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พระวินัยปฎก
เลม ๗
จุลวรรค ภาค ๒
ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น
ขุททกวัตถุขนั ธกะ
เรื่องพระฉัพพัคคีย วัตรในการอาบน้ํา
[๑] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเวฬุวันวิหาร อันเปน
สถานที่พระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตกรุงราชคฤห ครั้งนั้นแลพระฉัพพัคคียอาบน้ํา
สีกาย คือ ขาบาง แขนบาง อกบาง หลังบาง ที่ตนไม ชาวบานเห็นแลวเพงโทษ ติเตียน
โพนทะนาวา ไฉนพระสมณะเชื้อสายพระ ศากยบุตรทั้งหลายอาบน้ํา จึงสีกาย คือ ขาบาง
แขนบาง อกบาง หลังบาง ที่ตนไม เหมือนพวกนักมวยผูช กกันดวยหมัด เหมือนพวกชาวบาน
ผูชอบแตงผิวเลา ภิกษุทั้งหลายไดยินพวกนั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู ... จึงกราบทูลเรื่อง
นั้นแดพระผูมพี ระภาค
ประชุมสงฆทรงสอบถาม
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆในเพราะเหตุเปนเคา มูลนั้น ใน
เพราะเหตุแรกเกิดนัน้ แลวทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย ขาววา ภิกษุฉพั พัคคีย
อาบน้ํา สีกาย คือ ขาบาง แขนบาง อกบางหลังบาง ที่ตนไม จริงหรือ
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา
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ทรงติเตียน
พระผูมีพระภาคพุทธเจา ทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทงั้ หลาย การกระทําของโมฆบุรุษ
เหลานั้นนัน่ ไมเหมาะสม ไมสม ไมควร มิใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา ไฉน
โมฆบุรุษเหลานั้นอาบน้ําจึงสีกาย คือ ขาบาง แขนบาง อกบาง หลังบาง ที่ตนไมเลา การ
กระทําของโมฆบุรุษเหลานัน้ นั่น ไมเปนไปเพื่อความ เลือ่ มใส ของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ... ครั้น
แลวทรงทําธรรมมีกถารับสั่งกะภิกษุ ทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุอาบน้ํา ไมพึงสีกาย ที่ตน ไม
รูปใดสี ตอง อาบัติทุกกฏ ฯ
[๒] สมัยตอมา พระฉัพพัคคียอาบน้าํ สีกาย คือ ขาบาง แขนบาง อกบาง หลังบาง
ที่เสา ชาวบานเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระ สมณะเชื้อสายพระศากยบุตรทัง้ หลาย
อาบน้ํา จึงไดสีกาย คือ ขาบาง แขนบาง อกบาง หลังบาง ที่เสา เหมือนพวกนักมวยผูช ก
กันดวยหมัด เหมือนพวกชาว บานผูชอบแตงผิวเลา ภิกษุทั้งหลายไดยนิ พวกนั้นเพงโทษ ติเตียน
โพนทะนาอยู ...จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทงั้ หลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา ...จริงหรือ
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียน ... ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุอาบน้ําไมพึงสีกายที่เสา รูปใดสี ตอง อาบัติทุกกฏ ฯ
[๓] สมัยตอมา พระฉัพพัคคียอาบน้ํา สีกาย คือ ขาบาง แขนบาง อกบาง หลังบาง
ที่ฝา ชาวบานเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระ สมณะเชื้อสายพระศากยบุตรทัง้ หลาย
อาบน้ํา จึงไดสีกาย คือ ขาบาง แขนบาง อกบาง หลังบาง ที่ฝา เหมือนพวกนักมวยผูชก
กันดวยหมัด เหมือนพวกชาวบานผู ชอบแตงผิวเลา ...
พระผูมีพระภาค ... รับสั่งกะภิกษุทงั้ หลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ อาบน้ํา ไมพึงสีกาย
ที่ฝา รูปใดสี ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
[๔] สมัยตอมา พระฉัพพัคคียอาบน้ํา ยอมอาบในสถานที่อันไมสม ควร ชาวบานเพงโทษ
ติเตียน โพนทะนาวา ... เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภคกาม ภิกษุทั้งหลายไดยินพวกนัน้ เพงโทษ
ติเตียน โพนทะนาอยู ... จึงกราบทูลเรื่องนั้น แดพระผูมพี ระภาค
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พระผูมีพระภาค ... ทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา ... จริงหรือ
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียน ... ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถารับสั่ง กะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุอาบน้ํา ไมพึงอาบในสถานที่อันไม สมควร รูปใดอาบ ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
[๕] สมัยตอมา พระฉัพพัคคียอาบน้ําถูดวยมือที่ทําดวยไม ชาวบาน เพงโทษ ติเตียน
โพนทะนาวา ... เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภคกาม ภิกษุทงั้ หลายไดยินพวกนัน้ เพงโทษ ติเตียน
โพนทะนาอยู ... จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด พระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาค ... รับสั่งกะภิกษุทงั้ หลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ ไมพึงอาบน้ํา
ถูดวยมือที่ทําดวยไม รูปใดอาบ ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
[๖] สมัยตอมา พระฉัพพัคคียอาบน้ําถูดวยกอนจุรณหินสีดั่งพลอยแดง ชาวบาน
เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ... เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภคกาม ภิกษุ ทั้งหลาย ... จึงกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาค ... รับสั่งกะภิกษุทงั้ หลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ ไมพึงอาบน้ําถูดวย
กอนจุรณหินสีดั่งพลอยแดง รูปใดอาบ ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
[๗] สมัยตอมา พระฉัพพัคคียผลัดกันถูตัว ชาวบานเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ...
เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภคกาม ภิกษุทั้งหลาย ... จึงกราบทูล เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาค ... รับสั่งกะภิกษุทงั้ หลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม พึงผลัดกันถูตัว
รูปใดใหทํา ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
[๘] สมัยตอมา พระฉัพพัคคียอาบน้ําถูดวยไมบังเวียนที่จกั เปนฟนมังกร ชาวบานเพงโทษ
ติเตียน โพนทะนาวา ... เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภคกาม ภิกษุทั้งหลาย ... จึงกราบทูลเรื่องนั้น
แดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาค ... รับสั่งกะภิกษุทงั้ หลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ ไมพึงอาบน้ําถูดวย
ไมบังเวียนที่จกั เปนฟนมังกร รูปใดอาบ ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
[๙] สมัยตอมา ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธเปนโรคหิด ภิกษุนั้นเวนไมบังเวียน ที่จักเปนฟน
มังกรเสีย ยอมไมสบาย ... ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด พระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาค ... รับสั่งกะภิกษุทงั้ หลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา อนุญาตไมบังเวียน
ที่มิไดจักเปนฟนมังกรแกภกิ ษุอาพาธ ฯ
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[๑๐] สมัยตอมา ภิกษุรปู หนึ่งทุพพลภาพเพราะชรา เมื่ออาบน้ํา ไม สามารถจะถูกายตน
ได ... ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาค ... รับสั่งกะภิกษุทงั้ หลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา อนุญาตเกลียวผา ฯ
[๑๑] สมัยตอมา ภิกษุรปู หนึ่งรังเกียจเพื่อจะทําการถูหลัง ... ภิกษุทั้งหลายกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาค ... รับสั่งกะภิกษุทงั้ หลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตการถูหลังดวยมือ ฯ
เรื่องเครื่องประดับตางชนิด
[๑๒] สมัยตอมา พระฉัพพัคคียทรงเครื่องประดับหู ... ทรงสังวาล ทรงสรอยคอ
ทรงเครื่องประดับเอว ทรงวลัย ทรงสรอยตาบ ทรงเครื่องประดับ ขอมือ ทรงแหวนประดับ
นิ้วมือ ชาวบานเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ...เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภคกาม ภิกษุทั้งหลาย
ไดยินพวกนั้นเพงโทษ ติเตียนโพนทะนาอยู ... จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาค ... ทรงสอบถามวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา ภิกษุฉัพพัคคีย
ทรงเครื่องประดับหู ทรงสังวาล ทรงสรอยคอ ทรงเครื่องประดับ เอว ทรงวลัย ทรงสรอยตาบ
ทรงเครื่องประดับขอมือ ทรงแหวนประดับนิ้วมือ จริงหรือ
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียน ... ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถารับสั่ง กะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพงึ ทรงเครื่องประดับหู ไมพึงทรง สังวาล ไมพึงทรงสรอยคอ ไมพึงทรง
เครื่องประดับเอว ไมพึงทรงวลัย ไมพึงทรงสรอยตาบ ไมพึงทรงเครื่องประดับขอมือ ไมพึงทรง
แหวนประดับนิ้วมือ รูปใด ทรง ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
เรื่องไวผมยาว และเสยผม หวีผม
[๑๓] สมัยตอมา พระฉัพพัคคียไวผมยาว ชาวบานเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ...
เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภคกาม ภิกษุทั้งหลาย ... กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาค ... รับสั่งวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงไวผมยาว รูปใดไว ตองอาบัติ
ทุกกฏดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหไวผมไดสองเดือน หรือยาวสององคุลี ฯ
[๑๔] สมัยตอมา พระฉัพพัคคียเสยผมดวยแปรง เสยผมดวยหวี เสยผมดวยนิ้วมือตางหวี
เสยผมดวยน้ํามันผสมกับขี้ผึ้ง เสยผมดวยน้าํ มันผสม กับน้ํา ชาวบานเพงโทษ ติเตียน
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โพนทะนาวา ... เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภคกาม ... ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมี
พระภาค
พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงเสยผมดวยแปรง ไมพงึ เสยผม
ดวยหวี ไมพึงเสยผมดวยนิ้วมือตางหวี ไมพึงเสยผมดวย น้ํามันผสมกับขี้ผึ้ง ไมพึงเสยผมดวย
น้ํามันผสมกับน้ํา รูปใดเสย ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
เรื่องสองดูเงาหนา
[๑๕] สมัยตอมา พระฉัพพัคคียสองดูเงาหนาในแวนบาง ในภาชนะ น้ําบาง ชาวบาน
เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ... เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภค กาม ... ภิกษุทั้งหลายกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงดูเงาหนาใน แวนหรือในภาชนะ
น้ํา รูปใดดู ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
[๑๖] สมัยตอมา ภิกษุรปู หนึ่ง เปนแผลที่หนา เธอถามภิกษุทั้งหลายวา แผลของผม
เปนเชนไร ขอรับ ภิกษุทั้งหลายตอบอยางนีว้ า แผลของคุณเปนเชนนี้ ขอรับ เธอไมเชื่อ
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาค
พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหดเู งาหนา ที่แวนหรือที่ภาชนะ
น้ําได เพราะเหตุอาพาธ ฯ
เรื่องทาหนาเปนตน
[๑๗] สมัยตอมา พระฉัพพัคคียทาหนา ถูหนา ผัดหนา เจิมหนา ดวยมโนศิลา ยอมตัว
ยอมหนา ยอมทั้งตัวและหนา ชาวบานเพงโทษ ติเตียนโพนทะนาวา ... เหมือนพวกคฤหัสถ
ผูบริโภคกาม ภิกษุทั้งหลาย ... กราบทูล เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงทาหนา ไม พึงถูหนา ไมพึง
ผัดหนา ไมพึงเจิมหนาดวยมโนศิลา ไมพึงยอมตัว ไมพึงยอมหนา ไมพงึ ยอมทั้งตัวและหนา
รูปใดทํา ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
[๑๘] สมัยตอมา ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธดวยโรคนัยนตา ภิกษุทั้งหลาย กราบทูลเรื่องนั้น
แดพระผูมีพระภาค
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พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหทาหนาได เพราะเหตุอาพาธฯ
[๑๙] สมัยตอมา ที่พระนครราชคฤห มีงานมหรสพบนยอดเขา พระฉัพพัคคียไดไป
เที่ยวดูงานมหรสพ ชาวบานเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร
จึงไดไปดูการฟอนรํา การขับรอง และการ ประโคมดนตรี เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภคกาม
ภิกษุทั้งหลาย ... กราบทูลเรื่อง นั้นแดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงไปดูการฟอนรํา การขับรอง
หรือการประโคมดนตรี รูปใดไป ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
เรื่องสวดพระธรรมดวยทํานอง
[๒๐] สมัยตอมา พระฉัพพัคคียสวดพระธรรมดวยทํานองยาวคลายเพลงขับ ชาวบาน
เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรเหลานี้ สวดพระธรรมดวย
ทํานองยาวคลายเพลงขับ เหมือนพวกเราขับ ภิกษุทั้งหลายไดยินพวกนัน้ เพงโทษ ติเตียน
โพนทะนาอยู บรรดาที่เปนผูมักนอย ...ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระฉัพพัคคีย
จึงไดสวดพระธรรม ดวยทํานองยาวคลายเพลงขับ แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาค
พระผูมีพระภาค ... ทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา ... จริงหรือ
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียน ... ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถารับสั่ง กะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุสวดพระธรรมดวยทํานองยาวคลายเพลง ขับ มีโทษ ๕ ประการนี้ คือ:
๑. ตนยินดีในเสียงนัน้
๒. คนอืน่ ก็ยนิ ดีในเสียงนั้น
๓. ชาวบานติเตียน
๔. สมาธิของผูพอใจการทําเสียงยอมเสียไป
๕. ภิกษุชั้นหลังจะถือเปนเยีย่ งอยาง
ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทษ ๕ ประการนี้แล ของภิกษุผูสวดพระธรรมดวย ทํานองยาวคลาย
เพลงขับ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงสวดพระธรรมดวยทํานองยาวคลายเพลงขับ รูปใดสวด
ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
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เรื่องการสวดสรภัญญะ
[๒๑] สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายรังเกียจในการสวดสรภัญญะ จึงกราบ ทูลเรื่องนั้น
แดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหสวดเปน ทํานองสรภัญ
ญะได ฯ
[๒๒] สมัยตอมา พระฉัพพัคคียหมผาขนสัตว มีขนขางนอก ชาวบาน เพงโทษ
ติเตียน โพนทะนาวา ... เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภคกาม ภิกษุทั้งหลาย กราบทูลเรื่องนั้นแด
พระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงหมผาขนสัตว มีขนขางนอก
รูปใดหม ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
เรื่องทรงหามฉันมะมวง
[๒๓] สมัยตอมา มะมวงที่พระราชอุทยานของพระเจาพิมพิสารจอม เสนามาคธราช
กําลังมีผล พระองคทรงอนุญาตไววา ขออาราธนาพระคุณเจา ทั้งหลาย ฉันผลมะมวงตามสบายเถิด
พระฉัพพัคคียส อยผลมะมวงกระทั่ง ผลออนๆ ฉัน พระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราชตองพระ
ประสงคผลมะมวง จึงรับสั่งกับมหาดเล็กวา ไปเถิด พนาย จงไปสวนเก็บมะมวงมา มหาดเล็ก
รับพระบรมราชโองการแลว ไปสูพระราชอุทยาน บอกคนรักษาพระราชอุทยานวา ในหลวง มีพระ
ประสงคผลมะมวง ทานจงถวายผลมะมวง คนรักษาพระราชอุทยานตอบวา ผลมะมวงไมมี ภิกษุ
ทั้งหลายเก็บไปฉันหมด กระทั่งผลออนๆ มหาดเล็กเหลานั้น จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระเจาพิม
พิสารๆ รับสั่งวา พระคุณเจาทั้งหลายฉันผล มะมวงหมดก็ดีแลว แตพระผูมีพระภาคทรงสรรเสริญ
ความรูจักประมาณ ชาวบานเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร
จึงไม รูจักประมาณ ฉันผลมะมวงของในหลวงหมด ภิกษุทั้งหลายไดยนิ พวกนั้นเพงโทษ ติเตียน
โพนทะนาอยู ... จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาค .ตรัสวา ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุไมพึงฉันผลมะมวง รูปใดฉันตองอาบัติ
ทุกกฏ ฯ
[๒๔] สมัยตอมา สัปบุรุษหมูหนึ่งถวายภัตตาหารแกสงฆ เขาจัดผลมะมวงเปนชิน้ ๆ
ไวในกับขาว ภิกษุทั้งหลายรังเกียจ ไมรับประเคน ...
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พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงรับประเคน ฉันเถิด เราอนุญาต
ผลมะมวงเปนชิ้นๆ ฯ
สมณกัปปะ ๕ อยาง
[๒๕] สมัยตอมา สัปบุรุษหมูหนึ่งถวายภัตตาหารแกสงฆ เขาไมไดฝาน มะมวงเปน
ชิ้นๆ ในโรงอาหารลวนแลวไปดวยผลมะมวงทั้งนั้น ภิกษุทั้งหลายรังเกียจไมรับประเคน ...
พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงรับประเคน ฉันเถิด เราอนุญาต
ใหฉันผลไมโดยสมณกัปปะ ๕ อยาง คือ
๑. ผลไมที่ลนดวยไฟ
๒. ผลไมที่กรีดดวยศัสตรา
๓. ผลไมที่จิกดวยเล็บ
๔. ผลไมที่ไมมีเมล็ด
๕. ผลไมที่ปลอนเมล็ดออกแลว
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหฉันผลไมโดยสมณกัปปะ ๕ อยางนี้ ฯ
เรื่องภิกษุถูกงูกดั
[๒๖] สมัยตอมา ภิกษุรูปหนึ่งถูกงูกดั ถึงมรณภาพ ภิกษุทั้งหลาย กราบทูลเรื่องนั้น
แดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุรูปนั้นไมไดแผ เมตตาจิตไปสูตระกูล
พญางูทั้ง ๔ เปนแน เพราะถาภิกษุรูปนั้นแผเมตตาจิตไปสูต ระกูลพญางูทั้ง ๔ ภิกษุรูปนั้นจะไมพึง
ถูกงูกัดถึงมรณภาพ ตระกูลพญางูทั้ง ๔ อะไรบาง คือ
๑. ตระกูลพญางูวิรูปกขะ
๒. ตระกูลพญางูเอราปถะ
๓. ตระกูลพญางูฉัพยาปุตตะ
๔. ตระกูลพญางูกัณหาโคตมกะ
ภิกษุรูปนั้นไมไดแผเมตตาจิตไปสูตระกูลพญางูทั้ง ๔ นี้เปนแน เพราะถา ภิกษุนั้นแผ
เมตตาจิตไปสูต ระกูลพญางูทั้ง ๔ นี้ ภิกษุนั้นจะไมพึงถูกงูกัดถึงมรณภาพ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา
อนุญาตใหแผเมตตาจิตไปสูต ระกูลพญางูทั้ง ๔ นี้ เพื่อคุมครองตน เพื่อรักษาตน เพื่อปองกันตน
ก็แล พึงทําการแผอยางนี้:
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คาถาแผเมตตากันงูกดั
[๒๗] เรากับพญางูตระกูลวิรูปกขะ
จงมีเมตตาตอกัน
เรากับพญางูตระกูลเอราปถะ
จงมีเมตตาตอกัน
เรากับพญางูตระกูลฉัพยาปุตตะ
จงมีเมตตาตอกัน
เรากับพญางูตระกูลกัณหาโคตมกะ
จงมีเมตตาตอกัน
เรากับฝูงสัตวที่ไมมีเทา
จงมีเมตตาตอกัน
เรากับฝูงสัตว ๒ เทา
จงมีเมตตาตอกัน
เรากับฝูงสัตว ๔ เทา
จงมีเมตตาตอกัน
เรากับฝูงสัตวมีเทามาก
จงมีเมตตาตอกัน
สัตวไมมีเทาอยาไดเบียดเบียนเรา สัตว ๒ เทา
อยาไดเบียดเบียนเรา สัตว ๔ เทาอยาไดเบียดเบียนเรา
สัตวมีเทามากอยาไดเบียดเบียนเรา แลสัตวที่เกิด
แลวยังมีชวี ิตทั้งมวลทุกหมูเหลา จงประสพความ
เจริญ อยาไดพบเห็นสิ่งลามกสักนอยหนึ่งเลย
พระพุทธเจามีพระคุณหาประมาณมิได พระธรรมมีพระคุณหาประมาณมิได พระสงฆมี
พระคุณหาประมาณมิได แตสัตวเสือกคลานทั้งหลาย คือ งู แมลงปอง ตะขาบ แมลงมุม ตุกแก
หนู มีคุณพอประมาณ ความรักษาอันเราทําแลวความปองกันอันเราทําแลว ขอฝูงสัตวทั้งหลาย
จงถอยกลับไปเถิด เรานั้นขอมนัส การแดพระผูมีพระภาค ขอนมัสการแดพระสัมมาสัมพุทธเจา
ทั้ง ๗ พระองค ฯ
เรื่องภิกษุตดั องคกําเนิด
[๒๘] สมัยตอมา ภิกษุรูปหนึ่งถูกความกระสันเบียดเบียน ไดตัดองค กําเนิดของตนเสีย
ภิกษุทั้งหลาย ... กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูม ีพระภาค
พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย โมฆบุรุษนั้น เมื่อสิง่ ที่ จะพึงตัดอยางอื่น
ยังมี ไพลไปตัดเสียอีกอยาง ภิกษุไมพึงตัดองคกําเนิดของตน รูปใดตัด ตองอาบัติถุลลัจจัย ฯ
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เรื่องบาตรปุมไมจันทน
[๒๙] สมัยตอมา ปุมไมแกจนั ทนมีราคามาก ไดบังเกิดแกเศรษฐี ชาวเมืองราชคฤห
จึงราชคหเศรษฐีไดคิดวา ถากระไรเราจะใหกลึงบาตรดวยปุมไม แกจนั ทนนี้ สวนทีก่ ลึงเหลือเรา
จักเก็บไวใช และเราจักใหบาตรเปนทาน หลัง จากนั้น ทานราชคหเศรษฐีใหกลึงบาตรดวยปุมไม
แกนจันทนนนั้ แลวใสสาแหลก แขวนไวที่ปลายไมไผผูกตอๆ กันขึ้นไป แลวกลาวอยางนีว้ า
สมณะหรือพราหมณ ผูใด เปนพระอรหันตและมีฤทธิ์ จงปลดบาตรที่เราใหแลวไปเถิด ฯ
[๓๐] ขณะนัน้ ปูรณะกัสสปเขาไปหาทานราชคหเศรษฐีแลว กลาววา ทานคหบดี
อาตมานี้แหละเปนพระอรหันตและมีฤทธิ์ ขอทานจงใหบาตรแก อาตมาเถิด ทานเศรษฐีตอบวา
ทานเจาขา ถาพระคุณเจาเปนพระอรหันตและ มีฤทธิ์ ก็จงปลดบาตรที่ขาพเจาใหแลวนั่นแลไปเถิด
ตอมา ทานมักขลิโคสาล ทานอชิตเกสกัมพล ทานปกุธกัจจายนะทานสัญชัยเวลัฏฐบุตร
ทานนิครนถนาฏบุตร ไดเขาไปหาทานราชคหเศรษฐี แลวกลาววา ทานคหบดี อาตมานี้แหละเปน
พระอรหันต และมีฤทธิ์ ขอทาน จงใหบาตรแกอาตมาเถิด ทานเศรษฐีตอบวา ทานเจาขา ถาพระคุณ
เจาเปนพระ อรหันตและมีฤทธิ์ ก็จงปลดบาตรที่ขาพเจาใหแลวนั่นแลไปเถิด ฯ
เรื่องพระปณโฑลภารทวาชเถระ
[๓๑] สมัยตอมา ทานพระมหาโมคคัลลานะกับทานพระปณโฑลภาร ทวาชะ ครองอันตร
วาสกในเวลาเชาแลว ถือบาตรจีวร เขาไปบิณฑบาตในเมือง ราชคฤห อันที่แท ทานพระปณโฑล
ภารทวาชะ เปนพระอรหันตและมีฤทธิ์ แมทานพระมหาโมคคัลลานะก็เปนพระอรหันตและมีฤทธิ์
จึงทานพระปณโฑลภาร ทวาชะ ไดกลาวกะทานพระมหาโมคคัลลานะวา ไปเถิด ทานโมคคัลลานะ
จงปลดบาตรนั้นลง บาตรนัน้ ของทาน แมทานพระโมคคัลลานะก็กลาวกะทานพระปณโฑลภาร
ทวาชะวา ไปเถิด ทานภารทวาชะ จงปลดบาตรนั้นลง บาตรนั้นของทาน จึงทานพระปณโฑล
ภารทวาชะเหาะขึ้นสูเวหาส ถือบาตรนั้นเวียนไป รอบเมืองราชคฤห ๓ รอบ ฯ
[๓๒] ครั้งนั้น ทานราชคหเศรษฐีพรอมกับบุตรภรรยา ยืนอยูในเรือน ของตน ประคอง
อัญชลีนมัสการ กลาวนิมนตวา ทานเจาขา ขอพระคุณเจาภารทวาชะ จงประดิษฐานในเรือนของ
ขาพเจานี้เถิด จึงทานพระปณโฑลภารทวาชะ ประดิษฐานในเรือนของทานราชคหเศรษฐี ขณะนัน้
ทานราชคหเศรษฐีรับบาตรจากมือของทานพระปณโฑลภารทวาชะ แลวไดจัดของเคีย้ วมีคามาก
ถวายทาน พระปณโฑลภารทวาชะ ทานพระปณโฑลภารทวาชะไดรับบาตรนั้นไปสูพ ระอาราม
ชาวบานไดทราบขาววา ทานพระปณโฑลภารทวาชะปลดบาตรของราชคหเศรษฐี ไปแลวและชาว
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บานเหลานั้นมีเสียงอึกทึกเกรียวกราว ติดตามพระปณโฑลภารทวาชะไปขางหลังๆ พระผูมีพระภาค
ไดทรงสดับเสียงอึกทึกเกรียวกราว ครั้นแลว ตรัสถามทานพระอานนทวา อานนท นั่นเสียงอึกทึก
เกรียวกราว เรื่องอะไรกันทานพระอานนทกราบทูลวา พระพุทธเจาขา ทานพระปณโฑลภารทวาชะ
ปลดบาตร ของทานราชคหเศรษฐีลงแลว พวกชาวบานทราบขาววา ทานพระปณโฑลภารทวาชะ
ปลดบาตรของทานราชคหเศรษฐีลง จึงพากันติดตามทานพระปณโฑลภารทวาชะมา ขางหลังๆ
อยางอึกทึกเกรียวกราว พระพุทธเจาขา เสียงอึกทึกเกรียวกราวนี้ คือเสียงนั้น พระพุทธเจาขา ฯ
[๓๓] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆในเพราะเหตุ เปนเคามูลนั้น
ในเพราะเหตุแรกเกิดนัน้ แลวทรงสอบถามทานพระปณโฑลภาร ทวาชะวา ภารทวาชะ ขาววา
เธอปลดบาตรของราชคหเศรษฐีลง จริงหรือ
ทานพระปณโฑลภารทวาชะทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ภารทวาชะ การกระทําของเธอนั่น ไมเหมาะ ไมสม
ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา ไฉน เธอจึงไดแสดงอิทธิปาฏิหาริย ซึ่งเปนธรรม
อันยวดยิ่งของมนุษย แกพวกคฤหัสถ เพราะเหตุแหงบาตรไม ซึ่งเปนดุจซากศพเลา มาตุคาม
แสดงของลับ เพราะเหตุแหงทรัพยซึ่งเปนดุจซากศพแมฉนั ใด เธอก็ฉนั นั้นเหมือนกัน ไดแสดง
อิทธิปาฏิหาริยซึ่งเปนธรรมอันยวดยิ่งของมนุษย แกพวกคฤหัสถ เพราะเหตุแหงบาตร ไมซึ่งเปน
ดุจซากศพ การกระทําของเธอนั่นไมเปนไปเพื่อความเลือ่ มใสของชุมชน ที่ยังไมเลือ่ มใส ... ครั้นแลว
ทรงทําธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย ภิกษุไมพงึ แสดงอิทธิปาฎิหาริย ซึ่ง
เปนธรรมอันยวดยิ่งของมนุษย แกพวกคฤหัสถ รูปใดแสดง ตองอาบัติทุกกฏ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
พวกเธอจงทําลายบาตรไมนนั่ บดใหละเอียด ใชเปนยาหยอดตาของภิกษุทั้งหลาย อนึง่ ภิกษุไมพึง
ใชบาตรไม รูปใดใช ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
เรื่องบาตร
[๓๔] สมัยตอมา พระฉัพพัคคียใชบาตรตางๆ คือ บาตรทําดวยทองคํา บาตรทําดวยเงิน
ชาวบานเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ... เหมือนพวกคฤหัสถ ผูบริโภคกาม ภิกษุทั้งหลาย ... กราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงใชบาตรทองคํา ไมพึงใชบาตรเงิน
ไมพึงใชบาตรแกวมณี ไมพึงใชบาตรแกวไพฑูรย ไมพึงใช บาตรแกวผลึก ไมพึงใชบาตรทอง
สัมฤทธิ์ ไมพึงใชบาตรกระจก ไมพึงใชบาตรดีบุก ไมพึงใชบาตรตะกัว่ ไมพึงใชบาตรทองแดง
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รูปใดใช ตองอาบัติทุกกฏ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตบาตร ๒ ชนิด คือ บาตรเหล็ก ๑
บาตร ดิน ๑ ฯ
[๓๕] สมัยตอมา กนบาตรสึก ภิกษุทงั้ หลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตบังเวียนรองบาตร ฯ
[๓๖] สมัยตอมา พระฉัพพัคคียใชบงั เวียนรองบาตรตางๆ ทําดวยทอง ทําดวยเงิน
ชาวบานเพงโทษ ติเตียนโพนทะนาวา ... เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภค กาม ภิกษุทั้งหลาย ... กราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงใชบังเวียน รองบาตรตางๆ รูปใด
ใช ตองอาบัติทุกกฏ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตบังเวียนรองบาตร ๒ ชนิด คือ ทําดวย ดีบุก ๑
ทําดวยตะกั่ว ๑ บังเวียนรองบาตรหนา ไมกระชับกับบาตร ภิกษุ ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด
พระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา อนุญาตใหกลึงบังเวียนรองบาตร
ที่กลึงแลวยังเปนคลื่น ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหจกั เปนฟนมังกร ฯ
[๓๗] สมัยตอมา พระฉัพพัคคียใชบงั เวียนรองบาตรอันวิจิตร จางเขา ทําใหมีลวดลาย
เปนรูปภาพ เทีย่ วแสดงไปแมตามถนน ชาวบานเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ... เหมือนพวก
คฤหัสถผูบริโภคกาม ภิกษุทงั้ หลายกราบทูลเรื่องนั้น แดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพงึ ใชบังเวียนรองบาตร อันวิจิตร ที่จางเขาทําใหมีลวดลายเปนรูปภาพ
รูปใดใช ตองอาบัติทุกกฏ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหใชบังเวียนรองบาตรอยางธรรมดา ฯ
[๓๘] สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายเก็บงําบาตรทั้งที่ยังมีน้ํา บาตรเหม็นอับ ภิกษุทั้งหลาย
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาค
พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย บาตรที่ยังมีน้ํา ภิกษุ ไมพึงเง็บงํา รูปใดเก็บงํา
ตองอาบัติทุกกฏ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหผึ่งแลวจึงเก็บงําบาตร ฯ
[๓๙] สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายผึ่งบาตรทั้งที่ยังมีน้ํา บาตรมีกลิ่นเหม็น ภิกษุทั้งหลาย
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาค
พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย บาตรที่ยังมีน้ํา ภิกษุไมพึง ผึ่งไว รูปใดผึ่งไว
ตองอาบัติทุกกฏ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหทําใหหมดน้ําเสียกอนผึ่ง แลวจึงเก็บงํา บาตร ฯ
[๔๐] สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายวางบาตรไวในที่รอน ผิวบาตรเสีย ภิกษุ ทั้งหลาย
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงวางบาตร
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ไวในที่รอน รูปใดวางไว ตองอาบัติทุกกฏ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหผึ่งไวในทีร่ อนครูเดียว
แลวจึงเก็บงําบาตร ฯ
[๔๑] สมัยตอมา บาตรเปนอันมาก ไมมีเชิงรอง ภิกษุทั้งหลายวาง เก็บไวในทีแ่ จง
บาตรถูกลมหัวดวนพัดกลิ้งตกแตก ภิกษุทงั้ หลายกราบทูลเรื่องนั้น แดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเชิงรองบาตร ฯ
[๔๒] สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายวางบาตรไวริมกระดานเลียบ บาตรกลิ้ง ตกแตก ภิกษุ
ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงวางบาตรไว ริมกระดานเลียบ
รูปใดวางไว ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
[๔๓] สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายวางบาตรไวริมกระดานเลียบเล็กๆ นอกฝา บาตรกลิ้ง
ตกแตก ภิกษุทงั้ หลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงวางบาตรไว ริมกระดานเลียบเล็กๆ
นอกฝา รูปใดวางไว ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
[๔๔] สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายคว่ําบาตรไวที่พื้นดิน ขอบบาตรสึกภิกษุทั้งหลาย
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาค
พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหใชหญารอง หญาที่รองถูกปลวก
กัด ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหใชทอ นผา รอง ทอนผาถูก
ปลวกกัด ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตแทนเก็บบาตร บาตรตกจาก
แทนเก็บ บาตรแตก ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหใชหมอ เก็บบาตร บาตรครูดสี
กับหมอเก็บบาตร ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมี พระภาค
พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหใชถุงบาตร สายโยกไมมี
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาค
พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เราอนุญาตสายโยกเปน ดายถัก ฯ
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[๔๕] สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายแขวนบาตรไวที่ไมเดือยขางฝาบาง ที่ไมนาคทนตบาง
บาตรพลัดตกแตก ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมี พระภาค
พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงแขวนบาตรไว รูปใดแขวนไว
ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
[๔๖] สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายเก็บบาตรไวบนเตียง เผลอสตินั่งทับ บาตรแตก ภิกษุ
ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงเก็บบาตรไว บนเตียง รูปใดเก็บ
ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
[๔๗] สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายเก็บบาตรไวบนตั่ง เผลอสตินั่งทับบาตรแตก ภิกษุ
ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงเก็บบาตรไว บนตั่ง รูปใดเก็บ
ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
[๔๘] สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายวางบาตรไวบนตัก เผลอสติลุกขึ้น บาตรตกแตก ภิกษุ
ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงวางบาตรไว บนตัก รูปใดวาง
ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
[๔๙] สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายเก็บบาตรไวบนกลด กลดถูกลมหัวดวนพัด บาตรตก
แตก ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงเก็บบาตรไว บนกลด รูปใดเก็บไว
ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
[๕๐] สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายถือบาตรอยู ผลักบานประตูเขาไป บาตร กระทบบาน
ประตูแตก ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุถือบาตรอยู ไมพึง ผลักบานประตูเขาไป
รูปใดผลัก ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
[๕๑] สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายใชกระโหลกน้ําเตาเที่ยวบิณฑบาต ชาว บานเพงโทษ
ติเตียน โพนทะนาวา ... เหมือนพวกเดียรถีย ภิกษุทั้งหลาย กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
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พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงใชกระโหลก น้ําเตาเทีย่ วบิณฑบาต
รูปใดใช ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
[๕๒] สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายใชกระเบื้องหมอเทีย่ วบิณฑบาต ชาว บานเพงโทษ
ติเตียน โพนทะนาวา ... เหมือนพวกเดียรถีย ภิกษุทั้งหลาย กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงใชกระเบื้องหมอ เทีย่ วบิณฑบาต
รูปใดใช ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
[๕๓] สมัยตอมา ภิกษุรูปหนึ่งใชของบังสุกุลทุกอยาง เธอใชบาตร กระโหลกผี สตรี
ผูหนึ่งเห็นเขา กลัว ไดรองเสียงวีดแสดงความหวาดเสียววา นี้ปศาจแน ชาวบานเพงโทษ ติเตียน
โพนทะนาวา ไฉนพระสมณะเชื้อสาย พระศากยบุตรจึงใชบาตรกระโหลกผีเหมือนพวกปศาจ
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่อง นั้นแดพระผูม ีพระภาค
พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุไมพึงใชบาตรกระโหลกผี รูปใดใช
ตองอาบัติทุกกฏ อนึ่ง ภิกษุไมพึงใชของบังสุกุลทุกอยาง รูปใดใช ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
[๕๔] สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายใชบาตรรับเศษอาหารบาง กางบาง น้ํา บวนปากบาง
ชาวบานเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระสมณะเชื้อสาย พระศากยบุตรเหลานี้จึงใชบาตร
ตางกระโถน ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด พระผูม ีพระภาค
พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงใชบาตรรับเศษ อาหาร กาง หรือ
น้ําบวนปาก รูปใดใช ตองอาบัติทุกกฏ เราอนุญาตใหใช กระโถน ฯ
เรื่องจีวร
[๕๕] สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายใชมือฉีกผาแลวเย็บเปนจีวร จีวรมีแนว ไมเสมอกัน
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาค
พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหใชมดี มีผาพัน ฯ
[๕๖] สมัยตอมา มีดมีดามบังเกิดแกสงฆ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้น แดพระผูมี
พระภาค
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหใชมดี มีดา ม ฯ
[๕๗] สมัยตอมา พระฉัพพัคคียใชดา มมีดตางๆ ทําดวยทอง ทําดวยเงิน ชาวบาน
เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ... เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภคกาม ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้น
แดพระผูมีพระภาค
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พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงใชดามมีดตางๆ รูปใดใช
ตองอาบัติทุกกฏดูกรภิกษุทงั้ หลาย เราอนุญาตใหใชดามมีดที่ทําดวยกระดูก งา เขา ไมออ ไมไผ
ไมธรรมดา ครั่ง เมล็ดผลไม โลหะ และกระดองสังข ฯ
[๕๘] สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายใชขนไกบาง ไมกลัดบาง เย็บจีวร จีวรเย็บแลวไมดี
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาค
พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหใชเข็ม เข็มขึ้น สนิม ... ตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหใชกลองเข็ม แมในกลองเข็ม ก็ยังขึ้นสนิม ... ตรัสวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เราอนุญาตใหโรยดวยแปงขาวหมากแมในแปงขาวหมาก เข็มก็ยังขึ้นสนิม ... ตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหโรยดวยแปงเจือขมิ้นผง แมในแปงเจือขมิ้นผงเข็มก็ยงั ขึ้นสนิม
ได ... ตรัสวา ดูกร ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหใชฝุนหิน แมในฝุนหินเข็มก็ยังขึน้ สนิม ... ตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหทาดวยขี้ผงึ้ ฝุนหินแตก ... ตรัสวา ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย เราอนุญาต
ใหใชผามัดขีผ้ ึ้งพอกฝุนหิน ฯ
เรื่องไมสะดึง
[๕๙] สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายตอกหลักลงในที่นนั้ ๆ ผูกขึงเย็บจีวร จีวรเสียมุม
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาค
พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตไมสะดึง เชือกผูก ไมสะดึง ใหผกู
ลงในที่นั้นๆ เย็บจีวรได ภิกษุทั้งหลายขึงไมสะดึงในทีไ่ มเรียบ ไมสะดึงหัก ... พระผูมีพระภาค
ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงขึงไมสะดึง ในทีไ่ มเสมอ รูปใดขึง ตองอาบัติทุกกฏ
ภิกษุทั้งหลายขึงไมสะดึงบนพื้นดิน ไมสะดึงเปอนฝุน ... ตรัสวา ดูกร ภิกษุทั้งหลาย เรา
อนุญาตใหใชหญารอง ขอบไมสะดึงชํารุด ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหดามขอบ
เหมือนผาอนุวาต ไมสะดึงไมพอ ... ตรัสวา ดูกร ภิกษุทงั้ หลาย เราอนุญาตไมสะดึงเล็ก ไมประกับ
ซี่ไมสําหรับสอดเขาในระหวาง จีวรสองชั้น เชือกรัดสะดึงในกับสะดึงนอก ดายผูกจีวรลงกับสะดึง
ใน ครั้นขึงแลวจึงเย็บจีวร ดายเกษียนภายในไมเสมอ ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให
ทําหมาย เสนดายคด ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เราอนุญาตเสนดาย ตีบรรทัด ฯ
[๖๐] สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายมีเทาเปอนเหยียบไมสะดึง ไมสะดึง เสียหาย ภิกษุ
ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
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พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุมีเทาเปอนไมพึงเหยียบ ไมสะดึง รูปใด
เหยียบ ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
[๖๑] สมัยตอมา ภิกษุทงั้ หลายมีเทาเปยกเหยียบไมสะดึง ไมสะดึง เสียหาย ภิกษุ
ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุมีเทาเปยก ไมพึงเหยียบ ไมสะดึง
รูปใดเหยียบ ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
[๖๒] สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายสวมรองเทาเหยียบไมสะดึง ไมสะดึง เสียหาย ภิกษุ
ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุสวมรองเทาไมพึงเหยียบ ไมสะดึง
รูปใดเหยียบ ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
[๖๓] สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายเย็บจีวร รับเข็มดวยนิ้วมือ นิว้ มือก็เจ็บ ภิกษุทั้งหลาย
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาค
พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหใชปลอกสวม นิ้วมือ ฯ
[๖๔] สมัยตอมา พระฉัพพัคคียใชปลอกสวมนิ้วมือตางๆ คือ ทําดวย ทอง ทําดวยเงิน
ชาวบานเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ... เหมือนพวกคฤหัสถ ผูบริโภคกาม ภิกษุทั้งหลาย
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาค
พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงใชปลอกสวม นิว้ มือตางๆ รูปใด
ใช ตองอาบัติทุกกฏ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหใชปลอกสวมนิ้วมือที่ทําดวยกระดูก ... ทํา
ดวยกระดองสังข ฯ
[๖๕] สมัยตอมา เข็มบาง มีดบาง ปลอกสวมนิ้วมือบาง หายไป ภิกษุทั้งหลาย
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาค
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตกลองเก็บเครื่องเย็บผา ภิกษุ
ทั้งหลายมัวพะวงอยูแตในกลองเก็บเครื่องเย็บผา ภิกษุทั้งหลายกราบทูล เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตถุงเก็บปลอก นิ้วมือ สายโยก
ไมมี ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตสายโยกเปนดายถัก ฯ
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เรื่องโรงสะดึง
[๖๖] สมัยตอมา ภิกษุทงั้ หลายเย็บจีวรอยูในทีแ่ จง ลําบากดวยความ หนาวบาง
ความรอนบาง จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตโรงสะดึง ปะรํา สะดึง โรงสะดึง
มีพื้นที่ต่ํา น้ําทวม
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เราอนุญาตใหถมพืน้ ที่ใหสูง ดินที่ถมพังทะลาย พระผูมีพระภาคทรง อนุญาตวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหกอมูลดินที่ถม ๓ อยาง คือ กอดวย อิฐ ๑ กอดวยศิลา ๑
กอดวยไม ๑ ภิกษุทั้งหลายขึ้นลงลําบาก ... ตรัสวา ดูกร ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตบันได
๓ อยาง คือ บันไดอิฐ ๑ บันไดหิน ๑ บันไดไม ๑
ภิกษุทั้งหลายขึ้นลงพลัดตก ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เราอนุญาตราว สําหรับยึด ฯ
[๖๗] สมัยตอมา ผงหญาที่มุงรวงลงในโรงสะดึง ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต
ใหรื้อลงแลวฉาบดวยดินทั้งขางนอกขางใน ใหมีสีขาว สีดํา สีเหลือง จําหลักเปนพวง
ดอกไม เครือไม ฟนมังกร ดอกจอกหากลีบ ราวจีวร สายระเดียงจีวรได ฯ
[๖๘] สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายเย็บจีวรเสร็จแลว ละทิ้งไมสดึงไวใน ที่นั้นเองแลว
หลีกไป หนูบา ง ปลวกบาง กัดกิน ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหมวนไมสะดึงเก็บไว ไมสะดึงหัก ... ตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหสอดทอนไมมวนไมสะดึง เขาไป ไมสะดึงคลี่ออก ... ตรัสวา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเชือกผูก ฯ
[๖๙] สมัยตอมา ภิกษุทงั้ หลายยกไมสะดึงเก็บไวที่ฝาบาง ที่เสาบางแลวหลีกไป
ไมสะดึงพลัดตกเสียหาย ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมี พระภาค พระผูมีพระภาค
ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหแขวนไวที่เดือยขางฝา หรือที่ ไมนาคทนต ฯ
[๗๐] ครั้งนั้น พระผูมพี ระภาคประทับอยูในพระนครราชคฤหตามพุทธา ภิรมย แลวเสด็จ
จาริกทางพระนครเวสาลี ครั้งนั้น ภิกษุทั้งหลายใชบาตรบรรจุ เข็มบาง มีดบาง เครื่องยาบาง เดินทาง
ไป ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด พระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา
อนุญาตถุงเก็บเครื่องยา สายโยก ไมมี ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตสายโยกเปนดายถัก ฯ
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[๗๑] สมัยตอมา ภิกษุรูปหนึ่งใชประคตเอวผูกรองเทาเขาไปบิณฑบาต ในบาน อุบาสก
ผูหนึ่งกราบภิกษุรูปนั้น ศีรษะกระทบรองเทา ภิกษุนั้นขวยใจครั้นเธอกลับไปถึงวัดแลว แจง
เรื่องนั้นแกภกิ ษุทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลาย กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค
ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตถุงเก็บรองเทา สายโยก ไมมี ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เราอนุญาตสายโยกเปนดายถัก ฯ
เรื่องผากรองน้ํา
[๗๒] สมัยตอมา น้ําในระหวางทาง เปนอกัปปยะ ผาสําหรับกรองน้ําไมมี ภิกษุ
ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลายเรา
อนุญาตผากรองน้ํา ทอนผาไมพอ ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เราอนุญาตผา กรองทํารูปคลายชอน
ผาไมพอ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พรผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เราอนุญาตใหใชกระบอกกรองน้ํา ฯ
[๗๓] สมัยตอมา ภิกษุ ๒ รูปเดินทางไปในโกศลชนบท ภิกษุรูปหนึ่ง ประพฤติ
อนาจาร ภิกษุเพื่อนเตือนภิกษุรูปนั้นวา คุณอยาทําอยางนี้ซิ ขอรับ การ ทํานี้ไมควร ภิกษุนั้น
ผูกโกรธภิกษุเพื่อน ครั้นภิกษุเพื่อนกระหายน้ํา พูดออนวอน ภิกษุรูปที่ผูกโกรธวา โปรดให
ผากรองน้ําแกผม ผมจักดื่มน้าํ ภิกษุรูปที่ผูกโกรธไม ยอมให ภิกษุเพื่อนกระหายน้ําถึงมรณภาพ
ครั้นภิกษุรูปทีผ่ ูกโกรธไปถึงวัดแลว เลาความนั้นแกภิกษุทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายถามวา ทาน
ถูกเพื่อนออนวอนขอผากรองน้ํา ก็ ไมใหเทียวหรือ เธอรับวา อยางนัน้ ขอรับ บรรดาภิกษุ
ที่เปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุเมื่อถูกขอผากรองน้ําจึงไมใหกัน
แลว กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค ฯ
ประชุมสงฆสอบถาม
[๗๔] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะ เหตุเปนเคามูลนั้น
ในเพราะเหตุแรกเกิดนัน้ แลวทรงสอบถามภิกษุนั้นวา ดูกร ภิกษุ ขาววา เธอถูกออนวอนขอผา
กรองน้ํา ก็ไมยอมให จริงหรือ
ภิกษุนั้นทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา
ทรงติเตียน
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ การกระทําของเธอนั่น ไมเหมาะ
ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา ไฉนเมื่อ เธอถูกเขาออนวอนขอผา
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กรองน้ําจึงไมยอมให การกระทําของเธอนั่นไมเปนไปเพื่อ ความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ...
ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุ ทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูเดินทางเมื่อถูกเขา
ออนวอนขอผากรองน้ําจะไมพึงให ไมควร รูปใดไมให ตองอาบัติทุกกฏ อนึ่ง ภิกษุไมมีผา
กรองน้ํา อยาเดินทางไกล รูปใดเดินทาง ตองอาบัติทุกกฏ ถาผากรองน้ํา หรือกระบอกกรองน้ํา
ไมมี แมมุมผาสังฆาฏิ ก็พึงอธิฐานวา เราจักกรองน้ําดวยมุมผาสังฆาฏินี้ดื่ม ดังนี้ ฯ
[๗๕] ครั้นพระผูมีพระภาคเสด็จจาริกโดยลําดับ ถึงพระนครเวสาลีแลว ทราบวา
พระองคประทับอยู ณ กูฏาคารสาลา ปามหาวัน เขตพระนครเวสาลีนนั้ ฯ
[๗๖] สมัยนั้น ภิกษุทงั้ หลายทํานวกรรมอยู ผากรองน้ําไมพอกัน ภิกษุ ทั้งหลาย
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา อนุญาตผา
กรองน้ํามีขอบ ผากรองน้ํามีขอบไมพอใช ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูล เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหลาดผาลงบนน้ํา ฯ
[๗๗] สมัยนั้น ภิกษุทงั้ หลายถูกยุงรบกวน จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด พระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตมุง ฯ
เรื่องที่จงกรมและเรือนไฟ
[๗๘] สมัยนั้น ทายกทายิกาในพระนครเวสาลีเริ่มจัดปรุงอาหารประณีต ขึ้นตามลําดับ
ภิกษุทั้งหลายฉันอาหารอันประณีตแลว มีรางกายอันโทษสั่งสม มีอาพาธมาก ครั้งนั้น
หมอชีวกโกมารภัจไดไปสูเมืองเวสาลีดวยกิจจําเปนบางอยาง ไดเห็นภิกษุทั้งหลาย มีรางกายอัน
โทษสั่งสม มีอาพาธมาก ครั้นแลวเขาไปเฝา พระผูมีพระภาค ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ทีค่ วร
สวนขางหนึ่ง ไดกราบทูลพระผูมี พระภาควา พระพุทธเจาขา บัดนี้ ภิกษุทั้งหลายมีรางกาย
อันโทษสั่งสม มีอาพาธ มาก ขาพระพุทธเจาขอประทานพระวโรกาส ขอพระผูมีพระภาค ไดโปรด
ทรง อนุญาตที่จงกรมและเรือนไฟแกภกิ ษุทั้งหลายเถิด พระพุทธเจาขา เมื่อเปนเชนนี้ ภิกษุ
ทั้งหลายจักมีอาพาธนอย
ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคทรงชี้แจงใหหมอชีวกโกมารภัจเห็นแจง สมาทาน อาจหาญ
ราเริงดวยธรรมีกถา จึงหมอชีวกโกมารภัจลุกจากที่นั่ง ถวายบังคม พระผูมีพระภาค ทํา
ประทักษิณกลับไป ฯ
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พุทธานุญาตที่จงกรมและเรือนไฟ
[๗๙] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถาในเพราะเหตุเปนเคามูล นั้น ใน
เพราะเหตุแรกเกิดนัน้ แลวรับสั่งกะภิกษุทงั้ หลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตที่จงกรมและ
เรือนไฟ ฯ
[๘๐] สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายจงกรมในที่ขรุขระ เทาเจ็บ จึงกราบทูล เรื่องนั้นแด
พระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหทําที่จงกรม ใหเรียบ ฯ
[๘๑] สมัยตอมา ที่จงกรมมีพื้นที่ต่ํา น้ําทวม ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต
ใหทําที่จงกรมใหสูง ที่ถมพังลง ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต ใหกอมูลดินที่ถม
๓ ชนิด คือ กอดวยอิฐ ๑ กอดวยหิน ๑ กอดวยไม ๑ ภิกษุ ทั้งหลายขึ้นลงลําบาก ... ตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตบันได ๓ ชนิด คือ บันไดอิฐ ๑ บันไดหิน ๑ บันไดไม ๑ ภิกษุ
ทั้งหลายขึ้นลงพลัดตก ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตราวสําหรับยึด ฯ
[๘๒] สมัยนั้น ภิกษุทงั้ หลายจงกรมอยูในทีจ่ งกรม พลัดตกลงมา ภิกษุทั้งหลาย
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต
รั้วรอบที่จงกรม ฯ
[๘๓] สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายจงกรมอยูกลางแจง ลําบาก ดวย หนาวบาง รอนบาง
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา
อนุญาตโรงจงกรม ผงหญาที่มุงหลนเกลื่อนในโรงจงกรม ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต
ใหรื้อลงแลวฉาบดวยดินทั้งขางนอกขางในทําใหมีสีขาว สีดํา สีเหลือง จําหลักเปนพวงดอกไม
เครือไม ฟนมังกรดอกจอกหากลีบ ราวจีวร สายระเดียงจีวร ฯ
[๘๔] สมัยนั้น เรือนไฟมีพื้นต่ําไป น้ําทวมได ... ตรัสวา ดูกร ภิกษุทั้งหลาย เรา
อนุญาตใหถมพื้นใหสูง พืน้ ที่ถมพังลงมา ... ตรัสวา ดูกร ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหกอมูลดินที่
ถม ๓ ชนิด คือ กอดวยอิฐ ๑ กอดวย หิน ๑ กอดวยไม ๑ ภิกษุทั้งหลายขึ้นลงลําบาก ... ตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตบันได ๓ ชนิด คือ บันไดอิฐ ๑ บันไดหิน ๑ บันไดไม ๑ ภิกษุ
ทั้งหลายขึ้นลงพลัดตกลงมา ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตราว สําหรับยึด เรือนไฟไมมี
บานประตู ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตบานประตู กรอบเช็ดหนา ครกรองเดือยประตู
หวงขางบน สายยู ไมหัวลิงกลอน ลิ่ม ชองดาน ชองสําหรับชักเชือก เชือกสําหรับชัก
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เชิงฝาเรือนไฟชํารุด ภิกษุทงั้ หลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้ง หลาย เราอนุญาตใหกอใหต่ํา เรือนไฟไมมปี ลองควัน ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เราอนุญาตปลองควัน ฯ
[๘๕] สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายทําทีต่ ั้งเตาไฟไวกลางเรือนไฟขนาดเล็ก ไมมอี ุปจาร ...
ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหทาํ ที่ตั้งเตาไฟไวสวนขางหนึ่ง เฉพาะเรือนไฟ
ขนาดเล็ก เรือนไฟขนาดกวาง ตั้งไวตรงกลางได ไฟ ในเรือนไฟลวกหนา ... ตรัสวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เราอนุญาตดินสําหรับทาหนา ภิกษุทั้งหลายละลายดินดวยมือ ... ตรัสวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เราอนุญาตราง สําหรับละลายดิน ดินมีกลิ่นเหม็น ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา
อนุญาตให อบกลิ่น ฯ
[๘๖] สมัยตอมา ไฟในเรือนไฟลนกาย ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให
ตักน้ํามาไวมากๆ ภิกษุทั้งหลายใชถาดบาง บาตรบาง ตักน้ํา ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เรา
อนุญาตที่ขังน้ํา ขันตักน้ํา เรือนไฟที่มุงดวยหญา ไหมเกรียม ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เราอนุญาต
ใหรื้อลงฉาบดินทั้งขางบนขางลาง เรือนไฟเปนตม ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เราอนุญาต
ใหปูเครื่อง ลาด ๓ อยาง คือเครื่องลาดอิฐ ๑ เครื่องลาดหิน ๑ เครื่องลาดไม ๑ เรือนไฟ ก็ยัง
เปนตมอยูนนั้ เอง ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหชําระลาง น้ําขัง ... ตรัสวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เราอนุญาตทอระบายน้ํา ฯ
[๘๗] สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายนั่งบนพื้นดินในเรือนไฟ เนื้อตัวคัน ... ตรัสวา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตตั่งในเรือนไฟ ฯ
[๘๘] สมัยตอมา เรือนไฟยังไมมเี ครื่องลอม ... ตรัสวา ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย เราอนุญาต
ใหลอมรั้ว ๓ อยาง คือ รั้วอิฐ ๑ รั้วหิน ๑ รัว้ ไม ๑ ซุมไมมี ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เราอนุญาตซุม ซุมต่ําไป น้ําทวมได ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหทําพืน้ ที่ใหสูง
พื้นที่กอพัง ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหกอ มูลดิน ๓ อยาง คือ กอดวยอิฐ ๑
กอดวย หิน ๑ กอดวยไม ๑ ภิกษุทั้งหลายขึ้นลงลําบาก ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต
บันได ๓ อยาง คือ บันไดอิฐ ๑ บันไดหิน ๑ บันไดไม ๑ ภิกษุทั้งหลายขึ้นลงพลัดตกลงมา ...
ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตราวสําหรับ ยึด ซุมยังไมมีประตู ... ตรัสวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เราอนุญาตบานประตู กรอบเช็ดหนา ครกรองรับเดือยบานประตู หวงขางบน สายยู
ไมหัวลิง กลอน ลิ่ม ชองดาล ชองเชือกชัก เชือกชัก ฯ
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[๘๙] สมัยตอมา ผงหญาหลนเกลือ่ นซุม ... ตรัสวา ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย เราอนุญาตให
รื้อลงฉาบดินทั้งขางบนขางลาง ทําใหมีสีขาว สีดํา สีเหลือง จําหลักเปนพวงดอกไม เครือไม
ฟนมังกร ดอกจอกหากลีบ บริเวณเปนตม ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหโรย
กรวดแร กรวดแรยังไมเต็ม ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหวางศิลาเรียบ น้ําขัง ...
ตรัสวา ดูกร ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตทอระบายน้ํา ฯ
เรื่องการเปลือยกาย
[๙๐] สมัยนั้น ภิกษุเปลือยกายไหวภกิ ษุเปลือยกาย ภิกษุเปลือยกาย ไหวภิกษุไม
เปลือยกาย ภิกษุเปลือยกายใหภกิ ษุเปลือยกายไหวตน ภิกษุเปลือย กายใหภิกษุไมเปลือยกาย
ไหวตน ภิกษุเปลือยกายทําบริกรรมใหแกภกิ ษุเปลือยกาย ภิกษุเปลือยกายใชใหทําบริกรรมแก
ภิกษุเปลือยกาย ภิกษุเปลือยกายใหของแก ภิกษุเปลือยกาย ภิกษุเปลือยกายรับประเคน
เปลือยกายเคี้ยว เปลือยกายฉันเปลือยกายลิ้มรส เปลือยกายดื่ม ภิกษุทั้งหลาย กราบทูลเรื่อง
นั้นแดพระผูมพี ระภาค
พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปลือยกายไมพึง ไหวภกิ ษุเปลือยกาย
ภิกษุเปลือยกายไมพึงไหวภกิ ษุเปลือยกายไมพึงใหภิกษุ เปลือยกายไหวตน ภิกษุเปลือยกายไม
พึงใหภิกษุไมเปลือยกายไหวตน ไมพึง เปลือยกายทําบริกรรมแกภกิ ษุเปลือยกาย ไมพึงใชภกิ ษุเปลือย
กายทํา
บริกรรม ไมพึงเปลือยกายใหของแกภิกษุเปลือยกาย ไมพึงเปลือยกายรับประเคน ไมพึงเปลือยกาย
เคี้ยวของ ไมพงึ เปลือยกายฉันอาหาร ไมพงึ เปลือยกายลิม้ รส ไม พึงเปลือยกายดื่ม รูปใดดื่ม
ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
เรื่องศาลาเรือนไฟและบอน้าํ
[๙๑] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายวางจีวรไวบนพืน้ ดินในเรือนไฟจีวรเปอนฝุน ภิกษุ
ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต
ราวจีวร สายระเดียงจีวรในเรือนไฟ ครั้นฝนตก จีวรถูกฝนเปยก ตรัสวา ... ดูกรภิกษุทงั้ หลาย
เราอนุญาตศาลาใกลเรือนไฟ ศาลาใกลเรือนไฟมีพื้นต่ํา น้ําทวม ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เราอนุญาต ใหถมใหสูง ดินที่ถมพังลง ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหกอ มูลดิน ...
ภิกษุทั้งหลายขึ้นลงลําบาก ... ขึ้นลงพลัดตก ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตราวสําหรับยึด ฯ
[๙๒] สมัยตอมา ผงหญาบนศาลาเรือนไฟตกเกลื่อน ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา
อนุญาตใหรื้อลงฉาบดินทั้งขางบนขางลาง ... ราวจีวร สายระเดียงจีวร ฯ
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[๙๓] สมัยนั้น ภิกษุทงั้ หลายรังเกียจที่จะถูหลังทั้งในเรือนไฟ ทั้งในน้ํา จึงกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต เครื่องกําบัง
๓ ชนิด คือ เรือนไฟ ๑ น้ํา ๑ ผา ๑ ฯ
[๙๔] สมัยตอมา น้ําในเรือนไฟไมมี ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้น แดพระผูม ี
พระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตบอน้ํา ขอบบอน้ํา ทรุดพัง ...
ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหกอ มูลดิน ๓ อยาง คือ กอดวยอิฐ ๑ กอดวยหิน ๑
กอดวยไม ๑ บอน้ําต่ําไป น้ําทวมได ภิกษุทงั้ หลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหถมใหสูง ดินทีถ่ มพังทะลาย ... ภิกษุ
ทั้งหลายขึ้นลงลําบาก ... ขึ้นลง พลัดตก ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตราวสําหรับยึด ฯ
[๙๕] สมัยนั้น ภิกษุทงั้ หลายใชเถาวัลยบาง ประคดเอวบาง ผูกภาชนะตักน้ํา ... ตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเชือกสําหรับบอน้ํา มือเจ็บ ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา
อนุญาตคันโพงคลายคันชั่ง ระหัดชัก ระหัดถีบ ภาชนะแตกเสียมาก ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เราอนุญาต ถังน้ํา ๓ อยาง คือ ถังน้ําโลหะ ๑ ถังน้ําไม ๑ ถังน้ําหนัง ๑ ฯ
[๙๖] สมัยตอมา ภิกษุทงั้ หลายตักน้ําในที่แจง ลําบาก ดวยหนาวบาง รอนบาง
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต
ศาลาสําหรับบอน้ํา ผงหญาที่ศาลาบอน้ําหลนเกลื่อน ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให
รื้อลงฉาบดวยดินทั้งขางบนขางลาง ทําใหมีสีขาว สีดํา สีเหลือง จําหลักเปนพวงดอกไม
เครือไม ฟนมังกร ดอกจอกหากลีบราวจีวร สายระเดียงจีวร ฯ
[๙๗] สมัยนั้น บอน้ํายังไมมีฝาปด ผงหญาบาง ฝุนบาง ตกลง ตรัสวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เราอนุญาตฝาปด ฯ
[๙๘] สมัยตอมา ภาชนะสําหรับขังน้ํายังไมมี ... ตรัสวา ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย เราอนุญาต
รางน้ํา อางน้ํา ฯ
[๙๙] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายสรงน้ําในที่นั้นๆ ในอาราม อารามเปนตม ภิกษุ
ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา
อนุญาตลํารางระบายน้ํา ลําราง โลงโถง ภิกษุทั้งหลายอายที่จะสรงน้ํา ... ตรัสวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เราอนุญาตใหกั้นกําแพง ๓ ชนิด คือกําแพงอิฐ ๑ กําแพงหิน ๑ กําแพงไม ๑
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ลํารางระบายน้ําเปนตม ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเครื่องลาด ๓ ชนิด คืออิฐ ๑
หิน ๑ ไม ๑ น้าํ ขัง ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตทอระบายน้าํ ฯ
[๑๐๐] สมัยนั้น ภิกษุทงั้ หลายมีเนื้อตัวตกหนาว จึงกราบทูลเรื่องนั้น แดพระผูมพี ระภาค
พระผูมีพระภาคตรัสวา ตรัสวา ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เราอนุญาตใหเอาผาชุบน้ําเช็ดตัว ฯ
เรื่องสรงน้ํา
[๑๐๑] สมัยนั้น อุบาสกผูหนึ่งใครจะสรางสระน้ําถวายสงฆ ภิกษุทงั้ หลายกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตสระน้ํา
ขอบสระน้ําชํารุด ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหกอ ขอบสระ ๓ อยาง คือ กอดวยอิฐ ๑
กอดวยหิน ๑ กอดวยไม ๑ ภิกษุทั้งหลาย ขึ้นลงลําบาก พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เราอนุญาตบันได ๓ อยาง คือ บันไดอิฐ ๑ บันไดหิน ๑ บันไดไม ๑ ภิกษุทงั้ หลาย
ขึ้นลงพลัดตก ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตราวสําหรับยึด น้ําในสระเปนน้ําเกา ...
ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตรางน้ํา ทอระบายน้ํา ฯ
[๑๐๒] สมัยตอมา อุบาสกผูหนึ่งประสงคจะสรางเรือนไฟ มีปนลมถวายภิกษุสงฆ
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา
อนุญาตเรือนไฟมีปนลม ฯ
[๑๐๓] สมัยนั้น พระฉัพพัคคียอยูปราศจากผานิสีทนะถึง ๔ เดือนภิกษุทั้งหลาย
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึง
อยูปราศจากผานิสีทนะถึง ๔ เดือน รูปใดอยูปราศ ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
ทรงหามนอนบนที่นอนดอกไม
[๑๐๔] สมัยตอมา พระฉัพพัคคียน อนบนที่นอนอันเกลื่อนดวยดอกไม ชาวบาน
เดินเทีย่ วชมวิหารพบเห็นเขา จึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ... เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภค
กาม ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุไมพึงนอนที่นอนอันเกลื่อนดวยดอกไมรูปใดนอน ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
พุทธานุญาตรับของหอม
[๑๐๕] สมัยนั้น ชาวบานถือของหอมบาง ดอกไมบางไปวัด ภิกษุ ทั้งหลายรังเกียจไม
รับประเคน จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาคๆ ตรัสวาดูกรภิกษุทั้งหลาย
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เราอนุญาตใหรับของหอมแลวเจิมไวที่บานประตูหนาตาง ให รับดอกไมแลววางไวในสวนขางหนึ่ง
ในวิหาร ฯ
[๑๐๖] สมัยนั้น สันถัดขนเจียมหลอบังเกิดแกสงฆ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้น
แดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต สันถัดขนเจียมหลอ
ครั้งนั้น ภิกษุทั้งหลายคิดกันวา สันถัดขนเจียมหลอจะตอง อธิษฐานหรือวิกัปป ... ตรัสวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย สันถัดขนเจียมที่หลอไม ตองอธิษฐาน ไมตองวิกัปป ฯ
[๑๐๗] สมัยนั้น พระฉัพพัคคียฉันจังหันบนเตียบ ชาวบานเพงโทษ ติเตียน โพนทะนา
วา ... เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภคกาม ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผู
มีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงฉัน อาหารบนเตียบ รูปใดฉัน ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
[๑๐๘] สมัยนั้น ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธ เวลาฉันจังหัน เธอไมสามารถจะทรงบาตรไว
ดวยมือได ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ทรงอนุญาตวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตโตก ฯ
ทรงหามฉันในภาชนะเดียวกันเปนตน
[๑๐๙] สมัยนั้น พระฉัพพัคคียฉันจังหันในภาชนะเดียวกันบาง ดืม่ น้ํา ในขันเดียวกันบาง
นอนบนเตียงเดียวกันบาง นอนบนเครื่องลาดเดียวกันบาง นอนในผาหมผืนเดียวกันบาง นอนบน
เครื่องลาดและผาหมรวมผืนเดียวกันบางชาวบานตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ... เหมือนพวก
คฤหัสถผูบริโภค กาม ... ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกร ภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุไมพึงฉันรวมภาชนะเดียวกัน ไมพึงดื่มรวมขันใบเดียวกัน ไมพึงนอนรวมเตียง
เดียวกัน ไมพึงนอนรวมเครื่องลาดเดียวกัน ไมพึงนอน รวมผาหมผืนเดียวกัน ไมพึงนอนรวม
เครื่องลาดและผาหมผืนเดียวกัน รูปใดนอน ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
เรื่องเจาวัฑฒะลิจฉวี
[๑๑๐] สมัยนั้น เจาวัฑฒะลิจฉวีเปนสหายของพระเมตติยะ และพระ ภุมมชกะ จึง
เจาวัฑฒะลิจฉวี เขาไปหาพระเมตติยะและพระภุมมชกะ แลว กลาววา ผมไหวขอรับ เมื่อเธอ
กลาวอยางนั้น ภิกษุทั้งสองรูปก็มิไดทักทาย ปราศรัย แมครั้งที่สอง เจาวัฑฒะลิจฉวีไดกลาววา
ผมไหวขอรับ แมครั้งที่สอง ภิกษุทั้งสองรูปก็มิไดทักทายปราศรัย แมครั้งที่สาม เจาวัฑฒะลิจฉวี
ไดกลาววา ผมไหวขอรับ แมครั้งที่สาม ภิกษุทั้งสองรูปก็มิไดทักทายปราศรัย
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ว. ผมผิดอะไรตอพระคุณเจาอยางไร ทําไม พระคุณเจาจึงไมทกั ทาย ปราศรัยกับผม
ภิกษุทั้งสองตอบวา ก็จริงอยางนั้นแหละ ทานวัฑฒะ พวกอาตมาถูก พวกพระทัพพมัลล
บุตรเบียดเบียนอยู ทานยังเพิกเฉยได
ว. ผมจะชวยเหลืออยางไร ขอรับ
ภิ. ทานวัฑฒะ ถาทานเต็มใจชวย วันนี้พระผูมีพระภาค ตองใหพระ ทัพพมัลลบุตรสึก
ว. ผมจะทําอยางไร ผมสามารถจะชวยไดดว ยวิธีไหน
ภิ. มาเถิด ทานวัฑฒะ ทานจงเขาเฝาพระผูมีพระภาคแลว กราบทูล อยางนี้วา กรรมนี้
ไมแนบเนียน ไมสมควร ทิศที่ไมมีภัย ไมมจี ัญไร ไมมี อันตราย บัดนีก้ ลับมามีภัย มีจัญไร
มีอันตราย ณ สถานที่ไมมีลม บัดนี้กลับมี ลมแรงขึ้น ประชาบดีของหมอมฉัน ถูกพระทัพพมัลลบุตร
ประทุษราย คลายน้ําถูกไฟเผาพระพุทธเจาขา
เจาวัฑฒะลิจฉวีรับคําของพระเมตติยะและพระภุมมชกะ แลวเขาเฝาพระ ผูมีพระภาค
ถวายบังคม แลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง กราบทูลวา พระพุทธ เจาขา กรรมนี้ไมแนบเนียน
ไมสมควร ทิศที่ไมมีภัย ไมมจี ัญไร ไมมีอันตรายบัดนี้ กลับมามีภัย มีจัญไร มีอันตราย
ณ สถานที่ไมมีลม บัดนี้กลับมีลมแรง ขึ้น ประชาบดีของหมอมฉันถูกพระทัพพมัลลบุตร
ประทุษราย คลายน้ําถูกไฟเผา พระพุทธเจาขา ฯ
[๑๑๑] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆในเพราะ เหตุเปนเคามูลนั้น
ในเพราะเหตุแรกเกิดนัน้ แลวทรงสอบถามทานพระทัพพมัลล บุตรวา ดูกรทัพพะ เธอยังระลึก
ไดหรือวา เปนผูทํากรรมตามที่เจาวัฑฒะลิจฉวีนี้ กลาวหา ทานพระทัพพมัลลบุตรกราบทูลวา
พระองคยอมทรงทราบวา ขาพระพุทธ เจาเปนอยางไร พระพุทธเจาขา
แมครั้งที่สอง พระผูมีพระภาค ...
แมครั้งที่สาม พระผูมีพระภาคทรงสอบถามทานพระทัพพมัลลบุตรวา ดูกร ทัพพะ เธอยัง
ระลึกไดหรือวา เปนผูทํากรรมตามที่เจาวัฑฒะลิจฉวีนกี้ ลาวหา ทานพระทัพพมัลลบุตรกราบทูลวา
พระองคยอมทรงทราบวา ขาพระพุทธเจา เปนอยางไร พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรทัพพะ บัณฑิตยอมไมกลาวแกคํากลาวหาอยางนี้ ถาเธอทํา จงบอกวาทํา
ถาไมไดทํา จงบอกวาไมไดทาํ
ท. ตั้งแตขาพระพุทธเจาเกิดมาแลว แมโดยความฝน ก็ยังไมรูจกั เสพ เมถุนธรรม
จะกลาวไยถึงเมื่อตื่นอยูเลา พระพุทธเจาขา
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[๑๑๒] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งกะภิกษุทงั้ หลายวา ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย ถา
เชนนั้น สงฆจงคว่ําบาตรเจาวัฑฒะลิจฉวี คือ อยาใหคบกับสงฆ ฯ
องคแหงการคว่าํ บาตร
[๑๑๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆพึงคว่าํ บาตรแกอุบาสกผูประกอบดวย องค ๘ คือ:
๑. ขวนขวายเพื่อมิใชลาภแหงภิกษุทั้งหลาย
๒. ขวนขวายเพื่อมิใชประโยชนแหงภิกษุทั้งหลาย
๓. ขวนขวายเพื่ออยูไมไดแหงภิกษุทั้งหลาย
๔. ดาวาเปรียบเปรยภิกษุทั้งหลาย
๕. ยุยงภิกษุทั้งหลายใหแตกกัน
๖. กลาวติเตียนพระพุทธเจา
๗. กลาวติเตียนพระธรรม
๘. กลาวติเตียนพระสงฆ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหคว่าํ บาตรแกอุบาสกผูประกอบดวยองค ๘ นี้ ฯ
[๑๑๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆพงึ คว่ําบาตรอยางนี้ ภิกษุผูฉลาดผูสามารถ
พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังนี้:
กรรมวาจาคว่ําบาตร
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา เจาวัฑฒะลิจฉวี โจท ทานพระทัพพมัลลบุตร
ดวยศีลวิบัติอนั ไมมีมูล ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว สงฆพึงคว่ําบาตรแกเจา
วัฑฒะลิจฉวี คือ อยาใหคบกับ สงฆ นี้เปนญัตติ
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา เจาวัฑฒะลิจฉวีโจททานพระทัพพมัลลบุตร
ดวยศีลวิบัติอนั ไมมีมูล สงฆคว่ําบาตรแกเจาวัฑฒะ ลิจฉวี คือ ไมใหคบกับสงฆ การ
คว่ําบาตรแกเจาวัฑฒะลิจฉวี คือ ไมใหคบกับสงฆ ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้น พึงเปนผูนิ่ง
ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนนั้ พึงพูด
บาตรอันสงฆคว่ําแลวแกเจาวัฑฒะลิจฉวี คือ ไมใหคบกับสงฆ ชอบแกสงฆ เหตุนั้น
จึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไวดวยอยางนี้ ฯ
[๑๑๕] ครั้นเวลาเชา ทานพระอานนทครองอันตรวาสกแลวถือบาตรจีวร เขาไปยังนิเวศน
ของเจาวัฑฒะลิจฉวี ครั้นแลวไดกลาวคํานีก้ ะเจาวัฑฒะลิจฉวีวา ทานวัฑฒะ สงฆคว่าํ บาตรแกทานแลว
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ทานคบกับสงฆไมได พอเจาวัฑฒะลิจฉวี ทราบขาววา สงฆคว่ําบาตรแกเราแลว เราคบกับสงฆ
ไมไดแลว ก็สลบลมลง ณ ที่นั้นเอง
ขณะนัน้ มิตรอํามาตยญาติสาโลหิต ของเจาวัฑฒะลิจฉวี ไดกลาวคํานี้ กะเจาวัฑฒะลิจฉวีวา
ไมควร ทานวัฑฒะ อยาเศราโศก อยาคร่ําครวญไปนักเลย พวกเราจักใหพระผูมีพระภาคและ
ภิกษุสงฆเลื่อมใส จึงเจาวัฑฒะลิจฉวีพรอมดวย บุตรภรรยา พรอมดวยมิตรอํามาตย พรอมดวย
ญาติสาโลหิต มีผาเปยก มีผมเปยก เขาไปเฝาพระผูมีพระภาค ซบศรีษะลงแทบพระบาทของ
พระผูมีพระภาค แลวกราบทูลวา พระพุทธเจาขา โทษไดมาถึงหมอมฉันแลว ตามความโง ตาม
ความ เขลา ตามอกุศล ขอพระองคทรงพระกรุณารับโทษของหมอมฉันที่ไดโจทพระคุณ เจาทัพพ
มัลลบุตร ดวยศีลวิบัติอันไมมีมูล โดยความเปนโทษ เพือ่ ความสํารวม ตอไปเถิด พระพุทธเจาขา
พระผูมีพระภาคตรัสวา เชิญเถิด เจาวัฑฒะ โทษไดมาถึงทานแลว ตามความโง
ตามความเขลา ตามอกุศล ทานไดเห็นโทษที่ไดโจททัพพมัลลบุตร ดวยศีลวิบัติอันไมมีมูล
โดยความเปนโทษแลวทําคืนตามธรรม เราขอรับโทษนั้น ของทาน การที่ทานเห็นโทษ โดยความ
เปนโทษ แลวทําคืนตามธรรม ถึงความสํารวมตอไป นี้เปนความเจริญในอริยวินัย ฯ
[๑๑๖] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย ถาเชนนั้น
สงฆจงหงายบาตร แกเจาวัฑฒะลิจฉวี คือ ทําใหคบ กับสงฆได
องคแหงการหงายบาตร
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆพึงหงายบาตรแกอุบาสก ผูประกอบดวยองค ๘ คือ:
๑. ไมขวนขวายเพื่อมิใชลาภแหงภิกษุทั้งหลาย
๒. ไมขวนขวายเพื่อไมเปนประโยชนแหงภิกษุทั้งหลาย
๓. ไมขวนขวายเพื่ออยูไมไดแหงภิกษุทั้งหลาย
๔. ไมดาวาเปรียบเปรยภิกษุทั้งหลาย
๕. ไมยุยงภิกษุทั้งหลายใหแตกราวกัน
๖. ไมกลาวติเตียนพระพุทธเจา
๗. ไมกลาวติเตียนพระธรรม
๘. ไมกลาวติเตียนพระสงฆ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหหงายบาตร แกอบุ าสกผูประกอบดวย องค ๘ นี้ ฯ
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[๑๑๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆพงึ หงายบาตรอยางนี้ เจาวัฑฒะ ลิจฉวีนนั้ พึงเขาไป
หาสงฆ หมผาเฉวียงบา กราบเทาภิกษุทั้งหลาย นั่งกระหยงประ คองอัญชลี แลวกลาวอยางนีว้ า
ทานเจาขา สงฆคว่ําบาตรแกขาพเจาแลว ขาพเจา คบกับสงฆไมได ทานเจาขา ขาพเจานั้น
ประพฤติชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตวั ได ขอการหงายบาตรกะสงฆ
พึงขอแมครั้งที่สอง พึงขอแมครั้งที่สาม ฯ
[๑๑๘] ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติย กรรมวาจา วา
ดังนี้:
กรรมวาจาหงายบาตร
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา สงฆคว่ําบาตรแกเจาวัฑฒะ ลิจฉวีแลว คือ
ไมใหคบกับสงฆ เธอประพฤติชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตัวได ขอการหงายบาตร
กะสงฆ ถาความพรอมพรั่งของ สงฆถึงที่แลว สงฆพึงหงายบาตรแกเจาวัฑฒะลิจฉวี คือ
ทําใหคบกับสงฆได นี้เปนญัตติ
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา สงฆคว่ําบาตรแกเจาวัฑฒะ ลิจฉวีแลว คือ ไมให
คบกับสงฆ เธอประพฤติชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตัวได ขอการหงายบาตร
กะสงฆ สงฆหงายบาตรแกเจา วัฑฒะลิจฉวี คือ ทําใหคบกับสงฆได การหงายบาตร
แกเจาวัฑฒะ ลิจฉวี คือ ทําใหคบกับสงฆได ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปน ผูนิ่ง
ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนนั้ พึงพูด
บาตรอันสงฆหงายแลวแกเจาวัฑฒะลิจฉวี คือ ทําใหคบกับสงฆ ได ชอบแกสงฆ
เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไวดวยอยางนี้ ฯ
[๑๑๙] ครั้นพระผูมีพระภาคประทับอยูในเขตพระนครเวสาลีตามพระพุท ธาภิรมยแลว
เสด็จจาริกทางภัคคะชนบท เสด็จจาริกโดยลําดับ ถึงภัคคะชนบท แลว ทราบวา พระองคประทับ
อยูที่เภสกฬามฤคทายวัน เขตเมืองสุงสุมารคิระ ในแควนภัคคะชนบทนัน้ ฯ
เรื่องโพธิราชกุมาร
[๑๒๐] สมัยนั้น ปราสาทโกกนุทของโพธิราชกุมาร สรางเสร็จใหมๆ ยังไมมี
สมณพราหมณ หรือผูใดผูห นึ่งอยูอาศัย จึงโพธิราชกุมาร รับสั่งกะมาณพสัญชิกาบุตรวา
พอสหายสัญชิกาบุตร เธอจงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค ถวายบังคม พระบาทดวยเศียรเกลา แลว
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ถามถึงพระประชวรเบาบาง พระโรคนอย ความทรงกระปรี้กระเปรา พระกําลัง ทรงพระสําราญ
ตามคําของเราวา พระพุทธเจาขา โพธิราชกุมารขอถวายบังคมพระบาทของพระองคดวยเศียรเกลา
ทูลถามถึงพระ ประชวรเบาบาง พระโรคนอย ความทรงกระปรี้กระเปรา พระกําลัง ทรงพระ
สําราญและจงทูลอาราธนาอยางนี้วา ขอพระองคพรอมดวยภิกษุสงฆ จงทรงรับ ภัตตาหารของ
โพธิราชกุมาร เพื่อเสวยในวันพรุงนี้ พระพุทธเจาขา มาณพสัญชิ กาบุตรรับคําสั่งโพธิราชกุมาร
แลวเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค กราบทูลปราศรัยกับพระผูม ีพระภาค ครัน้ ผานการปราศรัยพอเปนที่
ชื่นชม เปนทีใ่ หระลึกถึงกันแลวนั่งณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง กราบทูลวา โพธิราชกุมารขอถวาย
บังคมพระบาท ของพระองคผูเจริญดวยเศียรเกลา ทูลถามพระประชวรเบาบาง พระโรคนอย
ทรงกระปรี้ กระเปรา พระกําลัง ทรงพระสําราญ และกราบทูลอยางนี้วา ขอพระโคดมผูเจริญ
พรอมดวยภิกษุสงฆ จงทรงรับภัตตาหารของโพธิราชกุมาร เพื่อเสวยในวันพรุงนี้ พระผูมีพระภาค
ทรงรับดวยดุษณีภาพ ครั้นมาณพสัญชิกาบุตรทราบวา พระผูมีพระ ภาคทรงรับอาราธนาแลวลุก
จากที่นั่งเขาไปเฝาโพธิราชกุมาร แลวทูลวา เกลา กระหมอมไดกราบทูลทานพระโคดมนั้นตามรับ
สั่งของพระองคแลววา โพธิราช กุมาร ขอถวายบังคมพระบาทของทานพระโคดมผูเจริญดวยเศียรเกลา
ทูลถามถึงพระประชวรเบาบาง พระโรคนอย ทรงกระปรี้กระเปรา พระกําลัง ทรงพระ สําราญ
และกราบทูลอยางนี้วา ขอพระโคดมผูเจริญ พรอมดวยภิกษุสงฆ จง ทรงรับภัตตาหารของ
โพธิราชกุมาร เพื่อเสวยในวันพรุงนี้ ก็แลพระสมณโคดม ทรงรับอาราธนาแลว ฯ
[๑๒๑] ครั้นลวงราตรีนั้น โพธิราชกุมารรับสั่งใหตกแตงของเคี้ยวของฉัน อันประณีต แล
รับสั่งใหปูลาดโกกนุทปราสาทดวยผาขาว ตราบเทาถึงบันไดขั้นที่สุด แลวรับสั่งกะมาณพสัญชิกา
บุตรวา พอสหายสัญชิกาบุตร เธอจงไปเฝาพระผูมีพระภาค กราบทูลภัตกาลแดพระผูมีพระภาควา
ไดเวลาแลว พระพุทธเจาขา ภัตตาหารเสร็จแลว มาณพสัญชิกาบุตรรับคําสั่งโพธิราชกุมาร แลว
เขาไปเฝาพระ ผูมีพระภาค กราบทูลภัตกาลแดพระผูมีพระภาควา ไดเวลาแลว พระพุทธเจาขา
ภัตตาหารเสร็จแลว ฯ
[๑๒๒] ขณะนัน้ เปนเวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงครองอันตรวาสกแลวทรงถือบาตรจีวร
เสด็จเขาสูนิเวศนของโพธิราชกุมาร ก็แลเวลานั้น โพธิราช กุมารกําลังประทับรอพระผูมีพระภาค
อยู ที่ซุมพระทวารชั้นนอก ไดทอดพระเนตร เห็นพระผูมพี ระภาคกําลังเสด็จมาแตไกล ครั้น
แลวเสด็จไปรับแตที่ไกลนัน้ ถวาย บังคมพระผูมีพระภาคใหเสด็จไปขางหนา ทรงดําเนินไปทาง
โกกนุทปราสาท พระ ผูมีพระภาคไดประทับยืนอยูใ กลบันไดขั้นแรก จึงโพธิราชกุมาร กราบทูล
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พระผูมี พระภาควา พระพุทธเจาขา ขอพระผูมีพระภาคจงทรงเหยียบผา ขอพระสุคตจงทรงเหยียบ
ผา เพื่อความเกื้อกูล เพื่อความสุขแกขาพระพุทธเจาสิ้นกาลนานเมื่อโพธิราชกุมารกราบทูลอยางนี้
แลว พระผูมีพระภาคทรงดุษณีภาพ
แมครั้งที่สอง ... แมครั้งที่สาม โพธิราชกุมารกราบทูลพระผูมีพระภาควาพระพุทธเจาขา
ขอพระผูมีพระภาคจงทรงเหยียบผา ขอพระสุคตจงทรงเหยียบผา เพื่อความเกื้อกูล เพื่อความสุข
แกขาพระพุทธเจาสิ้นกาลนาน
ขณะนัน้ พระผูมีพระภาคทรงชําเลืองดูทานพระอานนท จึงทานพระ อานนทไดถวาย
พรแกโพธิราชกุมารวา จงมวนผาเถิด พระราชกุมาร พระผูมีพระ ภาคจักไมทรงเหยียบผา
พระตถาคตทรงอนุเคราะหหมูชนชั้นหลัง จึงโพธิราชกุมาร รับสั่งใหมวนผา แลวใหปูอาสนะ
ณ เบื้องบนโกกนุทปราสาท ครั้นพระผูมีพระ ภาคเสด็จขึ้นโกกนุทปราสาท แลวประทับนั่งเหนือ
อาสนะที่ปูถวายพรอมดวยภิกษุ สงฆ จึงโพธิราชกุมารทรงอังคาสภิกษุสงฆ มีพระพุทธเจา
เปนประมุข ดวย ขาทนียโภชนียาหารอันประณีต ดวยพระหัตถของพระองค จนพระผูมีพระภาค
เสวยแลว ทรงลดพระหัตถจากบาตร หามภัตรแลว ไดประทับนั่ง ณ ที่ควรสวน ขางหนึ่ง พระผู
มีพระภาคทรงชี้แจงใหโพธิราชกุมารเห็นแจง สมาทาน อาจหาญราเริง ดวยธรรมีกถา เสด็จ
ลุกจากอาสนะ เสด็จกลับ ฯ
ทรงหามเหยียบแผนผา
[๑๒๓] หลังจากนัน้ พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุ เปนเคามูลนั้น ใน
เพราะเหตุแรกเกิดนัน้ แลวรับสั่งกะภิกษุทงั้ หลายวา ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย ภิกษุไมพึงเหยียบผืนผาที่ปู
ไว รูปใดเหยียบ ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
[๑๒๔] สมัยตอมา สตรีผูหนึ่งปราศจากครรภ นิมนตภิกษุทงั้ หลายไป ปูผาแลว ไดกลาว
วา ทานเจาขา ขอพระคุณเจาจงเหยียบผา ภิกษุทั้งหลายรังเกียจ ไมเหยียบ นางไดกลาวอีกวา
ทานเจาขา ขอพระคุณเจาจงเหยียบผาเพื่อประสงคใหเปนมงคล ภิกษุทั้งหลายรังเกียจ ไมเหยียบ
จึงสตรีผูนั้น เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา เมื่อเขาขอเพือ่ ประสงคใหเปนมงคล ไฉน
พระคุณเจาทั้งหลายจึงไม เหยียบผืนผาที่ปูให ภิกษุทั้งหลายไดยินสตรีผูนั้น เพงโทษ ติเตียน
โพนทะนาอยู จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
คฤหัสถ ตองการมงคล เราอนุญาตใหผูทถี่ ูกคฤหัสถขอรองใหเหยียบเพื่อความเปนมงคล เหยียบ
ผืนผาได ฯ
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[๑๒๕] สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายรังเกียจทีจ่ ะเหยียบผาสําหรับเช็ดเทาที่ลางแลว จึง
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให
เหยียบผาสําหรับเช็ดเทาที่ลางแลว ฯ
ทุติยภาณวาร จบ
__________________
เรื่องนางวิสาขา มิคารมารดา
[๑๒๖] ครั้นพระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ภัคคะชนบท ตามพระพุทธาภิรมย แลวเสด็จ
จาริกทางพระนครสาวัตถี เสด็จจาริกโดยลําดับถึงพระนครสาวัตถี แลว ทราบวาพระองคประทับ
อยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถีนั้น ครั้งนั้น
นางวิสาขามิคารมารดา ถือหมอน้ํา ปุมไมสําหรับเช็ดเทา และไมกวาด เขาไปเฝาพระผูมีพระภาค
ถวายบังคมแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลวา ขอพระองคจงทรงรับหมอน้ํา
ปุมไมสําหรับเช็ดเทา และไมกวาดของหมอมฉัน เพื่อประโยชนเพื่อความสุขแก หมอมฉัน
สิ้นกาลนาน พระเจาขา พระผูมีพระภาคทรงรับหมอน้ํา และไมกวาดมิไดทรงรับปุมไมสําหรับ
เช็ดเทา ครั้นพระผูมีพระภาคทรงชี้แจงใหนางวิสาขามิคารมารดาเห็นแจง สมาทาน อาจหาญ
ราเริงดวยธรรมีกถา นางไดลุกจากที่นั่ง ถวายบังคม ทําประทักษิณแลวกลับไป ฯ
[๑๒๗] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปน เคามูลนัน้ ใน
เพราะเหตุแรกเกิดนัน้ แลวรับสั่งกะภิกษุทงั้ หลายวา ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย เราอนุญาตหมอน้ํา และ
ไมกวาด ภิกษุไมพึงใชปุมไมสําหรับเช็ดเทา รูปใดใช ตองอาบัติทุกกฏดูกรภิกษุทงั้ หลาย เรา
อนุญาตที่เช็ดเทา ๓ ชนิด คือ หินกรวด ๑ กระเบื้อง ๑ หินฟองน้ําในทะเล ๑ ฯ
[๑๒๘] ตอจากนั้นมา นางวิสาขามิคารมารดา ถือพัดโบกและบัดใบตาล เขาไปเฝา
พระผูมีพระภาค ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ไดกราบทูลวา ขอพระองค
จงทรงรับพัดโบก และพัดใบตาลของหมอมฉัน เพื่อประโยชน เพื่อความสุข แกหมอมฉัน
ตลอดกาลนาน พระเจาขา พระผูมีพระภาคทรงรับพัดโบกและพัดใบตาลแลว ไดทรงชี้แจงให
นางวิสาขามิคารมารดาเห็นแจง ... ดวยธรรมีกถา นางวิสาขา ... ทําประทักษิณแลวกลับไป ฯ
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เรื่องพัด
[๑๒๙] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปน เคามูลนัน้ ในเพราะ
เหตุแรกเกิดนัน้ แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย เราอนุญาตพัดโบก และพัด
ใบตาล ฯ
[๑๓๐] สมัยนั้นไมปด ยุงเกิดแกสงฆ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด พระผูม ีพระภาค
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตไมปดยุง แสจามรี บังเกิดแกสงฆ
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย ภิกษุ
ไมพึงใชแสจามรี รูปใดใช ตองอาบัติทุกกฏ ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เราอนุญาตพัด ๓ ชนิด คือ
พัดทําดวยปอ ๑ พัด ทําดวยแฝก ๑ พัดทําดวยขนปกขนหางนกยูง ๑ ฯ
เรื่องรม
[๑๓๑] สมัยนั้น รมบังเกิดแกสงฆ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด พระผูมพี ระภาค
พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตรม ฯ
[๑๓๒] สมัยนั้น พระฉัพพัคคียเดินกั้นรมเที่ยวไป ครั้งนั้น อุบาสก ผูหนึ่งไดไปเที่ยว
สวนกับสาวกของอาชีวกหลายคน พวกสาวกของอาชีวกเหลานั้น ไดเห็นพระฉัพพัคคียเดินกั้นรม
มาแตไกล ครัน้ แลวไดกลาวกะอุบาสกผูนนั้ วาพระคุณเจาเหลานี้ เปนผูเ จริญของพวกทาน เดิน
กั้นรมมาคลายมหาอํามาตยโหราจารย อุบาสกผูนั้นกลาววา นั่นมิใชภกิ ษุ เปนปริพาชก ขอรับ
พวกเขา แคลงใจวา ภิกษุหรือมิใชภกิ ษุ ครั้นอุบาสกเขาไปใกล ก็จําได จึงเพงโทษติเตียน
โพนทะนาวา ไฉน พระคุณเจาทั้งหลายจึงเดินกั้นรม ภิกษุทั้งหลายได ยินอุบาสกนัน้ เพงโทษ
ติเตียน โพนทะนาอยู จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมี พระภาคๆ ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ขาววา ... จริงหรือ
ภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา จริงพระพุทธเจาขา
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียน ... ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถา รับสั่งกะ ภิกษุทั้งหลายวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพงึ กั้นรม รูปใดกั้น ตองอาบัตทิ ุกกฏ ฯ
[๑๓๓] สมัยตอมา ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธ เธอเวนรมแลวไมสบาย ภิกษุ ทั้งหลายกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา อนุญาตรมแกภกิ ษุ
อาพาธ ฯ
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[๑๓๔] สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายทราบวา พระผูมีพระภาคทรงอนุญาต รมแกภกิ ษุอาพาธ
เทานั้น ไมไดทรงอนุญาตแกภิกษุไมอาพาธ จึงรังเกียจที่จะกัน้ รมในวัดและอุปจารของวัด ภิกษุ
ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุแมไม อาพาธกั้นรมในวัด
หรือในอุปจารของวัดได ฯ
เรื่องไมเทา
[๑๓๕] สมัยนั้น ภิกษุรูปหนึ่งวางบาตรไวในสาแหรก แลวหอยไวที่ ไมเทา เดินผานไป
ทางประตูบานแหงหนึ่งในเวลาพลบค่ํา ชาวบานบอกกันวา พวกเรา นัน่ โจรกําลังเดินไป ดาบของ
มันสองแสงวาว แลวตามไลไปจับตัวได รูแลวปลอยไป ครั้นภิกษุนั้นไปถึงวัดแลว แจงเรื่องนั้น
แกภกิ ษุทั้งหลายๆ ถาม วา ก็คุณถือไมเทากับสาแหรกหรือ ภิกษุนั้นรับวา ถูกแลว
ขอรับ บรรดาภิกษุ ทีเ่ ปนผูม ักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน ภิกษุจึงไดถือไมเทา
กับสาแหรกเลา แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคทรง ติเตียน ... ครั้นแลว
ทรงทําธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงถือไมเทากับสาแหรก รูปใด
ถือ ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
[๑๓๖] สมัยนั้น ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธ ปราศจากไมเทา ไมสามารถจะเดินไปไหนได
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาคๆ ตรัสวา ดูกร ภิกษุทั้งหลาย เรา
อนุญาตใหสมมติไมเทาแกภกิ ษุอาพาธ ฯ
[๑๓๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆพึงใหสมมติไมเทาอยางนี้:
ภิกษุอาพาธนั้นพึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา ไหวเทาภิกษุ ผูแ กกวา นั่ง
กระหยงประคองอัญชลี แลวกลาวคําขออยางนี้ วาดังนี้:
ทานเจาขา ขาพเจาอาพาธ ไมใชไมเทาไมสามารถไปไหนได ทานเจาขา ขาพเจานั้นขอ
ทัณฑสมมติ กะสงฆ
พึงขอแมครั้งที่สอง พึงขอแมครั้งที่สาม ฯ
[๑๓๘] ภิกษุผูฉลาด ผูส ามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติ ทุติยกรรมวาจา
วาดังนี:้
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กรรมวาจาใหทณ
ั ฑสมมติ
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุมีชื่อนี้รูปนี้อาพาธ ไมใชไมเทาไม
สามารถจะไปไหนได เธอขอทัณฑสมมติกะสงฆ ถา ความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว
สงฆพึงใหทัณฑสมมติแกภิกษุมีชื่อนี้ นี้เปนญัตติ
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุมีชื่อนี้รูปนี้อาพาธ ไมใชไมเทาไม
สามารถจะไปไหนได เธอขอทัณฑสมมติกะสงฆ สงฆ ใหทัณฑสมมติแกภิกษุมีชื่อนี้
การใหทณ
ั ฑสมมติแกภิกษุมชี ื่อนี้ ชอบ แกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแก
ทานผูใด ทานผูนั้น พึงพูด
ทัณฑสมมติ อันสงฆใหแลวแกภิกษุมีชื่อนี้ ชอบแกสงฆ เหตุ นัน้ จึงนิ่ง ขาพเจา
ทรงความนี้ไว ดวยอยางนี้ ฯ
[๑๓๙] สมัยตอมา ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธ ไมใชสาแหรก ไมสามารถ จะนําบาตรไปได
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาคๆ ตรัสวาดูกรภิกษุทั้งหลาย
เราอนุญาตใหสมมติสาแหรกแกภิกษุอาพาธ ฯ
[๑๔๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆพงึ ใหสมมติอยางนี้
ภิกษุอาพาธนั้น พึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา ไหวเทา ภิกษุผูแกกวา นั่งกระเหยง
ประคองอัญชลี แลวกลาวคําขออยางนี้ วาดังนี้:
คําขอสิกกาสมมติ
ทานเจาขา ขาพเจาอาพาธ ไมมีสาแหรกไมสามารถจะนําบาตรไปได ทานเจาขา ขาพเจานั้น
ขอสิกกาสมมติกะสงฆ
พึงขอแมครั้งที่สอง พึงขอแมครั้งที่สาม ฯ
[๑๔๑] ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติย กรรมวาจา วา
ดังนี้:
กรรมวาจาใหสกิ กาสมมติ
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุมีชื่อนี้รูปนี้อาพาธ ไมใชสาแหรกไม
สามารถจะนําบาตรไปได เธอขอสิกกาสมมติกะสงฆ ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่
แลว สงฆพึงใหสิกกาสมมติแกภกิ ษุมีชื่อนี้ นี้เปนญัตติ
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ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุมีชื่อนี้รูปนี้อาพาธ ไมใชสาแหรกไม
สามารถจะนําบาตรไปได เธอขอสิกกาสมมติกะสงฆ สงฆใหสิกกาสมมติแกภกิ ษุมีชื่อนี้
การใหสิกกาสมมติแกภิกษุมชี ื่อนี้ ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูน ิ่ง ไมชอบแก
ทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด
สิกกาสมมติ อันสงฆใหแลวแกภิกษุมีชื่อนี้ ชอบแกสงฆ เหตุ นัน้ จึงนิ่ง ขาพเจา
ทรงความนี้ไว ดวยอยางนี้ ฯ
[๑๔๒] สมัยนั้น ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธ ไมใชไมเทาไมสามารถจะไปไหน ได และไมใช
สาแหรกไมสามารถนําบาตรไปได ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พรผูมีพระ
ภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหสมมติไมเทาและ สาแหรกแกภิกษุอาพาธ
ก็แล สงฆพึงใหสมมติอยางนี้ ภิกษุอาพาธนั้นพึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา
ไหวเทาภิกษุผแู กกวา นั่งกระหยงประคองอัญชลี แลวกลาว คําขออยางนี้ วาดังนี้:
คําขอทัณฑสิกกาสมมติ
ทานเจาขา ขาพเจาอาพาธ ไมใชไมเทาไมสามารถจะไปไหนได และ ไมใชสาแหรกไม
สามารถจะนําบาตรไปได ทานเจาขา ขาพเจานั้นขอทัณฑสิกกา สมมติกะสงฆ
พึงขอแมครั้งที่สอง พึงขอแมครั้งที่สาม ฯ
[๑๔๓] ภิกษุผูฉลาด ผูส ามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติย กรรมวาจา วา
ดังนี้:
กรรมวาจาใหทัณฑสิกกาสมมติ
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุมีชื่อนี้รูปนี้อาพาธ ไมใชไมเทาไม
สามารถจะเดินไปไหนได และไมใชสาแหรกไม สามารถจะนําบาตรไปได เธอขอ
ทัณฑสิกกาสมมติกะสงฆ ถาความ พรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว สงฆพึงใหทณ
ั ฑสิกกา
สมมติแกภกิ ษุมีชื่อนี้ นี้เปนญัตติ
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุมีชื่อนี้รูปนี้อาพาธ ไมใชไมเทาไม
สามารถเดินไปไหนได และไมใชสาแหรกไมสามารถจะนําบาตรไปได เธอขอทัณฑ
สิกกาสมมติกะสงฆ สงฆใหทัณฑสิกกา สมมติแกภกิ ษุมีชื่อนี้ การใหทัณฑสิกกาสมมติแก
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ภิกษุมีชื่อนี้ ชอบแก ทานผูใ ด ทานผูนนั้ พึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้น
พึงพูด
ทัณฑสิกกาสมมติ อันสงฆใหแลวแกภิกษุมีชื่อนี้ ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง
ขาพเจาทรงความนี้ไว ดวยอยางนี้ ฯ
เรื่องการอวกและการเก็บอาหาร
[๑๔๔] สมัยนั้น ภิกษุรูปหนึ่งเปนโรคเรอ เธอเรออวกแลวกลับกลืน เขาไป ภิกษุ
ทั้งหลาย เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ภิกษุนี้ฉันอาหารในเวลาวิกาล แลวกราบทูลเรื่องนั้น
แดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุรปู นี้จุติมาจากกําเนิดโคไมนาน
เราอนุญาตอาหารที่อวกแกภิกษุผูมกั อวก แต ออกมานอกปากแลวไมพึงกลืนเขาไป รูปใดกลืน
เขาไป พึงปรับตามธรรม ฯ
[๑๔๕] สมัยนั้น สังฆภัตรเกิดแกสงฆหมูหนึ่ง เมล็ดขาวเปนอันมาก กลาดเกลือ่ นใน
โรงอาหาร ชาวบานเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา เมื่อเขาถวาย ขาวสุก ไฉนพระสมณะเชื้อสาย
พระศากยบุตรจึงไดไมรับโดยเคารพ ขาวแตละ เมล็ดจะสําเร็จไดดว ยการกระทําหลายครั้ง ภิกษุ
ทั้งหลายไดยินชาวบานพวกนั้น เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมี
พระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดทายกถวายตกหลน เราอนุญาตใหเก็บ
สิ่งนั้นฉันเอง ได ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะของนั้นทายกบริจาคแลว ฯ
เรื่องการไวเล็บและตัดเล็บ
[๑๔๖] สมัยนั้น ภิกษุรูปหนึ่งไวเล็บยาวเทีย่ วบิณฑบาต สตรีผูหนึ่งเห็น เขา จึงไดกลาว
ชวนภิกษุรูปนัน้ วา ทานเจาขา นิมนตมาเสพเมถุน ภิกษุนนั้ ตอบ วา อยาเลย นองหญิง
เรื่องเชนนี้ไมสมควร
ส. ถาทานไมเสพ ดิฉันจักหยิกขวนเนือ้ ตัวดวยเล็บของดิฉัน แลวรอง โวยวายขึน้ ใน
บัดนี้วา ภิกษุนขี้ มขืนดิฉัน
ภิ. จงรูเองเถิด นองหญิง
สตรีผูนั้นหยิกขวนเนือ้ ตัวของตนดวยเล็บ แลวไดรองโวยวายขึน้ วา ภิกษุ นีข้ มขืนเรา
ชาวบานไดวิ่งเขาไปจับกุมภิกษุนั้น พวกเขาไดเห็นผิวหนังและเลือด ทีเ่ ล็บมือของสตรีผูนั้น ครั้น
แลวลงความเห็นวา การกระทํานี้ของสตรีผูนี้ตางหาก ภิกษุไมใชเปนผูกระทํา แลวปลอยภิกษุนั้นไป
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ครั้นภิกษุนั้นไปถึงวัดแลว ไดเลาเรื่องนั้นแกภิกษุทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายถามวา ก็คณ
ุ ไวเล็บยาว
หรือ ภิกษุรูป นั้นรับวา เปนอยางนั้น ขอรับ บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน
โพนทะนาวา ไฉน ภิกษุจึงไดไวเล็บยาว แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระ ผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงไวเล็บยาว รูปใดไว ตอง อาบัตทิ ุกกฏ ฯ
[๑๔๗] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายตัดเล็บมือดวยเล็บมือบาง ตัดเล็บมือ ดวยปากบาง ครูด
เล็บมือที่ฝาผนังบาง นิ้วมือเจ็บ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตมีดตัดเล็บภิกษุทั้งหลายตัดเล็บจนเลือดออก นิว้ มือเจ็บ ... ตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา อนุญาตใหตัดเล็บเสมอเนื้อ ฯ
เรื่องขัดเล็บ
[๑๔๘] สมัยตอมา พระฉัพพัคคียว านกันใหขัดเล็บทั้ง ๒๐ นิ้ว ชาวบานเพงโทษ ติเตียน
โพนทะนาวา ... เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภคกาม ภิกษุทงั้ หลาย กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงวาน กันใหขัดเล็บทั้ง ๒๐ นิ้ว รูปใดใหขัด
ตองอาบัติทุกกฏ ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เราอนุญาตใหแคะขี้เล็บได ฯ
เรื่องมีดโกน
[๑๔๙] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายมีผมยาว ไดกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมี พระภาค พระผู
มีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุสามารถจะปลงผมใหแกกันได หรือ ภิกษุทั้งหลาย
กราบทูลวา สามารถ พระพุทธเจาขา ลําดับนั้น พระผูมพี ระ ภาครับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆในเพราะ
เหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรก เกิดนัน้ ... รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เรา
อนุญาตมีดโกน หิน ลับมีดโกน ฝกมีดโกน ผาพันมีดโกน เครื่องมีดโกนทุกอยาง ฯ
เรื่องแตงหนวด
[๑๕๐] สมัยนั้น พระฉัพพัคคียวานกันตัดหนวด ปลอยหนวดไวใหยาว ไวเครา แตง
หนวดเปนสี่เหลี่ยม ขมวดกลุม ขนหนาอก ไวกลุมขนทอง ไวหนวด เปนเขี้ยวโงง โกนขนใน
ที่แคบ ชาวบานเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ... เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภคกาม ... ภิกษุทั้งหลาย
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระ ภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงตัดหนวด ไมพึงปลอย
หนวดไวให ยาว ไมพึงไวเครา ไมพึงแตงหนวดเปนสี่เหลี่ยม ไมพึงขมวดกลุมขนหนาอก ไมพึง
ไวกลุมขนทอง ไมพึงไวหนวดเปนเขี้ยวโงง ไมพึงโกนขนในทีแ่ คบ รูปใด โกน ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
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เรื่องโกนขนในที่แคบ
[๑๕๑] สมัยนั้น ภิกษุรูปหนึ่งเปนแผลในที่แคบ ทายาไมติด ... ภิกษุ ทั้งหลายกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา อนุญาตใหโกนขนใน
ที่แคบได เพราะเหตุอาพาธ ฯ
[๑๕๒] สมัยนั้น พระฉัพพัคคียใชกนั และกันใหตดั ผมดวยกรรไกร ชาวบาน เพงโทษ
ติเตียน โพนทะนาวา ... เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภคกาม ... ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผู
มีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงใหตัดผมดวยกรรไกร รูปใดใหตัด ตองอาบัติ
ทุกกฏ ฯ
[๑๕๓] สมัยนั้น ภิกษุรูปหนึ่งเปนแผลที่ศีรษะ ไมอาจปลงผมดวยมีด ภิกษุทั้งหลาย
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต ใหตัด
ผมดวยกรรไกรได เพราะเหตุอาพาธ ฯ
เรื่องไวขนจมูกยาว
[๑๕๔] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายปลอยขนจมูกไวยาว ชาวบาน เพงโทษ ติเตียน โพน
ทะนาวา ... เหมือนพวกปศาจ ... ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค
ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงไวขนจมูกยาว รูปใดไว ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
[๑๕๕] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายใหถอนขนจมูกดวยกรวดบาง ดวยขี้ผึ้ง บาง จมูกเจ็บ ...
ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตแหนบ ฯ
[๑๕๖] สมัยนั้น พระฉัพพัคคียใชกนั ถอนผมหงอก ชาวบาน เพงโทษ ติเตียน โพน
ทะนาวา ... เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภคกาม ... ภิกษุทั้งหลาย กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค ...
ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงให ถอนผมหงอก รูปใดใหถอน ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
[๑๕๗] สมัยนั้น ภิกษุรูปหนึ่งมีขี้หูจกุ ชองหู ... ภิกษุทั้งหลายกราบทูล เรื่องนั้นแดพระผูมี
พระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตไมแคะหู ฯ
[๑๕๘] สมัยนั้น พระฉัพพัคคียใชไมแคะหูตางๆ คือ ทําดวยทอง ทําดวยเงิน ชาวบาน
เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ... เหมือนพวกคฤหัสถ ผูบริโภคกาม ... ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้น
แดพระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุไมพึงใชไมแคะหูตางๆ รูปใดใช ตองอาบัติ
ทุกกฏ เรา อนุญาตไมแคะหูที่ทําดวยกระดูก งา เขา ไมออ ไมไผ ไมจริง ยางไม เมล็ดผลไม
โลหะ กระดองสังข ฯ
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ทรงหามสั่งสมเครื่องโลหะเครื่องสัมฤทธิ์
[๑๕๙] ก็โดยสมัยนัน้ แล พระฉัพพัคคียสั่งสมเครื่องโลหะ เครื่องทอง สัมฤทธิ์ไวเปน
อันมาก ชาวบานไปเที่ยวชมตามวิหารพบเขา แลวเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระสมณะ
เชื้อสายพระศากยบุตรจึงไดสั่งสมเครื่องโลหะ เครื่องทองสัมฤทธิ์ ไวมากมายคลายพอคาขายเครื่อง
ทองสัมฤทธิ์ ... ภิกษุทั้งหลาย กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูม ีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
ไมพึง สั่งสมเครื่องโลหะ เครื่องทองสัมฤทธิ์ รูปใดสั่งสม ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
[๑๖๐] สมัยนั้น ภิกษุทงั้ หลายรังเกียจกลองยาตา ไมปายยาตา ไมแคะหู ซึ่งเพียงหอ
รวมกันไว จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย เราอนุญาตกลอง
ยาตา ไมปายยาตา ไมแคะหู เพียงหอรวมกันไว ฯ
[๑๖๑] สมัยนั้น พระฉัพพัคคียนั่งรัดเขาดวยผาสังฆาฏิ แผนผาสังฆาฏิ หลุด ภิกษุ
ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย ภิกษุไมพึงนั่งรัดเขาดวยผา
สังฆาฏิ รูปใดนั่ง ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
[๑๖๒] สมัยนั้น ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธ เธอเวนผารัดเขาเสียไมสบาย ... ภิกษุทั้งหลาย
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตผารัดเขา ภิกษุทั้งหลาย
สงสัยวา เราจะพึงรูไดอยางไรวาเปนผารัดเขาจึงไดกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค ... ตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตไมสะดึงที่แผดวย ฟม ดายพัน ไมสลักทอ และเครื่องหูกทุกอยาง ฯ
เรื่องประคดเอว
[๑๖๓] สมัยนั้น ภิกษุรูปหนึ่งไมไดคาดรัดประคด เขาบานไปบิณฑบาต ผาสบงของ
เธอหลุดที่ถนน ชาวบานเห็นแลวพากันโห ภิกษุนนั้ กระดากอาย ครั้น ไปถึงวัดแลว เลาเรื่องนั้น
แกภกิ ษุทั้งหลายๆ กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมมีรัด
ประคดไมพึงเขาบาน รูปใดเขาบาน ตองอาบัติทุกกฏ เราอนุญาตผารัดประคด ฯ
[๑๖๔] สมัยนั้น พระฉัพพัคคียใชผา ประคดตางๆ คือ ประคดถักเชือก หลายเสน
ประคดถักเปนศีรษะงูน้ํา ประคดกลมคลายเกลียวเชือก ประคดคลาย สังวาล ชาวบาน เพงโทษ
ติเตียน โพนทะนาวา ... เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภค กาม ... ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระ
ผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ... เสน ประคดถักเปนศีรษะงูน้ํา ประคดกลมคลายเกลียวเชือก ประคดคลาย
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สังวาล รูปใดใช ตองอาบัติทุกกฏดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตประคด ๒ ชนิด คือ
ประคดแผนผา ๑ ประคดกลมดังไสสุกร ๑ ...
