เล่ม ๓ ภิกขุนีวิภังค์
ในเล่ม ๑ และ ๒ แห่งบาลีวินัยปิฎก๑ ซึ่งย่อมาแล้ว ว่าด้วยศีลของภิกษุ ซึ่งมีอยู่
๒๒๗ ข้อ อันจะต้องสวดในทีป่ ระชุมสงฆ์ทกุ กึง่ เดือน บัดนีจ้ งึ มาถึงบาลีวนิ ยั ปิฎก เล่ม ๓ ซึง่ ชือ่ ว่า
ภิกขุนวี ภิ งั ค์ อันแปลว่า ข้อแจกแจงอันเกีย่ วด้วยนางภิกษุณี พูดง่าย ๆ ก็คอื แสดงถึงศีล ๓๑๑ ข้อ
ของนางภิกษุณี ซึ่งจะต้องสวดในที่ประชุมภิกษุณีสงฆ์ทุกกึ่งเดือนเช่นเดียวกับภิกษุสงฆ์
ในศีล ๓๑๑ ของนางภิกษุณีนั้น เป็นของนางภิกษุณีแท้ ๆ เพียง ๑๓๐ ข้อ ส่วนอีก
๑๘๑ ข้อ น�ำมาจากศีล ๒๒๗ ของภิกษุ เหตุที่น�ำมา ๑๘๑ ข้อ ก็เพราะได้เลือกเฉพาะที่ใช้กันได้
ทั้งภิกษุและภิกษุณี อันใดที่เป็นของเฉพาะภิกษุแท้ ๆ ก็ไม่นำ� มาใช้ส�ำหรับนางภิกษุณี
บาลีวินัยปิฎก เล่ม ๓ ที่ชื่อว่าภิกขุนีวิภังค์นี้ แบ่งออกเป็นหัวข้อใหญ่ ๗ หัวข้อ คือ
๑. ปาราชิกกัณฑ์ ว่าด้วยอาบัติปาราชิก คืออาบัติที่ต้องเข้าแล้ว ท�ำให้ขาดจาก
ความเป็นภิกษุณี อาบัติปาราชิกของนางภิกษุณีมี ๘ แต่แสดงไว้ในที่นี้เพียง ๔
ส่วนอีก ๔ ข้อ อนุโลมตามของภิกษุ
๒. สัตตรสกัณฑ์ ว่าด้วยอาบัติสังฆาทิเสส ๑๗ ข้อ (สัตตรส แปลว่า ๑๗) อาบัติ
สังฆาทิเสสนั้นต้องเข้าแล้ว ต้องประพฤติมานัตต์ ๑๕ วัน (คือ ๑ ปักษ์) ในสงฆ์
๒ ฝ่าย คือ ทั้งภิกษุสงฆ์และภิกษุณีสงฆ์ พูดง่าย ๆ ก็คือ ต้องประจานตัวเองแก่
สงฆ์ทั้งสองฝ่าย และตลอดเวลา ๑๕ วันนั้น ต้องเสียสิทธิหลายอย่าง อาบัติ
สังฆาทิเสสส�ำหรับภิกษุมี ๑๓ ข้อ ใช้ได้แก่นางภิกษุณีเพียง ๗ ข้อ เป็นของ
นางภิกษุณีแท้ ๆ ที่แสดงไว้ในบาลีวินัยปิฎก เล่ม ๓ นี้เพียง ๑๐ ข้อ
๓. นิสสัคคิยกัณฑ์ ว่าด้วยอาบัติปาจิตตีย์๒ ที่ต้องสละสิ่งของ เรียกเต็มว่า อาบัติ
นิสสัคคิยปาจิตตีย์ มี ๓๐ ข้อ เท่ากับของภิกษุ แต่นำ� ของภิกษุมาใช้เพียง ๑๘ ข้อ
อีก ๑๒ ข้อที่แสดงไว้ในที่นี้ เป็นของนางภิกษุณีโดยตรง
๔. ปาจิตติยกัณฑ์ ว่าด้วยอาบัตปิ าจิตตียต์ ามปกติ ทีไ่ ม่ตอ้ งสละสิง่ ของ รวม ๑๖๖ ข้อ
ในจ�ำนวนนี้ ที่แสดงไว้ในที่นี้อันเป็นของนางภิกษุณีโดยตรงมี ๙๖ ข้อ น�ำของภิกษุ
มาใช้ ๗๐ ข้อ (๙๖ + ๗๐ = ๑๖๖) อาบัติปาจิตตีย์ของภิกษุมี ๙๒ ข้อ
๑
ค�ำว่า บาลีวนิ ยั ปิฎก หมายถึงวินยั ปิฎก ฉบับภาษาบาลี อนึง่ ค�ำว่า ภิกขุนี เป็นภาษาบาลี ภิกษุณี เป็นภาษาสันสกฤต
๒

อาบัติปาจิตตีย์ แปลว่า การละเมิดที่ยังกุศลคือความดีให้ตก

วินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุนีวิภังค์ ปาราชิกกัณฑ์
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ขยายความ
๑. ปาราชิกกัณฑ์
(ว่าด้วยอาบัติปาราชิก ๘ สิกขาบท)
สิกขาบทที่ ๑ ห้ามก�ำหนัดยินดีการจับต้องของบุรุษ
มีเรื่องเล่าว่า นางภิกษุณีชื่อสุนทรีนันทา มีความก�ำหนัดยินดีการจับต้องกายแห่ง
หลานชายของนางวิสาขา ผู้มีนามว่าสาฬหะ ความทราบถึงพระผู้มีพระภาค จึงทรงบัญญัติ
สิกขาบท ความว่า
นางภิกษุณีมีความก�ำหนัดยินดีการลูบ การคล�ำ การจับ การต้อง การบีบ ของชายผู้มี
ความก�ำหนัด เบื้องบนตั้งแต่ใต้รากขวัญ๑ ลงไป เบื้องต�่ำตั้งแต่เข่าขึ้นมา ต้องอาบัติปาราชิก
สิกขาบทที่ ๒ ห้ามปกปิดอาบัติปาราชิกของนางภิกษุณีอื่น
นางถุลลนันทาภิกษุณีรู้ว่านางสุนทรีนันทาภิกษุณีมีครรภ์กับสาฬหะมาณพ ก็ไม่
โจทท้วงบอกกล่าว นางสุนทรีนันทาปกปิดการมีครรภ์ของตน จนครรภ์แก่จึงสึกไปคลอด
พระผู้มีพระภาคทรงทราบ จึงทรงบัญญัติสิกขาบท ความว่า
นางภิกษุณรี วู้ า่ นางภิกษุณอี นื่ ต้องอาบัตปิ าราชิก ไม่โจทด้วยตนเอง ไม่บอกแก่หมูค่ ณะ
ต้องอาบัติปาราชิก
๑

รากขวัญ คือไหปลาร้าหรือหลุมคอ

วินัยปิฎก

๕. ปาฏิเทสนียกัณฑ์ ว่าด้วยอาบัติปาฏิเทสนียะ คืออาบัติที่ควรแสดงคืน รวม ๘ ข้อ
ซึ่งไม่ซ�้ำกับของภิกษุเลย อาบัติปาฏิเทสนียะของภิกษุมี ๔ ข้อ มีที่น่าสังเกตก็คือ
อาบัตินี้ของนางภิกษุณี เนื่องด้วยการขอของบริโภคทั้ง ๘ ข้อ
๖. เสขิยกัณฑ์ ว่าด้วยระเบียบมารยาทที่ต้องศึกษา รวม ๗๕ ข้อ เป็นการน�ำของภิกษุ
มาใช้ทั้ง ๗๕ ข้อ เป็นแต่ว่าในที่นี้ได้แสดงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ในเรื่องนุ่งห่ม
ไม่เรียบร้อย กับเรื่องถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะ และบ้วนเขฬะ (น�ำ้ ลาย) ลงในน�้ำ ซึ่ง
ก็มีที่ห้ามอยู่แล้วในเสขิยวัตร ๗๕ ของภิกษุ
๗. อธิกรณสมถะ วิธีระงับอธิกรณ์ คงมี ๗ ข้ออย่างเดียวกับของภิกษุ
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สิกขาบทที่ ๓ ห้ามเข้าพวกภิกษุที่สงฆ์ขับจากหมู่
นางถุลลนันทาภิกษุณีประพฤติตามภิกษุชื่ออริฏฐะผู้ประพฤติไม่ ๑ ดี สงฆ์จึงสวด
ประกาศยกเสียจากหมู่ (ไม่ให้ร่วมกินร่วมนอน) พระผู้มีพระภาคทรงทราบ จึงทรงบัญญัติ
สิกขาบท ความว่า
นางภิกษุณีประพฤติตามภิกษุที่สงฆ์สวดประกาศยกเสียจากหมู่ เป็นผู้ไม่เอื้อเฟื้อ
ไม่ท�ำคืน ไม่ท�ำตนให้เป็นสหายกับพระธรรม พระวินัย ค�ำสอนของพระศาสดา นางภิกษุณีนั้น
อันสงฆ์พึงตักเตือน เมื่อไม่เชื่อฟัง จึงสวดประกาศตักเตือนชี้แจง ถ้าสวดประกาศครบ ๓ ครั้ง
ยังไม่ละเลิก ต้องอาบัติปาราชิก
สิกขาบทที่ ๔ ห้ามเกี่ยวข้องนัดหมาย เป็นต้น กับบุรุษ
นางภิกษุณีที่เป็นคณะเดียวกัน ๖ รูป ประพฤติตนไม่สมควร มียินดีการจับมือบ้าง
การจับชายสังฆาฏิบ้าง ของบุรุษ ยืนกับบุรุษบ้าง พูดจากับเขาบ้าง นัดหมายกับเขาบ้าง ยินดี
การมาตามนัดหมายของเขาบ้าง เข้าไปสู่ที่มุงด้วยกันบ้าง ทอดกายให้เขาเพื่อเสพอสัทธรรมบ้าง
พระผู ้ มี พ ระภาคทรงทราบ จึ ง ทรงบั ญ ญั ติ สิ ก ขาบท ปรั บ อาบั ติ ป าราชิ ก แก่ น างภิ ก ษุ ณี
ผู้ประพฤติเช่นนั้น
(หมายเหตุ : ปาราชิกอีก ๔ ข้อ คือตั้งแต่ข้อ ๕ ถึงข้อ ๘ อนุโลมตามของภิกษุ
พึงดูหน้า ๒๑๘ - ๒๒๓)

๒. สัตตรสกัณฑ์
(ว่าด้วยอาบัติสังฆาทิเสส ๑๗ สิกขาบท)
สิกขาบทที่ ๑ ห้ามก่อคดีในโรงศาลกับคฤหัสถ์และนักบวช
นางถุลลนันทาภิกษุณี เป็นความกับชายคนหนึ่งด้วยเรื่องโรงเก็บของ ที่บิดาของ
ชายคนนั้นถวายเป็นของภิกษุณีสงฆ์ แต่เมื่อบิดาตาย ชายคนนั้นจะเอาคืน ศาลตัดสินให้
นางภิกษุณีชนะ ชายนั้นหาว่านางโกง นางแจ้งความ ศาลลงโทษชายนั้น ชายนั้นสร้างที่อยู่ให้
อาชีวก และให้อาชีวกมาด่า นางแจ้งความ ศาลตัดสินจ�ำคุกชายนั้น พระผู้มีพระภาคทรงทราบ
จึงทรงบัญญัติสิกขาบท ความว่า
๑

ภิกษุหรือภิกษุณีที่ไม่เห็นอาบัติ ไม่ท�ำคืนอาบัติ จะต้องถูกลงโทษ ที่เรียกว่าอุกเขปนียกรรม คือการประกาศไม่ให้
ร่วมกินร่วมนอน ไม่ให้เข้าหมู่ เมื่อประพฤติดีแล้ว จึงถอนประกาศนั้น
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นางภิกษุณีฟ้องความกับคฤหบดี๑ บุตรคฤหบดี ทาส กรรมกร หรือแม้โดยที่สุด
กับสมณะนักบวช ต้องอาบัติสังฆาทิเสส
สิกขาบทที่ ๒ ห้ามให้บวชแก่หญิงที่เป็นโจร
ชายาของเจ้าลิจฉวีคนหนึ่งนอกใจสามี สามีจะฆ่า จึงหนีไป พร้อมทั้งขโมยของมีค่า
ไปด้วย นางไปขอบวชในลัทธิอื่น ก็ไม่มีใครบวชให้ แต่นางถุลลนันทาภิกษุณีเห็นแก่ของก�ำนัล
ยอมบวชให้ สามีตามมาถึงเมืองสาวัตถี ฟ้องต่อพระเจ้าปเสนทิขอให้สึกให้ พระเจ้าปเสนทิ
ไม่ทรงยินยอม ทรงถือว่าบวชแล้วก็แล้วไป สามีจงึ ติเตียนนางถุลลนันทาภิกษุณี พระผูม้ พี ระภาค
ทรงทราบ จึงทรงบัญญัติสิกขาบท ความว่า
นางภิกษุณรี อู้ ยู่ รับสตรีซงึ่ เป็นโจร อันคนทัง้ หลายรูว้ า่ มีโทษประหาร๒ ให้อยู่ (ให้บวช๓)
โดยไม่บอกเล่า พระราชา สงฆ์ คณะ หมู่ พวก เว้นแต่ผู้ที่สมควร (คือบวชในลัทธิอื่นแล้ว
หรือบวชในส�ำนักนางภิกษุณีอื่นอยู่แล้ว) ต้องอาบัติสังฆาทิเสส
สิกขาบทที่ ๓ ห้ามเข้าบ้าน ข้ามน�ำ้ ค้างคืนแต่ผู้เดียว
มีเรื่องหลายเรื่องที่นางภิกษุณีข้ามน�้ำ นอนตามล�ำพัง เดินทางแตกหมู่แล้วถูกข่มขืน
พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบท ความว่า
นางภิกษุณีแต่ล�ำพังผู้เดียวไปสู่ละแวกบ้านก็ตาม ข้ามแม่น�้ำก็ตาม ค้างคืนก็ตาม
ล้าหลังแยกจากหมู่ (ในการเดินทาง) ก็ตาม ต้องอาบัติสังฆาทิเสส๔
สิกขาบทที่ ๔ ห้ามสวดเปลื้องโทษโดยไม่บอกสงฆ์ที่สวดลงโทษ
ภิกษุสงฆ์สวดประกาศลงโทษนางภิกษุณรี ปู หนึง่ ผูไ้ ม่เห็นอาบัติ นางถุลลนันทาภิกษุณี
หาพวกสวดประกาศเปลื้องโทษ พระผู้มีพระภาคทรงทราบ จึงทรงบัญญัติสิกขาบท ความว่า
นางภิกษุณีไม่บอกกล่าวสงฆ์ผู้ท�ำการ ไม่รู้ฉันทะ (ไม่ได้รับความยินยอม) ของคณะ
เปลื้องโทษ นางภิกษุณีที่สงฆ์ผู้พร้อมเพรียงกันยกเสียจากหมู่ ตามธรรม ตามวินัย ตาม
สัตถุศาสนา ต้องอาบัติสังฆาทิเสส
๑
คฤหบดี แปลว่า ผู้ครองเรือน
๒
สมัยนั้น ใครลักทรัพย์ ๑ บาท คือ ๕ มาสกขึ้นไป ต้องประหารชีวิต
๓
คือเป็นอุปัชฌายะให้บวช
๔

