พุทธวจน

อริยวินัย

พุทธวจน

อริยวินัย

รวมศีลและสิกขาบททัง้ หมด
ของภิกขุ
อันตถาคตบัญญัตแิ ลว

รวมศีลและสิกขาบททั้งหมดของภิกขุ
อันตถาคตบัญญัติแลว

อานนท ! ความคิดอาจมีแกพวกเธออยางนี้วา
ธรรมวินัยของพวกเรามีพระศาสดาลวงลับไปแลว
พวกเราไมมีพระศาสดา ดังนี้.
อานนท ! พวกเธออยาคิดอย่างนั้น
อานนท ! ธรรมก็ดี วินัยก็ดี
ที่เราแสดงแลว บัญญัติแลว
แกพวกเธอทั้งหลาย

ธรรมวินัยนั้น
จักเปนศาสดาของพวกเธอทั้งหลาย
โดยกาลลวงไปแหงเรา.

-บาลี มหา. ที. ๑๐/๑๗๘/๑๔๑.

ประมวลพระพุทธบัญญัติ

อริยวินัย
วิถีชีวิต ที่นำสูความเปนอริยะ

รวบรวมจากพระไตรปฎก

ค�ำน�ำ
(ปรารภเหตุที่มาแห่งหนังสือพุทธวจน-อริยวินัยโดยย่อ)

ตถาคตภาสิตอันเป็นเหตุแห่งการเกิดขึ้นของหนังสือ
พุทธวจน-อริยวินัย

• พระองค์ทรงสามารถก�ำหนดสมาธิ เมื่อจะพูด ทุกถ้อยค�ำจึงไม่ผิดพลาด
-บาลี มู. ม. ๑๒/๔๕๘/๔๓๐.

• แต่ละค�ำพูดของพระองค์เป็นอกาลิโก คือ ถูกต้องตรงจริงไม่จำ� กัดกาลเวลา
-บาลี มู. ม. ๑๒/๔๘๕/๔๕๑.

• ค�ำพูดทีพ่ ดู มาทัง้ หมดนับแต่วนั ตรัสรูน้ นั้ สอดรับไม่ขดั แย้งกัน -บาลี อิตวิ .ุ ขุ.
๒๕/๓๒๑/๒๙๓.

• ทรงบอกเหตุแห่งความอันตรธานของค�ำสอนเปรียบด้วยตะโพนชือ่ อานกะ

-บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๓๑๑/๖๗๒-๓.
• ทรงก�ำชับให้ศึกษาปฏิบัติเฉพาะจากค�ำของพระองค์เท่านั้น อย่าฟังคนอื่น

-บาลี ทุก. อํ. ๒๐/๙๑-๙๒/๒๙๒.

• ทรงห้ามบัญญัติเพิ่มหรือเพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไว้ -บาลี มหา. ที. ๑๐/๙๑/๗๐.
• ส�ำนึกเสมอว่าตนเองเป็นเพียงผู้เดินตามพระองค์เท่านั้น ถึงแม้จะเป็น
อรหันต์ผู้เลิศทางปัญญาก็ตาม -บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๘๒/๑๒๖.
• ตรัสไว้ว่าให้ทรงจ�ำบทพยัญชนะและค�ำอธิบายอย่างถูกต้อง พร้อมขยัน
ถ่ายทอด บอกสอนกันต่อไป -บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๙๗/๑๖๐.
• ทรงบอกวิธีแก้ไขความผิดเพี้ยนในค�ำสอน -บาลี มหา. ที. ๑๐/๑๔๔/๑๑๓-๑๑๖.
• ทรงตรัสแก่พระอานนท์ ให้ใช้ธรรมวินัยที่ตรัสไว้ เป็นศาสดาแทนต่อไป
-บาลี มหา. ที. ๑๐/๑๗๘/๑๔๑., มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๑๗/๗๔๐., ม. ม. ๑๓/๔๒๗/๔๖๓.
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๑๐ พระสูตรข้างต้น ประหนึ่งดังแผนที่บอกทางไปสู่ขุมทรัพย์
ให้ผู้เดินตามมรรคทั้งหลาย ก้าวเดินตามองค์พระศาสดาได้อย่าง
ถูกต้องตรงตามพุทธประสงค์ พุทธบัญญัติเหล่านี้เองเป็นเหตุที่มา
แห่งหนังสือ พุทธวจน-อริยวินัย เล่มนี้
คณะผูร้ ว่ มจัดท�ำหวังเป็นอย่างยิง่ ว่า ทุกท่านทีไ่ ด้ศกึ ษา และประพฤติ
ปฏิบัติตามค�ำสอนจากการแสดงธรรมะของสัพพัญญู จะได้มีดวงตา
เห็นธรรม ส�ำเร็จมรรคผลนิพพานโดยถ้วนหน้ากันทุกท่านทุกคนเทอญ
ขอนอบน้อมแด่

ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ
พระองค์นั้นด้วยเศียรเกล้า

ตถาคตสาวโก
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ค�ำชี้แจงก่อนอ่าน
หนังสือเล่มนี้ ได้ประมวลพุทธบัญญัติอริยวินัยจากพระไตรปิฎก
อันเป็นเรื่องเกี่ยวกับ วิถีชีวิต ระเบียบปฏิบัติ และวิธีดำ�เนินกิจการต่างๆ
ของภิกษุสงฆ์ ที่เรียกว่า ศีล และ สิกขาบท (แปลว่า ข้อควรศึกษา) ซึ่ง
การรวบรวมและเรียบเรียงเรียงข้อมูลของหนังสืออริยวินัยนี้ ได้อิงมาจาก
พุทธวจนในหลายๆ พระสูตร ดังตัวอย่างในอากังเขยยสูตร (-บาลี ม. ม.
๑๒/๕๘/๗๓)

“ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เธอทั้ ง หลายจงเป็ น ผู ้ มี ศี ล อั น สมบู ร ณ์
มีปาติโมกข์อันสมบูรณ์อยู่เถิด จงเป็นผู้ส�ำรวมด้วยความส�ำรวม
ในปาติโมกข์ ถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรอยู่เถิด จงเป็นผู้มีปกติ
เห็นภัยในโทษทั้งหลายมีประมาณน้อย สมาทานศึกษาในสิกขาบท
ทั้งหลายเถิด.”
“ ส มฺ ป นฺ น สี ล า ภิ กฺ ข เว วิ ห ร ถ ส มฺ ป นฺ น ป า ติ โ ม กฺ ข า
ปาติโมกฺขสวรสวุตา วิหรถ อาจารโคจรสมฺปนฺนา อณุมตฺเตสุ
วชฺเชสุ ภยทสฺสาวี สมาทาย สิกฺขถ สิกฺขาปเทสุ.”
จากตัวอย่างพระสูตรดังกล่าว จึงได้แบ่งเนื้อหาของหนังสือออก
เป็นสามส่วน คือ
๑. สมฺปนฺนสีลา หรือ สีลสมฺปนฺโน หมายถึง หลักการศึกษาอบรม
เกี่ยวกับ ลักษณะของความเป็นผู้มีศีลสมบูรณ์เป็นอย่างไร โดยทุกข้อ
จะทรงระบุว่า “แม้นี้ ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง” โดยมีข้อบัญญัติ
ห้ามภิกษุทำ�มิจฉาอาชีวะซึ่งมีเดรัจฉานวิชาและอื่นๆ ก็จัดอยู่ในศีลกลุ่มนี้
เช่ น กั น ถึ ง แม้ พ ระองค์ ไ ม่ ไ ด้ มี ก ารปรั บ อาบั ติ เ อาไว้ แต่ ไ ด้ มี ก ารชี้ โ ทษ
ในส่วนของธรรมะว่า ขวางกั้นความเป็นอริยบุคคล โดยดูจากพระสูตร
มิจฉาทิฏฐิเรื่องกรรม (-บาลี ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๙๐/๓๖๖) และมหาจัตตารีสกสูตร

(-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๑๘๐/๒๕๒)
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๒. สมฺปนฺนปาติโมกฺขา ปาติโมกฺขสวรสวุตา หรือ อาทิพรหมจริยกาสิกขา (อาทิพรฺ หฺมจริยกา สิกขฺ า ; จตุกฺก. อํ. ๒๑/๓๓๐/๒๔๕) หมายถึง
หลักการศึกษาอบรมในฝ่ายบทบัญญัติ หรือข้อปฏิบตั อิ ันเป็นเบื้องต้นแห่ง
พรหมจรรย์ ที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ เพื่อป้องกันความประพฤติ
เสียหายและวางโทษแก่ภิกษุผู้ล่วงละเมิดโดยปรับอาบัติหนักบ้าง เบาบ้าง
สงฆ์ยกขึ้นแสดงทุกกึ่งเดือน เรียกว่า ปาติโมกข์
๓. อาจารโคจรสมฺปนฺนา หรือ อภิสมาจาริกาสิกขา (อภิสมาจาริกา
สิกฺขา ; จตุกฺก. อํ. ๒๑/๓๒๙/๒๔๕) หมายถึง หลักการศึกษาอบรมในฝ่าย
ขนบธรรมเนียม, มรรยาท เพื่อความอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกในหมู่สงฆ์ และ
เป็นไปเพื่อความน่าเลื่อมใสแก่ผู้พบเห็น
อนึ่ง ในช่วงแรกหลังการตรัสรู้ พระพุทธเจ้ายังไม่ได้ทรงบัญญัติ
สิ ก ขาบทไว้ แ น่ น อน เพราะภิ ก ษุ ส งฆ์ ทั้ ง หลายล้ ว นมี วั ต รปฏิ บั ติ ดี ง าม
เป็นหนึ่งเดียวกันตามแบบอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงประพฤติปฏิบัติมา
ภายหลัง เมือ่ เกิดเรือ่ งพิพาท, ข้อสงสัย หรือเหตุมวั หมองขึน้ ภายใน
คณะสงฆ์ พระพุทธเจ้าตรัสสั่งให้ประชุมสงฆ์ สอบถามภิกษุผู้เกี่ยวข้อง
ในเหตุนั้น หากเป็นการประพฤติที่สมควร จะทรงมีพระบัญญัติอนุญาต
ให้ภิกษุทั้งหลายกระทำ�สิ่งนั้นๆ ได้ แต่ถ้าเป็นการประพฤติที่ไม่เหมาะสม
พระพุทธองค์จะทรงชี้โทษแห่งการประพฤติเช่นนั้น พร้อมตรัสอานิสงส์
แห่งความสำ�รวมระวัง และ ทรงแถลงวัตถุประสงค์ ก่อนบัญญัติสิกขาบท
แต่ละข้อ ซึ่งมีอยู่ ๑๐ ประการ คือ
1. เพื่อความรับว่าดีแห่งสงฆ์
2. เพื่อความส�ำราญแห่งสงฆ์
3. เพื่อข่มบุคคลผู้เก้อยาก
4. เพื่ออยู่ส�ำราญแห่งภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รัก
5. เพื่อป้องกันอาสวะอันจะบังเกิดในปัจจุบัน
6. เพื่อก�ำจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต
7. เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส
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8. เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้ว
9. เพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรม
10. เพื่อถือตามพระวินัย
ครั้นแล้วจึงทรงตั้งพระบัญญัติห้ามมิให้ภิกษุกระทำ�อย่างนั้นอีก
ต่อไป ทั้งนี้พระพุทธเจ้าทรงกำ�หนดโทษสำ�หรับผู้ฝ่าฝืนหรือล่วงละเมิด
เรียกว่า ปรับอาบัติ
คำ�ว่า อาบัติ แปลว่า การต้อง (ความผิด) การล่วงละเมิด คำ�นี้
เป็ น ชื่ อ เรี ย กกิ ริ ย าที่ ล่ ว งละเมิ ด สิ ก ขาบทนั้ น ๆ และเป็ น ชื่ อ เรี ย กโทษ
หรื อ ความผิ ด ที่ เ กิ ด จากการล่ ว งละเมิ ด สิ ก ขาบท เช่ น ภิ ก ษุ ก ล่ า วอวด
อุตตริมนุสธรรมที่ไม่มีในตน ต้องอาบัติปาราชิก เป็นต้น
อาบัติมี ๗ กอง คือ
1. ปาราชิก (แปลว่า ผู้พ่ายแพ้)
2. สังฆาทิเสส (แปลว่า อาบัติอันจำ�ปรารถนาสงฆ์ ในกรรม
เบื้องต้นและกรรมที่เหลือ)
3. ถุลลัจจัย (แปลว่า ความล่วงละเมิดที่หยาบ)
4. ปาจิตตีย์ (แปลว่า การละเมิดที่ยังกุศลให้ตก)
5. ปาฏิเทสนียะ (แปลว่า จะพึงแสดงคืน)
6. ทุกกฏ (แปลว่า ทำ�ไม่ดี)
7. ทุพภาสิต (แปลว่า พูดไม่ดี)
อาบัตปิ าราชิกมีโทษหนัก ทำ�ให้ผูล้ ว่ งละเมิดขาดจากความเป็นภิกษุ
อาบัติสังฆาทิเสสมีโทษหนักน้อยลงมา ผู้ล่วงละเมิดต้องอยู่กรรม
คือ ประพฤติวัตรตามที่ทรงบัญญัติ จึงจะพ้นจากอาบัตินี้
ส่วนอาบัติ ๕ กองที่เหลือมีโทษเบา ผู้ล่วงละเมิดต้องประกาศ
สารภาพผิดต่อหน้าภิกษุด้วยกัน ดังที่เรียกว่า ปลงอาบัติ (มีรายละเอียด
วิธีในภาคผนวก หน้า ๑๐๕๐) จึงจะพ้นอาบัติเหล่านี้
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• อริยวินัย ซึ่งรวบรวมจากพระไตรปิฎกทั้งหมด สามารถแบ่งออก
เป็น ๕ คัมภีร์ ๘ เล่ม ดังนี้
๑. คัมภีร์ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค (สุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑) เนื้อหา
ว่าด้วยศีลในกลุ่มของสัมปันนสีลา อันเป็นศีลในส่วนของความเป็นผู้มี
ศี ล สมบู ร ณ์ แบ่ ง เป็ น สามส่ ว น คื อ จุ ล ศี ล : ว่ า ด้ ว ยผู้ มี ศี ล ไม่ ฆ่ า สั ต ว์
ไม่ลกั ทรัพย์ ไม่พดู คำ�หยาบ, มัชฌิมศีล : ว่าด้วยผูม้ ศี ลี ไม่สะสมของบริโภค
ไม่ดูการละเล่น ไม่เล่นการพนัน ไม่ตกแต่งร่างกาย ไม่คุยเดรัจฉานกถา,
มหาศีล : ผู้มีศีลไม่เป็นหมอดู ไม่ทำ�นายเรื่องต่างๆ ไม่ปลุกเสกทำ�น้ำ�มนต์
และกล่าวถึงอานิสงส์ของความเป็นผู้มีศีลสมบูรณ์.
๒. คัมภีร์มหาวิภังค์ หรือ ภิกขุวิภังค์ ว่าด้วยบทบัญญัติสิกขาบท
ที่มาในปาติิโมกข์ เป็นประธานแม่บท สงฆ์ยกขึ้นทบทวนทุกกึ่งเดือน
แบ่งเป็นกลุ่มได้ดังนี้
มหาวิภังค์ ภาค ๑ (วินัยปิฏก เล่มที่ ๑) ว่าด้วยปาราชิก ๔
สังฆาทิเสส ๑๓ อนิยต ๒
มหาวิภังค์ ภาค ๒ (วินัยปิฏก เล่มที่ ๒) ว่าด้วยนิสสัคคิยปาจิตตีย์ (ปาจิตตียท์ ีต่ อ้ งสละของก่อนจึงปลงอาบัตไิ ด้) ๓๐ ปาจิตตีย์ ๙๒
ปาฏิเทสนียะ ๔ อธิกรณสมถะ (วิธีระงับเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วสงฆ์ต้องจัด
ต้องทำ�) ๗
หมายเหตุ : ในพระไตรปิฎกบาลี สยามรัฐ ติก. อํ. ๒๐/๒๙๗/๕๒๖
มีพระพุทธดำ�รัสตรัสว่า “ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิกขาบท ๑๕๐ ถ้วนนี้
มาสู่อุเทศ (การยกขึ้นแสดงในท่ามกลางสงฆ์) ทุกกึ่งเดือน ซึ่งกุลบุตร
ทัง้ หลายผูป้ รารถนาประโยชน์ศกึ ษากันอยู.่ ..” และในหนังสือวินยั มุข เล่ม ๑
หน้า ๒๕ พ.ศ. ๒๔๕๙ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
ได้ให้ความเห็นว่า “บาลีพระสูตรซึ่งแปลมาไว้ในที่นี้แสดงว่า สิกขาบท
มาในพระปาฏิโมกข์มี ๑๕๐ ถ้วน … แต่ในพระปาฏิโมกข์ทสี่ วดกันอยู่ และ
ในคัมภีรว์ ภิ งั ค์แห่งสิกขาบท แสดงว่ามี ๒๒๗ สิกขาบท คือเติมอนิยต ๒
เสขิยวัตร ๗๕…” ดังนั้น อนิยต และ เสขิยวัตร ควรจะจัดอยู่ในภาค
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อภิสมาจาริกสิกขาบท แต่เนื่องจากพระไตรปิฎกได้จัดอนิยตและเสขิยวัตร
ไว้ ใ นคั ม ภี ร์ ภิ ก ขุ วิ ภั ง ค์ ภาค ๑ และภาค ๒ ตามลำ � ดั บ การจั ด ของ
หนังสือเล่มนี้อนุวัตรตามพระไตรปิฎก จึงได้จัดไว้ตามนั้น และในภาค
พิเศษ หน้า ๑๑๑๑ ของหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมข้อมูล ภิกขุปาติโมกข์
ของพุทธศาสนาแต่ละนิกาย เพื่อเป็นข้อสังเกตเปรียบเทียบไว้ด้วย
๓. คัมภีร์ภิกขุนีวิภังค์ (วินัยปิฏก เล่มที่ ๓) ว่าด้วยบทบัญญัติ
สำ�หรับภิกขุนี ที่มาในภิกขุนีปาติโมกข์ส่วนที่ไม่ซ้ำ�กับของภิกษุ (หนังสือ
อริยวินัยได้นำ�มาประมวลไว้บางส่วน เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับภิกษุ)
สิ ก ขาบทที่ ม าในปาติ โ มกข์ นั้ น ปรั บ อาบั ติ แ ก่ ภิ ก ษุ ผู้ ล่ ว งละเมิ ด
ไว้ครบทุกอาบัติ คือ ระบุอาบัติโดยตรง ๔ กอง ได้แก่ อาบัติปาราชิก,
สังฆาทิเสส, ปาจิตตีย์ (ทั้งนิสสัคคิยปาจิตตีย์ ที่ต้องสละของเสียก่อน
จึงปลงอาบัติ และ ปาจิตตีย์) และปาฏิเทสนียะ มีอาบัติที่ไม่ได้ระบุไว้
โดยตรงอีก ๓ กอง ซึ่งเป็นความผิดของสิกขาบทในปาติโมกข์บางข้อ
ทีท่ รงปรับโทษแบบลดระดับ ในกรณีทมี่ กี ารกระทำ�ผิด ในลักษณะทีแ่ ตกต่าง
ออกไปจากสิกขาบทที่บัญญัติไว้ เพียงเล็กน้อย ได้แก่ อาบัติถุลลัจจัย,
อาบัติทุกกฎ, อาบัติทุพภาสิต
สิกขาบทที่มาในปาติโมกข์เหล่านี้ ยกเว้น อนิยตและเสขิยะ
จั ด เป็ น อาทิ พ รหมจริ ย กาสิ ก ขา ส่ ว นอนิ ย ต เสขิ ย ะ และสิ ก ขาบท
จำ�นวนมากที่มานอกปาติโมกข์ ล้วนเป็น อภิสมาจาริกาสิกขา มีทั้งที่
ทรงบัญญัติเป็นข้อห้าม ข้ออนุญาต หรือระเบียบปฏิบัติต่างๆ ซึ่งมีการ
แบ่งน้�ำ หนักน้อยมากไปเป็นลำ�ดับ เช่น ทรงวางข้อปฏิบตั ติ า่ งๆ ว่าควรทำ�,
ทรงห้ามว่าไม่ควร แต่ไม่ได้ปรับอาบัติ หรือห้ามว่าไม่ควรแล้วปรับอาบัติ
ทุกกฎ, ปรับอาบัติถุลลัจจัย หรือ ปรับอาบัติตามธรรม (ซึ่งเมื่อเทียบเคียง
กลับไป ก็ตรงกับอาบัติในกลุ่มปาติโมกข์)
๔. คัมภีรม์ หาวรรค แปลว่า วรรคใหญ่ คือว่าด้วยเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับสงฆ์
ที่เป็นเรื่องสำ�คัญๆ และต้องทำ�เสมอ แบ่งเป็น ๒ ภาค คือ
มหาวรรค ภาค ๑ (วิ นั ย ปิ ฎ ก เล่ ม ที่ ๔) มี ๔ ขั น ธ์ คื อ
มหาขั น ธกะ : หมวดว่ า ด้ ว ยเรื่ อ งสำ � คั ญ เหตุ ก ารณ์ ตั้ ง แต่ ต รั ส รู้ ,
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อุโบสถขันธกะ : หมวดว่าด้วย อุโบสถ, วัสสูปนายิกาขันธกะ : ว่าด้วย
การเข้าพรรษา, ปวารณาขันธกะ : ว่าด้วยการให้ภิกษุอื่นตักเตือนได้.
มหาวรรค ภาค ๒ (วิ นั ย ปิ ฎ ก เล่ ม ที่ ๕) มี ๖ ขั น ธ์ คื อ
จัมมขันธกะ : ว่าด้วยหนัง เรื่องรองเท้า ยานพาหนะ, เภสัชชขันธกะ :
ว่าด้วยเรื่องเภสัช ปานะ การเก็บอาหาร, กฐินขันธกะ : ว่าด้วยเรื่องกฐิน,
จี ว รขั น ธกะ : ว่ า ด้ ว ยเรื่ อ งจี ว รการใช้ ผ้ า , จั ม เปยยขั น ธกะ : ว่ า ด้ ว ย
เหตุการณ์ในกรุงจัมปา ว่าด้วยการลงโทษของสงฆ์ตา่ งๆ, โกสัมพิขนั ธกะ :
ว่าด้วยเรื่องเหตุการณ์ในกรุงโกสัมพี ส่วนใหญ่กล่าวถึงเรื่องสงฆ์ แตก
สามัคคีกัน แล้วทรงแสดงวิธีปรองดองของสงฆ์ในทางวินัย
๕. คัมภีร์จุลวรรค แปลว่า วรรคเล็ก หมายถึงวรรคที่ว่าด้วยเรื่อง
เบ็ดเตล็ด นอกจากบทบัญญัติที่มาในปาติโมกข์ แบ่งเป็น ๒ ภาค คือ
จุลวรรค ภาค ๑ (วินัยปิฎก เล่มที่ ๖) เนื้อหาเกือบทั้งหมด
ไม่ได้ว่าด้วยบทบัญญัติที่เป็นข้อห้าม แต่ว่าด้วยระเบียบปฏิบัติต่างๆ ทาง
กระบวนทางสงฆ์ ที่จะจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นในสงฆ์ มี ๔ ขันธ์ คือ
กัมมขันธกะ : ว่าด้วยระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการลงโทษ เพื่อแก้ไขทิฏฐิ
พฤติกรรมของภิกษุ อันเกิดในสงฆ์ ที่เกิดเพราะเหตุมรรคหรือปฏิปทา,
ปาริวาสิกขันธกะ : ว่าด้วยระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับปริวาสกรรม, สมุจจยขั น ธกะ : ประมวลวิ ธี เ พื่ อ ออกจากอาบั ติ สั ง ฆาทิ เ สส, สมถขั น ธกะ :
ขยายความวิธีระงับอธิกรณ์
เรื่ อ งไม่ ดี ง ามซึ่ ง เกิ ด ขึ้ น ในสงฆ์ ถ้ า เป็ น การละเมิ ด บทบั ญ ญั ติ
ภิกษุ ผูล้ ะเมิดย่อมต้องอาบัตติ ามสมควรแก่กรณีแน่นอน โดยไม่ตอ้ งมีใคร
มากล่าวโทษ แต่ในบางกรณีหลังจากที่ปรับโทษแล้ว ยังต้องมีกระบวนการ
ที่คณะสงฆ์เข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น การอยู่ปริวาสกรรม - การประพฤติมานัต
เพื่อออกจากอาบัติสังฆาทิเสส (ดูแผนผังที่ ๒ หน้า ๑๑๐๘), หรือกรณีที่
อาจจะมีเหตุก่อผลกระทบต่อมหาชนเป็นอันมาก จึงต้องมีวิธีการลงโทษ
เพื่อแก้ไขทิฏฐิพฤติกรรมของภิกษุ ที่เกิดเพราะเหตุมรรคหรือปฏิปทา
(ดูแผนผังที่ ๓ หน้า ๑๑๐๙), หรือกรณีมอี ธิกรณ์เกิดขึน้ จึงมีวธิ รี ะงับอธิกรณ์
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(อธิกรณสมถะ, ดูตารางหน้า ๑๑๑๐) เหล่านี้ล้วนเป็นมาตรการที่จะจัดการ
กับปัญหาที่เกิดขึ้นในสงฆ์ ทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาของสงฆ์ อย่างเด็ดขาด
และเพื่อประคับประคองศรัทธาของชาวบ้านผู้ถวายความอุปถัมภ์
จุลวรรค ภาค ๒ (วินัยปิฎก เล่มที่ ๗) นี้ เป็นเรื่องข้อห้าม
และ ข้ออนุญาตเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ อ่ ร่างกายและอืน่ ๆ แบ่งเป็น ๘ ขันธ์
คือ ขุททกวัตถุขนั ธกะ : ว่าด้วยเรือ่ งเบ็ดเตล็ด เช่น ข้อปฏิบตั ใิ นการอาบน้�ำ
การดูมหรสพ บาตร เครื่องใช้โลหะ, เสนาสนขันธกะ : ว่าด้วยเรื่องที่อยู่
เครื่องใช้ ตลอดจนการก่อสร้าง, สังฆเภทขันธกะ : ว่าด้วยการทำ�สงฆ์ให้
แตกกัน, วัตตขันธกะ : ว่าด้วยวัตร ข้อปฏิบัติ ๑๔ เรื่อง เช่น การปฏิบัติ
ต่ออาคันตุกะ อุปัชฌาย์ ศิษย์ เป็นต้น, ปาฏิโมกขัฏฐปนขันธกะ : การ
งดสวดปาติโมกข์ พร้อมเงื่อนไข, ภิกขุนีขันธกะ : กล่าวถึงความเป็นมา
ข้อปฏิบัติ ข้อห้าม ข้ออนุญาตต่างๆ เกี่ยวกับนางภิกษุณี.
อนึ่ง การประมวลพระพุทธบัญญัติอริยวินัยจากพระไตรปิฎก
เล่มนี้ เป็นการรวบรวมศีลและสิกขาบทอย่างละเอียดทีต่ ถาคตได้ทรง
บัญญัติไว้ด้วยพระองค์เองเท่านั้น
ด้วยการยกเนื้อความตามลำ�ดับที่ปรากฎในคัมภีร์แต่ละเล่ม
โดยระบุ เป็น “ตัวเลขอ้างอิง ” และ “ตั ว เลขนั บ จำ�นวนสิ ก ขาบท”
ทั้งหมดที่ได้เคยตรัสไว้
เพื่ อ ความสะดวกในการศึ ก ษาศี ล และสิ ก ขาบทได้ อ ย่ า ง
ครบถ้วน และทำ�ความเข้าใจนำ�ไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องในคำ�สอน
ของพระศาสดา อีกทั้งยังประโยชน์ในการสืบค้นเพื่อความถูกต้อง
สมบูรณ์ต่อไปในอนาคต
สำ�หรับตัวเลขนับจำ�นวนสิกขาบท ปัจจุบันสามารถนับเป็น
จำ�นวนได้เท่ากับ ๓,๓๒๙ สิกขาบท
คณะผู้ร่วมจัดทำ�
เป็นพรรษาที่ ๒๕๕๙ หลังพุทธปริินิพพาน
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ความหมายโครงสร้างของหน้าหนังสือ
ตัวเลขใน [ ]
คือ เลขข้ออ้างอิง (บรรพ) ที่ปรากฏในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง
ตัวเลขทึบ
คือ เลขจ�ำนวนของสิกขาบทในส่วนที่เป็นพุทธบัญญัติ
มีทั้งที่ปรับอาบัติ และไม่ปรับอาบัติ มีส่วนทั้งที่เป็นข้อห้าม และข้ออนุญาต
ความส�ำคัญของอักษรระดับที่ ๑
คือ พุทธวจน หรือค�ำกล่าวของบุคคลอื่น ที่พระพุทธเจ้ารับรอง
หรือค�ำกล่าวของบุคคลอื่น ที่ยกพุทธวจนขึ้นกล่าว
ความส�ำคัญของอักษรระดับที่ ๒
คือ ค�ำบรรยาย, ค�ำประกอบอื่นๆ หรือค�ำกล่าวของสาวก ที่ไม่ใช่พุทธวจน

เชิงอรรถ
คือ ข้อสังเกตที่คณะท�ำงานได้พบประเด็นที่น่าสนใจ หรือแง่มุมที่เป็นประโยชน์
ชื่อคัมภีร์
คือ ชื่อคัมภีร์จากพระไตรปิฎกฉบับหลวง ซึ่งน�ำมาใช้เป็นข้อมูลในการรวบรวม
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ตัวอย่างเนื้อหาภายในเล่ม

[๑๘๐]

ทรงห้ามยกพุทธวจนะขึ้นโดยฉันทะ

273. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงยกพุทธวจนะขึ้นโดยภาษาสันสกฤต1

รูปใดยกขึ้น ต้องอาบัติทุกกฏ.
274. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เราอนุญาตให้เล่าเรียนพุทธวจนะตามภาษาเดิม.

ทรงห้ามเรียนคัมภีร์โลกายตะ

[๑๘๑]
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผู้ที่เห็นคัมภีร์โลกายตะว่ามีสาระ จะพึงถึงความ
เจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมวินัยนี้หรือ
อันผู้ที่เห็นธรรมวินัยนี้ว่ามีสาระ จะพึงเล่าเรียนคัมภีร์โลกายตะหรือ
ไม่อย่างนั้น พระพุทธเจ้าข้า.

275. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงเรียนคัมภีร์โลกายตะ รูปใดเรียน

ต้องอาบัติทุกกฏ.
[๑๘๒]
276. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงสอนคัมภีร์โลกายตะ รูปใดสอน
ต้องอาบัติทุกกฏ.

ทรงห้ามเรียนดิรัจฉานวิชา

[๑๘๓]
277.ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ ไ ม่ พึ ง เรี ย นดิ รั จ ฉานวิ ช า รู ป ใดเรี ย น
ต้องอาบัติทุกกฏ.
[๑๘๔]
278. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ ไ ม่ พึ ง สอนดิ รั จ ฉานวิ ช า รู ป ใดสอน
ต้องอาบัติทุกกฏ.
๑. บาลีใช้วา่ “น ภิกขฺ เว พุทธฺ วจน ฉนฺทโส อาโรเปตพฺพ” สารานุกรมพระพุทธศานา ประมวลจาก
พระนิพนธ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, พ.ศ. ๒๕๓๙ แปลว่า “ภิกษุทั้ง
หลาย ท่านทั้งหลายไม่พึงยกพุทธวจนะขึ้นตามฉันทะ” –ผู้รวบรวม

๘๔๔

คัมภีร์ จุลวรรค ภาค ๒ (วินัยปิฎก เล่มที่ ๗)
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โอวาทวรรค สิกขาบทที่ ๘ เกีย่ วกับการชักชวนภิกษุณโี ดยสารเรือล�ำเดียวกัน113
โอวาทวรรค สิกขาบทที่ ๙ เกีย่ วกับการฉันอาหารทีภ่ กิ ษุณแี นะน�ำให้เขาถวาย113
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โอวาทวรรค สิกขาบทที่ ๑๐ เกีย่ วกับภิกษุรปู เดียวนัง่ ในทีล่ บั กับภิกษุณผี เู้ ดียว114
โภชนวรรค สิกขาบทที่ ๑ เกีย่ วกับการฉันอาหารในโรงทานเกิน ๑ ครัง้ 114
โภชนวรรค สิกขาบทที่ ๒ เกีย่ วกับการฉันเป็นหมู่ ยกเว้นในสมัยทีท่ รงอนุญาต115
โภชนวรรค สิกขาบทที่ ๓ เกีย่ วกับการรับนิมนต์แล้วไปฉันอาหารทีอ่ นื่ 116
โภชนวรรค สิกขาบทที่ ๔ เกีย่ วกับการรับบิณบาตเกิน ๓ บาตร116
โภชนวรรค สิกขาบทที่ ๕ เกีย่ วกับการฉันเสร็จแล้ว ห้ามภัตแล้ว ฉันของทีไ่ ม่เป็นเดน117
โภชนวรรค สิกขาบทที่ ๖ เกีย่ วกับการพูดให้ภกิ ษุทฉี่ นั เสร็จแล้ว ห้ามภัตแล้วฉันอีก117
โภชนวรรค สิกขาบทที่ ๗ เกีย่ วกับการฉันอาหารในเวลาวิกาล117
โภชนวรรค สิกขาบทที่ ๘ เกีย่ วกับการฉันอาหารทีท่ �ำการสัง่ สม117
โภชนวรรค สิกขาบทที่ ๙ เกีย่ วกับการขออาหารปราณีตมาเพือ่ ตนฉัน118
โภชนวรรค สิกขาบทที่ ๑๐ เกีย่ วกับการฉันอาหารทีเ่ ขายังไม่ได้ให้118
อเจลกวรรค สิกขาบทที่ ๑ เกีย่ วกับการมอบอาหารให้นกั บวชอืน่ ด้วยมือตน118
อเจลกวรรค สิกขาบทที่ ๒ เกีย่ วกับการชวนภิกษุไปบิณฑบาตด้วยแล้วไล่กลับ119
อเจลกวรรค สิกขาบทที่ ๓ เกีย่ วกับการนัง่ แทรกแซงในทีม่ เี ฉพาะหญิงกับชาย119
อเจลกวรรค สิกขาบทที่ ๔ เกีย่ วกับภิกษุผเู้ ดียวนัง่ ในทีล่ บั คือในทีก่ �ำบังกับผูห้ ญิง119
อเจลกวรรค สิกขาบทที่ ๕ เกีย่ วกับภิกษุผเู้ ดียวนัง่ ในทีล่ บั กับผูห้ ญิงผูเ้ ดียว119
อเจลกวรรค สิกขาบทที่ ๖ เกีย่ วกับการรับนิมนต์แล้วไปสูท่ อี่ นื่ ไม่บอกลาภิกษุ120
อเจลกวรรค สิกขาบทที่ ๗ เกีย่ วกับยินดีปวารณาเกิน ๔ เดือน เว้นแต่เขาก�ำหนด121
อเจลกวรรค สิกขาบทที่ ๘ เกีย่ วกับการไปเพือ่ ดูกองทัพทีย่ กไป121
อเจลกวรรค สิกขาบทที่ ๙ เกีย่ วกับเมือ่ มีเหตุทจี่ ะพักอยูใ่ นกองทัพเกิน ๓ คืน121
อเจลกวรรค สิกขาบทที่ ๑๐ เกีย่ วกับการไปสูส่ นามรบ ทีพ่ กั พล ทีจ่ ดั ขบวนทัพ121
สุราปานวรรค สิกขาบทที่ ๑ เกีย่ วกับการดืม่ สุราและเมรัย122
สุราปานวรรค สิกขาบทที่ ๒ เกีย่ วกับการจีด้ ว้ ยนิว้ 122
สุราปานวรรค สิกขาบทที่ ๓ เกีย่ วกับการหัวเราะในน�ำ้ 122
สุราปานวรรค สิกขาบทที่ ๔ เกีย่ วกับอาบัตปิ าจิตตียเ์ พราะความไม่เอือ้ เฟือ้ 122
สุราปานวรรค สิกขาบทที่ ๕ เกีย่ วกับการท�ำภิกษุอนื่ กลัว122
สุราปานวรรค สิกขาบทที่ ๖ เกีย่ วกับการก่อไฟเพือ่ ผิง123
สุราปานวรรค สิกขาบทที่ ๗ เกีย่ วกับการอาบน�ำ้ ก่อน ๑๕ วัน (ในมัชฌิมประเทศ)124
สุราปานวรรค สิกขาบทที่ ๘ เกีย่ วกับการไม่ท�ำเครือ่ งหมายให้เสียสีกอ่ นใช้จวี รใหม่124
สุราปานวรรค สิกขาบทที่ ๙ เกีย่ วกับการไม่ได้ให้เขาถอนจีวรทีว่ กิ ปั ไว้กอ่ นใช้124
สุราปานวรรค สิกขาบทที่ ๑๐ เกีย่ วกับการซ่อนบริขารของภิกษุอนื่ 125
สัปปาณกวรรค สิกขาบทที่ ๑ เกีย่ วกับการฆ่าสัตว์125
สัปปาณกวรรค สิกขาบทที่ ๒ เกีย่ วกับการบริโภคน�ำ้ มีตวั สัตว์125
สัปปาณกวรรค สิกขาบทที่ ๓ เกีย่ วกับการรือ้ ฟืน้ อธิกรณ์ทชี่ �ำระเป็นธรรมแล้ว125
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สัปปาณกวรรค สิกขาบทที่ ๔ เกีย่ วกับการปกปิดอาบัตชิ วั่ หยาบของภิกษุอนื่ 125
สัปปาณกวรรค สิกขาบทที่ ๕ เกีย่ วกับการอุปสมบทให้ผมู้ อี ายุตำ�่ กว่า ๒๐ ปี126
สัปปาณกวรรค สิกขาบทที่ ๖ เกีย่ วกับรูอ้ ยูช่ กั ชวนพวกโจรเดินทางไกลร่วมกัน126
สัปปาณกวรรค สิกขาบทที่ ๗ เกีย่ วกับการชวนผูห้ ญิงเดินทางไกลร่วมกัน126
สัปปาณกวรรค สิกขาบทที่ ๘ เกีย่ วกับการกล่าวตูพ่ ระธรรมวินยั 127
สัปปาณกวรรค สิกขาบทที่ ๙ เกีย่ วกับการคบภิกษุผกู้ ล่าวตูพ่ ระธรรมวินยั 129
สัปปาณกวรรค สิกขาบทที่ ๑๐ เกีย่ วกับการคบสามเณรผูก้ ล่าวตูพ่ ระธรรมวินยั 130
สหธรรมิกวรรค สิกขาบทที่ ๑ เกีย่ วกับการพูดไถลเมือ่ ท�ำผิดแล้ว131
สหธรรมิกวรรค สิกขาบทที่ ๒ เกีย่ วกับการติเตียนสิกขาบท132
สหธรรมิกวรรค สิกขาบทที่ ๓ เกีย่ วกับการพูดแก้ตวั ว่าเพิง่ รูว้ า่ มีมาในปาติโมกข์132
สหธรรมิกวรรค สิกขาบทที่ ๔ เกีย่ วกับการท�ำร้ายร่างกายภิกษุ133
สหธรรมิกวรรค สิกขาบทที่ ๕ เกีย่ วกับการเงือ้ มือจะท�ำร้ายภิกษุ133
สหธรรมิกวรรค สิกขาบทที่ ๖ เกีย่ วกับการโจทภิกษุดว้ ยอาบัตสิ งั ฆาทิเสสไม่มมี ลู 133
สหธรรมิกวรรค สิกขาบทที่ ๗ เกีย่ วกับการก่อความร�ำคาญแก่ภกิ ษุอนื่ 134
สหธรรมิกวรรค สิกขาบทที่ ๘ เกีย่ วกับการแอบฟังความของภิกษุผทู้ ะเลาะกัน134
สหธรรมิกวรรค สิกขาบทที่ ๙ เกีย่ วกับการมอบฉันทะแล้ว พูดติเตียนในภายหลัง134
สหธรรมิกวรรค สิกขาบทที่ ๑๐ เกีย่ วกับการลุกไปขณะประชุม โดยไม่มอบฉันทะ134
สหธรรมิกวรรค สิกขาบทที่ ๑๑ เกีย่ วกับการร่วมกับสงฆ์ให้จวี รแก่ภกิ ษุแล้ว ติเตียน135
สหธรรมิกวรรค สิกขาบทที่ ๑๒ เกีย่ วกับการน้อมลาภทีจ่ ะถวายสงฆ์มาเพือ่ บุคคล135
รตนวรรค สิกขาบทที่ ๑ เกีย่ วกับการไม่ได้รบั แจ้งก่อนเข้าไปต�ำหนักพระราชา137
รตนวรรค สิกขาบทที่ ๒ เกีย่ วกับการเก็บของมีคา่ ทีต่ กอยู่ เว้นแต่ตกในวัดหรือในทีอ่ ยู138
่
รตนวรรค สิกขาบทที่ ๓ เกีย่ วกับการเข้าบ้านในเวลาวิกาลไม่บอกลาภิกษุ139
รตนวรรค สิกขาบทที่ ๔ เกีย่ วกับให้ท�ำกล่องเข็มทีท่ �ำด้วยกระดูก งา เขาสัตว์139
รตนวรรค สิกขาบทที่ ๕ เกีย่ วกับการให้ท�ำเตียงตัง่ ทีม่ เี ท้าสูงเกิน139
รตนวรรค สิกขาบทที่ ๖ เกีย่ วกับการให้ท�ำเตียงตัง่ เป็นของหุม้ นุน่ 139
รตนวรรค สิกขาบทที่ ๗ เกีย่ วกับการให้ท�ำผ้าปูนงั่ ทีม่ ขี นาดเกินประมาณ140
รตนวรรค สิกขาบทที่ ๘ เกีย่ วกับการให้ท�ำผ้าปิดฝีทมี่ ขี นาดเกินประมาณ140
รตนวรรค สิกขาบทที่ ๙ เกีย่ วกับการให้ท�ำผ้าอาบน�ำ้ ฝนทีม่ ขี นาดเกินประมาณ140
รตนวรรค สิกขาบทที่ ๑๐ เกีย่ วกับการให้ท�ำจีวรทีม่ ขี นาดเกินประมาณ140

กัณฑ์ที่ ๓ : ปาฏิเทสนียกัณฑ์141
ปาฏิเทสนียะ สิกขาบทที่ ๑ เกีย่ วกับการรับของฉันจากมือนางภิกษุณมี าฉัน141
ปาฏิเทสนียะ สิกขาบทที่ ๒ เกีย่ วกับการไม่ไล่นางภิกษุณที สี่ งั่ ให้เขาถวายอาหาร141
ปาฏิเทสนียะ สิกขาบทที่ ๓ เกีย่ วกับการรับอาหารในสกุลทีเ่ ป็นเสกขสมมติ143
ปาฏิเทสนียะ สิกขาบทที่ ๔ เกีย่ วกับการอยูป่ า่ ทีม่ ภี ยั รับอาหารทีไ่ ม่ได้แจ้งไว้กอ่ น143
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กัณฑ์ที่ ๔ : เสขิยกัณฑ์145

สารูป หมวดว่าด้วยความเหมาะสมแก่สมณเพศ145
โภชนปฏิสงั ยุต หมวดว่าด้วยการฉันอาหาร148
ธัมมเทสนาปฏิสงั ยุต หมวดว่าด้วยการแสดงธรรม151
ปกิณณกะ หมวดเบ็ดเตล็ด154

อธิกรณสมถะ ว่าด้วยวิธีระงับอธิกรณ์ด้วยธรรม ๗ ประการ155
คัมภีร์ ภิกขุนวี ภิ งั ค์ (วินยั ปิฎก เล่มที่ ๓)157
สิกขาบทภิกขุนี เฉพาะที่เนื่องด้วยภิกขุ157

อาจารโคจรสมฺปนฺนา165
คัมภีร์ มหาวรรค ภาค ๑ (วินยั ปิฎก เล่มที่ ๔)167
ขันธ์ที่ ๑ : มหาขันธกะ168

ทรงอนุญาตบรรพชาและอุปสมบทด้วยไตรสรณคมน์168
ทรงรับพระเวฬุวนั เป็นสังฆิกาวาส169
ต้นเหตุอปุ ชั ฌายวัตร170
ทรงอนุญาตอุปชั ฌายะ171
วิธถี อื อุปชั ฌายะ171
อุปชั ฌายวัตร171
สัทธิวหิ าริกวัตร176
การประณามและการให้ขมา181
การอุปสมบทด้วยญัตติจตุตถกรรม184
การบอกนิสสัย188
ทรงอนุญาตอาจารย์189
วิธถี อื นิสสัย190
อาจริยวัตร190
อันเตวาสิกวัตร195
ว่าด้วยการประณาม199
องค์ ๕ แห่งภิกษุผใู้ ห้อปุ สมบท ๑๖ หมวด204
องค์ ๖ แห่งภิกษุผใู้ ห้อปุ สมบท ๑๔ หมวด211
ติตถิยปริวาส218
ข้อปฏิบตั ทิ มี่ ใิ ห้สงฆ์ยนิ ดี220
ข้อปฏิบตั ทิ ใี่ ห้สงฆ์ยนิ ดี222
(19)

อันตรายิกธรรม223
ทรงห้ามบวชคนเป็นโรคติดต่อ224
ทรงห้ามบวชราชภัฏ224
ทรงห้ามบวชโจรทีข่ นึ้ ชือ่ โด่งดัง224
ทรงห้ามบวชโจรหนีเรือนจ�ำ224
ทรงห้ามบวชโจรผูถ้ กู ออกหมายสัง่ จับ224
ทรงห้ามบวชบุรษุ ผูถ้ กู เฆีย่ นด้วยหวาย225
ทรงห้ามบวชบุรษุ ผูถ้ กู สักหมายโทษ225
ห้ามบวชคนมีหนี225
้
ห้ามบวชทาส225
ทรงอนุญาตการปลงผม225
ทรงก�ำหนดอายุผอู้ ปุ สมบท226
ก�ำหนดอายุผบู้ วชเป็นสามเณร226
พระพุทธานุญาตให้ถอื นิสสัย227
องค์ ๕ แห่งภิกษุผไู้ ม่ตอ้ งถือนิสสัย228
องค์ ๕ แห่งภิกษุผตู้ อ้ งถือนิสสัย228
องค์ ๕ แห่งภิกษุผไู้ ม่ตอ้ งถือนิสสัย228
องค์ ๕ แห่งภิกษุผตู้ อ้ งถือนิสสัย229
องค์ ๕ แห่งภิกษุผไู้ ม่ตอ้ งถือนิสสัย229
องค์ ๕ แห่งภิกษุผตู้ อ้ งถือนิสสัย230
องค์ ๕ แห่งภิกษุผไู้ ม่ตอ้ งถือนิสสัย230
องค์ ๕ แห่งภิกษุผตู้ อ้ งถือนิสสัย231
องค์ ๕ แห่งภิกษุผไู้ ม่ตอ้ งถือนิสสัย231
องค์ ๖ แห่งภิกษุผตู้ อ้ งถือนิสสัย231
องค์ ๖ แห่งภิกษุผไู้ ม่ตอ้ งถือนิสสัย232
องค์ ๖ แห่งภิกษุผตู้ อ้ งถือนิสสัย232
องค์ ๖ แห่งภิกษุผไู้ ม่ตอ้ งถือนิสสัย233
องค์ ๖ แห่งภิกษุผตู้ อ้ งถือนิสสัย233
องค์ ๖ แห่งภิกษุผไู้ ม่ตอ้ งถือนิสสัย234
องค์ ๖ แห่งภิกษุผตู้ อ้ งถือนิสสัย234
องค์ ๖ แห่งภิกษุผไู้ ม่ตอ้ งถือนิสสัย235
ทรงอนุญาตการบวชสามเณร235
ทรงห้ามบวชบุคคลทีม่ ารดาบิดา ไม่อนุญาต236
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ทรงอนุญาตให้ภกิ ษุผฉู้ ลาดมีสามเณรมากรูปได้237
สิกขาบทของสามเณร237
ทรงอนุญาตลงทัณฑกรรมแก่สามเณร238
การกักกันสามเณรต้องขออนุญาตก่อน238
ทรงห้ามเกลีย้ กล่อมสามเณรของภิกษุอนื่ 239
องค์แห่งนาสนะ ๑๐ ของสามเณร239
ทรงห้ามบัณเฑาะก์มใิ ห้อปุ สมบท240
ทรงห้ามคนลักเพศและคนเข้ารีดมิให้อปุ สมบท240
ทรงห้ามสัตว์ดริ จั ฉานมิให้อปุ สมบท241
ทรงห้ามคนฆ่ามารดามิให้อปุ สมบท241
ทรงห้ามคนฆ่าบิดามิให้อปุ สมบท242
ทรงห้ามคนฆ่าพระอรหันต์มใิ ห้อปุ สมบท242
ทรงห้ามคนประทุษร้ายภิกษุณมี ใิ ห้อปุ สมบท242
ทรงห้ามคนท�ำสังฆเภทมิให้อปุ สมบท242
ทรงห้ามคนท�ำร้ายพระพุทธเจ้ามิให้อปุ สมบท242
ทรงห้ามอุปสมบทอุภโตพยัญชนก243
บุคคลไม่ควรให้อปุ สมบท ๒๐ จ�ำพวก243
บุคคลไม่ควรให้บรรพชา ๓๒ จ�ำพวก245
ทรงห้ามให้นสิ สัยแก่อลัชชี246
ลักษณะภิกษุผไู้ ม่ตอ้ งถือนิสสัย246
อุปสมบทกรรม247
ทรงอนุญาตให้บอกนิสสัย ๔253
ทรงอนุญาตให้บอกอกรณียกิจ ๔254
เรือ่ งภิกษุผถู้ กู สงฆ์ยกเสียเป็นต้น255

ขันธ์ที่ ๒ : อุโบสถขันธกะ258

ทรงอนุญาตวันประชุม259
ทรงอนุญาตให้กล่าวธรรม259
ทรงอนุญาตปาติโมกขุเทศ259
ทรงอนุญาตให้สวดปาติโมกข์ในวันอุโบสถ260
ทรงให้สวดปาติโมกข์แก่บริษทั ทีพ่ ร้อมเพรียง261
พระมหากัปปินเถระด�ำริจะไม่ท�ำอุโบสถ261
สมมติสมี าและนิมติ แห่งสีมา262
ทรงห้ามสมมติสมี าใหญ่เกินขนาด263
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ทรงห้ามสมมติสมี าคร่อมแม่นำ263
�้
การสมมติโรงอุโบสถ263
ทรงห้ามสมมติโรงอุโบสถ ๒ แห่งในอาวาสเดียวกัน264
ทรงห้ามสมมติโรงอุโบสถเล็กเกินขนาด265
ทรงอนุญาตให้พระเถระลงประชุมก่อน266
ภิกษุหลายวัดท�ำอุโบสถร่วมกัน266
วันอุโบสถ ๒272
การท�ำอุโบสถ ๔ อย่าง272
ปาติโมกขุเทศ ๕273
ทรงอนุญาตให้สวดปาติโมกข์ยอ่ เมือ่ มีอนั ตราย273
จะแสดงธรรมท่ามกลางสงฆ์ตอ้ งได้รบั อาราธนาก่อน274
ถามวินยั ท่ามกลางสงฆ์ตอ้ งได้รบั สมมติกอ่ น275
ถามวินยั ต้องตรวจดูบริษทั ก่อน276
วิสชั นาวินยั ต้องตรวจดูบริษทั ก่อน277
โจทก์ตอ้ งขอโอกาสต่อจ�ำเลย277
ก่อนโจทต้องพิจารณาดูบคุ คล277
ก่อนขอโอกาสต้องพิจารณาดูบคุ คล278
ทรงห้ามท�ำกรรมไม่เป็นธรรม278
ทรงห้ามแกล้งสวดปาติโมกข์ไม่ให้ได้ยนิ 279
ต้องได้รบั อาราธนาจึงสวดปาติโมกข์ได้279
หน้าทีส่ วดปาติโมกข์279
ทรงอนุญาตให้เรียนปักขคณนา281
ทรงอนุญาตให้บอกวันอุโบสถ282
บุพพกรณ์และบุพพกิจในโรงอุโบสถ282
จะไปไหนต้องขออนุญาตก่อน283
ทรงอนุญาตให้จ�ำพรรษาในอาวาสทีม่ ผี สู้ วดปาติโมกข์ได้285
ทรงอนุญาตให้มอบปาริสทุ ธิ285
ทรงอนุญาตให้มอบฉันทะ287
การลงท�ำอุโบสถเมือ่ ภิกษุถกู จับไว้290
ภิกษุวกิ ลจริต291
วิธที �ำอุโบสถ ๓ อย่าง293
๑. สวดปาติโมกข์293
๒. ท�ำปาริสทุ ธิอโุ บสถ293
๓. อธิษฐานอุโบสถ295
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ทรงให้แสดงอาบัตกิ อ่ นท�ำอุโบสถ295
สงฆ์ตอ้ งสภาคาบัต297
ิ
ท�ำอุโบสถไม่ตอ้ งอาบัติ ๑๕ ข้อ299
ท�ำอุโบสถเป็นหมูส่ �ำคัญว่าพร้อมกัน ๑๕ ข้อ303
มีความสงสัยท�ำอุโบสถ ๑๕ ข้อ305
ฝืนใจท�ำอุโบสถ ๑๕ ข้อ306
มุง่ ความแตกร้าวท�ำอุโบสถ ๑๕ ข้อ307
เปยยาลมุข ๗๐๐ ติกะ309
วันอุโบสถต่างกัน310
การเห็นอาการว่ามีภกิ ษุ ๑๕ ข้อ311
ภิกษุนานาสังวาสและสมานสังวาส313
ไม่ควรไปไหนในวันอุโบสถ315
บุคคลทีอ่ ยูใ่ นบริษทั ทีท่ รงห้ามสวดปาติโมกข์317

ขันธ์ที่ ๓ : วัสสูปนายิกขันธกะ320

ทรงอนุญาตการจ�ำพรรษา320
การจ�ำพรรษา ๒ อย่าง320
เลือ่ นกาลฝน322
เรือ่ งทรงอนุญาตสัตตาหกรณียะ322
ทรงอนุญาตสัตตาหกรณียะเพราะสหธรรมิก ๕334
ทรงอนุญาตสัตตาหกรณียะเพราะกิจของสงฆ์345
อันตรายของภิกษุผจู้ �ำพรรษา345
ทรงอนุญาตสถานทีใ่ นการจ�ำพรรษา352
ทรงห้ามจ�ำพรรษาในสถานทีไ่ ม่สมควร353
ตัง้ กติกาไม่เป็นธรรมในระหว่างพรรษา353
จ�ำพรรษาในอาวาส ๒ แห่ง354
ปฏิญาณจ�ำพรรษาต้น354
ปฏิญาณจ�ำพรรษาหลัง357

ขันธ์ที่ ๔ : ปวารณาขันธกะ360

ทรงห้ามมูควัตร ติตถิยสมาทาน360
ทรงอนุญาตปวารณา360
ทรงอนุญาตให้นงั่ กระโหย่งปวารณา362
วันปวารณามี ๒362
อาการทีท่ �ำปวารณามี ๔362
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ทรงอนุญาตให้มอบปวารณา363
การปวารณาเมือ่ ภิกษุถกู จับไว้367
ปวารณาเป็นการสงฆ์368
ปวารณาเป็นการคณะ369
คณะปวารณา (พระ ๓ รูป)370
คณะปวารณา (พระ ๒ รูป)371
อธิษฐานปวารณา372
แสดงอาบัตกิ อ่ นปวารณา373
สงฆ์ตอ้ งสภาคาบัต375
ิ
ปวารณาไม่ตอ้ งอาบัติ ๑๕ ข้อ376
ปวารณาเป็นหมูส่ �ำคัญว่าพร้อมกัน ๑๕ ข้อ379
มีความสงสัยท�ำปวารณา ๑๕ ข้อ380
ฝืนใจท�ำปวารณา ๑๕ ข้อ382
มุง่ ความแตกร้าวท�ำปวารณา ๑๕ ข้อ383
เปยยาลมุข ๗๐๐ ติกะ385
ภิกษุเจ้าถิน่ กับภิกษุอาคันตุกะนับวันปวารณาต่างกัน386
ปวารณาของภิกษุทสี่ งสัยเป็นต้น387
ภิกษุสมานสังวาสเป็นต้นปวารณา390
ไม่ควรไปไหนในวันปวารณา391
พระพุทธานุญาตเตวาจิกาปวารณา396
การปวารณาเมือ่ ฝนก�ำลังตัง้ เค้า398
อันตราย ๑๐ ประการ398
ภิกษุมอี าบัตหิ า้ มปวารณา399
ลักษณะปวารณาทีไ่ ม่เป็นอันงด400
ลักษณะปวารณาเป็นอันงด401
ภิกษุผงู้ ดปวารณา401
ทรงอนุญาตให้เลือ่ นปวารณา412

คัมภีร์ มหาวรรค ภาค ๒ (วินยั ปิฎก เล่มที่ ๕)415
ขันธ์ที่ ๑ : จัมมขันธกะ 416

ทรงอนุญาตรองเท้า416
ทรงห้ามสวมรองเท้าสีตา่ งๆ416
ทรงห้ามสวมรองเท้ามีหไู ม่สมควร416
ทรงห้ามสวมรองเท้าบางชนิด417
(24)

ทรงห้ามสวมรองเท้าขลิบหนัง417
ทรงอนุญาตรองเท้าหลายชัน้ ทีใ่ ช้แล้ว418
ทรงห้ามสวมรองเท้าในทีบ่ างแห่ง418
ทรงอนุญาตให้สวมรองเท้าเป็นพิเศษ419
ทรงห้ามสวมเขียงเท้าไม้419
ทรงห้ามสวมเขียงเท้าใบตาล419
ทรงห้ามสวมเขียงเท้าไม้ไผ่420
ทรงห้ามสวมเขียงเท้าต่างชนิด420
ทรงห้ามจับโค421
ข้ออนุญาตเกีย่ วกับเรือ่ งยาน421
ทรงห้ามใช้ทนี่ งั่ และทีน่ อนสูงใหญ่422
ทรงห้ามใช้หนังผืนใหญ่423
ทรงห้ามใช้หนังโค423
ทรงห้ามสวมรองเท้าเข้าบ้าน423
ทรงอนุญาตให้ภกิ ษุอาพาธสวมรองเท้าเข้าบ้าน424
ข้ออนุญาตพิเศษ424

ขันธ์ที่ ๒ : เภสัชชขันธกะ426

ข้ออนุญาตเกีย่ วกับเภสัช ๕426
ทรงอนุญาตน�ำ้ มันเปลว426
ทรงอนุญาตมูลเภสัช427
ทรงอนุญาตเครือ่ งบดยา427
ทรงอนุญาตกสาวเภสัช428
ทรงอนุญาตปัณณเภสัช428
ทรงอนุญาตผลเภสัช428
ทรงอนุญาตชตุเภสัช429
ทรงอนุญาตโลณเภสัช429
ทรงอนุญาตจุณเภสัช เป็นต้น429
ทรงอนุญาตเครือ่ งกรอง430
ทรงอนุญาตเนือ้ ดิบและเลือดสด430
ทรงอนุญาตยาตาเป็นต้น430
ทรงอนุญาตน�ำ้ มันเป็นต้น432
ข้ออนุญาตเกีย่ วกับอาพาธโรคลม433
ข้ออนุญาตเกีย่ วกับอาพาธโรคลมเสียดยอกตามข้อ434
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ข้ออนุญาตเกีย่ วกับอาพาธเท้าแตก434
ข้ออนุญาตเกีย่ วกับอาพาธเป็นโรคฝี434
ทรงอนุญาตยามหาวิกฏั ๔ อย่าง435
ข้ออนุญาตเกีย่ วกับอาพาธด้วยโรคต่างๆ435
ทรงอนุญาตอารามิก436
ทรงอนุญาตเภสัช ๕ เพิม่ เติม436
ทรงอนุญาตงบน�ำ้ อ้อย437
ทรงอนุญาตถัว่ เขียวต้ม437
ทรงอนุญาตยาดองโลณโสจิรกะ437
ทรงห้ามเก็บอาหารไว้ในทีอ่ ยู่ เป็นต้น437
ทรงอนุญาตให้อนุ่ โภชนาหาร438
ทรงอนุญาตเก็บอาหารไว้ในทีอ่ ยู่ เป็นต้น439
ทรงอนุญาตผลไม้ทใี่ ช้เพาะพันธุไ์ ม่ได้440
ทรงห้ามท�ำสัตถกรรมและวัตถิกรรม440
ทรงห้ามฉันเนือ้ ๑๐ อย่าง440
ข้าวยาคูมคี ณ
ุ ๑๐ อย่าง441
ทรงอนุญาตข้าวยาคูและขนมปรุงด้วยน�ำ้ หวาน441
ทรงอนุญาตงบน�ำ้ อ้อย442
ทรงห้ามฉันเนือ้ ทีท่ �ำเฉพาะ442
ทรงห้ามภัตตาหารบางชนิด442
ทรงอนุญาตกัปปิยภูม443
ิ
ทรงอนุญาตกัปปิยภูมิ ๓ ชนิด444
ทรงอนุญาตกัปปิยภูมิ ๔ ชนิด444
เมณฑกานุญาต444
ทรงอนุญาตน�ำ้ อัฏฐบาน445
ทรงอนุญาตผักและแป้ง445
ทรงห้ามภิกษุผเู้ คยเป็นช่างกัลบกเก็บรักษามีดโกน446
ทรงอนุญาตผลไม้446
มหาประเทศ ๔446
ทรงอนุญาตกาลิกระคน447

ขันธ์ที่ ๓ : กฐินขันธกะ448

ทรงอนุญาตให้กรานกฐิน448
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ขันธ์ที่ ๔ : จีวรขันธกะ 474

ทรงอนุญาตคหบดีจวี ร474
ทรงอนุญาตผ้าปาวารและผ้าโกเชาว์474
ทรงอนุญาตผ้ากัมพล474
ทรงอนุญาตคหบดีจวี ร ๖ ชนิด474
การให้สว่ นแบ่งจีวร475
ทรงอนุญาตเจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั จีวร476
ทรงอนุญาตเจ้าหน้าทีผ่ เู้ ก็บจีวร477
ทรงอนุญาตเรือนคลัง478
ทรงอนุญาตเจ้าหน้าทีผ่ รู้ กั ษาเรือนคลัง479
ทรงห้ามย้ายเจ้าหน้าทีผ่ รู้ กั ษาเรือนคลัง480
ทรงอนุญาตเจ้าหน้าทีผ่ แู้ จกจีวร480
ข้ออนุญาตเกีย่ วกับการย้อมผ้า482
ทรงห้ามใช้จวี รทีไ่ ม่ตดั 483
ทรงให้แต่งจีวร483
ทรงอนุญาตไตรจีวร484
ข้อบัญญัตเิ กีย่ วกับอดิเรกจีวร485
ทรงอนุญาตผ้าปะ เป็นต้น485
ทรงอนุญาตผ้าวัสสิกสาฎก เป็นต้น486
ทรงอนุญาตผ้านิสที นะ (ผ้าปูนงั่ )487
ทรงอนุญาตผ้าปัจจัตถรณะ (ผ้าปูนอน)487
ทรงอนุญาตผ้าปิดฝี487
ทรงอนุญาตผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดปาก487
องค์ของการถือวิสาสะ ๕ ประการ487
ทรงอนุญาตผ้าบริขาร488
ทรงอนุญาตผ้าทีต่ อ้ งอธิษฐานและวิกปั 488
ทรงอนุญาตผ้าทีต่ ดั และไม่ตดั 489
ข้ออนุญาตเกีย่ วกับจีวร498
ข้ออนุญาตในการแบ่งจีวร (เพิม่ เติม)499
ข้ออนุญาตในการฝากจีวร และการถึอื วิสาสะ501
มาติกาเพือ่ จีวรทีเ่ กิดขึน้ ๘503

ขันธ์ที่ ๕ : จัมเปยยขันธกะ504

อุกเขปนียกรรม504
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ขันธ์ที่ ๖ : โกสัมพิขันธกะ564

ทรงอนุญาตให้ท�ำสังฆสามัคคี 577

คัมภีร์ จุลวรรค ภาค ๑ (วินยั ปิฎก เล่มที่ ๖)581
ขันธ์ที่ ๑ : กัมมขันธกะ582

ตัชชนียกรรมที่ ๑582
ลักษณะกรรมไม่เป็นธรรม ๑๒ หมวด584
ลักษณะกรรมเป็นธรรม ๑๒ หมวด587
ข้อทีส่ งฆ์จ�ำนง ๖ หมวด591
วัตร ๑๘ ข้อ ในตัชชนียกรรม593
วัตรทีไ่ ม่ควรระงับ ๑๘ ข้อ ๓ หมวด594
วัตรทีค่ วรระงับ ๑๘ ข้อ ๓ หมวด595
วิธรี ะงับตัชชนียกรรม596
นิยสกรรม ที่ ๒598
ลักษณะกรรมไม่เป็นธรรม ๑๒ หมวด599
ลักษณะกรรมเป็นธรรม ๑๒ หมวด602
ข้อทีส่ งฆ์จ�ำนง ๖ หมวด606
วัตร ๑๘ ข้อ ในนิยสกรรม608
วัตรทีไ่ ม่ควรระงับ ๑๘ ข้อ ๓ หมวด609
วัตรทีค่ วรระงับ ๑๘ ข้อ ๓ หมวด610
ปัพพาชนียกรรม ที่ ๓613
วิธที �ำปัพพาชนียกรรม614
ลักษณะกรรมไม่เป็นธรรม ๑๒ หมวด616
ลักษณะกรรมเป็นธรรม ๑๒ หมวด619
ข้อทีส่ งฆ์จ�ำนง ๑๔ หมวด623
วัตร ๑๘ ข้อในปัพพาชนียกรรม627
ภิกษุสงฆ์เดินทางไปลงโทษ628
วัตรทีไ่ ม่ควรระงับ ๑๘ ข้อ ๓ หมวด628
วัตรทีค่ วรระงับ ๑๘ ข้อ ๓ หมวด629
วิธรี ะงับปัพพาชนียกรรม630
ปฏิสารณียกรรม ที่ ๔632
ลักษณะกรรมไม่เป็นธรรม ๑๒ หมวด635
ลักษณะกรรมเป็นธรรม ๑๒ หมวด638
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ข้อทีส่ งฆ์จ�ำนง ๔ หมวด642
วัตร ๑๘ ข้อ ในปฏิสารณียกรรม643
ถูกสงฆ์ลงปฏิสารณียกรรม644
วัตรทีไ่ ม่ควรระงับ ๑๘ ข้อ ๓ หมวด646
วัตรทีค่ วรระงับ ๑๘ ข้อ647
วิธรี ะงับปฏิสารณียกรรม648
อุกเขปนียกรรมที่ ๕650
ลักษณะกรรมไม่เป็นธรรม ๑๒ หมวด651
ลักษณะกรรมเป็นธรรม ๑๒ หมวด654
ข้อทีส่ งฆ์จ�ำนง ๖ หมวด657
วัตร ๔๓ ข้อ ในอุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็นอาบัต659
ิ
สงฆ์ลงโทษและระงับกรรม661
วัตรทีไ่ ม่ควรระงับ ๔๓ ข้อ ๘ หมวด662
วัตรทีค่ วรระงับ ๔๓ ข้อ ๘ หมวด665
วิธรี ะงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็นอาบัต668
ิ
อุกเขปนียกรรม ฐานไม่ท�ำคืนอาบัต669
ิ
วิธที �ำอุกเขปนียกรรม ฐานไม่ท�ำคืนอาบัต669
ิ
ลักษณะกรรมไม่เป็นธรรม ๑๒ หมวด670
ลักษณะกรรมเป็นธรรม ๑๒ หมวด674
ข้อทีส่ งฆ์จ�ำนง ๖ หมวด677
วัตร ๔๓ ข้อ ในอุกเขปนียกรรม ฐานไม่ท�ำคืนอาบัต679
ิ
สงฆ์ลงโทษและระงับ681
วัตรทีไ่ ม่ควรระงับ ๔๓ ข้อ ๘ หมวด681
วัตรทีค่ วรระงับ ๔๓ ข้อ ๘ หมวด684
วิธรี ะงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม่ท�ำคืนอาบัต687
ิ
อุกเขปนียกรรม ฐานไม่สละทิฏฐิอนั เป็นบาป689
ลักษณะกรรมไม่เป็นธรรม ๑๒ หมวด691
ลักษณะกรรมเป็นธรรม ๑๒ หมวด695
ข้อทีส่ งฆ์จ�ำนง ๖ หมวด698
วัตร ๑๘ ข้อ ในอุกเขปนียกรรม ฐานไม่สละทิฏฐิอนั เป็นบาป700
วัตรทีไ่ ม่ควรระงับ ๑๘ ข้อ ๓ หมวด701
วัตรทีค่ วรระงับ ๑๘ ข้อ ๓ หมวด703
วิธรี ะงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม่สละทิฏฐิอนั เป็นบาป704
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ขันธ์ที่ ๒ : ปาริวาสิกขันธกะ706

รัตติเฉท ๓ อย่าง712
พุทธานุญาตให้เก็บปริวาส713
พุทธานุญาตให้สมาทานปริวาส713
เรือ่ งมูลายปฏิกสั สนารหภิกษุ713
เรือ่ งมานัตตารหภิกษุ720
เรือ่ งมานัตตจาริกภิกษุ726
รัตติเฉท ๔ อย่าง732
พุทธานุญาตให้เก็บมานัต733
พุทธานุญาตให้สมาทานมานัต733
เรือ่ งอัพภานารหภิกษุ733

ขันธ์ที่ ๓ สมุจจขันธกะ740

หัวข้อประจ�ำขันธกะ740

ขันธ์ที่ ๔ : สมถขันธกะ741

ทรงห้ามท�ำกรรมลับหลัง741
ทรงอนุญาตภิกษุผแู้ ต่งตัง้ เสนาสนะ741
การให้สติวนิ ยั 742
การให้สติวนิ ยั ทีเ่ ป็นธรรมมี ๕ อย่าง744
การให้อมูฬหวินยั 745
ให้อมูฬหวินยั ไม่เป็นธรรม ๓ หมวด747
ให้อมูฬหวินยั เป็นธรรม ๓ หมวด748
ท�ำกรรมไม่ตามปฏิญาณ749
ท�ำตามปฏิญาณไม่เป็นธรรม750
ท�ำตามปฏิญาณเป็นธรรม752
ระงับอธิกรณ์ดว้ ยเยภุยยสิกา752
การจับฉลากไม่เป็นธรรม ๑๐ อย่าง753
การจับฉลากเป็นธรรม ๑๐ อย่าง754
สงฆ์ท�ำตัสสปาปิยสิกากรรม754
ตัสสปาปิยสิกากรรมเป็นธรรม ๕ อย่าง755
ลักษณะกรรมไม่เป็นธรรม ๑๒ หมวด756
ลักษณะกรรมเป็นธรรม ๑๒ หมวด759
ข้อทีส่ งฆ์จ�ำนง ๖ หมวด762
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วัตร ๑๘ ข้อ763
พุทธานุญาตให้ระงับอธิกรณ์ดว้ ยติณวัตถารกะ764
วิธรี ะงับ765
อธิกรณ์768
มูลแห่งวิวาทาธิกรณ์770
มูลแห่งอนุวาทาธิกรณ์772
มูลแห่งอาปัตตาธิกรณ์774
มูลแห่งกิจจาธิกรณ์775
วิวาทาธิกรณ์778
อนุวาทาธิกรณ์779
อาปัตตาธิกรณ์780
กิจจาธิกรณ์780
วิวาทาธิกรณ์ระงับด้วยสมถะ ๒ อย่าง781
อุพพาหิกวิธ784
ี
วิธจี บั สลาก ๓ วิธ789
ี
อนุวาทาธิกรณ์ระงับด้วยสมถะ ๔ อย่าง791
วิธที �ำตัสสปาปิยสิกากรรม796
อาปัตตาธิกรณ์ระงับด้วยสมถะ ๓ อย่าง797
วิธรี ะงับ800
กิจจาธิกรณ์ระงับด้วยสมถะอย่างเดียว803

คัมภีร์ จุลวรรค ภาค ๒ (วินยั ปิฎก เล่มที่ ๗)805
ขันธ์ที่ ๑ : ขุททกวัตถุขันธกะ806

วัตรในการอาบน�ำ806
้
ทรงห้ามไว้ผมยาว เสยผม และหวีผม807
ทรงห้ามส่องดูเงาหน้า807
ทรงห้ามทาหน้า เป็นต้น808
ทรงห้ามสวดพระธรรมด้วยท�ำนองยาว808
ทรงอนุญาตการสวดสรภัญญะ809
ทรงห่มผ้าขนสัตว์ มีขนข้างนอก809
ทรงห้ามฉันมะม่วง809
สมณกัปปะ ๕ อย่าง809
ทรงอนุญาตการเจริญเมตตา810
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ทรงห้ามตัดองค์ก�ำเนิด811
ทรงห้ามใช้บาตรไม้811
ข้อห้ามและอนุญาตเกีย่ วกับบาตร811
ข้อห้ามและอนุญาตเกีย่ วกับจีวร815
ข้ออนุญาตเกีย่ วกับไม้สะดึง816
ข้ออนุญาตเกีย่ วกับโรงสะดึง เป็นต้น818
ข้ออนุญาตเกีย่ วกับผ้ากรองน�ำ820
้
ข้ออนุญาตเกีย่ วกับทีจ่ งกรมและเรือนไฟ821
ทรงห้ามการเปลือยกาย825
ข้ออนุญาตเกีย่ วกับศาลาเรือนไฟและบ่อน�ำ825
้
ข้ออนุญาตเกีย่ วกับสรงน�ำ828
้
ทรงห้ามนอนบนทีน่ อนดอกไม้829
ทรงอนุญาตรับของหอม829
ทรงห้ามฉันในภาชนะเดียวกัน เป็นต้น830
ทรงอนุญาตการคว�ำ่ บาตร830
องค์แห่งการคว�ำ่ บาตร831
องค์แห่งการหงายบาตร832
ทรงห้ามเหยียบแผ่นผ้า834
ข้ออนุญาตเกีย่ วกับพัด834
ข้ออนุญาตเกีย่ วกับร่ม835
ข้ออนุญาตเกีย่ วกับไม้เท้า835
ข้ออนุญาตเกีย่ วกับการอ้วกและการเก็บอาหาร838
ข้ออนุญาตเกีย่ วกับการไว้เล็บและตัดเล็บ839
ข้ออนุญาตเกีย่ วกับการขัดเล็บ839
ข้ออนุญาตเกีย่ วกับมีดโกน839
ข้ออนุญาตเกีย่ วกับแต่งหนวด839
ทรงอนุญาตการโกนขนในทีแ่ คบ840
ทรงห้ามไว้ขนจมูกยาว840
ทรงห้ามสัง่ สมเครือ่ งโลหะเครือ่ งสัมฤทธิ841
์
ข้ออนุญาตเกีย่ วกับประคดเอว841
ข้ออนุญาตเกีย่ วกับลูกถวิล842
ทรงอนุญาตลูกดุมและรังดุม842
ทรงห้ามนุง่ ผ้าอย่างคฤหัสถ์843
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ทรงอนุญาตไม้ช�ำระฟัน843
ทรงห้ามเผากองหญ้า844
ทรงห้ามขึน้ ต้นไม้844
ทรงห้ามยกพุทธวจนะขึน้ โดยฉันทะ845
ทรงห้ามเรียนคัมภีรโ์ ลกายตะ845
ทรงห้ามเรียนดิรจั ฉานวิชา845
การให้พรเมือ่ มีผจู้ าม846
ทรงห้ามฉันกระเทียม846
ทรงอนุญาตหม้อปัสสาวะ847
ทรงอนุญาตหลุมถ่ายอุจจาระ847
ทรงอนุญาตวัจจกุฎ848
ี
ประพฤติอนาจารต่างๆ850
ทรงอนุญาตเครือ่ งโลหะ เป็นต้น851

ขันธ์ที่ ๒ : เสนาสนะขันธกะ852

ราชคหเศรษฐีถวายวิหาร852
ทรงอนุญาตเสนาสนะ ๕ ชนิด852
ทรงอนุญาตบานประตู852
ทรงอนุญาตลูกดาล853
ทรงอนุญาตบานหน้าต่าง853
ทรงอนุญาตเครือ่ งลาด854
ทรงอนุญาตเตียงและตัง่ ชนิดต่างๆ854
ทรงอนุญาตม้าชนิดต่างๆ855
ทรงห้ามนอนบนเตียงสูง856
ทรงอนุญาตเขียงรองเท้าเตียง856
ทรงอนุญาตด้าย856
ทรงอนุญาตหมอน857
ทรงอนุญาตฟูก ๕ ชนิด857
ทรงอนุญาตเตียงหุม้ ฟูก857
ทรงอนุญาตดินปนแกลบ858
ทรงอนุญาตภาพดอกไม้เป็นต้น859
เรือ่ งวิหารมีพนื้ ทีต่ ำ859
�่
เรือ่ งวิหารมีพนื้ โล่งโถง860
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ทรงอนุญาตท�ำห้องในวิหารเล็ก860
ทรงอนุญาตไม้ส�ำหรับแขวน861
ทรงอนุญาตราวไม้เก็บจีวร861
ทรงอนุญาตหอฉัน861
ทรงอนุญาตท่อระบายน�ำ863
้
ทรงอนุญาตโรงไฟ864
ทรงอนุญาตรัว้ ล้อมอาราม865
เรือ่ งช่างชุนเข็ญใจ865
ทรงอนุญาตการกราบไว้ตามล�ำดับ867
บุคคลทีไ่ ม่ควรไหว้ ๑๐ จ�ำพวก867
บุคคลทีค่ วรไหว้ ๓ จ�ำพวก868
ทรงห้ามเกียดกันเสนาสนะของสงฆ์868
ทรงห้ามไม่ให้ภกิ ษุก�ำลังฉันค้างอยูล่ กุ ขึน้ 869
ทรงห้ามไล่ภกิ ษุอาพาธให้ลกุ ขึน้ 869
ทรงอนุญาตภิกษุผคู้ วรได้รบั สมมติเป็นผูใ้ ห้ถอื เสนาสนะ870
การให้ถอื เสนาสนะ ๓ อย่าง872
ทรงห้ามหวงกันเสนาสนะไว้ ๒ แห่ง872
ทรงอนุญาตการสอนวินยั 872
ของทีไ่ ม่ควรแจก ๕ หมวด874
ของทีไ่ ม่ควรแบ่ง ๕ หมวด875
ข้ออนุญาตเกีย่ วกับการให้นวกรรม876
ให้นวกรรมวิหารทัง้ หลัง877
ข้ออนุญาตเกีย่ วกับนวกรรม878
ทรงห้ามเครือ่ งใช้ในวิหารร่วมกัน879
ทรงอนุญาตให้ขอยืมเสนาสนะ880
ทรงอนุญาตให้เก็บเสนาสนะไปรักษา880
ทรงอนุญาตให้แลกเปลีย่ น880
ทรงอนุญาตผ้าเช็ดเท้า880
มีเท้าเปือ้ นห้ามเหยียบเสนาสนะ881
มีเท้าเปียกห้ามเหยียบเสนาสนะ881
สวมรองเท้าห้ามเหยียบเสนาสนะ881
ทรงห้ามถ่มเขฬะบนพืน้ ทีข่ ดั ถู881
ทรงอนุญาตผ้าพันเท้าเตียงตัง่ 882
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ทรงอนุญาตให้ปลู าดนอน882
ทรงอนุญาตภัตร882
ทรงอนุญาตให้สมมติภตั ตุเทสก์882
วิธแี จกภัตร883
ทรงอนุญาตสมมติภกิ ษุเป็นผูแ้ ต่งตัง้ เสนาสนะเป็นต้น884
สมมติภกิ ษุเป็นผูแ้ จกของเล็กน้อย885
ทรงอนุญาตให้สมมติภกิ ษุเป็นผูแ้ จกผ้าเป็นต้น886

ขันธ์ที่ ๓ : สังฆเภทขันธกะ888

พระเทวทัตทูลขอปกครองสงฆ์888
เรือ่ งวัตถุ ๕ ประการ891
พระเทวทัตโฆษณาวัตถุ ๕ ประการ892
พระเทวทัตหาพรรคพวก893
พระอัครสาวกพาภิกษุ ๕๐๐ กลับ894
องค์แห่งทูต895
พระเทวทัตจักเกิดในอบาย896
สังฆราชี898
สังฆเภท900
สังฆสามัคคี901
ผูท้ �ำลายสงฆ์ตอ้ งเกิดในอบาย903
ผูท้ �ำลายสงฆ์ไม่ตอ้ งเกิดในอบาย905

ขันธ์ที่ ๔ : วัตตขันธกะ906

อาคันตุกวัตร906
อาวาสิกวัตร908
คมิกวัตร909
ภัตตานุโมทนา910
ภัตตัคควัตร911
ปิณฑจาริกวัตร913
อารัญญกวัตร914
เสนาสนวัตร916
ชันตาฆรวัตร918
วัจจกุฎวี ตั ร919
อุปชั ฌายวัตร920
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สัทธิวหิ าริกวัตร925
อาจริยวัตร928
อันเตวาสิกวัตร933

ขันธ์ที่ ๕ : ปาติโมกขฐปนะขันธกะ936

เรือ่ งพระอานนทเถระ936
ความอัศจรรย์ไม่เคยมีในธรรมวินยั ๘ ประการ937
การงดปาติโมกข์ไม่เป็นธรรมและเป็นธรรม941
พระอุบาลีทลู ถามอธิกรณ์953
ทูลถามการโจท954
ผูโ้ จทก์โดยไม่เป็นธรรมต้องเดือดร้อน956
ผูถ้ กู โจทโดยไม่เป็นธรรมไม่ตอ้ งเดือดร้อน957
ผูโ้ จทก์โดยเป็นธรรมไม่ตอ้ งเดือดร้อน958
ผูถ้ กู โจทโดยธรรมต้องเดือดร้อน958
ธรรมส�ำหรับผูโ้ จทก์ ๕ ประการ959
ผูถ้ กู โจทก์พงึ ตัง้ อยูใ่ นธรรม ๒ ประการ959

ขันธ์ที่ ๖ : ภิกขุนีขันธกะ960

เรือ่ งพระนางมหาปชาบดีโคตมี960
ครุธรรม ๘ ประการ962
เหตุให้พรหมจรรย์ไม่ตงั้ อยูน่ าน963
ทรงอนุญาตให้อปุ สมบทภิกษุณ964
ี
ทรงห้ามภิกษุท�ำอัญชลี สามีจกิ รรม แก่มาตุคาม964
สิกขาบทของภิกษุณ965
ี
ลักษณะวินจิ ฉัยพระธรรมวินยั 965
ทรงอนุญาตให้ภกิ ษุณแี สดงปาติโมกข์966
ทรงอนุญาตให้รบั อาบัต967
ิ
ทรงอนุญาตให้บอกวิธรี บั อาบัต967
ิ
ทรงอนุญาตให้ท�ำกรรม968
ทรงห้ามภิกษุแสดงอวัยวะอวดภิกษุณ969
ี
ทรงห้ามภิกษุณแี สดงอวัยวะอวดภิกษุ970
การให้โอวาทและงดโอวาทภิกษุณ971
ี
ทรงห้ามภิกษุณรี ดั สีขา้ ง975
ทรงห้ามภิกษุณนี วดอวัยวะด้วยไม้975
ทรงห้ามภิกษุณแี ต่งทาหน้า975
(36)

สีจวี รต้องห้าม976
หลักพิจารณา เพือ่ แบ่งบริขารของผูม้ รณภาพ977
ทรงห้ามภิกษุณปี ระหารภิกษุ977
ทรงห้ามภิกษุณนี �ำทารกไปด้วยบาตร978
ทรงให้ภกิ ษุณแี สดงก้นบาตรเมือ่ พบภิกษุ978
ทรงห้ามภิกษุณเี พ่งดูนมิ ติ บุรษุ 978
เรือ่ งการให้อามิส978
ทรงอนุญาตเสนาสนะอาศัยชัว่ คราว979
ทรงอนุญาตผ้าส�ำหรับนุง่ ในทีพ่ กั ของภิกษุณ980
ี
อันตรายิกธรรมของภิกษุณ980
ี
ทรงอนุญาตการปวารณาของภิกษุณ988
ี
ทรงอนุญาตการงดอุโบสถ เป็นต้น990
ข้ออนุญาตการไปด้วยยาน991
ทรงอนุญาตการอุปสมบทด้วยทูต992
ข้ออนุญาตในการอยูป่ า่ 994
ทรงอนุญาตสมมติภกิ ษุณเี ป็นเพือ่ น995
เรือ่ งภิกษุณไี ม่บอกลาสิกขา996
เรือ่ งภิกษุณเี ข้ารีดเดียรถีย997
์
ทรงห้ามภิกษุณนี งั่ ขัดสมาธิ997
ข้ออนุญาตในการถ่ายอุจจาระ997
ข้ออนุญาตในการอาบน�ำ998
้

คัมภีร์ ปริวาร (วินยั ปิฎก เล่มที่ ๘)999
คาถาส่งท้าย1000
อริยวินยั ทีม่ าในพระไตรปิฎกเล่มอืน่ ๆ1001
ภาคผนวก1043

วิธถี อื นิสยั 1044
ค�ำเสียสละของเป็นนิสสัคคีย1044
์
วิธแี สดงอาบัต1050
ิ
กรรมวาจาสมมติเจ้าหน้าทีท่ �ำการสงฆ์1051
ประเภทของอุโบสถ1057
ปาติโมกขุทเทส ๕1059
วิธมี อบปาริสทุ ธิ และมอบฉันทะ10๖๐
(37)

วิธกี ระท�ำเมือ่ สงฆ์ตอ้ งสภาคาบัติ
๑๐๖๒
ภิกขุปาติโมกข์1064
ปวารณา1092
กรรมวาจากฐิน1094

ส่วนปิดท้ายภาคผนวก 1097

วิธพี นิ ทุและอธิษฐานบริขาร1098
ค�ำอธิษฐานเข้าพรรษา1100
ค�ำขอขมาโทษ1100

ภาคพิเศษ1103
ส่วนสรุปหลักเกณฑ์วิธีการระงับอธิกรณ์1103

แผนผังที่ ๑ สรุปวิธกี ารทางสงฆ์เพือ่ จัดการอธิกรณ์
๑๑๐๗
แผนผังที่ ๒ วิธกี ารลงโทษ ทีเ่ กิดเพราะเหตุอาชีวะหรือปาติโมกข์ ๑๑๐๘
แผนผังที่ ๓ วิธกี ารลงโทษ ทีเ่ กิดเพราะเหตุมรรคหรือปฏิปทา ๑๑๐๙
ตารางที่ ๑ อธิบายอธิกรณ์ ๔ และอธิกรณสมถะ ๗
๑๑๑๐
ตารางที่ ๒ การนับจ�ำนวนสิกขาบทปาติโิ มกข์ในแต่ละนิกาย
จากพระไตรปิฎก
๑๑๑๑
ตารางที่ ๓ เปรียบเทียบอายุนรก จากพระไตรปิฎก
ของประเทศต่างๆ
๑๑๑๕
ตารางที่ ๔.๑ – ๔.๓ เปรียบเทียบล�ำดับชือ่ นรก
จากพระไตรปิฎกของประเทศต่างๆ
๑๑๑๖-๑๑๑๘

(38)

สมฺปนฺนสีลา
(ผู้มีศีลอันสมบูรณ์)

เนื้อแท้ที่ไม่อันตรธาน
-บาลี ทุก. อํ. ๒๐/๙๒/๒๙๒.

ภิกษุทั้งหลาย พวกภิกษุบริษัทในกรณีนี้ สุตตันตะเหล่าใด ที่กวี
แต่งขึ้นใหม่ เป็นค�ำร้อยกรองประเภทกาพย์กลอน มีอักษรสละสลวย
มีพยัญชนะอันวิจิตร เป็นเรื่องนอกแนว เป็นค�ำกล่าวของสาวก
เมื่อมีผู้น�ำสุตตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่ เธอจักไม่ฟังด้วยดี
ไม่เงี่ยหูฟัง ไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึง และจักไม่ส�ำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตน
ควรศึกษาเล่าเรียน.
ส่วนสุตตันตะเหล่าใดที่เป็นค�ำของตถาคต เป็นข้อความลึก
มีความหมายซึ้ง เป็นชั้นโลกุตตระว่าเฉพาะเรื่องสุญญตา
เมื่ อ มี ผู ้ น� ำ สุ ต ตั น ตะเหล่ า นั้ น มากล่ า วอยู ่ เธอย่ อ มฟั ง ด้ ว ยดี
ย่อมเงี่ยหูฟัง ย่อมตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึง และย่อมส�ำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตน
ควรศึกษาเล่าเรียน.
จึงพากันเล่าเรียน ไต่ถาม ทวนถามแก่กันและกันอยู่ว่า “ข้อนี้
เป็นอย่างไร มีความหมายกี่นัย” ดังนี้.
ด้วยการท�ำดังนี้ เธอย่อมเปิดธรรมที่ถูกปิดไว้ได้ ธรรมที่ยังไม่
ปรากฏ เธอก็จะท�ำให้ปรากฏได้ ความสงสัยในธรรมหลายประการ
ที่น่าสงสัยเธอก็บรรเทาลงได้.

สมฺปนฺนสีลา

คัมภีร์ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค
(สุตันตปิฎก เล่มที่ ๑)
สามัญญผลสูตร
มี ๔๓ สิกขาบท
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[๑๐๒]

สามัญญผลสูตร1

…ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระองค์อาจบัญญัติสามัญผลที่เห็นประจักษ์ในปัจจุบัน
แม้ข้ออื่น ทั้งดียิ่งกว่า ทั้งประณีตกว่าสามัญผลที่เห็นประจักษ์เหล่านี้ได้หรือไม่.

อาจอยู่ มหาบพิตร ถ้าอย่างนั้น มหาบพิตรจงคอยสดับ จงตั้งพระทัย
ให้ดี อาตมภาพจักแสดง.
ดูกรมหาบพิตร พระตถาคตเสด็จอุบตั ใิ นโลกนี้ เป็นพระอรหันต์ตรัสรูเ้ อง
โดยชอบ ถึ งพร้อ มด้วยวิชชาและจรณะ เสด็ จไปดี แ ล้ ว ทรงรู ้ แจ้ งโลก
เป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่า เป็นศาสดาของเทวดาและ
มนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้เบิกบานแล้ว เป็นผู้จ�ำแนกพระธรรม พระตถาคต
พระองค์นั้น ทรงท�ำโลกนี้ พร้อมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ให้แจ้งชัด
ด้วยพระปัญญาอันยิ่งของพระองค์เองแล้ว ทรงสอนหมู่สัตว์ พร้อมทั้ง
สมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ให้รู้ตาม ทรงแสดงธรรม งามในเบื้องต้น
งามในท่ามกลาง งามในที่สุด ทรงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถ
ทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิง
คฤหบดี บุตรคฤหบดี หรือผู้เกิดเฉพาะในตระกูลใดตระกูลหนึ่งย่อมฟัง
ธรรมนั้น ครั้นฟังแล้ว ได้ศรัทธาในพระตถาคต เมื่อได้ศรัทธาแล้ว ย่อม
เห็นตระหนักว่า ฆราวาสคับแคบเป็นทางมาแห่งธุลี บรรพชาเป็นทาง
ปลอดโปร่ง การที่บุคคลผู้ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริบูรณ์
ให้บริสุทธิ์โดยส่วนเดียวดุจสังข์ขัด ไม่ใช่ท�ำได้ง่าย ถ้ากระไร เราพึงปลงผม
และหนวด นุ่งห่มผ้ากาสาวพัสตร์ ออกบวชเป็นบรรพชิต สมัยต่อมา เขา
ละกองโภคสมบัติน้อยใหญ่ ละเครือญาติน้อยใหญ่ ปลงผมและหนวด
นุ่งห่มผ้ากาสาวพัสตร์ ออกบวชเป็นบรรพชิต เมื่อบวชแล้ว ส�ำรวมระวัง
ในพระปาติโมกข์อยู่ (ปาติโมกฺขสวรสวุโต) ถึงพร้อมด้วยมรรยาท
และโคจร (อาจารโคจรสมฺปนฺโน) มีปรกติเห็นภัยในโทษเพียงเล็กน้อย
สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย ประกอบด้วยกายกรรม วจีกรรม
ที่เป็นกุศล มีอาชีพบริสุทธิ์ ถึงพร้อมด้วยศีล (สีลสมฺปนฺโน) คุ้มครอง
ทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะ เป็นผู้สันโดษ.
1. นอกจากสูตรที่นำ�มาแสดงแล้ว ในสุตตันตะปิฎก เล่มที่ ๑ ศาสดาได้ตรัสถึงเรื่องนี้ไว้ในสูตรอื่น
อีกถึง ๑๒ พระสูตร –ผู้รวบรวม
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คัมภีร์ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค (สุตตันตปิฎก เล่มที่ 1)

[๑๐๓]
ดูกรมหาบพิตร อย่างไร ภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีล.

1. ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ละการฆ่าสัตว์ เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ วาง

ทัณฑะ วางศาตรา มีความละอาย มีความเอ็นดู มีความกรุณา
หวังประโยชน์แก่สัตว์ทั้งปวงอยู่ ข้อนี้เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง.

2. เธอละการลักทรัพย์ เว้นขาดจากการลักทรัพย์ รับแต่ของที่เขาให้

ต้องการแต่ของที่เขาให้ ไม่ประพฤติตนเป็นขโมย เป็นผู้สะอาดอยู่
แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง.

3. เธอละกรรมเป็ น ข้ า ศึ ก แก่ พ รหมจรรย์ ประพฤติ พ รหมจรรย์
ประพฤติ ห ่ า งไกล เว้ น ขาดจากเมถุ น อั น เป็ น กิ จ ของชาวบ้ า น
แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง.

4. เธอละการพูดเท็จ เว้นขาดจากการพูดเท็จ พูดแต่ค�ำจริง ด�ำรง

ค�ำสัตย์ มีถ้อยค�ำเป็นหลักฐาน ควรเชื่อได้ ไม่พูดลวงโลก แม้ข้อนี้
ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง.

5. เธอละค�ำส่อเสียด เว้นขาดจากค�ำส่อเสียด ฟังจากข้างนี้แล้วไม่ไป

บอกข้างโน้น เพื่อให้คนหมู่นี้แตกร้าวกัน หรือฟังจากข้างโน้นแล้ว
ไม่มาบอกข้างนี้ เพื่อให้คนหมู่โน้นแตกร้าวกัน สมานคนที่แตกร้าว
กั น แล้ ว บ้ า ง ส่ ง เสริ ม คนที่ พ ร้ อ มเพรี ย งกั น แล้ ว บ้ า ง ชอบคน
ผู้พร้อมเพรียงกัน เพลิดเพลินในคนผู้พร้อมเพรียงกัน กล่าวแต่ค�ำ
ที่ท�ำให้คนพร้อมเพรียงกัน แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง.

6. เธอละค�ำหยาบ เว้นขาดจากค�ำหยาบ กล่าวแต่ค�ำที่ไม่มีโทษ

เพราะหู ชวนให้รัก จับใจ เป็นของชาวเมือง คนส่วนมากรักใคร่
พอใจ แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง.
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สมฺปนฺนสีลา

จุลศีล

7. เธอละค�ำเพ้อเจ้อ เว้นขาดจากค�ำเพ้อเจ้อ พูดถูกกาล พูดแต่ค�ำที่
เป็นจริง พูดอิงอรรถ พูดอิงธรรม พูดอิงวินัย พูดแต่ค�ำมีหลักฐาน
มี ที่ อ ้ า ง มี ที่ ก� ำ หนด ประกอบด้ ว ยประโยชน์ โดยกาลอั น ควร
แม้ข้อนี้เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง.

8. เธอเว้นจากการพรากพืชคามและภูตคาม.
9. เธอฉันหนเดียว เว้นการฉันในราตรี งดจากการฉันในเวลาวิกาล.
10. เธอเว้นจากการฟ้อนร�ำ ขับร้อง ประโคมดนตรี และดูการเล่น
อันเป็นข้าศึกแก่กุศล

11. เธอเว้นขาดจากการทัดทรงประดับ และตบแต่งร่างกายด้วยดอกไม้
ของหอมและเครื่องประเทืองผิว อันเป็นฐานแห่งการแต่งตัว.

12. เธอเว้นขาดจากการนั่งนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่.
13. เธอเว้นขาดจากการรับทองและเงิน.
14. เธอเว้นขาดจากการรับธัญญาหารดิบ.
15. เธอเว้นขาดจากการรับเนื้อดิบ.
16. เธอเว้นขาดจากการรับสตรีและกุมารี.
17. เธอเว้นขาดจากการรับทาสีและทาส.
18. เธอเว้นขาดจากการรับแพะและแกะ.
19. เธอเว้นขาดจากการรับไก่และสุกร.
20. เธอเว้นขาดจากการรับช้าง โค ม้า และลา.
21. เธอเว้นขาดจากการรับไร่นาและที่ดิน.
22. เธอเว้นขาดจากการประกอบทูตกรรมและการรับใช้.
23. เธอเว้นขาดจากการซื้อการขาย.
6
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การโกงด้วยเครื่องตวงวัด.
25. เธอเว้นขาดจากการรับสินบน การล่อลวง และการตลบตะแลง.
26. เธอเว้นขาดจากการตัด การฆ่า การจองจ�ำ การตีชิง การปล้น และ
กรรโชก.
แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง.
จบจุลศีล.

มัชฌิมศีล
[๑๐๔]
27. ภิ ก ษุ เว้ น ขาดจากการพรากพื ช คามและภู ต คาม เช่ น อย่ า งที่
สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจ�ำพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธา
แล้ ว ยั ง ประกอบการพรากพื ช คามและภู ต คามเห็ น ปานนี้ คื อ
พืชเกิดแต่เง่า พืชเกิดแต่ล�ำต้น พืชเกิดแต่ผล พืชเกิดแต่ยอด พืช
เกิดแต่เมล็ด เป็นที่ครบห้า แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง.
[๑๐๕]
28. ภิกษุเว้นขาดจากการบริโภคของที่ท�ำการสะสมไว้ เช่นอย่างที่
สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจ�ำพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธา
แล้ว ยังประกอบการบริโภคของที่ท�ำการสะสมไว้เห็นปานนี้ คือ
สะสมข้าว สะสมน�้ำ สะสมผ้า สะสมยาน สะสมที่นอน สะสม
เครื่องประเทืองผิว สะสมของหอม สะสมอามิส แม้ข้อนี้ก็เป็นศีล
ของเธอประการหนึ่ง.
[๑๐๖]
29. ภิกษุเว้นขาดจากการดูการเล่นอันเป็นข้าศึกแก่กุศล เช่นอย่างที่
สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจ�ำพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธา
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24. เธอเว้นขาดจากการโกงด้วยตราชั่ง การโกงด้วยของปลอม และ

แล้ว ยังขวนขวายดูการเล่นอันเป็นข้าศึกแก่กุศล เห็นปานนี้คือ
การฟ้อน การขับร้อง การประโคมมหรสพ มีการร�ำเป็นต้น การ
เล่านิยาย การเล่นปรบมือ การเล่นปลุกผี การเล่นตีกลอง ฉาก
ภาพบ้านเมืองที่สวยงาม การเล่นของคนจัณฑาล การเล่นไม้สูง
การเล่นหน้าศพ ชนช้าง ชนม้า ชนกระบือ ชนโค ชนแพะ ชนแกะ
ชนไก่ รบนกกระทา ร�ำกระบี่กระบอง มวยชก มวยปล�้ำ การรบ
การตรวจพล การจัดกระบวนทัพ กองทัพ แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอ
ประการหนึ่ง.
[๑๐๗]
30. ภิกษุเว้นขาดจากการขวนขวายเล่นการพนันอันเป็นที่ตั้งแห่งความ
ประมาท เช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจ�ำพวก ฉันโภชนะ
ที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังขวนขวายเล่นการพนันอันเป็นที่ตั้งแห่ง
ความประมาทเห็นปานนี้ คือ เล่นหมากรุกแถวละแปดตา แถวละ
สิบตา เล่นหมากเก็บ เล่นดวด เล่นหมากไหว เล่นโยนบ่วง เล่นไม้หงึ่
เล่นก�ำทาย เล่นสะกา เล่นเป่าใบไม้ เล่นไถน้อยๆ เล่นหกคะเมน
เล่นกังหัน เล่นตวงทราย เล่นรถน้อยๆ เล่นธนูน้อยๆ เล่นเขียน
ทายกัน เล่นทายใจ เล่นเลียนคนพิการ แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอ
ประการหนึ่ง.
[๑๐๘]
31. ภิกษุเว้นขาดจากการนั่งนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่ เช่นอย่างที่
สมณพราหมณ์ผเู้ จริญบางจ�ำพวก ฉันโภชนะทีเ่ ขาให้ดว้ ยศรัทธาแล้ว
ยังนั่งนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่เห็นปานนี้ คือ เตียงมีเท้าเกิน
ประมาณ เตียงมีเท้าท�ำเป็นรูปสัตว์ร้าย ผ้าโกเชาว์ขนยาว เครื่อง
ลาดทีท่ ำ� ด้วยขนแกะวิจติ รด้วยลวดลาย เครือ่ งลาดทีท่ ำ� ด้วยขนแกะ
สีขาว เครื่องลาดที่มีสัณฐานเป็นช่อดอกไม้ เครื่องลาดที่ยัดนุ่น
เครื่องลาดขนแกะวิจิตรด้วยรูปสัตว์ร้ายมีสีหะและเสือ เป็นต้น
เครื่องลาดขนแกะมีขนตั้ง เครื่องลาดขนแกะมีขนข้างเดียว เครื่อง
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[๑๐๙]

32. ภิกษุเว้นขาดจากการประกอบการประดับตกแต่งร่างกายอันเป็น
ฐานแห่งการแต่งตัว เช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจ�ำพวก
ฉันโภชนะทีเ่ ขาให้ดว้ ยศรัทธาแล้ว ยังขวนขวายประกอบการประดับ
ตบแต่งร่างกายอันเป็นฐานแห่งการแต่งตัว เห็นปานนี้ คือ อบตัว
ไคลอวัยวะ อาบน�้ำหอม นวด ส่องกระจก แต้มตา ทัดดอกไม้
ประเทืองผิว ผัดหน้า ทาปาก ประดับข้อมือ สวมเกี้ยว ใช้ไม้เท้า
ใช้กลักยา ใช้ดาบ ใช้ขรรค์ ใช้ร่ม สวมรองเท้าประดับวิจิตร ติด
กรอบหน้า ปักปิ่น ใช้พัดวาลวิชนี นุ่งห่มผ้าขาว นุ่งห่มผ้ามีชาย
แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง.
[๑๑๐]

33. ภิกษุเว้นขาดจากติรจั ฉานกถา เช่นอย่างทีส่ มณพราหมณ์ผเู้ จริญบาง

จ�ำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังประกอบติรัจฉานกถา
เห็นปานนี้ คือ พูดเรื่องพระราชา เรื่องโจร เรื่องมหาอ�ำมาตย์ เรื่อง
กองทัพ เรื่องภัย เรื่องรบ เรื่องข้าว เรื่องน�้ำ เรื่องผ้า เรื่องที่นอน
เรื่องดอกไม้ เรื่องของหอม เรื่องญาติ เรื่องยาน เรื่องบ้าน เรื่อง
นิคม เรื่องนคร เรื่องชนบท เรื่องสตรี เรื่องบุรุษ เรื่องคนกล้าหาญ
เรื่องตรอก เรื่องท่าน�้ำ เรื่องคนที่ล่วงลับไปแล้ว เรื่องเบ็ดเตล็ด เรื่อง
โลก เรื่องทะเล เรื่องความเจริญและความเสื่อมด้วยประการนั้นๆ
แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง.
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ลาดทองและเงินแกมไหม เครื่องลาดไหมขลิบทองและเงิน เครื่อง
ลาดขนแกะจุนางฟ้อน ๑๖ คน เครือ่ งลาดหลังช้าง เครือ่ งลาดหลังม้า
เครื่องลาดในรถ เครื่องลาดที่ท�ำด้วยหนังสัตว์ชื่ออชินะอันมีขน
อ่อนนุ่ม เครื่องลาดอย่างดีท�ำด้วยหนังชะมด เครื่องลาดมีเพดาน
เครื่องลาดมีหมอนข้าง แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง.

[๑๑๑]
34. ภิกษุเว้นขาดจากการกล่าวถ้อยค�ำแก่งแย่งกัน เช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจ�ำพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว
ยังขวนขวายกล่าวถ้อยค�ำแก่งแย่งกันเห็นปานนี้ เช่น ว่าท่านไม่รู้
ทั่วถึงธรรมวินัยนี้ ข้าพเจ้ารู้ทั่วถึง ท่านรู้จักทั่วถึงธรรมวินัยนี้ได้
อย่างไร ท่านปฏิบัติผิด ข้าพเจ้าปฏิบัติถูกถ้อยค�ำของข้าพเจ้าเป็น
ประโยชน์ ของท่านไม่เป็นประโยชน์ ค�ำที่ควรจะกล่าวก่อน ท่าน
กลับกล่าวภายหลัง ค�ำที่ควรจะกล่าวภายหลัง ท่านกลับกล่าวก่อน
ข้อที่ท่านเคยช�่ำชองมาผันแปรไปแล้ว ข้าพเจ้าจับผิดวาทะของ
ท่านได้แล้ว ข้าพเจ้าข่มท่านได้แล้ว ท่านจงถอนวาทะเสีย มิฉะนั้น
จงแก้ไขเสีย ถ้าสามารถ แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง.
[๑๑๒]

35. ภิกษุเว้นขาดจากการประกอบทูตกรรมและการรับใช้ เช่นอย่างที่

สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจ�ำพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธา
แล้ว ยังขวนขวายประกอบทูตกรรมและการรับใช้เห็นปานนี้ คือ
รับเป็นทูตของพระราชา ราชมหาอ�ำมาตย์ กษัตริย์ พราหมณ์
คฤหบดีและกุมารว่า ท่านจงไปในที่นี้ ท่านจงไปในที่โน้น ท่านจง
น�ำเอาสิ่งนี้ไป ท่านจงน�ำเอาสิ่งนี้ในที่โน้นมา ดังนี้ แม้ข้อนี้ก็เป็น
ศีลของเธอประการหนึ่ง.
[๑๑๓]

36. ภิกษุเว้นขาดจากการพูดหลอกลวง และการพูดเลียบเคียง เช่นอย่าง

ที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจ�ำพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธา
แล้ว ยังพูดหลอกลวง พูดเลียบเคียง พูดหว่านล้อม พูดและเล็ม
แสวงหาลาภด้วยลาภ แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง.
จบมัชฌิมศีล.
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[๑๑๔]
37. ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพ โดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา เช่น
อย่างสมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจ�ำพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วย
ศรัทธาแล้ว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา เห็นปานนี้
คือ ทายอวัยวะ ทายนิมิต ทายอุปบาต ท�ำนายฝัน ท�ำนายลักษณะ
ท�ำนายหนูกัดผ้า ท�ำพิธีบูชาไฟ ท�ำพิธีเบิกแว่นเวียนเทียน ท�ำพิธี
ซั ด แกลบบู ช าไฟ ท� ำ พิ ธี ซั ด ร� ำ บู ช าไฟ ท� ำ พิ ธี ซั ด ข้ า วสารบู ช าไฟ
ท�ำพิธเี ติมเนยบูชาไฟ ท�ำพิธเี ติมน�ำ้ มันบูชาไฟ ท�ำพิธเี สกเป่าบูชาไฟ
ท� ำ พลี ก รรมด้ ว ยโลหิ ต เป็ น หมอดู อ วั ย วะ ดู ลั ก ษณะที่ บ ้ า น
ดูลักษณะที่นา เป็นหมอปลุกเสก เป็นหมอผี เป็นหมอลงเลขยันต์
คุ้มกันบ้านเรือน เป็นหมองู เป็นหมอยาพิษเป็นหมอแมลงป่อง
เป็นหมอรักษาแผลหนูกัด เป็นหมอทายเสียงนก เป็นหมอทาย
เสียงกา เป็นหมอทายอายุ เป็นหมอเสกกันลูกศร เป็นหมอทาย
เสียงสัตว์ แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง.
[๑๑๕]
38. ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพ โดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา เช่น
อย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจ�ำพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วย
ศรัทธาแล้ว เลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา เห็นปานนี้ คือ
ทายลักษณะแก้วมณี ทายลักษณะผ้า ทายลักษณะไม้พลอง ทาย
ลักษณะศาตรา ทายลักษณะดาบ ทายลักษณะศร ทายลักษณะ
ธนู ทายลักษณะอาวุธ ทายลักษณะสตรี ทายลักษณะบุรุษ ทาย
ลักษณะกุมาร ทายลักษณะกุมารี ทายลักษณะทาส ทายลักษณะ
ทาสี ทายลักษณะช้าง ทายลักษณะม้า ทายลักษณะกระบือ ทาย
ลักษณะโคอุสภะ ทายลักษณะโค ทายลักษณะแพะ ทายลักษณะ
แกะ ทายลักษณะไก่ ทายลักษณะนกกระทา ทายลักษณะเหี้ย ทาย
ลักษณะตุ่น ทายลักษณะเต่า ทายลักษณะมฤค แม้ข้อนี้ก็เป็นศีล
ของเธอประการหนึ่ง.
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มหาศีล

[๑๑๖]
39. ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพ โดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา เช่น
อย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจ�ำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วย
ศรัทธาแล้ว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา เห็นปานนี้
คือ ดูฤกษ์ยาตราทัพว่า พระราชาจักยกออก พระราชาจักไม่ยก
ออก พระราชาภายในจั ก ยกเข้ า ประชิ ด พระราชาภายนอกจั ก
ถอย พระราชาภายนอกจักยกเข้าประชิด พระราชาภายในจักถอย
พระราชาภายในจักมีชัย พระราชาภายนอกจักปราชัย พระราชา
ภายนอกจักมีชัย พระราชาภายในจักปราชัย พระราชาองค์นี้จัก
มีชัย พระราชาองค์นี้จักปราชัย เพราะเหตุน้ีๆ แม้ข้อนี้ก็เป็นศีล
ของเธอประการหนึ่ง.
[๑๑๗]
40. ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพ โดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา เช่น
อย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจ�ำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วย
ศรัทธาแล้ว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา เห็นปานนี้
คือ พยากรณ์ว่า จักมีจันทรคราส จักมีสุริยคราส จักมีนักษัตรคราส
ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์จักเดินถูกทาง ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์จักเดิน
ผิดทาง ดาวนักษัตรจักเดินถูกทาง ดาวนักษัตรจักเดินผิดทาง จักมี
อุกกาบาต จักมีดาวหาง จักมีแผ่นดินไหว จักมีฟ้าร้อง ดวงจันทร์
ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตรจักขึ้น ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาว
นักษัตรจักตก ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ และดาวนักษัตรจักมัวหมอง
ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ และดาวนักษัตรจักกระจ่าง จันทรคราสจักมี
ผลเป็นอย่างนี้ สุริยคราสจักมีผลเป็นอย่างนี้ นักษัตรคราสจักมีผล
เป็นอย่างนี้ ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เดินถูกทางจักมีผลเป็นอย่างนี้
ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เดินผิดทางจักมีผลเป็นอย่างนี้ ดาวนักษัตร
เดินถูกทางจักมีผลเป็นอย่างนี้ ดาวนักษัตรเดินผิดทางจักมีผลเป็น
อย่างนี้ มีอุกกาบาตจักมีผลเป็นอย่างนี้ มีดาวหางจักมีผลเป็น
12

คัมภีร์ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค (สุตตันตปิฎก เล่มที่ 1)

[๑๑๘]
41. ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพ โดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา เช่น
อย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจ�ำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วย
ศรัทธาแล้ว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา เห็นปานนี้
คือ พยากรณ์ว่า จักมีฝนดี จักมีฝนแล้ง จักมีภิกษาหาได้ง่าย จักมี
ภิกษาหาได้ยาก จักมีความเกษม จักมีภัย จักเกิดโรค จักมีความ
ส�ำราญหาโรคมิได้ หรือนับคะแนนค�ำนวณ นับประมวลแต่งกาพย์
โลกายศาสตร์ แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง.
[๑๑๙]
42. ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพ โดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา เช่น
อย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจ�ำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วย
ศรัทธาแล้ว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา เห็นปานนี้
คือ ให้ฤกษ์อาวาหมงคล ให้ฤกษ์วิวาหมงคล ดูฤกษ์เรียงหมอน
ดูฤกษ์หย่าร้าง ดูฤกษ์เก็บทรัพย์ ดูฤกษ์จา่ ยทรัพย์ ดูโชคดี ดูเคราะห์รา้ ย
ให้ยาผดุงครรภ์ ร่ายมนต์ให้ลนิ้ กระด้าง ร่ายมนต์ให้คางแข็ง ร่ายมนต์
ให้มือสั่น ร่ายมนต์ไม่ให้หูได้ยินเสียง เป็นหมอทรงกระจก เป็นหมอ
ทรงหญิงสาว เป็นหมอทรงเจ้า บวงสรวงพระอาทิตย์ บวงสรวง
ท้าวมหาพรหม ร่ายมนต์พ่นไฟ ท�ำพิธีเชิญขวัญ แม้ข้อนี้ก็เป็นศีล
ของเธอประการหนึ่ง.
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อย่างนี้ แผ่นดินไหวจักมีผลเป็นอย่างนี้ ฟ้าร้องจักมีผลเป็นอย่างนี้
ดวงจั น ทร์ ด วงอาทิ ต ย์ แ ละดาวนั ก ษั ต รขึ้ น จั ก มี ผ ลเป็ น อย่ า งนี้
ดวงจั น ทร์ ด วงอาทิ ต ย์ แ ละดาวนั ก ษั ต รตกจั ก มี ผ ลเป็ น อย่ า งนี้
ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตรมัวหมองจักมีผลเป็นอย่างนี้
ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตรกระจ่างจักมีผลเป็นอย่างนี้
แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง.

[๑๒๐]
43. ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพ โดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา เช่น
อย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจ�ำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วย
ศรัทธาแล้ว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา เห็นปานนี้ คือ
ท�ำพิธีบนบาน ท�ำพิธีแก้บน ร่ายมนต์ขับผี สอนมนต์ป้องกันบ้าน
เรือน ท�ำกะเทยให้กลับเป็นชาย ท�ำชายให้กลายเป็นกะเทย ท�ำพิธี
ปลูกเรือน ท�ำพิธีบวงสรวงพื้นที่ พ่นน�้ำมนต์ รดน�้ำมนต์ ท�ำพิธีบูชา
ไฟ ปรุงยาส�ำรอก ปรุงยาถ่าย ปรุงยาถ่ายโทษเบื้องบน ปรุงยาถ่าย
โทษเบื้องล่าง ปรุงยาแก้ปวดศีรษะ หุงน�้ำมันหยอดหู ปรุงยาตา
ปรุงยานัตถุ์ ปรุงยาทากัด ปรุงยาทาสมาน ป้ายยาตา ท�ำการผ่าตัด
รักษาเด็ก ใส่ยา ชะแผล แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง.
[๑๒๑]
ดูกรมหาบพิตร ภิกษุสมบูรณ์ด้วยศีลอย่างนี้ ย่อมไม่ประสบภัยแต่
ไหนๆ เลย เพราะศีลสังวรนั้น เปรียบเหมือนกษัตริย์ผู้ได้มุรธาภิเษก ก�ำจัด
ราชศัตรูได้แล้ว ย่อมไม่ประสบภัยแต่ไหนๆ เพราะราชศัตรูนนั้ ดูกรมหาบพิตร
ภิกษุกฉ็ นั นัน้ สมบูรณ์ดว้ ยศีลอย่างนีแ้ ล้วย่อมไม่ประสบภัยแต่ไหนๆ เพราะ
ศีลสังวรนัน้ ภิกษุสมบูรณ์ดว้ ยอริยศีลขันธ์นี้ ย่อมได้เสวยสุขอันปราศจากโทษ
ในภายใน ดูกรมหาบพิตร ด้วยประการดังกล่าวมานี้แล ภิกษุชื่อว่า
เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีล.
จบมหาศีล.
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[๑๒๒]
ดูกรมหาบพิตร อย่างไร ภิกษุชื่อว่าเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์
ทั้งหลาย ดูกรมหาบพิตร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เห็นรูปด้วยจักษุแล้ว
ไม่ถอื นิมติ ไม่ถอื อนุพยัญชนะ เธอย่อมปฏิบตั เิ พือ่ ส�ำรวมจักขุนทรีย์ ทีเ่ มือ่
ไม่ส�ำรวมแล้ว จะเป็นเหตุให้อกุศลธรรมอันลามก คืออภิชฌาและโทมนัส
ครอบง�ำนั้น ชื่อว่ารักษาจักขุนทรีย์ ชื่อว่าถึงความส�ำรวมในจักขุนทรีย์
ภิกษุฟังเสียงด้วยโสต … ดมกลิ่นด้วยฆานะ … ลิ้มรสด้วยชิวหา …
ถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกาย … รู้แจ้งธรรมารมณ์ด้วยใจแล้ว ไม่ถือนิมิต
ไม่ถืออนุพยัญชนะ เธอย่อมปฏิบัติเพื่อส�ำรวมมนินทรีย์ ที่เมื่อไม่ส�ำรวม
แล้ว จะเป็นเหตุให้อกุศลธรรมอันลามกคืออภิชฌาและโทมนัสครอบง�ำนัน้
ชื่อว่ารักษามนินทรีย์ ชื่อว่าถึงความส�ำรวมในมนินทรีย์ ภิกษุประกอบด้วย
อินทรีย์สังวรอันเป็นอริยะเช่นนี้ ย่อมได้เสวยสุขอันไม่ระคนด้วยกิเลส
ในภายใน ดูกรมหาบพิตร ด้วยประการดังกล่าวมานี้แล ภิกษุชื่อว่าเป็น
ผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย.

สติสัมปชัญญะ
[๑๒๓]
ดูกรมหาบพิตร อย่างไร ภิกษุชื่อว่าเป็นผู้ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะ
ดูกรมหาบพิตร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมท�ำความรู้สึกตัวในการก้าว ในการ
ถอย ในการแล ในการเหลียว ในการคู้เข้า ในการเหยียดออก ในการทรง
สังฆาฏิ บาตรและจีวร ในการฉัน การดื่ม การเคี้ยว การลิ้ม ในการถ่าย
อุจจาระปัสสาวะ ย่อมท�ำความรู้สึกตัวในการเดิน การยืน การนั่ง การหลับ
การตื่น การพูด การนิ่ง ดูกรมหาบพิตร ด้วยประการดังกล่าวมานี้แล
ภิกษุชื่อว่าเป็นผู้ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะ.
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อินทรียสังวร

สันโดษ
[๑๒๔]
ดูกรมหาบพิตร อย่างไร ภิกษุชื่อว่าเป็นผู้สันโดษ ดูกรมหาบพิตร
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้สันโดษด้วยจีวรเป็นเครื่องบริหารกาย ด้วย
บิณฑบาตเป็นเครื่องบริหารท้อง เธอจะไปทางทิสาภาคใดๆ ก็ถือไปได้เอง
ดู ก รมหาบพิ ต ร นกมี ป ี ก จะบิ น ไปทางทิ ส าภาคใดๆ ก็ มี แ ต่ ป ี ก ของตั ว
เป็นภาระบินไปฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล เป็นผู้สันโดษด้วยจีวรเป็นเครื่อง
บริหารกาย ด้วยบิณฑบาตเป็นเครือ่ งบริหารท้อง เธอจะไปทางทิสาภาคใดๆ
ก็ถือไปได้เอง ดูกรมหาบพิตร ด้วยประการดังกล่าวมานี้แล ภิกษุชื่อว่า
เป็นผู้สันโดษ.
[๑๒๕]
ภิกษุนั้นประกอบด้วยศีลขันธ์ อินทรียสังวร สติสัมปชัญญะและสันโดษ
อันเป็นอริยะเช่นนี้แล้ว ย่อมเสพเสนาสนะ อันสงัด คือ ป่า โคนไม้ ภูเขา
ซอกเขา ถ�้ำ ป่าช้า ป่าชัฏ ที่แจ้ง ลอมฟาง ในกาลภายหลังภัต เธอกลับ
จากบิณฑบาตแล้ว นั่งคู้บัลลังก์ ตั้งกายตรง ด�ำรงสติเฉพาะหน้า เธอละ
ความเพ่งเล็งในโลก มีใจปราศจากความเพ่งเล็งอยู่ ย่อมช�ำระจิตให้บริสุทธิ์
จากความเพ่งเล็งได้ ละความประทุษร้ายคือพยาบาท ไม่คิดพยาบาท
มีความกรุณาหวังประโยชน์แก่สัตว์ทั้งปวงอยู่ ย่อมช�ำระจิตให้บริสุทธิ์
จากความประทุษร้ายคือ พยาบาทได้ ละถีนมิทธะแล้ว เป็นผู้ปราศจาก
ถีนมิทธะ มีความก�ำหนดหมายอยูท่ แี่ สงสว่าง มีสติสมั ปชัญญะอยู่ ย่อมช�ำระ
จิตให้บริสุทธิ์จากถีนมิทธะได้ละอุทธัจจะกุกกุจจะแล้ว เป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่าน
มีจิตสงบ ณ ภายในอยู่ ย่อมช�ำระจิตให้บริสุทธิ์จากอุทธัจจะกุกกุจจะได้
ละวิจิกิจฉาแล้ว เป็นผู้ข้ามวิจิกิจฉา ไม่มีความคลางแคลงในกุศลธรรม
ทั้งหลายอยู่ ย่อมช�ำระจิตให้บริสุทธิ์จากวิจิกิจฉาได้.…
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สมฺปนฺนปาติโมกฺขา
ปาติโมกฺขสวรสวุตา
(ผูม้ ปี าติโมกข์อนั สมบูรณ์

ส�ำรวมแล้วด้วยความส�ำรวมในปาติโมกข์)

อาทิพรหมจริยกาสิกขา
: บทศึกษาอันเป็นเบือ้ งต้น
แห่งพรหมจรรย์

สิกขาบทที่เป็นประธานเป็นแม่บท
หรือสิกขาบทที่มาในปาติโมกข์
สงฆ์ยกขึ้นแสดง ทุกกึ่งเดือน

คัมภีร์ มหาวิภงั ค์

มหาวิภงั ค์ ภาค ๑ ( วินยั ปิฎก เล่มที่ ๑)
มหาวิภงั ค์ ภาค ๒ ( วินยั ปิฎก เล่มที่ ๒)

(วินัยปิฎก เล่มที่ ๑)

มหาวิภังค์ ภาค ๑ : แบ่งเป็น ๔ กัณฑ์
มี ๒๕ สิกขาบท
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คัมภีร์ มหาวิภังค์ ภาค ๑

กัณฑ์ที่ ๑ : เวรัญชกัณฑ์
[๗]

เหตุให้พระศาสนาดำ�รงอยู่ไม่นานและนาน

ครั้งนั้น ท่านพระสารีบุตรไปในที่สงัดหลีกเร้นอยู่ ได้มีความปริวิตกแห่งจิตเกิดขึ้น
อย่างนี้ว่า พระศาสนาของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทั้งหลาย พระองค์ไหนไม่ด�ำรง
อยูน่ าน ของพระองค์ไหนด�ำรงอยูน่ าน ดังนี้ ครัน้ เวลาสายัณห์ทา่ นออกจากทีเ่ ร้นแล้ว
เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค ถวายบังคม นั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วกราบทูลว่า
พระพุทธเจ้าข้า ข้าพระพุทธเจ้าไปในที่สงัดหลีกเร้นอยู่ ณ ต�ำบลนี้ ได้มีความปริวิตก
แห่งจิตเกิดขึน้ อย่างนีว้ า่ พระศาสนาของพระผูม้ พี ระภาคพุทธเจ้าทัง้ หลาย พระองค์ไหน
ไม่ด�ำรงอยู่นาน ของพระองค์ไหนด�ำรงอยู่นาน.

ดู ก รสารี บุ ต รพระศาสนาของพระผู ้ มี พ ระภาคพระนามวิ ป ั ส สี
พระนามสิขี และพระนามเวสสภู ไม่ด�ำรงอยูน่ าน ของพระผูม้ พ
ี ระภาค
พระนามกกุสันธะ พระนามโกนาคมนะ และพระนามกัสสปะ ด�ำรง
อยู่นาน.

อะไรเป็นเหตุ อะไรเป็นปัจจัย ให้พระศาสนาของพระผู้มีพระภาคพระนามวิปัสสี
พระนามสิขี และพระนามเวสสภู ไม่ด�ำรงอยู่นาน พระพุทธเจ้าข้า.

ดูกรสารีบุตร พระผู้มีพระภาคพระนามวิปัสสี พระนามสิขี และ
พระนามเวสสภู ทรงท้อพระหฤทัยเพื่อจะทรงแสดงธรรมโดยพิสดาร
แก่สาวกทั้งหลาย อนึ่ง สุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อุทาน
อิ ติ วุ ต ตกะ ชาดก อั พ ภู ต ธรรม เวทั ล ละ ของพระผู ้ มี พ ระภาคทั้ ง
สามพระองค์นั้นมีน้อย สิกขาบทก็มิได้ทรงบัญญัติ ปาติโมกข์ก็มิได้
ทรงแสดงแก่สาวก เพราะอันตรธานแห่งพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า
เหล่านั้น เพราะอันตรธานแห่งสาวกผู้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าเหล่านั้น
สาวกชั้นหลังที่ต่างชื่อกัน ต่างโคตรกัน ต่างชาติกัน ออกบวชจาก
ตระกูลต่างกัน จึงยังพระศาสนานั้นให้อันตรธานโดยฉับพลัน.
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อะไรเป็ น เหตุ อะไรเป็ น ปั จ จั ย ให้ พ ระศาสนาของพระผู ้ มี พ ระภาค
พระนามกกุ สั น ธะ พระนามโกนาคมนะ และพระนามกั ส สปะ ด� ำ รงอยู ่ น าน
พระพุทธเจ้าข้า.
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ดูกรสารีบตุ ร ดอกไม้ตา่ งพรรณทีเ่ ขากองไว้บนพืน้ กระดาน ยังไม่ได้
ร้อยด้วยด้าย ลมย่อมกระจาย ขจัด ก�ำจัด ซึ่งดอกไม้เหล่านั้นได้
ข้อนั้นเพราะเหตุอะไร เพราะเขาไม่ได้ร้อยด้วยด้าย ฉันใด เพราะ
อันตรธานแห่งพระผูม้ พ
ี ระภาคพุทธเจ้าเหล่านัน้ เพราะอันตรธานแห่ง
สาวกผู้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าเหล่านั้น สาวกชั้นหลังที่ต่างชื่อกันต่าง
โคตรกัน ต่างชาติกนั ออกบวชจากตระกูลต่างกัน จึงยังพระศาสนานัน้
ให้อันตรธานโดยฉับพลัน ฉันนั้นเหมือนกัน เพราะพระผู้มีพระภาค
พุทธเจ้าเหล่านั้น ทรงท้อพระหฤทัยเพื่อจะทรง ก�ำหนดจิตของสาวก
ด้วยพระหฤทัย แล้วทรงสั่งสอนสาวก.
ดูกรสารีบตุ ร เรือ่ งเคยมีมาแล้ว พระผูม้ พี ระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
พระนามเวสสภู ทรงก�ำหนดจิตภิกษุสงฆ์ด้วยพระหฤทัยแล้วทรงสั่งสอน
พร�่ำสอน ภิกษุสงฆ์ประมาณพันรูป ในไพรสนฑ์อันน่าพึงกลัวแห่งหนึ่งว่า
พวกเธอจงตรึกอย่างนี้ อย่าได้ตรึกอย่างนั้น จงท�ำในใจอย่างนี้ อย่าได้
ท�ำในใจอย่างนั้น จงละส่วนนี้ จงเข้าถึงส่วนนี้อยู่เถิด ดังนี้ ล�ำดับนั้นแลจิต
ของภิกษุประมาณพันรูปนั้น อันพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
พระนามเวสสภู ท รงสั่ ง สอนอยู ่ อ ย่ า งนั้ น ทรงพร�่ ำ สอนอยู ่ อ ย่ า งนั้ น
ได้หลุดพ้นแล้วจากอาสวะทั้ ง หลาย เพราะไม่ ถื อ มั่ น ในเพราะความที่
ไพรสณฑ์อันน่าพึงกลัวนั้นซิ เป็นถิ่นที่น่าสยดสยอง จึงมีค�ำนี้ว่า ผู้ใดผู้หนึ่ง
ซึ่งยังไม่ปราศจากราคะเข้าไปสู่ไพรสณฑ์นั้น โดยมากโลมชาติย่อมชูชัน.
ดูกรสารีบุตร อันนี้แลเป็นเหตุ อันนี้แลเป็นปัจจัย ให้พระศาสนาของ
พระผู้มีพระภาคพระนามวิปัสสี พระนามสิขี และพระนามเวสสภู ไม่ด�ำรง
อยู่นาน.

ดูกรสารีบตุ ร พระผูม้ พ
ี ระภาคพระนามกกุสนั ธะ พระนามโกนาคมนะ
และพระนามกัสสปะ มิได้ทรงท้อพระหฤทัยเพื่อจะทรงแสดงธรรม
โดยพิสดารแก่สาวกทั้งหลาย อนึ่ง สุตตะเคยยะ เวยยากรณะ คาถา
อุทาน อิติวุตตกะ ชาดก อัพภูตธรรม เวทัลละ ของพระผู้มีพระภาค
ทั้งสามพระองค์นั้นมีมาก สิกขาบทก็ทรงบัญญัติ ปาติโมกข์ก็ทรง
แสดงแก่สาวก เพราะอันตรธานแห่งพระผูม้ พ
ี ระภาคพุทธเจ้าเหล่านัน้
เพราะอันตรธานแห่งสาวกผู้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าเหล่านั้น สาวก
ชั้นหลังที่ต่างชื่อกัน ต่างโคตรกัน ต่างชาติกัน ออกบวชจากตระกูล
ต่างกัน จึงด�ำรงพระศาสนานั้นไว้ได้ตลอดระยะกาลยืนนาน.
ดู ก รสารี บุ ต ร ดอกไม้ ต ่ า งพรรณที่ เขากองไว้ บ นพื้ น กระดาน
ร้อยดีแล้วด้วยด้าย ลมย่อมกระจายไม่ได้ ขจัดไม่ได้ ก�ำจัดไม่ได้ซึ่ง
ดอกไม้เหล่านั้นข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะเขาร้อยดีแล้วด้วยด้าย
ฉันใด เพราะอันตรธานแห่งพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าเหล่านั้น เพราะ
อันตรธานแห่งสาวกผู้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าเหล่านั้น สาวกชั้นหลัง
ที่ต่างชื่อกัน ต่างโคตรกัน ต่างชาติกัน ออกบวชจากตระกูลต่างกัน
จึงด�ำรงพระศาสนานั้นไว้ได้ตลอดระยะกาลยืนนาน ฉันนั้นเหมือนกัน.
ดูกรสารีบุตร อันนี้แลเป็นเหตุ อันนี้แลเป็นปัจจัย ให้พระศาสนา
ของพระผู้มีพระภาคพระนามกกุสันธะ พระนามโกนาคมนะ และ
พระนามกัสสปะ ด�ำรงอยู่นาน.
[๘]

ปรารภเหตุให้ทรงบัญญัติสิกขาบท

ล�ำดับนั้นแล ท่านพระสารีบุตรลุกจากอาสนะ ท�ำผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่าข้างหนึ่ง
ประณมอัญชลีไปทางพระผู้มีพระภาคแล้วกราบทูลว่า ถึงเวลาแล้ว พระพุทธเจ้าข้า
ข้าแต่พระสุคต ถึงเวลาแล้ว ที่จะทรงบัญญัติสิกขาบท ที่จะทรงแสดงปาติโมกข์
แก่สาวก อันจะเป็นเหตุให้พระศาสนานี้ยั่งยืนด�ำรงอยู่ได้นาน.
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จงรอก่อน สารีบุตร จงยับยั้งก่อนสารีบุตร ตถาคตผู้เดียวจักรู้กาล
ในกรณีย์นั้น พระศาสดายังไม่บัญญัติสิกขาบท ยังไม่แสดงปาติโมกข์
แก่ ส าวก ตลอดเวลาที่ ธ รรมอั น เป็ น ที่ ต้ั ง แห่ ง อาสวะบางเหล่ า ยั ง
ไม่ปรากฏในสงฆ์ในศาสนานี้ ต่อเมื่อใดอาสวัฏฐานิยธรรมบางเหล่า
ปรากฏในสงฆ์ ใ นศาสนานี้ เมื่ อ นั้ น พระศาสดาจึ ง จะบั ญ ญั ติ สิ ก ขาบท
แสดงปาติโมกข์แก่สาวก เพื่อก�ำจัดอาสวัฏฐานิยธรรมเหล่านั้นแหละ
อาสวัฏฐานิยธรรมบางเหล่า ยังไม่ปรากฏในสงฆ์ในศาสนานี้ ตลอด
เวลาทีส่ งฆ์ยงั ไม่ถงึ ความเป็นหมูใ่ หญ่โดยภิกษุผบู้ วชนาน ต่อเมือ่ ใดสงฆ์ถงึ
ความเป็นหมูใ่ หญ่โดยภิกษุผบู้ วชนานแล้ว และอาสวัฏฐานิยธรรมบางเหล่า
ย่อมปรากฏในสงฆ์ในศาสนานี้ เมื่อนั้นพระศาสดาจึงจะบัญญัติสิกขาบท
แสดงปาติโมกข์แก่สาวก เพือ่ ก�ำจัดอาสวัฏฐานิยธรรมเหล่านัน้ แหละ.
อาสวัฏฐานิยธรรมบางเหล่า ยังไม่ปรากฏในสงฆ์ในศาสนานี้ ตลอด
เวลาที่สงฆ์ยังไม่ถึงความเป็นหมู่ใหญ่โดยแพร่หลาย ต่อเมื่อใดสงฆ์ถึง
ความเป็นหมู่ใหญ่โดยแพร่หลายแล้ว และอาสวัฏฐานิยธรรมบางเหล่า
ย่อมปรากฏในสงฆ์ในศาสนานี้ เมื่อนั้นพระศาสดาจึงจะบัญญัติสิกขาบท
แสดงปาติโมกข์แก่สาวก เพื่อก�ำจัดอาสวัฏฐานิยธรรมเหล่านั้นแหละ
อาสวัฏฐานิยธรรมบางเหล่า ยังไม่ปรากฏในสงฆ์ในศาสนานี้ ตลอด
เวลาที่สงฆ์ยังไม่ถึงความเป็นหมู่ใหญ่เลิศโดยลาภ ต่อเมื่อใดสงฆ์ถึงความ
เป็นหมู่ใหญ่เลิศโดยลาภแล้ว และอาสวัฏฐานิยธรรมบางเหล่า ย่อม
ปรากฏในสงฆ์ ใ นศาสนานี้ เมื่ อ นั้ น พระศาสดาจึ ง จะบั ญ ญั ติ สิ ก ขาบท
แสดงปาติโมกข์แก่สาวก เพื่อก�ำจัดอาสวัฏฐานิยธรรมเหล่านั้นแหละ.
ดู ก รสารี บุ ต ร ก็ ภิ ก ษุ ส งฆ์ ไ ม่ มี เ สนี ย ด ไม่ มี โ ทษ ปราศจากมั ว หมอง
บริสุทธิ์ผุดผ่องตั้งอยู่ในสารคุณ เพราะบรรดาภิกษุ ๕๐๐ รูปนี้ ภิกษุที่ทรง
คุณธรรมอย่างต�่ำ ก็เป็นโสดาบัน มีความไม่ตกต�่ำเป็นธรรมดา เป็นผู้เที่ยง
เป็นผู้ที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้า.…

กัณฑ์ที่ ๒ : ปาราชิกกัณฑ์
อำ�นาจประโยชน์ ๑๐ ประการ ในการบัญญัติสิกขาบท

[๒๐]
…ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแก่ภิกษุ
ทั้งหลาย อาศัยอ�ำนาจประโยชน์ ๑๐ ประการ คือ
1. เพื่อความรับว่าดีแห่งสงฆ์
2. เพื่อความส�ำราญแห่งสงฆ์
3. เพื่อข่มบุคคลผู้เก้อยาก
4. เพื่ออยู่ส�ำราญแห่งภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รัก
5. เพื่อป้องกันอาสวะอันจะบังเกิดในปัจจุบัน
6. เพื่อก�ำจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต
7. เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส
8. เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้ว
9. เพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรม
10. เพื่อถือตามพระวินัย
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[๒๓]

ปาราชิก สิกขาบทที่ ๑
โย ปะนะ ภิกขุ ภิกขูนัง สิกขาสาชีวะสะมาปันโน…

ไม่บอกคืนสิกขา ไม่ท�ำความเป็นผู้ทุรพลให้แจ้ง เสพเมถุนธรรม
โดยที่สุดแม้ในสัตว์ดิรัจฉานตัวเมีย เป็นปาราชิก หาสังวาสมิได้.
ปาราชิก สิกขาบทที่ ๑ จบ.
[๘๔]

ปาราชิก สิกขาบทที่ ๒
โย ปะนะ ภิกขุ คามา วา อะรัญญา วา อะทินนัง….

2. อนึ่ง ภิกษุใด ถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้ด้วย ส่วนแห่งความ

เป็นขโมย จากบ้านก็ดี จากป่าก็ดี พระราชาทั้งหลาย จับโจรได้แล้ว
ประหารเสียบ้าง จองจ�ำไว้บ้าง เนรเทศเสียบ้าง ด้วยบริภาษว่า
เจ้าเป็นโจร เจ้าเป็นคนพาล เจ้าเป็นคนหลง เจ้าเป็นขโมย ดังนี้
ในเพราะถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้เห็นปานใด ภิกษุถือเอา
ทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้เห็นปานนั้น แม้ภิกษุนี้ก็เป็นปาราชิก
หาสังวาสมิได้.
ปาราชิก สิกขาบทที่ ๒ จบ.
[๑๘๐]

ปาราชิก สิกขาบทที่ ๓
โย ปะนะ ภิกขุ สัญจิจจะ มะนุสสะวิคคะหัง ชีวิตา…

3. อนึ่ง ภิกษุใดจงใจพรากกายมนุษย์จากชีวิต หรือแสวงหาศัสตราอัน

จะปลิดชีวิตให้แก่กายมนุษย์นั้น หรือพรรณนาคุณแห่งความตาย
หรือชักชวนเพือ่ อันตาย ด้วยค�ำว่า แน่ะนายผูเ้ ป็นชาย จะประโยชน์
อะไรแก่ทา่ น ด้วยชีวติ อันแสนล�ำบากยากแค้นนี้ ท่านตายเสียดีกว่า
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1. อนึ่ง ภิกษุใด ถึงพร้อมซึ่งสิกขาบทและสาชีพของภิกษุทั้งหลายแล้ว

เป็นอยู่ดังนี้ เธอมีจิตอย่างนี้ มีใจอย่างนี้ มีความหมายหลายอย่าง
อย่ า งนี้ พรรณนาคุ ณ ในความตายก็ ดี ชั ก ชวนเพื่ อ อั น ตายก็ ดี
โดยหลายนัย แม้ภิกษุนี้ก็เป็นปาราชิก หาสังวาสมิได้.
ปาราชิก สิกขาบทที่ ๓ จบ.
[๒๓๒]

ปาราชิก สิกขาบทที่ ๔
โย ปะนะ ภิกขุ อะนะภิชานัง อุตตะริมะนุสสะธัมมัง…

4. อนึ่ง ภิกษุใด ไม่รู้เฉพาะ กล่าวอวดอุตตริมนุสสธรรม อันเป็น

ความรู้ความเห็น อย่างประเสริฐ อย่างสามารถ น้อมเข้ามาใน
ตนว่า ข้าพเจ้ารู้อย่างนี้ ข้าพเจ้าเห็นอย่างนี้ ครั้นสมัยอื่นแต่นั้น
อั น ผู ้ ใ ดผู ้ ห นึ่ ง ถื อ เอาตามก็ ต าม ไม่ ถื อ เอาตามก็ ต าม เป็ น อั น
ต้องอาบัติแล้ว มุ่งความหมดจด จะพึงกล่าวอย่างนี้ว่า แน่ะท่าน
ข้าพเจ้าไม่รู้อย่างนั้น ได้กล่าวว่ารู้ ไม่เห็นอย่างนั้น ได้กล่าวว่าเห็น
ได้พดู พล่อยๆ เป็นเท็จเปล่าๆ เว้นไว้แต่สำ� คัญว่าได้บรรลุ แม้ภกิ ษุนี้
ก็เป็นปาราชิก หาสังวาสมิได้.
ปาราชิก สิกขาบทที่ ๔ จบ.

ปาราชิกกัณฑ์ จบ
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กัณฑ์ที่ ๓ : เตรสกัณฑ์
[๓๐๒]

สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๑

5. ปล่อยสุกกะเป็นไปด้วยความจงใจ เว้นไว้แต่ฝัน เป็นสังฆาทิเสส.
สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๑ จบ.

[๓๗๕]

สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๒

โย ปะนะ ภิกขุ โอติณโณ วิปะริณะเตนะ จิตเตนะ มาตุคาเมนะ…

6. อนึ่ง ภิกษุใดก�ำหนัดแล้ว มีจิตแปรปรวนแล้ว ถึงความเคล้าคลึง
ด้วยกายกับมาตุคาม คือจับมือก็ตาม จับช้องผมก็ตาม ลูบคล�ำ
อวัยวะอันใดอันหนึ่งก็ตาม เป็นสังฆาทิเสส.
สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๒ จบ.

[๓๙๗]

สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๓

โย ปะนะ ภิกขุ โอติณโณ วิปะริณะเตนะ จิตเตนะ มาตุคามัง…

7. อนึ่ง ภิกษุใด ก�ำหนัดแล้ว มีจิตแปรปรวนแล้ว พูดเคาะมาตุคาม

ด้วยวาจาชั่วหยาบ เหมือนชายหนุ่มพูดเคาะหญิงสาว ด้วยวาจา
พาดพิงเมถุน เป็นสังฆาทิเสส.
สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๓ จบ.
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สัญเจตะนิกา สุกกะวิสัฏฐิ, อัญญัต๎ระ สุปินันตา สังฆาทิเสโส.

[๔๑๔]

สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๔

โย ปะนะ ภิกขุ โอติณโณ วิปะริณะเตนะ จิตเตนะ มาตุคามัสสะ…

8. อนึ่ง ภิกษุใด ก�ำหนัดแล้ว มีจิตแปรปรวนแล้ว กล่าวคุณแห่งการ
บ�ำเรอกามของตนในส�ำนักมาตุคาม ด้วยถ้อยค�ำพาดพิงเมถุนว่า
น้องหญิง สตรีใด บ�ำเรอผูป้ ระพฤติพรหมจรรย์ มีศลี มีกลั ยาณธรรม
เช่ น เรา ด้ ว ยธรรมนั่ น นั่ น เป็ น ยอดแห่ ง ความบ� ำ เรอทั้ ง หลาย
เป็นสังฆาทิเสส.
สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๔ จบ.
[๔๒๖]

สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๕
โย ปะนะ ภิกขุ สัญจะริตตัง สะมาปัชเชยยะ อิตถิยา…

9. อนึ่ง ภิกษุใดถึงความเป็นผู้ชักสื่อ บอกความประสงค์ของบุรุษแก่

สตรีก็ดี บอกความประสงค์ของสตรีแก่บุรุษก็ดี ในความเป็นเมีย
ก็ตาม ในความเป็นชู้ก็ตาม โดยที่สุด บอกแม้แก่หญิงแพศยาอัน
จะพึงอยู่ร่วมชั่วขณะ เป็นสังฆาทิเสส.
สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๕ จบ.
[๕๐๐]

สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๖
สัญญาจิกายะ ปะนะ ภิกขุนา กุฏิง การะยะมาเนนะ…

10. อนึ่ง ภิกษุผู้จะสร้างกุฎีอันหาเจ้าของมิได้ เฉพาะตนเอง ด้วยอาการ
ขอเอาเอง พึงสร้างให้ได้ประมาณ ประมาณในการสร้างกุฎีนั้นดังนี้
โดยยาว ๑๒ คืบ โดยกว้างในร่วมใน ๗ คืบ ด้วยคืบสุคต พึงน�ำภิกษุ
ทั้งหลายไปเพื่อแสดงที่ ภิกษุเหล่านั้นพึงแสดงที่อันไม่มีผู้จองไว้
อันมีชานรอบ หากภิกษุสร้างกุฎีด้วยอาการขอเอาเอง ในที่อันมี
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วิธีสมมติ
11. ก็แลสงฆ์พึงสมมติอย่างนี้ คือ ภิกษุผู้ฉลาดผู้สามารถพึงประกาศ
ให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติทุติยกรรมวาจา ว่าดังนี้
• กรรมวาจาขอสมมติให้ภิกษุตรวจดูพื้นที่
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ภิกษุมีชื่อนี้ผู้นี้ เป็นผู้ใคร่จะ
สร้างกุฎีอันหาเจ้าของมิได้เฉพาะตนเอง ด้วยอาการขอเอาเอง เธอ
ขอสงฆ์ให้ตรวจดูพื้นที่ที่จะสร้างกุฎี ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์
ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงสมมติภิกษุทั้งหลายมีชื่อนี้และมีชื่อนี้ เพื่อตรวจ
ดูพื้นที่ที่จะสร้างกุฎีของภิกษุมีชื่อนี้ นี้เป็นญัตติ.
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ภิกษุมีชื่อนี้ผู้นี้ เป็นผู้ใคร่จะ
สร้างกุฎีอันหาเจ้าของมิได้ เฉพาะตนเอง ด้วยอาการขอเอาเอง
เธอขอสงฆ์ให้ตรวจดูพื้นที่ที่จะสร้างกุฎี สงฆ์สมมติภิกษุทั้งหลาย
มีชื่อนี้และมีชื่อนี้ เพื่อตรวจดูพื้นที่ที่จะสร้างกุฎีของภิกษุมีชื่อนี้การ
สมมติภิกษุทงั้ หลายมีชอื่ นี้และมีชื่อนี้ เพือ่ ตรวจดูพื้นที่ที่จะสร้างกุฎี
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ผู้จองไว้ อันหาชานรอบมิได้ หรือไม่น�ำภิกษุทั้งหลายไปเพื่อแสดงที่
หรือสร้างให้ล่วงประมาณ เป็นสังฆาทิเสส.
[๕๐๒]
ภิกษุผจู้ ะสร้างกุฎนี นั้ พึงให้แผ้วถางพืน้ ทีท่ จี่ ะสร้างกุฎนี นั้ เสียก่อน
แล้วเข้าไปหาสงฆ์ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า กราบเท้าภิกษุทั้งหลาย
ผู้แก่พรรษากว่า แล้วนั่นกระหย่งประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่า
ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้าใคร่จะสร้างกุฎีอันหาเจ้าของมิได้ เฉพาะ
ตนเอง ด้วยอาการขอเอาเอง ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้านั้นขอสงฆ์ให้
ตรวจดูพื้นที่ที่จะสร้างกุฎี พึงขอแม้ครั้งที่สอง พึงขอแม้ครั้งที่สาม
ถ้าสงฆ์ทั้งหมดจะอุตสาหะไปตรวจดูพื้นที่ที่จะสร้างกุฎีได้ ก็พึงไป
ตรวจดูด้วยกันทั้งหมด ถ้าไม่อุตสาหะ ในหมู่สงฆ์นั้น ภิกษุเหล่าใด
ฉลาดสามารถจะรู้ได้ว่า เป็นสถานมีผู้จองไว้หรือไม่ เป็นสถานมี
ชานเดินได้รอบหรือไม่ สงฆ์พึงขอสมมติภิกษุเหล่านั้นไปแทนสงฆ์

ของภิกษุมีชื่อนี้ ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่
ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด
ภิกษุทั้งหลายมีชื่อนี้และมีชื่อนี้ อันสงฆ์สมมติแล้ว เพื่อตรวจ
ดู พื้ น ที่ ที่จ ะสร้า งกุฎีของภิก ษุมีชื่อ นี้ ชอบแก่ สงฆ์ เหตุ นั้ น จึ งนิ่ ง
ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ ด้วยอย่างนี้
วิธีแสดงพื้นที่
[๕๐๓]
ภิกษุทั้งหลายผู้อันสงฆ์สมมติแล้วเหล่านั้น พึงไป ณ ที่นั้นตรวจ
ดูพ้ืนที่ที่จะสร้างกุฎี พึงทราบว่าเป็นสถานมีผู้จองไว้ หรือเป็นสถาน
ไม่มีผู้จองไว้ เป็นสถานมีชานเดินได้รอบหรือเป็นสถานไม่มีชาน
เดินได้รอบ ถ้าเป็นสถานมีผู้จองไว้ ทั้งไม่มีชานเดินได้รอบ พึงบอก
ว่า อย่าสร้างลงในที่นี้ ถ้าเป็นสถานไม่มีผู้จองไว้ทั้งมีชานเดินได้
รอบ พึงแจ้งแก่สงฆ์ว่า เป็นสถานไม่มีผู้จองไว้ ทั้งมีชานเดินได้รอบ
ภิกษุผู้จะสร้างกุฎีนั้น พึงเข้าไปหาสงฆ์ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า
กราบเท้าภิกษุทั้งหลายผู้แก่พรรษากว่า แล้วนั่งกระหย่งประนมมือ
กล่าวอย่างนี้ว่า
ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้าใคร่จะสร้างกุฎีอันหาเจ้าของมิได้ เฉพาะ
ตนเองด้วยอาการขอเอาเอง ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้านั้นขอสงฆ์ให้
แสดงพื้นที่ที่จะสร้างกุฎี พึงขอแม้ครั้งที่สอง พึงขอแม้ครั้งที่สาม
ภิกษุผู้ฉลาดผู้สามารถพึงประกาศให้สงฆ์ทราบ ด้วยญัตติทุติยกรรมวาจา ว่าดังนี้
• กรรมวาจาขอสงฆ์ให้แสดงพื้นที่
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ภิกษุมีชื่อนี้ผู้นี้ใคร่จะสร้างกุฎี
อันหาเจ้าของมิได้ เฉพาะตนเอง ด้วยอาการขอเอาเอง เธอขอสงฆ์
ให้แสดงพื้นที่ที่จะสร้างกุฎี ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว
สงฆ์พึงแสดงพื้นที่ที่จะสร้างกุฎีแก่ภิกษุมีชื่อนี้ นี้เป็นญัตติ.
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[๕๒๑]

สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๗
มะหัลละกัมปะนะ ภิกขุนา วิหารัง การะยะมาเนนะ…

12. อนึ่ง ภิกษุจะให้สร้างวิหารใหญ่ อันมีเจ้าของเฉพาะตนเอง พึงน�ำ

ภิกษุทั้งหลายไปเพื่อแสดงที่ ภิกษุเหล่านั้นพึงแสดงที่อันไม่มีผู้จอง
ไว้ อันมีชานรอบ หากภิกษุให้สร้างวิหารใหญ่ ในที่อันมีผู้จองไว้
อันหาชานรอบมิได้ หรือไม่น�ำภิกษุทั้งหลายไป เพื่อแสดงที่ เป็น
สังฆาทิเสส.

[๕๒๓]
ภิกษุจะสร้างวิหารนั้นต้องให้แผ้วถางสถานที่จะสร้างวิหารเสีย
ก่อน แล้วเข้าไปหาสงฆ์ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า กราบเท้าภิกษุ
ผู้แก่พรรษากว่า แล้วนั่งกระโหย่งประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่า
ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้าใคร่จะสร้างวิหารใหญ่ อันมีเจ้าของ เฉพาะ
ตนเอง ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้านั้น ขอสงฆ์ให้ตรวจดูสถานที่จะสร้าง
วิหาร ดังนี้ พึงขอแม้ครั้งที่สอง พึงขอแม้ครั้งที่สาม
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ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ภิกษุมีชื่อนี้ผู้นี้ใคร่จะสร้าง
กุฎีอันหาเจ้าของมิได้ เฉพาะตนเอง ด้วยอาการขอเอาเอง เธอ
ขอสงฆ์ให้แสดงพื้นที่ที่จะสร้างกุฎี สงฆ์แสดงพื้นที่ที่จะสร้างกุฎี
แก่ภิกษุมีชื่อนี้.
การแสดงพื้นที่ที่จะสร้างกุฎีของภิกษุมีชื่อนี้ ชอบแก่ท่านผู้ใด
ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด พื้นที่ที่
จะสร้างกุฎีของภิกษุมีชื่อนี้ อันสงฆ์แสดงแล้ว ชอบแก่สงฆ์เหตุนั้น
จึงนิ่งข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ ด้วยอย่างนี้.
สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๖ จบ.

ถ้าสงฆ์ทั้งปวงสามารถจะตรวจดูสถานที่จะสร้างวิหารได้ สงฆ์
ทั้งหมดพึงตรวจดู ถ้าสงฆ์ทั้งปวงไม่สามารถจะตรวจดูสถานที่จะ
สร้างวิหารได้ ภิกษุเหล่าใดในสงฆ์หมู่นั้น เป็นผู้ฉลาด สามารถจะ
รู้ได้ว่าเป็นสถานมีผู้จองไว้ หรือเป็นสถานไม่มีผู้จองไว้ เป็นสถาน
มีชานรอบ หรือเป็นสถานไม่มีชานรอบ สงฆ์พึงขอภิกษุเหล่านั้น
แล้วสมมติ.
วิธีสมมติ
13. ก็แลสงฆ์พึงสมมติอย่างนี้ คือ ภิกษุรูปหนึ่ง ผู้ฉลาด ผู้สามารถ
พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติทุติยกรรมวาจา ว่าดังนี้
• กรรมวาจาสมมติภิกษุผู้ตรวจดูสถานที่จะสร้างวิหาร
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ภิกษุมีชื่อนี้ผู้นี้เป็นผู้ใคร่จะ
สร้างวิหารใหญ่ อันมีเจ้าของ เฉพาะตนเอง เธอขอสงฆ์ให้ตรวจดู
สถานที่จะสร้างวิหาร ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึง
สมมติภิกษุทั้งหลายมีชื่อนี้ และมีชื่อนี้ เพื่อตรวจดูสถานที่จะสร้าง
วิหารของภิกษุมีชื่อนี้ นี้เป็นญัตติ.
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ภิกษุมีชื่อนี้ผู้นี้เป็นผู้ใคร่จะ
สร้างวิหารใหญ่ อันมีเจ้าของเฉพาะตนเอง เธอขอสงฆ์ให้ตรวจดู
สถานที่จะสร้างวิหาร สงฆ์สมมติภิกษุทั้งหลายมีชื่อนี้ และมีชื่อนี้
เพื่อตรวจดูสถานที่จะสร้างวิหารของภิกษุมีชื่อนี้ การสมมติภิกษุ
ทัง้ หลายมีชอื่ นี้ และมีชอื่ นี้ เพือ่ ตรวจดูสถานทีจ่ ะสร้างวิหารของภิกษุ
มีชื่อนี้ ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด
ท่านผู้นั้นพึงพูด ภิกษุทั้งหลายมีชื่อนี้ และมีชื่อนี้อันสงฆ์สมมติแล้ว
เพือ่ ตรวจดูสถานทีจ่ ะสร้างวิหาร ของภิกษุมชี อื่ นี้ ชอบแก่สงฆ์ เหตุนนั้
จึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้.
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[๕๒๔]
ภิกษุทั้งหลายผู้อันสงฆ์สมมติแล้วเหล่านั้น พึงไป ณ ที่นั้น ตรวจ
ดูสถานที่จะสร้างวิหาร พึงทราบว่าเป็นสถานมีผู้จองไว้ หรือเป็น
สถานไม่มีผู้จองไว้ เป็นสถานมีชานรอบ หรือเป็นสถานไม่มีชาน
รอบ ถ้าเป็นสถานมีผู้จองไว้ ทั้งเป็นสถานไม่มีชานรอบ พึงบอก
ว่าอย่าสร้างลงในที่นี้ ถ้าเป็นสถานไม่มีผู้จองไว้ ทั้งมีชานรอบ
พึ ง แจ้ ง แก่ ส งฆ์ ว ่ า เป็ น สถานไม่ มี ผู ้ จ องไว้ ทั้ ง มี ช านรอบภิ ก ษุ ผู ้
จะสร้ า งวิ ห ารนั้ น พึ ง เข้ า ไปหาสงฆ์ ห่ ม ผ้ า อุ ต ราสงค์ เ ฉวี ย งบ่ า
กราบเท้าภิกษุทั้งหลายผู้แก่พรรษา แล้วนั่งกระโหย่งประนมมือ
กล่าวอย่างนี้ว่า
ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้าใคร่จะสร้างวิหารใหญ่ อันมีเจ้าของ เฉพาะ
ตนเอง ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้านั้นขอสงฆ์ให้แสดงสถานที่จะสร้าง
วิหาร พึงขอแม้ครั้งที่สอง พึงขอแม้ครั้งที่สาม ภิกษุรูปหนึ่งผู้ฉลาด
ผู ้ ส ามารถ พึ ง ประกาศให้ ส งฆ์ ท ราบด้ ว ยญั ต ติ ทุ ติ ย กรรมวาจา
ว่าดังนี้
• กรรมวาจาแสดงสถานที่จะสร้างวิหาร
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ภิกษุมีชื่อนี้ผู้นี้ เป็นผู้ใคร่
จะสร้างวิหารใหญ่ อันมีเจ้าของ เฉพาะตนเอง เธอขอสงฆ์ให้
แสดงสถานที่จะสร้างวิหาร ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว
สงฆ์พึงแสดงสถานที่จะสร้างวิหารแก่ภิกษุมีชื่อนี้ นี้เป็นญัตติ.
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ภิกษุมีชื่อนี้ผู้นี้ เป็นผู้ใคร่
จะสร้างวิหารใหญ่ อันมีเจ้าของ เฉพาะตนเอง เธอขอสงฆ์ให้
แสดงสถานทีจ่ ะสร้างวิหาร สงฆ์แสดงสถานทีจ่ ะสร้างวิหารของภิกษุ
มีชอื่ นี้ การแสดงสถานทีจ่ ะสร้างวิหารของภิกษุมชี อื่ นี้ ชอบแก่ทา่ นผู้
ใด ท่านผูน้ นั้ พึงเป็นผูน้ งิ่ ไม่ชอบแก่ทา่ นผูใ้ ด ท่านผูน้ นั้ พึงพูด สถานที่
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วิธีขอสงฆ์แสดงสถานที่สร้างวิหาร

จะสร้างวิหารของภิกษุมีชื่อนี้ อันสงฆ์แสดงแล้ว ชอบแก่สงฆ์
เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้.
สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๗ จบ.

[๕๔๕]

สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๘

โย ปะนะ ภิกขุ ภิกขุง ทุฏโฐ โทโส อัปปะตีโต อะมูละเกนะ…

14. อนึ่ง ภิกษุใด ขัดใจ มีโทสะ ไม่แช่มชื่น ตามก�ำจัด ซึ่งภิกษุ ด้วยธรรม
มีโทษถึงปาราชิก อันหามูลมิได้ ด้วยหมายว่า แม้ไฉนเราจะยังเธอ
ให้เคลื่อนจากพรหมจรรย์นี้ได้ ครั้นสมัยอื่นแต่นั้นอันผู้ใดผู้หนึ่ง
ถือเอาตามก็ตาม ไม่ถือเอาตามก็ตาม แต่อธิกรณ์นั้น เป็นเรื่อง
หามูลมิได้ แลภิกษุยันอิงโทสะอยู่ เป็นสังฆาทิเสส.
สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๘ จบ.

[๕๖๔]

สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๙

โย ปะนะ ภิกขุ ภิกขุง ทุฎโฐ โทโส อัปปะตีโต อัญญะภาคิยัสสะ…

15. อนึ่ง ภิกษุใด ขัดใจ มีโทสะ ไม่แช่มชื่น ถือเอาเอกเทศบางแห่งแห่ง
อธิกรณ์อันเป็นเรื่องอื่น ให้เป็นเพียงเลศ ตามก�ำจัดซึ่งภิกษุ ด้วย
ธรรมอันมีโทษถึงปาราชิก ด้วยหมายว่า แม้ไฉนเราจักยังเธอให้
เคลื่อนจากพรหมจรรย์นี้ได้ ครั้นสมัยอื่นแต่นั้น อันผู้ใดผู้หนึ่งถือ
เอาตามก็ตาม ไม่ถือเอาตามก็ตาม แต่อธิกรณ์นั้นเป็นเรื่องอื่นแท้
เอกเทศบางแห่ง เธอถือเอาพอเป็นเลศ แลภิกษุยันอิงโทสะอยู่
เป็นสังฆาทิเสส.
สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๙ จบ.
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[๕๙๓]

สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๑๐
โย ปะนะ ภิกขุ สะมัคคัสสะ สังฆัสสะ เภทายะ…

ถือเอาอธิกรณ์อันเป็นเหตุแตกกัน ยกย่องยันอยู่ ภิกษุนั้น อันภิกษุ
ทั้งหลายพึงว่ากล่าวอย่างนี้ว่า ท่านอย่าได้ตะเกียกตะกายเพื่อ
ท�ำลายสงฆ์ผู้พร้อมเพรียง หรืออย่าได้ถือเอาอธิกรณ์อันเป็นเหตุ
แตกกันยกย่องยันอยู่ ขอท่านจงพร้อมเพรียงด้วยสงฆ์ เพราะว่า
สงฆ์ผู้พร้อมเพรียงกัน ปรองดองกัน ไม่วิวาทกัน มีอุเทศเดียวกัน
ย่อมอยู่ผาสุก แลภิกษุนั้น อันภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวอยู่อย่างนี้
ยังยกย่องอยู่อย่างนั้นเทียว ภิกษุนั้น อันภิกษุทั้งหลาย พึงสวด
สมนุภาสน์กว่าจะครบสามจบ เพื่อให้สละกรรมนั้นเสีย หากเธอ
ถูกสวดสมนุภาสน์กว่าจะครบสามจบอยู่ สละกรรมนั้นเสีย สละได้
อย่างนี้ นั่นเป็นการดี หากเธอไม่สละเสีย เป็นสังฆาทิเสส.

วิธีสวดสมนุภาสน์
[๕๙๖]
17. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลสงฆ์พึงสวดสมนุภาสน์อย่างนี้ ภิกษุผู้ฉลาด
ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติจตุตถกรรมวาจา
ว่าดังนี้
• กรรมวาจาสวดสมนุภาสน์
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ภิกษุผู้มีชื่อนี้ผู้นี้ ตะเกียกตะกายเพื่อท�ำลายสงฆ์ผู้พร้อมเพรียง เธอไม่สละเรื่องนั้น ถ้าความ
พร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงสวดสมนุภาสน์ภิกษุผู้มีชื่อนี้
เพื่อให้สละเรื่องนั้นเสีย นี้เป็นญัตติ.
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ภิกษุผู้มีชื่อนี้ผู้นี้ ตะเกียกตะกายเพื่อท�ำลายสงฆ์ผู้พร้อมเพรียง เธอไม่สละเรื่องนั้น สงฆ์สวด
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16. อนึ่ง ภิกษุใด ตะเกียกตะกายเพื่อท�ำลายสงฆ์ผู้พร้อมเพรียง หรือ

สมนุภาสน์ภิกษุผู้มีชื่อนี้ เพื่อให้สละเรื่องนั้น การสวดสมนุภาสน์
ภิกษุผู้มีชื่อนี้ เพื่อให้สละเรื่องนั้นเสีย ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้น
พึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด.
ข้าพเจ้ากล่าวความนีแ้ ม้ครัง้ ทีส่ อง ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า
ภิกษุผู้มีชื่อนี้ผู้นี้ ตะเกียกตะกายเพื่อท�ำลายสงฆ์ผู้พร้อมเพรียง
เธอไม่สละเรื่องนั้น สงฆ์สวดสมนุภาสน์ภิกษุผู้มีชื่อนี้ เพื่อให้สละ
เรื่องนั้น การสวดสมนุภาสน์ภิกษุผู้มีชื่อนี้ เพื่อให้สละเรื่องนั้นเสีย
ชอบแก่ ท ่ า นผู ้ ใ ด ท่ า นผู ้ นั้ น พึ ง เป็ น ผู ้ นิ่ ง ไม่ ช อบแก่ ท ่ า นผู ้ ใ ด
ท่านผู้นั้นพึงพูด.
ข้าพเจ้ากล่าวความนีแ้ ม้ครัง้ ทีส่ าม ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า
ภิกษุผู้มีชื่อนี้ผู้นี้ ตะเกียกตะกายเพื่อท�ำลายสงฆ์ผู้พร้อมเพรียง
เธอไม่สละเรื่องนั้น สงฆ์สวดสมนุภาสน์ภิกษุผู้มีชื่อนี้ เพื่อให้สละ
เรื่องนั้น การสวดสมนุภาสน์ภิกษุผู้มีชื่อนี้ เพื่อให้สละเรื่องนั้นเสีย
ชอบแก่ ท ่ า นผู ้ ใ ด ท่ า นผู ้ นั้ น พึ ง เป็ น ผู ้ นิ่ ง ไม่ ช อบแก่ ท ่ า นผู ้ ใ ด
ท่านผู้นั้นพึงพูด.
ภิ ก ษุ ผู ้ มี ชื่ อ นี้ สงฆ์ ส วดสมนุ ภ าสน์ แ ล้ ว เพื่ อ ให้ ส ละเรื่ อ งนั้ น
ชอบแก่สงฆ์เหตุนั้น จึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้.
[๕๙๓]
สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๑๐ จบ.
[๖๐๐]

สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๑๑

ตัสเสวะ โข ปะนะ ภิกขุสสะ ภิกขู โหนติ อะนุวัตตะกา…

18. อนึ่ง มีภิกษุผู้ประพฤติตาม ผู้พูดเข้ากันของภิกษุนั้นแล ๑ รูปบ้าง

๒ รูปบ้าง ๓ รูปบ้าง เธอทั้งหลายกล่าวอย่างนี้ว่า ขอท่านทั้งหลาย
อย่าได้กล่าวค�ำอะไรๆ ต่อภิกษุนั่น ภิกษุนั่นกล่าวถูกธรรมด้วย
ภิกษุนั่นกล่าวถูกวินัยด้วย ภิกษุนั่นถือเอาความพอใจและความ
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วิธีสวดสมนุภาสน์

[๖๐๓]
19. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลสงฆ์พึงสวดสมนุภาสน์อย่างนี้ ภิกษุผู้ฉลาด
ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติจตุตถกรรมวาจา
ว่าดังนี้
• กรรมวาจาสวดสมนุภาสน์
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ภิกษุทั้งหลายผู้มีชื่อนี้ด้วย
ผู้มีช่ือนี้ด้วยเป็นผู้ประพฤติตาม เป็นผู้พูดเข้ากัน ของภิกษุผู้มีชื่อนี้
ซึ่งเป็นผู้ตะเกียกตะกายเพื่อท�ำลายสงฆ์ ภิกษุเหล่านั้นยังไม่สละ
เรือ่ งนัน้ ถ้าความพร้อมพรัง่ ของสงฆ์ถงึ ทีแ่ ล้ว สงฆ์พงึ สวดสมนุภาสน์
ภิกษุทั้งหลายผู้มีชื่อนี้ด้วย ผู้มีชื่อนี้ด้วย เพื่อให้สละเรื่องนั้นเสีย
นี้เป็นญัตติ.
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ชอบใจของพวกข้าพเจ้ากล่าวด้วย เธอทราบความพอใจและความ
ชอบใจของพวกข้าพเจ้าจึงกล่าว ค�ำที่เธอกล่าวนั่น ย่อมควรแม้แก่
พวกข้าพเจ้า ภิกษุเหล่านั้น อันภิกษุทั้งหลายพึงว่ากล่าว อย่างนี้ว่า
ท่านทั้งหลาย อย่าได้กล่าวอย่างนั้น ภิกษุนั่นหาใช่ผู้กล่าวถูกธรรม
ไม่ด้วย ภิกษุนั่นหาใช่ผู้กล่าวถูกวินัยไม่ด้วย ความท�ำลายสงฆ์อย่า
ได้ชอบแม้แก่พวกท่าน ขอพวกท่านจงพร้อมเพรียงด้วยสงฆ์เพราะ
ว่าสงฆ์ผู้พร้อมเพรียงกัน ปรองดองกัน ไม่วิวาทกัน มีอุเทศเดียวกัน
ย่อมอยูผ่ าสุก แลภิกษุเหล่านัน้ อันภิกษุทงั้ หลายว่ากล่าวอยูอ่ ย่างนี้
ยั งยกย่อ งอยู่อ ย่า งนั้นเทียวภิกษุ เ หล่ านั้ น อั น ภิ กษุ ทั้ งหลายพึ ง
สวดสมนุภาสน์กว่าจะครบสามจบ เพื่อให้สละกรรมนั้นเสีย หาก
เธอทั้งหลายถูกสวดสมนุภาสน์กว่าจะครบสามจบอยู่ สละกรรม
นั้นเสีย สละได้อย่างนี้นั่นเป็นการดี หากเธอทั้งหลายไม่สละเสีย
เป็นสังฆาทิเสส.

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ภิกษุทั้งหลายผู้มีชื่อนี้ด้วย ผู้มี
ชื่อนี้ด้วย เป็นผู้ประพฤติตาม เป็นผู้พูดเข้ากัน ของภิกษุผู้มีช่ือนี้ ซึ่ง
เป็นผู้ตะเกียกตะกายเพื่อท�ำลายสงฆ์ ภิกษุเหล่านั้นยังไม่สละเรื่อง
นั้น สงฆ์สวดสมนุภาสน์ภิกษุทั้งหลายผู้มีชื่อนี้ด้วย ผู้มีชื่อนี้ด้วย
เพื่ อ ให้ ส ละเรื่ อ งนั้ น เสี ย การสวดสมนุ ภ าสน์ ภิ ก ษุ ทั้ ง หลายผู ้ มี
ชื่อนี้ด้วย ผู้มีชื่อนี้นี้ด้วย เพื่อให้สละเรื่องนั้นเสีย ชอบแก่ท่านผู้ใด
ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด.
ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สอง ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟัง
ข้าพเจ้า ภิกษุทงั้ หลายผูม้ ชี อื่ นีด้ ว้ ย ผูม้ ชี อื่ นีด้ ว้ ย เป็นผูป้ ระพฤติตาม
เป็นผู้พูดเข้ากัน ของภิกษุผู้มีชื่อนี้ ซึ่งเป็นผู้ตะเกียกตะกายเพื่อ
ท�ำลายสงฆ์ ภิกษุเหล่านั้นยังไม่สละเรื่องนั้นสงฆ์สวดสมนุภาสน์
ภิกษุทั้งหลายผู้มีชื่อนี้ด้วย ผู้มีชื่อนี้ด้วย เพื่อให้สละเรื่องนั้นเสีย
การสวดสมนุภาสน์ภิกษุทั้งหลายผู้มีชื่อนี้ด้วย ผู้มีชื่อนี้ด้วย เพื่อให้
สละเรื่องนั้นเสีย ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่
ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด.
ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สาม ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟัง
ข้าพเจ้า ภิกษุทงั้ หลายผูม้ ชี อื่ นีด้ ว้ ย ผูม้ ชี อื่ นีด้ ว้ ย เป็นผูป้ ระพฤติตาม
เป็นผู้พูดเข้ากัน ของภิกษุผู้มีชื่อนี้ ซึ่งเป็นผู้ตะเกียกตะกายเพื่อ
ท�ำลายสงฆ์ ภิกษุเหล่านั้นยังไม่สละเรื่องนั้น สงฆ์สวดสมนุภาสน์
ภิกษุทั้งหลายผู้มีชื่อนี้ด้วย ผู้มีชื่อนี้ด้วย เพื่อให้สละเรื่องนั้นเสีย
การสวดสมนุภาสน์ภิกษุทั้งหลายผู้มีชื่อนี้ด้วย ผู้มีชื่อนี้ด้วย เพื่อให้
สละเรื่องนั้นเสีย ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่
ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด.
ภิกษุทั้งหลายผู้มีชื่อนี้ด้วย ผู้มีชื่อนี้ด้วย สงฆ์สวดสมนุภาสน์แล้ว
เพื่อให้สละเรื่องนั้นชอบแก่สงฆ์ เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้
ไว้ด้วยอย่างนี้.
สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๑๑ จบ.
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[๖๐๗]

สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๑๒
พระบัญญัติ

ภิกขุ ปะเนวะ ทุพพะจะชาติโก โหติ, อุทเทสะปะริยาปันเนสุ…

อยู่ถูกทางธรรม ในสิกขาบททั้งหลายอันเนื่องในอุเทศ ท�ำตนให้
เป็นผู้อันใครๆ ว่ากล่าวไม่ได้ ด้วยกล่าวโต้ว่า พวกท่านอย่าได้
กล่าวอะไรต่อเรา เป็นค�ำดีก็ตาม เป็นค�ำชั่วก็ตาม แม้เราก็จักไม่
กล่าวอะไรๆ ต่อพวกท่านเหมือนกัน เป็นค�ำดีก็ตาม เป็นค�ำชั่ว
ก็ตาม ขอพวกท่านจงเว้นจากการว่ากล่าวเราเสีย ภิกษุนั้นอันภิกษุ
ทั้งหลายพึงว่ากล่าวอย่างนี้ว่า ท่านอย่าได้ท�ำตนให้เป็นผู้อันใครๆ
ว่ากล่าวไม่ได้ ขอท่านจงท�ำตนให้เขาว่ากล่าวได้แล แม้ท่านก็จงว่า
กล่าวภิกษุทั้งหลายโดยชอบธรรม แม้ภิกษุทั้งหลายก็จักว่ากล่าว
ท่านโดยชอบธรรม เพราะว่าบริษัทของพระผู้มีพระภาคนั้น เจริญ
แล้วด้วยอาการอย่างนี้ คือด้วยว่ากล่าวซึ่งกันและกัน ด้วยเตือนกัน
และกันให้ออกจากอาบัติ แลภิกษุนั้น อันภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวอยู่
อย่างนี้ ยังยกย่องอยู่อย่างนั้นเทียว ภิกษุนั้น อันภิกษุทั้งหลายพึง
สวดสมนุภาสน์กว่าจะครบสามจบ เพื่อให้สละกรรมนั้นเสีย หาก
เธอถูกสวดสมนุภาสน์กว่าจะครบสามจบอยู่ สละกรรมนั้นเสีย
สละได้อย่างนี้ นั่นเป็นการดี หากเธอไม่สละเสีย เป็นสังฆาทิเสส.
วิธีสวดสมนุภาสน์

[๖๑๐]
21. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลสงฆ์พึงสวดสมนุภาสน์อย่างนี้ ภิกษุผู้ฉลาด
ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติจตุตถกรรมวาจา ว่า
ดังนี้
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20. อนึ่ง ภิกษุเป็นผู้มีสัญชาติแห่งคนว่ายาก อันภิกษุทั้งหลายว่ากล่าว

• กรรมวาจาสวดสมนุภาสน์
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ภิกษุมชี อื่ นีผ้ นู้ ี้ อันภิกษุทงั้ หลาย
ว่ากล่าวอยู่ถูกทางธรรม ย่อมท�ำตนให้เป็นผู้อันใครๆ ว่ากล่าวไม่ได้
ภิกษุนั้นไม่สละเรื่องนั้น ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์
พึงสวดสมนุภาสน์ภิกษุมีชื่อนี้ เพื่อให้สละเรื่องนั้น นี้เป็นญัตติ.
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ภิกษุมชี อื่ นีผ้ นู้ ี้ อันภิกษุทงั้ หลาย
ว่ากล่าวอยู่ถูกทางธรรม ย่อมท�ำตนให้เป็นผู้อันใครๆ ว่ากล่าวไม่ได้
ภิกษุนั้นไม่สละเรื่องนั้นสงฆ์สวดสมนุภาสน์ภิกษุมีชื่อนี้ เพื่อให้สละ
เรื่องนั้นเสีย การสวดสมนุภาสน์ภิกษุมีชื่อนี้ เพื่อให้สละเรื่องนั้น
เสีย ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด
ท่านผู้นั้นพึงพูด.
ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สอง ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟัง
ข้าพเจ้า ภิกษุผู้มีชื่อนี้ผู้นี้ อันภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวอยู่ถูกทางธรรม
ย่อมท�ำตนให้เป็นผูอ้ นั ใครๆ ว่ากล่าวไม่ได้ ภิกษุนนั้ ไม่สละเรือ่ งนัน้
สงฆ์ ส วดสมนุ ภ าสน์ ภิ ก ษุ มี ชื่ อ นี้ เพื่ อ ให้ ส ละเรื่ อ งนั้ น การสวด
สมนุภาสน์ภิกษุมีชื่อนี้ เพื่อให้สละเรื่องนั้นเสีย ชอบแก่ท่านผู้ใด
ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด.
ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สาม ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟัง
ข้าพเจ้า ภิกษุมีชื่อนี้ผู้นี้ อันภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวอยู่ถูกทางธรรม
ย่อมท�ำตนให้เป็นผูอ้ นั ใครๆ ว่ากล่าวไม่ได้ ภิกษุนนั้ ไม่สละเรือ่ งนัน้
สงฆ์ ส วดสมนุ ภ าสน์ ภิ ก ษุ มี ชื่ อ นี้ เพื่ อ ให้ ส ละเรื่ อ งนั้ น การสวด
สมนุภาสน์ภิกษุมีชื่อนี้ เพื่อให้สละเรื่องนั้นเสีย ชอบแก่ท่านผู้ใด
ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้น้ันพึงพูด ภิกษุ
มีชื่อนี้อันสงฆ์สวดสมนุภาสน์แล้ว เพื่อให้สละเรื่องนั้นเสีย ชอบแก่
สงฆ์เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้.
สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๑๒ จบ.
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[๖๑๙]
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลวิธีปัพพาชนียกรรมพึงท�ำอย่างนี้ พึง
โจทภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะก่อน ครั้นแล้วพึงให้
พวกเธอให้การ ครั้นแล้วพึงยกอาบัติขึ้น ครั้นแล้วภิกษุผู้ฉลาด ผู้
สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติจตุตถกรรมวาจาว่า
ดังนี้
• กรรมวาจาท�ำปัพพาชนียกรรม
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ภิกษุพวกพระอัสสชิและพระ
ปุนพั พสุกะเหล่านี้ เป็นผูป้ ระทุษร้ายสกุล มีความประพฤติเลวทราม
ความประพฤติเลวทรามของภิกษุเหล่านี้ เขาได้เห็นอยู่ด้วย เขา
ได้ยินอยู่ด้วย และสกุลทั้งหลายอันภิกษุเหล่านี้ประทุษร้ายแล้ว
เขาได้เห็นอยู่ด้วย เขาได้ยินอยู่ด้วย ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์
ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงท�ำปัพพาชนียกรรมแก่ภิกษุพวกพระอัสสชิและ
พระปุนัพพสุกะจากชนบทกิฏาคีรีว่า ภิกษุพวกพระอัสสชิและพระ
ปุนัพพสุกะไม่พึงอยู่ในชนบทกิฏาคีรี นี้เป็นญัตติ.
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ภิกษุพวกพระอัสสชิและพระ
ปุนัพพสุกะเหล่านี้เป็นผู้ประทุษร้ายสกุล มีความประพฤติเลวทราม
ความประพฤติเลวทรามของภิกษุเหล่านี้ เขาได้เห็นอยู่ด้วย เขา
ได้ยินอยู่ด้วย และสกุลทั้งหลายอันภิกษุเหล่านี้ประทุษร้ายแล้ว
เขาได้เห็นอยู่ด้วย เขาได้ยินอยู่ด้วย สงฆ์ท�ำปัพพาชนียกรรมแก่
ภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะจากชนบทกิฏาคีรีว่า ภิกษุ
พวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะ ไม่พึงอยู่ในชนบทกิฏาคีรี การ
ท�ำปัพพาชนียกรรมแก่ภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะ
จากชนบทกิ ฏ าคี รี ว ่ า ภิ ก ษุ พ วกพระอั ส สชิ แ ละพระปุ นั พ พสุ ก ะ
ไม่พึงอยู่ในชนบทกิฏาคีรี ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง
ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด.
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วิธีทำ�ปัพพาชนียกรรม

ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สอง ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟัง
ข้าพเจ้า ภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะเหล่านี้ เป็นผู้
ประทุษร้ายสกุล มีความประพฤติเลวทราม ความประพฤติเลวทราม
ของภิกษุเหล่านี้ เขาได้เห็นอยูด่ ว้ ย เขาได้ยนิ อยูด่ ว้ ย และสกุลทัง้ หลาย
อันภิกษุเหล่านี้ประทุษร้ายแล้ว เขาได้เห็นอยู่ด้วย เขาได้ยินอยู่ด้วย
สงฆ์ทำ� ปัพพาชนียกรรมแก่ภกิ ษุพวกพระอัสสชิและพระปุนพั พสุกะ
จากชนบทกิฏาคีรีว่า ภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะไม่พึง
อยู่ในชนบทกิฏาคีรี การท�ำปัพพาชนียกรรมแก่ภิกษุพวกพระอัสสชิ
และพระปุนัพพสุกะจากชนบทกิฏาคีรีว่า ภิกษุพวกพระอัสสชิและ
พระปุนัพพสุกะ ไม่พึงอยู่ในชนบทกิฏาคีรี ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่าน
ผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด.
ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สาม ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟัง
ข้าพเจ้า ภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะเหล่านี้ เป็นผู้
ประทุษร้ายสกุล มีความประพฤติเลวทราม ความประพฤติเลวทราม
ของภิกษุเหล่านี้ เขาได้เห็นอยูด่ ว้ ย เขาได้ยนิ อยูด่ ว้ ย และสกุลทัง้ หลาย
อันภิกษุเหล่านี้ประทุษร้ายแล้ว เขาได้เห็นอยู่ด้วย เขาได้ยินอยู่ด้วย
สงฆ์ทำ� ปัพพาชนียกรรมแก่ภกิ ษุพวกพระอัสสชิและพระปุนพั พสุกะ
จากชนบทกิฏาคีรีว่า ภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะไม่พึง
อยู่ในชนบทกิฏาคีรี การท�ำปัพพาชนียกรรมแก่ภิกษุพวกพระอัสสชิ
และพระปุนัพพสุกะจากชนบทกิฏาคีรีว่า ภิกษุพวกพระอัสสชิและ
พระปุนัพพสุกะ ไม่พึงอยู่ในชนบทกิฏาคีรี ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่าน
ผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด.
ปั พ พาชนี ย กรรม สงฆ์ ท� ำ แล้ ว แก่ ภิ ก ษุ พ วกพระอั ส สชิ แ ละ
พระปุ นั พ พสุ ก ะจากชนบทกิ ฏ าคี รี ว ่ า ภิ ก ษุ พ วกพระอั ส สชิ แ ละ
พระปุนัพพสุกะ ไม่พึงอยู่ในชนบทกิฏาคีรี ชอบแก่สงฆ์ เหตุนั้น
จึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้.
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[๖๒๑]

สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๑๓
ภิกขุ ปะเนวะ อัญญะตะรัง คามัง วา นิคะมัง วา…

ประทุษร้ายสกุล มีความประพฤติเลวทราม ความประพฤติเลวทราม
ของเธอ เขาได้เห็นอยู่ด้วย เขาได้ยินอยู่ด้วย และสกุลทั้งหลายอัน
เธอประทุษร้ายแล้ว เขาได้เห็นอยู่ด้วย เขาได้ยินอยู่ด้วย ภิกษุนั้น
อันภิกษุทั้งหลาย พึงว่ากล่าวอย่างนี้ว่า ท่านเป็นผู้ประทุษร้ายสกุล
มีความประพฤติเลวทราม ความประพฤติเลวทรามของท่านเขาได้
เห็นอยูด่ ว้ ย เขาได้ยนิ อยูด่ ว้ ย และสกุลทัง้ หลายอันท่านประทุษร้าย
แล้ว เขาได้เห็นอยู่ด้วย เขาได้ยินอยู่ด้วย ท่านจงหลีกไปเสียจาก
อาวาสนี้ ท่านอย่าอยู่ในที่นี้และภิกษุนั้นอันภิกษุทั้งหลายว่ากล่าว
อยู่อย่างนี้ พึงว่ากล่าวภิกษุเหล่านั้นอย่างนี้ว่า พวกภิกษุถึงความ
พอใจด้วย ถึงความขัดเคืองด้วย ถึงความหลงด้วย ถึงความกลัวด้วย
ย่อมขับภิกษุบางรูป ย่อมไม่ขบั ภิกษุบางรูป เพราะอาบัติ เช่นเดียวกัน
ภิกษุนั้น อันภิกษุทั้งหลายพึงว่ากล่าวอย่างนี้ว่า ท่านอย่าได้กล่าว
อย่างนั้น ภิกษุทั้งหลาย หาได้ถึงความพอใจไม่ หาได้ถึงความ
ขัดเคืองไม่ หาได้ถึงความหลงไม่ หาได้ถึงความกลัวไม่ ท่านเองแล
เป็นผู้ประทุษร้ายสกุล มีความประพฤติเลวทราม ความประพฤติ
เลวทรามของท่าน เขาได้เห็นอยู่ด้วย เขาได้ยินอยู่ด้วย และสกุล
ทั้งหลายอันท่านประทุษร้ายแล้ว เขาได้เห็นอยู่ด้วย เขาได้ยินอยู่
ด้วย ท่านจงหลีกไปเสียจากอาวาสนี้ ท่านอย่าอยูใ่ นทีน่ ี้ และภิกษุนนั้
อันภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวอยู่อย่างนี้ ยังยกย่องอยู่อย่างนั้นเทียว
ภิกษุนนั้ อันภิกษุทงั้ หลาย พึงสวดสมนุภาสกว่าจะครบสามจบ เพือ่ ให้
สละกรรมนั้นเสีย หากเธอถูกสวดสมนุภาสกว่าจะครบสามจบอยู่
สละกรรมนั้นเสีย สละได้อย่างนี้ นั่นเป็นการดี หากเธอไม่สละเสีย
เป็นสังฆาทิเสส.
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22. อนึ่ง ภิกษุเข้าไปอาศัยบ้านก็ดี นิคมก็ดี แห่งใดแห่งหนึ่งอยู่ เป็นผู้

วิธีสวดสมนุภาสน์

[๖๒๖]
23. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ก็ แ ลสงฆ์ พึ ง สวดสมนุ ภ าสน์ อ ย่ า งนี้ ภิ ก ษุ
ผูฉ้ ลาด ผูส้ ามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วย ญัตติจตุตถกรรมวาจา
ว่าดังนี้
• กรรมวาจาสวดสมนุภาสน์
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ภิกษุมีชื่อนี้ผู้นี้ ถูกสงฆ์ท�ำ
ปัพพาชนียกรรมแล้ว ใส่ความภิกษุทั้งหลายว่า ล�ำเอียงด้วยความ
พอใจ ล�ำเอียงด้วยความขัดเคือง ล�ำเอียงด้วยความหลง ล�ำเอียง
ด้วยความกลัว เธอยังไม่สละเรื่องนั้น ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์
ถึงทีแ่ ล้ว สงฆ์พงึ สวดสมนุภาสน์ ภิกษุผมู้ ชี อื่ นี้ เพือ่ ให้สละเรือ่ งนัน้ เสีย
นี้เป็นญัตติ.
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ภิกษุมีชื่อนี้ผู้นี้ ถูกสงฆ์ท�ำ
ปัพพาชนียกรรมแล้ว ใส่ความภิกษุทั้งหลายว่า ล�ำเอียงด้วยความ
พอใจ ล�ำเอียงด้วยความขัดเคือง ล�ำเอียงด้วยความหลง ล�ำเอียง
ด้วยความกลัว เธอยังไม่สละเรื่องนั้น สงฆ์สวดสมนุภาสภิกษุผู้นี้
ชื่ อ นี้ เพื่ อ ให้ ส ละเรื่ อ งนั้ น เสี ย การสวดสมนุ ภ าสภิ ก ษุ ผู ้ มี ชื่ อ นี้
เพื่อให้สละเรื่องนั้นเสีย ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง
ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด.
ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สอง ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟัง
ข้าพเจ้า ภิกษุมีชื่อนี้ผู้นี้ ถูกสงฆ์ท�ำปัพพาชนียกรรมแล้ว ใส่ความ
ภิกษุทงั้ หลายว่า ล�ำเอียงด้วยความพอใจ ล�ำเอียงด้วยความขัดเคือง
ล�ำเอียงด้วยความหลง ล�ำเอียงด้วยความกลัว เธอยังไม่สละเรือ่ งนัน้
สงฆ์สวดสมนุภาสภิกษุผู้มีช่ือนี้ เพื่อให้สละเรื่องนั้นเสีย การสวด
สมนุภาสภิกษุผู้มีชื่อนี้ เพื่อให้สละเรื่องนั้นเสีย ชอบแก่ท่านผู้ใด
ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด.
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เตรสกัณฑ์ จบ.