ชายผาประคดเกา ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา อนุญาตใหถักกลมคลายเกลียวเชือก
ใหถักคลายสังวาลได ปลายประคดเกา ...ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเย็บทบเขามา
ถักเปนหวง ทีส่ ุดหวงประคดเกา ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตลูกถวิล ฯ
เรื่องลูกถวิล
[๑๖๕] สมัยนั้น พระฉัพพัคคียใชลกู ถวิลตางๆ คือ ทําดวยทอง ทํา ดวยเงิน ชาว
บานเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภค กาม ... ภิกษุทั้งหลายกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพงึ ใชลูกถวิล
ตางๆ รูปใดใช ตองอาบัติทุกกฏดูกรภิกษุทงั้ หลาย เราอนุญาตลูกถวิล ทําดวยกระดูก งา
เขา ไมออ ไมไผ ... กระดองสังข เสนดาย ฯ
เรื่องลูกดุม
[๑๖๖] สมัยนั้น ทานพระอานนทหมผาสังฆาฏิเนื้อบางเขาบานบิณฑบาต สังฆาฏิของ
ทานถูกลมหัวดวนพัดเลิกขึน้ ครั้นทานกลับถึงอารามแลว ไดแจงเรื่อง นั้นแกภกิ ษุทงั้ หลายๆ
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต
ลูกดุมและรังดุม ฯ
[๑๖๗] สมัยนั้น พระฉัพพัคคียใชลกู ดุมตางๆ คือ ทําดวยทอง ทําดวย เงิน ชาวบาน
เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ... เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภค กาม ... ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้น
แดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงใชลูกดุมตางๆ รูปใด
ใช ตองอาบัติทุกกฏ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตลูกดุม ทําดวยกระดูก งา เขา ไมออ
ไมไผ ไมจริง ยางไม เมล็ดผลไม โลหะ กระดองสังข เสนดาย ฯ
[๑๖๘] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายเย็บตรึงลูกดุมบาง รังดุมบาง ลงที่จีวร จีวรชํารุด
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาค พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เราอนุญาตแผนผารองลูกดุม แผนผารองรังดุม ภิกษุ ทั้งหลายเย็บตรึงแผนผารองลูกดุมแผนผา
รองรังดุมลงที่ชายจีวร มุมผาเปด ภิกษุ ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมี
พระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย เราอนุญาตใหตดิ แผนผารองลูกดุม แผนผารองรังดุมที่ชาย
ผาลึกเขาไป๗-๘ องคุลี ฯ
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เรื่องพระฉัพพัคคียนงุ ผาอยางคฤหัสถ
[๑๖๙] สมัยนั้น พระฉัพพัคคียนุงผาอยางคฤหัสถ คือ นุงหอยชาย เหมือนงวงชาง
นุงปลอยชายคลายหางปลา นุงปลอยชายสีแ่ ฉก นุงหอยชาย คลายกานตาล นุงยกกลีบตั้งรอย
ชาวบานเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ... เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภคกาม ... ภิกษุทงั้ หลายกราบ
ทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระ ภาค พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุไมพึงนุงผา
อยางคฤหัสถคือ นุงหอยชายเหมือนงวงชาง นุงปลอยชายคลายหางปลา นุงปลอยชายเปน
สี่ แฉก นุงหอยชายคลายกานตาล นุงยกกลีบตั้งรอย รูปใดนุง ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
[๑๗๐] สมัยตอมา พระฉัพพัคคียห มผาอยางคฤหัสถ ชาวบานเพงโทษ ติเตียน
โพนทะนาวา ... เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภคกาม ... ภิกษุทั้งหลายกราบ ทูลเรื่องนั้นแดพระผู
มีพระภาค พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุไมพึงหมผาอยางคฤหัสถ รูปใดหมตองอาบัติ
ทุกกฏ ฯ
[๑๗๑] สมัยตอมา พระฉัพพัคคียน ุงผาเหน็บชายกระเบน ชาวบาน เพงโทษ ติเตียน
โพนทะนาวา ... เหมือนคนหาบของหลวง ... ภิกษุทั้งหลาย กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผู
มีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงนุงผาเหน็บชายกระเบน รูปใดนุง ตองอาบัติ
ทุกกฏ ฯ
[๑๗๒] สมัยตอมา พระฉัพพัคคียห าบของสองขาง ชาวบานเพงโทษ ติเตียน
โพนทะนาวา ... เหมือนคนหาบของหลวง ... ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่อง นั้นแดพระผูมีพระภาค พระ
ผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึง หาบของสองขาง รูปใดหาบ ตองอาบัติทุกกฏ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหคอน หาม เทิน แบก กระเดียด หิว้ ฯ
เรื่องไมชําระฟน
[๑๗๓] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายไมเคีย้ วไมชําระฟน ปากมีกลิ่นเหม็น ภิกษุทั้งหลาย
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาค พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย การไมเคี้ยว
ไมชําระฟนมีโทษ ๕ ประการนี้ คือ นัยนตาไมแจม ใส ๑ ปากมีกลิ่นเหม็น ๑ ลิ้นรับรสอาหาร
ไมบริสุทธิ์ ๑ ดีและเสมหะหุมหอ อาหาร ๑ ไมชอบฉันอาหาร ๑ ไมเคีย้ วไมชําระฟนมีโทษ ๕
ประการนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย การเคี้ยวไมชําระฟนมีอานิสงส ๕ ประการนี้ คือ นัยนตา
แจมใส ๑ ปากไมมีกลิ่นเหม็น ๑ ลิ้นรับรสอาหารบริสุทธิ์ ๑ ดีและเสมหะไมหุมหอ อาหาร ๑ ชอบ
ฉันอาหาร ๑ การเคี้ยวไมชําระฟน มีอานิสงส ๕ ประการนี้แล เราอนุญาตไมชําระฟน ฯ
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[๑๗๔] สมัยนั้น พระฉัพพัคคียเคี้ยวไมชําระฟนยาว และตีสามเณรดวยไมชําฟน
เหลานั้น ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมี พระภาค ... ตรัสวา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงเคีย้ วไมชําระฟนยาว รูปใด เคีย้ ว ตองอาบัติทกุ กฏ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เราอนุญาตไมชําระฟนยาว ๘ นิ้วเปนอยางยิง่ และไมพึงตีสามเณรดวย ไมนั้น รูปใดตี
ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
[๑๗๕] สมัยตอมา ภิกษุรูปหนึ่งเคีย้ วไมชําระฟนสัน้ เกินไป ไมชาํ ระ ฟนหลุดเขาไป
ติดในคอ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมี พระภาค ... ตรัสวา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงเคีย้ วไมชําระฟนสั้นเกินไป รูปใดเคี้ยว ตองอาบัติทุกกฏ ฯ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เราอนุญาตไมชําระฟนขนาด ๔ องคุลีเปนอยางต่ํา ฯ
เรื่องพระฉัพพัคคียจุดไฟเผากองหญา
[๑๗๖] ก็โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพัคคียจุดไฟเผากองหญา ชาวบานเพง โทษ ติเตียน
โพนทะนาวา ... เหมือนคนเผาปา ... ภิกษุทงั้ หลาย กราบทูลเรื่อง นั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมี
พระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึง เผากองหญา รูปใดเผา ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
[๑๗๗] สมัยนั้น วิหารที่อยูมีหญาขึ้นรก เมื่อไฟปาไหมมาถึง วิหารถูกไฟไหม ภิกษุ
ทั้งหลายรังเกียจที่จะจุดไฟรับเพื่อทําการปองกัน ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตไวเมื่อไฟปาไหมมาถึง ใหจุดไฟรับเพื่อ
ปองกัน ฯ
เรื่องขึ้นตนไม
[๑๗๘] สมัยนั้น พระฉัพพัคคียขึ้นตนไม ไตจากตนหนึ่ง ไปสูตน หนึ่ง ชาวบาน
เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ... เหมือนลิง ... ภิกษุทั้งหลายกราบทูล เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ ไมพงึ ขึ้นตนไม รูปใดขึ้น ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
[๑๗๙] สมัยนั้น ภิกษุรูปหนึ่งไปเมืองสาวัตถีในโกศลชนบท ชางไลในระหวางทาง
จึงภิกษุนั้นวิ่งเขาไปยังโคนตนไม รังเกียจไมขึ้นตนไม ชางนั้นได ไปทางอื่น ครั้นภิกษุนั้นไปถึง
เมืองสาวัตถีแลว ไดแจงเรื่องนั้นแกภกิ ษุทงั้ หลายๆกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมี
พระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อมีกจิ จําเปน เราอนุญาตใหขึ้นตนไมสูงชั่วบุรุษ ใน
คราวมีอันตราย ขึ้นไดตามประสงค ฯ
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[๑๘๐] สมัยนั้น ภิกษุสองรูปเปนพี่นอ งกัน ชื่อเมฏฐะและโกกุฏฐะเปนชาติ
พราหมณ พูดจาออนหวาน เสียงไพเราะ เธอสองรูปนั้นเขาไปเฝาพระผูม ีพระภาค ถวาย
บังคม นั่ง ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง แลวกราบทูลวา พระ พุทธเจาขา บัดนี้ ภิกษุทั้งหลายตางชื่อ
ตางโคตร ตางชาติ ตางสกุลกันเขามา บวช พวกเธอจะทําพระพุทธวจนะใหผิดเพี้ยนจากภาษาเดิม
มิฉะนั้น ขาพระพุทธเจาทั้งหลายจะขอยกพระพุทธวจนะขึ้นโดยภาษาสันสกฤต
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆะบุรุษทั้งหลาย ไฉน พวก เธอจึงได
กลาวอยางนี้วา มิฉะนั้น ขาพระพุทธเจาทัง้ หลายจะขอยกพระพุทธวจนะ ขึ้นโดยภาษาสันสกฤตดังนี้
เลา ดูกรโมฆะบุรุษทั้งหลาย การกระทําของพวกเธอนัน่ ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชน
ที่ยังไมเลื่อมใส ... ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถา รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพงึ
ยกพุทธวจนะขึ้นโดยภาษา สันสกฤต รูปใดยกขึ้น ตองอาบัติทุกกฏ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา
อนุญาตใหเลาเรียนพุทธวจนะตามภาษาเดิม ฯ
เรื่องเรียนคัมภีรโลกายตะ
[๑๘๑] สมัยนั้น พระฉัพพัคคียเรียนคัมภีรโลกายตะ ชาวบานเพงโทษ ติเตียน
โพนทะนาวา ... เหมือนคฤหัสถผูบริโภคกาม ภิกษุทั้งหลายไดยินชาวบานเพงโทษ ติเตียน
โพนทะนาอยู ... จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผูที่เห็นคัมภีรโลกายตะ วามีสาระจะพึง
ถึงความเจริญงอกงามไพบูลยในธรรมวินัยนี้หรือ
ภิ. ไมอยางนั้น พระพุทธเจาขา
ภ. อันผูท ี่เห็นธรรมวินัยนีว้ ามีสาระ จะพึงเลาเรียนคัมภีรโลกายตะหรือ
ภิ. ไมอยางนั้น พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงเรียนคัมภีรโลกายตะ รูปใดเรียน ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
[๑๘๒] สมัยตอมา พระฉัพพัคคียสอนคัมภีรโลกายตะ ชาวบานเพง โทษ ติเตียน
โพนทะนาวา ... เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภคกาม ... ภิกษุ ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแกพระผูม
ีพระภาค
พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงสอนคัมภีร โลกายตะ รูปใด
สอน ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
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เรื่องเรียนดิรัจฉานวิชา และการใหพรเมื่อมีผจู าม
[๑๘๓] สมัยตอมา พระฉัพพัคคียเรียนดิรัจฉานวิชา ... ภิกษุ ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้น
แดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงเรียนดิรจั ฉาน วิชา รูปใดเรียน
ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
[๑๘๔] สมัยตอมา พระฉัพพัคคียสอนดิรัจฉานวิชา ชาวบานเพงโทษ ติเตียน โพนทะนา
วา ... เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภคกาม ... ภิกษุทั้งหลายกราบ ทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงสอนดิรจั ฉาน วิชา รูปใดสอน
ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
[๑๘๕] สมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจา อันบริษัทหมูใหญแวดลอม แลว กําลังทรง
แสดงธรรม ไดทรงจามขึ้น ภิกษุทั้งหลายไดถวายพระพรอยาง อึงมี่วา ขอพระผูมีพระภาคจงทรง
พระชนมายุ ขอพระสุคตจงทรงพระชนมายุเถิด พระพุทธเจาขา ธรรมกถาไดพักในระหวางเพราะ
เสียงนั้น จึงพระผูมีพระภาค รับสั่งถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลที่ถูกเขาใหพรวา
ขอจงเจริญ ชนมายุในเวลาจาม จะพึงเปน หรือพึงตายเพราะเหตุทใี่ หพรนั้นหรือ
ภิ. ไมอยางนั้น พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงกลาวคําใหพรวา ขอจงมีชนมายุ ใน เวลาที่เขาจาม
รูปใดใหพร ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
[๑๘๖] สมัยนั้น ชาวบานใหพรในเวลาที่ภิกษุทั้งหลายจามวา ขอทาน จงมีชนมายุ
ภิกษุทั้งหลายรังเกียจ มิไดใหพรตอบ ชาวบานเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระสมณะ
เชื้อสายพระศากยบุตร เมื่อเขาใหพรวา จงเจริญ ชนมายุ จึงไมใหพรตอบเลา ภิกษุทั้งหลาย
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาค พระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ชาวบาน
มีความตองการดวยสิ่งเปนมงคล เราอนุญาตใหภิกษุผูที่เขาใหพรวา จงเจริญชนมายุ ดังนี้ ใหพร
ตอบ แกชาวบานวา ขอทานจงเจริญชนมายุยืนนาน ฯ
เรื่องฉันกระเทียม
[๑๘๗] สมัยนั้น พระผูมีพระภาคอันบริษัทหมูใหญแวดลอม ประทับนั่ง แสดงธรรมอยู
ภิกษุรูปหนึ่งฉันกระเทียม แลเธอคิดวา ภิกษุทั้งหลายอยาไดรบกวน จึงนั่ง ณ ที่สุดสวนขาง
หนึ่ง พระผูมพี ระภาคทอดพระเนตรเห็นภิกษุนั้น นั่ง ณ ที่สุดสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวจึงรับสั่ง
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กะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทําไมหนอ ภิกษุนนั้ จึงนั่ง ณ ที่สุดสวนขางหนึง่ ภิกษุ
ทั้งหลายกราบทูลวา ภิกษุ นั้นฉันกระเทียม พระพุทธเจาขา แลเธอคิดวา ภิกษุทั้งหลายอยารบกวน
จึงนั่ง ณ ที่สุดสวนขางหนึ่ง
ภ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุฉันของใดแลว จะพึงเปนผูเหินหางจาก ธรรมกถาเห็นปาน
นี้ ภิกษุควรฉันของนั้นหรือ
ภิ. ไมควรฉัน พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงฉันกระเทียม รูปใดฉัน ตองอาบัติ ทุกกฏ ฯ
[๑๘๘] สมัยนั้น ทานพระสารีบุตรอาพาธเปนลมเสียดทอง ครั้งนั้นทานพระมหา
โมคคัลลานะเขาไปหาทานพระสารีบุตรแลวถามวา เมื่อกอนทานเปน ลมเสียดทอง หายดวย
ยาอะไร ทานพระสารีบุตรตอบวา ผมหายดวยกระเทียมภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด
พระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหฉันกระเทียมได
เพราะเหตุอาพาธ ฯ
เรื่องหมอปสสาวะ
[๑๘๙] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายถายปสสาวะลงในทีน่ ั้นๆ ใน อาราม อารามสกปรก
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาคๆตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เราอนุญาตใหถายปสสาวะในที่ควรสวนขางหนึ่ง อาราม มีกลิ่นเหม็น ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เราอนุญาตหมอปสสาวะ ภิกษุ ทั้งหลายนั่งถายปสสาวะลําบาก ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา
อนุญาตเขียง รองเทาถายปสสาวะ เขียงรองเทาถายปสสาวะเปดเผย ภิกษุทั้งหลายละอายที่จะ
ถายปสสาวะ ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหลอมเครื่องลอม ๓ ชนิด คือ เครื่อง
ลอมอิฐ เครื่องลอมหิน ฝาไม หมอปสสาวะไมมีฝาปด มีกลิ่นเหม็น ... ตรัสวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เราอนุญาตฝาปด ฯ
พุทธานุญาตหลุมถายอุจจาระ
[๑๙๐] สมัยนั้น ภิกษุทงั้ หลายถายอุจจาระลงในที่นนั้ ๆ ในอารามอารามสกปรก ...
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาค ... ตรัสวาดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหถาย
อุจจาระในที่ควรสวนขางหนึ่ง อารามมีกลิ่นเหม็น ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตหลุม
ถายอุจจาระ ขอบปากหลุม พัง ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหกอกรุ ๓ อยาง คือ
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กอดวยอิฐกอดวยศิลา กอดวยไม หลุมอุจจาระมีพื้นต่ําน้าํ ทวมได ... ตรัสวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เราอนุญาตใหถมพืน้ ใหสูง ดินทีถ่ มพื้นพัง ... ตรัสวา ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย เราอนุญาต
ใหกอกรุ ๓ อยาง คือ กอดวยอิฐ กอดวยศิลา กอดวยไม ภิกษุทั้งหลายขึ้นลงลําบาก ... ตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตบันได ๓ อยาง คือ บันไดอิฐ บันไดหิน บันไดไม ภิกษุทั้งหลาย
ขึ้นลงพลัดตกลงมา ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตราวสําหรับยึด ภิกษุทั้งหลายนั่งถาย
อุจจาระ ที่รมิ หลุมพลัดตกลงไป ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เราอนุญาตใหลาดพืน้ แลวเจาะชอง
ถายอุจจาระตรงกลาง ภิกษุทั้งหลายนั่งถายอุจจาระลําบาก ... ตรัสวาดูกร ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต
เขียงรองเทาถายอุจจาระ ภิกษุทั้งหลายถายปสสาวะออก ไปขางนอก ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เราอนุญาตรางรองปสสาวะ ไมชําระไมมี ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตไมชําระ
ตะกรารองรับไมชําระ ไมมี ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตตะกรารองรับไมชําระ หลุม
อุจจาระ ไมไดปดมีกลิ่นเหม็น ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตฝาปด ฯ
พุทธานุญาตวัจจกุฎี
[๑๙๑] สมัยนั้น ภิกษุทงั้ หลายถายอุจจาระในทีแ่ จงลําบากดวยรอนบาง หนาวบาง
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตวัจจกุฎี วัจจกุฎี
ไมมีบานประตู ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา อนุญาตบานประตู กรอบเช็ดหนา ครกรับเดือย
บานประตู หวงขางบน สายยู ไมหัวลิง กลอน ลิ่ม ชองดาล ชองเชือกชัก เชือกชัก ผงหญา
ที่มุงวัจจกุฎีตกลงเกลื่อน ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหรอื้ ลงฉาบดินทั้งขางบน ขางลาง
ทําใหมีสีขาว สีดํา สีเหลือง จําหลักเปนพวงดอกไม เครือไม ฟน มังกร ดอกจอกหากลีบ
ราวจีวร สายระเดียงจีวร ฯ
[๑๙๒] สมัยนั้น ภิกษุรูปหนึ่งชราทุพพลภาพ ถายอุจจาระแลวลุกขึ้น ลมลง ภิกษุ
ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเชือกหอย
สําหรับเหนีย่ ว ฯ
[๑๙๓] สมัยนั้น วัจจกุฎีไมไดลอม ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด พระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหลอมเครื่องลอม ๓ อยาง คือ อิฐ ศิลา ไม ฯ
[๑๙๔] ซุมประตูไมมี ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตซุม ประตู ซุมประตูมี
พื้นต่ํา ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เราอนุญาตถมพื้นใหสูง ดินที่ถมพัง ... ตรัสวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เราอนุญาตใหกอกรุ ๓ อยาง คือ กอดวยอิฐ กอดวยศิลา กอดวยไม ภิกษุทั้งหลาย

พระวินัยปฎก เลม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หนาที่ 49
ขึ้นลงลําบาก ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตบันได ๓ อยาง คือ บันไดอิฐ บันไดหิน
บันไดไม ภิกษุทั้งหลายขึ้นลงพลัดตกลงมา ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตราว สําหรับยึด
บานซุมประตูไมมี ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตซุม ประตู กรอบเช็ดหนา ครกรอง
เดือยประตู หวงขางบน สายยู ไมหวั ลิง กลอน ลิ่มชองดาล ชองเชือกชัก เชือกชัก ผงหญา
ที่มุงบนซุมประตูหลนเกลื่อน ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหรื้อลง ฉาบดวยดิน
ทั้งขางบนขางลาง ทําใหมีสีขาว สีดํา สีเหลือง จําหลักเปนพวงดอกไม เครือไม ฟนมังกร
ดอกจอกหากลีบ บริเวณลื่น ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหโรยกรวดแร กรวดแร
ไมเต็ม ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหวางศิลา เลียบ น้ําขัง ... ตรัสวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เราอนุญาตทอระบายน้ํา หมออุจจาระ ไมมี ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต
หมออุจจาระ กระบอกตักน้าํ ชําระ อุจจาระไมมี ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เราอนุญาตกระบอก
ตักน้ําชําระอุจจาระภิกษุทั้งหลายนั่งถายลําบาก ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเขียงไม
สําหรับนั่งถาย เขียงไมสําหรับนั่งถายอยูเปดเผย ภิกษุทงั้ หลายละอายที่จะถาย ... ตรัสวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เราอนุญาตใหลอมเครื่องลอม ๓ ชนิด คือ อิฐ ศิลา ไม หมออุจจาระไมไดปด
ผงหญาและขีฝ้ ุนตกลง ... ตรัสวา ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย เราอนุญาตฝาปด
ประพฤติอนาจารตางๆ
[๑๙๕] สมัยนั้น พระฉัพพัคคียประพฤติอนาจารเห็นปานดังนี้ คือ ปลูก ตนไมดอกเอง
บาง ใชใหผูอนื่ ปลูกบาง รดน้ําเองบาง ใชใหผูอื่นรดบาง เก็บ ดอกไมเองบาง ใชใหผูอื่นเก็บ
บาง รอยกรองดอกไมเองบาง ใชใหผูอื่นรอยกรอง บาง ทํามาลัยตอกานเองบาง ใชใหผูอื่นทําบาง
ทํามาลัยเรียงกานเองบาง ใชให ผูอื่นทําบาง ทําดอกไมชอเองบาง ใชใหผูอื่นทําบาง ทําดอกไม
พุมเองบาง ใชให ผูอื่นทําบาง ทําดอกไมเทริดเองบาง ใชใหผูอื่นทําบาง ทําดอกไมพวงเองบาง
ใชใหผูอื่นทําบาง ทําดอกไมตาขายประดับอกเองบาง ใชใหผูอื่นทําบาง ภิกษุ พวกนั้นนําไปเองบาง
ใชใหผูอื่นนําไปบาง ซึ่งมาลัยตอกาน นําไปเองบาง ใชใหผูอื่นนําไปบาง ซึ่งมาลัยเรียงกาน
นําไปเองบาง ใชใหผูอื่นนําไปบาง ซึ่งดอกไมชอ นําไปเองบาง ใชผูอื่นนําไปบาง ซึ่งดอกไมพุม
นําไปเองบาง ใชใหผูอื่นนําไปบาง ซึ่งดอกไมเทริด นําไปเองบาง ใชใหผูอื่นนําไปบาง ซึ่ง
ดอกไมพวง นําไปเองบาง ใชใหผูอื่นนําไปบาง ซึ่งดอกไมตาขายประดับอก เพื่อกุลสตรี เพื่อ
กุลธิดา เพื่อกุมารีแหงสกุล เพื่อสะใภแหงสกุล เพื่อกุลทาสี ภิกษุพวกนั้นฉันอาหารในภาชนะ
เดียวกันบาง ดื่มน้ําในขันเดียวกันบาง นั่งบน อาสนะเดียวกันบาง นอนบนเตียงเดียวกันบาง
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นอนรวมเครือ่ งลาดเดียวกันบาง นอน คลุมผาหมผืนเดียวกันบาง นอนรวมเครื่องลาดและคลุมผา
หมรวมกันบาง กับ กุลสตรี กุลธิดา กุมารีแหงสกุล สะใภแหงสกุล กุลทาสี ฉันอาหารในเวลา
วิกาลบาง ดื่มน้ําเมาบาง ทัดทรงดอกไมของหอมและเครื่องลูบไลบาง ฟอนรํา บาง ขับรองบาง
ประโคมบาง เตนรําบาง ฟอนรํากับหญิงฟอนรําบาง ขับรอง กับหญิงฟอนรําบาง ประโคมกับหญิง
ฟอนรําบาง เตนรํากับหญิงฟอนรําบาง ... ฟอนรํากับหญิงเตนรําบาง ขับรองกับหญิงเตนรําบาง
ประโคมกับหญิงเตนรําบาง เตนรํากับหญิงเตนรําบาง เลนหมากรุกแถวละแปดตาบาง เลนหมากรุก
แถวละ สิบตาบาง เลนหมากเก็บบาง เลนชิงนางบาง เลนหมากไหวบาง เลนโยนหวง บาง
เลนไมหึ่งบาง เลนฟาดใหเปนรูปตางๆ บาง เลนสะกาบาง เลนเปาใบไมบาง เลนไถนอยๆ
บาง เลนหกคะเมนบาง เลนไมกังหันบาง เลนตวงทราย ดวยใบไมบาง เลนรถนอยๆ บาง
เลนธนูนอยบาง เลนเขียนทายบาง เลน ทายใจบาง เลนเลียนคนพิการบาง หัดขี่ชางบาง หัดขี่มา
บาง หัดขี่รถบาง หัดยิงธนูบาง หัดเพลงอาวุธบาง วิ่งผลัดชางบาง วิ่งผลัดมาบาง วิ่งผลัดรถบาง
วิ่งขับกันบาง วิ่งเปยวกันบาง ผิวปากบาง ปรบมือบาง ปล้ํากันบาง ชกมวย กันบาง ปูลาดผา
สังฆาฏิ ณ กลางสถานที่เตนรํา แลวพูดกับหญิงฟอนรําอยางนีว้ านองหญิง เธอจงฟอนรํา ณ ที่นี้
ดังนี้บาง ใหการคํานับบาง ประพฤติอนาจารมีอยางตางๆ บาง ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้น
แดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงประพฤติ อนาจารมีอยางตางๆ
รูปใดประพฤติ พึงปรับอาบัติตามธรรม ฯ
พุทธานุญาตเครื่องโลหะเปนตน
[๑๙๖] สมัยตอมา เมื่อทานพระอุรุเวลกัสสปบวชแลว เครื่องโลหะ เครื่องไม เครื่องดิน
บังเกิดแกสงฆเปนอันมาก ครั้งนั้น ภิกษุทั้งหลายคิดวา เครื่องโลหะชนิดไหน พระผูมีพระภาค
ทรงอนุญาต ชนิดไหนไมทรงอนุญาต เครื่องไมชนิดไหน ทรงอนุญาต ชนิดไหนไมทรงอนุญาต
เครื่องดินชนิดไหนทรงอนุญาต ชนิดไหน ไมทรงอนุญาต จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทางทําธรรมีกถาในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรก
เกิดนัน้ แลวรับสั่งกะภิกษุทงั้ หลายวาดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา อนุญาตเครื่องโลหะทุกชนิด เวนเครื่อง
ประหาร อนุญาตเครื่องไมทุกชนิด เวน เกาอี้นอนมีแคร บัลลังก บาตรไมและเขียงไม อนุญาต
เครื่องดินทุกชนิด เวน เครื่องเช็ดเทาและกุฎีที่ทําดวยดินเผา ฯ
ขุททกวัตถุขนั ธกะ ที่ ๕ จบ
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หัวขอประจําขันธกะ
[๑๙๗] ๑. เรื่องขัดสีกายที่ตนไม ๒. ขัดสีกายที่เสา ๓. ขัดสีกาย ที่ฝา ๔. อาบน้าํ
ในที่ไมควร ๕. อาบน้ําขัดสีกายดวยมือทําดวยไม ๖. ขัด สีกายดวยจุณหินสีดังพลอยแดง
๗. ผลัดกันถูตัว ๘. อาบน้ําถูดวยไม บังเวียน ๙. ภิกษุเปนหิด ๑๐. ภิกษุชรา ๑๑. ถูหลัง
ดวยฝามือ ๑๒. เครื่องตุมหู ๑๓. สังวาล ๑๔. สรอยคอ ๑๕. เครื่องประดับเอว
๑๖. ทรงวลัย ๑๗. ทรงสรอยตาบ ๑๘. ทรงเครื่องประดับขอมือ ๑๙. ทรงแหวนประดับนิ้วมือ
๒๐. ไวผมยาว ๒๑. เสยผมดวยแปรง ๒๒. เสยผมดวยมือ ๒๓. เสยผมดวยน้ํามันผสมขี้ผึ้ง
๒๔. เสยผมดวยน้ํามันผสมน้ํา ๒๕. สองเงาหนาใน แวน ในขันน้ํา ๒๖. แผลเปนทีห่ นา
๒๗. ผัดหนา ๒๘. ทาหนา ถูหนา ผัดหนา เจิมหนา ยอมตัว ยอมหนา ยอมทั้งหนาทัง้ ตัว
๒๙. โรคนัยนตา ๓๐. มหรสพ ๓๑. สวดเสียงยาว ๓๒. สวดสรภัญญะ ๓๓. หมผาขนสัตว
มีขนขางนอก ๓๔. มะมวงทัง้ ผล ๓๕. ชิ้นมะมวง ๓๖. มะมวงลวน ๓๗. เรื่องงู
๓๘. ตัดองคกาํ เนิด ๓๙. บาตรไมจันทน ๔๐. เรื่องบาตรตางๆ ๔๑. บังเวียน รองบาตร
๔๒. บังเวียนทองรองบาตร หนาไป ทรงอนุญาตใหกลึง ๔๓. บังเวียน รองบาตรวิจติ ร
๔๔. บาตรเหม็นอับ ๔๕. บาตรมีกลิ่นเหม็น ๔๖. วางบาตรไวในที่รอน ๔๗. บาตรกลิ้งตกแตก
๔๘. เก็บบาตรไวที่กระดานเลียบ๔๙. เก็บบาตรไวริมกระดานเลียบนอกฝา ๕๐. หญารองบาตร
๕๑. ทอน ผารองบาตร ๕๒. แทนเก็บบาตร หมอเก็บบาตร ๕๓. ถุงบาตรและสาย โยกเปนดายถัก
๕๔. แขวนบาตรไวที่ไมเดือย ๕๕. เก็บบาตรไวบนเตียง ๕๖. เก็บบาตรไวบนตั่ง ๕๗. วางบาตร
ไวบนตัก ๕๘. เก็บบาตรไวบนกลด ๕๙. ถือบาตรอยูผลักประตูเขาไป ๖๐. ใชกระโหลกน้ํา
เตาแทนบาตร ๖๑. ใช กระเบื้องหมอแทนบาตร ๖๒. ใชกระโหลกผีแทนบาตร ๖๓. ใชบาตร
ตางกระโถน ๖๔. ใชมีดตัดจีวร ๖๕. เรื่องใชมีดมีดาม ๖๖. ใชดามมีดทําดวยทอง ๖๗. ใชขนไก
และไมกลัดเย็บจีวร กลองเข็ม แปงขาวหมาก ฝุน หิน ขี้ผึ้ง ผามัดขี้ผึ้ง ๖๘. จีวรเสียมุม
ผูกสะดึง ขึงสะดึงในที่ไมเสมอ ขึงสะดึงที่พื้นดิน ขอบสะดึงชํารุด และไมพอ ทําเครื่องหมาย
และตีบรรทัด ๖๙. ไมลางเทาเหยียบสะดึง ๗๐. เทาเปยกเหยียบสะดึง ๗๑. สวมรอ เทาเหยียบ
สะดึง ๗๒. ใชนิ้วมือรับเข็ม ๗๓. ปลอกนิ้วมือ ๗๔. กลอง สําหรับเก็บเครื่องเย็บผา และสาย
โยก เปนดายถัก ๗๕. เย็บจีวรในที่แจง โรงไมสะดึงต่ํา ถมพื้นใหสูง ขึน้ ลงลําบาก
๗๖. ผงหญาที่มุงตกเกลื่อนพระวินายกทรงอนุญาตใหรื้อลงฉาบดวยดินทั้งขางนอกขางใน
ทําใหมีสีขาว สีดํา สีเหลือง จําหลักเปนพวงดอกไม เครือไม ฟนมังกร ดอกจอกหากลีบ
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ราวจีวร สายระเดียงจีวร ๗๗. ทิ้งไมสะดึงแลวหลีกไป ไมสะดึงหักเสียหาย คลี่ออก
๗๘. เก็บสะดึงไวที่ฝากุฏิ ๗๙. ใชบาตรบรรจุเข็ม มีด เครื่องยาเดินทาง ถุงเก็บเครื่องยา
สายโยกเปนดายถัก ๘๐. ใชผากายพันธผูกรองเทา ถุงเก็บ รองเทา สายโยกเปนดายถัก
๘๑. น้ําในระหวางทางเปนอกัปปยะ ผากรองน้ํา กระบอกกรองน้ํา ๘๒. ภิกษุสองรูปเดินทาง
ไปเมืองเวสาลี ๘๓. พระมหามุนีทรงอนุญาตผากรองน้ํามีขอบและผาลาดลงบนน้ํา ๘๔. ยุงรบกวน
๘๕. อาหาร ประณีต เกิดโรคมาก หมอชีวกทูลขออนุญาตสรางที่จงกรมและเรือนไฟ ๘๖. ที่
จงกรมขรุขระ ๘๗. พื้นที่จงกรมต่ํา ทรงอนุญาตใหกอกรุดินที่ถม ๓ ชนิด ขึ้นลงลําบาก ทรง
อนุญาตบันไดและราวสําหรับยึด ๘๘. ทรงอนุญาตรั้วรอบที่จง กรม ๘๙. จงกรมในทีแ่ จงผงหญา
หลนเกลื่อน ทรงอนุญาตใหรื้อลงฉาบดวยดิน ทําใหมี สีขาว สีดํา สีเหลือง จําหลักเปนพวง
ดอกไม เครือไม ฟนมังกร ดอกจอกหากลีบ ราวจีวร สายระเดียงจีวร ๙๐. ทรงอนุญาตใหถม
เรือนไฟ ใหสูงกั้นกรุ บันได ราวบันได บานประตู กรอบเช็ดหนา ครกรองเดือยประตู หวงขางบน
สายยู ไมหัวลิง กลอน ลิ่ม ชองดาล ชองชักเชือก เชือกชัก กอฝาเรือนไฟใหตา่ํ และ
ปลองควัน ๙๑. เรือนไฟตั้งอยูกลาง ทรงอนุญาตดิน ทาหนา รางละลายดิน ดินมีกลิน่ เหม็น
๙๒. ไฟลนกาย ทรงอนุญาตที่ขังน้ําขันตักน้ํา เรือนไฟไหมเกรียม พื้นที่เปนตม ทรงอนุญาต
ใหลาง ทําทอระบายน้ํา ๙๓. ตั่งรองนั่งในเรือนไฟ ๙๔. ทําซุม ๙๕. ทรงอนุญาตโรยกรวดแร
วาง ศิลาเลียบ ทอระบายน้ํา ๙๖. เปลือยกายไหวกนั ๙๗. วางจีวรไวบนพื้นดิน ฝนตกเปยก
๙๘. ทรงอนุญาตเครื่องกําบัง ๓ ชนิด ๙๙. บอน้ํา ๑๐๐. ใช ผากายพันธและเถาวัลย
ผูกภาชนะตักน้ํา ทรงอนุญาตคันโพง ระหัดชัก ระหัดถีบภาชนะตักน้ําแตก ทรงอนุญาตถังน้ํา
ทําดวยโลหะไมและทอนหนัง ๑๐๑. ทรง อนุญาตศาลาใกลบอน้ํา ๑๐๒. ทรงอนุญาตฝาปดบอ
กันผงหญา ๑๐๓. ทรง อนุญาตรางไม ๑๐๔. ทรงอนุญาตทอระบายน้าํ และกําแพงกัน้ น้ําขังลื่น
ทรงอนุญาตทอระบายน้ํา ๑๐๕. เนื้อตัวตกหนาว ทรงอนุญาตผาชุบน้ํา ๑๐๖. ทรง อนุญาตสระน้ํา
น้ําในสระเกา ทรงอนุญาตใหทําทอระบายน้ํา ๑๐๗. ทรงอนุญาตเรือนไฟมีปนลม ๑๐๘. ไมอยู
ปราศจากผานิสีทนะ ๔ เดือน ๑๐๙. นอน บนที่นอนอันเดียรดาษดวยดอกได ๑๑๐. ไมรับประเคน
ดอกไมของหอม ๑๑๑. ไมตอ งอธิษฐานสันถัตขนเจียมหลอ ๑๑๒. ฉันจังหันบนเตียบ ๑๑๓.
ทรง อนุญาตโตก ๑๑๔. ฉันจังหันและนอนรวมกัน ๑๑๕. เจาวัฑฒะลิจฉวี ๑๑๖. โพธิราชกุมาร
พระพุทธเจาไมทรงเหยียบผา ๑๑๗. หมอน้ํา ปุมไมสําหรับเช็ดเทา และไมกวาด ๑๑๘. ทรงอนุญาต
ที่เช็ดเทาทําดวยหิน กรวดกระเบื้อง หินฟองน้ํา ๑๑๙. ทรงอนุญาตพัดโบก พัดใบตาล ๑๒๐. ไม
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ปดยุง แสจามรี ๑๒๑. ทรงอนุญาตรม ๑๒๒. ไมมีรมไมสบาย ๑๒๓. ทรง อนุญาตรมในวัด
รวม ๓ เรื่อง ๑๒๔. วางบาตรไวในสาแหรก ๑๒๕. สมมติ สาแหรก สมมติไมเทาและสาแหรก
๑๒๖. โรคเรอ ๑๒๗. เมล็ดขาว เกลื่อน ๑๒๘. ไวเล็บยาว ๑๒๙. ตัดเล็บ นิ้วมือเจ็บ ตัดเล็บ
จนถึงเลือด ทรงอนุญาตใหตัดพอดีเนื้อ ๑๓๐. ขัดเล็บทั้ง ๒๐ นิ้ว ๑๓๑. ไวผมยาวทรงอนุญาต
มีดโกน หินลับมีดโกน ปลอกมีดโกน ผาพันมีดโกน เครื่องมือ โกนผมทุกอยาง ๑๓๒. ตัดหนวด
ไวหนวด ไวเครา ไวหนวดสี่เหลี่ยม ขมวดกลุมขนหนาอก ไวกลุมขนทอง ไวหนวดเปนเขีย้ วโงง
โกนขนในที่แคบ ๑๓๓. อาพาธโกนขนในที่แคบได ๑๓๔. ตัดผมดวยกรรไกร ๑๓๕. ศีรษะ
เปนแผล ๑๓๖. ไวขนจมูกยาว ๑๓๗. ถอนขนจมูกดวยกอนกรวด ๑๓๘. เรื่อง ถอนผมหงอก
๑๓๙. เรื่องมูลหูจุกชองหู ๑๔๐. ใชไมแคะหู ๑๔๑. เรื่อง สั่งสมเครื่องโลหะกับไมปา ยยาตา ๑๔๒.
นั่งรัดเขา ๑๔๓. ผารัดเขา ดาย พัน ๑๔๔. ผารัดประคต ๑๔๕. ภิกษุใชรัดประคตเปนเชือกหลายเสน
ประคตถักเปนศีรษะงูน้ํา ประคตกลมคลายเกลียวเชือก ประคตคลายสังวาลทรงอนุญาตรัดประคต
แผนผา และรัดประคตกลม ชายผารัดประคตเกา ทรง อนุญาตใหเย็บทบ ถักเปนหวง ที่สุดหวงรัด
ประคตเกา ทรงอนุญาตลูกถวิน ๑๔๖. ทรงอนุญาตลูกดุม และรังดุม ๑๔๗. ทําลูกดุมตางๆ ๑๔๘.
ติด แผนผารองลูกดุม และรังดุม ๑๔๙. นุงผาอยางคฤหัสถ คือ นุงหอยชาย เหมือนงวงชาง นุงปลอย
ชายคลายหางปลา นุงปลอยชายเปนสี่แฉก นุงหอยชาย คลายกานตาล นุงยกกลีบตั้งรอย ๑๕๐.
หมผาอยางคฤหัสถ ๑๕๑. นุงผา เหน็บชายกระเบน ๑๕๒. หาบของสองขาง ๑๕๓. ไมชําระฟน
๑๕๔. ใช ไมชําระฟนตีสามเณร ๑๕๕. ไมชําระฟนติดคอ ๑๕๖. จุดไฟเผากองหญา ๑๕๗. จุดไฟรับ
๑๕๘. ขึ้นตนไม ๑๕๙. หนีชาง ๑๖๐. ภาษาสันสกฤต๑๖๑. เรียนโลกายตศาสตร ๑๖๒.
สอนโลกายตศาสตร ๑๖๓. เรียน ดิรัจฉานวิชา ๑๖๔. สอนดิรัจฉานวิชา ๑๖๕. ทรงจาม
๑๖๖. เรื่องมงคล ๑๖๗. ฉันกระเทียม ๑๖๘. อาพาธเปนลม ฉันกระเทียมได ๑๖๙. อาราม
สกปรกมีกลิ่นเหม็น นั่งปสสาวะลําบาก ทรงอนุญาตเขียงรองเทาถายปสสาวะ ภิกษุทั้งหลายละอาย
หมอปสสาวะไมมีฝาปด มีกลิ่นเหม็น ถายอุจจาระลงในที่ นั้นๆ มีกลิ่นเหม็น หลุมถายอุจจาระ
พัง ทรงอนุญาตใหถมขอบปากใหสูง และ ใหกอกรุ บันได ราวสําหรับยึด นั่งริมๆ ถายอุจจาระ
นั่งถายอุจจาระลําบาก ทรงอนุญาตเขียงรองเทาถายอุจจาระ ถายปสสาวะออกไปขางนอก ทรงอนุญาต
รางรองปสสาวะ ไมชําระ ตะกรารองรับไมชําระ หลุมวัจจกุฎีไมไดปด ทรง อนุญาตฝาปด ๑๗๐.
วัจจกุฎี บานประตู กรอบเช็ดหนา ครกรับเดือยบาน ประตู หวงขางบน สายยู ไมหัวลิง กลอน ลิ่ม
ชองดาล ชองเชือกชัก เชือกชัก ผงหญาตกลงเกลื่อน ทรงอนุญาตใหรื้อลงฉาบดวยดินทั้งขางบน
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ขางลาง ทําใหมีสีขาว สีดํา สีเหลือง จําหลักเปนพวงดอกไม เครือไม ฟนมังกรดอกจอก
หากลีบ ราวจีวร สายระเดียง ๑๗๑. ภิกษุชราทุพพลภาพ ๑๗๒. ทรง อนุญาตใหลอมเครื่องลอม
๑๗๓. ทรงอนุญาตซุมประตูวัจจกุฎี โรยกรวดแร วางศิลาเลียบ น้ําขัง ทรงอนุญาตทอระบายน้ํา
หมอน้ําชําระ ขันตักน้ําชําระ นั่ง ชําระลําบาก ละอาย ทรงอนุญาตฝาปด ๑๗๔. พระฉัพพัคคีย
ประพฤติอนาจาร ๑๗๕. ทรงอนุญาตเครื่องโลหะ เวนเครื่องประหาร พระมหามุนีทรงอนุญาต
เครื่อง ไมทั้งปวง เวนเกาอีน้ อนมีแคร บัลลังก บาตรไมและเขียงไม พระตถาคตผูทรง อนุเคราะห
ทรงอนุญาตเครื่องดินแมทงั้ มวล เวนเครื่องเช็ดเทา และกุฎีที่ทําดวย ดินเผา
นิทเทศแหงวัตถุใด ถาเหมือนกับขางตน นักวินยั พึงทราบวัตถุนั้นวาทานยอไวในอุทาน
โดยนัย
เรื่องในขุททกวัตถุขันธกะ ที่แสดงมานี้มี ๑๑๐ เรื่อง พระวินัยธรผู ศึกษาดีแลว มีจิต
เกื้อกูล มีศีลเปนที่รักดวยดี มีปญญาสองสวางดังดวงประทีป เปนพหูสูต ควรบูชา จะเปนผูดํารง
พระสัทธรรม และอนุเคราะหแกเหลา สพรหมจารีผูมีศีลเปนที่รัก ฯ
หัวขอประจําขันธกะ จบ
__________________
เสนาสนะขันธกะ
เรื่องราชคหเศรษฐีถวายวิหาร
[๑๙๘] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเวฬุวนั วิหาร อันเปน
สถานที่พระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห ครั้งนั้นพระผูมีพระภาคยังมิไดทรง
บัญญัติเสนาสนะแกภกิ ษุทั้งหลาย และภิกษุเหลานั้น ก็อยูในทีน่ ั้นๆ คือ ปา โคนไม ภูเขา
ซอกเขา ถ้ําเขา ปาชา ปาชัฏ ที่แจง ลอมฟาง ภิกษุเหลานัน้ ออกจากที่อยูนั้นๆ คือ ปา
โคนไม ภูเขา ซอกเขา ถ้ําเขา ปาชา ปาชัฏ ที่แจง ลอมฟาง แตเชาตรู มีอาการเดินทางไป
ขางหนา ถอย กลับ แลเหลียว คูแขน เหยียดแขน หนาเลือ่ มใส มีจักษุทอดลง สมบูรณ
ดวยอิรยิ าบถ ฯ
[๑๙๙] สมัยนั้น ราชคหเศรษฐีไดไปสวนแตเชาตรู ไดแลเห็นภิกษุเหลานั้นเดินออก
จากที่อยูน ั้นๆ คือ ปา โคนไม ภูเขา ซอกเขา ถ้ําเขา ปาชา ปาชัฏ ที่แจง ลอมฟาง แตเชาตรู
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มีอาการเดินไปขางหนา ถอยกลับ แลเหลียว คูแ ขน เหยียดแขน หนาเลื่อมใส มีจักษุทอดลง
สมบูรณดวยอิริยาบถ ครั้น แลวก็มีจติ เลื่อมใส จึงเขาไปหาภิกษุเหลานัน้ เรียนถามวา ทานเจาขา
หาก ขาพเจาสรางวิหารถวาย พระคุณเจาจะอยูใ นวิหารของขาพเจาหรือไม
ภิกษุเหลานั้นตอบวา ดูกรคหบดี พระผูมีพระภาคยังมิไดทรงอนุญาต วิหาร
เศรษฐีกลาววา ทานเจาขา ถาเชนนั้น พระคุณเจาจงทูลถามพระผูมีพระภาค แลวแจง
แกขาพเจา
ภิกษุเหลานั้นรับคําของราชคหเศรษฐี แลวเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค ถวายบังคมนั่ง ณ ที่
ควรสวนขางหนึ่ง แลวทูลถามวา พระพุทธเจาขา ราชคห เศรษฐีประสงคจะสรางวิหารถวาย
ขาพระพุทธเจาทั้งหลายจะพึงปฏิบัติอยางไร พระพุทธเจาขา ฯ
พุทธานุญาตเสนาสนะ ๕ ชนิด
[๒๐๐] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปน เคามูลนัน้ ใน
เพราะเหตุแรกเกิดนัน้ แลวรับสั่งกะภิกษุทงั้ หลายวา ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย เราอนุญาตเสนาสนะ ๕
ชนิด คือ วิหาร ๑ เรือนมุงแถบเดียว ๑ เรือนชั้น ๑ เรือนโลน ๑ ถ้ํา ๑ ฯ
[๒๐๑] ตอมา ภิกษุเหลานั้นเขาไปหาทานราชคหเศรษฐีแลวไดกลาววา คหบดี พระผูมี
พระภาคทรงอนุญาตวิหารแลว บัดนี้เปนการสมควรที่จะสรางไดราชคหเศรษฐีใหสรางวิหาร ๖๐
หลังโดยวันเดียวเทานั้น ครัน้ ใหสรางเสร็จแลว จึงเขาเฝาพระผูมีพระภาค ถวายบังคมนั่ง ณ ที่
ควรสวนขางหนึ่ง แลวกราบทูล อาราธนาวา พระพุทธเจาขา ขอพระผูมีพระภาคกับภิกษุสงฆ
จงทรงรับภัตตาหาร ของขาพระพุทธเจา เพื่อเสวยในวันพรุงนี้ พระผูมพี ระภาคทรงรับอาราธนาโดย
ดุษณีภาพ ครัน้ เศรษฐีทราบวา ทรงรับอาราธนาแลวจึงลุกจากอาสนะ ถวายบังคมทําประทักษิณ
กลับไปแลว ใหตกแตงขาทนียโภชนียาหาร อันประณีตโดยลวง ราตรีนนั้ แลวใหคนไปกราบทูล
ภัตกาลแดพระผูมีพระภาควา ถึงเวลาแลว ภัตตาหารเสร็จแลว พระพุทธเจาขา ฯ
ถวายวิหาร
[๒๐๒] ครั้นเวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงอันตรวาสก ถือบาตรจีวร เสด็จไปยังนิเวศน
ของราชคหเศรษฐี ครั้นแลวประทับนั่งเหนืออาสนะที่เขาปูลาด ถวาย พรอมดวยภิกษุสงฆ
จึงราชคหเศรษฐี อังคาสภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปน ประมุข ดวยขาทนียโภชนียาหารอันประณีต
ดวยมือของตน จนยังพระผูม ีพระภาค ผูเสวยแลว ลดพระหัสถจากบาตร ใหหามภัตรแลว นั่ง ณ
ที่ควรสวนขางหนึ่ง กราบทูลพระผูมีพระภาควา พระพุทธเจาขา ขาพระพุทธเจาตองการบุญ ตอง
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การ สวรรค ไดใหสรางวิหาร ๖๐ หลังนี้ไวแลว ขาพระพุทธเจาจะพึงปฏิบัติอยางไร ในวิหารเหลานั้น
พระพุทธเจาขา
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรคหบดี ถาเชนนั้น เธอจงถวายวิหารเหลา นั้นแกสงฆ
จาตุรทิศ ทั้งที่มาแลวและยังไมมา ราชคหเศรษฐีทูลรับพระพุทธดํารัส แลว ไดถวายวิหารเหลานั้น
แกสงฆ จาตุรทิศ ทั้งที่มาแลวและยังไมมา
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงอนุโมทนาแกราชคหเศรษฐีดว ยคาถาเหลานี้วาดังนี้:
คาถาอนุโมทนาวิหารทาน
[๒๐๓] วิหารยอมปองกันหนาว รอน และเนื้อราย นอกจากนั้นยัง ปองกันงู
และยุง ฝนในสิสิรฤดู นอกจากนั้นวิหารยังปองกันลมและแดดอันกลาที่เกิด
ขึ้นได การถวายวิหารแกสงฆ เพื่อ หลีกเรนอยู เพือ่ ความสุข เพื่อเพงพิจารณา
และเพื่อเห็น แจง พระพุทธเจาทรงสรรเสริญวา เปนทานอันเลิศ เพราะเหตุนนั้
แล คนผูฉลาด เมื่อเล็งเห็นประโยชนตน พึงสราง วิหารอันรื่นรมยใหภิกษุ
ทั้งหลายผูพหูสูต อยูในวิหารนี้เถิด อนึ่ง พึงมีใจเลื่อมใสถวายขาว น้ํา ผา
และเสนาสนะ อันเหมาะ สมแกพวกเธอ ในพวกเธอผูซื่อตรง เพราะพวกเธอ
ยอม แสดงธรรมอันเปนเครื่องบรรเทาสรรพทุกขแกเขา เขารูทั่วถึง แลว จะเปนผู
ไมมีอาสวะ ปรินพิ พานในโลกนี้
ครั้นพระผูมีพระภาคทรงอนุโมทนาทานราชคหเศรษฐี ดวยคาถาเหลานี้ แลว ทรงลุกจาก
อาสนะเสด็จกลับ ฯ
พุทธานุญาตบานประตู
[๒๐๔] ชาวบานไดทราบขาววา พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตวิหารแลว จึงชวยกันสราง
วิหารถวายโดยเคารพ วิหารเหลานั้นยังไมมีบานประตู งู แมลงปองและตะขาบ เขาอาศัย
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาคๆ ตรัส วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เราอนุญาตบานประตู ภิกษุทั้งหลายเจาะชองฝา ผูกบานประตูดวยเถาวัลยบาง เชือกบาง หนู
และปลวกกัด เชือกที่ผูกไวถูกกัดขาด บานประตูลมลงมา ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้น
แดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เราอนุญาตกรอบเช็ดหนา
ครกรับเดือยประตู หวงขางบน บานประตูปดไมสนิท ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต
ชองเชือก ชักเชือก สําหรับชัก บานประตูปดไมอยู ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตสายยู
ไมหัวลิง ลิ่ม กลอน ฯ
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พุทธานุญาตลูกดาล
[๒๐๕] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายไมสามารถปดบานประตูได จึงกราบทูล เรื่องนั้นแด
พระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตชองลูกดาล ลูกดาลมี
๓ ชนิด คือ ลูกดาลโลหะ ๑ ลูกดาลไม ๑ ลูกดาลเขา ๑ ภิกษุ ทั้งหลายไขลูกดาลเขาไป วิหาร
ยังคุมไมได จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมี พระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เราอนุญาตลิ่มยนต ฯ
[๒๐๖] สมัยนั้น วิหารมุงดวยหญา ถึงฤดูหนาวก็หนาว ถึงฤดูรอนก็ รอน ภิกษุ
ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย เรา
อนุญาตใหรื้อลงแลวฉาบดวยดินทั้งขางนอกขางใน ฯ
พุทธานุญาตบานหนาตาง
[๒๐๗] สมัยนั้น วิหารยังไมมีหนาตาง ไมเปนประโยชนแกนยั นตา อบกลิ่นเหม็นไว
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาคๆ ตรัสวา ดูกร ภิกษุทั้งหลาย
เราอนุญาตหนาตาง ๓ ชนิด คือ หนาตางมีชุกชี ๑ หนาตางมีขาย ๑ หนาตางมีซี่กรง ๑ ที่ซอก
หนาตาง กระแตและคางคาวเขาไปได ภิกษุทั้งหลาย กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูม ี
พระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตผา ผืนเล็กสําหรับหนาตาง ที่ริมผาผืนเล็ก กระแต
และคางคาวยังเขาไปได ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตบานหนาตาง มูลี่หนาตาง ฯ
พุทธานุญาตเครื่องลาด
[๒๐๘] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายนอนบนพื้นดิน เนือ้ ตัวและจีวรแปด เปอนดวยฝุน จึง
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให
ลาดดวยหญา หญาที่ลาดถูกหนูบาง ปลวกบางกัด ... ตรัสวา ดูกร ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตแผน
กระดานคลายตั่ง เมื่อนอนบนแผนกระดานคลายตั่ง เนือ้ ตัวไมสบาย ... ตรัสวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เราอนุญาตเตียงถักหรือสาน ฯ
พุทธานุญาตเตียงและตั่งชนิดตางๆ
[๒๐๙] สมัยนั้น เตียงมีแมแครสอดเขาในเทา ซึ่งทอดทิ้งอยูในปาชา บังเกิดแกสงฆ
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาคๆ ตรัสวา ดูกร ภิกษุทั้งหลาย เรา
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อนุญาตเตียงมีแครสอดเขาในเทา ตั่งมีแมแครสอดเขาในเทา บังเกิดแลว ภิกษุทั้งหลายกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกร ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตตั่งมีแมแคร
สอดเขาในเทา ฯ
[๒๑๐] สมัยนั้น เตียงมีแมแครติดกับเทา ซึ่งทอดทิ้งอยูในปาชา บังเกิดแกสงฆ
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาคๆ ตรัสวา ดูกร ภิกษุทั้งหลาย เรา
อนุญาตเตียงมีแมแครติดกับเทา ตั่งมีแมแครติดกับเทาบังเกิด แลว ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้น
แดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย เราอนุญาตตั่งมีแมแครติดกับเทา ฯ
[๒๑๑] สมัยนั้น เตียงมีเทาดังกามปู ซึ่งทอดทิ้งอยูในปาชา บังเกิด แกสงฆ ภิกษุ
ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย เรา
อนุญาตเตียงมีเทาดังกามปู ตัง่ มีเทาดังกามปูบังเกิดแลว ภิกษุทั้งหลาย กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมี
พระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตตั่งมี เทาดังกามปู ฯ
[๒๑๒] สมัยนั้น เตียงมีเทาจดแมแคร ซึ่งทอดทิ้งอยูในปาชา บังเกิด แกสงฆ ภิกษุ
ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย เรา
อนุญาตเตียงมีเทาจดแมแคร ตั่งมีเทาจดแมแครบังเกิดแลว ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด
พระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา อนุญาตตั่งมีเทาจดแมแคร ฯ
พุทธานุญาตมาชนิดตางๆ
[๒๑๓] สมัยนั้น มาสี่เหลี่ยมบังเกิดแกสงฆ ภิกษุทั้งหลายกราบทูล เรื่องนั้นแดพระผูมี
พระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตมาสี่เหลี่ยม มาสี่เหลี่ยมชนิดสูง
บังเกิดแลว ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆตรัสวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เราอนุญาตมาสี่เหลี่ยมชนิดสูง มาสี่เหลี่ยมชนิดสูง มีพนักสามดานบังเกิดแลว ภิกษุ
ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา
อนุญาตมาสี่เหลี่ยมมีพนักสามดาน มาสี่เหลี่ยมมี พนักสามดานชนิดสูงบังเกิดแลว ภิกษุทั้งหลาย
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมี พระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตมา
สี่เหลี่ยมมีพนักสามดานชนิด สูง ตั่งหวายบังเกิดแลว ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต
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ตั่งหวาย ตั่งหุม ดวยผาบังเกิดแลว ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมี
พระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เราอนุญาตตั่งหุมดวยผา ตั่งขาทรายบังเกิดแลว ภิกษุ
ทั้งหลาย กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา
อนุญาตตั่งขาทราย ตั่งกามมะขามปอมบังเกิดแลว ภิกษุทงั้ หลายกราบทูลเรื่องนั้นแด
พระผูมี พระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตตั่งกามมะขามปอม
แผนกระดานบังเกิดแลว ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค
ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตแผนกระดาน เกาอีบ้ ังเกิดแลว ภิกษุทั้งหลายกราบ ทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเกาอี้ ตั่ง ฟาง
บังเกิดแลว ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตตั่งฟาง ฯ
ทรงหามนอนบนเตียงสูง
[๒๑๔] สมัยนั้น พระฉัพพัคคียนอนบนเตียงสูง ชาวบานเทีย่ วชม วิหาร เห็นแลวเพง
โทษ ติเตียน โพนทะนาวา ... เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภคกาม ... ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้น
แดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย ภิกษุไมพึงนอนบนเตียงสูง รูป
ใดนอน ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
พุทธานุญาตเขียงรองเทาเตียง
[๒๑๕] สมัยนั้น ภิกษุรูปหนึ่งนอนบนเตียงต่ํา ถูกงูกัด ภิกษุทั้งหลาย กราบทูลเรื่อง
นั้นแดพระผูมพี ระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเขียง รองเทาเตียง ฯ
[๒๑๖] สมัยนั้น พระฉัพพัคคียใชเขียงรองเทาเตียงสูงเจาะติดกับเขียง รองเทาเตียง
ชาวบานเทีย่ วชมวิหาร เห็นแลวเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ... เหมือนพวกคฤหัสถผู บริโภค
กาม ... ภิกษุทงั้ หลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมี พระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุไมพึงใชเขียงรองเทาเตียงสูง รูปใดใช ตองอาบัติทุกกฏ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เราอนุญาตเขียงรองเทาเตียงสูง ๘ นิ้ว เปนอยางยิ่ง ฯ
พุทธานุญาตดาย
[๒๑๗] สมัยนั้น ดายบังเกิดแกสงฆ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้น แดพระผูมี
พระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตดายไวถกั เตียง ตัว เตียงกินดาย
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มาก ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหเจาะตัวเตียงแลวถัก เปนตาหมากรุก ผาสามัญ
ผืนนอยๆ บังเกิดแลว ภิกษุทงั้ หลายกราบทูลเรื่องนั้น แดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหทําเปนผารองพื้น นุนบังเกิดแลว ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เราอนุญาตใหสางออกทําเปนหมอน นุน มี ๓ ชนิด คือ นุน ตนไม ๑ นุนเถาวัลย ๑ นุน หญา ๑ ฯ
พุทธานุญาตหมอน
[๒๑๘] สมัยนั้น พระฉัพพัคคียใชหมอนยาวกึ่งกาย ชาวบานเที่ยวชม วิหารพบเห็น
แลว เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ... เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภค กาม ... ภิกษุทั้งหลายกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย ภิกษุไมพึงใชหมอนยาว
กึ่งกาย รูปใดใช ตองอาบัติทุกกฏ เราอนุญาต ใหทําหมอนพอดีกับศีรษะ ฯ
พุทธานุญาตฟูก ๕ ชนิด
[๒๑๙] สมัยนั้น ในเมืองราชคฤหมีมหรสพบนยอดเขา ชาวบานจัดแจงฟูกสําหรับพวก
มหาอํามาตย คือ ฟูกขนสัตว ฟูกผา ฟูกเปลือกไม ฟูกหญา ฟูกใบไม ครั้นมหรสพเลิกแลว
เขาก็เลิกผาหุมไป ภิกษุทั้งหลายไดเห็นขนสัตว บาง ทอนผาบาง เปลือกไมบาง หญา
บาง ใบไมบาง เปนอันมาก ซึง่ เขาทิ้ง ไวในที่เลนมหรสพ ครั้นแลวไดกราบทูลเรื่องนั้นแด
พระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตฟูก ๕ ชนิด คือ ฟูกขน
สัตว ฟูกผา ฟูกเปลือก ไม ฟูกหญา ฟูกใบไม ฯ
[๒๒๐] สมัยนั้น ผาอันเปนบริขารของเสนาสนะ บังเกิดแกสงฆ ภิกษุทั้งหลายกราบ
ทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหหุมฟูก ฯ
พุทธานุญาตเตียงหุมฟูก
[๒๒๑] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายปูฟูกเตียงลงบนตั่ง ปูฟูกตั่งลงบนเตียงฟูกทั้งหลาย
ขาดทําลาย ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เราอนุญาตเตียงหุมฟูก ตั่งหุมฟูก ภิกษุทั้งหลายปูลงไปไมได ใชผารองลาง ฟูกยอยลงขาง
ลาง ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหใช ผารองปูแลวหุมฟูก โจรลักเลิกผาหุมไป ...
ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต ใหจดไว โจรก็ยังลักไป ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา
อนุญาตใหทํารอยไว ถึงอยางนั้นก็ยังลักไป ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหพิมพ
รอย นิ้วมือไว ฯ
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[๒๒๒] สมัยนั้น ที่อยูอ าศัยของพวกเดียรถียทาสีขาว พื้นเขาแตงให เปนสีดํา ฝา
เขาทําบริกรรมใหเปนสีเหลือง ชาวบานเปนอันมาก พากันไปดูที่อยู พวกเดียรถีย ภิกษุทั้งหลาย
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาคๆ ตรัสวา ดูกร ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตสีขาว
สีดํา ทําบริกรรมดวยสีเหลือง ในวิหาร ฯ
[๒๒๓] สมัยนั้น ฝาหยาบ สีขาวไมจบั ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูม ี
พระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหใชดนิ ปนแกลบ แลวกวด
ดวยเกรียง สีขาวจะไดจับ สีขาวยังไมตดิ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่อง นั้นแดพระผูมพี ระภาค
พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหใชดินละเอียด แลวกวดดวยเกรียงให
สีขาวจับ สีขาวก็ยังไมจับ ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตใหใชยางไม แปงเปยก ฯ
พุทธานุญาตดินปนแกลบ
[๒๒๔] สมัยนั้น ฝาหยาบสีเหลืองไมจับ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่อง นั้นแดพระผูมี
พระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหใชดนิ ปนแกลบ แลวกวดดวย
เกรียงใหสีเหลืองจับ สีเหลืองไมติด ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหใชดินปนรํา
แลวกวดดวยเกรียงใหสีเหลืองจับ สีเหลืองก็ยังไมตดิ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมี
พระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา อนุญาตใหใชแปงเมล็ดพรรณผักกาด ขี้ผึ้ง
เหลว ครั้นหนาเกินไป ภิกษุทั้งหลาย กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคท พระผูมพี ระภาค
ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให เช็ดออกดวยทอนผา ฯ
[๒๒๕] สมัยนั้น พืน้ ดินหยาบไป สีดาํ ไมจับ ... ตรัสวา ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย เรา
อนุญาตใหใชดินปนแกลบ แลวกวดดวยเกรียง สีดําจะไดจับ สีดํา ก็ยังไมจับ ภิกษุทั้งหลาย
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย เราอนุญาตให
ใชยางไม น้ําฝาด ฯ
พุทธานุญาตภาพดอกไมเปนตน
[๒๒๖] สมัยนั้น พระฉัพพัคคียใหชา งเขียนภาพสตรีบุรุษไวในวิหาร ชาวบานเที่ยว
ชมวิหารเห็นเขา จึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ... เหมือนพวก คฤหัสถผูบริโภคกาม ... ภิกษุ
ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
ไมพึงใหเขียนภาพสตรีบุรุษ รูปใดใหเขียน ตองอาบัติทุกกฏ เราอนุญาตภาพดอกไม ภาพ
เครือเถา ฟนมังกร ดอกจอก หากลีบ ฯ
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เรื่องวิหารมีพื้นที่ต่ํา
[๒๒๗] สมัยนั้น วิหารมีพื้นต่ํา น้ําทวมได ภิกษุทั้งหลายกราบทูล เรื่องนั้นแดพระผู
มีพระภาคๆ ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหถมพื้นที่ใหสูง ดินที่ถม
พัง ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตกอกรุ ๓ อยาง คือ กอดวยอิฐ ศิลา ไม ภิกษุ
ทั้งหลายขึ้นลงลําบาก ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เราอนุญาตบันได ๓ อยาง คือ บันไดอิฐ
ศิลา ไม ภิกษุทั้งหลายขึ้นลงพลัดตก... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตราวสําหรับยึด ฯ
เรื่องวิหารมีพื้นโลงโถง
[๒๒๘] สมัยนั้น วิหารมีพื้นโลงโถง ภิกษุทั้งหลายละอายที่จะนอนจึงกราบทูลเรื่อง
นั้นแดพระผูมพี ระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต ผามาน ภิกษุ
ทั้งหลายเลิกผามานมองดูกัน ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด พระผูมพี ระภาค พระผูมีพระภาค
ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตฝากึ่งหนึ่ง คนมองดูขางบนจากฝากึ่งหนึ่งได ภิกษุ
ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวาดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต
หอง ๓ ชนิด คือ หองสี่เหลี่ยมจัตุรัส ๑ หองยาว ๑ หองคลายตึกโลน ๑ ฯ
เรื่องวิหารเล็ก
[๒๒๙] สมัยนั้น วิหารเล็ก ภิกษุทั้งหลายกั้นหองไวตรงกลาง อุปจาร ไมมี จึงกราบ
ทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา อนุญาตใหทําหอง
ไวสวนขางหนึ่งในวิหารเล็ก แตในวิหารใหญ ทําไวตรงกลางได ฯ
[๒๓๐] สมัยนั้น เชิงฝาวิหารเกา ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด พระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตกรอบเชิงฝา ฝาวิหารถูกฝน สาด ... ตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตแผงกันสาด ดินปนเถากับขี้วัว ฯ
[๒๓๑] สมัยนั้น งูตกจากหลังคามุงหญาถูกคอภิกษุรูปหนึ่ง เธอกลัว รองโวยวาย
ภิกษุทั้งหลายรีบเขาไปถามเธอวา ทําไม คุณจึงไดรองโวยวาย เธอจึงแจงเรื่องนั้นแกภิกษุ
ทั้งหลายๆ กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัส วา ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เราอนุญาตเพดาน ฯ
พุทธานุญาตไมสําหรับแขวน
[๒๓๒] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายแขวนถุงไวที่เทาเตียงบาง ที่เทาตัง่ บาง หนูและปลวก
กัดกิน ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัส วา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เราอนุญาตไมเดือยติดฝา ไมนาคทนต ฯ
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พุทธานุญาตราวไมเก็บจีวร
[๒๓๓] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายเก็บจีวรไวบนเตียงบาง บนตั่งบาง จีวรขาด จึง
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตราว
จีวร สายระเดียง ในวิหาร ฯ
[๒๓๔] สมัยนั้น วิหารยังไมมีระเบียง หาที่พักอาศัยมิได ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่อง
นั้นแดพระผูมพี ระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา อนุญาตระเบียง เฉลียง
ลับแล หนามุขมีหลังคา ระเบียงโลงโถง ภิกษุทั้งหลายละอายที่จะนอน ... ตรัสวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เราอนุญาตกันสาดเลื่อนฝาค้ํา ฯ
พุทธานุญาตหอฉัน
[๒๓๕] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายฉันอาหารในทีแ่ จง ลําบากดวยหนาว บาง รอนบาง
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต
หอฉัน หอฉันมีพื้นที่ต่ํา น้ําทวมได ... ตรัสวา ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย เราอนุญาตหอฉัน
ใหถมพื้นทีใ่ หสูง ดินที่ถมพัง ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหกอกรุ ดินทีถ่ ม ๓ ชนิด
คือ อิฐ ศิลา ไม ภิกษุทั้งหลายขึ้นลง ลําบาก ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตบันได
๓ ชนิด คือ บันไดอิฐศิลา ไม ภิกษุทั้งหลายขึ้นลงพลัดตก ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เราอนุญาต ราวสําหรับยึด ผงหญาที่มุงหอฉันตกลงเกลื่อน ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา
อนุญาตใหรื้อลงแลวฉาบโบกดินทั้งขางบนขางลางใหมสี ีขาว สีดํา สีเหลือง มีลวดลาย ดอกไม
เครือเถา ฟนมังกร ดอกจอกหากลีบ ราวจีวร สายระเดียง ฯ
[๒๓๖] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายปูจวี รลงบนพื้นดินกลางแจง จีวรเปอน ฝุน ... ตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตราวจีวร สายระเดียง ไวกลางแจง ... น้ําฉันถูกแดดเผา ... ตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตโรงน้ําฉัน ปะรําน้ําฉัน โรงน้ําฉันมีพื้นต่ํา น้ําทวมได ... ตรัสวา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหถม พื้นใหสูง ดินที่ถมพัง ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต
ใหกอกรุ ๓ ชนิด คือ กอดวยอิฐ กอดวยศิลา กรุดวยไม ภิกษุทั้งหลายขึ้นลงลําบาก ... ตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตบันได ๓ ชนิด คือ บันไดอิฐ ศิลา ไม ภิกษุ ทั้งหลายขึน้ ลง
พลัดตก ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตราวสําหรับยึด ผงหญาที่มุงโรงน้ําฉันตก
เกลื่อน ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหรื้อ ลงฉาบดวยดินทั้งขางบนขางลางใหมีสีขาว
สีดํา สีเหลือง มีลายดอกไม เครือ เถา ฟนมังกร ดอกจอกหากลีบ ราวจีวร สายระเดียง
ภาชนะตักน้ําฉันยังไมมี ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตสังขตักน้ําดื่ม ขันตักน้ําดื่ม ฯ
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[๒๓๗] สมัยนั้น วิหารยังไมมีเครื่องลอม ... ตรัสวา ดูกรภิกษุ ทัง้ หลาย เราอนุญาตให
ลอมดวยเครื่องลอม ๓ อยาง คือ อิฐ ศิลา ไม ซุมประตูยังไมมี ... ตรัสวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เราอนุญาตซุมประตู ซุมประตูมีพื้น ต่ําไป น้ําทวมได ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เราอนุญาตใหถมใหสูง ซุม ประตูไมมีบาน ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตบานประต
ู กรอบ เช็ดหนา ครกรองรับเดือยประตู หวงขางบน สายยู ไมหัวลิง ลิ่ม กลอนชองดาล
ชองเชือกชัก เชือกชัก ผงหญาที่มุงซุมประตูตกเกลื่อน ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต
ใหรื้อลง ฉาบทั้งขางบนขางลาง ใหมีสีขาว สีดํา สีเหลือง มีลายดอกไม เครือเถา ฟนมังกร
ดอกจอกหากลีบ ฯ
พุทธานุญาตทอระบายน้ํา
[๒๓๘] สมัยนั้น บริเวณเปนตม ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด พระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหโรยกรวดแร กรวด แรไมเต็ม ... ตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหปูศิลาเรียบ น้ําขัง ...ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต
ทอระบายน้ํา ฯ
พุทธานุญาตโรงไฟ
[๒๓๙] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายกอกองไฟไวในทีน่ นั้ ๆ ทั่วบริเวณบริเวณสกปรก
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาคๆ ตรัสวา ดูกร ภิกษุทั้งหลาย
เราอนุญาตใหทําโรงไฟไวในที่ควรสวนขางหนึ่ง โรงไฟมีพื้นที่ต่ําน้ําทวมได ... ตรัสวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เราอนุญาตใหถมใหสูง ดินที่ถมพัง ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหกอกรุ
๓ ชนิด คือ อิฐ ศิลา ไม ภิกษุทั้งหลายขึ้นลงลําบาก ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เรา
อนุญาตบันได ๓ ชนิด คือ บันไดอิฐ ศิลา ไม ภิกษุทั้งหลายขึ้นลงพลัดตก ... ตรัสวา ดูกร
ภิกษุ ทั้งหลาย เราอนุญาตราวสําหรับยึด โรงไฟไมมีบานประตู ... ตรัสวา ดูกรภิกษุ ทัง้ หลาย เรา
อนุญาตบานประตู กรอบเช็ดหนา ครกรับเดือยประตู หวงขางบน สายยู ไมหวั ลิง ลิ่ม กลอน
ชองดาล ชองเชือกชัก เชือกชัก ผงหญาที่มุง โรงไฟหลนเกลื่อน ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทงั้ หลาย
เราอนุญาตใหรื้อลง ฉาบทั้ง ขางบนทั้งขางลางใหมีสีขาว สีดํา สีเหลือง มีลายดอกไม เครือเถา
ฟนมังกร ดอกจอกหากลีบ ราวจีวร สายระเดียง อารามไมมีเครื่องลอม แพะบาง ปสุสตั ว
บาง เบียดเบียนสิ่งที่ปลูกไว ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาค พระผูมีพระภาค
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ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหลอ มรั้ว ๓ อยาง คือ รั้วไมไผ รั้ว หนาม คู ซุม
ประตูไมมี แพะบาง ปสุสัตวบาง ยังรบกวนสิ่งที่ปลูกไวตามเดิม ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เราอนุญาตซุมประตู เครื่องไมคราว บานประตูคู เสาระเนียด กลอนเหล็ก ผงหญาที่มุงซุมหลน
เกลื่อน ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหรื้อลงแลวฉาบทั้งขางบนขางลางใหมีสีขาว
สีดํา สี เหลือง มีลายดอกไม เครือเถา ฟนมังกร ดอกจอกหากลีบ อารามเปนตม ... ตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหโรยหินแร หินแรไมพอ ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา
อนุญาตใหปหู ินเรียบ น้ําขัง ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตทอระบายน้ํา ฯ
[๒๔๐] สมัยนั้น พระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราช มีพระราช ประสงคจะทรงสราง
ปราสาทฉาบปูนขาวถวายสงฆ ครั้งนั้น ภิกษุทั้งหลายเกิด สนเทหว า พระผูมีพระภาคทรงอนุญาต
เครื่องมุงชนิดไรไวบางหนอ จึงกราบทูล เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเครื่องมุง ๕ ชนิด คือ กระเบื้อง ๑ หิน ๑ ปูนขาว ๑ หญา ๑
ใบไม ๑ ฯ
ภาณวารที่ ๑ จบ
__________________
เรื่องอนาถบิณฑกคหบดีเขาเฝาพระพุทธเจาครั้งแรก
[๒๔๑] สมัยนั้น อนาถบิณฑิกคหบดี เปนนองเขยของราชคหเศรษฐี ครั้งนั้น อนาถ
บิณฑิกคหบดีไปเมืองราชคฤห ดวยกรณียกิจบางอยาง ฯ
[๒๔๒] สมัยนั้น ราชคหเศรษฐีไดนิมนตพระสงฆมพี ระพุทธเจาเปน ประมุข เพื่อฉัน
ในวันรุงขึ้น จึงไดสั่งทาสและกรรมกรทั้งหลายวา พนาย ถา เชนนั้น พวกทานจงลุกขึ้นแตเชา
ตรู ตมขาว หุงขาว ตมแกง จงชวยกันจัดหา อาหารที่มีรสอรอย ฯ
[๒๔๓] ขณะนัน้ อนาถบิณฑิกคหบดีไดคิดวา เมื่อเรามาคราวกอน ทานคหบดีผูนี้จัดทํา
ธุระทุกอยางเสร็จแลว สนทนาปราศรัยกับเราผูเดียว บัดนี้เขา มีทาทีเปลี่ยนไป สั่งทาสและ
กรรมกรทั้งหลายวา พนาย ถากระนั้นพวกทาน จงลุกขึ้นแตเชาตรู ตมขาว หุงขาว ตมแกง
จงชวยกันจัดหาอาหารที่มีรสอรอยๆ บางทีคหบดีผูนี้จกั มีงานอาวาหมงคล วิวาหมงคล หรือ
ประกอบมหายัญ หรือจัก ทูลเชิญเสด็จพระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราช พรอมทั้งกองพลมา
เลี้ยงในวัน รุงขึ้นกระมัง ฯ
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[๒๔๔] ครั้นราชคหเศรษฐีสั่งทาสและกรรมกรแลว เขาไปหาอนาถบิณ ฑิกคหบดี ไดนั่ง
สนทนากัน ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง อนาถบิณฑิกคหบดีได ถามวา ทานคหบดี คราวกอนเมื่อฉัน
มาแลว ทานไดจัดทําธุระทุกอยางเสร็จแลว ก็สนทนากับฉันผูเดียว บัดนี้ทานนั้นมัวสาละวนสั่ง
ทาสและกรรมกรวา ถากระนัน้ พวกทานจงลุกขึ้นแตเชาตรู ตมขาว หุงขาว ตมแกง จงชวยกัน
จัดหาอาหารที่มีรส อรอยๆ บางทีทานคหบดี จักมีงานอาวาหมงคล วิวาหมงคล หรือประกอบ
มหายัญ หรือจักทูลเชิญเสด็จพระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราช พรอมทั้งกองพล มาเลี้ยงในวัน
พรุงนี้กระมัง ฯ
ราชคหเศรษฐีตอบวา ทานคหบดี ฉันจะไดมีงานอาวาหมงคล หรือวิวาหมงคล ก็หาไม
แมพระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราช พรอมทั้งกองพลฉันก็มิไดเชิญเสด็จมาเลี้ยงในวันพรุงนี้
ที่ถูกฉันจะประกอบมหายัญ คือ ฉันไดนิมนตพระสงฆมพี ระพุทธเจาเปนประมุข เพือ่ เลี้ยงในวัน
พรุงนี้
อ. ทานคหบดี ทานกลาววา พระพุทธเจา ดังนีห้ รือ
ร. ทานคหบดี ฉันกลาววา พระพุทธเจา ดังนี้จะ
อ. ทานคหบดี ทานกลาววา พระพุทธเจา ดังนีห้ รือ
ร. ทานคหบดี ฉันกลาววา พระพุทธเจา ดังนี้จะ
อ. ทานคหบดี ทานกลาววา พระพุทธเจา ดังนีห้ รือ
ร. ทานคหบดี ฉันกลาววา พระพุทธเจา ดังนี้จะ
อ. ทานคหบดี แมเสียงวา พุทธะ นีก้ ็ยากที่จะหาไดในโลก
ทานคหบดี ฉันสามารถจะเขาเฝาเยีย่ มพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมา สัมพุทธเจาพระองค
นั้น ในเวลานีไ้ ดไหม
ร. ทานคหบดี เวลานี้ยังไมควรที่จะเขาเฝาเยี่ยมพระผูมีพระภาคอรหันต สัมมาสัมพุทธเจา
พระองคนั้น พรุงนี้ทานจึงจะไดเขาเฝาเยีย่ มพระผูมีพระภาค อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ฯ
[๒๔๕] หลังจากนัน้ อนาถบิณฑิกคหบดีนอนนึกถึงพระพุทธเจาเปน อารมณวา พรุงนี้
เราจะไดเขาเฝาเยี่ยมพระผูมพี ระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระองคนั้น ขาววา เธอลุกขึ้นใน
กลางคืนถึงสามครั้งเขาใจวา สวางแลว จึงได เดินไปโดยทางอันจะไปประตูปาสีตวัน พวกอมนุษย
เปดประตูให ขณะเมื่อเดิน ออกจากพระนคร แสงสวางไดหายไป ความมืดปรากฏแทน ความ
กลัว ความ หวาดเสียว ความขนพองสยองเกลาไดบังเกิดแลว เธอไดคิดกลับจากที่นนั้
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[๒๔๖] ขณะนัน้ สีวกยักษไมปรากฏราง ใหไดยนิ แตเสียงโดยคาถาวาดังนี้
ชาง ๑ แสน มา ๑ แสน รถมาอัสดร ๑ แสน สาวนอยประดับ
ตางหูเพชร ๑ แสนก็ยังไมเทา เสี้ยวที่ ๑๖ แหงการยางเทาไป
กาวหนึ่ง เชิญกาวไปขางหนาเถิด ทานคหบดี เชิญกาวไปขาง
หนาเถิด ทานคหบดี ทานกาวไปขางหนาดีกวา อยาถอยกลับเลย ฯ
[๒๔๗] ทันใดนัน้ ความมืดหายไป แสงสวางไดปรากฏแกอนาถ บิณฑิกคหบดี ความ
กลัว ความหวาดเสียว ความขนพองสยองเกลา อันใดไดมีแลว อันนัน้ ไดสงบแลว
แมครั้งที่สอง ...
แมครั้งที่สาม แสงสวางหายไป ความมืดไดปรากฏแกอนาถบิณฑิก คหบดี ความกลัว
ความหวาดเสียว ความขนพองสยองเกลาไดบังเกิด เธอคิดจะ กลับจากที่นั้นอีก แมครั้งที่สาม
สีวกยักษไมปรากฏราง ใหไดยินแตเสียง โดยคาถาวาดังนี้:
ชาง ๑ แสน มา ๑ แสน รถมาอัสดร ๑ แสน สาวนอย
ประดับตางหูเพชร ๑ แสน ก็ยังไมเทาเสี้ยวที่ ๑๖ แหงการ
ยางเทาไปกาวหนึ่ง เชิญกาวไปขางหนาเถิด ทานคหบดี เชิญ
กาวไปขางหนาเถิด ทานคหบดี ทานกาวไปขางหนาดีกวาอยา
ถอยกลับเลย
แมครั้งที่สาม ความมืดหายไป แสงสวางไดปรากฏแกอนาถบิณฑิกคหบดี ความกลัว
ความหวาดเสียว ความขนพองสยองเกลาอันใดไดมีแลว อันนัน้ ได สงบแลว จึงอนาถบิณฑิก
คหบดีเดินเขาไปยังสีตวันแลว ฯ
[๒๔๘] สมัยนั้น พระผูมีพระภาคเสด็จลุกขึ้นจงกรมในที่แจง ณ เวลา ปจจุสสมัยแหง
ราตรี ไดทอดพระเนตรเห็นอนาถบิณฑิกคหบดีนั้นเดินมาแตไกล เทียว ครั้นแลวเสด็จลงจากที่
จงกรมประทับนั่งเหนืออาสนะที่ปูลาดไว ครั้นแลว ไดตรัสกะอนาถบิณฑิกคหบดีวา มาเถิด
สุทัตตะ ทันใดนั้น อนาถบิณฑิกคหบดี เบิกบานใจ ดีใจวา พระผูมีพระภาคตรัสเรียกชื่อเรา แลว
เขาไปเฝาซบเศียรลง แทบพระบาทพระผูมีพระภาค ทูลถามวา พระองคประทับสําราญ หรือ
พระ พุทธเจาขา ฯ
[๒๔๙] พระผูมีพระภาคตรัสตอบโดยคาถา วาดังนี:้
พราหมณผูดับทุกขไดแลว ยอมอยูเปนสุขแททุกเวลา ผูใดไม
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ติดในกาม มีใจเย็น ไมมีอุปธิ ตัดความเกี่ยวของทุกอยางได
แลว บรรเทาความกระวนกระวายในใจ ถึงความสงบแหงจิต
เปนผูสงบระงับแลว ยอมอยูเปนสุข ฯ
[๒๕๐] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคตรัสอนุปุพพิกถาแกอนาถบิณฑิก คหบดี คือ บรรยาย
ถึงทาน ศีล สวรรค อาทีนพ ความต่ําทราม ความเศราหมอง ของกามทั้งหลาย แลวทรงประกาศ
อานิสงสในการออกจากกาม ขณะที่พระองค ทรงทราบวา อนาถบิณฑิกคหบดีมีจิตควรแกการงาน
มีจิตออน มีจิตปราศจาก นิวรณ มีจิตสูง มีจิตเลื่อมใสแลว จึงทรงประกาศพระธรรมเทศนาที่
พระพุทธเจา ทั้งหลายทรงยกขึ้นแสดงดวยพระองคเอง คือ ทุกข เหตุใหเกิดทุกข ความดับทุกข
ขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข
อนาถบิณฑิกคหบดีไดดวงตาเห็นธรรม
ดวงตาเห็นธรรม ปราศจากธุลี ปราศจากมลทินวา สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความ เกิดขึน้ เปน
ธรรมดา สิ่งนั้นทั้งมวลมีความดับเปนธรรมดา ไดเกิดแกอนาถบิณฑิกคหบดี ณ ทีน่ ั่งนั้นแล
ดุจผาที่สะอาดปราศจากมลทินควรไดรับน้ํายอม ฉะนัน้ ฯ
[๒๕๑] ครั้นอนาถบิณฑิกคหบดี ไดเห็นธรรมแลว ไดบรรลุธรรมแลว ไดรูธรรมแจม
แจงแลว มีธรรมหยั่งลงแลว ขามความสงสัยไดแลว ปราศจาก ถอยคําแสดงความสงสัย ถึงความ
เปนผูแกลวกลา ไมตองเชื่อผูอื่นในคําสอนของ พระศาสดา ไดทูลคํานีแ้ ดพระผูมีพระภาควา
ขาแตพระองคผูเจริญ ภาษิตของ พระองคแจมแจงนัก ภาษิตของพระองคไพเราะนัก พระพุทธเจา
ขา พระองค ทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยายอยางนี้ เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ํา เปดของ
ที่ปด บอกทางแกคนหลงทาง หรือสองประทีปในที่มดื ดวยตั้งใจวา คนมี จักษุจักเห็นรูป ดังนี้
ขาพระพุทธเจานี้ขอถึงพระผูมีพระภาค พระธรรม และพระสงฆ วาเปนสรณะ ขอพระองคจงทรง
จําขาพระพุทธเจาวา เปนอุบาสกผูมอบชีวิต ถึงสรณะ จําเดิมแตวนั นี้เปนตนไป และขอพระองค
พรอมดวยภิกษุสงฆ จงทรง รับภัตตาหาร เพื่อเจริญบุญกุศล ปติและปราโมทยในวันพรุงนี้ของ
ขาพระพุทธเจาพระผูมีพระภาคทรงรับอาราธนา โดยดุษณีภาพ ครัน้ อนาถบิณฑิกคหบดีทราบวา
พระผูมีพระภาคทรงรับอาราธนาแลวจึงลุกจากทีน่ ั่ง ถวายบังคม ทําประทักษิณกลับไป ฯ
[๒๕๒] ราชคหเศรษฐีไดทราบขาววา อนาถบิณฑิกคหบดีนิมนตพระ สงฆมีพระพุทธเจา
เปนประมุข เพื่อฉันในวันพรุงนี้ จึงไดถามอนาถบิณฑิกคหบดีวา ทานคหบดี ขาววาทานได
นิมนตพระสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข เพื่อฉันในวันพรุงนี้ แลทานก็เปนแขกแรกมา ฉันจะ
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ใหยืมทรัพยทจี่ ะจับจายสิ่งของแกทาน เพื่อทานจะไดจัดทําอาหารเลีย้ งพระสงฆมพี ระพุทธเจาเปน
ประมุข
อนาถบิณฑิกะคหบดีตอบวา ไมตอง ทานคหบดี ทรัพยสําหรับที่จะจับจาย สิง่ ของเปน
เครื่องทําอาหารถวายพระสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุขนั้น ของฉัน มีแลว ฯ
[๒๕๓] ชาวนิคมเมืองราชคฤหไดทราบขาววา อนาถบิณฑิกคหบดี นิมนตพระสงฆมี
พระพุทธเจาเปนประมุข เพือ่ ฉันในวันพรุง นี้ จึงไดถามอนาถ บิณฑิกคหบดีวา ทานคหบดี ขาววา
ทานไดนิมนตพระสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุขเพื่อฉันในวันพรุงนี้ แลทานก็เปนแขกแรกมา
ฉันจะใหยืมทรัพยที่จะจับจาย สิ่งของแกทา น เพื่อทานจะไดจดั ทําอาหารเลี้ยงพระสงฆมีพระพุทธเจา
เปนประมุข
อนาถบิณฑิกะคหบดีตอบวา ไมตอง ทานผูเจริญ ทรัพยสําหรับที่จะจับจาย สิง่ ของเปน
เครื่องทําอาหารถวายพระสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุขนั้น ของฉัน มีแลว ฯ
[๒๕๔] พระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราชไดทรงสดับขาววา อนาถ บิณฑิกคหบดี
นิมนตพระสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข เพื่อฉันในวันพรุงนี้ จึงตรัสถามอนาถบิณฑิกคหบดีวา
ดูกรคหบดี ขาววา ทานนิมนตพระสงฆมี พระพุทธเจาเปนประมุขเพือ่ ฉันในวันพรุง นี้ แลทานก็
เปนแขกเมือง ฉันจะให ยืมทรัพยที่จะจับจายสิ่งของแกทาน เพื่อทานจะไดจัดทําอาหารเลี้ยง
พระสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข
อนาถบิณฑิกคหบดีกราบทูลวา ขอเดชะ เปนพระมหากรุณาธิคณ
ุ อยาง ลนเกลา ทรัพยที่
จะจับจายเปนเครื่องทําอาหารถวายพระสงฆมีพระพุทธเจาเปน ประมุขนั้น ของขาพระพุทธเจามีแลว ฯ
อนาถบิณฑิกคหบดีถวายภัตตาหาร
[๒๕๕] หลังจากนัน้ อนาถบิณฑิกคหบดีสั่งใหตกแตงอาหารของเคี้ยว ของฉันอันประณีต
ในนิเวศนของราชคหเศรษฐี โดยลวงราตรีนั้น แลวใหกราบทูลภัตกาลแดพระผูมีพระภาควา ได
เวลาแลว ภัตตาหารสําเร็จแลว พระพุทธเจาขา ครั้นเวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงครองอันตรวาสก
ทรงถือบาตรจีวร เสด็จเขา นิเวศนของราชคหเศรษฐี ครัน้ แลวประทับนั่งเหนืออาสนะที่ปูลาดถวาย
พรอมกับ ภิกษุสงฆ จึงอนาถบิณฑิกคหบดีอังคาสภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข ดวยอาหาร
ของเคี้ยวของฉันอันประณีตดวยมือตนเอง จนพระผูมีพระภาคเสวยเสร็จ ลดพระหัตถจากบาตร
หามภัตรแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลวไดกราบทูลวา พระพุทธเจาขา ขอพระองค
พรอมกับภิกษุสงฆจงทรงรับอาราธนาอยูจําพรรษา ในเมืองสาวัตถีของขาพระพุทธเจา
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พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรคหบดี พระตถาคตทั้งหลาย ยอมยินดีใน สุญญาคาร
อนาถบิณฑิกะคหบดีทูลวา ทราบเกลาแลว พระผูม ีพระภาค ทราบเกลาแลว พระสุคต
ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคทรงชี้แจงใหอนาถบิณฑิกคหบดีเห็นแจง สมาทาน อาจหาญ
ราเริงดวยธรรมีกถาแลวทรงลุกจากอาสนะเสด็จกลับ ฯ
อนาถบิณฑิกคหบดีสรางพระเชตวัน
[๒๕๖] สมัยนั้น อนาถบิณฑิกคหบดีเปนคนมีมิตรสหายมาก มีวาจา ควรเชื่อถือ ครั้น
เสร็จกิจนั้นในเมืองราชคฤหแลว กลับไปสูพ ระนครสาวัตถี ได ชักชวนชาวบานระหวางทางวา
ทานทั้งหลาย จงชวยกันสรางอาราม จงชวยกัน สรางวิหาร เริ่มบําเพ็ญทาน เพราะเวลานี้พระพุทธ
เจาอุบัติในโลกแลว อนึ่ง พระองคอันขาพเจาไดนิมนตแลว จักเสด็จมาโดยทางนี้ ครั้งนั้น
ชาวบานเหลานั้น ที่อนาถบิณฑิกคหบดีชักชวนไว ตางพากันสรางอาราม สรางวิหาร เริ่มบําเพ็ญทาน
แลว ครั้นอนาถบิณฑิกคหบดีไปถึงพระนครสาวัตถีแลว เที่ยวตรวจดูพระนคร สาวัตถีโดยรอบวา
พระผูมีพระภาคควรจะประทับอยูที่ไหนดีหนอ ซึ่งเปนสถานที่ ไมไกลนัก ไมใกลนัก จากหมูบาน
มีคมนาคมสะดวก ชาวบานบรรดาที่มีความ ประสงคไปมาไดงาย กลางวันมีคนนอย กลางคืน
เงียบ มีเสียงอึกทึกนอย ปราศจากกลิ่นไอของคน เปนสถานควรแกการประกอบกรรมในที่ลับของ
มนุษยชน สมควรเปนที่หลีกเรน อนาถบิณฑิกคหบดีไดเห็นพระอุทยานของเจาเชตราชกุมารซึ่ง
เปนสถานไมไกลนัก ไมใกลนักจากหมูบา น มีการคมนาคมสะดวก ชาวบาน บรรดาที่มีความ
ประสงคไปมาไดงาย กลางวันมีคนนอย กลางคืนเงียบ มีเสียงอึกทึกนอย ปราศจากกลิ่นไอคน
เปนสถานควรแกการประกอบกรรมในทีล่ ับของ มนุษยชน สมควรเปนที่หลีกเรน ครั้นแลว จึงเขา
เฝาเชตราชกุมาร กราบทูลวา ขอใตฝาพระบาทจงทรงประทานพระอุทยานแกเกลากระหมอม เพื่อจัด
สรางพระ อาราม พระเจาขา
เจาเชตราชกุมารรับสั่งวา ทานคหบดี อารามเราใหไมได แตตองซือ้ ดวยลาดทรัพยเปน
โกฏิ
อ. อาราม พระองคทรงตกลงขายหรือ พระเจาขา
ช. อาราม ฉันยังไมตกลงขาย ทานคหบดี
เจาชายกับคหบดี ไดถามมหาอํามาตยผูพิพากษาความวา เปนอันตกลงขาย หรือไมตกลง
ขาย มหาอํามาตยผูพิพากษาตอบวา เมื่อพระองคตีราคาแลว อารามเปนอันตกลงขาย
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จึงอนาถบิณฑิกคหบดี สั่งใหคนเอาเกวียนบรรทุกเงินออกมาเรียงลาด ริมจดกัน ณ อาราม
เชตวัน เงินที่ขนออกมาคราวเดียว ยังไมพอแกโอกาสหนอย หนึ่งใกลซุมประตู จึงอนาถบิณฑิก
คหบดี สั่งคนทั้งหลายวา พนาย พวกเธอจง ไปขนเงินมาเรียงในโอกาสนี้ ขณะนั้น เจาเชตราช
กุมารทรงพระรําพึงวา ที่อันนอย นีจ้ ักไมมเี หลือ โดยที่คหบดีนี้บริจาคเงินมากเพียงนัน้ จึงเจา
เชตราชกุมารตรัสกะ อนาถบิณฑิกคหบดีวา พอแลว ทานคหบดี ทานอยาไดลาดโอกาสนี้เลย
ทาน จงใหโอกาสนี้แกฉัน ที่วางนี้ฉันจักยกให ดังนั้น อนาถบิณฑิกคหบดีใครครวญวา เจาเชต
ราชกุมารนี้ ทรงเรืองพระนาม มีคนรูจักมาก อันความเลื่อมใสในพระธรรม วินัยนี้ ของคนที่มีคน
รูจักมากเห็นปานนี้ ยิ่งใหญนกั แล จึงไดถวายที่วางนั้นแกเจาเชตราชกุมาร เจาเชตราชกุมารรับสั่ง
ใหสรางซุมประตูลงในทีว่ างนั้น สวนอนาถบิณฑิกคหบดีไดใหสรางวิหารหลายหลัง ไวในพระ
เชตวัน สรางบริเวณ สรางซุมประตู สรางศาลาหอฉัน สรางโรงไฟ สรางกัปปยกุฎี สราง
วัจจกุฎีสรางที่จงกรม สรางโรงจงกรม สรางบอน้ํา สรางศาลาบอน้ํา สรางเรือนไฟ สราง
ศาลาเรือนไฟ สรางสระโบกขรณี สรางมณฑป ฯ
[๒๕๗] ครั้นพระผูมีพระภาคประทับอยูในพระนครราชคฤห ตามพระ พุทธาภิรมย แลว
ไดเสด็จจาริกทางพระนครเวสาลี เสด็จจาริกโดยลําดับ ถึง พระนครเวสาลีแลว ทราบวา พระองค
ประทับอยูที่กฏู าคารศาลาปามหาวัน เขตพระนครเวสาลีนั้น ฯ
[๒๕๘] ก็สมัยนั้น ชาวบานตั้งใจทําการกอสราง แลอุปฏฐากภิกษุผู อํานวยการกอสราง
ดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และเภสัชบริขาร อันเปน ปจจัยของภิกษุอาพาธ โดยเคารพ ฯ
เรื่องชางชุนเข็ญใจ
[๒๕๙] ขณะนัน้ ชางชุนเข็ญใจคนหนึ่ง คิดวาที่อันนอยนี้จกั ไมมีเหลือ โดยที่คน
เหลานี้ตั้งใจชวยกันทําการกอสราง ไฉนเราพึงชวยทําการกอสรางบาง จึงชางชุนเข็ญใจนั้น ขยํา
โคลนกออิฐตั้งฝากําแพงขึ้นเอง เขาไมเขาใจกอ ฝากําแพง คด ไดพังลง แมครั้งที่สอง ...