ตามสิกขาบทนี้ แสดงว่านางภิกษุณีจะต้องอยู่ในหมู่ในคณะ จะปลีกตัวไปไหน หรือแม้นอนคนเดียวไม่มีเพื่อน
ภิกษุณีด้วย ย่อมต้องอาบัติ

วินัยปิฎก

วินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุนีวิภังค์ สัตตรสกัณฑ์
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สิกขาบทที่ ๕ ห้ามรับของเคี้ยวของฉันจากมือของบุรุษ
นางภิกษุณีรูปหนึ่ง รูปร่างงดงาม คนก็รุมถวายอาหารดี ๆ เกิดมีเสียงครหาขึ้น
พระผู้มพี ระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบท ใจความว่า
นางภิกษุณีมีความก�ำหนัด รับของเคี้ยวของฉันจากมือบุรุษผู้มีความก�ำหนัด ด้วยมือ
ของตนมาเคี้ยว มาฉัน ต้องอาบัติสังฆาทิเสส
สิกขาบทที่ ๖ ห้ามพูดจูงใจให้นางภิกษุณีประพฤติย่อหย่อน
นางสุนทรีนันทาภิกษุณีผู้มีรูปงาม เห็นคนถวายอาหารดี ๆ มาก และรู้ว่าคนเหล่านั้น
มีความก�ำหนัดจึงไม่รับ นางอนันตริกาภิกษุณี กลับพูดจูงใจว่า เขาก�ำหนัดหรือไม่ก�ำหนัด
จะเป็นไรไป ควรรับได้ ท่านไม่ก�ำหนัดก็แล้วกัน ความทราบถึงพระพุทธเจ้า จึงทรงบัญญัติ
สิกขาบท ปรับอาบัติสังฆาทิเสสแก่นางภิกษุณีผู้พูดจูงใจให้ย่อหย่อนแบบนั้น
สิกขาบทที่ ๗ ห้ามพูดดูหมิ่นภิกษุณีสงฆ์เมื่อโกรธเคือง
นางจัณฑกาลีภิกษุณีทะเลาะกับนางภิกษุณีอื่น มีความโกรธเคือง พูดว่า ข้าพเจ้า
ขอบอกคื น พระพุ ท ธ พระธรรม พระสงฆ์ สมณสตรี พ วกศากยบุ ต รนี้ จ ะอะไรนั ก เที ย ว
สมณสตรีดี ๆ พวกอื่นก็มี ข้าพเจ้าจะไปประพฤติพรหมจรรย์ในส�ำนักของสมณสตรีเหล่านั้น
พระผู ้ มี พ ระภาคทรงทราบ จึ ง ทรงบั ญ ญั ติ สิ ก ขาบท ห้ า มกล่ า ววาจาเช่ น นั้ น
เมื่อโกรธเคือง และเมื่อกล่าวไปแล้ว ให้ภิกษุณีสงฆ์ตักเตือน เมื่อไม่เชื่อฟัง จึงสวดประกาศ
ตักเตือน ถ้าครบ ๓ ครั้งแล้ว ยังไม่เลิกละ ต้องอาบัติสังฆาทิเสส
สิกขาบทที่ ๘ ห้ามพูดติเตียนเมื่อถูกลงโทษโดยธรรม
นางจัณฑกาลีภกิ ษุณถี กู ลงโทษในอธิกรณ์เรือ่ งหนึง่ โกรธเคือง จึงกล่าวหาว่า นางภิกษุณี
ทั้ ง หลาย ลุ แ ก่ อ คติ ๔ พระผู ้ มี พ ระภาคทรงทราบ จึ ง ทรงบั ญ ญั ติ สิ ก ขาบท ห้ า มติ เ ตี ย น
เช่นนั้น และให้ภิกษุณีสงฆ์ตักเตือน เมื่อไม่เชื่อฟัง จึงสวดประกาศตักเตือน ถ้าครบ ๓ ครั้งแล้ว
ยังไม่เลิกละ ต้องอาบัติสังฆาทิเสส
สิกขาบทที่ ๙ ห้ามรวมกลุ่มกันประพฤติเสื่อมเสีย
นางภิกษุณีที่เป็นศิษย์ของนางถุลลนันทาภิกษุณี รวมกลุ่มกันประพฤติเสื่อมเสีย
มีชอื่ เสียงไม่ดี เบียดเบียนภิกษุณสี งฆ์ ปกปิดความชัว่ ของกันและกัน พระผูม้ พี ระภาคทรงทราบ
จึงทรงบัญญัติสิกขาบท ห้ามประพฤติเช่นนั้น และให้ภิกษุณีสงฆ์ตักเตือน เมื่อไม่เชื่อฟัง
จึงสวดประกาศตักเตือน ถ้าครบ ๓ ครั้งแล้ว ยังไม่เลิกละ ต้องอาบัติสังฆาทิเสส
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สิกขาบทที่ ๑๐ ห้ามพูดยุยงนางภิกษุณีผู้ประพฤติผิด
นางถุลลนันทาภิกษุณีพูดกับนางภิกษุณีท้ังหลายที่ถูกสงฆ์สวดประกาศตักเตือน
(ตามสิกขาบทที่ ๙) ว่า ”แม่เจ้าทัง้ หลาย ท่านทัง้ หลายจงรวมกลุม่ กัน อย่าแยกกัน แม้นางภิกษุณี
เหล่าอื่นที่มีความประพฤติอย่างนี้ มีชื่อเสียงอย่างนี้ เบียดเบียนภิกษุณีสงฆ์ ปกปิดโทษของกัน
และกันก็มีอยู่ในสงฆ์ แต่สงฆ์ก็มิได้กล่าวอะไรซึ่งนางภิกษุณีเหล่านั้น สงฆ์ว่ากล่าวพวกท่าน
เพราะดูหมิ่น เพราะข่มเหง เพราะไม่ชอบใจ เพราะเสียงซุบซิบ เพราะ (พวกท่าน) มีก�ำลังน้อย„
พระผู้มีพระภาคทรงทราบ จึงทรงบัญญัติสิกขาบท ห้ามนางภิกษุณี กล่าวกะนางภิกษุณีที่ถูก
สงฆ์สวดประกาศตักเตือนเช่นนั้น ถ้ามีใครขืนท�ำ ให้ภิกษุณีสงฆ์ตักเตือน ถ้าไม่ฟัง ให้สวด
ประกาศเตือน ครบ ๓ ครั้งแล้ว ยังไม่ละเลิก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส
(หมายเหตุ : อีก ๗ สิกขาบทไม่ได้กล่าวไว้ แต่ให้ใช้สิกขาบทของภิกษุ คือสิกขาบท
ที่ ๕ ๘ ๙ และ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ รวม ๗ สิกขาบท ดูหน้า ๒๒๘ - ๒๓๔)

๓. นิสสัคคิยกัณฑ์
(ว่าด้วยอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตีย์ ๓๐ สิกขาบท ที่ต้องสละสิ่งของ)
ในที่นี้มีเพียง ๑๒ สิกขาบท อีก ๑๘ สิกขาบทน�ำมาจากของภิกษุ
(๑) ปัตตวรรค วรรคว่าด้วยบาตร มี ๑๐ สิกขาบท
สิกขาบทที่ ๑ ห้ามสะสมบาตร
นางภิกษุณที เี่ ป็นคณะเดียวกัน ๖ รูป สะสมบาตรไว้มาก เป็นทีต่ เิ ตียน พระผูม้ พี ระภาค
จึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่า นางภิกษุณีสะสมบาตร ต้องนิสสัคคิยปาจิตตีย์ (บาตรที่นับว่า
สะสม คือนอกจากที่ใช้ประจ�ำ ๑ ลูก และนอกจากที่ท�ำวิกัป หรือท�ำให้เป็นสองเจ้าของ
คืออนุญาตให้ผู้อื่นมีสิทธิด้วย)
สิกขาบทที่ ๒ ห้ามอธิษฐานจีวรนอกกาลและแจกจ่าย
ชาวบ้านเห็นนางภิกษุณีกลุ่มหนึ่งมีจีวรเก่า แต่ประพฤติตนส�ำรวมดี จึงเลื่อมใสถวาย
จีวรนอกกาลแก่ภิกษุณีสงฆ์ นางถุลลนันทาภิกษุณีอ้างว่าตนกราลกฐินแล้ว จึงอธิษฐานเป็น
จีวรในกาล ให้แจกจ่าย (เมื่อท�ำวิธีนี้ จีวรก็ตกเป็นของนางถุลลนันทาภิกษุณี ในฐานะเป็น
ผู้มีพรรษามาก) เจ้าของจีวรถามนางภิกษุณีที่ตนประสงค์จะให้ได้รับ ทราบว่าไม่ได้รับ เพราะ
นางถุลลนันทาภิกษุณที ำ� ไปอย่างนัน้ จึงติเตียน พระผูม้ พี ระภาคทรงทราบ จึงทรงบัญญัตสิ กิ ขาบท
ห้ามอธิษฐานจีวรนอกกาล เป็นจีวรในกาล แล้วแจกจ่าย ทรงปรับอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตีย์
แก่นางภิกษุณีผู้ล่วงละเมิด

วินัยปิฎก
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สิกขาบทที่ ๓ ห้ามชิงจีวรคืนเมื่อแลกเปลี่ยนกันแล้ว
นางถุลลนันทาภิกษุณีแลกจีวรกับภิกษุณีรูปอื่นแล้ว ภายหลังชวนแลกคืนตามเดิม
พร้อมทั้งชิงเอาทั้ง ๆ ที่อีกฝ่ายหนึ่งยังไม่ทันตกลงประการไร พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติ
สิกขาบท ปรับอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตีย์แก่นางภิกษุณีผู้ชิงคืนเอง หรือใช้ให้ผู้อื่นชิง
สิกขาบทที่ ๔ ห้ามขอของอย่างหนึ่งแล้วขออย่างอื่นอีก
อุบาสกคนหนึง่ ถามนางถุลลนันทาภิกษุณวี า่ ต้องการอะไร นางตอบว่า ต้องการเนยใส
เขาจึงซื้อเนยใสมาถวาย นางกลับบอกว่า ไม่ต้องการเนยใส แต่ต้องการน�้ำมัน เขาจึงเอาเนยใส
ไปคื น จะขอน�้ ำ มั น มาแทน แต่ พ ่ อ ค้ า ไม่ ย อมให้ คื น เขาจึ ง ติ เ ตี ย นนางถุ ล ลนั น ทาภิ ก ษุ ณี
พระผู ้ มี พ ระภาคจึ ง ทรงบั ญ ญั ติ สิ ก ขาบท ห้ า มขอของอย่ า งหนึ่ ง แล้ ว ขอของอย่ า งอื่ น อี ก
ทรงปรับอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตีย์แก่นางภิกษุณีผู้ประพฤติเช่นนั้น
สิกขาบทที่ ๕ ห้ามสั่งซื้อของกลับกลอก
อุบาสกผู้หนึ่งเอาเงิน ๑ กหาปณะฝากไว้ที่พ่อค้าในตลาด แล้วบอกกับนางถุลลนันทา
ภิกษุณีว่า ต้องการอะไรในราคานั้นให้ไปน�ำมา นางใช้นางสิกขมานา (สามเณรีผู้ก�ำลังศึกษา
คือสามเณรีที่เตรียมตัวจะเป็นนางภิกษุณีตามระยะกาลก�ำหนด) ผู้หนึ่ง ให้ไปน�ำน�้ำมันมาราคา
๑ กหาปณะ ครัน้ น�ำมาแล้ว สัง่ เปลีย่ นใหม่วา่ ไม่ตอ้ งการน�ำ้ มัน แต่ตอ้ งการเนยใส นางสิกขมานาน�ำ
น�ำ้ มันไปคืน จะขอเนยใสมา พ่อค้าไม่ยอมรับคืน นางสิกขมานาก็ยนื ร้องไห้ พระผูม้ พี ระภาคจึงทรง
บัญญัติสิกขาบท ปรับอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตีย์แก่นางภิกษุณีผู้สั่งซื้อของกลับกลอกเช่นนั้น
สิกขาบทที่ ๖ ห้ามจ่ายของผิดวัตถุประสงค์เดิม
พวกอุบาสกเรีย่ ไรกันเพือ่ ท�ำจีวรถวายภิกษุณสี งฆ์ แล้วเก็บของไว้ ณ บ้านของพ่อค้าผ้า
คนหนึ่ง เข้าไปหานางภิกษุณีทั้งหลาย สั่งว่า ถ้าต้องการจีวรให้ไปรับมาจัดแบ่งกัน นางภิกษุณี
ทั้งหลายเอาผ้านั้นไปจ่ายแลกเภสัชมาบริโภคเสียเอง เขารู้เข้าก็พากันติเตียน พระผู้มีพระภาค
จึงทรงบัญญัติสิกขาบท ปรับอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตีย์แก่นางภิกษุณี ที่เอาของที่เขาประสงค์
เจาะจงเพื่อประโยชน์อย่างหนึ่ง ถวายแก่สงฆ์ไว้ไปจ่ายแลกของอื่น
สิกขาบทที่ ๗ ห้ามขอของมาจ่ายแลกของอื่น
พวกอุบาสกเรี่ยไรกันเพื่อท�ำจีวรถวายภิกษุณีสงฆ์ แล้วเก็บของไว้ที่บ้านของพ่อค้าผ้า
คนหนึ่ง เข้าไปหานางภิกษุณีทั้งหลาย สั่งว่า ถ้าต้องการจีวร ก็ให้ไปรับมาจัดแบ่งกัน นางภิกษุณี
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ขอผ้ านั้ น ด้ ว ยตนแล้ว เอาบริขารนั้นไปจ่า ยแลกเภสั ชมาบริ โภค เขารู ้ เ ข้ าก็ พ ากั น ติ เ ตี ยน
พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบท ปรับอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตีย์แก่นางภิกษุณี ที่เอาของ
ที่เขาประสงค์เจาะจงเพื่อประโยชน์อย่างหนึ่ง ถวายแก่พระสงฆ์ซึ่งตนขอมาเองไปจ่ายแลก
ของอื่น
สิกขาบทที่ ๘ ห้ามจ่ายของของคณะแลกของอื่น
ชนกลุ่มหนึ่งเรี่ยไรกันเพื่อท�ำข้าวยาคูถวายนางภิกษุณีทั้งหลาย (ในที่นี้ไม่ใช้คำ� ว่า สงฆ์
ด้วยมุง่ หมายหมูน่ างภิกษุณที ลี่ ำ� บากด้วยข้าวยาคู) แล้วฝากของไว้ทบี่ า้ นพ่อค้าคนหนึง่ เข้าไปหา
นางภิกษุณีทั้งหลาย สั่งว่า ถ้าต้องการข้าวยาคู ให้ไปเอาข้าวสารมาต้มเป็นข้าวยาคูบริโภค
นางภิ ก ษุ ณี ทั้ ง หลายเอาของนั้ น จ่ า ยแลกเภสั ช มาบริ โ ภค เขาทราบเข้ า พากั น ติ เ ตี ย น
พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบท ปรับอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตีย์แก่นางภิกษุณี ที่เอา
ของที่เขาประสงค์เจาะจงเพื่อประโยชน์อย่างหนึ่ง ถวายไว้แก่คณะนางภิกษุณี มาจ่ายแลก
ของอย่างอื่น (ความต่างกันของสิกขาบทนี้ กับสิกขาบทที่ ๖ ที่ ๗ อยู่ที่คณะกับสงฆ์ คณะ
หมายเอา ๒ - ๓ รูป สงฆ์หมายเอา ๔ รูปขึ้นไป)
สิกขาบทที่ ๙ ห้ามขอของของคณะมาจ่ายแลกของอื่น
เรื่องเช่นเดียวกับสิกขาบทที่ ๘ เป็นแต่นางภิกษุณีขอก่อนแล้วจึงจ่ายแลกของ
ท�ำนองเดียวกับสิกขาบทที่ ๗ เป็นแต่สิกขาบทนี้เขาถวายแก่คณะ
สิกขาบทที่ ๑๐ ห้ามขอของบุคคลมาจ่ายแลกของอื่น
เรื่องท�ำนองเดียวกับสิกขาบทที่ ๙ เป็นแต่เขาถวายของเป็นส่วนบุคคลส�ำหรับค่า
ท�ำความสะอาดบริเวณ แต่ผู้รับเอามาจ่ายแลกเภสัช
(๒) จีวรวรรค วรรคว่าด้วยจีวร มี ๒ สิกขาบท
สิกขาบทที่ ๑ ห้ามขอผ้าห่มหนาวเกินราคา ๑๖ กหาปณะ
พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงเลื่อมใสในธรรมเทศนาของนางถุลลนันทาภิกษุณี ออกปาก
ให้ขอของได้ นางจึงขอผ้ากัมพลราคาแพง พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบท ปรับอาบัติ
นิสสัคคิยปาจิตตีย์แก่นางภิกษุณีที่ขอ (หรือให้เขาจ่าย) ผ้าห่มหนาว ราคาเกิน ๔ กังสะ
(๑๖ กหาปณะ)
สิกขาบทที่ ๒ ห้ามขอผ้าห่มฤดูร้อน ราคาเกิน ๑๐ กหาปณะ
พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงเลื่อมใสในธรรมเทศนาของนางถุลลนันทาภิกษุณี ตรัสให้ขอ
สิ่งที่ต้องการได้ นางขอผ้าเปลือกไม้ ก็ถวายผ้าเปลือกไม้ตามประสงค์ มนุษย์ทั้งหลายพากัน

