่น 
ภาเสยฺย  ออกเสียงว่า ภÒเสยยะ
¡เÃยฺย  ออกเสยีงว่า ¡ะเÃยยะ

	 (๑๑)	ค�ำใดท่ีสะกดด้วย	 อิยฺ ให้อ่าน
“ÍÕ” โดยใช้ฟันล่างและฟันบนกดกัน แล้ว 
ออกเสียง เช่น
นิยฺยานิโก ออกเสียงว่า นÕยยÒนิโ¡
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 (๑๒) พยัญชนะตัว “ฑ” นางมณโฑ 
ในภาษาบาลี ให้ออกเสียงตัว “´” เด็กหมด 
เช่น 
ปณฑิฺโต  ออกเสียงว่า ปันดิโต
ปิณฑฺปÒต� ออกเสียงว่า ปิณ´ะปÒตÑ§ 
 
 ¤�ÒÍ×èนนÍ¡นÕéใËéÍèÒนÍÍ¡เสÕย§äป
ตามปกติ
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ปุพฺพกิจฺจาน ิ

(แบบองค์เดียว)
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 Íุโบส¶¡Ãณโต๑  ปุ¾เ¾  นววิ¸� 
ปุ¾ฺ¾¡ิจฺจ�  ¡Òต¾ฺ¾�  โËติ ตณฺ€Òน-
สÁฺÁชฺชนญฺจ ตตฺ¶ ปทÕปุชฺชÅนญฺจ  
ÍÒสนปญญฺปนญจฺ  ปÒนÕยปÃโิภชนÕยÙ- 
ปฏฺ€ปนญฺจ ฉนฺทÒÃËÒน� ภิ¡ฺ¢Ùน�  
ฉนฺทÒËÃณญฺจ เตสญฺเญว Í¡ตุ-    
โปส¶Òน� ปÒÃิสุทฺ¸ิยÒปิ๒ ÍÒËÃณญฺจ  
Íตุุ¡¢ฺÒนญจฺ ภ¡ิ¢ฺ¤ุณนÒ จ ภ¡ิ¢ฺนุÕน-
โมวาโท จาติ.
 ตตฺ¶  ปุÃิเÁสุ  จตÙสุ  ¡ิจฺเจสุ 
ÍิทÒนิ  สุÃิยÒโÅ¡สฺส  Íตฺ¶ิตÒย 
ปทÕป¡ิจฺจ�  นตฺ¶ิ,  ÍปÃÒนิ  ตÕณิ๓  

ภ¡ิ¢ฺÙน� วตฺต� ชÒนนฺเตË ิ ÍÒÃÒÁเิ¡Ëปิิ 
ภ¡ิ¢ฺÙËปิิ๔ ¡ตÒนิ ปÃนิิฏฺ€ิตÒนิ  โËนฺติ.

๒  ปุพฺพกิจฺจานิ
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	 ก่อนแต่ท�ำอุ โบสถ	 พึงท�ำบุพพกิจ 
๙	 ประกำร	 คือ	 กวำดสถำนท่ีท�ำอุโบสถ 
นัน้ ๑,  จุดประทีปในท่ีนัน้ ๑, แต่งต้ังอาสนะ ๑, 
ต้ังน้�ำฉนัน้�ำใช	้๑,	น�ำฉนัทะของภิกษผุูค้วรแก่
ฉนัทะ	๑,	น�ำปำรสุิทธิของเธอผูล้งท�ำอโุบสถ
ไม่ได้ ๑, บอกฤดู ๑, นับภิกษุ ๑, สอนพวก
ภิกษุณี ๑ ดังนี้
 บรรดากิจ ๔ อยา่งขา้งต้น ในอโุบสถนัน้ 
เพรำะขณะนี้ยังมีแสงสว่ำงจำกดวงอำทิตย์	 
กิจคือกำรตำมประทีปจึงไม่มี	 กิจ	 ๓	 อย่ำง 
นอกนี้ที่พวกคนงำนวัดก็ตำม	 ภิกษุทั้งหลำย
ก็ตำม	ผู้รู้วัตร	ของภิกษุท้ังหลำย	กระท�ำไว้แล้ว	
เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้ว

บุพพกิจ (แบบองค์เดียว)  ๓  
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 ฉนฺทÒËÃณปÒÃิสุทฺ¸ิÍÒËÃณÒนิ๕  
ปน ÍิÁิสฺส� (¾ทฺ¸) สÕÁÒย� Ëตฺ¶ปÒส� 
วิชËิตฺวÒ นิสินฺนÒน� ภิ¡¢Ùน� ÍภÒวโต  
นตฺถิ.
 Íุตุ¡¢ฺÒน�  นÒÁ  เÍตฺต¡�  Íติ¡¡ฺนฺต�.  
เÍตฺต¡�  Íวสิฏฺ€นฺติ  เÍว�  ÍตุุÍÒจ¡ิ¢ฺน�. 
ÍุตÙนÕ¸ ปน สÒสเน เËÁนฺต¤ิÁฺË-
วสฺสÒนÒน� วเสน ตÕณิ โËนฺติ. Íย�  
เËÁนฺโตตุ,๖ ÍิÁสฺÁิญฺจ ÍุตุÁฺËิ Íฏฺ€  
Íุโปส¶Ò, ÍิÁินÒ ป¡ฺเ¢น เÍโ¡        
อุโปสโถ สมฺปตฺโต สตฺต อุโปสถา  
อวสิฏฺ€า๗

๔  ปุพฺพกิจฺจานิ
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	 ส่วนกำรน�ำฉันทะน�ำปำริ สุทธิ ไ ม่ มี 
เพรำะภิกษุ ท้ังหลำย	 ผู้นั่งเว้นหัตถบำส 
ใน	(พัทธ)	สีมำนี้	ไม่มี
 การบอกฤดูโดยนัยดังนี้ว่า ล่วงเท่านี้ 
เหลือเท่ำนี้	 ชื่อว่ำบอกฤดู	 ก็ในศำสนำนี้มี 
๓	 ฤดู	 ด้วยอ�ำนำจแห่งฤดูหนำว	 ฤดูร้อน	
ฤดูฝน ก็ฤดูนี้เป็นฤดูหนาว ในฤดูหนาวนี้ 
มี	 ๘	 อุโบสถ	 อุโบสถหนึ่งถึงด้วยปักข์อันนี้	
ยังเหลือ	๗	อุโบสถ

บุพพกิจ (แบบองค์เดียว)  ๕
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Íิติ เÍว� ส¾ฺเ¾Ëิ ÍÒยสฺÁนฺเตËิ   
Íุตุ¡ฺ¢Òน�  ¸ÒเÃต¾ฺ¾�.

(รับ¾ร้อÁกันว่Ò เÍว� ภนฺเต)*

 ภิ¡ฺ¢ุ¤ณนÒ  นÒÁ  ÍิÁสฺÁึ   
Íโุปส¶¤เฺ¤ Íโุปส¶ตฺ¶Òย๘ สนฺนิปติตา  
ภิ¡ฺ¢Ù เÍตฺต¡Òติ ภิ¡ฺ¢Ùน� ¤ณนÒ.  
ÍิÁสฺÁิÁฺปน Íุโปส¶¤ฺเ¤๙ จตฺตÒโÃ 
ภิ¡ฺ¢Ù๑๐ สนฺนิปติตÒ โËนฺติ. Íิติ เÍว� 
ส¾ฺเ¾Ëิ ÍÒยสฺÁนฺเตËิ  ภิ¡ฺ¢ุ¤ณนÒปิ  
¸ÒเÃต¾ฺ¾Ò. (รับ¾ร้อÁกันว่Ò เอวํ ภนÚเต)*

๖  ปุพฺพกิจฺจานิ

*ผู้มีพรรษำแก่กว่ำ	พึงว่ำ	เÍว� ÍÒวุโส
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ท่ำนท้ังปวงพึงจ�ำกำรบอกฤดูอย่ำงนี้	 ด้วย
ประกำรฉะนี้.	

 การนับภิกษุโดยนัยนี้ว่า ภิกษุท้ังหลาย 
ผู ้ประชุมกัน	 เพ่ือประสงค์ท�ำอุโบสถใน 
โรงอุโบสถนี้	 เท่ำนี้รูป	 ดังนี้	 ชื่อว่ำกำร 
นับภิกษุ ก็ในโรงอุโบสถนี้ มีภิกษุประชุมกัน 
๔	 รูป	 ท่ำนท้ังปวงพึงจ�ำแม้กำรนับภิกษ ุ
ด้วยประกำรฉะนี้.

บุพพกิจ (แบบองค์เดียว)  ๗
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 ภ¡ิ¢ุนÕนโÁวÒโท  ปน  ÍทิÒนิ  ตÒส�  
นตฺ¶ติÒย  นตฺ¶ิ.  Íติิ  ส¡Ãโณ¡ÒสÒน� 
ปุ¾¾ฺ¡จิจฺÒน�  ¡ตตฺตÒ  นิ¡¡ฺÃโณ¡ÒสÒน� 
ปุ¾ฺ¾¡จิจฺÒน�  ป¡ติยÒ  ปÃนิิฏฺ€ิตตฺตÒ 
เÍวนฺต�  นววิ̧ �  ป¾ฺุ¾¡จิจฺ�  ปÃินิฏฺ€ติ�  
โËติ.
 นิฏฺ€ิเต จ ปุพฺพกิจฺเจ สเจ โส
ทิวโส จÒตุทฺทสÕปณฺณÃสÕสÒÁ¤ฺ¤ÕÕน-
ÁญฺญตโÃ  ย¶Òชฺช Íุโปสโ¶๑๑ 
ปณฺณÃโส๑๒     ยÒวติ¡Ò  จ  ภิ¡ฺ¢Ù  
¡ÁฺÁปฺปตฺตÒ    ส§ฺฆุโปส¶ÒÃËÒ 

๘  ปุพฺพกิจฺจานิ
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 ก็การสอนภิกษุณีไม ่มี เพราะพวก
ภิกษุณีนั้น ในเวลานี้ไม่มี เพราะบุพพกิจซึ่งม ี
โอกำสพอจะท�ำ	 ได้ท�ำแล้วเพรำะให้บุพพกิจ 
ซ่ึงหมดโอกำสจะท�ำส�ำเร็จไปเรียบร้อยแล้ว 
ตำมปกติด้วยประกำรฉะนี.้	บพุพกจิ	๙	ประกำร 
นั้น	จึงเป็นอันส�ำเร็จเรียบร้อย	ด้วยประกำร
อย่างนี้
	 ก็เม่ือบุพพกิจส�ำเร็จแล้ว	 ถ้ำวันนั้น 
เป็นวันจำตุททสี	 หรือวันปัณณรสี	 หรือ 
เป็นวันสำมัคคี	 วันใดวันหนึ่ง	 เช่น	 อุโบสถ 
วันนี้ท่ี	 ๑๕	 ก็แลภิกษุผู้ควรแก่สังฆอุโบสถ	
พอท�ำส�ำเร็จได้	มีก�ำหนด

บุพพกิจ (แบบองค์เดียว)  ๙
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จตฺตÒโÃ๑๓  วÒ  ตโต  วÒ  ÍติเÃ¡Ò  
ป¡ตตฺตÒ ปÒÃÒชิ¡�  ÍนÒปนฺนÒ  
ส§ฺเฆน  วÒ  Íนุ¡ฺ¢ิตฺตÒ, เต  จ  โ¢  
Ëตฺ¶ปÒส�  ÍวิชËิตฺวÒ  เÍ¡สÕÁÒย� 
€ิตÒ,  เตสญฺจ  วิ¡ÒÅโภชนÒทิวเสน 
วตฺ¶ุสภÒ¤Òปตฺติโย  เจ  น  วิชฺชนฺติ, 
เตสญฺจ  Ëตฺ¶ปÒเส  Ëตฺ¶ปÒสโต 
¾Ëิ¡Ãณวเสน  วชฺเชต¾ฺโ¾  โ¡จ ิ
วชฺชนÕยปุ¤ฺ¤โÅ  เจ  นตฺ¶ิ.
 เÍวนฺต�  Íโุปส¶¡ÁฺÁ�๑๔  ÍเิÁËิ  จตÙËิ 
Å¡ฺ¢เณË ิ ส§¤ฺËิต�  ปตฺต¡ÅฺÅ�  นÒÁ  โËติ 
¡Òตุ�  ยุตฺตÃÙปํ.

๑๐  ปุพฺพกิจฺจานิ
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๔	รปูกดี็	เกนิกว่ำนัน้กดี็	เป็นปกตัตต์	ไม่ต้อง 
ปำรำชิก	 หรือไม่ถูกสงฆ์ยกวัตร	 ท้ังเธอ 
ไม่ละหัตถบาสแล ต้ังอยู ่ในสีมาเดียวกัน 
และถ้ำเธอไม่มีสภำคำบัติโดยวัตถุ	 เพรำะ 
ฉันอำหำรในเวลำวิกำลเป็นต้น	 และถ้ำไม่มี
บุคคลควรเว้นไรๆ	 ในหัตถบำส	 ซ่ึงควรเว้น	
ด้วยกันได้เสียภายนอกหัตถบาส. 
	 อุโบสถกรรมนั้น	 ก�ำหนดแล้วด้วย
ลักษณะท้ัง	 ๔	 นี้	 ชื่อว่ำมีควำมพร้อมพรั่ง 
ถึงที่แล้ว	สมควรท�ำได้	ด้วยประกำรฉะนี้.

บุพพกิจ (แบบองค์เดียว)  ๑๑
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 อุโปสถกมฺมสฺส๑๕  ปตฺต¡ÅฺÅตฺต� 
วิทิตฺวÒ  ÍิทÒนิ  ¡ÃิยÁÒโน  Íุโปสโ¶  
สงฺเฆน  อนุมาเนตพฺโพ.๑๖

(รับ¾ร้อÁกันว่Ò สาธุ)

	 ในล�ำดับต่อไปนี้	 ท่ำนผู้มีอำวุโสอยู่ใน 
ที่ประชุมนั้น	พึงกล่ำว	ÍÑชเฌสนÒ ดังนี้

 ปุ¾¾ฺ¡Ãณปุ¾¾ฺ¡จิจฺÒนิ สÁÒเปตฺวÒ  
ÍิÁสฺส  นิสินฺนสฺส  ภิ¡ฺ¢ุส§ฺฆสฺส   
ÍนุÁติยÒ ปÒฏิโÁ¡ฺ¢�  Íุทฺเทสิตุ�๑๗  
Íชฺเฌสน� ¡โÃÁิ.

๑๒  ปุพฺพกิจฺจานิ
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 สงฆ์ทรำบควำมพร้อมพรั่งถึงท่ีแห่ง
อุโบสถกรรมแล้ว	 พึงให้อนุมัติอุโบสถท่ีจะ
กระท�ำ	ณ	กำลบัดนี้.	

¤�Òเช×éÍเชิญ
	 ข้ำพเจ้ำขออัชเฌสนำ	 (เชื้อเชิญ)	 เพื่อ
สวดพระปำฏิโมกข์	โดยอนุมัติแห่งภิกษุสงฆ์	
ผู้ท�ำบุพพกรณ์บุพพกิจเสร็จแล้ว	นั่งอยู่นี้.	

บุพพกิจ (แบบองค์เดียว)  ๑๓
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Í¸ิบÒยเปÅÕèยนบุ¾¾¡ิจ
ตÒÁเÅ¢Å�Ò´Ñบ

	 (๑)	 ถ้ำเป็นวันปวำรณำ	พึงว่ำ
ปวารณากรณโต. 
	 (๒)	 ถ้ำเป็นวันปวำรณำ	พึงว่ำ
อกตปวำรณำน�	ปวำรณำยปิ.	
	 (๓)	 ถ้ำกลำงคืน	พึงว่ำ
ตตฺถ ปุริมานิ จตฺตานิ
	 (๔)	 ถ ้ำรูปเ ดียว	 พึงว ่ ำ	 ชำนตำ 
ภิกฺขุนา ถ้าภิกษุหลายรูป ไม่มีอารามิกะ 
พึงว่ำแต่	ภิกฺขูหิ	เท่ำนั้น	

๑๔  ปุพฺพกิจฺจานิ



[ 35 ]

	 (๕)	 ถ้ำเป็นวันปวำรณำ	พึงว่ำ
ฉนฺทำหรณปวำรณำอำหรณำนิ.	
	 (๖)	 ถ้ำเป็นคิมหฤดู	 พึงว่ำ	 คิมฺโหตุ 
(ฤดูร้อน	 เริ่มตั้งแต่	แรม	๑	ค�่ำ	 เดือน	๔	
ถึง	 ๑๕	 ค�่ำ	 เดือน	 ๘)	 ถ้ำเป็นวัสสำนฤดู 
พึงว ่ำ	 วสฺสำโนตุ.	 (ฤดูฝน	 เริ่มต้ังแต่ 
แรม	 ๑	 ค�่ำ	 เดือน	 ๘	 ถึงข้ึน	 ๑๕	 ค�่ำ 
เดือน	๑๒),	(ฤดูหนำว	เริม่ต้ังแต่	แรม	๑	ค�ำ่ 
เดือน	๑๒	ถึงขึ้น	๑๕	ค�่ำ	เดือน	๔)
	 (๗)	 เป ็นฤดูท่ีไม ่มีอธิกมำส	 ไม ่มี
ปวำรณำ	และเป็นอุโบสถต้น	คืออุโบสถที่	๑	
ถ้ำเป็นอุโบสถที่	๒	คือ	ล่วงแล้ว	๑	ปัจจุบัน	
๑	ยังเหลืออยู่อีก	๖	พึงว่ำ

วิธีเปลี่ยนบุพพกิจ  ๑๕
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Íฏฺ€  Íโุปส¶Ò,  ÍÁินิÒ  ป¡เฺ¢น เÍโ¡ 
Íุโปสโ¶  สÁฺปตฺโต,  เÍโ¡  Íุโปสโ¶ 
Íติ¡ฺ¡นฺโต,  ฉ  Íุโปส¶Ò  Íวสิฏฺ€Ò, 
ถ้ำล่วงแล้ว	๒-๓-๔-๕-๖	อุโบสถ	ยังเหลือ
อยู่	 ๕-๔-๓-๒-๑	อุโบสถ	พึงว่ำ	 อฏฺ€ 
Íโุปส¶Ò,  ÍÁินิÒ  ป¡เฺ¢น  เÍโ¡  Íโุปสโ¶ 
สÁฺปตฺโต,
เทฺว
ตโย
จตฺตÒโÃ   Íุโปส¶Ò  Íติ¡ฺ¡นฺตÒ,
ปญฺจ
ฉ 

๑๖  ปุพฺพกิจฺจานิ



[ 37 ]

ปญฺจ
จตฺตÒโÃ
ตโย
เทฺว

 เÍโ¡  Íุโปสโ¶  Íวสิฏฺโ€,
 ถ้าล่วงแล้ว ๗ อุโบสถ ปัจจุบัน ๑ 
รวมเป็น	 ๘	 อุโบสถบริบูรณ	์ พึงว่ำ อฏฺ€ 
Íุโปส¶Ò, ÍิÁินÒ ป¡ฺเ¢น เÍโ¡ 
Íุโปสโ¶ สÁฺปตฺโต, สตฺต Íุโปส¶Ò 
Íติ¡¡ฺนฺตÒ, Íฏฺ€ Íโุปส¶Ò ปÃปุิณณฺÒ. 
ถ้ำมีฤดูที่มีอธิกมำส	พึงว่ำ	อธิกมาสวเสน 
ทส Íุโปส¶Ò, ÍิÁินÒ ป¡ฺเ¢น เÍโ¡ 
Íุโปสโ¶ สÁฺปตฺโต, นว Íุโปส¶Ò 
อวสิฏฺ€า.

วิธีเปลี่ยนบุพพกิจ  ๑๗

Íุโปส¶Ò  Íวสิฏฺ€Ò,
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อุโบสถที่	 ๒-๓	 ฯลฯ	 ที่	 ๑๐	 ก็ให้เปลี่ยน
ท�ำนองเดียวกันกับฤดูท่ีไม่มีอธิกมำสต่ำงกัน
แต่ต้องเติมค�ำว่ำ	อธิกมาสวเสน เข้าข้าง
หน้าเสมอเท่านั้น. 
	 ฤดูท่ีไม่มีอธิกมำส	 แต่มีปวำรณำ
อุโบสถท่ี ๑ ให ้ เปล่ียนว ่า สตฺต จ 
Íุโปส¶Ò เÍ¡Ò จ ปวÒÃณÒ, ÍิÁินÒ 
ป¡ฺเ¢น เÍโ¡ Íุโปสโ¶ สÁฺปตฺโต, 
ฉ จ Íุโปส¶Ò เÍ¡Ò จ ปวÒÃณÒ 
อวสิฏฺ€า ถ้าล่วงแล้ว ๕ อุโบสถ ปัจจุบัน
เป็นวันปวำรณำ	 ยังมีอีก	 ๒	 อุโบสถ	 พึง
เปลี่ยนว่า สตฺต จ อุโปสถา เอกา จ 
ปวÒÃณÒ,

๑๘  ปุพฺพกิจฺจานิ



[ 39 ]วิธีเปลี่ยนบุพพกิจ  ๑๙

ÍิÁินÒ ป¡ฺเ¢น เÍ¡Ò ปวÒÃณÒ 
สÁปฺตฺตÒ, ปญจฺ Íโุปส¶Ò Íติ¡¡ฺนฺตÒ, 
เทฺว อุโปสถา อวสิฏฺ€า. ถ้าเป็นอุโบสถ
ที่สุด	คือล่วงแล้ว	๖	อุโบสถ	กับปวำรณำ	๑	
ปัจจุบนั	๑	พงึเปล่ียนว่ำ สตฺต จ อุโปสถา 
เÍ¡Ò จ ปวÒÃณÒ, ÍÁิินÒ ป¡เฺ¢น เÍโ¡ 
Íุโปสโ¶ สÁฺปตฺโต,ฉ จ Íุโปส¶Ò 
เÍ¡Ò จ ปวÒÃณÒ Íติ¡ฺ¡นฺตÒ, สตฺต 
จ Íุโปส¶Ò เÍ¡Ò จ ปวÒÃณÒ 
ปÃิปุณฺณÒ.	 ถ้ำฤดูท่ีมีอธิกมำส	 และ
ปวำรณำด้วยอุโบสถท่ี	 ๑	 พึงเปล่ียนว่ำ 
อธิกมาสวเสน นว จ อุโปสถา เอกา 
จ ปวÒÃณÒ, 
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ÍÁินิÒ ป¡เฺ¢น เÍโ¡ Íโุปสโ¶ สÁปฺตฺโต, 
Íฏฺ€ จ Íุโปส¶Ò เÍ¡Ò จ ปวÒÃณÒ 
อวสิฏฺ€า.	อุโบสถต่อไปก็พึงเปลี่ยนท�ำนอง
เดียวกันกับฤดูที่ไม่มีอธิกมำส	มีแต่ปวำรณำ	
ต่ำงกนัเพียงแต่เติมค�ำว่ำ "อธิกมาสวเสน" 
เข้าข้างหน้าเสมอเท่านั้น 
	 (๘)	 ถ้ำวันปวำรณำ	พึงว่ำ
ปวÒÃณ¤ฺเ¤ ปวÒÃณตฺ¶Òย.
	 (๙)	 ถ้ำวันปวำรณำ	พึงว่ำ
ปวÒÃณ¤ฺเ¤.
	 (๑๐)	 นี้ภิกษุ	๔	รูป	ถ้ำ	๕	รูป	พึงว่ำ	
ปญฺจ ภิ¡ฺ¢Ù.	๖	รูป	พึงว่ำ	ฉ ภิ¡ฺ¢Ù.	ฯลฯ	
๑๙	รูป	พึงว่ำ	เÍ¡ÙนวÕสติ ภิ¡ฺ¢Ù.

๒๐  ปุพฺพกิจฺจานิ
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๒๐	รูป	พึงว่ำ	วÕสติ ภิ¡ฺ¢Ù. เช่นนี้เป็นต้น
คือให้เปลี่ยนตำมจ�ำนวนภิกษุท่ีมำประชุม	
ในโรงอุโบสถ.	 (โปรดดูวิธีนับภิกษุ	 ในหน้ำ	
๒๔-๔๐)
	 (๑๑)	 ถ้ำเป็นวันปวำรณำ	พึงว่ำ
ย¶Òชฺช ปวÒÃณÒ. 
 (๑๒) ถ้าเป็นวันอุโบสถที่ ๑๔ ว่า
จาตุทฺทโส. ถ้าเป็นวันปวารณาที่ ๑๔ ว่า
จÒตุทฺทสÕ. วันปวารณาที่ ๑๕ ว่า
ปณฺณÃสÕ. 
	 (๑๓)	 ถ้ำเป็นวันปวำรณำ	พึงว่ำ
ส§ฺฆปวÒÃณÒÃËÒ ปญฺจ.

วิธีเปลี่ยนบุพพกิจ  ๒๑
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	 (๑๔)	 ถ้ำเป็นวันปวำรณำ	พึงว่ำ
เÍวนฺต� ปวÒÃณÒ¡ÁฺÁ�. 
	 (๑๕)	 ถ้ำเป็นวันปวำรณำ	พึงว่ำ
ปวÒÃณÒ¡ÁฺÁสฺส. 
	 (๑๖)	 ถ้ำเป็นวันปวำรณำ	พึงว่ำ
ÍิทÒนิ ¡ÃิยÁÒนÒ ปวÒÃณÒ ส§ฺเฆน 
อนุมาเนตพฺพา.
	 (๑๗)	 ถ้ำเป็นวันปวำรณำ	พึงว่ำ
ปวÒÃณÒญตฺตึ €เปตุ�.

๒๒  ปุพฺพกิจฺจานิ



[ 43 ]

ปุพฺพกิจฺจาน ิ

(แบบ	๒	องค์)



[ 44 ]

(ผู้อÒรÒ¸นÒว่Ò) นโÁ  ตสฺส  ภ¤วโต  ÍÃËโต 
สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส. (ว่ำ	๓	ครั้ง)
 สุณÒตุ เÁ  ภนฺเต  ส§ฺโฆ,  ยทิ   
ส§ฆฺสฺส ปตฺต¡ÅฺÅ�,  ÍË�  (ÍÒยสฺÁนฺต�  
Íิตฺ¶นฺนÒÁ�)  วินย�  ปุจฺเฉยฺย�. 
(ผูแ้สดงว่Ò) นโÁ  ตสฺส  ภ¤วโต  ÍÃËโต 
สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส. (ว่ำ	๓	ครั้ง)
 สุณÒตุ  เÁ ภนฺเต  ส§ฺโฆ,  ยทิ   
ส§ฆฺสฺส ปตฺต¡ÅฺÅ�, ÍË� (Íิตฺ¶นฺนÒเÁน  
ภ¡ฺิ¢ุนÒ) วนิย� ปุฏฺโ€ วสฺิสชฺเชยฺย�. 
(ผู้อÒรÒ¸นÒว่Ò) สÁฺÁชฺชนÕ  ปทÕโป  จ,   
Íุท¡�  ÍÒสเนน จ, Íุโปส¶สฺส   
เÍตÒนิ  ปุ¾ฺ¾¡Ãณนฺติ  วุจฺจติ,   
Íุ¡Òส  สÁฺÁชฺชนÕ.

๒๔  ปุพฺพกิจฺจานิ
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(ผู้แสดงว่Ò) สÁฺÁชฺชน¡Ãณญฺจ.
(ผู้อÒรÒ¸นÒว่Ò) ปทÕโป  จ.
(ผู้แสดงว่Ò) ปทÕปÍุชฺชÅนญฺจ 
(ÍิทÒนิ สุÃิยÒโÅ¡สฺส Íตฺ¶ิตÒย   
ปทÕป¡ิจฺจ�  นตฺ¶ิ.)
 (ในวงเลบ็ข้างบนนี ้ ใช้แต่กลางวนั ถ้าเป็น

กลำงคืนให้ยกเสีย)

(ผู้อÒรÒ¸นÒว่Ò) Íุท¡�  ÍÒสเนน  จ.
(ผู้แสดงว่Ò) ÍÒสเนน  สË  ปÒนÕยปÃ-ิ 
โภชนÕยÍุปฎฺ€ปนญฺจ.
(ผู้อÒรÒ¸นÒว่Ò) อุโปสถสฺส  เอตานิ 
ปุ¾ฺ¾¡Ãณนฺติ  วุจฺจติ.
(ผู้แสดงว่Ò) เÍตÒนิ จตฺตÒÃ ิวตฺตÒนิ  
สÁฺÁชฺชน¡ÃณÒทÕนิ ส§ฺฆสนฺนิปÒตโต 
ป€Á� ¡ตฺต¾ฺ¾ตฺตÒ Íุโปส¶สฺส

บุพพกิจ (แบบ ๒ องค์)  ๒๕



[ 46 ]

Íโุปส¶¡ÁฺÁสฺส  ปุ¾ฺ¾¡Ãณนฺติ  วจุจฺติ,  
ปุ¾ฺ¾¡ÃณÒนÕติ  Í¡ฺ¢ÒตÒนิ.
(ผู้อÒรÒ¸นÒว่Ò)    ฉนฺทปÒÃิสุทฺ¸ิ  
Íุตุ¡ฺ¢Òน� ภิ¡ฺ¢ุ¤ณนÒ จ โÍวÒโท,  
อุโปสถสฺส เอตานิ ปุพฺพกิจฺจนฺติ   
วุจฺจติ  ฉนฺทปÒÃิสุทฺ¸ิ.
(ผู้แสดงว่Ò) ฉนฺทÒÃËÒน� ภิ¡ฺ¢Ùน�  
ฉนฺทปÒÃิสุทฺ¸ิÍÒËÃณ�  (ตญฺจ  Íิ¸  
นตฺ¶ิ.)
(ผู้อÒรÒ¸นÒว่Ò) Íุตุ¡ฺ¢Òน�.
(ผู้แสดงว่Ò) เËÁนฺตÒทÕน� ติณฺณ�   
ÍุตÙน� เÍตฺต¡� Íติ¡ฺ¡นฺต� เÍตฺต¡�   
Íวสิฏฺ€นฺติ  เÍว�  ÍุตุÍÒจิ¡ฺ¢น�  
ÍุตÙนÕ¸  ปน  สÒสเน  เËÁนฺต¤ิÁฺË- 

๒๖  ปุพฺพกิจฺจานิ
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วสฺสÒนÒน�  วเสน ตÕณิ  โËนฺติ, Íย�  
(¤ิÁฺโËตุ) ÍิÁสฺÁิญฺจ ÍุตุÁฺËิ  (Íฏฺ€  
Íโุปส¶Ò) ÍÁินิÒ ป¡เฺ¢น เÍโ¡  Íโุปสโ¶  
สÁปฺตฺโต, (เÍโ¡)  Íโุปสโ¶  Íติ¡¡ฺนฺโต, 
(ฉ)  Íุโปส¶Ò  Íวสิฏฺ€Ò.
 (ในวงเล็บนัน้ให้เปล่ียนตามฤดู  และอโุบสถ
ท่ีล่วงไปและเหลืออยู่ในฤดูนั้น	 วงเล็บว่ำ	 อฏฺ€ 
อุโปสถา  นัน้		ถ้ำเป็นฤดูท่ีมีอธิกมำส	มี		๑๐		อโุบสถ 

ต้องว่า  อธิกมาสวเสน  ทส  อุโปสถา.)

(ผู้อÒรÒ¸นÒว่Ò) ภิ¡ฺ¢ุ¤ณนÒ  จ.
(ผู ้แสดงว่Ò)  ÍิÁสฺÁึ Íุโปส¶¤ฺเ¤  
เÍตฺต¡Ò  ภิ¡ฺ¢Ù  สนฺนิปติตÒติ  
ภิ¡ฺ¢Ùน�  ¤ณนÒ,  ÍิÁสฺÁึ ปน  
Íโุปส¶¤เฺ¤ (เÍตฺต¡Ò) ภ¡ฺิ¢Ù สนฺนิปติตÒ  
โËนฺติ.

บุพพกิจ (แบบ ๒ องค์)  ๒๗
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(ผู้อÒรÒ¸นÒว่Ò) โอวาโท.
(ผู้แสดงว่Ò) ภิ ¡ฺ ¢ุ นÕ น�  โ Íว Ò โท 
ทÒต¾โฺ¾, ÍทิÒนิ ปน ตÒส�  นตฺ¶ติÒย  
โส  จ  โอวาโท  อิธ  นตฺถิ.
(ผู้อÒรÒ¸นÒว่Ò) อุโปสถสฺส  เอตานิ 
ปุพฺพกิจฺจนฺติ  วุจฺจติ.
(ผู ้แสดงว ่Ò) เÍตÒนิ ปญฺจ ¡ÁฺÁÒนิ  
ฉนฺทÒËÃณÒทÕนิ ปÒฏิโÁ¡ฺ¢ุทฺเทสโต 
ป€Á� ¡ตฺต¾ฺ¾ตฺตÒ Íุ โปส¶สฺส 
Íุโปส¶¡ÁฺÁสฺส ปุ¾ฺ¾¡ิจฺจนฺติ วุจฺจติ,  
ปุ¾ฺ¾¡ิจฺจÒนÕติ Í¡ฺ¢ÒตÒนิ.
(ผู้อÒรÒ¸นÒว่Ò) อุโปสโถ  ยาวติกา  จ   
ภิ¡ฺ¢Ù ¡ÁฺÁปฺปตฺตÒ, สภÒ¤Òปตฺติโย จ 
น  วิชฺชนฺติ, วชฺชนÕยÒ  จ  ปุ¤ฺ¤ÅÒ  

๒๘  ปุพฺพกิจฺจานิ
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ตสฺÁึ น โËนฺติ, ปตฺต¡ÅฺÅนฺติ วุจฺจติ,  
อุโปสโถ.
(ผู ้แสดงว ่Ò)  ตÕสุ Íุโปส¶ทิวเสสุ 
จÒตุทฺทสÕปณณฺÃสÕสÒÁ¤ฺ¤Õสุ, โย โ¡จ ิ
ทิวโส Íชฺช ปนุโปสโ¶  (ปณฺณÃโส.)
	 (ในวงเล็บนี้		ถ้ำเป็นวัน		๑๔		ค�่ำ	ให้ว่ำ 
จาตุทฺทโส		ถ้ำเป็นอธิกวำร		ให้ว่ำ		Í¸¡ิวÒÃวเสน 

ปณฺณÃโส.)

(ผู้อÒรÒ¸นÒว่Ò) ยÒวติ¡Ò  จ  ภิ¡ฺ¢Ù  
กมฺมปฺปตฺตา.
(ผู้แสดงว่Ò) ยตฺต¡Ò  ภิ¡ฺ¢Ù  ตสฺส 
อุโปสถกมฺมสฺส  ปตฺตา  ยุตฺตา   
ÍนุÃÙปÒ,  ส¾ฺ¾นฺติเÁน  ปÃิจฺเฉเทน  
จตฺตÒโÃ ภิ¡ฺ¢Ù  ป¡ตตฺตÒ,  ส§ฺเฆน  

บุพพกิจ (แบบ ๒ องค์)  ๒๙
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Íนุ¡ฺ¢ิตฺตÒ, เต  จ  โ¢  Ëตฺ¶ปÒส�  
ÍวิชËิตฺวÒ  เÍ¡สÕÁÒย�  €ิตÒ.
(ผู้อÒรÒ¸นÒว่Ò) สภÒ¤Òปตฺติโย จ น 
วิชฺชนฺติ.
(ผู้แสดงว่Ò) วิกาลโภชนาทิวตฺถุ
สภÒ¤Òปตฺติโย  จ  น  วิชฺชนฺติ.
(ผู้อÒรÒ¸นÒว่Ò) วชฺชนÕยÒ  จ  ปุ¤ฺ¤ÅÒ 
ตสฺÁึ  น  โËนฺติ.
(ผู้แสดงว่Ò) ¤Ëฏฺ€ปณฺฑ¡Òทโย 
เÍ¡วÕสติ วชฺชนÕยปุ¤¤ฺÅÒ, Ëตฺ¶ปÒสโต  
¾Ë¡ิÃณวเสน  วชฺเชต¾ฺ¾Ò  ตสฺÁึ  น  
โËนฺติ.

๓๐  ปุพฺพกิจฺจานิ



[ 51 ]บุพพกิจ (แบบ ๒ องค์)  ๓๑

(ผู้อÒรÒ¸นÒว่Ò) ปตฺตกลฺลนฺติ  วุจฺจติ.
(ผูแ้สดงว่Ò)   ส§ฺฆสฺส   Íโุปส¶¡ÁฺÁ�     ÍเิÁËิ 
จตÙË ิÅ¡¢ฺเณË ิส§ฺ¤Ëติ�  ปตฺต¡ÅÅฺนฺติ  
วุจฺจติ,  ปตฺต¡ÒÅวนฺตนฺติ  Í¡ฺ¢Òต�.
(ผู้อÒรÒ¸นÒว่Ò) ปุ¾ฺ¾¡Ãณปุ¾ฺ¾¡ิจจฺÒนิ
สมาเปตฺวา  อิมสฺส  นิสินฺนสฺส
ภิ¡ฺ¢ุส§ฺฆสฺส  ÍนุÁติยÒ  ปÒฏิโÁ¡ฺ¢� 
Íุทฺทิสิตุํ  Íชฺเฌสน�  ¡โÃÁิ.
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วิ¸ÕนÑบภิ¡ษุ

 (๑) เÍโ¡ ภิ¡ฺ¢Ù

 (๒) เทฺว ภิ¡ฺ¢Ù

 (๓) ตโย ภิ¡ฺ¢Ù

 (๔) จตฺตÒโÃ ภิ¡ฺ¢Ù

 (๕) ปญฺจ ภิ¡ฺ¢Ù

 (๖) ฉ ภิ¡ฺ¢Ù

 (๗) สตฺต ภิ¡ฺ¢Ù

 (๘) Íฏฺ€ ภิ¡ฺ¢Ù

 (๙) นว ภิ¡ฺ¢Ù

 (๑๐) ทส ภิ¡ฺ¢Ù

๓๒  ภิกฺขุคณนา

ภิ¡ฺ¢ุ¤ณนÒ
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 (๑๑) เÍ¡Òทส ภิ¡ฺ¢Ù

 (๑๒) ทฺวÒทส ภิ¡ฺ¢Ù

 (๑๓) เตÃส ภิ¡ฺ¢Ù

 (๑๔) จุทฺทส ภิ¡ฺ¢Ù

 (๑๕) ปณฺณÃส ภิ¡ฺ¢Ù

 (๑๖) โสฬส ภิ¡ฺ¢Ù

 (๑๗) สตฺตÃส ภิ¡ฺ¢Ù

 (๑๘) Íฏฺ€ÒÃส ภิ¡ฺ¢Ù

 (๑๙) เÍ¡ÙนวÕสติ ภิ¡ฺ¢Ù

 (๒๐) วÕสติ ภิ¡ฺ¢Ù

 (๒๑) เÍ¡วÕสติ ภิ¡ฺ¢Ù

 (๒๒) ทฺวÒวÕสติ ภิ¡ฺ¢Ù

วิธีนับภิกษุ  ๓๓
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 (๒๓) เตวÕสติ ภิ¡ฺ¢Ù

 (๒๔) จตุวÕสติ ภิ¡ฺ¢Ù

 (๒๕) ปญฺจวÕสติ ภิ¡ฺ¢Ù

 (๒๖) ฉ¾ฺ¾Õสติ ภิ¡ฺ¢Ù

 (๒๗) สตฺตวÕสติ ภิ¡ฺ¢Ù

 (๒๘) Íฏฺ€วÕสติ ภิ¡ฺ¢Ù

 (๒๙) เÍ¡Ùนตฺตึสติ ภิ¡ฺ¢Ù

 (๓๐) ตึสติ ภิ¡ฺ¢Ù

 (๓๑) เÍ¡ตฺตึสติ ภิ¡ฺ¢Ù

 (๓๒) ทฺวตฺตึสติ ภิ¡ฺ¢Ù

 (๓๓) เตตฺตึสติ ภิ¡ฺ¢Ù

 (๓๔) จตุตฺตึสติ ภิ¡ฺ¢Ù

๓๔  ภิกฺขุคณนา



[ 55 ]

 (๓๕) ปญฺจตฺตึสติ ภิ¡ฺ¢Ù

 (๓๖) ฉตฺตึสติ ภิ¡ฺ¢Ù

 (๓๗) สตฺตตฺตึสติ ภิ¡ฺ¢Ù

 (๓๘) Íฏฺ€ตฺตึสติ ภิ¡ฺ¢Ù

 (๓๙) เÍ¡ÙนจตฺตÒฬีส ภิ¡ฺ¢Ù

 (๔๐) จตฺตÒฬีส ภิ¡ฺ¢Ù

 (๔๑) เÍ¡จตฺตÒฬีส ภิ¡ฺ¢Ù

 (๔๒) เทฺวจตฺตÒฬีส ภิ¡ฺ¢Ù

 (๔๓) เตจตฺตÒฬีส ภิ¡ฺ¢Ù

 (๔๔) จตุจตฺตÒฬีส ภิ¡ฺ¢Ù

 (๔๕) ปญฺจจตฺตÒฬีส ภิ¡ฺ¢Ù

 (๔๖) ฉจตฺตÒฬีส ภิ¡ฺ¢Ù

วิธีนับภิกษุ  ๓๕



[ 56 ]

 (๔๗) สตฺตจตฺตÒฬีส ภิ¡ฺ¢Ù

 (๔๘) Íฏฺ€จตฺตÒฬีส ภิ¡ฺ¢Ù

 (๔๙) เÍ¡ÙนปญฺญÒส ภิ¡ฺ¢Ù

 (๕๐) ปญฺญÒส ภิ¡ฺ¢Ù

 (๕๑) เÍ¡ปญฺญÒส ภิ¡ฺ¢Ù

 (๕๒) เทฺวปญฺญÒส ภิ¡ฺ¢Ù

 (๕๓) เตปญฺญÒส ภิ¡ฺ¢Ù

 (๕๔) จตุปญฺญÒส ภิ¡ฺ¢Ù

 (๕๕) ปญฺจปญฺญÒส ภิ¡ฺ¢Ù

 (๕๖) ฉปญฺญÒส ภิ¡ฺ¢Ù

 (๕๗) สตฺตปญฺญÒส ภิ¡ฺ¢Ù

 (๕๘) Íฏฺ€ปญฺญÒส ภิ¡ฺ¢Ù

๓๖  ภิกฺขุคณนา
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 (๕๙) เÍ¡Ùนสฏฺ€Õ ภิ¡ฺ¢Ù

 (๖๐) สฏฺ€Õ ภิ¡ฺ¢Ù

 (๖๑) เÍ¡สฏฺ€Õ ภิ¡ฺ¢Ù

 (๖๒) ทฺวÒสฏฺ€Õ ภิ¡ฺ¢Ù

 (๖๓) เตสฏฺ€Õ ภิ¡ฺ¢Ù

 (๖๔) จตุสฏฺ€Õ ภิ¡ฺ¢Ù

 (๖๕) ปญฺจสฏฺ€Õ ภิ¡ฺ¢Ù

 (๖๖) ฉสฏฺ€Õ ภิ¡ฺ¢Ù

 (๖๗) สตฺตสฏฺ€Õ ภิ¡ฺ¢Ù

 (๖๘) Íฏฺ€สฏฺ€Õ ภิ¡ฺ¢Ù

 (๖๙) เÍ¡Ùนสตฺตติ ภิ¡ฺ¢Ù

 (๗๐) สตฺตติ ภิ¡ฺ¢Ù

วิธีนับภิกษุ  ๓๗



[ 58 ]

 (๗๑) เÍ¡สตฺตติ ภิ¡ฺ¢Ù

 (๗๒) เทฺวสตฺตติ ภิ¡ฺ¢Ù

 (๗๓) เตสตฺตติ ภิ¡ฺ¢Ù

 (๗๔) จตุสตฺตติ ภิ¡ฺ¢Ù

 (๗๕) ปญฺจสตฺตติ ภิ¡ฺ¢Ù

 (๗๖) ฉสตฺตติ ภิ¡ฺ¢Ù

 (๗๗) สตฺตสตฺตติ ภิ¡ฺ¢Ù

 (๗๘) Íฏฺ€สตฺตติ ภิ¡ฺ¢Ù

 (๗๙) เÍ¡ÙนÒสÕติ ภิ¡ฺ¢Ù

 (๘๐) ÍสÕติ ภิ¡ฺ¢Ù

 (๘๑) เÍ¡ÒสÕติ ภิ¡ฺ¢Ù

 (๘๒) ทฺวÒสÕติ ภิ¡ฺ¢Ù

๓๘ ภิกฺขุคณนา
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 (๘๓) ตฺยÒสÕติ ภิ¡ฺ¢Ù

 (๘๔) จตุÃÒสÕติ ภิ¡ฺ¢Ù

 (๘๕) ปญฺจÒสÕติ ภิ¡ฺ¢Ù

 (๘๖) ฉฬÒสÕติ ภิ¡ฺ¢Ù

 (๘๗) สตฺตÒสÕติ ภิ¡ฺ¢Ù

 (๘๘) Íฏฺ€ÒสÕติ ภิ¡ฺ¢Ù

 (๘๙) เÍ¡Ùนนวุติ ภิ¡ฺ¢Ù

 (๙๐) นวุติ ภิ¡ฺ¢Ù

 (๙๑) เÍ¡นวุติ ภิ¡ฺ¢Ù

 (๙๒) เทฺวนวุติ ภิ¡ฺ¢Ù

 (๙๓) เตนวุติ ภิ¡ฺ¢Ù

 (๙๔) จตุนวุติ ภิ¡ฺ¢Ù

วิธีนับภิกษุ  ๓๙



[ 60 ]

 (๙๕) ปญฺจนวุติ ภิ¡ฺ¢Ù

 (๙๖) ฉนวุติ ภิ¡ฺ¢Ù

 (๙๗) สตฺตนวุติ ภิ¡ฺ¢Ù

 (๙๘) Íฏฺ€นวุติ ภิ¡ฺ¢Ù

 (๙๙) เÍ¡ÙนสตÒ ภิ¡ฺ¢Ù

 (๑๐๐) สตÒ ภิ¡ฺ¢Ù

 (๑๐๑) เÍ¡ุตฺตÃสตภิ¡ฺ¢Ù

 (๑๐๒) ทฺวยุตฺตÃสตภิ¡ฺ¢Ù

 (๑๐๓) ตฺยุตฺตÃสตภิ¡ฺ¢Ù

 (๑๐๔) จตุตฺตÃสตภิ¡ฺ¢Ù

 (๑๐๕) ปญฺจุตฺตÃสตภิ¡ฺ¢Ù

 (๑๐๖) ฉฬุตฺตÃสตภิ¡ฺ¢Ù

๔๐  ภิกฺขุคณนา



[ 61 ]

 (๑๐๗) สตฺตุตฺตÃสตภิ¡ฺ¢Ù

 (๑๐๘) Íฏฺ€ุตฺตÃสตภิ¡ฺ¢Ù

 (๑๐๙) นวุตฺตÃสตภิ¡ฺ¢Ù

 (๑๑๐) ทสุตฺตÃสตภิ¡ฺ¢Ù

 (๑๑๑) เÍ¡ÒทสุตฺตÃสตภิ¡ฺ¢Ù

 (๑๑๒) ทฺวÒทสุตฺตÃสตภิ¡ฺ¢Ù

 (๑๑๓) เตÃสุตฺตÃสตภิ¡ฺ¢Ù

 (๑๑๔) จุทฺทสุตฺตÃสตภิ¡ฺ¢Ù

 (๑๑๕) ปณฺณÃสุตฺตÃสตภิ¡ฺ¢Ù

 (๑๑๖) โสฬสุตฺตÃสตภิ¡ฺ¢Ù

 (๑๑๗) สตฺตÃสุตฺตÃสตภิ¡ฺ¢Ù

 (๑๑๘) Íฏฺ€ÒÃสุตฺตÃสตภิ¡ฺ¢Ù

วิธีนับภิกษุ  ๔๑
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 (๑๑๙) เÍ¡ÙนวÕสตยุตฺตÃสตภิ¡ฺ¢Ù

 (๑๒๐) วÕสุตฺตÃสตภิ¡ฺ¢Ù

 (๑๒๑) เÍ¡วÕสุตฺตÃสตภิ¡ฺ¢Ù

 (๑๒๒) ทฺวÒวÕสุตฺตÃสตภิ¡ฺ¢Ù

 (๑๒๓) เตวÕสุตฺตÃสตภิ¡ฺ¢Ù

 (๑๒๔) จตุวÕสุตฺตÃสตภิ¡ฺ¢Ù

 (๑๒๕) ปญฺจวÕสุตฺตÃสตภิ¡ฺ¢Ù

 (๑๒๖) ฉ¾ฺ¾ÕสุตฺตÃสตภิ¡ฺ¢Ù

 (๑๒๗) สตฺตวÕสุตฺตÃสตภิ¡ฺ¢Ù

 (๑๒๘) Íฏฺ€วÕสุตฺตÃสตภิ¡ฺ¢Ù

 (๑๒๙) เÍ¡ÙนตฺตึสุตฺตÃสตภิ¡ฺ¢Ù

 (๑๓๐) ตึสุตฺตÃสตภิ¡ฺ¢Ù

๔๒  ภิกฺขุคณนา
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 (๑๓๑) เÍ¡ตฺตึสุตฺตÃสตภิ¡ฺ¢Ù

 (๑๓๒) ทฺวตฺตึสุตฺตÃสตภิ¡ฺ¢Ù

 (๑๓๓) เตตฺตึสุตฺตÃสตภิ¡ฺ¢Ù

 (๑๓๔) จตุตฺตึสุตฺตÃสตภิ¡ฺ¢Ù

 (๑๓๕) ปญฺจตฺตึสุตฺตÃสตภิ¡ฺ¢Ù

 (๑๓๖) ฉตฺตึสุตฺตÃสตภิ¡ฺ¢Ù

 (๑๓๗) สตฺตตฺตึสุตฺตÃสตภิ¡ฺ¢Ù

 (๑๓๘) Íฏฺ€ตฺตึสุตฺตÃสตภิ¡ฺ¢Ù  

 (๑๓๙) เÍ¡ÙนจตฺตÒฬีสุตฺตÃสตภิ¡ฺ¢Ù

 (๑๔๐) จตฺตÒฬีสุตฺตÃสตภิ¡ฺ¢Ù  

 (๑๔๑) เÍ¡จตฺตÒฬีสุตฺตÃสตภิ¡ฺ¢Ù

 (๑๔๒) เทฺวจตฺตÒฬีสุตฺตÃสตภิ¡ฺ¢Ù

วิธีนับภิกษุ  ๔๓
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 (๑๔๓) เตจตฺตÒฬีสุตฺตÃสตภิ¡ฺ¢Ù

 (๑๔๔) จตุจตฺตÒฬีสุตฺตÃสตภิ¡ฺ¢Ù

 (๑๔๕) ปญฺจจตฺตÒฬีสุตฺตÃสตภิ¡ฺ¢Ù

 (๑๔๖) ฉจตฺตÒฬีสุตฺตÃสตภิ¡ฺ¢Ù

 (๑๔๗) สตฺตจตฺตÒฬีสุตฺตÃสตภิ¡ฺ¢Ù

 (๑๔๘) Íฏฺ€จตฺตÒฬีสุตฺตÃสตภิ¡ฺ¢Ù

 (๑๔๙) เÍ¡ÙนปญฺญÒสุตฺตÃสตภิ¡ฺ¢Ù

 (๑๕๐) ทิยฑฺฒสตภิ¡ฺ¢Ù

 (๑๕๑) เÍ¡ปญฺญÒสุตฺตÃสตภิ¡ฺ¢Ù

 (๑๕๒) เทฺวปญฺญÒสุตฺตÃสตภิ¡ฺ¢Ù

 (๑๕๓) เตปญฺญÒสุตฺตÃสตภิ¡ฺ¢Ù

 (๑๕๔) จตุปญฺญÒสุตฺตÃสตภิ¡ฺ¢Ù

๔๔  ภิกฺขุคณนา



[ 65 ]

 (๑๕๕) ปญฺจปญฺญÒสุตฺตÃสตภิ¡ฺ¢Ù

 (๑๕๖) ฉปญฺญÒสุตฺตÃสตภิ¡ฺ¢Ù

 (๑๕๗) สตฺตปญฺญÒสุตฺตÃสตภิ¡ฺ¢Ù

 (๑๕๘) Íฏฺ€ปญฺญÒสุตฺตÃสตภิ¡ฺ¢Ù

 (๑๕๙) เÍ¡Ùนสฏฺ€ฺยุตฺตÃสตภิ¡ฺ¢Ù

 (๑๖๐) สฏฺ€ฺยุตฺตÃสตภิ¡ฺ¢Ù

 (๑๖๑) เÍ¡สฏฺ€ฺยุตฺตÃสตภิ¡ฺ¢Ù

 (๑๖๒) ทฺวÒสฏฺ€ฺยุตฺตÃสตภิ¡ฺ¢Ù

 (๑๖๓) เตสฏฺ€ฺยุตฺตÃสตภิ¡ฺ¢Ù

 (๑๖๔) จตุสฏฺ€ฺยุตฺตÃสตภิ¡ฺ¢Ù

 (๑๖๕) ปญฺจสฏฺ€ฺยุตฺตÃสตภิ¡ฺ¢Ù

 (๑๖๖) ฉสฏฺ€ฺยุตฺตÃสตภิ¡ฺ¢Ù

วิธีนับภิกษุ  ๔๕
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 (๑๖๗) สตฺตสฏฺ€ฺยุตฺตÃสตภิ¡ฺ¢Ù

 (๑๖๘) Íฏฺ€สฏฺ€ฺยุตฺตÃสตภิ¡ฺ¢Ù

 (๑๖๙) เÍ¡ÙนสตฺตตฺยุตฺตÃสตภิ¡ฺ¢Ù

 (๑๗๐) สตฺตตฺยุตฺตÃสตภิ¡ฺ¢Ù

 (๑๗๑) เÍ¡สตฺตตฺยุตฺตÃสตภิ¡ฺ¢Ù

 (๑๗๒) เทฺวสตฺตตฺยุตฺตÃสตภิ¡ฺ¢Ù

 (๑๗๓) เตสตฺตตฺยุตฺตÃสตภิ¡ฺ¢Ù

 (๑๗๔) จตุสตฺตตฺยุตฺตÃสตภิ¡ฺ¢Ù

 (๑๗๕) ปญฺจสตฺตตฺยุตฺตÃสตภิ¡ฺ¢Ù

 (๑๗๖) ฉสตฺตตฺยุตฺตÃสตภิ¡ฺ¢Ù

 (๑๗๗) สตฺตสตฺตตฺยุตฺตÃสตภิ¡ฺ¢Ù

 (๑๗๘) Íฏฺ€สตฺตตฺยุตฺตÃสตภิ¡ฺ¢Ù

๔๖  ภิกฺขุคณนา



[ 67 ]

 (๑๗๙) เÍ¡ÙนÒสÕตฺยุตฺตÃสตภิ¡ฺ¢Ù

 (๑๘๐) ÍสÕตฺยุตฺตÃสตภิ¡ฺ¢Ù

 (๑๘๑) เÍ¡ÒสÕตฺยุตฺตÃสตภิ¡ฺ¢Ù

 (๑๘๒) ทฺวÒสÕตฺยุตฺตÃสตภิ¡ฺ¢Ù

 (๑๘๓) ตฺยÒสÕตยุตฺตÃสตภิ¡ฺ¢Ù

 (๑๘๔) จตุÃÒสÕตฺยุตฺตÃสตภิ¡ฺ¢Ù

 (๑๘๕) ปญฺจÒสÕตฺยุตฺตÃสตภิ¡ฺ¢Ù

 (๑๘๖) ฉฬÒสÕตฺยุตฺตÃสตภิ¡ฺ¢Ù

 (๑๘๗) สตฺตÒสÕตฺยุตฺตÃสตภิ¡ฺ¢Ù

 (๑๘๘) Íฏฺ€ÒสÕตฺยุตฺตÃสตภิ¡ฺ¢Ù

 (๑๘๙) เÍ¡ÙนนวุตฺยุตฺตÃสตภิ¡ฺ¢Ù

 (๑๙๐) นวุตฺยุตฺตÃสตภิ¡ฺ¢Ù

วิธีนับภิกษุ  ๔๗



[ 68 ]

 (๑๙๑) เÍ¡นวุตฺยุตฺตÃสตภิ¡ฺ¢Ù

 (๑๙๒) เทฺวนวุตฺยุตฺตÃสตภิ¡ฺ¢Ù

 (๑๙๓) เตนวุตฺยุตฺตÃสตภิ¡ฺ¢Ù

 (๑๙๔) จตุนวุตฺยุตฺตÃสตภิ¡ฺ¢Ù

 (๑๙๕) ปญฺจนวุตฺยุตฺตÃสตภิ¡ฺ¢Ù

 (๑๙๖) ฉนวุตฺยุตฺตÃสตภิ¡ฺ¢Ù

 (๑๙๗) สตฺตนวุตยุตฺตÃสตภิ¡ฺ¢Ù

 (๑๙๘) Íฏฺ€นวุตฺยุตฺตÃสตภิ¡ฺ¢Ù

 (๑๙๙) เÍ¡ÙนทฺวิสตÒ ภิ¡ฺ¢Ù

 (๒๐๐) ทฺวิสตÒ ภิ¡ฺ¢Ù

๔๘  ภิกฺขุคณนา



ภิกฺขุปาฏิโมกฺขํ



50  นิทานํ

นโม  ตสฺส ภควโต  อรหโต  

สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส. (๓ จบ)

สุณาตุ  เม   ภนฺเต   สงฺโฆ.  