แมครั้งที่สาม ชางชุนเข็ญใจนั้นลงมือขยําโคลน กออิฐตั้งกําแพงเอง เขาไมเขาใจกอ
ฝากําแพงคด ไดพังลง เขาจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร
เหลานี้บอกสอนแตเฉพาะพวกที่ถวายจีวร บิณฑ บาต เสนาสนะ และเภสัชบริขารอันเปนปจจัย
ของภิกษุอาพาธ และอํานวยการกอสรางแกเขาเหลานัน้ สวนเราเปนคนเข็ญใจ ไมมใี ครบอก
สอนหรืออํานวยการ กอสรางแกเรา
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ภิกษุทั้งหลายไดยนิ ชางชุนผูเข็ญใจนัน้ เพงโทษ ติเตียน โพนทะนา อยู จึงกราบทูลเรื่องนั้น
แดพระผูมีพระภาคๆ ทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปน เคามูลนั้น ในเพราะเหตุ
แรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย เราอนุญาตใหๆ การกอสราง ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูอํานวยการ กอสราง ตองขวนขวายวา ทําไฉนหนอ วิหารจึงจะสําเร็จไดเร็ว
ตองซอม สิ่งที่หักพัง ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆพึงใหอยางนี้ พึงขอรองภิกษุกอน ครั้น แลว
ภิกษุผูฉลาด ผูส ามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังนี้:
กรรมวาจาใหนวกรรม
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ถาความพรอมพรั่งของสงฆ ถึงที่แลว สงฆ
พึงใหวิหารของคหบดีผูมีชื่อนี้ เปนนวกรรมของภิกษุมี ชื่อนี้ นี้เปนญัตติ
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา สงฆใหวหิ ารของคหบดี ผูมีชื่อนี้ เปนนวกรรม
ของภิกษุมีชื่อนี้ การใหวหิ ารของคหบดีผูมีชื่อนี้ เปนนวกรรมของภิกษุมีชื่อนี้ ชอบแก
ทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูน ิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด
วิหารของคหบดีผูมีชื่อนี้ สงฆใหเปนนวกรรมของภิกษุมีชื่อนี้ แลว ชอบแกสงฆ
เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไวดวยอยางนี้ ฯ
เรื่องความเคารพ
[๒๖๐] ครั้นพระผูมีพระภาค ประทับอยูที่พระนครเวสาลี ตามพระ พุทธาภิรมย แลว
เสด็จจาริกทางพระนครสาวัตถี สมัยนั้น ภิกษุอันเตวาสิกของ พระฉัพพัคคียรีบไปขางหนาภิกษุสงฆ
มีพระพุทธเจาเปนประมุข จองวิหาร กันทีน่ อน ไววา ทีน่ ี้ของอุปชฌายของพวกเรา ที่นี้ของอาจารย
ของพวกเรา ทีน่ ี้ของพวกเรา ครั้งนั้น ทานพระสารีบุตรไปลาหลังภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปน
ประมุข เมื่อภิกษุ ทั้งหลายจองวิหาร แลที่นอนหมดแลว หาที่นอนไมได จึงนั่ง ณ โคนไม
แหงหนึ่ง ครั้นเวลาปจจุสสมัยแหงราตรี พระผูมีพระภาค เสด็จลุกขึ้น ทรงพระกาสะ แมทาน
พระสารีบุตรก็กระแอมไอ
พ. ใคร ที่นั่น
ส. ขาพระพุทธเจา สารีบุตร พระพุทธเจาขา
พ. สารีบุตร ทําไมเธอจึงมานั่งที่โคนตนไมนี้เลา
ลําดับนั้น ทานพระสารีบุตร ไดกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค ฯ
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[๒๖๑] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุ เปนเคามูล
นั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนัน้ แลวทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย ขาววา
ภิกษุอนั เตวาสิกของพระฉัพพัคคีย รีบไปกอนภิกษุสงฆมีพระพุทธ เจาเปนประมุข แลวจองวิหาร
กันที่นอนไววา ที่นี้ของอุปชฌายของพวกเรา ที่นี้ของ อาจารยของพวกเรา ที่นี้ของพวกเรา จริงหรือ
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา
พระผูมีพระภาคพุทธเจา ทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ไฉนโมฆบุรุษ เหลานั้น จึงได
รีบไปกอนภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข แลวจองวิหาร กันที่ นอนไววา ที่นี้ของอุปชฌายของ
พวกเรา ทีน่ ี้ของอาจารยของพวกเรา ทีน่ ี้ของพวกเราการกระทําของโมฆบุรุษเหลานัน้ นั่น ไมเปนไป
เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม เลื่อมใส ... ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถา ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมา
ถามวา ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย ภิกษุไรควรไดอาสนะอันเลิศ น้ําอันเลิศ บิณฑบาตอันเลิศ
ภิกษุบางพวกกราบทูลอยางนี้วา พระพุทธเจาขา ภิกษุใดบวชจากตระกูล กษัตริย ภิกษุนั้น
ควรไดอาสนะอันเลิศ น้ําอันเลิศ บิณฑบาตอันเลิศ
ภิกษุบางพวกกราบทูลอยางนี้วา พระพุทธเจาขา ภิกษุใดบวชจากตระกูล พราหมณ ภิกษุ
นั้นควรไดอาสนะอันเลิศ น้าํ อันเลิศ บิณฑบาตอันเลิศ
ภิกษุบางพวกกราบทูลอยางนี้วา พระพุทธเจาขา ภิกษุใดบวชจากตระกูล คหบดี ภิกษุนั้น
ควรไดอาสนะอันเลิศ น้ําอันเลิศ บิณฑบาตอันเลิศ
ภิกษุบางพวกกราบทูลอยางนี้วา พระพุทธเจาขา ภิกษุใดจําทรงพระสูตร ไวได ภิกษุนั้น
ควรไดอาสนะอันเลิศ น้ําอันเลิศ บิณฑบาตอันเลิศ
ภิกษุบางพวกกราบทูลอยางนี้วา พระพุทธเจาขา ภิกษุใดทรงพระวินัย ภิกษุ นั้นควรได
อาสนะอันเลิศ น้ําอันเลิศ บิณฑบาตอันเลิศ
ภิกษุบางพวกกราบทูลอยางนี้วา พระพุทธเจาขา ภิกษุใดเปนธรรมกถึก ภิกษุนนั้ ควรได
อาสนะอันเลิศ น้ําอันเลิศ บิณฑบาตอันเลิศ
ภิกษุบางพวกกราบทูลอยางนี้วา พระพุทธเจาขา ภิกษุใดไดปฐมฌาน ภิกษุนั้นควรได
อาสนะอันเลิศ น้ําอันเลิศ บิณฑบาตอันเลิศ
ภิกษุบางพวกกราบทูลอยางนี้วา พระพุทธเจาขา ภิกษุใดไดทุติยฌาน ภิกษุ นั้นควรได
อาสนะอันเลิศ น้ําอันเลิศ บิณฑบาตอันเลิศ
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ภิกษุบางพวกกราบทูลอยางนี้วา พระพุทธเจาขา ภิกษุใดไดตติยฌาน ... ภิกษุใดไดจตุตถ
ฌาน ภิกษุนนั้ ควรไดอาสนะอันเลิศ น้ําอันเลิศ บิณฑบาตอันเลิศ
ภิกษุบางพวกกราบทูลอยางนี้วา พระพุทธเจาขา ภิกษุใดเปนพระโสดาบัน ภิกษุนั้นควร
ไดอาสนะอันเลิศ น้ําอันเลิศ บิณฑบาตอันเลิศ
ภิกษุบางพวกกราบทูลอยางนี้วา พระพุทธเจาขา ภิกษุใดเปนพระสกทาคามี ... ภิกษุใดเปน
พระอนาคามี ... ภิกษุใดเปนพระอรหันต ภิกษุนั้นควรไดอาสนะอันเลิศ น้ําอันเลิศ บิณฑบาตอันเลิศ
ภิกษุบางพวกกราบทูลอยางนี้วา ภิกษุใดไดวิชชา ๓ ภิกษุนั้นควรไดอาสนะ
อันเลิศ น้ําอันเลิศ บิณฑบาตอันเลิศ
ภิกษุบางพวกกราบทูลอยางนี้วา พระพุทธเจาขา ภิกษุใดไดอภิญญา ๖ ภิกษุ นั้นควรได
อาสนะอันเลิศ น้ําอันเลิศ บิณฑบาตอันเลิศ ฯ
เรื่องสัตว ๓ สหาย
[๒๖๒] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งกะภิกษุทงั้ หลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรื่อง
เคยมีมาแลว มีตนไทรใหญตน หนึ่งอยูแถบหิมพานต สัตว ๓ สหายคือ นกกระทา ๑ ลิง ๑
ชาง ๑ อาศัยตนไทรใหญนนั้ อยู ทั้งสามสัตวนั้นมิไดเคารพ มิไดยําเกรงกัน มีความประพฤติไม
กลมเกลียวกันอยู จึงสัตว ๓ สหายนั้นปรึกษา กันวา โอ พวกเราทําอยางไรจึงจะรูไดแนวาบรรดา
พวกเราผูใดเปนใหญโดยกําเนิด พวกเราจะไดสกั การะ เคารพ นับถือบูชาผูนั้น แลจะไดตั้งอยู
ในโอวาทของผูนั้นจึงนกกระทาและลิงถามชางวา สหายทานจําเรื่องเกาแกอะไรไดบา ง
ชางตอบวา สหายทั้งหลาย เมื่อฉันยังเล็ก ฉันเดินครอมตนไทรนี้ไว ในหวางขาหนีบได
ยอดไทรพอระทองฉัน ฉันจําเรื่องเกาได ดังนี้
นกกระทากับชางถามลิงวา สหาย ทานจําเรื่องเกาแกอะไรไดบาง
ลิงตอบวา สหายทั้งหลาย เมื่อฉันยังเล็ก ฉันนั่งบนพื้นดินเคีย้ วกินยอดไทรนี้ ฉันจํา
เรื่องเกาได ดังนี้
ลิงและชางถามนกกระทาวา สหาย ทานจําเรื่องเกาแกอะไรไดบาง
นกกระทาตอบวา สหายทั้งหลาย ในสถานที่โนนมีตนไทรใหญ ฉันกินผล จากตนไทร
ใหญนั้น แลวไดถายมูลไว ณ สถานที่นี้ ตนไทรตนนี้เกิดจากตนไทรใหญ นั้น เพราะฉะนัน้
ฉันจึงเปนใหญกวาโดยกําเนิด ลิงกับชางไดกลาวกับนกกระทาวา บรรดาพวกเรา ทานเปนผูใหญ
กวา โดยกําเนิด พวกเราจักสักการะ เคารพ นับถือ บูชาทานและจะตั้งอยูในโอวาทของทาน
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ดูกรภิกษุทั้งหลาย นกกระทาไดใหลงิ กับชาง สมาทานศีลหาและตนเอง ก็ประพฤติ
สมาทานในศีลหา สัตวทั้งสามมีความเคารพยําเกรงกัน มีความประพฤติกลมเกลียวกันอยู
เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก ไดเขาถึงสุคติโลกสวรรค ดูกร ภิกษุทั้งหลายวัตรจริยานี้แล
ไดชื่อวาติตติรยิ พรหมจรรย ฯ
[๒๖๓] คนเหลาใด ฉลาดในธรรม ประพฤติออนนอมตอทานผูใหญ
ยอมเปนผูอันมหาชนสรรเสริญในปจจุบันนี้ ทั้งสัมปรายภพของ
คนเหลานั้นเปนสุคติแล
ดูกรภิกษุทั้งหลาย แทจริงสัตวเหลานั้นเปนดิรัจฉาน ยังมีความเคารพ ยําเกรงกัน มีความ
ประพฤติกลมเกลียวกันอยู การที่พวกเธอเปนบรรพชิตในธรรม วินัยทีเ่ รากลาวดีแลวอยางนี้ มีความ
เคารพยําเกรงกัน มีความประพฤติกลมเกลียว กันอยู นั่นจะพึงงามในธรรมวินัยนี้โดยแท
ดูกรภิกษุทั้งหลาย การกระทําของโมฆบุรุษเหลานั้นนั่น ไมเปนไปเพื่อความ เลื่อมใสของ
ชุมนุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ... ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถา รับสั่งกะภิกษุ ทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เราอนุญาตการกราบไหว การลุกรับ การทําอัญชลี กรรม การทําสามีจิกรรม อาสนะที่เลิศ น้ํา
อันเลิศ บิณฑบาตอันเลิศ ตามลําดับผูแก กวา อนึ่ง ภิกษุไมควรเกียดกันเสนาสนะของสงฆ
ตามลําดับผูแกกวา รูปใดเกียดกัน ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
บุคคลที่ไมควรไหว ๑๐ จําพวก
[๒๖๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๑๐ จําพวกนี้ อันภิกษุไมควรไหวคืออันภิกษุ
ผูอุปสมบทกอนไมควรไหวภิกษุผูอุปสมบทภายหลัง ๑ ไมควรไหวอนุปสัมบัน ๑ ไมควรไหวภกิ ษุ
นานาสังวาสผูแกกวา แตไมใชธรรมวาที ๑ ไมควรไหวมาตุคาม ๑ ไมควรไหวบณ
ั เฑาะก ๑
ไมควรไหวภิกษุผูอยูปริวาส ๑ ไมควรไหว ภิกษุผูควรชักเขาหาอาบัติเดิม ๑ ไมควรไหวภิกษุผูควร
มานัต ๑ ไมควรไหวภิกษุผูประพฤติมานัต ๑ ไมควรไหวภิกษุผูควรอัพภาน ๑บุคคล ๑๐ จําพวก
นี้แล อันภิกษุไมควรไหว ฯ
บุคคลที่ควรไหว ๓ จําพวก
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๓ จําพวกนี้ ภิกษุควรไหว คือภิกษุผูอุปสมบท ภายหลัง ควร
ไหวภิกษุผูอุปสมบทกอน ๑ ควรไหวภกิ ษุนานาสังวาสผูแกกวา แตเปน ธรรมวาที ๑ ควรไหว
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ตถาคตผูอรหันตตรัสรูเองโดยชอบ ในโลกทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูสตั วพรอมทั้ง
สมณพราหมณ เทวดาและมนุษย บุคคล ๓ จําพวกนี้แล ภิกษุควรไหว ฯ
เรื่องเกียดกันเสนาสนะของสงฆ
[๒๖๕] สมัยนั้น ชาวบานตกแตงมณฑป จัดแจงเครื่องลาดแผวถางสถาน ที่ไวเฉพาะ
สงฆ ภิกษุอันเตวาสิกของพระฉัพพัคคียก ลาววา พระผูมพี ระภาคทรง อนุญาตเสนาสนะตามลําดับ
ผูแกกวา เฉพาะของสงฆเทานั้น ของเหลานี้เขาไมไดทําเจาะจงไว จึงรีบไปกอนภิกษุสงฆมี
พระพุทธเจาเปนประมุข จองมณฑป จองเครื่อง ลาด จองสถานที่ไววา นี้สําหรับอุปชฌายของ
พวกเรา นี้สําหรับอาจารยของพวกเรา นี้สําหรับพวกเรา ครั้นทานพระสารีบุตรไปลาหลัง ภิกษุสงฆ
มีพระพุทธเจาเปน ประมุข เมื่อภิกษุเหลานั้นจองมณฑป จองเครื่องลาด จองสถานที่หมดแลว
หาที่วางไมได จึงนั่งอยู ณ โคนไมแหงหนึ่ง ครั้นเวลาปจจุสสมัยแหงราตรี พระผูมีพระภาค เสด็จ
ลุกขึ้นทรงพระกาสะ แมทานพระสารีบุตรก็กระแอมไอ
พ. ใคร ที่นั่น
ส. ขาพระพุทธเจา สารีบุตร พระพุทธเจาขา
พ. สารีบุตร ทําไมเธอจึงมานั่งที่โคนตนไมนี้เลา
จึงทานพระสารีบุตรไดกราบทูลเรื่องนั้นแดผูมพี ระภาค ฯ
[๒๖๖] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆในเพราะเหตุ เปนเคามูลนั้น
ในเพราะเหตุแรกเกิดนัน้ แลวทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย ขาววา ภิกษุอัน
เตวาสิกของภิกษุฉัพพัคคียพดู วา พระผูมีพระภาคทรง อนุญาตเสนาสนะตามลําดับผูแกกวาเฉพาะ
ของสงฆเทานั้น ไมไดทรงหมายถึงของ ที่เขาทําเจาะจง จึงรีบไปกอนหนาภิกษุสงฆมีพระพุทธเจา
เปนประมุข จองมณฑป จองเครื่องลาด จองสถานที่วางไววา ที่นี้สําหรับอุปชฌายของพวกเรา ทีน่ ี้
ของอาจารย ของพวกเรา ทีน่ ี้ของพวกเรา จริงหรือ
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียน ... ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถารับสั่งกะ ภิกษุทั้งหลายวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมของที่เขาทําเจาะจง ภิกษุก็ไมพึงเกียดกันตาม ลําดับผูแกกวา รูปใดกีดกัน
ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
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[๒๖๗] สมัยนั้น ชาวบานตกแตงทีน่ อนสูงที่นอนใหญไวในโรงอาหาร ณ ละแวกบาน คือ
เกาอี้นอนเตียงใหญ ผาโกเชาวขนยาว เครื่องลาดที่ทําดวยขนแกะ วิจิตรดวยลวดลาย เครื่องลาด
ที่ทําดวยขนแกะสีขาว เครื่องลาดที่มีสัณฐานเปนชอดอกไม เครื่องลาดที่ยัดนุน เครื่องลาดพรม
ขนแกะวิจิตรดวยรูปสัตวรายมีสีหะและ เสือเปนตน เครื่องลาดขนแกะมีขนตั้ง เครื่องลาดขนแกะ
มีขนขางเดียว เครื่องลาดทองและเงินแกมไหม เครื่องลาดไหมขลิบทองและเงิน เครือ่ งลาดขนแกะ
จุนางฟอน๑๖ คน เครื่องลาดหลังชาง เครื่องลาดหลังมา เครื่องลาดในรถ เครื่องลาดที่ทําดวย
หนังสัตวชื่ออชินะอันมีขนออนนุม เครื่องลาดอยางดีทําดวยหนังชะมด เครื่องลาด มีเพดาน เครื่อง
ลาดมีหมอนขาง ภิกษุทั้งหลายรังเกียจไมนงั่ ทับ จึงกราบทูลเรื่องนั้น แดพระผูมีพระภาค พระผูมี
พระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเครื่องลาดที่เปนคิหิวกิ ัฏ เวนเครื่องลาด ๓ ชนิด คือ
เกาอี้นอน เตียงใหญ เครื่องลาดที่ยัดนุน นอกนั้นนั่งทับได แตจะนอนทับไมได
[๒๖๘] สมัยนั้น ชาวบานตกแตงเตียงบาง ตั่งบาง ที่ยัดนุน ไวในโรงอาหาร ณ ละแวก
บาน ภิกษุทั้งหลายรังเกียจไมนั่งทับจึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระ ภาคๆ ตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหนั่งทับเตียงตั่งที่เปนคิหิกฏั ได แตจะ นอนทับไมได ฯ
อนาถบิณฑิกคหบดีถวายพระเชตวนาราม
[๒๖๙] ครั้งนั้น พระผูม ีพระภาคเสด็จจาริกโดยลําดับ ไดเสด็จถึงพระนคร สาวัตถี
ทราบวา พระองคประทับอยูที่พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถีนั้น
จึงอนาถบิณฑิกคหบดีเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถวายบังคม นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ไดกราบ
ทูลพระผูมีพระภาควา พระพุทธเจาขา ขอพระ ผูมีพระภาค พรอมกับภิกษุสงฆจงทรงรับภัตตาหาร
ของขาพระพุทธเจาเพื่อเสวยใน วันพรุงนี้ พระผูมีพระภาคทรงรับอาราธนาโดยดุษณีภาพ ครั้น
อนาถบิณฑิกคหบดี ทราบวา พระผูมีพระภาคทรงรับอาราธนา แลวลุกจากที่นั่งถวายบังคม ทํา
ประทักษิณกลับไป ฯ
[๒๗๐] หลังจากนัน้ อนาถบิณฑิกคหบดีสั่งใหตกแตงขาทนียโภชนี ยาหารอันประณีต
โดยลวงราตรีนั้น แลวสั่งใหคนไปกราบทูลภัตกาลแดพระผูมีพระภาควา ถึงเวลาแลว พระพุทธเจา
ขา ภัตตาหารเสร็จแลว ครั้นเวลาเชา พระผูม ีพระภาคทรงครองอันตรวาสก ทรงถือบาตรจีวร
เสด็จเขาสูนิเวศนของอนาถบิณฑิกคหบดี ครั้นแลวประทับนั่งบนอาสนะที่เขาจัดไวถวาย พรอมกับ
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ภิกษุสงฆ จึงอนาถบิณฑิก คหบดี อังคาสภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุขดวยอาหารของเคี้ยว
ของฉันอัน ประณีตดวยมือของตน จนพระผูมีพระภาคเสวยเสร็จลดพระหัตถจากบาตรหามภัตรแลว
จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลวไดกราบทูลวา พระพุทธเจาขา ขาพระพุทธ เจาจะปฏิบัติอยางไร
ในพระเชตวันวิหาร
พระผูมีพระภาคตรัสวา คหบดี ถาเชนนั้น เธอจงถวายพระเชตวันวิหารแกสงฆจตุรทิศ
ทั้งที่มาแลวและยังไมมา อนาถบิณฑิก คหบดีรับสนองพระพุทธบัญชาแลวไดถวายพระเชตวัน
วิหารแกสงฆจตุรทิศ ทั้งที่มา แลวและยังไมมา
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงอนุโมทนาอนาถบิณฑิกคหบดี ดวยคาถา เหลานี้ วาดังนี:้
ทรงอนุโมทนาวิหารทาน
[๒๗๑] วิหารยอมปองกันหนาวรอนและเนื้อราย นอกจากนัน้ ปองกันงู
และยุง ฝนในสิสิรฤดู นอกจากนั้น วิหารยังปองกัน
ลมและแดดอันกลาที่เกิดขึ้นได การถวายวิหารแกสงฆเพื่อ
หลีกเรนอยู เพื่อความสุข เพื่อเพงพิจารณา และเพื่อเห็นแจง
พระพุทธเจาทรงสรรเสริญวา เปนทานอันเลิศ เพราะเหตุนั้นแล
คนผูฉลาดเมื่อเล็งเห็นประโยชนตน พึงสรางวิหารอันรื่นรมย
ใหภิกษุทั้งหลายผูพหูสูตอยูในวิหารเถิด อนึ่ง พึงมีน้ําใจเลื่อมใส
ถวายขาว น้ํา ผา และเสนาสนะอันเหมาะสมแกพวกเธอ ในพวก
เธอผูซื่อตรง เพราะพวกเธอยอมแสดงธรรม อันเปนเครื่อง
บรรเทาสรรพทุกขแกเขา อันเขารูทั่วถึงแลวจะเปนผูไมมีอาสวะ
ปรินิพพานในโลกนี้
ครั้นพระผูมีพระภาคทรงอนุโมทนา อนาถบิณฑิกคหบดีดว ยพร คาถาเหลานี้แลว เสด็จ
ลุกจากอาสนะกลับไป ฯ
เรื่องใหภกิ ษุกําลังฉันคางอยูลุกขึ้น
[๒๗๒] สมัยนั้น มหาอํามาตยผูหนึ่งเปนสาวกของอาชีวกไดเลี้ยงอาหาร พระสงฆ ทาน
พระอุปนนทศากยบุตรมาภายหลังไดใหภกิ ษุผูนั่งในลําดับลุกขึ้น ทั้ง ที่กําลังฉันอาหารคางอยู โรง
อาหารไดเกิดโกลาหล จึงมหาอํามาตยผูนั้น เพงโทษติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระสมณเชื้อ
สายพระศากยบุตรมาทีหลัง จึงไดใหภกิ ษุผนู ั่งในลําดับลุกขึ้นทั้งที่ยังฉันอาหารคางอยูเลา โรงอาหาร
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ไดเกิดโกลาหลขึ้น ภิกษุผนู ั่งแมในที่อื่น จะพึงไดฉันจนอิ่มอยางไรเลา ภิกษุทั้งหลายไดยินมหา
อํามาตย ผูนั้น เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาที่เปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน
โพนทะนาวา ไฉนทานพระอุปนนทศากยบุตรมาทีหลังจึงไดใหภกิ ษุผนู ั่ง ในลําดับลุกขึ้น ทั้งที่ยังฉัน
อาหารคางอยูเลา โรงอาหารไดเกิดโกลาหลขึ้น แลว กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผู
มีพระภาค... ทรงสอบถามวา ดูกรอุปนนท ขาววา เธอมาทีหลังไดใหภกิ ษุผูนั่งในลําดับลุกขึ้น
ทั้งที่ยังฉันอาหารคางอยู โรงอาหาร ไดเกิดโกลาหลขึ้น จริง หรือ
ทานพระอุปนนทศากยบุตรกราบทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ ไฉนเธอมาทีหลัง จึงใหภกิ ษุผูนั่งใน
ลําดับลุกขึ้นทั้งที่ยังฉันอาหารคางอยู โรงอาหารไดเกิดโกลาหลขึ้น การกระทําของเธอนั่น ไมเปนไป
เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ... ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถา รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพงึ ใหภกิ ษุผูนั่งในลําดับลุกขึน้ ทั้งที่ยังฉันอาหารคางอยู รูปใดใหลุกขึ้น
ตองอาบัติ ทุกกฏ ถาใหลุกขึ้นยอมเปนอันหามภัตรดวย พึงกลาววาทานจงไปหาน้ํามา ถาได อยางนี้
นั่นเปนการดี ถาไมได พึงกลืนเมล็ดขาวใหเรียบรอยแลว จึงใหอาสนะ แกภิกษุผูแกกวา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง เรากลาวมิไดหมายความวา ภิกษุพึง หวงกันอาสนะ แกภิกษุผูแกกวา
โดยปริยายไรๆ รูปใดหวงกัน ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
เรื่องพระฉัพพัคคียไลภิกษุอาพาธใหลุกขึ้น
[๒๗๓] สมัยนั้น พระฉัพพัคคียไลภกิ ษุอาพาธใหลุกขึ้น ภิกษุอาพาธ ตอบอยางนี้วา
ทานทั้งหลาย พวกผมไมสามารถจะลุกขึ้นได เพราะเปนผูอาพาธ พระฉัพพัคคียก ลาววา พวกผม
จะพยุงพวกทานใหลุกขึน้ แลวประคองใหลุกขึ้น พอยืนแลวก็ปลอยเสีย ภิกษุอาพาธลมสลบ ...
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด พระผูม ีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงไลภกิ ษุ
อาพาธใหลุกขึน้ รูปใดไลใหลุกขึ้น ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
[๒๗๔] สมัยนั้น พระฉัพพัคคียพูดวา พวกผมอาพาธ ลุกไมขึ้น แลวยึดเอาทีน่ อนดีๆ
ไว ... ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให
ที่นอนเหมาะสมแกภกิ ษุอาพาธ ฯ
[๒๗๕] สมัยนั้น พระฉัพพัคคียอาพาธเล็กนอย ก็หวงกันเสนาสนะไว ... ภิกษุทั้งหลาย
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุมีอาพาธเล็กนอย ไมพึงหวง
กันเสนาสนะไว รูปใดหวงกัน ตองอาบัติทุกกฏ ฯ

พระวินัยปฎก เลม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หนาที่ 80
ภิกษุผูควรไดรบั สมมติเปนผูใหถือเสนาสนะ
[๒๗๖] สมัยนั้น พระสัตตรสวัคคียซอมวิหารใหญหลังหนึ่งซึ่งตั้งอยู สุดเขต ดวยหมาย
ใจวา พวกเราจักจําพรรษา ณ ที่นี้ พระฉัพพัคคียไดเห็น พระสัตตรสวัคคียกําลังซอมวิหาร ครั้น
แลวไดกลาวอยางนีว้ า ทานทั้งหลาย พระสัตตรสวัคคียเหลานี้ กําลังซอมวิหาร พวกเราจงชวยกัน
ไลพวกเธอไปเสียเถิด ภิกษุบางพวกกลาวกันอยางนีว้ า ทานทั้งหลายจงรอไวจนกวาจะซอมเสร็จ
เมื่อซอม เสร็จแลว จึงคอยไลไป ครั้นซอมเสร็จ พระฉัพพัคคียไดกลาวกะพระสัตตรสวัคคีย วา
ทานทั้งหลาย พวกทานจงออกไป วิหารถึงแกพวกผม
ส. ทานทั้งหลาย ควรจะบอกไวกอนมิใชหรือ พวกผมจะไดซอมที่อื่น
ฉ. ทานทั้งหลาย วิหารของสงฆมิใชหรือ
ส. ขอรับ วิหารของสงฆ
ฉ. ทานทั้งหลาย พวกทานจงออกไป วิหารถึงแกพวกผม
ส. ทานทั้งหลาย วิหารใหญ แมพวกทานก็อยูไ ด แมพวกผมก็อยูไ ด
ฉ. จงออกไป วิหารถึงแกพวกผม แลวทําเปนโกรธ ขัดเคือง จับคอ ลากออกมา
พระสัตตรสวัคคียเหลานั้น ถูกพระฉัพพัคคียฉุดคราออกมา ก็รองไห ภิกษุทั้งหลายถามวา พวก
ทานรองไหทําไม พระสัตตรสวัคคียตอบวา ทานทั้งหลาย พระฉัพพัคคียเ หลานี้ โกรธ ขัดเคือง ฉุด
คราพวกผมออกจากวิหารของสงฆ บรรดา ภิกษุทเี่ ปนผูม ักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนา
วา ไฉนพระฉัพพัคคีย จึงโกรธ ขัดเขือง ฉุดคราภิกษุทงั้ หลายออกจากวิหารของสงฆ จึงภิกษุ
เหลานั้น กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค ... พระผูม ีพระภาคทรงสอบถามวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ขาววา ภิกษุฉัพพัคคีย โกรธ ขัดเขือง ฉุดคราภิกษุทั้งหลายออกจาก วิหารของสงฆ จริงหรือ
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียน ... ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถา รับสั่ง กะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพงึ โกรธ ขัดเคือง ฉุดคราภิกษุ ทั้งหลายออกจากวิหารของสงฆ รูปใด
ฉุดครา พึงปรับตามธรรม เราอนุญาตให ภิกษุถือเสนาสนะ ฯ
ภิกษุผูควรไดรับสมมติเปนผูใหถือเสนาสนะ
[๒๗๗] ครั้งนั้น ภิกษุทั้งหลายหารือกันวา ใครพึงใหถือเสนาสนะ แลวกราบทูลเรื่องนั้น
แดพระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต ใหสมมติภิกษุผูประกอบดวยองค ๕
เปนผูใหถือเสนาสนะ คือ:
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๑. ไมถึงความลําเอียงเพราะความชอบพอ
๒. ไมถึงความลําเอียงเพราะความเกลียดชัง
๓. ไมถึงความลําเอียงเพราะความงมงาย
๔. ไมถึงความลําเอียงเพราะความกลัว และ
๕. รูเสนาสนะที่ใหถือแลวและยังไมใหถือ ฯ
วิธีสมมติ
[๒๗๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลสงฆพึงสมมติอยางนี้ พึงขอรองภิกษุ กอน ครั้นแลว
ภิกษุผูฉลาด ผูส ามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังนี้:
กรรมวาจาสมมติ
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ถาความพรอมพรั่งของสงฆ ถึงที่แลว สงฆ
พึงสมมติภิกษุมีชื่อนี้เปนผูใหถือเสนาสนะนี้เปนญัตติ
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา สงฆสมมติภิกษุมชี ื่อ นี้เปน ผูใ หถือ
เสนาสนะ การสมมติภิกษุมีชอื่ นี้เปนผูใหถอื เสนาสนะ ชอบแก ทานผูใ ด ทานผูนนั้
พึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด
ภิกษุมีชอื่ นี้ สงฆสมมติใหเปนผูถือเสนาสนะแลว ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง
ขาพเจาทรงความนี้ไว ดวยอยางนี้ ฯ
[๒๗๙] ตอมา ภิกษุทั้งหลายผูใหถือเสนาสนะหารือกันวา เราจะพึง ใหถือเสนาสนะ
อยางไรหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวาดูกรภิกษุทั้งหลาย
เราอนุญาตใหนับภิกษุกอน ครั้นแลวนับทีน่ อน ครั้นแลว จึงใหถือตามจํานวนที่นอน เมื่อให
ถือตามจํานวนที่นอนๆ เหลือมาก ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหถือตามจํานวน
วิหาร เมื่อใหถอื ตามจํานวนวิหารๆ ก็ยังเหลือเปนอันมาก ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา
อนุญาตใหถือตามจํานวน บริเวณ เมื่อใหถอื ตามจํานวนบริเวณๆ ก็ยังเหลืออีกมาก
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหๆ สวนซ้ําอีก เมื่อใหถือสวนซ้ําอีก
แลว ภิกษุ รูปอื่นมา ไมปราถนาก็อยาพึงให
[๒๘๐] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายใหภกิ ษุผูอยูนอกสีมาถือเสนาสนะ ภิกษุทั้งหลาย
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงใหภกิ ษุผูอยูนอกสีมา
ถือเสนาสนะ รูปใดใหถือ ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
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[๒๘๑] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายถือเสนาสนะแลวหวงกันไวตลอดเวลา ภิกษุทั้งหลาย
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุถือเสนาสนะแลว ไมพึง
หวงกันไวตลอดทุกเวลา รูปใดหวงกันไว ตอง อาบัติทุกกฏ ฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต
ใหหวงกันไวไดตลอดพรรษา ๓ เดือน หวงกันไวตลอดฤดูกาลไมได ฯ
การใหถือเสนาสนะ ๓ อยาง
[๒๘๒] ตอมา ภิกษุทั้งหลายหารือกันวา การใหถือเสนาสนะมีกี่อยาง หนอ จึงกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย การ ใหถือเสนาสนะมี
๓ อยางนี้ คือ ใหถือเมื่อวันเขาปุริมพรรษา ๑ ใหถือเมื่อวัน เขาพรรษาหลัง ๑ ใหถือในระหวาง
พนจากนั้น ๑ การใหถือเมื่อวันเขาปุริมพรรษาพึงใหถือในวันแรม ๑ ค่ําเดือนอาสาฬหะ การให
ถือในวันเขาพรรษาหลัง พึงใหถือเมื่อเดือนอาสาฬหะลวงแลว ๑ เดือน การใหถือในระหวาง
พนจากนั้น พึงให ถือในวันตอจากวันปวารณา คือแรม ๑ ค่ํา เพื่ออยูจําพรรษาตอไป การใหถือ
เสนาสนะมี ๓ อยางนี้แล ฯ
ภาณวาร ที่ ๒ จบ
_____________________
เรื่องพระอุปนนทหวงกันเสนาสนะไว ๒ แหง
[๒๘๓] ก็โดยสมัยนั้นแล ทานพระอุปนนทศากยบุตร ถือเสนาสนะ ไวในเขตพระนคร
สาวัตถีแลว ไดไปสูอาวาสใกลตําบลบานแหงหนึ่ง และไดถือเสนาสนะในอาวาสนั้นอีก จึง
ภิกษุเหลานั้นปรึกษากันวา ทานทั้งหลาย ทาน พระอุปนนทศากยบุตรรูปนี้ เปนผูกอความบาดหมาง
กอความทะเลาะ กอการวิวาท กอความอือ้ ฉาว กออธิกรณในสงฆ ถาเธอจักอยูจําพรรษาใน
อาวาสนี้ พวกเรา ทุกรูปจักอยูไมผาสุก มิฉะนั้น เราจะถามเธอ จึงภิกษุเหลานั้นไดถามทาน
พระอุปนนทศากยบุตรวา ทานอุปนนท ทานถือเสนาสนะในพระนครสาวัตถีแลว มิใชหรือ
อุ. ถูกละ ขอรับ
ภิ. ทานอุปนนท ก็ทานรูปเดียว เหตุไรจึงหวงกันเสนาสนะไวถึงสอง แหงเลา
อุ. ผมจะละที่นี่ไปเดีย๋ วนี้ละ ขอรับ จะถือเอาที่พระนครสาวัตถีนั้น
บรรดาภิกษุที่เปนผูมกั นอย สันโดษ ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนา วา ไฉนทาน
พระอุปนนทศากยบุตรรูปเดียว จึงไดหวงกันเสนาสนะไวถึงสองแหง แลวกราบทูลเรื่องนั้นแด
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พระผูมีพระภาค ... ทรงสอบถามวา ดูกรอุปนนท ขาววา เธอรูปเดียวหวงกันเสนาสนะไวถึง
สองแหง จริงหรือ
ทานพระอุปนนทศากยบุตรทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ ไฉนเธอผูเดียว จึงหวงกันเสนาสนะ
ไวถึงสองแหงเลา เธอถือในที่นั้นแลว ละในที่นี้ ถือในทีน่ ี้แลว ละในทีน่ ั้น เมื่อเปนเชนนี้
เธอก็เปนคนอยูภายนอกทั้งสองแหง การกระทําของเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลือ่ มใสของ
ชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ... ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถา รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุรูปเดียวไมพึงหวงกันเสนาสนะไวสองแหง รูปใดหวงกัน ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
วินยั กถา
[๒๘๔] สมัยนั้น พระผูมีพระภาคตรัสวินัยกถาแกภิกษุทั้งหลายโดยอเนกปริยาย คือ
ทรงพรรณนาคุณของวินยั คุณของการเรียนวินยั ทรงสรรเสริญ คุณของทานพระอุบาลีโดยเฉพาะ
เจาะจง ภิกษุทงั้ หลายหารือกันวา พระผูมีพระภาค ตรัสวินัยกถาแกภกิ ษุทั้งหลายโดยอเนกปริยาย
คือ ทรงพรรณนาคุณของวินยั คุณของการเรียนวินัย ทรงสรรเสริญคุณของทานพระอุบาลีโดย
เฉพาะเจาะจง อยา กระนั้นเลย พวกเราจงเรียนพระวินยั ในสํานักทานพระอุบาลีกันเถิด
ก็แลภิกษุเหลานั้นมากมาย ทัง้ เถระ ทั้งนวกะ ทั้งมัชฌิมะ ตางพากันเรียนพระวินัยใน สํานัก
ทานพระอุบาลี ทานพระอุบาลียืนสอนดวยความเคารพพระเถระทั้งหลา แมพระเถระทั้งหลาย
ก็ยืนเรียนดวยความเคารพธรรม บรรดาภิกษุเหลานั้น พระเถระและทานพระอุบาลี ยอมเมื่อยลา
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด พระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา
อนุญาตใหภิกษุนวกะผูสอนนั่งบน อาสนะเสมอกันหรือสูงกวาได ดวยความเคารพธรรม ใหภิกษุ
เถระผูเรียนนั่งบน อาสนะเสมอกันหรือต่าํ กวาได ดวยความเคารพธรรม ฯ
[๒๘๕] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายเปนอันมากยืนรับการสอนในสํานักทาน พระอุบาลี ยอม
เมื่อยลา จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกร ภิกษุทงั้ หลาย เรา
อนุญาตใหภิกษุมีอาสนะเสมอกัน นั่งรวมกันได ฯ
[๒๘๖] ตอมา ภิกษุทั้งหลายมีความสงสัยวา ภิกษุชอื่ วามีอาสนะ เสมอกันดวยคุณสมบัติ
เพียงเทาไร จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เราอนุญาตใหภิกษุระหวาง ๓ พรรษา นั่งรวมกันได ฯ
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[๒๘๗] สมัยนั้น ภิกษุหลายรูปมีอาสนะเสมอกันนัง่ รวมเตียงเดียว กัน ทําเตียงหัก
นั่งรวมตั่งเดียวกัน ทําตั่งหัก จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมี พระภาคๆ ตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเตียงละ ๓ รูป ตั่งละ ๓ รูป แมภิกษุ ๓ รูปนั่งลงบนเตียง ก็ทํา
เตียงหัก นั่งลงบนตั่ง ก็ทําตั่งหัก ภิกษุเหลานั้นจึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมี
พระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต เตียงละ ๒ รูป ตั่งละ ๒ รูป ฯ
[๒๘๘] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายนั่งลงบนอาสนะยาวรวมกับภิกษุผมู ี อาสนะไมเสมอกัน
ก็รังเกียจ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทงั้ หลาย
เราอนุญาตใหนั่งบนอาสนะยาวรวมกับภิกษุที่มีอาสนะไมเสมอ กันได เวนบัณเฑาะก มาตุคาม
อุภโตพยัญชนก ฯ
[๒๘๙] ครั้งนั้น ภิกษุทั้งหลายมีความสงสัยวา อาสนะยาวที่สุดมีกําหนด เทาไร ... ตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตอาสนะยาวทีส่ ุดมีกําหนดนัง่ ได ๓ รูป ฯ
[๒๙๐] สมัยนั้น นางวิสาขา มิคารมารดาใครจะใหสรางปราสาทมีเฉลียง ประดุจเทริดที่
ตั้งอยูบนกระพองชางถวายพระสงฆ ครั้งนั้นภิกษุทั้งหลายมีความ สงสัยวา พระผูมพี ระภาคทรง
อนุญาตการใชสอยปราสาทหรือไมทรงอนุญาตหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผู
มีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต การใชสอยปราสาททุกอยาง ฯ
[๒๙๑] สมัยนั้น สมเด็จพระอัยยิกาของพระเจาปเสนทิโกศลทิวงคต เพราะพระนาง
ทิวงคต เครื่องอกัปปยภัณฑเปนอันมากบังเกิดแกสงฆ คือ เกาอี้นอน เตียงใหญ ผาโกเชาว
ขนยาว เครื่องลาดที่ทําดวยขนแกะวิจิตรดวยลวดลาย เครื่อง ลาดที่ทําดวยขนแกะสีขาว เครื่องลาด
ที่มีสัณฐานเปนชอดอกไม เครื่องลาดที่ยัดนุน เครื่องลาดขนแกะวิจิตรดวยรูปสัตวรายมีสีหะและ
เสือเปนตน เครื่องลาดขนแกะ มีขนตั้ง เครือ่ งลาดขนแกะมีขนขางเดียว เครื่องลาดทองและเงิน
แกมไหม เครือ่ ง ลาดไหมขลิบทองและเงิน เครื่องลาดขนแกะจุนางฟอน ๑๖ คน เครื่องลาด
หลังชางเครื่องลาดหลังมา เครื่องลาดในรถ เครื่องลาดที่ทําดวยหนังสัตวชื่ออชินะอันมี ขน
ออนนุม เครื่องลาดอยางดีทที่ ําดวยหนังชะมด เครื่องลาดมีเพดาน เครื่องลาด มีหมอนขาง ภิกษุ
ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย เรา
อนุญาตใหตัดเทาเกาอี้นอนแลวใชสอยได เตียงใหญทําลายรูปสัตวราย เสียแลวใชสอยได ฟูกทีย่ ัด
นุนรื้อแลวทําเปนหมอน นอกนั้นทําเปนเครื่องลาดพื้น ฯ
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เรื่องภิกษุแจกของที่ไมควรแจก
[๒๙๒] สมัยนั้น ภิกษุเจาถิ่นในอาวาสใกลบานแหงหนึ่งไมหางจาพระนครสาวัตถี
เปนผูจัดเสนาสนะแกภิกษุอาคันตุกะและภิกษุผูเตรียมเดินทางยอม ลําบาก ภิกษุเหลานั้นจึงปรึกษา
กันวาทานทั้งหลาย บัดนีพ้ วกเรา จัดเสนาสนะ แกภกิ ษุอาคันตุกะและภิกษุผูเตรียมเดินทาง
ยอมลําบาก เราตกลงจะมอบเสนาสนะ ของสงฆทั้งหมดแกภิกษุรูปหนึ่ง เราจักใชสอยเสนาสนะ
ของเธอ ภิกษุเหลานั้นได มอบหมายเสนาสนะของสงฆทุกๆ อยาง แกภกิ ษุรูปหนึ่ง ภิกษุอาคัน
ตุกะไดกลาว คํานี้กะภิกษุเจาถิ่นเหลานั้นวา ทานทั้งหลาย โปรดจัดเสนาสนะใหพวกผม ภิกษุเจาถิน่
ตอบวา เสนาสนะของสงฆไมมี ขอรับ พวกผมมอบแกภิกษุรูปหนึ่งหมดแลว
ทานอาคันตุกะ ก็พวกทานแจกจายเสนาสนะของสงฆหรือ ขอรับ
เจาถิ่น เปนเชนนัน้ ขอรับ
บรรดาภิกษุที่เปนผูมกั นอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุ จึงได
แจกจายเสนาสนะของสงฆเลา จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคพระผูมีพระภาคทรง
สอบถามวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววาพวกภิกษุแจก จายเสนาสนะของสงฆ จริงหรือ
ภิกษุทั้งหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา
ของที่ไมควรแจก ๕ หมวด
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ไฉนโมฆบุรุษ เหลานั้น จึง
แจกจายเสนาสนะของสงฆเลา การกระทําของโมฆบุรุษเหลานั้นนัน่ ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใส
ของชุมชนที่ยงั ไมเลื่อมใส ... ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถา รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ของที่ไมควรแจกจาย ๕ หมวดนี้อันภิกษุ ไมควรแจกจายใหไป แมสงฆคณะหรือบุคคล
แจกจายไปแลวก็ไมเปนอันแจกจาย รูปใดแจกจาย ตองอาบัติถุลลัจจัย
ของไมควรแจกจาย ๕ หมวด อะไรบาง คืออาราม พื้นที่อาราม นีเ้ ปนของที่ไมควร
แจกจายหมวดที่ ๑ สงฆก็ดี คณะก็ดี บุคคลก็ดี ไมควรแจกจายใหไป แมแจกจายไปแลว
ก็ไมเปนอันแจกจาย รูปใดแจกจาย ตองอาบัติถุลลัจจัย
วิหาร พืน้ ที่วิหาร นี้เปนของที่ไมควรแจกจายหมวดที่ ๒ สงฆก็ดี คณะก็ดี บุคคลก็ดี
ไมควรแจกจายใหไป แมแจกจายไปแลว ก็ไมเปนอันแจกจาย รูปใด แจกจาย ตองอาบัติถุลลัจจัย
เตียง ตั่ง ฟูก หมอน นี้เปนของที่ไมควรแจกจายหมวดที่ ๓ สงฆกด็ ี คณะ ก็ดี
บุคคลก็ดี ไมควรแจกจายใหไป แมแจกจายไปแลว ก็ไมเปนอันแจกจาย รูปใด แจกจาย ตอง
อาบัติถุลลัจจัย
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หมอโลหะ อางโลหะ กระถางโลหะ กระทะโลหะ มีด ขวาน ผึ่ง จอบ สวาน นี้
เปนของที่ไมควรแจกจาย หมวดที่ ๔ สงฆก็ดี คณะก็ดี บุคคลก็ดี ไมควรแจกจาย ใหไป แม
แจกจายไปแลว ก็ไมเปนอันแจกจาย รูปใดแจกจาย ตองอาบัติถุลลัจจัย
เถาวัลย ไมไผ หญาปลอง หญามุงกระตาย หญาสามัญ ดิน เครื่องไม เครื่องดิน นี้
เปนของที่ไมควรแจกจาย หมวดที่ ๕ สงฆก็ดี คณะก็ดี บุคคลก็ดี ไมควร แจกจายใหไป
แมแจกจายไปแลว ก็ไมเปนอันแจกจาย รูปใดแจกจาย ตองอาบัติ ถุลลัจจัย
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ของที่ไมควรแจกจายมี ๕ หมวดนี้แล สงฆก็ดี คณะก็ดี บุคคลก็ดี
ไมควรแจกจายใหไป แมแจกจายไปแลว ก็ไมเปนอันแจกจาย รูปใด แจกจาย ตองอาบัติถุลลัจจัย ฯ
เรื่องภิกษุแบงของที่ไมควรแบง
[๒๙๓] ครั้นพระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระนครสาวัตถีตามพุทธาภิรมย แลว
เสด็จจาริกทางกิฏาคิรีชนบท พรอมกับภิกษุสงฆหมูใหญ ประมาณ ๕๐๐ รูป ทั้ง พระสารีบุตรและ
พระโมคคัลลานะ ภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะไดทราบ ขาวแลวกลาวกันวา พระผูมี
พระภาคเสด็จมาสูกิฏาคิรีชนบท พรอมกับภิกษุสงฆหมูใ หญประมาณ ๕๐๐ รูป ทั้งพระสารีบุตรพระ
โมคคัลลานะ ทานทั้งหลายพวกเราตกลงแบง เสนาสนะของสงฆใหหมด เพราะพระสารีบุตรและพระ
โมคคัลลานะมีความปราถนาลามก ไปสูอํานาจแหงความปราถนาอันชั่วชา พวกเราจะไดไมตอง
จัดหาเสนาสนะ ถวายทาน ภิกษุเหลานั้นไดแบงเสนาสนะของสงฆหมดแลว ครั้นพระผูมีพระภาค
เสด็จจาริกโดยลําดับ ไดถึงชนบทกิฏาคิรีแลว จึงรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย
พวกเธอจงไปหาภิกษุพวกอัสสชิและปุนัพพสุกะแลวบอกอยางนีว้ า ทาน ทั้งหลาย พระผูมีพระภาค
เสด็จมาพรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ ประมาณ ๕๐๐ รูป ทั้ง พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ
ขอทานจงชวยจัดหาเสนาสนะถวายพระผูม ีพระ ภาค ภิกษุสงฆ และพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะ
ภิกษุเหลานั้นรับสนองพระดํารัส แลวเขาไปหาภิกษุพวกพระอัสสชิ และพระปุนัพพสุกะ ครั้นแลวได
แจงวา ทาน ทั้งหลาย พระผูมีพระภาคเสด็จมาพรอมกับภิกษุสงฆหมูใ หญประมาณ ๕๐๐ รูป ทั้ง
พระ สารีบุตรและพระโมคคัลลานะ ก็แล พวกทานจงจัดหาเสนาสนะถวายพระผูมีพระภาคภิกษุสงฆ
และพระสารีบตุ รพระโมคคัลลานะ ภิกษุพวกพระอัสสชิและพระ ปุนัพพสุกะตอบวา ทานทั้งหลาย
เสนาสนะของสงฆไมมี พวกผมแบงกันหมดแลว พระผูมีพระภาคเสด็จมาดีแลว พระองคทรง
พระประสงคจะประทับในวิหารใดก็จักประทับในวิหารนั้น พระสารีบตุ รและพระโมคคัลลานะ
มีความปราถนาลามก ไปสูอํานาจของความปรารถนาอันชั่วชา พวกผมจักไมจดั หาเสนาสนะ
ถวายทาน
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ภิ. ทานทั้งหลาย พวกทานแบงเสนาสนะของสงฆหรือ
อ. เปนเชนนั้น ขอรับ
บรรดาภิกษุที่เปนผูมกั นอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวาไฉน ภิกษุ พวกพระ
อัสสชิและพระปุนัพพสุกะจึงไดแบงเสนาสนะของสงฆเลา แลวกราบทูล เรื่องนั้นแดพระผูมี
พระภาค ...
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววาภิกษุพวกอัสสชิ และปุนัพพะ
สุกะ แบงเสนาสนะของสงฆ จริงหรือ
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา
ของที่ไมควรแบง ๕ หมวด
พระผูมีพระภาคพุทธเจา ทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ไฉนภิกษุโมฆ บุรุษเหลานี้
จึงไดแบงเสนาสนะของสงฆเลา การกระทําของโมฆบุรุษเหลานั้นนัน่ ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใส
ของชุมชนที่ยงั ไมเลื่อมใส ... ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถา รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ของที่ไมควรแบงมี ๕ หมวดนี้ สงฆก็ดี คณะก็ดี บุคคลก็ดี ไมควรแบง แมแบงไปแลวก็ไมเปน
อันแบง รูปใดแบง ตองอาบัติ ถุลลัจจัย ของไมควรแบง ๕ หมวด อะไรบาง คืออาราม
พื้นที่อาราม นีเ้ ปนของไมควรแบงหมวดที่ ๑ สงฆก็ดี คณะก็ดี บุคคลก็ดี ไมควรแบง
แมแบงแลว ก็ไมเปนอัน แบง รูปใดแบง ตองอาบัติถุลลัจจัย
วิหาร พืน้ ที่วิหาร นี้เปนของไมควรแบงหมวดที่ ๒ สงฆก็ดี คณะก็ดี บุคคล ก็ดี
ไมควรแบง แมแบงแลว ก็ไมเปนอันแบง รูปใดแบง ตองอาบัติถุลลัจจัย
เตียง ตั่ง ฟูก หมอน นี้เปนของไมควรแบงหมวดที่ ๓ สงฆก็ดี คณะก็ดี บุคคลก็ดี
ไมควรแบง แมแบงแลว ก็ไมเปนอันแบง รูปใดแบง ตองอาบัติถุลลัจจัย
หมอโลหะ อางโลหะ กระถางโลหะ กระทะโลหะ มีด ขวาน ผึ่ง จอบ สวาน นี้
เปนของไมควรแบงหมวดที่ ๔ สงฆก็ดี คณะก็ดี บุคคลก็ดี ไมควรแบง แมแบงแลว ก็ไม
เปนอันแบง รูปใดแบง ตองอาบัติถุลลัจจัย
เถาวัลย ไมไผ หญาปลอง หญามุงกระตาย หญาสามัญ ดิน เครื่องไมเครื่องดิน
นี้เปนของไมควรแบงหมวดที่ ๕ สงฆก็ดี คณะก็ดี บุคคลก็ดี ไมควรแบง แมแบงแลว ก็ไม
เปนอันแบง รูปใดแบง ตองอาบัติถุลลัจจัย
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ของที่ไมควรแบง ๕ หมวดนี้แล สงฆก็ดี คณะก็ดี บุคคล ก็ดี
ไมควรแบง แมแบงแลว ก็ไมเปนอันแบง รูปใดแบง ตองอาบัติถุลลัจจัย ฯ
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[๒๙๔] ครั้นพระผูมีพระภาคประทับอยู ณ กิฏาคิรีชนบทตามพุทธาภิรมย แลวเสด็จจาริก
ทางเมืองอาฬวี เสด็จจาริกโดยลําดับถึงเมืองอาฬวีแลว ทราบวา พระองคประทับอยูทอี่ ัคคาฬวเจดีย
เขตเมืองอาฬวีนั้น ฯ
เรื่องภิกษุชาวเมืองอาฬวีใหนวกรรม
[๒๙๕] สมัยนั้น ภิกษุชาวเมืองอาฬวียอมใหนวกรรมเห็นปานนี้ คือ:
ใหนวกรรม ดวยเหตุเพียงวางกอนดินบาง
ใหนวกรรม ดวยเหตุเพียงฉาบทาฝาบาง
ใหนวกรรม ดวยเหตุเพียงตั้งประตูบาง
ใหนวกรรม ดวยเหตุเพียงติดสายยูบาง
ใหนวกรรม ดวยเหตุเพียงกรอบเช็ดหนาบาง
ใหนวกรรม ดวยเหตุเพียงทาสีขาวบาง
ใหนวกรรม ดวยเหตุเพียงทาสีดําบาง
ใหนวกรรม ดวยเหตุเพียงทาสีเหลืองบาง
ใหนวกรรม ดวยเหตุเพียงมุงหลังคาบาง
ใหนวกรรม ดวยเหตุเพียงผูกมัดหลังคาบาง
ใหนวกรรม ดวยเหตุเพียงปดบังที่อาศัยแหงนกพิราบบาง
ใหนวกรรม ดวยเหตุเพียงปฏิสังขรณสิ่งชํารุดผุพังบาง
ใหนวกรรม ดวยเหตุเพียงขัดถูบาง
ใหนวกรรม ๒๐ ปบาง
ใหนวกรรม ๓๐ ปบาง
ใหนวกรรม ตลอดชีวิตบาง
ใหนวกรรมวิหารที่สรางเสร็จแลว ยังอยูในเวลาแหงควันก็มี
บรรดาภิกษุ ที่เปนผูมกั นอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุชาวเมือง
อาฬวี จึงไดใหนวกรรมเห็นปานนี้ คือ:
ไดใหนวกรรม ดวยเหตุเพียงวางกอนดินบาง
ไดใหนวกรรม ดวยเหตุเพียงฉาบทาฝาบาง
ไดใหนวกรรม ดวยเหตุเพียงตั้งประตูบาง
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ไดใหนวกรรม ดวยเหตุเพียงติดสายยูบาง
ไดใหนวกรรม ดวยเหตุเพียงติดกรอบเช็ดหนาบาง
ไดใหนวกรรม ดวยเหตุเพียงทาสีขาวบาง
ไดใหนวกรรม ดวยเหตุเพียงทาสีดําบาง
ไดใหนวกรรม ดวยเหตุเพียงทาสีเหลืองบาง
ไดใหนวกรรม ดวยเหตุเพียงมุงหลังคาบาง
ไดใหนวกรรม ดวยเหตุเพียงผูกมัดหลังคาบาง
ไดใหนวกรรม ดวยเหตุเพียงปดบังที่อาศัยแหงนกพิราบบาง
ไดใหนวกรรม ดวยเหตุเพียงปฏิสังขรณสิ่งชํารุดผุพังบาง
ไดใหนวกรรม ดวยเหตุเพียงขัดถูบาง
ไดใหนวกรรม ๒๐ ปบาง
ไดใหนวกรรม ๓๐ ปบาง
ไดใหนวกรรม ตลอดชีวิตบาง
ไดใหนวกรรมวิหารที่สรางเสร็จแลว ยังอยูในเวลาแหงควันก็มี จึงภิกษุ เหลานั้นกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค ...
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววาภิกษุชาวเมือง อาฬวี ... จริงหรือ
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา
พระผูมีพระภาคพุทธเจา ทรงติเตียน ... ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุไมพึงใหนวกรรม ดวยเหตุเพียงวางกอนดิน
ภิกษุไมพึงใหนวกรรม ดวยเหตุเพียงฉาบทาฝา
ภิกษุไมพึงใหนวกรรม ดวยเหตุเพียงตั้งประตู
ภิกษุไมพึงใหนวกรรม ดวยเหตุเพียงติดสายยู
ภิกษุไมพึงใหนวกรรม ดวยเหตุเพียงติดกรอบเช็ดหนา
ภิกษุไมพึงใหนวกรรม ดวยเหตุเพียงทาสีขาว
ภิกษุไมพึงใหนวกรรม ดวยเหตุเพียงทาสีดํา
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ภิกษุไมพึงใหนวกรรม ดวยเหตุเพียงทาสีเหลือง
ภิกษุไมพึงใหนวกรรม ดวยเหตุเพียงมุงหลังคา
ภิกษุไมพึงใหนวกรรม ดวยเหตุเพียงผูกมัดหลังคา
ภิกษุไมพึงใหนวกรรม ดวยเหตุเพียงปดบังที่อาศัยแหงนกพิราบ
ภิกษุไมพึงใหนวกรรม ดวยเหตุเพียงปฏิสังขรณสิ่งชํารุดผุพัง
ภิกษุไมพึงใหนวกรรม ดวยเหตุเพียงขัดถู
ไมพึงใหนวกรรม ๒๐ ป
ไมพึงใหนวกรรม ๓๐ ป
ไมพึงใหนวกรรม ตลอดชีวิต
ไมพึงใหนวกรรมวิหารที่สรางเสร็จแลว ยังอยูใ นเวลาแหงควัน รูปใดให นวกรรม ตอง
อาบัติทุกกฏ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหนวกรรมวิหารที่ยงั ไมไดทําหรือที่ทําคางไว เฉพาะวิหาร
เล็กใหตรวจดูงานแลว ใหนวกรรม ๕-๖ ป เรือนมุงแถบเดียว ใหตรวจ ดูงานแลว ใหนวกรรม
๗-๘ ป วิหารใหญหรือปราสาทใหตรวจดูงานแลวใหนวกรรม ๑๐-๑๒ ป ฯ
ใหนวกรรมวิหารทั้งหลัง
[๒๙๖] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายใหนวกรรมวิหารทัง้ หลังจึงกราบทูลเรื่องนั้น แดพระผูมี
พระภาคๆ รับสั่งวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงใหนวกรรมวิหารทั้งหลัง รูปใด
ให ตองอาบัตทิ ุกกฏ ฯ
[๒๙๗] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายใหนวกรรม ๒ ครั้งแกวหิ าร ๑ หลัง จึง กราบทูลเรื่อง
นั้นแดพระผูมพี ระภาคๆ รับสั่งวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงให นวกรรม ๒ ครั้ง
แกวหิ าร ๑ หลัง รูปใดให ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
[๒๙๘] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายถือเอานวกรรมแลวใหภกิ ษุรูปอื่นอยู จึง กราบทูลเรื่อง
นั้นแดพระผูมพี ระภาคๆ รับสั่งวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุถือเอา นวกรรมแลว
ไมพึงใหภิกษุรูปอื่นอยู รูปใดใหอยู ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
[๒๙๙] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายถือเอานวกรรมแลว เกียดกันเสนาสนะ ของสงฆ จึงกราบ
ทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ รับสั่งวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ ถือเอานวกรรม
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แลว ไมพึงเกียดกันเสนาสนะของสงฆ รูปใดเกียดกัน ตองอาบัติ ทุกกฏ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เราอนุญาตใหถือที่นอนอยางดีแหงหนึ่ง ฯ
[๓๐๐] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายใหนวกรรม แกวหิ ารที่ตั้งอยูนอกสีมา จึงกราบทูลเรื่อง
นั้นแดพระผูมพี ระภาคๆ รับสั่งวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึง ใหนวกรรม แก
วิหารที่ตั้งอยูน อกสีมา รูปใดให ตองอาบัตทิ ุกกฏ ฯ
[๓๐๑] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายถือเอานวกรรมแลว เกียดกันตลอด กาลทั้งปวง จึง
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาคๆ รับสั่งวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุถือเอา
นวกรรมแลว ไมพึงเกียดกันตลอดกาลทั้งปวง รูปใดเกียดกัน ตอง อาบัติทุกกฏ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เราอนุญาตใหเกียดกันเฉพาะ ๓ เดือนฤดูฝน ไมให เกียดกันตลอดฤดูกาล ฯ
ภิกษุถอื เอานวกรรมแลวหลีกไปเปนตน
[๓๐๒] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายถือเอานวกรรมแลว หลีกไปบาง สึก เสียบาง ถึงมรณภาพ
บาง ปฏิญาณเปนสามเณรบาง ปฏิญาณเปนผูบอกลาสิกขา บาง ปฏิญาณเปนผูตองอันติมวัตถุบาง
ปฏิญาณเปนผูวิกลจริตบาง ปฏิญาณเปน ผูมีจิตฟุงซานบาง ปฏิญาณเปนผูกระสับกระสายเพราะ
เวทนาบาง ปฏิญาณเปนผู ถูกยกวัตรฐานไมเห็นอาบัตบิ าง ปฏิญาณเปนผูถูกยกวัตรฐานไมสละคืน
ทิฐิอันลามกบาง ปฏิญาณเปนบัณเฑาะกบา ง ปฏิญาณเปนผูลักเพศบาง ปฏิญาณเปนผูเขารีด
เดียรถียบาง ปฏิญาณเปนสัตว ดิรัจฉานบาง ปฏิญาณเปนผูฆามารดาบาง ปฏิญาณเปนผูฆาบิดาบาง
ปฏิญาณเปน ผูฆาพระอรหันตบาง ปฏิญาณเปนผูประทุษรายภิกษุณีบา ง ปฏิญาณเปนผูทําลาย สงฆบาง
ปฏิญาณเปนผูทําโลหิตุปบาทบาง ปฏิญาณเปนอุภโตพยัญชนกบาง ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่อง
นั้นแดพระผูมพี ระภาค ฯ
[๓๐๓] พระผูมีพระภาครับสั่งวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรม วินัยนี้ ถือเอานวกรรม
แลว หลีกไป สงฆพึงมอบใหแกภิกษุรูปอืน่ ดวยสั่งวา อยาใหของสงฆเสียหาย
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึง่ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ถือเอานวกรรมแลวสึก ถึงมรณภาพ
ปฏิญาณเปนสามเณร ปฏิญาณเปนผูบอกลาสิกขา ปฏิญาณเปนผู ตองอันติมวัตถุ ปฏิญาณเปนผู
วิกลจริต ปฏิญาณเปนผูมีจิตฟุงซาน ปฏิญาณเปนผูกระสับกระสายเพราะเวทนา ปฏิญาณเปนผู
ถูกยกวัตรฐานไมเห็นอาบัติ ปฏิญาณ เปนผูถูกยกวัตรฐานไมกระทําคืนอาบัติ ปฏิญาณเปนผูถูกยก
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วัตรฐานไมสละคืนทิฐิ อันลามก ปฏิญาณเปนบัณเฑาะก ปฏิญาณเปนผูลักเพศ ปฏิญาณเปนผูเขารีด
เดียรถีย ปฏิญาณเปนสัตวดิรจั ฉาน ปฏิญาณเปนผูฆามารดา ปฏิญาณเปนผูฆาบิดา ปฏิญาณเปน
ผูฆาพระอรหันต ปฏิญาณเปนผูประทุษรายภิกษุณี ปฏิญาณเปน ผูทาํ ลายสงฆ ปฏิญาณเปนผูทํา
โลหิตุปบาท ปฏิญาณเปนอุภโตพยัญชนก สงฆ พึงมอบใหแกภกิ ษุรปู อื่นดวยสั่งวา อยาใหของสงฆ
เสียหาย ฯ
[๓๐๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินยั นี้ ถือเอานวกรรม แลวหลีกไปใน
เมื่อยังทําไมเสร็จ สงฆพึงมอบใหแกภกิ ษุรปู อื่นดวยสั่งวา อยาให ของสงฆเสียหาย
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึง่ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ถือเอานวกรรมแลวสึก ในเมื่อทํายังไมเสร็จ
... ถึงมรณภาพ ปฏิญาณเปนอุภโตพยัญชนก สงฆพึงมอบ ใหแกภกิ ษุรูปอื่นดวยสั่งวา อยาใหของ
สงฆเสียหาย ฯ
[๓๐๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินยั นี้ ถือเอานวกรรม แลว หลีกไปในเมื่อ
ทําเสร็จแลว นวกรรมนั้นตกเปนของภิกษุนนั้ เอง ฯ
[๓๐๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ถือเอานวกรรม แลว พอทําเสร็จ
แลว ก็สึก ถึงมรณภาพ ปฏิญาณเปนสามเณร ปฏิญาณเปน ผูบอกลาสิกขา ปฏิญาณเปนผูตอง
อันติมวัตถุ สงฆเปนเจาของ ฯ
[๓๐๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินยั นี้ ถือเอานวกรรม แลว พอทําเสร็จ
ก็ปฏิญาณเปนผูวิกลจริต ปฏิญาณเปนผูมีจติ ฟุงซาน ปฏิญาณ เปนผูกระสับกระสายเพราะเวทนา
ปฏิญาณเปนผูถูกยกวัตรฐานไมเห็นอาบัติ ปฏิญาณเปนผูถูกยกวัตรฐานไมกระทําคืนอาบัติ ปฏิญาณ
เปนผูถูกยกวัตรฐานไม สละคืนทิฐิอันลามก นวกรรมนัน้ ตกเปนของภิกษุนั้นเอง ฯ
[๓๐๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินยั นี้ ถือเอานวกรรม แลว พอทําเสร็จ
ก็ปฏิญาณเปนบัณเฑาะก ปฏิญาณเปนผูลักเพศ ปฏิญาณเปน ผูเขารีดเดียรถีย ปฏิญาณเปนสัตว
ดิรัจฉาน ปฏิญาณเปนผูฆามารดา ปฏิญาณ เปนผูฆาบิดา ปฏิญาณเปนผูฆาพระอรหันต ปฏิญาณ
เปนผูประทุษรายภิกษุณี ปฏิญาณเปนผูทําลายสงฆ ปฏิญาณเปนผูทําโลหิตุปบาท ปฏิญาณเปน
อุภโต พยัญชนก สงฆเปนเจาของแล ฯ
ใชเสนาสนะผิดสถานที่
[๓๐๙] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายใชสอยเสนาสนะอันเปนเครื่องใช สําหรับวิหารของอุบาสก
คนหนึ่ง ในวิหารหลังอื่น ครั้งนั้น อุบาสกนั้นจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระคุณเจา
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ทั้งหลาย จึงไดเอาเครื่องใชในวิหารแหง หนึ่ง ไปใชในวิหารอีกแหงหนึ่ง ภิกษุทั้งหลายกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมี พระภาคๆ รับสั่งวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เครื่องใชในวิหารแหง
หนึ่ง ภิกษุไมพึงเอาไปใชในวิหารอีกแหงหนึ่ง รูปใดใช ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
พุทธานุญาตใหขอยืมเสนาสนะ
[๓๑๐] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายรังเกียจที่จะรักษาโรงอุโบสถบาง ที่นั่ง ประชุมบาง จึงนั่ง
บนพื้นดิน ทั้งรางกาย ทั้งจีวร ยอมเปรอะเปอนดวยฝุน ภิกษุ ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผู
มีพระภาคๆ รับสั่งวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา อนุญาตใหนําไปใชฐานเปนของขอยืม ฯ
พุทธานุญาตใหเก็บเสนาสนะไปรักษา
[๓๑๑] สมัยนั้น มหาวิหารของสงฆชํารุด ภิกษุทั้งหลายรังเกียจ ไม นําเสนาสนะออกไป
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ รับสั่งวา ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย เราอนุญาต
ใหนําไปเพื่อเก็บรักษาไวได ฯ
พุทธานุญาตใหแลกเปลี่ยน
[๓๑๒] สมัยนั้น ผากัมพลมีราคามาก เปนบริขารสําหรับเสนาสนะ เกิดขึน้ แกสงฆ
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาคๆ รับสั่งวาดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา
อนุญาตใหแลกเปลี่ยนเพื่อประโยชนแกผาติกรรมได ฯ
[๓๑๓] สมัยนั้น ผามีราคามาก เปนบริขารสําหรับเสนาสนะเกิดขึ้น แกสงฆ ภิกษุ
ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ รับสั่งวา ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย เรา
อนุญาตใหแลกเปลี่ยนเพื่อประโยชนแกผาติกรรมได ฯ
พุทธานุญาตผาเช็ดเทา
[๓๑๔] สมัยนั้น หนังหมีบังเกิดแกสงฆ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่อง นั้นแดพระผูมี
พระภาคๆ รับสั่งวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหทําเปนผา เช็ดเทา ฯ
[๓๑๕] สมัยตอมา เครื่องเช็ดเทารูปวงลอบังเกิดแกสงฆ ภิกษุทั้งหลาย กราบทูลเรื่องนั้น
แดพระผูมีพระภาคๆ รับสั่งวา ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เราอนุญาตให ทําเปนผาเช็ดเทา ฯ
[๓๑๖] สมัยตอมา ผาทอนนอยบังเกิดแกสงฆ ภิกษุทั้งหลายกราบทูล เรื่องนั้นแดพระผู
มีพระภาคๆ รับสั่งวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหทาํ เปน ผาเช็ดเทา ฯ
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มีเทาเปอนหามเหยียบเสนาสนะ
[๓๑๗] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายเหยียบเสนาสนะดวยเทาที่ยังมิไดลาง เสนาสนะ
เปรอะเปอน ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ รับสั่งวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุไมพึงเหยียบเสนาสนะดวยเทาที่ยังมิไดลาง รูปใดเหยียบ ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
มีเทาเปยกหามเหยียบเสนาสนะ
[๓๑๘] สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายเหยียบเสนาสนะดวยเทาทีย่ ังเปยก เสนาสนะเปรอะ
เปอน ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ รับสั่งวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุไมพึงเหยียบเสนาสนะดวยเทาที่ยังเปยก รูปใด เหยียบ ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
สวมรองเทาหามเหยียบเสนาสนะ
[๓๑๙] สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายสวมรองเทาเหยียบเสนาสนะ เสนาสนะเปรอะเปอน
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาคๆ รับสั่งวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
สวมรองเทาไมพึงเหยียบเสนาสนะ รูปใดเหยียบ ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
ทรงหามถมเขฬะบนพื้นที่ขัดถู
[๓๒๐] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายถมเขฬะบนพื้นที่ขดั ถูแลว ความงาม ยอมเสียไป
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาคๆ รับสั่งวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุไมพึงถมเขฬะบนพื้นทีข่ ัดถูแลว รูปใดถม ตองอาบัติทุกกฏ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต
กระโถน ฯ
พุทธานุญาตผาพันเทาเตียงตั่ง
[๓๒๑] สมัยนั้น ทั้งเทาเตียง ทั้งเทาตัง่ ยอมครูดพื้นที่ขัดถูแลว ภิกษุ ทั้งหลายกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ รับสั่งวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา อนุญาตใหใชผาพัน ฯ
[๓๒๒] สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายพิงฝาที่ขัดถูแลว ความงามยอมเสีย ไป ภิกษุทั้งหลาย
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาคๆ รับสั่งวา ดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุไมพึงพิงฝา
ที่ขัดถูแลว รูปใดพิง ตองอาบัติทุกกฏ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา อนุญาตพนักอิง พนักอิงสวนลาง
ครูดพื้น และสวนบนครูดฝา ภิกษุทั้งหลาย กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาค พระผูมีพระภาค
รับสั่งวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให ใชผาพันทั้งขางลางและขางบน ฯ
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พุทธานุญาตใหปูลาดนอน
[๓๒๓] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายลางเทาแลวยอมรังเกียจทีจ่ ะนอน จึง กราบทูลเรื่องนั้น
แดพระผูมีพระภาคๆ รับสั่งวา ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เราอนุญาตให ปูลาดกอนแลวนอน ฯ
พุทธานุญาตภัตร
[๓๒๔] ครั้งนั้น พระผูม ีพระภาคประทับอยูที่เมืองอาฬวีตามพระพุทธา ภิรมย แลวเสด็จ
จาริกทางกรุงราชคฤห เสด็จจาริกโดยลําดับ ถึงกรุงราชคฤหทราบวา พระองคประทับอยู
ณ พระเวฬุวนั วิหารอันเปนสถานที่พระราชทานเหยื่อ แกกระแต เขตกรุงราชคฤหนั้น ฯ
[๓๒๕] สมัยตอมา กรุงราชคฤหมีขาวแพง ประชาชนไมสามารถจะทําสังฆภัตร แต
ปราถนาจะทําอุทเทสภัตร นิมันตนภัตร สลากภัตร ปกขิกภัตร อุโปสถิกภัตร ปาฏิปทิกภัตร
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาคๆ รับสั่งวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เราอนุญาตสังฆภัตร อุทเทสภัตร นิมันตนภัตร สลากภัตร ปกขิกภัตร อุโปสถิกภัตร ปาฏิปทิกภัตร ฯ
พุทธานุญาตใหสมมติภัตตุเทสก
[๓๒๖] สมัยนั้น พระฉัพพัคคียรับภัตตาหารดีๆ ไวสําหรับพวกตน ให ภัตตาหารเลวๆ
แกภกิ ษุทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมี พระภาคๆ รับสั่งวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหสมมติภกิ ษุที่ประกอบดวย องค ๕ เปนภัตตุเทสก คือ:
๑. ไมถึงความลําเอียงเพราะความชอบพอ
๒. ไมถึงความลําเอียงเพราะความเกลียดชัง
๓. ไมถึงความลําเอียงเพราะความงมงาย
๔. ไมถึงความลําเอียงเพราะความกลัว และ
๕. รูจักภัตรที่แจกแลวและยังมิไดแจก ฯ
วิธีสมมติ
[๓๒๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆพึงสมมติอยางนี้ พึงขอรอง ภิกษุกอน ครัน้ แลว
ภิกษุผูฉลาด ผูส ามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติ ทุติยกรรมวาจา วาดังนี้:

พระวินัยปฎก เลม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หนาที่ 96
กรรมวาจาสมมติ
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ถาความพรอมพรั่งของสงฆ ถึงที่แลว สงฆพึง
สมมติภิกษุมีชอื่ นี้เปนภัตตุเทสก นี้เปนญัตติ
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา สงฆสมมติภิกษุมชี ื่อนี้เปนภัตตุเทสก
การสมมติภิกษุมีชื่อนี้เปนภัตตุเทสก ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบ
แกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด
ภิกษุมีชอื่ นี้ สงฆสมมติเปนภัตตุเทสกแลว ชอบแกสงฆ เหตุ นั้นจึงนิ่ง ขาพเจา
ทรงความนี้ไว ดวยอยางนี้ ฯ
วิธีแจกภัตร
[๓๒๘] ครั้นนั้น พระภัตตุเทสกมีความสงสัยวา จะพึงแจกภัตรอยางไ หนอ จึงกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ รับสั่งวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหเขียนชื่อ
ลงในสลากหรือแผนผารวมเขาไว แลวจึงแจกภัตร ฯ
สมมติภิกษุเปนผูแตงตั้งเสนาสนะเปนตน
[๓๒๙] สมัยนั้น สงฆไมมีภิกษุผูแตงตั้งเสนาสนะ ...
ไมมีภิกษุผูรักษาเรือนคลัง ...
ไมมีภิกษุผูรับจีวร ...
ไมมีภิกษุผูแจกจีวร ...
ไมมีภิกษุผูแจกขาวยาคู ...
ไมมีภิกษุผูแจกผลไม ...
ไมมีภิกษุผูแจกของเคีย้ ว ของเคีย้ วทีย่ ังมิไดแจกยอมเสีย ภิกษุทั้งหลาย กราบทูลเรื่องนั้น
แดพระผูมีพระภาคๆ รับสั่งวา ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เราอนุญาตให สมมติภิกษุที่
ประกอบดวยองค ๕ เปนผูแจกของเคี้ยว คือ:
๑. ไมถึงความลําเอียงเพราะความชอบพอ
๒. ไมถึงความลําเอียงเพราะความเกลียดชัง
๓. ไมถึงความลําเอียงเพราะความงมงาย
๔. ไมถึงความลําเอียงเพราะความกลัว และ
๕. รูจักของเคี้ยวทีแ่ จกแลวและยังมิไดแจก ฯ
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วิธีสมมติ
[๓๓๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆพึงสมมติอยางนี้ พึงขอรองภิกษุ กอน ครั้นแลว
ภิกษุผูฉลาด ผูส ามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติ ทุติยกรรมวาจา วาดังนี้:
กรรมวาจาสมมติ
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ถาความพรอมพรั่งของสงฆ ถึงที่แลว สงฆ
พึงสมมติภิกษุมีชื่อนี้เปนผูแจกของเคี้ยว นีเ้ ปนญัตติ
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา สงฆสมมติภิกษุมชี ื่อนี้เปนผู แจกของเคี้ยว
การสมมติภิกษุมีชื่อนี้เปนผูแ จกของของเคี้ยวชอบแก ทานผูใด ทานผูน ั้นพึงเปนผูนงิ่ ไม
ชอบแกทานผูใ ด ทานผูนนั้ พึงพูด
ภิกษุมีชอื่ นี้ สงฆสมมติเปนผูแจกของเคี้ยวแลว ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง
ขาพเจาทรงความนี้ไว ดวยอยางนี้ ฯ
สมมติภิกษุเปนผูแจกของเล็กนอย
[๓๓๑] สมัยนั้น บริขารเล็กนอยเกิดขึ้นในเรือนคลังของสงฆ ภิกษุ ทั้งหลายกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ รับสั่งวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา อนุญาตใหสมมติ
ภิกษุที่ประกอบดวยองค ๕ เปนผูแจกของเล็กนอย คือ:
๑. ไมถึงความลําเอียงเพราะความชอบพอ
๒. ไมถึงความลําเอียงเพราะความเกลียดชัง
๓. ไมถึงความลําเอียงเพราะความงมงาย
๔. ไมถึงความลําเอียงเพราะความกลัว และ
๕. รูจักของที่แจกแลวและมิไดแจก ฯ
วิธีสมมติ
[๓๓๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆพึงสมมติอยางนี้ พึงขอรองภิกษุ กอน ครั้น
แลวภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติ ทุติยกรรมวาจา วาดังนี้:
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กรรมวาจาสมมติ
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ถาความพรอมพรั่งของสงฆ ถึงที่แลว สงฆ
พึงสมมติภิกษุมีชื่อนี้เปนผูแจกของเล็กนอยนี้เปนญัตติ
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา สงฆสมมติภิกษุมชี ื่อนี้เปนผูแจกของเล็กนอย
การสมมติภิกษุมีชื่อนี้เปนผูแ จกของเล็กนอย ชอบ แกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูน ิ่ง
ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนนั้ พึงพูด
ภิกษุมีชอื่ นี้ สงฆสมมติเปนผูแจกของเล็กนอยแลว ชอบแก สงฆ เหตุนั้นจึงนิง่
ขาพเจาทรงความนี้ไว ดวยอยางนี้ ฯ
ของเล็กนอยที่ควรแจก
[๓๓๓] อันภิกษุผูแจกของเล็กนอยนัน้ เข็มเลมหนึ่งก็ควรให มีดก็ควร ให รองเทา
ก็ควรให ประคดเอวก็ควรให สายโยกบาตรก็ควรให ผากรองน้ํา ก็ควรให ธมกรกก็ควรให
ผากุสิก็ควรให ผาอัฑฒกุสิกค็ วรให ผามณฑลก็ ควรให ผาอัฑฒมณฑลก็ควรให ผาอนุวาต
ก็ควรให ผาดานสะกัดก็ควรให ถา เนยใส น้ํามัน น้ําผึ้ง หรือน้ําออยของสงฆมีอยู ควรใหลิ้ม
ไดคราวเดียว ถา ตองการอีก ก็ควรใหอีก ถาตองการแมอีก ก็ควรใหอกี ฯ
พุทธานุญาตใหสมมติภิกษุเปนผูแจกผาเปนตน
[๓๓๔] สมัยนั้น สงฆไมมีภิกษุผูแจกผา ...
ไมมีภิกษุผูแจกบาตร ...
ไมมีภิกษุผูใชคนวัด ...
ไมมีภิกษุใชสามเณร ... สามเณรทั้งหลายอันภิกษุไมใช ยอมไมทาํ การงาน ภิกษุทั้งหลาย
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาคๆ รับสั่งวา ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย เราอนุญาตให
สมมติภิกษุที่ประกอบดวยองค ๕ เปนผูใชสามเณร คือ:
๑. ไมถึงความลําเอียงเพราะความชอบพอ
๒. ไมถึงความลําเอียงเพราะความเกลียดชัง
๓. ไมถึงความลําเอียงเพราะความงมงาย
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๔. ไมถึงความลําเอียงเพราะความกลัว และ
๕. รูจักการงานที่ใชแลวและยังมิไดใช ฯ
__________________
วิธีสมมติ
[๓๓๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆพึงสมมติอยางนี้ พึงขอรองภิกษุ กอน ครั้น
แลวภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติ ทุติยกรรมวาจา วาดังนี้:
__________________
กรรมวาจาสมมติ
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ถาความพรอมพรั่งของสงฆ ถึงที่แลว สงฆ
พึงสมมติภิกษุมีชื่อนี้เปนผูใชสามเณร นี้เปนญัตติ
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา สงฆสมมติภิกษุมชี ื่อนี้เปนผูใชสามเณร
การสมมติภิกษุมีชื่อนี้ เปนผูใ ชสามเณร ชอบแกทาน ผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง
ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนนั้ พึงพูด
ภิกษุมีชอื่ นี้ สงฆสมมติเปนผูใชสามเณรแลว ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง
ขาพเจาทรงความนี้ไว ดวยอยางนี้ ฯ
ภาณวาร ที่ ๓ จบ
เสนาสนะขันธกะ ที่ ๖ จบ
_____________________
หัวขอประจําขันธกะ
[๓๓๖] ๑. เรื่องพระพุทธเจาผูประเสริฐยังมิไดทรงบัญญัติวิหารในครั้ง นั้น สาวกของ
พระชินเจาเหลานั้นอยูในทีน่ ั้นๆ ยอมออกมาจากที่อยู ๒. เรื่อง เศรษฐีคหบดีเห็นภิกษุเหลานั้นแลว
ไดกลาวแกภิกษุทั้งหลาย ดังนี้วา ขาพเจาจะ ใหสรางวิหาร ทานทั้งหลายพึงอยู ภิกษุทูลถาม
พระโลกนายก ๓. เรื่องพระผู มีพระภาคทรงอนุญาตที่เรน ๕ อยาง คือ ก. วิหาร ข. เรือนมุงแถบ
เดียว ค. เรือนชั้น ง. เรือนโลน จ. ถ้ํา ๔. เรื่องเศรษฐีสรางวิหาร ๖๐ หลัง ๕. เรื่องมหาชน
สรางวิหารไมมีบานประตู ๖. ภิกษุไมระวัง ๗. เรื่องทรง อนุญาตบานประตู ๘. เรื่องทรง
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อนุญาตบานประตู ๘. เรื่องทรงอนุญาตกรอบเช็ดหนา ครกรองรับเดือยประตูหว งขางบน ๙. เรื่อง
ทรงอนุญาตชองเชือกชัก และเชือกสําหรับชัก ๑๐. เรื่อง ทรงอนุญาตสายยู ไมหัวลิง ลิ่ม กลอน
๑๑. เรื่องทรงอนุญาตชองลูกดาล ทําดวยโลหะ ไม และเขา ๑๒. เรื่องทรงอนุญาตลิ่มยนต ๑๓. เรื่อง
หลังคาฉาบดวยดิน ทั้งขางนอกขางใน ๑๔. เรื่องหนาตางมีชุกชี หนาตางมีตาขาย หนาตางมีซี่กรง
๑๕. เรื่องผาผืนเล็กสําหรับหนาตาง ๑๖. เรื่องมูลี่หนาตาง ๑๗. เรื่องทรงอนุญาตเครื่องปูลาด ๑๘. เรื่อง
ทรงอนุญาตแผนกระดานคลายตั่ง๑๙. เรื่องทรงอนุญาตเตียงถักหรือสาน ๒๐. เรื่องทรงอนุญาต
เตียงมีแมแคร สอดเขาในเทา ๒๑. เรื่องทรงอนุญาตตั่งมีแมแครสอดเขาในเทา ๒๒. เรื่อง ทรง
อนุญาตเตียงมีแมแครติดกับเทา ๒๓. เรื่องทรงอนุญาตตั่งมีแมแครติดกับเทา ๒๔. เรื่องทรง
อนุญาตเตียงมีเทาดั่งกามปู ๒๕. เรื่องทรงอนุญาตตั่งมีเทาดั่งกามปู๒๖. เรื่องทรงอนุญาตเตียงมี
เทาจดแมแคร ๒๗. เรื่องทรงอนุญาตตั่งมีเทาจด แมแคร ๒๘. เรื่องทรงอนุญาตมาสี่เหลี่ยม
๒๙. เรื่องทรงอนุญาตมาสี่เหลี่ยม ชนิดสูง ๓๐. เรื่องทรงอนุญาตมาสี่เหลี่ยมชนิดสูงมีพนักสามดาน
๓๑. เรื่อง ทรงอนุญาตมาสี่เหลี่ยมมีพนักสามดานชนิดสูง ๓๒. เรื่องทรงอนุญาตตั่งหวาย ๓๓. เรือ่ ง
ทรงอนุญาตตั่งหุมดวยผา ๓๔. เรื่องทรงอนุญาตตั่งขาทราย ๓๕. เรื่องทรงอนุญาตตั่งกานมะขามปอม
๓๖. เรื่องทรงอนุญาตแผนกระดาน ๓๗. เรื่องทรงอนุญาตเกาอี้ ๓๘. เรื่องทรงอนุญาตตั่งฟาง
๓๙. เรื่องทรงหามนอน บนเตียงสูง ๔๐. เรื่องภิกษุนอนเตียงต่ําถูกงูกดั จึงทรงอนุญาตเขียงรอง
เทา เตียง ๔๑. เรื่องทรงอนุญาตเขียงรองเทาเตียงสูง ๘ นิว้ เปนอยางยิ่ง ๔๒. เรื่อง ทรงอนุญาตดาย
สําหรับถักเตียง ๔๓. เรื่องทรงอนุญาตใหเจาะตัวเตียงแลวถัก เปนตาหมากรุก ๔๔. เรื่องทรง
อนุญาตใหทําเปนผารองพื้น ๔๕. เรื่องทรง อนุญาตใหรอื้ ออกทําเปนหมอน ๔๖. เรื่องทรงหาม
ใชหมอนกึ่งกาย ๔๗. เรื่อง มีมหรสพบนยอดเขา ทรงอนุญาตฟูก ๕ ชนิด ๔๘. เรื่องทรงอนุญาต
ผาสําหรับ เสนาสนะ ๔๙. เรื่องทรงอนุญาตเตียงและตั่งบุ ๕๐. เรื่องฟูกยอยลงขางลาง ๕๑. เรื่อง
โจรลักเลิกผาหุมนําไป ทรงอนุญาตใหทํารอยไว ๕๒. เรื่องทรง อนุญาตใหพิมพรอยนิ้วมือ ๕๓. เรื่อง
ที่อยูอาศัยของพวกเดียรถีย ทรงอนุญาต สีขาว สีดํา ทําบริกรรมดวยสีเหลือง ในวิหาร
๕๔. เรื่องทรงอนุญาตดิน ปนแกลบ ๕๕. เรื่องทรงอนุญาตดินละเอียด ๕๖. เรื่องทรงอนุญาต
ยางไม ๕๗. เรื่องทรงอนุญาตดินปนรํา ๕๘. เรื่องทรงอนุญาตแปงเมล็ดพรรณผักกาด ๕๙. เรื่อง
ทรงอนุญาตขี้ผึ้งเหลว ๖๐. เรื่องขี้ผึ้งเหลวหนา ทรงอนุญาตใชผาเช็ด ๖๑. เรื่องพื้นหยาบสีดํา
ไมจับ ทรงอนุญาตดินขุยไล ๖๒. เรื่องทรงอนุญาต ยางไม ๖๓. เรื่องรูปภาพ ๖๔. เรือ่ งวิหาร
มีพื้นที่ต่ํา ๖๕. เรื่องกอ ๖๖. เรื่อง ภิกษุขึ้นลงพลัดตก ๖๗. เรื่องวิหารมีพื้นโลงโถง ทรงอนุญาต
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ฟากกึ่งหนึ่ง ๖๘. เรื่องทรงอนุญาตหองอีก ๓ หอง ๖๙. เรื่องวิหารเล็ก ๗๐. เรื่องเชิงฝา ๗๑. เรื่อง
ฝนสาด ๗๒. เรื่องภิกษุรองโวยวาย ๗๓. เรื่องไมเดือยติดฝา ๗๔. เรื่องราวจีวร ๗๕. เรื่อง
ระเบียงกับฝาค้ํา ๗๖. เรื่องทรงอนุญาตราวสําหรับ ยึด ๗๗. เรื่องผงหญามีนัยดังกลาวแลว ในหน
หลัง ๗๘. เรื่องที่กลางแจง น้ําฉันถูกแดดเผา ทรงอนุญาตโรงน้ําฉัน ๗๙. เรื่องภาชนะน้ําฉัน
๘๐. เรื่อง วิหาร ๘๑. เรื่องซุม ๘๒. เรื่องบริเวณ เรื่องโรงไฟ ๘๓. เรื่องอาราม๘๔. เรื่องซุม
ประตูมีนัยดังกลาวแลวในหนหลัง ๘๕. เรือ่ งอนาถบิณฑิกคหบดีมีศรัทธาผองใส ไดไปสูปาสีตวัน
ไดเห็นธรรมแลวทูลอาราธนาสมเด็จพระนายก พรอมกับภิกษุสงฆในระหวางหนทางไดชักชวน
ประชาชนใหสรางอาราม ๘๖. เรื่อง พระผูมีพระภาคประทับอยูในเมืองเวสาลี เรื่องนวกรรม เรื่อง
พระศิษยของพระ ฉัพพัคคียรีบไปจองเสนาสนะ ๘๗. เรื่องใครควรไดภัตรอันเลิศ ๘๘. เรื่อง
ติตติรพรหมจรรย ๘๙. เรื่องบุคคลไมควรไหว ๙๐. เรื่องพระศิษยของพระ ฉัพพัคคียเกียดกัน
เสนาสนะ ๙๑. เรื่องประชาชนตกแตงปูทนี่ งั่ ที่นอนสูงใหญในละแวกบาน ๙๒. เรื่องเตียงตั่งหุม
นุน ๙๓. เรื่องพระผูมีพระภาคเสด็จเมือง สาวัตถี อนาถบิณฑิกคหบดีสรางอารามถวาย ๙๔. เรื่อง
เกิดโกลาหลในโรงภัตร ๙๕. เรื่องพระอาพาธ ๙๖. เรื่องที่นอนดี ๙๗. เรื่องอางเลศ ๙๘. เรื่อง
พระ สัตตรสวัคคียซอมวิหารอยูจําพรรษาในที่นั้น ๙๙. เรื่องภิกษุมีความสงสัยวา ใคร หนอควรให
ถือเสนาสนะ ๑๐๐. เรื่องเสนาสนคหาปกภิกษุมีความสงสัยวา ควรให ถือเสนาสนะอยางไรหนอ
๑๐๑. เรื่องใหแจกตามจํานวนวิหาร ๑๐๒. เรื่อง ใหแจกตามจํานวนบริเวณ ๑๐๓. เรื่องทรงอนุญาต
ใหแจกสวนเพิม่ แตไม ปราถนาก็อยาให ๑๐๔. เรื่องใหภิกษุอยูนอกสีมา ๑๐๕. เรื่องทรงหาม
เกียดกัน เสนาสนะตลอดกาลเปนนิตย ๑๐๖. เรื่องการใหถือเสนาสนะ ๓ ประการ ๑๐๗. เรื่อง
พระอุปนนทศากยบุตร ๑๐๘. เรื่องพระผูมีพระภาคทรงสรรเสริญพระวินัย ๑๐๙. เรือ่ งภิกษุยืนเรียน
พระวินัย ๑๑๐. เรื่องทรงอนุญาตใหนั่งอาสนะเสมอกัน ๑๑๑. เรื่องภิกษุมีอาสนะเสมอกันทํา
เตียงตั่งหัก ๑๑๒. ทรงอนุญาตใหนั่งได ๓ รูปและ ๒ รูป ๑๑๓. เรื่องทรงอนุญาตใหนงั่ บน
อาสนะยาวรวมกับผูมีอาสนะไมเสมอ กันได ๑๑๔. เรือ่ งทรงอนุญาตใหใชสอยปราสาทมีเฉลียงรอบ
๑๑๕. เรื่อง สมเด็จพระอัยยิกา ๑๑๖. เรื่องภิกษุเจาถิ่นไมหางเมืองสาวัตถีแบงเสนาสนะของ สงฆ
๑๑๗. เรื่องกิฏาคิรีชนบท ๑๑๘. เรื่องภิกษุชาวเมืองอาฬวีใหนวกรรมดวย เหตุเพียงวางกอนดินฉาบ
ทาฝา ตั้งประตู ติดสายยู ติดกรอบเช็ดหนา ทําใหมีสีขาว สีดํา สีเหลือง มุงหลังคา ผูก
มัดหลังคา ปดบังที่อาศัยแหงนกพิราบ ปฏิสังขรณ สิ่งชํารุดผุพัง ขัดถู ใหนวกรรมตั้ง ๒๐ ป
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๓๐ ป ตลอดชีวิต ชั่วเวลาควันขึ้น ในเมื่อวิหารสําเร็จแลว เรื่องพระผูมพี ระภาคทรงอนุญาตให
นวกรรมแกวหิ ารที่ยังไม ไดทํา ที่ทํายังไมเสร็จ ใหตรวจการงานในวิหารเล็กแลวใหนวกรรม ๕-๖
ป ให ตรวจการงานในวิหารมุงแถบเดียว แลวใหนวกรรม ๗-๘ ป ใหตรวจการงานใน วิหารหรือ
ปราสาทใหญ แลวใหนวกรรม ๑๐ ป ๑๒ ป ๑๑๙. เรื่องภิกษุใหนวกรรมวิหารทั้งหลัง ๑๒๐. เรื่อง
ภิกษุใหนวกรรม ๒ ครั้ง แกวิหารหนึ่งหลัง ๑๒๑. เรื่องภิกษุถือนวกรรมแลวใหภิกษุอื่นอยู ๑๒๒. เรื่อง
ภิกษุถือนวกรรมแลว เกียดกันเสนาสนะของสงฆ ๑๒๓. เรื่องภิกษุใหนวกรรมแกวิหารที่ตั้งอยูน อก
สีมา๑๒๔. เรือ่ งภิกษุถือเอานวกรรมแลวเกียดกันตลอดฤดูกาล ๑๒๕. เรื่องภิกษุถือ เอานวกรรม
แลวหลีกไปเสียบาง สึกเสียบาง มรณภาพบาง ปฏิญาณเปนสามเณร บาง บอกลาสิกขาบาง
ตองอันติมวัตถุบาง วิกลจริตบาง มีจิตฟุงซานบาง กระสับ กระสายเพราะเวทนาบาง ถูกยกวัตรฐาน
ไมเห็นอาบัตบิ าง ฐานไมทําคืนอาบัติบาง ฐานไมสละคืนทิฐิอันลามกบาง ปฏิญาณเปนบัณเฑาะก
บาง เปนเถยยสังวาสกบาง เขารีดเดียรถียบ าง เปนสัตวดิรัจฉานบาง เปนผูฆามารดาบาง เปนผูฆาบิดา
บาง ผูฆาพระอรหันตบาง ผูประทุษรายภิกษุณีบาง ผูทําลายสงฆบาง ผูทําโลหิตุปบาทบาง เปน
อุภโตพยัญชนกบาง พึงมอบแกภกิ ษุอนื่ ดวยสั่งวา อยาใหของสงฆเสียหาย เมื่อทํายังไมเสร็จ
ควรมอบใหแกภิกษุอื่น เมื่อทําเสร็จแลว หลีกไป นวกรรม เปนของภิกษุนั้นนั่นเอง สึก ถึง
มรณภาพ ปฏิญาณเปนสามเณร บอกลาสิกขา ตองอันติมวัตถุ สงฆเปนเจาของ วิกลจริต มีจิต
ฟุงซาน กระสับกระสายเพราะ เวทนา ถูกยกวัตร ฐานไมเห็นอาบัติ ฐานไมทําคืนอาบัติ ฐาน
ไมสละคืนทิฐิ อันลามก นวกรรมนั้นตกเปนของภิกษุนั้นนั่นเอง เปนบัณเฑาะก เปนถยย สังวาสก
เขารีดเดียรถีย เปนสัตวดิรัจฉาน ฆามารดา ฆาบิดา ฆาพระอรหันต ประทุษรายภิกษุณี ทํา
โลหิตุปบาท ปฏิญาณเปนอุภโตพยัญชนก สงฆเปนเจาของ ๑๒๖. เรือ่ งภิกษุนําเสนาสนะไปใช
ในที่อื่น ๑๒๗. เรื่องภิกษุ รังเกียจ ๑๒๘. เรื่องวิหารใหญชํารุด ๑๒๙. เรื่องผากัมพล ๑๓๐. เรื่อง
ผามีราคามาก ๑๓๑. เรื่องหนังหมี ๑๓๒. เรื่องผาเช็ดเทารูปวงลอ ๑๓๓. เรื่อง ผาผืนเล็ก ๑๓๔. เรื่อง
ภิกษุเหยียบเสนาสนะ ๑๓๕. เรื่องเทาเปยก ๑๓๖. เรื่อง สวมรองเทา ๑๓๗. เรื่องถมเขฬะ
๑๓๘. เรื่องเทาเตียงตั่งครูดพืน้ ๑๓๙. เรื่อง ภิกษุพิงฝา ทรงอนุญาตพนักอิง พนักอิงครูดฝาอีก
๑๔๐. เรื่องลางเทา ทรงอนุญาต ใหปูเครือ่ งลาดนอน ๑๔๑. เรื่องประทับในกรุงราชคฤห
ประชาชนไมอาจถวาย สังฆภัตร ๑๔๒. เรื่องแจกภัตรเลว สมมติพระภัตตุเทสก เรื่อง
แจกภัตรอยางไร๑๔๓. เรื่องสมมติภิกษุเปนผูแตงตั้งเสนาสนะ สมมติภกิ ษุเปนผูรักษาเรือน
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คลัง ... เปนผูรับจีวร ... เปนผูแ จกจีวร ... เปนผูแจกขาวยาคู ... เปนผูแจกผลไม เปนผูแจกของ
เคี้ยว ... เปนผูแ จกของเล็กนอย ... เปนผูแจกผา ... เปนผูแจก บาตร ... เปนผูใชคนวัด ... เปนผูใช
สามเณร พระผูมีพระภาค ผูท รงครอบงํา ซึ่งสรรพธรรมทรงรูจักโลก มีพระหทัยเกื้อกูล
เปนผูนําชั้นเยีย่ ม ทรงบัญญัติแลว เพื่อหลีกเรน เพื่อความสุข เพื่อเพงเล็ง และเพื่อเห็นแจง
ดังนี้แล ฯ
หัวขอประจําขันธกะ จบ

พระวินัยปฎก เลม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หนาที่ 104
สังฆเภทขันธกะ
เรื่องมหานามศากยะและอนุรุทธศากยะ
[๓๓๗] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยูที่อนุปยนิคม ของพวก
เจามัลละ ครั้งนั้น พวกศากยกุมารที่มีชื่อเสียงออกผนวชตามพระผูมี พระภาค ผูทรงผนวชแลว ฯ
[๓๓๘] สมัยนั้น มหานามศากยะ และอนุรุทธศากยะทั้ง ๒ เปนพี่นอง กัน อนุรุทธ
ศากยะ เปนสุขุมาลชาติ เธอมีประสาท ๓ หลัง คือ สําหรับ อยูในฤดูหนาวหลัง ๑ สําหรับ
อยูในฤดูรอนหลัง ๑ สําหรับอยูในฤดูฝนหลัง ๑ เธออันเหลาสตรีไมมีบุรุษเจือปนบําเรออยูดวย
ดนตรีตลอด ๔ เดือน ในปราสาทสําหรับฤดูฝน ไมลงมาภายใตปราสาทเลย ครั้งนั้น มหานาม
ศากยะคิดวา บัดนี้ พวกศากยกุมารที่มีชื่อเสียงตางออกผนวชตามพระผูม ีพระภาคผูทรงผนวชแลว
แต สกุลของเราไมมีใครออกบวชเลย ถากระไร เราหรืออนุรุทธะพึงบวช จึงเขาไป หาอนุรุทธ
ศากยะกลาววา พออนุรุทธะ บัดนี้ พวกศากยะกุมารที่มีชอื่ เสียงตาง ออกผนวชตามพระผูมี
พระภาคผูทรงผนวชแลว แตสกุลของเราไมมีใครออกบวช เลย ถาเชนนั้น นองจงบวช หรือพี่
จักบวช
อ. ฉันเปนสุขุมาลชาติ ไมสามารถจะออกบวชได พีจ่ งบวชเถิด
ม. พออนุรุทธะ นองจงมา พี่จะพร่ําสอนเรื่องการครองเรือนแกนอง ผูอยูครองเรือน
ชั้นตนตองใหไถนา ครั้นแลวใหหวาน ใหไขน้ําเขา ครั้นไข น้ําเขามากเกินไป ตองใหระบายน้ํา
ออก ครั้นใหระบายน้ําออกแลว ตองใหถอน หญา ครั้นแลวตองใหเกีย่ ว ใหขน ใหตงั้ ลอม
ใหนวด ใหสงฟางออก ให ฝดขาวลีบออก ใหโปรยละออง ใหขนขึ้นฉาง ครั้นถึงฤดูฝนตองทํา
อยางนี้ๆ แหละตอไปอีก
อ. การงานไมหมดสิ้น ที่สุดของการงานไมปรากฏ เมื่อไรการงานจัก หมดสิ้น
เมื่อไรที่สุดของการงานจักปรากฏ เมื่อไรเราจักขวนขวายนอย เพียบพรอมบําเรอดวยเบญจ
กามคุณ
ม. พออนุรุทธะ การงานไมหมดสิ้นแน ที่สุดของการงาน ก็ไมปรากฏ เมื่อการงาน
ยังไมสิ้น มารดา บิดา ปู ยา ตา ยาย ก็ไดตายไปแลว
อ. ถาเชนนั้น พีจ่ งเขาใจเรื่องการอยูครองเรือนเองเถิด ฉันจักออก บวชละ ฯ
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[๓๓๙] ครั้งนั้น อนุรุทธศากยะเขาไปหามารดา แลวกลาววา ทานแม หมอมฉันปราถนา
จะออกบวช ขอทานแมจงอนุญาตใหหมอมฉันออกบวชเถิด เมื่ออนุรุทธศากยะกลาวอยางนีแ้ ลว
มารดาไดกลาววา พออนุรุทธะ เจาทั้งสองเปนลูกที่รักที่พงึ ใจ ไมเปนที่เกลียดชังของแม แมดวย
การตายของเจาทั้งหลาย แมก็ไมปราถนาจะจาก ไฉนแมจะยอมอนุญาตใหเจาทั้งสองผูยังมีชีวิต
ออก บวชเลา
แมครั้งที่สอง ...
แมครั้งที่สาม อนุรุทธศากยะไดกลาวกะมารดาวา ทานแม หมอมฉัน ปราถนาจะออก
บวช ขอทานแมจงอนุญาตใหหมอมฉันออกบวชเถิด ฯ
เรื่องพระเจาภัททิยศากยะ
[๓๔๐] สมัยนั้น พระเจาภัททิยศากยะไดครองสมบัติเปนราชาของพวก ศากยะ และ
พระองคเปนพระสหายของอนุรุทธศากยะ ครั้งนั้น มารดาของอนุรุทธ ศากยะคิดวา พระเจา
ภัททิยศากยะนี้ครองสมบัติเปนราชาของพวกศากยะ เปน พระสหายของอนุรุทธศากยะ พระองค
จักไมอาจทรงผนวช จึงไดกลาวกะอนุรุทธ ศากยะวา พออนุรุทธะ ถาพระเจาภัททิยศากยะทรง
ผนวช เมื่อเปนเชนนี้ เจา ก็ออกบวชเถิด ลําดับนั้น อนุรทุ ธศากยะเขาไปเฝาพระเจาภัททิย
ศากยะ แลวได ทูลวา สหาย บรรพชาของเราเนื่องดวยทาน
ภ. สหาย ถาเชนนั้น บรรพชาของทานจะเนื่องดวยเราหรือไมเนื่องก็ ตาม นั่นชาง
เถอะ ทานจงบวชตามสบายของทานเถิด
อ. มาเถิด สหาย เราทั้งสองจักออกบวชดวยกัน
ภ. สหาย เราไมสามารถจักออกบวช สิ่งอื่นใดที่เราสามารถจะทําให ทานได เราจักทํา
สิ่งนั้นใหแกทา น ทานจงบวชเองเถิด
อ. สหาย มารดาไดพูดกะเราอยางนี้วา พออนุรุทธ ถาพระเจาภัททิย ศากยะทรงผนวช
เมื่อเปนเชนนี้ เจาก็ออกบวชเถิดสหาย ก็ทานไดพดู ไวอยางนี้ วา สหาย ถาบรรพชาของทาน
จะเนื่องดวยเราหรือไมเนื่องก็ตาม นั้นชางเถอะ ทานจงบวชตามความสบายของทาน มาเถิด
สหาย เราทั้งสองจะออกบวชดวยกัน
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ก็สมัยนัน้ คนทั้งหลายเปนผูพูดจริง ปฏิญาณจริง จึงพระเจาภัททิย ศากยะไดตรัส
กะอนุรุทธะวา จงรออยูสัก ๗ ปเถิด สหายตอลวง ๗ ปแลว เราทั้งสองจึงจักออกบวชดวยกัน
อ. ๗ ปนานนัก สหาย เราไมสามารถจะรอไดถึง ๗ ป
ภ. จงรออยูสัก ๖ ปเถิดสหาย ... จงรออยูสัก ๕ ป ๔ ป ๓ ป ๒ ป ๑ ป ตอลวง ๑ ป
แลว เราทั้งสองจึงจักออกบวชดวยกัน
อ. ๑ ปกย็ ังนานนัก สหาย เราไมสามารถจะรอไดถึง ๑ ป
ภ. จงรออยูสัก ๗ เดือนเถิด สหาย ตอลวง ๗ เดือนแลว เราทั้งสอง จักออกบวช
ดวยกัน
อ. ๗ เดือนก็ยังนานนัก สหาย เราไมสามารถจะรอไดถึง ๗ เดือน
ภ. จงรออยูสัก ๖ เดือนเถิด สหาย ... จงรออยูสัก ๕ เดือน ๔ เดือน ๓ เดือน ๒ เดือน
๑ เดือน กึ่งเดือน ตอลวงกึ่งเดือนแลว เราทั้งสองจักออก บวชดวยกัน
อ. กึ่งเดือนก็ยังนานนัก สหาย เราไมสามารถจะรอไดถึงกึ่งเดือน
ภ. จงรออยูสัก ๗ วันเถิด สหาย พอเราไดมอบหมายราชสมบัติแก พวกลูกๆ และ
พี่นอง
อ. ๗ วันไมนานนักดอก สหาย เราจักรอ ฯ
เรื่องเจาศากยะทรงผนวช
[๓๔๑] ครั้งนั้น พระเจาภัททิยศากยะ อนุรุทธะ อานนท ภัคคุ กิมพิละ และเทวทัต
เปน ๗ ทั้งอุบาลีซึ่งเปนภูษามาลา เสด็จออกโดยเสนา ๔ เหลา เหมือนเสด็จประภาสราชอุทยาน
โดยเสนา ๔ เหลา ในกาลกอน ฉะนั้น กษัตริยทั้ง ๖ องคเสด็จไปไกลแลวสั่งเสนาใหกลับ
แลวยางเขาพรมแดน ทรง เปลื้องเครื่องประดับ เอาภูษาหอแลว ไดกลาวกะอุบาลีผูเปนภูษามาลา
วา เชิญพนาย อุบาลี กลับเถิด ทรัพยเทานีพ้ อเลี้ยงชีพทานไดละ ฯ
[๓๔๒] ครั้งนั้น อุบาลีผูเปนภูษามาลาเมื่อจะกลับ คิดวาเจาศากยะ ทั้งหลายเหีย้ มโหดนัก
จะพึงใหฆาเราเสียดวยเขาพระทัยวา อุบาลีนี้ใหพระกุมาร ทั้งหลายออกบวช ก็ศากยกุมารเหลานี้
ยังทรงผนวชได ไฉนเราจักบวชไมไดเลาเขาแกหอเครื่องประดับเอาเครือ่ งประดับนั้นแขวนไว
บนตนไม แลวพูดวา ของนีเ้ ราใหแลวแล ผูใดเห็น ผูนนั้ จงนําไปเถิด แลวเขาไปเฝาศากยกุมาร
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เหลานั้น ศากยกุมารเหลานั้น ทอดพระเนตรเห็นอุบาลีผูเปนภูษามาลา กําลังเดินมาแตไกล
ครั้นแลวจึงรับสั่งถามวา พนาย อุบาลีกลับมาทําไม
อ. พระพุทธเจาขา เมื่อขาพระพุทธเจาจะกลับมา ณ ที่นี้ คิดวาเจา ศากยะทั้งหลาย
เหี้ยมโหดนัก จะพึงใหฆาเราเสียดวยเขาพระทัยวา อุบาลีนี้ใหพระกุมารทั้งหลายออกบวช
ก็ศากยกุมารเหลานี้ยังทรงผนวชได ไฉน เราจักบวช ไมไดเลา ขาพระพุทธเจานั้นแกหอเครื่อง
ประดับแลว เอาเครื่องประดับนั้นแขวน ไวบนตนไม แลวพูดวา ของนี้เราใหแลวแล ผูใดเห็น
ผูนั้นจงนําไปเถิด แลว จึงกลับมาจากที่นั้น พระพุทธเจาขา
ศ. พนาย อุบาลี ทานไดทําถูกตองแลว เพราะทานกลับไป เจาศากยะ ทั้งหลายเหีย้ ม
โหดนัก จะพึงใหฆาทานเสียดวยเขาพระทัยวา อุบาลีนใี้ หพระกุมาร ทั้งหลายออกบวช ฯ
[๓๔๓] ลําดับนั้น ศากยกุมารเหลานัน้ พาอุบาลีผูเปนภูษามาลาเขาไป เฝาพระผูมีพระภาค
ครั้นแลวถวายบังคมประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลว กราบทูลวา พระพุทธเจาขา พวกหมอม
ฉันเปนเจาศากยะยังมีมานะ อุบาลีผูเปน ภูษามาลานี้เปนผูรับใชของหมอมฉันมานาน ขอพระผูมี
พระภาคจงใหอุบาลีผูเปนภูษามาลานี้บวชกอนเถิด พวกหมอมฉันจักทําการอภิวาท การลุกรับ
อัญชลีกรรม สามีจิกรรม แกอุบาลีผูเปนภูษามาลานี้ เมื่อเปนอยางนี้ ความถือตัววาเปนศากยะ
ของพวกหมอมฉันผูเปนศากยะจักเสื่อมคลายลง
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคโปรดใหอบุ าลีผูเปนภูษามาลาบวชกอน ให ศากยกุมารเหลานั้น
ผนวชตอภายหลัง ฯ
[๓๔๔] ครั้นตอมา ในระหวางพรรษานั้นเอง ทานพระภัททิยะไดทําให แจงซึ่งวิชชา ๓
ทานพระอนุรทุ ธะไดยังทิพยจักษุใหเกิด ทานพระอานนทไดทําให แจงซึ่งโสดาปตติผล พระเทวทัต
ไดสําเร็จฤทธิ์ชั้นปุถุชน ฯ
เรื่องพระภัททิยะ
[๓๔๕] ครั้งนั้น ทานพระภัททิยะ ไปสูปาก็ดี ไปสูโคนไมก็ดี ไปสู เรือนวางก็ดี
ยอมเปลงอุทานเนืองๆ วา สุขหนอ สุขหนอ ครั้งนั้น ภิกษุมาก รูปเขาไปเฝาพระผูม ีพระภาค
ถวายบังคมนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลวกราบทูลวา พระพุทธเจาขา ทานพระภัททิยะไปสูปา
ก็ดี ไปสูโคนไมก็ดี ไปสูเรือนวาง ก็ดี ไดเปลงอุทานเนืองๆ วา สุขหนอ สุขหนอ พระพุทธเจา
ขา ทานพระภัททิยะ ฝนใจประพฤติพรหมจรรยโดยไมตอ งสงสัย หรือมิฉะนั้นกระลึกถึงสุข ในราช

พระวินัยปฎก เลม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หนาที่ 108
สมบัติครั้งกอนนั้นเอง ไปสูป าก็ดี ไปสูโคนไมก็ดี ไปสูเรือนวางก็ดี จึง เปลงอุทานเนืองๆ วา
สุขหนอ สุขหนอ
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งกะภิกษุรูปหนึ่งวา ดูกรภิกษุ เธอจงมา จงเรียกภัททิยะ
ภิกษุมาตามคําของเราวา ทานภัททิยะ พระศาสดารับสั่งหาทาน ภิกษุนั้นรับสนองพระพุทธพจน
แลว เขาไปหาทานพระภัททิยะ ครั้นแลวไดกลาว วา ทานภัททิยะ พระศาสดารับสั่งหาทาน ฯ
[๓๔๖] ทานพระภัททิยะรับคําของภิกษุนั้น แลวเขาไปเฝาพระผูม ีพระ ภาค ถวายบังคม
แลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง เมื่อทานพระภัททิยะนั่งเรียบรอย แลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา
ดูกรภัททิยะ ขาววา เธอไปสูป าก็ดี ไปสูโคน ไมก็ดี ไปสูเรือนวางก็ดี ไดเปลงอุทานเนืองๆ
วา สุขหนอ สุขหนอ จริงหรือ
ภ. จริงอยางนั้น พระพุทธเจาขา
พ. ดูกรภัททิยะ ก็เธอพิจารณาเห็นอํานาจประโยชนอะไร ไปสูปาก็ดี ไปสูโคนไมก็ดี
ไปสูเรือนวางก็ดี จึงไดเปลงอุทานเนืองๆ วา สุขหนอ สุขหนอ ดังนี้
ภ. พระพุทธเจาขา เมือ่ กอนขาพระพุทธเจาเปนพระเจาแผนดิน แม ภายในพระราชวังก็ได
จัดการรักษาไวอยางเรียบรอย แมภายนอกพระราชวังก็ไดจัด การรักษาไวอยางเขมแข็ง แมภายใน
พระนครก็ไดจัดการรักษาไวเรียบรอย แม ภายนอกพระนครก็ไดจดั การรักษาไวอยางแข็งแรง แม
ภายในชนบทก็ไดจดั การ รักษาไวเรียบรอย แมภายนอกชนบทก็ไดจดั การรักษาไวอยางมั่นคง
พระพุทธ เจาขา ขาพระพุทธเจานั้น แมเปนผูอันเขาทั้งหลายรักษาคุมครองแลว อยางนีก้ ็ ยังกลัว
ยังหวั่น ยังหวาด ยังสะดุงอยู แตบัดนี้ ขาพระพุทธเจาไปสูปาก็ดี ไป สูโคนไมก็ดี ไปสูเรือนวาง
ก็ดี ลําพังผูเดียวก็ไมกลัว ไมหวั่น ไมหวาด ไม สะดุง ขวนขวายนอย มีขนอันราบเรียบ เปนอยู
ดวยปจจัย ๔ ที่ผูอื่นให มีใจดุจ มฤคอยู ขาพระพุทธเจาพิจารณาเห็นอํานาจประโยชนนี้แล ไป
สูปาก็ดี ไปสู โคนไมก็ดี ไปสูเรือนวางก็ดี ... จึงเปลงอุทานเนืองๆ วา สุขหนอ สุขหนอ
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทราบเรื่องนั้นแลว ทรงเปลงอุทานใน เวลานั้น วาดังนี:้
อุทานคาถา
[๓๔๗] บุคคลใดไมมีความโกรธภายในจิต และกาวลวงภพนอยภพ
ใหญมี
ประการเปนอันมากเสียได เทวดาทั้งหลายไมอาจเล็งเห็น วาระจิตของ
บุคคลนั้น ผูปลอดภัย มีสุข ไมมีโศก ฯ
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[๓๔๘] ครั้นพระผูมีพระภาคประทับอยูในอนุปยนิคม ตามพุทธาภิรมย แลวเสด็จจาริก
ทางเมืองโกสัมพี เสด็จจาริกโดยลําดับถึงเมืองโกสัมพีแลว ทราบ วา พระองคประทับอยูที่
โฆสิตาราม เขตเมืองโกสัมพีนั้น ฯ
เรื่องพระเทวทัต
[๓๔๙] ครั้งนั้น พระเทวทัตหลีกเรนอยูในที่สงัด เกิดความปริวติ ก แหงจิตอยางนีว้ า
เราจะพึงยังใครหนอใหเลื่อมใส เมื่อผูใดเลือ่ มใสตอเราแลว ลาภสักการะเปนอันมากจะพึงเกิดขึ้น
ลําดับนั้น พระเทวทัตไดคิดตอไปวา อชาตสัตตุกุมารนี้แล ยังหนุม ยังเจริญตอไป ไฉนเราพึง
ยังอชาตสัตตุกมุ ารให เลื่อมใส เมื่ออชาตสัตตุกุมารนั้นเลือ่ มใสตอเราแลว ลาภสักการะเปนอันมาก
จักเกิดขึ้น ลําดับนั้น พระเทวทัตเก็บเสนาสนะแลว ถือบาตร จีวร เดินทางไปยัง กรุงราชคฤห
ถึงกรุงราชคฤหโดยลําดับ แลวแปลงเพศของตนนิรมิตเพศเปน กุมารนอยเอางูพันสะเอว ได
ปรากฏบนพระเพลาของอชาตสัตตุกุมาร
ทีนั้น อชาตสัตตุกุมารกลัว หวัน่ หวาด สะดุง ตกพระทัย
พระเทวทัตจึงไดกลาวกะอชาตสัตตุกุมารวา พระกุมาร ทานกลัวฉัน หรือ
อ. จะ ฉันกลัว ทานเปนใคร
ท. ฉัน คือ พระเทวทัต
อ. ทานเจาขา ถาทานเปนพระผูเปนเจาเทวทัต ขอจงปรากฏดวยเพศ ของตนทีเดียวเถิด
ทันใดนัน้ พระเทวทัตกลับเพศกุมารนอยแลว ทรงสังฆาฏิ บาตร และ จีวร ไดยนื อยู
ขางหนาอชาตสัตตุกุมาร
ครั้งนั้น อชาตสัตตุกุมารเลื่อมใสยิ่งนัก ดวยอิทธิปาฏิหาริยนี้ของพระ เทวทัต ไดไปสู
ที่บํารุงทั้งเวลาเย็นทั้งเวลาเชา ดวยรถ ๕๐๐ คัน และนําภัตตาหาร ๕๐๐ สํารับไปดวย
ครั้งนั้น พระเทวทัต อันลาภสักการะและความสรรเสริญครอบงํา รึงรัด จิต และเกิด
ความปราถนาเห็นปานนี้วา เราจักปกครองภิกษุสงฆ พระเทวทัต ไดเสื่อมจากฤทธิ์นั้น พรอมกับ
จิตตุปบาททีเดียว ฯ
เรื่องกักกุธโกฬิยบุตร
[๓๕๐] สมัยนั้น โกฬิยบุตรชื่อกักกุธะ เปนอุปฏฐากของทานพระมหา โมคคัลลานะ
ผูตายไมนาน ไดเขาถึงมโนมัยกายอยางหนึ่ง อัตภาพเห็นปานดังนี้ ทีเ่ ขาไดมีขนาดเทากับคามเขต
ของชาวมคธ ๒ หรือ ๓ แหง เขายอมไมยงั ตนและ คนอื่นใหลําบาก เพราะอัตภาพที่เขาไดนั้น
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ครั้งนั้น กักกุธะเทพบุตร เขาไปหา ทานพระมหาโมคคัลลานะ อภิวาทแลวยืน ณ ที่ควรสวนขาง
หนึ่ง ครั้นแลวได กลาวกะทานพระมหาโมคคัลลานะวา ทานเจาขา พระเทวทัตอันลาภสักการะ
และ ความสรรเสริญ ครอบงํา รึงรัดจิต แลวไดเกิดความปราถนาเห็นปานนี้วา เรา จักปกครอง
ภิกษุสงฆ ทานเจาขา พระเทวทัตไดเสื่อมจากฤทธิ์นั้นแลว พรอมกับ จิตตุปบาททีเดียว กักกุธะ
เทพบุตรไดกลาวอยางนีแ้ ลว จึงอภิวาททานพระมหา โมคคัลลานะ กระทําประทักษิณแลวหายไป
ณ ที่นั้นเอง ฯ
[๓๕๑] ครั้งนั้น ทานพระมหาโมคคัลลานะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค ถวายบังคมแลวนั่ง
ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง กราบทูลวา พระพุทธเจาขา โกฬิยบุตรชื่อกักกุธะ เปนอุปฏฐากของ
ขาพระพุทธเจา ผูตายไมนาน ไดเขาถึงมโนมัยกาย อยางหนึ่ง อัตภาพเห็นปานดังนี้ ที่เขาไดมีขนาด
เทากับคามเขตของชาวมคธ ๒หรือ ๓ แหง เขายอมไมยังตนและคนอืน่ ใหลําบาก เพราะอัตภาพ
ที่เขาไดนั้น พระพุทธเจาขา ครั้งนั้น กักกุธะเทพบุตรเขาไปหาขาพระพุทธเจา อภิวาทแล ไดยนื อยู
ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกลาวกะขาพระพุทธเจาวา ทานเจาขา พระเทวทัตอันลาภ
สักการะครอบงํา รึงรัดจิตแลว ไดเกิดความปราถนาเห็นปานนี้วา เราจักปกครองภิกษุสงฆ
ทานเจาขา พระเทวทัตเสื่อมจากฤทธิ์นั้นแลวพรอม กับจิตตุปบาททีเดียว พระพุทธเจาขา กักกุธะ
เทพบุตรไดกลาวอยางนีแ้ ลว อภิวาท ขาพระพุทธเจา กระทําประทักษิณแลวหายไป ณ ที่นั้นเอง
พ. ดูกรโมคคัลลานะ ก็กักกุธะเทพบุตรอันเธอกําหนดรูซึ่งจิตดวยจิต แลวหรือวา กักกุ
ธะเทพบุตรกลาวคําอยางหนึง่ อยางใด คํานัน้ ทั้งหมดยอมเปน อยางนัน้ ทีเดียว ไมเปนอยางอื่น
ม. พระพุทธเจาขา กักกุธะเทพบุตรอันขาพระพุทธเจากําหนดรูจิตดวย จิตแลววา กักกุธะ
เทพบุตรกลาวคําอยางหนึ่งอยางใด คํานั้นทั้งหมดยอมเปนอยาง นัน้ ทีเดียว ไมเปนอยางอื่น
พ. ดูกรโมคคัลลานะ เธอจงรักษาวาจานั้น ดูกรโมคคัลลานะ เธอจง รักษาวาจานัน้
บัดนี้ โมฆบุรุษนั้นจักกระทําตนใหปรากฏดวยตนเอง ฯ
เรื่องศาสดา ๕ จําพวก
[๓๕๒] ดูกรโมคคัลลานะ ศาสดา ๕ จําพวกเหลานีม้ ีปรากฏอยูในโลก ๕ จําพวกเปน
ไฉน ดูกรโมคคัลลานะ ศาสดาบางคนในโลกนี้ เปนผูมีศลี ไม บริสุทธิ์ ปฏิญาณวา เราเปนผูมีศีล
บริสุทธิ์ และวา ศีลของเราบริสุทธิ์ ผุดผอง ไมเศราหมอง สาวกทั้งหลายยอมรูซึ่งศาสดานั้นนัน่
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อยางนี้วา ศาสดาผูเจริญนี้แล เปนผูมีศีลไมบริสุทธิ์ ปฏิญาณวา เราเปนผูมีศีลบริสุทธิ์ และวา
ศีลของเรา บริสุทธิ์ ผุดผอง ไมเศราหมอง ก็พวกเรานีแ่ หละพึงบอกแกพวกคฤหัสถ ศาสดา นั้น
ไมพึงมีความพอใจ ก็ความไมพอใจใดแลจะพึงมี พวกเราจะพึงกลาวกะศาสดา นั้นดวยความไม
พอใจนัน้ อยางไร ก็ศาสดานัน้ ยอมนับถือบูชาเราดวยจีวร บิณฑบาตเสนาสนะ และ คิลานปจจัย
เภสัชบริขาร ทานจักกระทํากรรมใดไว ทานก็จัก ปรากฏดวยกรรมนัน้ เอง ดูกรโมคคัลลานะ สาวก
ทั้งหลายยอมรักษาศาสดาเห็น ปานนั้นโดยศีล ก็แล ศาสดาเห็นปานนั้น ยอมหวังการรักษาโดย
ศีลจากสาวกทัง้ หลาย ฯ
[๓๕๓] ดูกรโมคคัลลานะ อนึ่ง ศาสดาบางคนในโลกนี้ เปนผูมีอาชีวะ ไมบริสทุ ธิ์
ปฏิญาณวา เราเปนผูมีอาชีวะบริสุทธิ์ และวา อาชีวะของเราบริสุทธิ์ ผุดผอง ไมเศราหมอง สาวก
ทั้งหลายยอมรูซ ึ่งศาสดานั้นนั่นอยางนี้วา ศาสดา ผูเจริญนี้แล เปนผูมีอาชีวะไมบริสทุ ธิ์ ปฏิญาณ
วา เราเปนผูมอี าชีวะบริสุทธิ์ และวา อาชีวะของเราบริสุทธิ์ ผุดผอง ไมเศราหมอง ก็พวกเรา
นี่แหละพึงบอก แกพวกคฤหัสถ ศาสดานั้นไมพึงมีความพอใจ ก็ความไมพอใจใดแลพึงมี พวก
เราจะพึงกลาวกะศาสดานั้นดวยความไมพอใจนั้นอยางไร ก็ศาสดานั้นยอมนับถือ บูชาเราดวยจีวร
บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร ทานจักกระ ทํากรรมใดไว ทานก็จักปรากฏ
ดวยกรรมนั้นเอง ดูกรโมคคัลลานะสาวกทัง้ หลาย ยอมรักษาศาสดาเห็นปานนั้นโดยอาชีวะ ก็แล
ศาสดาเห็นปานนั้น ยอมหวังเฉพาะซึ่งการรักษาโดยอาชีวะจากสาวกทั้งหลาย ฯ
[๓๕๔] ดูกรโมคคัลลานะ อนึ่ง ศาสดาบางคนในโลกนี้ เปนผูมีธรรม เทศนาไมบริสุทธิ์
ปฏิญาณวา เราเปนผูมีธรรมเทศนาบริสุทธิ์ และวา ธรรมเทศนาของเราบริสุทธิ์ ผุดผอง ไมเศรา
หมอง สาวกทัง้ หลายยอมรูซงึ่ ศาสดานั้น นัน่ อยางนีว้ า ศาสดาผูเจริญนี้แล เปนผูมีธรรมเทศนา
ไมบริสุทธิ์ ปฏิญาณวาเราเปนผูมีธรรมเทศนาบริสุทธิ์ และวา ธรรมเทศนาของเราบริสุทธิ์ ผุดผอง
ไมเศราหมอง ก็พวกเรานีแ่ หละพึงบอกแกพวกคฤหัสถ ศาสดานั้นไมพึงมีความ พอใจ ก็ความ
ไมพอใจใดแลพึงมี พวกเราจะพึงกลาวกะศาสดานั้นดวยความไม พอใจนั้นอยางไร ก็ศาสดานั้น
ยอมนับถือบูชาเราดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร ทานจักกระทํา
กรรมใดไว ทานก็จักปรากฏดวยกรรมนั้นเอง ดูกรโมคคัลลานะ สาวกทั้งหลายยอมรักษาศาสดา
เห็นปานนั้นโดยธรรม เทศนา ก็แล ศาสดาเห็นปานนั้น ยอมหวังเฉพาะซึ่งการรักษา โดยธรรม
เทศนา จากสาวกทั้งหลาย ฯ
[๓๕๕] ดูกรโมคคัลลานะ อนึ่ง ศาสดาบางคนในโลกนี้ เปนผูมี ไวยากรณไมบริสุทธิ์
ปฏิญาณวา เราเปนผูมีไวยากรณบริสุทธิ์ และวา ไวยากรณ ของเราบริสุทธิ์ ผุดผอง ไมเศราหมอง
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สาวกทั้งหลายยอมรูซึ่งศาสดานั้นนั่นอยาง นี้วา ศาสดาผูเจริญนี้แล เปนผูมีไวยากรณไมบริสุทธิ์
ปฏิญาณวา เราเปนผูมี ไวยากรณบริสุทธิ์ และวา ไวยากรณของเราบริสุทธิ์ ผุดผอง ไมเศราหมอง
ก็พวกเรานีแ่ หละพึงบอกแกพวกคฤหัสถ ศาสดานั้นไมพึงมีความพอใจ ก็ความ ไมพอใจใดแลพึงมี
พวกเราพึงกลาวกะศาสดานัน้ ดวยความไมพอใจนัน้ อยางไร ก็ศาสดานัน้ ยอมนับถือบูชาเราดวยจีวร
บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัย เภสัชบริขาร ทานจักกระทํากรรมใดไว ทานก็จักปรากฏ
ดวยกรรมนั้นเอง ดูกร โมคคัลลานะ สาวกทั้งหลายยอมรักษาศาสดาเห็นปานนั้นโดยไวยากรณ ก็แล
ศาสดาเห็นปานนั้น ยอมหวังเฉพาะซึ่งการรักษาโดยไวยากรณจากสาวกทั้งหลาย ฯ
[๓๕๖] ดูกรโมคคัลลานะ อนึ่ง ศาสดาบางคนในโลกนี้ เปนผูมีญาณ ทัสสนะไม
บริสุทธิ์ ปฏิญาณวา เราเปนผูมีญาณทัสสนะบริสุทธิ์ และวา ญาณทัสสนะของเราบริสุทธิ์ ผุดผอง
ไมเศราหมอง สาวกทั้งหลายยอมรูซึ่ง ศาสดานั้นนัน่ อยางนี้วา ศาสดาผูเ จริญนี้แล เปนผูมีญาณ
ทัสสนะไมบริสุทธิ์ ปฏิญาณวา เราเปนผูมญ
ี าณทัสสนะบริสุทธิ์ และวา ญาณทัสสนะของเรา
บริสุทธิ์ ผุดผอง ไมเศราหมอง ก็พวกเรานีแ่ หละพึงบอกแกพวกคฤหัสถ ศาสดานั้นไม พึงมีความ
พอใจ ก็ความไมพอใจใดแลพึงมี พวกเราจะพึงกลาวกะศาสดานั้นดวย ความไมพอใจนั้นอยางไร
ก็ศาสดานั้นยอมนับถือบูชาเราดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร
ทานจักกระทํากรรมใดไว ทานก็จักปรากฏดวยกรรมนั้นเอง ดูกรโมคคัลลานะ สาวกทั้งหลาย
ยอมรักษาศาสดาเห็นปานนัน้ โดยญาณทัสสนะ ก็แล ศาสดาเห็นปานนั้น ยอมหวังเฉพาะซึ่ง
การรักษาโดย ญาณทัสสนะจากสาวกทั้งหลาย
ดูกรโมคคัลลานะ ศาสดา ๕ จําพวก เหลานี้แล มีปรากฏอยูในโลก ฯ
[๓๕๗] ดูกรโมคคัลลานะ ก็เราแลเปนผูมีศีลบริสุทธิ์ปฏิญาณวา เรา เปนผูมีศีลบริสุทธิ์
และวา ศีลของเราบริสุทธิ์ ผุดผอง ไมเศราหมอง แลสาวกทั้งหลายยอมไมรักษาเราโดยศีล
และเราก็ไมหวังเฉพาะ ซึ่งการรักษาโดยศีล จาก สาวกทั้งหลาย
อนึ่ง เราเปนผูมีอาชีวะบริสุทธิ์ ...