วินัยปิฎก
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ติเตียนว่ามักมาก (เข้าใจว่าจะขอผ้าที่ทรงห่มอยู่ซึ่งมีราคาแพง) พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติ
สิกขาบท ปรับอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตีย์แก่นางภิกษุณี เมื่อขอผ้าห่มฤดูร้อน ขอผ้าเกินราคา
๒ กังสะครึ่ง (๑๐ กหาปณะ)๑
(หมายเหตุ : นิสสัคคิยกัณฑ์ที่แสดงไว้นี้ มีเพียง ๑๒ สิกขาบท ทั้ง ๆ ที่กล่าวมา
มี ๓๐ สิกขาบท เพราะน�ำของภิกษุมาใช้ ๑๘ สิกขาบท กล่าวอีกอย่างหนึ่งนิสสัคคิยปาจิตตีย์
ของภิกษุ ๓๐ สิกขาบทนั้น เอาออกเสีย ๑๒ น�ำมาใช้ส�ำหรับนางภิกษุณีได้ ๑๘ สิกขาบท
ทีเ่ อาออก ๑๒ คือสิกขาบทที่ ๔ ที่ ๕ แห่งจีวรวรรค สิกขาบทที่ ๑ ถึง ๗ แห่งโกสิยวรรค สิกขาบท
ที่ ๑ ที่ ๘ และที่ ๙ แห่งปัตตวรรค ดูหน้า ๒๓๗ - ๒๔๓)

๔. ปาจิตติยกัณฑ์
(ว่าด้วยอาบัติปาจิตตีย์ ๑๖๖ สิกขาบท ที่ไม่ต้องสละสิ่งของ)
(ในเล่มนี้แสดงเฉพาะที่เป็นของนางภิกษุณีแท้ ๆ ๙๖ สิกขาบท ส่วนอีก ๗๐ สิกขาบท
น�ำของภิกษุมาใช้ จึงรวมเป็น ๑๖๖ สิกขาบท ใน ๙๖ สิกขาบท แบ่งออกเป็น ๙ วรรค วรรคที่ ๑
ถึงวรรคที่ ๗ มีวรรคละ ๑๐ สิกขาบท วรรคที่ ๘ และที่ ๙ วรรคละ ๑๓ สิกขาบท)
(๑) ลสุณวรรค วรรคว่าด้วยกระเทียม มี ๑๐ สิกขาบท
สิกขาบทที่ ๑ ห้ามฉันกระเทียม
อุบาสกผู้หนึ่งอนุญาตให้ภิกษุณีสงฆ์ขอกระเทียมได้ พร้อมทั้งสั่งคนเฝ้าไร่ให้จัดถวาย
วันหนึ่งนางภิกษุณีหลายรูปไปขอกระเทียม เผอิญกระเทียมที่บ้านหมด เขาจึงให้ไปเก็บเอาเอง
ที่ไร่ นางถุลลนันทาภิกษุณี ไม่รู้จักประมาณ ใช้คนเก็บไปเสียมากมาย คนเฝ้าไร่ติเตียน
พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบทปรับอาบัติปาจิตตีย์แก่นางภิกษุณีที่ฉันกระเทียม
(คงเพื่อป้องกันไม่ให้ไปเที่ยวขอกระเทียมชาวบ้านอีก)
สิกขาบทที่ ๒ ห้ามน�ำขนในที่แคบออก
นางภิกษุณีไปอาบน�้ำเปลือยกายในท่าน�้ำอันเดียวกับหญิงแพศยา (โสเภณี) ถูกพวก
หญิงแพศยายกโทษติเตียนว่า น�ำขนในทีแ่ คบออกเหมือนคฤหัสถ์ผบู้ ริโภคกาม พระผูม้ พี ระภาค
จึงทรงบัญญัติสิกขาบทปรับอาบัติปาจิตตีย์แก่นางภิกษุณีที่ให้น�ำขนในที่แคบออก๒
๑

มีข้อน่าสังเกตอยู่ ๒ แห่ง คือผ้าห่มฤดูหนาว ใช้ค�ำว่า ผ้าห่มหนัก (ครุปาปุรณํ) ผ้าห่มฤดูร้อน ใช้ค�ำว่า ผ้าห่มเบา
(ลหุปาปุรณํ) ค�ำว่า ขอ แปลหักจากค�ำว่า ”ท�ำให้เขาจ่าย„ (เจตาเปยฺย)
๒
ค�ำว่า ที่แคบ หมายถึงรักแร้ทั้งสองและองค์กำ� เนิด

วินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุนีวิภังค์ ปาจิตติยกัณฑ์
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สิกขาบทที่ ๓ ห้ามใช้ฝ่ามือตบกันด้วยความก�ำหนัด
นางภิกษุณี ๒ รูปเกิดความก�ำหนัด จึงเข้าห้องใช้ฝ่ามือตบ๑ (ตามเนื้อตัวของกัน
และกัน) พระผูม้ พี ระภาคจึงทรงบัญญัตสิ กิ ขาบท ปรับอาบัตปิ าจิตตียแ์ ก่นางภิกษุณผี ทู้ ำ� เช่นนัน้

สิกขาบทที่ ๕ ห้ามช�ำระลึกเกิน ๒ ข้อนิ้ว
พระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตให้นางภิกษุณีใช้น�้ำช�ำระได้เมื่อปัสสาวะ ภิกษุณีบางรูป
ใช้น�้ำช�ำระลึกเกินไปท�ำให้เป็นแผล จึงทรงบัญญัติสิกขาบท ปรับอาบัติปาจิตตีย์แก่นางภิกษุณีผู้
ใช้นำ�้ ช�ำระลึกเกิน ๒ ข้อนิว้ (เพือ่ ป้องกันการกระท�ำด้วยความก�ำหนัด - ค�ำอธิบายท้ายสิกขาบท๒)
สิกขาบทที่ ๖ ห้ามเข้าไปยืนถือน�้ำและพัดในขณะที่ภิกษุก�ำลังฉัน
มหาอ�ำมาตย์ผหู้ นึง่ ออกบวช ภริยาก็ออกบวชเป็นนางภิกษุณดี ว้ ย เวลาฉัน นางภิกษุณี
ที่เคยเป็นภริยามายืนถือภาชนะน�้ำดื่มและถือพัดปฏิบัติอยู่ ภิกษุที่เคยเป็นสามีเห็นไม่เหมาะ
จึงห้ามปราม นางโกรธจึงเอาภาชนะน�ำ้ คว�ำ่ ลงไปบนศีรษะและเอาพัดตีภกิ ษุนนั้ พระผูม้ พี ระภาค
จึงทรงบัญญัติสิกขาบท ปรับอาบัติปาจิตตีย์แก่นางภิกษุณีผู้เข้าไปยืนถือภาชนะน�้ำและพัด
เมื่อภิกษุกำ� ลังฉัน
สิกขาบทที่ ๗ ห้ามท�ำการหลายอย่างกับข้าวเปลือกดิบ
นางภิกษุณีไปขอข้าวเปลือกดิบได้มา แต่ถูกแย่งชิงที่ประตูเมือง พระผู้มีพระภาคจึง
ทรงบัญญัตสิ กิ ขาบท ปรับอาบัตปิ าจิตตียแ์ ก่นางภิกษุณผี ขู้ อเอง ใช้ให้ขอ ฝัดเอง ใช้ให้ฝดั ต�ำเอง
ใช้ให้ต�ำ ซึ่งข้าวเปลือกดิบ หุงต้มเอง ใช้ให้หุงต้ม ฉันข้าวนั้น (คือฉันข้าวที่ตนท�ำ หรือใช้ให้ท�ำ
อย่างใดอย่างหนึ่งเกี่ยวกับข้าวเปลือกดิบนั้น ต้องอาบัติ)
๑
มีค�ำอธิบายท้ายสิกขาบทว่า เมื่อก�ำหนัดยินดีสัมผัส แม้ใช้ใบบัวตีที่องค์ก�ำเนิด ต้องปาจิตตีย์
๒

หมายถึง ค�ำอธิบายท้ายสิกขาบทนี้ ในพระไตรปิฎกบาลี - ม.พ.ป.