พุทธวจน – อริยวินัย 45

สมฺปนฺนปาติโมกฺขา ปาติโมกฺขสวรสวตุ า

ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สาม ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟัง
ข้าพเจ้า ภิกษุมีชื่อนี้ผู้นี้ ถูกสงฆ์ท�ำปัพพาชนียกรรมแล้ว ใส่ความ
ภิกษุทงั้ หลายว่า ล�ำเอียงด้วยความพอใจ ล�ำเอียงด้วยความขัดเคือง
ล�ำเอียงด้วยความหลง ล�ำเอียงด้วยความกลัว เธอยังไม่สละเรือ่ งนัน้
สงฆ์สวดสมนุภาสภิกษุผู้มีช่ือนี้ เพื่อให้สละเรื่องนั้นเสีย การสวด
สมนุภาสภิกษุผู้มีชื่อนี้ เพื่อให้สละเรื่องนั้นเสีย ชอบแก่ท่านผู้ใด
ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด.
ภิกษุผู้มีชื่อนี้ อันสงฆ์สวดสมนุภาสแล้ว เพื่อให้สละเรื่องนั้นเสีย
ชอบแก่สงฆ์เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้.
สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๑๓ จบ.

กัณฑ์ที่ ๔ : อนิยตกัณฑ์
[๖๓๒]

อนิยต สิกขาบทที่ ๑
โย ปะนะ ภิกขุ มาตุคาเมนะ สัทธิง เอโก เอกายะ…

24. อนึ่ง ภิกษุใดรูปเดียว ส�ำเร็จการนั่งในที่ลับ คือในอาสนะก�ำบัง

พอจะท� ำ การได้ กั บ มาตุ ค ามผู ้ เ ดี ย ว อุ บ าสิ ก ามี ว าจาที่ เชื่ อ ได้
เห็นภิกษุกบั มาตุคามนัน้ นัน่ แล้ว พูดขึน้ ด้วยธรรม ๓ ประการ อย่างใด
อย่างหนึ่ง คือด้วยปาราชิกก็ดี ด้วยสังฆาทิเสสก็ดี ด้วยปาจิตตีย์ก็ดี
ภิกษุปฏิญาณซึ่งการนั่ง พึงถูกปรับด้วยธรรม ๓ ประการ อย่างใด
อย่างหนึ่ง คือ ด้วยปาราชิกบ้าง ด้วยสังฆาทิเสสบ้าง ด้วยปาจิตตีย์
บ้าง อีกอย่างหนึ่ง อุบาสิกามีวาจาที่เชื่อได้นั้น กล่าวด้วยธรรมใด
ภิกษุนั้นพึงถูกปรับด้วยธรรมนั้น ธรรมนี้ชื่อ อนิยต.
อนิยต สิกขาบทที่ ๑ จบ.
[๖๔๔]

อนิยต สิกขาบทที่ ๒
นะ เหวะ โข ปะนะ ปะฏิจฉันนัง อาสะนัง โหติ…

25. อนึ่ ง สถานหาเป็ น อาสนะก� ำ บั ง ไม่ เ ลยที เ ดี ย ว หาเป็ น ที่ พ อจะ

ท�ำการได้ไม่ แต่เป็นที่พอจะพูดเคาะมาตุคามด้วยวาจาชั่วหยาบ
ได้อยู่ แลภิกษุใดรูปเดียวส�ำเร็จการนั่งในที่ลับกับด้วยมาตุคาม
ผู้เดียว ในอาสนะมีรูปอย่างนั้น อุบาสิกามีวาจาที่เชื่อได้เห็นภิกษุ
กั บ มาตุ ค ามนั้ น นั่ น แล้ ว พู ด ขึ้ น ด้ ว ยธรรม ๒ ประการ อย่ า งใด
อย่างหนึ่ง คือด้วยสังฆาทิเสสก็ดี ด้วยปาจิตตีย์ก็ดี ภิกษุปฏิญาณ
ซึ่งการนั่ง พึงถูกปรับด้วยธรรม ๒ ประการ อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ
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ด้วยสังฆาทิเสสบ้าง ด้วยปาจิตตีย์บ้าง อีกอย่างหนึ่ง อุบาสิกา
มีวาจาทีเ่ ชือ่ ได้นนั้ กล่าวด้วยธรรมใด ภิกษุนนั้ พึงถูกปรับด้วยธรรมนัน้
แม้ธรรมนี้ก็ชื่อ อนิยต.
อนิยต สิกขาบทที่ ๒ จบ.
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อนิยตกัณฑ์ จบ
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ผู้ประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรม
-บาลี มหา. ที. ๑๐/๑๖๐/๑๒๙.

อานนท์ ภิ ก ษุ ภิ ก ษุ ณี อุ บ าสก อุ บ าสิ ก าใด ประพฤติ ธ รรม
สมควรแก่ธรรม ปฏิบัติชอบยิ่ง ปฏิบัติตามธรรมอยู่ ผู้นั้นชื่อว่าย่อม
สักการะ เคารพ นับถือ บูชา ตถาคต ด้วยการบูชาอันสูงสุด.
อานนท์ เพราะฉะนั้น ในเรื่องนี้ พวกเธอทั้งหลาย พึงสำ�เหนียกใจ
ไว้ ว่ า “เราทั้ ง หลาย จั ก ประพฤติ ธ รรมสมควรแก่ ธ รรม ปฏิ บั ติ ช อบยิ่ ง
ปฏิบัติตามธรรมอยู่” ดังนี้.
อานนท์ พวกเธอทั้งหลายพึงสำ�เหนียกใจไว้ อย่างนี้แล.

(วินัยปิฎก เล่มที่ ๒)

มหาวิภังค์ ภาค ๒ : แบ่งเป็น ๔ กัณฑ์
มี ๓๑๒ สิกขาบท
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คัมภีร์ มหาวิภังค์ ภาค ๒

กัณฑ์ที่ ๑ : นิสสัคคิยกัณฑ์
[๑]

จีวรวรรค สิกขาบทที่ ๑

นิฏฐิตะจีวะรัส๎มิง ภิกขุนา อุพภะตัส๎มิงกะฐิเน, ทะสาหะปะระมัง…

1. จีวรส�ำเร็จแล้ว กฐินอันภิกษุเดาะเสียแล้ว พึงทรงอติเรกจีวรได้ ๑๐ วัน
เป็นอย่างยิ่ง ภิกษุให้ล่วงก�ำหนดนั้นไป เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์.
วิธีเสียสละ

[๓]
2. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุพึงเสียสละจีวรนั้น อย่างนี้
• เสียสละแก่สงฆ์
[๔]
ภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาสงฆ์ ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า กราบเท้า
ภิกษุผู้แก่พรรษากว่า นั่งกระโหย่ง ประนมมือ กล่าวอย่างนี้ว่า
ท่านเจ้าข้า จีวรผืนนี้ของข้าพเจ้า ล่วง ๑๐ วัน เป็นของจ�ำจะสละ
ข้าพเจ้าสละจีวรผืนนี้แก่สงฆ์.
ครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงรับ
อาบัติ พึงคืนจีวรที่เสียสละให้ด้วยญัตติกรรมวาจา ว่าดังนี้
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า จีวรผืนนี้ของภิกษุมีชื่อนี้เป็น
ของจ�ำจะสละ เธอสละแล้วแก่สงฆ์ ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์
ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงให้จีวรผืนนี้แก่ภิกษุมีชื่อนี้.
• เสียสละแก่คณะ
[๕]
ภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุหลายรูป ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า
กราบเท้าภิกษุผู้แก่พรรษากว่า นั่งกระโหย่ง ประนมมือ กล่าว
อย่างนี้ว่า
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• เสียสละแก่บุคคล
[๖]
ภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุรูปหนึ่ง ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า
นั่งกระโหย่งประนมมือ กล่าวอย่างนี้ว่า
ท่ า น จี ว รผื น นี้ ข องข้ า พเจ้ า ล่ ว ง ๑๐ วั น เป็ น ของจ� ำ จะสละ
ข้าพเจ้าสละจีวรผืนนี้แก่ท่าน.
ครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผู้รับเสียสละนั้น พึงรับอาบัติ
พึงคืนจีวรที่เสียสละให้ด้วยค�ำว่า ข้าพเจ้าให้จีวรผืนนี้แก่ท่าน ดังนี้.
ทรงอนุญาตให้คืนจีวรที่เสียสละ

[๙]
3. ดูกรภิกษุทั้งหลาย จีวรที่ภิกษุเสียสละแล้ว สงฆ์ คณะ หรือ บุคคล
จะไม่คืนให้ไม่ได้ ภิกษุใดไม่คืนให้ ต้องอาบัติทุกกฏ.
จีวรวรรค สิกขาบทที่ ๑ จบ.

[๑๑]

จีวรวรรค สิกขาบทที่ ๒

นิฏฐิตะจีวะรัส๎มิง ภิกขุนา อุพภะตัส๎มิงกะฐิเน, เอกะรัตตัมปิ เจ…

4. จีวรของภิกษุสำ� เร็จแล้ว กฐินเดาะเสียแล้ว ถ้าภิกษุอยูป่ ราศจากไตรจีวร
แม้สิ้นราตรีหนึ่ง เว้นแต่ภิกษุได้รับสมมติ เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์.
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ท่านเจ้าข้า จีวรผืนนี้ของข้าพเจ้า ล่วง ๑๐ วัน เป็นของจ�ำจะสละ
ข้าพเจ้าสละจีวรผืนนี้แก่ท่านทั้งหลาย.
ครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงรับ
อาบัติ พึงคืนจีวรที่เสียสละให้ด้วยญัตติกรรมวาจา ว่าดังนี้
ท่านทัง้ หลาย ขอจงฟังข้าพเจ้า จีวรผืนนีข้ องภิกษุมชี อื่ นี้ เป็นของ
จ�ำจะสละ เธอสละแล้วแก่ท่านทั้งหลาย ถ้าความพร้อมพรั่งของ
ท่านทั้งหลายถึงที่แล้ว ท่านทั้งหลายพึงให้จีวรผืนนี้แก่ภิกษุมีชื่อนี้.

ทรงอนุญาตให้สมมติติจีวราวิปวาส

5. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เราอนุญาตให้สมมติ เพือ่ ไม่เป็นการอยูป่ ราศจาก
ไตรจีวรแก่ภิกษุผู้อาพาธ ก็แลสงฆ์พึงให้สมมติอย่างนี้

• วิธีสมมติติจีวราวิปวาส
ภิกษุผู้อาพาธนั้นพึงเข้าไปหาสงฆ์ ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า
กราบเท้าภิกษุผู้แก่พรรษากว่า นั่งกระโหย่ง ประนมมือ กล่าว
อย่างนี้ว่า
ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้าอาพาธ ไม่สามารถจะน�ำไตรจีวรไปด้วยได้
ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้านัน้ ขอสมมติเพือ่ ไม่เป็นการอยูป่ ราศจากไตรจีวร
ต่อสงฆ์ ดังนี้ พึงขอแม้ครั้งที่สอง พึงขอแม้ครั้งที่สาม.
ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติทุติยกรรมวาจา ว่าดังนี้
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ภิกษุมชี อื่ นีผ้ นู้ อี้ าพาธ ไม่สามารถ
จะน�ำไตรจีวรไปด้วยได้ เธอขอสมมติเพื่อไม่เป็นการอยู่ปราศจาก
ไตรจีวรต่อสงฆ์ ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงให้
สมมติเพื่อไม่เป็นการอยู่ปราศจากไตรจีวร แก่ภิกษุมีชื่อนี้ นี่เป็น
วาจาประกาศให้สงฆ์ทราบ.
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ภิกษุมชี อื่ นีผ้ นู้ อี้ าพาธ ไม่สามารถ
จะน�ำไตรจีวรไปด้วยได้ เธอขอสมมติเพื่อไม่เป็นการอยู่ปราศจาก
ไตรจีวรต่อสงฆ์ สงฆ์ให้สมมติเพื่อไม่เป็นการอยู่ปราศจากไตรจีวร
แก่ภิกษุมีชื่อนี้ การให้สมมติเพื่อไม่เป็นการอยู่ปราศจากไตรจีวรแก่
ภิกษุมีชื่อนี้ ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่าน
ผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด.
การสมมติเพื่อไม่เป็นการอยู่ปราศจากไตรจีวร อันสงฆ์ให้แล้ว
แก่ภิกษุมีชื่อนี้ชอบแก่สงฆ์ เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้
ด้วยอย่างนี้.
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วิธีเสียสละ

• เสียสละแก่สงฆ์
ภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาสงฆ์ ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า กราบเท้า
ภิกษุผู้แก่พรรษากว่า นั่งกระโหย่ง ประนมมือ กล่าวอย่างนี้ว่า
ท่านเจ้าข้า จีวรผืนนีข้ องข้าพเจ้า อยูป่ ราศแล้วล่วงราตรี เป็นของ
จ�ำจะสละ เว้นแต่ภิกษุได้รับสมมติ ข้าพเจ้าสละจีวรผืนนี้แก่สงฆ์.
ครัน้ สละแล้วพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผฉู้ ลาด ผูส้ ามารถ พึงรับอาบัติ
พึงคืนจีวรที่เสียสละให้ด้วยญัตติกรรมวาจา ว่าดังนี้
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า จีวรผืนนี้ของภิกษุมีชื่อนี้ เป็น
ของจ�ำจะสละ เธอสละแล้วแก่สงฆ์ ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์
ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงให้จีวรผืนนี้แก่ภิกษุมีชื่อนี้.
• เสียสละแก่คณะ
ภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุหลายรูป ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า
กราบเท้าภิกษุผู้แก่พรรษากว่า นั่งกระโหย่ง ประนมมือ กล่าว
อย่างนี้ว่า
ท่านเจ้าข้า จีวรผืนนี้ของข้าพเจ้า อยู่ปราศแล้วล่วงราตรี เป็น
ของจ�ำจะสละ เว้นแต่ภิกษุได้รับสมมติ ข้าพเจ้าสละจีวรผืนนี้แก่
ท่านทั้งหลาย.
ครัน้ สละแล้วพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผฉู้ ลาด ผูส้ ามารถ พึงรับอาบัติ
พึงคืนจีวรที่เสียสละให้ด้วยญัตติกรรมวาจา ว่าดังนี้
ท่านทัง้ หลาย ขอจงฟังข้าพเจ้า จีวรผืนนีข้ องภิกษุมชี อื่ นีเ้ ป็นของ
จ�ำจะสละ เธอสละแล้วแก่ท่านทั้งหลาย ถ้าความพร้อมพรั่งของ
ท่านทั้งหลายถึงที่แล้ว ท่านทั้งหลายพึงให้จีวรผืนนี้แก่ภิกษุมีชื่อนี้.
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[๑๒]
6. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุพึงเสียสละจีวรนั้น อย่างนี้

• เสียสละแก่บุคคล
ภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุรูปหนึ่ง ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า
นั่งกระโหย่ง ประนมมือ กล่าวอย่างนี้ว่า
ท่าน จีวรผืนนี้ของข้าพเจ้า อยู่ปราศแล้วล่วงราตรี เป็นของ
จ�ำจะสละเว้นแต่ภิกษุได้รับสมมติ ข้าพเจ้าสละจีวรผืนนี้แก่ท่าน.
ครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผู้รับเสียสละนั้น พึงรับอาบัติ
พึงคืนจีวรที่เสียสละให้ด้วยค�ำว่า ข้าพเจ้าให้จีวรผืนนี้แก่ท่าน ดังนี้.
จีวรวรรค สิกขาบทที่ ๒ จบ.

[๓๓]

จีวรวรรค สิกขาบทที่ ๓

นิฏฐิตะจีวะรัส๎มิง ภิกขุนา อุพภะตัส๎มิงกะฐิเน, ภิกขุโน ปะเนวะ…

7. จีวรของภิกษุส�ำเร็จแล้ว กฐินเดาะเสียแล้ว อกาลจีวรเกิดขึ้นแก่ภกิ ษุ
ภิกษุหวังอยู่ก็พึงรับ ครั้นรับแล้ว พึงรีบให้ท�ำ ถ้าผ้านั้นมีไม่พอ
เมื่อความหวังว่าจะได้มีอยู่ ภิกษุนั้นพึงเก็บจีวรนั้นไว้ได้เดือนหนึ่ง
เป็นอย่างยิ่ง เพื่อจีวรที่ยังบกพร่องจะได้พอกัน ถ้าเก็บไว้ยิ่งกว่า
ก�ำหนดนั้น แม้ความหวังว่าจะได้มีอยู่ เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์.
วิธีเสียสละ

[๓๗]
8. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุพึงเสียสละจีวรนั้น อย่างนี้
• เสียสละแก่สงฆ์
ภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาสงฆ์ ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า กราบเท้า
ภิกษุผู้แก่พรรษากว่า นั่งกระโหย่ง ประนมมือ กล่าวอย่างนี้ว่า
ท่านเจ้าข้า อกาลจีวรผืนนี้ของข้าพเจ้า ล่วงเดือนหนึ่ง เป็นของ
จ�ำจะสละข้าพเจ้าสละอกาลจีวรผืนนี้แก่สงฆ์.
54

คัมภีร์ มหาวิภังค์ ภาค ๒ (วินัยปิฎก เล่มที่ ๒)

• เสียสละแก่คณะ
ภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุหลายรูป ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า
กราบเท้าภิกษุผู้แก่พรรษากว่า นั่งกระโหย่ง ประนมมือ กล่าว
อย่างนี้ว่า
ท่านเจ้าข้า อกาลจีวรผืนนี้ของข้าพเจ้า ล่วงเดือนหนึ่ง เป็นของ
จ�ำจะสละ ข้าพเจ้าสละอกาลจีวรผืนนี้แก่ท่านทั้งหลาย.
ครัน้ สละแล้วพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผฉู้ ลาด ผูส้ ามารถ พึงรับอาบัติ
พึงคืนจีวรที่เสียสละให้ด้วยญัตติกรรมวาจา ว่าดังนี้
ท่านทั้งหลาย ขอจงฟังข้าพเจ้า อกาลจีวรผืนนี้ของภิกษุมีชื่อนี้
เป็นของจ�ำจะสละ เธอสละแล้วแก่ทา่ นทัง้ หลาย ถ้าความพร้อมพรัง่
ของท่านทั้งหลายถึงที่แล้ว ท่านทั้งหลายพึงให้อกาลจีวรผืนนี้แก่
ภิกษุมีชื่อนี้.
• เสียสละแก่บุคคล
ภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุรูปหนึ่ง ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า
นั่งกระโหย่ง ประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่า
ท่าน อกาลจีวรผืนนีข้ องข้าพเจ้า ล่วงเดือนหนึง่ เป็นของจ�ำจะสละ
ข้าพเจ้าสละอกาลจีวรผืนนี้แก่ท่าน.
ครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผู้รับเสียสละนั้น พึงรับอาบัติ
พึงคืนจีวรที่เสียสละให้ด้วยค�ำว่า ข้าพเจ้าให้อกาลจีวรผืนนี้แก่ท่าน
ดังนี้.
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ครัน้ สละแล้วพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผฉู้ ลาด ผูส้ ามารถ พึงรับอาบัติ
พึงคืนจีวรที่เสียสละให้ด้วยญัตติกรรมวาจา ว่าดังนี้
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า อกาลจีวรผืนนี้ของภิกษุมีชื่อนี้
เป็นของจ�ำจะสละ เธอสละแล้วแก่สงฆ์ ถ้าความพร้อมพรั่งของ
สงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงให้อกาลจีวรผืนนี้แก่ภิกษุมีชื่อนี้.

เมือ่ จีวรเดิมเกิดขึน้ แล้ว จีวรทีห่ วังจึงเกิดขึน้ เนือ้ ผ้าไม่เหมือนกัน
และราตรียังเหลืออยู่ ภิกษุไม่ต้องการ ก็ไม่พึงให้ท�ำ.
จีวรวรรค สิกขาบทที่ ๓ จบ.
[๔๒]

จีวรวรรค สิกขาบทที่ ๔
โย ปะนะ ภิกขุ อัญญาติกายะ ภิกขุนิยา ปุราณะจีวะรัง…

9. อนึ่ง ภิกษุใด ยังภิกษุณีผู้มิใช่ญาติให้ซักก็ดี ให้ย้อมก็ดี ให้ทุบก็ดี
ซึ่งจีวรเก่า เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์.

วิธีเสียสละ
[๔๓]
10. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุพึงเสียสละจีวรนั้น อย่างนี้
• เสียสละแก่สงฆ์
ภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาสงฆ์ ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า กราบเท้า
ภิกษุผู้แก่พรรษากว่า นั่งกระโหย่ง ประนมมือ กล่าวอย่างนี้ว่า
ท่านเจ้าข้า จีวรเก่าผืนนีข้ องข้าพเจ้า ให้ภกิ ษุณผี มู้ ใิ ช่ญาติซกั แล้ว
เป็นของจ�ำจะสละ ข้าพเจ้าสละจีวรผืนนี้แก่สงฆ์.
ครัน้ สละแล้วพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผฉู้ ลาด ผูส้ ามารถ พึงรับอาบัติ
พึงคืนจีวรที่เสียสละให้ด้วยญัตติกรรมวาจา ว่าดังนี้
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า จีวรผืนนี้ของภิกษุมีชื่อนี้ เป็น
ของจ�ำจะสละ เธอสละแล้วแก่สงฆ์ ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์
ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงให้จีวรผืนนี้แก่ภิกษุมีชื่อนี้.
• เสียสละแก่คณะ
ภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุหลายรูป ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า
กราบเท้าภิกษุผู้แก่พรรษากว่า นั่งกระโหย่ง ประนมมือ กล่าว
อย่างนี้ว่า
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• เสียสละแก่บุคคล
ภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุรูปหนึ่ง ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า
นั่งกระโหย่ง ประนมมือ กล่าวอย่างนี้ว่า
ท่าน จีวรเก่าผืนนี้ของข้าพเจ้า ให้ภิกษุณีผู้มิใช่ญาติซักแล้ว
เป็นของจ�ำจะสละ ข้าพเจ้าสละจีวรผืนนี้แก่ท่าน.
ครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผู้รับเสียสละนั้น พึงรับอาบัติ
พึงคืนจีวรที่เสียสละให้ด้วยค�ำว่า ข้าพเจ้าให้จีวรผืนนี้แก่ท่าน ดังนี้.
จีวรวรรค สิกขาบทที่ ๔ จบ.
ทรงอนุญาตให้รับจีวรแลกเปลี่ยน

[๔๘]
11. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เราอนุ ญ าตให้ รั บ จี ว รแลกเปลี่ ย นกั น ของ
สหธรรมิกทั้ง ๕ คือ ภิกษุ ภิกษุณี สิกขมานา สามเณร สามเณรี
เราอนุญาตให้รับจีวรแลกเปลี่ยนกันของสหธรรมิกทั้ง ๕ นี้.

จีวรวรรค สิกขาบทที่ ๕

โย ปะนะ ภิกขุ อัญญาติกายะ ภิกขุนิยา หัตถะโต…

12. อนึง่ ภิกษุใดรับจีวรจากมือภิกษุณผี มู้ ใิ ช่ญาติ เว้นไว้แต่ของแลกเปลีย่ น
เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์.
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ท่านเจ้าข้า จีวรเก่าผืนนีข้ องข้าพเจ้า ให้ภกิ ษุณผี มู้ ใิ ช่ญาติซกั แล้ว
เป็นของจ�ำจะสละ ข้าพเจ้าสละจีวรผืนนี้แก่ท่านทั้งหลาย.
ครัน้ สละแล้วพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผฉู้ ลาด ผูส้ ามารถ พึงรับอาบัติ
พึงคืนจีวรที่เสียสละให้ด้วยญัตติกรรมวาจา ว่าดังนี้
ท่านทัง้ หลาย ขอจงฟังข้าพเจ้า จีวรผืนนีข้ องภิกษุมชี อื่ นี้ เป็นของ
จ�ำจะสละ เธอสละแล้วแก่ท่านทั้งหลาย ถ้าความพร้อมพรั่งของ
ท่านทั้งหลายถึงที่แล้ว ท่านทั้งหลายพึงให้จีวรผืนนี้แก่ภิกษุมีชื่อนี้.

วิธีเสียสละ

[๔๙]
13. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุพึงเสียสละจีวรนั้นอย่างนี้
• เสียสละแก่สงฆ์
ภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาสงฆ์ ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า กราบเท้า
ภิกษุผู้แก่พรรษากว่า นั่งกระโหย่ง ประนมมือ กล่าวอย่างนี้ว่า
ท่ า นเจ้ า ข้ า จี ว รผื น นี้ ข องข้ า พเจ้ า รั บ มาแล้ ว จากมื อ ภิ ก ษุ ณี
ผู้มิใช่ญาติ เว้นแต่แลกเปลี่ยนกัน เป็นของจ�ำจะสละ ข้าพเจ้าสละ
จีวรผืนนี้แก่สงฆ์.
ครัน้ สละแล้วพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผฉู้ ลาด ผูส้ ามารถ พึงรับอาบัติ
พึงคืนจีวรที่เสียสละให้ด้วยญัตติกรรมวาจา ว่าดังนี้
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า จีวรผืนนี้ของภิกษุมีชื่อนี้เป็น
ของจ�ำจะสละ เธอสละแล้วแก่สงฆ์ ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์
ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงให้จีวรผืนนี้แก่ภิกษุมีชื่อนี้.
• เสียสละแก่คณะ
ภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุหลายรูป ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า
กราบเท้าภิกษุผู้แก่พรรษากว่า นั่งกระโหย่ง ประนมมือ กล่าว
อย่างนี้ว่า
ท่ า นเจ้ า ข้ า จี ว รผื น นี้ ข องข้ า พเจ้ า รั บ มาแล้ ว จากมื อ ภิ ก ษุ ณี
ผู้มิใช่ญาติ เว้นแต่แลกเปลี่ยนกัน เป็นของจ�ำจะสละ ข้าพเจ้าสละ
จีวรผืนนี้แก่ท่านทั้งหลาย.
ครัน้ สละแล้วพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผฉู้ ลาด ผูส้ ามารถ พึงรับอาบัติ
พึงคืนจีวรที่เสียสละให้ด้วยญัตติกรรมวาจา ว่าดังนี้
ท่านทัง้ หลาย ขอจงฟังข้าพเจ้า จีวรผืนนีข้ องภิกษุมชี อื่ นี้ เป็นของ
จ�ำจะสละ เธอสละแล้วแก่ท่านทั้งหลาย ถ้าความพร้อมพรั่งของ
ท่านทั้งหลายถึงที่แล้ว ท่านทั้งหลายพึงให้จีวรผืนนี้แก่ภิกษุมีชื่อนี้.
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ทรงอนุญาตให้ขอจีวรได้
[๕๔]
14. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุผู้ถูกโจรแย่งชิงจีวรไป หรือ
มีจีวรหาย ขอจีวรต่อพ่อเจ้าเรือน หรือแม่เจ้าเรือน ผู้มิใช่ญาติได้
เธอเดินไปถึงวัดใดก่อน ถ้าจีวรส�ำหรับวิหารก็ดี ผ้าลาดเตียงก็ดี
ผ้าลาดพื้นก็ดี ผ้าปูที่นอนก็ดี ของสงฆ์ในวัดนั้นมีอยู่ จะถือเอาผ้า
ของสงฆ์นั้นไปห่มด้วยคิดว่า ได้จีวรนั้นมาแล้ว จักคืนไว้ดังกล่าว
ดังนี้ก็ควร. ถ้าจีวรส�ำหรับวิหารก็ดี ผ้าลาดเตียงก็ดี ผ้าลาดพื้น
ก็ดี ผ้าปูที่นอนก็ดี ของสงฆ์ไม่มี ต้องปกปิดด้วยหญ้าหรือใบไม้
เดินมา ไม่พึงเปลือยกายเดินมา ภิกษุใดเปลือยกายเดินมา ต้อง
อาบัติทุกกฏ.

จีวรวรรค สิกขาบทที่ ๖

โย ปะนะ ภิกขุ อัญญาตะกัง คะหะปะติง วา คะหะปะตานิง วา…

15. อนึ่ง ภิกษุใด ขอจีวรต่อพ่อเจ้าเรือนก็ดี ต่อแม่เจ้าเรือนก็ดี ผู้มิใช่

ญาติ นอกจากสมัย เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์.
สมัยในค�ำนั้นดังนี้ ภิกษุเป็นผู้มีจีวรถูกชิงเอาไปก็ดี มีจีวรฉิบหาย
ก็ดี นี้สมัยในค�ำนั้น.
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• เสียสละแก่บุคคล
ภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุรูปหนึ่ง ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า
นั่งกระโหย่ง ประนมมือ กล่าวอย่างนี้ว่า
ท่าน จีวรผืนนี้ของข้าพเจ้า รับมาแล้วจากมือภิกษุณีผู้มิใช่ญาติ
เว้นแต่แลกเปลีย่ นกัน เป็นของจ�ำจะสละ ข้าพเจ้าสละจีวรผืนนีแ้ ก่ทา่ น.
ครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผู้รับเสียสละนั้น พึงรับอาบัติ
พึงคืนจีวรที่เสียสละให้ด้วยค�ำว่า ข้าพเจ้าให้จีวรผืนนี้แก่ท่าน ดังนี้.
จีวรวรรค สิกขาบทที่ ๕ จบ.

วิธีเสียสละ

[๕๕]
16. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุพึงเสียสละจีวรนั้นอย่างนี้
• เสียสละแก่สงฆ์
ภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาสงฆ์ ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า กราบเท้า
ภิกษุผู้แก่พรรษากว่านั่งกระโหย่ง ประนมมือ กล่าวอย่างนี้ว่า
ท่านเจ้าข้า จีวรผืนนี้ของข้าพเจ้า ขอแล้วต่อพ่อเจ้าเรือนผู้มิใช่
ญาติ นอกจากสมัย เป็นของจ�ำจะสละ ข้าพเจ้าสละจีวรผืนนีแ้ ก่สงฆ์.
ครัน้ สละแล้ว พึงแสดงอาบัติ ภิกษุผฉู้ ลาด ผูส้ ามารถ พึงรับอาบัติ
พึงคืนจีวรที่เสียสละให้ด้วยญัตติกรรมวาจา ว่าดังนี้
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า จีวรผืนนี้ของภิกษุมีชื่อนี้ เป็น
ของจ�ำจะสละ เธอสละแล้วแก่สงฆ์ ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์
ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงให้จีวรผืนนี้แก่ภิกษุมีชื่อนี้.
• เสียสละแก่คณะ
ภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุหลายรูป ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า
กราบเท้าภิกษุผู้แก่พรรษากว่า นั่งกระโหย่ง ประนมมือ กล่าว
อย่างนี้ว่า
ท่านเจ้าข้า จีวรผืนนี้ของข้าพเจ้า ขอแล้วต่อพ่อเจ้าเรือนผู้มิใช่
ญาติ นอกจากสมัย เป็นของจ�ำจะสละ ข้าพเจ้าสละจีวรผืนนี้แก่
ท่านทั้งหลาย.
ครัน้ สละแล้ว พึงแสดงอาบัติ ภิกษุผฉู้ ลาด ผูส้ ามารถ พึงรับอาบัติ
พึงคืนจีวรที่เสียสละให้ด้วยญัตติกรรมวาจา ว่าดังนี้
ท่านทั้งหลาย ขอจงฟังข้าพเจ้า จีวรผืนนี้ของภิกษุมีชื่อนี้ เป็น
ของจ�ำจะสละ เธอสละแล้วแก่ท่านทั้งหลาย ถ้าความพร้อมพรั่ง
ของท่านทั้งหลายถึงที่แล้ว ท่านทั้งหลายพึงให้จีวรผืนนี้แก่ภิกษุ
มีชื่อนี้.
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[๕๘]

จีวรวรรค สิกขาบทที่ ๗

ตัญเจ อัญญาตะโก คะหะปะติ วา คะหะปะตานี วา พะหูหิ…

17. ถ้าพ่อเจ้าเรือนก็ดี แม่เจ้าเรือนก็ดี ผู้มิใช่ญาติ ปวารณาต่อภิกษุ

นั้น ด้วยจีวรเป็นอันมาก เพื่อน�ำไปได้ตามใจ ภิกษุนั้นพึงยินดีจีวร
มีอุตราสงค์ อันตรวาสก เป็นอย่างมาก จากจีวรเหล่านั้น ถ้ายินดี
ยิ่งกว่านั้น เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์.
วิธีเสียสละ

[๕๙]
18. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุพึงเสียสละจีวรนั้น อย่างนี้
• เสียสละแก่สงฆ์
ภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาสงฆ์ ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า กราบเท้า
ภิกษุผู้แก่พรรษากว่า นั่งกระโหย่ง ประนมมือ กล่าวอย่างนี้ว่า
ท่ า นเจ้ า ข้ า จี ว รผื น นี้ ข องข้ า พเจ้ า ขอแล้ ว เกิ น ก� ำ หนด ต่ อ
เจ้ า เรื อ นผู ้ มิ ใช่ ญ าติ เป็ น ของจ� ำ จะสละ ข้ า พเจ้ า สละจี ว รผื น นี้
แก่สงฆ์.
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• เสียสละแก่บุคคล
ภิกษุรูปนั้น พึงเข้าไปหาภิกษุรูปหนึ่ง ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า
นั่งกระโหย่ง ประนมมือ กล่าวอย่างนี้ว่า
ท่าน จีวรผืนนี้ของข้าพเจ้า ขอแล้วต่อพ่อเจ้าเรือนผู้มิใช่ญาติ
นอกจากสมัย เป็นของจ�ำจะสละ ข้าพเจ้าสละจีวรผืนนี้แก่ท่าน.
ครั้นสละแล้ว พึงแสดงอาบัติ ภิกษุผู้รับเสียสละนั้น พึงรับอาบัติ
พึงคืนจีวรที่เสียสละให้ด้วยค�ำว่า ข้าพเจ้าให้จีวรผืนนี้แก่ท่าน ดังนี้.
จีวรวรรค สิกขาบทที่ ๖ จบ.

ครัน้ สละแล้วพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผฉู้ ลาด ผูส้ ามารถ พึงรับอาบัติ
พึงคืนจีวรที่เสียสละให้ด้วยญัตติกรรมวาจา ว่าดังนี้
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า จีวรผืนนี้ของภิกษุมีชื่อนี้ เป็น
ของจ�ำจะสละ เธอสละแล้วแก่สงฆ์ ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์
ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงให้จีวรผืนนี้แก่ภิกษุมีชื่อนี้.
• เสียสละแก่คณะ
ภิกษุรูปนั้น พึงเข้าไปหาภิกษุหลายรูป ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า
กราบเท้าภิกษุผู้แก่พรรษากว่า นั่งกระโหย่ง ประนมมือ กล่าว
อย่างนี้ว่า
ท่านเจ้าข้า จีวรผืนนีข้ องข้าพเจ้า ขอแล้วเกินก�ำหนดต่อเจ้าเรือน
ผูม้ ใิ ช่ญาติเป็นของจ�ำจะสละ ข้าพเจ้าสละจีวรผืนนีแ้ ก่ทา่ นทัง้ หลาย.
ครัน้ สละแล้วพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผฉู้ ลาด ผูส้ ามารถ พึงรับอาบัติ
พึงคืนจีวรที่เสียสละให้ด้วยญัตติกรรมวาจา ว่าดังนี้
ท่านทั้งหลาย ขอจงฟังข้าพเจ้า จีวรผืนนี้ของภิกษุมีชื่อนี้ เป็น
ของจ�ำจะสละ เธอสละแล้วแก่ท่านทั้งหลาย ถ้าความพร้อมพรั่ง
ของท่านทั้งหลายถึงที่แล้ว ท่านทั้งหลายพึงให้จีวรผืนนี้ แก่ภิกษุ
มีชื่อนี้.
• เสียสละแก่บุคคล
ภิกษุรูปนั้น พึงเข้าไปหาภิกษุรูปหนึ่ง ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า
นั่งกระโหย่ง ประนมมือ กล่าวอย่างนี้ว่า
ท่าน จีวรผืนนี้ของข้าพเจ้า ขอแล้วเกินก�ำหนด ต่อเจ้าเรือนผู้
มิใช่ญาติ เป็นของจ�ำจะสละ ข้าพเจ้าสละจีวรผืนนี้แก่ท่าน.
ครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผู้รับเสียสละนั้น พึงรับอาบัติ
พึงคืนจีวรที่เสียสละให้ด้วยค�ำว่า ข้าพเจ้าให้จีวรผืนนี้แก่ท่าน ดังนี้.
จีวรวรรค สิกขาบทที่ ๗ จบ.
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[๖๒]

จีวรวรรค สิกขาบทที่ ๘

ภิกขุง ปะเนวะ อุททิสสะ อัญญาตะกัสสะ คะหะปะติสสะ วา…

ทรัพย์ส�ำหรับจ่ายจีวรเฉพาะภิกษุไว้ว่า เราจักจ่ายจีวรด้วยทรัพย์
ส�ำหรับจ่ายจีวรนี้ แล้วยังภิกษุชื่อนี้ให้ครองจีวร ถ้าภิกษุนั้นเขา
ไม่ได้ปวารณาไว้ก่อน เข้าไปหา แล้วถึงการก�ำหนดในจีวรในส�ำนัก
ของเขาว่า ดีละ ท่านจงจ่ายจีวรเช่นนั้น หรือเช่นนี้ ด้วยทรัพย์
ส�ำหรับจ่ายจีวรนี้ แล้วยังรูปให้ครองเถิด เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์
เพราะอาศัยความเป็นผู้ใคร่ในจีวรดี.
วิธีเสียสละ

[๖๓]
20. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุพึงเสียสละจีวรนั้น อย่างนี้
• เสียสละแก่สงฆ์
ภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาสงฆ์ ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า กราบเท้า
ภิกษุผู้แก่พรรษากว่า นั่งกระโหย่ง ประนมมือ กล่าวอย่างนี้ว่า
ท่านเจ้าข้า จีวรผืนนี้ของข้าพเจ้า เขาไม่ได้ปวารณาไว้ก่อน
ข้าพเจ้าเข้าไปหาเจ้าเรือนผู้มิใช่ญาติ ถึงการก�ำหนดในจีวร เป็น
ของจ�ำจะสละ ข้าพเจ้าสละจีวรผืนนี้แก่สงฆ์.
ครัน้ สละแล้วพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผฉู้ ลาด ผูส้ ามารถ พึงรับอาบัติ
พึงคืนจีวรที่เสียสละให้ด้วยญัตติกรรมวาจา ว่าดังนี้
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า จีวรผืนนี้ของภิกษุมีชื่อนี้ เป็น
ของจ�ำจะสละ เธอสละแล้วแก่สงฆ์ ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์
ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงให้จีวรผืนนี้แก่ภิกษุมีชื่อนี้.
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19. อนึ่ง มีพ่อเจ้าเรือนก็ดี แม่เจ้าเรือนก็ดี ผู้มิใช่ญาติ ตระเตรียม

• เสียสละแก่คณะ
ภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุหลายรูป ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า
กราบเท้าภิกษุผู้แก่พรรษากว่า นั่งกระโหย่ง ประนมมือ กล่าว
อย่างนี้ว่า
ท่านเจ้าข้า จีวรผืนนีข้ องข้าพเจ้า เขาไม่ได้ปวารณาไว้กอ่ น ข้าพเจ้า
เข้าไปหาเจ้าเรือนผูม้ ใิ ช่ญาติ ถึงการก�ำหนดในจีวร เป็นของจ�ำจะสละ
ข้าพเจ้าสละจีวรผืนนี้แก่ท่านทั้งหลาย.
ครัน้ สละแล้วพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผฉู้ ลาด ผูส้ ามารถ พึงรับอาบัติ
พึงคืนจีวรที่เสียสละให้ด้วยญัตติกรรมวาจา ว่าดังนี้
ท่านทั้งหลาย ขอจงฟังข้าพเจ้า จีวรผืนนี้ของภิกษุมีชื่อนี้ เป็น
ของจ�ำจะสละ เธอสละแล้วแก่ท่านทั้งหลาย ถ้าความพร้อมพรั่ง
ของท่านทั้งหลายถึงที่แล้ว ท่านทั้งหลายพึงให้จีวรผืนนี้แก่ภิกษุ
มีชื่อนี้.
• เสียสละแก่บุคคล
ภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุรูปหนึ่ง ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า
นั่งกระโหย่ง ประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่า
ท่าน จีวรผืนนี้ของข้าพเจ้า เขาไม่ได้ปวารณาไว้ก่อน ข้าพเจ้า
เข้าไปหา
เจ้าเรือนผู้มิใช่ญาติ ถึงการก�ำหนดในจีวร เป็นของจ�ำจะสละ
ข้าพเจ้าสละจีวรผืนนี้แก่ท่าน.
ครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผู้รับเสียสละนั้น พึงรับอาบัติ
พึงคืนจีวรที่เสียสละให้ด้วยค�ำว่า ข้าพเจ้าให้จีวรผืนนี้แก่ท่าน ดังนี้.
จีวรวรรค สิกขาบทที่ ๘ จบ.
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[๖๖]

จีวรวรรค สิกขาบทที่ ๙

ภิกขุง ปะเนวะ อุททิสสะ อุภินนัง อัญญาตะกานัง คะหะปะตีนัง วา…

ทรัพย์ส�ำหรับจ่ายจีวรเฉพาะผืนๆ ไว้เฉพาะภิกษุว่า เราทั้งหลาย
จักจ่ายจีวรเฉพาะผืนๆ ด้วยทรัพย์ส�ำหรับจ่ายจีวรเฉพาะผืนๆ
เหล่านี้แล้ว ยังภิกษุชื่อนี้ให้ครองจีวรหลายผืนด้วยกัน ถ้าภิกษุนั้น
เขาไม่ ไ ด้ ป วารณาไว้ ก ่ อ น เข้ า ไปหาแล้ ว ถึ ง การก� ำ หนดในจี ว ร
ในส�ำนักของเขาว่า ดีละ ขอท่านทั้งหลายจงจ่ายจีวรเช่นนั้น หรือ
เช่นนี้ ด้วยทรัพย์ส�ำหรับจ่ายจีวรเฉพาะผืนๆ เหล่านี้แล้ว ทั้งสอง
คนรวมกัน ยังรูปให้ครองจีวรผืนเดียวเถิด เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์
ถือเอาความเป็นผู้ใคร่ในจีวรดี.
วิธีเสียสละ

[๖๗]
22. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล ภิกษุพึงเสียสละจีวรนั้น อย่างนี้
• เสียสละแก่สงฆ์
ภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาสงฆ์ ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า กราบเท้า
ภิกษุผู้แก่พรรษากว่า นั่งกระหย่ง ประนมมือ กล่าวอย่างนี้ว่า
ท่านเจ้าข้า จีวรผืนนีข้ องข้าพเจ้า เขาไม่ได้ปวารณาไว้กอ่ น ข้าพเจ้า
เข้าไปหาเจ้าเรือนผู้มิใช่ญาติทั้งหลาย ถึงการก�ำหนดในจีวร เป็น
ของจ�ำจะสละ ข้าพเจ้าสละจีวรผืนนี้แก่สงฆ์.
ครัน้ สละแล้ว พึงแสดงอาบัติ ภิกษุผฉู้ ลาด ผูส้ ามารถ พึงรับอาบัติ
พึงคืนจีวรที่เสียสละให้ด้วยญัตติกรรมวาจา ว่าดังนี้
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21. อนึง่ มีพอ่ เจ้าเรือนก็ดี แม่เจ้าเรือนก็ดี ผูม้ ใิ ช่ญาติสองคน ตระเตรียม

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า จีวรผืนนี้ของภิกษุมีชื่อนี้เป็น
ของจ�ำจะสละ เธอสละแล้วแก่สงฆ์ ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์
ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงให้จีวรผืนนี้แก่ภิกษุมีชื่อนี้.
• เสียสละแก่คณะ
ภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุหลายรูป ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า
กราบเท้าภิกษุผู้แก่พรรษากว่า นั่งกระหย่ง ประนมมือ กล่าว
อย่างนี้ว่า
ท่านเจ้าข้า จีวรผืนนี้ของข้าพเจ้า เขาไม่ได้ปวารณาไว้ก่อน
ข้าพเจ้าเข้าไปหาเจ้าเรือนผู้มิใช่ญาติทั้งหลาย ถึงการก�ำหนดในจีวร
เป็นของจ�ำจะสละ ข้าพเจ้าสละจีวรผืนนี้แก่ท่านทั้งหลาย.
ครัน้ สละแล้วพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผฉู้ ลาด ผูส้ ามารถ พึงรับอาบัติ
พึงคืนจีวรที่เสียสละให้ด้วยญัตติกรรมวาจา ว่าดังนี้
ท่านทั้งหลาย ขอจงฟังข้าพเจ้า จีวรผืนนี้ของภิกษุมีชื่อนี้ เป็น
ของจ�ำจะสละ เธอสละแล้วแก่ท่านทั้งหลาย ถ้าความพร้อมพรั่ง
ของท่านทัง้ หลายถึงทีแ่ ล้ว ท่านทัง้ หลายพึงให้จวี รผืนนี้ แก่ภกิ ษุชอื่ นี.้
• เสียสละแก่บุคคล
ภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุรูปหนึ่ง ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า
นั่งกระหย่ง ประนม มือกล่าวอย่างนี้ว่า
ท่าน จีวรผืนนี้ของข้าพเจ้า เขาไม่ได้ปวารณาไว้ก่อน ข้าพเจ้า
เข้าไปหาเจ้าเรือนผู้มิใช่ญาติทั้งหลาย ถึงการก�ำหนดในจีวร เป็น
ของจ�ำจะสละ ข้าพเจ้าสละจีวรผืนนี้แก่ท่าน.
ครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผู้รับเสียสละนั้น พึงรับอาบัติ
พึงคืนจีวรทีเ่ สียสละแล้วให้ดว้ ยค�ำว่า ข้าพเจ้าให้จวี รผืนนีแ้ ก่ทา่ น ดังนี.้
จีวรวรรค สิกขาบทที่ ๙ จบ.
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[๗๐]

จีวรวรรค สิกขาบทที่ ๑๐
ภิกขุง ปะเนวะ อุททิสสะ ราชา วา ราชะโภคโค วา…

ทรัพย์ส�ำหรับจ่ายจีวรไปด้วยทูตเฉพาะภิกษุว่า เจ้าจงจ่ายจีวรด้วย
ทรัพย์ส�ำหรับจับจ่ายจีวรนี้ แล้วยังภิกษุชื่อนี้ให้ครองจีวร
ถ้าทูตนัน้ เข้าไปหาภิกษุนนั้ กล่าวอย่างนีว้ า่ ทรัพย์สำ� หรับจ่ายจีวร
นี้น�ำมาเฉพาะท่าน ขอท่านจงรับทรัพย์ส�ำหรับจ่ายจีวร.
ภิกษุนั้นพึงกล่าวต่อทูตนั้นอย่างนี้ว่า พวกเราหาได้รับทรัพย์
ส�ำหรับจ่ายจีวรไม่ พวกเรารับแต่จีวรอันเป็นของควรโดยกาล.
ถ้าทูตนั้นกล่าวต่อภิกษุนั้นอย่างนี้ว่า ก็ใครๆ ผู้เป็นไวยาวัจกร
ของท่านมีหรือ.
ภิกษุผตู้ อ้ งการจีวรพึงแสดงชนผูท้ ำ� การในอารามหรืออุบาสก ให้
เป็นไวยาวัจกร ด้วยค�ำว่า คนนัน้ แลเป็นไวยาวัจกรของภิกษุทงั้ หลาย.
ถ้าทูตนั้นสั่งไวยาวัจกรนั้นให้เข้าใจแล้ว เข้าไปหาภิกษุนั้นกล่าว
อย่างนีว้ า่ คนทีท่ า่ นแสดงเป็นไวยาวัจกรนัน้ ข้าพเจ้าสัง่ ให้เข้าใจแล้ว
ท่านจงเข้าไปหา เขาจักให้ท่านครองจีวรตามกาล.
ภิกษุผู้ต้องการจีวรเข้าไปหาไวยาวัจกรแล้ว พึงทวงพึงเตือนสอง
สามครั้งว่า รูปต้องการจีวร ภิกษุทวงอยู่ เตือนอยู่ สองสามครั้ง
ยังไวยาวัจกรนั้น ให้จัดจีวรส�ำเร็จได้ การให้ส�ำเร็จได้ด้วยอย่างนี้
นั่นเป็นการดี.
ถ้าให้ส�ำเร็จไม่ได้ พึงยืนนิ่งต่อหน้า ๔ ครั้ง ๕ ครั้ง ๖ ครั้ง เป็น
อย่างมาก เธอยืนนิ่งต่อหน้า ๔ ครั้ง ๕ ครั้ง ๖ ครั้ง เป็นอย่างมาก
ยังไวยาวัจกรนั้นให้จัดจีวรส�ำเร็จได้ การให้ส�ำเร็จได้ด้วยอย่างนี้
นั่นเป็นการดี.
ถ้าให้ส�ำเร็จไม่ได้ ถ้าเธอพยายามให้ยิ่งกว่านั้น ยังจีวรนั้นให้
ส�ำเร็จ เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์ ถ้าให้ส�ำเร็จไม่ได้พึงไปเองก็ได้ ส่ง
ทูตไปก็ได้ในส�ำนักที่ส่งทรัพย์ส�ำหรับจ่ายจีวรมาเพื่อเธอ บอกว่า
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23. อนึ่ง พระราชาก็ดี ราชอ�ำมาตย์ก็ดี พราหมณ์ก็ดี คหบดีก็ดี ส่ง

ท่านส่งทรัพย์ส�ำหรับจ่ายจีวรไปเฉพาะภิกษุใด ทรัพย์นั้นหาส�ำเร็จ
ประโยชน์นอ้ ยหนึง่ แก่ภกิ ษุนนั้ ไม่ ท่านจงทวงเอาทรัพย์ของท่านคืน
ทรัพย์ของท่านอย่าได้ฉิบหายเสียเลย นี้เป็นสามีจิกรรมในเรื่องนั้น.
วิธีเสียสละ

[๗๑]
24. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุพึงเสียสละจีวรนั้น อย่างนี้
• เสียสละแก่สงฆ์
ภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาสงฆ์ ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า กราบเท้า
ภิกษุผู้แก่พรรษากว่า นั่งกระหย่ง ประนมมือ กล่าวอย่างนี้ว่า
ท่านเจ้าข้า จีวรผืนนี้ของข้าพเจ้า ให้ส�ำเร็จด้วยทวงเกิน ๓ ครั้ง
ด้วยยืนเกิน ๖ ครัง้ เป็นของจ�ำจะสละ ข้าพเจ้าสละจีวรผืนนีแ้ ก่สงฆ์.
ครัน้ สละแล้วพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผฉู้ ลาด ผูส้ ามารถ พึงรับอาบัติ
พึงคืนจีวรที่เสียสละให้ด้วยญัตติกรรมวาจา ว่าดังนี้
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า จีวรผืนนีข้ องภิกษุมชี อื่ นี้ เป็นของ
จ�ำจะสละ เธอสละแล้วแก่สงฆ์ ถ้าความพร้อมพรัง่ ของสงฆ์ถงึ ทีแ่ ล้ว
สงฆ์พึงให้จีวรผืนนี้แก่ภิกษุมีชื่อนี้.
• เสียสละแก่คณะ
ภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุหลายรูป ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า
กราบเท้ า ภิ ก ษุ ผู ้ แ ก่ พ รรษากว่ า นั่ ง กระหย่ ง ประนมมื อ กล่ า ว
อย่างนี้ว่า
ท่านเจ้าข้า จีวรผืนนี้ของข้าพเจ้า ให้ส�ำเร็จด้วยทวงเกิน ๓ ครั้ง
ด้วยยืนเกิน ๖ ครั้ง เป็นของจ�ำจะสละ ข้าพเจ้าสละจีวรผืนนี้แก่
ท่านทั้งหลาย.
ครัน้ สละแล้วพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผฉู้ ลาด ผูส้ ามารถ พึงรับอาบัติ
พึงคืนจีวรที่เสียสละให้ด้วยญัตติกรรมวาจา ว่าดังนี้
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• เสียสละแก่บุคคล
ภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุรูปหนึ่ง ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า
นั่งกระหย่งประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่า
ท่าน จีวรผืนนี้ ของข้าพเจ้า ให้ส�ำเร็จด้วยทวงเกิน ๓ ครั้ง ด้วย
ยืนเกิน ๖ ครั้ง เป็นของจ�ำจะสละ ข้าพเจ้าสละจีวรผืนนี้แก่ท่าน.
ครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผู้รับเสียสละนั้น พึงรับอาบัติ
พึงคืนจีวรทีเ่ สียสละแล้วให้ดว้ ยค�ำว่า ข้าพเจ้าให้จวี รผืนนีแ้ ก่ทา่ น ดังนี.้
จีวรวรรค สิกขาบทที่ ๑๐ จบ.

นิสสัคคิยปาจิตตีย์ วรรคที่ ๑ จบ.
[๗๔]

โกสิยวรรค สิกขาบทที่ ๑
โย ปะนะ ภิกขุ โกสิยะมิสสะกัง สันถะตัง การาเปยยะ…

25. อนึ่ง ภิกษุใด ให้ท�ำสันถัตเจือด้วยไหม เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์.
วิธีเสียสละ
[๗๕]
26. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุพึงเสียสละสันถัตนั้น อย่างนี้
• เสียสละแก่สงฆ์
ภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาสงฆ์ ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า กราบเท้า
ภิกษุผู้แก่พรรษากว่า นั่งกระหย่ง ประนมมือ กล่าวอย่างนี้ว่า
ท่านเจ้าข้า สันถัตเจือด้วยไหมผืนนี้ ของข้าพเจ้าได้ท�ำแล้ว เป็น
ของจ�ำจะสละ ข้าพเจ้าสละสันถัตผืนนี้แก่สงฆ์.
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ท่านทัง้ หลาย ขอจงฟังข้าพเจ้า จีวรผืนนีข้ องภิกษุมชี อื่ นี้ เป็นของ
จ�ำจะสละ เธอสละแล้วแก่ท่านทั้งหลาย ถ้าความพร้อมพรั่งของ
ท่านทั้งหลายถึงที่แล้ว ท่านทั้งหลายพึงให้จีวรผืนนี้แก่ภิกษุมีชื่อนี้.

ครัน้ สละแล้วพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผฉู้ ลาด ผูส้ ามารถ พึงรับอาบัติ
พึงคืนสันถัตที่เสียสละให้ ด้วยญัตติกรรมวาจา ว่าดังนี้
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า สันถัตผืนนี้ของภิกษุมีชื่อนี้
เป็นของจ�ำจะสละ เธอสละแล้วแก่สงฆ์ ถ้าความพร้อมพรั่งของ
สงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงให้สันถัตผืนนี้แก่ภิกษุมีชื่อนี้.
• เสียสละแก่คณะ
ภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุหลายรูป ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า
กราบเท้ า ภิ ก ษุ ผู ้ แ ก่ พ รรษากว่ า นั่ ง กระหย่ ง ประนมมื อ กล่ า ว
อย่างนี้ว่า
ท่านเจ้าข้า สันถัตเจือด้วยไหมผืนนี้ของข้าพเจ้า ให้ท�ำแล้วเป็น
ของจ�ำจะสละ ข้าพเจ้าสละสันถัตผืนนี้แก่ท่านทั้งหลาย.
ครัน้ สละแล้วพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผฉู้ ลาด ผูส้ ามารถ พึงรับอาบัติ
พึงคืนสันถัตที่เสียสละให้ด้วยญัตติกรรมวาจา ว่าดังนี้
ท่านทั้งหลาย ขอจงฟังข้าพเจ้า สันถัตผืนนี้ของภิกษุมีชื่อนี้ เป็น
ของจ�ำจะสละ เธอสละแล้วแก่ท่านทั้งหลาย ถ้าความพร้อมพรั่ง
ของท่านทั้งหลายถึงที่แล้ว ท่านทั้งหลายพึงให้สันถัตผืนนี้แก่ภิกษุ
มีชื่อนี้.
• เสียสละแก่บุคคล
ภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุรูปหนึ่ง ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า
นั่งกระหย่ง ประนมมือ กล่าวอย่างนี้ว่า
ท่าน สันถัตเจือด้วยไหมผืนนี้ ของข้าพเจ้าให้ท�ำแล้ว เป็นของ
จ�ำจะสละ ข้าพเจ้าสละสันถัตผืนนี้แก่ท่าน.
ครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผู้รับเสียสละนั้น พึงรับอาบัติ
พึงคืนสันถัตทีเ่ สียสละให้ดว้ ยค�ำว่า ข้าพเจ้าให้สนั ถัตผืนนีแ้ ก่ทา่ น ดังนี.้
โกสิยวรรค สิกขาบทที่ ๑ จบ.
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[๗๘]

โกสิยวรรค สิกขาบทที่ ๒
โย ปะนะ ภิกขุ สุทธะกาฬะกานัง เอฬะกะโลมานัง…

27. อนึ่ง ภิกษุใด ให้ท�ำสันถัตแห่งขนเจียมด�ำล้วน เป็นนิสสัคคิยวิธีเสียสละ

[๗๙]
28. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุพึงเสียสละสันถัตนั้น อย่างนี้
• เสียสละแก่สงฆ์
ภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาสงฆ์ ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า กราบเท้า
ภิกษุผู้แก่พรรษากว่า นั่งกระหย่ง ประนมมือ กล่าวอย่างนี้ว่า
ท่านเจ้าข้า สันถัตแห่งขนเจียมด�ำล้วนผืนนี้ ของข้าพเจ้าให้ทำ� แล้ว
เป็นของจ�ำจะสละ ข้าพเจ้าสละสันถัตผืนนี้แก่สงฆ์.
ครัน้ สละแล้วพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผฉู้ ลาด ผูส้ ามารถ พึงรับอาบัติ
พึงคืนสันถัตที่เสียสละให้ด้วยญัตติกรรมวาจา ว่าดังนี้
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า สันถัตผืนนี้ของภิกษุมีชื่อนี้
เป็นของจ�ำจะสละ เธอสละแล้วแก่สงฆ์ ถ้าความพร้อมพรั่งของ
สงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงให้สันถัตผืนนี้แก่ภิกษุมีชื่อนี้.
• เสียสละแก่คณะ
ภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุหลายรูป ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า
กราบเท้าภิกษุผู้แก่พรรษากว่า นั่งกระหย่ง ประนมมือ กล่าว
อย่างนี้ว่า
ท่านเจ้าข้า สันถัตแห่งขนเจียมด�ำล้วนผืนนี้ ของข้าพเจ้าให้ทำ� แล้ว
เป็นของจ�ำจะสละ ข้าพเจ้าสละสันถัตผืนนี้แก่ท่านทั้งหลาย.
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ปาจิตตีย์.

ครัน้ สละแล้วพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผฉู้ ลาด ผูส้ ามารถ พึงรับอาบัติ
พึงคืนสันถัตที่เสียสละให้ด้วยญัตติกรรมวาจา ว่าดังนี้
ท่านทั้งหลาย ขอจงฟังข้าพเจ้า สันถัตผืนนี้ของภิกษุมีชื่อนี้ เป็น
ของจ�ำจะสละ เธอสละแล้วแก่ทา่ นทัง้ หลาย ถ้าความพร้อมพรัง่ ของ
ท่านทัง้ หลายถึงทีแ่ ล้ว ท่านทัง้ หลายพึงให้สนั ถัตผืนนีแ้ ก่ภกิ ษุมชี อื่ นี้
• เสียสละแก่บุคคล
ภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุรูปหนึ่ง ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า
นั่งกระหย่งประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่า
ท่าน สันถัตแห่งขนเจียมด�ำล้วนผืนนี้ ของข้าพเจ้าให้ท�ำแล้ว
เป็นของจ�ำจะสละ ข้าพเจ้าสละสันถัตผืนนี้แก่ท่าน.
ครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผู้รับเสียสละนั้น พึงรับอาบัติ
พึงคืนสันถัตที่เสียสละให้ด้วยค�ำว่า ข้าพเจ้าให้สันถัตผืนนี้แก่ท่าน
ดังนี้.
โกสิยวรรค สิกขาบทที่ ๒ จบ.

[๘๒]

โกสิยวรรค สิกขาบทที่ ๓

นะวัมปะนะ ภิกขุนา สันถะตัง การะยะมาเนนะ เท๎ว ภาคา…

29. อนึ่ง ภิกษุผู้ให้ท�ำสันถัตใหม่ พึงถือเอาขนเจียมด�ำล้วน ๒ ส่วน
ขนเจียมขาวเป็นส่วนที่ ๓ ขนเจียมแดงเป็นส่วนที่ ๔ ถ้าภิกษุ
ไม่ ถื อ เอาขนเจี ย มด� ำ ล้ ว น ๒ ส่ ว น ขนเจี ย มขาวเป็ น ส่ ว นที่ ๓
ขนเจียมแดงเป็นส่วนที่ ๔ ให้ทำ� สันถัตใหม่ เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย.์

วิธีเสียสละ
[๘๓]
30. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุพึงเสียสละสันถัตนั้นอย่างนี้
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• เสียสละแก่คณะ
ภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุหลายรูป ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า
กราบเท้าภิกษุผู้แก่พรรษากว่า นั่งกระหย่ง ประนมมือ กล่าว
อย่างนี้ว่า
ท่านเจ้าข้า สันถัตผืนนี้ของข้าพเจ้า ไม่ได้ถือเอาขนเจียมขาว
๑ ชั่ง ขนเจียมแดง ๑ ชั่งให้ท�ำแล้ว เป็นของจ�ำจะสละ ข้าพเจ้า
สละสันถัตผืนนี้แก่ท่านทั้งหลาย.
ครัน้ สละแล้วพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผฉู้ ลาด ผูส้ ามารถ พึงรับอาบัติ
พึงคืนสันถัตที่เสียสละให้ด้วยญัตติกรรมวาจา ว่าดังนี้
ท่านทั้งหลาย ขอจงฟังข้าพเจ้า สันถัตผืนนี้ของภิกษุมีชื่อนี้ เป็น
ของจ�ำจะสละ เธอสละแล้วแก่ท่านทั้งหลาย ถ้าความพร้อมพรั่ง
ของท่านทั้งหลายถึงที่แล้ว ท่านทั้งหลายพึงให้สันถัตผืนนี้แก่ภิกษุ
มีชื่อนี้.
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• เสียสละแก่สงฆ์
ภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาสงฆ์ ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า กราบเท้า
ภิกษุผู้แก่พรรษากว่า นั่งกระหย่ง ประนมมือ กล่าวอย่างนี้ว่า
ท่านเจ้าข้า สันถัตผืนนี้ของข้าพเจ้า ไม่ได้ถือเอาขนเจียมขาว
๑ ชั่ง ขนเจียมแดง ๑ ชั่งให้ท�ำแล้ว เป็นของจ�ำจะสละ ข้าพเจ้าสละ
สันถัตผืนนี้แก่สงฆ์.
ครัน้ สละแล้วพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผฉู้ ลาด ผูส้ ามารถ พึงรับอาบัติ
พึงคืนสันถัตที่เสียสละให้ด้วยญัตติกรรมวาจา ว่าดังนี้
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า. สันถัตผืนนี้ของภิกษุมีชื่อนี้
เป็นของจ�ำจะสละ เธอสละแล้วแก่สงฆ์ ถ้าความพร้อมพรั่งของ
สงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงให้สันถัตผืนนี้แก่ภิกษุมีชื่อนี้.

• เสียสละแก่บุคคล
ภิกษุรูปนั้น พึงเข้าไปหาภิกษุรูปหนึ่ง ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า
นั่งกระหย่ง ประนมมือ กล่าวอย่างนี้ว่า
ท่าน สันถัตผืนนี้ของข้าพเจ้า ไม่ได้ถือเอาขนเจียมขาว ๑ ชั่ง
ขนเจียมแดง ๑ ชั่ง ให้ท�ำแล้ว เป็นของจ�ำจะสละ ข้าพเจ้าสละ
สันถัตผืนนี้แก่ท่าน.
ครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผู้รับเสียสละนั้น พึงรับอาบัติ
พึงคืนสันถัตที่เสียสละให้ด้วยค�ำว่า ข้าพเจ้าให้สันถัตผืนนี้แก่ท่าน
ดังนี้.
โกสิยวรรค สิกขาบทที่ ๓ จบ.
ทรงอนุญาตให้สมมติสันถัต

[๘๗]
31. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้สมมติสันถัตแก่ภิกษุผู้อาพาธ.

32. ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆ์พึงให้สมมติสันถัตนั้น อย่างนี้
• วิธีสมมติสันถัต
ภิกษุผู้อาพาธรูปนั้นพึงเข้าไปหาสงฆ์ ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า
กราบเท้าภิกษุผู้แก่พรรษากว่า นั่งกระหย่ง ประนมมือ กล่าว
อย่างนี้ว่า
ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้าอาพาธ ไม่สามารถจะน�ำสันถัตไปด้วยได้
ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้านั้นขอสมมติสันถัตต่อสงฆ์
พึงขอแม้ครั้งที่ ๒ พึงขอแม้ครั้งที่ ๓ ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ
พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติทุติยกรรมวาจา ว่าดังนี้
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ภิกษุมีชื่อนี้ผู้นี้อาพาธ ไม่
สามารถจะน�ำสันถัตไปด้วยได้ เธอขอสมมติสันถัตต่อสงฆ์ ถ้า
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โกสิยวรรค สิกขาบทที่ ๔

นะวัมปะนะ ภิกขุนา สันถะตัง การาเปตวา ฉัพพัสสานิ ธาเรตัพพัง…

33. อนึ่ง ภิกษุให้ท�ำสันถัตใหม่แล้ว พึงทรงไว้ให้ได้ ๖ ฝน ถ้ายังหย่อน
กว่า ๖ ฝน เธอสละเสียแล้วก็ดี ยังไม่สละแล้วก็ดี ซึ่งสันถัตนั้น ให้
ท�ำสันถัตอื่นใหม่ เว้นไว้แต่ภิกษุได้สมมติ เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์.
วิธีเสียสละ

[๘๘]
34. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุพึงเสียสละสันถัตนั้น อย่างนี้
• เสียสละแก่สงฆ์
ภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาสงฆ์ ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า กราบเท้า
ภิกษุผู้แก่พรรษากว่า นั่งกระหย่ง ประนมมือ กล่าวอย่างนี้ว่า
ท่านเจ้าข้า สันถัตผืนนี้ของข้าพเจ้า ให้ท�ำหย่อนกว่า ๖ ฝน
เว้นไว้แต่ภิกษุได้สมมติ เป็นของจ�ำจะสละ ข้าพเจ้าสละสันถัต
ผืนนี้แก่สงฆ์.
ครัน้ สละแล้วพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผฉู้ ลาด ผูส้ ามารถ พึงรับอาบัติ
พึงคืนสันถัตที่เสียสละให้ด้วยญัตติกรรมวาจา ว่าดังนี้
พุทธวจน – อริยวินัย 75

สมฺปนฺนปาติโมกฺขา ปาติโมกฺขสวรสวตุ า

ความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงให้สมมติสันถัตแก่ภิกษุ
มีชื่อนี้ นี่เป็นญัตติ.
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ภิกษุมีชื่อนี้ผู้นี้อาพาธ ไม่
สามารถจะน�ำสันถัตไปด้วยได้ เธอขอสมมติสันถัตต่อสงฆ์ สงฆ์
ให้สมมติสันถัตแก่ภิกษุมีชื่อนี้ การให้สมมติสันถัตแก่ภิกษุมีชื่อนี้
ชอบแก่ทา่ นผูใ้ ด ท่านผูน้ นั้ พึงเป็นผูน้ งิ่ ไม่ชอบแก่ทา่ นผูใ้ ด ท่านผูน้ นั้
พึงพูด.
การสมมติ สั น ถั ต อั น สงฆ์ ใ ห้ แ ล้ ว แก่ ภิ ก ษุ มี ชื่ อ นี้ ชอบแก่ ส งฆ์
เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้.

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า สันถัตผืนนี้ของภิกษุมีชื่อนี้
เป็นของจ�ำจะสละ เธอสละแล้วแก่สงฆ์ ถ้าความพร้อมพรั่งของ
สงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงให้สันถัตผืนนี้แก่ภิกษุมีชื่อนี้.
• เสียสละแก่คณะ
ภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุหลายรูป ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า
กราบเท้าภิกษุผู้แก่พรรษากว่า นั่งกระหย่ง ประนมมือ กล่าว
อย่างนี้ว่า
ท่านเจ้าข้า สันถัตผืนนี้ของข้าพเจ้า ให้ท�ำหย่อนกว่า ๖ ฝน
เว้นไว้แต่ภิกษุได้สมมติเป็นของจ�ำจะสละ ข้าพเจ้าสละสันถัตผืนนี้
แก่ท่านทั้งหลาย.
ครัน้ สละแล้วพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผฉู้ ลาด ผูส้ ามารถ พึงรับอาบัติ
พึงคืนสันถัตที่เสียสละให้ด้วยญัตติกรรมวาจา ว่าดังนี้
ท่านทั้งหลาย ขอจงฟังข้าพเจ้า สันถัตผืนนี้ของภิกษุมีชื่อนี้ เป็น
ของจ�ำจะสละ เธอสละแล้วแก่ท่านทั้งหลาย ถ้าความพร้อมพรั่ง
ของท่านทั้งหลายถึงที่แล้ว ท่านทั้งหลายพึงให้สันถัตผืนนี้แก่ภิกษุ
มีชื่อนี้.
• เสียสละแก่บุคคล
ภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุรูปหนึ่ง ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า
นั่งกระหย่ง ประนมมือ กล่าวอย่างนี้ว่า
ท่าน สันถัตผืนนี้ของข้าพเจ้า ให้ท�ำหย่อนกว่า ๖ ฝน เว้นไว้แต่
ภิกษุได้สมมติ เป็นของจ�ำจะสละ ข้าพเจ้าสละสันถัตผืนนี้แก่ท่าน.
ครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผู้รับเสียสละนั้น พึงรับอาบัติ
พึงคืนสันถัตที่เสียสละให้ด้วยค�ำว่า ข้าพเจ้าให้สันถัตผืนนี้แก่ท่าน
ดังนี้.
โกสิยวรรค สิกขาบทที่ ๔ จบ.
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[๙๓]

โกสิยวรรค สิกขาบทที่ ๕
นิสีทะนะสันถะตัมปะนะ ภิกขุนา การะยะมาเนนะ…

35. อนึ่ง ภิกษุผู้ให้ท�ำสันถัตส�ำหรับนั่ง พึงถือเอาคืบสุคตโดยรอบแห่ง
วิธีเสียสละ

[๙๔]
36. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็แลภิกษุพงึ เสียสละสันถัตส�ำหรับนัง่ นัน้ อย่างนี้
• เสียสละแก่สงฆ์
ภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาสงฆ์ ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า กราบ
เท้าภิกษุผู้แก่พรรษากว่านั่งกระหย่งประนมมือ กล่าวอย่างนี้ว่า
ท่านเจ้าข้า สันถัตส�ำหรับนั่งผืนนี้ของข้าพเจ้า ไม่ได้ถือเอาคืบ
สุคตโดยรอบแห่งสันถัตเก่าให้ท�ำแล้ว เป็นของจ�ำจะสละ ข้าพเจ้า
สละสันถัตส�ำหรับนั่งผืนนี้แก่สงฆ์.
ครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงรับ
อาบัติ พึงคืนสันถัตส�ำหรับนั่งที่เสียสละให้ ด้วยญัตติกรรมวาจา
ว่าดังนี้
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า. สันถัตส�ำหรับนั่งผืนนี้ของ
ภิกษุมีชื่อนี้ เป็นของจ�ำจะสละ เธอสละแล้วแก่สงฆ์. ถ้าความ
พร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว. สงฆ์พึงให้สันถัตส�ำหรับนั่งผืนนี้แก่
ภิกษุมีชื่อนี้
• เสียสละแก่คณะ
ภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุหลายรูป ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียง
บ่า กราบเท้าภิกษุผู้แก่พรรษากว่า นั่งกระหย่ง ประนมมือ กล่าว
อย่างนี้ว่า
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สันถัตเก่า เพื่อท�ำให้เสียสี ถ้าภิกษุไม่ถือเอาคืบสุคตโดยรอบแห่ง
สันถัตเก่า ให้ท�ำสันถัตส�ำหรับนั่งใหม่ เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์.

ท่านเจ้าข้า สันถัตส�ำหรับนัง่ ผืนนีข้ องข้าพเจ้า ไม่ได้ถอื เอาคืบสุคต
โดยรอบแห่งสันถัตเก่า ให้ท�ำแล้ว เป็นของจ�ำจะสละ ข้าพเจ้าสละ
สันถัตส�ำหรับนั่งผืนนี้แก่ท่านทั้งหลาย.
ครัน้ สละแล้วพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผฉู้ ลาด ผูส้ ามารถ พึงรับอาบัติ
พึงคืนสันถัตส�ำหรับนั่งที่เสียสละให้ ด้วยญัตติกรรมวาจา ว่าดังนี้
ท่านทั้งหลาย ขอจงฟังข้าพเจ้า สันถัตส�ำหรับนั่งผืนนี้ของภิกษุ
มีชื่อนี้ เป็นของจ�ำจะสละ เธอสละแล้วแก่ท่านทั้งหลาย ถ้าความ
พร้อมพรั่งของท่านทั้งหลายถึงที่แล้ว ท่านทั้งหลาย พึงให้สันถัต
ส�ำหรับนั่งผืนนี้แก่ภิกษุมีชื่อนี้.
• เสียสละแก่บุคคล
ภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุรูปหนึ่ง ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า
นั่งกระหย่ง ประนมมือ กล่าวอย่างนี้ว่า
ท่าน สันถัตส�ำหรับนั่งผืนนี้ของข้าพเจ้า ไม่ได้ถือเอาคืบสุคต
โดยรอบแห่งสันถัตเก่า ให้ท�ำแล้ว เป็นของจ�ำจะสละ ข้าพเจ้าสละ
สันถัตส�ำหรับนั่งผืนนี้แก่ท่าน.
ครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผู้รับเสียสละนั้น พึงรับอาบัติ
พึงคืนสันถัตส�ำหรับนั่งที่เสียสละให้ด้วยค�ำว่า ข้าพเจ้าให้สันถัต
ส�ำหรับนั่งผืนนี้แก่ท่าน ดังนี้.
โกสิยวรรค สิกขาบทที่ ๕ จบ.
[๙๗]

โกสิยวรรค สิกขาบทที่ ๖
ภิกขุโน ปะเนวะ อัทธานะมัคคะ ปะฏิปันนัสสะ…

37. อนึ่ ง ขนเจี ย มเกิ ด ขึ้ น แก่ ภิ ก ษุ ผู ้ เ ดิ น ทางไกล ภิ ก ษุ ต ้ อ งการ พึ ง

รั บ ได้ ครั้นรับแล้ว เมื่อคนถือไม่มี พึงถือไปด้วยมือของตนเอง
ตลอดระยะทาง ๓ โยชน์เป็นอย่างมาก ถ้าเธอถือเอาไปยิ่งกว่านั้น
แม้คนถือไม่มี เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์.
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วิธีเสียสละ

• เสียสละแก่สงฆ์
ภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาสงฆ์ ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า กราบเท้า
ภิกษุผู้แก่พรรษากว่า นั่งกระหย่ง ประนมมือ กล่าวอย่างนี้ว่า
ท่านเจ้าข้า ขนเจียมเหล่านี้ของข้าพเจ้าให้ล่วงเลย ๓ โยชน์ เป็น
ของจ�ำจะสละ ข้าพเจ้าสละขนเจียมเหล่านี้แก่สงฆ์.
ครัน้ สละแล้วพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผฉู้ ลาด ผูส้ ามารถ พึงรับอาบัติ
พึงคืนขนเจียมที่เสียสละให้ด้วยญัตติกรรมวาจา ว่าดังนี้
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ขนเจียมเหล่านีข้ องภิกษุมชี อื่ นี้
เป็นของจ�ำจะสละ เธอสละแล้วแก่สงฆ์ ถ้าความพร้อมพรั่งของ
สงฆ์ที่ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงให้ขนเจียมเหล่านี้แก่ภิกษุมีชื่อนี้.
• เสียสละแก่คณะ
ภิ ก ษุ รู ป นั้ น พึ ง เข้ า ไปหาภิ ก ษุ ห ลายรู ป ห่ ม ผ้ า อุ ต ราสงค์
เฉวียงบ่า กราบเท้าภิกษุผู้แก่พรรษากว่า นั่งกระหย่งประนมมือ
กล่าวอย่างนี้ว่า
ท่านเจ้าข้า ขนเจียมเหล่านี้ของข้าพเจ้าให้ล่วง ๓ โยชน์ เป็นของ
จ�ำจะสละ ข้าพเจ้าสละขนเจียมเหล่านี้แก่ท่านทั้งหลาย.
ครัน้ สละแล้วพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผฉู้ ลาด ผูส้ ามารถ พึงรับอาบัติ
พึงคืนขนเจียมที่เสียสละให้ด้วยญัตติกรรมวาจา ว่าดังนี้
ท่านทั้งหลาย ขอจงฟังข้าพเจ้า ขนเจียมเหล่านี้ของภิกษุมีชื่อนี้
เป็นของจ�ำจะสละ เธอสละแล้วแก่ทา่ นทัง้ หลาย ถ้าความพร้อมพรัง่
ของท่านทั้งหลายถึงที่แล้ว ท่านทั้งหลายพึงให้ขนเจียมเหล่านี้แก่
ภิกษุมีชื่อนี้.
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[๙๘]
38. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุพึงเสียสละขนเจียมนั้นอย่างนี้

• เสียสละแก่บุคคล
ภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุรูปหนึ่ง ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า
นั่งกระหย่ง ประนมมือ กล่าวอย่างนี้ว่า
ท่าน ขนเจียมเหล่านี้ของข้าพเจ้าให้ล่วงเลย ๓ โยชน์ เป็น
ของจ�ำจะสละ ข้าพเจ้าสละขนเจียมเหล่านี้แก่ท่าน.
ครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผู้รับเสียสละนั้นพึงรับอาบัติ
พึงคืนขนเจียมที่เสียสละให้ด้วยค�ำว่า ข้าพเจ้าให้ขนเจียมเหล่านี้
แก่ท่าน ดังนี้.
โกสิยวรรค สิกขาบทที่ ๖ จบ.
[๑๐๑]

โกสิยวรรค สิกขาบทที่ ๗

โย ปะนะ ภิกขุ อัญญาติกายะ ภิกขุนิยา เอฬะกะโลมานิ…

39. อนึ่ง ภิกษุใด ยังภิกษุณีผู้มิใช่ญาติ ให้ซักก็ดี ให้ย้อมก็ดี ให้สางก็ดี
ซึ่งขนเจียม เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์.

วิธีเสียสละ
[๑๐๒]
40. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุพึงเสียสละขนเจียมนั้น อย่างนี้.
• เสียสละแก่สงฆ์
ภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาสงฆ์ ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า กราบเท้า
ภิกษุผู้แก่พรรษากว่านั่งกระหย่ง ประนมมือ กล่าวอย่างนี้ว่า
ท่านเจ้าข้า ขนเจียมเหล่านี้ของข้าพเจ้า ใช้ภิกษุณีผู้มิใช่ญาติ
ซักแล้ว เป็นของจ�ำจะสละ ข้าพเจ้าสละขนเจียมเหล่านี้แก่สงฆ์.
ครัน้ สละแล้วพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผฉู้ ลาด ผูส้ ามารถ พึงรับอาบัติ
พึงคืนขนเจียมที่เสียสละให้ด้วยญัตติกรรมวาจา ว่าดังนี้
80

คัมภีร์ มหาวิภังค์ ภาค ๒ (วินัยปิฎก เล่มที่ ๒)

• เสียสละแก่คณะ
ภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุหลายรูป ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า
กราบเท้าภิกษุผู้แก่พรรษากว่า นั่งกระหย่ง ประนมมือ กล่าว
อย่างนี้ว่า
ท่านเจ้าข้า ขนเจียมเหล่านี้ของข้าพเจ้า ใช้ภิกษุณีผู้มิใช่ญาติ
ซักแล้ว เป็นของจ�ำจะสละ ข้าพเจ้าสละขนเจียมเหล่านี้แก่ท่าน
ทั้งหลาย.
ครัน้ สละแล้วพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผฉู้ ลาด ผูส้ ามารถ พึงรับอาบัติ
พึงคืนขนเจียมที่เสียสละให้ด้วยญัตติกรรมวาจา ว่าดังนี้
ท่านทั้งหลาย ขอจงฟังข้าพเจ้า. ขนเจียมเหล่านี้ของภิกษุมีชื่อนี้
เป็นของจ�ำจะสละ เธอสละแล้วแก่ทา่ นทัง้ หลาย ถ้าความพร้อมพรัง่
ของท่านทั้งหลายถึงที่แล้ว ท่านทั้งหลายพึงให้ขนเจียมเหล่านี้แก่
ภิกษุมีชื่อนี้.
• เสียสละแก่บุคคล
ภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุรูปหนึ่ง ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า
นั่งกระหย่ง ประนมมือ กล่าวอย่างนี้ว่า
ท่าน ขนเจียมเหล่านี้ของข้าพเจ้า ใช้ภิกษุณีผู้มิใช่ญาติซักแล้ว
เป็นของจ�ำจะสละ ข้าพเจ้าสละขนเจียมเหล่านี้แก่ท่าน.
ครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผู้รับเสียสละนั้น พึงรับอาบัติ
พึงคืนขนเจียมที่เสียสละให้ด้วยค�ำว่า ข้าพเจ้าให้ขนเจียมเหล่านี้
แก่ท่าน ดังนี้.
โกสิยวรรค สิกขาบทที่ ๗ จบ.

พุทธวจน – อริยวินัย 81

สมฺปนฺนปาติโมกฺขา ปาติโมกฺขสวรสวตุ า

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ขนเจียมเหล่านีข้ องภิกษุมชี อื่ นี้
เป็นของจ�ำจะสละ เธอสละแล้วแก่สงฆ์ ถ้าความพร้อมพรั่งของ
สงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงให้ขนเจียมเหล่านี้แก่ภิกษุมีชื่อนี้.

[๑๐๕]

โกสิยวรรค สิกขาบทที่ ๘
โย ปะนะ ภิกขุ ชาตะรูปะระชะตัง อุคคัณเหยยะ วา…

41. อนึ่ง ภิกษุใด รับก็ดี ให้รับก็ดี ซึ่งทอง เงิน หรือยินดีทอง เงิน
อันเขาเก็บไว้ให้ เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์.

วิธีเสียสละรูปิยะ
[๑๐๖]
42. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุพึงเสียสละรูปิยะนั้น อย่างนี้
ภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาสงฆ์ ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า กราบเท้า
ภิกษุผู้แก่พรรษากว่า นั่งกระหย่ง ประนมมือ กล่าวอย่างนี้ว่า
ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้ารับรูปิยะไว้แล้ว ของนี้ของข้าพเจ้า เป็น
ของจ�ำจะสละ ข้าพเจ้าสละรูปิยะนี้แก่สงฆ์.
ครัน้ สละแล้ว พึงแสดงอาบัติ ภิกษุผฉู้ ลาด ผูส้ ามารถ พึงรับอาบัติ
ถ้ า คนผู ้ ท� ำ การวั ด หรื อ อุ บ าสก เดิ น มาในสถานที่ เ สี ย สละนั้ น
พึงบอกเขาว่า ท่านจงรู้ของสิ่งนี้
ถ้าเขาถามว่าจะให้ผมน�ำของสิ่งนี้ไปหาอะไรมา อย่าบอกว่า
จงน� ำ ของสิ่ ง นี้ ห รื อ ของสิ่ ง นี้ ม า ควรบอกแต่ ข องที่ เ ป็ น กั ป ปิ ย ะ
เช่น เนยใส น�้ำมัน น�้ำผึ้ง หรือน�้ำอ้อย
ถ้าเขาน�ำรูปิยะนั้นไปแลกของที่เป็นกัปปิยะมาถวาย เว้นภิกษุ
ผู้รับรูปิยะ ภิกษุนอกนั้นฉันได้ทุกรูป ถ้าได้อย่างนี้ นั่นเป็นการดี
ถ้าไม่ได้ พึงบอกเขาว่า โปรดช่วยทิง้ ของนี้ ถ้าเขาทิง้ ให้ นัน่ เป็นการดี
ถ้าเขาไม่ทิ้งให้ พึงสมมติภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ ให้เป็นผู้ทิ้ง
รูปยิ ะ. องค์ ๕ นัน้ คือ ๑. ไม่ถงึ ความล�ำเอียงเพราะความชอบพอ
๒. ไม่ถึงความล�ำเอียงเพราะเกลียดชัง ๓. ไม่ถึงความล�ำเอียง
เพราะงมงาย ๔. ไม่ถึงความล�ำเอียงเพราะกลัว และ ๕. รู้จักว่า
ท�ำอย่างไรเป็นอันทิ้งหรือไม่เป็นอันทิ้ง.
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วิธีสมมติภิกษุผู้ทิ้งรูปิยะ

43. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลสงฆ์พึงสมมติภิกษุนั้น อย่างนี้

• ค�ำสมมติ
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า. ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์
ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงสมมติภิกษุมีชื่อนี้ให้เป็นผู้ทิ้งรูปิยะ นี่เป็นญัตติ.
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า. สงฆ์สมมติภิกษุมีชื่อนี้ให้เป็น
ผู้ทิ้งรูปิยะ การสมมติภิกษุมีชื่อนี้ให้เป็นผู้ท้ิงรูปิยะ ชอบแก่ท่านผู้ใด
ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด.
ภิกษุมีชื่อนี้ สงฆ์สมมติให้เป็นผู้ทิ้งรูปิยะแล้ว ชอบแก่สงฆ์
เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้.
44. ภิกษุผู้รับสมมติแล้วนั้น พึงทิ้งอย่าหมายที่ตก ถ้าทิ้งหมายที่ตก
ต้องอาบัติทุกกฏ.
โกสิยวรรค สิกขาบทที่ ๘ จบ.

[๑๐๙]

โกสิยวรรค สิกขาบทที่ ๙
โย ปะนะ ภิกขุ นานัปปะการะกัง รูปิยะสังโวหารัง…

45. อนึ่ ง ภิ ก ษุ ใ ดถึ ง ความซื้ อ ขายด้ ว ยรู ป ิ ย ะมี ป ระการต่ า งๆ
เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์.

วิธีเสียสละของที่ซื้อขายด้วยรูปิยะ

[๑๑๐]
46. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุพึงเสียสละของนั้น อย่างนี้
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พึงขอภิกษุให้รับตกลงก่อน ครั้นแล้วภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ
พึงประกาศ ให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติทุติยกรรมวาจา ว่าดังนี้

ภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาสงฆ์ ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า กราบเท้า
ภิกษุผู้แก่พรรษากว่า นั่งกระหย่ง ประนมมือ กล่าวอย่างนี้ว่า
ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้าถึงความซื้อขายด้วยรูปิยะมีประการต่างๆ
ของสิง่ นีข้ องข้าพเจ้าเป็นของจ�ำจะสละ ข้าพเจ้าสละสิง่ ของนีแ้ ก่สงฆ์.
ครัน้ สละแล้วพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผฉู้ ลาด ผูส้ ามารถ พึงรับอาบัติ
ถ้าคนท�ำการวัดหรืออุบาสกเดินมาในสถานที่เสียสละนั่น พึงบอก
เขาว่า ท่านจงรู้ของสิ่งนี้
ถ้าเขาถามว่า จะให้ผมน�ำสิ่งนี้ไปหาอะไรมา อย่าบอกว่า จงน�ำ
ของสิ่งนี้หรือของสิ่งนี้มา ควรบอกแต่ของที่เป็นกัปปิยะ เช่น เนยใส
น�้ำมัน น�้ำผึ้ง หรือน�้ำอ้อย.
ถ้าเขาน�ำของสิ่งนั้นไปแลกของที่เป็นกัปปิยะมาถวาย เว้นภิกษุ
ผู้ซ้ือขายด้วยรูปิยะ ภิกษุนอกนั้นฉันได้ทุกรูป ถ้าได้อย่างนี้ นั่น
เป็นการดี ถ้าไม่ได้ พึงบอกเขาว่า โปรดช่วยทิ้งของสิ่งนี้ ถ้าเขา
ทิ้งให้ นั่นเป็นการดี ถ้าเขาไม่ทิ้งให้ พึงสมมติภิกษุผู้ประกอบด้วย
องค์ ๕ ให้เป็นผู้ทิ้งรูปิยะ. องค์ ๕ นั้น คือ ๑. ไม่ถึงความล�ำเอียง
เพราะความชอบพอ ๒. ไม่ถึงความล�ำเอียงเพราะความเกลียด
ชัง ๓. ไม่ถึงความล�ำเอียงเพราะงมงาย ๔. ไม่ถึงความล�ำเอียง
เพราะกลัว และ ๕. รู้จักว่าท�ำอย่างไรเป็นอันทิ้ง หรือไม่เป็นอันทิ้ง.
วิธีสมมติภิกษุผู้ทิ้งรูปิยะ
47. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลสงฆ์พึงสมมติภิกษุนั้น อย่างนี้
พึงขอภิกษุให้รับตกลงก่อน ครั้นแล้วภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ
พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติทุติยกรรมวาจา ว่าดังนี้
• ค�ำสมมติ
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์
ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงสมมติภิกษุมีชื่อนี้ให้เป็นผู้ทิ้งรูปิยะ นี้เป็นญัตติ.
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[๑๑๓]

โกสิยวรรค สิกขาบทที่ ๑๐
โย ปะนะ ภิกขุ นานัปปะการะกัง กะยะวิกกะยัง…

49. อนึ่ง ภิกษุใด ถึงการแลกเปลี่ยนมีประการต่างๆ เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์.

วิธีเสียสละ

[๑๑๔]
50. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุพึงเสียสละของสิ่งนั้น อย่างนี้
• เสียสละแก่สงฆ์
ภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาสงฆ์ ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า กราบเท้า
ภิกษุผู้แก่พรรษากว่า นั่งกระหย่ง ประนมมือ กล่าวอย่างนี้ว่า
ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้าได้ถึงการแลกเปลี่ยนมีประการต่างๆ ของ
สิ่งนี้ของข้าพเจ้าเป็นของจ�ำจะสละ ข้าพเจ้าสละของสิ่งนี้แก่สงฆ์.
ครัน้ สละแล้วพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผฉู้ ลาด ผูส้ ามารถ พึงรับอาบัติ
พึงคืนของที่เสียสละให้ด้วยญัตติกรรมวาจา ว่าดังนี้
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ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า. สงฆ์สมมติภิกษุมีชื่อนี้ให้เป็น
ผู้ทิ้งรูปิยะ การสมมติภิกษุมีชื่อนี้ให้เป็นผู้ท้ิงรูปิยะ ชอบแก่ท่านผู้ใด
ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด.
ภิ ก ษุ มี ชื่ อ นี้ สงฆ์ ส มมติ ใ ห้ เ ป็ น ผู ้ ทิ้ ง รู ป ิ ย ะแล้ ว ชอบแก่ ส งฆ์
เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้.
48. ภิกษุผู้รับสมมติแล้วนั้น พึงทิ้งอย่าหมายที่ตก ถ้าทิ้งหมายที่ตก
ต้องอาบัติทุกกฏ.
โกสิยวรรค สิกขาบทที่ ๙ จบ.

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ของสิ่งนี้ของภิกษุมีชื่อนี้ เป็น
ของจ�ำจะสละ เธอสละแล้วแก่สงฆ์ ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์
ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงให้ของสิ่งนี้แก่ภิกษุมีชื่อนี้.
• เสียสละแก่คณะ
ภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุหลายรูป ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า
กราบเท้าภิกษุผู้แก่พรรษากว่า นั่งกระหย่ง ประนมมือ กล่าว
อย่างนี้ว่า
ท่ า นเจ้ า ข้ า ข้ า พเจ้ า ได้ ถึ ง การแลกเปลี่ ย นมี ป ระการต่ า งๆ
ของสิ่งนี้ของข้าพเจ้าเป็นของจ�ำจะสละ ข้าพเจ้าสละของสิ่งนี้แก่
ท่านทั้งหลาย.
ครัน้ สละแล้วพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผฉู้ ลาด ผูส้ ามารถ พึงรับอาบัติ
พึงคืนของที่เสียสละให้ด้วยญัตติกรรมวาจา ว่าดังนี้
ท่านทั้งหลาย ขอจงฟังข้าพเจ้า ของสิ่งนี้ของภิกษุมีชื่อนี้เป็นของ
จ�ำจะสละ เธอสละแล้วแก่ท่านทั้งหลาย ถ้าความพร้อมพรั่งของ
ท่านทั้งหลายถึงที่แล้ว ท่านทั้งหลายพึงให้ของสิ่งนี้แก่ภิกษุมีชื่อนี้.
• เสียสละแก่บุคคล
ภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุรูปหนึ่ง ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า
นั่งกระหย่ง ประนมมือ กล่าวอย่างนี้ว่า
ท่าน ข้าพเจ้าได้ถึงการแลกเปลี่ยนมีประการต่างๆ ของสิ่งนี้ของ
ข้าพเจ้าเป็นของจ�ำจะสละ ข้าพเจ้าสละของสิ่งนี้แก่ท่าน.
ครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผู้รับเสียสละนั้น พึงรับอาบัติ
พึงคืนของที่เสียสละให้ด้วยค�ำว่า ข้าพเจ้าให้ของสิ่งนี้แก่ท่าน ดังนี้.
โกสิยวรรค สิกขาบทที่ ๑๐ จบ.

นิสสัคคิยปาจิตตีย์ วรรคที่ ๒ จบ.
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[๑๑๘]

ปัตตวรรค สิกขาบทที่ ๑
ทะสาหะปะระมัง อะติเรกะปัตโต ธาเรตัพโพ, ตัง…

นั้นไป เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์.
วิธีเสียสละ
[๑๒๐]
52. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุพึงเสียสละบาตรนั้น อย่างนี้
[๑๒๑]
• เสียสละแก่สงฆ์
ภิกษุรปู นัน้ พึงเข้าไปหาสงฆ์ ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า กราบเท้า
ภิกษุผู้แก่พรรษากว่า นั่งกระหย่ง ประนมมือ กล่าวอย่างนี้ว่า
ท่านเจ้าข้า บาตรใบนีข้ องข้าพเจ้าล่วง ๑๐ วัน เป็นของจ�ำจะสละ
ข้าพเจ้าสละบาตรใบนี้แก่สงฆ์.
ครัน้ สละแล้วพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผฉู้ ลาด ผูส้ ามารถ พึงรับอาบัติ
พึงคืนบาตรที่เสียสละให้ด้วยญัตติกรรมวาจา ว่าดังนี้
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า บาตรใบนี้ของภิกษุมีชื่อนี้
เป็นของจ�ำจะสละ เธอสละแล้วแก่สงฆ์ ถ้าความพร้อมพรั่งของ
สงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงให้บาตรใบนี้แก่ภิกษุมีชื่อนี้.
• เสียสละแก่คณะ
ภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุหลายรูป ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า
กราบเท้าภิกษุผู้แก่พรรษากว่า นั่งกระหย่ง ประนมมือ กล่าว
อย่างนี้ว่า
ท่านเจ้าข้า บาตรใบนีข้ องข้าพเจ้า ล่วง ๑๐ วัน เป็นของจ�ำจะสละ
ข้าพเจ้าสละบาตรใบนี้แก่ท่านทั้งหลาย.
ครัน้ สละแล้ว พึงแสดงอาบัติ ภิกษุผฉู้ ลาด ผูส้ ามารถ พึงรับอาบัติ
พึงคืนบาตรที่เสียสละให้ด้วยญัตติกรรมวาจา ว่าดังนี้
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51. พึงทรงอติเรกบาตรไว้ได้ ๑๐ วัน เป็นอย่างยิ่ง ภิกษุให้ล่วงก�ำหนด

ท่านทั้งหลาย ขอจงฟังข้าพเจ้า บาตรใบนี้ของภิกษุมีชื่อนี้ เป็น
ของจ�ำจะสละ เธอสละแล้วแก่ท่านทั้งหลาย ถ้าความพร้อมพรั่ง
ของท่านทั้งหลายถึงที่แล้ว ท่านทั้งหลายพึงให้บาตรใบนี้แก่ภิกษุ
มีชื่อนี้.
• เสียสละแก่บุคคล
ภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุรูปหนึ่ง ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า
นั่งกระหย่ง ประนมมือ กล่าวอย่างนี้ว่า
ท่าน บาตรใบนี้ของข้าพเจ้า ล่วง ๑๐ วัน เป็นของจ�ำจะสละ
ข้าพเจ้าสละบาตรใบนี้แก่ท่าน.
ครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผู้รับเสียสละนั้น พึงรับอาบัติ
พึงคืนบาตรที่เสียสละให้ด้วยค�ำว่า ข้าพเจ้าให้บาตรใบนี้แก่ท่าน
ดั่งนี้.
[๑๒๗]
53. ดูกรภิกษุทั้งหลาย บาตรที่ภิกษุเสียสละแล้ว สงฆ์ คณะ หรือบุคคล
จะไม่คืนให้ไม่ได้ ภิกษุรูปใดไม่คืนให้ ต้องอาบัติทุกกฏ.
ปัตตวรรค สิกขาบทที่ ๑ จบ.
ทรงห้ามขอบาตร
[๑๒๘]
54. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่ควรขอบาตร ภิกษุใดขอ ต้องอาบัติ
ทุกกฏ.
ทรงอนุญาตให้ขอบาตร

[๑๒๙]
55. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เราอนุญาตให้ภกิ ษุผมู้ บี าตรหาย หรือมีบาตรแตก
ขอบาตรเขาได้.
88

คัมภีร์ มหาวิภังค์ ภาค ๒ (วินัยปิฎก เล่มที่ ๒)

ปัตตวรรค สิกขาบทที่ ๒

วิธีเสียสละบาตร

[๑๓๒]
57. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุพึงเสียสละบาตรนั้น อย่างนี้
ภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาสงฆ์ ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า กราบเท้า
ภิกษุผู้แก่พรรษากว่า นั่งกระหย่ง ประนมมือ กล่าวอย่างนี้ว่า
ท่านเจ้าข้า บาตรใบนี้ ข้าพเจ้ามีบาตรมีแผลหย่อนห้า ให้จ่าย
มาแล้วเป็นของจ�ำจะสละ ข้าพเจ้าสละบาตรใบนี้แก่สงฆ์.
ครั้นสละแล้ว พึงแสดงอาบัติ ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงรับ
อาบัติ สงฆ์พึงสมมติภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ ให้เป็นผู้เปลี่ยน
บาตร. องค์ ๕ นั้ น คื อ ๑. ไม่ ถึ ง ความล� ำ เอี ย งเพราะความ
ชอบพอ ๒. ไม่ถึงความล�ำเอียงเพราะเกลียดชัง ๓. ไม่ถึงความ
ล� ำ เอียงเพราะงมงาย ๔. ไม่ถึงความล� ำ เอี ย งเพราะกลั ว และ
๕. รู้จักว่าท�ำอย่างไร เป็นอันเปลี่ยนหรือไม่เป็นอันเปลี่ยน.
วิธีสมมติภิกษุผู้เปลี่ยนบาตร
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลสงฆ์พึงสมมติภิกษุผู้เปลี่ยนบาตรนั้น
อย่างนี้
พึงขอภิกษุให้รับตกลงก่อน ครั้นแล้ว ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ
พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติทุติยกรรมวาจา ว่าดังนี้
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โย ปะนะ ภิกขุ อูนะปัญจะพันธะเนนะ ปัตเตนะ…

[๑๓๐]
56. อนึ่ง ภิกษุใด มีบาตรมีแผลหย่อนห้า ให้จ่ายบาตรใหม่อื่น เป็น
นิสสัคคิยปาจิตตีย์. ภิกษุนั้นพึงสละบาตรใบนั้นในภิกษุบริษัท
บาตรใบสุดแห่งภิกษุบริษัทนั้น พึงมอบให้แก่ภิกษุนั้นสั่งว่า ภิกษุ
นี้บาตรของท่าน พึงทรงไว้กว่าจะแตก นี้เป็นสามีจิกรรมในเรื่องนั้น.

• ค�ำสมมติ
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์
ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงสมมติภิกษุมีชื่อนี้ให้เป็นผู้เปลี่ยนบาตร นี้เป็น
ญัตติ.
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า สงฆ์สมมติภิกษุมีชื่อนี้ให้เป็น
ผู้เปลี่ยนบาตร การสมมติภิกษุมีชื่อนี้ให้เป็นผู้เปลี่ยนบาตร ชอบ
แก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้น
พึงพูด.
ภิกษุมีชื่อนี้สงฆ์สมมติให้เป็นผู้เปลี่ยนบาตรแล้ว ชอบแก่สงฆ์
เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้.
58. ภิกษุผู้รับสมมติแล้วนั้น พึงให้เปลี่ยนบาตร พึงกราบเรียนพระเถระ
ว่า ท่านเจ้าข้า ขอพระเถระจงเปลี่ยนบาตร ถ้าพระเถระเปลี่ยน
พึ งถวายบาตรพระเถระให้พระทุติยเถระเปลี่ ย น อั น ภิ กษุจะไม่
เปลี่ยน เพราะความสงสารภิกษุนั้นไม่ได้ ภิกษุใดไม่ยอมเปลี่ยน
ต้องอาบัติทุกกฏ.
ไม่พึงให้ภิกษุผู้ไม่มีบาตรเปลี่ยน พึงให้เปลี่ยนเลื่อนลงมาโดย
อุบายนี้แลตลอดถึงพระสังฆนวกะ ก็แลบาตรใดเป็นใบสุดท้าย
แห่งภิกษุบริษทั นัน้ พึงมอบบาตรนัน้ แก่ภกิ ษุผตู้ อ้ งอาบัตนิ สิ สัคคิยปาจิตตีย์นั้นด้วยสั่งก�ำชับว่า ดูกรภิกษุ นี้บาตรของเธอ พึงใช้ไป
กว่าจะแตก ดังนี้.
59. ภิกษุนั้นอย่าเก็บบาตรใบนั้นไว้ในที่อันไม่ควร อย่าใช้โดยอาการ
อันไม่ควร อย่าทอดธุระว่าบาตรใบนี้จะเป็นอย่างไรก็ตาม คือ จะ
หายก็ช่าง จะฉิบหายก็ช่าง จะแตกก็ช่าง ถ้าเก็บไว้ในที่ๆ ไม่ควร
ก็ดี ใช้อย่างที่เขาไม่ใช้กันก็ดี ปล่อยทิ้งเสียก็ดี ต้องอาบัติทุกกฏ.
ปัตตวรรค สิกขาบทที่ ๒ จบ.
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ทรงอนุญาตให้มีคนทำ�การวัด

[๑๔๐]

ปัตตวรรค สิกขาบทที่ ๓

ยานิ โข ปะนะ ตานิ คิลานานัง ภิกขูนัง ปะฏิสายะนียานิ…

61. อนึ่ง มีเภสัชอันควรลิ้มของภิกษุผู้อาพาธ คือ เนยใส เนยข้น น�้ำมัน

น�้ำผึ้ง น�้ำอ้อย ภิกษุรับประเคนของนั้นแล้ว พึงเก็บไว้ฉันได้เจ็ดวัน
เป็นอย่างยิ่ง ภิกษุให้ล่วงก�ำหนดนั้นไป เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์.
วิธีเสียสละ

[๑๔๑]
62. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุพึงเสียสละเภสัชนั้นอย่างนี้
• เสียสละแก่สงฆ์
ภิกษุรูปนั้น พึงเข้าไปหาสงฆ์ ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า กราบ
เท้าภิกษุผู้แก่พรรษากว่า นั่งกระหย่ง ประนมมือ กล่าวอย่างนี้ว่า
ท่านเจ้าข้า เภสัชนี้ของข้าพเจ้าล่วงเจ็ดวัน เป็นของจ�ำจะสละ
ข้าพเจ้าสละเภสัชนี้แก่สงฆ์.
ครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงรับ
อาบัติ พึงคืนเภสัชที่เสียสละให้ด้วยญัตติกรรมวาจาว่าดังนี้
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า. เภสัชนี้ของภิกษุมีชื่อนี้ เป็น
ของจ�ำจะสละ.เธอสละแล้วแก่สงฆ์. ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์
ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงให้เภสัชนี้แก่ภิกษุมีชื่อนี้.
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[๑๓๘]
60. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้มีคนท�ำการวัด.

• เสียสละแก่คณะ
ภิกษุรูปนั้น พึงเข้าไปหาภิกษุหลายรูป ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า
กราบเท้าภิกษุผู้แก่พรรษากว่า นั่งกระโหย่ง ประนมมือ กล่าว
อย่างนี้ว่า
ท่านเจ้าข้า เภสัชนี้ของข้าพเจ้าล่วงเจ็ดวัน เป็นของจ�ำจะสละ
ข้าพเจ้าสละเภสัชนี้แก่ท่านทั้งหลาย.
ครัน้ สละแล้วพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผฉู้ ลาด ผูส้ ามารถ พึงรับอาบัติ
พึงคืนเภสัชที่เสียสละให้ด้วยญัตติกรรมวาจาว่าดังนี้
ท่านทั้งหลาย ขอจงฟังข้าพเจ้า. เภสัชนี้ของภิกษุมีชื่อนี้ เป็นของ
จ�ำจะสละ เธอสละแล้วแก่ท่านทั้งหลาย ถ้าความพร้อมพรั่งของ
ท่านทั้งหลายถึงที่แล้ว ท่านทั้งหลายพึงให้เภสัชนี้แก่ภิกษุมีชื่อนี้.
• เสียสละแก่บุคคล
ภิกษุรูปนั้น พึงเข้าไปหาภิกษุรูปหนึ่ง ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า
นั่งกระโหย่ง ประนมมือ กล่าวอย่างนี้ว่า
ท่าน เภสัชนี้ของข้าพเจ้า ล่วงเจ็ดวันเป็นของจ�ำจะสละ ข้าพเจ้า
สละเภสัชนี้แก่ท่าน.
ครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผู้รับเสียสละนั้น พึงรับอาบัติ
พึงคืนเภสัชที่เสียสละให้ด้วยค�ำว่า ข้าพเจ้าให้เภสัชนี้แก่ท่านดังนี้.
ปัตตวรรค สิกขาบทที่ ๓ จบ.
[๑๔๕]

ปัตตวรรค สิกขาบทที่ ๔
มาโส เสโส คิมหานันติ ภิกขุนา วัสสิกะสาฏิกะจีวรัง…

63. ภิกษุรู้ว่า ฤดูร้อนยังเหลืออีก ๑ เดือน พึงแสวงหาจีวรคือผ้าอาบ

น�้ำฝนได้ รู้ว่า ฤดูร้อนยังเหลืออีกกึ่งเดือน พึงท�ำนุ่งได้ ถ้าเธอ
รู้ว่า ฤดูร้อนเหลือล�้ำกว่า ๑ เดือน แสวงหาจีวร คือผ้าอาบน�้ำฝน
รู้ว่า ฤดูร้อนเหลือล�้ำกว่ากึ่งเดือนท�ำนุ่ง เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์.

92

คัมภีร์ มหาวิภังค์ ภาค ๒ (วินัยปิฎก เล่มที่ ๒)

วิธีเสียสละ

• เสียสละแก่สงฆ์
ภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาสงฆ์ ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า กราบเท้า
ภิกษุผู้แก่พรรษากว่า นั่งกระหย่ง ประนมมือ กล่าวอย่างนี้ว่า
ท่านเจ้าข้า จีวรคือผ้าอาบน�้ำฝนผืนนี้ของข้าพเจ้า แสวงหาได้
มาในฤดูร้อนซึ่งยังเหลือเกินกว่า ๑ เดือน ท�ำนุ่งในฤดูร้อนซึ่งยัง
เหลืออยู่เกินกว่ากึ่งเดือน เป็นของจ�ำจะสละ ข้าพเจ้าสละจีวรคือ
ผ้าอาบน�้ำฝนผืนนี้แก่สงฆ์.
ครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงรับ
อาบั ติ พึ ง คื น จี ว รคื อ ผ้ า อาบน�้ ำ ฝนที่ เ สี ย สละให้ ด ้ ว ยญั ต ติ ก รรม
วาจา ว่าดังนี้
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า. จีวรคือผ้าอาบน�้ำฝนผืนนี้
ของภิกษุมีชื่อนี้เป็นของจ�ำจะสละ เธอสละแล้วแก่สงฆ์. ถ้าความ
พร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว. สงฆ์พึงให้จีวรคือผ้าอาบน�้ำฝนผืนนี้
แก่ภิกษุมีชื่อนี้.
• เสียสละแก่คณะ
ภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุหลายรูป ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า
กราบเท้าภิกษุผู้แก่พรรษากว่า นั่งกระหย่ง ประนมมือ กล่าว
อย่างนี้ว่า
ท่านเจ้าข้า จีวรคือผ้าอาบน�้ำฝนผืนนี้ของข้าพเจ้า แสวงหาได้
มาในฤดูร้อน ซึ่งยังเหลืออยู่เกินกว่า ๑ เดือน ท�ำนุ่งในฤดูร้อนซึ่ง
ยังเหลืออยู่เกินกว่ากึ่งเดือน เป็นของจ�ำจะสละ ข้าพเจ้าสละจีวร
คือผ้าอาบน�้ำฝนผืนนี้แก่ท่านทั้งหลาย.
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[๑๔๖]
64. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุพึงเสียสละจีวรคือผ้าอาบน�้ำฝนนั้น
อย่างนี้

ครัน้ สละแล้วพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผฉู้ ลาด ผูส้ ามารถ พึงรับอาบัติ
พึงคืนจีวรคือผ้าอาบน�ำ้ ฝนทีเ่ สียสละให้ดว้ ยญัตติกรรมวาจา ว่าดังนี้
ท่านทั้งหลาย ขอจงฟังข้าพเจ้า จีวรคือผ้าอาบน�้ำฝนผืนนี้ของ
ภิกษุมีชื่อนี้เป็นของจ�ำจะสละ เธอสละแล้วแก่ท่านทั้งหลาย ถ้า
ความพร้อมพรั่งของท่านทั้งหลายถึงที่แล้ว ท่านทั้งหลายพึงให้จีวร
คือผ้าอาบน�้ำฝนนี้แก่ภิกษุมีชื่อนี้.
• เสียสละแก่บุคคล
ภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุรูปหนึ่ง ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า
นั่งกระหย่ง ประนมมือ กล่าวอย่างนี้ว่า
ท่าน จีวรคือผ้าอาบน�้ำฝนผืนนี้ของข้าพเจ้า แสวงหาได้มาใน
ฤดูร้อนซึ่งยังเหลืออยู่เกินกว่าหนึ่งเดือน ท�ำนุ่งในฤดูร้อนซึ่งยัง
เหลืออยู่เกินกว่ากึ่งเดือน เป็นของจ�ำจะสละ ข้าพเจ้าสละจีวรคือ
ผ้าอาบน�้ำฝนผืนนี้แก่ท่าน.
ครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผู้รับเสียสละนั้น พึงรับอาบัติ
พึงคืนจีวรคือผ้าอาบน�้ำฝนที่เสียสละให้ด้วยค�ำว่า ข้าพเจ้าให้จีวร
คือผ้าอาบน�้ำฝนผืนนี้แก่ท่าน ดั่งนี้.
ปัตตวรรค สิกขาบทที่ ๔ จบ.

[๑๔๙]

ปัตตวรรค สิกขาบทที่ ๕
โย ปะนะ ภิกขุ ภิกขุสสะ สามัง จีวะรัง ทัต๎วา กุปิโต…

65. อนึ่งภิกษุใดให้จีวรแก่ภิกษุเองแล้ว โกรธ น้อยใจ ชิงเอามาก็ดี
ให้ชิงเอามาก็ดี เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์.
วิธีเสียสละ

[๑๕๐]
66. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุพึงเสียสละจีวรนั้นอย่างนี้
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• เสียสละแก่คณะ
ภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุหลายรูป ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า
กราบเท้าภิกษุผแู้ ก่พรรษากว่า นัง่ กระหย่ง ประนมมือ กล่าวอย่างนีว้ า่
ท่านเจ้าข้า จีวรผืนนี้ของข้าพเจ้า ให้แก่ภิกษุเองแล้วชิงเอามา
เป็นของจ�ำจะสละ ข้าพเจ้าสละจีวรผืนนี้แก่ท่านทั้งหลาย.
ครัน้ สละแล้วพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผฉู้ ลาด ผูส้ ามารถ พึงรับอาบัติ
พึงคืนจีวรที่เสียสละให้ด้วยญัตติกรรมวาจา ว่าดังนี้
ท่านทั้งหลาย ขอจงฟังข้าพเจ้า. จีวรผืนนี้ของภิกษุมีชื่อนี้ เป็น
ของจ�ำจะสละ เธอสละแล้วแก่ท่านทั้งหลาย ถ้าความพร้อมพรั่ง
ของท่านทั้งหลายถึงที่แล้ว ท่านทั้งหลายพึงให้จีวรผืนนี้แก่ภิกษุ
มีชื่อนี้.
• เสียสละแก่บุคคล
ภิกษุรูปนั้น พึงเข้าไปหาภิกษุรูปหนึ่ง ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า
นั่งกระหย่ง ประนมมือ กล่าวอย่างนี้ว่า
ท่าน จีวรผืนนี้ของข้าพเจ้า ให้แก่ภิกษุเองแล้วชิงเอามา เป็น
ของจ�ำจะสละ ข้าพเจ้าสละจีวรผืนนี้แก่ท่าน.
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• เสียสละแก่สงฆ์
ภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาสงฆ์ ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า กราบเท้า
ภิกษุผู้แก่พรรษากว่า นั่งกระหย่ง ประนมมือ กล่าวอย่างนี้ว่า
ท่านเจ้าข้า จีวรผืนนี้ของข้าพเจ้า ให้แก่ภิกษุเอง แล้วชิงเอามา
เป็นของจ�ำจะสละ ข้าพเจ้าสละจีวรผืนนี้แก่สงฆ์.
ครัน้ สละแล้วพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผฉู้ ลาด ผูส้ ามารถ พึงรับอาบัติ
พึงคืนจีวรที่เสียสละให้ด้วยญัตติกรรมวาจา ว่าดังนี้
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า. จีวรผืนนี้ของภิกษุมีชื่อนี้ เป็น
ของจ�ำจะสละ เธอสละแล้วแก่สงฆ์ ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์
ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงให้จีวรผืนนี้แก่ภิกษุมีชื่อนี้.

ครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผู้รับเสียสละนั้น พึงรับอาบัติ
พึงคืนจีวรที่เสียสละให้ด้วยค�ำว่า ข้าพเจ้าให้จีวรผืนนี้แก่ท่าน ดังนี้.
ปัตตวรรค สิกขาบทที่ ๕ จบ.
[๑๕๓]

ปัตตวรรค สิกขาบทที่ ๖

โย ปะนะ ภิกขุ สามัง สุตตัง วิญญาเปต๎วา ตันตะวาเยหิ…

67. อนึ่ง ภิกษุใด ขอด้ายมาเองแล้วยังช่างหูกให้ทอจีวรเป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์.

วิธีเสียสละ

[๑๕๔]
68. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุพึงเสียสละจีวรนั้นอย่างนี้
• เสียสละแก่สงฆ์
ภิกษุรปู นัน้ พึงเข้าไปหาสงฆ์ ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า กราบเท้า
ภิกษุผู้แก่พรรษากว่า นั่งกระหย่ง ประนมมือ กล่าวอย่างนี้ว่า
ท่านเจ้าข้า จีวรผืนนี้ของข้าพเจ้า ขอด้ายมาเองแล้วยังช่างหูก
ให้ทอ เป็นของจ�ำจะสละ ข้าพเจ้าสละจีวรผืนนี้แก่สงฆ์.
ครัน้ สละแล้วพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผฉู้ ลาด ผูส้ ามารถ พึงรับอาบัติ
พึงคืนจีวรที่เสียสละให้ด้วยญัตติกรรมวาจา ว่าดังนี้
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า จีวรผืนนี้ของภิกษุมีชื่อนี้ เป็น
ของจ�ำจะสละ เธอสละแล้วแก่สงฆ์ ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์
ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงให้จีวรผืนนี้แก่ภิกษุมีชื่อนี้.
• เสียสละแก่คณะ
ภิกษุรูปนั้น พึงเข้าไปหาภิกษุหลายรูป ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า
กราบเท้ า ภิ ก ษุ ผู ้ แ ก่ พ รรษากว่ า นั่ ง กระหย่ ง ประนมมื อ กล่ า ว
อย่างนี้ว่า
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• เสียสละแก่บุคคล
ภิกษุรูปนั้น พึงเข้าไปหาภิกษุรูปหนึ่ง ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า
นั่งกระหย่ง ประนมมือ กล่าวอย่างนี้ว่า
ท่าน จีวรผืนนี้ของข้าพเจ้า ขอด้ายมาเองแล้วยังช่างหูกให้ทอ
เป็นของจ�ำจะสละ ข้าพเจ้าสละจีวรผืนนี้แก่ท่าน.
ครั้นสละแล้ว พึงแสดงอาบัติ ภิกษุผู้รับเสียสละนั้น พึงรับอาบัติ
พึงคืนจีวรที่เสียสละให้ด้วยค�ำว่า ข้าพเจ้าให้จีวรผืนนี้แก่ท่าน ดังนี้.
ปัตตวรรค สิกขาบทที่ ๖ จบ.
[๑๕๗]

ปัตตวรรค สิกขาบทที่ ๗

ภิกขุง ปะเนวะ อุททิสสะ อัญญาตะโก คะหะปะติ วา…

69. อนึ่ง เจ้าพ่อเรือนก็ดี เจ้าแม่เรือนก็ดี ผู้มิใช่ญาติ สั่งช่างหูกให้ทอ

จีวรเฉพาะภิกษุ ถ้าภิกษุนั้น เขาไม่ได้ปวารณาไว้ก่อน เข้าไปหาช่าง
หูกแล้ว ถึงความก�ำหนดในจีวรในส�ำนักของเขานั้นว่า จีวรผืนนี้
ทอเฉพาะรูป ขอท่านจงท�ำให้ยาว ให้กว้าง ให้แน่น ให้เป็นของ
ที่ขึงดี ให้เป็นของที่ทอดี ให้เป็นของที่สางดี ให้เป็นของที่กรีดดี
แม้ไฉนรูปจะให้ของเล็กน้อยเป็นรางวัลแก่ท่าน ครั้นกล่าวอย่างนี้
แล้ว ภิกษุนั้นให้ของเล็กของน้อยเป็นรางวัล โดยที่สุดแม้สักว่า
บิณฑบาต เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์.
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ท่านเจ้าข้า จีวรผืนนี้ของข้าพเจ้า ขอด้ายมาเองแล้วยังช่างหูก
ให้ทอ เป็นของจ�ำจะสละ ข้าพเจ้าสละจีวรผืนนี้แก่ท่านทั้งหลาย.
ครั้นสละแล้ว พึงแสดงอาบัติ ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงรับ
อาบัติ พึงคืนจีวรที่เสียสละให้ด้วยญัตติกรรมวาจา ว่าดังนี้
ท่านทั้งหลาย ขอจงฟังข้าพเจ้า จีวรผืนนี้ของภิกษุมีชื่อนี้ เป็น
ของจ�ำจะสละเธอสละแล้วแก่ท่านทั้งหลาย ถ้าความพร้อมพรั่งของ
ท่านทั้งหลายถึงที่แล้ว ท่านทั้งหลายพึงให้จีวรผืนนี้แก่ภิกษุมีชื่อนี้.

วิธีเสียสละ

[๑๕๘]
70. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุพึงเสียสละจีวรนั้น อย่างนี้
• เสียสละแก่สงฆ์
ภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาสงฆ์ ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า กราบเท้า
ภิกษุผู้แก่พรรษากว่า นั่งกระโหย่ง ประนมมือ กล่าวอย่างนี้ว่า
ท่านเจ้าข้า จีวรผืนนี้ของข้าพเจ้า. เขาไม่ได้ปวารณาไว้ก่อน
ข้าพเจ้าเข้าไปหาช่างหูกของเจ้าเรือนผู้มิใช่ญาติ ถึงความก�ำหนด
ในจีวร เป็นของจ�ำจะสละ ข้าพเจ้าสละจีวรผืนนี้แก่สงฆ์.
ครัน้ สละแล้วพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผฉู้ ลาด ผูส้ ามารถ พึงรับอาบัติ
พึงคืนจีวรที่เสียสละให้ด้วยญัตติกรรมวาจา ว่าดังนี้
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า จีวรผืนนี้ของภิกษุมีชื่อนี้เป็น
ของจ�ำจะสละ เธอสละแล้วแก่สงฆ์ ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์
ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงให้จีวรผืนนี้แก่ภิกษุมีชื่อนี้.
• เสียสละแก่คณะ
ภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุหลายรูป ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า
กราบเท้าภิกษุผแู้ ก่พรรษากว่า นัง่ กระโหย่ง ประนมมือ กล่าวอย่างนี้
ว่า
ท่านเจ้าข้า จีวรผืนนี้ของข้าพเจ้า เขาไม่ได้ปวารณาไว้ก่อน
ข้าพเจ้าไปหาช่างหูกของเจ้าเรือนผู้มิใช่ญาติ ถึงความก�ำหนดใน
จีวรเป็นของจ�ำจะสละ ข้าพเจ้าสละจีวรผืนนี้แก่ท่านทั้งหลาย.
ครัน้ สละแล้วพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผฉู้ ลาด ผูส้ ามารถ พึงรับอาบัติ
พึงคืนจีวรที่เสียสละให้ด้วยญัตติกรรมวาจา ว่าดังนี้
ท่านทัง้ หลาย ขอจงฟังข้าพเจ้า จีวรผืนนีข้ องภิกษุมชี อื่ นี้ เป็นของ
จ�ำจะสละ เธอสละแล้วแก่ท่านทั้งหลาย ถ้าความพร้อมพรั่งของ
ท่านทั้งหลายถึงที่แล้ว ท่านทั้งหลายพึงให้จีวรผืนนี้แก่ภิกษุมีชื่อนี้.
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ทรงอนุญาตอัจเจกจีวร

[๑๖๑]
71. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเพื่อรับอัจเจกจีวรแล้วเก็บไว้ได้.

ปัตตวรรค สิกขาบทที่ ๘

ทะสาหานาคะตัง กัตติกะเตมาสิปุณณะมัง, ภิกขุโน ปะเนวะ…

72. วันปุรณมีที่ครบ ๓ เดือน แห่งเดือนกัตติกา ยังไม่มาอีก ๑๐ วัน

อัจเจกจีวรเกิดขึ้นแก่ภิกษุ ภิกษุรู ้ว่าเป็นอัจเจกจีวร พึงรับไว้ได้
ครั้นรับไว้แล้วพึงเก็บไว้ได้จนตลอดสมัยที่เป็นจีวรกาล ถ้าเธอเก็บ
ไว้ยิ่งกว่านั้น เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์.
วิธีเสียสละ

[๑๖๒]
73. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุพึงเสียสละอัจเจกจีวรนั้นอย่างนี้
• เสียสละแก่สงฆ์
ภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาสงฆ์ ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า กราบเท้า
ภิกษุผู้แก่พรรษากว่า นั่งกระโหย่ง ประนมมือ กล่าวอย่างนี้ว่า
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• เสียสละแก่บุคคล
ภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุรูปหนึ่ง ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า
นั่งกระโหย่ง ประนมมือ กล่าวอย่างนี้ว่า
ท่าน จีวรผืนนี้ของข้าพเจ้า เขาไม่ได้ปวารณาไว้ก่อน ข้าพเจ้า
เข้าไปหาช่างหูกของเจ้าเรือนผู้มิใช่ญาติ ถึงความก�ำหนดในจีวร
เป็นของจ�ำจะสละ ข้าพเจ้าสละจีวรผืนนี้แก่ท่าน.
ครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผู้รับเสียสละนั้น พึงรับอาบัติ
พึงคืนจีวรที่เสียสละให้ด้วยค�ำว่า ข้าพเจ้าให้จีวรผืนนี้แก่ท่าน ดังนี้.
ปัตตวรรค สิกขาบทที่ ๗ จบ.

ท่านเจ้าข้า ผ้าอัจเจกจีวรผืนนี้ของข้าพเจ้า เก็บไว้ล่วงเลยสมัย
จีวรกาลเป็นของจ�ำจะสละ. ข้าพเจ้าสละผ้าอัจเจกจีวรผืนนี้แก่สงฆ์.
ครัน้ สละแล้วพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผฉู้ ลาด ผูส้ ามารถ พึงรับอาบัติ
พึงคืนจีวรที่เสียสละให้ด้วยญัตติกรรมวาจา ว่าดังนี้
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า. อัจเจกจีวรผืนนีข้ องภิกษุมชี อื่ นี้
เป็นของจ�ำจะสละ เธอสละแล้วแก่สงฆ์ ถ้าความพร้อมพรั่งของ
สงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงให้ผ้าอัจเจกจีวรผืนนี้แก่ภิกษุมีชื่อนี้.
• เสียสละแก่คณะ
ภิกษุรูปนั้น พึงเข้าไปหาภิกษุหลายรูป ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า
กราบเท้าภิกษุผู้แก่พรรษากว่า นั่งกระโหย่ง ประนมมือ กล่าว
อย่างนี้ว่า
ท่านเจ้าข้า ผ้าอัจเจกจีวรผืนนี้ของข้าพเจ้า เก็บไว้ล่วงเลยสมัย
จีวรกาลเป็นของจ�ำจะสละ ข้าพเจ้าสละผ้าอัจเจกจีวรผืนนี้แก่ท่าน
ทั้งหลาย.
ครัน้ สละแล้วพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผฉู้ ลาด ผูส้ ามารถ พึงรับอาบัติ
พึงคืนจีวรที่เสียสละให้ด้วยญัตติกรรมวาจา ว่าดังนี้
ท่านทัง้ หลาย ขอจงฟังข้าพเจ้า ผ้าอัจเจกจีวรผืนนีข้ องภิกษุมชี อื่ นี้
เป็นของจ�ำจะสละ เธอสละแล้วแก่ท่านทั้งหลาย ถ้าความพร้อม
พรั่งของท่านทั้งหลายถึงที่แล้ว ท่านทั้งหลายพึงให้ผ้าอัจเจกจีวร
ผืนนี้แก่ภิกษุมีชื่อนี้.
• เสียสละแก่บุคคล
ภิกษุรูปนั้น พึงเข้าไปหาภิกษุรูปหนึ่ง ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า
นั่งกระโหย่ง ประนมมือ กล่าวอย่างนี้ว่า
ท่าน ผ้าอัจเจกจีวรผืนนี้ของข้าพเจ้า เก็บไว้ล่วงเลยสมัยจีวรกาล
เป็นของจ�ำจะสละ ข้าพเจ้าสละผ้าอัจเจกจีวรผืนนี้แก่ท่าน.
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ทรงอนุญาตให้เก็บจีวรไว้ในละแวกบ้าน

[๑๖๕]
74. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เราอนุ ญ าตให้ ภิ ก ษุ ผู ้ อ ยู ่ ใ นเสนาสนะป่ า
เก็บไตรจีวรผืนใดผืนหนึ่งไว้ในละแวกบ้านได้.

ปัตตวรรค สิกขาบทที่ ๙

อุปะวัสสัง โข ปะนะ กัตติกะปุณณะมัง, ยานิ โข ปะนะ…

75. อนึ่ง ภิกษุจ�ำพรรษาแล้ว จะอยู่ในเสนาสนะป่า ที่รู้กันว่าเป็นที่มี
รังเกียจ มีภัยจ�ำเพาะหน้า ตลอดถึงวันเพ็ญเดือน ๑๒ ปรารถนาอยู่
พึ ง เก็ บ จี ว ร ๓ ผืนๆ ใดผืนหนึ่งไว้ในละแวกบ้านได้ และปัจจัย
อะไรๆ เพื่อจะอยู่ปราศจากจีวรนั้นจะพึงมีแก่ภิกษุน้ัน ภิกษุนั้นพึง
อยูป่ ราศจากจีวรนัน้ ได้ ๖ คืนเป็นอย่างยิง่ ถ้าเธออยูป่ ราศยิง่ กว่านัน้
เว้นไว้แต่ภิกษุได้สมมติ เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์.
วิธีเสียสละ

[๑๖๖]
76. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุพึงเสียสละจีวรนั้นอย่างนี้
• เสียสละแก่สงฆ์
ภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาสงฆ์ ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า กราบเท้า
ภิกษุผู้แก่พรรษากว่า นั่งกระหย่ง ประนมมือ กล่าวอย่างนี้ว่า
ท่านเจ้าข้า จีวรผืนนี้ของข้าพเจ้า อยู่ปราศแล้วเกิน ๖ คืนเป็น
ของจ�ำจะสละ เว้นไว้แต่ภิกษุได้สมมติ ข้าพเจ้าสละจีวรนี้แก่สงฆ์.
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ครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผู้รับเสียสละนั้น พึงรับอาบัติ
พึงคืนจีวรที่เสียสละให้ด้วยค�ำว่า ข้าพเจ้าให้ผ้าอัจเจกจีวรผืนนี้แก่
ท่าน ดังนี้.
ปัตตวรรค สิกขาบทที่ ๘ จบ.

ครัน้ สละแล้วพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผฉู้ ลาด ผูส้ ามารถ พึงรับอาบัติ
พึงคืนจีวรที่เสียสละให้ด้วยญัตติกรรมวาจา ว่าดังนี้
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า จีวรผืนนี้ของภิกษุมีชื่อนี้เป็น
ของจ�ำจะสละ เธอสละแล้วแก่สงฆ์ ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์
ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงให้จีวรผืนนี้แก่ภิกษุมีชื่อนี้.
• เสียสละแก่คณะ
ภิกษุรูปนั้น พึงเข้าไปหาภิกษุหลายรูป ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า
กราบเท้าภิกษุผู้แก่พรรษากว่า นั่งกระหย่ง ประนมมือ กล่าว
อย่างนี้ว่า
ท่านเจ้าข้า จีวรผืนนี้ของข้าพเจ้า อยู่ปราศแล้วเกิน ๖ คืน เป็น
ของจ�ำจะสละเว้นไว้แต่ภิกษุได้สมมติ ข้าพเจ้าสละจีวรผืนนี้แก่ท่าน
ทั้งหลาย.
ครัน้ สละแล้วพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผฉู้ ลาด ผูส้ ามารถ พึงรับอาบัติ
พึงคืนจีวรที่เสียสละให้ด้วยญัตติกรรมวาจา ว่าดังนี้
ท่านทั้งหลาย ขอจงฟังข้าพเจ้า จีวรผืนนี้ของภิกษุมีชื่อนี้ เป็น
ของจ�ำจะสละ เธอสละแล้วแก่ท่านทั้งหลาย ถ้าความพร้อมพรั่ง
ของท่านทั้งหลายถึงที่แล้ว ท่านทั้งหลายพึงให้จีวรผืนนี้แก่ภิกษุ
มีชื่อนี้.
• เสียสละแก่บุคคล
ภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุรูปหนึ่ง ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า
นั่งกระหย่ง ประนมมือ กล่าวอย่างนี้ว่า
ท่าน จีวรผืนนี้ของข้าพเจ้า อยู่ปราศแล้วเกิน ๖ คืน เป็นของ
จ�ำจะสละ เว้นไว้แต่ภิกษุได้สมมติ ข้าพเจ้าสละจีวรผืนนี้แก่ท่าน.
ครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผู้รับเสียสละนั้น พึงรับอาบัติ
พึงคืนจีวรที่เสียสละให้ด้วยค�ำว่า ข้าพเจ้าให้จีวรผืนนี้แก่ท่าน ดังนี้.
ปัตตวรรค สิกขาบทที่ ๙ จบ.
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[๑๖๙]

ปัตตวรรค สิกขาบทที่ ๑๐
โย ปะนะ ภิกขุ ชานัง สังฆิกัง ลาภัง ปะริณะตัง…

77. อนึ่ง ภิกษุใด รู้อยู่ น้อมลาภที่เขาน้อมไว้เป็นของจะถวายสงฆ์มา
วิธีเสียสละ
[๑๗๐]
78. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุพึงเสียสละลาภนั้น อย่างนี้
• เสียสละแก่สงฆ์
ภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาสงฆ์ ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า กราบเท้า
ภิกษุผู้แก่พรรษากว่า นั่งกระหย่ง ประนมมือ กล่าวอย่างนี้ว่า
ท่านเจ้าข้า ลาภนี้เขาน้อมไปเป็นของจะถวายสงฆ์ ข้าพเจ้ารู้อยู่
น้อมมาเพื่อตน เป็นของจ�ำจะสละ ข้าพเจ้าสละลาภนี้แก่สงฆ์.
ครัน้ สละแล้วพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผฉู้ ลาด ผูส้ ามารถ พึงรับอาบัติ
พึงคืนลาภที่เสียสละให้ด้วยญัตติกรรมวาจา ว่าดังนี้
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ลาภนี้ของภิกษุมีชื่อนี้เป็นของ
จ�ำจะสละ เธอสละแล้วแก่สงฆ์ ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่
แล้ว สงฆ์พึงให้ลาภนี้แก่ภิกษุมีชื่อนี้.
• เสียสละแก่คณะ
ภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุหลายรูป ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า
กราบเท้าภิกษุผู้แก่พรรษากว่า นั่งกระหย่ง ประนมมือ กล่าว
อย่างนี้ว่า
ท่านเจ้าข้า ลาภนี้เขาน้อมไปเป็นของจะถวายสงฆ์ ข้าพเจ้า
รู้อยู่ น้อมมาเพื่อตน เป็นของจ�ำจะสละ ข้าพเจ้าสละลาภนี้แก่
ท่านทั้งหลาย.
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เพื่อตน เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์.

ครัน้ สละแล้วพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผฉู้ ลาด ผูส้ ามารถ พึงรับอาบัติ
พึงคืนลาภที่เสียสละให้ด้วยญัตติกรรมวาจา ว่าดังนี้
ท่านทั้งหลาย ขอจงฟังข้าพเจ้า ลาภนี้ของภิกษุมีชื่อนี้ เป็นของ
จ�ำจะสละ เธอสละแล้วแก่ท่านทั้งหลาย ถ้าความพร้อมพรั่งของ
ท่านทั้งหลายถึงที่แล้ว ท่านทั้งหลายพึงให้ลาภนี้แก่ภิกษุมีชื่อนี้.
• เสียสละแก่บุคคล
ภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุรูปหนึ่ง ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า
นั่งกระหย่ง ประนมมือ กล่าวอย่างนี้ว่า
ท่ า น ลาภนี้ เขาน้ อ มไปเป็ น ของจะถวายสงฆ์ ข้ า พเจ้ า รู ้ อ ยู ่
น้อมมาเพื่อตน เป็นของจ�ำจะสละ ข้าพเจ้าสละลาภนี้แก่ท่าน.
ครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผู้รับเสียสละนั้น พึงรับอาบัติ
พึงคืนลาภที่เสียสละให้ด้วยค�ำว่า ข้าพเจ้าให้ลาภนี้แก่ท่าน ดังนี้.
ปัตตวรรค สิกขาบทที่ ๑๐ จบ.

นิสสัคคิยปาจิตตีย์ วรรคที่ ๓ จบ.

นิสสัคคิยกัณฑ์ จบ.
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กัณฑ์ที่ ๒ : ปาจิตติยกัณฑ์
สัมปะชานะมุสาวาเท ปาจิตติยัง.

79. เป็นปาจิตตีย์ ในเพราะสัมปชามุสาวาท.
[๑๘๒]

มุสาวาทวรรค สิกขาบทที่ ๒
โอมะสะวาเท ปาจิตติยัง.

80. เป็นปาจิตตีย์ ในเพราะโอมสวาท.
[๒๕๕]

มุสาวาทวรรค สิกขาบทที่ ๓
ภิกขุเปสุญเญ ปาจิตติยัง.

81. เป็นปาจิตตีย์ ในเพราะส่อเสียดภิกษุ.
[๒๘๔]

มุสาวาทวรรค สิกขาบทที่ ๔
โย ปะนะ ภิกขุ อะนุปะสัมปันนัง ปะทะโสธัมมัง…

82. อนึ่ง ภิกษุใด ยังอนุปสัมบันให้กล่าวธรรมโดยบท เป็นปาจิตตีย์.
[๒๙๐]

มุสาวาทวรรค สิกขาบทที่ ๕

โย ปะนะ ภิกขุ อะนุปะสัมปันเนนะ อุตตะริท๎วิรัตตะติรัตตัง…

83. อนึ่ง ภิกษุใด ส�ำเร็จการนอนร่วมกับอนุปสัมบัน ยิ่งกว่า ๒-๓ คืน
เป็นปาจิตตีย์.
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[๑๗๓]

มุสาวาทวรรค สิกขาบทที่ ๑

[๒๙๔]

มุสาวาทวรรค สิกขาบทที่ ๖

โย ปะนะ ภิกขุ มาตุคาเมนะ สะหะเสยยัง กัปเปยยะ…

84. อนึ่ง ภิกษุใดส�ำเร็จการนอนร่วมกับมาตุคาม เป็นปาจิตตีย์.
[๒๙๙]
85. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้แสดงธรรมแก่มาตุคามได้เพียง
๕-๖ ค�ำ.

มุสาวาทวรรค สิกขาบทที่ ๗

โย ปะนะ ภิกขุ มาตุคามัสสะ อุตตะริฉัปปัญจะวาจาหิ…

86. อนึ่ง ภิกษุใด แสดงธรรมแก่มาตุคามยิ่งกว่า ๕-๖ ค�ำ เว้นไว้แต่มี
บุรุษผู้รู้เดียงสาอยู่ เป็นปาจิตตีย์.
[๓๐๔]

มุสาวาทวรรค สิกขาบทที่ ๘

โย ปะนะ ภิกขุ อะนุปะสัมปันนัสสะ อุตตะริมะนุสสะธัมมัง…

87. อนึ่ง ภิกษุใดบอกอุตตริมนุสสธรรมแก่อนุปสัมบัน เป็นปาจิตตีย์
เพราะมีจริง.
[๓๔๒]

มุสาวาทวรรค สิกขาบทที่ ๙

โย ปะนะ ภิกขุ ภิกขุสสะ ทุฏฐุลลัง อาปัตติง อะนุปะสัมปันนัสสะ…

88. อนึ่ง ภิกษุใด บอกอาบัติชั่วหยาบของภิกษุ แก่อนุปสัมบัน เว้นไว้
แต่ภิกษุได้รับสมมติ เป็นปาจิตตีย์.
[๓๔๙]

มุสาวาทวรรค สิกขาบทที่ ๑๐

โย ปะนะ ภิกขุ ปะฐะวิง ขะเณยยะ วา ขะณาเปยยะ วา…

89. อนึ่ง ภิกษุใด ขุดก็ดี ให้ขุดก็ดี ซึ่งปฐพี เป็นปาจิตตีย์.
ปาจิตตีย์ วรรคที่ ๑ จบ.
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ภูตคามวรรค สิกขาบทที่ ๑

[๓๕๔]

ภูตะคามะปาตัพ๎ยะตายะ ปาจิตติยัง.

ภูตคามวรรค สิกขาบทที่ ๒

[๓๖๑]

อัญญะวาทะเก วิเหสะเก ปาจิตติยัง.

91. เป็นปาจิตตีย์ ในเพราะความเป็นผู้กล่าวค�ำอื่น ในเพราะความ
เป็นผู้ให้ล�ำบาก.

ภูตคามวรรค สิกขาบทที่ ๓

[๓๖๙]

อุชฌาปะนะเก ขิยยะนะเก ปาจิตติยัง.

92. เป็นปาจิตตีย์ ในเพราะความเป็นผู้ให้โพนทะนา ในเพราะความ
เป็นผู้บ่นว่า.

[๓๗๔]

ภูตคามวรรค สิกขาบทที่ ๔
โย ปะนะ ภิกขุ สังฆิกัง มัญจัง วา ปีฐัง วา ภิสิง วา…

93. อนึ่ง ภิกษุใดวางไว้แล้วก็ดี ให้วางไว้แล้วก็ดี ซึ่งเตียงก็ดี ตั่งก็ดี
ฟูกก็ดี เก้าอี้ก็ดี อันเป็นของสงฆ์ในที่แจ้ง เมื่อหลีกไปไม่เก็บเองก็ดี
ไม่ให้เก็บก็ดีซึ่งเสนาสนะที่วางไว้นั้น หรือไม่บอกมอบหมาย ไปเสีย
เป็นปาจิตตีย์.
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90. เป็นปาจิตตีย์ ในเพราะพรากภูตคาม.

• พระพุทธานุญาตให้เก็บเสนาสนะ
[๓๗๕]
94. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้เก็บเสนาสนะไว้ในปะร�ำหรือ
ที่โคนไม้ หรือในที่ซึ่งนกกาหรือนกเหยี่ยวจะไม่ถ่ายมูลรดได้ตลอด
๘ เดือน ซึ่งก�ำหนดว่ามิใช่ฤดูฝน.

ภูตคามวรรค สิกขาบทที่ ๕

[๓๗๙]

โย ปะนะ ภิกขุ สังฆิเก วิหาเร เสยยัง สันถะริต๎วา วา…

95. อนึ่ง ภิกษุใด ปูแล้วก็ดี ให้ปูแล้วก็ดี ซึ่งที่นอนในวิหารเป็นของสงฆ์
เมื่อหลีกไป ไม่เก็บเองก็ดี ไม่ให้เก็บก็ดี ซึ่งที่นอนอันปูไว้นั้น หรือ
ไม่บอกมอบหมาย ไปเสีย เป็นปาจิตตีย์.

ภูตคามวรรค สิกขาบทที่ ๖

[๓๘๓]

โย ปะนะ ภิกขุ สังฆิเก วิหาเร ชานัง ปุพพูปะคะตัง…

96. อนึ่ง ภิกษุใด รู้อยู่ ส�ำเร็จการนอนแทรกแซงภิกษุผู้เข้าไปก่อนใน
วิหารของสงฆ์ ด้วยหมายว่า ผู้ใดมีความคับใจ ผู้นั้นจักหลีกไป
เอง ท�ำความหมายอย่างนี้เท่านั้นให้เป็นปัจจัย หาใช่อย่างอื่นไม่
เป็นปาจิตตีย์.

[๓๘๗]

ภูตคามวรรค สิกขาบทที่ ๗

โย ปะนะ ภิกขุ ภิกขุง กุปิโต อะนัตตะมะโน สังฆิกา…

97. อนึ่ง ภิกษุใด โกรธ ขัดใจ ฉุดคร่าก็ดี ให้ฉุดคร่าก็ดี ซึ่งภิกษุจากวิหาร
ของสงฆ์ เป็นปาจิตตีย์.
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[๓๙๒]

ภูตคามวรรค สิกขาบทที่ ๘
โย ปะนะ ภิกขุ สังฆิเก วิหาเร อุปะริ เวหาสะกุฏิยา…

98. อนึง่ ภิกษุใด นัง่ ทับก็ดี นอนทับก็ดี ซึง่ เตียงก็ดี ซึง่ ตัง่ ก็ดี อันมีเท้าเสียบ

[๓๙๗]

ภูตคามวรรค สิกขาบทที่ ๙

มะหัลละกัมปะนะ ภิกขุนา วิหารัง การะยะมาเนนะ ยาวะ…

99. อนึ่ง ภิกษุผู้ให้ท�ำซึ่งวิหารใหญ่ จะวางเช็ดหน้าเพียงไรแต่กรอบแห่ง
ประตู จะบริกรรมช่องหน้าต่าง พึงยืนในที่ปราศจากของสดเขียว
อ�ำนวยให้พอกได้ ๒-๓ ชั้น ถ้าเธออ�ำนวยยิ่งกว่านั้น แม้ยืนในที่
ปราศจากของสดเขียว ก็ เป็นปาจิตตีย์.
[๔๐๒]

ภูตคามวรรค สิกขาบทที่ ๑๐
โย ปะนะ ภิกขุ ชานัง สัปปาณะกัง อุทะกัง ติณัง วา…

100. อนึ่ง ภิกษุใด รู้อยู่ว่าน�้ำมีตัวสัตว์ รดก็ดี ให้รดก็ดี ซึ่งหญ้าก็ดี ดิน
ก็ดี เป็นปาจิตตีย์.
ปาจิตตีย์ วรรคที่ ๒ จบ.
[๔๐๖]
101. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เราอนุ ญ าตให้ ส มมติ ภิ ก ษุ เ ป็ น ผู ้ ก ล่ า วสอน
ภิกษุณี.

วิธีสมมติภิกษุผู้สั่งสอนภิกษุณี
102. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลสงฆ์พึงสมมติอย่างนี้.
พึงขอร้องภิกษุกอ่ น ครัน้ แล้วภิกษุผฉู้ ลาด ผูส้ ามารถ พึงประกาศ
ให้สงฆ์ทราบ ด้วยญัตติจตุตถกรรมวาจา ว่าดังนี้
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บนร้านในวิหารเป็นของสงฆ์ เป็นปาจิตตีย์.

• กรรมวาจาสมมติ
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์
ถึ ง ที่ แ ล้ ว สงฆ์ พึ ง สมมติ ภิ ก ษุ มี ชื่ อ นี้ ให้ เ ป็ น ผู ้ ก ล่ า วสอนภิ ก ษุ ณี
นี่เป็นญัตติ.
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า. สงฆ์สมมติภิกษุมีชื่อนี้ให้
เป็นผู้กล่าวสอนภิกษุณี การสมมติภิกษุมีชื่อนี้ให้เป็นผู้กล่าวสอน
ภิกษุณีชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด
ท่านผู้นั้นพึงพูด.
ข้าพเจ้ากล่าวความนี้เป็นครั้งที่สอง ...
ข้าพเจ้ากล่าวความนี้เป็นครั้งที่สาม ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟัง
ข้าพเจ้า สงฆ์สมมติภิกษุมีชื่อนี้ให้เป็นผู้กล่าวสอนภิกษุณี การ
สมมติภิกษุมีชื่อนี้ ให้เป็นผู้กล่าวสอนภิกษุณีชอบแก่ท่านผู้ใด ท่าน
ผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด.
ภิกษุมีชื่อนี้ สงฆ์สมมติให้เป็นผู้กล่าวสอนภิกษุณีแล้ว ชอบแก่
สงฆ์ เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้.

โอวาทวรรค สิกขาบทที่ ๑

โย ปะนะ ภิกขุ อะสัมมะโต ภิกขุนิโย โอวะเทยยะ…

103. อนึ่ง ภิกษุใดไม่ได้รับสมมติ กล่าวสอนพวกภิกษุณี เป็นปาจิตตีย์.
[๔๐๗]

องค์คุณ ๘ ของภิกษุผู้กล่าวสอนภิกษุณี

104. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้สมมติภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๘

ดังต่อไปนี้ เป็นผู้กล่าวสอนภิกษุณี
๑. เป็นผู้มีศีล ส�ำรวมด้วยปาติโมกขสังวร สมบูรณ์ด้วยอาจาระ
และโคจรอยู่ มีปกติเห็นภัยในโทษเพียงเล็กน้อย สมาทานศึกษา
อยู่ในสิกขาบททั้งหลาย
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[๔๒๕]

โอวาทวรรค สิกขาบทที่ ๒
สัมมะโตปิ เจ ภิกขุ อัตถังคะเต สุริเย ภิกขุนิโย…

105. ถ้าภิกษุ แม้ได้รับสมมติแล้ว เมื่อพระอาทิตย์อัสดงแล้ว กล่าวสอน
พวกภิกษุณี เป็นปาจิตตีย์.
[๔๓๐]
106. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้เข้าไปสู่ส�ำนักภิกษุณี แล้วสั่งสอน
ภิกษุณีผู้อาพาธได้.
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๒. เป็นพหูสูต คือ ทรงสุตะ เป็นผู้สั่งสมสุตะ ธรรมเหล่านั้นใด
งามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามในที่สุด ประกาศพรหมจรรย์
พร้อมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะครบบริบูรณ์บริสุทธิ์ ธรรมเห็นปานนั้น
อันภิกษุนั้นได้สดับมาก ทรงจ�ำไว้ได้ คล่องปาก ขึ้นใจ แทงตลอด
ด้วยปัญญา
๓. พระปาติโมกข์ทั้งสองมาแล้วด้วยดีโดยพิสดาร แก่ภิกษุนั้น
คือ ภิกษุนั้นจ�ำแนกได้ดี คล่องแคล่วดี วินิจฉัยได้เรียบร้อยโดยสูตร
โดยอนุพยัญชนะ
๔. เป็นผู้มีวาจาสละสลวย ชัดเจน
๕. เป็นที่นิยมชมชอบของภิกษุณีโดยมาก
๖. เป็นผู้สามารถกล่าวสอนภิกษุณีได้
๗. เป็นผู้ไม่เคยล่วงครุธรรม กับสตรีผู้ครองผ้ากาสายะซึ่งบวช
เฉพาะพระผู้มีพระภาคพระองค์นี้
๘. มีพรรษาได้ ๒๐ หรือเกิน ๒๐
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้สมมติภิกษุผู้ประกอบด้วย
องค์คุณ ๘ ประการนี้ ให้เป็นผู้กล่าวสอนภิกษุณีได้.

โอวาทวรรค สิกขาบทที่ ๓

โย ปะนะ ภิกขุ ภิกขุนูปัสสะยัง อุปะสังกะมิต๎วา…

107. อนึ่ง ภิกษุใด เข้าไปสู่ที่อาศัยแห่งภิกษุณี แล้วสั่งสอนพวกภิกษุณี

เว้นไว้แต่สมัย เป็นปาจิตตีย์. สมัยในเรื่องนั้นดังนี้ คือ ภิกษุณี
อาพาธ นี้เป็นสมัยในเรื่องนั้น.
[๔๓๔]

โอวาทวรรค สิกขาบทที่ ๔
โย ปะนะ ภิกขุ เอวัง วะเทยยะ อามิสะเหตุ ภิกขู…

108. อนึ่ง ภิกษุใด กล่าวอย่างนี้ว่า พวกภิกษุสั่งสอนพวกภิกษุณี เพราะ
เหตุอามิส เป็นปาจิตตีย์.
[๔๔๓]

โอวาทวรรค สิกขาบทที่ ๕

โย ปะนะ ภิกขุ อัญญาติกายะ ภิกขุนิยา จีวะรัง ทะเทยยะ…

109. อนึ่ง ภิกษุใด ให้จีวรแก่ภิกษุณีผู้มิใช่ญาติ เว้นไว้แต่แลกเปลี่ยน
เป็นปาจิตตีย์.
[๔๔๗]

โอวาทวรรค สิกขาบทที่ ๖

โย ปะนะ ภิกขุ อัญญาติกายะ ภิกขุนิยา จีวะรัง สิพเพยยะ วา…

110. อนึ่ง ภิกษุใด เย็บก็ดี ให้เย็บก็ดี ซึ่งจีวร เพื่อภิกษุณีผู้มิใช่ญาติ
เป็นปาจิตตีย์.

ทรงอนุญาตให้เดินทางร่วม

[๔๕๒]
111. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในหนทางที่จะต้องไปกับพวกเกวียน รู้กันอยู่ว่า
เป็นที่น่ารังเกียจ มีภัยเฉพาะหน้า เราอนุญาตให้ชักชวนกันแล้ว
เดินทางไกลร่วมกับภิกษุณีได้.
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โอวาทวรรค สิกขาบทที่ ๗

โย ปะนะ ภิกขุ ภิกขุนิยา สัทธิง สังวิธายะ เอกัทธานะมัคคัง…

ที่สุดแม้สิ้นระยะบ้านหนึ่ง เว้นไว้แต่สมัย เป็นปาจิตตีย์ นี้สมัย
ในเรื่องนั้น ทางเป็นที่จะต้องไปด้วยพวกเกวียน รู้กันอยู่ว่าเป็นที่
น่ารังเกียจ มีภัยเฉพาะหน้า นี้สมัยในเรื่องนั้น.

ทรงอนุญาตให้โดยสารเรือลำ�เดียวกันข้ามฟาก
[๔๕๗]
113. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในการข้ามฟาก เราอนุญาตให้ชักชวนกันแล้ว
โดยสารเรือล�ำเดียวกับภิกษุณีได้.

โอวาทวรรค สิกขาบทที่ ๘

โย ปะนะ ภิกขุ ภิกขุนิยา สัทธิง สังวิธายะ เอกังนาวัง อะภิรูเหยยะ…

114. อนึ่ง ภิกษุใดชักชวนกันแล้ว โดยสารเรือล�ำเดียวกับภิกษุณี ขึ้นน�้ำ
ไปก็ดี ล่องน�้ำไปก็ดี เว้นไว้แต่ข้ามฟาก เป็นปาจิตตีย์.

ทรงอนุญาตให้ฉันบิณฑบาตที่คฤหัสถ์ปรารภไว้ก่อน
[๔๖๒]
115. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเพราะคฤหัสถ์ปรารภไว้ก่อน เราอนุญาต
ให้ภิกษุผู้รู้อยู่ ฉันบิณฑบาตที่ภิกษุณีแนะน�ำให้เขาถวายได้.

โอวาทวรรค สิกขาบทที่ ๙

โย ปะนะ ภิกขุ ชานัง ภิกขุนีปะริปาจิตัง ปิณฑะปาตัง…

116. อนึ่ง ภิกษุใดรู้อยู่ ฉันบิณฑบาตอันภิกษุณีแนะน�ำให้ถวาย เว้นแต่
คฤหัสถ์ปรารภไว้ก่อน เป็นปาจิตตีย์.
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112. อนึ่ง ภิกษุใดชักชวนกันแล้วเดินทางไกลด้วยกันกับภิกษุณี โดย

[๔๖๖]

โอวาทวรรค สิกขาบทที่ ๑๐
โย ปะนะ ภิกขุ ภิกขุนิยา สัทธิง เอโก เอกายะ ระโห…

117. อนึ่ง ภิกษุใดผู้เดียวส�ำเร็จการนั่งในที่ลับกับภิกษุณีผู้เดียว เป็น
ปาจิตตีย์.

ปาจิตตีย์ วรรคที่ ๓ จบ.
ทรงอนุญาตให้ภิกษุอาพาธฉันอาหารในโรงทานได้
[๔๗๑]
118. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เราอนุ ญ าตให้ ภิ ก ษุ ผู ้ อ าพาธอยู ่ ฉั น อาหาร
ในโรงทานเป็นประจ�ำได้.

โภชนวรรค สิกขาบทที่ ๑

อะคิลาเนนะ ภิกขุนา เอโก อาวะสะถะปิณโฑ ภุญชิตัพโพ…

119. ภิ ก ษุ มิ ใช่ ผู ้ อ าพาธ พึ ง ฉั น อาหารในโรงทานได้ ค รั้ ง หนึ่ ง ถ้ า ฉั น
ยิ่งกว่านั้น เป็นปาจิตตีย์.

ทรงอนุญาตให้ภิกษุอาพาธฉันเป็นหมู่ได้
[๔๗๖]
120. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุผู้อาพาธฉันเป็นหมู่ได้.
ทรงอนุญาตให้ฉันเป็นหมู่ในฤดูถวายจีวร
[๔๗๗]
121. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ในคราวทีถ่ วายจีวรกัน เราอนุญาตให้ฉนั เป็นหมูไ่ ด้.
ทรงอนุญาตให้ฉันเป็นหมู่ในฤดูทำ�จีวร
[๔๗๘]
122. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ในคราวทีท่ ำ� จีวรกัน เราอนุญาตให้ฉนั เป็นหมูไ่ ด้.
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ทรงอนุญาตให้ฉันเป็นหมู่ในคราวโดยสารเรือ
[๔๘๐]
124. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ในคราวโดยสารเรือ เราอนุญาตให้ฉนั เป็นหมูไ่ ด้.
ทรงอนุญาตให้ฉันเป็นหมู่ในคราวประชุมใหญ่
[๔๘๑]
125. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ในคราวประชุมใหญ่ เราอนุญาตให้ฉนั เป็นหมูไ่ ด้.
ทรงอนุญาตให้ฉันเป็นหมู่ในคราวภัตของสมณะ
[๔๘๒]
126. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ในคราวภั ต ของสมณะ เราอนุ ญ าตให้ ฉั น
เป็นหมู่ได้.

โภชนวรรค สิกขาบทที่ ๒

คะณะโภชะเน อัญญัต๎ระ สะมะยา, ปาจิตติยัง. ตัตถายัง สะมะโย…

127. เว้นไว้แต่สมัย เป็นปาจิตตีย์ ในเพราะฉันเป็นหมู่ นี้สมัยในเรื่องนั้น
คือ คราวอาพาธ คราวที่เป็นฤดูถวายจีวร คราวที่ท�ำจีวร คราวที่
เดินทางไกล คราวที่โดยสารเรือไป คราวประชุมใหญ่ คราวภัตของ
สมณะ นี้สมัยในเรื่องนั้น.
ทรงอนุญาตให้ฉันโภชนะทีหลัง

[๔๘๖]
128. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุอาพาธฉันโภชนะทีหลังได้.
[๔๘๘]
129. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในคราวที่ถวายจีวรกัน เราอนุญาตให้ฉันโภชนะ
ทีหลังได้.
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ทรงอนุญาตให้ฉันเป็นหมู่ในคราวเดินทางไกล
[๔๗๙]
123. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ในคราวทีเ่ ดินทางไกล เราอนุญาตให้ฉนั เป็นหมูไ่ ด้.

[๔๘๙]
130. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในคราวที่ท�ำจีวรกัน เราอนุญาตให้ฉันโภชนะ
ทีหลังได้.

โภชนวรรค สิกขาบทที่ ๓

ปะรัมปะระโภชะเน อัญญัต๎ระ สะมะยา ปาจิตติยัง…

131. เว้นไว้แต่สมัย เป็นปาจิตตีย์ เพราะโภชนะทีหลัง. นี้สมัยใน

เรื่องนั้น คือ คราวเป็นไข้ คราวที่ถวายจีวร คราวที่ท�ำจีวร นี้สมัย
ในเรื่องนั้น.

ทรงอนุญาตให้วิกัปภัตตาหารที่หวังว่าจะได้
[๔๙๐]
132. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้วิกัปภัตตาหารที่หวังว่าจะได้แล้ว
ฉันโภชนะทีหลังได้.
คำ�วิกัปภัตตาหาร
133. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุพึงวิกัปอย่างนี้
ข้าพเจ้าให้ภัตตาหารที่หวังว่าจะได้ของข้าพเจ้า แก่ท่านผู้มีชื่อนี้.
[๔๙๕]

โภชนวรรค สิกขาบทที่ ๔
ภิกขุ ปะเนวะ กุลัง อุปะคะตัง ปูเวหิ วา มันเถหิ วา…

134. อนึ่ง เขาปวารณาเฉพาะภิกษุผู้เข้าไปสู่ตระกูล ด้วยขนมก็ดี ด้วย

สั ต ตุ ผ งก็ ดี เพื่ อ น� ำ ไปได้ ต ามปรารถนา ภิ ก ษุ ผู ้ ต ้ อ งการ พึ ง รั บ
ได้เต็ม ๒-๓ บาตร ถ้ารับยิ่งกว่านั้น เป็นปาจิตตีย์ ครั้นรับเต็ม
๒-๓ บาตรแล้ว น�ำออกจากที่นั้นแล้ว พึงแบ่งปันกับภิกษุทั้งหลาย
นี้เป็นสามีจิกรรมในเรื่องนั้น.
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[๕๐๐]

โภชนวรรค สิกขาบทที่ ๕
โย ปะนะ ภิกขุ ภุตตาวี ปะวาริโต อะนะติริตตัง…

136. อนึ่ง ภิกษุใดฉันเสร็จแล้ว ห้ามภัตแล้ว เคี้ยวก็ดี ฉันก็ดี ซึ่งของเคี้ยว
ก็ดี ซึ่งของฉันก็ดี อันมิใช่เดน เป็นปาจิตตีย์.
[๕๐๔]

โภชนวรรค สิกขาบทที่ ๖

โย ปะนะ ภิกขุ ภิกขุง ภุตตาวิง ปะวาริตัง อะนะติริตเตนะ…

137. อนึ่ง ภิกษุใดรู้อยู่ เพ่งจะหาโทษให้ น�ำไปปวารณาภิกษุผู้ฉันเสร็จ

ห้ามภัตแล้ว ด้วยของเคี้ยวก็ดี ด้วยของฉันก็ดี อันมิใช่เดน บอกว่า
นิมนต์เถิดภิกษุ เคีย้ วก็ตาม ฉันก็ตาม พอเธอฉันแล้ว เป็นปาจิตตีย.์
[๕๐๘]

โภชนวรรค สิกขาบทที่ ๗
โย ปะนะ ภิกขุ วิกาเล ขาทะนียัง วา โภชะนียัง วา…

138. อนึง่ ภิกษุใด เคีย้ วก็ดี ฉันก็ดี ซึง่ ของเคีย้ วก็ดี ซึง่ ของฉันก็ดี ในเวลาวิกาล
เป็นปาจิตตีย์.
[๕๑๒]

โภชนวรรค สิกขาบทที่ ๘

โย ปะนะ ภิกขุ สันนิธิการะกัง ขาทะนียัง วา โภชะนียัง วา…

139. อนึง่ ภิกษุใด เคีย้ วก็ดี ฉันก็ดี ซึง่ ของเคีย้ วก็ดี ซึง่ ของฉันก็ดี ทีท่ ำ� การสัง่ สม
เป็นปาจิตตีย์.
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ทรงอนุญาตให้ฉันอาหารเป็นเดนภิกษุไข้
135. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ฉันอาหารอันเป็นเดนของภิกษุ
ผู ้ อ าพาธและมิ ใช่ ผู ้ อ าพาธได้ แต่ พึ ง ท� ำ ให้ เ ป็ น เดน อย่ า งนี้ ว ่ า
ทั้งหมดนั่นพอแล้ว.

ทรงอนุญาตให้ภิกษุอาพาธขอโภชนะอันประณีต
140. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เราอนุ ญ าตให้ ภิ ก ษุ ผู ้ อ าพาธขอโภชนะอั น
ประณีต เพื่อประโยชน์แก่ตนมาฉันได้.
[๕๑๗]

โภชนวรรค สิกขาบทที่ ๙
ยานิ โข ปะนะ ตานิ ปะณีตะโภชะนานิ, เสยยะถีทัง…

141. อนึ่ง ภิกษุใด มิใช่ผู้อาพาธ ขอโภชนะอันประณีตเห็นปานนี้ คือ
เนยใส เนยข้น น�้ำมัน น�้ำผึ้ง น�้ำอ้อย ปลา เนื้อ นมสด นมส้ม
เพื่อประโยชน์แก่ตนแล้วฉัน เป็นปาจิตตีย์.

ทรงอนุญาตน้ำ�และไม้ชำ�ระฟัน
[๕๒๓]
142. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ถือเอาน�้ำ และไม้ช�ำระฟัน แล้ว
บริโภคได้.

โภชนวรรค สิกขาบทที่ ๑๐

โย ปะนะ ภิกขุ อะทินนัง มุขะท๎วารัง อาหารัง อาหะเรยยะ…

143. อนึ่ง ภิกษุใด กลืนอาหารที่เขายังไม่ได้ให้ ล่วงช่องปาก เว้นไว้แต่
น�้ำและไม้ช�ำระฟัน เป็นปาจิตตีย์.
ปาจิตตีย์ วรรคที่ ๔ จบ.

[๕๒๗]

อเจลกวรรค สิกขาบทที่ ๑

โย ปะนะ ภิกขุ อะเจละกัสสะ วา ปะริพพาชะกัสสะ วา…

144. อนึ่ง ภิกษุใด ให้ของเคี้ยวก็ดี ของกินก็ดี แก่อเจลกก็ดี แก่ปริพาชก
ก็ดี แก่ปริพาชิกาก็ดี ด้วยมือของตน เป็นปาจิตตีย์.
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[๕๓๑]

อเจลกวรรค สิกขาบทที่ ๒
โย ปะนะ ภิกขุ ภิกขุง เอวัง วะเทยยะ “ เอหาวุโส…

สู่นิคม เพื่อบิณฑบาตด้วยกัน เธอยังเขาให้ถวายแล้วก็ดี ไม่ให้
ถวายแล้วก็ดีแก่เธอ แล้วส่งไปด้วยค�ำว่า ท่านจงไปเถิด การพูดก็ดี
การนั่งก็ดี ของเรากับท่าน ไม่เป็นผาสุกเลย การพูดก็ดี การนั่งก็ดี
ของเราคนเดียว ย่อมเป็นผาสุก ท�ำความหมายอย่างนี้เท่านั้นแล
ให้เป็นปัจจัย หาใช่อย่างอื่นไม่ เป็นปาจิตตีย์.
[๕๓๕]

อเจลกวรรค สิกขาบทที่ ๓
โย ปะนะ ภิกขุ สะโภชะเน กุเล อะนูปะขัชชะ…

146. อนึ่ ง ภิ ก ษุ ใ ด ส� ำ เร็ จ การนั่ ง แทรกแซงในตระกู ล ที่ มี ค น ๒ คน
เป็นปาจิตตีย์.
[๕๓๙]

อเจลกวรรค สิกขาบทที่ ๔

โย ปะนะ ภิกขุ มาตุคาเมนะ สัทธิง ระโห ปะฏิจฉันเน…

147. อนึ่ง ภิกษุใด ส�ำเร็จการนั่งในที่ลับ คือ ในอาสนะก�ำบัง กับมาตุคาม
เป็นปาจิตตีย์.
[๕๔๓]

อเจลกวรรค สิกขาบทที่ ๕
โย ปะนะ ภิกขุ มาตุคาเมนะ สัทธิง เอโก เอกายะ…

148. อนึ่ง ภิกษุใด ผู้เดียว ส�ำเร็จการนั่งในที่ลับกับมาตุคามผู้เดียว
เป็นปาจิตตีย์.
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145. อนึ่ง ภิกษุใด กล่าวต่อภิกษุอย่างนี้ว่า ท่านจงมา เข้าไปสู่บ้านหรือ

ทรงอนุญาตให้เข้าสู่ตระกูลในคราวถวายจีวร
[๕๔๙]
149. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในคราวที่ถวายจีวร เราอนุญาตให้เข้าไปสู่
ตระกูลได้.
ทรงอนุญาตให้เข้าสู่ตระกูลในคราวทำ�จีวร
[๕๕๐]
150. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ในคราวทีท่ ำ� จีวร เราอนุญาตให้เข้าไปสูต่ ระกูลได้.
ทรงอนุญาตให้บอกลาก่อนเข้าสู่ตระกูล

[๕๕๑]
151. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้บอกลาภิกษุซึ่งมีอยู่แล้วเข้าไป
สู่ตระกูลได้.

อเจลกวรรค สิกขาบทที่ ๖

โย ปะนะ ภิกขุ นิมันติโต สะภัตโต สะมาโน สันตัง…

152. อนึ่ง ภิกษุใด รับนิมนต์แล้ว มีภัตรอยู่แล้วไม่บอกลาภิกษุซึ่งมีอยู่
ถึงความเป็นผู้เที่ยวไปในตระกูลทั้งหลาย ก่อนฉันก็ดี ทีหลังฉันก็ดี
เว้นไว้แต่สมัย เป็นปาจิตตีย์. สมัยในเรื่องนั้นดังนี้ คือ คราวที่
ถวายจีวร คราวที่ท�ำจีวร นี้สมัยในเรื่องนั้น.

ทรงอนุญาตให้ยินดีการปวารณาด้วยปัจจัย
[๕๕๕]
153. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ยินดีการปวารณาด้วยปัจจัย ๔
ตลอด ๔ เดือน.
154. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ยินดีการปวารณาต่ออีกได้.
155. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เราอนุญาตให้ยนิ ดี แม้ซงึ่ การปวารณาเป็นนิตย์.
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[๕๕๖]

อเจลกวรรค สิกขาบทที่ ๗
อะคิลาเนนะ ภิกขุนา จาตุมาสะปัจจะยะปะวาระณา…

แต่ปวารณาอีก เว้นไว้แต่ปวารณาเป็นนิตย์ ถ้าเธอยินดียิ่งกว่านั้น
เป็นปาจิตตีย์.
ทรงอนุญาตให้ไปในกองทัพได้เมื่อจำ�เป็น
[๕๖๓]
157. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ไปในกองทัพได้ เพราะปัจจัย
เห็นปานนั้น.

อเจลกวรรค สิกขาบทที่ ๘

โย ปะนะ ภิกขุ อุยยุตตัง เสนัง ทัสสะนายะ คัจเฉยยะ…

158. อนึ่ง ภิกษุใด ไปเพื่อจะดูเสนาอันยกออกแล้ว เว้นไว้แต่ปัจจัย
มีอย่างนั้นเป็นรูป เป็นปาจิตตีย์.
[๕๖๗]

อเจลกวรรค สิกขาบทที่ ๙
สิยา จะ ตัสสะ ภิกขุโน โกจิเทวะ ปัจจะโย เสนัง…

159. อนึ่ง ปัจจัยบางอย่างเพื่อจะไปสู่เสนา มีแก่ภิกษุนั้น ภิกษุนั้น พึงอยู่
ได้ในเสนาเพียง ๒-๓ คืน ถ้าอยู่ยิ่งกว่านั้น เป็นปาจิตตีย์.
[๕๗๑]

อเจลกวรรค สิกขาบทที่ ๑๐
ท๎วิรัตตะติรัตตัญเจ ภิกขุ เสนายะ วะสะมาโน…

160. ถ้ า ภิ ก ษุ อ ยู ่ ใ นเสนา ๒-๓ คื น ไปสู ่ ส นามรบก็ ดี ไปสู ่ ที่ พั ก พล
ก็ ดี ไปสู ่ ที่ จั ด ขบวนทั พ ก็ ดี ไปดู ก องทั พ ที่ จั ด เป็ น ขบวนแล้ ว ก็ ดี
เป็นปาจิตตีย์.
ปาจิตตีย์ วรรคที่ ๕ จบ.
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156. ภิกษุมิใช่ผู้อาพาธ พึงยินดีปวารณาด้วยปัจจัยเพียงสี่เดือน เว้นไว้

[๕๗๕]

สุราปานวรรค สิกขาบทที่ ๑
สุราเมระยะปาเน ปาจิตติยัง.

161. เป็นปาจิตตีย์ ในเพราะดื่มสุราและเมรัย.
[๕๗๙]

สุราปานวรรค สิกขาบทที่ ๒
อังคุลิปะโตทะเก ปาจิตติยัง.

162. เป็นปาจิตตีย์ ในเพราะจี้ด้วยนิ้วมือ.
[๕๘๖]

สุราปานวรรค สิกขาบทที่ ๓
อุทะเก หัสสะธัมเม ปาจิตติยัง…

163. เป็นปาจิตตีย์ ในเพราะธรรม คือ หัวเราะในน�้ำ.
[๕๙๒]

สุราปานวรรค สิกขาบทที่ ๔
อะนาทะริเย ปาจิตติยัง…

164. เป็นปาจิตตีย์ ในเพราะความไม่เอื้อเฟื้อ.
[๕๙๘]

สุราปานวรรค สิกขาบทที่ ๕
โย ปะนะ ภิกขุ ภิกขุง ภิงสาเปยยะ, ปาจิตติยัง.

165. อนึ่ง ภิกษุใดหลอนซึ่งภิกษุ เป็นปาจิตตีย์.

ทรงอนุญาตให้พระอาพาธผิงไฟได้

[๖๐๕]
166. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุผู้อาพาธก่อเองก็ดี ให้ผู้อื่น
ก่อเองก็ดี ซึ่งไฟแล้วผิงได้.
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ทรงอนุญาตให้ตามประทีปเป็นต้นได้

สุราปานวรรค สิกขาบทที่ ๖

โย ปะนะ ภิกขุ อะคิลาโน วิสีวะนาเปกโข โชติง…

168. อนึ่ ง ภิ ก ษุ ใ ด มิ ใช่ ผู ้ อ าพาธ มุ ่ ง การผิ ง ติ ด ก็ ดี ให้ ติ ด ก็ ดี ซึ่ ง ไฟ
เว้นไว้แต่ปัจจัยมีอย่างนั้นเป็นรูป เป็นปาจิตตีย์.
ทรงอนุญาตให้อาบน้ำ�ในฤดูร้อน

[๖๑๑]
169. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ในคราวร้ อ น ในคราวกระวนกระวาย เรา
อนุญาตยังหย่อนกึ่งเดือนก็อาบน�้ำได้.
ทรงอนุญาตให้ภิกษุผู้อาพาธอาบน้ำ�ได้

[๖๑๒]
170. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุอาพาธ ยังหย่อนกึ่งเดือน
อาบน�้ำได้.
ทรงอนุญาตให้ภิกษุทำ�นวกรรมอาบน้ำ�ได้
[๖๑๓]
171. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในคราวท�ำงาน เราอนุญาตหย่อนกึ่งเดือน
อาบน�้ำได้.
ทรงอนุญาตให้ภิกษุไปทางไกลอาบน้ำ�ได้

[๖๑๔]
172. ดูกรภิกษุทั้งหลาย คราวไปทางไกล เราอนุญาตยังหย่อนกึ่งเดือน
อาบน�้ำได้.
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[๖๐๖]
167. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ติดเองก็ดี ให้ผู้อื่นติดก็ดี ซึ่งไฟ
เพราะปัจจัยเห็นปานนั้นได้.

ทรงอนุญาตให้ภิกษุทำ�จีวรอาบน้ำ�ได้

[๖๐๕]
173. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ในคราวฝนปนพายุ เราอนุญาตยังหย่อนกึง่ เดือน
อาบน�้ำได้.

สุราปานวรรค สิกขาบทที่ ๗

โย ปะนะ ภิกขุ โอเรนัฑฒะมาสัง นะหาเยยยะ อัญญัต๎ระ สะมะยา…

174. อนึ่ ง ภิ ก ษุ ใ ด ยั ง หย่ อ นกึ่ ง เดื อ นอาบน�้ ำ เว้ น ไว้ แ ต่ ส มั ย เป็ น

ปาจิตตีย์ นี้สมัยในเรื่องนั้น เดือนกึ่งท้ายฤดูร้อน เดือนต้นแห่ง
ฤดูฝน สองเดือนกึ่งนี้ เป็นคราวร้อน เป็นคราวกระวนกระวาย
คราวเจ็บไข้ คราวท�ำการงาน คราวไปทางไกล คราวฝนมากับพายุ
นี้สมัยในเรื่องนั้น.
[๖๑๙]

สุราปานวรรค สิกขาบทที่ ๘

นะวัมปะนะ ภิกขุนา จีวะระลาเภนะ ติณณัง ทุพพัณณะกะระณาณัง…

175. อนึ่ง ภิกษุได้จีวรมาใหม่ พึงถือเอาวัตถุส�ำหรับท�ำให้เสียสี ๓ อย่าง

อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ ของเขียวครามก็ได้ ตมก็ได้ ของด�ำคล�้ำก็ได้
ถ้าภิกษุไม่ถอื เอาวัตถุสำ� หรับท�ำให้เสียสี ๓ อย่าง อย่างใดอย่างหนึง่
ใช้จีวรใหม่เป็นปาจิตตีย์.
[๖๒๓]

สุราปานวรรค สิกขาบทที่ ๙

โย ปะนะ ภิกขุ ภิกขุสสะ วา ภิกขุนิยา วา สิกขะมานายะ…

176. อนึ่ง ภิกษุใดวิกัปจีวรเอง แก่ภิกษุก็ดี ภิกษุณีก็ดี สิกขมานาก็ดี
สามเณรก็ดี สามเณรีก็ดี แล้วใช้สอยจีวรนั้น ซึ่งไม่ให้เขาถอนก่อน
เป็นปาจิตตีย์.
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[๖๒๗]

สุราปานวรรค สิกขาบทที่ ๑๐

โย ปะนะ ภิกขุ ภิกขุสสะ ปัตตัง วา จีวะรัง วา นิสีทะนัง…

กล่องเข็มก็ดี ประคดเอวก็ดี ของภิกษุ โดยที่สุดแม้หมายจะหัวเราะ
เป็นปาจิตตีย์.
ปาจิตตีย์ วรรคที่ ๖ จบ.
[๖๓๑]

สัปปาณกวรรค สิกขาบทที่ ๑

โย ปะนะ ภิกขุ สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา โวโรเปยยะ, ปาจิตติยัง.

178. อนึ่ง ภิกษุใด แกล้งพรากสัตว์จากชีวิต เป็นปาจิตตีย์.
[๖๓๙]

สัปปาณกวรรค สิกขาบทที่ ๒

โย ปะนะ ภิกขุ ชานัง สัปปาณะกัง อุทะกัง ปะริภุญเชยยะ, ปาจิตติยัง.

179. อนึ่ง ภิกษุใด รู้อยู่ บริโภคน�้ำมีตัวสัตว์ เป็นปาจิตตีย์.
[๖๔๔]

สัปปาณกวรรค สิกขาบทที่ ๓
โย ปะนะ ภิกขุ ชานัง ยะถาธัมมัง นีหะตาธิกะระณัง…

180. อนึ่ง ภิกษุใดรู้อยู่ฟื้นอธิกรณ์ที่ท�ำเสร็จแล้วตามธรรม เพื่อท�ำอีก
เป็นปาจิตตีย์.
[๖๔๘]

สัปปาณกวรรค สิกขาบทที่ ๔
โย ปะนะ ภิกขุ ภิกขุสสะ ชานัง ทุฏฐลลัง อาปัตติง…

181. อนึ่ง ภิกษุใด รู้อยู่ ปิดอาบัติชั่วหยาบของภิกษุ เป็นปาจิตตีย์.
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177. อนึ่ง ภิกษุใด ซ่อนก็ดี ให้ซ่อนก็ดี ซึ่งบาตรก็ดี จีวรก็ดี ผ้าปูนั่งก็ดี

[๖๕๐]

สัปปาณกวรรค สิกขาบทที่ ๕
โย ปะนะ ภิกขุ ชานัง อูนะวีสะติวัสสัง ปุคคะลัง…

182. อนึ่ง ภิกษุใดรู้อยู่ ยังบุคคลมีปีหย่อน ๒๐ ให้อุปสมบท บุคคล

นั้นไม่เป็นอุปสัมบันด้วย ภิกษุทั้งหลายนั้นถูกติเตียนด้วย นี้เป็น
ปาจิตตีย์ ในเรื่องนั้น.
[๖๕๔]

สัปปาณกวรรค สิกขาบทที่ ๖

โย ปะนะ ภิกขุ ชานัง เถยยะสัตเถนะ สัทธิง สังวิธายะ…

183. อนึ่ง ภิกษุใดรู้อยู่ ชักชวนแล้วเดินทางไกลสายเดียวกัน กับพวก
เกวี ย นพวกต่ า งผู ้ เ ป็ น โจร โดยที่ สุ ด แม้ สิ้ น ระยะบ้ า นหนึ่ ง เป็ น
ปาจิตตีย์.