อนึ่ง เราเปนผูมีธรรมเทศนาบริสุทธิ์ ...
อนึ่ง เราเปนผูมีไวยากรณบริสุทธิ์ ...
อนึ่ง เราเปนผูมีญาณทัสสนะบริสุทธิ์ ปฏิญาณวา เราเปนผูมีญาณ ทัสสนะบริสุทธิ์
และวา ญาณทัสสนะของเราบริสุทธิ์ ผุดผอง ไมเศราหมอง แลสาวกทั้งหลายยอมไมรกั ษาโดย
ญาณทัสสนะ และเราก็ไมหวังเฉพาะ ซึ่งการ รักษาโดยญาณทัสสนะ จากสาวกทั้งหลาย ฯ
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เรื่องพระเทวทัต
[๓๕๘] ครั้งนั้น พระผูม ีพระภาคประทับอยูที่เมืองโกสัมพี ตามพุทธา ภิรมย แลวเสด็จ
จาริกไปทางกรุงราชคฤห เสด็จจาริกไปโดยลําดับถึงกรุงราชคฤห แลว ทราบวา พระองคประทับ
อยูที่เวฬุวันวิหาร อันเปนสถานที่พระราชทาน เหยื่อแกกระแต เขตกรุงราชคฤหนั้น ฯ
[๓๕๙] ครั้งนั้น ภิกษุเปนอันมากเขาไปเฝาพระผูมพี ระภาค ถวายบังคม แลวนัง่ ณ
ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลวา พระพุทธเจาขา อชาต สัตตุกุมารไดไปสูท ี่บํารุงของ
พระเทวทัต ทัง้ เวลาเย็นทั้งเวลาเชา ดวยรถ ๕๐๐ คัน แลนําภัตตาหาร ๕๐๐ สํารับไปดวย
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธออยาพอใจลาภสักการะ และความสรรเสริญ
ของเทวทัตเลย อชาตสัตตุกุมาร จักไปสูทบี่ ํารุงของเทวทัต ทั้งเวลาเย็น ทั้งเวลาเชา ดวยรถ ๕๐๐
คัน แลจักนํา ภัตตาหาร ๕๐๐ สํารับไปดวย สักกีว่ ัน ดูกรภิกษุทั้งหลาย เทวทัตพึงหวังความ
เสื่อมในกุศลธรรมทั้งหลายถายเดียว หวังความเจริญไมได เปรียบเหมือนคน ทั้งหลายพึงทาน้ําดีหมี
ที่จมูกลูกสุนัขที่ดุราย ลูกสุนขั นั้นจะเปนสัตวดุรายขึน้ ยิ่งกวา ประมาณ ดวยอาการอยางนี้แล
แมฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย อชาตสัตตุกุมาร จักไปสูที่บาํ รุงของเทวทัต ทั้งเวลาเย็นทั้งเวลาเชา
ดวยรถ ๕๐๐ คัน แลจักนํา ภัตตาหาร ๕๐๐ สํารับไปดวย สักกีว่ ัน ดูกรภิกษุทั้งหลาย เทวทัต
พึงหวังความ เสื่อมในกุศลธรรมทั้งหลาย ถายเดียว หวังความเจริญไมได ฉันนัน้ เหมือนกัน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลาภสักการะและความสรรเสริญเกิดขึ้นแกเทวทัตเพือ่ ฆาตน ลาภสักการะและ
ความสรรเสริญเกิดขึ้นแกเทวทัตเพื่อความวอดวาย ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย ตนกลวยยอมเผล็ดผลเพื่อ
ฆาตน ยอมเผล็ดผลเพื่อความวอดวาย ฉันใด ลาภสักการะและความสรรเสริญก็เกิดขึ้นแกเทวทัต
เพื่อฆาตน ลาภสักการะและ ความสรรเสริญเกิดขึ้นแกเทวทัตเพื่อความวอดวาย ฉันนั้นเหมือนกัน
แล ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย ไมไผยอมตกขุยเพือ่ ฆาตน ยอมตกขุยเพื่อความวอดวาย แมฉันใด
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลาภสักการะและความสรรเสริญก็เกิดขึ้นแกเทวทัตเพื่อฆาตน ลาภสักการะ
และความสรรเสริญเกิดขึ้นแกเทวทัตเพื่อความวอดวาย ฉันนั้นเหมือน กันแล ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ไมออยอมตกขุยเพื่อฆาตน ยอมตกขุยเพื่อความวอดวาย แมฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลาภสักการะ
และความสรรเสริญเกิดขึ้นแกเทวทัต เพื่อฆาตน ลาภสักการะและความสรรเสริญเกิดขึ้นแกเทวทัต
เพื่อความวอดวาย ฉันนั้นเหมือนกันแล ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมมาอัสดรยอมตั้งครรภเพื่อฆาตน
ยอม ตั้งครรภเพื่อความวอดวาย แมฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลาภสักการะและความสรรเสริญ
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ก็เกิดขึน้ แกเทวทัตเพื่อฆาตน ลาภสักการะและความสรรเสริญเกิดขึ้น แกเทวทัต เพื่อความวอดวาย
ฉันนั้นเหมือนกันแล ฯ
[๓๖๐] พระผูมีพระภาคตรัสไวยากรณบาลีนี้แลว จึงตรัสคาถาประพันธ ดังตอไปนี้:
ผลกลวยยอมฆาตนกลวย ขุยไผยอมฆาตนไผ
ขุยออยอมฆาตนออ สักการะยอมฆาคนชั่ว
เหมือนมาอัสดรซึ่งเกิดในครรภ ยอมฆาแมมา
อัสดรฉะนั้น ฯ
ปฐมภาณวาร จบ
__________________
พระเทวทัตทูลขอปกครองสงฆ
[๓๖๑] ก็โดยสมัยนัน้ แล พระผูมีพระภาคอันบริษัทหมูใหญ แวดลอม แลว ประทับ
นั่งแสดงธรรมแกบริษัทพรอมทั้งพระราชาครั้งนั้น พระเทวทัตลุกจาก อาสนะ หมผาเฉวียงบา
นั่งกระหยงประคองอัญชลีไปทางพระผูมีพระภาค แลว กราบทูลวา พระพุทธเจาขา บัดนี้ พระผูมี
พระภาคทรงพระชราแลว เปนผูเฒา แกหงอมแลว ลวงกาลผานวัยไปแลว บัดนี้ ขอพระองค
จงทรงขวนขวายนอย ประกอบทิฏฐธรรมสุขวิหารอยูเถิด ขอจงมอบภิกษุสงฆแกขา พระพุทธเจา
ขาพระพุทธเจาจักปกครองภิกษุสงฆ
พระผูมีพระภาคตรัสหามวา อยาเลย เทวทัต เธออยาพอใจที่จะปกครอง ภิกษุสงฆเลย
แมครั้งที่สอง ...
แมครั้งที่สาม พระเทวทัตก็ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา พระพุทธเจาขา บัดนี้ พระผูมี
พระภาคทรงพระชราแลว เปนผูเฒา แกหงอมแลว ลวงกาลผาน วัยไปแลว บัดนี้ ขอพระผูมี
พระภาคจงทรงขวนขวายนอย ประกอบทิฏฐธรรม สุขวิหารอยูเถิด ขอจงมอบภิกษุสงฆแกขาพระ
พุทธเจา ขาพระพุทธเจาจักปกครอง ภิกษุสงฆ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรเทวทัต แมแตสารีบุตรและโมคคัลลานะ เรายังไมมอบภิกษุ
สงฆให ไฉนจะพึงมอบใหเธอผู เชนทรากศพ ผูบริโภคปจจัย เชนกอนเขฬะเลา
ทีนั้น พระเทวทัตคิดวา พระผูมีพระภาคทรงรุกรานเรากลางบริษัทพรอม ดวยพระราชา
ดวยวาทะวาบริโภคปจจัยดุจกอนเขฬะ ทรงยกยองแตพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ ดังนี้
จึงโกรธ นอยใจ ถวายบังคมพระผูมีพระภาค ทํา ประทักษิณแลวกลับไป
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นี่แหละ พระเทวทัตไดผูกอาฆาตในพระผูมีพระภาค เปนครั้งแรก ฯ
ปกาสนียกรรม
[๓๖๒] ครั้งนั้น พระผูม ีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย เพราะ
เหตุนั้นแล สงฆจงลงปกาสนียกรรมในกรุงราชคฤหแกเทวทัตวา ปกติของพระเทวทัตกอนเปน
อยางหนึ่ง เดี๋ยวนี้เปนอีกอยางหนึ่ง พระเทวทัตทํา อยางใด ดวยกาย วาจา ไมพึงเห็นวา
พระพุทธ พระธรรม หรือพระสงฆ เปน อยางนั้น พึงเห็นเฉพาะตัวพระเทวทัตเอง
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆพึงทําอยางนี้
ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุตยิ กรรม วาจา วาดังนี้:
กรรมวาจาทําปกาสนียกรรม
ทานเจาขา ขอพระสงฆจงฟงขาพเจา ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว สงฆ
พึงทําปกาสนียกรรมในกรุงราชคฤหแกพระเทวทัตวา ปกติของพระเทวทัตกอนเปน
อยางหนึ่ง เดี๋ยวนี้เปนอีกอยางหนึ่งพระเทวทัตทําอยางใดดวยกาย วาจา ไมพึงเห็นวา
พระพุทธ พระ ธรรม หรือพระสงฆ เปนอยางนั้น พึงเห็นเฉพาะตัวเทวทัตเอง
นี้ เปนญัตติ
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา สงฆทําปกาสนียกรรมใน กรุงราชคฤหแก
พระเทวทัตวา ปกติของพระเทวทัตกอนเปนอยางหนึ่ง เดี๋ยวนี้เปนอีกอยางหนึ่ง
พระเทวทัตทําอยางใดดวยกาย วาจา ไม พึงเห็นวาพระพุทธ พระธรรม หรือพระสงฆ
เปนอยางนัน้ พึงเห็น เฉพาะตัวพระเทวทัตเอง การทําปกาสนียกรรมในกรุงราชคฤห
แกพระ เทวทัตวา ปกติของพระเทวทัตกอนเปนอยางหนึ่ง เดี๋ยวนีเ้ ปนอีกอยาง หนึ่ง
พระเทวทัตทําอยางใดดวยกาย วาจา ไมพึงเห็นวาพระพุทธ พระธรรม หรือพระสงฆ
เปนอยางนัน้ พึงเห็นเฉพาะตัวพระเทวทัต เอง ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูน ิ่ง
ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนนั้ พึงพูด
ปกาสนียกรรมในกรุงราชคฤห อันสงฆกระทําแลว แกพระ เทวทัตวา ปกติของ
พระเทวทัตกอนเปนอยางหนึง่ เดี๋ยวนี้เปนอีก อยางหนึ่ง พระเทวทัตทําอยางใดดวยกาย
วาจา ไมพึงเห็นวา พระพุทธ พระธรรม หรือพระสงฆ เปนอยางนัน้ พึงเห็นเฉพาะ
ตัวพระ เทวทัตเอง ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไว ดวยอยางนี้ ฯ
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[๓๖๓] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งกะทานพระสารีบุตรวา ดูกร สารีบุตร ถากระนั้น
เธอจงประกาศเทวทัตในกรุงราชคฤห
ทานพระสารีบุตรทูลถามวา เมื่อกอนขาพระพุทธเจากลาวชมพระเทวทัต ในกรุงราชคฤห
วา โคธิบุตรมีฤทธิ์มาก โคธิบุตรมีอนุภาพมาก ขาพระพุทธเจาจะประกาศพระเทวทัตในกรุง
ราชคฤหอยางไร พระพุทธเจาขา
พ. ดูกรสารีบุตร เธอกลาวชมเทวทัตในกรุงราชคฤหแลว เทาทีเ่ ปน จริงวา โคธิบุตร
มีฤทธิ์มาก โคธิบุตรมีอนุภาพมาก
ส. อยางนั้น พระพุทธเจาขา
พ. ดูกรสารีบุตร เธอจงประกาศเทวทัตในกรุงราชคฤหเทาที่เปนจริง เหมือนอยางนั้นแล
ทานพระสารีบุตร ทูลรับสนองพระพุทธพจนแลว ฯ
[๓๖๔] ครั้งนั้น พระผูม ีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย เพราะ
เหตุนั้นแล สงฆจงสมมติสารีบุตรเพื่อประกาศเทวทัตในกรุงราช คฤหวา ปกติของพระเทวทัตกอน
เปนอยางหนึ่ง เดี๋ยวนี้เปนอีกอยางหนึ่ง พระ เทวทัตทําอยางใดดวยกาย วาจา ไมพึงเห็น
พระพุทธ พระธรรม หรือพระสงฆเปนอยางนั้น พึงเห็นเฉพาะตัวเทวทัตเอง ฯ
วิธีสมมติ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆพึงสมมติอยางนี้
พึงขอรองสารีบุตรกอน ครั้นแลวภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศ ใหสงฆทราบดวย
ญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังนี:้
กรรมวาจาสมมติ
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ถาความพรอมพรั่งของสงฆ ถึงที่แลว สงฆ
พึงสมมติทานพระสารีบุตรเพื่อประกาศพระเทวทัตใน กรุงราชคฤหวา ปกติของพระ
เทวทัต กอนเปนอยางหนึ่ง เดี๋ยวนี้เปน อีกอยางหนึ่ง พระเทวทัตทําอยางใดดวยกาย
วาจา ไมพึงเห็นวา พระพุทธ พระธรรม หรือพระสงฆ เปนอยางนัน้ พึงเห็นเฉพาะ
ตัว พระเทวทัตเอง นี้เปนญัตติ
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา สงฆสมมติทานพระ สารีบุตรเพื่อประกาศ
พระเทวทัตในกรุงราชคฤหวา ปกติของพระเทวทัต กอนเปนอยางหนึง่ เดี๋ยวนี้เปนอีก
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อยางหนึ่ง พระเทวทัตทําอยางใด ดวยกาย วาจา ไมพึงเห็นวาพระพุทธ พระธรรม
หรือพระสงฆ เปนอยางนัน้ พึงเห็นเฉพาะตัวพระเทวทัตเอง การสมมติทานพระ สารี
บุตรเพื่อประกาศพระเทวทัตในกรุงราชคฤหวา ปกติของพระเทวทัต กอนเปนอยางหนึ่ง
เดี๋ยวนี้เปนอีกอยางหนึ่ง พระเทวทัตทําอยางใด ดวยกาย วาจา ไมพึงเห็นพระพุทธ
พระธรรม หรือพระสงฆ เปนอยางนัน้ พึงเห็นเฉพาะตัวพระเทวทัตเอง ชอบแกทาน
ผูใด ทาน ผูนนั้ พึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนนั้ พึงพูด
ทานพระสารีบุตรอันสงฆสมมติแลว เพื่อประกาศพระเทวทัต ในกรุงราชคฤหวา
ปกติของพระเทวทัต กอนเปนอยางหนึ่ง เดีย๋ วนี้ เปนอีกอยางหนึ่ง พระเทวทัตทํา
อยางใดดวยกาย วาจา ไมพึงเห็น วาพระพุทธ พระธรรม หรือพระสงฆ เปนอยางนัน้
พึงเห็นเฉพาะ ตัวพระเทวทัตเอง ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ ไว
ดวยอยางนี้ ฯ
[๓๖๕] ก็ทานพระสารีบุตรไดรับสมมติแลว จึงเขาไปสูกรุงราชคฤห พรอมกับภิกษุ
มากรูป แลวไดประกาศพระเทวทัตในกรุงราชคฤหวา ปกติของ พระเทวทัต กอนเปนอยางหนึ่ง
เดี๋ยวนี้เปนอีกอยางหนึ่ง พระเทวทัตทําอยางใด ดวยกาย วาจา ไมพึงเห็นวาพระพุทธ พระธรรม
หรือพระสงฆ เปนอยางนัน้ พึงเห็นเฉพาะตัวพระเทวทัตเอง
ประชาชนในกรุงราชคฤหนั้นพวกที่ไมมีศรัทธา ไมเลื่อมใสไรปญญา ตางกลาวอยางนี้วา
พระสมณะเชือ้ สายพระศากยบุตรเหลานี้ เปนคนริษยา ยอม เกียดกันลาภสักการะของพระเทวทัต
สวนประชาชนพวกทีม่ ีศรัทธา เลื่อมใส เปนบัณฑิต มีปญญาดี กลาว อยางนีว้ า
เรื่องนี้คงจักไมใชเรื่องเล็กนอย เพราะพระผูมีพระภาครับสั่งใหประกาศ พระเทวทัตในกรุงราชคฤห ฯ
เรื่องอชาตสัตตุกุมาร
[๓๖๖] ครั้งนั้น พระเทวทัตเขาไปหาอชาตสัตตุกุมาร แลวไดกลาววา ดูกรกุมาร เมื่อ
กอนคนทั้งหลายมีอายุยืน เดีย๋ วนี้มีอายุสั้น ก็การที่ทานจะพึงตาย เสียเมือ่ ยังเปนเด็ก นัน่ เปนฐานะ
จะมีได ดูกรกุมาร ถากระนัน้ ทานจงปลง พระชนมพระชนกเสียแลวเปนพระเจาแผนดิน อาตมา
จักปลงพระชนมพระผูมี พระภาคแลวเปนพระพุทธเจา ครั้งนั้น อชาตสัตตุกุมารคิดวา พระผูเปน
เจา เทวทัต มีฤทธิ์มาก มีอนุภาพมาก พระผูเปนเจาเทวทัตพึงทราบแน แลวเหน็บกฤชแนบ
พระเพลา ทรงกลัว หวั่นหวาด สะดุงพระทัยรีบเสด็จเขาไปภายในพระราชวังแตเวลากลางวัน
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พวกมหาอํามาตยผูรักษาภายในพระราชวัง ไดแลเห็นอชาตสัตตุ กุมารทรงกลัว หวัน่ หวาด สะดุง
พระทัยรีบเสด็จเขามาภายในพระราชวัง แตเวลา กลางวัน จึงรีบจับไว มหาอํามาตยเหลานัน้
ตรวจคนพบกฤชเหน็บอยูทพี่ ระเพลา แลวไดทูลถามอชาตสัตตุกุมารวา พระองคประสงคจะทําการ
อันใด พระเจาขา
อ. เราประสงคจะปลงพระชนมพระชนก
ม. ใครใชพระองค
อ. พระผูเปนเจาเทวทัต
มหาอํามาตยบางพวกไดลงมติอยางนีว้ า ควรปลงพระชนมพระกุมาร ควร ฆาพระเทวทัต
และภิกษุทั้งหมด
มหาอํามาตยบางพวกไดลงมติอยางนีว้ า ไมควรฆาพวกภิกษุ เพราะพวก ภิกษุไมผิดอะไร
ควรปลงพระชนมพระกุมาร และฆาพระเทวทัต
มหาอํามาตยบางพวกไดลงมติอยางนีว้ า ไมควรปลงพระชนมพระกุมารไมควรฆาพระ
เทวทัต ไมควรฆาพวกภิกษุ ควรกราบทูลพระราชา พระราชารับสั่ง อยางใด พวกเราจักทําอยางนัน้ ฯ
[๓๖๗] ครั้งนั้น มหาอํามาตยเหลานัน้ คุมอชาตสัตตุกุมารเขาไปเฝา พระเจาพิมพิสารจอม
เสนามาคธราช กราบทูลเรื่องนั้นแดพระเจาพิมพิสารจอม เสนามาคธราช
พิ. ดูกรพนาย มหาอํามาตยทั้งหลายลงมติอยางไร
ม. ขอเดชะ มหาอํามาตยบางพวกไดลงมติอยางนี้วา ควรปลงพระชนม พระกุมาร
ควรฆาพระเทวทัต และภิกษุทั้งหมด มหาอํามาตยบางพวกไดลงมติ อยางนีว้ า ไมควรฆาพวกภิกษุ
เพราะพวกภิกษุไมผิดอะไร ควรปลงพระชนม พระกุมารและฆาพระเทวทัต มหาอํามาตยบางพวก
ไดลงมติอยางนี้วา ไมควรปลง พระชนมพระกุมาร ไมควรฆาพระเทวทัต ไมควรฆาพวกภิกษุ
ควรกราบทูล พระราชา พระราชารับสั่งอยางใด พวกเราจักทําอยางนัน้
พิ. ดูกรพนาย พระพุทธ พระธรรม หรือพระสงฆ จักทําอะไรได ชั้นแรกทีเดียว
พระผูมีพระภาครับสั่งใหประกาศพระเทวทัต ในกรุงราชคฤหมิใช หรือวา ปกติของพระเทวทัต
กอนเปนอยางหนึ่ง เดีย๋ วนี้เปนอีกอยางหนึ่ง พระ เทวทัตทําอยางใดดวยกาย วาจา ไมพึงเห็นวา
พระพุทธ พระธรรม หรือพระสงฆ เปนอยางนั้น พึงเห็นเฉพาะตัวพระเทวทัตเอง
บรรดามหาอํามาตย เหลานั้น พวกที่ลงมติอยางนีว้ า ควรปลงพระชนม พระกุมาร ควรฆา
พระเทวทัต และภิกษุทั้งหมด พระราชาไดทรงถอดยศ พวกเธอเสีย
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พวกที่ลงมติอยางนีว้ า ไมควรฆาพวกภิกษุ เพราะพวกภิกษุไมผดิ อะไร ควรปลงพระชนม
พระกุมาร และฆาพระเทวทัต พระราชาไดทรงลดตําแหนงพวกเธอ
พวกที่ลงมติอยางนีว้ า ไมควรปลงพระชนมพระกุมาร ไมควรฆา พระเทวทัต ไมควรฆา
พวกภิกษุ ควรกราบทูลพระราชา พระราชารับสั่งอยางใด พวกเราจักทําอยางนั้น พระราชาไดทรง
เลื่อนตําแหนงพวกเธอ
ลําดับนั้น พระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราช ไดรับสั่งถาม อชาตสัตตุกุมาร วา ลูก
เจาตองการฆาพอเพื่ออะไร
อชาตสัตตุกุมารกราบทูลวา หมอมฉันตองการราชสมบัติพระพุทธเจาขา
พระราชาตรัสวา ลูก ถาเจาตองการราชสมบัติ ราชสมบัตินั้นเปนของเจา แลวทรงมอบ
ราชสมบัติแกอชาตสัตตุกุมาร ฯ
พระเทวทัตสงคนไปปลงพระชนมพระศาสดา
[๓๖๘] ครั้งนั้น พระเทวทัตเขาไปหาอชาตสัตตุกุมาร แลวถวายพระพร วา ขอถวาย
พระพร ขอมหาบพิตรจงรับสั่งใช ราชบุรุษผูจักปลงพระชนม พระสมณโคดม ลําดับนั้น อชาต
สัตตุกุมาร รับสั่งใชคนทั้งหลายวา พนาย พระ ผูเปนเจาเทวทัตสั่งอยางใด ทานทั้งหลายจงทํา
อยางนั้น ลําดับนั้น พระเทวทัตจึง สั่งราชบุรุษคนหนึ่งวา เจาจงไป พระสมณโคดมประทับอยู
ในโอกาสโนน จง ปลงพระชนมพระองคแลวจงมาทางนี้ ดังนี้ ซุมราชบุรุษไว ๒ คนริมทางนั้น
ดวย สั่งวา ราชบุรุษใดมาทางนี้ลําพังผูเดียว เจาทั้งสองจงฆาราชบุรุษนั้นแลวมาทางนี้ ไดซุมราช
บุรุษไว ๔ คนริมทางนั้นดวยสั่งวา ราชบุรุษเหลาใดมาทางนี้ ๒ คน เจาทัง้ ๔ คน จงฆาราชบุรุษ
๒ คนนั้น แลวมาทางนี้ ไดซมุ บุรุษไว ๘ คนริมทาง นั้นดวยสั่งวา ราชบุรุษเหลาใดมาทางนี้
๔ คน เจาทั้ง ๘ คน จงฆาราชบุรุษ ๔ คน นั้นแลวมาทางนี้ ไดซุมราชบุรุษไว ๑๖ คนริมทางนั้น
ดวยสั่งวา ราชบุรุษเหลาใด มาทางนี้ ๘ คน เจาทั้ง ๑๖ คน จงฆาราชบุรุษ ๘ คนนั้นแลวมา ฯ
ทรงแสดงอนุปุพพิกถา
[๓๖๙] ครั้งนั้น บุรุษคนเดียวนั้นถือดาบและโลหผูกสอดแลงธนู แลว เขาไปเฝาพระผูมี
พระภาค กลัว หวั่นหวาด สะทกสะทาน มีกายแข็ง ไดยืน อยูในทีไ่ มไกลพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาคไดทอดพระเนตรเห็นบุรุษนั้น ผูกลัว หวัน่ หวาดสะทกสะทาน มีกายแข็ง
ยืนอยู ครั้นแลวไดตรัสกะบุรษุ นั้นวา มาเถิด เจา อยากลัวเลย จึงบุรุษนัน้ วางดาบและโลห
ปลดแลงธนูวางไว ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลวเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค ซบศรีษะลงแทบพระบาท
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ยุคลของพระผูมีพระภาค แลวไดกราบทูลวา พระพุทธเจาขา โทษมาถึงซึ่งขาพระพุทธเจาตามความ
โงตามความหลง ตามอกุศล เพราะขาพระพุทธเจามีจิตคิดประทุษราย มีจิตคิดจะฆา เขามาถึงที่นี้
ขอพระผูมีพระภาคโปรดรับโทษของขาพระพุทธเจานัน้ โดยความ เปนโทษ เพื่อความสํารวมตอไป
พระพุทธเจาขา
พระผูมีพระภาคตรัสวา เอาเถอะเจา โทษมาถึงเจาตามความโง ตาม ความหลง ตามอกุศล
เพราะเจามีจิตคิดประทุษราย มีจิตคิดจะฆา เขามาถึงที่นี้ เมื่อใดเจาเห็นโทษ โดยความเปนโทษ
แลวทําคืนตามธรรม เมื่อนั้น เรารับโทษนั้นของเจา เพราะผูใดเห็นโทษโดยความเปนโทษ แลว
ทําคืนตามธรรม ถึงความ สํารวมตอไป ขอนั้น เปนความเจริญในอริยวินัย
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงแสดงอนุปุพพิกถาแกบุรุษนั้น คือทรง แสดงทาน ศีล
สวรรค และอาทีนพ ความต่าํ ทราม ความเศราหมองของกามทั้งหลาย แลวจึงทรงประกาศ
อานิสงสในการออกจากกาม เมื่อพระผูมีพระภาค ทรงทราบวา บุรุษนัน้ มีจิตคลอง มีจิตออน
มีจิตปลอดจากนิวรณ มีจิตสูงขึ้น มีจิตผองใส จึงทรงแสดงพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจาทั้งหลาย
ทรงยกขึ้นแสดง ดวยพระองคเอง คือ ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค ดวงตาเห็นธรรมปราศจาก
ธุลี ปราศจากมลทินวา สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเปนธรรมดา สิ่งนั้นทั้งมวลมีความ ดับเปน
ธรรมดา ไดเกิดแกบุรุษนั้น ณ ที่นั่นนั้นแล ดุจผาที่สะอาดปราศจากมลทิน ควรไดรบั น้ํายอมเปน
อยางดี ฉะนั้น
ครั้งนั้น บุรุษนั้นมีธรรมอันเห็นแลว ไดบรรลุธรรมแลว ไดรูธรรมแจมแจงแลว มีธรรม
อันหยั่งลงแลว ขามความสงสัย ไดแลว ปราศจากถอยคําแสดงความสงสัย ถึงความเปนผูแกลว
กลาไมตองเชือ่ ผูอื่นในคําสอนของพระศาสดา ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควาขาแตพระองคผูเจริญ
ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ภาษิตของพระองคไพเราะนัก พระพุทธเจาขา พระองคทรงประกาศ
ธรรมโดยอเนกปริยายอยางนี้ เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่ คว่ําเปดของที่ปด บอกทางแกคน
หลงทางหรือสองประทีปในที่มืดดวยตั้งใจวาคนมี จักษุจักเห็นรูป ดังนี้ ขาพระพุทธเจานี้ขอถึง
พระผูมีพระภาค พระธรรม และภิกษุ สงฆวาเปนสรณะ ขอพระผูมีพระภาคจงทรงจําขาพระพุทธ
เจาวา เปนอุบาสกผูมอบชีวิตถึงสรณะ จําเดิมแตวันนีเ้ ปนตนไป
ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคไดรับสั่งกะบุรุษนั้นวา เจาอยาไปทางนี้ จงไป ทางนี้ แลวทรง
สงไปทางอื่น ฯ
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[๓๗๐] ครั้งนั้น บุรุษสองคนนั้นคิดวา ทําไมหนอ บุรุษคนเดียวนัน้ จึงมาชานัก แลว
เดินสวนทางไป ไดพบพระผูมีพระภาคประทับนั่ง ณ โคนไม แหงหนึ่ง แลวเขาไปเฝาพระผูมี
พระภาคถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงแสดงอนุปุพพิกถาแกบรุ ุษ
๒ คนนั้น ... พวกเขา ... ไมตอ ง เชื่อผูอื่นในคําสอนของพระศาสดา ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา
ขาแตพระองค ผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ภาษิตของพระองคไพเราะนัก พระพุทธ
เจาขา ... ขอพระผูมีพระภาคจงทรงจําขาพระพุทธเจาทั้งสองวา เปนอุบาสกผูมอบ ชีวิตถึงสรณะ
จําเดิมแตวันนีเ้ ปนตนไป
ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคไดรับสั่งกะบุรุษทั้งสองนั้นวา เจาทั้งสองอยาไป ทางนี้ จงไป
ทางนี้ แลวทรงสงไปทางอื่น ฯ
[๓๗๑] ครั้งนั้น บุรุษ ๔ คนนั้น ...
ครั้งนั้น บุรุษ ๘ คนนัน้ ...
ครั้งนั้น บุรุษ ๑๖ คนนัน้ คิดวาทําไมหนอ บุรุษ ๘ คนนั้นจึงมาชานัก แลวเดินสวน
ทางไป ไดไปพบพระผูมีพระภาคประทับนั่ง ณ ที่โคนไมแหงหนึ่ง จึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค
ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พระผูมีพระ ภาคทรงแสดงอนุปุพพิกถาแกบุรุษ ๑๖ คน
นั้น คือ ทรงแสดงทาน ศีล ... พวกเขา... ไมตองเชื่อผูอื่นในคําสอนของพระศาสดา ไดกราบทูล
พระผูมีพระภาควา ขา แตพระองคผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ภาษิตของพระองค
ไพเราะนัก พระพุทธเจาขา ... ขอพระผูมีพระภาคจงทรงจําขาพระพุทธเจาทั้ง ๑๖ คนวา เปน อุบาสก
ผูมอบชีวิตถึงสรณะ จําเดิมแตวันนี้เปนตนไป
ครั้งนั้น บุรุษคนเดียวนัน้ ไดเขาไปหาพระเทวทัต แลวไดกลาววา ทาน เจาขา กระผม
ไมสามารถจะปลงพระชนมพระผูมีพระภาคพระองคนั้นได เพราะ พระองคมีฤทธิ์มาก มีอานุภาพ
มาก พระเทวทัตจึงกลาววา อยาเลยเจา อยาปลง พระชนมพระสมณโคดมเลย เรานีแ้ หละจัก
ปลงพระชนมพระสมณโคดม ฯ
พระเทวทัตทําโลหิตุปบาท
[๓๗๒] สมัยนั้น พระผูมีพระภาคเสด็จจงกรมอยู ณ เขาคิชฌกูฏบรรพต ครั้งนั้น
พระเทวทัตขึ้นสูคิชฌกูฏบรรพต แลวกลิ้งศิลากอนใหญดวยหมายใจวา จักปลงพระชนมพระสมณ
โคดมดวยศิลานี้ ยอดบรรพตทั้งสองนอมมารับศิลานั้น ไว สะเก็ดกระเด็นจากศิลานัน้ ตองพระบาท
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ของพระผูมีพระภาค ทําพระโลหิตให หอขึ้นแลว ขณะนั้น พระผูมีพระภาคทรงแหงนขึ้นไปได
ตรัสกะพระเทวทัตวา ดูกร โมฆบุรุษ เธอสั่งสมบาปมิใชบุญไวมากนัก เพราะมีจิตคิดประทุษราย
มีจิตคิดฆา ยังโลหิตของตถาคตใหหอขึ้น ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งกะภิกษุทงั้ หลายวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้จัดเปนอนันตริยกรรมขอที่ ๑ ที่เทวทัตสั่งสมแลว เพราะเธอ มีจติ คิดประทุษ
ราย มีจิตคิดฆา ทําโลหิตของตถาคตใหหอขึ้น ภิกษุทั้งหลายได สดับขาววา พระเทวทัตได
ประกอบการปลงพระชนมพระผูมีพระภาค ก็ภิกษุ เหลานั้นจงกรมอยูร อบๆ วิหารของพระผูมี
พระภาค ทําการสาธยายมีเสียงสูง เสียงดัง เพื่อรักษาคุมครองปองกันพระผูมีพระภาค พระผูมี
พระภาคทรงสดับเสียงสาธยาย มีเสียงเซงแซ แลวรับสั่งกะทานพระอานนทวา ดูกรอานนท
นั่นเสียง สาธยาย มีเสียงเซงแซ อะไรกัน
ทานอานนททูลตอบวา พระพุทธเจาขา ภิกษุทั้งหลายไดสดับขาววา พระเทวทัตได
ประกอบการปลงพระชนมพระผูมีพระภาค ก็ภิกษุเหลานั้นจงกรมอยูรอบ รอบวิหารของพระผูมี
พระภาคทําการสาธยายมีเสียงเซงแซ เพื่อรักษาคุมครอง ปองกันพระผูม ีพระภาค เสียงนั้นนั่น
เปนเสียงสาธยาย มีเสียงเซงแซพระพุทธ เจาขา
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท ถากระนั้น เธอจงเรียกภิกษุทงั้ หลาย เหลานั้นมา
ตามคําของเราวา พระศาสดารับสั่งหาทานทั้งหลาย
ทานพระอานนททูลรับสนองพระพุทธพจน แลวเขาไปหาภิกษุเหลานั้น แจงใหทราบวา
พระศาสดารับสั่งหาทานทั้งหลาย
ภิกษุเหลานั้นรับคําของทานพระอานนทแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาค ถวายบังคมนั่ง ณ
ที่สมควรสวนขางหนึ่ง เมื่อภิกษุเหลานั้นนัง่ เรียบรอยแลว พระ ผูมีพระภาครับสั่งวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ขอทีบ่ ุคคลจะปลงชีวิตตถาคตดวยความ พยายามของผูอื่นนั่น มิใชฐานะ มิใชโอกาส
เพราะพระตถาคตทั้งหลายยอมไมปรินิพพานดวยความพยายามของผูอนื่
เรื่องศาสดา ๕ จําพวก
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ศาสดา ๕ จําพวกนี้มีปรากฏอยูในโลก ๕ จําพวกเปน ไฉน คือ ศาสดา
บางคนในโลกนี้ เปนผูมีศีลไมบริสุทธิ์ ปฏิญาณวาเราเปนผูมี ศีลบริสุทธิ์ และวา ศีลของเรา
บริสุทธิ์ ผุดผอง ไมเศราหมอง สาวกทั้งหลาย ยอมรูซึ่งศาสดานั้นนั่นอยางนีว้ า ศาสดา
ผูเจริญนี้แล เปนผูมีศีลไมบริสุทธิ์ยอม ปฏิญาณวา เราเปนผูมีศีลบริสุทธิ์ และวา ศีลของเรา
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บริสุทธิ์ ผุดผอง ไมเศราหมอง ก็พวกเรานีแ่ หละพึงบอกแกพวกคฤหัสถ ศาสดานั้นไมพึงมี
ความพอใจก็ความไมพอใจใดแลจะพึงมี พวกเราจะพึงกลาวกะศาสดานัน้ ดวยความไมพอ ใจนัน้
อยางไร ก็ศาสดานั้นยอมนับถือบูชาเราดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัช
บริขาร ทานจักทํากรรมใดไว ทานก็จักปรากฏดวยกรรม นั้นเอง ดูกรภิกษุทั้งหลาย สาวกทั้งหลาย
ยอมรักษาศาสดาเห็นปานนี้โดยศีล ก็แลศาสดาเห็นปานนั้น ยอมหวังการรักษาโดยศีลจากสาวก
ทั้งหลาย ฯ
[๓๗๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ศาสดาบางคนในโลกนี้เปนผูมีอาชีวะ ไมบริสทุ ธิ์
ปฏิญาณวา เราเปนผูมีอาชีวะบริสุทธิ์ ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย สาวก ทั้งหลายยอมรักษาศาสดาเห็น
ปานนั้นโดยอาชีวะ ก็แลศาสดาเห็นปานนั้น ยอม หวังการรักษาโดยอาชีวะจากสาวกทั้งหลาย ฯ
[๓๗๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ศาสดาบางคนในโลกนี้เปนผูมีธรรม เทศนาไมบริสุทธิ์
ปฏิญาณวา เราเปนผูมีธรรมเทศนาบริสุทธิ์ ... ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย สาวกทั้งหลายยอมรักษาศาสดา
เห็นปานนั้น โดยธรรมเทศนา ก็แล ศาสดาเห็นปานนั้น ยอมหวังการรักษา โดยธรรมเทศนา
จากสาวกทั้งหลาย ฯ
[๓๗๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ศาสดาบางคนในโลกนี้เปนผูมี ไวยากรณไมบริสุทธิ์
ปฏิญาณวา เราเปนผูมีไวยากรณบริสุทธิ์ ... ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย สาวกทั้งหลายยอมรักษาศาสดาเห็น
ปานนั้นโดยไวยากรณ ก็แล ศาสดา เห็นปานนั้น ยอมหวังการรักษา โดยไวยากรณ จากสาวก
ทั้งหลาย ฯ
[๓๗๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ศาสดาบางคนในโลกนี้เปนผูมีญาณทัสสนะไม
บริสุทธิ์ ปฏิญาณวา เราเปนผูมีญาณทัสสนะบริสุทธิ์ และวา ญาณทัสสนะของเราบริสุทธิ์
ผุดผอง ไมเศราหมอง สาวกทั้งหลายยอมรูซ ึ่งศาสดานั้นนั่นอยางนี้วา ศาสดาผูเจริญนี้แล
เปนผูมีญาณทัสสนะไมบริสุทธิ์ ปฏิญาณวาเราเปนผูมีญาณทัสสนะบริสุทธิ์ และวา ญาณทัสสนะ
ของเราบริสุทธิ์ ผุดผองไมเศราหมอง ก็พวกเรานี้แหละพึงบอกแกพวกคฤหัสถ ศาสดานั้นไม
พึงมีความ พอใจ ก็ความไมพอใจใดแลจะพึงมี พวกเราจะพึงกลาวกะศาสดานั้นดวยความ ไมพอใจ
นั้นอยางไร ก็ศาสดานั้นยอมนับถือบูชาเรา ดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัย
เภสัชบริขาร ทานจักทํากรรมใดไว ทานก็จักปรากฏดวยกรรม นั้นเอง ดูกรภิกษุทั้งหลาย สาวก
ทั้งหลายยอมรักษาศาสดาเห็นปานนั้นโดยญาณ ทัสสนะ ก็แล ศาสดาเห็นปานนั้น ยอมหวังการ
รักษา โดยญาณทัสสนะ จาก สาวกทั้งหลาย
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ดูกรภิกษุทั้งหลาย ศาสดา ๕ จําพวกนี้แลมีปรากฏอยูในโลก
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เราเปนผูมีศีลบริสุทธิ์ ปฏิญาณวา เราเปนผูมศี ีล บริสุทธิ์ และวา
ศีลของเราบริสุทธิ์ ผุดผอง ไมเศราหมอง และสาวกทั้งหลาย ยอมไมรกั ษาเราโดยศีล และเราก็
ยอมไมหวังการรักษาโดยศีล จากสาวกทั้งหลาย
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึง่ เราเปนผูมีอาชีวะบริสุทธิ์ ...
... เปนผูมีธรรมเทศนาบริสุทธิ์ ...
... เปนผูมีไวยากรณบริสุทธิ์ ...
... เปนผูมีญาณทัสสนะบริสุทธิ์ ปฏิญาณวา เราเปนผูมีญาณทัสสนะ บริสุทธิ์ และวา
ญาณทัสสนะของเราบริสุทธิ์ ผุดผอง ไมเศราหมอง และ สาวกทั้งหลายยอมไมรักษาเราโดยญาณ
ทัสสนะ และเราก็ยอมไมหวังการรักษาโดยญาณทัสสนะ จากสาวกทั้งหลาย
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่บุคคลจะปลงชีวิตตถาคต ดวยความพยายามของ ผูอื่นนั้น
มิใชฐานะ มิใชโอกาส เพราะพระตถาคตทั้งหลาย ยอมไมปรินิพพานดวยความพยายามของ
ผูอื่น
ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงไปที่อยูตามเดิม พระตถาคตทั้งหลายอัน พวกเธอไมตอง
รักษา ฯ
เรื่องปลอยชางนาฬาคิรี
[๓๗๗] สมัยนั้น ในกรุงราชคฤห มีชางชื่อนาฬาคิรี เปนสัตวดุราย ฆามนุษย ครั้ง
นั้น พระเทวทัตเขาไปสูกรุงราชคฤหแลวไปยังโรงชางไดกลาวกะพวกควาญชางวา พนาย เรา
เปนพระราชญาติ สามารถจะแตงตั้งผูที่อยูใ นตําแหนง ต่าํ ไวในตําแหนงสูงได สามารถจะเพิ่มได
ทั้งเบี้ยเลี้ยงและเงินเดือน พนาย ถา กระนัน้ เวลาใดพระสมณโคดมทรงพระดําเนินมาตรอกนี้
เวลานั้น พวกทานจง ปลอยชางนาฬาคิรีเขาไปยังตรอกนี้ ควาญชางเหลานั้นรับคําพระเทวทัต
แลว
ครั้นเวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงครองอันตรวาสกแลวทรงถือบาตร จีวร เสด็จเขาไป
ยังกรุงราชคฤหพรอมกับภิกษุมากรูป ทรงพระดําเนินถึงตรอกนั้น ควาญชาง เหลานัน้ ไดแลเห็น
พระผูมีพระภาคทรงพระดําเนินถึงตรอกนัน้ จึงปลอยชางนาฬา คิรีใหไปยังตรอกนัน้
ชางนาฬาคิรีไดแลเห็นพระผูมีพระภาค ทรงพระดําเนินมา แตไกลเทียว แลวไดชงู วง หูชัน
หางชี้ วิ่งรี่ไปทางพระผูมีพระภาค ภิกษุเหลานั้นไดแลเห็นชางนาฬาคิรวี ิ่งมาแตไกลเทียว แลว
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ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา พระพุทธเจาขา ชางนาฬาคิรีนี้ดุราย หยาบชา ฆามนุษย เดิน
เขามายังตรอก นี้แลว ขอพระผูมีพระภาคจงเสด็จกลับเถิด ขอพระสุคตจงเสด็จกลับเถิด
พระพุทธเจาขา
พระผูมีพระภาครับสั่งวา มาเถิด ภิกษุทั้งหลาย เธออยากลัวเลย ขอที่ บุคคลจะปลง
ชีวิตตถาคตดวยความพยายามของผูอื่นนั่นไมใชฐานะ ไมใชโอกาสเพราะพระตถาคตทั้งหลาย
ยอมไมปรินิพพานดวยความพยายามของผูอ ื่น
แมครั้งที่สอง ภิกษุเหลานั้น ...
แมครั้งที่สาม ภิกษุเหลานั้นไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา พระพุทธเจาขา ชางนาฬาคิรี
นี้ ดุราย หยาบชา ฆามนุษย เดินเขามายังตรอกนี้แลว ขอพระผูมี พระภาคจงเสด็จกลับเถิด
ขอพระสุคตจงเสด็จกลับเถิด พระพุทธเจาขา
พระผูมีพระภาครับสั่งวา มาเถิดภิกษุทั้งหลาย อยากลัวเลย ขอที่บคุ คล จะปลงชีวิต
ตถาคตดวยความพยายามของผูอื่น นั่นไมใชฐานะ ไมใชโอกาส เพราะพระตถาคตทั้งหลาย
ยอมไมปรินิพพานดวยความพยายามของผูอ ื่น ฯ
[๓๗๘] คราวนั้น คนทัง้ หลาย หนีขึ้นไปอยูบนปราสาทบาง บนเรือน โลนบาง บน
หลังคาบาง บรรดาคนเหลานั้น พวกที่ไมมีศรัทธา ไมเลื่อมใส ไรปญญา กลาวอยางนี้วา
ชาวเราผูเจริญ พระมหาสมณโคดม พระรูปงาม จัก ถูกชางเบียดเบียน
สวนพวกที่มีศรัทธา เลื่อมใส ฉลาด มีปญญา กลาวอยางนี้วา ชาวเรา ผูเจริญ ไม
นานเทาไรนัก พระพุทธนาคจักทรงทําสงครามกับชาง
ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคทรงแผเมตตาจิตไปสูชางนาฬาคิรี
ลําดับนั้น ชางนาฬาคิรีไดสัมผัสพระเมตตาจิตของพระผูมีพระภาคแลว ลดงวงลงแลว
เขาไปทางพระผูมีพระภาค แลวไดยืนอยูตรงพระพักตรพระผูมีพระภาค
ขณะนัน้ พระผูมีพระภาคทรงยกพระหัตถขวาลูบกระพองชางนาฬาคิรี พลางตรัสกะชาง
นาฬาคิรี ดวยพระคาถา วาดังนี้:
[๓๗๙] ดูกรกุญชร เจาอยาเขาไปหาพระพุทธนาค เพราะการเขาไปหา
พระพุทธนาคดวยวธกะจิตเปนเหตุแหงทุกข ผูฆาพระพุทธนาค
จากชาตินี้ไปสูชาติหนาไมมีสุคติเลย เจาอยาเมา และอยา
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ประมาท เพราะคนเหลานั้น เปนผูประมาทแลว จะไปสูสุคติ
ไมได เจานี่แหละ จักทําโดยประการที่จักไปสูสุคติได ฯ
[๓๘๐] ลําดับนั้น ชางนาฬาคิรีเอางวงลูบละอองธุลีพระบาทของพระผูมี พระภาคแลวพน
ลงบนกระหมอม ยอตัวถอยออกไปชั่วระยะที่แลเห็นพระผูมี พระภาค ไปสูโรงชางแลวไดยืนอยู
ณ ที่ของตน
ก็แล ชางนาฬาคิรีเปนสัตวอันพระพุทธนาคทรงทรมานแลวดวยประการ นั้น ฯ
[๓๘๑] สมัยนั้น คนทัง้ หลายขับรองคาถานี้ วาดังนี:้
คนพวกหนึ่งยอมฝกชางและมา ดวยใชทอนไมบาง ใชขอบาง
ใชแสบา ง สมเด็จพระพุทธเจาผูแสวงพระคุณใหญทรงทรมาน
ชางโดยมิตองใชทอนไม มิตองใชศสั ตรา
คนทั้งหลายตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา พระเทวทัตนี้เปนคน มีบาป ไมมีบุญ
เพราะพยายามปลงพระชนมพระสมณโคดม ผูมีฤทธิ์มากอยางนี้ มีอานุภาพมากอยางนี้ ลาภ
สักการะของพระเทวทัตเสื่อม สวนลาภสักการะของ พระผูมีพระภาคเจริญยิ่งขึ้น ฯ
[๓๘๒] สมัยตอมา พระเทวทัตเสื่อมลาภสักการะแลว พรอมทั้งบริษัท ไดเทีย่ วขอใน
สกุลทั้งหลายมาฉัน ประชาชนทั้งหลายตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระสมณะ
เชื้อสายพระศากยบุตร จึงเทีย่ วขอในสกุลทั้งหลาย มาฉันเลา ของที่ปรุงเสร็จแลวใครจะไมพอใจ
ของที่ดีใครจะไมชอบใจ
ภิกษุทั้งหลาย ไดยินพวกนัน้ เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู พวกที่ เปนผูมักนอย
... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระเทวทัตพรอม กับบริษัท จึงเที่ยวขอในสกุลทั้ง
หลายมาฉันเลา แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมี พระภาค
พระผูมีพระภาค ... ตรัสถามวา ดูกรเทวทัต ขาววา เธอพรอมกับบริษัท เที่ยวขอในสกุล
ทั้งหลายมาฉัน จริงหรือ
พระเทวทัตทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียน ... ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถารับสั่งกะ ภิกษุทั้งหลายวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติโภชนะสําหรับ ๓ คนในสกุลแกภิกษุทั้งหลาย อาศัย
อํานาจประโยชน ๓ ประการ คือ เพื่อขม บุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูผาสุกของภิกษุผมู ีศีลเปนที่
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รัก ๑ เพื่ออนุเคราะหสกุลดวย หวังวา ภิกษุทั้งหลายที่มีความปรารถนาลามกอยาอาศัยฝกฝายทําลาย
สงฆ ๑ ในการ ฉันเปนหมู พึงปรับอาบัติตามธรรม ฯ
เรื่องวัตถุ ๕ ประการ
[๓๘๓] ครั้งนั้น พระเทวทัตเขาไปหาพระโกกาลิกะ พระกตโมรกติส สกะ พระขัณฑ
เทวีบุตร พระสมุททัตตะ แลวไดกลาววา มาเถิดทานทั้งหลาย พวกเราจักทําสังฆเภท จักร
เภท แกพระสมณโคดม
เมื่อพระเทวทัตกลาวอยางนี้ แลวพระโกกาลิกะไดกลาววา พระสมณโคดมมีฤทธิ์มาก
มีอานุภาพมาก พวกเราจักทําสังฆเภท จักรเภท แกพระสมณโคดมอยางไรได
พระเทวทัตกลาววา มาเถิดทานทั้งหลาย พวกเราจักเขาไปเฝาพระสมณ โคดม แลว
ทูลขอวัตถุ ๕ ประการวา พระผูมีพระภาคตรัสคุณแหงความเปนผู มักนอย ความสันโดษ ความ
ขัดเกลา ความกําจัด อาการทีน่ าเลื่อมใส การไม สั่งสม การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย
พระพุทธเจาขา วัตถุ ๕ ประการนี้ ยอมเปนไปเพื่อความเปนผูมักนอย ความเปนผูสันโดษ
ความขัดเกลา ความกําจัด อาการที่นาเลื่อมใส การไมสั่งสม การปรารภความเพียร โดยอเนก
ปริยาย ขาพระพุทธเจา ขอประทานพระวโรกาส ภิกษุทั้งหลายพึงถือการอยูปาเปนวัตรตลอด ชีวิต
รูปใดอาศัยบานอยู รูปนั้นพึงตองโทษ ภิกษุทั้งหลายพึงถือเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตรตลอดชีวิต
รูปใดยินดีกจิ นิมนต รูปนั้นพึงตองโทษ ภิกษุทั้งหลายพึงถือผาบังสุกุลเปนวัตรตลอดชีวิต รูปใด
ยินดีคหบดีจวี ร รูปนั้นพึงตองโทษ ภิกษุ ทั้งหลายพึงถืออยูโคนไมเปนวัตรตลอดชีวติ รูปใดเขา
อาศัยที่มุงที่บัง รูปนั้นพึงตอง โทษ ภิกษุทั้งหลายไมพึงฉันปลาและเนื้อตลอดชีวิต รูปใดฉันปลา
และเนื้อ รูปนัน้ พึงตองโทษ พระสมณโคดมจักไมทรงอนุญาตวัตถุ ๕ ประการนี้ แตพวกเรานั้น
จักใหประชาชนเชื่อถือวัตถุ ๕ ประการนี้
พระโกกาลิกะกลาววา ทานทั้งหลาย พวกเราสามารถเพื่อทําสังฆเภทจักรเภท แก
พระสมณโคดมดวยวัตถุ ๕ ประการนี้แน เพราะมนุษยทงั้ หลายเลื่อมใส ในความปฏิบัติเศรา
หมอง ฯ
[๓๘๔] ครั้งนั้น พระเทวทัตพรอมกับบริษัทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค ถวายบังคมแลว
นั่งอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง เมื่อนั่งเรียบรอยแลวไดกราบทูล พระผูมีพระภาควา พระพุทธเจาขา
พระผูมีพระภาคตรัสคุณแหงความเปนผูมักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการ
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ที่นาเลื่อมใส ความไมสั่งสม การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย พระพุทธเจาขา วัตถุ ๕
ประการนี้ ยอมเปนไปเพื่อความเปนผูมักนอย ความเปนผูสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด
อาการที่นาเลื่อมใส ความไมสั่งสม การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย ขาพระพุทธเจา
ขอประทานพระวโรกาส ภิกษุทั้งหลายพึงถือการอยูปาเปนวัตรตลอดชีวิต รูปใดอาศัยบานอยู
รูปนั้นพึงตองโทษ ภิกษุทั้งหลายพึงถือเทีย่ ว บิณฑบาตเปนวัตรตลอดชีวิต รูปใดยินดีกิจนิมนต
รูปนั้นพึงตองโทษ ภิกษุ ทั้งหลายพึงถือผาบังสุกุลเปนวัตรตลอดชีวิต รูปใดยินดีคหบดีจีวร รูป
นั้นพึงตองโทษภิกษุทั้งหลายพึงถือการอยูโ คนไมเปนวัตรตลอดชีวิต รูปใดเขาอาศัยที่มุงที่บัง รูป
นั้นพึงตองโทษ ภิกษุทั้งหลายไมพึงฉันปลาและเนื้อตลอดชีวิต รูปใดฉันปลาและ เนือ้ รูปนั้นพึง
ตองโทษ
พระผูมีพระภาครับสั่งวา อยาเลย เทวทัต ภิกษุใดปรารถนา ภิกษุนั้น จงถือการอยูปา
เปนวัตร รูปใดปรารถนา จงอยูในบาน รูปใดปรารถนา จงถือ เที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร รูปใด
ปรารถนา จงยินดีกิจนิมนต รูปใดปรารถนา จง ถือผาบังสุกุลเปนวัตร รูปใดปรารถนา จงยินดี
คหบดีจวี ร เราอนุญาตโคนไมเปน เสนาสนะ ๘ เดือน เราอนุญาตปลาและเนื้อที่บริสทุ ธิ์โดย
สวนสาม คือ ไมไดเห็น ไมไดยิน ไมรังเกียจ
ครั้งนั้น พระเทวทัตคิดวา พระผูมีพระภาคไมทรงอนุญาต วัตถุ ๕ ประการ นี้ จึง
ราเริงดีใจพรอมกับบริษัทลุกจากอาสนะ ถวายบังคมพระผูมีพระภาค ทําประทักษิณ แลว
กลับไป ฯ
พระเทวทัตโฆษณาวัตถุ ๕ ประการ
[๓๘๕] ตอมา พระเทวทัตพรอมกับบริษัทเขาไปสูกรุงราชคฤหแลว ประกาศให
ประชาชนเขาใจวัตถุ ๕ ประการวา ทานทั้งหลาย พวกอาตมาเขาไปเฝา พระสมณโคดมทูลขอวัตถุ
๕ ประการวา พระพุทธเจาขา พระผูมีพระภาคตรัสคุณ แหงความเปนผูมักนอย ... การปรารภความ
เพียร โดยอเนกปริยาย พระพุทธเจาขา วัตถุ ๕ ประการนี้ ยอมเปนไปเพื่อความเปนผูม ักนอย
... การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย ขาพระพุทธเจาขอประทานพระวโรกาส ภิกษุทั้งหลาย
พึงถืออยูปาเปนวัตรตลอดชีวิต รูปใดอาศัยบานอยู รูปนั้นพึงตองโทษ ... ภิกษุทั้งหลาย ไมพึงฉัน
ปลาและเนื้อตลอดชีวิต รูปใดฉันปลาและเนื้อ รูปนั้นพึงตองโทษ วัตถุ ๕ ประการนี้
พระสมณโคดมไมทรงอนุญาต แตพวกอาตมาสมาทานประพฤติตาม วัตถุ ๕ ประการนี้ ฯ

พระวินัยปฎก เลม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หนาที่ 129
[๓๘๖] บรรดาประชาชนเหลานั้น พวกที่ไมมีศรัทธา ไมเลื่อมใส ไรปญญา กลาว
อยางนี้วา พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรเหลานี้ เปนผูกาํ จัด มีความ ประพฤติขัดเกลา สวน
พระสมณโคดมประพฤติมักมาก ยอมคิดเพื่อความมักมาก
สวนพวกที่มีศรัทธา เลื่อมใส เปนผูฉลาด มีปญญา ยอมเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา
ไฉนพระเทวทัตจึงไดพยายามเพื่อทําลายสงฆ เพื่อทําลายจักรเลา ภิกษุทั้งหลายไดยินพวกนั้น
เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาที่เปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา
ไฉนพระเทวทัตจึงไดพยายามเพื่อทํา ลายสงฆ เพื่อทําลายจักร แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผู
มีพระภาค
พระผูมีพระภาค ... ทรงสอบถามวา ดูกรเทวทัต ขาววา เธอพยายามเพื่อทําลายสงฆ
เพื่อทําลายจักร จริงหรือ
พระเทวทัตทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา
พระผูมีพระภาคตรัสวา อยาเลย เทวทัต เธออยาชอบใจการทําลายสงฆ เพราะการ
ทําลายสงฆมีโทษหนักนัก ผูใ ดทําลายสงฆผูพรอมเพรียงกันยอมประสพ โทษตั้งกัป ยอมไหม
ในนรกตลอดกัป สวนผูใดสมานสงฆผูแตกกันแลวใหพรอม เพรียงกัน ยอมประสพบุญอัน
ประเสริฐ ยอมบรรเทิงในสวรรคตลอดกัป อยาเลย เทวทัต เธออยาชอบใจการทําลายสงฆเลย
เพราะการทําลายสงฆมีโทษ หนักนัก ฯ
[๓๘๗] ครั้งนั้นเปนเวลาเชา ทานพระอานนทนุงอันตรวาสก ถือบาตร จีวร เขาไป
บิณฑบาตยังกรุงราชคฤห พระเทวทัตไดพบทานพระอานนทกําลังเทีย่ ว บิณฑบาตในกรุงราชคฤห
จึงเขาไปหาทานพระอานนท แลวไดกลาววา ทาน อานนท ตั้งแตวนั นี้เปนตนไป ผมจักทําอุโบสถ
จักทําสังฆกรรม แยกจากพระผูมี พระภาค แยกจากภิกษุสงฆ ครั้นทานพระอานนทเที่ยว
บิณฑบาตในกรุงราชคฤห แลว เวลาปจฉาภัตร กลับจากบิณฑบาตเขาเฝาพระผูมีพระภาค ถวาย
บังคม นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง เมื่อนั่งเรียบรอยแลวจึงกราบทูลวา พระพุทธเจาขา เมื่อเชานี้
ขาพระพุทธเจานุงอันตรวาสก ถือบาตร และจีวร เขาไปบิณฑบาตยังกรุงราชคฤห พระเทวทัต
พบขาพระพุทธเจากําลังเทีย่ วบิณฑบาตในกรุงราชคฤห แลวเขามาหา ขาพระพุทธเจา ครั้นแลว
กลาววา ทานอานนท ตั้งแตวันนี้เปนตนไป ผมจักทํา อุโบสถ จักทําสังฆกรรม แยกจากพระผูมี
พระภาค แยกจากภิกษุสงฆ วันนีพ้ ระเทวทัตจักทําลายสงฆ พระพุทธเจาขา
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ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทราบเรื่องนั้นแลว ทรงเปลงอุทานในเวลา นั้น
วาดังนี:้
[๓๘๘] ความดี คนดีทาํ งาย ความดี คนชั่วทํายาก ความชั่ว
คนชั่วทํางาย แตอารยชน ทําความชัว่ ไดยาก ฯ
ทุติยภาณวาร จบ
__________________
พระเทวทัตหาพรรคพวก
[๓๘๙] ครั้งนั้น ถึงวันอุโบสถ พระเทวทัตลุกจากอาสนะ ประกาศให ภิกษุทั้งหลาย
จับสลากวา ทานทั้งหลาย พวกเราเขาไปเฝาพระสมณโคดมแลวทูลขอวัตถุ ๕ ประการวา
พระพุทธเจาขา พระผูมีพระภาคตรัสคุณแหงความเปนผู มักนอย ... การปรารภความเพียรโดย
อเนกปริยาย วัตถุ ๕ ประการนี้ ยอมเปน ไปเพื่อความเปนผูมักนอย ... การปรารภความเพียร
โดยอเนกปริยาย ขาพระพุทธเจา ขอประทานพระวโรกาส ภิกษุทั้งหลายพึงถืออยูปาเปนวัตรตลอด
ชีวิต รูปใด อาศัยบานอยู รูปนั้นพึงตองโทษ ... ภิกษุทั้งหลายไมพึงฉันปลาและเนื้อตลอดชีวิต
รูปใดพึงฉันปลาและเนื้อ รูปนั้นพึงตองโทษ วัตถุ ๕ ประการนี้ พระสมณโคดม ไมทรงอนุญาต
แตพวกเรานัน้ ยอมสมาทาน ประพฤติตามวัตถุ ๕ ประการนี้ วัตถุ ๕ ประการนี้ ชอบแกทาน
ผูใด ทานผูนนั้ จงจับสลาก ฯ
[๓๙๐] สมัยนั้น พระวัชชีบุตรชาวเมืองเวสาลี ประมาณ ๕๐๐ รูป เปน พระบวชใหม
และรูพระธรรมวินัยนอย พวกเธอจับสลากดวยเขาใจวา นี้ธรรม นี้วินยั นี้สัตถุศาสน ลําดับนั้น
พระเทวทัตทําลายสงฆแลว พาภิกษุประมาณ๕๐๐ รูป หลีกไปทางคยาสีสะประเทศ ฯ
[๓๙๑] ครั้งนั้น พระสารีบุตรพระโมคคัลลานะเขาไปเฝาพระผูมพี ระภาค ถวายบังคมนั่ง
ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง เมื่อทานพระสารีบุตรนั่งเรียบรอยแลว ได กราบทูลวา พระพุทธเจาขา พระ
เทวทัตทําลายสงฆแลว พาภิกษุประมาณ ๕๐๐ รูปหลีกไปทางคยาสีสะประเทศ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรสารีบุตร โมคคัลลานะ พวกเธอจักมีความ การุญในภิกษุใหม
เหลานั้นมิใชหรือ พวกเธอจงรีบไป ภิกษุเหลานั้นกําลังจะถึง ความยอยยับ
พระสารีบุตร พระโมคคัลลานะทูลรับสนองพระพุทธพจนแลว ลุกจาก อาสนะถวายบังคม
พระผูมีพระภาค ทําประทักษิณแลวเดินทางไปคยาสีสะประเทศ ฯ
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เรื่องภิกษุรูปหนึ่ง
[๓๙๒] สมัยนั้น ภิกษุรูปหนึ่งยืนรองไหอยูไ มไกลพระผูมีพระภาค จึง พระผูมพี ระภาค
ตรัสถามภิกษุนั้นวา ดูกรภิกษุ เธอรองไหทําไม
ภิกษุนั้นกราบทูลวา พระพุทธเจาขา พระสารีบุตร พระโมคคัลลานะเปนอัครสาวกของ
พระผูมีพระภาค ไปในสํานักพระเทวทัต คงจะชอบใจธรรมของพระเทวทัต
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ ขอที่สารีบุตรโมคคัลลานะ จะพึงชอบ ใจธรรมของ
เทวทัต นัน่ มิใชฐานะ มิใชโอกาส แตเธอทั้งสองไปเพื่อซอมความ เขาใจกะภิกษุ ฯ
พระอัครสาวกพาภิกษุ ๕๐๐ กลับ
[๓๙๓] สมัยนั้น พระเทวทัตอันบริษทั หมูใหญแวดลอม แลวนั่งแสดง ธรรมอยู เธอได
เห็นพระสารีบุตร พระโมคคัลลานะ มาแตไกล จึงเตือนภิกษุ ทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เห็น
ไหม ธรรมเรากลาวดีแลว พระสารีบุตร โมคคัลลานะอัครสาวกของพระสมณโคดม พากัน
มาสูสํานักเรา ตองชอบใจธรรม ของเรา เมื่อพระเทวทัตกลาวอยางนีแ้ ลว พระโกกาลิกะ ไดกลาว
กะพระเทวทัตวา ทานเทวทัต ทานอยาไววางใจพระสารีบตุ รและพระโมคคัลลานะ เพราะเธอ
ทั้งสองมีความปรารถนาลามก ลุอํานาจแกความปรารถนาลามก พระเทวทัตกลาววา อยาเลย
คุณ ทานทั้งสองมาดี เพราะชอบใจธรรมของเรา
ลําดับนั้น ทานพระเทวทัตนิมนตทานพระสารีบุตรดวยอาสนะกึง่ หนึ่งวา มาเถิด ทานสารี
บุตร นิมนตนงั่ บนอาสนะนี้ ทานพระสารีบุตรหามวา อยาเลยทานแลวถืออาสนะแหงหนึ่งนั่ง
ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง แมทา นพระมหาโมคคัลลานะ ก็ถืออาสนะแหงหนึ่งนั่ง ณ ที่ควรสวนขาง
หนึ่ง ลําดับนัน้ พระเทวทัตแสดงธรรม กถาใหภกิ ษุทั้งหลายเห็นแจง สมาทาน อาจหาญ ราเริง
หลายราตรี แลวเชื้อเชิญ ทานพระสารีบุตรวา ทานสารีบุตร ภิกษุสงฆปราศจากถีนมิทธะแลว
ธรรมีกถา ของภิกษุทั้งหลายจงแจมแจงกะทาน เราเมื่อยหลังจักเอน ทานพระสารีบุตรรับคํา
พระเทวทัตแลว ลําดับนั้น พระเทวทัตปูผาสังฆาฏิ ๔ ชั้น แลวจําวัตรโดยขางเบื้องขวา เธอเหน็ด
เหนื่อยหมดสติสัมปชัญญะ ครูเดียวเทานั้น ก็หลับไป ฯ
[๓๙๔] ครั้งนั้น ทานพระสารีบุตรกลาวสอน พร่ําสอนภิกษุทั้งหลายดวยธรรมีกถาอัน
เปนอนุศาสนีเจือดวยอาเทสนาปาฏิหาริยทา นพระมหาโมคคัลลานะ กลาวสอน พร่าํ สอน ภิกษุ
ทั้งหลายดวยธรรมีกถาอันเปนอนุศาสนีเจือดวยอิทธิปาฏิหาริย ขณะเมือ่ ภิกษุเหลานัน้ อันทานพระ
สารีบุตรกลาวสอนอยู พร่ําสอนอยูดว ยอนุศาสนีเจือดวยอาเทศนาปาฏิหาริย และอันทานพระมหา
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โมคคัลลานะกลาว สอนอยู พร่ําสอนอยู ดวยอนุศาสนีเจือดวยอิทธิปาฏิหาริย ดวงตาเห็นธรรม
ที่ ปราศจากธุลี ปราศจากมลทินไดเกิดขึ้นวา สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเปนธรรมดา สิ่งนั้นทั้งหมด
มีความดับเปนธรรมดา ที่นั้น ทานพระสารีบุตรเรียกภิกษุทั้งหลาย มาวา ทานทั้งหลาย เราจักไป
เฝาพระผูมีพระภาค ผูใดชอบใจธรรมของพระผูมี พระภาคนั้น ผูนนั้ จงมา
ครั้งนั้น พระสารีบุตร และพระโมคคัลลานะ พาภิกษุ ๕๐๐ รูปนัน้ เขา ไปทางพระเวฬุวัน
ครั้งนั้น พระโกกาลิกะปลุกพระเทวทัตใหลุกขึ้นดวยคําวาทานเทวทัต ลุก ขึ้นเถิด
พระสารีบุตร พระโมคคัลลานะพาภิกษุเหลานั้นไปแลว เราบอกทานแลว มิใชหรือวา อยาไววางใจ
พระสารีบุตรพระโมคคัลลานะ เพราะเธอทั้งสองมีความ ปรารถนาลามก ถึงอํานาจความปรารถนา
ลามก
ครั้งนั้น โลหิตรอนไดพุงออกจากปากพระเทวทัต ในที่นั้นเอง ฯ
[๓๙๕] ครั้งนั้น พระสารีบุตรพระโมคคัลลานะเขาไปเฝาพระผูมพี ระภาค ถวายบังคมนั่ง
ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง เมื่อทานพระสารีบุตรนั่งเรียบรอยแลว ได กราบทูลพระผูมีพระภาควา
พระพุทธเจาขา ขอประทานพระวโรกาส ภิกษุทั้งหลาย ผูประพฤติตามภิกษุผูทําลาย พึงอุปสมบท
ใหม
พ. อยาเลย สารีบุตร เธออยาพอใจการอุปสมบทใหมของพวกภิกษุผู ประพฤติตามภิกษุ
ผูทําลายเลย ดูกรสารีบุตร ถาเชนนั้น เธอจงใหพวกภิกษุผู ประพฤติตามภิกษุผูทําลายแสดงอาบัติ
ถุลลัจจัย ก็เทวทัตปฏิบัติแกเธออยางไร
ส. พระพุทธเจาขา พระผูมีพระภาคทรงแสดงธรรมีกถาใหภิกษุทั้งหลาย เห็นแจง สมา
ทาน อาจหาญ ราเริง ตลอดราตรีเปนอันมาก แลวไดรับสั่งกะ ขาพระพุทธเจาวา ดูกรสารีบุตร
ภิกษุสงฆปราศจากถีนมิทธะแลว ธรรมีกถาของภิกษุ ทั้งหลายจงแจมแจงแกเธอ เราเมื่อยหลัง ดังนี้
ฉันใด พระเทวทัต ก็ไดปฏิบัติ ฉันนั้นเหมือนกัน พระพุทธเจาขา ฯ
[๓๙๖] ครั้งนั้น พระผูมพี ระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคย
มีมาแลว มีสระใหญอยูในราวปา ชางทั้งหลายอาศัยสระนั้นอยู และพวกมันพากันลงสระนั้น
เอางวงถอนเงาและรากบัวลางใหสะอาดจนไมมีตม แลวเคี้ยวกลืนกินเงาและรากบัวนั้น เงาและ
รากบัวนัน้ ยอมบํารุงวรรณะและกําลังของชางเหลานั้น และชางเหลานัน้ ก็ไมเขาถึงความตาย หรือ
ความทุกขปางตาย มีขอนั้นเปนเหตุ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สวนลูกชางตัวเล็กๆ เอาอยางชางใหญ
เหลานั้น และพากันลงสระนั้น เอางวงถอนเงาและรากบัวแลวไมลางใหสะอาดเคีย้ วกลืน กินทั้งทีม่ ี
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ตม เงาและรากบัวนัน้ ยอมไมบํารุงวรรณะและกําลังของลูกชางเหลานัน้ และพวกมันยอมเขา
ถึงความตาย หรือความทุกขปางตาย มีขอนั้นเปนเหตุดกู รภิกษุทั้งหลาย เทวทัตเลียนแบบเรา
จักตายอยางคนกําพรา อยางนั้น เหมือนกัน ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสประพันธคาถา วาดังนี้:
[๓๙๗] เมื่อชางใหญคมุ ฝูง ขุดดิน กินเงาบัวอยูในสระใหญ ลูกชาง
กินเงาบัวทั้งที่มีตมแลวตาย ฉันใด เทวทัตเลียนแบบเราแลว
จักตายอยางคนกําพรา ฉันนั้น ฯ
องคแหงทูต
[๓๙๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๘ ควรทําหนาที่ทูต องค ๘ เปนไฉน
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้
๑. รับฟง
๒. ใหผอู ื่นฟง
๓. กําหนด
๔. ทรงจํา
๕. เขาใจความ
๖. ใหผูอนื่ เขาใจความ
๗. ฉลาดตอประโยชนและมิใชประโยชน
๘. ไมกอ ความทะเลาะ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๘ นีแ้ ล ควรทําหนาที่ทูต ฯ
[๓๙๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สารีบุตรผูประกอบดวยองค ๘ ควรทําหนาที่ ทูต องค ๘
เปนไฉน คือ:
๑. สารีบุตรเปนผูรับฟง
๒. ใหผอู ื่นฟง
๓. กําหนด
๔. ทรงจํา
๕. เขาใจความ
๖. ใหผูอนื่ เขาใจความ
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๗. ฉลาดตอประโยชนและมิใชประโยชน
๘. ไมกอ ความทะเลาะ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สารีบุตรผูประกอบดวยองค ๘ นี้แล ควรทํา หนาที่ทูต
พระผูมีพระภาคตรัสประพันธคาถา วาดังนี:้
[๔๐๐] ภิกษุใด เขาไปสูบ ริษัทที่พูดคําหยาบก็ไมสะทกสะทาน
ไมยังคําพูดใหเสีย ไมปกปดขาวสาสนพูดจนหมดความสงสัย
และถูกถามก็ไมโกรธ ภิกษุผูเชนนั้นแล ยอมควรทําหนาที่ทูต ฯ
พระเทวทัตจักเกิดในอบาย
[๔๐๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เทวทัตมีจิตอันอสัทธรรม ๘ ประการครอบงํา ย่ํายีแลว
จักเกิดในอบาย ตกนรกชั่วกัปชวยเหลือไมได อสัทธรรม ๘ ประการ เปนไฉน คือ
๑. เทวทัตมีจิตอันลาภครอบงํา ย่ํายีแลว จักเกิดในอบายตกนรก ตัง้ อยูตลอดกัป
ชวยเหลือไมได
๒. เทวทัตมีจิตอันความเสื่อมลาภครอบงํา ย่ํายีแลว ...
๓. เทวทัตมีจิตอันยศครอบงํา ย่ํายีแลว ...
๔. เทวทัตมีจิตอันความเสื่อมยศครอบงํา ย่ํายีแลว ...
๕. เทวทัตมีจิตอันสักการะครอบงํา ย่าํ ยีแลว ...
๖. เทวทัตมีจิตอันความเสื่อมสักการะครอบงํา ย่ํายีแลว ...
๗. เทวทัตมีจิตอันความปรารถนาลามกครอบงํา ย่ํายีแลว ...
๘. เทวทัตมีจิตอันความเปนมิตรชั่วครอบงํา ย่ํายีแลวจักเกิดในอบาย ตกนรก ตัง้ อยู
ตลอดกัป ชวยเหลือไมได
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เทวทัตมีจิตอันอสัทธรรม ๘ ประการนีแ้ ล ครอบงํา ย่ํายีแลว จักเกิด
ในอบาย ตกนรก ตั้งอยูตลอดกัป ชวยเหลือไมได
ดีละ ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพึงครอบงํา ย่ํายี ลาภทีเ่ กิดขึ้นแลวอยู
... ความเสื่อมลาภที่เกิดขึ้นแลวอยู
... ยศที่เกิดขึ้นแลวอยู
... ความเสื่อมยศที่เกิดขึน้ แลวอยู
... สักการะที่เกิดขึน้ แลวอยู
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... ความเสื่อมสักการะที่เกิดขึ้นแลวอยู
... ความปรารถนาลามกที่เกิดขึน้ แลวอยู
ภิกษุพึงครอบงํา ย่ํายี ความเปนมิตรลามกที่เกิดขึ้นแลวอยู ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย ก็ภิกษุ
อาศัยอํานาจประโยชนอะไร จึงครอบงํา ย่ํายี ลาภที่เกิดขึน้ แลวอยู
... ความเสื่อมลาภที่เกิดขึ้นแลวอยู
... ยศที่เกิดขึ้นแลวอยู
... ความเสื่อมยศที่เกิดขึน้ แลวอยู
... สักการะที่เกิดขึน้ แลวอยู
... ความเสื่อมสักการะที่เกิดขึ้นแลวอยู
... ความปรารถนาลามกที่เกิดขึน้ แลวอยู
ภิกษุครอบงํา ย่ํายี ความเปนมิตรลามกที่เกิดขึน้ แลวอยู
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เมื่อภิกษุนั้นไมครอบงําลาภที่เกิดขึ้นแลวอยู อาสวะ ทั้งหลาย ที่ทํา
ความคับแคนและรุมรอนพึงเกิดขึ้น เมื่อครอบงํา ย่ํายี ลาภที่เกิดขึ้นแลวอยู อาสวะเหลานั้น
ที่ทําความคับแคนและรุมรอน ยอมไมมแี กเธอ ดวย อาการอยางนี้
ก็เมื่อเธอไมครอบงําความเสื่อมลาภที่เกิดขึ้นแลวอยู ...
... ยศที่เกิดขึ้นแลวอยู ...
... ความเสื่อมยศที่เกิดขึน้ แลวอยู ...
... สักการะที่เกิดขึน้ แลวอยู ...
... ความเสื่อมสักการะที่เกิดขึ้นแลวอยู ...
... ความปรารถนาลามกที่เกิดขึน้ แลวอยู ...
เมื่อเธอไมครอบงําความมีมิตรชั่วที่เกิดขึ้นแลวอยู อาสวะทั้งหลาย ที่ทํา ความคับแคน
และรุมรอน พึงเกิดขึ้น
... ครอบงํา ย่ํายี ความเสื่อมลาภที่เกิดขึ้นแลวอยู ...
... ครอบงํา ย่ํายี ความมีมิตรลามกที่เกิดขึ้นแลวอยู อาสวะเหลานั้นที่ทําความคับแคน
และรุมรอน ยอมไมมีแกเธอ ดวยอาการอยางนี้
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุอาศัยอํานาจประโยชนนแี้ ล พึงครอบงํา ย่ํายี ลาภทีเ่ กิดขึ้นแลวอยู
... ความเสื่อมลาภที่เกิดขึ้นแลวอยู ...
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... ยศที่เกิดขึ้นแลวอยู ...
... ความเสื่อมยศที่เกิดขึน้ แลวอยู ...
... สักการะที่เกิดขึน้ แลวอยู ...
... ความเสื่อมสักการะที่เกิดขึ้นแลวอยู ...
... ความปรารถนาลามกที่เกิดขึน้ แลวอยู ...
พึงครอบงํา ย่ํายี ความมีมิตรชั่วที่เกิดขึ้นแลวอยู
เพราะเหตุนั้นแล ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอพึงศึกษาวา พวกเราจักครอบงํา ย่ํายีลาภที่เกิด
ขึ้นแลวอยู
... ความเสื่อมลาภที่เกิดขึ้นแลวอยู
... ยศที่เกิดขึ้นแลวอยู
... ความเสื่อมยศที่เกิดขึน้ แลวอยู
... สักการะที่เกิดขึน้ แลวอยู
... ความเสื่อมสักการะที่เกิดขึ้นแลวอยู
... ความปรารถนาลามกที่เกิดขึน้ แลวอยู
พวกเราจักครอบงํา ย่ํายี ความมีมิตรลามกที่เกิดขึ้นแลวอยู ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย
พวกเธอพึงศึกษาอยางนี้แล ฯ
[๔๐๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เทวทัตมีจติ อันอสัทธรรม ๓ ประการ ครอบงํา ย่ํายี จักเกิด
ในอบาย ตกนรก ตั้งอยูตลอดกัป ชวยเหลือไมไดอสัทธรรม ๓ ประการ เปนไฉน คือ:
๑. ความปรารถนาลามก
๒. ความมีมิตรชั่ว
๓. พอบรรลุคุณวิเศษเพียงคั่นต่ํา ก็เลิกเสีย ในระหวาง
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เทวทัตมีจิตอันอสัทธรรม ๓ ประการนีแ้ ล ครอบงํา ย่ํายี จักเกิดใน
อบาย ตกนรก ตั้งอยูตลอดกัป ชวยเหลือไมได
นิคมคาถา
[๔๐๓] ใครๆ จงอยาเกิดเปนคนปรารถนาลามก ในโลก ทานทั้งหลายจง
รูจักเทวทัตนั้นตามเหตุแมนี้วา มีคติเหมือนคติของคนปรารถนา
ลามก เทวทัตปรากฏวา เปนบัณฑิต รูกันวาเปนผูอบรมตนแลว
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เราก็ไดทราบวาเทวทัตตั้งอยูดุจผูรุงเรืองดวยยศ เธอสั่งสมความ
ประมาทเบียดเบียนตถาคตนั้น จึงตกนรกอเวจี มีประตูถึง ๔ ประตู
อันนากลัว ก็ผูใดประทุษรายตอผูไมประทุษราย ผูไ มทําบาปกรรม
บาปยอมถูกตองเฉพาะผูนั้น ผูมีจิตประทุษราย ไมเอือ้ เฟอ
ผูใดตั้งใจประทุษรายมหาสมุทร ดวยยาพิษเปนหมอๆ ผูนั้นไมควร
ประทุษรายดวยยาพิษนั้นเพราะมหาสมุทรเปนสิ่งที่นากลัวฉันใด
ผูใดเบียดเบียนตถาคตผูเสด็จไปดีแลว มีพระทัยสงบดวย
กลาวติเตียน การกลาวติเตียนในตถาคตนั้นฟงไมขนึ้ ฉันนั้น
เหมือนกัน ภิกษุผูดําเนินตามมรรคาของพระพุทธเจา หรือสาวก
ของพระพุทธเจาพระองคใด พึงถึงความสิ้นทุกข บัณฑิตพึง
กระทําพระพุทธเจา หรือสาวกของพระพุทธเจา ผูเชนนั้น
ใหเปนมิตร และพึงคบหาทาน ฯ
สังฆราชี
[๔๐๔] ครั้งนั้น ทานพระอุบาลีเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถวายบังคม แลวนั่ง ณ ที่ควร
สวนขางหนึ่ง เมื่อทานพระอุบาลีนั่งเรียบรอยแลวไดกราบทูลวา พระพุทธเจาขา พระองคตรัสวา
สังฆราชี สังฆราชี ดังนี้ ดวยเหตุเพียงเทาไรเปน สังฆราชี แตไมเปนสังฆเภท ดวยเหตุเพียง
เทาไร เปนทั้งสังฆราชี และสังฆเภท
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอุบาลี ฝายหนึ่งมีภิกษุหนึ่งรูป ฝายหนึ่งมี ๒ รูป รูปที่ ๔
ประกาศใหจับสลากวา นี้ธรรม นี้วินยั นี้สตั ถุศาสน ทานทั้งหลายจงจับสลากนี้ จงชอบใจ
สลากนี้ ดูกรอุบาลี แมดวยเหตุอยางนี้ เปน สังฆราชี แตไมเปนสังฆเภท
ดูกรอุบาลี ฝายหนึ่งมีภกิ ษุ ๒ รูป ฝายหนึ่งก็มี ๒ รูป รูปที่ ๕ ประกาศ ใหจับสลากวา
นี้ธรรม นี้วินัย นี้สัตถุศาสน ทานทั้งหลายจงจับสลากนี้ จงชอบใจ สลากนี้ ดูกรอุบาลี แมดวย
เหตุอยางนี้ก็เปนสังฆราชี แตไมเปนสังฆเภท
ดูกรอุบาลี ฝายหนึ่งมีภกิ ษุ ๒ รูป ฝายหนึ่งมี ๓ รูป รูปที่ ๖ ประกาศ ใหจับสลากวา
นี้ธรรม นี้วินัย นี้สัตถุศาสน ทานทั้งหลายจงจับสลากนี้ จง ชอบใจสลากนี้ ดูกรอุบาลี แมดวย
เหตุอยางนี้ก็เปนสังฆราชี แตไมเปนสังฆเภท
ดูกรอุบาลี ฝายหนึ่งมีภกิ ษุ ๓ รูป ฝายหนึ่งก็มี ๓ รูป รูปที่ ๗ ประกาศใหจับสลากวา
นี้ธรรม นี้วินัย นี้สัตถุศาสน ทานทั้งหลายจงจับสลากนี้จงชอบใจสลากนี้ ดูกรอุบาลี แมดวย
เหตุอยางนี้ ก็เปนสังฆราชี แตไมเปนสังฆเภท
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ดูกรอุบาลี ฝายหนึ่งมีภกิ ษุ ๓ รูป ฝายหนึ่งก็มี ๓ รูป รูปที่ ๗ ประกาศใหจับสลากวา
นี้ธรรม นี้วินยั นี้สัตถุศาสน ทานทั้งหลายจงจับสลากนี้ จงชอบใจสลากนี้ ดูกรอุบาลี แมดวย
เหตุอยางนี้ ก็เปนสังฆราชี แตไมเปนสังฆเภท
ดูกรอุบาลี ฝายหนึ่งมีภกิ ษุ ๓ รูป ฝายหนึ่งมี ๔ รูป รูปที่ ๘ ประกาศ ใหจับสลากวา
นี้ธรรม นี้วินัย นี้สัตถุศาสน ทานทั้งหลายจงจับสลากนี้ จงชอบใจ สลากนี้ ดูกรอุบาลี แมดวย
เหตุอยางนี้ ก็เปนสังฆราชี แตไมเปนสังฆเภท
ดูกรอุบาลี ฝายหนึ่งมีภกิ ษุ ๔ รูป ฝายหนึ่งมี ๔ รูป รูปที่ ๙ ประกาศ ใหจับสลากวา
นี้ธรรม นี้วินัย นี้สัตถุศาสน ทานทั้งหลายจงจับสลากนี้จงชอบใจสลากนี้ ดูกรอุบาลี แมดวย
เหตุอยางนี้แล เปนทั้งสังฆราชี และสังฆเภท
ดูกรอุบาลี ภิกษุ ๙ รูป หรือเกินกวา ๙ รูป เปนทั้งสังฆราชี และสังฆเภท
ดูกรอุบาลี ภิกษุณีทําลายสงฆยอมไมได แตพยายามเพื่อจะทําลายได
สิกขมานา ก็ทําลายสงฆไมได
สามเณรก็ทําลายสงฆไมได
สามเณรีก็ทําลายสงฆไมได
อุบาสกก็ทําลายสงฆไมได
อุบาสิกาก็ทําลายสงฆไมได แตพยายามเพื่อจะทําลายได
ดูกรอุบาลี ภิกษุปกตัตตะ มีสังวาสเสมอกัน อยูใ นสีมาเดียวกัน ยอม ทําลายสงฆได ฯ
สังฆเภท
[๔๐๕] ทานพระอุบาลีทูลถามวา พระพุทธเจาขา พระองคตรัสวา สังฆเภท สังฆเภท
ดังนี้ ดวยเหตุเพียงเทาไร สงฆจึงแตก
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอุบาลี ภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้
๑. ยอมแสดงอธรรมวา เปนธรรม
๒. ยอมแสดงธรรมวา เปนอธรรม
๓. ยอมแสดงสิ่งไมเปนวินยั วา เปนวินัย
๔. ยอมแสดงวินยั วา ไมเปนวินยั
๕. ยอมแสดงคําอันตถาคตมิไดตรัสภาษิตไววา เปนคําอันตถาคตตรัส ภาษิตไว
๖. ยอมแสดงคําอันตถาคตตรัสภาษิตไววา เปนคําอันตถาคตมิไดตรัส ภาษิตไว
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๗. ยอมแสดงกรรมอันตถาคตมิไดประพฤติมาวา เปนกรรมอันตถาคต ประพฤติมา
๘. ยอมแสดงกรรมอันตถาคตประพฤติมาวา เปนกรรมอันตถาคตมิได ประพฤติมา
๙. ยอมแสดงสิ่งที่ตถาคตมิไดบัญญัติไววา เปนสิ่งที่ตถาคตบัญญัติไว
๑๐. ยอมแสดงสิ่งที่ตถาคตบัญญัติไววา เปนสิ่งที่ตถาคตมิไดบัญญัติไว
๑๑. ยอมแสดงอนาบัตวิ า เปนอาบัติ
๑๒. ยอมแสดงอาบัติวา เปนอนาบัติ
๑๓. ยอมแสดงอาบัติเบาวา เปนอาบัติหนัก
๑๔. ยอมแสดงอาบัตหิ นักวา เปนอาบัติเบา
๑๕. ยอมแสดงอาบัตมิ ีสวนเหลือวา เปนอาบัติหาสวนเหลือมิได
๑๖. ยอมแสดงอาบัติหาสวนเหลือมิไดวา เปนอาบัตมิ ีสวนเหลือ
๑๗. ยอมแสดงอาบัตชิ ั่วหยาบวา เปนอาบัติไมชั่วหยาบ
๑๘. ยอมแสดงอาบัติไมชั่วหยาบวา เปนอาบัติชั่วหยาบ
พวกเธอยอมประกาศใหแตกแยกกัน ดวยวัตถุ ๑๘ ประการนี้ ยอมแยก ทําอุโบสถ แยก
ทําปวารณา แยกทําสังฆกรรม
ดูกรอุบาลี ดวยเหตุเพียงเทานี้แล สงฆเปนอันแตกกันแลว
สังฆสามัคคี
[๔๐๖] ทานพระอุบาลีทูลถามวา พระพุทธเจาขา พระองคตรัสวา สังฆสามัคคี สังฆ
สามัคคี ดังนี้ ดวยเหตุเพียงเทาไรสงฆจึงพรอมเพรียงกัน
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอุบาลี ภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้
๑. ยอมแสดงสิ่งที่ไมเปนธรรมวา ไมเปนธรรม
๒. ยอมแสดงสิ่งที่เปนธรรมวา เปนธรรม
๓. ยอมแสดงสิ่งที่มิใชวินัยวา มิใชวินัย
๔. ยอมแสดงสิ่งที่เปนวินัยวา เปนวินัย
๕. ยอมแสดงคําอันตถาคตมิไดตรัสภาษิตไววา เปนคําอันตถาคตมิได ตรัสภาษิตไว
๖. ยอมแสดงคําอันตถาคต ตรัสภาษิตไววา เปนคําอันตถาคตตรัส ภาษิตไว
๗. ยอมแสดงกรรมอันตถาคตมิไดประพฤติมาวา เปนกรรมอันตถาคต มิไดประพฤติมา
๘. ยอมแสดงกรรมอันตถาคตประพฤติมาแลววา เปนกรรมอันตถาคต ประพฤติมาแลว
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๙. ยอมแสดงสิ่งที่ตถาคต มิไดบัญญัติไววา เปนสิ่งที่ตถาคตมิได บัญญัติไว
๑๐. ยอมแสดงสิ่งที่ตถาคตบัญญัติไววา เปนสิ่งที่ตถาคตบัญญัติไว
๑๑. ยอมแสดงอนาบัตวิ า เปนอนาบัติ
๑๒. ยอมแสดงอาบัติวา เปนอาบัติ
๑๓. ยอมแสดงอาบัติเบาวา เปนอาบัติเบา
๑๔. ยอมแสดงอาบัตหิ นักวา เปนอาบัติหนัก
๑๕. ยอมแสดงอาบัตมิ ีสวนเหลือวา เปนอาบัติมีสวนเหลือ
๑๖. ยอมแสดงอาบัติหาสวนเหลือมิไดวา เปนอาบัตหิ าสวนเหลือมิได
๑๗. ยอมแสดงอาบัตชิ ั่วหยาบวา เปนอาบัติชั่วหยาบ
๑๘. ยอมแสดงอาบัติไมชั่วหยาบวา เปนอาบัติไมชวั่ หยาบ
พวกเธอยอมไมประกาศใหแตกแยกกันดวยวัตถุ ๑๘ ประการนี้ ยอมไม แยกทําอุโบสถ
ยอมไมแยกทําปวารณา ยอมไมแยกทําสังฆกรรม
ดูกรอุบาลี ดวยเหตุเพียงเทานี้แล สงฆเปนอันพรอมเพรียงกัน ฯ
[๔๐๗] ทานพระอุบาลีทูลถามวา พระพุทธเจาขา ก็ภิกษุนนั้ ทําลายสงฆ ผูพรอมเพรียง
กันแลว จะไดรับผลอยางไร
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอุบาลี ภิกษุทําลายสงฆผูพรอมเพรียงกันแลว ยอมไดรับผล
ชั่วราย ตั้งอยูชวั่ กัป ยอมไหมในนรกตลอดกัป ฯ
นิคมคาถา
[๔๐๘] ภิกษุทําลายสงฆ ตองเกิดในอบาย ตกนรก อยูชั่วกัป
ภิกษุผยู นิ ดีในการแตกพวก ไมตั้งอยูใ นธรรม ยอมเสื่อมจาก
ธรรมอันเกษมจากโยคะ ภิกษุทําลายสงฆผูพรอมเพรียงกันแลว
ยอมไหมในนรกตลอดกัป ฯ
[๔๐๙] ทานพระอุบาลีทูลถามวา พระพุทธเจาขา ก็ภิกษุสมานสงฆที่ แตกกันแลวให
พรอมเพรียงกัน จะไดรับผลอยางไร
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอุบาลี ภิกษุสมานสงฆที่แตกกันแลวให พรอมเพรียงกัน
ยอมไดบุญอันประเสริฐ ยอมบรรเทิงในสรวงสวรรคตลอดกัป ฯ
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นิคมคาถา
[๔๑๐] ความพรอมเพรียงของหมู เปนเหตุแหงสุข และการ
สนับสนุนผูพรอมเพรียงกัน ก็เปนเหตุแหงสุข ภิกษุผูยินดีใน
ความพรอมเพรียงตั้งอยูในธรรม ยอมไมเสื่อมจากธรรมอัน เกษม
จากโยคะ ภิกษุสมานสงฆ ใหพรอมเพรียงกันแลว ยอมบรรเทิง
ในสรวงสวรรคตลอดกัป ฯ
ผูทําลายสงฆตองเกิดในอบาย
[๔๑๑] ทานพระอุบาลีทูลถามวา มีหรือ พระพุทธเจาขา ภิกษุผูทาํ ลายสงฆตองเกิดใน
อบาย ตกนรก อยูชั่วกัป ชวยเหลือไมได
พระผูมีพระภาคตรัสวา มี อุบาลี ภิกษุผูทําลายสงฆ ตองเกิดในอบาย ตกนรก อยูชั่วกัป
ชวยเหลือไมได
อุ. และมีหรือ พระพุทธเจาขา ภิกษุผูทาํ ลายสงฆ ไมตองเกิดในอบาย ไมตกนรก
อยูชั่วกัป พอชวยเหลือได
พ. มี อุบาลี ภิกษุผูทําลายสงฆ ไมตองเกิดในอบาย ไมตกนรก อยู ชั่วกัป พอชวย
เหลือได
อุ. พระพุทธเจาขา ก็ภกิ ษุผูทําลายสงฆ ตองเกิดในอบาย ตกนรก อยูชั่วกัป ชวยเหลือ
ไมได เปนไฉน
พ. ดูกรอุบาลี ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมแสดงอธรรมวา เปนธรรม มีความเห็นในธรรม
นั้นวาเปนอธรรม มีความเห็นในความแตกกันวาเปนอธรรม อําพรางความเห็น อําพรางความถูกใจ
อําพรางความชอบใจ อําพรางความจริง ยอมประกาศใหจับสลากวา นี้ธรรม นี้วินัย นี้สัตถุศาสน
ทานทั้งหลายจงจับ สลากนี้ จงชอบใจสลากนี้
ดูกรอุบาลี ภิกษุผูทําลายสงฆแมนี้แล ตองเกิดในอบาย ตกนรก อยู ชั่วกัป ชวยเหลือ
ไมได
อนึ่ง อุบาลี ภิกษุยอมแสดงอธรรมวา เปนธรรม มีความเห็นในธรรม นั้นวาเปนอธรรม
มีความเห็นในความแตกกันวาเปนธรรม อําพรางความเห็น อําพรางความถูกใจ อําพรางความ
ชอบใจ อําพรางความจริง ยอมประกาศใหจับสลากวา นีธ้ รรม นี้วินัย นี้สัตถุศาสน ทานทั้งหลาย
จงจับสลากนี้ จงชอบ ใจสลากนี้
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ดูกรอุบาลี ภิกษุผูทําลายสงฆนี้แล ตองเกิดในอบาย ตกนรก อยูชั่ว กัป ชวยเหลือ
ไมได
อนึ่ง อุบาลี ภิกษุยอมแสดงอธรรมวาเปนธรรม มีความเห็นในธรรม นั้นวาเปนอธรรม
มีความสงสัยในความแตกกัน อําพรางความเห็น อําพราง ความถูกใจ อําพรางความชอบใจ
อําพรางความจริง ยอมประกาศใหจับสลากวา นี้ธรรม นีว้ ินัย นี้สัตถุศาสน ทานทั้งหลายจงจับ
สลากนี้ จงชอบใจสลากนี้
ดูกรอุบาลี ภิกษุผูทําลายสงฆแมนี้แล ตองเกิดในอบาย ตกนรก อยูชั่วกัป ชวยเหลือ
ไมได
อนึ่ง อุบาลี ภิกษุยอมแสดงอธรรมวาเปนธรรม มีความเห็นในอธรรม นั้นวาเปนธรรม
มีความเห็นในการแตกกันวาเปนอธรรม ...
... มีความเห็นในอธรรมนั้นวาเปนธรรมมีความสงสัยในความแตกกัน ...
... มีความสงสัยในอธรรมนั้น มีความเห็นในความแตกกันวาเปน อธรรม ...
... มีความสงสัยในอธรรมนั้นมีความเห็นในความแตกกันวาเปนธรรม ...