วินัยปิฎก

สิกขาบทที่ ๔ ห้ามใช้สิ่งที่ท�ำด้วยยางไม้
นางภิกษุณีมีความก�ำหนัด ใช้สิ่งที่ท�ำด้วยยางไม้ใส่ในองค์ก�ำเนิด พระผู้มีพระภาค
จึ ง ทรงบั ญ ญั ติ สิ ก ขาบท ปรั บ อาบั ติ ป าจิ ต ตี ย ์ แ ก่ น างภิ ก ษุ ณี ผู ้ ท� ำ เช่ น นั้ น (ค� ำ ว่ า ยางไม้
กินความถึงไม้ แป้ง ดินเหนียว โดยที่สุด แม้ใบบัว - ค�ำอธิบายท้ายสิกขาบท๒)
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สิกขาบทที่ ๘ ห้ามทิ้งของนอกฝานอกก�ำแพง
นางภิกษุณีถ่ายอุจจาระใส่ภาชนะ เทลงไปนอกฝา ตกใส่ศีรษะของพราหมณ์คนหนึ่ง
พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบท ปรับอาบัติปาจิตตีย์แก่นางภิกษุณีที่ทิ้ง หรือใช้ให้ทิ้ง
อุจจาระ ปัสสาวะ ขยะ หรือของที่เป็นเดน นอกฝาหรือนอกก�ำแพง
สิกขาบทที่ ๙ ห้ามทิ้งของเช่นนั้นลงบนของเขียวสด
นางภิ ก ษุ ณี ทิ้ ง อุ จ จาระ เป็ น ต้ น ลงในนาของพราหมณ์ ผู ้ ห นึ่ ง พราหมณ์ ติ เ ตี ย น
พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบท ปรับอาบัติปาจิตตีย์แก่นางภิกษุณีท่ีทิ้ง หรือใช้ให้
ทิ้งอุจจาระ ปัสสาวะ หรือของที่เป็นเดน ในของเขียวสด
สิกขาบทที่ ๑๐ ห้ามไปดูฟ้อนร�ำขับร้อง
มีงานมหรสพบนยอดเขากรุงราชคฤห์ นางภิกษุณีไปดู มีผู้ติเตียน พระผู้มีพระภาคจึง
ทรงบัญญัตสิ กิ ขาบท ปรับอาบัตปิ าจิตตียแ์ ก่นางภิกษุณผี ไู้ ปดูการฟ้อนร�ำ การขับร้อง การบรรเลง
(๒) อันธการวรรค วรรคว่าด้วยเวลากลางคืน มี ๑๐ สิกขาบท
สิกขาบทที่ ๑ ห้ามยืนหรือสนทนาสองต่อสองกับบุรุษในที่มืด
นางภิกษุณีบางรูปยืนบ้าง สนทนาบ้าง กับบุรุษสองต่อสองในราตรีอันมืด มิได้ตาม
ประทีป พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบท ปรับอาบัติปาจิตตีย์แก่นางภิกษุณีผู้ท�ำเช่นนั้น
สิกขาบทที่ ๒ ห้ามยืนหรือสนทนาสองต่อสองกับบุรุษในที่ลับ
นางภิกษุณีบางรูปยืนบ้าง สนทนาบ้าง กับบุรุษสองต่อสองในที่ลับ พระผู้มีพระภาค
จึงทรงบัญญัติสิกขาบท ปรับอาบัติปาจิตตีย์แก่นางภิกษุณีผู้ทำ� เช่นนั้น
สิกขาบทที่ ๓ ห้ามยืนหรือสนทนาสองต่อสองกับบุรุษในที่แจ้ง
นางภิกษุณีบางรูปเห็นว่า ห้ามท�ำ เช่น สิกขาบทที่ ๒ ในที่ลับ จึงยืนบ้าง สนทนาบ้าง
กับบุรุษสองต่อสองในที่แจ้ง มีผู้ติเตียน พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบท ปรับอาบัติ
ปาจิตตีย์แก่นางภิกษุณีผู้ทำ� เช่นนั้น
สิกขาบทที่ ๔ ห้ามท�ำเช่นนั้นในที่อื่นอีก
นางถุลลนันทาภิกษุณี กับบุรุษสองต่อสอง ยืนอยู่บ้าง สนทนากันบ้าง กระซิบที่หู
กันบ้าง ส่งนางภิกษุณีที่เป็นเพื่อนไปเสียบ้าง ในถนนรกบ้าง ในถนนตันบ้าง (ถนนเช่นนี้ เข้าทาง
ไหนต้องออกทางนั้น) ในทางแยกบ้าง มีผู้ติเตียน พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบท
ปรับอาบัติแก่นางภิกษุณีผู้ทำ� เช่นนั้น
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สิกขาบทที่ ๕ ห้ามเข้าบ้านผู้อื่นแล้วเวลากลับไม่บอกลา
นางภิกษุณีบางรูปไปฉันประจ�ำในบ้านหนึ่ง วันหนึ่งเมื่อฉันเสร็จแล้วก็หลีกไปโดยมิได้
บอกลาเจ้าของบ้าน นางทาสีกวาดบ้าน จึงเอาเครื่องลาดใส่ลงไปในภาชนะ เจ้าของบ้านไม่เห็น
เครื่องลาด จึงถามเอากับนางภิกษุณี นางภิกษุณีตอบว่าไม่ทราบ เขาก็ทวงเอากับนางภิกษุณี
บริภาษเอาแล้วตัดการถวายอาหารประจ�ำ ภายหลังคนทั้งหลายพบเครื่องลาดนั้นในภาชนะ
จึงให้เจ้าของบ้านไปขอขมานางภิกษุณีนั้น พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบท ปรับอาบัติ
ปาจิ ต ตี ย ์ แ ก่ น างภิ ก ษุ ณี ผู ้ เ ข้ า ไปสู ่ ส กุ ล ก่ อ นเวลาอาหาร (ก่ อ นเที่ ย ง) นั่ ง บนอาสนะแล้ ว
ไม่บอกลาเจ้าของบ้านก่อนหลีกไป
สิกขาบทที่ ๖ ห้ามนั่งนอนบนอาสนะโดยไม่บอกเจ้าของบ้านก่อน
นางถุลลนันทาภิกษุณเี ข้าไปสูส่ กุลในเวลาหลังอาหาร (เทีย่ งไปแล้ว) ไม่บอกเจ้าของบ้าน
นั่งบ้าง นอนบ้าง เหนืออาสนะ๑ มนุษย์ทั้งหลายละอายนาง ก็ไม่นั่งไม่นอนเหนืออาสนะ (เกรง
จะเป็นการตีเสมอ) และพากันติเตียน พระผูม้ พี ระภาคจึงทรงบัญญัตสิ กิ ขาบท ปรับอาบัตปิ าจิตตีย์
แก่นางภิกษุณีที่เข้าสู่สกุล ในเวลาหลังอาหาร ไม่บอกเจ้าของบ้านก่อน นั่งหรือนอนบนอาสนะ
สิกขาบทที่ ๗ ห้ามปูลาดที่นอนในบ้านโดยไม่บอกเจ้าของบ้าน
นางภิกษุณีหลายรูปเดินทางไปสู่กรุงสาวัตถี ในระหว่างทางแวะขออาศัยพักกับสกุล
พราหมณ์แห่งหนึ่ง นางพราหมณีขอให้รอจนกว่าพราหมณ์ผู้สามีจะกลับมา นางภิกษุณีก็ปูลาด
ทีน่ อน ด้วยคิดว่าจะรอแล้วนัง่ บ้าง นอนบ้าง พราหมณ์นนั้ มาในเวลากลางคืน ถาม ทราบความแล้ว
สัง่ ให้ไล่ออกไป พระผูม้ พี ระภาคจึงทรงบัญญัตสิ กิ ขาบท ปรับอาบัตปิ าจิตตียแ์ ก่นางภิกษุณผี เู้ ข้า
สู่สกุลในเวลาวิกาล ไม่บอกเจ้าของบ้านก่อนปูลาด หรือใช้ให้ปูลาดที่นอนแล้วนั่งหรือนอน
สิกขาบทที่ ๘ ห้ามติเตียนผู้อื่นไม่ตรงกับที่ฟังมา
นางภัททา กาปิลานีเห็นศิษย์ทตี่ นเป็นอุปชั ฌายะ๒ บวชให้ รับใช้ดี จึงกล่าวกะนางภิกษุณี
ทั้งหลายว่า ”แม่เจ้าทั้งหลาย นางภิกษุณีนี้อุปฐากเราดี เราจักให้จีวรแก่เธอ„ นางภิกษุณีนั้น
ก็เทียวพูดยกโทษ๓ กะผู้อื่นด้วยถ้อยค�ำ (ประชด) ที่ถือมาผิด จ�ำมาผิดว่า ”ได้ยินว่า ข้าพเจ้า
๑

อาสนะ คือเครื่องลาดหรือปูลาด แต่ในท้ายสิกขาบทแก้ว่า ที่ว่างแห่งบัลลังก์ จึงหมายความว่า นั่งบนเก้าอี้ ก็ชื่อว่า
นั่งบนอาสนะ
๒
ค�ำว่า อุปัชฌายะ ส�ำหรับนางภิกษุณีใช้ว่า ปวัตตินี ก็ได้ อุปัชฌายา ก็ได้
๓
ยกโทษ ในที่นี้หมายถึง ติเตียน กล่าวโทษ - ม.พ.ป.

วินัยปิฎก
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อุปฐากแม่เจ้าไม่ดี แม่เจ้าจึงไม่ให้จวี รแก่ขา้ พเจ้า„ ความทราบถึงพระผูม้ พี ระภาค จึงทรงบัญญัติ
สิกขาบท ปรับอาบัติปาจิตตีย์แก่นางภิกษุณี ผู้ยกโทษผู้อื่นด้วยถ้อยค�ำที่ถือมาผิด ทรงจ�ำผิด
สิกขาบทที่ ๙ ห้ามสาปแช่งด้วยเรื่องนรกหรือพรหมจรรย์
ของของนางภิกษุณีหลายรูปหาย นางภิกษุณีจึงพากันถามนางจัณฑกาลีภิกษุณีว่า
เห็นบ้างไหม นางจัณฑกาลีภิกษุณีก็สาปแช่งตัวเอง สาปแช่งผู้อื่นว่า ถ้าข้าพเจ้าเอาของไป
ขอให้เคลือ่ นจากพรหมจรรย์ ขอให้ตกนรก ถ้าใครหาความไม่จริง ก็ขอให้เคลือ่ นจากพรหมจรรย์
ให้ตกนรก พระผูม้ พี ระภาคจึงทรงบัญญัตสิ กิ ขาบท ปรับอาบัตปิ าจิตตียแ์ ก่นางภิกษุณผี สู้ าปแช่ง
ตัวเองหรือผู้อื่นด้วยนรกหรือพรหมจรรย์
สิกขาบทที่ ๑๐ ห้ามท�ำร้ายตัวเองแล้วร้องไห้
นางจัณฑกาลีภกิ ษุณที ะเลาะกับนางภิกษุณอี นื่ ๆ ก็ตอี กชกหัวแล้วร้องไห้ พระผูม้ พี ระภาค
จึงทรงบัญญัติสิกขาบท ปรับอาบัติปาจิตตีย์แก่นางภิกษุณีผู้ท�ำร้ายตัวเองแล้วร้องไห้
(๓) นัคควรรค วรรคว่าด้วยเรื่องเปลือยกาย มี ๑๐ สิกขาบท
สิกขาบทที่ ๑ ห้ามเปลือยกายอาบน�้ำ
นางภิกษุณีเปลือยกายอาบน�้ำร่วมกับหญิงแพศยา ในท่าน�้ำอันเดียวกัน ถูกพูด
เย้ยหยันต่าง ๆ พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบท ปรับอาบัติปาจิตตีย์แก่นางภิกษุณี
ผู้เปลือยกายอาบน�้ำ
สิกขาบทที่ ๒ ห้ามท�ำผ้าอาบน�้ำยาวใหญ่เกินประมาณ
นางภิกษุณพี วก ๖ ท�ำผ้าอาบน�ำ้ เกินประมาณย้อยไปข้างหน้าข้างหลัง พระผูม้ พี ระภาค
จึงทรงบัญญัติสิกขาบท ปรับอาบัติปาจิตตีย์แก่นางภิกษุณีที่ให้ท�ำผ้าอาบน�้ำเกินประมาณ
คือ ยาวเกิน ๔ คืบ กว้าง ๒ คืบ ด้วยคืบพระสุคต
สิกขาบทที่ ๓ ห้ามพูดแล้วไม่ท�ำ
นางถุลลนันทาภิกษุณีพูดกับภิกษุณีรูปหนึ่งว่า ผ้าท�ำจีวรของท่านดี แต่จีวรท�ำไว้ไม่ดี
เย็บไว้ไม่ดี นางภิกษุณนี นั้ จึงกล่าวว่า ข้าพเจ้าจะเลาะออก ท่านจะเย็บให้ไหม นางถุลลนันทาภิกษุณี
รั บ ปากว่ า จะเย็ บ ให้ นางภิ ก ษุ ณี นั้ น เลาะจี ว รนั้ น แล้ ว จึ ง ให้ แ ก่ น างถุ ล ลนั น ทาภิ ก ษุ ณี
นางพูดว่า จะเย็บ ๆ แต่ก็ไม่เย็บ หรือขวนขวายให้ผู้อื่นเย็บ พระผู้มีพระภาคทรงทราบ จึงทรง
บัญญัติสิกขาบท ปรับอาบัติปาจิตตีย์แก่นางภิกษุณีผู้เลาะหรือให้เลาะจีวรแล้ว ภายหลังไม่มี
เหตุขัดข้อง ไม่เย็บเองหรือไม่ขวนขวายให้ผู้อื่นเย็บ เว้นไว้แต่พักไว้เพียง ๔ - ๕ วัน
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สิกขาบทที่ ๕ ห้ามใช้จีวรสับกับของผู้อื่น
นางภิกษุณีรูปหนึ่งเที่ยวบิณฑบาต แล้วตากจีวรที่เปียกไว้ เข้าไปสู่วิหาร ภิกษุณีอีก
รูปหนึ่ง จึงห่มจีวรนั้นเข้าไปสู่บ้าน เจ้าของจีวรออกมาเที่ยวถามหา ทราบความก็ติเตียน
พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบท ปรับอาบัติปาจิตตีย์แก่นางภิกษุณีท่ีใช้จีวรสับกับของ
ผู้อื่น (ได้รับอนุญาตจากเจ้าของก่อนไม่เป็นอาบัติ)
สิกขาบทที่ ๖ ห้ามท�ำอันตรายลาภจีวรของสงฆ์
สกุลอุปฐากของนางถุลลนันทาภิกษุณีกล่าวว่า ใคร่จักถวายจีวรแก่ภิกษุณีสงฆ์
นางกลับตัดบทด้วยวาจาว่า ท่านทั้งหลายมีกิจมาก มีกรณียะมาก ไฟไหม้เรือนของเขา เขาจึง
ติเตียนที่ท�ำอันตรายไทยธรรม (ของถวาย) ของเขา และท�ำให้เขาเสื่อมจากทรัพย์และจากบุญ
พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบท ปรับอาบัติปาจิตตีย์แก่นางภิกษุณีผู้ท�ำอันตรายลาภ
จีวรของสงฆ์
สิกขาบทที่ ๗ ห้ามยับยั้งการแบ่งจีวรอันเป็นธรรม
จี ว รนอกกาลเกิ ด ขึ้ น แก่ ภิ ก ษุ ณี ส งฆ์ ภิ ก ษุ ณี ส งฆ์ จึ ง ประชุ ม กั น เพื่ อ แบ่ ง จี ว รนั้ น
นางถุลลนันทาภิกษุณีถือเอาเหตุที่ศิษย์ของตนหลีกไปที่อื่น คัดค้านมิให้แบ่ง ภิกษุณีทั้งหลาย
จึงแบ่งไม่ได้ พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบท ปรับอาบัติปาจิตตีย์แก่นางภิกษุณี
ที่คัดค้านการแบ่งจีวรอันเป็นธรรม

วินัยปิฎก

สิกขาบทที่ ๔ ห้ามเว้นการใช้ผ้าซ้อนนอกเกิน ๕ วัน
นางภิกษุณีทั้งหลายฝากจีวรกับนางภิกษุณีด้วยกันแล้วจาริกไปสู่ชนบท จีวรเหล่านั้น
เก็บไว้นานก็เปรอะเปื้อน นางภิกษุณี (ที่รับฝาก) จึงน�ำออกตาก พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติ
สิกขาบท ปรับอาบัติปาจิตตีย์แก่นางภิกษุณีที่เว้นการใช้ผ้าซ้อนนอกเกิน ๕ วัน
(หมายเหตุ : ตามธรรมดานางภิกษุณีมีผ้าส�ำหรับใช้ประจ�ำ ๕ ผืน คือ ๑. สังฆาฏิ
(ผ้าซ้อนนอก ส�ำหรับใช้เมือ่ หนาว) ๒. อุตตราสงค์ (ผ้าห่ม) ๓. อันตรวาสก (ผ้านุง่ ) ๔. สังกัจฉิกะ
(ผ้ารัดหรือผ้าโอบ) ๕. อุทกสาฏิกา (ผ้าอาบน�้ำ) พิจารณาดูตามสิกขาบทนี้ เป็นเชิงห้าม
เว้นการใช้ผ้าซ้อนนอก คือสังฆาฏิอย่างเดียว แต่ในค�ำอธิบายท้ายสิกขาบท ขยายความเป็นว่า
เว้นผืนใดผืนหนึ่งใน ๕ ผืน เกิน ๕ วันไม่ได้ ค�ำว่า เว้น คือไม่นุ่งไม่ห่มหรือไม่ตากแดด)
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สิกขาบทที่ ๘ ห้ามให้สมณจีวรแก่คฤหัสถ์หรือนักบวช
นางถุลลนันทาภิกษุณีให้สมณจีวร (ผ้าที่ท�ำส�ำเร็จรูปส�ำหรับภิกษุณี) แก่นักแสดง
ละครบ้าง นักฟ้อนบ้าง นักกระโดดบ้าง นักเล่นกลบ้าง นักเล่นกลองบ้าง ๑ โดยขอให้เขา
สรรเสริญตนในที่ประชุมชน พวกนั้นก็เที่ยวสรรเสริญต่าง ๆ พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติ
สิกขาบท ปรับอาบัตปิ าจิตตียแ์ ก่นางภิกษุณผี ใู้ ห้สมณจีวรแก่ผคู้ รองเรือน แก่นกั บวช (นอกศาสนา)
ชายหรือหญิง
สิกขาบทที่ ๙ ห้ามท�ำให้กิจการชะงักด้วยความหวังลอย ๆ
สกุลอุปฐากของนางถุลลนันทาภิกษุณกี ล่าวว่า ถ้าสามารถก็จะถวายจีวรแก่ภกิ ษุณสี งฆ์
เมือ่ ภิกษุณที งั้ หลายจ�ำพรรษาเสร็จแล้ว ก็ประชุมกันจะแบ่งจีวร นางถุลลนันทาภิกษุณคี ดั ค้านให้
รอไปก่อน อ้างว่าภิกษุณีสงฆ์ยังหวังจะได้จีวรอยู่ เมื่อ (รอไปพอสมควรแล้ว) ภิกษุณีทั้งหลาย
ก็เตือนเรื่องจีวรที่จะได้นั้น นางถุลลนันทาภิกษุณีจึงไปเตือนสกุลที่เขาว่าจะให้ เขาตอบว่า
เขาไม่สามารถให้เสียแล้ว ภิกษุณีทั้งหลายจึงติเตียนนางถุลลนันทาภิกษุณีที่ท�ำให้คอยจนเกิน
สมัยส�ำหรับท�ำจีวร พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบทปรับอาบัติปาจิตตีย์แก่นางภิกษุณี
ที่ทำ� ให้ล่วงเลยสมัยท�ำจีวรไป ด้วย (อ้าง) ความหวังว่าจะได้จีวรที่เพียงเขาพูดไว้
สิกขาบทที่ ๑๐ ห้ามคัดค้านการเพิกถอนกฐินที่ถูกธรรม
อุบาสกผู้หนึ่งสร้างวิหารถวายสงฆ์ และใคร่จะถวายจีวรนอกกาลแก่ภิกษุสงฆ์และ
ภิก ษุ ณีส งฆ์ ในการฉลองวิหารนั้น จึงเข้า ไปเฝ้า พระผู ้ มี พ ระภาคเพื่ อ ขอให้ ท รงเพิ กถอน
(ภาษาพระว่า เดาะ) กฐิน พระผู้มีพระภาคจึงทรงอนุญาตโดยให้ประชุมสงฆ์สวดประกาศ
ขอมติในการเพิกถอนกฐิน แต่ในภิกษุณสี งฆ์ ไม่มใี ครท�ำการนีส้ ำ� เร็จ เพราะนางถุลลนันทาภิกษุณี
คั ด ค้ า นไว้ ด ้ ว ยหวั ง จะได้ ล าภจี ว รเป็ น ส่ ว นตั ว พระผู ้ มี พ ระภาคจึ ง ทรงบั ญ ญั ติ สิ ก ขาบท
ปรับอาบัติปาจิตตีย์แก่นางภิกษุณีผู้คัดค้านการเพิกถอนกฐินอันเป็นธรรม
(๔) ตุวัฏฏวรรค วรรคว่าด้วยการนอนร่วมกัน มี ๑๐ สิกขาบท
สิกขาบทที่ ๑ ห้ามนอนบนเตียงเดียวกันสองรูป
นางภิกษุณีสองรูปนอนร่วมกันบนเตียงเดียวกัน พวกมนุษย์พากันติเตียนว่าท�ำ
เหมือนคฤหัสถ์ พระผู้มีพระภาคทรงทราบ จึงทรงบัญญัติสิกขาบท ปรับอาบัติปาจิตตีย์แก่
นางภิกษุณีที่นอนบนเตียงเดียวกันสองรูป
๑