[๖๕๘]

สัปปาณกวรรค สิกขาบทที่ ๗
โย ปะนะ ภิกขุ มาตุคาเมนะ สัทธิง สังวิธายะ…

184. อนึ่ง ภิกษุใด ชักชวนแล้วเดินทางไกลสายเดียวกันกับมาตุคาม

โดยที่สุดแม้สิ้นระยะบ้านหนึ่ง เป็นปาจิตตีย์.
[๖๖๒]
ดูกรอริฏฐะ ข่าวว่า เธอมีทิฏฐิทรามเห็นปานนี้เกิดขึ้นว่า เรารู้ทั่วถึง
ธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้ว โดยประการที่ตรัสธรรมเหล่าใดว่า
ธรรมเหล่านี้เป็นธรรมท�ำอันตราย ธรรมเหล่านั้นหาอาจท�ำอันตรายแก่
ผู้เสพได้จริงไม่ จริงหรือ…
ดูกรโมฆบุรษุ เพราะเหตุไร เธอจึงเข้าใจธรรมทีเ่ ราแสดงแล้วอย่างนัน้ เล่า
ธรรมอั น ท� ำ อั น ตราย เรากล่ า วไว้ โ ดยบรรยายเป็ น อั น มากมิ ใช่ ห รื อ .
และธรรมเหล่านั้นอาจท�ำอันตรายแก่ผู้เสพได้จริง
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สัปปาณกวรรค สิกขาบทที่ ๘

โย ปะนะ ภิกขุ เอวัง วะเทยยะ “ตะถาหัง ภะคะวะตา…

185. อนึง่ ภิกษุใด กล่าวอย่างนีว้ า่ ข้าพเจ้ารูท้ วั่ ถึงธรรมทีพ่ ระผูม้ พี ระภาค
ทรงแสดงแล้ว โดยประการทีต่ รัสว่าเป็นธรรมท�ำอันตรายได้อย่างไร
ธรรมเหล่ า นั้ น หาอาจท� ำ อั น ตรายแก่ ผู ้ เ สพได้ จ ริ ง ไม่ ภิ ก ษุ นั้ น
อันภิกษุทั้งหลายพึงว่ากล่าวอย่างนี้ว่า
ท่านอย่าได้พูดอย่างนั้น ท่านอย่าได้กล่าวตู่พระผู้มีพระภาคเจ้า
การกล่ า วตู ่ พ ระผู ้ มี พ ระภาคเจ้ า ไม่ ดี ด อก พระผู ้ มี พ ระภาคเจ้ า
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กามทั้งหลายเรากล่าวว่า มีความยินดีน้อย มีทุกข์มาก มีความคับแค้น
มาก โทษในกามทั้งหลายนี้มากยิ่งนัก
กามทั้ ง หลายเรากล่ า วว่ า เปรี ย บเหมื อ นร่ า งกระดู ก มี ทุ ก ข์ ม าก
มีความคับแค้นมาก โทษในกามทั้งหลายนี้มากยิ่งนัก
กามทั้งหลายเรากล่าวว่า เปรียบเหมือนชิ้นเนื้อ ...
กามทั้งหลายเรากล่าวว่า เปรียบเหมือนคบหญ้า ...
กามทั้งหลายเรากล่าวว่า เปรียบเหมือนหลุมถ่านเพลิง ...
กามทั้งหลายเรากล่าวว่า เปรียบเหมือนความฝัน ...
กามทั้งหลายเรากล่าวว่า เปรียบเหมือนของยืม ...
กามทั้งหลายเรากล่าวว่า เปรียบเหมือนผลไม้ ...
กามทั้งหลายเรากล่าวว่า เปรียบเหมือนเขียงส�ำหรับสับเนื้อ ...
กามทั้งหลายเรากล่าวว่า เปรียบเหมือนแหลนหลาว ...
กามทั้งหลายเรากล่าวว่า เปรียบเหมือนศีรษะงู มีทุกข์มาก มีความ
คับแค้นมาก โทษในกามทั้งหลายนี้มากยิ่งนัก
เมื่อเป็นเช่นนั้น เธอชื่อว่ากล่าวตู่เราด้วยทิฏฐิที่ตนยึดถือไว้ผิด ชื่อว่า
ท�ำลายตนเอง และชื่อว่าประสบบาปมิใช่บุญเป็นอย่างมาก เพราะข้อนั้น
แหละ จักเป็นไปเพื่อผลไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูล เพื่อผลเป็นทุกข์แก่เธอ
ตลอดกาลนาน …

ไม่ได้ตรัสอย่างนั้นเลย แน่ะเธอ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสธรรมท�ำ
อันตรายไว้โดยบรรยายเป็นอันมาก ก็แลธรรมเหล่านั้น อาจท�ำ
อันตรายแก่ผู้เสพได้จริง และภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวอยู่อย่างนั้น
ขืนถืออยู่อย่างนั้นแล
ภิกษุนั้นอันภิกษุทั้งหลายพึงสวดประกาศห้ามจนหนที่ ๓ เพื่อ
สละการนั้นเสีย ถ้าเธอถูกสวดประกาศห้ามอยู่จนหนที่ ๓ สละการ
นั้นเสียได้ การสละได้ด่ังนี้ นั่นเป็นการดี ถ้าไม่สละ เป็นปาจิตตีย์.
ภิกษุนั้นอันภิกษุทั้งหลายพึงสวดประกาศห้าม
[๖๖๕]
186. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพึงสวดประกาศห้ามอย่างนี้
ภิกษุผฉู้ ลาด ผูส้ ามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติจตุตถกรรมวาจา ว่าดังนี้
• กรรมวาจาสมนุภาสน์
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ทิฏฐิอันเป็นบาปมีอย่างนี้
เป็นรูป บังเกิดแก่ภิกษุมีชื่อนี้ว่า เรารู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาค
ทรงแสดงแล้ว โดยประการที่ตรัสว่าเป็นธรรมท�ำอันตราย ธรรม
เหล่านี้หาอาจท�ำอันตรายแก่ผู้เสพได้จริงไม่ ภิกษุนั้นไม่สละทิฏฐิ
นั้น ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงสวดประกาศห้าม
ภิกษุมีชื่อนี้เพื่อละทิฏฐินั้น นี่เป็นญัตติ.
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ทิฏฐิอันเป็นบาปมีอย่างนี้
เป็นรูป บังเกิดแก่ภิกษุมีชื่อนี้ว่า เรารู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาค
ทรงแสดงแล้ว โดยประการที่ตรัสว่าเป็นธรรมท�ำอันตราย ธรรม
เหล่านั้นหาอาจท�ำอันตรายแก่ผู้เสพได้จริงไม่ เธอไม่ละทิฏฐินั้น
สงฆ์สวดประกาศห้ามภิกษุมชี อื่ นี้ เพือ่ สละทิฏฐินนั้ การสวดประกาศ
ห้ า มภิ ก ษุ มี ชื่ อ นี้ เพื่ อ สละทิ ฏ ฐิ น้ั น ชอบแก่ ท ่ า นผู ้ ใ ด ท่ า นผู ้ นั้ น
พึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด.
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สัปปาณกวรรค สิกขาบทที่ ๙

โย ปะนะ ภิกขุ ชานัง ตะถาวาทินา ภิกขุนา…

187. อนึ่ง ภิกษุใดรู้อยู่ กินร่วมก็ดี อยู่ร่วมก็ดี ส�ำเร็จการนอนด้วยกันก็ดี

กับภิกษุผู้กล่าวอย่างนั้น ยังไม่ได้ท�ำกรรมอันสมควร ยังไม่ได้สละ
ทิฏฐินั้น เป็นปาจิตตีย์.
[๖๗๓]
ดูกรกัณฑกะ ข่าวว่า เธอมีทิฏฐิอันทรามเห็นปานนี้เกิดขึ้นว่า เรารู้ทั่ว
ถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้ว โดยประการที่ตรัสธรรมเหล่าใด
ว่า ธรรมเหล่านี้เป็นธรรมท�ำอันตราย ธรรมเหล่านั้นหาอาจท�ำอันตรายแก่
ผู้เสพได้จริงไม่ ดังนี้ จริงหรือ.
ดูกรโมฆบุรุษ เพราะเหตุใด เจ้าจึงเข้าใจธรรมที่เราแสดงแล้วเช่นนั้น
เล่า ธรรมอันท�ำอันตรายเรากล่าวไว้โดยบรรยายเป็นอันมากมิใช่หรือ.
และธรรมเหล่านั้นอาจท�ำอันตรายแก่ผู้เสพได้จริง
กามทั้งหลายเรากล่าวว่า มีความยินดีน้อย มีทุกข์มาก มีความคับแค้น
มาก โทษในกามทั้งหลายนี้มากยิ่งนัก
กามทั้งหลายเรากล่าวว่า เปรียบเหมือนร่างกระดูก ...
กามทั้งหลายเรากล่าวว่า เปรียบเหมือนชิ้นเนื้อ ...
กามทั้งหลายเรากล่าวว่า เปรียบเหมือนคบหญ้า ...
พุทธวจน – อริยวินัย 129

สมฺปนฺนปาติโมกฺขา ปาติโมกฺขสวรสวตุ า

ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สอง ...
ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สาม ...
ภิกษุมีชื่อนี้ อันสงฆ์สวดประกาศห้ามแล้ว เพื่อสละทิฏฐินั้น
ชอบแก่สงฆ์เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้.
[๖๖๙]
…ดูกรโมฆบุรษุ ทัง้ หลาย ไฉนพวกเธอรูอ้ ยู่ จึงได้กนิ ร่วมบ้าง อยูร่ ว่ มบ้าง
ส�ำเร็จการนอนด้วยกันบ้าง กับอริฏฐะผู้กล่าวอย่างนั้น ผู้ยังไม่ได้
ท�ำกรรมอันสมควรผู้ยังไม่ได้สละทิฏฐินั้นเล่า …

กามทั้งหลายเรากล่าวว่า เปรียบเหมือนหลุมถ่านเพลิง ...
กามทั้งหลายเรากล่าวว่า เปรียบเหมือนความฝัน ...
กามทั้งหลายเรากล่าวว่า เปรียบเหมือนของยืม ...
กามทั้งหลายเรากล่าวว่า เปรียบเหมือนผลไม้ ...
กามทั้งหลายเรากล่าวว่า เปรียบเหมือนเขียงส�ำหรับสับเนื้อ ...
กามทั้งหลายเรากล่าวว่า เปรียบเหมือนแหลนหลาว ...
กามทั้งหลายเรากล่าวว่า เปรียบเหมือนศีรษะงู มีทุกข์มาก มีความ
คับแค้นมาก โทษในกามทั้งหลายนี้มากยิ่งนัก
ก็เมื่อเป็นเช่นนั้น เจ้าชื่อว่ากล่าวตู่เราด้วยทิฏฐิที่ตนยึดถือไว้ผิด ชื่อ
ว่าท�ำลายตนเอง และชื่อว่าประสบบาปมิใช่บุญเป็นอันมาก ข้อนั้นแหละ
จักเป็นไปเพื่อผลไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูล เพื่อผลเป็นทุกข์แก่เจ้า ตลอด
กาลนาน…
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล สงฆ์จงนาสนะสมณุทเทสกัณฑกะ.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลสงฆ์พึงนาสนะอย่างนี้ ว่าดังนี้
เจ้ากัณฑกะ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เจ้าอย่าอ้างพระผู้มีพระภาคนั้นว่า
เป็นศาสดาของเจ้า และสมณุทเทสอื่นๆ ย่อมได้การนอนด้วยกันเพียง
๒-๓ คืนกับภิกษุทั้งหลายอันใด แม้กิริยาที่ได้การนอนร่วมนั้นไม่มีแก่เจ้า
เจ้าคนเสีย เจ้าจงไป เจ้าจงฉิบหายเสีย.
[๖๗๔]

สัปปาณกวรรค สิกขาบทที่ ๑๐

สะมะณุทเทโสปิ เจ เอวัง วะเทยยะ “ตะถาหังภะคะวะตา…

188. ถ้าแม้สมณุทเทสกล่าวอย่างนี้ว่า ข้าพเจ้ารู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มี-

พระภาคทรงแสดงแล้ว โดยประการที่ตรัสว่า เป็นธรรมท�ำอันตราย
ได้อย่างไร ธรรมเหล่านั้นหาอาจท�ำอันตรายแก่ผู้เสพได้จริงไม่
สมณุทเทสนั้น อันภิกษุทั้งหลายพึงว่า กล่าวอย่างนี้ว่า
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[๖๘๐]

สหธรรมิกวรรค สิกขาบทที่ ๑
โย ปะนะ ภิกขุ ภิกขูหิ สะหะธัมมิกัง วุจจะมาโน…

189. อนึง่ ภิกษุใด อันภิกษุทงั้ หลายว่ากล่าวอยูโ่ ดยชอบธรรม กล่าวอย่าง
นี้ว่า แน่ะเธอ ฉันจักยังไม่ศึกษาในสิกขาบทนี้ ตลอดเวลาที่ยังไม่
ได้สอบถามภิกษุอื่น ผู้ฉลาด ผู้ทรงวินัย เป็นปาจิตตีย์. ดูกร
ภิก ษุทั้ง หลาย อันภิกษุผู้ศึกษาอยู่ ควรรู้ ทั่วถึ ง ควรสอบถาม
ควรตริตรอง นี้เป็นสามีจิกรรมในเรื่องนั้น.
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อาวุโสสมณุทเทส เธออย่าได้พูดอย่างนั้น เธออย่าได้กล่าวตู่
พระผู้มีพระภาค การกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคไม่ดีดอก พระผู้มีพระภาคไม่ได้ตรัสอย่างนั้นเลย อาวุโสสมณุทเทส พระผู้มีพระภาค
ตรัสธรรมท�ำอันตรายไว้โดยบรรยายเป็นอันมาก ก็แลธรรมเหล่านัน้
อาจท�ำอันตรายแก่ผู้เสพได้จริง
และสมณุ ท เทสนั้ น อั น ภิ ก ษุ ทั้ ง หลายว่ า กล่ า วอยู ่ อ ย่ า งนั้ น
ขืนถืออยู่อย่างนั้นเทียว สมณุทเทสนั้น อันภิกษุทั้งหลายพึงว่า
กล่าวอย่างนี้ว่า
แน่ะอาวุโสสมณุทเทส เธออย่าอ้างพระผู้มีพระภาคนั้น ว่าเป็น
พระศาสดาของเธอตั้งแต่วันนี้ไป และพวกสมณุทเทสอื่นย่อมได้
การนอนร่วมเพียง ๒-๓ คืนกับภิกษุทั้งหลายอันใด แม้กิริยาที่ได้
การนอนร่วมนัน้ ไม่มแี ก่เธอ เจ้าคนเสีย เจ้าจงไป เจ้าจงฉิบหายเสีย.
อนึ่ง ภิกษุใด รู้อยู่เกลี้ยกล่อมสมณุทเทสผู้ถูกให้ฉิบหายเสีย
อย่างนั้นแล้วให้อุปัฏฐากก็ดี กินร่วมก็ดี ส�ำเร็จการนอนร่วมก็ดี
เป็นปาจิตตีย์.
ปาจิตตีย์ วรรคที่ ๗ จบ.

[๖๘๕]

สหธรรมิกวรรค สิกขาบทที่ ๒
โย ปะนะ ภิกขุ ปาติโมกเข อุททิสสะมาเน เอวัง…

190. อนึ่ง ภิกษุใด เมื่อมีใครสวดปาติโมกข์อยู่ กล่าวอย่างนี้ว่า ประโยชน์

อะไรด้ ว ยสิ ก ขาบทเล็ ก น้ อ ยเหล่ า นี้ ที่ ส วดขึ้ น แล้ ว ช่ า งเป็ น ไป
เพื่อความร�ำคาญ เพื่อความล�ำบาก เพื่อความยุ่งเหยิงนี่กระไร
เป็นปาจิตตีย์ เพราะก่นสิกขาบท.

[๖๘๙]

สหธรรมิกวรรค สิกขาบทที่ ๓

โย ปะนะ ภิกขุ อัน๎วัฑฒะมาสัง ปาติโมกเข อุทิสสะมาเน…

191. อนึ่ง ภิกษุใด เมื่อพระวินัยธรสวดปาติโมกข์อยู่ทุกกึ่งเดือน กล่าว

อย่างนี้ว่า ฉันเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองว่า เออ ธรรมแม้นี้ก็มาแล้วในสูตร
เนื่องแล้วในสูตร มาสู่อุเทศทุกกึ่งเดือน
ถ้าภิกษุทั้งหลายอื่นรู้จักภิกษุนั้นว่า ภิกษุนี้เคยนั่งเมื่อปาติโมกข์
ก�ำลังสวดอยู่ ๒-๓ คราวมาแล้ว กล่าวอะไรอีก อันความพ้นด้วย
อาการที่ไม่รู้ หามีแก่ภิกษุนั้นไม่ พึงปรับเธอตามธรรมด้วยอาบัติที่
ต้องในเรื่องนั้น และพึงยกความหลงขึ้นแก่เธอเพิ่มอีกว่า แน่ะเธอ
ไม่ใช่ลาภของเธอ เธอได้ไม่ดีแล้ว ด้วยเหตุว่าเมื่อปาติโมกข์ก�ำลัง
สวดอยู่ เธอหาท�ำในใจให้ส�ำเร็จประโยชน์ดีไม่ นี้เป็นปาจิตตีย์
ในความเป็นผู้แสร้งท�ำหลงนั้น.

วิธีลงโมหาโรปนกรรม
[๖๙๑]
192. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพึงยกขึ้นอย่างนี้
ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติทุติยกรรมวาจา ว่าดังนี้
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สหธรรมิกวรรค สิกขาบทที่ ๔

[๖๙๕]

โย ปะนะ ภิกขุ ภิกขุสสะ กุปิโต อะนัตตะมะโน ปะหารัง…

193. อนึ่ง ภิกษุใด โกรธ น้อยใจ ให้ประหารแก่ภิกษุ เป็นปาจิตตีย์.
สหธรรมิกวรรค สิกขาบทที่ ๕

[๖๙๙]

โย ปะนะ ภิกขุ ภิกขุสสะ กุปิโต อะนัตตะมะโน ตะละสัตติกัง…

194. อนึ่ง ภิกษุใด โกรธ น้อยใจ เงื้อหอกคือฝ่ามือขึ้นแก่ภิกษุ เป็น
ปาจิตตีย์.

[๗๐๓]

สหธรรมิกวรรค สิกขาบทที่ ๖
โย ปะนะ ภิกขุ ภิกขุง อะมูละเกนะ สังฆาทิเสเสนะ…

195. อนึ่ ง ภิ ก ษุ ใ ด ก� ำ จั ด ซึ่ ง ภิ ก ษุ ด้ ว ยอาบั ติ สั ง ฆาทิ เ สสหามู ล มิ ไ ด้
เป็นปาจิตตีย์.
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• กรรมวาจาลงโมหาโรปนกรรม
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ภิกษุมชี อื่ นีผ้ นู้ ี้ เมือ่ พระวินยั ธร
สวดปาติโมกข์อยู่ หาท�ำในใจให้ส�ำเร็จประโยชน์ด้วยดีไม่ ถ้าความ
พร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงยกความหลงขึ้นแก่ภิกษุมีชื่อนี้
นี่เป็นญัตติ.
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ภิกษุมชี อื่ นีผ้ นู้ ี้ เมือ่ พระวินยั ธร
สวดปาติโมกข์อยู่ หาท�ำในใจให้ส�ำเร็จประโยชน์ด้วยดีไม่ สงฆ์ยก
ความหลงขึ้นแก่ภิกษุมีชื่อนี้ การยกความหลงขึ้นแก่ภิกษุผู้มีชื่อนี้
ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่าน
ผู้นั้นพึงพูด
ความหลงอันสงฆ์ยกขึ้นแก่ภิกษุมีชื่อนี้แล้ว ชอบแก่สงฆ์ เหตุนั้น
จึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้.

[๗๐๗]

สหธรรมิกวรรค สิกขาบทที่ ๗
โย ปะนะ ภิกขุ ภิกขุสสะ สัญจิจจะ กุกกุจจัง…

196. อนึ่ง ภิกษุใด แกล้งก่อความร�ำคาญแก่ภิกษุ ด้วยหมายว่า ด้วย
เช่นนี้ ความไม่ผาสุกจักมีแก่เธอแม้ครู่หนึ่ง ท�ำความหมายอย่างนี้
เท่านั้นแลให้เป็นปัจจัย หาใช่อย่างอื่นไม่ เป็นปาจิตตีย์.

[๗๑๑]

สหธรรมิกวรรค สิกขาบทที่ ๘
โย ปะนะ ภิกขุ ภิกขูนัง ภัณฑะนะชาตานัง…

197. อนึ่ง ภิกษุใด เมื่อภิกษุทั้งหลายเกิดหมางกัน เกิดทะเลาะกัน ถึง

การวิ ว าทกั น ยื น แอบฟั ง ด้ ว ยหมายว่ า จั ก ได้ ฟ ั ง ค� ำ ที่ เ ธอพู ด กั น
ท�ำความหมายอย่างนี้เท่านั้นแลให้เป็นปัจจัย หาใช่อย่างอื่นไม่
เป็นปาจิตตีย์.

[๗๑๕]

สหธรรมิกวรรค สิกขาบทที่ ๙
โย ปะนะ ภิกขุ ธัมมิกานัง กัมมานัง ฉันทัง…

198. อนึ่ง ภิกษุใด ให้ฉันทะเพื่อกรรมอันเป็นธรรมแล้ว ถึงธรรม คือ
ความบ่นว่าในภายหลัง เป็นปาจิตตีย์.

[๗๑๙]

สหธรรมิกวรรค สิกขาบทที่ ๑๐

โย ปะนะ ภิกขุ สังเฆ วินิจฉะยะกะถายะ วัตตะมานายะ…

199. อนึ่ง ภิกษุใด เมื่อเรื่องอันจะพึงวินิจฉัยยังเป็นไปอยู่ในสงฆ์ ไม่ให้
ฉันทะ แล้วลุกจากอาสนะหลีกไปเสีย เป็นปาจิตตีย์.
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[๗๒๓]

สหธรรมิกวรรค สิกขาบทที่ ๑๑
โย ปะนะ ภิกขุ สะมัคเคนะ สังเฆนะ จีวะรัง ทัต๎วา…

200. อนึ่ง ภิกษุใด กับสงฆ์ผู้พร้อมเพรียงกันให้จีวรแก่ภิกษุแล้ว ภายหลัง

[๗๒๗]

สหธรรมิกวรรค สิกขาบทที่ ๑๒

โย ปะนะ ภิกขุ ชานัง สังฆิกัง ลาภัง ปะริณะตัง ปุคคะลัสสะ…

201. อนึ่ง ภิกษุใดรู้อยู่ น้อมลาภที่เขาน้อมไปจะถวายสงฆ์ มาเพื่อบุคคล
เป็นปาจิตตีย์.

ปาจิตตีย์ วรรคที่ ๘ จบ.
[๗๓๒]
ดูกรอานนท์ ไฉน เธอยังไม่ได้รับบอกก่อน จึงได้เข้าสู่พระราชฐาน
ชั้นในเล่า…
โทษ ๑๐ อย่าง ในการเข้าสู่พระราชฐานชั้นใน
[๗๓๓]
ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทษในการเข้าสู่พระราชฐานชั้นในมี ๑๐ อย่าง ๑๐
อย่างอะไรบ้าง.
๑. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในพระราชฐานชั้นในนี้ พระเจ้าแผ่นดินก�ำลัง
ประทับอยู่ในต�ำหนักที่ผทมกับพระมเหสี ภิกษุเข้าไปในพระราชฐานชั้นใน
นั้น พระมเหสีเห็นภิกษุแล้วทรงยิ้มพรายให้ปรากฏก็ดี ภิกษุเห็นพระมเหสี
แล้วยิ้มพรายให้ปรากฏก็ดี ในข้อนั้น พระเจ้าแผ่นดินจะทรงระแวงอย่าง
นี้ว่า คนทั้ง ๒ นี้รักใคร่กันแล้ว หรือจักรักใคร่กันเป็นแม่นมั่น นี้เป็นโทษ
ข้อที่หนึ่ง ในการเข้าสู่พระราชฐานชั้นใน.
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ถึงธรรมคือบ่น ว่าภิกษุทั้งหลายน้อมลาภของสงฆ์ไปตามชอบใจ
เป็นปาจิตตีย์.

๒. ดูกรภิกษุทง้ั หลาย อนึง่ โทษทีจ่ ะพึงกล่าวยังมีอยูอ่ กี พระเจ้าแผ่นดิน
ทรงมีพระราชกิจมาก ทรงมีพระราชกรณียะมาก ทรงร่วมกับพระสนมคนใด
คนหนึ่งแล้วทรงระลึกไม่ได้ พระสนมนั้นตั้งพระครรภ์เพราะเหตุที่ทรงร่วม
นั้น ในเรื่องนั้น พระเจ้าแผ่นดินจะทรงระแวงอย่างนี้ว่า ในพระราชฐาน
ชั้นในนี้ คนอื่นเข้ามาไม่ได้สักคน นอกจากบรรพชิต ชะรอยจะเป็นการ
กระท�ำของบรรพชิต นี้เป็นโทษข้อที่สอง ในการเข้าสู่พระราชฐานชั้นใน.
๓. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อนึง่ โทษทีจ่ ะพึงกล่าวยังมีอยูอ่ กี รัตนะบางอย่าง
ในพระราชฐานชั้นในหายไป ในเรื่องนั้น พระเจ้าแผ่นดินจะทรงระแวง
อย่างนี้ว่า ในพระราชฐานชั้นในนี้ คนอื่นสักคนก็เข้ามาไม่ได้ นอกจาก
บรรพชิต ชะรอยจะเป็นการกระท�ำของบรรพชิต นี้เป็นโทษข้อที่สาม
ในการเข้าสู่พระราชฐานชั้นใน.
๔. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง โทษที่จะพึงกล่าวยังมีอยู่อีก ข้อราชการลับ
ที่ปรึกษากันเป็นการภายในพระราชฐานชั้นใน เปิดเผยออกมาภายนอก
ในเรื่องนั้น พระเจ้าแผ่นดินจะทรงระแวงอย่างนี้ว่า ในพระราชฐานชั้นในนี้
คนอื่นสักคนก็เข้ามาไม่ได้ นอกจากบรรพชิต ชะรอยจะเป็นการกระท�ำ
ของบรรพชิต นี้เป็นโทษข้อที่สี่ ในการเข้าสู่พระราชฐานชั้นใน.
๕. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อนึง่ โทษทีจ่ ะพึงกล่าวยังมีอยูอ่ กี ในพระราชฐาน
ชั้ น ใน พระราชโอรสปรารถนาจะปลงพระชนม์ พ ระราชบิ ด า หรื อ
พระราชบิดาปรารถนาจะปลงพระชนม์พระราชโอรส ทั้ง ๒ พระองค์นั้น
จะทรงระแวงอย่างนี้ว่า ในพระราชฐานชั้นในนี้ ไม่มีใครคนอื่นจะเข้ามา
ได้นอกจากบรรพชิต ชะรอยจะเป็นการกระท�ำของบรรพชิต นี้เป็นโทษ
ข้อที่ห้า ในการเข้าสู่พระราชฐานชั้นใน.
๖. ดูกรภิกษุทง้ั หลาย อนึง่ โทษทีจ่ ะพึงกล่าวยังมีอยูอ่ กี พระเจ้าแผ่นดิน
ทรงเลื่อนข้าราชการผู้ด�ำรงอยู่ในต�ำแหน่งต�่ำไว้ในฐานันดรอันสูง พวกชน
ที่ไม่พอใจการที่ทรงเลื่อนข้าราชการผู้นั้นขึ้น จะระแวงอย่างนี้ว่า พระเจ้า
แผ่นดินทรงคลุกคลีกับบรรพชิต ชะรอยจะเป็นการกระท�ำของบรรพชิต
นี้เป็นโทษข้อที่หก ในการเข้าสู่พระราชฐานชั้นใน.
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[๗๓๔]

รตนวรรค สิกขาบทที่ ๑
โย ปะนะ ภิกขุ รัญโญ ขัตติยัสสะ มุทธาภิสิตตัสสะ…

202. อนึ่ง ภิกษุใด ไม่ได้รับบอกก่อน ก้าวล่วงธรณีเข้าไปในห้องของ

พระราชาผูก้ ษัตริยไ์ ด้รบั มุรธาภิเษกแล้ว ทีพ่ ระราชายังไม่ได้เสด็จออก
ที่รัตนะยังไม่ออก เป็นปาจิตตีย์.
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๗. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อนึง่ โทษทีจ่ ะพึงกล่าวยังมีอยูอ่ กี พระเจ้าแผ่นดิน
ทรงลดข้าราชการผู้ด�ำรงอยู่ในต�ำแหน่งสูงไว้ในฐานันดรอันต�่ำ พวกชน
ที่ไม่พอใจการที่ทรงลดต�ำแหน่งข้าราชการผู้นั้นลง จะระแวงอย่างนี้ว่า
พระเจ้าแผ่นดินทรงคลุกคลีกับบรรพชิต ชะรอยจะเป็นการกระท�ำของ
บรรพชิต นี้เป็นโทษข้อที่เจ็ด ในการเข้าสู่พระราชฐานชั้นใน.
๘. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อนึง่ โทษทีจ่ ะพึงกล่าวยังมีอยูอ่ กี พระเจ้าแผ่นดิน
ทรงส่งกองทัพไปในกาลไม่ควร พวกชนที่ไม่พอใจพระราชกรณียะนั้น
จะระแวงอย่างนี้ว่า พระเจ้าแผ่นดินทรงคลุกคลีกับบรรพชิต ชะรอย
จะเป็ น การกระท� ำ ของบรรพชิ ต นี้ เ ป็ น โทษข้ อ ที่ แ ปด ในการเข้ า สู ่
พระราชฐานชั้นใน.
๙. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อนึง่ โทษทีจ่ ะพึงกล่าวยังมีอยูอ่ กี พระเจ้าแผ่นดิน
ทรงส่งกองทัพไปในกาลอันควร แล้วรับสั่งให้ยกกลับเสียในระหว่างทาง
พวกชนที่ไม่พอใจพระราชกรณียะนั้น จะระแวงอย่างนี้ว่า พระเจ้าแผ่นดิน
ทรงคลุกคลีกับบรรพชิต ชะรอยจะเป็นการกระท�ำของบรรพชิต นี้เป็น
โทษข้อที่เก้า ในการเข้าสู่พระราชฐานชั้นใน.
๑๐. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง โทษที่จะพึงกล่าวยังมีอยู่อีก พระราชฐาน
ชั้นในเป็นสถานที่รื่นรมย์ เพราะช้าง ม้า รถ และมีอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่ง
ความก�ำหนัดเช่น รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ซึ่งไม่สมควรแก่บรรพชิต
นี้แลเป็นโทษข้อที่สิบ ในการเข้าสู่พระราชฐานชั้นใน.
เหล่านี้แล ภิกษุทั้งหลาย โทษ ๑๐ อย่าง ในการเข้าสู่พระราชฐานชั้นใน.

ทรงอนุญาตให้เก็บรัตนะ

[๗๓๙]
203. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้เก็บ หรือใช้ให้เก็บซึ่งรัตนะก็ดี
ซึ่งของที่สมมติว่ารัตนะก็ดี ในวัดที่อยู่ แล้วรักษาไว้ ด้วยหมายว่า
ของผู้ใด ผู้นั้นจะได้น�ำไป.
[๗๔๐]
204. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้เก็บเอาก็ดี ใช้ให้เก็บเอาก็ดี ซึ่ง
รัตนะก็ดี ซึ่งของที่สมมติว่ารัตนะก็ดี ในวัดที่อยู่ก็ดี ในที่อยู่พักก็ดี
แล้วเก็บรักษาไว้ด้วยหมายว่า เป็นของผู้ใด ผู้นั้นจะได้น�ำไป.

รตนวรรค สิกขาบทที่ ๒

โย ปะนะ ภิกขุ ระตะนัง วา ระตะนะสัมมะตัง วา…

205. อนึ่ง ภิกษุใด เก็บเอาก็ดี ให้เก็บเอาก็ดี ซึ่งรัตนะก็ดี ซึ่งของที่สมมติ

ว่ารัตนะก็ดี เว้นไว้แต่ในวัดที่อยู่ก็ดี ในที่อยู่พักก็ดี เป็นปาจิตตีย์.
และภิกษุเก็บเอาก็ดี ให้เก็บเอาก็ดี ซึ่งรัตนะก็ดี ซึ่งของที่สมมติ
ว่ารัตนะก็ดี ในวัดที่อยู่ก็ดี ในที่อยู่พักก็ดี แล้วพึงเก็บไว้ด้วยหมาย
ว่า ของผู้ใด ผู้นั้นจะได้น�ำไป นี้เป็นสามีจิกรรมในเรื่องนั้น.
ทรงอนุญาตให้เข้าบ้านในเวลาวิกาล
[๗๔๔]
206. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้อ�ำลา แล้วเข้าสู่บ้านในเวลา
วิกาลได้.
[๗๔๖]
207. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เราอนุญาตให้อำ� ลาภิกษุทมี่ อี ยู่ แล้วเข้าไปสูบ่ า้ น
ในเวลาวิกาลได้.
[๗๔๗]
208. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตไว้ ในเมื่อมีกรณียะรีบด่วนเห็น
ปานนั้น ไม่ต้องอ�ำลาภิกษุที่มีอยู่ เข้าไปสู่บ้านในเวลาวิกาลได้.
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รตนวรรค สิกขาบทที่ ๓

โย ปะนะ ภิกขุ สันตัง ภิกขุง อะนาปุจฉา วิกาเล…

209. อนึ่ง ภิกษุใด ไม่อ�ำลาภิกษุที่มีอยู่ แล้วเข้าไปสู่บ้านในเวลาวิกาล
[๗๕๑]

รตนวรรค สิกขาบทที่ ๔
โย ปะนะ ภิกขุ อัฏฐิมะยัง วา ทันตะมะยัง วา…

210. อนึ่ง ภิกษุใด ให้ท�ำกล่องเข็ม แล้วด้วยกระดูกก็ดี แล้วด้วยงาก็ดี
แล้วด้วยเขาก็ดี เป็นปาจิตตีย์ ที่ให้ต่อยเสีย.
[๗๕๕]

รตนวรรค สิกขาบทที่ ๕
นะวัมปะนะ ภิกขุนา มัญจัง วา ปีฐัง วา…

211. อนึ่ง ภิกษุผู้ให้ท�ำเตียงก็ดี ตั่งก็ดี ใหม่ พึงท�ำให้มีเท้าเพียง ๘ นิ้ว

ด้วยนิ้วสุคต เว้นไว้แต่แม่แคร่เบื้องต�่ำ เธอท�ำให้ล่วงประมาณนั้นไป
เป็นปาจิตตีย์ ที่ให้ตัดเสีย.
[๗๕๙]

รตนวรรค สิกขาบทที่ ๖

โย ปะนะ ภิกขุ มัญจัง วา ปีฐัง วา ตูโลนัทธัง การาเปยยะ…

212. อนึ่ง ภิกษุใด ให้ท�ำเตียงก็ดี ตั่งก็ดี เป็นของหุ้มนุ่น เป็นปาจิตตีย์
ที่ให้รื้อเสีย.

ทรงอนุญาตชายแห่งผ้าสำ�หรับนั่ง
[๗๖๔]
213. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เราอนุญาตชายแห่งผ้าส�ำหรับนัง่ เพิม่ อีกคืบหนึง่ .
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เว้นไว้แต่กิจรีบด่วนมีอย่างนั้นเป็นรูป เป็นปาจิตตีย์.

รตนวรรค สิกขาบทที่ ๗

นิสีทะนัมปะนะ ภิกขุนา การะยะมาเนนะ ปะมาณิกัง…

214. อนึ่ง ภิกษุผู้ให้ท�ำผ้าส�ำหรับนั่ง พึงให้ท�ำให้ได้ประมาณ นี้ประมาณ

ในค�ำนั้น โดยยาว ๒ คืบ โดยกว้างคืบครึ่ง ชายคืบหนึ่ง ด้วยคืบสุคต
เธอท�ำให้ล่วงประมาณนั้นไป เป็นปาจิตตีย์ ที่ให้ตัดเสีย.
[๗๖๘]

รตนวรรค สิกขาบทที่ ๘
กัณฑุปะฏิจฉาทิง ปะนะ ภิกขุนา การะยะมาเนนะ…

215. อนึ่ง ภิกษุผู้ให้ท�ำผ้าปิดฝี พึงให้ท�ำให้ได้ประมาณ นี้ประมาณใน

ค�ำนั้น โดยยาว ๔ คืบ โดยกว้าง ๒ คืบ ด้วยคืบสุคต เธอให้ล่วง
ประมาณนั้นไป เป็นปาจิตตีย์ ที่ให้ตัดเสีย.
[๗๗๒]

รตนวรรค สิกขาบทที่ ๙
วัสสิกะสาฏิกัง ปะนะ ภิกขุนา การะยะมาเนนะ…

216. อนึ่ง ภิกษุผู้ให้ท�ำผ้าอาบน�้ำฝน พึงให้ท�ำให้ได้ประมาณ นี้ประมาณ
ในค�ำนั้น โดยยาว ๖ คืบ โดยกว้าง ๒ คืบครึ่ง ด้วยคืบสุคต
เธอท�ำให้ล่วงประมาณนั้น เป็นปาจิตตีย์ มีอันให้ตัดเสีย.
[๗๗๖]

รตนวรรค สิกขาบทที่ ๑๐
โย ปะนะ ภิกขุ สุคะตะจีวะรัปปะมาณัง จีวะรัง…

217. อนึ่ง ภิกษุใด ให้ท�ำจีวร มีประมาณเท่าสุคตจีวร หรือยิ่งกว่า

เป็นปาจิตตีย์ มีอันให้ตัดเสีย นี้ประมาณแห่งสุคตจีวร ของ
พระสุคตในค�ำนั้น โดยยาว ๙ คืบ โดยกว้าง ๖ คืบ ด้วยคืบสุคต
นี้ประมาณแห่งสุคตจีวร ของพระสุคต.
ปาจิตตีย์ วรรคที่ ๙ จบ.

ปาจิตติยกัณฑ์ จบ.
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กัณฑ์ที่ ๓ : ปาฏิเทสนียกัณฑ์
[๗๘๑]

ปาฏิเทสนียะ สิกขาบทที่ ๑

218. อนึ่ง ภิกษุใด รับของเคี้ยวก็ดี ของฉันก็ดี ด้วยมือของตน จากมือ
ของภิกษุณีผู้มิใช่ญาติ ผู้เข้าไปและสู่ละแวกบ้าน แล้วเคี้ยวก็ดี ฉัน
ก็ดี อันภิกษุนั้นพึงแสดงคืนว่า แน่ะเธอฉันต้องธรรมที่น่าติ ไม่เป็น
ที่สบาย ควรจะแสดงคืน ฉันแสดงคืนธรรมนั้น.

[๗๘๔]

ปาฏิเทสนียะ สิกขาบทที่ ๒
ภิกขู ปะเนวะ กุเลสุ นิมันติตา ภุญชันติ, ตัต๎ระ เจ…

219. อนึ่ง ภิกษุทั้งหลายรับนิมนต์ฉันอยู่ในสกุล ถ้าภิกษุณีมายืนสั่งเสีย

อยู่ในที่นั้นว่า จงถวายแกงในองค์นี้ จงถวายข้าวในองค์นี้ ภิกษุ
ทั้งหลายนั้นพึงรุกรานภิกษุณีนั้นว่า น้องหญิง เธอจงหลีกไปเสีย
ตลอดเวลาที่ภิกษุฉันอยู่ถ้าภิกษุแม้รูปหนึ่ง ไม่กล่าวออกไปเพื่อจะ
รุกรานภิกษุณีนั้นว่า น้องหญิง เธอจงหลีกไปเสียตลอดเวลาที่ภิกษุ
ฉันอยู่ ภิกษุเหล่านั้นพึงแสดงคืนว่า แน่ะเธอ พวกฉันต้องธรรมที่
น่าติ ไม่เป็นที่สบาย ควรจะแสดงคืน พวกฉันแสดงคืนธรรมนั้น.
ทรงอนุญาตให้สมมติเป็นเสกขะตระกูล

[๗๘๘]
220. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ตระกู ล ใดเจริ ญ ด้ ว ยศรั ท ธา แต่ ห ย่ อ นด้ ว ย
โภคทรัพย์ เราอนุญาตให้สมมติวา่ เป็นเสกขะ แก่ตระกูลเห็นปานนัน้
ด้วยญัตติทุติยกรรม.
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โย ปะนะ ภิกขุ อัญญาติกายะ ภิกขุนิยา อันตะระฆะรัง…

เสกขสมมติ

221. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพึงให้เสกขสมมติอย่างนี้.
ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติทุติยกรรมวาจา ว่าดังนี้
• กรรมวาจาให้เสกขสมมติ
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ตระกูลมีชื่อนี้เจริญด้วยศรัทธา
แต่ หย่อนด้วยโภคสมบัติ ถ้าความพร้อมพรั่ งของสงฆ์ถึงที่ แล้ว
สงฆ์พึงให้สมมติว่าเป็นเสกขะ แก่ตระกูลมีชื่อนี้ นี่เป็นญัตติ.
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ตระกูลมีชื่อนี้เจริญด้วยศรัทธา
แต่หย่อนด้วยโภคสมบัติ สงฆ์ให้สมมติว่าเป็นเสกขะ แก่ตระกูล
มีชื่อนี้ การให้สมมติว่าเป็นเสกขะ แก่ตระกูลมีชื่อนี้ ชอบแก่ท่าน
ผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด.
การให้สมมติว่าเป็นเสกขะ สงฆ์ให้แล้วแก่ตระกูลมีชื่อนี้ ชอบ
แก่สงฆ์ เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้
ทรงอนุญาตให้รับของเคี้ยว ของฉันด้วยมือของตน
[๗๘๙]
222. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เราอนุ ญ าตให้ ภิ ก ษุ ผู ้ อั น ทายกนิ ม นต์ แ ล้ ว
รับของเคี้ยวก็ดี ของฉันก็ดี ในตระกูลที่สงฆ์สมมติว่าเป็นเสกขะ
ด้วยมือของตนแล้วเคี้ยวฉันได้.
ทรงอนุญาตพิเศษแก่ภิกษุผูุ้อาพาธ

[๗๙๐]
223. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุผู้อาพาธรับของเคี้ยวก็ดี
ของฉันก็ดี ในตระกูลที่สงฆ์สมมติว่าเป็นเสกขะด้วยมือของตน
แล้วเคี้ยวฉันได้.
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ปาฏิเทสนียะ สิกขาบทที่ ๓

ยานิโข ปะนะ ตานิ เสกขะสัมมะตานิ กุลานิ…

ก็ ดี ของฉั น ก็ ดี ในตระกู ล ทั้ ง หลาย ที่ ส งฆ์ ส มมติ ว ่ า เป็ น เสกขะ
เห็นปานนั้น ด้วยมือของตนแล้วเคี้ยวก็ดี ฉันก็ดี ภิกษุนั้นพึงแสดง
คืนว่า แน่ะเธอ ฉันต้องธรรมที่น่าติ ไม่เป็นที่สบาย ควรจะแสดงคืน
ฉันแสดงคืนธรรมนั้น.
ทรงอนุญาตพิเศษแก่ภิกษผูุ้อาพาธ

[๗๙๕]
225. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เราอนุ ญ าตให้ ภิ ก ษุ ผู ้ อ าพาธรั บ ของเคี้ ย ว
หรือของฉัน ในเสนาสนะป่าด้วยมือของตน แล้วเคี้ยวฉันได้.

ปาฏิเทสนียะ สิกขาบทที่ ๔

ยานิ โข ปะนะ ตานิ อารัญญะกานิ เสนาสะนานิ…

226. อนึ่ง ภิกษุใด อยู่ในเสนาสนะป่า ที่รู้กันว่า เป็นที่มีรังเกียจ มีภัย

เฉพาะหน้ า รั บ ของเคี้ ย วก็ ดี ของฉั น ก็ ดี อั น เขาไม่ ไ ด้ บ อกให้ รู ้
ไว้ก่อน ด้วยมือของตนในวัดที่อยู่ ไม่ใช่ผู้อาพาธ เคี้ยวก็ดี ฉันก็ดี
ภิกษุนั้นพึงแสดงคืนว่า แน่ะเธอ ฉันต้องธรรมที่น่าติ ไม่เป็นที่สบาย
ควรจะแสดงคืน ฉันแสดงคืนธรรมนั้น.

ปาฏิเทสนียกัณฑ์ จบ.
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224. อนึ่ ง ภิ ก ษุ ใ ด ไม่ ไ ด้ รั บ นิ ม นต์ ก ่ อ น มิ ใช่ ผู ้ อ าพาธ รั บ ของเคี้ ย ว

กู เป็นโค
-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๒๙๔/๕๒๒.

ภิกษุทั้งหลาย ลาที่เดินตามฝูงโคไปข้างหลังๆ แม้จะร้องอยู่ว่า
“กู ก็เป็นโค, กู ก็เป็นโค” ดังนี้ก็ตามที แต่สีของมันก็หาเป็นโคไปได้ไม่
เสียงของ มันก็หาเป็นโคไปได้ไม่ เท้าของมันก็หาเป็นโคไปได้ไม่ มันก็ได้
แต่เดินตามฝูงโคไปข้างหลังๆ ร้องเอาเองว่า “กู ก็เป็นโค, กู ก็เป็นโค”
ดังนี้เท่านั้น ข้อนี้ฉันใด.
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุบางรูปในกรณีเช่นนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน คือ
แม้จะเดินตามหมู่ภิกษุไปข้างหลังๆ ร้องประกาศอยู่ว่า “ข้า ก็เป็นภิกษุ,
ข้า ก็เป็นภิกษุ” ดังนี้ก็ตามที.
แต่ ความใคร่ในการประพฤติสีลสิกขาของเธอ ไม่เหมือนของภิกษุ
ทั้งหลาย. ความใคร่ในการประพฤติจิตตสิกขาของเธอ ไม่เหมือนของภิกษุ
ทั้งหลาย. ความใคร่ในการประพฤติปัญญาสิกขาของเธอ ไม่เหมือนของ
ภิกษุทั้งหลาย.
ภิกษุรปู นัน้ ได้แต่เดินตามหมูภ่ กิ ษุไปข้างหลังๆ ร้องประกาศเอาเอง
ว่า “ข้า ก็เป็นภิกษุ, ข้า ก็เป็นภิกษุ” ดังนี้เท่านั้น.
ภิกษุทงั้ หลาย เพราะฉะนัน้ ในเรือ่ งนี้ พวกเธอทัง้ หลายพึงส�ำเหนียก
ใจไว้ว่า
“ความใคร่ในการประพฤติสีลสิกขาของเรา ต้องเข้มงวดเสมอ.
ความใคร่ในการประพฤติจิตตสิกขาของเรา ต้องเข้มงวดเสมอ. ความ
ใคร่ในการประพฤติปัญญาสิกขาของเรา ต้องเข้มงวดเสมอ” ดังนี้.
ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอทั้งหลาย พึงส�ำเหนียกใจไว้อย่างนี้แล.

กัณฑ์ที่ ๔ : เสขิยกัณฑ์
สารูป หมวดว่าด้วยความเหมาะสมแก่สมณเพศ ๒๖ สิกขาบท
[๘๐๐]

ปะริมัณฑะลัง นิวาเสสสามีตี สิกขา กะระณียา.

[๘๐๑]

ปริมัณฑะลัง ปารุปิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

228. ภิกษุพึงท�ำความศึกษาว่า เราจักห่มเป็นปริมณฑล.
[๘๐๒]

สุปะฏิจฉันโน อันตะระฆะเร คะมิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

229. ภิกษุพึงท�ำความศึกษาว่า เราจักปกปิดกายดี ไปในละแวกบ้าน.
[๘๐๓]

สุปะฏิจฉันโน อันตะระฆะเร นิสีทิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

230. ภิกษุพึงท�ำความศึกษาว่า เราจักปกปิดกายดี นั่งในละแวกบ้าน.
[๘๐๔]

สุสังวุโต อันตะระฆะเร คะมิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

231. ภิกษุพึงท�ำความศึกษาว่า เราจักส�ำรวมดี ไปในละแวกบ้าน.
[๘๐๕]

สุสังวุโต อันตะระฆะเร นิสีทิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

232. ภิกษุพึงท�ำความศึกษาว่า เราจักส�ำรวมดี นั่งในละแวกบ้าน.
[๘๐๖]

โอกขิตตะจักขุ อันตะระฆะเร คะมิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

233. ภิกษุพึงท�ำความศึกษาว่า เราจักมีตาทอดลง ไปในละแวกบ้าน.
[๘๐๗]

โอกขิตตะจักขุ อันตะระฆะเร นิสีทิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

234. ภิกษุพึงท�ำความศึกษาว่า เราจักมีตาทอดลง นั่งในละแวกบ้าน.
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227. ภิกษุพึงท�ำความศึกษาว่า เราจักนุ่งเป็นปริมณฑล.

[๘๐๘]

นะ อุกขิตตะกายะ อันตะระฆะเร คะมิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

235. ภิกษุพึงท�ำความศึกษาว่า เราจักไม่ไปในละแวกบ้าน ด้วยทั้งเวิกผ้า.
[๘๐๙]

นะ อุกขิตตะกายะ อันตะระฆะเร นิสีทิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

236. ภิกษุพึงท�ำความศึกษาว่า เราจักไม่นั่งในละแวกบ้าน ด้วยทั้งเวิกผ้า.
[๘๑๐]

นะ อุชชัคฆิกายะ อันตะระฆะเร คะมิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

237. ภิกษุพึงท�ำความศึกษาว่า เราจักไม่ไปในละแวกบ้าน ด้วยทั้งความ
หัวเราะลั่น.
[๘๑๑]

นะ อุชชัคฆิกายะ อันตะระฆะเร นิสีทิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

238. ภิกษุพึงท�ำความศึกษาว่า เราจักไม่นั่งในละแวกบ้าน ด้วยทั้งความ
หัวเราะลั่น.
[๘๑๒]

อัปปะสัทโท อันตะระฆะเร คะมิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

239. ภิกษุพึงท�ำความศึกษาว่า เราจักมีเสียงน้อย ไปในละแวกบ้าน.
[๘๑๓]

อัปปะสัทโท อันตะระฆะเร นิสีทิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

240. ภิกษุพึงท�ำความศึกษาว่า เราจักมีเสียงน้อย นั่งในละแวกบ้าน.
[๘๑๔]

นะ กายัปปะจาละกัง อันตะระฆะเร คะมิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

241. ภิกษุพึงท�ำความศึกษาว่า เราจักไม่เดินโยกกาย ไปในละแวกบ้าน.
[๘๑๕]

นะ กายัปปะจาละกัง อันตะระฆะเร นิสีทิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

242. ภิกษุพึงท�ำความศึกษาว่า เราจักไม่นั่งโยกกาย ในละแวกบ้าน.
[๘๑๖]

นะ พาหุปปะจาละกัง อันตะระฆะเร คะมิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

243. ภิกษุพึงท�ำความศึกษาว่า เราจักไม่ไกวแขน ไปในละแวกบ้าน.
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[๘๑๗]

นะ พาหุปปะจาละกัง อันตะระฆะเร นิสีทิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

244. ภิกษุพึงท�ำความศึกษาว่า เราจักไม่ไกวแขน นั่งในละแวกบ้าน.
[๘๑๘]

นะ สีสัปปะจาละกัง อันตะระฆะเร คะมิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

[๘๑๙]

นะ สีสัปปะจาละกัง อันตะระฆะเร นิสีทิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

246. ภิกษุพึงท�ำความศึกษาว่า เราจักไม่โคลงศีรษะ นั่งในละแวกบ้าน.
[๘๒๐]

นะ ขัมภะกะโต อันตะระฆะเร คะมิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

247. ภิกษุพึงท�ำความศึกษาว่า เราจักไม่ท�ำความค�้ำ ไปในละแวกบ้าน.
[๘๒๑]

นะ ขัมภะกะโต อันตะระฆะเร นิสีทิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

248. ภิกษุพึงท�ำความศึกษาว่า เราจักไม่ท�ำความค�้ำ นั่งในละแวกบ้าน.
[๘๒๒]

นะ โอคุณฐิโต อันตะระฆะเร คะมิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

249. ภิกษุพึงท�ำความศึกษาว่า เราจักไม่คลุมศีรษะ ไปในละแวกบ้าน.
[๘๒๓]

นะ โอคุณฐิโต อันตะระฆะเร นิสีทิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

250. ภิกษุพึงท�ำความศึกษาว่า เราจักไม่คลุมศีรษะ นั่งในละแวกบ้าน.
[๘๒๔]

นะ อุกกุฏิกายะ อันตะระฆะเร คะมิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

251. ภิกษุพึงท�ำความศึกษาว่า เราจักไม่ไปในละแวกบ้าน ด้วยทั้งความ
กระหย่ง.
[๘๒๕]

นะ ปัลลัตถิกายะ อันตะระฆะเร นิสีทิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

252. ภิกษุพึงท�ำความศึกษาว่า เราจักไม่นั่งในละแวกบ้าน ด้วยทั้งความ
รัดเข่า.
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245. ภิกษุพึงท�ำความศึกษาว่า เราจักไม่โคลงศีรษะ ไปในละแวกบ้าน.

โภชนปฏิสังยุต หมวดว่าด้วยการฉันอาหาร ๓๐ สิกขาบท
[๘๒๖]

สักกัจจัง ปิณฑะปาตัง ปะฏิคคะเหสสามีติ สิกขา กะระณียา.

253. ภิกษุพึงท�ำความศึกษาว่า เราจักรับบิณฑบาตโดยเอื้อเฟื้อ.
[๘๒๗]

ปัตตะสัญญี ปิณฑะปาตัง ปะฏิคคะเหสสามีติ สิกขา กะระณียา.

254. ภิกษุพึงท�ำความศึกษาว่า เราจักจ้องในบาตรรับบิณฑบาต.
[๘๒๘]

สะมะสูปะกัง ปิณฑะปาตัง ปะฏิคคะเหสสามีติ สิกขา กะระณียา.

255. ภิกษุพึงท�ำความศึกษาว่า เราจักรับบิณฑบาตมีสูปะเสมอกัน.
[๘๒๙]

สะมะติตติกัง ปิณฑะปาตัง ปะฏิคคะเหสสามีติ สิกขา กะระณียา.

256. ภิกษุพึงท�ำความศึกษาว่า เราจักรับบิณฑบาตจดเสมอขอบบาตร.
[๘๓๐]

สักกัจจัง ปิณฑะปาตัง ภุญชิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

257. ภิกษุพึงท�ำความศึกษาว่า เราจักฉันบิณฑบาตโดยเอื้อเฟื้อ.
[๘๓๑]

ปัตตะสัญญี ปิณฑะปาตัง ภุญชิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

258. ภิกษุพึงท�ำความศึกษาว่า เราจักจ้องดูอยู่ในบาตรฉันบิณฑบาต.
[๘๓๒]

สะปะทานัง ปิณฑะปาตัง ภุญชิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

259. ภิกษุพึงท�ำความศึกษาว่า เราจักฉันบิณฑบาตไม่แหว่ง.
[๘๓๓]

สะมะสูปะกัง ปิณฑะปาตัง ภุญชิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

260. ภิกษุพึงท�ำความศึกษาว่า เราจักฉันบิณฑบาตมีสูปะเสมอกัน.
[๘๓๔]

นะ ถูปะโต โอมัททิต๎วา ปิณฑะปาตัง ภุญชิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

261. ภิกษุพึงท�ำความศึกษาว่า เราจักไม่ขยุ้มลงแต่ยอดฉันบิณฑบาต.
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[๘๓๕]

นะ สูปัง วา พ๎ยัญชะนัง วา โอทะเนนะ ปะฏิจฉาเทสสามิ…

ข้าวสุก อาศัยความอยากได้มาก.
[๘๓๗]
263. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุผู้อาพาธ ขอสูปะก็ดี ข้าวสุก
ก็ดี เพื่อประโยชน์แก่ตนมาฉันได้
นะ สูปัง วา โอทะนัง วา อะคิลาโน อัตตะโน อัตถายะ…

264. ภิกษุพึงท�ำความศึกษาว่า เราไม่อาพาธ จักไม่ขอสูปะก็ดี ข้าวสุก
ก็ดี เพื่อประโยชน์แก่ตนฉัน.
[๘๓๘]

นะ อุชฌานะสัญญี ปะเรสัง ปัตตัง โอโลเกสสามีติ สิกขา กะระณียา.

265. ภิกษุพึงท�ำความศึกษาว่า เราจักไม่เพ่งโพนทะนาแลดูบาตรของ
ผู้อื่น.
[๘๓๙]

นาติมะหันตัง กะวะฬัง กะริสสามีติ สิกขา กะระณียา.

266. ภิกษุพึงท�ำความศึกษาว่า เราจักไม่ท�ำค�ำข้าวให้ใหญ่นัก.
[๘๔๐]

ปะริมัณฑะลัง อาโลปัง กะริสสามีติ สิกขา กะระณียา.

267. ภิกษุพึงท�ำความศึกษาว่า เราจักท�ำค�ำข้าวให้กลมกล่อม.
[๘๔๑]

นะ อะนาหะเฏ กะวะเฬ มุขะทะวารัง วิวะริสสามีติ สิกขา กะระณียา.

268. ภิกษุพึงท�ำความศึกษาว่า เมื่อค�ำข้าวยังไม่น�ำมาถึง เราจักไม่อ้า
ช่องปาก.
[๘๔๒]

นะ ภุญชะมาโน สัพพัง หัตถัง มุเข ปักขิปิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

269. ภิกษุพึงท�ำความศึกษาว่า เราฉันอยู่ จักไม่สอดมือทั้งนั้นเข้าในปาก.
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262. ภิกษุพึงท�ำความศึกษาว่า เราจักไม่กลบแกงก็ดี กับข้าวก็ดี ด้วย

[๘๔๓]

นะ สะกะวะเฬนะ มุเขนะ พ๎ยาหะริสสามีติ สิกขา กะระณียา.

270. ภิกษุพึงท�ำความศึกษาว่า ปากยังมีค�ำข้าว เราจักไม่พูด.
[๘๔๔]

นะ ปิณฑุกเขปะกัง ภุญชิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

271. ภิกษุพึงท�ำความศึกษาว่า เราจักไม่ฉันเดาะค�ำข้าว.
[๘๔๕]

นะ กะวะฬาวัจเฉทะกัง ภุญชิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

272. ภิกษุพึงท�ำความศึกษาว่า เราจักไม่ฉันกัดค�ำข้าว.
[๘๔๖]

นะ อะวะคัณฑะการะกัง ภุญชิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

273. ภิกษุพึงท�ำความศึกษาว่า เราจักไม่ฉันท�ำให้ตุ่ย.
[๘๔๗]

นะ หัตถะนิทธูนะกัง ภุญชิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

274. ภิกษุพึงท�ำความศึกษาว่า เราจักไม่ฉันสลัดมือ.
[๘๔๘]

นะ สิตถาวะการะกัง ภุญชิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

275. ภิกษุพึงท�ำความศึกษาว่า เราจักไม่ฉันท�ำเมล็ดข้าวตก.
[๘๔๙]

นะ ชิวหานิจฉาระกัง ภุญชิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

276. ภิกษุพึงท�ำความศึกษาว่า เราจักไม่ฉันแลบลิ้น.
[๘๕๐]

นะ จะปุจะปุการะกัง ภุญชิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

277.ภิกษุพึงท�ำความศึกษาว่า เราจักไม่ฉันท�ำเสียงจับๆ.

[๘๕๑]
278. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุทั้งหลายไม่พึงพูดปรารภพระพุทธ
พระธรรม หรือพระสงฆ์เล่น รูปใดฝ่าฝืน ต้องอาบัติทุกกฏ.
นะ สุรุสุรุการะกัง ภุญชิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

279. ภิกษุพึงท�ำความศึกษาว่า เราจักไม่ฉันท�ำเสียงดังซูดๆ.
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[๘๕๒]

นะ หัตถะนิลเลหะกัง ภุญชิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

280. ภิกษุพึงท�ำความศึกษาว่า เราจักไม่ฉันเลียมือ.
[๘๕๓]

นะ ปัตตะนิลเลหะกัง ภุญชิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

[๘๕๔]

นะ โอฏฐะนิลเลหะกัง ภุญชิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

282. ภิกษุพึงท�ำความศึกษาว่า เราจักไม่ฉันเลียริมฝีปาก.
[๘๕๕]

นะ สามิเสนะ หัตเถนะ ปานียะถาละกัง ปะฏิคคะเหสสามีติ สิกขา กะระณียา.

283. ภิกษุพึงท�ำความศึกษาว่า เราจักไม่รับโอน�้ำด้วยมือเปื้อนอามิส.
[๘๕๖]

นะ สะสิตถะกัง ปัตตะโธวะนัง อันตะระฆะเร ฉัฑเฑสสามีติ สิกขา กะระณียา.

284. ภิกษุพึงท�ำความศึกษาว่า เราจักไม่เทน�้ำล้างบาตรมีเมล็ดข้าวใน
ละแวกบ้าน.
โภชนปฏิสังยุต ๓๐ สิกขาบท จบ.

ธัมมเทสนาปฏิสงั ยุต หมวดว่าด้วยการแสดงธรรม ๑๖ สิกขาบท

[๘๕๘]
285. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้แสดงธรรมแก่คนเป็นไข้มีร่ม
ในมือได้.
นะ ฉัตตะปาณิสสะ อะคิลานัสสะ ธัมมัง เทสิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

286. ภิกษุพงึ ท�ำความศึกษาว่า เราจักไม่แสดงธรรมแก่บคุ คลไม่ใช่ผเู้ จ็บไข้
มีร่มในมือ.
[๘๕๙]

นะ ทัณฑะปาณิสสะ อะคิลานัสสะ ธัมมัง เทสิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

287. ภิกษุพงึ ท�ำความศึกษาว่า เราจักไม่แสดงธรรมแก่บคุ คลไม่ใช่ผเู้ จ็บไข้
มีไม้พลองในมือ.

1. พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง พ.ศ. ๒๕๒๕ แปลว่า เราจักไม่ฉันขอดบาตร –ผู้รวบรวม
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281. ภิกษุพึงท�ำความศึกษาว่า เราจักไม่ฉันเลีย1 บาตร.

[๘๖๐]

นะ สัตถะปาณิสสะ อะคิลานัสสะ ธัมมัง เทสิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

288. ภิกษุพงึ ท�ำความศึกษาว่า เราจักไม่แสดงธรรมแก่บคุ คลไม่ใช่ผเู้ จ็บไข้
มีศัสตราในมือ.
[๘๖๑]

นะ อาวุธะปาณิสสะ อะคิลานัสสะ ธัมมัง เทสิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

289. ภิกษุพงึ ท�ำความศึกษาว่า เราจักไม่แสดงธรรมแก่บคุ คลไม่ใช่ผเู้ จ็บไข้
มีอาวุธในมือ.
[๘๖๒]

นะ ปาทุการูฬ๎หัสสะ อะคิลานัสสะ ธัมมัง เทสิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

290. ภิกษุพงึ ท�ำความศึกษาว่า เราจักไม่แสดงธรรมแก่บคุ คลไม่ใช่ผเู้ จ็บไข้
สวมเขียงเท้า.
[๘๖๓]

นะ อุปาหะนารูฬ๎หัสสะ อะคิลานัสสะ ธัมมัง เทสิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

291. ภิกษุพงึ ท�ำความศึกษาว่า เราจักไม่แสดงธรรมแก่บคุ คลไม่ใช่ผเู้ จ็บไข้
สวมรองเท้า.
[๘๖๔]

นะ ยานะคะตัสสะ อะคิลานัสสะ ธัมมัง เทสิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

292. ภิกษุพงึ ท�ำความศึกษาว่า เราจักไม่แสดงธรรมแก่บคุ คลไม่ใช่ผเู้ จ็บไข้
ไปในยาน.
[๘๖๕]

นะ สะยะนะคะตัสสะ อะคิลานัสสะ ธัมมัง เทสิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

293. ภิกษุพงึ ท�ำความศึกษาว่า เราจักไม่แสดงธรรมแก่บคุ คลไม่ใช่ผเู้ จ็บไข้
ผู้อยู่บนที่นอน.
[๘๖๖]

นะ ปัลลัตถิกายะ นิสินนัสสะ อะคิลานัสสะ ธัมมัง เทสิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

294. ภิกษุพงึ ท�ำความศึกษาว่า เราจักไม่แสดงธรรมแก่บคุ คลไม่ใช่ผเู้ จ็บไข้
นั่งรัดเข่า.
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[๘๖๗]

นะ เวฏฐิตะสีสัสสะ อะคิลานัสสะ ธัมมัง เทสิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

295. ภิกษุพงึ ท�ำความศึกษาว่า เราจักไม่แสดงธรรมแก่บคุ คลไม่ใช่ผเู้ จ็บไข้
พันศีรษะ.
[๘๖๘]

296. ภิกษุพงึ ท�ำความศึกษาว่า เราจักไม่แสดงธรรมแก่บคุ คลไม่ใช่ผเู้ จ็บไข้
คลุมศีรษะ.
[๘๖๙]

นะ ฉะมายัง นิสีทิต๎วา อาสะเน นิสินนัสสะ อะคิลานัสสะ…

297. ภิกษุพึงท�ำความศึกษาว่า เรานั่งอยู่ที่พื้นดิน จักไม่แสดงธรรมแก่
คนไม่เจ็บไข้ผู้นั่งบนอาสนะ.
[๘๗๒]

นะ นีเจ อาสะเน นิสีทิต๎วา อุจเจ อาสะเน นิสินนัสสะ…

298. ภิกษุพึงท�ำความศึกษาว่า เรานั่งบนอาสนะต�่ำ จักไม่แสดงธรรมแก่
คนไม่เจ็บไข้ ผู้นั่งบนอาสนะสูง.
[๘๗๓]

นะ ฐิโต นิสินนัสสะ อะคิลานัสสะ ธัมมัง เทสิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

299. ภิกษุพึงท�ำความศึกษาว่า เรายืนอยู่จักไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เจ็บไข้
ผู้นั่งอยู่.
[๘๗๔]

นะ ปัจฉะโต คัจฉันโต ปุระโต คัจฉันตัสสะ อะคิลานัสสะ…

300. ภิกษุพึงท�ำความศึกษาว่า เราเดินไปข้างหลัง จักไม่แสดงธรรมแก่
คนไม่เจ็บไข้ ผู้เดินไปข้างหน้า.
[๘๗๕]

นะ อุปปะเถนะ คัจฉันโต ปะเถนะ คัจฉันตัสสะ อะคิลานัสสะ….

301. ภิกษุพึงท�ำความศึกษาว่า เราเดินไปนอกทาง จักไม่แสดงธรรมแก่
คนไม่เจ็บไข้ผู้ไปอยู่ในทาง.
ธัมมเทสนาปฏิสังยุต ๑๖ สิกขาบท จบ.
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นะ โอคุณฐิตะสีสัสสะ อะคิลานัสสะ ธัมมัง เทสิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

ปกิณณกะ หมวดเบ็ดเตล็ด ๓ สิกขาบท

[๘๗๖]

นะ ฐิโต อะคิลาโน อุจจารัง วา ปัสสาวัง วา กะริสสามีติ สิกขา กะระณียา.

302. ภิกษุพึงท�ำความศึกษาว่า เราไม่อาพาธ จักไม่ยืนถ่ายอุจจาระ หรือ
ถ่ายปัสสาวะ.
[๘๗๗]

นะ หะริเต อะคิลาโน อุจจารัง วา ปัสสาวัง วา เขฬัง วา กะริสสามีติ สิกขา กะระณียา.

303. ภิกษุพงึ ท�ำความศึกษาว่า เราไม่อาพาธ จักไม่ถา่ ยอุจจาระ ปัสสาวะ

หรือบ้วนเขฬะ บนของสดเขียว.
[๘๗๙]
304. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุผู้อาพาธ ถ่ายอุจจาระก็ดี
ถ่ายปัสสาวะก็ดี บ้วนเขฬะก็ดี ลงในน�้ำได้.
นะ อุทะเก อะคิลาโน อุจจารัง วา ปัสสาวัง วา เขฬัง วา กะริสสามีติ สิกขา กะระณียา.

305. ภิกษุพงึ ท�ำความศึกษาว่า เราไม่อาพาธ จักไม่ถา่ ยอุจจาระ ปัสสาวะ
หรือบ้วนเขฬะ ในน�้ำ.

ปกิณกะ ๓ สิกขาบท จบ.

เสขิยกัณฑ์ จบ.
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[๘๘๐]

อธิกรณสมถะ
สมฺมุขาวินโย ทาตพฺโพ

306. พึงให้ระเบียบอันพึงท�ำในที่พร้อมหน้า.
307. พึงให้ระเบียบที่ยกสติขึ้นเป็นหลัก.
อมูฬฺหวินโย ทาตพฺโพ

308. พึงให้ระเบียบที่ให้แก่ภิกษุผู้หายเป็นบ้าแล้ว.
ปฏิฺาย กาเรตพฺพ

309. ท�ำตามสารภาพ

เยภุยฺยสิกา

310. วินิจฉัยอาศัยความเห็นข้างมาก.
ตสฺส ปาปิยสิกา

311. กิริยาที่ลงโทษแก่ผู้ผิด

ติณวตฺถารโกติ

312. ระเบียบดังกลบไว้ด้วยหญ้า.
อธิกรณสมถะ จบ.

มหาวิภังค์ จบ.
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สติวินโย ทาตพฺโพ

พวกเธอมีชาติต่างกัน มีโคตรต่างกัน
-บาลี ปา. ที. ๑๑/๙๑/๕๕.

วาเสฏฐะ พวกเธอแล มีชาติต่างกัน มีนามต่างกัน มีโคตรต่างกัน
มีสกุลต่างกัน ออกบวชจากเรือนเป็นผู้ไม่หวังเกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้ว
เมื่อถูกเขาถามว่า “พวกท่านเป็นใคร” ดังนี้ พวกเธอก็ปฏิญาณว่า “เรา
ทั้งหลาย เป็นสมณสากยปุตติยะ”ดังนี้.
อนึ่ง ศรัทธาของผู้ใดแลตั้งมั่นในตถาคต ฝังลงรากแล้ว ด�ำรงอยู่
ได้มั่นคง อันสมณะหรือพราหมณ์ เทวดา มาร พรหมหรือใครๆ ในโลก
ก็ตาม ไม่ชักน�ำไปทางอื่นได้ ผู้นั้นควรที่จะกล่าวอย่างนี้ว่า “เราเป็นบุตร
เป็นโอรส เกิดจากพระโอษฐ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้า เกิดโดยธรรม
เนรมิตโดยธรรม เป็นทายาทโดยธรรม” ดังนี้.

(วินัยปิฎก เล่มที่ ๓)
สิกขาบทภิกขุนี เฉพาะที่เนื่องด้วยภิกขุ1
มี ๑๘ สิกขาบท

1. ในหนังสืออริยวินยั แสดงให้เห็นจำ�นวนสิกขาบทของภิกษุณี เฉพาะทีเ่ นือ่ งด้วยภิกษุเท่านัน้
แต่ไม่ได้นบั รวมเข้าไปกับจำ�นวนสิกขาบทของภิกษุทป่ี รากฏในช่วงต้นของหนังสือเล่มนี้ –ผูร้ วบรวม
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คัมภีร์ ภิกขุนีวิภังค์

ปาราชิก สิกขาบทที่ ๑
[๑]
1. อนึ่ง ภิกษุณีใด มีความก�ำหนัด ยินดีการลูบก็ดี คล�ำก็ดี จับก็ดี
ต้องก็ดี บีบเคล้นก็ดี ของบุรุษบุคคลผู้ก�ำหนัด ใต้รากขวัญลงไป
เหนือเข่าขึ้นมา แม้ภิกษุณีนี้ก็เป็นปาราชิก ชื่ออุพภชานุมัณฑลิกา 
หาสังวาสมิได้.
ปาราชิก สิกขาบทที่ ๑ จบ
ปาราชิก สิกขาบทที่ ๓

[๑๘]
2. อนึ่ง ภิกษุณีใด พึงประพฤติตามภิกษุผู้ถูกสงฆ์พร้อมเพรียงกัน
ยกเสียแล้วตามธรรม ตามวินัย ตามสัตถุศาสน์ ผู้ไม่เอื้อเฟื้อ ไม่ท�ำ
คืนอาบัติ มิได้ท�ำภิกษุผู้มีสังวาสเสมอกันให้เป็นสหาย ภิกษุณีนั้น
อันภิกษุณีท้ังหลายพึงว่ากล่าวอย่างนี้ว่า  แม่เจ้า  ภิกษุนั่นแล อัน
สงฆ์ผู้พร้อมเพรียงกันยกเสียแล้ว ตามธรรม ตามวินัย อันเป็น
สั ต ถุ ศ าสน์ เป็ น ผู ้ ไ ม่ เ อื้ อ เฟื ้ อ ไม่ ท�ำคื น อาบั ติ มิ ไ ด้ ท�ำภิ ก ษุ ผู ้ มี
สังวาสเสมอกันให้เป็นสหาย แม่เจ้าอย่าประพฤติตามภิกษุนั่นเลย
แลภิกษุณีนั้น อันภิกษุณีทั้งหลายว่ากล่าวอยู่อย่างนี้ ยังยกย่องอยู่
อย่างนั้นเทียว
ภิกษุณนี นั้ อันภิกษุณที งั้ หลายพึงสวดสมนุภาส กว่าจะครบสามจบ
เพื่ อให้ส ละกรรมนั้นเสีย หากนางถู กสวดสมณุ ภ าสกว่ า จะครบ
สามจบอยู่ สละกรรมนั้นเสีย การสละได้อย่างนี้ นั่นเป็นการดี หาก
นางไม่สละเสีย แม้ภิกษุณีนี้ก็เป็นปาราชิก ชื่ออุกขิตตานุวัตติกา 
หาสังวาสมิได้.
ปาราชิก สิกขาบทที่ ๓ จบ
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สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๕

[๕๒]
4. อนึง่ ภิกษุณใี ด มีความพึงพอใจ รับของเคีย้ วก็ดี ของฉันก็ดี ด้วยมือ
ของตนเอง จากมือของบุรุษบุคคลผู้มีความพึงพอใจแล้วเคี้ยวก็ดี
ฉั น ก็ ดี ภิ ก ษุ ณี แ ม้ นี้ ก็ ต ้ อ งธรรมคื อ สั ง ฆาทิ เ สส ชื่ อ นิ ส สารณี ย ะ
มีอันให้ต้องอาบัติขณะแรกท�ำ.
สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๕ จบ
ลสุณวรรค สิกขาบทที่ ๖

[๕๗]
5. อนึ่ ง ภิ ก ษุ ณี ใ ด เมื่ อ ภิ ก ษุ ก�ำลั ง ฉั น อยู ่ เข้ า ไปปฏิ บั ติ อ ยู ่ ใ กล้ ๆ
ด้วยน�้ำฉันหรือด้วยการพัดวี เป็นปาจิตตีย์.
ลสุณวรรค สิกขาบทที่ ๖ จบ
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ปาราชิกสิกขาบทที่ ๔
[๒๖]
3. อนึ่ง ภิกษุณีใด มีความก�ำหนัด ยินดีการที่บุรุษบุคคลผู้ก�ำหนัด
จับมือก็ดี จับชายผ้าสังฆาฏิก็ดี ยืนด้วยก็ดี สนทนาด้วยก็ดี ไปสู่
ที่นัดหมายกันก็ดี ยินดีการที่บุรุษมาหาตาม นัดก็ดี เข้าไปสู่ที่มุง
ด้วยกันก็ดี ทอดกายเพื่อประโยชน์แก่บุรุษนั้น เพื่อประสงค์จะ
เสพอสัทธรรมนั้นก็ดี แม้ภิกษุณีนี้เป็นปาราชิก ชื่ออัฏฐวัตถุกา 
หาสังวาสมิได้.
ปาราชิก สิกขาบทที่ ๔ จบ

อันธการวรรค สิกขาบทที่ ๑
[๑๘๕]
6. อนึ่ง ภิกษุณีใด กับบุรุษหนึ่งต่อหนึ่ง ยืนร่วมก็ดี เจรจาร่วมก็ดี
ในเวลาค�่ำมืด ไม่มีประทีป เป็นปาจิตตีย์.
อันธการวรรค สิกขาบทที่ ๑ จบ
อันธการวรรค สิกขาบทที่ ๒
[๑๘๘]
7. อนึ่ง ภิกษุณีใด กับบุรุษหนึ่งต่อหนึ่ง ยืนร่วมก็ดี เจรจาร่วมก็ดี
ในสถานที่ก�ำบัง เป็นปาจิตตีย์.
อันธการวรรค สิกขาบทที่ ๒ จบ
อันธการวรรค สิกขาบทที่ ๓
[๑๙๑]
8. อนึ่ง ภิกษุณีใด กับบุรุษหนึ่งต่อหนึ่ง ยืนร่วมก็ดี เจรจาร่วมก็ดี
ในสถานที่แจ้ง เป็นปาจิตตีย์.
อันธการวรรค สิกขาบทที่ ๓ จบ
อันธการวรรค สิกขาบทที่ ๔
[๑๙๔]
9. อนึ่ง ภิกษุณีใด ยืนร่วมก็ดี เจรจาร่วมก็ดี กระซิบใกล้หูก็ดี กับ
บุรุษหนึ่งต่อหนึ่ง ในถนนก็ดี ในตรอกตันก็ดี ในทางสามแพร่งก็ดี
ส่งภิกษุณีผู้เป็นเพื่อนกลับไปก็ดี เป็นปาจิตตีย์.
อันธการวรรค สิกขาบทที่ ๔ จบ
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อารามวรรค สิกขาบทที่ ๒
[๓๓๔]
11. อนึ่ง ภิกษุณีใด ด่าก็ดี กล่าวขู่ก็ดี ซึ่งภิกษุ เป็นปาจิตตีย์.
อารามวรรค สิกขาบทที่ ๒ จบ
อารามวรรค สิกขาบทที่ ๖
[๓๔๙]
12. อนึ่ง ภิกษุณีใด จ�ำพรรษาอยู่ในอาวาสที่ไม่มีภิกษุ เป็นปาจิตตีย์.
อารามวรรค สิกขาบทที่ ๖ จบ
อารามวรรค สิกขาบทที่ ๗
[๓๕๒]
13. อนึ่ ง ภิ ก ษุ ณี ใ ด จ�ำพรรษาแล้ ว ไม่ ป วารณาต่ อ สงฆ์ ส องฝ่ า ย
ด้วยสถาน ๓ คือ ด้วยได้เห็นก็ดี ด้วยได้ยินก็ดี ด้วยรังเกียจก็ดี
เป็นปาจิตตีย์.
อารามวรรค สิกขาบทที่ ๗ จบ
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อารามวรรค สิกขาบทที่ ๑
[๓๓๐]
10. อนึ่ ง ภิ ก ษุ ณี ใ ด รู ้ อ ยู ่ ไ ม่ บ อกกล่ า ว เข้ า ไปสู ่ อ ารามที่ มี ภิ ก ษุ
เป็นปาจิตตีย์.
อารามวรรค สิกขาบทที่ ๑ จบ

อารามวรรค สิกขาบทที่ ๘
[๓๕๕]
14. อนึ่ง ภิกษุณีใด ไม่ไปเพื่อโอวาทก็ดี เพื่อธรรมเป็นเหตุอยู่ร่วมก็ดี
เป็นปาจิตตีย์.
อารามวรรค สิกขาบทที่ ๘ จบ
อารามวรรค สิกขาบทที่ ๙
[๓๕๘]
15. อนึ่ง ทุกๆ ระยะกึ่งเดือน ภิกษุณีพึงหวังเฉพาะธรรม ๒ ประการ
จากภิ ก ษุ ส งฆ์ คื อ การถามอุ โ บสถ ๑  การเข้ า ไปขอโอวาท ๑ 
เมื่อฝ่าฝืนธรรม ๒ อย่างนั้น เป็นปาจิตตีย์.
อารามวรรค สิกขาบทที่ ๙ จบ
อารามวรรค สิกขาบทที่ ๑๐
[๓๖๑]
16. อนึ่ง ภิกษุณีใด ไม่บอกกล่าวสงฆ์หรือคณะ กับบุรุษหนึ่งต่อหนึ่ง
ให้บ่งก็ดี ผ่าก็ดี ชะก็ดี ทาก็ดี พันก็ดี แกะก็ดี ซึ่งฝีหรือบาดแผล
อันเกิดในร่มผ้า เป็นปาจิตตีย์.
อารามวรรค สิกขาบทที่ ๑๐ จบ
ฉัตตุปาหนวรรค สิกขาบทที่ ๑๑
[๔๗๒]
17. อนึ่ ง ภิ ก ษุ ณี ใ ด ไม่ ข อโอกาส นั่ ง บนอาสนะเบื้ อ งหน้ า ภิ ก ษุ
เป็นปาจิตตีย์.
ฉัตตุปาหนวรรค สิกขาบทที่ ๑๑ จบ
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ฉัตตุปาหนวรรค สิกขาบทที่ ๑๒
[๔๗๖]
18. อนึ่ ง ภิ ก ษุ ณี ใ ด ถามปั ญ หากะภิ ก ษุ ผู ้ ที่ ต นยั ง มิ ไ ด้ ข อโอกาส
เป็นปาจิตตีย์.
ฉัตตุปาหนวรรค สิกขาบทที่ ๑๒ จบ

ภิกขุนีวิภังค์ จบ.

พุทธวจน – อริยวินัย 163

การเป็นอยู่อย่างบรรพชิต
-บาลี มหา. วิ. ๔/๑๐๖/๘๗.

ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ผู้ท�ำการให้อุปสมบท พึงบอกนิสสัยสี่
(แก่ผู้อุปสมบทแล้ว) ดังนี้ว่า
“การบรรพชา อาศัยการบริโภคค�ำข้าวที่หาได้ด้วยก�ำลังปลีแข้ง
เธอพึ ง ท�ำความอุ ต สาหะในสิ่ ง นั้ น ตลอดชี วิ ต . ลาภที่ เ กิ ด ขึ้ น เป็ น พิ เ ศษ
ที่พึงรับได้ คือ อาหารที่ถวายสงฆ์, อาหารที่เฉพาะสงฆ์, การนิมนต์เพื่อ
ฉันอาหาร, อาหารที่ถวายตามสลาก, อาหารที่ถวายในปักษ์, อาหารที่
ถวายในวันอุโบสถ และอาหารที่ถวายในวันขึ้นหรือแรมหนึ่งค�่ำ.
การบรรพชา อาศัย (การนุ่งห่ม) ผ้าบังสุกุลจีวร เธอพึงท�ำความ
อุตสาหะในสิ่งนั้นตลอดชีวิต. ลาภที่เกิดขึ้นเป็นพิเศษที่พึงรับได้ คือ ผ้า
เปลือกไม้, ผ้าฝ้าย, ผ้าไหม, ผ้าขนสัตว์, ผ้าป่าน และผ้าแกมกันหลายอย่าง.
การบรรพชา อาศัยโคนต้นไม้เป็นที่อยู่อาศัย เธอพึงท�ำความ
อุตสาหะในสิ่งนั้นตลอดชีวิต. ลาภที่เกิดขึ้นเป็นพิเศษที่พึงรับได้ คือ วิหาร,
เรือนมุงแถบเดียว, เรือนชั้น, เรือนโล้น และถ�้ำ.
การบรรพชา  อาศั ย ยาอั น ประกอบขึ้ น ด้ ว ยมู ต รเน่ า เธอพึ ง
ท�ำความอุตสาหะในสิ่งนั้นตลอดชีวิต. ลาภที่เกิดขึ้นเป็นพิเศษที่พึงรับได้
คือ เนยใส, เนยข้น, น�้ำมัน, น�้ำผึ้ง และน�้ำอ้อย” ดังนี้.

อาจารโคจรสมฺปนฺนา
(ผูถ้ งึ พร้อมด้วยอาจาระและโคจร)

อภิสมาจาริกาสิกขา

: ระเบียบปฏิบตั ิ ขนบธรรมเนียม
ประเพณี อันดีงามของสงฆ์

คัมภีร์ มหาวรรค : เรือ่ งส�ำคัญ ทีต่ อ้ งท�ำเสมอ
มหาวรรค ภาค ๑ ( วินยั ปิฎก เล่มที่ ๔)
มหาวรรค ภาค ๒ ( วินยั ปิฎก เล่มที่ ๕)

คัมภีร์ จุลวรรค : เรือ่ งระเบียบกระบวนการสงฆ์
จุลวรรค ภาค ๑ ( วินยั ปิฎก เล่มที่ ๖)
จุลวรรค ภาค ๒ ( วินยั ปิฎก เล่มที่ ๗)

อริยวินยั ทีม่ าในพระไตรปิฎกเล่มอืน่ ๆ
อริยวินยั ทีม่ าในสุตตันตปิฎก

(วินัยปิฎก เล่มที่ ๔)

มหาวรรค ภาค ๑ : แบ่งเป็น ๔ ขันธ์
มี ๑,๑๘๙ สิกขาบท
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อาจารโคจรสมฺปนฺนา

คัมภีร์ มหาวรรค ภาค ๑

ขันธ์ที่ ๑ : มหาขันธกะ
หมวดใหญ่

ทรงอนุญาตบรรพชาและอุปสมบทด้วยไตรสรณคมน์

[๓๔]
...ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราไปในที่สงัด หลีกเร้นอยู่ ณ ที่นี้ ได้มีใจปริวิตก
เกิดขึ้นอย่างนี้ว่า บัดนี้ ภิกษุทั้งหลายพากุลบุตรผู้มุ่งบรรพชา และผู้มุ่ง
อุปสมบทมาจากทิศต่างๆ จากชนบทต่างๆ ด้วยตั้งใจว่า พระผู้มีพระภาค
จักให้พวกเขาบรรพชาอุปสมบท ในเพราะเหตุนั้น ทั้งพวกภิกษุ ทั้งกุลบุตร
ผู้มุ่งบรรพชา และกุลบุตรผู้มุ่งอุปสมบท ย่อมล�ำบาก ผิฉะนั้น เราพึง
อนุญาตแก่ภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ พวกเธอนั่นแหละ
จงให้กุลบุตรทั้งหลายบรรพชาอุปสมบทในทิศนั้นๆ ในชนบทนั้นๆ เถิด.
1. ดูกรภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ เราอนุญาตพวกเธอนั่นแหละจงให้กุลบุตร
ทั้งหลายบรรพชาอุปสมบทในทิศนั้นๆ ในชนบทนั้นๆ เถิด.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงให้กุลบุตรบรรพชาอุปสมบทอย่างนี้
ชั้นแรก พวกเธอพึงให้กุลบุตรผู้มุ่งบรรพชา และผู้มุ่งอุปสมบทปลงผม
และหนวด แล้วให้ครองผ้ากาสายะ ให้ทำ� ผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า ให้กราบเท้า
ภิกษุทั้งหลาย แล้วให้นั่งกระหย่ง ประคองอัญชลี สั่งว่าเธอจงว่าอย่างนี้
แล้วให้ว่าสรณคมน์ ดังนี้
ข้าพเจ้าถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง
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(พุทฺธ สรณ คจฺฉามิ)

ข้าพเจ้าถึงพระธรรมเป็นที่พึ่ง
(ธมฺม สรณ คจฺฉามิ)

ข้าพเจ้าถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่ง
(สงฺฆ สรณ คจฺฉามิ)

คัมภีร์ มหาวรรค ภาค ๑ (วินัยปิฎก เล่มที่ ๔)

		
		
		
		
		

(ทุติยมฺปิ พุทฺธ สรณ คจฺฉามิ)

แม้วาระที่ ๒ ข้าพเจ้าถึงพระธรรมเป็นที่พึ่ง
(ทุติยมฺปิ ธมฺม สรณ คจฺฉามิ)

แม้วาระที่ ๒ ข้าพเจ้าถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่ง
(ทุติยมฺปิ สงฺฆ สรณ คจฺฉามิ)

แม้วาระที่ ๓ ข้าพเจ้าถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง
(ตติยมฺปิ พุทฺธ สรณ คจฺฉามิ)

แม้วาระที่ ๓ ข้าพเจ้าถึงพระธรรมเป็นที่พึ่ง
(ตติยมฺปิ ธมฺม สรณ คจฺฉามิ)

แม้วาระที่ ๓ ข้าพเจ้าถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่ง
(ตติยมฺปิ สงฺฆ สรณ คจฺฉามิ)

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตบรรพชาอุปสมบท ด้วยไตรสรณคมน์นี้.1

ทรงรับพระเวฬุวันเป็นสังฆิกาวาส
[๖๓]

ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเสด็จพระพุทธด�ำเนินไปสู่พระราชนิเวศน์ของพระเจ้า
พิมพิสารจอมเสนามาคธราช ครั้นถึงแล้ว ประทับนั่งเหนือพระพุทธอาสน์ที่เขาจัด
ถวายพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์. จึงพระเจ้าพิมพิสารจอมเสนามาคธราช ทรงอังคาส
ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขด้วยขาทนียโภชนียาหารอันประณีตด้วยพระหัตถ์
ของพระองค์ จนให้พระผู้มีพระภาคเสวยเสร็จ ทรงน�ำพระหัตถ์ออกจากบาตร ห้าม
ภัตแล้ว จึงประทับนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง. ท้าวเธอได้ทรงพระราชด�ำริว่า
พระผู้มีพระภาคพึงประทับอยู่ ณ ที่ไหนดีหนอ ซึ่งจะเป็นสถานที่ไม่ไกล ไม่ใกล้จาก
บ้านนัก สะดวกด้วยการคมนาคม ควรที่ประชาชนผู้ต้องประสงค์จะเข้าไปเฝ้าได้
กลางวันไม่พลุกพล่าน กลางคืนเงียบสงัด เสียงไม่กึกก้อง ปราศจากลมแต่ชนที่เดิน
เข้าออก ควรเป็นที่ประกอบกิจของผู้ต้องการที่สงัด และควรเป็นที่หลีกเร้นอยู่ตาม
1. ภายหลังทรงยกเลิกการให้อุปสมบทด้วยไตรสรณคมน์ ทรงให้ใช้ญัตติจตุตถกรรม ดังปรากฏใน
หน้า 184 ของหนังสือเล่มนี้ –ผู้รวบรวม
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แม้วาระที่ ๒ ข้าพเจ้าถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง

สมณวิสัย. แล้วได้ทรงพระราชด�ำริต่อไปว่า สวนเวฬุวันของเรานี้แล ไม่ไกลไม่ใกล้
จากบ้านนัก สะดวกด้วยการคมนาคม ควรที่ประชาชนผู้ต้องประสงค์จะพึงเข้าไป
เฝ้าได้ กลางวันไม่พลุกพล่าน กลางคืนเงียบสงัด เสียงไม่กึกก้อง ปราศจากลม
แต่ชนที่เข้าออก ควรเป็นที่ประกอบกิจของผู้ต้องการที่สงัด และควรเป็นที่หลีกเร้น
อยู่ตามสมณวิสัย ผิฉะนั้น เราพึงถวายสวนเวฬุวันแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็น
ประมุข ดังนี้. ล�ำดับนั้น จึงทรงจับพระสุวรรณภิงคาร ทรงหลั่งน�้ำน้อมถวายแด่
พระผู้มีพระภาคด้วยพระราชด�ำรัสว่า หม่อมฉันถวายสวนเวฬุวันนั่นแก่ภิกษุสงฆ์
มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขพระพุทธเจ้าข้า.
พระผู้มีพระภาคทรงรับอารามแล้ว. และทรงชี้แจงให้พระเจ้าพิมพิสารจอมเสนามาคธราชทรงเห็นแจ้ง สมาทาน อาจหาญ ร่าเริงด้วยธรรมีกถา แล้วเสด็จลุก
จากที่ประทับเสด็จกลับ.
ต่อมา พระองค์ทรงท�ำธรรมีกถาในเพราะเหตุเป็นเค้ามูลนั้น แล้วรับสั่งกะภิกษุ
ทั้งหลายว่า

2. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตอาราม.

ต้นเหตุอุปัชฌายวัตร

[๗๙]
...ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย การกระท� ำ ของโมฆบุ รุ ษ เหล่ า นั้ น ไม่ เ หมาะ
ไม่ ส ม ไม่ ค วร ไม่ ใช่ กิ จ ของสมณะ ใช้ ไ ม่ ไ ด้ ไม่ ค วรท� ำ ไฉนโมฆบุ รุ ษ
เหล่านั้น จึงได้นุ่งห่มไม่เรียบร้อย มีมรรยาทไม่สมควรเที่ยวบิณฑบาต เมื่อ
ประชาชนก�ำลังบริโภค ได้น้อมบาตรส�ำหรับเที่ยวบิณฑบาตเข้าไปข้างบน
ของควรบริโภคบ้าง ข้างบนของควรเคีย้ วบ้าง ข้างบนของควรลิม้ บ้าง ข้างบน
ของควรดื่มบ้าง ขอแกงบ้าง ข้าวสุกบ้าง ด้วยตนเองมาฉัน แม้ในโรงอาหาร
ก็ได้เป็นผู้มีเสียงอื้ออึง มีเสียงดังอยู่. ดูกรภิกษุทั้งหลาย การกระท�ำของ
โมฆบุ รุ ษ เหล่ า นั้ น นั่ น ไม่ เ ป็ น ไปเพื่ อ ความเลื่ อ มใสของชุ ม ชนที่ ยั ง ไม่
เลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้ว โดยที่แท้ ย่อม
เป็นไปเพื่อความไม่เลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส และเพื่อความเป็น
อย่างอื่นของชนบางพวกผู้เลื่อมใสแล้ว.
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ทรงอนุญาตอุปัชฌายะ
[๘๐]
3. …ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตอุปัชฌายะ อุปัชฌายะจักตั้งจิต
สนิทสนมในสัทธิวิหาริกฉันบุตร สัทธิวิหาริกจักตั้งจิตสนิทสนมใน
อุปัชฌายะฉันบิดา เมื่อเป็นเช่นนี้ อุปัชฌายะและสัทธิวิหาริกนั้น
ต่างจักมีความเคารพ ย�ำเกรง ประพฤติกลมเกลียวกันอยู่ จักถึง
ความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมวินัยนี้.
4. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลสัทธิวิหาริกพึงถืออุปัชฌายะอย่างนี้.
สิ ท ธิ วิ ห าริ ก นั้ น พึ ง ห่ ม ผ้ า อุ ต ราสงค์ เ ฉวี ย งบ่ า ไหว้ เ ท้ า
นั่งกระหย่ง ประคองอัญชลี แล้วกล่าวคำ�อย่างนี้ ๓ หน
ท่านเจ้าข้า ขอท่านจงเป็นอุปัชฌายะของข้าพเจ้า
ท่านเจ้าข้า ขอท่านจงเป็นอุปัชฌายะของข้าพเจ้า
ท่านเจ้าข้า ขอท่านจงเป็นอุปัชฌายะของข้าพเจ้า
อุปชั ฌายะรับว่า ดีละ เบาใจละ ชอบแก่อบุ ายละ สมควรละ หรือ
รับว่า จงยังความปฏิบัติให้ถึงพร้อมด้วยอาการอันน่าเลื่อมใสเถิด
ดังนี้ก็ได้
รับด้วยกาย รับด้วยวาจา รับด้วยกายด้วยวาจาก็ได้ เป็นอัน
สัทธิวิหาริกถืออุปัชฌายะแล้ว
ไม่รับด้วยกาย ไม่รับด้วยวาจา ไม่รับด้วยทั้งกายและวาจา
ไม่เป็นอันสิทธิวิหาริกถืออุปัชฌายะ.

อุปัชฌายวัตร

[๘๑]
5. ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัทธิวิหาริกพึงประพฤติชอบในอุปัชฌายะ.
6. วิธีประพฤติชอบในอุปัชฌายะนั้น มีดังต่อไปนี้
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วิธีถืออุปัชฌายะ

สัทธิวหิ าริกพึงลุกแต่เช้าตรู่ ถอดรองเท้า ห่มผ้าเฉวียงบ่า แล้วถวาย
ไม้ชำ�ระฟัน ถวายน้ำ�ล้างหน้า ปูอาสนะไว้
ถ้ายาคูมี พึงล้างภาชนะแล้วน้อมยาคูเข้าไปถวาย เมือ่ อุปชั ฌายะ
ดื่มยาคูแล้ว พึงถวายน้ำ�รับภาชนะมา ถือต่ำ�ๆ อย่าให้กระทบกัน ล้างให้
สะอาดแล้วเก็บไว้ เมื่ออุปัชฌายะลุกแล้ว พึงเก็บอาสนะ
ถ้าที่นั้นรก พึงกวาดที่นั้นเสีย
ถ้าอุปชั ฌายะประสงค์จะเข้าบ้าน พึงถวายผ้านุง่ พึงรับผ้านุง่ ผลัดมา
พึงถวายประคตเอว พึงพับผ้าสังฆาฏิเป็นชั้นถวาย พึงล้างบาตรแล้วถวาย
พร้อมทั้งน้ำ�ด้วย
ถ้าอุปชั ฌายะปรารถนาจะให้เป็นปัจฉาสมณะ พึงปกปิดมณฑลสาม
นุ่งให้เป็นปริมณฑล แล้วคาดประคตเอว ห่มสังฆาฏิ ทำ�เป็นชั้น กลัดดุม
ล้างบาตรแล้ว ถือไป เป็นปัจฉาสมณะของอุปัชฌายะ ไม่พึงเดินให้ห่างนัก
ไม่พึงเดินให้ชิดนัก พึงรับวัตถุที่เนื่องในบาตร
เมื่ออุปัชฌายะกำ�ลังพูด ไม่พึงพูดสอดขึ้นในระหว่าง อุปัชฌายะ
กล่าวถ้อยคำ�ใกล้ต่ออาบัติ พึงห้ามเสีย
เมื่อกลับ พึงมาก่อน แล้วปูอาสนะที่นั่งฉันไว้ พึงเตรียมน้ำ�ล้างเท้า
ตัง่ รองเท้า กระเบือ้ งเช็ดเท้าไว้ พึงลุกขึน้ รับบาตรและจีวร พึงถวายผ้านุง่ ผลัด
พึงรับผ้านุ่งมา
ถ้าจีวรชุ่มเหงื่อ พึงผึ่งแดดไว้ครู่หนึ่ง แต่ไม่พึงผึ่งทิ้งไว้ที่แดด
พึงพับจีวร เมื่อพับจีวร พึงพับให้เหลื่อมมุมกัน ๔ นิ้ว ด้วยตั้งใจ
มิให้มีรอยพับตรงกลาง พึงทำ�ประคตเอวไว้ในขนดอันตรวาสก
ถ้าบิณฑบาตมี และอุปชั ฌายะประสงค์จะฉัน พึงถวายน้ำ� แล้วน้อม
บิณฑบาตเข้าไปถวาย พึงถามอุปัชฌายะด้วยน้ำ�ฉัน เมื่ออุปัชฌายะ
ฉันแล้ว พึงถวายน้ำ� รับบาตรมา ถือต่ำ�ๆ อย่าให้กระทบ ล้างให้สะอาด
เช็ดให้แห้งแล้ว ผึ่งไว้ที่แดดครู่หนึ่ง แต่ไม่พึงผึ่งทิ้งไว้ที่แดด
พึงเก็บบาตรจีวร เมือ่ เก็บบาตร พึงเอามือข้างหนึง่ จับบาตร เอามือ
ข้างหนึ่งลูบคลำ�ใต้เตียงหรือใต้ตั่ง แล้วจึงเก็บบาตร แต่ไม่พึงเก็บบาตรไว้
บนพื้นที่ไม่มีสิ่งใดรอง
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1. ในย่อหน้านี้ บาลีมีว่า “สเจ อุทฺทิสาเปตุกาโม โหติ อุทฺทิสาเปตพฺโพ สเจ ปริปุจฺฉิตุกาโม โหติ
ปริ ปุ จฺ ฉิ ต พฺ โ พ ฯ” ซึ่ ง ในพระไตรปิ ฎ กภาษาไทย ฉบั บ มหาจุ ฬ าฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ แปลว่ า
“ถ้ า อุ ปั ช ฌาย์ ต้ อ งการจะให้ เรี ย น พึ ง เรี ย น ถ้ า อุ ปั ช ฌาย์ ต้ อ งการจะให้ ส อบถามอรรถ
พึงสอบถาม” –ผู้รวบรวม
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เมื่อเก็บจีวร พึงเอามือข้างหนึ่งถือจีวร เอามือข้างหนึ่งลูบราวจีวร
หรือสายระเดียง แล้วทำ�ชายไว้ข้างนอก ทำ�ขนดไว้ข้างใน แล้วจึงเก็บจีวร
เมื่ออุปัชฌายะลุกแล้ว พึงเก็บอาสนะ เก็บน้ำ�ล้างเท้า ตั่งรองเท้า
กระเบื้องเช็ดเท้า ถ้าที่นั้นรก พึงกวาดที่นั้นเสีย
ถ้าอุปัชฌายะใคร่จะสรงน้ำ� พึงจัดน้ำ�สรงถวาย ถ้าต้องการน้ำ�เย็น
พึงจัดน้ำ�เย็นถวาย ถ้าต้องการน้ำ�ร้อน พึงจัดน้ำ�ร้อนถวาย
ถ้าอุปชั ฌายะประสงค์จะเข้าเรือนไฟ พึงบดจุณ แช่ดนิ ถือตัง่ สำ�หรับ
เรือนไฟ แล้วเดินตามหลังอุปัชฌายะไป ถวายตั่งสำ�หรับเรือนไฟแล้ว
รับจีวรมาวางไว้ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง พึงถวายจุณ ถวายดิน
ถ้าอุตสาหะอยู่ พึงเข้าเรือนไฟ เมื่อเข้าเรือนไฟ พึงเอาดินทาหน้า
ปิดทั้งข้างหน้าข้างหลัง แล้วเข้าเรือนไฟ ไม่พึงนั่งเบียดภิกษุผู้เถระ ไม่พึง
ห้ามกันอาสนะภิกษุใหม่ พึงทำ�บริกรรม แก่อุปัชฌายะในเรือนไฟ
เมื่อออกจากเรือนไฟ พึงถือตั่งสำ�หรับเรือนไฟ แล้วปิดทั้งข้างหน้า
ทั้งข้างหลังออกจากเรือนไฟ
พึ ง ทำ�บริ ก รรมแก่ อุ ปั ช ฌายะแม้ ใ นน้ำ� อาบเสร็ จ แล้ ว พึ ง ขึ้ น
มาก่ อ น ทำ�ตั ว ของตนให้ แ ห้ ง น้ำ� นุ่ ง ผ้ า แล้ ว พึ ง เช็ ด น้ำ� จากตั ว ของ
อุปัชฌายะ พึงถวายผ้านุ่ง พึงถวายผ้าสังฆาฏิ ถือตั่งสำ�หรับเรือนไฟ
มาก่อน แล้วปูอาสนะไว้ เตรียมน้ำ�ล้างเท้า ตั่งรองเท้า กระเบื้องเช็ดเท้าไว้
พึงถามอุปัชฌายะด้วยน้ำ�ฉัน
ถ้ า ประสงค์ จ ะเรี ย นบาลี พึ ง ขอให้ อุ ปั ช ฌายะแสดงบาลี ขึ้ น
ถ้าประสงค์จะสอบถามอรรถกถา พึงสอบถาม1
อุปัชฌายะอยู่ในวิหารแห่งใด ถ้าวิหารแห่งนั้นรก ถ้าอุตสาหะอยู่
พึงปัดกวาดเสีย เมื่อปัดกวาดวิหาร พึงขนบาตรจีวรออกก่อน แล้ววางไว้
ณ ที่ ค วรส่ ว นข้ า งหนึ่ ง พึ ง ขนผ้ า ปู นั่ ง และผ้ า ปู น อน ฟู ก หมอน ออก
วางไว้ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง

เตียงตัง่ สัทธิวหิ าริกพึงยกต่ำ�ๆ อย่าให้ครูดสี อย่าให้กระทบกระแทก
บานและกรอบประตู ขนออกให้เรียบร้อย แล้วตั้งไว้ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง
เขียงรองเตียง กระโถน พนักอิง พึงขนออกตั้งไว้ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง
เครื่องปูพื้น พึงสังเกตที่ปูไว้เดิม แล้วขนออกวางไว้ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง
ถ้ า ในวิ ห ารมี ห ยากเยื่ อ พึ ง กวาดแต่ เ พดานลงมาก่ อ น กรอบ
หน้าต่างและมุมห้องพึงเช็ดเสีย ถ้าฝาเขาทำ�บริกรรมด้วยน้ำ�มัน หรือพื้น
เขาทาสีดำ�ขึ้นรา พึงเอาผ้าชุบน้ำ�บิดแล้วเช็ดเสีย ถ้าพื้นเขามิได้ทำ� พึงเอา
น้ำ�ประพรมแล้วเช็ดเสีย ระวังอย่าให้วิหารฟุ้งด้วยธุลี พึงกวาดหยากเยื่อ
ทิ้งเสีย ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง
เครื่องลาดพื้น พึงผึ่งแดด ชำ�ระ เคาะปัด แล้วขนกลับปูไว้ตามเดิม
เขียงรองเตียง พึงผึ่งแดด ขัด เช็ด แล้วขนกลับตั้งไว้ที่เดิม เตียงตั่ง พึงผึ่ง
แดดขัดสี เคาะเสีย ยกต่ำ�ๆ อย่าให้ครูดสี กระทบกระแทกบานและกรอบ
ประตู ขนกลับไปให้ดีๆ แล้วตั้งไว้ตามเดิม ฟูก หมอน ผ้าปูนั่ง ผ้าปูนอน
พึงผึ่งแดด ทำ�ให้สะอาด ตบเสีย แล้วนำ�กลับวางปูไว้ตามเดิม กระโถน
พนักอิง พึงผึ่งแดด เช็ดถูเสีย แล้วขนกลับตั้งไว้ตามเดิม
พึงเก็บบาตรจีวร เมือ่ เก็บบาตร พึงเอามือข้างหนึง่ จับบาตร เอามือ
ข้างหนึ่งลูบคลำ�ใต้เตียงหรือใต้ตั่ง แล้วจึงเก็บบาตร แต่ไม่พึงเก็บบาตรบน
พื้นที่ไม่มีสิ่งใดรอง
เมื่อเก็บจีวร พึงเอามือข้างหนึ่งถือจีวร เอามือข้างหนึ่งลูบราวจีวร
หรือสายระเดียง แล้วทำ�ชายไว้ข้างนอก ทำ�ขนดไว้ข้างใน แล้วเก็บจีวร
ถ้าลมเจือด้วยผงคลี พัดมาแต่ทิศตะวันออก พึงปิดหน้าต่างด้าน
ตะวันออก ถ้าพัดมาแต่ทิศตะวันตก พึงปิดหน้าต่างด้านตะวันตก ถ้าพัด
มาแต่ ทิ ศ เหนื อ พึ ง ปิ ด หน้ า ต่ า งด้ า นเหนื อ ถ้ า พั ด มาแต่ ทิ ศ ใต้ พึ ง ปิ ด
หน้าต่างด้านใต้ ถ้าฤดูหนาว พึงเปิดหน้าต่างกลางวัน กลางคืนพึงปิด
ถ้าฤดูร้อน พึงปิดหน้าต่างกลางวัน กลางคืนพึงเปิด
ถ้าบริเวณ ซุม้ น้ำ� โรงฉัน โรงไฟ วัจจกุฎี รก พึงปัดกวาดเสีย ถ้าน้ำ�ฉัน
น้ำ�ใช้ไม่มี พึงจัดตั้งไว้ ถ้าน้ำ�ในหม้อชำ�ระไม่มี พึงตักน้ำ�มาไว้ในหม้อชำ�ระ
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ถ้าความกระสันบังเกิดแก่อุปัชฌายะ สัทธิวิหาริกพึงช่วยระงับ
หรือพึงวานภิกษุอื่นให้ช่วยระงับ หรือพึงทำ�ธรรมกถาแก่อุปัชฌายะนั้น
ถ้าความรำ�คาญบังเกิดแก่อุปัชฌายะ สัทธิวิหาริกพึงช่วยบรรเทา หรือ
พึงวานภิกษุอื่นให้ช่วยบรรเทา หรือพึงทำ�ธรรมกถาแก่อุปัชฌายะนั้น
ถ้าความเห็นผิดบังเกิดแก่อุปัชฌายะ สัทธิวิหาริกพึงให้สละเสีย หรือพึง
วานภิกษุอื่นให้ช่วย หรือพึงทำ�ธรรมกถาแก่อุปัชฌายะนั้น ถ้าอุปัชฌายะ
ต้องอาบัติหนักควรปริวาส สัทธิวิหาริกพึงทำ�ความขวนขวายว่า ด้วย
อุบายอย่างไรหนอ สงฆ์พึงให้ปริวาสแก่อุปัชฌายะ ถ้าอุปัชฌายะควร
ชั ก เข้ า หาอาบั ติ เ ดิ ม สั ท ธิ วิ ห าริ ก พึ ง ทำ�ความขวนขวายว่ า ด้ ว ยอุ บ าย
อย่างไรหนอ สงฆ์พึงชักอุปัชฌายะเข้าหาอาบัติเดิม ถ้าอุปัชฌายะควร
มานัต สัทธิวหิ าริกพึงทำ�ความขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอ สงฆ์พงึ
ให้ ม านั ต แก่ อุ ปั ช ฌายะถ้ า อุ ปั ช ฌายะควรอั พ ภาน สั ท ธิ วิ ห าริ ก พึ ง ทำ�
ความขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอ สงฆ์พึงอัพภานอุปัชฌายะ
ถ้ า สงฆ์ ป รารถนาจะทำ�กรรมแก่ อุ ปั ช ฌายะ คื อ ตั ช ชนี ย กรรม
นิ ย สกรรม ปั พ พาชนี ย กรรม ปฏิ ส ารณี ย กรรม หรื อ อุ ก เขปนี ย กรรม
สัทธิวิหาริกพึงทำ�ความขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอ สงฆ์ไม่
พึงทำ�กรรมแก่อุปัชฌายะ หรือสงฆ์พึงน้อมไปเพื่อกรรมสถานเบา หรือ
อุ ปั ช ฌายะนั้ น ถู ก สงฆ์ ล งตั ช ชนี ย กรรม นิ ย สกรรม ปั พ พาชนี ย กรรม
ปฏิ ส ารณี ย กรรม หรื อ อุ ก เขปนี ย กรรมแล้ ว สั ท ธิ วิ ห าริ ก พึ ง ทำ�ความ
ขวนขวายว่ า ด้ ว ยอุ บ ายอย่ า งไรหนอ อุ ปั ช ฌายะพึ ง ประพฤติ ช อบ
พึงหายเย่อหยิ่ง พึงประพฤติแก้ตัว สงฆ์พึงระงับกรรมนั้นเสีย
ถ้าจีวรของอุปชั ฌายะจะต้องซัก สัทธิวหิ าริกพึงซัก หรือพึงทำ�ความ
ขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอ ใครๆ พึงซักจีวรของอุปัชฌายะ
ถ้ า จี ว รของอุ ปั ช ฌายะจะต้ อ งทำ� สั ท ธิ วิ ห าริ ก พึ ง ทำ� หรื อ พึ ง ทำ�ความ
ขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอ ใครๆ พึงทำ�จีวรของอุปัชฌายะ
ถ้าน้ำ�ย้อมของอุปัชฌายะจะต้องต้ม สัทธิวิหาริกพึงต้ม หรือพึงทำ�ความ
ขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอ ใครๆ พึงต้มน้ำ�ย้อมของอุปัชฌายะ
ถ้าจีวรของอุปัชฌายะจะต้องย้อม สัทธิวิหาริกพึงย้อม หรือพึงทำ�ความ

ขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอ ใครๆ พึงย้อมจีวรของอุปัชฌายะ
เมื่อย้อมจีวร พึงย้อมพลิกกลับไปกลับมาให้ดีๆ เมื่อหยาดน้ำ�ย้อมยังหยด
ไม่ขาดสาย ไม่พึงหลีกไปเสีย
สัทธิวิหาริกไม่บอกอุปัชฌายะก่อน ไม่พึงให้บาตรแก่ภิกษุบางรูป
ไม่พึงรับบาตรของภิกษุบางรูป ไม่พึงให้จีวรแก่ภิกษุบางรูป ไม่พึงรับจีวร
ของภิกษุบางรูป ไม่พึงให้บริขารแก่ภิกษุบางรูป ไม่พึงรับบริขารของภิกษุ
บางรูป ไม่พึงปลงผมให้ภิกษุบางรูป ไม่พึงให้ภิกษุบางรูปปลงผมให้ ไม่พึง
ทำ�บริกรรม ไม่พึงให้ภิกษุบางรูปทำ�บริกรรมให้ ไม่พึงทำ�ความขวนขวาย
แก่ภิกษุบางรูป ไม่พึงสั่งให้ภิกษุบางรูปทำ�ความขวนขวาย ไม่พึงเป็น
ปัจฉาสมณะของภิกษุบางรูป ไม่พึงพาภิกษุบางรูปไปเป็นปัจฉาสมณะ ไม่
พึงนำ�บิณฑบาตไปให้ภิกษุบางรูป ไม่พึงให้ภิกษุบางรูปนำ�บิณฑบาตมาให้
ไม่ลาอุปัชฌายะก่อน ไม่พึงเข้าบ้าน ไม่พึงไปป่าช้า ไม่พึงหลีกไปสู่ทิศ
ถ้าอุปัชฌายะอาพาธ พึงพยาบาลจนตลอดชีวิต พึงรอจนกว่าจะหาย.

สัทธิวิหาริกวัตร

[๘๒]
7. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุปัชฌายะพึงประพฤติชอบในสัทธิวิหาริก.
8. วิธีประพฤติชอบในสัทธิวิหาริกนั้น มีดังต่อไปนี้
ดูกรภิกษุทัง้ หลาย อุปชั ฌายะพึงสงเคราะห์ อนุเคราะห์สทั ธิวหิ าริก
ด้วยสอนบาลีและอรรถกถา ด้วยให้โอวาทและอนุศาสน์.1
ถ้าอุปชั ฌายะมีบาตร สัทธิวหิ าริกไม่มบี าตร อุปชั ฌายะพึงให้บาตร
แก่สัทธิวิหาริก หรือ พึงทำ�ความขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอ
บาตรพึงบังเกิดแก่สัทธิวิหาริก
1. ในย่อหน้านี้ บาลีมีว่า “อุปชฺฌาเยน ภิกฺขเว สทฺธิวิหาริโก สงฺคเหตพฺโพ อนุคฺคเหตพฺโพ
อุทฺเทเสน ปริปุจฺฉาย โอวาเทน อนุสาสนิยา ฯ” ซึ่งในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬา ฯ
พ.ศ. ๒๕๓๕ แปลว่า “ภิกษุทั้งหลาย อุปัชฌาย์พึงสงเคราะห์อนุเคราะห์สัทธิวิหาริก ด้วย
อุทเทส ปริปุจฉา โอวาท และอนุศาสน์” –ผู้รวบรวม
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ถ้าอุปัชฌายะมีจีวร สัทธิวิหาริกไม่มีจีวร อุปัชฌายะพึงให้จีวรแก่
สัทธิวิหาริก หรือพึงทำ�ความขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอ จีวรพึง
บังเกิดแก่สัทธิวิหาริก
ถ้าอุปัชฌายะมีบริขาร สัทธิวิหาริกไม่มีบริขาร อุปัชฌายะพึงให้
บริขารแก่สทั ธิวหิ าริก หรือพึงทำ�ความขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอ
บริขารพึงบังเกิดแก่สัทธิวิหาริก
ถ้าสัทธิวหิ าริกอาพาธ อุปชั ฌายะพึงลุกแต่เช้าตรู่ แล้วให้ไม้ชำ�ระ
ฟัน ให้น้ำ�ล้างหน้า ปูอาสนะไว้
ถ้ายาคูมี พึงล้างภาชนะ แล้วนำ�ยาคูเข้าไปให้ เมื่อสัทธิวิหาริกดื่ม
ยาคูแล้ว พึงให้น้ำ� รับภาชนะมา ถือต่ำ�ๆ อย่าให้กระทบกัน ล้างให้สะอาด
แล้วเก็บไว้ เมื่อสัทธิวิหาริกลุกแล้วพึงเก็บอาสนะ ถ้าที่นั้นรก พึงกวาด
ที่นั้นเสีย
ถ้าสัทธิวิหาริกประสงค์จะเข้าบ้าน พึงให้ผ้านุ่ง พึงรับผ้านุ่งผลัด
มา พึงให้ประคตเอว พึงพับสังฆาฏิเป็นชั้นให้ พึงล้างบาตรแล้วให้พร้อม
ทั้งน้ำ�ด้วย พึงปูอาสนะที่นั่งฉันไว้ ด้วยกำ�หนดในใจว่าเพียงเวลาเท่านี้
สัทธิวิหาริกจักกลับมา น้ำ�ล้างเท้า ตั่งรองเท้า กระเบื้องเช็ดเท้า พึงเตรียม
ตั้งไว้ พึงลุกขึ้นรับบาตรและจีวร พึงให้ผ้านุ่งผลัด พึงรับผ้านุ่งมา
ถ้าจีวรชุ่มเหงื่อ พึงผึ่งแดดไว้ครู่หนึ่ง แต่ไม่พึงผึ่งทิ้งไว้ที่แดด
พึงพับจีวร เมื่อพับจีวร พึงพับให้เหลื่อมมุมกัน ๔ นิ้ว ด้วยตั้งใจ
มิให้มีรอยพับตรงกลาง พึงทำ�ประคตเอวไว้ในขนดอันตรวาสก
ถ้าบิณฑบาตมี และสัทธิวิหาริกประสงค์จะฉัน พึงให้น้ำ�แล้วนำ�
บิณฑบาตเข้าไปให้ พึงถามสัทธิวิหาริกด้วยน้ำ�ฉัน เมื่อสัทธิวิหาริกฉันแล้ว
พึงให้น้ำ� รับบาตรมา ถือต่ำ�ๆ อย่าให้กระทบ ล้างให้สะอาด เช็ดให้แห้ง
แล้วพึงผึ่งไว้ที่แดดครู่หนึ่ง แต่ไม่พึงผึ่งทิ้งไว้ที่แดด
พึงเก็บบาตรจีวร เมื่อเก็บบาตร พึงเอามือข้างหนึ่งจับบาตร เอา
มือข้างหนึ่งลูบคลำ�ใต้เตียงหรือใต้ตั่ง แล้วจึงเก็บบาตร แต่ไม่พึงเก็บบาตร
ไว้บนพื้นที่ไม่มีสิ่งใดรอง

เมื่อเก็บจีวร พึงเอามือข้างหนึ่งถือจีวร เอามือข้างหนึ่งลูบราวจีวร
หรือสายระเดียง แล้วทำ�ชายไว้ข้างนอก ขนดไว้ข้างใน แล้วจึงเก็บจีวร
เมื่อสัทธิวิหาริกลุกแล้ว พึงเก็บอาสนะ เก็บน้ำ�ล้างเท้า ตั่งรองเท้า
กระเบื้องเช็ดเท้า ถ้าที่นั้นรก พึงกวาดที่นั้นเสีย
ถ้าสัทธิวิหาริกใคร่จะสรงน้ำ� พึงจัดน้ำ�สรงให้ ถ้าต้องการน้ำ�เย็น
พึงจัดน้ำ�เย็นให้ ถ้าต้องการน้ำ�ร้อน พึงจัดน้ำ�ร้อนให้
ถ้าสัทธิวิหาริกประสงค์จะเข้าเรือนไฟ พึงบดจุณ แช่ดิน ถือตั่ง
สำ�หรับเรือนไฟไป แล้วให้ตั่งสำ�หรับเรือนไฟ แล้วรับจีวรมาวางไว้ ณ ที่
ควรส่วนข้างหนึ่ง พึงให้จุณ ให้ดิน
ถ้าอุตสาหะอยู่ พึงเข้าเรือนไฟ เมื่อเข้าเรือนไฟ พึงเอาดินทาหน้า
ปิดทั้งข้างหน้าทั้งข้างหลัง แล้วเข้าเรือนไฟ ไม่พึงนั่งเบียดภิกษุผู้เถระ ไม่
พึงห้ามกันอาสนะภิกษุใหม่ พึงทำ�บริกรรมแก่สัทธิวิหาริกในเรือนไฟ
เมื่อออกจากเรือนไฟ พึงถือตั่งสำ�หรับเรือนไฟ แล้วปิดทั้งข้างหน้า
ทั้งข้างหลัง ออกจากเรือนไฟ
พึงทำ�บริกรรมแก่สทั ธิวหิ าริก แม้ในน้ำ� อาบเสร็จแล้วพึงขึน้ มาก่อน
ทำ�ตัวของตนให้แห้งน้ำ� นุ่งผ้าแล้วพึงเช็ดน้ำ�จากตัวของสัทธิวิหาริก พึงให้
ผ้านุ่ง พึงให้ผ้าสังฆาฏิ พึงถือตั่งสำ�หรับเรือนไฟมาก่อน แล้วปูอาสนะไว้
เตรียมน้ำ�ล้างเท้า ตั่งรองเท้า กระเบื้องเช็ดเท้าไว้ พึงถามสัทธิวิหาริกด้วย
น้ำ�ฉัน
สัทธิวิหาริกอยู่ในวิหารแห่งใด ถ้าวิหารแห่งนั้นรก ถ้าอุตสาหะอยู่
พึงปัดกวาดเสีย เมื่อปัดกวาดวิหาร พึงขนบาตรจีวรออกก่อนแล้ววางไว้
ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง พึงขนผ้าปูนั่งและผ้าปูนอน ฟูก หมอน ออกวางไว้
ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง
เตี ย งตั่ ง อุ ปั ช ฌายะพึ ง ยกต่ำ� ๆ อย่ า ให้ ค รู ด สี อย่ า ให้ ก ระทบ
กระแทกบานและกรอบประตู ขนออกให้เรียบร้อย แล้วตัง้ ไว้ ณ ทีค่ วรส่วน
ข้างหนึ่ง เขียงรองเตียง กระโถน พนักอิง พึงขนออกวางไว้ ณ ที่ควรส่วน
ข้างหนึ่ง เครื่องปูพื้น พึงสังเกตที่ปูไว้ที่เดิม แล้วขนออกวางไว้ ณ ที่ควร
ส่วนข้างหนึ่ง
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ถ้ า ในวิ ห ารมี ห ยากเยื่ อ พึ ง กวาดแต่ เ พดานลงมาก่ อ น กรอบ
หน้าต่างและมุมห้อง พึงเช็ดเสีย ถ้าฝาเขาทำ�บริกรรมด้วยน้ำ�มัน หรือ
พื้นเขาทาสีดำ�ขึ้นรา พึงเอาผ้าชุบน้ำ�บิดแล้วเช็ดเสีย ถ้าพื้นเขามิได้ทำ�
พึงเอาน้ำ�ประพรมแล้วเช็ดเสีย ระวังอย่าให้วิหารฟุ้งด้วยธุลี พึงกวาด
หยากเยื่อทิ้งเสีย ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง
เครื่องลาดพื้น พึงผึ่งแดด ชำ�ระ เคาะ ปัด แล้วขนกลับปูไว้ตามเดิม
เขียงรองเตียง พึงผึ่งแดด ขัด เช็ด แล้วขนกลับไว้ในที่เดิม เตียงตั่ง พึง
ผึ่งแดด ขัดสี เคาะเสีย ยกต่ำ�ๆ อย่าให้ครูดสี อย่าให้กระทบกระแทกบาน
และกรอบประตู ขนกลับไปให้ดีๆ แล้วตั้งไว้ตามเดิม ฟูก หมอน ผ้าปูนั่ง
ผ้าปูนอน พึงผึ่งแดด ทำ�ให้สะอาด ตบเสีย แล้วนำ�กลับวางปูไว้ตามเดิม
กระโถน พนักอิง พึงผึ่งแดด เช็ด ถูเสีย แล้วขนกลับตั้งไว้ตามเดิม
พึ ง เก็ บ บาตรจี ว ร เมื่ อ เก็ บ บาตร พึ ง เอามื อ ข้ า งหนึ่ ง จั บ บาตร
เอามือข้างหนึ่งลูบคลำ�ใต้เตียงหรือใต้ตั่ง แล้วจึงเก็บบาตร แต่ไม่พึงวาง
บาตรบนพื้นที่ไม่มีสิ่งใดรอง
เมื่อเก็บจีวร พึงเอามือข้างหนึ่งถือจีวร เอามือข้างหนึ่งลูบราวจีวร
หรือสายระเดียง แล้วทำ�ชายไว้ข้างนอก ทำ�ขนดไว้ข้างใน แล้วจึงเก็บจีวร
ถ้ า ลมเจื อ ด้ ว ยผงคลี พั ด มาแต่ ทิ ศ ตะวั น ออก พึ ง ปิ ด หน้ า ต่ า ง
ด้านตะวันออก ถ้าพัดมาแต่ทิศตะวันตก พึงปิดหน้าต่างด้านตะวันตก
ถ้ า พั ด มาแต่ ทิ ศ เหนื อ พึ ง ปิ ด หน้ า ต่ า งด้ า นเหนื อ ถ้ า พั ด มาแต่ ทิ ศ ใต้
พึงปิดหน้าต่างด้านใต้ ถ้าฤดูหนาว พึงเปิดหน้าต่างกลางวัน พึงปิดกลางคืน
ถ้าฤดูร้อน พึงปิดหน้าต่างกลางวัน พึงเปิดกลางคืน
ถ้าบริเวณ ซุม้ น้ำ� โรงฉัน โรงไฟ วัจจกุฎี รก พึงปัดกวาดเสีย ถ้าน้ำ�ฉัน
น้ำ�ใช้ไม่มี พึงจัดตั้งไว้ ถ้าน้ำ�ในหม้อชำ�ระไม่มี พึงตักน้ำ�มาไว้ในหม้อชำ�ระ
ถ้าความกระสันบังเกิดแก่สทั ธิวหิ าริก อุปชั ฌายะพึงช่วยระงับ หรือ
พึงวานภิกษุอื่นให้ช่วยระงับ หรือพึงทำ�ธรรมกถาแก่สัทธิวิหาริกนั้น ถ้า
ความรำ�คาญบังเกิดแก่สัทธิวิหาริก อุปัชฌายะพึงบรรเทา หรือพึงวาน
ภิกษุอื่นให้ช่วยบรรเทา หรือพึงทำ�ธรรมกถาแก่สัทธิวิหาริกนั้น ถ้าความ
เห็นผิดบังเกิดแก่สัทธิวิหาริก อุปัชฌายะพึงให้สละเสีย หรือพึงวานภิกษุ

อื่นให้ช่วย หรือพึงทำ�ธรรมกถาแก่สัทธิวิหาริกนั้น. ถ้าสัทธิวิหาริกต้อง
อาบัติหนัก ควรปริวาส อุปัชฌายะพึงทำ�ความขวนขวายว่า ด้วยอุบาย
อย่ า งไรหนอ สงฆ์ พึ ง ให้ ป ริ ว าสแก่ สั ท ธิ วิ ห าริ ก ถ้ า สั ท ธิ วิ ห าริ ก ควรชั ก
เข้าหาอาบัติเดิม อุปัชฌายะพึงทำ�ความขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไร
หนอ สงฆ์พึงชักสัทธิวิหาริกเข้าหาอาบัติเดิม ถ้าสัทธิวิหาริกควรมานัต
อุปัชฌายะพึงทำ�ความขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอ สงฆ์พึงให้
มานัตแก่สัทธิวิหาริก ถ้าสัทธิวิหาริกควรอัพภาน อุปัชฌายะพึงทำ�ความ
ขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอ สงฆ์พึงอัพภานสัทธิวิหาริก
ถ้ า สงฆ์ ป รารถนาจะทำ�กรรมแก่ สั ท ธิ วิ ห าริ ก คื อ ตั ช ชนี ย กรรม
นิ ย สกรรม ปั พ พาชนี ย กรรม ปฏิ ส ารณี ย กรรม หรื อ อุ ก เขปนี ย กรรม
อุปัชฌายะพึงทำ�ความขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอ สงฆ์ไม่พึง
ทำ�กรรมแก่สัทธิวิหาริก หรือสงฆ์พึงน้อมไปเพื่อกรรมสถานเบา หรือ
สัทธิวิหาริกนั้น ถูกสงฆ์ลงตัชชนียกรรม นิยสกรรม ปัพพาชนียกรรม
ปฏิ ส ารณี ย กรรม หรื อ อุ ก เขปนี ย กรรมแล้ ว อุ ปั ช ฌายะพึ ง ทำ�ความ
ขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอ สัทธิวิหาริกพึงประพฤติชอบ พึง
หายเย่อหยิ่ง พึงประพฤติแก้ตัว สงฆ์พึงระงับกรรมนั้นเสีย
ถ้าจีวรของสัทธิวิหาริกจะต้องซัก อุปัชฌายะพึงบอกว่า ท่านพึงซัก
อย่างนี้ หรือพึงทำ�ความขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอ ใครๆ พึงซัก
จีวรของสัทธิวิหาริก ถ้าจีวรของสัทธิวิหาริกจะต้องทำ� อุปัชฌายะพึงบอก
ว่า ท่านพึงทำ�อย่างนี้ หรือพึงทำ�ความขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอ
ใครๆ พึงทำ�จีวรของสัทธิวิหาริก ถ้าน้ำ�ย้อมของสัทธิวิหาริกจะต้องต้ม
อุปัชฌายะพึงบอกว่า ท่านพึงต้มอย่างนี้ หรือพึงทำ�ความขวนขวายว่า
ด้วยอุบายอย่างไรหนอ ใครๆ พึงต้มน้ำ�ย้อมของสัทธิวิหาริก ถ้าจีวร
ของสัทธิวิหาริกจะต้องย้อม อุปัชฌายะพึงบอกว่า ท่านพึงย้อมอย่างนี้
หรือพึงทำ�ความขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอ ใครๆ พึงย้อมจีวร
ของสัทธิวิหาริก เมื่อย้อมจีวร พึงย้อมพลิกกลับไปกลับมาให้ดีๆ เมื่อ
หยาดน้ำ�ย้อมยังไม่ขาดสาย ไม่พึงหลีกไปเสีย ถ้าสัทธิวิหาริกอาพาธ พึง
พยาบาลจนตลอดชีวิต พึงรอจนกว่าจะหาย.
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การประณามและการให้ขมา

[๘๓]
…ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่า สัทธิวิหาริกทั้งหลายไม่ประพฤติชอบใน
อุปัชฌายะทั้งหลาย จริงหรือ.
จริง พระพุทธเจ้าข้า.

ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ไฉนสั ท ธิ วิ ห าริ ก ทั้ ง หลายจึ ง ไม่ ป ระพฤติ ช อบใน
อุปัชฌายะทั้งหลายเล่า.
9. ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัทธิวิหาริกจะไม่ประพฤติชอบในอุปัชฌายะ
ไม่ได้ รูปใดไม่ประพฤติชอบ ต้องอาบัติทุกกฏ.
สัทธิวิหาริกทั้งหลายยังไม่ประพฤติชอบอย่างเดิม.
เรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสว่า

ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูล

ประพฤติชอบ.

• วิธีประณาม
11. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ก็ แ ล อุ ป ั ช ฌายะพึ ง ประณามสั ท ธิ วิ ห าริ ก
อย่างนี้ว่า ฉันประณามเธอ เธออย่าเข้ามา ณ ที่นี้ เธอจงขนบาตร
จีวรของเธอออกไปเสีย พึงประณามว่า เธอไม่ต้องอุปัฏฐากฉัน
ดังนี้ก็ได้
อุปัชฌายะย่อมยังสัทธิวิหาริกให้รู้ด้วยกายก็ได้ ให้รู้ด้วยวาจา
ก็ได้ ให้รู้ด้วยทั้งกายและวาจาก็ได้ เป็นอันประณามแล้ว ถ้ายังมิได้
แสดงอาการกายให้รู้ ยังมิบอกให้รู้ด้วยวาจา ยังมิได้แสดงอาการ
กายและวาจาให้รู้ สัทธิวิหาริกไม่ชื่อว่าถูกประณาม.

สมั ย ต่ อ มา สั ท ธิ วิ ห าริ ก ทั้ ง หลายถู ก ประณามแล้ ว ไม่ ข อให้ อุ ป ั ช ฌายะ
อดโทษ … ตรัสว่า

12. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้สัทธิวิหาริก ขอให้อุปัชฌายะ
อดโทษ.
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10. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เราอนุ ญ าตให้ ป ระณามสั ท ธิ วิ ห าริ ก ผู ้ ไ ม่

13. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย สั ท ธิ วิ ห าริ ก ถู ก ประณามแล้ ว จะไม่ ข อให้
อุปัชฌายะอดโทษไม่ได้
อาบัติทุกกฏ.

รูปใดไม่ขอให้อุปัชฌายะอดโทษ ต้อง

สมัยต่อมา อุปัชฌายะทั้งหลายอันพวกสัทธิวิหาริกขอให้อดโทษอยู่ ก็ไม่ยอม
อดโทษ … ตรัสว่า

14. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้อุปัชฌายะอดโทษ.

อุปัชฌายะทั้งหลายยังไม่ยอมอดโทษอย่างเดิม. พวกสัทธิวิหาริกหลีกไปเสีย
บ้าง สึกไปเสียบ้าง ไปเข้ารีดเดียรถีย์เสียบ้าง … ตรัสว่า

15. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุปัชฌายะอันพวกสัทธิวิหาริกขอให้อดโทษ

อยู ่ จะไม่ ย อมอดโทษไม่ ไ ด้ รู ป ใดไม่ ย อมอดโทษ ต้ อ งอาบั ติ
ทุกกฏ.
[๘๔]

ก็โดยสมัยนั้นแล อุปัชฌายะประณามสัทธิวิหาริกผู้ประพฤติชอบ ไม่ประณาม
สัทธิวิหาริกผู้ประพฤติมิชอบ … ตรัสว่า

16. ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัทธิวิหาริกผู้ประพฤติชอบ อุปัชฌายะไม่พึง
ประณาม รูปใดประณาม ต้องอาบัติทุกกฏ.
17. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง สัทธิวิหาริกผู้ประพฤติมิชอบ อุปัชฌายะ
จะไม่ประณามไม่ได้ รูปใดไม่ประณาม ต้องอาบัติทุกกฏ.

• องค์แห่งการประณาม
18. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุปัชฌายะพึงประณามสัทธิวิหาริกผู้ประกอบ
ด้วยองค์ ๕ คือ
๑. หาความรักใคร่อย่างยิ่งในอุปัชฌายะมิได้
๒. หาความเลื่อมใสอย่างยิ่งมิได้
๓. หาความละอายอย่างยิ่งมิได้
๔. หาความเคารพอย่างยิ่งมิได้
๕. หาความหวังดีต่ออย่างยิ่งมิได้
ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย อุ ปั ช ฌายะพึ ง ประณามสั ท ธิ วิ ห าริ ก
ผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล.
182

คัมภีร์ มหาวรรค ภาค ๑ (วินัยปิฎก เล่มที่ ๔)

ประกอบด้วยองค์ ๕ คือ
๑. มีความรักใคร่อย่างยิ่งในอุปัชฌายะ
๒. มีความเลื่อมใสอย่างยิ่ง
๓. มีความละอายอย่างยิ่ง
๔. มีความเคารพอย่างยิ่ง
๕. มีความหวังดีต่ออย่างยิ่ง
ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย อุ ปั ช ฌายะไม่ พึ ง ประณามสั ท ธิ วิ ห าริ ก
ผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล.
20. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย สั ท ธิ วิ ห าริ ก ผู ้ ป ระกอบด้ ว ยองค์ ๕ ควร
ประณาม คือ
๑. หาความรักใคร่อย่างยิ่งในอุปัชฌายะมิได้
๒. หาความเลื่อมใสอย่างยิ่งมิได้
๓. หาความละอายอย่างยิ่งมิได้
๔. หาความเคารพอย่างยิ่งมิได้
๕. หาความหวังดีต่ออย่างยิ่งมิได้
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัทธิวิหาริกผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล
ควรประณาม.
21. ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัทธิวิหาริกผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ ไม่ควร
ประณาม คือ
๑. มีความรักใคร่อย่างยิ่งในอุปัชฌายะ
๒. มีความเลื่อมใสอย่างยิ่ง
๓. มีความละอายอย่างยิ่ง
๔. มีความเคารพอย่างยิ่ง
๕. มีความหวังดีอย่างยิ่ง
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัทธิวิหาริกผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล
ไม่ควรประณาม.
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19. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย อุ ป ั ช ฌายะไม่ พึ ง ประณามสั ท ธิ วิ ห าริ ก ผู ้

22. ดูกรภิกษุท้ังหลาย สัทธิวิหาริกผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ อุปัชฌายะ
เมื่อไม่ประณาม มีโทษ เมื่อประณาม ไม่มีโทษ คือ
๑. หาความรักใคร่อย่างยิ่งในอุปัชฌายะมิได้
๒. หาความเลื่อมใสอย่างยิ่งมิได้
๓. หาความละอายอย่างยิ่งมิได้
๔. หาความเคารพอย่างยิ่งมิได้
๕. หาความหวังดีอย่างยิ่งมิได้
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัทธิวิหาริกผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล
อุปัชฌายะ เมื่อไม่ประณาม มีโทษ เมื่อประณาม ไม่มีโทษ.
23. ดูกรภิกษุท้ังหลาย สัทธิวิหาริกผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ อุปัชฌายะ
เมื่อประณาม มีโทษ เมื่อไม่ประณาม ไม่มีโทษ คือ
๑. มีความรักใคร่อย่างยิ่งในอุปัชฌายะ
๒. มีความเลื่อมใสอย่างยิ่ง
๓. มีความละอายอย่างยิ่ง
๔. มีความเคารพอย่างยิ่ง
๕. มีความหวังดีอย่างยิ่ง
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัทธิวิหาริกผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล
อุปัชฌายะ เมื่อประณาม มีโทษ เมื่อไม่ประณาม ไม่มีโทษ.

การอุปสมบทด้วยญัตติจตุตถกรรม

[๘๕]
24. …ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เราห้ามการอุปสมบท
ด้วยไตรสรณคมน์ ซึ่งเราได้อนุญาตไว้.1
25. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตการอุปสมบทด้วยญัตติจตุตถกรรม.
1. ดังปรากฏในหน้า 168 ของหนังสือเล่มนี้ –ผู้รวบรวม
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• กรรมวาจาให้อุปสมบท
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ผูม้ ชี ือ่ นีผ้ ูน้ ี้ เป็นอุปสัมปทาเปกขะ
ของท่านผู้มีชื่อนี้ ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้วสงฆ์พึงอุปสมบท
ผู้มีชื่อนี้ มีท่านผู้มีชื่อนี้เป็นอุปัชฌายะ นี่เป็นญัตติ
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ผูม้ ชี ือ่ นีผ้ ูน้ ี้ เป็นอุปสัมปทาเปกขะ
ของท่านผู้มีชื่อนี้ สงฆ์อุปสมบทผู้มีชื่อนี้ มีท่านผู้มีชื่อนี้เป็นอุปัชฌายะ
การอุปสมบทผู้มีชื่อนี้ มีท่านผู้มีชื่อนี้เป็นอุปัชฌายะ ชอบแก่ท่านผู้ใด
ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด
ข้าพเจ้ากล่าวความนีเ้ ป็นครัง้ ทีส่ อง ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า
ผูม้ ชี อื่ นีผ้ นู้ ี้ เป็นอุปสัมปทาเปกขะของท่านผูม้ ชี อื่ นี้ สงฆ์อปุ สมบทผูม้ ชี อื่ นี้
มีท่านผู้มีชื่อนี้เป็นอุปัชฌายะ การอุปสมบทผู้มีชื่อนี้ มีท่านผู้มีชื่อนี้เป็น
อุปัชฌายะ ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด
ท่านผู้นั้นพึงพูด
ข้าพเจ้ากล่าวความนีเ้ ป็นครัง้ ทีส่ าม ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า
ผู้ มี ชื่ อ นี้ ผู้ นี้ เป็ น อุ ป สั ม ปทาเปกขะของท่ า นผู้ มี ชื่ อ นี้ สงฆ์ อุ ป สมบท
ผู้มีชื่อนี้ มีท่านผู้มีชื่อนี้เป็นอุปัชฌายะ การอุปสมบทผู้มีชื่อนี้ มีท่านผู้มี
ชื่อนี้เป็นอุปัชฌายะ ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่
ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด
ผู้ มี ชื่ อ นี้ สงฆ์ อุ ป สมบทแล้ ว มี ท่ า นผู้ มี ชื่ อ นี้ เ ป็ น อุ ปั ช ฌายะ
ชอบแก่สงฆ์ เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้.
1. ภายหลังทรงบัญญัติเพิ่มเติมในรายละเอียด เกี่ยวกับการให้อุปสมบท ดังปรากฏในหน้า 247
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วิธีให้อุปสมบท1
26. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล พวกเธอพึงให้อุปสมบทอย่างนี้ ภิกษุผู้
ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบ ด้วยญัตติจตุตถกรรมวาจา ว่าดังนี้

[๘๖]

ภิกษุประพฤติอนาจาร

ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งพออุปสมบทแล้ว ได้ประพฤติอนาจาร. ภิกษุ
ทั้งหลายพากันกล่าวห้ามอย่างนี้ว่า อาวุโส คุณอย่าได้ท�ำอย่างนั้น เพราะนั่นไม่ควร.
เธอกล่าวอย่างนี้ว่า กระผมมิได้ขอร้องท่านทั้งหลายว่า ขอจงให้กระผมอุปสมบท
ท่านทั้งหลายมิได้ถูกขอร้องแล้ว ให้กระผมอุปสมบทเพื่ออะไร … ตรัสว่า

27. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้มิได้รับการขอร้อง ไม่พึงอุปสมบทให้
รูปใดอุปสมบทให้ ต้องอาบัติทุกกฏ.
28. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุผู้ถูกขอร้องอุปสมบทให้.

วิธีขออุปสมบท
29. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลอุปสัมปทาเปกขะพึงขออย่างนี้
อุปสัมปทาเปกขะนั้น พึงเข้าไปหาสงฆ์ ห่มผ้าเฉวียงบ่า ไหว้เท้า
ภิกษุทั้งหลาย นั่งกระหย่ง ประคองอัญชลี แล้วกล่าวคำ�ขออุปสมบท
อย่างนี้ว่า
ข้าพเจ้าขออุปสมบทต่อสงฆ์ เจ้าข้า ขอสงฆ์โปรดเอ็นดูยกข้าพเจ้า
ขึ้นเถิด เจ้าข้า
พึงขอแม้ครั้งที่สอง ...
พึงขอแม้ครั้งที่สาม ...
ภิ ก ษุ ผู้ ฉ ลาด ผู้ ส ามารถ พึ ง ประกาศให้ ส งฆ์ ท ราบด้ ว ยญั ต ติ จตุตถกรรมวาจา ว่าดังนี้
• กรรมวาจาให้อุปสมบท 1
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ผูม้ ชี ือ่ นี้ ผูน้ ี้ เป็นอุปสัมปทาเปกขะ
ของท่ า นผู้ มี ชื่ อ นี้ ผู้ มี ชื่ อ นี้ ข ออุ ป สมบทต่ อ สงฆ์ มี ท่ า นผู้ มี ชื่ อ นี้ เ ป็ น
อุปัชฌายะ ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงอุปสมบทผู้มี
ชื่อนี้ มีท่านผู้มีชื่อนี้เป็นอุปัชฌายะ นี่เป็นญัตติ
1. ภายหลังทรงบัญญัติเพิ่มเติมในรายละเอียด เกี่ยวกับกรรมวาจาให้อุปสมบท ดังปรากฏในหน้า
252 ของหนังสือเล่มนี้ –ผู้รวบรวม
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ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ผูม้ ชี ือ่ นี้ ผูน้ ี้ เป็นอุปสัมปทาเปกขะ
ของท่ า นผู้ มี ชื่ อ นี้ ผู้ มี ชื่ อ นี้ ข ออุ ป สมบทต่ อ สงฆ์ มี ท่ า นผู้ มี ชื่ อ นี้ เ ป็ น
อุ ปั ช ฌายะ สงฆ์ อุ ป สมบทผู้ มี ชื่ อ นี้ มี ท่ า นผู้ มี ชื่ อ นี้ เ ป็ น อุ ปั ช ฌายะ
การอุปสมบทผู้มีชื่อนี้ มีท่านผู้มีชื่อนี้เป็นอุปัชฌายะ ชอบแก่ท่านผู้ใด
ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด
ข้าพเจ้ากล่าวความนี้เป็นครั้งที่สอง ...
ข้าพเจ้ากล่าวความนี้เป็นครั้งที่สาม ...
ผู้ มี ชื่ อ นี้ สงฆ์ อุ ป สมบทแล้ ว มี ท่ า นผู้ มี ชื่ อ นี้ เ ป็ น อุ ปั ช ฌายะ
ชอบแก่สงฆ์ เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้.
ก็โดยสมัยนั้นแล ประชาชนทั้งหลายได้จัดตั้งล�ำดับภัตตาหารอันประณีตไว้ที่ใน
พระนครราชคฤห์. ครั้งนั้น พราหมณ์คนหนึ่งได้มีความด�ำริว่า พระสมณะเชื้อสาย
พระศากยบุตรเหล่านี้ มีปกติเป็นสุข มีความประพฤติสบาย ฉันโภชนะที่ดี นอนบน
ที่นอนที่เงียบสงัด ถ้ากระไรเราพึงบวชในพระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรเถิด ดังนี้
แล้วได้เข้าไปหาภิกษุทั้งหลาย แล้วขอบรรพชา. ภิกษุทั้งหลายให้เขาบรรพชา
อุปสมบทแล้ว. ครั้นเขาบวชแล้ว ประชาชนให้เลิกล�ำดับภัตตาหารเสีย.
ภิกษุทั้งหลายกล่าวอย่างนี้ว่า คุณจงมาเดี๋ยวนี้ พวกเราจักไปบิณฑบาตร.
เธอพูดอย่างนี้ว่า กระผมมิได้บวชเพราะเหตุน้ีว่า จักเที่ยวบิณฑบาต ถ้าท่าน
ทั้งหลายให้กระผม กระผมจักฉัน ถ้าไม่ให้กระผม กระผมจะสึก ขอรับ.
พวกภิกษุถามว่า อาวุโส ก็คุณบวชเพราะเหตุแห่งท้องหรือ.
เธอตอบว่า อย่างนั้นซิ ขอรับ.
บรรดาภิกษุที่เป็นผู้มักน้อย ... ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนภิกษุ
จึงได้บวชในพระธรรมวินัยอันพระผู้มีพระภาคตรัสดีแล้วอย่างนี้ …

จริงหรือภิกษุ ข่าวว่า เธอบวชเพราะเหตุแห่งท้อง.
จริง พระพุทธเจ้าข้า.

ดูกรโมฆบุรุษ ไฉนเธอจึงได้บวชในธรรมวินัยที่เรากล่าวดีแล้วอย่างนี้
เพราะเหตุแห่งท้องเล่า. ดูกรโมฆบุรุษ การกระท�ำของเธอนั่น ไม่เป็นไป
เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่ง
ของชุมชนที่เลื่อมใสแล้ว ...
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• พราหมณ์ขออุปสมบท

30. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุผู้ให้อุปสมบทบอกนิสสัย ๔
ว่าดังนี้
๑. บรรพชาอาศัยโภชนะคือคำ�ข้าวอันหาได้ด้วยกำ�ลังปลีแข้ง
เธอพึงทำ�อุตสาหะในสิง่ นัน้ ตลอดชีวติ อดิเรกลาภ คือ ภัตถวายสงฆ์
ภัตเฉพาะสงฆ์ การนิมนต์ ภัตถวายตามสลาก ภัตถวายในปักษ์
ภัตถวายในวันอุโบสถ ภัตถวายในวันปาฏิบท.
๒. บรรพชาอาศัยบังสุกลุ จีวร เธอพึงทำ�อุตสาหะในสิง่ นัน้ ตลอด
ชีวิต อดิเรกลาภ คือ ผ้าเปลือกไม้ ผ้าฝ้าย ผ้าไหม ผ้าขนสัตว์
ผ้าป่าน ผ้าเจือกัน. (เช่นผ้าด้ายแกมไหม)
๓. บรรพชาอาศัยโคนไม้เป็นเสนาสนะ เธอพึงทำ�อุตสาหะ
ในสิ่งนั้นตลอดชีวิต อดิเรกลาภ คือ วิหาร เรือนมุงแถบเดียว
เรือนชั้น เรือนโล้น ถ้ำ�.
๔. บรรพชาอาศัยมูตรเน่าเป็นยา เธอพึงทำ�อุตสาหะในสิ่งนั้น
ตลอดชีวิต อดิเรกลาภ คือ เนยใส เนยข้น น้ำ�มัน น้ำ�ผึ้ง น้ำ�อ้อย.

การบอกนิสสัย

[๘๘]
31. …ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงบอกนิสสัยก่อนบวช รูปใดบอก
ต้องอาบัติทุกกฏ.
32. ดูกรภิกษุทั้งหลาย พออุปสมบทแล้ว เราอนุญาตให้บอกนิสสัย.
• อุปสมบทด้วยคณะ
[๘๙]
33. …ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ ไ ม่ พึ ง ให้ อุ ป สมบทด้ ว ยคณะ ซึ่ ง มี
พวกหย่อน ๑๐ รูปใดให้อุปสมบท ต้องอาบัติทุกกฏ.
34. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้อุปสมบทด้วยคณะมีพวก ๑๐
หรือมีพวกเกิน ๑๐.1
1. ภายหลังทรงอนุญาตให้เขตปัจจันตชนบท สามารถให้อุปสมบทได้ โดยมีภิกษุตั้งแต่ 5 รูปขึ้นไป
ดังปรากฏในหน้า 424 ของหนังสือเล่มนี้ –ผู้รวบรวม
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• พระอุปัชฌายะมีการศึกษาน้อยกว่าสัทธิวิหาริก
[๙๑]
…ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนโมฆบุรุษเหล่านั้นจึงได้อ้างว่า เรามีพรรษาได้
๑๐ แล้ว เรามีพรรษาได้ ๑๐ แล้ว ดังนี้ แต่ยังเป็นผู้เขลา ไม่เฉียบแหลม
ให้อุปสมบท ปรากฏว่าอุปัชฌายะเป็นผู้เขลา สัทธิวิหาริกเป็นผู้ฉลาด
ปรากฏว่าอุปัชฌายะเป็นผู้ไม่เฉียบแหลม สัทธิวิหาริกเป็นผู้เฉียบแหลม
ปรากฏว่ า อุ ป ั ช ฌายะเป็ น ผู ้ มี สุ ต ะน้ อ ย สั ท ธิ วิ ห าริ ก เป็ น ผู ้ มี สุ ต ะมาก
ปรากฏว่าอุปัชฌายะเป็นผู้มีปัญญาทราม สัทธิวิหาริกเป็นผู้มีปัญญาเล่า.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย การกระท�ำของพวกโมฆบุรุษนั่น ไม่เป็นไปเพื่อความ
เลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่
เลื่อมใสแล้ว ... ครั้นแล้วทรงท�ำธรรมีกถา รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า
37. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้เขลา ไม่เฉียบแหลม ไม่พึงให้อุปสมบท
รูปใดให้อุปสมบท ต้องอาบัติทุกกฏ.
38. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุ ผู้ฉลาดผู้สามารถ มีพรรษา
ได้ ๑๐ หรือมีพรรษาเกิน ๑๐ ให้อุปสมบท.

ทรงอนุญาตอาจารย์
[๙๒]
39. …ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เราอนุ ญ าตอาจารย์ อาจารย์ จั ก ตั้ ง จิ ต
สนิ ท สนมในอั น เตวาสิ ก ฉั น บุ ต ร อั น เตวาสิ ก จั ก ตั้ ง จิ ต สนิ ท สนม
ในอาจารย์ฉันบิดา เมื่อเป็นเช่นนี้ อาจารย์และอันเตวาสิกนั้น
ต่างจักมีความเคารพ ย�ำเกรง ประพฤติกลมเกลียวกันอยู่ จักถึง
ความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมวินัยนี้.
พุทธวจน – อริยวินัย 189

อาจารโคจรสมฺปนฺนา

[๙๐]
35. …ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุมีพรรษาหย่อน ๑๐ ไม่พึงให้อุปสมบท
รูปใดให้อุปสมบท ต้องอาบัติทุกกฏ.
36. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เราอนุ ญ าตให้ ภิ ก ษุ มี พ รรษาได้ ๑๐ หรื อ
มีพรรษาเกิน ๑๐ ให้อุปสมบท.

40. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้อาศัยภิกษุมีพรรษา ๑๐ อยู่.
41. อนุญาตให้ภิกษุมีพรรษาได้ ๑๐ ให้นิสสัย.

วิธีถือนิสสัย
42. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลอันเตวาสิกพึงถืออาจารย์อย่างนี้

อันเตวาสิกนัน้ พึงห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า ไหว้เท้า นัง่ กระหย่ง
ประคองอัญชลี แล้วกล่าวอย่างนี้ ๓ หน
ท่านเจ้าข้า ขอท่านจงเป็นอาจารย์ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจักอาศัย
ท่านอยู่
ท่ านเจ้า ข้า ขอท่า นจงเป็นอาจารย์ ข องข้ าพเจ้ า ข้ าพเจ้ าจั ก
อาศัยท่านอยู่
ท่ านเจ้า ข้า ขอท่า นจงเป็นอาจารย์ ข องข้ าพเจ้ า ข้ าพเจ้ าจั ก
อาศัยท่านอยู่
อาจารย์รับว่า ดีละ เบาใจละ ชอบแก่อุบายละ สมควรละ หรือ
รับว่าจงยังความปฏิบัติให้ถึงพร้อมด้วยอาการอันน่าเลื่อมใสเถิด
ดังนี้ก็ได้
รั บ ด้ ว ยกาย รั บ ด้ ว ยวาจา รั บ ด้ ว ยทั้ ง กายและวาจาก็ ไ ด้
เป็นอันว่าอันเตวาสิกถืออาจารย์แล้ว
ไม่รับด้วยกาย ไม่รับด้วยวาจา ไม่รับด้วยทั้งกายและวาจา
ไม่เป็นอันว่าอันเตวาสิกถืออาจารย์แล้ว.

อาจริยวัตร
[๙๓]
43. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันเตวาสิกพึงประพฤติชอบในอาจารย์.
44. วิธีประพฤติชอบในอาจารย์นั้น ดังต่อไปนี้
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อันเตวาสิกพึงลุกแต่เช้าตรู่ ถอดรองเท้า ห่มผ้าเฉวียงบ่า แล้วถวาย
ไม้ชำ�ระฟัน ถวายน้ำ�ล้างหน้า ปูอาสนะไว้
ถ้ายาคูมี พึงล้างภาชนะแล้วน้อมยาคูเข้าไปถวาย เมื่ออาจารย์ดื่ม
ยาคูแล้ว พึงถวายน้ำ� รับภาชนะมา ถือต่ำ�ๆ อย่าให้กระทบกัน ล้างให้
สะอาดแล้วเก็บไว้ เมื่ออาจารย์ลุกแล้ว พึงเก็บอาสนะ
ถ้าที่นั้นรก พึงกวาดเสีย
ถ้าอาจารย์ประสงค์จะเข้าบ้าน พึงถวายผ้านุ่ง พึงรับผ้านุ่งผลัดมา
พึงถวายประคตเอว พึงพับผ้าสังฆาฏิให้เป็นชั้นถวาย พึงล้างบาตรแล้ว
ถวายพร้อมทั้งน้ำ�ด้วย
ถ้าอาจารย์ปรารถนาให้เป็นปัจฉาสมณะ พึงปกปิดมณฑลสาม
นุ่งให้เป็นปริมณฑล แล้วคาดประคตเอว ห่มสังฆาฏิทำ�เป็นชั้น กลัดดุม
ล้างบาตรแล้วถือไป เป็นปัจฉาสมณะของอาจารย์ ไม่พึงเดินให้ห่างนัก
ไม่พึงเดินให้ชิดนัก พึงรับวัตถุที่เนื่องในบาตร
เมื่ออาจารย์กำ�ลังพูด ไม่พึงพูดสอดขึ้นในระหว่าง อาจารย์กล่าว
ถ้อยคำ�ใกล้ต่ออาบัติพึงห้ามเสีย
เมื่อกลับ พึงมาก่อนแล้วปูอาสนะที่นั่งฉันไว้ พึงเตรียมน้ำ�ล้างเท้า
ตั่งรองเท้า กระเบื้องเช็ดเท้าไว้ พึงลุกขึ้นรับบาตรและจีวร พึงถวายผ้านุ่ง
ผลัด พึงรับผ้านุ่งมา
ถ้าจีวรชุ่มเหงื่อ พึงผึ่งแดดไว้ครู่หนึ่ง แต่ไม่พึงผึ่งทิ้งไว้ที่แดด
พึงพับจีวร เมือ่ พับจีวร พึงพับจีวรให้เหลือ่ มมุมกัน ๔ นิว้ ด้วยตัง้ ใจ
มิให้มีรอยพับตรงกลาง พึงทำ�ประคตเอวไว้ในขนดอันตรวาสก
ถ้าบิณฑบาตมี และอาจารย์ประสงค์จะฉัน พึงถวายน้ำ�แล้วน้อม
บิณฑบาตเข้าไปถวาย พึงถามอาจารย์ด้วยน้ำ�ฉัน เมื่ออาจารย์ฉันแล้ว
พึงถวายน้ำ� รับบาตรมา ถือต่ำ�ๆ อย่าให้กระทบ ล้างให้สะอาด เช็ดให้แห้ง
แล้วผึ่งไว้ที่แดดครู่หนึ่ง แต่ไม่พึงผึ่งทิ้งไว้ที่แดด
พึ ง เก็ บ บาตรจี ว ร เมื่ อ เก็ บ บาตร พึ ง เอามื อ ข้ า งหนึ่ ง จั บ บาตร
เอามือข้างหนึ่งลูบคลำ�ใต้เตียงหรือใต้ตั่ง แล้วจึงเก็บบาตร แต่ไม่พึงเก็บ
บาตรไว้บนพื้นที่ไม่มีสิ่งใดรอง

เมื่ อ เก็ บ จี ว ร พึ ง เอามื อ ข้ า งหนึ่ ง ถื อ จี ว ร เอามื อ ข้ า งหนึ่ ง ลู บ
ราวจี ว ร หรื อ สายระเดี ย ง แล้ ว ทำ�ชายไว้ ข้ า งนอก ทำ�ขนดไว้ ข้ า งใน
แล้วจึงเก็บจีวร
เมื่ออาจารย์ลุกแล้ว พึงเก็บอาสนะ เก็บน้ำ�ล้างเท้า ตั่งรองเท้า
กระเบื้องเช็ดเท้า ถ้าที่นั้นรก พึงกวาดที่นั้นเสีย
ถ้าอาจารย์ใคร่จะสรงน้ำ� พึงจัดน้ำ�สรงถวาย ถ้าต้องการน้ำ�เย็น
พึงจัดน้ำ�เย็นถวาย ถ้าต้องการน้ำ�ร้อน พึงจัดน้ำ�ร้อนถวาย
ถ้าอาจารย์ประสงค์จะเข้าเรือนไฟ พึงบดจุณ แช่ดิน หรือถือตั่ง
สำ�หรับเรือนไฟ แล้วเดินตามหลังอาจารย์ไป ถวายตั่งสำ�หรับเรือนไฟแล้ว
รับจีวรมาวางไว้ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง พึงถวายจุณ ถวายดิน
ถ้าอุตสาหะอยู่ พึงเข้าเรือนไฟ เมื่อเข้าเรือนไฟ พึงเอาดินทาหน้า
ปิดทั้งข้างหน้าทั้งข้างหลัง แล้วเข้าเรือนไฟ ไม่พึงนั่งเบียดภิกษุผู้เถระ
ไม่พึงห้ามกันอาสนะภิกษุใหม่ พึงทำ�บริกรรมแก่อาจารย์ในเรือนไฟ
เมื่อออกจากเรือนไฟ พึงถือตั่งสำ�หรับเรือนไฟ แล้วปิดทั้งข้างหน้า
ทั้งข้างหลัง ออกจากเรือนไฟ
พึงทำ�บริกรรมแก่อาจารย์แม้ในน้ำ� อาบเสร็จแล้ว พึงขึ้นมาก่อน
ทำ�ตัวของตนให้แห้งน้ำ� นุ่งผ้าแล้วพึงเช็ดน้ำ�จากตัวของอาจารย์ พึงถวาย
ผ้านุ่ง พึงถวายผ้าสังฆาฏิ ถือเอาตั่งสำ�หรับเรือนไฟมาก่อน แล้วปูอาสนะ
ไว้ เตรียมน้ำ�ล้างเท้า ตั่งรองเท้า กระเบื้องเช็ดเท้าไว้ พึงถามอาจารย์ด้วย
น้ำ�ฉัน
ถ้ า ประสงค์ จ ะเรี ย นบาลี พึ ง ขอให้ อ าจารย์ แ สดงบาลี ขึ้ น
ถ้าประสงค์จะสอบถามอรรถกถา พึงสอบถาม1
อาจารย์อยู่ในวิหารแห่งใด ถ้าวิหารแห่งนั้นรก ถ้าอุตสาหะอยู่
พึ ง ปั ด กวาดเสี ย เมื่ อ ปั ด กวาดวิ ห าร พึ ง ขนบาตรจี ว รออกก่ อ น
แล้ววางไว้ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง พึงขนผ้าปูนั่งและผ้าปูนอน ฟูก หมอน
ออกวางไว้ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง
1. ในส่วนนี้ บาลีมีว่า “สเจ อุทฺทิสาเปตุกาโม โหติ อุทฺทิสาเปตพฺโพ สเจ ปริปุจฺฉิตุกาโม โหติ
ปริปจุ ฉฺ ติ พฺโพ ฯ” ซึง่ ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ แปลว่า “ถ้าอาจารย์
ต้องการจะให้เรียน พึงเรียน ถ้าอาจารย์ตอ้ งการจะให้สอบถามอรรถ พึงสอบถาม” –ผูร้ วบรวม
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เตี ย งตั่ ง อั น เตวาสิ ก พึ ง ยกต่ำ� ๆ อย่ า ให้ ค รู ด สี อย่ า ให้
กระทบกระแทกบานและกรอบประตู ขนออกให้ เรี ย บร้ อ ย แล้ ว ตั้ ง
ไว้ ณ ที่ ค วรส่ ว นข้ า งหนึ่ ง . เขี ย งรองเตี ย ง กระโถน พนั ก อิ ง พึ ง ขน
ออกตั้ ง ไว้ ณ ที่ ค วรส่ ว นข้ า งหนึ่ ง เครื่ อ งปู พื้ น พึ ง สั ง เกตที่ ปู ไว้ เ ดิ ม
แล้วขนออกวางไว้ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง
ถ้ า ใ น วิ ห า ร มี ห ย า ก เ ยื่ อ พึ ง ก ว า ด แ ต่ เ พ ด า น ล ง ม า ก่ อ น
กรอบหน้าต่างและมุมห้องพึงเช็ดเสีย ถ้าฝาเขาทำ�บริกรรมด้วยน้ำ�มัน
หรือพืน้ เขาทาสีดำ�ขึน้ รา พึงเอาผ้าเช็ดน้ำ�บิดแล้วเช็ดเสีย ถ้าพืน้ เขามิได้ทำ�
พึงเอาน้ำ�ประพรมแล้วเช็ดเสีย ระวังอย่าให้วิหารฟุ้งด้วยธุลี พึงกวาด
หยากเยื่อทิ้งเสีย ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง
เครื่องลาดพื้น พึงผึ่งแดด ชำ�ระ เคาะ ปัด แล้วขนกลับปูไว้ตามเดิม
เขียงรองเตียงพึงผึ่งแดด ขัด เช็ด แล้วขนกลับตั้งไว้ที่เดิม เตียงตั่งพึงผึ่ง
แดดขัดสี เคาะเสีย ยกต่ำ�ๆ อย่าให้ครูดสี กระทบกระแทกบานและกรอบ
ประตู ขนกลับไปให้ดีๆ แล้วตั้งไว้ตามเดิม ฟูก หมอน ผ้าปูนั่ง ผ้าปูนอน
พึงผึ่งแดดทำ�ให้สะอาด ตบเสีย แล้วนำ�กลับวางปูไว้ตามเดิม กระโถน
พนักอิง พึงผึ่งแดด เช็ด ถูเสีย แล้วขนกลับตั้งไว้ตามเดิม
พึ ง เก็ บ บาตรจี ว ร เมื่ อ เก็ บ บาตร พึ ง เอามื อ ข้ า งหนึ่ ง จั บ บาตร
เอามือข้างหนึ่งลูบคลำ�ใต้เตียงหรือใต้ตั่ง แล้วจึงเก็บบาตร แต่ไม่พึงเก็บ
บาตร บนพื้นที่ไม่มีสิ่งใดรอง
เมื่ อ เก็ บ จี ว ร พึ ง เอามื อ ข้ า งหนึ่ ง ถื อ จี ว ร เอามื อ ข้ า งหนึ่ ง ลู บ
ราวจี ว รหรื อ สายระเดี ย ง แล้ ว ทำ�ชายไว้ ข้ า งนอก ทำ�ขนดไว้ ข้ า งใน
แล้วเก็บจีวร
ถ้าลมเจือด้วยผงคลี พัดมาแต่ทิศตะวันออก พึงปิดหน้าต่างด้าน
ตะวั น ออก ถ้ า พั ด มาแต่ ทิ ศ ตะวั น ตก พึ ง ปิ ด หน้ า ต่ า งด้ า นตะวั น ตก
ถ้ า พั ด มาแต่ ทิ ศ เหนื อ พึ ง ปิ ด หน้ า ต่ า งด้ า นเหนื อ ถ้ า พั ด มาแต่ ทิ ศ ใต้
พึงปิดหน้าต่างด้านใต้ ถ้าฤดูหนาว พึงเปิดหน้าต่างกลางวัน ปิดกลางคืน
ถ้าฤดูร้อน พึงปิดหน้าต่างกลางวัน เปิดกลางคืน

ถ้ า บริ เวณ ซุ้ ม น้ำ� โรงฉั น โรงไฟ วั จ จกุ ฎี รก พึ ง ปั ด กวาดเสี ย
ถ้ า น้ำ� ฉั น น้ำ� ใช้ ไ ม่ มี พึ ง จั ด ตั้ ง ไว้ ถ้ า น้ำ� ในหม้ อ ชำ�ระไม่ มี พึ ง ตั ก น้ำ�
มาไว้ในหม้อชำ�ระ
ถ้าความกระสันบังเกิดแก่อาจารย์อันเตวาสิกพึงช่วยระงับ หรือ
พึงวานภิกษุอื่นให้ช่วยระงับ หรือพึงทำ�ธรรมีกถาแก่อาจารย์นั้น ถ้าความ
รำ�คาญบังเกิดแก่อาจารย์ อันเตวาสิกพึงช่วยบรรเทา หรือพึงวานภิกษุอื่น
ให้ช่วยบรรเทา หรือพึงทำ�ธรรมีกถาแก่อาจารย์นั้น ถ้าความเห็นผิดบังเกิด
แก่อาจารย์ อันเตวาสิกพึงให้สละเสีย หรือพึงวานภิกษุอื่นให้ช่วย หรือ
พึ ง ทำ�ธรรมี ก ถาแก่ อาจารย์นั้น ถ้าอาจารย์ต้องอาบัติหนัก ควรปริวาส
อันเตวาสิกพึงทำ�ความขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอ สงฆ์พึงให้
ปริวาสแก่อาจารย์ ถ้าอาจารย์ควรชักเข้าหาอาบัติเดิม อันเตวาสิกพึง
ทำ�ความขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอ สงฆ์พึงชักอาจารย์เข้าหา
อาบัติเดิม ถ้าอาจารย์ควรมานัต อันเตวาสิกพึงทำ�ความขวนขวายว่า
ด้ ว ยอุ บ ายอย่ า งไรหนอ สงฆ์ พึ ง ให้ ม านั ต แก่ อ าจารย์ ถ้ า อาจารย์ ค วร
อัพภาน อันเตวาสิกพึงทำ�ความขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอ
สงฆ์พึงอัพภานอาจารย์
ถ้ า สงฆ์ ป รารถนาจะทำ�กรรมแก่ อ าจารย์ คื อ ตั ช ชนี ย กรรม
นิ ย สกรรม ปั พ พาชนี ย กรรม ปฏิ ส ารณี ย กรรม หรื อ อุ ก เขปนี ย กรรม
อันเตวาสิกพึงทำ�ความขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอ สงฆ์ไม่พึง
ทำ�กรรมแก่อาจารย์ หรือสงฆ์พึงน้อมไปเพื่อกรรมสถานเบา หรืออาจารย์
นั้นถูกสงฆ์ลงตัชชนียกรรม นิยสกรรม ปัพพาชนียกรรม ปฏิสารณียกรรม
หรืออุกเขปนียกรรมแล้ว อันเตวาสิกพึงทำ�ความขวนขวายว่า ด้วยอุบาย
อย่างไรหนอ อาจารย์พึงประพฤติชอบ พึงหายเย่อหยิ่ง พึงประพฤติแก้ตัว
สงฆ์พึงระงับกรรมนั้นเสีย
ถ้ า จี ว รของอาจารย์ จ ะต้ อ งซั ก อั น เตวาสิ ก พึ ง ซั ก หรื อ พึ ง ทำ�
ความขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอ ใครๆ พึงซักจีวรของอาจารย์ ถ้าจีวร
ของอาจารย์จะต้องทำ� อันเตวาสิกพึงทำ� หรือพึงทำ�ความขวนขวายว่า
ด้วยอุบายอย่างไรหนอ ใครๆ พึงทำ�จีวรของอาจารย์ ถ้าน้ำ�ย้อมของ
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อันเตวาสิกวัตร

[๙๔]
45. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อาจารย์พึงประพฤติชอบในอันเตวาสิก.
46. วิธีประพฤติชอบในอันเตวาสิกนั้น ดังต่อไปนี้
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อาจารย์พึงสงเคราะห์ อนุเคราะห์อันเตวาสิก
ด้วยสอนบาลีและอรรถกถา ด้วยให้โอวาทและอนุศาสน์.
ถ้าอาจารย์มีบาตร อันเตวาสิกไม่มีบาตร อาจารย์พึงให้บาตรแก่
อันเตวาสิก หรือพึงทำ�ความขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอ บาตร
พึงบังเกิดแก่อันเตวาสิก
ถ้ า อาจารย์ มี จี ว ร อั น เตวาสิ ก ไม่ มี จี ว ร อาจารย์ พึ ง ให้ จี ว รแก่
อันเตวาสิก หรือพึงทำ�ความขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอ จีวร
พึงบังเกิดแก่อันเตวาสิก
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อาจารย์จะต้องต้ม อันเตวาสิกพึงต้ม หรือพึงทำ�ความขวนขวายว่า ด้วย
อุบายอย่างไรหนอ ใครๆ พึงต้มน้ำ�ย้อมของอาจารย์ ถ้าจีวรของอาจารย์
จะต้องย้อม อันเตวาสิกพึงย้อม หรือพึงทำ�ความขวนขวายว่า ด้วยอุบาย
อย่างไรหนอ ใครๆ พึงย้อมจีวรของอาจารย์ เมือ่ ย้อมจีวร พึงย้อมพลิกกลับ
ไปกลับมาให้ดีๆ เมื่อหยาดน้ำ�ย้อมยังหยดไม่ขาดสาย ไม่พึงหลีกไปเสีย
อั น เตวาสิ ก ไม่ บ อกอาจารย์ ก่ อ น ไม่ พึ ง ให้ บ าตรแก่ ภิ ก ษุ บ างรู ป
ไม่พึงรับบาตรของภิกษุบางรูป ไม่พึงให้จีวรแก่ภิกษุบางรูป ไม่พึงรับจีวร
ของภิกษุบางรูป ไม่พึงให้บริขารแก่ภิกษุบางรูป ไม่พึงรับบริขารของภิกษุ
บางรูป ไม่พงึ ปลงผมให้ภกิ ษุบางรูป ไม่พงึ ให้ภกิ ษุบางรูปปลงผมให้ ไม่พงึ ทำ�
บริกรรมแก่ภิกษุบางรูป ไม่พึงให้ภิกษุบางรูปทำ�บริกรรมให้ ไม่พึงทำ�ความ
ขวนขวายแก่ภิกษุบางรูป ไม่พึงสั่งให้ภิกษุบางรูปทำ�ความขวนขวาย ไม่พึง
เป็นปัจฉาสมณะของภิกษุบางรูป ไม่พึงพาภิกษุบางรูปไปเป็นปัจฉาสมณะ
ไม่พงึ นำ�บิณฑบาตไปให้ภกิ ษุบางรูป ไม่พงึ ให้ภกิ ษุบางรูปนำ�บิณฑบาตมาให้
ไม่บอกลาอาจารย์ก่อน ไม่พึงเข้าบ้าน ไม่พึงไปป่าช้า ไม่พึงหลีกไปสู่ทิศ
ถ้าอาจารย์อาพาธ พึงพยาบาลจนตลอดชีวิต พึงรอจนกว่าจะหาย.

ถ้าอาจารย์มีบริขาร อันเตวาสิกไม่มีบริขาร อาจารย์พึงให้บริขาร
แก่ อั น เตวาสิ ก หรื อ พึ ง ทำ�ความขวนขวายว่ า ด้ ว ยอุ บ ายอย่ า งไรหนอ
บริขารพึงบังเกิดแก่อันเตวาสิก
ถ้าอันเตวาสิกอาพาธ อาจารย์ลุกแต่เช้าตรู่ แล้วพึงให้ไม้ชำ�ระฟัน
ให้น้ำ�ล้างหน้า ปูอาสนะไว้
ถ้ายาคูมี พึงล้างภาชนะ แล้วนำ�ยาคูเข้าไปให้ เมื่ออันเตวาสิกดื่ม
ยาคูแล้ว พึงให้น้ำ� รับภาชนะมา ถือต่ำ�ๆ อย่าให้กระทบกัน ล้างให้สะอาด
แล้วเก็บไว้ เมื่ออันเตวาสิกลุกแล้ว พึงเก็บอาสนะ ถ้าที่นั้นรก พึงกวาด
ที่นั้นเสีย
ถ้าอันเตวาสิกประสงค์จะเข้าบ้าน พึงให้ผ้านุ่ง พึงรับผ้านุ่งผลัดมา
พึงให้ประคตเอว พึงพับผ้าสังฆาฏิเป็นชั้นให้ พึงล้างบาตรแล้วให้พร้อมทั้ง
น้ำ�ด้วย พึงปูผ้าอาสนะที่นั่งฉันไว้ด้วยกำ�หนดในใจว่า เพียงเวลาเท่านี้
อันเตวาสิกจักกลับมา น้ำ�ล้างเท้า ตั่งรองเท้า กระเบื้องเช็ดเท้า พึงเตรียม
ตั้งไว้ พึงลุกขึ้นรับบาตรและจีวร พึงให้ผ้านุ่งผลัด พึงรับผ้านุ่งมา
ถ้าจีวรชุ่มเหงื่อ พึงผึ่งแดดไว้ครู่หนึ่ง แต่ไม่พึงผึ่งทิ้งไว้ที่แดด
พึงพับจีวร เมื่อพับจีวร พึงพับให้เหลื่อมมุมกัน ๔ นิ้ว ด้วยตั้งใจ
มิให้มีรอยพับตรงกลาง พึงทำ�ประคตเอวไว้ในขนดอันตรวาสก
ถ้าบิณฑบาตมี และอันเตวาสิกประสงค์จะฉัน พึงให้น้ำ�แล้วนำ�
บิณฑบาตเข้าไปให้ พึงถามอันเตวาสิกด้วยน้ำ�ฉัน เมื่ออันเตวาสิกฉันแล้ว
พึงให้น้ำ� รับบาตรมา ถือต่ำ�ๆ อย่าให้กระทบ ล้างให้สะอาด เช็ดให้แห้ง
แล้วผึ่งไว้ที่แดดครู่หนึ่ง แต่ไม่พึงผึ่งทิ้งไว้ที่แดด
พึงเก็บบาตรจีวร เมือ่ เก็บบาตร พึงเอามือข้างหนึง่ จับบาตร เอามือ
ข้างหนึ่งลูบคลำ�ใต้เตียงหรือใต้ตั่ง แล้วเก็บบาตร แต่ไม่พึงเก็บบาตรไว้บน
พื้นที่ไม่มีสิ่งใดรอง
เมื่อเก็บจีวร เอามือข้างหนึ่งถือจีวร เอามือข้างหนึ่งลูบราวจีวร
หรือสายระเดียง แล้วทำ�ชายไว้ข้างนอก ทำ�ขนดไว้ข้างใน แล้วจึงเก็บจีวร
เมื่ออันเตวาสิกลุกแล้ว พึงเก็บอาสนะ เก็บน้ำ�ล้างเท้า ตั่งรองเท้า
กระเบื้องเช็ดเท้า ถ้าที่นั้นรก พึงกวาดที่นั้นเสีย
ถ้าอันเตวาสิกใคร่จะสรงน้ำ� พึงจัดน้ำ�สรงให้ ถ้าต้องการน้ำ�เย็น
พึงจัดน้ำ�เย็นให้ ถ้าต้องการน้ำ�ร้อน พึงจัดน้ำ�ร้อนให้
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ถ้ า อั น เตวาสิ ก ประสงค์ จ ะเข้ า เรื อ นไฟ พึ ง บดจุ ณ แช่ ดิ น ถื อ ตั่ ง
สำ�หรับเรือนไฟไป ให้ตั่งสำ�หรับเรือนไฟแล้วรับจีวรมาวางไว้ ณ ที่ควร
ส่วนข้างหนึ่ง พึงให้จุณ ให้ดิน
ถ้าอุตสาหะอยู่ พึงเข้าเรือนไฟ เมื่อเข้าเรือนไฟ พึงเอาดินทาหน้า
ปิดทั้งข้างหน้าทั้งข้างหลัง แล้วเข้าเรือนไฟ ไม่พึงนั่งเบียดภิกษุผู้เถระ
ไม่พึงห้ามกันอาสนะภิกษุใหม่ พึงทำ�บริกรรมแก่อันเตวาสิกในเรือนไฟ
เมื่อออกจากเรือนไฟ พึงถือตั่งสำ�หรับเรือนไฟ แล้วปิดทั้งข้างหน้า
ทั้งข้างหลัง ออกจากเรือนไฟ
พึงทำ�บริกรรมแก่อันเตวาสิกแม้ในน้ำ� อาบเสร็จแล้วพึงขึ้นมาก่อน
ทำ�ตัวของตนให้แห้งน้ำ� นุ่งผ้าแล้วพึงเช็ดน้ำ�จากตัวของอันเตวาสิก พึงให้
ผ้านุ่ง พึงให้ผ้าสังฆาฏิ พึงถือตั่งสำ�หรับเรือนไฟมาก่อน แล้วปูอาสนะไว้
เตรียมน้ำ�ล้างเท้า ตั่งรองเท้า กระเบื้องเช็ดเท้าไว้ พึงถามอันเตวาสิกด้วย
น้ำ�ฉัน
อันเตวาสิกอยู่ในวิหารแห่งใด ถ้าวิหารแห่งนั้นรก ถ้าอุตสาหะอยู่
พึงปัดกวาดเสีย เมื่อปัดกวาดวิหาร พึงขนบาตรจีวรออกก่อน แล้ววางไว้
ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง พึงขนผ้าปูนั่งและผ้าปูนอน ฟูก หมอน ออกวางไว้
ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง
เตียงตั่งอาจารย์พึงยกต่ำ�ๆ อย่าให้ครูดสี อย่าให้กระทบกระแทก
บานและกรอบประตู ขนออกให้เรียบร้อย แล้วตั้งไว้ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง
เขียงรองเตียง กระโถน พนักอิง พึงขนออกวางไว้ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง
เครื่องปูพื้นพึงสังเกตที่ปูไว้เดิม แล้วขนออกวางไว้ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง.
ถ้ า ในวิ ห ารมี ห ยากเยื่ อ พึ ง กวาดแต่ เ พดานลงมาก่ อ น กรอบ
หน้ า ต่ า งและมุ ม ห้ อ ง พึ ง เช็ ด เสี ย ถ้ า ฝาเขาทำ�บริ ก รรมด้ ว ยน้ำ� มั น
พื้ น เขาทาสี ดำ�ขึ้ น รา พึ ง เอาผ้ า ชุ บ น้ำ� บิ ด แล้ ว เช็ ด เสี ย ถ้ า พื้ น เขา
มิ ไ ด้ ทำ� พึ ง เอาน้ำ� ประพรมแล้ ว เช็ ด เสี ย ระวั ง อย่ า ให้ วิ ห ารฟุ้ ง ด้ ว ย
ธุ ลี พึ ง กวาดหยากเยื่ อ ทิ้ ง เสี ย ณ ที่ ค วรส่ ว นข้ า งหนึ่ ง เครื่ อ งลาดพื้ น
พึงผึ่งแดด ชำ�ระ เคาะ ปัดเสีย ขนกลับปูไว้ตามเดิม เขียงรองเตียง พึง
ผึ่งแดด ขัด เช็ด เสีย ขนกลับตั้งไว้ที่เดิม เตียงตั่งพึงผึ่งแดด ขัดสี เคาะ
เสีย ยกต่ำ�ๆ อย่าให้ครูดสี อย่าให้กระทบกระแทกบานและกรอบประตู
ขนกลับไปให้ดีๆ แล้วตั้งไว้ตามเดิม ฟูก หมอน ผ้าปูนั่ง ผ้าปูนอน พึงผึ่ง

แดด ทำ�ให้สะอาด ตบเสีย แล้วนำ�กลับวางปูไว้ตามเดิม กระโถน พนักอิง
พึงผึ่งแดด เช็ด ถูเสีย แล้วขนกลับตั้งไว้ตามเดิม
พึงเก็บบาตรจีวร เมือ่ เก็บบาตร พึงเอามือข้างหนึง่ จับบาตร เอามือ
ข้างหนึ่งลูบคลำ�ใต้เตียงหรือใต้ตั่ง แล้วจึงเก็บบาตร แต่ไม่พึงวางบาตร
บนพื้นที่ไม่มีสิ่งใดรอง
เมื่อเก็บจีวร พึงเอามือข้างหนึ่งถือจีวร เอามือข้างหนึ่งลูบราวจีวร
หรือสายระเดียงแล้วทำ�ชายไว้ข้างนอก ทำ�ขนดไว้ข้างใน แล้วจึงเก็บจีวร
ถ้ า ลมเจื อ ด้ ว ยผงคลี พั ด มาแต่ ทิ ศ ตะวั น ออก พึ ง ปิ ด หน้ า ต่ า ง
ด้านตะวันออก ถ้าพัดมาแต่ทิศตะวันตก พึงปิดหน้าต่างด้านตะวันตก
ถ้ า พั ด มาแต่ ทิ ศ เหนื อ พึ ง ปิ ด หน้ า ต่ า งด้ า นเหนื อ ถ้ า พั ด มาแต่ ทิ ศ ใต้
พึงปิดหน้าต่างด้านใต้ ถ้าฤดูหนาว พึงเปิดหน้าต่างกลางวัน ปิดกลางคืน
ถ้าฤดูร้อน พึงปิดหน้าต่างกลางวัน เปิดกลางคืน
ถ้าบริเวณ ซุม้ น้ำ� โรงฉัน โรงไฟ วัจจกุฎี รก พึงปัดกวาดเสีย ถ้าน้ำ�ฉัน
น้ำ�ใช้ไม่มี พึงจัดตั้งไว้ ถ้าน้ำ�ในหม้อชำ�ระไม่มี พึงตักน้ำ�ไว้ในหม้อชำ�ระ
ถ้าความกระสันบังเกิดแก่อนั เตวาสิก อาจารย์พงึ ช่วยระงับ หรือพึง
วานภิกษุอื่นให้ช่วยระงับ หรือพึงทำ�ธรรมีกถาแก่อันเตวาสิกนั้น ถ้าความ
รำ�คาญบังเกิดแก่อันเตวาสิก อาจารย์พึงบรรเทา หรือพึงวานภิกษุอื่นให้
ช่วยบรรเทา หรือพึงทำ�ธรรมีกถาแก่อนั เตวาสิกนัน้ ถ้าความเห็นผิดบังเกิด
แก่อันเตวาสิก อาจารย์พึงให้สละเสีย หรือพึงวานภิกษุอื่นให้ช่วย หรือ
พึงทำ�ธรรมีกถาแก่อันเตวาสิกนั้น. ถ้าอันเตวาสิกต้องอาบัติหนัก ควร
ปริวาส อาจารย์พึงทำ�ความขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอ สงฆ์พึง
ให้ปริวาสแก่อนั เตวาสิก ถ้าอันเตวาสิกควรชักเข้าหาอาบัตเิ ดิม อาจารย์พงึ
ทำ�ความขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอ สงฆ์พงึ ชักอันเตวาสิกเข้าหา
อาบัติเดิม ถ้าอันเตวาสิกควรมานัต อาจารย์พึงทำ�ความขวนขวายว่า
ด้วยอุบายอย่างไรหนอสงฆ์พึงให้มานัตแก่อันเตวาสิก ถ้าอันเตวาสิกควร
อั พ ภาน อาจารย์ พึ ง ทำ�ความขวนขวายว่ า ด้ ว ยอุ บ ายอย่ า งไรหนอ
สงฆ์พึงอัพภานอันเตวาสิก
ถ้ า สงฆ์ ป รารถนาจะทำ�กรรมแก่ อั น เตวาสิ ก คื อ ตั ช ชนี ย กรรม
นิยสกรรม ปัพพาชนียกรรม ปฏิสารณียกรรม หรืออุกเขปนียกรรม อาจารย์
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ว่าด้วยการประณาม

[๙๕]
47. …ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อันเตวาสิกจะไม่ประพฤติชอบในอาจารย์ไม่ได้
รูปใดไม่ประพฤติชอบ ต้องอาบัติทุกกฏ.
48. …ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เราอนุ ญ าตให้ ป ระณามอั น เตวาสิ ก ผู ้
ไม่ประพฤติชอบ.
• วิธีประณาม
49. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อาจารย์พึงประณามอันเตวาสิกอย่างนี้ว่า
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พึงทำ�ความขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอ สงฆ์ไม่พึงทำ�กรรมแก่
อันเตวาสิก หรือสงฆ์พึงน้อมไปเพื่อกรรมสถานเบา หรืออันเตวาสิกนั้น
ถูกสงฆ์ลงตัชชนียกรรม นิยสกรรม ปัพพาชนียกรรม ปฏิสารณียกรรม
หรืออุกเขปนียกรรมแล้ว อาจารย์พึงทำ�ความขวนขวายว่า ด้วยอุบาย
อย่างไรหนอ อันเตวาสิกพึงประพฤติชอบ พึงหายเย่อหยิ่ง พึงประพฤติ
แก้ตัว สงฆ์พึงระงับกรรมนั้นเสีย
ถ้าจีวรของอันเตวาสิกจะต้องซัก อาจารย์พงึ บอกว่า เธอพึงซักอย่างนี้
หรือพึงทำ�ความขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอ ใครๆ พึงซักจีวรของ
อันเตวาสิก ถ้าจีวรของอันเตวาสิกจะต้องทำ� อาจารย์พึงบอกว่า เธอพึง
ทำ�อย่างนี้ หรือพึงทำ�ความขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอใครๆ พึง
ทำ�จีวรของอันเตวาสิก ถ้าน้ำ�ย้อมของอันเตวาสิกจะต้องต้ม อาจารย์พึง
บอกว่า เธอพึงต้มอย่างนี้ หรือพึงทำ�ความขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไร
หนอ ใครๆ พึงต้มน้ำ�ย้อมของอันเตวาสิก ถ้าจีวรของอันเตวาสิกจะต้อง
ย้อม อาจารย์พึงบอกว่า เธอพึงย้อมอย่างนี้ หรือพึงทำ�ความขวนขวายว่า
ด้วยอุบายอย่างไรหนอ ใครๆ พึงย้อมจีวรของอันเตวาสิก เมื่อย้อมจีวร
พึงย้อมพลิกกลับไปกลับมาให้ดีๆ เมื่อหยาดน้ำ�ย้อมยังหยดไม่ขาดสาย
ไม่ พึ ง หลี ก ไปเสี ย ถ้ า อั น เตวาสิ ก อาพาธ พึ ง พยาบาลจนตลอดชี วิ ต
พึงรอจนกว่าจะหาย.