... มีความสงสัยในอธรรมนั้น มีความสงสัยในความแตกกัน อําพราง ความเห็น อําพราง
ความถูกใจ อําพรางความชอบใจ อําพรางความจริง ยอม ประกาศใหจบั สลากวา นี้ธรรม นี้วินัย
นี้สัตถุศาสน ทานทั้งหลายจงจับ สลากนี้ จงชอบใจสลากนี้
ดูกรอุบาลี ภิกษุผูทําลายสงฆแมนี้แล ตองเกิดในอบาย ตกนรก อยู ชั่วกัป ชวยเหลือ
ไมได
อนึ่ง อุบาลี ภิกษุยอมแสดงธรรมวาเปนอธรรม ... ยอมแสดงสิ่งมิใช วินยั วาเปนวินยั
ยอมแสดงวินยั วามิใชวนิ ัย ยอมแสดงคําอันตถาคตมิไดตรัส ภาษิตไว วาเปนคําอันตถาคตตรัส
ภาษิตไว ยอมแสดงคําอันตถาคตตรัสภาษิตไว วาเปนคําอันตถาคตมิไดตรัสภาษิตไว ยอมแสดง
กรรมอันตถาคตมิไดประพฤติมาวา เปนกรรมอันตถาคตประพฤติมาแลว ยอมแสดงกรรมอันตถาคต
ประพฤติมาแลว วาเปนกรรมอันตถาคตมิไดประพฤติมาแลว ยอมแสดงสิ่งที่ตถาคตมิไดบัญญัติ
ไว วาเปนสิ่งทีต่ ถาคตบัญญัติไว ยอมแสดงสิ่งที่ตถาคตบัญญัติไววาเปนสิ่งที่ตถาคตมิ ไดบัญญัติ
ไว ยอมแสดงอนาบัติวาเปนอาบัติ ยอมแสดงอาบัติวาเปนอนาบัติ ยอม แสดงอาบัตเิ บาวาเปน
อาบัติหนัก ยอมแสดงอาบัตหิ นักวาเปนอาบัติเบา ยอมแสดง อาบัติมีสวนเหลือวาเปน
อาบัติหาสวนเหลือมิได ยอมแสดงอาบัติหาสวนเหลือมิได วาเปนอาบัติมีสวนเหลือ ยอมแสดง
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อาบัติชั่วหยาบวาเปนอาบัติไมชั่วหยาบ ยอมแสดงอาบัติไมชั่วหยาบวาเปนอาบัติชั่วหยาบ
มีความเห็นในธรรมนั้นวาเปนอธรรม มีความเห็นในความแตกกันวาเปนอธรรม มีความเห็นใน
ธรรมนั้นวาเปนอธรรม มีความเห็นในความแตกกันวาเปนธรรม มีความเห็นในธรรมนั้นวาเปน
อธรรม มี ความสงสัยในความแตกกัน มีความเห็นในธรรมนั้นวาเปนธรรม มีความเห็นในความ
แตกกันวาเปนอธรรม มีความเห็นในธรรมนั้นวาเปนธรรม มีความสงสัยใน ความแตกกัน มีความ
สงสัยในธรรมนั้น มีความเห็นในความแตกกันวาเปนอธรรม มีความสงสัยในธรรมนั้น มีความ
เห็นในความแตกกันวาเปนธรรม มีความสงสัย ในธรรมนั้น มีความสงสัยในความแตกกัน
อําพรางความเห็น อําพรางความถูก ใจ อําพรางความชอบใจ อําพรางความจริง ยอมประกาศให
จับสลากวา นีธ้ รรมนี้วินยั นีส้ ัตถุศาสน ทานทั้งหลายจงจับสลากนี้ จงชอบใจสลากนี้
ดูกรอุบาลี ภิกษุผูทําลายสงฆแมนี้แล ตองเกิดในอบาย ตกนรก อยู ชั่วกัป ชวยเหลือ
ไมได
ผูทําลายสงฆไมตองเกิดในอบาย
[๔๑๒] ทานพระอุบาลีทูลถามวา พระพุทธเจาขา ก็ภิกษุผูทําลายสงฆ ไมตองเกิดในอบาย
ไมตกนรก อยูช ั่วกัป พอชวยเหลือได เปนไฉน
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอุบาลี ภิกษุในธรรมวินัยนีย้ อมแสดงอธรรมวา เปนธรรม
มีความเห็นในอธรรมนั้นวาเปนธรรม มีความเห็นในความแตกกันวา เปนธรรม ไมอําพรางความเห็น
ไมอําพรางความถูกใจ ไมอําพรางความชอบใจ ไมอําพรางความจริง ยอมประกาศใหจบั สลากวา
นี้ธรรม นี้วินัย นี้สัตถุศาสน ทานทั้งหลายจงจับสลากนี้ จงชอบใจสลากนี้
ดูกรอุบาลี ภิกษุผูทําลายสงฆแมนี้แล ไมตองเกิดในอบาย ไมตกนรก อยูชั่วกัป
พอชวยเหลือได
อนึ่ง อุบาลี ภิกษุยอมแสดงธรรมวาเปนอธรรม ... ยอมแสดงอาบัติชั่ว หยาบวาเปนอาบัติ
ไมชั่วหยาบ มีความเห็นในธรรมนั้นวาเปนธรรม มีความเห็นใน ความแตกกันวาเปนธรรม ไม
อําพรางความเห็น ไมอําพรางความถูกใจ ไมอําพราง ความชอบใจ ไมอําพรางความจริง ยอม
ประกาศใหจับสลากวา นี้ธรรม นี้วินยั นี้สตั ถุศาสน ทานทั้งหลาย จงจับสลากนี้ จงชอบใจ
สลากนี้
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ดูกรอุบาลี ภิกษุผูทําลายสงฆแมนี้แล ไมตองเกิดในอบาย ไมตกนรก อยูชั่วกัป
พอชวยเหลือได ฯ
ตติยภาณวาร จบ
สงฆเภทขันธกะ ที่ ๗ จบ
______________________________
หัวขอประจําขันธกะ
[๔๑๓] เรื่องพระพุทธเจาประทับที่อนุปยนิคม เรื่องศากยกุมารผูม ีชื่อเสียง เรื่องพระ
อนุรุทธะสุขุมาลชาติไมปรารถนาจะทรงผนวช เรื่องไถ หวาน ไขน้ํา ถอน หญา เกีย่ วขาว ขนขาว
ตั้งลอม นวดขาว สงฟาง โปรยขาวลีบ ขนขึ้นฉางเรื่องการงาน ไมสิ้นสุด มารดา บิดา ปูยา
ตายาย ตายไปหมด เรื่องพระภัททิยะ พระอนุรุทธะ พระอานนท พระภัคคุ พระกิมพิละ
สําคัญพระองควาเปนศากยะ เรื่องพระพุทธเจา ประทับที่เมืองโกสัมพี เรื่องพระเทวทัตเสื่อมจาก
ฤทธิ์ เรื่องกักกุธะโกฬิยบุตรตาย เรื่องประกาศพระเทวทัต เรื่องปลงพระชนมพระชนก เรื่องสง
บุรุษ เรื่องกลิ้งศิลาเรื่องปลอยชางนาฬาคิรี เรื่องอํานาจประโยชน ๓ ประการ เรื่องวัตถุ ๕
ประการ เรื่องทําลายสงฆมีโทษหนัก เรื่องพระเทวทัตทําลายสงฆ เรื่องใหภกิ ษุผูประพฤติตามภิกษุ
ผูทําลายสงฆแสดงอาบัติถุลลัจจัย เรื่ององค ๘ สามเรื่อง เรื่องอสัทธรรม ๓ ประการ เรื่องสังฆราชี
เรื่องสังฆเภท ฯ
หัวขอประจําขันธกะ จบ
_____________________
วัตตขันธกะ
เรื่องพระอาคันตุกะ
[๔๑๔] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจา ประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นพระอาคันตุกะ สวม รองเทาเขาไปสูอารามก็มี
กั้นรมเขาไปสูอ ารามก็มี คลุมศีรษะเขาไปสูอารามก็มี พาด จีวรบนศีรษะเขาไปสูอารามก็มี ลางเทา
ดวยน้ําฉันก็มี ไมไหวภกิ ษุเจาถิ่นผูแกพรรษา กวาก็มี ไมถามเสนาสนะก็มี มีพระอาคันตุกะรูปหนึ่ง
ถอดลิ่มแลวผลักบานประตู เขาไปสูวิหารที่ไมมีใครอยูโดยพลัน งูตกจากเบื้องบนลงมาที่คอของเธอ
เธอกลัว รองขึ้นสุดเสียง ภิกษุทั้งหลายรีบเขาไปถามวา ทานรองสุดเสียงทําไม เธอจึงบอก เรื่องนั้น
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แกภกิ ษุทั้งหลาย บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระ
อาคันตุกะจึงสวมรองเทาเขาไปสูอารามก็มี กั้นรมเขาไปสู อารามก็มี คลุมศีรษะเขาไปสูอารามก็มี
พาดจีวรบนศีรษะเขาไปสูอารามก็มี ลางเทาดวย น้ําฉันก็มี ไมไหวภิกษุเจาถิ่นผูแกพรรษากวาก็มี
ไมถามเสนาสนะก็มี แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาค ... ทรงสอบถามวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววาภิกษุอาคันตุกะ สวมรองเทา
เขาไปสูอารามก็มี กั้นรมเขาไปสูอารามก็มี คลุมศีรษะเขาไปสูอารามก็มี พาดจีวรบนศีรษะเขาไป
สูอารามก็มี ลางเทาดวยน้ําฉันก็มี ไมไหวภกิ ษุเจาถิ่นผูแ ก พรรษากวาก็มี ไมถามเสนาสนะก็มี
จริงหรือ
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ไฉนภิกษุอาคันตุกะ จึงได
สวมรองเทาเขาไปสูอารามก็มี กั้นรมเขาไปสูอารามก็มี คลุมศีรษะเขาไป สูอารามก็มี พาดจีวร
บนศีรษะเขาไปสูอารามก็มี ลางเทาดวยน้ําฉันก็มี ไมไหวภิกษุ เจาถิ่นผูแกพรรษากวาก็มี ไมถาม
เสนาสนะก็มี ดูกรภิกษุทั้งหลาย การกระทําของภิกษุเหลานั้นนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของ
ชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ... ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะ
เหตุนั้นแล เราจักบัญญัติวัตรแกภกิ ษุอาคันตุกะทั้งหลาย โดยประการที่ภิกษุอาคันตุกะทั้งหลาย จะพึง
ประพฤติเรียบรอย ฯ
อาคันตุกวัตร
[๔๑๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุอาคันตุกะคิดวา จักเขาไปสูอารามเดี๋ยวนี้ พึงถอดรองเทา
เคาะ แลวถือไปต่ําๆ ลดรม เปดศีรษะ ลดจีวรบนศีรษะลงไวที่บา ไม ตองรีบรอน พึงเขาไปสูอาราม
ตามปกติ เมื่อเขาไปสูอารามพึงสังเกตวา ภิกษุเจาถิ่น ประชุมกันทีไ่ หน ภิกษุเจาถิ่นประชุมกันทีใ่ ด
คือ ที่โรงฉัน มณฑป หรือโคนไม พึง ไปที่นั่น วางบาตรไวที่แหงหนึ่ง วางจีวรไวที่แหงหนึ่ง
พึงถืออาสนะที่สมควรนั่ง พึง ถามถึงน้ําฉัน พึงถามถึงน้ําใชวา ไหนน้ําฉัน ไหนน้ําใช ถาตองการ
น้ําฉัน พึงตักน้าํ ฉันหาดื่ม ถาตองการน้ําใช พึงตักน้ําใชมาลางเทา เมื่อลางเทา พึงรดน้ําดวยมือ
ขาง หนึ่ง พึงลางเทาดวยมือขางหนึ่ง รดน้าํ ดวยมือใด ไมพึงลางเทาดวยมือนั้น พึงถาม ถึงผาเช็ด
รองเทาแลวจึงเช็ดรองเทา เมือ่ จะเช็ดรองเทา พึงใชผาแหงเช็ดกอน ใช ผาเปยกเช็ดทีหลัง พึงซัก
ผาเช็ดรองเทาบิดแลวผึ่งไวทคี่ วรแหงหนึ่ง ถาภิกษุเจาถิ่นแกพรรษากวา พึงอภิวาท ถาออนพรรษากวา
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พึงใหเธออภิวาท พึงถามถึงเสนาสนะ วา เสนาสนะไหนถึงแกผม พึงถามถึงเสนาสนะที่มีภกิ ษุอยู
หรือที่ไมมีภกิ ษุอยู พึง ถามถึงโคจรคาม พึงถามถึงอโคจรคาม พึงถามถึงสกุลทั้งหลายที่ไดรับสมมติ
วาเปนเสกขะ พึงถามถึงที่ถายอุจจาระ พึงถามถึงที่ถายปสสาวะ พึงถามถึงน้ําฉัน พึงถามถึง น้ําใช
พึงถามถึงไมเทา พึงถามถึงกติกาสงฆที่ตงั้ ไววา ควรเขาเวลาเทาไร ควรออก เวลาเทาไร ถาวิหาร
ไมมีภิกษุอยู พึงเคาะประตูรออยูสักครูหนึ่งแลวถอดลิ่มผลักบานประตู ยืนอยูขางนอกแลดูใหทวั่
ถาวิหารรก หรือเตียงซอนอยูบนเตียง หรือตั่งซอนอยูบนตั่ง เสนาสนะมีละอองจับอยูเบื้องบน
ถาอุตสาหะอยู พึงชําระเสีย เมื่อจะชําระวิหาร พึงขนเครื่องลาดพื้นออกไปวางไวที่ควรแหงหนึ่ง
กอน พึงขนเขียง รองเทาเตียงออกไปวางไวที่ควรแหงหนึ่ง พึงขนฟูกและหมอนออกไปวางไวทคี่ วร
แหงหนึ่ง พึงขนผานิสีทนะและผาปูนอนออกไปวางไวที่ควรแหงหนึง่ เตียง ตั่ง อัน ภิกษุพึงยกต่ําๆ
ทําใหเรียบรอย อยาใหครูดสี กระทบบานและกรอบประตู ขนไป วางไวที่ควรแหงหนึ่ง กระโถน
พึงขนออกไปวางไวที่ควรแหงหนึ่ง พนักอิงพึงขนออกไปวางไวที่ควรแหงหนึ่ง ถาในวิหารมีหยาก
เยื่อ พึงกวาดแตเพดานลงมากอน พึงเช็ด กรอบหนาตาง ประตูและมุมหอง ถาฝาทาน้ํามันขึ้นรา
พึงเอาผาชุบน้าํ บิดแลวเช็ดถาพื้นทาสีดําขึน้ รา พึงเอาผาชุบน้ําบิดแลวเช็ด ถาพื้นไมไดทา พึงเอา
น้ําพรมแลวกวาด ดวยคิดวาอยาใหฝุนกลบวิหาร พึงเก็บกวาดหยากเยื่อไปทิ้งเสีย ณ ที่ควรแหง
หนึ่ง เครื่องลาดพื้น พึงผึ่งแดดชําระเคาะปด แลวขนกลับไปปูไวตามเดิม เขียง รองเทาเตียง
พึงผึ่งแดด ขัด เช็ดแลวขนกลับตั้งไวตามเดิม เตียง ตั่ง พึงผึ่งแดด ขัดสี เคาะ ยกต่ําๆ ทําใหดี
อยาใหครูดสี กระทบบานและกรอบประตู ขนกลับตั้งไว ตามเดิม ฟูกและหมอนตากแหงแลว
เคาะปดใหสะอาด ขนกลับวางไวตามเดิม ผา ปูนั่งและผาปูนอนตากแหงแลว สลัดใหสะอาด
ขนกลับปูไวตามเดิม กระโถน พนักอิง ตากแลว พึงเช็ด ขนกลับไปตั้งไวตามเดิม พึงเก็บบาตร
จีวร เมื่อเก็บบาตร พึงเอามือขางหนึ่งจับบาตร เอามือขางหนึ่งลูบคลําใตเตียงหรือใตตั่ง แลวเก็บ
บาตรแตอยาเก็บบาตรบนพืน้ ที่ปราศจากเครื่องรอง เมื่อเก็บจีวร พึงเอามือขางหนึ่งถือจีวร เอามือ
ขางหนึ่งลูบราวจีวรหรือสายระเดียง พึงทําชายไวขางนอก ขนดไวขางใน เก็บ จีวร ถามีลมเจือ
ดวยผงคลีพัดมาทางทิศตะวันออก พึงปดหนาตางดานตะวันออก ถามีลมเจือดวยผงคลีพัดมาทาง
ทิศตะวันตก พึงปดหนาตางดานตะวันตก ถามีลมเจือ ดวยผงคลีพัดมาทางทิศเหนือ พึงปดหนาตาง
ดานเหนือ ถามีลมเจือดวยผงคลีพัดมาทางทิศใต พึงปดหนาตางดานใต ถาฤดูหนาว กลางวัน
พึงเปดหนาตาง กลางคืนพึงปด ถาฤดูรอน กลางวันพึงปดหนาตาง กลางคืนพึงเปด ถาบริเวณ
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ซุมน้ํา โรงฉัน โรงไฟ วัจจกุฎีรก พึงปดกวาดเสีย ถาน้ําฉัน น้ําใชไมมี พึงจัดตั้งไว ถาน้ํา
ในหมอชําระไมมี พึงตักน้ํามาไวในหมอชําระ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นีแ้ ล เปนวัตรของภิกษุอาคันตุกะทั้งหลายซึ่งภิกษุอาคัน ตุกะทั้งหลาย
พึงประพฤติเรียบรอย ฯ
อาวาสิกวัตร
[๔๑๖] สมัยนั้น ภิกษุเจาถิ่นเห็นพระอาคันตุกะแลว ไมปูอาสนะ ไมตั้งน้ําลางเทา
ไมตั้งตั่งรองเทา ไมตั้งกระเบื้องเช็ดเทาไว ไมลุกรับบาตร จีวร ไมถาม ดวยน้ําฉัน ไมถามดวย
น้ําใช ไมไหวพระอาคันตุกะแมผูแกกวา ไมจัดเสนาสนะให บรรดาภิกษุทเี่ ปนผูมกั นอย ...
ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน ภิกษุเจาถิ่น เห็นพระอาคันตุกะแลว จึงไมปูอาสนะ
ไมตั้งน้ําลางเทา ไมตั้งตั่งรองเทา ไมตั้งกระเบื้องเช็ดเทา ไมลุกรับบาตร จีวร ไมถามดวยน้ําฉัน
ไมถามดวยน้ําใช ไมไหว พระอาคันตุกะผูแกกวา ไมจัดเสนาสนะให จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด
พระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาค ... ทรงสอบถามวา ดูกรภิกษุทั้งหลายขาววา ... จริงหรือ
ภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา
พระผูมีพระภาคทรงติเตียน ... ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุ ทั้งหลายวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจัก บัญญัติวตั รแกภกิ ษุเจาถิ่นทั้งหลาย โดยประการที่ภกิ ษุเจาถิ่น
ทั้งหลายจะพึงประพฤติเรียบรอย ฯ
[๔๑๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเจาถิน่ เห็นภิกษุอาคันตุกะผูแกกวาแลว พึงปูอาสนะ
พึงตั้งน้ําลางเทา ตั่งรองเทา กระเบื้องเช็ดเทา พึงลุกรับบาตร จีวร พึง ถามดวยน้ําฉัน พึงถาม
ดวยน้ําใช ถาอุตสาหะ พึงเช็ดรองเทา เมื่อจะเช็ดรองเทาพึงใชผาแหงเช็ดกอนใชผาเปยกเช็ด
ทีหลัง พึงซักผาเช็ดรองเทาบิดแลวผึ่งไว ณ ที่ควรแหงหนึง่ พึงอภิวาท ภิกษุอาคันตุกะผูแกกวา
พึงจัดเสนาสนะถวายวา เสนาสนะนัน่ ถึงแกทาน พึงบอกเสนาสนะทีม่ ีภิกษุอยู หรือไมมีภิกษุอยู
พึงบอกโคจรคามพึงบอกอโจรคาม พึงบอกสกุลที่เปนเสกขะสมมติ พึงบอกที่ถายอุจจาระ พึงบอก
ที่ถายปสสาวะ พึงบอกน้ําฉัน พึงบอกน้ําใช พึงบอกไมเทา พึงบอกกติกาสงฆที่ตั้งไววา เวลานี้
ควรเขา เวลานี้ควรออก ถาภิกษุอาคันตุกะออนพรรษากวา พึงนั่งบอกวา ทานจงวางบาตรที่นั่น
จงวางจีวรที่นนั่ จงนั่งอาสนะนี้ พึงบอกน้ําฉัน พึงบอกน้ําใช พึงบอกผาเช็ดรองเทา พึงแนะนํา
ภิกษุอาคันตุกะใหอภิวาท พึงบอกเสนาสนะวา เสนาสนะนั่นถึงแกทาน พึงบอกเสนาสนะที่มี
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ภิกษุอยู หรือไมมีภิกษุอยู พึงบอก โคจรคาม พึงบอกอโคจรคาม พึงบอกสกุลที่เปนเสกขะสมมติ
พึงบอกที่ถายอุจจาระ พึงบอกที่ถายปสสาวะ พึงบอกน้ําฉัน พึงบอกน้ําใช พึงบอกไมเทา
พึงบอกกติกา สงฆที่ตั้งไววา เวลานี้ควรเขา เวลานี้ควรออก
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นีแ้ ล เปนวัตรของภิกษุเจาถิ่นทัง้ หลายซึ่งภิกษุเจาถิ่น ทั้งหลาย
พึงประพฤติเรียบรอย ฯ
คมิกวัตร
[๔๑๘] สมัยนั้น ภิกษุผูเตรียมจะไปไมเก็บเครื่องไม เครื่องดิน เปดประตู หนาตางทิ้งไว
ไมมอบหมายเสนาสนะ แลวหลีกไป เครื่องไม เครื่องดิน เสียหาย เสนาสนะไมมใี ครรักษา
บรรดาภิกษุทเี่ ปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวาไฉนภิกษุผูเตรียมจะไป จึงไมเก็บ
เครื่องไม เครื่องดิน เปดประตูหนาตาง ทิ้งไว ไมมอบหมายเสนาสนะ แลวหลีกไป เครื่องไม
เครื่องดินเสียหาย เสนาสนะ ไมมีใครรักษา จึงกราบทูลเรื่องนั้น แดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา ... จริงหรือ
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา
พระผูมีพระภาค ... ครัน้ แลวทรงทําธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกร ภิกษุทั้งหลาย
เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติวัตรแกภิกษุผูเตรียมจะไป โดยประการ ที่ภิกษุผูเตรียมจะไปพึง
ประพฤติเรียบรอย ฯ
[๔๑๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูเตรียมจะไปพึงเก็บเครื่องไม เครื่องดิน ปด ประตู
หนาตาง มอบหมายเสนาสนะ ถาภิกษุไมมี พึงมอบหมายสามเณร ถาสามเณร ไมมี พึงมอบ
หมายคนวัด ถาคนวัดไมมี พึงมอบหมายอุบาสก ถาไมมีภิกษุ สามเณร คนวัดหรืออุบาสก
พึงยกเตียงขึ้น วางไวบนศิลา ๔ แผน แลวพึงยกเตียง ซอนเตียง ยกตั่งซอนตั่ง แลวกองเครื่อง
เสนาสนะไวขา งบน เก็บเครือ่ งไม เครื่องดิน ปดประตูหนาตาง แลวจึงหลีกไป ถาวิหารฝนรั่ว
ถาอุตสาหะอยู พึงมุง หรือพึงทํา ความขวนขวายวา จะมุงวิหารไดอยางไร ถาไดตามความขวน
ขวายอยางนี้ นัน่ เปน ความดี ถาไมได ที่ใดฝนไมรั่ว พึงยกเตียงขึ้นวางบนศิลา ๔ แผน ในที่นนั้
แลวพึงยกเตียงซอนเตียง ยกตั่งซอนตั่ง แลวกองเครื่องเสนาสนะไวขางบน เก็บเครื่องไม
เครื่องดิน ปดประตูหนาตางแลวจึงหลีกไป ถาวิหารฝนรั่วทุกแหง ถาอุตสาหะอยู พึงขน
เครื่องเสนาสนะเขาบาน หรือพึงทําความขวนขวายวา จะขนเครื่องเสนาสนะ เขาบาน อยางไร
ถาไดตามความขวนขวายอยางนี้ นั่นเปนความดี ถาไมได พึงยก เตียงขึน้ วางบนกอนศิลา ๔ แผน
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ในที่แจง แลวพึงยกเตียงซอนเตียง ยกตั่งซอนตั่ง กองเครื่องเสนาสนะไวขางบนเก็บเครื่องไม
เครื่องดิน แลวคลุมดวยหญาหรือใบไม แลวจึงหลีกไปดวยคิดวา อยางไรเสีย สวนของเตียงตั่ง
คงเหลืออยูบาง
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นีแ้ ล เปนวัตรของภิกษุผูเตรียมจะไป ซึ่งภิกษุผูเตรียม จะไปพึงประพฤติ
เรียบรอย ฯ
ภัตตานุโมทนา
[๔๒๐] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายไมอนุโมทนาในโรงฉัน คนทั้งหลาย จึงเพงโทษ ติเตียน
โพนทะนาวา ไฉน พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรจึงได ไมอนุโมทนาในโรงฉัน ภิกษุทั้งหลาย
ไดยินคนพวกนั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยูจึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุ
แรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา อนุญาตใหอนุโมทนาในโรงฉัน ฯ
[๔๒๑] ครั้งนั้น ภิกษุทั้งหลายคิดวา ใครหนอพึงอนุโมทนาในโรงฉัน แลวจึงกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรก
เกิดนัน้ แลวรับสั่งกะภิกษุทงั้ หลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตใหภิกษุผูเถระอนุโมทนาในโรงฉัน ฯ
[๔๒๒] สมัยนั้น ประชาชนหมูหนึ่งถวายภัตรแกพระสงฆ ทานพระ สารีบุตรเปน
สังฆเถระ ภิกษุทั้งหลายคิดวา พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตใหภกิ ษุ ผูเถระอนุโมทนาในโรงฉัน
จึงเหลือทานพระสารีบุตรไวรูปเดียว แลวพากัน กลับไป
ลําดับนั้น ทานพระสารีบุตรแสดงความยินดีกะคนเหลานั้น แลวไดไป ทีหลังรูปเดียว
พระผูมีพระภาคไดทอดพระเนตรเห็นทานพระสารีบุตรเดินมาแตไกลรูป เดียว จึงรับสั่ง
ถามวา ดูกรสารีบุตร ภัตรมีมากมายกระมัง
ทานพระสารีบุตรทูลวา พระพุทธเจาขา ภัตรมีมากมาย แตภิกษุทงั้ หลาย ละขาพระพุทธ
เจาไวผูเดียว แลวพากันกลับไป
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุ
แรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา อนุญาตใหภิกษุเถรานุเถระ
๔-๕ รูปรออยูในโรงฉัน ฯ
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[๔๒๓] สมัยตอมา พระเถระรูปหนึ่งปวดอุจจาระรออยูในโรงฉัน เธอ กลั้นอุจจาระอยู
จนสลบลมลง ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาคๆรับสั่งวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อมีกรณียกิจ เราอนุญาตใหบอกลาภิกษุผนู ั่งอยูในลําดับ แลวไปได ฯ
ภัตตัคควัตร
[๔๒๔] สมัยนั้น พระฉัพพัคคียนุงหมไมเรียบรอย ไมมีมรรยาทไปสู โรงฉัน เดินแซง
ไปขางหนาพระเถระทั้งหลายบาง นั่งเบียดเสียดพระเถระบาง เกียดกันพวกภิกษุใหมดวยอาสนะ
บาง นั่งทับสังฆาฏิในละแวกบานบาง บรรดา ภิกษุผูที่เปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน
โพนทะนาวา ไฉน พระฉัพพัคคียจึงไดนุงหมไมเรียบรอย ไมมีมรรยาทไปสูโรงฉัน เดินแซง
ไปขางหนาพระเถระ ทั้งหลายบาง นั่งเบียดเสียดพระเถระบาง เกียดกันพวกภิกษุใหมดวย
อาสนะบาง นั่งทับสังฆาฏิในละแวกบานบาง จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาค ... ทรงสอบถามวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา ภิกษุ ฉัพพัคคียน ุงหม
ไมเรียบรอย ไมมีมรรยาทไปสูโรงฉัน เดินแซงไปขางหนาพระเถระทัง้ หลายบาง นั่งเบียดเสียด
พระเถระบาง เกียดกันพวกภิกษุใหมดว ยอาสนะบาง นั่งทับสังฆาฏิในละแวกบานบาง จริงหรือ
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา
พระผูมีพระภาค ... ครัน้ แลวทรงทําธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติวัตรในโรงฉันแกภิกษุทั้งหลายโดยประการที่ภิกษุทั้งหลาย
พึงประพฤติเรียบรอยในโรงฉัน ฯ
[๔๒๕] ถาภัตตุเทสกบอกภัตกาลในอาราม ภิกษุเมือ่ ปกปดมณฑล ๓ พึงนุงใหเปน
ปริมณฑล คาดประคดเอว หมผาซอน ๒ ชั้นกลัดลูกดุม ลางบาตรแลวถือเขาบานโดยเรียบรอย
ไมตองรีบรอน ไมพึงเดินแซงไปขางหนาพระเถระ ทั้งหลาย พึงปกปดกายดวยดีไปในละแวก
บาน พึงสํารวมดวยดีไปในละแวกบาน พึงมีตาทอดลงไปในละแวกบาน อยาเวิกผาไปในละแวก
บาน อยาหัวเราะลั่นไป ในละแวกบาน พึงมีเสียงนอยไปในละแวกบาน อยาโยกกายไปใน
ละแวกบาน อยาไกวแขนไปในละแวกบาน อยาโคลงศีรษะไปในละแวกบาน อยาค้ํากาย ไปใน
ละแวกบาน อยาคลุมศีรษะไปในละแวกบาน อยาเดินกระโหยง ไปในละแวกบาน พึงปกปดกาย
ดวยดีนั่งในละแวกบาน พึงสํารวมดวยดีนั่งใน ละแวกบาน พึงมีตาทอดลงนั่งในละแวกบาน
อยาเวิกผานั่งในละแวกบาน อยา หัวเราะลัน่ นั่งในละแวกบาน พึงมีเสียงนอยนั่งในละแวกบาน อยา
โยกกายนั่งใน ละแวกบาน อยาไกวแขนนั่งในละแวกบาน อยาโคลงศีรษะนั่งในละแวกบาน
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อยาค้ํากายนั่งในละแวกบาน อยาคลุมศีรษะนั่งในละแวกบาน อยานั่งรัดเขาใน ละแวกบาน อยานั่ง
เบียดเสียดพระเถระ อยาเกียดกันภิกษุใหมดวยอาสนะ อยา นั่งทับสังฆาฏิในละแวกบาน เมื่อเขา
ถวายน้ํา พึงใชมือทั้งสองประคองบาตรรับน้ํา พึงลางบาตรถือต่ําๆ ใหดี อยาใหครูดสี ถา
กระโถนมี พึงคอยๆ เทน้ําลงในกระโถน ดวยคิดวา กระโถนอยาเลอะเทอะดวยน้ํา ภิกษุใกล
เคียงอยาถูกน้าํ กระเซ็น ผาสังฆาฏิอยาถูกน้ํากระเซ็น ถากระโถนไมมี พึงคอยๆ เทน้าํ ลงที่พื้นดิน
ดวยคิดวา ภิกษุใกลเคียงอยาถูกน้ํากระเซ็น ผาสังฆาฏิอยาถูกน้ํากระเซ็น เมื่อเขาถวายขาวสุก
พึงใชมือทั้งสองประคองบาตรรับขาวสุก พึงเวนเนื้อที่ไว สําหรับแกง ถามีเนยใส น้าํ มัน หรือ
แกงออม พระเถระควรบอกวา จงจัด ถวายภิกษุทั้งหลายเทาๆ กันทุกรูป พึงรับบิณฑบาต
โดยเคารพ พึงมีความสําคัญในบาตรรับบิณฑบาต พึงรับบิณฑบาตพอสมกับแกง พึงรับบิณฑบาต
พอเสมอขอบปากบาตร พระเถระไมพึงฉันกอนจนกวาขาวสุกจะทัว่ ถึงภิกษุทกุ รูป พึงฉันบิณฑบาต
โดยเคารพ พึงมีความสําคัญในบาตรฉันบิณฑบาต พึงฉันบิณฑบาต ตามลําดับ พึงฉันบิณฑบาต
ไมพึงฉันบิณฑบาตขยุมแตยอดลงไป ไมพึงกลบแกง หรือกับขาวดวยขาวสุก เพราะอยากไดมาก
ไมอาพาธ ไมพึง ขอแกง หรือขาวสุกเพื่อประโยชนแกตนมาฉัน ไมพึงแลดูบาตรของภิกษุเหลา
อื่น ดวยหมายจะยกโทษ ไมพึงทําคําขาวใหใหญนกั พึงทําคําขาวใหกลมกลอม เมื่อคําขาวยังไมถงึ
ปาก ไมพึงอาปาก กําลังฉันไมพึงสอดมือทั้งหมดเขาในปาก ปาก ยังมีคําขาวไมพึงพูด ไมพึงฉัน
เดาะคําขาว ไมพึงฉันกัดคําขาว ไมพึงฉันทํา กะพุงแกมใหตุย ไมพึงฉันสลัดมือ ไมพึงฉันทํา
เมล็ดขาวตก ไมพึงฉันแลบลิ้น ไมพึงฉันทําเสียงดังจั๊บๆ ไมพึงฉันทําเสียงซูดๆ ไมพึงฉันเลียมือ
ไมพึงฉัน ขอดบาตร ไมพึงฉันเลียริมฝปาก ไมพึงรับโอน้ําดวยมือเปอนอามิส พระเถระ ไมพึงรับ
น้ํากอนจนกวาภิกษุทั้งหมดฉันเสร็จ เมื่อเขาถวายน้ํา พึงใชมือทั้งสอง ประคองบาตรรับน้ํา พึงคอยๆ
ลางบาตรถือต่ําๆ ใหดี อยาใหครูดสี ถากระโถนมี พึงคอยๆ เทน้ําลงในกระโถน ดวยคิดวา
กระโถนอยาเลอะเทอะดวยน้ํา ภิกษุ ใกลเคียงอยาถูกน้ํากระเซ็น ผาสังฆาฏิอยาถูกน้ํากระเซ็น
ถากระโถนไมมี พึง คอยๆ เทน้ําลงบนพื้นดิน ดวยคิดวา ภิกษุใกลเคียงอยาถูกน้ํากระเซ็น
ผาสังฆาฏิ อยาถูกน้ํากระเซ็น ไมพึงเทน้ําลางบาตรมีเมล็ดขาวในละแวกบาน เมื่อกลับ ภิกษุใหม
พึงกลับกอน พระเถระพึงกลับทีหลัง พึงปกปดกายดวยดีไปในละแวกบาน พึงสํารวมดวยดีไป
ในละแวกบาน พึงมีตาทอดลงไปในละแวกบาน ไมพึงเวิกผา ไปในละแวกบาน ไมพึงหัวเราะ
ลั่นไปในละแวกบาน พึงมีเสียงนอยไปใน ละแวกบาน ไมพึงโยกกายไปในละแวกบาน ไมพึง
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ไกวแขนไปในละแวกบานไมพึงโคลงศีรษะไปในละแวกบาน ไมพึงค้ํากายไปในละแวกบาน
ไมพึง คลุมศีรษะไปในละแวกบาน ไมพึงเดินกระโหยงไปในละแวกบาน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นีแ้ ล วัตรในโรงฉันของภิกษุทงั้ หลาย ซึ่งภิกษุทั้งหลาย พึงประพฤติ
เรียบรอยในโรงฉัน ฯ
ปฐมภาณวาร จบ
_______________
ปณฑจาริกวัตร
[๔๒๖] สมัยนั้น ภิกษุผูเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตรนุงหมไมเรียบรอย ไมมี มรรยาทเที่ยว
บิณฑบาต ไมกําหนดเขาไปสูนิเวศนบาง ไมกําหนดออกไปบาง รีบรอนเขาไปบาง รีบรอนออก
ไปบาง ยืนไกลเกินไปบาง ยืนใกลเกินไปบาง ยืนนานเกินไปบาง กลับเร็วเกินไปบาง ภิกษุผูเที่ยว
บิณฑบาตเปนวัตรรูปหนึ่ง ไมกาํ หนดเขาไปสูนิเวศน เธอเขาใจวาประตูเขาไปสูหองนอยแหงหนึ่ง
ใน หองนอยนั้นมีหญิงเปลือยกายนอนหงายอยู เธอไดเห็นหญิงนัน้ แลว รูวานี้ไมใช ประตู นี้เปน
หองนอย จึงออกจากหองนอยนั้นไป สามีของหญิงนั้นไดเห็น หญิงนัน้ เปลือยกายนอนหงายก็
สําคัญวา ภิกษุนี้ประทุษรายภรรยาของเรา จึงจับ ภิกษุน้นั ทุบตี ในทันใด หญิงนั้นตื่นขึ้น เพราะ
เสียงนั้นจึงถามสามีวา นาย ทานทุบตีภิกษุนี้ทําไม เขาตอบวา เพราะภิกษุนี้ประทุษรายเธอ
นางตอบวา นาย ภิกษุนไี้ มไดประทุษรายฉันเลย ทานไมไดทําอะไร แลวใหปลอยภิกษุนั้น ภิกษุ
นั้นไปอารามบอกเรื่องนั้นแกภิกษุทั้งหลาย บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน
โพนทะนาวา ไฉน ภิกษุผูเทีย่ วบิณฑบาตเปนวัตรจึงนุงหม ไมเรียบรอย ไมมีมรรยาทเที่ยวบิณฑบาต
ไมกําหนดเขาไปสูนิเวศนบาง ไมกําหนดออกไปบาง รีบรอนเขาไปบาง รีบรอนออกไปบาง
ยืนไกลเกินไปบาง ยืนใกลเกินไปบาง ยืนนานเกินไปบาง กลับเร็วเกินไปบาง จึงกราบทูลเรื่อง
นั้นแดพระผูมพี ระภาค
พระผูมีพระภาค ... ทรงสอบถามวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา ... จริงหรือ
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา
พระผูมีพระภาค ... ครัน้ แลวทรงทําธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติวัตรแกภิกษุผูเที่ยวบิณฑบาต เปนวัตร โดยประการทีภ่ ิกษุผูเทีย่ ว
บิณฑบาตเปนวัตร พึงประพฤติเรียบรอย ฯ
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[๔๒๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร คิดวา จักเขา บานในบัดนี้
เมื่อปกปดมณฑลสาม พึงนุงใหเปนปริมณฑล คาดประคดเอว หมผาซอน ๒ ชั้น กลัดลูกดุม
ลางบาตรแลว ถือเขาบานโดยเรียบรอยไมตอง รีบรอน พึงปกปดกายดวยดีไปในละแวกบาน พึง
สํารวมดวยดีไปในละแวกบาน พึงมีตาทอดลงไปในละแวกบาน อยาเวิกผาไปในละแวกบาน
อยาหัวเราะลัน่ ไป ในละแวกบาน พึงมีเสียงนอยไปในละแวกบาน อยาโยกกายไปในละแวกบาน
อยาไกวแขนไปในละแวกบาน อยาโคลงศีรษะไปในละแวกบาน อยาค้ํากายไป ในละแวกบาน
อยาคลุมศีรษะไปในละแวกบาน อยาเดินกระหยงไปในละแวก บาน เมือ่ เขานิเวศนพงึ กําหนดวา
จักเขาทางนี้ จักออกทางนี้ อยารีบรอนเขาไป อยารีบรอนออกเร็วนัก อยายืนไกลนัก อยายืน
ใกลนัก อยายืนนานนัก อยากลับ เร็วนัก พึงยืนกําหนดวา เขาประสงคจะถวายภิกษา หรือไม
ประสงคจะถวาย ถาเขาพักการงาน ลุกจากที่นั่งจับทัพพี หรือจับภาชนะ หรือตั้งไว พึงยืนดวยคิดวา
เขาประสงคจะถวาย เมื่อเขาถวายภิกษา พึงแหวกผาซอนดวยมือซาย พึงนอม บาตรเขาไปดวยมือ
ขวา แลวพึงใชมือทั้งสองประคองบาตรรับภิกษา และไมพึง มองดูหนาผูถวายภิกษา พึงกําหนดวาเขา
ประสงคจะถวายแกงหรือไมประสงคจะ ถวาย ถาเขาจับทัพพี จับภาชนะ หรือตั้งไว พึงยืนอยูด วย
คิดวา เขาประสงค จะถวาย เมื่อเขาถวายภิกษาแลว พึงคลุมบาตรดวยผาซอน แลวกลับโดยเรียบรอย
ไมตองรีบรอน พึงปกปดกายดวยดี ไปในละแวกบาน พึงสํารวมดวยดีไปใน ละแวกบาน พึงมีตา
ทอดลงไปในละแวกบาน ไมพึงเวิกผาไปในละแวกบาน ไมพึงหัวเราะลั่นไปในละแวกบานพึงมี
เสียงนอยไปในละแวกบาน ไมพึงโยกกาย ไปในละแวกบาน ไมพึงไกวแขนไปในละแวกบาน
ไมพึงโคลงศีรษะไปใน ละแวกบาน ไมพงึ ค้ํากายไปในละแวกบาน ไมพึงคลุมศีรษะไปในละแวก
บานไมพึงเดินกระหยงไปในละแวกบาน ภิกษุใดกลับบิณฑบาตจากบานกอน ภิกษุนั้น พึงปูอาสนะ
ไว พึงจัดตั้งน้าํ ลางเทา ตั่งรองเทา กระเบื้องเช็ดเทา พึงลางภาชนะ รองของฉันตั้งไว พึงตั้งน้ําฉัน
น้ําใชไว ภิกษุใดกลับบิณฑบาตจากบานทีหลัง ถาอาหารที่ฉันแลวยังเหลืออยู ถาจํานงก็พึงฉัน
ถาไมจํานงก็พึงเททิ้ง ในทีป่ ราศจาก ของเขียวสด หรือพึงเทลงในน้าํ ที่ไมมีตัวสัตว ภิกษุนนั้
พึงรื้อขนอาสนะ เก็บน้ํา ลางเทา ตั่งรองเทา กระเบื้องเช็ดเทา พึงลางภาชนะรองของฉัน เก็บไว
พึงเก็บ น้ําฉัน น้ําใช พึงกวาดโรงฉัน ภิกษุใดเห็นหมอน้ําฉัน หมอน้ําใช หรือหมอน้าํ ชําระวาง
เปลา ภิกษุนั้นพึงจัดหาไปตั้งไว ถาเปนการสุดวิสัย พึงกวักมือเรียก เพื่อนมา ใหชว ยกันจัดตั้งไว
แตไมพึงเปลงวาจาเพราะขอนั้นเปนเหตุ
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ดูกรภิกษุทั้งหลาย นีแ้ ลเปนวัตรของภิกษุผูเทีย่ วบิณฑบาตเปนวัตร ซึ่ง ภิกษุผูเที่ยว
บิณฑบาตเปนวัตร พึงประพฤติเรียบรอย ฯ
อารัญญกวัตร
[๔๒๘] สมัยนั้น ภิกษุมากรูปดวยกันอยูในปา พวกเธอไมตั้งน้ําฉัน ไมตั้งน้ําใชไว
ไมติดไฟไว ไมเตรียมไมสีไฟไว ไมรูทางนักษัตร ไมรูทสิ าภาค พวกโจรพากันไปทีน่ ั้น ไดถาม
ภิกษุเหลานั้นวา ทานผูเจริญทั้งหลาย มีน้ําดื่ม หรือไม
ภ. ไมมี ทานทั้งหลาย
จ. มีน้ําใชหรือไม
ภ. ไมมี ทานทั้งหลาย
จ. มีไฟหรือไม
ภ. ไมมี ทานทั้งหลาย
จ. มีไมสีไฟหรือไม
ภ. ไมมี ทานทั้งหลาย
จ. วันนีป้ ระกอบดวยฤกษอะไร
ภ. พวกเราไมรูเลย ทานทั้งหลาย
จ. นี้ทิศอะไร
ภ. พวกเราไมรูเลย ทานทั้งหลาย
ลําดับนั้น โจรเหลานัน้ คิดกันวา พวกนี้น้ําดื่มก็ไมมี น้ําใชก็ไมมี ไฟก็ ไมมี ไมสีไฟ
ก็ไมมี ทางนักษัตรก็ไมรู ทิสาภาคก็ไมรู พวกนีเ้ ปนโจร พวกนี้ ไมใชภิกษุ จึงทุบตีแลวหลีกไป จึง
ภิกษุเหลานั้น แจงเรื่องนั้นแกภิกษุทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลาย จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุ
แรกเกิดนั้น แลวตรัสกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะ เหตุนั้นแล เราจักบัญญัติวัตร
แกพวกภิกษุผูอยูปาเปนวัตร โดยประการทีภ่ ิกษุผูอยู ปาเปนวัตร พึงประพฤติเรียบรอย ฯ
[๔๒๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูอยูป าเปนวัตร พึงลุกขึ้นแตเชาตรู พึงสวมถุงบาตร
คลองบา พาดจีวรบนไหล สวมรองเทา เก็บเครื่องไม เครื่องดิน ปดประตูหนาตาง แลวออก
จากเสนาสนะ กําหนดรูวาจักเขาบานเดีย๋ วนี้ พึงถอด รองเทา เคาะต่ําๆ แลวใสถุง คลองบา
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เมื่อปกปดมณฑลสาม พึงนุงใหเปน ปริมณฑล คาดประคดเอว หมผาซอน ๒ ชั้น กลัดลูกดุม
ลางบาตรแลวถือเขา บานโดยเรียบรอย ไมตองรีบรอน พึงปกปดกายดวยดีไปในละแวกบาน พึง
สํารวม ดวยดีไปในละแวกบาน ... อยาเดินกระหยงไปในละแวกบาน เมื่อเขาสูนิเวศนพึง
กําหนดวา จักเขาทางนี้ จักออกทางนี้ อยารีบรอนเขาไป อยารีบรอนออกมา อยายืนไกลนัก
อยายืนใกลนกั อยายืนนานนัก อยากลับเร็วนัก ยืนอยูพึงกําหนดวา เขาประสงคจะถวายภิกษา
หรือไมประสงคจะถวาย ถาเขาพักการงาน ลุกจาก ที่นั่ง จับทัพพี จับภาชนะ หรือตั้งไว พึง
ยืนอยูด วยคิดวา เขาประสงคจะถวายเมื่อเขาถวายภิกษา พึงแหวกผาซอนดวยมือซาย พึงนอม
บาตรเขาไปดวยมือขวา พึงใชมือทั้งสองประคองบาตรรับภิกษา และไมพึงมองดูหนาผูถวายภิกษา
พึงกําหนดวา เขาประสงคจะถวายแกง หรือไมประสงคจะถวาย ถาเขาจับทัพพี จับภาชนะ
หรือตั้งไว พึงยืนอยูด วยคิดวาเขาประสงคจะถวาย เมื่อเขาถวายภิกษาแลว พึงคลุมบาตรดวย
ผาซอนแลวกลับโดยเรียบรอย ไมตองรีบรอน พึงปกปดกายดวยดี ไปในละแวกบาน ... ไมพึง
เดินกระหยงไปในละแวกบาน ออกจากบานแลว เขา ถุงบาตร คลองบา พับจีวร วางบนศีรษะ
สวมรองเทาเดินไป ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูอยูปาเปนวัตร พึงตั้งน้ําฉัน พึงตั้งน้ําใช พึงติด
ไฟไว พึงเตรียมไมสีไฟไว พึงเตรียมไมเทาไว พึงเรียนทางนักษัตรทั้งสิ้น หรือบางสวนไว
พึงเปนผูฉลาดในทิศ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นีแ้ ล เปนวัตรของภิกษุผูอยูปาเปนวัตร ซึ่งภิกษุผูอยูปา เปนวัตร
พึงประพฤติเรียบรอย ฯ
เสนาสนวัตร
[๔๓๐] สมัยนั้น ภิกษุมากรูปดวยกันทําจีวรกรรมในที่แจงพระฉัพพัคคีย เคาะ
เสนาสนะบนที่สูงเหนือลม ภิกษุทั้งหลายถูกธุลีกลบ บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย ... ตางก็เพง
โทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุฉัพพัคคียจึงไดเคาะเสนาสนะ ที่สูงเหนือลม ภิกษุทั้งหลาย
ถูกธุลีกลบ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาค
พระผูมีพระภาค ... ทรงสอบถามวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา ภิกษุ ฉัพพัคคียเคาะ
เสนาสนะบนที่สูงเหนือลม ภิกษุทั้งหลายถูกธุลีกลบ จริง หรือ
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา
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พระผูมีพระภาค ... ครัน้ แลวทรงทําธรรมีกถา รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติเสนาสนวัตรแกภกิ ษุทั้งหลาย โดยประการที่ภกิ ษุทงั้ หลาย
พึงประพฤติเรียบรอยในเสนาสนะ ฯ
[๔๓๑] ภิกษุอยูในวิหารใด ถาวิหารนั้นรก ถาอุตสาหะอยู พึงชําระ เมื่อจะชําระ
วิหาร พึงขนบาตร จีวร ออกไปวางไวที่ควรแหงหนึ่งกอน พึงขนผา ปูนั่ง ผาปูนอน ออกวาง
ไวที่ควรแหงหนึ่ง พึงขนฟูก หมอน ออกไปวางไวที่ ควรแหงหนึ่ง เตียงพึงยกต่ําๆ ขนออกไปใหดี
อยาใหครูดสี กระทบกระแทก บานและกรอบประตู แลวตั้งไวที่ควรแหงหนึ่ง ตั่งพึงยกต่ําๆ ขน
ออกไปใหดี อยาใหครูดสีกระทบกระแทกบานและกรอบประตู แลวตัง้ ไวที่ควรแหงหนึ่ง เขียงรองเทา
เตียง
พึงขนออกไปวางไวที่ควรแหงหนึ่ง กระโถนพึงขนออกไปวางไวที่ควรแหงหนึ่ง พนักอิงพึงขน
ออกไปวางไวที่ควรแหงหนึง่ เครื่องลาดพื้นพึงกําหนด ที่ปูไวเดิม แลวขนออกไปวางไวที่ควรแหง
หนึ่ง ถาในวิหารมีหยากไย พึงกวาด แตเพดานลงมากอน พึงเช็ดกรอบหนาตาง ประตูและ
มุมหอง ถาฝาทาน้ํามันขึ้นรา พึงเอาผาชุบน้ําบิดแลวเช็ด ถาพื้นทาสีดาํ ขึ้นรา พึงเอาผาชุบน้ําบิด
แลวเช็ด ถาพืน้ ไมไดทํา พึงเอาน้ําพรมแลวกวาดดวยคิดวา อยาใหฝนุ กลบวิหาร พึงกวาด
หยาก เยื่อไปทิ้งเสีย ณ ที่ควรแหงหนึ่ง ไมพึงเคาะเสนาสนะในที่ใกลภกิ ษุ ไมพึงเคาะ เสนาสนะ
ในที่ใกลวิหาร ไมพึงเคาะเสนาสนะในที่ใกลน้ําฉัน ไมพงึ เคาะเสนาสนะ ในทีใ่ กลนา้ํ ใช ไมพึง
เคาะเสนาสนะบนที่สูงเหนือลม พึงเคาะเสนาสนะในที่ใต ลม เครื่องลาดพื้นพึงผึ่งแดดในที่ควร
แหงหนึ่ง ชําระ เคาะ ปด แลวขนกลับไป ปูไวตามเดิม เขียงรองเทา เตียง พึงผึ่งแดดไว
ในที่ควรแหงหนึ่ง เช็ดแลวขนกลับตั้ง ไวตามเดิม เตียง ตั่ง พึงผึ่งแดดไวที่ควรแหงหนึ่ง
ขัดสี เคาะ ยกต่ําๆ ทําใหดี อยาใหครูดสี กระทบบานและกรอบประตู ขนกลับตั้งไวตามเดิม
ฟูกและหมอน พึงตากไวทคี่ วรแหงหนึ่ง เคาะ ปดใหสะอาดแลวขนกลับตั้งไวตามเดิม ผาปูนั่ง
และผาปูนอน พึงตากไวที่ควรแหงหนึ่ง สลัดใหสะอาดแลวขนไปปูไวตามเดิม กระโถน
พนักอิง พึงตากไวที่ควรแหงหนึ่ง เช็ดแลวขนไปตั้งไวตามเดิม พึง เก็บบาตร จีวร เมือ่ เก็บ
บาตร พึงเอามือขางหนึ่งจับบาตร เอามือขางหนึ่งลูบคลํา ใตเตียงหรือใตตั่งแลวเก็บบาตร แตอยาเก็บ
บาตรบนพื้นที่ปราศจากเครื่องรอง เมื่อ จะเก็บจีวร พึงเอามือขางหนึ่งถือจีวร เอามือขางหนึ่งลูบ
ราวจีวร หรือสายระเดียง พึงทําชายไวขา งนอก ขนดไวขางใน เก็บจีวร ถามีลมเจือดวย
ผงคลีพัดมาทางทิศ ตะวันออก พึงปดหนาตางดานตะวันออก ถามีลมเจือดวยผงคลีพดั มาทางทิศ
ตะวันตก พึงปดหนาตางดานตะวันตก ถามีลมเจือดวยผงคลีพัดมาทางทิศเหนือ พึงปด
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หนาตางดานเหนือ ถามีลมเจือดวยผงคลีพัดมาทางทิศใต พึงปดหนาตาง ดานใต ถาฤดูหนาว
กลางวันพึงเปดหนาตาง กลางคืนพึงปด ถาฤดูรอน กลางวัน พึงปดหนาตาง กลางคืนพึงเปด
ถาบริเวณ ซุมน้ํา โรงฉัน โรงไฟ วัจจกุฎีรก พึงปดกวาดเสีย ถาน้ําฉัน น้ําใชไมมี พึงจัดตั้ง
ไว ถาน้ําในหมอชําระไมมี พึง ตักน้ํามาไวในหมอชําระ ถาอยูในวิหารหลังเดียวกับภิกษุผูแกกวา
ยังไมอาปุจฉา ภิกษุผแู กกวา ไมพึงใหอเุ ทศ ไมพึงใหปริปุจฉา ไมพึงทําการสาธยาย ไมพึง
แสดงธรรม ไมพึงตามประทีป ไมพึงดับประทีป ไมพึงเปดหนาตาง ไมพึงปด หนาตาง ถาเดิน
จงกรมในทีจ่ งกรมเดียวกับภิกษุผแู กกวา พึงเดินคลอยตามภิกษุผแู กกวา และไมพึงกระทบ
กระทั่งภิกษุผแู กกวา ดวยชายผาสังฆาฏิ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นีแ้ ล เปนเสนาสนวัตรของภิกษุทั้งหลาย ซึ่งภิกษุทั้งหลายพึง
ประพฤติเรียบรอยในเสนาสนะ ฯ
ชันตาฆรวัตร
[๔๓๒] สมัยนั้น พระฉัพพัคคียถูกพระเถระทั้งหลายในเรือนไฟหามอยู อาศัยความไม
เอื้อเฟอ ใสฟนมาก ติดไฟ ปดประตูแลวนัง่ ที่ประตู สวนพระ เถระทั้งหลายถูกความรอนแผด
เผา ออกประตูไมได สลบลมลง บรรดาภิกษุที่เปน ผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน
โพนทะนาวา ไฉนพระฉัพพัคคียอันพระเถระ ทั้งหลายในเรือนไฟหามอยู จึงอาศัยความไมเอื้อเฟอ
ใสฟนมาก ติดไฟปดประตูแลวนั่งที่ประตู สวนพระเถระทั้งหลายถูกความรอนแผดเผา ออก
ประตูไมได สลบลมลง จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
ประชุมสงฆทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาค ... ทรงสอบถามวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา ภิกษุ ฉัพพัคคียอ ันพระเถระ
ทั้งหลายในเรือนไฟหามอยู อาศัยความไมเอื้อเฟอ ใสฟนมาก ติดไฟ ปดประตู แลวนัง่ ที่
ประตู ภิกษุทั้งหลายถูกความรอนแผดเผา ออกประตู ไมได สลบลมลง จริง หรือ
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา
พระผูมีพระภาค ... ครัน้ แลวทรงทําธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกร ภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุอนั พระเถระในเรือนไฟหามอยู ไมพึงอาศัยความไมเอื้อเฟอ ใสฟน มาก ติดไฟ รูปใด
ติดไฟตองอาบัติทุกกฏ
อนึ่ง ภิกษุไมพึงปดประตู แลวนั่งขวางประตู รูปใดนั่ง ตองอาบัติทุกกฏ
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ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติวตั รในเรือนไฟแกภกิ ษุ ทั้งหลาย
โดยประการทีภ่ ิกษุทั้งหลาย พึงประพฤติเรียบรอยในเรือนไฟ ฯ
[๔๓๓] ภิกษุใดไปสูเรือนไฟกอน ถามีเถามาก พึงเทเถาทิ้งเสีย ถา เรือนไฟรก
พึงกวาดเสีย ถาชานภายนอกรก พึงกวาดเสีย ถาบริเวณ ซุม ประตู ศาลาเรือนไฟรก พึงกวาด
เสีย พึงบดจุณไว พึงแชดินเหนียว พึงตักน้าํ ไวในราง น้าํ เมื่อจะเขาไปสูเรือนไฟ พึงเอาดิน
เหนียวทาหนา ปดทั้งขางหนาขางหลัง แลว จึงเขาไปสูเรือนไฟ ไมพึงนัง่ เบียดเสียดพระเถระ
ไมพึงเกียดกันอาสนะภิกษุใหม ถาอุตสาหะอยู พึงทําบริกรรมแกพระเถระในเรือนไฟ เมื่อ
ออกจากเรือนไฟ พึง ถือตั่งสําหรับเรือนไฟแลวปดทั้งขางหนาขางหลัง ออกจากเรือนไฟ ถา
อุตสาหะอยู พึงทําบริกรรมแกพระเถระแมในน้ํา ไมพึงอาบน้ําขางหนาพระเถระ แมเหนือน้ําก็
ไมพึงอาบ อาบแลวเมื่อจะขึน้ พึงใหทางแกพระเถระผูจะลง ภิกษุใดออกจากเรือนไฟภายหลัง
ถาเรือนไฟเปรอะเปอน พึงลางใหสะอาด พึงลางรางแชดินเก็บตั่งสําหรับเรือนไฟ ดับไฟ ปด
ประตู แลวจึงหลีกไป
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นีแ้ ล เปนวัตรในเรือนไฟของภิกษุทั้งหลาย ซึ่งภิกษุ ทั้งหลายพึง
ประพฤติเรียบรอยในเรือนไฟ ฯ
มูลเหตุวัจจกุฎีวัตร
[๔๓๔] สมัยนั้น ภิกษุรูปหนึ่งเปนชาติพราหมณ ถายอุจจาระแลวไม ปรารถนาจะชําระ
ดวยรังเกียจวา ใครจักจับตองของเลว มีกลิ่นเหม็นนี้ได ในวัจจมรรคของเธอ มีหมูหนอนมั่ว
สุมอยู ตอมาเธอไดแจงเรื่องนั้นแกภกิ ษุทั้งหลาย
ภิกษุทั้งหลายถามวา ก็ทานถายอุจจาระแลว ไมชําระ หรือ ขอรับ
ภิกษุนั้นตอบวา อยางนั้น ขอรับ
บรรดาภิกษุที่เปนผูมกั นอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน ภิกษุถา ยอุจจาระ
แลว จึงไมชําระ แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาค ... ทรงสอบถามวา ดูกรภิกษุ ขาววา เธอถายอุจจาระ แลวไมชาํ ระ
จริงหรือ
ภิกษุนั้นกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา
พระผูมีพระภาค ... ครัน้ แลวทรงทําธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกร ภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุถายอุจจาระแลว เมื่อน้ํามีอยู จะไมชําระไมได รูปใดไมชําระ ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
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[๔๓๕] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลาย ถายอุจจาระในวัจจกุฎีตามลําดับผูแก กวา นวกะภิกษุ
ทั้งหลายมาถึงกอน ปวดอุจจาระก็ตองรอ พวกเธอกลั้นอุจจาระจน สลบลมลง ภิกษุทั้งหลาย
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาค
พระผูมีพระภาค ... ทรงสอบถามวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา ภิกษุ ทั้งหลายถายอุจจาระ
ในวัจจกุฎี ... ตามลําดับผูแกกวา นวกะภิกษุทั้งหลายมาถึงกอน ปวดอุจจาระก็ตองรอ พวกเธอ
กลั้นอุจจาระจนสลบลมลง จริงหรือ
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา
พระผูมีพระภาค ... รับสั่งกะภิกษุทงั้ หลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม พึงถายอุจจาระใน
วัจจกุฎี ตามลําดับผูแกกวา รูปใดถายตองอาบัติทุกกฏ ดูกร ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหถาย
อุจจาระตามลําดับของผูมาถึง ฯ
[๔๓๖] สมัยนั้น พระฉัพพัคคียเขาวัจจกุฎีเร็วเกินไปบาง เวิกผาเขาไปบาง ถอนหายใจ
ใหญพลางถายอุจจาระบาง เคี้ยวไมชําระฟนพลางถายอุจจาระบาง ถาย อุจจาระนอกรางอุจจาระบาง
ถายปสสาวะนอกรางปสสวะบาง บวนเขฬะลงในราง ปสสาวะบาง ชําระดวยไมหยาบบาง ทิ้ง
ไมชําระลงในชองถายอุจจาระบาง ออกมา เร็วเกินไปบาง เวิกผาออกมาบาง ชําระมีเสียงดังจะปุ
จะปุบาง เหลือน้ําไวใน กระบอกชําระบาง บรรดาภิกษุทเี่ ปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน
โพนทะนาวาไฉนพระฉัพพัคคียจึงไดเขาวัจจกุฎีเร็วเกินไป เวิกผาเขาไปบาง ถอนหายใจ
ใหญพลาง ถายอุจจาระบาง เคี้ยวไมชําระฟนพลางถายอุจจาระบาง ถายอุจจาระนอกรางอุจจาระบาง
ถายปสสาวะนอกรางปสสาวะบาง บวนเขฬะลงในรางปสสาวะบาง ชําระดวย ไมหยาบบาง ทิ้งให
ชําระลงในชองถายอุจจาระบาง ออกมาเร็วเกินไปบาง เวิกผา ออกมาบาง ชําระมีเสียงดังจะปุจะปุบาง
เหลือน้ําไวในกระบอกชําระบาง แลว กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาค ... ทรงสอบถามวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา ... จริงหรือ
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา
พระผูมีพระภาค ... ครัน้ แลวทรงทําธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกร ภิกษุทั้งหลาย
เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติวัจจกุฎีวัตรแกภกิ ษุทั้งหลาย โดย ประการที่ภิกษุทั้งหลายพึง
ประพฤติเรียบรอยในวัจจกุฎี ฯ
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วัจจกุฎีวัตร
[๔๓๗] ภิกษุใดไปวัจจกุฎี ภิกษุนนั้ ยืนอยูขางนอก พึงกระแอมขึ้น แมภกิ ษุผนู ั่งอยู
ขางในก็พึงกระแอมรับ พึงพาดจีวรไวบนราวจีวร หรือบนสาย ระเดียง แลวเขาวัจจกุฎี ทําให
เรียบรอย ไมตอ งรีบรอน ไมพึงเขาไปเร็วนัก ไมพึงเวิกผาเขาไป ยืนบนเขียงถายอุจจาระ แลว
จึงคอยเวิกผา ไมพึงถอนหายใจใหญพลางถายอุจจาระ ไมพึงเคี้ยวไมชาํ ระฟนพลางถายอุจจาระ
ไมพึงถายอุจจาระนอกรางอุจจาระ ไมพึงถายปสสาวะนอกรางปสสาวะ ไมพึงบวนเขฬะลงในราง
ปสสาวะ ไมพึงชําระดวยไมหยาบ ไมพึงทิ้งไมชําระลงในชองถายอุจจาระ ยืน บนเขียงถายแลว
พึงปดผา ไมพึงออกมาเร็วนัก ไมพึงเวิกผาออกมา ยืนบนเขียง ชําระแลวพึงเวิกผา ไมพึงชําระใหมี
เสียงดังจะปุจะปุ ไมพึงเหลือน้ําไวในกระบอก ชําระ ยืนบนเขียงชําระแลวพึงปดผา ถาวัจจกุฎีอนั
ภิกษุถายไวเลอะเทอะ ตอง ลางเสีย ถาตะกราใสไมชําระเต็ม พึงเทไมชําระ ถาวัจจกุฎีรก พึง
กวาดวัจจกุฎถี าชานภายนอก บริเวณ ซุมประตูรก พึงกวาดเสีย ถาน้ําในหมอชําระไมมี จึง
ตักน้ํามาไวในหมอชําระ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นีแ้ ล เปนวัจจกุฎวี ัตรของภิกษุทั้งหลาย ซึ่งภิกษุ ทั้งหลาย พึง
ประพฤติเรียบรอยในวัจจกุฎี ฯ
มูลเหตุอุปชฌายวัตร
[๔๓๘] สมัยนั้น สัทธิวิหาริกทั้งหลายไมประพฤติชอบในพระอุปชฌายะ บรรดาภิกษุ
ที่เปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน สัทธิ วิหาริกทั้งหลายจึงไมประพฤติ
ชอบในพระอุปชฌายะ แลวกราบทูลเรื่องนั้นแด พระผูม ีพระภาค
พระผูมีพระภาค ... ทรงสอบถามวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา สัทธิวิหาริก ทัง้ หลาย ไม
ประพฤติชอบในพระอุปชฌายะ จริงหรือ
ภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ไฉน สัทธิ วิหาริกทั้งหลายจึง
ไดไมประพฤติชอบในพระอุปชฌายะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย การ กระทําของพวกเธอนัน่ ไมเปนไป
เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ... ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติอุปชฌายวัตรแกสัทธิวิหาริกทั้งหลาย โดย
ประการที่สัทธิ วิหาริกทั้งหลาย พึงประพฤติเรียบรอยในอุปชฌายะ ฯ
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อุปชฌายวัตร
[๔๓๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัทธิวิหาริกพึงประพฤติชอบในอุปชฌายะวิธีประพฤติ
ชอบในอุปชฌายะนัน้ ดังตอไปนี้
สัทธิวิหาริกพึงลุกขึ้นแตเชาตรู ถอดรองเทา หมผาเฉวียงบา แลวถวาย ไมชําระฟน
ถวายน้ําลางหนา ปูอาสนะไว ถายาคูมี พึงลางภาชนะ แลวนอม ยาคูเขาไป เมื่ออุปชฌายะดืม่
ยาคูแลว พึงถวายน้ํา รับภาชนะมา ถือต่ําๆ ลาง ใหเรียบรอย อยาใหกระทบ แลวเก็บไว
เมื่ออุปชฌายะลุกแลว พึงเก็บอาสนะ ถาที่นั้นรก พึงกวาดที่นั้นเสีย
ถาอุปชฌายะประสงคจะเขาบาน พึงถวายผานุง พึงรับผานุงผลัดมา พึง ถวายประคดเอว
พึงซอนผาหมสองชั้นถวาย พึงลางบาตรแลว ถวายพรอมทั้งน้ําถาอุปชฌายะปรารถนาใหเปน
ปจฉาสมณะ พึงปกปดกายใหมีมณฑลสาม นุงให เปนปริมณฑล คาดประคดเอว ซอนผาหม
สองชั้นหมคลุมกลัดลูกดุม ลางบาตร แลวถือไป เปนปจฉาสมณะของอุปชฌายะ ไมพึงเดินให
หางนัก ใหชิดนัก พึงรับวัตถุที่เนื่องในบาตร เมื่ออุปชฌายะกําลังพูด ไมพึงพูดสอดขึน้ ในระหวางๆ
เมื่ออุปชฌายะกลาวถอยคําใกลตออาบัติ พึงหามเสีย เมือ่ กลับ พึงกลับมากอน แลวปูอาสนะไว
พึงวางน้ําลางเทา ตั่งรองเทา กระเบื้องเช็ดเทาไวใกลๆ พึงรับ บาตร จีวร พึงถวายผานุงผลัด
พึงรับผานุงมา ถาจีวรชุมเหงื่อ พึงผึ่งแดดสักครูหนึ่ง แตอยาผึ่งทิ้งไวทแี่ ดด พึงพับจีวร เมื่อ
จะพับจีวร พึงพับจีวรใหเหลื่อมมุม กัน ๔ นิ้ว ดวยตั้งใจมิใหมีรอยพับตรงกลาง พึงสอดประคด
เอวไวในขนดจีวร
ถาบิณฑบาตมี และอุปช ฌายะประสงคจะฉัน พึงถวายน้ํา แลวนอม บิณฑบาตเขาไป
พึงถามอุปชฌายะถึงน้ําฉัน เมื่ออุปชฌายะฉันแลว พึงถวายน้ํา รับบาตรมา ถือต่ําๆ ลางให
เรียบรอยอยาใหกระทบ ลางเช็ดใหหมดน้ําแลวพึง ผึ่งไวที่แดดสักครูหนึ่ง แตอยาผึ่งทิ้งไวที่แดด
พึงเก็บบาตร จีวร เมื่อเก็บบาตร พึงเอามือขางหนึ่งจับบาตร เอามือขางหนึ่งลูบคลําใตเตียง
หรือใตตั่ง แลวเก็บบาตร แตอยาเก็บบาตรไวบนพืน้ ที่ปราศจากเครื่องรอง เมื่อเก็บจีวร พึงเอา
มือขางหนึ่งถือ จีวร เอามือขางหนึ่งลูบราวจีวร หรือสายระเดียง แลวทําชายจีวรไวขางนอก
ขนดไวขางใน แลวเก็บจีวร เมื่ออุปชฌายะลุกขึ้นแลว พึงเก็บอาสนะ เก็บน้ํา ลางเทา ตั่งรอง
เทา กระเบื้องเช็ดเทา ถาที่นนั้ รก พึงกวาดที่นั้นเสีย
ถาอุปชฌายะใครจะสรงน้ํา พึงจัดน้าํ สรงถวาย ถาตองการน้ําเย็น พึงจัดน้ําเย็นถวาย
ถาตองการน้ํารอน พึงจัดน้ํารอนถวาย ถาอุปชฌายะใครจะเขาเรือน ไฟ พึงบดจุณ แชดิน ถือ
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ตั่งสําหรับเรือนไฟแลวเดินตามหลังอุปชฌายะไป ถวายตัง่ สําหรับเรือนไฟ แลวรับจีวรมาวางไว
ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พึงถวายจุณ ถวายดิน ถาอุตสาหะอยู พึงเขาเรือนไฟ เมื่อเขาเรือนไฟ
พึงเอาดินทาหนาปดทั้งขางหนาทั้งขางหลัง แลวเขาเรือนไฟ อยานั่งเบียดภิกษุผูเถระ อยาเกียด
กัน อาสนะภิกษุใหม พึงทําบริกรรมแกอปุ ชฌายะในเรือนไฟ เมื่อออกจากเรือนไฟ พึงถือตั่ง
สําหรับเรือนไฟ แลวปดทั้งขางหนาทั้งขางหลังออกจากเรือนไฟ พึงทํา บริกรรมอุปชฌายะแมในน้ํา
อาบเสร็จแลว พึงขึ้นมากอน ทําตัวของตนใหแหง น้ํา นุงผาแลวพึงเช็ดน้ําจากตัวของอุปชฌายะ
พึงถวายผานุง ผาสังฆาฏิ ถือตั่ง สําหรับเรือนไฟมากอน แลวปูอาสนะไว พึงวางน้ําลางเทา
ตั่งรองเทา กระเบื้อง เช็ดเทาไวใกลๆ พึงถามอุปชฌายะดวยน้ําดื่ม
ถาประสงคจะเรียนบาลี พึงขอใหอุปช ฌายะแสดงบาลีขึ้น ถาประสงค จะสอบถาม
อรรถกถา พึงสอบถาม อุปชฌายะอยูในวิหารแหงใด ถาวิหารแหงนั้นรก ถาอุตสาหะอยู พึง
ปดกวาดเสีย เมื่อปดกวาดวิหาร พึงขนบาตร จีวร ออกกอนแลววางไว ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
พึงขนผาปูนั่ง และผาปูนอน ฟูกหมอน ออกวางไว ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง เตียงตั่ง สัทธิวิหาริก
พึงยกต่ําๆ ทําให ดี อยาใหครูดสี กระทบกระแทกบานและกรอบประตู ตั้งไว ณ ที่ควรสวนขาง
หนึ่ง เขียงรองเทาเตียง กระโถน พนักอิง พึงขนออกไปตัง้ ไว ณ ที่ควรสวน ขางหนึ่ง เครื่อง
ปูพื้นพึงสังเกตที่ปูไวเดิม แลวขนออกไปวางไว ณ ที่ควรสวนขาง หนึง่ ถาในวิหารมีหยากเยื่อ
พึงกวาดแตเพดานลงมากอน กรอบหนาตางและ มุมหองพึงเช็ดเสีย ถาฝาเขาทําบริกรรมดวยน้ํามัน
หรือพื้นเขาทาสีดําขึ้นรา พึง เอาผาชุบน้ําบิดแลวเช็ดเสีย ถาพื้นเขามิไดทํา พึงเอาน้ําประพรม
แลวเช็ดเสียดวย คิดวา อยาใหฝุนกลบวิหารดังนี้ พึงกวาดหยากเยื่อทิ้งเสีย ณ ที่ควรสวนขาง
หนึ่งเครื่องปูพนื้ พึงผึ่งแดด ชําระ เคาะ ปด แลวขนกลับปูไวดังเดิม เขียงรองเทา เตียงพึง
ผึ่งแดด ปด เช็ด แลวขนกลับไปไวที่เดิม เตียงตั่งพึงผึ่งแดดขัดสี เคาะยกต่ําๆ ทําใหดี อยา
ใหครูดสี กระทบกระแทกบานและกรอบประตู ขน กลับตั้งไวตามเดิม ฟูก หมอน ผาปูนั่ง
ผาปูนอน กระโถน พนักอิง พึงผึ่ง แดด ชําระลาง เคาะ ปดเสีย แลวขนกลับตั้งไวตาม
เดิม พึงเก็บบาตร จีวร เมื่อ เก็บบาตร พึงเอามือขางหนึ่งจับบาตร เอามือขางหนึ่งลูบคลํา
ใตเตียง หรือใตตั่ง แลวเก็บบาตร แตอยาเก็บบาตรบนพื้นที่ปราศจากเครื่องรอง เมื่อเก็บจีวรพึง
เอามือขางหนึง่ ถือจีวร เอามือขางหนึ่งลูบราวจีวร หรือสายระเดียง แลวทําชายไวขางนอก ขนดไว
ขางใน เก็บจีวร ถาลมเจือดวยผงคลีพัดมาแตทิศตะวันออก พึงปดหนาตางดานตะวันออก ถาลม
เจือผงคลีพัดมาแตทิศตะวันตก พึงปดหนาตาง ดานตะวันตก ถาลมเจือผงคลีพัดมาแตทิศเหนือ
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พึงปดหนาตางดานเหนือ ถาลม เจือผงคลีพัดมาแตทิศใต พึงปดหนาตางดานใต ถาฤดูหนาว
พึงเปดหนาตาง กลางวัน กลางคืนพึงปดเสีย ถาฤดูรอน กลางวันพึงปด กลางคืนพึงเปด ถา บริเวณ
ซุมน้ํา โรงฉัน โรงไฟ วัจจกุฎีรก พึงปดกวาดเสีย ถาน้ําฉัน น้ําใชไมมี พึงจัดตั้งไว ถาน้ํา
ในหมอชําระไมมี พึงตักมาไวในหมอชําระ
ถาความกระสันบังเกิดขึ้นแกอุปชฌายะ สัทธิวหิ าริกพึงชวยระงับ หรือ พึงวานภิกษุอนื่
ใหชวยระงับ หรือพึงแสดงธรรมกถาแกอุปชฌายะนั้น ถาความรําคาญบังเกิดแกอุปชฌายะ
สัทธิวิหาริกพึงชวยบรรเทา หรือพึงวานภิกษุอื่นให ชวยบรรเทา หรือพึงแสดงธรรมกถาแก
อุปชฌายะ ถาทิฐิบังเกิดแกอปุ ชฌายะ สัทธิวิหาริกพึงใหสละเสีย หรือพึงวานภิกษุอนื่ ใหชว ย
หรือพึงแสดงธรรมกถาแก แกอุปชฌายะนั้น
ถาอุปชฌายะตองอาบัติหนัก ควรแกปริวาส สัทธิวิหาริก พึงทําความ ขวนขวายวา
ดวยอุบายอยางไรหนอ สงฆพึงใหปริวาสแกอุปชฌายะ ถาอุปชฌายะ ผูควรแกการชักเขาหาอาบัติ
เดิม สัทธิวิหาริกพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบาย อยางไรหนอ สงฆพึงชักอุปชฌายะเขาหา
อาบัติเดิม ถาอุปชฌายะผูควรแกมานัด สัทธิวิหาริกพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ
สงฆพึงใหมานัตแกอุปชฌายะ ถาอุปชฌายะควรอัพภาน สัทธิวิหาริกพึงทําความขวนขวายวา
ดวย อุบายอยางไรหนอ สงฆพึงอัพภานอุปช ฌายะ ถาสงฆใครกระทํากรรมแกอุปชฌายะ คือ
ตัชชนียกรรม นิยสกรรม ปพพาชนียกรรม ปฏิสารณียกรรม หรืออุกเขปนีย กรรม สัทธิวิหาริก
พึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ สงฆไมพึงทํากรรมแกอุปชฌายะ หรือสงฆ
พึงนอมไปเพือ่ กรรมเบา หรืออุปชฌายะนัน้ ถูกสงฆ ลงตัชชนียกรรม นิยสกรรม ปพพาชนียกรรม
ปฏิสารณียกรรม หรืออุกเขปนียกรรมแลว สัทธิวิหาริก พึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบาย
อยางไรหนอ อุปชฌายะพึงประพฤติชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตวั ได สงฆพึงระงับกรรม
นั้นเสีย
ถาจีวรของอุปชฌายะจะตองซัก สัทธิวิหาริกพึงซัก หรือพึงทําความขวน ขวายวา ดวย
อุบายอยางไรหนอ ใครๆ พึงซักจีวรของอุปชฌายะ ถาจีวรของ อุปชฌายะจะตองทํา สัทธิวิหาริก
พึงทํา หรือพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบาย อยางไรหนอ ใครๆ พึงทําจีวรของอุปชฌายะ
ถาน้ํายอมของอุปชฌายะจะตองตม สัทธิวิหาริกพึงตมเอง หรือพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบาย
อยางไรหนอ ใครๆพึงตมน้ํายอมของอุปชฌายะ ถาจีวรของอุปชฌายะจะตองยอม สัทธิวิหาริก
พึง ยอม หรือพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ ใครๆ พึงยอมจีวรของ อุปชฌายะ
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เมื่อยอมจีวร พึงยอมพลิกกลับไปกลับมาใหดี เมื่อหยาดน้ํายอมยัง หยดไมขาดสาย อยาหลีกไปเสีย
สัทธิวิหาริกไมบอกอุปชฌายะกอน อยาใหบาตรแกภิกษุบางรูป อยารับ บาตร อยาให
จีวร อยารับจีวร อยาใหบริขาร อยารับบริขารของภิกษุบางรูป อยาปลงผมใหแกภกิ ษุบางรูป
อยาใหภิกษุบางรูปปลงผมให อยาทําบริกรรมแกภกิ ษุ บางรูป อยาใหภิกษุบางรูปทําบริกรรมให
อยาทําความขวนขวายแกภกิ ษุบางรูป อยาสั่งใหภกิ ษุบางรูปทําความขวนขวาย อยาเปนปจฉาสมณะ
ของภิกษุบางรูป อยา พาภิกษุบางรูปไปเปนปจฉาสมณะ อยานําบิณฑบาตไปใหแกภิกษุบางรูป
อยาใหภิกษุบางรูปนําบิณฑบาตมาให
ไมบอกลาอุปชฌายะกอน อยาเขาบาน อยาไปปาชา อยาหลีกไปสูทิศ ถาอุปชฌายะ
อาพาธ พึงพยาบาลจนตลอดชีวิต หรือจนกวาจะหาย
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นีแ้ ล เปนอุปชฌายะวัตรของสัทธิวิหาริกทั้งหลาย ซึ่ง สัทธิวิหาริก
พึงประพฤติชอบในพระอุปช ฌายะ ฯ
มูลเหตุสัทธิวิหาริกวัตร
[๔๔๐] สมัยนั้น พระอุปชฌายะทั้งหลายไมประพฤติชอบในสัทธิวิหาริก บรรดาภิกษุ
ที่เปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระ อุปชฌายะทั้งหลาย จึงไม
ประพฤติชอบในสัทธิวิหาริก แลวกราบทูลเรื่องนั้นแด พระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาค ... ทรงสอบถามวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา อุปชฌายะ ทั้งหลายไม
ประพฤติชอบในสัทธิวหิ าริก จริงหรือ
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา
พระผูมีพระภาค ... ครัน้ แลวทรงทําธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกร ภิกษุทั้งหลาย
เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสัทธิวิหาริกวัตรแกอุปชฌายะ ทั้งหลาย โดยประการที่อุปชฌายะ
ทั้งหลายพึงประพฤติชอบในสัทธิวิหาริก ฯ
สัทธิวิหาริกวัตร
[๔๔๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุปชฌายะพึงประพฤติชอบในสัทธิวหิ าริก วิธีประพฤติชอบ
ในสัทธิวิหาริกนั้น ดังตอไปนี้:
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุปช ฌายะพึงสงเคราะห อนุเคราะหสัทธิวิหาริกดวย อุเทศ ปริปุจฉา
โอวาท อนุศาสนี ถาอุปชฌายะมีบาตร สัทธิวิหาริกไมมี อุปชฌายะพึงใหแกสัทธิวหิ าริก หรือ
พึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไร หนอ บาตรพึงบังเกิดแกสัทธิวิหาริก ถาอุปชฌายะ
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มีจีวร สัทธิวิหาริกไมมีอุปชฌายะพึงใหแกสัทธิวิหาริก หรือพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบาย
อยางไร หนอ จีวรพึงบังเกิดแกสัทธิวหิ าริก ถาอุปชฌายะมีบริขาร สัทธิวิหาริกไมมี อุปชฌายะ
พึงใหแกสัทธิวิหาริก หรือพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไร หนอ บริขารพึงบังเกิดแก
สัทธิวิหาริก ถาสัทธิวิหาริกอาพาธ อุปชฌายะพึงลุก แตเชาตรู แลวใหไมชําระฟน ใหน้ําลางหนา
ปูอาสนะ ถายาคูมี พึงลางภาชนะ เสียกอน แลวนํายาคูเขาไปให เมื่อสัทธิวิหาริกดื่มยาคูแลว
พึงใหนา้ํ รับ ภาชนะมา ถือต่ําๆ ลางใหเรียบรอย อยาใหกระทบแลวเก็บไว เมื่อสัทธิวิหาริก
ลุกแลว พึงเก็บอาสนะ ถาที่นั้นรก พึงกวาดที่นั้นเสีย ถาสัทธิวิหาริกประสงค จะเขาบาน พึงให
ผานุง พึงรับผานุงผลัดมา พึงใหประคดเอว พึงซอนผาหม ๒ ชั้นให พึงลางบาตรใหพรอมทั้งน้ํา
พึงปูอาสนะไวดว ยคิดวา เพียงเวลาเทานี้ สัทธิวิหาริกจักกลับมา พึงวางน้ําลางเทา ตั่งรองเทา
กระเบื้องเช็ดเทาไวใกลๆ พึงลุกรับบาตรจีวร พึงใหผานุงผลัด พึงรับผานุงมา ถาจีวรชุมเหงื่อ
พึงผึ่งที่แดด สักครูหนึ่ง แตอยาผึ่งทิ้งไวทแี่ ดด พึงพับจีวร เมื่อพับจีวร พึงพับใหเหลือ่ มมุม
กัน ๔ นิ้ว ดวยตั้งใจมิใหมีรอยพับตรงกลาง พึงสอดประคดเอวไวในขนดจีวร
ถาบิณฑบาตมี และสัทธิวิหาริกก็ประสงคจะฉัน พึงใหน้ําแลวนํา บิณฑบาตเขาไป พึงถาม
สัทธิวิหาริกถึงน้ําฉัน เมื่อสัทธิวิหาริกฉันแลว พึงใหน้ํา รับบาตรมา ถือต่ําๆ ลางใหดี อยาให
ครูดสี เช็ดใหหมดน้ํา ผึ่งไวที่แดดสักครู หนึ่ง แตอยาผึง่ ทิ้งไวที่แดด พึงเก็บบาตร จีวร เมื่อ
เก็บบาตร พึงเอามือขาง หนึ่งจับบาตร เอามือขางหนึ่งลูบคลําใตเตียง หรือใตตั่งแลวเก็บบาตร
แตอยาเก็บบาตรไวบนพืน้ ทีป่ ราศจากเครื่องรอง เมื่อเก็บจีวร พึงเอามือขางหนึ่งถือจีวร เอามือ
ขางหนึ่งลูบราวจีวร หรือสายระเดียง แลวทําชายไวขางนอก ขนดไวขา ง ใน แลวเก็บ
เมื่อสัทธิวิหาริกลุกแลว พึงเก็บอาสนะ น้ําลางเทา ตั่งรองเทา กระเบื้องเช็ดเทา ถาที่นนั้ รก
พึงกวาดที่นั้นเสีย
ถาสัทธิวิหาริกใครจะสรงน้ํา พึงจัดน้าํ สรงให ถาตองการน้ําเย็น พึงจัด น้ําเย็นให
ถาตองการน้ํารอน พึงจัดน้ํารอนให ถาสัทธิวิหาริกจะใครเขาเรือนไฟ พึงบดจุณ แชดิน ถือตั่ง
สําหรับเรือนไฟไปให แลวรับจีวรมาวางไว ณ ที่ควร สวนขางหนึ่ง พึงใหจณ
ุ ใหดิน ถาอุตสาหะอยู
พึงเขาเรือนไฟ เมื่อเขาเรือนไฟ พึงเอาดินทาหนา ปดทั้งขางหนาทั้งขางหลัง แลวเขาเรือนไฟ
อยานั่งเบียดภิกษุผูเถระอยาเกียดกัน อาสนะภิกษุใหม พึงทําบริกรรม แกสัทธิวิหาริกในเรือนไฟ
เมื่อเขา เรือนไฟ เมื่อออกจากเรือนไฟ พึงถือตั่งสําหรับเรือนไฟ แลวปดทั้งขางหนาและ ขางหลัง
ออกจากเรือนไฟ พึงทําบริกรรมแกสัทธิวิหาริกแมในน้ํา อาบเสร็จแลว พึง ขึ้นมากอนทําตัวของตน
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ใหแหงน้ํา นุงผา แลวพึงเช็ดน้ําจากตัวสัทธิวิหาริกพึงให ผานุง ผาสังฆาฏิ ถือ ตั่งสําหรับเรือน
ไฟมากอน แลวปูอาสนะไว จัดตั้งน้ํา ลางเทา ตั่งรองเทา กระเบื้องเช็ดเทาไวใกลๆ พึงถาม
สัทธิวิหาริกดวยน้ําฉัน
สัทธิวิหาริกอยูในวิหารแหงใด ถาวิหารแหงนั้นรก ถาอุปชฌายะอุตสาหะ อยู พึงปดกวาด
ใหสะอาด เมื่อปดกวาดวิหาร พึงขนบาตร จีวรออกกอน แลว วางไว ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ...