ค�ำว่า นักเล่นกลอง แปลจากค�ำว่า กุมภถูนิกา

วินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุนีวิภังค์ ปาจิตติยกัณฑ์
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สิกขาบทที่ ๒ ห้ามใช้เครื่องปูลาดและผ้าห่มร่วมกันสองรูป
นางภิกษุณีสองรูปนอนร่วมกัน ใช้เครื่องปูลาดและห่มผืนเดียวกัน พระผู้มีพระภาค
จึงทรงบัญญัติสิกขาบท ปรับอาบัติปาจิตตีย์แก่นางภิกษุณีผู้ทำ� เช่นนั้น

สิกขาบทที่ ๔ ห้ามเพิกเฉยเมื่อศิษย์ไม่สบาย
นางถุลลนันทาภิกษุณีไม่พยาบาลเอง ไม่ขวนขวายเพื่อให้ผู้อื่นพยาบาลสหชีวินี
(คือนางภิกษุณีที่ตนเป็นอุปัชฌายะ บวชให้) ผู้เป็นไข้ เป็นที่ติเตียน พระผู้มีพระภาคจึงทรง
บัญญัติสิกขาบท ปรับอาบัติปาจิตตีย์แก่นางภิกษุณีผู้ทำ� เช่นนั้น
สิกขาบทที่ ๕ ห้ามฉุดคร่านางภิกษุณีออกจากที่อยู่
นางถุลลนันทาภิกษุณี ให้ที่อยู่แก่นางภัททากาปิลานีภิกษุณีแล้ว ภายหลังมีจิตริษยา
โกรธเคือง ฉุดคร่านางภัททากาปิลานี จากที่อยู่ เป็นที่ติเตียน พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติ
สิกขาบท ปรับอาบัติปาจิตตีย์แก่นางภิกษุณีผู้ให้ท่ีอยู่แก่นางภิกษุณีแล้ว โกรธเคือง ฉุดคร่าเอง
หรือใช้ให้ฉุดคร่าออกไป
สิกขาบทที่ ๖ ห้ามคลุกคลีกับคฤหบดีหรือบุตรคฤหบดี
นางจั ณ ฑกาลี ภิ ก ษุ ณี ค ลุ ก คลี กั บ คฤหบดี บ ้ า ง บุ ต รคฤหบดี บ ้ า ง เป็ น ที่ ติ เ ตี ย น
พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบท ปรับอาบัติปาจิตตีย์แก่นางภิกษุณีที่คลุกคลีกับ
คฤหบดีหรือบุตรคฤหบดี เป็นผู้อันนางภิกษุณีทั้งหลายตักเตือนแล้ว ไม่ฟัง ภิกษุณีสงฆ์
สวดประกาศให้ละเลิก ครบ ๓ ครั้ง แล้วก็ยังไม่ละเลิก
สิกขาบทที่ ๗ ห้ามเดินทางเปลี่ยวตามล�ำพัง
นางภิกษุณเี ดินทางเปลีย่ ว มีภยั เฉพาะหน้า ภายในแว่นแคว้น โดยมิได้ไปกับหมูเ่ กวียน
ถูกพวกนักเลงประทุษร้าย เป็นที่ติเตียน พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบท ปรับอาบัติ
ปาจิตตีย์แก่นางภิกษุณีผู้เดินทางเช่นนั้น

วินัยปิฎก

สิกขาบทที่ ๓ ห้ามแกล้งก่อความร�ำคาญแก่นางภิกษุณี
มนุ ษ ย์ ทั้ ง หลายพากั น สรรเสริ ญ นางภั ท ทากาปิ ล านี ภิ ก ษุ ณี ด ้ ว ยประการต่ า ง ๆ
นางถุลลนันทาภิกษุณีริษยา จึงเดินจงกรม (เดินกลับไปกลับมา) บ้าง ยืนบ้าง นั่งบ้าง นอนบ้าง
สอนธรรมบ้าง ใช้ให้สอนบ้าง ท�ำการท่องบ่นบ้าง เบื้องหน้า นางภัททากาปิลานี (เพื่อก่อ
ความร�ำคาญให้) พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบท ปรับอาบัติปาจิตตีย์แก่นางภิกษุณี
ผู้แกล้งก่อความร�ำคาญแก่นางภิกษุณี
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สิกขาบทที่ ๘ ห้ามเดินทางเช่นนั้นนอกแว่นแคว้น
ความในสิ ก ขาบทนี้ เ หมื อ นกั บ สิ ก ขาบทที่ ๗ ต่ า งแต่ ห ้ า มเดิ น ทางเช่ น นั้ น นอก
แว่นแคว้น คือออกนอกรัฏฐะ (เช่น จากแคว้นกาสีไปสู่แคว้นมคธ)
สิกขาบทที่ ๙ ห้ามเดินทางภายในพรรษา
นางภิกษุณเี ดินทางภายในพรรษา เป็นทีต่ เิ ตียน พระผูม้ พี ระภาคจึงทรงบัญญัตสิ กิ ขาบท
ปรับอาบัติปาจิตตีย์แก่นางภิกษุณีผู้ท�ำเช่นนั้น
สิกขาบทที่ ๑๐ ห้ามอยู่ประจ�ำที่เมื่อจ�ำพรรษาแล้ว
นางภิกษุณีอยู่จ�ำพรรษาในกรุงราชคฤห์ ในฤดูหนาว ในฤดูร้อน ก็คงอยู่ประจ�ำในที่
นั้น เป็นที่ติเตียน พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบท ปรับอาบัติปาจิตตีย์แก่นางภิกษุณี
ผู้จ�ำพรรษาแล้วไม่หลีกไปสู่ที่จาริก แม้สิ้นระยะทาง ๕ - ๖ โยชน์
(๕) จิตตาคารวรรค วรรคว่าด้วยอาคารอันวิจิตร๑ มี ๑๐ สิกขาบท
สิกขาบทที่ ๑ ห้ามไปดูพระราชวังและอาคารอันวิจิตร เป็นต้น
มนุษย์ทั้งหลายพากันไปดูอาคารอันวิจิตร (ด้วยลวดลาย) ในอุทยานของพระเจ้า
ปเสนทิ โ กศล นางภิ ก ษุ ณี พ วก ๖ ก็ พ ากั น ไปดู บ ้ า ง มี ผู ้ ติ เ ตี ย นว่ า ท� ำ ตนเหมื อ นคฤหั ส ถ์
พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบทปรับอาบัติปาจิตตีย์แก่นางภิกษุณีผู้ไปดูพระราชวัง
ก็ตาม อาคารอันวิจิตรก็ตาม ป่าก็ตาม สวนก็ตาม สระน�้ำก็ตาม
สิกขาบทที่ ๒ ห้ามใช้อาสันทิและบัลลังก์
นางภิกษุณีใช้อาสันทิ (ม้ายาว) บ้าง บัลลังก์ (เก้าอี้นวมบุด้วยขนสัตว์) บ้าง มีผู้
ติเตียนว่า ใช้ของอย่างคฤหัสถ์ พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบท ปรับอาบัติปาจิตตีย์
แก่นางภิกษุณีผู้ใช้อาสันทิและบัลลังก์ (อาสันทิ ตัดเท้าออก บัลลังก์ รื้อนวมขนสัตว์ออก ใช้ได้
ไม่เป็นอาบัติ)
สิกขาบทที่ ๓ ห้ามกรอด้าย
นางภิกษุณีพวก ๖ กรอด้าย มีผู้ติเตียนว่า ท�ำการเหมือนคฤหัสถ์ พระผู้มีพระภาค
จึงทรงบัญญัติสิกขาบท ปรับอาบัติปาจิตตีย์แก่นางภิกษุณีผู้กรอด้าย
๑

ค�ำว่า จิตตาคาร หรืออาคารอันวิจิตรนี้ ฝรั่งมีความเห็นว่า ควรแปลว่า อาคารที่แสดงจิตรกรรม (Picture Gallery)
ค�ำอธิบายท้ายสิกขาบทว่า เป็นที่เล่นที่รื่นรมย์ของมนุษย์ทั้งหลาย

285

สิกขาบทที่ ๔ ห้ามรับใช้คฤหัสถ์
นางภิกษุณีท�ำการขวนขวายเพื่อคฤหัสถ์ (รับใช้) มีผู้ติเตียน พระผู้มีพระภาคจึง
ทรงบัญญัติสิกขาบท ปรับอาบัติปาจิตตีย์แก่นางภิกษุณีผู้รับใช้คฤหัสถ์ (เช่น หุงข้าว หรือ
ซักผ้าให้เขา)
สิกขาบทที่ ๕ ห้ามรับปากแล้วไม่ระงับอธิกรณ์
นางถุลลนันทาภิกษุณีรับปากว่าจะระงับอธิกรณ์แล้วไม่ระงับ ไม่ขวนขวายเพื่อให้
ระงั บ พระผู ้ มี พ ระภาคจึ ง ทรงบั ญ ญั ติ สิ ก ขาบท ปรั บ อาบั ติ ป าจิ ต ตี ย ์ แ ก่ น างภิ ก ษุ ณี ผู ้ ท� ำ
เช่นนั้นในเมื่อไม่มีเหตุขัดข้อง
สิกขาบทที่ ๖ ห้ามให้ของกินแก่คฤหัสถ์ เป็นต้น ด้วยมือ
นางถุลลนันทาภิกษุณีให้ของเคี้ยวของบริโภคด้วยมือของตนแก่นักแสดงละครบ้าง
นักฟ้อนบ้าง นักกระโดดบ้าง นักเล่นกลบ้าง นักเล่นกลองบ้าง เพื่อให้เขาสรรเสริญตนในที่
ชุ ม นุ ม ชน พวกนั้ น ก็ พ ากั น สรรเสริ ญ ต่ า ง ๆ มี ผู ้ ติ เ ตี ย น พระผู ้ มี พ ระภาคจึ ง ทรงบั ญ ญั ติ
สิกขาบท ปรับอาบัติปาจิตตีย์แก่นางภิกษุณี ผู้ให้ของเคี้ยวของบริโภคด้วยมือของตนแก่
คฤหัสถ์ก็ตาม แก่นักบวชชายก็ตาม หญิงก็ตาม
สิกขาบทที่ ๗ ห้ามใช้ผ้านุ่งส�ำหรับผู้มีประจ�ำเดือนเกิน ๓ วัน
นางถุลลนันทาภิกษุณีใช้ผ้านุ่งส�ำหรับผู้มีประจ�ำเดือนแล้วไม่สละ (คือไม่ซักแล้ว
เฉลี่ยให้ผู้อื่นใช้บ้าง)๑ นางภิกษุณีที่มีประจ�ำเดือนก็ไม่ได้ใช้ มีผู้ติเตียน พระผู้มีพระภาคจึงทรง
บัญญัติสิกขาบท ปรับอาบัติปาจิตตีย์แก่นางภิกษุณีผู้ใช้ผ้านุ่งส�ำหรับผู้มีประจ�ำเดือนครบ ๓ วัน
แล้ ว ไม่ ส ละ (มี ค วามจ� ำ เป็ น เช่ น ผ้ า อื่ น ถู ก โจรลั ก ไปหรื อ หายเสี ย หรื อ ไม่ มี ภิ ก ษุ ณี ผู ้ มี
ประจ�ำเดือน ไม่เป็นอาบัติ)
สิกขาบทที่ ๘ ห้ามครอบครองที่อยู่เป็นการประจ�ำ
นางถุลลนันทาภิกษุณีไม่สละที่อยู่ หลีกไปสู่ที่จาริก ที่อยู่ถูกไฟไหม้ ไม่มีใครกล้า
ช่วยขนของออก ด้วยเกรงว่าจะถูกหาว่าท�ำให้ของหาย นางถุลลนันทาภิกษุณีกลับมาถาม
ทราบความ กลับยกโทษติเตียน พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบท ปรับอาบัติปาจิตตีย์
แก่นางภิกษุณีผู้ไม่สละที่อยู่ หลีกไปสู่ที่จาริก (เมื่อจะเดินทางไปที่อื่น ต้องมอบที่อยู่ให้
นางภิกษุณีหรือนางสิกขมานา หรือสามเณรี)
๑

ในสมัยนัน้ ผ้าหายาก จึงมีผถู้ วายไว้เป็นของกลาง ส�ำหรับใช้เฉพาะผูม้ ปี ระจ�ำเดือน เมือ่ ใช้แล้วต้องซักท�ำความสะอาด
แล้วให้ผู้อื่นใช้บ้าง