ฉันประณามเธอ เธออย่าเข้ามา ณ ที่นี้ เธอจงขนบาตรจีวร
ของเธอออกไปเสีย หรือพึงประณามว่า เธอไม่ต้องอุปัฏฐากฉัน
ดังนี้ก็ได้
อาจารย์ ย่ อ มยั ง อั น เตวาสิ ก ให้ รู้ ด้ ว ยกายก็ ไ ด้ ให้ รู้ ด้ ว ยวาจา
ก็ได้ ให้รู้ด้วยทั้งกายและวาจาก็ได้ อันเตวาสิกชื่อว่าเป็นอันถูก
ประณามแล้ว
ถ้ามิให้รู้ด้วยกาย มิให้รู้ด้วยวาจา มิให้รู้ด้วยทั้งกายและวาจา
อันเตวาสิกไม่ชื่อว่าถูกประณาม.

สมัยต่อมา พวกอันเตวาสิกถูกประณามแล้ว ไม่ขอให้อาจารย์อดโทษ. ภิกษุ
ทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาคตรัสว่า

50. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เราอนุ ญ าตให้ อั น เตวาสิ ก ขอให้ อ าจารย์
อดโทษ.
51. …ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อันเตวาสิกถูกประณามแล้ว จะไม่ขอให้อาจารย์
อดโทษไม่ได้ รูปใดไม่ขอให้อาจารย์อดโทษ ต้องอาบัติทุกกฏ.

สมัยต่อมา อาจารย์ทงั้ หลายอันเหล่าอันเตวาสิกขอให้อดโทษอยู่ ก็ไม่ยอมอดโทษ
… ตรัสว่า

52. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้อาจารย์อดโทษ.
53. …ดูกรภิกษุทั้งหลาย อาจารย์อันพวกอันเตวาสิกขอให้อดโทษอยู่
จะไม่ยอมอดโทษไม่ได้ รูปใดไม่ยอมอดโทษ ต้องอาบัติทุกกฏ.

สมัยต่อมา อาจารย์ทั้งหลายประณามอันเตวาสิกผู้ประพฤติชอบ ไม่ประณาม
อันเตวาสิกผู้ประพฤติมิชอบ … ตรัสว่า

54. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย อั น เตวาสิ ก ผู ้ ป ระพฤติ ช อบ อาจารย์ ไ ม่ พึ ง

ประณาม รูปใดประณาม ต้องอาบัติทุกกฏ.
55. แต่ อั น เตวาสิ ก ผู ้ ป ระพฤติ มิ ช อบ อาจารย์ จ ะไม่ ป ระณามไม่ ไ ด้
รูปใดไม่ประณาม ต้องอาบัติทุกกฏ.
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• องค์แห่งการประณาม
56. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อาจารย์พึงประณามอันเตวาสิกผู้ประกอบด้วย
องค์ ๕ คือ
๑. หาความรักใคร่อย่างยิ่งในอาจารย์มิได้
๒. หาความเลื่อมใสอย่างยิ่งมิได้
๓. หาความละอายอย่างยิ่งมิได้
๔. หาความเคารพอย่างยิ่งมิได้
๕. หาความหวังดีต่ออย่างยิ่งมิได้
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อาจารย์พึงประณามอันเตวาสิกผู้ประกอบ
ด้วยองค์ ๕ นี้แล.
57. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อาจารย์ไม่พึงประณามอันเตวาสิกผู้ประกอบ
ด้วยองค์ ๕ คือ
๑. มีความรักใคร่อย่างยิ่งในอาจารย์
๒. มีความเลื่อมใสอย่างยิ่ง
๓. มีความละอายอย่างยิ่ง
๔. มีความเคารพอย่างยิ่ง
๕. มีความหวังดีต่ออย่างยิ่ง
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อาจารย์ไม่พงึ ประณามอันเตวาสิกผูป้ ระกอบ
ด้วยองค์ ๕ นี้แล.
58. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อันเตวาสิกผูป้ ระกอบด้วยองค์ ๕ ควรประณาม
คือ
๑. หาความรักใคร่อย่างยิ่งในอาจารย์มิได้
๒. หาความเลื่อมใสอย่างยิ่งมิได้
๓. หาความละอายอย่างยิ่งมิได้
๔. หาความเคารพอย่างยิ่งมิได้
๕. หาความหวังดีต่ออย่างยิ่งมิได้
ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย อั น เตวาสิ ก ผู้ ป ระกอบด้ ว ยองค์ ๕ นี้ แ ล
ควรประณาม.

59. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันเตวาสิกผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ ไม่ควร

ประณาม คือ
๑. มีความรักใคร่อย่างยิ่งในอาจารย์
๒. มีความเลื่อมใสอย่างยิ่ง
๓. มีความละอายอย่างยิ่ง
๔. มีความเคารพอย่างยิ่ง
๕. มีความหวังดีต่ออย่างยิ่ง
ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย อั น เตวาสิ ก ผู้ ป ระกอบด้ ว ยองค์ ๕ นี้ แ ล
ไม่ควรประณาม.
60. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันเตวาสิกผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ อาจารย์
เมื่อไม่ประณาม มีโทษ เมื่อประณาม ไม่มีโทษ คือ
๑. หาความรักใคร่อย่างยิ่งในอาจารย์มิได้
๒. หาความเลื่อมใสอย่างยิ่งมิได้
๓. หาความละอายอย่างยิ่งมิได้
๔. หาความเคารพอย่างยิ่งมิได้
๕. หาความหวังดีต่ออย่างยิ่งมิได้
ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย อั น เตวาสิ ก ผู้ ป ระกอบด้ ว ยองค์ ๕ นี้ แ ล
อาจารย์เมื่อไม่ประณาม มีโทษ เมื่อประณาม ไม่มีโทษ.
61. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันเตวาสิกผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ อาจารย์
เมื่อประณาม มีโทษ เมื่อไม่ประณาม ไม่มีโทษ คือ
๑. มีความรักใคร่อย่างยิ่งในอาจารย์
๒. มีความเลื่อมใสอย่างยิ่ง
๓. มีความละอายอย่างยิ่ง
๔. มีความเคารพอย่างยิ่ง
๕. มีความหวังดีต่ออย่างยิ่ง
ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย อั น เตวาสิ ก ผู้ ป ระกอบด้ ว ยองค์ ๕ นี้ แ ล
อาจารย์เมื่อประณาม มีโทษ เมื่อไม่ประณาม ไม่มีโทษ.
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• นิสสัยระงับจากอุปัชฌาย์และอาจารย์
[๙๗]
64. …ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิสสัยระงับจากอุปัชฌายะ ๕ อย่างดังนี้ คือ
๑. อุปัชฌายะหลีกไป
๒. สึกเสีย
๓. ถึงมรณภาพ
๔. ไปเข้ารีดเดียรถีย์
๕. สั่งบังคับ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิสสัยระงับจากอุปัชฌายะ ๕ อย่างนี้แล.
65. ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิสสัยระงับจากอาจารย์ ๖ อย่าง ดังนี้ คือ
๑. อาจารย์หลีกไป
๒. สึกเสีย
๓. ถึงมรณภาพ
๔. ไปเข้ารีดเดียรถีย์
๕. สั่งบังคับ
๖. ไปร่วมเข้ากับอุปัชฌายะ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิสสัยระงับจากอาจารย์ ๖ อย่างนี้แล.
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• การให้นิสสัย
[๙๒]
62. …ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้เขลา ไม่เฉียบแหลม ไม่พึงให้นิสสัย
รูปใดให้ ต้องอาบัติทุกกฏ.
63. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ มีพรรษา
ได้ ๑๐ หรือมีพรรษาเกิน ๑๐ ให้นิสสัย.

องค์ ๕ แห่งภิกษุผู้ให้อุปสมบท ๑๖ หมวด
• กัณหปักษ์ ๑
[๙๘]
66. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ ไม่พึงให้อุปสมบท
ไม่พึงให้นิสสัย ไม่พึงให้สามเณรอุปัฏฐาก คือ
๑. ไม่ประกอบด้วยกองศีล อันเป็นของพระอเสขะ
๒. ไม่ประกอบด้วยกองสมาธิ อันเป็นของพระอเสขะ
๓. ไม่ประกอบด้วยกองปัญญา อันเป็นของพระอเสขะ
๔. ไม่ประกอบด้วยกองวิมุติ อันเป็นของพระอเสขะ
๕. ไม่ ป ระกอบด้ ว ยกองวิ มุ ต ติ ญ าณทั ส สนะ อั น เป็ น ของ
พระอเสขะ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล ไม่พึงให้
อุปสมบท ไม่พึงให้นิสสัย ไม่พึงให้สามเณรอุปัฏฐาก.
• ศุกลปักษ์ ๑
67. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ พึงให้อุปสมบท
พึงให้นิสสัย พึงให้สามเณรอุปัฏฐาก คือ
๑. ประกอบด้วยกองศีล อันเป็นของพระอเสขะ
๒. ประกอบด้วยกองสมาธิ อันเป็นของพระอเสขะ
๓. ประกอบด้วยกองปัญญา อันเป็นของพระอเสขะ
๔. ประกอบด้วยกองวิมุติ อันเป็นของพระอเสขะ
๕. ประกอบด้วยกองวิมตุ ติญาณทัสสนะ อันเป็นของพระอเสขะ
ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ ผู้ ป ระกอบด้ ว ยองค์ ๕ นี้ แ ล พึ ง ให้
อุปสมบท พึงให้นิสสัย พึงให้สามเณรอุปัฏฐาก.
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• ศุกลปักษ์ ๒
69. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ พึงให้อุปสมบท
พึงให้นิสสัย พึงให้สามเณรอุปัฏฐาก คือ
๑. ตนเองประกอบด้วยกองศีล อันเป็นของพระอเสขะ และ
ชักชวนผู้อื่นในกองศีล อันเป็นของพระอเสขะ
๒. ตนเองประกอบด้วยกองสมาธิ อันเป็นของพระอเสขะ และ
ชักชวนผู้อื่นในกองสมาธิ อันเป็นของพระอเสขะ
๓. ตนเองประกอบด้วยกองปัญญา อันเป็นของพระอเสขะ และ
ชักชวนผู้อื่นในกองปัญญา อันเป็นของพระอเสขะ
๔. ตนเองประกอบด้วยกองวิมุติ อันเป็นของพระอเสขะ และ
ชักชวนผู้อื่นในกองวิมุติ อันเป็นของพระอเสขะ
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• กัณหปักษ์ ๒
68. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ แม้อ่ืนอีก ไม่พึง
ให้อุปสมบท ไม่พึงให้นิสสัย ไม่พึงให้สามเณรอุปัฏฐาก คือ
๑. ตนเองไม่ประกอบด้วยกองศีล อันเป็นของพระอเสขะ และ
ไม่ชักชวนผู้อื่นในกองศีล อันเป็นของพระอเสขะ
๒. ตนเองไม่ประกอบด้วยกองสมาธิ อันเป็นของพระอเสขะ
และไม่ชักชวนผู้อื่นในกองสมาธิ อันเป็นของพระอเสขะ
๓. ตนเองไม่ประกอบด้วยกองปัญญา อันเป็นของพระอเสขะ
และไม่ชักชวนผู้อื่นในกองปัญญา อันเป็นของพระอเสขะ
๔. ตนเองไม่ประกอบด้วยกองวิมุติ อันเป็นของพระอเสขะ และ
ไม่ชักชวนผู้อื่นในกองวิมุติ อันเป็นของพระอเสขะ
๕. ตนเองไม่ประกอบด้วยกองวิมุตติญาณทัสสนะ อันเป็นของ
พระอเสขะ และไม่ชักชวนผู้อื่นในกองวิมุตติญาณทัสสนะ อันเป็น
ของพระอเสขะ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล ไม่พึงให้
อุปสมบท ไม่พึงให้นิสสัย ไม่พึงให้สามเณรอุปัฏฐาก.

๕. ตนเองประกอบด้วยกองวิมุตติญาณทัสสนะอันเป็นของ
พระอเสขะ และชักชวนผู้อื่นในกองวิมุตติญาณทัสสนะ อันเป็น
ของพระอเสขะ
ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ ผู้ ป ระกอบด้ ว ยองค์ ๕ นี้ แ ล พึ ง ให้
อุปสมบท พึงให้นิสสัย พึงให้สามเณรอุปัฏฐาก.
• กัณหปักษ์ ๓
70. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ แม้อ่ืนอีก ไม่พึง
ให้อุปสมบท ไม่พึงให้นิสสัย ไม่พึงให้สามเณรอุปัฏฐาก คือ
๑. เป็นผู้ไม่มีศรัทธา
๒. เป็นผู้ไม่มีหิริ
๓. เป็นผู้ไม่มีโอตตัปปะ
๔. เป็นผู้เกียจคร้าน
๕. เป็นผู้มีสติฟั่นเฟือน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล ไม่พึงให้
อุปสมบท ไม่พึงให้นิสสัย ไม่พึงให้สามเณรอุปัฏฐาก.
• ศุกลปักษ์ ๓
71. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ พึงให้อุปสมบท
พึงให้นิสสัย พึงให้สามเณรอุปัฏฐาก คือ
๑. เป็นผู้มีศรัทธา
๒. เป็นผู้มีหิริ
๓. เป็นผู้มีโอตตัปปะ
๔. เป็นผู้ปรารภความเพียร
๕. เป็นผู้มีสติตั้งมั่น
ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ ผู้ ป ระกอบด้ ว ยองค์ ๕ นี้ แ ล พึ ง ให้
อุปสมบท พึงให้นิสสัย พึงให้สามเณรอุปัฏฐาก.
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• ศุกลปักษ์ ๔
73. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ พึงให้อุปสมบท
พึงให้นิสสัย พึงให้สามเณรอุปัฏฐาก คือ
๑. เป็นผู้ไม่วิบัติด้วยศีล ในอธิศีล
๒. เป็นผู้ไม่วิบัติด้วยอาจาระ ในอัธยาจาร
๓. เป็นผู้ไม่วิบัติด้วยทิฏฐิ ในทิฏฐิยิ่ง
๔. เป็นผู้ได้ยินได้ฟังมาก
๕. เป็นผู้มีปัญญา
ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ ผู้ ป ระกอบด้ ว ยองค์ ๕ นี้ แ ล พึ ง ให้
อุปสมบท พึงให้นิสสัย พึงให้สามเณรอุปัฏฐาก.
• กัณหปักษ์ ๕
74. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ แม้อ่ืนอีก ไม่พึง
ให้อุปสมบท ไม่พึงให้นิสสัย ไม่พึงให้สามเณรอุปัฏฐาก คือ
๑. ไม่สามารถจะพยาบาลเอง หรือให้ผู้อื่นพยาบาลอันเตวาสิก
หรือสัทธิวิหาริกผู้อาพาธ
๒. ไม่ ส ามารถจะระงั บ เอง หรื อ หาผู้ อื่ น ให้ ช่ ว ยระงั บ ความ
กระสัน
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• กัณหปักษ์ ๔
72. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ แม้อ่ืนอีก ไม่พึง
ให้อุปสมบท ไม่พึงให้นิสสัย ไม่พึงให้สามเณรอุปัฏฐาก คือ
๑. เป็นผู้วิบัติด้วยศีล ในอธิศีล
๒. เป็นผู้วิบัติด้วยอาจาระ ในอัธยาจาร
๓. เป็นผู้วิบัติด้วยทิฏฐิ ในทิฏฐิยิ่ง
๔. เป็นผู้ได้ยินได้ฟังน้อย
๕. เป็นผู้มีปัญญาทราม
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล ไม่พึงให้
อุปสมบท ไม่พึงให้นิสสัย ไม่พึงให้สามเณรอุปัฏฐาก.

๓. ไม่สามารถจะบรรเทาเอง หรือหาผู้อื่นให้ช่วยบรรเทาความ
เบื่อหน่ายอันเกิดขึ้นแล้วโดยธรรม
๔. ไม่รู้จักอาบัติ
๕. ไม่รู้จักวิธีออกจากอาบัติ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล ไม่พึงให้
อุปสมบท ไม่พึงให้นิสสัย ไม่พึงให้สามเณรอุปัฏฐาก.
• ศุกลปักษ์ ๕
75. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ พึงให้อุปสมบท
พึงให้นิสสัย พึงให้สามเณรอุปัฏฐาก คือ
๑. อาจจะพยาบาลเอง หรือให้ผู้อื่นพยาบาลอันเตวาสิก หรือ
สัทธิวิหาริกผู้อาพาธ
๒. อาจจะระงับเอง หรือหาผู้อื่นให้ช่วยระงับความกระสัน
๓. อาจจะบรรเทาเอง หรือหาผูอ้ นื่ ให้ชว่ ยบรรเทาความเบือ่ หน่าย
อันเกิดขึ้นแล้วโดยธรรม
๔. รู้จักอาบัติ
๕. รู้จักวิธีออกจากอาบัติ
ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ ผู้ ป ระกอบด้ ว ยองค์ ๕ นี้ แ ล พึ ง ให้
อุปสมบท พึงให้นิสสัย พึงให้สามเณรอุปัฏฐาก.
• กัณหปักษ์ ๖
76. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ แม้อ่ืนอีก ไม่พึง
ให้อุปสมบท ไม่พึงให้นิสสัย ไม่พึงให้สามเณรอุปัฏฐาก คือ
๑. ไม่อาจจะฝึกปรืออันเตวาสิกหรือสัทธิวิหาริก ในสิกขาอัน
เป็นอภิสมาจาร
๒. ไม่ อ าจจะแนะนำ�ในสิ ก ขา อั น เป็ น ส่ ว นเบื้ อ งต้ น แห่ ง
พรหมจรรย์
๓. ไม่อาจจะแนะนำ�ในธรรมอันยิ่งขึ้นไป
๔. ไม่อาจจะแนะนำ�ในวินัยอันยิ่งขึ้นไป
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• ศุกลปักษ์ ๖
77. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ พึงให้อุปสมบท
พึงให้นิสสัย พึงให้สามเณรอุปัฏฐาก คือ
๑. อาจจะฝึกปรืออันเตวาสิกหรือสัทธิวิหาริก ในสิกขาอันเป็น
อภิสมาจาร
๒. อาจจะแนะนำ�ในสิกขา อันเป็นส่วนเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์
๓. อาจจะแนะนำ�ในธรรมอันยิ่งขึ้นไป
๔. อาจจะแนะนำ�ในวินัยอันยิ่งขึ้นไป
๕. อาจจะเปลื้องความเห็นผิดอันเกิดขึ้นแล้วโดยธรรม
ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ ผู้ ป ระกอบด้ ว ยองค์ ๕ นี้ แ ล พึ ง ให้
อุปสมบท พึงให้นิสสัย พึงให้สามเณรอุปัฏฐาก.
• กัณหปักษ์ ๗

78. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ แม้อ่ืนอีก ไม่พึง

ให้อุปสมบท ไม่พึงให้นิสสัย ไม่พึงให้สามเณรอุปัฏฐาก คือ
๑. ไม่รู้จักอาบัติ
๒. ไม่รู้จักอนาบัติ
๓. ไม่รู้จักอาบัติเบา
๔. ไม่รู้จักอาบัติหนัก
๕. เธอจำ�ปาติโมกข์ทัง้ สองไม่ได้ดโี ดยพิสดาร จำ�แนกไม่ได้ดว้ ยดี
ไม่คล่องแคล่วดี วินิจฉัยไม่เรียบร้อยโดยสุตตะ โดยอนุพยัญชนะ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล ไม่พึงให้
อุปสมบท ไม่พึงให้นิสสัย ไม่พึงให้สามเณรอุปัฏฐาก.
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๕. ไม่อาจจะเปลื้องความเห็นผิดอันเกิดขึ้นแล้วโดยธรรม
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล ไม่พึงให้
อุปสมบท ไม่พึงให้นิสสัย ไม่พึงให้สามเณรอุปัฏฐาก.

• ศุกลปักษ์ ๗
79. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ พึงให้อุปสมบท
พึงให้นิสสัย พึงให้สามเณรอุปัฏฐาก คือ
๑. รู้จักอาบัติ
๒. รู้จักอนาบัติ
๓. รู้จักอาบัติเบา
๔. รู้จักอาบัติหนัก
๕. เธอจำ�ปาติโมกข์ทงั้ สองได้ดโี ดยพิสดาร จำ�แนกดี คล่องแคล่วดี
วินิจฉัยเรียบร้อยโดยสุตตะ โดยอนุพยัญชนะ
ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ ผู้ ป ระกอบด้ ว ยองค์ ๕ นี้ แ ล พึ ง ให้
อุปสมบท พึงให้นิสสัย พึงให้สามเณรอุปัฏฐาก.
• กัณหปักษ์ ๘
80. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ แม้อ่ืนอีก ไม่พึง
ให้อุปสมบท ไม่พึงให้นิสสัย ไม่พึงให้สามเณรอุปัฏฐาก คือ
๑. ไม่รู้จักอาบัติ
๒. ไม่รู้จักอนาบัติ
๓. ไม่รู้จักอาบัติเบา
๔. ไม่รู้จักอาบัติหนัก
๕. มีพรรษาหย่อน ๑๐
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล ไม่พึงให้
อุปสมบท ไม่พึงให้นิสสัย ไม่พึงให้สามเณรอุปัฏฐาก.
• ศุกลปักษ์ ๘
81. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ พึงให้อุปสมบท
พึงให้นิสสัย พึงให้สามเณรอุปัฏฐาก คือ
๑. รู้จักอาบัติ
๒. รู้จักอนาบัติ
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๓. รู้จักอาบัติเบา
๔. รู้จักอาบัติหนัก
๕. มีพรรษาได้ ๑๐ หรือมีพรรษาเกิน ๑๐
ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ ผู้ ป ระกอบด้ ว ยองค์ ๕ นี้ แ ล พึ ง ให้
อุปสมบท พึงให้นิสสัย พึงให้สามเณรอุปัฏฐาก.
• กัณหปักษ์ ๑
[๙๙]
82. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๖ ไม่พึงให้อุปสมบท
ไม่พึงให้นิสสัย ไม่พึงให้สามเณรอุปัฏฐาก คือ
๑. ไม่ประกอบด้วยกองศีล อันเป็นของพระอเสขะ
๒. ไม่ประกอบด้วยกองสมาธิ อันเป็นของพระอเสขะ
๓. ไม่ประกอบด้วยกองปัญญา อันเป็นของพระอเสขะ
๔. ไม่ประกอบด้วยกองวิมุติ อันเป็นของพระอเสขะ
๕. ไม่ประกอบด้วยกองวิมตุ ติญาณทัสสนะ อันเป็นของพระอเสขะ
๖. มีพรรษาหย่อน ๑๐
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๖ นี้แล ไม่พึงให้
อุปสมบท ไม่พึงให้นิสสัย ไม่พึงให้สามเณรอุปัฏฐาก.
• ศุกลปักษ์ ๑
83. ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๖ พึงให้อุปสมบท
พึงให้นิสสัย พึงให้สามเณรอุปัฏฐาก คือ
๑. ประกอบด้วยกองศีล อันเป็นของพระอเสขะ
1. ในพระไตรภาษาบาลีฉบับสยามรัฐระบุว่ามี ๑๖ หมวด แต่นับหมวดได้จริงเพียง ๑๔ หมวด และ
ในพระไตรปิฎกภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาฯ พ.ศ. ๒๕๐๐ และฉบับเฉลิมพระเกียรติฯ พ.ศ. ๒๕๔๙
ระบุว่ามี ๑๔ หมวด –ผู้รวบรวม
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องค์ ๖ แห่งภิกษุผู้ให้อุปสมบท ๑๔ หมวด1

๒. ประกอบด้วยกองสมาธิ อันเป็นของพระอเสขะ
๓. ประกอบด้วยกองปัญญา อันเป็นของพระอเสขะ
๔. ประกอบด้วยกองวิมุติ อันเป็นของพระอเสขะ
๕. ประกอบด้วยกองวิมตุ ติญาณทัสสนะ อันเป็นของพระอเสขะ
๖. มีพรรษาได้ ๑๐ หรือมีพรรษาเกิน ๑๐
ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ ผู้ ป ระกอบด้ ว ยองค์ ๖ นี้ แ ล พึ ง ให้
อุปสมบท พึงให้นิสสัย พึงให้สามเณรอุปัฏฐาก.
• กัณหปักษ์ ๒
84. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๖ แม้อื่นอีก ไม่พึง
ให้อุปสมบท ไม่พึงให้นิสสัย ไม่พึงให้สามเณรอุปัฏฐาก คือ
๑. ตนเองไม่ประกอบด้วยกองศีล อันเป็นของพระอเสขะ และ
ไม่ชักชวนผู้อื่นในกองศีล อันเป็นของพระอเสขะ
๒. ตนเองไม่ประกอบด้วยกองสมาธิ อันเป็นของพระอเสขะ
และไม่ชักชวนผู้อื่นในกองสมาธิ อันเป็นของพระอเสขะ
๓. ตนเองไม่ประกอบด้วยกองปัญญา อันเป็นของพระอเสขะ
และไม่ชักชวนผู้อื่นในกองปัญญา อันเป็นของพระอเสขะ
๔. ตนเองไม่ประกอบด้วยกองวิมุติ อันเป็นของพระอเสขะ และ
ไม่ชักชวนผู้อื่นในกองวิมุติ อันเป็นของพระอเสขะ
๕. ตนเองไม่ประกอบด้วยกองวิมุตติญาณทัสสนะ อันเป็นของ
พระอเสขะ และไม่ชักชวนผู้อื่นในกองวิมุตติญาณทัสสนะ อันเป็น
ของพระอเสขะ
๖. มีพรรษาหย่อน ๑๐
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๖ นี้แล ไม่พึงให้
อุปสมบท ไม่พึงให้นิสสัย ไม่พึงให้สามเณรอุปัฏฐาก.

212

คัมภีร์ มหาวรรค ภาค ๑ (วินัยปิฎก เล่มที่ ๔)

• กัณหปักษ์ ๓
86. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๖ แม้อื่นอีก ไม่พึง
ให้อุปสมบท ไม่พึงให้นิสสัย ไม่พึงให้สามเณรอุปัฏฐาก คือ
๑. เป็นผู้ไม่มีศรัทธา
๒. เป็นผู้ไม่มีหิริ
๓. เป็นผู้ไม่มีโอตตัปปะ
๔. เป็นผู้เกียจคร้าน
๕. เป็นผู้มีสติฟั่นเฟือน
๖. เป็นผู้มีพรรษาหย่อน ๑๐
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๖ นี้แล ไม่พึงให้
อุปสมบท ไม่พึงให้นิสสัย ไม่พึงให้สามเณรอุปัฏฐาก.
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• ศุกลปักษ์ ๒
85. ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๖ พึงให้อุปสมบท
พึงให้นิสสัย พึงให้สามเณรอุปัฏฐาก คือ
๑. ตนเองประกอบด้วยกองศีล อันเป็นของพระอเสขะ และ
ชักชวนผู้อื่นในกองศีล อันเป็นของพระอเสขะ
๒. ตนเองประกอบด้วยกองสมาธิ อันเป็นของพระอเสขะ และ
ชักชวนผู้อื่นในกองสมาธิ อันเป็นของพระอเสขะ
๓. ตนเองประกอบด้วยกองปัญญา อันเป็นของพระอเสขะ และ
ชักชวนผู้อื่นในกองปัญญา อันเป็นของพระอเสขะ
๔. ตนเองประกอบด้วยกองวิมุติ อันเป็นของพระอเสขะ และ
ชักชวนผู้อื่นในกองวิมุติ อันเป็นของพระอเสขะ
๕. ตนเองประกอบด้วยกองวิมุตติญาณทัสสนะ อันเป็นของ
พระอเสขะ และชักชวนผู้อื่นในกองวิมุตติญาณทัสสนะ อันเป็น
ของพระอเสขะ
๖. มีพรรษาได้ ๑๐ หรือมีพรรษาเกิน ๑๐
ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ ผู้ ป ระกอบด้ ว ยองค์ ๖ นี้ แ ล พึ ง ให้
อุปสมบท พึงให้นิสสัย พึงให้สามเณรอุปัฏฐาก.

• ศุกลปักษ์ ๓
87. ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๖ พึงให้อุปสมบท
พึงให้นิสสัย พึงให้สามเณรอุปัฏฐาก คือ
๑. เป็นผู้มีศรัทธา
๒. เป็นผู้มีหิริ
๓. เป็นผู้มีโอตตัปปะ
๔. เป็นผู้ปรารภความเพียร
๕. เป็นผู้มีสติตั้งมั่น
๖. เป็นผู้มีพรรษาได้ ๑๐ หรือมีพรรษาเกิน ๑๐
ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ ผู้ ป ระกอบด้ ว ยองค์ ๖ นี้ แ ล พึ ง ให้
อุปสมบท พึงให้นิสสัย พึงให้สามเณรอุปัฏฐาก.
• กัณหปักษ์ ๔
88. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๖ แม้อื่นอีก ไม่พึง
ให้อุปสมบท ไม่พึงให้นิสสัย ไม่พึงให้สามเณรอุปัฏฐาก คือ
๑. เป็นผู้วิบัติด้วยศีล ในอธิศีล
๒. เป็นผู้วิบัติด้วยอาจาระ ในอัธยาจาร
๓. เป็นผู้วิบัติด้วยทิฏฐิ ในทิฏฐิยิ่ง
๔. เป็นผู้ได้ยินได้ฟังน้อย
๕. เป็นผู้มีปัญญาทราม
๖. เป็นผู้มีพรรษาหย่อน ๑๐
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๖ นี้แล ไม่พึงให้
อุปสมบท ไม่พึงให้นิสสัย ไม่พึงให้สามเณรอุปัฏฐาก.
• ศุกลปักษ์ ๔
89. ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๖ พึงให้อุปสมบท
พึงให้นิสสัย พึงให้สามเณรอุปัฏฐาก คือ
๑. เป็นผู้ไม่มีวิบัติด้วยศีล ในอธิศีล
๒. เป็นผู้ไม่วิบัติด้วยอาจาระ ในอัธยาจาร
๓. เป็นผู้ไม่วิบัติด้วยทิฏฐิ ในทิฏฐิยิ่ง
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• กัณหปักษ์ ๕
90. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๖ แม้อื่นอีก ไม่พึง
ให้อุปสมบท ไม่พึงให้นิสสัย ไม่พึงให้สามเณรอุปัฏฐาก คือ
๑. ไม่สามารถจะพยาบาลเอง หรือให้ผู้อื่นพยาบาลอันเตวาสิก
หรือสัทธิวิหาริกผู้อาพาธ
๒. ไม่ ส ามารถจะระงั บ เอง หรื อ หาผู้ อื่ น ให้ ช่ ว ยระงั บ ความ
กระสัน
๓. ไม่สามารถจะบรรเทาเอง หรือหาผู้อื่นให้ช่วยบรรเทาความ
เบื่อหน่ายอันเกิดขึ้นแล้วโดยธรรม
๔. ไม่รู้จักอาบัติ
๕. ไม่รู้จักวิธีออกจากอาบัติ
๖. มีพรรษาหย่อน ๑๐
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๖ นี้แล ไม่พึงให้
อุปสมบท ไม่พึงให้นิสสัย ไม่พึงให้สามเณรอุปัฏฐาก.
• ศุกลปักษ์ ๕
91. ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๖ พึงให้อุปสมบท
พึงให้นิสสัย พึงให้สามเณรอุปัฏฐาก คือ
๑. อาจพยาบาลเอง หรือให้ผู้อื่นพยาบาลอันเตวาสิก หรือ
สัทธิวิหาริก ผู้อาพาธ
๒. อาจระงับเอง หรือหาผู้อื่นให้ช่วยระงับความกระสัน
๓. อาจบรรเทาเอง หรือหาผู้อื่นให้ช่วยบรรเทาความเบื่อหน่าย
อันเกิดขึ้นแล้วโดยธรรม
๔. รู้จักอาบัติ
๕. รู้จักวิธีออกจากอาบัติ
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๔. เป็นผู้ได้ยินได้ฟังมาก
๕. เป็นผู้มีปัญญา
๖. เป็นผู้มีพรรษาได้ ๑๐ หรือมีพรรษาเกิน ๑๐
ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ ผู้ ป ระกอบด้ ว ยองค์ ๖ นี้ แ ล พึ ง ให้
อุปสมบท พึงให้นิสสัย พึงให้สามเณรอุปัฏฐาก.

๖. มีพรรษาได้ ๑๐ หรือมีพรรษาเกิน ๑๐
ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ ผู้ ป ระกอบด้ ว ยองค์ ๖ นี้ แ ล พึ ง ให้
อุปสมบท พึงให้นิสสัย พึงให้สามเณรอุปัฏฐาก.
• กัณหปักษ์ ๖
92. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๖ แม้อื่นอีก ไม่พึง
ให้อุปสมบท ไม่พึงให้นิสสัย ไม่พึงให้สามเณรอุปัฏฐาก คือ
๑. ไม่อาจฝึกปรืออันเตวาสิกหรือสัทธิวิหาริก ในสิกขาอันเป็น
อภิสมาจาร
๒. ไม่อาจแนะนำ�ในสิกขา อันเป็นส่วนเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์
๓. ไม่อาจแนะนำ�ในธรรมอันยิ่งขึ้นไป
๔. ไม่อาจแนะนำ�ในวินัยอันยิ่งขึ้นไป
๕. ไม่อาจเปลื้องความเห็นผิดอันเกิดขึ้นแล้วโดยธรรม
๖. มีพรรษาหย่อน ๑๐
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๖ นี้แล ไม่พึงให้
อุปสมบท ไม่พึงให้นิสสัย ไม่พึงให้สามเณรอุปัฏฐาก.
• ศุกลปักษ์ ๖
93. ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๖ พึงให้อุปสมบท
พึงให้นิสสัย พึงให้สามเณรอุปัฏฐาก คือ
๑. อาจฝึกปรืออันเตวาสิกหรือสัทธิวิหาริก ในสิกขาอันเป็น
อภิสมาจาร
๒. อาจแนะนำ�ในสิกขา อันเป็นส่วนเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์
๓. อาจแนะนำ�ในธรรมอันยิ่งขึ้นไป
๔. อาจแนะนำ�ในวินัยอันยิ่งขึ้นไป
๕. อาจเปลื้องความเห็นผิดอันเกิดขึ้นแล้วโดยธรรม
๖. มีพรรษาได้ ๑๐ หรือมีพรรษาเกิน ๑๐
ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ ผู้ ป ระกอบด้ ว ยองค์ ๖ นี้ แ ล พึ ง ให้
อุปสมบท พึงให้นิสสัย พึงให้สามเณรอุปัฏฐาก.
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• ศุกลปักษ์ ๗
95. ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๖ พึงให้อุปสมบท
พึงให้นิสสัย พึงให้สามเณรอุปัฏฐาก คือ
๑. รู้จักอาบัติ
๒. รู้จักอนาบัติ
๓. รู้จักอาบัติเบา
๔. รู้จักอาบัติหนัก
๕. เธอจำ�ปาติ โ มกข์ ทั้ ง สองได้ ดี โดยพิ ส ดาร จำ�แนกได้ ดี
คล่องแคล่วดี วินิจฉัยเรียบร้อยโดยสุตตะ โดยอนุพยัญชนะ
๖. มีพรรษาได้ ๑๐ หรือพรรษาเกิน ๑๐
ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ ผู้ ป ระกอบด้ ว ยองค์ ๖ นี้ แ ล พึ ง ให้
อุปสมบท พึงให้นิสสัย พึงให้สามเณรอุปัฏฐาก.
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• กัณหปักษ์ ๗
94. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๖ แม้อื่นอีก ไม่พึง
ให้อุปสมบท ไม่พึงให้นิสสัย ไม่พึงให้สามเณรอุปัฏฐาก คือ
๑. ไม่รู้จักอาบัติ
๒. ไม่รู้จักอนาบัติ
๓. ไม่รู้จักอาบัติเบา
๔. ไม่รู้จักอาบัติหนัก
๕. เธอจำ�ปาติโมกข์ทั้งสองไม่ได้ดีโดยพิสดาร จำ�แนกไม่ได้
ด้ ว ยดี ไม่ ค ล่ อ งแคล่ ว ดี วิ นิ จ ฉั ย ไม่ เรี ย บร้ อ ยโดยสุ ต ตะ โดย
อนุพยัญชนะ
๖. มีพรรษาหย่อน ๑๐
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๖ นี้แล ไม่พึงให้
อุปสมบท ไม่พึงให้นิสสัย ไม่พึงให้สามเณรอุปัฏฐาก.

ติตถิยปริวาส

[๑๐๐]
96. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ ที่ เ คยเป็ น อั ญ ญเดี ย รถี ย ์ อั น
พระอุ ป ั ช ฌายะว่ า กล่ า วอยู ่ โ ดยชอบธรรม ได้ ย กวาทะของ
อุ ป ั ช ฌายะเสี ย แล้ ว เข้ า ไปสู ่ ลั ท ธิ เ ดี ย รถี ย ์ นั้ น ดั ง เดิ ม มาแล้ ว
ไม่พึงอุปสมบทให้
97. แม้ ผู ้ อื่ น ที่ เ คยเป็ น อั ญ ญเดี ย รถี ย ์ หวั ง บรรพชาอุ ป สมบทใน
พระธรรมวินัยนี้ พึงให้ปริวาส ๔ เดือนแก่เธอ.
98. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลสงฆ์พึงให้ติตถิยปริวาสอย่างนี้
วิธีให้ติตถิยปริวาส
ชั้ น ต้ น พึ ง ให้ กุ ล บุ ต รที่ เ คยเป็ น อั ญ ญเดี ย รถี ย์ ป ลงผมและ
หนวด ให้ครองผ้ากาสายะ ให้ห่มผ้าเฉวียงบ่า ให้กราบเท้าภิกษุ
ทั้งหลาย แล้วนั่งกระหย่ง ให้ประคองอัญชลี สั่งว่า จงว่าอย่างนี้
แล้วให้ว่าสรณคมน์ ดังนี้
• ไตรสรณคมน์
พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ
ข้าพเจ้าถึงพระพุทธเจ้า เป็นที่พึ่ง
ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ
ข้าพเจ้าถึงพระธรรม เป็นที่พึ่ง
สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ
ข้าพเจ้าถึงพระสงฆ์ เป็นที่พึ่ง
ทุติยมฺปิ พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ
ข้าพเจ้าถึงพระพุทธเจ้า เป็นที่พึ่ง แม้ครั้งที่สอง
ทุติยมฺปิ ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ
ข้าพเจ้าถึงพระธรรม เป็นที่พึ่ง แม้ครั้งที่สอง
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• ค�ำขอติตถิยปริวาส
ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้าผูม้ ชี อื่ นี้ เคยเป็นอัญญเดียรถีย์ หวังอุปสมบท
ในพระธรรมวินัยนี้
ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้านั้น ขอปริวาส ๔ เดือนต่อสงฆ์.
พึงขอแม้ครั้งที่สอง
พึงขอแม้ครั้งที่สาม
ภิ ก ษุ ผู้ ฉ ลาด ผู้ ส ามารถ พึ ง ประกาศให้ ส งฆ์ ท ราบด้ ว ยญั ต ติ ทุติยกรรมวาจา ว่าดังนี้
• กรรมวาจาให้ติตถิยปริวาส
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ผูม้ ชี ือ่ นีผ้ ูน้ ี้ เคยเป็นอัญญเดียรถีย์
หวังอุปสมบทในพระธรรมวินัยนี้ เธอขอปริวาส ๔ เดือนต่อสงฆ์ ถ้าความ
พร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงให้ปริวาส ๔ เดือน แก่ผู้มีชื่อนี้ ผู้เคย
เป็นอัญญเดียรถีย์ นี่เป็นญัตติ
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ทุติยมฺปิ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ
ข้าพเจ้าถึงพระสงฆ์ เป็นที่พึ่ง แม้ครั้งที่สอง
ตติยมฺปิ พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ
ข้าพเจ้าถึงพระพุทธเจ้า เป็นที่พึ่ง แม้ครั้งที่สาม
ตติยมฺปิ ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ
ข้าพเจ้าถึงพระธรรม เป็นที่พึ่ง แม้ครั้งที่สาม
ตติยมฺปิ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ
ข้าพเจ้าถึงพระสงฆ์ เป็นที่พึ่ง แม้ครั้งที่สาม
ดูกรภิกษุทั้งหลาย กุลบุตรที่เคยเป็นอัญญเดียรถีย์นั้น พึงเข้า
ไปหาสงฆ์ ห่มผ้าเฉวียงบ่า กราบเท้าภิกษุทั้งหลาย นั่งกระหย่ง
ประคองอัญชลี แล้วกล่าวคำ�ขอติตถิยปริวาสอย่างนี้ ว่าดังนี้

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ผู้มีชื่อนี้ เคยเป็นอัญญเดียรถีย์
หวังอุปสมบทในพระธรรมวินัยนี้ เธอขอปริวาส ๔ เดือนต่อสงฆ์ สงฆ์
ให้ปริวาส ๔ เดือนแก่ผู้มีชื่อนี้ ผู้เคยเป็นอัญญเดียรถีย์ การให้ปริวาส
๔ เดือนแก่ผู้มีชื่อนี้ ผู้เคยเป็นอัญญเดียรถีย์ ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้น
พึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด
ปริวาส ๔ เดือน สงฆ์ให้แล้วแก่ผู้มีชื่อนี้ ผู้เคยเป็นอัญญเดียรถีย์
ชอบแก่สงฆ์เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้.

99. ดูกรภิกษุทั้งหลาย กุลบุตรผู้เคยเป็นอัญญเดียรถีย์ เป็นผู้ปฏิบัติให้
สงฆ์ยินดีอย่างนี้ และ เป็นผู้ปฏิบัติมิให้สงฆ์ยินดีอย่างนี้.

ข้อปฏิบัติที่มิให้สงฆ์ยินดี
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อย่างไรเล่า กุลบุตรผู้เคยเป็นอัญญเดียรถีย์
ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติมิให้สงฆ์ยินดี.
๑. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย กุ ล บุ ต รผู้ เ คยเป็ น อั ญ ญเดี ย รถี ย์ ใ น
พระธรรมวินัยนี้ เข้า บ้า นเช้า เกินไป กลั บ สายเกิ น ไป แม้ เช่ น นี้
ก็ชื่อว่า เป็นผู้ปฏิบัติมิให้สงฆ์ยินดี.
๒. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย อี ก ประการหนึ่ ง กุ ล บุ ต รผู้ เ คยเป็ น
อัญญเดียรถีย์ เป็นผู้มีหญิงแพศยาเป็นโคจร มีหญิงหม้ายเป็น
โคจร มีสาวเทื้อเป็นโคจร มีบัณเฑาะก์เป็นโคจร หรือมีภิกษุณีเป็น
โคจร แม้เช่นนี้ ก็ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติมิให้สงฆ์ยินดี.
๓. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย อี ก ประการหนึ่ ง กุ ล บุ ต รผู้ เ คยเป็ น
อั ญ ญเดี ย รถี ย์ เป็ น ผู้ ไ ม่ ข ยั น เกี ย จคร้ า นในการงานใหญ่ น้ อ ย
ของเพื่อนสพรหมจารีทั้งหลาย ไม่ประกอบด้วยปัญญาพิจารณา
สอดส่องในการนั้น ไม่อาจทำ� ไม่อาจจัดการ แม้เช่นนี้ ก็ชื่อว่าเป็น
ผู้ปฏิบัติมิให้สงฆ์ยินดี.
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1. ในส่วนนี้มีบาลีว่า “น ติพฺพจฺฉนฺโท โหติ อุทฺเทเส ปริปุจฺฉาย อธิสีเล อธิจิตฺเต อธิปญฺญาย ฯ”
ซึ่งในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ แปลว่า เป็นผู้ไม่มีฉันทะแรงกล้า
ในอุทเทส ในปริปุจฉา ในอธิสีล อธิจิต อธิปัญญา คัมภีร์อรรถกถา (วิ.อ. ๓/๘๗/๕๓)
ได้ให้ความเห็นว่า อุทเทส หมายถึง การเรียนบาลี ปริปุจฉา หมายถึง อรรถกถา ส่วน
พจนานุกรมได้ให้ความหมายว่า อุทเทส หมายถึง การยกขึ้นแสดง, การชี้แจง, การบรรยาย
เป็นต้น ปริปุจฉา หมายถึง การถาม –ผู้รวบรวม
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๔. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย อี ก ประการหนึ่ ง กุ ล บุ ต รผู้ เ คยเป็ น
อั ญ ญเดี ย รถี ย์ เป็ น ผู้ ไ ม่ ส นใจในการเรี ย นบาลี ในการเรี ย น
อรรถกถา ในอธิ ศี ล อธิ จิ ต อธิ ปั ญ ญา 1 แม้ เช่ น นี้ ก็ ชื่ อ ว่ า เป็ น
ผู้ปฏิบัติมิให้สงฆ์ยินดี.
๕. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย อี ก ประการหนึ่ ง กุ ล บุ ต รผู้ เ คยเป็ น
อั ญ ญเดี ย รถี ย์ ตนหลี ก มาจากสำ�นั ก เดี ย รถี ย์ แ ห่ ง ครู ค นใด
เมื่อมีผู้กล่าวติครูคนนั้น ติความเห็น ความชอบใจ ความพอใจ
และความยึดถือ ของครูคนนั้น ยังโกรธ ไม่พอใจ ไม่ชอบใจ เมื่อ
มี ผู้ ก ล่ า วติ พ ระพุ ท ธเจ้ า พระธรรม หรื อ พระสงฆ์ กลั บ พอใจ
ร่าเริง ชอบใจ ก็หรือตนหลีกมาจากสำ�นักเดียรถีย์แห่งครูคนใด
เมื่ อ มี ผู้ ก ล่ า วสรรเสริ ญ ครู ค นนั้ น สรรเสริ ญ ความเห็ น ความ
ชอบใจ ความพอใจ และความยึดถือ ของครูคนนั้น ย่อมพอใจ
ร่าเริง ชอบใจ เมื่อมีผู้กล่าวสรรเสริญพระพุทธเจ้า พระธรรม หรือ
พระสงฆ์ กลับโกรธ ไม่พอใจ ไม่ชอบใจ.
ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ข้ อ นี้ เ ป็ น เครื่ อ งสอบสวนในข้ อ ปฏิ บั ติ ที่
ไม่ชวนให้สงฆ์ยินดีแห่งกุลบุตรผู้เคยเป็นเดียรถีย์.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อย่างนี้แล กุลบุตรผู้เคยเป็นอัญญเดียรถีย์
ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติมิให้สงฆ์ยินดี.
กุลบุตรผูเ้ คยเป็นอัญญเดียรถีย์ ปฏิบตั มิ ใิ ห้สงฆ์ยนิ ดีเช่นนีแ้ ล
มาแล้วไม่พึงอุปสมบทให้.

ข้อปฏิบัติที่ให้สงฆ์ยินดี

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อย่างไรเล่า กุลบุตรผู้เคยเป็นอัญญเดียรถีย์
เป็นผู้ปฏิบัติให้สงฆ์ยินดี.
๑. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย กุ ล บุ ต รผู้ เ คยเป็ น อั ญ ญเดี ย รถี ย์ ใ น
พระธรรมวิ นั ย นี้ เข้ า บ้ า นไม่ เช้ า เกิ น ไป กลั บ ไม่ ส ายเกิ น ไป
แม้เช่นนี้ ก็ชื่อว่า เป็นผู้ปฏิบัติให้สงฆ์ยินดี.
๒. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย อี ก ประการหนึ่ ง กุ ล บุ ต รผู้ เ คยเป็ น
อัญญเดียรถีย์ ไม่เป็นผู้มีหญิงแพศยาเป็นโคจร ไม่มีหญิงหม้าย
เป็นโคจร ไม่มีสาวเทื้อเป็นโคจร ไม่มีบัณเฑาะก์เป็นโคจร ไม่มี
ภิกษุณีเป็นโคจร แม้เช่นนี้ ก็ชื่อว่า เป็นผู้ปฏิบัติให้สงฆ์ยินดี.
๓. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย อี ก ประการหนึ่ ง กุ ล บุ ต รผู้ เ คยเป็ น
อั ญ ญเดี ย รถี ย์ เป็ น ผู้ ข ยั น ไม่ เ กี ย จคร้ า นในการงานใหญ่ น้ อ ย
ของเพื่อนสพรหมจารีทั้งหลาย ประกอบด้วยปัญญาพิจารณา
สอดส่องในการนั้น อาจทำ�ได้ อาจจัดการได้ แม้เช่นนี้ ก็ชื่อว่า เป็น
ผู้ปฏิบัติให้สงฆ์ยินดี.
๔. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย อี ก ประการหนึ่ ง กุ ล บุ ต รผู้ เ คยเป็ น
อัญญเดียรถีย์ เป็นผู้สนใจในการเรียนบาลี ในการเรียนอรรถกถา
ในอธิศีล อธิจิต อธิปัญญา1 แม้เช่นนี้ ก็ชื่อว่า เป็นผู้ปฏิบัติให้สงฆ์
ยินดี.
๕. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย อี ก ประการหนึ่ ง กุ ล บุ ต รผู้ เ คยเป็ น
อั ญ ญเดี ย รถี ย์ ตนหลี ก มาจากสำ�นั ก เดี ย รถี ย์ แ ห่ ง ครู ค นใด
เมื่อมีผู้กล่าวติครูคนนั้น ติความเห็น ความชอบใจ ความพอใจ
และความยึดถือ ของครูคนนั้น ย่อมพอใจ ร่าเริง ชอบใจ เมื่อเขา
กล่าวติพระพุทธเจ้า พระธรรม หรือพระสงฆ์ กลับโกรธ ไม่พอใจ
ไม่ชอบใจ ก็หรือตนหลีกมาจากสำ�นักเดียรถีย์แห่งครูคนใด เมื่อมี
1. ในส่วนนีม้ บี าลีวา่ “ติพพ
ฺ จฺฉนฺโท โหติ อุทเฺ ทเส ปริปจุ ฉฺ าย อธิสเี ล อธิจติ เฺ ต อธิปญฺญาย ฯ” ซึง่ ใน
พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ แปลว่า เป็นผู้มีฉันทะแรงกล้าในอุทเทส
ในปริปุจฉา ในอธิสีล อธิจิต อธิปัญญา –ผู้รวบรวม
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ดูกรภิกษุทัง้ หลาย ชฎิลผูบ้ ชู าไฟเหล่านัน้ มาแล้ว พึงอุปสมบทให้
ไม่ ต้ อ งให้ ป ริ ว าสแก่ พ วกเธอ. ข้ อ นั้ น เป็ น เพราะเหตุ ไร. ดู ก ร
ภิกษุทั้งหลาย เพราะชฎิลเหล่านั้น เป็นกรรมวาที กิริยวาที.
101. ถ้ า ศากยะโดยกำ�เนิ ด เคยเป็ น อั ญ ญเดี ย รถี ย์ ม า เธอมาแล้ ว พึ ง
อุปสมบทให้ ไม่ต้องให้ปริวาสแก่เธอ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราให้
บริหารข้อนี้เป็นส่วนพิเศษเฉพาะหมู่ญาติ.

อันตรายิกธรรม
[๑๐๑]
ก็ โ ดยสมั ย นั้ น แล ในมคธชนบทเกิ ด โรคระบาดขึ้ น ๕ ชนิ ด คื อ โรคเรื้ อ น ๑
โรคฝี ๑ โรคกลาก ๑ โรคมองคร่อ ๑ โรคลมบ้ า หมู ๑ ประชาชนอั น
โรค ๕ ชนิดกระทบเข้าแล้ว ได้เข้าไปหาหมอชีวกโกมารภัจจ์ แล้วกล่าวอย่างนี้ว่า
ขอโอกาส ท่านอาจารย์ ขอท่านกรุณา ช่วยรักษาพวกข้าพเจ้าด้วย …
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ผู้กล่าวสรรเสริญครูคนนั้น สรรเสริญความเห็น ความชอบใจ ความ
พอใจ และความยึดถือ ของครูคนนัน้ ย่อมโกรธ ไม่พอใจ ไม่ชอบใจ
เมื่ อ เขากล่ า วสรรเสริ ญ พระพุ ท ธเจ้ า พระธรรม หรื อ พระสงฆ์
กลับพอใจ ร่าเริง ชอบใจ.
ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ข้ อ นี้ เ ป็ น เครื่ อ งสอบสวนในข้ อ ปฏิ บั ติ
ที่ชวนให้สงฆ์ยินดี แห่งกุลบุตรผู้เคยเป็นอัญญเดียรถีย์.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อย่างนี้แล กุลบุตรผู้เคยเป็นอัญญเดียรถีย์
ชื่อว่า เป็นผู้ปฏิบัติให้สงฆ์ยินดี.
กุลบุตรผูเ้ คยเป็นอัญญเดียรถีย์ ปฏิบตั ใิ ห้สงฆ์ยนิ ดีเช่นนีแ้ ล
มาแล้วพึงอุปสมบทให้.
100. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ถ้ากุลบุตรผูเ้ คยเป็นอัญญเดียรถีย์ เปลือยกายมา
ต้องแสวงหาจีวรซึ่งมีอุปัชฌายะเป็นเจ้าของ ถ้ายังมิได้ปลงผมมา
สงฆ์พึงอปโลกน์ เพื่อปลงผม.

ทรงห้ามบวชคนเป็นโรคติดต่อ
102. ดูกรภิกษุทั้งหลาย กุลบุตรผู้ถูกโรค ๕ ชนิด (ดังข้อ [๑๐๑]) กระทบ
เข้าแล้ว ภิกษุไม่พึงให้บวช รูปใดให้บวช ต้องอาบัติทุกกฏ.

ทรงห้ามบวชราชภัฏ

[๑๐๒]
103. …ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ราชภั ฏ ภิ ก ษุ ไ ม่ พึ ง ให้ บ วช รู ป ใดให้ บ วช
ต้องอาบัติทุกกฏ.

ทรงห้ามบวชโจรที่ขึ้นชื่อโด่งดัง

[๑๐๓]
104. …ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย โจรที่ ขึ้ น ชื่ อ โด่ ง ดั ง ภิ ก ษุ ไ ม่ พึ ง ให้ บ วช
รูปใดให้บวช ต้องอาบัติทุกกฏ.

ทรงห้ามบวชโจรหนีเรือนจำ�

[๑๐๔]
105. …ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย โจรผู้ ห นี เ รื อ นจำ� ภิ ก ษุ ไ ม่ พึ ง ให้ บ วช
รูปใดให้บวช ต้องอาบัติทุกกฏ.

ทรงห้ามบวชโจรผู้ถูกออกหมายสั่งจับ

[๑๐๕]
106. …ดูกรภิกษุทั้งหลาย โจรผู้ถูกออกหมายสั่งจับ ภิกษุไม่พึงให้บวช
รูปใดให้บวช ต้องอาบัติทุกกฏ.
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ทรงห้ามบวชบุรุษผู้ถูกเฆี่ยนด้วยหวาย

[๑๐๖]
107. …ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุรุษผู้ถูกลงอาญาเฆี่ยนด้วยหวาย ภิกษุไม่
พึงให้บวช รูปใดให้บวช ต้องอาบัติทุกกฏ.

ทรงห้ามบวชบุรุษผู้ถูกสักหมายโทษ

[๑๐๗]
108. …ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย บุ รุ ษ ผู้ ถู ก ลงอาญาสั ก หมายโทษ ภิ ก ษุ
ไม่พึงให้บวช รูปใดให้บวช ต้องอาบัติทุกกฏ.
[๑๐๘]
109. …ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนมีหนี้ ภิกษุไม่พึงให้บวช รูปใดให้บวช
ต้องอาบัติทุกกฏ.

ห้ามบวชทาส

[๑๐๙]
110. …ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนเป็นทาส ภิกษุไม่พึงบวช รูปใดให้บวช
ต้องอาบัติทุกกฏ.
[๑๑๐]

ทรงอนุญาตการปลงผม

ก็โดยสมัยนั้นแล บุตรช่างทองศีรษะโล้นคนหนึ่ง ทะเลาะกับมารดาบิดา แล้วไป
อารามบวชในส�ำนักภิกษุ. ครั้งนั้น มารดาบิดาของเขาสืบหาเขาอยู่ ได้ไปอาราม
ถามภิกษุทั้งหลายว่า ท่านเจ้าข้า ท่านทั้งหลายเห็นเด็กชายมีรูปร่างเช่นนี้บ้างไหม.
บรรดาภิ ก ษุ พ วกที่ ไ ม่ รู ้ เ ลยตอบว่ า พวกอาตมาไม่ รู ้ พวกที่ ไ ม่ เ ห็ น เลยตอบว่ า
พวกอาตมาไม่เห็น
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ห้ามบวชคนมีหนี้

ครั้นมารดาบิดาของเขาสืบหาอยู่ ได้เห็นเขาบวชแล้วในส�ำนักภิกษุ จึงเพ่งโทษ
ติเตียน โพนทะนาว่า พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรเหล่านี้ ช่างไม่ละอาย เป็น
คนทุศีล พูดเท็จ รู้อยู่แท้ๆ บอกว่าไม่รู้ เห็นอยู่ชัดๆ บอกว่าไม่เห็น เด็กคนนี้บวช
แล้วในส�ำนักภิกษุ. ภิกษุทั้งหลายได้ยินมารดาบิดาของบุตรช่างทองศีรษะโล้นนั้น
เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู่ … ตรัสว่า

111. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้อปโลกน์ต่อสงฆ์ เพื่อการปลงผม.

ทรงกำ�หนดอายุผู้อุปสมบท

[๑๑๑]
…ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนโมฆบุรุษพวกนั้นรู้อยู่จึงได้ให้บุคคลมีอายุ
หย่อน ๒๐ ปี อุปสมบทเล่า. ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลมีอายุหย่อน
๒๐ ปี เป็นผู้ไม่อดทนต่อเย็น ร้อน หิว ระหาย เป็นผู้มีปกติไม่อดกลั้น
ต่อสัมผัสแห่งเหลือบ ยุง ลม แดด สัตว์เลื้อยคลาน ต่อคลองแห่งถ้อยค�ำ
ที่เขากล่าวร้าย อันมาแล้วไม่ดี ต่อทุกขเวทนาทางกายที่เกิดขึ้นแล้วอัน
กล้าแข็ง เผ็ดร้อน ไม่เป็นที่ยินดี ไม่เป็นที่ชอบใจ อันอาจน�ำชีวิตเสียได้
ส่วนบุคคลมีอายุ ๒๐ ปี ย่อมเป็นผู้อดทนต่อเย็น ร้อน หิว ระหาย เป็นผู้
มีปกติอดกลั้นต่อสัมผัสแห่งเหลือบ ยุง ลม แดด สัตว์เลื้อยคลาน ต่อคลอง
แห่งถ้อยค�ำที่เขากล่าวร้ายอันมาแล้วไม่ดี ต่อทุกขเวทนาทางกายที่เกิดขึ้น
แล้ว อันกล้าแข็ง เผ็ดร้อน ไม่เป็นที่ยินดี ไม่เป็นที่ชอบใจ อันอาจน�ำชีวิต
เสียได้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย การกระท�ำของโมฆบุรุษเหล่านั้นนั่น ไม่เป็น
ไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่ง
ของชุมชนที่เลื่อมใสแล้ว ... ครั้นแล้วทรงท�ำธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า
112. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุรู้อยู่ไม่พึงให้บุคคลมีอายุหย่อน ๒๐ ปี
อุปสมบท รูปใดให้อุปสมบท ต้องปรับตามธรรม.

กำ�หนดอายุผู้บวชเป็นสามเณร

[๑๑๒]
113. …ดูกรภิกษุทั้งหลาย เด็กชายมีอายุหย่อน ๑๕ ปี ภิกษุไม่พึงให้
บวช รูปใดให้บวช ต้องอาบัติทุกกฏ.
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[๑๑๓]
114. …ดูกรภิกษุทัง้ หลาย เราอนุญาตให้บวชเด็กชายมีอายุหย่อน ๑๕ ปี
แต่สามารถไล่กาได้.
[๑๑๔]
115. …ดูกรภิกษุทัง้ หลาย ภิกษุรปู เดียว ไม่พงึ ให้สามเณร ๒ รูปอุปฏั ฐาก
รูปใดให้อุปัฏฐาก ต้องอาบัติทุกกฏ.

พระพุทธานุญาตให้ถือนิสสัย

• องค์ ๕ แห่งภิกษุผู้ต้องถือนิสสัย
[๑๑๖]
117. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ จะไม่ถือนิสสัย
อยู่ไม่ได้ คือ
๑. ไม่ประกอบด้วยกองศีล อันเป็นของพระอเสขะ
๒. ไม่ประกอบด้วยกองสมาธิ อันเป็นของพระอเสขะ
๓. ไม่ประกอบด้วยกองปัญญา อันเป็นของพระอเสขะ
๔. ไม่ประกอบด้วยกองวิมุตติ อันเป็นของพระอเสขะ
๕. ไม่ประกอบด้วยกองวิมตุ ติญาณทัสสนะ อันเป็นของพระอเสขะ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล จะไม่ถือ
นิสสัยอยู่ไม่ได้.
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[๑๑๕]
116. …ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เราอนุ ญ าตให้ ภิ ก ษุ ผู้ ฉ ลาด ผู้ ส ามารถ
ถื อ นิ ส สั ย อยู่ ๕ พรรษา และให้ ภิ ก ษุ ผู้ ไ ม่ ฉ ลาด ถื อ นิ ส สั ย อยู่
ตลอดชีวิต.

องค์ ๕ แห่งภิกษุผู้ไม่ต้องถือนิสสัย

118. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ ผู้ ป ระกอบด้ ว ยองค์ ๕ ไม่ ต้ อ ง

ถือนิสสัยอยู่ คือ
๑. ประกอบด้วยกองศีล อันเป็นของพระอเสขะ
๒. ประกอบด้วยกองสมาธิ อันเป็นของพระอเสขะ
๓. ประกอบด้วยกองปัญญา อันเป็นของพระอเสขะ
๔. ประกอบด้วยกองวิมุตติ อันเป็นของพระอเสขะ
๕. ประกอบด้วยกองวิมตุ ติญาณทัสสนะ อันเป็นของพระอเสขะ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล ไม่ต้องถือ
นิสสัยอยู่.

องค์ ๕ แห่งภิกษุผู้ต้องถือนิสสัย

119. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ แม้อื่นอีก จะไม่
ถือนิสสัยอยู่ไม่ได้ คือ
๑. เป็นผู้ไม่มีศรัทธา
๒. เป็นผู้ไม่มีหิริ
๓. เป็นผู้ไม่มีโอตตัปปะ
๔. เป็นผู้เกียจคร้าน
๕. เป็นผู้มีสติฟั่นเฟือน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล จะไม่
ถือนิสสัยอยู่ไม่ได้.

องค์ ๕ แห่งภิกษุผู้ไม่ต้องถือนิสสัย

120. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ ผู้ ป ระกอบด้ ว ยองค์ ๕ ไม่ ต้ อ ง
ถือนิสสัยอยู่ คือ
๑. เป็นผู้มีศรัทธา
๒. เป็นผู้มีหิริ
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๓. เป็นผู้มีโอตตัปปะ
๔. เป็นผู้ปรารภความเพียร
๕. เป็นผู้มีสติตั้งมั่น
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล ไม่ต้อง
ถือนิสสัยอยู่.

องค์ ๕ แห่งภิกษุผู้ต้องถือนิสสัย

ถือนิสสัยอยู่ไม่ได้ คือ
๑. เป็นผู้วิบัติด้วยศีล ในอธิศีล
๒. เป็นผู้วิบัติด้วยอาจาระ ในอัธยาจาร
๓. เป็นผู้วิบัติด้วยทิฏฐิ ในทิฏฐิยิ่ง
๔. เป็นผู้ได้ยินได้ฟังน้อย
๕. เป็นผู้มีปัญญาทราม
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล จะไม่
ถือนิสสัยอยู่ไม่ได้.

องค์ ๕ แห่งภิกษุผู้ไม่ต้องถือนิสสัย

122. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ ผู้ ป ระกอบด้ ว ยองค์ ๕ ไม่ ต้ อ ง

ถือนิสสัยอยู่ คือ
๑. เป็นผู้ไม่วิบัติด้วยศีล ในอธิศีล
๒. เป็นผู้ไม่วิบัติด้วยอาจาระ ในอัธยาจาร
๓. เป็นผู้ไม่วิบัติด้วยทิฏฐิ ในทิฏฐิยิ่ง
๔. เป็นผู้ได้ยินได้ฟังมาก
๕. เป็นผู้มีปัญญา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล ไม่ต้อง
ถือนิสสัยอยู่.
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121. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ แม้อื่นอีก จะไม่

องค์ ๕ แห่งภิกษุผู้ต้องถือนิสสัย

123. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ แม้อื่นอีก จะไม่

ถือนิสสัยอยู่ไม่ได้ คือ
๑. ไม่รู้จักอาบัติ
๒. ไม่รู้จักอนาบัติ
๓. ไม่รู้จักอาบัติเบา
๔. ไม่รู้จักอาบัติหนัก
๕. เธอจำ�ปาติโมกข์ทั้งสองไม่ได้ดีโดยพิสดาร จำ�แนกไม่ได้
ด้ ว ยดี ไม่ ค ล่ อ งแคล่ ว ดี วิ นิ จ ฉั ย ไม่ เรี ย บร้ อ ยโดยสุ ต ตะ โดย
อนุพยัญชนะ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล จะไม่
ถือนิสสัยอยู่ไม่ได้.

องค์ ๕ แห่งภิกษุผู้ไม่ต้องถือนิสสัย

124. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ ผู้ ป ระกอบด้ ว ยองค์ ๕ ไม่ ต้ อ ง

ถือนิสสัยอยู่ คือ
๑. รู้จักอาบัติ
๒. รู้จักอนาบัติ
๓. รู้จักอาบัติเบา
๔. รู้จักอาบัติหนัก
๕. เธอจำ�ปาติโมกข์ทง้ั สองได้ดโี ดยพิสดาร จำ�แนกดี คล่องแคล่วดี
วินิจฉัยเรียบร้อยโดยสุตตะ โดยอนุพยัญชนะ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล ไม่ต้อง
ถือนิสสัยอยู่.
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องค์ ๕ แห่งภิกษุผู้ต้องถือนิสสัย

125. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ แม้อื่นอีก จะไม่
ถือนิสสัยอยู่ไม่ได้ คือ
๑. ไม่รู้จักอาบัติ
๒. ไม่รู้จักอนาบัติ
๓. ไม่รู้จักอาบัติเบา
๔. ไม่รู้จักอาบัติหนัก
๕. มีพรรษาหย่อน ๕
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล จะไม่
ถือนิสสัยอยู่ไม่ได้.

องค์ ๕ แห่งภิกษุผู้ไม่ต้องถือนิสสัย

ถือนิสสัยอยู่ คือ
๑. รู้จักอาบัติ
๒. รู้จักอนาบัติ
๓. รู้จักอาบัติเบา
๔. รู้จักอาบัติหนัก
๕. มีพรรษาได้ ๕ หรือมีพรรษาเกิน ๕
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล ไม่ต้อง
ถือนิสสัยอยู่.

องค์ ๖ แห่งภิกษุผู้ต้องถือนิสสัย

[๑๑๗]
127. ดูกรภิกษุทัง้ หลาย ภิกษุผูป้ ระกอบด้วยองค์ ๖ จะไม่ถอื นิสสัยอยู่
ไม่ได้ คือ
๑. ไม่ประกอบด้วยกองศีล อันเป็นของพระอเสขะ
๒. ไม่ประกอบด้วยกองสมาธิ อันเป็นของพระอเสขะ
๓. ไม่ประกอบด้วยกองปัญญา อันเป็นของพระอเสขะ
๔. ไม่ประกอบด้วยกองวิมุตติ อันเป็นของพระอเสขะ
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126. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ ผู้ ป ระกอบด้ ว ยองค์ ๕ ไม่ ต้ อ ง

๕. ไม่ประกอบด้วยกองวิมตุ ติญาณทัสสนะ อันเป็นของพระอเสขะ
๖. มีพรรษาหย่อน ๕
ดู ก รภิก ษุทั้ง หลาย ภิก ษุผู้ป ระกอบด้ ว ยองค์ ๖ นี้ แ ล จะไม่
ถือนิสสัยอยู่ไม่ได้.

องค์ ๖ แห่งภิกษุผู้ไม่ต้องถือนิสสัย

128. ดู ก รภิ ก ษุ ท้ั ง หลาย ภิ ก ษุ ผู้ ป ระกอบด้ ว ยองค์ ๖ ไม่ ต้ อ งถื อ

นิสสัยอยู่ คือ
๑. ประกอบด้วยกองศีล อันเป็นของพระอเสขะ
๒. ประกอบด้วยกองสมาธิ อันเป็นของพระอเสขะ
๓. ประกอบด้วยกองปัญญา อันเป็นของพระอเสขะ
๔. ประกอบด้วยกองวิมุตติ อันเป็นของพระอเสขะ
๕. ประกอบด้ ว ยกองวิ มุ ต ติ ญ าณทั ส สนะ อั น เป็ น ของพระ
อเสขะ
๖. มีพรรษาได้ ๕ หรือมีพรรษาเกิน ๕
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๖ นี้แล ไม่ต้อง
ถือนิสสัยอยู่.

องค์ ๖ แห่งภิกษุผู้ต้องถือนิสสัย

129. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๖ แม้อื่นอีก จะไม่
ถือนิสสัยอยู่ไม่ได้ คือ
๑. เป็นผู้ไม่มีศรัทธา
๒. เป็นผู้ไม่มีหิริ
๓. เป็นผู้ไม่มีโอตตัปปะ
๔. เป็นผู้เกียจคร้าน
๕. เป็นผู้มีสติฟั่นเฟือน
๖. มีพรรษาหย่อน ๕
ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ ผู้ ป ระกอบด้ ว ยองค์ ๖ นี้ แ ล จะไม่
ถือนิสสัยอยู่ไม่ได้.
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องค์ ๖ แห่งภิกษุผู้ไม่ต้องถือนิสสัย

130. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ ผู้ ป ระกอบด้ ว ยองค์ ๖ ไม่ ต้ อ งถื อ

องค์ ๖ แห่งภิกษุผู้ต้องถือนิสสัย

131. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๖ แม้อื่นอีก จะไม่

ถือนิสสัยอยู่ไม่ได้ คือ
๑. เป็นผู้วิบัติด้วยศีล ในอธิศีล
๒. เป็นผู้วิบัติด้วยอาจาระ ในอัธยาจาร
๓. เป็นผู้วิบัติด้วยทิฏฐิ ในทิฏฐิยิ่ง
๔. เป็นผู้ได้ยินได้ฟังน้อย
๕. เป็นผู้มีปัญญาทราม
๖. มีพรรษาหย่อน ๕
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๖ นี้แล จะไม่ถือ
นิสสัยอยู่ไม่ได้.
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นิสสัยอยู่ คือ
๑. เป็นผู้มีศรัทธา
๒. เป็นผู้มีหิริ
๓. เป็นผู้มีโอตตัปปะ
๔. เป็นผู้ปรารภความเพียร
๕. เป็นผู้มีสติตั้งมั่น
๖. มีพรรษาได้ ๕ หรือมีพรรษาเกิน ๕
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๖ นี้แล ไม่ต้อง
ถือนิสสัยอยู่.

องค์ ๖ แห่งภิกษุผู้ไม่ต้องถือนิสสัย

132. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ ผู้ ป ระกอบด้ ว ยองค์ ๖ ไม่ ต้ อ งถื อ

นิสสัยอยู่ คือ
๑. เป็นผู้ไม่วิบัติด้วยศีล ในอธิศีล
๒. เป็นผู้ไม่วิบัติด้วยอาจาระ ในอัธยาจาร
๓. เป็นผู้ไม่วิบัติด้วยทิฏฐิ ในทิฏฐิยิ่ง
๔. เป็นผู้ได้ยินได้ฟังมาก
๕. เป็นผู้มีปัญญา
๖. มีพรรษาได้ ๕ หรือมีพรรษาเกิน ๕
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๖ นี้แล ไม่ต้อง
ถือนิสสัยอยู่.

องค์ ๖ แห่งภิกษุผู้ต้องถือนิสสัย

133. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๖ แม้อื่นอีก จะไม่

ถือนิสสัยอยู่ไม่ได้ คือ
๑. ไม่รู้จักอาบัติ
๒. ไม่รู้จักอนาบัติ
๓. ไม่รู้จักอาบัติเบา
๔. ไม่รู้จักอาบัติหนัก
๕. เธอจำ�ปาติโมกข์ทัง้ สองไม่ได้ดโี ดยพิสดาร จำ�แนกไม่ได้ดว้ ยดี
ไม่คล่องแคล่วดี วินจิ ฉัยไม่เรียบร้อยโดยสุตตะ โดยอนุพยัญชนะ
๖. มีพรรษาหย่อน ๕
ดู ก รภิก ษุทั้ง หลาย ภิก ษุผู้ป ระกอบด้ ว ยองค์ ๖ นี้ แ ล จะไม่
ถือนิสสัยอยู่ไม่ได้.
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องค์ ๖ แห่งภิกษุผู้ไม่ต้องถือนิสสัย

134. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ ผู้ ป ระกอบด้ ว ยองค์ ๖ ไม่ ต้ อ งถื อ

ทรงอนุญาตการบวชสามเณร

[๑๑๘]
135. …ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตการบวชกุลบุตรเป็นสามเณร ด้วย
ไตรสรณคมน์.
วิธีให้บรรพชา
136. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุพึงให้กุลบุตรบวชอย่างนี้
ชั้นต้น พึงให้โกนผมและหนวด แล้วให้ครองผ้าย้อมฝาด ให้ห่ม
ผ้าเฉวียงบ่า ให้กราบเท้าภิกษุทั้งหลาย ให้นั่งกระหย่ง ให้ประคอง
อัญชลี แล้วสั่งว่า จงว่าอย่างนี้ แล้วสอนให้ว่าสรณคมน์ดังนี้
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นิสสัยอยู่ คือ
๑. รู้จักอาบัติ
๒. รู้จักอนาบัติ
๓. รู้จักอาบัติเบา
๔. รู้จักอาบัติหนัก
๕. เธอจำ�ปาติโมกข์ทงั้ สองได้ดโี ดยพิสดาร จำ�แนกดี คล่องแคล่วดี
วินิจฉัยเรียบร้อยโดยสุตตะ โดยอนุพยัญชนะ
๖. มีพรรษาได้ ๕ หรือมีพรรษาเกิน ๕
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๖ นี้แล ไม่ต้อง
ถือนิสสัยอยู่.

• ไตรสรณคมน์
พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ
ข้าพเจ้าถึงพระพุทธเจ้า เป็นที่พึ่ง
ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ
ข้าพเจ้าถึงพระธรรม เป็นที่พึ่ง
สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ
ข้าพเจ้าถึงพระสงฆ์ เป็นที่พึ่ง
ทุติยมฺปิ พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ
ข้าพเจ้าถึงพระพุทธเจ้า เป็นที่พึ่ง แม้ครั้งที่ ๒
ทุติยมฺปิ ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ
ข้าพเจ้าถึงพระธรรม เป็นที่พึ่ง แม้ครั้งที่ ๒
ทุติยมฺปิ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ
ข้าพเจ้าถึงพระสงฆ์ เป็นที่พึ่ง แม้ครั้งที่ ๒
ตติยมฺปิ พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ
ข้าพเจ้าถึงพระพุทธเจ้า เป็นที่พึ่ง แม้ครั้งที่ ๓
ตติยมฺปิ ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ
ข้าพเจ้าถึงพระธรรม เป็นที่พึ่ง แม้ครั้งที่ ๓
ตติยมฺปิ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ
ข้าพเจ้าถึงพระสงฆ์ เป็นที่พึ่ง แม้ครั้งที่ ๓
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตการบวชกุลบุตรเป็นสามเณร
ด้วยไตรสรณคมน์นี้. …

ทรงห้ามบวชบุคคลที่มารดาบิดา ไม่อนุญาต

137. …ดูกรภิกษุทัง้ หลาย บุตรทีม่ ารดาบิดาไม่อนุญาต ภิกษุไม่พงึ ให้บวช
รูปใดให้บวช ต้องอาบัติทุกกฏ. …
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ทรงอนุญาตให้ภิกษุผู้ฉลาดมีสามเณรมากรูปได้

[๑๑๙]
138. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถรูปเดียว
รับสามเณรสองรูปไว้อปุ ฏั ฐากได้ ก็หรือเธออาจจะโอวาท อนุศาสน์
สามเณรมีจำ�นวนเท่าใด ก็ให้รับไว้อุปัฏฐาก มีจำ�นวนเท่านั้น.
[๑๒๐]

สิกขาบทของสามเณร

ครั้งนั้น สามเณรทั้งหลาย ได้มีความด�ำริว่า สิกขาบทของพวกเรามีเท่าไรหนอแล
และพวกเราจะต้องศึกษาในอะไร … ตรัสว่า

และให้สามเณรทั้งหลายศึกษาในสิกขาบท ๑๐ นั้น คือ
1. เว้นจากการทำ�สัตว์ที่มีชีวิตให้ตกล่วงไป
2. เว้นจากถือเอาพัสดุอันเจ้าของมิได้ให้
3. เว้นจากกรรมอันเป็นข้าศึกแก่พรหมจรรย์
4. เว้นจากการกล่าวเท็จ
5. เว้นจากการดื่มน้ำ�เมา คือ สุราและเมรัย อันเป็นที่ตั้งแห่ง
ความประมาท
6. เว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาล
7. เว้นจากการฟ้อนรำ� ขับร้อง ประโคมดนตรี และดูการเล่น
ที่เป็นข้าศึก
8. เว้นจากการทัดทรงตกแต่งด้วยดอกไม้ของหอม และเครือ่ ง
ลูบไล้ อันเป็นฐานแห่งการแต่งตัว
9. เว้นจากที่นั่งและที่นอนอันสูงและใหญ่
10. เว้นจากการรับทองและเงิน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตสิกขาบท ๑๐ นี้ แก่สามเณร
ทั้งหลาย และให้สามเณรทั้งหลายศึกษาในสิกขาบท ๑๐ นี้.
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139. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตสิกขาบท ๑๐ แก่สามเณรทั้งหลาย

ทรงอนุญาตลงทัณฑกรรมแก่สามเณร

[๑๒๑]
140. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เราอนุ ญ าตให้ ล งทั ณ ฑกรรมแก่ ส ามเณร
ผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ คือ
๑. พยายามเพื่อความเสื่อมลาภแห่งภิกษุทั้งหลาย
๒. พยายามเพื่อความพินาศแห่งภิกษุทั้งหลาย
๓. พยายามเพื่อความอยู่ไม่ได้แห่งภิกษุทั้งหลาย
๔. ด่า บริภาษ ภิกษุทั้งหลาย
๕. ยุยงภิกษุต่อภิกษุให้แตกกัน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ลงทัณฑกรรมแก่สามเณรผู้
ประกอบด้วยองค์ ๕ นี้แล.
ครั้งนั้น ภิกษุทั้งหลายได้มีความด�ำริว่า จะพึงลงทัณฑกรรมอย่างไรหนอแล …
ตรัสว่า

141. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย

เราอนุ ญ าตให้ ล งทั ณ ฑกรรม

คื อ

ห้ามปราม.
142. …ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ ไ ม่ พึ ง ลงทั ณ ฑกรรม คื อ ห้ า ม
สังฆารามทุกแห่ง รูปใดลง ต้องอาบัติทุกกฏ.
143. ดูกรภิกษุทัง้ หลาย เราอนุญาตให้ลงทัณฑกรรม คือ ห้ามเฉพาะ
สถานที่ ที่สามเณรจะอยู่หรือจะเข้าไปได้.
144. …ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงลงทัณฑกรรม คือ ห้ามอาหารที่
จะกลืนเข้าไปทางช่องปาก รูปใดลง ต้องอาบัติทุกกฏ.

การกักกันสามเณรต้องขออนุญาตก่อน

[๑๒๒]

ก็โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพัคคีย์ไม่อาปุจฉาพระอุปัชฌาย์ก่อน แล้วท�ำการกักกัน
สามเณรทั้งหลายไว้. พระอุปัชฌาย์ทั้งหลายเที่ยวตามหาด้วยนึกสงสัยว่า ท�ำไม
หนอ สามเณรของพวกเราจึงหายไป.
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ภิกษุทั้งหลายได้แจ้งให้ทราบอย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย พระฉัพพัคคีย์ได้กักกัน
ไว้. พระอุปัชฌาย์ทั้งหลาย จึงเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนพระฉัพพัคคีย์
จึงไม่อาปุจฉาพวกเราก่อน แล้วท�ำการกักกันสามเณรของพวกเราเล่า … ตรัสว่า

145. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ไม่อาปุจฉาอุปัชฌาย์ก่อนแล้ว ไม่พึง
ทำ�การกักกันสามเณรไว้ รูปใดทำ� ต้องอาบัติทุกกฏ.

ทรงห้ามเกลี้ยกล่อมสามเณรของภิกษุอื่น

[๑๒๓]

ก็โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพัคคีย์พากันเกลี้ยกล่อมพวกสามเณรของพระเถระ
ทั้งหลาย. พระเถระทั้งหลายต้องหยิบไม้ช�ำระฟันบ้าง ตักน�้ำล้างหน้าบ้าง ด้วย
ตนเอง ย่อมล�ำบาก … ตรัสว่า

146. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย บริ ษั ท ของภิ ก ษุ อื่ น ภิ ก ษุ ไ ม่ พึ ง เกลี้ ย กล่ อ ม

[๑๒๔]

องค์แห่งนาสนะ ๑๐ ของสามเณร

ก็โดยสมัยนั้นแล สามเณรของท่านพระอุปนันทศากยบุตรชื่อ กัณฏกะ ได้
ประทุษร้ายภิกษุณีกัณฏกี. ภิกษุทั้งหลายจึงเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉน
สามเณรจึงได้ประพฤติอนาจารเห็นปานนี้เล่า … ตรัสว่า

147. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้นาสนะสามเณร ผู้ประกอบด้วย
องค์ ๑๐ คือ
๑. ทำ�สัตว์ที่มีชีวิตให้ตกล่วงไป
๒. ถือเอาพัสดุอันเจ้าของมิได้ให้
๓. ประพฤติกรรมอันเป็นข้าศึกแก่พรหมจรรย์
๔. กล่าววาจาเท็จ
๕. ดื่มน้ำ�เมา
๖. กล่าวติพระพุทธเจ้า
๗. กล่าวติพระธรรม
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รูปใดเกลี้ยกล่อม ต้องอาบัติทุกกฏ.

๘. กล่าวติพระสงฆ์
๙. มีความเห็นผิด
๑๐. ประทุษร้ายภิกษุณี
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้นาสนะสามเณร ผู้ประกอบ
ด้วยองค์ ๑๐ นี้.
[๑๒๕]

ทรงห้ามบัณเฑาะก์มิให้อุปสมบท

ก็โดยสมัยนั้นแล บัณเฑาะก์คนหนึ่งบวชในส�ำนักภิกษุ. เธอเข้าไปหาภิกษุ
หนุ่มๆ แล้วพูดชวนอย่างนี้ว่า มาเถิดท่านทั้งหลาย จงประทุษร้ายข้าพเจ้า. ภิกษุ
ทั้งหลายพูดรุกรานว่า เจ้าบัณเฑาะก์จงฉิบหาย เจ้าบัณเฑาะก์จงพินาศ จะประโยชน์
อะไรด้วยเจ้า. เธอถูกพวกภิกษุพูดรุกราน จึงเข้าไปหาพวกสามเณรโค่งผู้มีร่าง
ล�่ำสัน แล้วพูดชวนอย่างนี้ว่า มาเถิดท่านทั้งหลาย จงประทุษร้ายข้าพเจ้า. พวก
สามเณรพูดรุกรานว่า เจ้าบัณเฑาะก์จงฉิบหาย เจ้าบัณเฑาะก์จงพินาศ จะประโยชน์
อะไรด้ ว ยเจ้ า . เธอถู ก พวกสามเณรพู ด รุ ก ราน จึ ง เข้ า ไปหาพวกคนเลี้ ย งช้ า ง
คนเลี้ยงม้า แล้วพูดอย่างนี้ว่า มาเถิดท่านทั้งหลาย จงประทุษร้ายข้าพเจ้า. พวก
คนเลี้ยงช้าง พวกคนเลี้ยงม้า ประทุษร้ายแล้วจึงเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า
พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรเหล่านี้เป็นบัณเฑาะก์ บรรดาพวกสมณะเหล่านี้
แม้พวกใดที่มิใช่บัณเฑาะก์ แม้พวกนั้นก็ประทุษร้ายบัณเฑาะก์ เมื่อเป็นเช่นนี้
พระสมณะเหล่านี้ก็ล้วนแต่ไม่ใช่เป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ … ตรัสว่า

148. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนุปสัมบัน คือ บัณเฑาะก์ ภิกษุไม่พึงให้
อุปสมบท ที่อุปสมบทแล้วต้องให้สึกเสีย.

ทรงห้ามคนลักเพศและคนเข้ารีดมิให้อุปสมบท

[๑๒๖]

ก็โดยสมัยนั้นแล บุตรของตระกูลเก่าแก่คนหนึ่ง เป็นสุขุมาลชาติ มีหมู่ญาติที่รู้จัก
กันในตระกูลหมดสิ้นไป. ครั้งนั้น เขาได้มีความด�ำริว่า เราเป็นผู้ดี ไม่สามารถจะ
หาโภคทรัพย์ที่ยังหาไม่ได้ หรือไม่สามารถจะท�ำโภคทรัพย์ที่หาได้แล้วให้เจริญ
งอกงาม ด้วยวิธีอะไรหนอ เราจึงจะอยู่เป็นสุข และไม่ต้องล�ำบาก แล้วคิดได้ในทันที
นั้นว่า พวกสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรเหล่านี้แล มีปกติเป็นสุข มีความประพฤติ
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149. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย อนุ ป สั ม บั น คื อ คนลั ก เพศ ภิ ก ษุ ไ ม่ พึ ง
ให้อุปสมบท ที่อุปสมบทแล้วต้องให้สึกเสีย.
150. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนุปสัมบัน คือ ผู้ไปเข้ารีดเดียรถีย์ ภิกษุ
ไม่พึงให้อุปสมบท ที่อุปสมบทแล้วต้องให้สึกเสีย.

ทรงห้ามสัตว์ดิรัจฉานมิให้อุปสมบท

[๑๒๗]
151. …ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย อนุ ป สั ม บั น คื อ สั ต ว์ ดิ รั จ ฉาน ภิ ก ษุ
ไม่พึงให้อุปสมบท ที่อุปสมบทแล้วต้องให้สึกเสีย.

ทรงห้ามคนฆ่ามารดามิให้อุปสมบท

[๑๒๘]
152. …ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย อนุ ป สั ม บั น คื อ คนฆ่ า มารดา ภิ ก ษุ
ไม่พึงให้อุปสมบท ที่อุปสมบทแล้วต้องให้สึกเสีย.
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เรียบร้อย ฉันอาหารที่ดี นอนในห้องนอนอันมิดชิด ถ้ากระไร เราพึงจัดแจงบาตร
จีวร โกนผมและหนวด ครองผ้าย้อมฝาดเสียเอง แล้วไปอารามอยู่ร่วมกับภิกษุ
ทั้งหลาย. ต่อมา เขาได้จัดแจงบาตรจีวร โกนผมและหนวด ครองผ้าย้อมฝาดเอง
แล้วไปอารามกราบไหว้ภิกษุทั้งหลาย.
ภิกษุทั้งหลายถามว่า คุณมีพรรษาได้เท่าไร.
เขาย้อนถามว่า ที่ชื่อว่ามีพรรษาได้เท่าไร นั่นอะไรกันขอรับ.
ภิกษุทั้งหลายถามว่า อาวุโส ใครเป็นพระอุปัชฌาย์ของคุณ.
เขาย้อนถามว่า ที่ชื่อว่าพระอุปัชฌาย์ นั่นอะไรกันขอรับ.
ภิกษุทั้งหลายได้แจ้งเรื่องนั้นต่อท่านพระอุบาลีว่า อาวุโสอุบาลี ขอนิมนต์ท่าน
สอบสวนบรรพชิตรูปนี้.
ครั้นเขาถูกท่านพระอุบาลีสอบสวน จึงแจ้งเรื่องนั้นให้ทราบ. ท่านพระอุบาลี
ได้แจ้งให้ภิกษุทั้งหลายทราบแล้ว. ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค … ตรัสว่า

ทรงห้ามคนฆ่าบิดามิให้อุปสมบท

[๑๒๙]
153. …ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย อนุ ป สั ม บั น คื อ คนฆ่ า บิ ด า ภิ ก ษุ
ไม่พึงให้อุปสมบท ที่อุปสมบทแล้วต้องให้สึกเสีย.

ทรงห้ามคนฆ่าพระอรหันต์มิให้อุปสมบท

[๑๓๐]
154. …ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนุปสัมบัน คือ คนฆ่าพระอรหันต์ ภิกษุ
ไม่พึงให้อุปสมบท ที่อุปสมบทแล้วต้องให้สึกเสีย.

ทรงห้ามคนประทุษร้ายภิกษุณีมิให้อุปสมบท
[๑๓๑]
155. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนุปสัมบัน คือ คนประทุษร้ายภิกษุณี ภิกษุ
ไม่พึงให้อุปสมบท ที่อุปสมบทแล้วต้องให้สึกเสีย.

ทรงห้ามคนทำ�สังฆเภทมิให้อุปสมบท
156. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย อนุ ป สั ม บั น คื อ คนผู้ ทำ�สั ง ฆเภท ภิ ก ษุ
ไม่พึงให้อุปสมบท ที่อุปสมบทแล้วต้องให้สึกเสีย.

ทรงห้ามคนทำ�ร้ายพระพุทธเจ้ามิให้อุปสมบท
157. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนุปสัมบัน คือ คนทำ�ร้ายพระพุทธเจ้าจนถึง
ห้อพระโลหิต ภิกษุไม่พึงให้อุปสมบท ที่อุปสมบทแล้วต้องให้
สึกเสีย.
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[๑๓๓]

ทรงห้ามอุปสมบทอุภโตพยัญชนก

ก็โดยสมัยนั้นแล อุภโตพยัญชนกคนหนึ่งได้บวชในส�ำนักภิกษุ. เธอเสพเมถุน
ธรรมในสตรีทั้งหลาย ด้วยปุริสนิมิต1ของตนบ้าง ให้บุรุษอื่นเสพเมถุนธรรมใน
อิตถีนิมิต2ของตนบ้าง … ตรัสว่า

158. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนุปสัมบัน คือ อุภโตพยัญชนก ภิกษุไม่พึงให้
อุปสมบท ที่อุปสมบทแล้วต้องให้สึกเสีย.

[๑๓๓]
159. …ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย กุ ล บุ ต รผู้ ไ ม่ มี อุ ปั ช ฌาย์ ภิ ก ษุ ไ ม่ พึ ง
อุปสมบทให้ รูปใดอุปสมบทให้ ต้องอาบัติทุกกฏ.
160. …ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย กุ ล บุ ต รมี ส งฆ์ เ ป็ น อุ ปั ช ฌาย์ ภิ ก ษุ ไ ม่ พึ ง
อุปสมบทให้ รูปใดอุปสมบทให้ ต้องอาบัติทุกกฏ.
161. …ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย กุ ล บุ ต รมี ค ณะเป็ น อุ ปั ช ฌาย์ ภิ ก ษุ ไ ม่ พึ ง
อุปสมบทให้ รูปใดอุปสมบทให้ ต้องอาบัติทุกกฏ.
162. …ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย กุ ล บุ ต รมี บั ณ เฑาะก์ เ ป็ น อุ ปั ช ฌาย์ ภิ ก ษุ
ไม่พึงอุปสมบทให้ ...
163. กุลบุตรมีบุคคลลักเพศเป็นอุปัชฌาย์ ภิกษุไม่พึงอุปสมบทให้ ...
164. กุ ล บุ ต รมี ภิ ก ษุ ไ ปเข้ า รี ด เดี ย รถี ย์ เ ป็ น อุ ปั ช ฌาย์ ภิ ก ษุ ไ ม่ พึ ง
อุปสมบทให้ ...
165. กุลบุตรมีสัตว์ดิรัจฉานเป็นอุปัชฌาย์ ภิกษุไม่พึงอุปสมบทให้ ...
166. กุลบุตรมีคนฆ่ามารดาเป็นอุปัชฌาย์ ภิกษุไม่พึงอุปสมบทให้ ...
1. ปุริสนิมิต หมายความว่า อวัยวะเพศชาย –ผู้รวบรวม
2. อิตถีนิมิต หมายความว่า อวัยวะเพศหญิง –ผู้รวบรวม

พุทธวจน – อริยวินัย 243

อาจารโคจรสมฺปนฺนา

บุคคลไม่ควรให้อุปสมบท ๒๐ จำ�พวก

167. กุลบุตรมีคนฆ่าบิดาเป็นอุปัชฌาย์ ภิกษุไม่พึงอุปสมบทให้ ...
168. กุลบุตรมีคนฆ่าพระอรหันต์เป็นอุปัชฌาย์ ภิกษุไม่พึงอุปสมบท

ให้ ...
169. กุ ล บุ ต รมี ค นประทุ ษ ร้ า ยภิ ก ษุ ณี เ ป็ น อุ ปั ช ฌาย์ ภิ ก ษุ ไ ม่ พึ ง
อุปสมบทให้ ...
170. กุลบุตรมีคนทำ�สังฆเภทเป็นอุปชั ฌาย์ ภิกษุไม่พงึ อุปสมบทให้ ...
171. กุลบุตรมีคนทำ�ร้ายพระศาสดาจนห้อพระโลหิตเป็นอุปชั ฌาย์ ภิกษุ
ไม่พึงอุปสมบทให้ ...
172. กุลบุตรมีอุภโตพยัญชนกเป็นอุปัชฌาย์ ภิกษุไม่พึงให้อุปสมบท
ที่อุปสมบทแล้วต้องให้สึกเสีย.
[๑๓๔]
173. …ดูกรภิกษุทั้งหลาย กุลบุตรไม่มีบาตร ภิกษุไม่พึงอุปสมบทให้
รูปใดอุปสมบทให้ ต้องอาบัติทุกกฏ.
174. …ดูกรภิกษุทั้งหลาย กุลบุตรไม่มีจีวร ภิกษุไม่พึงอุปสมบทให้
รูปใดอุปสมบทให้ ต้องอาบัติทุกกฏ.
175. …ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย กุ ล บุ ต รไม่ มี ทั้ ง บาตรทั้ ง จี ว ร ภิ ก ษุ ไ ม่ พึ ง
อุปสมบทให้ รูปใดอุปสมบทให้ ต้องอาบัติทุกกฏ.
176. …ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย กุ ล บุ ต รมี บ าตรที่ ยื ม เขามา ภิ ก ษุ ไ ม่ พึ ง
อุปสมบทให้ รูปใดอุปสมบทให้ ต้องอาบัติทุกกฏ.
177. …ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย กุ ล บุ ต รมี จี ว รที่ ยื ม เขามา ภิ ก ษุ ไ ม่ พึ ง
อุปสมบทให้ รูปใดอุปสมบทให้ ต้องอาบัติทุกกฏ.
178. …ดูกรภิกษุทั้งหลาย กุลบุตรมีบาตรและจีวรที่ยืมเขามา ภิกษุไม่
พึงอุปสมบทให้ รูปใดอุปสมบทให้ ต้องอาบัติทุกกฏ.
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[๑๓๕]
179. …ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงบรรพชาคนมือด้วน ...
180. ไม่พึงบรรพชาคนเท้าด้วน ...
181. ไม่พึงบรรพชาคนทั้งมือและเท้าด้วน ...
182. ไม่พึงบรรพชาคนหูขาด ...
183. ไม่พึงบรรพชาคนจมูกแหว่ง ...
184. ไม่พึงบรรพชาคนทั้งหูขาดทั้งจมูกแหว่ง ...
185. ไม่พึงบรรพชาคนนิ้วมือนิ้วเท้าขาด ...
186. ไม่พึงบรรพชาคนง่ามมือง่ามเท้าขาด ...
187. ไม่พึงบรรพชาคนเอ็นขาด ...
188. ไม่พึงบรรพชาคนมือเป็นแผ่น ...
189. ไม่พึงบรรพชาคนค่อม ...
190. ไม่พึงบรรพชาคนเตี้ย ...
191. ไม่พึงบรรพชาคนคอพอก ...
192. ไม่พึงบรรพชาคนถูกสักหมายโทษ ...
193. ไม่พึงบรรพชาคนมีรอยเฆี่ยนด้วยหวาย ...
194. ไม่พึงบรรพชาคนถูกออกหมายสั่งจับ ...
195. ไม่พึงบรรพชาคนเท้าปุก ...
196. ไม่พึงบรรพชาคนมีโรคเรื้อรัง ...
197. ไม่พึงบรรพชาคนมีรูปร่างไม่สมประกอบ ...
198. ไม่พึงบรรพชาคนตาบอดข้างเดียว ...
199. ไม่พึงบรรพชาคนง่อย ...
200. ไม่พึงบรรพชาคนกระจอก ...
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201. ไม่พึงบรรพชาคนเป็นโรคอัมพาต ...
202. ไม่พึงบรรพชาคนมีอิริยาบถขาด ...
203. ไม่พึงบรรพชาคนชราทุพพลภาพ ...
204. ไม่พึงบรรพชาคนตาบอดสองข้าง ...
205. ไม่พึงบรรพชาคนใบ้ ...
206. ไม่พึงบรรพชาคนหูหนวก ...
207. ไม่พึงบรรพชาคนทั้งบอดและใบ้ ...
208. ไม่พึงบรรพชาคนทั้งบอดและหนวก ...
209. ไม่พึงบรรพชาคนทั้งใบ้และหนวก ...
210. ไม่พึงบรรพชาคนทั้งบอดใบ้และหนวก รูปใดบรรพชาให้ ต้อง
อาบัติทุกกฏ.

ทรงห้ามให้นิสสัยแก่อลัชชี

[๑๓๖]
211. …ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ ไ ม่ พึ ง ให้ นิ ส สั ย แก่ ภิ ก ษุ พ วกอลั ช ชี
รูปใดให้ ต้องอาบัติทุกกฏ.
212. …ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ ไ ม่ พึ ง อยู่ อ าศั ย ภิ ก ษุ พ วกอลั ช ชี
รูปใดอยู่ ต้องอาบัติทุกกฏ.
213. …ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้รอ ๔-๕ วัน พอจะสืบสวน
รู้ว่าภิกษุผู้ให้นิสสัยเป็นสภาคกัน.

ลักษณะภิกษุผู้ไม่ต้องถือนิสสัย

[๑๓๗]
214. …ดูกรภิกษุทัง้ หลาย เราอนุญาตให้ภกิ ษุผูเ้ ดินทางไกล เมือ่ ไม่ได้
ผู้ให้นิสสัย ไม่ต้องถือนิสสัยอยู่.
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[๑๓๘]
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุ ๒ รูปเดินทางไกลไปโกศลชนบท. เธอทั้งสองพักอยู่
ณ อาวาสแห่งหนึ่ง. ในภิกษุ ๒ รูปนั้น รูปหนึ่งอาพาธ จึงรูปที่อาพาธนั้นได้มี
ความด�ำริว่า พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้ว่า ภิกษุจะไม่ถือนิสสัยอยู่ไม่ได้ ก็เรา
มีหน้าที่ต้องถือนิสัย แต่ก�ำลังอาพาธ จะพึงปฏิบัติอย่างใดหนอแล … ตรัสว่า

215. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุอาพาธ เมื่อไม่ได้ผู้ให้นิสสัย
ไม่ต้องถือนิสสัยอยู่.

ครั้งนั้น ภิกษุผู้พยาบาลไข้นั้นได้มีความด�ำริว่า พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้ว่า
ภิกษุจะไม่ถือนิสสัยอยู่ไม่ได้ ก็เรามีหน้าที่ต้องถือนิสสัย แต่ภิกษุรูปนี้ยังอาพาธ
เราจะพึงปฏิบัติอย่างไรหนอแล … ตรัสว่า

นิสสัย ถูกภิกษุอาพาธขอร้อง ไม่ต้องถือนิสสัยอยู่.
217. …ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เราอนุ ญ าตให้ ภิ ก ษุ ผู้ ถื อ อยู่ ป่ า เป็ น วั ต ร
กำ�หนดการอยู่เป็นผาสุก เมื่อไม่ได้ผู้ให้นิสสัย ไม่ต้องถือนิสสัย
ด้วยผูกใจว่า เมื่อใดมีภิกษุผู้ให้นิสสัยที่สมควรมาอยู่ จักอาศัย
ภิกษุนั้นอยู่.

อุปสมบทกรรม1
• สวดอุปสัมปทาเปกขะระบุโคตร
[๑๓๙]
ก็โดยสมัยนั้นแล ท่านพระมหากัสสปมีอุปสัมปทาเปกขะ และท่านส่งทูตไป
ในส�ำนักท่านพระอานนท์ว่า ท่านอานนท์จงมาสวดอุปสัมปทาเปกขะนี้. ท่าน
พระอานนท์ตอบไปอย่างนี้ว่า เกล้ากระผมไม่สามารถจะระบุนามของพระเถระได้
เพราะพระเถระเป็นที่เคารพของเกล้ากระผม … ตรัสว่า

218. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้สวดระบุโคตรได้.

1. เป็นรายละเอียดเพิม่ เติมเกีย่ วกับขัน้ ตอนการอุปสมบท จากทีท่ รงบัญญัตไิ ว้ในหน้า 185  –ผูร้ วบรวม
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216. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุผู้พยาบาลไข้ เมื่อไม่ได้ผู้ให้

• อุปสมบทคู่
[๑๔๐]

ก็โดยสมัยนั้นแล ท่านพระมหากัสสปมีอุปสัมปทาเปกขะอยู่ ๒ คน. เธอ
ทั้งสองแก่งแย่งกันว่า เราจักอุปสมบทก่อน เราจักอุปสมบทก่อน … ตรัสว่า

219. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ทำ�อุปสัมปทาเปกขะ ๒ รูปใน
อนุสาวนาเดียวกัน.

• อุปสมบทคราวละ ๓ คน
สมัยต่อมา พระเถระหลายรูปต่างมีอุปสัมปทาเปกขะหลายคนด้วยกัน. พวก
เธอต่างแก่งแย่งกันว่า เราจักอุปสมบทก่อน เราจักอุปสมบทก่อน. พระเถระ
ทั้งหลายจึงตัดสินว่า เอาเถอะ พวกเราจะท�ำอุปสัมปทาเปกขะทุกคนในอนุสาวนา
เดียวกัน … ตรัสว่า

220. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เราอนุ ญ าตให้ ทำ�อุ ป สั ม ปทาเปกขะใน

อนุ ส าวนาเดี ย วกั น คราวละ ๒ รู ป ๓ รู ป แต่ ก ารสวดนั้ น แล
ต้องมีอปุ ชั ฌาย์รปู เดียวกัน จะมีอปุ ชั ฌาย์ตา่ งกันไม่ได้เป็นอันขาด.

• นับอายุ ๒๐ ปีทั้งอยู่ในครรภ์
[๑๔๑]
…ดูกรภิกษุทั้งหลาย จิตดวงแรกใดเกิดแล้วในอุทรมารดา วิญญาณ
ดวงแรกปรากฏแล้ว อาศัยจิตดวงแรก วิญญาณดวงแรกนั้นนั่นแหละ
เป็นความเกิดของสัตว์นั้น.
221. ดูกรภิกษุทัง้ หลาย เราอนุญาตให้อปุ สมบทกุลบุตรมีอายุครบ ๒๐ ปี
ทั้งอยู่ในครรภ์.
• สวดถามอันตรายิกธรรม ๑๓ ข้อ
[๑๔๒]
ก็โดยสมัยนั้นแล พวกกุลบุตรที่อุปสมบทแล้วปรากฏเป็นโรคเรื้อนก็มี เป็นฝีก็มี
เป็นโรคกลากก็มี เป็นโรคมองคร่อก็มี เป็นโรคลมบ้าหมูก็มี … ตรัสว่า
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222. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย

เราอนุ ญ าตให้ ภิ ก ษุ ผู้ ใ ห้ อุ ป สมบทถาม
อันตรายิกธรรม ๑๓ ข้อ.
223. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล พึงถามอุปสัมปทาเปกขะอย่างนี้.
• อันตรายิกธรรม
อาพาธเห็ น ปานนี้ ข องเจ้ า มี ห รื อ คื อ โรคเรื้ อ น ฝี โรคกลาก โรค
มองคร่อ ลมบ้าหมู เจ้าเป็นมนุษย์หรือ เป็นชายหรือ เป็นไทหรือ
ไม่มีหนี้สินหรือ มิใช่ราชภัฏหรือ มารดาบิดาอนุญาตแล้วหรือ มีปีครบ
๒๐ แล้วหรือ บาตรจีวรของเจ้ามีครบแล้วหรือ เจ้าชื่ออะไร อุปัชฌาย์
ของเจ้าชื่ออะไร.
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายถามอันตรายิกธรรมกะพวกอุปสัมปทาเปกขะ
ที่ยังมิได้สอนซ้อม. พวกอุปสัมปทาเปกขะย่อมสะทกสะท้าน เก้อเขิน ไม่อาจ
จะตอบได้ … ตรัสว่า

224. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เราอนุ ญ าตให้ ส อนซ้ อ มก่ อ น แล้ ว จึ ง ถาม
อันตรายิกธรรมทีหลัง.

ภิกษุทั้งหลายสอนซ้อมในท่ามกลางสงฆ์นั้นนั่นแหละ พวกอุปสัมปทาเปกขะย่อม
สะทกสะท้าน เก้อเขิน ไม่อาจตอบได้เหมือนอย่างเดิม … ตรัสว่า

225. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้สอนซ้อม ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง

แล้วจึงถามอันตรายิกธรรมในท่ามกลางสงฆ์.
226. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพึงสอนซ้อมอุปสัมปทาเปกขะอย่างนี้
พึงให้อุปสัมปทาเปกขะถืออุปัชฌาย์ก่อน ครั้นแล้วพึงบอกบาตรจีวรว่า
นี้บาตรของเจ้า นี้ผ้าทาบ1ของเจ้า นี้ผ้าห่มของเจ้า นี้ผ้านุ่งของเจ้า
เจ้าจงไปยืน ณ โอกาสโน้น.
ภิกษุทั้งหลายที่เขลา ไม่ฉลาด ย่อมสอนซ้อม เหล่าอุปสัมปทาเปกขะที่ถูก
สอนซ้อมไม่ดี ย่อมสะทกสะท้าน เก้อเขิน ไม่อาจตอบได้ … ตรัสว่า
1. ในบาลีใช้ว่า “อยํ สงฺฆาฏึ” หรือ สามารถแปลได้ว่า “นี้ผ้าสังฆาฏิ” –ผู้รวบรวม
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• สอนซ้อมก่อนถามอันตรายิกธรรม

227. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้เขลา ไม่ฉลาด ไม่พึงสอนซ้อม รูปใด
สอนซ้อม ต้องอาบัติทุกกฏ.
228. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เราอนุญาตให้ภกิ ษุผฉู้ ลาด ผูส้ ามารถ สอนซ้อม.
บรรดาภิกษุผู้ที่ยังไม่ได้รับสมมติ ย่อมสอนซ้อม … ตรัสว่า

229. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ สมมติ ไม่ พึ ง สอนซ้ อ ม

รูปใดสอนซ้อม ต้องอาบัติทุกกฏ.
230. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เราอนุญาตให้ภกิ ษุทไี่ ด้รบั สมมติแล้วสอนซ้อม.
231. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพึงสมมติ ดังต่อไปนี้.

วิธีสมมติภิกษุเป็นผู้สอนซ้อม
ตนเองพึงสมมติตนก็ได้ หรือภิกษุรูปอื่นพึงสมมติภิกษุอื่นก็ได้.
อย่างไรเล่า ตนเองพึงสมมติตนเอง คือ ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ
พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติกรรมวาจา ว่าดังนี้
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ผู้มีชื่อนี้เป็นอุปสัมปทาเปกขะของ
ท่านผู้มีชื่อนี้ ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว ข้าพเจ้าพึงสอนซ้อม
ผู้มีชื่อนี้ อย่างนี้ ชื่อว่าตนเองสมมติตนเอง.
อย่ า งไรเล่ า ภิ ก ษุ รู ป อื่ น พึ ง สมมติ ภิ ก ษุ รู ป อื่ น คื อ ภิ ก ษุ ผู ้ ฉ ลาด
ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติกรรมวาจา ว่าดังนี้
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ผู้มีชื่อนี้เป็นอุปสัมปทาเปกขะของ
ท่ า นผู ้ มี ชื่ อ นี้ ถ้ า ความพร้ อ มพรั่ ง ของสงฆ์ ถึ ง ที่ แ ล้ ว ท่ า นผู ้ มี ชื่ อ นี้
พึงสอนซ้อมผู้มีชื่อนี้ อย่างนี้ ชื่อว่าภิกษุรูปอื่นสมมติภิกษุรูปอื่น.
ภิกษุผู้ได้รับสมมติแล้วนั้น พึงเข้าไปหาอุปสัมปทาเปกขะ แล้วกล่าว
อย่างนี้ ว่าดังนี้
• ค�ำสอนซ้อมอันตรายิกธรรม
แน่ะผู้มีชื่อนี้ เจ้าฟังนะ นี้เป็นกาลสัตย์ กาลจริงของเจ้า เมื่อท่านถาม
ในท่ามกลางสงฆ์ถึงสิ่งอันเกิดแล้ว มีอยู่พึงบอกว่ามี ไม่มีพึงบอกว่าไม่มี
เจ้าอย่าสะทกสะท้านแล้วแล เจ้าอย่าได้เป็นผู้เก้อแล้วแล
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• ค�ำเรียกอุปสัมปทาเปกขะเข้ามา
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ผูม้ ชี อื่ นี้ เป็นอุปสัมปทาเปกขะของท่าน
ผู้มีชื่อนี้ ข้าพเจ้าสอนซ้อมเขาแล้ว ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว
ขอผู้มีชื่อนี้พึงมา
พึงเรียกอุปสัมปทาเปกขะว่า เจ้าจงมา
พึงให้อุปสัมปทาเปกขะนั้นห่มผ้าเฉวียงบ่า ให้กราบเท้าภิกษุทั้งหลาย
ให้นั่งกระหย่ง ให้ประคองอัญชลี แล้วพึงให้ขออุปสมบทดังนี้
• ค�ำขออุปสมบท
ข้าพเจ้าขออุปสมบทต่อสงฆ์เจ้าข้า ขอสงฆ์โปรดยกข้าพเจ้าขึ้นเถิด
เจ้าข้า
ข้าพเจ้าขออุปสมบทต่อสงฆ์ เป็นครั้งที่สอง เจ้าข้า ขอสงฆ์โปรดยก
ข้าพเจ้าขึ้นเถิดเจ้าข้า
ข้าพเจ้าขออุปสมบทต่อสงฆ์ เป็นครั้งที่สาม เจ้าข้า ขอสงฆ์โปรดยก
ข้าพเจ้าขึ้นเถิดเจ้าข้า.
• ค�ำสมมติตนเพื่อถามอันตรายิกธรรม
ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติกรรมวาจา
ว่าดังนี้
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ภิกษุทั้งหลายจักถามเจ้าอย่างนี้ อาพาธเห็นปานนี้ของเจ้ามีหรือ คือ
โรคเรื้อน ฝี โรคกลาก โรคมองคร่อ ลมบ้าหมู. เจ้าเป็นมนุษย์หรือ เป็น
ชายหรือ เป็นไทหรือ ไม่มีหนี้สินหรือ มิใช่ราชภัฏหรือ มารดาบิดาอนุญาต
แล้วหรือ มีปีครบ ๒๐ แล้วหรือ บาตรจีวรของเจ้ามีครบแล้วหรือ เจ้าชื่อ
อะไร อุปัชฌาย์ของเจ้าชื่ออะไร.
ภิกษุผู้สอนซ้อมกับอุปสัมปทาเปกขะเดินมาด้วยกัน แต่ทั้งสองไม่พึง
เดินมาพร้อมกัน คือ ภิกษุผู้สอนซ้อมต้องมาก่อน แล้วประกาศให้สงฆ์
ทราบด้วยญัตติกรรมวาจา ว่าดังนี้

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ผู้มีชื่อนี้ผู้นี้ เป็นอุปสัมปทาเปกขะ
ของท่านผู้มีชื่อนี้.
ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว ข้าพเจ้าจะพึงถามอันตรายิกธรรม
ต่อผู้มีชื่อนี้ ดังนี้
• ค�ำถามอันตรายิกธรรม
แน่ะ ผู้มีชื่อนี้ เจ้าฟังนะ นี้เป็นกาลสัตย์ กาลจริงของเจ้า เราจะถาม
สิ่งที่เกิดแล้ว มีอยู่พึงบอกว่ามี ไม่มีพึงบอกว่าไม่มี อาพาธเห็นปานนี้
ของเจ้ า มี ห รื อ คื อ โรคเรื้ อ น ฝี โรคกลาก โรคมองคร่ อ ลมบ้ า หมู
เจ้าเป็นมนุษย์หรือ เป็นชายหรือ เป็นไทหรือ ไม่มีหนี้สินหรือ มิใช่ราชภัฏ
หรือ มารดาบิดาอนุญาตแล้วหรือ มีปีครบ ๒๐ แล้วหรือ บาตรจีวรของ
เจ้ามีครบแล้วหรือ เจ้าชื่ออะไร อุปัชฌาย์ของเจ้าชื่ออะไร.
• กรรมวาจาอุปสมบท
ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติจตุตถกรรมวาจา ว่าดังนี้
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ผูม้ ชี ือ่ นีผ้ ูน้ ี้ เป็นอุปสัมปทาเปกขะ
ของท่านผู้มีชื่อนี้ บริสุทธิ์แล้วจากอันตรายิกธรรมทั้งหลาย บาตรจีวรของ
เขาครบแล้ว ผู้มีชื่อนี้ขออุปสมบทต่อสงฆ์ มีท่านผู้มีชื่อนี้เป็นอุปัชฌายะ.
ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงอุปสมบทผู้มีชื่อนี้ มีท่าน
ผู้มีชื่อนี้เป็นอุปัชฌายะ นี้เป็นญัตติ
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ผูม้ ชี ือ่ นีผ้ ูน้ ี้ เป็นอุปสัมปทาเปกขะ
ของท่านผู้มีชื่อนี้ บริสุทธิ์แล้วจากอันตรายิกธรรมทั้งหลาย บาตรจีวรของ
เขาครบแล้ว ผู้มีชื่อนี้ขออุปสมบทต่อสงฆ์ มีท่านผู้มีชื่อนี้เป็นอุปัชฌายะ.
สงฆ์อุปสมบทผู้มีชื่อนี้ มีท่านผู้มีชื่อนี้เป็นอุปัชฌายะ การอุปสมบทผู้มี
ชือ่ นี้ มีทา่ นผูม้ ชี ือ่ นีเ้ ป็นอุปชั ฌายะ ชอบแก่ทา่ นผูใ้ ด ท่านผูน้ ัน้ พึงเป็นผูน้ ิง่
ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด
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ทรงอนุญาตให้บอกนิสสัย ๔

[๑๔๓]
ทันใดนั้นแหละ พึงวัดเงา พึงบอกประมาณแห่งฤดู พึงบอกส่วน
แห่งวัน พึงบอกสังคีติ พึงบอกนิสสัย ๔ ว่าดังนี้
๑. บรรพชาอาศัยโภชนะ คือค�ำข้าวอันหาได้ด้วยก�ำลังปลีแข้ง เธอ
พึงท�ำอุตสาหะในข้อนั้นจนตลอดชีวิต. อติเรกลาภ คือ ภัตถวายสงฆ์
ภัตเฉพาะสงฆ์ การนิมนต์ ภัตถวายตามสลาก ภัตถวายในปักษ์ ภัตถวาย
ในวันอุโบสถ ภัตถวายในวันปาฏิบท.
๒. บรรพชาอาศัยบังสุกลุ จีวร เธอพึงท�ำอุตสาหะในข้อนัน้ จนตลอดชีวติ
อติเรกลาภ คือ ผ้าเปลือกไม้ ผ้าฝ้าย ผ้าไหม ผ้าขนสัตว์ ผ้าป่าน ผ้าแกมกัน.
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ข้าพเจ้ากล่าวความนี้เป็นครั้งที่สอง ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟัง
ข้าพเจ้า ผู้มีชื่อนี้ผู้นี้ เป็นอุปสัมปทาเปกขะของท่านผู้มีชื่อนี้ บริสุทธิ์
แล้วจากอันตรายิกธรรมทั้งหลาย บาตรจีวรของเขาครบแล้ว ผู้มีชื่อนี้
ขออุปสมบทต่อสงฆ์ มีทา่ นผูม้ ชี ือ่ นีเ้ ป็นอุปชั ฌายะ สงฆ์อปุ สมบทผูม้ ชี ือ่ นี้
มีท่านผู้มีชื่อนี้เป็นอุปัชฌายะ การอุปสมบทผู้มีชื่อนี้ มีท่านผู้มีชื่อนี้เป็น
อุปัชฌายะ ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด
ท่านผู้นั้นพึงพูด
ข้าพเจ้ากล่าวความนี้เป็นครั้งที่สาม ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟัง
ข้าพเจ้า ผู้มีชื่อนี้ผู้นี้ เป็นอุปสัมปทาเปกขะของท่านผู้มีชื่อนี้ บริสุทธิ์
แล้วจากอันตรายิกธรรมทั้งหลาย บาตรจีวรของเขาครบแล้ว ผู้มีชื่อนี้
ขออุปสมบทต่อสงฆ์ มีทา่ นผูม้ ชี ือ่ นีเ้ ป็นอุปชั ฌายะ สงฆ์อปุ สมบทผูม้ ชี ือ่ นี้
มีท่านผู้มีชื่อนี้เป็นอุปัชฌายะ การอุปสมบทผู้มีชื่อนี้ มีท่านผู้มีชื่อนี้เป็น
อุปัชฌายะ ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด
ท่านผู้นั้นพึงพูด
ผู้มีชื่อนี้สงฆ์อุปสมบทแล้ว มีท่านผู้มีชื่อนี้เป็นอุปัชฌายะ ชอบแก่
สงฆ์ เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้.

๓. บรรพชาอาศัยโคนต้นไม้เป็นเสนาสนะ เธอพึงอุตสาหะในข้อนั้น
จนตลอดชี วิ ต . อติ เรกลาภ คื อ วิ ห าร เรื อ นมุ ง แถบเดี ย ว เรื อ นชั้ น
เรือนโล้น ถ�้ำ.
๔. บรรพชาอาศั ย มู ต รเน่ า เป็ น ยา เธอพึ ง ท� ำ อุ ต สาหะในข้ อ นั้ น
จนตลอดชีวิต. อติเรกลาภ คือ เนยใส เนยข้น น�้ำมัน น�้ำผึ้ง น�้ำอ้อย.
[๑๔๔]
ก็ โ ดยสมั ย นั้ น แล ภิ ก ษุ ทั้ ง หลายอุ ป สมบทภิ ก ษุ รู ป หนึ่ ง แล้ ว ทิ้ ง ไว้ แ ต่ ล� ำ พั ง
แล้วหลีกไป. เธอเดินมาทีหลังแต่รูปเดียว ได้พบภรรยาเก่าเข้า ณ ระหว่างทาง.
นางได้ถามว่า เวลานี้ท่านบวชแล้วหรือ.
ภิกษุนั้นตอบว่า จ้ะ ฉันบวชแล้ว.
นางจึงพูดชวนว่า เมถุนธรรมพวกบรรพชิตหาได้ยาก นิมนต์ท่านมาเสพ
เมถุนธรรม.
ภิกษุนั้นได้เสพเมถุนธรรมในนาง แล้วได้ไปถึงทีหลังช้าไป. ภิกษุทั้งหลาย
ถามว่ า อาวุ โ ส ท่ า นมั ว ท� ำ อะไรชั ก ช้ า เช่ น นี้ . เธอได้ แจ้ ง เรื่ อ งนั้ น แก่ ภิ ก ษุ
ทั้งหลาย. ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค.

ทรงอนุญาตให้บอกอกรณียกิจ ๔
ล� ำ ดั บ นั้ น พระผู ้ มี พ ระภาคทรงท� ำ ธรรมี ก ถา ในเพราะเหตุ เ ป็ น เค้ า มู ล นั้ น
ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แล้วรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า

232. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เราอนุ ญ าตให้ ภิ ก ษุ ผู้ ใ ห้ อุ ป สมบทแล้ ว

ให้ภิกษุอยู่เป็นเพื่อน และให้บอกอกรณียกิจ ๔ ดังต่อไปนี้
๑. อันภิกษุผู้อุปสมบทแล้ว ไม่พึงเสพเมถุนธรรม โดยที่สุดแม้ในสัตว์
ดิรัจฉานตัวเมีย. ภิกษุใดเสพเมถุนธรรม ไม่เป็นสมณะ ไม่เป็นเชื้อสาย
พระศากยบุตร. เปรียบเหมือนบุรุษถูกตัดศีรษะแล้ว ไม่อาจจะมีสรีระ
คุมกันนั้นเป็นอยู่. ภิกษุก็เหมือนกัน เสพเมถุนธรรมแล้วไม่เป็นสมณะ
ไม่เป็นเชื้อสายพระศากยบุตร. การนั้น เธอไม่พึงท�ำตลอดชีวิต.
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[๑๔๕]

เรื่องภิกษุผู้ถูกสงฆ์ยกเสียเป็นต้น

ก็ โ ดยสมั ย นั้ น แล ภิ ก ษุ รู ป หนึ่ ง ถู ก สงฆ์ ย กเสี ย ฐานไม่ เ ห็ น อาบั ติ ได้ สึ ก แล้ ว .
เขากลับมาขออุปสมบทต่อภิกษุทั้งหลายอีก … ตรัสว่า
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๒. อันภิกษุผู้อุปสมบทแล้ว ไม่พึงถือเอาของอันเขาไม่ได้ให้ เป็นส่วน
ขโมย โดยที่สุดหมายเอาถึงเส้นหญ้า. ภิกษุใดถือเอาของอันเขาไม่ได้ให้
เป็นส่วนขโมย ได้ราคาบาทหนึ่งก็ดี ควรแก่ราคาบาทหนึ่งก็ดี เกินบาทหนึ่ง
ก็ดี ไม่เป็นสมณะ ไม่เป็นเชื้อสายพระศากยบุตร. เปรียบเหมือนใบไม้
เหลืองหล่นจากขั้วแล้วไม่อาจจะเป็นของเขียวสด. ภิกษุก็เหมือนกัน ถือ
เอาของอันเขาไม่ได้ให้ เป็นส่วนขโมย ได้ราคาบาทหนึ่งก็ดี ควรแก่ราคา
บาทหนึง่ ก็ดี เกินบาทหนึง่ ก็ดี ไม่เป็นสมณะ ไม่เป็นเชือ้ สายพระศากยบุตร.
การนั้น เธอไม่พึงท�ำตลอดชีวิต.
๓. อันภิกษุผู้อุปสมบทแล้ว ไม่พึงแกล้งพรากสัตว์จากชีวิต โดยที่สุด
หมายเอาถึ ง มดด� ำ มดแดง. ภิ ก ษุ ใ ดแกล้ ง พรากกายมนุ ษ ย์ จ ากชี วิ ต
โดยที่ สุ ด หมายเอาถึ ง ยั ง ครรภ์ ใ ห้ ต ก ไม่ เ ป็ น สมณะ ไม่ เ ป็ น เชื้ อ สาย
พระศากยบุตร. เปรียบเหมือนศิลาหนาแตกสองเสี่ยงแล้วเป็นของกลับ
ต่อกันไม่ได้. ภิกษุก็เหมือนกัน แกล้งพรากกายมนุษย์จากชีวิตแล้ว ไม่เป็น
สมณะ ไม่เป็นเชื้อสายพระศากยบุตร. การนั้น เธอไม่พึงท�ำตลอดชีวิต.
๔. อันภิกษุผู้อุปสมบทแล้ว ไม่พึงพูดอวดอุตตริมนุสสธรรม โดยที่สุด
ว่า เรายินดียิ่งในเรือนว่างเปล่า. ภิกษุใดมีความปรารถนาลามก อัน
ความปรารถนาลามกครอบง�ำแล้ว พูดอวดอุตตริมนุสสธรรม อันไม่มีอยู่
อันไม่จริง คือฌานก็ดี วิโมกข์ก็ดี สมาธิก็ดี สมาบัติก็ดี มรรคก็ดี ผลก็ดี
ไม่เป็นสมณะ ไม่เป็นเชื้อสายพระศากยบุตร. เปรียบเหมือนต้นตาล
มียอดด้วนแล้วไม่อาจจะงอกอีก. ภิกษุก็เหมือนกัน มีความปรารถนา
ลามก อันความปรารถนาลามกครอบง�ำแล้ว พูดอวดอุตตริมนุสสธรรม
อันไม่มีอยู่ อันไม่เป็นจริง ไม่เป็นสมณะ ไม่เป็นเชื้อสายพระศากยบุตร.
การนั้น เธอไม่พึงท�ำตลอดชีวิต.

• วิธีปฏิบัติในภิกษุผู้ถูกยกเสีย
233. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ก็ ภิ ก ษุ ใ นธรรมวิ นั ย นี้ ถู ก สงฆ์ ย กเสี ย ฐาน
ไม่ เ ห็ น อาบั ติ สึ ก ไป. เธอกลั บ มาขออุ ป สมบทต่ อ ภิ ก ษุ
ทั้งหลายอีก.
พึงสอบถามเขาเช่นนี้ว่า เจ้าจักเห็นอาบัตินั้นหรือ.
ถ้าเขาตอบว่า กระผมจักเห็นขอรับ พึงให้บรรพชา,
ถ้าเขาตอบว่า กระผมจักไม่เห็นขอรับ ไม่พึงให้บรรพชา.
ครั้นให้บรรพชาแล้ว พึงถามว่า เจ้าจักเห็นอาบัตินั้นหรือ.
ถ้าเขาตอบว่า กระผมจักเห็นขอรับ พึงให้อุปสมบท,
ถ้าเขาตอบว่า กระผมจักไม่เห็นขอรับ ไม่พึงให้อุปสมบท.
ครั้นให้อุปสมบทแล้ว พึงถามว่า ท่านจักเห็นอาบัตินั้นหรือ.
ถ้าเธอตอบว่า กระผมจักเห็นขอรับ พึงเรียกเข้าหมู่,
ถ้าเธอตอบว่า กระผมจักไม่เห็นขอรับ ไม่พึงเรียกเข้าหมู่.
ครั้นเรียกเข้าหมู่แล้ว พึงถามว่า ท่านเห็นอาบัตินั้นหรือ.
ถ้าเห็น การเห็นได้อย่างนี้ นั่นเป็นการดี หากไม่เห็น เมื่อได้สามัคคี
พึงยกเสียอีก เมื่อไม่ได้สามัคคี ไม่เป็นอาบัติในเพราะสมโภคและอยู่
ร่วมกัน.
234. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ถูกสงฆ์ยกเสียฐาน
ไม่ยอมทำ�คืนอาบัติ สึกไป. เธอกลับมาขออุปสมบทต่อภิกษุ
ทั้งหลายอีก.
พึงสอบถามเขาเช่นนี้ว่า เจ้าจักทำ�คืนอาบัตินั้นหรือ.
ถ้าเขาตอบว่า กระผมจักทำ�คืนขอรับ พึงให้บรรพชา,
ถ้าเขาตอบว่า กระผมจักไม่ทำ�คืน ไม่พึงให้บรรพชา.
ครั้นให้บรรพชาแล้ว พึงถามว่า เจ้าจักทำ�คืนอาบัตินั้นหรือ.
ถ้าเขาตอบว่า กระผมจักทำ�คืนขอรับ พึงให้อุปสมบท,
ถ้าเขาตอบว่า กระผมจักไม่ทำ�คืนขอรับ ไม่พึงให้อุปสมบท.
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ครั้นให้อุปสมบทแล้ว พึงถามว่า ท่านจักทำ�คืนอาบัตินั้นหรือ.
ถ้าเธอตอบว่า กระผมจักทำ�คืนขอรับ พึงเรียกเข้าหมู่,
ถ้าเธอตอบว่า กระผมจักไม่ทำ�คืนขอรับ ไม่พึงเรียกเข้าหมู่.
ครั้นเรียกเข้าหมู่แล้ว พึงกล่าวว่า จงยอมทำ�คืนอาบัตินั้นเสีย.
ถ้าเธอยอมทำ�คืน การทำ�คืนได้อย่างนี้ นัน่ เป็นการดี หากไม่ยอม
ทำ�คืน เมื่อได้สามัคคี พึงยกเสียอีก เมื่อไม่ได้สามัคคี ไม่เป็นอาบัติ
ในเพราะสมโภคและอยู่ร่วมกัน.
235. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ถูกสงฆ์ยกเสียฐาน
ไม่ยอมสละทิฏฐิบาป สึกไป. เธอกลับมาขออุปสมบทต่อภิกษุ
ทั้งหลายอีก. พึงสอบถามเขาเช่นนี้ว่า เจ้าจักยอมสละคืนทิฏฐิ
บาปนั้นหรือ.
ถ้าเขาตอบว่า กระผมจักยอมสละคืนขอรับ พึงให้บรรพชา,
ถ้ า เขาตอบว่ า กระผมจั ก ไม่ ย อมสละคื น ขอรั บ ไม่ พึ ง ให้
บรรพชา.
ครั้นให้บรรพชาแล้ว พึงถามว่า เจ้าจักยอมสละคืนทิฏฐิบาป
นั้นหรือ.
ถ้าเขาตอบว่า กระผมจักยอมสละคืนขอรับ พึงให้อุปสมบท,
ถ้ า เขาตอบว่ า กระผมจั ก ไม่ ย อมสละคื น ขอรั บ ไม่ พึ ง ให้
อุปสมบท.
ครั้นให้อุปสมบทแล้ว พึงถามว่า ท่านยอมสละคืนทิฏฐิบาป
นั้นหรือ..
ถ้าเธอตอบว่า กระผมจักยอมสละคืนขอรับ พึงเรียกเข้าหมู่,
ถ้าเธอตอบว่า กระผมจักไม่ยอมสละคืนขอรับ ไม่พงึ เรียกเข้าหมู.่
ครั้นเรียกเข้าหมู่แล้ว พึงกล่าวว่า จงยอมสละคืนทิฏฐิบาปนั้น.
ถ้าเธอยอมสละคืน การยอมสละคืนได้อย่างนี้ นั่นเป็นการดี ถ้า
ไม่ยอมสละคืน เมื่อได้สามัคคี พึงยกเสียอีก เมื่อไม่ได้สามัคคี ไม่
เป็นอาบัติในเพราะสมโภคและอยู่ร่วมกัน.

ขันธ์ที่ ๒ : อุโบสถขันธกะ

หมวดว่าด้วยอุโบสถและการแสดงปาติโมกข์
[๑๔๗]
ก็ โ ดยสมั ย นั้ น แล พระผู ้ มี พ ระภาคพุ ท ธเจ้ า ประทั บ อยู ่ ณ ภู เขาคิ ช ฌกู ฏ
เขตพระนครราชคฤห์ . ครั้ ง นั้ น พวกปริ พ าชกอั ญ ญเดี ย รถี ย ์ ถึ ง วั น ๑๔ ค�่ ำ
๑๕ ค�่ำ  และ ๘ ค�่ำ  แห่งปักษ์ ย่อมประชุมกันกล่าวธรรม. คนทั้งหลายเข้า
ไปหาปริ พ าชกอั ญ ญเดี ย รถี ย ์ เ หล่ า นั้ น เพื่ อ ฟั ง ธรรม. พวกเขาได้ ค วามรั ก ได้
ความเลื่ อ มใส ในพวกปริ พ าชกอั ญ ญเดี ย รถี ย ์ ปริ พ าชกอั ญ ญเดี ย รถี ย ์ ย ่ อ มได้
พรรคพวก.
ครั้งนั้น พระเจ้าพิมพิสารจอมเสนามาคธราช เสด็จไปในที่สงัด หลีกเร้นอยู่
ได้ มีพ ระราชปริวิตกแห่งพระราชหฤทัยเกิดขึ้นอย่างนี้ว่ า เดี๋ยวนี้ถึ งวัน ๑๔ ค�่ำ
๑๕ ค�่ ำ  และ ๘ ค�่ ำ  แห่ ง ปั ก ษ์ พวกปริ พ าชกอั ญ ญเดี ย รถี ย ์ ย ่ อ มประชุ ม กั น
กล่ า วธรรม คนทั้ง หลายเข้าไปหาปริพาชกอัญ ญเดี ยรถี ย์ เ หล่ า นั้ น เพื่ อฟั งธรรม
พวกเขาได้ความรัก ได้ความเลื่อมใส ในพวกปริพาชกอัญญเดียรถีย์ ปริพาชก
อัญญเดียรถีย์ย่อมได้พรรคพวก ไฉนหนอพระคุณเจ้าทั้งหลายพึงประชุมกันใน
วัน ๑๔ ค�่ำ  ๑๕ ค�่ำ  และ ๘ ค�่ำ  แห่งปักษ์บ้าง
จึงท้าวเธอเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค ถวายบังคมพระผู้มีพระภาค แล้วประทับ
นั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง. ท้าวเธอประทับนั่งเรียบร้อยแล้ว ได้ทูลข้อปริวิตกนั้น
ต่ อ พระผู ้ มี พ ระภาคว่ า พระพุ ท ธเจ้ า ข้ า หม่ อ มฉั น ไปในที่ ส งั ด หลี ก เร้ น อยู ่
ณ ต� ำ บลนี้ ได้ มี ค วามปริ วิ ต กแห่ ง จิ ต เกิ ด ขึ้ น อย่ า งนี้ ว ่ า เดี๋ ย วนี้ พ วกปริ พ าชก
อัญญเดียรถีย์ ถึงวัน ๑๔ ค�่ำ  ๑๕ ค�่ำ  และ ๘ ค�่ำ  แห่งปักษ์ ย่อมประชุมกัน
กล่ า วธรรม คนทั้ง หลายเข้าไปหาปริพาชกอัญญเดี ยรถี ย์ เ หล่ า นั้ น เพื่ อฟั งธรรม
พวกเขาได้ความรัก ได้ความเลื่อมใส ในพวกปริพาชกอัญญเดียรถีย์ ปริพาชก
อัญญเดียรถีย์ย่อมได้พรรคพวก ไฉนหนอพระคุณเจ้าทั้งหลายพึงประชุมกันใน
วัน ๑๔ ค�่ำ  ๑๕ ค�่ำ  และ ๘ ค�่ำ  แห่งปักษ์บ้าง หม่อมฉันขอประทานพระวโรกาส
ขอพระคุณเจ้าทั้งหลายพึงประชุมกันในวัน ๑๔ ค�่ำ ๑๕ ค�่ำ และ ๘ ค�่ำแห่งปักษ์
บ้างเถิด พระพุทธเจ้าข้า. …
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ทรงอนุญาตวันประชุม
236. …ดูกรภิกษุทัง้ หลาย เราอนุญาตให้ประชุมกันในวัน ๑๔ ค่ำ� ๑๕ ค่ำ�
และ ๘ ค่ำ� แห่งปักษ์.

ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายพูดกันว่า พระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตให้ประชุม
กันในวัน ๑๔ ค�่ำ ๑๕ ค�่ำ และ ๘ ค�่ำ แห่งปักษ์. ภิกษุเหล่านั้นจึงประชุมกันใน
วัน ๑๔ ค�่ำ ๑๕ ค�่ำ และ ๘ ค�่ำแห่งปักษ์ แล้วนั่งนิ่งเสีย. คนทั้งหลายเข้าไปหา
ภิกษุเหล่านั้นเพื่อฟังธรรม.
พวกเขาต่างก็เ พ่ง โทษ ติเ ตียน โพนทะนาว่ า ไฉนพระสมณะเชื้ อสายพระ
ศากย บุตรประชุมกันในวัน ๑๔ ค�่ำ  ๑๕ ค�่ำ และ ๘ ค�่ำแห่งปักษ์ จึงได้นั่งนิ่งเสีย
เหมือนสุกรอ้วนเล่า ธรรมเนียมภิกษุผู้ประชุมกัน ควรกล่าวธรรมมิใช่หรือ ภิกษุ
ทั้งหลายได้ยินพวกนั้นเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู่ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่
พระผู้มีพระภาค.

ทรงอนุญาตให้กล่าวธรรม
237. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เราอนุ ญ าตให้ ป ระชุ ม กั น กล่ า วธรรมในวั น
๑๔ ค่ำ�  ๑๕ ค่ำ� และ ๘ ค่ำ�แห่งปักษ์.

ทรงอนุญาตปาติโมกขุเทศ
[๑๔๙]
ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเสด็จไป ณ ที่สงัด หลีกเร้นอยู่ ได้มีพระปริวิตกแห่ง
พระทัยเกิดขึ้นอย่างนี้ว่า
ไฉนหนอ เราพึงอนุญาตสิกขาบทที่เราบัญญัติแล้วแก่ภิกษุท้ังหลาย ให้เป็น
ปาติโมกขุเทศของพวกเธอ ปาติโมกขุเทศนั้นจักเป็นอุโบสถกรรมของพวกเธอ.
ครั้นเวลาสายัณห์ พระองค์เสด็จออกจากที่เร้นแล้ว ทรงท�ำธรรมีกถาในเพราะ
เหตุเป็นเค้ามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แล้วรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า
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• ประชุมนั่งนิ่ง
[๑๔๘]

ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เราไปในที่ ส งั ด หลี ก เร้ น อยู ่ ณ ต� ำ บลนี้ ได้ มี
ความปริวิตกแห่งจิตเกิดขึ้นอย่างนี้ว่า ไฉนหนอ เราพึงอนุญาตสิกขาบท
ที่ เราบั ญ ญั ติ แ ล้วแก่ภิก ษุทั้ง หลาย ให้เป็น ปาติ โมกขุ เ ทศของพวกเธอ
ปาติโมกขุเทศนั้นจักเป็นอุโบสถกรรมของพวกเธอ ดังนี้.
238. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้สวดปาติโมกข์.
239. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล ภิกษุพึงสวดอย่างนี้
ภิกษุผฉู้ ลาด ผูส้ ามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติกรรมวาจา
ว่าดังนี้
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ถ้าความพร้อมพรัง่ ของสงฆ์ถงึ ทีแ่ ล้ว
สงฆ์พึงทำ�อุโบสถ พึงสวดปาติโมกข์. อะไรเป็นบุพพกิจของสงฆ์. ท่าน
ทั้ ง หลายพึ ง บอกความบริ สุ ท ธิ์ . ข้ า พเจ้ า จั ก สวดปาติ โ มกข์ . พวกเรา
บรรดาที่มีอยู่ทั้งหมดจงฟัง จงใส่ใจซึ่งปาติโมกข์นั้นให้สำ�เร็จประโยชน์.
ท่านผู้ใดมีอาบัติ ท่านผู้นั้นพึงเปิดเผย เมื่ออาบัติไม่มี พึงนิ่งอยู่.
ก็ด้วยความเป็นผู้นิ่งแล ข้าพเจ้าจักทราบท่านทั้งหลายว่าเป็นผู้บริสุทธิ์.
การสวดประกาศกว่าจะครบ ๓ จบ ในบริษัทเห็นปานนี้ย่อมเป็นเหมือน
การกล่าวแก้เฉพาะรูป ที่ถูกถามผู้เดียวฉะนั้น.
ก็ภกิ ษุรปู ใด เมือ่ สวดประกาศกว่าจะครบ ๓ จบ ระลึกได้ ไม่ยอมเปิด
เผยอาบัติที่มีอยู่ สัมปชานมุสาวาทย่อมมีแก่ภิกษุรูปนั้น. ท่านทั้งหลาย
ก็ สั ม ปชานมุ ส าวาท พระผู้ มี พ ระภาคตรั ส ว่ า เป็ น ธรรมทำ�อั น ตราย
เพราะฉะนั้น ภิกษุต้องอาบัติแล้วระลึกได้ หวังความบริสุทธิ์ พึงเปิดเผย
อาบัติที่มีอยู่. เพราะเปิดเผยอาบัติแล้ว ความผาสุกย่อมมีแก่เธอ.

ทรงอนุญาตให้สวดปาติโมกข์ในวันอุโบสถ

[๑๕๑]
240. …ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงสวดปาติโมกข์ทุกวัน รูปใดสวด
ต้องอาบัติทุกกฏ.

241. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้สวดปาติโมกข์ในวันอุโบสถ.
260

คัมภีร์ มหาวรรค ภาค ๑ (วินัยปิฎก เล่มที่ ๔)

สมั ย ต่ อ มา ภิ ก ษุ ทั้ ง หลายทราบว่ า พระผู ้ มี พ ระภาคทรงอนุ ญ าตการสวด
ปาติโมกข์ในวันอุโบสถแล้ว จึงสวดปาติโมกข์ปักษ์ละ ๓ ครั้ง คือ ในวัน ๑๔ ค�่ำ
วัน ๑๕ ค�่ำ และวัน ๘ ค�่ำ … ตรัสว่า

242. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ ไ ม่ พึ ง สวดปาติ โ มกข์ ปั ก ษ์ ล ะ ๓ ครั้ ง

รูปใดสวด ต้องอาบัติทุกกฏ.
243. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เราอนุ ญ าตให้ ส วดปาติ โ มกข์ ปั ก ษ์ ล ะ
๑ ครั้ง คือ ในวัน ๑๔ ค่ำ� หรือ วัน ๑๕ ค่ำ�.

ทรงให้สวดปาติโมกข์แก่บริษัทที่พร้อมเพรียง
[๑๕๒]

244. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงสวดปาติโมกข์แก่บริษัทเท่าที่มีอยู่
คือเฉพาะบริษัทของตนๆ รูปใดสวด ต้องอาบัติทุกกฏ.
245. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เราอนุ ญ าตอุ โ บสถกรรมแก่ ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย
ผู้พร้อมเพรียงกัน.

ครั้ ง นั้ น ภิ ก ษุ ทั้ ง หลายได้ มี ค วามปริ วิ ต กว่ า พระผู ้ มี พ ระภาคทรงบั ญ ญั ติ
อุโบสถกรรมแก่ภิกษุทั้งหลายผู้พร้อมเพรียงกัน ดังนี้ แล้วมีความด�ำริต่อไปว่า
ความพร้อมเพรียงมีเพียงเท่าไรหนอแล มีเพียงอาวาสหนึ่ง หรือทั่วทั้งแผ่นดิน …
ตรัสว่า

246. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตความพร้อมเพรียง เพียงชั่วอาวาส
เดียวเท่านั้น.

พระมหากัปปินเถระดำ�ริจะไม่ทำ�อุโบสถ
[๑๕๓]
…ดูกรกัปปินะ เธอไปในที่สงัด หลีกเร้นอยู่ ได้มีความปริวิตกแห่งจิต
เกิดขึ้นอย่างนี้ว่า เราควรไปท�ำอุโบสถ หรือไม่ควรไป ควรไปท�ำสังฆกรรม
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ก็ โ ดยสมั ย นั้ น แล พระฉั พ พั ค คี ย ์ ส วดปาติ โ มกข์ แ ก่ บ ริ ษั ท เท่ า ที่ มี อ ยู ่ คื อ
เฉพาะบริษัทของตนๆ … ตรัสว่า

หรือไม่ควรไป โดยที่แท้ เราเป็นผู้หมดจดแล้วด้วยความหมดจดอย่างยิ่ง
ดังนี้มิใช่หรือ.
เป็นอย่างนั้น พระพุทธเจ้าข้า.

ดูกรพราหมณ์ทั้งหลาย1 ถ้าพวกเธอไม่สักการะ ไม่เคารพ ไม่นับถือ
ไม่บูชา ซึ่งอุโบสถ เมื่อเป็นเช่นนี้ ใครเล่าจักสักการะ เคารพ นับถือ
บูชา ซึ่งอุโบสถ ดูกรพราหมณ์ เธอจงไปท�ำอุโบสถ จะไม่ไปไม่ได้
จงไปท�ำสังฆกรรม จะไม่ไปไม่ได้. …

สมมติสีมาและนิมิตแห่งสีมา
[๑๕๔]
ครั้ ง นั้ น ภิ กษุทั้ง หลายได้มีค วามปริวิต กว่า พระผู ้ มี พ ระภาคทรงบั ญ ญั ติ ว ่ า
ความพร้อมเพรียงมีเพียงชั่วอาวาสเดียวเท่านั้น แล้วได้มีความปริวิตกต่อไปว่า
อาวาสหนึ่งก�ำหนดเพียงเท่าไร … ตรัสว่า

247. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้สมมติสีมา.
248. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพึงสมมติสีมาอย่างนี้
วิธีสมมติสีมา
ชั้นต้นพึงทักนิมิต คือ ปัพพตนิมิต ปาสาณนิมิต วนนิมิต รุกขนิมิต
มัคคนิมิต วัมมิกนิมิต นทีนิมิต อุทกนิมิต ครั้นทักนิมิตแล้ว ภิกษุผู้ฉลาด
ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติทุติยกรรมวาจา ว่าดังนี้
• กรรมวาจาสมมติสีมา
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า นิมิตระบุไว้โดยรอบแล้วเพียงไร
ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงสมมติสีมาให้มีสังวาสเสมอ
กัน มีอุโบสถเดียวกัน ด้วยนิมิตเหล่านั้น นี้เป็นญัตติ
1. “พราหมณ์” โดยความหมายของบาลี มีหลายความหมาย ในที่นี้อาจหมายถึง
“ผู้ประเสริฐ” –ผู้รวบรวม
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ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า นิมิตระบุไว้โดยรอบแล้วเพียงไร
สงฆ์ ส มมติ อ ยู่ บั ด นี้ ซึ่ ง สี ม า ให้ มี สั ง วาสเสมอกั น มี อุ โ บสถเดี ย วกั น
ด้ ว ยนิ มิ ต เหล่ า นั้ น การสมมติ สี ม าให้ มี สั ง วาสเสมอกั น มี อุ โ บสถ
เดี ย วกั น ด้ ว ยนิ มิ ต เหล่ า นั้ น ชอบแก่ ท่ า นผู้ ใ ด ท่ า นผู้ นั้ น พึ ง เป็ น ผู้ นิ่ ง
ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด
สี ม าอั น สงฆ์ ส มมติ ใ ห้ มี สั ง วาสเสมอกั น มี อุ โ บสถเดี ย วกั น แล้ ว
ด้วยนิมิตเหล่านั้น ชอบแก่สงฆ์ เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้
ด้วยอย่างนี้.
[๑๕๕]
249. …ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงสมมติสีมาใหญ่เกินถึง ๔ โยชน์
๕ โยชน์ หรือ ๖ โยชน์ รูปใดสมมติ ต้องอาบัติทุกกฏ.
250. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เราอนุ ญ าตให้ ส มมติ สี ม ามี ป ระมาณ
๓ โยชน์เป็นอย่างยิ่ง.

ทรงห้ามสมมติสีมาคร่อมแม่น้ำ�
[๑๕๖]
251. …ดูกรภิกษุทัง้ หลาย ภิกษุไม่พงึ สมมติสมี าคร่อมแม่น้ำ� รูปใดสมมติ
ต้องอาบัติทุกกฏ.
252. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้สมมติสีมาคร่อมแม่น้ำ�ที่มีเรือ
จอดประจำ�หรือมีสะพานถาวร.

การสมมติโรงอุโบสถ
[๑๕๗]
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุท้ังหลายสวดปาติโมกข์ตามบริเวณวิหารโดยมิได้ก�ำหนดที่.
พระอาคันตุกะทั้งหลายไม่รู้ว่าวันนี้พระสงฆ์จักท�ำอุโบสถที่ไหน … ตรัสว่า
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ทรงห้ามสมมติสีมาใหญ่เกินขนาด

253. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงสวดปาติโมกข์ตามบริเวณวิหารโดย

มิได้กำ�หนดที่ รูปใดสวด ต้องอาบัติทุกกฏ.
254. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้สมมติวิหาร เรือนมุงแถบเดียว
เรื อนชั้น เรือ นโล้น หรือ ถ้ำ� ที่ส งฆ์ จำ�นงให้ เ ป็ น โรงอุ โบสถแล้ ว
ทำ�อุโบสถ.
วิธีสมมติโรงอุโบสถ
255. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล พึงสมมติโรงอุโบสถอย่างนี้.
ภิ ก ษุ ผู้ ฉ ลาด ผู้ ส ามารถ พึ ง ประกาศให้ ส งฆ์ ท ราบด้ ว ยญั ต ติ ทุติยกรรมวาจา ว่าดังนี้
• กรรมวาจาสมมติโรงอุโบสถ
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่
แล้ว สงฆ์พึงสมมติวิหารมีชื่อนี้ให้เป็นโรงอุโบสถ นี้เป็นญัตติ.
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า สงฆ์สมมติอยู่บัดนี้ ซึ่งวิหาร
มี ชื่ อ นี้ ให้ เ ป็ น โรงอุ โ บสถ การสมมติ วิ ห ารมี ชื่ อ นี้ ใ ห้ เ ป็ น โรงอุ โ บสถ
ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้น
พึงพูด.
วิ ห ารมี ชื่ อ นี้ อั น สงฆ์ ส มมติ ใ ห้ เ ป็ น โรงอุ โ บสถแล้ ว ชอบแก่ ส งฆ์
เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้.

ทรงห้ามสมมติโรงอุโบสถ ๒ แห่งในอาวาสเดียวกัน
[๑๕๘]
ก็โดยสมัยนั้นแล ในอาวาสแห่งหนึ่ง สงฆ์สมมติโรงอุโบสถ ๒ แห่ง. ภิกษุ
ทั้งหลายประชุมกันในโรงอุโบสถทั้งสองด้วยตั้งใจว่า สงฆ์จักท�ำอุโบสถที่นี้ สงฆ์จัก
ท�ำอุโบสถ ณ ที่นี้ … ตรัสว่า

256. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ในอาวาสแห่ ง หนึ่ ง สงฆ์ ไ ม่ พึ ง สมมติ
โรงอุโบสถ ๒ แห่ง รูปใดสมมติ ต้องอาบัติทุกกฏ.

264

คัมภีร์ มหาวรรค ภาค ๑ (วินัยปิฎก เล่มที่ ๔)

257. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เราอนุ ญ าตให้ ถ อนโรงอุ โ บสถแห่ ง หนึ่ ง
แล้วทำ�อุโบสถในโรงอุโบสถแห่งหนึ่ง.

• กรรมวาจาถอนโรงอุโบสถ
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ถ้าความพร้อมพรัง่ ของสงฆ์ถงึ ทีแ่ ล้ว
สงฆ์พึงถอนโรงอุโบสถมีชื่อนี้ นี้เป็นญัตติ
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า สงฆ์ถอนอยู่บัดนี้ ซึ่งโรงอุโบสถ
มีชื่อนี้ การถอนโรงอุโบสถมีชื่อนี้ ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง
ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด
โรงอุ โ บสถมี ชื่ อ นี้ อั น สงฆ์ ถ อนแล้ ว ชอบแก่ ส งฆ์ เหตุ นั้ น จึ ง นิ่ ง
ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้.

ทรงห้ามสมมติโรงอุโบสถเล็กเกินขนาด
[๑๕๙]
ก็โดยสมัยนั้นแล ในอาวาสแห่งหนึ่ง สงฆ์สมมติโรงอุโบสถเล็กเกินขนาด. ถึงวัน
อุโบสถ ภิกษุสงฆ์ลงประชุมกันมาก. ภิกษุทั้งหลายต้องนั่งฟังปาติโมกข์ในพื้นที่ซึ่ง
มิ ไ ด้ ส มมติ ภิ ก ษุ เ หล่ า นั้ น จึ ง ได้ ห ารื อ กั น ว่ า พระผู ้ มี พ ระภาคทรงบั ญ ญั ติ ไว้ ว ่ า
พึงสมมติโรงอุโบสถแล้วจึงท�ำอุโบสถดังนี้ ก็พวกเรานั่งฟังปาติโมกข์ในพื้นที่ซึ่งมิได้
สมมติ อุโบสถเป็นอันพวกเราท�ำแล้ว หรือไม่เป็นอันท�ำหนอ … ตรัสว่า

ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุนั่งในพื้นที่ซึ่งสมมติแล้วก็ตาม มิได้สมมติก็ตาม
เพราะได้ฟังปาติโมกข์ ฉะนั้นอุโบสถย่อมเป็นอันเธอได้ท�ำแล้วเหมือนกัน.
259. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล สงฆ์จงสมมติพื้นที่ด้านหน้า
โรงอุโบสถให้ใหญ่เท่าที่จำ�นง.
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วิธีถอนโรงอุโบสถ
258. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล พึงถอนโรงอุโบสถอย่างนี้.
ภิ ก ษุ ผู้ ฉ ลาด ผู้ ส ามารถ พึ ง ประกาศให้ ส งฆ์ ท ราบด้ ว ยญั ต ติ ทุติยกรรมวาจา ว่าดังนี้

วิธีสมมติพื้นที่ด้านหน้าโรงอุโบสถ
260. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล พึงสมมติพื้นที่ด้านหน้าโรงอุโบสถอย่างนี้.
พึ ง ทั ก นิ มิ ต ก่ อ น ครั้ น ทั ก นิ มิ ต แล้ ว ภิ ก ษุ ผู้ ฉ ลาด ผู้ ส ามารถ
พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติทุติยกรรมวาจา ว่าดังนี้
• กรรมวาจาสมมติพื้นที่ด้านหน้าโรงอุโบสถ
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า นิมิตระบุไว้แล้วโดยรอบเพียงไร
ถ้ า ความพร้ อ มพรั่ ง ของสงฆ์ ถึ ง ที่ แ ล้ ว สงฆ์ พึ ง สมมติ พื้ น ที่ ด้ า นหน้ า
โรงอุโบสถ ด้วยนิมิตเหล่านั้น นี้เป็นญัตติ
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า นิมิตระบุไว้แล้วโดยรอบเพียงไร
สงฆ์สมมติอยูบ่ ดั นีซ้ ง่ึ พืน้ ทีด่ า้ นหน้าโรงอุโบสถด้วยนิมติ เหล่านัน้ การสมมติ
พื้นที่ด้านหน้าโรงอุโบสถด้วยนิมิตเหล่านั้น ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้น
พึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด
พืน้ ทีด่ า้ นหน้าโรงอุโบสถอันสงฆ์สมมติแล้วด้วยนิมติ เหล่านัน้ ชอบ
แก่สงฆ์ เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้.

ทรงอนุญาตให้พระเถระลงประชุมก่อน
[๑๖๐]
261. …ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ในวั น อุ โ บสถ เราอนุ ญ าตให้ ภิ ก ษุ ผู้ เ ถระ
ทั้งหลายลงประชุมก่อน.

ภิกษุหลายวัดทำ�อุโบสถร่วมกัน
[๑๖๑]
262. …ดูกรภิกษุทั้งหลาย อาวาสในพระนครราชคฤห์นี้ก็หลายแห่ง
มีสีมาอันเดียวกัน ภิกษุทั้งหลายในอาวาสเหล่านั้น วิวาทกันว่า
ขอสงฆ์จงทำ�อุโบสถในอาวาสของพวกเรา ขอสงฆ์จงทำ�อุโบสถใน
อาวาสของพวกเรา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหล่านั้นทุกๆ รูป
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พึงประชุมทำ�อุโบสถแห่งเดียวกัน ก็หรือภิกษุผู้เถระอยู่ในอาวาสใด
พึ ง ประชุ ม ทำ�อุ โ บสถในอาวาสนั้ น แต่ ส งฆ์ เ ป็ น วรรคไม่ พึ ง ทำ�
อุโบสถ รูปใดทำ� ต้องอาบัติทุกกฏ.
• พระมหากัสสปเถระเดินทางไปท�ำอุโบสถ
[๑๖๒]

ก็โดยสมัยนั้นแล ท่านพระมหากัสสปมาจากอันธกวินทวิหารสู่พระนครราชคฤห์
เพื่อท�ำอุโบสถ ในระหว่างทางข้ามแม่น�้ำ เกือบถูกน�้ำพัดไป จีวรของท่านเปียก.
ภิกษุทงั้ หลายได้ถามท่านพระมหากัสสปว่า อาวุโส เพราะเหตุไรจีวรของท่านจึงเปียก.
ท่านตอบว่า อาวุโสทั้งหลาย ผมมาจากอันธกวินทวิหารสู่พระนครราชคฤห์เพื่อ
ท�ำอุโบสถ ณ ที่นี้ ได้ข้ามแม่น�้ำ ในระหว่างทาง เกือบถูกน�้ำพัดไป เพราะเหตุนั้น
จีวรของผมจึงเปียก … ตรัสว่า

เสมอกัน มีอุโบสถเดียวกัน สงฆ์จงสมมติสีมานั้นให้เป็นแดนไม่
อยู่ปราศจากไตรจีวร.

วิธีสมมติติจีวราวิปปวาส
264. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล พึงสมมติติจีวราวิปปวาสสีมาอย่างนี้.
ภิ ก ษุ ผู้ ฉ ลาด ผู้ ส ามารถ พึ ง ประกาศให้ ส งฆ์ ท ราบด้ ว ยญั ต ติ ทุติยกรรมวาจา ว่าดังนี้
• กรรมวาจาสมมติติจีวราวิปปวาส
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า สีมานัน้ ใด อันสงฆ์สมมติไว้แล้ว
ให้มีสังวาสเสมอกัน มีอุโบสถเดียวกัน ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึง
ที่แล้ว สงฆ์พึงสมมติสีมานั้นให้เป็นแดนไม่อยู่ปราศจากไตรจีวร นี้เป็น
ญัตติ
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า สีมานั้นใด อันสงฆ์สมมติไว้แล้ว
ให้มีสังวาสเสมอกัน มีอุโบสถเดียวกัน สงฆ์สมมติอยู่บัดนี้ซึ่งสีมานั้น
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263. ดูกรภิกษุทั้งหลาย สีมานั้นใด อันสงฆ์สมมติไว้แล้วให้มีสังวาส

ให้เป็นแดนไม่อยู่ปราศจากไตรจีวร การสมมติสีมานี้ให้เป็นแดนไม่อยู่
ปราศจากไตรจีวร ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่าน
ผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด
สีมานั้นสงฆ์สมมติให้เป็นแดนไม่อยู่ปราศจากไตรจีวรแล้ว ชอบแก่
สงฆ์ เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้.
สมั ย ต่ อ มา ภิ ก ษุ ทั้ ง หลายทราบว่ า พระผู ้ มี พ ระภาคทรงอนุ ญ าตการสมมติ
ติจีวราวิปปวาสแล้ว จึงเก็บจีวรไว้ในละแวกบ้าน. จีวรเหล่านั้นหายบ้าง ถูกไฟไหม้
บ้าง ถูกหนูกัดบ้าง. ภิกษุทั้งหลายมีแต่ผ้าไม่ดี มีจีวรเศร้าหมอง. ภิกษุทั้งหลาย
จึงถามกันอย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย เพราะเหตุไร พวกท่านจึงมีแต่ผ้าไม่ดี มีจีวร
เศร้าหมองเล่า.
ภิกษุเหล่านั้นตอบว่า อาวุโสทั้งหลาย พวกผมทราบว่าพระผู้มีพระภาคทรง
อนุญาตการสมมติติจีวราวิปปวาสแล้ว จึงเก็บจีวรไว้ในละแวกบ้าน ณ ต�ำบลนี้
จีวรเหล่านั้นหายเสียบ้าง ถูกไฟไหม้บ้าง ถูกหนูกัดบ้าง เพราะเหตุนั้น พวกผมจึงมี
แต่ผ้าไม่ดี มีจีวรเศร้าหมอง … ตรัสว่า

265. ดูกรภิกษุทั้งหลาย สีมานั้นใด อันสงฆ์สมมติไว้แล้วให้มีสังวาส
เสมอกัน มีอุโบสถเดียวกัน สงฆ์จงสมมติสีมานั้นให้เป็นแดนไม่อยู่
ปราศจากไตรจีวร เว้นบ้านและอุปจารแห่งบ้าน.

วิธีสมมติติจีวราวิปปวาส
266. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล พึงสมมติติจีวราวิปปวาสสีมาอย่างนี้.
ภิ ก ษุ ผู้ ฉ ลาด ผู้ ส ามารถ พึ ง ประกาศให้ ส งฆ์ ท ราบด้ ว ยญั ต ติ ทุติยกรรมวาจา ว่าดังนี้
• กรรมวาจาสมมติติจีวราวิปปวาส
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า สีมานั้นใดอันสงฆ์สมมติไว้แล้ว
ให้มีสังวาสเสมอกัน มีอุโบสถเดียวกัน ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่
แล้วสงฆ์พึงสมมติสีมานั้นให้เป็นแดนไม่อยู่ปราศจากไตรจีวร เว้นบ้าน
และอุปจารแห่งบ้าน นี้เป็นญัตติ.
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วิธีถอนติจีวราวิปปวาส
268. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล พึงถอนติจีวราวิปปวาสอย่างนี้.
ภิ ก ษุ ผู้ ฉ ลาด ผู้ ส ามารถ พึ ง ประกาศให้ ส งฆ์ ท ราบด้ ว ยญั ต ติ ทุติยกรรมวาจา ว่าดังนี้
• กรรมวาจาถอนติจีวราวิปปวาส
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า แดนไม่อยูป่ ราศจากไตรจีวรนัน้ ใด
อันสงฆ์สมมติไว้แล้ว ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงถอน
แดนไม่อยู่ปราศจากไตรจีวรนั้น นี้เป็นญัตติ
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า แดนไม่อยูป่ ราศจากไตรจีวรนัน้ ใด
อันสงฆ์สมมติไว้แล้ว สงฆ์ถอนอยู่บัดนี้ ซึ่งแดนไม่อยู่ปราศจากไตรจีวรนั้น
การถอนแดนไม่ อ ยู่ ป ราศจากไตรจี ว รนั้ น ชอบแก่ ท่ า นผู้ ใ ด ท่ า นผู้ นั้ น
พึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด
แดนไม่อยูป่ ราศจากไตรจีวรนัน้ สงฆ์ถอนแล้ว ชอบแก่สงฆ์ เหตุนัน้
จึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้.
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ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า สีมานั้นใดอันสงฆ์สมมติไว้แล้ว
ให้มีสังวาสเสมอกัน มีอุโบสถเดียวกัน สงฆ์สมมติอยู่บัดนี้ซึ่งสีมานั้น
ให้เป็นแดนไม่อยูป่ ราศจากไตรจีวร เว้นบ้านและอุปจารแห่งบ้าน การสมมติ
สีมานี้ให้เป็นแดนไม่อยู่ปราศจากไตรจีวรเว้นบ้านและอุปจารแห่งบ้าน
ชอบแก่ทา่ นผูใ้ ด ท่านผูน้ นั้ พึงเป็นผูน้ งิ่ ไม่ชอบแก่ทา่ นผูใ้ ด ท่านผูน้ นั้ พึงพูด
สี มานั้นสงฆ์ส มมติให้เป็นแดนไม่ อยู่ ป ราศจากไตรจี ว รเว้ น บ้ าน
และอุปจารแห่งบ้านแล้ว ชอบแก่สงฆ์ เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้
ด้วยอย่างนี้.
[๑๖๓]
267. …ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุจะสมมติสีมา พึงสมมติสมานสังวาส
สีมาก่อน ภายหลังจึงสมมติติจีวราวิปปวาส. เมื่อจะถอนสีมา
พึงถอนติจีวราวิปปวาสก่อน ภายหลังจึงถอนสมานสังวาสสีมา.

วิธีถอนสมานสังวาสสีมา
269. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล พึงถอนสมานสังวาสสีมาอย่างนี้.
ภิ ก ษุ ผู้ ฉ ลาด ผู้ ส ามารถ พึ ง ประกาศให้ ส งฆ์ ท ราบด้ ว ยญั ต ติ ทุติยกรรมวาจา ว่าดังนี้
• กรรมวาจาถอนสมานสังวาสสีมา
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า สีมานั้นใดอันสงฆ์สมมติไว้แล้ว
ให้มีสังวาสเสมอกัน ให้มีอุโบสถเดียวกัน ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์
ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงถอนสีมานั้น นี้เป็นญัตติ.
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า สีมานั้นใดอันสงฆ์สมมติไว้แล้ว
ให้มีสังวาสเสมอกัน ให้มีอุโบสถเดียวกัน สงฆ์ถอนอยู่บัดนี้ ซึ่งสีมา
นั้น การถอนสีมามีสังวาสเสมอกัน มีอุโบสถเดียวกันนี้ ชอบแก่ท่านผู้ใด
ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด
สีมามีสังวาสเสมอกัน มีอุโบสถเดียวกันนั้น อันสงฆ์ถอนแล้ว
ชอบแก่สงฆ์ เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ ด้วยอย่างนี้.
• อพัทธสีมา
[๑๖๔]
270. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆ์ยังไม่ได้สมมติ ยังไม่ได้กำ�หนดสีมา
ภิกษุเข้าอาศัยบ้านหรือนิคมใดอยู่ เขตของบ้านนั้นเป็นคามสีมา
บ้าง เขตของนิคมนั้นเป็นนิคมสีมาบ้าง สีมานี้มีสังวาสเสมอกัน
มีอุโบสถเดียวกัน ในบ้านหรือนิคมนั้น.
271. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ถ้ า ในป่ า หาคนตั้ ง บ้ า นเรื อ นมิ ไ ด้ ชั่ ว
๗ อัพภันดร1โดยรอบ เป็นสัตตัพภันดรสีมา สีมานี้มีสังวาส
เสมอกัน มีอุโบสถเดียวกันในป่านั้น.
1. อัพภันดร หมายถึง ชื่อมาตรวัดในบาลี ราว ๗ วา เป็น ๑ อัพภันดร
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ –ผู้รวบรวม.
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ที่มา : พจนานุกรม

272. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย แม่ น้ำ� ทั้ ง หมด สมมติ เ ป็ น สี ม าไม่ ไ ด้ สมุ ท ร

• สีมาสังกระ
[๑๖๕]
…ดูกรภิกษุทั้งหลาย สีมาอันภิกษุเหล่าใดสมมติไว้ก่อนแล้ว กรรมนั้น
ของภิกษุเหล่านั้นเป็นธรรม ไม่ก�ำเริบ ควรแก่ฐานะ สีมาอันภิกษุเหล่าใด
สมมติแล้วในภายหลัง กรรมนั้นของภิกษุเหล่านั้นไม่เป็นธรรม ก�ำเริบ
ไม่ควรแก่ฐานะ.
274. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงสมมติสีมาคาบเกี่ยวสีมา รูปใดสมมติ
คาบเกี่ยว ต้องอาบัติทุกกฏ.
• สีมาทับสีมา
…ดูกรภิกษุทั้งหลาย สีมาอันภิกษุเหล่าใดสมมติไว้ก่อนแล้ว กรรมนั้น
ของภิกษุเหล่านั้นเป็นธรรม ไม่ก�ำเริบ ควรแก่ฐานะ สีมาอันภิกษุเหล่าใด
สมมติแล้วในภายหลัง กรรมนั้นของภิกษุเหล่านั้นไม่เป็นธรรม ก�ำเริบ
ไม่ควรแก่ฐานะ.
275. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงสมมติสีมาทับสีมา รูปใดสมมติทับ
ต้องอาบัติทุกกฏ.
276. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เราอนุ ญ าตให้ ภิ ก ษุ ผู้ จ ะสมมติ สี ม า เว้ น
สีมันตริก2ไว้ แล้วสมมติสีมา.
1. ชาตสระ หมายถึง สระธรรมชาติ ที่มา : พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พ.ศ. ๒๕๔๒ –ผู้รวบรวม.
2. สีมนั ตริก หมายถึง ช่องว่างในระหว่างสีมา ทีม่ า : พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาฯ
พ.ศ. ๒๕๓๕ –ผูร้ วบรวม
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ทั้งหมด สมมติเป็นสีมาไม่ได้ ชาตสระ 1ทั้งหมด สมมติเป็นสีมา
ไม่ได้.
273. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในแม่น้ำ�ในสมุทร หรือในชาตสระชั่ววักน้ำ�สาด
โดยรอบแห่งมัชฌิมบุรษุ เป็นอุทกุกเขปสีมา สีมานีม้ สี งั วาสเสมอกัน
มีอุโบสถเดียวกัน ในน่านน้ำ�นั้น.

วันอุโบสถ ๒
[๑๖๖]
ครั้งนั้น ภิกษุทั้งหลายได้มีความปริวิตกว่า วันอุโบสถมีเท่าไรหนอ … ตรัสว่า

277. ดูกรภิกษุทั้งหลาย วันอุโบสถนี้มี ๒ คือ อุโบสถมีในวัน ๑๔ ค่ำ�
อุโบสถมีในวัน ๑๕ ค่ำ� ดูกรภิกษุทั้งหลาย วันอุโบสถ ๒ นี้แล.

การทำ�อุโบสถ ๔ อย่าง
ครั้งนั้น ภิกษุทั้งหลายได้มีความปริวิตกว่า การท�ำอุโบสถมีเท่าไรหนอ … ตรัสว่า

ดูกรภิกษุทั้งหลาย การท�ำอุโบสถนี้มี ๔ คือ
1. การทำ�อุโบสถเป็นวรรคโดยไม่เป็นธรรม
2. การทำ�อุโบสถพร้อมเพรียงโดยไม่เป็นธรรม
3. การทำ�อุโบสถเป็นวรรคโดยธรรม
4. การทำ�อุโบสถพร้อมเพรียงโดยธรรม.
278. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในการทำ�อุโบสถ ๔ อย่างนั้น การทำ�อุโบสถ
นี้ ใ ดเป็ น วรรคโดยไม่ เ ป็ น ธรรม การทำ�อุ โ บสถเห็ น ปานนั้ น
ไม่ควรทำ� และเราก็ ไม่อนุญาต.
279. ในการทำ�อุโบสถ ๔ อย่างนั้น การทำ�อุโบสถนี้ใด ที่พร้อมเพรียง
โดยไม่เป็นธรรม การทำ�อุโบสถเห็นปานนั้น ไม่ควรทำ� และเราก็
ไม่อนุญาต.
280. ในการทำ�อุโบสถ ๔ อย่างนั้น การทำ�อุโบสถนี้ใด เป็นวรรคโดย
ธรรม การทำ�อุโบสถเห็นปานนัน้ ไม่ควรทำ� และเราก็ ไม่อนุญาต.
281. ในการทำ�อุโบสถ ๔ อย่างนั้น การทำ�อุโบสถนี้ใด ที่พร้อมเพรียง
โดยธรรม การทำ�อุโบสถเห็นปานนั้น ควรทำ� และเราก็ อนุญาต.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแหละพวกเธอพึงท�ำในใจว่า จักท�ำ
อุโบสถกรรมชนิดที่พร้อมเพรียงโดยธรรม ดังนี้. ดูกรภิกษุท้ังหลาย
พวกเธอพึงศึกษาอย่างนี้แล.
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ปาติโมกขุเทศ ๕
[๑๖๗]
ครัง้ นัน้ ภิกษุทงั้ หลาย ได้มคี วามปริวติ กว่า ปาติโมกขุเทศมีเท่าไรหนอ … ตรัสว่า

ภิกษุสวดนิทานจบแล้ว พึงสวดอุเทศที่เหลือด้วยสุตบท นี้เป็น
ปาติโมกขุเทศที่ ๑.
สวดนิทาน สวดปาราชิก ๔ จบแล้ว พึงสวดอุเทศที่เหลือด้วย
สุตบท นี้เป็น ปาติโมกขุเทศที่ ๒.
สวดนิทาน สวดปาราชิก ๔ สวดสังฆาทิเสส ๑๓ จบแล้ว พึง
สวดอุเทศที่เหลือด้วยสุตบท นี้เป็น ปาติโมกขุเทศที่ ๓.
สวดนิทาน สวดปาราชิก ๔ สวดสังฆาทิเสส ๑๓ สวดอนิยต ๒
จบแล้ว พึงสวดอุเทศทีเ่ หลือด้วยสุตบท นีเ้ ป็น ปาติโมกขุเทศที่ ๔.
สวดโดยพิสดารหมด เป็น ปาติโมกขุเทศที่ ๕.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปาติโมกขุเทศ ๕ นี้แล.
• ทรงห้ามสวดปาติโมกข์ย่อ
สมั ย ต่ อ มา ภิ ก ษุ ทั้ ง หลายทราบว่ า พระผู ้ มี พ ระภาคทรงอนุ ญ าตการสวด
ปาติโมกข์ย่อ ดังนี้ จึงสวดปาติโมกข์ย่อทุกครั้ง … ตรัสว่า

283. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงสวดปาติโมกข์ย่อ รูปใดสวด ต้อง
อาบัติทุกกฏ.

ทรงอนุญาตให้สวดปาติโมกข์ย่อเมื่อมีอันตราย
284. …ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เมื่ อ มี อั น ตราย เราอนุ ญ าตให้ ส วด
ปาติโมกข์ย่อ.
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282. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปาติโมกขุเทศนี้มี ๕ คือ

• อันตราย ๑๐ ประการ
285. …ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อไม่มีอันตราย ภิกษุไม่พึงสวดปาติโมกข์ย่อ
รูปใดสวด ต้องอาบัติทุกกฏ.
286. เมื่อมีอันตราย เราอนุญาตให้สวดปาติโมกข์ย่อ.
อันตรายในเรื่องนั้นเหล่านี้ คือ
1. พระราชาเสด็จมา (ราชนฺตราโย)
2. โจรมาปล้น (โจรนฺตราโย)
3. ไฟไหม้ (อคฺยนฺตราโย)
4. น้ำ�หลากมา (อุทกนฺตราโย)
5. คนมามาก (มนุสฺสนฺตราโย)
6. ผีเข้าภิกษุ1 (อมนุสฺสนฺตราโย)
7. สัตว์ร้ายเข้ามา (วาฬนฺตราโย)
8. งูร้ายเลื้อยเข้ามา (สิรึสปนฺตราโย)
9. ภิกษุอาพาธหนักจะถึงเสียชีวิต (ชีวิตนฺตราโย)
10. มีอันตรายแก่พรหมจรรย์ (พฺรหฺมจริยนฺตราโย)
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้สวดปาติโมกข์ย่อในเพราะอันตราย
เห็นปานนี้ เมื่อไม่มีอันตราย ให้สวดโดยพิสดาร.

จะแสดงธรรมท่ามกลางสงฆ์ต้องได้รับอาราธนาก่อน
[๑๖๘]
287. …ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่ได้รับอาราธนา ไม่พึงแสดงธรรมใน
ท่ามกลางสงฆ์ รูปใดแสดง ต้องอาบัติทุกกฏ.
288. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุผู้เถระแสดงธรรมเอง หรือ
ให้อาราธนาผู้อื่นแสดง.
1. บาลีมีว่า อมนุสฺสนฺตราโย สามารถแปลได้ว่า อันตรายเกิดจากอมนุษย์ –ผู้รวบรวม
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ถามวินัยท่ามกลางสงฆ์ต้องได้รับสมมติก่อน

วิธีสมมติเป็นผู้ถาม
291. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุพึงสมมติอย่างนี้. ตนเองสมมติตน
ก็ได้ ภิกษุอื่นสมมติภิกษุอื่นก็ได้.
อย่างไรเล่า ชื่อว่าตนเองสมมติตน.
ภิกษุผฉู้ ลาด ผูส้ ามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติกรรมวาจา
ว่าดังนี้
• กรรมวาจาสมมติตน
พระสงฆ์เจ้าข้า ขอจงฟังข้าพเจ้า1 ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่
แล้ว ข้าพเจ้าขอถามพระวินัยต่อผู้มีชื่อนี้.
อย่างนี้ ชื่อว่าตนเองสมมติตน.
อย่างไรเล่า ชื่อว่าภิกษุอื่นสมมติภิกษุอื่น.
ภิกษุผฉู้ ลาด ผูส้ ามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติกรรมวาจา
ว่าดังนี้
• กรรมวาจาสมมติผู้อื่น
พระสงฆ์เจ้าข้า ขอจงฟังข้าพเจ้า ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่
แล้ว ขอผู้มีชื่อนี้ถามพระวินัยต่อผู้มีชื่อนี้.
อย่างนี้ ชื่อว่าภิกษุอื่นสมมติภิกษุอื่น.
1. ในช่วงต้นของหนังสือเล่มนี้ ใช้สำ�นวนแปลว่า “ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า” –ผู้รวบรวม
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[๑๖๙]
289. …ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยังไม่ได้รับสมมติ ไม่พึงถามวินัยใน
ท่ามกลางสงฆ์ รูปใดถาม ต้องอาบัติทุกกฏ.
290. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เราอนุ ญ าตให้ ภิ ก ษุ ผู้ ไ ด้ รั บ สมมติ แ ล้ ว
ถามวินัยในท่ามกลางสงฆ์ได้.

ถามวินัยต้องตรวจดูบริษัทก่อน
สมัยต่อมา ภิกษุทั้งหลายผู้มีศีลเป็นที่รัก ได้รับสมมติแล้ว ถามพระวินัยใน
ท่ามกลางสงฆ์. พระฉัพพัคคีย์ได้อาฆาต เคืองแค้น คุกคามจะฆ่าเสีย … ตรัสว่า

292. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุแม้ที่ได้รับสมมติแล้ว ตรวจ
ดูบริษทั พิจารณาดูบคุ คล แล้วจึงถามวินยั ในท่ามกลางสงฆ์.

สมัยต่อมา พระฉัพพัคคีย์ยังไม่ได้รับสมมติ วิสัชนาพระวินัยในท่ามกลางสงฆ์ …
ตรัสว่า

293. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ยังไม่ได้รับสมมติ ไม่พึงวิสัชนาวินัยใน

ท่ามกลางสงฆ์ รูปใดวิสัชนา ต้องอาบัติทุกกฏ.
294. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุที่ได้รับสมมติแล้ว วิสัชนา
วินัยในท่ามกลางสงฆ์.
วิธีสมมติเป็นผู้วิสัชนา
295. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล ภิกษุพึงสมมติอย่างนี้. ตนเองสมมติตน
ก็ได้ ภิกษุอื่นสมมติภิกษุอื่นก็ได้.
อย่างไรเล่า ชื่อว่าตนเองสมมติตน.
ภิกษุผฉู้ ลาด ผูส้ ามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติกรรมวาจา
ว่าดังนี้
• กรรมวาจาสมมติตน
พระสงฆ์เจ้าข้า ขอจงฟังข้าพเจ้า ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่
แล้ว ข้าพเจ้าอันผู้มีชื่อนี้ถามถึงพระวินัยแล้วขอวิสัชนา.
อย่างนี้ ชื่อว่าตนเองสมมติตน.
อย่างไรเล่า ชื่อว่าภิกษุอื่นสมมติภิกษุอื่น.
ภิกษุผฉู้ ลาด ผูส้ ามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติกรรมวาจา
ว่าดังนี้
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• กรรมวาจาสมมติผู้อื่น
พระสงฆ์เจ้าข้า ขอจงฟังข้าพเจ้า ถ้าความพร้อมพรัง่ ของสงฆ์ถงึ ทีแ่ ล้ว
ผู้มีชื่อนี้อันผู้มีชื่อนี้ถามถึงพระวินัยแล้วขอวิสัชนา.
อย่างนี้ ชื่อว่าภิกษุอื่นสมมติภิกษุอื่น.

วิสัชนาวินัยต้องตรวจดูบริษัทก่อน
สมัยต่อมา ภิกษุทั้งหลายผู้มีศีลเป็นที่รัก ได้รับสมมติแล้ววิสัชนาพระวินัยใน
ท่ามกลางสงฆ์. พระฉัพพัคคีย์ได้อาฆาต เคืองแค้น คุกคามจะฆ่าเสีย … ตรัสว่า

296. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เราอนุ ญ าตให้ ภิ ก ษุ แ ม้ ที่ ไ ด้ รั บ สมมติ แ ล้ ว
ตรวจดูบริษทั พิจารณาดูบคุ คลก่อน จึงวิสชั นาวินยั ในท่ามกลางสงฆ์.
[๑๗๐]
ก็โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพัคคีย์โจทภิกษุผู้มิได้ท�ำโอกาสด้วยอาบัติ … ตรัสว่า

297. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงโจทภิกษุผู้มิได้ทำ�โอกาสด้วยอาบัติ
รูปใดโจท ต้องอาบัติทุกกฏ.

298. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้โจทก์ขอให้จำ�เลยทำ�โอกาส
ด้ ว ยคำ�ว่ า ขอท่ า นจงทำ�โอกาส ผมใคร่ จ ะกล่ า วกะท่ า น ดั ง นี้
แล้วจึงโจทด้วยอาบัติ.

ก่อนโจทต้องพิจารณาดูบุคคล
สมัยต่อมา ภิกษุทั้งหลายผู้มีศีลเป็นที่รัก ขอให้พระฉัพพัคคีย์ท�ำโอกาสแล้วโจท
ด้วยอาบัติ. พระฉัพพัคคีย์ได้อาฆาต เคืองแค้น คุกคามจะฆ่าเสีย … ตรัสว่า

299. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้โจทแม้เมื่อจำ�เลยทำ�โอกาสแล้ว
พิจารณาดูบุคคลก่อน จึงโจทด้วยอาบัติ.
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โจทก์ต้องขอโอกาสต่อจำ�เลย

ก่อนขอโอกาสต้องพิจารณาดูบุคคล
สมัยต่อมา พระฉัพพัคคีย์คิดว่า ภิกษุทั้งหลายผู้มีศีลเป็นที่รัก ขอให้พวกเราท�ำ
โอกาสก่อนดังนี้ จึงรีบขอให้ภิกษุทั้งหลายที่บริสุทธิ์ไม่มีอาบัติ ท�ำโอกาสในอธิกรณ์
ที่ไม่เป็นเรื่องไม่มีเหตุ … ตรัสว่า

300. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงขอให้ภิกษุทั้งหลายผู้บริสุทธิ์ ไม่มี

อาบัติ ทำ�โอกาสในอธิกรณ์ที่ไม่เป็นเรื่อง ไม่มีเหตุ รูปใดขอให้ทำ�
ต้องอาบัติทุกกฏ.
301. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เราอนุ ญ าตให้ พิ จ ารณาดู บุ ค คลก่ อ น
จึงขอให้ทำ�โอกาส.
[๑๗๑]

ทรงห้ามทำ�กรรมไม่เป็นธรรม

ก็โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพัคคีย์ท�ำกรรมไม่เป็นธรรมในท่ามกลางสงฆ์ … ตรัสว่า

302. ดูกรภิกษุทัง้ หลาย ภิกษุไม่พงึ ทำ�กรรมไม่เป็นธรรมในท่ามกลางสงฆ์
รูปใดทำ� ต้องอาบัติทุกกฏ.

พระฉัพพัคคีย์ยังขืนท�ำกรรมไม่เป็นธรรมอยู่ตามเดิม … ตรัสว่า

303. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เราอนุ ญ าตให้ คั ด ค้ า นในเมื่ อ ภิ ก ษุ ทำ�กรรม
ไม่เป็นธรรม.

สมั ย ต่ อ มาภิ ก ษุ ทั้ ง หลายผู ้ มี ศี ล เป็ น ที่ รั ก พากั น คั ด ค้ า นในเมื่ อ พระฉั พ พั ค คี ย ์
ท�ำกรรมไม่เป็นธรรม. พระฉัพพัคคีย์ได้อาฆาต เคืองแค้น คุกคามจะฆ่าเสีย …
ตรัสว่า

304. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ทำ�ความเห็นแย้งได้.

ภิ ก ษุ ทั้ ง หลายท� ำ ความเห็ น แย้ ง ในส� ำ นั ก พระฉั พ พั ค คี ย ์ เ หล่ า นั้ น นั่ น แหละ.
พระฉัพพัคคีย์ได้อาฆาต เคืองแค้น คุกคามจะฆ่าเสีย … ตรัสว่า

305. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุ ๔-๕ รูปคัดค้าน ให้ภิกษุ

๒-๓ รูป ทำ�ความเห็นแย้ง ให้ภิกษุรูปเดียวนึกในใจว่า กรรมนั้น
ไม่ควรแก่เรา.
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ทรงห้ามแกล้งสวดปาติโมกข์ไม่ให้ได้ยิน
[๑๗๒]
306. …ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผู้สวดปาติโมกข์ไม่พึงแกล้งสวด
ไม่ให้ได้ยิน รูปใดสวดไม่ให้ได้ยิน ต้องอาบัติทุกกฏ.

307. …ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เราอนุ ญ าตให้ ภิ ก ษุ ที่ ส วดปาติ โ มกข์
พยายามสวดด้ ว ยตั้ ง ใจว่ า จะสวดให้ ไ ด้ ยิ น ถ้ อ ยคำ�ทั่ ว กั น
เมื่อพยายาม ไม่ต้องอาบัติ.

[๑๗๓]
308. …ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ ไ ม่ พึ ง สวดปาติ โ มกข์ ใ นบริ ษั ท ที่ มี
คฤหัสถ์ปนอยู่ด้วย รูปใดสวด ต้องอาบัติทุกกฏ.

ต้องได้รับอาราธนาจึงสวดปาติโมกข์ได้
[๑๗๔]
309. …ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่ได้รับอาราธนา ไม่พึงสวดปาติโมกข์
ในท่ามกลางสงฆ์ รูปใดสวด ต้องอาบัติทุกกฏ.

310. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เราอนุ ญ าตปาติ โ มกข์ ใ ห้ เ ป็ น หน้ า ที่ ข อง
พระเถระ.