ถาน้ําในหมอชําระไมมี พึงตักมาไวในหมอชําระ
ถาความกระสันบังเกิดแกสัทธิวิหาริก อุปชฌายะพึงระงับ หรือพึงวาน ภิกษุอนื่ ใหชวยระงับ
หรือพึงแสดงธรรมกถาแกสัทธิวิหาริกนัน้ ถาความรําคาญ บังเกิดแกสัทธิวิหาริก อุปชฌายะ
พึงบรรเทา หรือพึงวานภิกษุอื่นใหชว ยบรรเทา หรือพึงแสดงธรรมกถาแกสัทธิวิหาริกนั้น ถาทิฐิ
บังเกิดแกสัทธิวิหาริก อุปชฌายะพึงใหสละเสีย หรือพึงวานภิกษุอื่นใหชว ย หรือพึงแสดงธรรม
กถาแกสัทธิวหิ าริกนั้น
ถาสัทธิวิหาริกตองอาบัติหนัก ควรแกปริวาส อุปชฌายะพึงทําความขวน ขวายวา ดวย
อุบายอยางไรหนอ สงฆพึงใหปริวาสแกสทั ธิวิหาริก ถาสัทธิวิหาริก ควรแกการชักเขาหาอาบัติเดิม
อุปชฌายะพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบาย อยางไรหนอ สงฆพึงชักสัทธิวิหาริกเขาหาอาบัติเดิม
ถาสัทธิวิหาริกควรแกมานัต อุปชฌายะพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ สงฆพึง
ใหมานัตแก สัทธิวิหาริก ถาสัทธิวิหาริกควรอัพภาน อุปช ฌายะพึงทําความขวนขวายวา ดวย อุบาย
อยางไรหนอ สงฆพึงอัพภานสัทธิวิหาริก ถาสงฆใครจะทํากรรมแกสทั ธิ วิหาริก คือ ดัชชนียกรรม
นิยสกรรม ปพพาชนียกรรม ปฏิสารณียกรรม หรือ อุกเขปนียกรรม อุปชฌายะพึงทําความขวนขวาย
วา ดวยอุบายอยางไรหนอ สงฆ ไมพึงทํากรรมแกสัทธิวิหาริก หรือสงฆพึงนอมไปเพื่อกรรมเบา
หรือสัทธิวิหาริก นั้นถูกสงฆลงตัชชนียกรรม นิยสกรรม ปพพาชนียกรรม ปฏิสารณียกรรม หรือ
อุกเขปนียกรรมแลว อุปชฌายะ พึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ สัทธิวิหาริก
พึงประพฤติชอบ หายเยอหยิง่ ประพฤติแกตัวได สงฆพึงระงับกรรม นั้นเสีย
ถาจีวรของสัทธิวิหาริกจะตองซัก อุปช ฌายะพึงสั่งวา ทานพึงซักอยางนี้ หรือพึงทําความ
ขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ ใครๆ พึงซักจีวรของสัทธิ วิหาริก ถาจีวรของสัทธิวิหาริก
จะตองทํา อุปช ฌายะพึงสั่งวา ทานพึงทําอยางนี้ หรือพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไร
หนอ ใครๆ พึงทําจีวรของสัทธิ วิหาริก ถาน้ํายอมของสัทธิวิหาริกจะตองตม อุปชฌายะพึงสั่งวา
ทานพึงตม อยางนี้ หรือพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ ใครๆ พึงตมน้ํา ยอม
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ของสัทธิวิหาริก ถาจีวรของสัทธิวิหาริกจะตองยอม อุปชฌายะพึงสั่งวา ทาน พึงยอมอยางนี้ หรือ
พึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ ใครๆ พึง ยอมจีวรของสัทธิวิหาริก เมื่อยอม
จีวร พึงยอมพลิกกลับไปกลับมาใหดี เมื่อ หยาดน้ํายอมยังหยดไมขาดสาย ไมพึงหลีกไปเสีย
ถาสัทธิวิหาริกอาพาธ พึงพยาบาลจนตลอดชีวิต หรือจนกวาจะหาย
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นีแ้ ล เปนสัทธิวิหาริกวัตรของอุปชฌายะทั้งหลาย ซึ่งอุปชฌายะ
ทั้งหลายพึงประพฤติชอบในสัทธิวิหาริก ฯ
ทุติยภาณวาร จบ
__________________
มูลเหตุอาจริยวัตร
[๔๔๒] สมัยนั้น อันเตวาสิกทั้งหลายไมประพฤติชอบในพระอาจารย บรรดาภิกษุที่
เปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียนโพนทะนาวา ไฉน อันเตวาสิกทัง้ หลาย จึงไมประพฤติชอบ
ในพระอาจารย แลวกราบทูลเรื่องนั้นแด พระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาค ... ทรงสอบถามวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา อันเตวาสิก ทั้งหลาย
ไมประพฤติชอบในอาจารย จริงหรือ
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา
พระผูมีพระภาค ... ครัน้ แลวทรงทําธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติอาจริยวัตรแกภกิ ษุอนั เตวาสิก ทั้งหลาย โดยประการที่ภิกษุอนั
เตวาสิกทั้งหลายพึงประพฤติชอบในอาจารย ฯ
อาจริยวัตร
[๔๔๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันเตวาสิกพึงประพฤติชอบในอาจารย วิธี ประพฤติชอบใน
อาจารยนั้น ดังตอไปนี้:
อันเตวาสิกพึงลุกแตเชาตรู ถอดรองเทา หมผาเฉวียงบาแลว ถวายไม ชําระฟน
ถวายน้ําลางหนา ปูอาสนะไว ถายาคูมี พึงลางภาชนะเสียกอน แลว นอมยาคูเขาไป เมื่ออาจารย
ดื่มยาคูแลว พึงถวายน้ํา รับภาชนะมา ถือต่าํ ๆ ลางใหเรียบรอย อยาใหกระทบแลวเก็บไว
เมื่ออาจารยลุกแลว พึงเก็บอาสนะ ถาที่นั้นรก พึงกวาดทีน่ ั้นเสีย

พระวินัยปฎก เลม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หนาที่ 168
ถาอาจารยประสงคจะเขาบาน พึงถวายผานุง พึงรับผานุงผลัดมา พึงถวาย ประคดเอว
พึงซอนผาหมสองชั้นถวาย พึงลางบาตรแลวถวายพรอมทั้งน้ํา ถา อาจารยปรารถนาจะใหเปน
ปจฉาสมณะ พึงปกปดกายใหมีมณฑลสาม นุงใหเปน ปริมณฑลคาดประคดเอว ซอนผาหม ๒
ชั้น หมคลุม กลัดลูกดุม ลางบาตร แลวถือไป เปนปจฉาสมณะของอาจารย ไมพึงเดินใหหางนัก
ใหชิดนัก พึงรับ วัตถุที่เนื่องในบาตร เมื่ออาจารยกําลังพูด ไมพึงพูดสอดขึ้นในระหวางๆ
อาจารย กลาวถอยคําใกลตอ อาบัติ พึงหามเสีย เมื่อกลับ พึงกลับมากอน แลวปูอาสนะ ไว
พึงวางน้ําลางเทา ตั่งรองเทา กระเบื้องเช็ดเทาไวใกลๆ พึงลุกรับบาตร จีวร พึงถวายผานุงผลัด
พึงรับผานุงมา ถาจีวรชุมเหงือ่ พึงผึ่งแดดสักครูหนึ่ง แตอยา ผึ่งทิ้งไวทแี่ ดด พึงพับจีวร เมื่อจะ
พับจีวร พึงพับใหเหลื่อมมุมกันสี่นิ้ว ดวยตัง้ ใจ มิใหมีรอยพับตรงกลาง พึงสอดประคดเอวไว
ในขนดจีวร
ถาบิณฑบาตมี และอาจารยประสงคจะฉัน พึงถวายน้ํา แลวนอม บิณฑบาตเขาไป พึงถาม
อาจารยถึงน้ําฉัน เมื่ออาจารยฉันแลว พึงถวายน้ํา รับบาตรมา ถือต่ําๆ ลางใหเรียบรอย อยาให
กระทบ ลางเช็ดใหหมดน้ํา แลวพึงผึ่งไวทแี่ ดดสักครูหนึ่ง แตอยาผึ่งทิ้งไวที่แดด พึงเก็บบาตร
จีวร เมื่อเก็บบาตร พึงเอามือขางหนึ่งจับบาตร เอามือขางหนึ่งลูบคลําใตเตียง หรือใตตั่งแลวเก็บ
บาตรแตอยาเก็บบาตรไวบนพื้นที่ปราศจากเครื่องรอง เมื่อเก็บจีวร พึงเอามือขางหนึง่ ถือจีวร
เอามือขางหนึง่ ลูบราวจีวรหรือสายระเดียง แลวทําชายไวขางนอก ขนด ไวขางใน แลวเก็บเถิด
เมื่ออาจารยลุกแลว พึงเก็บอาสนะ เก็บน้ําลางเทา ตั่ง รองเทา กระเบื้องเช็ดเทา ถาที่นนั้ รก
พึงกวาดที่นั้นเสีย
ถาอาจารยใครจะสรงน้าํ พึงจัดน้ําสรงถวาย ถาตองการน้ําเย็น พึงจัด น้ําเย็นถวาย ถาตอง
การน้ํารอน พึงจัดน้ํารอนถวาย ถาอาจารยใครจะเขาเรือนไฟ พึงบดจุณ แชดิน ถือตั่งสําหรับเรือนไฟ
แลวเดินตามหลังอาจารยไป ถวายตั่ง สําหรับเรือนไฟแลวรับจีวรมาวางไว ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
พึงถวายจุณ ถวายดิน ถาอุตสาหะอยู พึงเขาเรือนไฟ เมื่อเขาเรือนไฟ พึงเอาดินทาหนา ปกปด
ทั้ง ขางหนาทั้งขางหลัง แลวเขาเรือนไฟ อยานั่งเบียดภิกษุผูเถระ อยาเกียดกัน อาสนะภิกษุใหม
พึงทําบริกรรมแกอาจารยในเรือนไฟ เมื่อออกจากเรือนไฟ พึง ถือตั่งสําหรับเรือนไฟ แลวปกปด
ทั้งขางหนาทั้งขางหลัง ออกจากเรือนไฟ พึงทํา บริกรรมแกอาจารยแมในน้ํา อาบเสร็จแลวพึงขึน้
มากอน ทําตัวของตนใหแหงน้ํา นุงผาแลวพึงเช็ดน้ําจากตัวของอาจารย พึงถวายผานุง ผาสังฆาฏิ
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ถือตั่งสําหรับ เรือนไฟมากอนแลวปูอาสนะไว พึงวางน้ําลางเทา ตั่งรองเทา กระเบื้องเช็ดเทา
ไวใกลๆ พึงถามอาจารยดว ยน้ําดื่ม
ถาประสงคจะเรียนบาลี พึงขอใหอาจารยแสดงบาลีขึ้น ถาประสงคจะ สอบถามอรรถกถา
พึงสอบถาม อาจารยอยูใ นวิหารแหงใด ถาวิหารแหงนัน้ รก ถาอุตสาหะอยู พึงปดกวาดเสีย เมื่อ
ปดกวาดวิหาร พึงขนบาตร จีวร ออกกอนแลววางไว ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง พึงขนผาปูนั่ง
และผาปูนอน ขนฟูก หมอน ออกวางไว ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง เตียง ตั่ง อันเตวาสิกพึงยก
ต่ําๆ ทําใหเรียบ รอย อยาใหครูดสีกระทบกระแทกบานและกรอบประตู ตั้งไว ณ ทีค่ วรสวน
ขางหนึ่ง เขียงรองเทาเตียง กระโถน พนักอิง พึงขนออกไปวางไว ณ ที่ควร สวนขางหนึ่ง
เครื่องปูพื้น พึงสังเกตที่ปูไวเดิม แลวขนออกวางไว ณ ที่ควรสวน ขางหนึ่ง ถาในวิหารมีหยากเยื่อ
พึงกวาดแตเพดานลงมากอน กรอบหนาตางและ มุมหอง พึงเช็ดเสีย ถาฝาเขาทําบริกรรมดวย
น้ํามัน หรือพืน้ ทาสีดําขึ้นรา พึง เอาผาชุบน้ําบิดเช็ดเสีย ถาพื้นเขามิไดทํา พึงเอาน้ําประพรมแลว
เช็ดเสีย ระวัง อยาใหฝุนฟุง พึงกวาดหยากเยื่อทิ้งเสีย ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง เครื่องปูพื้น
พึง ผึ่งแดดชําระเคาะปด แลวขนกลับปูไวตามเดิม เขียงรองเทาเตียง พึงผึ่งแดดขัด เช็ด แลว
ขนกลับไปตั้งไว ณ ทีเ่ ดิม เตียง ตั่ง พึงผึ่งแดด ขัดสี เคาะ ยกต่ําๆทําใหดี อยาใหครูดสี
กระทบกระแทกบานและกรอบประตู ขนกลับจัดตั้งไวตาม เดิม ฟูก หมอน ผาปูนั่ง ผาปูนอน
กระโถน พนักอิง พึงผึ่งแดด ชําระ ลาง ตบ ปดเสีย แลวขนกลับตั้งไวตามเดิม พึงเก็บบาตร
จีวร เมื่อจะเก็บ บาตร พึงเอามือขางหนึ่งจับบาตร เอามือขางหนึ่งลูบคลําใตเตียง หรือใตตั่งแลว
เก็บบาตร แตอยาเก็บบาตรบนพื้นที่ปราศจากเครื่องรอง เมื่อเก็บจีวร พึงเอามือขางหนึ่งถือจีวร
เอามือขางหนึง่ ลูบราวจีวร หรือสายระเดียง แลวทําชายไวขางนอก ขนดไวขางใน เก็บจีวรเถิด
ถาลมเจือดวยผงคลีพัดมาแตทิศตะวันออก พึงปด หนาตางดานตะวันออก ถาพัดมาแตทิศตะวันตก
พึงปดหนาตางดานตะวันตก ถา พัดมาแตทิศเหนือ พึงปดหนาตางดานเหนือ ถาพัดมาแตทิศใต
พึงปดหนาตาง ดานใต ถาฤดูหนาว พึงเปดหนาตางกลางวัน กลางคืนพึงปดเสีย ถาฤดูรอน
กลางวันพึงปด กลางคืนพึงเปด ถาบริเวณ ซุมน้ํา โรงฉัน โรงไฟ วัจจกุฎีรก พึงปดกวาดเสีย
ถาน้ําฉัน น้ําใชไมมี พึงจัดตัง้ ไว ถาน้ําในหมอชําระไมมี พึงตักมาไวในหมอชําระ
ถาความกระสันบังเกิดแกอาจารย อันเตวาสิกพึงชวยระงับ หรือพึงวาน ภิกษุอนื่ ใหชวย
ระงับ หรือพึงทําธรรมกถาแกอาจารยนนั้ ถาความรําคาญบังเกิดแก อาจารย อันเตวาสิกพึงชวย
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บรรเทา หรือพึงวานภิกษุอนื่ ใหชว ยบรรเทา หรือพึง ทําธรรมกถาแกอาจารยนั้น ถาทิฐิบังเกิดแก
อาจารย อันเตวาสิกพึงใหสละเสีย หรือพึงวานภิกษุอนื่ ใหชวย หรือพึงทําธรรมกถาแกอาจารยนนั้
ถาอาจารยตองอาบัติหนัก ควรแกปริวาส อันเตวาสิก พึงทําความ ขวนขวายวา ดวยอุบาย
อยางไรหนอ สงฆพึงใหปริวาสแกอาจารย ถาอาจารยควร แกการซักเขาหาอาบัติเดิม อันเตวาสิก
พึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไร หนอ สงฆพึงชักอาจารยเขาในอาบัติเดิม ถาอาจารย
ควรแกมานัต อันเตวาสิกพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ สงฆพึงใหมานัต
แกอาจารย ถา อาจารยควรอัพภาน อันเตวาสิกพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ
สงฆพึงอัพภานอาจารย ถาสงฆใครจะทํากรรมแกอาจารย คือ ตัชชนียกรรม นิยสกรรม ปพพาชนีย
กรรม ปฏิสารณียกรรม หรืออุกเขปนียกรรม อันเตวาสิกพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบาย
อยางไรหนอ สงฆไมพึงทํากรรมแกอาจารย หรือสงฆพึงนอมไป เพือ่ กรรมเบา หรืออาจารยนั้น
ถูกสงฆลงตัชชนียกรรม นิยส กรรม ปพพาชนียกรรม ปฏิสารณียกรรม หรืออุกเขปนียกรรมแลว
อันเตวาสิก พึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ อาจารยพึงประพฤติชอบ หาย เยอหยิ่ง
ประพฤติแกตวั ได สงฆพึงระงับกรรมนั้นเสีย
ถาจีวรของอาจารยจะตองซัก อันเตวาสิกพึงซัก หรือพึงทําความขวน ขวายวา ดวยอุบาย
อยางไรหนอ ใครๆ พึงซักจีวรของอาจารย ถาจีวรของอาจารย จะตองทํา อันเตวาสิกพึงทํา หรือ
พึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ ใครๆ พึงทําจีวรของอาจารย ถาน้ํายอมของ
อาจารยจะตองตม อันเตวาสิก พึงตม เอง หรือพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ
ใครๆ พึงตมน้ํายอม ของอาจารย ถาจีวรของอาจารยจะตองยอม อันเตวาสิกพึงยอม หรือพึงทํา
ความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ ใครๆ พึงยอมจีวรของอาจารย เมื่อยอมจีวร พึงยอม
พลิกกลับไปกลับมาใหดี เมือ่ หยาดน้ํายอมยังหยดไมขาดสายอยาพึงหลีกไปเสีย
อันเตวาสิกไมบอกอาจารยกอน อยาใหบาตรแกภกิ ษุบางรูปอยารับบาตร อยาใหจีวร
อยารับจีวร อยาใหบริขาร อยารับบริขารของภิกษุบางรูป อยาปลงผม ใหแกภิกษุบางรูป อยาให
ภิกษุบางรูปปลงผมให อยาทําบริกรรมแกภิกษุบางรูป อยาใหภิกษุบางรูปทําบริกรรมให อยาทําความ
ขวนขวายแกภกิ ษุบางรูป อยาให ภิกษุบางรูปทําความขวนขวาย อยาเปนปจฉาสมณะของภิกษุบางรูป
อยาพาภิกษุ บางรูปไปเปนปจฉาสมณะ อยานําบิณฑบาตไปใหแกภิกษุบางรูป อยาใหภิกษุ บางรูป
นําบิณฑบาตมาให
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อันเตวาสิกไมบอกลาอาจารยกอน อยาเขาบาน อยาไปปาชา อยาหลีก ไปสูทิศ ถาอาจารย
อาพาธ พึงพยาบาลจนตลอดชีวิตหรือจนกวาจะหาย
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นีแ้ ล เปนอาจาริยวัตรของอันเตวาสิกทั้งหลาย ซึ่ง อันเตวาสิกทั้งหลาย
พึงประพฤติชอบในอาจารย ฯ
มูลเหตุอันเตวาสิกวัตร
[๔๔๔] ก็สมัยนั้น อาจารยทั้งหลายไมประพฤติชอบในอันเตวาสิก บรรดาภิกษุที่เปน
ผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน อาจารย ทั้งหลายจึงไดไมประพฤติชอบ
ในอันเตวาสิก แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมี พระภาค
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาค รับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุ เปนเคามูลนั้น
ในเพราะเหตุแรกเกิดนัน้ แลวทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา อาจารย
ทั้งหลายไมประพฤติชอบในอันเตวาสิก จริงหรือ
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา
พระผูมีพระภาค ... ครัน้ แลวทรงทําธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติอันเตวาสิกวัตรแกอาจารย ทั้งหลาย โดยประการที่อาจารยทั้งหลาย
พึงประพฤติชอบในอันเตวาสิก ฯ
อันเตวาสิกวัตร
[๔๔๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อาจารยพงึ ประพฤติชอบในอันเตวาสิก วิธี ประพฤติชอบใน
อันเตวาสิกนั้น ดังตอไปนี้:
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อาจารยพึงสงเคราะห อนุเคราะห อันเตวาสิกดวย อุเทศ ปริปุจฉา
โอวาท อนุศาสนี ถาอาจารยมีบาตร อันเตวาสิกไมมี อาจารยพึงใหแกอันเตวาสิก หรือพึงทํา
ความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ บาตร พึงบังเกิดแกอันเตวาสิก ถาอาจารยมีจีวร
อันเตวาสิกไมมี อาจารยพึงใหแก อันเตวาสิก หรือพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ
จีวรพึงบังเกิด แกอันเตวาสิก ถาอาจารยมีบริขาร อันเตวาสิกไมมี อาจารยพึงใหแกอนั เตวาสิก
หรือพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ บริขารพึงบังเกิดแกอันเตวาสิกถาอันเตวาสิก
อาพาธ อาจารยพึงลุกแตเชาตรูแลวใหไมชาํ ระฟน ใหน้ําลางหนา ปูอาสนะ ถายาคูมี พึงลาง
ภาชนะเสียกอนแลวนํายาคูเขาไปให เมื่ออันเตวาสิกดื่ม ยาคูแลว พึงใหน้ํา รับภาชนะมา ถือต่ําๆ
ลางใหเรียบรอย อยาใหกระทบ แลวเก็บไว เมื่ออันเตวาสิกลุกแลว พึงเก็บอาสนะ ถาที่นั้นรก
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พึงกวาดที่นั้น เสีย ถาอันเตวาสิกประสงคจะเขาบาน พึงใหผานุง พึงรับผานุงผลัดมา พึงให
ประคดเอว พึงซอนผาหมสองชั้นให พึงลางบาตรใหพรอมทั้งน้ํา พึงปูอาสนะไว ดวยเขาใจวา
เพียงเวลาเทานี้อันเตวาสิกจักกลับมา พึงวางน้ําลางเทา ตั่งรองเทากระเบื้องเช็ดเทาไวใกลๆ พึง
ลุกรับบาตร จีวร พึงใหผานุง ผลัด พึงรับผานุงมา ถาจีวรชุมเหงื่อ พึงผึ่งที่แดดสักครูหนึ่ง แต
อยาผึ่งทิ้งไวทแี่ ดด พึงพับจีวร เมื่อ พับจีวร พึงพับใหเหลือ่ มมุมกัน ๔ นิว้ ดวยตั้งใจมิใหมีรอย
พับตรงกลาง พึงสอด ประคดเอวไวในขนดจีวร
ถาบิณฑบาตมี และอันเตวาสิกก็ประสงคจะฉัน พึงใหน้ํา แลวนํา บิณฑบาตเขาไป
พึงถามอันเตวาสิกถึงน้ําฉัน เมื่ออันเตวาสิกฉันแลว พึงใหน้ํา รับบาตรมา ถือต่ําๆ ลางใหดี
อยาใหครูดสีเช็ดใหหมดน้ํา ผึ่งไวที่แดดสักครูหนึ่ง แตอยาผึ่งทิ้งไวทแี่ ดด พึงเก็บบาตร จีวร
เมื่อเก็บบาตร ... เมื่อเก็บจีวร ... ทําชายจีวรไวขางนอก ขนดไวขางใน แลวเก็บ เมื่ออันเตวาสิกลุก
แลว พึง เก็บอาสนะ น้ําลางเทา ตั่งรองเทา กระเบื้องเช็ดเทา ถาที่นั้นรก พึงกวาด ที่นั้นเสีย
ถาอันเตวาสิกใครจะสรงน้ํา พึงจัดน้าํ สรงให ถาตองการน้ําเย็น พึงจัด น้ําเย็นให
ถาตองการน้ํารอน พึงจัดน้ํารอนให ถาอันเตวาสิกใครจะเขาเรือนไฟ พึงบดจุณ แชดิน ถือตั่ง
สําหรับเรือนไฟไปให แลวรับจีวรไปวางไว ณ ที่ควร สวนขางหนึ่ง พึงใหจณ
ุ ใหดิน ถาอุตสาหะ
อยู พึงเขาไปสูเ รือนไฟ เมื่อเขาไปสูเรือนไฟ พึงเอาดินทาหนา ปกปดทัง้ ขางหนาทั้งขางหลัง
แลวเขาไปสูเรือน ไฟ อยานัง่ เบียดภิกษุผูเถระ อยาเกียดกันอาสนะภิกษุใหม พึงทําบริกรรมแก
อันเตวาสิกในเรือนไฟ เมื่อออกจากเรือนไฟ พึงถือตั่งสําหรับเรือนไฟ แลว ปกปดทั้งขางหนา
ทั้งขางหลัง ออกจากเรือนไฟ พึงทําบริกรรมแกอันเตวาสิกแม ในน้ํา อาบเสร็จแลวพึงขึ้นมากอน
ทําตัวของตนใหหมดน้ํา นุงผาแลวพึงเช็ดน้ํา จากตัวของอันเตวาสิก พึงใหผานุง ผาสังฆาฏิ ถือตั่ง
สําหรับเรือนไฟมากอน แลวปูอาสนะไว จัดตั้งน้ําลางเทา ตั่งรองเทา กระเบื้องเช็ดเทาไวใกลๆ
พึง ถามอันเตวาสิกดวยน้ําฉัน อันเตวาสิกอยูในวิหารแหงใด ถาวิหารแหงนั้นรก ถาอุตสาหะอยู
พึงปดกวาดใหสะอาด เมื่อปดกวาดวิหาร พึงขนบาตร จีวร ออกกอนแลววางไว ณ ที่ควรสวน
ขางหนึ่ง ... ถาน้ําในหมอชําระไมมี พึงตักมา ไวในหมอชําระ
ถาความกระสันบังเกิดขึ้นแกอันเตวาสิก อาจารยพึงชวยระงับ หรือพึง วานภิกษุอื่นให
ชวยระงับ หรือพึงแสดงธรรมกถาแกอันเตวาสิกนั้น ถาความ รําคาญบังเกิดแกอันเตวาสิก อาจารย
พึงบรรเทา หรือพึงวานภิกษุอื่นใหชว ยบรรเทา หรือพึงแสดงธรรมกถาแกอันเตวาสิกนั้น ถาทิฐิ
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บังเกิดแกอันเตวาสิก อาจารยพึง ใหสละเสีย หรือพึงวานภิกษุอื่นใหชว ย หรือพึงแสดงธรรมกถา
แกอันเตวาสิกนั้น
ถาอันเตวาสิกตองอาบัติหนัก ควรแกปริวาส อาจารยพึงทําความ ขวนขวายวา ดวยอุบาย
อยางไรหนอ สงฆพึงใหปริวาสแกอันเตวาสิก ถา อันเตวาสิกควรแกการชักเขาหาอาบัติเดิม อาจารย
พึงทําความขวนขวายวา ดวย อุบายอะไรหนอ สงฆพึงชักอันเตวาสิกเขาหาอาบัติเดิม ถาอันเตวาสิก
ควรมานัต อาจารยพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ สงฆพึงใหมานัตแก อันเตวาสิก
ถาอันเตวาสิกควรอัพภาน อาจารยพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบาย อยางไรหนอ สงฆพึงอัพกาน
อันเตวาสิก ถาสงฆใครจะทํากรรมแกอันเตวาสิก คือ ตัชชนียกรรม นิยสกรรม ปพพาชนียกรรม
ปฏิสารณียกรรม หรือ อุกเขปนียกรรม อาจารยพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ
สงฆไม พึงทํากรรมแกอันเตวาสิก หรือสงฆพึงนอมไปเพื่อกรรมเบา หรือวาอันเตวาสิก นั้นถูกสงฆ
ลงตัชชนียกรรม นิยสกรรม ปพพาชนียกรรม ปฏิสารณียกรรม หรืออุกเขปนียกรรมแลว
อาจารยพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ อันเตวาสิกพึงประพฤติชอบ หายเยอหยิ่ง
ประพฤติแกตวั ได สงฆพึงระงับกรรมนั้นเสีย
ถาจีวรของอันเตวาสิกจะตองซัก อาจารยพึงสั่งวา ทานพึงซักอยางนี้ หรือพึงทําความ
ขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ ใครๆ พึงซักจีวรของ อันเตวาสิก ถาน้ํายอมของอันเตวาสิก
จะตองตม อาจารยพึงสั่งวา ทานพึงตม อยางนี้ หรือพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไร
หนอ ใครๆ พึงตมน้ํายอม ของอันเตวาสิก ถาจีวรของอันเตวาสิกจะตองยอม อาจารยพึงสั่งวา
ทานพึงยอม อยางนี้ หรือพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ ใครๆ พึงยอมจีวร ของ
อันเตวาสิก เมือ่ ยอมจีวร พึงยอมพลิกกลับไปกลับมาใหดี และเมื่อหยาดน้ํา ยอมยังหยดไมขาด
สาย ไมพึงหลีกไปเสีย
ถาอันเตวาสิกอาพาธ พึงพยาบาลจนตลอดชีวิต หรือจนกวาจะหาย
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นีแ้ ล เปนอันเตวาสิกวัตรของอาจารยทั้งหลาย ซึ่ง อาจารยทั้งหลาย
พึงประพฤติชอบในอันเตวาสิก ฯ
วัตตขันธกะ ที่ ๘ จบ
ในขันธกะนี้มี ๑๙ เรื่อง ๑๔ วัตร ฯ
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หัวขอประจําขันธกะ
[๔๔๖] เรื่องพระอาคันตุกะ สวมรองเทา กั้นรม คลุมศีรษะ พาดจีวร บนศีรษะ เขาไป
สูอาราม ลางเทาดวยน้ําฉัน ไมไหวภกิ ษุเจาถิ่นผูแกกวา ไมถาม ถึงเสนาสนะ งูตกลงมา ภิกษุ
ผูมีศีลเปนที่รักพากันโพนทะนา พระผูมีพระภาค ทรงบัญญัติวา ภิกษุอาคันตุกะจะเขาอาราม พึง
ถอดรองเทา ลดรม หมลดไหล เขาอารามไมตองรีบรอน พึงสังเกตวา เจาถิ่นประชุมกันที่ไหน
พึงวางบาตรจีวรไวทแี่ หงหนึ่ง ถืออาสนะที่สมควร ถามถึงน้ําฉันน้ําใช พึงลางเทา พึงเช็ดรอง เทา
ดวยผาแหงกอน ดวยผาเปยกทีหลัง พึงไหวภิกษุเจาถิ่นผูแกกวา พึงให ภิกษุเจาถิ่นผูออ นกวาไหว
พึงถามเสนาสนะ ทั้งที่มภี ิกษุอยู หรือไมมภี ิกษุอยูพึงถามถึงโคจรคาม และอโคจรคาม สกุล
ที่ไดรับสมมติวาเปนเสกขะ ที่ถาย อุจจาระ ที่ถายปสสาวะ น้ําฉัน น้ําใช ไมเทา กติกาสงฆที่
ตั้งไววาควรเขาเวลา เทาไร พึงรอสักครูหนึ่ง วิหารมีหยากเยื่อตองชําระ กอนชําระ ตองขนเครื่อง
ลาดพื้น เขียงรองเทาเตียง ฟูก หมอน เตียง ตั่ง กระโถน พนักอิง พึงกวาด หยากเยื่อแต
เพดานลงมากอน พึงเช็ดกรอบหนาตาง ประตู และมุมหอง ฝาทาน้ํามันขึ้นรา พื้นทาสีดํา
พึงเอาผาชุบน้าํ เช็ด พื้นไมไดทํา พึงเอาน้ําพรมแลว กวาดเสีย พึงกวาดหยากเยื่อทิ้ง เครื่องลาดพื้น
เขียงรองเทาเตียง เตียง ตั่ง ฟูก หมอน ผาปูนั่ง ผาปูนอน กระโถน พนักอิง ผึ่งแดดแลว
เก็บไวที่เดิม พึงเก็บบาตร จีวร อยาวางบนพื้นที่ปราศจากเครื่องรอง พึงเก็บจีวรใหชายอยูดานนอก
ขนดอยูดานใน มีลมพัดมาทางทิศตะวันออก ตะวันตก ทิศเหนือ หรือ ทิศใต พึงปดหนาตาง
ทางทิศนั้นๆ ฤดูหนาว กลางวันพึงเปดหนาตาง กลางคืน พึงปด ฤดูรอน กลางวันพึงปดหนาตาง
กลางคืนพึงเปด พึงกวาดบริเวณ ซุมน้ํา โรงฉัน โรงไฟ และวัจจกุฎี พึงตักน้ําฉัน น้ําใช และ
น้ําในหมอชําระ อาคันตุกวัตรดังกลาวมานี้ อันพระผูมพี ระภาคผูทรงพระคุณหาที่เปรียบมิได ทรง
บัญญัติแลว
เรื่องภิกษุเจาถิ่น ไมปอู าสนะ ไมตั้งน้ําลางเทา ไมลุกรับ ไมถามดวย น้ําฉัน น้ําใช
ไมไหว ไมจดั เสนาสนะให บรรดาภิกษุผูมีศลี เปนที่รักพากัน โพนทะนา ภิกษุเจาถิ่นเห็นพระอาคัน
ตุกะผูแกกวา พึงปูอาสนะ ตัง้ น้ํา ลุกรับ ถาม ดวยน้ําฉัน น้ําใช เช็ดรองเทาให ซักผาเช็ดรองเทา
ผึ่งไว ณ ที่ควรแหงหนึ่ง พึงไหวพระอาคันตุกะผูแ กกวา พึงจัดเสนาสนะถวาย พึงบอกเสนาสนะ
ที่มีภิกษุ อยู หรือไมมีภกิ ษุอยู พึงบอกโคจรคาม และอโคจรคาม สกุลที่เปนเสกขสมมติ ฐาน
น้ําฉัน น้ําใช ไมเทา และพึงบอกกติกาสงฆที่ตั้งไววา เวลานี้ควรเขา ควรออก พระอาคันตุกะ
ออนพรรษากวาพึงนั่งบอก พึงแนะนําพระอาคันตุกะผู ออนพรรษาใหอภิวาท พึงบอกเสนาสนะ
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นอกนั้นเหมือนนัยหนหลัง อาวาสิก วัตรดังกลาวมานี้ อันพระผูมีพระภาคผูทรงนําหมู ทรงแสดง
แลว
เรื่องภิกษุผูเตรียมจะไป ไมเก็บเครื่องไม เครื่องดิน เปดประตู หนา ตางทิ้งไว ไมมอบ
หมายเสนาสนะ เครื่องไม เครื่องดินเสียหาย เสนาสนะไมมี ใครรักษา บรรดาภิกษุผูมีศีลเปน
ที่รักพากันโพนทะนา
ภิกษุผูเตรียมจะไป พึงเก็บเครื่องไม เครื่องดิน ปดประตู หนาตาง มอบหมายเสนาสนะ
แลวจึงหลีกไป พึงมอบหมาย ภิกษุสามเณร คนวัด หรือ หรืออุบาสกก็ได พึงยกเตียงขึ้นวางไวบน
ศิลากองเครื่องเสนาสนะไวขา งบน เก็บ เครื่องไม เครื่องดิน ปดประตู หนาตาง ถาวิหารฝนรั่ว
ภิกษุผูเตรียมจะไป อุตสาหะอยู พึงมุงหรือพึงทําความขวนขวาย ในวิหารที่ฝนไมรั่วก็เหมือนกัน
ถาวิหารฝนรั่วทุกแหง พึงขนเครื่องเสนาสนะเขาบาน ในที่แจงก็เหมือนกัน ดวย คิดวาอยางไรเสีย
สวนของเตียง ตั่งก็คงเหลืออยูบาง นี้เปนวัตรอันภิกษุผูเตรียม จะไปพึงประพฤติ
เรื่องภิกษุทั้งหลายไมอนุโมทนา พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตใหพระเถระ อนุโมทนา ภิกษุ
ทั้งหลายเหลือพระเถระไวรปู เดียว พระผูม ีพระภาคทรงอนุญาต ใหพระเถรานุเถระรออยู ๔-๕ รูป
พระเถระรูปหนึ่งปวดอุจจาระ กลั้นจนสลบ ลง นี้เปนวัตรในการอนุโมทนา
เรื่องพระฉัพพัคคียน ุงหมไมเรียบรอย ไมมีมรรยาท เดินแซง นั่งเบียด เสียดพระเถระ
เกียดกันอาสนะภิกษุใหม นั่งทับสังฆาฏิ ภิกษุผูมีศีลเปนที่รักพา กันโพนทะนา ภิกษุพึงนุงหม
ปกปดมณฑลสาม คาดประคดเอว หมผา ๒ ชั้น กลัดลูกดุม ไมเดินแซง พึงปกปดกายดวยดี
สํารวมดวยดี มีตาทอดลง ไมเวิกผา ไมหัวเราะลั่น พึงมีเสียงนอย ไมโยกกาย ไมไกวแขน
ไมโคลงศีรษะไมค้ํากลาย ไมคลุมศีรษะ ไมเดินกระหยง ปกปดกายดวยดี สํารวมดวยดี
มี ตาทอดลง ไมเวิกผา ไมหวั เราะลั่น มีเสียงนอย ไมโยกกาย ไมไกวแขน ไม โคลงศีรษะ
ไมค้ํากาย ไมคลุมศีรษะ ไมนงั่ รัดเขา ไมนั่งเบียดเสียดพระเถระ ไมเกียดกันอาสนะภิกษุใหม
ไมนั่งทับสังฆาฏิ เมื่อเขาถวายน้ํา พึงรับไปลาง บาตรถือต่ําๆ พึงคอยๆ เทน้ําลงในกระโถน ดวย
คิดวากระโถนอยาเลอะเทอะ ภิกษุใกลเคียงอยาถูกน้ํากระเซ็น ผาสังฆาฏิอยาถูกน้ํากระเซ็น เมื่อเขา
ถวาย ขาวสุก พึงประคองบาตรรับ พึงไวโอกาสสําหรับแกง ถามีเนยใส น้ํามัน หรือ แกงออม
พระเถระพึงบอกวา จงถวายภิกษุทกุ รูปเทาๆ กัน พึงรับบิณฑบาต โดยเคารพ พึงมีความสําคัญ
ในบาตร พึงรับบิณฑบาตพอสมกับแกง พอเสมอขอบปากบาตร พระเถระไมพึงฉันกอนในเมื่อ
ขาวสุกยังไมทวั่ ถึงภิกษุทุกรูป พึง ฉันบิณฑบาตโดยเคารพ พึงมีความสําคัญในบาตรฉัน พึงฉัน
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บิณฑบาตตาม ลําดับ พึงฉันพอสมกับแกง ไมพึงฉันขยุมแตยอดลงไป ไมพึงฉันกลบแกงหรือ
กับขาว ไมพึงขอแกง หรือกับขาวมาฉัน ไมพึงแลดูบาตรของภิกษุอื่นดวยมุงจะ ยกโทษ ไมพึงทํา
คําขาวใหใหญ พึงทําคําขาวใหกลมกลอม ไมพึงอาปากไวคอย ทา ไมพึงสอดมือทั้งหมดเขาปาก
ไมพึงพูดทั้งคําขาวยังอยูในปาก ไมพึงฉันโยนคําขาว ไมพึงฉันกัดคําขาว ไมพึงฉันทําแกมใหตุย
ไมพึงฉันสลัดมือ ไมพึงฉันทําเมล็ดขาวตก ไมพึงฉันแลบลิ้น ไมพึงฉันทําเสียงดังจับ๊ ๆ ไมพึง
ฉันทําเสียง ซูดๆ ไมพึงฉันเลียมือ ไมพงึ ฉันขอดบาตร ไมพึงฉันเลียริมฝปาก ไมพึงรับ ขันน้ํา
ดวยมือเปอนอามิส พระเถระไมพึงรับน้ํากอนที่ภิกษุทั้งหมดยังฉันไมเสร็จ พึงคอยๆ ลางบาตร
พึงคอยๆ เทน้าํ ลงในกระโถนอยาใหกระโถนเลอะเทอะ อยาใหกระเซ็นถูกภิกษุใกลเคียง
อยาใหกระเซ็นถูกสังฆาฏิ พึงคอยๆ เทน้ําลง บนพื้นดิน ไมพึงเทน้ําลางบาตรมีเมล็ดขาว เมื่อกลับ
ภิกษุใหมพึงกลับกอน พระเถระพึงกลับทีหลัง พึงปกปดกายดวยดี ไมพึงเดินกระหยง ภัตตัคควัตร
ดังกลาวมานี้ อันพระผูมีพระภาคผูเปนธรรมราชาทรงบัญญัติไวแลว
เรื่องภิกษุถือเที่ยวบิณฑบาตนุงหมไมเรียบรอย ไมมีมรรยาทเขาบาน ออก จากบานไม
กําหนด เขาออกรีบรอนเกินไป ยืนไกลเกินไป ใกลเกินไป นานเกิน ไปกลับเร็วเกินไป ภิกษุถือ
เที่ยวบิณฑบาตอีกรูปหนึ่งก็เปนเชนนัน้ ภิกษุถือเที่ยว บิณฑบาต จะเขาบานพึงปกปดกายดวยดี
สํารวมดวยดี มีตาทอดลง ไมเวิกผา ไม หัวเราะลั่น มีเสียงนอย ไมโยกกาย ไมไกวแขน ไมโคลง
ศีรษะ ไมค้ํากาย ไมคลุม ศีรษะ ไมเดินกระหยง พึงสังเกตกอน อยารีบรอนเขาออก อยายืน
ไกลนัก ใกลนกั นานนัก อยากลับเร็วนัก พึงยืนกําหนดวา เขาพักการงาน ลุกจากทีน่ ั่ง จับทัพพี
จับภาชนะตั้งไวหรือไม พึงแหวกผาซอนประคองบาตรรับภิกษา ขณะรับไมพึง มองดูหนาผูถวาย
แมในแกงก็พงึ กําหนดเชนนัน้ เหมือนกัน เมื่อเขาถวายภิกษาแลว ภิกษุพึงคลุมบาตรดวยผาซอน
กลับไป พึงปกปดกายดวยดีเดินไป พึงสํา รวมดวยดี มีตาทอดลง ไมเวิกผา ไมหวั เราะลั่น
มีเสียงนอย ไมโยกกาย ไม ไกวแขน ไมโคลงศีรษะ ไมค้ํากาย ไมคลุมศีรษะ ไมเดินกระหยง
รูปใดกลับกอน พึงปูอาสนะไว จัดกระโถนไว เตรียมน้ําฉันน้ําใชไว รูปใดกลับทีหลังประสงค
จะ ฉันก็พึงฉัน ถาไมประสงคก็พึงเททิ้ง พึงเก็บอาสนะน้ําลางเทา ตั่งรองเทา กระเบื้องเช็ดเทา
เก็บน้ําฉันน้ําใช กวาดโรงฉัน รูปใดเห็นหมอน้ําฉัน น้ําใช หมอน้ําชําระวางเปลา พึงจัดตั้งไว
ถาเปนการสุดวิสัยพึงกวักมือเรียกเพื่อนมาชวยแตไมพึงเปลงวาจา นี้เปนบิณฑปาติกวัตร
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เรื่องภิกษุอยูปา ไมเตรียมน้ําฉัน น้ําใช ไฟ ไมสีไฟ ไมรูนักษัตร ไมรู ทิศ พวกโจร
ถามก็ตอบวา ไมมี ไมรูทุกอยาง จึงถูกทุบตี ภิกษุที่อยูปา พึงเขา ถุงบาตรคลองบา พาดจีวร
บนไหล ครั้นจะเขาบาน พึงถอดรองเทาใสถุงคลองบา ปกปดมณฑลสาม นุงหมใหเปนปริมณฑล
แมในอารัญญกวัตร ก็มนี ัยเหมือนบิณฑจาริกวัตรออกจากบานแลว พึงเขาถุงบาตรคลองบา พับ
จีวรวางบนศีรษะ สวมรองเทาเดินไป พึงเตรียมน้ําฉัน น้าํ ใช ไฟ ไมสีไฟ ไมเทาเรียนนักษัตร
ทั้งสิ้นหรือบางสวน พึงเปนผูฉลาดในทิศ อารัญญกวัตรดังกลาวมานี้ อันพระผูมี พระภาคผูสูงสุด
กวาหมูสัตวทรงบัญญัติแลว
เรื่องภิกษุมากรูปทําจีวรในที่แจง ถูกธุลีกลบ ภิกษุผมู ีศีลเปนที่รัก พา กันโพนทะนา ถา
วิหารรก เมื่อจะชําระ ชั้นตนพึงขนบาตรจีวรออก ขนฟูก หมอน เตียง ตั่ง กระโถน พนักอิง
ออกไป พึงกวาดหยากเยื่อลงจากเพดานพึงเช็ดกรอบประตู หนาตาง และมุมหอง ฝาทาน้ํามัน
ขึ้นรา พื้นทาสีดํา พื้นไมไดทาํ พึง เช็ดทําใหสะอาดพึงกวาดหยากเยื่อทิ้งเสีย ไมพึงเคาะเสนาสนะ
ใกลภิกษุ วิหารน้ํา ฉัน น้ําใช ไมพึงเคาะเสนาสนะในที่สูง เหนือลม ใตลม เครื่องลาดพื้น
เขียง รองเทาเตียง เตียง ตั่ง ฟูก หมอน ผานิสีทนะ กระโถน พนักอิง พึงตากชําระ เก็บไว
ตามเดิม เก็บบาตร จีวร บาตรอยาวางบนพืน้ ที่ปราศจากเครื่องรอง จีวรตองพาดชายไวดานนอก
ขนดไวดานใน ลมทิศตะวันออก ทิศตะวันตก ทิศเหนือ ทิศใต ฤดูหนาว กลางวันเปดหนาตาง
กลางคืนปด ฤดูรอน กลางวันปดหนาตาง กลางคืนเปด กวาดบริเวณ ซุม น้ํา โรงฉัน โรงไฟ
วัจจกุฎีตักน้ําฉัน น้ําใชมาตัง้ ไว ตักน้ํามาใสหมอน้ําชําระไว อยูกับภิกษุผูแกกวา ยังไมได บอก
กลาว อยาใหอเุ ทศ ปริปุจฉา อยาสาธยาย อยากลาวธรรม อยาตามประทีป อยาเปดหนาตาง
อยาปดหนาตาง พึงเดินตามภิกษุผูแกกวา อยากระทบแมดว ยชายผา พระผูมีพระภาคผูม หาวีระ
ทรงบัญญัติเสนาสนะวัตรนัน้ ไวแลว
เรื่องพระฉัพพัคคียถูกพระเถระหาม ปดประตู พระเถระสลบภิกษุผูมีศีล เปนที่รักพากัน
โพนทะนา ภิกษุพึงเทเถาทิ้งเสีย กวาดเรือนไฟ ชานภายนอก บริเวณ ซุมประตู ศาลาเรือนไฟ
บดจุณแชดิน ตักน้ําไวในรางน้ํา เอาดินเหนียวทาหนา ปดทั้งขางหนา ทั้งขางหลัง ไมนั่งเบียด
เสียดพระเถระ ไมเกียดกันอาสนะภิกษุใหม ถาอุตสาหะ พึงทําบริกรรมแกพระเถระในเรือนไฟ
อยาอาบน้ํา น้ําขางหนาเหนือ น้ําใหหนทาง เรือนไฟเปรอะเปอน รางแชดิน เก็บตัง่ ดับไฟ
เปดประตู นี้ชนั ตาฆรวัตร
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เรื่องภิกษุถายอุจจาระแลวไมชําระ ถายอุจจาระตามลําดับผูแกกวา ทรงอนุญาตใหถายตาม
ลําดับผูมาถึง พระฉัพพัคคียเ ขาวัจจกุฎีเร็วบาง เวิกผานุงเขาไป บาง ถอนหายใจใหญพลางถาย
อุจจาระบาง เคี้ยวไมชําระฟนบาง ถายอุจจาระ ปสสาวะออกนอกรางบาง บวนเขฬะลงในรางบาง
ใชไมชําระหยาบบาง ทิ้งไมชําระ ลงในชองถายอุจจาระบาง ออกมาเร็วเกินบาง เวิกผาออกมาบาง
ชําระมีเสียงดัง จะปุจะปุบาง เหลือน้ําไวในกระบอกชําระบาง ภิกษุยืนอยูขางนอกพึงกระแอม ภิกษุ
อยูขางในพึงกระแอมรับ พึงพาดจีวรไวบนราว สายระเดียง อยารีบดวนเขาไป อยาเวิกผาเขาไป
พึงยืนบนเขียง อยาถอนหายใจใหญ อยาเคี้ยวไมชําระฟน อยาถายอุจจาระปสสาวะนอกราง อยา
บวนเขฬะลงในราง อยาใชไมชําระหยาบ อยาทิ้งไมชําระลงในชองถาย พึงยืนบนเขียงถาย
ปดผา อยาออกมาใหเร็วนัก อยา เวิกผาออกมา ยืนบนเขียงถายแลวจึงปด อยาชําระใหมีเสียงดัง
จะปุจะปุ อยา เหลือน้ําชําระไว ยืนบนเขียงถายแลวจึงเวิกผา วัจจกุฎเี ปรอะเปอน ตองชําระให
สะอาด ตะกราไมชําระเต็มพึงเทเสีย วัจจกุฎี ชานภายนอก บริเวณ ซุมประตู พึงตักน้าํ ใส
ในหมอชําระ นี้วัจจกุฎวี ัตร
เรื่องสัทธิวิหาริก ถอดรองเทา ถวายไมชําระฟน น้าํ ลางหนา ปูอาสนะถวายยาคู น้ํา
ลางภาชนะ เก็บอาสนะ ที่รกเขาบาน ถวายผานุง ประคดเอว ผาซอนสองชั้น บาตรพรอม
ทั้งน้ํา ปจฉาสมณะ ปดมณฑลสาม นุงใหเปนปริ มณฑล คาดประคดเอวซอนผาสองชั้น ลางบาตร
เปนปจฉาสมณะ เดินไมไกลไมชิดนัก รับของในบาตร พระอุปชฌายะกําลังพูด กลาวถอยคําลอ
แหลมตออาบัติ กลับมากอน ปูอาสนะไว ตัง้ น้ําลางเทา ตั่งรองเทา กระเบื้องเช็ดเทาลุกไป รับ
ถวายผานุงผลัด ผึ่งที่แดด อยาผึ่งทิ้งไว รอยพับ สอดประคดเอวไวในขนด อุปชฌายะจะฉันพึง
นอมบิณฑบาตถวาย ถามถึงน้ํา ฉันถวายน้าํ รับบาตรมาถือต่ําๆ ผึ่งแดดไวครูหนึ่ง อยาผึ่งทิ้งไว
อยาเก็บบาตรไวบนพืน้ ที่ปราศจากเครื่องรองพาดชายไวขางนอก ขนดไวขางใน เก็บอาสนะ เก็บ
น้ําลางเทากวาดที่รก พระอุปช ฌายะ จะสรงน้ํา ถวายน้ําเย็น น้ํารอน เรือนไฟ บดจุณ แชดิน
ตามหลังเขาไป ถวายตั่ง รับจีวร ถวายจุณ ถวายดิน ถาอุตสาหะ ทาหนา ปดขางหนาขางหลัง
ไมนั่งเบียดพระเถระ ไมเกียดกันอาสนะภิกษุใหม ทําบริกรรม ออกจากเรือนไฟ ปดขางหนา
ขางหลัง ทําบริกรรมในน้ํา อาบน้ําแลวพึงขึ้นกอน นุงผา เช็ดตัว อุปชฌายะถวายผานุง ผาสังฆาฏิ
ถือตั่งเรือนไฟ ปูอาสนะไว ตัง้ น้ําลางเทา ตั่ง รองเทา กระเบื้องเช็ดเทาไว ถามถึงน้ําฉัน เรียน
บาลีอรรถกถา ถาอุตสาหะ พึง ปดกวาดวิหารที่รก กอนปดกวาดพึงขนบาตรจีวร ผาปูนั่ง ปูนอน
ฟูก หมอน เตียงตั่ง เขียงรองเทาเตียง กระโถน พนักอิง เครื่องลาดพื้นออกไป พึงกวาด
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หยากไย แตเพดานลงมา เช็ดกรอบประตูหนาตาง ฝาทาน้ํามัน พื้นทาสีดํา พื้นไมไดทํา พึง เก็บ
เครื่องลาดพื้น เขียงรองเทาเตียง เตียง ตั่ง ฟูก หมอน ผาปูนั่ง ปูนอน กระโถน พนักอิง เก็บ
บาตรจีวร ลมทิศตะวันออก ทิศตะวันตก ทิศเหนือ ทิศใต ฤดูหนาว ฤดูรอ น กลางวัน
กลางคืน บริเวณ ซุมน้ํา โรงฉัน โรงไฟ วัจจกุฎีตักน้ําฉัน น้ําใช น้ําชําระ พระอุปชฌายะ
กระสัน รําคาญ เห็นผิด ตองครุกาบัติ ควรมูลายปฏิกสั สนา มานัต อัพภาน ถาถูกลงตัชชนียกรรม
นิยสกรรมปพพาชนียกรรม ปฏิสารณียกรรม และอุกเขปนียกรรม จีวรของพระอุปชฌายะควร
ซัก ทํา ยอม พึงซัก ทํา ยอมใหพลิกกลับไปกลับมา รับบาตร จีวร และบริขาร โกนผม ทําบริกรรม
ทําความขวนขวายเปนปจฉาสมณะ ใหบณ
ิ ฑบาต เขาบาน อยาไปปาชา อยาไปสูทิศพระอุปชฌายะ
อาพาธ ตองพยาบาลตลอดชีวิต วัตรดังกลาวมานี้เปนอุปชฌายวัตร อันสัทธิวิหาริกพึงประพฤติ
ชอบ
เรื่องอุปชฌายะสงเคราะหดว ยโอวาท อนุศาสนี อุเทศ ปริปุจฉา บาตร จีวร และบริขาร
คราวอาพาธ ไมพึงเปนปจฉาสมณะ อุปชฌายวัตรฉันใด แมอาจริย วัตรก็ฉันนั้น สิทธิวิหาริกวัตร
ฉันใด อันเตวาสิกวัตรก็ฉันนัน้ อาคันตุกวัตรฉันใด อาวาสิกวัตรก็ฉันนัน้ คมิกวัตร อนุโนทนา
วัตร ภัตตัคควัตร บิณฑปาติกวัตร อารัญญกวัตร เสนาสนวัตร ชันตาฆรวัตร วัจจกุฎีวัตร
อุปชฌายวัตร สัทธิ วิหาริกวัตร อาจริยวัตร อันเตวาสิกวัตร เหมือนกันในขันธกะนี้ มี ๑๙ เรื่อง
๑๔ วัตร ภิกษุผูไมบําเพ็ญวัตร ชื่อวาไมบําเพ็ญศีล ผูมีศีลไมบริสุทธิ์ ทรามปญญา ยอมไม
ประสพเอกัคคตาจิต ผูมีจิตฟุงซาน มีอารมณมาก ยอมไมเห็นธรรมโดย ชอบ เมื่อไมเห็นพระ
สัทธรรม ยอมไมพนจากทุกข ภิกษุผูบําเพ็ญวัตร ชื่อวา บําเพ็ญศีล ผูมีศีลบริสุทธิ์ มีปญญา
ยอมประสพเอกัคคตาจิต ผูมีจิตไมฟุงซานมี มีอารมณอยางเดียว ยอมเห็นธรรมโดยชอบ เมื่อเห็น
พระสัทธรรมยอมพนจาก ทุกขได เพราะเหตุนั้นแล โอรสของพระชินเจา ผูมีปญญาเห็นประจักษ
พึงบําเพ็ญวัตร อันเปนพระโอวาทของพระพุทธเจาผูประเสริฐ แตนนั้ จักถึงพระ นิพพาน ดังนีแ้ ล ฯ
หัวขอประจําขันธกะ จบ
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ปาติโมกขฐปนะขันธกะ
เรื่องพระอานนทเถระ
[๔๔๗] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจา ประทับอยูที่ปราสาท ของมิคารมารดา
ในบุพพาราม เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้น เปนวันอุโบสถ ๑๕ ค่ํา พระผูมีพระภาคมีภิกษุสงฆ
แวดลอมประทับนั่งอยู จึงทานพระอานนทเมื่อลวงเขาราตรี ปฐมยามผานไปแลว ลุกจาก
อาสนะ หมผาเฉวียงบา ประคองอัญชลีไปทางพระผูมีพระภาค แลวกราบทูลวา พระพุทธ
เจาขา ลวงเขาราตรี ปฐม ยามผานไปแลว ภิกษุสงฆนั่งอยูนานแลว ขอพระผูมีพระภาคทรง
แสดงพระปาติ โมกขแกภิกษุทั้งหลาย พระพุทธเจาขา เมือ่ พระอานนทกราบทูลอยางนี้แลว
พระ ผูมีพระภาคทรงนิ่งเสีย
แมครั้งที่สอง ทานพระอานนท เมื่อลวงเขาราตรี มัชฌิมยามผานไปแลว ลุกจาก
อาสนะ หมผาเฉวียงบา ประคองอัญชลีไปทางพระผูมีพระภาค แลวกราบ ทูลวา พระพุทธเจาขา
ลวงเขาราตรี มัชฌิมยามผานไปแลว ภิกษุสงฆนั่งอยูนาน แลว ขอพระผูมีพระภาคทรงแสดง
พระปาติโมกขแกภกิ ษุทั้งหลาย พระพุทธเจาขา
แมครั้งที่สอง พระผูมีพระภาคก็ทรงนิง่ เสีย
แมครั้งที่สาม ทานพระอานนท เมื่อลวงเขาราตรี ปจฉิมยามผานไปแลว อรุณขึน้
ราตรีสวางแลว จึงลุกจากอาสนะ หมผาเฉวียงบา ประคองอัญชลีไป ทางพระผูมีพระภาค แลว
กราบทูลวา พระพุทธเจาขา ลวงเขาราตรี ปจฉิมยาม ผานไปแลว อรุณขึ้นราตรีสวางแลว
ภิกษุสงฆนั่งอยูนานแลว ขอพระผูมีพระ ภาคทรงแสดงพระปาติโมกขแกภกิ ษุทั้งหลาย พระพุทธ
เจาขา
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกรอานนท บริษัทไมบริสุทธิ์ ฯ
[๔๔๘] ครั้งนั้น ทานพระมหาโมคคัลลานะคิดวา พระผูมีพระภาคตรัส อยางนี้วา ดูกร
อานนท บริษทั ไมบริสุทธิ์ ทรงหมายถึงบุคคลไรหนอ
ทีนั้น ทานพระมหาโมคคัลลานะ มนสิการกําหนดจิตภิกษุสงฆทั้งหมด ดวยจิต ไดเห็น
บุคคลผูทุศีล มีธรรมลามก มีความประพฤติไมสะอาด นารังเกียจ ปดบังการกระทํา ไมใช
สมณะปฏิญาณวา เปนสมณะมิใชพรหมจารี ปฏิญาณวาเปนพรหมจารี เนาภายใน โชกชุม
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ดวยกิเลส ผูเศราหมองนั้น นัง่ อยู ณ ทามกลางภิกษุ สงฆ ครั้นแลว จึงเขาไปหาบุคคลนั้น
ไดกลาวไววาลุกขึ้นเถิดทาน พระผูมีพระภาคทอดพระเนตรเห็นทานแลว ทานไมมีสังวาสกับภิกษุ
ทั้งหลาย แมทา นพระมหา โมคคัลลานะกลาวอยางนีแ้ ลว บุคคลนั้นก็ยงั นิ่งเสีย
แมครั้งที่สอง ทานพระมหาโมคคัลลานะไดกลาวกะบุคคลนั้นวา ลุกขึ้น เถิดทาน
พระผูมีพระภาคทอดพระเนตรเห็นทานแลว ทานไมมีสังวาสกับภิกษุ ทั้งหลาย
แมครั้งที่สอง บุคคลนั้นก็ยังนิ่งเสีย
แมครั้งที่สาม ทานพระมหาโมคคัลลานะไดกลาวกะบุคคลนั้นวา ลุกขึ้น เถิดทาน
พระผูมีพระภาคทอดพระเนตรเห็นทานแลว ทานไมมีสังวาสกับภิกษุ ทั้งหลาย
แมครั้งที่สาม บุคคลนั้นก็ยังนิ่งเสีย
ครั้งนั้น ทานพระมหาโมคคัลลานะจับบุคคลนั้นที่แขนใหออกไปนอกซุม ประตู ใสกลอน
แลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคกราบทูลวา พระพุทธเจาขา บุคคล นั้นขาพระองคใหออกไปแลว
บริษัทบริสุทธิ์แลว ขอพระผูม ีพระภาคทรงแสดงพระปาติโมกขแกภิกษุทั้งหลายเถิด พระพุทธ
เจาขา
พระผูมีพระภาคตรัสวา นาอัศจรรย โมคคัลลานะ ไมเคยมี โมคคัลลานะ ถึงกับ
ตองจับแขน โมฆบุรุษนั้นจึงมาได ฯ
ความอัศจรรยไมเคยมีในมหาสมุทร ๘ ประการ
[๔๔๙] ครั้งนั้น พระผูม ีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย ความ
อัศจรรย ไมเคยมี ในมหาสมุทร ๘ อยางนี้ ที่พวกอสูรพบเห็น แลว พากันชื่นชมอยูใ นมหาสมุทร
๘ อยางเปนไฉน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย มหาสมุทรลุมลึกลาดลงไปโดยลําดับ มิใชลึกมาแต เดิมเลย
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่มหาสมุทรลุมลึกลาดลงไปโดยลําดับมิใชลึกมา แตเดิมเลย นี้เปน
ความอัศจรรย ไมเคยมี ในมหาสมุทรเปนขอที่ ๑ ที่พวก อสูรพบเห็นแลว พากันชืน่ ชมใน
มหาสมุทร ฯ
[๔๕๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง มหาสมุทรตั้งอยูตามธรรมดาไมลนฝง
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่มหาสมุทรตั้งอยูตามธรรมดาไมลนฝง แมนี้เปน เปนความอัศจรรย
ไมเคยมี ในมหาสมุทรเปนขอที่ ๒ ที่พวกอสูรพบเห็นแลว พากันชืน่ ชมในมหาสมุทร ฯ
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[๔๕๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง มหาสมุทรไมรวมกับซากศพที่ตายแลว ซากศพที่
ตายแลวใดมีอยูในมหาสมุทร มหาสมุทรยอมนําซากศพที่ตายแลวนั้นไป สูฝง ซัดขึ้นบกโดยพลัน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่มหาสมุทรไมรวมกับซากศพที่ตายแลว ซากศพ ที่ตายแลวใดมี
อยูในมหาสมุทร มหาสมุทรยอมนําซากศพที่ตายแลวนัน้ ไปสูฝง ซัดขึ้นบกโดยพลัน แมนี้ก็
เปนความอัศจรรย ไมเคยมี ในมหาสมุทร เปนขอ ที่ ๓ ที่พวกอสูรพบเห็นแลว พากันชื่นชม
ในมหาสมุทร ฯ
[๔๕๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง แมนา้ํ ใหญบางสาย คือ แมน้ําคงคา ยมุนา อจิรวดี
สรภู มหี ไหลถึงมหาสมุทรแลวยอมละนามและโคตรเดิมเสียถึงซึ่งอันนับวามหาสมุทร
ทีเดียว
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่แมน้ําใหญบางสาย คือ แมน้ําคงคา ยมุนา อจิรวดี สรภู
มหี ไหลถึงมหาสมุทรแลว ยอมละนามและโคตรเดิมเสีย ถึง ซึ่งอันนับวามหาสมุทรทีเดียว
แมนี้ก็เปนความอัศจรรย ไมเคยมีในมหาสมุทรขอที่ ๔ ที่พวกอสูรพบเห็นแลวพากันชื่นชม
ในมหาสมุทร ฯ
[๔๕๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง แมนา้ํ บางสายในโลกที่ไหลไป ยอมไปรวมยัง
มหาสมุทร และสายฝนยังตกลงมาจากอากาศ ความพรองหรือความเต็ม ของมหาสมุทรยอมไม
ปรากฏ เพราะเหตุนั้น
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่แมน้ําบางสายในโลกที่ไหลไป ยอมไปรวมยัง มหาสมุทร และ
สายฝนยังตกลงมาจากอากาศ ความพรองหรือความเต็มของ มหาสมุทร ไมปรากฏ เพราะเหตุนนั้
แมนี้ก็เปนความอัศจรรย ไมเคยมี ใน มหาสมุทรเปนขอที่ ๕ ที่พวกอสูรพบเห็นแลว พากันชื่น
ชมในมหาสมุทร ฯ
[๔๕๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง มหาสมุทรมีรสเค็มรสเดียว ดูกร ภิกษุทั้งหลาย ขอที่
มหาสมุทรมีรสเค็มรสเดียว แมนี้ก็เปนความอัศจรรย ไมเคย มีในมหาสมุทรเปนขอที่ ๖ ที่พวก
อสูรพบเห็นแลว พากันชืน่ ชมในมหาสมุทร ฯ
[๔๕๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง มหาสมุทรมีรัตนะมาก มีรัตนะมิใช ชนิดเดียว รัตนะ
ในมหาสมุทรนั้นเหลานี้ คือ แกวมุกดา แกวมณี แกวไพฑูรย สังข ศิลา แกวประพาฬ
เงิน ทอง ทับทิม มรกต
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ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่มหาสมุทรมีรัตนะมาก มีรตั นะมิใชชนิดเดียว รัตนะใน
มหาสมุทรนั้นเหลานี้ คือ แกวมุกดา แกวมณี แกวไพฑูรย สังข ศิลา ประพาฬ เงิน
ทอง ทับทิม มรกต แมนกี้ ็เปนความอัศจรรย ไมเคยมีใน มหาสมุทร เปนขอที่ ๗ ที่พวก
อสูรพบเขาแลว พากันชื่นชมในมหาสมุทร ฯ
[๔๕๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง มหาสมุทรเปนที่อยูอาศัยของสัตว ใหญๆ สัตวใหญๆ
ในมหาสมุทรนั้นเหลานี้ คือ ปลาติมิ ปลาติมิงคละ ปลา ติมิติมิงคละ ปลามหาติมิงคละ อสูร
นาค คนธรรพ อยูในมหาสมุทร มี ลําตัวตั้งรอยโยชนก็มี สองรอยโยชนก็มี สามรอยโยชน
ก็มี สี่รอยโยชนก็มี หารอยโยชนก็มี
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่มหาสมุทรเปนที่อยูอาศัยของสัตวใหญๆ สัตว ใหญๆ ใน
มหาสมุทรนั้นเหลานี้ คือ ปลาติมิ ปลาติมิงคละ ปลาติมิติมิงคละ ปลามหาติมิงคละ อสูร
นาค คนธรรพ อยูในมหาสมุทร มีลําตัวตั้งรอยโยชนก็มี ... หารอยโยชนก็มี แมนี้ก็เปนความ
อัศจรรย ไมเคยมีในมหาสมุทร เปนขอที่๘ ที่พวกอสูรพบเห็นแลว พากันชื่นชมในมหาสมุทร
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความอัศจรรยไมเคยมีในมหาสมุทร ๘ อยางนี้แล ที่ พวกอสูรพบเห็น
แลว พากันชื่นชมอยูในมหาสมุทร ฯ
ความอัศจรรยไมเคยมีในธรรมวินยั ๘ ประการ
[๔๕๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความอัศจรรยไมเคยมีในธรรมวินัยนี้ มี ๘ อยางเหมือน
กันแล ที่พวกภิกษุพบเห็นแลวพากันชืน่ ชมในธรรมวินยั นี้ ๘ อยาง เปนไฉน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนมหาสมุทรลุมลึกลาดลงไปโดยลําดับมิใชลึกมาแตเดิม
เลย สิกขาตามลําดับ กิริยาตามลําดับ ปฏิปทาตามลําดับ ใน ธรรมวินยั นี้ก็เหมือนกัน มิใชแทง
ตลอดอรหัตผลมาแตเดิมเลย ขอที่สิกขาตามลําดับ กิริยาตามลําดับ ปฏิปทาตามลําดับ ในธรรม
วินัยนี้ มิใชแทงตลอดอรหัตผลมาแตเดิมเลย นี้เปนความอัศจรรยไมเคยมีในธรรมวินยั นี้ เปน
ขอที่ ๑ ที่ภิกษุ ทั้งหลายพบเห็นแลว พากันชื่นชมในธรรมวินัยนี้ ฯ
[๔๕๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนมหาสมุทรตั้งอยูตามธรรมดา ไมลนฝง สาวก
ทั้งหลายของเราก็เหมือนกัน ไมลวงละเมิดสิกขาบทที่เราบัญญัติ แลวแกสาวกทั้งหลาย แมเพราะ
เหตุแหงชีวิต ขอที่สาวกทั้งหลายของเราไมลวง ละเมิดสิกขาบทที่เราบัญญัติแลวแกสาวกทั้งหลาย
แมเพราะเหตุแหงชีวิต แมนี้ ก็เปนความอัศจรรย ไมเคยมีในธรรมวินยั นี้ เปนขอที่ ๒ ที่ภิกษุ
ทั้งหลายพบเห็น แลว พากันชื่นชมในธรรมวินัยนี้ ฯ
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[๔๕๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนมหาสมุทรไมรวมกับซากศพที่ ตายแลว ซาก
ศพที่ตายแลวใดมีอยูในมหาสมุทร มหาสมุทรยอมนําซากศพที่ตาย แลวนั้นไปสูฝง ซัดขึ้นบกโดย
พลัน บุคคลนั้นใดเปนผูทุศีล มีธรรมลามก มี ความประพฤติไมสะอาด นารังเกียจ ปดบังการ
กระทํา มิใชสมณะปฏิญาณวาเปนสมณะ มิใชพรหมจารีปฏิญาณวาเปนพรหมจารี เนาภายใน
โชกชุมดวยกิเลส ผูเศราหมอง ก็เหมือนกัน สงฆยอมไมรวมกับบุคคลนั้น ยอมประชุมกัน
ยกเธอเสียโดยพลัน ถึงแมเธอนั่งในทามกลางภิกษุสงฆก็จริง ถึงอยางนั้น เธอ ชื่อวาไกลจาก
สงฆ และสงฆก็ไกลจากเธอ ขอที่บุคคลนั้นใด เปนผูทศุ ีล มีธรรมลามก มีความประพฤติไม
สะอาด นารังเกียจ ปดบังการกระทํา มิใชสมณะ ปฏิญาณวาเปนสมณะ มิใชพรหมจารีปฏิญาณ
วาเปนพรหมจารี เนาภายใน โชกชุม ดวยกิเลส ผูเศราหมอง สงฆยอมไมรวมกับบุคคลนั้น
ยอมประชุมกันยกเธอเสีย โดยพลัน ถึงแมเธอนั่งในทามกลางภิกษุสงฆก็จริง ถึงอยางนั้น เธอ
ชื่อวาไกล จากสงฆ และสงฆก็ไกลจากเธอ แมนี้ก็เปนความอัศจรรยไมเคยมีในธรรมวินัยนี้ เปน
ขอที่ ๓ ที่ภิกษุทั้งหลายพบเห็นแลวพากันชื่นชมในธรรมวินัยนี้ ฯ
[๔๖๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนแมน้ําใหญบางสาย คือ แมน้ํา คงคา ยมุนา
อจิรวดี สรภู มหี ไหลถึงมหาสมุทรแลวยอมละนามและโคตรเดิมเสีย ถึงซึ่งอันนับวามหาสมุทร
ทีเดียว วรรณะ ๔ เหลานี้ คือ กษัตริย พราหมณ แพศยศูทร ก็เหมือนกัน ออกจากเรือน
บวชเปนบรรพชิต ในธรรมวินัยทีต่ ถาคตประกาศ แลว ยอมละชื่อและตระกูลเดิมเสีย ถึงซึ่งอัน
นับวา สมณะเชื้อสายพระศากยบุตรทีเดียว ขอที่วรรณะ ๔ เหลานี้ คือ กษัตริย พราหมณ
แพศย ศูทร ออกจาก เรือนบวชเปนบรรพชิต ในธรรมวินัยทีต่ ถาคตประกาศแลว ยอมละชื่อ
และตระกูล เดิมเสีย ถึงซึ่งอันนับวาสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรทีเดียว แมนกี้ ็เปนความ
อัศจรรยไมเคยมีในธรรมวินยั นี้ เปนขอที่ ๔ ที่ภิกษุทั้งหลายพบเห็นแลวพากัน ชื่นชมในธรรม
วินัยนี้ ฯ
[๔๖๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนแมน้ําบางสายในโลกที่ไหลไป ยอมไปรวม
ยังมหาสมุทร และสายฝนยังตกลงมาจากอากาศ ความพรองหรือความ เต็มของมหาสมุทรยอมไม
ปรากฏเพราะเหตุนั้น ภิกษุจาํ นวนมากก็เหมือนกัน ถา แมยังปรินิพพานดวยอนุปาทิเสส
นิพพานธาตุ ความพรองหรือความเต็มของนิพพานธาตุยอ มไมปรากฏ เพราะเหตุนั้น ขอที่ภิกษุ
จํานวนมาก ถาแมยังปรินิพพานดวย อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ความพรองหรือความเต็มของ
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นิพพานธาตุยอ มไมปรากฏ เพราะเหตุนั้น แมนี้ก็เปนความอัศจรรยไมเคยมีในธรรมวินัยนี้ เปน
ขอที่ ๕ ที่ ภิกษุทั้งหลายพบเห็นแลว พากันชื่นชมในธรรมวินัยนี้ ฯ
[๔๖๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนมหาสมุทรมีรสเค็มรสเดียว ธรรมวินยั นี้
ก็เหมือนกัน มีวิมุตติรส รสเดียว ขอที่ธรรมวินัยนี้มีวิมตุ ติรส รสเดียว แมนี้ก็เปนความ
อัศจรรยไมเคยมีในธรรมวินยั นี้ เปนขอที่ ๖ ที่ภิกษุทั้งหลายพบ เห็นแลว พากันชืน่ ชมในธรรม
วินัยนี้ ฯ
[๔๖๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนมหาสมุทรมีรัตนะมาก มี รัตนะมิใชชนิดเดียว
รัตนะในมหาสมุทรนั้นเหลานี้ คือ แกวมุกดา แกวมณี แกวไพฑูรย สังข ศิลา แกวประพาฬ
เงิน ทอง ทับทิม มรกต ธรรมวินัย นี้ก็เหมือนกัน มีรัตนะมาก มีรัตนะมิใชอยางเดียว
รัตนะในธรรมวินัยนั้นเหลานี้ คือ สติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕ พละ ๕
โพชฌงค ๗ อริยมรรคมีองค ๘ ขอที่ธรรมวินัยนี้ มีรัตนะมาก มีรัตนะมิใชอยางเดียว รัตนะ
ในธรรมวินยั นั้นเหลานี้ คือ สติปฏฐาน ๔ ... อริยมรรคมีองค ๘ แมนี้ก็เปน ความอัศจรรย ไม
เคยมีในธรรมวินัยนี้ เปนขอที่ ๗ ที่ภิกษุทั้งหลายพบเห็นแลว พากันชืน่ ชมในธรรมวินัยนี้ ฯ
[๔๖๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนมหาสมุทรเปนที่อยูอาศัยของ สัตวใหญๆ
สัตวใหญๆ ในมหาสมุทรนัน้ เหลานี้ คือ ปลาติมิ ... อสูร นาค คนธรรพ มีอยูในมหาสมุทร
มีลําตัวตั้งรอยโยชนก็มี สองรอยโยชนก็มี สามรอย โยชนก็มี สี่รอยโยชนก็มี หารอยโยชนก็มี
ธรรมวินัยนีก้ ็เหมือนกัน เปนที่อยู อาศัยของคนใหญๆ คนใหญๆ ในธรรมวินัยนั้นเหลานี้
คือ โสดาบัน ผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึงโสดาปตติผล สกิทาคามี ผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งสกิทา
คามิผล อนาคามี ผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอนาคามิผล อรหันต ผูปฏิบัติเพื่อความเปน อรหันต
ขอที่ธรรมวินัยนี้เปนที่อยูอาศัยของคนใหญๆ คนใหญๆ ในธรรมวินยั นั้นเหลานี้ คือ โสดาบัน
... ผูปฏิบัติเพื่อความเปนอรหันต แมนกี้ ็เปนความอัศจรรย ไมเคยมี ในธรรมวินัยนี้ เปนขอที่ ๘
ที่ภิกษุทั้งหลายพบเห็นแลวพากันชื่นชมใน ธรรมวินัยนี้
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความอัศจรรยไมเคยมีในธรรมวินัยนี้ ๘ ประการนี้แล ที่ภิกษุทั้งหลาย
พบเห็นแลวพากันชื่นชมในธรรมวินัยนี้ ฯ
[๔๖๕] ครั้งนั้น พระผูม ีพระภาคทรงทราบเรื่องนั้นแลว ทรงเปลงอุทานในเวลานั้น
วาดังนี้
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อุทานคาถา
สิ่งที่ปดไว ยอมรัว่ ได สิง่ ที่เปด ยอมไมรั่ว เพราะฉะนั้น
จงเปดสิ่งที่ปด เชนนี้ สิง่ ที่เปดนั้นจักไมรั่ว ฯ
[๔๖๖] ครั้งนั้น พระผูม ีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย ตั้งแต
บัดนี้ไป เราจักไมทําอุโบสถ จักไมแสดงปาติโมกข ตั้งแตบัดนี้ไป พวกเธอพึงทําอุโบสถ พึง
สวดปาติโมกข ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่ตถาคตจะพึงทํา อุโบสถ แสดงปาติโมกขในบริษัทผูไม
บริสุทธิ์ นั้นไมใชฐานะ ไมใชโอกาสดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุมีอาบัติ ไมพึงฟงปาติโมกข
รูปใดฟง ตองอาบัติทุกกฏ เราอนุญาตใหงดปาติโมกข แกภิกษุผูมีอาบัติติดตัวฟงปาติโมกข
วิธีงดปาติโมกข
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพึงงดอยางนี้ เมื่อถึงวันอุโบสถ ๑๔ หรือ ๑๕ ค่ํา เมื่อบุคคลนั้น
อยูพรอมหนาสงฆ พึงประกาศในทามกลางสงฆวา
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา บุคคลมีชื่อนี้ มีอาบัติติดตัว ขาพเจา งดปาติโมกขแก
เธอ เมื่อเธออยูพรอมหนาสงฆ ไมพึงสวดปาติโมกข ดังนี้ ปาติโมกขเปนอันงดแลว ฯ
เรื่องพระฉัพพัคคีย
[๔๖๗] โดยสมัยนัน้ แล พระฉัพพัคคียปรึกษากันวา ใครๆ ไมรูพวก เรา เปนผูม ีอาบัติ
ติดตัว ฟงปาติโมกขอยู พระเถระผูรูวารจิตของผูอื่น บอกแก ภิกษุทั้งหลายวา ทานทั้งหลาย
พระฉัพพัคคียม ีชื่อนี้ และมีชอื่ นี้ ปรึกษากันวา ใครๆ ไมรูพวกเราเปนผูม ีอาบัติติดตัว ฟงปาติโมกข
อยู พระฉัพพัคคียไดยินเรื่องราววา พระเถระนี้รูวารจิตของผูอื่น บอกพวกเราแกภิกษุทั้งหลายวา
พระ ฉัพพัคคียมีชื่อนี้ และมีชื่อนี้ ปรึกษากันวา ใครๆ ไมรูพวกเราเปนผูมีอาบัติ ติดตัว ฟง
ปาติโมกขอยู พวกเธอจึงปรึกษากันวา ภิกษุทั้งหลายผูมศี ีลเปนที่รัก จะงดปาติโมกขแกพวกเรา
กอน จึงรีบงดปาติโมกขแกภิกษุผูบริสุทธิ์ ไมมีอาบัติ ในเพราะเรื่องอันไมสมควร ในเพราะเหตุ
อันไมสมควร บรรดาภิกษุทเี่ ปนผูมักนอย... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระฉัพพัคคีย
จึงไดงดปาติโมกขแกภิกษุผูบริสุทธิ์ ไมมีอาบัติ ในเพราะเรื่องอันไมสมควร ในเพราะเหตุอันไม
สมควรเลา แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาค ... ทรงสอบถามวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา ภิกษุ ฉัพพัคคียงดปาติโมกข
แกภกิ ษุผูบริสทุ ธิ์ ไมมีอาบัติ ในเพราะเรื่องอันไมสมควร ในเพราะเหตุอันไมสมควร จริงหรือ
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ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา
พระผูมีพระภาค ... ครัน้ แลวทรงทําธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุไมพึงงดปาติโมกขแกภิกษุทั้งหลายที่บริสุทธิ์ ไมมีอาบัติในเพราะเรื่องอันไมสมควร ใน
เพราะเหตุอันไมสมควร รูปใดงด ตองอาบัติ ทุกกฏ ฯ
การงดปาติโมกขไมเปนธรรมและเปนธรรม
[๔๖๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย การงดปาติโมกข ไมเปนธรรมมีมูล ๑ เปน ธรรม มีมูล ๑
การงดปาติโมกขไมเปนธรรมมีมูล ๒ เปนธรรมมีมูล ๒
การงดปาติโมกขไมเปนธรรมมีมูล ๓ เปนธรรมมีมูล ๓
การงดปาติโมกขไมเปนธรรมมีมูล ๔ เปนธรรมมีมูล ๔
การงดปาติโมกขไมเปนธรรมมีมูล ๕ เปนธรรมมีมูล ๕
การงดปาติโมกขไมเปนธรรมมีมูล ๖ เปนธรรมมีมูล ๖
การงดปาติโมกขไมเปนธรรมมีมูล ๗ เปนธรรมมีมูล ๗
การงดปาติโมกขไมเปนธรรมมีมูล ๘ เปนธรรมมีมูล ๘
การงดปาติโมกขไมเปนธรรมมีมูล ๙ เปนธรรมมีมูล ๙
การงดปาติโมกขไมเปนธรรมมีมูล ๑๐ เปนธรรมมีมูล ๑๐
[๔๖๙] การงดปาติโมกขไมเปนธรรม มีมูล ๑ เปนไฉน ภิกษุงดเวน ปาติโมกข เพราะ
ศีลวิบัติอันไมมีมูล
นี้การงดปาติโมกข ไมเปนธรรม มีมูล ๑ ฯ
[๔๗๐] การงดปาติโมกขเปนธรรม มีมูล ๑ เปนไฉน ภิกษุงดปาติโมกข เพราะ
ศีลวิบัติมีมูล
นี้การงดปาติโมกข เปนธรรม มีมูล ๑ ฯ
[๔๗๑] การงดปาติโมกขไมเปนธรรม มีมูล ๒ เปนไฉน ภิกษุงดปาติโมกข
๑. เพราะศีลวิบัติไมมีมลู
๒. เพราะอาจารวิบัตไิ มมีมูล
นี้การงดปาติโมกขไมเปนธรรม มีมูล ๒ ฯ
[๔๗๒] การงดปาติโมกขเปนธรรม มีมูล ๒ เปนไฉน ภิกษุงดปาติโมกข
๑. เพราะศีลวิบัติมีมูล
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๒. เพราะอาจารวิบัติมมี ูล
นี้การงดปาติโมกขเปนธรรม มีมูล ๒ ฯ
[๔๗๓] การงดปาติโมกขไมเปนธรรม มีมูล ๓ เปนไฉน ภิกษุงด ปาติโมกข
๑. เพราะศีลวิบัติไมมีมลู
๒. เพราะอาจารวิบัตไิ มมีมูล
๓. เพราะทิฐิวิบัตไิ มมมี ูล
นี้การงดปาติโมกขไมเปนธรรม มีมูล ๓ ฯ
[๔๗๔] การงดปาติโมกขเปนธรรม มีมูล ๓ เปนไฉน ภิกษุงดปาติโมกข
๑. เพราะศีลวิบัติมีมูล
๒. เพราะอาจารวิบัติมมี ูล
๓. เพราะทิฐิวิบัติมีมูล
นี้การงดปาติโมกขเปนธรรม มีมูล ๓ ฯ
[๔๗๕] การงดปาติโมกขไมเปนธรรม มีมูล ๔ เปนไฉน ภิกษุงดปาติโมกข
๑. เพราะศีลวิบัติไมมีมลู
๒. เพราะอาจารวิบัตไิ มมีมูล
๓. เพราะทิฐิวิบัตไิ มมมี ูล
๔. เพราะอาชีววิบัติไมมีมูล
นี้การงดปาติโมกขไมเปนธรรม มีมูล ๔ ฯ
[๔๗๖] การงดปาติโมกขเปนธรรม มีมูล ๔ เปนไฉน ภิกษุงดปาติโมกข
๑. เพราะศีลวิบัติมีมูล
๒. เพราะอาจารวิบัติมมี ูล
๓. เพราะทิฐิวิบัติมีมูล
๔. เพราะอาชีววิบัติมมี ูล
นี้การงดปาติโมกขเปนธรรม มีมูล ๔ ฯ
[๔๗๗] การงดปาติโมกขไมเปนธรรม มีมูล ๕ เปนไฉน ภิกษุงด ปาติโมกข
๑. เพราะปาราชิกไมมีมลู
๒. เพราะสังฆาทิเสสไมมีมูล
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๓. เพราะปาจิตตียไมมมี ูล
๔. เพราะปาฏิเทสนียะไมมีมูล
๕. เพราะทุกกฏไมมีมลู
นี้การงดปาติโมกขไมเปนธรรม มีมูล ๕ ฯ
[๔๗๘] การงดปาติโมกขเปนธรรม มีมูล ๕ เปนไฉน ภิกษุงดปาติโมกข
๑. เพราะปาราชิกมีมูล
๒. เพราะสังฆาทิเสสมีมูล
๓. เพราะปาจิตตียมีมูล
๔. เพราะปาฏิเทสนียะมีมูล
๕. เพราะทุกกฏมีมูล
นี้การงดปาติโมกข มีมูล ๕ ฯ
[๔๗๙] การงดปาติโมกขไมเปนธรรม มีมูล ๖ เปนไฉน ภิกษุงดปาติโมกข
๑. เพราะศีลวิบัติไมมีมลู ที่ภิกษุมิไดทํา
๒. เพราะศีลวิบัติไมมมี ูล ที่ภิกษุทํา
๓. เพราะอาจารวิบัตไิ มมีมูล ที่ภิกษุมิไดทํา
๔. เพราะอาจารวิบัตไิ มมีมูล ที่ภิกษุทํา
๕. เพราะทิฐิวิบัตไิ มมมี ูล ที่ภิกษุมิไดทํา
๖. เพราะทิฐิวิบัตไิ มมมี ูล ที่ภิกษุทํา
นี้การงดปาติโมกขไมเปนธรรม มีมูล ๖ ฯ
[๔๘๐] การงดปาติโมกขเปนธรรม มีมูล ๖ เปนไฉน ภิกษุงดปาติโมกข
๑. เพราะศีลวิบัติมีมูล ที่ภิกษุมไิ ดทํา
๒. เพราะศีลวิบัติมีมูล ที่ภิกษุทํา
๓. เพราะอาจารวิบัติมมี ูล ที่ภิกษุมิไดทํา
๔. เพราะอาจารวิบัติมมี ูล ที่ภิกษุทํา
๕. เพราะทิฐิวิบัติมีมูล ที่ภิกษุมไิ ดทํา
๖. เพราะทิฐิวิบัติมีมูล ที่ภิกษุทํา
นี้การงดปาติโมกขเปนธรรม มีมูล ๖ ฯ
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[๔๘๑] การงดปาติโมกขไมเปนธรรม มีมูล ๗ เปนไฉน ภิกษุงด ปาติโมกข
๑. เพราะปาราชิกไมมีมลู
๒. เพราะสังฆาทิเสสไมมีมูล
๓. เพราะถุลลัจจัยไมมมี ูล
๔. เพราะปาจิตตียไมมมี ูล
๕. เพราะปาฏิเทสนียะไมมีมูล
๖. เพราะทุกกฏไมมีมลู
๗. เพราะทุพภาสิตไมมีมูล
นี้การงดปาติโมกขไมเปนธรรม มีมูล ๗ ฯ
[๔๘๒] การงดปาติโมกขเปนธรรม มีมูล ๗ เปนไฉน ภิกษุงดปาติโมกข
๑. เพราะปาราชิกมีมูล
๒. เพราะสังฆาทิเสสมีมูล
๓. เพราะถุลลัจจัยมีมูล
๔. เพราะปาจิตตียมีมูล
๕. เพราะปาฏิเทสนียะมีมูล
๖. เพราะทุกกฏมีมูล
๗. เพราะทุพภาสิตมีมลู
นี้การงดปาติโมกขเปนธรรม มีมูล ๗ ฯ
[๔๘๓] การงดปาติโมกขไมเปนธรรม มีมูล ๘ เปนไฉน ภิกษุ งดปาติโมกข
๑. เพราะศีลวิบัติไมมีมลู ที่ภิกษุมิไดทํา
๒. เพราะศีลวิบัติไมมมี ูล ที่ภิกษุทํา
๓. เพราะอาจารวิบัตไิ มมีมูล ที่ภิกษุมิไดทํา
๔. เพราะอาจารวิบัตไิ มมีมูล ที่ภิกษุทํา
๕. เพราะทิฐิวิบัตไิ มมมี ูล ที่ภิกษุมิไดทํา
๖. เพราะทิฐิวิบัตไิ มมมี ูล ที่ภิกษุทํา
๗. เพราะอาชีววิบัติไมมีมูล ที่ภิกษุมไิ ดทํา
๘. เพราะอาชีววิบัติไมมีมูล ที่ภิกษุทํา
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นี้การงดปาติโมกขไมเปนธรรม มีมูล ๘ ฯ
[๔๘๔] การงดปาติโมกขเปนธรรม มีมูล ๘ เปนไฉน ภิกษุงดปาติโมกข
๑. เพราะศีลวิบัติมีมูล ที่ภิกษุมไิ ดทํา
๒. เพราะศีลวิบัติมีมูล ที่ภิกษุทํา
๓. เพราะอาจารวิบัติมมี ูล ที่ภิกษุมิไดทํา
๔. เพราะอาจารวิบัติมมี ูล ที่ภิกษุทํา
๕. เพราะทิฐิวิบัติมีมูล ที่ภิกษุมไิ ดทํา
๖. เพราะทิฐิวิบัติมีมูล ที่ภิกษุทํา
๗. เพราะอาชีววิบัติมมี ูล ที่ภิกษุมิไดทํา
๘. เพราะอาชีววิบัติมมี ูล ที่ภิกษุทํา
นี้การงดปาติโมกขเปนธรรม มีมูล ๘ ฯ
[๔๘๕] การงดปาติโมกขไมเปนธรรม มีมูล ๙ เปนไฉน ภิกษุงด ปาติโมกข
๑. เพราะศีลวิบัติไมมีมลู ที่ภิกษุมิไดทํา
๒. เพราะศีลวิบัติไมมมี ูล ที่ภิกษุทํา
๓. เพราะศีลวิบัติไมมมี ูล ทั้งที่ภิกษุทําและมิไดทํา
๔. เพราะอาจารวิบัตไิ มมีมูล ที่ภิกษุมิไดทํา
๕. เพราะอาจารวิบัตไิ มมีมูล ที่ภิกษุทํา
๖. เพราะอาจารวิบัตไิ มมีมูล ทั้งที่ภิกษุทําและมิไดทํา
๗. เพราะทิฐิวิบัตไิ มมมี ูล ที่ภิกษุมิไดทํา
๘. เพราะทิฐิวิบัตไิ มมมี ูล ที่ภิกษุทํา
๙. เพราะทิฐิวิบัตไิ มมมี ูล ทั้งที่ภิกษุทําและมิไดทํา
นี้การงดปาติโมกขไมเปนธรรม มีมูล ๙ ฯ
[๔๘๖] การงดปาติโมกขเปนธรรม มีมูล ๙ เปนไฉน ภิกษุงดปาติโมกข
๑. เพราะศีลวิบัติมีมูล ที่ภิกษุมไิ ดทํา
๒. เพราะศีลวิบัติมีมูล ที่ภิกษุทํา
๓. เพราะศีลวิบัติมีมูล ทั้งที่ภิกษุทําและมิไดทํา
๔. เพราะอาจารวิบัติมมี ูล ที่ภิกษุมิไดทํา
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๕. เพราะอาจารวิบัติมมี ูล ที่ภิกษุทํา
๖. เพราะอาจารวิบัติมมี ูล ทั้งที่ภิกษุทําและมิไดทํา
๗. เพราะทิฐิวิบัติมีมูล ที่ภิกษุมไิ ดทํา
๘. เพราะทิฐิวิบัติมีมูล ที่ภิกษุทํา
๙. เพราะทิฐิวิบัติมีมูล ทั้งที่ภิกษุทําและมิไดทํา
นี้การงดปาติโมกขเปนธรรม มีมูล ๙ ฯ
[๔๘๗] การงดปาติโมกขไมเปนธรรม มีมูล ๑๐ เปนไฉน
๑. ภิกษุผูตองอาบัติปาราชิก ไมไดนงั่ อยูในบริษัทนั้น
๒. กถาปรารภผูตองอาบัติปาราชิกมิไดคางอยู
๓. ภิกษุผูบอกลาสิกขาไมไดนั่งอยูในบริษัทนั้น
๔. กถาปรารภภิกษุผูบอกลาสิกขามิไดคางอยู
๕. ภิกษุรวมสามัคคีที่เปนธรรม
๖. ไมคานสามัคคีที่เปนธรรม
๗. กถาปรารภการคานสามัคคีที่เปนธรรมมิไดคางอยู
๘. ไมมีภิกษุที่มีผูไดเห็น ไดยิน และรังเกียจดวยศีลวิบัติ
๙. ไมมีภกิ ษุที่มีผูไดเห็น ไดยนิ และรังเกียจดวยอาจารวิบัติ
๑๐. ไมมีภิกษุที่มีผูไดเห็น ไดยิน และรังเกียจดวยทิฐิวิบัติ
นี้การงดปาติโมกขไมเปนธรรม มีมูล ๑๐ ฯ
[๔๘๘] การงดปาติโมกขเปนธรรม มีมูล ๑๐ เปนไฉน
๑. ภิกษุผูตองอาบัติปาราชิกนั่งอยูในบริษัทนั้น
๒. กถาปรารภภิกษุผูตองอาบัติปาราชิกคางอยู
๓. ภิกษุผูบอกลาสิกขานั่งอยูในบริษทั นั้น
๔. กถาปรารภภิกษุผูบอกลาสิกขาคางอยู
๕. ภิกษุไมรวมสามัคคีที่เปนธรรม
๖. คานสามัคคีที่เปนธรรม
๗. กถาปรารภการคานสามัคคีที่เปนธรรมคางอยู
๘. มีภิกษุที่มีผูไดเห็น ไดยิน และรังเกียจดวยศีลวิบตั ิ
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๙. มีภิกษุที่มีผูไดเห็น ไดยิน และรังเกียจดวยอาจารวิบัติ
๑๐. มีภิกษุที่มีผูไดเห็น ไดยิน และรังเกียจดวยทิฐวิ ิบตั ิ
นี้การงดปาติโมกข มีมูล ๑๐ ฯ
[๔๘๙] อยางไร ภิกษุผตู องอาบัติปาราชิกชื่อวานั่งอยูในบริษัทนั้น ดูกร ภิกษุทั้งหลาย
ในธรรมวินยั นี้ การตองอาบัติปาราชิกยอมมี ดวยอาการ ดวยเพศ ดวยนิมิตเหลาใด ภิกษุเห็น
ภิกษุตองอาบัติปาราชิก ดวยอาการ ดวยเพศ ดวยนิมิตเหลานั้น ก็ภกิ ษุไมเคยเห็นภิกษุผูตอง
อาบัติปาราชิกเลย แตภิกษุอนื่ บอก แกภกิ ษุวา ทาน ภิกษุมีชื่อนี้ตองอาบัติปาราชิก ก็ภิกษุไมเคย
เห็นภิกษุผูตองอาบัติ ปาราชิกเลย แมภิกษุอื่นก็มิไดบอกแกภกิ ษุวา ทาน ภิกษุมีชื่อนีต้ องอาบัติ
ปาราชิก แตภิกษุนั้นแหละบอกแกภิกษุวา ทาน ผมตองอาบัติปาราชิก ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
หวังอยู ครั้งถึงวันอุโบสถ ๑๔ ค่ํา หรือ ๑๕ ค่ํา เมื่อบุคคลนั้นอยูพรอม หนาสงฆ พึงประกาศ
ในทามกลางสงฆ ดวยไดเห็น ดวยไดยิน ดวยรังเกียจนั้นวา
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา บุคคลมีชื่อนี้ตองอาบัติปาราชิก ขาพเจา งดปาติโมกข
แกเธอ เมื่อเธอยังอยูพรอมหนาสงฆไมพึงสวดปาติโมกข ดังนี้ การ งดปาติโมกขเปนธรรม ฯ
[๔๙๐] เมื่องดปาติโมกขแกภกิ ษุแลว บริษัทเลิกประชุมเพราะอันตราย ๑๐ อยางใด
อยางหนึ่ง คือ:
๑. อันตรายแตพระราชา
๒. อันตรายแตโจร
๓. อันตรายแตไฟ
๔. อันตรายแตน้ํา
๕. อันตรายแตมนุษย
๖. อันตรายแตอมนุษย
๗. อันตรายแตสัตวราย
๘. อันตรายแตสัตวเลือ้ ยคลาน
๙. อันตรายตอชีวิต
๑๐. อันตรายตอพรหมจรรย
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ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุหวังอยู เมื่อบุคคลนั้นอยูพรอมหนาสงฆใน อาวาสนัน้ หรือใน
อาวาสอื่น พึงประกาศในทามกลางสงฆวา
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา กถาปรารภอาบัติปาราชิกของบุคคลมีชื่อ นี้ยังคางอยู
เรื่องนั้นยังมิไดวินจิ ฉัย ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว สงฆพึง วินิจฉัยเรื่องนัน้
ถาไดการวินิจฉัยนั้นอยางนี้ นัน่ เปนการดี ถาไมได ครั้นถึงวันอุโบสถ ๑๔ ค่ํา หรือ
๑๕ ค่ํา เมื่อบุคคลนั้นอยูพรอมหนาสงฆ พึงประกาศในทามกลางสงฆวา
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา กถาปรารภอาบัติปาราชิกของบุคคลมี ชื่อนี้ยังคางอยู
เรื่องนั้นยังมิไดวินจิ ฉัย ขาพเจางดปาติโมกขแกเธอ เมื่อเธอยัง อยูพรอมหนาสงฆ ไมพึงสวด
ปาติโมกข ดังนี้ การงดปาติโมกขเปนธรรม
[๔๙๑] อยางไร ภิกษุผบู อกลาสิกขา ชื่อวานั่งอยูใ นบริษัทนั้น ดูกร ภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุ
ในธรรมวินยั นี้ บอกลาสิกขาดวยอาการ ดวยเพศ ดวย นิมิตเหลาใด ภิกษุเห็นภิกษุบอกลาสิกขา
ดวยอาการ ดวยเพศ ดวยนิมติ เหลานั้น ก็ภกิ ษุไมเคยเห็นภิกษุผูบอกลาสิกขาเลย แตภกิ ษุบอก
แกภกิ ษุวา ทาน ภิกษุ มีชื่อนี้บอกลาสิกขา ก็ภิกษุไมเคยเห็นภิกษุผูบอกลาสิกขาเลย แมภิกษุอื่น
ก็ไมเคย บอกแกภกิ ษุวา ทาน ภิกษุรูปนี้บอกลาสิกขา แตภิกษุนั้นแหละบอกแกภกิ ษุวา ทาน ผมบอก
ลาสิกขาแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุหวังอยู ครั้นถึงวันอุโบสถ ๑๔ ค่ํา หรือ ๑๕ ค่ํา เมื่อบุคคล
นั้นอยูพรอมหนาสงฆ พึงประกาศในทามกลางสงฆ ดวยไดเห็น ดวยไดยิน ดวยรังเกียจนัน้ วา
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา บุคคลมีชื่อนี้ บอกลาสิกขาแลว ขาพเจางดปาติโมกข
แกเธอ เมื่อเธอยังอยูพรอมหนาสงฆ ไมพึงสวดปาติโมกข ดังนี้ การงดปาติโมกขเปนธรรม ฯ
[๔๙๒] เมื่องดปาติโมกขแกภกิ ษุแลว บริษัทเลิกประชุมเพราะอันตราย ๑๐ อยางใด
อยางหนึ่ง คือ อันตรายแตพระราชา ... อันตรายตอพรหม จรรย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุหวังอยู
เมื่อบุคคลนั้นอยูพรอมหนาสงฆ ใน อาวาสนั้น หรือในอาวาสอื่น พึงประกาศในทามกลางสงฆวา
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา กถาปรารภการบอกลาสิกขา ของบุคคล มีชื่อนี้ยังคางอยู
เรื่องนั้นยังไมไดวนิ ิจฉัย ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว สงฆพงึ วินิจฉัยเรื่องนั้น
ถาไดการวินิจฉัยนั้นอยางนี้ นัน่ เปนการดี ถาไมได ครั้นถึงวันอุโบสถ ๑๔ ค่ํา หรือ
๑๕ ค่ํา เมื่อบุคคลนั้นอยูพรอมหนาสงฆ พึงประกาศในทามกลางสงฆวา
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา กถาปรารภการบอกลาสิกขา ของบุคคล มีชื่อนี้ยังคางอยู
เรื่องนั้นยังมิไดวินจิ ฉัย ขาพเจางดปาติโมกขแกเธอ เมื่อเธอ ยังอยูพรอมหนาสงฆ ไมพึงสวด
ปาติโมกข ดังนี้ การงดปาติโมกขเปนธรรม ฯ
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[๔๙๓] อยางไร ภิกษุชื่อวาไมรวมสามัคคีที่เปนธรรม ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็ในธรรมวินัยนี้
การไมรวมสามัคคีที่เปนธรรม ยอมมีดวยอาการ ดวยเพศ ดวย นิมิตเหลาใด ภิกษุเห็นภิกษุไม
รวมสามัคคีที่เปนธรรม ดวยอาการ ดวยเพศดวยนิมิตเหลานั้น ก็ภิกษุไมเคยเห็นภิกษุผไู มรวม
สามัคคีที่เปนธรรมเลย แตภกิ ษุ อื่นบอกแกภกิ ษุวา ทาน ภิกษุมีชื่อนีไ้ มรวมสามัคคีที่เปนธรรม
ก็ภิกษุไมเคย เห็นภิกษุผูไมรวมสามัคคีที่เปนธรรมเลย แมภิกษุอื่นก็มไิ ดบอกแกภกิ ษุวา ทาน ภิกษุ
มีชื่อนี้ไมรวมสามัคคีที่เปนธรรม แตภิกษุนั่นแหละบอกแกภกิ ษุวา ทาน ผมไมรวมสามัคคีที่เปน
ธรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุหวังอยู ครั้นถึงวันอุโบสถ ๑๔ ค่ํา หรือ ๑๕ ค่ํา เมื่อบุคคลนั้น
อยูพรอมหนาสงฆ พึงประกาศในทามกลางสงฆ ดวยไดเห็น ดวยไดยนิ ดวยรังเกียจนัน้ วา
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา บุคคลมีชื่อนี้ไมรวมสามัคคีที่เปนธรรม ขาพเจางด
ปาติโมกขแกเธอ เมื่อเธออยูพรอมหนาสงฆ ไมพึงสวดปาติโมกข ดังนี้ การงดปาติโมกข เปน
ธรรม ฯ
[๔๙๔] อยางไร ภิกษุชื่อวาคานสามัคคีที่เปนธรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในธรรมวินัยนี้
การคานสามัคคีที่เปนธรรม ยอมมีดวยอาการ ดวยเพศ ดวย นิมิตเหลาใด ภิกษุเห็นภิกษุผูคาน
สามัคคีที่เปนธรรม ดวยอาการ ดวยเพศ ดวยนิมติ เหลานัน้ ก็ภกิ ษุไมเคยเห็นภิกษุผูคานสามัคคี
ที่เปนธรรมเลย แตภิกษุ อื่นบอกแกภิกษุวา ทาน ภิกษุมชี ื่อนี้คานสามัคคีที่เปนธรรม ภิกษุมไิ ด
เห็นภิกษุผูคานสามัคคีที่เปนธรรมเลย แมภิกษุอนื่ ก็มิไดบอกแกภิกษุวา ทาน ภิกษุมชี ื่อนี้ คาน
สามัคคีที่เปนธรรม แตภิกษุนั้นแหละบอกแกภกิ ษุวา ทาน ผมคานสามัคคี ที่เปนธรรม ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุหวังอยู ครั้นถึงวันอุโบสถ ๑๔ ค่ํา หรือ ๑๕ ค่ํา เมื่อบุคคลนั้นอยูพรอมหนาสงฆ
พึงประกาศในทามกลางสงฆ ดวยไดเห็น ดวยไดยนิ ดวยรังเกียจนั้นวา
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา บุคคลมีชื่อนี้คานสามัคคีที่เปนธรรม ขาพเจางดปาติโมกข
แกเธอ เมื่อเธอยูพรอมหนาสงฆ ไมพึงสวดปาติโมกข ดังนี้ การงดปาติโมกขเปนธรรม ฯ
[๔๙๕] เมื่องดปาติโมกขแลว บริษัทเลิกประชุม เพราะอันตราย ๑๐ อยางใดอยางหนึ่ง
คือ อันตรายแตพระราชา ... อันตรายตอพรหมจรรย ดูกร ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุหวังอยู เมื่อบุคคล
นั้นอยูพรอมหนาสงฆ ในอาวาสนั้น หรือ ในอาวาสอื่น พึงประกาศในทามกลางสงฆวา
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา กถาปรารภการคานสามัคคีที่เปนธรรม ของบุคคลมีชื่อนี้
ยังคางอยู เรื่องนั้นยังมิไดวนิ จิ ฉัย ถาความพรอมพรั่งของสงฆ ถึงที่แลว สงฆพึงวินจิ ฉัยเรื่องนั้น
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ถาไดการวินิจฉัยนั้นอยางนี้ นัน่ เปนการดี ถาไมได ครั้นถึงวันอุโบสถ ๑๔ ค่ํา หรือ
๑๕ ค่ํา เมื่อบุคคลนั้นอยูพรอมหนาสงฆ พึงประกาศในทามกลางสงฆวา
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา กถาปรารภการคานสามัคคีที่เปนธรรม ของบุคคลมีชื่อนี้
ยังคางอยู เรื่องนั้นยังไมไดวนิ ิจฉัย ขาพเจางดปาติโมกขแกเธอ เมื่อเธออยูพรอมหนาสงฆ ไมพึง
สวดปาติโมกข ดังนี้ การงดปาติโมกข เปนธรรม ฯ
[๔๙๖] อยางไร ภิกษุชอื่ วามีผูไดเห็น ไดยิน และรังเกียจ ดวย ศีลวิบัติ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินยั นี้ มีผูไดเห็น ไดยิน และ รังเกียจ ดวยศีลวิบัติ ดวยอาการ
ดวยเพศ ดวยนิมิตเหลาใด ภิกษุเห็นภิกษุ ที่มีผูไดเห็น ไดยิน และรังเกียจ ดวยศีลวิบัติ ดวย
อาการ ดวยเพศ ดวย นิมิตเหลานั้น ก็ภิกษุไมเคยเห็นภิกษุที่มีผูไดเห็น ไดยนิ และรังเกียจ
ดวย ศีลวิบัตเิ ลย แตภิกษุอนื่ บอกแกภกิ ษุวา ทาน ภิกษุมชี ื่อนี้ มีผูไดเห็น ไดยนิ และรังเกียจ
ดวยศีลวิบัติ ก็ภิกษุไมเคยเห็นภิกษุที่มีผูไดเห็น ไดยนิ และ รังเกียจ ดวยศีลวิบัติเลย แมภกิ ษุ
อื่นก็มิไดบอกแกภกิ ษุวา ทาน ภิกษุมีชื่อนี้ มีผูไดเห็น ไดยิน และรังเกียจ ดวยศีลวิบัติ แตภกิ ษุ
นั่นแหละบอกแกภกิ ษุวา ทาน ผมมีผูที่ไดเห็น ไดยนิ และรังเกียจ ดวยศีลวิบัติ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุหวังอยู ครั้งถึงวันอุโบสถ ๑๔ ค่ํา หรือ ๑๕ ค่ํา เมื่อบุคคลนั้นอยูพรอม หนาสงฆ
พึงประกาศในทามกลางสงฆ ดวยไดเห็น ดวยไดยนิ ดวยรังเกียจ นั้นวา
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา บุคคลมีชื่อนี้มีผูไดเห็น ไดยิน และ รังเกียจ ดวยศีล
วิบัติ ขาพเจางดปาติโมกขแกเธอ เมื่อเธออยูพรอมหนาสงฆ ไมพึงสวดปาติโมกข ดังนี้ การงด
ปาติโมกขเปนธรรม ฯ
[๔๙๗] อยางไร ภิกษุชื่อวามีผูไดเห็น ไดยนิ และรังเกียจ ดวย อาจารวิบัติ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินยั นี้ มีผูไดเห็น ไดยิน และรังเกียจ ดวยอาจารวิบัติ ดวยอาการ
ดวยเพศ ดวยนิมิตเหลาใด ภิกษุเห็น ภิกษุที่มีผูไดเห็น ไดยิน และรังเกียจ ดวยอาจารวิบัติ
ดวยอาการ ดวยเพศ ดวยนิมติ เหลานั้น ก็ภกิ ษุไมเคยเห็นภิกษุที่มีผูไดเห็น ไดยิน และรังเกียจ
ดวยอาจารวิบตั ิ แตภกิ ษุอื่นบอกแกภิกษุวา ทาน ภิกษุมชี ื่อนี้มีผู ไดเห็น ไดยนิ และรังเกียจ
ดวยอาจารวิบตั ิ ก็ภิกษุไมเคยเห็นภิกษุที่มผี ูไดเห็น ไดยนิ และ รังเกียจ ดวยอาจารวิบัติเลย
แมภิกษุอื่นก็มิไดบอกแกภกิ ษุวา ทาน ภิกษุมีชื่อนี้ มีผูไดเห็น ไดยิน และรังเกียจ ดวยอาจารวิบัติ
แตภกิ ษุนนั้ แหละบอกแกภกิ ษุวา ทาน ผมมีผูไดเห็น ไดยิน และรังเกียจ ดวยอาจารวิบัติ ดูกร
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ภิกษุ ทั้งหลาย ภิกษุหวังอยู ครั้นถึงวันอุโบสถ ๑๔ ค่ํา หรือ ๑๕ ค่ํา เมื่อบุคคลนั้นอยูพรอมหนา
สงฆ พึงประกาศในทามกลางสงฆดวยไดเห็น ไดยนิ และรังเกียจวา
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา บุคคลมีชื่อนี้มีผูไดเห็น ไดยิน และรังเกียจดวย
อาจารวิบัติ ขาพเจางดปาติโมกขแกเธอ เมือ่ เธออยูพรอมหนาสงฆ ไมพึงสวดปาติโมกข ดังนี้
การงดปาติโมกขเปนธรรม ฯ
[๔๙๘] อยางไร ภิกษุชื่อวามีผูไดเห็น ไดยนิ และรังเกียจ ดวยทิฐิ วิบัติ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินยั นี้มีผูไดเห็น ไดยิน และรังเกียจ ดวยทิฐวิ บิ ัติ ดวยอาการ
ดวยเพศ ดวยนิมิตเหลาใด ภิกษุเห็นภิกษุที่มีผูไดเห็น ไดยิน และรังเกียจดวยทิฐิวิบัติ ดวย
อาการ ดวยเพศ ดวยนิมิตเหลานั้น ก็ภกิ ษุ ไมเคยเห็นภิกษุที่มีผูไดเห็น ไดยิน และรังเกียจ
ดวยทิฐิวิบัติ แตภิกษุอนื่ บอก แกภกิ ษุวา ทาน ภิกษุมีชื่อนี้ มีผูไดเห็น ไดยิน และรังเกียจ
ดวยทิฐิวิบัติ ก็ภิกษุไมเคยเห็นภิกษุที่มีผูไดเห็น ไดยนิ และรังเกียจดวยทิฐิวิบัติเลย แมภิกษุ
อื่น ก็ไมไดบอกแกภิกษุวา ทาน ภิกษุนี้มีชอื่ มีผูไดเห็น ไดยิน และรังเกียจดวย ทิฐิวิบตั ิ แกภิกษุ
นั้นแหละบอกแกภกิ ษุวา ทาน ผมมีผูไดเห็น ไดยนิ และ รังเกียจดวยทิฐิวิบัติ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุหวังอยู ครั้นถึงวันอุโบสถ ๑๔ ค่ํา หรือ ๑๕ ค่ํา เมื่อบุคคลนั้นอยูพรอมหนาสงฆ
พึงประกาศในทามกลางสงฆ ดวยไดเห็น ดวยไดยิน ดวยรังเกียจนัน้ วา
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา บุคคลมีชื่อนี้ มีผูไดเห็น ไดยิน และรังเกียจดวย
ทิฐิวิบัติ ขาพเจางดปาติโมกขแกเธอ เมื่อเธออยูพรอมหนาสงฆ ไมพึงสวดปาติโมกข ดังนี้
การงดปาติโมกขเปนธรรม
การงดปาติโมกขเปนธรรม ๑๐ ประการ นี้แล ฯ
ภาณวาร ที่ ๑ จบ
_____________________
พระอุบาลีทูลถามอธิกรณ
[๔๙๙] ครั้งนั้น ทานพระอุบาลีเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค ถวายบังคม นั่ง ณ ที่ควรสวน
ขางหนึ่ง แลวกราบทูลวา พระพุทธเจาขา ภิกษุผูปรารถนาจะรับ อธิกรณที่ตนรับ พึงรับอธิกรณ
ที่ประกอบดวยองคเทาไร
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอุบาลี ภิกษุผูปรารถนาจะรับอธิกรณ พึง รับอธิกรณประกอบ
ดวยองค ๕ คือ:
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๑. ภิกษุผูปรารถนาจะรับอธิกรณ พึงพิจารณาอยางนี้วา เราปรารถนา จะรับอธิกรณนี้ เปน
กาลสมควรหรือไมที่จะรับ ถาภิกษุพจิ ารณาอยู รูอยางนี้วา เปนกาลไมควรที่จะรับอธิกรณ นี้หา
ใชเปนกาลสมควรไม อธิกรณนั้น ภิกษุไมพึงรับ
๒. ก็ถาภิกษุพิจารณาอยู รูอยางนีว้ า นี้เปนกาลควรที่จะรับอธิกรณ นี้หาใชกาลไมสมควร
ไม ภิกษุนั้นพึงพิจารณาตอไปวา ที่เราปรารถนาจะรับอธิกรณ นี้ อธิกรณนี้เปนเรื่องจริงหรือไม ถา
ภิกษุพิจารณาอยู รูอยางนีว้ า อธิกรณนี้ เปนเรื่องไมจริง หาใชเปนเรื่องจริงไม อธิกรณนั้น
ภิกษุไมพึงรับ
๓. ก็ถาภิกษุพิจารณาอยู รูอยางนีว้ า อธิกรณนี้เปนเรื่องจริง หาใชเปน เรื่องไมจริงไม
ภิกษุนั้นพึงพิจารณาตอไปวา เราปรารถนาจะรับอธิกรณนี้ อธิกรณ นีป้ ระกอบดวยประโยชนหรือไม
ถาภิกษุพจิ ารณาอยู รูอยางนี้วา อธิกรณนี้ ไม ประกอบดวยประโยชน หาใชประกอบดวย
ประโยชนไม ภิกษุไมพึงรับ
๔. ก็ถาภิกษุพิจารณาอยู รูอยางนีว้ า อธิกรณนี้ประกอบดวยประโยชน หาใชไมประกอบ
ดวยประโยชนไม ภิกษุนั้นพึงพิจารณาตอไปวา เมื่อเรารับอธิกรณ นี้ไว จักไดภิกษุผูเคยเห็นกัน
เคยคบกัน เปนฝายโดยธรรมโดยวินัยหรือไม ถาภิกษุพิจารณาอยู รูอยางนี้วา เมื่อเรารับอธิกรณ
นี้ไว จักไมไดภิกษุผูเคยเห็น กัน เคยคบกัน เปนฝายโดยธรรมโดยวินยั อธิกรณนั้น ภิกษุ
ไมพึงรับ
๕. ก็ถาภิกษุพิจารณาอยู รูอยางนีว้ า เมื่อเรารับอธิกรณนี้ไว จักไดภิกษุ ผูเคยเห็นกัน
เคยคบกัน เปนฝายโดยธรรมโดยวินัย ภิกษุนั้นพึงพิจารณาตอไป วา เมื่อเรารับอธิกรณนี้ไว
ความบาดหมาง ความทะเลาะ ความแกงแยง ความ วิวาท ความแตกแหงสงฆ ความราวราน
แหงสงฆ ความถือตางแหงสงฆ การกระทําตางแหงสงฆ ซึ่งมีการนั้นเปนเหตุ จักมีแกสงฆหรือไม
ถาภิกษุพจิ ารณาอยู รูอยางนี้วา เมื่อเรารับอธิกรณนี้ไว ความบาดหมาง ความทะเลาะ ความแกงแยง
ความวิวาท ความแตกแหงสงฆ ความราวรานแหงสงฆ อธิกรณนั้น ภิกษุไมพึงรับ
ก็ถาภิกษุพิจารณาอยู รูอยางนี้วา เมื่อเรารับอธิกรณนี้ไว ความบาดหมาง ความทะเลาะ
ความแกงแยง ความวิวาท ความแตกแหงสงฆ ความราวรานแหงสงฆ ความถือตางแหงสงฆ การกระทํา
ตางแหงสงฆ
ซึ่งมีการนั้นเปนเหตุ จัก ไมมีแกสงฆ อธิกรณนั้น ภิกษุพงึ รับ
อุบาลี อธิกรณที่ประกอบดวยองค ๕ อยางนี้แล ภิกษุรับไวจกั ไมทํา ความเดือดรอน
แมในภายหลังแล ฯ
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ทูลถามการโจท
[๕๐๐] พระอุบาลีทูลถามวา ภิกษุผูโจทก ปรารถนาจะโจทผูอนื่ พึง พิจารณาธรรมเทาไร
ในตน แลวโจทผูอื่น พระพุทธเจาขา
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอุบาลี ภิกษุผูโจทก ปรารถนาจะโจทผูอื่น พึงพิจารณา
ธรรม ๕ ประการในตน แลวโจทผูอื่น ดูกรอุบาลี ภิกษุผโู จทก ปรารถนาจะโจทผูอนื่ พึงพิจารณา
อยางนี้วา เรามีความประพฤติทางกายบริสทุ ธิ์ หรือหนอ เราประกอบดวยความประพฤติทางกาย
บริสุทธิ์ ไมมีชอง ไมมีตําหนิ ธรรมนี้มีแกเราหรือไม ถาภิกษุไมใชเปนผูม ีความประพฤติ
ทางกายบริสุทธิ์ ประกอบ ดวยความประพฤติทางกายบริสุทธิ์ ไมมีชอง ไมมีตําหนิ เธอยอมมีผู
กลาววา เชิญทานจงศึกษาความประพฤติทางกายเสียกอน เธอยอมจะมีผูกลาวดังนี้ ฯ
[๕๐๑] ดูกรอุบาลี อนึ่ง ภิกษุผูโจทก ปรารถนาจะโจทผูอื่น พึง พิจารณาอยางนีว้ า
เรามีความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์หรือหนอ เราประกอบดวย ความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์
ไมมีชอง ไมมตี ําหนิ ธรรมนีม้ ีแกเราหรือไม ถาภิกษุไมใชเปนผูมีความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์
ประกอบดวยความประพฤติ ทางวาจาบริสุทธิ์ ไมมีชอง ไมมีตําหนิ เธอยอมจะมีผกู ลาววา
เชิญทานจงศึกษา ความประพฤติทางวาจาเสียกอน เธอยอมจะมีผกู ลาวดังนี้ ฯ
[๕๐๒] ดูกรอุบาลี อนึ่ง ภิกษุผูโจทก ปรารถนาจะโจทผูอื่น พึง พิจารณาอยางนีว้ า
จิตของเรามีเมตตาปรากฏ ไมอาฆาตในสพรหมจารีทั้งหลาย หรือหนอ ธรรมนี้มีแกเราหรือไม ถาภิกษุ
ไมใชเปนผูมีเมตตาจิตปรากฏ ไม อาฆาตในสพรหมจารีทั้งหลาย เธอยอมจะมีผูกลาววา เชิญทาน
เขาไปตั้งเมตตาจิต ในสพรหมจารีทั้งหลาย เธอยอมจะมีผกู ลาวดังนี้ ฯ
[๕๐๓] ดูกรอุบาลี อนึ่ง ภิกษุผูโจทก ปรารถนาจะโจทผูอื่น พึงพิจารณาอยางนีว้ า
เราเปนพหูสูต ทรงสุตะ เปนที่สั่งสมสุตะหรือหนอ ธรรมเหลานั้นใด ไพเราะในเบื้องตน
ไพเราะในทามกลาง ไพเราะในที่สุด ประกาศ พรหมจรรย พรอมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ
สิ้นเชิง ธรรมเห็นปานนั้นเปนธรรมอันเราสดับมาก ทรงไวคลองปาก ขึ้นใจ แทงตลอด
ดีแลวดวยปญญา ธรรมนี้มีแกเราหรือไม ถาภิกษุไมใชเปนพหูสูต ทรงสุตะ เปนที่สงั่ สมสุตะ ธรรม
เหลานั้นใด ไพเราะในเบื้องตน ไพเราะในทามกลาง ไพเราะในที่สุดประกาศพรหมจรรย
พรอมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณ สิ้นเชิง ธรรม เห็นปานนัน้ ไมเปนธรรมอันเธอสดับมาก
ทรงไวคลองปาก ขึ้นใจ แทงตลอด ดีแลวดวยปญญา เธอยอมจะมีผูกลาววา เชิญทานจง
เลาเรียนปริยัตเิ สียกอน เธอยอมจะมีผูกลาวดังนี้ ฯ
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[๕๐๔] ดูกรอุบาลี อนึ่ง ภิกษุผูโจทก ปรารถนาจะโจทผูอื่น พึงพิจารณาอยางนีว้ า
เราจําปาติโมกขทั้งสองไดดี โดยพิสดาร สวดไพเราะ คลอง แคลว วินจิ ฉัยถูกตองโดยสุตตะ
โดยอนุพยัญชนะหรือหนอ ธรรมนี้มีแกเราหรือไม ถาภิกษุไมใชเปนผูจ ําปาติโมกขทงั้ สองไดดี
โดยพิสดาร สวดไพเราะ คลองแคลว วินิจฉัยถูกตองโดยสุตตะ โดยอนุพยัญชนะ เธอถูก
ถามวา ทาน ก็พระผูมีพระภาค ตรัสสิกขาบทนี้ที่ไหน จะตอบไมได เธอยอมจะมีผูกลาววา
เชิญทานเลาเรียน วินัยเสียกอน เธอยอมจะมีผูกลาวดังนี้
ดูกรอุบาลี ภิกษุผูโจทกปรารถนาจะโจทผูอื่น พึงพิจารณาธรรม ๕ ประการ นี้ในตน แลว
พึงโจทผูอื่น ฯ
[๕๐๕] พระอุบาลีทูลถามวา พระพุทธเจาขา ภิกษุผูโจทกปรารถนาจะโจทผูอนื่ พึง
ตั้งธรรมเทาไรไวในตน แลวโจทผูอื่น
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอุบาลี ภิกษุผูโจทกปรารถนาจะโจทผูอื่นพึงตั้งธรรม
๕ ประการไวในตน แลวโจทผูอื่น คือ:
๑. เราจักกลาวโดยกาลอันควร จักไมกลาวโดยกาลอันไมควร
๒. จักกลาวดวยคําจริง จักไมกลาวดวยคําอันไมเปนจริง
๓. จักกลาวดวยคําสุภาพ จักไมกลาวดวยคําหยาบ
๔. จักกลาวดวยคําประกอบดวยประโยชน จักไมกลาวดวยคําไรประโยชน
๕. จักมีเมตตาจิตกลาว จักไมมุงรายกลาว
ดูกรอุบาลี ภิกษุผูโจทก ปรารถนาจะโจทผูอื่น พึงตั้งธรรม ๕ ประการนี้ ไวในตน แลว
โจทผูอื่น ฯ
ผูโจทกโดยไมเปนธรรมตองเดือดรอน
[๕๐๖] พระอุบาลีทูลถามวา ภิกษุผูโจทกโดยไมเปนธรรม พึงถึงความ เดือดรอนดวย
อาการเทาไร พระพุทธเจาขา
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอุบาลี ภิกษุผูโจทกโดยไมเปนธรรม พึงถึง ความเดือดรอนดวย
อาการ ๕ คือ:
๑. ทานโจทโดยกาลไมควร ไมโจทโดยกาลอันควร ทานตองเดือดรอน
๒. ทานโจทดวยเรื่องไมจริง ไมโจทดวยเรื่องจริง ทานตองเดือดรอน
๓. ทานโจทดวยคําหยาบ ไมโจทดวยคําสุภาพ ทานตองเดือดรอน
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๔. ทานโจทดวยเรื่องไมประกอบดวยประโยชน ไมโจทดวยเรื่อง ประกอบดวยประโยชน
ทานตองเดือดรอน
๕. ทานมุงรายโจท มิใชมีเมตตาจิตโจท ทานตองเดือดรอน
ดูกรอุบาลี ภิกษุผูโจทกโดยไมเปนธรรม พึงถึงความเดือดรอนดวย อาการ ๕ นี้ ขอนั้น
เพราะเหตุไร เพราะภิกษุแมอื่น ไมพึงสําคัญเรื่องที่โจทดวย คําเท็จ ฯ
ผูถูกโจทโดยไมเปนธรรมไมตองเดือดรอน
[๕๐๗] พระอุบาลีทูลถามวา ก็ภกิ ษุผูถูกโจทโดยไมเปนธรรม ไมตอง เดือดรอนดวย
อาการเทาไร พระพุทธเจาขา
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอุบาลี ภิกษุผูถูกโจทโดยไมเปนธรรม ไมตอง เดือดรอน
ดวยอาการ ๕ คือ:
๑. ทานถูกโจทโดยกาลไมควร ไมถูกโจทโดยกาลอันควร ทานไมตอง เดือดรอน
๒. ทานถูกโจทดวยเรือ่ งไมจริง ไมไดถูกโจทดวยเรื่องจริง ทานไมตอง เดือดรอน
๓. ทานถูกโจทดวยคําหยาบ ไมถูกโจทดวยคําสุภาพ ทานไมตอง เดือดรอน
๔. ทานถูกโจทดวยเรือ่ งไมประกอบดวยประโยชน ไมไดถูกโจทดวย เรื่องประกอบดวย
ประโยชน ทานไมตองเดือดรอน
๕. ทานถูกโจทดวยมุงราย ไมถูกโจทดวยเมตตาจิต ทานไมตอง เดือดรอน
ดูกรอุบาลี ภิกษุผูถูกโจทโดยไมเปนธรรม ไมตองเดือดรอนดวยอาการทั้ง ๕ นี้ ฯ
ผูโจทกโดยเปนธรรมไมตองเดือดรอน
[๕๐๘] พระอุบาลีทูลถามวา ภิกษุผูโจทกโดยเปนธรรม พึงถึงความ ไมเดือดรอน ดวย
อาการเทาไร พระพุทธเจาขา
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอุบาลี ภิกษุผูโจทกโดยเปนธรรม พึงถึงความ ไมเดือดรอน
ดวยอาการ ๕ คือ:
๑. ทานโจทโดยกาลอันควร ไมใชโจทโดยกาลอันไมควร ทานไมตอง เดือดรอน
๒. ทานโจทดวยเรื่องจริง ไมใชโจทดวยเรื่องไมเปนจริง ทานไมตอง เดือดรอน
๓. ทานโจทดวยคําสุภาพ ไมใชโจทดวยคําหยาบ ทานไมตองเดือดรอน
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๔. ทานโจทดวยเรื่องประกอบดวยประโยชน ไมใชโจทดวยเรือ่ งไม ประกอบดวย
ประโยชน ทานไมตองเดือดรอน
๕. ทานมีเมตตาจิตโจท ไมใชมุงรายโจท ทานไมตอ งเดือดรอน
ดูกรอุบาลี ภิกษุผูโจทกโดยเปนธรรม พึงถึงความไมเดือดรอนดวยอาการ ๕ นี้ ขอนั้น
เปนเพราะเหตุไร เพราะภิกษุแมอื่นก็พึงสําคัญวาควรโจทดวยเรื่องจริง ฯ
ผูถูกโจทโดยธรรมตองเดือดรอน
[๕๐๙] พระอุบาลีทูลถามวา ก็ภกิ ษุผูถูกโจทโดยธรรม พึงถึงความ เดือดรอนดวยอาการ
เทาไร พระพุทธเจาขา
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอุบาลี ภิกษุผูถูกโจทโดยธรรม พึงถึงความเดือดรอนดวย
อาการ ๕ คือ:
๑. ทานถูกโจทโดยกาลอันควร ไมใชถูกโจทโดยกาลอันไมควร ทาน ตองเดือดรอน
๒. ทานถูกโจทดวยเรือ่ งจริง ไมใชถูกโจทดวยเรื่องไมเปนจริง ทาน ตองเดือดรอน
๓. ทานถูกโจทดวยคําสุภาพ ไมใชถกู โจทดวยคําหยาบ ทานตอง เดือดรอน
๔. ทานถูกโจทดวยเรือ่ งประกอบดวยประโยชน ไมใชถูกโจทดวยเรื่อง ไมประกอบดวย
ประโยชน ทานตองเดือดรอน
๕. ทานถูกโจทดวยเมตตาจิต ไมใชถูกโจทดวยมุงราย ทานตองเดือดรอน
ดูกรอุบาลี ภิกษุผูถูกโจทโดยธรรม พึงถึงความเดือดรอนดวยอาการ ๕ นี้แล ฯ
ธรรมสําหรับผูโจทก ๕ ประการ
[๕๑๐] พระอุบาลีทูลถามวา ภิกษุผูโจทกปรารถนาจะโจทผูอื่น พึง มนสิการธรรมเทาไร
ไวในตน แลวโจทผูอื่น พระพุทธเจาขา
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอุบาลี ภิกษุผูโจทกปรารถนาจะโจทผูอื่น พึงมนสิการธรรม
๕ อยางไวในตน แลวโจทผูอ ื่น คือ:
๑. ความการุญ
๒. ความหวังประโยชน
๓. ความเอ็นดู
๔. ความออกจากอาบัติ
๕. ความทําวินัยเปนเบือ้ งหนา
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ดูกรอุบาลี ภิกษุผูโจทกปรารถนาจะโจทผูอื่น พึงมนสิการธรรม ๕ อยาง นี้ไวในตน
แลวโจทผูอื่น ฯ
ผูถูกโจทกพึงตั้งอยูในธรรม ๒ ประการ
[๕๑๑] พระอุบาลีทูลถามวา ก็ภกิ ษุผูถูกโจทก พึงตั้งอยูในธรรมเทาไร พระพุทธเจาขา
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอุบาลี ภิกษุผูถูกโจทก พึงตั้งอยูในธรรม ๒ ประการ คือ
ความจริง ๑ ความไมขุนเคือง ๑ ฯ
ปาติโมกขฐปนขันธกะ ที่ ๙ จบ
ในขันธกะนี้มี ๓๐ เรื่อง ๒ ภาณวาร
_____________________
หัวขอประจําขันธกะ
[๕๑๒] เรื่องปาปภิกษุในอุโบสถ ถูกไล ๓ ครั้ง ไมออกไป ถูกพระโมคคัลลานะ
ฉุดออก เรื่องอัศจรรยในศาสนาของพระชินะเจา ทรงเปรียบเทียบ มหาสมุทร คือ อนุปุพพสิกขา
เปรียบดวยมหาสมุทรอันลุมลึกโดยลําดับ พระสาวกไมละเมิดสิกขาบท เปรียบดวยมหาสมุทร
ตั้งอยูตามปกติไมลนฝง สงฆ ยอมขับไลบุคคลทุศีลออก เปรียบดวยมหาสมุทรซัดซากศพขึ้นฝง
วรรณะ ๔ เหลา บวชเปนบรรพชิตแลว ละนามและโคตรเดิม ดุจแมน้ําใหญไหลไปสู มหาสมุทร
แลว ละนามและโคตรเดิม ภิกษุเปนอันมากปรินิพพาน เปรียบดวยน้ําไหลไปเต็มมหาสมุทร
พระธรรมวินัยมีวิมุตติรสรสเดียว เปรียบดวยมหา สมุทรมีรสเค็มรสเดียว พระธรรมวินัยมีรัตนะ
มาก เปนที่อยูข องพระอริยบุคคล ๘ จําพวก เปรียบดวยมหาสมุทรเปนที่อยูของหมูส ัตว แลวยัง
คุณในพระศาสนาใหดํารงอยู เรื่องงดปาติโมกขในวันอุโบสถ เรื่องพระฉัพพัคคียคิดวา ใครๆ
ไมรูเรา เรื่องภิกษุยกโทษกอน
เรื่องงดปาติโมกขเปนธรรม และไมเปนธรรม มีมูล ๑
เรื่องงดปาติโมกขเปนธรรม และไมเปนธรรม มีมูล ๒
เรื่องงดปาติโมกขเปนธรรม และไมเปนธรรม มีมูล ๓
เรื่องงดปาติโมกขเปนธรรม และไมเปนธรรม มีมูล ๔
เรื่องงดปาติโมกขเปนธรรม และไมเปนธรรม มีมูล ๕
เรื่องงดปาติโมกขเปนธรรม และไมเปนธรรม มีมูล ๖
เรื่องงดปาติโมกขเปนธรรม และไมเปนธรรม มีมูล ๗
เรื่องงดปาติโมกขเปนธรรม และไมเปนธรรม มีมูล ๘
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เรื่องงดปาติโมกขเปนธรรม และไมเปนธรรม มีมูล ๙
เรื่องงดปาติโมกขเปนธรรม และไมเปนธรรม มีมูล ๑๐
เรื่องงดปาติโมกขเพราะวิบัติ ๔ อยาง คือ ศีล อาจาระ ทิฐิ และอาชีวะ
เรื่องงดปาติโมกขในสวน ๕ คือ ปาราชิก สังฆาทิเสส ปาจิตตีย ปาฏิเทสนียะ และ
ทุกกฏ
เรื่องงดปาติโมกขในสวน ๖ มีวิธีอยางนี้ คือ เพราะศีล อาจาระ ทิฐิวิบัติ ทีภ่ ิกษุมิได
ทําและทํา
เรื่องงดปาติโมกขในสวน ๗ คือ ปาราชิก สังฆาทิเสส ถุลลัจจัย ปาจิตตีย ปาฏิเทสนียะ
ทุกกฏ และทุพภาสิต
เรื่องงดปาติโมกข เพราะศีล อาจาระ ทิฐิ และอาชีววิบัติ ที่ภกิ ษุ มิไดทําและทํา รวม
๘ อยาง
เรื่องงดปาติโมกขมี ๙ วิธี คือ เพราะศีล อาจาระ ทิฐิ ที่ภิกษุมิไดทํา และทั้งทํา
และไมทํา พระผูมีพระภาคตรัสแกผูรูตามเปนจริงอยางนี้
จงทราบการงดปาติโมกข ๑๐ อยาง คือ ภิกษุตองอาบัติปาราชิก ๑ กถา ปรารภภิกษุผูตอง
อาบัติปราชิกยังคางอยู ๑ ภิกษุบอกลาสิกขา ๑ กถาปรารภภิกษุ ผูบอกลาสิกขายังคางอยู ๑ ภิกษุรว ม
สามัคคี ๑ กถาคานสามัคคี ๑ คานสามัคคี ที่คาง ๑ มีผูไดเห็น ไดยิน และรังเกียจดวยศีล
วิบัติ ๑ ดวยอาจารวิบัติ ๑ ดวยทิฐิวิบัติ ๑
เรื่องภิกษุเห็นภิกษุเอง ภิกษุอนื่ บอกภิกษุนั้น หรือภิกษุผูตองอาบัติปาราชิก นั้น บอก
ความจริงแกภกิ ษุนั้น ภิกษุนนั้ งดปาติโมกข
เรื่องบริษัทเลิกประชุม เพราะอันตราย ๑๐ อยางใดอยางหนึ่ง คือ พระ ราชา โจร ไฟ
น้ํา มนุษย อมนุษย สัตวราย สัตวเลื้อยคลาน ชีวิต พรหมจรรย จงทราบการงดปาติโมกข
ที่เปนธรรม และไมเปนธรรมตามแนวทาง
เรื่องโจทโดยกาลอันควร โจทดวยเรื่องจริง โจทดวยเรื่องเปนประโยชน จักไดฝกฝาย
จักมีความทะเลาะเปนตน ผูเปนโจทกมีกาย วาจา บริสุทธิ์ มีเมตตาจิต เปนพหูสูต รูปาติโมกข
ทั้งสอง
เรื่องภิกษุโจทโดยกาลอันควร ดวยเรือ่ งจริง ดวยคําสุภาพ ดวยเรื่อง เปนประโยชน
ดวยเมตตาจิต
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เรื่องภิกษุเดือดรอน โดยอธรรม พึงบรรเทาเหมือนอยางนัน้
เรื่องภิกษุผูโจทกและถูกโจทเปนธรรม พึงบรรเทาความเดือดรอน เรื่อง พระสัมพุทธทรง
ประกาศขอปฏิบัติสําหรับภิกษุผูโจทกไว ๕ อยาง คือ ความการุญ ความหวังประโยชน ความเอ็นดู
ความออกจากอาบัติ ความทําวินัยเปนเบื้องหนา
เรื่องตั้งอยูในความสัตยและความไมขนุ เคือง นี้เปนธรรมดาของ จําเลยแล ฯ
หัวขอประจําขันธกะ จบ
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ภิกขุนขี ันธกะ
เรื่องพระนางมหาปชาบดีโคตมี
[๕๑๓] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ นิโครธาราม เขตกรุงกบิล
พัสดุ ในสักกะชนบท ครั้งนั้น พระนางมหาปชาบดีโคตมีเขาไปเฝา พระผูมีพระภา ถวายบังคม
แลวไดยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว ได กราบทูลพระผูมีพระภาควา ขอประทานวโรกาส
พระพุทธเจาขา ขอสตรีพึงได ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ในพระธรรมวินัยทีพ่ ระตถาคต
ประกาศแลว
พระผูมีพระภาคตรัสหามวา อยาเลย โคตมี เธออยาชอบใจ การที่สตรี ออกจากเรือน
บวชเปนบรรพชิต ในธรรมวินัยทีต่ ถาคตประกาศแลวเลย
แมครั้งที่สอง ...