วินัยปิฎก

วินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุนีวิภังค์ ปาจิตติยกัณฑ์
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สิกขาบทที่ ๙ ห้ามเรียนติรัจฉานวิชชา
นางภิกษุณีพวก ๖ เรียนติรัจฉานวิชชา (วิชาภายนอกที่ไม่มีประโยชน์) มีผู้ติเตียน
พระผูม้ พี ระภาคจึงทรงบัญญัตสิ กิ ขาบท ปรับอาบัตปิ าจิตตียแ์ ก่นางภิกษุณผี เู้ รียนติรจั ฉานวิชชา
สิกขาบทที่ ๑๐ ห้ามสอนติรัจฉานวิชชา
นางภิกษุณีพวก ๖ สอนติรัจฉานวิชชา มีผู้ติเตียน พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติ
สิกขาบท ปรับอาบัติปาจิตตีย์แก่นางภิกษุณีผู้สอนติรัจฉานวิชชา
(๖) อารามวรรค วรรคว่าด้วยอาราม มี ๑๐ สิกขาบท
สิกขาบทที่ ๑ ห้ามเข้าไปในวัดที่มีภิกษุโดยไม่บอกล่วงหน้า
ภิกษุหลายรูปนุ่งผ้าผืนเดียว (ไม่ได้ห่มจีวร) ท�ำจีวรอยู่ในวัดใกล้หมู่บ้าน นางภิกษุณี
ไม่ได้บอกล่วงหน้า เข้าไปในวัด (คงท�ำให้น่าเกลียดที่เข้าไปเห็นพระนุ่งสบงโดยไม่ห่มจีวร)
ภิกษุเหล่านั้นพากันติเตียน พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบท และบัญญัติเพิ่มเติมอีก
๒ ครัง้ รวมเป็นข้อความว่า นางภิกษุณรี อู้ ยูไ่ ม่บอก (ล่วงหน้า) เข้าไปสูท่ วี่ ดั ทีม่ ภี กิ ษุ ต้องปาจิตตีย์
สิกขาบทที่ ๒ ห้ามด่าหรือบริภาษภิกษุ
นางภิกษุณีพวก ๖ โกรธเคืองพระกัปปิตกะ ผู้เป็นอุปัชฌายะของพระอุบาลี คิดจะ
ฆ่าเสีย บางรูปเล่าให้พระอุบาลีฟัง พระอุบาลีจึงบอกให้พระกัปปิตกะทราบ พระกัปปิตกะ
จึงหลบซ่อน นางภิกษุณีพวกนั้นฆ่าไม่ส�ำเร็จ ก็โกรธเคืองพระอุบาลีว่าเป็นผู้ไปบอก จึงพากันด่า
และบริ ภ าษพระอุ บ าลี พระผู ้ มี พ ระภาคจึ ง ทรงบั ญ ญั ติ สิ ก ขาบท ปรั บ อาบั ติ ป าจิ ต ตี ย ์ แ ก่
นางภิกษุณีผู้ด่า หรือบริภาษภิกษุ๑
สิกขาบทที่ ๓ ห้ามบริภาษภิกษุณีสงฆ์
นางถุลลนันทาภิกษุณีโกรธเคืองภิกษุณีสงฆ์ ซึ่งสวดประกาศลงอุกเขปนียกรรม
(ยกจากหมู่) แก่นางจัณฑกาลีภิกษุณี เพราะเหตุที่ไม่เห็นอาบัติ จึงด่าบริภาษภิกษุณีสงฆ์ว่า
”นางภิกษุณีเหล่านี้เป็นคนเขลา ไม่ฉลาด ไม่รู้จักธรรม โทษของกรรม กรรมวิบัติหรือกรรมสมบัติ„๒
พระผูม้ พี ระภาคจึงทรงบัญญัตสิ กิ ขาบท ปรับอาบัตปิ าจิตตียแ์ ก่นางภิกษุณผี บู้ ริภาษภิกษุณสี งฆ์
๑

อกฺโกเสยฺย - ด่า ปริภาเสยฺย = บริภาษ ตามศัพท์นา่ จะเป็นว่า ด่า คือด่าตรง ๆ บริภาษ คือด่าโดยอ้อม แต่คำ� อธิบาย
ท้ายสิกขาบทว่า บริภาษ คือพูดให้กลัว
๒
ค�ำบริภาษตรงนี้เห็นได้ชัดว่าเป็นการด่าโดยอ้อม ค�ำว่า กรรม หมายถึงสังฆกรรม คือกรรมที่ท�ำเป็นการสงฆ์
กรรมวิบัติ คือสังฆกรรมที่ไม่สมบูรณ์ กรรมสมบัติ คือสังฆกรรมที่ถูกต้องสมบูรณ์
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สิกขาบทที่ ๔ ห้ามฉันอีกเมื่อรับนิมนต์หรือเลิกฉันแล้ว
พราหมณ์ผู้หนึ่งนิมนต์นางภิกษุณีหลายรูปไปฉัน บางรูปฉันเสร็จแล้ว ไม่รับอาหาร
ที่เขาจะเติมให้อีกแล้ว (ภาษาพระว่า ห้ามข้าวแล้ว) ก็ไปสู่สกุลญาติ บางรูปก็รับบิณฑบาตแล้ว
จากไป พราหมณ์ผู้นิมนต์ทราบเรื่องก็ติเตียน ด้วยความน้อยใจว่า ตนไม่สามารถถวายอาหาร
ให้ ไ ด้ ต ามต้ อ งการหรื อ อย่ า งไร พระผู ้ มี พ ระภาคจึ ง ทรงบั ญ ญั ติ สิ ก ขาบทว่ า นางภิ ก ษุ ณี
รับนิมนต์แล้ว หรือไม่รับอาหารที่เขาจะเติมให้อีกแล้ว เคี้ยวก็ตาม ฉันก็ตาม ซึ่งของเคี้ยว
หรือของฉัน ต้องปาจิตตีย์
สิกขาบทที่ ๕ ห้ามพูดกีดกันภิกษุณีอื่น
นางภิกษุณีไปบิณฑบาตในตรอกแห่งหนึ่ง ในกรุงสาวัตถี เจ้าของบ้านนิมนต์ให้
ฉันอาหาร แล้วสั่งให้บอกภิกษุณีอื่นให้มาบ้าง เธอคิดจะกีดกัน จึงพูดกับนางภิกษุณีอื่น ๆ ว่า
ที่นั่นมีสุนัขร้าย มีโคดุ เป็นที่เฉอะแฉะ อย่าไปเลย ภายหลังความแตก เพราะนางภิกษุณีรูปอื่น
ไปทางตรอกนั้น ได้รับนิมนต์ให้ฉัน แล้วถูกต่อว่า ว่าเหตุไฉนนางภิกษุณีทั้งหลายจึงไม่มา
เมื่อเขาทราบความก็พากันติเตียน พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบท ปรับอาบัติปาจิตตีย์
แก่นางภิกษุณีผู้ตระหนี่สกุล (คือพูดกีดกันมิให้ภิกษุณีรูปอื่นไปสู่สกุล หรือแกล้งพูดติเตียน
นางภิกษุณีด้วยกันให้เขาฟังเพื่อจะได้นิมนต์ตนแต่ผู้เดียว)
สิกขาบทที่ ๖ ห้ามจ�ำพรรษาในอาวาสที่ไม่มีภิกษุ
นางภิกษุณีจ�ำพรรษาในอาวาสที่ไม่มีภิกษุ มีผู้ติเตียน พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติ
สิกขาบท ปรับอาบัติปาจิตตีย์แก่นางภิกษุณีผู้จำ� พรรษาในอาวาสที่ไม่มีภิกษุ
(หมายเหตุ : ในค�ำอธิบายท้ายสิกขาบท๑ อ้างว่า ท�ำให้ไม่ได้ฟังโอวาทและไม่ได้อยู่ร่วม
ค�ำว่าอยูร่ ว่ ม หมายความว่า ท�ำกรรมร่วมกัน เรียนร่วมกัน ศึกษาร่วมกัน เหตุผลทีใ่ ห้นางภิกษุณี
อยู่ในวัดที่มีภิกษุ อาจจะเพื่อป้องกันคนข่มเหงด้วยอีกส่วนหนึ่ง)
สิกขาบทที่ ๗ ห้ามการขาดปวารณาในสงฆ์สองฝ่าย
นางภิ ก ษุ ณี ห ลายรู ป จ� ำ พรรษาแล้ ว มิ ไ ด้ ป วารณาต่ อ ภิ ก ษุ ส งฆ์ มี ผู ้ ติ เ ตี ย น
พระผูม้ พี ระภาคจึงทรงบัญญัตสิ กิ ขาบทว่า นางภิกษุณจี ำ� พรรษาแล้ว ไม่ปวารณาในสงฆ์ ๒ ฝ่าย
(ภิกษุสงฆ์ - ภิกษุณีสงฆ์) โดยฐานะ ๓ คือ ด้วยได้เห็น ด้วยได้ยิน ด้วยนึกรังเกียจสงสัย
ต้องปาจิตตีย์ (ปวารณา คือการอนุญาตให้ว่ากล่าวตักเตือนได้)
๑

หมายถึง ค�ำอธิบายท้ายสิกขาบทนี้ ในพระไตรปิฎกบาลี - ม.พ.ป.

วินัยปิฎก
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พระไตรปิฎกฉบับส�ำหรับประชาชน ภาค ๔

สิกขาบทที่ ๘ ห้ามการขาดรับโอวาทและการขาดการอยู่ร่วม
นางภิกษุณีพวก ๖ มีภิกษุพวก ๖ มาให้โอวาทอยู่แล้ว ก็ไม่ไปฟังโอวาทร่วมกับ
นางภิ ก ษุ ณี ทั้ง หลาย มีผู้ติเ ตีย น พระผู้มีพ ระภาคจึ ง ทรงบั ญ ญั ติสิ กขาบทว่ า นางภิ กษุ ณี
ไม่ไปเพื่อรับโอวาท เพื่อการอยู่ร่วม ต้องปาจิตตีย์ (การอยู่ร่วม คือร่วมสามัคคีท�ำกรรม
หรือศึกษาเล่าเรียนร่วมกับนางภิกษุณีอื่น ๆ)
สิกขาบทที่ ๙ ห้ามการขาดถามอุโบสถและการไปรับโอวาท
นางภิกษุณีไม่ถามวันอุโบสถ ไม่ขอรับโอวาท มีผู้ติเตียน พระผู้มีพระภาคจึงทรง
บัญญัติสิกขาบทว่า นางภิกษุณีพึงหวังธรรม ๒ อย่าง จากภิกษุสงฆ์ทุกกึ่งเดือน คือการถาม
วันอุโบสถ การเข้าไปหาเพื่อรับโอวาท ถ้าให้ล่วงก�ำหนดนั้นไป ต้องปาจิตตีย์
สิกขาบทที่ ๑๐ ห้ามให้บุรุษบีบฝี ผ่าฝี เป็นต้น
นางภิกษุณีรูปหนึ่ง สองต่อสองกับบุรุษ ให้บีบฝีซึ่งเกิดขึ้นที่ ”ปสาขา„ (ใต้สะดือลงไป
เหนือเข่าขึ้นมา) บุรุษนั้นพยายามข่มขืนนางภิกษุณีนั้น นางจึงร้องขึ้น พระผู้มีพระภาคจึง
ทรงทราบ จึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่า นางภิกษุณีไม่บอกสงฆ์หรือคณะก่อน เป็นผู้สองต่อสอง
กับบุรุษ ให้บีบก็ตาม ให้ผ่าก็ตาม ให้ชะก็ตาม ให้พันผ้าก็ตาม ให้แก้ผ้าพันก็ตาม ซึ่งฝีหรือ
แผลอันเกิดขึ้นที่ ”ปสาขา„ ต้องปาจิตตีย์
(๗) คัพภินีวรรค วรรคว่าด้วยหญิงมีครรภ์ มี ๑๐ สิกขาบท
สิกขาบทที่ ๑ ห้ามให้บวชแก่หญิงมีครรภ์
นางภิกษุณีให้หญิงมีครรภ์บวช นางออกบิณฑบาต มนุษย์ทั้งหลายกล่าวว่า จงถวาย
ภิกษาแก่นางเถิด เพราะนางมีครรภ์ มีผู้ติเตียน พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่า
นางภิกษุณีให้หญิงมีครรภ์บวช ต้องปาจิตตีย์
สิกขาบทที่ ๒ ห้ามให้บวชแก่หญิงที่ยังมีเด็กดื่มนม
นางภิกษุณีให้หญิงที่ยังมีเด็กดื่มนมบวช นางออกบิณฑบาต มนุษย์ทั้งหลายกล่าวว่า
จงถวายภิกษาแก่นางเถิด เพราะนางมีคนที่สอง มีผู้ติเตียน พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติ
สิกขาบทว่า นางภิกษุณีให้หญิงที่ยังมีเด็กดื่มนมบวช ต้องปาจิตตีย์ (หญิงเช่นนี้ หมายรวม
ทั้งผู้เป็นมารดาและแม่นม)
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สิกขาบทที่ ๔ ห้ามให้บวชแก่นางสิกขมานาที่สงฆ์ยังมิได้สวดสมมติ
นางภิกษุณีให้บวชแก่นางสิกขมานาที่ศึกษาในธรรม ๖ อย่าง ครบ ๒ ปีแล้ว แต่สงฆ์
ยังมิได้สวดสมมติ มีผตู้ เิ ตียน พระผูม้ พี ระภาคจึงทรงแสดงวิธที นี่ างสิกขมานาผูศ้ กึ ษาครบ ๒ ปี
แล้ว จะพึงเข้าไปหาภิกษุณีสงฆ์เพื่อขอวุฏฐานสมมติ (การสวดประกาศให้ความเห็นชอบที่
จะอุปสมบทได้) แล้วทรงบัญญัติสิกขาบทว่า นางภิกษุณีให้บวชแก่นางสิกขมานาที่ศึกษา
ในธรรม ๖ อย่าง ครบ ๒ ปีแล้ว แต่สงฆ์ยังมิได้สวดสมมติ ต้องปาจิตตีย์
สิกขาบทที่ ๕ ห้ามให้บวชแก่หญิงที่มีสามีแล้ว แต่อายุยังไม่ถึง ๑๒
นางภิกษุณีให้บวชแก่หญิงที่มีสามีแล้ว แต่อายุยังไม่ถึง ๑๒ ขวบ นางไม่อดทนต่อ
หนาว ร้อน หิว ระหาย เหลือบ ยุง ลม แดด สัตว์เสือกคลาน ค�ำพูดล่วงเกินและเวทนากล้า
พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่า นางภิกษุณีให้บวชแก่หญิงที่มีสามีแล้ว แต่อายุ
ยังไม่ถึง ๑๒ ขวบ ต้องปาจิตตีย์
สิกขาบทที่ ๖ ห้ามให้บวชแก่หญิงเช่นนั้นอายุครบ ๑๒ แล้ว แต่ยังมิได้ศึกษา ๒ ปี
สิกขาบทที่ ๗ ห้ามให้บวชแก่หญิงเช่นนั้นที่ศึกษา ๒ ปีแล้ว แต่สงฆ์ยังมิได้สวดสมมติ
สองสิกขาบทนี้ มีข้อความคล้ายสิกขาบทที่ ๓ และสิกขาบทที่ ๔ คือจะต้องขอสิกขา
สมมติ และขอวุฏฐานสมมติจากนางภิกษุณีสงฆ์ จึงจะให้บวชได้ ถ้าให้บวชผู้ยังมีคุณสมบัติ
ไม่สมบูรณ์ ต้องปาจิตตีย์
๑