หน้าที่สวดปาติโมกข์
[๑๗๕]
ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระนครราชคฤห์ตามพระพุทธาภิรมย์
แล้ว เสด็จจาริกโดยมรรคาอันจะไปเมืองโจทนาวัตถุ เสด็จจาริกโดยล�ำดับ ลุถึงเมือง
โจทนาวัตถุแล้ว. ก็โดยสมัยนั้นแล ในอาวาสแห่งหนึ่ง มีภิกษุอยู่ด้วยกันมากรูป.
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• ห้ามสวดปาติโมกข์ในบริษัทที่มีคฤหัสถ์

บรรดาภิกษุเหล่านั้น พระเถระเป็นผู้เขลา ไม่ฉลาด. ท่านไม่รู้อุโบสถ หรือวิธีท�ำ
อุโบสถ ไม่รู้ปาติโมกข์ หรือวิธีสวดปาติโมกข์
จึงภิกษุเหล่านั้นคิดกันว่า พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้แล้วว่า ปาติโมกข์เป็น
หน้าที่ของพระเถระ ก็พระเถระของพวกเรารูปนี้เป็นผู้เขลา ไม่ฉลาด ไม่รู้อุโบสถ
หรือวิธที ำ� อุโบสถ ไม่รปู้ าติโมกข์ หรือวิธสี วดปาติโมกข์ พวกเราจะพึงปฏิบตั อิ ย่างไรหนอ
… ตรัสว่า

311. ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาภิกษุเหล่านั้น ภิกษุรูปใดเป็นผู้ฉลาด
สามารถ เราอนุญาตปาติโมกข์ให้เป็นหน้าที่ของภิกษุรูปนั้น.

• ทรงให้ส่งภิกษุไปศึกษาปาติโมกข์
[๑๗๖]
…ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็ในอาวาสแห่งหนึง่ ถึงวันอุโบสถ ภิกษุในศาสนานี้
อยูด่ ว้ ยกันมาก ล้วนเป็นผูเ้ ขลา ไม่ฉลาด. พวกเธอไม่รอู้ โุ บสถ หรือ วิธที ำ�
อุโบสถ ไม่รู้ปาติโมกข์ หรือ วิธีสวดปาติโมกข์. พวกเธอจึงอาราธนา
พระเถระว่า ขอพระเถระจงสวดปาติโมกข์ขอรับ. ท่านตอบอย่างนี้ว่า
อาวุโสทั้งหลาย เราสวดปาติโมกข์ไม่ได้. พวกเธอจึงอาราธนาพระเถระ
รูปที่ ๒ ว่า ขอพระเถระจงสวดปาติโมกข์ขอรับ. แม้ท่านก็ตอบอย่างนี้
ว่า อาวุโสทั้งหลาย เราสวดปาติโมกข์ไม่ได้. พวกเธอจึงอาราธนา
พระเถระรูปที่ ๓ ว่า ขอพระเถระจงสวดปาติโมกข์ขอรับ. แม้ท่าน
ก็ตอบอย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย เราสวดปาติโมกข์ไม่ได้. พวกเธอได้
อาราธนาจนถึงพระสังฆนวกะ โดยวิธีนี้แหละว่า ขอคุณจงสวดปาติโมกข์.
แม้เธอรูปนั้นก็ตอบอย่างนี้ว่า ผมสวดปาติโมกข์ไม่ได้ขอรับ.
312. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหล่านั้นพึงส่งภิกษุรูปหนึ่งไปสู่อาวาส
ใกล้เคียง พอจะกลับมาทันในวันนั้น ด้วยสั่งว่า ดูกรอาวุโส
เธอจงไปเรียนปาติโมกข์โดยย่อหรือโดยพิสดารมา.
ครั้งนั้น ภิกษุทั้งหลายได้มีความปริวิตกว่า จะพึงส่งภิกษุรูปไหนหนอไป …
ตรัสว่า
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313. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เราอนุ ญ าตให้ ภิ ก ษุ ผู้ เ ถระบั ญ ชาภิ ก ษุ
ผู้นวกะไป.

ภิกษุนวกะทั้งหลายอันพระเถระบัญชาแล้วไม่ยอมไป … ตรัสว่า

314. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ ไ ม่ อ าพาธ อั น พระเถระบั ญ ชาแล้ ว
จะไม่ยอมไปไม่ได้ รูปใดไม่ยอมไป ต้องอาบัติทุกกฏ.

ทรงอนุญาตให้เรียนปักขคณนา
ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่เมืองโจทนาวัตถุตามพระพุทธาภิรมย์แล้ว
เสด็จกลับมายังพระนครราชคฤห์อีก. ก็โดยสมัยนั้นแล ชาวบ้านถามภิกษุทั้งหลาย
ที่ก�ำลังเที่ยวบิณฑบาตว่า ดิถีที่เท่าไรแห่งปักษ์เจ้าข้า. ภิกษุทั้งหลายตอบอย่างนี้
ว่า อาวุโสทั้งหลาย พวกอาตมาไม่รู้เลย.
ชาวบ้านจึงเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า แม้เพียงนับปักษ์ พระสมณะเชื้อสาย
พระศากยบุตรเหล่านี้ก็ยังไม่รู้ ไฉนจะรู้คุณความดีอะไรอย่างอื่นเล่า … ตรัสว่า

315. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้เรียนปักขคณนา.
316. …ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เราอนุ ญ าตให้ ภิ ก ษุ ทุ ก ๆ รู ป เรี ย น
ปักขคณนา.

ก็โดยสมัยนั้นแล ชาวบ้านถามภิกษุทั้งหลายที่ก�ำลังเที่ยวบิณฑบาตว่า ภิกษุมี
จ�ำนวนเท่าไรเจ้าข้า. ภิกษุทั้งหลายตอบอย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย พวกอาตมา
ไม่รู้เลย. ชาวบ้านจึงเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า แม้พวกกันเอง พระสมณะ
เชื้อสายพระศากยบุตรเหล่านี้ก็ยังไม่รู้ ไฉนจักรู้ความดีอะไรอย่างอื่นเล่า … ตรัสว่า

317. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้นับภิกษุ.
318. …เราอนุ ญ าตให้ นั บ ภิ ก ษุ ด้ ว ยเรี ย กชื่ อ หรื อ ให้ จั บ สลากใน
วันอุโบสถ.
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[๑๗๗]

ทรงอนุญาตให้บอกวันอุโบสถ
[๑๗๘]

ก็ โ ดยสมั ย นั้ น แล ภิ ก ษุ ท้ั ง หลายไม่ รู ้ ว ่ า วั น นี้ เ ป็ น วั น อุ โ บสถ ไปบิ ณ ฑบาต
ณ หมู่บ้านที่ไกล. พวกเธอมาถึงเมื่อก�ำลังสวดปาติโมกข์ก็มี มาถึงเมื่อสวดจบแล้ว
ก็มี … ตรัสว่า

319. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้บอกว่า วันนี้เป็นวันอุโบสถ.
320. …ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุเถระบอกแต่เช้าตรู่.
321. …ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้บอกแม้ในเวลาภัตตกาล.
322. …ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้บอกในกาลที่ตนระลึกได้.

บุพพกรณ์และบุพพกิจในโรงอุโบสถ
[๑๗๙]
ก็โดยสมัยนั้นแล ในอาวาสแห่งหนึ่ง โรงอุโบสถรก. พวกพระอาคันตุกะพากัน
เพ่ ง โทษ ติ เ ตี ย น โพนทะนาว่ า ไฉนภิ ก ษุ ทั้ ง หลายจึ ง ไม่ ก วาดโรงอุ โ บสถเล่ า …
ตรัสว่า

323. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้กวาดโรงอุโบสถ.

ครั้งนั้น ภิกษุทั้งหลายได้มีความปริวิตกว่า ภิกษุรูปไหนหนอพึงกวาดโรงอุโบสถ
… ตรัสว่า

324. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุเถระบัญชาภิกษุนวกะ.
ภิกษุนวกะทั้งหลายอันพระเถระบัญชาแล้วไม่ยอมกวาด … ตรัสว่า

325. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่อาพาธอันพระเถระบัญชาแล้ว จะไม่
กวาดไม่ได้ รูปใดไม่กวาด ต้องอาบัติทุกกฏ.

สมั ย ต่ อ มา ในโรงอุ โ บสถไม่ มี ใ ครปู อ าสนะไว้ .
ทั้งตัว ทั้งจีวร เปื้อนฝุ่น … ตรัสว่า

ภิ ก ษุ ทั้ ง หลายนั่ ง ที่ พื้ น ดิ น .

326. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ปูอาสนะในโรงอุโบสถ.
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ครั้งนั้นภิกษุทั้งหลายได้มีความปริวิตกว่า ภิกษุรูปไหนหนอพึงปูอาสนะในโรง
อุโบสถ … ตรัสว่า

327. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุผู้เถระบัญชาภิกษุนวกะ.
ภิกษุนวกะทั้งหลายอันพระเถระบัญชาแล้วไม่ปูอาสนะ … ตรัสว่า

328. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ ไ ม่ อ าพาธ อั น พระเถระบั ญ ชาแล้ ว
จะไม่ปูอาสนะไม่ได้ รูปใดไม่ปู ต้องอาบัติทุกกฏ.

สมัยต่อมา ในโรงอุโบสถ ไม่ได้ตามประทีปไว้.
เหยียบกายกันบ้าง เหยียบจีวรกันบ้าง … ตรัสว่า

เวลาค�่ำคืนภิกษุทั้งหลาย

329. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ตามประทีปในโรงอุโบสถ.
330. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุผู้เถระบัญชาภิกษุนวกะ.
ภิกษุนวกะทั้งหลาย อันพระเถระบัญชาแล้วไม่ยอมตามประทีป … ตรัสว่า

331. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่อาพาธ อันพระเถระบัญชาแล้ว จะไม่
ตามประทีปไม่ได้ รูปใดไม่ตามประทีป ต้องอาบัติทุกกฏ.

จะไปไหนต้องขออนุญาตก่อน
[๑๘๐]
332. …ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ก็ ภิ ก ษุ ใ นศาสนานี้ ห ลายรู ป ด้ ว ยกั น เป็ น
ผู้ เขลา ไม่ ฉ ลาด ไปสู่ ทิ ศ ไม่ อำ�ลาพระอุ ปั ช ฌาย์ อาจารย์ .
พวกเธออันพระอุปัชฌาย์ อาจารย์พึงถามว่า ท่านทั้งหลายจัก
ไปไหน. จักไปกับใคร. ถ้าพวกเธอเป็นผู้เขลา ไม่ฉลาด พูดอ้างถึง
ภิกษุเหล่าอื่นที่เป็นผู้เขลา ไม่ฉลาดด้วยกัน พระอุปัชฌาย์ อาจารย์
ไม่พึงอนุญาต ถ้าอนุญาต ต้องอาบัติทุกกฏ.
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ครั้งนั้นภิกษุทั้งหลายได้มีความปริวิตกว่า ภิกษุรูปไหนหนอพึงตามประทีปใน
โรงอุโบสถ … ตรัสว่า

333. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ถ้ า พวกเธอเป็ น ผู้ เ ขลา ไม่ ฉ ลาด อั น
พระอุ ปั ช ฌาย์ อาจารย์ ไม่ อ นุ ญ าต ถ้ า ยั ง ขื น ไป ต้ อ งอาบั ติ
ทุกกฏ.

• พึงสงเคราะห์พระพหูสูต
334. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในศาสนานี้อยู่ในอาวาสแห่งหนึ่งมากรูป
ด้วยกัน ล้วนเป็นผูเ้ ขลา ไม่ฉลาด. พวกเธอไม่รูอ้ โุ บสถหรือวิธที ำ�
อุโบสถ ไม่รู้ปาติโมกข์ หรือวิธีสวดปาติโมกข์. ภิกษุรูปอื่นมาใน
อาวาสนั้น เป็นผู้คงแก่เรียน ชำ�นาญในคัมภีร์ ทรงธรรม ทรงวินัย
ทรงมาติกา เป็นบัณฑิต ฉลาด มีปัญญา มีความละอาย รังเกียจ
ใคร่ต่อสิกขา. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหล่านั้นพึงสงเคราะห์
อนุเคราะห์ ปราศรัย บำ�รุงเธอด้วยจุณดิน ไม้ชำ�ระฟัน น้ำ�บ้วนปาก
ถ้าไม่สงเคราะห์ อนุเคราะห์ ปราศรัย บำ�รุงด้วยจุณดิน ไม้ชำ�ระ
ฟัน น้ำ�บ้วนปาก ต้องอาบัติทุกกฏ.
• ทรงให้ส่งพระไปเรียนปาติโมกข์
335. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ก็ ใ นอาวาสแห่ ง หนึ่ ง ถึ ง วั น อุ โ บสถ ภิ ก ษุ
ในศาสนานี้ อ ยู่ ด้ ว ยกั น มากรู ป ล้ ว นเป็ น ผู้ เ ขลา ไม่ ฉ ลาด.
พวกเธอไม่ รู้ อุ โ บสถ หรื อ วิ ธี ทำ�อุ โ บสถ ไม่ รู้ ป าติ โ มกข์ หรื อ
วิ ธี ส วดปาติ โ มกข์ . ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ เ หล่ า นั้ น พึ ง ส่ ง
ภิ ก ษุ รู ป หนึ่ ง ไปสู่ อ าวาสใกล้ เ คี ย งพอจะกลั บ มาทั น ในวั น นั้ น
ด้ ว ยสั่ ง ว่ า ดู ก รอาวุ โ ส เธอจงไปเรี ย นปาติ โ มกข์ โ ดยย่ อ หรื อ
โดยพิ ส ดารมา. ถ้ า ได้ ภิ ก ษุ เ ช่ น นั้ น อย่ า งนี้ นั่ น เป็ น การดี
ถ้ า ไม่ ไ ด้ ภิ ก ษุ เ หล่ า นั้ น ทุ ก ๆ รู ป พึ ง พากั น ไปสู่ อ าวาสที่ มี ภิ ก ษุ
รู้อุโบสถ หรือวิธีทำ�อุโบสถ รู้ปาติโมกข์ หรือวิธีสวดปาติโมกข์ ถ้า
ไม่พากันไป ต้องอาบัติทุกกฏ.
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ทรงอนุญาตให้จำ�พรรษาในอาวาสที่มีผู้สวดปาติโมกข์ได้
336. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ก็ ภิ ก ษุ ใ นศาสนานี้ อยู่ จำ�พรรษาในอาวาส

ทรงอนุญาตให้มอบปาริสุทธิ
[๑๘๑]
ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงประชุมกัน สงฆ์จักท�ำอุโบสถ.
…ยังมีภิกษุอาพาธ ท่านมาไม่ได้…

337. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุอาพาธมอบปาริสุทธิ.
วิธีมอบปาริสุทธิ
338. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล พึงมอบปาริสุทธิ อย่างนี้
ภิ ก ษุ อ าพาธนั้ น พึ ง เข้ า ไปหาภิ ก ษุ รู ป หนึ่ ง ห่ ม ผ้ า อุ ต ราสงค์
เฉวียงบ่า นั่งกระโหย่ง ประคองอัญชลี แล้วกล่าวคำ�มอบปาริสุทธิ
อย่างนี้ว่า ข้าพเจ้าขอมอบปาริสุทธิ ขอท่านจงนำ�ปาริสุทธิของ
ข้าพเจ้าไป ขอท่านจงบอกปาริสุทธิของข้าพเจ้า.
ภิกษุรับด้วยกาย รับด้วยวาจา รับด้วยทั้งกายและวาจาก็ได้
เป็นอันภิกษุอาพาธมอบปาริสุทธิแล้ว.
พุทธวจน – อริยวินัย 285

อาจารโคจรสมฺปนฺนา

แห่งหนึ่งมากรูปด้วยกัน ล้วนเป็นผู้เขลา ไม่ฉลาด. พวกเธอ
ไม่ รู้ อุ โ บสถ หรื อ วิ ธี ทำ�อุ โ บสถ ไม่ รู้ ป าติ โ มกข์ หรื อ วิ ธี ส วด
ปาติ โ มกข์ . ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ เ หล่ า นั้ น พึ ง ส่ ง ภิ ก ษุ
รู ป หนึ่ ง ไปสู่ อ าวาสใกล้ เ คี ย งพอจะจะกลั บ มาทั น ในวั น นั้ น
ด้ ว ยสั่ ง ว่ า ดู ก รอาวุ โ ส เธอจงไปเรี ย นปาติ โ มกข์ โ ดยย่ อ หรื อ
โดยพิ ส ดารมา. ถ้ า ได้ ภิ ก ษุ เ ช่ น นั้ น อย่ า งนี้ นั่ น เป็ น การดี
ถ้ า ไม่ ไ ด้ พึ ง ส่ ง ภิ ก ษุ รู ป หนึ่ ง ไปชั่ ว ระยะกาล ๗ วั น ด้ ว ยสั่ ง ว่ า
ดูกรอาวุโส เธอจงไปเรียนปาติโมกข์โดยย่อหรือโดยพิสดารมา.
ถ้าได้ภิกษุเช่นนั้นอย่างนี้ นั่นเป็นการดี ถ้าไม่ได้ ภิกษุเหล่านั้นไม่
พึงอยู่จำ�พรรษาในอาวาสนั้น ถ้าขืนอยู่ ต้องอาบัติทุกกฏ.

ไม่ รั บ ด้ ว ยกาย ไม่ รั บ ด้ ว ยวาจา ไม่ รั บ ด้ ว ยทั้ ง กายและวาจา
ไม่เป็นอันภิกษุอาพาธมอบปาริสุทธิ.
ถ้าได้ภิกษุเช่นนั้นอย่างนี้ นั่นเป็นการดี ถ้าไม่ได้ ภิกษุทั้งหลาย
พึ ง ใช้ เ ตี ย งหรื อ ตั่ ง หามภิ ก ษุ อ าพาธนั้ น มาในท่ า มกลางสงฆ์
แล้วทำ�อุโบสถ.
339. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าพวกภิกษุผู้พยาบาลไข้คิดอย่างนี้ว่า ถ้าพวก
เราจักย้ายภิกษุอาพาธ อาพาธจักกำ�เริบหนัก หรือมิฉะนั้นก็จักถึง
มรณภาพ ดังนี้ ไม่พึงย้ายภิกษุอาพาธ สงฆ์พึงไปทำ�อุโบสถใน
สำ�นักภิกษุอาพาธนั้น แต่สงฆ์เป็นวรรค ไม่พึงทำ�อุโบสถ ถ้าขืนทำ�
ต้องอาบัติทุกกฏ.
340. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุอาพาธมอบปาริสุทธิแล้ว ถ้าภิกษุผนู้ ำ�
ปาริสทุ ธิ หลบไปจากทีน่ นั้ ภิกษุอาพาธพึงมอบปาริสทุ ธิแก่รปู อืน่ .
341. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุอาพาธมอบปาริสุทธิแล้ว ถ้าภิกษุ
ผู้ นำ�ปาริ สุ ท ธิ สึ ก เสี ย ในที่ นั้ น แหละ ถึ ง มรณภาพ ปฏิ ญ าณเป็ น
สามเณร ปฏิญาณเป็นผูบ้ อกลาสิกขา ปฏิญาณเป็นผูต้ อ้ งอันติมวัตถุ
ปฏิญาณเป็นผู้วิกลจริต ปฏิญาณเป็นผู้มีจิตฟุ้งซ่าน ปฏิญาณเป็น
ผู้ ก ระสั บ กระส่ า ยเพราะเวทนา ปฏิ ญ าณเป็ น ผู้ ถู ก สงฆ์ ย กเสี ย
ฐานไม่เห็นอาบัติ ปฏิญาณเป็นผูถ้ กู สงฆ์ยกเสียฐานไม่ทำ�คืนอาบัติ
ปฏิ ญ าณเป็ น ผู้ ถู ก สงฆ์ ย กเสี ย ฐานไม่ ส ละคื น ทิ ฏ ฐิ อั น ลามก
ปฏิญาณเป็นบัณเฑาะก์ ปฏิญาณเป็นไถยสังวาส1 ปฏิญาณเป็น
ผูเ้ ข้ารีดเดียรถีย์ ปฏิญาณเป็นสัตว์ดริ จั ฉาน ปฏิญาณเป็นผูฆ้ า่ มารดา
ปฏิญาณเป็นผูฆ้ า่ บิดา ปฏิญาณเป็นผูฆ้ า่ พระอรหันต์ ปฏิญาณเป็น
ผู้ ป ระทุ ษ ร้ า ยภิ ก ษุ ณี ปฏิ ญ าณเป็ น ผู้ ทำ�ลายสงฆ์ ปฏิ ญ าณเป็ น
ผูท้ ำ�ร้ายพระศาสดาจนถึงห้อพระโลหิต ปฏิญาณเป็นอุภโตพยัญชนก2
ภิกษุอาพาธพึงมอบปาริสุทธิแก่รูปอื่น.
1. ไถยสังวาส หมายถึง คนลักเพศ คือ ไม่ใช่ภิกษุ แต่ปลอมบวชเป็นภิกษุ (หน้า 240) –ผู้รวบรวม
2. อุภโตพยัญชนก หมายถึง คน ๒ เพศ คือมีทง้ั อวัยวะเพศชายและเพศหญิง (หน้า 243) –ผูร้ วบรวม
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ปาริสุทธิหลบไปเสียในระหว่างทาง ปาริสุทธิไม่เป็นอันนำ�มา.
343. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุอาพาธมอบปาริสุทธิแล้ว ถ้าภิกษุ
ผู้นำ�ปาริสุทธิสึกเสียในระหว่างทาง ถึงมรณภาพ ... ปฏิญาณเป็น
อุภโตพยัญชนก ปาริสุทธิไม่เป็นอันนำ�มา.
344. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุอาพาธมอบปาริสุทธิแล้ว ถ้าภิกษุ
ผู้นำ�ปาริสุทธิเข้าประชุมสงฆ์แล้วหลบไปเสีย ปาริสุทธิเป็นอัน
นำ�มาแล้ว.
345. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุอาพาธมอบปาริสุทธิแล้ว ถ้าภิกษุผู้นำ�
ปาริสุทธิเข้าประชุมสงฆ์แล้วสึกเสีย ถึงมรณภาพ ... ปฏิญาณเป็น
อุภโตพยัญชนก ปาริสุทธิเป็นอันนำ�มาแล้ว.
346. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุอาพาธมอบปาริสุทธิแล้ว ถ้าภิกษุผู้นำ�
ปาริสุทธิเข้าประชุมสงฆ์แล้ว หลับเสียไม่ได้บอก เผลอไปไม่ได้บอก
เข้าสมาบัติไม่ได้บอก ปาริสุทธิเป็นอันนำ�มาแล้ว. ภิกษุผู้นำ�
ปาริสุทธิ ไม่ต้องอาบัติ.
347. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุอาพาธมอบปาริสุทธิแล้ว ถ้าภิกษุผู้นำ�
ปาริสุทธิเข้าประชุมสงฆ์แล้ว แกล้งไม่บอก ปาริสุทธิเป็นอันนำ�
มาแล้ว แต่ภิกษุผู้นำ�ปาริสุทธิ ต้องอาบัติทุกกฏ.

ทรงอนุญาตให้มอบฉันทะ
[๑๘๒]
ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า

ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงประชุมกัน สงฆ์จักท�ำกรรม.
… ยังมีภิกษุอาพาธ ท่านมาไม่ได้ … รับสั่งว่า

348. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุอาพาธมอบฉันทะ.
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342. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุอาพาธมอบปาริสุทธิแล้ว ถ้าภิกษุผู้นำ�

วิธีมอบฉันทะ
349. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล พึงมอบฉันทะ อย่างนี้
ภิ ก ษุ อ าพาธนั้ น พึ ง เข้ า ไปหาภิ ก ษุ รู ป หนึ่ ง ห่ ม ผ้ า อุ ต ราสงค์
เฉวียงบ่า นั่งกระโหย่ง ประคองอัญชลี แล้วกล่าวคำ�มอบฉันทะ
อย่างนีว้ า่ ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะ ขอท่านจงนำ�ฉันทะของข้าพเจ้าไป
ขอท่านจงบอกฉันทะของข้าพเจ้า.
ภิกษุรับด้วยกาย รับด้วยวาจา รับด้วยทั้งกายและวาจาก็ได้
เป็นอันภิกษุอาพาธมอบฉันทะแล้ว.
ไม่ รั บ ด้ ว ยกาย ไม่ รั บ ด้ ว ยวาจา ไม่ รั บ ด้ ว ยทั้ ง กายและวาจา
ไม่เป็นอันภิกษุอาพาธมอบฉันทะ.
ถ้าได้ภิกษุผู้รับอย่างนี้ นั่นเป็นการดี ถ้าไม่ได้ ภิกษุทั้งหลาย
พึงใช้เตียงหรือตั่งหามภิกษุอาพาธนั้นมาในท่ามกลางสงฆ์แล้ว
ทำ�กรรม.
350. ดูกรภิกษุทัง้ หลาย ถ้าพวกภิกษุผูพ้ ยาบาลไข้คดิ อย่างนีว้ า่ ถ้าพวกเรา
จักย้ายภิกษุอาพาธ อาพาธจักกำ�เริบหนัก หรือมิฉะนั้นก็จักถึง
มรณะภาพ ดังนี้ ไม่พึงย้ายภิกษุอาพาธ สงฆ์พึงไปทำ�กรรมใน
สำ�นักภิกษุอาพาธนั้น แต่สงฆ์เป็นวรรค ไม่พึงทำ�กรรม ถ้าขืนทำ�
ต้องอาบัติทุกกฏ.
351. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุอาพาธมอบฉันทะแล้ว ถ้าภิกษุผู้นำ�
ฉันทะหลบไปเสียจากที่นั้น ภิกษุอาพาธพึงมอบฉันทะแก่รูปอื่น.
352. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เมื่ อ ภิ ก ษุ อ าพาธมอบฉั น ทะแล้ ว ถ้ า ภิ ก ษุ
ผู้นำ�ฉันทะสึกเสียในที่นั้นแหละ ถึงมรณภาพเสีย ปฏิญาณเป็น
สามเณร ปฏิ ญ าณเป็ น ผู้ บ อกลาสิ ก ขา ปฏิ ญ าณเป็ น ผู้ ต้ อ งอั น
ติ ม วั ต ถุ ปฏิ ญ าณเป็ น ผู้ วิ ก ลจริ ต ปฏิ ญ าณเป็ น ผู้ มี จิ ต ฟุ้ ง ซ่ า น
ปฏิญาณเป็นผู้กระสับกระส่ายเพราะเวทนา ปฏิญาณเป็นผู้ถูก
สงฆ์ยกเสียฐานไม่เห็นอาบัติ ปฏิญาณเป็นผู้ถูกสงฆ์ยกเสียฐานไม่
ทำ�คืนอาบัติ ปฏิญาณเป็นผู้ถูกสงฆ์ยกเสียฐานไม่สละคืนทิฏฐิอัน
ลามก ปฏิญาณเป็นบัณเฑาะก์ ปฏิญาณเป็นไถยสังวาส ปฏิญาณ
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เป็นผู้เข้ารีดเดียรถีย์ ปฏิญาณเป็นสัตว์ดิรัจฉาน ปฏิญาณเป็นผู้
ฆ่ามารดา ปฏิญาณเป็นผู้ฆ่าบิดา ปฏิญาณเป็นผู้ฆ่าพระอรหันต์
ปฏิ ญ าณเป็ น ผู้ ป ระทุ ษ ร้ า ยภิ ก ษุ ณี ปฏิ ญ าณเป็ น ผู้ ทำ�ลายสงฆ์
ปฏิญาณเป็นผู้ทำ�ร้ายพระศาสดาจนถึงห้อพระโลหิต ปฏิญาณ
เป็นอุภโตพยัญชนก ภิกษุอาพาธพึงมอบฉันทะแก่รูปอื่น.

353. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุอาพาธมอบฉันทะแล้ว ถ้าภิกษุผู้นำ�
ฉันทะหลบไปเสียในระหว่างทาง ฉันทะไม่เป็นอันนำ�มา.

354. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุอาพาธมอบฉันทะแล้ว ถ้าภิกษุผู้นำ�
ฉั น ทะสึ ก เสี ย ในระหว่ า งทาง ถึ ง มรณะภาพ ... ปฏิ ญ าณเป็ น
อุภโตพยัญชนก ฉันทะไม่เป็นอันนำ�มา.

ผู้ นำ�ฉั น ทะเข้ า ประชุ ม สงฆ์ แ ล้ ว หลบไปเสี ย ฉั น ทะเป็ น อั น
นำ�มาแล้ว.

356. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุอาพาธมอบฉันทะแล้ว ถ้าภิกษุผู้นำ�

ฉันทะเข้าประชุมสงฆ์แล้วสึกเสีย ถึงมรณภาพ ... ปฏิญาณเป็น
อุภโตพยัญชนก ฉันทะเป็นอันนำ�มาแล้ว.

357. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เมื่ อ ภิ ก ษุ อ าพาธมอบฉั น ทะแล้ ว ถ้ า ภิ ก ษุ
ผู้ นำ�ฉั น ทะเข้ า ประชุ ม สงฆ์ แ ล้ ว หลั บ เสี ย ไม่ ไ ด้ บ อก เผลอไป
ไม่ได้บอก เข้าสมาบัติไม่ได้บอก ฉันทะเป็นอันนำ�มาแล้ว. ภิกษุ
ผู้นำ�ฉันทะไม่ต้องอาบัติ.

358. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุอาพาธมอบฉันทะแล้ว ถ้าภิกษุผู้นำ�

ฉันทะเข้าประชุมสงฆ์แล้วแกล้งไม่บอก ฉันทะเป็นอันนำ�มาแล้ว.
แต่ภิกษุผู้นำ�ฉันทะ ต้องอาบัติทุกกฏ.

359. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ในวั น อุ โ บสถ เราอนุ ญ าตให้ ภิ ก ษุ ผู้ ม อบ
ปาริสุทธิมอบฉันทะด้วยเผื่อสงฆ์จะมีกรณียกิจ.
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355. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เมื่ อ ภิ ก ษุ อ าพาธมอบฉั น ทะแล้ ว ถ้ า ภิ ก ษุ

การลงทำ�อุโบสถเมื่อภิกษุถูกจับไว้
[๑๘๓]
ก็โดยสมัยนั้นแล ถึงวันอุโบสถ หมู่ญาติได้จับภิกษุรูปหนึ่งไว้ … ตรัสว่า

360. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ในวันอุโบสถ หมู่ญาติจับภิกษุในศาสนานี้ไว้.

หมู่ญาติเหล่านั้นอันภิกษุทั้งหลายพึงว่ากล่าวอย่างนี้ว่า
ท่านทั้งหลาย ขอท่านกรุณาปล่อยภิกษุรูปนี้สักครู่หนึ่ง พอภิกษุ
รูปนี้ทำ�อุโบสถเสร็จ. ถ้าได้ตามขอร้องอย่างนี้ นั่นเป็นการดี
ถ้าไม่ได้ หมู่ญาติเหล่านั้นอันภิกษุทั้งหลายพึงว่ากล่าวอย่างนี้ว่า
ท่ า นทั้ ง หลาย ขอท่ า นกรุ ณ ารออยู่ ณ ที่ ค วรส่ ว นข้ า งหนึ่ ง
สักครูก่ อ่ น พอภิกษุนีม้ อบปาริสทุ ธิเสร็จ. ถ้าได้ตามขอร้องอย่างนี้
นั่ น เป็ น การดี ถ้ า ไม่ ไ ด้ หมู่ ญ าติ เ หล่ า นั้ น อั น ภิ ก ษุ ทั้ ง หลายพึ ง
ว่ากล่าวอย่างนี้ว่า
ท่านทั้งหลาย ขอท่านกรุณานำ�ภิกษุนี้ไปนอกสีมาสักครู่หนึ่ง
พอพระสงฆ์ทำ�อุโบสถเสร็จ. ถ้าได้ตามขอร้องอย่างนี้ นั่นเป็น
การดี ถ้ า ไม่ ไ ด้ สงฆ์ เ ป็ น วรรค ไม่ พึ ง ทำ�อุ โ บสถ ถ้ า ขื น ทำ�
ต้องอาบัติทุกกฏ.
361. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่งในวันอุโบสถ พระราชาทั้งหลายได้จับภิกษุ
ในศาสนานี้ไว้ …
362. ... พวกโจรได้จับ …
363. ... พวกนักเลงได้จับ …
364. ... พวกภิกษุที่เป็นข้าศึกได้จับภิกษุในศาสนานี้ไว้ พวกนั้นอันภิกษุ
ทั้งหลายพึงว่ากล่าว อย่างนี้ว่า ท่านทั้งหลาย ขอท่านกรุณาปล่อย
ภิกษุรูปนี้สักครู่หนึ่ง พอภิกษุรูปนี้ทำ�อุโบสถเสร็จ. ถ้าได้ตาม
ขอร้องอย่างนี้ นั่นเป็นการดี ถ้าไม่ได้ พวกนั้นอันภิกษุทั้งหลาย
พึงว่ากล่าวอย่างนี้ว่า
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ท่ า นทั้ ง หลาย ขอท่ า นกรุ ณ ารออยู่ ณ ที่ ค วรส่ ว นข้ า งหนึ่ ง
สักครู่ก่อน พอภิกษุรูปนี้มอบปาริสุทธิเสร็จ. ถ้าได้ตามขอร้อง
อย่ า งนี้ นั่ น เป็ น การดี ถ้ า ไม่ ไ ด้ พวกนั้ น อั น ภิ ก ษุ ทั้ ง หลายพึ ง
ว่ากล่าวอย่างนี้ว่า
ท่านทั้งหลาย ขอท่านกรุณานำ�ภิกษุรูปนี้ไปนอกสีมาสักครู่หนึ่ง
พอพระสงฆ์ทำ�อุโบสถเสร็จ. ถ้าได้ตามขอร้องอย่างนี้ นั่นเป็น
การดี ถ้ า ไม่ ไ ด้ สงฆ์ เ ป็ น วรรค ไม่ พึ ง ทำ�อุ โ บสถ ถ้ า ขื น ทำ�
ต้องอาบัติทุกกฏ.

ภิกษุวิกลจริต
เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ว ภิกษุรูปหนึ่งได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า
ยังมีภิกษุชื่อคัคคะ เป็นผู้วิกลจริต ท่านไม่มา พระพุทธเจ้าข้า. พระผู้มีพระภาค
รับสั่งว่า

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุวิกลจริตนี้มี ๒ จ�ำพวก คือ ภิกษุที่วิกลจริต
ระลึ ก อุ โ บสถได้ บ ้ า ง ระลึ ก ไม่ ไ ด้ บ ้ า ง ระลึ ก สั ง ฆกรรมได้ บ ้ า ง ระลึ ก
ไม่ได้บ้าง ระลึกไม่ได้เสียเลยทีเดียวก็มี มาสู่อุโบสถบ้าง ไม่มาบ้าง มาสู่
สังฆกรรมบ้าง ไม่มาบ้าง ไม่มาเสียเลยทีเดียวก็มี.
365. ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาภิกษุวิกลจริตเหล่านั้น รูปใดที่ยังระลึก
อุโบสถได้บ้าง ระลึกไม่ได้บ้าง ระลึกสังฆกรรมได้บ้าง ระลึกไม่ได้
บ้าง มาสู่อุโบสถบ้าง ไม่มาบ้าง มาสู่สังฆกรรมบ้าง ไม่มาบ้าง.
เราอนุญาตให้อุมมัตตกสมมติแก่ภิกษุวิกลจริตเห็นปานนั้น.
วิธีให้อุมมัตตกสมมติ
366. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพึงให้อุมมัตตกสมมติอย่างนี้.
ภิ ก ษุ ผู้ ฉ ลาด ผู้ ส ามารถ พึ ง ประกาศให้ ส งฆ์ ท ราบด้ ว ยญั ต ติ ทุติยกรรมวาจา ว่าดังนี้
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[๑๘๔]
…ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงประชุมกัน กรณียกิจของสงฆ์มีอยู่.

• กรรมวาจาให้อุมมัตตกสมมติ
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ภิกษุชื่อคัคคะเป็นผู้วิกลจริต
ระลึกอุโบสถได้บ้าง ระลึกไม่ได้บ้าง ระลึกสังฆกรรมได้บ้าง ระลึกไม่ได้บ้าง
มาสู่อุโบสถบ้าง ไม่มาบ้าง มาสู่สังฆกรรมบ้าง ไม่มาบ้าง ถ้าความ
พร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงให้อุมมัตตกสมมติ แก่คัคคะภิกษุ
ผู้วิกลจริต คือ คัคคะภิกษุระลึกอุโบสถได้ก็ตาม ระลึกไม่ได้ก็ตาม ระลึก
สั ง ฆกรรมได้ ก็ ต าม ระลึ ก ไม่ ไ ด้ ก็ ต าม มาสู่ อุ โ บสถก็ ต าม ไม่ ม าก็ ต าม
มาสู่สังฆกรรมก็ตาม ไม่มาก็ตาม สงฆ์พร้อมกับคัคคะภิกษุ หรือเว้นจาก
คัคคะภิกษุ พึงทำ�อุโบสถได้ พึงทำ�สังฆกรรมได้ นี้เป็นญัตติ
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ภิกษุชื่อคัคคะเป็นผู้วิกลจริต
ระลึกอุโบสถได้บ้าง ระลึกไม่ได้บ้าง ระลึกสังฆกรรมได้บ้าง ระลึกไม่ได้
บ้าง มาสู่อุโบสถบ้าง ไม่มาบ้าง มาสู่สังฆกรรมบ้าง ไม่มาบ้าง สงฆ์ให้
อยู่บัดนี้ซึ่งอุมมัตตกสมมติแก่คัคคะภิกษุผู้วิกลจริต คือคัคคะภิกษุระลึก
อุโบสถได้ก็ตาม ระลึกไม่ได้ก็ตาม ระลึกสังฆกรรมได้ก็ตาม ระลึกไม่ได้
ก็ตาม มาสู่อุโบสถก็ตาม ไม่มาก็ตาม มาสู่สังฆกรรมก็ตาม ไม่มาก็ตาม
สงฆ์พร้อมกับคัคคะภิกษุ หรือเว้นจากคัคคะภิกษุ จักทำ�อุโบสถก็ได้
จักทำ�สังฆกรรมก็ได้ การให้อุมมัตตกสมมติแก่คัคคะภิกษุผู้วิกลจริต คือ
คัคคะภิกษุระลึกอุโบสถได้ก็ตาม ระลึกไม่ได้ก็ตาม ระลึกสังฆกรรมได้
ก็ตาม ระลึกไม่ได้ก็ตาม มาสู่อุโบสถก็ตาม ไม่มาก็ตาม มาสู่สังฆกรรม
ก็ตาม ไม่มาก็ตาม สงฆ์พร้อมกับคัคคะภิกษุ หรือเว้นจากคัคคะภิกษุ จัก
ทำ�อุโบสถก็ได้ จักทำ�สังฆกรรมก็ได้ ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็น
ผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด.
อุ ม มั ต ตกสมมติ อั น สงฆ์ ใ ห้ แ ล้ ว แก่ คั ค คะภิ ก ษุ ผู้ วิ ก ลจริ ต คื อ
คัคคะภิกษุระลึกอุโบสถได้ก็ตาม ระลึกไม่ได้ก็ตาม ระลึกสังฆกรรมได้
ก็ตาม ระลึกไม่ได้ก็ตาม มาสู่อุโบสถก็ตาม ไม่มาก็ตาม มาสู่สังฆกรรม
ก็ตาม ไม่มาก็ตาม สงฆ์พร้อมกับคัคคะภิกษุ หรือเว้นจากคัคคะภิกษุ จัก
ทำ�อุโบสถก็ได้ จักทำ�สังฆกรรมก็ได้ ชอบแก่สงฆ์ เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้า
ทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้.
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วิธีทำ�อุโบสถ ๓ อย่าง
๑. สวดปาติโมกข์
[๑๘๕]
ก็ โ ดยสมั ย นั้ น แล ในอาวาสแห่ ง หนึ่ ง ถึ ง วั น อุ โ บสถ มี ภิ ก ษุ อ ยู ่ ด ้ ว ยกั น ๔ รู ป
จึงภิกษุเหล่านั้นได้มีความปริวิตกว่า พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้ว่า ภิกษุต้องท�ำ
อุโบสถ ดังนี้ ก็พวกเรามีอยู่เพียง ๔ รูป จะพึงท�ำอุโบสถอย่างไรหนอ … ตรัสว่า

367. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุ ๔ รูป สวดปาติโมกข์.

๒. ทำ�ปาริสุทธิอุโบสถ
368. …ดูกรภิกษุทัง้ หลาย เราอนุญาตให้ภกิ ษุ ๓ รูป ทำ�ปาริสทุ ธิอโุ บสถ
วิธีทำ�ปาริสุทธิอุโบสถสำ�หรับภิกษุ ๓ รูป
369. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล พึงทำ�ปาริสุทธิอุโบสถ อย่างนี้.
ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้ภิกษุเหล่านั้นทราบด้วย
ญัตติกรรมวาจา ว่าดังนี้
• ญัตติกรรมวาจา
ท่านทั้งหลายเจ้าข้า ขอจงฟังข้าพเจ้า อุโบสถวันนี้ที่ ๑๕ ถ้าความ
พร้อมพรั่งของท่านทั้งหลายถึงที่แล้ว เราทั้งหลายพึงทำ�ปาริสุทธิอุโบสถ
แก่กันเถิด.
ภิกษุผู้เถระพึงห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า นั่งกระโหย่ง ประคอง
อัญชลี แล้วบอกความบริสุทธิ์ของตน ต่อภิกษุเหล่านั้นอย่างนี้ว่า
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แก่กัน.

คำ�บอกความบริสุทธิ์
ฉันบริสุทธิ์แล้ว เธอ ขอเธอจ�ำฉันว่า ผู้บริสุทธิ์แล้ว
ฉันบริสุทธิ์แล้ว เธอ ขอเธอจ�ำฉันว่า ผู้บริสุทธิ์แล้ว
ฉันบริสุทธิ์แล้ว เธอ ขอเธอจ�ำฉันว่า ผู้บริสุทธิ์แล้ว.
ภิกษุผู้นวกะพึงห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า นั่งกระโหย่ง ประคองอัญชลี
แล้วบอกความบริสุทธิ์ของตน ต่อภิกษุเหล่านั้นอย่างนี้ว่า
ผมบริสุทธิ์แล้ว ขอรับ ขอท่านทั้งหลายจ�ำผมว่า ผู้บริสุทธิ์แล้ว
ผมบริสุทธิ์แล้ว ขอรับ ขอท่านทั้งหลายจ�ำผมว่า ผู้บริสุทธิ์แล้ว
ผมบริสุทธิ์แล้ว ขอรับ ขอท่านทั้งหลายจ�ำผมว่า ผู้บริสุทธิ์แล้ว.
370. …ดูกรภิกษุทัง้ หลาย เราอนุญาตให้ภกิ ษุ ๒ รูป ทำ�ปาริสทุ ธิอโุ บสถ.
วิธีทำ�ปาริสุทธิอุโบสถสำ�หรับภิกษุ ๒ รูป
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล พึงท�ำปาริสุทธิอุโบสถอย่างนี้
ภิกษุผู้เถระพึงห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า นั่งกระโหย่ง ประคองอัญชลี
แล้วบอกความบริสุทธิ์ของตน ต่อภิกษุผู้นวกะอย่างนี้ว่า
คำ�บอกความบริสุทธิ์
ฉันบริสุทธิ์แล้ว เธอ ขอเธอจ�ำฉันว่า ผู้บริสุทธิ์แล้ว
ฉันบริสุทธิ์แล้ว เธอ ขอเธอจ�ำฉันว่า ผู้บริสุทธิ์แล้ว
ฉันบริสุทธิ์แล้ว เธอ ขอเธอจ�ำฉันว่า ผู้บริสุทธิ์แล้ว.
ภิกษุผู้นวกะพึงห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า นั่งกระโหย่ง ประคองอัญชลี
แล้วบอกความบริสุทธิ์ของตน ต่อภิกษุผู้เถระอย่างนี้ว่า
คำ�บอกความบริสุทธิ์
ผมบริสุทธิ์แล้ว ขอรับ ขอท่านจ�ำผมว่า ผู้บริสุทธิ์แล้ว
ผมบริสุทธิ์แล้ว ขอรับ ขอท่านจ�ำผมว่า ผู้บริสุทธิ์แล้ว
ผมบริสุทธิ์แล้ว ขอรับ ขอท่านจ�ำผมว่า ผู้บริสุทธิ์แล้ว.
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๓. อธิษฐานอุโบสถ
371. …ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ในอาวาสแห่ ง หนึ่ ง ถึ ง วั น อุ โ บสถ มี ภิ ก ษุ

ในศาสนานี้อยู่รูปเดียว. ภิกษุนั้นพึงกวาดสถานที่เป็นที่ไปมา
แห่ ง ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย คื อ จะเป็ น โรงฉั น มณฑป หรื อ โคนต้ น ไม้
ก็ ต าม แล้ ว ตั้ ง น้ำ� ฉั น น้ำ� ใช้ ปู อ าสนะ ตามประที ป ไว้ แล้ ว
นั่งรออยู่. ถ้ามีภิกษุเหล่าอื่นมา พึงทำ�อุโบสถร่วมกับพวกเธอ
ถ้ า ไม่ มี ม า พึ ง อธิ ษ ฐานว่ า วั น นี้ เ ป็ น วั น อุ โ บสถของเรา ถ้ า
ไม่อธิษฐาน ต้องอาบัติทุกกฏ.

372. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ในอาวาสที่ มี ภิ ก ษุ อ ยู่ ด้ ว ยกั น ๔ รู ป จะนำ�
373. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ในอาวาสที่ มี ภิ ก ษุ อ ยู่ ด้ ว ยกั น ๓ รู ป จะนำ�

ปาริ สุ ท ธิ ข องภิ ก ษุ รู ป หนึ่ ง มา แล้ ว ๒ รู ป ทำ�ปาริ สุ ท ธิ อุ โ บสถ
ไม่ได้ ถ้าขืนทำ� ต้องอาบัติทุกกฏ.

374. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ในอาวาสที่ มี ภิ ก ษุ อ ยู่ ด้ ว ยกั น ๒ รู ป จะนำ�

ปาริ สุ ท ธิ ข องภิ ก ษุ รู ป หนึ่ ง มา แล้ ว อี ก รู ป หนึ่ ง อธิ ษ ฐานไม่ ไ ด้
ถ้าขืนอธิษฐาน ต้องอาบัติทุกกฏ.

ทรงให้แสดงอาบัติก่อนทำ�อุโบสถ
[๑๘๖]
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งต้องอาบัติในวันอุโบสถ. เธอได้มีความปริวิตก
ในขณะนั้นว่า พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้ว่า ภิกษุมีอาบัติติดตัว ไม่พึงท�ำอุโบสถ
ดังนี้ ก็เราเป็นผู้ต้องอาบัติแล้ว จะพึงปฏิบัติอย่างไรหนอ … ตรัสว่า
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ปาริสุทธิของภิกษุรูปหนึ่งมา แล้ว ๓ รูปสวดปาติโมกข์ไม่ได้ ถ้าขืน
สวด ต้องอาบัติทุกกฏ.

375. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในศาสนานี้ต้องอาบัติในวันอุโบสถ. ภิกษุ

นัน้ พึงเข้าไปหาภิกษุรปู หนึง่ ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า นัง่ กระโหย่ง
ประคองอัญชลี แล้วกล่าวอย่างนี้ว่า แน่ะเธอ ผมต้องอาบัติมีชื่อนี้
ผมแสดงคืนอาบัตินั้น.
ภิกษุผู้รับพึงถามว่า ท่านเห็นหรือ.
ภิกษุผู้แสดงพึงตอบว่า ครับ ผมเห็น.
ภิกษุผู้รับพึงบอกว่า ท่านพึงส�ำรวมต่อไป.

• สงสัยในอาบัติ
376. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในศาสนานี้มีความสงสัยในอาบัติ ใน
วันอุโบสถ. ภิกษุนั้น พึงเข้าไปหาภิกษุรูปหนึ่ง ห่มผ้าอุตราสงค์
เฉวียงบ่า นั่งกระโหย่ง ประคองอัญชลี แล้วกล่าวอย่างนี้ว่า แน่ะ
เธอ ผมมีความสงสัยในอาบัติมีชื่อนี้ จักหมดสงสัยเมื่อใด จักทำ�
คืนอาบัตินั้นเมื่อนั้น ครั้นแล้วพึงทำ�อุโบสถ ฟังปาติโมกข์ แต่ไม่
พึงทำ�อันตรายแก่อุโบสถ เพราะข้อที่สงสัยนั้นเป็นปัจจัย.
• แสดงสภาคาบัติไม่ตก
[๑๘๗]
ก็โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพัคคีย์แสดงสภาคาบัติ … ตรัสว่า

377. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงแสดงสภาคาบัติ รูปใดแสดง ต้อง
อาบัติทุกกฏ.

สมัยต่อมา ภิกษุฉัพพัคคีย์รับแสดงสภาคาบัติ. ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูล
เรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาคตรัสห้ามภิกษุทั้งหลายว่า

378. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงรับแสดงสภาคาบัติ รูปใดรับแสดง
ต้องอาบัติทุกกฏ.
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สงฆ์ต้องสภาคาบัติ
[๑๘๙]
381. …ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ก็ ใ นอาวาสแห่ ง หนึ่ ง ถึ ง วั น อุ โ บสถ สงฆ์
ทั้งหมดในศาสนานี้ต้องสภาคาบัติ. ภิกษุเหล่านั้นพึงส่งภิกษุ
รูปหนึ่งไปสู่อาวาสใกล้เคียงพอจะกลับมาทันในวันนั้นด้วยสั่งว่า
อาวุโส เธอจงไปทำ�คืนอาบัตินั้นแล้วมา พวกเราจักทำ�คืนอาบัติใน
สำ�นักเธอ ถ้าได้ภิกษุเช่นนั้นอย่างนี้ นั่นเป็นการดี ถ้าไม่ได้ ภิกษุ
ผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติกรรมวาจา
ว่าดังนี้
• ญัตติกรรมวาจา
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า สงฆ์ทั้งหมดนี้ต้องสภาคาบัติ
เห็นภิกษุรูปอื่นผู้บริสุทธิ์ไม่มีอาบัติเมื่อใด จักทำ�คืนอาบัตินั้นในสำ�นักเธอ
เมื่อนั้น ครั้นแล้วพึงทำ�อุโบสถสวดปาติโมกข์ แต่ไม่พึงทำ�อันตรายแก่
อุโบสถ เพราะข้อที่ต้องสภาคาบัตินั้นเป็นปัจจัย.
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• ระลึกอาบัติได้เมื่อก�ำลังสวดปาติโมกข์
[๑๘๘]
379. …ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อกำ�ลังสวดปาติโมกข์อยู่ ภิกษุในศาสนา
นี้ ร ะลึ ก อาบั ติ ไ ด้ . ภิ ก ษุ นั้ น พึ ง บอกภิ ก ษุ ใ กล้ เ คี ย งอย่ า งนี้ ว่ า
อาวุโส ผมต้องอาบัติมีชื่อนี้ ลุกจากที่นี้แล้วจักทำ�คืนอาบัตินั้น
ครั้นแล้วพึงทำ�อุโบสถฟังปาติโมกข์ แต่ไม่พึงทำ�อันตรายแก่อุโบสถ
เพราะข้อที่ระลึกอาบัติได้นั้นเป็นปัจจัย.
380. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อกำ�ลังสวดปาติโมกข์อยู่ ภิกษุในศาสนานี้มี
ความสงสัยในอาบัติ. ภิกษุนั้นพึงบอกกะภิกษุใกล้เคียงอย่างนี้
ว่า แน่ะเธอ ผมมีความสงสัยในอาบัติมีชื่อนี้ จักหมดสงสัยเมื่อใด
จักทำ�คืนอาบัตินั้น เมื่อนั้น ครั้นแล้วพึงทำ�อุโบสถฟังปาติโมกข์
แต่ไม่พึงทำ�อันตรายแก่อุโบสถ เพราะข้อที่สงสัยนั้นเป็นปัจจัย.

382. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในอาวาสแห่งหนึ่ง ถึงวันอุโบสถ สงฆ์ทั้งหมด

ในศาสนานี้มีความสงสัยในสภาคาบัติ. ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ
พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติกรรมวาจา ว่าดังนี้

• ญัตติกรรมวาจา
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า สงฆ์ทั้งหมดนี้มีความสงสัยใน
สภาคาบัติ หมดความสงสัยเมื่อใด จักทำ�คืนอาบัตินั้นเมื่อนั้น ครั้นแล้ว
พึงทำ�อุโบสถสวดปาติโมกข์ แต่ไม่พึงทำ�อันตรายแก่อุโบสถ เพราะข้อที่
มีความสงสัยนั้นเป็นปัจจัย.
383. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สงฆ์ในศาสนานี้จำ�พรรษาอยู่ในอาวาสแห่ง
หนึ่ง เป็นผู้ต้องสภาคาบัติ. ภิกษุเหล่านั้นส่งภิกษุรูปหนึ่งไปสู่
อาวาสใกล้เคียงพอจะกลับมาทันในวันนั้น ด้วยสั่งว่า อาวุโส เธอ
จงไปทำ�คืนอาบัตินั้นแล้วมา พวกเราจักทำ�คืนอาบัตินั้นในสำ�นัก
เธอ. ถ้าได้ภิกษุเช่นนั้นอย่างนี้ นั่นเป็นการดี ถ้าไม่ได้ พึงส่ง
ภิกษุรูปหนึ่งไปชั่วระยะกาล ๗ วัน ด้วยสั่งว่า อาวุโส เธอจงไป
ทำ�คืนอาบัตินั้นแล้วมา พวกเราจักทำ�คืนอาบัตินั้นในสำ�นักเธอ.
[๑๙๐]
…ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ในอาวาสแห่งหนึ่ง สงฆ์ทั้งหมดในศาสนานี้ต้อง
สภาคาบัต.ิ สงฆ์หมูน่ นั้ ไม่รจู้ กั ชือ่ ไม่รจู้ กั โคตรของอาบัตนิ นั้ . มีภกิ ษุรปู
อื่นมาในอาวาสนั้น เธอเป็นพหูสูต ช�ำนาญในคัมภีร์ ทรงธรรม ทรงวินัย
ทรงมาติกา เป็นบัณฑิต ฉลาด มีปัญญา ละอาย รังเกียจ ผู้ใคร่ต่อสิกขา.
ภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปหาภิกษุนั้นแล้วได้เรียนถามภิกษุนั้นอย่างนี้ว่า ภิกษุรูป
ใดท�ำอย่างนี้ด้วย อย่างนี้ด้วย ภิกษุรูปนั้นต้องอาบัติชื่ออะไรขอรับ.
พระพหูสูตตอบอย่างนี้ว่า ภิกษุรูปใด ท�ำอย่างนี้ด้วย อย่างนี้ด้วย
ภิ ก ษุ รู ป นั้ น ต้ อ งอาบั ติ ชื่ อ นี้ ขอรั บ ท่ า นต้ อ งอาบั ติ ชื่ อ นี้ แ ล้ ว จงท� ำ คื น
อาบัตินั้นเสีย. ภิกษุรูปนั้นกล่าวอย่างนี้ว่า มิใช่ผมแต่ผู้เดียวที่ต้องอาบัติ
นี้ ขอรับ สงฆ์หมู่นี้ล้วนต้องอาบัตินี้ทั้งนั้น. พระพหูสูตกล่าวอย่างนี้
ว่า ภิกษุรูปอื่นที่ต้องอาบัติแล้วหรือมิได้ต้อง จักช่วยอะไรท่านได้ขอรับ
นิมนต์ท่านออกจากอาบัติของตนเสียเถิดขอรับ.
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384. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ถ้ า ภิ ก ษุ นั้ น ทำ�คื น อาบั ติ นั้ น ตามคำ�ของ

พระพหู สู ต แล้ ว เข้ า ไปหาภิ ก ษุ เ หล่ า นั้ น ครั้ น แล้ ว บอกภิ ก ษุ
เหล่ า นั้ น อย่ า งนี้ ว่ า อาวุ โ สทั้ ง หลาย ได้ ท ราบมาว่ า ภิ ก ษุ
รู ป ใด ทำ�อย่ า งนี้ ด้ ว ย อย่ า งนี้ ด้ ว ย ภิ ก ษุ รู ป นั้ น ต้ อ งอาบั ติ
ชื่อนี้ พวกท่านต้องอาบัติชื่อนี้แล้วขอรับ จงทำ�คืนอาบัตินั้นเสีย.
ถ้ า ภิ ก ษุ เ หล่ า นั้ น จะพึ ง ทำ�คื น อาบั ติ นั้ น ตามคำ�ของภิ ก ษุ ผู้ บ อก
ทำ�ได้ อ ย่ า งนี้ นั่ น เป็ น การดี ถ้ า จะไม่ พึ ง ทำ�คื น ภิ ก ษุ นั้ น
ไม่ปรารถนา ก็ไม่พึงว่ากล่าวภิกษุเหล่านั้น.

[๑๙๑]
385. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ก็ ใ นอาวาสแห่ ง หนึ่ ง ถึ ง วั น อุ โ บสถ มี ภิ ก ษุ
เจ้ า ถิ่ น ในศาสนานี้ ม ากรู ป ด้ ว ยกั น แต่ ป ระชุ ม กั น ๔ รู ป บ้ า ง
เกินกว่าบ้าง. พวกเธอไม่รู้ว่ายังมีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นที่ยังไม่มา.
พวกเธอมี ค วามสำ�คั ญ ว่ า เป็ น ธรรม มี ค วามสำ�คั ญ ว่ า เป็ น วิ นั ย
เป็นหมู่ มีความสำ�คัญว่าพร้อมกัน จึงทำ�อุโบสถ สวดปาติโมกข์.
เมื่อพวกเธอกำ�ลังสวดปาติโมกข์ ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่น
มาถึง มีจำ�นวนมากกว่า. ภิกษุเหล่านั้นต้องสวดปาติโมกข์ใหม่.
พวกภิกษุผู้สวด ไม่ต้องอาบัติ.
386. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในอาวาสแห่งหนึ่ง ถึงวันอุโบสถ มีภิกษุ
เจ้ า ถิ่ น ในศาสนานี้ ม ากรู ป ด้ ว ยกั น แต่ ป ระชุ ม กั น ๔ รู ป บ้ า ง
เกินกว่าบ้าง. พวกเธอไม่รู้ว่า ยังมีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นที่ยังไม่มา.
พวกเธอมี ค วามสำ�คั ญ ว่ า เป็ น ธรรม มี ค วามสำ�คั ญ ว่ า เป็ น วิ นั ย
เป็นหมู่ มีความสำ�คัญว่าพร้อมกัน จึงทำ�อุโบสถ สวดปาติโมกข์.
เมื่อพวกเธอกำ�ลังสวดปาติโมกข์ ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่น
มาถึง มีจำ�นวนเท่ากัน. ปาติโมกข์ทีส่ วดแล้วก็เป็นอันสวดดีแล้ว.
พวกภิ ก ษุ ผู้ ม าที ห ลั ง พึ ง ฟั ง ส่ ว นที่ ยั ง เหลื อ ต่ อ ไป. พวกภิ ก ษุ
ผู้สวด ไม่ต้องอาบัติ.
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ทำ�อุโบสถไม่ต้องอาบัติ ๑๕ ข้อ

387. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในอาวาสแห่งหนึ่ง ถึงวันอุโบสถ มีภิกษุ

เจ้ า ถิ่ น ในศาสนานี้ ม ากรู ป ด้ ว ยกั น แต่ ป ระชุ ม กั น ๔ รู ป บ้ า ง
เกินกว่าบ้าง. พวกเธอไม่รู้ว่า ยังมีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นที่ยังไม่มา.
พวกเธอมี ค วามสำ�คั ญ ว่ า เป็ น ธรรม มี ค วามสำ�คั ญ ว่ า เป็ น วิ นั ย
เป็นหมู่ มีความสำ�คัญว่าพร้อมกัน จึงทำ�อุโบสถ สวดปาติโมกข์.
เมื่อพวกเธอกำ�ลังสวดปาติโมกข์ ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่น
มาถึง มีจำ�นวนน้อยกว่า. ปาติโมกข์ทสี่ วดแล้วก็เป็นอันสวดดีแล้ว.
พวกภิ ก ษุ ผู้ ม าที ห ลั ง พึ ง ฟั ง สวดที่ ยั ง เหลื อ ต่ อ ไป. พวกภิ ก ษุ
ผู้สวด ไม่ต้องอาบัติ.
388. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในอาวาสแห่งหนึ่ง ถึงวันอุโบสถ มีภิกษุ
เจ้ า ถิ่ น ในศาสนานี้ ม ากรู ป ด้ ว ยกั น แต่ ป ระชุ ม กั น ๔ รู ป บ้ า ง
เกินกว่าบ้าง. พวกเธอไม่รูว้ า่ ยังมีภกิ ษุเจ้าถิน่ พวกอืน่ ทีย่ งั ไม่มา.
พวกเธอมี ค วามสำ�คั ญ ว่ า เป็ น ธรรม มี ค วามสำ�คั ญ ว่ า เป็ น วิ นั ย
เป็นหมู่ มีความสำ�คัญว่าพร้อมกัน จึงทำ�อุโบสถ สวดปาติโมกข์.
พอพวกเธอสวดปาติโมกข์จบ ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่น
มาถึง มีจำ�นวนมากกว่า. ภิกษุเหล่านั้นต้องสวดปาติโมกข์ใหม่.
พวกภิกษุผู้สวด ไม่ต้องอาบัติ.
389. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในอาวาสแห่งหนึ่ง ถึงวันอุโบสถ มีภิกษุ
เจ้ า ถิ่ น ในศาสนานี้ ม ากรู ป ด้ ว ยกั น แต่ ป ระชุ ม กั น ๔ รู ป บ้ า ง
เกินกว่าบ้าง. พวกเธอไม่รูว้ า่ ยังมีภกิ ษุเจ้าถิน่ พวกอืน่ ทีย่ งั ไม่มา.
พวกเธอมี ค วามสำ�คั ญ ว่ า เป็ น ธรรม มี ค วามสำ�คั ญ ว่ า เป็ น วิ นั ย
เป็นหมู่ มีความสำ�คัญว่าพร้อมกัน จึงทำ�อุโบสถ สวดปาติโมกข์.
พอพวกเธอสวดปาติโมกข์จบ ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่น
มาถึง มีจำ�นวนเท่ากัน. ปาติโมกข์ทีส่ วดแล้วก็เป็นอันสวดดีแล้ว.
พวกภิกษุผมู้ าทีหลัง พึงบอกปาริสทุ ธิในสำ�นักพวกเธอ. พวกภิกษุ
ผู้สวด ไม่ต้องอาบัติ.
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เจ้ า ถิ่ น ในศาสนานี้ ม ากรู ป ด้ ว ยกั น แต่ ป ระชุ ม กั น ๔ รู ป บ้ า ง
เกินกว่าบ้าง. พวกเธอไม่รู้ว่า ยังมีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นที่ยังไม่มา.
พวกเธอมี ค วามสำ�คั ญ ว่ า เป็ น ธรรม มี ค วามสำ�คั ญ ว่ า เป็ น วิ นั ย
เป็นหมู่ มีความสำ�คัญว่าพร้อมกัน จึงทำ�อุโบสถ สวดปาติโมกข์.
พวกเธอสวดปาติโมกข์จบ ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง
มีจำ�นวนน้อยกว่า. ปาติโมกข์ที่สวดแล้วก็เป็นอันสวดดีแล้ว.
พวกภิกษุผมู้ าทีหลัง พึงบอกปาริสทุ ธิในสำ�นักพวกเธอ. พวกภิกษุ
ผู้สวด ไม่ต้องอาบัติ.
391. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในอาวาสแห่งหนึ่ง ถึงวันอุโบสถ มีภิกษุ
เจ้ า ถิ่ น ในศาสนานี้ ม ากรู ป ด้ ว ยกั น แต่ ป ระชุ ม กั น ๔ รู ป บ้ า ง
เกินกว่าบ้าง. พวกเธอไม่รูว้ า่ ยังมีภกิ ษุเจ้าถิน่ พวกอืน่ ทีย่ งั ไม่มา.
พวกเธอมี ค วามสำ�คั ญ ว่ า เป็ น ธรรม มี ค วามสำ�คั ญ ว่ า เป็ น วิ นั ย
เป็นหมู่ มีความสำ�คัญว่าพร้อมกัน จึงทำ�อุโบสถ สวดปาติโมกข์.
พอพวกเธอสวดปาติโมกข์จบ บริษัทยังไม่ทันลุกไป ขณะนั้น
มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจำ�นวนมากกว่า. ภิกษุเหล่านั้น
ต้องสวดปาติโมกข์ใหม่. พวกภิกษุผู้สวด ไม่ต้องอาบัติ.
392. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในอาวาสแห่งหนึ่ง ถึงวันอุโบสถ มีภิกษุ
เจ้ า ถิ่ น ในศาสนานี้ ม ากรู ป ด้ ว ยกั น แต่ ป ระชุ ม กั น ๔ รู ป บ้ า ง
เกินกว่าบ้าง. พวกเธอไม่รูว้ า่ ยังมีภกิ ษุเจ้าถิน่ พวกอืน่ ทีย่ งั ไม่มา.
พวกเธอมี ค วามสำ�คั ญ ว่ า เป็ น ธรรม มี ค วามสำ�คั ญ ว่ า เป็ น วิ นั ย
เป็นหมู่ มีความสำ�คัญว่าพร้อมกัน จึงทำ�อุโบสถ สวดปาติโมกข์.
พอพวกเธอสวดปาติโมกข์จบ บริษัทยังไม่ทันลุกไป ขณะนั้น
มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึงมีจำ�นวนเท่ากัน …
393. ดูกรภิกษุทั้งหลาย … มีจำ�นวนน้อยกว่า ปาติโมกข์ที่สวดแล้วก็เป็น
อันสวดดีแล้ว. พวกภิกษุผู้มาทีหลัง พึงบอกปาริสุทธิในสำ�นัก
พวกเธอ. พวกภิกษุผู้สวด ไม่ต้องอาบัติ.
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390. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในอาวาสแห่งหนึ่ง ถึงวันอุโบสถ มีภิกษุ

394. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในอาวาสแห่งหนึ่ง ถึงวันอุโบสถ มีภิกษุ

เจ้ า ถิ่ น ในศาสนานี้ ม ากรู ป ด้ ว ยกั น แต่ ป ระชุ ม กั น ๔ รู ป บ้ า ง
เกินกว่าบ้าง. พวกเธอไม่รูว้ า่ ยังมีภกิ ษุเจ้าถิน่ พวกอืน่ ทีย่ งั ไม่มา.
พวกเธอมี ค วามสำ�คั ญ ว่ า เป็ น ธรรม มี ค วามสำ�คั ญ ว่ า เป็ น วิ นั ย
เป็นหมู่ มีความสำ�คัญว่าพร้อมกัน จึงทำ�อุโบสถ สวดปาติโมกข์.
พอพวกเธอสวดปาติ โ มกข์ จ บ บริ ษั ท บางพวกลุ ก ไปแล้ ว
ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจำ�นวนมากกว่า. ภิกษุ
เหล่านั้นต้องสวดปาติโมกข์ใหม่ พวกภิกษุผู้สวด ไม่ต้องอาบัติ.
395. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในอาวาสแห่งหนึ่ง ถึงวันอุโบสถ มีภิกษุ
เจ้ า ถิ่ น ในศาสนานี้ ม ากรู ป ด้ ว ยกั น แต่ ป ระชุ ม กั น ๔ รู ป บ้ า ง
เกินกว่าบ้าง. พวกเธอไม่รูว้ า่ ยังมีภกิ ษุเจ้าถิน่ พวกอืน่ ทีย่ งั ไม่มา.
พวกเธอมี ค วามสำ�คั ญ ว่ า เป็ น ธรรม มี ค วามสำ�คั ญ ว่ า เป็ น วิ นั ย
เป็นหมู่ มีความสำ�คัญว่าพร้อมกัน จึงทำ�อุโบสถ สวดปาติโมกข์.
พอภิกษุเหล่านั้นสวดปาติโมกข์จบ บริษัทบางพวกลุกไปแล้ว
ขณะนั้นมีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจำ�นวนเท่ากัน …
396. ดูกรภิกษุทั้งหลาย … มีจำ�นวนน้อยกว่า ปาติโมกข์ที่สวดแล้ว
ก็ เ ป็ น อั น สวดดี แ ล้ ว . พวกภิ ก ษุ ผู้ ม าที ห ลั ง พึ ง บอกปาริ สุ ท ธิ
ในสำ�นักพวกเธอ. พวกภิกษุผู้สวด ไม่ต้องอาบัติ.
397. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในอาวาสแห่งหนึ่ง ถึงวันอุโบสถ มีภิกษุ
เจ้ า ถิ่ น ในศาสนานี้ ม ากรู ป ด้ ว ยกั น แต่ ป ระชุ ม กั น ๔ รู ป บ้ า ง
เกินกว่าบ้าง. พวกเธอไม่รูว้ า่ ยังมีภกิ ษุเจ้าถิน่ พวกอืน่ ทีย่ งั ไม่มา.
พวกเธอมี ค วามสำ�คั ญ ว่ า เป็ น ธรรม มี ค วามสำ�คั ญ ว่ า เป็ น วิ นั ย
เป็นหมู่ มีความสำ�คัญว่าพร้อมกัน จึงทำ�อุโบสถ สวดปาติโมกข์.
พอพวกเธอสวดปาติโมกข์จบ บริษัทลุกไปหมดแล้ว ขณะนั้น
มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจำ�นวนมากกว่า. ภิกษุเหล่านั้น
ต้องสวดปาติโมกข์ใหม่. พวกภิกษุผู้สวด ไม่ต้องอาบัติ.
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398. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในอาวาสแห่งหนึ่ง ถึงวันอุโบสถ มีภิกษุ

เจ้ า ถิ่ น ในศาสนานี้ ม ากรู ป ด้ ว ยกั น แต่ ป ระชุ ม กั น ๔ รู ป บ้ า ง
เกินกว่าบ้าง. พวกเธอไม่รูว้ า่ ยังมีภกิ ษุเจ้าถิน่ พวกอืน่ ทีย่ งั ไม่มา.
พวกเธอมี ค วามสำ�คั ญ ว่ า เป็ น ธรรม มี ค วามสำ�คั ญ ว่ า เป็ น วิ นั ย
เป็นหมู่ มีความสำ�คัญว่าพร้อมกัน จึงทำ�อุโบสถ สวดปาติโมกข์.
พอพวกเธอสวดปาติโมกข์จบ บริษัทลุกไปหมดแล้ว ขณะนั้น
มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจำ�นวนเท่ากัน …
399. ดูกรภิกษุทั้งหลาย … มีจำ�นวนน้อยกว่า ปาติโมกข์ที่สวดแล้ว
ก็ เ ป็ น อั น สวดดี แ ล้ ว . พวกภิ ก ษุ ผู้ ม าที ห ลั ง พึ ง บอกปาริ สุ ท ธิ
ในสำ�นักพวกเธอ. พวกภิกษุผู้สวด ไม่ต้องอาบัติ.
[๑๙๒]
400. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ก็ ใ นอาวาสแห่ ง หนึ่ ง ถึ ง วั น อุ โ บสถ มี ภิ ก ษุ
เจ้ า ถิ่ น ในศาสนานี้ ม ากรู ป ด้ ว ยกั น แต่ ป ระชุ ม กั น ๔ รู ป บ้ า ง
เกินกว่าบ้าง. พวกเธอรูอ้ ยูว่ า่ ยังมีภกิ ษุเจ้าถิน่ พวกอืน่ ทีย่ งั ไม่มา.
พวกเธอมี ค วามสำ�คั ญ ว่ า เป็ น ธรรม มี ค วามสำ�คั ญ ว่ า เป็ น วิ นั ย
เป็นหมู่ มีความสำ�คัญว่าพร้อมกัน จึงทำ�อุโบสถ สวดปาติโมกข์.
เมื่อพวกเธอกำ�ลังสวดปาติโมกข์ ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่น
มาถึง มีจำ�นวนมากกว่า. ภิกษุเหล่านั้นต้องสวดปาติโมกข์ใหม่.
พวกภิกษุผู้สวด ต้องอาบัติทุกกฏ.
401. … ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึงมีจำ�นวนเท่ากัน …
402. … มีจำ�นวนน้อยกว่า ปาติโมกข์ที่สวดแล้วก็เป็นอันสวดดีแล้ว.
พวกภิกษุผู้มาทีหลัง พึงฟังส่วนที่เหลือต่อไป. พวกภิกษุผู้สวด
ต้องอาบัติทุกกฏ.
403. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในอาวาสแห่งหนึ่ง ถึงวันอุโบสถ มีภิกษุ
เจ้ า ถิ่ น ในศาสนานี้ ม ากรู ป ด้ ว ยกั น แต่ ป ระชุ ม กั น ๔ รู ป บ้ า ง
เกินกว่าบ้าง. พวกเธอรูอ้ ยูว่ า่ ยังมีภกิ ษุเจ้าถิน่ พวกอืน่ ทีย่ งั ไม่มา.
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ทำ�อุโบสถเป็นหมู่สำ�คัญว่าพร้อมกัน ๑๕ ข้อ

พวกเธอมี ค วามสำ�คั ญ ว่ า เป็ น ธรรม มี ค วามสำ�คั ญ ว่ า เป็ น วิ นั ย
เป็นหมู่ มีความสำ�คัญว่าพร้อมกัน จึงทำ�อุโบสถ สวดปาติโมกข์.
พอพวกเธอสวดปาติโมกข์จบ ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่น
มาถึง มีจำ�นวนมากกว่า. ภิกษุเหล่านั้นต้องสวดปาติโมกข์ใหม่.
พวกภิกษุผู้สวด ต้องอาบัติทุกกฏ.
404. … ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจำ�นวนเท่ากัน …
405. … มีจำ�นวนน้อยกว่า ปาติโมกข์ที่สวดแล้วก็เป็นอันสวดดีแล้ว
พวกภิกษุผู้มาทีหลัง พึงบอกปาริสุทธิในสำ�นักพวกเธอ. พวกภิกษุ
ผู้สวด ต้องอาบัติทุกกฏ.
406. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในอาวาสแห่งหนึ่ง ถึงวันอุโบสถ มีภิกษุ
เจ้ า ถิ่ น ในศาสนานี้ ม ากรู ป ด้ ว ยกั น แต่ ป ระชุ ม กั น ๔ รู ป บ้ า ง
เกินกว่าบ้าง. พวกเธอรูอ้ ยูว่ า่ ยังมีพวกภิกษุเจ้าถิน่ อืน่ ทีย่ งั ไม่มา.
พวกเธอมี ค วามสำ�คั ญ ว่ า เป็ น ธรรม มี ค วามสำ�คั ญ ว่ า เป็ น วิ นั ย
เป็นหมู่ มีความสำ�คัญว่าพร้อมกัน จึงทำ�อุโบสถ สวดปาติโมกข์.
พอพวกเธอสวดปาติโมกข์จบ บริษทั ยังไม่ทนั ลุกไป … มีจำ�นวน
มากกว่า …
407. … มีจำ�นวนเท่ากัน …
408. … มีจำ�นวนน้อยกว่า …
409. … บริษัทบางพวกลุกไปแล้ว … มีจำ�นวนมากกว่า …
410. … มีจำ�นวนเท่ากัน …
411. … มีจำ�นวนน้อยกว่า …
412. … บริ ษั ท ลุ ก ไปหมดแล้ ว ขณะนั้ น มี ภิ ก ษุ เจ้ า ถิ่ น พวกอื่ น มาถึ ง
มี จำ�นวนมากกว่ า . ภิ ก ษุ เ หล่ า นั้ น ต้ อ งสวดปาติ โ มกข์ ใ หม่ .
พวกภิกษุผู้สวด ต้องอาบัติทุกกฏ.
413. … ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจำ�นวนเท่ากัน …
414. … มีจำ�นวนน้อยกว่า ปาติโมกข์ท่ีสวดแล้วก็เป็นอันสวดดีแล้ว.
พวกภิกษุผมู้ าทีหลัง พึงบอกปาริสทุ ธิในสำ�นักพวกเธอ. พวกภิกษุ
ผู้สวด ต้องอาบัติทุกกฏ.
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[๑๙๓]
415. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ในอาวาสแห่งหนึ่ง ถึงวันอุโบสถ มีภิกษุ
เจ้ า ถิ่ น ในศาสนานี้ ม ากรู ป ด้ ว ยกั น แต่ ป ระชุ ม กั น ๔ รู ป บ้ า ง
เกินกว่าบ้าง. พวกเธอรูอ้ ยูว่ า่ ยังมีภกิ ษุเจ้าถิน่ พวกอืน่ ทีย่ งั ไม่มา
และมีความสงสัยว่า พวกเราควรทำ�อุโบสถหรือไม่ควรหนอ ดังนี้
แล้วยังขืนทำ�อุโบสถสวดปาติโมกข์.
เมื่อพวกเธอกำ�ลังสวดปาติโมกข์ ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่น
มาถึงมีจำ�นวนมากกว่า ภิกษุเหล่านั้นต้องสวดปาติโมกข์ใหม่.
พวกภิกษุผู้สวด ต้องอาบัติทุกกฏ.
416. … ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจำ�นวนเท่ากัน …
417. … มีจำ�นวนน้อยกว่า ปาติโมกข์ที่สวดแล้วก็เป็นอันสวดดีแล้ว
พวกภิกษุผู้มาทีหลัง พึงฟังส่วนที่เหลือต่อไป. พวกภิกษุผู้สวด
ต้องอาบัติทุกกฏ.
418. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในอาวาสแห่งหนึ่ง ถึงวันอุโบสถ มีภิกษุ
เจ้ า ถิ่ น ในศาสนานี้ ม ากรู ป ด้ ว ยกั น แต่ ป ระชุ ม กั น ๔ รู ป บ้ า ง
เกินกว่าบ้าง. พวกเธอรูอ้ ยูว่ า่ ยังมีภกิ ษุเจ้าถิน่ พวกอืน่ ทีย่ งั ไม่มา
และมีความสงสัยว่า พวกเราควรทำ�อุโบสถหรือไม่ควรหนอ ดังนี้
แล้วยังขืนทำ�อุโบสถสวดปาติโมกข์. พอพวกเธอสวดปาติโมกข์จบ
ขณะนั้นมีภิกษุ … มีจำ�นวนมากกว่า …
419. … มีจำ�นวนเท่ากัน …
420. … มีจำ�นวนน้อยกว่า …
421. … บริษัทยังไม่ทันลุกไป … มีจำ�นวนมากกว่า …
422. … มีจำ�นวนเท่ากัน …
423. … มีจำ�นวนน้อยกว่า …
424. … บริษัทบางพวกลุกไปแล้ว … มีจำ�นวนมากกว่า …
425. … มีจำ�นวนเท่ากัน …
426. … มีจำ�นวนน้อยกว่า …
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มีความสงสัยทำ�อุโบสถ ๑๕ ข้อ

427. … บริ ษั ท ลุ ก ไปหมดแล้ ว ขณะนั้ น มี ภิ ก ษุ เจ้ า ถิ่ น พวกอื่ น มาถึ ง
มี จำ�นวนมากกว่ า . ภิ ก ษุ เ หล่ า นั้ น ต้ อ งสวดปาติ โ มกข์ ใ หม่ .
พวกภิกษุผู้สวด ต้องอาบัติทุกกฏ.
428. … ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจำ�นวนเท่ากัน …
429. …. มีจำ�นวนน้อยกว่า ปาติโมกข์ที่สวดแล้วก็เป็นอันสวดดีแล้ว.
พวกภิกษุผมู้ าทีหลัง พึงบอกปาริสทุ ธิในสำ�นักพวกเธอ. พวกภิกษุ
ผู้สวด ต้องอาบัติทุกกฏ.

ฝืนใจทำ�อุโบสถ ๑๕ ข้อ

[๑๙๔]
430. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อาวาสแห่งหนึ่ง ถึงวันอุโบสถ มีภิกษุเจ้าถิ่น
มากรู ป ด้ ว ยกั น แต่ ป ระชุ ม กั น ๔ รู ป บ้ า ง เกิ น กว่ า บ้ า ง.
พวกเธอรู้อยู่ว่า ยังมีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นที่ยังไม่มา. แต่ฝืนใจ
ทำ�อุโบสถสวดปาติโมกข์ ด้วยเข้าใจว่า พวกเราควรทำ�อุโบสถแท้
มิใช่ไม่ควร.
เมื่อพวกเธอกำ�ลังสวดปาติโมกข์ ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่น
มาถึง มีจำ�นวนมากกว่า. ภิกษุเหล่านั้นต้องสวดปาติโมกข์ใหม่.
พวกภิกษุผู้สวด ต้องอาบัติทุกกฏ.
431. … ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจำ�นวนเท่ากัน …
432. … มีจำ�นวนน้อยกว่า ปาติโมกข์ที่สวดแล้ว ก็เป็นอันสวดดีแล้ว.
พวกภิกษุที่มาทีหลัง พึงฟังส่วนที่เหลือต่อไป. พวกภิกษุผู้สวด
ต้องอาบัติทุกกฏ.
433. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในอาวาสแห่งหนึ่ง ถึงวันอุโบสถ มีภิกษุ
เจ้ า ถิ่ น ในศาสนานี้ มากรู ป ด้ ว ยกั น แต่ ป ระชุ ม กั น ๔ รู ป บ้ า ง
เกินกว่าบ้าง. พวกเธอรูอ้ ยูว่ า่ ยังมีภกิ ษุเจ้าถิน่ พวกอืน่ ทีย่ งั ไม่มา.
แต่ ฝื น ใจทำ�อุโ บสถสวดปาติโ มกข์ด้ ว ยเข้ าใจว่ า พวกเราควรทำ�
อุโบสถแท้ มิใช่ไม่ควร. พอพวกเธอสวดปาติโมกข์จบ ขณะนั้น
มีภิกษุ … มีจำ�นวนมากกว่า …
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มี จำ�นวนมากกว่ า . ภิ ก ษุ เ หล่ า นั้ น ต้ อ งสวดปาติ โ มกข์ ใ หม่ .
พวกภิกษุผู้สวด ต้องอาบัติทุกกฏ.
443. … ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจำ�นวนเท่ากัน …
444. … มีจำ�นวนน้อยกว่า ปาติโมกข์ที่สวดแล้วก็เป็นอันสวดดีแล้ว.
พวกภิ ก ษุ ผู้ ม าที ห ลั ง พึ ง บอกปาริ สุ ท ธิ ใ นสำ�นั ก พวกเธอ.
พวกภิกษุผู้สวด ต้องอาบัติทุกกฏ.

มุ่งความแตกร้าวทำ�อุโบสถ ๑๕ ข้อ
[๑๙๕]
445. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ก็ ใ นอาวาสแห่ ง หนึ่ ง ถึ ง วั น อุ โ บสถ มี ภิ ก ษุ
เจ้ า ถิ่ น ในศาสนานี้ ม ากรู ป ด้ ว ยกั น แต่ ป ระชุ ม กั น ๔ รู ป บ้ า ง
เกินกว่าบ้าง. พวกเธอรูอ้ ยูว่ า่ ยังมีภกิ ษุเจ้าถิน่ พวกอืน่ ทีย่ งั ไม่มา
และมุ่งความแตกร้าวว่า ขอภิกษุเหล่านั้นจงเสื่อมสูญ ขอภิกษุ
เหล่ า นั้ น จงพิ น าศ จะประโยชน์ อ ะไรด้ ว ยภิ ก ษุ เ หล่ า นั้ น ดั ง นี้
จึงทำ�อุโบสถ สวดปาติโมกข์.
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434. … มีจำ�นวนเท่ากัน …
435. … มีจำ�นวนน้อยกว่า …
436. … บริษัทยังไม่ทันลุกไป … มีจำ�นวนมากกว่า …
437. … มีจำ�นวนเท่ากัน …
438. … มีจำ�นวนน้อยกว่า …
439. … บริษัทบางพวกลุกไปแล้ว … มีจำ�นวนมากกว่า …
440. … มีจำ�นวนเท่ากัน …
441. … มีจำ�นวนน้อยกว่า …
442. … บริ ษั ท ลุ ก ไปหมดแล้ ว ขณะนั้ น มี ภิ ก ษุ เจ้ า ถิ่ น พวกอื่ น มาถึ ง

เมื่อพวกเธอกำ�ลังสวดปาติโมกข์ ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวก
อื่นมาถึง มีจำ�นวนมากกว่า ภิกษุเหล่านั้นต้องสวดปาติโมกข์ใหม่.
พวกภิกษุผู้สวด ต้องอาบัติถุลลัจจัย.
446. … ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจำ�นวนเท่ากัน …
447. … มีจำ�นวนน้อยกว่า ปาติโมกข์ที่สวดแล้ว ก็เป็นอันสวดดีแล้ว.
พวกภิกษุที่มาทีหลัง พึงฟังส่วนที่เหลือต่อไป. พวกภิกษุผู้สวด
ต้องอาบัติถุลลัจจัย.
448. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในอาวาสแห่งหนึ่ง ถึงวันอุโบสถ มีภิกษุ
เจ้ า ถิ่ น ในศาสนานี้ ม ากรู ป ด้ ว ยกั น แต่ ป ระชุ ม กั น ๔ รู ป บ้ า ง
เกินกว่าบ้าง. พวกเธอรูอ้ ยูว่ า่ ยังมีภกิ ษุเจ้าถิน่ พวกอืน่ ทีย่ งั ไม่มา
และมุ่งความแตกร้าวว่า ขอภิกษุเหล่านั้นจงเสื่อมสูญ ขอภิกษุ
เหล่ า นั้ น จงพิ น าศ จะประโยชน์ อ ะไรด้ ว ยภิ ก ษุ เ หล่ า นั้ น ดั ง นี้
จึงทำ�อุโบสถสวดปาติโมกข์.
พอพวกเธอสวดปาติโมกข์จบ ขณะนั้น มีภิกษุ … มีจำ�นวน
มากกว่า …
449. … มีจำ�นวนเท่ากัน …
450. … มีจำ�นวนน้อยกว่า …
451. … บริษัทยังไม่ทันลุกไป … มีจำ�นวนมากกว่า …
452. … มีจำ�นวนเท่ากัน …
453. … มีจำ�นวนน้อยกว่า …
454. … บริษัทบางพวกลุกไปแล้ว … มีจำ�นวนมากกว่า …
ฉบัับปีพิมพ็
455. … มีจำ�นวนเท่ากัน …
456. … มีจำ�นวนน้อยกว่า …
457. … บริ ษั ท ลุ ก ไปหมดแล้ ว ขณะนั้ น มี ภิ ก ษุ เจ้ า ถิ่ น พวกอื่ น มาถึ ง
มี จำ�นวนมากกว่ า . ภิ ก ษุ เ หล่ า นั้ น ต้ อ งสวดปาติ โ มกข์ ใ หม่ .
พวกภิกษุผู้สวด ต้องอาบัติถุลลัจจัย.
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458. … ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจำ�นวนเท่ากัน …
459. … มีจำ�นวนน้อยกว่า ปาติโมกข์ที่สวดแล้ว ก็เป็นอันสวดดีแล้ว.

พวกภิกษุผมู้ าทีหลัง พึงบอกปาริสทุ ธิในสำ�นักพวกเธอ. พวกภิกษุ
ผู้สวด ต้องอาบัติถุลลัจจัย.
การท�ำอุโบสถ ๒๕ ติกะ จบ

[๑๙๖]
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในอาวาสแห่งหนึ่ง ถึงวันอุโบสถ มีภิกษุ
เจ้าถิ่นในศาสนานี้มากรูปด้วยกัน แต่ประชุมกัน ๔ รูปบ้าง เกินกว่าบ้าง.
พวกเธอไม่รู้ว่า ยังมีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นก�ำลังเข้ามาภายในสีมา …
… พวกเธอไม่รู้ว่า มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นเข้ามาภายในสีมาแล้ว …
… พวกเธอไม่เห็น ภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นที่ก�ำลังเข้ามาภายในสีมา …
… พวกเธอไม่เห็น ภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นที่เข้ามาภายในสีมาแล้ว …
… พวกเธอไม่ได้ยินว่า มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นก�ำลังเข้ามาภายในสีมา …
… พวกเธอไม่ได้ยินว่า มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นเข้ามาภายในสีมาแล้ว …
โดยนัย ๑๗๕ ติกะ ภิกษุเจ้าถิ่นกับภิกษุเจ้าถิ่น ภิกษุอาคันตุกะกับภิกษุเจ้าถิ่น
ภิกษุเจ้าถิ่นกับภิกษุอาคันตุกะ ภิกษุอาคันตุกะกับภิกษุอาคันตุกะ รวมเป็น ๗๐๐ ติกะ
โดยเปยยาลมุข.2
1. เปยยาลมุข ๗๐๐ ติกะ หมายถึง หัวข้อแห่งการละข้อความเกี่ยวกับลักษณะที่ภิกษุอื่นๆ เข้ามาสู่
สีมาไว้จำ�นวน ๗๐๐ ติกะ. ติกะ หมายถึง หมวดสาม, อย่างละสาม, ประกอบด้วย ๓ –ผูร้ วบรวม
2. นำ�เหตุการณ์ขั้นตอนทั้ง ๗ คือ ภิกษุประชุมกัน ๔ รูปบ้าง เกินกว่าบ้าง (เริ่มจากข้อ [๑๙๑]
ไปจนถึง พวกเธอไม่ได้ยนิ ว่ามีภกิ ษุเจ้าถิน่ พวกอืน่ เข้ามาภายในสีมาแล้ว ในข้อ [๑๙๖]) แล้วนำ�ไป
คูณ ๒๕ ติกะดังกล่าวมาแล้วในข้อ [๑๙๑]-[๑๙๕] เท่ากับ ๑๗๕ ติกะ โดยแยกภิกษุผู้ทำ�อุโบสถ
กับภิกษุผู้เข้าสู่สีมาเป็น ๔ คู่ คือ (๑) ภิกษุเจ้าถิ่นกับภิกษุเจ้าถิ่น (๒) ภิกษุอาคันตุกะกับภิกษุ
เจ้าถิน่ (๓) ภิกษุเจ้าถิน่ กับภิกษุอาคันตุกะ (๔) ภิกษุอาคันตุกะกับภิกษุอาคันตุกะ แต่ละคูไ่ ด้จำ�นวน
๑๗๕ ติกะ และ ๔ คู่คูณด้วย ๑๗๕ ติกะ จึงเท่ากับ ๗๐๐ ติกะ ที่มา : พระไตรปิฎกภาษาไทย
ฉบับเฉลิมพระเกียรติฯ พ.ศ. ๒๕๔๙ –ผู้รวบรวม
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เปยยาลมุข ๗๐๐ ติกะ1

วันอุโบสถต่างกัน

[๑๙๗]
460. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็วันอุโบสถของพวกภิกษุเจ้าถิ่นในศาสนานี้
เป็นวัน ๑๔ ค่ำ� ของพวกภิกษุอาคันตุกะ เป็นวัน ๑๕ ค่ำ�. ถ้า
พวกภิกษุเจ้าถิ่นมีจำ�นวนมากกว่า พวกภิกษุอาคันตุกะพึงอนุวัต
ตามพวกภิกษุเจ้าถิ่น. ถ้ามีจำ�นวนเท่ากัน พวกภิกษุอาคันตุกะ
พึงอนุวัตตามพวกภิกษุเจ้าถิ่น. ถ้าพวกภิกษุอาคันตุกะมีจำ�นวน
มากกว่า พวกภิกษุเจ้าถิ่นพึงอนุวัตตามพวกภิกษุอาคันตุกะ.
461. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง วันอุโบสถของพวกภิกษุเจ้าถิ่นในศาสนานี้
เป็นวัน ๑๕ ค่ำ� ของพวกภิกษุอาคันตุกะ เป็นวัน ๑๔ ค่ำ�. ถ้าพวก
ภิกษุเจ้าถิ่นมีจำ�นวนมากกว่า พวกภิกษุอาคันตุกะพึงอนุวัตตาม
พวกภิกษุเจ้าถิ่น. ถ้ามีจำ�นวนเท่ากัน พวกภิกษุอาคันตุกะพึง
อนุวัตตามพวกภิกษุเจ้าถิ่น. ถ้าพวกภิกษุอาคันตุกะมีจำ�นวน
มากกว่า พวกภิกษุเจ้าถิ่นพึงอนุวัตตามพวกภิกษุอาคันตุกะ.
462. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง วันอุโบสถของพวกภิกษุเจ้าถิ่นในศาสนานี้
เป็นวัน ๑ ค่ำ� ของพวกภิกษุอาคันตุกะ เป็นวัน ๑๕ ค่ำ�. ถ้าพวก
ภิกษุเจ้าถิ่นมีจำ�นวนมากกว่า พวกภิกษุเจ้าถิ่นไม่ปรารถนาก็ไม่
ต้องให้ความสามัคคีแก่พวกภิกษุอาคันตุกะ พวกภิกษุอาคันตุกะ
พึงไปนอกสีมาแล้วทำ�อุโบสถเถิด. ถ้ามีจำ�นวนเท่ากัน พวก
ภิกษุเจ้าถิ่นไม่ปรารถนา ก็ไม่ต้องให้ความสามัคคีแก่พวกภิกษุ
อาคันตุกะ พวกภิกษุอาคันตุกะพึงไปนอกสีมา แล้วทำ�อุโบสถเถิด.
ถ้าพวกภิกษุอาคันตุกะมีจำ�นวนมากกว่า พวกภิกษุเจ้าถิ่นพึงให้
ความสามัคคีแก่พวกภิกษุอาคันตุกะ หรือพึงไปนอกสีมา.
463. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง วันอุโบสถของพวกภิกษุเจ้าถิ่นในศาสนานี้
เป็นวัน ๑๕ ค่ำ� ของพวกภิกษุอาคันตุกะเป็น ๑ ค่ำ�. ถ้าพวกภิกษุ
เจ้าถิ่นมีจำ�นวนมากกว่า พวกภิกษุอาคันตุกะพึงให้ความสามัคคี
แก่พวกภิกษุเจ้าถิ่น หรือไปนอกสีมา. ถ้ามีจำ�นวนเท่ากัน พวก
ภิกษุอาคันตุกะพึงให้ความสามัคคีแก่พวกภิกษุเจ้าถิ่น หรือพึงไป
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นอกสีมา. ถ้าพวกภิกษุอาคันตุกะมีจำ�นวนมากกว่าพวกภิกษุ
อาคั น ตุ ก ะไม่ ป รารถนา ก็ ไ ม่ ต้ อ งให้ ค วามสามั ค คี แ ก่ พ วกภิ ก ษุ
เจ้าถิ่น พวกภิกษุเจ้าถิ่นพึงไปนอกสีมาแล้ว ทำ�อุโบสถเถิด.
[๑๙๘]
ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ก็ พ วกภิ ก ษุ อ าคั น ตุ ก ะในพระศาสนานี้ ได้ เ ห็ น
อาการเจ้าถิ่น ลักษณะเจ้าถิ่น เครื่องหมายเจ้าถิ่น สิ่งที่แสดงเจ้าถิ่น
ของภิกษุเจ้าถิ่น เตียง ตั่ง ฟูก หมอน ปูลาดจัดไว้เรียบร้อย น�้ำฉัน น�้ำใช้
แต่งตั้งไว้เป็นระเบียบ บริเวณกวาดสะอาดสะอ้าน ครั้นแล้วมีความสงสัย
ว่า พวกภิกษุเจ้าถิ่นยังมีหรือไม่มีหนอ.
464. พวกเธอมีความสงสัย แต่ไม่เที่ยวค้นหา ครั้นแล้วขืนทำ�อุโบสถ
ต้องอาบัติทุกกฏ.
465. พวกเธอมี ค วามสงสั ย ได้ ค้ น หาแล้ ว แต่ ไ ม่ พ บ จึ ง ทำ�อุ โ บสถ
ไม่ต้องอาบัติ.
466. พวกเธอมีความสงสัย ได้ค้นหาแล้วพบ จึงทำ�อุโบสถร่วมกัน
ไม่ต้องอาบัติ.
467. พวกเธอมีความสงสัย ได้ค้นหาแล้วพบ ครั้นแล้วแยกกันทำ�อุโบสถ
ต้องอาบัติทุกกฏ.
468. พวกเธอมี ค วามสงสั ย ได้ ค้ น หาแล้ ว พบ ครั้ น แล้ ว มุ่ ง ความ
แตกร้ า วว่ า ขอภิ ก ษุ เ หล่ า นั้ น จงเสื่ อ มสู ญ ขอภิ ก ษุ เ หล่ า นั้ น
จงพินาศ จะประโยชน์อะไรด้วยภิกษุเหล่านั้น ดังนี้ จึงทำ�อุโบสถ
ต้องอาบัติถุลลัจจัย.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง พวกภิกษุอาคันตุกะในศาสนานี้ ได้ยินอาการ
เจ้าถิ่น ลักษณะเจ้าถิ่น เครื่องหมายเจ้าถิ่น สิ่งที่แสดงเจ้าถิ่นของพวก
ภิ ก ษุ เจ้ า ถิ่ น ได้ ยิ น เสี ย งเท้ า ของภิ ก ษุ เจ้ า ถิ่ น ก� ำ ลั ง เดิ น จงกรม ได้ ยิ น
สาธยาย เสียงไอ เสียงจาม ครั้นแล้ว มีความสงสัยว่า พวกภิกษุเจ้าถิ่น
มีหรือไม่มีหนอ.
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การเห็นอาการว่ามีภิกษุ ๑๕ ข้อ

469. พวกเธอมี ค วามสงสั ย แต่ ไ ม่ ค้ น หา ครั้ น แล้ ว ขื น ทำ�อุ โ บสถ

ต้องอาบัติทุกกฏ.
470. พวกเธอมีความสงสัย ได้ค้นหา ครั้นค้นหาไม่พบ ครั้นแล้วจึง
ทำ�อุโบสถ ไม่ต้องอาบัติ.
471. พวกเธอมีความสงสัย ได้ค้นหา ครั้นค้นหาแล้วจึงพบ ครั้นพบแล้ว
จึงทำ�อุโบสถร่วมกัน ไม่ต้องอาบัติ.
472. พวกเธอมีความสงสัย ได้ค้นหา ครั้นค้นหาแล้วจึงพบ ครั้นพบแล้ว
จึงแยกกันทำ�อุโบสถ ต้องอาบัติทุกกฏ.
473. พวกเธอมีความสงสัย ได้ค้นหา ครั้นค้นหาแล้วจึงพบ ครั้นพบ
แล้วมุ่งความแตกร้าวว่า ขอภิกษุเหล่านั้นจงเสื่อมสูญ ขอภิกษุ
เหล่ า นั้ น จงพิ น าศ จะประโยชน์ อ ะไรด้ ว ยภิ ก ษุ เ หล่ า นั้ น ดั ง นี้
จึงทำ�อุโบสถ ต้องอาบัติถุลลัจจัย.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง พวกภิกษุเจ้าถิ่นในศาสนานี้ ได้เห็นอาการ
อาคั น ตุ ก ะ ลั ก ษณะอาคั น ตุ ก ะ เครื่ อ งหมายอาคั น ตุ ก ะ สิ่ ง ที่ แ สดง
อาคันตุกะของภิกษุอาคันตุกะ ได้เห็นบาตร จีวร ผ้านิสีทนะ อันเป็นของ
ภิกษุพวกอื่น ได้เห็นรอยน�้ำล้างเท้า ครั้นแล้วมีความสงสัยว่า พวกภิกษุ
อาคันตุกะยังมีหรือไม่มีหนอ.
474. พวกเธอมี ค วามสงสั ย แต่ ไ ม่ ค้ น หา ครั้ น แล้ ว ขื น ทำ�อุ โ บสถ
ต้องอาบัติทุกกฏ.
475. พวกเธอมีความสงสัย ได้ค้นหา ครั้นค้นหาแล้วไม่พบ ครั้นแล้ว
ทำ�อุโบสถ ไม่ต้องอาบัติ.
476. พวกเธอมีความสงสัย ได้คน้ หา ครัน้ ค้นหาแล้วจึงพบ ครัน้ พบแล้ว
จึงทำ�อุโบสถร่วมกัน ไม่ต้องอาบัติ.
477. พวกเธอมีความสงสัย ได้คน้ หา ครัน้ ค้นหาแล้วจึงพบ ครัน้ พบแล้ว
ได้แยกกันทำ�อุโบสถ ต้องอาบัติทุกกฏ.
478. พวกเธอมีความสงสัย ได้คน้ หา ครัน้ ค้นหาแล้วจึงพบ ครัน้ พบแล้ว
มุ่งความแตกร้าวว่า ขอภิกษุเหล่านั้นจงเสื่อมสูญ ขอภิกษุเหล่านั้น
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ภิกษุนานาสังวาสและสมานสังวาส
[๑๙๙]
484. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็พวกภิกษุอาคันตุกะในศาสนานี้ ได้เห็นภิกษุ
เจ้ า ถิ่ น มี สั ง วาสต่ า งกั น พวกเธอกลั บ ได้ ค วามเห็ น ว่ า มี สั ง วาส
เสมอกัน ครัน้ แล้วก็ไม่ไต่ถาม จึงทำ�อุโบสถร่วมกัน ไม่ตอ้ งอาบัต.ิ
485. พวกเธอได้ ไ ต่ ถ าม ครั้ น ไต่ ถ ามแล้ ว ไม่ รั ง เกี ย จ ทำ�อุ โ บสถ
ร่วมกัน ต้องอาบัติทุกกฏ
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จงพินาศ จะประโยชน์อะไรด้วยภิกษุเหล่านั้น ดังนี้ จึงทำ�อุโบสถ
ต้องอาบัติถุลลัจจัย.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง พวกภิกษุเจ้าถิ่นในศาสนานี้ ได้ยินอาการ
อาคั น ตุ ก ะ ลั ก ษณะอาคั น ตุ ก ะ เครื่ อ งหมายอาคั น ตุ ก ะ สิ่ ง ที่ แ สดง
อาคั น ตุ ก ะ ของพวกภิ ก ษุ อ าคั น ตุ ก ะ ได้ ยิ น เสี ย งเท้ า ของพวกภิ ก ษุ
อาคันตุกะก�ำลังเดินมา ได้ยินเสียงรองเท้ากระทบพื้น ได้ยินเสียงไอ
เสียงจาม ครั้นแล้วมีความสงสัยว่า พวกภิกษุอาคันตุกะยังมีหรือไม่มีหนอ.
479. พวกเธอมี ค วามสงสั ย แต่ ไ ม่ ค้ น หา ครั้ น แล้ ว ขื น ทำ�อุ โ บสถ
ต้องอาบัติทุกกฏ.
480. พวกเธอมีความสงสัย ได้ค้นหา ครั้นค้นหาแล้วไม่พบ ครั้นแล้ว
จึงทำ�อุโบสถ ไม่ต้องอาบัติ.
481. พวกเธอมีความสงสัย ได้ค้นหา ครั้นค้นหาแล้วจึงพบ ครั้นพบแล้ว
จึงได้ทำ�อุโบสถร่วมกัน ไม่ต้องอาบัติ.
482. พวกเธอมีความสงสัย ได้ค้นหา ครั้นค้นหาแล้วจึงพบ ครั้นพบแล้ว
แยกกันทำ�อุโบสถ ต้องอาบัติทุกกฏ.
483. พวกเธอมีความสงสัย ได้ค้นหา ครั้นค้นหาแล้วจึงพบ ครั้นพบ
แล้วมุ่งความแตกร้าวว่า ขอภิกษุเหล่านั้นจงเสื่อมสูญ ขอภิกษุ
เหล่านั้นจงพินาศ จะประโยชน์อะไรด้วยภิกษุเหล่านั้น ดังนี้ จึง
ทำ�อุโบสถ ต้องอาบัติถุลลัจจัย.

486. พวกเธอได้ไต่ถาม ครั้นไต่ถามแล้วไม่รังเกียจ แยกกันทำ�อุโบสถ

ไม่ต้องอาบัติ.
487. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย อนึ่ ง พวกภิ ก ษุ อ าคั น ตุ ก ะในศาสนานี้
ได้เห็นพวกภิกษุเจ้าถิ่นมีสังวาสเสมอกัน พวกเธอกลับได้ความ
เห็นว่ามีสังวาสต่างกัน ครั้นแล้วก็ไม่ไต่ถาม ทำ�อุโบสถร่วมกัน
ต้องอาบัติทุกกฏ.
488. พวกเธอได้ ไ ต่ ถ าม ครั้ น ไต่ ถ ามแล้ ว รั ง เกี ย จ แยกกั น ทำ�อุ โ บสถ
ต้องอาบัติทุกกฏ.
489. พวกเธอได้ ไ ต่ ถ าม ครั้ น ไต่ ถ ามแล้ ว รั ง เกี ย จ ทำ�อุ โ บสถร่ ว มกั น
ไม่ต้องอาบัติ.
490. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย อนึ่ ง พวกภิ ก ษุ เจ้ า ถิ่ น ในศาสนานี้ ได้ เ ห็ น
พวกภิกษุอาคันตุกะมีสังวาสต่างกัน พวกเธอกลับได้ความเห็น
ว่ามีสังวาสเสมอกัน ครั้นแล้วก็ไม่ไต่ถาม จึงทำ�อุโบสถร่วมกัน
ไม่ต้องอาบัติ.
491. พวกเธอได้ไต่ถาม ครั้นไต่ถามแล้วไม่รังเกียจ ทำ�อุโบสถร่วมกัน
ต้องอาบัติทุกกฏ.
492. พวกเธอได้ไต่ถาม ครั้นไต่ถามแล้วไม่รังเกียจ แยกกันทำ�อุโบสถ
ไม่ต้องอาบัติ.
493. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย อนึ่ ง พวกภิ ก ษุ เจ้ า ถิ่ น ในศาสนานี้ ได้ เ ห็ น
พวกภิ ก ษุ อ าคั น ตุ ก ะมี สั ง วาสเสมอกั น พวกเธอกลั บ ได้ ค วาม
เห็นว่ามีสังวาสต่างกัน ครั้นแล้วก็ไม่ไต่ถาม ทำ�อุโบสถร่วมกัน
ต้องอาบัติทุกกฏ.
494. พวกเธอได้ ไ ต่ ถ าม ครั้ น ไต่ ถ ามแล้ ว รั ง เกี ย จ แยกกั น ทำ�อุ โ บสถ
ต้องอาบัติทุกกฏ.
495. พวกเธอได้ ไ ต่ ถ าม ครั้ น ไต่ ถ ามแล้ ว รั ง เกี ย จ ทำ�อุ โ บสถร่ ว มกั น
ไม่ต้องอาบัติ.
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[๒๐๐]
496. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อถึงวันอุโบสถ ไม่พึงไปจากอาวาสที่มีภิกษุ
ครบจำ�นวน สู่อาวาสที่มีภิกษุไม่ครบจำ�นวน เว้นแต่ไปกับสงฆ์ เว้น
แต่มีอันตราย.
497. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อถึงวันอุโบสถ ไม่พึงไปจากอาวาสที่มีภิกษุ
ครบจำ�นวน สู่ถิ่นที่มิใช่อาวาส ซึ่งมีภิกษุไม่ครบจำ�นวน เว้นแต่ไป
กับสงฆ์ เว้นแต่มีอันตราย.
498. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อถึงวันอุโบสถ ไม่พึงไปจากอาวาสที่มีภิกษุ
ครบจำ�นวน สู่ อ าวาสหรื อ ถิ่ น ที่ มิ ใช่ อ าวาส ซึ่ ง มี ภิ ก ษุ ไ ม่ ค รบ
จำ�นวน เว้นแต่ไปกับสงฆ์ เว้นแต่มีอันตราย.
499. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เมื่ อ ถึ ง วั น อุ โ บสถ ไม่ พึ ง ไปจากถิ่ น ที่ มิ ใช่
อาวาส ซึ่งมีภิกษุครบจำ�นวน สู่อาวาสที่มีภิกษุไม่ครบจำ�นวน.
500. … สู่ถิ่นที่มิใช่อาวาส ซึ่งมีภิกษุไม่ครบจำ�นวน เว้นแต่ไปกับสงฆ์
เว้นแต่มีอันตราย.
501. … สู่อาวาสหรือถิ่นที่มิใช่อาวาส ซึ่งมีภิกษุไม่ครบจำ�นวน เว้นแต่
ไปกับสงฆ์ เว้นแต่มีอันตราย.
502. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อถึงวันอุโบสถ ไม่พึงไปจากอาวาส หรือถิ่นที่
มิใช่อาวาส ซึง่ มีภกิ ษุครบจำ�นวน สูอ่ าวาสทีม่ ภี กิ ษุไม่ครบจำ�นวน …
503. … สู่ถิ่นที่มิใช่อาวาส ซึ่งมีภิกษุไม่ครบจำ�นวน …
504. … สู่ อ าวาสหรื อ ถิ่ น ที่ มิ ใช่ อ าวาส ซึ่ ง มี ภิ ก ษุ ไ ม่ ค รบจำ�นวน
เว้นแต่ไปกับสงฆ์ เว้นแต่มีอันตราย.
505. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เมื่ อ ถึ ง วั น อุ โ บสถ ไม่ พึ ง ไปจากอาวาสที่ มี
ภิ ก ษุ ค รบจำ�นวน สู่ อ าวาสที่ มี ภิ ก ษุ ค รบจำ�นวน ซึ่ ง เป็ น ที่ อ ยู่
ของพวกภิ ก ษุ ผู้ มี สั ง วาสต่ า งกั น เว้ น แต่ ไ ปกั บ สงฆ์ เว้ น แต่
มีอันตราย.
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ไม่ควรไปไหนในวันอุโบสถ

506. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เมื่ อ ถึ ง วั น อุ โ บสถ ไม่ พึ ง ไปจากอาวาสที่ มี

ภิ ก ษุ ค รบจำ�นวน สู่ ถิ่ น ที่ มิ ใช่ อ าวาส ซึ่ ง มี ภิ ก ษุ ค รบจำ�นวน
อันเป็นที่อยู่ของพวกภิกษุผู้มีสังวาสต่างกัน เว้นแต่ไปกับสงฆ์
เว้นแต่มีอันตราย.
507. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อถึงวันอุโบสถ ไม่พึงไปจากอาวาสที่มีภิกษุ
ครบจำ�นวน สู่อาวาสหรือถิ่นที่มิใช่อาวาส ซึ่งมีภิกษุครบจำ�นวน
อันเป็นที่อยู่ของพวกภิกษุผู้มีสังวาสต่างกัน เว้นแต่ไปกับสงฆ์ เว้น
แต่มีอันตราย.
508. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อถึงวันอุโบสถ ไม่พึงไปจากถิ่นที่มิใช่อาวาส
ซึ่งมีภิกษุครบจำ�นวน สู่อาวาสที่มีภิกษุครบจำ�นวน …
509. … สู่ถิ่นที่มิใช่อาวาส ซึ่งมีภิกษุครบจำ�นวน …
510. … สู่อาวาสหรือถิ่นที่มิใช่อาวาส ซึ่งมีภิกษุครบจำ�นวน อันเป็น
ที่อยู่ของพวกภิกษุผู้มีสังวาสต่างกัน เว้นแต่ไปกับสงฆ์ เว้นแต่มี
อันตราย.
511. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อถึงวันอุโบสถ ไม่พึงไปจากอาวาส หรือถิ่นที่
มิใช่อาวาส ซึ่งมีภิกษุครบจำ�นวน สู่อาวาสที่มีภิกษุครบจำ�นวน …
512. … สู่ถิ่นที่มิใช่อาวาส ซึ่งมีภิกษุครบจำ�นวน …
513. … สู่อาวาสหรือถิ่นที่มิใช่อาวาส ซึ่งมีภิกษุครบจำ�นวน อันเป็น
ที่อยู่ของพวกภิกษุผู้มีสังวาสต่างกัน เว้นแต่ไปกับสงฆ์ เว้นแต่มี
อันตราย.
514. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เมื่ อ ถึ ง วั น อุ โ บสถ พึ ง ไปจากอาวาสที่ มี
ภิ ก ษุ ค รบจำ�นวน สู่ อ าวาสซึ่ ง มี ภิ ก ษุ ค รบจำ�นวน อั น เป็ น ที่ อ ยู่
ของพวกภิ ก ษุ ที่ มี สั ง วาสเสมอกั น ที่ รู้ ว่ า เราสามารถจะไปถึ ง ใน
วันนี้ทีเดียว.
515. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อถึงวันอุโบสถ พึงไปจากอาวาสที่มีภิกษุครบ
จำ�นวน สู่ถิ่นที่มิใช่อาวาส ซึ่งมีภิกษุครบจำ�นวน …
316

คัมภีร์ มหาวรรค ภาค ๑ (วินัยปิฎก เล่มที่ ๔)

อยู่ของพวกภิกษุผู้มีสังวาสเสมอกัน ที่รู้ว่าเราสามารถจะไปถึงใน
วันนี้ทีเดียว.
517. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อถึงวันอุโบสถ พึงไปจากถิ่นที่มิใช่อาวาส ซึ่ง
มีภิกษุครบจำ�นวน สู่อาวาสที่มีภิกษุครบจำ�นวน …
518. … สู่อาวาสหรือถิ่นที่มิใช่อาวาส ซึ่งมีภิกษุครบจำ�นวน อันเป็นที่
อยู่ของพวกภิกษุที่มีสังวาสเสมอกัน ที่รู้ว่าเราสามารถจะไปถึงใน
วันนี้ทีเดียว.
519. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อถึงวันอุโบสถ พึงไปจากอาวาสหรือถิ่นที่
มิใช่อาวาส ซึ่งมีภิกษุครบจำ�นวน สู่อาวาสที่มีภิกษุครบจำ�นวน …
520. … สู่ถิ่นที่มิใช่อาวาส ซึ่งมีภิกษุครบจำ�นวน …
521. … สู่อาวาสหรือถิ่นที่มิใช่อาวาส ซึ่งมีภิกษุครบจำ�นวน อันเป็นที่
อยู่ของพวกภิกษุผู้มีสังวาสเสมอกัน ที่รู้ว่าเราสามารถจะไปถึงใน
วันนี้ทีเดียว.

บุคคลที่อยู่ในบริษัท ที่ทรงห้ามสวดปาติโมกข์
[๒๐๑]
522. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงสวดปาติโมกข์ในบริษัทที่มีภิกษุณี
นั่งอยู่ด้วย รูปใดสวด ต้องอาบัติทุกกฏ.
523. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ ไ ม่ พึ ง สวดปาติ โ มกข์ ในบริ ษั ท ที่ มี
สิกขมานานั่งอยู่ด้วย …
524. … ในบริษัทที่สามเณรนั่งอยู่ด้วย …
525. … ในบริษัทที่สามเณรีนั่งอยู่ด้วย …
526. … ในบริษัทที่ภิกษุผู้บอกลาสิกขานั่งอยู่ด้วย …
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516. … สู่อาวาสหรือถิ่นที่มิใช่อาวาส ซึ่งมีภิกษุครบจำ�นวน อันเป็นที่

527. ไม่พึงสวดปาติโมกข์ในบริษัทที่ภิกษุผู้ต้องอันติมวัตถุ นั่งอยู่ด้วย

รูปใดสวด ต้องอาบัติทุกกฏ.
528. ไม่ พึ ง สวดปาติ โ มกข์ ในบริ ษั ท ที่ ภิ ก ษุ ผู้ ถู ก สงฆ์ ย กเสี ย ฐาน
ไม่เห็นอาบัตินั่งอยู่ด้วย รูปใดสวด พึงปรับอาบัติตามธรรม.
529. … ในบริ ษั ท ที่ ภิ ก ษุ ผู้ ถู ก สงฆ์ ย กเสี ย ฐานไม่ ก ระทำ�คื น อาบั ติ
นั่งอยู่ด้วย …
530. ไม่ พึ ง สวดปาติ โ มกข์ ในบริ ษั ท ที่ ภิ ก ษุ ผู้ ถู ก สงฆ์ ย กเสี ย ฐาน
ไม่สละคืนทิฏฐิอันลามก นั่งอยู่ด้วย รูปใดสวด พึงปรับอาบัติ
ตามธรรม.
531. ไม่พึงสวดปาติโมกข์ ในบริษัทที่บัณเฑาะก์ นั่งอยู่ด้วย รูปใดสวด
ต้องอาบัติทุกกฏ.
532. ไม่พึงสวดปาติโมกข์ ในบริษัทที่คนลักเพศ นั่งอยู่ด้วย …
533. … ในบริษัทที่ภิกษุเข้ารีดเดียรถีย์ นั่งอยู่ด้วย …
534. … ในบริษัทที่คนคล้ายสัตว์ดิรัจฉาน นั่งอยู่ด้วย …
535. … ในบริษัทที่คนฆ่ามารดา นั่งอยู่ด้วย …
536. … ในบริษัทที่คนฆ่าบิดา นั่งอยู่ด้วย …
537. … ในบริษัทที่คนฆ่าพระอรหันต์ นั่งอยู่ด้วย …
538. … ในบริษัทที่คนประทุษร้ายภิกษุณี นั่งอยู่ด้วย …
539. … ในบริษัทภิกษุผู้ทำ�ลายสงฆ์ นั่งอยู่ด้วย …
540. … ในบริษัทที่คนผู้ทำ�ร้ายพระศาสดาจนถึงห้อพระโลหิต นั่งอยู่
ด้วย …
541. ไม่ พึ ง สวดปาติ โ มกข์ ในบริ ษั ท ที่ อุ ภ โตพยั ญ ชนก นั่ ง อยู่ ด้ ว ย
รูปใดสวด ต้องอาบัติทุกกฏ.
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[๒๐๒]
542. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไม่พึงทำ�อุโบสถด้วยการให้ปาริสุทธิค้างคราว
เว้นแต่บริษัทยังไม่ลุกไป.
[๒๐๓]
543. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ไม่พึงทำ�อุโบสถในกาลมิใช่วันอุโบสถ
เว้นแต่วันสังฆสามัคคี.
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อุโบสถขันธกะ จบ.
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ขันธ์ที่ ๓ : วัสสูปนายิกขันธกะ
หมวดว่าด้วยการจำ�พรรษา

ทรงอนุญาตการจำ�พรรษา
[๒๐๕]

โดยสมัยนั้นแล พระผู้มีพระภาคเจ้า ประทับอยู่ ณ พระเวฬุวัน อันเป็นสถานที่
พระราชทานเหยื่อแก่กระแต เขตพระนครราชคฤห์. ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคยัง
มิได้ทรงบัญญัติการจ�ำพรรษาแก่ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหล่านั้นเที่ยวจาริกไปตลอด
ฤดูหนาว ฤดูร้อน และฤดูฝน.
คนทั้ ง หลายจึ ง เพ่ ง โทษ ติ เ ตี ย น โพนทะนาว่ า ไฉนพระสมณะเชื้ อ สาย
พระศากยบุตร จึงได้เที่ยวจาริกไปตลอดฤดูหนาว ฤดูร้อน และฤดูฝน เหยียบย�่ำติณ
ชาติอันเขียวสด เบียดเบียนอินทรีย์อย่างหนึ่งซึ่งมีชีวะ ยังสัตว์เล็กๆ จ�ำนวนมากให้
ถึงความวอดวายเล่า ก็พวกปริพาชกอัญญเดียรถีย์เหล่านี้เป็นผู้กล่าวธรรมอันต�่ำ
ทราม ยังพัก ยังอาศัยอยู่ประจ�ำตลอดฤดูฝน อนึ่ง ฝูงนกเหล่านี้เล่า ก็ยังท�ำรังบน
ยอดไม้ และพักอาศัยอยู่ประจ�ำตลอดฤดูฝน ส่วนพระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร
เหล่านี้ เที่ยวจาริกไปตลอดฤดูหนาว ฤดูร้อน และฤดูฝน เหยียบย�่ำติณชาติอันเขียว
สดเบียดเบียนอินทรีย์อย่างหนึ่งซึ่งมีชีวะ ยังสัตว์เล็กๆ จ�ำนวนมากให้ถึงความ
วอดวาย.
ภิกษุทั้งหลายได้ยินคนพวกนั้นเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนา จึงกราบทูลเรื่องนั้น
แด่พระผู้มีพระภาค.
ล�ำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงท�ำธรรมีกถา ในเพราะเหตุเป็นเค้ามูลนั้น ในเพราะ
เหตุแรกเกิดนั้น แล้วรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า

544. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้จำ�พรรษา.

การจำ�พรรษา ๒ อย่าง
[๒๐๖]
ครั้งนั้นภิกษุทั้งหลายคิดกันว่า พวกเราพึงจ�ำพรรษาเมื่อไรหนอ … ตรัสว่า

545. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้จำ�พรรษาในฤดูฝน.
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ครั้งนั้นภิกษุทั้งหลายคิดกันว่า วันเข้าพรรษามีกี่วันหนอ … ตรัสว่า

546. ดูกรภิกษุทั้งหลาย วันเข้าพรรษานี้มี ๒ คือ
ปุริมิกา วันเข้าพรรษาต้น ๑
ปัจฉิมิกา วันเข้าพรรษาหลัง ๑
เมื่อพระจันทร์เพ็ญเสวยฤกษ์อาสาฬหะล่วงไปแล้ววันหนึ่ง พึงเข้า
พรรษาต้น เมื่อพระจันทร์เพ็ญเสวยฤกษ์อาสาฬหะล่วงไปแล้วเดือนหนึ่ง
พึงเข้าพรรษาหลัง. ดูกรภิกษุทั้งหลาย วันเข้าพรรษามี ๒ วัน เท่านี้แล.

[๒๐๗]
547. …ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ จำ�พรรษา ไม่ อ ยู่ ใ ห้ ต ลอด ๓ เดื อ น
ต้ น หรื อ ๓ เดื อ นหลั ง ไม่ พึ ง หลี ก ไปสู่ จ าริ ก รู ป ใดหลี ก ไป
ต้องอาบัติทุกกฏ.
• พระฉัพพัคคีย์ไม่จ�ำพรรษา
[๒๐๘]
548. …ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุจะไม่จำ�พรรษาไม่ได้ รูปใดไม่จำ�พรรษา
ต้องอาบัติทุกกฏ.
สมัยต่อมา พระฉัพพัคคีย์ไม่ประสงค์จะจ�ำพรรษาในวันเข้าพรรษา แกล้งล่วงเลย
อาวาสไปเสีย … ตรัสว่า

549. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่ประสงค์จะจำ�พรรษาในวันเข้าพรรษา

ไม่ พึ ง แกล้ ง ล่ ว งเลยอาวาสไปเสี ย รู ป ใดล่ ว งเลยไปเสี ย ต้ อ ง
อาบัติทุกกฏ.
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• พระฉัพพัคคีย์เที่ยวจาริกทุกเวลา

เลื่อนกาลฝน
[๒๐๙]
ก็โดยสมัยนั้นแล พระเจ้าพิมพิสารจอมเสนามาคธราช มีพระราชประสงค์จะ
ทรงเลื่ อ นกาลฝนออกไป จึ ง ทรงส่ ง ทู ต ไปในส� ำ นั ก ภิ ก ษุ ทั้ ง หลายว่ า ถ้ า กระไร
ขอพระคุณเจ้าทั้งหลายพึงจ�ำพรรษาในชุณหปักษ์อันจะมาถึง … ตรัสว่า

550. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้คล้อยตามพระเจ้าแผ่นดิน.

เรื่องทรงอนุญาตสัตตาหกรณียะ
• ทายกสร้างวิหารเป็นต้นถวาย
[๒๑๐]
ครัง้ นัน้ พระผูม้ พี ระภาคประทับอยูใ่ นพระนครราชคฤห์ ตามพระพุทธาภิรมย์แล้ว
เสด็จจาริกไปทางพระนครสาวัตถี เสด็จจาริกไปโดยล�ำดับ ลุถึงพระนครสาวัตถี.
ทราบว่าพระองค์ประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี เขต
พระนครสาวัตถีนั้น.
ก็โดยสมัยนั้นแล อุบาสกชื่ออุเทน ได้ให้สร้างวิหารอุทิศต่อสงฆ์ไว้ในโกศลชนบท.
เขาได้ส่งทูตไปในส�ำนักภิกษุทั้งหลายว่า ขออาราธนาพระคุณเจ้าทั้งหลายจงมา
ข้าพเจ้าปรารถนาจะถวายทาน ฟังธรรม และพบเห็นภิกษุทั้งหลาย.
ภิกษุทั้งหลายตอบไปอย่างนี้ว่า ท่านอุบาสก พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้ว่า
ภิกษุจ�ำพรรษา ไม่อยู่ให้ตลอด ๓ เดือนต้น หรือ ๓ เดือนหลัง ไม่พึงหลีกไปสู่จาริก
ขออุบาสกอุเทนจงรอชั่วระยะเวลาที่ภิกษุทั้งหลายจ�ำพรรษา ออกพรรษาแล้วจึงจัก
ไปได้ แต่ถ้าท่านจะมีกรณียกิจรีบด่วน จงให้ประดิษฐานวิหารไว้ในส�ำนักภิกษุเจ้าถิ่น
ในโกศลชนบทนั้นนั่นแหละ.
อุ บ าสกอุ เ ทนจึ ง เพ่ ง โทษ ติ เ ตี ย น โพนทะนาว่ า ไฉนเมื่ อ เราส่ ง ทู ต ไปแล้ ว
พระคุณเจ้าทั้งหลายจึงได้ไม่มาเล่า เราก็เป็นทายก เป็นผู้ก่อสร้าง เป็นผู้บ�ำรุงสงฆ์.
ภิกษุทั้งหลายได้ยินอุบาสกอุเทนเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู่ จึงกราบทูล
เรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค.
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ล�ำดับนัน้ พระผูม้ พี ระภาคทรงท�ำธรรมีกถา ในเพราะเหตุเป็นเค้ามูลนัน้ แล้วรับสัง่
กะภิกษุทั้งหลายว่า

ให้ไปด้วยสัตตาหกรณียะได้ แม้เมื่อเขาไม่ส่งมา เราไม่อนุญาต
บุ ค คล ๗ จำ�พวก คื อ ภิ ก ษุ ภิ ก ษุ ณี สิ ก ขมานา สามเณร
สามเณรี อุ บ าสก อุ บ าสิ ก า. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เมื่ อ บุ ค คล
๗ จำ�พวกนี้ส่งทูตมา เราอนุญาตให้ไปด้วยสัตตาหกรณียะได้ แต่
เมื่อเขาไม่ส่งมา เราไม่อนุญาต พึงกลับใน ๗ วัน.
552. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ก็ อุ บ าสกในศาสนานี้ ไ ด้ ใ ห้ ส ร้ า งวิ ห ารอุ ทิ ศ
สงฆ์. ถ้าเขาส่งทูตไปในสำ�นักภิกษุทั้งหลายว่า ขออาราธนา
พระคุ ณ เจ้ า ทั้ ง หลายมา ข้ า พเจ้ า ปรารถนาจะถวายทาน
ฟั ง ธรรม และพบเห็ น ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย. เมื่ อ เขาส่ ง ทู ต มา
พึ ง ไปด้ ว ยสั ต ตาหกรณี ย ะได้ แต่ เ มื่ อ เขาไม่ ส่ ง มา ก็ ไ ม่ พึ ง ไป
พึงกลับใน ๗ วัน.
553. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง อุบาสกในศาสนานี้ได้ให้สร้างเรือนมุง
แถบเดียวอุทิศสงฆ์ …
554. … ได้ให้สร้างเรือนชั้น …
555. … ได้ให้สร้างเรือนโล้น …
556. … ได้ให้สร้างถ้ำ� …
557. … ได้ให้สร้างบริเวณ …
558. … ได้ให้สร้างซุ้ม …
559. … ได้ให้สร้างโรงฉัน …
560. … ได้ให้สร้างโรงไฟ …
561. … ได้ให้สร้างกัปปิยกุฎี …
562. … ได้ให้สร้างวัจจกุฎี …
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551. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อบุคคล ๗ จำ�พวกส่งทูตมา เราอนุญาต

563. … ได้ให้สร้างที่จงกรม …
564. … ได้ให้สร้างโรงจงกรม …
565. … ได้ให้สร้างบ่อน้ำ� …
566. … ได้ให้สร้างโรงน้ำ� …
567. … ได้ให้สร้างเรือนไฟ …
568. … ได้ให้สร้างโรงเรือนไฟ …
569. … ได้ให้สร้างสระโบกขรณี …
570. … ได้ให้สร้างมณฑป …
571. … ได้ให้สร้างอาราม …
572. … ได้ให้สร้างอารามวัตถุ …
573. ถ้าเขาส่งทูตไปในสำ�นักภิกษุทั้งหลายว่า ขออาราธนาพระคุณเจ้า

ทั้งหลายมา ข้าพเจ้าปรารถนาจะถวายทาน ฟังธรรม และพบเห็น
ภิกษุทั้งหลาย. เมื่อเขาส่งทูตมา พึงไปด้วยสัตตาหกรณียะได้
แต่เมื่อเขาไม่ส่งมาก็ไม่พึงไป พึงกลับใน ๗ วัน.
574. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง อุบาสกในศาสนานี้ได้ให้สร้างวิหารอุทิศ
ภิกษุมากรูปด้วยกัน …
575. … ได้ให้สร้างวิหารอุทิศภิกษุรูปหนึ่ง …
576. … ได้ให้สร้างเรือนมุงแถบเดียว …
577. … ได้ให้สร้างเรือนชั้น …
578. … ได้ให้สร้างเรือนโล้น …
579. … ได้ให้สร้างถ้ำ� …
580. … ได้ให้สร้างบริเวณ …
581. … ได้ให้สร้างซุ้ม …
582. … ได้ให้สร้างโรงฉัน …
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ทั้งหลายมา ข้าพเจ้าปรารถนาจะถวายทาน ฟังธรรม และพบเห็น
ภิกษุทั้งหลาย. เมื่อเขาส่งทูตมา พึงไปด้วยสัตตาหกรณียะได้
แต่เมื่อเขาไม่ส่งมา ก็ไม่พึงไป พึงกลับใน ๗ วัน.
597. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ก็ อุ บ าสกในศาสนานี้ ไ ด้ ใ ห้ ส ร้ า งวิ ห ารอุ ทิ ศ
ภิกษุณีสงฆ์ …
598. … อุทิศภิกษุณีมากรูปด้วยกัน …
599. … อุทิศภิกษุณีรูปหนึ่ง …
600. … อุทิศสิกขมานามากรูปด้วยกัน …
601. … อุทิศสิกขมานารูปหนึ่ง …
602. … อุทิศสามเณรมากรูปด้วยกัน …
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583. … ได้ให้สร้างโรงไฟ …
584. … ได้ให้สร้างกัปปิยกุฎี …
585. … ได้ให้สร้างวัจจกุฎี …
586. … ได้ให้สร้างที่จงกรม …
587. … ได้ให้สร้างโรงจงกรม …
588. … ได้ให้สร้างบ่อน้ำ� …
589. … ได้ให้สร้างโรงน้ำ� …
590. … ได้ให้สร้างเรือนไฟ …
591. … ได้ให้สร้างโรงเรือนไฟ …
592. … ได้ให้สร้างสระโบกขรณี …
593. … ได้ให้สร้างมณฑป …
594. … ได้ให้สร้างอาราม …
595. … ได้ให้สร้างอารามวัตถุ …
596. ถ้าเขาส่งทูตไปในสำ�นักภิกษุทั้งหลายว่า ขออาราธนาพระคุณเจ้า

603. … อุทิศสามเณรรูปหนึ่ง …
604. … อุทิศสามเณรีมากรูปด้วยกัน …
605. … อุทิศสามเณรีรูปหนึ่ง …
606. … ได้ให้สร้างเรือนมุงแถบเดียว …
607. … ได้ให้สร้างเรือนชั้น …
608. … ได้ให้สร้างเรือนโล้น …
609. … ได้ให้สร้างถ้ำ� …
610. … ได้ให้สร้างบริเวณ …
611. … ได้ให้สร้างซุ้ม …
612. … ได้ให้สร้างโรงฉัน …
613. … ได้ให้สร้างโรงไฟ …
614. … ได้ให้สร้างกัปปิยกุฎี …
615. … ได้ให้สร้างวัจจกุฎี …
616. … ได้ให้สร้างที่จงกรม …
617. … ได้ให้สร้างโรงจงกรม …
618. … ได้ให้สร้างบ่อน้ำ� …
619. … ได้ให้สร้างโรงบ่อน้ำ� …
620. … ได้ให้สร้างสระโบกขรณี …
621. … ได้ให้สร้างมณฑป …
622. … ได้ให้สร้างอาราม …
623. … ได้ให้สร้างอารามวัตถุ. ถ้าเขาส่งทูตไปในสำ�นักภิกษุทั้งหลาย

ว่า ขออาราธนาพระคุณเจ้าทั้งหลายมา ข้าพเจ้าปรารถนาจะ
ถวายทาน ฟังธรรม และพบภิกษุทั้งหลาย เมื่อเขาส่งทูตมา พึง
ไปด้วยสัตตาหกรณียะได้ แต่เมื่อเขาไม่ส่งมา ก็ไม่พึงไป พึงกลับ
ใน ๗ วัน.
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624. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง อุบาสกในศาสนานี้ได้ให้สร้างนิเวศน์เพื่อ
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ประโยชน์ตน …
625. … ได้ให้สร้างเรือนนอน …
626. … ได้ให้สร้างโรงเก็บของ …
627. … ได้ให้สร้างร้าน …
628. … ได้ให้สร้างโรงกลม …
629. … ได้ให้สร้างร้านค้า …
630. … ได้ให้สร้างโรงร้านค้า …
631. … ได้ให้สร้างเรือนชั้น …
632. … ได้ให้สร้างเรือนโล้น …
633. … ได้ให้สร้างถ้ำ� …
634. … ได้ให้สร้างบริเวณ …
635. … ได้ให้สร้างซุ้ม …
636. … ได้ให้สร้างโรงฉัน …

637. … ได้ให้สร้างโรงไฟ …
638. … ได้ให้สร้างโรงครัว …
639. … ได้ให้สร้างวัจจกุฎี …
640. … ได้ให้สร้างที่จงกรม …
641. … ได้ให้สร้างบ่อน้ำ� …
642. … ได้ให้สร้างโรงบ่อน้ำ� …
643. … ได้ให้สร้างเรือนไฟ …
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644. … ได้ให้สร้างโรงเรือนไฟ …
645. … ได้ให้สร้างสระโบกขรณี …
646. … ได้ให้สร้างมณฑป …
647. … ได้ให้สร้างอาราม …
648. … ได้ ใ ห้ ส ร้ า งอารามวั ต ถุ อนึ่ ง จะมี ก ารมงคลแก่ บุ ต รก็ ดี

จะมี ก ารมงคลแก่ ธิ ด าก็ ดี เขาเจ็ บ ไข้ ก็ ดี จะกล่ า วพระสุ ต ตั น ตะ
ที่ รู้ เ ฉพาะก็ ดี . ถ้ า เขาส่ ง ทู ต ไปในสำ�นั ก ภิ ก ษุ ทั้ ง หลายว่ า
ขออาราธนาพระคุ ณ เจ้ า ทั้ ง หลายมา จั ก ได้ เรี ย นพระสุ ต ตั น ตะ
นี้ ไว้ โดยวิ ธี ที่ พ ระสุ ต ตั น ตะนี้ จ ะไม่ เ สื่ อ มสู ญ ไปเสี ย หรื อ ว่ า เขา
มี กิ จ หรื อ กรณี ย ะอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง ก็ ดี . ถ้ า เขาส่ ง ทู ต ไปใน
สำ�นั ก ภิ ก ษุ ทั้ ง หลายว่ า ขออาราธนาพระคุ ณ เจ้ า ทั้ ง หลายมา
ข้ า พเจ้ า ปรารถนาจะถวายทาน ฟั ง ธรรม และพบเห็ น ภิ ก ษุ
ทั้งหลาย. เมื่อเขาส่งทูตมา พึงไปด้วยสัตตาหะกรณียะได้ แต่
เมื่อเขาไม่ส่งมา ก็ไม่พึงไป พึงกลับใน ๗ วัน
649. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย อนึ่ ง อุ บ าสิ ก าในศาสนานี้ ไ ด้ ใ ห้ ส ร้ า งวิ ห าร
อุ ทิ ศ สงฆ์ . ถ้ า เขาส่ ง ทู ต ไปในสำ�นั ก ภิ ก ษุ ทั้ ง หลายว่ า ขอ
อาราธนาพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายมา ดิฉันปรารถนาจะถวายทาน
ฟั ง ธรรม และพบเห็ น ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย. เมื่ อ นางส่ ง ทู ต มา พึ ง
ไปด้ ว ยสั ต ตาหกรณี ย ะได้ แต่ เ มื่ อ นางไม่ ส่ ง มา ก็ ไ ม่ พึ ง ไป
พึงกลับใน ๗ วัน.
650. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง อุบาสิกาในศาสนานี้ได้ให้สร้างเรือนมุง
แถบเดียวอุทิศสงฆ์ …
651. … ได้ให้สร้างเรือนชั้น …
652. … ได้ให้สร้างเรือนโล้น …
653. … ได้ให้สร้างถ้ำ� …
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ทั้ ง หลายว่ า ขออาราธนาพระคุ ณ เจ้ า ทั้ ง หลายมา ข้ า พเจ้ า
ปรารถนาจะถวายทาน ฟั ง ธรรม และพบเห็ น ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย.
เมื่อนางส่งทูตมา พึงไปด้วยสัตตาหกรณียะได้ แต่เมื่อนางไม่ส่งมา
ก็ไม่พึงไป พึงกลับใน ๗ วัน.
670. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง อุบาสิกาในศาสนานี้ได้ให้สร้างวิหารอุทิศ
ภิกษุมากรูปด้วยกัน …
671. … อุทิศภิกษุรูปหนึ่ง …
672. … อุทิศภิกษุณีสงฆ์ …
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654. … ได้ให้สร้างบริเวณ …
655. … ได้ให้สร้างซุ้ม …
656. … ได้ให้สร้างโรงฉัน …
657. … ได้ให้สร้างโรงไฟ …
658. … ได้ให้สร้างกัปปิยกุฎี …
659. … ได้ให้สร้างวัจจกุฎี …
660. … ได้ให้สร้างที่จงกรม …
661. … ได้ให้สร้างโรงจงกรม …
662. … ได้ให้สร้างบ่อน้ำ� …
663. … ได้ให้สร้างโรงบ่อน้ำ� …
664. … ได้ให้สร้างเรือนไฟ …
665. … ได้ให้สร้างโรงเรือนไฟ …
666. … ได้ให้สร้างสระโบกขรณี …
667. … ได้ให้สร้างมณฑป …
668. … ได้ให้สร้างอาราม …
669. … ได้ ใ ห้ ส ร้ า งอารามวั ต ถุ . ถ้ า เขาส่ ง ทู ต ไปในสำ�นั ก ภิ ก ษุ

673. … อุทิศภิกษุณีมากรูปด้วยกัน …
674. … อุทิศภิกษุณีรูปหนึ่ง …
675. … อุทิศสิกขมานามากรูปด้วยกัน …
676. … อุทิศสิกขมานารูปหนึ่ง …
677. … อุทิศสามเณรมากรูปด้วยกัน …
678. … อุทิศสามเณรรูปหนึ่ง …
679. … อุทิศสามเณรีมากรูปด้วยกัน …
680. … อุทิศสามเณรีรูปหนึ่ง …
681. … ได้ให้สร้างเรือนมุงแถบเดียว …
682. … ได้ให้สร้างเรือนชั้น …
683. … ได้ให้สร้างเรือนโล้น …
684. … ได้ให้สร้างถ้ำ� …
685. … ได้ให้สร้างบริเวณ …
686. … ได้ให้สร้างซุ้ม …
687. … ได้ให้สร้างโรงฉัน …
688. … ได้ให้สร้างโรงไฟ …
689. … ได้ให้สร้างกัปปิยกุฎี …
690. … ได้ให้สร้างวัจจกุฎี …
691. … ได้ให้สร้างที่จงกรม …
692. … ได้ให้สร้างโรงจงกรม …
693. … ได้ให้สร้างบ่อน้ำ� …
694. … ได้ให้สร้างโรงบ่อน้ำ� …
695. … ได้ให้สร้างเรือนไฟ …
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ทั้ ง หลายว่ า ขออาราธนาพระคุ ณ เจ้ า ทั้ ง หลายมา ดิ ฉั น
ปรารถนาจะถวายทาน ฟั ง ธรรม และพบเห็ น ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย.
เมื่ อ นางส่ ง ทู ต มา พึ ง ไปด้ ว ยสั ต ตาหกรณี ย ะได้ แต่ เ มื่ อ นาง
ไม่ส่งมา ก็ไม่พึงไป พึงกลับใน ๗ วัน.
701. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง อุบาสิกาในศาสนานี้ได้ให้สร้างนิเวศน์
เพื่อประโยชน์ตน …
702. … ได้ให้สร้างเรือนนอน …
703. … ได้ให้สร้างโรงเก็บของ …
704. … ได้ให้สร้างร้าน …
705. … ได้ให้สร้างโรงกลม …
706. … ได้ให้สร้างร้านค้า …
707. … ได้ให้สร้างโรงร้านค้า …
708. … ได้ให้สร้างเรือนชั้น …
709. … ได้ให้สร้างเรือนโล้น …
710. … ได้ให้สร้างถ้ำ� …
711. … ได้ให้สร้างบริเวณ …
712. … ได้ให้สร้างซุ้ม …
713. … ได้ให้สร้างโรงฉัน …
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696. … ได้ให้สร้างโรงเรือนไฟ …
697. … ได้ให้สร้างสระโบกขรณี …
698. … ได้ให้สร้างมณฑป …
699. … ได้ให้สร้างอาราม …
700. … ได้ ใ ห้ ส ร้ า งอารามวั ต ถุ . ถ้ า นางส่ ง ทู ต ไปในสำ�นั ก ภิ ก ษุ

714. … ได้ให้สร้างโรงไฟ …
715. … ได้ให้สร้างกัปปิยกุฎี …
716. … ได้ให้สร้างวัจจกุฎี …
717. … ได้ให้สร้างที่จงกรม …
718. … ได้ให้สร้างโรงจงกรม …
719. … ได้ให้สร้างบ่อน้ำ� …
720. … ได้ให้สร้างโรงน้ำ� …
721. … ได้ให้สร้างเรือนไฟ …
722. … ได้ให้สร้างโรงเรือนไฟ …
723. … ได้ให้สร้างสระโบกขรณี …
724. … ได้ให้สร้างมณฑป …
725. … ได้ให้สร้างอาราม …
726. … ได้ ใ ห้ ส ร้ า งอารามวั ต ถุ อนึ่ ง จะมี ก ารมงคลแก่ บุ ต รก็ ดี
จะมี ก ารมงคลแก่ ธิ ด าก็ ดี เขาเจ็ บ ไข้ ก็ ดี จะกล่ า วพระสุ ต ตั น ตะ
ที่ รู้ เ ฉพาะก็ ดี . ถ้ า เขาส่ ง ทู ต ไปในสำ�นั ก ภิ ก ษุ ทั้ ง หลายว่ า
ขออาราธนาพระคุ ณ เจ้ า ทั้ ง หลายมา จั ก ได้ เรี ย นพระสุ ต ตั น ตะ
นี้ ไ ว้ โดยวิ ธี ที่ พ ระสุ ต ตั น ตะนี้ จ ะไม่ เ สื่ อ มสู ญ ไปเสี ย หรื อ ว่ า
เขามี กิ จ หรื อ กรณี ย ะอย่ า งหนึ่ ง อย่ า งใดก็ ดี . ถ้ า เขาส่ ง ทู ต ไป
ในสำ�นักภิกษุทั้งหลายว่า ขออาราธนาพระคุณเจ้าทั้งหลายมา
ดิฉันปรารถนาจะถวายทาน ฟังธรรม และพบเห็นภิกษุทั้งหลาย.
เมื่ อ นางส่ ง ทู ต มา พึ ง ไปด้ ว ยสั ต ตาหกรณี ย ะได้ แต่ เ มื่ อ นาง
ไม่ส่งมา ก็ไม่พึงไป พึงกลับใน ๗ วัน.
727. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในศาสนานี้ได้ให้สร้างวิหารอุทิศสงฆ์ …
728. … ภิกษุณีได้ให้สร้างวิหารอุทิศสงฆ์ …
729. … สิกขมานาได้ให้สร้างวิหารอุทิศสงฆ์ …
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ประโยชน์ตน …
744. … ได้ให้สร้างเรือนมุงแถบเดียว …
745. … ได้ให้สร้างเรือนชั้น …
746. … ได้ให้สร้างเรือนโล้น …
747. … ได้ให้สร้างถ้ำ� …
748. … ได้ให้สร้างบริเวณ …
749. … ได้ให้สร้างซุ้ม …
750. … ได้ให้สร้างโรงฉัน …
751. … ได้ให้สร้างโรงไฟ …
752. … ได้ให้สร้างกัปปิยกุฎี …
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730. … สามเณรได้ให้สร้างวิหารอุทิศสงฆ์ …
731. … สามเณรีได้ให้สร้างวิหารอุทิศสงฆ์ …
732. … อุทิศภิกษุมากรูปด้วยกัน …
733. … อุทิศภิกษุรูปหนึ่ง …
734. … อุทิศภิกษุณีสงฆ์ …
735. … อุทิศภิกษุณีมากรูปด้วยกัน …
736. … อุทิศภิกษุณีรูปหนึ่ง …
737. … อุทิศสิกขมานามากรูปด้วยกัน …
738. … อุทิศสิกขมานารูปหนึ่ง …
739. … อุทิศสามเณรมากรูปด้วยกัน …
740. … อุทิศสามเณรรูปหนึ่ง …
741. … อุทิศสามเณรีมากรูปด้วยกัน …
742. … อุทิศสามเณรีรูปหนึ่ง …
743. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง สามเณรีในศาสนานี้ได้ให้สร้างวิหารเพื่อ

753. … ได้ให้สร้างวัจจกุฎี …
754. … ได้ให้สร้างที่จงกรม …
755. … ได้ให้สร้างโรงจงกรม …
756. … ได้ให้สร้างบ่อน้ำ� …
757. … ได้ให้สร้างโรงบ่อน้ำ� …
758. … ได้ให้สร้างสระโบกขรณี …
759. … ได้ให้สร้างมณฑป …
760. … ได้ให้สร้างอาราม …
761. … ได้ ใ ห้ ส ร้ า งอารามวั ต ถุ . ถ้ า นางส่ ง ทู ต ไปในสำ�นั ก ภิ ก ษุ

ทั้ ง หลายว่ า ขออาราธนาพระคุ ณ เจ้ า ทั้ ง หลายมา ดิ ฉั น
ปรารถนาจะถวายทาน ฟั ง ธรรม และพบเห็ น ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย.
เมื่ อ นางส่ ง ทู ต มา พึ ง ไปด้ ว ยสั ต ตาหกรณี ย ะได้ แต่ เ มื่ อ นาง
ไม่ส่งมา ก็ไม่พึงไป พึงกลับใน ๗ วัน.

ทรงอนุญาตสัตตาหกรณียะเพราะสหธรรมิก ๕
[๒๑๑]
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธ. เธอได้ส่งทูตไปในส�ำนักภิกษุทั้งหลาย
ว่า กระผมเองอาพาธ ขออาราธนาภิกษุทั้งหลายมา กระผมปรารถนาการมาของ
ภิกษุทั้งหลาย … ตรัสว่า

762. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสหธรรมิก ๕ แม้มิได้ส่งทูตมา เราอนุญาต
ให้ ไ ปด้ ว ยสั ต ตาหกรณี ย ะได้ จะต้ อ งกล่ า วไปไยเมื่ อ เขา
ส่ ง ทู ต มา สหธรรมิ ก ๕ คื อ ภิ ก ษุ ภิ ก ษุ ณี สิ ก ขมานา
สามเณร สามเณรี . ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เมื่ อ สหธรรมิ ก ๕ นี้
แม้ มิ ไ ด้ ส่ ง ทู ต มา เราอนุ ญ าตให้ ไ ปด้ ว ยสั ต ตาหกรณี ย ะได้
จะต้องกล่าวไปไยเมื่อเขาส่งทูตมา แต่ต้องกลับใน ๗ วัน.
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• สัตตาหกรณียะเนื่องด้วยภิกษุ
763. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในศาสนานี้อาพาธ ถ้าเธอจะพึงส่งทูตไป
ในสำ�นักภิกษุทั้งหลายว่า กระผมเองอาพาธ ขออาราธนาภิกษุทั้ง
หลายมา กระผมปรารถนาการมาของภิกษุ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย
แม้เมื่อเธอมิได้ส่งทูตมา ก็พึงไปด้วยสัตตาหกรณียะได้ จะต้อง
กล่าวไปไยเมื่อเธอส่งทูตมา พึงไปด้วยตั้งใจว่า จักแสวงหาคิลาน
ภัต คิลานุปัฏฐากภัต คิลานเภสัช จักถามอาการ หรือจักพยาบาล
แต่ต้องกลับใน ๗ วัน.
764. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ความกระสันบังเกิดแก่ภิกษุในศาสนานี้.
ถ้าเธอจะพึงส่งทูตไปในสำ�นักภิกษุทั้งหลายว่า ความกระสันบังเกิด
แก่กระผมแล้ว ขออาราธนาภิกษุทั้งหลายมา กระผมปรารถนา
การมาของภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย แม้ เ มื่ อ เธอ
มิได้ส่งทูตมา ก็พึงไปด้วยสัตตาหกรณียะได้ จะต้องกล่าวไปไย
เมื่อเธอส่งทูตมา พึงไปด้วยตั้งใจว่า จักระงับความ กระสัน หรือ
จั ก วานภิ ก ษุ อื่ น ให้ ช่ ว ยระงั บ หรื อ จั ก ทำ�ธรรมกถาแก่ ภิ ก ษุ นั้ น
แต่ต้องกลับใน ๗ วัน.
765. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย อนึ่ ง ความรำ�คาญบั ง เกิ ด ขึ้ น แก่ ภิ ก ษุ ใ น
ศาสนานี้ . ถ้ า เธอจะพึ ง ส่ ง ทู ต ไปในสำ�นั ก ภิ ก ษุ ทั้ ง หลายว่ า
ความรำ�คาญบั ง เกิ ด แก่ ก ระผม ขออาราธนาภิ ก ษุ ทั้ ง หลายมา
กระผมปรารถนาการมาของภิกษุทั้งหลาย. ดูกรภิกษุทั้งหลาย
แม้เมื่อเธอมิได้ส่งทูตมา ก็พึงไปด้วยสัตตาหกรณียะได้ จะต้อง
กล่าวไปไยเมื่อเธอส่งทูตมา พึงไปด้วยตั้งใจว่า จักบรรเทาความ
รำ�คาญ หรือจักวานภิกษุอื่นให้ช่วยบรรเทา หรือจักทำ�ธรรมกถา
แก่ภิกษุนั้น แต่ต้องกลับใน ๗ วัน.
766. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ความเห็นผิดบังเกิดแก่ภิกษุในศาสนานี้.
ถ้ า เธอจะพึ ง ส่ ง ทู ต ไปในสำ�นั ก ภิ ก ษุ ทั้ ง หลายว่ า ความเห็ น ผิ ด
บังเกิดแก่กระผม ขออาราธนาภิกษุทั้งหลายมา กระผมปรารถนา

การมาของภิกษุทั้งหลาย. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แม้เมื่อเธอมิได้ส่ง
ทูตมา ก็พึงไปด้วยสัตตาหกรณียะได้ จะต้องกล่าวไปไยเมื่อเธอส่ง
ทูตมา พึงไปด้วยตั้งใจว่า จักเปลื้องความเห็นผิด จักวานภิกษุอื่น
ให้ช่วยเปลื้อง หรือจักทำ�ธรรมกถาแก่ภิกษุนั้น แต่ต้องกลับใน
๗ วัน.
767. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในศาสนานี้เป็นผู้ต้องครุกาบัติ1ควร
อยู่ปริวาส. ถ้าเธอพึงส่งทูตไปในสำ�นักภิกษุทั้งหลายว่า กระผม
เองต้องครุกาบัติควรอยู่ปริวาส ขออาราธนาภิกษุทั้งหลายมา
กระผมปรารถนาการมาของภิกษุทั้งหลาย. ดูกรภิกษุทั้งหลาย
แม้ เ มื่ อ เธอมิ ไ ด้ ส่ ง ทู ต มา ก็ พึ ง ไปด้ ว ยสั ต ตาหกรณี ย ะได้
จะต้องกล่าวไปไยเมื่อเธอส่งทูตมา พึงไปด้วยตั้งใจว่า จักทำ�การ
ขวนขวายให้ปาริวาส จักช่วยสวด หรือจักเป็นคณะปูรกะ แต่ต้อง
กลับใน ๗ วัน.
768. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในศาสนานี้เป็นผู้ควรชักเข้าหาอาบัติ
เดิม. ถ้าเธอจะพึงส่งทูตไปในสำ�นักภิกษุทั้งหลายว่า กระผมเอง
เป็ น ผู้ ค วรชั ก เข้ า หาอาบั ติ เ ดิ ม ขออาราธนาภิ ก ษุ ทั้ ง หลายมา
กระผมปรารถนาการมาของภิกษุทั้งหลาย. ดูกรภิกษุทั้งหลาย
แม้ เ มื่ อ เธอมิ ไ ด้ ส่ ง ทู ต มา ก็ พึ ง ไปด้ ว ยสั ต ตาหกรณี ย ะได้
จะต้องกล่าวไปไยเมื่อเธอส่งทูตมา พึงไปด้วยตั้งใจว่า จักทำ�การ
ขวนขวายชักเข้าหาอาบัติเดิม จักช่วยสวด หรือจักเป็นคณะปูรกะ
แต่ต้องกลับใน ๗ วัน.
769. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย อนึ่ ง ภิ ก ษุ ใ นศาสนานี้ เ ป็ น ผู้ ค วรมานั ต .
ถ้าเธอจะพึงส่งทูตไปในสำ�นักภิกษุทั้งหลายว่า กระผมเองเป็น
ผู้ควรมานัต ขออาราธนาภิกษุทั้งหลายมา กระผมปรารถนาการมา
ของภิกษุทั้งหลาย. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แม้เมื่อเธอมิได้ส่งทูตมา
ก็พึงไปด้วยสัตตาหกรณียะได้ จะต้องกล่าวไปไยเมื่อเธอส่งทูตมา
พึงไปด้วยตั้งใจว่า จักทำ�การขวนขวายให้มานัต จักช่วยสวด หรือ
จักเป็นคณะปูรกะ แต่ต้องกลับใน ๗ วัน.
1. อาบัติหนัก –ผู้รวบรวม
336 คัมภีร์ มหาวรรค ภาค ๑ (วินัยปิฎก เล่มที่ ๔)

770. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย อนึ่ ง ภิ ก ษุ ใ นศาสนานี้ เ ป็ น ผู้ ค วรอั พ ภาน.

ถ้าเธอจะพึงส่งทูตไปในสำ�นักภิกษุทั้งหลายว่า กระผมเองเป็นผู้
ควรอัพภาน ขออาราธนาภิกษุทั้งหลายมา กระผมปรารถนาการมา
ของภิกษุทั้งหลาย. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แม้เมื่อเธอมิได้ส่งทูตมา
ก็พึงไปด้วยสัตตาหกรณียะได้ จะต้องกล่าวไปไยเมื่อเธอส่งทูตมา
พึงไปด้วยตั้งใจว่า จักทำ�การขวนขวายให้อัพภาน จักช่วยสวด หรือ
จักเป็นคณะปูรกะ แต่ต้องกลับใน ๗ วัน.

ตั ช ชนี ย กรรม นิ ย สกรรม ปั พ พาชนี ย กรรม ปฏิ ส ารณี ย กรรม
หรื อ อุ ก เขปนี ย กรรม แก่ ภิ ก ษุ ใ นศาสนานี้ . ถ้ า เธอจะพึ ง ส่ ง
ทู ต ไปในสำ�นั ก ภิ ก ษุ ทั้ ง หลายว่ า สงฆ์ เ ป็ น ผู้ ใ คร่ เ พื่ อ ทำ�กรรม
แก่ ก ระผม ขออาราธนาภิ ก ษุ ทั้ ง หลายมา กระผมปรารถนา
การมาของภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย แม้ เ มื่ อ เธอ
มิได้ส่งทูตมา ก็พึงไปด้วยสัตตาหกรณียะได้ จะต้องกล่าวไปไย
เมื่ อ เธอส่ ง ทู ต มา พึ ง ไปด้ ว ยตั้ ง ใจว่ า ด้ ว ยวิ ธี อ ย่ า งไรหนอ
สงฆ์ จึ ง จะไม่ ทำ�กรรม หรื อ พึ ง น้ อ มไปเพื่ อ กรรมสถานเบา
แต่ต้องกลับใน ๗ วัน.

772. อนึ่ง ภิกษุนั้นได้ถูกสงฆ์ทำ�กรรม คือ ตัชชนียกรรม นิยสกรรม

ปั พ พาชนี ย กรรม ปฏิ ส ารณี ย กรรม หรื อ อุ ก เขปนี ย กรรมแล้ ว .
ถ้าเธอจะพึงส่งทูตไปในสำ�นักภิกษุทั้งหลายว่า สงฆ์ได้ทำ�กรรมแก่
กระผมแล้ว ขออาราธนาภิกษุทั้งหลายมา กระผมปรารถนาการมา
ของภิกษุทั้งหลาย. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แม้เมื่อเธอมิได้ส่งทูตมา
ก็พึงไปด้วยสัตตาหกรณียะได้ จะต้องกล่าวไปไยเมื่อเธอส่งทูตมา
พึงไปด้วยตั้งใจว่า ด้วยวิธีอย่างไรหนอ ภิกษุนั้นพึงประพฤติชอบ
หายเย่อหยิ่ง ประพฤติแก้ตัวได้ สงฆ์จะได้ระงับกรรมนั้นเสีย
แต่ต้องกลับใน ๗ วัน.
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771. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย อนึ่ ง สงฆ์ เ ป็ น ผู้ ใ คร่ เ พื่ อ ทำ�กรรม คื อ

• สัตตาหกรณียะเนื่องด้วยภิกษุณี
773. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุณีในศาสนานี้อาพาธ. ถ้าเธอจะพึง
ส่งทูตไปในสำ�นักภิกษุทั้งหลายว่า ดิฉันเองอาพาธ ขออาราธนา
พระคุณเจ้าทั้งหลายมา ดิฉันปรารถนาการมาของพระคุณเจ้า.
ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย แม้ เ มื่ อ เธอมิ ไ ด้ ส่ ง ทู ต มา พึ ง ไปด้ ว ย
สั ต ตาหกรณี ย ะได้ จะต้ อ งกล่ า วไปไยเมื่ อ เธอส่ ง ทู ต มา พึ ง ไป
ด้วยตั้งใจว่า จักแสวงหาคิลานภัต คิลานุปัฏฐากภัต คิลานเภสัช
จักถามอาการ หรือจักพยาบาล แต่ต้องกลับใน ๗ วัน.
774. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย อนึ่ ง ความกระสั น บั ง เกิ ด แก่ ภิ ก ษุ ณี ใ น
ศาสนานี้ . ถ้ า เธอจะพึ ง ส่ ง ทู ต ไปในสำ�นั ก ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย
ว่ า ความกระสั น บั ง เกิ ด แก่ ดิ ฉั น แล้ ว ขออาราธนาพระคุ ณ เจ้ า
ทั้งหลายมา ดิฉันปรารถนาการมาของพระคุณเจ้า. ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย แม้เมื่อเธอมิได้ส่งทูตมา ก็พึงไปด้วยสัตตาหกรณียะได้
จะต้ อ งกล่ า วไปไยเมื่ อ เธอส่ ง ทู ต มา พึ ง ไปด้ ว ยตั้ ง ใจว่ า
จั ก ระงั บ ความกระสั น หรื อ จั ก วานภิ ก ษุ อื่ น ให้ ช่ ว ยระงั บ หรื อ
จักทำ�ธรรมกถา แก่ภิกษุณีนั้น แต่ต้องกลับใน ๗ วัน.
775. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย อนึ่ ง ความรำ�คาญบั ง เกิ ด แก่ ภิ ก ษุ ณี ใ น
ศาสนานี้ . ถ้ า เธอจะพึ ง ส่ ง ทู ต ไปในสำ�นั ก ภิ ก ษุ ทั้ ง หลายว่ า
ความรำ�คาญบั ง เกิ ด แก่ ดิ ฉั น แล้ ว ขออาราธนาพระคุ ณ เจ้ า
ทั้งหลายมา ดิฉันปรารถนาการมาของพระคุณเจ้า. ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย แม้เมื่อเธอมิได้ส่งทูตมา ก็พึงไปด้วยสัตตาหกรณียะได้
จะต้ อ งกล่ า วไปไยเมื่ อ เธอส่ ง ทู ต มา พึ ง ไปด้ ว ยตั้ ง ใจว่ า
จักบรรเทาความรำ�คาญ หรือจักวานภิกษุอื่นให้ช่วยบรรเทา หรือ
จักทำ�ธรรมกถาแก่ภิกษุณีนั้น แต่ต้องกลับใน ๗ วัน.
776. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย อนึ่ ง ความเห็ น ผิ ด บั ง เกิ ด แก่ ภิ ก ษุ ณี ใ น
ศาสนานี้ . ถ้ า เธอจะพึ ง ส่ ง ทู ต ไปในสำ�นั ก ภิ ก ษุ ทั้ ง หลายว่ า
ความเห็นผิดบังเกิดแก่ดิฉัน ขออาราธนาพระคุณเจ้าทั้งหลายมา
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ดิ ฉั น ปรารถนาการมาของพระคุ ณ เจ้ า . ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย
แม้เมือ่ เธอมิได้สง่ ทูตมา ก็พงึ ไปด้วยสัตตาหกรณียะได้ จะต้องกล่าว
ไปไยเมื่อเธอส่งทูตมา พึงไปด้วยตั้งใจว่า จักเปลื้องความเห็นผิด
จักวานภิกษุอื่นให้ช่วยเปลื้อง หรือจักทำ�ธรรมกถาแก่ภิกษุณีนั้น
แต่ต้องกลับใน ๗ วัน.
777. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุณีในศาสนานี้เป็นผู้ต้องครุกาบัติ
ควรมานั ต . ถ้ า เธอจะพึ ง ส่ ง ทู ต ไปในสำ�นั ก ภิ ก ษุ ทั้ ง หลายว่ า
ดิ ฉั น เองต้ อ งครุ ก าบั ติ ควรมานั ต ขออาราธนาพระคุ ณ เจ้ า
ทั้งหลายมา ดิฉันปรารถนาการมาของพระคุณเจ้า. ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย แม้เมื่อเธอมิได้ส่งทูตมา ก็พึงไปด้วยสัตตาหกรณียะได้
จะต้ อ งกล่ า วไปไยเมื่ อ เธอส่ ง ทู ต มา พึ ง ไปด้ ว ยตั้ ง ใจว่ า
จักทำ�การขวนขวายให้มานัต แต่ต้องกลับใน ๗ วัน.
778.ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุณีในศาสนานี้เป็นผู้ควรชักเข้าหา
อาบั ติ เ ดิ ม . ถ้ า เธอจะพึ ง ส่ ง ทู ต ไปในสำ�นั ก ภิ ก ษุ ทั้ ง หลายว่ า
ดิฉันเองเป็นผู้ควรชักเข้าหาอาบัติเดิม ขออาราธนาพระคุณเจ้า
ทั้งหลายมา ดิฉันปรารถนาการมาของพระคุณเจ้า. ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย แม้เมื่อเธอมิได้ส่งทูตมา ก็พึงไปด้วยสัตตาหกรณียะได้
จะต้ อ งกล่ า วไปไยเมื่ อ เธอส่ ง ทู ต มา พึ ง ไปด้ ว ยตั้ ง ใจว่ า
จั ก ทำ�การขวนขวายชั ก เข้ า หาอาบั ติ เ ดิ ม แต่ ต้ อ งกลั บ ใน
๗ วัน.
779.ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุณีในศาสนานี้เป็นผู้ควรอัพภาน.
ถ้ า เธอจะพึ ง ส่ ง ทู ต ไปในสำ�นั ก ภิ ก ษุ ทั้ ง หลายว่ า ดิ ฉั น เองเป็ น
ผู้ ค วรอั พ ภาน ขออาราธนาพระคุ ณ เจ้ า ทั้ ง หลายมา ดิ ฉั น
ปรารถนาการมาของพระคุณเจ้า. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แม้เมื่อ
เธอมิ ไ ด้ ส่ ง ทู ต มาก็ พึ ง ไปด้ ว ยสั ต ตาหกรณี ย ะได้ จะต้ อ งกล่ า ว
ไปไยเมื่อเธอส่งทูตมา พึงไปด้วยตั้งใจว่า จักทำ�การขวนขวายให้
อัพภาน แต่ต้องกลับใน ๗ วัน.

780. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย อนึ่ ง สงฆ์ เ ป็ น ผู้ ใ คร่ เ พื่ อ ทำ�กรรม คื อ

ตั ช ชนี ย กรรม นิ ย สกรรม ปั พ พาชนี ย กรรม ปฏิ ส ารณี ย กรรม
หรื อ อุ ก เขปนี ย กรรม แก่ ภิ ก ษุ ณี ใ นศาสนานี้ . ถ้ า เธอจะพึ ง
ส่ ง ทู ต ไปในสำ�นั ก ภิ ก ษุ ทั้ ง หลายว่ า สงฆ์ เ ป็ น ผู้ ใ คร่ เ พื่ อ ทำ�กรรม
แก่ดิฉัน ขออาราธนาพระคุณเจ้าทั้งหลายมา ดิฉันปรารถนาการ
มาของพระคุณเจ้า. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แม้เมื่อเธอมิได้ส่งทูตมา
ก็พึงไปด้วยสัตตาหกรณียะได้ จะต้องกล่าวไปไยเมื่อเธอส่งทูตมา
พึงไปด้วยตั้งใจว่า ด้วยวิธีอย่างไรหนอ สงฆ์จึงจะไม่ทำ�กรรม หรือ
พึงน้อมไปเพื่อกรรมสถานเบา แต่ต้องกลับใน ๗ วัน.
781. อนึ่งภิกษุณีนั้นได้ถูกสงฆ์ทำ�กรรม คือ ตัชชนียกรรม นิยสกรรม
ปัพพาชนียกรรม ปฏิสารณียกรรม หรือ อุกเขปนียกรรมแล้ว.
ถ้าเธอจะพึงส่งทูตไปในสำ�นักภิกษุทั้งหลายว่า สงฆ์ได้ทำ�กรรม
แก่ดิฉันแล้ว ขออาราธนาพระคุณเจ้าทั้งหลายมา ดิฉันปรารถนา
การมาของพระคุณเจ้า. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย แม้เมือ่ เธอมิได้สง่ ทูตมา
ก็พึงไปด้วยสัตตาหกรณียะได้ จะต้องกล่าวไปไยเมื่อเธอส่งทูตมา
พึงไปด้วยตั้งใจว่า ด้วยวิธีอย่างไรหนอ ภิกษุณีนั้นพึงประพฤติชอบ
หายเย่ อ หยิ่ ง ประพฤติ แ ก้ ตั ว ได้ สงฆ์ จ ะได้ ร ะงั บ กรรมนั้ น เสี ย
แต่ต้องกลับใน ๗ วัน.
• สัตตาหกรณียะเนื่องด้วยสิกขมานา

782. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ก็ สิ ก ขมานาในศาสนานี้ อ าพาธ. ถ้ า เธอ

จะพึ ง ส่ ง ทู ต ไปในสำ�นั ก ภิ ก ษุ ทั้ ง หลายว่ า ดิ ฉั น เองอาพาธ
ขออาราธนาพระคุณเจ้าทั้งหลายมา ดิฉันปรารถนาการมาของ
พระคุ ณ เจ้ า . ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย แม้ เ มื่ อ เธอมิ ไ ด้ ส่ ง ทู ต มา
ก็พึงไปด้วยสัตตาหกรณียะได้ จะต้องกล่าวไปไยเมื่อเธอส่งทูตมา
พึ ง ไปด้ ว ยตั้ ง ใจว่ า จั ก แสวงหาคิ ล านภั ต คิ ล านุ ปั ฏ ฐากภั ต
คิลานเภสัช จักถามอาการ หรือจักพยาบาล แต่ตอ้ งกลับใน ๗ วัน.

340

คัมภีร์ มหาวรรค ภาค ๑ (วินัยปิฎก เล่มที่ ๔)

ศาสนานี้ …
784. … ความรำ�คาญบังเกิด …
785. … ความเห็นผิดบังเกิด …
786. … สิ ก ขาของสิ ก ขมานาในศาสนานี้ กำ�เริ บ . ถ้ า เธอจะพึ ง
ส่ ง ทู ต ไปในสำ�นั ก ภิ ก ษุ ทั้ ง หลายว่ า สิ ก ขาของดิ ฉั น กำ�เริ บ แล้ ว
ขออาราธนาพระคุณเจ้าทั้งหลายมา ดิฉันปรารถนาการมาของ
พระคุ ณ เจ้ า . ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย แม้ เ มื่ อ เธอมิ ไ ด้ ส่ ง ทู ต มา
ก็พึงไปด้วยสัตตาหกรณียะได้ จะต้องกล่าวไปไยเมื่อเธอส่งทูตมา
พึงไปด้วยตั้งใจว่า จักทำ�การขวนขวายให้สมาทานสิกขา แต่ต้อง
กลับใน ๗ วัน.
787.ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย อนึ่ ง สิ ก ขมานาในศาสนานี้ เ ป็ น ผู้ ใ คร่ จ ะ
อุ ป สมบท. ถ้ า เธอจะพึ ง ส่ ง ทู ต ไปในสำ�นั ก ภิ ก ษุ ทั้ ง หลายว่ า
ดิ ฉั น เองใคร่ จ ะอุ ป สมบท ขออาราธนาพระคุ ณ เจ้ า ทั้ ง หลายมา
ดิ ฉั น ปรารถนาการมาของพระคุ ณ เจ้ า . ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย
แม้ เ มื่ อ เธอมิ ไ ด้ ส่ ง ทู ต มา ก็ พึ ง ไปด้ ว ยสั ต ตาหกรณี ย ะได้
จะต้ อ งกล่ า วไปไยเมื่ อ เธอส่ ง ทู ต มา พึ ง ไปด้ ว ยตั้ ง ใจว่ า จั ก ทำ�
การขวนขวายให้อุปสมบท จักช่วยสวด หรือจักเป็นคณะปูรกะ แต่
ต้องกลับใน ๗ วัน.
• สัตตาหกรณียะเนื่องด้วยสามเณร
788. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สามเณรในศาสนานี้อาพาธ. ถ้าเธอจะ
พึ ง ส่ ง ทู ต ไปในสำ�นั ก ภิ ก ษุ ทั้ ง หลายว่ า กระผมเองอาพาธ ขอ
อาราธนาภิ ก ษุ ทั้ ง หลายมา กระผมปรารถนาการมาของภิ ก ษุ
ทั้งหลาย. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แม้เมื่อเธอมิได้ส่งทูตมา ก็พึงไป
ด้วยสัตตาหกรณียะได้ จะต้องกล่าวไปไยเมื่อเธอส่งทูตมา พึงไป
ด้วยตั้งใจว่า จักแสวงหาคิลานภัต คิลานุปัฏฐากภัต คิลานเภสัช
จักถามอาการ หรือจักพยาบาล แต่ต้องกลับใน ๗ วัน.
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783. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ความกระสันบังเกิดแก่สิกขมานาใน

789. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย อนึ่ ง ความกระสั น บั ง เกิ ด แก่ ส ามเณรใน
ศาสนานี้ …
790. … ความรำ�คาญบังเกิด …
791. … ความเห็นผิดบังเกิด …
792. สามเณรเป็ น ผู้ ใ คร่ จ ะถามปี . ถ้ า เธอจะพึ ง ส่ ง ทู ต ไปในสำ�นั ก
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลายว่ า กระผมเองใคร่ จ ะถามปี ขออาราธนาภิ ก ษุ
ทั้งหลายมา กระผมปรารถนาการมาของภิกษุทั้งหลาย. ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย แม้เมื่อเธอมิได้ส่งทูตมา ก็พึงไปด้วยสัตตาหกรณียะ
ได้ จะต้องกล่าวไปไยเมื่อเธอส่งทูตมา พึงไปด้วยตั้งใจว่า จักถาม
หรือจักบอก แต่ต้องกลับใน ๗ วัน.
793. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย อนึ่ ง สามเณรในศาสนานี้ เ ป็ น ผู้ ใ คร่ จ ะ
อุ ป สมบท. ถ้ า เธอจะพึ ง ส่ ง ทู ต ไปในสำ�นั ก ภิ ก ษุ ทั้ ง หลายว่ า
กระผมเองใคร่จะอุปสมบท ขออาราธนาพระคุณเจ้าทั้งหลายมา
กระผมปรารถนาการมาของภิกษุทั้งหลาย. ดูกรภิกษุทั้งหลาย
แม้ เ มื่ อ เธอมิ ไ ด้ ส่ ง ทู ต มา ก็ พึ ง ไปด้ ว ยสั ต ตาหกรณี ย ะได้ จะ
ต้ อ งกล่ า วไปไยเมื่ อ เธอส่ ง ทู ต มา พึ ง ไปด้ ว ยตั้ ง ใจว่ า จั ก ทำ�
การขวนขวายให้อุปสมบท จักช่วยสวด หรือจักเป็นคณะปูรกะ
แต่ต้องกลับใน ๗ วัน.
• สัตตาหกรณียะเนื่องด้วยสามเณรี
794. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ก็ ส ามเณรี ใ นศาสนานี้ อ าพาธ. ถ้ า เธอ
จะพึ ง ส่ ง ทู ต ไปในสำ�นั ก ภิ ก ษุ ทั้ ง หลายว่ า ดิ ฉั น เองอาพาธ
ขออาราธนาพระคุณเจ้าทั้งหลายมา ดิฉันปรารถนาการมาของ
พระคุณเจ้า. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แม้เมื่อเธอมิได้ส่งทูตมา ก็พึง
ไปด้วยสัตตาหกรณียะได้ จะต้องกล่าวไปไยเมื่อเธอส่งทูตมา พึง
ไปด้วยตั้งใจว่า จักแสวงหาคิลานภัต คิลานุปัฏฐากภัต คิลานเภสัช
จักถามอาการ หรือจักพยาบาล แต่ต้องกลับใน ๗ วัน.
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ศาสนานี้ …
796. … ความรำ�คาญบังเกิด …
797.… ความเห็นผิดบังเกิด …
798. … สามเณรีเป็นผู้ใคร่จะถามปี …
799. สามเณรีเป็นผู้ใคร่จะสมาทานสิกขา. ถ้าเธอจะพึงส่งทูตไปใน
สำ�นักภิกษุทั้งหลายว่า ดิฉันเองใคร่จะสมาทานสิกขา ขออาราธนา
พระคุณเจ้าทั้งหลายมา ดิฉันปรารถนาการมาของพระคุณเจ้า.
ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย แม้ เ มื่ อ เธอมิ ไ ด้ ส่ ง ทู ต มา ก็ พึ ง ไปด้ ว ย
สัตตาหกรณียะได้ จะต้องกล่าวไปไยเมื่อเธอส่งทูตมา พึงไปด้วย
ตั้งใจว่า จักทำ�การขวนขวายให้สมาทานสิกขา แต่ต้องกลับใน
๗ วัน.
[๒๑๒]
ก็โดยสมัยนั้นแล มารดาของภิกษุรูปหนึ่งได้ป่วยไข้. นางส่งทูตไปในส�ำนักภิกษุ
ผู้เป็นบุตรว่า ดิฉันเองป่วยไข้ ดิฉันปรารถนาการมาของบุตร จึงภิกษุนั้นได้ด�ำริว่า
พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้ว่า เมื่อบุคคล ๗ จ�ำพวกส่งทูตมา ไปด้วยสัตตาหกรณียะได้ แต่เมื่อเขาไม่ส่งทูตมา จะไปไม่ได้ ส�ำหรับสหธรรมิก ๕ แม้มิได้ส่งทูตมา
ก็ไปด้วยสัตตาหกรณียะได้ จะต้องกล่าวไปไยเมื่อเขาส่งทูตมา ก็นี่มารดาของเรา
ก�ำลังป่วยไข้ และท่านก็มิใช่อุบาสิกา เราจะพึงปฏิบัติอย่างไรหนอ … ตรัสว่า

800. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เมื่ อ บุ ค คล ๗ จำ�พวก แม้ มิ ไ ด้ ส่ ง ทู ต มา

เราอนุญาตให้ไปด้วยสัตตาหกรณียะได้ จะต้องกล่าวไปไยเมื่อ
เขาส่ง ทูตมา บุคคล ๗ จำ�พวก คื อ ภิ กษุ ภิ กษุ ณี สิ กขมานา
สามเณร สามเณรี มารดาและบิ ด า. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย
เมื่ อ บุ ค คล ๗ จำ�พวกนี้ แม้ มิ ไ ด้ ส่ ง ทู ต มา เราอนุ ญ าตให้ ไ ป
ด้ ว ยสั ต ตาหกรณี ย ะได้ จะต้ อ งกล่ า วไปไยเมื่ อ เขาส่ ง ทู ต มา
แต่ต้องกลับใน ๗ วัน.
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795. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย อนึ่ ง ความกระสั น บั ง เกิ ด แก่ ส ามเณรี ใ น

801. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็มารดาของภิกษุในศาสนานี้ป่วยไข้. ถ้าเขา

จะพึงส่งทูตไปในสำ�นักภิกษุผู้เป็นบุตรว่า ดิฉันเองป่วยไข้ ขอบุตร
ของดิ ฉั น จงมา ดิ ฉั น ปรารถนาการมาของบุ ต ร. ดู ก รภิ ก ษุ
ทั้งหลาย แม้เมื่อนางมิได้ส่งทูตมา ก็พึงไปด้วยสัตตาหกรณียะได้
จะต้องกล่าวไปไย เมื่อนางส่งทูตมา พึงไปด้วยตั้งใจว่า จักแสวงหา
คิลานภัต คิลานุปัฏฐากภัต คิลานเภสัช จักถามอาการ หรือจัก
พยาบาล แต่ต้องกลับใน ๗ วัน.

802. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง บิดาของภิกษุในศาสนานี้ป่วยไข้. ถ้าเขา

จะพึงส่งทูตไปในสำ�นักภิกษุผู้เป็นบุตรว่า ฉันเองป่วยไข้ ขอบุตร
ของฉันจงมา ฉันปรารถนาการมาของบุตร. ดูกรภิกษุทั้งหลาย
แม้เมื่อเขามิได้ส่งทูตมา ก็พึงไปด้วยสัตตาหกรณียะได้ จะต้อง
กล่าวไปไย เมือ่ เขาส่งทูตมา พึงไปด้วยตัง้ ใจว่า จักแสวงหาคิลานภัต
คิลานุปัฐากภัต คิลานเภสัช จักถามอาการ หรือจักพยาบาล แต่
ต้องกลับใน ๗ วัน.

803. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย อนึ่ ง พี่ ช ายน้ อ งชายของภิ ก ษุ ใ นศาสนานี้

ป่ ว ยไข้ . ถ้ า เขาจะพึ ง ส่ ง ทู ต ไปในสำ�นั ก ภิ ก ษุ ผู้ พี่ ช ายน้ อ งชาย
ว่า กระผมเองป่วยไข้ ขอพี่ชายน้องชายของกระผมจงมา กระผม
ปรารถนาการมาของพี่ ช ายน้ อ งชาย. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย
เมื่อเขาส่งทูตมา ก็พึงไปด้วยสัตตาหกรณียะได้ แต่เมื่อเขาไม่ส่ง
ทูตมา ก็ไม่พึงไป แต่ต้องกลับใน ๗ วัน.

804. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย อนึ่ ง พี่ ห ญิ ง น้ อ งหญิ ง ของภิ ก ษุ ใ นศาสนานี้

ป่วยไข้. ถ้าเขาจะพึงส่งทูตไปในสำ�นักภิกษุว่า ดิฉันเองป่วยไข้
ขอพี่ ช ายน้ อ งชายของดิ ฉั น จงมา ดิ ฉั น ปรารถนาการมาของ
พี่ชายน้องชาย. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อเขาส่งทูตมา ก็พึงไป
ด้ ว ยสั ต ตาหกรณี ย ะได้ แต่ เ มื่ อ เขาไม่ ส่ ง ทู ต มา ก็ ไ ม่ พึ ง ไป
แต่ต้องกลับใน ๗ วัน.
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805. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ญาติของภิกษุในศาสนานี้ป่วยไข้. ถ้าเขา

จะพึงส่งทูตไปสำ�นักภิกษุว่า กระผมเองป่วยไข้ ขอพระคุณเจ้า
จงมา กระผมปรารถนาการมาของพระคุณเจ้า. ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เมื่อเขาส่งทูตมา ก็พึงไปด้วยสัตตาหกรณียะได้ แต่เมื่อเขาไม่ส่ง
ทูตมา ก็ไม่พึงไป แต่ต้องกลับใน ๗ วัน.

806. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง บุรุษผู้ภักดีต่อภิกษุในศาสนานี้ป่วยไข้.

ทรงอนุญาตสัตตาหกรณียะเพราะกิจของสงฆ์
[๒๑๓]
ก็โดยสมัยนั้นแล มหาวิหารของสงฆ์ช�ำรุดลง อุบาสกคนหนึ่งได้ให้ตัดเครื่อง
ทัพพสัมภาระไว้ในป่า. เขาส่งทูตไปในส�ำนักภิกษุทงั้ หลายว่า ถ้าพระคุณเจ้าทัง้ หลาย
จะพึงขนเครื่องทัพพสัมภาระนั้นไปได้ กระผมขอถวายเครื่องทัพพสัมภาระนั้น …
ตรัสว่า

807. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ไปได้เพราะกรณียะของสงฆ์ แต่
ต้องกลับใน ๗ วัน.

อันตรายของภิกษุผู้จำ�พรรษา
• ถูกสัตว์ร้ายเบียดเบียนเป็นต้น
[๒๑๔]
ก็ โ ดยสมั ย นั้ น แล ภิ ก ษุ ทั้ ง หลายจ� ำ พรรษาในอาวาสแห่ ง หนึ่ ง ในโกศลชนบท
ถูกเหล่าสัตว์ร้ายเบียดเบียน มันจับเอาไปได้บ้าง หนีมันรอดมาได้บ้าง … ตรัสว่า
พุทธวจน – อริยวินัย 345

อาจารโคจรสมฺปนฺนา

ถ้ า เขาจะพึ ง ส่ ง ทู ต ไปในสำ�นั ก ภิ ก ษุ ว่ า กระผมเองป่ ว ยไข้
ขออาราธนาภิกษุทั้งหลายมา กระผมปรารถนาการมาของภิกษุ
ทั้ ง หลาย. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เมื่ อ เขาส่ ง ทู ต มาก็ พึ ง ไปด้ ว ย
สัตตาหกรณียะได้ แต่เมื่อเขาไม่ส่งทูตมา ก็ไม่พึงไป แต่ต้องกลับ
ใน ๗ วัน.

808. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ก็ ภิ ก ษุ ทั้ ง หลายในศาสนานี้ จำ�พรรษาแล้ ว

ถูกสัตว์ร้ายเบียดเบียน มันจับเอาไปได้บ้าง หนีมันรอดมาได้บ้าง.
พวกเธอพึงหลีกไปด้วยความสำ�คัญว่า นั่นแลอันตราย ไม่ต้อง
อาบัติ แต่พรรษาขาด.
809. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุทั้งหลายในศาสนานี้จำ�พรรษาแล้ว
ถู ก งู เ บี ย ดเบี ย น มั น ขบกั ด เอาบ้ า ง หนี มั น รอดมาได้ บ้ า ง.
พวกเธอพึงหลีกไปด้วยสำ�คัญว่า นั่นแลอันตราย ไม่ต้องอาบัติ
แต่พรรษาขาด.
810. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุทั้งหลายในศาสนานี้จำ�พรรษาแล้ว
พวกโจรเบียดเบียน มันปล้นบ้าง รุมตีบ้าง. พวกเธอพึงหลีก
ไปด้วยสำ�คัญว่า นั่นแลอันตราย ไม่ต้องอาบัติ แต่พรรษาขาด.
811. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุทั้งหลายในศาสนานี้จำ�พรรษาแล้ว
ถูกพวกปิศาจรบกวน มันเข้าสิงบ้าง พาเอาไปบ้าง. พวกเธอ
พึ ง หลี ก ไปด้ ว ยสำ�คั ญ ว่ า นั่ น แลอั น ตราย ไม่ ต้ อ งอาบั ติ
แต่พรรษาขาด.
812. ดูกรภิกษุทัง้ หลาย อนึง่ เมือ่ ภิกษุทัง้ หลายในศาสนานีจ้ ำ�พรรษาแล้ว
หมู่บ้านประสบอัคคีภัย. ภิกษุทั้งหลายลำ�บากด้วยบิณฑบาต.
พวกเธอพึงหลีกไปด้วยสำ�คัญว่า นั่นแลอันตราย ไม่ต้องอาบัติ
แต่พรรษาขาด.
813. ดูกรภิกษุทัง้ หลาย อนึง่ เมือ่ ภิกษุทัง้ หลายในศาสนานีจ้ ำ�พรรษาแล้ว
เสนาสนะถูกไฟไหม้. ภิกษุทั้งหลายเดือดร้อนด้วยเสนาสนะ.
พวกเธอพึงหลีกไปด้วยสำ�คัญว่า นั่นแลอันตราย ไม่ต้องอาบัติ
แต่พรรษาขาด.
814. ดูกรภิกษุทัง้ หลาย อนึง่ เมือ่ ภิกษุทัง้ หลายในศาสนานีจ้ ำ�พรรษาแล้ว
หมู่บ้านประสบอุทกภัย. ภิกษุทั้งหลายลำ�บากด้วยบิณฑบาต.
พวกเธอพึงหลีกไปด้วยสำ�คัญว่า นั่นแลอันตราย ไม่ต้องอาบัติ
แต่พรรษาขาด.
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815. ดูกรภิกษุทัง้ หลาย อนึง่ เมือ่ ภิกษุทัง้ หลายในศาสนานีจ้ ำ�พรรษาแล้ว

เสนาสนะถูกน้ำ�ท่วม. ภิกษุทั้งหลายเดือดร้อนด้วยเสนาสนะ.
พวกเธอพึงหลีกไปด้วยสำ�คัญว่า นั่นแลอันตราย ไม่ต้องอาบัติ
แต่พรรษาขาด.
[๒๑๕]

ก็ โ ดยสมั ย นั้ น แล เมื่ อ ภิ ก ษุ ทั้ ง หลายจ� ำ พรรษาในอาวาสแห่ ง หนึ่ ง ชาวบ้ า น
อพยพไปเพราะพวกโจรภัย … ตรัสว่า

816. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ไปตามชาวบ้าน.
ชาวบ้านแยกกันเป็นสองพวก … ตรัสว่า

817. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ไปตามชาวบ้านที่มากกว่า.
818. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เราอนุ ญ าตให้ ไ ปตามชาวบ้ า นที่ มี ศ รั ท ธา
เลื่อมใส.
[๒๑๖]

ก็ โ ดยสมั ย นั้ น แล ภิ ก ษุ ทั้ ง หลายจ� ำ พรรษาในอาวาสแห่ ง หนึ่ ง ในโกศลชนบท
ไม่ได้โภชนาหารอันเศร้าหมองหรือประณีตบริบูรณ์ตามต้องการ … ตรัสว่า

819. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ก็ ภิ ก ษุ ทั้ ง หลายในศาสนานี้ จำ�พรรษาแล้ ว

ไม่ได้โภชนาหารอันเศร้าหมองหรือประณีตบริบูรณ์ตามต้องการ.
พวกเธอพึงหลีกไปด้วยสำ�คัญว่า นั่นแลอันตราย ไม่ต้องอาบัติ
แต่พรรษาขาด.

820. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุทั้งหลายในศาสนานี้จำ�พรรษาแล้ว
ได้โภชนาหารอันเศร้าหมองหรือประณีตบริบูรณ์ตามต้องการ แต่
ไม่ได้โภชนาหารอันเป็นที่สบาย พวกเธอพึงหลีกไปด้วยสำ�คัญว่า
นั่นแลอันตราย ไม่ต้องอาบัติ แต่พรรษาขาด.

พุทธวจน – อริยวินัย 347

อาจารโคจรสมฺปนฺนา

ชาวบ้านที่มากกว่าเป็นผู้ไม่มีศรัทธา ไม่เลื่อมใส … ตรัสว่า

821. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุทั้งหลายในศาสนานี้จำ�พรรษาแล้ว

ได้ โ ภชนาหารอั น เศร้ า หมองหรื อ ประณี ต บริ บู ร ณ์ ต ามต้ อ งการ
และได้โภชนาหารอันเป็นที่สบาย แต่ไม่ได้เภสัชอันเป็นที่สบาย
พวกเธอพึงหลีกไปด้วยสำ�คัญว่า นั่นแลอันตราย ไม่ต้องอาบัติ
แต่พรรษาขาด.
822. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุทั้งหลายในศาสนานี้จำ�พรรษาแล้ว
ได้ โ ภชนาหารอั น เศร้ า หมองหรื อ ประณี ต บริ บู ร ณ์ ต ามต้ อ งการ
ได้โภชนาหารอันเป็นที่สบาย ได้เภสัชอันเป็นที่สบาย แต่ไม่ได้
อุปฏั ฐากทีส่ มควร พวกเธอพึงหลีกไปด้วยสำ�คัญว่า นัน่ แลอันตราย
ไม่ต้องอาบัติ แต่พรรษาขาด.
823. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย อนึ่ ง ภิ ก ษุ ใ นศาสนานี้ จำ�พรรษาแล้ ว
สตรีนิมนต์ว่า ขอท่านจงมาเถิดเจ้าข้า ดิฉันจะถวาย เงิน ทอง
นา สวน พ่อโค แม่โค ทาส ทาสี แก่ท่าน จะยกลูกสาวให้เป็น
ภรรยาของท่าน ดิฉันจะยอมเป็นภรรยาของท่าน หรือมิฉะนั้น
จะนำ�สตรีอื่นมาให้เป็นภรรยาของท่าน. ในเรื่องนั้น ถ้าภิกษุ
จะคิ ด อย่ า งนี้ ว่ า พระผู้ มี พ ระภาคตรั ส ว่ า จิ ต เป็ น ธรรมชาติ
กลั บ กลอกเร็ ว นั ก สั ก หน่ อ ยจะเป็ น อั น ตรายแก่ พ รหมจรรย์
ของเราก็ได้ พึงหลีกไปเสีย ไม่ต้องอาบัติ แต่พรรษาขาด.
824. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย อนึ่ ง ภิ ก ษุ ใ นศาสนานี้ จำ�พรรษาแล้ ว
หญิงแพศยานิมนต์ …
825. … หญิงสาวเทื้อนิมนต์ …
826. … บัณเฑาะก์นิมนต์ …
827. … พวกญาตินิมนต์ …
828. … พระราชาทั้งหลายนิมนต์ …
829. … พวกโจรนิมนต์ …
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จั กถวาย เงิน ทอง นา สวน พ่ อโค แม่ โค ทาส ทาสี แก่ ท่ าน
จะยกลู ก สาวให้ เ ป็ น ภรรยาท่ า น หรื อ จะนำ�สตรี อื่ น มาให้
เป็ น ภรรยาของท่ า น. ในเรื่ อ งนั้ น ถ้ า ภิ ก ษุ จ ะคิ ด อย่ า งนี้ ว่ า
พระผู้ มี พ ระภาคตรั ส ว่ า จิ ต เป็ น ธรรมชาติ กลั บ กลอกเร็ ว นั ก
สักหน่อยจะเป็นอันตรายแก่พรหมจรรย์ของเราก็ได้ พึงหลีกไปเสีย
ไม่ต้องอาบัติ แต่พรรษาขาด.
831. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อนึง่ ภิกษุในศาสนานีจ้ ำ�พรรษาแล้ว พบทรัพย์ไม่มี
เจ้าของ. ในเรื่องนั้น ถ้าภิกษุจะคิดอย่างนี้ว่า พระผู้มีพระภาค
ตรั ส ว่ า จิ ต เป็ น ธรรมชาติ กลั บ กลอกเร็ ว นั ก สั ก หน่ อ ยจะเป็ น
อันตรายแก่พรหมจรรย์ของเราก็ได้ พึงหลีกไปเสีย ไม่ต้องอาบัติ
แต่พรรษาขาด.
832. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในศาสนานี้จำ�พรรษาแล้ว เห็นภิกษุ
มากรูปด้วยกัน กำ�ลังตะเกียกตะกายเพื่อทำ�ลายสงฆ์. ในเรื่องนั้น
ถ้าภิกษุจะคิดอย่างนี้ว่า พระผู้มีพระภาคตรัสว่า การทำ�ลายสงฆ์
เป็นกรรมหนักนัก เมื่อเราอยู่พร้อมหน้า สงฆ์อย่าแตกกันเลย
พึงหลีกไปเสีย ไม่ต้องอาบัติ แต่พรรษาขาด.
833. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในศาสนานี้จำ�พรรษาแล้ว ได้สดับ
ข่าวว่า ภิกษุมากรูปด้วยกัน กำ�ลังตะเกียกตะกายเพื่อทำ�ลายสงฆ์.
ในเรื่ อ งนั้ น ถ้ า ภิ ก ษุ จ ะคิ ด อย่ า งนี้ ว่ า พระผู้ มี พ ระภาคตรั ส ว่ า
การทำ�ลายสงฆ์เป็นกรรมหนักนัก เมื่อเรายังอยู่พร้อมหน้า สงฆ์
อย่าแตกกันเลย พึงหลีกไปเสีย ไม่ต้องอาบัติ แต่พรรษาขาด.
834. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในศาสนานี้จำ�พรรษาแล้ว ได้สดับข่าว
ว่า ในอาวาสชือ่ โน้น ภิกษุมากรูปด้วยกัน กำ�ลังตะเกียกตะกายเพือ่
ทำ�ลายสงฆ์. ในเรื่องนั้น ถ้าภิกษุจะคิดอย่างนี้ว่า ภิกษุเหล่านั้น
ล้วนเป็นมิตรของเรา เราจักว่ากล่าวพวกเธอว่า อาวุโสทั้งหลาย
พระผู้ มี พ ระภาคตรั ส ว่ า การทำ�ลายสงฆ์ เ ป็ น กรรมหนั ก นั ก
พวกท่ า นอย่ า พอใจทำ�ลายสงฆ์ เ ลย ดั ง นี้ พวกเธอจั ก ทำ�ตาม
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830. … พวกนั ก เลงนิ ม นต์ ว่ า ขอท่ า นมาเถิ ด ขอรั บ พวกข้ า พเจ้ า

จักเชื่อฟังคำ�ของเรา จักเงี่ยโสตลงสดับ พึงหลีกไปเสีย ไม่ต้อง
อาบัติ แต่พรรษาขาด.
835. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย อนึ่ ง ภิ ก ษุ ใ นศาสนานี้ จำ�พรรษาแล้ ว ได้
สดั บ ข่ า วว่ า ในอาวาสชื่ อ โน้ น ภิ ก ษุ ม ากรู ป ด้ ว ยกั น กำ�ลั ง
ตะเกี ย กตะกายเพื่ อ ทำ�ลายสงฆ์ . ในเรื่ อ งนั้ น ถ้ า ภิ ก ษุ จ ะ
คิ ด อย่ า งนี้ ว่ า ภิ ก ษุ เ หล่ า นั้ น ไม่ ใช่ มิ ต รของเราเลย แต่ ภิ ก ษุ ที่
เป็ น มิ ต รของภิ ก ษุ เ หล่ า นั้ น เป็ น มิ ต รกั บ เรา เราจั ก บอกกั บ
ภิ ก ษุ เ หล่ า นั้ น ภิ ก ษุ ที่ เราบอกแล้ ว นั้ น จั ก ว่ า กล่ า วพวกเธอว่ า
อาวุ โ สทั้ ง หลาย พระผู้ มี พ ระภาคตรั ส ว่ า การทำ�ลายสงฆ์
เป็ น กรรมหนั ก นั ก พวกท่ า นอย่ า พอใจทำ�ลายสงฆ์ เ ลย ดั ง นี้
พวกเธอจักทำ�ตาม จักเชื่อฟังคำ�ของเรา จักเงี่ยโสตลงสดับ พึง
หลีกไปเสีย ไม่ต้องอาบัติ แต่พรรษาขาด.

836. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย อนึ่ ง ภิ ก ษุ ใ นศาสนานี้ จำ�พรรษาแล้ ว ได้

สดั บ ข่ า วว่ า ในอาวาสชื่ อ โน้ น ภิ ก ษุ ม ากรู ป ด้ ว ยกั น ได้ ทำ�ลาย
สงฆ์แล้ว. ในเรื่องนั้น ถ้าภิกษุจะคิดอย่างนี้ว่า ภิกษุเหล่านั้น
ล้วนเป็นมิตรของเรา เราจักว่ากล่าวพวกเธอว่า อาวุโสทั้งหลาย
พระผู้ มี พ ระภาคตรั ส ว่ า การทำ�ลายสงฆ์ เ ป็ น กรรมหนั ก นั ก
พวกท่ า นอย่ า พอใจทำ�ลายสงฆ์ เ ลย ดั ง นี้ พวกเธอจั ก ทำ�
ตามจั ก เชื่ อ ฟั ง คำ�ของเรา จั ก เงี่ ย โสตลงสดั บ พึ ง หลี ก ไปเสี ย
ไม่ต้องอาบัติ แต่พรรษาขาด.

837. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในศาสนานี้จำ�พรรษาแล้ว ได้สดับ

ข่าวว่า ในอาวาสชื่อโน้น ภิกษุมากรูปด้วยกัน ได้ทำ�ลายสงฆ์แล้ว.
ในเรื่ อ งนั้ น ถ้ า ภิ ก ษุ จ ะคิ ด อย่ า งนี้ ว่ า ภิ ก ษุ เ หล่ า นั้ น มิ ใช่ มิ ต ร
ของเราเลย แต่ ภิ ก ษุ ที่ เ ป็ น มิ ต รของภิ ก ษุ เ หล่ า นั้ น เป็ น มิ ต ร
กับเรา เราจักบอกภิกษุเหล่านั้น ภิกษุที่เราบอกแล้วนั้น จักว่ากล่าว
พวกเธอว่า อาวุโสทั้งหลาย พระผู้มีพระภาคตรัสว่า การทำ�ลาย
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สงฆ์เป็นกรรมหนักนัก พวกท่านอย่าพอใจทำ�ลายสงฆ์เลย ดังนี้
พวกเธอจักทำ�ตาม จักเชื่อฟังคำ�ของเรา จักเงี่ยโสตลงสดับ พึงหลีก
ไปเสีย ไม่ต้องอาบัติ แต่พรรษาขาด.
ว่า ในอาวาสชื่อโน้น ภิกษุณีมากรูปด้วยกัน กำ�ลังตะเกียกตะกาย
เพื่อทำ�ลายสงฆ์. ในเรื่องนั้น ถ้าภิกษุจะคิดอย่างนี้ว่า ภิกษุณี
เหล่านั้นล้วนเป็นมิตรของเรา เราจักว่ากล่าวพวกเธอว่า ดูกรน้อง
หญิงทั้งหลาย พระผู้มีพระภาคตรัสว่า การทำ�ลายสงฆ์เป็นกรรม
หนักนัก พวกน้องหญิงอย่าพอใจทำ�ลายสงฆ์เลย ดังนี้ พวกเธอ
จักทำ�ตาม จักเชื่อฟังคำ�ของเรา จักเงี่ยโสตลงสดับ พึงหลีกไปเสีย
ไม่ต้องอาบัติ แต่พรรษาขาด.
839. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย อนึ่ ง ภิ ก ษุ ใ นศาสนานี้ จำ�พรรษาแล้ ว ได้
สดั บ ข่ า วว่ า ในอาวาสชื่ อ โน้ น ภิ ก ษุ ณี ม ากรู ป ด้ ว ยกั น กำ�ลั ง
ตะเกี ย กตะกายเพื่ อ ทำ�ลายสงฆ์ . ในเรื่ อ งนั้ น ถ้ า ภิ ก ษุ จ ะคิ ด
อย่างนี้ว่า ภิกษุณีเหล่านั้นมิใช่มิตรของเราเลย แต่ภิกษุณีที่เป็น
มิ ต รของภิ ก ษุ ณี เ หล่ า นั้ น เป็ น มิ ต รกั บ เรา เราจั ก บอกภิ ก ษุ ณี
เหล่ า นั้ น ภิ ก ษุ ณี ที่ เราบอกแล้ ว นั้ น จั ก ว่ า กล่ า วพวกเธอว่ า
ดูกรน้องหญิงทั้งหลาย พระผู้มีพระภาคตรัสว่า การทำ�ลายสงฆ์
เป็นกรรมหนักนัก พวกน้องหญิงอย่าพอใจทำ�ลายสงฆ์เลย ดังนี้
พวกเธอจักทำ�ตาม จักเชื่อฟังคำ�ของเรา จักเงี่ยโสตลงสดับ พึงหลีก
ไปเสีย ไม่ต้องอาบัติ แต่พรรษาขาด.
840. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในศาสนานี้จำ�พรรษาแล้ว ได้สดับ
ข่าวว่า ในอาวาสชื่อโน้น ภิกษุณีมากรูปด้วยกันได้ทำ�ลายสงฆ์แล้ว.
ในเรื่องนั้น ถ้าภิกษุจะคิดอย่างนี้ว่า ภิกษุณีเหล่านั้นล้วนเป็นมิตร
ของเรา เราจักว่ากล่าวพวกเธอว่า ดูกรน้องหญิงทั้งหลาย พระผู้มี
พระภาคตรัสว่า การทำ�ลายสงฆ์เป็นกรรมหนักนัก พวกน้องอย่า
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838. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในศาสนานี้จำ�พรรษาแล้ว ได้สดับข่าว

พอใจทำ�ลายสงฆ์เลย ดังนี้ พวกเธอจักทำ�ตาม จักเชื่อฟังคำ�ของเรา
จักเงี่ยโสตลงสดับ พึงหลีกไปเสีย ไม่ต้องอาบัติ แต่พรรษาขาด.
841. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในศาสนานี้จำ�พรรษาแล้ว ได้สดับ
ข่าวว่า ในอาวาสชื่อโน้น ภิกษุณีมากรูปด้วยกัน ได้ทำ�ลายสงฆ์
แล้ ว . ในเรื่ อ งนั้ น ถ้ า ภิ ก ษุ จ ะคิ ด อย่ า งนี้ ว่ า ภิ ก ษุ ณี เ หล่ า นั้ น
ไม่ ใช่ มิตรของเราเลย แต่ภิก ษุณีที่เ ป็ น มิ ตรของภิ กษุ ณี เ หล่ านั้ น
เป็ น มิ ต รกั บ เรา เราจั ก บอกภิ ก ษุ ณี เ หล่ า นั้ น ภิ ก ษุ ณี ที่ เ รา
บอกแล้ ว นั้ น จั ก ว่ า กล่ า วพวกเธอว่ า ดู ก รน้ อ งหญิ ง ทั้ ง หลาย
พระผู้ มี พ ระภาคตรั ส ว่ า การทำ�ลายสงฆ์ เ ป็ น กรรมหนั ก นั ก
พวกน้ อ งหญิ ง อย่ า พอใจทำ�ลายสงฆ์ เ ลย ดั ง นี้ พวกเธอจั ก
ทำ�ตาม จักเชื่อฟังคำ�ของเรา จักเงี่ยโสตลงสดับ พึงหลีกไปเสีย ไม่
ต้องอาบัติ แต่พรรษาขาด

ทรงอนุญาตสถานที่ในการจำ�พรรษา
[๒๑๗]
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งใคร่จ�ำพรรษาในหมู่โคต่าง … ตรัสว่า

842. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้จำ�พรรษาในหมู่โคต่างได้.
หมู่โคต่างย้ายไป … ตรัสว่า

843. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้เดินทางไปกับหมู่โคต่างได้.
สมัยต่อมา ภิกษุรปู หนึง่ เมือ่ จวนถึงวันเข้าพรรษา ใคร่จะเดินทางไปกับพวกเกวียน
… ตรัสว่า

844. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เราอนุ ญ าตให้ จำ�พรรษาในหมู่ พ วก
เกวียนได้.

สมัยต่อมา ภิกษุรูปหนึ่ง เมื่อจวนถึงวันเข้าพรรษา ใคร่จะเดินทางไปกับเรือ
… ตรัสว่า

845. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้จำ�พรรษาในเรือได้.
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ทรงห้ามจำ�พรรษาในสถานที่ไม่สมควร
[๒๑๘]
846. …ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงจำ�พรรษาในโพรงไม้ รูปใดจำ� ต้อง
อาบัติทุกกฏ.

847. …ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงจำ�พรรษาบนค่าคบไม้ รูปใดจำ�
ต้องอาบัติทุกกฏ.

[๒๑๙]
848. …ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงจำ�พรรษาในที่แจ้ง รูปใดจำ� ต้อง
อาบัติทุกกฏ.
ต้องอาบัติทุกกฏ.

850. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงจำ�พรรษาในกระท่อมผี รูปใดจำ� ต้อง

อาบัติทุกกฏ.
851. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ ไ ม่ พึ ง จำ�พรรษาในร่ ม รู ป ใดจำ� ต้ อ ง
อาบัติทุกกฏ.
852. …ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงจำ�พรรษาในตุ่ม รูปใดจำ� ต้อง
อาบัติทุกกฏ.

ตั้งกติกาไม่เป็นธรรมในระหว่างพรรษา

[๒๒๐]
853. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงตั้งกติกาเช่นนี้ว่า ในระหว่างพรรษา
ห้ามไม่ให้บรรพชา รูปใดตั้ง ต้องอาบัติทุกกฏ.
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849. …ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่มีเสนาสนะไม่พึงจำ�พรรษา รูปใดจำ�

จำ�พรรษาในอาวาส ๒ แห่ง

[๒๒๑]
…ดูกรอุปนนท์ ข่าวว่าเธอถวายปฏิญาณแก่พระเจ้าปเสนทิโกศลว่า
จะอยู่จ�ำพรรษา แล้วท�ำให้คลาดจริงหรือ.
จริง พระพุทธเจ้าข้า.

ดู ก รโมฆบุ รุ ษ เธอถวายปฏิ ญ าณแก่ พ ระเจ้ า ปเสนทิ โ กศลว่ า จะจ� ำ
พรรษา ไฉนจึงได้ท�ำให้คลาดเสียเล่า. เราติเตียนการพูดเท็จ สรรเสริญ
กิริยาที่เว้นจากการพูดเท็จโดยอเนกปริยายแล้วมิใช่หรือ. การกระท�ำของ
เธอนั่น ไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส …
854. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ก็ ภิ ก ษุ ใ นศาสนานี้ ใ ห้ ป ฏิ ญ าณไว้ ว่ า จะจำ�
พรรษาในวั น เข้ า พรรษาต้ น . เธอไปสู่ อ าวาสนั้ น พบอาวาส
๒ แห่ ง มี จี ว รมาก ในระหว่ า งทางจึ ง คิ ด อย่ า งนี้ ว่ า ไฉนหนอ
เราจะพึงจำ�พรรษาในอาวาส ๒ แห่งนี้ เมื่อเป็นเช่นนี้ จีวรเป็นอัน
มากก็จักบังเกิดแก่เรา ดังนี้. เธอจึงจำ�พรรษาในอาวาส ๒ แห่ง
นั้น. ดูกรภิกษุทั้งหลาย วันจำ�พรรษาต้นของภิกษุนั้นไม่ปรากฏ
และเธอ ต้องอาบัติทุกกฏ เพราะรับคำ�

ปฏิญาณจำ�พรรษาต้น

[๒๒๒]
855. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย อนึ่ ง ภิ ก ษุ ใ นศาสนานี้ ใ ห้ ป ฏิ ญ าณไว้ ว่ า จะ
จำ�พรรษาในวันเข้าพรรษาต้น. เธอไปสู่อาวาสนั้น ทำ�อุโบสถ
ภายนอกวิ ห าร ถึ ง วั น แรม ๑ ค่ำ� จึ ง เข้ า วิ ห าร จั ด เสนาสนะ
ตั้งน้ำ�ฉัน น้ำ�ใช้ กวาดบริเวณ. เธอไม่มีกิจจำ�เป็น หลีกไปเสียใน
วันนั้นทีเดียว. ดูกรภิกษุทั้งหลาย วันจำ�พรรษาต้นของภิกษุนั้น
ไม่ปรากฏ และเธอ ต้องอาบัติทุกกฏ เพราะรับคำ�.
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856. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย อนึ่ ง ภิ ก ษุ ใ นศาสนานี้ ใ ห้ ป ฏิ ญ าณไว้ ว่ า จะ

858. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย อนึ่ ง ภิ ก ษุ ใ นศาสนานี้ ใ ห้ ป ฏิ ญ าณไว้ ว่ า จะ

จำ�พรรษาในวันเข้าพรรษาต้น. เธอไปสู่อาวาสนั้น ทำ�อุโบสถ
ภายนอกวิ ห าร ถึ ง วั น แรม ๑ ค่ำ� จึ ง เข้ า วิ ห าร จั ด เสนาสนะ
ตั้งน้ำ�ฉัน น้ำ�ใช้ กวาดบริเวณ. เธอพักอยู่ ๒-๓ วัน มีกิจจำ�เป็น
หลีกไปเสีย. ดูกรภิกษุทั้งหลาย วันจำ�พรรษาต้นของภิกษุนั้นไม่
ปรากฏ และเธอ ต้องอาบัติทุกกฏ เพราะรับคำ�.

859. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย อนึ่ ง ภิ ก ษุ ใ นศาสนานี้ ใ ห้ ป ฏิ ญ าณไว้ ว่ า จะ

จำ�พรรษาในวันเข้าพรรษาต้น. เธอไปสู่อาวาสนั้น ทำ�อุโบสถ
ภายนอกวิ ห าร ถึ ง วั น แรม ๑ ค่ำ� จึ ง เข้ า วิ ห าร จั ด เสนาสนะ
ตั้ ง น้ำ� ฉั น น้ำ� ใช้ กวาดบริ เวณ. เธอพั ก อยู่ ๒-๓ วั น แล้ ว
หลีกไปด้วยสัตตาหกรณียะ. เธออยู่ภายนอกพ้น ๗ วัน. ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย วันจำ�พรรษาต้นของภิกษุนั้นไม่ปรากฏ และเธอ
ต้องอาบัติทุกกฏ เพราะรับคำ�.
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จำ�พรรษาในวันเข้าพรรษาต้น. เธอไปสู่อาวาสนั้น ทำ�อุโบสถ
ภายนอกวิ ห าร ถึ ง วั น แรม ๑ ค่ำ� จึ ง เข้ า วิ ห าร จั ด หาเสนาสนะ
ตั้งน้ำ�ฉัน น้ำ�ใช้ กวาดบริเวณ. เธอมีกิจจำ�เป็น หลีกไปเสียในวัน
นั้นทีเดียว. ดูกรภิกษุทั้งหลาย วันจำ�พรรษาต้นของภิกษุนั้นไม่
ปรากฏ และเธอ ต้องอาบัติทุกกฏ เพราะรับคำ�.
857. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย อนึ่ ง ภิ ก ษุ ใ นศาสนานี้ ใ ห้ ป ฏิ ญ าณไว้ ว่ า จะ
จำ�พรรษาในวันเข้าพรรษาต้น. เธอไปสู่อาวาสนั้น ทำ�อุโบสถ
ภายนอกวิ ห าร ถึ ง วั น แรม ๑ ค่ำ� จึ ง เข้ า วิ ห าร จั ด หาเสนาสนะ
ตั้ งน้ำ� ฉัน น้ำ� ใช้ กวาดบริเวณ. เธอพั กอยู่ ๒-๓ วั น ไม่ มี กิ จ
จำ�เป็น หลีกไปเสีย. ดูกรภิกษุทัง้ หลาย วันจำ�พรรษาต้นของภิกษุ
นั้นไม่ปรากฏ และเธอ ต้องอาบัติทุกกฏ เพราะรับคำ�.

860. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย อนึ่ ง ภิ ก ษุ ใ นศาสนานี้ ใ ห้ ป ฏิ ญ าณไว้ ว่ า จะ

จำ�พรรษาในวั น เข้ า พรรษาต้ น . เธอพั ก อยู่ ๒-๓ วั น แล้ ว
หลี ก ไปด้ ว ยสั ต ตาหกรณี ย ะ. เธอกลั บ มาภายใน ๗ วั น .
ดูกรภิกษุทั้งหลาย วันจำ�พรรษาต้นของภิกษุนั้นปรากฏ และเธอ
ไม่ต้องอาบัติ เพราะรับคำ�.

861. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย อนึ่ ง ภิ ก ษุ ใ นศาสนานี้ ใ ห้ ป ฏิ ญ าณไว้ ว่ า จะ

จำ�พรรษาในวันเข้าพรรษาต้น. เธอไปสู่อาวาสนั้น ทำ�อุโบสถ
ภายนอกวิ ห าร ถึ ง วั น แรม ๑ ค่ำ� จึ ง เข้ า วิ ห ารจั ด เสนาสนะ
ตั้งน้ำ�ฉัน น้ำ�ใช้ กวาดบริเวณ. ยังอีก ๗ วัน จะถึงวันปวารณา
เธอมี กิ จ จำ�เป็ น หลี ก ไปเสี ย . ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ นั้ น
จะมาสู่อาวาสนั้นก็ตาม ไม่มาก็ตาม. วันจำ�พรรษาต้นของภิกษุ
นั้นปรากฏ และเธอ ไม่ต้องอาบัติ เพราะรับคำ�.
862. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย อนึ่ ง ภิ ก ษุ ใ นศาสนานี้ ใ ห้ ป ฏิ ญ าณไว้
ว่ า จะจำ�พรรษาในวั น เข้ า พรรษาต้ น . เธอไปสู่ อ าวาสนั้ น
ทำ�อุ โ บสถ ถึ ง วั น แรม ๑ ค่ำ� จึ ง เข้ า วิ ห าร จั ด เสนาสนะ ตั้ ง
น้ำ�ฉัน น้ำ�ใช้ กวาดบริเวณ. เธอไม่มีกิจจำ�เป็น หลีกไปเสียในวัน
นั้นทีเดียว. ดูกรภิกษุทั้งหลาย วันจำ�พรรษาต้นของภิกษุนั้นไม่
ปรากฏ และเธอ ต้องอาบัติทุกกฏ เพราะรับคำ�.
863. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย อนึ่ ง ภิ ก ษุ ใ นศาสนานี้ ใ ห้ ป ฏิ ญ าณไว้ ว่ า
จะจำ�พรรษาในวั น เข้ า พรรษาต้ น เธอไปสู่ อ าวาสนั้ น ทำ�
อุโบสถถึงวันแรม ๑ ค่ำ� จึงเข้าวิหาร จัดหาเสนาสนะ ตั้งน้ำ�ฉัน
น้ำ� ใช้ กวาดบริ เวณ. เธอมี กิ จ จำ�เป็ น หลี ก ไปเสี ย ในวั น นั้ น
ทีเดียว …
864. … เธอพักอยู่ ๒-๓ วัน ไม่มีกิจจำ�เป็น หลีกไปเสีย …
865. … เธอพักอยู่ ๒-๓ วัน มีกิจจำ�เป็น หลีกไปเสีย …
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ภายนอกพ้น ๗ วัน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย วันจำ�พรรษาต้นของ
ภิกษุนั้นไม่ปรากฏ และเธอ ต้องอาบัติทุกกฏ เพราะรับคำ�.
867. เธอพักอยู่ ๒-๓ วัน แล้วหลีกไปด้วยสัตตาหกรณียะ. เธอกลับ
มาภายใน ๗ วัน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย วันจำ�พรรษาต้นของภิกษุ
นั้นปรากฏ และเธอ ไม่ต้องอาบัติ เพราะรับคำ�.
868. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย อนึ่ ง ภิ ก ษุ ใ นศาสนานี้ ใ ห้ ป ฏิ ญ าณไว้ ว่ า จะ
จำ�พรรษาในวันเข้าพรรษาต้น. เธอไปสู่อาวาสนั้น ทำ�อุโบสถ
ถึ ง วั น แรม ๑ ค่ำ� จึ ง เข้ า สู่ วิ ห าร จั ด เสนาสนะ ตั้ ง น้ำ� ฉั น น้ำ� ใช้
กวาดบริเวณ. ยังอีก ๗ วัน จะถึงวันปวารณา เธอมีกิจจำ�เป็น
หลีกไป. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นจะมาสู่อาวาสนั้นก็ตาม ไม่
มาก็ตาม. วันจำ�พรรษาต้นของภิกษุนั้นปรากฏ และเธอ ไม่ต้อง
อาบัติ เพราะรับคำ�.

ปฏิญาณจำ�พรรษาหลัง
869. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ก็ ภิ ก ษุ ใ นศาสนานี้ ใ ห้ ป ฏิ ญ าณไว้ ว่ า จะ
จำ�พรรษาในวันเข้าพรรษาหลัง. เธอไปสู่อาวาสนั้น ทำ�อุโบสถ
ภายนอกวิ ห าร ถึ ง วั น แรม ๑ ค่ำ� จึ ง เข้ า วิ ห าร จั ด เสนาสนะ
ตั้งน้ำ�ฉัน น้ำ�ใช้ กวาดบริเวณ. เธอไม่มีกิจจำ�เป็น หลีกไปเสียใน
วันนั้นทีเดียว. ดูกรภิกษุทั้งหลาย วันจำ�พรรษาหลังของภิกษุนั้น
ไม่ปรากฏ และเธอ ต้องอาบัติทุกกฏ เพราะรับคำ�.
870. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย อนึ่ ง ภิ ก ษุ ใ นศาสนานี้ ไ ด้ ป ฏิ ญ าณไว้ ว่ า
จะจำ�พรรษาในวันเข้าพรรษาหลัง. เธอไปสู่อาวาสนั้น ทำ�อุโบสถ
ภายนอกวิหาร ถึงวันแรม ๑ ค่ำ� จึงเข้าวิหาร จัดเสนาสนะ ตั้งน้ำ�ฉัน
น้ำ� ใช้ กวาดบริ เวณ. เธอมี กิ จ จำ�เป็ น หลี ก ไปเสี ย ในวั น นั้ น
ทีเดียว …
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866. … เธอพักอยู่ ๒-๓ วัน แล้วหลีกไปด้วยสัตตาหกรณียะ. เธออยู่

871. … เธอพักอยู่ ๒-๓ วัน ไม่มีกิจจำ�เป็นหลีกไปเสีย …
872. … เธอพักอยู่ ๒-๓ วัน มีกิจจำ�เป็นหลีกไปเสีย …
873. … เธอพักอยู่ ๒-๓ วัน แล้วหลีกไปด้วยสัตตาหกรณียะ. เธอ

อยู่ภายนอกพ้น ๗ วัน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย วันจำ�พรรษาหลัง
ของภิกษุนั้นไม่ปรากฏ และเธอ ต้องอาบัติทุกกฏ เพราะรับคำ�.
874. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย อนึ่ ง ภิ ก ษุ ใ นศาสนานี้ ใ ห้ ป ฏิ ญ าณไว้ ว่ า
จะจำ�พรรษาในวันเข้าพรรษาหลัง. เธอไปสู่อาวาสนั้น ทำ�อุโบสถ
ภายนอกวิหาร ถึงวันแรม ๑ ค่ำ� จึงเข้าวิหาร จัดเสนาสนะ ตั้งน้ำ�ฉัน
น้ำ� ใช้ กวาดบริ เวณ. เธอพั ก อยู่ ๒-๓ วั น แล้ ว หลี ก ไปด้ ว ย
สัตตาหกรณียะ. เธอกลับมาภายใน ๗ วัน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย
วั น จำ�พรรษาหลั ง ของภิ ก ษุ นั้ น ปรากฏ และเธอ ไม่ ต้ อ งอาบั ติ
เพราะรับคำ�.
875. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย อนึ่ ง ภิ ก ษุ ใ นศาสนานี้ ใ ห้ ป ฏิ ญ าณไว้ ว่ า
จะจำ�พรรษาในวันเข้าพรรษาหลัง …
876. … ยังอีก ๗ วัน จะครบ ๔ เดือน อันเป็นที่บานแห่งดอกโกมุท
เธอมี กิ จ จำ�เป็ น หลี ก ไปเสี ย . ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ นั้ น
จะมาสู่อาวาสนั้นก็ตาม ไม่มาก็ตาม. วันจำ�พรรษาหลังของภิกษุ
นั้นปรากฏ และเธอ ไม่ต้องอาบัติ เพราะรับคำ�.

877.ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย อนึ่ ง ภิ ก ษุ ใ นศาสนานี้ ใ ห้ ป ฏิ ญ าณไว้ ว่ า
จะจำ�พรรษาในวันเข้าพรรษาหลัง. เธอเข้าไปสู่อาวาสนั้น ทำ�
อุ โ บสถ ถึ ง วั น แรม ๑ ค่ำ� จึ ง เข้ า วิ ห าร จั ด เสนาสนะ ตั้ ง น้ำ� ฉั น
น้ำ�ใช้ กวาดบริเวณ. เธอไม่มีกิจจำ�เป็น หลีกไปเสียในวันนั้น
ทีเดียว …

878. … เธอมีกิจจำ�เป็น หลีกไปเสียในวันนั้นทีเดียว …
879. … เธอพักอยู่ ๒-๓ วัน ไม่มีกิจจำ�เป็นหลีกไปเสีย …
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880. … เธอพักอยู่ ๒-๓ วัน มีกิจจำ�เป็นหลีกไปเสีย …
881. … เธอพักอยู่ ๒-๓ วัน แล้วหลีกไปด้วยสัตตาหกรณียะ. เธออยู่
ภายนอกพ้น ๗ วัน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย วันจำ�พรรษาหลังของ
เธอไม่ปรากฏ และเธอ ต้องอาบัติทุกกฏ เพราะรับคำ�.

882. … เธอพักอยู่ ๒-๓ วัน แล้วหลีกไปด้วยสัตตาหกรณียะ. เธอ

กลับมา ภายใน ๗ วัน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย วันจำ�พรรษาหลังของ
ภิกษุนั้นปรากฏ และเธอ ไม่ต้องอาบัติ เพราะรับคำ�.

883. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย อนึ่ ง ภิ ก ษุ ใ นศาสนานี้ ใ ห้ ป ฏิ ญ าณไว้ ว่ า
จะจำ�พรรษาในวันเข้าพรรษาหลัง …

เธอมี กิ จ จำ�เป็ น หลี ก ไปเสี ย . ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ นั้ น
จักมาสู่อาวาสนั้นก็ตาม ไม่มาก็ตาม. วันจำ�พรรษาหลังของภิกษุ
นั้นปรากฏ และเธอ ไม่ต้องอาบัติ เพราะรับคำ�.

วัสสูปนายิกขันธกะ จบ.
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884. … ยังอีก ๗ วันจะครบ ๔ เดือน อันเป็นที่บานแห่งดอกโกมุท

ขันธ์ที่ ๔ : ปวารณาขันธกะ

หมวดว่าด้วยการให้ภิกษุอื่นว่ากล่าวตักเตือนได้
[๒๒๖]
…ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่า โมฆบุรุษพวกนี้เป็นผู้อยู่จ�ำพรรษาไม่
ผาสุกเลย ยังยืนยันว่าอยู่จ�ำพรรษาเป็นผาสุก ข่าวว่า โมฆบุรุษพวกนี้เป็น
ผู้อยู่จ�ำพรรษาอย่างปศุสัตว์อยู่ร่วมกันแท้ๆ ยังยืนยันว่าอยู่จ�ำพรรษา
เป็นผาสุก ข่าวว่า โมฆบุรุษพวกนี้เป็นผู้อยู่จ�ำพรรษาอย่างแพะอยู่ร่วมกัน
แท้ๆ ยังยืนยันว่าอยู่จ�ำพรรษาเป็นผาสุก ข่าวว่า โมฆบุรุษพวกนี้เป็นผู้อยู่
จ�ำพรรษาอย่างคนประมาทอยู่ร่วมกันแท้ๆ ยังยืนยันว่าอยู่จ�ำพรรษาเป็น
ผาสุก.

ทรงห้ามมูควัตร ติตถิยสมาทาน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหตุไฉน โมฆบุรุษพวกนี้จึงได้ถือมูควัตร ซึ่งพวก
เดียรถีย์ถือกัน …
885. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ ไ ม่ พึ ง สมาทานมู ค วั ต ร ที่ พ วกเดี ย รถี ย์
สมาทานกัน รูปใดสมาทาน ต้องอาบัติทุกกฏ.

ทรงอนุญาตปวารณา
886. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุทั้งหลายอยู่จำ�พรรษา แล้ว

ปวารณาด้วยเหตุ ๓ สถาน คือ ด้วยได้เห็น ๑ ด้วยได้ฟัง ๑ ด้วย
สงสัย ๑ การปวารณานั้นจักเป็นวิธีเหมาะสมเพื่อว่ากล่าวกัน
และกัน เป็นวิธีออกจากอาบัติ เป็นวิธีเคารพพระวินัยของพวกเธอ.

วิธีปวารณา
887. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงปวารณา อย่างนี้
ภิกษุผฉู้ ลาด ผูส้ ามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติกรรมวาจา
ว่าดังนี้
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• เตวาจิกาปวารณา
เธอทั้ ง หลาย ฉั น ปวารณาต่ อ สงฆ์ ด้ ว ยได้ เ ห็ น ก็ ดี ด้ ว ยได้ ฟ ั ง ก็ ดี
ด้วยสงสัยก็ดี ขอเธอทั้งหลายจงอาศัยความกรุณาว่ากล่าวฉัน ฉันเห็นอยู่
จักท�ำคืนเสีย
เธอทั้ ง หลาย แม้ ค รั้ ง ที่ ส อง ฉั น ปวารณาต่ อ สงฆ์ ด้ ว ยได้ เ ห็ น ก็ ดี
ด้วยได้ฟงั ก็ดี ด้วยสงสัยก็ดี ขอเธอทัง้ หลายจงอาศัยความกรุณาว่ากล่าวฉัน
ฉันเห็นอยู่จักท�ำคืนเสีย
เธอทั้ ง หลาย แม้ ค รั้ ง ที่ ส าม ฉั น ปวารณาต่ อ สงฆ์ ด้ ว ยได้ เ ห็ น ก็ ดี
ด้วยได้ฟงั ก็ดี ด้วยสงสัยก็ดี ขอเธอทัง้ หลายจงอาศัยความกรุณาว่ากล่าวฉัน
ฉันเห็นอยู่จักท�ำคืนเสีย.
ภิกษุผู้นวกะพึงห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า นั่งกระโหย่ง ประคองอัญชลี
แล้วกล่าวปวารณาอย่างนี้ ว่าดังนี้
ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้าปวารณาต่อสงฆ์ ด้วยได้เห็นก็ดี ด้วยได้ฟังก็ดี
ด้ ว ยสงสั ย ก็ ดี ขอท่ า นทั้ ง หลายจงอาศั ย ความกรุ ณ าว่ า กล่ า วข้ า พเจ้ า
ข้าพเจ้าเห็นอยู่จักท�ำคืนเสีย
ท่านเจ้าข้า แม้ครั้งที่สอง ข้าพเจ้าปวารณาต่อสงฆ์ ด้วยได้เห็นก็ดี
ด้วยได้ฟังก็ดี ด้วยสงสัยก็ดี ขอท่านทั้งหลายจงอาศัยความกรุณาว่ากล่าว
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเห็นอยู่จักท�ำคืนเสีย
ท่านเจ้าข้า แม้ครั้งที่สาม ข้าพเจ้าปวารณาต่อสงฆ์ ด้วยได้เห็นก็ดี
ด้วยได้ฟังก็ดี ด้วยสงสัยก็ดี ขอท่านทั้งหลายจงอาศัยความกรุณาว่ากล่าว
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเห็นอยู่จักท�ำคืนเสีย.
พุทธวจน – อริยวินัย 361

อาจารโคจรสมฺปนฺนา

• สัพพสังคาหิกาญัตติ
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า วันนีเ้ ป็นวันปวารณา ถ้าความพร้อมพรัง่
ของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงปวารณา.
ภิกษุผู้เถระพึงห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า นั่งกระโหย่ง ประคองอัญชลี
แล้วกล่าวปวารณาอย่างนี้ ว่าดังนี้

ทรงอนุญาตให้นั่งกระโหย่งปวารณา
[๒๒๗]
…ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่าพระฉัพพัคคีย์เมื่อภิกษุผู้เถระทั้งหลาย
นั่งกระโหย่งปวารณาอยู่ ยังนั่งบนอาสนะ จริงหรือ.
จริง พระพุทธเจ้าข้า.

ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ไฉนโมฆบุ รุ ษ พวกนั้ น เมื่ อ ภิ ก ษุ ผู ้ เ ถระทั้ ง หลาย
นั่งกระโหย่งปวารณาอยู่ จึงได้นั่งอยู่บนอาสนะเล่า …
888. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อบรรดาภิกษุผู้เถระนั่งกระโหย่งปวารณาอยู่
ภิกษุไม่พึงนั่งบนอาสนะ รูปใดนั่ง ต้องอาบัติทุกกฏ.
889. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุทุกรูปนั่งกระโหย่งปวารณา.
สมัยต่อมา พระเถระรูปหนึ่งชรา ทุพพลภาพ นั่งกระโหย่งรอคอยอยู่จนกว่าภิกษุ
ทั้งหลายจะปวารณาเสร็จทุกรูป ได้เป็นลมล้มลง …

890. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เราอนุ ญ าตให้ นั่ ง กระโหย่ ง ในระหว่ า งที่ ยั ง
ปวารณา และอนุญาตให้ภิกษุปวารณาแล้วนั่งบนอาสนะ.

วันปวารณามี ๒
[๒๒๘]
ครั้งนั้นแลภิกษุทั้งหลายสงสัยว่า วันปวารณามีกี่วัน. … ตรัสว่า

891. ดูกรภิกษุทั้งหลาย วันปวารณานี้มี ๒ คือ วัน ๑๔ ค่ำ� วัน ๑๕ ค่ำ�.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย วันปวารณามี ๒ เท่านี้แล.

อาการที่ทำ�ปวารณามี ๔
ครั้งนั้นภิกษุทั้งหลายสงสัยว่า อาการที่ท�ำปวารณามีเท่าไรหนอ. … ตรัสว่า

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อาการที่ท�ำปวารณานี้มี ๔ คือ
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1. การทำ�ปวารณาเป็นวรรคโดยอธรรม
2. การทำ�ปวารณาพร้อมเพรียงกันโดยอธรรม
3. การทำ�ปวารณาเป็นวรรคโดยธรรม
4. การทำ�ปวารณาพร้อมเพรียงกันโดยธรรม
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในการท�ำปวารณา ๔ นั้น.

892. การทำ�ปวารณานี้ใด เป็นวรรคโดยอธรรม การทำ�ปวารณาเห็น
ปานนั้น ไม่ควรทำ� และเราก็ไม่อนุญาต.

893. การทำ�ปวารณานี้ใด ที่พร้อมเพรียงกันโดยอธรรม การทำ�ปวารณา
เห็นปานนั้น ไม่ควรทำ� และเราก็ไม่อนุญาต.

894. การทำ�ปวารณานี้ใด ที่เป็นวรรคโดยธรรม การทำ�ปวารณาเห็น
895. การทำ�ปวารณานี้ใด ที่พร้อมเพรียงกันโดยธรรม การทำ�ปวารณา

เห็นปานนั้น ควรทำ� และเราก็อนุญาต.
ดู ก รภิ กษุทั้ง หลาย เพราะเหตุนั้นแล พวกเธอพึ งท� ำ ในใจว่ า จั กท� ำ
ปวารณากรรมชนิดที่พร้อมเพรียงกันโดยธรรม ดังนี้. ดูกรภิกษุทั้งหลาย
พวกเธอพึงศึกษาอย่างนี้แล.

ทรงอนุญาตให้มอบปวารณา
[๒๒๙]
ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า

ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงประชุมกัน สงฆ์จักปวารณา.
ภิกษุรูปหนึ่งได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ยังมีภิกษุอาพาธอยู่ เธอมาไม่ได้
พระพุทธเจ้าข้า.

896. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุอาพาธมอบปวารณา.
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ปานนั้น ไม่ควรทำ� และเราก็ไม่อนุญาต.

วิธีมอบปวารณา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล พึงมอบอย่างนี้
ภิกษุอาพาธนั้น พึงเข้าไปหาภิกษุรูปหนึ่ง ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า
นั่งกระโหย่ง ประคองอัญชลี แล้วกล่าวค�ำมอบปวารณาอย่างนี้ว่า
ข้ า พเจ้ า ขอมอบปวารณา ขอท่ า นจงน� ำ ปวารณาของข้ า พเจ้ า ไป
ขอท่านจงปวารณาแทนข้าพเจ้า
ภิกษุรับด้วยกาย รับด้วยวาจา รับด้วยกายด้วยวาจาก็ได้ เป็นอันภิกษุ
อาพาธมอบปวารณาแล้ว. ไม่รบั ด้วยกาย ไม่รบั ด้วยวาจา ไม่รบั ด้วยกาย
ด้วยวาจา ไม่เป็นอันภิกษุอาพาธมอบปวารณา. หากได้ภกิ ษุผรู้ บั อย่างนี้
นัน่ เป็นการดี หากไม่ได้ ภิกษุทงั้ หลาย พึงใช้เตียงหรือตัง่ หามภิกษุอาพาธนัน้
มาในท่ามกลางสงฆ์แล้วปวารณา.
897. ดูกรภิกษุทัง้ หลาย หากพวกภิกษุผูพ้ ยาบาลไข้ มีความคิดเห็นอย่างนี้
ว่า หากพวกเราจักย้ายภิกษุอาพาธ อาพาธจักกำ�เริบหนัก หรือ
มิ ฉ ะนั้ น จัก ถึง มรณภาพ ดัง นี้ไม่พึงย้ ายภิ กษุ อาพาธ สงฆ์ พึ งไป
ปวารณาในสำ�นักภิกษุอาพาธนั้น แต่สงฆ์เป็นวรรคไม่พึงปวารณา
หากขืนปวารณา ต้องอาบัติทุกกฏ.
898. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เมื่ อ ภิ ก ษุ อ าพาธมอบปวารณาแล้ ว หาก
ภิ ก ษุ ผู้ นำ�ปวารณาหลบไปเสี ย จากที่ นั้ น แล ภิ ก ษุ อ าพาธ
พึงมอบปวารณาแก่รูปอื่น.
899. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุอาพาธมอบปวารณาแล้ว หากภิกษุ
ผู้นำ�ปวารณาสึกเสีย ณ ที่นั้นแหละ … ถึงมรณภาพ ปฏิญาณ
เป็ น สามเณร ปฏิ ญ าณเป็ น ผู้ บ อกลาสิ ก ขา ปฏิ ญ าณเป็ น ผู้ ต้ อ ง
อันติมวัตถุ ปฏิญาณเป็นผู้วิกลจริต ปฏิญาณเป็นผู้มีจิตฟุ้งซ่าน
ปฏิญาณเป็นผู้กระสับกระส่ายเพราะเวทนา ปฏิญาณเป็นผู้ถูกสงฆ์
ยกเสียฐานไม่เห็นอาบัติ ปฏิญาณเป็นผูถ้ กู สงฆ์ยกเสียฐานไม่ทำ�คืน
อาบัติ ปฏิญาณเป็นผู้ถูกสงฆ์ยกเสียฐานไม่สละคืนทิฏฐิอันลามก
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ปฏิญาณเป็นบัณเฑาะก์ ปฏิญาณเป็นไถยสังวาส ปฏิญาณเป็น
ผู้เข้ารีดเดียรถีย์ ปฏิญาณเป็นดิรัจฉาน ปฏิญาณเป็นผู้ฆ่ามารดา
ปฏิญาณเป็นผูฆ้ า่ บิดา ปฏิญาณเป็นผูฆ้ า่ พระอรหันต์ ปฏิญาณเป็น
ผู้ประทุษร้ายภิกษุณี ปฏิญาณเป็นผู้ทำ�ลายสงฆ์ ปฏิญาณเป็นผู้
ทำ�ร้ายพระศาสดาจนถึงห้อพระโลหิต ปฏิญาณเป็นอุภโตพยัญชนก
ภิกษุอาพาธพึงมอบปวารณาแก่รูปอื่น.
900. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุอาพาธมอบปวารณาแล้ว หากภิกษุ
ผู้ นำ�ปวารณาหลบไปเสี ย ในระหว่ า งทาง ปวารณาไม่ เ ป็ น อั น
นำ�มา.
901. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุอาพาธมอบปวารณาแล้ว หากภิกษุ
ผู้นำ�ปวารณาสึกเสียในระหว่างทาง ถึงมรณภาพ … ปฏิญาณเป็น
อุภโตพยัญชนก ปวารณาไม่เป็นอันนำ�มา.
902. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุอาพาธมอบปวารณาแล้ว หากภิกษุ
ผู้นำ�ปวารณาเข้าประชุมสงฆ์แล้วหลบไปเสีย ปวารณาเป็นอัน
นำ�มาแล้ว.
903. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุอาพาธมอบปวารณาแล้ว หากภิกษุ
ผู้นำ�ปวารณาเข้าประชุมสงฆ์แล้วสึกเสีย ถึงมรณภาพ … ปฏิญาณ
เป็นอุภโตพยัญชนก ปวารณาเป็นอันนำ�มาแล้ว.
904. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุอาพาธมอบปวารณาแล้ว หากภิกษุ
ผู้นำ�ปวารณาเข้าประชุมสงฆ์แล้วหลับเสียมิได้บอก ปวารณาเป็น
อันนำ�มาแล้ว ภิกษุผู้นำ�ปวารณา ไม่ต้องอาบัติ.
905. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุอาพาธมอบปวารณาแล้ว หากภิกษุ
ผู้นำ�ปวารณาเข้าประชุมสงฆ์แล้วเข้าสมาบัติมิได้บอก ปวารณา
เป็นอันนำ�มาแล้ว ภิกษุผู้นำ�ปวารณา ไม่ต้องอาบัติ.

906. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุอาพาธมอบปวารณาแล้ว หากภิกษุ

ผู้นำ�ปวารณาเข้าประชุมสงฆ์แล้วเผลอไปไม่ได้บอก ปวารณาเป็น
อันนำ�มาแล้ว ภิกษุผู้นำ�ปวารณา ไม่ต้องอาบัติ.
907. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุอาพาธมอบปวารณาแล้ว หากภิกษุ
ผู้นำ�ปวารณาเข้าประชุมสงฆ์แล้วแกล้งไม่บอก ปวารณาเป็นอัน
นำ�มาแล้ว แต่ภิกษุผู้นำ�ปวารณา ต้องอาบัติทุกกฏ.
908. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุอาพาธมอบปวารณาแล้ว หากภิกษุ
ผู้นำ�ปวารณาสึกเสีย ณ ที่นั้นแหละ … ถึงมรณภาพ ปฏิญาณ
เป็ น สามเณร ปฏิ ญ าณเป็ น ผู้ บ อกลาสิ ก ขา ปฏิ ญ าณเป็ น ผู้ ต้ อ ง
อันติมวัตถุ ปฏิญาณเป็นผู้วิกลจริต ปฏิญาณเป็นผู้มีจิตฟุ้งซ่าน
ปฏิญาณเป็นผู้กระสับกระส่ายเพราะเวทนา ปฏิญาณเป็นผู้ถูกสงฆ์
ยกเสียฐานไม่เห็นอาบัติ ปฏิญาณเป็นผูถ้ กู สงฆ์ยกเสียฐานไม่ทำ�คืน
อาบัติ ปฏิญาณเป็นผู้ถูกสงฆ์ยกเสียฐานไม่สละคืนทิฏฐิอันลามก
ปฏิญาณเป็นบัณเฑาะก์ ปฏิญาณเป็นไถยสังวาส ปฏิญาณเป็น
ผู้เข้ารีดเดียรถีย์ ปฏิญาณเป็นดิรัจฉาน ปฏิญาณเป็นผู้ฆ่ามารดา
ปฏิญาณเป็นผู้ฆ่าบิดา ปฏิญาณเป็นผู้ฆ่าพระอรหันต์ ปฏิญาณ
เป็นผูป้ ระทุษร้ายภิกษุณี ปฏิญาณเป็นผูท้ ำ�ลายสงฆ์ ปฏิญาณเป็นผู้
ทำ�ร้ายพระศาสดาจนถึงห้อพระโลหิต ปฏิญาณเป็นอุภโตพยัญชนก
ภิกษุอาพาธจึงมอบปวารณาแก่รูปอื่น.
909. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุอาพาธมอบปวารณาแล้ว หากภิกษุ
ผู้ นำ�ปวารณาหลบไปเสี ย ในระหว่ า งทาง ปวารณาไม่ เ ป็ น อั น
นำ�มา.
910. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุอาพาธมอบปวารณาแล้ว หากภิกษุ
ผู้นำ�ปวารณาสึกเสียในระหว่างทาง ถึงมรณภาพ … ปฏิญาณเป็น
อุภโตพยัญชนก ปวารณาไม่เป็นอันนำ�มา.
911. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุอาพาธมอบปวารณาแล้ว หากภิกษุ
ผู้นำ�ปวารณาเข้าประชุมสงฆ์แล้วหลบไปเสีย ปวารณาเป็นอัน
นำ�มาแล้ว.
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ผู้นำ�ปวารณาเข้าประชุมสงฆ์แล้วสึกเสีย ถึงมรณภาพ … ปฏิญาณ
เป็นอุภโตพยัญชนก ปวารณาเป็นอันนำ�มาแล้ว.
913. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุอาพาธมอบปวารณาแล้ว หากภิกษุ
ผู้นำ�ปวารณาเข้าประชุมสงฆ์แล้วหลับเสียมิได้บอก ปวารณาเป็น
อันนำ�มาแล้ว ภิกษุผู้นำ�ปวารณา ไม่ต้องอาบัติ.
914. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุอาพาธมอบปวารณาแล้ว หากภิกษุ
ผู้นำ�ปวารณาเข้าประชุมสงฆ์แล้วเข้าสมาบัติมิได้บอก ปวารณา
เป็นอันนำ�มาแล้ว ภิกษุผู้นำ�ปวารณา ไม่ต้องอาบัติ.
915. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุอาพาธมอบปวารณาแล้ว หากภิกษุ
ผู้นำ�ปวารณาเข้าประชุมสงฆ์แล้วเผลอไปไม่ได้บอก ปวารณาเป็น
อันนำ�มาแล้ว ภิกษุผู้นำ�ปวารณา ไม่ต้องอาบัติ.
916. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุอาพาธมอบปวารณาแล้ว หากภิกษุ
ผู้ นำ�ปวารณาเข้ า ประชุ ม สงฆ์ แ ล้ ว แกล้ ง ไม่ บ อก ปวารณาเป็ น
อันนำ�มาแล้ว แต่ภิกษุผู้นำ�ปวารณา ต้องอาบัติทุกกฏ.
917. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ในวั น ปวารณา เราอนุ ญ าตให้ ภิ ก ษุ ผู้ ม อบ
ปวารณา มอบฉันทะด้วย เผื่อสงฆ์จะมีกรณียกิจ.

การปวารณาเมื่อภิกษุถูกจับไว้

[๒๓๐]
918. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ในวันปวารณา พวกญาติจับภิกษุในศาสนา
นี้ ไว้. หมู่ญาติเหล่า นั้น อันภิ กษุ ทั้ งหลายพึ งว่ ากล่ าวอย่ างนี้
ว่า ท่านทั้งหลาย ขอพวกท่านกรุณาปล่อยภิกษุรูปนี้สักครู่หนึ่ง
พอภิกษุรูปนี้ปวารณาเสร็จ. หากได้การขอร้องอย่างนี้ หมู่ญาติ
เหล่านั้น อันภิกษุทั้งหลายพึงว่ากล่าวอย่างนี้ว่า ท่านทั้งหลาย
ขอพวกท่ า นกรุ ณ ารออยู่ ณ ที่ ค วรส่ ว นข้ า งหนึ่ ง สั ก ครู่ ก่ อ น
พอภิ ก ษุ รู ป นี้ ม อบปวารณาเสร็ จ . หากได้ ก ารขอร้ อ งอย่ า งนี้
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912. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุอาพาธมอบปวารณาแล้ว หากภิกษุ

นั่ น เป็ น การดี หากไม่ ไ ด้ พึ ง ว่ า กล่ า วอย่ า งนี้ ว่ า ท่ า นทั้ ง หลาย
ขอพวกท่ า นกรุ ณ านำ�ภิ ก ษุ นี้ ไ ปนอกสี ม าสั ก ครู่ ห นึ่ ง พอสงฆ์
ปวารณาเสร็จ. ถ้าได้การขอร้องอย่างนี้ นั่นเป็นการดี หากไม่ได้
สงฆ์เป็นวรรค ไม่พึงปวารณา หากขืนปวารณา ต้องอาบัติทุกกฏ.
919. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในวันปวารณา พระราชาทั้งหลายได้จับ
ภิกษุในศาสนานี้ไว้
920. … พวกโจรได้จับ
921. … พวกนักเลงได้จับ
922. … พวกภิ ก ษุ ที่ เ ป็ น ข้ า ศึ ก ได้ จั บ ภิ ก ษุ ใ นศาสนานี้ ไว้ . พวกนั้ น
อันภิกษุทั้งหลายพึงว่ากล่าว อย่างนี้ว่า ท่านทั้งหลาย ขอพวกท่าน
กรุ ณ าปล่ อ ยภิ ก ษุ นี้ สั ก ครู่ ห นึ่ ง พอภิ ก ษุ รู ป นี้ ป วารณาเสร็ จ .
หากได้ ก ารขอร้ อ งอย่ า งนี้ นั่ น เป็ น การดี หากไม่ ไ ด้ พวกนั้ น
อั น ภิ ก ษุ ทั้ ง หลายพึ ง ว่ า กล่ า วอย่ า งนี้ ว่ า ท่ า นทั้ ง หลาย ขอพวก
ท่ า นกรุ ณ ารออยู่ ณ ที่ ค วรส่ ว นข้ า งหนึ่ ง สั ก ครู่ ก่ อ น พอภิ ก ษุ นี้
มอบปวารณาเสร็จ. หากได้การขอร้องอย่างนี้ นั่นเป็นการดี
หากไม่ ไ ด้ พวกนั้ น อั น ภิ ก ษุ ทั้ ง หลายพึ ง ว่ า กล่ า วอย่ า งนี้ ว่ า
ท่ า นทั้ ง หลาย ขอพวกท่ า นกรุ ณ าพาภิ ก ษุ รู ป นี้ ไ ปนอกสี ม า
สักครู่หนึ่ง พอสงฆ์ปวารณาเสร็จ. หากได้การขอร้องอย่างนี้
นั่นเป็นการดี หากไม่ได้ สงฆ์เป็นวรรค ไม่พึงปวารณา หากขืน
ปวารณา ต้องอาบัติทุกกฏ.
[๒๓๑]

ปวารณาเป็นการสงฆ์

ก็โดยสมัยนั้นแล ในอาวาสแห่งหนึ่ง ถึงวันปวารณา มีภิกษุอยู่ด้วยกัน ๕ รูป
จึงภิกษุเหล่านั้นได้มีความปริวิตกว่า พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้ว่า พึงปวารณา
เป็นการสงฆ์ ก็พวกเรามีอยู่เพียง ๕ รูป จะพึงปวารณากันอย่างไรหนอ … ตรัสว่า

923. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เราอนุ ญ าตให้ ภิ ก ษุ ๕ รู ป ปวารณาเป็ น
การสงฆ์.
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ปวารณาเป็นการคณะ
สมัยต่อมา ในอาวาสแห่งหนึ่ง ถึงวันปวารณา มีภิกษุอยู่ด้วยกัน ๔ รูป จึงภิกษุ
เหล่านั้นได้มีความปริวิตกว่า พระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตให้ภิกษุ ๕ รูป ปวารณา
เป็นการสงฆ์ ก็พวกเรามีอยู่เพียง ๔ รูป จะพึงปวารณากันอย่างไรหนอ … ตรัสว่า

924. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุ ๔ รูป ปวารณาต่อกัน.

• ญัตติกรรมวาจา
ขอท่ า นทั้ ง หลายจงฟั ง ข้ า พเจ้ า วั น นี้ เ ป็ น วั น ปวารณา ถ้ า ความ
พร้อมพรั่งของท่านทั้งหลายถึงที่แล้ว เราทั้งหลายพึงปวารณากันเถิด.
ภิกษุผู้เถระพึงห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า นั่งกระโหย่ง ประคอง
อัญชลี แล้วกล่าวคำ�ปวารณาต่อภิกษุเหล่านั้น อย่างนี้ว่า
• ค�ำปวารณา
เธอ ฉันปวารณาต่อท่านทั้งหลาย ด้วยได้เห็นก็ดี ด้วยได้ฟังก็ดี
ด้วยสงสัยก็ดี ขอท่านทั้งหลายจงอาศัยความกรุณาว่ากล่าวฉัน ฉันเห็นอยู่
จักทำ�คืนเสีย
เธอ ฉันปวารณาต่อท่านทั้งหลาย แม้ครั้งที่สอง ด้วยได้เห็นก็ดี
ด้วยได้ฟงั ก็ดี ด้วยสงสัยก็ดี ขอท่านทัง้ หลายจงอาศัยความกรุณาว่ากล่าวฉัน
ฉันเห็นอยู่จักทำ�คืนเสีย
เธอ ฉันปวารณาต่อท่านทั้งหลาย แม้ครั้งที่สาม ด้วยได้เห็นก็ดี
ด้วยได้ฟงั ก็ดี ด้วยสงสัยก็ดี ขอท่านทัง้ หลายจงอาศัยความกรุณาว่ากล่าวฉัน
ฉันเห็นอยู่จักทำ�คืนเสีย
พุทธวจน – อริยวินัย 369

อาจารโคจรสมฺปนฺนา

วิธีทำ�คณะปวารณา
925. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุทั้งหลายพึงปวารณาอย่างนี้
ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้ภิกษุเหล่านั้นทราบด้วย
ญัตติกรรมวาจาว่า

ภิกษุผนู้ วกะพึงห่มผ้าอุตราสงฆ์เฉวียงบ่า นัง่ กระโหย่ง ประคองอัญชลี
แล้วกล่าวคำ�ปวารณาต่อภิกษุเหล่านั้น อย่างนี้ว่า
ท่านเจ้าข้า ผมปวารณาต่อท่านทั้งหลาย ด้วยได้เห็นก็ดี ด้วยได้
ฟังก็ดี ด้วยสงสัยก็ดี ขอท่านทั้งหลายจงอาศัยความกรุณาว่ากล่าวผม
ผมเห็นอยู่จักทำ�คืนเสีย.
ท่านเจ้าข้า ผมปวารณาต่อท่านทั้งหลาย แม้ครั้งที่สอง ด้วยได้เห็น
ก็ดี ด้วยได้ฟังก็ดี ด้วยสงสัยก็ดี ขอท่านทั้งหลายจงอาศัยความกรุณา
ว่ากล่าวผม ผมเห็นอยู่จักทำ�คืนเสีย.
ท่านเจ้าข้า ผมปวารณาต่อท่านทั้งหลาย แม้ครั้งที่สาม ด้วยได้เห็น
ก็ดี ด้วยได้ฟังก็ดี ด้วยสงสัยก็ดี ขอท่านทั้งหลายจงอาศัยความกรุณา
ว่ากล่าวผม ผมเห็นอยู่จักทำ�คืนเสีย.

คณะปวารณา (พระ ๓ รูป)
926. …ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เราอนุ ญ าตให้ ภิ ก ษุ ๓ รู ป ปวารณา
ต่อกัน

วิธีทำ�คณะปวารณา
927. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุทั้งหลายพึงปวารณาอย่างนี้
ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้ภิกษุเหล่านั้นทราบด้วย
ญัตติกรรมวาจาว่า
• ญัตติกรรมวาจา
ขอท่ า นทั้ ง หลายจงฟั ง ข้ า พเจ้ า วั น นี้ เ ป็ น วั น ปวารณา ถ้ า ความ
พร้อมพรั่งของท่านทั้งหลายถึงที่แล้ว เราทั้งหลายพึงปวารณากันเถิด.
ภิกษุผู้เถระพึงห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า นั่งกระโหย่ง ประคอง
อัญชลี แล้วกล่าวคำ�ปวารณาต่อภิกษุเหล่านั้นอย่างนี้ ว่าดังนี้
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คณะปวารณา (พระ ๒ รูป)
928. …ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เราอนุ ญ าตให้ ภิ ก ษุ ๒ รู ป ปวารณา
ต่อกัน.

วิธีทำ�คณะปวารณา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุทั้งสองพึงปวารณาอย่างนี้
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คำ�ปวารณา
เธอ ฉันปวารณาต่อเธอทั้งหลาย ด้วยได้เห็นก็ดี ด้วยได้ฟังก็ดี
ด้วยสงสัยก็ดี ขอเธอทั้งหลายจงอาศัยความกรุณาว่ากล่าวฉัน ฉันเห็นอยู่
จักทำ�คืนเสีย
เธอ ฉันปวารณาต่อเธอทัง้ หลาย แม้ครัง้ ทีส่ อง ด้วยได้เห็นก็ดี ด้วย
ได้ฟังก็ดี ด้วยสงสัยก็ดี ขอเธอทั้งหลายจงอาศัยความกรุณาว่ากล่าวฉัน
ฉันเห็นอยู่จักทำ�คืนเสีย
เธอ ฉันปวารณาต่อเธอทัง้ หลาย แม้ครัง้ ทีส่ าม ด้วยได้เห็นก็ดี ด้วย
ได้ฟังก็ดี ด้วยสงสัยก็ดี ขอเธอทั้งหลายจงอาศัยความกรุณาว่ากล่าวฉัน
ฉันเห็นอยู่จักทำ�คืนเสีย.
ภิกษุผนู้ วกะพึงห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า นัง่ กระโหย่ง ประคองอัญชลี
แล้วกล่าวคำ�ปวารณาต่อภิกษุเหล่านั้น อย่างนี้ว่า
ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้าปวารณาต่อท่านทั้งหลาย ด้วยได้เห็นก็ดี
ด้วยได้ฟังก็ดี ด้วยสงสัยก็ดี ขอท่านทั้งหลายจงอาศัยความกรุณาว่ากล่าว
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเห็นอยู่จักทำ�คืนเสีย.
ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้าปวารณาต่อท่านทัง้ หลาย แม้ครัง้ ทีส่ อง ด้วย
ได้เห็นก็ดี ด้วยได้ฟงั ก็ดี ด้วยสงสัยก็ดี ขอท่านทัง้ หลายจงอาศัยความกรุณา
ว่ากล่าวข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเห็นอยู่จักทำ�คืนเสีย.
ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้าปวารณาต่อท่านทัง้ หลาย แม้ครัง้ ทีส่ าม ด้วย
ได้เห็นก็ดี ด้วยได้ฟงั ก็ดี ด้วยสงสัยก็ดี ขอท่านทัง้ หลายจงอาศัยความกรุณา
ว่ากล่าวข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเห็นอยู่จักทำ�คืนเสีย.

ภิกษุผู้เถระพึงห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า นั่งกระโหย่ง ประคองอัญชลี
แล้วกล่าวค�ำปวารณาต่อภิกษุผู้นวกะอย่างนี้ ว่าดังนี้
เธอ ฉันปวารณาต่อเธอ ด้วยได้เห็นก็ดี ด้วยได้ฟังก็ดี ด้วยสงสัยก็ดี
ขอเธอจงอาศัยความกรุณาว่ากล่าวฉัน ฉันเห็นอยู่จักท�ำคืนเสีย
เธอ ฉันปวารณาต่อเธอ แม้ครั้งที่สอง ด้วยได้เห็นก็ดี ด้วยได้ฟังก็ดี
ด้วยสงสัยก็ดี ขอเธอจงอาศัยความกรุณาว่ากล่าวฉัน ฉันเห็นอยู่จัก
ท�ำคืนเสีย
เธอ ฉันปวารณาต่อเธอ แม้ครั้งที่สาม ด้วยได้เห็นก็ดี ด้วยได้ฟังก็ดี
ด้ ว ยสงสั ย ก็ ดี ขอเธอจงอาศั ย ความกรุ ณ าว่ า กล่ า วฉั น ฉั น เห็ น อยู ่
จักท�ำคืนเสีย.
ภิกษุผู้นวกะพึงห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า นั่งกระโหย่ง ประคองอัญชลี
แล้วกล่าวค�ำปวารณาต่อภิกษุผู้เถระอย่างนี้ ว่าดังนี้
ท่าน ผมปวารณาต่อท่าน ด้วยได้เห็นก็ดี ด้วยได้ฟังก็ดี ด้วยสงสัยก็ดี
ขอท่านจงอาศัยความกรุณาว่ากล่าวผม ผมเห็นอยู่จักท�ำคืนเสีย
ท่าน ผมปวารณาต่อท่าน แม้ครั้งที่สอง ด้วยได้เห็นก็ดี ด้วยได้ฟังก็ดี
ด้ ว ยสงสั ย ก็ ดี ขอท่ า นจงอาศั ย ความกรุ ณ าว่ า กล่ า วผม ผมเห็ น อยู ่
จักท�ำคืนเสีย
ท่าน ผมปวารณาต่อท่าน แม้ครั้งที่สาม ด้วยได้เห็นก็ดี ด้วยได้ฟังก็ดี
ด้ ว ยสงสั ย ก็ ดี ขอท่ า นจงอาศั ย ความกรุ ณ าว่ า กล่ า วผม ผมเห็ น อยู ่
จักท�ำคืนเสีย.

อธิษฐานปวารณา
929. …ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ในอาวาสแห่งหนึ่ง ถึงวันปวารณา มีภิกษุ
ในศาสนานี้อยู่รูปเดียว. ภิกษุนั้นพึงกวาดสถานที่เป็นที่ไปมา
แห่งภิกษุทั้งหลาย คือ จะเป็นโรงฉัน มณฑป หรือโคนต้นไม้ ก็ตาม
แล้วจัดตั้งน้ำ�ฉัน น้ำ�ใช้ไว้ ปูอาสนะ ตามประทีป แล้วนั่งรออยู่.
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แสดงอาบัติก่อนปวารณา
[๒๓๒]
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งต้องอาบัติ ในวันปวารณา. เธอได้คิดสงสัย
ในขณะนั้นว่า พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้ว่า ภิกษุมีอาบัติติดตัวไม่พึงปวารณา
ดังนี้ ก็เราเป็นผู้ต้องอาบัติแล้ว จะพึงปฏิบัติอย่างไรหนอ … ตรัสว่า

934. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในศาสนานี้ ต้องอาบัติในวันปวารณา.
ภิ ก ษุ นั้ น พึ ง เข้ า ไปหาภิ ก ษุ รู ป หนึ่ ง ห่ ม ผ้ า อุ ต ราสงค์ เ ฉวี ย งบ่ า
นั่งกระโหย่ง ประคองอัญชลี แล้วกล่าวอย่างนี้ว่า
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หากมีภิกษุเหล่าอื่นมา พึงปวารณาร่วมกับพวกเธอ หากไม่มีมา
พึงอธิษฐานว่า ปวารณาของเราวันนี้ หากไม่อธิษฐาน ต้องอาบัติ
ทุกกฏ.
930. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ในอาวาสที่ มี ภิ ก ษุ อ ยู่ ด้ ว ยกั น ๕ รู ป จะนำ�
ปวารณาของภิกษุรปู หนึง่ มา แล้ว ๔ รูป ปวารณาเป็นการสงฆ์ไม่ได้
หากขืนปวารณา ต้องอาบัติทุกกฏ.
931. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ในอาวาสที่ มี ภิ ก ษุ อ ยู่ ด้ ว ยกั น ๔ รู ป จะนำ�
ปวารณาของภิกษุรูปหนึ่งมา แล้ว ๓ รูป ปวารณาต่อกันไม่ได้
หากขืนปวารณา ต้องอาบัติทุกกฏ.
932. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ในอาวาสที่ มี ภิ ก ษุ อ ยู่ ด้ ว ยกั น ๓ รู ป จะนำ�
ปวารณาของภิกษุรูปหนึ่งมา แล้ว ๒ รูป ปวารณาต่อกันไม่ได้
หากขืนปวารณา ต้องอาบัติทุกกฏ.
933. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ในอาวาสที่ มี ภิ ก ษุ อ ยู่ ด้ ว ยกั น ๒ รู ป จะนำ�
ปวารณาของภิ ก ษุ รู ป หนึ่ ง มา แล้ ว อี ก รู ป หนึ่ ง อธิ ษ ฐานไม่ ไ ด้
หากขืนอธิษฐาน ต้องอาบัติทุกกฏ.

ท่าน ผมต้องอาบัติมีชื่อนี้ ผมแสดงคืนอาบัตินั้น
ภิกษุผู้รับพึงถามว่า ท่านเห็นหรือ.
ภิกษุผู้แสดงพึงตอบว่า ครับ ผมเห็น.
ภิกษุผู้รับพึงบอกว่า ท่านพึงส�ำรวมต่อไป.
• สงสัยในอาบัติ
935. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ถึงวันปวารณา ภิกษุในศาสนานี้มีความ
สงสัยในอาบัติ. เธอพึงเข้าไปหาภิกษุรูปหนึ่ง ห่มผ้าอุตราสงค์
เฉวียงบ่า นั่งกระโหย่ง ประคองอัญชลี แล้วกล่าวอย่างนี้ว่าท่าน
ผมมีความสงสัยในอาบัติมีชื่อนี้ จักหมดสงสัยเมื่อใด จักทำ�คืน
อาบัตินั้นเมื่อนั้น ครั้นแล้วพึงปวารณา แต่ไม่พึงทำ�อันตรายแก่
ปวารณา เพราะข้อที่สงสัยนั้นเป็นปัจจัย.
• ก�ำลังปวารณาระลึกอาบัติได้
936. …ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในศาสนานี้ กำ�ลังปวารณา ระลึก
อาบัติได้. เธอพึงบอกภิกษุใกล้เคียงอย่างนี้ว่า อาวุโส ผมต้อง
อาบั ติ มี ชื่ อ นี้ ลุ ก จากที่ นี้ แ ล้ ว จั ก ทำ�คื น อาบั ติ นั้ น ครั้ น แล้ ว พึ ง
ปวารณา แต่ไม่พึงทำ�อันตรายแก่ปวารณา เพราะข้อที่ระลึกอาบัติ
ได้นั้นเป็นปัจจัย.
937. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อนึง่ ภิกษุในศาสนานี้ กำ�ลังปวารณา มีความสงสัย
ในอาบัติ. เธอพึงบอกภิกษุใกล้เคียงอย่างนี้ว่า อาวุโส ผมมี
ความสงสัยในอาบัติมีชื่อนี้ จักหมดสงสัยเมื่อใด จักทำ�คืนอาบัติ
นั้นเมื่อนั้น ครั้นแล้ว พึงปวารณา แต่ไม่พึงทำ�อันตรายแก่ปวารณา
เพราะข้อที่มีความสงสัยนั้นเป็นปัจจัย.
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สงฆ์ต้องสภาคาบัติ
938. …ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ก็ ใ นอาวาสแห่ ง หนึ่ ง ถึ ง วั น ปวารณา

• ญัตติกรรมวาจา
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า สงฆ์ทั้งหมดนี้ต้องสภาคาบัติ
เมื่อใด พบภิกษุรูปอื่นผู้บริสุทธิ์ ไม่มีอาบัติ เมื่อนั้นสงฆ์จักทำ�คืนอาบัตินั้น
ในสำ�นักภิกษุรปู นัน้ ครัน้ แล้วพึงปวารณา แต่ไม่พงึ ทำ�อันตรายแก่ปวารณา
เพราะข้อที่ต้องสภาคาบัตินั้นเป็นปัจจัย.
• สงสัยในสภาคาบัติ
939. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย อนึ่ ง ในอาวาสแห่ ง หนึ่ ง ถึ ง วั น ปวารณา
สงฆ์ทั้งหมดในศาสนานี้ มีความสงสัยในสภาคาบัติ ภิกษุผู้ฉลาด
ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติกรรมวาจา ว่าดังนี้
• ญัตติกรรมวาจา
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า สงฆ์ทั้งหมดนี้มีความสงสัยใน
สภาคาบัติ จักหมดความสงสัยเมื่อใด จักทำ�คืนอาบัตินั้นเมื่อนั้น.
ครั้นแล้วพึงปวารณา แต่ไม่พึงทำ�อันตรายแก่ปวารณา เพราะข้อ
ที่มีความสงสัยนั้นเป็นปัจจัย.

พุทธวจน – อริยวินัย 375

อาจารโคจรสมฺปนฺนา

สงฆ์ ทั้ ง หมดในศาสนานี้ ต้ อ งสภาคาบั ติ . พวกเธอพึ ง ส่ ง
ภิ ก ษุ รู ป หนึ่ ง ไปสู่ อ าวาสใกล้ เ คี ย งพอจะกลั บ มาทั น ในวั น นั้ น
ด้ ว ยสั่ ง ว่ า อาวุ โ ส คุ ณ จงไปทำ�คื น อาบั ติ นั้ น แล้ ว มา พวกเรา
จั ก ทำ�คื น อาบั ติ นั้ น ในสำ�นั ก คุ ณ . ถ้ า ได้ ภิ ก ษุ เช่ น นั้ น อย่ า งนี้
นั่นเป็นการดี หากไม่ได้ ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์
ทราบด้วยญัตติกรรมวาจา ว่าดังนี้

ปวารณาไม่ต้องอาบัติ ๑๕ ข้อ
[๒๓๓]
940. …ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ในอาวาสแห่งหนึ่ง ถึงวันปวารณา มีภิกษุ
เจ้ า ถิ่ น ในศาสนานี้ ม ากรู ป ด้ ว ยกั น แต่ ป ระชุ ม กั น ๕ รู ป บ้ า ง
เกิ น กว่ า บ้ า ง พวกเธอไม่ ท ราบว่ า ยั ง มี ภิ ก ษุ เจ้ า ถิ่ น พวกอื่ น ที่ ยั ง
ไม่มา พวกเธอมีความสำ�คัญว่าเป็นธรรม มีความสำ�คัญว่าเป็นวินยั
เป็นหมู่ มีความสำ�คัญว่าพร้อมกัน (จึง) ปวารณา.
เมือ่ พวกเธอกำ�ลังปวารณา ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง
มีจำ�นวนมากกว่า พวกเธอต้องปวารณาใหม่ ภิกษุที่ปวารณาแล้ว
ไม่ต้องอาบัติ.
941. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในอาวาสแห่งหนึ่ง ถึงวันปวารณา มีภิกษุ
เจ้ า ถิ่ น ในศาสนานี้ ม ากรู ป ด้ ว ยกั น แต่ ป ระชุ ม กั น ๕ รู ป บ้ า ง
เกิ น กว่ า บ้ า ง พวกเธอไม่ ท ราบว่ า ยั ง มี ภิ ก ษุ เจ้ า ถิ่ น พวกอื่ น ที่ ยั ง
ไม่มา พวกเธอมีความสำ�คัญว่าเป็นธรรม มีความสำ�คัญว่าเป็นวินยั
เป็นหมู่ มีความสำ�คัญว่าพร้อมกัน (จึง) ปวารณา.
เมือ่ พวกเธอกำ�ลังปวารณา ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง
มีจำ�นวนเท่ากัน ภิกษุพวกที่ปวารณาแล้ว เป็นอันปวารณาดีแล้ว
พวกที่เหลือพึงปวารณาต่อไป พวกที่ปวารณาแล้ว ไม่ต้องอาบัติ.
942. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในอาวาสแห่งหนึ่ง ถึงวันปวารณา มีภิกษุ
เจ้ า ถิ่ น ในศาสนานี้ ม ากรู ป ด้ ว ยกั น แต่ ป ระชุ ม กั น ๕ รู ป บ้ า ง
เกิ น กว่ า บ้ า ง พวกเธอไม่ ท ราบว่ า ยั ง มี ภิ ก ษุ เจ้ า ถิ่ น พวกอื่ น ที่ ยั ง
ไม่มา พวกเธอมีความสำ�คัญว่าเป็นธรรม มีความสำ�คัญว่าเป็นวินยั
เป็นหมู่ มีความสำ�คัญว่าพร้อมกัน (จึง) ปวารณา.
เมื่อพวกเธอกำ�ลังปวารณา ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง
มีจำ�นวนน้อยกว่า ภิกษุพวกที่ปวารณาแล้ว เป็นอันปวารณาดีแล้ว
พวกที่เหลือพึงปวารณาต่อไป พวกที่ปวารณาแล้ว ไม่ต้องอาบัติ.
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เจ้ า ถิ่ น ในศาสนานี้ ม ากรู ป ด้ ว ยกั น แต่ ป ระชุ ม กั น ๕ รู ป บ้ า ง
เกิ น กว่า บ้า ง พวกเธอไม่ทราบว่ ายั งมี ภิ กษุ เจ้ าถิ่ น พวกอื่ น ที่ ยั ง
ไม่มา พวกเธอมีความสำ�คัญว่าเป็นธรรม มีความสำ�คัญว่าเป็นวินยั
เป็นหมู่ มีความสำ�คัญว่าพร้อมกัน (จึง) ปวารณา.
เมือ่ พวกเธอกำ�ลังปวารณา ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง
มีจำ�นวนมากกว่า ภิกษุเหล่านัน้ ต้องปวารณาใหม่ ภิกษุทปี่ วารณาแล้ว
ไม่ต้องอาบัติ.
944. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย … ขณะนั้ น มี ภิ ก ษุ เ จ้ า ถิ่ น พวกอื่ น มาถึ ง
มีจำ�นวนเท่ากัน ภิกษุพวกที่ปวารณาแล้ว เป็นอันปวารณาดีแล้ว
ภิกษุพวกทีม่ าทีหลัง พึงปวารณาในสำ�นักพวกเธอ พวกทีป่ วารณาแล้ว
ไม่ต้องอาบัติ.
945. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย … ขณะนั้ น มี ภิ ก ษุ เ จ้ า ถิ่ น พวกอื่ น มาถึ ง
มีจำ�นวนน้อยกว่า ภิกษุที่ปวารณาแล้ว เป็นอันปวารณาดีแล้ว
ภิกษุพวกที่มาทีหลัง พึงปวารณาในสำ�นักพวกเธอ พวกที่ปวารณา
แล้ว ไม่ต้องอาบัติ.
946. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในอาวาสแห่งหนึ่ง ถึงวันปวารณา มีภิกษุ
เจ้ า ถิ่ น ในศาสนานี้ ม ากรู ป ด้ ว ยกั น แต่ ป ระชุ ม กั น ๕ รู ป บ้ า ง
เกิ น กว่า บ้า ง พวกเธอไม่ทราบว่ ายั งมี ภิ กษุ เจ้ าถิ่ น พวกอื่ น ที่ ยั ง
ไม่มา พวกเธอมีความสำ�คัญว่าเป็นธรรม มีความสำ�คัญว่าเป็นวินยั
เป็นหมู่ มีความสำ�คัญว่าพร้อมกัน (จึง) ปวารณา.
เมือ่ พวกเธอปวารณาเสร็จพอดี แต่บริษทั ยังไม่ทนั ลุกไป ขณะนัน้
มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจำ�นวนมากกว่า ภิกษุเหล่านั้นต้อง
ปวารณาใหม่ ภิกษุพวกที่ปวารณาแล้ว ไม่ต้องอาบัติ.
947. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย … ขณะนั้ น มี ภิ ก ษุ เ จ้ า ถิ่ น พวกอื่ น มาถึ ง
มีจำ�นวนเท่ากัน …
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943. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในอาวาสแห่งหนึ่ง ถึงวันปวารณา มีภิกษุ

948. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย … ขณะนั้ น มี ภิ ก ษุ เ จ้ า ถิ่ น พวกอื่ น มาถึ ง

มี จำ�นวนน้ อ ยกว่ า ภิ ก ษุ พ วกที่ ป วารณาแล้ ว เป็ น อั น ปวารณา
ดี แ ล้ ว พวกที่ ม าที ห ลั ง พึ ง ปวารณาในสำ�นั ก พวกเธอ พวกที่
ปวารณาแล้ว ไม่ต้องอาบัติ.
949. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในอาวาสแห่งหนึ่ง ถึงวันปวารณา มีภิกษุ
เจ้ า ถิ่ น ในศาสนานี้ ม ากรู ป ด้ ว ยกั น แต่ ป ระชุ ม กั น ๕ รู ป บ้ า ง
เกิ น กว่า บ้า ง พวกเธอไม่ทราบว่า ยั งมี ภิ กษุ เจ้ าถิ่ น พวกอื่ น ที่ ยั ง
ไม่มา พวกเธอมีความสำ�คัญว่าเป็นธรรม มีความสำ�คัญว่าเป็นวินยั
เป็นหมู่ มีความสำ�คัญว่าพร้อมกัน (จึง) ปวารณา.
เมื่อพวกเธอปวารณาเสร็จ บริษัทบางพวกลุกไปแล้ว ขณะนั้น
มี ภิ ก ษุ เจ้ า ถิ่ น พวกอื่ น มาถึ ง มี จำ�นวนมากกว่ า ภิ ก ษุ เ หล่ า นั้ น
ต้องปวารณาใหม่ พวกที่ปวารณาแล้ว ไม่ต้องอาบัติ.
950. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย … ขณะนั้ น มี ภิ ก ษุ เ จ้ า ถิ่ น พวกอื่ น มาถึ ง
มีจำ�นวนเท่ากัน …
951. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย … ขณะนั้ น มี ภิ ก ษุ เ จ้ า ถิ่ น พวกอื่ น มาถึ ง
มีจำ�นวนน้อยกว่า ภิกษุพวกที่ปวารณาแล้ว เป็นอันปวารณาดีแล้ว
พวกที่มาทีหลัง พึงปวารณาในสำ�นักพวกเธอ พวกที่ปวารณาแล้ว
ไม่ต้องอาบัติ.
952. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในอาวาสแห่งหนึ่ง ถึงวันปวารณา มีภิกษุ
เจ้ า ถิ่ น ในศาสนานี้ ม ากรู ป ด้ ว ยกั น แต่ ป ระชุ ม กั น ๕ รู ป บ้ า ง
เกิ น กว่า บ้า ง พวกเธอไม่ทราบว่า ยั งมี ภิ กษุ เจ้ าถิ่ น พวกอื่ น ที่ ยั ง
ไม่มา พวกเธอมีความสำ�คัญว่าเป็นธรรม มีความสำ�คัญว่าเป็นวินยั
เป็นหมู่ มีความสำ�คัญว่าพร้อมกัน (จึง) ปวารณา.
เมื่ อ พวกเธอปวารณาเสร็ จ บริ ษั ท ลุ ก ไปหมดแล้ ว ขณะนั้ น
มี ภิ ก ษุ เจ้ า ถิ่ น พวกอื่ น มาถึ ง มี จำ�นวนมากกว่ า ภิ ก ษุ เ หล่ า นั้ น
ต้องปวารณาใหม่ พวกที่ปวารณาแล้ว ไม่ต้องอาบัติ.
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953. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย … ขณะนั้ น มี ภิ ก ษุ เ จ้ า ถิ่ น พวกอื่ น มาถึ ง
มีจำ�นวนเท่ากัน …
954. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย … ขณะนั้ น มี ภิ ก ษุ เ จ้ า ถิ่ น พวกอื่ น มาถึ ง
มีจำ�นวนน้อยกว่า ภิกษุพวกที่ปวารณาแล้ว เป็นอันปวารณาดีแล้ว
พวกที่มาทีหลัง พึงปวารณาในสำ�นักพวกเธอ พวกที่ปวารณาแล้ว
ไม่ต้องอาบัติ.
[๒๓๔]
955. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ในอาวาสแห่งหนึ่ง ถึงวันปวารณา มีภิกษุเจ้า
ถิน่ ในศาสนานีม้ ากรูปด้วยกัน แต่ประชุมกัน ๕ รูปบ้าง เกินกว่าบ้าง.
พวกเธอรู้ อ ยู่ ว่ า ยั ง มี ภิ ก ษุ เจ้ า ถิ่ น พวกอื่ น ที่ ยั ง ไม่ ม า พวกเธอ
มี ค วามสำ�คั ญ ว่ า เป็ น ธรรม มี ค วามสำ�คั ญ ว่ า เป็ น วิ นั ย เป็ น หมู่
มีความสำ�คัญว่าพร้อมกัน ปวารณา.
เมือ่ พวกเธอกำ�ลังปวารณา ขณะนั้น มีภกิ ษุเจ้าถิน่ พวกอืน่ มาถึง
มีจำ�นวนมากกว่า ภิกษุเหล่านัน้ ต้องปวารณาใหม่ พวกทีป่ วารณาแล้ว
ต้องอาบัติทุกกฏ.
956. … ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจำ�นวนเท่ากัน …
957. … ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจำ�นวนน้อยกว่า ภิกษุ
พวกที่ปวารณาแล้ว เป็นอันปวารณาดีแล้ว นอกนั้นพึงปวารณา
ต่อไป พวกที่ปวารณาแล้ว ต้องอาบัติทุกกฏ.
958. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย อนึ่ ง ในอาวาสแห่ ง หนึ่ ง ถึ ง วั น ปวารณา
มีภิกษุเจ้าถิ่นในศาสนานี้มากรูปด้วยกัน แต่ประชุมกัน ๕ รูปบ้าง
เกิ น กว่ า บ้ า ง พวกเธอรู้ อ ยู่ ว่ า ยั ง มี ภิ ก ษุ เจ้ า ถิ่ น พวกอื่ น ที่ ยั ง ไม่
มา พวกเธอมีความสำ�คัญว่าเป็นธรรม มีความสำ�คัญว่าเป็นวินัย
เป็นหมู่ มีความสำ�คัญว่าพร้อมกัน ปวารณา.
เมือ่ พวกเธอปวารณาเสร็จพอดี ขณะนัน้ มีภกิ ษุเจ้าถิน่ พวกอืน่
มาถึง มีจำ�นวนมากกว่า …
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ปวารณาเป็นหมู่สำ�คัญว่าพร้อมกัน ๑๕ ข้อ

959. … ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจำ�นวนเท่ากัน …
960. … ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจำ�นวนน้อยกว่า …
961. … เมื่ อ พวกเธอปวารณาเสร็ จ พอดี บริ ษั ท ยั ง ไม่ ทั น ลุ ก ไป

ขณะนั้นมีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจำ�นวนมากกว่า …
962. … ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจำ�นวนเท่ากัน …
963. … ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจำ�นวนน้อยกว่า …
964. … เมื่ อ พวกเธอปวารณาเสร็จ พอดี บริ ษั ท บางพวกลุก ไปแล้ ว
ขณะนั้นมีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจำ�นวนมากกว่า …
965. … ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจำ�นวนเท่ากัน …
966. … ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจำ�นวนน้อยกว่า …
967. … เมื่ อ พวกเธอปวารณาเสร็ จ บริ ษั ท ลุ ก ไปหมดแล้ ว ขณะนั้ น
มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจำ�นวนมากกว่า …
968. … ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจำ�นวนเท่ากัน …
969. … ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจำ�นวนน้อยกว่า ภิกษุ
พวกที่ ป วารณาแล้ ว เป็ น อั น ปวารณาดี แ ล้ ว พวกที่ ม าที ห ลั ง
พึงปวารณาในสำ�นักพวกเธอ พวกที่ปวารณาแล้ว ต้องอาบัติ
ทุกกฏ.

มีความสงสัยทำ�ปวารณา ๑๕ ข้อ
[๒๓๕]
970. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ก็ ใ นอาวาสแห่ ง หนึ่ ง ถึ ง วั น ปวารณา
มีภิกษุเจ้าถิ่นในศาสนานี้มากรูปด้วยกัน แต่ประชุมกัน ๕ รูปบ้าง
เกิ น กว่ า บ้ า ง พวกเธอรู้ อ ยู่ ว่ า ยั ง มี ภิ ก ษุ เ จ้ า ถิ่ น พวกอื่ น
ที่ ยั ง ไม่ ม า พวกเธอมี ค วามสงสั ย ว่ า พวกเราปวารณากั น จะ
สมควรหรือไม่สมควรหนอ ดังนี้ แล้วยังขืนปวารณา.
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มีจำ�นวนมากกว่า ภิกษุเหล่านัน้ ต้องปวารณาใหม่ พวกทีป่ วารณาแล้ว
ต้องอาบัติทุกกฏ.
972. … ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจำ�นวนเท่ากัน …
973. … ขณะนั้ น มี ภิ ก ษุ เ จ้ า ถิ่ น พวกอื่ น มาถึ ง มี จำ�นวนน้ อ ยกว่ า
ภิกษุพวกที่ปวารณาแล้ว เป็นอันปวารณาดีแล้ว พวกที่เหลือ
พึงปวารณาต่อไป พวกที่ปวารณาแล้ว ต้องอาบัติทุกกฏ.
974. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในอาวาสแห่งหนึ่ง ถึงวันปวารณา มีภิกษุ
เจ้าถิ่นในศาสนานี้มากรูปด้วยกัน แต่ประชุมกัน ๕ รูปบ้าง เกิน
กว่ า บ้ า ง พวกเธอรู้ อ ยู่ ว่ า ยั ง มี ภิ ก ษุ เจ้ า ถิ่ น พวกอื่ น ที่ ยั ง ไม่ ม า.
พวกเธอมีความสงสัยว่า พวกเราปวารณากันจะสมควรหรือไม่
สมควรหนอ ดังนี้ แล้วยังขืนปวารณา.
พอพวกเธอปวารณาเสร็จ ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง
มีจำ�นวนมากกว่า …
975. … ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจำ�นวนเท่ากัน …
976. … ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจำ�นวนน้อยกว่า …
977.… บริ ษั ท ยั ง ไม่ ทั น ลุ ก ไป ขณะนั้ น มี ภิ ก ษุ เจ้ า ถิ่ น พวกอื่ น มาถึ ง
มีจำ�นวนมากกว่า …
978. … ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจำ�นวนเท่ากัน …
979. … ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจำ�นวนน้อยกว่า …
980. … บริ ษั ท บางพวกลุ ก ไปแล้ ว ขณะนั้ น มี ภิ ก ษุ เจ้ า ถิ่ น พวกอื่ น
มาถึง มีจำ�นวนมากกว่า …
981. … ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจำ�นวนเท่ากัน …
982. … ขณะนัน้ มีภกิ ษุเจ้าถิน่ พวกอืน่ มาถึง มีจำ�นวนน้อยกว่า …
983. … บริ ษั ท ลุ ก ไปหมดแล้ ว ขณะนั้ น มี ภิ ก ษุ เจ้ า ถิ่ น พวกอื่ น มาถึ ง
มีจำ�นวนมากกว่า …
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971. เมื่อพวกเธอกำ�ลังปวารณา ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง

984. … ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจำ�นวนเท่ากัน …
985. … ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจำ�นวนน้อยกว่า ภิกษุ
พวกที่ ป วารณาแล้ ว เป็ น อั น ปวารณาดี แ ล้ ว พวกที่ ม าที ห ลั ง
พึงปวารณาในสำ�นักพวกเธอ พวกที่ปวารณาแล้ว ต้องอาบัติ
ทุกกฏ.

ฝืนใจทำ�ปวารณา ๑๕ ข้อ

[๒๓๖]
986. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ก็ ใ นอาวาสแห่ ง หนึ่ ง ถึ ง วั น ปวารณา
มีภิกษุเจ้าถิ่นในศาสนานี้มากรูปด้วยกัน แต่ประชุมกัน ๕ รูปบ้าง
เกินกว่าบ้าง พวกเธอรู้อยู่ว่า ยังมีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นที่ยังไม่มา
แต่ฝืนใจทำ�ปวารณา ด้วยเข้าใจว่า พวกเราปวารณากัน สมควรแท้
จะไม่สมควรก็หามิได้.
เมือ่ พวกเธอกำ�ลังปวารณา ขณะนั้น มีภกิ ษุเจ้าถิน่ พวกอืน่ มาถึง
มีจำ�นวนมากกว่า ภิกษุเหล่านัน้ ต้องปวารณาใหม่ พวกทีป่ วารณาแล้ว
ต้องอาบัติทุกกฏ.
987. … ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจำ�นวนเท่ากัน …
988. … ขณะนั้ น มี ภิ ก ษุ เ จ้ า ถิ่ น พวกอื่ น มาถึ ง มี จำ�นวนน้ อ ยกว่ า
ภิ ก ษุ พ วกที่ ป วารณาแล้ ว เป็ น อั น ปวารณาดี แ ล้ ว พวกที่ เ หลื อ
พึงปวารณาต่อไป พวกที่ปวารณาแล้ว ต้องอาบัติทุกกฏ.
989. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในอาวาสแห่งหนึ่ง ถึงวันปวารณา มีภิกษุ
เจ้ า ถิ่ น ในศาสนานี้ ม ากรู ป ด้ ว ยกั น แต่ ป ระชุ ม กั น ๕ รู ป บ้ า ง
เกินกว่าบ้าง พวกเธอรู้อยู่ว่า ยังมีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นที่ยังไม่มา
แต่ฝืนใจทำ�ปวารณา ด้วยเข้าใจว่า พวกเราปวารณากันสมควรแท้
จะไม่สมควรก็หามิได้.
พอพวกเธอปวารณาเสร็จ ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง
มีจำ�นวนมากกว่า …
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มีจำ�นวนมากกว่า …
993. … ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจำ�นวนเท่ากัน …
994. … ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจำ�นวนน้อยกว่า …
995. … บริ ษั ท บางพวกลุ ก ไป ขณะนั้ น มี ภิ ก ษุ เจ้ า ถิ่ น พวกอื่ น มาถึ ง
มีจำ�นวนมากกว่า …
996. … ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจำ�นวนเท่ากัน …
997. … ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจำ�นวนน้อยกว่า …
998. … บริ ษั ท ลุ ก ไปหมดแล้ ว ขณะนั้ น มี ภิ ก ษุ เจ้ า ถิ่ น พวกอื่ น มาถึ ง
มีจำ�นวนมากกว่า …
999. … ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจำ�นวนเท่ากัน …
1000. … ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจำ�นวนน้อยกว่า ภิกษุ
พวกที่ ป วารณาแล้ ว เป็ น อั น ปวารณาดี แ ล้ ว พวกที่ ม าที ห ลั ง
พึงปวารณาในสำ�นักพวกเธอ พวกที่ปวารณาแล้ว ต้องอาบัติ
ทุกกฏ.

มุ่งความแตกร้าวทำ�ปวารณา ๑๕ ข้อ
[๒๓๗]
1001. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ในอาวาสแห่งหนึ่ง ถึงวันปวารณา มีภิกษุ
เจ้าถิน่ ในศาสนานีม้ ากรูปด้วยกัน แต่ประชุมกัน ๕ รูปบ้าง เกินกว่าบ้าง
พวกเธอรู้อยู่ว่า ยังมีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นที่ยังไม่มา และมุ่งความ
แตกร้าวว่า ขอภิกษุเหล่านั้นจงเสื่อมสูญ ขอภิกษุเหล่านั้นจงพินาศ
จะประโยชน์อะไรด้วยภิกษุเหล่านั้น ดังนี้ จึงปวารณา.
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990. … ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจำ�นวนเท่ากัน …
991. … ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจำ�นวนน้อยกว่า …
992. … บริ ษั ท ยั ง ไม่ ทั น ลุ ก ไป ขณะนั้ น มี ภิ ก ษุ เจ้ า ถิ่ น พวกอื่ น มาถึ ง

เมือ่ พวกเธอกำ�ลังปวารณา ขณะนัน้ มีภกิ ษุเจ้าถิน่ พวกอืน่ มาถึง
มี จำ�นวนมากกว่ า ภิ ก ษุ เ หล่ า นั้ น ต้ อ งปวารณาใหม่ พวกที่
ปวารณาแล้ว ต้องอาบัติถุลลัจจัย.
1002. … ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจำ�นวนมากกว่า …
1003. … ขณะนั้ น มี ภิ ก ษุ เจ้ า ถิ่ น พวกอื่ น มาถึ ง มี จำ�นวนน้ อ ยกว่ า
ภิกษุ พวกที่ป วารณาแล้ว เป็นอันปวารณาดี แล้ว พวกที่ เหลือ
พึงปวารณาต่อไป พวกที่ปวารณาแล้ว ต้องอาบัติถุลลัจจัย.
1004. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย อนึ่ ง ในอาวาสแห่ ง หนึ่ ง ถึ ง วั น ปวารณา
มีภิกษุเจ้าถิ่นในศาสนานี้มากรูปด้วยกัน แต่ประชุมกัน ๕ รูปบ้าง
เกินกว่าบ้าง พวกเธอรู้อยู่ว่า ยังมีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นที่ยังไม่มา
และมุ่งความแตกร้าวว่า ขอภิกษุเหล่านั้นจงเสื่อมสูญ ขอภิกษุ
เหล่านั้นจงพินาศ จะประโยชน์อะไรด้วยภิกษุเหล่านั้น ดังนี้ จึง
ปวารณา.
พวกเธอปวารณาเสร็จ ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง
มีจำ�นวนมากกว่า …
1005. … ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจำ�นวนเท่ากัน …
1006. … ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจำ�นวนน้อยกว่า …
1007.… บริษัทยังไม่ทันลุกไป ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง
มีจำ�นวนมากกว่า …
1008. … ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจำ�นวนเท่ากัน …
1009. … ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจำ�นวนน้อยกว่า …
1010. … บริษัทบางพวกลุกไปแล้ว ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง
มีจำ�นวนมากกว่า …
1011. … ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจำ�นวนเท่ากัน …
1012. … ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจำ�นวนน้อยกว่า …
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1013. … บริษัทลุกไปหมดแล้ว ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง

มี จำ�นวนมากกว่ า . ภิ ก ษุ เ หล่ า นั้ น ต้ อ งปวารณาใหม่ . พวกที่
ปวารณาแล้ว ต้องอาบัติถุลลัจจัย.

1014. … ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจำ�นวนเท่ากัน …
1015. … ขณะนั้น มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจำ�นวนน้อยกว่า ภิกษุ

พวกที่ ป วารณาแล้ ว เป็ น อั น ปวารณาดี แ ล้ ว พวกที่ ม าที ห ลั ง
พึงปวารณาในสำ�นักพวกเธอ พวกที่ปวารณาแล้ว ต้องอาบัติ
ถุลลัจจัย.

[๒๓๘]
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อนึง่ ในอาวาสแห่งหนึง่ ถึงวันปวารณา มีภกิ ษุเจ้าถิน่
ในศาสนานี้ ม ากรู ป ด้ ว ยกั น แต่ ป ระชุ ม กั น ๕ รู ป บ้ า ง เกิ น กว่ า บ้ า ง.
พวกเธอไม่ทราบว่า มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นก�ำลังเข้ามาภายในสีมา …
… พวกเธอไม่ทราบว่า มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นเข้ามาในสีมาแล้ว …
… พวกเธอไม่เห็น ภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นที่ก�ำลังเข้ามาในสีมา …
… พวกเธอไม่เห็น ภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นเข้ามาภายในสีมาแล้ว …
… พวกเธอไม่ได้ยินว่า มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นก�ำลังเข้ามาภายในสีมา…
… พวกเธอไม่ได้ยินว่า มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นเข้ามาภายในสีมาแล้ว …
โดยนัย ๑๗๕ ติกะ ภิกษุเจ้าถิ่นกับภิกษุเจ้าถิ่น ภิกษุอาคันตุกะกับภิกษุเจ้าถิ่น
ภิกษุเจ้าถิ่นกับภิกษุอาคันตุกะ ภิกษุอาคันตุกะกับภิกษุอาคันตุกะ รวมเป็น ๗๐๐
ติกะ โดยเปยยาลมุข.

1. ดูเทียบเคียงในข้อ [๑๙๗] อุโบสถขันธกะ (เชิงอรรถ ๒) ในหน้า 309  –ผู้รวบรวม
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เปยยาลมุข ๗๐๐ ติกะ1

ภิกษุเจ้าถิ่นกับภิกษุอาคันตุกะนับวันปวารณาต่างกัน
[๒๓๙]
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็วันปวารณาของพวกภิกษุเจ้าถิ่นในศาสนานี้เป็น
๑๔ ค�่ำ ของพวกภิกษุอาคันตุกะเป็น ๑๕ ค�่ำ.
1016. ถ้าพวกเจ้าถิ่นมีจำ�นวนมากกว่า พวกภิกษุอาคันตุกะพึงอนุวัตร
พวกภิกษุเจ้าถิ่น.
1017.ถ้ามีจำ�นวนเท่ากัน พวกภิกษุอาคันตุกะพึงอนุวตั รพวกภิกษุเจ้าถิน่ .
1018. ถ้ า พวกภิ ก ษุ อ าคั น ตุ ก ะมี จำ�นวนมากกว่ า พวกภิ ก ษุ เ จ้ า ถิ่ น
พึงอนุวัตรพวกภิกษุอาคันตุกะ.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็วันปวารณาของพวกภิกษุเจ้าถิ่นในศาสนานี้เป็น
๑๕ ค�่ำ ของพวกภิกษุอาคันตุกะเป็น ๑๔ ค�่ำ.
1019. ถ้าพวกเจ้าถิ่นมีจำ�นวนมากกว่า พวกภิกษุอาคันตุกะพึงอนุวัตร
พวกภิกษุเจ้าถิ่น.
1020. ถ้ามีจำ�นวนเท่ากัน พวกภิกษุอาคันตุกะพึงอนุวตั รพวกภิกษุเจ้าถิน่ .
1021. ถ้ า พวกภิ ก ษุ อ าคั น ตุ ก ะมี จำ�นวนมากกว่ า พวกภิ ก ษุ เ จ้ า ถิ่ น
พึงอนุวัตรพวกภิกษุอาคันตุกะ.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง วันปวารณาของพวกภิกษุเจ้าถิ่นในศาสนานี้
เป็นวัน ๑ ค�่ำ ของพวกภิกษุอาคันตุกะเป็น ๑๕ ค�่ำ.
1022. ถ้ า พวกภิ ก ษุ เ จ้ า ถิ่ น มี จำ�นวนมากกว่ า พวกภิ ก ษุ เ จ้ า ถิ่ น ไม่
ปรารถนา ก็ไม่ให้ความสามัคคีแก่พวกภิกษุอาคันตุกะ พวกภิกษุ
อาคันตุกะพึงไปปวารณานอกสีมาเถิด.
1023. ถ้ า มี จำ�นวนเท่ า กั น พวกภิ ก ษุ เจ้ า ถิ่ น ไม่ ป รารถนา ก็ ไ ม่ ต้ อ งให้
ความสามัคคีแก่พวกภิกษุอาคันตุกะ พวกภิกษุอาคันตุกะ พึงไป
ปวารณานอกสีมาเถิด.
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1024. ถ้าพวกภิกษุอาคันตุกะมีจำ�นวนมากกว่า พวกภิกษุเจ้าถิ่นพึง
ให้ความสามัคคีแก่พวกภิกษุอาคันตุกะ หรือพึงไปเสียนอกสีมา.

ปวารณาของภิกษุที่สงสัยเป็นต้น
[๒๔๐]
1028. ดูกรภิกษุทัง้ หลาย ก็พวกภิกษุอาคันตุกะในศาสนานี้ ได้เห็นอาการ
เจ้าถิ่น ลักษณะเจ้าถิ่น เครื่องหมายเจ้าถิ่น สิ่งที่แสดงเจ้าถิ่น ของ
พวกภิกษุเจ้าถิน่ เตียง ตัง่ ฟูก หมอน จัดไว้ได้ระเบียบ น้ำ�ฉัน น้ำ�ใช้
จัดหาไว้เป็นอันดี บริเวณกวาดสะอาดสะอ้าน ครั้นแล้ว มีความ
สงสัยว่า พวกภิกษุเจ้าถิ่นมีหรือไม่มีหนอ. พวกเธอมีความสงสัย
แต่ไม่เที่ยวค้นหา ครั้นแล้วขืนปวารณา ต้องอาบัติทุกกฏ.
1029.… พวกเธอมีความสงสัย ได้ค้นหาแล้วแต่ไม่พบ จึงปวารณา
ไม่ต้องอาบัติ.
1030. … พวกเธอมีความสงสัย ได้ค้นหาแล้วพบ จึงปวารณาร่วมกัน
ไม่ต้องอาบัติ.
1031. … พวกเธอมี ค วามสงสั ย ได้ ค้ น หาแล้ ว พบ ครั้ น แล้ ว แยกกั น
ปวารณา ต้องอาบัติทุกกฏ.
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ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง วันปวารณาของพวกภิกษุเจ้าถิ่นในศาสนานี้
เป็น ๑๕ ค�่ำ ของพวกภิกษุอาคันตุกะเป็น ๑ ค�่ำ.
1025. ถ้าพวกภิกษุเจ้าถิ่นมีจำ�นวนมากกว่า พวกภิกษุอาคันตุกะพึงให้
ความสามัคคีแก่พวกภิกษุเจ้าถิ่น หรือพึงไปเสียนอกสีมา.
1026. ถ้ า มี จำ�นวนเท่ า กั น พวกภิ ก ษุ อ าคั น ตุ ก ะพึ ง ให้ ค วามสามั ค คี
แก่พวกภิกษุเจ้าถิ่น หรือพึงไปเสียนอกสีมา.
1027. ถ้าพวกภิกษุอาคันตุกะมีจำ�นวนมากกว่า พวกภิกษุอาคันตุกะ
ไม่ปรารถนา ก็ไม่ตอ้ งให้ความสามัคคีแก่พวกภิกษุเจ้าถิน่ พวกภิกษุ
เจ้าถิ่นพึงไปปวารณานอกสีมาเถิด.

1032. … พวกเธอมี ค วามสงสั ย ได้ ค้ น หาแล้ ว พบ ครั้ น แล้ ว มุ่ ง ความ

แตกร้าวว่า ขอภิกษุพวกนั้นจงเสื่อมสูญ จงพินาศ จะประโยชน์
อะไรด้วยภิกษุพวกนั้น ดังนี้จึงปวารณา ต้องอาบัติถุลลัจจัย.
1033. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง พวกภิกษุอาคันตุกะในศาสนานี้ ได้ยิน
อาการเจ้ า ถิ่ น ลั ก ษณะเจ้ า ถิ่ น เครื่ อ งหมายเจ้ า ถิ่ น สิ่ ง ที่ แ สดง
เจ้ า ถิ่ น ของพวกภิ ก ษุ เ จ้ า ถิ่ น ได้ ยิ น เสี ย งเท้ า ของพวกภิ ก ษุ
เจ้าถิ่นกำ�ลังเดินจงกรม ได้ยินเสียงท่องสาธยาย เสียงไอ เสียงจาม
ครั้ น แล้ ว มี ค วามสงสั ย ว่ า พวกภิ ก ษุ เจ้ า ถิ่ น ยั ง มี ห รื อ ไม่ มี ห นอ.
พวกเธอมี ค วามสงสั ย แต่ ไ ม่ ค้ น หา ครั้ น แล้ ว ขื น ปวารณา
ต้องอาบัติทุกกฏ.
1034. … พวกเธอมี ค วามสงสั ย ได้ ค้ น หา ครั้ น ค้ น หาแล้ ว ไม่ พ บ
ครั้นแล้วจึงปวารณา ไม่ต้องอาบัติ.
1035. … พวกเธอมี ค วามสงสั ย ได้ ค้ น หา ครั้ น ค้ น หาแล้ ว จึ ง พบ
ครั้นพบแล้วจึงปวารณาร่วมกัน ไม่ต้องอาบัติ.
1036. … พวกเธอมี ค วามสงสั ย ได้ ค้ น หา ครั้ น ค้ น หาแล้ ว จึ ง พบ
ครั้นพบแล้วจึงแยกกันปวารณา ต้องอาบัติทุกกฏ.
1037.… พวกเธอมี ค วามสงสั ย ได้ ค้ น หา ครั้ น ค้ น หาแล้ ว จึ ง พบ
ครั้ น พบแล้ ว มุ่ ง ความแตกร้ า วว่ า ขอภิ ก ษุ เ หล่ า นั้ น จงเสื่ อ มสู ญ
จงพินาศ จะประโยชน์อะไรด้วยภิกษุเหล่านั้น ดังนี้จึงปวารณา
ต้องอาบัติถุลลัจจัย.
1038. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย อนึ่ ง พวกภิ ก ษุ เจ้ า ถิ่ น ในศาสนานี้ ได้ เ ห็ น
อาการอาคันตุก ะ ลัก ษณะอาคันตุ กะ เครื่ องหมายอาคั น ตุ กะ
สิ่ ง ที่ แ สดงอาคั น ตุ ก ะของพวกภิ ก ษุ อ าคั น ตุ ก ะ ได้ เ ห็ น บาตร
จีวร ผ้านิสีทนะ อันเป็นของภิกษุพวกอื่น ได้เห็นรอยน้ำ�ล้างเท้า
ครั้นแล้วมีความสงสัยว่า พวกภิกษุอาคันตุกะยังมีหรือไม่หนอ.
พวกเธอมี ค วามสงสั ย แต่ ไ ม่ ค้ น หา ครั้ น แล้ ว ขื น ปวารณา
ต้องอาบัติทุกกฏ.
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ครั้นแล้วจึงปวารณา ไม่ต้องอาบัติ.
1040. … พวกเธอมี ค วามสงสั ย ได้ ค้ น หา ครั้ น ค้ น หาแล้ ว จึ ง พบ
ครั้นพบแล้ว จึงปวารณาร่วมกัน ไม่ต้องอาบัติ.
1041. … พวกเธอมี ค วามสงสั ย ได้ ค้ น หา ครั้ น ค้ น หาแล้ ว จึ ง พบ
ครั้นพบแล้ว ได้แยกกันปวารณา ต้องอาบัติทุกกฏ.
1042. … พวกเธอมี ค วามสงสั ย ได้ ค้ น หา ครั้ น ค้ น หาแล้ ว จึ ง พบ
ครั้นพบแล้ว มุ่งความแตกร้าว ว่า ขอภิกษุเหล่านั้นจงเสื่อมสูญ
จงพินาศ จะประโยชน์อะไรด้วยภิกษุเหล่านั้น ดังนี้ จึงปวารณา
ต้องอาบัติถุลลัจจัย.
1043. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย อนึ่ ง พวกภิ ก ษุ เจ้ า ถิ่ น ในศาสนานี้ ได้ ยิ น
อาการอาคันตุก ะ ลัก ษณะอาคั น ตุ กะ เครื่ องหมายอาคั น ตุ กะ
สิ่ ง ที่ แ สดงอาคั น ตุ ก ะของพวกภิ ก ษุ อ าคั น ตุ ก ะ ได้ ยิ น เสี ย งเท้ า
ของพวกภิกษุอาคันตุกะกำ�ลังเดินมา ได้ยินเสียงรองเท้ากระทบ
ได้ยินเสียงไอ เสียงจาม ครั้นแล้วมีความสงสัยว่า พวกภิกษุ
อาคันตุกะยังมีหรือไม่มีหนอ. พวกเธอมีความสงสัย แต่ไม่ค้นหา
ครั้นแล้วขืนปวารณา ต้องอาบัติทุกกฏ.
1044. … พวกเธอมี ค วามสงสั ย ได้ ค้ น หา ครั้ น ค้ น หาแล้ ว ไม่ พ บ
ครั้นแล้วจึงปวารณา ไม่ต้องอาบัติ.
1045. … พวกเธอมี ค วามสงสั ย ได้ ค้ น หา ครั้ น ค้ น หาแล้ ว จึ ง พบ
ครั้นพบแล้ว ได้ปวารณาร่วมกัน ไม่ต้องอาบัติ.
1046. … พวกเธอมี ค วามสงสั ย ได้ ค้ น หา ครั้ น ค้ น หาแล้ ว จึ ง พบ
ครั้นพบแล้ว ได้แยกกันปวารณา ต้องอาบัติทุกกฏ.
1047. … พวกเธอมี ค วามสงสั ย ได้ ค้ น หา ครั้ น ค้ น หาแล้ ว จึ ง พบ
ครั้นพบแล้ว มุ่งความแตกร้าว ว่า ขอภิกษุเหล่านั้นจงเสื่อมสูญ
จงพินาศ จะประโยชน์อะไรด้วยภิกษุเหล่านั้น ดังนี้จึงปวารณา
ต้องอาบัติถุลลัจจัย.
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1039. … พวกเธอมี ค วามสงสั ย ได้ ค้ น หา ครั้ น ค้ น หาแล้ ว ไม่ พ บ

ภิกษุสมานสังวาสเป็นต้นปวารณา
[๒๔๑]
1048. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็พวกภิกษุอาคันตุกะในศาสนานี้ ได้เห็นพวก
ภิ ก ษุ เจ้ า ถิ่ น ซึ่ ง เป็ น นานาสั ง วาส พวกเธอกลั บ ได้ ค วามเห็ น ว่ า
เป็ น สมานสั ง วาส ครั้ น แล้ ว ก็ ไ ม่ ไ ต่ ถ าม ครั้ น แล้ ว จึ ง ปวารณา
ร่วมกัน ไม่ต้องอาบัติ.
1049.… พวกเธอได้ ไ ต่ ถ าม ครั้ น ไต่ ถ ามแล้ ว ไม่ รั ง เกี ย จ ครั้ น แล้ ว
ปวารณาร่วมกัน ต้องอาบัติทุกกฏ.
1050. … พวกเธอได้ ไ ต่ ถ าม ครั้ น ไต่ ถ ามแล้ ว ไม่ รั ง เกี ย จ ครั้ น แล้ ว
แยกกันปวารณา ไม่ต้องอาบัติ.
1051. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง พวกภิกษุอาคันตุกะในศาสนานี้ ได้เห็น
พวกภิกษุเจ้าถิ่นซึ่งเป็นสมานสังวาส พวกเธอกลับได้ความเห็นว่า
เป็นนานาสังวาส ครั้นแล้วก็ไม่ไต่ถาม ครั้นแล้วปวารณาร่วมกัน
ต้องอาบัติทุกกฏ.
1052. … พวกเธอได้ ไ ต่ ถ าม ครั้ น ไต่ ถ ามแล้ ว รั ง เกี ย จ ครั้ น แล้ ว
แยกกันปวารณา ต้องอาบัติทุกกฏ.
1053. … พวกเธอได้ไต่ถาม ครั้นไต่ถามแล้วรังเกียจ ครั้นแล้วปวารณา
ร่วมกัน ไม่ต้องอาบัติ.
1054. … พวกเธอได้ ไ ต่ ถ าม ครั้ น ไต่ ถ ามแล้ ว ไม่ รั ง เกี ย จ ครั้ น แล้ ว
แยกกันปวารณา ไม่ต้องอาบัติ.
1055. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง พวกภิกษุเจ้าถิ่นในศาสนานี้ ได้เห็นพวก
ภิกษุอาคันตุกะซึ่งเป็นนานาสังวาส พวกเธอกลับได้ความเห็นว่า
เป็นสมานสังวาส ครั้นแล้วก็ไม่ไต่ถาม ครั้นแล้วปวารณาร่วมกัน
ไม่ต้องอาบัติ.
1056. … พวกเธอได้ ไ ต่ ถ าม ครั้ น ไต่ ถ ามแล้ ว ไม่ รั ง เกี ย จ ครั้ น แล้ ว
ปวารณาร่วมกัน ต้องอาบัติทุกกฏ.
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1057. … พวกเธอได้ไต่ถาม ครั้นไต่ถามแล้วไม่รังเกียจ ครั้นแล้วแยกกัน
ปวารณา ไม่ต้องอาบัติ.
1058. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง พวกภิกษุเจ้าถิ่นในศาสนานี้ ได้เห็นพวก
ภิกษุอาคันตุกะซึ่งเป็นสมานสังวาส พวกเธอกลับได้ความเห็นว่า
เป็นนานาสังวาส ครั้นแล้วก็ไม่ไต่ถาม ครั้นแล้วปวารณาร่วมกัน
ต้องอาบัติทุกกฏ.
1059.… พวกเธอได้ไต่ถาม ครั้นไต่ถามแล้วรังเกียจ ครั้นแล้วแยกกัน
ปวารณา ต้องอาบัติทุกกฏ.
1060. … พวกเธอได้ไต่ถาม ครั้นไต่ถามแล้วรังเกียจ ครั้นแล้วปวารณา
ร่วมกัน ไม่ต้องอาบัติ.

[๒๔๒]
1061. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อถึงวันปวารณา ภิกษุไม่พึงไปจากอาวาส
ที่มีภิกษุครบจำ�นวน สู่อาวาสที่มีภิกษุไม่ครบจำ�นวน นอกจากไป
เป็นคณะสงฆ์ นอกจากมีอันตราย.
1062. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อถึงวันปวารณา ไม่พึงไปจากอาวาสที่มีภิกษุ
ครบจำ�นวน สู่ถิ่นที่มิใช่อาวาสซึ่งมีภิกษุไม่ครบจำ�นวน นอกจาก
ไปเป็นคณะสงฆ์ นอกจากมีอันตราย.
1063. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เมื่ อ ถึ ง วั น ปวารณา ไม่ พึ ง ไปจากอาวาส
ที่ มี ภิ ก ษุ ค รบจำ�นวน สู่ อ าวาสหรื อ ถิ่ น ที่ มิ ใช่ อ าวาสซึ่ ง มี ภิ ก ษุ
ไม่ครบจำ�นวน นอกจากไปเป็นคณะสงฆ์ นอกจากมีอันตราย.
1064. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เมื่ อ ถึ ง วั น ปวารณา ไม่ พึ ง ไปจากถิ่ น ที่ มิ ใช่
อาวาสซึ่ ง มี ภิ ก ษุ ค รบจำ�นวน สู่ อ าวาสที่ มี ภิ ก ษุ ไ ม่ ค รบจำ�นวน
นอกจากไปเป็นคณะสงฆ์ นอกจากมีอันตราย.
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ไม่ควรไปไหนในวันปวารณา

1065. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เมื่ อ ถึ ง วั น ปวารณา ไม่ พึ ง ไปจากถิ่ น ที่ มิ ใช่

อาวาสซึ่งมีภิกษุครบจำ�นวน สู่ถิ่นที่มิใช่อาวาสซึ่งมีภิกษุไม่ครบ
จำ�นวน นอกจากไปเป็นคณะสงฆ์ นอกจากมีอันตราย.
1066. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เมื่ อ ถึ ง วั น ปวารณา ไม่ พึ ง ไปจากถิ่ น ที่ มิ ใช่
อาวาสซึ่ ง มี ภิ ก ษุ ค รบจำ�นวน สู่ อ าวาสหรื อ ถิ่ น มิ ใ ช่ อ าวาส
ซึ่งมีภิกษุไม่ครบจำ�นวน นอกจากไปเป็นคณะสงฆ์ นอกจาก
มีอันตราย.
1067. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อถึงวันปวารณา ไม่พึงไปจากอาวาสหรือ
ถิน่ มิใช่อาวาสซึง่ มีภกิ ษุครบจำ�นวน สูอ่ าวาสซึง่ มีภกิ ษุไม่ครบจำ�นวน
นอกจากไปเป็นคณะสงฆ์ นอกจากมีอันตราย.
1068. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อถึงวันปวารณา ไม่พึงไปจากอาวาสหรือ
ถิน่ ทีม่ ใิ ช่อาวาสซึง่ มีภกิ ษุครบจำ�นวน สูอ่ าวาสหรือถิน่ มิใช่อาวาส
ซึ่ ง มี ภิ ก ษุ ไ ม่ ค รบจำ�นวน นอกจากไปเป็ น คณะสงฆ์ นอกจาก
มีอันตราย.
1069.ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อถึงวันปวารณา ไม่พึงไปจากอาวาสหรือ
ถิน่ ทีม่ ใิ ช่อาวาสซึง่ มีภกิ ษุครบจำ�นวน สูอ่ าวาสหรือถิน่ มิใช่อาวาส
ซึ่ ง มี ภิ ก ษุ ไ ม่ ค รบจำ�นวน นอกจากไปเป็ น คณะสงฆ์ นอกจาก
มีอันตราย.
1070.ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อถึงวันปวารณา ไม่พึงไปจากอาวาสซึ่งมี
ภิกษุครบจำ�นวน สู่อาวาสมีภิกษุซึ่งครบจำ�นวน ซึ่งเป็นที่อยู่ของ
พวกภิกษุผู้เป็นนานาสังวาส นอกจากไปเป็นคณะสงฆ์ นอกจาก
มีอันตราย.
1071.ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เมื่ อ ถึ ง วั น ปวารณา ไม่ พึ ง ไปจากอาวาส
ซึ่ ง มี ภิ ก ษุ ค รบจำ�นวน สู่ ถิ่ น ที่ มิ ใช่ อ าวาสซึ่ ง มี ภิ ก ษุ ค รบจำ�นวน
ซึ่งเป็นที่อยู่ของพวกภิกษุผู้เป็นนานาสังวาส นอกจากไปเป็น
คณะสงฆ์ นอกจากมีอันตราย.
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ภิ ก ษุ ค รบจำ�นวน สู่ อ าวาสหรื อ ถิ่ น ที่ มิ ใช่ อ าวาสซึ่ ง มี ภิ ก ษุ ค รบ
จำ�นวน ซึ่งเป็นที่อยู่ของพวกภิกษุผู้เป็นนานาสังวาส นอกจาก
ไปเป็นคณะสงฆ์ นอกจากมีอันตราย.
1073.ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เมื่ อ ถึ ง วั น ปวารณา ไม่ พึ ง ไปจากถิ่ น ที่ มิ ใช่
อาวาสซึ่งมีภิกษุครบจำ�นวน สู่อาวาสซึ่งมีภิกษุครบจำ�นวน …
1074. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เมื่ อ ถึ ง วั น ปวารณา ไม่ พึ ง ไปจากถิ่ น ที่ มิ ใช่
อาวาสซึ่งมีภิกษุครบจำ�นวน …
1075. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เมื่ อ ถึ ง วั น ปวารณา ไม่ พึ ง ไปจากถิ่ น ที่ มิ ใช่
อาวาสซึ่งมีภิกษุครบจำ�นวน สู่อาวาสหรือถิ่นที่มิใช่อาวาสซึ่งมี
ภิกษุครบจำ�นวน ซึ่งเป็นที่อยู่ของพวกภิกษุผู้เป็นนานาสังวาส
นอกจากไปเป็นคณะสงฆ์ นอกจากมีอันตราย.
1076. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อถึงวันปวารณา ไม่พึงไปจากอาวาสหรือถิ่น
ที่มิใช่อาวาสซึ่งมีภิกษุครบจำ�นวน สู่อาวาสซึ่งมีภิกษุครบจำ�นวน
…
1077.ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อถึงวันปวารณา ไม่พึงไปจากอาวาสหรือ
ถิ่นที่มิใช่อาวาสซึ่งมีภิกษุครบจำ�นวน สู่ถิ่นที่มิใช่อาวาสซึ่งมีภิกษุ
ครบจำ�นวน …
1078. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อถึงวันปวารณา ไม่พึงไปจากอาวาสหรือถิ่น
ที่มิใช่อาวาสซึ่งมีภิกษุครบจำ�นวน สู่อาวาสหรือถิ่นที่มิใช่อาวาส
ซึ่ งมีภิก ษุครบจำ�นวน ซึ่ง เป็นที่ อยู่ ข องภิ กษุ ผู้ เ ป็ น นานาสั งวาส
นอกจากไปเป็นคณะสงฆ์ นอกจากมีอันตราย.
• สถานที่ควรไปในวันปวารณา
1079. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อถึงวันปวารณา ภิกษุพึงไปจากอาวาสที่มี
ภิกษุครบจำ�นวน สู่อาวาสที่มีภิกษุครบจำ�นวน …
1080. … สู่ถิ่นที่มิใช่อาวาส …
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1072. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อถึงวันปวารณา ไม่พึงไปจากอาวาสซึ่งมี

1081. … สู่อาวาสหรือถิ่นที่มิใช่อาวาส ซึ่งเป็นที่อยู่ของพวกภิกษุผู้เป็น

สมานสังวาส ที่รู้ว่าเราสามารถจะไปถึงในวันนี้แหละ.
1082. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อถึงวันปวารณา พึงไปจากถิ่นที่มิใช่อาวาส
ที่มีภิกษุครบจำ�นวน สู่อาวาสที่มีภิกษุครบจำ�นวน …
1083. … สู่ถิ่นที่มิใช่อาวาส …
1084. … สู่อาวาสหรือถิ่นที่มิใช่อาวาส อันเป็นที่อยู่ของพวกภิกษุผู้เป็น
สมานสังวาส ที่รู้ว่าเราสามารถจะไปถึงในวันนี้แหละ.
1085. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อถึงวันปวารณา พึงไปจากอาวาสหรือถิ่นที่
มิใช่อาวาส ซึ่งมีภิกษุครบจำ�นวน สู่อาวาสที่มีภิกษุครบจำ�นวน …
1086. … สู่ถิ่นที่มิใช่อาวาส …
1087. … สู่ อ าวาสหรื อ ถิ่ น ที่ มิ ใช่ อ าวาส อั น เป็ น ที่ อ ยู่ ข องพวกภิ ก ษุ
ผู้เป็นสมานสังวาส ที่รู้ว่าจะสามารถไปถึงในวันนี้แหละ.
• บุคคลที่ควรเว้นในปวารณา
[๒๔๓]
1088.ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ ไ ม่ พึ ง ปวารณาในบริ ษั ท ที่ มี ภิ ก ษุ ณี
นั่งอยู่ด้วย รูปใดปวารณา ต้องอาบัติทุกกฏ.
1089. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงปวารณาในบริษัทที่มี สิกขมานา
นั่งอยู่ด้วย …
1090. ไม่พึงปวารณาในบริษัทที่มี สามเณร นั่งอยู่ด้วย …
1091. ไม่พึงปวารณาในบริษัทที่มี สามเณรี นั่งอยู่ด้วย …
1092.ไม่พึงปวารณาในบริษัทที่มี ภิกษุผู้บอกลาสิกขาแล้ว นั่งอยู่ด้วย …
1093. ไม่พึงปวารณาในบริษัทที่มี ภิกษุผู้ต้องอันติมวัตถุ นั่งอยู่ด้วย
รูปใดปวารณา ต้องอาบัติทุกกฏ.
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ผู้ ถู ก สงฆ์ ย กเสี ย ฐานไม่ เ ห็ น อาบั ติ นั่ ง อยู่ ด้ ว ย รู ป ใดปวารณา
พึงปรับอาบัติตามธรรม.
1095.ไม่พึงปวารณาในบริษัทที่มี ภิกษุผู้ถูกสงฆ์ยกเสียฐานไม่ทำ�คืน
อาบัติ นั่งอยู่ด้วย รูปใดปวารณา พึงปรับอาบัติตามธรรม.
1096.ไม่พึงปวารณาในบริษัทที่มี ภิกษุผู้ถูกสงฆ์ยกเสียฐานไม่สละคืน
ทิ ฏ ฐิอันลามก นั่ง อยู่ด้วย รูป ใดปวารณา พึ งปรั บอาบั ติ ต าม
ธรรม.
1097. ไม่พึงปวารณาในบริษัทที่มี บัณเฑาะก์ นั่งอยู่ด้วย รูปใดปวารณา
ต้องอาบัติทุกกฏ.
1098. ไม่พึงปวารณาในบริษัทที่มี คนลักเพศ นั่งอยู่ด้วย …
1099. ไม่พึงปวารณาในบริษัทที่มี ภิกษุผู้เข้ารีดเดียรถีย์ นั่งอยู่ด้วย …
1100. ไม่พึงปวารณาในบริษัทที่มี คนคล้ายดิรัจฉาน นั่งอยู่ด้วย …
1101. ไม่พึงปวารณาในบริษัทที่มี คนฆ่ามารดา นั่งอยู่ด้วย …
1102. ไม่พึงปวารณาในบริษัทที่มี คนฆ่าบิดา นั่งอยู่ด้วย …
1103. ไม่พึงปวารณาในบริษัทที่มี คนฆ่าพระอรหันต์ นั่งอยู่ด้วย …
1104. ไม่พึงปวารณาในบริษัทที่มี คนประทุษร้ายภิกษุณี นั่งอยู่ด้วย …
1105. ไม่พึงปวารณาในบริษัทที่มี ภิกษุทำ�ลายสงฆ์ นั่งอยู่ด้วย …
1106. ไม่ พึ ง ปวารณาในบริ ษั ท ที่ มี คนทำ�ร้ า ยพระศาสดาถึ ง ห้ อ
พระโลหิต นั่งอยู่ด้วย …
1107.ไม่พึงปวารณาในบริษัทที่มี อุภโตพยัญชนก นั่งอยู่ด้วย รูปใด
ปวารณา ต้องอาบัติทุกกฏ.
1108. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงปวารณา ด้วยการให้ปวารณาค้าง
คราวนอกจากบริษัทยังไม่ลุกไป.
1109. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย อนึ่ ง ภิ ก ษุ ไ ม่ พึ ง ปวารณา ในดิ ถี มิ ใ ช่
วันปวารณา นอกจากวันสังฆสามัคคี.
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1094.ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ ไ ม่ พึ ง ปวารณาในบริ ษั ท ที่ มี ภิ ก ษุ

พระพุทธานุญาตเตวาจิกาปวารณา
• สัญจรภัยในปวารณา
[๒๔๔]
ก็โดยสมัยนั้นแล ณ อาวาสแห่งหนึ่งในโกศลชนบท คนชาวดงได้มาพลุกพล่าน
ในวันปวารณา. ภิกษุทั้งหลายไม่อาจปวารณา ๓ หน … ตรัสว่า

1110. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ปวารณา ๒ หน.
คนชาวดงได้ ม าพลุ ก พล่ า นมากขึ้ น ภิ ก ษุ ทั้ ง หลายไม่ อ าจปวารณา ๒ หน
… ตรัสว่า

1111. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ปวารณาหนเดียว.
ชนชาวดงได้มาพลุกพล่านหนักขึ้นอีก.
… ตรัสว่า

ภิกษุทั้งหลายไม่อาจปวารณาหนเดียว

1112. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ปวารณามีพรรษาเท่ากัน.
• ราตรีจวนสว่าง
ก็โดยสมัยนั้นแล ในอาวาสแห่งหนึ่ง ถึงวันปวารณา ชาวบ้านมัวให้ทานอยู่จน
ราตรีจวนสว่าง จึงภิกษุเหล่านั้นได้ปรึกษากันว่า คนเหล่านี้มัวให้ทานอยู่จนราตรี
จวนสว่ า ง ถ้ า สงฆ์ จั ก ปวารณา ๓ หน สงฆ์ จั ก ไม่ ทั น ได้ ป วารณาทั่ ว กั น ราตรี นี้
ก็จักสว่างเสียก่อน พวกเราจะพึงปฏิบัติอย่างไรหนอ … ตรัสว่า

1113. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในอาวาสแห่งหนึ่ง ถึงวันปวารณา ชาวบ้าน
ในตำ�บลนี้มัวให้ทานอยู่จนราตรีจวนสว่าง หากภิกษุทั้งหลายใน
อาวาสนั้น มีความคิดเห็นอย่างนี้ว่า ชาวบ้านพากันให้ทานอยู่
จนราตรีจวนสว่าง ถ้าสงฆ์จะปวารณา ๓ หน สงฆ์จักไม่ทันได้
ปวารณาทั่วกัน ราตรีนี้ก็จักสว่างเสียก่อน ดังนี้. ภิกษุผู้ฉลาด
ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติกรรมวาจา ว่าดังนี้
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ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ชาวบ้านมัวให้ทานอยู่จนราตรี
จวนสว่าง ถ้าสงฆ์จักปวารณา ๓ หน สงฆ์จักไม่ทันได้ปวารณาทั่วกัน
ราตรีจักสว่างเสียก่อน ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึง
ปวารณา ๒ หน
1114. … สงฆ์พึงปวารณา หนเดียว

1115. … สงฆ์พึงปวารณา มีพรรษาเท่ากัน.
1116. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในอาวาสแห่งหนึ่ง ถึงวันปวารณา ภิกษุ
1117.… ภิกษุที่เชี่ยวชาญในพระสูตร สังคายนาพระสูตรกัน …
1118. … พระวินัยธรตัดสินพระวินัยกัน …
1119. … พระธรรมกถึกสนทนาธรรมกัน …
1120. … ภิกษุทัง้ หลายทะเลาะกันจนราตรีจวนสว่าง หากภิกษุทัง้ หลาย

ในอาวาสนั้นมีความคิดเห็นอย่างนี้ว่า ภิกษุทั้งหลายทะเลาะกัน
จนราตรี จ วนสว่ า ง ถ้ า สงฆ์ จั ก ปวารณา ๓ หน สงฆ์ จั ก ไม่ ทั น
ได้ปวารณาทั่วกัน ราตรีจักสว่างเสียก่อน ดังนี้. ภิกษุผู้ฉลาด
ผูส้ ามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติกรรมวาจา ว่าดังนี้
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ภิกษุทั้งหลายมัวทะเลาะกันจน
ราตรีจวนสว่าง ถ้าสงฆ์จักปวารณา ๓ หน สงฆ์จักไม่ทันปวารณาทั่วกัน
ราตรีจักสว่างเสียก่อน ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึง
ปวารณา ๒ หน
1121. … สงฆ์พึงปวารณา หนเดียว

1122. … สงฆ์พึงปวารณา มีพรรษาเท่ากัน.
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ทั้งหลายกล่าวธรรมกัน …

การปวารณาเมื่อฝนกำ�ลังตั้งเค้า
ก็โดยสมัยนั้นแล ในอาวาสแห่งหนึ่งในโกศลชนบท ถึงวันปวารณา ภิกษุสงฆ์มา
ประชุมกันมาก. สถานที่ประชุมคับแคบ คุ้มฝนไม่ได้ และฝนก�ำลังตั้งเค้ามาใหญ่
จึงภิกษุเหล่านั้นได้ปรึกษากันว่า ภิกษุสงฆ์นี้มาประชุมกันมาก สถานที่ประชุมคับแคบ
คุ้มฝนไม่ได้ และฝนก็ก�ำลังตั้งเค้ามาใหญ่ ถ้าสงฆ์จักปวารณา ๓ หน สงฆ์จักไม่ทันได้
ปวารณาทั่วกัน ฝนนี้ก็จักตกเสียก่อน พวกเราจะพึงปฏิบัติสถานไรหนอ … ตรัสว่า

1123. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ในอาวาสแห่งหนึ่ง ถึงวันปวารณา ภิกษุใน

ศาสนานี้ ม าประชุ ม กั น มาก. สถานที่ ป ระชุ ม คั บ แคบคุ้ ม ฝน
ไม่ได้ และฝนก็กำ�ลังตั้งเค้ามาใหญ่ ถ้าภิกษุทั้งหลายในอาวาสนั้น
มีความคิดเห็นอย่างนี้ว่า ภิกษุสงฆ์มาประชุมกันมาก สถานที่
ประชุ ม คั บ แคบ คุ้ ม ฝนไม่ ไ ด้ และฝนก็ กำ�ลั ง ตั้ ง เค้ า มาใหญ่
ถ้าสงฆ์จักปวารณา ๓ หน สงฆ์จักไม่ทันได้ปวารณาทั่วกัน ฝนนี้
ก็จักตกหนักเสียก่อน. ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้
สงฆ์ทราบด้วยญัตติกรรมวาจา ว่าดังนี้
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ภิกษุสงฆ์นีป้ ระชุมกันมาก สถานที่
ประชุมคับแคบ คุ้มฝนไม่ได้ และฝนก็กำ�ลังตั้งเค้ามาใหญ่ ถ้าสงฆ์จัก
ปวารณา ๓ หน สงฆ์จักไม่ทันได้ปวารณาทั่วกัน ฝนนี้ก็จักตกเสียก่อน.
ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงปวารณา ๒ หน.
1124. … สงฆ์พึงปวารณา หนเดียว.
1125. … สงฆ์พึงปวารณา มีพรรษาเท่ากัน.

อันตราย ๑๐ ประการ
1126. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย อนึ่ ง ในอาวาสแห่ ง หนึ่ ง ในตำ�บลนี้ ถึ ง วั น
ปวารณา มีอันตรายเกิดขึ้น คือ
1. พระราชาเสด็จมา (ราชนฺตราโย) …
2. โจรมาปล้น (โจรนฺตราโย) …
3. ไฟไหม้ (อคฺยนฺตราโย) …
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ภิกษุมีอาบัติห้ามปวารณา
[๒๔๕]
ก็โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพัคคีย์มีอาบัติติดตัวได้ปวารณา … ตรัสว่า

1129.ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ มี อ าบั ติ ติ ด ตั ว ไม่ พึ ง ปวารณา รู ป ใด

ปวารณา ต้องอาบัติทุกกฏ.
1130. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุผู้มีอาบัติติดตัวปวารณา
รูปนั้นทำ�โอกาส โจทด้วยอาบัติ.
1. บาลีมีว่า อมนุสฺสนฺตราโย สามารถแปลได้ว่า อันตรายเกิดจากอมนุษย์ –ผู้รวบรวม
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4. น้ำ�หลากมา (อุทกนฺตราโย …)
5. คนมามาก (มนุสฺสนฺตราโย) …
6. ผีเข้าภิกษุ1 (อมนุสฺสนฺตราโย) …
7. สัตว์ร้ายเข้ามา (วาฬนฺตราโย) …
8. งูร้ายเลื้อยเข้ามา (สิรึสปนฺตราโย) …
9. ภิกษุอาพาธหนักจะถึงเสียชีวิต (ชีวิตนฺตราโย) …
10. มีอันตรายแก่พรหมจรรย์ (พฺรหฺมจริยนฺตราโย) …
ในข้ อ นั้ น หากภิ ก ษุ ทั้ ง หลายในอาวาสนั้ น มี ค วามคิ ด เห็ น
อย่างนี้ว่า เหตุฉุกเฉินนี้แหละ คือ อันตรายแก่พรหมจรรย์ ถ้าสงฆ์
จักปวารณา ๓ หน สงฆ์จักไม่ทันได้ปวารณาทั่วถึงกัน อันตราย
แก่พรหมจรรย์นี้ก็จักเกิดเสียก่อน. ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึง
ประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติกรรมวาจา ว่าดังนี้
ท่ า นเจ้ า ข้ า ขอสงฆ์ จ งฟั ง ข้ า พเจ้ า เหตุ ฉุ ก เฉิ น นี้ คื อ อั น ตรายแก่
พรหมจรรย์ ถ้าสงฆ์จักปวารณา ๓ หน สงฆ์จักไม่ทันได้ปวารณาทั่วถึงกัน
อันตรายแก่พรหมจรรย์นี้ก็จักเกิดเสียก่อน. ถ้าความพร้อมพรั่งของ
สงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงปวารณา ๒ หน
1127. … สงฆ์พึงปวารณา หนเดียว.
1128.… สงฆ์พึงปวารณา มีพรรษาเท่ากัน.

สมั ย ต่ อ มา พระฉั พ พั ค คี ย ์ อั น สงฆ์ ใ ห้ ท� ำ โอกาส ก็ ไ ม่ ป รารถนาจะท� ำ โอกาส.
… ตรัสว่า

1131. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้งดปวารณาของภิกษุผู้ไม่ยอม
ทำ�โอกาส.

วิธีงดปวารณา
1132. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆ์พึงงดปวารณาอย่างนี้
เมื่ อ ถึ ง วั น ปวารณา ๑๔ ค่ำ� หรื อ ๑๕ ค่ำ� เมื่ อ บุ ค คลนั้ น
อยูพ่ ร้อมหน้า ภิกษุผูฉ้ ลาด ผูส้ ามารถ พึงประกาศในท่ามกลางสงฆ์
ว่าดังนี้
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า บุคคลมีชื่อนี้ มีอาบัติติดตัว
ปวารณา ข้าพเจ้าของดปวารณาของเธอเสีย เมื่อเธอยังอยู่พร้อมหน้า
สงฆ์ไม่พึงปวารณา. เท่านี้ เป็นอันงดปวารณาแล้ว.

สมัยต่อมาพระฉัพพัคคีย์หารือกันว่า ภิกษุทั้งหลายผู้มีศีลเป็นที่รัก งดปวารณา
ของพวกเราก่อน ดังนี้ จึงรีบงดปวารณาของภิกษุที่บริสุทธิ์ไม่มีอาบัติเสียก่อน เพราะ
เรื่องอันไม่สมควร เพราะเหตุอันไม่สมควร แม้ปวารณาของภิกษุที่ปวารณาแล้วก็
งดด้วย … ตรัสว่า

1133. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงงดปวารณาของภิกษุผู้บริสุทธิ์ไม่มี

อาบัติ เพราะเรื่องอันไม่สมควร เพราะเหตุอันไม่สมควร รูปใดงด
ต้องอาบัติทุกกฏ.
1134. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย อนึ่ ง แม้ ป วารณาของภิ ก ษุ ที่ ป วารณาแล้ ว
ก็ไม่พึงงด รูปใดงด ต้องอาบัติทุกกฏ.

ลักษณะปวารณาที่ไม่เป็นอันงด
[๒๔๖]
…ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปวารณาไม่เป็นอันงดอย่างไรเล่า.
1135. ดู ก รภิ ก ษุ ท้ั ง หลาย ถ้ า เมื่ อ ปวารณา ๓ หน อั น ภิ ก ษุ ก ล่ า วว่ า
จบแล้ว จึงงดปวารณา ปวารณาไม่เป็นอันงด.
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1136. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าเมื่อปวารณา ๒ หน …
1137. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าเมื่อปวารณา หนเดียว …
1138. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ถ้าเมือ่ ปวารณา มีพรรษาเท่ากัน อันภิกษุกล่าวว่า
จบแล้ว จึงงดปวารณา ปวารณาไม่เป็นอันงด.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อย่างนี้แล ปวารณาไม่เป็นอันงด.

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปวารณาเป็นอันงด อย่างไรเล่า.
1139.ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ถ้ า เมื่ อ ปวารณา ๓ หน อั น ภิ ก ษุ ก ล่ า วว่ า
ยังไม่ทันจบ จึงงดปวารณา ปวารณาเป็นอันงด.
1140. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าเมื่อปวารณา ๒ หน …
1141. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าเมื่อปวารณาหนเดียว …
1142. ดูกรภิกษุทัง้ หลาย ถ้าเมือ่ ปวารณามีพรรษาเท่ากัน อันภิกษุกล่าวว่า
ยังไม่ทันจบ จึงงดปวารณา ปวารณาเป็นอันงด.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อย่างนี้แล ปวารณาเป็นอันงด.

ภิกษุผู้งดปวารณา
[๒๔๗]
1143. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ก็ เ มื่ อ ถึ ง วั น ปวารณา ภิ ก ษุ ใ นศาสนานี้
งดปวารณาของภิ ก ษุ เ สี ย . ถ้ า ภิ ก ษุ เ หล่ า อื่ น รู้ จั ก ภิ ก ษุ รู ป นั้ น ว่ า
ท่ า นองค์ นี้ แ ล มี ค วามประพฤติ ท างกายไม่ บ ริ สุ ท ธิ์ มี ค วาม
ประพฤติ ท างวาจาไม่ บ ริ สุ ท ธิ์ มี อ าชี ว ะไม่ บ ริ สุ ท ธิ์ เป็ น ผู้ เขลา
ไม่ฉลาด เมื่อถูกซักถาม ไม่อาจให้คำ�ตอบข้อที่ซักถาม. สงฆ์
พึงกล่าวห้ามว่า อย่าเลยภิกษุ อย่าทุ่มเถียงกัน อย่าทะเลาะกัน
อย่าแก่งแย่งกัน อย่าวิวาทกันเลย ดังนี้ แล้วจึงปวารณา.
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ลักษณะปวารณาเป็นอันงด

1144. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย อนึ่ ง เมื่ อ ถึ ง วั น ปวารณา ภิ ก ษุ ใ นศาสนานี้

งดปวารณาของภิ ก ษุ เ สี ย . ถ้ า ภิ ก ษุ เ หล่ า อื่ น รู้ จั ก ภิ ก ษุ รู ป นั้ น ว่ า
ท่ า นองค์ นี้ แ ล มี ค วามประพฤติ ท างกายบริ สุ ท ธิ์ แต่ มี ค วาม
ประพฤติ ท างวาจาไม่ บ ริ สุ ท ธิ์ มี อ าชี ว ะไม่ บ ริ สุ ท ธิ์ เป็ น ผู้ เขลา
ไม่ ฉ ลาด เมื่ อ ถู ก ซั ก ถาม ก็ ไ ม่ อ าจให้ คำ�ตอบข้ อ ที่ ซั ก ถาม.
สงฆ์พงึ กล่าวห้ามว่า อย่าเลยภิกษุ อย่าทุม่ เถียงกัน อย่าทะเลาะกัน
อย่าแก่งแย่งกัน อย่าวิวาทกันเลย ดังนี้ แล้วจึงปวารณา.
1145. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย อนึ่ ง เมื่ อ ถึ ง วั น ปวารณา ภิ ก ษุ ใ นศาสนานี้
งดปวารณาของภิ ก ษุ เ สี ย . ถ้ า ภิ ก ษุ เ หล่ า อื่ น รู้ จั ก ภิ ก ษุ รู ป นั้ น ว่ า
ท่านองค์นี้แล มีความประพฤติทางกายบริสุทธิ์ มีความประพฤติ
ทางวาจาบริสุทธิ์ แต่มีอ าชีวะไม่บริ สุ ท ธิ์ เป็ น ผู้ เขลา ไม่ ฉ ลาด
เมื่ อ ถู ก ซั ก ถาม ก็ ไ ม่ อ าจให้ คำ�ตอบข้ อ ที่ ซั ก ถาม. สงฆ์ พึ ง
กล่ า วห้ า มว่ า อย่ า เลยภิ ก ษุ อย่ า ทุ่ ม เถี ย งกั น อย่ า ทะเลาะกั น
อย่าแก่งแย่งกัน อย่าวิวาทกันเลย ดังนี้ แล้วจึงปวารณา.
1146. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย อนึ่ ง เมื่ อ ถึ ง วั น ปวารณา ภิ ก ษุ ใ นศาสนานี้
งดปวารณาของภิ ก ษุ เ สี ย . ถ้ า ภิ ก ษุ เ หล่ า อื่ น รู้ จั ก ภิ ก ษุ รู ป นั้ น ว่ า
ท่านองค์นี้แล มีความประพฤติทางกายบริสุทธิ์ มีความประพฤติ
ทางวาจาบริ สุ ท ธิ์ มี อ าชี ว ะบริ สุ ท ธิ์ แต่ เ ป็ น ผู้ เขลา ไม่ ฉ ลาด
เมื่ อ ถู ก ซั ก ถาม ก็ ไ ม่ อ าจให้ คำ�ตอบข้ อ ที่ ซั ก ถาม. สงฆ์ พึ ง
กล่ า วห้ า มว่ า อย่ า เลยภิ ก ษุ อย่ า ทุ่ ม เถี ย งกั น อย่ า ทะเลาะกั น
อย่าแก่งแย่งกัน อย่าวิวาทกันเลย ดังนี้ แล้วจึงปวารณา.
1147. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง เมื่อถึงวันปวารณา ภิกษุในศาสนานี้
งดปวารณาของภิ ก ษุ เ สี ย . ถ้ า ภิ ก ษุ เ หล่ า อื่ น รู้ จั ก ภิ ก ษุ รู ป นั้ น
ว่ า ท่ า นองค์ นี้ แ ล มี ค วามประพฤติ ท างกายบริ สุ ท ธิ์ มี ค วาม
ประพฤติ ท างวาจาบริ สุ ท ธิ์ มี อ าชี ว ะบริ สุ ท ธิ์ เป็ น บั ณ ฑิ ต
ฉลาด มีปัญญา เมื่อถูกซักถาม สามารถให้คำ�ตอบข้อที่ซักถามได้.
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ภิกษุนั้นอันสงฆ์พึงว่ากล่าวอย่างนี้ว่า อาวุโส คุณงดปวารณา
ของภิ ก ษุ รู ป นี้ เ พราะอะไร งดเพราะศี ล วิ บั ติ ห รื อ งดเพราะ
อาจารวิบัติหรือ งดเพราะทิฏฐิวิบัติหรือ. หากเธอจะพึงตอบ
อย่างนี้ว่า ข้าพเจ้างดเพราะศีลวิบัติ ข้าพเจ้างดเพราะอาจารวิบัติ
ข้าพเจ้างดเพราะทิฏฐิวิบัติ.
เธออันสงฆ์พึงถามอย่างนี้ว่า คุณรู้จักศีลวิบัติ รู้จักอาจารวิบัติ
รู้ จั ก ทิ ฏ ฐิ วิ บั ติ ห รื อ . หากเธอจะพึ ง ตอบอย่ า งนี้ ว่ า อาวุ โ ส
ทั้งหลาย ข้าพเจ้ารู้จักศีลวิบัติ รู้จักอาจารวิบัติ รู้จักทิฏฐิวิบัติ.
เธออันสงฆ์พึงถามอย่างนี้ว่า อาวุโส ก็ศีลวิบัติเป็นอย่างไร
อาจารวิบตั เิ ป็นอย่างไร ทิฏฐิวบิ ตั เิ ป็นอย่างไร. หากเธอจะพึงตอบ
อย่ า งนี้ ว่ า ปาราชิ ก ๔ สั ง ฆาทิ เ สส ๑๓ นี้ ชื่ อ ว่ า ศี ล วิ บั ติ
ถุ ล ลั จ จั ย ปาจิ ต ติ ย ะ ปาฏิ เ ทสนี ย ะ ทุ ก กฏ ทุ พ ภาสิ ต นี้ ชื่ อ ว่ า
อาจารวิบัติ มิจฉาทิฏฐิ อันตคาหิกทิฏฐิ นี้ชื่อว่าทิฏฐิวิบัติ.
เธออันสงฆ์พงึ ถามอย่างนีว้ า่ อาวุโส คุณงดปวารณาของภิกษุนี้
ด้ ว ยเหตุ อ ะไร งดด้ ว ยได้ เ ห็ น หรื อ งดด้ ว ยได้ ฟั ง หรื อ งดด้ ว ย
สงสั ย หรื อ . หากเธอจะพึ ง ตอบอย่ า งนี้ ว่ า ข้ า พเจ้ า งดด้ ว ย
ได้เห็นก็ดี ข้าพเจ้างดด้วยได้ฟังก็ดี ข้าพเจ้างดด้วยสงสัยก็ดี.
เธออันสงฆ์พงึ ถามอย่างนีว้ า่ อาวุโส คุณงดปวารณาของภิกษุนี้
ด้ ว ยได้เห็นอย่า งไร คุณเห็นอะไร คุ ณ เห็ น ว่ าอย่ างไร คุ ณ เห็ น
เมื่อ ไร คุณเห็นที่ไหน ภิก ษุนี้ต้ องอาบั ติ ป าราชิ ก คุ ณ เห็ น หรื อ
ภิ ก ษุ นี้ ต้ อ งอาบั ติ สั ง ฆาทิ เ สส คุ ณ เห็ น หรื อ ภิ ก ษุ นี้ ต้ อ งอาบั ติ
ถุลลัจจัย … อาบัติปาจิตติยะ … อาบัติปาฏิเทสนียะ … อาบัติ
ทุกกฏ … อาบัติทุพภาสิต คุณเห็นหรือ คุณอยู่ที่ไหน และภิกษุนี้
อยูท่ ีไ่ หน คุณทำ�อะไรบ้าง ภิกษุนีท้ ำ�อะไรบ้าง หากเธอจะพึงตอบ
อย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย ข้าพเจ้ามิได้งดปวารณาของภิกษุนี้ด้วย
ได้เห็น แต่งดปวารณาด้วยได้ฟังต่างหาก.
เธออันสงฆ์พึงถามอย่างนี้ว่า อาวุโส คุณงดปวารณาของภิกษุนี้
ด้วยได้ฟังมาอย่างไร คุณได้ฟังเรื่องอะไร คุณได้ฟังมาว่าอย่างไร

คุณได้ฟังมาเมื่อไร คุณได้ฟังที่ไหน คุณได้ฟังว่าภิกษุนี้ต้องอาบัติ
ปาราชิกหรือ ได้ฟังว่าภิกษุนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสสหรือ ได้ฟังว่า
ภิ ก ษุ นี้ ต้ อ งอาบั ติ ถุ ล ลั จ จั ย … อาบั ติ ป าจิ ต ติ ย ะ … อาบั ติ
ปาฏิเทสนียะ … อาบัติทุกกฏ … อาบัติทุพภาสิตหรือ ได้ฟังมา
จากภิกษุหรือ ได้ฟังมาจากภิกษุณีหรือ ได้ฟังมาจากสิกขมานาหรือ
ได้ ฟั ง มาจากสามเณรหรื อ ได้ ฟั ง มาจากสามเณรี ห รื อ ได้ ฟั ง
มาจากอุ บ าสกหรื อ ได้ ฟั ง มาจากอุ บ าสิ ก าหรื อ ได้ ฟั ง มาจาก
พระราชาหรือ. ได้ฟังมาจากราชมหาอำ�มาตย์หรือ. ได้ฟังมาจาก
พวกเดียรถียห์ รือ. ได้ฟงั มาจากพวกสาวกเดียรถียห์ รือ. หากเธอ
จะพึงตอบ อย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย ข้าพเจ้ามิได้งดปวารณา
ของภิกษุนี้ด้วยได้ฟัง แต่ข้าพเจ้างดปวารณาด้วยสงสัยต่างหาก.
เธออันสงฆ์พึงถามอย่างนี้ว่า อาวุโส คุณงดปวารณาของภิกษุนี้
ด้วยสงสัยอย่างไร คุณสงสัยอะไร สงสัยว่าอย่างไร สงสัยเมื่อไร
สงสัยที่ไหน คุณสงสัยว่าภิกษุนี้ต้องอาบัติปาราชิกหรือ สงสัยว่า
ภิ ก ษุ นี้ ต้ อ งอาบั ติ สั ง ฆาทิ เ สสหรื อ สงสั ย ว่ า ภิ ก ษุ นี้ ต้ อ งอาบั ติ
ถุลลัจจัย … อาบัติปาจิตติยะ … อาบัติปาฏิเทสนียะ … อาบัติ
ทุกกฏ … อาบัติทุพภาสิตหรือ คุณฟังมาจากภิกษุแล้วสงสัยหรือ
คุ ณ ฟั ง มาจากภิ ก ษุ ณี แ ล้ ว สงสั ย หรื อ คุ ณ ฟั ง มาจากสิ ก ขมานา
แล้วสงสัยหรือ. คุณฟังมาจากสามเณรแล้วสงสัยหรือ คุณฟังมาจาก
สามเณรี แ ล้ ว สงสั ย หรื อ คุ ณ ฟั ง มาจากอุ บ าสกแล้ ว สงสั ย หรื อ
คุ ณ ฟั ง มาจากอุ บ าสิ ก าแล้ ว สงสั ย หรื อ คุ ณ ฟั ง มาจากพระราชา
แล้ ว สงสั ย หรื อ คุ ณ ฟั ง มาจากราชมหาอำ�มาตย์ แ ล้ ว สงสั ย หรื อ
คุณฟังมาจากพวกเดียรถีย์แล้วสงสัยหรือ คุณฟังมาจากพวกสาวก
เดียรถีย์แล้วสงสัยหรือ. หากเธอจะพึงตอบอย่างนี้ว่า อาวุโส
ทั้งหลาย ข้าพเจ้ามิได้งดปวารณาของภิกษุนี้ด้วยสงสัย ความจริง
แม้ข้าพเจ้าเองก็ไม่ทราบว่า เรางดปวารณาของภิกษุนี้เสียด้วย
เหตุไรเล่า.
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• ฟังค�ำปฏิญาณของโจทก์และจ�ำเลย
1148.ดูกรภิกษุทัง้ หลาย หากภิกษุโจทก์นัน้ ตอบข้อซักถามไม่เป็นทีพ่ อใจ
ของสพรหมจารีผู้รู้ทั้งหลาย สงฆ์ควรบอกว่า คุณไม่ควรฟ้องภิกษุ
จำ�เลย.
1149.ดูกรภิกษุทั้งหลาย หากภิกษุโจทก์นั้น ตอบข้อซักถามเป็นที่พอใจ
ของสพรหมจารีผู้รู้ทั้งหลาย สงฆ์ควรบอกว่า คุณควรฟ้องภิกษุ
จำ�เลย.
1150. ดูกรภิกษุทั้งหลาย หากภิกษุโจทก์นั้นปฏิญาณว่า ตนตามกำ�จัด
ด้ ว ยอาบั ติ ป าราชิ ก ไม่ มี มู ล สงฆ์ พึ ง ปรั บ อาบั ติ สั ง ฆาทิ เ สส
แล้วจึงปวารณา.
1151. ดูกรภิกษุทั้งหลาย หากภิกษุโจทก์นั้นปฏิญาณว่า ตนตามกำ�จัด
ด้ ว ยอาบั ติ สั ง ฆาทิ เ สสไม่ มี มู ล สงฆ์ พึ ง ปรั บ อาบั ติ ต ามธรรม
แล้วจึงปวารณา.
1152. ดูกรภิกษุทั้งหลาย หากภิกษุโจทก์นั้นปฏิญาณว่า ตนตามกำ�จัด
ด้วยอาบัติถุลลัจจัยไม่มีมูล …
1153. … ด้วยอาบัติปาจิตติยะไม่มีมูล …
1154. … ด้วยอาบัติปาฏิเทสนียะไม่มีมูล …
1155. … ด้วยอาบัติทุกกฏไม่มีมูล …
1156. … ด้ ว ยอาบั ติ ทุ พ ภาสิ ต ไม่ มี มู ล สงฆ์ พึ ง ปรั บ อาบั ติ ต ามธรรม
แล้วจึงปวารณา.
1157. ดูกรภิกษุทั้งหลาย หากภิกษุจำ�เลยนั้นปฏิญาณว่า ตนต้องอาบัติ
ปาราชิก สงฆ์พึงนาสนะเสีย แล้วจึงปวารณา.
1158.ดูกรภิกษุทั้งหลาย หากภิกษุจำ�เลยนั้นปฏิญาณว่า ตนต้องอาบัติ
สังฆาทิเสส สงฆ์พึงปรับอาบัติสังฆาทิเสส แล้วจึงปวารณา.
1159.ดูกรภิกษุทั้งหลาย หากภิกษุจำ�เลยนั้นปฏิญาณว่า ตนต้องอาบัติ
ถุลลัจจัย …

1160. … อาบัติปาจิตติยะ …
1161. … อาบัติปาฏิเทสนียะ …
1162. … อาบัติทุกกฏ …
1163. … อาบัตทิ พุ ภาสิต สงฆ์พงึ ปรับอาบัตติ ามธรรม แล้วปวารณาเถิด.
• มีความเห็นไม่ตรงกันในอาบัติที่ต้อง
[๒๔๘]
1164. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ก็ ภิ ก ษุ ใ นศาสนานี้ ต้ อ งอาบั ติ ถุ ล ลั จ จั ย
ในวั น ปวารณา. ภิ ก ษุ บ างพวกมี ค วามเห็ น ว่ า ต้ อ งอาบั ติ
ถุ ล ลั จ จั ย บางพวกมี ค วามเห็ น ว่ า ต้ อ งอาบั ติ สั ง ฆาทิ เ สส.
ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ พ วกที่ มี ค วามเห็ น ว่ า ต้ อ งอาบั ติ
ถุ ล ลั จ จั ย พึ ง นำ�ภิ ก ษุ รู ป นั้ น ออกไปในที่ ค วรส่ ว นข้ า งหนึ่ ง
ปรับอาบัติตามธรรม แล้วเข้าไปหาสงฆ์ กล่าวอย่างนี้ว่า อาวุโส
ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ รู ป นั้ น ต้ อ งอาบั ติ ใ ดแล อาบั ติ นั้ น เธอทำ�คื น
ตามธรรมแล้ว ถ้าความพร้อมพรัง่ ของสงฆ์ถงึ ทีแ่ ล้ว สงฆ์พงึ ปวารณา.
1165. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในศาสนานี้ ต้องอาบัติถุลลัจจัย
ในวั น ปวารณา. ภิ ก ษุ บ างพวกมี ค วามเห็ น ว่ า ต้ อ งอาบั ติ
ถุลลัจจัย บางพวกมีความเห็นว่า ต้องอาบัติปาจิตติยะ บางพวก
มี ค วามเห็ น ว่ า ต้ อ งอาบั ติ ถุ ล ลั จ จั ย บางพวกมี ค วามเห็ น ว่ า
ต้ อ งอาบั ติ ป าฏิ เ ทสนี ย ะ บางพวกมี ค วามเห็ น ว่ า ต้ อ งอาบั ติ
ถุ ล ลั จ จั ย บางพวกมี ค วามเห็ น ว่ า ต้ อ งอาบั ติ ทุ ก กฏ บางพวก
มี ค วามเห็ น ว่ า ต้ อ งอาบั ติ ถุ ล ลั จ จั ย บางพวกมี ค วามเห็ น ว่ า
ต้องอาบัตทิ พุ ภาสิต. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุพวกทีม่ คี วามเห็นว่า
ต้ อ งอาบั ติ ถุ ล ลั จ จั ย พึ ง นำ�ภิ ก ษุ รู ป นั้ น ออกไปในที่ ค วรส่ ว น
ข้างหนึ่ง ปรับอาบัติตามธรรม แล้วเข้าไปหาสงฆ์ กล่าวอย่างนี้ว่า
อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุนั้นต้องอาบัติใดแล อาบัตินั้นเธอทำ�คืน
ตามธรรมแล้ว ถ้าความพร้อมพรัง่ ของสงฆ์ถงึ ทีแ่ ล้ว สงฆ์พงึ ปวารณา.
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ต้องอาบัตทิ พุ ภาสิต บางพวกมีความเห็นว่า ต้องอาบัตสิ งั ฆาทิเสส.
ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ ที่ มี ค วามเห็ น ว่ า ต้ อ งอาบั ติ ทุ พ ภาสิ ต
พึ ง นำ�ภิ ก ษุ รู ป นั้ น ออกไปในที่ ค วรส่ ว นข้ า งหนึ่ ง ปรั บ อาบั ติ
ตามธรรม แล้ ว เข้ า ไปหาสงฆ์ ก ล่ า วอย่ า งนี้ ว่ า อาวุ โ สทั้ ง หลาย
ภิ ก ษุ นั้ น ต้ อ งอาบั ติ ใ ดแล อาบั ติ นั้ น เธอทำ�คื น ตามธรรมแล้ ว
ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงปวารณา.
1170.ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในศาสนานี้ ต้องอาบัติทุพภาสิต
ในวั น ปวารณา. ภิ ก ษุ บ างพวกมี ค วามเห็ น ว่ า ต้ อ งอาบั ติ
ทุพภาสิต บางพวกมีความเห็นว่า ต้องอาบัติถุลลัจจัย บางพวก
มี ค วามเห็ น ว่ า ต้ อ งอาบั ติ ทุ พ ภาสิ ต บางพวกมี ค วามเห็ น ว่ า
ต้องอาบัติปาจิตติยะ บางพวกมีความเห็นว่าต้องอาบัติทุพภาสิต
บางพวกมี ค วามเห็ น ว่ า ต้ อ งอาบั ติ ป าฏิ เ ทสนี ย ะ บางพวกมี
ความเห็นว่า ต้องอาบัตทิ พุ ภาสิต บางพวกมีความเห็นว่า ต้องอาบัติ
ทุกกฏ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุที่มีความเห็นว่า ต้องอาบัติ
ทุ พ ภาสิ ต พึ ง นำ�ภิ ก ษุ รู ป นั้ น ออกไปในที่ ค วรส่ ว นข้ า งหนึ่ ง
ปรับอาบัติตามธรรม แล้วเข้าไปหาสงฆ์กล่าวอย่างนี้ว่า อาวุโส
ทั้งหลาย ภิกษุนั้นต้องอาบัติใดแล อาบัตินั้นเธอทำ�คืนตามธรรม
แล้ว ถ้าความพร้อมพรัง่ ของสงฆ์ถงึ ทีแ่ ล้ว สงฆ์พงึ ปวารณา.
• วัตถุและบุคคลปรากฏ
[๒๔๙]
1171.ดูกรภิกษุทัง้ หลาย ก็ภกิ ษุในศาสนานี้ พึงประกาศในท่ามกลางสงฆ์
ในวันปวารณาว่า ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า วัตถุนี้ปรากฏ
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1166. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในศาสนานี้ ต้องอาบัติปาจิตติยะ…
1167. … ต้องอาบัติปาฏิเทสนียะ …
1168.… ต้องอาบัติทุกกฏ …
1169.… ต้องอาบัตทิ พุ ภาสิตในวันปวารณา. ภิกษุบางพวกมีความเห็นว่า

บุคคลไม่ปรากฏ ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึง
งดวัตถุ แล้วปวารณาเถิด.
ภิกษุนั้นอันสงฆ์พึงกล่าวอย่างนี้ว่า อาวุโส พระผู้มีพระภาค
ทรงบั ญ ญั ติ ป วารณาไว้ สำ�หรั บ ภิ ก ษุ ทั้ ง หลายผู้ บ ริ สุ ท ธิ์ ถ้ า วั ต ถุ
ปรากฏ บุคคลไม่ปรากฏ เธอจงระบุบุคคลนั้นมาเดี๋ยวนี้.

1172. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในศาสนานี้ พึงประกาศในท่ามกลาง

สงฆ์ในวันปวารณาว่า ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า บุคคลนี้
ปรากฏ วั ต ถุ ไ ม่ ป รากฏ ถ้ า ความพร้ อ มพรั่ ง ของสงฆ์ ถึ ง ที่ แ ล้ ว
สงฆ์พึงงดบุคคล แล้วปวารณาเถิด.
ภิกษุนั้นอันสงฆ์พึงกล่าวอย่างนี้ว่า อาวุโส พระผู้มีพระภาค
ทรงบัญญัติปวารณาไว้สำ�หรับภิกษุทั้งหลายผู้พร้อมเพรียงกัน
ถ้าบุคคลปรากฏ วัตถุไม่ปรากฏ เธอจงระบุวัตถุนั้นมาเดี๋ยวนี้.

1173. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในศาสนานี้ พึงประกาศในท่ามกลาง

สงฆ์ในวันปวารณาว่า ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า วัตถุและ
บุคคลนี้ปรากฏ ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงงด
วัตถุและบุคคล แล้วปวารณาเถิด.
ภิกษุนั้นอันสงฆ์พึงกล่าวอย่างนี้ว่า อาวุโส พระผู้มีพระภาค
ทรงบั ญ ญั ติ ป วารณาไว้ สำ�หรั บ ภิ ก ษุ ทั้ ง หลายผู้ บ ริ สุ ท ธิ์ แ ละ
พร้อมเพรียงกัน ถ้าวัตถุและบุคคลปรากฏ เธอจงระบุวัตถุและ
บุคคลนั้นมาเดี๋ยวนี้.

1174. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย หากวั ต ถุ ป รากฏก่ อ นปวารณา ภายหลั ง

บุคคลจึงปรากฏ ควรพูดขึ้น. หากบุคคลปรากฏก่อนปวารณา
ภายหลั ง วั ต ถุ จึ ง ปรากฏ ก็ ค วรพู ด ขึ้ น . หากวั ต ถุ แ ละบุ ค คล
ปรากฏก่อนปวารณา. ถ้าเมื่อทำ�ปวารณาแล้ว ฟื้นเรื่องนั้นขึ้น
เป็นปาจิตติยะ เพราะฟื้นเรื่องขึ้น.
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• ภิกษุก่อความบาดหมางเป็นต้น
[๒๕๐]

ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุมากรูปด้วยกันที่เคยเห็นร่วมคบหากันมา จ�ำพรรษาอยู่ใน
อาวาสแห่ ง หนึ่ ง ในโกศลชนบท ณ สถานที่ ใ กล้ เ คี ย งของภิ ก ษุ เ หล่ า นั้ น มี ภิ ก ษุ
เหล่าอื่นที่ก่อความบาดหมาง ก่อความทะเลาะ ก่อความวิวาท ท�ำความอื้อฉาว
ก่ อ อธิ ก รณ์ ใ นสงฆ์ จ� ำ พรรษาอยู ่ ด ้ ว ยประสงค์ ว ่ า ในวั น ปวารณา พวกเราจั ก
งดปวารณาของภิกษุที่อยู่จ�ำพรรษาเหล่านั้นเสีย.
ภิกษุเหล่านั้นได้ทราบข่าวว่า ณ สถานที่ใกล้เคียงของพวกเรา มีภิกษุเหล่าอื่น
ที่ก่อความบาดหมาง ก่อความทะเลาะ ก่อความวิวาท ท�ำความอื้อฉาว ก่ออธิกรณ์
ในสงฆ์ จ�ำพรรษาอยู่ ด้วยมุ่งหมายว่าในวันปวารณา พวกเราจักงดปวารณาของภิกษุ
ที่อยู่จ�ำพรรษาเหล่านั้นเสีย ดังนี้ พวกเราจะพึงปฏิบัติอย่างไรหนอ จึงกราบทูลเรื่อง
แด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลาย ว่าดังนี้

ร่ ว มคบหากั น มา จำ�พรรษาอยู่ ใ นอาวาสแห่ ง หนึ่ ง ณ สถานที่
ใกล้เคียงของภิกษุเหล่านั้น มีภิกษุเหล่าอื่นที่ก่อความบาดหมาง
ก่อความทะเลาะ ก่อความวิวาท ทำ�ความอื้อฉาว ก่ออธิกรณ์
ในสงฆ์ จำ�พรรษาอยู่ ด้วยมุ่งหมายว่า ในวันปวารณา พวกเรา
จักงดปวารณาของพวกภิกษุที่อยู่จำ�พรรษาเหล่านั้นเสีย ดังนี้.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุเหล่านั้นทำ�อุโบสถ ๒
คือ ที่ ๓ ที่ ๔ หรือ ๓ อุโบสถ คือ ที่ ๓ ที่ ๔ ที่ ๕ ให้เป็น
อุโบสถ ๑๔ ค่ำ� ด้วยประสงค์ว่า ไฉนพวกเราพึงปวารณาก่อน
ภิกษุเหล่านั้น.
1176. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย หากภิ ก ษุ พ วกที่ ก่ อ ความบาดหมาง
ก่อความทะเลาะ ก่อความวิวาท ทำ�ความอื้อฉาว ก่ออธิกรณ์
ในสงฆ์เหล่านัน้ มาสูอ่ าวาส ภิกษุพวกเจ้าถิน่ เหล่านัน้ พึงรีบประชุม
ปวารณาเสียโดยเร็ว ครั้นแล้วพึงแจ้งว่า อาวุโสทั้งหลาย พวกเรา
ปวารณากันเสร็จแล้ว ท่านทั้งหลายจะสำ�คัญสถานใด ก็จงทำ�
สถานนั้นเถิด.
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1175. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในศาสนานี้ มากรูปด้วยกัน ซึ่งเคยเห็น

1177.ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย หากภิ ก ษุ พ วกที่ ก่ อ ความบาดหมาง

ก่อความทะเลาะ ก่อความวิวาท ทำ�ความอื้อฉาว ก่ออธิกรณ์
ในสงฆ์เหล่านั้น ไม่แจ้งให้ทราบก่อนมาสู่อาวาสนั้น พวกภิกษุ
เจ้ า ถิ่ น เหล่ า นั้ น พึ ง ปู อ าสนะ จั ด หาน้ำ� ล้ า งเท้ า ตั่ ง รองเท้ า
กระเบื้องเช็ดเท้าไว้ พึงลุกขึ้นแล้วรับบาตรจีวร พึงต้อนรับด้วย
น้ำ� ดื่ ม . พึ ง เสแสร้ ง กล่ า วแก่ ภิ ก ษุ เ หล่ า นั้ น แล้ ว ไปปวารณา
นอกสี ม า. ครั้ น แล้ ว พึ ง แจ้ ง ว่ า อาวุ โ สทั้ ง หลาย พวกเรา
ปวารณากั น เสร็ จ แล้ ว ท่ า นทั้ ง หลายจะสำ�คั ญ สถานใด ก็ จ ง
ทำ�สถานนั้ น เถิ ด . ถ้ า ได้ วิ ธี ก ารนั้ น อย่ า งนี้ การได้ อ ย่ า งนี้
นั่ น เป็ น การดี หากไม่ ไ ด้ ภิ ก ษุ เจ้ า ถิ่ น ผู้ ฉ ลาด ผู้ ส ามารถ
พึ ง ประกาศให้ ภิ ก ษุ เจ้ า ถิ่ น ทั้ ง หลายทราบว่ า ขอท่ า นเจ้ า ถิ่ น
ทั้ งหลาย จงฟัง ข้า พเจ้า ถ้า ความพร้ อมพรั่ งของท่ านทั้ งหลาย
ถึ ง ที่ แ ล้ ว พวกเราพึ ง ทำ�อุ โ บสถ พึ ง สวดปาติ โ มกข์ ใ นบั ด นี้
พึงปวารณาในวันกาฬปักที่จะมาถึงเถิด.
1178. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย หากภิ ก ษุ พ วกที่ ก่ อ ความบาดหมาง
ก่อความทะเลาะ ก่อความวิวาท ทำ�ความอื้อฉาว ก่ออธิกรณ์
ในสงฆ์เหล่านั้น จะพึงกล่าวกะภิกษุเหล่านั้นอย่างนี้ว่า ดีแล้ว
อาวุโสทั้งหลาย ขอพวกท่านจงปวารณาต่อพวกเราในบัดนี้เถิด.
พวกเธออั น ภิ ก ษุ ทั้ ง หลายพึ ง กล่ า วอย่ า งนี้ ว่ า อาวุ โ สทั้ ง หลาย
พวกท่ า นไม่ เ ป็ น ใหญ่ ใ นปวารณาของพวกเรา พวกเราจะยั ง
ไม่ปวารณาก่อนละ.
1179. ดู ก ร ภิ ก ษุ ทั้ ง ห ล า ย ห า ก ภิ ก ษุ ที่ ก่ อ ค ว า ม บ า ด ห ม า ง
ก่อความทะเลาะ ก่อความวิวาท ทำ�ความอื้อฉาว ก่ออธิกรณ์
ในสงฆ์เหล่านั้น จะพึงอยู่คอยไปถึงวันกาฬปักษ์นั้น ภิกษุเจ้าถิ่น
ผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้พวกภิกษุเจ้าถิ่นทราบว่า ท่าน
เจ้ า ถิ่ น ทั้ ง หลาย จงฟั ง ข้ า พเจ้ า ถ้ า ความพร้ อ มพรั่ ง ของท่ า น
ทั้ ง หลายถึ ง ที่ แ ล้ ว พวกเราพึ ง ทำ�อุ โ บสถ พึ ง สวดปาติ โ มกข์
ในบัดนี้เถิด พวกเราพึงปวารณาในวันชุณหปักษ์ที่จะมาถึงเถิด.
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ก่อความทะเลาะ ก่อความวิวาท ทำ�ความอื้อฉาว ก่ออธิกรณ์
ในสงฆ์เหล่านั้น จะพึงกล่าวกะภิกษุเหล่านั้น อย่างนี้ว่า ดีแล้ว
อาวุโสทั้งหลาย ขอพวกท่านจงปวารณาต่อพวกเราในบัดนี้เถิด.
พวกเธออั น ภิ ก ษุ ทั้ ง หลายพึ ง กล่ า วอย่ า งนี้ ว่ า อาวุ โ สทั้ ง หลาย
พวกท่ า นไม่ เ ป็ น ใหญ่ ใ นปวารณาของพวกเรา พวกเราจะยั ง
ไม่ปวารณาก่อนละ.
1181. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย หากภิ ก ษุ พ วกที่ ก่ อ ความบาดหมาง
ก่อความทะเลาะ ก่อความวิวาท ทำ�ความอื้อฉาว ก่ออธิกรณ์
ในสงฆ์ เ หล่ า นั้ น จะพึ ง อยู่ ค อยไปถึ ง วั น ชุ ณ หปั ก ษ์ แ ม้ นั้ น
ภิ ก ษุ เ หล่ า นั้ น ทุ ก รู ป ไม่ ป วารณา ก็ ต้ อ งปวารณาในวั น เพ็ ญ
เดือน ๑๒ เป็นที่ครบ ๔ เดือนที่จะมาถึง.
1182.ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าเมื่อภิกษุเหล่านั้นกำ�ลังปวารณากัน ภิกษุ
อาพาธงดปวารณาของภิกษุผู้ไม่อาพาธ ภิกษุอาพาธนั้นอันภิกษุ
ทั้งหลายพึงว่ากล่าวอย่างนี้ว่า ท่านกำ�ลังอาพาธ อันผู้อาพาธ
พระผู้ มี พ ระภาคตรั ส ว่ า ไม่ สู้ จ ะอดทนต่ อ การซั ก ถาม อาวุ โ ส
ขอท่านจงรออยู่จนกว่าจะหายอาพาธ หายอาพาธแล้ว เมื่อจำ�นง
จึงค่อยโจท. หากภิกษุอาพาธถูกว่ากล่าวอย่างนี้ ยังขืนโจท
เป็นปาจิตติยะ เพราะไม่เอื้อเฟื้อ.
1183. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าเมื่อภิกษุเหล่านั้นกำ�ลังปวารณากัน ภิกษุ
ผู้ไม่อาพาธงดปวารณาของภิกษุผู้อาพาธ ภิกษุผู้ไม่อาพาธนั้น
อันภิกษุทั้งหลายพึงว่ากล่าว อย่างนี้ว่า อาวุโส ภิกษุรูปนี้แลกำ�ลัง
อาพาธ อันผู้อาพาธ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ไม่สู้จะอดทนต่อ
การซักถาม อาวุโส ขอท่านจงรออยู่จนกว่าภิกษุรูปนี้หายอาพาธ
ภิ ก ษุ นั้ น หายอาพาธแล้ ว เมื่ อ จำ�นงจึ ง ค่ อ ยโจท. หากภิ ก ษุ
ผู้ ไ ม่ อ าพาธถู ก ว่ า กล่ า วอยู่ อ ย่ า งนี้ ยั ง ขื น โจท เป็ น ปาจิ ต ติ ย ะ
เพราะไม่เอื้อเฟื้อ.
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1180. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย หากภิ ก ษุ พ วกที่ ก่ อ ความบาดหมาง

1184.ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าเมื่อภิกษุเหล่านั้นกำ�ลังปวารณาอยู่ ภิกษุ
อาพาธงดปวารณาของภิ ก ษุ อ าพาธ ภิ ก ษุ อ าพาธนั้ น อั น ภิ ก ษุ
ทั้ ง หลายพึ ง ว่ า กล่ า วอย่ า งนี้ ว่ า ท่ า นทั้ ง หลายกำ�ลั ง อาพาธ
อันผู้อาพาธพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ไม่สู้จะอดทนต่อการซักถาม
โปรดรออยูก่ อ่ นจนกว่าจะหายอาพาธด้วยกัน หายอาพาธด้วยกันแล้ว
เมื่อจำ�นงจึงค่อยโจท. หากภิกษุผู้อาพาธนั้นถูกว่ากล่าวอย่างนี้
ยังขืนโจท เป็นปาจิตติยะ เพราะไม่เอื้อเฟื้อ.

1185.ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ถ้ า เมื่ อ ภิ ก ษุ เ หล่ า นั้ น กำ�ลั ง ปวารณากั น
ภิกษุผู้ไม่อาพาธงดปวารณาของภิกษุผู้ไม่อาพาธ. ทั้งสองฝ่าย
สงฆ์ พึ ง สอบสวนสื บ สวนเป็ น การสงฆ์ ปรั บ อาบั ติ ต ามธรรม
แล้วจึงปวารณาเถิด.