อชฺชุโปสโถ ปณฺณรโส.๑ ยทิ สงฺฆสฺส   

ปตฺตกลฺลํ,  สงฺโฆ  อุโปสถํ   กเรยฺย,   

ปาฏิโมกฺขํ  อุทฺทิเสยฺย.

กึ สงฺฆสฺส ปุพฺพกิจฺจํ, ปาริสุทฺธึ 

อายสฺมนฺโต  อาโรเจถ, ปาฏิโมกฺขํ  

อุทฺทิสิสฺสามิ. ตํ สพเฺพว สนฺตา สาธกุํ   

สุโณม มนสิกโรม. ยสฺส สิยา อาปตฺติ, 

๑ ถ้าเป็น  ๑๔ ค�่า  ใช้ค�าว่า “จาตุทฺทโส”
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¢ÍนÍºนÍ้Áá ´่¾ÃÐ¼Ù้ÁÕ¾ÃÐÀาค 
ÍÃËÑนµÊÑÁÁาÊÑÁ¾Ø·¸เ¨้า ¾ÃÐÍ§คìนÑéน. 

·่าน¼Ù ้ เ¨ Ãิญ ¾ÃÐÊ§¦ì¨§¿Ñ§ 
¢้า¾เ¨้า วÑนนÕéเป็นวÑนÍØโºÊถ ๑๕ ค่Ó  ถ้า 
¾ÃÐÊ§¦ìÁÕค วาÁ¾Ã้ÍÁเ¾ÃÕÂ§¡ÑนáÅ้ว 
ä«Ã้ ¾ÃÐÊ§ ¦ì¨Ð¾ึ§¡ÃÐ·�าÍØโºÊถ 
¨Ð¾ึ§áÊ´§«ึ่§¾ÃÐปา¯ิโÁ¡¢ì. 

ºØÃ¾¡ิ¨ÍÐä Ãæ ¢Í§Ê§¦ì ¡ç·Ó 
ÊÓเÃç¨áÅ้ว  ·่าน·Ñé§ËÅาÂ¾ึ§ºÍ¡ 
ปาÃิÊØ·¸ิเ ถิ´ ¢้า¾เ¨้า Ñ̈¡áÊ´§«่ึ§ 
¾ÃÐปา¯ิโÁ¡¢ì ¾ว¡เÃาºÃÃ´า·Õ่ÁÕÍÂÙ่ 
·Ñé§ËÁ´¨§¿Ñ § ¨§¡ÃÐ·Óäว้ในใ¨«ึ่§ 
ปา¯โิÁ¡¢ìนÑéน´้วÂ Ṍ ÍาºÑµิ¾§ึÁÕá¡่¼Ù้ใ´ 



52  นิทานํ

โส อาวิกเรยฺย, อสนฺติยา อาปตฺติยา 

ตุณฺหี ภวิ ตพฺพํ. ตุณฺหีภาเวน โข   

ปนายสฺมนฺเต ปริสุทฺธาติ เวทิสฺสามิ. 

ยถา โข ปน  ปจฺเจกปุฏ ฺ€สฺส   

เวยฺยากรณํ โหติ, เอวเมว ํ เอวรปูาย   

ปริสาย ยาวตติยํ  อนุสฺสาวิตํ  โหติ.  

โย ปน ภิกฺ ขุ ยาวตติยํ อนุสฺสา-

วิยมาเน สร มาโน สนฺตึ อาปตฺตึ  

นาวกิเรยฺย, สมฺปชานมุสาวาทสฺส โหติ,  

สมปฺชานมุสาวาโท โข ปนายสฺมนฺโต   

อนฺตรายิโก  ธมฺโม  วุตฺโต  ภควตา;  
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¼Ù้นÑéน¾ึ§ เปÔ´เ¼ÂเÊÕÂ เÁ×่ÍäÁ่ÁÕÍาºÑµิ  
¾ึ§นิ่§เÊÕ Â¡çเ¾ÃาÐควาÁเปน็¼Ù้นิ่§áÅ 
¢้า¾เ¨้า ¨Ñ ¡·Ãาº·่าน·Ñé§ËÅาÂว่า 
เป็น¼Ù้ºÃิ ÊØ·¸ิì¡ç¡าÃÊว´ปÃÐ¡าÈใË้
ä´้ÂินÁÕ¡Ó Ëน´ ๓ คÃÑé§ ในºÃิÉÑ· 
เËçนปานนÕé ÍÂ่า§นÕéเป็นเËÁ×ÍนถÙ¡ถาÁ 
µÍºเ©¾าÐÍ§ คìæ ¡çÀิ¡ÉØใ´เÁ×่ÍÊว´
ปÃÐ¡าÈ¨ºคÃÑé §·Õ่ ๓ ÃÐÅึ¡(ÍาºÑµิ) 
ä´้ÍÂÙ่ äÁ ่¾ึ§เปÔ´เ¼ÂÍาºÑµิ «ึ่§ÁÕÍÂÙ่ 
Â่ÍÁเป็นÁØ Êาวา· ·Ñé§·Õ่ÃÙ้µÑวÍÂÙ่á¡่ 
Àิ¡ÉØนÑéน ·่าน·Ñé§ËÅาÂ ¡çÁØÊาวา· 
·Ñé§·Õ่ÃÙ้ µÑวÍÂÙ่áÅ ¾ÃÐ¼Ù้ÁÕ¾ÃÐÀาคเ¨้า 
µ ÃÑ Ê ว่า  เ ป ็น ¸ Ã ÃÁ·ÓÍÑ นµ Ã า Â 
เ¾ÃาÐ©ÐนÑéน Àิ¡ÉØµ้Í§ÍาºÑµิเÁ×Í่ÃÐÅึ¡ 
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ตสฺมา  สรม าเนน  ภิกฺ ขุนา  

อาปนฺเนน วิสุทฺธาเปกฺเขน สนฺตี  

อาปตฺติ อา วิกาตพฺพา. อาวิกตา  

หิสฺส ผาสุ โหติ.

   (อุทฺทิฎฺ€ํ โข อายสฺมนฺโต นิทานํ, 

ตตฺถายสฺมนฺเต ปุจฺฉามิ: กจฺจิตฺถ    

ปริสุทฺธา ? ทุติยมฺปิ ปุจฉามิ: 

กจจฺตฺิถ ปรสุิทฺธา ? ตติยมฺปิ ปุจฉฺามิ:  

กจฺจิตฺถ ปริสุทฺธา ? 

ปริสุทฺเธตฺถายสฺมนโต; ตสฺมา ตุณฺหี, 

เอวเมตํ ธารยามิ.) 

นิทานํ นิฏฺ€ิตํ.
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ä´้ ËวÑ§ควาÁºÃิÊØ·¸ิì ¾ึ§เปÔ´เ¼ÂÍาºÑµิ 
·Õ่ÁÕÍÂÙ่ เ¾ÃาÐว่า ÍาºÑµิ·Õ่เปÔ´เ¼ÂáÅ้ว 
Â่ÍÁเป็นควาÁ¼าÊØ¡á¡่¼Ù้นÑéน.

(¢้า¾เ¨้าถาÁ·่าน·Ñé§ËÅาÂ ใน¢้Í 
เËÅ่านÑéน ·่าน·Ñé§ËÅาÂเป็น¼Ù้ºÃิÊØ·¸ิì 
áÅ้วËÃ×Í ? 

¢้า¾เ¨้าถาÁ áÁ้คÃÑé§·Õ่ ๒ ·่าน 
·Ñé§ËÅาÂเป็น¼Ù้ºÃิÊØ·¸ิìáÅ้วËÃ×Í ? 

¢้า¾เ¨้าถาÁ áÁ้คÃÑé§·Õ่ ๓ ·่าน 
·Ñé§ËÅาÂเป็น¼Ù้ºÃิÊØ·¸ิìáÅ้วËÃ×Í ? 

·่าน·Ñé§ËÅาÂ เป็น¼Ù้ºÃÊิØ·¸ิìใน¢้Í
เËÅ่านÕéáÅ้ว เËµØนÑéน¨§ึนิ§่ ¢้า¾เ¨้า·Ã§
ควาÁนÕéäว้´้วÂÍา¡าÃÍÂ่า§นÕé.) 

  ¢้อความเบื้องต้น ¨บ.
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ตตฺริเม จตฺตาโร ปาราชิกา  

ธมฺมา อุทฺเทสํ อาคจฺฉนฺติ.

(๑) โย ปน ภิกฺขุ ภกิขฺนํู สิกขฺา-

สาชีวสมาปนฺโน สิกฺขํ อปฺปจฺจกฺขาย 

ทุพฺพลฺยํ อนาวิกตฺวา เมถุนํ ธมฺมํ  

ปฏิเสเวยฺย อนฺตมโส ติรจฉฺานคตายปิ, 

ปาราชิโก โหติ อสํวาโส.

(๒) โย ปน ภิกฺขุ คามา วา 

อรญฺญา วา อทินฺนํ เถยฺยสงฺขาตํ  

อาทิเยยฺย,  ยถารูเป อทินฺนาทาเน 

ราชาโน  โจรํ  คเหตฺวา หเนยฺยุํ วา 

พนฺเธยฺยุํ วา ปพฺพาเชยฺยุํ วา  โจโรสิ 



ปาราชิก  57

ÍาºÑµิ·Ñé§Ë ÅาÂ ช×่Íว่าปาÃาชิ¡ ๔
เËÅ่านÕé Â่ÍÁÁาÊÙ่ÍØ·เ·Êในปา¯ิโÁ¡¢ìนÑéน. 

(๑) Íนึ§่ À¡ิÉØใ´ ถ§ึ¾Ã้ÍÁ´้วÂ 
Êิ¡¢าáÅÐ¸ÃÃ ÁเนÕÂÁเÅÕéÂ§ชÕ¾เÊÁÍ 
¡ÑºÀิ¡ÉØ·Ñé §ËÅาÂáÅ้ว ÂÑ§äÁ่¡Å่าวÅา 
Êิ¡¢าäÁ่ä´้ ·ÓใË้á¨้§ควาÁเป็น¼Ù้·ØÃ¾Å 
¾ึ§เÊ¾เÁถØน ¸ÃÃÁโ´Â·Õ่ÊØ´áÁ้ใน 
´ิÃÑ¨©านµÑว เÁÕÂ Àิ¡ÉØนÕéเป็นปาÃาชิ¡ 
ËาÊÑ§วาÊÁิä´้.

(๒) Íนึ่§ Àิ¡ÉØใ´ ถ×ÍเÍา·ÃÑ¾Âì 
ÍÑนเ¨้า¢Í§äÁ่ä´้ใË้  เป็นÊ่วนโ¨Ã¡ÃÃÁ 
¨า¡º้าน¡ḉ Õ  ̈ า¡ปา่¡ḉ Õ  ¾ÃÐÃาชา Ñ̈ºโ¨Ã 
ä´้áÅ้ว ¦่า เÊÕÂº้า§ ¨Í§¨Óäว้º้า§ 
เนÃเ·ÈเÊÕÂº้า§´้วÂปÃÑºโ·Éว่า เ¨้าเป็นโ¨Ã 
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พาโลสิ มูฬฺ โหสิ เถโนสีติ; ตถารูปํ  

ภิกฺขุ  อทิ นฺนํ อาทิยมาโน, อยมฺปิ  

ปาราชิโก โหติ อสํวาโส.

(๓) โย ปน ภิกฺขุ สญฺจิจฺจ 

มนุสฺสวิคฺค หํ ชีวิตา โวโรเปยฺย,  

สตฺถหารกํ ว าสฺส ปริ เยเสยฺย,  

มรณวณฺณํ  ว า  สํ วณฺ เณ ยฺ ย ,              

มรณาย วา สมาทเปยฺย อมฺโภ ปุรสิ กึ  

ตุยฺหิ มินา ปาปเกน ทุชฺชีวิ เตน,         

มตนฺเต ชีวิ ตา เสยฺโยติ อิติ จิตฺต-

มโน จิตฺตสงฺกปฺโป  อเนกปริยาเยน  

มรณวณฺณํ วา สํวณฺเณยฺย, มรณาย 
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เ¨้า เป็นคน¾าÅ เ¨้า เป็นคนËÅ§ 
เ¨้าเป็น¢โÁÂ ´Ñ§นÕé เ¾ÃาÐถ×ÍเÍา·ÃÑ¾Âì 
ÍÑ น เ ¨้า ¢ Í § ä Á่ä ´้ใ Ë้เ Ëç น ป า น ใ ´             
Àิ¡ÉØถ×ÍเÍา·ÃÑ¾ÂìÍÑนเ¨้า¢Í§äÁ่ä´้ใË้ 
เËçนปานนÑéน áÁ้Àิ¡ÉØนÕé¡çเป็นปาÃาชิ¡ 
ËาÊÑ§วาÊÁิä´้.

(๓) Íนึ่§ Àิ¡ÉØใ´á¡Å้§¾Ãา¡ 
¡าÂÁนØÉÂì¨า¡ชÕวิµËÃ×ÍáÊว§Ëา            
ÈÑÊµÃาÍÑน¨Ð¾Ãา¡äปเÊÕÂ «่ึ§¡าÂ        
ÁนØÉÂìนÑéนËÃ×Í¾ÃÃ³นาคØ³áË่§ควาÁ
µาÂ ËÃ×ÍชÑ¡ชวนเ¾×Í่ÍÑนµาÂ ́ ้วÂคÓว่า 
"áนÐ่ºØÃØÉ¼Ù้เ¨Ãิญ ÁÕปÃÐโÂชนìÍÐäÃá¡่
·่าน´้วÂชÕวµิÍÑนชÑว่นÕé ·่านµาÂเÊÕÂ Ṍ¡ว่า 
เป็นÍÂÙ่ ́ Ñ§นÕ é เ¸ÍÁṎ µิใ¨ÁṎ µิ´ÓÃÍิÂ่า§นÕé 
¾ÃÃ³นาคØ³áË่§ควาÁµาÂ¡ḉ Õ ชÑ¡ชวน 
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วา สมาทเปยฺย; อยมฺปิ ปาราชิโก 

โหติ อสํวาโส.

(๔) โย ปน ภิกฺขุ อนภิชานํ  

อุ ตฺตริมนุ สฺสธมฺ มํ อตฺ ตูปนายิ กํ  

อลมริยญาณทสฺสนํ สมุทาจเรยฺย  

อิติ ชานามิ, อิติ ปสฺสามีติ; ตโต 

อปเรน สมเยน สมนุคฺคาหิยมาโน  

วา อสมนุคฺคาหยิมาโน วา อาปนฺโน 

วสุิทฺธาเปกโฺข เอว ํ วเทยฺย อชานเมว ํ

อาวโุส อวจ ํ ชานามิ อปสฺสํ ปสฺสามิ 

ตุจฉํฺ มุสา วลิปินฺติ, อญญฺตฺร อธมิานา, 

อยมฺปิ ปาราชิโก โหติ อสํวาโส.
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เ¾×Í่ÍÑนµาÂ¡ḉ Õ โ´ÂËÅาÂนÑÂ áÁ้À¡ิÉØนÕé 
¡çเป็นปาÃาช¡ิ ËาÊÑ§วาÊÁิä´้. 

(๔) Íนึ§่ À¡ิÉØใ́  äÁ่ÃÙ้เ©¾าÐ¡Å่าว 
Íว´ÍØµµÃิÁนØÉÂ¸ÃÃÁÍÑนเป็นควาÁ 
เËçนÍÂ่า§ปÃÐเÊÃิ° ÍÂ่า§ÊาÁาÃถ 
น้ÍÁเ¢้าในµÑวว่า ¢้า¾เ¨้าÃÙ้ÍÂ่า§นÕé 
¢้า¾เ¨้าเËçนÍÂ่า§นÕé คÃÑéนÊÁÑÂÍ×่น 
áµ่นÑéน ÍÑน¼Ù้ใ´¼Ù้Ëนึ§่ถ×ÍเÍาµาÁ¡çµาÁ 
äÁ่ถ×ÍเÍาµาÁ¡çµาÁ ¡çเป็นÍÑนµ้Í§ 
ÍาºÑµิáÅ้ว เ̧ ÍÁ่Ø§ควาÁËÁ´¨´¾ึ§¡Å่าว 
ÍÂ่า§นÕéว่า" áน่Ð·่าน ¢้า¾เ̈ ้าäÁ่ÃÙ้ ä́ ้¡Å่าว 
ว่าÃÙ้ äÁ่เËçน ä́ ้¡Å่าวว่าเËçน ä́ ้¾Ù́ ¾Å่ÍÂæ 
เป็นเ·ç̈ เปÅ่าæ เว้นäวá้µ่ÊÓคÑญว่าä́ ้ºÃÃÅØ 
áÁ้À¡ิÉØนÕé¡çเป็นปาÃาช¡ิ ËาÊÑ§วาÊÁิä´้.
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อุ ทฺ ทิฏ ฺ€า โข อายสฺมนฺโต  

จตฺตาโร ปาราชิกา ธมฺมา, เยสํ 

ภิกฺขุ อญฺญตรํ วา อญฺญตรํ วา  

อาปชฺชิตฺวา น ลภติ ภิกฺขูหิ สทฺธึ  

สํวาสํ, ยถา ปุเร; ตถา ปจฺฉา;  

ปาราชิโก โหติ อสํวาโส.    

ต ตฺ ถ า ย สฺ ม นฺ เ ต  ปุ จฺ ฉ า มิ :  

กจฺจิตฺถ ปริสุทฺธา ?

ทุติยมฺป ิ ปุจฉามิ: กจฺจิ ตฺถ  

ปรสุิทฺธา ?

ตติยมฺป ิ ปุจฺฉามิ: กจฺจิ ตฺถ  

ปริสุทฺธา ?
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·่าน·Ñé§ËÅาÂ  ÍาºÑµิปาÃาชิ¡ 
๔ ÍÑน¢้า¾เ¨้าä´้áÊ´§¢ึéนáÅ้วáÅ. 
Àิ¡ÉØµ้Í§ÍาºÑµิเËÅ่าäÃเÅ่า ÍÑนใ´  
ÍÑนËนึ่§áÅ้ว Â่ÍÁäÁ่ä´้ÊÑ§วาÊ¡Ñº 
´้วÂÀ¡ิÉØ·Ñé§ËÅาÂเËÁ×ÍนÍÂ่า§áµ่¡่Íน 
เป็นปาÃาชิ¡ äÁ่ÁÕÊÑ§วาÊ. 

¢้า¾เ¨้าถาÁ·่าน·Ñé§ËÅาÂ ใน¢้Í 
เËÅ่านÑéน ·่าน·Ñé§ËÅาÂเป็น¼Ù้ºÃิÊØ·¸ิì 
áÅ้วËÃ×Í ? 

¢้า¾เ¨้าถาÁ áÁ้คÃÑé§·Õ่ ๒ ·่าน 
·Ñé§ËÅาÂเป็น¼Ù้ºÃิÊØ·¸ิìáÅ้วËÃ×Í ? 

¢้า¾เ¨้าถาÁ áÁ้คÃÑé§·Õ่ ๓ ·่าน 
·Ñé§ËÅาÂเป็น¼Ù้ºÃิÊØ·¸ิìáÅ้วËÃ×Í ? 



64  ปาราชิกุทฺเทโส

ปริสุทฺเธตฺถายสฺมนฺโต; ตสฺมา 

ตุณฺหี, เอวเมตํ ธารยามิ.

ปาราชิกุทฺเทโส นิฏฺ€โิต.
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·่า น·Ñé § Ë Å า Â เ ป็น ¼Ù้º Ãิ ÊØ · ¸ิì 
ใน¢้ÍเËÅ่านÑéนáÅ้ว เËµØนÑéน ¨ึ§นิ่§     
¢้า¾เ ¨้า·Ã§ควาÁนÕé äว้́ ้วÂÍา¡าÃ 
ÍÂ่า§นÕé. 

ปาราชิกุทเทส ¨บ. 
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อิเม โข ปนายสฺมนฺโต เตรส  

สงฺฆาทิเสสา ธมฺมา อุทฺเทสํ  อาคจฉฺนฺติ.

(๑) สญฺเจตนิกา สุกฺกวิสฏฺ€ิ, 

อญฺญตฺร สุปินนฺตา สงฺฆาทิเสโส.

(๒) โย ปน ภิกฺขุ โอติณฺโณ  

วิปริณเตน จิตฺเตน มาตุคาเมนสทฺธึ 

กายสํสคฺคํ สมาปชฺเชยฺย, หตฺถคาห ํวา 

เวณคิาห ํวา อญฺญตรสฺส วา อญญฺตรสฺส 

วา องฺคสฺส ปรามสนํ, สงฺฆาทิเสโส.

(๓) โย  ปน  ภิกฺขุ  โอติณฺโณ 

วปิรณิเตน จตฺิเตน มาตุคามํ ทุฏฺ€ุลฺลาหิ

วาจาห ิโอภาเสยฺย, ยถาตํ ยุวา ยุวตึ 

เมถุนูปสญฺหิตาหิ; สงฺฆาทิเสโส.  
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·่าน·Ñé§ËÅาÂ ÍาºÑµชิ×Í่ÊÑ§¦า·เิÊÊ 
๑๓ เËÅ่านÕéáÅ Â่ÍÁÁาÊÙ่ÍØ·เ·Ê. 

(๑) ¡าÃปÅ่ÍÂÊØ¡¡Ð เป็นäป´้วÂ 
ควาÁ¨§ใ¨ เว้นäว้áµ่½Ñน  เป็นÊÑ§¦า·ิเÊÊ. 

(๒) Íนึ่§ Àิ¡ÉØใ´ ¡ÓËนÑ´áÅ้ว 
ÁṎ µิáปÃปÃวนáÅ้ว ถ§ึควาÁเคÅ้าคÅึ§ 
´้วÂ¡าÂ¡ÑºÁาµØคาÁ Ñ̈ºÁ×Í¡çµาÁ 
¨Ñºช้Í§¼Á¡çµาÁ ÅÙºคÅÓÍวÑÂวÐÍÑนใ´ 
ÍÑนËนึ่§¡çµาÁ เป็นÊÑ§¦า·ิเÊÊ. 

(๓) Íนึ่§ Àิ¡ÉØใ´ ¡ÓËนÑ´áÅ้ว 
ÁÕ¨ิµáปÃปÃวนáÅ้ว ¾Ù´เคาÐÁาµØคาÁ 
´้วÂวา¨าชÑ่วËÂาº เËÁ×ÍนชาÂËนØ่Á 
¾Ù´เคาÐËญิ§Êาว´้วÂวา¨า¾า´¾ิ§ 
เÁถØน เป็นÊÑ§¦า·ิเÊÊ. 
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(๔) โย ปน ภิกฺขุ โอติณฺโณ 

วิปริณเตน จิตฺเตน มาตุคามสฺส  

สนฺติเก อตฺตกามปาริจริยาย วณฺณํ 

ภาเสยฺย เอตทคฺคํ ภคินิ ปารจิรยิานํ, 

ยา มาทิสํ สีลวนฺตํ กลฺยาณธมฺมํ  

พรหฺมฺจาร ึเอเตน ธมฺเมน ปรจิเรยฺยาติ 

เมถุนูปสญฺหิเตน, สงฺฆาทิเสโส.

(๕) โย ปน ภิกฺขุ สญฺจริตฺตํ 

สมาปชฺเชยฺย อิตฺถิยา วา ปุริสมตึ 

ปุริสสฺส วา อิตฺถีมตึ ชายตฺตเน วา 

ชารตฺตเน วา อนฺตมโส ตํขณิกายปิ, 

สงฺฆาทิเสโส.
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(๔) Íนึ่§ Àิ¡ÉØใ´ ¡ÓËนÑ´áÅ้ว 
ÁṎ µิáปÃปÃวนáÅ้ว ¡Å่าวคØ³áË่§¡าÃ 
ºÓเÃÍµน´้วÂ¡าÁ ในÊÓนÑ¡ÁาµØคาÁ 
´้วÂถÍ้ÂคÓ¾า´¾ิ§เÁถØนว่า "นÍ้§Ëญ ิ§ 
Ë ญิ§ใ´ºÓเÃÍ¼Ù้ปÃÐ¾Äµิ¾ÃËÁ¨ÃÃÂì 
ÁÕÈÕÅ ÁÕ¡ÑÅÂา³¸ÃÃÁเช่นเÃา ́ ้วÂ¸ÃÃÁนÑน่ 
นÑน่เป็นÂÍ´áË่§ควาÁºÓเÃÍ·Ñé§ËÅาÂ" 
เป็นÊÑ§¦า·ิเÊÊ. 

(๕) Íนึ่§ Àิ¡ÉØใ´ ถึ§ควาÁเป็น 
¼Ù้เ·ÕÂ่วÊ×Í่ (ºÍ¡) ควาÁปÃÐÊ§คì¢Í§ชาÂ 
á¡่Ëญิ§ิ¡ḉ Õ (ºÍ¡) ควาÁปÃÐÊ§คì¢Í§ 
Ëญ§ิá¡่ชาÂ¡ḉ Õ ในควาÁเป็นเÁÕÂ¡çµาÁ 
ในควาÁเป็นชÙ้¡çµาÁ โ´Â·Õ่ÊØ´(ºÍ¡) 
áÁ้á¡่Ë ญิ § เ เ¾ÈÂาÍÑ น¨ Ð ¾ึ §ÍÂÙ่Ã่วÁ 
ชÑ่ว¢³Ð เป็นÊÑ§¦า·ิเÊÊ. 
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(๖) สญฺญาจิกาย ปน ภิกฺขุนา 

กฏึุ การยมาเนน อสฺสามิก ํอตฺตุทฺเทสํ 

ปมาณกิา กาเรตพพฺา; ตตฺรทํิ ปมาณ;ํ  

ทีฆโส ทฺวาทส วทิตฺถโิย สุคตวทิตฺถยิา, 

ติริยํ สตฺตนฺตรา. ภิกฺขู อภิเนตพฺพา  

วตฺถเุทสนาย  เตห ิ ภกิขฺู  วตฺถุ ํ  เทเสตพพฺํ 

อนารมฺภํ สปริกฺกมนํ. สารมฺเภ 

เจ  ภิกฺขุ  วตฺถุสฺมึ อปริกฺกมเน 

สญฺญาจิกาย กุฏึ กาเรยฺย, ภิกฺขู วา  

อนภิเนยฺย วตฺถุเทสนาย, ปมาณํ วา 

อติกฺกาเมยฺย,  สงฺฆาทิเสโส.
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(๖) Íนึ§่ À¡ิÉØ̈ ÐใË้·Ó¡Ø®Õ ÍÑนËา 
เ¨้า¢Í§Áิä´้ เ©¾าÐµนเÍ§ ́ ้วÂÍา¡าÃ 
¢ÍเÍาเÍ§ ¾ึ§·ÓใË้ä´้ปÃÐÁา³, นÕé 
ปÃÐÁา³ในÍÑน·Ó¡Ø®ÕนÑéน โ´ÂÂาว ๑๒ 
ค×º โ´Â¡ว้า§ ๗ ค×º ́ ้วÂค×ºÊØคµ (วÑ́ ) 
ในÃ่วÁใน. ¾ึ§นÓÀิ¡ÉØ·Ñé§ËÅาÂäปเ¾×่Í 
áÊ´§·Õ ่À¡ิÉØเËÅ่านÑéน¾§ึáÊ´§·ÕÍ่ÑนäÁ่ÁÕ
¼Ù้¨Í§äว ้ ÍÑนÁÕชานÃÍº Ëา¡À¡ิÉØใË้ 
·Ó¡Ø®Õ´้วÂ¡าÃ¢ÍเÍาเÍ§ ใน·Õ่ÍÑนÁÕ 
¼Ù้¨Í§äว ้ ÍÑนËาชานÃÍºÁิä´้ ËÃ×ÍäÁ่ 
นÓÀิ¡ÉØ·Ñé§ËÅาÂäปเ¾×่ÍáÊ´§·Õ่ ËÃ×Í 
·ÓใË้Å่ว§ปÃÐÁา³ เป็นÊÑ§¦า·ิเÊÊ. 
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(๗) มหลฺลกมฺปน ภกิขฺุนา วหิารํ 

การยมาเนน สสฺสามิก ํอตฺตุทฺเทสํ ภกิขฺู 

อภเินตพพฺา วตฺถเุทสนาย: เตห ิภกิขฺูห ิ

วตฺถุ ํเทเสตพพฺ ํอนารมฺภ ํสปรกิกฺมนํ. 

สารมฺเภ เจ ภกิขฺุ วตฺถสฺุมึ อปรกิกฺมเน 

มหลฺลกํ วิหารํ กาเรยฺย, ภิกฺขู วา  

อนภเินยฺย วตฺถเุทสนาย, สงฺฆาทิเสโส.

(๘) โย  ปน  ภกิขฺุ ภกิขํฺุ ทุฏฺโ€ 

โทโส  อปฺปตีโต  อมูลเกน ปาราชิเกน 

ธมฺเมน อนุทฺธํเสยฺย อปฺเปว นาม นํ 

อิมมฺหา พฺรหฺมจริยา จาเวยฺยนฺติ.  

ตโต อปเรน สมเยน สมนุคฺคาหยิมาโน 



สังฆาทิเสส  73

(๗) Íนึ§่ À¡ิÉØ̈ Ð·ÓใË้วËิาÃใËญ่
ÍÑนÁÕเ¨้า¢Í§ เ©¾าÐµนเÍ§ ¾§ึนÓÀ¡ิÉØ 
·Ñé§ËÅาÂäปเ¾×่ÍáÊ´§·Õ่ Àิ¡ÉØเËÅ่านÑéน 
¾§ึáÊ´§·ÕÍ่ÑนäÁ่ÁÕ¼Ù้¨Í§äว ้ÍÑนÁÕชานÃÍº 
Ëา¡À¡ิÉØใË้·ÓวËิาÃใËญ่ ใน·ÕÁ่Õ¼Ù้¨Í§äว้ 
ËาชานÃÍºÁิä´้ ËÃ×ÍäÁ่นÓÀิ¡ÉØ·Ñé§ËÅาÂ 
äปเ¾×่ÍáÊ´§·Õ่ เป็นÊÑ§¦า·ิเÊÊ. 

(๘) Íนึ่§ Àิ¡ÉØใ´ ¢Ñ´ใ¨ ÁÕโ·ÊÐ 
äÁ่áช่Áช×น่ µาÁ¡Ó Ñ́̈  (โ¨·) Àิ¡ÉǾ ้วÂ 
ÍาºÑµิÁÕโ·Éถึ§ปาÃาชิ¡ÍÑนËา¢้ÍÁÙÅ 
Áิä´้ ´้วÂËÁาÂว่า"áÁ้ä©นเÃา¨ÐÂÑ§
เ¸ÍใË้เคÅ×่Íน¨า¡¾ÃËÁ¨ÃÃÂìนÕéä´้" 
คÃÑéนÊÁÑÂÍ×่นáµ่นÑéน ÍÑน¼Ù้ใ´¼Ù้Ëนึ่§ 
ถ×ÍเÍาµาÁ¡çµาÁ äÁ่ถ×ÍเÍาµาÁ¡çµาÁ 



74  สงฺฆาทิเสสุทฺเทโส

วา, อสมนุคฺคาหยิมาโน วา, อมูลกญเฺจว  

ตํ อธิกรณํ โหติ,  ภิกฺขุ  จ โทสํ   

ปติฏฺ€าติ,  สงฺฆาทิเสโส.

(๙) โย  ปน ภิกฺขุ ภิกฺขุํ ทุฏฺโ€  

โทโส อปฺปตีโต อญฺญภาคิยสฺส  

อธิกรณสฺส กิญฺจิ เทสํ เลสมตฺตํ 

อุปาทาย ปารา ชิ เกน ธมฺ เมน 

อนุทฺธํเสยฺย, อปฺเปว  นาม  นํ  อิมมฺหา 

พฺรหฺมจริยา จาเวยฺยนฺติ ตโต อปเรน 

สมเยน  สมนุคฺคาหิยมาโน  วา, 

อสมนุคฺคาหิยมาโน วา, อญฺญ- 

ภาคิยญฺเจว ตํ อธิกรณํ โหติ, โกจิ 
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áµ่Í¸ิ¡Ã³ìนÑéนเป็นเÃ×่Í§ËาÁÙÅÁิä´้  
áÅÐÀิ¡ÉØ Â่ÍÁÂÑนÍิ§โ·ÊÐ  เป็น 
ÊÑ§¦า·ิเÊÊ. 

(๙) Íนึ่§ Àิ¡ÉØใ´ ¢Ñ´ใ¨ ÁÕโ·ÊÐ 
äÁ่áช่Áช×่น ถ×ÍเÍาเÍ¡เ·Èºา§áË่§ 
áË่§Í¸ิ¡Ã³ìÍÑนเป็นเÃ×่Í§Í×่นใË้เป็น
เ¾ÕÂ§เÅÊ µาÁ¡Ó Ñ̈´Àิ¡ÉØ´้วÂ¸ÃÃÁ
ÍÑนÁÕโ·Éถึ§ปาÃาชิ¡ ´้วÂËÁาÂว่า 
"áÁ้ä©นเÃา¨ÐÂÑ§เ¸ÍใË้เคÅ×่Íน¨า¡ 
¾ÃËÁ¨ÃÃÂìนÕéä´้" คÃÑéนÊÁÑÂÍ×่น áµ่นÑéน  
ÍÑน¼Ù้ใ´¼Ù้Ëนึ่§ถ×ÍเÍาµาÁ¡çµาÁ äÁ่ 
ถ×ÍเÍาµาÁ¡çµาÁ áµ่Í¸ิ¡Ã³ìนÑéน 
เป็นเÃ×่Í§Í×่น เÍ¡เ·Èºา§áË่§ เ¸Íถ×Í 
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เทโส เลสมตฺโต อุปาทินฺโน ภิกฺขุ จ 

โทสํ ปติฏฺ€าติ, สงฺฆาทิเสโส.

(๑๐) โย ปน ภิกฺขุ สมคฺคสฺส 

สงฺฆสฺส เภทาย ปรกฺกเมยฺย, เภทน-

สํวตฺตนิก ํวา อธกิรณ ํสมาทาย ปคฺคยฺห 

ติฏฺเ€ยฺย. โส ภิกฺขุ ภิกฺขูหิ เอวมสฺส   

วจนีโย มา อายสฺมา สมคฺคสฺส สงฺฆสฺส 

เภทาย ปรกฺกมิ, เภทนสํวตฺตนิกํ วา 

อธิกรณํ สมาทาย ปคฺคยฺห อฏฺ€าสิ; 

สเมตายสฺมา สงฺเฆน, สมคฺโค ห ิ สงฺโฆ 

สมฺโมทนาโน อวิวทมาโน เอกุทฺเทโส 

ผาสุ วหิรตีติ. เอวญจฺ โส ภกิขฺุ ภกิขฺูหิ 
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เÍา¾Íเป็นเÅÊáÅÐÀิ¡ÉØÂ่ÍÁÂÑนÍิ§ 
โ·ÊÐ เป็นÊÑ§¦า·ิเÊÊ. 

(๑๐) Íนึ§่ À¡ิÉØใ´µÐเ¡ÕÂ¡µÐ¡าÂ 
เ¾×่Í·ÓÅาÂÊ§¦ì¼Ù้¾Ã้ÍÁเ¾ÃÕÂ§ ËÃ×Í 
ถ×ÍเÍาÍ¸ิ¡Ã³ìÍÑนเป็นเËµØáµ¡¡Ñน 
Â×น¡ÃานÍÂÙ่  Àิ¡ÉØนÑéน ÍÑนÀิ¡ÉØ 
·Ñé§ËÅาÂ¾ึ§ว่า¡Å่าวÍÂ่า§นÕéว่า "·่าน 
ÍÂ่าä´้µÐเ¡ÕÂ¡µÐ¡าÂเ¾×่Í·ÓÅาÂ 
Ê§¦ì¼Ù้¾Ã้ÍÁเ¾ÃÕÂ§ ËÃ×ÍÍÂ่าä´้ถ×Í 
เÍ าÍ¸ิ ¡ Ã³ìÍÑ น เป็น เËµØ áµ¡¡Ñ น 
Â×น¡ÃานÍÂÙ่ ¢Í·่าน¨§¾Ã้ÍÁเ¾ÃÕÂ§ 
´้วÂÊ§¦ì เ¾ÃาÐว่าÊ§¦ì¼Ù้¾Ã้ÍÁเ¾ÃÕÂ§¡Ñน 
ปÃÍ§´Í§¡Ñน äÁ่วิวา·¡Ñน ÁÕÍØ·เ·Ê 
เ ṌÂว¡Ñน (¿Ñ§¾ÃÐปา¯ิโÁ¡¢ìÃ่วÁ¡Ñน) 
Â่ÍÁÍÂÙ่¼าÊØ¡" áÅÐÀิ¡ÉØนÑéน ÍÑนÀิ¡ÉØ 
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วจุจฺมาโน ตเถว ปคฺคณเฺหยฺย, โส ภกิขฺุ 

ภิกฺขูหิ ยาวตติยํ สมนุภาสิตพฺโพ 

ตสฺส ปฏินิสฺสคฺคาย; ยาวตติยญฺเจ  

สมนุภาสิยมาโน ตํ ปฏินิสฺสชเชยฺย, 

อิจฺเจตํ กุสลํ; โน เจ ปฏินิสฺสชฺเชยฺย, 

สงฺฆาทิเสโส.

(๑๑) ตสฺเสว โข ปน ภิกฺขุสฺส  

ภิกฺขู โหนฺติ อนุวตฺตกา วคฺควาทกา, 

เอโก วา เทฺว วา ตโย วา, เต เอวํ 

วเทยฺยุํ มา อายสฺมนฺโต เอตํ ภิกฺขํุ 

กิญฺจิ อวจุตฺถ, ธมฺมวาที เจโส ภิกฺขุ, 

วินยวาที เจโส ภิกฺขุ, อมฺหากญฺเจโส 
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·Ñé§ËÅาÂ ว่า¡Å่าวÍÂÙ่ÍÂ่า§นÕéÂÑ§Â×น¡Ãาน 
ÍÂÙ่ÍÂ่า§นÑéนเ·ÕÂว Àิ¡ÉØนÑéนÍÑนÀิ¡ÉØ 
·Ñé§ËÅาÂ¾§ึÊว´ÊÁนØÀาÊ (ปÃÐ¡าÈË้าÁ) 
¡ว่า¨ÐคÃº ๓ ¨º เ¾×Í่ใË้ÊÅÐ¡ÃÃÁ 
นÑéนเÊÕÂ Ëา¡เ¸ÍถÙ¡Êว´ÊÁนØÀาÊ¡ว่า 
¨ÐคÃº ๓ ¨ºÍÂÙ่ ÊÅÐ¡ÃÃÁนÑéนเÊÕÂ 
¡าÃÊÅÐä´้ÍÂ่า§นÕé นÑ่นเป็น¡าÃ´Õ Ëา¡ 
เ¸ÍäÁ่ÊÅÐเÊÕÂเป็นÊÑ§¦า·ิเÊÊ. 

(๑๑) Íนึ§่ ÁÕÀิ¡ÉØ¼Ù้ปÃÐ¾ÄµิµาÁ 
¼Ù้¾Ù́ เ¢้า¡Ñน¢Í§Àิ¡ÉØนÑéนáÅ ๑ ÃÙปº้า§  
๒ ÃÙปº้า§ ๓ ÃÙปº้า§ เ¸Í·Ñé§ËÅาÂ¡Å่าว 
ÍÂ่า§นÕéว่า "¢Í·่าน·Ñé§ËÅาÂÍÂ่าä´้¡Å่าว 
คÓÍÐäÃæ µ่ÍÀิ¡ÉØนÑéน Àิ¡ÉØนÑ่น¡Å่าว 
ถÙ¡¸ÃÃÁ´้วÂ Àิ¡ÉØนÑน่¡Å่าวถÙ¡วนิÑÂ´้วÂ 
Àิ¡ÉØนÑéนถ×ÍเÍาควาÁ¾Íใ¨ áÅÐควาÁ 
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ภกิขฺุ, ฉนฺทญจฺ รจุญิจฺ อาทาย โวหรติ, 

ชานาติ โน ภาสติ, อมฺหากมฺเปตํ  

ขมตีติ. เต ภิกฺขู ภิกฺขูหิ เอวมสฺสุ  

วจนียา มา อายสฺมนฺโต  เอว ํอวจตฺุถ,

น เจโส ภิกฺขุ ธมฺมวาที, น เจโส  

ภิกฺขุ วินยวาที, มา อายสฺมนฺตานมฺปิ 

สงฺฆเภโท รุจิตฺถ, สเมตายสฺมนฺตานํ  

สงฺเฆน, สมคฺโค ห ิสงฺโฆ สมฺโมทมาโน 

อววิทมาโน เอกทฺุเทโส ผาสุ วหิรตีติ.

เอวญฺจ เต ภิกฺขู ภิกฺขูหิ วุจฺจมานา 

ตเถว ปคฺคณฺเหยฺยุํ, เต ภิกฺขู  ภิกฺขูห ิ
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ชÍºใ¨¢Í§¾ว¡¢้า¾เ¨้า¡Å่าว´้วÂ 
เ¸ÍÃÙ้ (ใ¨) ¢Í§¾ว¡¢้า¾เ¨้า¨ึ§¡Å่าว  คÓ 
·Õเ่¸Í¡Å่าวนÑéน Â่ÍÁควÃ (ถÙ¡ใ¨) áÁ้á¡่ 
¾ว¡¢้า¾เ¨้า" Àิ¡ÉØเËÅ่านÑéน ÍÑนÀิ¡ÉØ 
·Ñé§ËÅาÂ¾ึ§วา่¡Å่าวÍÂ่า§นÕéว่า "·่าน 
·Ñé§ËÅาÂÍÂ่าä´้¡Å่าวÍÂ่า§นÑéน Àิ¡ÉØนÑน่ 
äÁ่ใช่¼Ù้¡Å่าวถÙ¡¸ÃÃÁ´้วÂ Àิ¡ÉØนÑ่น 
äÁ่ใช่¼Ù้¡Å่าวถÙ¡วินÑÂ´้วÂ ¡าÃ·ÓÅาÂ 
Ê§¦ìÍÂ่าä´้ชÍºáÁ้á¡่¾ว¡·่าน  ¢Í (ใ¨) 
¢Í§¾ว¡·่าน¨§¾Ã้ÍÁเ¾ÃÕÂ§´้วÂÊ§¦ì 
เ¾ÃาÐว่าÊ§¦ì¼Ù้¾Ã้ÍÁเ¾ÃÕÂ§ ปÃÍ§´Í§¡Ñน 
äÁ่ววิา·¡Ñน ÁÕÍØ·เ·Êเ ṌÂว¡Ñน Â่ÍÁÍÂÙ่ 
¼าÊØ¡" áÅÐÀิ¡ÉØเËÅ่านÑéน ÍÑนÀิ¡ÉØ 
·Ñé§ËÅาÂว่า¡Å่าวÍÂÙ่ÍÂ่า§นÕé ÂÑ§Â×น¡ÃานÍÂÙ ่
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ยาวตติยํ สมนุภาสิตพฺพา ตสฺส   

ป ฏิ นิ สฺ ส คฺค าย ;  ย า วต ติ ยญฺ เ จ  

สมนุภาสิยมานา ตํ ปฏินิสฺสชฺเชยฺยุํ, 

อิจฺเจตํ กุสลํ, โน เจ ปฏินิสฺสชฺเชยฺยุํ 

สงฺฆาทิเสโส.

(๑๒) ภกิขฺุ ปเนว ทุพพฺจชาติโก 

โหติ, อุทฺเทสปรยิาปนฺเนสุ สิกขฺาปเทสุ 

ภิกฺขูหิ สหธมฺมิกํ วุจฺจมาโน อตฺตานํ 

อวจนียํ กโรติ, มา มํ อายสฺมนฺโต  

กิญฺจิ อวจุตฺถ กลฺยาณํ วา ปาปกํ วา, 

อหมฺปายสฺมนฺเต น กิญฺจิ วกฺขามิ   
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ÍÂ่า§นÑéนเ·ÕÂว Àิ¡ÉØเËÅ่านÑéน ÍÑนÀิ¡ÉØ 
·Ñé§ËÅาÂ¾ึ§Êว´ÊÁนØÀาÊ ¡ว่า¨ÐคÃº 
๓ ¨º เ¾×่ÍใË้ÊÅÐ¡ÃÃÁนÑéนเÊÕÂËา¡ 
เ¸Í·Ñé§ËÅาÂถÙ¡Êว´ÊÁนØÀาÊ¡ว่า¨Ð 
คÃº ๓ ¨ºÍÂÙ่ ÊÅÐ¡ÃÃÁนÑéนเÊÕÂ 
ÊÅÐä´้ÍÂ่า§นÕé นÑ่นเป็น¡าÃ ṌËา¡เ¸Í
·Ñé§ËÅาÂäÁ่ÊÅÐเÊÕÂ เป็นÊÑ§¦า·ิเÊÊ. 

(๑๒) Íนึ§่ Àิ¡ÉØเปน็¼Ù้ÁÕÊÑ ญชาµáิË่§
คนว่าÂา¡ ÍÑนÀิ¡ÉØ·Ñé§ËÅาÂว่า¡Å่าวÍÂÙ่ 
โ´ÂชÍº¸ÃÃÁในÊิ¡¢าº··Ñé§ËÅาÂ ÍÑน 
เน×Í่§ในÍØ·เ·Ê (¾ÃÐปา¯โิÁ¡¢ì) ·Óµน 
ใË้เป็นÍÑนใคÃæ ว่า¡Å่าวäÁ่ä´้ ´้วÂ 
¡Å่าวโµ้ว่า "¾ว¡·่านÍÂา่ä´้¡Å่าวÍÐäÃæ 
µ่ÍเÃา เป็นคÓ Ṍ¡çµาÁ เป็นคÓชÑว่¡çµาÁ 
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กลฺยาณ ํวา ปาปก ํวา, วริมถายสฺมนฺโต 

มม วจนายาติ, โส ภิกฺขุ ภิกฺขูหิ  

เอวมสฺส วจนีโย, มา อายสฺมา อตฺตานํ 

อวจนียํ อกาสิ, วจนียเมว อายสฺมา 

อตฺตานํ กโรตุ, อายสฺมาปิ ภกิขฺู วเทตุ 

สหธมฺเมน, ภกิขฺูปิ อายสฺมนฺตํ วกขฺนฺติ 

สหธมฺเมน;  เอว ํสํวฑฒฺา  ห ิ ตสฺส  ภควโต 

ปริสา, ยทิทํ อญฺญมญฺญวจเนน 

อญฺญมญฺญวุฏฺ€าปเนนาติ. เอวญฺจ  

โส ภิกฺขุ ภิกฺขูหิ วุจฺจมาโน ตเถว 

ปคฺคณเฺหยฺย, โส ภกิขฺุ ภกิขฺูห ิยาวตติยํ 



สังฆาทิเสส  85

áÁ้เÃา¡ç̈ ÐäÁ่¡Å่าวÍÐäÃæ µ่Í¾ว¡·่าน 
เËÁ×Íน¡Ñน เป็นคÓ´Õ¡çµาÁ เป็นคÓชÑ่ว 
¡çµาÁ ¢Í¾ว¡·่าน¨§เว้น¡าÃว่า¡Å่าว 
เÃาเÊÕÂ" À¡ิÉØนÑéน ÍÑนÀ¡ิÉØ·Ñé§ËÅาÂ¾§ึ 
ว่า¡Å่าวÍÂ่า§นÕéว่า "·่านÍÂ่าä´้·Óµน 
ใË้เป็น¼Ù้ÍÑนใคÃæ ว่าäÁ่ä´้ ¢Í·่าน¨§·Ó 
µนใË้เ¢าว่าä´้áÅ áÁ้·่าน¡ç̈ §ว่า¡Å่าว
Àิ¡ÉØ·Ñé§ËÅาÂโ´ÂชÍº¸ÃÃÁ áÁ้Àิ¡ÉØ 
·Ñé§ËÅาÂ¡ç̈ Ñ¡ว่า¡Å่าว·่านโ´ÂชÍº¸ÃÃÁ 
เ¾ÃาÐว่าºÃÉิÑ·¢Í§¾ÃÐ¼Ù้ÁÕ¾ÃÐÀาคเ¨้า 
นÑéนเ¨Ãิ ญáÅ้ว ́ ้วÂÍา¡าÃÍÂ่า§นÕé ค×Í´้วÂ 
ว่า¡Å่าว«ึ่§¡ÑนáÅÐ¡Ñน ´้วÂเµ×Íน¡Ñน 
áÅÐ¡Ñน ใË้ÍÍ¡¨า¡ÍาºÑµิ" áÅÐÀิ¡ÉØนÑéน 
ÍÑนÀิ¡ÉØ·Ñé§ËÅาÂว่า¡Å่าวÍÂÙ่ÍÂ่า§นÕé       
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สมนุภาสิตพฺโพ ตสฺส ปฏินิสฺสคฺคาย; 

ยาวตติยญฺเจ สมนุภาสิยมาโน ตํ  

ปฏินิสฺสชฺเชยฺย, อิจเฺจตํ กสุลํ, โน  เจ 

ปฏินิสฺสชฺเชยฺย, สงฺฆาทิเสโส.    