ธรรม ๖ อย่าง คือศีล ๕ กับเว้นการบริโภคอาหารในเวลาวิกาล อนึ่ง เฉพาะศีลที่ ๓ เว้นจากการประพฤติล่วง
พรหมจรรย์

วินัยปิฎก

สิกขาบทที่ ๓ ห้ามให้บวชแก่นางสิกขมานาซึ่งศึกษายังไม่ครบ ๒ ปี
นางภิกษุณีให้บวชแก่นางสิกขมานาผู้ยังมิได้ศึกษาในธรรม ๖ อย่าง๑ ครบ ๒ ปี นางก็
เป็นผู้เขลาไม่ฉลาด ไม่รู้สิ่งที่ควรหรือไม่ควร มีผู้ติเตียน พระผู้มีพระภาคจึงตรัสอธิบายวิธีที่
นางสิกขมานาจะขอสิกขาสมมติ (การสวดประกาศให้การศึกษา) จากภิกษุณีสงฆ์ และการ
สวดสมมติของภิกษุณสี งฆ์ ตลอดจนการเปล่งวาจาสมาทานและการไม่ประพฤติลว่ งธรรม ๖ ข้อ
ครั้นแล้วได้ทรงบัญญัติสิกขาบทว่า นางภิกษุณีให้บวชแก่นางสิกขมานาที่ยังมิได้ศึกษาใน
ธรรม ๖ อย่าง ครบ ๒ ปี ต้องปาจิตตีย์
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สิกขาบทที่ ๘ ห้ามเพิกเฉยไม่อนุเคราะห์ศิษย์ที่บวชแล้ว
นางถุลลนันทาภิกษุณีให้สหชีวินี (สัทธิวิหาริก คือผู้เป็นศิษย์ที่อุปัชฌายะ หรือ
ปวัตตินี บวชให้) บวชแล้วมิได้สงเคราะห์เอง หรือให้ผู้อื่นสงเคราะห์ (ด้วยการสอนธรรม
การสอบถาม การให้โอวาท การพร�ำ่ สอน) ตลอดเวลา ๒ ปี นางจึงเป็นผู้เขลา ไม่ฉลาด ไม่รู้สิ่งที่
ควรหรือไม่ควร มีผู้ติเตียน พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบท ปรับอาบัติปาจิตตีย์
แก่นางภิกษุณีผู้เป็นอุปัชฌายะ (ปวัตตินี) ผู้ท�ำเช่นนั้น
สิกขาบทที่ ๙ ห้ามนางภิกษุณีแยกจากอุปัชฌายะ คือไม่ติดตามครบ ๒ ปี
นางภิกษุณีทั้งหลายมิได้ติดตาม๑ ปวัตตินี (อุปัชฌายะ) ผู้บวชให้ตนตลอด ๒ ปี
จึงเป็นผู้เขลา ไม่ฉลาด ไม่รู้สิ่งที่ควรและไม่ควร มีผู้ติเตียน พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติ
สิกขาบท ปรับอาบัติปาจิตตีย์แก่นางภิกษุณีผู้เป็นสหชีวินี (สัทธิวิหาริก) ผู้ทำ� เช่นนั้น
สิกขาบทที่ ๑๐ ห้ามเพิกเฉยไม่พาศิษย์ไปที่อื่น
นางถุลลนันทาภิกษุณีให้สหชีวินี (สัทธิวิหาริก) บวชแล้ว มิได้พาไปที่อื่น มิได้ใช้
ให้พาไปที่อื่น สามี (ของนางภิกษุณีนั้น) รับตัวไป (คือพาให้สึกไป) มีผู้ติเตียน พระผู้มีพระภาค
จึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่า นางภิกษุณีให้สหชีวินีบวชแล้ว ไม่พาไปที่อื่น โดยที่สุดแม้เพียง
๕ - ๖ โยชน์ ต้องปาจิตตีย์
(๘) กุมารีภูตวรรค วรรคว่าด้วยหญิงสาวที่ยังไม่มีสามี มี ๑๓ สิกขาบท
สิกขาบทที่ ๑ ห้ามให้บวชแก่หญิงสาวที่อายุไม่ครบ ๒๐ ปี
นางภิกษุณีทั้งหลายให้หญิงสาวที่มีอายุไม่ครบ ๒๐ ปีบวช นางไม่อดทนต่อหนาว
ร้อน หิว ระหาย เป็นต้น มีผู้ติเตียน พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่า นางภิกษุณี
ให้หญิงสาวที่มีอายุไม่ครบ ๒๐ ปีบวช ต้องปาจิตตีย์
(หมายเหตุ : พึงสังเกตว่า หญิงที่มีสามีแล้ว อายุครบ ๑๒ จะบวชเป็นนางภิกษุณี
ต้องเป็นนางสิกขมานาศึกษาอยู่อีก ๒ ปี จนอายุครบ ๑๔ ปีบริบูรณ์แล้ว จึงบวชเป็นนางภิกษุณี
ได้ แต่ถ้ายังมิได้มีสามี ต้องอายุครบ ๒๐ จึงบวชได้ แต่ก่อนจะบวชเป็นนางภิกษุณี จะต้อง
เป็นนางสิกขมานา ๒ ปี ทุกรายไป ฉะนั้น หญิงที่ประสงค์จะบวชเป็นนางภิกษุณี เมื่ออายุ
ครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ จะต้องบวชเป็นสามเณรีและเป็นนางสิกขมานาก่อนอายุครบ เพื่อไม่ต้อง
ยืดเวลาเป็นนางสิกขมานาเมื่ออายุครบแล้ว)
๑

ค�ำว่า ไม่ตดิ ตามนี้ ค�ำท้ายสิกขาบท หมายถึงไม่รบั ใช้ พึงสังเกตว่า นางภิกษุณบี วชแล้ว จะต้องติดตามรับใช้อปุ ชั ฌายะ
เพื่อได้ศึกษา เพื่ออยู่ในปกครอง ๒ ปี แต่ภิกษุต้องถือนิสสัย คืออยู่ในปกครองของอุปัชฌายะหรืออาจารย์ ๕ ปี
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สิกขาบทที่ ๒ ห้ามบวชหญิงที่อายุครบ แต่ยังมิได้ศึกษาครบ ๒ ปี
สิกขาบทที่ ๓ ห้ามบวชหญิงที่ศึกษาครบ ๒ ปีแล้ว แต่สงฆ์ยังมิได้สวดสมมติ

สิกขาบทที่ ๔ ห้ามเป็นอุปัชฌาย์เมื่อพรรษาไม่ครบ ๑๒
นางภิกษุณี พรรษาไม่ครบ ๑๒ ให้ผอู้ นื่ บวช ตนเองก็เป็นผูเ้ ขลา ไม่ฉลาด ไม่รสู้ งิ่ ทีค่ วร
และไม่ควร แม้สัทธิวิหารินี (ผู้ที่ตนบวชให้แปลตามศัพท์ว่า ผู้อยู่ร่วม) ก็เป็นผู้เขลา ไม่ฉลาด
ไม่รู้สิ่งที่ควรและไม่ควร มีผู้ติเตียน พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่า นางภิกษุณี
พรรษาหย่อนกว่า ๑๒ ให้ผู้อื่นบวช ต้องปาจิตตีย์
สิกขาบทที่ ๕ ห้ามเป็นอุปัชฌาย์โดยที่สงฆ์มิได้สวดสมมติ
นางภิกษุณีมีพรรษาครบ ๑๒ แล้ว แต่สงฆ์ยังมิได้สมมติ (แต่งตั้ง) ให้ผู้อื่นบวช
มีผู้ติเตียน พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่า นางภิกษุณีที่มีพรรษาครบ ๑๒ แล้ว
แต่สงฆ์ยังมิได้สมมติ ให้ผู้อื่นบวช ต้องปาจิตตีย์
สิกขาบทที่ ๖ ห้ามรับรู้แล้วติเตียนในภายหลัง
นางจัณฑกาลีภิกษุณีเข้าไปหาภิกษุณีสงฆ์ ขอให้แต่งตั้งเป็นอุปัชฌายะ ภิกษุณีสงฆ์
พิจารณาแล้วไม่อนุญาต (เพราะเห็นว่ายังไม่เหมาะสม) นางก็รบั ค�ำว่า ”สาธุ„ ภายหลังภิกษุณสี งฆ์
แต่ ง ตั้ ง นางภิ ก ษุ ณี อื่ น ให้ เ ป็ น อุ ป ั ช ฌายะ นางจั ณ ฑกาลี ภิ ก ษุ ณี จึ ง เที่ ย วโพนทะนาว่ า กล่ า ว
พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่า นางภิกษุณีที่สงฆ์ยังไม่อนุญาตให้เป็นอุปัชฌายะ
รับค�ำว่า สาธุ แล้วภายหลังกลับติเตียน ต้องปาจิตตีย์ (สิกขาบทนี้ให้อ�ำนาจภิกษุณีสงฆ์
พิจารณาผู้ที่จะเป็นอุปัชฌายะด้วย แม้มีพรรษาครบ ๑๒ แล้ว จะไม่แต่งตั้งสวดสมมติให้ก็ได้)
สิกขาบทที่ ๗ ห้ามรับปากว่าจะบวชให้ แล้วกลับไม่บวชให้
นางถุลลนันทาภิกษุณีรับปากกับนางสิกขมานารูปหนึ่งว่า ถ้าให้จีวรจะบวชให้ แล้วไม่
บวชให้ ไม่ขวนขวายให้ผู้อื่นบวชให้ พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่า นางภิกษุณี

วินัยปิฎก

สองสิกขาบทนี้ มีเค้าความท�ำนองเดียวกับสิกขาบทที่ ๓ และที่ ๔ และที่ ๖ ที่ ๗ แห่ง
คัพภินีวรรค ที่กล่าวมาแล้ว เป็นแต่น�ำมาใช้ในกรณีที่เป็นหญิงสาวมีอายุครบ ๒๐ ปี มีสิทธิ
จะบวชได้ ก็คงให้ศึกษาก่อน และศึกษาแล้วก็ต้องให้สงฆ์สวดสมมติอนุญาตให้อุปสมบทก่อน
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กล่าวกะนางสิกขมานาว่า ถ้าท่านจักให้จีวรแก่ข้าพเจ้า๑ ข้าพเจ้าจักบวชให้ แล้วภายหลังไม่มี
เหตุขัดข้อง ไม่บวชให้เองก็ดี ไม่ขวนขวายให้ผู้อื่นบวชให้ก็ดี ต้องปาจิตตีย์
สิกขาบทที่ ๘ ห้ามรับปากแล้วไม่บวชให้ในกรณีอื่น
นางถุลลนันทาภิกษุณรี บั ปากกับนางสิกขมานารูปหนึง่ ว่า ถ้าติดตามครบ ๒ ปี จะบวชให้
แล้วไม่บวช ไม่ขวนขวายให้ผู้อื่นบวชให้ พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่า นางภิกษุณี
กล่าวกะนางสิกขมานาว่า ถ้าติดตาม (รับใช้) ครบ ๒ ปี แล้วจะบวชให้ ภายหลังไม่มีเหตุ
ขัดข้อง ไม่บวชให้เองก็ดี ไม่ขวนขวายให้ผู้อื่นบวชให้ก็ดี ต้องปาจิตตีย์
สิกขาบทที่ ๙ ห้ามบวชให้นางสิกขมานาที่ประพฤติไม่ดี
นางถุลลนันทาภิกษุณีบวชให้นางสิกขมานาผู้คลุกคลีด้วยบุรุษ คลุกคลีด้วยชายหนุ่ม
เป็ น คนดุ ร ้ า ย ก่ อ ความเศร้ า ใจแก่ ค นอื่ น มี ผู ้ ติ เ ตี ย น พระผู ้ มี พ ระภาคจึ ง ทรงบั ญ ญั ติ
สิ ก ขาบทว่ า นางภิ ก ษุ ณี บ วชให้ น างสิ ก ขมานาผู ้ ค ลุ ก คลี ด ้ ว ยบุ รุ ษ คลุ ก คลี ด ้ ว ยชายหนุ ่ ม
เป็นคนดุร้าย ก่อความเศร้าใจแก่คนอื่น ต้องปาจิตตีย์ (บุรุษ คือคนมีอายุครบ ๒๐ แล้ว
กุมารกะหรือชายหนุ่ม คือที่อายุยังไม่ถึง ๒๐)
สิกขาบทที่ ๑๐ ห้ามบวชให้นางสิกขมานาที่มารดาบิดาหรือสามีไม่อนุญาต
นางถุลลนันทาภิกษุณีบวชให้นางสิกขมานาที่มารดาบิดายังไม่อนุญาตบ้าง ที่สามียัง
ไม่อนุญาตบ้าง มารดาบิดาบ้าง สามีบ้าง พากันติเตียน พระผู้มีพระภาคจึงบัญญัติสิกขาบทว่า
นางภิกษุณีบวชให้นางสิกขมานาที่มารดาบิดาหรือสามียังมิได้อนุญาต ต้องปาจิตตีย์
สิกขาบทที่ ๑๑ ห้ามท�ำกลับกลอกในการบวช
นางถุลลนันทาภิกษุณคี ดิ จะบวชให้นางสิกขมานา จึงนิมนต์พระภิกษุทเี่ ป็นเถระทัง้ หลาย
มาประชุมกัน ครั้นแล้วเห็นของเคี้ยวของฉันมีมาก จึงกล่าวว่า ”ข้าพเจ้าจะยังไม่บวชให้
นางสิกขมานาละ„ แล้วส่งพระภิกษุเถระเหล่านั้นกลับ นิมนต์พระเทวทัต เป็นต้น (รวม ๕ รูป
ซึ่ ง ล้ ว นเป็ น พระที่ ก ่ อ เรื่ อ งยุ ่ ง ยาก) มาประชุ ม กั น บวชให้ น างสิ ก ขมานา มี ผู ้ ติ เ ตี ย น
พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบท ปรับอาบัติปาจิตตีย์ แก่นางภิกษุณีผู้ท�ำเช่นนั้น๑
๑