ทรงอนุญาตให้เลื่อนปวารณา
[๒๕๑]
1186.…ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ก็ ภิ ก ษุ ใ นศาสนานี้ ม ากรู ป ด้ ว ยกั น ซึ่ ง
เคยเห็ น ร่ ว มคบหากั น มา จำ�พรรษาอยู่ ใ นอาวาสแห่ ง หนึ่ ง .
เมื่ อ พวกเธอพร้ อ มเพรี ย งกั น ปรองดองกั น ไม่ วิ ว าทกั น อยู่
ย่ อ มบรรลุ ผ าสุ วิ ห ารธรรมอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง . หากภิ ก ษุ
ทั้ ง หลายในสั ง ฆสั น นิ บ าตนั้ น คิ ด กั น อย่ า งนี้ ว่ า พวกเรา
พร้ อ มเพรี ย งกั น ปรองดองกั น ไม่ วิ ว าทกั น อยู่ ได้ บ รรลุ
ผาสุวิหารธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว ถ้าพวกเราจักปวารณากัน
เสียในบัดนี้ บางทีพวกภิกษุปวารณากันแล้วจะพึงหลีกไปสู่จาริก
ก็ จ ะมี บ้ า ง เมื่ อ เป็ น เช่ น นั้ น พวกเราก็ จั ก เหิ น ห่ า งจาก
ผาสุวหิ ารธรรมนี.้ ดูกรภิกษุทง้ั หลาย เราอนุญาตให้ภกิ ษุเหล่านัน้
ทำ�การเลื่อนปวารณาออกไป.
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• กรรมวาจาเลื่อนปวารณา
ท่ า นเจ้ า ข้ า ขอสงฆ์ จ งฟั ง ข้ า พเจ้ า เมื่ อ พวกเราพร้ อ มเพรี ย งกั น
ปรองดองกัน ไม่ววิ าทกันอยู่ ได้บรรลุผาสุวหิ ารธรรมอย่างใดอย่างหนึง่ แล้ว.
หากพวกเราจักปวารณาเสียในบัดนี้ บางทีภิกษุทั้งหลายปวารณากันแล้ว
พึงหลีกไปสู่จาริกก็จะมีบ้าง เมื่อเป็นเช่นนั้น พวกเราก็จักเหินห่างจาก
ผาสุวิหารธรรมนี้ ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงทำ�การ
เลื่อนปวารณาออกไป บัดนี้พึงทำ�อุโบสถสวดปาติโมกข์ พึงปวารณาใน
วันเพ็ญเดือน ๑๒ เป็นที่ครบ ๔ เดือนที่จะมาถึง. นี้เป็นญัตติ.
ท่ า นเจ้ า ข้ า ขอสงฆ์ จ งฟั ง ข้ า พเจ้ า เมื่ อ พวกเราพร้ อ มเพรี ย งกั น
ปรองดองกัน ไม่ววิ าทกันอยู่ ได้บรรลุผาสุวหิ ารธรรมอย่างใดอย่างหนึง่ แล้ว.
หากพวกเราจักปวารณาเสียในบัดนี้ บางทีภิกษุทั้งหลายปวารณากันแล้ว
พึงหลีกไปสู่จาริกก็จะมีบ้าง เมื่อเป็นเช่นนั้น พวกเราก็จักเหินห่างจาก
ผาสุ วิ ห ารธรรมนี้ สงฆ์ ทำ�การเลื่ อ นปวารณาออกไป บั ด นี้ ส งฆ์ จั ก
ทำ�อุ โ บสถ สวดปาติ โ มกข์ จั ก ปวารณาในวั น เพ็ ญ เดื อ น ๑๒ เป็ น ที่
ครบ ๔ เดือนที่จะมาถึง การกระทำ�ซึ่งการเลื่อนปวารณาออกไป เดี๋ยวนี้
สงฆ์จักทำ�อุโบสถสวดปาติโมกข์ จักปวารณาในวันเพ็ญเดือน ๑๒ เป็นที่
ครบ ๔ เดือนที่จะมาถึง ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่
ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด.
การเลือ่ นปวารณาอันสงฆ์ทำ� แล้ว บัดนีส้ งฆ์จกั ท�ำอุโบสถสวดปาติโมกข์
จักปวารณาในวันเพ็ญเดือน ๑๒ เป็นทีค่ รบ ๔ เดือนทีจ่ ะมาถึง ชอบแก่สงฆ์
เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้.
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วิธีเลื่อนปวารณา
1187. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆ์พึงทำ�การเลื่อนปวารณาอย่างนี้.
ภิ ก ษุ ทุ ก ๆ รู ป ต้ อ งประชุ ม พร้ อ มกั น ครั้ น แล้ ว ภิ ก ษุ ผู้ ฉ ลาด
ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติทุติยกรรมวาจา ว่าดังนี้

• ไม่เป็นใหญ่ในปวารณา
1188.ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เมื่ อ ภิ ก ษุ เ หล่ า นั้ น ทำ�การเลื่ อ นปวารณา
ออกไปแล้ ว หากจะมี ภิ ก ษุ สั ก รู ป หนึ่ ง พู ด อย่ า งนี้ ว่ า อาวุ โ ส
ทั้ ง หลาย ผมปรารถนาจะหลี ก ไปสู่ จ าริ ก ตามชนบท เพราะ
ผมมี กิ จ จำ�เป็ น ที่ ช นบท. ภิ ก ษุ รู ป นั้ น อั น ภิ ก ษุ ทั้ ง หลายพึ ง
กล่ า วอย่ า งนี้ ว่ า ดี แ ล้ ว อาวุ โ ส ท่ า นปวารณาแล้ ว จึ ง ค่ อ ยไป.
ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย หากภิ ก ษุ รู ป นั้ น อั น สงฆ์ ป วารณาอยู่
งดปวารณาของภิ ก ษุ รู ป หนึ่ ง เสี ย ภิ ก ษุ ผู้ ง ดปวารณา อั น ภิ ก ษุ
ผู้ถูกห้ามปวารณาพึงกล่าวอย่างนี้ว่า อาวุโส ท่านไม่เป็นใหญ่
ในการปวารณาของผมๆ จั ก ยั ง ไม่ ป วารณาก่ อ น. ดู ก รภิ ก ษุ
ทั้งหลาย เมื่อภิกษุนั้นปวารณาอยู่ ภิกษุรูปหนึ่งห้ามปวารณาของ
ภิกษุรูปนั้น สงฆ์พึงสอบสวนสืบสวนทั้ง ๒ ฝ่าย แล้วปรับอาบัติ
ตามธรรม.
1189. ดูกรภิกษุทง้ั หลาย หากภิกษุรปู นัน้ ทำ�กรณียกิจนัน้ ในชนบทเสร็จแล้ว
กลับมาสู่อาวาสนั้นภายในวันเพ็ญเดือน ๑๒ เป็นที่ครบ ๔ เดือน
หากเมื่อภิกษุเหล่านั้นกำ�ลังปวารณา ภิกษุอีกรูปหนึ่ง งดปวารณา
ของภิกษุรปู นัน้ ภิกษุผูง้ ดปวารณา อันภิกษุผูถ้ กู งดพึงกล่าวอย่างนี้
ว่า อาวุโส ท่านไม่เป็นใหญ่ในปวารณาของผม เพราะผมปวารณา
เสร็จแล้ว. ดูกรภิกษุทั้งหลาย หากเมื่อภิกษุเหล่านั้นปวารณา
อยู่ ภิกษุนั้นงดปวารณาของภิกษุอีกรูปหนึ่ง. ทั้ง ๒ ฝ่ายสงฆ์
พึงสอบสวน สืบสวนเป็นการสงฆ์ ปรับอาบัติตามธรรม แล้วจึง
ปวารณาเถิด.

ปวารณาขันธกะ จบ.
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(วินัยปิฎก เล่มที่ ๕)

มหาวรรค ภาค ๒ : แบ่งเป็น ๖ ขันธ์
มี ๗๔๘ สิกขาบท
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คัมภีร์ มหาวรรค ภาค ๒

ขันธ์ที่ ๑ : จัมมขันธกะ
หมวดว่าด้วยหนัง

ทรงอนุญาตรองเท้า

[๕]
1. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตรองเท้าชั้นเดียว ภิกษุไม่พึงสวม
รองเท้า ๒ ชั้น ไม่พึงสวมรองเท้า ๓ ชั้น ไม่พึงสวมรองเท้าหลายชั้น
รูปใดสวม ต้องอาบัติทุกกฏ.

ทรงห้ามสวมรองเท้าสีต่างๆ

[๖]
2. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงสวมรองเท้าสีเขียวล้วน รูปใดสวม
ต้องอาบัติทุกกฏ.
3. … ไม่พึงสวมรองเท้าสีเหลืองล้วน …
4. … ไม่พึงสวมรองเท้าสีแดงล้วน …
5. … ไม่พึงสวมรองเท้าสีบานเย็นล้วน …
6. … ไม่พึงสวมรองเท้าสีด�ำล้วน …
7. … ไม่พึงสวมรองเท้าสีแสดล้วน …
8. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงสวมรองเท้าสีชมพูล้วน รูปใดสวม
ต้องอาบัติทุกกฏ.

ทรงห้ามสวมรองเท้ามีหูไม่สมควร

9. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงสวมรองเท้ามีหูสีเขียว รูปใดสวม

ต้องอาบัติทุกกฏ.
10. … ไม่พึงสวมรองเท้ามีหูสีเหลือง …
11. … ไม่พึงสวมรองเท้ามีหูสีแดง …
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12. … ไม่พึงสวมรองเท้ามีหูสีบานเย็น …
13. … ไม่พึงสวมรองเท้ามีหูสีด�ำ …
14. … ไม่พึงสวมรองเท้ามีหูสีแสด …
15. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงสวมรองเท้ามีหูสีชมพู รูปใดสวม
ต้องอาบัติทุกกฏ.

ทรงห้ามสวมรองเท้าบางชนิด
รูปใดสวม ต้องอาบัติทุกกฏ.
17. …ไม่พึงสวมรองเท้าหุ้มแข้ง…
18. …ไม่พึงสวมรองเท้าปกหลังเท้า…
19. …ไม่พึงสวมรองเท้ายัดนุ่น…
20. …ไม่พึงสวมรองเท้ามีหูลายคล้ายขนปีกนกกระทา…
21. …ไม่พึงสวมรองเท้าที่ท�ำหูงอนมีสัณฐานดุจเขาแกะ…
22. …ไม่พึงสวมรองเท้าที่ท�ำหูงอนมีสัณฐานดุจเขาแพะ…
23. …ไม่พึงสวมรองเท้าที่ท�ำประกอบหูงอนดุจหางแมลงป่อง…
24. …ไม่พึงสวมรองเท้าที่เย็บด้วยขนปีกนกยูง…
25. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงสวมรองเท้าที่อันวิจิตร รูปใดสวม
ต้องอาบัติทุกกฏ.

ทรงห้ามสวมรองเท้าขลิบหนัง

26. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงสวมรองเท้าขลิบด้วยหนังราชสีห์
รูปใดสวม ต้องอาบัติทุกกฏ.
27. … ไม่พึงสวมรองเท้าขลิบด้วยหนังเสือโคร่ง …
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16. ดู ก รภิ ก ษุ ท้ั ง หลาย ภิ ก ษุ ไ ม่ พึ ง สวมรองเท้ า ติ ด แผ่ น หนั ง หุ ้ ม ส้ น

28. … ไม่พึงสวมรองเท้าขลิบด้วยหนังเสือเหลือง ไม่พึงสวมรองเท้า

ขลิบด้วยหนังชะมด …
29. … ไม่พึงสวมรองเท้าขลิบด้วยหนังนาก …
30. … ไม่พึงสวมรองเท้าขลิบด้วยหนังแมว …
31. … ไม่พึงสวมรองเท้าขลิบด้วยหนังค่าง …
32. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงสวมรองเท้าขลิบด้วยหนังนกเค้า
รูปใดสวม ต้องอาบัติทุกกฏ.

ทรงอนุญาตรองเท้าหลายชั้นที่ใช้แล้ว

[๗]
33. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตรองเท้าหลายชั้นที่ใช้แล้ว
34. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย รองเท้าหลายชัน้ ทีใ่ หม่ ภิกษุไม่พงึ สวม รูปใดสวม
ต้องอาบัติทุกกฏ.

ทรงห้ามสวมรองเท้าในที่บางแห่ง

[๘]
…ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่าเมื่อเราผู้ศาสดาเดินมิได้สวมรองเท้า แม้
เมื่อภิกษุผู้เถระทั้งหลายเดินก็ไม่สวมรองเท้า แต่พระฉัพพัคคีย์เดินสวม
รองเท้า จริงหรือ
จริงพระพุทธเจ้าข้า.

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อเราผู้ศาสดาเดินมิได้สวมรองเท้า แม้เมื่อภิกษุ
ผู้เถระทั้งหลายเดินก็ไม่สวมรองเท้า แต่ไฉนโมฆบุรุษเหล่านั้นจึงได้เดิน
สวมรองเท้าเล่า อันคฤหัสถ์ชื่อเหล่านี้นุ่งห่มผ้าขาว ยังมีความเคารพ มี
ความย�ำเกรง มีความประพฤติเสมอภาค ในอาจารย์ทั้งหลาย เพราะเหตุ
แห่งศิลปะซึ่งเป็นเครื่องเลี้ยงชีพอยู่ ดูกรภิกษุทั้งหลาย พึงงามในธรรมวินัย
นี้เป็นแน่ ถ้าพวกเธอบวชในธรรมวินัยอันเรากล่าวดีแล้วอย่างนี้ จะพึงมี
ความเคารพ มีความย�ำเกรง มีความประพฤติเสมอภาค อยู่ในอาจารย์
ในภิกษุปูนอาจารย์ในอุปัชฌายะ ในภิกษุปูนอุปัชฌายะ…
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35. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่ออาจารย์ ภิกษุปูนอาจารย์ อุปัชฌายะ ภิกษุ

ปูนอุปัชฌายะเดินมิได้สวมรองเท้า ภิกษุไม่พึงเดินสวมรองเท้า รูป
ใดเดินสวมรองเท้า ต้องอาบัติทุกกฏ.
36. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงสวมรองเท้าภายในอาราม รูปใดสวม
ต้องอาบัติทุกกฏ.

[๑๐]
37. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุผู้มีเท้าชอกช�้ำ หรือมีเท้า
แตก หรืออาพาธมีหน่อที่เท้า สวมรองเท้าได้
38. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เราอนุ ญ าตให้ ส วมรองเท้ า ในขณะที่ คิ ด ว่ า
ประเดี๋ยวจักขึ้นเตียงหรือขึ้นตั่ง.
สมัยต่อมา เวลากลางคืน ภิกษุทั้งหลายเดินไปสู่โรงอุโบสถก็ดี สู่ที่ประชุมก็ดี ย่อม
เหยียบตอบ้าง หนามบ้าง ในที่มืดเท้าทั้งสองได้รับบาดเจ็บ … ตรัสว่า

39. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภายในอาราม เราอนุญาตให้สวมรองเท้า และ
ใช้คบเพลิง ประทีป ไม้เท้าได้.

ทรงห้ามสวมเขียงเท้าไม้

40. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เขียงเท้าที่ท�ำด้วยไม้ อันภิกษุไม่พึงสวม รูปใด
สวม ต้องอาบัติทุกกฏ.

ทรงห้ามสวมเขียงเท้าใบตาล

[๑๑]
41. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เขียงเท้าสานด้วยใบตาล อันภิกษุไม่พึงสวม
รูปใดสวม ต้องอาบัติทุกกฏ.
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ทรงอนุญาตให้สวมรองเท้าเป็นพิเศษ

ทรงห้ามสวมเขียงเท้าไม้ไผ่
42. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เขียงเท้าสานด้วยใบไผ่ อันภิกษุไม่พึงสวม
รูปใดสวม ต้องอาบัติทุกกฏ.

ทรงห้ามสวมเขียงเท้าต่างชนิด

[๑๒]
43. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงสวมเขียงเท้าสานด้วยหญ้า รูปใดสวม
ต้องอาบัติทุกกฏ.
44. … เขียงเท้าสานด้วยหญ้ามุงกระต่าย เขียงเท้าสานด้วยหญ้าปล้อง …
45. … เขียงเท้าสานด้วยใบเป้ง …
46. … เขียงเท้าสานด้วยแฝก …
47. … เขียงเท้าถักด้วยขนสัตว์ …
48. … เขียงเท้าประดับด้วยทองค�ำ …
49. … เขียงเท้าประดับด้วยเงิน …
50. … เขียงเท้าประดับด้วยแก้วมณี …
51. … เขียงเท้าประดับด้วยแก้วไพฑูรย์ …
52. … เขียงเท้าประดับด้วยแก้วผลึก …
53. … เขียงเท้าประดับด้วยทองสัมฤทธิ์ …
54. … เขียงเท้าประดับด้วยกระจก …
55. … เขียงเท้าท�ำด้วยดีบุก …
56. … เขียงเท้าท�ำด้วยสังกะสี …
57. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงสวมเขียงเท้าท�ำด้วยทองแดง รูปใด
สวม ต้องอาบัติทุกกฏ.
58. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย อนึ่ ง เขี ย งเท้ า บางชนิ ด ที่ ส� ำ หรั บ สวมเดิ น
อันภิกษุไม่พึงสวม รูปใดสวม ต้องอาบัติทุกกฏ.
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59. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเขียงเท้าที่ตรึงอยู่กับที่ ไม่ใช่ส�ำหรับ
ใช้สวมเดิน ๓ ชนิด คือ เขียงเท้าที่ส�ำหรับเหยียบถ่ายอุจจาระ ๑
เขี ยงเท้า ที่ส�ำหรับ เหยียบถ่า ยปั สสาวะ ๑ เขี ย งเท้ าที่ ส�ำ หรั บ
เหยียบในที่ช�ำระ ๑.

[๑๓]
60. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงจับเขาโค รูปใดจับ ต้องอาบัติทุกกฏ.
61. … ไม่พึงจับหูโค …
62. … ไม่พึงจับคอโค …
63. … ไม่พึงจับหางโค …
64. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงขี่หลังโค รูปใดจับและขึ้นขี่ ต้องอาบัติ
ทุกกฏ.
65. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง องค์ก�ำเนิดโค อันภิกษุมีจิตก�ำหนัด ไม่พึง
ถูกต้อง รูปใดถูกต้อง ต้องอาบัติถุลลัจจัย
66. ภิกษุไม่พึงฆ่าลูกโค รูปใดฆ่า พึงปรับอาบัติตามธรรม.

ข้ออนุญาตเกี่ยวกับเรื่องยาน

[๑๔]
67. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุไม่พงึ ไปด้วยยาน รูปใดไป ต้องอาบัตทิ กุ กฏ.
68. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตยานแก่ภิกษุผู้อาพาธ.
69. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตยานที่เทียมด้วยโคตัวผู้ และยาน
ที่ใช้มือลาก.
70. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตคานหามมีตั่งนั่ง และเปลผ้าที่เขา
ผูกติดกับไม้คาน.
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ทรงห้ามจับโค

ทรงห้ามใช้ที่นั่งและที่นอนสูงใหญ่

[๑๕]
71. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงใช้ที่นั่งและที่นอนอันสูงใหญ่ คือ
1. เตียงมีเท้าสูงเกินประมาณ
2. เตียงมีเท้าท�ำเป็นรูปสัตว์ร้าย
3. ผ้าโกเชาว์ขนยาว
4. เครื่องลาดที่ท�ำด้วยขนแกะวิจิตรลวดลาย
5. เครื่องลาดที่ท�ำด้วยขนแกะสีขาว
6. เครื่องลาดที่มีสัณฐานเป็นช่อดอกไม้
7. เครื่องลาดที่ยัดนุ่น
8. เครื่อ งลาดขนแกะวิจิตรด้ว ยรู ป สั ตว์ ร ้ ายมี สีห ะและเสื อ
เป็นต้น
9. เครื่องลาดขนแกะมีขนตั้ง
10. เครื่องลาดขนแกะมีขนข้างเดียว
11. เครื่องลาดทองและเงินแกมไหม
12. เครื่องลาดไหมขลิบทองและเงิน
13. เครื่องลาดขนแกะจุนางฟ้อน ๑๖ คน
14. เครื่องลาดหลังช้าง
15. เครื่องลาดหลังม้า
16. เครื่องลาดในรถ
17. เครื่องลาดที่ท�ำด้วยหนังสัตว์ชื่ออชินะ มีขนอ่อนนุ่ม
18. เครื่องลาดอย่างดีท�ำด้วยหนังชะมด
19. เครื่องลาดมีเพดาน
20. เครื่องลาดมีหมอนข้าง
รูปใดใช้ ต้องอาบัติทุกกฏ.
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ทรงห้ามใช้หนังผืนใหญ่

[๑๖]
21. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงใช้หนังผืนใหญ่คือ หนังสีหะ หนัง
เสือโคร่ง หนังเสือเหลือง รูปใดใช้ ต้องอาบัติทุกกฏ.

[๑๘]
22. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงชักชวนในการฆ่าสัตว์ รูปใดชักชวน
พึงปรับอาบัติตามธรรม.
23. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง หนังโคอันภิกษุไม่พึงใช้ รูปใดใช้ ต้อง
อาบัติทุกกฏ
24. หนังอะไรๆ ภิกษุไม่พึงใช้ รูปใดใช้ ต้องอาบัติทุกกฏ.
สมัยต่อมา เตียงก็ดี ตั่งก็ดี ของชาวบ้าน เขาหุ้มด้วยหนัง ถักด้วยหนัง ภิกษุ
ทัง้ หลายรังเกียจไม่นงั่ ทับ แล้วกราบทูลเรือ่ งนัน้ แด่พระผูม้ พี ระภาค. พระผูม้ พี ระภาค
ตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั้งหลายว่า

25. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้นั่งทับเตียงตั่งที่เป็นอย่างคฤหัสถ์
แต่ไม่อนุญาตให้นอนทับ.

สมัยต่อมา วิหารทั้งหลายเขาผูกรัดด้วยเชือกหนัง ภิกษุทั้งหลายรังเกียจไม่นั่งพิง
… ตรัสว่า

26. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้นั่งพิงเฉพาะเชือก.
ทรงห้ามสวมรองเท้าเข้าบ้าน

[๑๙]
27. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงสวมรองเท้าเข้าบ้าน รูปใดสวมเข้าไป
ต้องอาบัติทุกกฏ.
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ทรงห้ามใช้หนังโค

ทรงอนุญาตให้ภิกษุอาพาธสวมรองเท้าเข้าบ้าน

[๑๙]
28. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เราอนุ ญ าตให้ ภิ ก ษุ อ าพาธสวมรองเท้ า
เข้าบ้านได้.

ข้ออนุญาตพิเศษ

[๒๓]
29. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย จั ง หวั ด อวั น ตี ทั ก ขิ ณ าบถ มี ภิ ก ษุ น ้ อ ยรู ป
เราอนุ ญ าตการอุ ป สมบทด้ ว ยคณะสงฆ์ มี วิ นั ย ธรเป็ น ที่ ๕ ได้
ทั่วปัจจันตชนบท.
• ก�ำหนดเขตปัจจันตชนบทและมัชฌิมชนบท
บรรดาชนบทเหล่านั้น ปัจจันตชนบท มีก�ำหนดเขต ดังนี้ :ในทิศบูรพามีนิคมชื่อกชังคละ ถัดนิคมนั้นมาถึงมหาสาลนคร นอกนั้น
ออกไปเป็นปัจจันตชนบท ร่วมในเป็นมัชฌิมชนบท (จังหวัดภายในเป็น
ศูนย์กลางของประเทศ)
ในทิ ศ อาคเนย์ มี แ ม่ น�้ ำ ชื่ อ สั ล ลวตี นอกแม่ น�้ ำ สั ล ลวตี นั้ น ออกไป
เป็นปัจจันตชนบท ร่วมในเป็นมัชฌิมชนบท
ในทิ ศ ทั ก ษิ ณ มี นิ ค มชื่ อ เสตกั ณ ณิ ก ะ นอกนิ ค มนั้ น ออกไป เป็ น
ปัจจันตชนบท ร่วมในเป็นมัชฌิมชนบท
ในทิศปัจฉิม มีพราหมณคามชือ่ ถูนะ นอกนัน้ ออกไป เป็นปัจจันตชนบท
ร่วมในเป็นมัชฌิมชนบท
ในทิศอุดร มีภูเขาชื่ออุสีรธชะ นอกนั้นออกไป เป็นปัจจันตชนบท
ร่วมในเป็นมัชฌิมชนบท
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จัมมขันธกะ จบ.
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ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตการอุปสมบท ด้วยคณะสงฆ์มีวินัยธร
เป็นที่ ๕ ได้ ทั่วปัจจันตชนบทเห็นปานนี้.
30. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย พืน้ ดินในอวันตีทกั ขิณาบถ มีดนิ สีดำ� มาก ดืน่ ดาด
ด้วยระแหงกีบโค เราอนุญาตรองเท้าหลายชั้น ทั่วปัจจันตชนบท
31. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย คนทัง้ หลายในอวันตีทกั ขิณาบถ นิยมการอาบน�ำ้
ถื อ ว่ า น�้ ำ ท� ำ ให้ บ ริ สุ ท ธิ์ เราอนุ ญ าตการอาบน�้ ำ ได้ เ ป็ น นิ ต ย์ ทั่ ว
ปัจจันตชนบท
32. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ในอวันตีทกั ขิณาบถ มีหนังเครือ่ งลาด คือ หนังแกะ
หนังแพะ หนังมฤค ในมัชฌิมชนบท มีหญ้าตีนกา หญ้าหางนกยูง
หญ้าหนวดแมว หญ้าหางช้าง แม้ฉันใด ในอวันตีทักขิณาบถ ก็มี
หนังเครื่องลาด คือ หนังแกะ หนังแพะ หนังมฤค ฉันนั้นเหมือนกัน
แล เราอนุญาตหนังเครื่องลาด คือ หนังแกะ หนังแพะ หนังมฤค
ทั่วปัจจันตชนบท
33. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง คนทั้งหลายในโลกนี้ฝากถวายจีวรเพื่อ
หมู่ภิกษุผู้อยู่นอกสีมาด้วยค�ำว่า ข้าพเจ้าทั้งหลายถวายจีวรผืนนี้
แก่ภิกษุผู้มีชื่อนี้ ดังนี้. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ยินดีได้
จีวรนั่นยังไม่ควรนับราตรีตลอดเวลาที่ยังไม่ถึงมือ.

ขันธ์ที่ ๒ : เภสัชชขันธกะ
หมวดว่าด้วยยา

ข้ออนุญาตเกี่ยวกับเภสัช ๕

[๒๕]
… ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราไปในที่สงัดหลีกเร้นอยู่ ณ ต�ำบลนี้ ได้มีความ
ปริวิตกแห่งจิตเกิดขึ้นอย่างนี้ว่า เดี๋ยวนี้ภิกษุทั้งหลายอันอาพาธซึ่งเกิดชุม
ในฤดูสารท ถูกต้องแล้ว ยาคูที่ดื่มเข้าไปก็พุ่งออก แม้ข้าวสวยที่ฉันแล้วก็
พุ่งออก เพราะอาพาธนั้น พวกเธอจึงซูบผอม เศร้าหมอง มีผิวพรรณไม่ดี
มีผิวเหลืองขึ้นๆ มีเนื้อตัวสะพรั่งด้วยเอ็น เราจะพึงอนุญาตอะไรหนอ
เป็นเภสัชแก่ภิกษุทั้งหลาย ซึ่งเป็นเภสัชอยู่ในตัวและเขาสมมติว่าเป็น
เภสัช ทั้งจะพึงส�ำเร็จประโยชน์ในอาหารกิจแก่สัตวโลกและไม่ปรากฏเป็น
อาหารหยาบ.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรานั้นได้มีความปริวิตกสืบต่อไปว่า เภสัช ๕ นี้แล
คือ เนยใส เนยข้น น�้ำมัน น�้ำผึ้ง น�้ำอ้อย เป็นเภสัชอยู่ในตัว และเขาสมมติ
ว่าเป็นเภสัชทั้งส�ำเร็จประโยชน์ในอาหารกิจแก่สัตวโลก และไม่ปรากฏเป็น
อาหารหยาบ ผิฉะนั้น เราพึงอนุญาตเภสัช ๕ นี้แก่ภิกษุทั้งหลาย ให้รับ
ประเคนในกาลแล้วบริโภคในกาล.
34. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้รับประเคนเภสัช ๕ นั้นในกาล
แล้วบริโภคในกาล.
[๒๖]
35. …ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้รับประเคนเภสัช ๕ นั้น แล้ว
บริโภคได้ทั้งในกาลทั้งนอกกาล.
[๒๗]

ทรงอนุญาตน้ำ�มันเปลว

ก็โดยสมัยนัน้ แล ภิกษุทงั้ หลายทีอ่ าพาธมีความต้องการด้วยน�ำ้ มันเปลวเป็นเภสัช
… ตรัสว่า
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36. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตน�้ำมันเปลวเป็นเภสัช คือ น�้ำมัน

เปลวหมี น�้ำมันเปลวปลา น�้ำมันเปลวปลาฉลาม น�้ำมันเปลวหมู
น�้ ำ มั น เปลวลา ที่ รั บ ประเคนในกาล เจี ย วในกาล กรองในกาล
บริโภคอย่างน�้ำมัน.

37. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าภิกษุรับประเคนในวิกาล เจียวในวิกาล กรอง

ในวิกาล หากจะพึงบริโภคน�้ำมันเปลวนั้น ต้องอาบัติทุกกฏ ๓ ตัว.

38. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าภิกษุรับประเคนในกาล เจียวในวิกาล กรอง
ในวิกาล หากจะพึงบริโภคน�้ำมันเปลวนั้น ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว.

39. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าภิกษุรับประเคนในกาล เจียวในกาล กรอง

ในวิกาล หากจะพึงบริโภคน�้ำมันเปลวนั้น ต้องอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว.
ในกาล หากจะพึงบริโภคน�้ำมันเปลวนั้น ไม่ต้องอาบัติ.

ทรงอนุญาตมูลเภสัช

[๒๘]
41. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เราอนุญาตรากไม้ทเี่ ป็นเภสัช คือ ขมิน้ ขิง ว่านน�ำ้
ว่านเปราะ อุตพิด ข่า แฝก แห้วหมู ก็หรือมูลเภสัช แม้ชนิดอื่น
ใดบรรดามี ที่ไม่ส�ำเร็จประโยชน์แก่ของควรเคี้ยวในของควรเคี้ยว
ที่ ไ ม่ ส� ำ เร็ จ ประโยชน์ แ ก่ ข องควรบริ โ ภคในของควรบริ โ ภค รั บ
ประเคนมูลเภสัชเหล่านั้นแล้วเก็บไว้ได้จนตลอดชีพ ต่อมีเหตุ จึง
ให้บริโภคได้ เมื่อเหตุไม่มี ภิกษุบริโภค ต้องอาบัติทุกกฏ.

ทรงอนุญาตเครื่องบดยา
42. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตตัวหินบด ลูกหินบด.
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40. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าภิกษุรับประเคนในกาล เจียวในกาล กรอง

ทรงอนุญาตกสาวเภสัช

[๒๙]
43. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตน�้ำฝาดที่เป็นเภสัช คือ น�้ำฝาด
สะเดาะ น�้ำฝาดมูกมัน น�้ำฝาดกระดอม หรือขี้กา น�้ำฝาดบรเพ็ด
หรือพญามือเหล็ก น�ำ้ ฝาดกถินพิมาน ก็หรือกสาวเภสัช แม้ชนิดอืน่
ใดบรรดามี ทีไ่ ม่สำ� เร็จประโยชน์แก่ของควรเคีย้ ว ในของควรเคีย้ ว ที่
ไม่ส�ำเร็จประโยชน์แก่ของควรบริโภคในของควรบริโภค รับประเคน
กสาวเภสัชเหล่า นั้น แล้วเก็บ ไว้ได้ จนตลอดชี พต่ อมี เ หตุ จึ งให้
บริโภคได้ เมื่อเหตุไม่มี ภิกษุบริโภค ต้องอาบัติทุกกฏ.

ทรงอนุญาตปัณณเภสัช

[๓๐]
44. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใบไม้ที่เป็นเภสัช คือ ใบสะเดา
ใบมูกมัน ใบกระดอม หรือขี้กา ใบกะเพรา หรือแมงลัก ใบฝ้าย ก็
หรือปัณณเภสัช แม้ชนิดอื่นใดบรรดามี ที่ไม่ส�ำเร็จประโยชน์แก่ของ
ควรเคี้ยว ในของควรเคี้ยว ที่ไม่ส�ำเร็จประโยชน์แก่ของควรบริโภค
ในของควรบริโภค รับประเคนปัณณเภสัชเหล่านั้น แล้วเก็บไว้ได้
จนตลอดชีพ ต่อมีเหตุ จึงให้บริโภคได้ เมื่อเหตุไม่มีภิกษุบริโภค
ต้องอาบัติทุกกฏ.

ทรงอนุญาตผลเภสัช

[๓๑]
45. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตผลไม้ที่เป็นเภสัช คือ ลูกพิลังกาสา
ดีปลี พริก สมอไทย สมอพิเภก มะขามป้อม ผลแห่งโกฐ ก็หรือผล
เภสัช แม้ชนิดอื่นใดบรรดามี ที่ไม่ส�ำเร็จประโยชน์แก่ของควรเคี้ยว
ในของควรเคี้ยว ที่ไม่ส�ำเร็จประโยชน์แก่ของควรบริโภคในของควร
บริโภค รับประเคนผลเภสัชเหล่านั้นแล้วเก็บไว้ได้จนตลอดชีพ ต่อ
มีเหตุ จึงให้บริโภคได้ เมื่อเหตุไม่มี ภิกษุบริโภค ต้องอาบัติทุกกฏ.
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ทรงอนุญาตชตุเภสัช

ทรงอนุญาตโลณเภสัช

[๓๓]
47. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเกลือที่เป็นเภสัช คือ เกลือสมุทร
เกลือด�ำ เกลือสินเธาว์ เกลือดินโป่ง เกลือหุง ก็หรือโลณเภสัช
ชนิดอื่นใดบรรดามี ที่ไม่ส�ำเร็จประโยชน์แก่ของควรเคี้ยวในของ
ควรเคี้ยว ที่ไม่ส�ำเร็จประโยชน์แก่ของควรบริโภคในของควรบริโภค
รับประเคนโลณเภสัชเหล่านั้น แล้วเก็บไว้ได้จนตลอดชีพ ต่อมีเหตุ
จึงให้บริโภคได้ เมื่อเหตุไม่มี ภิกษุบริโภค ต้องอาบัติทุกกฏ.

ทรงอนุญาตจุณเภสัช เป็นต้น

[๓๔]
48. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเภสัชชนิดผง ส�ำหรับภิกษุผู้เป็นฝี
ก็ดี พุพองก็ดี สิวก็ดี โรคฝีดาษ หรืออีสุกอีใสก็ดี มีกลิ่นตัวแรงก็ดี.
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[๓๒]
46. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตยางไม้ที่เป็นเภสัช คือ ยางอัน
ไหลออกจากต้นหิงคุ ยางอันเขาเคี่ยวจากก้านและใบแห่งต้นหิงคุ
ยางอั น เขาเคี่ ย วจากใบแห่ ง ต้ น หิ ง คุ หรื อ เจื อ ของอื่ น ด้ ว ย ยาง
อันไหลออกจากยอดไม้ตกะ ยางอันไหลออกจากใบแห่งต้นตกะ
ยางอันเขาเคี่ยวจากใบหรือไหลออกจากก้านแห่งต้นตกะ ก�ำยาน
ก็ ห รื อ ชตุ เ ภสั ช ชนิ ด อื่ น ใดบรรดามี ที่ ไ ม่ ส� ำ เร็ จ ประโยชน์ แ ก่ ข อง
ควรเคี้ยวในของควรเคี้ยว ที่ไม่ส�ำเร็จประโยชน์แก่ของควรบริโภค
ในของควรบริโภค รับประเคนชตุเภสัชเหล่านั้น แล้วเก็บไว้ได้จน
ตลอดชี พ ต่ อ มี เ หตุ จึ ง ให้ บ ริ โ ภคได้ เมื่ อ เหตุ ไ ม่ มี ภิ ก ษุ บ ริ โ ภค
ต้องอาบัติทุกกฏ.

49. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เราอนุ ญ าตโคมั ย ดิ น เหนี ย ว กากน�้ ำ ย้ อ ม
ส�ำหรับภิกษุไม่อาพาธ.

50. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตครก สาก.
ทรงอนุญาตเครื่องกรอง

[๓๕]
51. …ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตวัตถุเครื่องกรองยาผง.

52. …ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตผ้ากรองยา.
ทรงอนุญาตเนื้อดิบและเลือดสด

[๓๖]
53. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเนื้อดิบ เลือดสด ในเพราะอาพาธ
เกิดแต่ผีเข้า.1

ทรงอนุญาตยาตาเป็นต้น

[๓๗]
54. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตยาตา คือ ยาตาที่ปรุงด้วยเครื่อง
ปรุงหลายอย่าง ยาตาที่ท�ำด้วยเครื่องปรุงต่างๆ ยาตาที่เกิดใน
กระแสน�้ำเป็นต้น หรดาลกลีบทอง เขม่าไฟ.
พวกภิกษุอาพาธมีความต้องการด้วยเครื่องยาที่จะบดผสมกับยาตา … ตรัสว่า

55. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตไม้จันทร์ กฤษณา กะลัมพัก
ใบเฉียง แห้วหมู.

1. คำ�นี้มีบาลีว่า อมนุสฺสิกาพาเธ ซึ่งแปลได้ว่า อาพาธเพราะอมนุษย์ –ผู้รวบรวม
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สมัยต่อมา ภิกษุทั้งหลายเก็บยาตาชนิดผงไว้ในโอบ้าง ในขันบ้าง ผงหญ้าบ้าง
ฝุ่นบ้าง ปลิวลง … ตรัสว่า

56. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตกลักยาตา
57. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงใช้กลักยาตาชนิดต่างๆ (คือ ชนิดที่ท�ำ
ด้วยทองค�ำบ้าง ชนิดที่ท�ำด้วยเงินบ้าง) รูปใดใช้ ต้องอาบัติทุกกฏ.
58. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตกลักยาตาที่ท�ำด้วยกระดูก ท�ำด้วย
งา ท�ำด้วยเขา ท�ำด้วยไม้อ้อ ท�ำด้วยไม้ไผ่ ท�ำด้วยยาง ท�ำด้วย
ผลไม้ ท�ำด้วยโลหะ ท�ำด้วยเปลือกสังข์
59. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตฝาปิด (กลักยาตา).
ฝาปิดยังตกได้ พระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั้งหลายว่า

กลักยาตาแตก พระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั้งหลายว่า

61. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ถักด้วยด้าย.
62. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตไม้ป้ายยาตา.

สมัยต่อมา พระฉัพพัคคีย์ใช้ไม้ป้ายตาชนิดต่างๆ คือ ที่ท�ำด้วยทองค�ำบ้าง ที่ท�ำ
ด้วยเงินบ้าง คนทั้งหลายจึงเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า เหมือนเหล่าคฤหัสถ์ผู้
บริโภคกาม … ตรัสว่า

63. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุไม่พงึ ใช้ไม้ปา้ ยยาตาชนิดต่างๆ (คือ ชนิดทีท่ ำ�

ด้วยทองค�ำบ้าง ชนิดที่ท�ำด้วยเงินบ้าง) รูปใดใช้ ต้องอาบัติทุกกฏ.
64. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตไม้ป้ายยาตาที่ท�ำด้วยกระดูก ท�ำ
ด้วยงา ท�ำด้วยเขา ท�ำด้วยเปลือกสังข์
65. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตภาชนะส�ำหรับเก็บไม้ป้ายยาตา.
66. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตถุงกลักยาตา.
หูถุงส�ำหรับสะพายไม่มี … ตรัสว่า

67. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเชือกผูกเป็นสายสะพาย.
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60. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ผูกด้าย แล้วพันกับกลักยาตา.

ทรงอนุญาตน้ำ�มันเป็นต้น

[๓๘]
68. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตน�้ำมันทาศีรษะ
69. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตการนัตถุ์
70. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตกล้องส�ำหรับนัตถุ์.
71. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงใช้กล้องส�ำหรับนัตถุ์ชนิดต่างๆ (คือ
ชนิดที่ท�ำด้วยทองค�ำบ้าง ชนิดที่ท�ำด้วยเงินบ้าง) รูปใดใช้ ต้อง
อาบัติทุกกฏ.
72. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตกล้องส�ำหรับนัตถุ์ที่ท�ำด้วยกระดูก
ท�ำด้วยงา ท�ำด้วยเขา ท�ำด้วยเปลือกสังข์
73. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตกล้องส�ำหรับนัตถุ์ ประกอบด้วย
หลอดคู่
74. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้สูดควัน
75. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตกล้องสูดควัน
76. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุไม่พงึ ใช้กล้องสูดควันชนิดต่างๆ (คือ ชนิดทีท่ ำ�
ด้วยทองค�ำบ้าง ชนิดที่ท�ำด้วยเงินบ้าง) รูปใดใช้ ต้องอาบัติทุกกฏ.
77. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตกล้องสูดควันที่ท�ำด้วยกระดูก ท�ำ
ด้วยงา ท�ำด้วยเขา ท�ำด้วยเปลือกสังข์.
78. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตฝาปิด (กล้องสูดควัน).
79. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตถุงกล้องสูดควัน
80. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตถุงคู่ (ส�ำหรับกล้องสูดควัน)
หูส�ำหรับสะพายไม่มี … ตรัสว่า

81. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเชือกผูกเป็นสายสะพาย.
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ข้ออนุญาตเกี่ยวกับอาพาธโรคลม

[๓๙]
82. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตน�้ำมันที่หุง.

83. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้เจือน�้ำเมาลงในน�้ำมันที่หุง.
84. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงดื่มน�้ำมันที่เจือน�้ำเมาลงไปเกินขนาด
รูปใดดื่ม พึงปรับอาบัติตามธรรม.

85. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ดื่มน�้ำมันเจือน�้ำเมา ชนิดที่เขา
สมัยต่อมา น�้ำมันที่พวกภิกษุหุงเจือน�้ำเมาลงไปเกินขนาดมีมาก ครั้งนั้น ภิกษุ
ทั้ ง หลายได้ มี ค วามปริ วิ ต กว่ า จะพึ ง ปฏิ บั ติ ใ นน�้ ำ มั น ที่ เจื อ น�้ ำ เมาลงไปเกิ น ขนาด
อย่างไรหนอ … ตรัสว่า

86. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ตั้งเอาไว้เป็นยาทา.
สมัยต่อมา ท่านพระปิลินทวัจฉะหุงน�้ำมันไว้มาก ภาชนะส�ำหรับบรรจุน�้ำมันไม่มี
… ตรัสว่า

87. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตลักจั่น ๓ ชนิด คือ ลักจั่นท�ำด้วย
โลหะ ๑ ลักจั่นท�ำด้วยไม้ ๑ ลักจั่นท�ำด้วยผลไม้ ๑.

สมัยต่อมา ท่านพระปิลินทวัจฉะอาพาธเป็นโรคลมตามอวัยวะ … ตรัสว่า

88. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตการเข้ากระโจม.
89. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตการรมใบไม้ต่างๆ.
90. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตน�้ำที่ต้มเดือดด้วยใบไม้ต่างชนิด.
91. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตอ่างน�้ำ.
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หุงไม่ปรากฏสี กลิ่น และรสของน�้ำเมา.

ข้ออนุญาตเกี่ยวกับอาพาธโรคลมเสียดยอกตามข้อ

[๔๐]
92. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ระบายโลหิตออก
93. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เราอนุญาตให้ระบายโลหิตออกแล้วกรอกด้วยเขา.

ข้ออนุญาตเกี่ยวกับอาพาธเท้าแตก

[๔๑]
94. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตยาทาเท้า
95. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ปรุงน�้ำมันทาเท้า.

ข้ออนุญาตเกี่ยวกับอาพาธเป็นโรคฝี

[๔๒]
96. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตการผ่าตัด.
97. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตน�้ำฝาด.
98. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตงาที่บดแล้ว.
99. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตยาพอก.
100. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตผ้าพันแผล.
แผลคัน … ตรัสว่า

101. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เราอนุญาตให้ชะด้วยน�ำ้ แป้งเมล็ดพรรณผักกาด.
แผลชื้นหรือเป็นฝ้า … ตรัสว่า

102. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้รมควัน
เนื้องอกยื่นออกมา … ตรัสว่า

103. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ตัดด้วยก้อนเกลือ
แผลไม่งอก … ตรัสว่า

104. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตน�้ำมันทาแผล
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105. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตผ้าเก่าส�ำหรับซับน�้ำมันและการ
รักษาบาดแผลทุกชนิด.
[๔๓]

ทรงอนุญาตยามหาวิกัฏ ๔ อย่าง

ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งถูกงูกัด … ตรัสว่า

106. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ใช้ยามหาวิกัฏ ๔ อย่าง คือ
คูถ มูตร เถ้า ดิน.

ต่อมา ภิกษุทั้งหลายคิดสงสัยว่า ยามหาวิกัฏไม่ต้องรับประเคน หรือต้องรับ
ประเคน … ตรัสว่า

107. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เราอนุ ญ าตให้ ภิ ก ษุ รั บ ประเคน ในเมื่ อ มี
สมัยต่อมา ภิกษุรูปหนึ่งดื่มยาพิษเข้าไป … ตรัสว่า

108. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ดื่มน�้ำเจือคูถ
ต่อมา ภิกษุทั้งหลายคิดสงสัยว่า น�้ำเจือคูถนั้น จะไม่ต้องรับประเคน หรือต้อง
รับประเคน … ตรัสว่า

109. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตคูถที่ภิกษุหยิบไว้ตอนก�ำลังถ่าย
นั่นแหละเป็นอันประเคนแล้ว ไม่ต้องรับประเคนอีก.

ข้ออนุญาตเกี่ยวกับอาพาธด้วยโรคต่างๆ

[๔๔]

ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธถูกยาแฝด … ตรัสว่า

110. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ดื่มน�้ำที่เขาละลายจากดินรอยไถ
ซึ่งติดผาล.

สมัยต่อมา ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธเป็นพรรดึก1 … ตรัสว่า

111. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ดื่มน�้ำด่างอามิส.
1. อุจจาระที่เป็นก้อนแข็งกลม หรือ โรคท้องผูก –ผู้รวบรวม
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กัปปิยการก เมื่อกัปปิยการกไม่มี ให้ภิกษุหยิบบริโภคเองได้.

สมัยต่อมา ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธเป็นโรคผอมเหลือง … ตรัสว่า

112. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ดื่มยาผลสมอดองน�้ำมูตรโค.
สมัยต่อมา ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธเป็นโรคผิวหนัง … ตรัสว่า

113. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ท�ำการลูบไล้ด้วยของหอม.
สมัยต่อมา ภิกษุรูปหนึ่งมีกายกอปรด้วยโทษมาก … ตรัสว่า

114. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ดื่มยาประจุถ่าย
ภิกษุนั้นมีความต้องการน�้ำข้าวใส … ตรัสว่า

115. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตน�้ำข้าวใส.
ภิกษุนั้นมีความต้องการด้วยน�้ำถั่วเขียวต้มที่ไม่ข้น … ตรัสว่า

116. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตน�้ำถั่วเขียวต้มที่ไม่ข้น.
ภิกษุนั้นมีความต้องการด้วยน�้ำถั่วเขียวต้มที่ข้นนิดหน่อย … ตรัสว่า

117. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตน�้ำถั่วเขียวต้มที่ข้นนิดหน่อย.
ภืกษุนั้นมีความต้องการด้วยน�้ำเนื้อต้ม … ตรัสว่า

118. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตน�้ำเนื้อต้ม.
ทรงอนุญาตอารามิก
119. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้มีคนท�ำการวัด.
ทรงอนุญาตเภสัช ๕ เพิ่มเติม

[๔๗]
120. อนึ่ง มีเภสัชอันควรลิ้มของภิกษุผู้อาพาธ คือ เนยใส เนยข้น น�้ำมัน
น�้ำผึ้ง น�้ำอ้อย ภิกษุรับประเคนของนั้นแล้ว พึงเก็บไว้ฉันได้ ๗ วัน
เป็นอย่างยิ่ง ภิกษุให้ล่วงก�ำหนดนั้นไป พึงปรับอาบัติตามธรรม.
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ทรงอนุญาตงบน้ำ�อ้อย

[๔๘]
121. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าคนทั้งหลายผสมแป้งบ้าง เถ้าบ้าง ลงใน
งบน�้ำอ้อย เพื่อประสงค์ให้เกาะกันแน่น งบน�้ำอ้อยนั้นก็ยังถึง
ความนับว่า งบน�ำ้ อ้อยนัน่ แหละ. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เราอนุญาต
ให้ฉันงบน�้ำอ้อยตามสบาย.

ทรงอนุญาตถั่วเขียวต้ม
122. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถั่วเขียวแม้ที่ต้มแล้ว ก็ยังงอกได้ เราอนุญาต
ให้ฉันถั่วเขียวได้ตามสบาย.

123. ดู ก รภิ ก ษุ ท้ั ง หลาย เราอนุ ญ าตให้ ภิ ก ษุ อ าพาธฉั น ยาดอง

โลณโสจิรกะได้ตามสบาย แต่ภิกษุไม่อาพาธต้องเจือน�้ำฉันอย่าง
น�้ำปานะ.

ทรงห้ามเก็บอาหารไว้ในที่อยู่ เป็นต้น

[๔๙]
…ดูกรอานนท์ การกระท�ำของเธอนั่น ไม่เหมาะ ไม่สม ไม่ควร มิใช่
กิ จ ของสมณะ ใช้ ไ ม่ ไ ด้ ไม่ ค วรท� ำ ดู ก รอานนท์ ไฉนเธอจึ ง ได้ พ อใจ
ในความมั ก มากเช่ น นี้ เ ล่ า ดู ก รอานนท์ อามิ ส ที่ เ ก็ บ ไว้ ใ นภายในที่ อ ยู ่
เป็นอกัปปิยะ แม้ที่หุงต้มในภายในที่อยู่ ก็เป็นอกัปปิยะ แม้ที่หุงต้มเอง
ก็เป็นอกัปปิยะ …
[๔๙]
124. …ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงฉันอามิสที่เก็บไว้ในภายในที่อยู่ ที่
หุงต้มในภายในที่อยู่ และที่หุงต้มเอง รูปใดฉัน ต้องอาบัติทุกกฏ.
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ทรงอนุญาตยาดองโลณโสจิรกะ

125. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อามิส ถ้าเก็บไว้ในภายในที่อยู่ หุงต้มในภายใน
ที่อยู่ และหุงต้มเอง ถ้าภิกษุฉันอามิสนั้น ต้องอาบัติทุกกฏ ๓ ตัว.

126. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อามิส ถ้าเก็บไว้ในภายในที่อยู่ หุงต้มในภายใน
ที่อยู่ แต่ผู้อื่นหุงต้ม ถ้าภิกษุฉันอามิส ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว

127. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อามิส ถ้าเก็บไว้ในภายในที่อยู่ แต่หุงต้มใน
ภายนอก และหุงต้มเอง ถ้าภิกษุฉันอามิสนั้น ต้องอาบัติทุกกฏ
๒ ตัว

128. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อามิส ถ้าเก็บไว้ในภายนอก แต่หุงต้มในภายใน
และหุงต้มเอง ถ้าภิกษุฉันอามิสนั้น ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว

129. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อามิส ถ้าเก็บไว้ในภายในที่อยู่ แต่หุงต้มใน
ภายนอก และผู้อื่นหุงต้ม ถ้าภิกษุฉันอามิสนั้น ต้องอาบัติทุกกฏ
ตัวเดียว

130. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อามิส ถ้าเก็บไว้ในภายนอก หุงต้มในภายใน แต่
ผู้อื่นหุงต้ม ถ้าภิกษุฉันอามิสนั้น ต้องอาบัติทุกกฏตัวเดียว

131. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อามิส ถ้าเก็บไว้ในภายนอก หุงต้มในภายนอก
แต่หุงต้มเอง ถ้าภิกษุฉันอามิสนั้น ต้องอาบัติทุกกฏตัวเดียว.

132. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อามิส ถ้าเก็บไว้ในภายนอก หุงต้มในภายนอก
และผู้อื่นหุงต้ม ถ้าภิกษุฉันอามิสนั้นแล ไม่ต้องอาบัติ.

[๕๐]

ทรงอนุญาตให้อุ่นโภชนาหาร

133. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้อุ่นภัตตาหารที่ต้องอุ่น.
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ทรงอนุญาตเก็บอาหารไว้ในที่อยู่1 เป็นต้น

[๕๑]

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้เก็บไว้ ณ ภายในได้
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้หุงต้มในภายใน.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้หุงต้มเอง.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตอามิสที่เก็บไว้ในภายในที่อยู่ ที่หุงต้ม
ในภายในที่อยู่ และที่หุงต้มเอง.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตภิกษุเห็นของขบเคี้ยว คือ ผลไม้ในที่ใด
ถึงกัปปิยการกไม่มี ก็ให้หยิบน�ำไปเอง พบกัปปิยการกแล้ว วางไว้บนพืน้ ดิน
ให้กัปปิยการกประเคนแล้วฉัน.
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เราอนุญาตให้รบั ประเคนสิง่ ของทีภ่ กิ ษุถกู ต้องแล้วได้.
[๕๓]
ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงรับประเคนฉันเถิด เราอนุญาตให้ภิกษุ
ฉันเสร็จ ห้ามภัตแล้ว ฉันโภชนะอันไม่เป็นเดน ซึ่ง (ทายก) น�ำมาจาก
สถานที่ฉัน.
[๕๔]
ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงรับประเคนฉันเถิด เราอนุญาตให้ภิกษุ
ผู้ฉันเสร็จ ห้ามภัตรแล้ว ฉันโภชนะอันไม่เป็นเดน ซึ่งรับประเคนไว้ในปุเร
ภัตรได้.
[๕๕]
ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย พวกเธอจงรั บ ประเคนฉั น เถิ ด เราอนุ ญ าต
ให้ภิกษุผู้ฉันเสร็จ ห้ามภัตแล้ว ฉันโภชนะอันไม่เป็นเดน ซึ่งเกิดในป่า
เกิดในสระบัว.
1. เมื่อพ้นจากทุพภิกขภัย ทรงยกเลิกข้ออนุญาตเหล่านี้ในภายหลัง ดังปรากฏในหน้า 442 แห่ง
หนังสือเล่มนี้ –ผู้รวบรวม
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ก็โดยสมัยนั้นแล พระนครราชคฤห์บังเกิดทุพภิกขภัย คนทั้งหลายน�ำเกลือบ้าง
น�้ำมันบ้าง ข้าวสารบ้าง ของควรเคี้ยวบ้าง มายังอาราม ภิกษุทั้งหลายให้เก็บของ
เหล่านั้นไว้ข้างนอก สัตว์ต่างๆ กินเสียบ้าง พวกโจรลักเอาไปบ้าง … ตรัสว่า

ทรงอนุญาตผลไม้ที่ใช้เพาะพันธุ์ไม่ได้

[๕๖]
134. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ฉันผลไม้ท่ีใช้เพาะพันธุ์ไม่ได้
หรือที่ปล้อนเมล็ดออกแล้ว ยังมิได้ท�ำกัปปะก็ฉันได้.

ทรงห้ามทำ�สัตถกรรมและวัตถิกรรม

[๕๗]
ดูกรภิกษุทั้งหลาย การกระท�ำของโมฆบุรุษนั้นไม่เหมาะ ไม่สม ไม่ควร
มิใช่กจิ ของสมณะ ใช้ไม่ได้ ไม่ควรท�ำ. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ไฉนโมฆบุรษุ นัน้
จึงได้ให้ทำ� สัตถกรรมในทีแ่ คบเล่า ในทีแ่ คบมีผวิ เนือ้ อ่อน แผลงอกเต็มยาก
ผ่าตัดไม่สะดวก…
135. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงให้ท�ำสัตถกรรมในที่แคบ รูปใดให้ท�ำ
ต้องอาบัติถุลลัจจัย.
136. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงให้ท�ำสัตถกรรม หรือวัตถิกรรมในที่
ประมาณ ๒ นิว้ โดยรอบแห่งทีแ่ คบ รูปใดให้ทำ� ต้องอาบัตถิ ลุ ลัจจัย.

ทรงห้ามฉันเนื้อ ๑๐ อย่าง

[๕๙]
137. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงฉันเนื้อมนุษย์ รูปใดฉัน ต้องอาบัติ
ถุลลัจจัย
138. อนึง่ ภิกษุยงั มิได้พจิ ารณา ไม่พงึ ฉันเนือ้ รูปใดฉัน ต้องอาบัตทิ กุ กฏ.
[๖๐]
139. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุไม่พงึ ฉันเนือ้ ช้าง รูปใดฉัน ต้องอาบัตทิ กุ กฏ.

140. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุไม่พงึ ฉันเนือ้ ม้า รูปใดฉัน ต้องอาบัตทิ กุ กฏ.
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ทุกกฏ.
142. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงฉันเนื้องู รูปใดฉัน ต้องอาบัติทุกกฏ.
143. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงฉันเนื้อราชสีห์ รูปใดฉัน ต้องอาบัติ
ทุกกฏ.
144. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงฉันเนื้อเสือโคร่ง รูปใดฉัน ต้องอาบัติ
ทุกกฏ
145. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงฉันเนื้อเสือเหลือง รูปใดฉัน ต้อง
อาบัติทุกกฏ.
146. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุไม่พงึ ฉันเนือ้ หมี รูปใดฉัน ต้องอาบัตทิ กุ กฏ.
147. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงฉันเนื้อเสือดาว รูปใดฉัน ต้องอาบัติ
ทุกกฏ.

ข้าวยาคูมีคุณ ๑๐ อย่าง
พระผู ้ มี พ ระภาคได้ ต รั ส พระพุ ท ธพจน์ นี้ ก ะพราหมณ์ นั้ น ผู ้ นั่ ง อยู ่ ณ ที่ ค วร
ส่วนข้างหนึ่งว่า

ดูกรพราหมณ์ ข้าวยาคูมีคุณ ๑๐ อย่างนี้ ๑๐ อย่างเป็นไฉน คือ
ผู ้ ใ ห้ ข ้ า วยาคู ชื่ อ ว่ า ให้ อ ายุ ๑ ให้ ว รรณะ ๑ ให้ สุ ข ๑ ให้ ก� ำ ลั ง ๑
ให้ปฏิภาณ ๑ ข้าวยาคูทดี่ มื่ แล้วก�ำจัดความหิว ๑ บรรเทาความระหาย ๑
ท�ำลมให้เดินคล่อง ๑ ล้างล�ำไส้ ๑ ย่อยอาหารใหม่ที่เหลืออยู่ ๑. ดูกร
พราหมณ์ ข้าวยาคูมีคุณ ๑๐ อย่างนี้แล.

ทรงอนุญาตข้าวยาคูและขนมปรุงด้วยน้ำ�หวาน

[๖๓]
148. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตข้าวยาคู และขนมปรุงด้วยน�้ำหวาน.
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141. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงฉันเนื้อสุนัข รูปใดฉัน ต้องอาบัติ

149. …ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุอันทายกนิมนต์ไว้แห่งอื่น ไม่พึงฉันยาคู
ที่แข้นของผู้อื่น รูปใดฉัน พึงปรับอาบัติตามธรรม.

ทรงอนุญาตงบน้ำ�อ้อย

[๖๖]
150. …ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตงบน�้ำอ้อยแก่ภิกษุผู้อาพาธ และ
งบน�้ำอ้อยละลายน�้ำแก่ภิกษุผู้ไม่อาพาธ.

ทรงห้ามฉันเนื้อที่ทำ�เฉพาะ

[๘๐]
151. …ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ รู ้ อ ยู ่ ไ ม่ พึ ง ฉั น เนื้ อ ที่ เขาท� ำ จ� ำ เพาะ
รูปใดฉัน ต้องอาบัติทุกกฏ.
152. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต ปลา เนื้อ ที่บริสุทธิ์โดยส่วนสาม
คือ ไม่ได้เห็น ไม่ได้ยิน ไม่ได้รังเกียจ.

ทรงห้ามภัตตาหารบางชนิด

[๘๑]
153. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภัตตาหารที่เราอนุญาตแก่ภิกษุทั้งหลาย เมื่อ
คราวอัตคัดอาหาร มีข้าวกล้าน้อย บิณฑบาตได้ฝืดเคือง คืออาหาร
ที่เก็บไว้ภายในที่อยู่ ๑ อาหารที่หุงต้มภายในที่อยู่ ๑ อาหารที่
หุงต้มเอง ๑ อาหารที่จับต้องแล้วประเคนใหม่ ๑ อาหารที่ทายก
น�ำมาจากทีน่ มิ นต์นนั้ ๑ อาหารทีร่ บั ประเคนฉันในปุเรภัต ๑ อาหาร
ที่ เ กิ ดในป่า และเกิดในสระบัว ๑ ภั ตตาหารเหล่ านั้ น เราห้ าม
จ�ำเดิมนี้เป็นต้นไป.
154. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงฉันอาหารที่เก็บไว้ภายในที่อยู่ อาหาร
ที่ หุ ง ต้ ม ภายในที่ อ ยู ่ อาหารที่ หุ ง ต้ ม เอง อาหารที่ จั บ ต้ อ งแล้ ว
ประเคนใหม่ รูปใดฉัน ต้องอาบัติทุกกฏ.
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155. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ส่วนอาหารทีท่ ายกน�ำมาจากทีน่ มิ นต์นนั้ อาหาร

ที่รับประเคนฉันในปุเรภัต อาหารที่เกิดในป่าและเกิดในสระบัว ยัง
ไม่เป็นเดน ภิกษุฉันเสร็จ ห้ามภัตแล้วไม่พึงฉัน รูปใดฉัน พึงปรับ
อาบัติตามธรรม.

ทรงอนุญาตกัปปิยภูมิ

[๘๒]
156. ดูกรอานนท์ ถ้าเช่นนัน้ สงฆ์จงสมมติวหิ ารทีต่ งั้ อยูส่ ดุ เขตวัด ให้เป็น
สถานที่เก็บของกัปปิยะ แล้วให้เก็บไว้ในสถานที่ที่สงฆ์จ�ำนงหมาย
คือวิหาร เรือนมุงแถบเดียว เรือนชั้น เรือนโล้น หรือถ�้ำก็ได้.

157. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลสงฆ์พึงสมมติอย่างนี้

ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติทุติยกรรมวาจา ว่าดังนี้ :-

• กรรมวาจาสมมติกัปปิยภูมิ
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์
ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงสมมติวิหารมีชื่อนี้ ให้เป็นกัปปิยภูมิ นี้เป็นญัตติ
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า สงฆ์สมมติวิหารมีชื่อนี้ให้เป็น
กัปปิยภูมิ การสมมติวิหารมีชื่อนี้ให้เป็นกัปปิยภูมิ ชอบแก่ท่านผู้ใด
ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด
วิหารมีชอื่ นี้ สงฆ์สมมติให้เป็นกัปปิยภูมแิ ล้ว ชอบแก่สงฆ์ เหตุนนั้
จึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้.
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วิธีสมมติกัปปิยภูมิ

ทรงอนุญาตกัปปิยภูมิ ๓ ชนิด
158. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงใช้สถานที่กัปปิยภูมิซึ่งสงฆ์สมมติ
รูปใดใช้ ต้องอาบัติทุกกฏ.

159. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เราอนุ ญ าตสถานที่ กั ป ปิ ย ภู มิ ๓ ชนิ ด คื อ
อุสสาวนันติกา ๑ โคนิสาทิกา ๑ คหปติกา ๑.

ทรงอนุญาตกัปปิยภูมิ ๔ ชนิด
สมัยต่อมา ท่านพระยโสชะอาพาธ ชาวบ้านน�ำเภสัชมาถวายท่าน ภิกษุทั้งหลาย
ให้เก็บเภสัชเหล่านั้นไว้ข้างนอก สัตว์กินเสียบ้าง ขโมยลักไปเสียบ้าง … ตรัสว่า

160. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ใช้สถานที่กัปปิยภูมิที่สงฆ์สมมติ.
161. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เราอนุ ญ าตสถานที่ กั ป ปิ ย ภู มิ ๔ ชนิ ด คื อ
อุสสาวนันติกา ๑ โคนิสาทิกา ๑ คหปติกา ๑ สมมติกา ๑.

เมณฑกานุญาต

[๘๕]
162. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตโครส ๕ คือ นมสด นมส้ม เปรียง
เนยข้น เนยใส.
163. มีอยู่ ภิกษุทงั้ หลาย หนทางกันดารอัตคัดน�ำ้ อัตคัตอาหาร ภิกษุไม่มี
เสบียงจะเดินทางไปท�ำไม่ได้ง่าย เราอนุญาตให้แสวงหาเสบียงได้
คือ ภิกษุต้องการข้าวสาร พึงแสวงหาข้าวสาร ต้องการถั่วเขียว
พึงแสวงหาถั่วเขียว ต้องการถั่วราชมาส พึงแสวงหาถั่วราชมาส
ต้องการเกลือ พึงแสวงหาเกลือ ต้องการน�ำ้ อ้อย พึงแสวงหาน�ำ้ อ้อย
ต้องการน�้ำมัน พึงแสวงหาน�้ำมัน ต้องการเนยใส ก็พึงแสวงหา
เนยใส.
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164. มีอยู่ ภิกษุทั้งหลาย ชาวบ้านที่มีศรัทธาเลื่อมใส เขามอบเงินทอง

ไว้ในมือกัปปิยการกสั่งว่า สิ่งใดควรแก่พระผู้เป็นเจ้า ขอท่านจง
ถวายสิ่งนั้นด้วยกัปปิยภัณฑ์นี้. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้
ยินดีของอันเป็นกัปปิยะจากกัปปิยภัณฑ์นั้นได้ แต่เรามิได้กล่าวว่า
พึงยินดี พึงแสวงหาทองและเงินโดยปริยายไรๆ เลย.

[๘๖]
165. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตน้ำ�ปานะ ๘ ชนิด คือ น้ำ�ปานะ
ทำ�ด้วยผลมะม่วง ๑ น้ำ�ปานะทำ�ด้วยผลหว้า ๑ น้ำ�ปานะทำ�ด้วย
ผลกล้วยมีเมล็ด ๑ น้ำ�ปานะทำ�ด้วยผลกล้วยไม่มเี มล็ด ๑ น้ำ�ปานะ
ทำ�ด้ ว ยผลมะทราง ๑ น้ำ� ปานะทำ�ด้ ว ยผลจั น ทน์ ห รื อ องุ่ น ๑
น้ำ�ปานะทำ�ด้วยเง่าบัว ๑ น้ำ�ปานะทำ�ด้วยผลมะปรางหรือลิน้ จี่ ๑.

166. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตน�้ำผลไม้ทุกชนิด เว้นน�้ำต้มเมล็ด
ข้าวเปลือก.

167. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตน�้ำใบไม้ทุกชนิด เว้นน�้ำผักดอง.
168. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตน�้ำดอกไม้ทุกชนิด เว้นน�้ำดอก
มะทราง.

169. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตน�้ำอ้อยสด.
ทรงอนุญาตผักและแป้ง

[๘๘]
170. …ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตผักสดทุกชนิด และของขบฉัน
ที่ท�ำด้วยแป้งทุกชนิด.
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ทรงอนุญาตน้ำ�อัฏฐบาน

ทรงห้ามภิกษุผู้เคยเป็นช่างกัลบกเก็บรักษามีดโกน

[๘๙]
171. ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรพชิตไม่พึงชักจูงทายกในสิ่งอันไม่ควร รูปใด
ชักจูง ต้องอาบัติทุกกฏ.
172. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุผู้เคยเป็นช่างกัลบก ไม่พึงเก็บรักษา
เครื่องตัดโกนผมไว้ส�ำหรับตัว รูปใดเก็บรักษาไว้ ต้องอาบัติทุกกฏ.

ทรงอนุญาตผลไม้

[๙๐]
173. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตผลไม้ทุกชนิด.
[๙๑]
174. ดูกรภิกษุทั้งหลาย พืชของสงฆ์ที่เพาะปลูกในที่ของบุคคล พึงให้
ส่วนแบ่งแล้วบริโภค พืชของบุคคลที่เพาะปลูกในที่ของสงฆ์ พึง
ให้ส่วนแบ่งแล้วบริโภค.

มหาประเทศ ๔

[๙๒]
175. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย สิง่ ใดทีเ่ ราไม่ได้หา้ มไว้วา่ สิง่ นีไ้ ม่ควร หากสิง่ นัน้
เข้ากับสิ่งที่ไม่ควร ขัดกับสิ่งที่ควร สิ่งนั้นไม่ควรแก่เธอทั้งหลาย.
176. ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งที่เราไม่ได้ห้ามไว้ว่า สิ่งนี้ไม่ควร หากสิ่งนั้น
เข้ากับสิ่งที่ควร ขัดกับสิ่งที่ไม่ควร สิ่งนั้นควรแก่เธอทั้งหลาย.
177. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย สิง่ ใดทีเ่ ราไม่ได้อนุญาตไว้วา่ สิง่ นีค้ วร หากสิง่ นัน้
เข้ากับสิ่งที่ไม่ควร ขัดกับสิ่งที่ควร สิ่งนั้นไม่ควรแก่เธอทั้งหลาย.
178. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย สิง่ ใดทีเ่ ราไม่ได้อนุญาตไว้วา่ สิง่ นีค้ วร หากสิง่ นัน้
เข้ากับสิ่งที่ควร ขัดกับสิ่งที่ไม่ควร สิ่งนั้นควรแก่เธอทั้งหลาย.
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[๙๓]
179. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ยามกาลิกระคนกับยาวกาลิกที่รับประเคนใน
วันนั้น ควรในกาล ไม่ควรในวิกาล
180. สัตตาหกาลิกระคนกับยาวกาลิกที่รับประเคนในวันนั้น ควรในกาล
ไม่ควรในวิกาล
181. ยาวชีวกิ ระคนกับยาวกาลิกทีร่ บั ประเคนในวันนัน้ ควรในกาล ไม่ควร
ในวิกาล
182. สัตตาหกาลิกระคนกับยามกาลิกที่รับประเคนในวันนั้น ควรชั่วยาม
ล่วงยามแล้วไม่ควร.
183. ยาวชีวิกระคนกับยามกาลิกที่รับประเคนในวันนั้น ควรชั่วยาม
ล่วงยามแล้วไม่ควร.
184. ยาวชีวิกระคนกับสัตตาหกาลิกที่รับประเคนในวันนั้น ควรตลอด
๗ วัน ล่วง ๗ วันแล้วไม่ควร.

เภสัชชขันธกะ จบ.
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ทรงอนุญาตกาลิกระคน

ขันธ์ที่ ๓ : กฐินขันธกะ
หมวดว่าด้วยกฐิน

ทรงอนุญาตให้กรานกฐิน

[๙๖]
185. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุทั้งหลาย ผู้จ�ำพรรษาแล้วได้
กรานกฐิน พวกเธอผูไ้ ด้กรานกฐินแล้ว จักได้อานิสงส์ ๕ ประการ คือ
1. เที่ยวไปไหนไม่ต้องบอกลา
2. ไม่ต้องถือไตรจีวรไปครบสำ�รับ
3. ฉันคณะโภชน์ได้
4. ทรงอติเรกจีวรไว้ได้ตามปรารถนา
5. จีวรอันเกิดขึ้น ณ ที่นั้นจักได้แก่พวกเธอ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อานิสงส์ ๕ ประการนี้ จักได้แก่เธอทั้งหลายผู้ได้
กรานกฐินแล้ว.
วิธีกรานกฐิน
186. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆ์พึงกรานกฐินอย่างนี้ คือ ภิกษุผู้ฉลาด
ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติทุติยกรรมวาจา ว่า
ดังนี้ :• กรรมวาจาให้ผ้ากฐิน
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ผ้ากฐินผืนนี้เกิดแล้วแก่สงฆ์
ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงให้ผ้ากฐินผืนนี้แก่
ภิกษุมีชื่อนี้ เพื่อกรานกฐิน นี้เป็นญัตติ
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ผ้ากฐินผืนนี้เกิดแล้วแก่สงฆ์
สงฆ์ให้ผา้ กฐินผืนนีแ้ ก่ภกิ ษุมชี อื่ นีเ้ พือ่ กรานกฐิน การให้ผา้ กฐินผืนนี้
แก่ภิกษุชื่อนี้ เพื่อกรานกฐิน ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง
ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด
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• กฐินไม่เป็นอันกราน
[๙๗]
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อย่างไรเล่า กฐินไม่เป็นอันกราน คือ :1. กฐินไม่เป็นอันกราน ด้วยอาการเพียงขีดรอย
2. กฐินไม่เป็นอันกราน ด้วยอาการเพียงซักผ้า
3. กฐินไม่เป็นอันกราน ด้วยอาการเพียงกะผ้า
4. กฐินไม่เป็นอันกราน ด้วยอาการเพียงตัดผ้า
5. กฐินไม่เป็นอันกราน ด้วยอาการเพียงเนาผ้า
6. กฐินไม่เป็นอันกราน ด้วยอาการเพียงเย็บด้น
7. กฐินไม่เป็นอันกราน ด้วยอาการเพียงทำ�ลูกดุม
8. กฐินไม่เป็นอันกราน ด้วยอาการเพียงทำ�รังดุม
9. กฐินไม่เป็นอันกราน ด้วยอาการเพียงประกอบผ้าอนุวาต
10. กฐินไม่เป็นอันกราน ด้วยอาการเพียงประกอบผ้าอนุวาต
ด้านหน้า
11. กฐินไม่เป็นอันกราน ด้วยอาการเพียงดามผ้า
12. กฐินไม่เป็นอันกราน ด้วยอาการเพียงย้อมเป็นสีหม่นเท่านัน้
13. กฐินไม่เป็นอันกราน ด้วยผ้าทีท่ ำ�นิมติ ได้มา
14. กฐินไม่เป็นอันกราน ด้วยผ้าทีพ
่ ดู เลียบเคียงได้มา
15. กฐินไม่เป็นอันกราน ด้วยผ้าทีย่ มื เขามา
16. กฐินไม่เป็นอันกราน ด้วยผ้าทีเ่ ก็บไว้คา้ งคืน
17. กฐินไม่เป็นอันกราน ด้วยผ้าที่เป็นนิสสัคคีย์
18. กฐินไม่เป็นอันกราน ด้วยผ้าที่มิได้ทำ�กัปปะพินทุ
19. กฐินไม่เป็นอันกราน เว้นจากผ้าสังฆาฏิเสีย
20. กฐินไม่เป็นอันกราน เว้นจากผ้าอุตราสงค์เสีย
21. กฐินไม่เป็นอันกราน เว้นจากผ้าอันตรวาสกเสีย
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ผ้ากฐินผืนนี้ สงฆ์ให้แล้วแก่ภิกษุมีชื่อนี้ เพื่อกรานกฐิน ชอบแก่
สงฆ์ เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้.
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อย่างนีแ้ ล กฐินเป็นอันกราน อย่างนีไ้ ม่เป็นอันกราน.

22. กฐินไม่เป็นอันกราน เว้นจากจีวรมีขัณฑ์ ๕ หรือเกิน ๕ ซึ่ง
ตัดดีแล้ว ทำ�ให้มีมณฑลเสร็จในวันนั้น
23. กฐินไม่เป็นอันกราน เว้นจากการกรานแห่งบุคคล
24. กฐิ น ไม่ เ ป็ น อั น กรานโดยชอบ ถ้ า ภิ ก ษุ ผู้ อ ยู่ น อกสี ม า
อนุโมทนากฐินนั้น แม้อย่างนี้กฐินก็เชื่อว่าไม่เป็นอันกราน.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อย่างนี้แล กฐินไม่เป็นอันกราน.
• กฐินเป็นอันกราน
[๙๘]
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อย่างไรเล่า กฐินเป็นอันกราน คือ :1. กฐินเป็นอันกราน ด้วยผ้าใหม่
2. กฐินเป็นอันกราน ด้วยผ้าเทียมใหม่
3. กฐินเป็นอันกราน ด้วยผ้าเก่า
4. กฐินเป็นอันกราน ด้วยผ้าบังสุกุล
5. กฐินเป็นอันกราน ด้วยผ้าที่ตกตามร้าน
6. กฐินเป็นอันกราน ด้วยผ้าที่ไม่ได้ทำ�นิมิตได้มา
7. กฐินเป็นอันกราน ด้วยผ้าที่ไม่ได้พูดเลียบเคียงได้มา
8. กฐินเป็นอันกราน ด้วยผ้าที่ไม่ได้ยืมเขามา
9. กฐินเป็นอันกราน ด้วยผ้าที่ไม่ได้เก็บไว้ค้างคืน
10. กฐินเป็นอันกราน ด้วยผ้าที่ไม่ได้เป็นนิสสัคคีย์
11. กฐินเป็นอันกราน ด้วยผ้าที่ทำ�กัปปะพินทุแล้ว
12. กฐินเป็นอันกราน ด้วยผ้าสังฆาฏิ
13. กฐินเป็นอันกราน ด้วยผ้าอุตราสงค์
14. กฐินเป็นอันกราน ด้วยผ้าอันตรวาสก
15. กฐินเป็นอันกราน ด้วยจีวรมีขัณฑ์ ๕ หรือเกิน ๕ ซึ่งตัด
ดีแล้ว ทำ�ให้มีมณฑลเสร็จในวันนั้น
16. กฐินเป็นอันกราน เพราะการแห่งบุคคล
17. กฐินเป็นอันกราน ถ้าภิกษุอยู่ในสีมาอนุโมทนากฐินนั้น
แม้อย่างนี้ กฐินก็ชื่อว่าเป็นอันกราน.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อย่างนี้แล กฐินเป็นอันกราน.
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• อาทายสัตตกะ ที่ ๑1 (การเดาะกฐินด้วยการถือจีวรหลีกไป)
[๑๐๐]
๑. ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว ถือจีวรที่ท�ำเสร็จแล้วหลีกไป ด้วยคิด
ว่าจักไม่กลับมา การเดาะกฐินของภิกษุนั้น ก�ำหนดด้วยหลีกไป.
๒. ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว ถือจีวรหลีกไป เธออยู่นอกสีมา เกิด
ความคิดอย่างนี้ว่า จักให้ท�ำจีวรผืนนี้ ณ ภายนอกสีมานี้แหละ จัก
ไม่กลับมาละ เธอให้ท�ำจีวรผืนนั้นเสร็จ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น
ก�ำหนดด้วยท�ำจีวรเสร็จ.
๓. ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว ถือจีวรหลีกไป เธออยู่นอกสีมา เกิด
ความคิดอย่างนี้ว่า จักไม่ให้จีวรผืนนี้ จักไม่กลับ การเดาะกฐินของ
ภิกษุนั้น ก�ำหนดด้วยตกลงใจ.
1. พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง ปีพิมพ์ พ.ศ. 25๒๕ ใช้ว่า อาทายสัตกะ ที่ ๖ แต่ในปีพิมพ์
พ.ศ. ๒๕๐๐ และ พ.ศ. ๒๕๑๔ ใช้วา่ อาทายสัตกะ ที่ ๑ ซึง่ บาลีตอนจบมีวา่ อาทายสตฺตก นิฏฺ ติ 
ปม แปลได้ว่า อาทายสัตกะ ที่ ๑ จบ –ผู้รวบรวม
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[๙๙]
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อย่างไรเล่า กฐินเป็นอันเดาะ.
• มาติกา ๘
ดูกรภิกษุทั้งหลาย มาติกาเพื่อเดาะกฐิน ๘ ข้อนี้ คือ :1. กำ�หนดด้วยหลีกไป
2. กำ�หนดด้วยจีวรทำ�เสร็จ
3. กำ�หนดด้วยตกลงใจ
4. กำ�หนดด้วยผ้าเสียหาย
5. กำ�หนดด้วยได้ยินข่าว
6. กำ�หนดด้วยสิ้นหวัง
7. กำ�หนดด้วยล่วงเขต
8. กำ�หนดด้วยเดาะพร้อมกัน.

๔. ภิ ก ษุ ไ ด้ ก รานกฐิ น แล้ ว ถื อ จี ว รหลี ก ไป เธออยู ่ น อกสี ม า
เกิดความคิดอย่างนี้ว่า จักให้ท�ำจีวรผืนนี้ ณ ภายนอกสีมานี้แหละ
จักไม่กลับ แล้วท�ำจีวรผืนนั้น จีวรของเธอ ที่ก�ำลังท�ำอยู่นั้นได้เสียหาย
การเดาะกฐินของภิกษุนั้น ก�ำหนดด้วยผ้าเสียหาย.
๕. ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว ถือจีวรหลีกไป ด้วยคิดว่าจักกลับมา
เธออยู่นอกสีมา ให้ท�ำจีวรผืนนั้น ครั้นท�ำจีวรเสร็จแล้ว ได้ยินข่าวว่า
ในอาวาสนั้นกฐินเดาะเสียแล้ว การเดาะกฐินของภิกษุนั้น ก�ำหนด
ด้วยได้ยินข่าว.
๖. ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว ถือจีวรหลีกไป ด้วยคิดว่าจักกลับมา
เธออยู่นอกสีมา ให้ท�ำจีวรผืนนั้น ครั้นท�ำจีวรเสร็จ คิดว่าจักกลับมา
จักกลับมา แล้วล่วงคราวกฐินเดาะ ณ ภายนอกสีมา การเดาะกฐิน
ของภิกษุนั้น ก�ำหนดด้วยล่วงเขต.
๗. ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว ถือจีวรหลีกไป ด้วยคิดว่าจักกลับมา
เธออยู่นอกสีมา ให้ท�ำจีวรผืนนั้น ครั้นท�ำจีวรเสร็จ คิดว่าจักกลับมา
จั ก กลั บ มา แล้ ว กลั บ มาทั น กฐิ น เดาะ การเดาะกฐิ น ของภิ ก ษุ นั้ น
(ชื่อว่าเดาะ) พร้อมกับภิกษุทั้งหลาย.
• สมาทายสัตตกะ ที่ ๒ (การเดาะกฐินด้วยการน�ำจีวรติดตัวหลีกไป)
[๑๐๑]
๑. ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว น�ำจีวรที่ท�ำเสร็จแล้วหลีกไป ด้วยคิด
ว่าจักไม่กลับมา การเดาะกฐินของภิกษุนั้น ก�ำหนดด้วยหลีกไป.
๒. ภิ ก ษุ ไ ด้ ก รานกฐิ น แล้ ว น� ำ จี ว รหลี ก ไป เธออยู ่ น อกสี ม า
เกิดความคิดอย่างนี้ว่า จักให้ท�ำจีวรผืนนี้ ณ ภายนอกสีมานี้แหละ
จั ก ไม่ ก ลั บ เธอให้ ท� ำ จี ว รผื น นั้ น เสร็ จ การเดาะกฐิ น ของภิ ก ษุ นั้ น
ก�ำหนดด้วยท�ำจีวรเสร็จ.
๓. ภิ ก ษุ ไ ด้ ก รานกฐิ น แล้ ว น� ำ จี ว รหลี ก ไป เธออยู ่ น อกสี ม า
เกิดความคิดอย่างนี้ว่า จักไม่ให้ท�ำจีวรผืนนี้ จักไม่กลับ การเดาะกฐิน
ของภิกษุนั้น ก�ำหนดด้วยตกลงใจ.
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๔. ภิ ก ษุ ไ ด้ ก รานกฐิ น แล้ ว น� ำ จี ว รหลี ก ไป เธออยู ่ น อกสี ม า
เกิดความคิดอย่างนี้ว่า จักให้ท�ำจีวรผืนนี้ ณ ภายนอกสีมานี้แหละ
จักไม่กลับ เธอให้ท�ำจีวรผืนนั้น จีวรของเธอที่ท�ำอยู่น้ัน ได้เสียหาย
การเดาะกฐินของภิกษุนั้น ก�ำหนดด้วยผ้าเสียหาย.
๕. ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว น�ำจีวรหลีกไป ด้วยคิดว่าจักกลับมา
เธออยู่นอกสีมา ให้ท�ำจีวรผืนนั้น ครั้นท�ำจีวรเสร็จแล้ว ได้ยินข่าวว่า
ในอาวาสนั้น กฐินเดาะเสียแล้ว การเดาะกฐินของภิกษุนั้น ก�ำหนด
ด้วยได้ยินข่าว.
๖. ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว น�ำจีวรหลีกไป ด้วยคิดว่าจักกลับมา
เธออยูน่ อกสีมา ให้ทำ� จีวรผืนนัน้ ครัน้ ท�ำจีวรเสร็จแล้วคิดว่า จักกลับมา
จักกลับมา แล้วล่วงคราวกฐินเดาะ ณ ภายนอกสีมา การเดาะกฐิน
ของภิกษุนั้น ก�ำหนดด้วยล่วงเขต.
๗. ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว น�ำจีวรหลีกไป ด้วยคิดว่าจักกลับมา
เธออยู่ ณ ภายนอกสีมาให้ท�ำจีวรผืนนั้น ครั้นท�ำจีวรเสร็จแล้ว คิดว่า
จักกลับมา จักกลับมา แล้วกลับมาทันกฐินเดาะ การเดาะกฐินของ
ภิกษุนั้น (ชื่อว่าเดาะ) พร้อมกับภิกษุทั้งหลาย.
• อาทายฉักกะ ที่ ๓ (การเดาะกฐินด้วยการถือจีวรที่ท�ำค้างไว้หลีกไป)
[๑๐๒]
๑. ภิ ก ษุ ไ ด้ ก รานกฐิ น แล้ ว ถื อ จี ว รที่ ท� ำ ค้ า งไว้ ห ลี ก ไป เธออยู ่
นอกสีมา เกิดความคิดอย่างนี้ว่า เราจักให้ท�ำจีวรผืนนี้ ณ ภายนอก
สีมานี้แหละ จักไม่กลับ แล้วให้ท�ำจีวรผืนนั้นเสร็จ การเดาะกฐินของ
ภิกษุนั้น ก�ำหนดด้วยท�ำจีวรเสร็จ.
๒. ภิ ก ษุ ไ ด้ ก รานกฐิ น แล้ ว ถื อ จี ว รที่ ท� ำค้ า งไว้ ห ลี ก ไป เธออยู ่
นอกสีมา เกิดความคิดอย่างนี้ว่า จักไม่ให้ท�ำจีวรผืนนี้ จักไม่กลับมา
การเดาะกฐินของภิกษุนั้น ก�ำหนดด้วยตกลงใจ.
๓. ภิก ษุได้ก รานกฐินแล้ว ถือจี ว รที่ ท�ำ ค้ างไว้ ห ลี ก ไป เธออยู ่
นอกสีมา เกิดความคิดอย่างนี้ว่า จักให้ท�ำจีวรผืนนี้ ณ ภายนอกสีมา
นี้ แ หละ จั ก ไม่ ก ลั บ แล้ ว ให้ ท� ำ จี ว รผื น นั้ น จี ว รของเธอที่ ท� ำ อยู ่ นั้ น
ได้เสียหาย การเดาะกฐินของภิกษุนั้น ก�ำหนดด้วยผ้าเสียหาย.

๔. ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว ถือจีวรที่ท�ำค้างไว้หลีกไป ด้วยคิดว่า
จักกลับมา เธออยู่นอกสีมา ให้ท�ำจีวรผืนนั้น ครั้นท�ำจีวรเสร็จแล้ว
ได้ทราบข่าวว่า ในอาวาสนั้นกฐินเดาะแล้ว การเดาะกฐินของภิกษุนั้น
ก�ำหนดด้วยได้ยินข่าว.
๕. ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว ถือจีวรที่ท�ำค้างไว้หลีกไป ด้วยคิดว่า
จักกลับมา เธออยู่นอกสีมา ให้ท�ำจีวรผืนนั้น ครั้นท�ำจีวรเสร็จแล้ว
คิดว่าจักกลับมา จักกลับมา แล้วล่วงคราวกฐินเดาะ ณ ภายนอกสีมา
การเดาะกฐินของภิกษุนั้น ก�ำหนดด้วยล่วงเขต.
๖. ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว ถือจีวรที่ท�ำค้างไว้หลีกไป ด้วยคิดว่า
จักกลับมา เธออยู่นอกสีมา ให้ท�ำจีวรผืนนั้น ครั้นท�ำจีวรเสร็จแล้ว
คิดว่าจักกลับมา จักกลับมา แล้วกลับมาทันกฐินเดาะ การเดาะกฐิน
ของภิกษุนั้น (ชื่อว่าเดาะ) พร้อมกับภิกษุทั้งหลาย.
• สมาทายฉักกะ ที่ ๔ (การเดาะกฐินด้วยการน�ำจีวรทีท่ ำ� ค้างไว้หลีกไป)
[๑๐๓]
๑. ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว น�ำจีวรที่ท�ำค้างไว้หลีกไป เธออยู่
นอกสีมา เกิดความคิดอย่างนีว้ า่ เราจักให้ทำ� จีวรผืนนี้ ณ ภายนอกสีมา
นีแ้ หละ จักไม่กลับ เธอให้ทำ� จีวรผืนนัน้ เสร็จ การเดาะกฐินของภิกษุนนั้
ก�ำหนดด้วยท�ำจีวรเสร็จ.
๒. ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว น�ำจีวรที่ท�ำค้างไว้หลีกไป เธออยู่
นอกสีมา เกิดความคิดอย่างนี้ว่า จักไม่ให้ท�ำจีวรผืนนี้ จักไม่กลับมา
การเดาะกฐินของภิกษุนั้น ก�ำหนดด้วยตกลงใจ.
๓. ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว น�ำจีวรที่ท�ำค้างไว้หลีกไป เธออยู่
นอกสี ม า เกิ ด ความคิ ด อย่ า งนี้ ว ่ า จั ก ให้ ท� ำ จี ว รผื น นี้ ณ ภายนอก
สีมานี้แหละ จักไม่กลับ แล้วให้ท�ำจีวรผืนนั้น จีวรของเธอที่ท�ำอยู่นั้น
ได้เสียหาย การเดาะกฐินของภิกษุนั้น ก�ำหนดด้วยผ้าเสียหาย.
๔. ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว น�ำจีวรที่ท�ำค้างไว้หลีกไป ด้วยคิดว่า
จักกลับมา เธออยู่นอกสีมา ให้ท�ำจีวรผืนนั้น ครั้นท�ำจีวรเสร็จแล้ว
ได้ยนิ ข่าวว่า ในอาวาสนัน้ กฐินเดาะเสียแล้ว การเดาะกฐินของภิกษุนนั้
ก�ำหนดด้วยได้ยินข่าว.
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• การเดาะกฐินก�ำหนดด้วยท�ำจีวรเสร็จเป็นต้น
[๑๐๔]
๑. ภิ ก ษุ ไ ด้ ก รานกฐิ น แล้ ว ถื อ จี ว รหลี ก ไป เธออยู ่ น อกสี ม า
เกิดความคิดอย่างนี้ว่าจักให้ท�ำจีวรผืนนี้ ณ ภายนอกสีมานี้แหละ
จักไม่กลับมา เธอให้ท�ำจีวรผืนนั้นเสร็จ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น
ก�ำหนดด้วยท�ำจีวรเสร็จ.
๒. ภิ ก ษุ ไ ด้ ก รานกฐิ น แล้ ว ถื อ จี ว รหลี ก ไป เธออยู ่ น อกสี ม า
เกิดความคิดอย่างนี้ว่า จักไม่ให้ท�ำจีวรผืนนี้ จักไม่กลับ การเดาะกฐิน
ของภิกษุนั้น ก�ำหนดด้วยตกลงใจ.
๓. ภิ ก ษุ ไ ด้ ก รานกฐิ น แล้ ว ถื อ จี ว รหลี ก ไป เธออยู ่ น อกสี ม า
เกิดความคิดอย่างนี้ว่า จักให้ท�ำจีวรผืนนี้ ณ ภายนอกสีมานี้แหละ
จักไม่กลับ แล้วให้ท�ำจีวรผืนนั้น จีวรของเธอที่ท�ำอยู่นั้นได้เสียหาย
การเดาะกฐินของภิกษุนั้น ก�ำหนดด้วยผ้าเสียหาย.
[๑๐๕]
๔. ภิ ก ษุ ไ ด้ ก รานกฐิ น แล้ ว ถื อ จี ว รหลี ก ไป ด้ ว ยตั้ ง ใจว่ า จั ก
ไม่กลับมา เธออยู่นอกสีมา เกิดความคิดอย่างนี้ว่า จักให้ท�ำจีวรผืนนี้
ณ ภายนอกสีมานี้แหละ เธอให้ท�ำจีวรผืนนั้นเสร็จ การเดาะกฐินของ
ภิกษุนั้น ก�ำหนดด้วยท�ำจีวรเสร็จ.
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๕. ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว น�ำจีวรที่ท�ำค้างไว้หลีกไป ด้วยคิดว่า
จักกลับมา เธออยู่นอกสีมา ให้ท�ำจีวรผืนนั้น ครั้นท�ำจีวรเสร็จแล้ว
คิดว่าจักกลับมา จักกลับมา แล้วล่วงคราวกฐินเดาะ ณ ภายนอกสีมา
การเดาะกฐินของภิกษุนั้น ก�ำหนดด้วยล่วงเขต.
๖. ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว น�ำจีวรที่ท�ำค้างไว้หลีกไป ด้วยคิดว่า
จักกลับมา เธออยู่นอกสีมา ให้ท�ำจีวรผืนนั้น ครั้นท�ำจีวรเสร็จแล้ว
คิดว่าจักกลับมา จักกลับมา แล้วกลับมาทันกฐินเดาะ การเดาะกฐิน
ของภิกษุนั้น (ชื่อว่าเดาะ) พร้อมกับภิกษุทั้งหลาย.

๕. ภิ ก ษุ ไ ด้ ก รานกฐิ น แล้ ว ถื อ จี ว รหลี ก ไป ด้ ว ยตั้ ง ใจว่ า จั ก
ไม่กลับมา เธออยูน่ อกสีมา เกิดความคิดอย่างนีว้ า่ จักไม่ให้ทำ� จีวรผืนนี้
การเดาะกฐินของภิกษุนั้น ก�ำหนดด้วยตกลงใจ.
๖. ภิ ก ษุ ไ ด้ ก รานกฐิ น แล้ ว ถื อ จี ว รหลี ก ไป ด้ ว ยตั้ ง ใจว่ า จั ก
ไม่กลับมา เธออยู่นอกสีมาเกิดความคิดอย่างนี้ว่า จักให้ท�ำจีวรผืนนี้
ณ ภายนอกสีมานี้แหละ แล้วให้ท�ำจีวรผืนนั้น จีวรของเธอที่ท�ำอยู่นั้น
ได้เสียหาย การเดาะกฐินของภิกษุนั้น ก�ำหนดด้วยผ้าเสียหาย.
[๑๐๖]
๗. ภิ ก ษุ ไ ด้ ก รานกฐิ น แล้ ว ถื อ จี ว รหลี ก ไป ด้ ว ยไม่ ตั้ ง ใจ คื อ
เธอไม่ได้คิดว่าจักกลับมา และไม่ได้คิดว่าจักไม่กลับมา เธออยู่นอก
สีมา เกิดความคิดอย่างนีว้ า่ จักให้ทำ� จีวรผืนนี้ ณ ภายนอกสีมานีแ้ หละ
จั ก ไม่ ก ลั บ เธอให้ ท� ำ จี ว รผื น นั้ น เสร็ จ การเดาะกฐิ น ของภิ ก ษุ นั้ น
ก�ำหนดด้วยท�ำจีวรเสร็จ.
๘. ภิ ก ษุ ไ ด้ ก รานกฐิ น แล้ ว ถื อ จี ว รหลี ก ไป ด้ ว ยไม่ ตั้ ง ใจ คื อ
เธอไม่ ไ ด้ คิ ด ว่ า จั ก กลั บ มา และไม่ ไ ด้ คิ ด ว่ า จั ก ไม่ ก ลั บ มา เธออยู ่
นอกสีมา เกิดความคิดอย่างนี้ว่า จักไม่ให้ท�ำจีวรผืนนี้ จักไม่กลับ
การเดาะกฐินของภิกษุนั้น ก�ำหนดด้วยตกลงใจ.
๙. ภิ ก ษุได้ก รานกฐินแล้ว ถือจีวรหลี ก ไป ด้ ว ยไม่ ตั้งใจ คื อ
เธอไม่ได้คิดว่าจักกลับมา และไม่ได้คิดว่าจักไม่กลับมา เธออยู่นอก
สีมา เกิดความคิดอย่างนีว้ า่ จักให้ทำ� จีวรผืนนี้ ณ ภายนอก สีมานีแ้ หละ
จักไม่กลับแล้วให้ท�ำจีวรผืนนั้น จีวรของเธอที่ท�ำอยู่นั้นได้เสียหาย
การเดาะกฐินของภิกษุนั้น ก�ำหนดด้วยผ้าเสียหาย.
[๑๐๗]
๑๐. ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว ถือจีวรหลีกไป ด้วยคิดว่า จักกลับมา
เธออยู่นอกสีมา เกิดความคิดอย่างนี้ว่าจักให้ท�ำจีวรผืนนี้ ณ ภายนอก
สีมานี้แหละ จักไม่กลับ เธอให้ท�ำจีวรผืนนั้นเสร็จ การเดาะกฐินของ
ภิกษุนั้น ก�ำหนดด้วยท�ำจีวรเสร็จ.
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ละเอียดเหมือนวาระที่ว่าด้วยเรื่อง การเดาะกฐิน ก�ำหนดด้วยถือจีวร
หลีกไป).

1. พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง ปีพิมพ์ พ.ศ. ๒๕๐๐, พ.ศ. ๒๕๑๔ และ พ.ศ. 25๒๕ ใช้ว่า ถือ
จีวรหลีกไป ซึ่งบาลีมีว่า จีวร สมาทาย ปกฺกมติ แปลได้ว่า นำ�จีวรหลีกไป –ผู้รวบรวม
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๑๑. ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว ถือจีวรหลีกไป ด้วยตั้งใจว่า จักกลับมา
เธออยู ่ น อกสี ม า เกิ ด ความคิ ด อย่ า งนี้ ว ่ า จั ก ไม่ ใ ห้ ท� ำ จี ว รผื น นี้
จักไม่กลับ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น ก�ำหนดด้วยตกลงใจ.
๑๒. ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว ถือจีวรหลีกไป ด้วยคิดว่า จักกลับมา
เธออยูน่ อกสีมา เกิดความคิดอย่างนีว้ า่ จักให้ทำ� จีวรผืนนี้ ณ ภายนอก
สีมานี้แหละ จักไม่กลับ แล้วให้ท�ำจีวรผืนนั้น จีวรของเธอที่ท�ำอยู่นั้น
ได้เสียหาย การเดาะกฐินของภิกษุนั้น ก�ำหนดด้วยผ้าเสียหาย.
๑๓. ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว ถือจีวรหลีกไป ด้วยคิดว่า จักกลับมา
เธออยู่นอกสีมา ให้ท�ำจีวรผืนนั้น ครั้นท�ำจีวรเสร็จแล้ว ได้ยินข่าวว่า
ในอาวาสนั้นกฐินเดาะแล้ว การเดาะกฐินของภิกษุนั้น ก�ำหนดด้วย
ได้ยินข่าว.
๑๔. ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว ถือจีวรหลีกไป ด้วยคิดว่า จักกลับมา
เธออยู่นอกสีมา ให้ท�ำจีวรผืนนั้น ครั้นท�ำจีวรเสร็จแล้ว คิดว่าจักกลับ
มา จักกลับมา แล้วล่วงคราวกฐินเดาะ ณ ภายนอกสีมา การเดาะกฐิน
ของภิกษุนั้น ก�ำหนดด้วยล่วงเขต.
๑๕. ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว ถือจีวรหลีกไป ด้วยคิดว่า จักกลับมา
เธออยู่นอกสีมา ให้ท�ำจีวรผืนนั้น ครั้นท�ำจีวรเสร็จแล้ว คิดว่าจักกลับ
มา จักกลับมา แล้วกลับมาทันกฐินเดาะ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น
พร้อมกับภิกษุทั้งหลาย.
[๑๐๘]
ภิ ก ษุ ไ ด้ ก รานกฐิ น แล้ ว น� ำ จี ว รหลี ก ไป 1 … (พึ ง ขยายความโดย

ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว ถือจีวรที่ท�ำค้างไว้หลีกไป เธออยู่นอกสีมา
เกิดความคิดอย่างนี้ว่า จักให้ท�ำจีวรผืนนี้ ณ ภายนอกสีมานี้แหละ
จั ก ไม่ ก ลั บ เธอให้ ท� ำ จี ว รผื น นั้ น เสร็ จ การเดาะกฐิ น ของภิ ก ษุ นั้ น
ก�ำหนดด้วยท�ำจีวรเสร็จ … (พึงขยายความโดยละเอียดเหมือนวาระ
ที่ว่าด้วยเรื่อง การเดาะกฐิน ก�ำหนดด้วยน�ำจีวรที่ท�ำค้างไว้หลีกไป).
[๑๐๙]
๑. ภิ ก ษุ ไ ด้ ก รานกฐิ น แล้ ว น� ำ จี ว รที่ ท� ำ ค้ า งไว้ ห ลี ก ไป เธออยู ่
นอกสีมา เกิดความคิดอย่างนี้ว่า จักให้ท�ำจีวรผืนนี้ ณ ภายนอกสีมานี้
แหละ จักไม่กลับ เธอให้ท�ำจีวรผืนนั้นเสร็จ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น
ก�ำหนดด้วยท�ำจีวรเสร็จ.
๒. ภิ ก ษุ ไ ด้ ก รานกฐิ น แล้ ว น� ำ จี ว รที่ ท� ำ ค้ า งไว้ ห ลี ก ไป เธออยู ่
นอกสี ม า เกิ ด ความคิ ด อย่ า งนี้ ว่า จักไม่ให้ท�ำจีวรผืนนี้ จักไม่กลับ
การเดาะกฐินของภิกษุนั้น ก�ำหนดด้วยตกลงใจ.
๓. ภิ ก ษุ ไ ด้ ก รานกฐิ น แล้ ว น� ำ จี ว รที่ ท� ำ ค้ า งไว้ ห ลี ก ไป เธออยู ่
นอกสี ม า เกิ ด ความคิ ด อย่ า งนี้ ว ่ า จั ก ให้ ท� ำ จี ว รผื น นี้ ณ ภายนอก
สีมานี้แหละ จักไม่กลับ แล้วให้ท�ำจีวรผืนนั้น จีวรของเธอที่ท�ำอยู่นั้น
ได้เสียหาย การเดาะกฐินของภิกษุนั้น ก�ำหนดด้วยผ้าเสียหาย.
[๑๑๐]
๔. ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว น�ำจีวรที่ท�ำค้างไว้หลีกไป ด้วยคิดว่า
จักไม่กลับมา เธออยู่นอกสีมา เกิดความคิดอย่างนี้ว่า จักให้ท�ำจีวร
ผืนนี้ ณ ภายนอกสีมานี้แหละ เธอให้ท�ำจีวรผืนนั้นเสร็จ การเดาะกฐิน
ของภิกษุนั้น ก�ำหนดด้วยท�ำจีวรเสร็จ.
๕. ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว น�ำจีวรที่ท�ำค้างไว้หลีกไป ด้วยคิดว่า
จักไม่กลับมา เธออยู่นอกสีมา เกิดความคิดอย่างนี้ว่า จักไม่ให้ทำ� จีวร
ผืนนี้แหละ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น ก�ำหนดด้วยตกลงใจ.
๖. ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว น�ำจีวรที่ท�ำค้างไว้หลีกไป ด้วยคิดว่า
จักไม่กลับมา เธออยู่นอกสีมา เกิดความคิดอย่างนี้ว่า จักให้ท�ำจีวร
ผืนนี้ ณ ภายนอกสีมานี้แหละ แล้วให้ท�ำจีวรผืนนั้น จีวรของเธอที่ท�ำ
อยู่นั้นได้เสียหาย การเดาะกฐินของภิกษุนั้น ก�ำหนดด้วยผ้าเสียหาย.
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[๑๑๑]
๗. ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว น�ำจีวรที่ท�ำค้างไว้หลีกไป ด้วยไม่ตั้งใจ
คือไม่ได้คิดว่าจักกลับมา และไม่ได้คิดว่าจักไม่กลับมา เธออยู่นอก
สีมา เกิดความคิดอย่างนี้ว่า จักให้ท�ำจีวรผืนนี้ ณ ภายนอกสีมานี้
แหละ จักไม่กลับ เธอให้ท�ำจีวรผืนนั้นเสร็จ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น
ก�ำหนดด้วยท�ำจีวรเสร็จ.
๘. ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว น�ำจีวรที่ท�ำค้างไว้หลีกไป ด้วยไม่ตั้งใจ
คือไม่ได้คิดว่าจักกลับมาและไม่ได้คิดว่าจักไม่กลับ เธออยู่นอกสีมา
เกิดความคิดอย่างนี้ว่า จักไม่ให้ท�ำจีวรผืนนี้ จักไม่กลับ การเดาะกฐิน
ของภิกษุนั้น ก�ำหนดด้วยตกลงใจ.
๙. ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว น�ำจีวรที่ท�ำค้างไว้หลีกไป ด้วยไม่ตั้งใจ
คือไม่ได้คิดว่าจักกลับมาและไม่ได้คิดว่าจักกลับมา เธออยู่นอกสีมา
เกิดความคิดอย่างนี้ว่า จักให้ท�ำจีวรผืนนี้ ณ ภายนอกสีมานี้แหละ
จักไม่กลับ แล้วให้ท�ำจีวรผืนนั้น จีวรของเธอที่ท�ำอยู่นั้นได้เสียหาย
การเดาะกฐินของภิกษุนั้น ก�ำหนดด้วยผ้าเสียหาย.
[๑๑๒]
๑๐. ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว น�ำจีวรที่ท�ำค้างไว้หลีกไป ด้วยคิดว่า
จักกลับมา เธออยู่นอกสีมา เกิดความคิดอย่างนี้ว่า จักให้ท�ำจีวรผืนนี้
ณ ภายนอกสี ม านี้ แ หละ จั ก ไม่ ก ลั บ ละ เธอให้ ท� ำ จี ว รผื น นั้ น เสร็ จ
การเดาะกฐินของภิกษุนั้น ก�ำหนดด้วยท�ำจีวรเสร็จ.
๑๑. ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว น�ำจีวรที่ท�ำค้างไว้หลีกไป ด้วยคิดว่า
จักกลับมา เธออยูน่ อกสีมาเกิดความคิดอย่างนีว้ า่ จักไม่ให้ทำ� จีวรผืนนี้
จักไม่กลับ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น ก�ำหนดด้วยตกลงใจ.
๑๒. ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว น�ำจีวรที่ท�ำค้างไว้หลีกไป ด้วยคิด
ว่าจักกลับมา เธออยู่นอกสีมา เกิดความคิดอย่างนี้ว่า จักให้ท�ำจีวรนี้
ณ ภายนอกสีมานี้แหละ จักไม่กลับ เธอให้ท�ำจีวรนั้น จีวรของเธอที่ท�ำ
อยู่นั้นได้เสียหาย การเดาะกฐินของภิกษุนั้น ก�ำหนดด้วยผ้าเสียหาย.

๑๓. ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว น�ำจีวรที่ท�ำค้างไว้หลีกไป ด้วยคิด
ว่าจักกลับมา เธออยู่นอกสีมา ให้ท�ำจีวรผืนนั้น ครั้นท�ำจีวรเสร็จแล้ว
ได้ยนิ ข่าวว่า ในอาวาสนัน้ กฐินเดาะเสียแล้ว การเดาะกฐินของภิกษุนนั้
ก�ำหนดด้วยได้ยินข่าว.
๑๔. ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว น�ำจีวรที่ท�ำค้างไว้หลีกไป ด้วยคิด
ว่าจักกลับมา เธออยู่นอกสีมา ให้ท�ำจีวรผืนนั้น ครั้นท�ำจีวรเสร็จแล้ว
คิดว่าจักกลับมา จักกลับมา แล้วล่วงคราวกฐินเดาะ ณ ภายนอกสีมา
การเดาะกฐินของภิกษุนั้น ก�ำหนดด้วยล่วงเขต.
๑๕. ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว น�ำจีวรที่ท�ำค้างไว้หลีกไป ด้วยคิดว่า
จักกลับมา เธออยูน่ อกสีมา ให้ทำ� จีวรผืนนัน้ ครัน้ ท�ำจีวรเสร็จแล้วคิดว่า
จักกลับมา จักกลับมา แล้วกลับมาทันกฐินเดาะ การเดาะกฐินของ
ภิกษุนั้น พร้อมกับภิกษุทั้งหลาย.
• ความสิ้นหวัง ๑๒ หมวด
[๑๑๓]
๑. ภิ ก ษุ ไ ด้ ก รานกฐิ น แล้ ว หลี ก ไปด้ ว ยหวั ง จะได้ จี ว ร เธออยู ่
นอกสีมา เข้าไปยังที่ซึ่งมีหวังจะได้จีวรนั้น ได้ไม่สมหวัง ไม่ได้ตามหวัง
เธอคิดอย่างนีว้ า่ จักให้ทำ� จีวรผืนนี้ ณ ภายนอกสีมานีแ้ หละ จักไม่กลับ
เธอให้ท�ำจีวรผืนนั้นเสร็จ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น ก�ำหนดด้วย
ท�ำจีวรเสร็จ.
๒. ภิ ก ษุได้ก รานกฐินแล้ว หลีกไปด้ ว ยหวั งจะได้ จี ว ร เธออยู ่
นอกสีมา เข้าไปยังที่ซึ่งมีหวังจะได้จีวรนั้น ได้ไม่สมหวัง ไม่ได้ตามหวัง
เธอคิดอย่างนี้ว่า จักไม่ให้ท�ำจีวรผืนนี้ จักไม่กลับ การเดาะกฐินของ
ภิกษุนั้น ก�ำหนดด้วยตกลงใจ.
๓. ภิ ก ษุได้ก รานกฐินแล้ว หลีกไปด้ ว ยหวั งจะได้ จี ว ร เธออยู ่
นอกสีมา เข้าไปยังที่ซึ่งมีหวังจะได้จีวรนั้น ได้ไม่สมหวัง ไม่ได้ตามหวัง
เธอคิดอย่างนีว้ า่ จักให้ทำ� จีวรผืนนี้ ณ ภายนอกสีมานีแ้ หละ จักไม่กลับ
เธอให้ท�ำจีวรผืนนั้น จีวรของเธอที่ท�ำอยู่นั้นได้เสียหาย การเดาะกฐิน
ของภิกษุนั้น ก�ำหนดด้วยผ้าเสียหาย.
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๔. ภิก ษุได้ก รานกฐินแล้ว หลีก ไปด้ ว ยหวั งจะได้ จี ว ร เธออยู ่
นอกสีมา เกิดความคิดอย่างนี้ว่า จักเข้าไปยังที่ซึ่งมีหวังว่าจะได้จีวรนี้
ณ ภายนอกสีมานี้แหละ จักไม่กลับ แล้วเข้าไปยังที่ซึ่งมีหวังว่าจะได้
จีวรนั้น เธอสิ้นหวังว่าจะได้จีวรนั้น การเดาะกฐินของภิกษุนั้น ก�ำหนด
ด้วยสิ้นหวัง.
[๑๑๔]
๕. ภิ ก ษุ ไ ด้ ก รานกฐิ น แล้ ว หลี ก ไปด้ ว ยหวั ง จะได้ จี ว ร คิ ด ว่ า
จั ก ไม่ ก ลั บ มา เธออยู ่ น อกสี ม า เข้ า ไปยั ง ที่ ซึ่ ง มี ห วั ง จะได้ จี ว รนั้ น
ได้ ไ ม่ ส มหวั ง ไม่ ไ ด้ ต ามหวั ง เธอคิ ด อย่ า งนี้ ว ่ า จั ก ให้ ท� ำ จี ว รผื น นี้
ณ ภายนอกสีมานี้แหละ เธอให้ท�ำจีวรผืนนั้นเสร็จ การเดาะกฐินของ
ภิกษุนั้น ก�ำหนดด้วยท�ำจีวรเสร็จ.
๖. ภิ ก ษุ ไ ด้ ก รานกฐิ น แล้ ว หลี ก ไปด้ ว ยหวั ง จะได้ จี ว ร คิ ด ว่ า
จั ก ไม่ ก ลั บ มา เธออยู ่ น อกสี ม า เข้ า ไปยั ง ที่ ซึ่ ง มี ห วั ง จะได้ จี ว รนั้ น
ได้ไม่สมหวัง ไม่ได้ตามหวัง เธอคิดอย่างนี้ว่า จักไม่ให้ท�ำจีวรผืนนี้
การเดาะกฐินของภิกษุนั้น ก�ำหนดด้วยตกลงใจ.
๗. ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว หลีกไปด้วยหวังจะได้จีวร คิดว่าจักไม่
กลับมา เธออยู่นอกสีมาเข้าไปยังที่ซึ่งมีหวังจะได้จีวรนั้น ได้ไม่สมหวัง
ไม่ได้ตามหวัง เธอคิดอย่างนี้ว่า จักให้ท�ำจีวรผืนนี้ ณ ภายนอกสีมา
นี้แหละ เธอให้ท�ำจีวรผืนนั้นเสร็จ จีวรของเธอที่ท�ำอยู่นั้นได้เสียหาย
การเดาะกฐินของภิกษุนั้น ก�ำหนดด้วยผ้าเสียหาย.
๘. ภิ ก ษุ ไ ด้ ก รานกฐิ น แล้ ว หลี ก ไปด้ ว ยหวั ง จะได้ จี ว ร คิ ด ว่ า
จักไม่กลับมา เธออยู่นอกสีมา เกิดความคิดอย่างนี้ว่า จักเข้าไปยังที่
ซึ่งมีหวังจะได้จีวรนี้ ณ ภายนอกสีมานี้แหละ แล้วเข้าไปยังที่ซึ่งมีหวัง
จะได้จีวรนั้น เธอสิ้นหวังว่าจะได้จีวรนั้น การเดาะกฐินของภิกษุนั้น
ก�ำหนดด้วยสิ้นหวัง.
[๑๑๕]
๙. ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว หลีกไปด้วยหวังจะได้จีวร โดยไม่ได้
ตั้งใจคือ เธอไม่ได้คิดว่าจะกลับ และไม่คิดว่าจักไม่กลับมา เธออยู่

นอกสีมา เข้าไปยังที่ซึ่งมีหวังจะได้จีวรนั้นได้ไม่สมหวัง ไม่ได้ตามหวัง
เธอคิดอย่างนีว้ า่ จักให้ทำ� จีวรผืนนี้ ณ ภายนอกสีมานีแ้ หละ จักไม่กลับ
เธอให้ท�ำจีวรผืนนั้นเสร็จการเดาะกฐินของภิกษุนั้น ก�ำหนดด้วยท�ำ
จีวรเสร็จ.
๑๐. ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว หลีกไปด้วยหวังจะได้จีวร โดยไม่ตั้งใจ
คือ เธอไม่ได้คิดว่า จะกลับมา และไม่ได้คิดว่าจักไม่กลับมา เธออยู่
นอกสีมา เข้าไปยังที่ซึ่งมีหวังจะได้จีวรนั้น ได้ไม่สมหวัง ไม่ได้ตามหวัง
เธอคิดอย่างนี้ว่า จักไม่ให้ท�ำจีวรผืนนี้ จักไม่กลับ การเดาะกฐินของ
ภิกษุนั้น ก�ำหนดด้วยตกลงใจ.
๑๑. ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว หลีกไปด้วยหวังจะได้จีวร โดยไม่ตั้งใจ
คือเธอไม่ได้คิดว่าจะกลับมา และไม่ได้คิดว่าจักไม่กลับมา เธออยู่
นอกสีมา เข้าไปยังที่ซึ่งมีหวังจะได้จีวรนั้น ได้ไม่สมหวัง ไม่ได้ตามหวัง
เธอคิดอย่างนีว้ า่ จักให้ทำ� จีวรผืนนี้ ณ ภายนอกสีมานีแ้ หละ จักไม่กลับ
เธอให้ท�ำจีวรผืนนั้นเสร็จ จีวรของเธอที่ท�ำอยู่นั้นได้เสียหาย การ
เดาะกฐินของภิกษุนั้น ก�ำหนดด้วยผ้าเสียหาย.
๑๒. ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว หลีกไปด้วยหวังจะได้จีวร โดยไม่ตั้งใจ
คือ เธอไม่ได้คิดว่าจักกลับมา และไม่ได้คิดว่าจักไม่กลับมา เธออยู่
นอกสีมา เกิดความคิดอย่างนี้ว่า จักเข้าไปยังที่ซึ่งมีหวังจะได้จีวรนี้
ณ ภายนอกสีมานีแ้ หละ จักไม่กลับ แล้วเข้าไปยังทีซ่ งึ่ มีหวังจะได้จวี รนัน้
เธอสิ้นหวังว่าจะได้จีวรนั้น การเดาะกฐินของภิกษุนั้น ก�ำหนดด้วย
สิ้นหวัง.
• ความสมหวัง ๑๒ หมวด
[๑๑๖]
๑. ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว หลีกไปด้วยหวังจะได้จีวร คิดว่าจัก
กลับมา เธออยู่นอกสีมา เข้าไปยังที่ซึ่งมีหวังจะได้จีวรนั้น ได้สมหวัง
ไม่ได้ผิดหวัง เธอคิดอย่างนี้ว่า จักให้ท�ำจีวรผืนนี้ ณ ภายนอกสีมานี้
แหละ จักไม่กลับ เธอให้ท�ำจีวรผืนนั้นเสร็จ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น
ก�ำหนดด้วยท�ำจีวรเสร็จ.
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๒. ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว หลีกไปด้วยหวังจะได้จีวร คิดว่าจัก
กลับมา เธออยู่นอกสีมา เข้าไปยังที่ซึ่งมีหวังจะได้จีวรนั้น ได้สมหวัง
ไม่ได้ผิดหวัง เธอคิดอย่างนี้ว่า จักไม่ให้ท�ำจีวรผืนนี้ จักไม่กลับ
การเดาะกฐินของภิกษุนั้น ก�ำหนดด้วยตกลงใจ.
๓. ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว หลีกไปด้วยหวังจะได้จีวร คิดว่าจัก
กลับมา เธออยู่นอกสีมา เข้าไปยังที่ซึ่งมีหวังจะได้จีวรนั้น ได้สมหวัง
ไม่ได้ผิดหวัง เธอคิดอย่างนี้ว่า จักให้ท�ำจีวรผืนนี้ ณ ภายนอกสีมานี้
แหละ จักไม่กลับ เธอให้ท�ำจีวรผืนนั้นเสร็จ จีวรของเธอที่ท�ำอยู่นั้น
ได้เสีย หรือหาย การเดาะกฐินของภิกษุนั้น ก�ำหนดด้วยผ้าเสียหาย.
๔. ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว หลีกไปด้วยหวังจะได้จีวร คิดว่าจัก
กลับมา เธออยู่นอกสีมา เกิดความคิดอย่างนี้ว่า จักเข้าไปยังที่ซึ่ง
มีหวังจะได้จีวรนี้ ณ ภายนอกสีมานี้แหละ จักไม่กลับ แล้วเข้าไปยังที่
ซึ่งมีหวังจะได้จีวรผืนนั้น เธอสิ้นหวังว่าจะได้จีวรผืนนั้น การเดาะกฐิน
ของภิกษุนั้น ก�ำหนดด้วยสิ้นหวัง.
[๑๑๗]
๕. ภิ ก ษุ ไ ด้ ก รานกฐิ น แล้ ว หลี ก ไปด้ ว ยหวั ง จะได้ จี ว ร คิ ด ว่ า
จักกลับมา เธออยู่นอกสีมา ได้ยินข่าวว่า ในอาวาสนั้นกฐิ นเดาะ
เสียแล้ว จึงคิดอย่างนี้ว่า เพราะกฐินในอาวาสนั้นเดาะ จักเข้าไปยังที่
ซึ่งมีหวังจะได้จีวรนี้ ณ ภายนอกสีมานี้แหละ เธอเข้าไปยังที่ซึ่งมีหวัง
จะได้จีวรนั้น ได้สมหวัง ไม่ได้ผิดหวัง เธอคิดอย่างนี้ว่า จักให้ท�ำจีวร
ผืนนี้ ณ ภายนอกสีมานี้แหละจักไม่กลับ เธอให้ท�ำจีวรผืนนั้นเสร็จ
การเดาะกฐินของภิกษุนั้น ก�ำหนดด้วยท�ำจีวรเสร็จ.
๖. ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว หลีกไปด้วยหวังจะได้จีวร คิดว่าจะ
กลับมา เธออยู่นอกสีมา ได้ยินข่าวว่า ในอาวาสนั้นกฐินเดาะเสียแล้ว
จึ ง คิ ด อย่ า งนี้ ว ่ า เพราะกฐิ น ในอาวาสนั้ น เดาะ จั ก เข้ า ไปยั ง ที่ ซึ่ ง
มีหวังจะได้จีวรนี้ ณ ภายนอกสีมานี้แหละ เธอเข้าไปยังที่ซึ่งมีหวัง
จะได้จีวรนั้น ได้สมหวัง ไม่ได้ผิดหวัง เธอคิดอย่างนี้ว่า จักไม่ให้ท�ำ
จีวรผืนนี้ จักไม่กลับ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น ก�ำหนดด้วยตกลงใจ.

๗. ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว หลีกไปด้วยหวังจะได้จีวร คิดว่าจะ
กลับมา เธออยู่นอกสีมา ได้ยินข่าวว่า ในอาวาสนั้นกฐินเดาะเสียแล้ว
จึงคิดอย่างนี้ว่า เพราะกฐินในอาวาสนั้นเดาะ จักเข้าไปยังที่ซึ่งมีหวัง
จะได้จีวรนี้ ณ ภายนอกสีมานี้แหละ จักไม่กลับ แล้วเข้าไปยังที่ซึ่ง
มีหวัง จะได้จีวรนั้น เธอสิ้นหวังจะได้อย่างนี้ว่า จักให้ท�ำจีวรผืนนี้
ณ ภายนอกสีมานี้แหละ จักไม่กลับ แล้วให้ท�ำจีวรผืนนั้น จีวรของ
เธอที่ท�ำอยู่นั้นได้เสียหาย การเดาะกฐินของภิกษุนั้นก�ำหนดด้วย
ผ้าเสียหาย.
๘. ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว หลีกไปด้วยหวังจะได้จวี ร คิดว่าจักกลับ
มา เธออยู่นอกสีมา ได้ทราบข่าวว่า ในอาวาสนั้นกฐินเดาะเสียแล้ว
จึงคิดอย่างนี้ว่า เพราะกฐินในอาวาสนั้นเดาะ จักเข้าไปยังที่ซึ่งมีหวัง
จะได้จวี รนี้ ณ ภายนอกสีมานีแ้ หละ จักไม่กลับ แล้วเข้าไปยังทีซ่ งึ่ มีหวัง
จะได้จีวรนั้น เธอสิ้นหวังจะได้จีวรผืนนั้น การเดาะกฐินของภิกษุนั้น
ก�ำหนดด้วยสิ้นหวัง.
[๑๑๘]
๙. ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว หลีกไปด้วยหวังจะได้จีวร คิดว่าจัก
กลับมา เธออยู่นอกสีมา เข้าไปยังที่ซึ่งมีหวังจะได้จีวรนั้น ได้สมหวัง
ไม่ได้ผิดหวัง เธอให้ท�ำจีวรผืนนั้น ครั้นท�ำจีวรเสร็จแล้วได้ยินข่าวว่า
ในอาวาสนั้นกฐินเดาะเสีย การเดาะกฐินของภิกษุนั้น ก�ำหนดด้วย
ได้ยินข่าว.
๑๐. ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว หลีกไปด้วยหวังจะได้จีวร คิดว่าจัก
กลับมา เธออยู่นอกสีมาเกิดความคิดอย่างนี้ว่า จักเข้าไปยังที่ซึ่งมีหวัง
จะได้จีวรนี้ ณ ภายนอกสีมานี้แหละ จักไม่กลับ แล้วเข้าไปยังที่ซึ่งมี
หวังจะได้จีวรนั้น เธอสิ้นหวังจะได้จีวรนั้น การเดาะกฐินของภิกษุนั้น
ก�ำหนดด้วยสิ้นหวัง.
๑๑. ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว หลีกไปด้วยหวังจะได้จีวร คิดว่าจัก
กลับมา เธออยู่นอกสีมา เข้าไปยังที่ซึ่งมีหวังจะได้จีวรนั้น ได้สมหวัง
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• กรณียะ ๑๒ หมวด
[๑๑๙]
๑. ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว หลีกไปด้วยกรณียะบางอย่าง เธออยู่
นอกสีมา มีความหวังจะได้จีวร เธอเข้าไปยังที่ซึ่งมีหวังจะได้จีวรนั้น
ได้ไม่สมหวัง ไม่ได้ตามหวัง จึงคิดอย่างนีว้ า่ จักให้ทำ� จีวรนี้ ณ ภายนอก
สีมานีแ้ หละ จักไม่กลับ เธอให้ทำ� จีวรนัน้ เสร็จ การเดาะกฐินของภิกษุนนั้
ก�ำหนดด้วยท�ำจีวรเสร็จ.
๒. ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว หลีกไปด้วยกรณียะบางอย่าง เธออยู่
นอกสีมา มีความหวังว่าจะได้จีวร เธอเข้าไปยังที่ซึ่งมีหวังว่าจะได้
จีวรนั้น ได้ไม่สมหวัง ไม่ได้ตามหวัง จึงคิดอย่างนี้ว่า จักไม่ให้ท�ำจีวรนี้
จักไม่กลับ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น ก�ำหนดด้วยตกลงใจ.
๓. ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว หลีกไปด้วยกรณียะบางอย่าง เธอ
อยู่นอกสีมา มีความหวังว่าจะได้จีวร เธอเข้าไปยังที่ซ่ึงมีหวังจะได้
จีวรนั้น ได้ไม่สมหวัง ไม่ได้ตามหวัง จึงคิดอย่างนี้ว่า จักให้ท�ำจีวรนี้
ณ ภายนอกสีมานี้แหละ จักไม่กลับ จึงให้ท�ำจีวรนั้น จีวรของเธอที่
ท�ำอยู่นั้นได้เสีย หรือหาย การเดาะกฐินของภิกษุนั้น ก�ำหนดด้วย
ผ้าเสียหาย.
๔. ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว หลีกไปด้วยกรณียะบางอย่าง เธออยู่
นอกสีมา มีความหวังว่าจะได้จีวร จึงคิดอย่างนี้ว่า จักเข้าไปยังที่ซึ่งมี
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ไม่ได้ผิดหวัง เธอให้ท�ำจีวรนั้น ครั้นท�ำจีวรเสร็จแล้ว คิดว่าจักกลับมา
จักกลับมา ล่วงคราวเดาะกฐินนอกสีมา การเดาะกฐินของภิกษุนั้น
ก�ำหนดด้วยล่วงเขต.
๑๒. ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว หลีกไปด้วยหวังจะได้จีวร คิดว่า
จักกลับมา เธออยู่นอกสีมา เข้าไปยังที่ซึ่งมีหวังจะได้จีวรนั้น ได้สมหวัง
ไม่ได้ผิดหวัง เธอให้ท�ำจีวรนั้น ครั้นท�ำจีวรเสร็จแล้ว คิดว่าจักกลับ
มา จักกลับมา แล้วกลับมาทันกฐินเดาะ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น
พร้อมกับภิกษุทั้งหลาย.

หวังว่าจะได้จีวรนี้ ณ ภายนอกสีมานี้แหละ จักไม่กลับละ จึงเข้าไปยัง
ที่ซึ่งมีหวังจะได้จีวรนั้น เธอสิ้นหวังว่าจะได้จีวรนั้น การเดาะกฐินของ
ภิกษุนั้น ก�ำหนดด้วยสิ้นหวัง.
[๑๒๐]
๕. ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว หลีกไปด้วยกรณียะบางอย่าง คิดว่า
จั ก ไม่ ก ลั บ มา เธออยู่นอกสีมา มีความหวั งว่ าจะได้ จีว ร จึ งเข้ าไป
ยังที่ซึ่งมีหวังว่าจะได้จีวรนั้น ได้ไม่สมหวัง ไม่ได้ตามหวัง เธอคิดอย่าง
นี้ว่า จักให้ท�ำจีวรนี้ ณ ภายนอกสีมานี้แหละ แล้วให้ท�ำจีวรนั้นเสร็จ
การเดาะกฐินของภิกษุนั้น ก�ำหนดด้วยท�ำจีวรเสร็จ.
๖. ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว หลีกไปด้วยกรณียะบางอย่าง คิดว่า
จักไม่กลับมา เธออยู่นอกสีมา มีความหวังว่าจะได้จีวร จึงเข้าไปยังที่
ซึ่งมีหวังว่าจงได้จีวรนั้น ได้ไม่สมหวัง ไม่ได้ตามหวัง เธอคิดอย่างนี้ว่า
จักไม่ให้ท�ำจีวรนี้ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น ก�ำหนดด้วยตกลงใจ.
๗. ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว หลีกไปด้วยกรณียะบางอย่าง คิดว่า
จักไม่กลับมา เธออยู่นอกสีมา มีความหวังว่าจะได้จีวร จึงเข้าไปยังที่
ซึ่งมีหวังว่าจะได้จีวรนั้น ได้ไม่สมหวัง ไม่ได้ตามหวัง เธอคิดอย่างนี้
ว่า จักให้ท�ำจีวรนี้ ณ ภายนอกสีมานี้แหละ แล้วให้ท�ำจีวรนั้น จีวร
ของเธอที่ท�ำอยู่นั้นได้เสียหาย การเดาะกฐินของภิกษุนั้น ก�ำหนด
ด้วยผ้าเสียหาย.
๘. ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว หลีกไปด้วยกรณียะบางอย่าง คิดว่า
จักไม่กลับ เธออยู่นอกสีมา มีความหวังว่าจะได้จีวร จึงคิดอย่างนี้
ว่ า จั ก เข้ า ไปยั ง ที่ ซึ่ ง มี ห วั ง ว่ า จะได้ จี ว รนี้ ณ ภายนอกสี ม านี้ แ หละ
แล้วเข้าไปยังที่ซึ่งมีหวังว่าจะได้จีวรนั้น เธอสิ้นหวังว่าจะได้จีวรนั้น
การเดาะกฐินของภิกษุนั้น ก�ำหนดด้วยสิ้นหวัง.
[๑๒๑]
๙. ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว หลีกไปด้วยกรณียะบางอย่าง โดย
ไม่ตั้งใจคือ เธอไม่ได้คิดว่าจักกลับมา และไม่ได้คิดว่าจักไม่กลับมา
466

คัมภีร์ มหาวรรค ภาค ๒ (วินัยปิฎก เล่มที่ ๕)

• หวังได้ส่วนจีวร ๙ วิธี
[๑๒๒]
๑. ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว ประสงค์จะไปสู่ทิศ จึงหลีกไป แต่ยัง
หวังได้ส่วนจีวร เธอไปสู่ทิศแล้ว ภิกษุทั้งหลายถามว่า อาวุโส คุณจ�ำ
พรรษาที่ไหน และส่วนจีวรของคุณอยู่ที่ไหน เธอตอบอย่างนี้ว่า ผม
จ�ำพรรษาในอาวาสโน้น และส่วนจีวรของผมก็อยู่ที่อาวาสนั้น ภิกษุ
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เธออยู่นอกสีมา มีความหวังว่าจะได้จีวร จึงเข้าไปยังที่ซึ่งมีหวังว่าจะ
ได้จีวรนั้น ได้ไม่สมหวัง ไม่ได้ตามหวัง เธอคิดอย่างนี้ว่าจักให้ท�ำจีวรนี้
ณ ภายนอกสีมานี้แหละ จักไม่กลับจึงให้ท�ำจีวรนั้นเสร็จ การเดาะกฐิน
ของภิกษุนั้น ก�ำหนดด้วยท�ำจีวรเสร็จ.
๑๐. ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว หลีกไปด้วยกรณียะบางอย่าง โดย
ไม่ตั้งใจ คือ เธอไม่ได้คิดว่าจักกลับมา และไม่ได้คิดว่าจักไม่กลับมา
เธออยู่นอกสีมา มีความหวังว่าจะได้จีวร จึงเข้าไปยังที่ซึ่งมีหวังว่าจะ
ได้จีวรนั้น ได้ไม่สมหวัง ไม่ได้ตามหวัง เธอคิดอย่างนี้ว่าจักไม่ให้ท�ำ
จีวรนี้ จักไม่กลับละ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น ก�ำหนดด้วยตกลงใจ.
๑๑. ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว หลีกไปด้วยกรณียะบางอย่าง โดย
ไม่ตั้งใจ คือเธอไม่ได้คิดว่าจักกลับ และไม่ได้คิดว่าจักไม่กลับมา เธอ
อยู่นอกสีมา มีความหวังว่าจะได้จีวร จึงเข้าไปยังที่ซึ่งมีหวังว่าจะได้
จีวรนั้น ได้ไม่สมหวัง ไม่ได้ตามหวัง เธอคิดอย่างนี้ว่า จักให้ท�ำจีวรนี้
ณ ภายนอกสีมานี้แหละ จักไม่กลับ แล้วให้ท�ำจีวรนั้น จีวรของเธอที่ท�ำ
อยู่นั้นได้เสียหาย การเดาะกฐินของภิกษุนั้น ก�ำหนดด้วยผ้าเสียหาย.
๑๒. ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว หลีกไปด้วยกรณียะบางอย่าง โดย
ไม่ตั้งใจ คือ เธอไม่ได้คิดว่า จักกลับมา และไม่ได้คิดว่าจักไม่กลับมา
เธออยูน่ อกสีมา มีความหวังว่าจะได้จวี ร จึงคิดอย่างนีว้ า่ จักเข้าไปยังที่
ซึ่งมีหวังว่าจะได้จีวรนี้ ณ ภายนอกสีมานี้แหละ จักไม่กลับละ แล้วเข้า
ไปยังทีซ่ งึ่ มีหวังว่าจะได้จวี รนัน้ เธอสิน้ หวังทีจ่ ะได้จวี รนัน้ การเดาะกฐิน
ของภิกษุนั้น ก�ำหนดด้วยสิ้นหวัง.

เหล่านั้นกล่าวอย่างนี้ว่า อาวุโส คุณจงไปน�ำจีวรนั้นมา พวกผมจักท�ำ
จีวรให้คุณ ณ ที่นี้ เธอกลับไปสู่อาวาสนั้น แล้วถามภิกษุทั้งหลายว่า
อาวุโส ส่วนจีวรของผมอยู่ที่ไหน ภิกษุเหล่านั้นตอบ อย่างนี้ว่า อาวุโส
นี้ส่วนจีวรของคุณๆ จักไปไหน เธอตอบอย่างนี้ว่า ผมจักไปสู่อาวาส
ชื่อโน้น ภิกษุทั้งหลายในอาวาสนั้นจักท�ำจีวรให้ผม ภิกษุเหล่านั้นกล่าว
อย่างนี้ว่า ไม่ควร อาวุโส คุณอย่าไปเลย พวกผมจักช่วยท�ำจีวรให้คุณ
ณ ที่นี้ เธอคิดอย่างนี้ว่า จักให้ท�ำจีวรผืนนี้ ณ ภายนอกสีมานี้แหละ
จักไม่กลับ แล้วให้ท�ำจีวรนั้นเสร็จ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น ก�ำหนด
ด้วยท�ำจีวรเสร็จ.
๒. ภิ ก ษุ ไ ด้ ก รานกฐิ น แล้ ว ประสงค์ จ ะไปสู ่ ทิ ศ จึ ง หลี ก ไป ....
การเดาะกฐินของภิกษุนั้น ก�ำหนดด้วยตกลงใจ.
๓. ภิ ก ษุ ไ ด้ ก รานกฐิ น แล้ ว ประสงค์ จ ะไปสู ่ ทิ ศ จึ ง หลี ก ไป ....
การเดาะกฐินของภิกษุนั้น ก�ำหนดด้วยผ้าเสียหาย.
[๑๒๓]
๔. ภิ ก ษุ ไ ด้ ก รานกฐิ น แล้ ว ประสงค์ จ ะไปสู ่ ทิ ศ จึ ง หลี ก ไป แต่
ยังหวังได้ส่วนจีวร เธอนั้นไปสู่ทิศแล้ว ภิกษุทั้งหลายถามว่า อาวุโส
คุณจ�ำพรรษาที่ไหน และส่วนจีวรของคุณอยู่ที่ไหน เธอตอบอย่างนี้ว่า
ผมจ�ำพรรษาในอาวาสโน้น และส่วนจีวรของผมก็อยู่ที่อาวาสนั้น ภิกษุ
เหล่านั้นกล่าวอย่างนี้ว่า อาวุโส คุณจงไปน�ำจีวรนั้นมา พวกผมจักท�ำ
จีวรให้คุณ ณ ที่นี้ เธอกลับไปสู่อาวาสนั้นแล้ว ถามภิกษุทั้งหลายว่า
อาวุโส ส่วนจีวรของผมอยู่ที่ไหน ภิกษุเหล่านั้น ตอบอย่างนี้ว่า อาวุโส
นี้ส่วนจีวรของคุณ เธอถือจีวรนั้นไปสู่อาวาสแห่งนั้น ภิกษุทั้งหลาย
ในระหว่างทางถามเธอว่า อาวุโส คุณจักไปไหน เธอตอบอย่างนี้ว่า
ผมจักไปสู่อาวาสชื่อโน้น ภิกษุทั้งหลายในอาวาสนั้น จักท�ำจีวรให้ผม
ภิกษุเหล่านั้นกล่าวอย่างนี้ว่า ไม่ควรอาวุโส อย่าไปเลย พวกผมจักท�ำ
จีวรให้คุณ ณ ที่นี้ เธอคิดอย่างนี้ว่า จักให้ท�ำจีวรนี้ ณ ภายนอกสีมา
นี้แหละ จักไม่กลับ แล้วให้ท�ำจีวรนั้นเสร็จ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น
ก�ำหนดด้วยท�ำจีวรเสร็จ.
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๕. ภิ ก ษุ ไ ด้ ก รานกฐิ น แล้ ว ประสงค์ จ ะไปสู ่ ทิ ศ จึ ง หลี ก ไป แต่
ยังหวังได้ส่วนจีวร เธอนั้นไปสู่ทิศแล้ว ภิกษุทั้งหลายถามว่า อาวุโส
คุณจ�ำพรรษาที่ไหน และส่วนจีวรของคุณอยู่ที่ไหน เธอตอบอย่างนี้
ว่า ผมจ�ำพรรษาในอาวาสโน้น และส่วนจีวรของผมก็อยู่ที่อาวาสนั้น
ภิกษุเหล่านั้นกล่าวอย่างนี้ว่า อาวุโส คุณจงไปน�ำจีวรนั้นมา พวกผม
จักท�ำจีวรให้คุณ ณ ที่นี้ เธอกลับไปสู่อาวาสนั้นแล้ว ถามภิกษุทั้งหลาย
ว่า อาวุโส ส่วนจีวรของผมอยู่ที่ไหน ภิกษุเหล่านั้นตอบอย่างนี้ว่า
อาวุโส นี้ส่วนจีวรของคุณ เธอถือจีวรนั้นไปสู่อาวาสแห่งนั้น ภิกษุ
ทั้งหลาย ในระหว่างทางถามเธอว่า อาวุโส คุณจักไปไหน เธอตอบ
อย่างนี้ว่า ผมจักไปสู่อาวาสชื่อโน้นภิกษุทั้งหลายในอาวาสนั้นจักท�ำ
จีวรให้ผม ภิกษุเหล่านั้นกล่าวอย่างนี้ว่า ไม่ควรอาวุโส อย่าไปเลย
พวกผมจักท�ำจีวรให้คุณ ณ ที่นี้ เธอคิดอย่างนี้ว่าจักไม่ให้ท�ำจีวรนี้
จักไม่กลับ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น ก�ำหนดด้วยตกลงใจ.
๖. ภิ ก ษุ ไ ด้ ก รานกฐิ น แล้ ว ประสงค์ จ ะไปสู ่ ทิ ศ จึ ง หลี ก ไป แต่
ยังหวังได้ส่วนจีวรเธอนั้นไปสู่ทิศแล้ว ภิกษุทั้งหลายถามว่า อาวุโส
คุณจ�ำพรรษาที่ไหน และส่วนจีวรของคุณอยู่ที่ไหน เธอตอบอย่างนี้
ว่า ผมจ�ำพรรษาในอาวาสโน้น และส่วนจีวรของผมก็อยู่ที่อาวาสนั้น
ภิกษุเหล่านั้นกล่าวอย่างนี้ว่า อาวุโส คุณจงไปน�ำจีวรนั้นมา พวกผม
จักท�ำจีวรให้คุณ ณ ที่นี้ เธอกลับไปสู่อาวาสนั้นแล้ว ถามภิกษุทั้งหลาย
ว่า อาวุโส ส่วนจีวรของผมอยูท่ ไี่ หน ภิกษุเหล่านัน้ ตอบอย่างนีว้ า่ อาวุโส
นี้ส่วนจีวรของคุณ เธอถือจีวรนั้นไปสู่อาวาสแห่งนั้น ภิกษุทั้งหลาย
ในระหว่างทางถามเธอนั้นว่า อาวุโส คุณจักไปไหน เธอตอบอย่างนี้ว่า
ผมจักไปสู่อาวาสชื่อโน้น ภิกษุทั้งหลายในอาวาสนั้นจักท�ำจีวรให้ผม
ภิกษุเหล่านั้น กล่าวอย่างนี้ว่า ไม่ควร อาวุโส อย่าไปเลย พวกผมจัก
ท�ำจีวรให้คุณ ณ ที่นี้ เธอคิดอย่างนี้ว่า จักให้ท�ำจีวรนี้ ณ ภายนอก
สีมานี้แหละ จักไปกลับ แล้วให้ท�ำจีวรนั้น จีวรของเธอที่ท�ำอยู่นั้น
ได้เสียหาย การเดาะกฐินของภิกษุนั้น ก�ำหนดด้วยผ้าเสียหาย.

[๑๒๔]
๗. ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว ประสงค์จะไปสูท่ ศิ จึงหลีกไป แต่ยงั หวัง
จะได้ จี ว ร เธอนั้ น ไปสู ่ ทิ ศ แล้ ว ภิ ก ษุ ทั้ ง หลายถามว่ า อาวุ โ ส คุ ณ
จ�ำพรรษาที่ไหน และส่วนจีวรของคุณอยู่ที่ไหน เธอตอบอย่างนี้ว่า
ผมจ� ำ พรรษาในอาวาสโน้ น และส่ ว นจี ว รของผมก็ อ ยู ่ ที่ อ าวาสนั้ น
ภิกษุเหล่านั้นกล่าวอย่างนี้ว่า อาวุโส คุณจงไปน�ำจีวรนั้นมา พวกผม
จักท�ำจีวรให้คุณ ณ ที่นี้ เธอกลับไปสู่อาวาสนั้นแล้ว ถามภิกษุทั้งหลาย
ว่า อาวุโส ส่วนจีวรของผมอยู่ที่ไหน ภิกษุเหล่านั้นตอบอย่างนี้ว่า
นี้ส่วนจีวรของคุณ เธอถือจีวรนั้นมาสู่อาวาสนั้น เมื่อเธอมาถึงอาวาส
นั้นแล้ว ได้คิดอย่างนี้ว่า จักให้ท�ำจีวรนี้ ณ ภายนอกสีมานี้แหละ
จั ก ไม่ ก ลั บ ละ เธอให้ ท� ำ จี ว รนั้ น เสร็ จ การเดาะกฐิ น ของภิ ก ษุ นั้ น
ก�ำหนดด้วยท�ำจีวรเสร็จ.
๘. ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว ประสงค์จะไปสู่ทิศ เธอคิดอย่างนี้ว่า
จักไม่ให้ท�ำจีวรผืนนี้ จักไม่กลับละ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น ก�ำหนด
ด้วยตกลงใจ.
๙. ภิ ก ษุ ไ ด้ ก รานกฐิ น แล้ ว ประสงค์ จ ะไปสู ่ ทิ ศ จึ ง หลี ก ไป ....
เธอคิ ด อย่ า งนี้ ว ่ า จั ก ให้ ท� ำ จี ว รผื น นี้ ณ ภายนอกสี ม านี้ แ หละ จั ก
ไม่กลับละ เธอให้ทำ� จีวรผืนนัน้ เสร็จ จีวรของเธอทีท่ ำ� อยูน่ นั้ ได้เสียหาย
การเดาะกฐินของภิกษุนั้น ก�ำหนดด้วยผ้าเสียหาย.
• ผาสุวิหาร คือ อยู่ตามสบาย ๕ ข้อ
[๑๒๕]
๑. ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว ต้องการจะอยู่ตามสบาย จึงถือจีวร
หลีกไปด้วยตัง้ ใจว่า จักไปสูอ่ าวาสชือ่ โน้น ถ้าในอาวาสนัน้ ความสบาย
จักมีแก่เรา เราจักอยู่ ถ้าความสบายไม่มีแก่เรา เราจักไปสู่อาวาส
ชื่อโน้น ถ้าในอาวาสนั้น ความสบายจักมีแก่เรา เราจักอยู่ ถ้าความ
สบายไม่มแี ก่เรา เราจักไปสูอ่ าวาสชือ่ โน้น ถ้าในอาวาสนัน้ ความสบาย
จักมีแก่เรา เราจักอยู่ ถ้าความสบายไม่มีแก่เรา เราจักกลับ เธออยู่
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นอกสีมา เกิดความคิดอย่า งนี้ว่า จั กให้ ท� ำ จี ว รผื น นี้ ณ ที่ นี้ แ หละ
จักไม่กลับละ เธอให้ท�ำจีวรผืนนั้นเสร็จ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น
ก�ำหนดด้วยท�ำจีวรเสร็จ.
๒. ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว ต้องการจะอยู่ตามสบาย จึงถือจีวร
หลีกไปด้วยตัง้ ใจว่า จักไปสูอ่ าวาสชือ่ โน้น ถ้าในอาวาสนัน้ ความสบาย
จักมีแก่เรา เราจักอยู่ ถ้าความสบายไม่มีแก่เรา เราจักไปสู่อาวาสชื่อ
โน้น ถ้าในอาวาสนั้น ความสบายจักมีแก่เรา เราจักอยู่ ถ้าความสบาย
ไม่มีแก่เรา เราจักไปสู่อาวาสชื่อโน้น ถ้าในอาวาสนั้น ความสบายจัก
มีแก่เรา เราจักอยู่ ถ้าความสบายไม่มีแก่เรา เราจักกลับ เธออยู่นอก
สี ม า เกิ ด ความคิ ด อย่ า งนี้ ว ่ า จั ก ไม่ ใ ห้ ท� ำ จี ว รผื น นี้ จั ก ไม่ ก ลั บ ละ
การเดาะกฐินของภิกษุนั้น ก�ำหนดด้วยตกลงใจ.
๓. ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว ต้องการจะอยู่ตามสบาย จึงถือจีวร
หลีกไป ด้วยตัง้ ใจว่า จักไปสูอ่ าวาสชือ่ โน้น ถ้าในอาวาสนัน้ ความสบาย
จักมีแก่เรา เราจักอยู่ ถ้าความสบายไม่มีแก่เรา เราจักไปสู่อาวาส
ชื่อโน้น ถ้าในอาวาสนั้น ความสบายจักมีแก่เรา เราจักอยู่ ถ้าความ
สบายไม่มแี ก่เรา เราจักไปสูอ่ าวาสชือ่ โน้น ถ้าในอาวาสนัน้ ความสบาย
จักมีแก่เรา เราจักอยู่ ถ้าความสบายไม่มีแก่เรา เราจักกลับ เธออยู่
นอกสี ม าเกิ ด ความคิ ด อย่ า งนี้ ว ่ า จั ก ให้ ท� ำ จี ว รผื น นี้ ณ ที่ นี้ แ หละ
จั ก ไม่ ก ลั บ ละ เธอให้ ท� ำ จี ว รผื น นั้ น เสร็ จ จี ว รของเธอที่ ท� ำ อยู ่ นั้ น
ได้เสียหาย การเดาะกฐินของภิกษุนั้น ก�ำหนดด้วยผ้าเสียหาย.
๔. ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว ต้องการจะอยู่ตามสบาย จึงถือจีวร
หลีกไป ด้วยตั้งใจว่า จักไปสู่อาวาสชื่อโน้น ถ้าในอาวาสนั้น ความ
สบายจัก มีแ ก่เรา เราจัก อยู่ ถ้า ความสบายไม่ มี แ ก่ เรา เราจั กไปสู ่
อาวาสชื่อโน้น ถ้าในอาวาสนั้น ความสบายจักมีแก่เรา เราจักอยู่
ถ้าความสบายไม่มีแก่เรา เราจักไปสู่อาวาสชื่อโน้น ในอาวาสนั้น
ความสบายจักมีแก่เรา เราจักอยู่ ถ้าความสบายไม่มีแก่เรา เราจักกลับ
เธออยู่นอกสีมา ให้ท�ำจีวรผืนนั้น ครั้นท�ำจีวรเสร็จแล้ว คิดว่าจักกลับ
จักกลับ จนล่วงคราวกฐินเดาะ ณ ภายนอกสีมา การเดาะกฐินของ
ภิกษุนั้น ก�ำหนดด้วยล่วงเขต.

๕. ภิกษุได้กรานกฐินแล้ว ต้องการจะอยู่ตามสบาย จึงถือจีวร
หลีกไป ด้วยตัง้ ใจว่าจะไปสูอ่ าวาสชือ่ โน้น ถ้าในอาวาสนัน้ ความสบาย
จักมีแก่เรา เราจักอยู่ ถ้าความสบายไม่มีแก่เรา เราจักไปสู่อาวาส
ชื่อโน้น ถ้าในอาวาสนั้น ความสบายจักมีแก่เรา เราจักอยู่ ถ้า
ความสบายไม่มีแก่เรา เราจักไปสู่อาวาสชื่อโน้น ถ้าในอาวาสนั้น
ความสบายจักมีแก่เรา เราจักอยู่ ถ้าความสบายไม่มีแก่เรา เราจักกลับ
เธออยู่นอกสีมา ให้ท�ำจีวรผืนนั้น ครั้นท�ำเสร็จแล้ว คิดว่าจักกลับ
จักกลับ กลับมาทันกฐินเดาะ การเดาะกฐินของภิกษุนั้น (ชื่อว่าเดาะ)
พร้อมกับภิกษุทั้งหลาย.
• ปลิโพธและสิ้นปลิโพธ
[๑๒๖]
ดูกรภิกษุทั้งหลาย กฐินมีปลิโพธ ๒ และสิ้นปลิโพธ ๒. ดูกรภิกษุ
ทั้ ง หลาย อย่ า งไรเล่ า . กฐิ น มี ป ลิ โ พธ ๒ คื อ อาวาสปลิ โ พธ ๑
จีวรปลิโพธ ๑.
• ปลิโพธ ๒
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็อาวาสปลิโพธเป็นอย่างไร. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยังอยู่ในอาวาสนั้น หรือหลีกไป ผูกใจอยู่ว่า
จักกลับมา อย่างนี้แลชื่อว่าอาวาสปลิโพธ.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็จีวรปลิโพธเป็นอย่างไร. ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิ ก ษุ ใ นธรรมวิ นั ย นี้ ยั ง ไม่ ไ ด้ ท� ำ จี ว ร หรื อ ท� ำ ค้ า งไว้ ก็ ดี ยั ง ไม่ สิ้ น
ความหวังว่าจะได้จีวรก็ดี อย่างนี้แลชื่อว่าจีวรปลิโพธ.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย กฐินมีปลิโพธ ๒ อย่างนี้แล.
• สิ้นปลิโพธ ๒
ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย อย่ า งไรเล่ า . กฐิ น สิ้ น ปลิ โ พธ ๒ คื อ
สิ้นอาวาสปลิโพธ ๑ สิ้นจีวรปลิโพธ ๑.
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ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ก็ สิ้ น อาวาสปลิ โ พธอย่ า งไร. ดู ก รภิ ก ษุ
ทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ หลีกไปจากอาวาสนั้น ด้วยสละใจ
วางใจ ปล่ อ ยใจ ทอดธุ ร ะว่ า จั ก ไม่ ก ลั บ มา อย่ า งนี้ แ ล ชื่ อ ว่ า
สิ้นอาวาสปลิโพธ.
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็สนิ้ จีวรปลิโพธเป็นอย่างไร. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ท�ำจีวรเสร็จแล้วก็ดี ท�ำเสียก็ดี ท�ำหายเสียก็ดี
ท�ำไฟไหม้เสียก็ดี สิ้นความหวังว่าจะได้จีวรก็ดี อย่างนี้แล ชื่อว่า
สิ้นจีวรปลิโพธ.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย กฐินสิ้นปลิโพธมี ๒ อย่างนี้แล.

อาจารโคจรสมฺปนฺนา

กฐินขันธกะ จบ.
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ขันธ์ที่ ๔ : จีวรขันธกะ
หมวดว่าด้วยจีวร

ทรงอนุญาตคหบดีจีวร

[๑๓๕]
187. …ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เราอนุ ญ าตคหบดี จี ว ร รู ป ใดปรารถนา
จงถือผ้าบังสุกุล รูปใดปรารถนา จงยินดีคหบดีจีวร แต่เราสรรเสริญ
การยินดี ด้วยปัจจัยตามมีตามได้.

ทรงอนุญาตผ้าปาวารและผ้าโกเชาว์

[๑๓๗]
188. …ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตผ้าปาวาร.
189. …ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตผ้าปาวารแกมไหม.
190. …ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตผ้าโกเชาว์.

ทรงอนุญาตผ้ากัมพล

[๑๓๘]
191. …ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตผ้ากัมพล.

ทรงอนุญาตคหบดีจีวร ๖ ชนิด

[๑๓๙]
192. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตจีวร ๖ ชนิด คือ จีวรท�ำด้วย
เปลือกไม้ ๑ ท�ำด้วยฝ้าย ๑ ท�ำด้วยไหม ๑ ท�ำด้วยขนสัตว์ ๑
ท�ำด้วยป่าน ๑ ท�ำด้วยของเจือกัน ๑.
193. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุผู้ยินดีคหบดีจีวร ยินดี
ผ้าบังสุกุลได้ แต่เราสรรเสริญความสันโดษด้วยจีวรทั้งสองนั้น.
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[๑๔๐]

การให้ส่วนแบ่งจีวร

ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุหลายรูปด้วยกัน เดินทางไกลไปในโกศลชนบทบางพวก
แวะเข้าสุสาน เพื่อแสวงหาผ้าบังสุกุล บางพวกไม่รอคอย บรรดาภิกษุที่แวะเข้าสุสาน
เพื่อแสวงหาผ้าบังสุกุลนั้น ต่างก็ได้ผ้าบังสุกุล พวกที่ไม่รอคอยนั้นพูดอย่างนี้ว่า
อาวุโสทั้งหลาย ขอท่านจงให้ส่วนแบ่งแก่พวกข้าพเจ้าบ้าง ภิกษุพวกนั้นพูดอย่างนี้
ว่า อาวุโสทั้งหลาย เราไม่ให้ส่วนแบ่งแก่พวกท่าน เพราะเหตุไร พวกท่านจึงไม่
รอคอยเล่า … ตรัสว่า

194. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุทั้งหลาย ผู้ไม่ปรารถนา

สมัยต่อมา ภิกษุหลายรูปด้วยกัน เดินทางไกลไปในโกศลชนบท บางพวกแวะเข้า
สุ ส าน เพื่ อ แสวงหาผ้ า บั ง สุ กุ ล บางพวกรอคอยอยู ่ บรรดาพวกที่ แวะเข้ า สุ ส าน
เพื่อแสวงหาผ้าบังสุกุลนั้นต่างก็ได้ผ้าบังสุกุล พวกภิกษุที่รอคอยอยู่นั้น พูดอย่างนี้
ว่า อาวุโสทั้งหลาย ขอพวกท่านจงให้ส่วนแบ่งแก่พวกข้าพเจ้าบ้าง ภิกษุพวกนั้นพูด
อย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย พวกข้าพเจ้าจักไม่ให้ส่วนแบ่งแก่พวกท่าน เพราะเหตุไร
พวกท่านจึงไม่แวะเข้าไปเล่า … ตรัสว่า

195. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุทั้งหลาย ผู้ไม่ปรารถนา
ก็ต้องให้ส่วนแบ่งแก่ภิกษุพวกที่รอคอย.

สมัยต่อมา ภิกษุหลายรูปด้วยกัน เดินทางไกลไปในโกศลชนบท บางพวกแวะเข้า
สุสานก่อน เพื่อแสวงหาผ้าบังสุกุล บางพวกแวะเข้าทีหลัง บรรดาภิกษุที่แวะเข้าสุสาน
ก่อน เพื่อแสวงหาผ้าบังสุกุลนั้น ต่างก็ได้ผ้าบังสุกุล พวกภิกษุที่แวะเข้าทีหลังไม่ได้
จึงพูดอย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย ขอพวกท่านจงให้ส่วนแบ่งแก่พวกข้าพเจ้าบ้าง
ภิกษุเหล่านั้นตอบอย่างนี้ว่า พวกข้าพเจ้าจักไม่ให้ส่วนแบ่งแก่พวกท่าน เพราะเหตุไร
พวกท่านจึงแวะเข้าไปทีหลังเล่า … ตรัสว่า

196. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุทั้งหลาย ผู้ไม่ปรารถนา
ไม่ต้องให้ส่วนแบ่งแก่ภิกษุพวกที่แวะเข้าไปทีหลัง.

สมัยต่อมา ภิกษุหลายรูปด้วยกัน เดินทางไกลไปในโกศลชนบท ภิกษุเหล่านั้น
แวะเข้าสุสาน เพื่อแสวงหาผ้าบังสุกุลพร้อมกัน บางพวกได้ผ้าบังสุกุลบางพวกไม่ได้
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ไม่ต้องให้ส่วนแบ่งแก่ภิกษุพวกที่ไม่รอคอย.

พวกที่ไม่ได้พูดอย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย ขอพวกท่านจงให้ส่วนแบ่งแก่พวกข้าพเจ้า
บ้าง ภิกษุเหล่านั้นตอบอย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย พวกข้าพเจ้าจักไม่ให้ส่วนแบ่งแก่
พวกท่าน ท�ำไมพวกท่านจึงหาไม่ได้เล่า … ตรัสว่า

197. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุทั้งหลาย ผู้ไม่ปรารถนา
ก็ต้องให้ส่วนแบ่งแก่ภิกษุทั้งหลายที่แวะเข้าไปพร้อมกัน.

สมัยต่อมา ภิกษุหลายรูปด้วยกัน เดินทางไกลไปในโกศลชนบท ภิกษุเหล่านั้น
นัดแนะกันแล้วแวะเข้าสุสาน เพื่อแสวงหาผ้าบังสุกุล บางพวกได้ผ้าบังสุกุล บางพวก
ไม่ได้ พวกที่ไม่ได้พูดอย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย ขอพวกท่านจงให้ส่วนแบ่งแก่
พวกข้าพเจ้าบ้าง ภิกษุเหล่านั้นพูดอย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย พวกข้าพเจ้าจักไม่ให้
ส่วนแบ่งแก่พวกท่าน ท�ำไมพวกท่านจึงหาไม่ได้เล่า … ตรัสว่า

198. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุทั้งหลายไม่ปรารถนาก็ต้อง
ให้ส่วนแบ่งแก่ภิกษุพวกที่นัดแนะกันไว้แล้วแวะเข้าไป.

ทรงอนุญาตเจ้าหน้าที่ผู้รับจีวร

[๑๔๑]
199. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เราอนุ ญ าตให้ ส มมติ ภิ ก ษุ ผู ้ ป ระกอบด้ ว ย
องค์ ๕ เป็นเจ้าหน้าที่รับจีวร คือ
1. ไม่ถึงความลำ�เอียงเพราะความชอบพอ
2. ไม่ถึงความลำ�เอียงเพราะความเกลียดชัง
3. ไม่ถึงความลำ�เอียงเพราะความงมงาย
4. ไม่ถึงความลำ�เอียงเพราะความกลัว และ
5. รู้จักจีวรจำ�นวนที่รับไว้ และยังมิได้รับ
วิธีสมมติ
[๑๔๑]
200. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลสงฆ์พึงสมมติอย่างนี้.
สงฆ์ พึ ง ขอร้ อ งภิ ก ษุ ก ่ อ น ครั้ น แล้ ว ภิ ก ษุ ผู ้ ฉ ลาด ผู ้ ส ามารถ
พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติทุติยกรรมวาจา ว่าดังนี้ :476
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ทรงอนุญาตเจ้าหน้าที่ผู้เก็บจีวร

[๑๔๒]
201. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เราอนุ ญ าตให้ ส มมติ ภิ ก ษุ ผู ้ ป ระกอบด้ ว ย
องค์ ๕ เป็นเจ้าหน้าที่เก็บจีวร คือ :1. ไม่ถึงความลำ�เอียงเพราะความชอบพอ
2. ไม่ถึงความลำ�เอียงเพราะความเกลียดชัง
3. ไม่ถึงความลำ�เอียงเพราะความงมงาย
4. ไม่ถึงความลำ�เอียงเพราะความกลัว และ
5. รู้จักจีวรจำ�นวนที่เก็บไว้ และยังมิได้เก็บ
วิธีสมมติ

202. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลสงฆ์พึงสมมติอย่างนี้.
สงฆ์ พึ ง ขอร้ อ งภิ ก ษุ ก ่ อ น ครั้ น แล้ ว ภิ ก ษุ ผู ้ ฉ ลาด ผู ้ ส ามารถ
พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติทุติยกรรมวาจา ว่าดังนี้ :พุทธวจน – อริยวินัย 477
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• กรรมวาจาสมมติ
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์
ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงสมมติภิกษุมีชื่อนี้ให้เป็นเจ้าหน้าที่รับจีวร นี้เป็น
ญัตติ
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า สงฆ์สมมติภิกษุมีชื่อนี้ให้เป็น
เจ้าหน้าที่รับจีวร การสมมติภิกษุมีชื่อนี้ให้เป็นเจ้าหน้าที่รับจีวร
ชอบแก่ ท ่ า นผู ้ ใ ด ท่ า นผู ้ นั้ น พึ ง เป็ น ผู ้ นิ่ ง ไม่ ช อบแก่ ท ่ า นผู ้ ใ ด
ท่านผู้นั้นพึงพูด.
สงฆ์สมมติภิกษุมีชื่อนี้ให้เป็นเจ้าหน้าที่รับจีวรแล้ว ชอบแก่สงฆ์
เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้.

• กรรมวาจาสมมติ
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ถ้าความพร้อมพรั่งของ
สงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงสมมติภิกษุมีชื่อนี้ให้เป็นเจ้าหน้าที่เก็บจีวร
นี้เป็นญัตติ.
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า สงฆ์สมมติภิกษุมีชื่อนี้ให้เป็น
เจ้าหน้าที่เก็บจีวร การสมมติภิกษุมีชื่อนี้ให้เป็นเจ้าหน้าที่เก็บจีวร
ชอบแก่ ท ่ า นผู ้ ใ ด ท่ า นผู ้ นั้ น พึ ง เป็ น ผู ้ นิ่ ง ไม่ ช อบแก่ ท ่ า นผู ้ ใ ด
ท่านผู้นั้นพึงพูด.
สงฆ์สมมติภิกษุมีชื่อนี้ ให้เป็นเจ้าหน้าที่เก็บจีวร ชอบแก่สงฆ์
เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้.

ทรงอนุญาตเรือนคลัง

[๑๔๓]
203. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เราอนุ ญ าตให้ ส มมติ วิ ห าร เพิ ง เรื อ นชั้ น
เรือนโล้น หรือถ�้ำ ที่สงฆ์จ�ำหมายให้เป็นเรือนคลัง.
วิธีสมมติ
204. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลสงฆ์พึงสมมติอย่างนี้ คือ ภิกษุผู้ฉลาด ผู้
สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติทตุ ยิ กรรมวาจา ว่าดังนี้ :• กรรมวาจาสมมติ
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์
ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงสมมติวิหารมีชื่อนี้ให้เป็นเรือนคลัง นี้เป็นญัตติ.
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า สงฆ์สมมติวิหารมีชื่อนี้ให้เป็น
เรือนคลัง การสมมติวิหารมีชื่อนี้ให้เป็นเรือนคลัง ชอบแก่ท่านผู้ใด
ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด.
สงฆ์สมมติวหิ ารมีชอื่ นี้ ให้เป็นเรือนคลังแล้ว ชอบแก่สงฆ์ เหตุนนั้
จึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้.
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ทรงอนุญาตเจ้าหน้าที่ผู้รักษาเรือนคลัง

[๑๔๔]
205. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เราอนุ ญ าตให้ ส มมติ ภิ ก ษุ ผู ้ ป ระกอบด้ ว ย
องค์ ๕ เป็นเจ้าหน้าที่รักษาเรือนคลัง คือ :1. ไม่ถึงความลำ�เอียงเพราะความชอบพอ
2. ไม่ถึงความลำ�เอียงเพราะความเกลียดชัง
3. ไม่ถึงความลำ�เอียงเพราะความงมงาย
4. ไม่ถึงความลำ�เอียงเพราะความกลัว และ
5. รู้จักจีวรจำ�นวนที่รักษา และยังมิได้รักษา

206. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลสงฆ์พึงสมมติอย่างนี้.
สงฆ์ พึ ง ขอร้ อ งภิ ก ษุ ก ่ อ น ครั้ น แล้ ว ภิ ก ษุ ผู ้ ฉ ลาด ผู ้ ส ามารถ
พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติทุติยกรรมวาจา ว่าดังนี้ :• กรรมวาจาสมมติ
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์
ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงสมมติภิกษุมีช่ือนี้ให้เป็นเจ้าหน้าที่รักษาเรือนคลัง
นี้เป็นญัตติ.
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า สงฆ์สมมติภิกษุมีชื่อนี้ให้เป็น
เจ้าหน้าที่รักษาเรือนคลัง การสมมติภิกษุมีชื่อนี้ให้เป็นเจ้าหน้าที่
รักษาเรือนคลัง ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่
ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด.
สงฆ์สมมติ ภิกษุมีชื่อนี้ ให้เป็นเจ้าหน้าที่รักษาเรือนคลังแล้ว
ชอบแก่สงฆ์ เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้.
พุทธวจน – อริยวินัย 479

อาจารโคจรสมฺปนฺนา

วิธีสมมติ

ทรงห้ามย้ายเจ้าหน้าที่ผู้รักษาเรือนคลัง

[๑๔๕]
207. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ ไ ม่ พึ ง ย้ า ยเจ้ า หน้ า ที่ ผู ้ รั ก ษาเรื อ นคลั ง
รูปใดย้าย ต้องอาบัติทุกกฏ.
[๑๔๖]

ทรงอนุญาตเจ้าหน้าที่ผู้แจกจีวร

ก็โดยสมัยนั้นแล จีวรในเรือนคลังของสงฆ์มีมาก … ตรัสว่า

208. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้สงฆ์ผู้อยู่พร้อมหน้าแจก.
209. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เราอนุ ญ าตให้ ส มมติ ภิ ก ษุ ผู ้ ป ระกอบด้ ว ย
องค์ ๕ เป็นเจ้าหน้าที่แจกจีวร คือ :1. ไม่ถึงความลำ�เอียงเพราะความชอบพอ
2. ไม่ถึงความลำ�เอียงเพราะความเกลียดชัง
3. ไม่ถึงความลำ�เอียงเพราะความงมงาย
4. ไม่ถึงความลำ�เอียงเพราะความกลัว และ
5. รู้จักจีวรจำ�นวนที่แจกแล้ว และยังมิได้แจก
วิธีสมมติ

210. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆ์พึงสมมติอย่างนี้.
สงฆ์ พึ ง ขอร้ อ งภิ ก ษุ ก ่ อ น ครั้ น แล้ ว ภิ ก ษุ ผู ้ ฉ ลาด ผู ้ ส ามารถ
พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติทุติยกรรมวาจา ว่าดังนี้ :• กรรมวาจาสมมติ
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ถ้าความพร้อมพรั่งของ
สงฆ์ถึงที่ แล้วสงฆ์พึงสมมติภิกษุชื่อนี้ให้เป็นเจ้าหน้าที่แจกจีวร
นี้เป็นญัตติ.
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ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า สงฆ์สมมติภิกษุมีชื่อนี้ให้เป็น
เจ้าหน้าที่แจกจีวร การสมมติภิกษุมีชื่อนี้เป็นเจ้าหน้าที่แจกจีวร
ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่าน
ผู้นั้นพึงพูด.
สงฆ์สมมติภิกษุชื่อนี้ให้เป็นเจ้าหน้าที่แจกจีวรแล้ว ชอบแก่สงฆ์
เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้
ครั้งนั้น ภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเจ้าหน้าที่แจกจีวร ได้มีความปริวิตกดังนี้ว่า ควรแจก
จีวร อย่างไรหนอ … ตรัสว่า

211. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้คัดเลือกผ้าก่อน แล้วตีราคาคิด
212. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เราอนุ ญ าตให้ ม อบส่ ว นกึ่ ง หนึ่ ง ให้ แ ก่ พ วก
สามเณร.

สมัยต่อมา ภิกษุรูปหนึ่งปรารถนาจะรีบเดินทางไปกับส่วนของตน … ตรัสว่า

213. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้มอบส่วนของตนแก่ภิกษุผู้รีบ
เดินทางไป.

สมัยต่อมา ภิกษุรูปหนึ่ง ปรารถนาจะรีบเดินทางไปกับส่วนพิเศษ … ตรัสว่า

214. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เราอนุ ญ าตให้ ม อบส่ ว นพิ เ ศษในเมื่ อ ให้ สิ่ ง
ทดแทนสมกัน.

ครั้งนั้น ภิกษุเจ้าหน้าที่แจกจีวรคิดว่า พึงให้ส่วนจีวรอย่างไรหนอ คือ พึงให้ตาม
ล�ำดับภิกษุผู้มา หรือพึงให้ตามล�ำดับภิกษุผู้แก่พรรษา … ตรัสว่า

215. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้สมยอมส่วนที่บกพร่อง แล้ว
ท�ำการจับสลาก.
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ถัวกัน นับภิกษุ ผูกผ้าเป็นมัดๆ แล้วตั้งส่วนจีวรไว้.

ข้ออนุญาตเกี่ยวกับการย้อมผ้า

[๑๔๗]
216. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตน�้ำย้อม ๖ อย่าง คือ น�้ำย้อม
เกิดแต่รากหรือเง่า ๑ น�้ำย้อมเกิดแต่ต้นไม้ ๑ น�้ำย้อมเกิดแต่
เปลือกไม้ ๑ น�้ำย้อมเกิดแต่ใบไม้ ๑ น�้ำย้อมเกิดแต่ดอกไม้ ๑
น�้ำย้อมเกิดแต่ผลไม้ ๑.
สมัยต่อมา ภิกษุทั้งหลายย้อมจีวรด้วยน�้ำย้อมที่เย็น จีวรมีกลิ่นสาบ … ตรัสว่า

217. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตหม้อย้อมขนาดเล็กเพื่อต้มน�้ำย้อม.
น�้ำย้อมล้นหม้อ … ตรัสว่า

218. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ผูกตะกร้อกันล้น.
สมัยต่อมา ภิกษุทั้งหลายไม่รู้ว่าน�้ำย้อมต้มสุกแล้ว หรือยังไม่สุก … ตรัสว่า

219. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เราอนุ ญ าตให้ ห ยดหยาดน�้ ำลงในน�้ ำ หรื อ
หลังเล็บ.

สมัยต่อมา ภิกษุทั้งหลายยกหม้อน�้ำย้อมลง ท�ำหม้อกลิ้งไป หม้อแตก … ตรัสว่า

220. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตกระบวยตักน�้ำย้อมอันเป็นภาชนะ
มีด้าม.

สมัยต่อมา ภิกษุทั้งหลายไม่มีภาชนะส�ำหรับย้อม … ตรัสว่า

221. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตอ่างส�ำหรับย้อม หม้อส�ำหรับย้อม.
สมัยต่อมา ภิกษุทั้งหลายขย�ำจีวรในถาดบ้าง ในบาตรบ้าง จีวรขาดปริ … ตรัสว่า

222. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตรางส�ำหรับย้อม.

สมัยต่อมา ภิกษุทั้งหลายตากจีวรบนพื้นดิน จีวรเปื้อนฝุ่น … ตรัสว่า

223. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเครื่องรองท�ำด้วยหญ้า.
เครื่องรองท�ำด้วยหญ้าถูกปลวกกัด … ตรัสว่า

224. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตราวจีวร สายระเดียง.
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ภิกษุทั้งหลายตากจีวรตอนกลาง น�้ำย้อมหยดออกทั้งสองชาย … ตรัสว่า

225. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ผูกมุมจีวรไว้.
มุมจีวรช�ำรุด … ตรัสว่า

226. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตด้ายผูกมุมจีวร.
น�้ำย้อมหยดออกชายเดียว … ตรัสว่า

227. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ย้อมจีวรพลิกกลับไปกลับมา
แต่เมื่อหยาดน�้ำยังหยดไม่ขาดสาย อย่าหลีกไป.

สมัยต่อมา จีวรเป็นผ้าเนื้อแข็ง … ตรัสว่า

228. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้จุ่มลงในน�้ำ.
229. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ทุบด้วยฝ่ามือ.
ทรงห้ามใช้จีวรที่ไม่ตัด

[๑๔๘]
230. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงใช้จีวรที่มิได้ตัด รูปใดใช้ ต้องอาบัติ
ทุกกฏ.

ทรงให้แต่งจีวร

[๑๔๙]
อานนท์เธอเห็นนาของชาวมคธ ซึ่งเขาพูนดินขึ้นเป็นคันนาสี่เหลี่ยม
พูนคันนายาวทั้งด้านยาวและด้านกว้าง พูนคันนาคั่นในระหว่างๆ ด้วย
คันนาสั้นๆ พูนคันนาเชื่อมกันทาง ๔ แพร่ง ตามที่ซึ่งคันนากับคันนา
ผ่านตัดกันไปหรือไม่.
เห็นตามพระพุทธด�ำรัส พระพุทธเจ้าข้า.
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สมัยต่อมา จีวรเป็นผ้ากระด้าง … ตรัสว่า

เธอสามารถแต่งจีวรของภิกษุทั้งหลายให้มีรูปอย่างนั้นได้หรือไม่.
สามารถ พระพุทธเจ้าข้า.
…ครั้งนั้นท่านพระอานนท์แต่งจีวรส�ำหรับภิกษุหลายรูป ครั้นแล้วเข้าไปเฝ้า
พระผู้มีพระภาค ได้กราบทูลว่า
ขอพระผู ้ มี พ ระภาคจงทรงทอดพระเนตรจี ว รที่ ข ้ า พระพุ ท ธเจ้ า แต่ ง แล้ ว
พระพุทธเจ้าข้า.

ดูกรภิกษุท้ังหลาย อานนท์เป็นคนฉลาด อานนท์ได้ซาบซึ้งถึงเนื้อความ
แห่งถ้อยค�ำที่เรากล่าวย่อได้โดยกว้างขวาง อานนท์ท�ำผ้ากุสิก็ได้ ท�ำผ้า
ชื่ออัฑฒกุสิก็ได้ ท�ำผ้าชื่อมณฑลก็ได้ ท�ำผ้าชื่ออัฑฒมณฑลก็ได้ ท�ำผ้า
ชื่อวิวัฏฏะก็ได้ ท�ำผ้าชื่ออนุวิวัฏฏะก็ได้ ท�ำผ้าชื่อคีเวยยกะก็ได้ ท�ำผ้า
ชื่อชังเฆยยกะก็ได้ และท�ำผ้าชื่อพาหันตะก็ได้จีวรจักเป็นผ้าที่ตัดแล้ว
เศร้าหมองด้วยศัสตรา สมควรแก่สมณะ และพวกศัตรูไม่ต้องการ.
231. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เราอนุ ญ าตผ้ า สั ง ฆาฏิ ตั ด ผ้ า อุ ต ราสงค์ ตั ด
ผ้าอันตรวาสกตัด.

ทรงอนุญาตไตรจีวร

[๑๕๐]
… ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราเดินทางไกลในระหว่างพระนครราชคฤห์ และ
ระหว่างพระนครเวสาลีต่อกัน ได้เห็นภิกษุหลายรูปในธรรมวินัยนี้ หอบผ้า
พะรุงพะรัง บ้างก็ทูนห่อผ้าที่พับดังฟูกขึ้นบนศรีษะ บ้างก็แบกขึ้นบ่า บ้าง
ก็กระเดียดไว้ที่สะเอว เดินมาอยู่ ครั้นแล้วเราได้ด�ำริว่า โมฆบุรุษเหล่านี้
เวียนมาเพื่อความมักมากในจีวรเร็วนัก ไฉนหนอเราจะพึงกั้นเขตตั้งกฏ
ในเรื่องผ้าแก่ภิกษุทั้งหลาย.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราครองผ้าผืนเดียว นั่งอยู่กลางแจ้ง ณ ต�ำบลนี้
ตอนกลางคื น ขณะน�้ ำ ค้ า งตก ในราตรี เ หมั น ตฤดู ก� ำ ลั ง หนาว ตั้ ง อยู ่
ระหว่างเดือน ๓ กับระหว่างเดือน ๔ ต่อกันความหนาวมิได้มีแก่เรา
เมื่อปฐมยามผ่านไปแล้ว ความหนาวจึงได้มีแก่เรา เราจึงห่มจีวรผืนที่สอง
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ความหนาวมิได้มีแก่เรา เมื่อมัชฌิมยามผ่านไปแล้ว ความหนาวได้มีแก่เรา
เราจึงห่มจีวรผืนที่สาม ความหนาวมิได้มีแก่เรา เมื่อปัจฉิมยามผ่านไปแล้ว
ขณะรุ่งอรุณแห่งราตรีอันเป็นเบื้องต้นแห่งความสดชื่น ความหนาวจึงได้
มีแก่เรา เราจึงห่มจีวรผืนที่สี่ ความหนาวมิได้มีแก่เรา.
ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรานั้นได้ด�ำริว่า กุลบุตรในธรรมวินัยนี้ ที่เป็นคน
ขี้หนาว กลัวต่อความหนาว ก็อาจด�ำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยผ้าสามผืน ไฉนหนอ
เราจะพึงกั้นเขต ตั้งกฏ ในเรื่องผ้าแก่ภิกษุทั้งหลาย เราจะพึงอนุญาต
ไตรจีวร.
232. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เราอนุ ญ าตไตรจี ว ร คื อ ผ้ า สั ง ฆาฏิ ๒ ชั้ น
ผ้าอุตราสงค์ชั้นเดียว ผ้าอันตรวาสกชั้นเดียว.
[๑๕๑]
233. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงทรงอดิเรกจีวร รูปใดทรง พึงปรับ
อาบัติตามธรรม.
234. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ทรงอดิเรกจีวรไว้ได้ ๑๐ วัน
เป็นอย่างยิ่ง.
235. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้วิกัปอดิเรกจีวร.

ทรงอนุญาตผ้าปะ เป็นต้น

[๑๕๒]
236. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตผ้าสังฆาฏิ ๒ ชั้น ผ้าอุตราสงค์
ชั้ น เดี ย ว ผ้ า อั น ตรวาสกชั้ น เดี ย ว ส� ำ หรั บ ผ้ า ใหม่ มี กั บ ปะใหม่
ผ้าสังฆาฏิ ๔ ชั้น ผ้าอุตราสงค์ ๒ ชั้น อันตรวาสก ๒ ชั้น
ส� ำ หรั บ ผ้ า ที่ เ ก็ บ ไว้ ล ่ ว งฤดู พึ ง ท� ำ อุ ต สาหะในผ้ า บั ง สุ กุ ล จนพอ
ต้องการ หรือท�ำอุตสาหะในผ้าที่ตกจากร้านตลาด.
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ข้อบัญญัติเกี่ยวกับอดิเรกจีวร

237. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เราอนุ ญ าตผ้ า ปะ การชุ น รั ง ดุ ม ลู ก ดุ ม
การท�ำให้มั่น.

[๑๕๕]

ทรงอนุญาตผ้าวัสสิกสาฎก เป็นต้น

238. …ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตผ้าวัสสิกสาฎก อาคันตุกภัตร
คมิกภัตร คิลานภัตร คิลานุปัฏฐากภัตร คิลานเภสัช ยาคูประจ�ำ
อนุญาตผ้าอุทกสาฎก ส�ำหรับภิกษุณีสงฆ์.

นอนหลับลืมสติ มีโทษ ๕ ประการ
… ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ ที่ น อนหลั บ ลื ม สติ ไม่ รู ้ สึ ก ตั ว มี โ ทษ
๕ ประการ นีค้ อื หลับเป็นทุกข์ ๑ ตืน่ เป็นทุกข์ ๑ เห็นความฝันอันลามก ๑
เทพดาไม่รักษา ๑ อสุจิเคลื่อน ๑.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุที่นอนหลับ ลืมสติ ไม่รู้สึกตัว มีโทษ ๕ ประการ
นี้แล.

นอนหลับคุมสติ มีคุณ ๕ ประการ

[๑๕๖]
ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ ที่ น อนหลั บ มี ส ติ ตั้ ง มั่ น รู ้ สึ ก ตั ว อยู ่ มี คุ ณ
๕ ประการนี้ คือ หลับเป็นสุข ๑ ตืน่ เป็นสุข ๑ ไม่เห็นความฝันอันลามก ๑
เทพดารักษา ๑ อสุจิไม่เคลื่อน ๑
ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ ที่ น อนหลั บ มี ส ติ ตั้ ง มั่ น รู ้ สึ ก ตั ว มี คุ ณ
๕ ประการ นี้แล.
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ทรงอนุญาตผ้านิสีทนะ (ผ้าปูนั่ง)
239. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตผ้านิสีทนะ เพื่อรักษากาย รักษา
จีวร รักษาเสนาสนะ.

ทรงอนุญาตผ้าปัจจัตถรณะ (ผ้าปูนอน)

[๑๕๖]
240. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุต้องการผ้าปูนอนใหญ่เพียงใด เราอนุญาต
ให้ท�ำผ้าปูนอนใหญ่เพียงนั้น.

[๑๕๗]
241. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตผ้าปิดฝีแก่ภิกษุที่อาพาธเป็นฝีก็ดี
เป็นพุพองก็ดี เป็นสิวก็ดี เป็นโรคฝีดาดหรืออีสุกอีใสก็ดี.

ทรงอนุญาตผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดปาก

[๑๕๘]
242. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดปาก.

องค์ของการถือวิสาสะ ๕ ประการ

[๑๕๙]
243. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ถือวิสาสะแก่บุคคลผู้ประกอบ
ด้วยองค์ ๕ คือ เคยเห็นกันมา ๑ เคยคบกันมา ๑ เคยบอกอนุญาต
กันไว้ ๑ เขายังมีชีวิตอยู่ ๑ รู้ว่าเมื่อเราถือเอาไว้ เขาจักพอใจ ๑.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ถือวิสาสะแก่บุคคลที่ประกอบ
ด้วยองค์ ๕ เหล่านี้.
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ทรงอนุญาตผ้าปิดฝี

[๑๖๐]

ทรงอนุญาตผ้าบริขาร

ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายมีไตรจีวรบริบูรณ์แต่ยังต้องการผ้ากรองน�้ำบ้าง
ถุงบ้าง … ตรัสว่า

244. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตผ้าบริขาร.

ทรงอนุญาตผ้าที่ต้องอธิษฐานและวิกัป

[๑๖๐]
245. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผ้าไตรจีวร เราอนุญาตให้อธิษฐาน ไม่ใช่ให้วิกัป
ผ้าวัสสิกสาฎกให้อธิษฐานตลอด ๔ เดือนแห่งฤดูฝน พ้นจากนั้น
ให้วิกัป ผ้านิสีทนะ ให้อธิษฐาน ไม่ใช่ให้วิกัป ผ้าปัจจัตถรณะ ให้
อธิษฐาน ไม่ใช่ให้วิกัป ผ้าปิดฝี ให้อธิษฐานตลอดเวลาที่อาพาธ พ้น
จากนั้นให้วิกัป ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดปาก ให้อธิษฐาน ไม่ใช่ให้วิกัป
ผ้าบริขาร ให้อธิษฐาน ไม่ใช่ให้วิกัป.
246. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผ้าขนาดเล็กยาว ๘ นิ้ว กว้าง ๔ นิ้ว โดย
นิ้วพระสุคต เราอนุญาตให้วิกัป
สมัยต่อมา ผ้าอุตราสงค์ทที่ ำ� ด้วยผ้าบังสุกลุ ของท่านพระมหากัสสปเป็นของหนัก
… ตรัสว่า

247. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ท�ำการเย็บดามด้วยด้าย.
มุมสังฆาฏิไม่เสมอกัน … ตรัสว่า

248. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้เจียนมุมที่ไม่เสมอออกเสีย.
ด้ายลุ่ยออก … ตรัสว่า

249. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ติดผ้าอนุวาต ผ้าหุ้มขอบ.
สมัยต่อมา แผ่นผ้าสังฆาฏิลุ่ยออก … ตรัสว่า

250. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้เย็บตะเข็บดังตาหมากรุก.
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[๑๖๑]

ทรงอนุญาตผ้าที่ตัดและไม่ตัด

ก็ โ ดยสมั ย นั้ น แล เมื่ อ สงฆ์ ก� ำ ลั ง ท� ำ จี ว รให้ ภิ ก ษุ รู ป หนึ่ ง ผ้ า ตั ด ทั้ ง หมดไม่ พ อ
… ตรัสว่า

251. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตผ้าที่ต้องตัด ๒ ผืน ไม่ต้องตัด ๑ ผืน.
ผ้าต้องตัด ๒ ผืน ไม่ต้องตัดผืนหนึ่ง ผ้าก็ยังไม่พอ … ตรัสว่า

252. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตผ้า ๒ ผืนไม่ต้องตัด ผืนหนึ่งต้องตัด.
ผ้า ๒ ผืนไม่ต้องตัด ผืนหนึ่งต้องตัด ผ้าก็ยังไม่พอ … ตรัสว่า

253. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เราอนุ ญ าตให้ เ พิ่ ม ผ้ า เพลาะแต่ ผ ้ า ทุ ก ผื น

[๑๖๒]

ทรงอนุญาตให้ผ้าแก่มารดาบิดาได้

ก็โดยสมัยนัน้ แล ผ้าเกิดขึน้ แก่ภกิ ษุรปู หนึง่ หลายผืนและท่านปรารถนาจะให้ผา้ นัน้
แก่โยมมารดาบิดา … ตรัสว่า

254. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เมือ่ ภิกษุให้ดว้ ยรูว้ า่ มารดาบิดา เราจะพึงว่าอะไร
เราอนุญาตให้สละแก่มารดาบิดา แต่ภิกษุไม่พึงท�ำศรัทธาไทย1
ให้ตกไป รูปใดให้ตกไป ต้องอาบัติทุกกฏ.