(๑๓) ภกิขฺุ ปเนว อญญฺตร ํคามํ 

วา นิคมํ วา อุปนิสฺสาย วหิรติ กลุทูสโก 

ปาปสมาจาโร, ตสฺส โข ปาปกา 

สมาจารา ทิสฺสนฺติ เจว สุยฺยนฺติ จ, 

กุลานิ จ เตน ทุฏฺ€านิ ทิสฺสนฺติ เจว 

สุยฺยนฺติ จ. โส ภิกฺขุ ภิกฺขูหิ เอวมสฺส 

วจนีโย อายสฺมา โข กุลทูสโก 
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ÂÑ§Â×น¡ÃานÍÂÙ่ÍÂ่า§นÑéนเ·ÕÂว  À¡ิÉØนÑéน 
ÍÑนÀิ¡ÉØ·Ñé§ËÅาÂ¾ึ§Êว´ÊÁนØÀาÊ¡ว่า 
¨ÐคÃº ๓ ̈ º เ¾×Í่ใË้ÊÅÐ¡ÃÃÁนÑéนเÊÕÂ 
Ëา¡เ¸ÍÊว´ÊÁนØÀาÊ¡ว่า¨ÐคÃº ๓ 
¨ºÍÂÙ่ ÊÅÐ¡ÃÃÁนÑéนเÊÕÂ ÊÅÐä´้ÍÂ่า§นÕé 
นÑน่เป็น¡าÃ Ṍ Ëา¡เ¸ÍäÁ่ÊÅÐเÊÕÂ เป็น 
ÊÑ§¦า·ิเÊÊ. 

(๑๓) Íนึ่§ Àิ¡ÉØเ¢้าäปÍาÈÑÂº้าน 
¡ç´Õ นิคÁ¡ç´Õ áË่§ใ´áË่§Ëนึ่§ÍÂÙ่ เป็น 
¼Ù้ปÃÐ·ØÉÃ้าÂÊ¡ØÅ ÁÕควาÁปÃÐ¾Äµิ 
เÅว·ÃาÁ ควาÁปÃÐ¾ÄµิเÅว·ÃาÁ¢Í§ 
เ¸Í เ¢าä´้เËçนÍÂÙ่´้วÂ เ¢าä´้ÂนิÍÂÙ่´้วÂ 
áÅÐÊ¡ØÅ·Ñé§ËÅาÂÍÑนเ¸ÍปÃÐ·ØÉÃ้าÂ 
áÅ้ว เ¢าä´้เËçนÍÂÙ่´้วÂ เ¢าä´้ÂนิÍÂÙ่´้วÂ. 
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ปาปสมาจาโร, อายสฺมโต โข ปาปกา 

สมาจารา ทิสฺสนฺติ  เจว สุยฺยนฺติ จ.  

กุลานิ จายสฺมตา ทุฏฺ€านิ ทิสฺสนฺต ิ

เจว สุยฺยนฺติ จ; ปกฺกมตายสฺมา  

อิมมฺหา อาวาสา, อลนฺเต อิธ  

วาเสนาติ. เอวญฺจ โส ภิกฺขุ ภิกฺขูหิ 

วจุจฺมาโน เต ภกิขฺู เอว ํวเทยฺย  ฉนฺท-

คามิโน จ ภกิขฺู, โทสคามิโน  จ  ภกิขฺู, 

โมหคามิโน จ ภิกฺขู, ภยคามิโน  

จ ภกิขฺู; ตาทิสิกาย อาปตฺติยา เอกจจฺ ํ

ปพพฺาเชนฺติ, เอกจจฺ ํน ปพพฺาเชนฺตีติ. 
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Àิ¡ÉØนÑéน ÍÑนÀิ¡ÉØ·Ñé§ËÅาÂ¾ึ§¡Å่าว 
ÍÂ่า§นÕéว่า "·่านเป็น¼Ù้ปÃÐ·ØÉÃ้าÂÊ¡ØÅ 
ÁÕควาÁปÃÐ¾ÄµิเÅว·ÃาÁ ควาÁ 
ปÃÐ¾ÄµเิÅว·ÃาÁ¢Í§·่าน เ¢าä´้เËçน 
ÍÂÙ่´้วÂ เ¢าä´้ÂินÍÂÙ่´้วÂ áÅÐÊ¡ØÅ 
·Ñé§ËÅาÂ ÍÑน·่านปÃÐ·ØÉÃ้าÂáÅ้ว เ¢าä´้ 
เËçนÍÂÙ่´้วÂ เ¢าä´้ÂินÍÂÙ่´้วÂ ·่าน¨§ 
ËÅÕ¡äปเÊÕÂ¨า¡ÍาวาÊนÕé ·่านÍÂ่าÍÂÙ่ใน 
·Õน่Õé (ÍÕ¡)" áÅÐÀ¡ิÉØนÑéนÍÑนÀ¡ิÉØ·Ñé§ËÅาÂ 
ว่า¡Å่าวÍÂÙ่ÍÂ่า§นÕé ¾ึ§¡Å่าว¡ÐÀิ¡ÉØ 
เËÅ่านÑéน ÍÂ่า§นÕéว่า "¾ว¡À¡ิÉØถ§ึควาÁ 
¾Íใ¨´้วÂ ถึ§ควาÁ¢Ñ´เค×Í§´้วÂ  
ถึ§ควาÁËÅ§´้วÂ ถึ§ควาÁ¡ÅÑว´้วÂ 
Â่ÍÁ¢ÑºÀ¡ิÉØºา§ÃÙป Â่ÍÁäÁ่¢ÑºÀ¡ิÉØºา§ÃÙป 
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โส ภิกฺขุ ภิกฺขูหิ เอวมสฺส วจนีโย  

มา อายสฺมา เอวํ อวจ, น จ ภิกฺขู 

ฉนฺทคามิโน,  น จ ภกิฺขู โทสคามโิน, 

น จ ภิกฺขู โมหคามิโน, น จ ภิกฺขู 

ภยคามิโน; อายสฺมา โข กุลทูสโก 

ปาปสมาจาโร, อายสฺมโต โข ปาปกา 

สมาจารา ทิสฺสนฺติ เจว สุยฺยนฺติ จ, 

กุลานิ จายสฺมตา ทุฏฺ€านิ ทิสฺสนฺต ิ

เจว สุยฺยนฺติ จ, ปกฺกมตายสฺมา 

อิมมฺหา อาวาสา, อลนฺเต อิธ 

วาเสนาติ. เอวญฺจ โส ภิกฺขุ ภิกฺขูหิ  
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เ¾ÃาÐÍาºÑµิเช่นเ ṌÂว¡Ñน" Àิ¡ÉØนÑéน 
ÍÑนÀิ¡ÉØ·Ñé§ËÅาÂ¾ึ§ว่า¡Å่าวÍÂ่า§นÕéว่า 
"·่านÍÂ่าä´้¡Å่าวÍÂ่า§นÑéน À¡ิÉØ·Ñé§ËÅาÂ 
Ëาä´้ถึ§ควาÁ¾Íใ¨äÁ่ Ëาä´้ถึ§ควาÁ 
¢Ñ́ เค×Í§äÁ่ Ëาä´้ถ§ึควาÁËÅ§äÁ่ Ëาä´้ 
ถ§ึควาÁ¡ÅÑวäÁ่ ·่านเÍ§áÅเป็น¼Ù้ปÃÐ·ØÉ 
Ã้าÂÊ¡ØÅ ÁÕควาÁปÃÐ¾ÄµิเÅว·ÃาÁ 
ควาÁปÃÐ¾ÄµเิÅว·ÃาÁ¢Í§·่าน เ¢าä´้ 
เËçนÍÂÙ่´้วÂ เ¢าä´้ÂนิÍÂÙ่´้วÂ áÅÐÊ¡ØÅ 
·Ñé§ËÅาÂÍÑน·่านปÃÐ·ØÉÃ้าÂáÅ้ว เ¢าä´้ 
เËçนÍÂÙ่´้วÂ เ¢าä´้ÂินÍÂÙ่´้วÂ ·่าน¨§ 
ËÅÕ¡äปเÊÕÂ¨า¡ÍาวาÊนÕé ·่านÍÂ่าÍÂÙ่ใน 
·Õน่Õé (ÍÕ¡)" áÅÐÀ¡ิÉØนÑéน ÍÑนÀ¡ิÉØ·Ñé§ËÅาÂ 
ว่า¡Å่าวÍÂÙ่ÍÂ่า§นÕé   ÂÑ §Â×น¡Ãาน 
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วุจฺจมาโน ตเถว ปคฺคณฺเหยฺย, โส 

ภกิขฺุ ภกิขฺูห ิยาวตติยํ สมนุภาสิตพโฺพ 

ตสฺส ปฏินิสฺสคฺคาย; ยาวตติยญฺเจ 

สมนุภาสิยมาโน ตํ ปฏินิสฺสชฺเชยฺย, 

อิจฺเจตํ กุสลํ; โน เจ ปฏินิสฺสชฺเชยฺย,  

สงฺฆาทิเสโส.

อุทฺทิฏฺ€า โข อายสฺมนฺโต เตรส 

สงฺฆาทิเสสา ธมฺมา; นว ป€มาปตฺติกา, 

จตฺตาโร ยาวตติยกา; เยสํ ภิกฺขุ 

อญญฺตร ํวา อญญฺตร ํวา อาปชฺชิตฺวา 

ยาวติหํ  ชานํ  ปฏิจฺฉาเทติ; ตาวติห ํ
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ÍÂÙ่ÍÂ่า§นÑéนเ·ÕÂว Àิ¡ÉØนÑéน ÍÑนÀิ¡ÉØ 
·Ñé§ËÅาÂ¾ึ§Êว´ÊÁนØÀาÊ¡ว่า¨ÐคÃº 
๓ ¨º เ¾×่ÍใË้ÊÅÐ¡ÃÃÁนÑéนเÊÕÂ 
Ëา¡เ¸ÍถÙ¡Êว´ÊÁนØÀาÊ¡ว่า¨ÐคÃº ๓ 
¨ºÍÂÙ่ ÊÅÐ¡ÃÃÁนÑéนเÊÕÂ ÊÅÐä´้ÍÂ่า§นÕé 
นÑ่นเป็น¡าÃ Ṍ Ëา¡เ¸Í äÁ่ÊÅÐเÊÕÂ 
เป็นÊÑ§¦า·ิเÊÊ. 

·่าน·Ñé§ËÅาÂ ̧ ÃÃÁช×Í่ÊÑ§¦า·เิÊÊ 
๑๓ เป็นป°ÁาปÑµµิ¡Ð(µ้Í§ÍาºÑµิ 
áµ่áÃ¡·Ó) ๙, เป็นÂาวµµิÂ¡Ð (µ้Í§ 
ÍาºÑµิµ่ÍเÁ×่ÍÊ§¦ìÊว´ปÃÐ¡าÈË้าÁ 
คÃº ๓ คÃÑé§) ๔, À¡ิÉØµ้Í§¸ÃÃÁเËÅ่าäÃเÅ่า 
ÍÑนใ´ÍÑนËนึ§่áÅ้ว ÃÙ้ÍÂÙ่ ป¡ปิ́ äวÊ้ิéนวÑน 
เ¾ÕÂ§เ·่าใ´ Àิ¡ÉØนÑéนถ§ึ¨ÐäÁ่ปÃาÃถนา 
¡ç¾ึ§¨ÓÍÂÙ่ปÃวิาÊ ÊิéนวÑนเ·่า·Õป่¡ปิ́ äว ้
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เตน ภิกฺขุนา อกามา ปริวตฺถพฺพํ, 

ปริวุตฺถปริวาเสน ภิกฺขุนา อุตฺตรึ  

ฉารตฺตํ ภกิขฺุมานตฺตาย ปฏิปชฺชิตพพฺ,ํ 

จิณฺณมานตฺโต ภิกฺขุ, ยตฺถ สิยา 

วีสติคโณ ภิกฺขุสงฺโฆ, ตตฺถ โส ภิกฺขุ 

อพฺเภตพฺโพ; เอเกนปิ เจ อูโน 

วสีติคโณ ภกิขฺุสงฺโฆ ตํ ภกิขํฺุ  อพเฺภยฺย, 

โส จ ภิกฺขุ อนพฺภิโต เต จ ภิกฺขู 

คารยฺหา: อยํ ตตฺถ สามีจิ.

ตตฺถายสฺมนฺเต ปุจฺฉามิ กจฺจิตฺถ  

ปริสุทฺธา ?
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นÑéน Àิ¡ÉØÍÂÙ่ปÃวิาÊคÃºµาÁวÑน·Õป่Ô´áÅ้ว 
¾ึ§ป¯ิºÑµิเ¾×่ÍÀิ¡ÉØÁานÑµเ¡ิน¢ึéนäป ๖ 
ÃาµÃÕ Àิ¡ÉØä´้ปÃÐ¾ÄµิÁานÑµ ๖ ÃาµÃÕ 
áÅ้ว ËÁÙ่À¡ิÉØค³Ð ๒๐ ̈ Ð¾ึ§ÁÕ ³ ÊÕÁาใ´ 
Àิ¡ÉØนÑéน Ê§¦ì¾ึ§ÍÑ¾Àาน ³ ÊÕÁานÑéน 
ถ้าÀิ¡ÉØÊ§¦ìค³Ð ๒๐ ËÂ่Íน´้วÂÀ¡ิÉØ 
áÁ้áµ่Í§คìËนึ§่äÁ่คÃº ๒๐ Ëา¡ÍÑ¾Àาน 
Àิ¡ÉØนÑéนä«Ãì Àิ¡ÉØนÑéน¡çเป็นÍÑนÁิä´้ 
ÍÑ¾Àาน Àิ¡ÉØ·Ñé§ËÅาÂ·Õเ่ป็น¡าÃ¡Ê§¦ì 
¡çเป็นÍÑน¾ÃÐ¾Ø·¸เ¨้า¨Ð¾ึ§µิเµÕÂน นÕéเป็น 
ÊาÁṎ ¡ิÃÃÁ (ปÃÐ¾ÄµชิÍº) ในเÃ×Í่§นÑéน.

¢้า¾เ¨้าถาÁ·่าน·Ñé§ËÅาÂใน¢้Í 
เËÅ่านÑéน ·่าน·Ñé§ËÅาÂเป็น¼Ù้ºÃิÊØ·¸ิì
áÅ้วËÃ×Í ? 
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 ทุติยมฺปิ ปุจฺฉามิ กจฺจิตฺถ  

ปริสุทฺธา ?

 ตติยมฺปิ ปุจฺฉามิ กจฺจิตฺถ  

ปริสุทฺธา ?

 ปริสุทฺเธตฺถายสฺมนฺโต ตสฺมา 

ตุณฺหี, เอวเมตํ ธารยามิ.

สงฺฆาทิเสสุทฺเทโส นิฏฺ€โิต.
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¢้า¾เ¨้าถาÁ áÁ้คÃÑé§·Õ่ ๒ ·่าน 
·Ñé§ËÅาÂเป็น¼Ù้ºÃิÊØ·¸ิìáÅ้วËÃ×Í ? 

¢้า¾เ¨้าถาÁ áÁ้คÃÑé§·Õ่ ๓ ·่าน 
·Ñé§ËÅาÂเป็น¼Ù้ºÃิÊØ·¸ิìáÅ้วËÃ×Í ? 

·่าน·Ñé§ËÅาÂเป็น¼Ù้ºÃิÊØ·¸ิìáÅ้ว 
ใน¢้ÍเËÅ่านÑéน เ¾ÃาÐ©ÐนÑéน ¨ึ§นิ่§ 
¢้า¾เ ¨้า·Ã§ควาÁนÕé äว้́ ้วÂÍา¡าÃ 
ÍÂ่า§นÕé. 

สังฆาทิเสสุทเทส ¨บ.
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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 อญฺญตเรน วเทยฺย 

ปาราชิเกน  วา สงฺฆาทิเสเสน  วา  

ปาจิ ตฺ ติ เยน วา , นิสชฺ ชํ ภิ กฺ ขุ   

ปฏิชานมา โน ติณฺณํ  ธ มฺมา นํ 

อญฺญตเรน กาเรตพฺโพ ปาราชิเกน  

วา สงฺฆาทิเสเสน วา ปาจตฺิติเยน  วา;  
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·่าน·Ñé§ËÅาÂ ¸ÃÃÁช×่ÍÍนิÂµ ๒ 

เËÅ่านÕéáÅ Â่ÍÁÁาÊÙ่ÍØ·เ·Ê. 

(๑) Íนึ่§ Àิ¡ÉØใ´ ¼Ù้เ´ÕÂวÊÓเÃç¨ 

¡าÃนÑ§่ใน·ÕÅ่Ñº ค×ÍในÍาÊนÐ¡ÓºÑ§ ¾Í¨Ð 

·Ó¡าÃä´้¡ÑºÁาµØคาÁ¼Ù้เ ṌÂว ÍØºาÊ¡ิา 

ÁÕวา¨า·Õเ่ช×Í่ä´้ เËçนÀ¡ิÉØ¡ÑºÁาµØคาÁนÑéน 

นÑ่นเ·ÕÂว ¾Ù´¢ึéน´้วÂ¸ÃÃÁ ๓ ปÃÐ¡าÃ 

ÍÂ่า§ใ´ÍÂ่า§Ëนึ§่ ค×Í´้วÂปาÃาชิ¡¡ḉ Õ 

´้วÂÊÑ§¦า·ิเÊÊ¡ç Ṍ ´้วÂปา¨ิµµÕÂì¡ç Ṍ 

À¡ิÉØป¯ ิ ญญา«ึ§่¡าÃนÑ§่ ¾§ึถÙ¡ปÃÑº´้วÂ 

¸ÃÃÁ ๓ ปÃÐ¡าÃ ค×Í´้วÂปาÃาชิ¡º้า§ 

´้วÂÊÑ§¦า·เิÊÊº้า§ ́ ้วÂปา¨µิµÕÂìº้า§ 
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เยน วา สา สทฺเธยฺยวจสา อุปาสิกา 

วเทยฺย, เตน โส  ภิกฺขุ กาเรตพฺโพ; 

อยํ ธมฺโม อนิยโต.

(๒) น  เหว  โข ปน ปฏิจฉฺนฺนํ  

อาสนํ โหติ นาลํกมฺมนิยํ, อลญฺจ  

โข โหติ มาตุคามํ ทุฏฺ€ุลฺลาหิ วาจาห ิ

โอภาสิตํุ; โย ปน ภิกฺขุ ตถารูเป  

อาสเน มาตุคาเมน สทฺธึ เอโก  

เอกาย รโห นิสชฺชํ กปฺเปยฺย; ตเมนํ 

สทฺเธยฺยวจสา อุปาสิกา ทิสฺวา 

ทฺวินฺนํ  ธมฺมานํ อญฺญตเรน วเทยฺย  

สงฺฆาทิเสเสน วา ปาจิตฺติเยน วา, 



อนิยต  101

ÍÕ¡ÍÂ่า§Ëนึ§่ ÍØºาÊ¡ิาÁÕวา¨า·Õเ่ช×Í่ä´้นÑéน  

¡Å่าว´้วÂ¸ÃÃÁใ´ À¡ิÉØนÑéน¾§ึถÙ¡ปÃÑº 

´้วÂ¸ÃÃÁนÑéน ¸ÃÃÁนÕé ช×่Íว่าÍนิÂµ.

(๒) Íนึ่§ ÊถานËาเป็นÍาÊนÐ 

¡ÓºÑ§äÁ่เÅÂ·Õเ´ÕÂว Ëาเป็น·Õ่¾Í¨Ð·Ó 

¡าÃä´้äÁ่ áµ่¾Íเป็น·Õ่¨Ð¾Ù´เคาÐ 

ÁาµØคาÁ´้วÂวา¨าชÑว่ËÂาºä´้ÍÂÙ่  áÅÐ 

À¡ิÉØใ´¼Ù้เ ṌÂว ÊÓเÃç̈ ¡าÃนÑ§่ใน·ÕÅ่Ñº¡Ñº 

´้วÂÁาµØคาÁ¼Ù้เ ṌÂว ในÍาÊนÐÁÕÃÙป 

ÍÂ่า§นÑéน ÍØºาÊ¡ิาÁÕวา¨า·Õเ่ช×Í่ä´้ เËçน 

À¡ิÉØ¡ÑºÁาµØคาÁนÑéนนÑน่áÅ้ว ¾Ù́ ¢ึéน´้วÂ 

¸ÃÃÁ ๒ ปÃÐ¡าÃ ÍÂ่า§ใ´ÍÂ่า§Ëนึ่§ 

ค×Í´้วÂÊÑ§¦า·ิเÊÊ¡ḉ Õ ́ ้วÂปา¨µิµÕÂì¡ḉ Õ 
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นิสชฺชํ ภิกฺขุ ปฏิชานมาโน ทฺวินฺนํ 

ธมฺมานํ อญฺญตเรน กาเรตพฺโพ 

สงฺฆาทิเสเสน  วา ปาจิตฺติเยน  วา,  

เยน วา สา สทฺเธยฺยวจสา อุปาสิกา 

วเทยฺย, เตน  โส ภิกฺขุ  กาเรตพฺโพ;  

อยมฺปิ ธมฺโม อนิยโต.

อุทฺทิฏฺ€า โข อายสฺมนฺโต เทฺว 

อนิยตา ธมฺมา.

ตตฺถายสฺมนฺเต ปุจฉฺามิ: กจจฺตฺิถ 

ปริสุทฺธา ?

ทุติยมฺป ิ ปุจฺฉามิ: กจฺจิ ตฺถ  

ปริสุทฺธา ?
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À¡ิÉØป¯ ิ ญญา«ึ§่¡าÃนÑ§่ ¾§ึถÙ¡ปÃÑº´้วÂ 

¸ÃÃÁ ๒ ปÃÐ¡าÃ ค×Í´้วÂÊÑ§¦า·ิเÊÊ  

º้า§ ´้วÂปา¨ิµµÕÂìº้า§. ÍÕ¡ÍÂ่า§Ëนึ่§ 

ÍØºาÊิ¡าÁÕวา¨า·Õ่เช×่Íä´้นÑéน ¡Å่าว´้วÂ 

¸ÃÃÁใ´ À¡ิÉØนÑéน¾§ึถÙ¡ปÃÑº´้วÂ¸ÃÃÁ 

นÑéน áÁ้¸ÃÃÁนÕé ¡çช×่Íว่าÍนิÂµ. 

·่าน¼Ù้ÁÕÍาÂØ·Ñé§ËÅาÂ ¸ÃÃÁช×่Í 

ÍนิÂµ ๒ ¢้า¾เ¨้าä´้áÊ´§¢ึéนáÅ้วáÅ. 

¢้า¾เ¨้าถาÁ·่าน·Ñé§ËÅาÂใน¢้Í

เËÅ่านÑéน ·่าน·Ñé§ËÅาÂเป็น¼Ù้ºÃิÊØ·¸ิì 

áÅ้วËÃ×Í ? 

¢้า¾เ¨้าถาÁ áÁ้คÃÑé§·Õ่ ๒ ·่าน 

·Ñé§ËÅาÂเป็น¼Ù้ºÃิÊØ·¸ิìáÅ้วËÃ×Í ? 
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ตติยมฺป ิ ปุจฺฉามิ: กจฺจิตถ  

ปริสุทฺธา ?

ปริสุทฺเธตฺถายสฺมนฺโต, ตสฺมา 

ตุณฺหี, เอวเมตํ  ธารยามิ.

อนิยตุทฺเทโส นิฏฺ€โิต.
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¢้า¾เ¨้าถาÁ áÁ้คÃÑé§·Õ่ ๓ ·่าน 

·Ñé§ËÅาÂเป็น¼Ù้ºÃิÊØ·¸ิìáÅ้วËÃ×Í ? 

·่าน·Ñé§ËÅาÂเป็น¼Ù้ºÃิÊØ·¸ิìáÅ้ว 

ใน¢้ÍเËÅ่านÑéน เ¾ÃาÐ©ÐนÑéน ̈ §ึนิ§่      ¢้า¾เ̈ ้า 

·Ã§ควาÁนÕéäว้´้วÂÍา¡าÃÍÂ่า§นÕé.

อนิยตุทเทส ¨บ.
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อิเม โข ปนายสฺมนฺโต ตึส 

นิสฺสคฺคิยา ปาจิตฺติยา ธมฺมา อุทฺเทสํ 

อาคจฺฉนฺติ.

(๑) นิฏ ฺ €ิตจีวรสฺมึ ภิกฺ ขุนา 

อุพภฺตสฺมึ ก€ิเน, ทสาหปรมํ อติเรก-

จีวรํ ธาเรตพฺพํ, ตํ อติกฺกามยโต, 

นิสฺสคฺคิยํ ปาจิตฺติยํ. 

(๒) นิฏ ฺ €ิตจีวรสฺมึ ภิกฺ ขุนา 

อุพฺภตสฺมึ ก€ิเน, เอกรตฺตมฺปิ เจ 

ภิกฺขุ ติจีวเรน วิปฺปวเสยฺย, อญฺญตฺร 

ภกิขฺุสมฺมติยา,  นิสฺสคฺคิยํ  ปาจตฺิติยํ.
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·่าน·Ñé§ËÅาÂ ̧ ÃÃÁช×Í่นÊิÊÑคคคิÂ- 

ปา¨ิµµÕÂì ๓๐ Êิ¡¢าº·เËÅ่านÕé áÅ 

Â่ÍÁÁาÊÙ่ÍØ·เ·Ê. 

(๑) ṎวÃÊÓเÃç̈ áÅ้ว ¡°ินÍÑนÀิ¡ÉØ 

เ´าÐเÊÕÂáÅ้ว ¾§ึ·Ã§ÍµิเÃ¡ ṎวÃä´้ ๑๐ วÑน

เป็นÍÂ่า§Âิ§่ Àิ¡ÉØใË้Å่ว§¡ÓËน´นÑéนäป 

เป็นนิÊÊÑคคิÂปา¨ิµµÕÂì. 

(๒) ṎวÃÊÓเÃç̈ áÅ้ว ¡°ินÍÑนÀิ¡ÉØ 

เ´าÐเÊÕÂáÅ้ว ถ้าÀิ¡ÉØÍÂÙ่ปÃาÈ¨า¡ 

äµÃ ṎวÃáÁ้ÊิéนÃาµÃÕËนึ§่ เว้นเÊÕÂáµ่À¡ิÉØ 

ä´้ÃÑºÊÁÁµิ เป็นนิÊÊÑคคิÂปา¨ิµµÕÂì.
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(๓) นิฏ ฺ €ิตจีวรสฺมึ ภิกฺ ขุนา  

อุพฺภตสฺมึ ก€ิเน, ภิกฺขุโน ปเนว 

อกาลจวีร ํอุปฺปชฺเชยฺย, อากงฺขมาเนน 

ภกิขฺุนา ปฏิคฺคเหตพพฺ,ํ ปฏิคฺคเหตฺวา 

ขิปฺปเมว กาเรตพพฺ;ํ โน จสฺส ปารปูิร,ิ 

มาสปรมนฺเตน ภิกฺขุนา ตํ จีวรํ 

นิกฺขิปิตพฺพํ, อูนสฺส ปาริปูริยา สติยา 

ปจจฺาสาย, ตโต เจ  อุตฺตร ึ นิกขิฺเปยฺย  

สติยาปิ ปจจฺาสาย, นิสฺสคฺคิยํ ปาจตฺิติยํ.

(๔) โย ปน ภิกฺขุ อญฺญาติกาย 

ภิกฺขุนิยา ปุราณจีวรํ โธวาเปยฺย วา 

รชาเปยฺย วา อาโกฏาเปยฺย วา, 

นิสฺสคฺคิยํ ปาจิตฺติยํ.
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(๓) ṎวÃÊÓเÃç̈ áÅ้ว ¡°ินÍÑนÀิ¡ÉØ 

เ´าÐเÊÕÂáÅ้ว Í¡าÅ ṎวÃเ¡ิ´¢ึéนá¡่À¡ิÉØ 

À¡ิÉØËวÑ§ÍÂÙ่ ¡ç¾ึ§ÃÑºä´้ คÃÑéนÃÑºáÅ้ว¾§ึÃÕº 

ใË้·Ó ถ้า¼้านÑéนÁÕäÁ่ºÃºิÙÃ³ì เÁ×Í่ควาÁ 

ËวÑ§ว่า¨Ðä´้ÁÕÍÂÙ่ À¡ิÉØนÑéน¾§ึเ¡çº ṎวÃนÑéน 

äวä้´้เ ×́ÍนËนึ่§เป็นÍÂ่า§Âิ่§ เ¾×่Í ṎวÃ 

·ÕÂ่Ñ§º¡¾Ã่Í§¨Ðä´้ºÃºิÙÃ³ì ถ้าเ¸Íเ¡çº 

äวÂ้ิ่§¡ว่า¡ÓËน´นÑéน áÁ้ควาÁËวÑ§ว่า 

¨Ðä´้ ÁÕÍÂÙ่ ¡çเป็นนิÊÑคคิÂปา¨ิµµÕÂì. 

(๔) Íนึ§่ À¡ิÉØใ´ ÂÑ§À¡ิÉØ³Õ¼Ù้Áใิช่ 

ญาµิ ใË้«Ñ¡¡ç´Õ ใË้Â้ÍÁ¡ç´Õ ใË้·Øº¡ç´Õ 

«ึ่§¨ÕวÃเ¡่า เป็นนิÊÑคคิÂปา¨ิµµÕÂì. 
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(๕) โย  ปน ภกิขฺุ อญญฺาติกาย 

ภกิขฺุนิยา หตฺถโต จวีร ํปฏิคฺคณเฺหยฺย 

อญฺญตฺร ปาริวฏฺฏกา, นิสฺสคฺคิยํ 

ปาจิตฺติยํ.

(๖) โย ปน ภิกฺขุ อญฺญาตกํ 

คหปตึ วา คหปตานึ วา จีวรํ 

วิญฺญาเปยฺย อญฺญตฺร สมยา,  

นิสฺสคฺคิยํ ปาจิตฺติยํ. ตตฺถายํ สมโย:  

อจฉิฺนฺนจวีโร วา โหติ ภกิขฺุ นฏฺ€จวีโร  

วา, อยํ ตตฺถ สมโย.

(๗) ตญเฺจ อญญฺาตโก คหปติ  วา 

คหปตานี วา พหหู ิจวีเรห ิอภหิฏฺ€ุมฺ- 
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(๕) Íนึ§่ Àิ¡ÉØใ´ ÃÑº ṎวÃ¨า¡Á×Í 

Àิ¡ÉØ³Õ ¼Ù้Áิใช่ ญาµิ เว้นäว้áµ่¢Í§ 

áÅ¡เปÅÕ่Âน เป็นนิÊÊÑคคิÂปา¨ิµµÕÂì.

(๖) Íนึ่§ Àิ¡ÉØใ´ ¢Í ṎวÃµ่Í 

¾่Íเ¨้าเÃ×Íน¡ç Ṍ µ่ÍáÁ่เ¨้าเÃ×Íน¡ç Ṍ 

¼Ù้Áใิช่ ญาµ ินÍ¡¨า¡ÊÁÑÂ เป็นนÊิÊÑคคิÂ 

ปา¨ิµµÕÂì. ÊÁÑÂในคÓนÑéน´Ñ§นÕé ค×ÍÀิ¡ÉØ 

เป็น¼Ù้ÁṎ ÕวÃถÙ¡ชิ§เÍาäป¡ḉ Õ ÁṎ ÕวÃ©ºิËาÂ 

¡ç´Õ นÕéÊÁÑÂในคÓนÑéน. 

(๗) ¾่Íเ¨้าเÃ×Íน¡ḉ Õ áÁ่เ¨้าเÃ×Íน 

¡ḉ Õ ¼Ù้Áใิช่ ญาµ ิปวาÃ³าµ่ÍÀ¡ิÉǾ ้วÂ ṎวÃ 

เป็นÍÑนÁา¡ เ¾×Í่นÓäปµาÁใ¨ Àิ¡ÉØนÑéน 
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ปวาเรยฺย, สนฺตรตฺุตรปรมนฺเตน ภกิขฺุนา 

ตโต จีวรํ  สาทิตพฺพํ, ตโต เจ อุตฺตรึ 

สาทิเยยฺย, นิสฺสคฺคิยํ ปาจิตฺติยํ.

(๘) ภิ กฺ ขํุ  ป เนว อุทฺ ทิ สฺ ส 

อญฺญาตกสฺส  คหปติสฺส  วา  

คหปตานิยา วา จวีรเจตาปนํ อุปกขฺฏํ 

โหติ อิมินา จีวรเจตาปเนน จีวร ํ 

เจตาเปตฺวา อิตฺถนฺนามํ ภิกฺขุํ จีวเรน 

อจฺฉาเทสฺสามีติ, ตตฺร เจ โส ภิกฺขุ  

ปุพฺเพ อปฺปวาริโต อุปสงฺกมิตฺวา   

จีวเร วิกปฺปํ อาปชฺเชยฺย สาธุ วต มํ 

อายสฺมา อิมินา จวีรเจตาปเนน เอวรปํู 
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¾ึ§Âิน Ṍ ṎวÃ ÁÕÍØµµÃาÊ§คì ( ṎวÃ) 

¡ÑºÍÑนµÃวาÊ¡ (Êº§) เป็นÍÂ่า§Áา¡ 

¨า¡ ṎวÃเËÅ่านÑéน. ถ้าÂิน ṌÂ่ิ§¡ว่านÑéน 

เป็นนิÊÊÑคคิÂปา¨ิµµÕÂì.

(๘) Íนึ§่ ÁÕ¾่Íเ¨้าเÃ×Íน¡ḉ Õ áÁ่เ¨้า 

เÃ×Íน¡ḉ Õ ¼Ù้Áใิช่ ญาµ ิµÃÐเµÃÕÂÁ·ÃÑ¾Âì 

ÊÓËÃÑº¨่าÂ ṎวÃเ©¾าÐÀิ¡ÉØäว้ว่า "เÃา Ñ̈¡ 

¨่าÂ ṎวÃ´้วÂ·ÃÑ¾ÂìÊÓËÃÑº¨่าÂ ṎวÃนÕé 

áÅÐÂÑ§Àิ¡ÉØช×Í่นÕéใË้คÃÍ§ ṎวÃ" ถ้าÀิ¡ÉØ 

นÑéน เ¢าäÁ่ä´้ปวาÃ³าäว¡้่Íน เ¢้าäปËา 

áÅ้ว ถึ§¡าÃ¡ÓËน´ใน ṎวÃในÊÓนÑ¡ 

¢Í§เ¢าว่า " ṌÅÐ ·่าน¨§¨่าÂ ṎวÃเช่นนÑéน 
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วา เอวรูปํ วา จีวรํ เจตาเปตฺวา 

อจฺฉาเทหีติ กลฺยาณกมฺยตํ อุปาทาย 

นิสฺสคฺคิยํ ปาจิตฺติยํ.

(๙) ภกิขํฺุ ปเนว อทุทฺสิสฺ อภุนฺินํ  

อญญฺาตกานํ คหปตีนํ วา คหปตานีนํ 

วา ปจฺเจกจีวรเจตาปนา อุปกฺขฏา  

โหนฺติ อิเมห ิมยํ ปจเฺจกจวีรเจตาปเนหิ 

ปจเฺจกจวีรานิ เจตาเปตฺวา อิตฺถนฺนามํ 

ภิกฺขํุ จีวเรหิ อจฺฉาเทสฺสามาติ, ตตฺร 

เจ โส ภิกฺขุ ปุพฺเพ อปฺปวาริโต 

อุปสงฺกมิตฺวา จวีเร วกิปฺปํ อาปชฺเชยฺย 

สาธุ วต มํ อายสฺมนฺโต อิเมห ิ
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เช่นนÕé ́ ้วÂ·ÃÑ¾ÂìÊÓËÃÑº¨่าÂ¨ÕวÃ áÅ้ว 

ใË้ÍาµÁÀา¾คÃÍ§เถิ´" ถ×ÍเÍาควาÁ 

เป็น¼Ù้ใคÃ่ ṎวÃ Ṍ. เป็นนÊิÊÑคคิÂปา¨ิµµÕÂì.

(๙) Íนึ§่ ÁÕ¾่Íเ̈ ้าเÃ×Íน¡ḉ Õ  áÁ่เ̈ ้า 

เÃ×Íน¡ḉ Õ ¼Ù้Áใิช่ ญาµ ิ ๒ คน µÃÐเµÃÕÂÁ 

·ÃÑ¾ÂìÊÓËÃÑº¨่าÂ ṎวÃเ©¾าÐ¼×นæäว ้

เ©¾าÐÀ¡ิÉØว่า "เÃา·Ñé§ËÅาÂ Ñ̈¡¨่าÂ ṎวÃ 

เ©¾าÐ¼×นæ ́ ้วÂ·ÃÑ¾ÂìÊÓËÃÑº¨่าÂ ṎวÃ 

เ©¾าÐ¼×นæ นÕéáÅ้ว ÂÑ§Àิ¡ÉØช×Í่นÕéใË้คÃÍ§ 

ṎวÃËÅาÂ¼×น´้วÂ¡Ñน" ถา้Àิ¡ÉØนÑéน 

เ¢าäÁ่ä´้ปวาÃ³าäว¡้่Íน เ¢้าäปËาáÅ้ว

ถ§ึ¡าÃ¡ÓËน´ใน ṎวÃในÊÓนÑ¡¢Í§เ¢าว่า 
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ปจฺเจกจีวรเจตาปเนหิ เอวรูปํ วา  

เอวรปํู วา จวีร ํเจตาเปตฺวา อจฉฺาเทถ 

อุโภว สนฺตา เอเกนาติ กลฺยาณกมฺยตํ 

อุปาทาย, นิสฺสคฺคิยํ ปาจิตฺติยํ.

(๑๐) ภิกฺขํุ ปเนว อุทฺทิสฺส ราชา 

วา ราชโภคฺโค วา พฺราหฺมโณ วา 

คหปติโก วา ทูเตน จีวรเจตาปนํ 

ปหเิณยฺย "อิมินา จวีรเจตาปเนน จวีรํ 

เจตาเปตฺวา อิตฺถนฺนามํ ภิกฺขุํ จีวเรน 

อจฺฉาเทหีติ; โส เจ ทูโต ตํ ภิกฺขุํ 

อุปสงฺกมิตฺวา เอวํ วเทยฺย "อิทํ โข  

ภนฺเต อายสฺมนฺตํ อุทฺทิสฺส จวีรเจตาปนํ 
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"´ÕÅÐ ¢Í·่าน·Ñé§ËÅาÂ¨่าÂ¨ÕวÃเช่นนÑéน 

เช่นนÕé ́ ้วÂ·ÃÑ¾ÂìÊÓËÃÑº¨่าÂ ṎวÃเ©¾าÐ 

¼×นæ áÅ้ว ·Ñé§ ๒ คนÃวÁ¡Ñน áÅ้วÂÑ§ 

ÍาµÁÀา¾ใË้คÃÍ§ ṎวÃเถิ́ " ถ×ÍเÍาควาÁ 

เป็น¼Ù้ใคÃ่ ṎวÃ Ṍ, เป็นนÊิÊÑคคิÂปา¨ิµµÕÂì.

(๑๐) Íนึ่§ ¾ÃÐÃาชา¡ç Ṍ Ãาช- 

ÍÁาµÂì¡ç Ṍ ¾ÃาËÁ³ì¡ç Ṍ คËº Ṍ¡ç Ṍ 

Ê่§·ÃÑ¾ÂìÊÓËÃÑº Ñ̈º¨่าÂ ṎวÃäป´้วÂ·Ùµ 

เ©¾าÐÀ¡ิÉØวา่ "เ¨้า¨§¨่าÂ ṎวÃ´้วÂ·ÃÑ¾Âì 

ÊÓËÃÑº¨่าÂ¨ÕวÃนÕéáÅ้ว ÂÑ§Àิ¡ÉØช×่ÍนÕéใË้ 

คÃÍ§¨ÕวÃ" ถ้า·ÙµนÑéนเ¢้าäปËาÀ¡ิÉØนÑéน 

¡Å่าวÍÂ่า§นÕéว่า "·ÃÑ¾ÂìÊÓËÃÑº¨่าÂ ṎวÃนÕé 
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อาภตํ, ปฏิคฺคณฺหาตุ อายสฺมา 

จวีรเจตาปนนฺติ, เตน ภกิขฺุนา โส ทูโต 

เอวมสฺส วจนีโย "น โข มยํ อาวุโส 

จีวรเจตาปนํ ปฏิคฺคณฺหาม, จีวรญฺจ 

โข  มยํ ปฏิคฺคณหฺาม กาเลน กปฺปิยนฺติ; 

โส เจ ทูโต ตํ ภิกฺขํุ เอวํ วเทยฺย 

"อตฺถ ิปนายสฺมโต โกจ ิเวยฺยาวจจฺกโรติ, 

จีวรตฺถิเกน  ภิกฺขเว  ภิกฺขุนา 

เวยฺยาวจจฺกโร นิทฺทิสิตพโฺพ อารามิโก 

วา อุปาสโก วา เอโส โข อาวุโส 

ภิกฺขูนํ เวยฺยาวจฺจกโรติ: โส  เจ ทูโต 

ตํ เวยฺยาวจจฺกร ํสญญฺาเปตฺวา ตํ ภกิขํฺุ 
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นÓÁาเ©¾าÐ·่าน ¢Í·่าน¨§ÃÑº·ÃÑ¾Âì 

ÊÓËÃÑº¨่าÂ¨ÕวÃนÑéน" Àิ¡ÉØนÑéน¾ึ§¡Å่าว 

µ่Í·ÙµนÑéนÍÂ่า§นÕéว่า "¾ว¡เÃาËาä´้ÃÑº 

·ÃÑ¾ÂìÊÓËÃÑº¨่าÂ ṎวÃäÁ่ ¾ว¡เÃาÃÑºáµ่ 

ṎวÃÍÑนเปน็¢Í§ควÃโ´Â¡าÅ" ถา้·ÙµนÑéน 

¡Å่าวµ่ÍÀิ¡ÉØนÑéนÍÂ่า§นÕéว่า "¡çใคÃæ 

¼Ù้เป็นäวÂาวÑ¨¡Ã¢Í§·่านÁÕÍÂÙ่ËÃ×Í?" 

Àิ¡ÉØµ้Í§¡าÃ ṎวÃ¾ึ§áÊ´§ชน¼Ù้·Ó¡าÃ 

ในÍาÃาÁ ËÃ×ÍÍØºาÊ¡ใË้เป็นäวÂาวÑ̈ ¡Ã

´้วÂคÓว่า "คนนÑéนáÅเป็นäวÂาวÑ̈ ¡Ã¢Í§ 

Àิ¡ÉØ·Ñé§ËÅาÂ" ถ้า·ÙµนÑéนÊÑ่§äวÂาวÑ¨¡Ã 

นÑéนใË้เ¢้าใ¨áÅ้ว เ¢้าäปËาÀิ¡ÉØนÑéน 
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อุปสงฺกมิตฺวา เอวํ วเทยฺย "ยํ โข 

ภนฺเต อายสฺมา เวยฺยาวจจฺกร ํนิทฺทิสิ, 

สญฺญตฺโต โส มยา; อุปสงฺกมตุ 

อายสฺมา  กาเลน  จีวเรน  ตํ 

อจฺฉาเทสฺสตีติ, จีวรตฺถิเกน ภิกฺขเว 

ภิกฺขุนา เวยฺยาวจฺจกโร อุปสงฺกมิตฺวา 

ทฺวิตฺติกฺขตฺตุํ โจเทตพฺโพ สาเรตพฺโพ 

อตฺโถ  เม  อาวุโส  จีวเรนาติ; 

ทฺวิตฺติกฺขตฺตุํ โจทยมาโน สารยมาโน 

ตํ จีวรํ อภินิปฺผาเทยฺย, อิจฺเจตํ กุสลํ; 

โน เจ อภินิปฺผาเทยฺย, จตุกฺขตฺตํุ 

ปญจฺกขฺตฺตํุ ฉกขฺตฺตุปรมํ ตุณหฺภีเูตน 

อุทฺทิสฺส €าตพพฺ;ํ จตุกขฺตฺตํุ ปญจฺกขฺตฺตํุ 
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¡Å่าวÍÂ่า§นÕéว่า "คน·Õ่·่านáÊ´§เป็น 

äวÂาวÑ¨¡ÃนÑéน ¢้า¾เ¨้าÊÑ่§ใË้เ¢้าใ¨áÅ้ว 

·่าน¨§เ¢้าäปËา เ¢า Ñ̈¡ใË้·่านคÃÍ§ ṎวÃ 

µาÁ¡าÅ" À¡ิÉØ¼Ù้µ้Í§¡าÃ ṎวÃ เ¢้าäปËา 

äวÂาวÑ̈ ¡ÃáÅ้ว ¾ึ§·ว§ ¾ึ§เµ×Íน ๒-๓ 

คÃÑé§ว่า "ÍาµÁÀา¾µ้Í§¡าÃ ṎวÃ" Àิ¡ÉØ 

·ว§ÍÂÙ่ เµ×ÍนÍÂÙ่ ๒-๓ คÃÑé§ ÂÑ§äวÂาวÑ̈ ¡Ã  

นÑéนใË้ Ñ́̈ ṎวÃÊÓเÃç̈ ä´้. ¡าÃใË้ÊÓเÃç̈ ä´้ 

´้วÂÍÂ่า§นÕé นÑ่นเป็น¡าÃ´Õ ถ้าใË้ÊÓเÃç¨ 

äÁ่ä´้ ¾ึ§เ¢้าäปÂ×นนิ่§µ่ÍËน้า ๔ คÃÑé§ 

๕ คÃÑé§ ๖ คÃÑé§ เป็นÍÂ่า§Áา¡ เ¸ÍÂ×นนิ§่ 

µ่ÍËน้า ๔ คÃÑé§ ๕ คÃÑé§ ๖ คÃÑé§ เป็น 

ÍÂ่า§Áา¡ ÂÑ§äวÂาวÑ¨¡ÃนÑéนใË้ Ñ̈´ ṎวÃ 
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ฉกฺขตฺตุปรมํ ตุณฺหีภูโต อุทฺทิสฺส 

ติฏฺ€มาโน ตํ จีวรํ อภินิปฺผาเทยฺย, 

อิจฺเจตํ  กุสลํ; โน เจ อภินิปฺผาเทยฺย, 

ตโต เจ อุตฺตรึ วายมมาโน ตํ จีวรํ  

อภนิิปฺผาเทยฺย, นิสฺสคฺคิยํ ปาจตฺิติยํ; โน 

เจ อภนิิปฺผาเทยฺย, ยตสฺส  จวีรเจตาปนํ 

อาภตํ, ตตฺถ สามํ วา คนฺตพฺพํ, 

ทูโต วา ปาเหตพฺโพ, ยํ โข ตุมฺเห 

อายสฺมนฺโต ภกิขํฺุ อุทฺทิสฺส จวีรเจตาปนํ 

ปหิณิตฺถ, น  ตนฺตสฺส ภิกฺขุโน กิญฺจิ 

อตฺถ ํอนุโภติ, ยุญฺชนฺตายสฺมนฺโต สก,ํ 

มา โว สก ํ วนิสฺสีติ:  อยํ ตตฺถ สามีจ.ิ

¨ีวรวคฺโค  ป€โม.
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ÊÓเÃç¨ä´้. ¡าÃใË้ÊÓเÃç¨ä´้´้วÂÍÂ่า§นÕé 

นÑน่เป็น¡าÃ Ṍ ถ้าใË้ÊÓเÃç̈ äÁ่ä´้ ถ้าเ¸Í 

¾ÂาÂาÁใË้Âิ่§¡ว่านÑéน ÂÑ§ ṎวÃนÑéนใË้ 

ÊÓเÃç¨ เป็นนิÊÊÑคคิÂปา¨ิµµÕÂì. ถ้าใË้ 

ÊÓเÃç̈ äÁ่ä´้ ¾ึ§äปเÍ§¡çä´้ Ê่§·Ùµäป¡çä´้ 

ในÊÓนÑ¡·Õ่Ê่§·ÃÑ¾ÂìÊÓËÃÑº¨่าÂ ṎวÃÁา 

เ¾×Í่เ¸Í ºÍ¡ว่า "·่านÊ่§·ÃÑ¾ÂìÊÓËÃÑº 

¨่าÂ ṎวÃäปเ©¾าÐÀิ¡ÉØใ´ ·ÃÑ¾ÂìนÑéน 

ËาÊÓเÃç̈ ปÃÐโÂชนìนÍ้ÂËนึ§่á¡่À¡ิÉØนÑéนäÁ่ 

·่าน¨§·ว§เÍาค×น·ÃÑ¾Âì¢Í§·่าน ·ÃÑ¾Âì

¢Í§·่านÍÂ่าä´้©ºิËาÂเÊÕÂเÅÂ. นÕéเป็น 

ÊาÁṎ ¡ิÃÃÁ (ปÃÐ¾ÄµิชÍº) ในเÃ×Í่§นÑéน. 

¨ีวรวรรคทีè ๑ (¨บ).
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(๑๑) โย ปน ภิกฺขุ โกสิยมิสฺสกํ 

สนฺถตํ การาเปยฺย, นิสฺสคฺคิยํ ปาจตฺิติยํ.

(๑๒) โย ปน ภิกฺขุ สุทฺธกาฬ-

กานํ เอฬกโลมานํ สนฺถตํ การาเปยฺย,  

นิสฺสคฺคิยํ ปาจิตฺติยํ.    

(๑๓) นวมฺปน ภิกฺขุนา สนฺถตํ 

การยมาเนน เทฺว ภาคา สุทธกาฬกานํ 

เอฬกโลมานํ อาทาตพฺพา, ตติยํ 

โอทาตานํ, จตุตฺถํ โคจริยานํ; อนาทา  

เจ ภิกฺขุ เทฺว ภาเค สุทฺธกาฬกานํ 
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(๑๑) Íนึ่§ Àิ¡ÉØใ´ ใË้·ÓÊÑนถÑµ 

เ¨×Í´้วÂäËÁ, เป็นนิÊÊÑคคิÂปา¨ิµµÕÂì. 

(๑๒) Íนึ่§ Àิ¡ÉØใ´ ใË้·ÓÊÑนถÑµ 

áË่§¢นเ ṎÂÁ´ÓÅ้วน, เป็นนิÊÊÑคคิÂ-

ปา¨ิµµÕÂì.

(๑๓) Íนึ่§ Àิ¡ÉØ¼Ù้ใË้·ÓÊÑนถÑµ 

ใËÁ่ ¾§ึถ×ÍเÍา¢นเ ṎÂÁ´ÓÅ้วน ๒ Ê่วน 

¢นเ ṎÂÁ¢าวเป็นÊ่วน·Õ ่๓, ¢นเ ṎÂÁá´§

เป็นÊ่วน·Õ ่๔, ถ้าÀิ¡ÉØäÁ่ถ×ÍเÍา¢นเ ṎÂÁ 

´ÓÅ้วน ๒ Ê่วน ¢นเ¨ÕÂÁ¢าวเป็นÊ่วน 
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เอฬกโลมานํ ตติยํ โอทาตานํ จตุตฺถํ  

โคจริยานํ นวํ สนฺถตํ การาเปยฺย, 

นิสฺสคฺคิยํ ปาจิตฺติยํ.

(๑๔) นวมฺปน ภิกฺขุนา สนฺถตํ 

การาเปตฺวา ฉพฺพสฺสานิ  ธาเรตพฺพํ. 