มีทางสันนิษฐานได้เป็น ๒ ประการ คือพูดเป็นเชิงเรียกสินบนหรือสิ่งตอบแทนอย่างหนึ่ง อีกอย่างหนึ่งหมายเพียง
ไปหาจีวรมาได้ก็จะบวชให้ คือมิใช่รับไว้เป็นของตน เพราะเป็นประเพณีที่ผู้ขอบวชจะต้องมอบจีวรแก่อุปัชฌายะ
แล้วอุปัชฌายะท�ำพิธีมอบให้ในเวลาบวช
๒
ฉบับฝรัง่ แปลค�ำว่า ปาริวาสิกฉนฺททาเนน ไปในทางว่าด้วยแสดงความพอใจภิกษุทอี่ ยูป่ ริวาส (ในการออกจากอาบัต)ิ
แต่ค�ำอธิบายท้ายสิกขาบท และอรรถกถามุ่งไปในทางท�ำให้พระที่มาประชุมชุดก่อนต้องเก้อเลิกไป
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(๙) ฉัตตุปาหนวรรค วรรคว่าด้วยร่มและรองเท้า มี ๑๓ สิกขาบท
สิกขาบทที่ ๑ ห้ามใช้ร่มใช้รองเท้า เว้นแต่จะไม่สบาย
สมัยนั้น นางภิกษุณีพวก ๖ ใช้ร่มใช้รองเท้า มนุษย์ทั้งหลายติเตียนว่าใช้ของเหมือน
คฤหัสถ์ผู้บริโภคกาม พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่า นางภิกษุณีใช้ร่มใช้รองเท้า
ต้องปาจิตตีย์ ภายหลังทรงบัญญัตเิ พิม่ เติม อนุญาตให้ใช้ได้ ถ้าเป็นไข้ หรือไม่ใช้แล้วจะไม่สบาย
สิกขาบทที่ ๒ ห้ามไปด้วยยาน เว้นแต่ไม่สบาย
นางภิ ก ษุ ณี พ วก ๖ ไปด้ ว ยยาน มนุ ษ ย์ ทั้ ง หลายติ เ ตี ย นว่ า ท� ำ เหมื อ นคฤหั ส ถ์ ผู ้
บริโภคกาม พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่า นางภิกษุณีไปด้วยยาน ต้องปาจิตตีย์
ภายหลังทรงบัญญัติเพิ่มเติม อนุญาตให้ไปด้วยยานได้ ถ้าเป็นไข้
(หมายเหตุ : ทั้งสองสิกขาบทนี้ เห็นได้ว่าเพื่อมิให้ถูกติว่าเลียนแบบคฤหัสถ์ เป็น
การบัญญัติตามกาลเทศะ และสิ่งแวดล้อม ตกมาถึงสมัยนี้ ความรังเกียจคงเปลี่ยนแปลงไป
สิกขาบทเหล่านี้ จึงคงอยู่ในประเภทที่ทรงอนุญาตไว้ก่อนปรินิพพานว่า ถ้าจะถอนสิกขาบท
เล็ ก น้ อยเสี ย ก็ ถ อนได้ เป็นการเปิดทางให้ก าลเทศะ แต่ พ ระสาวกสมั ยสั ง คายนาเห็ น ว่ า
ถ้าปล่อยให้ถอนกันตามชอบใจ จะยุ่งกันใหญ่ คืออาจจะไปถอนสิกขาบทที่ส�ำคัญเข้า แต่เห็น
เป็นไม่ส�ำคัญ ฉะนั้น ท่านจึงสวดประกาศห้ามถอน เป็นการใช้อำ� นาจสงฆ์สั่งการ เช่นนั้น)
สิกขาบทที่ ๓ ห้ามใช้ผ้าหยักรั้ง
นางภิกษุณถี กู สกุลทีต่ นเข้าไปฉันขอร้องให้นำ� ผ้า ”สังฆาณี„๑ (ผ้าแคบ แต่ยาวพอนุง่ ปิด
สะโพกได้ เมื่อนุ่งแล้วจะดูเป็นผ้าหยักรั้ง ฝรั่งเรียกว่า Loin - cloth คือผ้าปกสะโพก แสดงรูป
ชาวอินเดียนุ่งผ้าแบบนี้ให้ดูด้วย) ไปมอบให้สตรีอีกคนหนึ่ง นางภิกษุณีนั้นคิดว่าจะใส่บาตร
๑

อรรถกถาแสดงว่ามีลกั ษณะเป็นตาข่ายร้อยดอกไม้ ด้ายหลุด ดอกไม้หล่นกระจาย จึงน่าจะเป็นเครือ่ งประดับสะเอว
แต่ Miss I.B. Horner แปลค�ำนี้ว่า Petticoat หรือกระโปรงชั้นใน เมื่อดูสิกขาบทต่อไปเทียบเคียงแล้ว ท�ำให้เห็น
ว่าน่าจะเป็นเครื่องประดับสะเอว

วินัยปิฎก

สิกขาบทที่ ๑๒ ห้ามบวชให้คนทุกปี
สมัยนั้น นางภิกษุณีบวชให้คนทุก ๆ ปี ที่อยู่ไม่พอกัน มีผู้ติเตียน พระผู้มีพระภาค
จึงทรงบัญญัติสิกขาบท ปรับอาบัติปาจิตตีย์แก่นางภิกษุณีผู้บวชให้ทุกปี (ต้องบวชปีเว้นปี)
สิกขาบทที่ ๑๓ ห้ามบวชให้ปีละ ๒ คน
สมัยนั้น นางภิกษุณีบวชให้ปีละ ๒ คน ที่อยู่ไม่พอกัน มีผู้ติเตียน พระผู้มีพระภาค
จึงทรงบัญญัติสิกขาบท ปรับอาบัติปาจิตตีย์แก่นางภิกษุณีที่บวชให้ปีละ ๒ คน
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น�ำไปก็เกรงน่าเกลียด จึงนุ่งไป ในขณะที่ไปในถนนด้ายขาด ผ้าจึงหลุดลงมาเรี่ยราด ถูกติเตียน
ว่าใช้ผ้านุ่งเหมือนคฤหัสถ์ พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบท ปรับอาบัติปาจิตตีย์
แก่นางภิกษุณีผู้ใช้ผ้าสังฆาณี
สิกขาบทที่ ๔ ห้ามใช้เครื่องประดับกายส�ำหรับหญิง
นางภิกษุณีพวก ๖ ใช้เครื่องประดับกายส�ำหรับหญิง (คือเครื่องประดับศีรษะ คอ
มือ เท้า และสะเอว) มีผู้ติเตียน พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่า นางภิกษุณีใช้
เครื่องประดับกายส�ำหรับหญิง ต้องปาจิตตีย์
สิกขาบทที่ ๕ ห้ามอาบน�้ำหอมและน�้ำมีสี
นางภิกษุณีพวก ๖ อาบน�้ำด้วยน�้ำหอมและน�้ำมีสี (อาจใช้ย้อมกายได้) มีผู้ติเตียนว่า
ท�ำอย่างคฤหัสถ์ผบู้ ริโภคกาม พระผูม้ พี ระภาคจึงทรงบัญญัตสิ กิ ขาบทว่า นางภิกษุณอี าบน�ำ้ ด้วย
น�้ำหอมและน�้ำมีสี ต้องปาจิตตีย์
สิกขาบทที่ ๖ ห้ามอาบน�้ำด้วยแป้งงาอบ
นางภิกษุณีพวก ๖ อาบน�ำ้ ด้วยแป้งที่ท�ำด้วยงาอบกลิ่น มีผู้ติเตียนว่าท�ำอย่างคฤหัสถ์
ผู้บริโภคกาม พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่า นางภิกษุณีอาบน�้ำด้วยแป้งงาอบกลิ่น
ต้องปาจิตตีย์
สิกขาบทที่ ๗ ห้ามให้นางภิกษุณีทาน�้ำมันหรือนวด
สมัยนัน้ นางภิกษุณใี ห้นางภิกษุณดี ว้ ยกันทาน�ำ้ มันบ้าง นวดบ้าง มีผตู้ เิ ตียนว่าท�ำเหมือน
คฤหัสถ์ผู้บริโภคกาม พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่า นางภิกษุณีให้นางภิกษุณี
ทาน�้ำมันหรือนวด ต้องปาจิตตีย์
สิกขาบทที่ ๘ - ๙ - ๑๐ ห้ามให้ผู้อื่นทาน�้ำมันหรือนวด
สิกขาบททั้งสามนี้ ก็เหมือนกับสิกขาบทที่ ๗ ต่างแต่ผู้ทาน�ำ้ มันและนวดในสิกขาบท
ที่ ๘ เป็นนางสิกขมานา สิกขาบทที่ ๙ เป็นสามเณรี สิกขาบทที่ ๑๐ เป็นคิหนิ ี (สตรีผเู้ ป็นคฤหัสถ์)
สิกขาบทที่ ๑๑ ห้ามนั่งหน้าภิกษุโดยไม่บอกก่อน
สมัยนั้น นางภิกษุณีทั้งหลายไม่อาปุจฉา๑ นั่งบนอาสนะเบื้องหน้าของภิกษุ มีผู้ติเตียน
พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่า นางภิกษุณีไม่อาปุจฉา นั่งบนอาสนะเบื้องหน้าภิกษุ
ต้องปาจิตตีย์
๑

ตามศัพท์แปลว่า ถามโดยเอื้อเฟื้อ โดยความคือขอโอกาสหรือขออนุญาต
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สิกขาบทที่ ๑๓ ห้ามเข้าบ้านโดยไม่ใช้ผ้ารัดหรือผ้าโอบ
นางภิกษุณีเข้าบ้าน ไม่มีผ้าสังกัจฉิกะ (ผ้ารัดหรือโอบที่ใช้ปิดตั้งแต่หลุมคอลงไป
และตัง้ แต่สะดือขึน้ มา) มนุษย์พากันแกล้งชมโฉมต่าง ๆ พระผูม้ พี ระภาคจึงทรงบัญญัตสิ กิ ขาบท
ว่า นางภิกษุณีไม่ใช้ผ้าสังกัจฉิกะ (ผ้ารัดหรือผ้าโอบ) เข้าบ้าน (ก�ำหนดตั้งแต่เขตรั้วเข้าไป)
ต้องปาจิตตีย์
(หมายเหตุ : ปาจิตตีย์ของนางภิกษุณีทั้งหมดมี ๑๖๖ แต่แสดงไว้ในภิกขุนีวิภังค์นี้
เพียง ๙๖ สิกขาบท แบ่งเป็น ๙ วรรค ๗ วรรคแรก มีวรรคละ ๑๐ สิกขาบท ๒ วรรคหลัง
มีวรรคละ ๑๓ สิกขาบท และได้น�ำปาจิตตีย์ของภิกษุมาใช้ ๗๐ สิกขาบท (๙๖ + ๗๐ = ๑๖๖)
คือปาจิตตีย์ของภิกษุมี ๙๒ สิกขาบท น�ำออกเสีย ๒๒ สิกขาบทเฉพาะที่ไม่จ�ำเป็นส�ำหรับ
นางภิกษุณี ๒๒ สิกขาบทที่ไม่ใช้แก่นางภิกษุณี คือ โอวาทวรรคที่ ๓ รวมหมดทั้งสิบสิกขาบท
โภชนวรรคที่ ๕ เฉพาะสิกขาบทที่ ๓ ๕ ๖ และ ๙ รวม ๔ สิกขาบท อเจลกวรรคที่ ๕
เฉพาะสิกขาบทที่ ๑ สัปปาณกวรรคที่ ๗ เฉพาะสิกขาบทที่ ๔ ๕ และ ๗ รวม ๓ สิกขาบท
รตนวรรคที่ ๙ เฉพาะสิกขาบทที่ ๑ ๓ ๗ และ ๙ รวม ๔ สิกขาบท รวมทั้งสิ้น ๒๒ สิกขาบท
ท่านผู้ประสงค์จะทราบว่าสิกขาบทที่ไม่น�ำมาใช้ส�ำหรับนางภิกษุณีตามที่ระบุไว้ ๒๒ สิกขาบทนี้
ว่าด้วยเรื่องอะไรบ้าง โปรดดูหน้า ๒๔๘ - ๒๖๑)

๕. ปาฏิเทสนียกัณฑ์
(ว่าด้วยอาบัติที่พึงแสดงคืน ๘ สิกขาบท)
สิกขาบทที่ ๑ ถึงสิกขาบทที่ ๘ ห้ามขอโภชนะประณีต ๘ อย่าง ตามล�ำดับสิกขาบท มาฉัน
ความในสิกขาบททั้งแปดนี้อย่างเดียวกัน ต่างกันแต่ของที่ขอรวม ๘ อย่าง ตามล�ำดับ
สิกขาบท คือนางภิกษุณีไม่เป็นไข้ ขอของเหล่านี้ มาบริโภค ต้องอาบัติปาฏิเทสนียะ คือ
(๑) เนยใส (๒) น�ำ้ มัน
(๓) น�้ำผึ้ง
(๔) น�ำ้ อ้อย
(๕) ปลา
(๖) เนื้อ
(๗) นมสด
(๘) นมส้ม
(เรียงล�ำดับสิกขาบทตามล�ำดับของ)

วินัยปิฎก

สิกขาบทที่ ๑๒ ห้ามถามปัญหาภิกษุโดยไม่ขอโอกาส
สมัยนัน้ นางภิกษุณถี ามปัญหาภิกษุผทู้ ตี่ นมิได้ขอโอกาส มีผตู้ เิ ตียน พระผูม้ พี ระภาค
จึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่า นางภิกษุณีถามปัญหาภิกษุที่ตนมิได้ขอโอกาส ต้องปาจิตตีย์
(เป็นระเบียบเรื่องความเคารพ)
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(หมายเหตุ : อาบัติปาฏิเทสนียะ แปลว่า อาบัติที่ต้องแสดงคืน ทั้งแปดสิกขาบทนี้
ไม่มีพ้องกับของภิกษุเลย อนึ่ง ของบริโภค ๘ อย่างที่ห้ามขอมาฉัน ในเมื่อไม่เป็นไข้นี้ เคยเรียก
ในสิกขาบทส�ำหรับภิกษุว่า โภชนะประณีตมี ๙ อย่าง โดยเพิ่มเนยข้น (นวนีตํ) เข้าในล�ำดับที่ ๒
แล้วเลื่อนข้ออื่น ๆ ไปไว้ถัดไป โดยนัยนี้ จึงขาดเนยข้นไปอย่างเดียว อาจเป็นเพราะไม่มีใครท�ำ
ตัวอย่าง จึงไม่บัญญัติสิกขาบทก็ได้)

๖. เสขิยกัณฑ์
(ว่าด้วยวัตรและมารยาทที่ภิกษุณีจะต้องศึกษา)
ในพระไตรปิฎกเรียกชื่อว่าเสขิยธรรม คือธรรมที่ต้องศึกษาของนางภิกษุณี คงมี
๗๕ ข้อ เหมือนของภิกษุ เป็นแต่ได้แสดงต้นเรื่องไว้ ๒ ข้อ ที่นางภิกษุณีพวก ๖ นุ่งห่มไม่เป็น
ปริมณฑล และถ่ายอุจจาระบ้าง ปัสสาวะบ้าง บ้วนเขฬะบ้าง ลงในน�้ำ เป็นเหตุให้ทรงบัญญัติ
สิกขาบทขึ้น ซึ่งมีฟ้องกันอยู่แล้วในข้อห้ามส�ำหรับภิกษุ

๗. อธิกรณสมถะ
(ว่าด้วยธรรมส�ำหรับระงับอธิกรณ์ ๗ อย่าง)
ทั้งเจ็ดข้อนี้ก็ตรงกับของภิกษุ โปรดดูหน้า ๒๖๗
สรูปศีลของนางภิกษุณี
ชื่อ
ของนางภิกษุณี
น�ำของภิกษุมาใช้
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