แมครั้งที่สาม พระนางมหาปชาบดีโคตมี ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขอประทาน
วโรกาส พระพุทธเจาขา ขอสตรีพึงไดออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ในพระธรรมวินัยที่
พระตถาคตประกาศแลว
พระผูมีพระภาคตรัสหามวา อยาเลย โคตมี เธออยาชอบใจ การที่สตรี ออกจากเรือน
บวชเปนบรรพชิต ในธรรมวินัยทีต่ ถาคตประกาศแลวเลย
ครั้งนั้น พระนางมหาปชาบดีโคตมี ทรงนอยพระทัยวา พระผูมพี ระภาค ไมทรงอนุญาต
ใหสตรีออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตในพระธรรมวินัยที่พระตถาคต ประกาศแลว มีทุกข เสีย
พระทัย มีพระพักตรนองดวยน้ําพระเนตร ทรงกันแสง พลางถวายบังคมพระผูมีพระภาค ทําประ
ทักษิณ เสด็จกลับไป ฯ
[๕๑๔] ครั้งนั้น พระผูม ีพระภาคประทับอยูในกรุงกบิลพัสดุ ตาม พระพุทธาภิรมย แลว
เสด็จหลีกจาริกทางพระนครเวสาลี เสด็จจาริกโดยลําดับ ถึงพระนครเวสาลี ขาววา พระองค
ประทับอยูที่กฏู าคารสาลาปามหาวัน เขต พระนครเวสาลีนั้น
ครั้งนั้น พระนางมหาปชาบดีโคตมีใหปลงพระเกสา ทรงพระภูษายอมฝาด พรอมดวย
นางสากิยานีมากดวยกัน เสด็จหลีกไปทางพระนครเวสาลี เสด็จถึงเมือง เวสาลี กูฏาคารสาลาปา
มหาวัน โดยลําดับ เวลานัน้ พระนางมีพระบาททั้งสองพอง มีพระวรกายเกลือกกลั้วดวยธุลี มีทุกข
เสียพระทัย มีพระพักตรนองดวยน้ําพระเนตร ไดประทับยืนกันแสงอยูที่ซุมพระทวารภายนอก
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ทานพระอานนทไดเห็นพระนางมหาปชาบดีโคตมี มีพระบาททั้งสองพอง มีพระวรกาย
เกลือกกลั้วดวยธุลี มีทุกข เสียพระทัย มีพระพักตรนองดวยน้ําพระเนตร ประทับยืนกันแสง
อยูที่ซุมพระทวารภายนอก ครั้นแลวไดถามวา ดูกร โคตมี เพราะเหตุไร พระนางจึงมีพระบาท
ทั้งสองพอง มีพระวรกายเกลือกกลั้ว ดวยธุลีมีทุกข เสียพระทัย มีพระพักตรชุมดวยน้ําพระเนตร
ประทับยืนกันแสง อยูที่ซุมพระทวารภายนอก
พระนางตอบวา พระอานนทเจาขา เพราะพระผูมพี ระภาคไมทรงอนุญาต ใหสตรีออกจาก
เรือนบวชเปนบรรพชิต ในพระธรรมวินัยทีพ่ ระตถาคตประกาศ แลว ฯ
พระอานนทกลาววา ดูกรโคตมี ถาเชนนั้น พระนางจงรออยูที่นี่แหละ สักครูหนึ่ง จน
กวาอาตมาจะทูลขอพระผูมีพระภาคใหสตรีออกจากเรือนบวชเปน บรรพชิต ในพระธรรมวินัย
ที่พระตถาคตประกาศแลว ฯ
[๕๑๕] ครั้งนั้น ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผูมพี ระภาค ถวายบังคม นั่ง ณ ที่ควร
สวนขางหนึ่ง แลวกราบทูลวา พระพุทธเจาขา พระนางมหาปชาบดี โคตมีนั้น มีพระบาททั้ง ๒
พอง มีพระวรกายเกลือกกลัว้ ดวยธุลี มีทุกข เสีย พระทัย มีพระพักตรนองดวยน้ําพระเนตร
ประทับยืนกันแสงอยูที่ซุมพระทวาร ภายนอก ดวยนอยพระทัยวา พระผูมีพระภาคไมทรงอนุญาต
ใหสตรีออกจากเรือน บวชเปนบรรพชิต ในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแลว ขอประทาน
วโรกาส ขอสตรีพึงไดการออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศ
แลว พระพุทธเจาขา
พระผูมีพระภาคตรัสหามวา อยาเลย อานนท เธออยาชอบใจ การที่ สตรีออกจากเรือน
บวชเปนบรรพชิต ในธรรมวินัยทีต่ ถาคตประกาศแลวเลย
แมครั้งที่สอง ทานพระอานนทไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขอประทาน วโรกาส ขอ
สตรีพึงไดการออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ในพระธรรมวินัยที่ พระตถาคตประกาศแลว พระ
พุทธเจาขา
พระผูมีพระภาคตรัสหามวา อยาเลย อานนท เธออยาชอบใจ การที่สตรี ออกจากเรือน
บวชเปนบรรพชิต ในธรรมวินัยทีต่ ถาคตประกาศแลวเลย
แมครั้งที่สาม ทานพระอานนทไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขอประทาน วโรกาส
ขอสตรีพึงไดการออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ในพระธรรมวินัยที่ พระตถาคตประกาศแลว
พระพุทธเจาขา
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พระผูมีพระภาคตรัสหามวา อยาเลย อานนท เธออยาชอบใจ การที่สตรี ออกจากเรือน
บวชเปนบรรพชิต ในธรรมวินัยทีต่ ถาคตประกาศแลวเลย
ครั้งนั้น ทานพระอานนทคิดวา พระผูมีพระภาคไมทรงอนุญาตใหสตรี ออกจากเรือนบวช
เปนบรรพชิต ในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแลว ไฉนหนอ เราพึงทูลขอพระผูมีพระภาค
ใหสตรีออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแลว โดยปริยาย
สักอยางหนึ่ง จึงทูลถามวา พระ พุทธเจาขา สตรีออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ในพระธรรม
วินัยทีพ่ ระตถาคต ประกาศแลว ควรหรือไมเพื่อทําใหแจงแมซึ่งโสดาปตติผล สกิทาคามิผล
อนาคามิผล หรืออรหัตตผล
พ. ดูกรอานนท สตรีออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ในธรรมวินยั ที่ ตถาคตประกาศ
แลว ควรเพื่อทําใหแจงแมซงึ่ โสดาปตติผล สกิทาคามิผล อนา คามิผล หรืออรหัตตผล
อ. พระพุทธเจาขา ถาสตรีออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ในพระธรรมวินัยทีพ่ ระ
ตถาคตประกาศแลว ควรเพื่อทําใหแจงแมซงึ่ โสดาปตติผล สกิทาคามิผลอนาคามิผล อรหัตผลได
พระพุทธเจาขา พระนางมหาปชาบดีโคตมี พระมาตุจฉาของพระผูมีพระภาค ทรงมีอุปการะมาก
ทรงประคับประคอง เลี้ยงดู ทรงถวายขีรธารา เมื่อพระชนนีสวรรคต ไดใหพระผูมีพระภาค
เสวยขีรธารา ขอประทานวโรกาส ขอสตรีพึงไดการออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ในพระธรรม
วินัยทีพ่ ระตถาคตประกาศแลว พระพุทธเจาขา ฯ
ครุธรรม ๘ ประการ
[๕๑๖] พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรอานนท ถาพระนางมหาปชาบดี โคตมี ยอมรับ
ครุธรรม ๘ ประการ ขอนั้นแหละ จงเปนอุปสัมปทาของพระนาง คือ:
๑. ภิกษุณีอุปสมบทแลว ๑๐๐ ป ตองกราบไหว ลุกรับ ทําอัญชลีกรรม สามีจิกรรม
แกภกิ ษุที่อุปสมบทในวันนั้น ธรรมแมนี้ ภิกษุณีตองสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ไมละเมิด
ตลอดชีวิต
๒. ภิกษุณีไมพึงอยูจําพรรษาในอาวาสที่ไมมีภิกษุ ธรรมแมนี้ ภิกษุณีตองสักการะ เคารพ
นับถือ บูชา ไมละเมิดตลอดชีวิต
๓. ภิกษุณีตองหวังธรรม ๒ ประการ คือ ถามวันอุโบสถ ๑ เขาไปฟง คําสั่งสอน ๑ จาก
ภิกษุสงฆทุกกึง่ เดือน ธรรมแมนี้ ภิกษุณีตองสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ไมละเมิดตลอดชีวิต
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๔. ภิกษุณีอยูจําพรรษาแลว ตองปวารณาในสงฆสองฝาย โดยสถานทั้ง ๓ คือ โดยได
เห็น โดยไดยนิ หรือโดยรังเกียจ ธรรมแมนี้ ภิกษุณีตองสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ไมละเมิด
ตลอดชีวิต
๕. ภิกษุณีตองธรรมที่หนักแลว ตองประพฤติปกขมานัตในสงฆ ๒ ฝาย ธรรมแมนี้
ภิกษุณีตองสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ไมละเมิดตลอดชีวิต
๖. ภิกษุณีตองแสวงหาอุปสัมปทาในสงฆ ๒ ฝาย เพื่อสิกขมานาผูมีสิกขา อันศึกษาแลว
ในธรรม ๖ ประการครบ ๒ ปแลว ธรรมแมนี้ ภิกษุณีตองสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ไมละเมิด
ตลอดชีวิต
๗. ภิกษุณีไมพึงดา บริภาษภิกษุ โดยปริยายอยางใดอยางหนึ่ง ธรรม แมนี้ ภิกษุณตี อง
สักการะ เคารพ นับถือ บูชา ไมละเมิดตลอดชีวิต
๘. ตั้งแตวันนี้เปนตนไป ปดทางไมใหภิกษุณที ั้งหลายสอนภิกษุ เปดทาง ใหภิกษุทั้งหลาย
สอนภิกษุณี ธรรมแมนี้ ภิกษุณีตองสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ไมละเมิดตลอดชีวิต
ดูกรอานนท ก็ถาพระนางมหาปชาบดีโคตมี ยอมรับครุธรรม ๘ ประการนี้ ขอนั้นแหละ
จงเปนอุปสัมปทาของพระนาง ฯ
[๕๑๗] ครั้งนั้น ทานพระอานนทเรียนครุธรรม ๘ ประการ ในสํานัก พระผูมีพระภาค
แลวเขาไปหาพระนางมหาปชาบดีโคตมี ชี้แจงวา พระนางโคตมี ถาพระนางยอมรับครุธรรม ๘
ประการ ขอนัน้ แหละจักเปนอุปสัมปทาของพระนาง คือ:
๑. ภิกษุณีอุปสมบทแลว ๑๐๐ ป ตองกราบไหว ลุกรับ ทําอัญชลีกรรม สามีจิกรรม
แกภกิ ษุที่อุปสมบทในวันนั้น ธรรมแมนี้ ภิกษุณีตองสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ไมละเมิด
ตลอดชีวิต
๒. ภิกษุณีไมพึงอยูจําพรรษาในอาวาสที่ไมมีภิกษุ ธรรมแมนี้ ภิกษุณี ตองสักการะ เคารพ
นับถือ บูชา ไมละเมิดตลอดชีวิต
๓. ภิกษุณีตองหวังธรรม ๒ ประการ คือ ถามวันอุโบสถ ๑ เขาไปฟง คําสั่งสอน ๑ จาก
ภิกษุสงฆทุกกึง่ เดือน ธรรมแมนี้ ภิกษุณีตองสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ไมละเมิดตลอดชีวิต
๔. ภิกษุณีอยูจําพรรษาแลว ตองปวารณาในสงฆ ๒ ฝาย โดยสถานทั้ง ๓ คือ โดยได
เห็น โดยไดยนิ หรือโดยรังเกียจ ธรรมแมนี้ ภิกษุณีตองสักการะ เคารพ นับถือ บูชา
ไมละเมิดตลอดชีวิต
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๕. ภิกษุณีตองธรรมที่หนักแลว ตองประพฤติปกขมานัตในสงฆ ๒ ฝาย ธรรมแมนี้
ภิกษุณีตองสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ไมละเมิดตลอดชีวิต
๖. ภิกษุณีตองแสวงหาอุปสัมปทาในสงฆ ๒ ฝาย เพื่อสิกขมานาผูมีสิกขา อันศึกษาแลว
ในธรรม ๖ ประการ ครบ ๒ ปแลว ธรรมแมนี้ ภิกษุณีตองสักการะเคารพ นับถือ บูชา
ไมละเมิดตลอดชีวิต ฯ
๗. ภิกษุณีไมพึงดา บริภาษ ภิกษุโดยปริยายอยางใดอยางหนึ่ง ธรรม แมนี้ ภิกษุณี
ตองสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ไมละเมิดตลอดชีวิต ฯ
๘. ตั้งแตวันนี้เปนตนไป ปดทางไมใหภิกษุณที ั้งหลายสอนภิกษุ เปด ทางใหภิกษุทั้งหลาย
สอนภิกษุณี ธรรมแมนี้ ภิกษุณีตองสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ไมละเมิดตลอดชีวิต
พระนางโคตมี ถาพระนางยอมรับครุธรรม ๘ ประการนี้ ขอนั้นแหละ จักเปนอุปสัมปทา
ของพระนาง
พระนางมหาปชาบดีโคตมีกลาววา ขาแตทานพระอานนท ดิฉันยอมรับ ครุธรรม ๘ ประการ
นี้ ไมละเมิดตลอดชีวิต เปรียบเหมือนหญิงสาว หรือชายหนุม ที่ชอบแตงกาย อาบน้ําสระเกลา
แลว ไดพวงอุบล พวงมะลิ หรือพวงลําดวนแลว พึงประคองรับดวยมือทั้งสอง ตั้งไวเหนือ
เศียรเกลาฉะนัน้ ฯ
พรหมจรรยไมตั้งอยูนาน
[๕๑๘] ครั้งนั้น ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผูมพี ระภาค ถวายบังคม นั่ง ณ ที่ควร
สวนขางหนึ่ง แลวไดกราบทูลวา พระพุทธเจาขา พระนางมหาปชาบดี โคตมี ยอมรับครุธรรม
๘ ประการแลว พระมาตุจฉาของพระผูมีพระภาค อุปสม บทแลว
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท ก็ถาสตรีจักไมไดออกจากเรือนบวช เปนบรรพชิต
ในธรรมวินยั ที่ตถาคตประกาศแลว พรหมจรรยจักตั้งอยูไดนาน สัทธรรมจะพึงตั้งอยูไดตลอดพันป
ก็เพราะสตรีออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแลว บัดนี้ พรหมจรรย
จักไมตั้งอยูไดนาน สัท ธรรมจักตั้งอยูไดเพียง ๕๐๐ ปเทานั้น ดูกรอานนท สตรีไดออกจากเรือน
บวชเปน บรรพชิตในธรรมวินัยใด ธรรมวินัยนั้นเปนพรหมจรรยไมตงั้ อยูไดนาน เปรียบเหมือน
ตระกูลเหลาใดเหลาหนึ่งที่มหี ญิงมาก มีชายนอย ตระกูลเหลานั้นถูกพวก โจรผูลักทรัพยกําจัดได
งาย อีกประการหนึ่ง เปรียบเหมือนหนอนขยอกที่ลงใน นาขาวสาลีที่สมบูรณ นาขาวสาลีนั้นไม
ตั้งอยูไดนาน อีกประการหนึ่ง เปรียบเหมือน เพลี้ยที่ลงในไรออยที่สมบูรณ ไรออยนั้นไมตั้งอยู
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ไดนาน ดูกรอานนท บุรุษกัน้ ทํานบแหงสระใหญไวกอน เพื่อไมใหน้ําไหลไป แมฉันใด เรา
บัญญัติครุธรรม ๘ ประการแกภกิ ษุณี เพื่อไมใหภิกษุณีละเมิดตลอดชีวติ ฉันนั้นเหมือนกัน ฯ
ครุธรรม ๘ ประการของภิกษุณี จบ
______________________________
พุทธานุญาตใหอุปสมบทภิกษุณี
[๕๑๙] ครั้งนั้น พระมหาปชาบดีโคตมีเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค ถวาย บังคม ไดยืน ณ
ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลวกราบทูลวา พระพุทธเจาขา หมอมฉัน จะปฏิบตั ิในนางสากิยานีพวกนี้
อยางไร
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงชี้แจงใหพระนางมหาปชาบดีโคตมีเห็นแจง สมาทาน
อาจหาญ ราเริง ดวยธรรมีกถาแลว ทีนั้นพระนางมหาปชาบดีโคตมีผูอันพระผูมีพระภาคไดทรง
ชี้แจงใหเห็นแจง สมาทาน อาจหาญ ราเริง ดวยธรรมี กถาแลว จึงถวายบังคมพระผูม ีพระภาค
ทําประทักษิณกลับไป
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถาในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรก
เกิดนัน้ แลวรับสั่งกะภิกษุทงั้ หลายวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุทั้งหลายอุปสมบทภิกษุณี ฯ
[๕๒๐] ครั้งนั้นภิกษุณเี หลานั้นไดกลาวกะพระมหาปชาบดีโคตมีวา พระ แมเจายังไมได
อุปสมบท แตพวกดิฉันอุปสมบทแลว เพราะพระผูมีพระภาคทรง บัญญัติไวอยางนี้วา ภิกษุทั้งหลาย
พึงใหอุปสมบทภิกษุณี ลําดับนั้น พระมหาปชา บดีโคตมีเขาไปหาทานพระอานนท อภิวาทแลว
ไดยืน ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลว กลาววา ทานพระอานนท ภิกษุณเี หลานั้นพูดกะดิฉันอยางนีว้ า
พระแมเจายังไม ไดอุปสมบท แตพวกดิฉนั อุปสมบทแลว เพราะพระผูม ีพระภาคทรงบัญญัติไวอยาง
นี้วา ภิกษุทั้งหลายพึงใหอปุ สมบทภิกษุณี ครั้งนั้น ทานพระอานนท เขาไปเฝา พระผูมีพระภาค
ถวายบังคมนัง่ ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลวกราบทูลวา พระพุทธ เจาขา พระมหาปชาบดีโคตมี
กลาวอยางนี้วา ทานพระอานนท ภิกษุณีพวกนีพ้ ูด กะดิฉนั อยางนีว้ า พระแมเจายังไมไดอุปสมบท
แตพวกดิฉันอุปสมบทแลว เพราะ พระผูม ีพระภาคทรงบัญญัติไวอยางนี้วา ภิกษุทั้งหลายพึงให
อุปสมบทภิกษุณี พระ ผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท พระมหาปชาบดีโคตมี รับครุธรรม ๘
ประการ แลวในกาลใด พระนางชื่อวาอุปสมบทแลวในกาลนั้นทีเดียว ฯ
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ทูลขอพร
[๕๒๑] ครั้งนั้น พระมหาปชาบดีโคตมี เขาไปหาทานพระอานนท อภิวาท ไดยนื ณ
ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลวกลาววา ทานพระอานนท ดิฉันจะทูลขอ พรอยางหนึ่งกะพระผูมีพระภาค
วา ขอประทานพระวโรกาส พระพุทธเจา ขอพระ พระผูมีพระภาค พึงทรงอนุญาตการกราบไหว
การลุกรับ การทําอัญชลีกรรม สามี จิกรรม แกภกิ ษุและภิกษุณี ตามลําดับผูแก
ครั้งนั้น ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค ถวายบังคมนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
แลวกราบทูลวา พระพุทธเจาขา พระมหาปชาบดีโคตมีกลาว อยางนีว้ า ทานพระอานนท ดิฉัน
จะขอพรอยางหนึ่งกะพระผูม ีพระภาควา ขอ ประทานพระวโรกาส พระพุทธเจาขา ขอพระผูมี
พระภาคทรงอนุญาตการกราบไหว การลุกรับ การทําอัญชลีกรรม สามีจิกรรม แกภกิ ษุและภิกษุณี
ตามลําดับผูแก
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท ขอที่ตถาคตจะอนุญาตการกราบไหว การลุกรับ
การทําอัญชลีกรรม สามีจิกรรม แกมาตุคามนั้น มิใชฐานะ มิใช โอกาส เพราะพวกอัญญเดียรถียทมี่ ี
ธรรมอันกลาวไมดีแลวเหลานี้ ยังไมกระทํา การกราบไหว การลุกรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรม
แกมาตุคาม ก็ไฉนเลา ตถาคตจักอนุญาตการกราบไหว การลุกรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรมแก
มาตุคาม
ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรก
เกิดนัน้ แลวรับสั่งกะภิกษุทงั้ หลายวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงทําการกราบไหว การลุกรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรม
แกมาตุคาม รูปใดทํา ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
ทูลถามถึงสิกขาบท
[๕๒๒] ครั้งนั้น พระมหาปชาบดีโคตมีเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค ถวายบังคม ไดยืน
ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลวกราบทูลวา พระพุทธเจาขา สิกขาบท ของภิกษุณีเหลานัน้ ใด ที่ทวั่ ถึง
ภิกษุ พวกหมอมฉันจะปฏิบตั ิในสิกขาบทเหลานั้น อยางไร พระพุทธเจาขา ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรโคตมี สิกขาบทของภิกษุณเี หลานั้นใด ที่ ทั่วถึงภิกษุ
พวกเธอจงศึกษาในสิกขาบทเหลานั้น ดุจภิกษุทั้งหลายศึกษาอยู ฉะนัน้
ม. พระพุทธเจาขา ก็สิกขาบทของภิกษุณเี หลานั้นใด ที่ไมทวั่ ถึงภิกษุ พวกหมอมฉันจะ
ปฏิบัติในสิกขาบทเหลานั้น อยางไร พระพุทธเจาขา
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ภ. ดูกรโคตมี สิกขาบทของภิกษุณีเหลานั้นใด ที่ไมทั่วถึงภิกษุ พวก เธอจงศึกษาใน
สิกขาบทเหลานั้น ตามที่เราบัญญัติไวแลว ฯ
ลักษณะวินิจฉัยพระธรรมวินัย
[๕๒๓] ครั้งนั้น พระมหาปชาบดีโคตมี เขาไปเฝาพระผูมีพระภาค ถวายบังคม ไดยืน
ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลวกราบทูลวา ขอประทานพระวโรกาส พระพุทธเจาขา ขอพระผูมีพระภาค
โปรดแสดงธรรมโดยยอ ที่หมอมฉันฟงธรรม ของพระผูมีพระภาคแลว เปนผูเดียวจะพึงหลีกออก
ไมประมาท มีความเพียร มีตนสงไปอยู
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรโคตมี เธอพึงรูธรรมเหลาใดวา ธรรมเหลานี้ เปนไปเพื่อ
ความกําหนัด ไมใชเพื่อคลายความกําหนัด เปนไปเพื่อความประกอบ ไมใชเพื่อความพราก เปน
ไปเพื่อความสะสม ไมใชเพือ่ ความไมสะสม เปนไป เพือ่ ความมักมาก ไมใชเพื่อความมักนอย
เปนไปเพื่อความไมสันโดษ ไมใชเพื่อความสันโดษ เปนไปเพื่อความคลุกคลีดวยหมู ไมใช
เพื่อความสงัด เปนไป เพื่อความเกียจคราน ไมใชเพื่อปรารภความเพียร เปนไปเพื่อความเลี้ยงยาก
ไมใชเพื่อความเลี้ยงงาย ดูกรโคตมี เธอพึงทรงจําธรรมเหลานั้นไวโดยสวนเดียววา นั่นไมใชธรรม
นั่นไมใชวินยั นั่นไมใชสัตถุศาสน
ดูกรโคตมี อนึ่ง เธอพึงรูธรรมเหลาใดวา ธรรมเหลานี้เปนไปเพื่อความ คลายกําหนัด
ไมใชเพื่อมีความกําหนัด เปนไปเพื่อความพราก ไมใชเพือ่ ความ ประกอบ เปนไปเพือ่ ความไม
สะสม ไมใชเพื่อความสะสม เปนไปเพื่อความมักนอย ไมใชเพื่อความมักมาก เปนไปเพื่อ
ความสันโดษ ไมใชเพื่อความไมสันโดษ เปนไปเพื่อความสงัด ไมใชเพื่อความคลุกคลีดวยหมู เ
ปนไปเพื่อ ปรารภความเพียร ไมใชเพื่อความเกียจคราน เปนไปเพื่อความเลี้ยงงาย ไมใช เพื่อความ
เลี้ยงยาก ดูกรโคตมี เธอพึงทรงจําธรรมเหลานั้นไวโดยสวนเดียววา นั่นเปนธรรม นั่นเปน
วินัย นั่นเปนสัตถุศาสน ฯ
พุทธานุญาตใหแสดงปาติโมกข
[๕๒๔] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายไมแสดงปาติโมกขแกภิกษุณี ... ภิกษุ เหลานั้นกราบทูล
เรื่องนั้นพระผูม ีพระภาคๆ ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหแสดง
ปาติโมกข แกภิกษุณีทั้งหลาย ลําดับนั้น ภิกษุทั้งหลายคิดวา ใครหนอ ควรแสดงปาติโมกขแก
ภิกษุณีทั้งหลาย ภิกษุเหลานัน้ กราบทูลเรื่องนั้น แดพระผูมีพระภาคๆ ... ตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุแสดงปาติโมกขแกภิกษุณีทั้งหลาย ฯ
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[๕๒๕] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายเขาไปถึงสํานักภิกษุณี แลวแสดงปาติ โมกขแก
ภิกษุณีทั้งหลาย ประชาชน เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ภิกษุณี เหลานี้เปนเมียของภิกษุ
พวกนี้ ภิกษุณีเหลานี้เปนชูของภิกษุพวกนี้ บัดนี้ ภิกษุเหลานี้จักอภิรมยกบั ภิกษุณีเหลานี้ ภิกษุ
ทั้งหลาย ไดยนิ พวกนั้น เพงโทษ ติเตียนโพนทะนาอยู จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูม ีพระภาค
พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้ง หลาย ภิกษุไมพึงแสดงปาติโมกขแกภิกษุณี รูปใดแสดง
ตองอาบัติทุกกฏ เรา อนุญาตใหภิกษุณีแสดงปาติโมกขแกภิกษุณดี วยกัน ภิกษุณีทั้งหลายไมรูวา
จะพึง แสดงปาติโมกขอยางนี้ ภิกษุเหลานั้นกราบทูลเรือ่ งนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค
ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภกิ ษุบอกภิกษุณีทั้งหลายวา พวกเธอ พึงแสดงปาติโมกข
อยางนี้ ฯ
พุทธานุญาตใหรับอาบัติ
[๕๒๖] สมัยนั้น ภิกษุณีทั้งหลายไมกระทําคืนอาบัติ ภิกษุเหลานัน้ กราบทูลเรื่องนั้น
แดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีจะไม ทําคืนอาบัติไมได
รูปใดไมทําคืน ตองอาบัติทุกกฏ ภิกษุณีทงั้ หลายไมรูวา จะ พึงทําคืนอาบัติแมอยางนี้ ... ภิกษุ
เหลานั้นกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา
อนุญาตใหภิกษุบอกภิกษุณที ั้งหลายวา พวกเธอ พึงทําคืนอาบัติอยางนี้
ครั้งนั้น ภิกษุทั้งหลายคิดวา ใครหนอจะพึงรับอาบัติของภิกษุณีทงั้ หลาย ภิกษุเหลานั้น
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาคๆ ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให
ภิกษุรับอาบัตขิ องภิกษุณีทั้งหลาย ฯ
รับแสดงอาบัติ
[๕๒๗] สมัยนั้น ภิกษุณีทั้งหลายพบภิกษุที่ถนนก็ดี ที่ตรอกก็ดี ทีท่ าง สามแพรงก็ดี
วางบาตรไวทพี่ ื้น หมผาเฉวียงบา นั่งกระหยงประคองอัญชลี ทํา คืนอาบัติ ชาวบานเพงโทษ
ติเตียน โพนทะนาวา ภิกษุณเี หลานี้เปนเมียของ ภิกษุพวกนี้ ภิกษุณีเหลานี้เปนชูของภิกษุพวกนี้
ภิกษุณีเหลานีล้ วงเกินในราตรีบัดนี้มาขอขมา ภิกษุเหลานั้นกราบทูลเรือ่ งนั้นแดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกร ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงรับอาบัติของภิกษุณีทั้งหลาย รูปใดรับ
ตองอาบัติทุกกฏ เราอนุญาตใหภิกษุณีรับอาบัติของภิกษุณดี ว ยกัน ภิกษุณีทั้งหลายไมรูวาจะพึง
รับ อาบัติแมอยางนี้ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ... ตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุบอกภิกษุณีทั้งหลายวา ทานทั้งหลายพึงรับ อาบัติอยางนี้ ฯ
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พุทธานุญาตใหทํากรรม
[๕๒๘] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายไมทํากรรมแกภิกษุณีทั้งหลาย ภิกษุ เหลานั้นกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา อนุญาตใหทํากรรม
แกภกิ ษุณีทั้งหลาย ครั้งนั้น ภิกษุทั้งหลายคิดวา ใครหนอพึง ทํากรรมแกภิกษุณีทั้งหลาย แลว
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาคๆ ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต
ใหภกิ ษุทํากรรมแกภกิ ษุณีทงั้ หลาย ฯ
[๕๒๙] สมัยนั้น ภิกษุณีทั้งหลายที่ถกู ทํากรรมแลว พบภิกษุที่ถนนก็ดี ที่ตรอกก็ดี
ที่ทางสามแพรงก็ดี วางบาตรไวที่พื้น หมผาเฉวียงบา นั่งกระหยง ประคองอัญชลี ใหภิกษุอด
โทษพลางตั้งใจวา จะไมทําอยางนั้นอีก ชาวบานเพง โทษ ติเตียน โพนทะนาวา ภิกษุณีเหลานี้
เปนเมียของภิกษุพวกนี้ ภิกษุณีเหลานี้ เปนชูของภิกษุพวกนี้ ภิกษุณีเหลานี้ลวงเกินในราตรี บัดนี้
มาขอขมา ภิกษุเหลา นั้นกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ... ตรัสวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุไมพึง ทํากรรมแกภกิ ษุณีทงั้ หลาย รูปใดทํา ตองอาบัติทุกกฏ
เราอนุญาตใหภิกษุณีทาํ กรรมแกภิกษุณีดว ยกัน ภิกษุณีทั้งหลายไมรูวา จะ พึงทํากรรม
แมอยางนี้ ภิกษุเหลานั้นกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ... ตรัส วา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุบอกภิกษุณีทั้งหลายวา พวกเธอพึงทํา กรรมอยางนี้ ฯ
[๕๓๐] สมัยนั้น ภิกษุณีทั้งหลายเกิดความบาดหมาง เกิดความทะเลาะ ถึงวิวาทกัน
ทิ่มแทงกันและกันดวยหอกคือปากในทามกลางสงฆอยู ไมอาจระงับ อธิกรณนั้นได ภิกษุเหลา
นั้นกราบทูลเรือ่ งนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ... ตรัสวา ดูกร ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต
ใหภกิ ษุระงับอธิกรณของภิกษุณีทั้งหลาย ฯ
[๕๓๑] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายระงับอธิกรณของภิกษุณีทั้งหลาย ก็เมื่อ ภิกษุวนิ ิจฉัย
อธิกรณนั้นอยูป รากฏวา ภิกษุณีทั้งหลายเขากรรมบาง ตองอาบัติบาง ภิกษุณีทั้งหลายกลาวอยาง
นี้วา ดีแลว ทานเจาขา ขอพระคุณเจาจงทํากรรมแกภิกษุณี ทั้งหลาย ขอพระคุณเจาจงรับอาบัติ
ของภิกษุณีทั้งหลาย เพราะพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติไวอยางนี้วา ภิกษุพึงระงับอธิกรณของ
ภิกษุณีทั้งหลาย ภิกษุเหลานัน้ กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ... ตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให ภิกษุยกกรรมของพวกภิกษุณีมอบใหแกพวกภิกษุณี เพื่อใหพวก
ภิกษุณีทํากรรมแก พวกภิกษุณี เพื่อใหภิกษุยกอาบัติของพวกภิกษุณีมอบใหแกพวกภิกษุณี เพื่อให
พวกภิกษุณีรบั อาบัติของพวกภิกษุณี ฯ
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[๕๓๒] สมัยนั้น ภิกษุณีอันเตวาสินขี องภิกษุณีอุบลวรรณาติดตาม พระผูมีพระภาคเรียน
วินัยอยู ๗ ป นางมีสติฟนเฟอน วินยั ที่เรียนไว เรียนไว ก็เลอะเลือน นางไดทราบขาววา
พระผูมีพระภาคประสงคจะเสด็จกรุงสาวัตถี จึง คิดวา เราติดตามพระผูมพี ระภาคเรียนวินัยอยู ๗ ป
เรานั้นมีสติฟน เฟอน วินยั ที่เรียนไว เรียนไวเลอะเลือน ก็การที่มาตุคามจะติดตามพระศาสดา
ไปตลอดชีวิต ทําไดยาก เราจะพึงปฏิบัติอยางไรหนอ จึงแจงเรื่องนั้นแกภิกษุณีทั้งหลายๆ แจง
เรื่องนั้นแกภกิ ษุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นจึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาค พระผูมีพระภาค
ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภกิ ษุสอนวินัยแกพวกภิกษุณี ฯ
ปฐมภาณวาร จบ
________________________
[๕๓๓] ครั้งนั้น พระผูม ีพระภาคประทับอยูในพระนครเวสาลีตามพุทธา ภิรมย แลว
เสด็จจาริกทางพระนครสาวัตถี เสร็จจาริกโดยลําดับถึงพระนครสาวัตถี ทราบวา พระองค
ประทับอยูที่พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถีนั้น
ครั้งนั้น พระฉัพพัคคียใ ชน้ําโคลนรดภิกษุณีดว ยหวังวา แมไฉน ภิกษุ ณีพึงรักใครใน
พวกเรา ... ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ... ตรัสวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุไมพึงใชน้ําโคลนรดนางภิกษุณี รูปใดรดตองอาบัติ ทุกกฏ เราอนุญาต
ใหลงทัณฑกรรมแกภกิ ษุนนั้
ภิกษุทั้งหลายคิดวา พวกเราจะ พึงลงทัณฑกรรมอยางไร แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมี
พระภาคๆ ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีสงฆพึงทําภิกษุนั้นใหเปนผูไม
ควรไหว ฯ
ภิกษุแสดงอวัยวะมีกายเปนตนอวดภิกษุณี
[๕๓๔] สมัยนั้น ภิกษุฉัพพัคคียเปดกายอวดภิกษุณี เปดขาออนอวด ภิกษุณี เปดองค
กําเนิดอวดภิกษุณี พูดเกีย้ วภิกษุณี ชักจูงบุรษุ ใหสมสูกับภิกษุณี ดวยหวังวา แมไฉน ภิกษุณี
พึงรักใครในพวกเรา ... ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้น แดพระผูมีพระภาคๆ ... ตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพงึ เปดกายอวดภิกษุณี ไมพึงเปดขาออนอวดภิกษุณี ไมพงึ เปดองค
กําเนิดอวดภิกษุณี ไมพึงพูดเกี้ยว ภิกษุณี ไมพึงชักจูงบุรษุ ใหสมสูกับภิกษุณี รูปใดชักจูง ตอง
อาบัติทุกกฏ เราอนุญาตใหลงทัณฑกรรมแกภกิ ษุนั้น ภิกษุทั้งหลายคิดวา พวกเราพึง ลง
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ทัณฑกรรมอยางไรหนอ แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูม ีพระภาคๆ ... ตรัสวา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีสงฆ พึงทําภิกษุนั้นใหเปนผูไมควรไหว ฯ
[๕๓๕] สมัยนั้น ภิกษุณีฉัพพัคคียใ ชน้ําโคลนรดภิกษุ ดวยหวังวา แมไฉน ภิกษุพึง
รักใครในพวกเรา ภิกษุเหลานั้นกราบทูลเรือ่ งนั้นแดพระผูมี พระภาคๆ ... ตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณไี มพึงใชน้ําโคลนรดภิกษุ รูปใด รด ตองอาบัติทุกกฏ เราอนุญาตให
ลงทัณฑกรรมแกภกิ ษุณีนนั้
ภิกษุทั้งหลายคิดวา พวกเรา พึงลงทัณฑกรรมอยางไร แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมี
พระภาค พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหทาํ การหามปราม เมื่อ
ภิกษุหามปรามแลว ภิกษุณที ั้งหลายไมเชือ่ ฟง ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาค... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหงดโอวาท ฯ
ภิกษุณแี สดงอวัยวะมีกายเปนตนอวดภิกษุ
[๕๓๖] สมัยตอมา ภิกษุณีฉัพพัคคียเปดกายอวดภิกษุ เปดถันอวด ภิกษุ เปดขาออน
อวดภิกษุ เปดองคกําเนิดอวดภิกษุ พูดเกีย้ วภิกษุ ชักจูงสตรี ใหสมสูกบั ภิกษุดวยหวังวา แม
ไฉนภิกษุพึงรักใครในพวกเรา ... ภิกษุเหลานั้น กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค
... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีไมพึง เปดกายอวดภิกษุ ไมพึงเปดถันอวดภิกษุ ไมพึงเปดขา
ออนอวดภิกษุ ไมพึงเปด องคกําเนิดอวดภิกษุ ไมพึงพูดเกี้ยวภิกษุ ไมพงึ ชักจูงสตรีใหสมสูกับ
ภิกษุ รูปใด ชักจูง ตองอาบัติทุกกฏ เราอนุญาตใหลงทัณฑกรรมแกภกิ ษุณนี ั้น
ภิกษุทั้งหลายคิดวา พวกเรา พึงลงทัณฑกรรมอยางไรหนอ แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระ
ผูมีพระภาค พระผูมี พระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหทําการหามปราม เมื่อ
ภิกษุ ทําการหามปรามแลวภิกษุณีทั้งหลายไมเชื่อฟง ... ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด พระผูมี
พระภาคๆ ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหงดโอวาท ฯ
[๕๓๗] ครั้งนั้น ภิกษุทั้งหลายคิดวา การทําอุโบสถรวมกับภิกษุณีที่ถูก งดโอวาทแลว
ควรหรือไมควรหนอ แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ... ตรัสวา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงทําอุโบสถรวมกับภิกษุณีที่ถูกงดโอวาทแลวจนกวาอธิกรณนั้นจะระงับ ฯ
เรื่องงดโอวาท
[๕๓๘] สมัยนั้น ทานพระอุทายีงดโอวาทแลวหลีกไปสูจาริก ภิกษุณี ทั้งหลายเพงโทษ
ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระคุณเจาอุทายีงดโอวาทแลวจึงได หลีกไปสูจาริกเสียเลา ... ภิกษุ
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ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
งดโอวาทแลวไมพึงหลีกไปสูจาริก รูปใดหลีกไป ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
[๕๓๙] สมัยนั้น ภิกษุผูเขลา ไมฉลาด งดโอวาท ... ภิกษุทั้งหลาย กราบทูลเรื่องนั้นแด
พระผูมีพระภาคๆ ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเขลา ไม ฉลาด ไมพึง
งดโอวาท รูปใดงด ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
[๕๔๐] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายงดโอวาทในเพราะเรื่องไมสมควร ใน เพราะเหตุไม
สมควร ... ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ... ตรัสวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุไมพึงงดโอวาท ในเพราะเรือ่ งไมสมควร ในเพราะเหตุไมสมควร รูปใดงด
ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
[๕๔๑] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายงดโอวาทแลว ไมใหคําวินจิ ฉัย ภิกษุ ทั้งหลายกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ งดโอวาทแลว
จะไมใหคําวินจิ ฉัยไมได รูปใดไมให ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
[๕๔๒] สมัยนั้น ภิกษุณีทั้งหลายไมไปรับโอวาท ภิกษุทั้งหลายกราบทูล เรื่องนั้นแด
พระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีจะไมไปรับ โอวาทไมได
รูปใดไมไป พึงปรับตามธรรม ฯ
[๕๔๓] สมัยนั้น ภิกษุณีสงฆพากันไปรับโอวาททั้งหมด ชาวบาน เพงโทษ ติเตียน
โพนทะนาวา ภิกษุณีเหลานี้เปนเมียของภิกษุพวกนี้ ภิกษุณี เหลานี้ เปนชูของภิกษุพวกนี้ บัดนี้
ภิกษุเหลานี้จกั ชื่นชมกับภิกษุณีเหลานี้ ภิกษุ ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมี
พระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณี สงฆไมพึงไปรับโอวาททั้งหมด ถาไป ตองอาบัติ
ทุกกฏ เราอนุญาตใหภกิ ษุณี ๔-๕ รูป ไปรับโอวาท ฯ
[๕๔๔] สมัยนั้น ภิกษุณี ๔-๕ รูป ไปรับโอวาท ชาวบานเพงโทษ ติเตียน โพน
ทะนาวา ภิกษุณีเหลานีเ้ ปนเมียของภิกษุพวกนี้ ภิกษุณเี หลานี้เปนชู ของภิกษุพวกนี้ บัดนี้ ภิกษุ
พวกนี้จักชืน่ ชมกับภิกษุณเี หลานี้ ภิกษุทั้งหลายกราบ ทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมี
พระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีไมพึงไปรับ โอวาท ถึง ๔-๕ รูป ถาไป ตอง
อาบัติทุกกฏ เราอนุญาตใหภิกษุณี ๒-๓ รูป ไปรับโอวาท
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วิธีรับโอวาท
ภิกษุณีเหลานั้น พึงเขาไปหาภิกษุรปู หนึ่ง หมผาเฉวียงบา ไหวเทา นั่ง กระหยง
ประคองอัญชลี แลวกลาวอยางนีว้ า ขาแตพระคุณเจา ภิกษุณีสงฆไหว เทาภิกษุสงฆและขอเขา
รับโอวาท นัยวา ภิกษุณีสงฆจงไดเขารับโอวาท ภิกษุนนั้ พึงเขาไปหาภิกษุผแู สดงปาติโมกข แลว
กลาวอยางนี้วา ทานเจาขา ภิกษุณีสงฆ ไหวเทาภิกษุสงฆ และขอเขารับโอวาท นัยวา ภิกษุณี
สงฆจงไดเขารับโอวาท ภิกษุผูแสดงปาติโมกขพึงถามวา ภิกษุบางรูปที่สงฆสมมติใหเปนผูสอน
ภิกษุณีมีอยู หรือ ถามีภิกษุบางรูปที่สงฆสมมติใหเปนผูสอนภิกษุณี อันภิกษุผูแสดงปาติโมกข
พึงกลาววา ภิกษุมีชื่อนี้ สงฆสมมติใหเปนผูสอนภิกษุณี ภิกษุณีสงฆจงเขาไป หาเธอ ถาไมมี
ภิกษุบางรูปทีส่ งฆสมมติใหเปนผูสอนภิกษุณี ภิกษุผแู สดงปาติโมกขพึงถามวา ทานรูปใดอาจ
สอนภิกษุณีได ถาภิกษุบางรูปอาจสอนภิกษุณไี ด และภิกษุนั้นเปนผูประกอบดวยองค ๘ อัน
ภิกษุผแู สดงปาติโมกขนั้นพึงสมมติแลวแจง ใหทราบวา ภิกษุมีชื่อนี้สงฆสมมติใหเปนผูสอน
ภิกษุณี ภิกษุณีสงฆจงเขาไปหา เธอ ถาไมมีใครๆ อาจสอนภิกษุณไี ด ภิกษุผูแสดงปาติโมกข
พึงกลาววา ไมมี ภิกษุรูปใดที่สงฆสมมติไดเปนผูสอนภิกษุณี ภิกษุณสี งฆจงยังอาการอันนาเลื่อมใส
ใหถึงพรอมเถิด ฯ
[๕๔๕] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายไมรับใหโอวาท ... ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด
พระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุจะไมรบั ให โอวาทไมได
รูปใดไมรับ ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
[๕๔๖] สมัยนั้น ภิกษุรูปหนึ่งเปนผูเขลา ภิกษุณีทั้งหลายเขาไปหาเธอ แลวกลาววา
พระคุณเจาขา ขอทานจงรับใหโอวาท ภิกษุนั้นบอกวา นองหญิง ฉันเปนผูเขลา จะรับใหโอวาท
ไดอยางไร ภิกษุณีทั้งหลายกลาววา ขอทานจงรับ ใหโอวาทเถิดเจาขา เพราะพระผูมีพระภาคทรง
บัญญัติไวอยางนี้วา ภิกษุทั้งหลายพึงรับใหโอวาทแกภิกษุณีทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่อง
นั้นแดพระผูมพี ระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เวนภิกษุเขลาเสีย เราอนุญาต
ให ภิกษุทั้งหลายนอกนั้นรับใหโอวาท ฯ
[๕๔๗] สมัยตอมา ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธ ภิกษุณีทั้งหลายเขาไปหาเธอ แลวกลาววา
พระคุณเจาขา ขอทานจงรับใหโอวาท ภิกษุนั้นกลาววา ดูกรนองหญิง ฉันอาพาธ จะรับให
โอวาทไดอยางไร ภิกษุณีทั้งหลายกลาววา ขอทานจงรับให โอวาทเถิดเจาขา เพราะพระผูมี
พระภาคทรงบัญญัติไวอยางนี้วา เวนภิกษุเขลาเสีย ภิกษุนอกนั้นตองรับใหโอวาท ภิกษุทั้งหลาย
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กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เวนภิกษุเขลา
เวนภิกษุอาพาธ เราอนุญาตใหภิกษุ นอกนั้นรับใหโอวาท ฯ
[๕๔๘] สมัยตอมา ภิกษุรูปหนึ่งเตรียมจะไป ภิกษุณีทั้งหลายเขาไปหา เธอ แลวกลาว
วา พระคุณเจาขา ขอทานจงรับใหโอวาท ภิกษุนั้นกลาววา ดูกร นองหญิง ฉันเตรียมจะไป
จะรับใหโอวาทไดอยางไร ภิกษุณีทั้งหลายกลาววาขอทานจงรับใหโอวาทเถิดเจาขา เพราะ
พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติไวอยางนีว้ า เวนภิกษุเขลา เวนภิกษุอาพาธ ภิกษุนอกนัน้ ตองรับให
โอวาท ภิกษุทงั้ หลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ... ตรัสวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เวนภิกษุเขลา เวนภิกษุอาพาธ เวนภิกษุเตรียมจะไป เราอนุญาตใหภกิ ษุนอกนัน้ รับ
ใหโอวาท ฯ
[๕๔๙] สมัยตอมา ภิกษุรูปหนึ่งอยูในปา ภิกษุณีทงั้ หลายไดเขาไปหาเธอแลวกลาววา
พระคุณเจาขา ขอทานจงรับใหโอวาท ภิกษุนั้นกลาววา ดูกร นองหญิง ฉันอยูในปา จะรับให
โอวาทไดอยางไร ภิกษุณีทั้งหลายกลาววา ขอ ทานจงรับใหโอวาทเถิดเจาขา เพราะพระผูมี
พระภาคทรงบัญญัติไวอยางนี้วา เวน ภิกษุเขลา เวนภิกษุอาพาธ เวนภิกษุเตรียมจะไป ภิกษุ
นอกนั้นตองรับใหโอวาท ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาค พระผูมีพระภาค
ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุผูถืออยูปา รับใหโอวาท และทําการนัดหมายวา เรา
จักกลับใน ทีน่ ั้น ฯ
[๕๕๐] สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายรับใหโอวาทแลว ไมบอกภิกษุผแู สดง ปาติโมกข
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาคๆ ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุจะไมบอกการใหโอวาทไมได รูปใดไมบอก ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
[๕๕๑] สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายรับใหโอวาทแลวไมกลับมาบอก ...ภิกษุทั้งหลายกราบ
ทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุจะไมกลับมา
บอกการใหโอวาทไมได รูปใดไมกลับมาบอก ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
[๕๕๒] สมัยตอมา ภิกษุณีทั้งหลายไมไปสูที่นัดหมาย ภิกษุทั้งหลาย กราบทูลเรื่องนั้น
แดพระผูมีพระภาคๆ ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีจะไม ไปทีน่ ัดหมายไมได
รูปใดไมไป ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
[๕๕๓] สมัยตอมา ภิกษุณีทั้งหลายใชผากายพันธนยาวรัดสีขางดวยผา เหลานั้น ชาว
บานเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ... เหมือนพวกหญิงคฤหัสถผู บริโภคกาม ภิกษุทั้งหลาย
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กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาคๆ ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณไี มพึง
ใชผากายพันธนยาว รูปใดใช ตองอาบัติทุกกฏ เราอนุญาตผากายพันธนที่รัดไดรอบเดียวแก
ภิกษุณี แตอยารัดสีขางดวย ผานั้น รูปใดรัด ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
เรื่องภิกษุณีรดั สีขาง
[๕๕๔] สมัยตอมา ภิกษุณีทั้งหลายรัดสีขางดวยแผนไมสาน ดวยแผน หนัง ดวยแผน
ผาขาว ดวยชองผา ดวยเกลียวผา ดวยผาผืนนอย ดวยชองผา ผืนนอย ดวยเกลียวผาผืนนอย
ดวยชองถักดวยดาย ดวยเกลียวดาย ชาวบาน เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ... เหมือนพวกหญิง
คฤหัสถผูบริโภคกาม ภิกษุ ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ... ตรัส
วา ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุณี ไมพึงรัดสีขางดวยแผนไมสาน ดวยแผนหนัง ดวยแผนผาขาว
ดวยชองผา ดวย เกลียวผา ดวยผาผืนนอย ดวยชองผาผืนนอย ดวยเกลียวผาผืนนอย ดวยชอง
ถักดวยดาย ดวยเกลียวดาย รูปใดรัด ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
เรื่องภิกษุณแี ตงกาย
[๕๕๕] สมัยตอมา ภิกษุณีทั้งหลายใหสีตะโพกดวยกระดูกแขงโค ให นวดตะโพก
มือ หลังมือ เทา หลังเทา ขาออน หนา ริมฝปาก ดวยไมมี สัณฐานดุจคางโค ชาวบาน
เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ... เหมือนพวกหญิง คฤหัสถผูบริโภคกาม ภิกษุทั้งหลายกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ... ตรัสวาดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีไมพงึ ใหสีตะโพก
ดวยกระดูกแขงโค ไมพึงใหนวดตะโพก ไมพึงใหนวดมือ ไมพึงใหนวดหลังมือ ไมพงึ ให
นวดเทา ไมพึงใหนวด หลังเทา ไมพึงใหนวดขาออน ไมพึงใหนวดหนา ไมพึงใหนวดริมฝปาก
ดวย ไมมีสัณฐานดุจหางโค รูปใดใหนวด ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
ทาหนาเปนตน
[๕๕๖] สมัยตอมา ภิกษุณีฉัพพัคคียท าหนา ถูหนา ผัดหนา เจิมหนา ดวยมโนศิลา
ยอมตัว ยอมหนา ยอมทั้งตัวทั้งหนา ชาวบาน เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ... เหมือนพวก
หญิงคฤหัสถผูบริโภคกาม ภิกษุทั้งหลายกราบทูล เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูม ีพระภาค
ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณไี มพึงทาหนา ไมพึงถูหนา ไมพึงผัดหนา ไมพึงเจิมหนาดวย
มโนศิลา ไมพึงยอมตัว ไมพงึ ยอมหนา ไมพึงยอมทั้งตัวทั้งหนา รูปใดทํา ตองอาบัติทุกกฏ ฯ

พระวินัยปฎก เลม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หนาที่ 222
[๕๕๗] สมัยนั้น ภิกษุณีฉัพพัคคียแ ตมหนา ทาแกม เยี่ยมหนาตาง ยืนแอบประตู
ใหผูอื่นทําการฟอนรํา ตั้งสํานักหญิงแพศยา ตั้งรานขายสุรา ขาย เนื้อ ออกรานขายของเบ็ด
เตล็ด ประกอบการหากําไร ประกอบการคาขาย ใช ทาสใหบํารุง ใชทาสีใหบํารุง ใชกรรมกรชาย
ใหบํารุง ใชกรรมกรหญิงใหบํารุงใชสัตวเดียรัจฉานใหบาํ รุง ขายของสดและของสุก ใช
สันถัดขนเจียมหลอชาวบานเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ... เหมือนพวกหญิงคฤหัสถผูบริโภค
กาม ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ... ตรัสวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุณีไมพึงแตมหนา ไมพึงทาแกม ไมพึงเยี่ยมหนาตาง ไมพงึ ยืนแอบประตู ไมพึง
ใหผูอื่นทําการฟอนรํา ไมพึงตั้งสํานักหญิงแพศยา ไมพึงตั้งรานขายสุรา ไม พึงออกรานขายของ
เบ็ดเตล็ด ไมพงึ ประกอบการหากําไร ไมพึงประกอบการคา ขาย ไมพึงใชทาสใหบํารุง ไมพึงใช
ทาสีใหบํารุง ไมพึงใชกรรมกรชายใหบํารุง ไมพึงใชกรรมกรหญิงใหบาํ รุง ไมพึงใชสัตวเดียรัจฉาน
ใหบํารุง ไมพงึ ขายของ สดและของสุก ไมพึงใชสันถัดขนเจียมหลอ รูปใดใช ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
ใชจีวรสีครามลวนเปนตน
[๕๕๘] สมัยนั้น ภิกษุณีฉัพพัคคียใ ชจีวรสีครามลวน ใชจวี รสีเหลือง ลวน ใชจีวร
สีแดงลวน ใชจีวรสีบานเย็นลวน ใชจวี รสีดําลวน ใชจีวรสีแสด ลวน ใชจีวรสีชมภูลว น
ใชจีวรไมตัดชาย ใชจวี รมีชายยาว ใชจวี รมีชายเปน ลายดอกไม ใชจีวรมีชายเปนลายผลไม
สวมเสื้อ สวมหมวก ประชาชนเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ... เหมือนพวกหญิงคฤหัสถ
ผูบริโภคกาม ภิกษุทั้งหลาย กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาคๆ ... ตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณไี มพึง ใชจวี รสีครามลวน ไมพงึ ใชจีวรสีเหลืองลวน ไมพึงใชจีวร
สีแดงลวน ไมพึงใช จีวรสีบานเย็นลวน ไมพึงใชจวี รสีดําลวน ไมพึงใชจีวรสีแสดลวน ไมพึงใช
จีวรสีชมภูลวน ไมพึงใชจีวรไมตัดชาย ไมพึงใชจวี รมีชายยาว ไมพึงใชจีวรมี ชายเปนลายดอกไม
ไมพึงใชจวี รมีชายเปนลายผลไม ไมพึงสวมเสื้อ ไมพึงสวม หมวก รูปใดใช ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
พินัยกรรม
[๕๕๙] สมัยนั้น ภิกษุณีรูปหนึ่ง เมื่อจะถึงมรณภาพ พูดอยางนี้วา เมื่อ ฉันลวงไปแลว
บริขารของฉันจงเปนของสงฆ บรรดาสหธรรมิกเหลานั้น ภิกษุ และภิกษุณีทั้งหลายโตเถียงกันวา
บริขารเปนของพวกเรา บริขารเปนของพวกเรา ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาภิกษุณีเมื่อจะถึงมรณภาพพูดอยางนีว้ า เมื่อฉัน
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ลวงไปแลว บริขารของฉันจงเปน ของสงฆ ภิกษุสงฆไมเปนใหญในบริขารนั้น บริขารนั้นเปน
ของภิกษุณีสงฆ ฝายเดียว
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาสิกขมานา ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาสามเณรี เมื่อจะถึงมรณภาพพูดอยางนีว้ า เมื่อฉัน ลวงไปแลว
บริขารของฉันจงเปนของสงฆ ภิกษุสงฆไมเปนใหญในบริขารนั้น บริขารนั้นเปนของภิกษุณีสงฆ
ฝายเดียว
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาภิกษุเมื่อจะถึงมรณภาพพูดอยางนีว้ า เมื่อฉันลวงไป แลว บริขาร
ของฉันจงเปนของสงฆ ภิกษุณีสงฆไมเปนใหญในบริขารนั้น บริขาร นั้นเปนของภิกษุณีสงฆ
ฝายเดียว
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาสามเณร ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาอุบาสก ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาอุบาสิกา ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาใครคนอื่นเมื่อจะตายพูดอยางนี้วา เมื่อฉันลวงไป แลว บริขาร
ของฉันจงเปนของสงฆ ภิกษุณีสงฆไมเปนใหญในบริขารนั้น บริขาร นั้นเปนของภิกษุสงฆฝายเดียว ฯ
ภิกษุณีประหารภิกษุ
[๕๖๐] สมัยนั้น หญิงคนหนึ่งเปนภรรยาของนักมวยมากอน บวชใน สํานักภิกษุณี
นางเห็นภิกษุทุพพลภาพที่ถนน แลวใหประหารดวยไหลใหเซไป ภิกษุทั้งหลายเพงโทษ ติเตียน
โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณีจึงไดใหประหารแกภกิ ษุ เลา แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมี
พระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีไมพึงดันภิกษุ รูปใดดัน ตองอาบัติทุกกฎ เราอนุญาต
ใหภกิ ษุณีเห็นภิกษุแลว หลีกทางใหแตไกลเทียว ฯ
นําทารกไปดวยบาตร
[๕๖๑] สมัยนั้น หญิงคนหนึ่งผัวหยารางจึงมีครรภกับชายชู นางรีดครรภ แลวกลาววาน
ภิกษุณีผูกุลุปกะวา วานทีเถิดเจาขา ขอทานจงนําทารกนีไ้ ปดวยบาตร ภิกษุณีนนั้ จึงวางเด็กลง
ในบาตรปดดวยผาสังฆาฏิเดินไป
สมัยนั้น ภิกษุผูถือเทีย่ วบิณฑบาตรูปหนึ่งทําการสมาทานวาเราไมให ภิกษาทีไ่ ดแกภิกษุ
หรือภิกษุณกี อนแลวจักไมฉนั
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ครั้งนั้น เธอพบภิกษุณนี ั้นแลวไดกลาววา นองหญิง เชิญรับภิกษา
นางปฏิเสธวา อยาเลย เจาขา
แมครั้งที่สอง ภิกษุนนั้ ไดกลาวกะภิกษุณีนั้นวา นองหญิงเชิญรับภิกษา
นางปฏิเสธวา อยาเลย เจาขา
แมครั้งที่สาม ภิกษุนนั้ ไดกลาวกะภิกษุณีนั้นวา นองหญิงเชิญรับภิกษา
นางปฏิเสธวา อยาเลย เจาขา
ภิกษุนั้นชี้แจงวา นองหญิง ฉันสมาทานไววา ฉันไมใหภิกษาทีไ่ ดแก ภิกษุ หรือภิกษุณี
กอนแลวจักไมฉัน นองหญิงเชิญรับภิกษา
ครั้นนางถูกภิกษุนั้นแคนไคอยู จึงนําบาตรออกแสดงกลาววา พระคุณเจาขา ทานจงดู
ทารกในบาตร ทานอยาบอกใคร ภิกษุนั้นเพงโทษ ติเตียน โพน ทะนาวา ไฉนภิกษุณจี ึงนําทารก
ไปดวยบาตรแลวแจงเรื่องนัน้ แกภิกษุทั้งหลาย บรรดาภิกษุที่เปนผูมกั นอย ... ตางก็เพงโทษ
ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณี จึงไดนาํ ทารกไปดวยบาตร แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมี
พระภาคๆ ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณไี มพึงนําทารกไปดวยบาตร รูปใดนํา
ไป ตองอาบัติทุกกฏ เราอนุญาตใหภกิ ษุณพี บภิกษุแลวนําบาตรออกแสดง ฯ
แสดงกนบาตร
[๕๖๒] สมัยนั้น ภิกษุณีฉัพพัคคียพ บภิกษุแลว พลิกกลับแสดงกน บาตร ภิกษุเหลานั้น
เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณฉี ัพพัคคียพบ ภิกษุแลว จึงไดพลิกกลับแสดงกนบาตร
แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมี พระภาคๆ ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีพบ
ภิกษุแลว ไมพงึ พลิกกลับ แสดงกนบาตร รูปใดแสดง ตองอาบัติทุกกฏ เราอนุญาตใหภิกษุณี
พบภิกษุแลว หงายบาตรแสดง และอามิสใดมีในบาตร พึงนิมนตภิกษุดวยอามิสนัน้ ฯ
เพงดูนมิ ิตบุรุษ
[๕๖๓] สมัยนั้น นิมิตบุรุษเขาทิ้งไวที่ถนนในพระนครสาวัตถี ภิกษุณี ทั้งหลายตั้งใจ
เพงดูนิมิตบุรษุ นั้น ชาวบานพากันโห ภิกษุณีเหลานัน้ เกอ จึงไปสู สํานักแลว บอกเรื่องนั้นแก
ภิกษุณีทั้งหลาย บรรดาภิกษุณีที่เปนผูมักนอย ... ตางก็ เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณี
ทั้งหลายจึงไดเพงดูนิมิตบุรุษเลา แลว ไดบอกเรื่องนั้นแกภิกษุทั้งหลาย ... ภิกษุทั้งหลายกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระ ภาคๆ ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณไี มพึงเพงดูนิมติ
บุรุษ รูปใดเพงดู ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
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เรื่องใหอามิส
[๕๖๔] สมัยนั้น ประชาชนถวายอามิสแกภกิ ษุทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลาย ใหอามิสแกพวก
ภิกษุณี ประชาชนเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระคุณ เจาทั้งหลาย จึงไดใหอามิสที่เขา
ถวายแกตนเพือ่ ประโยชนบริโภคแกผูอื่นเลา ก็พวกเราไมรูจักใหทานหรือ ภิกษุทั้งหลายกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพงึ ใหอามิสที่เขา
ถวายแกตน เพือ่ ประโยชน บริโภคแกผูอนื่ รูปใดให ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
[๕๖๕] สมัยนั้น อามิสของภิกษุทั้งหลายมีมาก ภิกษุทั้งหลายกราบทูล เรื่องนั้นแดพระผูมี
พระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเพื่อใหแก สงฆ อามิสมีมาก
เหลือเฟอ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เราอนุญาตเพื่อใหเปนสวนบุคคล ฯ
[๕๖๖] สมัยนั้น อามิสที่ภิกษุทําการสั่งสมไวมีมาก ภิกษุทั้งหลาย กราบทูลเรื่องนั้น
แดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให ภิกษุยังภิกษุณีใหรับ
อามิสที่เปนสันนิธิของภิกษุแลวฉันได ฯ
[๕๖๗] สมัยนั้น ประชาชนถวายอามิสแกภกิ ษุณที ั้งหลาย ภิกษุณี ทั้งหลายถวายแกภิกษุ
คนทั้งหลายเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณี ทัง้ หลายจึงถวายอามิสที่เขาถวายแกตน
เพื่อประโยชนบริโภคแกผูอนื่ ก็พวกเรา ไมรูจักใหทานหรือ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมี
พระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีไมพึงใหอามิสที่เขาถวายแกตน
เพื่อประโยชนบริโภค แกผูอนื่ รูปใดให ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
[๕๖๘] สมัยนั้น อามิสของภิกษุทั้งหลายมีมาก ภิกษุทั้งหลายกราบทูล เรื่องนั้นแดพระผูมี
พระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหถวายแก สงฆ อามิสมีมาก
เหลือเฟอ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เราอนุญาตเพื่อใหแมเปนสวนบุคคล ฯ
[๕๖๙] สมัยนั้น อามิสที่ภิกษุณีทําการสั่งสมมีมาก ภิกษุทั้งหลายกราบ ทูลเรื่องนั้น
แดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุณี ยังภิกษุใหรับ
อามิสที่เปนสันนิธิของภิกษุณีแลวฉันได ฯ
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พุทธานุญาตเสนาสนะอาศัยชัว่ คราว
[๕๗๐] สมัยนั้น เสนาสนะของภิกษุทั้งหลายมีมาก เสนาสนะของ พวกภิกษุณไี มมี
ภิกษุณีทั้งหลายสงทูตไปในสํานักภิกษุทั้งหลายวา ดีละ เจาขาขอพระคุณเจาทั้งหลายจงให
เสนาสนะแกพวกดิฉันอาศัยชั่วคราว ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมี
พระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเพื่อ ใหเสนาสนะแกภกิ ษุณีทั้งหลายอาศัยชั่วคราว ฯ
พุทธานุญาตผาสําหรับนุงในทีพ่ กั
[๕๗๑] สมัยนั้น ภิกษุณีทั้งหลายมีระดู ขึ้นนั่งบาง ขึ้นนอนบาง บน เตียงที่บุ บนตั่ง
ที่บุ เสนาสนะเปอนโลหิต ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค
ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณไี มพึงขึ้นนั่ง ไมพึงขึ้นนอน บนเตียงที่บุ บนตั่งที่บุ รูปใดขึ้นนั่ง
หรือขึ้นนอน ตองอาบัติทุกกฏ เราอนุญาต ผาในที่พัก ผาในที่พักเปอ นโลหิต ภิกษุทั้งหลาย
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมี พระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต
ผาซับใน ผาซับในหลุด ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค
ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา อนุญาตใหใชเชือกผูก แลวผูกไวที่ขาออน เชือกขาด ภิกษุ
ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต
เชือกฟน ผูกสะเอว ฯ
[๕๗๒] สมัยนั้น ภิกษุณีฉัพพัคคียใ ชเชือกผูกสะเอวตลอดกาล คน ทั้งหลายเพงโทษ
ติเตียน โพนทะนาวา ... เหมือนพวกหญิงคฤหัสถผูบริโภคกาม ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้น
แดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีไมพึงใชเชือกผูกสะเอว
ตลอดกาล รูปใดใช ตองอาบัติทุกกฏ เราอนุญาต เชือกผูกสะเอว เมื่อมีระดู ฯ
ทุติยภาณวาร จบ
__________________
อันตรายิกธรรมของภิกษุณี
[๕๗๓] สมัยนั้น ภิกษุณีทั้งหลายที่อปุ สมบทแลวปรากฏวาไมมีนมิ ิตบาง มีสักแตวา
นิมิตบาง ไมมโี ลหิตบาง มีโลหิตเสมอบาง มีผาซับในเสมอบาง มีน้ํา มูตรกะปริบกะปรอยบาง
มีเดือยบาง เปนหญิงบัณเฑาะกบาง เปนหญิงคลายชาย บาง เปนหญิงมีมรรคระคนกันบาง
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เปนหญิง ๒ เพศบาง ... ภิกษุทั้งหลายกราบ ทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหถาม อันตรายิกธรรม ๒๔ ประการ แกภกิ ษุณีผูจะอุปสมบท
วิธีถามอันตรายิกธรรม
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล พึงถามอยางนี้:
เธอมิใชผูไมมีนิมิต หรือ
มิใชผูมีสักแตวานิมิต หรือ
มิใชผูไมมีโลหิต หรือ
มิใชผูมีโลหิตเสมอ หรือ
มิใชผูมีผาซับในเสมอ หรือ
มิใชผูมีน้ํามูตรกะปริบกะปรอย หรือ
มิใชผูมีเดือย หรือ
มิใชเปนหญิงบัณเฑาะก หรือ
มิใชเปนหญิงคลายชาย หรือ
มิใชผูเปนหญิงมีมรรคระคนกัน หรือ
มิใชเปนหญิง ๒ เพศ หรือ
อาพาธเหมือนอยางนี้ ของเธอ มีหรือ คือ โรคเรื้อน ฝ โรคกลาก โรคมองครอ
ลมบาหมู
เธอเปนมนุษย หรือ
เปนหญิง หรือ
เปนไทย หรือ
ไมมีหนีส้ ิน หรือ
ไมเปนราชภัฏ หรือ
มารดาบิดา สามี อนุญาตแลว หรือ
มีอายุครบ ๒๐ ปแลว หรือ
บาตร จีวรของเธอครบแลว หรือ
เธอ ชื่ออะไร
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ปวัตตินขี องเธอ ชื่ออะไร ฯ
[๕๗๔] สมัยนั้น ภิกษุถามอันตรายิกธรรมของภิกษุณี หญิงผูอุปสัมปทา เปกขะยอม
กระดาก เกอเขิน ไมอาจตอบได ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด พระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหนางอุปสัมปทา เปกขะอุปสมบท
ในสงฆฝายเดียว บริสุทธิ์ในภิกษุณีสงฆ แลวอุปสมบทในภิกษุสงฆ ฯ
[๕๗๕] สมัยนั้น ภิกษุณีทั้งหลายถามอันตรายิกธรรมกะนางอุปสัมปทา เปกขะผูยังไมได
สอนซอม นางอุปสัมปทาเปกขะยอมกระดาก เกอเขิน ไมอาจ ตอบได ภิกษุทั้งหลายกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย เราอนุญาตใหสอนซอม
กอน แลวถามอันตรายิกธรรมตอภายหลัง ภิกษุณี ทั้งหลายสอนซอมในทามกลางสงฆนั่นเอง
นางอุปสัมปทาเปกขะยังกระดาก เกอเขิน ไมอาจตอบไดเหมือนอยางนัน้ ภิกษุทั้งหลายกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมี พระภาค
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหสอนซอม ณ สถานที่ควร
สวนขางหนึ่ง แลวถามอันตรายิกธรรมในทามกลางสงฆ
วิธีสอนซอม
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล พึงสอนซอมอยางนี้ พึงใหถืออุปชฌายะกอน ครั้นแลวพึงบอก
บาตรจีวรวา
นี้ บาตรของเธอ
นี้ ผาสังฆาฏิ
นี้ ผาอุดราสงค
นี้ ผาอันตรวาสก
นี้ ผารัดอก
นี้ ผาอาบน้ํา
เธอจงไปยืนอยู ณ โอกาสโนน
ภิกษุณีผูเขลา ไมฉลาด สอนซอม นางอุปสัมปทาเปกขะผูถูกสอน ซอมไมดี ยอม
กระดาก เกอเขิน ไมอาจตอบได ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้น แดพระผูมีพระภาค พระผูมี
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พระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีผูเขลา ไมฉลาด ไมพึง สอนซอม รูปใดสอนซอม
ตองอาบัติทุกกฏ
ภิกษุณีมไิ ดรับสมมติสอนซอม ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระ ผูมีพระภาค พระผูมี
พระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณมี ิไดรับสมมติไมพึงสอนซอม รูปใดสอนซอม
ตองอาบัติทุกกฏ เราอนุญาตใหภิกษุณีผูไดรับสมมติแลวสอนซอม ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล
พึงสมมติอยางนี้ ตนเองพึงสมมติตน หรือผูอื่นพึงสมมติผูอื่น ฯ
วิธีสมมติตน
[๕๗๖] ก็ตนเองพึงสมมติตน อยางไร
ภิกษุณีผฉู ลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:
ญัตติกรรมวาจาสมมติตน
แมเจา เจาขา ขอสงฆจงฟงดิฉัน นางชือ่ นี้ เปนอุปสัมปทา เปกขะของแมเจา
ชื่อนี้ ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว ดิฉันพึง สอนซอมนางชื่อนี้
อยางนี้ชอื่ วาตนเองสมมติตน ฯ
วิธีสมมติผูอื่น
[๕๗๗] ก็ผูอื่นพึงสมมติผูอื่น อยางไร
ภิกษุณีผฉู ลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:
ญัตติกรรมวาจาสมมติผูอื่น
แมเจา เจาขา ขอสงฆจงฟงดิฉัน นางชือ่ นี้เปนอุปสัมปทา เปกขะของแมเจา
ชื่อนี้ ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว ภิกษุณี ชื่อนี้ พึงสอนซอมนางชื่อนี้
อยางนี้ชอื่ วาผูอื่นสมมติผูอื่น ฯ
คําสอนซอม
[๕๗๘] ภิกษุณีผูไดรับสมมติแลวนั้น พึงเขาไปหานางอุปสัมปทาเปกขะแลวกลาว
อยางนี้วา
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นางชื่อนี้ เธอจงฟงนะ นี้เปนกาลสัตย กาลจริง ของเธอ เมื่อถูกถาม ในทามกลางสงฆ
ถึงสิ่งอันเกิดแลว มีอยู พึงบอกวามี ไมมี พึงบอกวาไมมี เธออยากระดาก เธออยาเกอเขิน
ภิกษุณีทั้งหลายจักถามเธอ อยางนี้:
เธอมิใชผูไมมีนิมิต หรือ
มิใชผูมีสักแตวานิมิต หรือ
มิใชผูไมมีโลหิต หรือ
มิใชผูมีโลหิตเสมอ หรือ
มิใชผูมีผาซับในเสมอ หรือ
มิใชผูมีน้ํามูตรกระปริบกระปรอย หรือ
มิใชผูมีเดือยหรือ
มิใชเปนหญิงบัณเฑาะก หรือ
มิใชเปนหญิงคลายชาย หรือ
มิใชเปนหญิงมีมรรคระคนกัน หรือ
มิใชเปนหญิง ๒ เพศ หรือ
อาพาธเหมือนอยางนี้ ของเธอ มีหรือ คือ
โรคเรื้อน ฝ โรคกลาก โรคมองครอ ลมบาหมู
เธอเปนมนุษย หรือ
เปนหญิง หรือ
เปนไทย หรือ
ไมมีหนีส้ ิน หรือ
ไมเปนราชภัฏ หรือ
มารดาบิดา สามี อนุญาตแลว หรือ
มีอายุครบ ๒๐ ปแลว หรือ
มีบาตรจีวรครบแลว หรือ
เธอ ชื่ออะไร
ปวัตตินขี องเธอ ชื่ออะไร
ภิกษุณีผสู อนซอม กับนางอุปสัมปทาเปกขะมาพรอมกัน ... ไมพงึ มา พรอมกัน ภิกษุณี
ผูสอนซอมพึงมากอนแลวประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี:้

พระวินัยปฎก เลม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หนาที่ 231
ญัตติกรรมวาจา
แมเจา เจาขา ขอสงฆจงฟงดิฉัน นางชือ่ นี้เปนอุปสัมปทา เปกขะของแมเจา
ชื่อนี้ นางอันดิฉันสอนซอมแลว ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว นางชื่อนี้พึงมา
ภิกษุณีนนั้ พึงกลาววา เธอจงมา พึงใหนางอุปสัมปทาเปกขะหมผาเฉวียง บา ใหไหวเทา
ภิกษุณีทั้งหลาย ใหนั่งกระหยงประคองอัญชลี ขออุปสมบท วาดังนี:้
คําขออุปสมบท
แมเจา เจาขา ดิฉันขออุปสมบทตอสงฆ ขอสงฆโปรดเอ็นดูยกดิฉนั ขึ้น เถิด เจาขา
แมเจา เจาขา ดิฉันขออุปสมบทกะสงฆ เปนครั้งที่สอง ขอสงฆ โปรดเอ็นดูยกดิฉัน
ขึ้นเถิด เจาขา
แมเจา เจาขา ดิฉันขออุปสมบทกะสงฆ เปนครั้งที่สาม ขอสงฆโปรด เอ็นดูยกดิฉัน
ขึ้นเถิด เจาขา
ภิกษุณีผฉู ลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:
ญัตติกรรมวาจา
แมเจา เจาขา ขอสงฆจงฟงดิฉัน นางมีชื่อนี้ผูนี้ เปนอุปสัมปทาเปกขะของ
แมเจาชื่อนี้ ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลวดิฉันพึงถามอันตรายิกธรรมกะนาง
ชื่อนี้
คําถามอันตรายิกธรรม
แนะนางชื่อนี้ เธอจงฟงนะ นี้เปนกาลสัตย กาลจริง ของเธอ ฉันถาม ถึงสิ่งที่เกิดแลว
มีอยู เธอพึงบอกวามี ไมมี เธอพึงบอกวา ไมมี
เธอมิใชผูไมมีนิมิต หรือ
มิใชผูมีสักแตวานิมิต หรือ ...
เธอ ชื่ออะไร
ปวัตตินขี องเธอ ชื่ออะไร
ภิกษุณีผฉู ลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถกรรม วาจา วาดังนี:้
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ญัตติจตุตถกรรมวาจา
แมเจา เจาขา ขอสงฆจงฟงดิฉัน นางมีชื่อนี้ผูนี้ เปนอุป สัมปทาเปกขะของ
แมเจาชื่อนี้ บริสุทธิ์แลวจากอันตรายิกธรรมทั้งหลาย บาตรจีวรของเธอครบแลว
นางชื่อนี้ขออุปสมบทกะสงฆ มี แมเจาชื่อนี้เปนปวัตตินี ถาความพรอมพรั่งของสงฆ
ถึงที่แลว สงฆพึง ใหนางชื่อนี้อุปสมบท มีแมเจาชื่อนีเ้ ปนปวัตตินี นี้เปนญัตติ
แมเจา เจาขา ขอสงฆจงฟงดิฉัน นางมีชื่อนี้ผูนี้ เปนอุปสัม ปทาเปกขะของ
แมเจาชื่อนี้ บริสุทธิ์แลวจากอันตรายิกธรรมทั้งหลายบาตรจีวรของเธอครบแลว นาง
ชื่อนี้ขออุปสมบทกะสงฆ มีแมเจาชื่อ นีเ้ ปนปวัตตินี สงฆใหนางชื่อนี้อุปสมบท มีแมเจา
ชื่อนี้เปนปวัตตินี การอุปสมบทของนางชื่อนี้ มีแมเจาชือ่ นี้เปนปวัตตินี ชอบแกทาน
ผูใด ทานผูนนั้ พึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนนั้ พึงพูด
ดิฉันกลาวความนี้ แมครั้งที่สอง ...
ดิฉันกลาวความนี้ แมครั้งที่สาม แมเจา เจาขา ขอสงฆจง ฟงดิฉนั นางมี
ชื่อนี้ผูนี้ เปนอุปสัมปทาเปกขะของแมเจาชื่อนี้ บริ สุทธิ์แลวจากอันตรายิกธรรมทั้งหลาย
บาตร จีวรของเธอครบแลว นางชื่อนี้ขออุปสมบทกะสงฆ มีแมเจาชื่อนี้เปนปวัตตินี
สงฆใหนางชือ่ นี้อุปสมบท มีแมเจาชื่อนีเ้ ปนปวัตตินี การอุปสมบทนางชื่อนี้ มี แมเจา
ชื่อนี้เปนปวัตตินี ชอบแกทานผูใด ทานผูนนั้ พึงเปนผูนิ่ง ไม ชอบแกทา นผูใด ทาน
ผูนั้นพึงพูด
นางชื่อนีอ้ ันสงฆอุปสมบทแลว มีแมเจาชื่อนี้เปนปวัตตินี ชอบ แกสงฆ เหตุนั้น
จึงนิ่ง ดิฉันทรงความนี้ไว ดวยอยางนี้ ฯ
[๕๗๙] ขณะนัน้ เอง ภิกษุณีทั้งหลาย พึงพานางเขาไปหาภิกษุสงฆ ใหหมผาเฉวียงบา
ใหไหวเทาภิกษุทั้งหลาย ใหนั่งกระหยง ประคองอัญชลี ขอ อุปสมบท วาดังนี:้
คําขออุปสมบท
พระคุณเจาขา ดิฉันชื่อนี้ เปนอุปสัมปทาเปกขะของแมเจาชื่อนี้ อุป สมบทแลวใน
สงฆฝายเดียว บริสุทธิ์แลวในภิกษุณีสงฆ ดิฉันขออุปสมบทกะ สงฆ ขอสงฆโปรดเอ็นดู ยก
ดิฉันขึ้นเถิด เจาขา

พระวินัยปฎก เลม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หนาที่ 233
พระคุณเจาขา ดิฉันชื่อนี้ เปนอุปสัมปทาเปกขะของแมเจาชื่อนี้ อุป สมบทแลวในสงฆ
ฝายเดียว บริสุทธิ์แลวในภิกษุณีสงฆ ดิฉันขออุปสมบทกะ สงฆ แมครั้งที่สอง ขอสงฆโปรด
เอ็นดูยกดิฉันขึ้นเถิด เจาขา
พระคุณเจาขา ดิฉันชื่อนี้ เปนอุปสัมปทาเปกขะของแมเจาชื่อนี้ อุป สมบทแลวในสงฆ
ฝายเดียว บริสุทธิ์แลวในภิกษุณีสงฆ ดิฉันขออุปสมบทกะ สงฆ แมครั้งที่สาม ขอสงฆโปรด
เอ็นดูยกดิฉันขึ้นเถิด เจาขา ฯ
[๕๘๐] ภิกษุผูฉลาด ผูส ามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติ จตุตถกรรมวาจา
วาดังนี:้
ญัตติจตุตถกรรมวาจา
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา นางมีชื่อนี้ผูนี้ เปนอุปสัมปทาเปกขะของ
แมเจาชื่อนี้ อุปสมบทแลวในสงฆฝายเดียว บริสุทธิ์ แลวในภิกษุณีสงฆ นางชื่อนี้ขอ
อุปสมบทกะสงฆ มีแมเจาชื่อนี้เปน ปวัตตินี ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว สงฆ
พึงใหนางชื่อนี้อุป สมบท มีแมเจาชื่อนีเ้ ปนปวัตตินี นี้เปนญัตติ
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา นางมีชื่อนี้ผูนี้ เปนอุปสัม ปทาเปกขะของแม
เจาชื่อนี้ อุปสมบทแลวในสงฆฝายเดียว บริสุทธิ์ แลวในภิกษุณีสงฆ นางชื่อนี้ขอ
อุปสมบทกะสงฆ มีแมเจาชื่อนี้เปนปวัต ตินี สงฆใหนางชือ่ นี้อุปสมบท มีแมเจาชื่อนี้
เปนปวัตตินี การอุป สมบทของนางชื่อนี้ มีแมเจาชื่อนีเ้ ปนปวัตตินี ชอบแกทานผูใด
ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด
ขาพเจากลาวความนี้ แมครั้งที่สอง ...
ขาพเจากลาวความนี้ แมครั้งที่สาม ทานเจาขา ขอสงฆจง ฟงขาพเจา นางมี
ชื่อนี้ผูนี้ เปนอุปสัมปทาเปกขะของแมเจาชื่อนี้ อุปสมบทแลวในสงฆฝายเดียว บริสุทธิ์
แลวในภิกษุณสี งฆ นางชื่อนี้ ขออุปสมบทกะสงฆ มีแมเจาชื่อนี้เปนปวัตตินี สงฆให
นางชื่อนี้อุป สมบท มีแมเจาชื่อนี้เปนปวัตตินี การอุปสมบทของนางชื่อนี้ มีแม เจาชือ่ นี้
เปนปวัตตินี ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไม ชอบแกทานผูใ ด ทานผูนนั้
พึงพูด
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นางชื่อนีอ้ ันสงฆอุปสมบทแลว มีแมเจาชื่อนี้เปนปวัตตินี ชอบ แกสงฆ เหตุนั้น
จึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไว ดวยอยางนี้ ฯ
วัดเงาแดดเปนตน
[๕๘๑] ทันใดนัน้ พึงวัดเงาแดด พึงบอกประมาณแหงฤดู พึงบอกสวน แหงวัน พึง
บอกขอเบ็ดเสร็จ พึงสั่งภิกษุณีทั้งหลายวา พวกเธอจงบอกนิสัย ๓ อกรณียกิจ ๘ แกภกิ ษุณนี ี้ ฯ
[๕๘๒] โดยสมัยนัน้ แล ภิกษุณีทั้งหลายยึดถืออาสนะในโรงภัตร ยับ ยั้งอยูตลอดกาล
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาค
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตภิกษุณี ๘ รูป ตาม ลําดับพรรษา
ภิกษุณีนอกนัน้ ตามลําดับที่มา ฯ
[๕๘๓] โดยสมัยนัน้ แล ภิกษุณีทั้งหลายปรึกษากันวา พระผูมีพระภาค ทรงอนุญาต
ภิกษุณี ๘ รูปตามลําดับพรรษา ภิกษุณีนอกนั้นตามลําดับที่มา ในที่ ทุกแหง ภิกษุณี ๘ รูปเทานั้น
หามตามลําดับพรรษา นอกนัน้ ตามลําดับที่มา ภิกษุ ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในโรงภัตร เราอนุญาตภิกษุณี ๖ รูป ตาม
ลําดับพรรษา นอกนั้นตามลําดับที่มา ในทีอ่ ื่นไมพึงหามตามลําดับ พรรษา รูปใดหาม ตองอาบัติ
ทุกกฏ ฯ
เรื่องปวารณา
[๕๘๔] โดยสมัยนัน้ แล ภิกษุณีทั้งหลายไมปวารณา ภิกษุทั้งหลาย กราบทูลเรื่องนั้น
แดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีจะไม ปวารณาไมได รูปใด
ไมปวารณา พึงปรับตามธรรม ฯ
ปวารณาดวยตนเอง
[๕๘๕] โดยสมัยนัน้ แล ภิกษุณีปวารณาดวยตนเอง ไมปวารณาตอ สงฆ ภิกษุทงั้ หลาย
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาค
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณปี วารณาดวยตนเอง ไมปวารณาตอสงฆ
ไมได รูปใดไมปวารณา พึงปรับตามธรรม ฯ
ปวารณาพรอมกับภิกษุ
[๕๘๖] โดยสมัยนัน้ แล ภิกษุณีทั้งหลายปวารณาพรอมกันกับภิกษุ ทั้งหลาย ไดทําความ
โกลาหล ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
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พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีไมพึงปวารณาพรอม กันกับภิกษุทั้งหลาย
รูปใดปวารณา ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
ปวารณากอนภัตร
[๕๘๗] โดยสมัยนัน้ แล ภิกษุณีทั้งหลายปวารณาในกาลกอนภัตร ยัง กาลใหลว งไป
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา
อนุญาตใหภิกษุณีปวารณาในกาลหลังภัตร ภิกษุณี ทั้งหลายแมปวารณาในกาลหลังภัตร เวลาพลบค่ํา
ลง ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุณีปวารณา ตอภิกษุณีสงฆ
ในวันนี้ แลวปวารณาตอภิกษุสงฆในวันรุง ขึ้น ฯ
ปวารณาทั้งหมด
[๕๘๘] โดยสมัยนัน้ แล ภิกษุณีสงฆทั้งหมดปวารณาอยู ไดทําความ โกลาหล ภิกษุ
ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย เราอนุญาต
ใหสมมติภกิ ษุณีผูฉลาด ผูสามารถรูปหนึ่งใหปวารณาตอสงฆ แทนภิกษุณีสงฆ
วิธีสมมติ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล พึงสมมติอยางนี้ พึงขอรองภิกษุณีกอน ครั้น แลวภิกษุณีผูฉลาด
ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี:้
ญัตติกรรมวาจา
แมเจา เจาขา ขอสงฆจงฟงดิฉัน ถาความพรอมพรั่งของ สงฆถึงที่แลว สงฆ
พึงสมมติภิกษุณีชื่อนี้ ใหปวารณาตอภิกษุสงฆ แทน ภิกษุณีสงฆ นี้เปนญัตติ
แมเจา เจาขา ขอสงฆจงฟงดิฉัน สงฆสมมติภิกษุณชี ื่อนี้ให ปวารณาตอภิกษุ
สงฆ แทนภิกษุณีสงฆ การสมมติภิกษุณชี ื่อนี้ใหปวารณาตอภิกษุสงฆแทนภิกษุณสี งฆ
ชอบแกแมเจาผูใด แมเจาผูนนั้ พึงเปนผูนงิ่ ไมชอบแกแมเจาผูใด แมเจาผูนั้นพึงพูด
ภิกษุณีชอื่ นี้ สงฆสมมติแลวใหปวารณาตอภิกษุสงฆ แทนภิกษุณสี งฆ ชอบแก
สงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ดิฉันทรงความนี้ไวดว ยอยางนี้ ฯ
[๕๘๙] ภิกษุณีผูไดรับสมมติแลวนัน้ พึงพาภิกษุณีสงฆ เขาไปหา ภิกษุสงฆ หมผา
เฉวียงบา ไหวเทาภิกษุทั้งหลาย นั่งกระหยง ประคองอัญชลีแลว กลาวอยางนี้ วาดังนี:้
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คําปวารณา
พระคุณเจา เจาขา ภิกษุณีสงฆ ปวารณาตอภิกษุสงฆ ดวยไดเห็นก็ดี ดวยไดฟง ก็ดี
ดวยรังเกียจก็ดี ขอภิกษุสงฆจงอาศัยความกรุณาวากลาวภิกษุณีสงฆ ภิกษุณีสงฆเห็นอยูจักทําคืน
พระคุณเจา เจาขา แมครั้งที่สอง ...
พระคุณเจา เจาขา แมครั้งที่สาม ภิกษุณีสงฆปวารณาตอภิกษุสงฆ ดวยไดเห็นก็ดี
ดวยไดฟงก็ดี ดวยรังเกียจก็ดี ขอภิกษุสงฆจงอาศัยความกรุณาวากลาวภิกษุณีสงฆ
ภิกษุณีสงฆเห็นอยูจกั ทําคืน ฯ
งดอุโบสถเปนตน
[๕๙๐] โดยสมัยนัน้ แล ภิกษุณีทั้งหลายงดอุโบสถ งดปวารณา ทํา การไตสวน เริ่ม
อนุวาทาธิกรณ ใหทําโอกาส โจท สืบพยานแกภิกษุทั้งหลาย ... ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้น
แดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีไมพึงงดอุโบสถแกภกิ ษุ
แมงดก็ไมเปนอันงด ภิกษุณผี ูงด ตองอาบัติทุกกฏ
ภิกษุณไี มพึงงดปวารณาแกภกิ ษุ แมงดก็ไมเปนอันงด ภิกษุณีผูงด ตอง อาบัติทุกกฏ
ภิกษุณีไมพึงทําการสืบสวนภิกษุ แมทําก็ไมเปนอันทํา ภิกษุณีผทู ํา ตอง อาบัติทุกกฏ
ภิกษุณีไมพึงเริ่มอนุวาทาธิกรณแกภกิ ษุ แมเริ่มก็ไมเปนอันเริ่ม ภิกษุณี ผูเริ่ม ตองอาบัติ
ทุกกฏ
ภิกษุณีไมพึงใหภิกษุทาํ โอกาส แมใหทําก็ไมเปนอันใหทํา ภิกษุณีผูใหทําตองอาบัติทุกกฏ
ภิกษุณีไมพึงโจทภิกษุ แมโจทก็ไมเปนอันโจท ภิกษุณีผูโจท ตองอาบัติ ทุกกฏ
ภิกษุณีไมพึงสืบพยานภิกษุ แมสืบก็ไมเปนอันสืบ ภิกษุณีผูสืบพยานตองอาบัตทิ ุกกฏ ฯ
[๕๙๑] โดยสมัยนัน้ แล ภิกษุทั้งหลายงดอุโบสถ งดปวารณา ทําการ สืบสวน เริ่ม
อนุวาทาธิกรณ ใหทําโอกาส โจท สืบพยานแกภิกษุณีทงั้ หลาย ภิกษุ ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้น
แดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา อนุญาตใหภกิ ษุงดอุโบสถแก
ภิกษุณี แมงดแลวเปนอันงดดวยดี ภิกษุผูงดไมตองอาบัติ ใหงดปวารณาแกภกิ ษุณี แมงดแลว
เปนอันงดดวยดี ภิกษุผูงดไมตองอาบัติ ใหทําการสืบสวนภิกษุณี แมทําแลวเปนอันทําดวยดี ภิกษุ
ผูทําไมตองอาบัติ ให เริ่มอนุวาทาธิกรณ แมเริ่มแลวเปนอันเริ่มดวยดี ภิกษุผูเริ่มไมตอ งอาบัติ
ใหภกิ ษุณี ทําโอกาส แมใหทําแลวเปนอันใหทําดวยดี ภิกษุผูใหทําไมตองอาบัติ ใหโจท ภิกษุณี
แมโจทแลวเปนอันโจทดวยดี ภิกษุผูโจทกไมตองอาบัติ ใหสืบพยานแก ภิกษุณี แมสืบแลวเปน
อันสืบดวยดี ภิกษุผูใหสืบไมตองอาบัติ ฯ
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เรื่องไปดวยยาน
[๕๙๒] โดยสมัยนัน้ แล ภิกษุณีฉัพพัคคียขี่ยานที่เทียมดวยโคตัวเมีย มีบุรุษเปนสารถี
บาง เทียมดวยโคตัวผู มีสตรีเปนสารถีบาง ประชาชนเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ... เหมือน
ชายหนุมหญิงสาวไปเลนน้ําในแมน้ําคงคา และ แมน้ํามหี ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด
พระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีไมพึงไปดวยยาน รูปใดไป พึงปรับ
ตามธรรม ฯ
[๕๙๓] สมัยนั้น ภิกษุณีรูปหนึ่งอาพาธ ไมอาจไปดวยเทาได ภิกษุ ทั้งหลายกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุณี
ผูอาพาธไปดวยยานได ลําดับนั้น ภิกษุณีทงั้ หลาย คิดวา ยานนัน้ เทียมดวยโคตัวเมียหรือเทียม
ดวยโคตัวผู ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตยานที่เทียมดวย โคตัวเมีย ยานที่
เทียมดวยโคตัวผู และยานทีล่ ากดวยมือ ฯ
[๕๙๔] สมัยตอมา ความไมสบายอยางแรงกลาไดมีแกภกิ ษุณีรูปหนึ่ง เพราะความกระเทือน
แหงยาน ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตคานหามมีตงั่ นั่ง เปลผาที่เขาผูกติด
กับไมคาน ฯ
เรื่องหญิงแพศยาชื่ออัฑฒกาสี
[๕๙๕] โดยสมัยนัน้ แล หญิงแพศยาชื่ออัฑฒกาสี บวชในสํานัก ภิกษุณี ก็นางปรารถนา
จะไปเมืองสาวัตถีดวยตั้งใจวา จักอุปสมบทในสํานัก พระผูมีพระภาค พวกนักเลงไดทราบขาววา
หญิงแพศยาชือ่ อัฑฒกาสี ปรารถนาจะ ไปเมืองสาวัตถี จึงแอบซุมอยูใกลหนทาง นางไดทราบ
ขาววา พวกนักเลงแอบซุม อยูใกลหนทาง จึงสงทูตไปในสํานักพระผูม ีพระภาควา หมอมฉัน
ปรารถนาจะ อุปสมบท หมอมฉันจะพึงปฏิบัติอยางไร
ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรก
เกิดนัน้ แลวรับสั่งกะภิกษุทงั้ หลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา อนุญาตใหภิกษุณีอุปสมบท แมโดยทูต
ภิกษุทั้งหลายใหภกิ ษุณีอุปสมบทโดยภิกษุเปนทูต ภิกษุทั้งหลายกราบทูล เรื่องนั้นแด
พระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงใหภิกษุณี อุปสมบทโดย
ภิกษุเปนทูต รูปใดใหอุปสมบท ตองอาบัติทุกกฏ
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ภิกษุทั้งหลายใหภกิ ษุณีอุปสมบทโดยสิกขมานาเปนทูต ...
ใหภิกษุณีอุปสมบทโดยสามเณรเปนทูต ...
ใหภิกษุณีอุปสมบทโดยสามเณรีเปนทูต ...
ใหภิกษุณีอุปสมบทโดยภิกษุณีผูเขลา ไมฉลาดเปนทูต พระผูมพี ระภาค ตรัสวา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงใหภิกษุณีอุปสมบทโดยภิกษุณผี ูเขลา ไม ฉลาดเปนทูต รูปใดใหอุปสมบท
ตองอาบัติทุกกฏ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุณีอุปสมบทโดยภิกษุณีผูฉลาด ผู สามารถเปนทูต
ภิกษุณีผูเปนทูตนั้นพึงเขาไปหาสงฆแลวหมผาเฉวียงบา ไหวเท ภิกษุทงั้ หลาย นั่งกระหยงประคอง
อัญชลีกลาวอยางนี้ วาดังนี้:
พระคุณเจา เจาขา นางชื่อนี้ เปนอุปสัมปทาเปกขะของแมเจาชื่อนี้ อุปสมบทแลวใน
สงฆฝายเดียว บริสุทธิ์แลวในภิกษุณีสงฆ นางมาไมไดเพราะอันตรายบางอยาง นางชื่อนี้ขอ
อุปสมบทกะสงฆ ขอสงฆโปรดเอ็นดูยกนางขึ้นเถิด เจาขา
พระคุณเจา เจาขา นางชื่อนี้ เปนอุปสัมปทาเปกขะของแมเจาชื่อนี้ อุปสมบทแลวในสงฆ
ฝายเดียว บริสุทธิ์แลวในภิกษุณีสงฆ นางมาไมไดเพราะอันตรายบางอยาง แมครั้งทีส่ อง นาง
ชื่อนี้ขออุปสมบทกะสงฆ ขอสงฆโปรด เอ็นดูยกนางขึน้ เถิด เจาขา
พระคุณเจา เจาขา นางชื่อนี้ เปนอุปสัมปทาเปกขะของแมเจาชื่อนี้ อุปสมบทแลวใน
สงฆฝายเดียว บริสุทธิ์แลวในภิกษุณีสงฆ นางมาไมไดเพราะ อันตรายบางอยาง แมครั้งที่สาม
นางชื่อนี้ขออุปสมบทกะสงฆ ขอสงฆโปรด เอ็นดูยกนางขึ้นเถิด เจาขา ฯ
ญัตติจตุตถกรรมวาจาใหอุปสมบทดวยทูต
[๕๙๖] ภิกษุผูฉลาด ผูส ามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุ ตถกรรมวาจา
วาดังนี:้
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา นางชื่อนี้เปนอุปสัมปทาเปกขะของแมเจา
ชื่อนี้ อุปสมบทแลวในสงฆฝายเดียว บริสุทธิ์แลวใน ภิกษุณีสงฆ นางมาไมไดเพราะ
อันตรายบางอยาง นางชื่อนี้ขอ อุปสมบทกะสงฆ มีแมเจาชื่อนี้เปนปวัตตินี ถาความ
พรอมพรั่งของสงฆ ถึงที่แลว สงฆพึงใหนางชื่อนี้อุปสมบท มีแมเจาชื่อนี้เปนปวัตตินี นี้
เปนญัตติ
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ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา นางชื่อนี้เปนอุปสัมปทา เปกขะของแมเจา
ชื่อนี้ อุปสมบทแลวในสงฆฝายเดียว บริสุทธิ์แลว ในภิกษุณีสงฆ นางมาไมไดเพราะ
อันตรายบางอยาง นางชื่อนี้ขอ อุปสมบทกะสงฆ มีแมเจาชื่อนี้เปนปวัตตินี สงฆให
นางชื่อนี้อุปสมบท มีแมเจาชื่อนี้เปนปวัตตินี การอุปสมบทของนางชื่อนี้ มีแมเจาชือ่ นี้
เปนปวัตตินี ชอบแกทานผูใ ด ทานผูนนั้ พึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทาน ผูใด ทานผูนนั้
พึงพูด
ขาพเจากลาวความนี้ แมครั้งที่สอง ...