โอเรน เจ ฉนฺนํ วสฺสานํ ตํ สนฺถตํ 

วิสฺสชฺเชตฺวา วา อวิสฺสชเชตฺวา วา 

อญญฺ ํนว ํสนฺถตํ การาเปยฺย  อญญฺตฺร 

ภิกฺขุสมฺมติยา, นิสฺสคฺคิยํ ปาจิตฺติยํ.
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·Õ ่๓ ¢นเ ṎÂÁá´§เป็นÊ่วน·Õ ่๔ ใË้·Ó 

ÊÑนถÑµใËÁ่, เป็นนิÊÊÑคคิÂปา¨ิµµÕÂì.

(๑๔) Íนึ§่ Àิ¡ÉØ¼้ÙใË้·ÓÊÑนถÑµใËÁ่ 

áÅ้ว ¾ึ§·Ã§äว้ใË้ä´้ ๖ ½น, ถ้าËÂ่Íน 

¡ว่า ๖ ½น เ¸ÍÊÅÐเÊÕÂáÅ้ว¡ç´Õ ÂÑ§äÁ่ 

ÊÅÐáÅ้ว¡ç´Õ «ึ่§ÊÑนถÑµนÑéน ใË้·ÓÊÑนถÑµ 

Í×่นใËÁ่ เว้นäว้áµ่Àิ¡ÉØä´้ÊÁÁµิ, เป็น 

นิÊÊÑคคิÂปา¨ิµµÕÂì.
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(๑๕) นิสีทนสนฺถตมฺปน ภกิขฺุนา 

การยมาเนน  ปุราณสนฺถตสฺส 

สามนฺตา สุคตวิทตฺถิ อาทาตพฺพา  

ทุพฺพณฺณกรณาย, อนาทา  เจ  ภิกฺขุ 

ปุราณสนฺถตสฺส สามนฺตา สุคตวทิตฺถึ 

นว ํนิสีทนสนฺถตํ การาเปยฺย, นิสฺสคฺคิยํ 

ปาจิตฺติยํ.

(๑๖) ภกิขฺุโน ปเนว อทฺธานมคฺค- 

ปฏิปนฺนสฺส เอฬกโลมานิ อุปฺปชฺเชยฺยํุ, 

อากงฺขมาเนน ภกิขฺุนา ปฏิคฺคเหตพพฺานิ, 

ปฏิคฺคเหตฺวา ติโยชนปรมํ สหตฺถา 

หาเรตพฺพานิ, อสนฺเต หารเก,  ตโต 
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(๑๕) Íนึ่§ Àิ¡ÉØ¼Ù้ใË้·ÓÊÑนถÑµ 

ÊÓËÃÑºนÑ่§ ¾ึ§ถ×ÍเÍาค×ºÊØคµโ´ÂÃÍº 

áË่§ÊÑนถÑµเ¡่า เ¾×่Í·ÓใË้เÊÕÂÊÕ, ถา้ 

À¡ิÉØäÁ่ถ×ÍเÍาค×ºÊØคµโ´ÂÃÍºáË่§ÊÑนถÑµ 

เ¡่า ใË้·ÓÊÑนถÑµÊÓËÃÑºนÑ่§ใËÁ่ เป็น 

นิÊÊÑคคิÂปา¨ิµµÕÂì. 

(๑๖) Íนึ§่ ¢นเ ṎÂÁเ¡ิ́ ¢ึéนá¡่À¡ิÉØ 

¼Ù้เ´ิน·า§ä¡Å Àิ¡ÉØµ้Í§¡าÃ¾ึ§ÃÑºä´้, 

คÃÑéนÃÑºáÅ้ว เÁ×่Íคนถ×ÍäÁ่ÁÕ ¾ึ§ถ×Íäป 

´้วÂÁ×Í¢Í§µนเÍ§ µÅÍ´ÃÐÂÐ·า§ ๓ 

โÂชนìเป็นÍÂ่า§Áา¡ ถ้าเ¸Íถ×ÍเÍาäปÂิ§่ 
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เจ อุตฺตรึ หเรยฺย, อสนฺเตปิ หารเก, 

นิสฺสคฺคิยํ ปาจิตฺติยํ.

(๑๗) โย ปน ภกิขฺุ อญญฺาติกาย 

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 ภกิขฺุ นานปฺปการกํ 

รูปิยสํโวหารํ สมาปชฺเชยฺย, นิสฺสคฺคิยํ  

ปาจิตฺติยํ.
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¡ว่านÑéน áÁ้คนถ×ÍäÁ่ÁÕ, เป็นนÊิÊÑคคิÂ-

ปา¨ิµµÕÂì. 

(๑๗) Íนึ§่ À¡ิÉØใ́ ÂÑ§À¡ิÉØ³Õ  ¼Ù้Áใิช่

ญาµิ ใË้«Ñ¡¡ç´Õ ใË้Â้ÍÁ¡ç´Õ ใË้Êา§¡ç´Õ 

«ึ่§¢นเ¨ÕÂÁ, เป็นนิÊÊÑคคิÂปา¨ิµµÕÂì. 

(๑๘) Íนึ§่ Àิ¡ÉØใ´ ÃÑº¡ḉ Õ ใË้ÃÑº¡ḉ Õ 

«ึ่§·Í§เ§ิน ËÃ×ÍÂิน´Õ·Í§เ§ิน ÍÑนเ¢า 

เ¡çºäว้ใË้¡ç´Õ, เป็นนิÊÊÑคคิÂปา¨ิµµÕÂì.

(๑๙) Íนึ่§ Àิ¡ÉØใ´ ถึ§ควาÁáÅ¡ 

เปÅÕ่Âน´้วÂÃÙปÔÂÐ ÁÕปÃÐ¡าÃµ่า§æ  

เป็นนิÊÊÑคคิÂปา¨ิµµÕÂì. 
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(๒๐) โย ปน  ภกิขฺุ นานปฺปการก ํ

กยวิกฺกยํ สมาปชฺเชยฺย, นิสฺสคฺคิยํ 

ปาจิตฺติยํ.

โกสิยวคฺโค ทุติโย.

(๒๑) ทสาหปรมํ อติเรกปตฺโต 

ธาเรตพฺ โพ, ตํ อติ กฺกามยโต, 

นิสฺสคฺคิยํ ปาจิตฺติยํ.

(๒๒) โย ปน ภิกฺขุ อูนปญฺจ-

พนฺธเนน ปตฺเตน อญฺญํ นวํ ปตฺตํ 

เจตาเปยฺย, นิสฺสคฺคิยํ ปาจิตฺติยํ. 
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(๒๐) Íนึ่§ Àิ¡ÉØใ´ ถึ§¡าÃ«×éÍ 

áÅÐ¡าÃ¢าÂ ÁÕ ปÃ Ð¡าÃµ่า §æ , 

เป็นนิÊÊÑคคิÂปา¨ิµµÕÂì. 

โกสิยวรรคทีè ๒ (¨บ).

(๒๑) Àิ¡ÉØ¾ึ§·Ã§ÍµิเÃ¡ºาµÃ 

äว้ä´้ ๑๐ วÑนเป็นÍÂ่า§Âิ่§ Àิ¡ÉØใË้Å่ว§ 

¡ÓËน´นÑéนäป เป็นนิÊÊÑคคิÂปา¨ิµµÕÂì.

(๒๒) Íนึ§่ À¡ิÉØใ´ ÁÕºาµÃÁÕá¼Å 

ËÂ่Íน ๕ ใË้¨่า ÂºาµÃÍ×่ นใË Á่ 

เป็นนิÊÊÑคคิÂปา¨ิµµÕÂì. Àิ¡ÉØนÑéน 
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เตน ภิกฺขุนา โส ปตฺโต ภิกฺขุปริสาย 

นิสฺสชฺชิตพฺโพ; โย จ ตสฺสา ภิกฺขุ- 

ปริสาย ปตฺตปริยนฺโต, โส จ ตสฺส 

ภิกฺขุโน ปทาตพฺโพ อยนฺเต ภิกฺขุ  

ปตฺโต, ยาว เภทนาย ธาเรตพฺโพติ; 

อยํ ตตฺถ สามีจิ.

(๒๓) ยานิ โข ปน ตานิ คิลานานํ 

ภิกฺขูนํ ปฏิสายนียานิ เภสชฺชานิ,  

เสยฺยถทํี: สปฺปิ นวนีตํ เตลํ มธุ ผาณตํิ, 

ตานิ ปฏิคฺคเหตฺวา สตฺตาหปรมํ  

สนฺนิธิการกํ ปริภุญฺชิตพฺพานิ, ตํ  

อติกฺกามยโต  นิสฺสคฺคิยํ ปาจิตฺติยํ.
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¾ึ §ÊÅÐºาµÃนÑé นในÀิ ¡ÉØ º Ãิ ÉÑ · , 

ºาµÃใºÊØ´·้าÂáË่§Àิ¡ÉØºÃิÉÑ·นÑéน 

¾ึ§ÁÍºใË้á¡่Àิ¡ÉØนÑéน ´้วÂÊÑ่ §ว่า 

"นÕéºาµÃ¢Í§·่าน¾ึ§·Ã§äว้ (ใช้) 

¨น¡ว่า¨Ðáµ¡" นÕéเป็นÊาÁÕ¨ิ¡ÃÃÁ 

(¡าÃชÍº) ในเÃ×่Í§นÑéน. 

(๒๓) Íนึ§่ ÁÕเÀÊÑชÍÑนควÃÅิéÁ¢Í§ 

À¡ิÉØ¼Ù้Íา¾า¸ ค×Í เนÂใÊ เนÂ¢้น นéÓÁÑน 

นéÓ¼ึé§ นéÓÍ้ÍÂ, À¡ิÉØÃÑº (ปÃÐเคน) ¢Í§ 

นÑéนáÅ้ว ¾ึ§เ¡çºäว้©Ñนä´้ ๗ วÑน เป็น 

ÍÂ่า§Âิ่§ Àิ¡ÉØใË้Å่ว§¡ÓËน´นÑéนäป 

เป็นนิÊÊÑคคิÂปา¨ิµµÕÂì.
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(๒๔) มาโส เสโส คิมฺหานนฺติ 

ภกิขฺุนา วสฺสิกสาฏิกจวีร ํปรเิยสิตพพฺ,ํ 

อฑฺฒมาโส เสโส คิมฺหานนฺติ กตฺวา  

นิวาเสตพฺพํ; โอเรน เจ มาโส เสโส  

คิมฺหานนฺติ วสฺสิกสาฏิกจวีร ํปรเิยเสยฺย. 

โอเรนฑฺฒมาโส เสโส คิมฺหานนฺติ 

กตฺวา นิวาเสยฺย; นิสฺสคฺคิยํ ปาจตฺิติยํ.

(๒๕) โย ปน ภิกฺขุ ภิกฺขุสฺส 

สามํ จีวรํ ทตฺวา กุปิโต อนตฺตมโน

อจฺฉินฺเทยฺย วา อจฺฉินฺทาเปยฺย วา, 

นิสฺสคฺคิยํ ปาจิตฺติยํ.
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(๒๔) À¡ิÉØ (ÃÙ้) ว่าÄ´ÙÃ้ÍนÂÑ§เËÅ×Í 

ÍÕ¡ ๑ เ ×́Íน ¾§ึáÊว§Ëา ṎวÃค×Í¼้าÍาº 

นéÓ½นä´้ (ÃÙ้) ว่าÄ´ÙÃ้ÍนÂÑ§เËÅ×ÍÍÕ¡¡ึ่§ 

เ ×́Íน ¾§ึ·ÓนØ่§ä´้ ถ้าเ¸Í (ÃÙ้) ว่าÄ Ù́Ã้Íน 

เËÅ×Íเ¡ิน¡ว่า ๑ เ ×́Íน áÊว§Ëา ṎวÃค×Í 

¼้าÍาºนéÓ½น (ÃÙ้) ว่าÄ´ÙÃ้ÍนเËÅ×Íเ¡ิน 

¡ว่า¡ึ§่เ ×́Íน Àิ¡ÉØ·ÓนØ่§ เป็นนÊิÊÑคคิÂ-

ปา¨ิµµÕÂì.

(๒๕) Íนึ§่ À¡ิÉØใ´ ใË้¨ÕวÃá¡่À¡ิÉØ 

เÍ§áÅ้ว โ¡Ã¸ นÍ้Âใ¨ชิ§เÍาÁา¡ç Ṍ 

ใË้ช§ิเÍาÁา¡ḉ Õ เป็นนÊิÊÑคคิÂปา¨ิµµÕÂì. 
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(๒๖) โย ปน ภิกฺขุ สามํ สุตฺต ํ

วิญฺญาเปตฺวา ตนฺตวาเยหิ จีวรํ  

วายาเปยฺย, นิสฺสคฺคิยํ ปาจิตฺติยํ.

(๒๗) ภิกฺขุํ  ปเนว อุทฺทิสฺ ส  

อญฺญาตโก คหปติ วา คหปตานี วา 

ตนฺตวาเยห ิ จวีร ํวายาเปยฺย, ตตฺร เจ 

โส ภกิขฺุ ปุพเฺพ อปฺปวารโิต ตนฺตวาเย  

อุปสงฺกมิตฺวา จวีเร วกิปฺปํ อาปชฺเชยฺย 

"อิทํ โข อาวุโส จีวรํ มํ อุทฺทิสฺส  

วียติ, อายตญฺจ กโรถ, วิตฺถตญฺจ  

อปฺปิตญฺจ สุวิตญฺจ สุปวายิตญฺจ  

สุวิเลกฺขิตญฺจ  สุวิตจฺฉิตญฺจ  กโรถ;  
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(๒๖) Íนึ§่ À¡ิÉØใ´ ¢Í´้าÂÁาเÍ§ 

áÅ้วÂÑ§ช่า§ËÙ¡ใË้·Í ṎวÃ เป็นนÊิÊÑคคิÂ 

ปา¨ิµµÕÂì.

(๒๗) Íนึ§่ ¾่Íเ¨้าเÃ×Íน¡ḉ Õ áÁ่เ¨้า 

เÃ×Íน¡ç´Õ ¼Ù้Áิใช่ ญาµิ ÊÑ่§ช่า§ËÙ¡ใË้·Í 

Ṏ ว Ã เ © ¾ า Ð Àิ ¡ ÉØ  ถ้า Àิ ¡ ÉØ นÑé น 

เ¢าäÁ่ä´้ปวาÃ³าäว¡้่Íน เ¢้าäปËา 

ช่า§ËÙ¡áÅ้วถึ§ควาÁ¡ÓËน´ใน ṎวÃ 

ในÊÓนÑ¡¢Í§เ¢านÑéนวา่ ṎวÃ¼×นนÕé·Í 

เ¨าÐ¨§ÍาµÁา ¢Í·่าน¨§·ÓใË้Âาว 

ใË้¡ว้า§ ใË้áน่น ใË้เป็น¢Í§¢ึ§´Õ 

ใË้เป็น¢Í§·Õ่·Í´Õ ใË้เป็น¢Í§·Õ่Êา§´Õ 
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อปฺเปว นาม  มยมฺปิ  อายสฺมนฺตานํ  

กญฺิจมิตฺตํ อนุปทชฺเชยฺยามาติ, เอวญฺจ 

โส ภกิขฺุ วตฺวา กญิจฺมิตฺตํ อนุปทชฺเชยฺย 

อนฺตมโส ปิณฑฺปาตมตฺตมฺปิ, นิสฺสคฺคิยํ 

ปาจิตฺติยํ.

(๒๘) ทสาหานาคตํ กตฺติกเตมาสิ- 

ปุณฺณมํ, ภิกฺขุโน ปเนว อจฺเจกจีวรํ 

อุปฺปชฺเชยฺย, อจฺเจกํ มญฺญมาเนน  

ภกิขฺุนา ปฏิคฺคเหตพพฺ.ํ ปฏิคฺคเหตฺวา 

ยาว จีวรกาลสมยํ  นิกฺขิปิตพฺพํ, 

ตโต เจ อุตฺตรึ นิกฺขิเปยฺย, นิสฺสคฺคิยํ  

ปาจิตฺติยํ.
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ใË้เป็น¢Í§·Õ่¡ÃÕ´ Ṍ áÁ้ä©น ÍาµÁÀา¾ 

¨ÐใË้¢Í§เÅç¡น้ÍÂเป็นÃา§วÑÅá¡่·่าน 

คÃÑéน¡Å่าวÍÂ่า§นÕéáÅ้ว Àิ¡ÉØนÑéนใË้¢Í§ 

เÅç¡น้ÍÂเป็นÃา§วÑÅ โ´Â·Õ่ÊØ´ áÁ้ÊÑ¡ 

ว่าºิ³ฑºาµเป็นนิÊÊÑคคิÂปา¨ิµµÕÂì.

(๒๘) วÑนปØÃ³ÁÕ·Õ่คÃº ๓ เ´×Íน 

áË่§เ ×́Íน¡Ñµµิ¡า (เ ×́Íน ๑๑) ÂÑ§äÁ่Áา 

ÍÕ¡ ๑๐ วÑน ÍÑ¨เ¨¡¨ÕวÃเ¡ิ´¢ึéนá¡่Àิ¡ÉØ 

Àิ¡ÉØÃÙ้ว่าเป็นÍÑ¨เ¨¡ ṎวÃ ¾ึ§ÃÑºäวä้´้ 

คÃÑéนÃÑºäวá้Å้ว ¾ึ§เ¡çºäวä้´้¨นµÅÍ´ 

ÊÁÑÂ·Õ่เป็น ṎวÃ¡าÅ ถา้เ¸Íเ¡çºäว้Âิ่§ 

¡ว่านÑéน เป็นนิÊÊÑคคิÂปา¨ิµµÕÂì. 
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(๒๙) อุปวสฺ สํ   โข  ปน  

กตฺติกปุณฺณมํ,  ยานิ  โข ปน  

ตานิ  อารญฺญกานิ  เสนาสนานิ  

สาสงฺกสมฺมตานิ  สปฺปฏิภยานิ,  

ตถารเูปสุ  ภกิขฺุ เสนาสเนสุ วหิรนฺโต

อากงฺขมาโน ติณณฺ ํ จวีรานํ อญญฺตรํ  

จีวรํ  อนฺตรฆเร  นิกฺขิเปยฺย. สิยา  จ  

ตสฺส  ภิกฺขุโน โกจิเทว ปจฺจโย  เตน  

จวีเรน วปฺิปวาสาย, ฉารตฺตปรมนฺเตน 

ภิกฺขุนา เตน จีวเรน วิปฺปวสิตพฺพํ, 

ตโต เจ อตุตฺร ึวปฺิปวเสยยฺ  อญญฺตรฺ  

ภิกฺขุสมฺมติยา, นิสฺสคฺคิยํ ปาจิตฺติยํ.
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(๒๙)  Íนึ่§ วÑนปØÃ³ÁÕáË่§เ´×Íน 

¡Ñµµิ¡า·Õ่ÊØ´áË่§Ä Ù́½น Àิ¡ÉØÍÂÙ่ใน 

เÊนาÊนÐปèา·ÕÃ่Ù้ว่าเป็น·ÕÁ่ÕÍÑนµÃาÂ ÁÕÀÑÂ 

เ©¾าÐËน้า ปÃาÃถนาÍÂÙ่ ¾ึ§เ¡çº ṎวÃ ๓ 

¼×นæ ใ´¼×นËนึ§่ äว้ในÅÐáว¡º้านä´้ áÅÐ 

ปÑ̈ Ñ̈ÂÍÐäÃæ เ¾×Í่¨ÐÍÂÙ่ปÃาÈ¨า¡ ṎวÃนÑéน 

¨Ð¾ึ§ÁÕá¡่À¡ิÉØ Àิ¡ÉØนÑéน¾§ึÍÂÙ่ปÃาÈ¨า¡ 

¨ÕวÃนÑéนä´้ ๖ ค×น เป็นÍÂ่า§Âิ่§, ถ้าเ¸Í 

ÍÂÙ่ปÃาÈÂิ่§¡ว่านÑéน เว้นäว้áµ่Àิ¡ÉØä´้ 

ÊÁÁµิ เป็นนิÊÊÑคคิÂปา¨ิµµÕÂì.
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(๓๐) โย  ปน ภิกฺขุ ชานํ สงฺฆิกํ  

ลาภํ ปริณตํ อตฺตโน ปริณาเมยฺย, 

นิสฺสคฺคิยํ ปาจิตฺติยํ. 

ปตฺตวคฺโต ตติโย.

 อุทฺทิฏฺ€า  โข อายสฺมนฺโต ตึส  

นิสฺสคฺคิยา ปาจิตฺติยา ธมฺมา.

ตตฺถายสฺมนฺเต ปุจฉฺามิ: กจจฺตฺิถ 

ปริสุทฺธา ?

ทุติยมฺป ิ ปุจฺฉามิ: กจฺจิ ตฺถ  

ปริสุทฺธา ?
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(๓๐) Íนึ§่ À¡ิÉØใ´ ÃÙ้ÍÂÙ่ น้ÍÁÅาÀ 

·Õ่ เ¢านÍ้Áäว้เป็น¢Í§¨ÐถวาÂÊ§¦ì 

Áาเ¾×่Íµน เป็นนิÊÊÑคคิÂปา¨ิµµÕÂì. 

ปัตตวรรคทีè ๓ (¨บ).

·่าน·Ñé§ËÅาÂ ̧ ÃÃÁช×Í่นÊิÊÑคคิÂ-

ปา¨ิµµÕÂì ๓๐ Êิ¡¢าº· ¢้า¾เ¨้า 

áÊ´§¢ึéนáÅ้วáÅ. 

¢้า¾เ¨้าถาÁ·่าน·Ñé§ËÅาÂใน¢้Í 

เËÅ่านÑéน ·่าน·Ñé§ËÅาÂเป็น¼Ù้ºÃิÊØ·¸ิì

áÅ้วËÃ×Í ? 

¢้า¾เ¨้าถาÁ áÁ้คÃÑé§·Õ่ ๒   ·่าน

·Ñé§ËÅาÂเป็น¼Ù้ºÃิÊØ·¸ิìáÅ้วËÃ×Í ? 
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ตติยมฺป ิ ปุจฺฉามิ: กจฺจิ ตฺถ       

ปริสุทฺธา ?

ปริสุทฺเธตฺถายสฺมนฺโต ตสฺมา 

ตุณฺหี,  เอวเมตํ  ธารยามิ.

นิสฺสคฺคิยา ปา¨ิตฺติยา ธมฺมา นิฏฺ€ิตา.
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¢้า¾เ¨้าถาÁ áÁ้คÃÑé§·Õ่ ๓  ·่าน

·Ñé§ËÅาÂเป็น¼Ù้ºÃิÊØ·¸ิìáÅ้วËÃ×Í ? 

·่าน·Ñé§ËÅาÂเป็น¼Ù้ºÃÊิØ·¸ิìáÅ้วใน 

¢้ÍเËÅ่านÑéน  เ¾ÃาÐ©ÐนÑéน ¨ึ§นิ่§ 

¢้า¾เ¨้า·Ã§ควาÁนÕé äว้´ ้วÂÍา¡าÃ 

ÍÂ่า§นÕé. 

ธรรมทั้งËÅายชืèอนิสสัคคิยปา¨ิตตีย์ 

¨บ.
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อิเม โข ปนายสฺมนฺโต เทฺวนวุติ 

ปาจตฺิติยา ธมฺมา อุทฺเทสํ อาคจฉฺนฺติ. 

(๑) สมฺปชานมุสาวาเท ปาจตฺิติยํ.

(๒) โอมสวาเท ปาจิตฺติยํ.

(๓) ภิกฺขุเปสุญฺเญ ปาจิตฺติยํ.

(๔) โย ปน  ภกิขฺุ อนุปสมฺปนฺนํ  

ปทโส ธมฺมํ วาเจยฺย,  ปาจิตฺติยํ.

(๕) โย ปน ภกิขฺุ อนุปสมฺปนฺเนน 

อุตฺตรทฺิวริตฺตติรตฺตํ สหเสยฺยํ กปฺเปยฺย, 

ปาจิตฺติยํ.
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·่าน·Ñé§ËÅาÂ ¸ÃÃÁช×่Íปา¨ิµµÕÂì 

๙๒ เËÅ่านÕéáÅ Â่ÍÁÁาÊÙ่ÍØ·เ·Ê.

(๑) เป็นปา¨µิµÕÂì ในเ¾ÃาÐ¡Å่าว 

เ·ç¨·Ñé§·Õ่ÃÙ้ÍÂÙ่. 

(๒) เป็นปา¨ิµµÕÂì ในเ¾ÃาÐ´่า 

´้วÂคÓËÂาº

(๓) เป็นปา¨ิµµÕÂì ในเ¾ÃาÐ¾Ù´ 

Ê่ÍเÊÕÂ´Àิ¡ÉØ. 

(๔) Íนึ§่ À¡ิÉØใ´ ÂÑ§ÍนØปÊÑÁºÑน 

ใË้¡Å่าว¸ÃÃÁโ´Âº· เป็นปา¨ิµµÕÂì. 

(๕) Íนึ§่ Àิ¡ÉØใ´ ÊÓเÃç̈ ¡าÃนÍน 

Ã่วÁ¡ÑºÍนØปÊÑÁºÑนเ¡ิน¡ว่า ๒-๓ ค×น 

เป็นปา¨ิµµÕÂì.
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(๖) โย ปน ภิกฺขุ มาตุคาเมน 

สหเสยฺยํ กปฺเปยฺย, ปาจิตฺติยํ.

(๗) โย ปน ภิกฺขุ มาตุคามสฺส 

อุตฺตริฉปฺปญฺจวาจาหิ ธมฺมํ เทเสยฺย 

อญฺญตฺร  วิญฺญุนา  ปุริสวิคฺคเหน,  

ปาจิตฺติยํ.

(๘) โย ปน ภกิขฺุ อนุปสมฺปนฺนสฺส 

อุตฺตริมนุสฺสธมฺมํ อาโรเจยฺย, ภูตสฺมึ 

ปาจิตฺติยํ.

(๙) โย ปน ภกิขฺุ ภกิขฺุสฺส ทุฏฺ€ุลฺลํ 

อาปตฺตึ อนุปสมฺปนฺนสฺส อาโรเจยฺย 

อญฺญตฺร ภิกฺขุสมฺมติยา, ปาจิตฺติยํ.
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(๖) Íนึ§่ Àิ¡ÉØใ´ ÊÓเÃç̈ ¡าÃนÍน 

Ã่วÁ¡ÑºÁาµØคาÁ เป็นปา¨ิµµÕÂì. 

(๗) Íนึ§่ À¡ิÉØใ´ áÊ´§¸ÃÃÁá¡่ 

ÁาµØคาÁเ¡ิน¡ว่า ๕-๖ คÓ เว้นäว้áµ่ 

ºØÃØÉ¼Ù้ÃÙ้เ´ÕÂ§Êา(ÁÕÍÂÙ่) เป็นปา¨ิµµÕÂì. 

(๘) Íนึ่§ Àิ¡ÉØใ´ºÍ¡ÍØµµÃิ 

ÁนØÉÂ¸ÃÃÁ (¢Í§µน) á¡่ÍนØปÊÑÁºÑน 

เป็นปา¨ิµµÕÂì เ¾ÃาÐÁÕ¨Ãิ§.

(๙) Íนึ่§ Àิ¡ÉØใ´ ºÍ¡ÍาºÑµิ 

ชÑ่วËÂาº¢Í§Àิ¡ÉØ á¡่ÍนØปÊÑÁºÑน 

เว้นäว้áµ่Àิ¡ÉØä´้ÃÑºÊÁÁµิ  เป็น 

ปา¨ิµµÕÂì.
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(๑๐) โย ปน ภกิขฺุ ป€ว ึขเณยฺย  

วา ขณาเปยฺย วา, ปาจิตฺติยํ.

มุสาวาทวคฺโค  ป€โม.

(๑๑) ภตูคามปาตพยฺตาย ปาจตฺิติยํ.    

(๑๒) อญฺญวาทเก  วิเหสเก 

ปาจิตฺติยํ.

(๑๓) อุชฺฌาปนเก ขิยฺยนเก 

ปาจิตฺติยํ.

(๑๔) โย ปน ภิกฺขุ สงฺฆิกํ มญฺจํ  

วา ปี€ํ  วา ภิสึ  วา โกจฺฉํ  วา  

อชฺโฌกาเส  สนฺถริ ตฺวา  วา  
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(๑๐) Íนึ่§ Àิ¡ÉØใ´ ¢Ø´¡ç´Õ ใË้¢Ø´ 

¡ç´Õ «ึ่§ป°¾Õ เป็นปา¨ิµµÕÂì. 

มุสาวาทวรรคทีè ๑ (¨บ). 

(๑๑) เป็นปา¨ิµµÕÂì ในเ¾ÃาÐ¡าÃ 

¾Ãา¡ÀÙµคาÁ. 

(๑๒) เป็นปา¨µิµÕÂì ในเ¾ÃาÐควาÁ 

เป็น¼Ù้¡Å่าวคÓÍ×่น ¡าÃ·ÓใË้ÅÓºา¡.

(๑๓) เป็นปา¨ิµµÕÂì ในเ¾ÃาÐควาÁ 

เป็น¼Ù้โ¾น·Ðนาº่นว่า. 

(๑๔) Íนึ่§ Àิ¡ÉØใ´ วา§äว้áÅ้ว¡ç´Õ 

ใË้วา§äว้áÅ้ว¡ç Ṍ «ึ่§เµÕÂ§¡ç Ṍ µÑ่§¡ç Ṍ 

¿Ù¡¡ḉ Õ เ¡้าÍÕé¡ḉ Õ ÍÑนเป็น¢Í§Ê§¦ìใน·Õá่¨้§ 
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สนฺถราเปตฺวา วา, ตํ ปกฺกมนฺโต 

เนว อุทฺธเรยฺย น อุทฺธราเปยฺย  

อนาปุจฺฉํ วา คจฺเฉยฺย, ปาจิตฺติยํ.

(๑๕) โย  ปน  ภิกฺขุ  สงฺฆิเก 

วิ ห า เ ร เส ยฺ ยํ  ส นฺถริ ตฺ ว า  วา 

สนฺถราเปตฺวา วา ตํ ปกฺกมนฺโต เนว  

อุทฺธเรยฺย น  อุทฺธราเปยฺย อนาปุจฺฉํ 

วา คจฺเฉยฺย, ปาจิตฺติยํ.

(๑๖) โย ปน ภกิขฺุ สงฺฆเิก วหิาเร 

ชานํ ปุพพฺปูคตํ ภกิขํฺุ อนูปขชฺช เสยฺยํ 

กปฺเปยฺย ยสฺส สมฺพาโธ ภวิสฺสติ, 
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เÁ×่ÍËÅÕ¡äป äÁ่เ¡çº¡ç Ṍ äÁ่ใË้เ¡çº¡ç Ṍ 

«ึ§่เÊนาÊนÐ·Õว่า§äว้นÑéน ËÃ×ÍäÁ่ºÍ¡ÊÑ§่ 

äปเÊÕÂ เป็นปา¨ิµµÕÂì. 

(๑๕) Íนึ่§ Àิ¡ÉØใ´ ปÙáÅ้ว¡ç´Õ 

ใË้ปÙáÅ้ว¡ḉ Õ «่ึ§·Õน่Íน ในวËิาÃÍÑนเป็น¢Í§ 

Ê§¦ì เÁ×Í่ËÅÕ¡äป äÁ่เ¡çº¡ḉ Õ äÁ่ใË้เ¡çº¡ḉ Õ 

«ึ่§·Õ่นÍนÍÑนปÙäว้นÑéนËÃ×ÍäÁ่ºÍ¡ÁÍº 

ËÁาÂäปเÊÕÂ เป็นปา¨ิµµÕÂì. 

(๑๖) Íนึ่§ Àิ¡ÉØใ´ÃÙ้ÍÂÙ่ ÊÓเÃç¨ 

¡าÃนÍน เ¢้าäปเºÕÂ´À¡ิÉØ¼Ù้เ¢้าäป¡่Íน 

ในวËิาÃÍÑนเป็น¢Í§Ê§¦ì ́ ้วÂËÁาÂว่า

ควาÁคÑºáคº Ñ̈¡ÁÕá¡่¼Ù้ใ´ ¼Ù้นÑéน¨ÐËÅÕ¡ 
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โส ปกกฺมิสฺสตีติ เอตเทว ปจจฺยํ  กรตฺิวา 

อนญฺญํ, ปาจิตฺติยํ.

(๑๗) โย ปน ภิ กฺ ขุ  ภิ กฺ ขุํ  

กุปิโต อนตฺตมโน สงฺฆิกา วิหารา 

นิกฺกฑฺเฒยฺย วา นิกฺกฑฺฒาเปยฺย วา,  

ปาจิตฺติยํ.

(๑๘) โย ปน ภกิขฺุ สงฺฆเิก วหิาเร 

อุปริเวหาสกุฏิยา  อาหจฺจปาทกํ 

มญฺจํ วา ปี€ํ วา อภินิสีเทยฺย วา 

อภินิปชฺเชยฺย วา, ปาจิตฺติยํ.

(๑๙) มหลฺลกมฺปน ภิกฺ ขุนา  

วิหารํ การยมาเนน ยาว ทฺวารโกสา 



ปา¨ิตตีย์  157

äปเÍ§ ·ÓควาÁËÁาÂÍÂ่า§นÕéเ·่านÑéนใË้ 

เป็นปÑ̈ Ñ̈Â Ëาใช่ÍÂ่า§Í×น่äÁ่ เป็นปา¨µิµÕÂì. 

(๑๗)  Íนึ่§ Àิ¡ÉØใ´ โ¡Ã¸¢Ñ´ใ¨ 

©Ø´คÃ่า¡ç´Õ ใË้©Ø´คÃ่า¡ç´Õ «ึ่§Àิ¡ÉØ¨า¡ 

วิËาÃÍÑนเป็น¢Í§Ê§¦ì เป็นปา¨ิµµÕÂì. 

(๑๘) Íนึ่ § Àิ¡ÉØ ใ´นÑ่ §·Ñº¡ç´Õ 

นÍน·Ñº¡ç Ṍ «ึ่§เµÕÂ§¡ç Ṍ «ึ่§µÑ่§¡ç Ṍ 

ÍÑนÁÕเ·้าเÊÕÂººนÃ้าน ในวิËาÃÍÑน 

เป็น¢Í§Ê§¦ì เป็นปา¨ิµµÕÂì. 

(๑๙) Íนึ่§ Àิ¡ÉØ¼Ù้ใË้·Ó«ึ่§วิËาÃ 

ใËญ ่ ̈ Ðวา§เชḉ Ëน้าµÑé§áµ่¡ÃÍºปÃÐµÙ 

¨ÐºÃิ¡ÃÃÁช่Í§Ëน้าµ่า§ ¾ึ§Â×นใน·Õ่ 
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อคฺคลฏฺ€ปนาย อาโลกสนฺธิปรกิมฺมาย 

ทฺวิตฺติจฺฉทนสฺส ปริยายํ อปฺปหริเต 

€ิเตน อธิฏฺ€าตพฺพํ, ตโต เจ อุตฺตรึ 

อปฺปหรเิตปิ €ิโต อธฏฺิ€เหยฺย, ปาจตฺิติยํ.

(๒๐) โย ปน ภกิขฺุ ชานํ สปฺปาณก ํ

อุทกํ ติณํ วา มตฺติกํ วา สิญฺเจยฺย วา 

สิญฺจาเปยฺย วา, ปาจิตฺติยํ.

ภูตคามวคฺโค ทุติโย.

(๒๑) โย ปน ภิกฺขุ อสมฺมโต 

ภิกฺขุนิโย โอวเทยฺย, ปาจิตฺติยํ.
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ปÃาÈ¨า¡¢Í§Ê´เ¢ÕÂว ÍÓนวÂ (ใË้¾Í¡) 

ä´้ ๒-๓ ชÑéนถ้าเ¸ÍÍÓนวÂ (ใË้¾Í¡) 

Âิ่§¡วา่นÑéน áÁ้Â×นใน·Õ่ปÃาÈ¨า¡¢Í§ 

Ê´เ¢ÕÂว ¡çเป็นปา¨µิµÕÂì. 

(๒๐) Íนึ§่ À¡ิÉØใ´ÃÙ้ÍÂÙ่ว่า นéÓÁÕµÑว 

ÊÑµวì Ã´¡ç Ṍ ใË้Ã´¡ç Ṍ «ึ่§Ë ญ้า¡ç Ṍ 

«ึ่§´ิน¡ç´Õ เป็นปา¨ิµµÕÂì.

ภูตคามวรร³ทีè ๒  (¨บ).

(๒๑) Íนึ§่ Àิ¡ÉØใ´ äÁ่ä´้ÃÑºÊÁÁµิ 

ÊÑ่§ÊÍน¾ว¡Àิ¡ÉØ³Õ เป็นปา¨ิµµÕÂì. 
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(๒๒) สมฺมโตปิ เจ ภกิขฺุ อตฺถงฺคเต 

สุริเย ภิกฺขุนิโย โอวเทยฺย, ปาจิตฺติยํ.  

(๒๓) โย ปน ภิกฺขุ ภิกฺขุนูปสฺสยํ 

อุปสงฺกมิตฺวา ภิกฺขุนิโย โอวเทยฺย, 

อญญฺตฺร  สมยา, ปาจตฺิติยํ.  ตตฺถายํ 

สมโย, คิลานา โหติ ภกิขฺุนี, อยํ ตตฺถ 

สมโย.

(๒๔) โย ปน ภิกฺขุ เอวํ วเทยฺย  

อามิสเหตุ ภกิขฺู ภกิขฺุนิโย โอวทนฺตีติ,  

ปาจิตฺติยํ.
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(๒๒) ถ้าÀ¡ิÉØä´้ÃÑºÊÁÁµáิÅ้ว เÁ×Í่ 

¾ÃÐÍา·ิµÂìÍÑÊ´§คµáÅ้ว ÊÑ§่ÊÍน¾ว¡ 

Àิ¡ÉØ³Õ เป็นปา¨ิµµÕÂì. 

(๒๓) Íนึ§่ À¡ิÉØใ´ เ¢้าäปÊÙ่·ÕÍ่าÈÑÂ 

áË่§Àิ¡ÉØ³ÕáÅ้ว ÊÑ่§ÊÍน¾ว¡Àิ¡ÉØ³Õ 

เว้นäว้áµ่ÊÁÑÂ เป็นปา¨ิµµÕÂì. ÊÁÑÂใน 

เÃ×Í่§นÑéน Ñ́§นÕé ค×ÍÀ¡ิÉØ³ÕÍา¾า¸ ÊÁÑÂใน 

เÃ×่Í§นÑéน ´Ñ§นÕé

(๒๔) Íนึ§่ À¡ิÉØใ´ ¡Å่าวÍÂ่า§นÕéว่า 

"¾ว¡Àิ¡ÉØÊÑ่§ÊÍน¾ว¡Àิ¡ÉØ³Õ เ¾ÃาÐ 

เËµØáË่§ÍาÁิÊ"  เป็นปา¨ิµµÕÂì.
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(๒๕) โย  ปน  ภกิขฺุ อญญฺาติกาย 

ภิกฺขุนิยา จีวรํ ทเทยฺย อญฺญตฺร 

ปาริวฏฺฏกา, ปาจิตฺติยํ.

(๒๖) โย ปน ภิกฺขุ อญฺญาติกาย 

ภกิขฺุนิยา จวีร ํสิพเฺพยฺย วา สิพพฺาเปยฺย 

วา, ปาจิตฺติยํ.

(๒๗) โย ปน ภกิขฺุ ภกิขฺุนิยา สทฺธ ึ

สํวิธาย เอกทฺธานมคฺคํ ปฏิปชฺเชยฺย 

อนฺตมโส คามนฺตรมฺปิ อญญฺตฺร สมยา, 

ปาจตฺิติยํ. ตตฺถายํ สมโย: สตฺถคมนีโย 

โหติ มคฺโค สาสงฺกสมฺมโต สปฺปฏิภโย, 

อยํ ตตฺถ สมโย.
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(๒๕)  Íนึ§่ Àิ¡ÉØใ ใ́Ë้ ṎวÃá¡่À¡ิÉØ³Õ

¼Ù้Áิใช่ ญาµิ เว้นäว้áµ่áÅ¡เปÅÕ่Âน เป็น 

ปา¨ิµµÕÂì. 

(๒๖) Íนึ§่ À¡ิÉØใ´เÂçº¡ḉ Õ ใË้เÂçº 

¡ç´Õ «ึ่§¨ÕวÃ เ¾×่ÍÀิ¡ÉØ³Õ¼Ù้Áิใช่ ญาµิ 

เป็นปา¨ิµµÕÂì. 

(๒๗) Íนึ§่ Àิ¡ÉØใ´ ชÑ¡ชวนÀิ¡ÉØ³Õ 

เ ´ิ น·า § ä¡Å ´้วÂ¡Ñ น  โ´Â·Õ่ ÊØ ´ 

áÁ้ÊิéนÃÐÂÐº้านËนึ§่ เว้นäวá้µ่ÊÁÑÂ เปน็ 

ปา¨µิµÕÂì. ÊÁÑÂในเÃ×Í่§นÑéน  ́ Ñ§นÕé ค×Í·า§ 

เป็น·Ṏ่ Ðµ้Í§äป´้วÂ¾ว¡เ¡วÕÂน ÃÙ้¡Ñนว่า 

เป็น·ÕÁ่ÕÍÑนµÃาÂ ÁÕÀÑÂเ©¾าÐËน้า นÕéÊÁÑÂ 

ในเÃ×่Í§นÑéน. 
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(๒๘) โย ปน ภิกฺขุ ภิกฺขุนิยา 

สทฺธึ สํวิธาย เอกนาวํ อภิรูเหยฺย 

อุทฺธคามินึ วา อโธคามินึ วา อญญฺตฺร 

ติริยนฺตรณาย, ปาจิตฺติยํ.

(๒๙) โย ปน ภกิขฺุ ชานํ ภกิขฺุนี- 

ปรปิาจตํิ ปิณฑฺปาตํ ภญฺุเชยฺย อญญฺตฺร 

ปุพฺเพ คิหิสมารมฺภา, ปาจิตฺติยํ.

(๓๐) โย ปน ภกิขฺุ ภกิขฺุนิยา สทฺธ ึ

เอโก เอกาย รโห นิสชฺชํ กปฺเปยฺย,  

ปาจิตฺติยํ.

โอวาทวคฺโค ตติโย.
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(๒๘) Íนึ§่ Àิ¡ÉØใ´ ชÑ¡ชวนÀิ¡ÉØ³Õ 

¢ึéนเÃ×ÍÅÓเ´ÕÂว ¢ึéนนéÓäป¡ç´Õ Å่Í§นéÓäป 

¡ç´Õ เว้นäว้áµ่¢้าÁ¿า¡ เป็นปา¨ิµµÕÂì.

(๒๙)  Íนึ§่ Àิ¡ÉØใ´ÃÙ้ÍÂÙ่ ©Ñนºิ³ฑºาµ 

ÍÑนÀิ¡ÉØ³ÕáนÐนÓใË้ถวาÂ เว้นäว ้

áµ่คÄËÑÊถìปÃาÃÀäว¡้่Íน เป็นปา¨µิµÕÂì. 

(๓๐) Íนึ§่ À¡ิÉØใ´ ÃÙปเ ṌÂวÊÓเÃç̈  

¡าÃนÑ่§ใน·Õ่ÅÑºµา¡ÑºÀิ¡ÉØ³ÕÃÙปเ ṌÂว 

เป็นปา¨ิµµÕÂì. 

โอวาทวรรคทีè ๓ (¨บ).
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(๓๑) อคิลาเนน ภิกฺขุนา เอโก 

อาวสถปิณฺโฑ ภุญฺชิตพฺโพ; ตโต เจ

อุตฺตรึ ภุญฺเชยฺย, ปาจิตฺติยํ.

(๓๒) คณโภชเน อญญฺตฺร สมยา, 

ปาจตฺิติยํ. ตตฺถายํ สมโย: คิลานสมโย

จวีรทานสมโย จวีรการสมโย อทฺธาน-

คมนสมโย นาวาภริหูนสมโย มหาสมโย 

สมณภตฺตสมโย, อยํ ตตฺถ สมโย.

(๓๓) ปรมฺปรโภชเน อญฺญตฺร 

สมยา, ปาจิตฺติยํ. ตตฺถายํ สมโย:  

คิลานสมโย จีวรทานสมโย จีวรการ-

สมโย, อยํ ตตฺถ สมโย.
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(๓๑) Àิ¡ÉØ¼Ù้Áิ ใช่Íา¾า¸ ¾ึ§ 
©ÑนÍาËาÃในโÃ§·านä´้คÃÑé§Ëนึ§่ ถา้©Ñน 
Âิ่§¡ว่านÑéน เป็นปา¨ิµµÕÂì. 

(๓๒) เป็นปา¨ิµµÕÂì ในเ¾ÃาÐ 
©Ñนเป็นËÁÙ่ค³Ð เว้นäว้áµ่ÊÁÑÂ ÊÁÑÂ 
ในเÃ×่Í§นÑéน Ñ́§นÕé ค×Í คÃาวÍา¾า¸ 
คÃาว·Õเ่ป็นÄ Ù́ถวาÂ ṎวÃ คÃาว·Õ·่Ó ṎวÃ 
คÃาว·Õ่เ´ิน·า§ä¡Å คÃาว·Õ่¢ึéนเÃ×Íäป 
คÃาวใËญ่ คÃาวÀÑµÃ¢Í§ÊÁ³ÐนÕé 
ÊÁÑÂในเÃ×่Í§นÑéน. 

(๓๓) เป็นปา¨ิµµÕ Âì ใน เ¾ÃาÐ 
โÀชนÐ·ÕËÅÑ§ เว้นäวá้µ่ÊÁÑÂ ÊÁÑÂในเÃ×Í่§นÑéน 
Ñ́§นÕé ค×Í คÃาวเป็นä¢้ คÃาวถวาÂ ṎวÃ 

คÃาว·Ó¨ÕวÃ, นÕéÊÁÑÂในเÃ×่Í§นÑéน.
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(๓๔) ภกิขํฺุ ปเนว กลํุ อุปคตํ ปูเวห ิ

วา มนฺเถหิ วา อภิหฏฺ€ุมฺปวาเรยฺย, 

อากงฺขมาเนน ภกิขฺุนา ทฺวตฺิติปตฺตปูรา 

ปฏิคฺคเหตพฺพา; ตโต เจ อุตฺตรึ  

ปฏิคฺคณเฺหยฺย ปาจตฺิติยํ. ทฺวตฺิติปตฺตปูเร 

ปฎิคฺคเหตฺวา ตโต นีหริตฺวา ภิกฺขูหิ 

สทฺธึ สํวิภชิตพฺพํ, อยํ ตตฺถ สามีจิ.

    (๓๕) โย ปน ภิกฺขุ ภุตฺตาวี 

ปวาริโต อนติริตฺตํ ขาทนียํ วา 

โภชนียํ วา ขาเทยฺย วา ภุญฺเชยฺย  

วา, ปาจิตฺติยํ.    



ปา¨ิตตีย์  169

(๓๔) Íนึ§่ เ¢าปวาÃ³าÀิ¡ÉØ¼Ù้เ¢้า 

äปÊÙ่Ê¡ØÅ ́ ้วÂ¢นÁ¡ç´Õ ́ ้วÂÊÑµµØ¼§¡ç´Õ 

เ¾×่ÍนÓäปä´้µาÁปÃาÃถนา Àิ¡ÉØ¼Ù้ 

µ้Í§¡าÃ ¾§ึÃÑºä´้เµçÁ ๒-๓ ºาµÃ ถ้า 

ÃÑºÂ่ิ§¡ว่านÑéน เป็นปา¨µิµÕÂì คÃÑéนÃÑºเµçÁ 

๒-๓ ºาµÃáÅ้ว นÓÍÍ¡¨า¡·Õ่นÑéนáÅ้ว 

¾ึ§áº่§ปÑน¡ÑºÀิ¡ÉØ·Ñé§ËÅาÂ นÕéเป็น 

ÊาÁÕ¨ิ¡ÃÃÁในเÃ×่Í§นÑéน. 

(๓๕) Íนึ§่ Àิ¡ÉØใ´©ÑนเÊÃç̈  Ë้าÁ 

เÊÕÂáÅ้ว เคÕéÂว¡ḉ Õ ©Ñน¡ḉ Õ «ึ§่¢Í§เคÕéÂว¡ḉ Õ 

«ึ§่¢Í§©Ñน¡ḉ Õ ÍÑนÁิใช่เ´น เป็นปา¨µิµÕÂì. 
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(๓๖) โย ปน ภกิขฺุ ภกิขํฺุ ภตฺุตาว ึ

ปวาริตํ อนติริตฺเตน ขาทนีเยน วา 

โภชนีเยน วา อภหิฏฺ€ุมฺปวาเรยฺย หนฺท 

ภิกฺขุ ขาท วา ภุญฺช วาติ ชานํ  

อาสาทนาเปกฺโข, ภุตฺตสฺมึ ปาจิตฺติยํ.

(๓๗) โย ปน ภกิขฺุ วกิาเล ขาทนียํ 

วา โภชนียํ วา ขาเทยฺย วา ภุญฺเชยฺย 

วา, ปาจิตฺติยํ.

(๓๘) โย ปน ภิกฺขุ สนฺนิธิการกํ 

ขาทนียํ วา โภชนียํ วา ขาเทยฺย  วา 

ภุญฺเชยฺย วา, ปาจิตฺติยํ.
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(๓๖) Íนึ่§ Àิ¡ÉØใ´¾ึ§ปวาÃ³า 

Àิ¡ÉØ¼Ù้©ÑนเÊÃç¨Ë้าÁเÊÕÂáÅ้ว ´้วÂ¢Í§ 

เคÕéÂว¡ç´Õ ´้วÂ¢Í§©Ñน¡ç´Õ ÍÑนÁิใช่เ´น 

ºÍ¡ว่า "เÍาเถิ´ Àิ¡ÉØ·่าน¨§เคÕéÂว

ËÃ×Í¨§©Ñน¡çµาÁ" ÃÙ้ÍÂÙ่ÁØ่§¨Ðเ¾่§โ·É 

¾Íเ¸Í©ÑนáÅ้ว เป็นปา¨ิµµÕÂì. 

(๓๗) Íนึ่§  Àิ¡ÉØใ´ เคÕéÂว¡ç´Õ 

©Ñน¡ç´Õ «ึ่§¢Í§เคÕéÂว¡ç´Õ «ึ่§¢Í§©Ñน¡ç´Õ 

ในเวÅาวิ¡าÅ เป็นปา¨ิµµÕÂì. 

(๓๘) Íนึ่§ Àิ¡ÉØใ´ เคÕéÂว¡ç´Õ 

©Ñน¡ç´Õ «ึ่§¢Í§เคÕéÂว¡ç´Õ «ึ่§¢Í§©Ñน¡ç´Õ 

·Õ่·Ó¡าÃÊÑ่§ÊÁäว้ เป็นปา¨ิµµÕÂì. 
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(๓๙) ย า นิ  โ ข  ปน ต า นิ  

ปณตีโภชนานิ, เสยฺยถทํี: สปฺปิ นวนีตํ 

เตลํ มธุ ผาณิตํ มจฺโฉ มํสํ ขีรํ ทธิ,  

โย ปน ภกิขฺุ เอวรปูานิ ปณตีโภชนานิ 

อคิลาโน อตฺตโน อตฺถาย วิญญฺาเปตฺวา 

ภุญฺเชยฺย, ปาจิตฺติยํ.

(๔๐) โย ปน ภิกฺขุ อทิ นฺ นํ 

มุขทฺวารํ อาหารํ อาหเรยฺย อญฺญตฺร 

อุทกทนฺตโปณา, ปาจิตฺติยํ.

โภชนวคฺโค ¨ตุตฺโถ.
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(๓๙) Íนึ§่ À¡ิÉØใ´ Áใิช่¼Ù้Íา¾า¸ 

¢ÍโÀชนÐÍÑนปÃÐ³ÕµเËçนปานนÕé เช่น 

เนÂใÊ เนÂ¢้น นéÓÁÑน นéÓ¼ึé§ นéÓÍ้ÍÂ 

ปÅา เน×éÍ นÁÊ´ นÁ¢้น เ¾×Í่ปÃÐโÂชนì 

á¡่µนáÅ้ว©Ñน เป็นปา¨ิµµÕÂì.

(๔๐) Íนึ§่ Àิ¡ÉØใ´ ¾§ึ¡Å×นÍาËาÃ 

·Õเ่¢าÂÑ§äÁ่ใË้ Å่ว§ช่Í§ปา¡ เว้นäว้áµ่นéÓ 

áÅÐäÁ้ชÓÃÐ¿Ñน เป็นปา¨ิµµÕÂì. 

โภชนวรรคทีè ๔ (¨บ).
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(๔๑) โย ปน ภกิขฺุ อเจลกสฺส วา 

ปริพฺพาชกสฺส วา ปริพฺพาชิกาย วา 

สหตฺถา ขาทนียํ วา โภชนียํ วา 

ทเทยฺย,  ปาจิตฺติยํ.    