ขาพเจากลาวความนี้ แมครั้งที่สาม ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา นางชื่อนี้
เปนอุปสัมปทาเปกขะของแมเจาชื่อนี้ อุปสมบทแลวในสงฆ ฝายเดียว บริสุทธิ์แลวใน
ภิกษุณีสงฆ นางมาไมไดเพราะอันตราย บางอยาง นางชื่อนี้ขออุปสมบทกะสงฆ มีแม
เจาชื่อนี้เปนปวัตตินี สงฆใหนางชื่อนี้อุปสมบท มีแมเจาชื่อนี้เปนปวัตตินี การอุปสมบท
ของนางชื่อนี้ มีแมเจาชื่อนีเ้ ปนปวัตตินี ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้น พึงเปนผูนิ่ง
ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนนั้ พึงพูด
นางชื่อนี้ อันสงฆอุปสมบทแลว มีแมเจาชื่อนี้เปนปวัตตินี ชอบแกสงฆ เหตุนั้น
จึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไว ดวยอยางนี้
ทันใดนัน้ พึงวัดเงาแดด พึงบอกประมาณแหงฤดู พึงบอกสวนแหงวัน พึงบอกขอเบ็ด
เสร็จ พึงสั่งภิกษุณีทั้งหลายวา พวกเธอจงบอกนิสัย ๓ อกรณียกิจ ๘แกภกิ ษุณนี ั้น ฯ
ภิกษุณอี ยูปา
[๕๙๗] สมัยนั้น ภิกษุณีทั้งหลายอยูในปา พวกนักเลงประทุษราย ภิกษุทั้งหลายกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวาดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีไมพึงอยูในปา รูปใด
อยู ตองอาบัตทิ ุกกฏ ฯ
[๕๙๘] สมัยนั้นแล อุบาสกคนหนึ่งถวายโรงเก็บของ แกภกิ ษุณสี งฆ ภิกษุทั้งหลาย
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา อนุญาตโรงเก็บ
ของ โรงเก็บของไมพอ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมี พระภาคๆ ตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตที่อยู ที่อยูไมพอ ภิกษุ ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา อนุญาตนวกรรม นวกรรมไมพอ ภิกษุทั้งหลาย
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กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมี พระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหทํา
แมเปนสวนบุคคล ฯ
พุทธานุญาตสมมติภิกษุณีเปนเพื่อน
[๕๙๙] สมัยนั้น หญิงคนหนึ่งตั้งครรภแลวบวชในสํานักภิกษุณี เมื่อนาง บวชแลว
เด็กจึงคลอด ครั้งนั้น นางคิดวา เราจะพึงปฏิบัติในเด็กชายนี้อยางไรหนอ ภิกษุทั้งหลาย
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให
เลี้ยงดู จนกวาเด็กนั้นจะรูเดียงสา นางคิดวาเราจะอยูแ ตตามลําพัง ไมได และภิกษุณีอนื่ จะอยูรวม
กับเด็กชายอื่นก็ไมได เราจะพึงปฏิบัติอยางไรหนอ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมี
พระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหสมมติภิกษุณีรูปหนึ่ง ใหเปน
เพื่อนของภิกษุณีนนั้
วิธีสมมติ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล พึงสมมติอยางนี้ พึงขอรองภิกษุณีกอน ครั้น แลวภิกษุณีผู
ฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทตุ ิยกรรมวาจา วาดังนี้:
กรรมวาจาใหสมมติ
แมเจา เจาขา ขอสงฆจงฟงดิฉัน ถาความพรอมพรั่งของ สงฆถึงที่แลว
สงฆพึงสมมติภิกษุณีชื่อนี้ ใหเปนเพื่อนของภิกษุณีชื่อนี้ นี้เปนญัตติ
แมเจา เจาขา ขอสงฆจงฟงดิฉัน สงฆสมมติภิกษุณชี ื่อนี้ใหเปนเพือ่ นของ
ภิกษุณีชื่อนี้ การสมมติภิกษุณีชื่อนี้ ใหเปนเพื่อนของ ภิกษุณีชื่อนี้ ชอบแกแมเจาผูใด
แมเจาผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแก แมเจาผูใด แมเจาผูนนั้ พึงพูด
สงฆสมมติภิกษุณีชื่อนี้ ใหเปนเพื่อนของภิกษุณีชอื่ นี้แลว ชอบ แกสงฆ
เหตุนั้นจึงนิ่ง ดิฉันทรงความนี้ไว ดวยอยางนี้
ครั้งนั้น ภิกษุณีเพื่อนของนางคิดวา เราจะพึงปฏิบตั ิในเด็กชายนีอ้ ยางไร หนอ ภิกษุ
ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้ง หลาย เราอนุญาต
ใหปฏิบัติในเด็กชายนัน้ เหมือนปฏิบัติในบุรษุ อื่น เวนการนอน รวมเรือนเดียวกัน ฯ
[๖๐๐] สมัยนั้น ภิกษุณรี ูปหนึ่งตองอาบัติหนักแลว กําลังประพฤติ มานัต นางคิดวา
เราอยูแตลําพังผูเดียว และภิกษุณีอื่นจะอยูรวมกับเราก็ไมได เราพึงปฏิบัติอยางไรหนอ ภิกษุ
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ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต
ใหสมมติภกิ ษุณีรูปหนึ่งใหเปนเพื่อนของ ภิกษุณีนนั้
วิธีสมมติ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล พึงสมมติอยางนี้ พึงขอรองภิกษุณีกอน ครั้น แลว ภิกษุณี
ผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทตุ ยิ กรรมวาจา วาดังนี:้
กรรมวาจาใหสมมติ
แมเจา เจาขา ขอสงฆจงฟงดิฉัน ถาความพรอมพรั่งของ สงฆถึงที่แลว
สงฆพึงสมมติภิกษุณีชื่อนี้ ใหเปนเพื่อนของภิกษุณีชื่อนี้ นี้เปนญัตติ
แมเจา เจาขา ขอสงฆจงฟงดิฉัน สงฆสมมติภิกษุณชี ื่อนี้ใหเปนเพือ่ นของ
ภิกษุณีชื่อนี้ การสมมติภิกษุณีชื่อนี้ใหเปนเพื่อนของ ภิกษุณีชื่อนี้ ชอบแกแมเจาผูใด
แมเจาผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแก แมเจาผูใด แมเจาผูนนั้ พึงพูด
สงฆสมมติภิกษุณีชื่อนี้ ใหเปนเพื่อนของภิกษุณีชอื่ นี้แลว ชอบแกสงฆ เหตุนนั้
จึงนิ่ง ดิฉันทรงความนี้ไว ดวยอยางนี้ ฯ
เรื่องภิกษุณไี มบอกลาสิกขา
[๖๐๑] สมัยนั้น ภิกษุณรี ูปหนึ่งไมไดบอกลาสิกขาสึกไปแลว นางกลับ มาขออุปสมบท
กะภิกษุณีทั้งหลายอีก ภิกษุทงั้ หลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมี พระภาคๆ ตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณไี มตองบอกลาสิกขา นางสึกแลวเมื่อใด ไมเปนภิกษุณเี มื่อนั้น ฯ
เขารีดเดียรถีย
[๖๐๒] สมัยนั้น ภิกษุณีรูปหนึ่งครองผากาสาวะ ไปเขารีดเดียรถีย นาง กลับมาขอ
อุปสมบทกะภิกษุณีทั้งหลายอีก ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผู มีพระภาค พระผูมีพระ
ภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีรูปใด ครองผากาสาวะไปเขารีด เดียรถีย นางนั้นมาแลว
ไมพึงใหอุปสมบท ฯ
[๖๐๓] สมัยนั้น ภิกษุณีทั้งหลายรังเกียจ ไมยินดีการอภิวาท การปลง ผม การตัดเล็บ
การรักษาแผล จากบุรุษทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้น แดพระผูมีพระภาค พระผุมีพระ
ภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหยนิ ดี ฯ

พระวินัยปฎก เลม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หนาที่ 242
นั่งขัดสมาธิ
[๖๐๔] สมัยนั้น ภิกษุณีทั้งหลายนั่งขัดสมาธิ ยินดีสัมผัสซนเทา ภิกษุทั้งหลาย
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีไมพึงนั่ง
ขัดสมาธิ รูปใดนั่ง ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
[๖๐๕] สมัยนั้น ภิกษุณีรูปหนึ่งอาพาธ นางเวนขัดสมาธิไมสบาย ภิกษุทั้งหลาย
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา อนุญาตให
ภิกษุณีนั่งพับเพียบได ฯ
เรื่องถายอุจจาระ
[๖๐๖] สมัยนั้น ภิกษุณที ั้งหลายถายอุจจาระในวัจจกุฎี ภิกษุณี ฉัพพัคคียยังครรภใหตก
ในวัจจกุฎนี ั้นเอง ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระ ผูมีพระภาคๆ ตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณไี มพึงถายอุจจาระในวัจจกุฎี รูปใดถาย ตองอาบัติทุกกฏ เราอนุญาต
ใหถายอุจจาระในที่ซึ่งเปดขางลางปดขางบน ฯ
เรื่องอาบน้ํา
[๖๐๗] สมัยนั้น ภิกษุณีทั้งหลาย อาบน้ําดวยจุณ ชาวบานเพงโทษ ติเตียน โพนทะนา
วา ... เหมือนพวกหญิงคฤหัสถผูบริโภคกาม ภิกษุทั้งหลาย กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาค
พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีไมพึง อาบน้ําดวยจุณ รูปใดอาบ ตองอาบัติทุกกฏ
เราอนุญาต รํา ดินเหนียว ฯ
[๖๐๘] สมัยนั้น ภิกษุณีทั้งหลายอาบน้ําดวยดินเหนียวที่อบกลิ่น ชาว บานเพงโทษ
ติเตียน โพนทะนาวา ... เหมือนพวกหญิงคฤหัสถผูบริโภคกาม ภิกษุทงั้ หลายกราบทูลเรื่องนั้นแด
พระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีไมพึงอาบน้ําดวยดินเหนียวที่
อบกลิ่น รูปใดอาบ ตองอาบัติทุกกฏ เรา อนุญาตดินเหนียวธรรมดา ฯ
[๖๐๙] สมัยนั้น ภิกษุณที ั้งหลายอาบน้ําในเรือนไฟ ทําโกลาหล ภิกษุ ทั้งหลาย
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณี ไมพึง
อาบน้ําในเรือนไฟ รูปใดอาบ ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
[๖๑๐] สมัยนั้น ภิกษุณที ั้งหลายอาบน้ําทวนกระแส ยินดีสัมผัสแหงสายน้ํา ภิกษุ
ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย ภิกษุณี
ไมพึงอาบน้ําทวนกระแส รูปใดอาบ ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
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[๖๑๑] สมัยนั้น ภิกษุณที ั้งหลายอาบน้ําในที่มใิ ชทาอาบน้ํา พวกนักเลง ลอบประทุษราย
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุณีไมพึงอาบน้ําในที่มใิ ชทาอาบน้ํา รูปใดอาบ ตองอาบัติ ทุกกฏ ฯ
[๖๑๒] สมัยนั้น ภิกษุณีอาบน้ําที่ทาสําหรับชายอาบ ชาวบานเพงโทษ ติเตียน
โพนทะนาวา ... เหมือนพวกหญิงคฤหัสถผูบริโภคกาม ... ภิกษุทั้งหลาย กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมี
พระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีไมพึงอาบน้าํ ที่ทาสําหรับชายอาบ
รูปใดอาบ ตองอาบัติทุกกฏ เราอนุญาตใหอาบน้ํา ที่ทาสําหรับหญิงอาบ ฯ
ตติยภาณวาร จบ
ภิกขุนีขันธกะ ที่ ๑๐ จบ
ในขันธกะนี้ มี ๑๐๖ เรื่อง
________________________
หัวขอประจําขันธกะ
[๖๑๓] เรื่องพระนางโคตมีทูลขอบรรพชา พระตถาคตไมทรงอนุญาต เรื่องพระผูมีพระภาค
ผูฝกเวไนยเสด็จไปพระนครเวสาลี จากกรุงกบิลพัสดุ เรื่อง พระนางโคตมีมีพระวรกายเกลือกกลั้ว
ดวยธุลี ไดชแี้ จงแกพระอานนทที่ซุมประตู เรื่องพระอานนททูลขอโดยนัยวา มาตุคามเปนภัพพ
บุคคล พระนางโคตมีเปน พระมาตุจฉา เปนผูเลี้ยงดู เรือ่ งครุธรรม ๘ ที่ภิกษุณีพึงประพฤติตลอด
ชีวิต คือ ภิกษุณีบวชตั้งรอยปตองกราบไหวภิกษุแมบวชในวันนั้น ๑ ไมพึงจําพรรษาใน อาวาสที่
ไมมีภิกษุ ๑ หวังธรรม ๒ อยาง ๑ ปวารณาในสงฆ ๒ ฝาย ๑ ตอง อาบัติหนัก ๑ พึงแสวงหา
อุปสมบทเพื่อสิกขมานาผูศึกษาครบ ๒ ปแลว ๑ ไมดา ภิกษุ ๑ เปดโอกาสใหภิกษุวากลาว ๑
เรื่องการรับครุธรรม ขอนั้นเปนอุปสัมปทา ของพระนางโคตมี เรื่องพรหมจรรยอันจะตั้งอยูถึง
๑๐๐๐ ป และตั้งอยูไดเพียง ๕๐๐ ป ความเสื่อมแหงสัทธรรม เปรียบดวยโจรลักทรัพย ขยอก
เพลี้ย อีก อยางหนึ่ง ความตัง้ มั่นแหงสัทธรรมเปรียบดวยกั้นทํานบ เรือ่ งใหอุปสมบทภิกษุณี
เรื่องแมเจาเปนอนุปสัมบัน เรื่องอภิวาทตามลําดับผูแก เรือ่ งไมทําอภิวาท เรื่อง สิกขาบทที่ทั่วไป
และไมทวั่ ไป จักกระทําอยางไร เรื่องโอวาท เรื่องปาติโมกข เรื่องใครแสดงปาติโมกข
เรื่องเขาไปแสดงถึงสํานักภิกษุณี เรื่องไมรู เรื่อง บอก เรื่องไมทําคืน เรื่องภิกษุรับอาบัติ
เรื่องใหภกิ ษุบอกใหนางภิกษุณีรับอาบัตเิ รื่องชาวบานติเตียน เรื่องใหภิกษุบอกใหทํากรรม
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เรื่องทะเลาะ เรื่องยกมอบ เรื่องอันเตวาสินีของนางอุบลวรรณา เรื่องรดน้ําโคลนในเมืองสาวัตถี
เรื่องไมควร ไหว เรื่องเปดกาย เปดขาออน เปดองคกําเนิด เรื่องภิกษุพดู เกี้ยว เรื่องพระฉัพพัคคีย
ชักจูง เรื่องไมควรไหว เรื่องทัณฑกรรม ฝายภิกษุณีก็เหมือนกัน เรื่อง หาม เรื่องงดโอวาท
เรื่องควรหรือไม เรื่องหลีกไป เรื่องภิกษุเขลา เรื่องไม เปนเรื่อง เรื่องไมใหคําวินิจฉัย
เรื่องภิกษุณีสงฆไมไปรับโอวาท เรื่องภิกษุณี ๕ รูปรับโอวาท เรื่องภิกษุณี ๒-๓ รูปไปรับโอวาท
แทน เรื่องภิกษุณีไมรับโอวาท เรื่องภิกษุเขลา เรื่องภิกษุอาพาธ เรื่องภิกษุเตรียมจะไป
เรื่องภิกษุอยูปา เรื่องไมบอก เรื่องไมนํากลับมาบอก เรื่องผากายพันธยาว เรื่องแผนไมสาน
แผนหนัง ผาขาว ชองผา เกลียวผา ผาผืนนอย ชองผาผืนนอย เกลียวผานอย ชองถก
ดวยดาย เกลียวดาย เรื่องกระดูกแขงโค เรื่องนวดหลังมือ หลังเทา ขาออน หนา ริมฝปาก
ดวยไมมีสัณฐานดุจคางโค เรื่องทาหนา ถูหนา ผัดหนา เจิม หนา ยอมตัว ยอมหนา
ยอมทั้งตัวทั้งหนาทั้งสองอยาง เรื่องแตมหนาทาแกม เยี่ยมหนาตาง ยืนแอบประตู ใหผูอื่น
ทําการฟอนรํา ตั้งสํานักหญิงแพศยา ตั้ง รานขายสุรา ขายเนื้อ ออกรานขายของเบ็ดเตล็ด
ประกอบการหากําไร ประกอบ การคาขาย ใชทาส ทาสี กรรมกรชาย กรรมกรหญิง ใหบํารุง
ใหสัตว เดียรัจฉานบํารุง ขายของสดและของสุก ใชสันถัดขนเจียมหลอ เรื่องใชจีวร สีคราม
สีเหลือง สีแดง สีบานเย็น สีดํา สีแสด สีชมภู ไมตัดชาย มีชาย ยาว มีชายเปนลาย
ดอกไม มีชายเปนลายผลไม สวมเสื้อ สวมหมวก เรื่อง เมือ่ ภิกษุณี สิกขมานา สามเณรีถึง
มรณภาพ ภิกษุณีเปนใหญในบริขารที่ภิกษุณี เปนตนมอบถวาย เมื่อภิกษุ สามเณร อุบาสก
อุบาสิกา และใครอื่นปลง บริขารให ภิกษุเปนใหญ เรือ่ งภิกษุณีเคยเปนภรรยานักมวย เรื่องครรภ
เรื่อง กนบาตร เรื่องนิมิต เรื่องอามิสมากมาย อามิสเหลือเฟอยิ่ง อามิสที่ทําสันนิธิ อามิสเชนใด
ของภิกษุทั้งหลายในหนหลัง ของภิกษุณีทงั้ หลายก็เชนนัน้ เรื่อง เสนาสนะเปอนระดู เรื่องผา
เรื่องเชือกขาด เรื่องใชเชือกผูกสะเอวตลอดกาล เรื่องภิกษุณีปรากฏวาไมมีนิมิตบาง มีสักแต
วานิมิตบาง ไมมีโลหิตบาง มีโลหิตเสมอบาง มีผาซับในเสมอและมีน้ํามูตรกะปริบกะปรอย
มีเดือย เปนหญิงบัณเฑาะกบาง เปนหญิงคลายชายบาง เปนหญิงมีมรรคระคนกันบาง เปนหญิง ๒
เพศบาง เรื่องถามอันตรายิกธรรม ตั้งแตคําวาหานิมติ มิได จนถึง อุภโตพยัญชนก หลังจาก
เปยยาลไปถามดังนี้ โรคเรื้อน ฝ โรคกลาก โรค มองครอ ลมบาหมู เปนมนุษยหรือ เปนหญิง
หรือ เปนไทยหรือ ไมมีหนีส้ ิน หรือ ไมใชราชภัฏหรือ มารดา บิดา สามี อนุญาตแลวหรือ
มีอายุครบ ๒๐ ป แลวหรือ มีบาตรจีวรครบแลวหรือ ชื่ออะไร ปวัตตินขี องเธอชื่ออะไร รวม ๒๔
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อยาง แลวใหอปุ สมบท เรื่องอุปสัมปทาเปกขะยังไมไดสอนซอมกระดากใน ทามกลางสงฆก็
เหมือนกัน เรื่องถืออุปชฌายะ เรื่องบอกสังฆาฏิ อุตราสงค อันตรวาสก ผารัด ผาอาบน้ํา แลว
สงไป เรื่องภิกษุณีเขลา เรื่องภิกษุณีไมได รับสมมติ ขอรองถามอันตรายิกธรรม เรื่องอุปสมบท
ในสงฆฝายเดียว ตองอุปสมบทในภิกษุสงฆอีก เรื่องบอกฉายา ฤดู วัน ขอเบ็ดเสร็จ นิสัย ๓
อกรณียกิจ ๘ เรื่องกาล เรื่องภิกษุณี ๘ รูปในที่ทุกแหง เรือ่ งภิกษุณีไมปวารณา และไมปวารณา
กะภิกษุสงฆ เรื่องโกลาหล เรื่องปวารณากอนภัตร เรื่องปวารณา เวลาพลบค่ํา เรื่องภิกษุณีสงฆ
โกลาหล เรื่องพระผูมีพระภาคผูแสวงหาคุณอันใหญ ทรงหามไมใหภกิ ษุณีงดอุโบสถ ปวารณา
กระทําการไตสวน เริ่มอนุวาทาธิกรณ ทําโอกาส สืบพยาน โจท และใหการ แตทรงอนุญาต
ใหภกิ ษุทําอยางนั้นแกภกิ ษุณีได เรื่องยาน เรื่องภิกษุอาพาธ เรื่องยานทีล่ าก เรื่องการกระทบกระทัง่
แหงยาน เรื่องนางอัฑฒกาสี เรื่องภิกษุ สิกขมานา สามเณร สามเณรี เปนทูต เรื่องทูตเขลา
เรื่องภิกษุณีอยูปา เรื่องอุบาสกถวายโรงเก็บของ เรื่องที่อยูนวกรรม ไมพอ เรื่องภิกษุณีตั้งครรภอยู
แตลําพังไมได เรื่องรวมเรือน เรื่องอาบัติ หนัก เรื่องไมบอกลาสิกขา เรื่องเขารีดเดียรถีย เรื่อง
ไมยินดีอภิวาท ปลงผมตัดเล็บ รักษาแผล เรื่องภิกษุณีนั่งขัดสมาธิ เรื่องภิกษุณีอาพาธ เรื่องถาย
อุจจาระเรื่องอาบดวยจุณ เรื่องดินอบ เรื่องอาบน้ําในเรือนไฟ เรื่องอาบน้ําทวนกระแส เรื่อง
อาบน้ําในที่มใิ ชทา เรื่องอาบน้ําที่ทาสําหรับชายอาบ พระนางมหาโคตมีและพระอานนททูลขอโดย
แยบคาย บริษทั บรรพชาในศาสนาของพระชินเจาครบ ๔ เหลา พระพุทธเจาทรงแสดงขันธกะนีไ้ ว
เพื่อประโยชนใหเกิดความสังเวช และความเจริญแหงพระสัทธรรม เหมือนเภสัชสําหรับระงับความ
กระวนกระวาย ฉะนัน้ แมมาตุคามเหลาอื่นที่ทรงฝกแลวในพระสัทธรรมอยางนี้ พวกเขายอม
ไปสูสถานอันไมจุติ ซึ่งไปแลวไมเศราโศกแล ฯ
หัวขอประจําขันธกะ จบ
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ปญจสติกขันธกะ
เรื่องพระมหากัสสปเถระปรารภการทําสังคายนาครั้งที่ ๑
[๖๑๔] ครั้งนั้น ทานพระมหากัสสปชีแ้ จงแกภกิ ษุทั้งหลายวา ทานทั้งหลาย ครั้งหนึ่ง
เราออกจากเมืองปาวาเดินทางไกล ไปเมืองกุสินารากับภิกษุสงฆหมูใหญ ประมาณ ๕๐๐ รูป
ครั้งนั้น เราแวะจากทาง นั่งพักอยูที่โคนไมแหงหนึ่ง อาชีวก ผูหนึ่ง ถือดอกมณฑารพในเมือง
กุสินาราเดินทางไกลมาสูเมืองปาวา เราไดเห็น อาชีวกนั้นเดินมาแตไกลเทียว ครั้นแลวไดถาม
อาชีวกนัน้ วา ทานทราบขาว พระศาสดาของเราบางหรือ อาชีวกตอบวา ทานขอรับ ผมทราบ
พระสมณโคดม ปรินิพพานได ๗ วันทั้งวันนี้แลว ดอกมณฑารพนี้ผมถือมาจากที่ปรินพิ พานนัน้
บรรดาภิกษุเหลานั้น ทานที่ยังไมปราศจากราคะ บางพวกประคองแขนคร่ําครวญ ดุจมีเทาขาดลมลง
กลิ้งเกลือกไปมารําพันวา พระผูมีพระภาคเสด็จปรินิพพานเร็วนัก พระสุคตเสด็จปรินิพพานเร็วนัก
ดวงตาหายไปจากโลกเร็วนัก สวนพวกที่ ปราศจากราคะแลว มีสติสัมปชัญญะ ยอมอดกลั้นได
ดวยคิดวา สังขารทั้งหลาย ไมเที่ยง สิ่งที่เทีย่ งนั้น จะไดในสังขารนี้แตไหนเลา ทานทัง้ หลาย
ครั้งนั้น เรา ไดกลาวกะภิกษุทั้งหลายวา อยาเลยทานทัง้ หลาย อยาโศกเศราร่ําไรเลย ขอนั้น
พระผูมีพระภาคไดตรัสบอกไวกอนแลวมิใชหรือวา ความเปนตาง ความเวน ความเปนอยางอื่น
จากสัตวและสังขารที่รักที่ชอบใจทั้งปวงทีเดียวยอมมี สิ่งที่ เที่ยงนัน้ จะไดในสังขารนั้นแตไหน
สิ่งใดเกิดแลว มีแลว อันปจจัยปรุงแตงแลว ตองมีความแตกสลายเปนธรรมดา ขอที่จะปรารถนา
วา สิ่งนั้นอยาไดสลายเลย นีไ้ มเปนฐานะทีจ่ ะมีได ครั้งนัน้ พระสุภัททวุฑฒบรรพชิต นั่งอยู
ในบริษัทนัน้ เธอ ไดกลาวกะภิกษุทั้งหลายวาพอเถิด ทานทั้งหลาย อยาโศกเศราร่ําไรไปเลย
พวกเรา พนไปดีแลวจากพระมหาสมณะนัน้ ดวยวาพวกเราถูกเบียดเบียนวา สิ่งนี้ควรแกพวก
เธอ สิ่งนี้ไมควรแกพวกเธอ ก็บัดนี้ พวกเราปรารถนาจะทําสิ่งใด ก็ทําสิ่งนั้นได ไมปรารถนา
จักทําสิ่งใด ก็ไมทําสิ่งนั้น เอาเถิด ทานทั้งหลาย พวกเราจงสังคายนา พระธรรมและพระวินัย
เถิด ในภายหนาสภาวะมิใชธรรมจักรุงเรือง ธรรมจักเสื่อม ถอย สภาวะมิใชวินัยจักรุง เรือง
วินัยจักเสื่อมถอย ภายหนาอธรรมวาทีบุคคลจะ มีกําลัง ธรรมวาทีบุคคลจักเสื่อมกําลัง อวินยวาที
บุคคลจักมีกําลัง วินยวาทีบคุ คล จักเสื่อมกําลัง ฯ
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สมมติภิกษุ ๕๐๐ รูป
[๖๑๕] ภิกษุทั้งหลายกลาววา ถากระนั้น ขอพระเถระ จงคัดเลือกภิกษุ ทั้งหลายเถิด
ขอรับ ครั้งนั้น ทานพระมหากัสสป จึงคัดเลือกพระอรหันตได ๕๐๐ รูป หยอนอยูอ งคหนึ่ง
ภิกษุทั้งหลายไดกลาวกะทานพระมหากัสสปวา ทานเจาขา ทาน พระอานนทนยี้ ังเปนเสกขบุคคลอยู
ก็จริง แตไมลอุ ํานาจฉันทาคติ โทสาคติ โมหาคติ ภยาคติและทานไดเรียนพระธรรมและ
พระวินัยเปนอันมาก ในสํานักพระผูมีพระภาค เพราะเหตุนั้น ขอพระเถระจงคัดเลือกทาน
พระอานนทเขาดวยเถิด ลําดับนั้น พระมหากัสสปจึงคัดเลือกทานพระอานนทเขาดวย จึง
พระเถระทั้งหลายปรึกษากันวา พวกเราจักสังคายนาพระธรรมและพระวินยั ทีไ่ หนดีหนอ ครั้นแลว
เห็นพรอมกันวา พระนครราชคฤห มีโคจรคามมาก มีเสนาสนะเพียงพอ สมควรแทที่พวกเรา
จะอยู จําพรรษาในพระนครราชคฤห สังคายนาพระธรรมและพระวินัย ภิกษุพวกอืน่ ไมควรเขา
จําพรรษาในพระนครราชคฤห
ครั้งนั้น ทานพระมหากัสสปประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทตุ ยิ กรรมวาจา วาดังนี้:
ทานทั้งหลาย ขอสงฆจงฟงขาพเจา ถาความพรอมพรั่งของสงฆ ถึงที่แลว
สงฆพึงสมมติภิกษุ ๕๐๐ รูปนี้ ใหจําพรรษาในพระนครราช คฤห เพื่อสังคายนา
พระธรรมและพระวินัย ภิกษุพวกอืน่ ไมพึงจําพรรษาในพระนครราชคฤห นี้เปนญัตติ
ทานทั้งหลาย ขอสงฆจงฟงขาพเจา สงฆสมมติภิกษุ ๕๐๐ รูปนี้ ใหจําพรรษา
ในพระนครราชคฤห เพื่อสังคายนาพระธรรมและพระวินัย ภิกษุพวกอื่นไมพึงจําพรรษาใน
พระนครราชคฤห การสมมติภิกษุ ๕๐๐ รูปนี้ ใหจําพรรษาในพระนครราชคฤห
เพื่อสังคายนาพระธรรมและ พระวินัย ภิกษุพวกอื่นไมพึงจําพรรษาในพระนครราชคฤห
ชอบแกทานผูใ ด ทานผูนนั้ พึงเปนผูนิ่งไมชอบแกทานผูใ ด ทานผูนนั้ พึงพูด
สงฆสมมติภิกษุ ๕๐๐ รูปนี้ ใหจําพรรษาในพระนครราชคฤหเพื่อ สังคายนา
พระธรรมและพระวินัย ภิกษุพวกอืน่ ไมพึงจําพรรษาในพระ นครราชคฤห ชอบแกสงฆ
เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไว ดวยอยางนี้ ฯ
เรื่องปฏิสังขรณเสนาสนะที่ชํารุดทรุดโทรม
[๖๑๖] ครั้งนั้น พระเถระทั้งหลายไดไปพระนครราชคฤห เพื่อสังคายนา พระธรรมและ
พระวินัย แลวปรึกษากันวา ทานทั้งหลาย พระผูมีพระภาคทรงสรร เสริญการปฏิสังขรณเสนาสนะที่
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ชํารุดทรุดโทรมไว ถากระไรพวกเราจักปฏิสังขรณ เสนาสนะที่ชํารุดทรุดโทรมในเดือนตน แลวจัก
ประชุมสังคายนาพระธรรมและพระวินัยในเดือนทามกลาง ครั้งนั้น พระเถระไดปฏิสงั ขรณ
เสนาสนะที่ชํารุด ทรุดโทรมในเดือนตน ฯ
พระอานนทสําเร็จพระอรหัต
[๖๑๗] ครั้งนั้น ทานพระอานนทคิดวา พรุงนี้เปนวันประชุม ขอที่เรายัง เปนเสกข
บุคคลอยูจะพึงไปสูที่ประชุมนั้น ไมควรแกเรา จึงยังราตรีเปนสวนมากให ลวงไปดวยกายคตาสติ
ในเวลาใกลรุงแหงราตรีจึงเอนกายดวยตั้งใจวา จักนอน แต ศีรษะยังไมทันถึงหมอนและเทายัง
ไมทันพนจากพื้น ในระหวางนั้น จิตไดหลุดพน จากอาสวะ เพราะไมถือมั่น ครั้งนั้น ทาน
พระอานนทเปนพระอรหันตไดไปสูที่ประชุม ฯ
พระอุบาลีวิสัชนาพระวินัย
[๖๑๘] ครั้งนั้น ทานพระมหากัสสปประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติ กรรมวาจา วาดังนี:้
ญัตติกรรมวาจา
ทานทั้งหลาย ขอสงฆจงฟงขาพเจา ถาความพรอมพรั่งของ สงฆถึงที่แลว
ขาพเจาจะพึงถามพระวินยั กะพระอุบาลี
ทานพระอุบาลี ประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:
ญัตติกรรมวาจา
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ถาความพรอมพรั่งของสงฆ ถึงที่แลว ขาพเจา
อันทานพระมหากัสสปถามพระวินัยแลวจะพึงวิสัชนา
ลําดับนั้น ทานพระมหากัสสปไดถามทานพระอุบาลีวา ทานอุบาลี ปฐมปารา ชิกสิกขาบท
พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติที่ไหน
อุ. ในเมืองเวสาลี ขอรับ
ม. ทรงปรารภใคร
อุ. ทรงปรารภพระสุทนิ กลันทบุตร
ม. ในเพราะเรื่องอะไร
อุ. ในเพราะเมถุนธรรม
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ตอจากนัน้ ทานพระมหากัสสปถามวัตถุ นิทาน บุคคล บัญญัติ อนุบัญญัติ อาบัติ
อนาบัติ แหงปฐมปาราชิกสิกขาบทกะทานพระอุบาลี แลวถามตอไปวา ทุติย ปาราชิกสิกขาบท
พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติที่ไหน
อุ. ในพระนครราชคฤห ขอรับ
ม. ทรงปรารภใคร
อุ. ทรงปรารภพระธนิยะ กุมภการบุตร
ม. ในเพราะเรื่องอะไร
อุ. ในเพราะอทินนาทาน
ตอจากนัน้ ทานพระมหากัสสปถามวัตถุ นิทาน บุคคล บัญญัติ อนุบัญญัติ อาบัติ อนาบัติ
แหงทุตยิ ปาราชิกสิกขาบทกะทานพระอุบาลี แลวถามตอไปวา ทาน พระอุบาลี ตติยปาราชิกสิกขาบท
พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติที่ไหน
อุ. ในพระนครเวสาลี ขอรับ
ม. ทรงปรารภใคร
อุ. ทรงปรารภภิกษุมากรูปดวยกัน
ม. ในเพราะเรื่องอะไร
อุ. ในเพราะมนุสสวิคคหะ
ตอจากนัน้ ทานพระมหากัสสปถามวัตถุ นิทาน บุคคล บัญญัติ อนุบัญญัติ อาบัติ
อนาบัติ แหงตติยปาราชิกสิกขาบทกะทานพระอุบาลี แลวถามตอไปวา จตุตถปาราชิกสิกขาบท
พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติที่ไหน
อุ. ในพระนครเวสาลี ขอรับ
ม. ทรงปรารภใคร
อุ. ทรงปรารภพวกภิกษุจําพรรษาอยูใ กลฝงแมน้ําวัคคุมุทา
ม. ในเพราะเรื่องอะไร
อุ. ในเพราะอุตตริมนุสสธรรม
ตอจากนัน้ ทานพระมหากัสสปถามวัตถุ นิทาน บุคคล บัญญัติ อนุบัญญัติ อาบัติ
อนาบัติ แหงจตุตถปาราชิกสิกขาบทกะทานพระอุบาลี แลวถามอุภโตวินัยโดย อุบายนั้นแล ทาน
พระอุบาลีผูอันทานพระมหากัสสปถามแลว ถามแลว ไดวิสัชนาแลว ฯ
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พระอานนทวิสัชนาพระธรรม
[๖๑๙] ครั้งนั้น ทานพระมหากัสสปประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติกรรม วาจา วาดังนี:้
ญัตติกรรมวาจา
ทานทั้งหลาย ขอสงฆจงฟงขาพเจา ถาความพรอมพรั่งของสงฆ ถึงที่แลว
ขาพเจาจะพึงถามธรรมกะทานพระอานนท
ทานพระอานนท ประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:
ญัตติกรรมวาจา
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ถาความพรอมพรั่งของสงฆ ถึงที่แลว
ขาพเจาอันทานพระมหากัสสปถามธรรมแลวจะพึงวิสัชนา
ครั้งนั้น ทานพระมหากัสสปถามทานพระอานนทวา ทานอานนท พรหม ชาลสูตร
พระผูมีพระภาคตรัสที่ไหน
อา. ตรัสในพระตําหนักในพระราชอุทยานอัมพลัฏฐิกาในระหวางกรุงราช คฤห และเมือง
นาลันทาตอกัน ขอรับ
ม. ทรงปรารภใคร
อา. ทรงปรารภสุปปยปริพาชก และพรหมทัตตมาณพ
ลําดับนั้น ทานพระมหากัสสป ไดถามนิทาน และบุคคลแหงพรหมชาลสูตร กะทาน
พระอานนท แลวถามตอไปวา ทานอานนทสามัญญผลสูตร พระผูมีพระภาค ตรัสที่ไหน
อา. ที่วิหารชีวกัมพวัน เขตกรุงราชคฤห ขอรับ
ม. ตรัสกับใคร
อา. กับพระเจาอชาตสัตตุ เวเทหิบุตร
ลําดับนั้น ทานพระมหากัสสป ถามนิทาน และบุคคลแหงสามัญญผลสูตร กะทานพระ
อานนท แลวถามตลอดนิกาย ๕ โดยอุบายนั้นแล ทานพระอานนทผูอนั ทานพระมหากัสสปถาม
แลว ถามแลว ไดวิสัชนาแลว ฯ
เรื่องสิกขาบทเล็กนอย
[๖๒๐] ครั้งนั้น ทานพระอานนทไดชี้แจงตอพระเถระทั้งหลายวา ทาน เจาขา เมื่อจวน
จะปรินิพพาน พระผูมีพระภาคไดตรัสกะขาพเจาวา ดูกรอานนท เมื่อ เราลวงไป สงฆหวังอยูจะพึง
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ถอนสิกขาบทเล็กนอยเสียก็ได พระเถระทั้งหลายถามวา ทานพระอานนท ก็ทานทูลถามพระผูมี
พระภาคหรือเปลาวา พระพุทธเจาขา สิกขาบทเหลาไหน เปนสิกขาบทเล็กนอย ทานพระอานนท
ตอบวา ขาพเจาไมไดทูลถามพระ ผูมีพระภาควา พระพุทธเจาขา ก็สิกขาบทเหลาไหน เปนสิกขาบท
เล็กนอย
พระเถระบางพวกกลาวอยางนีว้ า เวนปาราชิก ๔ นอกนั้นเปนสิกขาบท เล็กนอย
พระเถระบางพวกกลาวอยางนีว้ า เวนปาราชิก ๔ เวนสังฆาทิเสส ๑๓ นอกนัน้ เปน
สิกขาบทเล็กนอย
พระเถระบางพวกกลาวอยางนีว้ า เวนปาราชิก ๔ เวนสังฆาทิเสส ๑๓ เวน อนิยต ๒
นอกนั้นเปนสิกขาบทเล็กนอย
พระเถระบางพวกกลาวอยางนีว้ า เวนปาราชิก ๔ เวนสังฆาทิเสส ๑๓ เวน อนิยต ๒
เวนนิสสัคคิยปาจิตตีย ๓๐ นอกนั้นเปนสิกขาบทเล็กนอย
พระเถระบางพวกกลาวอยางนีว้ า เวนปาราชิก ๔ เวนสังฆาทิเสส ๑๓ เวน อนิยต ๒
เวนนิสสัคคิยปาจิตตีย ๓๐ เวนปาจิตตีย ๙๒ นอกนั้นเปนสิกขาบทเล็กนอย
พระเถระบางพวกกลาวอยางนีว้ า เวนปาราชิก ๔ เวนสังฆาทิเสส ๑๓ เวน อนิยต ๒
เวนนิสสัคคิยปาจิตตีย ๓๐ เวนปาจิตตีย ๙๒ เวนปาฏิเทสนียะ ๔ นอกนั้นเปนสิกขาบทเล็กนอย ฯ
เรื่องไมบัญญัติและไมถอนพระบัญญัติ
[๖๒๑] ครั้งนั้น ทานพระมหากัสสปประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติย กรรมวาจา
วาดังนี:้
ญัตติทุติยกรรมวาจา
ทานทั้งหลาย ขอสงฆจงฟงขาพเจา สิกขาบทของพวกเราที่ ปรากฏแกคฤหัสถ
มีอยู แมพวกคฤหัสถก็รูวา สิ่งนี้ควรแกพระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร สิ่งนี้ไมควร
ถาพวกเราจักถอนสิกขาบทเล็กนอย เสีย จักมีผูกลาววา พระสมณโคดมบัญญัติสิกขาบท
แกสาวกทั้งหลาย เปนกาลชั่วคราว พระศาสดาของพระสมณะเหลานี้ยังดํารงอยูตราบใด
สาวกเหลานีย้ งั ศึกษาในสิกขาบททั้งหลายตราบนั้น เพราะเหตุทพี่ ระศาสดาของพระ
สมณะเหลานีป้ รินิพพานแลว พระสมณะเหลานี้จึงไมศกึ ษาในสิกขาบททั้งหลายใน
บัดนี้ ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว สงฆไมพึงบัญญัติสิ่งที่ไมทรงบัญญัติไมพึง
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ถอนพระบัญญัติที่ทรงบัญญัติไวแลว พึงสมาทานประพฤติ ในสิกขาบททั้งหลายตามที่
ทรงบัญญัติแลว นี้เปนญัตติ
ทานทั้งหลาย ขอสงฆจงฟงขาพเจา สิกขาบทของพวกเราที่ ปรากฏแกคฤหัสถ
มีอยู แมพวกคฤหัสถก็รูวา สิ่งนี้ควรแกพระสมณะเชื้อ สายพระศากยบุตร สิ่งนี้ไมควร
ถาพวกเราจักถอนสิกขาบทเล็กนอยเสีย จักมีผูกลาววา พระสมณโคดมบัญญัติสิกขาบท
แกสาวกทั้งหลายเปนกาล ชั่วคราว พระศาสดาของพระสมณะเหลานี้ยังดํารงอยูตราบใด
สาวก เหลานีย้ ังศึกษาในสิกขาบททั้งหลายตราบนั้น เพราะเหตุทพี่ ระศาสดา ของพระ
สมณะเหลานีป้ รินิพพานแลว พระสมณะเหลานี้จึงไมศกึ ษาในสิกขาบททั้งหลายใน
บัดนี้ สงฆไมบัญญัติสิ่งที่ไมทรงบัญญัติ ไมถอนพระ บัญญัติที่ทรงบัญญัติแลว สมาทาน
ประพฤติในสิกขาบททั้งหลายตามที่ ทรงบัญญัติไวแลว การไมบัญญัติสิ่งที่ไมทรงบัญญัติ
ไมถอนพระบัญญัติ ที่ทรงบัญญัติไวแลว สมาทานประพฤติในสิกขาบททั้งหลายตามที่
ทรงบัญญัติแลว ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนนั้
พึงพูด
สงฆไมบัญญัติสิ่งที่ทรงบัญญัติ ไมถอนพระบัญญัติตามที่ทรง บัญญัติแลว
สมาทานประพฤติในสิกขาบททั้งหลายตามที่ทรงบัญญัติ แลว ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึง
นิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไว ดวย อยางนี้ ฯ
ปรับอาบัติทุกกฏแกพระอานนท
[๖๒๒] ครั้งนั้น พระเถระทั้งหลายไดกลาวกะทานพระอานนทวา ทาน อานนท ขอที่
ทานไมทูลถามพระผูมีพระภาควา พระพุทธเจาขา ก็สิกขาบท เหลาไหน เปนสิกขาบทเล็กนอย
นี่เปนอาบัติทกุ กฏแกทาน ทานจงแสดงอาบัติ ทุกกฏนัน้
ทานพระอานนทกลาววา ทานเจาขา เพราะระลึกไมได ขาพเจาจึงมิได ทูลถามพระผูมี
พระภาควา พระพุทธเจาขา สิกขาบทเหลาไหน เปนสิกขาบท เล็กนอย ขาพเจาไมเห็นเหตุที่
ไมไดทูลถามนั้นวาเปนอาบัติทุกกฏ แตเพราะเชื่อ ทานทัง้ หลาย ขาพเจายอมแสดงอาบัติทุกกฏนั้น
พระเถระทั้งหลายกลาวตอไปวา ทานอานนท ขอที่ทานเหยียบผาวัสสิก สาฎกของพระ
ผูมีพระภาคเย็บ แมนี้ก็เปนอาบัติทุกกฏแกทาน ทานจงแสดงอาบัติ ทุกกฏนั้น
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ทานพระอานนทกลาววา ทานเจาขา ขาพเจาเหยียบผาวัสสิกสาฎกของ พระผูมพี ระภาค
เย็บโดยมิไดเคารพก็หามิได ขาพเจาไมเห็นเหตุที่เหยียบนัน้ วา เปนอาบัติทุกกฏ แตเพราะเชื่อ
ทานทั้งหลาย ขาพเจายอมแสดงอาบัติทุกกฏนั้น
พระเถระทั้งหลายกลาวตอไปวา ทานอานนท ขอที่ทานใหมาตุคามถวาย บังคมพระสรีระ
ของพระผูมีพระภาคกอน พระสรีระของพระผูมีพระภาคเปอนน้ําตา ของพวกนางผูรองไหอยู แมนี้
ก็เปนอาบัติทกุ กฏแกทาน ทานจงแสดงอาบัติ ทุกกฏนัน้
ทานพระอานนทกลาววา ทานเจาขา ขาพเจาคิดวามาตุคามเหลานีอ้ ยาได อยูจนเวลา
พลบค่ํา จึงใหพวกมาตุคามถวายบังคมพระสรีระของพระผูมีพระภาคกอน ขาพเจาไมเห็นเหตุที่ให
มาตุคามถวายบังคมพระสรีระของพระผูมพี ระภาคนัน้ วาเปน อาบัติทกุ กฏ แตเพราะเชื่อทาน
ทั้งหลาย ขาพเจายอมแสดงอาบัตินั้น
พระเถระทั้งหลายกลาวตอไปวา ทานอานนท ขอที่เมื่อพระผูมพี ระภาค ทรงทํานิมิตอันหยาบ
กระทําโอภาสอันหยาบอยู ทานไมทูลออนวอนพระผูมีพระภาค วา ขอพระผูมีพระภาค จงทรงดํารง
อยู ตลอดกัป ขอพระสุคตจงทรงดํารงอยูตลอดกัป เพื่อประโยชนแกชนมาก เพื่อความสุขแก
ชนมาก เพื่ออนุเคราะห สัตวโลก เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุข แกเทวดาและมนุษย
ทั้งหลาย แมนี้ ก็เปนอาบัตทิ ุกกฏแกทาน ทานจงแสดงอาบัติทุกกฏนั้น
ทานพระอานนทกลาววา ทานเจาขา ขาพเจาถูกมารดลใจ จึงไมไดทูล ออนวอนพระผูมี
พระภาควา ขอพระผูมีพระภาคจงทรงดํารงอยูตลอดกัป ขอพระ สุคตจงทรงดํารงอยูตลอดกัป เพือ่
ประโยชนแกชนมาก เพื่อความสุขแกชนมาก เพื่ออนุเคราะหแกสัตวโลก เพื่อประโยชน เพื่อ
เกื้อกูล เพื่อความสุขแกเทวดาและมนุษยทงั้ หลาย ขาพเจาไมเห็นเหตุนนั้ วาเปนอาบัตทิ ุกกฏ แต
เพราะเชื่อทาน ทั้งหลาย ขาพเจายอมแสดงอาบัติทุกกฏนั้น
พระเถระทั้งหลายกลาวตอไปวา ทานอานนท ขอที่ทานไดทําการขวนขวาย ใหมาตุคาม
บวชในพระธรรมวินัย ที่พระตถาคตทรงประกาศแลว แมนี้ก็เปน อาบัติทุกกฏแกทา น ทานจงแสดง
อาบัติทุกกฏนัน้
ทานพระอานนทกลาววา ทานเจาขา ขาพเจาทําการขวนขวายใหมาตุ คามบวชในพระธรรม
วินัยทีพ่ ระตถาคตทรงประกาศแลวดวยคิดวาพระนางมหาปชา บดีโคตมีนี้ เปนพระเจาแมน้ําของ
พระผูมีพระภาค เปนผูประคับประคอง เลี้ยงดู ทรงประทานขีรธาราแกพระผูมีพระภาคเมื่อพระ
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พุทธมารดาทิวงคต ไดยังพระ ผูมีพระภาคใหเสวยถัญญธารา ขาพเจาไมเห็นเหตุนั้นวาเปนอาบัติ
ทุกกฏ แตเพราะ เชื่อทานทัง้ หลาย ขาพเจายอมแสดงอาบัติทุกกฏนั้น ฯ
เรื่องพระปุราณเถระ
[๖๒๓] สมัยนั้น ทานพระปุราณะเทีย่ วจาริกในชนบททักขิณาคิรี พรอม ดวยภิกษุสงฆ
หมูใหญประมาณ ๕๐๐ รูป คราวเมื่อพระเถระทั้งหลายสังคายนา พระธรรมและพระวินัยเสร็จแลว
ไดพักอยูในชนบททักขิณาคิรีตามเถราภิรมย แลว เขาไปหาพระเถระทัง้ หลาย ที่พระวิหารเวฬุวัน
อันเปนสถานที่พระราชทานเหยื่อ แกกระแต เขตพระนครราชคฤห แลวไดกลาวสัมโมทนียะกับ
พระเถระทั้งหลาย แลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พระเถระทั้งหลายไดกลาวกะทานพระปุราณะผูนั่ง
ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งวาทานปุราณะพระเถระทั้งหลายไดสังคายนาพระธรรมและพระ วินยั แลว
ทานจงรับรูพระธรรมและพระวินยั นัน้ ที่พระเถระทั้งหลายสังคายนาแลว
ทานพระปุราณะกลาววา ทานทั้งหลาย พระเถระทัง้ หลาย สังคายนา พระธรรมและ
พระวินัยเรียบรอยแลวหรือ แตวา ขาพเจาไดฟง ไดรับมาเฉพาะ พระพักตรพระผูมพี ระภาคดวย
ประการใด จักทรงไวดว ยประการนั้น ฯ
[๖๒๔] ครั้งนั้น ทานพระอานนทไดกลาวกะพระเถระทั้งหลายวา ทาน เจาขา เมื่อจวน
เสด็จปรินิพพาน พระผูมีพระภาคตรัสกะขาพเจาอยางนี้วา ดูกร อานนท ถาเชนนั้น เมื่อเราลวง
ไปแลว สงฆจงลงพรหมทัณฑแกภิกษุฉันนะ
พระเถระทั้งหลายกลาววา ทานอานนท ทานทูลถามพระผูมีพระภาคหรือ วา พระพุทธเจาขา
ก็พรหมทัณฑเปนอยางไร
พระอานนทตอบวา ทานเจาขา ขาพเจาทูลถามพระผูมีพระภาคแลววา พรหมทัณฑเปน
อยางไร พระพุทธเจาขา พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท ภิกษุฉันนะพึงพูดตามปรารถนา
ภิกษุทั้งหลาย ไมพึงวากลาว ไมพึงสั่งสอน ไม พึงพร่ําสอนภิกษุฉันนะ
ทานพระเถระทั้งหลายกลาววา ทานอานนท ถาเชนนั้น ทานนั้นแหละจง ลงพรหมทัณฑ
แกพระฉันนะ
พระอานนทปรึกษาวา ทานเจาขา ขาพเจาจะลงพรหมทัณฑแกพระฉันนะ ไดอยางไร เพราะ
เธอดุราย หยาบคาย
พระเถระทั้งหลายกลาววา ทานอานนท ถาเชนนั้น ทานจงไปกับภิกษุ หลายๆ รูป ทาน
พระอานนทรบั เถระบัญชาแลวโดยสารเรือไป พรอมกับภิกษุหมูใหญประมาณ ๕๐๐ รูป ถึงเมือง
โกสัมพี ลงจากเรือแลวไดนงั่ ณ โคนไม แหงหนึ่งใกลพระราชอุทยานของพระเจาอุเทน ฯ
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เรื่องพระเจาอุเทน
[๖๒๕] ครั้งนั้น พระเจาอุเทนกับพระมเหสี ประทับอยูในพระราช อุทยานพรอมดวย
ขาราชบริพาร พระมเหสีของพระเจาอุเทนไดสดับขาววา พระ คุณเจาอานนท อาจารยของพวกเรา
นั่งอยูที่โคนไมแหงหนึ่งใกลพระราชอุทยาน จึงกราบทูลพระเจาอุเทนวา ขอเดชะ ขาววา
พระคุณเจาอานนท อาจารยของ พวกหมอมฉัน นั่งอยูทโี่ คนไมแหงหนึ่งใกลพระราชอุทยาน พวก
หมอมฉัน ปรารถนาจะไปเยี่ยมพระคุณเจาอานนท พระเจาขา พระเจาอุเทนตรัสวา ถาเชนนั้น
พวกเธอจงเยีย่ มพระสมณะอานนทเถิด
ลําดับนั้น พระมเหสีของพระเจาอุเทน ไดเขาไปหาทานพระอานนท แลวถวายอภิวาท
นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ทานพระอานนทชี้แจงใหพระมเหสี ของพระเจาอุเทนผูนั่ง ณ ที่ควร
สวนขางหนึ่ง เห็นแจง สมาทาน อาจหาญ ราเริงดวยธรรมีกถา
ครั้งนั้น พระมเหสีของพระเจาอุเทนอันทานพระอานนทชี้แจงใหเห็นแจง สมาทาน
อาจหาญ ราเริง ดวยธรรมีกถา แลวไดถวายผาหม ๕๐๐ ผืน แก ทานพระอานนท ครัน้ ชื่นชม
ยินดีภาษิตของทานพระอานนทแลวลุกจากอาสนะ ถวายอภิวาท ทําประทักษิณ แลวเขาไปเฝา
พระเจาอุเทน ฯ
[๖๒๖] ครั้งนั้น พระเจาอุเทนไดทอดพระเนตรเห็นพระมเหสีเสด็จมา แตไกลเทียว
ครั้นแลว ไดตรัสถามวา พวกเธอเยีย่ มพระสมณะอานนทแลวหรือ
พระมเหสีกราบทูลวา พวกหมอมฉันไดเยีย่ มพระคุณเจาอานนทแลว พระเจาขา
อุ. พวกเธอไดถวายอะไร แกพระสมณะอานนทบาง
ม. พวกหมอมฉันไดถวายผาหม ๕๐๐ ผืน แกพระคุณเจาอานนทพระเจาขา
พระเจาอุเทนทรงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระสมณะอานนท จึงรับจีวรมาก
ถึงเพียงนั้น พระสมณะอานนทจักทําการคาขายผา หรือจักตั้งรานคา แลวเสด็จเขาไปหาทาน
พระอานนท ทรงปราศรัยกับทานพระอานนท ครั้นผานการ ปราศรัยพอใหระลึกถึงกันแลว ประทับ
นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลวตรัสถามวาทานพระอานนท มเหสีของขาพเจามาหาหรือ
อา. พระมเหสีของพระองคมาหา มหาบพิตร
อุ. ก็พระนางไดถวายอะไร แกทานพระอานนทบาง
อา. ไดถวายผาหมแกอาตมภาพ ๕๐๐ ผืน มหาบพิตร
อุ. ก็ทานพระอานนทจกั ทําอะไรกะจีวรมากมายเพียงนั้น
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อา. อาตมภาพจักแจกใหแกภิกษุทั้งหลาย ที่มีจีวรคร่ําครา มหาบพิตร
อุ. ทานพระอานนท ก็ทานจักทําอยางไรกะจีวรที่เกาคร่ําเหลานั้นตอไป
อา. อาตมภาพจักทําผาเหลานั้นใหเปนผาดาดเพดาน มหาบพิตร
อุ. ทานพระอานนท ทานจักทําอยางไรกะผาดาดเพดานเกาเหลานัน้
อา. อาตมภาพจักทําผาเหลานั้นใหเปนผาปูฟูก
อุ. ทานพระอานนท ทานจักทําอยางไรกะผาปูฟูกที่เกาเหลานัน้
อา. อาตมภาพจักทําผาเหลานั้นใหเปนผาปูพื้น มหาบพิตร
อุ. ทานพระอานนท ทานจักทําอยางไรกะผาปูพื้นที่เกาเหลานัน้
อา. อาตมภาพจักทําผาเหลานั้นใหเปนผาเช็ดเทา มหาบพิตร
อุ. ทานพระอานนท ทานจักทําอยางไรกะผาเช็ดเทาที่เกาเหลานัน้
อา. อาตมภาพจักทําผาเหลานั้นใหเปนผาเช็ดธุลี มหาบพิตร
อุ. ทานพระอานนท ทานจักทําอยางไรกะผาเช็ดธุลีที่เกาเหลานัน้
อา. อาตมภาพจักโขลกผาเหลานั้น ขยํากับโคลนแลวฉาบทาฝา มหา บพิตร
ครั้งนั้น พระเจาอุเทนทรงพระดําริวา พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร ทั้งหลายนําผาไป
แยบคายดี ไมเก็บผาเขาเรือนคลัง แลวถวายผาจํานวน ๕๐๐ ผืน แมอื่นอีกแกทานพระอานนท
ก็ในคราวนี้บริขารคือจีวรบังเกิดแกทานพระอานนท เปนครั้งแรก คือผา ๑๐๐๐ ผืน เกิดขึ้นแลว ฯ
ลงพรหมทัณฑ
[๖๒๗] ครั้งนั้น ทานพระอานนทเขาไปยังวัดโฆสิตาราม ครั้นแลว นั่งบนอาสนะที่เขา
ปูลาดไว ทานพระฉันนะเขาไปหาทานพระอานนทอภิวาทแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ทาน
พระอานนทไดกลาวกะทานพระฉันนะผูนงั่ ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งวา ทานฉันนะ สงฆลงพรหมทัณฑ
แกทานแลว ฯ
ฉ. ทานพระอานนท ก็พรหมทัณฑเปนอยางไร
อา. ทานฉันนะ ทานปรารถนาจะพูดคําใด พึงพูดคํานั้น ภิกษุทั้งหลาย ไมพึงวากลาว
ไมพึงตักเตือน ไมพึงพร่ําสอนทาน
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ฉ. ทานพระอานนท ดวยเหตุเพียงทีภ่ ิกษุทั้งหลายไมวากลาว ไมตักเตือน ไมพร่ําสอน
ขาพเจานี้ เปนอันสงฆกําจัดขาพเจาแลวมิใชหรือ แลวสลบลมลง ณ ที่นั้นเอง
ตอมา ทานพระฉันนะ อึดอัด ระอา รังเกียจอยูดว ยพรหมทัณฑ จึงหลีกออกอยูแ ต
ผูเดียว ไมประมาท มีเพียร มีตนสงไปอยู ไมนานเทาไรนัก ได ทําใหแจงซึ่งคุณพิเศษอันยอดเยี่ยม
เปนที่สุดพรหมจรรย ที่กุลบุตรทั้งหลายออก จากเรือนบวชโดยชอบตองประสงค ดวยปญญาอันยิง่
ดวยตนเองในปจจุบันนีแ้ หละ เขาถึงอยูแลว ไดรูชัดแลววา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว
กิจที่ควรทํา ไดทําเสร็จแลว กิจอืน่ อีกเพือ่ ความเปนอยางนี้ไมมี
ก็แล ทานพระฉันนะไดเปนพระอรหันตรูปหนึ่ง บรรดาพระอรหันต ทั้งหลาย ครั้นทาน
พระฉันนะบรรลุพระอรหัตแลว เขาไปหาทานพระอานนทแลว กลาววา ทานพระอานนท ขอทาน
จงระงับพรหมทัณฑแกผมในบัดนี้เถิด
ทานพระอานนทกลาววา ทานฉันนะ เมื่อใด ทานทําใหแจงซึ่งพระอรหัต แลว เมื่อนั้น
พรหมทัณฑของทานก็ระงับแลว ฯ
[๖๒๘] ก็ในการสังคายนาพระวินยั นี้ มีภิกษุ ๕๐๐ รูป ไมหยอนไมเกิน เพราะฉะนั้น
การสังคายนาพระวินัยครั้งนี้ บัณฑิตจึงเรียกวา แจง ๕๐๐ ดังนี้แล ฯ
ปญจสติกขันธกะ ที่ ๑๑ จบ
ในขันธกะนี้มี ๒๓ เรื่อง
______________________________
หัวขอประจําขันธกะ
[๖๒๙] เรื่องเมื่อพระสัมพุทธปรินิพพานแลว พระเถระชื่อกัสสปผูรักษา พระสัทธรรม
ไดชี้แจงกะหมูภ ิกษุถึงถอยคําที่พระสุภัททะกลาวหมิน่ พระธรรมวินัย เมื่อเดินทางไกลจากเมืองปาวา
พวกเราจักสังคายนาพระสัทธรรม ในภายหนาอธรรมจักรุงเรือง เรื่องเลือกสรรภิกษุ ๕๐๐ รูป
หยอนหนึ่ง เรือ่ งเลือกพระอานนท เรื่องอยูใกลถ้ําอันอุดมเพื่อทําสังคายนาพระธรรมวินัย เรื่องถาม
วินัยกะพระอุบาลี เรื่องถามพระสูตรกะพระอานนทผฉู ลาด เรื่องพระสาวกของพระชินะเจาไดทาํ
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สัง
คายนาพระไตรปฎก เรื่องอาบัติเล็กนอยตางๆ เรื่องปฏิบัติตามพระบัญญัติ เรื่องไมทูลถาม
เรื่องเหยียบ เรือ่ งใหไหว เรื่องไมทูลขอ เรื่องใหมาตุคามบวช เรื่องขาพเจายอมรับอาบัติทุกกฏ
เพราะเชื่อทานทั้งหลาย เรื่องพระปุราณะ เรื่อง พรหมทัณฑ เรื่องพระมเหสีกับพระเจาอุเทน
เรื่องผามาก เรื่องผาเกา เรื่องผา ดาดเพดาน เรื่องผาปูฟูก เรื่องผาลาดพื้น เรื่องผาเช็ดเทา เรื่อง
ผาเช็ดธุลี เรื่องผาขยํากับโคลน เรื่องผา ๑๐๐๐ ผืนเกิดแกพระอานนทเปนครั้งแรก เรื่องพระฉันนะ
ถูกลงพรหมทัณฑไดบรรลุสัจจะ ๔ พระเถระผูเชี่ยวชาญ ๕๐๐ รูป ฉะนั้น จึงเรียกวาแจง ๕๐๐ ฯ
หัวขอประจําขันธกะ จบ
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สัตตสติกขันธกะ
เรื่องพระวัชชีบุตรแสดงวัตถุ ๑๐ ประการ
[๖๓๐] ก็โดยสมัยนัน้ แล เมื่อพระผูมีพระภาคเสด็จปรินิพพานลวงได ๑๐๐ ป พวก
พระวัชชีบุตรชาวเมืองเวสาลี แสดงวัตถุ ๑๐ ประการในเมืองเวสาลี วาดังนี้:
๑. เก็บเกลือไวในเขนงฉัน ควร
๒. ฉันอาหารในเวลาบาย ลวงสององคุลี ควร
๓. เขาบานฉันอาหารเปนอนติริตตะ ควร
๔. อาวาสมีสีมาเดียวกัน ทําอุโบสถตางๆ กัน ควร
๕. เวลาทําสังฆกรรม ภิกษุมาไมพรอมกันทํากอนได ภิกษุมาทีหลังจึง บอกขออนุมัติ ควร
๖. การประพฤติตามอยาง ที่อุปชฌายและอาจารยประพฤติมาแลว ควร
๗. ฉันนมสดที่แปรแลว แตยังไมเปนนมสม ควร
๘. ดื่มสุราออน ควร
๙. ใชผานิสีทนะไมมีชาย ควร
๑๐. รับทองและเงิน ควร ฯ
เรื่องพระยสกากัณฑกบุตร
[๖๓๑] สมัยนั้น ทานพระยสกากัณฑกบุตรเที่ยวจาริกในวัชชีชนบทถึง พระนครเวสาลี
ขาววา ทานพระยสกากัณฑกบุตรพักอยูทกี่ ูฏาคารศาลาปามหาวัน เขตพระนครเวสาลีนั้น ฯ
[๖๓๒] สมัยนั้น พวกพระวัชชีบุตรชาวเมืองเวสาลี ถึงวันอุโบสถ เอาถาดทองสัมฤทธิ์
ตักน้ําเต็มตั้งไว ในทามกลางภิกษุสงฆ กลาวแนะนําอุบาสกอุบา สิกาชาวเมืองเวสาลี ที่มา
ประชุมกันอยางนี้วา ทานทั้งหลายจงถวายรูปยะแกสงฆ กหาปณะหนึง่ ก็ได กึ่งกหาปณะก็ได
บาทหนึ่งก็ได มาสกหนึ่งก็ได สงฆจักมี กรณียะดวยบริขาร เมื่อพระวัชชีบุตรกลาวอยางนี้แลว
ทานพระยสกากัณฑบุตรจึง กลาวกะอุบาสกอุบาสิกาชาวเมืองเวสาลีวา ทานทั้งหลาย พวกทาน
อยาไดถวาย รูปยะแกสงฆ กหาปณะหนึ่งก็ตาม กึ่งกหาปณะก็ตาม บาทหนึ่งก็ตาม มาสกหนึ่ง ก็ตาม
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ทองและเงินไมควรแกสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร พระสมณะเชื้อสาย พระศากยบุตรไม
ยินดีทองและเงิน พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรไมรบั ทองและ เงิน พระสมณะเชื้อสาย
พระศากยบุตร มีแกวและทองวางเสียแลว ปราศจาก ทองและเงิน อุบาสกอุบาสิกาชาวเมืองเวสาลี
แมอันทานพระยสกากัณฑกบุตร กลาวอยูอยางนี้ ก็ยังขืนถวายรูปย ะแกสงฆ กหาปณะหนึ่งบาง
กึ่งกหาปณะบาง บาทหนึ่งบาง มาสกหนึ่งบาง
ครั้นลวงราตรีนั้นแลว พวกพระวัชชีบุตรชาวเมืองเวสาลี ไดจัดสวนแบง เงินนั้นตาม
จํานวนภิกษุแลว ไดกลาวกะทานพระยสกากัณฑกบุตรวา ทานพระยส เงินจํานวนนี้เปนสวนของ
ทาน ทานพระยสกลาววา ทานทั้งหลาย ฉันไมมีสวนเงินฉันไมยินดีเงิน ฯ
[๖๓๓] ครั้งนั้น พวกพระวัชชีบุตรชาวเมืองเวสาลีกลาววา ทานทั้งหลาย พระยสกา
กัณฑกบุตรนี้ ดา บริภาษ อุบาสกอุบาสิกา ผูมีศรัทธาเลื่อมใส ทําให เขาไมเลื่อมใส เอาละ
พวกเราจะลงปฏิสารณียกรรมแกทาน แลวไดลงปฏิสารณีย กรรมแกพระยสกากัณฑกบุตรนั้น
ครั้งนั้น ทานพระยสกากัณฑกบุตร ไดกลาวกะพวกพระวัชชีบุตรชาวเมือง เวสาลีวา
ทานทั้งหลาย พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติไววา สงฆพึงใหพระอนุทูต แกภกิ ษุผูถูกลงปฏิสารณียกรรม
ขอพวกเธอจงใหพระอนุทูตแกฉัน จึงพวกพระ วัชชีบุตรชาวเมืองเวสาลีไดสมมติภิกษุรูปหนึ่ง
ใหเปนอนุทูต แกทานพระยสกา กัณฑกบุตร
ตอมา ทานพระยสกากัณฑกบุตร พรอมดวยพระอนุทูตพากันเขาไป สูพระนครเวสาลี
แลวชี้แจงแกอบุ าสกอุบาสิกาชาวเมืองเวสาลีวา อาตมาผูกลาว สิ่งไมเปนธรรม วาไมเปนธรรม
สิ่งเปนธรรม วาเปนธรรม สิ่งไมเปนวินัย วาไมเปนวินยั สิ่งเปนวินยั วาเปนวินยั เขาหาวาดา
บริภาษทานอุบาสกอุบาสิกา ผูมีศรัทธาเลื่อมใส ทําใหไมเลื่อมใส ฯ
เครื่องเศราหมองของพระจันทรพระอาทิตย ๔ อยาง
[๖๓๔] พระยสกากัณฑกบุตรกลาวตอไปวา ทานทั้งหลาย สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาค
ประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี เขต พระนครสาวัตถี ณ ที่นนั้ แล
พระผูมีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระจันทรพระอาทิตยเศราหมอง
เพราะเครื่องเศราหมอง ๔ ประการนี้ จึงไมแผดแสง ไมสวาง ไมรุงเรือง เครื่องเศราหมอง ๔
ประการเปนไฉน ดูกร ภิกษุทั้งหลาย
๑. พระจันทร พระอาทิตย เศราหมองเพราะเครื่องเศราหมอง คือ หมอก จึงไมแผดแสง
ไมสวาง ไมรุงเรือง
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๒. พระจันทร พระอาทิตย เศราหมองเพราะเครื่องเศราหมอง คือ น้ําคาง จึงไม
แผดแสง ไมสวาง ไมรุงเรือง
๓. พระจันทร พระอาทิตย เศราหมองเพราะเครื่องเศราหมอง คือ ละอองควัน จึงไม
แผดแสง ไมสวาง ไมรุงเรือง
๔. พระจันทร พระอาทิตย เศราหมองเพราะเครื่องเศราหมอง คืออสุรินทราหู จึงไม
แผดแสง ไมสวาง ไมรุงเรือง
ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระจันทร พระอาทิตย เศราหมองเพราะเครื่องเศรา หมอง ๔ ประการ
นี้แล จึงไมแผดแสง ไมสวาง ไมรุงเรือง ฉันใด
เครื่องเศราหมองของสมณพราหมณ ๔ อยาง
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณพวกหนึ่ง เศราหมองเพราะเครือ่ งเศรา หมอง ๔ ประการ
นี้ จึงไมมีสงา ไมผองใส ไมไพโรจน เครื่องเศราหมอง ๔ ประการ เปนไฉน
๑. ดูกรภิกษุทั้งหลาย มีสมณพราหมณพวกหนึ่ง ดืม่ สุรา ดื่มเมรัย ไมงดเวนจากการดื่ม
สุราเมรัย นี้เปนเครื่องเศราหมองของสมณพราหมณขอทีห่ นึ่ง ซึ่งเปนเหตุใหสมณพราหมณ
พวกหนึ่งเศราหมอง ไมมีสงา ไมผองใส ไมไพโรจน
๒. อนึ่ง สมณพราหมณพวกหนึ่งเสพเมถุนธรรม ไมงดเวนจากเมถุน ธรรม นี้เปน
เครื่องเศราหมองของสมณพราหมณขอที่สอง ซึ่งเปนเหตุใหสมณ พราหมณพวกหนึง่ เศราหมอง
ไมมีสงา ไมผองใส ไมไพโรจน
๓. อนึ่ง สมณพราหมณพวกหนึ่งยินดีทองและเงิน ไมงดเวนจากการ รับทองและเงิน
นี้เปนเครื่องเศราหมองของสมณพราหมณขอที่สาม ซึ่งเปนเหตุ ใหสมณพราหมณพวกหนึ่ง เศรา
หมอง ไมมีสงา ไมผองใส ไมไพโรจน
๔. อนึ่ง สมณพราหมณพวกหนึ่งเลีย้ งชีวิตโดยมิจฉาชีพ ไมงดเวนจาก มิจฉาชีพ นี้เปน
เครื่องเศราหมองของสมณพราหมณขอที่สี่ ซึ่งเปนเหตุใหสมณ พราหมณพวกหนึ่ง เศราหมอง
ไมมีสงา ไมผองใส ไมไพโรจน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณพวกหนึ่งเศราหมองเพราะเครือ่ งเศรา หมอง ๔ ประการ
นี้แล จึงไมมีสงา ไมผองใส ไมไพโรจน ฉันนั้น ทานทั้งหลาย พระผูมพี ระภาคไดตรัสคํานี้
ครั้นแลวพระสุคตผูศาสดาไดตรัสประพันธคาถา มีเนื้อความ วาดังนี้:
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[๖๓๕] สมณพราหมณเศราหมอง เพราะราคะและโทสะ เปนคนอันอวิชชา
หุมหอ เพลิดเพลิน รูปที่นารัก เปนคนไมรู พวกหนึ่ง ดื่มสุราเมรัย
พวกหนึง่ เสพเมถุน พวกหนึ่งยินดีเงินและทอง พวกหนึ่งเปนอยูโดยมิจฉาชีพ
เครื่องเศราหมองเหลานี้ พระ พุทธเจาผูเปนเผาพันธุ แหงพระราชาผูสูงศักดิ์
ตรัสวา เปนเหตุ ใหสมณพราหมณพวกหนึ่งเศราหมอง ไมมีสงา ไมผองใส
ไมบริสุทธิ์ มีกิเลสธุลีดุจมฤค ถูกความมืดรัดรึง เปนทาส ตัณหา พรอมดวย
กิเลส เครื่องนําไปสูภพ ยอมเพิ่มพูนสถาน ทิ้งซากศพใหมาก ยอมถือเอา
ภพใหมตอไป ฯ
[๖๓๖] ขาพเจาผูมีวาทะอยางนีก้ ลาวสิ่งไมเปนธรรม วาไมเปนธรรม สิ่งเปนธรรม
วาเปนธรรม สิ่งไมเปนวินัย วาไมเปนวินัย สิ่งเปนวินยั วาเปน วินยั เขาหาวา ดา บริภาษ
อุบาสกอุบาสิกา ผูมีศรัทธาเลื่อมใส ทําใหไม เลื่อมใส ฯ
เรื่องนายบานชื่อมณีจฬู กะ
[๖๓๗] ทานทั้งหลาย สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูที่เวฬุวัน วิหาร อันเปน
สถานที่พระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห ครั้งนั้น ชนทั้งหลายนั่งประชุมกัน
ในราชบริษัท ภายในราชสํานัก ไดยกถอยคํานี้ขึ้นสนทนา ในระหวางวา ทองและเงินยอมควร
แกพระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร พระสมณะ เชื้อสายพระศากยบุตรยอมยินดีทองและเงิน
พระสมณะเชือ้ สายพระศากยบุตรยอมรับทองและเงิน ก็คราวนั้น นายบานชื่อมณีจฬู กะ
นั่งอยูในบริษทั นั้นดวย เขาไดกลาวกะบริษัทนั้นวา นาย พวกทานอยาไดพูดอยางนัน้ ทองและ
เงินไมควร แกพระสมณะเชือ้ สายพระศากยบุตร พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรไมยินดี ทองและ
เงิน พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรไมรบั ทองและเงิน พระสมณะเชือ้ สายพระศากยบุตรมีแกว
และทองอันวางเสียแลว ปราศจากทองและเงิน นายบาน ชื่อมณีจฬู กะสามารถชี้แจงใหบริษัท
นั้นเขาใจ ครั้นแลวเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค ถวายบังคมนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลวกราบทูล
พระผูมีพระภาควา พระพุทธ เจาขา ชนทั้งหลายนั่งประชุมกันในราชบริษัทภายในราชสํานัก ได
ยกถอยคํานี้ ขึ้นสนทนาในระหวางวา ทองและเงินควรแกพระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร
พระสมณะเชือ้ สายพระศากยบุตรยินดีทองและเงิน พระสมณะเชื้อสายพระศากย บุตรรับทองและ
เงิน เมื่อชนทัง้ หลายพูดอยางนี้แลว ขาพระพุทธเจาไดพดู กะบริษัท นัน้ วา นาย พวกทานอยาได
พูดเชนนี้ ทองและเงินไมควรแกพระสมณะเชื้อสาย พระศากยบุตร พระสมณะเชือ้ สายพระศากย
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บุตรไมยินดีทองและเงิน พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรไมรับทองและเงิน พระสมณะ
เชื้อสายพระศากยบุตรมีแกว และทองอันวางเสียแลว ปราศจากทองและเงิน ขาพระพุทธเจาสามารถ
ชี้แจงให บริษทั นั้นเขาใจได เมื่อขาพระพุทธเจาพยากรณอยางนี้ ชื่อวากลาวคลอยตามพระผูมี
พระภาค ไมชอื่ วากลาวตูพ ระผูมีพระภาคดวยคําเท็จ ชื่อวาพยากรณธรรมอัน สมควรแกธรรม และ
สหธรรมิกบางรูป ผูกลาวตามวาทะ ยอมไมถึงฐานะที่ควร ติเตียนหรือ พระพุทธเจาขา
พระผูมีพระภาคตรัสวา เอาละ นายบาน เธอพยากรณอยางนี้ชื่อวา กลาวคลอยตามเรา
ชื่อวาไมกลาวตูเราดวยคําเท็จ ชื่อวา พยากรณธรรมสมควรแก ธรรม และสหธรรมิกบางรูปผูกลาว
ตามวาทะยอมไมถึงฐานะที่ควรติเตียน ดูกร นายบาน ทองและเงินไมควรแกสมณะเชื้อสายพระ
ศากยบุตรโดยแท สมณะ เชื้อสายพระศากยบุตรไมยินดีทองและเงิน สมณะเชื้อสายพระศากยบุตร
ไมรับทอง และเงิน สมณะเชื้อสายพระศากยบุตรมีแกวและทองอันวางเสียแลว ปราศจากทอง
และเงิน ทองและเงินควรแกผูใด แมกามคุณทั้งหาก็ควรแกผูนั้น กามคุณ ทั้งหาควรแกผูใด
เธอพึงจําผูนั้นไวโดยสวนเดียววา มีปกติมใิ ชสมณะ มีปกติมิใชเชื้อสายพระศากยบุตร เราจะ
กลาวอยางนี้วา ผูตองการหญา พึงแสวงหาหญา ผูตองการไม พึงแสวงหาไม ผูตองการเกวียน
พึงแสวงหาเกวียน ผูตองการบุรุษพึงแสวงหาบุรุษ แตเราไมกลาวโดยปริยายไรๆ วา สมณะ
พึงยินดี พึงแสวงหา ทองและเงิน
ขาพเจาผูมีวาทะอยางนี้ กลาวสิ่งไมเปนธรรม วาไมเปนธรรม สิ่งเปนธรรม วาเปนธรรม
สิ่งไมเปนวินยั วาไมเปนวินยั สิ่งเปนวินยั วาเปนวินัย เขาหาวาดา บริภาษอุบาสกอุบาสิกา
ผูมีศรัทธาเลื่อมใสทําใหไมเลื่อมใส
เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร
[๖๓๘] ทานทั้งหลาย สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงปรารภทานพระ อุปนันทศากยบุตร
ทรงหามทองและเงิน และทรงบัญญัติสิกขาบทในพระนคร ราชคฤหนั้นแล ขาพเจามีวาทะอยางนี้
กลาวสิ่งไมเปนธรรม วาไมเปนธรรม สิ่งเปนธรรม วาเปนธรรม สิ่งไมเปนวินยั วาไมเปนวินยั
สิ่งเปนวินยั วาเปน วินยั เขาหาวา ดา บริภาษ อุบาสกอุบาสิกา ผูมีศรัทธาเลื่อมใส ทําให
ไมเลื่อมใส
เมื่อทานพระยสกากัณฑกบุตร กลาวอยางนี้แลว อุบาสกอุบาสิกาชาวเมือง เวสาลีได
กลาวกะทานพระยสกากัณฑกบุตรวา ทานเจาขา พระคุณเจายสกากัณฑก บุตรรูปเดียวเทานั้น เปน
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พระสมณะเชือ้ สายพระศากยบุตร ภิกษุพวกนี้ทั้งหมดไม ใชสมณะ ไมใชเชื้อสายพระศากยบุตร
ทานเจาขา ขอพระคุณเจายสกากัณฑกบุตร จงอยูในเมืองเวสาลี พวกขาพเจาจักทําการขวนขวาย
เพื่อจีวรบิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร แกพระคุณเจายสกากัณฑกบุตร
ครั้งนั้น ทานพระยสกากัณฑกบุตร ไดชี้แจงใหอุบาสกอุบาสิกาชาวเมือง เวสาลีเขาใจแลว
ไดไปอารามพรอมกับพระอนุทูต ฯ
ลงอุกเขปนียกรรม
[๖๓๙] ครั้งนั้น พวกพระวัชชีบุตรชาวเมืองเวสาลี ไดถามพระอนุทูตวา คุณ
พระยสกากัณฑกบุตร ขอโทษอุบาสกอุบาสิกาชาวเมืองเวสาลีแลวหรือ
พระอนุทูตตอบวา ทานทั้งหลาย อุบาสกอุบาสิกาทําความลามกใหแก พวกเรา ทํา
พระยสกากัณฑบุตรรูปเดียวเทานั้นใหเปนสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร ทําพวกเราทั้งหมดไมใหเปน
สมณะ ไมให
เปนเชื้อสายพระศากยบุตร
ครั้งนั้น พวกพระวัชชีบุตรชาวเมืองเวสาลีปรึกษากันวา ทานทั้งหลาย พระยสกากัณฑก
บุตรนี้ พวกเรามิไดสมมติ แตประกาศแกพวกคฤหัสถ ถาเชนนั้น พวกเราจะลงอุกเขปนียกรรม
แกเธอ พระวัชชีบุตรเหลานั้น ปรารถนาจะลงอุกเขปนียกรรมแกพระยสกากัณฑกบุตรนั้น จึง
ประชุมกันแลว
ครั้งนั้น ทานพระยสกากัณฑกบุตร เหาะสูเวหาสไปปรากฏในเมือง โกสัมพี แลวสงทูต
ไป ณ สํานักภิกษุชาวเมืองปาฐา เมืองอวันตี และประเทศ ทักขิณาบถวา ทานทั้งหลายจงมาชวย
กันยกอธิกรณนี้ ตอไปในภายหนาสภาพมิใช ธรรมจักรุงเรือง ธรรมจักเสื่อมถอย สภาพมิใชวินยั
จักรุงเรือง วินยั จักเสื่อมถอย ภายหนาพวกอธรรมวาทีจักมีกําลัง พวกธรรมวาทีจักเสือ่ มกําลัง
พวกอวินยวาที จักมีกําลัง พวกวินยวาทีจกั เสื่อมกําลัง ฯ
เรื่องพระสัมภูตสาณวาสีเถระ
[๖๔๐] สมัยนั้น ทานพระสัมภูตสาณวาสี อาศัยอยูที่อโหคังคบรรพต ครั้งนั้น ทาน
พระยสกากัณฑกบุตร เขาไปหาทานพระสัมภูตสาณวาสียังอโหคังค บรรพต อภิวาทแลวนั่ง ณ ทีค่ วร
สวนขางหนึ่ง ครั้งแลวไดกลาววา ทานผูเจริญ พวกพระวัชชีบุตร ชาวเมืองเวสาลีพวกนี้ แสดง
วัตถุ ๑๐ ประการ ในเมืองเวสาลีวาดังนี้:
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๑. เก็บเกลือไวในเขนงฉัน ควร
๒. ฉันอาหารในเวลาบายลวงสององคุลี ควร
๓. เขาบานฉันอาหารเปนอนติริตตะ ควร
๔. อาวาสมีสีมาเดียวกัน ทําอุโบสถตางๆ กัน ควร
๕. เวลาทําสังฆกรรม ภิกษุมาไมพรอมกันทํากอนได ภิกษุมาทีหลังจึง บอกขออนุมัติ ควร
๖. การประพฤติตามอยาง ที่อุปชฌายและอาจารยประพฤติมาแลว ควร
๗. ฉันนมสดที่แปรแลว แตยังไมเปนนมสม ควร
๘. ดื่มสุราออน ควร
๙. ใชผานิสีทนะไมมีชาย ควร
๑๐. รับทองและเงิน ควร
ถาเชนนัน้ พวกเราจงชวยกันยกอธิกรณนี้ ภายหนาสภาพมิใชธรรมจัก รุงเรือง ธรรมจัก
เสื่อมถอย สภาพมิใชวนิ ัยจักรุงเรือง วินัยจักเสื่อมถอย ภาย หนาพวกอธรรมวาทีจักมีกําลัง พวก
ธรรมวาทีจักเสื่อมกําลัง พวกอวินยวาทีจักมี กําลัง พวกวินยาทีจกั เสือ่ มกําลัง ทานพระสัมภูต
สาณวาสี รับคําทานพระยสกา กัณฑกบุตรแลว
ครั้งนั้น พวกภิกษุชาวเมืองปาฐา ประมาณ ๖๐ รูป ถืออยูปาเปนวัตร ทั้งหมด ถือเที่ยว
บิณฑบาตเปนวัตรทั้งหมด ถือผาบังสุกุลเปนวัตรทั้งหมด ถือ ไตรจีวรเปนวัตรทั้งหมด เปนพระ
อรหันตทั้งหมด ประชุมกันที่อโหคังคบรรพต ภิกษุชาวเมืองอวันตีและประเทศทักษิณาบถประมาณ
๘๐ รูป บางพวกถืออยูปา เปนวัตร บางพวกถือเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร บางพวกถือผาบังสุกุล
เปนวัตร บาง พวกถือไตรจีวรเปนวัตร เปนพระอรหันตทั้งหมด ประชุมกันที่อโหคังคบรรพต ฯ
เรื่องพระเรวตเถระ
[๖๔๑] ครั้งนั้น พระเถระทั้งหลายกําลังปรึกษากัน ไดคิดวาอธิกรณนี้ หยาบชา
กลาแข็งนัก ไฉนหนอ พวกเราจักไดฝกฝาย ที่เปนเหตุใหมีกําลังกวา ในอธิกรณนี้
ครั้งนั้น ทานพระเรวตะอาศัยอยูในโสเรยยนคร เปนพหูสูต ชํานาญใน คัมภีร ทรงธรรม
ทรงวินัย ทรงมาติกา เปนผูฉ ลาด เฉียบแหลม เปนนักปราชญมีความละอาย มีความรังเกียจ
ใครตอสิกขา
พระเถระทั้งหลาย คิดกันวา ทานพระเรวตะนีแ้ ล อาศัยอยูในโสเรยย นคร เปนพหูสูต
ชํานาญในคัมภีร ทรงธรรม ทรงวินัย ทรงมาติกา เปนผูฉ ลาด เฉียบแหลม เปนนักปราชญ
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มีความละอาย มีความรังเกียจ ใครตอสิกขา ถา พวกเราไดทานพระเรวตะไวเปนฝกฝาย เมื่อ
เปนเชนนี้ พวกเราจักมีกําลังกวาในอธิกรณนี้
ทานพระเรวตะไดยินถอยคําของพระเถระทั้งหลายปรึกษากันอยูดวยทิพ โสตธาตุอัน
หมดจด ลวงเสียซึ่งโสตธาตุแหงมนุษย ครัน้ แลวจึงคิดวา อธิกรณ นี้แล หยาบชา กลาแข็ง
ขอที่เราจะทอถอยในอธิกรณเห็นปานนัน้ ไมสมควรแก เราเลย ก็แลบัดนี้ ภิกษุเหลานั้นจักมาหา
เราคลุกคลีกับพวกเธอจักอยูไ มผาสุก ถากระไร เราควรไปเสียกอน
ครั้งนั้น ทานพระเรวตะ ไดออกจากเมืองโสเรยยะไปสูเมืองสังกัสสะ ที่นั้น พระเถระ
ทั้งหลายไดไปสูเมืองโสเรยยะ แลวถามวา ทานพระเรวตะไปไหน พวกเขาตอบอยางนี้วา
ทานพระเรวตะนั้นไปเมืองสังกัสสะแลว ตอมา ทานพระ เรวตะไดออกจากเมืองสังกัสสะไปสู
เมืองกัณณกุชชะแลว พระเถระทั้งหลายพากัน ไปเมืองสังกัสสะ แลวถามวา ทานพระเรวตะ
ไปไหน พวกเขาตอบอยางนีว้ า ทานพระเรวตะนั้น ไปเมืองกัณณกุชชะแลว
ครั้งนั้น ทานพระเรวตะไดไปจากเมืองกัณณกุชชะ สูเมืองอุทุมพร จึง พระเถระทั้งหลาย
พากันไปเมืองกัณณกุชชะ แลวถามวา ทานพระเรวตะไปไหน พวกเขาตอบอยางนี้วา ทานพระ
เรวตะนั้นไปเมืองอุทุมพร
ครั้งนั้น ทานพระเรวตะไดไปจากเมืองอุทุมพรสูเมืองอัคคฬปุระ จึงทาน พระเถระทั้งหลาย
พากันไปเมืองอุทุมพร แลวถามวา ทาพระเรวตะไปไหน พวก เขาตอบอยางนี้วา ทานพระ
เรวตะนั้นไปเมืองอัคคฬปุระ
ครั้งนั้น ทานพระเรวตะไดไปจากเมืองอัคคฬปุระ สูสหชาตินคร พระ เถระทั้งหลายพากัน
ไปเมืองอัคคฬปุระ แลวถามวา ทานพระเรวตะไปไหน พวก เขาตอบอยางนี้วา ทานพระเรวตะ
นั้นไปสหชาตินครแลว พระเถระทั้งหลายไปทันทานพระเรวตะที่สหชาตินคร ฯ
ปุจฉาวิสัชนาวัตถุ ๑๐ ประการ
[๖๔๒] ครั้งนั้น ทานพระสัมภูตสาณวาสี ไดกลาวกะทานพระยสกา กัณฑกบุตรวา
ทานพระเรวตะรูปนี้ เปนพหูสูต ชํานาญในคัมภีร ทรงธรรม ทรงวินัย ทรงมาติกา เปนผูฉลาด
เฉียบแหลม เปนนักปราชญ มีความละอาย มีความรังเกียจ ใครตอสิกขา ถาพวกเราจักถามปญหา
กะทานพระเรวตะ ทาน พระเรวตะสามารถจะยังราตรีแมทั้งสิ้น ใหลวงไปดวยปญหาขอเดียวเทานัน้
ก็แล บัดนี้ ทานพระเรวตะจักเชิญพระอันเตวาสิกใหสวดสรภัญญะ ทานนั้น เมื่อภิกษุ รูปนั้น
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สวดสรภัญญะจบ พึงเขาไปหาทานพระเรวตะ แลวถามวัตถุ ๑๐ ประการนี้ ทานพระยสกา
กัณฑกบุตรรับคําของทานพระสัมภูตสาณวาสีแลว ทานพระเรวตะไดเชิญพระอันเตวาสิก ให
สวดสรภัญญะแลว ทานพระยสกากัณฑกบุตร เมื่อภิกษุนนั้ สวดสรภัญญะจบ ไดเขาไปหาทาน
พระเรวตะ อภิวาทนั่ง ณ ที่ควรสวน ขางหนึ่ง แลวถามวา สิงคิโลณกัปปะ ควรหรือ ขอรับ
พระเรวตะยอนถามวา สิงคิโลณกัปปะนั้น คืออะไร ขอรับ
ย. การเก็บเกลือไวในเขนงโดยตั้งใจวาจักปรุงในอาหารที่จืดฉัน ควรหรือ ไม ขอรับ
ร. ไมควร ขอรับ
ย. ทวังคุลกัปปะ ควรหรือไม ขอรับ
ร. ทวังคุลกัปปะนั้น คืออะไร
ย. การฉันโภชนะในวิกาลเมื่อตะวันบายลวงแลวสององคุลี ควรหรือไม ขอรับ
ร. ไมควร ขอรับ
ย. คามันตรกัปปะ ควรหรือไม ขอรับ
ร. คามันตรกัปปะนัน้ คืออะไร ขอรับ
ย. ภิกษุฉนั เสร็จ หามภัตรแลวคิดวา จักเขาละแวกบาน ในบัดนี้ ฉัน โภชนะเปน
อนติริตตะ ควรหรือไม ขอรับ
ร. ไมควร ขอรับ
ย. อาวาสกัปปะ ควรหรือไม ขอรับ
ร. อาวาสกัปปะนั้น คืออะไร ขอรับ
ย. อาวาสหลายแหง มีสีมาเดียวกัน ทําอุโบสถตางกัน ควรหรือไม ขอรับ
ร. ไมควร ขอรับ
ย. อนุมติกัปปะ ควรหรือไม ขอรับ
ร. อนุมติกัปปะนัน้ คืออะไร ขอรับ
ย. สงฆเปนวรรคทํากรรม ดวยตั้งใจวา จักใหภกิ ษุทมี่ าแลวอนุมัติ ควรหรือไม ขอรับ
ร. ไมควร ขอรับ
ย. อาจิณณกัปปะ ควรหรือไม ขอรับ
ร. อาจิณณกัปปะนั้น คืออะไร ขอรับ
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ย. การประพฤติวัตรดวยเขาใจวา นีพ้ ระอุปชฌายของเราเคยประพฤติมา นี้พระอาจารย
ของเราเคยประพฤติมา ควรหรือไม ขอรับ
ร. อาจิณณกัปปะ บางอยางควร บางอยางไมควร ขอรับ
ย. อมถิตกัปปะ ควรหรือไม ขอรับ
ร. อมถิตกัปปะนัน้ คืออะไร ขอรับ
ย. นมสดละความเปนนมสดแลว ยังไมถึงความเปนนมสม ภิกษุฉัน เสร็จ หามภัตร
แลว จะดื่มนมนั้นอันเปนอนติริตตะ ควรหรือไม ขอรับ
ร. ไมควร ขอรับ
ย. ดื่มชโลคิ ควรหรือไม ขอรับ
ร. ชโลคินั้น คืออะไร ขอรับ
ย. การดืม่ สุราอยางออนที่ยังไมถึงความเปนน้ําเมา ควรหรือไม ขอรับ
ร. ไมควร ขอรับ
ย. ผาปูนงั่ ไมมีชาย ควรหรือไม ขอรับ
ร. ไมควร ขอรับ
ย. ทองและเงิน ควรหรือไม ขอรับ
ร. ไมควร ขอรับ
ย. ทานเจาขา พวกพระวัชชีบุตรชาวเมืองเวสาลีนี้แสดงวัตถุ ๑๐ ประการ เหลานี้
ในเมืองเวสาลี ทานเจาขา ถาเชนนั้น พวกเราจงชวยกันยกอธิกรณนี้ขึ้น ในภายหนาสภาพที่มิใช
ธรรมจักรุงเรือง ธรรมจักเสื่อมถอย สภาพทีม่ ิใชวินยั จัก รุงเรือง วินัยจักเสื่อมถอย ในภายหนา
พวกอธรรมวาทีจักมีกําลัง พวกธรรมวาที จักเสื่อมกําลัง พวกอวินยั วาทีจักมีกําลัง พวกวินัยวาที
จักเสื่อมกําลัง ทานพระ เรวตะรับคําทานพระยสกากัณฑกบุตรแลว ฯ
ปฐมภาณวาร จบ
__________________
[๖๔๓] พวกพระวัชชีบุตรชาวเมืองเวสาลีทราบขาววา พระยสกากัณฑกบุตร ปรารถนา
จักยกอธิกรณนี้ขึ้น กําลังแสวงหาฝกฝาย และขาววา ไดฝก ฝาย จึงคิดตอไปวา อธิกรณนี้แล
หยาบชา กลาแข็ง พวกเราจะพึงไดใครเปนฝกฝายซึ่ง เปนเหตุใหพวกเรามีกําลังกวาในอธิกรณนี้
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หนอ แลวคิดตอไปวา ทานพระเรวตะ นี้เปนพหูสูต ชํานาญในคัมภีร ทรงธรรม ทรงวินัย
ทรงมาติกา เปนผูฉลาด เฉียบแหลม เปนนักปราชญ มีความละอาย มีความรังเกียจ ใครตอสิกขา
ถา พวกเราไดทานพระเรวตะเปนฝกฝาย เมื่อเปนเชนนี้ พวกเราจักมีกาํ ลังกวาใน อธิกรณนี้
ครั้งนั้น พวกพระวัชชีบุตรชาวเมืองเวสาลี จัดแจงสมณบริขารเปนอันมาก คือ บาตร
บาง จีวรบาง ผาปูนั่งบาง กลองเข็มบาง ผากายพันธบาง ผากรอง น้ําบาง ธัมกรกบาง แลว
ขนสมณบริขารนั้นโดยสารเรือไปสูสหชาตินคร ขึ้นจากเรือแลวพักผอนฉันภัตตาหารที่โคนไม
แหงหนึ่ง ฯ
เรื่องพระสาฬหเถระปริวิตก
[๖๔๔] ครั้งนั้น ทานพระสาฬหะ หลีกเรนอยูใ นที่สงัด เกิดความปร วิตกแหงจิตขึ้น
อยางนี้วา ภิกษุพวกไหนหนอ เปนธรรมวาที คือ พวกปราจีนหรือ พวกเมืองปาฐา เมื่อทาน
กําลังพิจารณาธรรมและวินัยไดคิดตอไปวา ภิกษุพวก ปราจีนเปนอธรรมวาที ภิกษุพวกเมืองปาฐา
เปนธรรมวาที ขณะนัน้ เทวดาผูอยูในชั้นสุทธาวาสตนหนึ่ง ทราบความปริวิตกแหงจิตของทาน
พระสาฬหะ ดวยจิต ของตน ไดหายไปในเทวโลกชั้นสุทธาวาส มาปรากฏเฉพาะหนาทาน
พระสาฬหะ เหมือนบุรุษทีม่ ีกําลังเหยียดแขนที่คู หรือคูแขนที่เหยียด ฉะนั้น แลวไดเรียน ทาน
พระสาฬหะวา ถูกแลว ชอบแลว ทานพระสาฬหะ ภิกษุพวกปราจีนเปน อธรรมวาที ภิกษุ
พวกเมืองปาฐาเปนธรรมวาที ถาเชนนั้น ทานจงดํารงอยูตาม ธรรมเถิดขอรับ พระสาฬหะกลาว
วา เทวดา เมื่อกาลกอนแลบัดนี้ อาตมาดํารง อยูตามธรรมแลว ก็แตวา อาตมายังทําความเห็น
ใหแจมแจงไมไดกอนวา แมไฉน สงฆพึงสมมติเราเขาในอธิกรณนี้ ฯ
เรื่องพระอุตตรเถระ
[๖๔๕] ครั้งนั้น พวกพระวัชชีบุตรชาวเมืองเวสาลี ถือสมณบริขารนั้น เขาไปหาทาน
เรวตะแลวเรียนวา ทานเจาขา ขอพระเถระจงรับสมณบริขาร คือ บาตร จีวร ผาปูนั่ง กลองเข็ม
ผากายพันธ ผากรองน้ํา และธัมกรก
พระเรวตะกลาววา อยาเลย ทานทั้งหลาย ไตรจีวรของเราบริบูรณแลว ไม
ปรารถนารับ
สมัยนั้น ภิกษุชื่ออุตตระมีพรรษา ๒๐ เปนอุปฐากของทานพระเรวตะครั้งนัน้ พวก
พระวัชชีบุตรชาวเมืองเวสาลีเขาไปหาทานพระอุตตระ แลวบอกวา ขอทานอุตตระจงรับสมณ
บริขาร คือ บาตร จีวร ผาปูนงั่ กลองเข็ม ผากายพันธ ผากรองน้ํา และธัมกรก
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พระอุตตระกลาววา อยาเลย ทานทั้งหลาย ไตรจีวรของผมบริบูรณแลว ไมปรารถนารับ
พวกพระวัชชีบุตรชาวเมืองเวสาลีกลาววา ทานอุตตระ คนทั้งหลาย นอมถวายสมณ
บริขารแดพระผูมีพระภาค ถาพระผูมีพระภาคทรงรับ พวกเขายอม ดีใจเพราะการทรงรับนั้นแล
ถาไมทรงรับ พวกเขาก็นอมถวายแดทานพระอานนทดว ยเรียนวา ทานเจาขา ขอพระเถระจงรับ
สมณบริขาร สมณบริขารที่พระเถระ รับนัน้ จักเหมือนสมณบริขารที่พระผูมีพระภาคทรงรับ
ฉะนั้น ขอทานพระอุตตระ จงรับสมณบริขารเถิด สมณบริขารที่ทานรับนั้น จักเปนเหมือนสมณ
บริขารที่พระ เถระรับ ฉะนัน้
ครั้งนั้น ทานพระอุตตระถูกพวกพระวัชชีบุตรชาวเมืองเวสาลีแคนไคอยู จึงรับจีวรผืน
หนึ่งกลาววา ทานทั้งหลาย ทานพึงพูดสิ่งที่ทานตองการ
พวกพระวัชชีบุตรชาวเมืองเวสาลีกลาววา ขอทานพระอุตตระจงกลาวคํา เพียงเทานี้กะ
พระเถระวา ทานเจาขา ขอพระเถระจงพูดคํามีประมาณเทานี้ในทาม กลางสงฆวา พระผูมีพระภาค
พระพุทธเจาทัง้ หลาย ยอมเสด็จอุบัติในปุรตั ถิมชน บท พวกพระชาวปราจีนเปนธรรมวาที พวก
พระชาวเมืองปาฐาเปนอธรรมวาที
ทานพระอุตตระ รับคําของพวกพระวัชชีบุตรชาวเมืองเวสาลีแลว เขาไป หาทาน
พระเรวตะ เรียนวา ทานเจาขา ขอพระเถระจงพูดคํามีประมาณเทานีใ้ น ทามกลางสงฆวา พระผูมี
พระภาคพุทธเจาทั้งหลายยอมเสด็จอุบัติในปุรัตถิมชนบท พวกพระชาวปราจีนเปนธรรมวาที พวก
พระชาวเมืองปาฐา เปนอธรรมวาที
พระเถระกลาววา ภิกษุ เธอชวนเราในอธรรมหรือ แลวประณามทาน พระอุตตระ
ครั้งนั้น พวกพระวัชชีบุตรชาวเมืองเวสาลีไดถามทานพระอุตตระวา ทานอุตตระ พระเถระพูด
อยางไร
พระอุตตระตอบวา ทานทั้งหลาย พวกเราทําเลวทรามเสียแลว พระเถระ กลาว
วา ภิกษุ เธอชวนเราในอธรรมหรือ แลวประณามเรา
ว. ทานอุตตระ ทานเปนผูใหญ มีพรรษา ๒๐ มิใชหรือ
อ. ถูกละ ขอรับ แตผมยังถือนิสัยในพระเถระ ฯ
สงฆมุงวินิจฉัยอธิกรณ
[๖๔๖] ครั้งนั้น สงฆปรารถนาจะวินจิ ฉัยอธิกรณนนั้ ไดประชุมกันแลว ทาน
พระเรวตะจึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี:้
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ญัตติกรรมวาจา
ทานทั้งหลาย ขอสงฆจงฟงขาพเจา ถาพวกเราจักระงับอธิกรณนใี้ นที่นี้
บางทีจะมีพวกภิกษุผูถือมูลอธิกรณรื้อฟนขึ้นทําใหม ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่
แลว อธิกรณนเี้ กิดขึ้น ณ ที่ใด สงฆ พึงระงับอธิกรณนใี้ นที่นั้น
ครั้งนั้น พระเถระทั้งหลายไดพากันไปเมืองเวสาลี มุงวินิจฉัยอธิกรณนั้นครั้งนัน้
พระสัพพกามีเปนพระสงฆเถระทั่วแผนดิน มีพรรษา ๑๒๐ แตอุปสมบท เปนสัทธิวิหาริกของทาน
พระอานนทอาศัยอยูในเมืองเวสาลี ทานพระเรวตะไดกลาวกะทานพระสัมภูตสาณวาสีวา ทาน
ผมจะเขาไปสูว ิหารที่พระสัพพกามีเถระ อยู ทานพึงเขาไปหาทานพระสัพพกามีแตเชา แลวเรียน
ถามวัตถุ ๑๐ ประการนี้ ทานพระสัมภูตสาณวาสีรับเถระบัญชาแลว ครั้งนั้น ทานพระเรวตะ
เขาไปสูวิหารที่ พระสัพพกามีเถระอยู เสนาสนะของทานพระสัพพกามีเขาจัดแจงไวในหอง
เสนาสนะของทานพระเรวตะเขาจัดแจงไวที่หนามุขของหอง ครั้งนั้น ทานพระ เรวตะคิดวา
พระผูเฒานีย้ ังไมนอน จึงไมสําเร็จการนอน ทานพระสัพพกามีคิดวา พระอาคันตุกะรูปนี้
เหนื่อยมา ยังไมนอน จึงไมสําเร็จการนอน ฯ
[๖๔๗] ครั้นถึงเวลาใกลรุงแหงราตรี ทานพระสัพพกามีลุกขึ้น กลาวกะทานพระเรวตะ
วา ทานผูเจริญ บัดนี้ ทานอยูด วยวิหารธรรมอะไรโดยมาก
ร. ทานเจาขา บัดนี้ ผมอยูดวยเมตตาวิหารธรรมโดยมาก
ส. ไดยินวา บัดนี้ ทานอยูดวยวิหารธรรมตื้นๆ โดยมากวิหารธรรมตื้นๆ นี้ คือเมตตา
ร. ทานเจาขา แมเมื่อกอนครั้งผมเปนคฤหัสถไดอบรมเมตตามา เพราะฉะนัน้ ถึง
บัดนี้ ผมก็อยูด ว ยเมตตาวิหารธรรมโดยมาก และผมไดบรรลุพระอรหัต มานานแลว ทานเจาขา
ก็บัดนี้พระเถระอยูดว ยวิหารธรรมอะไรโดยมาก
ส. ทานผูเจริญ บัดนี้ ฉันอยูดว ยสุญญตาวิหารธรรมโดยมาก
ร. ทานเจาขา ไดยนิ วา บัดนี้ พระเถระอยูดว ยวิหารธรรมของพระ มหาบุรุษโดยมาก
วิหารธรรมของพระมหาบุรษุ นี้ คือ สุญญตสมาบัติ
ส. ทานผูเจริญ แมเมื่อกอนครั้งฉันเปนคฤหัสถ ไดอบรมสุญญตสมาบัติ มาแลว เพราะ
ฉะนั้น บัดนี้ ฉันจึงอยูด วยวิหารธรรม คือ สุญญตสมาบัติ และฉันไดบรรลุพระอรหัตมานานแลว ฯ
เรื่องพระสัมภูตสาณวาสีถาม
[๖๔๘] พระเถระทั้งสองสนทนากันมาโดยลําดับคางอยูเพียงเทานี้ ครั้งนั้น ทาน
พระสัมภูตสาณวาสีมาถึงโดยลําดับจึงเขาไปหาทานพระสัพพกามี อภิวาทแลว นั่ง ณ ที่ควรสวน
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ขางหนึ่ง ไดเรียนถามวา ทานเจาขา พวกพระวัชชีบุตรชาวเมือง เวสาลีนี้ แสดงวัตถุ ๑๐ ประการ
ในเมืองเวสาลี วาดังนี:้
๑. สิงคิโลณกัปปะ ควร
๒. ทวังคุลกัปปะ ควร
๓. คามันตรกัปปะ ควร
๔. อาวาสกัปปะ ควร
๕. อนุมติกัปปะ ควร
๖. อาจิณณกัปปะ ควร
๗. อมถิตกัปปะ ควร
๘. ดื่มชโลคิ ควร
๙. ผาปูนั่งไมมีชาย ควร
๑๐. ทองและเงิน ควร
ทานเจาขา พระเถระไดศึกษาพระธรรมและพระวินัยเปนอันมากในสํานัก พระอุปชฌายะ
เมื่อพระเถระพิจารณาพระธรรมและพระวินัยอยูเ ปนอยางไร ขอรับ ภิกษุพวกไหนเปนธรรมวาที
คือ พวกปราจีน หรือพวกเมืองปาฐา
พระสัพพกามียอนถามวา ทานไดศกึ ษาพระธรรมและพระวินยั เปนอันมาก ในสํานัก
อุปชฌายะ ก็เมื่อทานพิจารณาพระธรรมและพระวินยั อยูเปนอยางไร ขอรับ ภิกษุพวกไหนเปน
ธรรมวาที คือ พวกปราจีน หรือพวกเมืองปาฐา
พระสัมภูตะตอบวา ทานเจาขา เมื่อผมพิจารณาพระธรรมและพระวินยั อยู เปนอยางนี้
ขอรับ ภิกษุพวกปราจีนเปนอธรรมวาที ภิกษุพวกเมืองปาฐาเปนธรรม วาที แตวาผมยังทําความ
เห็นใหแจมแจงไมไดกอนวา แมไฉน สงฆพึงสมมติ ผมเขาในอธิกรณนี้
พระสัพพกามีกลาววา แมเมื่อผมพิจารณาพระธรรมและพระวินยั อยูก็เปน อยางนี้ ขอรับ
ภิกษุพวกปราจีนเปนอธรรมวาที ภิกษุพวกเมืองปาฐาเปนธรรมวาที แตวาผมยังทําความเห็นให
แจมแจงไมไดกอนวา แมไฉน สงฆพึงสมมติผมเขาใน อธิกรณนี้ ฯ
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คัดเลือกภิกษุเปนพวกปราจีนและปาฐา
[๖๔๙] ครั้งนั้น สงฆประสงคจะวินิจฉัยอธิกรณนนั้ จึงประชุมกัน ก็เมื่อสงฆกําลัง
วินิจฉัยอธิกรณนั้น เสียงอื้อฉาวเกิดขึน้ ไมสิ้นสุด และไมเขาใจ ขอความของถอยคําที่กลาวแลว
สักขอเดียว ทานพระเรวตะจึงประกาศใหสงฆทราบ ดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:
ญัตติกรรมวาจา
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา เมือ่ พวกเราวินจิ ฉัยอธิกรณ นีอ้ ยู เสียง
อื้อฉาวเกิดขึน้ ไมสิ้นสุด และไมเขาใจขอความของถอยคํา ที่กลาวแลวสักขอเดียว ถา
ความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว สงฆพึง ระงับอธิกรณนี้ดว ยอุพพาหิกวิธี
สงฆคัดเลือกภิกษุ ๔ รูปเปนพวกปราจีน ๔ รูปเปนพวกเมืองปาฐา คือ ทานพระสัพพกามี
๑ ทานพระสาฬหะ ๑ ทานพระอุชชโสภิตะ ๑ ทานพระ วาสภคามิกะ ๑ เปนฝายภิกษุพวกปราจีน
ทานพระเรวตะ ๑ ทานพระสัมภูตสาณวาสี ๑ ทานพระยสกากัณฑกบุตร ๑ ทานพระสุมน ๑ เปน
ฝายภิกษุพวก เมืองปาฐา ครั้งนั้น ทานพระเรวตะประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทตุ ิยกรรมวาจา
วาดังนี:้
ญัตติทุติยกรรมวาจา
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา เมือ่ พวกเราวินจิ ฉัยอธิกรณ นีอ้ ยู เสียงอื้อฉาว
เกิดขึ้นไมสิ้นสุด และไมเขาใจขอความของถอยคํา ที่กลาวแลวสักขอเดียว ถาความ
พรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว สงฆพึง สมมติภิกษุ ๔ รูปใหเปนพวกปราจีน ๔ รูปให
เปนพวกเมืองปาฐา เพื่อระงับอธิกรณนี้ดว ยอุพพาหิกวิธี นี้เปนญัตติ
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา เมือ่ พวกเราวินจิ ฉัยอธิกรณ นีอ้ ยู เสียง
อื้อฉาวเกิดขึน้ ไมสิ้นสุด และไมเขาใจขอความของถอยคํา ที่กลาวแลวสักขอเดียว
สงฆสมมติภิกษุ ๔ รูป ใหเปนพวกปราจีน ๔ รูป ใหเปนพวกเมืองปาฐา เพื่อระงับ
อธิกรณนี้ดว ยอุพพาหิกวิธี การสมมติภิกษุ ๔ รูปใหเปนพวกปราจีน ๔ รูปใหเปน
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พวกเมืองปาฐา เพื่อ ระงับอธิกรณนี้ ดวยอุพพาหิกวิธี ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึง
เปน ผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใ ด ทานผูนนั้ พึงพูด
สงฆสมมติภิกษุ ๔ รูปใหเปนพวกปราจีน ๔ รูปใหเปนพวก เมืองปาฐา เพื่อ
ระงับอธิกรณนี้ดวยอุพพาหิกวิธีแลว ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้
ไว ดวยอยางนี้ ฯ
เรื่องพระอชิตะ
[๖๕๐] โดยสมัยนัน้ แล พระอชิตะมีพรรษาได ๑๐ เปนผูสวดปาติโมกข แกสงฆ ครั้ง
นั้น สงฆสมมติทานพระอชิตะใหเปนผูปอู าสนะเพื่อพระเถระทั้งหลาย พระเถระทัง้ หลายคิดกัน
วา พวกเราจะระงับอธิกรณนี้ ณ ที่ไหนหนอ แลวคิด ตอไปวา วาลิการามนี้แล เปนรมณียสถาน
มีเสียงนอย ไมมีเสียงเอ็ดอึง ถาไฉนพวกเราจะพึงระงับอธิกรณนี้ ณ วาลิการาม ครั้งนั้น
พระเถระทั้งหลายที่ประสงคจะวินิจฉัยอธิกรณนั้น ไดพากันไปวาลิการาม ฯ
สมมติตนเปนผูถ ามและแก
[๖๕๑] ครั้งนั้น ทานพระเรวตะประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:
ญัตติกรรมวาจา
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ถาความพรอมพรั่งของสงฆ ถึงที่แลว ขาพเจา
พึงถามพระวินัยกะทานพระสัพพกามี
ทานพระสัพพกามีประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:
ญัตติกรรมวาจา
ทานทั้งหลาย ขอสงฆจงฟงขาพเจา ถาความพรอมพรั่งของสงฆ ถึงที่แลว
ขาพเจาอันพระเรวตะถามพระวินยั แลว จะพึงแก ฯ
ถามและแกวัตถุ ๑๐ ประการ
[๖๕๒] ครั้งนั้น ทานพระเรวตะถามทานพระสัพพกามีวา สิงคิโลณกัปปะ ควรหรือ
ขอรับ
พระสัพพกามียอนถามวา สิงคิโลณกัปปะนัน้ คืออะไร ขอรับ
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ร. การเก็บเกลือไวในเขนงโดยตั้งใจวา จักปรุงในอาหารที่จืดฉัน ควร หรือไม ขอรับ
ส. ไมควร ขอรับ
ร. ทรงหามไวที่ไหน
ส. ในเมืองสาวัตถี ปรากฏในคัมภีรสตุ ตวิภังค
ร. ตองอาบัติอะไร
ส. ตองอาบัติปาจิตตีย ในเพราะอาหารที่ทําการสั่งสม
ร. ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา วัตถุที่ ๑ นี้ สงฆวินิจฉัยแลว แมเพราะเหตุนี้
วัตถุนี้ จึงผิดธรรม ผิดวินัย หลีกเลี่ยงสัตถุศาสน ขอที่ ๑ นี้ ขาพเจาขอลงคะแนน ฯ
[๖๕๓] ร. ทวังคุลกัปปะ ควรหรือไม ขอรับ
ส. ทวังคุลกัปปะนั้น คืออะไร ขอรับ
ร. การฉันโภชนะในวิกาล เมื่อตะวันบายลวงแลวสององคุลี ควรหรือไม ขอรับ
ส. ไมควร ขอรับ
ร. ทรงหามไวที่ไหน
ส. ในเมืองราชคฤห ปรากฏในคัมภีรส ุตตวิภังค
ร. ตองอาบัติอะไร
ส. ตองอาบัติปาจิตตีย ในเพราะฉันโภชนะในเวลาวิกาล
ร. ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา วัตถุที่ ๒ นี้สงฆวินิจฉัยแลวแมเพราะเหตุนี้
วัตถุนี้จึงผิดธรรม ผิดวินัย หลีกเลี่ยงสัตถุศาสน ขอที่ ๒ นี้ ขาพเจาขอลงคะแนน ฯ
[๖๕๔] ร. คามันตรกัปปะ ควรหรือไม ขอรับ
ส. คามันตรกัปปะนัน้ คืออะไร ขอรับ
ร. ภิกษุฉนั เสร็จหามภัตรแลวคิดวา จักเขาละแวกบาน ในบัดนี้ฉันโภชนะเปน
อนติริตตะ ควรหรือไม ขอรับ
ส. ไมควร ขอรับ
ร. ทรงหามไวที่ไหน
ส. ในเมืองสาวัตถี ปรากฏในคัมภีรสตุ ตวิภังค
ร. ตองอาบัติอะไร
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ส. ตองอาบัติปาจิตตีย ในเพราะฉันโภชนะเปนอนติริตตะ
ร. ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา วัตถุที่ ๓ นี้ สงฆวินิจฉัยแลว แมเพราะเหตุนี้
วัตถุนี้จึงผิดธรรม ผิดวินัย หลีกเลี่ยงสัตถุศาสน ขอที่ ๓ นี้ ขาพเจาขอลงคะแนน ฯ
[๖๕๕] ร. อาวาสกัปปะ ควรหรือไม ขอรับ
ส. อาวาสกัปปะนั้น คืออะไร ขอรับ
ร. อาวาสหลายแหง มีสีมาเดียวกัน ทําอุโบสถตางกัน ควรหรือไม ขอรับ
ส. ไมควร ขอรับ
ร. ทรงหามไวที่ไหน
ส. ในเมืองราชคฤห ปรากฏในคัมภีรอ ุโบสถสังยุต
ร. ตองอาบัติอะไร
ส. ตองอาบัติทุกกฏ เพราะละเมิดวินยั
ร. ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา วัตถุที่ ๔ นี้ สงฆวินิจฉัยแลว แมเพราะเหตุนี้
วัตถุนี้จึงผิดธรรม ผิดวินัย หลีกเลี่ยงสัตถุศาสน ขอที่ ๔ นี้ ขาพเจาขอลงคะแนน ฯ
[๖๕๖] ร. อนุมติกัปปะ ควรหรือไม ขอรับ
ส. อนุมติกัปปะนัน้ คืออะไร
ร. สงฆเปนวรรคทํากรรม ดวยตั้งใจวา จักใหภกิ ษุทมี่ าแลวอนุมัติ ควรหรือไม
ขอรับ
ส. ไมควร ขอรับ
ร. ทรงหามไวที่ไหน
ส. ในเมืองจัมเปยยกะ ปรากฏในเรื่องวินัย
ร. ตองอาบัติอะไร
ส. ตองอาบัติทุกกฏ ในเพราะละเมิดวินัย
ร. ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา วัตถุที่ ๕ นี้ สงฆวินิจฉัยแลว แมเพราะเหตุนี้
วัตถุนี้จึงผิดธรรม ผิดวินัย หลีกเลี่ยงสัตถุศาสน ขอที่ ๕ นี้ ขาพเจาขอลงคะแนน ฯ
[๖๕๗] ร. อาจิณณกัปปะ ควรหรือไม ขอรับ
ส. อาจิณณกัปปะนั้น คืออะไร ขอรับ
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ร. การประพฤติวัตรดวยเขาใจวา นีพ้ ระอุปชฌายะของเราเคยประพฤติมา นี้พระอาจารย
ของเราเคยประพฤติมา ควรหรือไม ขอรับ
ส. อาจิณณกัปปะบางอยางควร บางอยางไมควร ขอรับ
ร. ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา วัตถุที่ ๖ นี้ สงฆวินิจฉัยแลว แมเพราะเหตุนี้
วัตถุนี้จึงผิดธรรม ผิดวินัย หลีกเลี่ยงสัตถุศาสน ขอที่ ๖ นี้ ขาพเจาขอลงคะแนน ฯ
[๖๕๘] ร. อมถิตกัปปะ ควรหรือไม ขอรับ
ส. อมถิตกัปปะนัน้ คืออะไร ขอรับ
ร. นมสดละความเปนนมสดแลว ยังไมถึงความเปนนมสม ภิกษุ ฉันเสร็จ หามภัตรแลว
จะดื่มนมนั้นอันเปนอนติริตตะ ควรหรือไม ขอรับ
ส. ไมควร ขอรับ
ร. ทรงหามไวที่ไหน
ส. ในเมืองสาวัตถี ปรากฏในคัมภีรสตุ ตวิภังค
ร. ตองอาบัติอะไร
ส. ตองอาบัติปาจิตตีย ในเพราะฉันโภชนะอันเปนอนติริตตะ
ร. ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา วัตถุที่ ๗ นี้ สงฆวินิจฉัยแลว แมเพราะเหตุนี้
วัตถุนี้จึงผิดธรรม ผิดวินัย หลีกเลี่ยงสัตถุศาสน ขอที่ ๗ นี้ ขาพเจาขอลงคะแนน ฯ
[๖๕๙] ร. การดื่มชโลคิ ควรหรือไม ขอรับ
ส. ชโลคินั้น คืออะไร ขอรับ
ร. การดื่มสุราอยางออนที่ยังไมถึงความเปนน้ําเมา ควรหรือไม ขอรับ
ส. ไมควร ขอรับ
ร. ทรงหามไวที่ไหน
ส. ในเมืองโกสัมพี ปรากฏในคัมภีรส ุตตวิภังค
ร. ตองอาบัติอะไร
ส. ตองอาบัติปาจิตตีย ในเพราะดื่มสุราและเมรัย
ร. ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา วัตถุที่ ๘ นี้ สงฆวินิจฉัยแลว แมเพราะเหตุนี้
วัตถุนี้จึงผิดธรรม ผิดวินัย หลีกเลี่ยงสัตถุศาสน ขอที่ ๘ นี้ ขาพเจาขอลงคะแนน ฯ
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[๖๖๐] ร. ผาปูนั่งไมมีชาย ควรหรือไม ขอรับ
ส. ไมควร ขอรับ
ร. ทรงหามไวที่ไหน
ส. ในเมืองสาวัตถี ปรากฏในคัมภีรสตุ ตวิภังค
ร. ตองอาบัติอะไร
ส. ตองอาบัติปาจิตตีย ที่ตองตัดเสีย
ร. ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา วัตถุที่ ๙ นี้ สงฆวินิจฉัยแลว แมเพราะเหตุนี้
วัตถุนี้จึงผิดธรรม ผิดวินัย หลีกเลี่ยงสัตถุศาสน ขอที่ ๙ นี้ ขาพเจาขอลงคะแนน ฯ
[๖๖๑] ร. ทองและเงิน ควรหรือไม ขอรับ
ส. ไมควร ขอรับ
ร. ทรงหามไวที่ไหน
ส. ในเมืองราชคฤห ปรากฏในคัมภีรส ุตตวิภังค
ร. ตองอาบัติอะไร
ส. ตองอาบัติปาจิตตีย เพราะรับทองและเงิน
ร. ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา วัตถุที่ ๑๐ นี้ สงฆวินิจฉัยแลว แมเพราะเหตุนี้
วัตถุนี้จึงผิดธรรม ผิดวินัย หลีกเลี่ยงสัตถุศาสน ขอที่ ๑๐ นี้ ขาพเจาขอลงคะแนน ฯ
[๖๖๒] ร. ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา วัตถุ ๑๐ ประการนี้ สงฆวินิจฉัยแลว
แมเพราะเหตุนี้ วัตถุ ๑๐ ประการนี้ จึงผิดธรรม ผิดวินัย หลีกเลี่ยงสัตถุศาสน ฯ
[๖๖๓] พระสัพพกามีกลาววา ทานทั้งหลาย อธิกรณนั่นสงฆชําระแลว สงบระงับ
เรียบรอยดีแลว อนึ่ง ทานพึงถามวัตถุ ๑๐ ประการนี้กะผม แมใน ทามกลางสงฆ เพื่อประกาศ
ใหภกิ ษุเหลานัน้ รูทั่วกัน
ครั้งนั้น ทานพระเรวตะไดถามวัตถุ ๑๐ ประการนีก้ ะทานพระสัพพกามี แมในทามกลาง
สงฆ ทานพระสัพพกามี อันทานพระเรวตะถามแลวๆ ไดวิสัชนา แลว
ก็ในสังคายนาพระวินยั ครั้งนี้ มีภิกษุ ๗๐๐ รูป ไมหยอน ไมเกิน เพราะ ฉะนัน้
การสังคายนาพระวินัยครั้งนี้ บัณฑิตจึงเรียกวา แจง ๗๐๐ ดังนี้แล ฯ
สัตตสติกขันธกะ ที่ ๑๒ จบ
ในขันธกะนี้มี ๒๕ เรื่อง
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หัวขอประจําขันธกะ
[๖๖๔] เรื่องวัตถุ ๑๐ เรื่องเทน้ําใหเต็มถาดสัมฤทธิ์ เรื่องลงปฏิสารณีย กรรม เรือ่ งเขา
ไปในเมืองเวสาลีกับทูต เรื่องเครื่องเศราหมองของพระจันทร พระอาทิตย ๔ อยาง เรือ่ งความ
เศราหมองของสมณะอีก ๔ อยาง เรื่องรับทอง และเงิน เรื่องพระยสไปปรากฏตัวที่เมืองโกสัมพี
เรื่องภิกษุชาวเมืองปาฐา เรื่องแสวงหาพวก เรื่องเมืองโสเรยยะ เรื่องเมืองสังกัสสะ เรื่องเมือง
กัณณกุชชะ เรือ่ งไปเมืองอุทุมพร เรื่องไปเมืองสหชาติ เรื่องอาราธนาสวดสรภัญญะ เรื่อง พระ
วัชชีบุตรชาวเมืองเวสาลีไดทราบขาว เรื่องพวกเราจะไดใครหนอเปนฝกฝาย เรื่องจัดแจงสมณ
บริขารมีบาตรเปนตน เรื่องโดยสารเรือไปไกล เรื่องทาน พระอุตตระรับคํา เรื่องถูกตําหนิรายแรง
เรื่องสงฆไปเมืองเวสาลี เรื่องเมตตา เรื่องสงฆระงับอธิกรณดว ยอุพพาหิกวิธี ฯ
หัวขอประจําขันธกะ จบ
จุลวรรค ภาค ๒ จบ
พระวินัยปฏก เลม ๗ จบ
__________________