(๔๒) โย ปน ภิกฺขุ ภิกฺขํุ (เอวํ 

วเทยฺย) เอหาวุโส คามํ วา นิคมํ วา 

ปิณฑฺาย ปวสิิสฺสามาติ. 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, 
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(๔๑) Íนึ§่ Àิ¡ÉØใ´ ใË้¢Í§เคÕéÂว¡ḉ Õ 

¢Í§¡ิน¡ç´Õ á¡่Íเ¨Å¡¡ç´Õ á¡่ปÃิ¾าช¡

¡ç´Õ á¡่ปÃิ¾าชิ¡า¡ç´Õ ´้วÂÁ×Í¢Í§µน 

เป็นปา¨ิµµÕÂì. 

(๔๒) Íนึ§่ À¡ิÉØใ´¡Å่าวµ่ÍÀ¡ิÉØ 

ÍÂ่า§นÕéว่า "·่าน¨§Áา ¾ว¡เÃา¨Ñ¡เ¢้า 

äปÊÙ่º้านËÃ×ÍนิคÁเ¾×่ Íºิ³ฑºาµ 

´้วÂ¡Ñน" เ¸ÍใË้ถวาÂ¡ç´Õ äÁ่ใË้ถวาÂ 

¡ç Ṍ á¡่เ¢าáÅ้วÊ่§äปว่า "·่าน¨§äป 

เÊÕÂ ¡าÃ¾Ù´¡ç´Õ ¡าÃนÑ่§¡ç´Õ ¢Í§เÃา 

¡Ñº·่าน äÁ่เป็น¼าÊØ¡เÅÂ ¡าÃ¾Ù´¡ç´Õ 

¡าÃนÑ่§¡ç´Õ ¢Í§เÃาคนเ´ÕÂว Â่ÍÁเป็น 
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เอตเทว ปจฺจยํ กริตฺวา อนญฺญํ, 

ปาจิตฺติยํ.

(๔๓) โย ปน ภกิขฺุ สโภชเน กเุล 

อนูปขชฺช นิสชฺชํ กปฺเปยฺย, ปาจตฺิติยํ.

(๔๔) โย ปน ภิกฺขุ มาตุคาเมน 

สทฺธึ  รโห  ปฏิจฺฉนฺเน  อาสเน  

นิสชฺชํ  กปฺเปยฺย, ปาจิตฺติยํ.    

(๔๕) โย  ปน  ภกิขฺุ มาตุคาเมน 

สทฺธึ  เอโก  เอกาย  รโห  นิสชฺชํ 

กปฺเปยฺย, ปาจิตฺติยํ.

(๔๖) โย ปน ภิกฺขุ  นิมนฺติโต 

สภตฺโต สมาโน สนฺตํ ภกิขํฺุ อนาปุจฉฺา 
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¼าÊØ¡" ·ÓควาÁËÁาÂÍÂ่า§นÕéเ·่านÑéนáÅใË้ 

เป็นปÑ̈ Ñ̈Â Ëาใช่ÍÂ่า§Í×น่äÁ่ เป็นปา¨µิµÕÂì. 

(๔๓) Íนึ§่ À¡ิÉØใ´ ÊÓเÃç̈ ¡าÃนÑ§่ 

á·Ã¡á«§ในµÃÐ¡ÙÅ·ÕÁ่Õคน¡ÓÅÑ§ºÃโิÀค 

¡ÑนÍÂÙ่ เป็นปา¨ิµµÕÂì. 

(๔๔) Íนึ§่ Àิ¡ÉØใ´ ÊÓเÃç̈ ¡าÃนÑ§่ 

ใน·ÕÅ่Ñº ค×ÍในÍาÊนÐ¡ÓºÑ§¡ÑºÁาµØคาÁ 

เป็นปา¨ิµµÕÂì. 

(๔๕) Íนึ§่ À¡ิÉØใ´ ¼Ù้เ ṌÂว ÊÓเÃç̈  

¡าÃนÑ่§ใน·Õ่ÅÑºµา¡ÑºÁาµØคาÁ¼Ù้เ ṌÂว 

เป็นปา¨ิµµÕÂì. 

(๔๖) Íนึ§่ À¡ิÉØใ´ ÃÑºนÁินµìáÅ้ว 

ÁÕÀÑµÍÂÙ่áÅ้ว äÁ่ºÍ¡ÅาÀิ¡ÉØ«่ึ§ÁÕÍÂÙ่ 
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ปุเรภตฺตํ วา ปจฺฉาภตฺตํ วา กุเลสุ  

จาริตฺตํ อาปชฺเชยฺย อญฺญตฺร สมยา, 

ปาจตฺิติยํ. ตตฺถายํ สมโย: จวีรทานสมโย 

จีวรการสมโย, อยํ ตตฺถ สมโย.

(๔๗) อคิลาเนน ภกฺิขุนา จาตุมาส- 

ปจฺจยปวารณา สาทิตพฺพา อญฺญตฺร 

ปุนปวารณาย, อญญฺตฺร นิจจฺปวารณาย, 

ตโต เจ อุตฺตร ึ สาทิเยยฺย, ปาจตฺิติยํ.    

(๔๘) โย ปน ภิกฺขุ อุยฺยุตฺต ํ

เสนํ ทสฺสนาย คจฺเฉยฺย อญฺญตฺร 

ตถารูปปจฺจยา, ปาจิตฺติยํ.
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ถ§ึควาÁเป็น¼Ù้เ·ÕÂ่วäปในÊ¡ØÅ·Ñé§ËÅาÂ 

¡่Íน©Ñน¡ḉ Õ ·ÕËÅÑ§©Ñน¡ḉ Õ เว้นäวá้µ่ÊÁÑÂ 

เป็นปา¨ิµµÕÂì ÊÁÑÂในเÃ×Í่§นÑéน Ñ́§นÕé ค×Í 

คÃาวถวาÂ¨ÕวÃ คÃาว·Õ่·Ó¨ÕวÃ นÕéÊÁÑÂ 

ในเÃ×่Í§นÑéน. 

(๔๗) À¡ิÉØäÁ่ใช่¼Ù้Íา¾า¸ ¾§ึÂนิ´Õ 

ปวาÃ³า´้วÂปÑ¨ Ñ̈Âเ¾ÕÂ§ ๔ เ ×́Íน เว้นäว ้

áµ่ปวาÃ³าÍÕ¡ เว้นäว้áµ่ปวาÃ³าเป็น 

นµิÂì ถ้าเ¸ÍÂนิ ṌÂิ§่¡วา่นÑéน เป็นปา¨µิµÕÂì. 

(๔๘) Íนึ่§ Àิ¡ÉØใ´ äปเ¾×่Í¨Ð

´Ù¡Í§·Ñ¾·Õ่เคÅ×่Íน¢ºวนäป เว้นäว้áµ่ 

ปÑ̈ Ñ̈ÂÁÕÍÂ่า§นÑéนเป็นÃÙป เป็นปา¨ิµµÕÂì.
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(๔๙) สิยา จ ตสฺส ภกิขฺุโน โกจเิทว 

ปจฺจโย เสนํ คมนาย, ทฺวิรตฺตติรตฺตํ 

เตน ภิกฺขุนา เสนาย วสิตพฺพํ. ตโต  

เจ อุตฺตรึ วเสยฺย, ปาจิตฺติยํ. 

(๕๐) ทฺวิรตฺตติรตฺตญฺเจ ภิกฺขุ  

เสนาย วสมาโน อุยฺโยธิกํ วา พลคฺคํ 

วา เสนาพฺยูหํ วา อนีกทสฺสนํ วา 

คจฺเฉยฺย, ปาจิตฺติยํ.

อเ¨Åกวคฺโค  ป�ฺ¨โม.
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(๔๙) ¡çถ้าปÑ¨ Ñ̈Âºา§ÍÂ่า§ เ¾×Í่¨Ð 

äปÊÙ่¡Í§·Ñ¾ÁÕá¡่Àิ¡ÉØนÑéน Àิ¡ÉØนÑéน¾ึ§ 

ÍÂÙ่ä´้ใน¡Í§·Ñ¾เ¾ÕÂ§ ๒-๓ ÃาµÃÕ ถ้าÍÂÙ่ 

Âิ่§¡ว่านÑéน เป็นปา¨ิµµÕÂì.

(๕๐) ถ้าÀิ¡ÉØÍÂÙ่ใน¡Í§·Ñ¾ ๒-๓ 

ÃาµÃÕ äปÊÙ่ÊนาÁÃº¡ḉ Õ äปÊÙ่·Õ¾่Ñ¡¾Å¡ḉ Õ 

äปÊÙ่·Ṏ่ Ñ́ ¢ºวน·Ñ¾¡ḉ Õ äป Ù́¡Í§·Ñ¾·Ṏ่ Ñ́  

¢ºวนáÅ้ว¡ç´Õ เป็นปา¨ิµµÕÂì. 

อเ¨Åกวรรคทีè ๕ (¨บ).
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(๕๑) สุราเมรยปาเน ปาจิตฺติยํ    

(๕๒) องฺคุลิปโตทเก ปาจิตฺติยํ.

(๕๓) อุทเก หสฺสธมฺเม ปาจตฺิติยํ.

(๕๔) อนาทริเย ปาจิตฺติยํ.

(๕๕) โ ย  ปน ภิ กฺ ขุ  ภิ กฺ ขํุ 

ภึสาเปยฺย, ปาจิตฺติยํ.

(๕๖) โย  ปน ภิกฺขุ อคิลาโน 

วิสีวนาเปกฺโข โชตึ สมาทเหยฺย วา 

สมาทหาเปยฺย วา อญญฺตฺร ตถารปู-

ปจฺจยา, ปาจิตฺติยํ.
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(๕๑) เป็นปา¨µิµÕÂì ในเ¾ÃาÐ ×́Á่ 

ÊØÃาáÅÐเÁÃÑÂ 

(๕๒) เป็นปา¨ิµµÕÂì ในเ¾ÃาÐ   

¨Õé´้วÂนิéวÁ×Í

(๕๓) เป็นปา¨ิµµÕÂì ในเ¾ÃาÐ¸ÃÃÁ 

ค×ÍËÑวเÃาÐในนéÓ(ËÁาÂเÍาเÅ่นนéÓ)

(๕๔) เป็นปา¨ิµµÕÂì ในเ¾ÃาÐ 

ควาÁäÁ่เÍ×éÍเ¿×éÍ

(๕๕) Íนึ่§ Àิ¡ÉØใ´ ËÅÍนÀิ¡ÉØ 

(ใË้µ¡ใ¨¡ÅÑว) เป็นปา¨ิµµÕÂì.

(๕๖) Íนึ§่ À¡ิÉØใ´ Áใิช่¼Ù้Íา¾า¸ 

ÁØ่§¡าÃ¼§ิ µิ́ ¡ḉ Õ ใË้µิ́ ¡ḉ Õ «ึ§่ä¿ เว้นäว ้

áµ่ปÑ¨ Ñ̈ÂÁÕÍÂ่า§นÑéนเป็นÃÙป เป็นปา¨µิµÕÂì.
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(๕๗) โย  ปน  ภกิขฺุ  โอเรนฑฒฺมาสํ 

นฺหาเยยฺย อญญฺตฺร สมยา, ปาจตฺิติยํ.

ตตฺถายํ สมโย:  ทิยฑฺโฒ มาโส เสโส 

คิมฺหานนฺติ วสฺสานสฺส ป€โม มาโส 

อิจฺเจเต อฑฺฒเตยฺยมาสา อุณฺหสมโย 

ปรฬิาหสมโย  คิลานสมโย กมฺมสมโย 

อทฺธานคมนสมโย วาตวุฏฺ€ิสมโย,  

อยํ ตตฺถ สมโย.

(๕๘) นวมฺปน ภกิขฺุนา จวีรลาเภน 

ติณฺณํ ทุพฺพณฺณกรณานํ อญฺญตรํ 

ทุพฺพณฺณกรณํ อาทาตพฺพํ นีลํ วา  
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(๕๗) Íนึ่§ Àิ¡ÉØใ´ ÂÑ§ËÂ่Íน¡ึ่§ 

เ ×́Íน ÍาºนéÓ เว้นäว้áµ่ÊÁÑÂ เป็น 

ปา¨µิµÕÂì. ÊÁÑÂในเÃ×Í่§นÑéน Ñ́§นÕé ค×Íเ ×́Íน 

¡ึ่§·้าÂÄ Ù́Ã้Íน เ ×́Íนµ้นáË่§Ä Ù́½น 

ÊÍ§เ ×́Íน¡ึ§่นÕé เป็นคÃาวÃ้Íน เป็นคÃาว 

¡ÃÐวน¡ÃÐวาÂ คÃาวเ¨çºä¢้ คÃาว·Ó 

¡าÃ§าน คÃาวเ´นิ·า§ä¡Å คÃาว½นÁา 

¡Ñº¾าÂØ นÕéÊÁÑÂในเÃ×่Í§นÑéน. 

(๕๘) Íนึ§่ Àิ¡ÉØä´้ ṎวÃÁาใËÁ่ ¾ึ§ 

ถ×ÍเÍาวÑµถØÊÓËÃÑº·ÓใË้เÊÕÂÊÕ ๓ ÍÂ่า§ 

ÍÂ่า§ใ´ÍÂ่า§Ëนึ§่ ค×Í¢Í§เ¢ÕÂวคÃาÁ¡çä´้ 



186  ปา¨ิตฺติยา

กทฺทมํ วา กาฬสามํ วา, อนาทา เจ 

ภิกฺ ขุ  ติณฺณํ ทุพฺพณฺณกรณานํ 

อญฺญตรํ ทุพฺพณฺณกรณํ นวํ จีวรํ 

ปริภุญฺเชยฺย, ปาจิตฺติยํ.

(๕๙) โย  ปน ภิกฺขุ ภิกฺขุสฺส วา 

ภิกฺ ขุ นิยา วา สิกฺขมานาย วา 

สามเณรสฺส วา สามเณริยา วา  สามํ 

จีวรํ วิกปฺเปตฺวา อปจฺจุ ทฺธารก ํ

ปริภุญฺเชยฺย, ปาจิตฺติยํ.    
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µÁ¡çä´้ ¢Í§´ÓคÅéÓ¡çä´้ ถ้าÀิ¡ÉØäÁ่ถ×Í 

เÍาวÑµถØÊÓËÃÑº·ÓใË้เÊÕÂÊÕ ๓ ÍÂ่า§ 

ÍÂ่า§ใ´ÍÂ่า§Ëนึ่§ ใช้ ṎวÃใËÁ่ เป็น 

ปา¨ิµµÕÂì. 

(๕๙) Íนึ่§ Àิ¡ÉØใ´ วิ¡Ñป¨ÕวÃเÍ§  

á¡่Àิ¡ÉØ¡ç Ṍ á¡่Àิ¡ÉØ³Õ¡ç Ṍ á¡่นา§ 

Êิ¡¢Áานา¡ç Ṍ á¡่ÊาÁเ³Ã¡ç Ṍ á¡่ 

ÊาÁเ³ÃÕ¡ç Ṍ áÅ้วใช้ÊÍÂ ( ṎวÃนÑéน) 

äÁ่ใË้เ¢าถÍน¡่Íน เป็นปา¨ิµµÕÂì.
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(๖๐) โย ปน ภิกฺขุ ภิกฺขุสฺส 

ปตฺตํ วา จีวรํ วา นิสีทนํ วา สูจิฆรํ 

วา  กายพนฺธนํ วา อปนิเธยฺย วา 

อปนิธาเปยฺย  วา  อนฺตมโส             

หสฺสาเปกฺโขปิ, ปาจิตฺติยํ.

สุราปานวคฺโค  ฉฏฺโ€.

(๖๑) โย ปน ภิกฺขุ สญฺจิจฺจ 

ปาณํ ชีวิตา โวโรเปยฺย, ปาจิตฺติยํ.

(๖๒) โ ย  ปน ภิ กฺ ขุ  ช า นํ 

สปฺปาณก ํอุทก ํปรภิญฺุเชยฺย, ปาจตฺิติยํ.
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(๖๐) Íนึ่§ Àิ¡ÉØใ´ «่Íน¡ç´Õ ใË้ 

«่Íน¡ḉ Õ «ึ§่ºาµÃº้า§ ̈ ÕวÃº้า§ ¼้าปÙนÑ§่ 

º้า§ ¡Å่Í§เ¢çÁº้า§ ปÃÐค´เÍวº้า§ 

¢Í§Àิ¡ÉØ โ´Â·ÕÊ่Ǿ áÁ้ËÁาÂ¨ÐËÑวเÃาÐ 

เป็นปา¨ิµµÕÂì. 

สุราปานวรรคทีè ๖ (¨บ).

(๖๑) Íนึ§่ À¡ิÉØใ´ á¡Å้§¾Ãา¡ÊÑµวì

¨า¡ชÕวิµ เป็นปา¨ิµµÕÂì. 

(๖๒) Íนึ§่ À¡ิÉØใ´ÃÙ้ÍÂÙ่ ºÃโิÀคนéÓ 

ÁÕµÑวÊÑµวì เป็นปา¨ิµµÕÂì. 
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(๖๓) โย ปน ภกิขฺุ ชานํ ยถาธมฺมํ 

นีหตาธกิรณ ํปุนกมฺมาย อุกโฺกเฏยฺย, 

ปาจิตฺติยํ.

(๖๔) โย ปน ภิกฺขุ ภิกฺขุสฺส 

ชานํ ทุฏฺ€ุลฺลํ อาปตฺตึ ปฏิจฺฉาเทยฺย,  

ปาจิตฺติยํ.

(๖๕) โ ย  ปน ภิ กฺ ขุ  ช า นํ 

อูนวีสติวสฺสํ ปุคฺคลํ อุปสมฺปาเทยฺย,  

โส จ ปุคคโล อนุปสมฺปนฺโน, เต จ 

ภิกฺขู คารยฺหา, อิทํ ตสฺมึ ปาจิตฺติยํ.
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(๖๓) Íนึ§่ À¡ิÉØใ´ ÃÙ้ÍÂÙ่ ¿×éนÍ¸¡ิÃ³ì 

·Õ่·ÓเÊÃç¨áÅ้วµาÁ¸ÃÃÁ เ¾×่Í·ÓÍÕ¡ 

เป็นปา¨ิµµÕÂì. 

(๖๔) Íนึ§่ À¡ิÉØใ´ÃÙ้ÍÂÙ่ ปิ́ ÍาºÑµิ 

ชÑ่วËÂาº¢Í§Àิ¡ÉØ เป็นปา¨ิµµÕÂì. 

(๖๕) Íนึ§่ Àิ¡ÉØใ´ ÃÙ้ÍÂÙ่ ใË้ÍØปÊÁº· 

ºØคคÅ¼Ù้ÁÕ¡าÅ½นËÂ่ÍนÂÕÊ่ºิ ºØคคÅนÑéน 

äÁ่เป็นÍØปÊÑÁºÑน´้วÂ Àิ¡ÉØ·Ñé§ËÅาÂนÑéน 

ถÙ¡µิเµÕÂน´้วÂ นÕéเป็นปา¨ิµµÕÂìในเÃ×่Í§ 

นÑéน. 
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(๖๖) โ ย  ปน ภิ กฺ ขุ  ช า นํ 

เถยฺยสตฺเถน  สทฺธึ  สํวิธาย 

เอกทฺธานมคฺคํ ปฏิปชฺเชยฺย อนฺตมโส 

คามนฺตรมฺปิ, ปาจิตฺติยํ.

(๖๗) โย ปน ภิกฺขุ มาตุคาเมน 

สทฺธึ  สํวิธาย  เอกทฺธานมคฺคํ  

ปฏิปชฺเชยฺย อนฺตมโส คามนฺตรมฺปิ,  

ปาจิตฺติยํ.

(๖๘) โ ย  ปน  ภิ กฺ ขุ  เ อ วํ  

วเทยฺย "ตถาหํ ภควตา ธมฺมํ เทสิตํ 

อาชานามิ, ยถา เยเม อนฺตรายิกา 

ธมฺมา วุตฺตา ภควตา, เต ปฏิเสวโต 
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(๖๖) Íนึ§่ À¡ิÉØใ´ ÃÙ้ÍÂÙ่ ชÑ¡ชวน 

เ´ิน·า§ä¡ÅÊาÂเ ṌÂว¡Ñน¡Ñº¾ว¡ 

เ¡วÕÂน ¾ว¡µ่า§ ¼Ù้เป็นโ¨Ã โ´Â·Õ่ÊØ´ 

áÁ้ÊิéนÃÐÂÐº้านËนึ่§ เป็นปา¨ิµµÕÂì. 

(๖๗) Íนึ่§ Àิ¡ÉØใ´ ชÑ¡ชวน 

เ´ิน·า§ä¡ÅÊาÂเ ṌÂว¡Ñน¡ÑºÁาµØคาÁ 

โ´Â·Õ่ÊØ´ áÁ้ÊิéนÃÐÂÐº้านËนึ่§ เป็น 

ปา¨µิµÕÂì. 

(๖๘) Íนึ§่ Àิ¡ÉØใ´ ¡Å่าวÍÂ่า§นÕéว่า 

"¢้า¾เ¨้าÃÙ้ถึ§¸ÃÃÁ·Õ่¾ÃÐ¼Ù้ÁÕ¾ÃÐÀาคเ¨้า

·Ã§áÊ´§áÅ้วโ´ÂปÃÐ¡าÃว่าเป็น¸ÃÃÁ 

·ÓÍÑนµÃาÂä´้ ¸ÃÃÁนÑéนËาÍา¨·Ó 
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นาลํ อนฺตรายายาติ, โส ภิกฺขุ ภิกฺขูห ิ

เอวมสฺส วจนีโย มา  อายสฺมา เอวํ 

อวจ,  มา ภควนฺตํ อพฺภาจิกฺขิ; น หิ 

สาธุ ภควโต อพฺภกฺขานํ, น ห ิ

ภควา เอวํ วเทยฺย, อเนกปริยาเยน 

อาวุโส อนฺตรายิกา ธมฺมา วุตฺตา 

ภควตา, อลญฺจ ปน เต  ปฏิเสวโต 

อนฺตรายายาติ; เอวญฺจ  โส  ภิกฺขุ  

ภกิขฺูห ิวจุจฺมาโน ตเถว ปคฺคณเฺหยฺย, 

โ ส  ภิ กฺ ขุ  ภิ กฺ ขู หิ  ย า ว ต ติ ยํ 

สมนุภาสิตพฺโพ ตสฺส ปฏินิสฺสคฺคาย; 

ยาวตติยญฺเจ สมนุภาสิยมาโน ตํ 
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ÍÑนµÃาÂá¡่¼Ù้เÊ¾ä´้(¨Ãิ§)äÁ่" Àิ¡ÉØนÑéน 
ÍÑนÀิ¡ÉØ·Ñé§ËÅาÂ¾ึ§ว่า¡Å่าวÍÂ่า§นÕé 
ว่า "·่านÍÂ่าä´้¾Ù´ÍÂ่า§นÑéน ·่านÍÂ่า 
ä´้¡Å่าวµÙ่¾ÃÐ¼Ù้ÁÕ¾ÃÐÀาคเ¨้า ¡าÃ¡Å่าว 
µÙ่¾ÃÐ¾Ø·¸เ¨้าäÁ่´ÕËÃÍ¡ ¾ÃÐ¼Ù้ÁÕ¾ÃÐ 
Àาคเ¨้าäÁ่ä´้µÃÑÊÍÂ่า§นÑéนเÅÂ áน่Ðเ¸Í 
¸ÃÃÁ·Ñé§ËÅาÂ·Õ่·ÓÍÑนµÃาÂ ¾ÃÐ¼Ù้ÁÕ 
¾ÃÐÀาคเ¨้าµÃÑÊ¸ÃÃÁÍÑน·ÓÍÑนµÃาÂäว ้
โ´ÂºÃÃÂาÂเป็นÍÑนÁา¡ ¡çáÅ¸ÃÃÁนÑéน 
Íา¨·ÓÍÑนµÃาÂá¡่¼Ù้เÊ¾ä´้(¨Ãิ§)" áÅ 
Àิ¡ÉØนÑéน ÍÑนÀิ¡ÉØ·Ñé§ËÅาÂว่า¡Å่าวÍÂÙ่ 
ÍÂ่า§นÑéน ¢×นถ×ÍÍÂ่า§นÑéนáÅ Àิ¡ÉØนÑéน 
ÍÑนÀิ¡ÉØ·Ñé§ËÅาÂ ¾§ึÊว´ปÃÐ¡าÈË้าÁ 
¨นËน·Õ่ ๓ เ¾×่ÍใË้ÊÅÐ¡าÃนÑéนเÊÕÂ 
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ปฏินิสฺสชฺเชยฺย, อิจเฺจตํ กสุลํ;  โน เจ 

ปฏินิสฺสชฺเชยฺย, ปาจิตฺติยํ.

(๖๙) โย ปน ภิกฺขุ ชานํ ตถา-   

วาทินา ภกิขฺุนา อกฏานุธมฺเมน ตํ ทิฏฺ€ึ 

อปฺปฏินิสฺสฏฺเ€น สทฺธึ สมฺภุญฺเชยฺย 

วา สํวเสยฺย วา สห วา เสยฺยํ 

กปฺเปยฺย, ปาจิตฺติยํ.

(๗๐) สมณุทฺเทโสปิ  เจ  เอวํ  

วเทยฺย ตถาหํ  ภควตา ธมฺมํ  เทสิตํ 

อาชานามิ; ยถา เยเม อนฺตรายิกา 

ธมฺมา วุตฺตา ภควตา,  เต ปฏิเสวโต  

นาลํ อนฺตรายายาติ, โส สมณุทฺเทโส 
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ถ้าเ¸ÍถÙ¡Êว´ปÃÐ¡าÈË้าÁ ÍÂÙ่¨นËน·Õ ่๓
ÊÅÐ¡าÃนÑéนเÊÕÂ ¡าÃÊÅÐä´้ Ñ́§นÕé นÑ่น 
เป็น¡าÃ´Õ ถ้าäÁ่ÊÅÐ เป็นปา¨ิµµÕÂì. 

(๖๙) Íนึ§่ À¡ิÉØใ´ÃÙ้ÍÂÙ่ ¡นิÃ่วÁ¡ḉ Õ 
ÍÂÙ่Ã่วÁ¡ç´Õ ÊÓเÃç¨¡าÃนÍน´้วÂ¡Ñน¡ç´Õ 
¡ÑºÀิ¡ÉØ¼Ù้¡Å่าวÍÂ่า§นÑéน  ¼้ÙÂÑ§äÁ่ä´้·Ó 
¸ÃÃÁÍÑนÊÁควÃ ÂÑ§äÁ่ä´้ÊÅÐ·ิ¯°ินÑéน 
เป็นปา¨ิµµÕÂì. 

(๗๐) ถา้áÁ้ÊÁ³Ø·เ·Ê¡Å่าวÍÂ่า§ 
นÕéว่า"¢้า¾เ¨้าÃÙ้¸ÃÃÁ·Õ่¾ÃÐ¼Ù้ÁÕ¾ÃÐÀาค 
·Ã§áÊ´§áÅ้วโ´ÂปÃÐ¡าÃ·Õ่µÃÑÊว่า 
เป็น¸ÃÃÁ·ÓÍÑนµÃาÂä´้ ¸ÃÃÁนÑéน 
ËาÍา¨·ÓÍÑนµÃาÂá¡่¼Ù้เÊ¾ä´้(¨Ã§ิ)äÁ่" 
ÊÁ³Ø·เ·ÊนÑéน ÍÑÑนÀิ¡ÉØ·Ñé§ËÅาÂ¾ึ§ 
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ภิกฺขูหิ เอวมสฺส วจนีโย  มา อาวุโส 

สมณุทฺเทส เอวํ อวจ, มา ภควนฺต ํ

อพฺภาจิกฺขิ, น หิ สาธุ ภควโต 

อพฺภกฺขานํ, น หิ ภควา เอวํ วเทยฺย, 

อเนกปริยาเยน อาวุโส สมณุทฺเทส 

อนฺตรายิกา ธมฺมา วุตฺตา ภควตา, 

อ ลญฺ จ  ป น  เ ต  ป ฏิ เ ส ว โ ต 

อนฺตรายายาติ; เอวญฺจ โส สมณทฺุเทโส 

ภกิขฺูห ิวจุจฺมาโน ตเถว ปคฺคณเฺหยฺย, 

โส สมณุทฺเทโส ภิกฺขูหิ เอวมสฺส 

วจนีโย อชฺชตคฺเค เต อาวุ โส 

สมณุทฺเทส น เจว โส ภควา สตฺถา 
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¡Å่าวÍÂ่า§นÕéว่า "ÊÁ³Ø·เ·Ê เ¸ÍÍÂ่าä´้ 

¾Ù́ ÍÂ่า§นÑéน เ¸ÍÍÂ่าä´้¡Å่าวµÙ่¾ÃÐ¼Ù้ÁÕ 

¾ÃÐÀาคเ¨้า ¡าÃ¡Å่าวµÙ่¾ÃÐ¼Ù้ÁÕ¾ÃÐ 

Àาคเ¨้าäÁ่ ṌËÃÍ¡ ¾ÃÐ¼Ù้ÁÕ¾ÃÐÀาคเ¨้า 

äÁ่ä´้µÃÑÊÍÂ่า§นÑéนเÅÂ áน่ÐÊÁ³Ø·เ·Ê 

¸ÃÃÁ·Ñé§ËÅาÂ·Õ่·ÓÍÑนµÃาÂ ¾ÃÐ¼Ù้ÁÕ 

¾ÃÐÀาคเ¨้าµÃÑÊäวโ้´ÂปÃิÂาÂเป็น

ÍÑนÁา¡ ¡çáÅ¸ÃÃÁเËÅ่านÑéนÍา¨·Ó 

ÍÑนµÃาÂá¡่¼Ù้เÊ¾ä´้ (¨Ãิ§)" áÅ 

ÊÁ³Ø·เ·Ê นÑéน ÍÑนÀิ¡ÉØ·Ñé§ËÅาÂ 

¾§ึว่า¡Å่าว ÍÂ่า§นÕéว่า "áน่ÐÊÁ³Ø·เ·Ê 

เ¸ÍÍÂ่าÍ้า§ ¾ÃÐ¼Ù้ÁÕ¾ÃÐÀาคเ¨้านÑéน 

ว่าเป็น¾ÃÐÈาÊ´า¢Í§เ¸ÍµÑé§áµ่วÑนนÕéäป 
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อปทิสิตพโฺพ; ยมฺปิ จญฺเญ สมณทฺุเทสา 

ลภนฺติ  ภิกฺขูหิ  สทฺธึ  ทฺวิรตฺตติรตฺตํ  

สหเสยฺยํ, สาปิ เต นตฺถิ; จร ปิเร 

วินสฺสาติ . โย ปน ภิ กฺ ขุ ชานํ 

ตถานาสิตํ สมณทฺุเทสํ อุปลาเปยฺย วา 

อุปฏฺ€าเปยฺย  วา  สมฺภุญฺเชยฺย วา 

สห วา เสยฺยํ  กปฺเปยฺย, ปาจิตฺติยํ.

สปฺปา³วคฺโค  สตฺตโม.

(๗๑) โย  ปน  ภิกฺขุ ภิกฺขูหิ 

สหธมฺมิกํ วุจฺจมาโน เอวํ วเทยฺย  

น ตาวาหํ อาวุโส เอตสฺมึ สิกฺขาปเท 
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áÅ¾ว¡ÊÁ³Ø·เ·ÊÍ×่นÂ่ÍÁä´้·Ó¡าÃ 

นÍนÃ่วÁเ¾ÕÂ§ ๒-๓ ÃาµÃÕ ¡ÑºÀิ¡ÉØ 

·Ñé§ËÅาÂÍÑนใ´ áÁ้¡ิÃิÂา·Õ่ä´้¡าÃนÍน 

Ã่วÁนÑéนäÁ่ÁÕá¡่เ¸Í เ¨้าคนเÊÕÂเ¨้า¨§ 

äปเÊÕÂ เ¨้า¨§©ิºËาÂเÊÕÂ" áÅÀิ¡ÉØใ´ 

ÃÙ้ÍÂÙ่ เ¡ÅÕéÂ¡Å่ÍÁÊÁ³Ø·เ·Ê ¼Ù้ถÙ¡

ใË้©ิºËาÂเÊÕÂÍÂ่า§นÑéนáÅ้ว¡ç Ṍ ใË้ 

ÍØปÑ¯°า¡¡ḉ Õ ¡นิÃ่วÁ¡ḉ Õ ÊÓเÃç̈ ¡าÃนÍน 

Ã่วÁ¡ç´Õ เป็นปา¨ิµµÕÂì. 

สัปปา³วรรคทีè ๓ (¨บ).

(๗๑) Àิ¡ÉØใ´ ÍÑนÀิ¡ÉØ·Ñé§ËÅาÂ 

ว่า¡Å่าวÍÂÙ่โ´ÂชÍº¸ÃÃÁ ¡Å่าวÍÂ่า§นÕé 

ว่า "·่าน¼Ù้ÁÕÍาÂØ·Ñé§ËÅาÂ©Ñน¨ÐÂÑ§äÁ่ 
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สิกขิฺสฺสามิ,  ยาว  นญญฺ ํภกิขํฺุ พยฺตฺตํ 

วินยธรํ ปริปุจฺฉามีติ, ปาจิตฺติยํ. 

สิ กฺ ขมา เนน ภิ กฺ ข เ ว  ภิ กฺ ขุ น า 

อญญฺาตพพฺ ํปรปุิจฉิฺตพพฺ ํปรปิญหฺติพพฺ;ํ 

อยํ ตตฺถ สามีจิ.

(๗๒) โย ปน ภิกฺขุ ปาฏิโมกฺเข 

อุทฺทิสฺสมาเน เอว ํวเทยฺย กมฺิปนิเมหิ 

ขุทฺทานุขุทฺทเกหิ   สิกฺขาปเทห ิ

อุทฺทิฏฺเ€หิ, ยาวเทว กุกฺกุจฺจาย 

วิเหสาย  วิเลขาย  สํวตฺตนฺตีติ, 

สิกฺขาปทวิวณฺณนเก ปาจิตฺติยํ.
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Èึ¡ÉาในÊิ¡¢าº·นÕé µÅÍ´เวÅา·Õ่ÂÑ§ 

äÁ่ä´้ÊÍºถาÁÀิ¡ÉØÍ×่น ¼Ù้©Åา´¼Ù้·Ã§ 

วนิÑÂ ́ Ñ§นÕé" เป็นปา¨ิµµÕÂì Àิ¡ÉØ·Ñé§ËÅาÂ 

ÍÑนÀิ¡ÉØ¼Ù้Èึ¡ÉาÍÂÙ่ ควÃÃÙ้·Ñ่วถึ§ ควÃ 

ÊÍºถาÁ ควÃµÃµิÃÍ§ นÕéเป็นÊาÁṎ ¡ิÃÃÁ 

ในเÃ×่Í§นÑéน. 

(๗๒) Íนึ§่ Àิ¡ÉØใ´ เÁ×Í่ÁÕใคÃÊว´ 

ปา¯โิÁ¡¢ìÍÂÙ่ ¡Å่าวÍÂ่า§นÕéว่า "ปÃÐโÂชนì 

ÍÐäÃ´้วÂÊ¡ิ¢าº·เÅç¡น้ÍÂเËÅ่านÕé ·ÕÊ่ว´ 

¢ึéนáÅ้ว ชา่§เป็นäปเ¾×่ÍควาÁÃÓคา ญ 

เ¾×Í่ควาÁÅÓºา¡ เ¾×Í่ควาÁÂØ่§Â่ิ§นÕ¡่ÃÐäÃ" 

เป็นปา¨ิµµÕÂì เ¾ÃาÐ¡่น´่าÊิ¡¢าº·.
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(๗๓) โย ปน ภกิขฺุ อนฺวฑฒฺมาสํ 

ปาฏิโมกเฺข อุทฺทิสฺสมาเน เอว ํวเทยฺย 

อิทาเนว โข อหํ อาชานามิ อยมฺปิ 

กริ ธมฺโม สุตฺตาคโต สุตฺตปรยิาปนฺโน 

อนฺวฑฒฺมาสํ อุทฺเทสํ อาคจฉฺตีติ;  ตญเฺจ 

ภกิขํฺุ อญฺเญ ภกิขฺู ชาเนยฺยํุ "นิสินฺนปุพพฺ ํ

อิมินา ภกิขฺุนา ทฺวตฺิติกขฺตฺตํุ ปาฏิโมกเฺข 

อุทฺทิสฺสมาเน โก ปน วาโท ภิยฺโยติ, 

น จ ตสฺส ภิกฺขุโน อญฺญาณเกน  

มุตฺติ อตฺถิ; ยญฺจ ตตฺถ อาปตฺตึ   

อาปนฺโน, ตญจฺ ยถาธมฺโม กาเรตพโฺพ, 

อุตฺตรญิจฺสฺส โมโห อาโรเปตพโฺพ ตสฺส 
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(๗๓) Íนึ§่ Àิ¡ÉØใ´เÁ×Í่ปา¯ิโÁ¡¢ì 

Êว´ÍÂÙ่·Ø¡¡ึ่§เ ×́Íน ¡Å่าวÍÂ่า§นÕéว่า 

"©Ñน¾ึ่§ÃÙ้เ´ÕëÂวนÕéเÍ§ว่า เÍÍ ̧ ÃÃÁáÁ้นÕé 

¡çÁาáÅ้วในÊÙµÃ เน×Í่§áÅ้วในÊÙµÃ ÁาÊÙ่ 

ÍØ·เ·Ê (¡าÃÊว´) ·Ø¡¡ึ§่เ ×́Íน" ถ้าÀ¡ิÉØ 

·Ñé§ËÅาÂÍ×น่ ÃÙ้ Ñ̈¡À¡ิÉØนÑéนว่า "Àิ¡ÉØนÕéเคÂ 

นÑ่§เÁ×่Íปา¯ิโÁ¡¢ì¡ÓÅÑ§Êว´ÍÂÙ่ ๒-๓ 

คÃาวÁาáÅ้ว ¡Å่าวÍÐäÃÍÕ¡" ควาÁ¾้น 

´้วÂÍา¡าÃäÁ่ÃÙ้ ËาÁÕá¡่Àิ¡ÉØนÑéนäÁ่  

¾§ึปÃÑºเ¸ÍµาÁ¸ÃÃÁ´้วÂÍาºÑµิ·Õµ้่Í§ใน 

เÃ×Í่§นÑéน áÅÐ¾ึ§Â¡ควาÁËÅ§¢ึéนá¡่เ¸Í 

เ¾่ิÁÍÕ¡ว่า "áนÐ่เ¸Í äÁ่ใชÅ่าÀ¢Í§เ¸Í 
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เต อาวโุส อลาภา, ตสฺส  เต ทุลฺลทฺธ;ํ  

ยํ ตฺวํ ปาฏิโมกฺเข อุทฺทิสฺสมาเน       

น สาธุกํ อฏฺ€ิกตฺวา มนสิกโรสีติ; อิทํ 

ตสฺมึ โมหนเก, ปาจิตฺติยํ. 

(๗๔) โย ปน ภกิขฺุ ภกิขฺุสฺส กปิุโต 

อนตฺตมโน ปหารํ ทเทยฺย, ปาจิตฺติยํ.    

(๗๕) โย ปน ภกิขฺุ ภกิขฺุสฺส กปิุโต 

อนตฺตมโน ตลสตฺติกํ อุคฺคิเรยฺย,   

ปาจิตฺติยํ.

(๗๖) โย ปน ภกิขฺุ ภกิขํฺุ อมูลเกน 

สงฺฆาทิเสเสน อนุทฺธเํสยฺย, ปาจตฺิติยํ.
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เ¸Íä´้äÁ่ ṌáÅ้ว ́ ้วÂเËµØว่า เÁ×Í่ปา¯โิÁ¡¢ì

¡ÓÅÑ§Êว´ÍÂÙ่ เ¸ÍËา·Óในใ¨ใË้ÊÓเÃç¨ 

ปÃÐโÂชนì ṌäÁ่" นÕéเป็นปา¨µิµÕÂìในควาÁ 

เป็น¼Ù้áÊÃ้§·ÓËÅ§นÑéน.

(๗๔) Íนึ§่ Àิ¡ÉØใ´ โ¡Ã¸นÍ้Âใ¨ 

ใË้ปÃÐËาÃá¡่Àิ¡ÉØ เป็นปา¨ิµµÕÂì. 

(๗๕) Íนึ§่ Àิ¡ÉØใ´ โ¡Ã¸นÍ้Âใ¨ 

เ§×éÍËÍ¡ค×Í½èาÁ×Í¢ึéนá¡่Àิ¡ÉØ  เป็น 

ปา¨ิµµÕÂì. 

(๗๖) Íนึ§่ À¡ิÉØใ´ ¡Ó Ñ́̈  (โ¨·) 

À¡ิÉØ ́ ้วÂÍาºÑµิÊÑ§¦า·เิ·Ê ËาÁÙÅÁิä´้ 

เป็นปา¨ิµµÕÂì. 
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(๗๗) โย ปน ภิกฺขุ ภิกฺขุสฺส 

สญฺจิจฺจ กุกฺกุจฺจํ อุปทเหยฺย อิติสฺส 

มุหตฺตมฺปิ อผาสุ ภวิสฺสตีติ เอตเทว 

ปจฺจยํ กริตฺวา อนญฺญํ, ปาจิตฺติยํ.

(๗๘) โย ปน ภิกฺขุ ภิกฺขู นํ 

ภณฺฑนชาตา นํ   กลหชาตา นํ  

วิวาทาปนฺนานํ อุปสฺสุตึ ติฏฺเ€ยฺย ยํ  

อิเม ภณสฺิสนฺติ, ตํ โสสฺสามีติ เอตเทว 

ปจฺจยํ กริตฺวา อนญฺญํ, ปาจิตฺติยํ.

(๗๙) โย ปน ภิกฺขุ ธมฺมิกานํ 

กมฺมานํ  ฉนฺทํ  ทตฺวา  ปจฺฉา 

ขิยฺยนธมฺมํ  อาปชฺเชยฺย, ปาจิตฺติยํ.
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(๗๗) Íนึ่§Àิ¡ÉØใ´á¡Å้§¡่ÍควาÁ 
ÃÓคา ญá¡่Àิ¡ÉØ´้วÂËÁาÂว่า "´้วÂเช่นนÕé 
ควาÁäÁ่¼าÊØ¡ Ñ̈¡ÁÕá¡่เ¸ÍáÁ้คÃÙË่นึ่§" 
·ÓควาÁËÁาÂÍÂ่า§นÕéเ·่านÑéนáÅ ใË้เป็น 
ปÑ¨¨ÑÂËาใช่ÍÂ่า§Í×่นäÁ่ เป็นปา¨ิµµÕÂì. 

(๗๘) Íนึ่§ Àิ¡ÉØใ´ เÁ×่ÍÀิ¡ÉØ 
·Ñé§ËÅาÂเ¡ิ´ËÁา§¡Ñน เ¡ิ´·ÐเÅาÐ¡Ñน 
ถ§ึ¡าÃววิา·¡Ñน Â×นáÍº¿Ñ§ ́ ้วÂËÁาÂว่า 
" Ñ̈¡ä´้¿Ñ§คÓ·Õ¾่ว¡เ¢า¾Ù́ ¡Ñน" ·ÓควาÁ 
ËÁาÂÍÂ่า§นÕéเ·่านÑéนáÅ ใË้เป็นปÑ¨ Ñ̈Â 
Ëาใช่ÍÂ่า§Í×่นäÁ่ เป็นปา¨ิµµÕÂì.

(๗๙) Íนึ§่ À¡ิÉØใ´ ใË้©Ñน·Ðเ¾×Í่ 
¡ÃÃÁÍÑนเป็น¸ÃÃÁ áÅ้วถึ§¸ÃÃÁค×Í 
¡าÃº่นÀาÂËÅÑ§ เป็นปา¨ิµµÕÂì. 
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(๘๐) โย ปน ภิกฺ ขุ  ส งฺ เฆ 

วินิจฺฉยกถาย วตฺตมานาย ฉนฺทํ 

อทตฺวา อุฏฺ€ายาสนา ปกฺกเมยฺย, 

ปาจิตฺติยํ.

(๘๑) โย ปน ภิกฺขุ สมคฺเคน 

สงฺเฆน จวีร ํทตฺวา ปจฉฺา ขิยฺยนธมฺมํ 

อาปชฺเชยฺย ยถาสนฺถุตํ ภิกฺขู สงฺฆิกํ  

ลาภํ ปริณาเมนฺตีติ, ปาจิตฺติยํ.

(๘๒) โย ปน ภิกฺขุ ชานํ สงฺฆิกํ 

ลาภํ ปริณตํ ปุคฺคลสฺส ปริณาเมยฺย, 

ปาจิตฺติยํ.

สËธมฺมิกวคฺโค อฏฺ€โม.
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(๘๐) Íนึ§่ Àิ¡ÉØใ´ เÁ×Í่เÃ×Í่§ÍÑน¨Ð 

¾ึ§วินิ¨©ÑÂ ÂÑ§เป็นäปÍÂÙ่ในÊ§¦ì äÁ่ใË้ 

©Ñน·Ð áÅ้วÅØ¡¨า¡ÍาÊนÐ ËÅÕ¡äปเÊÕÂ 

เป็นปา¨ิµµÕÂì. 

(๘๑) Íนึ§่ Àิ¡ÉØใ´ (¾Ã้ÍÁใ¨) ́ ้วÂ 

Ê§¦ì¼Ù้¾Ã้ÍÁเ¾ÃÕÂ§ใË้ ṎวÃ (á¡่À¡ิÉØ) áÅ้ว 

ÀาÂËÅÑ§ถ§ึ¸ÃÃÁค×Íº่นว่า "À¡ิÉØ·Ñé§ËÅาÂ 

นÍ้ÁÅาÀ¢Í§Ê§¦ìäปµาÁชÍºใ¨" เป็น 

ปา¨ิµµÕÂì.

(๘๒) Íนึ§่ À¡ิÉØใ´ÃÙ้ÍÂÙ่ น้ÍÁÅาÀ 

·Õเ่¢านÍ้Áäป¨ÐถวาÂÊ§¦ì Áาเ¾×Í่ºØคคÅ 

เป็นปา¨ิµµÕÂì.

สËธรรมิกวรรคทีè ๘ (¨บ).
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(๘๓) โย ปน ภิกฺ ขุ รญฺโญ 

ขตฺติยสฺส มุทฺธาภสิิตฺตสฺส อนิกขฺนฺต-

ราชเก  อนิคฺคตรตนเก  ปุพฺเพ  

อปฺปฏิสํวทิิโต อนิทฺขีลํ อติกฺกาเมยยฺ,   

ปาจิตฺติยํ.

(๘๔) โย ปน ภิกฺขุ รตนํ วา 

รตนสมฺมตํ วา อญฺญตฺร อชฺฌารามา 

วา อชฺฌาวสถา วา  อุคฺคณฺเหยฺย วา  

อุคฺคณฺหาเปยฺย วา, ปาจิตฺติยํ.

รตนํ  วา  ปน  ภิกฺขุนา 

รตนสมฺมตํ  วา  อชฺฌาราเม  วา 

อชฺฌาวสเถ  วา  อุคฺคเหตฺวา  วา  
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(๘๓) Íนึ§่ Àิ¡ÉØใ´ äÁ่ä´้ÃÑººÍ¡ 

¡่Íน ¡้าวÅ่ว§¸Ã³Õเ¢้าäป (ในË้Í§) ¢Í§ 

¾ÃÐÃาชา¼Ù้¡ÉÑµÃิÂìä´้ÃÑºÁÄ¸าÀเิÉ¡áÅ้ว 

·Õ่¾ÃÐÃาชาÂÑ§äÁ่เÊ´ç¨ÍÍ¡ ·Õ่ÃÑµนÐÂÑ§ 

äÁ่ÍÍ¡ เป็นปา¨ิµµÕÂì.

(๘๔) Íนึ§่ Àิ¡ÉØใ´ เ¡çºเÍา¡ḉ Õ    ใË้ 

เ¡çºเÍา¡ḉ Õ «ึ§่ÃÑµนÐ¡ḉ Õ «ึ§่¢Í§·ÕÊ่ÁÁµิ 

ว่าเป็นÃÑµนÐ¡ḉ Õ เว้นäว้áµ่ในวÑ́ ·ÕÍ่ÂÙ่¡ḉ Õ

ใน·Õ่ÍÂÙ่¾Ñ¡¡ç´Õ เป็นปา¨ิµµÕÂì. 

áÅÀิ¡ÉØเ¡çºเÍา¡ḉ Õ ใË้เ¡çºเÍา¡ḉ Õ 

«ึ§่ÃÑµนÐ¡ḉ Õ «่ึ§¢Í§·ÕÊ่ÁÁµิว่าÃÑµนÐ¡ḉ Õ 

ในวÑ´·Õ่ÍÂÙ่¡ç´Õ ใน·Õ่ÍÂÙ่¾Ñ¡¡ç´Õ áÅ้ว¾ึ§ 



214  ปา¨ิตฺติยา

อุคฺคณหฺาเปตฺวา วา นิกขิฺปิตพพฺ ํยสฺส 

ภวิสฺสติ, โส หริสฺสตีติ, อยํ ตตฺถ 

สามีจิ.

(๘๕) โย ปน ภิกฺขุ  สนฺตํ  ภิกฺขุํ  

อนาปุจฉา วิกาเล คามํ ปวิเสยฺย, 

อญญฺตฺร ตถารปูา อจจฺายิกา กรณยีา 

ปาจิตฺติยํ.

(๘๖) โย ปน ภิกฺขุ อฏฺ€ิมยํ วา  

ทนฺตมยํ  วา  วิสาณมยํ  วา  สูจิฆรํ 

การาเปยฺย, เภทนกํ ปาจิตฺติยํ.

(๘๗) นวมฺปน ภิกฺขุนา มญฺจํ วา  

ปี€ํ วา การยมาเนน  อฏฺ€งฺคุลปาทก ํ



ปา¨ิตตีย์  215

เ¡çºäว้ ´้วÂËÁาÂว่า "¢Í§¼Ù้ใ´ ¼Ù้นÑéน 

Ñ̈¡ä´้เÍาäป" นÕéเป็นÊาÁṎ ¡ิÃÃÁในเÃ×Í่§นÑéน. 

(๘๕) Íนึ§่ À¡ิÉØใ´ äÁ่ÍÓÅาÀ¡ิÉØ 

¼Ù้ÁÕÍÂÙ่áÅ้ว เ¢้าäปÊÙ่º้านในเวÅาวิ¡าÅ 

เว้นäว้áµ่¡ิ¨ÃÕº(ค×Í Ø̧ÃÐÃ้Íน)ÁÕÍÂ่า§ 

นÑéนเป็นÃÙป เป็นปา¨ิµµÕÂì. 

(๘๖) Íนึ§่ À¡ิÉØใ´ ใË้·Ó¡Å่Í§เ¢çÁ 

ÊÓเÃç¨´้วÂ¡ÃÐ´Ù¡¡ç´Õ ÊÓเÃç¨´้วÂ§า¡ç´Õ 

ÊÓเÃç¨ ´้วÂเ¢า¡ç Ṍ  เป็นปา¨ิµµÕÂì 

·Õ่ใË้·ÓÅาÂเÊÕÂ.

(๘๗) Íนึ่§ Àิ¡ÉØ¼Ù้ใË้·ÓเµÕÂ§¡ç´Õ 

µÑ่§¡ç´Õ ใËÁ่ ¾ึ§·ÓใË้ÁÕเ·้าเ¾ÕÂ§ ๘ นิéว 
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กาเรตพฺพํ สุคตงฺคุเลน อญฺญตฺร 

เหฏฺ€ิมาย อฏนิยา, ตํ  อติกฺกามยโต 

เฉทนกํ  ปาจิตฺติยํ.    

(๘๘) โย ปน ภิกฺขุ มญฺจํ วา ปี€ํ 

วา ตูโลนทฺธํ การาเปยฺย, อุทฺทาลนกํ 

ปาจิตฺติยํ.

(๘๙) นิสีทนมฺปน  ภิ กฺ ขุนา 

การยมาเนน ปมาณิกํ กาเรตพฺพํ:  

ตตฺริทํ ปมาณํ: ทีฆโส เทฺว วิทตฺถิโย 

สุคตวิทตฺถิยา, ติริยํ ทิยฑฺฒํ, ทสา 

วิทตฺถิ. ตํ อติกฺกามยโต เฉทนกํ 

ปาจิตฺติยํ.
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´้วÂนิéวÊØคµ เว้นäว้áµ่áÁ่เเคÃ่เº×éÍ§µ่Ó 

เ¸Í·ÓใË้Å่ว§ปÃÐÁา³นÑéนäป เป็น 

ปา¨ิµµÕÂì ·Õ่ใË้µÑ´เÊÕÂ. 

(๘๘) Íนึ§่ Àิ¡ÉØใ´ ใË้·ÓเµÕÂ§¡ḉ Õ 

µÑ่§¡ç´Õ เป็น¢Í§ËØ้ÁนØ่น (ÂÑ´นØ่น) เป็น 

ปา¨ิµµÕÂì ·Õ่ใË้Ã×éÍเÊÕÂ. 

(๘๙) Íนึ§่ Àิ¡ÉØ¼Ù้ใË้·Ó¼้าÊÓËÃÑºนÑ§่ 

¾ึ§ใË้·ÓใË้ä´้ปÃÐÁา³ นÕéเป็นปÃÐÁา³ใน 

คÓนÑéน โ´ÂÂาว ๒ ค×º โ´Â¡ว้า§ ค×ºËนึ่§ 

ชาÂค×ºËนึ่§ ´้วÂค×ºÊØคµ เ¸Í·ÓใË้Å่ว§ 

ปÃÐÁา³นÑéนäป เป็นปา¨ิµµÕÂì ·Õ่ใË้µÑ´เÊÕÂ. 
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(๙๐) กณฑฺปุฏิจฉฺาทึ ปน ภกิขฺุนา 

การยมาเนน ปมาณิกา กาเรตพฺพา; 

ตตฺรทํิ ปมาณ:ํ ทีฆโส จตสฺโส วทิตฺถโิย 

สุคตวิทตฺถิยา, ติริยํ เทฺว วิทตฺถิโย. ต ํ

อติกฺกามยโต เฉทนกํ ปาจิตฺติยํ.    

(๙๑) วสฺสิกสาฏิกํ ปน ภิกฺขุนา  

การยมาเนน ปมาณิกา กาเรตพฺพา; 

ตตฺริทํ ปมาณํ: ทีฆโส ฉ วิทตฺถิโย 

สุคตวิทตฺถิยา, ติริยํ  อฑฺฒเตยฺยา. ตํ  

อติกฺกามยโต เฉทนกํ ปาจิตฺติยํ.
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(๙๐) Íนึ่§ Àิ¡ÉØ¼Ù้ใË้·Ó¼้าปÔ´½ ี 

¾ึ§ใË้·ÓใË้ä´้ปÃÐÁา³ นÕéเป็นปÃÐÁา³ใน 

คÓนÑéน โ´ÂÂาว ๔ ค×º โ´Â¡ว้า§ ๒ ค×º 

´้วÂค×ºÊØคµ เ¸ÍใË้Å่ว§ปÃÐÁา³นÑéนäป 

เป็นปา¨ิµµÕÂì ·Õ่ใË้µÑ´เÊÕÂ. 

(๙๑) Íนึ่§ Àิ¡ÉØ¼Ù้ใË้·�า¼้าÍาº 

นé Ó½น ¾ึ § ใË้·� า ใË ้ ä ´้ปÃ ÐÁา³ 

นÕéเป็นปÃÐÁา³ในคÓนÑéน โ´ÂÂาว ๖ 

ค×º โ´Â¡ว้า§ ๒ ค×ºคÃึ่§ ´้วÂค×º 

ÊØคµ เ¸Í·ÓใË้Å่ว§ปÃÐÁา³นÑéน 

เป็นปา¨ิµµÕÂì ·Õ่ใË้µÑ´เÊÕÂ. 
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(๙๒) โย ปน ภิกฺขุ สุคตจีวรปฺ-

ปมาณํ จีวรํ การาเปยฺย  อติเรกํ วา, 

เฉทนกํ ปาจิตฺติยํ. ตตฺริทํ  สุคตสฺส 

สุคตจวีรปฺปมาณ:ํ ทีฆโส นว วทิตฺถโิย 

สุคตวทิตฺถยิา, ติรยํิ ฉ วทิตฺถโิย,  อิทํ 

สุคตสฺส สุคตจีวรปฺปมาณํ.

รตนวคฺโค  นวโม.

อุทฺทิฏฺ€า  โข  อายสฺมนฺโต 

เทฺวนวุติ  ปาจิตฺติยา  ธมฺมา.

ตตฺถายสฺมนฺเต ปุจฉฺามิ: กจจฺตฺิถ 

ปริสุทฺธา ?
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(๙๒) Íนึ่§ Àิ¡ÉØใ´ ใË้·Ó ṎวÃÁÕ 

ปÃÐÁา³เ·่าÊØคµ ṎวÃ ËÃ×ÍÂิ่§¡ว่า เป็น 

ปา¨ิµµÕÂì ·Õใ่Ë้µÑ́ เÊÕÂ. นÕéเป็นปÃÐÁา³áË่§ 

ÊØคµ ṎวÃ¢Í§¾ÃÐÊØคµในคÓนÑéน โ´ÂÂาว 

๙ ค×º โ´Â¡ว้า§ ๖ ค×º ´้วÂค×ºÊØคµ 

นÕéเป็นปÃÐÁา³áË่§ÊØคµ¨ÕวÃ¢Í§¾ÃÐÊØคµ. 

รตนวรรคทีè ๙ (¨บ). 

·่าน¼Ù้ÁÕÍาÂØ·Ñé§ËÅาÂ ¸ÃÃÁช×่Í 

ปา¨ิµµÕÂì ๙๒ ¢้า¾เ¨้าä´้áÊ´§¢ึéนáÅ้วáÅ.

¢้า¾เ¨้าถาÁ·่าน·Ñé§ËÅาÂ ใน¢้Í 

เËÅ่านÑéน ·่าน·Ñé§ËÅาÂเป็น¼Ù้ºÃิÊØ·¸ิì 

áÅ้วËÃ×Í ? 
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ทุติยมฺปิ  ปุจฺฉามิ:  กจฺจิตฺถ 

ปริสุทธา ?

ตติยมฺปิ  ปุจฺฉามิ:  กจฺจิตฺถ 

ปริสุทธา ?

ปริสุทฺเธตฺถายสฺมนฺโต  ตสฺมา 

ตุณฺหี,  เอวเมตํ ธารยามิ.

ปา¨ิตฺติยา ธมฺมา นิฏฺ€ิตา.
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¢้า¾เ¨้าถาÁ áÁ้คÃÑé§·Õ่ ๒  ·่าน

·Ñé§ËÅาÂเป็น¼Ù้ºÃิÊØ·¸ิìáÅ้วËÃ×Í ? 

¢้า¾เ¨้าถาÁ áÁ้คÃÑé§·Õ่ ๓  ·่าน

·Ñé§ËÅาÂเป็น¼Ù้ºÃิÊØ·¸ิìáÅ้วËÃ×Í ?

·่าน·Ñé§ËÅาÂเป็น¼Ù้ºÃิÊØ·¸ิìáÅ้ว 

ใน¢้ÍเËÅ่านÕéáÅ้ว เ¾ÃาÐ©ÐนÑéน¨ึ§นิ่§ 

¢้า¾เ¨้า·Ã§ควาÁนÕéäว้´้วÂÍÂ่า§นÕé. 

ธรรมทั้งËÅายชืèอปา¨ิตตีย์ ¨บ.
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อิเม โข ปนายสฺมนฺโต จตฺตาโร 

ปาฏเิทสนียา ธมฺมา อุทฺเทสํ อาคจฉฺนฺติ.

(๑) โย ปน ภกิขฺุ  อญญฺาติกาย 

ภิกฺขุนิยา อนฺตรฆรํ ปวิฏฺ€าย หตฺถโต 

ขาทนียํ วา โภชนียํ วา สหตฺถา 

ปฏิคฺคเหตฺวา ขาเทยฺย วา ภุญฺเชยฺย 

วา, ปฏิเทเสตพฺพํ เตน ภิกฺขุนา  

คารยฺหํ  อาวุโส  ธมฺมํ อาปชฺชึ 

อสปฺปายํ ปาฏิเทสนียํ, ตํ ปฏิเทเสมีติ.

(๒) ภกิขฺู ปเนว กเุลสุ นิมนฺติตา 

ภุ ญฺ ช นฺ ติ ,  ต ตฺ ร  เ จ  ภิ กฺ ขุ นี 
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·่าน¼Ù้ÁÕÍาÂØ·Ñé§ËÅาÂ ¸ÃÃÁช×่Í 

ปา¯ิเ·ÊนÕÂÐ ๔ เËÅ่านÕéáÅ Â่ÍÁÁาÊÙ่ 

ÍØ·เ·Ê.

(๑) Íนึ§่ Àิ¡ÉØใ´ ÃÑº¢Í§เคÕéÂว¡ḉ Õ 

¢Í§©Ñน¡ḉ Õ ́ ้วÂÁ×Í¢Í§µน ̈ า¡Á×Í¢Í§ 

นา§Àิ¡ÉØ³Õ¼Ù้Áิใช่ ญาµิ ¼Ù้เ¢้าäปáÅ้วÊÙ่ 

ÅÐáว¡º้านáÅ้ว ¾§ึเคÕéÂว¡ḉ Õ ©Ñน¡ḉ Õ ÍÑน 

Àิ¡ÉØนÑéน¾ึ§áÊ´§ค×นว่า "áน่Ðเ¸Í ©Ñน 

µ้Í§¸ÃÃÁ·Õ่น่าµิเµÕÂน äÁ่เป็น·Õ่ÊºาÂ 

ควÃ¨ÐáÊ´§ค×น ©ÑนáÊ´§ค×น¸ÃÃÁนÑéน". 

(๒) Íนึ่ § Àิ¡ÉØ·Ñé §ËÅาÂÃÑº 

นิÁนµì©ÑนÍÂÙ่ในÊ¡ØÅ ถ้าÀิ¡ÉØ³ÕÁา 
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โวสาสมานรูปา €ิตา โหติ "อิธ สูปํ  

เทถ, อิธ โอทนํ เทถาติ, เตหิ ภิกฺขูหิ 

สา ภิกฺขุนี อปสาเทตพฺพา อปสกฺก  

ตาว ภคินิ, ยาว  ภิกฺขู ภุญฺชนฺตีติ;  

เอกสฺสปิ เจ  ภิกฺขุโน นปฺปฏิภาเสยฺย 

ตํ  ภิกฺขุนึ  อปสาเทตุํ อปสกฺก  ตาว 

ภคินิ, ยาว  ภิกฺขู  ภุญฺชนฺตีติ, 

ปฏิเทเสตพฺพํ เตหิ ภิกฺขูหิ คารยฺหํ 

อาวุโส ธมฺมํ อาปชฺชิมฺหา อสปฺปายํ  

ปาฏิเทสนียํ, ตํ ปฏิเทเสมาติ.
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Â×นÊÑ่§เÊÕÂÍÂÙ่ในนÑéนว่า "¨§ถวาÂá¡§ 

ในÍ§คìนÕé  ¨§ถวาÂ¢้าวในÍ§คìนÕé " 

Àิ¡ÉØ·Ñé§ËÅาÂเËÅ่านÑéน ¾ึ§ÃØ¡Ãาน 

Àิ ¡ ÉØ ³Õ นÑé น ว่า  " น้Í § Ë ญิ § 

เ¸Í¨§ËÅÕ¡äปเÊÕÂ µÅÍ´เวÅา·Õ่ 

Àิ¡ÉØÂÑ§©ÑนÍÂÙ่" ถ้าÀิ¡ÉØáÁ้ÃÙปËนึ่§ 

äÁ่¡Å่าวÍÍ¡äปเ¾×่Í¨ÐÃØ¡ÃานÀิ¡ÉØ³Õ

นÑéนว่า "น้Í§Ë ญิ§ เ¸Í¨§ËÅÕ¡äปเÊÕÂ 

µÅÍ´เวÅา·Õ่Àิ¡ÉØ©ÑนÍÂÙ่" ÍÑนÀิ¡ÉØ 

เËÅ่านÑéน¾ึ§áÊ´§ค×นว่า "áนÐ่เ¸Í 

¾ว¡©Ñนµ้Í§¸ÃÃÁ·Õ่น่าµิเµÕÂน äÁ่เป็น

·Õ่ÊºาÂ ควÃ¨ÐáÊ´§ค×น ¾ว¡©Ñน 

áÊ´§ค×น¸ÃÃÁนÑéน. 
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(๓) ยานิ  โข  ปน  ตานิ 

เสกฺขสมฺมตานิ กุลานิ, โย ปน  ภิกฺขุ 

ตถารูเปสุ เสกฺขสมฺมเตสุ กุเลสุ 

ปุพฺเพ อนิมนฺติโต อคิลาโน ขาทนียํ 

วา โภชนียํ  วา  สหตฺถา ปฏิคฺคเหตฺวา 

ขาเทยฺย วา ภญฺุเชยฺย วา, ปฏิเทเสตพพฺ ํ

เตน ภิกฺขุนา คารยฺหํ อาวุโส ธมฺมํ 

อาปชฺชึ อสปฺปายํ ปาฏิเทสนียํ, ตํ 

ปฏิเทเสมีติ.
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(๓) Íนึ§่ Àิ¡ÉØใ´ äÁ่ä´้ÃÑºนÁินµì 

¡่Íน Áิใช่¼Ù้Íา¾า¸ ÃÑº¢Í§เคÕéÂว¡ç Ṍ 

¢Í§©Ñน¡ḉ Õ ในÊ¡ØÅ·Ñé§ËÅาÂ·ÕÊ่§¦ìÊÁÁµิ 

ว่าเป็นเÊ¢ÐเËçนปานนÑéน ́ ้วÂÁ×Í¢Í§µน 

áÅ้ว ¾§ึเคÕéÂว¡ḉ Õ ©Ñน¡ḉ Õ ÍÑนÀิ¡ÉØนÑéน¾ึ§ 

áÊ´§ค×นว่า "áน่Ðเ¸Í ©Ñนµ้Í§¸ÃÃÁ·Õน่่า 

µเิµÕÂน äÁ่เป็น·ÕÊ่ºาÂ ควÃ¨ÐáÊ´§ค×น 

©ÑนáÊ´§ค×น¸ÃÃÁนÑéน. 
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(๔) ยานิ  โข  ปน  ตานิ 

อารญฺญกานิ เสนาสนานิ สาสงฺก-

สมฺมตานิ  สปฺปฏภิยานิ, โย ปน ภกิขฺุ 

ตถารเูปสุ เสนาสเนสุ วหิรนฺโต ปุพเฺพ 

อปฺปฏิสํวิทิตํ ขาทนียํ วา โภชนียํ วา 

อชฺฌาราเม สหตฺถา ปฏิคฺคเหตฺวา 

อคิลาโน ขาเทยฺย วา ภุญฺเชยฺย วา, 

ปฏิเทเสตพฺพํ เตน ภิกฺขุนา คารยฺห ํ

อาวุโส ธมฺมํ อาปชฺชึ อสปฺปายํ 

ปาฏิเทสนียํ, ตํ ปฏิเทเสมีติ.
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(๔) Íนึ§่ À¡ิÉØใ´ÍÂÙ่ในเÊนาÊนÐ 

ปèา ·ÕÃ่Ù้¡Ñนว่าเป็น·ÕÁ่ÕÍÑนµÃาÂ ÁÕÀÑÂเ©¾าÐ 

Ëน้า ÃÑº¢Í§เคÕéÂว¡ḉ Õ ¢Í§©Ñน¡ḉ Õ ÍÑนเ¢า 

äÁ่ä´้ºÍ¡ใË้ÃÙ้äว้¡่Íน ´้วÂÁ×Í¢Í§µน 

ในวÑ´·Õ่ÍÂÙ่ äÁ่ใช่¼Ù้Íา¾า¸¾ึ§เคÕéÂว¡ç Ṍ 

©Ñน¡ç Ṍ ÍÑนÀิ¡ÉØนÑéน¾ึ§áÊ´§ค×นว่า 

"áน่Ðเ¸Í ©Ñนµ้Í§¸ÃÃÁ·Õ่น่าµิเµÕÂน 

äÁ่เป็น·Õ่ÊºาÂควÃ¨ÐáÊ´§ค×น ©Ñน 

áÊ´§ค×น¸ÃÃÁนÑéน".
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อุทฺทิฏฺ€า  โข  อายสฺมนฺโต 

จตฺตาโร ปาฏิเทสนียา ธมฺมา.

ตตฺถายสฺมนฺเต ปุจฉฺามิ;  กจจฺตฺิถ 

ปริสุทฺธา ?

ทุติยมฺปิ ปุจฺฉามิ:  กจฺจิตฺถ 

ปริสุทฺธา ?

ตติยมฺปิ ปุจฺฉามิ:  กจฺจิตฺถ 

ปริสุทฺธา ?

ปริสุทฺเธตฺถายสฺมนฺโต ตสฺมา 

ตุณฺหี, เอวเมตํ  ธารยามิ.

ปาฏิเทสนียา ธมฺมา นิฏฺ€ิตา.
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·่าน·Ñé§ËÅาÂ ¸ÃÃÁ·Ñé§ËÅาÂช×่Í 
ปา¯ิเ·ÊนÕÂÐ ๔ ¢้า¾เ¨้าä´้áÊ´§¢ึéน 
áÅ้วáÅ. 

¢้า¾เ¨้าถาÁ·่าน·Ñé§ËÅาÂ ใน¢้Í 
เËÅ่านÑéน. ·่าน·Ñé§ËÅาÂเป็น¼Ù้ºÃิÊØ·¸ิì
áÅ้วËÃ×Í ? 

¢้า¾เ¨้าถาÁ áÁ้คÃÑé§·Õ่ ๒ ·่าน 
·Ñé§ËÅาÂเป็น¼Ù้ºÃิÊØ·¸ิìáÅ้วËÃ×Í ? 

¢้า¾เ¨้าถาÁ áÁ้คÃÑé§·Õ่ ๓ ·่าน 
·Ñé§ËÅาÂเป็น¼Ù้ºÃิÊØ·¸ิìáÅ้วËÃ×Í ?

·่าน·Ñé §ËÅาÂ เป็น¼Ù้ºÃิ ÊØ ·¸ิì áÅ้ว 
ใน¢้ÍเËÅ่านÑéน เ¾ÃาÐ©ÐนÑéน ̈ §ึนิ§่ ¢้า¾เ¨้า 
·Ã§ควาÁนÕéäว้´้วÂÍÂ่า§นÕé 

ธรรมทั้งËÅายชืèอปาฏิเทสนียะ ¨บ.
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อิ เม  โข  ปนายสฺมนฺโต  

ปญฺจสตฺตติ เสขิยา ธมฺมา อุทฺเทสํ  

อาคจฺฉนฺติ.

(๑) ปริมณฺฑลํ นิวาเสสฺสามีติ 

สิกฺขา กรณียา.

(๒) ปริมณฺฑลํ ปารุปิสฺสามีติ 

สิกฺขา กรณียา.

(๓) สุปฏิจฺฉนฺโน อนฺตรฆเร 

คมิสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา.

(๔) สุปฏิจฺฉนฺโน อนฺตรฆเร  

นิสีทิสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา.
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·่าน·Ñé§ËÅาÂ ¸ÃÃÁช×่ÍเÊ¢ิÂÐ 

๗๕ เËÅ่านÕéáÅ Â่ÍÁÁาÊÙ่ÍØ·เ·Ê. 

(๑) ¾§ึ·ÓควาÁÈึ¡Éาว่า "เÃา Ñ̈¡ 

นØ่§เป็นปÃิÁ³ฑÅ".

(๒) ¾§ึ·ÓควาÁÈึ¡Éาว่า "เÃา Ñ̈¡ 

Ë่Áเป็นปÃิÁ³ฑÅ".

(๓) ¾§ึ·ÓควาÁÈึ¡Éาว่า "เÃา Ñ̈¡ 

ป¡ปิ´¡าÂ´Õ äปในÅÐáว¡º้าน". 

(๔) ¾§ึ·ÓควาÁÈึ¡Éาว่า "เÃา Ñ̈¡ 

ป¡ปิ´¡าÂ´Õ นÑ่§ในÅÐáว¡º้าน".
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(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.

(๑๐) น อุกฺขิตฺตกาย อนฺตรฆเร 

นิสีทิสฺสามีติ  สิกฺขา กรณียา.

(ปริม³ฺฑÅวคฺโค ป€โม.)
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(๕) ¾§ึ·ÓควาÁÈึ¡Éาว่า "เÃา Ñ̈¡ 

ÊÓÃวÁ´Õ äปในÅÐáว¡º้าน"

(๖) ¾§ึ·ÓควาÁÈึ¡Éาว่า "เÃา Ñ̈¡ 

ÊÓÃวÁ´Õ นÑ่§ในÅÐáว¡º้าน"

(๗) ¾§ึ·ÓควาÁÈึ¡Éาว่า "เÃา Ñ̈¡ 

ÁÕµา·Í´Å§ äปในÅÐáว¡º้าน"

(๘) ¾§ึ·ÓควาÁÈึ¡Éาว่า "เÃา Ñ̈¡ 

ÁÕµา·Í´Å§ นÑ่§ในÅÐáว¡º้าน"

(๙) ¾§ึ·ÓควาÁÈึ¡Éาว่า "เÃา Ñ̈¡ 

äÁ่äปในÅÐáว¡º้าน ´้วÂ·Ñé§เวิ¡¼้า"

(๑๐) ¾§ึ·ÓควาÁ ṌÈ¡ึÉาว่า "เÃา Ñ̈¡ 

äÁ่นÑ่§ในÅÐáว¡º้าน ´้วÂ·Ñé§เวิ¡¼้า"
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(๑๑) น อุชฺชคฺฆกิาย  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 กายปฺปจาลก ํอนฺตรฆเร  

คมิสฺสามีติ  สิกฺขา กรณียา.

(๑๖) น  กายปฺปจาลก ํ อนฺตรฆเร  

นิสีทิสฺสามีติ  สิกฺขา กรณียา.
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(๑๑) ¾ึ§·ÓควาÁÈึ¡Éาวา่ "เÃา Ñ̈¡ 

äÁ่äปในÅÐáว¡º้าน    ́ ้วÂ·Ñé§ควาÁËÑวเÃาÐÅÑน่".

(๑๒) ¾§ึ·ÓควาÁÈึ¡Éาว่า "เÃา Ñ̈¡ 

äÁ่นÑ่§ในÅÐáว¡º้าน ´้วÂ·Ñé§ควาÁ 

ËÑวเÃาÐÅÑ่น". 

(๑๓) ¾§ึ·ÓควาÁÈึ¡Éาว่า "เÃา Ñ̈¡ 

ÁÕเÊÕÂ§น้ÍÂ äปในÅÐáว¡º้าน".

(๑๔) ¾§ึ·ÓควาÁÈึ¡Éาว่า "เÃา Ñ̈¡ 

ÁÕเÊÕÂ§น้ÍÂ นÑ่§ในÅÐáว¡º้าน".

(๑๕) ¾§ึ·ÓควาÁÈึ¡Éาว่า "เÃา Ñ̈¡ 

äÁ่โÂ¡¡าÂ äปในÅÐáว¡º้าน". 

(๑๖) ¾§ึ·ÓควาÁÈึ¡Éาว่า "เÃา Ñ̈¡ 

äÁ่โÂ¡¡าÂ นÑ่§ในÅÐáว¡º้าน". 
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(๑๗) น พาหปฺุปจาลก ํอนฺตรฆเร  

คมิสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา.    

(๑๘) น พาหปฺุปจาลก ํอนฺตรฆเร  

นิสีทิสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา.

(๑๙) น  สีสปฺปจาลก ํ อนฺตรฆเร 

คมิสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา.    

(๒๐) น สีสปฺปจาลก ํ อนฺตรฆเร 

นิสีทิสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา.

(น  อุชฺชคฺฆิกวคฺโค ทุติโย.)

(๒๑)  น  ขมฺภกโต  อนฺตรฆเร 

คมิสฺสามีติ  สิกฺขา กรณียา.

(๒๒)  น  ขมฺภกโต  อนฺตรฆเร  

นิสีทิสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา.
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(๑๗) ¾§ึ·ÓควาÁÈึ¡Éาว่า "เÃา Ñ̈¡ 

äÁ่ä¡วá¢น äปในÅÐáว¡º้าน".

(๑๘) ¾ึ§·ÓควาÁÈึ¡Éาว่า "เÃา Ñ̈¡ 

äÁ่ä¡วá¢น นÑ่§ในÅÐáว¡º้าน". 

(๑๙) ¾§ึ·ÓควาÁÈึ¡Éาว่า "เÃา Ñ̈¡ 

äÁ่โคÅ§ÈÕÃÉÐ äปในÅÐáว¡º้าน".

(๒๐) ¾§ึ·ÓควาÁÈึ¡Éาว่า "เÃา Ñ̈¡ 

äÁ่โคÅ§ÈÕÃÉÐ นÑ่§ในÅÐáว¡º้าน". 

(๒๑) ¾§ึ·ÓควาÁÈึ¡Éาว่า "เÃา Ñ̈¡ 

äÁ่·ÓควาÁคéÓ äปในÅÐáว¡º้าน".

(๒๒) ¾§ึ·ÓควาÁÈึ¡Éาว่า "เÃา Ñ̈¡ 

äÁ่·ÓควาÁคéÓ นÑ่§ในÅÐáว¡º้าน".
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(๒๓)  น โอคุณฺ€ิโต  อนฺตรฆเร  

คมิสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา.

(๒๔)  น  โอคุณ€ิฺโต  อนฺตรฆเร 

นิสีทิสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา.

(๒๕)  น  อุกกฺฏิุกาย  อนฺตรฆเร  

คมิสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา.

(๒๖)  น  ปลฺลตฺถกิาย อนฺตรฆเร  

นิสีทิสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา.

ฉพฺพีสติ  สารุปฺปา.
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(๒๓) ¾§ึ·ÓควาÁÈึ¡Éาว่า "เÃา Ñ̈¡ 

äÁ่คÅØÁ (ÈÕÃÉÐ) äปในÅÐáว¡º้าน". 

(๒๔) ¾§ึ·ÓควาÁÈึ¡Éาว่า "เÃา Ñ̈¡ 

äÁ่คÅØÁ (ÈÕÃÉÐ) นÑ่§ในÅÐáว¡º้าน". 

(๒๕) ¾§ึ·ÓควาÁÈึ¡Éาว่า "เÃา Ñ̈¡ 

äÁ่äปในÅÐáว¡º้าน´้วÂ·Ñé §ควาÁ 

¡ÃÐโËÂ่§".

(๒๖) ¾§ึ·ÓควาÁÈึ¡Éาว่า "เÃา Ñ̈¡ 

äÁ่นÑ่§ในÅÐáว¡º้าน ´้วÂ·Ñé§ควาÁ 

ÃÑ´เ¢่า".

สารูป ๒๖ (¨บ).
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(๑) สกฺกจฺจํ    ปิณฺฑปาตํ 

ปฏิคฺคเหสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา.

(๒) ปตฺตสญฺญี   ปิณฺฑปาต ํ

ปฏิคฺคเหสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา.

(๓) สมสูปกํ   ปิณฺฑปาตํ 

ปฏิคฺคเหสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา.

(๔) สมติตฺติกํ   ปิณฺฑปาตํ 

ปฏิคฺคเหสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา.

(น  ¢มฺภกตวคฺโค ตติโย.)

(๕) สกฺกจฺจํ    ปิณฺฑปาตํ  

ภุญฺชิสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา.    

(๖) ปตฺตสญฺญี   ปิณฺฑปาตํ  

ภุญฺชิสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา.
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(๑) ¾§ึ·ÓควาÁÈึ¡Éาว่า "เÃา Ñ̈¡ 

ÃÑººิ³ฑºาµโ´ÂเÍ×éÍเ¿×éÍ". 

(๒)  ¾§ึ·ÓควาÁÈึ¡Éาว่า "เÃา Ñ̈¡ 

¨้Í§´ÙÍÂÙ่ในºาµÃ ÃÑººิ³ฑºาµ".

(๓) ¾§ึ·ÓควาÁÈึ¡Éาว่า "เÃา Ñ̈¡ 

ÃÑººิ³ฑºาµ ÁÕÊÙปÐเÊÁÍ¡Ñน".

(๔) ¾§ึ·ÓควาÁÈึ¡Éาว่า "เÃา Ñ̈¡ 

ÃÑººิ³ฑºาµเÊÁÍ¢Íº".

(๕) ¾§ึ·ÓควาÁÈึ¡Éาว่า "เÃา Ñ̈¡ 

©Ñนºิ³ฑºาµโ´ÂเÍ×éÍเ¿×éÍ".

(๖) ¾§ึ·ÓควาÁÈึ¡Éาว่า "เÃา Ñ̈¡ 

¨้Í§´ÙÍÂÙ่ในºาµÃ ©Ñนºิ³ฑºาµ".
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(๗) สปทานํ    ปิณฺฑปาตํ 

ภุญฺชิสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา.

(๘) สมสูปกํ   ปิณฺฑปาตํ 

ภุญฺชิสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา.

(๙) น ถูปโต โอมทฺทิตฺวา 

ปิณฑฺปาตํ ภญฺุชิสฺสามีติ สิกขฺา กรณยีา.

(๑๐)  น สูปํ วา พฺยญฺชนํ วา 

โอทเนน ปฏิจฉฺาเทสฺสามิ ภยฺิโยกมฺยตํ 

อุปาทายาติ สิกฺขา กรณียา.

(๑๑)  น สูปํ วา โอทนํ วา 

อคิลาโน อตฺตโน อตฺถาย วิญญฺาเปตฺวา 

ภุญฺชิสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา.
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(๗) ¾§ึ·ÓควาÁÈึ¡Éาว่า "เÃา Ñ̈¡ 

©Ñนºิ³ฑºาµäÁ่áËว่§".

(๘) ¾§ึ·ÓควาÁÈึ¡Éาว่า "เÃา Ñ̈¡ 

©Ñนºิ³ฑºาµÁÕÊÙปÐเÊÁÍ¡Ñน".

(๙) ¾§ึ·ÓควาÁÈึ¡Éาว่า "เÃา Ñ̈¡ 

äÁ่¢ÂØ้ÁÅ§áµ่ÂÍ´ ©Ñนºิ³ฑºาµ". 

(๑๐) ¾§ึ·ÓควาÁÈึ¡Éาว่า "เÃา Ñ̈¡ 

äÁ่¡Åºá¡§¡ḉ Õ ¡Ñº¢้าว¡ḉ Õ ́ ้วÂ¢้าวÊØ¡ 

ÍาÈÑÂควาÁÍÂา¡ä´้Áา¡".

(๑๑) ¾§ึ·ÓควาÁÈ¡ึÉาว่า "เÃาäÁ่ 

Íา¾า¸ Ñ̈¡äÁ่¢ÍÊÙปÐ¡ç Ṍ ¢้าวÊØ¡¡ç Ṍ 

เ¾×่ÍปÃÐโÂชนìá¡่µน©Ñน".
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(๑๒)  น อุชฺฌานสญฺญี ปเรสํ 

ปตฺตํ โอโลเกสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา.

(๑๓) นาติมหนฺตํ กวฬํ กรสฺิสามีติ  

สิกฺขา กรณียา.

(๑๔) ปริมณฺฑลํ   อาโลป  ํ

กริสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา.

(สกฺก¨ฺ¨วคฺโค ¨ตุตฺโถ.)

(๑๕) น อนาหเฏ กวเฬ มุขทฺวาร ํ

วิวริสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา.

(๑๖) น ภุญฺชมาโน สพฺพํ หตฺถํ 

มุเข ปกฺขิปิสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา.

(๑๗)  น  สกวเฬน  มุเขน 

พฺยาหริสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา.    
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(๑๒) ¾§ึ·ÓควาÁÈึ¡Éาว่า "เÃา Ñ̈¡ 

äÁ่เ¾่§โ¾น·Ðนา áÅ Ù́ºาµÃ¢Í§¼Ù้Í×น่".

(๑๓) ¾§ึ·ÓควาÁÈึ¡Éาว่า "เÃา Ñ̈¡ 

äÁ่·ÓคÓ¢้าวใË้ใË ญ่นÑ¡".

(๑๔) ¾§ึ·ÓควาÁÈึ¡Éาว่า "เÃา Ñ̈¡ 

·ÓคÓ¢้าวใË้¡ÅÁ¡Å่ÍÁ".

(๑๕) ¾§ึ·ÓควาÁÈึ¡Éาว่า "เÁ×Í่คÓ 

¢้าว ÂÑ§äÁ่Áาถ§ึ เÃา Ñ̈¡äÁ่Í้าช่Í§ปา¡". 

(๑๖) ¾§ึ·ÓควาÁÈึ¡Éาว่า "เÃา©Ñน 

ÍÂÙ่ ¨Ñ¡äÁ่ÊÍ´Á×Í·Ñé§ËÁ´เ¢้าในปา¡".

(๑๗) ¾§ึ·ÓควาÁÈึ¡Éาว่า "ปา¡ 

ÂÑ§ÁÕคÓ¢้าว เÃา¨Ñ¡äÁ่¾Ù´".
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(๑๘) น ปิณฑฺกุเฺขปก ํภญฺุชิสฺสามีติ 

สิกฺขา กรณียา.

(๑๙) น  กวฬาวจเฺฉทก ํภญฺุชิสฺสามีติ 

สิกฺขา กรณียา.

(๒๐) น  อวคณฑฺการก ํภญุชิฺสฺสามีติ 

สิกฺขา กรณียา.

(๒๑) น หตฺถนิทฺธนูก ํภญุชิฺสฺสามีติ 

สิกฺขา กรณียา.

(๒๒) น สิตฺถาวการก ํภญุชิฺสฺสามีติ 

สิกฺขา กรณียา.

(๒๓) น ชิวหฺานิจฉฺารก ํภญุชิฺสฺสามีติ 

สิกฺขา กรณียา.
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(๑๘) ¾§ึ·ÓควาÁÈึ¡Éาว่า "เÃา Ñ̈¡

äÁ่©Ñนเ´าÐคÓ¢้าว".

(๑๙) ¾§ึ·ÓควาÁÈึ¡Éาว่า "เÃา Ñ̈¡

äÁ่©Ñน¡Ñ´คÓ¢้าว".

(๒๐) ¾§ึ·ÓควาÁÈึ¡Éาว่า "เÃา Ñ̈¡

äÁ่©Ñน·Óá¡้ÁใË้µØ่Â".

(๒๑) ¾§ึ·ÓควาÁÈึ¡Éาว่า "เÃา Ñ̈¡

äÁ่©ÑนÊÅÑ´Á×Í¾Åา§".

(๒๒) ¾§ึ·ÓควาÁÈึ¡Éาว่า "เÃา Ñ̈¡

äÁ่©Ñน·ÓเÁÅç´¢้าวµ¡".

(๒๓) ¾§ึ·ÓควาÁÈึ¡Éาว่า "เÃา Ñ̈¡

äÁ่©ÑนáÅºÅิéน".



252  เส¢ิยา

(๒๔) น จปุจปุการก ํภญฺุชิสฺสามีติ 

สิกฺขา กรณียา.

(น อนาËฏวคฺโค ป�ฺ¨โม.)    

(๒๕) น สุรสุุรกุารก ํภญฺุชิสฺสามีติ 

สิกฺขา กรณียา.

(๒๖) น หตฺถนิลฺเลหก ํภญุชิฺสฺสามีติ 

สิกฺขา กรณียา.

(๒๗) น ปตฺตนิลฺเลหก ํภญุชิฺสฺสามีติ 

สิกฺขา กรณียา.

(๒๘) น  โอฏฺ€นิลฺเลหก ํภญฺุชิสฺสามีติ 

สิกฺขา กรณียา.
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(๒๔) ¾§ึ·ÓควาÁÈึ¡Éาว่า "เÃา Ñ̈¡

äÁ่©Ñน·ÓเÊÕÂ§´Ñ§¨Ñºæ".

(๒๕) ¾§ึ·ÓควาÁÈึ¡Éาว่า "เÃา Ñ̈¡

äÁ่©Ñน·ÓเÊÕÂ§«Ù´æ". 

(๒๖) ¾§ึ·ÓควาÁÈึ¡Éาว่า "เÃา Ñ̈¡

äÁ่©ÑนเÅÕÂÁ×Í". 

(๒๗) ¾§ึ·ÓควาÁÈึ¡Éาว่า "เÃา Ñ̈¡

äÁ่©Ñน¢Í´ºาµÃ". 

(๒๘) ¾§ึ·ÓควาÁÈึ¡Éาว่า "เÃา Ñ̈¡

äÁ่©ÑนเÅÕÂÃิÁ½ีปา¡".
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(๒๙) น สามิเสน หตฺเถน ปานีย- 

ถาลก ํปฏิคฺคเหสฺสามีติ สิกขฺา กรณยีา.

(๓๐) น สสิตฺถกํ ปตฺตโธวนํ  

อนฺตรฆเร ฉฑเฺฑสฺสามีติ สิกขฺา กรณยีา.

สมตึส  โภชนปฏิสํยุตฺตา.
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(๒๙) ¾§ึ·ÓควาÁÈึ¡Éาว่า "เÃา Ñ̈¡

äÁ่เÍาÁ×Í·Õเ่ป×éÍนÍาÁิÊ ̈ ÑºÀาชนÐนéÓ". 

(๓๐) ¾ึ§·ÓควาÁÈึ¡Éาว่า "เÃา¨Ñ¡ 

äÁ่เ·นéÓÅ้า§ºาµÃÁÕเÁÅç´¢้าวในÅÐáว¡ 

º้าน". 

โภชนปฏิสังยุตต์ ๓๐ (¨บ).
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(๑) น ฉตฺตปาณสฺิส อคิลานสฺส 

ธมฺมํ เทสิสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา.

(๒) น ทณฑฺปาณสฺิส อคิลานสฺส  

ธมฺมํ เทสิสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา.

(๓) น สตฺถปาณสฺิส อคิลานสฺส  

ธมฺมํ เทสิสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา.

(๔) น อาวธุปาณสฺิส อคิลานสฺส 

ธมฺมํ เทสิสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา.

(น สุรุสุรุการกวคฺโค ฉฏฺโ€.)
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(๑) ¾ึ § · Ó ค ว า Á Èึ ¡ É า ว่า 

"เÃา¨Ñ¡äÁ่áÊ´§¸ÃÃÁ á¡่คนäÁ่เ¨çºä¢้ 

¼้ÙÁÕÃ่ÁในÁ×Í". 

(๒) ¾ึ § · Ó ค ว า Á Èึ ¡ É า ว่า 

"เÃา¨Ñ¡äÁ่áÊ´§¸ÃÃÁ á¡่คนäÁ่เ¨çºä¢้ 

¼้ÙÁÕäÁ้¾ÅÍ§ในÁ×Í".

( ๓ )  ¾ึ §· Óค ว าÁ Èึ ¡É า ว่า 

"เÃา¨Ñ¡äÁ่áÊ´§¸ÃÃÁ á¡่คนäÁ่เ¨çºä¢้ 

¼้ÙÁÕÈÑÊµÃาในÁ×Í".

(๔) ¾ึ § · Ó ค ว า Á Èึ ¡ É า ว่า 

"เÃา¨Ñ¡äÁ่áÊ´§¸ÃÃÁ á¡่คนäÁ่เ¨çºä¢้ 

¼้ÙÁÕÍาวØ¸ในÁ×Í". 
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(๕) น ปาทุการฬฺูหสฺส อคิลานสฺส 

ธมฺมํ เทสิสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา.

(๖)  น  อุปาหนารฬฺูหสฺส อคิลานสฺส 

ธมฺมํ เทสิสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา.

(๗) น  ยานคตสฺส อคิลานสฺส 

ธมฺมํ เทสิสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา.

(๘) น  สยนคตสฺส  อคิลานสฺส 

ธมฺมํ เทสิสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา.
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(๕) ¾ึ § · Ó ค ว า Á Èึ ¡ É า ว่า 

"เÃา¨Ñ¡äÁ่áÊ´§¸ÃÃÁ á¡่คนäÁ่เ¨çºä¢้ 

¼้ÙÊวÁเ¢ÕÂ§เ·้า".

(๖) ¾ึ § · Ó ค ว า Á Èึ ¡ É า ว่า 

"เÃา¨Ñ¡äÁ่áÊ´§¸ÃÃÁ á¡่คนäÁ่เ¨çºä¢้ 

¼้ÙÊวÁÃÍ§เ·้า". 

(๗) ¾ึ § · Ó ค ว า Á Èึ ¡ É า ว่า 

"เÃา¨Ñ¡äÁ่áÊ´§¸ÃÃÁ á¡่คนäÁ่เ¨çºä¢้ 

¼้ÙÍÂ่ÙในÂาน".

(๘) ¾ึ § · Ó ค ว า Á Èึ ¡ É า ว่า 

"เÃา¨Ñ¡äÁ่áÊ´§¸ÃÃÁ á¡่คนäÁ่เ¨çºä¢้ 

¼้ÙÍÂÙ่ºน·Õ่นÍน".
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(๙) น ปลฺลตฺถิกาย นิสินฺนสฺส  

อคิลานสฺส ธมฺมํ เทสิสฺสามีติ สิกฺขา 

กรณียา.

(๑๐) น เวฏฺ€ิตสีสสฺส อคิลานสฺส 

ธมฺมํ เทสิสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา.

(๑๑) น  โอคุณ€ิฺตสีสสฺส อคิลานสฺส 

ธมฺมํ เทสิสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา.

(๑๒) น ฉมายํ นิสีทิตฺวา อาสเน 

นิสินฺนสฺส อคิลานสฺส ธมฺมํ เทสิสฺสามีติ 

สิกฺขา กรณียา.
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(๙) ¾ึ § · Ó ค ว า Á Èึ ¡ É า ว่า 

"เÃา¨Ñ¡äÁ่áÊ´§¸ÃÃÁ á¡่คนäÁ่เ¨çºä¢้ 

¼้ÙนÑ่§ÃÑ´เ¢่า".

(๑๐) ¾ึ § · Ó ค ว า Á Èึ ¡ É า ว่า 

"เÃา¨Ñ¡äÁ่áÊ´§¸ÃÃÁ á¡่คนäÁ่เ¨çºä¢้ 

¼้Ù¾ÑนÈÕÃÉÐ".

(๑๑) ¾ึ § · Ó ค ว า Á Èึ ¡ É า ว่า 

"เÃา¨Ñ¡äÁ่áÊ´§¸ÃÃÁ á¡่คนäÁ่เ¨çºä¢้ 

¼้ÙคÅØÁÈÕÃÉÐ". 

(๑๒) ¾ึ § · Ó ค ว า Á Èึ ¡ É า ว่า  

"เÃานÑ่§ÍÂÙ่á¼่น´ิน Ñ̈¡äÁ่áÊ´§¸ÃÃÁ 

á¡่คน äÁ่เ¨çºä¢้ ¼Ù้นÑ่§ºนÍาÊนÐ".
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(๑๓) น นีเจ อาสเน นิสีทิตฺวา 

อุจฺเจ อาสเน นิสินฺนสฺส อคิลานสฺส

ธมฺมํ เทสิสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา.

(๑๔) น  €ิโต  นิสินฺนสฺส อคิลานสฺส 

ธมฺมํ เทสิสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา.

(น ปาทุกวคฺโค สตฺตโม.)

(๑๕) น ปจฉฺโต คจฉฺนฺโต ปุรโต 

คจฺฉนฺตสฺส  อคิลานสฺส  ธมฺมํ  

เทสิสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา.

(๑๖) น อุปฺปเถน คจฺฉนฺโต  

ปเถน คจฺฉนฺตสฺส อคิลานสฺส ธมฺมํ 

เทสิสฺสามีติ สิกฺขา กรณียา.      

โสฬส ธมฺมเทสนาปฏิสํยุตฺตา.
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(๑๓) ¾§ึ·ÓควาÁÈึ¡Éาว่า "เÃานÑ§่ 

ºนÍาÊนÐµ่Ó Ñ̈¡äÁ่áÊ´§¸ÃÃÁá¡่ 

คนäÁ่เ¨çºä¢้ ¼Ù้นÑ่§ºนÍาÊนÐÊÙ§".

(๑๔) ¾§ึ·ÓควาÁÈึ¡Éาว่า "เÃาÂ×น 

ÍÂÙ่ Ñ̈¡äÁ่áÊ´§¸ÃÃÁá¡่คนäÁ่เ ç̈ºä¢้ 

¼Ù้นÑ่§ÍÂÙ่".

(๑๕) ¾ึ§·ÓควาÁÈึ¡Éาว่า "เÃา 

เ´ินäป¢้า§ËÅÑ§ Ñ̈¡äÁ่áÊ´§¸ÃÃÁá¡่ 

คนäÁ่เ¨çºä¢้ ¼Ù้เ´ินäป¢้า§Ëน้า". 

(๑๖) ¾ึ§·ÓควาÁÈึ¡Éาว่า "เÃา 

เ´ินäปนÍ¡·า§ Ñ̈¡äÁ่áÊ´§¸ÃÃÁá¡่ 

คนäÁ่เ¨çºä¢้ ¼Ù้äปÍÂÙ่ใน·า§".

ธัมมเทสนาปฏิสังยุตต์ ๑๖ (¨บ).
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(๑) น €ิโต อคิลาโน อุจจฺาร ํ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.

(น ป¨ฺฉโตวคฺโค อฏฺ€โม.)

ตโย ปกิ³ฺ³กา.
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(๑) ¾§ึ·ÓควาÁÈ¡ึÉาว่า "เÃาäÁ่ 

Íา¾า¸ Ñ̈¡äÁ่Â×นถ่าÂÍØ¨¨าÃÐËÃ×Í 

ปÑÊÊาวÐ".

(๒) ¾§ึ·ÓควาÁÈ¡ึÉาว่า "เÃาäÁ่ 

Íา¾า¸ Ñ̈¡äÁ่ถ่าÂÍØ¨¨าÃÐ ปÑÊÊาวÐ 

ËÃ×Íº้วนน�éาÅาÂÅ§ºน¢Í§Ê´เ¢ÕÂว". 

(๓) ¾§ึ·ÓควาÁÈ¡ึÉาว่า "เÃาäÁ่ 

Íา¾า¸ Ñ̈¡äÁ่ถ่าÂÍØ¨¨าÃÐ ปÑÊÊาวÐ 

ËÃ×Íº้วนน�éาÅาÂÅ§ในนéÓ". 

 ปกิ³³กะ ๓ (¨บ).
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อุทฺทิฏฺ€า  โข  อายสฺมนฺโต 

ปญฺจสตฺตติ เสขิยา ธมฺมา. 

ตตฺถายสฺมนฺเต ปุจฉฺามิ: กจจฺตฺิถ 

ปริสุทฺธา ?

ทุติยมฺปิ  ปุจฺฉามิ:  กจฺจิตฺถ  

ปริสุทฺธา ?

ตติยมฺปิ  ปุจฺฉามิ:  กจฺจิตฺถ  

ปริสุทฺธา ?

ปริสุทฺเธตฺถายสฺมนฺโต  ตสฺมา 

ตุณฺหี, เอวเมตํ ธารยามิ.

เส¢ิยา ธมฺมา นิฏฺ€ิตา.
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·่าน·Ñé§ËÅาÂ ¸ÃÃÁ·Ñé§ËÅาÂช×่Í 

เÊ¢ÂิÐ ๗๕ ¢้า¾เ¨้าä´้áÊ´§¢ึéนáÅ้วáÅ.

¢้า¾เ¨้าถาÁ·่าน·Ñé§ËÅาÂ ใน¢้Í 

เËÅ่านÑéน ·่าน·Ñé§ËÅาÂเป็น¼Ù้ºÃิÊØ·¸ิì 

áÅ้วËÃ×Í ? 

¢้า¾เ¨้าถาÁ áÁ้คÃÑé§·Õ่ ๒ ·่าน 

·Ñé§ËÅาÂเป็น¼Ù้ºÃิÊØ·¸ิìáÅ้วËÃ×Í ? 

¢้า¾เ¨้าถาÁ áÁ้คÃÑé§·Õ่ ๓ ·่าน 

·Ñé§ËÅาÂเป็น¼Ù้ºÃิÊØ·¸ิìáÅ้วËÃ×Í ? 

·่าน·Ñé§ËÅาÂเป็น¼Ù้ºÃิÊØ·¸ิìáÅ้ว   

ใน¢้ÍเËÅ่านÑéน เ¾ÃาÐ©ÐนÑéน ¨ึ§นิ่§     

¢้า¾เ¨้า·Ã§ควาÁนÕéäว้´้วÂÍา¡าÃÍÂ่า§นÕé.

ธรรมทั้งËÅายชืèอเส¢ิยะ ¨บ. 
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อิเม   โข   ปนายสฺมนฺโต  

สตฺตาธิกรณสมถา ธมฺมา อุทฺเทสํ 

อาคจฺฉนฺติ.

อุปฺปนฺนุปฺปนฺนานํ  อธิกรณานํ  

สมถาย  วูปสมาย  สมฺมุขาวินโย 

ทาตพฺโพ,  สติวินโย  ทาตพฺโพ,     

อมูฬฺหวนิโย ทาตพโฺพ, ปฏิญฺญาตกรณ,ํ 

เยภุยฺยสิกา,  ตสฺส ปาปิยสิกา,  

ติณวตฺถารโกติ.
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·่าน·Ñé§ËÅาÂ ¸ÃÃÁช×่ÍÍ¸ิ¡Ã³ 

ÊÁถÐ ๗ เËÅ่านÕéáÅ Â่ÍÁÁาÊÙ่ÍØ·เ·Ê.

เ¾×่ÍควาÁÊ§º เ¾×่ÍควาÁÃÐ§Ñº 

«ึ§่Í¸¡ิÃ³ì·Ñé§ËÅาÂ·Õเ่¡ิ́ ¢ึéนáÅ้ว·Õเ่¡ิ́  

¢ึéนáÅ้ว ¾§ึใË้ÃÐเºÕÂºÍÑน¨Ð¾ึ§·Óใน·Õ่ 

¾Ã้ÍÁËน้า ๑, ¾ึ§ใË้ÃÐเºÕÂº·ÕÂ่¡เÍาÊµิ 

¢ึéนเป็นËÅÑ¡ ๑, ¾ึ§ใË้ÃÐเºÕÂº·Õ่

ใË ้á¡ ่Àิ¡ÉØ¼ ้ÙËาÂเป็นº้าáÅ้ว ๑, 

¾ึ§ใË้ÃÐเºÕÂºµาÁค�าÊาÃÀา¾ ๑, 

(¾ึ§ใË้) วนิิ̈ ©ÑÂÍาÈÑÂควาÁเËçน¢้า§Áา¡ 

๑, (¾ึ§ใË้) ¡ิÃิÂา·Õ่Å§โ·Éá¡่¼Ù้¼ิ´ ๑,  

(¾§ึใË้) ÃÐเºÕÂº Ñ́§¡Åºäว้´้วÂË ญ้า ๑.
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อุทฺทิฏฺ€า  โข อายสฺมนฺโต 

สตฺตาธิกรณสมถา ธมฺมา.

ตตฺถายสฺมนฺเต ปุจฉฺามิ: กจจฺตฺิถ 

ปริสุทฺธา ?

ทุติยมฺป ิ ปุจฺฉามิ: กจฺจิ ตฺถ  

ปริสุทฺธา ?

ตติยมฺป ิ ปุจฺฉามิ: กจฺจิ ตฺถ 

ปริสุทฺธา ?

ปริสุทฺเธตฺถายสฺมนฺโต, ตสฺมา 

ตุณฺหี, เอวเมตํ ธารยามิ.

สตฺตาธิกร³สมถา ธมฺมา นิฏฺ€ิตา.
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·่าน·Ñé§ËÅาÂ ¸ÃÃÁช×่ÍÍ¸ิ¡Ã³ 

ÊÁถÐ ๗ ÍÑน¢้า¾เ¨้าáÊ´§¢ึéนáÅ้วáÅ.

¢้า ¾ เ ¨้า ถ า Á ·่า น ·Ñé § Ë Å า Â 

ใน¢้ÍเËÅ่านÑéน ·่าน·Ñé§ËÅาÂเป็น 

¼Ù้ºÃิÊØ·¸ิìáÅ้วËÃ×Í ? 

¢้า¾เ¨้าถาÁ áÁ้คÃÑé§·Õ่ ๒ ·่าน 

·Ñé§ËÅาÂเป็น¼Ù้ºÃิÊØ·¸ิìáÅ้วËÃ×Í ? 

¢้า¾เ¨้าถาÁ áÁ้คÃÑé§·Õ่ ๓ ·่าน 

·Ñé§ËÅาÂเป็น¼Ù้ºÃิÊØ·¸ิìáÅ้วËÃ×Í ? 

·่าน·Ñé§ËÅาÂเป็น¼Ù้ºÃิÊØ·¸ิìáÅ้ว 

ใน¢้ÍเËÅ่านÑéน เ¾ÃาÐ©ÐนÑéน ¨ึ§นิ่§      

¢้า¾เ¨้า·Ã§ควาÁนÕéäว้´้วÂÍา¡าÃÍÂ่า§นÕé. 

ธรรมทั้งËÅายชืèออธิกร³สมถะ ๗ ¨บ.
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อุทฺทิฏ€ํ โข  อายสฺมนฺโต นิทานํ. 

อุทฺทิฏฺ€า จตฺตาโร ปาราชิกา ธมฺมา. 

อุทฺทิฏฺ€า เตรส สงฺฆาทิเสสา ธมฺมา. 

อุทฺทิฏ ฺ€า เทฺว อนิยตา ธมฺมา.   

อุทฺทิฏฺ€า ตึส นิสฺสคฺคิยา ปาจิตฺติยา 

ธมฺมา. อุทฺทิฏฺ€า เทฺวนวติุ ปาจตฺิติยา 

ธมฺมา. อุทฺทิฏฺ€า จตฺตาโร ปาฏเิทสนียา 

ธมฺมา. อุทฺทิฏฺ€า ปญฺจสตฺตติ เสขิยา 

ธมฺมา. อุทฺทิฏฺ€า สตฺตาธิกรณสมถา 

ธมฺมา. 
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·่าน·Ñé§ËÅาÂ คÓนิ·าน ¢้า¾เ¨้า 
áÊ´§¢ึéนáÅ้วáÅ. ¸ÃÃÁช×่ÍปาÃาชิ¡ 
๔ ¢้า¾เ¨้าáÊ´§¢ึéนáÅ้ว .¸ÃÃÁช×่ Í 
ÊÑ§¦า·เิÊÊ ๑๓ ¢้า¾เ¨้าáÊ´§¢ึéนáÅ้ว. 
¸ÃÃÁช×Í่ÍนÂิµ ๒ ¢้า¾เ¨้าáÊ´§¢ึéนáÅ้ว. 
¸Ã ÃÁช×่ Íนิ ÊÊÑ ค คิ Âปา¨ิ µµÕ Âì ๓๐ 
¢้า¾เ¨้าáÊ´§¢ึéนáÅ้ว. ̧ ÃÃÁช×Í่ปา¨µิµÕÂì 
๙๒ ¢้า¾เ¨้าáÊ´§¢ึéนáÅ้ว.¸ÃÃÁช×่Í 
ปา¯เิ·ÊนÕÂÐ ๔  ¢้า¾เ¨้าáÊ´§¢ึéนáÅ้ว. 
¸ÃÃÁช×Í่เÊ¢ิÂÐ ๗๕ ¢้า¾เ¨้าáÊ´§¢ึéนáÅ้ว.      
¸ÃÃÁช×่ÍÍ¸ิ¡Ã³ÊÁถÐ ๗ ¢้า¾เ¨้า 
áÊ´§¢ึéนáÅ้ว. 
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เอตฺตกนฺตสฺส ภควโต สุตฺตาคต ํ

สุตฺตปรยิาปนฺนํ อนฺวฑฒฺมาสํ อุทฺเทสํ 

อาคจฺฉติ. ตตฺถ สพฺเพเหว สมคฺเคห ิ

สมฺโมทมาเนหิ  อวิ วทมาเนหิ   

สิกฺขิตพฺพนฺติ.

ภิกฺ¢ุปาฏิโมกฺ¢ํ นิฏฺ€ิตํ.
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Êิ¡¢าº·เ·่านÕé¢Í§¾ÃÐ¼Ù้ÁÕ¾ÃÐ-

Àาคเ¨้านÑéน นÑºเน×Í่§ในÊÙµÃáÅ้ว Áาใน 

ÊÙµÃáÅ้ว Â่ÍÁÁาÊÙ่ÍØ·เ·Ê·Ø¡æ ¡่ึ§เ ×́Íน. 

ÍÑนÀิ¡ÉØ·Ñé§ËÅาÂ·Ñé§ปว§นÑน่áÅ ¾§ึเป็น 

¼Ù้¾Ã้ÍÁเ¾ÃÕÂ§¡Ñน เป็น¼Ù้ช×น่ชÁ´้วÂ ṌÍÂ่Ù

เป็น¼Ù้äÁ่ววิา·¡Ñน Èึ¡Éาใน¾ÃÐปา¯โิÁ¡¢ìนÑéน  

´Ñ§นÕé. 

ภิก¢ุปาฏิโมก¢์ ¨บ.
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ปÃÐÁา³นÕé เÃา Ñ̈¡เÅ×Í¡เ¿้น¸ÃÃÁáÁ้ÍÂ่า§Í×น่

ÍÑนเป็นเคÃ×่Í§º่Á¾ÃÐโ¾¸ิญา³

คÃÑé§นÑéน เÃาเÁ×่ÍเÅ×Í¡เ¿้นÍÂÙ่ ¡çä´้เËçน

ÈÕÅºาÃÁÕ¢้Í·Õ่ ๒ ·Õ่·่าน¼Ù้áÊว§ËาคØ³ใËญ่

ใน¡่Íนæ ถ×Íป¯ิºÑµิเป็นปÃÐ¨�า.

·่าน¨§ÊÁา·านÈÕÅºาÃÁÕ¢้Í·Õ่ ๒ นÕé 

¡ÃÐ·�าใË้ÁÑ่น¡่Íน ¨นถึ§ควาÁเป็นÈÕÅºาÃÁÕ 

Ëา¡·่านปÃาÃถนาเ¾×Í่¨ÐºÃÃÅØ¾ÃÐโ¾¸ญิา³

¨าÁÃÕ Ëา§คÅ้Í§µิ́ ใน·Õä่Ëน¡çµาÁ ปÅ´

¢นËา§ÍÍ¡äÁ่ä´้ ¡çÂ่ÍÁµาÂใน·Õน่Ñéน áÁ้©Ñนใ´

·่าน¨§º�าเ¾çญÈÕÅใË้ºÃิºÙÃ³ìในÀÙÁิ·Ñé§ 

๔ ¨§ÃÑ¡ÉาÈÕÅäว้·Ø¡เÁ×่Í เËÁ×Íน¨าÁÃÕÃÑ¡Éา

¢นËา§ ©ÑนนÑéนเถิ´.      (อป. อฏ. ๑/๒๘-๒๙)
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ÃµนµฺµÂาÀิวนฺ·นคาถา
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ทําวัตรก่อนสวดพระปาฏิโมกข์

(๑) โย โส ภควา อรหํ สมฺมา-

สมฺพุทฺโธ, สฺวากขาโต เยน ภควตา 

ธมฺโม, สุปฏิปนฺโน ยสฺส ภควโต  

สาวกสงฺโฆ, ตมฺมยํ ภควนฺตํ สธมฺม ํ

สสงฺฆํ, อิเมหิ สกฺกาเรหิ ยถารหํ 

อาโรปิเตหิ อภิปูชยาม, สาธุ โน 

ภนฺเต ภควา สุจิรปรินิพฺพุโตปิ, 

ปจฺฉิมาชนตานุกมฺปมานสา, อิเม 

สกฺกาเร   ทุคฺคตปณฺณาการภูเต 

ปฏิคฺคณฺหาตุ, อมฺหากํ ทีฆรตฺตํ  

หิตาย สุขาย.
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ค�ำนมัสกำร

(๒) อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ ภควา,

พุทธํ ภควนฺตํ อภิวาเทมิ.

(กราบ)

(๓) สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม,

ธมฺมํ นมสฺสามิ.

(กราบ)

(๔) สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ,

สงฺฆํ นมามิ.

(กราบ)
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(นํา) หนฺท มยํ พุทฺธสฺส ภควโต

ปุพฺพภาคนมการํ กโรม เส.

ปุพฺพภำคนมกำร

(๕) นโม ตสฺส ภควโต อรหโต 

สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส. (๓ จบ)

ระลึกถึงพระพุทธเจ้ำ

(๖) โย สนฺนิสินฺโน วรโพธิมูเล

(๗)  มารํ สเสนํ มหตึ วิเชยฺโย

(๘)  สมฺโพธิมาคจฉิฺ อนนฺตญาโณ

(๙)  โลกตฺุตโม ตํ ปณมามิ พทฺุธํ

(๑๐) เย จ พุทฺธา อตีตา จ
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(๑๑) เย จ พุทฺธา อนาคตา

(๑๒) ปจฺจุปฺปนฺนา จ เย พุทฺธา

(๑๓) อหํ วนฺทามิ สพฺพทา.

(๑๔) อิติปิ โส ภควา อรห ํสมฺมา-

สมฺพุทฺโธ วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน สุคโต 

โลกวิทู อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถ ิ

สตฺถา เทวมนุสฺสานํ พุทฺโธ ภควาติ. 

พทฺุธํ ชีวตํิ ยาวนิพพฺานํ สรณ ํคจฉฺามิ.

(๑๕) นตฺถิ เม สรณํ อญฺญํ

(๑๖) พุทฺโธ เม สรณํ วรํ

(๑๗) เอเตน สจฺจวชฺเชน

(๑๘) โหตุ เม ชยมงฺคลํ 
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(๑๙) อุตฺตมงฺเคน วนฺเทหํ

(๒๐) ปาทปํสุํ วรุตฺตมํ

(๒๑) พุทฺเธ โย ขลิโต โทโส

(๒๒) พุทฺโธ ขมตุ ตํ มมํ.

(กราบ ๑ ครั้ง)

ระลึกถึงพระธรรมเจ้ำ

(๒๓) อฏฺ€งฺคิโก อริยปโถ ชนานํ

(๒๔) โมกขฺปฺปเวสาย อุชู จ มคฺโค

(๒๕) ธมฺโม อยํ สนฺติกโร ปณีโต

(๒๖) นิยฺยานิโก ตํ ปณมามิ ธมฺมํ

(๒๗) เย จ ธมฺมา อตีตา จ
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(๒๘) เย จ ธมฺมา อนาคตา

(๒๙) ปจฺจุปฺปนฺนา จ เย ธมฺมา

(๓๐) อหํ วนฺทามิ สพฺพทา.

(๓๑) สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม

สนฺทิฏฺ€ิโก อกาลิโก เอหิปสฺสิโก 

โอปนยิโก ปจจฺตฺตํ เวทิตพโฺพ วญฺิญหูติี. 

ธมฺมํ ชีวตํิ ยาวนิพพฺานํ สรณ ํคจฉฺามิ.

(๓๒) นตฺถิ เม สรณํ อญฺญํ

(๓๓) ธมฺโม เม สรณํ วรํ

(๓๔) เอเตน สจฺจวชฺเชน

(๓๕) โหตุ เม ชยมงฺคลํ

(๓๖) อุตฺตมงฺเคน วนฺเทหํ
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(๓๗) ธมฺมญฺจ ทุวิธํ วรํ

(๓๘) ธมฺเม โย ขลิโต โทโส

(๓๙) ธมฺโม ขมตุ ตํ มมํ.

(กราบ ๑ ครั้ง)

ระลึกถึงพระสงฆ์เจ้ำ

(๔๐) สงฺโฆ วสุิทฺโธ วรทกขิฺเณยฺโย

(๔๑) สนฺตินฺทฺรโิย สพพฺมลปฺปหโีน

(๔๒) คุเณหิเนเกหิ สมิทฺธิปตฺโต

(๔๓) อนาสโว ตํ ปณมามิ สงฺฆํ

(๔๔) เย จ สงฺฆา อตีตา จ

(๔๕) เย จ สงฺฆา อนาคตา
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(๔๖) ปจฺจุปฺปนฺนา จ เย สงฺฆา

(๔๗) อหํ วนฺทามิ สพฺพทา.

(๔๘) สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ

อุชุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ 

ญายปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ 

สามีจิปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ 

ยทิทํ จตฺตาริ ปุริสยุคานิ อฏฺ€ 

ปุริสปุคฺคลา เอส ภควโต สาวกสงฺโฆ

อาหุเนยฺโย ปาหุเนยฺโย ทกฺขิเณยฺโย 

อญฺชลีกรณีโย อนุตฺตรํ ปุญฺญกฺเขตฺตํ 

โลกสฺสาติ. สงฆํ ชีวิตํ ยาวนิพฺพานํ 

สรณํ คจฺฉามิ.
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(๔๙) นตฺถิ เม สรณํ อญฺญํ

(๕๐) สงฺโฆ เม สรณํ วรํ

(๕๑) เอเตน สจฺจวชฺเชน

(๕๒) โหตุ เม ชยมงฺคลํ.

(๕๓) อุตฺตมงฺเคน วนฺเทหํ

(๕๔) สงฺฆญฺจ ทุวิธุตฺตมํ

(๕๕) สงฺเฆ โย ขลิโต โทโส

(๕๖) สงฺโฆ ขมตุ ตํ มมํ.

(กราบ ๑ ครั้ง)
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ทําวัตรหลังสวดพระปาฏิโมกข์

ปุพฺพภำคนมกำร

(๑) นโม ตสฺส ภควโต อรหโต

สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส. (๓ จบ)

สีลุทฺเทสปาโ€

(๒) ภาสิตมิทํ เตน ภควตา ชานตา 

ปสฺสตา อรหตา สมฺมาสมฺพุทฺเธน 

สมฺปนฺนสีลา ภกิขฺเว วหิรถ สมฺปนฺน- 

ปาติโมกขฺา ปาติโมกขฺสํวรสํวตุา วหิรถ 

อาจารโคจรสมฺปนฺนา อณุมตฺเตสุ 



288  รตนตฺตยาภิวนฺทนคาถา

วชฺเชสุ ภยทสฺสาวี สมาทาย สิกฺขถ 

สิกฺขาปเทสูติ.   ตสฺมาติหมฺเหห ิ

สิกฺขิตพฺพํ สมฺปนฺนสีลา วิหริสฺสาม 

สมฺปนฺนปาติโมกขฺา ปาติโมกขฺสํวรสํวตุา 

วิหริสฺสาม อาจารโคจรสมฺปนฺนา 

อณุมตฺเตสุ วชฺเชสุ ภยทสฺสาว ี

สมาทาย สิกฺขิสฺสาม สิกฺขาปเทสูติ. 

เอวญฺหิ โน สิกฺขิตพฺพํ.

อุโปสถาวสาเน สชฺฌายิตพฺโพ.
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ตายนคาถา

(๓) ฉินฺท โสตํ ปรกฺกมฺม

(๔) กาเม ปนูท พฺราหฺมณ

(๕)  นปฺปหาย มุนิ กาเม

(๖)  เนกตฺตมุปปชฺชติ

(๗)  กยิรา เจ กยิราเถนํ

(๘)  ทฬฺหเมนํ ปรกฺกเม

(๙)  สิถิโล หิ ปริพฺพาโช

(๑๐) ภิยฺโย อากิรเต รชํ

(๑๑) อกตํ ทุกฺกฏํ เสยฺโย

(๑๒) ปจฺฉา ตปฺปติ ทุกฺกฏํ

(๑๓) กตญฺจ สุกตํ เสยฺโย
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(๑๔) ยํ กตฺวา นานุตปฺปติ

(๑๕) กุโส ยถา ทุคฺคหิโต

(๑๖) หตฺถเมวานุกนฺตติ

(๑๗) สามญฺญํ ทุปฺปรามตฺถํ

(๑๘) นิรยายูปกฑฺฒติ

(๑๙) ยงฺกิญฺจิ สิถิลํ กมฺมํ

(๒๐) สงฺกิลิฏฺ€ญฺจ ยํ วตํ

(๒๑) สงฺกสฺสรํ พฺรหฺมจริยํ

(๒๒) น ตํ โหติ มหปฺผลนฺติ (Ëยุด)

(๒๓) หิริโอตฺตปฺปสมฺปนฺนา

(๒๔) สุกฺกธมฺมสมาหิตา
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(๒๕) สนฺโต สปฺปุริสา โลเก

(๒๖) เทวธมฺมาติ วุจฺจเร.

๖ คาถา

บทวันทาใหญ่

(๒๗) วนฺทามิ เจติยํ สพฺพํ

(๒๘) สพฺพฏฺ€าเน สุปติฏฺ€ิตํ

(๒๙) สารีริกธาตุมฺมหาโพธึ

(๓๐) พุทฺธรูปํ สกลํ สทา.

(๓๑) วนฺทามิ พทฺุธ ํภวปารติณณฺํ

(๓๒) ติโลกเกตุํ ติภเวกนาถํ
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(๓๓) โย โลกเสฏฺโ€ สกลํ กิเลสํ

(๓๔) เฉตฺวาน โพเธสิ ชนํ อนนฺตํ

(๓๕) ยํ นมฺมทาย นทิยา ปุลิเน จ ตีเร

(๓๖) ยํ สจจฺพนฺธคิรเิก สุมนา จ 

ลคฺเค

(๓๗) ยํ ตตฺถ โยนกปุเร มุนิโน จ ปาทํ

(๓๘) ตํ ปาทลญชฺนมห ํสิรสา นมามิ.

(๓๙) สุวณณฺมาลิเก สุวณณฺปพพฺเต

สุมนกูเฏ โยนกปุเร นมฺมทาย นทิยา

(๔๐) ปญฺจปาทวรํ €านํ

(๔๑) อหํ วนฺทามิ ทูรโต

(๔๒) อหํ วนฺทามิ ธาตุโย
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(๔๓) อหํ วนฺทามิ สพฺพโส

(๔๔) สีสํ เม ปทุมํ กตฺวา

(๔๕) ทีปญฺจ นยนทฺวยํ

(๔๖) วจสา ธูปกาเรน

(๔๗) มนสา จ สุคนฺธกา.

(๔๘) พุทฺธคารวตา ธมฺมคารวตา

สงฺฆคารวตา สิกฺขาคารวตา สมาธิ-

คารวตา ปฏิสนฺถารคารวตา กลฺยาณ-

มิตฺตตา โสวจสฺสตา.

(๔๙) อหํ ภนฺเต พุทฺธรกฺขิโต

(๕๐) ยาวชีวํ พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ

(๕๑) อหํ ภนฺเต ธมฺมรกฺขิโต
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(๕๒) ยาวชีวํ ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ

(๕๓) อหํ ภนฺเต สงฺฆรกฺขิโต

(๕๔) ยาวชีวํ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ

(๕๕) โย โทโส โมหจิตฺเตน

(๕๖) พุทฺธสฺมึ ปกโต มยา

(๕๗) ขมถ เม กตํ โทสํ

(๕๘) สพฺพปาปํ วินสฺสตุ.

(๕๙) โย โทโส โมหจิตฺเตน

(๖๐) ธมฺมสฺมึ ปกโต มยา

(๖๑) ขมถ เม กตํ โทสํ

(๖๒) สพฺพปาปํ วินสฺสตุ.
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(๖๓) โย โทโส โมหจิตฺเตน

(๖๔) สงฺฆสฺมึ ปกโต มยา

(๖๕) ขมถ เม กตํ โทสํ

(๖๖) สพฺพปาปํ วินสฺสตุ.

(๖๗) อิจฺเจวมจฺจนฺตนมสฺสเนยฺยํ

(๖๘) นมสฺสมาโน รตนตฺตยํ ยํ

(๖๙) ปุญฺญาภิสนฺทํ วิปุลํ อลตฺถํ

(๗๐) ตสฺสานุภาเวน หตนฺตราโย.

 (๗๑) อามนฺตยามิ โว ภิกฺขเว  

ปฏิเวทยามิ โว ภิกฺขเว ขยวยธมฺมา

สงฺขารา อปฺปมาเทน สมฺปาเทถาติ.
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คําแปล
ทําวัตรก่อนสวดพระปาฏิโมกข์

(๑) ¾ÃÐ¼ÙÁ้Õ¾ÃÐÀาคเ¨้า¾ÃÐÍ§คì

นÑéนใ´เป็นÍÃËÑนµìµÃÑÊÃÙ้เÍ§โ´ÂชÍº, 

¾ÃÐ¸ÃÃÁÍÑน¾ÃÐ¼ÙÁ้Õ¾ÃÐÀาคเ¨้า¾ÃÐÍ§คì 

ใ´ µÃÑÊäว้´ÕáÅ้ว, ¾ÃÐÊ§¦ìÊาว¡¢Í§

¾ÃÐ¼Ù ้ÁÕ¾ÃÐÀาคเ¨้า  ¾ÃÐÍ§คìใ´  

เป็น¼Ùป้¯ิºÑµิ Ṍ, ¢้า¾ÃÐÍ§คì·Ñé§ËÅาÂ¢Í

ºÙชาÍÂ่า§Âิ§่ «ึ§่¾ÃÐ¼ÙÁ้Õ¾ÃÐÀาคเ¨้านÑéน 

¾Ã้ÍÁ¡Ñº¾ÃÐ¸ÃÃÁ ¾Ã้ÍÁ¡Ñº¾ÃÐÊ§¦ì 

´้วÂÊÑ¡¡าÃÐµาÁ·ÕÂ่¡¢ึéนäว้µาÁÊÁควÃ 
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เËÅ่านÕé, ¢้าáµ่¾ÃÐÊ§¦ì¼Ùเ้¨Ãญิ เป็นควาÁ 

ÊÓเÃç̈ ปÃÐโÂชนìá¡่¢้า¾ÃÐÍ§คì·Ñé§ËÅาÂ 

·Õ่¾ÃÐ¼Ù้ÁÕ¾ÃÐÀาคเ¨้า áÁ้เÊ ḉ¨ Ñ́º 

¢Ñน¸ปÃินิ¾¾านนานáÅ้ว, ÂÑ§ÁÕ¾ÃÐ·ÑÂ 

ÍนØเคÃาÐËìµ่ÍËÁÙ่ชนในËนËÅÑ§, ̈ §ÃÑº 

ÊÑ¡¡าÃÐ·Õ่เป็นเคÃ×่Í§ºÃÃ³า¡าÃ¢Í§ 

คนÂา¡เËÅ่านÕé ,  เ¾×่ÍปÃÐโÂชนì  

เ¾×่ÍควาÁÊØ¢ á¡่¢้า¾ÃÐÍ§คì·Ñé§ËÅาÂ 

µÅÍ´¡าÅนานเ·Í ญ.



298  รตนตฺตยาภิวนฺทนคาถา

คÓนมัสกำร 

(๒) ¾ÃÐ¼Ù้ÁÕ¾ÃÐÀาคเ̈ ้า Í§คìÍÃËÑนµì

µÃÑÊÃÙ้เÍ§โ´ÂชÍº. ¢้า¾เ¨้า¢ÍÍÀิวา· 

¾ÃÐ¼Ù้ÁÕ¾ÃÐÀาค¾Ø·¸เ¨้า. 

(๓) ¾ÃÐ¸ÃÃÁÍÑน¾ÃÐ¼Ù้ÁÕ¾ÃÐ 

Àาคเ¨้า µÃÑÊäว้ ṌáÅ้ว, ¢้า¾เ¨้า¢Í 

นÁÑÊ¡าÃ¾ÃÐ¸ÃÃÁ. 

(๔) ¾ÃÐÊ§¦ìÊาว¡¢Í§¾ÃÐ¼Ù้ÁÕ 

¾ÃÐÀาคเ¨้า ¼Ù้ป¯ิºÑµิ Ṍ, ¢้า¾เ¨้า¢Í 

นÍºน้ÍÁ¾ÃÐÊ§¦ì. 
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ปุพฺพภำคนมกำร 

(๕) ¢ÍนÍºน้ÍÁ¾ÃÐ¼Ù้ÁÕ¾ÃÐ 

Àาคเ¨้า ¾ÃÐÍ§คìนÑéน Í§คìÍÃËÑนµì 

µÃÑÊÃÙ้ชÍºโ´Â¾ÃÐÍ§คìเÍ§ 

ระลึกถึงพระพุทธเจ้ำ 

(๖) ¾ÃÐ¾Ø· เ̧̈ ้าÍ§คìใ´ปÃÐ·ÑºนÑ§่

³ คว§äÁ้โ¾¸ิì ÍÑน§´§าÁ

(๗) ชÓนÐÁาÃ ¾Ã้ÍÁเÊนาÁาÃ 

ËÁÙ่ใË ญ่ 

(๘) ¾ÃÐ¼Ù้ÁÕ¾ÃÐญ า³ Ëา·Õ่ÊØ´ 

Áิä´้ µÃÑÊÃÙ้¾ÃÐÊÑÁโ¾¸ิญ า³ 
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(๙) ¾ÃÐ¼Ù้ÊÙ§ÊǾ áË่§โÅ¡ ¢้า¾เ¨้า 

¢ÍนÍºน้ÍÁ¾ÃÐ¾Ø·¸เ¨้า ¾ÃÐÍ§คìนÑéน 

(๑๐) ¾ÃÐ¾Ø·¸เ¨้าเËÅ่าใ´ ·Õ่Å่ว§ 

 äปáÅ้ว ๑

(๑๑) ¾ÃÐ¾Ø·¸เ¨้าเËÅ่าใ´ ·ÕÂ่Ñ§äÁ่ 

เÊ´ç¨Áา ๑

(๑๒) ¾ÃÐ¾Ø·¸เ¨้าเËÅ่าใ´ ·ÕÂ่Ñ§ÍÂÙ่ 

ในปÑ¨¨ØºÑน ๑

(๑๓) ¢้า¾เ̈ ้า¢ÍวÑน·า (¾ÃÐ¾Ø· เ̧̈ ้า

เËÅ่านÑéน) ใน¡าÅ·Ñé§ปว§

(๑๔) áÁ้´้วÂเËµØนÕé ¾ÃÐ¼Ù้ÁÕ¾ÃÐÀาคเ̈ ้า 

¾ÃÐÍ§คìนÑéน ¨ึ§·Ã§เป็น¾ÃÐÍÃËÑนµì 
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µÃÑÊÃÙ้เÍ§โ´ÂชÍº เ¾ÕÂº¾Ã้ÍÁ´้วÂวชิชา 

áÅÐ¨Ã³Ð เÊ ç̈́ äป ṌáÅ้ว ·Ã§ÃÙ้á¨้§โÅ¡ 

·Ã§เป็นÊาÃถÕ½Ö¡ºØÃØÉä´้ÂÍ´เÂÕ่ÂÁ  

·Ã§เป็นÈาÊ´า¢Í§เ·ว´าáÅÐÁนØÉÂì 

¾ÃÐ¼Ù้·Ã§เºิ¡ºาน ·Ã§¨Óáน¡¸ÃÃÁ  

Ñ́§นÕé¢้า¾เ¨้า¢ÍเÍาชÕวµิ ถ§ึ¾ÃÐ¾Ø·¸เ¨้า 

ว่าเป็น·Õ่¾ึ่§µÃาºถึ§¾ÃÐนิ¾¾าน

(๑๕) ¢้า¾เ¨้าäÁ่ÁÕ·Õ่¾ึ่§Í×่น 

(๑๖) ¢้า¾เ¨้าÁÕ¾ÃÐ¾Ø·¸เ¨้าเป็น

·Õ่¾ึ่§ÍÑนปÃÐเÊÃิ°

(๑๗) ´้วÂ¡าÃ¡Å่าวคÓÊÑ¨นÕé

(๑๘) ¢ÍชÑÂÁ§คÅ¨§ÁÕá¡่¢้า¾เ¨้า



302  รตนตฺตยาภิวนฺทนคาถา

(๑๙) ¢้า¾เ¨้า¢ÍเÍาÂÍ´ÈÕÃÉÐวÑน·า

(๒๐) ¼§ Ø̧ÅÕºา· «ึ§่ปÃÐเÊÃ°ิÊÙ§ÊǾ

(๒๑) โ·Éใ´·Õ¼่ิ́ ¾ÅÑé§ใน¾ÃÐ¾Ø· เ̧̈ ้า 

(๒๒) ¢Í¾ÃÐ¾Ø·¸เ¨้า ¨§Â¡โ·ÉนÑéน 

á¡่¢้า¾เ¨้าเ·Í ญ.

ระลึกถึงพระธรรมเจ้ำ 

(๒๓) ¾ÃÐ¸ÃÃÁปÃÐ¡Íº´้วÂÁÃÃค 

ÁÕÍ§คìáป´ เป็น·า§ÍÑนปÃÐเÊÃิ°áË่§ 

ชน·Ñé§ËÅาÂ 

(๒๔) áÅÐเป็น·า§µÃ§ เ¾×่ÍใË้เ¢้า

ถึ§¸ÃÃÁเคÃ×่Í§ËÅØ´¾้น 
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(๒๕) ¾ÃÐ¸ÃÃÁ·Õป่ÃÐ³ÕµนÕé ¡ÃÐ·Ó 

ควาÁÊÑนµิÊØ¢ 

(๒๖) นÓÊÑµวìÍÍ¡¨า¡·Ø¡¢ì ¢้า¾เ¨้า 

¢ÍนÍºน้ÍÁ¾ÃÐ¸ÃÃÁนÑéน 

(๒๗) ¾ÃÐ¸ÃÃÁเËÅ่าใ´ ·Õ่Å่ว§äป 

áÅ้ว ๑

(๒๘) ¾ÃÐ¸ÃÃÁเËÅ่าใ´ ·ÕÂ่Ñ§äÁ่Áา ๑

(๒๙) ¾ÃÐ¸ÃÃÁเËÅ่าใ´ ·ÕÂ่Ñ§ÍÂÙ่ใน 

ปÑ¨¨ØºÑน ๑

(๓๐) ¢้า¾เ¨้า¢ÍวÑน·า (¾ÃÐ¸ÃÃÁ 

นÑéน) ใน¡าÅ·Ñé§ปว§.
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(๓๑) ¾ÃÐ¸ÃÃÁ ÍÑน¾ÃÐ¼Ù้ÁÕ¾ÃÐ 

Àาคเ¨้า µÃÑÊäว้ ṌáÅ้ว ·Õ¼่Ù้ป¯ºิÑµิ̈ ÐเËçน 

ä´้เÍ§ äÁ่¢ึéนÍÂÙ่¡Ñº¡าÅเวÅา เป็น¸ÃÃÁ·Õ่ 

¨Ðเชิ ญใË้Áา´Ùä´้ น้ÍÁเ¢้าÁา ÍÑน¼Ù้ÃÙ้ 

·Ñé§ËÅาÂ ¾ึ§·Ãาºä´้¨Óเ¾าÐµน ´Ñ§นÕé 

¢้า¾เ¨้า ¢ÍเÍาชÕวิµถึ§¾ÃÐ¸ÃÃÁ ว่า 

เป็น·Õ่¾ึ่§µÃาºถึ§¾ÃÐนิ¾¾าน.

(๓๒) ¢้า¾เ¨้าäÁ่ÁÕ·Õ่¾ึ่§Í×่น

(๓๓) ¢้า¾เ¨้าÁÕ¾ÃÐ¸ÃÃÁเป็น·Õ¾่ึ§่ 

ÍÑนปÃÐเÊÃิ° 

(๓๔) ́ ้วÂ¡าÃ¡Å่าวคÓÊÑ¨นÕé

(๓๕) ¢ÍชÑÂÁ§คÅ¨§ÁÕá¡่¢้า¾เ¨้า 
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(๓๖) áÅÐ¢้า¾เ¨้า ¢ÍเÍาÂÍ´ÈÕÃÉÐ 

วÑน·า

(๓๗) ¾ÃÐ¸ÃÃÁ ÍÑนปÃÐเÊÃิ°·Ñé§ÊÍ§ 

ÍÂ่า§ 

(๓๘) โ·Éใ´·Õ¼่ิ́ ¾ÅÑé§ใน¾ÃÐ¸ÃÃÁ

(๓๙) ¢Í¾ÃÐ¸ÃÃÁ ¨§Â¡โ·ÉนÑéน 

á¡่¢้า¾เ¨้า เ·Íญ. 

ระÅึกถึงพระสงฆ์เ¨้า 

(๔๐) ¾ÃÐÊ§¦ì¼Ù้ËÁ´¨´ เป็น¼Ù้ควÃ 

ÃÑº¢Í§·ÓºØ ญ ¼Ù้ปÃÐเÊÃิ° 

(๔๑) ÁÕÍนิ·ÃÕÂìÊ§º ÅÐÁÅ·นิ·Ñé§ปว§ 
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(๔๒) ถ§ึควาÁÊÓเÃç̈ ´้วÂคØ³Áิใช่นÍ้Â 

(๔๓) ËาÍาÊวÐÁิä´้ ¢้า¾เ¨้า¢Í 

นÍºน้ÍÁ¾ÃÐÊ§¦ìนÑéน 

(๔๔) ¾ÃÐÊ§¦ìเËÅ่าใ´ ·ÕÅ่่ว§äปáÅ้ว ๑

(๔๕) ¾ÃÐÊ§¦ìเËÅ่าใ´ ·ÕÂ่Ñ§äÁ่Áา ๑

(๔๖) ¾ÃÐÊ§¦ìเËÅ่าใ´ ·Õ่ÂÑ§ÍÂÙ่ใน 

ปÑ¨¨ØºÑน ๑

(๔๗) ¢้า¾เ¨้า¢ÍวÑน·า (¾ÃÐÊ§¦ì 

เËÅ่านÑéน) ใน¡าÅ·Ñé§ปว§ 

(๔๘) ¾ÃÐÊ§¦ìÊาว¡¢Í§¾ÃÐ¼Ù้ÁÕ¾ÃÐ 

Àาคเ¨้า ¼Ù้ป¯ิºÑµิ Ṍ ¾ÃÐÊ§¦ìÊาว¡ 

¢Í§¾ÃÐ¼Ù้ÁÕ¾ÃÐÀาคเ¨้า   ¼Ù้ป¯ºิÑµิµÃ§ 
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¾ÃÐÊ§¦ìÊาว¡¢Í§¾ÃÐ¼Ù้ÁÕ¾ÃÐÀาคเ¨้า 

¼Ù้ป¯ิºÑµิเ¾×่ÍºÃÃÅØÁÃÃค  ¼Å นิ¾¾าน 

¾ÃÐÊ§¦ìÊาว¡¢Í§¾ÃÐ¼Ù้ÁÕ¾ÃÐÀาคเ¨้า 

¼Ù้ป¯ิºÑµิชÍºÂิ่§ ä´้á¡่ ºØÃØÉ ๔ คÙ่ 

ºØÃØÉºØคคÅ ๘ นÑ่น ¾ÃÐÊ§¦ìÊาว¡¢Í§

¾ÃÐ¼Ù้ÁÕ¾ÃÐÀาคเ¨้า ¼Ù้ควÃÃÑº¢Í§ºÙชา 

¼Ù้ควÃÃÑº¢Í§µ้ÍนÃÑº ¼Ù้ควÃÃÑº¢Í§ 

·ÓºØ ญ ¼Ù้·Õ่ชาวโÅ¡ควÃ¡ÃÐ·ÓÍÑ ญชÅÕ 

เป็นนาºØ ญÂÍ´เÂÕ่ÂÁ¢Í§ชาวโÅ¡ 

Ñ́§นÕé ¢้า¾เ¨้า¢ÍเÍาชÕวิµถึ§¾ÃÐÊ§¦ì 

ว่าเป็น·Õ่¾ึ่§ µÃาºถึ§¾ÃÐนิ¾¾าน. 
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(๔๙) ¢้า¾เ¨้าäÁ่ÁÕ·Õ่¾ึ่§Í×่น 

(๕๐) ¢้า¾เ¨้า ÁÕ¾ÃÐÊ§¦ì เป็น·Õ¾่ึ§่ 

ÍÑนปÃÐเÊÃิ° 

(๕๑) ́ ้วÂ¡าÃ¡Å่าวคÓÊÑ¨นÕé 

(๕๒) ¢ÍชÑÂÁ§คÅ¨§ÁÕá¡่¢้า¾เ¨้า 

(๕๓) áÅÐ¢้า¾เ¨้า ¢ÍเÍาÂÍ´ÈÕÃÉÐ 

วÑน·า 

(๕๔) ¾ÃÐÊ§¦ì¼Ù้ÊÙ§ÊǾ ·Ñé§ÊÍ§ÍÂ่า§ 

(๕๕) โ·Éใ´·Õ่¼ิ´¾ÅÑé§ใน¾ÃÐÊ§¦ì 

(๕๖) ¢Í¾ÃÐÊ§¦ì ̈ §Â¡โ·ÉนÑéนá¡่ 

¢้า¾เ¨้าเ·Íญ. 
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คÓแปล 
ทÓวัตรหลังสวดพระปาฏิโมกข์ 

ปุพฺพภำคนมกำร 

(๑) ¢ÍนÍºนÍ้Á¾ÃÐ¼Ù้ÁÕ¾ÃÐÀาคเ¨้า 

Í§คìÍÃËÑนµì¾ÃÐÍ§คìนÑéน µÃÑÊÃÙ้ชÍºโ´Â 

¾ÃÐÍ§คìเÍ§ 

คÓÍุทเทสปรำรภÈÕล

(๒) ¾ÃÐ¼Ù้ÁÕ¾ÃÐÀาคเ¨้า ¾ÃÐÍ§คì 

นÑéน¾ÃÐ¼Ù้·Ã§ÃÙ้á¨้§  ·Ã§เËçนá¨้§ 

·Ã§เป็น¾ÃÐÍÃËÑนµì  µÃÑÊÃÙ้เÍ§โ´ÂชÍº  

µÃÑÊ¾ÃÐ´ÓÃÑÊนÕéäว้ว่า Àิ¡ÉØ·Ñé§ËÅาÂ 
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·่าน·Ñé§ËÅาÂ¨§เป็น¼Ù้ÁÕÈÕÅÊÁºÙÃ³ì 

ÍÂÙ่เถิ´ ¨§เป็น¼Ù้ÁÕปา¯ิโÁ¡¢ìÊÁºÙÃ³ì 

ÊÓÃวÁในปา¯ิโÁ¡¢ìÊÑ§วÃÍÂÙ่เถิ́  ̈ §เป็น 

¼Ù้ÊÁºÙÃ³ì´้วÂÁาÃÂา·áÅÐโค¨Ã ̈ §เป็น 

¼Ù้ÁÕป¡µิเËçนÀÑÂในโ·É·Ñé§ËÅาÂ ·Õ่ÁÕ 

ปÃÐÁา³เÅç¡นÍ้Â ÊÁา·านÈึ¡Éาใน 

Ê¡ิ¢าº··Ñé§ËÅาÂเถิ́  ́ Ñ§นÕé เ¾ÃาÐ©ÐนÑéน 

·่าน·Ñé§ËÅาÂ¾§ึÈ¡ึÉาใน¾ÃÐ¸ÃÃÁวนิÑÂ 

นÕéว่า เÃา·Ñé§ËÅาÂ Ñ̈¡เป็น¼Ù้ÁÕÈÕÅÊÁºÙÃ³ì 

ÍÂÙ่ ̈ Ñ¡เปน็¼Ù้ÁÕปา¯โิÁ¡¢ìÊÁºÙÃ³ì ÊÓÃวÁ 

ในปา¯โิÁ¡¢ìÊÑ§วÃÍÂÙ่ ̈ Ñ¡เป็น¼Ù้ÊÁºÙÃ³ì

´้วÂÁาÃÂา·áÅÐโควÃ  ̈ Ñ¡เป็น¼Ù้ÁÕป¡µิ 
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เËçนÀÑÂในโ·É·Ñé§ËÅาÂ ·Õ่ÁÕปÃÐÁา³ 

เÅç¡นÍ้Â ÊÁา·านÈึ¡ÉาในÊิ¡¢าº· 

·Ñé§ËÅาÂ ´Ñ§นÕé เÃา·Ñé§ËÅาÂ¾ึ§Èึ¡Éา 

ÍÂ่า§นÕéáÅ. 

อันภิกÉุทั้งËÅายพึงสวด

ãนทีèสุดáËèงการทÓอุโบสถ

คาถาเปçนเคร×èองปéองกัน 
(๓) ¨§¾ÂาÂาÁµÑ´¡ÃÐáÊ

(๔) ¨§ºÃÃเ·า¡าÁ·Ñé§ËÅาÂเถิ́  

¾ÃาËÁ³ì 

(๕) ¾ÃÐÁØนÕÅÐ¡าÁäÁ่ä´้ 
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(๖) ¨Ðเป็นÍÂ่Ù¼้Ùเ´ÕÂวäÁ่ä´้ 

(๗) Ëา¡คนเÃา¨Ð¾ึ§¡ÃÐ·Ó  

¾ึ§¡ÃÐ·Ó¡ÃÃÁนÑéนเถิ´

(๘) ¾§ึºา¡ºÑน่·Ó¡ÃÃÁนÑéนใË้ÁÑน่ค§

(๙) เ¾ÃาÐว่า¡าÃºวช·ÕÂ่่ÍËÂ่Íน 

Â่ÍÁäÁ่เ¡ิ́ ¼Å

(๑๐) Â่ÍÁโปÃÂโ·É Ø̈́ Ø̧ÅÕÁา¡¢ึéน

(๑๑) ¡ÃÃÁชÑ่วäÁ่·ÓเÅÂ´Õ¡ว่า 

(๑๒) ¡ÃÃÁชÑว่·�าใË้เ ×́Í´Ã้ÍนÀาÂËÅÑ§ 

(๑๓) áµ่¡ÃÃÁ Ṍ·ÓáÅ้วปÃÐเÊÃิ°¡ว่า 

(๑๔) เ¾ÃาÐ·�าáÅ้วäÁ่เ ×́Í´Ã้Íน 

ในÀาÂËÅÑ§ 
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(๑๕-๑๖)Ë ญ้าคา ÍÑนºØคคÅ 

¨ÑºäÁ่´Õ Â่ÍÁºา´Á×Íä´้áÅ ©Ñนใ´

(๑๗) คØ³เคÃ×Í่§ควาÁเป็นÊÁ³Ð 

·Õ่ป¯ิºÑµิäÁ่´ÕáÅÐÂ่ÍËÂ่Íน ¡ç©ÑนนÑéน 

(๑๘) Â่ÍÁคÃ่าเ¢้าäปในนÃ¡

(๑๙) ¡ÃÃÁÍÂ่า§ใ´ÍÂ่า§Ëนึ่§ 

«ึ่§Â่ÍËÂ่Íน

(๒๐) áÅÐวÑµÃใ´·Õ่เÈÃ้าËÁÍ§

(๒๑) ¾ÃËÁ¨ÃÃÂì ·ÕÃ่ÐÅึ¡¢ึéนáÅ้ว 

ÃÑ§เ¡ÕÂ¨µนเÍ§

(๒๒) ¡ÃÃÁ ๓ ÍÂ่า§นÑéน Â่ÍÁ 

äÁ่ÁÕ¼ÅÁา¡
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(๒๓) เËÅ่าชน·Õ่ÊÁºÙÃ³ì´้วÂ ËิÃิ 

โÍµµÑปปÐ

(๒๔) µÑé§ÁÑ่นÍÂÙ่¸ÃÃÁÍÑน¢าว

(๒๕) เป็น¼Ù้Ê§º เป็นÊÑµºØÃØÉ ในโÅ¡

(๒๖) ·่านเÃÕÂ¡ว่า ÁÕ̧ ÃÃÁ¢Í§เ·ว า́. 

บทวันทาให ญ่
(๒๗) ¢้า¾เ¨้า¢ÍวÑน·า¾ÃÐเ¨ ṌÂì 

·Ñé§ปว§ 

(๒๘) «ึ่§ปÃÐ´ิÉ°านใน·Ø¡áË่§ 

(๒๙) ค×Í¾ÃÐºÃÁÊาÃÕÃิ¡¸าµØ ÁËาโ¾¸ิì 

(๓๐) ¾ÃÐ¾Ø·¸ÃÙป·Ñé§ÁวÅ·Ø¡เÁ×Í่เ·Íญ.

(๓๑) ¢้า¾เ¨้า¢ÍวÑน·า¾ÃÐ¾Ø·¸เ¨้า  

¾ÃÐ¼Ù้¢้าÁ½Ñè§ค×ÍÀ¾
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(๓๒) เป็น¸§áË่§โÅ¡ÊาÁ เป็น·Õ่ 

¾ึ่§ÍÑนเÍ¡áË่§À¾ÊาÁ

(๓๓-๓๔) ¾ÃÐ¼Ù้ปÃÐเÊÃ°ิ áË่§โÅ¡ 

¾ÃÐÍ§คìใ´ µÑ´¡ิเÅÊä´้Êิéนเชิ§ ÂÑ§ชน 

Ëา·Õ่ÊØ´Áิä´้ ใË้µÃÑÊÃÙ้ 

(๓๕) ÃÍÂ¾ÃÐºา·ใ´ ÍÂÙ่·Õ่½Ñè§ 

ºนËา´·ÃาÂáÁ่นéÓนÑÁÁ·า

(๓๖) ÃÍÂ¾ÃÐºา·ใ´ ÍÂÙ่·Õ่ÂÍ´ 

เ¢าÊÑ¨¾Ñน¸คÕÃÕ ·Õ่ÁÕÂÍ´äÁ่ËวÑ่นäËว 

น่าเ¾Åินใ¨

(๓๗) ÃÍÂ¾ÃÐºา·ใ´¢Í§¾ÃÐÁØนÕเ¨้า 

ÍÂÙ่·Õ่เÁ×Í§โÂน¡ ในชÁ¾Ù·วÕปนÑéน 
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(๓๘) ¢้า¾เ¨้า¢ÍนÍºนÍ้ÁÃÍÂ 

¾ÃÐºา·นÑéน ´้วÂเÈÕÂÃเ¡Å้า 

(๓๙) ÃÍÂ¾ÃÐºา··ÕÊ่ØวÃÃ³ÁาÅ¡ิ 

·Õ่ÊØวÃÃ³ºÃÃ¾µ ·Õ่ÊØÁน¡Ù¯ ·Õ่เÁ×Í§ 

โÂน¡ ·Õ่áÁ่นéÓนÑÁÁ·า

(๔๐) Êถาน·ÕÁ่ÕÃÍÂ¾ÃÐºา· ๕  áË่§ 

(๔๑) ¢้า¾เ¨้า¢ÍวÑน·าÁาáµ่ä¡Å 

(๔๒) ¢้า¾เ¨้า¢ÍวÑน·า¾ÃÐ¸าµØ 

·Ñé§ËÅาÂ 

(๔๓) ¢้า¾เ¨้า¢ÍวÑน·าโ´ÂปÃÐ¡าÃ 

·Ñé§ปว§ 

(๔๔) โ´ÂเÍาÈÕÃÉÐ¢Í§¢้า¾เ¨้า 

ใË้เป็น´Í¡ป·ØÁ
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(๔๕) ´ว§µา·Ñé§ÊÍ§เป็นปÃÐ·Õป

(๔๖) วา¨า·�าใË้เป็น Ù̧ป

(๔๗) áÅÐ·�าใ¨เป็น¢Í§¡Å่ินËÍÁ 

(๔๘) ควาÁเคาÃ¾ใน¾ÃÐ¾Ø·¸เ¨้า 

ควาÁเคาÃ¾ใน¾ÃÐ¸ÃÃÁ ควาÁเคาÃ¾ 

ใน¾ÃÐÊ§¦ì ควาÁเคาÃ¾ในÊ¡ิ¢า ควาÁ 

เคาÃ¾ในÊÁา¸ ิควาÁเคาÃ¾ในป¯ÊิÑนถาÃ 

ควาÁÁÕÁิµÃ Ṍ ควาÁเป็น¼Ù้ว่า§่าÂ 

(๔๙) ¢้าáµ่¾ÃÐÊ§¦ì¼Ù้เ¨Ãิญ  

¢้า¾ÃÐÍ§คìÍÑน¾ÃÐ¾Ø·¸เ¨้าÃÑ¡Éา

(๕๐) ¢Íถ§ึ¾ÃÐ¾Ø·¸เ¨้า ว่าเป็น 

·Õ¾่ึ§่µÅÍ´ชÕวµิ 
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(๕๑) ¢้าáµ่¾ÃÐÍ§คì¼Ù้เ¨Ãิญ  

¢้า¾ÃÐÍ§คìÍÑน¾ÃÐ¸ÃÃÁÃÑ¡Éา 

(๕๒) ¢Íถ§ึ¾ÃÐ¸ÃÃÁ ว่าเป็น·Õ¾่ึ§่ 

µÅÍ´ชÕวµิ 

(๕๓) ¢้าáµ่¾ÃÐÍ§คì¼Ùเ้¨Ãิญ  

¢้า¾ÃÐÍ§คìÍÑน¾ÃÐÊ§¦ìÃÑ¡Éา 

(๕๔) ¢Íถ§ึ¾ÃÐÊ§¦ì ว่าเป็น·Õ¾่ึ§่ 

µÅÍ´ชÕวµิ

(๕๕-๕๖) โ·Éใ´ ·Õ่¢้า¾ÃÐÍ§คì 

¡ÃÐ·ÓÅ§äป โ´ÂโÁË¨ิµ ใน¾ÃÐ¾Ø·¸เ¨้า 

(๕๗) ¢Í¾ÃÐÍ§คìโปÃ´Â¡โ·É 

·Õ¢่้า¾ÃÐÍ§คì¡ÃÐ·ÓÅ§äป

(๕๘) ¢Íºาป·Ñé§ËÅาÂ¨§ÊาºÊÙ ญ 
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(๕๙-๖๐) โ·Éใ´ ·Õ¢่้า¾ÃÐÍ§คì 

¡ÃÐ·ÓÅ่ว§äป ́ ้วÂโÁË¨µิ ใน¾ÃÐ¸ÃÃÁ 

(๖๑) ¢Í¾ÃÐ¸ÃÃÁโปÃ´Â¡โ·É 

·Õ¢่้า¾ÃÐÍ§คì¡ÃÐ·ÓÅ§äป

(๖๒) ¢Íºาป·Ñé§ปว§¨§ÊาºÊÙ ญ 

(๖๓-๖๔) โ·Éใ´ ·Õ¢่้า¾ÃÐÍ§คì 

¡ÃÐ·ÓÅ§äป ´้วÂโÁË¨µิ ใน¾ÃÐÊ§¦ì 

(๖๕) ¢Í¾ÃÐÊ§¦ìโปÃ´Â¡โ·É 

·Õ่¢้า¾ÃÐÍ§คì¡ÃÐ·ÓÅ§äป

(๖๖) ¢Íºาป·Ñé§ปว§¨§ÊาºÊÙ ญ

(๖๗-๖๘) ¢้า¾เ¨้า เÁ×Í่นÁÑÊ¡าÃ 

¾ÃÐÃÑµนµÃÑÂใ´ ·Õค่วÃนÁÑÊ¡าÃ  ·ÕÊ่Ǿ Âิ§่ 

ÍÂ่า§นÕé ´้วÂปÃÐ¡าÃ©ÐนÕéáÅ
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(๖๙) ä´้ควาÁËÅÑ่§äËÅáË่§ºØ ญ 

ÍÑนใË ญ่ËÅว§

(๗๐) ́ ้วÂÍานØÀา¾áË่§¾ÃÐÃÑµนµÃÑÂ 

นÑéน ¢ÍใË้¢้า¾เ¨้า¡Ó Ñ́̈ ÍÑนµÃาÂเÊÕÂä´้

(๗๑) À¡ิÉØ·Ñé§ËÅาÂ เÃา¢Íเµ×Íน 

·่าน·Ñé§ËÅาÂ À¡ิÉØ·Ñé§ËÅาÂ เÃา¢ÍºÍ¡ 

ใË้·่าน·Ñé§ËÅาÂ·Ãาºว่า ÊÑ§¢าÃ·Ñé§ËÅาÂ 

ÁÕควาÁเÊ×่ÍÁÊิéนäปเป็น¸ÃÃÁ´า เ¸Í- 

·Ñé§ËÅาÂ ¾ึ§·�าปÃÐโÂชนìµนáÅÐºØคคÅÍ×น่ 

ใË้ถึ§¾Ã้ÍÁ´้วÂควาÁäÁ่ปÃÐÁา·เถิ´. 

áปÅโดย พระมËามนตรี ¢นฺติสาโร ป.ธ.๙
วัดปากน้Ó ภาÉีเ¨ริ ญ กรุงเทพÏ 
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วินยานิสํโส
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อานิสงส์ของการเรียน 
พระวินัย ๕ ขéอ

เ¾×่ÍใË้¾ÃÐวินÑÂµÑé§ÁÑ่น ÍÑนÀิ¡ÉØ 

¼Ù้¡ÓËน´ÃÙ้ÍานิÊ§ÊìáË่§วินÑÂปÃิÂÑ µิ 

(¡าÃเÃÕÂน¾ÃÐวินÑÂ) ใคÃ่µ่Í¡าÃÈึ¡Éา 

¡çควÃเÃÕÂน¾ÃÐวินÑÂ. ในÍ¸ิ¡าÃว่า´้วÂ 

¡าÃ¾ÃÃ³นาน·ิานนÑéน ÁÕÍานÊิ§ÊìáË่§ 

วินÑÂปÃิÂÑµิ ´Ñ§µ่ÍäปนÕé 

¨Ã§ิÍÂÙ่ ºØคคÅ¼Ù้©Åา ใ́นวนิÑÂปÃÂิÑµิ 

Â่ÍÁเป็น¼Ù้µÑé§ÍÂÙ่ใน°านเป็นÁาÃ´า 

ºิ´า¢Í§เËÅ่า¡ØÅºØµÃ ¼Ù้ä´้ÈÃÑ·¸าใน 

¾ÃÐÈาÊนา เ¾ÃาÐว่าºÃÃ¾ชา ÍØปÊÁº· 

วิ. Í¯Ú ๑/๑๐๕-๑๐๗
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¢้Íป¯ºิÑµวิÑµÃใËญ ่นÍ้Â ควาÁเป็น¼Ù้©Åา´

ในÍา¨าÃÐáÅÐโค¨Ã¢Í§¡ØÅºØµÃเËÅ่านÑéน 

เน×่Í§´้วÂควาÁ©Åา´ในวินÑÂปÃิÂÑµินÑéน

ÍÕ¡ปÃÐ¡าÃËนึ่§ เพราะอาÈัย 

วนัิยปรยัิติ กองÈลีของตนย่อมเปçนของ  

อันบุคคลนัéน คุéมครองรกัÉาดีแลéว ย่อม 

เปçนทีèพึèงพงิของเหล่ากลุบุตร ผูéถกูความ 

สงสัยครอบงÓ ย่อมกลéาพดูในท่ามกลาง 

สงฆ ์ย่อมข่มขีèพวกขéาÈกึäดéดéวยดี โดย 

สหธรรม ย่อมเปçนผูéปฏิบัติเพ×èอความ

ตัéงมัèนแห่งพระสัทธรรม เ¾ÃาÐเËµØนÑéน 

¾ÃÐ¼Ù้ÁÕ¾ÃÐÀาคเ¨้า¨ึ§µÃÑÊว่า "´Ù¡่Íน 

Àิ¡ÉØ·Ñé§ËÅาÂ ÍานิÊ§Êì ๕ เËÅ่านÕé 



324  วินยานิสํโส

(ÁÕÍÂÙ่) ในºØคคÅ¼Ù้·Ã§¾ÃÐวินÑÂ ค×Í

(๑) ¡Í§ÈÕÅ¢Í§µน Â่ÍÁเป็น¢Í§ 

ÍÑนºØคคÅนÑéน คØ้ÁคÃÍ§ÃÑ¡Éาäว้´ÕáÅ้ว 

(๒) Â่ÍÁเป็น·Õ่¾ึ่§¾ิ§¢Í§เËÅ่า 

¡ØÅºØµÃ ¼Ù้ถÙ¡ควาÁÊ§ÊÑÂคÃÍº§Ó

(๓) Â่ÍÁเป็น¼Ù้¡Å้า¾Ù´ใน·่าÁ 

¡Åา§Ê§¦ì 

(๔) Â่Í Á¢่Á ¢Õ่ ¾ ว ¡ ¢้า Èึ ¡ ä ´้ 

´้วÂ´Õโ´ÂÊË¸ÃÃÁ 

(๕) Â่ÍÁเป็น¼Ù้ป¯ิºÑµิเ¾×่ÍควาÁ

µÑé§ÁÑ่นáË่§¾ÃÐÊÑ·¸ÃÃÁ."
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พระวินัยเปçนขéอปฏิบัติใหéถึง«ึèง 
ความหลุดพéนจากกิเลส 

¡çÍÕ¡ปÃÐ¡าÃËนึ่§ ¡ØÈÅ¸ÃÃÁ 

เËÅ่าใ´ «่ึ§ÁÕÊÑ§วÃเป็นÁÙÅ  ÍÑน¾ÃÐ¼Ù้ÁÕ 

¾ÃÐÀาคเ¨้าµÃÑÊäว้áÅ้ว ºØคคÅ¼Ù้·Ã§วนิÑÂ 

นÑน่áÅ ช×Í่ว่าเป็น·าÂา·áË่§¡ØÈÅ¸ÃÃÁ 

เËÅ่านÑéน เ¾ÃาÐ¸ÃÃÁเËÅ่านÑéนÁÕวินÑÂ 

เป็นÁÙÅ ÊÁ¨Ã§ิ Ñ́§คÓ·Õ¾่ÃÐ¼Ù้ÁÕ¾ÃÐÀาคเ¨้า 

µÃÑÊäว้ว่า 

วนิÑÂÂ่ÍÁÁÕเ¾×Í่ปÃÐโÂชนìá¡่ÊÑ§วÃ 

(ควาÁÊÓÃวÁ) ÊÑ§วÃ Â่ÍÁÁÕเ¾×่Í 

เป็นปÃÐโÂชนìá¡่Íวปิป¯ÊิาÃ (ควาÁäÁ่ 
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เ´×Í´Ã้Íน). Íวิปป¯ิÊาÃ Â่ÍÁÁÕเ¾×่Í 

ปÃÐโÂชนìá¡่ควาÁปÃาโÁ·Âì (ควาÁปÅ×éÁ 

ใ¨), ควาÁปÃาโÁ·ÂìÂ่ÍÁÁÕเ¾×Í่ปÃÐโÂชนì 

á¡่ปีµิ (ควาÁÍิ่Áใ¨), ปÕµิ Â่ÍÁÁÕเ¾×่Í 

ปÃÐโÂชนìá¡่ปÑÊÊÑ·¸ ิ(ควาÁÊ§º), ปÑÊÊÑ·¸ิ 

Â่ÍÁÁÕ เ¾×่ÍปÃÐโÂชนìá¡่ควาÁÊØ¢,    

ควาÁÊØ¢Â่ÍÁÁÕเ¾×Í่ปÃÐโÂชนìá¡่ÊÁา¸,ิ

ÊÁา¸ิÂ่ÍÁÁÕเ¾×Í่ปÃÐโÂชนìá¡่Âถา 

ÀÙµ ญา³·ÑÊÊนÐ (ควาÁÃÙ้เËçนµาÁเป็น-

¨Ã§ิ), ÂถาÀÙµ ญา³·ÑÊÊนÐ Â่ÍÁÁÕเ¾×Í่ 

ปÃÐโÂชนìá¡่น¾ิ¾·ิา (ควาÁเº×Í่Ëน่าÂ), 

น¾ิ¾ิ·า Â่ÍÁÁÕเ¾×Í่ปÃÐโÂชนìá¡่วÃิาคÐ 

(ควาÁÊÓÃÍ¡¡ิเÅÊ), วิÃาคÐÂ่ÍÁ 
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ÁÕเ¾×่ÍปÃÐโÂชนìá¡่วิÁØµµิ (ควาÁ 

ËÅǾ ¾้น) วิÁØµµิÂ่ÍÁÁÕเ¾×่ÍปÃÐโÂชนì 

á¡่วิÁØµµิ ญา³·ÑÊÊนÐ (ควาÁÃÙ้เËçน 

ควาÁËÅØ´¾้น), วิÁØµµิญา³·ÑÊÊนÐ 

Â่ÍÁÁÕเ¾×่ÍปÃÐโÂชนì á¡่ÍนØปา·า 

ปÃินิ¾¾าน (ควาÁ Ñ́ºÊนิ·Ëาเช×éÍ 

Áäิ´้), ¡าÃ¡Å่าว ¡าÃปÃึ¡Éา¡ิÃÂิานÑ§่ใ¡Å้ 

ควาÁเ§Õ่ÂโÊµÅ§Ê Ñ́ºáµ่ÅÐÍÂ่า§æ ÁÕ 

ÍนØปา·าปÃิน¾ิ¾าน ค×ÍควาÁËÅǾ ¾้น 

¾ิเÈÉáË่§¨ิµ äÁ่ถ×ÍÁÑ่นนÑ่นเป็น¼Å.

เ¾ÃาÐ©ÐนÑéนควÃ·ÓควาÁ¾ÂาÂาÁ 

โ´ÂเÍ×éÍเ¿×éÍ ใน¡าÃเÅ่าเÃÕÂน¾ÃÐวินÑÂ

´Ñ§นÕéáÅ. 
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ความสÓรวมในพระปาฏิโมกข์ 
เปçน°านรองรับการอบรม 

สติปÑฏ°าน ๔

ควาÁÊÓÃวÁใน¾ÃÐปา¯โิÁ¡¢ì ค×Í 

เว้น¢้Í·Õ่¾ÃÐ¾Ø·¸เ¨้า·Ã§Ë้าÁ ¡ÃÐ·Ó 

µาÁ¢้Í·Õ¾่ÃÐ¾Ø·¸เ¨้า·Ã§ÍนØญาµ เÁ×Í่ 

¾ÃÐÀิ¡ÉØÁÕÈÕÅÊÑ§วÃ¢ึéนเ¾ÕÂ§äÃ Â่ÍÁเป็น 

°านÃÍ§ÃÑº¡าÃÍºÃÁÊµิปÑ¯°าน ๔ ใË้ä´้ 

¼Å´ÕÂิ่§¢ึéนเ¾ÕÂ§นÑéน ́ Ñ§ÁÕµÑวÍÂ่า§เÃ×่Í§ 

¾ÃÐÀิ¡ÉØÃÙปËนึ่§ในÊÁÑÂ¾Ø·¸¡าÅว่า 

"คÃÑéนนÑéน ¾ÃÐÀิ¡ÉØÃÙปËนึ่§ เ¢้า 

äปเ½้า¾ÃÐ¼Ù้ÁÕ¾ÃÐÀาคเ¨้าถึ§·Õ่ปÃÐ·Ñº 
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คÃÑéนáÅ้วä´้¡Ãาº·ÙÅ¾ÃÐ¼Ù้ÁÕ¾ÃÐÀาคว่า 

"¢้าáµ่¾ÃÐÍ§คì¼Ù้เ¨Ãิญ ¢ÍปÃÐ·าน 

¾ÃÐวโÃ¡าÊ ¢Í¾ÃÐ¼Ù้ÁÕ¾ÃÐÀาค·Ã§ 

áÊ´§¸ÃÃÁโ´ÂÂ่Íá¡่¢้า¾ÃÐÍ§คì «ึ่§  

¢้า¾ÃÐÍ§คìä´้¿Ñ§áÅ้ว¨Ð¾ึ§เป็น¼ÙÙ้เ ṌÂว 

ËÅÕ¡ÍÍ¡¨า¡ËÁÙ่ äÁ่ปÃÐÁา· ÁÕควาÁ 

เ¾ÕÂÃ ÁÕใ¨เ´ç´เ´Õ่Âว เถิ´'

¾ÃÐ¼Ù้ÁÕ¾ÃÐÀาคµÃÑÊµÍºว่า 

" Ù́¡่ÍนÀิ¡ÉØ เ¾ÃาÐ©ÐนÑéนáËÅÐ 

เ¸ÍชÓÃÐเº×éÍ§µ้นใน¡ØÈÅ¸ÃÃÁใË้ºÃิÊØ·¸ิì 

เÊÕÂ¡่Íน ¡çÍÐäÃเป็นเº×éÍ§µ้น¢Í§¡ØÈÅ 

¸ÃÃÁ เ¸Í¨§ÊÓÃวÁในปา¯โิÁ¡¢ÊÑ§วÃ 

¨§ถ§ึ¾Ã้ÍÁ´้วÂÁาÃÂา·áÅÐโค¨Ã เËçน 
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ÀÑÂในโ·ÉÁÕปÃÐÁา³น้ÍÂ ÊÁา·านÈ¡ึÉา 

ÍÂÙ่ในÊิ¡¢าº··Ñé§ËÅาÂ. 

Ù́¡่ÍนÀิ¡ÉØ เÁ×่Íใ´áÅ เ¸Í Ñ̈¡ 

ÊÓÃวÁในปา¯ิโÁ¡¢ÊÑ§วÃ ̈ Ñ¡ถ§ึ¾Ã้ÍÁ 

´้วÂÁาÃÂา·áÅÐโควÃ เËçนÀÑÂในโ·ÉÁÕ 

ปÃÐÁา³นÍ้Â ÊÁา·านÈ¡ึÉาในÊ¡ิ¢าº· 

·Ñé§ËÅาÂ เÁ×Í่นÑéน เ¸ÍÍาÈÑÂÈÕÅ ́ ÓÃ§ÍÂÙ่ 

ในÈÕÅáÅ้ว ¾ึ§เ¨Ãิ ญÊµิปÑ¯°าน ๔ 

ÊµปิÑ¯°าน ๔ เป็นä©น ́ Ù¡่ÍนÀ¡ิÉØ 

เ¸Í¨§¾ิ¨าÃ³าเËçน¡าÂใน¡าÂÍÂÙ่ 

¾ิ¨าÃ³าเËçนเว·นาในเว·นาÍÂÙ่... 

¾ิ¨าÃ³าเËçน¨ิµใน¨ิµÍÂÙ่...¾ิ¨าÃ³า

เËçน¸ÃÃÁใน¸ÃÃÁÍÂÙ่ ÁÕควาÁเ¾ÕÂÃ 
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ÁÕÊÑÁปชÑ  ญญÐ ÁÕÊµ ิ¡Ó Ñ́̈ ÍÀชิ¬าáÅÐ 

โ·ÁนÑÊในโÅ¡เÊÕÂ เÁ×Í่ใ´ เ¸Í Ñ̈¡ÍาÈÑÂÈÕÅ 

´ÓÃ§ÍÂÙ่ในÈÕÅáÅ้ว เ¨Ãิ ญÊµิปÑ¯°าน ๔ 

เËÅ่านÕé ÍÂ่า§นÕé เÁ×Í่นÑéนเ¸Í¾§ึËวÑ§ควาÁ 

เ¨Ã ิญใน¡ØÈÅ¸ÃÃÁä´้·Õเ ṌÂว µÅÍ´ค×น 

ËÃ×ÍวÑน·Õ่¨Ñ¡Áาถึ§ äÁ่ÁÕควาÁเÊ×่ÍÁ"

คÃÑé§นÑéนáÅ   Àิ¡ÉØนÑéนช×่นชÁ 

ÍนØโÁ·นา¾ÃÐ¾Ø·¸ÀาÉิµ¢Í§¾ÃÐ¼Ù้ÁÕ 

¾ÃÐÀาคเ¨้าáÅ้วÅØ¡¨า¡ÍาÊนÐ ถวาÂ 

ºÑ§คÁ¾ÃÐ¼Ù้ÁÕ¾ÃÐÀาคเ̈ ้า ¡ÃÐ·ÓปÃÐ·Ñ¡É³ิ 

áÅ้วËÅÕ¡äป Àิ¡ÉØนÑéนเป็น¼ÙÙ้เ´ÕÂว ËÅÕ¡ 

ÍÍ¡¨า¡ËÁÙ่ äÁ่ปÃÐÁา· ÁÕควาÁเ¾ÕÂÃ 

ÁÕใ¨เ ḉ́ เ ṌÂ่ว äÁ่นานนÑ¡¡ç¡ÃÐ·ÓใË้á¨้§ 
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«ึ§่·ÕÊ่Ǿ áË่§¾ÃËÁ¨ÃÃÂìÍÑนÂÍ´เÂÕÂ่Á ·Õ่ 

¡ØÅºØµÃ·Ñé§ËÅาÂ¼Ù้ÍÍ¡ºวชเป็นºÃÃ¾ชิµ 

โ´ÂชÍºµ้Í§¡าÃนÑéน ́ ้วÂปÑ  ญญาÍÑนÂิ§่ 

เÍ§ในปÑ¨¨ØºÑน เ¢้าถึ§ÍÂÙ่ ÃÙ้ชÑ´ว่าชาµิ 

ÊิéนáÅ้ว ¾ÃËÁ¨ÃÃÂìÍÂÙ่¨ºáÅ้ว ¡ิ¨·Õ่ 

ควÃ·Ó·ÓเÊÃç¨áÅ้ว ¡ิ¨Í×่นเ¾×่ÍควาÁ 

เปน็ÍÂ่า§นÕéÁิ ä´้ÁÕ ¡çáÅ Àิ¡ÉØนÑéน 

เป็น¾ÃÐÍÃËÑนµìÍ§คìËนึ่§ใน¨Óนวน 

¾ÃÐÍÃËÑนµì·Ñé§ËÅาÂ".
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¾ÃÐคÃÙÊÑ§¦ÃÑ¡Éì¾ÕÃวÑÊ ญา³โÊÀโน ๒,๐๐๐ º.
¾ÃÐÊÁØËìÊิน ¢นฺµิ¾โÅ  ๑,๐๕๐ º.
¾ÃÐÁËา¾ิเชÉ° ¡นฺµเช¯Úโ° ๑,๐๐๐ º.
¾ÃÐคÃÙปÅÑ´¾Ø·¸ิวÑฒนì Ã¡ฺ¢ิµ¸ÁฺโÁ  ๑,๐๐๐ º.
¾ÃÐÁËาÊาÂ½น-¾่ÍÊิ§Ëìโµ-áÁ่ÍาÃÕ Á³Õโชµ ิ ๑,๐๐๐ º.
¾ÃÐÁËานิ¾Ñฒนì  ¨ิÃวฑฺฒโน ๑,๐๐๐ º.
¾ÃÐÁËาวิÈÃØµ Ë�ÊปØµฺโµ áÅÐญาµิÁิµÃ ๑,๐๐๐ º.
¾ÃÐ·วÕวÑฒนì (ËÅว§¾่ÍÍÙ๋) โÂÁนิ´ ๑,๐๐๐ º.
¾ÃÐÁËา¾ิÊิÉ°ì  ÊิÃิÊาโÃ ๕๙๙ º.
¾ÃÐวิชÑÂ วิชโÂ วÑ´ปา¡น�éาÀาÉÕเ¨Ãิญ ๕๖๗ º.
¾ÃÐÁËาÍนØชา ¨นฺ·ปÀาโÊ ป.¸.๙  ๕๕๕ º.
¾ÃÐÁËาวÃวิ·Âì วÃÊ·ฺโ¸ ๕๐๐ º.
¾ÃÐÁËาปÃิวÃÃµ ปÃิวฑฺฒÊÁฺปนฺโน ๕๐๐ º.
¾ÃÐºÃÃ¨§  ÊØ·ฺ¸ิÊ·ฺโ¸ ๕๐๐ º.

เจéาภาพจัดพิมพ์
หนังส×อพระปาฏิโมกข์ บาลี-แปล
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¾ÃÐ¨�าน§คì ÍÑµµานØÃÑ¡โ¢
คØ³น¾วÃÃ³ µÑé§ÊØวÃÃ³ว§Èì ๕,๐๐๐ º.
¾ÃÐÁËาวÃ¾Å วÃ¾โÅ คÃÍºคÃÑวá¡่น¡�า¨Ã คÃÍºคÃÑว
µÑนµิÈÑ¡´ิì áÅÐ¡ÅØ่Áใ¨á¡้ว ¨.นคÃป°Á ๓,๐๐๐ º.
¾ÃÐคÃÙÊÁØËìเ¢µ ป°ÁÃ�ÊÕ 
คØ³ÊØ´าวÃÃ³-คØ³¨Ñ¡ÃชÑÂ µ้นÃÑÈÁÕ ๑,๐๐๐ º.
¾ÃÐ³°ÃÑชµì ¡ØÊÅ¨ิµฺโµ áÅÐญาµิÁิµÃ ๕๐๐ º.

คØ³³Ñ°ÀÑคนÑน·ì ¸น·ÑµถนÍÁÊิน ๑๐,๐๐๐ º.
คØ³วิ·วÑÊ ปÔวาวÑฒน¾านิช ๕,๐๐๐ º.
คØ³โชคชÑÂ ¡ิµµิญา³ปÑญญา  ๕,๐๐๐ º.
คØ³ป¯ิÀา³ เÍ¡¸นÐวÑฒนì  ๓,๐๕๐ º.
คØ³áÁ่ÊÁควÃ ·ิÁ¡ÃÐ¨่า§ คÃÍºคÃÑวµÑนµิÃวÕวÑฒนì 
áÅÐคÃÍºคÃÑว·ิÁ¡ÃÐ¨่า§ ๓,๐๐๐ º.
คØ³ÊิÃิชÑÂ ¡ิ¨วÃเÁ¸า ๓,๐๐๐ º.
คØ³ÊÁÀ¾ ÂิéÁÈÃÕเ¨Ãิญ¡ิ¨ ๓,๐๐๐ º.
คØ³ÊØÃิวÑÊÊา นาÃินค�า ๒,๖๐๐ º.
คØ³Í·ิ¸ิ-ปÑ·Áาว Ṍ-¡านµì-¾ÊÉิ°ì ¨วิŅ̃ Âา¡ÙÅ ๒,๐๐๐ º.
คØ³นÄÁÅ ÈÃÕโÁÃา ๒,๐๐๐ º.
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คØ³áÁ่ÊÁÈÃÕ äÁµÃÕว§Éì-¡ÄÉ ¾ÃËÁปÃÐเ·È
คØ³áÁ่³Ë·ÑÂ-¸นÀÑ·Ã ÍØ´ÁÈิÃิ  ๒,๐๐๐ º.
คØ³นิ¸ิ ÃÑµนÃาช áÅÐคÃÍºคÃÑว ๒,๐๐๐ º.
คØ³ÊØ·ÑÈนì-ÊØนÕÃÑµนì นิ่Á¡ØÅÃÑµนì ๒,๐๐๐ º.
ºÃิÉÑ· โ«ÅเºÊ·ì ¨�า¡Ñ´  ๒,๐๐๐ º.
คØ³ÀÙÉิÉ-ÊØชญา ³Ñ¯ปÀาÈิÉÉì  ๒,๐๐๐ º.
คØ³ÊÁºÑµิ-คØ³¾ÑชÃÊนิÕ ¨Ãิเวชว§ÈìÊ¡ØÅ ๒,๐๐๐ º.
คÃÙวÃÃ³วÃา§คì-¡านµìชน¡-·Ã§ÈÑ¡´ิì
Êิºโ·ปวเÃÈ ÈÃÕนวÅ¨Ñน·Ãì ๒,๐๐๐ º.
¾.µ.Í.ÊØÃ¾§Éì-µµิÂา-
คØ³ชน¾Å เËÁ×Íนเ¼่า¾§Éì ๑,๗๐๐ º.
คØ³เเÁ่µÃÕชÐ´า-คØ³¾่ÍÊØ·¸ิ¾§Èì µÑé§¾านิชÂì ๑,๕๐๐ º.
คØ³Í�านา¨-·ิวา¾Ã เµÕÂเÍÕ่ÂÁ´Õ ¾Ã้ÍÁºØµÃËÅาน 
คØ³ÊØÃนิ·Ãì-วÃาÀÃ³ì-ÍØÊØÁา ºØ³ÂÊØÃÑ¡Éì ๑,๕๐๐ º.
¾ÑนเÍ¡¾ินิµÀ³-³Ñ°วÃÃ³-Á³Õ-
ÊØÃÈÑ¡´ิì-Êิ·¸ิ¾Ã ¾ÙÅÊวÑÊ´ิì ๑,๒๒๒ º.
คØ³เ´ชา¸Ã คØ³°ิµาÀÃ³ì
คØ³ÊÁËÁาÂ-ÊÁºÙÃ³ìÂÈ-
คØ³ÊาÃÂา áÂ้ÁนาÈÑ¡´ิì ๑,๑๐๐ º.
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คØ³ÀÑค¡Ã-ปÃิญÂา เÁ×Í§นิÅ ๑,๐๐๐ º.
คØ³¢นิÉ°า-เ¢ÁินÕ ÃÑµนวิชÑÂ ๑,๐๐๐ º.
คØ³วÕÃÐ-นิÈาชÅ  เ น µÂ¡ØÅ ๑,๐๐๐ º.
คØ³ÊÁชาÂ เ·ÕÂÁºØญปÃÐเÊÃิ° ๑,๐๐๐ º.
คØ³¾ÕÃ¾Å ปÃÐเÊÃิ°ÈÃÕ       ๑,๐๐๐ º.
คØ³ÍÑญชนา ว§ÈìÊØÃä¡Ã áÅÐคÃÍºคÃÑว ๑,๐๐๐ º.
¼È.´Ã.Êถา¾Ã นิ่Á¡ØÅÃÑµนì ๑,๐๐๐ º.
·¾.วิÃÑช ¨ิµµìÃØ่§เÃ×Í§ชÑÂ ๑,๐๐๐ º.
¾ÑนเÍ¡ÈØÀÑช-³ÊØÀา ÈØÀÀì³ÀาÉิÉฒì ๑,๐๐๐ º.
คØ³น¾ÃÑµนì  ÃØ่§ÍØ·ÑÂÈิÃิ ๑,๐๐๐ º.
คØ³¡Äµ¾Å-¨ØäÃÃÑµนì ¨Ã¨วºโชค ๑,๐๐๐ º.
คØ³¸นÊาÃ  ปÃÐ·ØÁÃÑµนì ๑,๐๐๐ º.
คØ³¾่ÍÂ§ชÑÂ-คØ³áÁ่ä«¡Õ่ «ึé§Ë·ÑÂ ๑,๐๐๐ º.
คØ³¨Ñน·ÃìÊว่า§-วÊÑนµì เÅิÈ¸ÃÃÁเ·วÕ ๑,๐๐๐ º.
คØ³ÍÑµถì¡Ñนµì-ÊิÃิ̈ ÑนÁ³Õ-À³-¸ÃÃÈ µÃÕÊิÃิเ¡ÉÁ ๑,๐๐๐ º.
คØ³วÃาÃÑµนì วิ¨าÃ³ìปÃÕชา ๑,๐๐๐ º.
คØ³วÕÃวÃÃ³ โÃ¨นวานิช áÅÐคÃÍºคÃÑว ๑,๐๐๐ º.
คØ³Ê§Ñ́ -ÊÁ¨ิµµì-·ิ¾¾าÀÃ³ì เÃ×Í§¨าµØÃÑนµì  ๑,๐๐๐ º.
คØ³ÊÁÈÃÕ-¾ินิ¨-เ¡ÃÕÂ§ÈÑ¡´ิì ÃØ¨ิ¾Ã¾§Éì ๑,๐๐๐ º.
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คØ³ÍÑ°Ä·¸ิì  ¾Åเ´ช ๑,๐๐๐ º.
คØ³ÍÁÃ ถØ§ÊØวÃÃ³ ๑,๐๐๐ º.
คØ³¸ิµิวÑฒนì  เÅิÈÍ�านวÂÅาÀ ๑,๐๐๐ º.
คØ³เ¡ÊินÕ ¨ิวÑ¸Âา¡ÙÅ ๑,๐๐๐ º.
คØ³ÈÑ¡´า ¨ิวÑ¸Âา¡ÙÅ  ๑,๐๐๐ º.
คØ³ชาญ¾¨นì ©ÑµÃชÑÂÃÑµนเวช ๑,๐๐๐ º.
คØ³¾Ø¸ิµา ÍØ´ÁÈิÃิ  ๑,๐๐๐ º.
คØ³¾ÃÃ³Õ เÃ×Í§เ¡µØ ๑,๐๐๐ º.
คØ³¡ิµµิì¾§Êì ชÁÀÙ¾§Éìเ¡ÉÁ ๑,๐๐๐ º.
คØ³ÀวÑµ-¸นิ¯°า-¸นÀÃ ¡าญ¨นÀาÊÍÑ§¡ÙÃ ๑,๐๐๐ º.
ÍØºาÊิ¡าÊิÃิºØญช่วÂ ¾่ว§á¨่Á ๑,๐๐๐ º.
Í.ÍØ´Á  µÃÕ ชÑéน - คØ³ ÍÀิÉ°า  ºÍÃì ©ÑµÃ  ๑,๐๐๐ º.
คØ³ÊØ¡Ñญญา ÍาÃÕÃวÁเ¢µ ๑,๐๐๐ º.
áÁ่ชÕÍ�าä¾ ¾ิ·Ñ¡ÉìÃÑ§ÊÃÃคì
คØ³Íน§คì โµเÍÕ่ÂÁ ๑,๐๐๐ º.
คØ³ÈÈิ¾ÑชÃì ÃÑ¡Éา¾ÃÊวÃÃคì ๑,๐๐๐ º.
คØ³ÈิÃิวÑฑฒ¡ì ÊØ¾ÃÃ³-ปาÃิ©ÑµÃ ÈÃÕเËÃา ๑,๐๐๐ º.
คØ³¡ÑÅÂา³Õ ÊØÅ�าä¾-¨ิµÃา ค§·น ๑,๐๐๐ º.
คØ³นÀิÈ¸ิ¾Ã ÍÑµµเ¡ÉÁ ๑,๐๐๐ º.
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¾ÃÐÁ§คÅเ·¾ÁØนÕ (¨นฺ·ÊÃÁËาเถÃ) 
ºÙชา¸ÃÃÁโ´Â ¾ÅเÃ×Íโ·โ¡ÈÅ-
¾ÅµÃÕËญิ§·ÑÈนÈÃÕ äµÃÂคØ³ ๑,๐๐๐ º.
¾.µ.·.Ëญิ§¨Øฑา¾Ã ÀÑ·Ã¾Äฒานน·ì ๙๙๙ º.
คØ³ÂÕ่§่าน á«่ÍÑ่§-ÁØ่Â á«่¼Ù่ ÁÕÍØ´ÁÈÑ¡´ิì ๘๐๐ º.
Atchara Silander  ๖๖๐ º.
คØ³¾Ñวฮ¡เชÕÂ§-โ§้วเ«Õ่ÂÁÍิÁ-
คØ³ÊÁชาÂ-ÅÑ´´า-เÍÁÃÊ-ÈิÃิชÑÂ-ÊØÃชÑÂ 
คÃÍºคÃÑวÊØ¢ÍÀิชาµิ¡ØÅ 
คÃÍºคÃÑวÍÀิชาµิโชคÍนÑนµì ๖๑๙ º.
คØ³Íิ·¸ิ¡Ã ÍÁÃÀÑ¡´ิì คØ³¡ÄÉ³า á¡่นäÃ่  ๖๐๐ º.
คØ³ÊØÃชÑÂ ชÑÂโชµิÃØ่§เÃ×Í§ ๖๐๐ º.
Ã.µ.Í.¡¯ิคØ³ ÈิÅานิÅ áÅÐคÃÍºคÃÑว ๖๐๐ º.
คØ³¸นÐ¡ÄÉ¯ิì ÍÑคÃเÍ¡ÃØ่§โÃ¨นì ๕๙๙ º.
คØ³Íิ·¸ิ¾Å¾ì-วิäÅวÃÃ³ ÊÕÁÐÊิ§Ëì
คØ³Íานน·ì Ä·¸ินน·ì ๕๙๙ º.
คØ³ÈØÀÁาÈ µิ³เวÈนì ๕๕๙ º.
คØ³วÑฒนา ¨ินµนาÊÁºÑµิ ๕๕๐ º.
Ã.µ.µ.ÊØ¾¨นì  เÃ×Í§áÊ§  ๕๑๙ º.
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คØ³¾Ñฒ³านน·ì นาคÊวÑÊ´ิì ๕๑๕ º.
คØ³áÁ่ÊØ¸า·ิ¾Âì-¾Ã¾ÃÃ³ ÊØ¨Ãิµว³ิช ๕๐๐ º.
คØ³³ิชÂา โ¾¸ิì¾ิ¨ิµÃ ๕๐๐ º.
คØ³ÊØÃÈÑ¡´ิì-ÁนÑÊนÑน·ì-¸ÑนวÃÑ¡Éì ว่Í§เ¡ÕÂÃµิถาวÃ 
คØ³ปนÑญÁì¾Ã µÑนµÃา¾Å ๕๐๐ º.
คØ³Íน§คì-คØ³เ¨นá´น นาคชาµ ๕๐๐ º.
คØ³¸นº´Õ ปÔèนÀÙ่ ๕๐๐ º.
คØ³ÊØนÕÂì ว§Éìน้ÍÂ áÅÐคÃÍºคÃÑว   ๕๐๐ º.
คØ³¨�าÅÍ§-ÊÁถวิÅ คÃØฑÊÙµÃ ๕๐๐ º.
คØ³ÊØÀาชÑÂ นิ¸ิว§Èì  ๕๐๐ º.
คØ³นิโÅºÅ ºØญเ¨ÃิญÊÁºÑµิ ๕๐๐ º.
คØ³áÁ่Ë·ÑÂ¸Ã³ì-คØ³¾่Íเ«ÕÂ¡ ว่Í§Á§คÅวÑฒนì  ๕๐๐ º.
คØ³โÊÀ³ ÊØ¢Ê§วน áÅÐคÃÍºคÃÑว ๕๐๐ º.
คØ³ปาÃิ©ÑµÃ ช×·«ì ๕๐๐ º.
คØ³เ´ชวิชญì ÍนØÈาÊนนÑน·ì ๕๐๐ º.
คØ³¾§Èì¡Ã³ì ¾§ÉìปÃÐÀาช×่น  ๕๐๐ º.
คØ³ป·Õป ÈÃÕÊØ·¸า§¡ÙÃ ๕๐๐ º.
คØ³¸น¡Ã  ¸ÃÃÁÃÑ¡Éิµ ๕๐๐ º.
คØ³·ÑÈนÕÂìวÃÃ³ ËÁÙµา ๕๐๐ º.
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คØ³³Ñ°วØฒิ ÍÑÊÃาÉÕ ๕๐๐ º.
¾.µ.·.¾§Èì¡Ã³ì  ÃÑ¡Éา ๕๐๐ º.
คØ³ºØÃิน·Ãì  ÂØ·¸นานØ¡ØÅ ๕๐๐ º.
คØ³ชÑÂÊิ·¸ิì Ä¡Éìป¡Ã³ì ๕๐๐ º.
คØ³ÍนÑนµì  ÍนÑนµìถวÑÅÂìเÅิÈ  ๕๐๐ º.
คÃÍºคÃÑวÀÑ·Ã¾ิ·Ñ¡Éì¡ÙÅ ๕๐๐ º.
คØ³³Ñ°ปØÃเชÉ°ì ÊØ¢ÊÁºÑµิวÑฒนา ๕๐๐ º.
คØ³¾ิเชÉ°ì ¨Ñ่นá¡้ว ๕๐๐ º.
คØ³áÁ่ÅÐเÍÕÂ´ ¨Ñ่นá¡้ว ๕๐๐ º.
คØ³เµç§µÑé§เถÕÂÁ á«่เµç§  ๕๐๐ º.
คØ³ชÑÂ¾Å เÅÕéÂ§ÈิÃิ  ๕๐๐ º.
คØ³ÈÅิÉา Á¸ØÃÊÊØคน¸ì  ๕๐๐ º.
คØ³¨Ø่§เ·ÕÂ§ á«่โค้ว   ๕๐๐ º.
คØ³น¾วÑÅ-คØ³ÃาµÃÕ ÊนØ¡Å�éา  ๕๐๐ º.
ค³ÐÈิÉÂìËÅว§ปÙè โ´ÂคØ³¨าÃØ ค§´้ว§ ๕๐๐ º.
คØ³°านิµา ´Í¡äÁ้¨Õน ๕๐๐ º.
คØ³¨ิµÃาÃÑµนì Ê¾ปÃÐÊ§คì ๕๐๐ º.
คØ³ÈØÀ¡Äµ-คØ³·ิ¾Àา เ¡ÉÁนิ¸ิโชค ๕๐๐ º.
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คØ³ÊØนิÊา ÈØÀ¼Å áÅÐคÃÍºคÃÑว  ๕๐๐ º.
คØ³·Ã§¸ÃÃÁ ÈÑ¡´ิìÊิ·¸ิìเÊÃÕชÑÂ  ๕๐๐ º.
คØ³ปÃÕชา  ¾§Éìญาµิ ๕๐๐ º.
คÃÍºคÃÑว ชÑÂÂÈชÅ¸Ã ๕๐๐ º.
คØ³¨ÃÙญ ÍÑคÃ¾Ñน¸ìä¾โÃ¨นì  ๕๐๐ º.
คØ³áÁ่วÃÃ³Õ วิÊาÅเÊÊถì ๕๐๐ º.
คØ³Ê¡ÅÊØÀา ÂØวÃÑµนì ๕๐๐ º.
¡ÅØ่Á¡Í§ºØญÊÑ่§ÊÁºØญ·Ø¡วÑน¾ÃÐ น�าโ´ÂÍา¨าÃÂì 
´Ã.วิÃÊÑนµì วิÃØฬËìÊ¡ØÅÀิºาÅ ๕๐๐ º.
คØ³เº๊น«ì ÊØ´µา áÅÐค³Ð ๕๐๐ º.
คØ³วิÅาวÃÃ³ เ·¾โÊ¸Ã ๕๐๐ º.
คØ³ปÔÂ´า ´าÈÃÕ áÅÐคÃÍºคÃÑว ๕๐๐ º.
คØ³ÃÑชµì¸ÀÑ·Ã µÑนµิÊØ¸ÕËิÃÑญ  ๕๐๐ º.
ÍØ·ิÈใË้ คØ³ปาน·ิ¾Âì ·ิ¾ÂìÁ³ฑา ๕๐๐ º.
คÃÍºคÃÑวºÃิºÙÃ³ì ๕๐๐ º.
คÃÍºคÃÑวเÊ§Õ่ÂÁว§Èì ๕๐๐ º.
คØ³¾Ã¾¨นì  เชิญÃÑµนÃÑ¡Éì ๕๐๐ º.
คØ³ÈÑ¡´า Íึé§ปÃÐเÊÃิ° ๕๐๐ º.
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คØ³ ¾่Íค³ิµ -คØ³áÁ่ ÅÑ´ ́ า วÑÅÂì  ¡ิ¨ ̧นวÑฒนì   ๕๐๐ º.
คØ³ÊØ·ิน  ËÕº·Í§ ๕๐๐ º.
คØ³นิÀาÀÑ·Ã  เ¾×่Íเ¡ÕÂÃµิ ๕๐๐ º.
คÃÍºคÃÑวปÃÐเÊÃิ° ญา³ ว§Èì ๕๐๐ º.
คØ³ÊØชาµิ โชµิชÑÂวิว§Èì¡ØÅ ๕๐๐ º.
คØ³ÊØÀาค-ÀาÃิญ-³ถิÃา µÑนµิ´ØÊิµา ๕๐๐ º.
คØ³เ¾çญÊØ´า ·ØÁชÐÃÑ¡Éา ๕๐๐ º.
คØ³Ã³ชÑÂ  ¾ÃÁในเÁ×Í§ ๕๐๐ º.
คØ³¡ÄÉ¯ิì·ÑÈนì เÅิÈโÊÀาÀÃ³ì ๕๐๐ º.
คØ³วÃ¡ิµิ-Áนµìว´Õ-°านิµา ถาÃÕ¾Ñน¸ì ๕๐๐ º.
คØ³ÊØวิ¨Ñ¡¢³ì ¨Ñ§ËวÑ´เ¢µµì  ๕๐๐ º.
คØ³¡ิµµิÀÑ¯ áµ§เÅÕ่Âน ๕๐๐ º.
ค³Ð¡Í§·ØนºØญÃวÁนิ¾¾านÑ§ ๕๐๐ º.
คØ³¾่ÍวินÑÂ-คØ³áÁ่ºØº¼า เปีèÂÁ¡ØÅวนิช  ๕๐๐ º.
คØ³เÍ×éÍÁ¾Ã เ·¾á¨่Áใ¨ áÅÐคÃÍºคÃÑว ๕๐๐ º.
คØ³¾่ÍáÊว§-áÁ่áÊ§ Ñ̈น·Ãì-วØฒิเÁ¸ เÅÈิวÅิÑÂ ๕๐๐ º.
คØ³¸ÑนÂÁÑÂ  ºØญ·Í§ ๕๐๐ º.
คØ³¾่ÍชÑÂÃÑµนì-áÁ่ÊØÃÑµนì ¡ิµิÈØÀวÑฒนา ๕๐๐ º.
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คØ³¾ิ·Ñ¡Éì ÃØ¨ิ¾Ã¾§Éì ๕๐๐ º.
คØ³เÂาวÀา-เÂาว´Õ เÅิÈÍ�านวÂÅาÀ ๕๐๐ º.
คØ³เÍ§ใช้ á«่Å้Í-ÁØÂเ«ÕÂÐ á«่ÅÕé, 
คØ³วิÃวิชญ-วิชา เÅิÈÍ�านวÂÅาÀ ๕๐๐ º.
คØ³วÃ¡Ã เ¢çÁá¡้วÁ³Õ ๕๐๐ º.
คØ³วิ´า ชÑÂเ¡ÕÂÃµิÂÈ ๕๐๐ º.
คØ³¨ิÃาÀÃ³ì ËนÙÊิ·¸ิì ๕๐๐ º.
คØ³คÁเ´ช ÈÃÕÊØวÃÃ³ ๕๐๐ º.
คØ³¢วÑญชÑÂ ÁาµÃ°าน¡ØÅ ๕๐๐ º.
คØ³ÊØ¾Ã ¾¨นìคÁ¾Ã ๕๐๐ º.
¾ÃÐ¾Ø·¸เ¨้า-¨Ñ¡Ã¾ÃÃ´ิใน½èาÂºØญÀาคปÃาº
·Ø¡¾ÃÐÍ§คì ·Ñé§Í´Õµ ปÑ¨¨ØºÑน áÅÐÍนาคµ ๕๐๐ º.
¾ÃÐ¾Ø·¸เ¨้า- Ñ̈¡Ã¾ÃÃ´ิใน½èาÂºØญÀาคโปÃ´·Ø¡
¾ÃÐÍ§คì ·Ñé§Í´Õµ ปÑ¨¨ØºÑน áÅÐÍนาคµ ๕๐๐ º.
¾ÃÐปÑ¨เ¨¡¾Ø·¸เ¨้า·Ñé§Í´Õµ ปÑ¨¨ØºÑน 
áÅÐÍนาคµ ๕๐๐ º.
¾ÃÐÍÃิÂºØคคÅ·Ñé§ ๔ ·Ñé§Í´Õµ ปÑ¨¨ØºÑน 
áÅÐÍนาคµ ๕๐๐ º.
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¨Ñ¡Ã¾ÃÃ´ิ ¡าÂÊิ·¸ิì ÃÑµนÐเ¨ç´ 
Àาค¼Ù้เÅÕéÂ§¼Ù้ÃÑ¡Éา½èาÂºØญ·Ñé§ËÁ´ ๕๐๐ º.
ÁËาปÙชนÕÂา¨าÃÂìวิชชา¸ÃÃÁ¡าÂ ·Ñé§Í´Õµ 
ปÑ¨¨ØºÑน áÅÐÍนาคµ·Ø¡·่าน ๕๐๐ º.
ËÁÙ่ค³Ð·�าวิชชา¸ÃÃÁ¡าÂชÑéนÊÙ§·Ñé§Í´Õµ 
ปÑ¨¨ØºÑน áÅÐÍนาคµ·Ø¡·่าน ๕๐๐ º.
ÍÃÙป¾ÃËÁ·Ñé§ ๔ ชÑéน¿้า·Ø¡Í§คì·Ñé§Í´Õµ 
ปÑ¨¨ØºÑน áÅÐÍนาคµ ๕๐๐ º.
¾ÃËÁ·Ñé§ ๑๖ ชÑéน¿้า·Ø¡Í§คì·Ñé§Í´Õµ 
ปÑ¨¨ØºÑน áÅÐÍนาคµ ๕๐๐ º.
เ·ว´า คØ³¿้า ·Ñé§ ๖ ชÑéน¿้า·Ø¡Í§คì ·Ñé§Í´Õµ 
ปÑ¨¨ØºÑน áÅÐÍนาคµ ๕๐๐ º.
¾ÃÐโ¾¸ิÊÑµวì·Ñé§นิÂµโ¾¸ิÊÑµวìáÅÐÍนิÂµโ¾¸ิÊÑµวì
½èาÂºØญ ·Ñé§Í´Õµ ปÑ¨¨ØºÑน áÅÐÍนาคµ ๕๐๐ º.
ÊÃÃ¾ÊÑµวì·Ñé§ËÅาÂในวÑ¯Ê§ÊาÃ·Ñ่ว
áÊนโ¡¯ิ¨Ñ¡ÃวาÅ ÍนÑนµ¨Ñ¡ÃวาÅ ๕๐๐ º.
คØ³ÅÕวาÂ ÊÁิ·¸ì ๕๐๐ º.
คØ³ÊิÃิวÑÅÂì ÍาÃÂวØฒิ ๕๐๐ º.
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คØ³áÁ่³Ñ°วÃÃ³ á«่Ëว่Í§ ๕๐๐ º.
คØ³วิÃิ·¸ิì¾Å วิÃวÃิ·¸ิì¸Ã ๕๐๐ º.
คØ³·Í§¡้Íน-´.ญ.โÁÁิ-´.ช.โÁวา ÍÂÙ่ÊÁºÙÃ³ì ๕๐๐ º.
คØ³ºÃÃÂ§คì ÍÀิญญาÂÃÃÂ§ ๕๐๐ º.
¾ÑนเÍ¡ปÃÐÊ§คì-Í.วิäÅÃÑµนì-¾Ñนโ·¨าµØÃนµì,
เ´ç¡ชาÂÃÑชชานน·ì ปÃÐ´ิÉ°ì¼Å ๕๐๐ º.
คØ³นÀÑÊนÑน³ì ´ิÅ¡ÃÑµนìÊØชาµิ  ๕๐๐ º.
คØ³¡ิµิ Áา´ÕÊØ¢ÊถิµÂì áÅÐคÃÍºคÃÑว ๕๐๐ º.
คØ³ ÊØวิ·Âì -คØ³ ÊØวÃÃ³ า  เÅิÈ วิชชØ ËÑµถì   ๕๐๐ º.
คØ³ËÑ¯°Ð ÃÁÊÁÀ¾ ๕๐๐ º.
คØ³เÊ¡ÊÃÃ ÊÑนµินÑนµÃÑ¡Éì ๕๐๐ º.
คØ³ÃØ่§ÃÑµนì ÃÑÈÁÕ ๕๐๐ º.
คØ³นÅินÕ-¾ÕÃÂÊถì ÊÁ¨ิน´า ๕๐๐ º.
À¡.วÑชÃ¾Å เ¨นÊ§่า  ๕๐๐ º.
¾ญ.ÍØÉ³ÕÂì äชÂวิÈิÉ®ì¡ØÅ  ๕๐๐ º.
คØ³ÃÑ°¾Å ÈÃØµิÃÑµนวÃ¡ØÅ ๕๐๐ º.
คØ³วÑนชÑÂ-เÊาวนิµ ÊÃÃÊิÃิเÊÃิÁ áÅÐºØµÃ ๕๐๐ º.
คØ³นÀ³Ñ¯°ì  ÊÃÃÊิÃิเÊÃิÁ   ๕๐๐ º.
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¡ÅØ่ÁºØญÈÑ¡´ิìÊิ·¸ิì   ๕๐๐ º.
คØ³ÊÃ¾ิชÑÂ ชวนÐเวÊนì-คØ³¾Ã á«่©Ñ่ว ๕๐๐ º.
คØ³ปÃÐ¡ิµ ¾§ÉìáÊ§Êน ๕๐๐ º.
คØ³ÈØÃวÕÃì  นิÅËÑนµì ๕๐๐ º.
คØ³áÁ่¾ÅÑé§ á«่µÑé§-ÊØ¸ÕÃา ÍนÑนµวÃÊ¡ØÅ ๕๐๐ º.
คØ³ชนาเ¾çญ ¾Ñน¸Øì§าÁ áÅÐญาµิÁิµÃ ๕๐๐ º.
´Ã.Á³¡าญ¨นì-ป¡Ã³ì ·Í§ใÂ ๕๐๐ º.
คØ³°านิµµาÀÃ³ì-นนญì¡วÕ¡าน·ì ¡ÃนÑ¯°ิµิÀา ๕๐๐ º.
คØ³ชÑÂ¾Ã  เ«ÕÂน¾านิช ๕๐๐ º.
คØ³¨ินµนา ¡ÕÃµิºÑญชÃ
คØ³¡ิµิÂา เ¨µÈÑ¡´ิìÃØ่§โÃ¨นì ๕๐๐ º.
คØ³ปÃÐ¡ิµ µÑนµิÀาคÂì, 
คØ³เ¡µØá¡้ว ÅÕÅÐวÃ¾§Éì ๕๐๐ º.
คØ³ถวÑÅÂì-·ิ¾วÃÃ³ เ¡ÕÂÃµินÑน·โ¡ÈÅ ๕๐๐ º.
คØ³เ·¾¸ÕÃì-ÊØ´¸ิ´า-´.ญ.·ิ¾ÂìวÃา ¨Ñน·Í§ ๕๐๐ º.
คØ³¸นÊิ·¸ิì  ¾านิชว§Éì ๕๐๐ º.
คÃÍºคÃÑวÅÀÑÊวÕ³ì ÊØ¨ÃิÂานØÃÑ¡Éì ๕๐๐ º.
คØ³ÊÂาÁ น้ÍÂน�éาเ·Õ่Â§ ¾Ã้ÍÁºิ´าÁาÃ´า ๕๐๐ º.
คØ³áÁ่ºÑวÅÕ ¼¡า¡าฬ ๕๐๐ º.
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คØ³โÁ¡¢ì  Á³Õว§Éì ๕๐๐ º.
¾ญ.ÈÃÕวิชา คÃØฑÊÙµÃ ๕๐๐ º.
คØ³¨�าÅÍ§-ÊÁถวิÅ คÃØฑÊÙµÃ ๕๐๐ º.
คØ³ชนิµา ·ิ¾าÃ´Õ ¡Ñº วิชÂØµÁì เ·¾ÊØÃÐ ๕๐๐ º.
คØ³¢นิÉ°า ปÑ้นเ©Â áÅÐคÃÍºคÃÑว ๕๐๐ º.
คØ³¸น¾Å ·วÕ·ÃÑ¾ÂìถาวÃ áÅÐคÃÍºคÃÑว ๕๐๐ º.
คØ³ÊØ¢ÊØคน¸ì ·วÕ·ÃÑ¾ÂìถาวÃ  ๕๐๐ º.
¾.µ.นิµิ¾Ñน¸ì-คØ³ÊÁ¨ิµµì µาÁปÃÐ·Õป ๕๐๐ º.
คØ³ชวนÑน·ì Åิ่วÊÑนµินน·ì ºÙชา¸ÃÃÁËÅว§ป๋า ๕๐๐ º.
คØ³ปÃÐชØÁ áµ§¢�า    ๕๐๐ º.
คØ³ÃÑ°วิ·Âì  äµÃÂÐว§คì ๕๐๐ º.
คØ³Êถิµµา  äµÃÂÐว§คì ๕๐๐ º.
คØ³ºØÉºา ÊØวÃÃ³ปÃÐเÊÃิ° ๕๐๐ º.
คØ³äÍÂเÃÈ ÊØวÃÃ³ปÃÐเÊÃิ° ๕๐๐ º.
คØ³ค³ิµ ©าÂÃÑµนÍÀิÃÁÂì ๕๐๐ º.
คØ³วÃ¾ÃÃ³  เ¼×Í¡¼าÊØ¢ ๕๐๐ º.
คØ³ä¡วÑÅ Ë§ÊìÅ´าÃÁÀì ๕๐๐ º.
คØ³วาÊนา ÍÊÑÁÀินน¾§Éì   ๕๐๐ º.
Soumaly Chullawichit  ๕๐๐ º.
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Soudsada Forsberg  ๕๐๐ º.
Mookda Sansuwan  ๕๐๐ º.
Yuvanee Raksapan Lundbom  ๕๐๐ º.
Rungrut Johansson  ๕๐๐ º.
Usathip Dacha  ๕๐๐ º.
คØ³วÊÑนµì Âิ่§Â×นÂ§   ๕๐๐ º.
¾.µ.Í.Ëญิ§ÊØÁน โÁÃานน·ì  ๕๐๐ º.
คØ³ÍิÊÃิÂา¾Ã คชÃิน·Ãì  ๕๐๐ º.
คØ³¾§ÈìÈÃÕ µØÅÂ¡ิ¨¨า  ๕๐๐ º.
Ë¨¡.โÍ.¾Õ.คØ³นì  ๕๐๐ º.
คØ³©Ñน·ิชÂì  ÁÑ่นค§ ๕๐๐ º.
คØ³³Ñ¯°¾Å  ³Ã§คìชÑÂ ๕๐๐ º.
คØ³น¾วÃÃ³ ¨ÙฑÐ¾Ø·¸ิ ๕๐๐ º.
คØ³ÊÁ¾Ã ÍนØÃÑµนว§Èì ๕๐๐ º.
¾่ÍเÃÕÂº-áÁ่¼Ñน  ÈÃเ¡ÉµÃิน ๕๐๐ º.
คØ³ÈÃ³Ã§คì  ÈÃÕÊØ¢ ๕๐๐ º.
คØ³Í´ิÈÃ นØชเคÃ×Í áÅÐºิ´าÁาÃ´า ๕๐๐ º.
คØ³Íิ·¸ิÈÑ¡´ิì ÅÙเชÕÂโน ปÃÐÊิ·¸ิÊาÃ ๕๐๐ º.
คØ³ºÑญชา µÃÕºวÃÊÁºÑµิ áÅÐญาµิÁิµÃ ๕๐๐ º.
คØ³³Ñ¯Âา-นิÈาÃÑµนì °ิµิ¾§Éì¾านิช ๕๐๐ º.