ทรงห้ามครองผ้า ๒ ผืนเข้าบ้าน

[๑๖๓]
255. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุมีแต่ผ้าอุตราสงค์กับผ้าอันตรวาสกไม่พึง
เข้าบ้าน รูปใดเข้าไป ต้องอาบัติทุกกฏ.
1. มาจากบาลีว่า สทฺธาเธยฺย หมายถึง อันเขาให้ด้วยความศรัทธา –ผู้รวบรวม
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ที่ไม่ได้ตัด ภิกษุไม่พึงใช้ รูปใดใช้ ต้องอาบัติทุกกฏ.

เหตุที่เก็บจีวรไว้ได้ (สามารถครองผ้า ๒ ผืนเข้าบ้านได้)
256. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เหตุทเี่ ก็บผ้าสังฆาฏิไว้ได้ มี ๕ อย่าง คือ เจ็บไข้ ๑
สังเกตเห็นว่าฝนจะตก ๑ ไปสู่ฝั่งแม่น�้ำ ๑ ที่อยู่คุ้มได้ด้วยดาล ๑
ได้กรานกฐิน ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหตุที่เก็บผ้าสังฆาฏิไว้ได้มี ๕ อย่างนี้แล.
257. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหตุที่เก็บผ้าอุตราสงค์ไว้ได้มี ๕ อย่างนี้ คือ
เจ็บไข้ ๑ สังเกตเห็นว่าฝนจะตก ๑ ไปสู่ฝั่งแม่น�้ำ ๑ ที่อยู่คุ้มได้
ด้วยดาล ๑ ได้กรานกฐิน ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหตุที่เก็บผ้าอุตราสงค์ไว้ได้มี ๕ อย่างนี้แล.
258. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เหตุ ที่ เ ก็ บ ผ้ า อั น ตรวาสกไว้ ไ ด้ มี ๕ อย่ า งนี้
เจ็บไข้ ๑ สังเกตเห็นว่าฝนจะตก ๑ ไปสู่ฝั่งแม่น�้ำ ๑ ที่อยู่คุ้มได้
ด้วยดาล ๑ ได้กรานกฐิน ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหตุที่เก็บผ้าอันตรวาสกไว้ได้มี ๕ อย่างนี้แล.
259. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหตุที่เก็บผ้าอาบน�้ำฝนไว้ได้มี ๕ อย่างนี้ คือ
เจ็บไข้ ๑ ไปนอกสีมา ๑ ไปสู่ฝั่งแม่น�้ำ ๑ ที่อยู่คุ้มได้ด้วย
ดาล ๑ ผ้าอาบน�้ำฝนยังไม่ได้ท�ำหรือท�ำค้างไว้ ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหตุที่เก็บผ้าอาบน�้ำฝนไว้ได้มี ๕ อย่างนี้แล.

[๑๖๔]

ทรงอนุญาตเกี่ยวกับการแบ่งจีวร

ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งจ�ำพรรษาอยู่แต่ผู้เดียว คนทั้งหลายในถิ่นนั้นได้
ถวายจีวรด้วยเปล่งวาจาว่า ข้าพเจ้าทั้งหลายถวายแก่สงฆ์ จึงภิกษุรูปนั้นได้มีความ
ปริวิตกว่า พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้ว่า ภิกษุ ๔ รูปเป็นอย่างน้อยชื่อว่าสงฆ์
แต่เรารูปเดียว และคนเหล่านี้ได้ถวายจีวรด้วยเปล่งวาจาว่า ข้าพเจ้าทั้งหลายถวาย
แก่สงฆ์ ดังนี้ ถ้าไฉนเราจะพึงน�ำจีวรของสงฆ์เหล่านี้ไปพระนครสาวัตถี ครั้นแล้วได้
น�ำจีวรเหล่านั้นไปพระนครสาวัตถี … ตรัสว่า
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ดูกรภิกษุ จีวรเหล่านั้นเป็นของเธอผู้เดียว จนถึงเวลาเดาะกฐิน.
260. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ในข้อนี้ ภิกษุจ�ำพรรษารูปเดียว ประชาชน
ในถิ่นนั้นถวายจีวร ด้วยเปล่งวาจาว่า พวกข้าพเจ้าถวายแก่สงฆ์.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตจีวรเหล่านั้นแก่เธอรูปเดียวจนถึง
เวลาเดาะกฐิน.

261. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้สงฆ์ผู้อยู่พร้อมหน้ากันแจก.
262. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็ในข้อนี้ ภิกษุอยูผ่ เู้ ดียวตลอดฤดูกาล ประชาชน

ในถิ่นนั้นได้ถวายจีวร ด้วยเปล่งวาจาว่าพวกข้าพเจ้าถวายแก่สงฆ์.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุรูปนั้นอธิษฐานจีวรเหล่านั้น
ว่า จีวรเหล่านี้ของเรา ถ้าเมื่อภิกษุรูปนั้นยังไม่ได้อธิษฐานจีวรนั้น
มีภิกษุรูปอื่นมา พึงให้ส่วนแบ่งเท่าๆ กัน ถ้าเมื่อภิกษุ ๒ รูปก�ำลัง
แบ่งจีวรนั้น แต่ยังมิได้จับสลาก มีภิกษุรูปอื่นมา พึงให้ส่วนแบ่ง
เท่าๆ กัน ถ้าเมื่อภิกษุ ๓ รูปก�ำลังแบ่งจีวรนั้น และจับสลากเสร็จ
แล้ว มีภิกษุรูปอื่นมา พวกเธอไม่ปรารถนาก็ไม่ต้องให้ส่วนแบ่ง.
[๑๖๕]
263. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ จ� ำ พรรษาในวั ด หนึ่ ง แล้ ว ไม่ พึ ง ยิ น ดี
ส่วนจีวรในวัดอื่น รูปใดยินดี ต้องอาบัติทุกกฏ.
สมัยต่อมา ท่านพระอุปนนทศากยบุตร รูปเดียวจ�ำพรรษาอยู่สองวัด ด้วยคิดว่า
โดยวิธีอย่างนี้ จีวรจักเกิดขึ้นแก่เรามาก ครั้งนั้น ภิกษุทั้งหลายได้มีความสงสัยว่า
พวกเราจักให้ส่วนจีวรแก่ท่านพระอุปนนทศากยบุตรอย่างไรหนอ … ตรัสว่า
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สมั ย ต่ อ มา ภิ ก ษุ รู ป หนึ่ ง อยู ่ รู ป เดี ย วตลอดฤดู ก าล ประชาชนในถิ่ น นั้ น ได้
ถวายจี ว รเปล่ ง วาจาว่ า พวกข้ า พเจ้ า ถวายแก่ ส งฆ์ จึ ง ภิ ก ษุ รู ป นั้ น ได้ ด� ำ ริ ดั ง นี้ ว ่ า
พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้ว่า ภิกษุ ๔ รูปเป็นอย่างน้อยชื่อว่าสงฆ์ แต่เราอยู่
ผู้เดียว และคนเหล่านี้ได้ถวายจีวรด้วยเปล่งวาจาว่า พวกข้าพเจ้าถวายแก่สงฆ์
ถ้าไฉนเราจะพึงน�ำจีวรของสงฆ์เหล่านี้ไปพระนครสาวัตถี ครั้นแล้วได้น�ำจีวรเหล่านั้น
ไปพระนครสาวัตถี แจ้งความนั้นแก่ภิกษุทั้งหลาย … ตรัสว่า

264. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย พวกเธอจงให้ ส ่ ว นแก่ โ มฆบุ รุ ษ ส่ ว นเดี ย ว.

ภิกษุทั้งหลาย ก็ในข้อนี้ภิกษุรูปเดียว จ�ำพรรษาอยู่ ๒ วัด ด้วยคิดว่า
โดยวิธีอย่างนี้ จีวรจักเกิดขึ้นแก่เรามาก ถ้าภิกษุจ�ำพรรษาในวัดโน้น
กึ่งหนึ่ง วัดโน้นกึ่งหนึ่ง พึงให้ส่วนจีวรในวัดโน้นกึ่งหนึ่ง วัดโน้น
กึ่งหนึ่ง หรือจ�ำพรรษาในวัดใดมากกว่า พึงให้ส่วนจีวรในวัดนั้น.

ทรงให้พยาบาลภิกษุผู้อาพาธ

[๑๖๖]
…ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย พวกเธอไม่ มี ม ารดาไม่ มี บิ ด า ผู ้ ใ ดเล่ า จะพึ ง
พยาบาลพวกเธอ ถ้าพวกเธอจักไม่พยาบาลกันเอง ใครเล่าจักพยาบาล
265. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผู้ใดจะพึงอุปัฏฐากเรา ผู้นั้นจึงพยาบาลภิกษุ
อาพาธ ถ้ า มี อุ ป ั ช ฌายะ อุ ป ั ช ฌายะพึ ง พยาบาลจนตลอดชี วิ ต
หรือจนกว่าจะหาย ถ้ามีอาจารย์ อาจารย์พึงพยาบาลจนตลอด
ชีวิต หรือจนกว่าจะหาย ถ้ามีสัทธิวิหาริก สัทธิวิหาริกพึงพยาบาล
จนตลอดชีวิต หรือจนกว่าจะหาย ถ้ามีอันเตวาสิก อันเตวาสิก
พึ ง พยาบาลจนตลอดชี วิ ต หรื อ จนกว่ า จะหาย ถ้ า มี ภิ ก ษุ ผู ้ ร ่ ว ม
อุปัชฌายะ ภิกษุผู้ร่วมอุปัชฌายะพึงพยาบาลจนตลอดชีวิต หรือ
จนกว่าจะหาย ถ้ามีภิกษุผู้ร่วมอาจารย์ ภิกษุผู้ร่วมอาจารย์พึง
พยาบาลจนตลอดชีวิต หรือจนกว่าจะหาย ถ้าไม่ มีอุปัชฌายะ
อาจารย์ สัทธิวิหาริก อันเตวาสิก ภิกษุผู้ร่วมอุปัชฌายะ หรือภิกษุ
ผูร้ ว่ มอาจารย์ สงฆ์ตอ้ งพยาบาล ถ้าไม่พยาบาล ต้องอาบัตทิ กุ กฏ.
องค์ของภิกษุอาพาธที่พยาบาลได้ยาก ๕ อย่าง
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุอาพาธที่ประกอบด้วยองค์ ๕ เป็นผู้พยาบาล
ได้ยาก คือ
1. ไม่ทำ�ความสบาย
2. ไม่รู้ประมาณในความสบาย
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องค์ของภิกษุอาพาธที่พยาบาลได้ง่าย ๕ อย่าง
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุอาพาธที่ประกอบด้วยองค์ ๕ เป็นผู้พยาบาล
ได้ง่าย
1. คือทำ�ความสบาย
2. รู้ประมาณในความสบาย
3. ฉันยา
4. บอกอาการป่ ว ยไข้ ต ามจริ ง แก่ ผู้ พ ยาบาลที่ มุ่ ง ประโยชน์ คื อ
บอกอาการไข้ทีก่ ำ�เริบว่ากำ�เริบอาการไข้ทีท่ เุ ลาว่าทุเลา อาการไข้
ที่ทรงอยู่ว่าทรงอยู่
5. มีนิสัยเป็นคนอดทนต่อทุกขเวทนา อันกล้าแข็ง รุนแรง ไม่เป็น
ที่ยินดี ไม่เป็นที่พอใจ อันจะพล่าชีวิตเสีย
ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ อ าพาธที่ ป ระกอบด้ ว ยองค์ ๕ นี้ แ ล
เป็นผู้พยาบาลได้ง่าย.
องค์ของภิกษุผู้ไม่เข้าใจพยาบาล ๕ อย่าง
ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ ผู ้ พ ยาบาลไข้ ที่ ป ระกอบด้ ว ยองค์ ๕
ไม่ควรพยาบาลไข้ คือ
1. เป็นผู้ไม่สามารถเพื่อประกอบยา
2. ไม่รู้จักของแสลงและไม่แสลง คือ นำ�ของแสลงเข้าไปให้ กันของ
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3. ไม่ฉันยา
4. ไม่บอกอาการไข้ตามจริงแก่ผูพ้ ยาบาลทีม่ ุง่ ประโยชน์ คือ ไม่บอก
อาการไข้ที่กำ�เริบว่ากำ�เริบ อาการไข้ที่ทุเลาว่าทุเลา อาการไข้
ที่ทรงอยู่ว่าทรงอยู่
5. มีนสิ ยั เป็นคนไม่อดทนต่อทุกขเวทนาทีเ่ กิดปรากฏในร่างกาย อัน
กล้าแข็ง รุนแรงไม่เป็นที่ยินดี ไม่เป็นที่พอใจ อันจะพล่าชีวิตเสีย
ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ อ าพาธที่ ป ระกอบด้ ว ยองค์ ๕ นี้ แ ล เป็ น
ผู้พยาบาลได้ยาก.

ไม่แสลงออกเสีย
3. พยาบาลไข้เห็นแก่อามิส ไม่มีจิตเมตตา
4. เป็นผู้เกลียดที่จะนำ�อุจจาระ ปัสสาวะ เขฬะ หรือของที่อาเจียน
ออกไป
5. เป็นผู้ไม่สามารถจะชี้แจงให้คนไข้เห็นแจ้งสมาทาน อาจหาญ
ร่าเริง ด้วยธรรมีกถาในกาลทุกเมื่อ
ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ ผู ้ พ ยาบาลไข้ ที่ ป ระกอบด้ ว ยองค์ ๔ นี้ แ ล
ไม่ควรพยาบาลไข้.
องค์ของภิกษุผู้เข้าใจพยาบาล ๕ อย่าง
ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ ผู ้ พ ยาบาลไข้ ที่ ป ระกอบด้ ว ยองค์ ๕
ควรพยาบาลไข้ คือ
1. เป็นผู้สามารถประกอบยา
2. รู้ จั ก ของแสลง และไม่ แ สลง คื อ กั น ของแสลงออก นำ�ของ
ไม่แสลงเข้าไปให้
3. มีจิตเมตตาพยาบาลไข้ ไม่เห็นแก่อามิส
4. เป็ น ผู้ ไ ม่ เ กลี ย ดที่ จ ะนำ�อุ จ จาระ ปั ส สาวะ เขฬะ หรื อ ของ
ที่อาเจียนออกไปเสีย
5. เป็นผู้สามารถที่จะชี้แจงให้คนไข้ เห็นแจ้ง สมาทาน อาจหาญ
ร่าเริง ด้วยธรรมีกถา ในกาลทุกเมื่อ
ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ พ ยาบาลไข้ ที่ ป ระกอบด้ ว ยองค์ ๕ นี้ แ ล
ควรพยาบาลไข้.

ทรงอนุญาตให้บาตรจีวรของผู้มรณภาพแก่คิลานุปัฏฐาก
[๑๖๗]

ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุ ๒ รูปเดินทางไกลไปในโกศลชนบทได้เข้าไปอยู่อาวาส
แห่งหนึ่ง บรรดาภิกษุ ๒ รูปนั้น รูปหนึ่งอาพาธ จึงภิกษุเหล่านั้นได้ปรึกษาตกลงกัน
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ดังนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย พระผู้มีพระภาคทรงสรรเสริญการพยาบาลภิกษุอาพาธ
ผิ ฉ ะนั้ น พวกเราจงพยาบาลภิ ก ษุ รู ป นี้ เ ถิ ด แล้ ว พากั น พยาบาลภิ ก ษุ อ าพาธนั้ น
เธออันภิกษุเหล่านั้นพยาบาลอยู่ได้ถึงมรณภาพ จึงภิกษุเหล่านั้นถือบาตรจีวรของ
เธอไปพระนครสาวัตถี … ตรัสว่า

266. ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆ์เป็นเจ้าของบาตรจีวร แต่ภิกษุผู้พยาบาล

ไข้มีอุปการะมาก เราอนุญาตให้สงฆ์มอบไตรจีวรและบาตรแก่
ภิกษุผู้พยาบาลไข้.
วิธีให้

คือ ภิกษุผู้พยาบาลไข้นั้น พึงเข้าไปหาสงฆ์ แล้วกล่าวอย่างนี้ว่า
ท่านเจ้าข้า ภิกษุมีชื่อนี้ถึงมรณภาพ นี้จีวรและบาตรของท่าน.
ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติทุติยกรรมวาจา ว่าดังนี้ :-

• กรรมวาจาให้จีวรและบาตร
ท่ า นเจ้ า ข้ า ขอสงฆ์ จ งฟั ง ข้ า พเจ้ า ภิ ก ษุ มี ชื่ อ นี้ ถึ ง มรณภาพ
นี้ไตรจีวรและบาตรของเธอ ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว
สงฆ์พึงให้ไตรจีวรและบาตรนี้ แก่ภิกษุผู้พยาบาลไข้ นี้เป็นญัตติ.
ท่ า นเจ้ า ข้ า ขอสงฆ์ จ งฟั ง ข้ า พเจ้ า ภิ ก ษุ มี ชื่ อ นี้ ถึ ง มรณภาพ
นี้ไตรจีวรและบาตรของเธอ สงฆ์ให้ไตรจีวรและบาตรนี้แก่ภิกษุ
ผู ้ พ ยาบาลไข้ การให้ ไ ตรจี ว รและบาตรนี้ แ ก่ ภิ ก ษุ ผู ้ พ ยาบาลไข้
ชอบแก่ ท ่ า นผู ้ ใ ด ท่ า นผู ้ นั้ น พึ ง เป็ น ผู ้ นิ่ ง ไม่ ช อบแก่ ท ่ า นผู ้ ใ ด
ท่านผู้นั้นพึงพูด.
สงฆ์ให้จีวรและบาตรนี้แก่ภิกษุผู้พยาบาลไข้แล้ว ชอบแก่สงฆ์
เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้.
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267. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ก็ แ ลสงฆ์ พึ ง ให้ ไ ตรจี ว รและบาตรอย่ า งนี้

สมัยต่อมา สามเณรรูปหนึ่งถึงมรณภาพ … ตรัสว่า

268. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสามเณรถึงมรณภาพ สงฆ์เป็นเจ้าของ

บาตรจีวร แต่ภิกษุผู้พยาบาลไข้มีอุปการะมาก เราอนุญาตให้สงฆ์
มอบจีวรและบาตรแก่ภิกษุผู้พยาบาลไข้.
วิธีให้

269. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลสงฆ์พึงให้จีวรและบาตรอย่างนี้ คือ ภิกษุ

ผู้พยาบาลไข้นั้น พึงเข้าไปหาสงฆ์ แล้วกล่าวอย่างนี้ว่า.
ท่านเจ้าข้า สามเณรชื่อนี้ถึงมรณภาพ นี้จีวรและบาตรของเธอ.
ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติทุติยกรรมวาจา ว่าดังนี้ :-

• กรรมวาจาให้จีวรและบาตร
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า สามเณรมีชื่อนี้ถึงมรณภาพ
นี้ จี ว รและบาตรของเธอ ถ้ า ความพร้ อ มพรั่ ง ของสงฆ์ ถึ ง ที่ แ ล้ ว
สงฆ์พึงให้จีวรและบาตรนี้แก่ผู้พยาบาลไข้ นี้เป็นญัตติ
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า สามเณรมีชื่อนี้ถึงมรณภาพ
นีจ้ วี รและบาตรของเธอ สงฆ์ให้จวี รและบาตรนี้ แก่ภกิ ษุผพู้ ยาบาลไข้
การให้ จี ว รและบาตรนี้ แก่ ภิ ก ษุ ผู ้ พ ยาบาลไข้ ชอบแก่ ท ่ า นผู ้ ใ ด
ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด.
สงฆ์ให้จีวรและบาตรนี้แก่ภิกษุผู้พยาบาลไข้แล้ว ชอบแก่สงฆ์
เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้.
สมัยต่อมา ภิกษุรูปหนึ่ง สามเณรรูปหนึ่ง ช่วยกันพยาบาลภิกษุอาพาธ เธออัน
ภิกษุและสามเณรนั้นพยาบาลอยู่ ได้ถึงมรณภาพ จึงภิกษุผู้พยาบาลไข้นั้น ได้มีความ
ปริวิตกว่า เราพึงให้ส่วนจีวรแก่สามเณรผู้พยาบาลไข้อย่างไรหนอ … ตรัสว่า

270. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เราอนุญาตให้มอบส่วนแก่สามเณร ผูพ้ ยาบาลไข้
เท่าๆ กัน.
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สมัยต่อมา ภิกษุรูปหนึ่งมีของใช้มาก มีบริขารมาก ได้ถึงแก่มรณภาพ … ตรัสว่า

271. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุถึงมรณภาพ สงฆ์เป็นเจ้าของบาตร

จีวร แต่ภิกษุผู้พยาบาลไข้มีอุปการะมาก เราอนุญาตให้สงฆ์มอบ
ไตรจีวรและบาตรให้แก่ภิกษุผู้พยาบาลไข้ บรรดาสิ่งของเหล่านั้น
สิ่ ง ใดเป็ น ลหุ ภั ณ ฑ์ ลหุ บ ริ ข าร สิ่ ง นั้ น เราอนุ ญ าตให้ ส งฆ์
พร้อมเพรียงกันแบ่ง บรรดาสิ่งของเหล่านั้น สิ่งใดเป็นครุภัณฑ์
ครุ บ ริ ข าร สิ่ ง นั้ น เป็ น ของสงฆ์ ผู ้ อ ยู ่ ใ นจตุ ร ทิ ศ ทั้ ง ที่ ม าแล้ ว และ
ยังไม่มา ไม่ควรแบ่ง ไม่ควรแจก.

[๑๖๘]
272. ดู ก รภิ ก ษุ ท้ั ง หลาย ภิ ก ษุ ไ ม่ พึ ง สมาทานการเปลื อ ยกายที่ พ วก
เดียรถีย์สมาทาน รูปใดสมาทาน ต้องอาบัติถุลลัจจัย.

273. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ ไ ม่ พึ ง นุ ่ ง ผ้ า คากรองอั น เป็ น ธงชั ย ของ
เดียรถีย์ รูปใดนุ่ง ต้องอาบัติถุลลัจจัย.

274. … ไม่พึงนุ่งผ้าเปลือกไม้กรอง …
275. … นุ่งผ้าผลไม้กรอง …
276. … นุ่งผ้ากัมพลท�ำด้วยผมคน …
277.… นุ่งผ้ากัมพลท�ำด้วยขนสัตว์ …
278. … นุ่งผ้าท�ำด้วยปีกนกเค้า …
279. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงทรงหนังเสืออันเป็นธงชัยของเดียรถีย์
รูปใดทรง ต้องอาบัติถุลลัจจัย.
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ทรงห้ามสมาทานติตถิยวัตร

280. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงนุ่งผ้าท�ำด้วยก้านดอกรัก รูปใดนุ่ง
ต้องอาบัติทุกกฏ.

281. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงนุ่งผ้าท�ำด้วยเปลือกปอ รูปใดนุ่ง
ต้องอาบัติทุกกฏ.

ข้ออนุญาตเกี่ยวกับจีวร

[๑๖๙]
282. …ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงทรงจีวรสีครามล้วน รูปใดทรง
ต้องอาบัติทุกกฏ.

283. … ไม่พึงทรงจีวรสีเหลืองล้วน …
284. … ไม่พึงทรงจีวรสีแดงล้วน …
285. … ไม่พึงทรงจีวรสีบานเย็นล้วน …
286. … ไม่พึงทรงจีวรสีด�ำล้วน …
287. … ไม่พึงทรงจีวรสีแสดล้วน …
288. … ไม่พึงทรงจีวรสีชมพูล้วน …
289. … ไม่พึงทรงจีวรที่ไม่ตัดชาย …
290. … ไม่พึงทรงจีวรมีชายยาว …
291. … ไม่พึงทรงจีวรมีชายเป็นลายดอกไม้ …
292. … ไม่พึงทรงจีวรมีชายเป็นแผ่น …
293. … ไม่พึงสวมเสื้อ ไม่พึงสวมหมวก …
294. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงทรงผ้าโพก รูปใดทรง ต้องอาบัติ
ทุกกฏ.
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ข้ออนุญาตในการแบ่งจีวร (เพิ่มเติม)

[๑๗๐]
295. …ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ในข้อนี้ ภิกษุที่จ�ำพรรษาแล้ว เมื่อจีวรยัง
ไม่เกิดขึ้น หลีกไปเสีย เมื่อผู้รับแทนที่สมควรมีอยู่ สงฆ์พึงให้.

296. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในข้อนี้ ภิกษุที่จ�ำพรรษาแล้ว เมื่อจีวรยัง
ไม่เกิดขึ้น สึกเสีย ถึงมรณภาพ ปฏิญาณเป็นสามเณร ปฏิญาณเป็น
ผู้บอกลาสิกขา ปฏิญาณเป็นผู้ต้องอันติมวัตถุ สงฆ์เป็นเจ้าของ.

ยังไม่เกิดขึ้น ปฏิญาณเป็นผู้วิกลจริต ปฏิญาณเป็นผู้มีจิตฟุ้งซ่าน
ปฏิญาณเป็นผู้กระสับกระส่ายเพราะเวทนา ปฏิญาณเป็นผู้ถูกสงฆ์
ยกเสียฐานไม่เห็นอาบัติ ปฏิญาณเป็นผูถ้ กู สงฆ์ยกเสียฐานไม่ทำ� คืน
อาบัติ ปฏิญาณเป็นผู้ถูกสงฆ์ยกเสียฐานไม่สละคืนทิฏฐิอันลามก
เมื่อผู้รับแทนที่สมควรมีอยู่ สงฆ์พึงให้.

298. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในข้อนี้ ภิกษุที่จ�ำพรรษาแล้ว เมื่อจีวรยังไม่

เกิดขึ้น ปฏิญาณเป็นบัณเฑาะก์ … ปฏิญาณเป็นอุภโตพยัญชนก
สงฆ์เป็นเจ้าของ.

299. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อนึง่ ในข้อนี้ ภิกษุทจี่ ำ� พรรษาแล้ว เมือ่ จีวรเกิดขึน้
แล้ว แต่ยังไม่ทันได้แบ่งกัน หลีกไปเสีย เมื่อผู้รับแทนที่สมควรมีอยู่
สงฆ์พึงให้.

300. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในข้อนี้ ภิกษุที่จ�ำพรรษาแล้ว เมื่อจีวรเกิด
ขึ้นแล้ว แต่ยังไม่ทันได้แบ่งกัน สึกเสีย ถึงมรณภาพ ปฏิญาณเป็น
สามเณร ปฏิญาณเป็นผูบ้ อกลาสิกขา ปฏิญาณเป็นผูต้ อ้ งอันติมวัตถุ
สงฆ์เป็นเจ้าของ.

301. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในข้อนี้ ภิกษุที่จ�ำพรรษาแล้ว เมื่อจีวร
เกิดขึน้ แต่ยงั ไม่ทนั ได้แบ่งกัน ปฏิญาณเป็นผูว้ กิ ลจริต ปฏิญาณเป็น
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297. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในข้อนี้ ภิกษุที่จ�ำพรรษาแล้ว เมื่อจีวร

ผู ้ มี จิ ต ฟุ ้ ง ซ่ า น ปฏิ ญ าณเป็ น ผู ้ ก ระสั บ กระส่ า ยเพราะเวทนา
ปฏิญาณเป็นผู้ถูกสงฆ์ยกเสียฐานไม่เห็นอาบัติ ปฏิญาณเป็นผู้ถูก
สงฆ์ยกเสียฐาน ไม่ท�ำคืนอาบัติ ปฏิญาณเป็นผู้ถูกสงฆ์ยกเสียฐาน
ไม่สละคืนทิฏฐิอันลามก เมื่อผู้รับแทนที่สมควรมีอยู่ สงฆ์พึงให้.
302. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในข้อนี้ ภิกษุที่จ�ำพรรษาแล้ว เมื่อจีวรเกิด
ขึน้ แล้ว แต่ยงั ไม่ทนั ได้แบ่งกัน ปฏิญาณเป็นบัณเฑาะก์ … ปฏิญาณ
เป็นอุภโตพยัญชนก สงฆ์เป็นเจ้าของ.
303. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อนึง่ ในข้อนี้ เมือ่ จีวรยังไม่เกิดขึน้ แก่ภกิ ษุทงั้ หลาย
ที่จ�ำพรรษาแล้วสงฆ์แตกกัน คนทั้งหลายในถิ่นนั้น ถวายน�้ำในฝ่าย
หนึ่ง ถวายจีวรในฝ่ายหนึ่ง ด้วยเปล่งวาจาว่า ข้าพเจ้าถวายแก่สงฆ์
นั่นเป็นของสงฆ์ฝ่ายเดียว.
304. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อนึง่ ในข้อนี้ เมือ่ จีวรยังไม่เกิดขึน้ แก่ภกิ ษุทงั้ หลาย
ที่จ�ำพรรษาแล้วสงฆ์แตกกัน คนทั้งหลายในถิ่นนั้น ถวายน�้ำใน
ฝ่ายหนึ่ง ถวายจีวรในฝ่ายนั้นเหมือนกัน ด้วยเปล่งวาจาว่า ข้าพเจ้า
ถวายแก่สงฆ์ นั่นเป็นของสงฆ์ฝ่ายเดียว.
305. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อนึง่ ในข้อนี้ เมือ่ จีวรยังไม่เกิดขึน้ แก่ภกิ ษุทงั้ หลาย
ที่จ�ำพรรษาแล้วสงฆ์แตกกัน คนทั้งหลายในถิ่นนั้น ถวายน�้ำใน
ฝ่ายหนึ่ง ถวายจีวรในฝ่ายหนึ่ง ด้วยเปล่งวาจาว่า ข้าพเจ้าถวาย
ฝ่ายหนึ่ง นั่นเป็นของเฉพาะฝ่ายหนึ่ง.
306. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อนึง่ ในข้อนี้ เมือ่ จีวรยังไม่เกิดขึน้ แก่ภกิ ษุทงั้ หลาย
ทีจ่ ำ� พรรษา สงฆ์แตกกัน คนทัง้ หลายในถิน่ นัน้ ถวายน�ำ้ ในฝ่ายหนึง่
ถวายจีวรในฝ่ายนั้นเหมือนกัน ด้วยเปล่งวาจาว่า ข้าพเจ้าถวายแก่
ฝ่ายหนึ่ง นั่นเป็นของเฉพาะฝ่ายหนึ่ง.
307. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อนึง่ ในข้อนี้ เมือ่ จีวรเกิดขึน้ แล้วแก่ภกิ ษุทงั้ หลาย
ที่จ�ำพรรษา แต่ยังมิทันได้แบ่ง สงฆ์แตกกัน พึงแบ่งส่วนให้ภิกษุ
ทุกรูปเท่าๆ กัน.
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ข้ออนุญาตในการฝากจีวร และการถึือวิสาสะ

[๑๗๑]
308. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในข้อนี้ ภิกษุฝากจีวรแก่ภิกษุไปด้วยสั่งว่า
จงให้จวี รผืนนีแ้ ก่ภกิ ษุมชี อื่ นี้ ภิกษุผรู้ บั ฝากถือเอาเสียในระหว่างทาง
เพราะวิสาสะต่อผู้ฝาก ชื่อว่าถือเอาถูกต้อง ถือเอาเสียเพราะ
วิสาสะต่อผู้รับ ชื่อว่าถือเอาไม่ถูกต้อง.

309. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในข้อนี้ ภิกษุฝากจีวรแก่ภิกษุไปด้วยสั่งว่า

จงให้จวี รผืนนีแ้ ก่ภกิ ษุมชี อื่ นี้ ภิกษุผรู้ บั ฝากถือเอาเสียในระหว่างทาง
เพราะวิสาสะต่อผู้รับ ชื่อว่าถือเอาไม่ถูกต้อง ถือเอาเสียเพราะ
วิสาสะต่อผู้ฝาก ชื่อว่าถือเอาถูกต้อง.
จงให้จวี รผืนนีแ้ ก่ภกิ ษุมชี อื่ นี้ ภิกษุผรู้ บั ฝากทราบข่าวในระหว่างทาง
ว่า ผู้ฝากถึงมรณภาพเสียแล้ว จึงอธิษฐานเป็นจีวรมรดกของ
ภิกษุผู้ฝาก ชื่อว่าอธิษฐานถูกต้องแล้ว ถือเอาเสียเพราะวิสาสะ
ต่อผู้รับ ชื่อว่าถือเอาไม่ถูกต้อง.

311. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในข้อนี้ ภิกษุฝากจีวรแก่ภิกษุไปด้วยสั่งว่า
จงให้จวี รผืนนีแ้ ก่ภกิ ษุมชี อื่ นี้ ภิกษุผรู้ บั ฝากทราบข่าวในระหว่างทาง
ว่า ผู้รับถึงมรณภาพเสียแล้ว จึงอธิษฐานเป็นจีวรมรดกของ
ผูร้ บั ชือ่ ว่าอธิษฐานไม่ถกู ต้อง ถือเอาเสียเพราะวิสาสะต่อผูฝ้ าก
ชื่อว่าถือเอาถูกต้อง.

312. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในข้อนี้ ภิกษุฝากจีวรแก่ภิกษุไปด้วยสั่งว่า
จงให้จวี รผืนนีแ้ ก่ภกิ ษุมชี อื่ นี้ ภิกษุผรู้ บั ฝากทราบข่าวในระหว่างทาง
ว่า ทั้งสองรูปถึงมรณภาพเสียแล้ว จึงอธิษฐานเป็นมรดกของ
ผู้ฝาก ชื่อว่าอธิษฐานถูกต้อง อธิษฐานเป็นจีวรมรดกของผู้รับ
ชื่อว่าอธิษฐานไม่ถูกต้อง.
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310. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในข้อนี้ ภิกษุฝากจีวรแก่ภิกษุไปด้วยสั่งว่า

313. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในข้อนี้ ภิกษุฝากจีวรแก่ภิกษุไปด้วยสั่งว่า
ฉันให้จวี รผืนนีแ้ ก่ภกิ ษุมชี อื่ นี้ ภิกษุผรู้ บั ฝากถือเอาเสียในระหว่างทาง
เพราะวิสาสะต่อผู้ฝาก ชื่อว่าถือเอาไม่ถูกต้อง ถือเอาเสีย
เพราะวิสาสะต่อผู้รับ ชื่อว่าถือเอาถูกต้อง.

314. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย อนึ่ ง ในข้ อ นี้ ภิ ก ษุ ฝ ากจี ว รแก่ ภิ ก ษุ ไ ปด้ ว ย
สั่งว่า ฉันให้จีวรผืนนี้แก่ภิกษุมีชื่อนี้ ภิกษุผู้รับฝากถือเอาเสีย
ในระหว่ า งทางเพราะวิ ส าสะต่ อ ผู ้ รั บ ชื่ อ ว่ า ถื อ เอาถู ก ต้ อ ง
ถือเอาเสียเพราะวิสาสะต่อผู้ฝาก ชื่อว่าถือเอาไม่ถูกต้อง.

315. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในข้อนี้ ภิกษุฝากจีวรแก่ภิกษุไปด้วยสั่งว่า
ฉันให้จีวรผืนนี้แก่ภิกษุมีชื่อนี้ ภิกษุผู้ฝากทราบข่าวในระหว่างทาง
ว่า ผู้ฝากถึงมรณภาพเสียแล้ว จึงอธิษฐานเป็นจีวรมรดกของ
ผู้ฝาก ชื่อว่าอธิษฐานไม่ถูกต้อง ถือเอาเสียเพราะวิสาสะต่อ
ผู้รับ ชื่อว่าถือเอาถูกต้อง.

316. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อนึง่ ในข้อนี้ ภิกษุฝากจีวรแก่ภกิ ษุไปด้วยสัง่ ว่า ฉัน

ให้จีวรผืนนี้แก่ภิกษุมีชื่อนี้ ภิกษุผู้รับฝากทราบข่าวในระหว่างทาง
ว่า ผู้รับถึงมรณภาพเสียแล้ว จึงอธิษฐานเป็นจีวรมรดกของ
ผู้รับ ชื่อว่าอธิษฐานถูกต้อง ถือเอาเสียเพราะวิสาสะต่อผู้ฝาก
ชื่อว่าถือเอาไม่ถูกต้อง.

317. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในข้อนี้ ภิกษุฝากจีวรแก่ภิกษุไปด้วยสั่งว่า
ฉันให้จีวรผืนนี้แก่ภิกษุมีชื่อนี้ ภิกษุผู้รับฝากทราบข่าวในระหว่าง
ทางว่า ทั้งสองรูปถึงมรณภาพเสียแล้ว จึงอธิษฐานเป็นจีวร
มรดกของผู้ฝาก ชื่อว่าอธิษฐานไม่ถูกต้อง อธิษฐานเป็นจีวร
มรดกของผู้รับ ชื่อว่าอธิษฐานถูกต้อง.
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มาติกาเพื่อจีวรที่เกิดขึ้น ๘

[๑๗๒]
318. ดูกรภิกษุทั้งหลาย มาติกาเพื่อจีวรเกิดขึ้นนี้ มี ๘ คือ
1. ถวายแก่สีมา
2. ถวายตามกติกา
3. ถวายในสถานที่จัดภิกษา
4. ถวายแก่สงฆ์
5. ถวายแก่อุภโตสงฆ์
6. ถวายแก่สงฆ์ผู้จำ�พรรษาแล้ว
7. ถวายเจาะจง
8. ถวายแก่บุคคล
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จีวรขันธกะ จบ.
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ขันธ์ที่ ๕ : จัมเปยยขันธกะ

หมวดว่าด้วยเหตุการณ์ในกรุงจัมปา

[๑๗๔]
319. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุที่บริสุทธิ์ไม่มีอาบัติ อันภิกษุไม่พึงยกเสีย
เพราะเรื่องไม่สมควร เพราะเหตุไม่สมควร รูปใดยกเสีย ต้องอาบัติ
ทุกกฏ.
[๑๗๕]

อุกเขปนียกรรม

ก็สมัยนัน้ แล ภิกษุทงั้ หลายในเมืองจัมปา ท�ำกรรมเห็นปานนี้ คือ ท�ำกรรมเป็นวรรค
โดยไม่เป็นธรรม ท�ำกรรมพร้อมเพรียง โดยไม่เป็นธรรม ท�ำกรรมเป็นวรรคโดยธรรม
ท�ำกรรมเป็นวรรคโดยเทียมธรรม ท�ำกรรมพร้อมเพรียงโดยเทียมธรรม ภิกษุรูปเดียว
ยกภิกษุรูปเดียวเสียบ้าง รูปเดียวยกภิกษุ ๒ รูปเสียบ้าง รูปเดียวยกภิกษุหลายรูป
เสียบ้าง รูปเดียวยกสงฆ์เสียบ้าง สองรูปยกภิกษุรูปเดียวเสียบ้าง สองรูปยกภิกษุ
สองรูปเสียบ้าง สองรูปยกภิกษุหลายรูปเสียบ้าง สองรูปยกสงฆ์เสียบ้าง หลายรูปยก
ภิกษุรูปเดียวเสียบ้าง หลายรูปยกภิกษุสองรูปเสียบ้าง หลายรูปยกภิกษุหลายรูปเสีย
บ้าง หลายรูปยกสงฆ์เสียบ้าง สงฆ์ต่อสงฆ์ยกกันเสียบ้าง บรรดาภิกษุที่เป็นผู้มักน้อย
… ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนภิกษุทั้งหลายในเมืองจัมปา จึงได้กระท�ำ
กรรมเห็นปานนี้เล่า คือ ท�ำกรรมเป็นวรรคโดยไม่เป็นธรรม … สงฆ์ต่อสงฆ์ยกกัน
เสียบ้าง … ตรัสว่า

• กรรมที่ใช้ได้และใช้ไม่ได้
[๑๗๖]
320. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ถ้ากรรมเป็นวรรคโดยธรรม ใช้ไม่ได้และไม่ควรท�ำ.
321. …ถ้ากรรมพร้อมเพรียงโดยไม่เป็นธรรม ใช้ไม่ได้และไม่ควรท�ำ.
322. .…ถ้ากรรมเป็นวรรคโดยธรรม ใช้ไม่ได้และไม่ควรท�ำ.
323. …ถ้ากรรมเป็นวรรคโดยเทียมธรรม ใช้ไม่ได้และไม่ควรท�ำ.
324. …ถ้ากรรมพร้อมเพรียงโดยเทียมธรรม ใช้ไม่ได้และไม่ควรท�ำ.
504

คัมภีร์ มหาวรรค ภาค ๒ (วินัยปิฎก เล่มที่ ๕)

• กรรม ๔ ประเภท
[๑๗๗]
ดูกรภิกษุทั้งหลาย กรรมนี้มี ๔ ประเภท
1. คือกรรมเป็นวรรคโดยไม่เป็นธรรม
2. กรรมพร้อมเพรียงโดยไม่เป็นธรรม
3. กรรมเป็นวรรคโดยธรรม
4. กรรมพร้อมเพรียงโดยธรรม
• อธิบายกรรม ๔ ประเภท
338. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในกรรม ๔ ประเภทนั้น กรรมที่เป็นวรรคโดย
ไม่เป็นธรรมนี้ ชื่อว่าก�ำเริบ ไม่ควรแก่ฐานะ เพราะไม่เป็นธรรม
เพราะเป็นวรรค กรรมเห็นปานนี้ไม่ควรท�ำและเราก็ไม่อนุญาต.
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325. …ภิกษุรูปเดียวยกภิกษุรูปเดียวเสียบ้าง ใช้ไม่ได้และไม่ควรท�ำ.
326. …ภิกษุรูปเดียวยกภิกษุสองรูปเสียบ้าง ใช้ไม่ได้และไม่ควรท�ำ.
327. …ภิกษุรูปเดียวยกภิกษุหลายรูปเสียบ้าง ใช้ไม่ได้และไม่ควรท�ำ.
328. …ภิกษุรูปเดียวยกสงฆ์เสียบ้าง ใช้ไม่ได้และไม่ควรท�ำ.
329. …ภิกษุสองรูปยกภิกษุรูปเดียวเสียบ้าง ใช้ไม่ได้และไม่ควรท�ำ.
330. …ภิกษุสองรูปยกภิกษุสองรูปเสียบ้าง ใช้ไม่ได้และไม่ควรท�ำ.
331. …ภิกษุสองรูปยกภิกษุหลายรูปเสียบ้าง ใช้ไม่ได้ ละไม่ควรท�ำ.
332. …ภิกษุสองรูปยกสงฆ์เสียบ้าง ใช้ไม่ได้และไม่ควรท�ำ.
333. …ภิกษุหลายรูปยกภิกษุรูปเดียวเสียบ้าง ใช้ไม่ได้และไม่ควรท�ำ.
334. …ภิกษุหลายรูปยกภิกษุสองรูปเสียบ้าง ใช้ไม่ได้และไม่ควรท�ำ.
335. …ภิกษุหลายรูปยกภิกษุหลายรูปเสียบ้าง ใช้ไม่ได้และไม่ควรท�ำ.
336. …ภิกษุหลายรูปยกสงฆ์เสียบ้าง ใช้ไม่ได้และไม่ควรท�ำ.
337. …สงฆ์ต่อสงฆ์ยกกันเสียบ้าง ก็ใช้ไม่ได้และไม่ควรท�ำ.

339. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในกรรม ๔ ประเภทนั้น กรรมที่พร้อมเพรียง

โดยไม่เป็นธรรมนี้ ชื่อว่าก�ำเริบ ไม่ควรแก่ฐานะ เพราะไม่เป็นธรรม
กรรมเห็นปานนี้ไม่ควรท�ำและเราก็ไม่อนุญาต.
340. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในกรรม ๔ ประเภทนั้น กรรมที่เป็นวรรคโดย
ธรรมนี้ ชื่อว่าก�ำเริบ ไม่ควรแก่ฐานะ เพราะเป็นวรรค กรรมเห็น
ปานนี้ไม่ควรท�ำและเราก็ไม่อนุญาต.
341. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในกรรม ๔ ประเภทนั้น กรรมที่พร้อมเพรียง
โดยธรรมนี้ ชื่อว่าไม่ก�ำเริบ ควรแก่ฐานะ เพราะเป็นธรรม เพราะ
พร้อมเพรียง กรรมเห็นปานนี้ควรท�ำและเราก็อนุญาต.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุดังกล่าวนั้นแล พวกเธอพึงส�ำเหนียก
อย่างนี้แหละว่า พวกเราจักท�ำกรรมที่พร้อมเพรียงโดยธรรม.
• กรรมที่ใช้ไม่ได้และไม่ควรท�ำ
[๑๗๙]
342. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้ากรรมเป็นวรรคโดยไม่เป็นธรรม ใช้ไม่ได้
และไม่ควรท�ำ.
343. …ถ้ากรรมพร้อมเพรียงโดยไม่เป็นธรรม ใช้ไม่ได้และไม่ควรท�ำ.
344. …ถ้ากรรมเป็นวรรคโดยธรรม ใช้ไม่ได้และไม่ควรท�ำ.
345. …ถ้ากรรมเป็นวรรคโดยเทียมธรรม ใช้ไม่ได้และไม่ควรท�ำ.
346. …ถ้ากรรมพร้อมเพรียงโดยเทียมธรรม ใช้ไม่ได้และไม่ควรท�ำ.
347. …ถ้ากรรมบกพร่องด้วยญัตติ สมบูรณ์ด้วยอนุสาวนา ใช้ไม่ได้
และไม่ควรท�ำ.
348. …ถ้ากรรมบกพร่องด้วยอนุสาวนาสมบูรณ์ด้วยญัตติ ใช้ไม่ได้และ
ไม่ควรท�ำ.
349. …ถ้ากรรมบกพร่องทั้งญัตติ บกพร่องทั้งอนุสาวนา ใช้ไม่ได้และ
ไม่ควรท�ำ.
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350. …กรรมแม้แผกจากธรรม ก็ใช้ไม่ได้และไม่ควรท�ำ.
351. …กรรมแม้แผกจากวินัย ก็ใช้ไม่ได้และไม่ควรท�ำ.
352. …กรรมแม้แผกจากสัตถุศาสน์ ก็ใช้ไม่ได้และไม่ควรท�ำ.
353. …ถ้ากรรมที่ถูกคัดค้านแล้วและขืนท�ำ ไม่เป็นธรรม ก�ำเริบ ไม่ควร
• กรรม ๖ ประเภท
[๑๘๐]
ดูกรภิกษุทั้งหลาย กรรมนี้มี ๖ ประเภท คือ
1. กรรมไม่เป็นธรรม
2. กรรมเป็นวรรค
3. กรรมพร้อมเพรียง
4. กรรมเป็นวรรคโดยเทียมธรรม
5. กรรมพร้อมเพรียงโดยเทียมธรรม
6. กรรมพร้อมเพรียงโดยธรรม
• อธิบายกรรมไม่เป็นธรรม
[๑๘๑]
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็กรรมไม่เป็นธรรม เป็นไฉน
1. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในญัตติทุติยกรรม ภิกษุทำ�กรรมด้วยตั้ง
ญัตติอย่างเดียว และไม่สวดกรรมวาจา ชื่อว่ากรรมไม่เป็นธรรม.
2. ในญัตติทุติยกรรม ถ้าภิกษุทำ�กรรมด้วยญัตติสองครั้ง และ
ไม่สวดกรรมวาจา ชื่อว่ากรรมไม่เป็นธรรม.
3. ในญั ต ติ ทุ ติ ย กรรม ถ้ า ภิ ก ษุ ทำ�กรรมด้ ว ยสวดกรรมวาจา
อย่างเดียว และไม่ตั้งญัตติ ชื่อว่ากรรมไม่เป็นธรรม.
4. ในญั ต ติ ทุ ติ ย กรรม ถ้ า ภิ ก ษุ ทำ�กรรมด้ ว ยสวดกรรมวาจา
สองครั้ง และไม่ตั้งญัตติ ชื่อว่ากรรมไม่เป็นธรรม.
5. ในญัตติจตุตถกรรม ถ้าภิกษุทำ�กรรมด้วยตั้งญัตติอย่างเดียว
และไม่สวดกรรมวาจา ชื่อว่ากรรมไม่เป็นธรรม.
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แก่ฐานะ ก็ใช้ไม่ได้และไม่ควรท�ำ.

6. ในญัตติจตุตถกรรม ถ้าภิกษุทำ�กรรมด้วยตั้งญัตติสองครั้ง
ด้วยตั้งญัตติ ๓ ครั้ง ด้วยตั้งญัตติ ๔ ครั้ง และไม่สวดกรรมวาจา ชื่อว่า
กรรมไม่เป็นธรรม.
7. ในญัตติจตุตถกรรม ถ้าภิกษุทำ�กรรมด้วยสวดกรรมวาจา
อย่างเดียว และไม่ตั้งญัตติ ชื่อว่ากรรมไม่เป็นธรรม.
ในญัตติจตุตถกรรม ถ้าภิกษุท�ำกรรมด้วยสวดกรรมวาจาสองครั้ง
ด้วยสวดกรรมวาจา ๓ ครั้ง ด้วยสวดกรรมวาจา ๔ ครั้ง และไม่ตั้งญัตติ
ชื่อว่ากรรมไม่เป็นธรรม.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่ากรรมไม่เป็นธรรม.
• อธิบายกรรมเป็นวรรค
[๑๘๒]
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง กรรมเป็นวรรค เป็นไฉน
1. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในญัตติทุติยกรรม ถ้าภิกษุผู้เข้ากรรม
มีจำ�นวนเท่าใด ภิกษุเหล่านั้นไม่มาประชุม ไม่นำ�ฉันทะของภิกษุผู้ควร
ฉันทะมา อยู่พร้อมหน้ากันคัดค้าน ชื่อว่ากรรมเป็นวรรค.
2. ในญัตติทุติยกรรม ถ้าภิกษุผู้เข้ากรรมมีจำ�นวนเท่าใด ภิกษุ
เหล่านั้นมาประชุม แต่ไม่นำ�ฉันทะของภิกษุผู้ควรฉันทะมา อยู่พร้อมหน้า
กันคัดค้าน ชื่อว่ากรรมเป็นวรรค.
3. ในญัตติทุติยกรรม ถ้าภิกษุผู้เข้ากรรมมีจำ�นวนเท่าใด ภิกษุ
เหล่านั้นมาประชุม นำ�ฉันทะของภิกษุผู้ควรฉันทะมา แต่อยู่พร้อมหน้า
กันคัดค้าน ชื่อว่ากรรมเป็นวรรค.
4. ในญัตติจตุตถกรรม ภิกษุผู้เข้ากรรมมีจำ�นวนเท่าใด ภิกษุ
เหล่านั้นไม่มาประชุม ไม่นำ�ฉันทะของภิกษุผู้ควรฉันทะมา อยู่พร้อมหน้า
กันคัดค้าน ชื่อว่ากรรมเป็นวรรค.
5. ในญัตติจตุตถกรรม ถ้าภิกษุผู้เข้ากรรมมีจำ�นวนเท่าใด ภิกษุ
เหล่านั้นมาประชุม แต่ไม่นำ�ฉันทะของภิกษุผู้ควรฉันทะมา อยู่พร้อมหน้า
กันคัดค้าน ชื่อว่ากรรมเป็นวรรค.
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• อธิบายกรรมพร้อมเพรียง
[๑๘๓]
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง กรรมพร้อมเพรียง เป็นไฉน
1. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในญัตติทุติยกรรม ถ้าภิกษุผู้เข้ากรรม
มีจำ�นวนเท่าใด ภิกษุเหล่านั้นมาประชุม นำ�ฉันทะของภิกษุผู้ควรฉันทะ
มา อยู่พร้อมหน้ากันไม่คัดค้าน ชื่อว่ากรรมพร้อมเพรียง.
2. ในญัตติจตุตถกรรม ภิกษุผู้เข้ากรรมมีจำ�นวนเท่าใด ภิกษุ
เหล่านั้นมาประชุม นำ�ฉันทะของภิกษุผู้ควรฉันทะมา อยู่พร้อมหน้ากัน
ไม่คัดค้าน ชื่อว่ากรรมพร้อมเพรียง.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่ากรรมพร้อมเพรียง.
• อธิบายกรรมเป็นวรรคโดยเทียมธรรม
[๑๘๔]
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง กรรมเป็นวรรคโดยเทียมธรรม เป็นไฉน
1. ดูกรภิกษุทัง้ หลาย ในญัตติทตุ ยิ กรรม ถ้าภิกษุสวดกรรมวาจา
ก่อน ตั้งญัตติภายหลัง ภิกษุผู้เข้ากรรมมีจำ�นวนเท่าใด ภิกษุเหล่านั้นไม่
มาประชุม ไม่นำ�ฉันทะของภิกษุผู้ควรฉันทะมาอยู่พร้อมหน้ากันคัดค้าน
ชื่อว่ากรรมเป็นวรรคโดยเทียมธรรม.
2. ในญัตติทุติยกรรม ถ้าภิกษุสวดกรรมวาจาก่อน ตั้งญัตติ
ทีหลัง ภิกษุผู้เข้ากรรมมีจำ�นวนเท่าใด ภิกษุเหล่านั้นมาประชุม แต่ไม่นำ�
ฉันทะของภิกษุผู้ควรฉันทะมา อยู่พร้อมหน้ากันคัดค้าน ชื่อว่ากรรม
เป็นวรรคโดยเทียมธรรม.
3. ในญัตติทุติยกรรม ถ้าภิกษุสวดกรรมวาจาก่อน ตั้งญัตติ
ทีหลัง ภิกษุผู้เข้ากรรมมีจำ�นวนเท่าใด ภิกษุเหล่านั้นมาประชุม นำ�ฉันทะ
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6. ในญัตติจตุตถกรรม ถ้าภิกษุผู้เข้ากรรมมีจำ�นวนเท่าใด ภิกษุ
เหล่านั้นมาประชุม นำ�ฉันทะของภิกษุผู้ควรฉันทะมา แต่อยู่พร้อมหน้า
กันคัดค้าน ชื่อว่ากรรมเป็นวรรค.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่ากรรมเป็นวรรค.

ของภิ ก ษุ ผู้ ค วรฉั น ทะมา แต่ อ ยู่ พ ร้ อ มหน้ า กั น คั ด ค้ า น ชื่ อ ว่ า กรรม
เป็นวรรคโดยเทียมธรรม.
4. ในญัตติทุติยกรรม ถ้าภิกษุสวดกรรมวาจาก่อน ตั้งญัตติ
ทีหลัง ภิกษุผู้เข้ากรรมมีจำ�นวนเท่าใด ภิกษุเหล่านั้นมาประชุม นำ�ฉันทะ
ของภิ ก ษุ ผู้ ค วรฉั น ทะมา แต่ อ ยู่ พ ร้ อ มหน้ า กั น คั ด ค้ า น ชื่ อ ว่ า กรรม
เป็นวรรคโดยเทียมธรรม.
5. ในญัตติจตุตถกรรม ถ้าภิกษุสวดกรรมวาจาก่อน ตั้งญัตติ
ทีหลัง ภิกษุผู้เข้ากรรมมีจำ�นวนเท่าใด ภิกษุเหล่านั้นไม่มาประชุม ไม่นำ�
ฉันทะของภิกษุผู้ควรฉันทะมา อยู่พร้อมหน้ากันคัดค้าน ชื่อว่ากรรม
เป็นวรรคโดยเทียมธรรม.
6. ในญัตติจตุตถกรรม ถ้าภิกษุสวดกรรมวาจาก่อน ตั้งญัตติ
ทีหลัง ภิกษุผู้เข้ากรรมมีจำ�นวนเท่าใด ภิกษุเหล่านั้นมาประชุม นำ�ฉันทะ
ของภิ ก ษุ ผู้ ค วรฉั น ทะมา แต่ อ ยู่ พ ร้ อ มหน้ า กั น คั ด ค้ า น ชื่ อ ว่ า กรรม
เป็นวรรคโดยเทียมธรรม.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่ากรรมเป็นวรรคโดยเทียมธรรม.
• อธิบายกรรมพร้อมเพรียงโดยเทียมธรรม
[๑๘๕]
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง กรรมพร้อมเพรียงโดยเทียมธรรม เป็นไฉน
1. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ในญั ต ติ ทุ ติ ย กรรม ถ้ า ภิ ก ษุ ส วดกรรม
วาจาก่อน ตั้งญัตติทีหลัง ภิกษุผู้เข้ากรรมมีจำ�นวนเท่าใด ภิกษุเหล่านั้น
มาประชุม นำ�ฉันทะของภิกษุผู้ควรฉันทะมา อยู่พร้อมหน้ากันไม่คัดค้าน
ชื่อว่ากรรมพร้อมเพรียงโดยเทียมธรรม
2. ในญัตติจตุตถกรรม ถ้าภิกษุสวดกรรมวาจาก่อน ตั้งญัตติ
ทีหลัง ภิกษุผู้เข้ากรรมมีจำ�นวนเท่าใด ภิกษุเหล่านั้นมาประชุม นำ�ฉันทะ
ของภิ ก ษุ ผู้ ค วรฉั น ทะมา อยู่ พ ร้ อ มหน้ า กั น ไม่ คั ด ค้ า น ชื่ อ ว่ า กรรม
พร้อมเพรียงโดยเทียมธรรม
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่ากรรมพร้อมเพรียงโดยเทียมธรรม.
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• สงฆ์ ๕ ประเภท
[๑๘๗]
สงฆ์มี ๕ คือ ภิกษุสงฆ์จตุรวรรค ๑. ภิกษุสงฆ์ปัญจวรรค ๑. ภิกษุสงฆ์
ทสวรรค ๑. ภิกษุสงฆ์วีสติวรรค ๑. และภิกษุสงฆ์อดิเรกวีสติวรรค ๑.
354. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ในภิ ก ษุ ส งฆ์ เ หล่ า นั้ น ภิ ก ษุ ส งฆ์ จ ตุ ร วรรค
พร้อมเพรียงกันโดยธรรม เข้ากรรมได้ในกรรมทุกอย่าง เว้นกรรม
๓ อย่าง คือ อุปสมบท ปวารณา อัพภาน.
355. ภิกษุสงฆ์ปัญจวรรค พร้อมเพรียงกันโดยธรรม เข้ากรรมได้ใน
กรรมทุกอย่าง เว้นกรรม ๒ อย่าง คือ อุปสมบทในมัชฌิมชนบท
และอัพภาน.
356. ภิกษุสงฆ์ทสวรรค พร้อมเพรียงกันโดยธรรม เข้ากรรมได้ในกรรม
ทุกอย่าง เว้นอัพภานกรรมอย่างเดียว.
357. ภิกษุสงฆ์วีสติวรรค พร้อมเพรียงกันโดยธรรม เข้ากรรมได้ใน
กรรมทุกอย่าง.
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• อธิบายกรรมพร้อมเพรียงโดยธรรม
[๑๘๖]
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง กรรมพร้อมเพรียงโดยธรรม เป็นไฉน
1. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในญัตติทุติยกรรม ถ้าภิกษุตั้งญัตติก่อน
ทำ�กรรมด้วยสวดกรรมวาจาหนเดียวทีหลัง ภิกษุผูเ้ ข้ากรรมมีจำ�นวนเท่าใด
ภิกษุเหล่านั้นมาประชุม นำ�ฉันทะของภิกษุผู้ควรฉันทะมา อยู่พร้อมหน้า
กันไม่คัดค้าน ชื่อว่ากรรมพร้อมเพรียงโดยธรรม
2. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในญัตติจตุตถกรรม ถ้าภิกษุตั้งญัตติก่อน
ทำ�กรรมด้วยสวดกรรมวาจาสามครั้งทีหลัง ภิกษุเข้ากรรมมีจำ�นวนเท่าใด
ภิกษุเหล่านัน้ มาประชุม นำ�ฉันทะของภิกษุผคู้ วรฉันทะมา อยูพ่ ร้อมหน้ากัน
ไม่คัดค้าน ชื่อว่ากรรมพร้อมเพรียงโดยธรรม.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่ากรรมพร้อมเพรียงโดยธรรม.

358. ภิกษุสงฆ์อดิเรกวีสติวรรค พร้อมเพรียงกันโดยธรรม เข้ากรรมได้
ในกรรมทุกอย่าง.

• กรรมที่สงฆ์จตุรวรรคไม่ควรท�ำ
[๑๘๘]
359. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้ากรรมที่สงฆ์จตุรวรรคจะท�ำ สงฆ์มีภิกษุณีเป็น
ที่ ๔ ท�ำกรรม กรรมนั้นใช้ไม่ได้และไม่ควรท�ำ.
360. …ถ้ากรรมที่สงฆ์จตุรวรรคจะท�ำ สงฆ์สิกขมานาเป็นที่ ๔…
361. …มีสามเณรเป็นที่ ๔…
362. …มีสามเณรีเป็นที่ ๔…
363. …มีภิกษุผู้บอกลาสิกขาเป็นที่ ๔…
364. …มีภิกษุผู้ต้องอันติมวัตถุเป็นที่ ๔…
365. …มีภิกษุถูกสงฆ์ยกเสียฐานไม่เห็นอาบัติเป็นที่ ๔…
366. …มีภิกษุผู้ถูกสงฆ์ยกเสียฐานไม่สละทิฏฐิบาปเป็นที่ ๔…
367. …มีบัณเฑาะก์เป็นที่ ๔…
368. …มีภิกษุลักเพศเป็นที่ ๔…
369. …มีภิกษุผู้เข้ารีดเดียรถีย์เป็นที่ ๔…
370. …มีสัตว์ดิรัจฉานเป็นที่ ๔…
371. …มีภิกษุผู้ท�ำมาตุฆาตเป็นที่ ๔…
372. …มีภิกษุผู้ท�ำปิตฆาตเป็นที่ ๔…
373. …มีภิกษุผู้ท�ำอรหันตฆาตเป็นที่ ๔…
374. …มีภิกษุผู้ประทุษร้ายภิกษุณีเป็นที่ ๔…
375. …มีภิกษุผู้ท�ำสังฆเภทเป็นที่ ๔ …
376. …มีภิกษุผู้ท�ำโลหิตุปบาทเป็นที่ ๔ …
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377.…มีอุภโตพยัญชนกเป็นที่ ๔ …
378. …มีภิกษุนานาสังวาสเป็นที่ ๔ …
379. …มีภิกษุผู้อยู่ในสีมาต่างกันเป็นที่ ๔ …
380. …มีภิกษุอยู่ในเวหาสด้วยฤทธิ์เป็นที่ ๔ …
381. …สงฆ์ท�ำกรรมแก่ผู้ใด มีผู้นั้นเป็นที่ ๔ ท�ำกรรม กรรมนั้นใช้ไม่ได้
• กรรมที่สงฆ์ปัญจวรรคไม่ควรท�ำ
[๑๘๙]
382. …ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้ากรรมที่สงฆ์ปัญจวรรคท�ำ สงฆ์มีภิกษุณี
เป็นที่ ๕ ท�ำกรรม กรรมนั้นใช้ไม่ได้และไม่ควรท�ำ
383. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้ากรรมที่สงฆ์ปัญจวรรคท�ำ สงฆ์มีสิกขมานา
เป็นที่ ๕…
384. …มีสามเณรเป็นที่ ๕…
385. …มีสามเณรีเป็นที่ ๕…
386. …มีภิกษุบอกลาสิกขาเป็นที่ ๕…
387. …มีภิกษุผู้ต้องอันติมวัตถุเป็นที่ ๕…
388. …มีภิกษุผู้ถูกสงฆ์ยกเสียฐานไม่เห็นอาบัติเป็นที่ ๕…
389. …มีภิกษุผู้ถูกสงฆ์ยกเสียฐานไม่ท�ำคืนอาบัติเป็นที่ ๕…
390. …มีภิกษุผู้ถูกสงฆ์ยกเสียฐานไม่สละทิฏฐิบาปเป็นที่ ๕…
391. …มีบัณเฑาะก์เป็นที่ ๕…
392. …มีภิกษุลักเพศเป็นที่ ๕…
393. …มีภิกษุเข้ารีดเดียรถีย์เป็นที่ ๕…
394. …มีสัตว์ดิรัจฉานเป็นที่ ๕…
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และไม่ควรท�ำ.

395. …มีภิกษุผู้ท�ำมาตุฆาตเป็นที่ ๕…
396. …มีภิกษุผู้ท�ำปิตุฆาตเป็นที่ ๕…
397. …มีภิกษุผู้ท�ำอรหันตฆาตเป็นที่ ๕…
398. …มีภิกษุผู้ประทุษร้ายภิกษุณีเป็นที่ ๕…
399. …มีภิกษุผู้ท�ำสังฆเภทเป็นที่ ๕…
400. …มีภิกษุผู้ท�ำโลหิตตุปบาทเป็นที่ ๕…
401. …มีอุภโตพยัญชนกเป็นที่ ๕…
402. …มีภิกษุนานาสังวาสเป็นที่ ๕…
403. …มีภิกษุอยู่ในสีมาต่างกันเป็นที่ ๕…
404. …มีภิกษุผู้อยู่ในเวหาสด้วยฤทธิ์เป็นที่ ๕…
405. …สงฆ์ท�ำกรรมแก่ผู้ใดมีผู้นั้นเป็นที่ ๕ ท�ำกรรม กรรมนั้นใช้ไม่ได้
และไม่ควรท�ำ.

• กรรมที่สงฆ์ทสวรรคไม่ควรท�ำ
[๑๙๐]
406. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้ากรรมที่สงฆ์ทสวรรคท�ำ สงฆ์มีภิกษุณีเป็น
ที่ ๑๐ ท�ำกรรม กรรมนั้นใช้ไม่ได้และไม่ควรท�ำ.
407. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้ากรรมที่สงฆ์ทสวรรคท�ำ สงฆ์มีสิกขมานาเป็น
ที่ ๑๐…
408. …มีสามเณรเป็นที่ ๑๐ มีสามเณรีเป็นที่ ๑๐ …
409. …มีภิกษุผู้บอกลาสิกขาเป็นที่ ๑๐ …
410. …มีภิกษุผู้ต้องอันติมวัตถุเป็นที่ ๑๐ …
411. …มีภิกษุผู้ถูกสงฆ์ยกเสียฐานไม่เห็นอาบัติเป็นที่ ๑๐ …
412. …มีภิกษุผู้ถูกสงฆ์ยกเสียฐานไม่ท�ำคืนอาบัติเป็นที่ ๑๐ …
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ไม่ควรท�ำ.

• กรรมที่สงฆ์วีสติวรรคไม่ควรท�ำ
[๑๙๑]
429. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้ากรรมที่สงฆ์วีสติวรรคท�ำ สงฆ์มีภิกษุณีเป็นที่
๒๐ ท�ำกรรม กรรมนั้นใช้ไม่ได้และไม่ควรท�ำ.
430. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้ากรรมที่สงฆ์วีสติวรรคท�ำ สงฆ์มีสิกขมานา
เป็นที่ ๒๐ …
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413. …มีภิกษุผู้ถูกสงฆ์ยกเสียฐานไม่สละทิฏฐิบาปเป็นที่ ๑๐ …
414. …มีบัณเฑาะก์เป็นที่ ๑๐ …
415. …มีภิกษุลักเพศเป็นที่ ๑๐
416. …มีภิกษุผู้เข้ารีดเดียรถีย์เป็นที่ ๑๐
417. …มีสัตว์ดิรัจฉานเป็นที่ ๑๐ …
418. …มีภิกษุผู้ท�ำมาตุฆาตเป็นที่ ๑๐ …
419. …มีภิกษุผู้ท�ำปิตุฆาตเป็นที่ ๑๐
420. …มีภิกษุผู้ท�ำอรหันตฆาตเป็นที่ ๑๐ …
421. …มีภิกษุผู้ประทุษร้ายภิกษุณีเป็นที่ ๑๐ …
422. …มีภิกษุผู้ท�ำสังฆเภทเป็นที่ ๑๐ …
423. …มีภิกษุผู้ท�ำโลหิตุปบาทเป็นที่ ๑๐ …
424. …มีอุภโตพยัญชนกเป็นที่ ๑๐ …
425. …มีภิกษุนานาสังวาสเป็นที่ ๑๐ …
426. …มีภิกษุอยู่ในสีมาต่างกันเป็นที่ ๑๐ …
427. …มีภิกษุผู้อยู่ในเวหาสด้วยฤทธิ์เป็นที่ ๑๐ …
428. …สงฆ์ท�ำกรรมแก่ผู้ใด มีผู้นั้นเป็นที่ ๑๐ ท�ำกรรม กรรมนั้นใช้ไม่ได้

431. …มีสามเณรเป็นที่ ๒๐ …
432. …มีสามเณรีเป็นที่ ๒๐ …
433. …มีภิกษุผู้บอกลาสิกขาเป็นที่ ๒๐ …
434. …มีภิกษุผู้ต้องอันติมวัตถุเป็นที่ ๒๐ …
435. …มีภิกษุผู้ถูกสงฆ์ยกเสียฐานไม่เห็นอาบัติเป็นที่ ๒๐ …
436. …มีภิกษุผู้ถูกสงฆ์ยกเสียฐานไม่ท�ำคืนอาบัติเป็นที่ ๒๐ …
437. …มีภิกษุผู้ถูกสงฆ์ยกเสียฐานไม่สละทิฏฐิบาปเป็นที่ ๒๐ …
438. …มีภิกษุลักเพศเป็นที่ ๒๐ …
439. …มีภิกษุผู้เข้ารีดเดียรถีย์เป็นที่ ๒๐ …
440. …มีสัตว์ดิรัจฉานเป็นที่ ๒๐ …
441. …มีภิกษุผู้ท�ำมาตุฆาตเป็นที่ ๒๐ …
442. …มีภิกษุผู้ท�ำปิตุฆาตเป็นที่ ๒๐ …
443. …มีภิกษุผู้ท�ำอรหันตฆาตเป็นที่ ๒๐ …
444. …มีภิกษุผู้ประทุษร้ายภิกษุณีเป็นที่ ๒๐ …
445. …มีภิกษุผู้ท�ำสังฆเภทเป็นที่ ๒๐ …
446. …มีภิกษุผู้ท�ำโลหิตุปบาทเป็นที่ ๒๐ …
447. …มีอุภโตพยัญชนกเป็นที่ ๒๐ …
448. …มีภิกษุนานาสังวาสเป็นที่ ๒๐ …
449. …มีภิกษุอยู่ในสีมาต่างกันเป็นที่ ๒๐ …
450. สงฆ์ท�ำกรรมแก่ผู้ใด มีผู้นั้นเป็นที่ ๒๐ ท�ำกรรม กรรมนั้นใช้ไม่ได้
และไม่ควรท�ำ.
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• กรรมที่สงฆ์จตุวรรคเป็นต้นไม่ควรท�ำ
[๑๙๒]
451. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าสงฆ์มีภิกษุผู้อยู่ปริวาสเป็นที่ ๔ พึงให้ปริวาส
พึงชักเข้าหาอาบัตเิ ดิม พึงให้มานัต มีภกิ ษุผอู้ ยูป่ ริวาสนัน้ เป็นที่ ๒๐
พึงอัพภาน กรรมนั้นใช้ไม่ได้และไม่ควรท�ำ.

452. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าสงฆ์มีภิกษุผู้ควรชักเข้าหาอาบัติเดิมเป็นที่ ๔
พึงให้ปริวาส พึงชักเข้าหาอาบัติเดิม พึงให้มานัต มีภิกษุผู้ควรชัก
เข้าหาอาบัติเดิมนั้นเป็นที่ ๒๐ พึงอัพภาน กรรมนั้นใช้ไม่ได้และ
ไม่ควรท�ำ.

453. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าสงฆ์มีภิกษุผู้ควรมานัตเป็นที่ ๔ พึงให้ปริวาส

454. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าสงฆ์มีภิกษุผู้ประพฤติมานัตเป็นที่ ๔ พึงให้
ปริวาส พึงชักเข้าหาอาบัติเดิม พึงให้มานัต มีภิกษุผู้ประพฤติมานัต
นั้นเป็นที่ ๒๐ พึงอัพภาน กรรมนั้นใช้ไม่ได้และไม่ควรท�ำ.

455. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าสงฆ์มีภิกษุผู้ควรอัพภานเป็นที่ ๔ พึงให้
ปริวาส พึงชักเข้าหาอาบัติเดิม พึงให้มานัต มีภิกษุผู้ควรอัพภาน
นั้นเป็นที่ ๒๐ พึงอัพภาน กรรมนั้นใช้ไม่ได้และไม่ควรท�ำ.

• ปฏิโกสนา ๒ อย่าง
[๑๙๓]
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนคัดค้านในท่ามกลางสงฆ์ขึ้น บางคน
คัดค้านไม่ขึ้น.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ใครเล่าคัดค้านในท่ามกลางสงฆ์ไม่ขึ้น.
1. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณี คัดค้านในท่ามกลางสงฆ์ไม่ขึ้น
2. …สิกขมานา …
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พึงชักเข้าหาอาบัตเิ ดิม พึงให้มานัต มีภกิ ษุผคู้ วรมานัตนัน้ เป็นที่ ๒๐
พึงอัพภาน กรรมนั้นใช้ไม่ได้และไม่ควรท�ำ.

3. …สามเณร …
4. …สามเณรี …
5. …ภิกษุผู้บอกลาสิกขา …
6. …ภิกษุผู้ต้องอันติมวัตถุ …
7. …ภิกษุวิกลจริต …
8. …ภิกษุมีจิตฟุ้งซ่าน …
9. …ภิกษุผู้กระสับกระส่ายเพราะเวทนา …
10. …ภิกษุผู้ถูกสงฆ์ยกเสียฐานไม่เห็นอาบัติ …
11. …ภิกษุผู้ถูกสงฆ์ยกเสียฐานไม่ทำ�คืนอาบัติ …
12. …ภิกษุผู้ถูกสงฆ์ยกเสียฐานไม่สละทิฏฐิบาป …
13. …บัณเฑาะก์ …
14. …ภิกษุลักเพศ …
15. …ภิกษุเข้ารีดเดียรถีย์ …
16. …สัตว์ดิรัจฉาน …
17. …ภิกษุผู้ฆ่ามารดา …
18. …ภิกษุผู้ฆ่าบิดา …
19. …ภิกษุผู้ฆ่าพระอรหันต์ …
20. …ภิกษุผู้ประทุษร้ายภิกษุณี …
21. …ภิกษุผู้ทำ�สังฆเภท …
22. …ภิกษุผู้ทำ�โลหิตุปบาท …
23. …อุภโตพยัญชนก …
24. …ภิกษุนานาสังวาส …
25. …ภิกษุผู้อยู่ในสีมาต่างกัน …
26. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ ผู้ อ ยู่ ใ นเวหาสด้ ว ยฤทธิ์ คั ด ค้ า นใน
ท่ามกลางสงฆ์ไม่ขึ้น.
27. สงฆ์ทำ�กรรมแก่ผู้ใด ผู้นั้นคัดค้านในท่ามกลางสงฆ์ไม่ขึ้น.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลเหล่านี้แล คัดค้านในท่ามกลางสงฆ์ไม่ขึ้น.
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• นิสสารณา ๒ อย่าง
[๑๙๔]
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิสสารณาการขับออกนี้มี ๒ อย่าง คือมีบุคคลที่ยัง
ไม่ถึงการขับออก ถ้าสงฆ์ขับเธอออก บางคนเป็นอันสงฆ์ขับออกดีแล้ว
บางคนเป็นอันสงฆ์ขับออกไม่ดี.
456. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลชนิดไรที่ยังไม่ถึงการขับออก ถ้าสงฆ์ขับ
เธอออก เป็นอันขับออกไม่ดี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรม
วินัยนี้ เป็นผู้บริสุทธิ์ ไม่มีอาบัติ ถ้าสงฆ์ขับเธอออกเป็นอันขับออก
ไม่ดี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลนี้ เรากล่าวว่ายังไม่ถึงการขับออก
ถ้าสงฆ์ขับเธอออกเป็นอันขับออกไม่ดี.
457. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลชนิดไรที่ยังไม่ถึงการขับออก ถ้าสงฆ์
ขับเธอออก เป็นอันขับออกดีแล้ว. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ เป็นพาล ไม่ฉลาด มีอาบัติมาก มีมารยาท ไม่สมควร
อยู่คลุกคลีกับพวกคฤหัสถ์ ด้วยการคลุกคลีอันไม่สมควร ถ้าสงฆ์
ขับเธอออกเป็นอันขับออกดีแล้ว. ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลนี้
เรากล่าวว่ายังไม่ถึงการขับออก ถ้าสงฆ์ขับเธอออก เป็นอันขับ
ออกดีแล้ว.
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ดูกรภิกษุทั้งหลาย ใครเล่าคัดค้านในท่ามกลางสงฆ์ขึ้น.
1. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุปกตัตตะมีสังวาสเสมอกัน อยู่ในสีมา
เดียวกัน.
2. โดยที่สุดแม้ภิกษุผู้นั่งอยู่บนอาสนะติดกันบอกให้รู้ คัดค้านใน
ท่ามกลางสงฆ์ขึ้น.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลนี้แล คัดค้านในท่ามกลางสงฆ์ขึ้น.

• โอสารณา ๒ อย่าง
[๑๙๕]
ดูกรภิกษุทั้งหลาย โอสารณาการรับเข้าหมู่นี้มี ๒ อย่าง คือมีบุคคลที่
ยังไม่ถึงการรับเข้าหมู่ ถ้าสงฆ์รับเธอเข้าหมู่ บางคนเป็นอันรับเข้าดี บาง
คนเป็นอันรับเข้าไม่ดี.
458. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลชนิดไรที่ยังไม่ถึงการรับเข้าหมู่ ถ้าสงฆ์
รับเธอเข้าหมู่เป็นอันรับเข้าไม่ดี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย บัณเฑาะก์
ยังไม่ถึงการรับเข้าหมู่ ถ้าสงฆ์รับเธอเข้าหมู่ เป็นอันรับเข้าไม่ดี.
459. …คนลักเพศ …
460. …คนเข้ารีดเดียรถีย์ …
461. …สัตว์ดิรัจฉาน …
462. …คนผู้ฆ่ามารดา …
463. …คนผู้ฆ่าบิดา …
464. …คนผู้ฆ่าพระอรหันต์ …
465. …คนผู้ประทุษร้ายภิกษุณี …
466. …คนผู้ท�ำสังฆเภท …
467. ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนผู้ท�ำโลหิตตุปบาทยังไม่ถึงการรับเข้าหมู่ ถ้า
สงฆ์รับเธอเข้าหมู่ เป็นอันรับเข้าไม่ดี.
468. …อุภโตพยัญชนก ยังไม่ถึงการรับเข้าหมู่ ถ้าสงฆ์รับเธอเข้าหมู่
เป็นอันรับเข้าไม่ดี.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลนี้เรากล่าวว่ายังไม่ถึงการรับเข้าหมู่ ถ้าสงฆ์
รับเธอเข้าหมู่ เป็นอันรับเข้าไม่ได้.
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สงฆ์รับเธอเข้าหมู่เป็นอันรับเข้าดีแล้ว. ดูกรภิกษุทั้งหลาย คน
มือด้วน ยังไม่ถึงการรับเข้าหมู่ ถ้าสงฆ์รับเธอเข้าหมู่ เป็นอันรับ
เข้าดีแล้ว.
470. …คนเท้าด้วน …
471. …คนทั้งมือและเท้าด้วน …
472. …คนหูขาด …
473. …คนจมูกแหว่ง …
474. …คนทั้งหูขาดจมูกแหว่ง …
475. …คนนิ้วมือนิ้วเท้าขาด …
476. …คนมีง่ามมือง่ามเท้าขาด …
477.…คนเอ็นขาด …
478. …คนมือเป็นแผ่น …
479. …คนค่อม …
480. …คนเตี้ย …
481. …คนคอพอก …
482. …คนมีเครื่องหมายติดตัว …
483. …คนมีรอยเฆี่ยนด้วยหวาย …
484. …คนถูกประกาศให้จับ …
485. …คนเท้าปุก …
486. …คนมีโรคเรื้อรัง …
487. …คนแปลกเพื่อน …
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469. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง บุคคลชนิดไรที่ยังไม่ถึงการรับเข้าหมู่ ถ้า

488. …คนตาบอดข้างเดียว …
489. …คนง่อย …
490. …คนกระจอก …
491. …คนเป็นโรคอัมพาต …
492. …คนมีอิริยาบถขาด …
493. …คนชราทุพพลภาพ …
494. …คนตาบอดสองข้าง …
495. …คนใบ้ …
496. …คนหูหนวก …
497. …คนทั้งบอดและใบ้ …
498. …คนทั้งบอดและหนวก …
499. …คนทั้งใบ้และหนวก …
500. ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนทั้งบอด ใบ้ และหนวก ยังไม่ถึงการรับเข้าหมู่

ถ้าสงฆ์รับเธอเข้าหมู่ เป็นอันรับเข้าดีแล้ว.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลนี้ เรากล่าวว่ายังไม่ถึงการรับเข้าหมู่ ถ้าสงฆ์
รับเธอเข้าหมู่เป็นอันรับเข้าดีแล้ว.
• อุกเขปนียกรรมที่ไม่เป็นธรรม
[๑๙๖]
501. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ไม่เห็นอาบัติ สงฆ์
หรือภิกษุหลายรูป หรือรูปเดียว โจทก์เธอว่า อาวุโส ท่านต้องอาบัติ
แล้ว ท่านเห็นอาบัตินั้นไหม เธอพูดอย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย
ผมไม่มีอาบัติที่จะเห็น สงฆ์ยกเธอเสียฐานไม่เห็นอาบัติ ชื่อว่า
กรรมไม่เป็นธรรม.
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502. อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ไม่ท�ำคืนอาบัติ สงฆ์ หรือภิกษุ
หลายรูป หรือ รูป เดียวโจทก์เธอว่ า อาวุ โส ท่ านต้ องอาบั ติแ ล้ ว
จงท�ำคืนอาบัตินั้นเสีย เธอพูดอย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย ผมไม่มี
อาบัติที่จะท�ำคืน สงฆ์ยกเธอเสียฐานไม่ท�ำคืนอาบัติ ชื่อว่ากรรม
ไม่เป็นธรรม.

503. อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ไม่สละทิฏฐิลามก สงฆ์หรือภิกษุ

หลายรู ป หรื อ รู ป เดี ย วโจทก์ เ ธอว่ า อาวุ โ ส ท่ า นมี ทิ ฏ ฐิ ล ามก
จงสละทิ ฏ ฐิ ล ามกนั้ น เสี ย เธอพู ด อย่ า งนี้ ว ่ า อาวุ โ สทั้ ง หลาย
ผมไม่มีทิฏฐิลามกที่จะสละ สงฆ์ยกเธอเสียฐานไม่สละทิฏฐิลามก
ชื่อว่ากรรมไม่เป็นธรรม.

สงฆ์ หรือภิกษุหลายรูป หรือรูปเดียว โจทก์เธอว่า อาวุโส ท่าน
ต้องอาบัติแล้ว ท่านเห็นอาบัตินั้นไหม จงท�ำคืนอาบัตินั้นเสีย
เธอพูดอย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย ผมไม่มีอาบัติที่จะเห็น ไม่มี
อาบัติที่จะท�ำคืนสงฆ์ยกเสียฐานไม่เห็นอาบัติและฐานไม่ท�ำคืน
ชื่อว่ากรรมไม่เป็นธรรม.

505. อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ไม่เห็นอาบัติ และไม่สละทิฏฐิลามก
สงฆ์หรือภิกษุหลายรูป หรือรูปเดียว โจทก์เธอว่า อาวุโส ท่านต้อง
อาบัติแล้ว ท่านเห็นอาบัตินั้นไหม ท่านมีทิฏฐิลามก จงสละทิฏฐิ
ลามกนั้นเสีย เธอพูดอย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย ผมไม่มีอาบัติที่
จะเห็น ไม่มีทิฏฐิลามกที่จะสละ สงฆ์ยกเธอเสียฐานไม่เห็นอาบัติ
และฐานไม่สละทิฏฐิลามก ชื่อว่ากรรมไม่เป็นธรรม

506. อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ไม่ท�ำคืนอาบัติ และไม่สละทิฏฐิ

ลามก สงฆ์ หรือภิกษุหลายรูป หรือรูปเดียว โจทก์เธอว่า อาวุโส
ท่านต้องอาบัติแล้ว จงท�ำคืนอาบัตินั้นเสีย ท่านมีทิฏฐิลามก จง
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504. อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ไม่เห็นอาบัติ และไม่ท�ำคืนอาบัติ

สละทิฏฐิลามกนั้นเสีย เธอพูดอย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย ผมไม่มี
อาบัติที่จะท�ำคืน ไม่มีทิฏฐิลามกที่จะสละ สงฆ์ยกเธอเสียฐานไม่
ท�ำคืนอาบัติ และฐานไม่สละทิฏฐิลามก ชื่อว่ากรรมไม่เป็นธรรม

507. อนึ่ ง ภิ ก ษุ ใ นธรรมวิ นั ย นี้ เป็ น ผู ้ ไ ม่ เ ห็ น อาบั ติ ไม่ ท� ำ คื น อาบั ติ

ไม่สละทิฏฐิลามก สงฆ์หรือภิกษุหลายรูป หรือรูปเดียว โจทก์เธอว่า
อาวุโส ท่านต้องอาบัติแล้ว ท่านเห็นอาบัตินั้นไหม จงท�ำคืนอาบัติ
นั้นเสีย ท่านมีทิฏฐิลามก จงสละทิฏฐิลามกนั้นเสีย เธอพูดอย่างนี้
ว่า อาวุโสทั้งหลาย ผมไม่มีอาบัติที่จะเห็น ไม่มีอาบัติที่จะท�ำคืน
ไม่มีทิฏฐิลามกที่จะสละ สงฆ์ยกเธอเสียฐานไม่เห็นอาบัติฐานไม่
ท�ำคืนอาบัติ และฐานไม่สละทิฏฐิลามก ชื่อว่ากรรมไม่เป็นธรรม.

[๑๙๗]
508. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้เห็นอาบัติ สงฆ์
หรือภิกษุหลายรูป หรือรูปเดียว โจทก์เธอว่า อาวุโส ท่านต้อง
อาบัติแล้ว ท่านเห็นอาบัตินั้นไหม เธอกล่าวอย่างนี้ว่า อาวุโส
ทั้งหลาย ผมเห็นขอรับ สงฆ์ยกเธอเสียฐานไม่เห็นอาบัติ ชื่อว่า
กรรมไม่เป็นธรรม

509. อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ท�ำคืนอาบัติ สงฆ์ หรือภิกษุหลาย

รูป หรือรูปเดียวโจทก์เธอว่า อาวุโส ท่านต้องอาบัติแล้ว จงท�ำคืน
อาบัตินั้นเสีย เธอพูดอย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย ผมจักท�ำคืนขอรับ
สงฆ์ยกเธอเสียฐานไม่ท�ำคืนอาบัติ ชื่อว่ากรรมไม่เป็นธรรม.
510. อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้สละทิฏฐิลามก สงฆ์ หรือภิกษุหลาย
รูป หรือรูปเดียวโจทก์เธอว่า อาวุโส ท่านมีทิฏฐิลามก จงสละทิฏฐิ
ลามกนั้นเสีย เธอพูดอย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย ผมจักสละ ขอรับ
สงฆ์ยกเธอเสียฐานไม่สละทิฏฐิลามก ชื่อว่ากรรมไม่เป็นธรรม.
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511. อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้เห็นอาบัติ และท�ำคืนอาบัติ …
512. …เป็นผู้เห็นอาบัติ และสละทิฏฐิลามก …
513. …เป็นผู้ท�ำคืนอาบัติ และสละทิฏฐิลามก …
514. …เป็นผู้เห็นอาบัติ ท�ำคืนอาบัติ และสละทิฏฐิลามก สงฆ์ หรือ

• อุกเขปนียกรรมที่เป็นธรรม
[๑๙๘]
515. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้เห็นอาบัติ สงฆ์ หรือ
ภิกษุหลายรูป หรือรูปเดียว โจทก์เธอว่า อาวุโส ท่านต้องอาบัติ
แล้ว ท่านเห็นอาบัตินั้นไหม เธอพูดอย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย
ผมไม่มีอาบัติที่จะเห็น สงฆ์ยกเธอเสียฐานไม่เห็นอาบัติ ชื่อว่า
กรรมเป็นธรรม.
516. อนึง่ ภิกษุในธรรมวินยั นี้ เป็นผูท้ ำ� คืนอาบัติ สงฆ์ หรือภิกษุหลายรูป
หรือรูปเดียวโจทก์เธอว่า อาวุโส ท่านต้องอาบัตแิ ล้ว จงท�ำคืนอาบัติ
นั้น เธอพูดอย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย ผมไม่มีอาบัติที่จะท�ำคืน
สงฆ์ยกเธอเสียฐานไม่ท�ำคืนอาบัติ ชื่อว่ากรรมเป็นธรรม.
517. อนึง่ ภิกษุในธรรมวินยั นี้ เป็นผูส้ ละทิฏฐิลามก สงฆ์ หรือภิกษุหลายรูป
หรือรูปเดียวโจทก์เธอว่า อาวุโส ท่านมีทฏิ ฐิลามก จงสละทิฏฐิลามก
นั้น เธอพูดอย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย ผมไม่มีทิฏฐิลามกที่จะสละ
สงฆ์ยกเธอเสียฐานไม่สละทิฏฐิลามก ชื่อว่ากรรมเป็นธรรม.
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ภิกษุหลายรูป หรือรูปเดียวโจทก์เธอว่า อาวุโส ท่านต้องอาบัติ
แล้ว ท่านเห็นอาบัตินั้นไหม จงท�ำคืนอาบัตินั้น ท่านมีทิฏฐิลามก
จงสละทิ ฏ ฐิ ล ามกนั้ น เสี ย เธอพู ด อย่ า งนี้ ว ่ า อาวุ โ สทั้ ง หลาย
ผมเห็น ขอรับ ผมจักท�ำคืน ขอรับ ผมจักสละ ขอรับ สงฆ์ยกเธอ
เสียฐานไม่เห็นอาบัติ ฐานไม่ท�ำคืนอาบัติ และฐานไม่สละทิฏฐิ
ลามก ชื่อว่ากรรมไม่เป็นธรรม.

518. อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้เห็นอาบัติ ท�ำคืนอาบัติ …
519. …เป็นผู้เห็นอาบัติ และสละทิฏฐิลามก …
520. …เป็นผู้ท�ำคืนอาบัติ และสละทิฏฐิลามก …
521. …เป็นผู้เห็นอาบัติ ท�ำคืนอาบัติ และสละทิฏฐิลามก สงฆ์ หรือ

ภิกษุหลายรูป หรือรูปเดียว โจทก์เธอว่า อาวุโส ท่านต้องอาบัติ
แล้ว ท่านเห็นอาบัตินั้นไหม จงท�ำคืนอาบัตินั้น ท่านมีทิฏฐิลามก
จงสละทิฏฐิลามกนั้น เธอพูดอย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย ผมไม่มี
อาบัติที่จะเห็นไม่มีอาบัติที่จะท�ำคืน ไม่มีทิฏฐิลามกที่จะสละ สงฆ์
ยกเธอเสียฐานไม่เห็นอาบัติ ฐานไม่ท�ำคืนอาบัติ และฐานไม่สละ
คืนทิฏฐิลามก ชื่อว่ากรรมเป็นธรรม.

• พระอุบาลีทูลถามปัพพาชนียกรรมเป็นต้น
[๑๙๙]
กรรมที่ควรท�ำในที่พร้อมหน้า แต่สงฆ์ผู้พร้อมเพรียงกัน กลับท�ำในที่ลับหลัง
การกระท�ำนั้นชื่อว่ากรรมเป็นธรรม เป็นวินัยหรือหนอ พระพุทธเจ้าข้า.

อุบาลี การกระท�ำนั้นชื่อว่ากรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย

สงฆ์พร้อมเพรียงกัน ท�ำกรรมที่ควรสอบถาม แต่ท�ำโดยไม่สอบถาม … ท�ำกรรม
ที่ควรท�ำตามปฏิญาณ โดยมิได้ปฏิญาณ … ให้อมูฬหวินัยแก่ภิกษุผู้ควรสติวินัย …
ท�ำตัสสปาปิยสิกากรรมแก่ภิกษุผู้ควรอมูฬหวินัย … ท�ำตัชชนียกรรมแก่ภิกษุผู้ควร
ตัสสปาปิยสิกากรรม … ท�ำนิยสกรรมแก่ภกิ ษุผคู้ วรตัชชนียกรรม … ท�ำปัพพาชนียกรรม
แก่ภิกษุผู้ควรนิยสกรรม … ท�ำปฏิสารนียกรรมแก่ภิกษุผู้ควรปัพพาชนียกรรม … ท�ำ
อุเขปนียกรรมแก่ภกิ ษุผคู้ วรปฏิสารนียกรรม … ให้ปริวาสแก่ภกิ ษุผคู้ วรอุกเขปนียกรรม
… ชักภิกษุผคู้ วรปริวาสเข้าหาอาบัตเิ ดิม … ให้มานัตแก่ภกิ ษุผคู้ วรชักเข้าหาอาบัตเิ ดิม
… อัพภานภิกษุผคู้ วรมานัต … ให้ภกิ ษุผคู้ วรอัพภาณให้อปุ สมบทกุลบุตร การกระท�ำนัน้
ชื่อว่ากรรมเป็นธรรม เป็นวินัยหรือหนอ พระพุทธเจ้าข้า.

อุบาลี การกระท�ำนั้นชื่อว่า กรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย กรรมที่
ควรท�ำในที่พร้อมหน้า แต่สงฆ์ผู้พร้อมเพรียงกันกลับท�ำเสียในที่ลับหลัง
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กรรมที่ ค วรท� ำ ในที่ พ ร้ อ มหน้ า สงฆ์ ผู ้ พ ร้ อ มเพรี ย งกั น ท� ำ ในที่ พ ร้ อ มหน้ า
การกระท�ำนั้นชื่อว่า กรรมเป็นธรรมวินัยหรือหนอ พระพุทธเจ้าข้า.

อุบาลี การกระท�ำนั้นชื่อว่ากรรมเป็นธรรม เป็นวินัย

สงฆ์ ผู ้ พ ร้ อ มเพรี ย งกั น ท� ำกรรมที่ ค วรสอบถามแล้ ว ท� ำโดยการสอบถาม …
ท�ำกรรมที่ควรท�ำตามปฏิญาณ โดยการปฏิญาณ … ให้สติวินัยแก่ภิกษุผู้ควรสติวินัย
… ให้อมูฬหวินัยแก่ภิกษุผู้ควรอมูฬหวินัย … ท�ำตัสสปาปิยสิกากรรมแก่ภิกษุผู้ควร
ตัสสปาปิยสิกากรรม … ท�ำตัชชนียกรรมแก่ภกิ ษุผคู้ วรตัชชนียกรรม … ท�ำนิยสกรรม
แก่ภิกษุผู้ควรนิยสกรรม … ท�ำปัพพาชนียกรรมแก่ภิกษุผู้ควรปัพพาชนียกรรม …
ท�ำปฏิสารณียกรรมแก่ภิกษุผู้ควรปฏิสารณียกรรม … ท�ำอุกเขปนียกรรมแก่ภิกษุ
ผู้ควรอุกเขปนียกรรม … ให้ปริวาสแก่ภิกษุผู้ควรปริวาส … ชักเข้าหาอาบัติเดิม
ซึ่งภิกษุผู้ควรชักเข้าหาอาบัติเดิม … ให้มานัตแก่ภิกษุผู้ควรมานัต … อัพภานภิกษุ
ผู้ควรอัพภาน … อุปสมบทกุลบุตรผู้ควรอุปสมบท การกระท�ำนั้นชื่อว่า กรรมเป็น
ธรรม เป็นวินัยหรือหนอ พระพุทธเจ้าข้า.
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อย่างนี้แล อุบาลี ชื่อว่ากรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย และการกระท�ำ
อย่างนี้ สงฆ์ย่อมมีโทษ
อุ บ าลี สงฆ์ ผู ้ พ ร้ อ มเพรี ย งกั น ท� ำ กรรมที่ ค วรสอบถาม แต่ ท� ำ โดย
ไม่ ส อบถาม … ท� ำ กรรมที่ ค วรท� ำ ตามปฏิ ญ าณ โดยมิ ไ ด้ ป ฏิ ญ าณ …
ให้อมูฬหวินัยแก่ภิกษุผู้ควรสติวินัย … ท�ำตัสสปาปิยสิกากรรมแก่ภิกษุ
ผู้ควรอมูฬหวินัย … ท�ำตัชชนียกรรมแก่ภิกษุผู้ควรตัสสปาปิยสิกากรรม …
ท�ำนิยสกรรมแก่ภิกษุผู้ควรตัชชนียกรรม … ท�ำปัพพาชนียกรรมแก่ภิกษุ
ผู้ควรนิยสกรรม … ท�ำปฏิสารณียกรรมแก่ภิกษุผู้ควรปัพพาชนียกรรม …
ท�ำอุกเขปนียกรรมแก่ภิกษุผู้ควรปฏิสารณียกรรม … ให้ปริวาสแก่ภิกษุ
ผู ้ ค วรอุ ก เขปนี ย กรรม … ชั ก ภิ ก ษุ ผู ้ ค วรปริ ว าสเข้ า หาอาบั ติ เ ดิ ม …
ให้มานัตแก่ภิกษุผู้ควรชักเข้าหาอาบัติเดิม … อัพภาณภิกษุผู้ควรมานัต …
ให้ภิกษุผู้ควรอัพภานให้อุปสมบทกุลบุตร อย่างนี้แลอุบาลี ชื่อว่ากรรม
ไม่เป็นธรรมไม่เป็นวินัย และการกระท�ำอย่างนี้ สงฆ์ย่อมมีโทษ
[๒๐๐]

อุบาลี การกระท�ำนั้นชื่อว่า กรรมเป็นธรรม เป็นวินัย กรรมที่ควร
ท�ำในที่พร้อมหน้าสงฆ์ผู้พร้อมเพรียงกันท�ำในที่พร้อมหน้า อย่างนี้แล
อุบาลี ชื่อว่ากรรมเป็นธรรม เป็นวินัย และการกระท�ำอย่างนี้ สงฆ์ย่อม
ไม่มีโทษ.
อุ บ าลี สงฆ์ ผู ้ พ ร้ อ มเพรี ย งกั น ท� ำ กรรมที่ ค วรสอบถามแล้ ว ท� ำ โดย
สอบถาม … ท�ำกรรมที่ควรท�ำตามปฏิญาณ โดยการปฏิญาณ … ให้
สติวินัยแก่ภิกษุผู้ควรสติวินัย … ให้อมูฬวินัยแก่ภิกษุผู้ควรอมูฬหวินัย
… ท� ำ ตั ส สปาปิ ย สิ ก ากรรมแก่ ภิ ก ษุ ผู ้ ค วรตั ส สปาปิ ย สิ ก ากรรม … ท� ำ
ตัชชนียกรรมแก่ภิกษุผู้ควรตัชชนียกรรม … ท�ำนิยสกรรมแก่ภิกษุผู้ควร
นิยสกรรม … ท�ำปัพพาชนียกรรมแก่ภิกษุผู้ควรปัพพาชนียกรรม … ท�ำ
ปฏิสารณียกรรมแก่ภิกษุผู้ควรปฏิสารณียกรรม … ท�ำอุกเขปนียกรรมแก่
ภิกษุผู้ควรอุกเขปนียกรรม … ให้ปริวาสแก่ภิกษุผู้ควรปริวาส … ชักเข้าหา
อาบัติเดิมซึ่งภิกษุผู้ควรชักเข้าหาอาบัติเดิม … ให้มานัตแก่ภิกษุผู้ควร
มานัต … อัพภานภิกษุผู้ควรอัพภาน … อุปสมบทกุลบุตรผู้ควรอุปสมบท
อย่างนี้แล อุบาลี ชื่อว่ากรรมเป็นธรรม เป็นวินัย และการกระท�ำอย่างนี้
สงฆ์ย่อมไม่มีโทษ.
[๒๐๑]
สงฆ์ผู้พร้อมเพรียงกัน ให้อมูฬหวินัยแก่ภิกษุผู้ควรสติวินัย … ให้สติวินัยแก่ภิกษุ
ผูค้ วรอมูฬหวินยั การกระท�ำนัน้ ชือ่ ว่า กรรมเป็นธรรมเป็นวินยั หรือหนอ พระพุทธเจ้าข้า.

อุบาลี การกระท�ำนั้นชื่อว่ากรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย.

สงฆ์ ผู ้ พ ร้ อ มเพรี ย งกั น ท� ำ ตั ส สปาปิ ย สิ ก ากรรมแก่ ภิ ก ษุ ผู ้ ค วรอมู ฬ หวิ นั ย …
ให้อมูฬหวินัยแก่ภิกษุผู้ควรตัสสปาปิยสิกากรรม … ท�ำตัชชนียกรรมแก่ภิกษุผู้ควร
ตั ส สาปาปิ ย สิ ก ากรรม … ท�ำตัส สปาปิยสิกากรรมแก่ ภิก ษุ ควรตั ช ชนี ยกรรม …
ท�ำนิยสกรรมแก่ภิกษุผู้ควรตัชชนียกรรม … ท�ำตัชชนียกรรมแก่ภิกษุผู้ควรนิยสกรรม
… ท� ำ ปั พ พาชนี ย กรรมแก่ ภิ ก ษุ ผู ้ ค วรนิ ย สกรรม … ท� ำ นิ ย สกรรมแก่ ภิ ก ษุ ผู ้ ค วร
ปั พ พาชนี ย กรรม … ท�ำปฏิส ารณียกรรมแก่ภิก ษุ ผู ้ ควรปั พ พาชนี ยกรรม … ท� ำ
ปัพพาชนียกรรมแก่ภิกษุผู้ควรปฏิสารณียกรรม … ท�ำอุกเขปนียกรรมแก่ภิกษุผู้ควร
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อุบาลี การกระท�ำนั้นชื่อว่ากรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย. อุบาลี
สงฆ์ผู้พร้อมเพรียงกันให้อมูฬหวินัยแก่ภิกษุผู้ควรสติวินัย … ให้สติวินัย
แก่ภิกษุผู้ควรอมูฬหวินัย อย่างนี้แล อุบาลี ชื่อว่ากรรมไม่เป็นธรรม
ไม่เป็นวินัย และการกระท�ำอย่างนี้ สงฆ์ย่อมมีโทษ.
สงฆ์ผู้พร้อมเพรียงกัน ท�ำตัสสปาปิยสิกรรมแก่ภิกษุผู้ควรอมูฬหวินัย
… ให้อมูฬหวินัยแก่ภิกษุผู้ควรตัสสปาปิยสิกากรรม … ท�ำตัชชนียกรรมแก่
ภิกษุผู้ควรตัสสปาปิยสิกากรรม … ท�ำตัสสปาปิยสิกากรรมแก่ภิกษุผู้ควร
ตัชชนียกรรม ท�ำนิยสกรรมแก่ภิกษุผู้ควรตัชชนียกรรม … ท�ำตัชชนียกรรม
แก่ภิกษุผู้ควรนิยสกรรม … ท�ำปัพพาชนียกรรมแก่ภิกษุผู้ควรนิยสกรรม …
ท�ำนิยสกรรมแก่ภกิ ษุผคู้ วรปัพพาชนียกรรม … ท�ำปฏิสารณียกรรมแก่ภกิ ษุ
ผูค้ วรปัพพาชนียกรรม … ท�ำปัพพาชนียกรรมแก่ภกิ ษุผคู้ วรปฏิสารณียกรรม
… ท�ำอุกเขปนียกรรมแก่ภกิ ษุผคู้ วรปฏิสารณียกรรม … ท�ำปฏิสารณียกรรม
แก่ภิกษุผู้ควรอุกเขปนียกรรม … ให้ปริวาสแก่ภิกษุผู้ควรอุกเขปนียกรรม
… ท�ำอุกเขปนียกรรมแก่ภิกษุผู้ควรปริวาส … ชักภิกษุผู้ควรปริวาสเข้าหา
อาบัติเดิม … ให้ปริวาสแก่ภิกษุผู้ควรชักเข้าหาอาบัติเดิม … ให้มานัตแก่
ภิกษุผู้ควรชักเข้าหาอาบัติเดิม … ชักภิกษุผู้ควรมานัตเข้าหาอาบัติเดิม …
อัพภานภิกษุผู้ควรมานัต … ให้มานัตแก่ภิกษุผู้ควรอัพภาน … ให้ภิกษุผู้
ควรอัพภานอุปสมบทกุลบุตร … อัพภานกุลบุตรผูค้ วรอุปสมบท อย่างนีแ้ ล
อุบาลี ชื่อว่ากรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย และการกระท�ำอย่างนี้
สงฆ์ย่อมมีโทษ.
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ปฏิสารณียกรรม … ท�ำปฏิสารณียกรรมแก่ภิกษุผู้ควรอุกเขปนียกรรม … ให้ปริวาส
แก่ภิกษุผู้ควรอุกเขปนียกรรม … ท�ำอุกเขปนียกรรมแก่ภิกษุผู้ควรปริวาส … ชักภิกษุ
ผู้ควรปริวาสเข้าหาอาบัติเดิม … ให้ปริวาสแก่ภิกษุผู้ควรชักเข้าหาอาบัติเดิม …
ให้มานัตแก่ภิกษุผู้ควรชักเข้าหาอาบัติเดิม … ชักภิกษุผู้ควรมานัตเข้าหาอาบัติเดิม
… อัพภานภิกษุผู้ควรมานัต … ให้มานัตแก่ภิกษุผู้ควรอัพภาน … ให้ภิกษุผู้ควร
อัพภานให้อุปสมบทกุลบุตร … อัพภานกุลบุตรผู้ควรอุปสมบท การกระท�ำนั้นชื่อ
ว่ากรรมเป็นธรรมเป็นวินัยหรือหนอ พระพุทธเจ้าข้า.

[๒๐๒]
สงฆ์ผู้พร้อมเพรียงกัน ให้สติวินัยแก่ภิกษุผู้ควรสติวินัย … ให้อมูฬหวินัยแก่ภิกษุ
ผู ้ ค วรอมู ฬ หวิ นั ย การกระท� ำ นั้ น ชื่ อ ว่ า กรรมเป็ น ธรรมเป็ น วิ นั ย หรื อ หนอ
พระพุทธเจ้าข้า.

อุบาลี การกระท�ำนั้นชื่อว่ากรรมเป็นธรรม เป็นวินัย.

สงฆ์ผู้พร้อมเพรียงกัน ให้อมูฬหวินัยแก่ภิกษุผู้ควรอมูฬหวินัย … ท�ำตัสสปาปิยสิกากรรมแก่ภิกษุผู้ควรตัสสปาปิยสิกากรรม … ท�ำตัชชนียกรรมแก่ภิกษุผู้ควร
ตัชชนียกรรม …ท�ำนิยสกรรมแก่ภิกษุผู้ควรนิยสกรรม … ท�ำปัพพาชนียกรรมแก่
ภิกษุผู้ควรปัพพาชนียกรรม … ท�ำปฏิสารณียกรรมแก่ภิกษุผู้ควรปฏิสารณียกรรม …
ท�ำอุกเขปนียกรรมแก่ภิกษุผู้ควรอุกเขปนียกรรม … ให้ปริวาสแก่ภิกษุผู้ควรปริวาส
… ชักเข้าหาอาบัตเิ ดิมซึง่ ภิกษุผคู้ วรชักเข้าหาอาบัตเิ ดิม … ให้มานัตแก่ภกิ ษุผคู้ วรมานัต
… อัพภานภิกษุผู้ควรอัพภาน … อุปสมบทกุลบุตรผู้ควรอุปสมบท การกระท�ำนั้น
ชื่อว่ากรรมเป็นธรรม เป็นวินัย หรือหนอ พระพุทธเจ้าข้า.

อุ บ าลี การกระท� ำ นั้ น ชื่ อ ว่ า กรรมเป็ น ธรรม เป็ น วิ นั ย . อุ บ าลี
สงฆ์ผู้พร้อมเพรียงกันให้สติวินัยแก่ภิกษุผู้ควรสติวินัย … ให้อมูฬหวินัยแก่
ภิกษุผู้ควรอมูฬหวินัย อย่างนี้แล อุบาลี ชื่อว่ากรรมเป็นธรรม เป็นวินัย
และการกระท�ำอย่างนี้ สงฆ์ย่อมไม่มีโทษ.
สงฆ์ ผู ้ พ ร้ อ มเพรี ย งกั น ให้ อ มู ฬ หวิ นั ย แก่ ภิ ก ษุ ผู ้ ค วรอมู ฬ หวิ นั ย
… ท� ำ ตั ส สปาปิ ย สิ ก ากรรมแก่ ภิ ก ษุ ผู ้ ค วรตั ส สปาปิ ย สิ ก ากรรม … ท� ำ
ตัชชนียกรรมแก่ภิกษุผู้ควรตัชชนียกรรม … ท�ำนิยสกรรมแก่ภิกษุผู้ควร
นิยสกรรม … ท�ำปัพพาชนียกรรมแก่ภิกษุผู้ควรปัพพาชนียกรรม … ท�ำ
ปฏิสารณียกรรมแก่ภิกษุผู้ควรปฏิสารณียกรรม … ท�ำอุกเขปนียกรรมแก่
ภิกษุผู้ควรอุกเขปนียกรรม … ให้ปริวาสแก่ภิกษุผู้ควรปริวาส … ชักเข้าหา
อาบัติเดิมซึ่งภิกษุผู้ควรชักเข้าหาอาบัติเดิม … ให้มานัตแก่ภิกษุผู้ควร
มานัต … อัพภานภิกษุผู้ควรอัพภาน … อุปสมบทกุลบุตรผู้ควรอุปสมบท
อย่างนี้แลอุบาลี ชื่อว่ากรรมเป็นธรรม เป็นวินัย และการกระท�ำอย่างนี้
สงฆ์ย่อมไม่มีโทษ.
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[๒๐๓]
ครั้งนั้นแล พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า

522. ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆ์ผู้พร้อมเพรียงกันให้อมูฬหวินัยแก่ภิกษุ
ผู้ควรสติวินัย อย่างนี้แล ภิกษุทั้งหลาย ชื่อว่ากรรมไม่เป็นธรรม
ไม่เป็นวินัย และการกระท�ำอย่างนี้ สงฆ์ย่อมมีโทษ.

สติวินัย …
524. …ท�ำตัชชนียกรรมแก่ภิกษุผู้ควรสติวินัย …
525. …ท�ำนิยสกรรมแก่ภิกษุผู้ควรสติวินัย …
526. …ท�ำปัพพาชนียกรรมแก่ภิกษุผู้ควรสติวินัย …
527. …ท�ำปฏิสารณียกรรมแก่ภิกษุผู้ควรสติวินัย …
528. …ท�ำอุกเขปนียกรรมแก่ภิกษุผู้ควรสติวินัย …
529. …ให้ปริวาสแก่ภิกษุผู้ควรสติวินัย …
530. …ชักภิกษุผู้ควรสติวินัยเข้าหาอาบัติเดิม …
531. …ให้มานัตแก่ภิกษุผู้ควรสติวินัย …
532. …อัพภานภิกษุผู้ควรสติวินัย …

533. …ให้ภกิ ษุผคู้ วรสติวนิ ยั ให้อปุ สมบทกุลบุตร อย่างนีแ้ ล ภิกษุทงั้ หลาย

ชื่อว่ากรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย และการกระท�ำอย่างนี้
สงฆ์ย่อมมีโทษ.

534. …สงฆ์ผู้พร้อมเพรียงกัน ท�ำตัสสปาปิยสิกากรรมแก่ภิกษุผู้ควร
อมูฬหวินัย อย่างนี้แล ภิกษุทั้งหลาย ชื่อว่ากรรมไม่เป็นธรรม
ไม่เป็นวินัย และการกระท�ำอย่างนี้ สงฆ์ย่อมมีโทษ
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523. …สงฆ์ผู้พร้อมเพรียงกัน ท�ำตัสสปาปิยสิกากรรมแก่ภิกษุผู้ควร

535. …สงฆ์ผพู้ ร้อมเพรียงกัน ท�ำตัชชนียกรรมแก่ภกิ ษุผคู้ วรอมูฬหวินยั …
536. …ท�ำนิยสกรรมแก่ภิกษุผู้ควรอมูฬหวินัย …
537. …ท�ำปัพพาชนียกรรมแก่ภิกษุผู้ควรอมูฬหวินัย …
538. …ท�ำปฏิสารณียกรรมแก่ภิกษุผู้ควรอมูฬหวินัย …
539. …ท�ำอุกเขปนียกรรมแก่ภิกษุผู้ควรอมูฬหวินัย …
540. …ให้ปริวาสแก่ภิกษุผู้ควรอมูฬหวินัย …
541. …ชักภิกษุผู้ควรอมูฬหวินัยเข้าหาอาบัติเดิม …
542. …ให้มานัตแก่ภิกษุผู้ควรอมูฬหวินัย …
543. …อัพภานภิกษุผู้ควรอมูฬหวินัย …
544. …ให้ภิกษุผู้ควรอมูฬหวินัยให้อุปสมบทกุลบุตร …
545. …ให้สติวินัยแก่ภิกษุผู้ควรอมูฬหวินัย อย่างนี้แล ภิกษุทั้งหลาย
ชื่อว่ากรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย และการกระท�ำอย่างนี้
สงฆ์ย่อมมีโทษ

546. …สงฆ์ผู้พร้อมเพรียงกันท�ำตัชชนียกรรมแก่ภิกษุผู้ควรตัสสปาปิยสิกากรรม …

547. …ท�ำนิยสกรรมแก่ภิกษุผู้ควรตัสสปาปิยสิกากรรม …
548. …ท�ำปัพพาชนียกรรมแก่ภิกษุผู้ควรตัสสปาปิยสิกากรรม …
549. …ท�ำปฏิสารณียกรรมแก่ภิกษุผู้ควรตัสสปาปิยสิกากรรม …
550. …ท�ำอุกเขปนียกรรมแก่ภิกษุผู้ควรตัสสปาปิยสิกากรรม …
551. …ให้ปริวาสแก่ภิกษุผู้ควรตัสสปาปิยสิกากรรม …
552. …ให้สติวินัยแก่ภิกษุผู้ควรตัสสปาปิยสิกากรรม …
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553. …ให้อมูฬหวินัยแก่ภิกษุผู้ควรตัสสปาปิยสิกากรรม อย่างนี้แล

554. …สงฆ์ผพู้ ร้อมเพรียงกัน ท�ำนิยสกรรมแก่ภกิ ษุผคู้ วรตัชชนียกรรม …
555. …ท�ำปัพพาชนียกรรมแก่ภิกษุผู้ควรนิยสกรรม …
556. …ท�ำปฏิสารณียกรรมแก่ภิกษุผู้ควรปัพพาชนียกรรม …
557. …ท�ำอุกเขปนียกรรมแก่ภิกษุผู้ควรปฏิสารณียกรรม …
558. …ให้ปริวาสแก่ภิกษุผู้ควรอุกเขปนียกรรม …
559. …ชักภิกษุผู้ควรปริวาสเข้าหาอาบัติเดิม …
560. …ให้มานัตแก่ภิกษุผู้ควรชักเข้าหาอาบัติเดิม …
561. …อัพภานภิกษุผู้ควรมานัต …
562. …ให้ภิกษุผู้ควรอัพภานให้อุปสมบทกุลบุตร …
563. …ให้สติวินัยแก่กุลบุตรผู้ควรอุปสมบท …
564. …ให้อมูฬหวินัยแก่กุลบุตรผู้ควรอุปสมบท …
565. …ท�ำตัสสปาปิยสิกากรรมแก่กุลบุตรผู้ควรอุปสมบท …
566. …ท�ำตัชชนียกรรมแก่กุลบุตรผู้ควรอุปสมบท …
567. …ท�ำนิยสกรรมแก่กุลบุตรผู้ควรอุปสมบท …
568. …ท�ำปัพพาชนียกรรมแก่กุลบุตรผู้ควรอุปสมบท …
569. …ท�ำปฏิสารณียกรรมแก่กุลบุตรผู้ควรอุปสมบท …
570. …ท�ำอุกเขปนียกรรมแก่กุลบุตรผู้ควรอุปสมบท …
571. …ให้ปริวาสแก่กุลบุตรผู้ควรอุปสมบท …
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ภิกษุทงั้ หลาย ชือ่ ว่ากรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินยั และการกระท�ำ
อย่างนี้ สงฆ์ย่อมมีโทษ.

572. …ชักกุลบุตรผู้ควรอุปสมบทเข้าหาอาบัติเดิม …
573. …ให้มานัตแก่กุลบุตรผู้ควรอุปสมบท …
574. …อั พ ภานกุ ล บุ ต รผู ้ ค วรอุ ป สมบท อย่ า งนี้ แ ล ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย
ชื่อว่ากรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย และการกระท�ำอย่างนี้
สงฆ์ย่อมมีโทษ.

• ตัชชนียกรรม
[๒๐๔]
575. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมก่อความบาดหมาง
ก่อการทะเลาะ ก่อการวิวาท ท�ำความอื้อฉาว ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์
ในเรื่องนั้น ถ้าภิกษุทั้งหลายได้ปรึกษาตกลงกันอย่างนี้ว่า อาวุโส
ทัง้ หลาย ภิกษุรปู นีแ้ ล ก่อความบาดหมาง ก่อการทะเลาะ ก่อการวิวาท
ท�ำความอือ้ ฉาว ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์ เอาละ พวกเราจะลงตัชชนียกรรม
แก่เธอ ดังนี้ แล้วได้เป็นวรรคโดยไม่เป็นธรรม ลงตัชชนียกรรมแก่
ภิกษุรูปนั้น ภิกษุรูปนั้นไปจากอาวาสนั้นสู่อาวาสแม้อื่น
แม้ในอาวาสนั้น ภิกษุทั้งหลายก็ได้ปรึกษาตกลงกันอย่างนี้ว่า
อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้แล ถูกสงฆ์เป็นวรรคโดยไม่เป็นธรรม
ลงตัชชนียกรรม เอาละ พวกเราจะลงตัชชนียกรรมแก่เธอดังนี้ แล้ว
ได้พร้อมเพรียงกันโดยไม่เป็นธรรมลงตัชชนียกรรมแก่ภิกษุรูปนั้น
ภิกษุรูปนั้นไปจากอาวาสนั้นสู่อาวาสแม้อื่น
แม้ในอาวาสนั้น ภิกษุทั้งหลายก็ได้ปรึกษาตกลงกันอย่างนี้ว่า
อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้แล ถูกสงฆ์พร้อมเพรียงกันโดยไม่เป็น
ธรรมลงตัชชนียกรรม เอาละ พวกเราจะลงตัชชนียกรรมแก่เธอ
ดังนี้ แล้วได้เป็นวรรคโดยธรรมลงตัชชนียกรรมแก่ภิกษุรูปนั้น ภิกษุ
รูปนั้นไปจากอาวาสนั้นสู่อาวาสแม้อื่น
แม้ในอาวาสนั้น ภิกษุทั้งหลายก็ได้ปรึกษาตกลงกันอย่างนี้ว่า
อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้แล ถูกสงฆ์เป็นวรรคโดยธรรมลงตัชชนียกรรม เอาละ พวกเราจะลงตัชชนียกรรมแก่เธอ ดังนี้ แล้วได้เป็น
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วรรคโดยเทียมธรรม ลงตัชชนียกรรมแก่ภิกษุรูปนั้น ภิกษุรูปนั้นไป
จากอาวาสนั้นสู่อาวาสแม้อื่น
แม้ในอาวาสนั้น ภิกษุทั้งหลายก็ได้ปรึกษาตกลงกัน อย่างนี้ว่า
อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้แล ถูกสงฆ์เป็นวรรคโดยเทียมธรรมลง
ตัชชนียกรรม เอาละ พวกเราจะลงตัชชนียกรรมแก่เธอ ดังนี้ แล้ว
ได้พร้อมเพรียงกันโดยเทียมธรรมลงตัชชนียกรรม แก่ภิกษุรูปนั้น.
[๒๐๕]
576. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อนึง่ ภิกษุในธรรมวินยั นี้ ย่อมก่อความบาดหมาง
ก่อการทะเลาะ ก่อการวิวาท ท�ำความอื้อฉาว ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์
ในเรื่องนั้น ถ้าภิกษุทั้งหลายได้ปรึกษา ตกลงกันอย่างนี้ว่า อาวุโส
ทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้แล ก่อความบาดหมาง ก่อการทะเลาะ ก่อการ
วิวาท ท�ำความอื้อฉาว ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์ เอาละ พวกเราจะลง
ตัชชนียกรรมแก่เธอ ดังนี้ แล้วได้พร้อมเพรียงกันโดยไม่เป็นธรรม
ลงตั ช ชนี ย กรรมแก่ ภิ ก ษุ รู ป นั้ น ภิ ก ษุ รู ป นั้ น ไปจากอาวาสนั้ น สู ่
อาวาสแม้อื่น
แม้ในอาวาสนั้น ภิกษุทั้งหลายก็ได้ปรึกษาตกลงกัน อย่างนี้ว่า
อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้แล ถูกสงฆ์พร้อมเพรียงกันโดยไม่เป็น
ธรรมลงตัชชนียกรรม เอาละ พวกเราจะลงตัชชนียกรรมแก่เธอ
ดังนี้ แล้วได้เป็นวรรคโดยธรรมลงตัชชนียกรรมแก่ภิกษุรูปนั้น ภิกษุ
รูปนั้น ไปจากอาวาสนั้นสู่อาวาสแม้อื่น
แม้ในอาวาสนั้นภิกษุทั้งหลายก็ได้ปรึกษาตกลงกัน อย่างนี้ว่า
อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้แล ถูกสงฆ์เป็นวรรคโดยธรรมลงตัชชนียกรรม เอาละ พวกเราจะลงตัชชนียกรรมแก่เธอ ดังนี้ แล้วได้เป็น
วรรคโดยเทียมธรรม ลงตัชชนียกรรมแก่ภิกษุรูปนั้น ภิกษุรูปนั้นไป
จากอาวาสนั้นสู่อาวาสแม้อื่น
แม้ในอาวาสนั้น ภิกษุทั้งหลายก็ได้ปรึกษาตกลงกันอย่างนี้ว่า
อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้แล ถูกสงฆ์เป็นวรรคโดยเทียมธรรมลง
ตัชชนียกรรม เอาละ พวกเราจะลงตัชชนียกรรมแก่เธอ ดังนี้ แล้ว

ได้พร้อมเพรียงกันโดยเทียมธรรมลงตัชชนียกรรมแก่ภิกษุรูปนั้น
ภิกษุรูปนั้นไปจากอาวาสนั้นสู่อาวาสแม้อื่น
แม้ในอาวาสนั้นภิกษุทั้งหลาย ก็ได้ปรึกษาตกลงกันอย่างนี้ว่า
อาวุโสทัง้ หลาย ภิกษุรปู นีแ้ ล ถูกสงฆ์พร้อมเพรียงกันโดยเทียมธรรม
ลงตัชชนียกรรม เอาละ พวกเราจะลงตัชชนียกรรมแก่เธอ ดังนี้
แล้วได้เป็นวรรคโดยไม่เป็นธรรม ลงตัชชนียกรรมแก่ภิกษุรูปนั้น.
[๒๐๖]
577.ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อนึง่ ภิกษุในธรรมวินยั นี้ ย่อมก่อความบาดหมาง
ก่อการทะเลาะ ก่อการวิวาท ท�ำความอื้อฉาว ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์
ในเรื่องนั้น ถ้าภิกษุทั้งหลายได้ ปรึกษาตกลงกันอย่างนี้ว่า อาวุโส
ทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้แลเป็นผู้ก่อความบาดหมาง ก่อการทะเลาะ
ก่อการวิวาท ท�ำความอื้อฉาว ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์ เอาละ พวกเราจะ
ลงตัชชนียกรรมแก่เธอ ดังนี้ แล้วได้เป็นวรรคโดยธรรมลงตัชชนียกรรมแก่ภิกษุรูปนั้น ภิกษุรูปนั้นไปจากอาวาสนั้น สู่อาวาสแม้อื่น
แม้ในอาวาสนั้น ภิกษุทั้งหลายก็ได้ปรึกษาตกลงกันอย่างนี้ว่า
อาวุโสทัง้ หลาย ภิกษุรปู นีแ้ ล ถูกสงฆ์เป็นวรรคโดยธรรมลง ตัชชนียกรรม เอาละ พวกเราจะลงตัชชนียกรรมแก่เธอ ดังนี้ แล้วได้เป็น
วรรคโดยเทียมธรรมลงตัชชนียกรรมแก่ภิกษุรูปนั้น ภิกษุรูปนั้นไป
จากอาวาสนั้นสู่อาวาสแม้อื่น
แม้ในอาวาสนั้น ภิกษุทั้งหลายก็ได้ปรึกษาตกลงกันอย่างนี้ว่า
อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้แล ถูกสงฆ์เป็นวรรคโดยเทียมธรรมลง
ตัชชนียกรรม เอาละ พวกเราจะลงตัชชนียกรรมแก่เธอ ดังนี้แล้ว
ได้พร้อมเพรียงกันโดยเทียมธรรมลงตัชชนียกรรมแก่ภิกษุรูปนั้น
ภิกษุรูปนั้นไปจากอาวาสนั้นสู่อาวาสแม้อื่น
แม้ในอาวาสนั้น ภิกษุทั้งหลายก็ได้ปรึกษาตกลงกันอย่างนี้ว่า
อาวุโสทัง้ หลาย ภิกษุรปู นีแ้ ล ถูกสงฆ์พร้อมเพรียงกันโดยเทียมธรรม
ลงตัชชนียกรรม เอาละ พวกเราจะลงตัชชนียกรรมแก่ภิกษุรูปนั้น
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ดังนี้ แล้วได้เป็นวรรคโดยไม่เป็นธรรม ลงตัชชนียกรรมแก่ภกิ ษุรปู นัน้
ภิกษุรูปนั้นไปจากอาวาสนั้นสู่อาวาสแม้อื่น
แม้ในอาวาสนั้น ภิกษุทั้งหลายก็ได้ปรึกษาตกลงกันอย่างนี้ว่า
อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้แล ถูกสงฆ์เป็นวรรคโดยไม่เป็นธรรม
ลงตัชชนียกรรม เอาละ พวกเราจะลงตัชชนียกรรมแก่เธอ ดังนี้
แล้วได้พร้อมเพรียงกันโดยไม่เป็นธรรมลงตัชชนียกรรมแก่ภกิ ษุรปู นัน้ .
[๒๐๗]
578. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อนึง่ ภิกษุในธรรมวินยั นี้ ย่อมก่อความบาดหมาง
ก่อการทะเลาะ ก่อการวิวาท ท�ำความอื้อฉาว ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์
ในเรื่องนั้น ถ้าภิกษุทั้งหลายได้ปรึกษาตกลงกันอย่างนี้ว่า อาวุโส
ทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้แล เป็นผู้ก่อความบาดหมาง ก่อการทะเลาะ
ก่อการวิวาท ท�ำความอื้อฉาว ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์ เอาละ พวกเรา
จะลงตัชชนียกรรมแก่เธอ ดังนี้ แล้วได้เป็นวรรคโดยเทียมธรรม
ลงตั ช ชนี ย กรรมแก่ ภิ ก ษุ รู ป นั้ น ภิ ก ษุ รู ป นั้ น ไปจากอาวาสนั้ น สู ่
อาวาสแม้อื่น
แม้ในอาวาสนั้น ภิกษุทั้งหลายก็ได้ปรึกษาตกลงกันอย่างนี้ว่า
อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปนั้นแล ถูกสงฆ์เป็นวรรคโดยเทียมธรรม
ลงตัชชนียกรรม เอาละ พวกเราจะลงตัชชนียกรรมแก่เธอ ดังนี้ แล้ว
ได้พร้อมเพรียงกันโดยเทียมธรรมลงตัชชนียกรรมแก่ภิกษุรูปนั้น
ภิกษุรูปนั้นไปจากอาวาสนั้นสู่อาวาสแม้อื่น
แม้ในอาวาสนั้น ภิกษุทั้งหลายก็ได้ปรึกษาตกลงกันอย่างนี้ว่า
อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้แลถูกสงฆ์พร้อมเพรียงกันโดยเทียมธรรม
ลงตัชชนียกรรม เอาละ พวกเราจะลงตัชชนียกรรมแก่เธอ ดังนี้
แล้วได้เป็นวรรคโดยไม่เป็นธรรมลงตัชชนียกรรมแก่ภิกษุรูปนั้น
ภิกษุรูปนั้นไปจากอาวาสนั้นสู่อาวาสแม้อื่น
แม้ในอาวาสนั้น ภิกษุทั้งหลายก็ได้ ปรึกษาตกลงกันอย่างนี้ว่า
อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้แล ถูกสงฆ์เป็นวรรคโดยไม่เป็นธรรม

ลงตัชชนียกรรม เอาละ พวกเราจะลงตัชชนียกรรมแก่เธอ ดังนี้ แล้ว
ได้พร้อมเพรียงกันโดยไม่เป็นธรรมลงตัชชนียกรรมแก่ภิกษุรูปนั้น
ภิกษุรูปนั้นไปจากอาวาสนั้นสู่อาวาสแม้อื่น
แม้ในอาวาสนั้น ภิกษุทั้งหลายก็ได้ปรึกษาตกลงกันอย่างนี้ว่า
อาวุโสทัง้ หลาย ภิกษุรปู นีแ้ ล ถูกสงฆ์พร้อมเพรียงกันโดยไม่เป็นธรรม
ลงตัชชนียกรรม เอาละ พวกเราจะลงตัชชนียกรรมแก่เธอดังนี้ แล้ว
ได้เป็นวรรคโดยธรรมลงตัชชนียกรรมแก่ภิกษุรูปนั้น.
[๒๐๘]
579. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อนึง่ ภิกษุในธรรมวินยั นี้ ย่อมก่อความบาดหมาง
ก่อการทะเลาะ ก่อการวิวาท ท�ำความอื้อฉาว ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์
ในเรื่องนั้น ถ้าภิกษุทั้งหลายได้ปรึกษาตกลงกันอย่างนี้ว่า อาวุโส
ทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้แล เป็นผู้ก่อความบาดหมาง ก่อการทะเลาะ
ก่อการวิวาท ท�ำความอื้อฉาว ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์ เอาละ พวกเรา
จะลงตัชชนียกรรมแก่เธอ ดังนี้ แล้วได้พร้อมเพรียงกันโดยเทียม
ธรรมลงตัชชนียกรรมแก่ภิกษุรูปนั้น ภิกษุรูปนั้นไปจากอาวาสนั้น
สู่อาวาสแม้อื่น
แม้ในอาวาสนั้น ภิกษุทั้งหลายก็ได้ปรึกษาตกลงกันอย่างนี้ว่า
อาวุโสทัง้ หลาย ภิกษุรปู นีแ้ ล ถูกสงฆ์พร้อมเพรียงกันโดยเทียมธรรม
ลงตัชชนียกรรม เอาละ พวกเราจะลงตัชชนียกรรมแก่เธอ ดังนี้
แล้วได้เป็นวรรคโดยไม่เป็นธรรมลงตัชชนียกรรมแก่ภิกษุรูปนั้น
ภิกษุรูปนั้นไปจากอาวาสนั้นสู่อาวาสแม้อื่น
แม้ในอาวาสนั้นภิกษุทั้งหลายก็ได้ปรึกษาตกลงกัน อย่างนี้ว่า
อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้แล ถูกสงฆ์เป็นวรรคโดยไม่เป็นธรรม
ลงตัชชนียกรรม เอาละ พวกเราจะลงตัชชนียกรรมแก่เธอ ดังนี้ แล้ว
ได้พร้อมเพรียงกันโดยไม่เป็นธรรมลงตัชชนียกรรมแก่ภิกษุรูปนั้น
ภิกษุรูปนั้นไปจากอาวาสนั้นสู่อาวาสแม้อื่น
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• นิยสกรรมเป็นวรรคโดยไม่เป็นธรรม
[๒๐๙]
580. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ก็ ภิ ก ษุ ใ นธรรมวิ นั ย นี้ เป็ น ผู ้ เขลา ไม่ ฉ ลาด
มีอาบัติมาก มีมารยาทไม่สมควร อยู่คลุกคลีกับคฤหัสถ์ ด้วยการ
คลุกคลีอันไม่สมควร ในเรื่องนั้น ถ้าภิกษุทั้งหลายได้ปรึกษาตกลง
กันอย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้แล เป็นผู้เขลา ไม่ฉลาด
มีอาบัติมาก มีมารยาทไม่สมควร อยู่คลุกคลีกับคฤหัสถ์ ด้วยการ
คลุกคลีอันไม่สมควร เอาละ พวกเราจะลงนิยสกรรมแก่เธอ ดังนี้
แล้วได้เป็นวรรคโดยไม่เป็นธรรมลงนิยสกรรมแก่ภิกษุรูปนั้น ภิกษุ
รูปนั้นไปจากอาวาสนั้นสู่อาวาสแม้อื่น
581. แม้ในอาวาสนั้น ภิกษุทั้งหลายก็ได้ปรึกษาตกลงกัน อย่างนี้ว่า
อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้แล ถูกสงฆ์เป็นวรรคโดยไม่เป็นธรรม
ลงนิยสกรรม เอาละ พวกเราจะลงนิยสกรรมแก่เธอ ดังนี้ แล้วได้
พร้อมเพรียงกันโดยไม่เป็นธรรมลงนิยสกรรมแก่ภิกษุรูปนั้น …
582. … เป็นวรรคโดยธรรม …
583. … เป็นวรรคโดยเทียมธรรม …
584. … พร้อมเพรียงกันโดยเทียมธรรม …
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แม้ในอาวาสนั้น ภิกษุทั้งหลายก็ได้ปรึกษาตกลงกันอย่างนี้ว่า
อาวุโสทัง้ หลาย ภิกษุรปู นีแ้ ล ถูกสงฆ์พร้อมเพรียงกัน โดยไม่เป็นธรรม
ลงตัชชนียกรรม เอาละ พวกเราจะลงตัชชนียกรรมแก่เธอ ดังนี้ แล้ว
ได้เป็นวรรคโดยธรรมลงตัชชนียกรรมแก่ภิกษุรูปนั้น ภิกษุรูปนั้น
ไปจากอาวาสนั้นสู่อาวาสแม้อื่น
แม้ในอาวาสนั้น ภิกษุทั้งหลายก็ได้ปรึกษาตกลงกันอย่างนี้ว่า
อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้แล ถูกสงฆ์เป็นวรรคโดยธรรมลงตัชชนียกรรม เอาละ พวกเราจะลงตัชชนียกรรมแก่เธอดังนี้ แล้วได้เป็น
วรรคโดยเทียมธรรมลงตัชชนียกรรมแก่ภิกษุรูปนั้น.

• นิยสกรรมเป็นวรรคโดยไม่เป็นธรรม
[๒๑๐]
585. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ประทุษร้ายตระกูล มี
มารยาทเลวทราม ในเรื่องนั้น ถ้าภิกษุทั้งหลายได้ปรึกษาตกลงกัน
อย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้แล เป็นผู้ประทุษร้ายตระกูล
มีมารยาทเลวทราม เอาละ พวกเราจงลงปัพพาชนียกรรมแก่เธอ
ดังนี้ แล้วได้เป็นวรรคโดยไม่เป็นธรรมลงปัพพาชนียกรรมแก่ภิกษุ
รูปนั้น ภิกษุรูปนั้นไปจากอาวาสนั้น สู่อาวาสแม้อื่น
586. แม้ ใ นอาวาสนั้ น ภิ ก ษุ ทั้ ง หลายก็ ไ ด้ ป รึ ก ษาตกลงกั น อย่ า งนี้ ว ่ า
อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้แล ถูกสงฆ์เป็นวรรคโดยไม่เป็นธรรม
ลงปัพพาชนียกรรม เอาละ พวกเราจะลงปัพพาชนียกรรมแก่เธอ
ดังนี้ แล้วได้พร้อมเพรียงกันโดยไม่เป็นธรรม ลงปัพพาชนียกรรม
แก่ภิกษุรูปนั้น …
587. … เป็นวรรคโดยธรรม …
588. … เป็นวรรคโดยเทียมธรรม …
589. … พร้อมเพรียงกันโดยเทียมธรรม …
• ปฏิสารณียกรรม
[๒๑๑]
590. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมด่า ย่อมบริภาษพวก
คฤหัสถ์ ในเรื่องนั้น ถ้าภิกษุทั้งหลายได้ปรึกษาตกลงกันอย่างนี้ว่า
อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้แล ย่อมด่า ย่อมบริภาษพวกคฤหัสถ์
เอาละ พวกเราจะลงปฏิสารณียกรรมแก่เธอ ดังนี้ แล้วได้เป็นวรรค
โดยไม่เป็นธรรมลงปฏิสารณียกรรมแก่ภิกษุรูปนั้น …
591. … พร้อมเพรียงกันโดยไม่เป็นธรรม …
592. … เป็นวรรคโดยธรรม …
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• อุกเขปนียกรรม
[๒๑๒]
595. ดู ก รภิ ก ษุ ท้ั ง หลาย ก็ ภิ ก ษุ ใ นธรรมวิ นั ย นี้ ต้ อ งอาบั ติ แ ล้ ว ไม่
ปรารถนาจะเห็นอาบัติ ในเรื่องนั้น ถ้าภิกษุทั้งหลายได้ปรึกษา
ตกลงกันอย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้แล ต้องอาบัติแล้ว
ไม่ปรารถนาจะเห็นอาบัติ เอาละ พวกเราจะลงอุกเขปนียกรรม
ฐานไม่เห็น อาบัติแก่เธอ ดังนี้ แล้วได้เป็นวรรคโดยไม่เป็นธรรม
ลงอุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติแก่ภิกษุรูปนั้น …
596. … พร้อมเพรียงกันโดยไม่เป็นธรรม …
597. … เป็นวรรคโดยธรรม …
598. … เป็นวรรคโดยเทียมธรรม …
599. … พร้อมเพรียงกันโดยเทียมธรรม …
600. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ต้องอาบัติแล้ว ไม่
ปรารถนาจะท�ำคืนอาบัติ ในเรื่องนั้น ภิกษุทั้งหลายได้ปรึกษาตกลง
กันอย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้แล ต้องอาบัติแล้ว ไม่
ปรารถนาจะท�ำคืนอาบัติ เอาละ พวกเราจะลงอุกเขปนียกรรม
ฐานไม่ท�ำคืนอาบัติแก่เธอ ดังนี้ แล้วได้เป็นวรรคโดยไม่เป็นธรรม
ลงอุกเขปนียกรรม ฐานไม่ท�ำคืนอาบัติแก่ภิกษุรูปนั้น …
601. … พร้อมเพรียงกันโดยไม่เป็นธรรม …
602. … เป็นวรรคโดยธรรม …
603. … เป็นวรรคโดยเทียมธรรม …
604. … พร้อมเพรียงกันโดยเทียมธรรม …
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593. … เป็นวรรคโดยเทียมธรรม …
594. … พร้อมเพรียงกันโดยเทียมธรรม …

605. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ไม่ปรารถนาจะสละ

ทิฏฐิบาป ในเรื่องนั้น ถ้าภิกษุทั้งหลายได้ปรึกษาตกลงกันอย่างนี้
ว่า อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้แล ไม่ปรารถนาจะสละ ทิฏฐิบาป
เอาละ พวกเราจะลงอุกเขปนียกรรม ฐานไม่สละทิฏฐิบาปแก่เธอ
ดังนี้ แล้วได้เป็นวรรคโดยไม่เป็นธรรม ลงอุกเขปนียกรรม ฐานไม่
สละทิฏฐิบาปแก่ภิกษุรูปนั้น …
606. … พร้อมเพรียงกันโดยไม่เป็นธรรม …
607. … เป็นวรรคโดยธรรม …
608. … เป็นวรรคโดยเทียมธรรม …
609. … พร้อมเพรียงกันโดยเทียมธรรม …
• ขอระงับตัชชนียกรรม
[๒๑๓]
610. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ถูกสงฆ์ลงตัชชนียกรรม
แล้ว ประพฤติโดยชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติแก้ตัวได้ บัดนี้ ขอ
ระงับตัชชนียกรรม ในเรื่องนั้น ถ้าภิกษุทั้งหลายได้ปรึกษาตกลงกัน
อย่างนีว้ า่ อาวุโสทัง้ หลาย ภิกษุรปู นีแ้ ล ถูกสงฆ์ลงตัชชนียกรรมแล้ว
ประพฤติโดยชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติแก้ตัวได้ บัดนี้ ขอระงับ
ตัชชนียกรรม เอาละ พวกเราจะระงับตัชชนียกรรมแก่เธอ ดังนี้
แล้วได้เป็นวรรคโดยไม่เป็นธรรม ระงับตัชชนียกรรมแก่ภิกษุรูปนั้น
ภิกษุรูปนั้นไปจากอาวาสนั้นสู่อาวาสแม้อื่น แม้ในอาวาสนั้น ภิกษุ
ทั้งหลายก็ได้ ปรึกษาตกลงกันอย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย สงฆ์เป็น
วรรคโดยไม่เป็นธรรม ระงับตัชชนียกรรม แก่ภิกษุรูปนี้แล้ว เอาละ
พวกเราจะระงับตัชชนียกรรมแก่เธอ ดังนี้ แล้วได้พร้อมเพรียงกัน
โดยไม่เป็นธรรม ระงับตัชชนียกรรมแก่ภิกษุรูปนั้น …
611. … เป็นวรรคโดยธรรม …
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612. … เป็นวรรคโดยเทียมธรรม …
613. … พร้อมเพรียงกันโดยเทียมธรรม …
614. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ถูกสงฆ์ลงตัชชนียกรรม

615. … เป็นวรรคโดยธรรม …
616. … เป็นวรรคโดยเทียมธรรม …
617. … พร้อมเพรียงกันโดยธรรม …
618. … เป็นวรรคโดยไม่เป็นธรรม …
619. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ถูกสงฆ์ลงตัชชนียกรรม

แล้ว ประพฤติโดยธรรม หายเย่อหยิ่ง ประพฤติแก้ตัวได้ จึงขอระงับ
ตัชชนียกรรมในเรือ่ งนัน้ ถ้าภิกษุทงั้ หลาย ได้ปรึกษาตกลงกันอย่างนี้
ว่ า อาวุ โ สทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ รู ป นี้ แ ล ถู ก สงฆ์ ล งตั ช ชนี ย กรรมแล้ ว
ประพฤติโดยชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติแก้ตัวได้ บัดนี้ ขอระงับ
ตัชชนียกรรม เอาละ พวกเราจะระงับตัชชนียกรรมแก่เธอ ดังนี้
แล้วได้เป็นวรรคโดยธรรม ระงับตัชชนียกรรมแก่ภิกษุรูปนั้น …

620. … เป็นวรรคโดยเทียมธรรม พร้อมเพรียงกันโดยเทียมธรรม …
621. … เป็นวรรคโดยไม่เป็นธรรม …
622. … พร้อมเพรียงกันโดยไม่เป็นธรรม …
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แล้ว ประพฤติโดยชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติแก้ตัวได้ จึงขอระงับ
ตัชชนียกรรม ในเรือ่ งนัน้ ถ้าภิกษุทงั้ หลาย ได้ปรึกษาตกลงกันอย่างนี้
ว่ า อาวุ โ สทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ รู ป นี้ แ ล ถู ก สงฆ์ ล งตั ช ชนี ย กรรมแล้ ว
ประพฤติโดยชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติแก้ตัวได้ บัดนี้ ขอระงับ
ตัชชนียกรรม เอาละ พวกเราจะระงับตัชชนียกรรมแก่เธอ ดังนี้
แล้วได้พร้อมเพรียงกันโดยไม่เป็นธรรม ระงับตัชชนียกรรมแก่ภิกษุ
รูปนั้น …

623. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ถูกสงฆ์ลงตัชชนียกรรม

แล้ว ประพฤติโดยชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติแก้ตัวได้ จึงขอระงับ
ตัชชนียกรรม ในเรือ่ งนัน้ ถ้าภิกษุทงั้ หลาย ได้ปรึกษาตกลงกันอย่างนี้
ว่ า อาวุ โ สทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ รู ป นี้ แ ล ถู ก สงฆ์ ล งตั ช ชนี ย กรรมแล้ ว
ประพฤติโดยชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติแก้ตัวได้ บัดนี้ ขอระงับ
ตัชชนียกรรม เอาละ พวกเราจะระงับตัชชนียกรรมแก่เธอ ดังนี้
แล้วได้เป็นวรรคโดยเทียมธรรม ระงับตัชชนียกรรมแก่ภิกษุรูปนั้น
…

624. … จึงพร้อมเพรียงกันโดยเทียมธรรม …
625. … เป็นวรรคโดยไม่เป็นธรรม …
626. … พร้อมเพรียงกันโดยไม่เป็นธรรม …
627. … เป็นวรรคโดยธรรม …
628. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ถูกสงฆ์ลงตัชชนียกรรม

แล้ว ประพฤติโดยชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติแก้ตัวได้ ขอระงับ
ตัชชนียกรรม ในเรือ่ งนัน้ ถ้าภิกษุทง้ั หลายได้ปรึกษาตกลงกันอย่างนี้
ว่ า อาวุ โ สทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ รู ป นี้ แ ล ถู ก สงฆ์ ล งตั ช ชนี ย กรรมแล้ ว
ประพฤติโดยชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติแก้ตัวได้ บัดนี้ ขอระงับ
ตัชชนียกรรม เอาละ พวกเราจะระงับตัชชนียกรรมแก่เธอ ดังนี้
แล้วได้พร้อมเพรียงกันโดยเทียมธรรม ระงับตัชชนียกรรมแก่ภิกษุ
รูปนั้น …

629. … เป็นวรรคโดยไม่เป็นธรรม …
630. … พร้อมเพรียงกันโดยไม่เป็นธรรม …
631. … เป็นวรรคโดยธรรม …
632. … เป็นวรรคโดยเทียมธรรม …
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• ขอระงับปัพพาชนียกรรม
[๒๑๕]
638. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็ภกิ ษุในธรรมวินยั นี้ ถูกสงฆ์ลงปัพพาชนีย กรรม
แล้ว ประพฤติโดยชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติแก้ตัวได้ จึงขอระงับ
ปัพพาชนียกรรม ในเรื่องนั้น ถ้าภิกษุทั้งหลายได้ปรึกษาตกลงกัน
อย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้แล สงฆ์ถูกลงปัพพาชนียกรรม
แล้ ว ประพฤติ โ ดยชอบ หายเย่ อ หยิ่ ง ประพฤติ แ ก้ ตั ว ได้ บั ด นี้
ขอระงับปัพพาชนียกรรม เอาละ พวกเราจะระงับปัพพาชนียกรรม
แก่เธอ ดังนี้ แล้วได้เป็นวรรคโดยไม่เป็นธรรม ระงับปัพพาชนียกรรม
แก่ภิกษุรูปนั้น …
639. …พร้อมเพรียงกันโดยไม่เป็นธรรม …
640. …เป็นวรรคโดยธรรม …
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• ขอระงับนิยสกรรม
[๒๑๔]
633. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ถูกสงฆ์ลงนิยสกรรมแล้ว
ประพฤติโดยชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติแก้ตัวได้ จึงขอระงับ
นิยสกรรม ในเรื่องนั้น ถ้าภิกษุทั้งหลาย ได้ปรึกษาตกลงกันอย่างนี้
ว่า อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้แล ถูกสงฆ์ลงนิยสกรรมแล้ว ประพฤติ
โดยชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติแก้ตัวได้ บัดนี้ ขอระงับนิยสกรรม
เอาละ พวกเราจะระงับนิยสกรรมแก่เธอ ดังนี้ แล้วได้เป็นวรรคโดย
ไม่เป็นธรรม ระงับนิยสกรรมแก่ภิกษุรูปนั้น …
634. …พร้อมเพรียงกันโดยไม่เป็นธรรม …
635. …เป็นวรรคโดยธรรม …
636. …เป็นวรรคโดยเทียมธรรม …
637. …พร้อมเพรียงกันโดยเทียมธรรม …

641. …เป็นวรรคโดยเทียมธรรม …
642. …พร้อมเพรียงกันโดยเทียมธรรม …
• ขอระงับปฏิสารณียกรรม
[๒๑๖]
643. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ถูกสงฆ์ลงปฏิสารณียกรรม
แล้วประพฤติโดยชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติแก้ตัวได้ จึงขอระงับ
ปฏิสารณียกรรม ในเรื่องนั้น ถ้าภิกษุทั้งหลายได้ปรึกษาตกลงกัน
อย่างนีว้ า่ อาวุโสทัง้ หลาย ภิกษุรปู นีแ้ ล ถูกสงฆ์ลงปฏิสารณียกรรมแล้ว
ประพฤติโดยชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติแก้ตัวได้ บัดนี้ ขอระงับ
ปฏิสารณียกรรม เอาละ พวกเราจะระงับปฏิสารณียกรรมแก่เธอ
ดั ง นี้ แล้ ว ได้ เ ป็ น วรรคโดยไม่ เ ป็ น ธรรม ระงั บ ปฏิ ส ารณี ย กรรม
แก่ภิกษุรูปนั้น …
644. …พร้อมเพรียงกันโดยไม่เป็นธรรม …
645. …เป็นวรรคโดยธรรม …
646. …เป็นวรรคโดยเทียมธรรม …
647. …พร้อมเพรียงกันโดยเทียมธรรม …
• ขอระงับอุกเขปนียกรรม
[๒๑๗]
648. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ถูกสงฆ์ลงอุกเขปนียกรรม
ฐานไม่เห็นอาบัติ แล้วประพฤติโดยชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติ
แก้ตัวได้ จึงขอระงับอุกเขปนียกรรมฐาน ไม่เห็นอาบัติ ในเรื่องนั้น
ถ้าภิกษุท้ังหลายได้ปรึกษาตกลงกันอย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุ
รูปนี้แล ถูกสงฆ์ลงอุกเขปนียกรรมฐานไม่เห็นอาบัติแล้ว ประพฤติ
โดยชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติแก้ตัวได้ บัดนี้ ขอระงับอุกเขปนียกรรมฐานไม่เห็นอาบัติ เอาละ พวกเราจะระงับอุกเขปนียกรรม
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ฐานไม่เห็นอาบัติแก่เธอ ดังนี้ แล้วได้เป็นวรรคโดยธรรม ระงับ
อุกเขปนียกรรมฐานไม่เห็นอาบัติแก่ภิกษุรูปนั้น …

กรรม ฐานไม่ท�ำคืนอาบัติ แล้วประพฤติโดยชอบ หายเย่อหยิ่ง
ประพฤติแก้ตัวได้ จึงขอระงับอุกเขปนียกรรมฐาน ไม่ท�ำคืนอาบัติ
ในเรื่องนั้น ถ้าภิกษุทั้งหลายได้ปรึกษาตกลงกันอย่างนี้ว่า อาวุโส
ทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้แล ถูกสงฆ์ลงอุกเขปนียกรรมฐานไม่ท�ำคืน
อาบัติ แล้วประพฤติโดยชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติแก้ตัวได้ บัดนี้
ขอระงับอุกเขปนียกรรมฐานไม่ท�ำคืนอาบัติ เอาละ พวกเราจะ
ระงับอุกเขปนียกรรมฐานไม่ท�ำคืนอาบัติแก่เธอ ดังนี้ แล้วได้เป็น
วรรคโดยไม่เป็นธรรม ระงับอุกเขปนียกรรมฐานไม่ท�ำคืนอาบัติ
แก่ภิกษุรูปนั้น …

654. …พร้อมเพรียงกันโดยไม่เป็นธรรม …
655. …เป็นวรรคโดยธรรม …
656. …เป็นวรรคโดยเทียมธรรม …
657. …พร้อมเพรียงกันโดยเทียมธรรม …
658. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ถูกสงฆ์ลงอุกเขปนียกรรมฐานไม่สละทิฏฐิบาปแล้ว ประพฤติโดยชอบ หายเย่อหยิ่ง
ประพฤติแก้ตัวได้ จึงขอระงับอุกเขปนียกรรมฐาน ไม่สละทิฏฐิบาป
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649. …พร้อมเพรียงกันโดยไม่เป็นธรรม …
650. …เป็นวรรคโดยธรรม …
651. …เป็นวรรคโดยเทียมธรรม …
652. …พร้อมเพรียงกันโดยเทียมธรรม …
653. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ถูกสงฆ์ลงอุกเขปนีย-

ในเรื่องนั้น ถ้าภิกษุทั้งหลายได้ปรึกษาตกลงกันอย่างนี้ว่า อาวุโส
ทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้แล ถูกสงฆ์ลงอุกเขปนียกรรมฐานไม่สละทิฏฐิ
บาป แล้วประพฤติโดยชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติแก้ตัวได้ บัดนี้
ขอระงับอุกเขปนียกรรมฐานไม่สละทิฏฐิบาป เอาละ พวกเราจะ
ระงับอุกเขปนียกรรมฐานไม่สละทิฏฐิบาปแก่เธอ ดังนี้ แล้วได้เป็น
วรรคโดยไม่เป็นธรรม ระงับอุกเขปนียกรรมฐานไม่สละทิฏฐิบาป
แก่ภิกษุรูปนั้น …
659. …พร้อมเพรียงกันโดยไม่เป็นธรรม …
660. …เป็นวรรคโดยธรรม …
661. …เป็นวรรคโดยเทียมธรรม …
662. …พร้อมเพรียงกันโดยเทียมธรรม …
• ตัชชนียกรรม
[๒๑๘]
663. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมก่อความบาดหมาง
ก่อการทะเลาะ ก่อการวิวาท ท�ำความอื้อฉาว ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์
ในเรื่องนั้น ถ้าภิกษุทั้งหลายได้ปรึกษาตกลงกันอย่างนี้ว่า อาวุโส
ทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้แล ก่อความบาดหมาง ก่อการทะเลาะ ก่อการ
วิวาท ท�ำความอื้อฉาว ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์ เอาละ พวกเราจะลง
ตั ช ชนี ย กรรมแก่ เ ธอ ดั ง นี้ แล้ ว ได้ เ ป็ น วรรคโดยไม่ เ ป็ น ธรรม
ลงตั ช ชนี ย กรรมแก่ ภิ ก ษุ รู ป นั้ น สงฆ์ ผู ้ อ ยู ่ ใ นที่ ป ระชุ ม นั้ น กล่ า ว
คัดค้านว่า กรรมเป็นวรรคโดยไม่เป็นธรรม กรรมพร้อมเพรียงกัน
โดยไม่เป็นธรรม กรรมเป็นวรรคโดยเทียมธรรม กรรมพร้อมเพรียง
กันโดยเทียมธรรม กรรมไม่เป็นอันท�ำ กรรมเป็นอันท�ำไม่ชอบ
กรรมต้องท�ำใหม่. ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้น
พวกที่กล่าวอย่างนี้ว่า กรรมเป็นวรรค โดยไม่เป็นธรรม และพวกที่
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กล่าวอย่างนี้ว่า กรรมไม่เป็นอันท�ำ กรรมเป็นอันท�ำไม่ชอบ กรรม
ต้องท�ำใหม่ บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้น สองพวกนี้เป็นธรรมวาที.
[๒๑๙]
664. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อนึง่ ภิกษุในธรรมวินยั นี้ ย่อมก่อความบาดหมาง
ก่อการทะเลาะ ก่อการวิวาท ท�ำความอื้อฉาว ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์
ในเรื่องนั้น ถ้าภิกษุทั้งหลายได้ปรึกษาตกลงกันอย่างนี้ว่า อาวุโส
ทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้แล ก่อความบาดหมาง ก่อการทะเลาะ ก่อการ
วิวาท ท�ำความอื้อฉาว ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์ เอาละ พวกเราจะลง
ตัชชนียกรรมแก่เธอ ดังนี้ แล้วได้พร้อมเพรียงกันโดยไม่เป็นธรรม
ลงตัชชนียกรรมแก่ภิก ษุรูป นั้น สงฆ์ ผู้ อยู ่ ใ นที่ ป ระชุ ม นั้ น กล่ าว
คัดค้านว่า กรรมเป็นวรรคโดยไม่เป็นธรรม กรรมพร้อมเพรียง
กันโดยไม่เป็นธรรม กรรมเป็นวรรคโดยธรรม กรรมเป็นวรรคโดย
เทียมธรรม กรรมพร้อมเพรียงกันโดยเทียมธรรม กรรมไม่เป็นอันท�ำ
กรรมเป็นอันท�ำไม่ชอบ กรรมต้องท�ำใหม่. ดูกรภิกษุทั้งหลาย
บรรดาภิกษุ ในที่ประชุมนั้น พวกที่กล่าวอย่างนี้ว่า กรรมพร้อม
เพรียงกันโดยไม่เป็นธรรม และพวกที่กล่าวอย่างนี้ว่า กรรมไม่เป็น
อันท�ำ กรรมเป็นอันท�ำไม่ชอบ กรรมต้องท�ำใหม่ บรรดาภิกษุในที่
ประชุมนั้น สองพวกนี้เป็นธรรมวาที.
[๒๒๐]
665. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อนึง่ ภิกษุในธรรมวินยั นี้ ย่อมก่อความบาดหมาง
ก่อการทะเลาะ ก่อการวิวาท ท�ำความอื้อฉาว ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์
ในเรื่องนั้น ถ้าภิกษุทั้งหลายได้ ปรึกษาตกลงกันอย่างนี้ว่า อาวุโส
ทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้แล ก่อความบาดหมาง ก่อการทะเลาะ ก่อการ
วิวาท ท�ำความอื้อฉาว ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์ เอาละ พวกเราจะลง
ตัชชนียกรรมแก่เธอ ดังนี้ แล้วได้เป็นวรรคโดยธรรม ลงตัชชนียกรรม
แก่ภิกษุรูปนั้น สงฆ์ผู้อยู่ในที่ประชุมนั้นกล่าว คัดค้านว่า กรรมเป็น
วรรคโดยไม่เป็นธรรม กรรมพร้อมเพรียงกันโดยธรรม กรรมเป็น

วรรคโดยธรรม กรรมเป็นวรรคโดยเทียมธรรม กรรมพร้อมเพรียง
กันโดยเทียมธรรม กรรมไม่เป็นอันท�ำ กรรมเป็นอันท�ำไม่ชอบ
กรรมต้องท�ำใหม่ . ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บรรดาภิกษุในทีป่ ระชุมนัน้
พวกทีก่ ล่าวอย่างนีว้ า่ กรรมเป็นวรรคโดยธรรม และพวกทีก่ ล่าวอย่าง
นี้ว่า กรรมไม่เป็นอันท�ำกรรมเป็นอันท�ำไม่ชอบ กรรมต้องท�ำใหม่
บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้น สองพวกนี้เป็นธรรมวาที.
[๒๒๑]
666. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อนึง่ ภิกษุในธรรมวินยั นี้ ย่อมก่อความบาดหมาง
ก่อการทะเลาะ ก่อการวิวาท ท�ำความอื้อฉาว ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์
ในเรื่องนั้น ถ้าภิกษุทั้งหลายปรึกษาตกลงกันอย่างนี้ว่า อาวุโส
ทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้แล ก่อความบาดหมาง ก่อการทะเลาะ ก่อ
การวิวาท ท�ำความอื้อฉาว ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์ เอาละ พวกเราจะ
ลงตัชชนียกรรมแก่เธอ ดังนี้ แล้วได้เป็นวรรคโดยเทียมธรรม ลง
ตัชชนียกรรมแก่ภิกษุรูปนั้น สงฆ์ผู้อยู่ในที่ประชุมนั้นกล่าวคัดค้าน
ว่า กรรมเป็นวรรคโดยไม่เป็นธรรม กรรมพร้อมเพรียงกันโดยไม่เป็น
ธรรม กรรมเป็นวรรคโดยธรรม กรรมเป็นวรรคโดยเทียมธรรม กรรม
พร้อมเพรียงกันโดยเทียมธรรม กรรมไม่เป็นอันท�ำ กรรมเป็นอันท�ำ
ไม่ชอบ กรรมต้องท�ำใหม่. ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาภิกษุในที่
ประชุมนั้น พวกที่กล่าวอย่างนี้ว่า กรรมเป็นวรรคโดยเทียมธรรม
และพวกที่กล่าวอย่างนี้ว่า กรรมไม่เป็นอันท�ำ กรรมเป็นอันท�ำ
ไม่ชอบ กรรมต้องท�ำใหม่ บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้น สองพวกนี้
เป็นธรรมวาที.
[๒๒๒]
667. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อนึง่ ภิกษุในธรรมวินยั นี้ ย่อมก่อความบาดหมาง
ก่อการทะเลาะ ก่อการวิวาท ท�ำความอื้อฉาว ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์
ในเรื่องนั้น ถ้าภิกษุทั้งหลาย ปรึกษาตกลงกันอย่างนี้ว่า อาวุโส
ทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้แล ก่อความบาดหมาง ก่อการทะเลาะ ก่อการ
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• นิยสกรรม
[๒๒๓]
668. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นคนเขลา ไม่ฉลาด
มีอาบัติมาก มีมรรยาทไม่สมควร อยู่คลุกคลีกับคฤหัสถ์ ด้วยการ
คลุกคลีอันไม่สมควร ในเรื่องนั้น ถ้าภิกษุทั้งหลายปรึกษาตกลง
กันอย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้แลเป็นคนเขลา ไม่ฉลาด
มีอาบัติมาก มีมรรยาทไม่สมควร อยู่คลุกคลีกับคฤหัสถ์ ด้วยการ
คลุกคลีอันไม่สมควร เอาละ พวกเราจะลงนิยสกรรมแก่เธอ ดังนี้
แล้วเป็นวรรคโดยไม่เป็นธรรม ลงนิยสกรรมแก่ภิกษุรูปนั้น …
669. …พร้อมเพรียงกันโดยไม่เป็นธรรม …
670. …เป็นวรรคโดยธรรม …
671. …เป็นวรรคโดยเทียมธรรม …
672. …พร้อมเพรียงกันโดยเทียมธรรม … สงฆ์ผู้นั้นอยู่ในที่ประชุมนั้น
กล่าวคัดค้านว่า กรรมเป็นวรรคโดยไม่เป็นธรรม กรรมเป็นวรรค
โดยไม่เป็นธรรม กรรมพร้อมเพรียงกันโดยไม่เป็นธรรม กรรมเป็น
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วิวาท ท�ำความอื้อฉาว ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์ เอาละ พวกเราจะลง
ตัชชนียกรรมแก่เธอ ดังนี้ แล้วได้พร้อมเพรียงกันโดยเทียมธรรม
ลงตั ช ชนี ย กรรมแก่ ภิ ก ษุ รู ป นั้ น สงฆ์ ผู ้ อ ยู ่ ใ นที่ ป ระชุ ม นั้ น กล่ า ว
คัดค้านว่า กรรมเป็นวรรคโดยไม่เป็นธรรม กรรมพร้อมเพรียง
กันโดยไม่เป็นธรรม กรรมเป็นวรรคโดยธรรม กรรมเป็นวรรคโดย
เทียมธรรม กรรมพร้อมเพรียงกันโดยเทียมธรรม กรรมไม่เป็นอันท�ำ
กรรมเป็นอันท�ำไม่ชอบ กรรมต้องท�ำใหม่. ดูกรภิกษุทั้งหลาย
บรรดาภิกษุ ในทีป่ ระชุมนัน้ พวกทีก่ ล่าวอย่างนีว้ า่ กรรมพร้อมเพรียง
กันโดยเทียมธรรม และพวกที่กล่าว อย่างนี้ว่า กรรมไม่เป็นอันท�ำ
กรรมเป็นอันท�ำไม่ชอบ กรรมต้องท�ำใหม่ บรรดาภิกษุในทีป่ ระชุมนัน้
สองพวกนี้เป็นธรรมวาที.

วรรคโดยธรรม กรรมเป็นวรรคโดยเทียมธรรม กรรมพร้อมเพรียง
กันโดยเทียมธรรม กรรมไม่เป็นอันท�ำ กรรมเป็นอันท�ำไม่ชอบ
กรรมต้องท�ำใหม่. ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาภิกษุในที่ประชุม
นั้น พวกที่กล่าวอย่างนี้ว่า กรรมพร้อมเพรียงกันโดยเทียมธรรม
และพวกที่กล่าวอย่างนี้ว่า กรรมไม่เป็นอันท�ำ กรรมเป็นอันท�ำ
ไม่ชอบ กรรมต้องท�ำใหม่ บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้น สองพวกนี้
เป็นธรรมวาที.
• ปัพพาชนียกรรม
[๒๒๔]
673. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ก็ ภิ ก ษุ ใ นธรรมวิ นั ย นี้ ย่ อ มประทุ ษ ร้ า ยสกุ ล
มีความประพฤติเลวทราม ในเรือ่ งนัน้ ถ้าภิกษุทงั้ หลายปรึกษาตกลง
กันอย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้แล เป็นผู้ประทุษร้ายสกุล
มีความประพฤติเลวทราม เอาละ พวกเราจะลงปัพพาชนียกรรม
แก่เธอ ดังนี้ แล้วได้เป็นวรรคโดยไม่เป็นธรรม ลงปัพพาชนียกรรม
แก่ภิกษุรูปนั้น …
674. …พร้อมเพรียงกันโดยไม่เป็นธรรม …
675. …เป็นวรรคโดยธรรม …
676. …เป็นวรรคโดยเทียมธรรม …
677.…พร้อมเพรียงกันโดยเทียมธรรม … สงฆ์ผู้อยู่ในที่ประชุมนั้น
กล่าวคัดค้านว่า กรรมเป็นวรรคโดยไม่เป็นธรรม กรรมพร้อมเพรียง
กันโดยไม่เป็นธรรม กรรมเป็นวรรคโดยธรรม กรรมเป็นวรรคโดย
เทียมธรรม กรรมไม่เป็นอันท�ำ กรรมเป็นอันท�ำไม่ชอบ กรรมต้อง
ท�ำใหม่. ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้น พวกที่
กล่าวอย่างนี้ว่า กรรมพร้อมเพรียงกันโดยเทียมธรรม และพวกที่
กล่าวอย่างนี้ว่า กรรมไม่เป็นอันท�ำ กรรมเป็นอันท�ำไม่ชอบ กรรม
ต้องท�ำใหม่ บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้น สองพวกนี้เป็นธรรมวาที.
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• อุกเขปนียกรรม
[๒๒๖]
683. ดู ก รภิ ก ษุ ท้ั ง หลาย ก็ ภิ ก ษุ ใ นธรรมวิ นั ย นี้ ต้ อ งอาบั ติ แ ล้ ว ไม่
ปรารถนาจะเห็ น อาบั ติ ในเรื่ อ งนั้ น ถ้ า ภิ ก ษุ ทั้ ง หลายปรึ ก ษา
ตกลงกันอย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้แล ต้องอาบัติแล้ว
ไม่ปรารถนาจะเห็นอาบัติ เอาละพวกเราจะลงอุกเขปนียกรรมฐาน
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• ปฏิสารณียกรรม
[๒๒๕]
678. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมด่า ย่อมบริภาษพวก
คฤหัสถ์ ในเรื่องนั้น ถ้าภิกษุทั้งหลายปรึกษาตกลงกันอย่างนี้ว่า
อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้แล ย่อมด่า ย่อมบริภาษพวกคฤหัสถ์
เอาละ พวกเราจะลงปฏิสารณียกรรมแก่เธอ ดังนี้ แล้วได้เป็นวรรค
โดยไม่เป็นธรรม ลงปฏิสารณียกรรมแก่ภิกษุรูปนั้น …
679. …พร้อมเพรียงกันโดยไม่เป็นธรรม …
680. …เป็นวรรคโดยธรรม …
681. …เป็นวรรคโดยเทียมธรรม …
682. …พร้อมเพรียงกันโดยเทียมธรรม … สงฆ์ผอู้ ยูใ่ นทีป่ ระชุมนัน้ กล่าว
คัดค้านว่า กรรมเป็นวรรคโดยไม่เป็นธรรม กรรมพร้อมเพรียงกัน
โดยไม่เป็นธรรม กรรมเป็นวรรคโดยธรรม กรรมเป็นวรรคโดยเทียม
ธรรม กรรมพร้อมเพรียงกันโดยเทียมธรรม กรรมไม่เป็นอันท�ำ กรรม
เป็นอันท�ำไม่ชอบ กรรมต้องท�ำใหม่. ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดา
ภิกษุในที่ประชุมนั้น พวกที่กล่าวอย่างนี้ว่า กรรมพร้อมเพรียง
กันโดยเทียมธรรม และพวกที่กล่าวอย่างนี้ว่า กรรมไม่เป็นอันท�ำ
กรรมเป็นอันท�ำไม่ชอบ กรรมต้องท�ำใหม่ บรรดาภิกษุในทีป่ ระชุมนัน้
สองพวกนี้เป็นธรรมวาที.

ไม่เห็นอาบัติแก่เธอ ดังนี้ แล้วได้เป็นวรรคโดยไม่เป็นธรรม ลง
อุกเขปนียกรรมฐานไม่เห็นอาบัติแก่ภิกษุรูปนั้น …
684. …พร้อมเพรียงกันโดยไม่เป็นธรรม …
685. …เป็นวรรคโดยธรรม …
686. …เป็นวรรคโดยเทียมธรรม …
687. …พร้อมเพรียงกันโดยเทียมธรรม … สงฆ์ผอู้ ยูใ่ นทีป่ ระชุมนัน้ กล่าว
คัดค้านว่า กรรมเป็นวรรคโดยไม่เป็นธรรม กรรมพร้อมเพรียงกัน
โดยไม่เป็นธรรม กรรมเป็นวรรคโดยธรรม กรรมเป็นวรรค โดย
เทียมธรรม กรรมพร้อมเพรียงกันโดยเทียมธรรม กรรมไม่เป็นอัน
ท�ำ กรรมเป็นอันท�ำไม่ชอบ กรรมต้องท�ำใหม่. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย
บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้น พวกที่กล่าวอย่างนี้ว่า กรรมพร้อม
เพรียงกันโดยเทียมธรรม และพวกที่กล่าวอย่างนี้ว่า กรรมไม่เป็น
อันท�ำ กรรมเป็นอันท�ำไม่ชอบ กรรมต้องท�ำใหม่ บรรดาภิกษุใน
ที่ประชุมนั้น สองพวกนี้เป็นธรรมวาที.
688. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย อนึ่ ง ภิ ก ษุ ใ นธรรมวิ นั ย ต้ อ งอาบั ติ แ ล้ ว ไม่
ปรารถนาจะท� ำ คื น อาบั ติ ใ นเรื่ อ งนั้ น ถ้ า ภิ ก ษุ ทั้ ง หลายปรึ ก ษา
ตกลงกันอย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้แล ต้องอาบัติแล้ว
ไม่ปรารถนาจะท�ำคืนอาบัติ เอาละ พวกเราจงลงอุกเขปนียกรรม
ฐานไม่ท�ำคืนแก่อาบัติแก่เธอ ดังนี้ แล้วได้เป็นวรรคโดยไม่เป็น
ธรรม ลงอุกเขปนียกรรมฐานไม่ท�ำคืนอาบัติแก่ภิกษุรูปนั้น …
689. …พร้อมเพรียงกันโดยไม่เป็นธรรม …
690. …เป็นวรรคโดยธรรม …
691. …เป็นวรรคโดยเทียมธรรม …
692. …พร้อมเพรียงกันโดยเทียมธรรม … สงฆ์ผู้อยู่ในที่ประชุมนั้น
กล่าวคัดค้านว่า กรรมเป็นวรรคโดยไม่เป็นธรรม กรรมพร้อมเพรียง
กันโดยไม่เป็นธรรม กรรมเป็นวรรคโดยธรรม กรรมเป็นวรรคโดย
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เทียมธรรม กรรมพร้อมเพรียงกันโดยเทียมธรรม กรรมไม่เป็น
อันท�ำ กรรมเป็นอันท�ำไม่ชอบ กรรมต้องท�ำใหม่. ดูกรภิกษุทั้ง
หลาย บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้น พวกที่กล่าวอย่างนี้ว่า กรรม
พร้อมเพรียงกันโดยเทียมธรรม และพวกที่กล่าวอย่างนี้ว่า กรรม
ไม่เป็นอันท�ำไม่ชอบ กรรมต้องท�ำใหม่ บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้น
สองพวกนี้เป็นธรรมวาที.

693. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ไม่ปรารถนาจะสละ

694. …พร้อมเพรียงกันโดยไม่เป็นธรรม …
695. …เป็นวรรคโดยธรรม …
696. …เป็นวรรคโดยเทียมธรรม …
697. …พร้อมเพรียงกันโดยเทียมธรรม … สงฆ์ผู้อยู่ในที่ประชุมนั้น

กล่าวคัดค้านว่า กรรมเป็นวรรคโดยไม่เป็นธรรม กรรมพร้อมเพรียง
กันโดยไม่เป็นธรรม กรรมเป็นวรรคโดยธรรม กรรมเป็นวรรคโดย
เทียมธรรม กรรมพร้อมเพรียงกันโดยเทียมธรรม กรรมไม่เป็น
อันท�ำ กรรมเป็นอันท�ำไม่ชอบ กรรมต้องท�ำใหม่. ดูกรภิกษุ
ทั้ ง หลาย บรรดาภิ ก ษุ ใ นที่ ป ระชุ ม นั้ น พวกที่ ก ล่ า วอย่ า งนี้ ว ่ า
กรรมพร้อมเพรียงกันโดยเทียมธรรม และพวกที่กล่าวนี้ว่า กรรม
ไม่เป็นอันท�ำ กรรมเป็นอันท�ำไม่ชอบ บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้น
สองพวกนี้เป็นธรรมวาที.
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ทิฏฐิบาปในเรื่องนั้น ถ้าภิกษุทั้งหลายปรึกษาตกลงกันอย่างนี้ว่า
อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้แล ไม่ปรารถนาจะสละ ทิฏฐิบาป เอาละ
พวกเราจะลงอุกเขปนียกรรมฐานไม่สละทิฏฐิบาปแก่เธอ ดังนี้ แล้ว
ได้เป็นวรรคโดยไม่เป็นธรรม ลงอุกเขปนียกรรมฐานไม่สละทิฏฐิ
บาปแก่ภิกษุรูปนั้น …

• ขอระงับตัชชนียกรรม
[๒๒๗]
698. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ถูกสงฆ์ลงตัชชนียกรรม
แล้วประพฤติโดยชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติแก้ตัวได้ จึงขอระงับ
ตัชชนียกรรมในเรือ่ งนัน้ ถ้าภิกษุทงั้ หลาย ปรึกษาตกลงกันอย่างนีว้ า่
อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้แล ถูกสงฆ์ลงตัชชนียกรรม แล้วประพฤติ
โดยชอบ หายเย่อหยิง่ ประพฤติแก้ตวั ได้ บัดนี้ ขอระงับตัชชนียกรรม
เอาละ พวกเราจะระงับตัชชนียกรรมแก่เธอ ดังนี้ แล้วได้เป็นวรรค
โดยไม่เป็นธรรม ระงับตัชชนียกรรมแก่ภิกษุรูปนั้น สงฆ์ผู้อยู่ในที่
ประชุมนั้นกล่าวคัดค้านว่า กรรมเป็นวรรคโดยไม่เป็นธรรม กรรม
พร้อมเพรียงกันโดยไม่เป็นธรรม กรรมเป็นวรรคโดยธรรม กรรม
เป็นวรรคโดยเทียมธรรม กรรมพร้อมเพรียงกันโดยเทียมธรรม
กรรมไม่เป็นอันท�ำ กรรมเป็นอันท�ำไม่ชอบ กรรมต้องการท�ำใหม่.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้น พวกที่กล่าวอย่างนี้
ว่า กรรมเป็นวรรคโดยไม่เป็นธรรม และพวกที่กล่าวอย่างนี้ว่า
กรรมไม่ เ ป็ น อั น ท� ำ กรรมเป็ น อั น ท� ำ ไม่ ช อบ กรรมต้ อ งท� ำ ใหม่
บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้น สองพวกนี้เป็นธรรมวาที.
[๒๒๘]
699. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ถูกสงฆ์ลงตัชชนียกรรม
แล้วประพฤติโดยชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติแก้ตัวได้ จึงขอระงับ
ตัชชนียกรรมในเรือ่ งนัน้ ถ้าภิกษุทงั้ หลายได้ปรึกษาตกลงกันอย่างนี้
ว่ า อาวุ โ สทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ รู ป นี้ แ ล ถู ก สงฆ์ ล งตั ช ชนี ย กรรมแล้ ว
ประพฤติโดยชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติแก้ตัวได้ บัดนี้ ขอระงับ
ตัชชนียกรรม เอาละ พวกเราจะระงับตัชชนียกรรมแก่เธอ ดังนี้
แล้วได้พร้อมเพรียงกันโดยไม่เป็นธรรม ระงับตัชชนียกรรมแก่ภิกษุ
รูปนั้น สงฆ์ผู้อยู่ในที่ประชุมนั้นกล่าวคัดค้านว่า กรรมเป็นวรรคโดย
ไม่เป็นธรรม กรรมพร้อมเพรียงกันโดยไม่เป็นธรรม กรรมเป็นวรรค
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โดยธรรม กรรมเป็นวรรคโดยเทียมธรรม กรรมพร้อมเพรียงกันโดย
เทียมธรรม กรรมไม่เป็นอันท�ำ กรรมเป็นอันท�ำไม่ชอบ กรรมต้อง
ท�ำใหม่. ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้น พวกที่
กล่าวอย่างนี้ว่า กรรมพร้อมเพรียงกันโดยไม่เป็นธรรม และพวกที่
กล่าวอย่างนี้ว่า กรรมไม่เป็นอันท�ำ กรรมเป็นอันท�ำไม่ชอบ กรรม
ต้องท�ำใหม่ บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้น สองพวกนี้เป็นธรรมวาที.
[๒๒๙]
700. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ถูกสงฆ์ลงตัชชนียกรรม
แล้วประพฤติโดยชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติแก้ตัวได้ จึงขอระงับ
ตั ช ชนี ย กรรมในเรื่ อ งนั้ น ถ้ า ภิ ก ษุ ทั้ ง หลายได้ ป รึ ก ษาตกลงกั น
อย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้แล ถูกสงฆ์ลงตัชชนียกรรม
แล้วประพฤติโดยชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติแก้ตัวได้ บัดนี้ ขอ
ระงับตัชชนียกรรม เอาละ พวกเราจะระงับตัชชนียกรรมแก่เธอ
ดังนี้ แล้วได้เป็นวรรคโดยธรรม ระงับตัชชนียกรรมแก่ภิกษุรูปนั้น
สงฆ์ผู้อยู่ในที่ประชุมนั้นกล่าวคัดค้านว่า กรรมเป็นวรรคโดยไม่
เป็นธรรม กรรมพร้อมเพรียงกันโดยไม่เป็นธรรม กรรมเป็นวรรค
โดยธรรม กรรมเป็นวรรคโดยเทียมธรรม กรรมพร้อมเพรียงกัน
โดยเทียมธรรม กรรมไม่เป็นอันท�ำ กรรมเป็นอันท�ำไม่ชอบ กรรม
ต้องท�ำใหม่. ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้น พวก
ที่กล่าวอย่างนี้ว่า กรรมเป็นวรรคโดยไม่เป็นธรรม และพวกที่กล่าว
อย่างนี้ว่า กรรมไม่เป็นอันท�ำ กรรมเป็นอันท�ำไม่ชอบ กรรมต้อง
ท�ำใหม่ บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้นสองพวกนี้เป็นธรรมวาที.
[๒๓๐]
701. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ถูกสงฆ์ลงตัชชนียกรรม
แล้วประพฤติโดยชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติแก้ตัวได้ จึงขอระงับ
ตัชชนียกรรมในเรื่องนั้น ถ้าภิกษุทั้งหลาย ได้ปรึกษาตกลงกันอย่าง
นี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้แล ถูกสงฆ์ลงตัชชนียกรรม แล้ว

ประพฤติโดยชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติแก้ตัวได้ บัดนี้ ขอระงับ
ตัชชนียกรรม เอาละ พวกเราจะระงับตัชชนียกรรมแก่เธอ ดังนี้
แล้วได้เป็นวรรคโดยเทียมธรรม ระงับตัชชนียกรรมแก่ภิกษุรูปนั้น
สงฆ์ผู้อยู่ในที่ประชุมนั้นกล่าวคัดค้านว่า กรรมเป็นวรรคโดยไม่
เป็นธรรม กรรมพร้อมเพรียงกันโดยไม่เป็นธรรม กรรมเป็นวรรค
โดยธรรม กรรมเป็นวรรคโดยเทียมธรรม กรรมพร้อมเพรียงกันโดย
เทียมธรรม กรรมไม่เป็นอันท�ำ กรรมเป็นอันท�ำไม่ชอบ กรรมต้อง
ท�ำใหม่. ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้น พวกที่
กล่าวอย่างนี้ว่า กรรมเป็นวรรคโดยเทียมธรรม และพวกที่กล่าว
อย่างนี้ว่า กรรมไม่เป็นอันท�ำ กรรมเป็นอันท�ำไม่ชอบ กรรมต้อง
ท�ำใหม่ บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้น สองพวกนี้เป็นธรรมวาที.
[๒๓๑]
702. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ถูกสงฆ์ลงตัชชนียกรรม
แล้ ว ประพฤติ โ ดยชอบ หายเย่ อ หยิ่ ง ประพฤติ แ ก้ ตั ว ได้ จึ ง ขอ
ระงับตัชชนียกรรมในเรื่องนั้น ถ้าภิกษุทั้งหลายได้ปรึกษาตกลงกัน
อย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้แล ถูกสงฆ์ลงตัชชนียกรรม
แล้วประพฤติโดยชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติแก้ตัวได้ บัดนี้ ขอ
ระงับตัชชนียกรรม เอาละ พวกเราจะระงับตัชชนียกรรมแก่เธอ ดังนี้
แล้วได้พร้อมเพรียงกันโดยเทียมธรรม ระงับตัชชนียกรรมแก่ภิกษุ
รูปนั้น สงฆ์ผู้อยู่ในที่ประชุมนั้นกล่าวคัดค้านว่า กรรมเป็นวรรคโดย
ไม่เป็นธรรม กรรมพร้อมเพรียงกันโดยไม่เป็นธรรม กรรมเป็นวรรค
โดยธรรม กรรมเป็นวรรคโดยเทียมธรรม กรรมพร้อมเพรียงกันโดย
เทียมธรรม กรรมไม่เป็นอันท�ำ กรรมเป็นอันท�ำไม่ชอบ กรรมต้อง
ท�ำใหม่. ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้น พวกที่
กล่าวอย่างนี้ว่า กรรมพร้อมเพรียงกันโดยเทียมธรรม และพวกที่
กล่าวอย่างนี้ว่า กรรมไม่เป็นอันท�ำ กรรมเป็นอันท�ำไม่ชอบ กรรม
ต้องท�ำใหม่ บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้น สองพวกนี้เป็นธรรมวาที.
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• ขอระงับปัพพาชนียกรรม
[๒๓๓]
708. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ถูกสงฆ์ลงปัพพาชนียกรรม
แล้ว ประพฤติโดยชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติแก้ตัวไป จึงขอระงับ
ปัพพาชนียกรรม ในเรื่องนั้น ถ้าภิกษุทั้งหลายว่าได้ปรึกษาตกลงกัน
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• ขอระงับนิยสกรรม
[๒๓๒]
703. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ถูกสงฆ์ลงนิยสกรรม แล้ว
ประพฤติโดยชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติแก้ตัวได้ จึงขอระงับ
นิยสกรรมในเรื่องนั้น ถ้าภิกษุทั้งหลาย ได้ปรึกษาตกลงกันอย่างนี้
ว่า อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้แล ถูกสงฆ์ลงนิยสกรรม แล้วประพฤติ
โดยชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติแก้ตัวได้ บัดนี้ ขอระงับนิยสกรรม
เอาละ พวกเราจะระงับนิยสกรรมแก่เธอ ดังนี้ แล้วได้เป็นวรรคโดย
ไม่เป็นธรรม ระงับนิยสกรรมแก่ภิกษุรูปนั้น.
704. …พร้อมเพรียงกันโดยไม่เป็นธรรม …
705. …เป็นวรรคโดยธรรม …
706. …เป็นวรรคโดยเทียมธรรม …
707. …พร้อมเพรียงกันโดยเทียมธรรม … สงฆ์ผู้อยู่ในที่ประชุมนั้น
กล่าวคัดค้านว่า กรรมเป็นวรรคโดยไม่เป็นธรรม กรรมพร้อมเพรียง
กันโดยไม่เป็นธรรม กรรมเป็นวรรคโดยธรรม กรรมเป็นวรรคโดย
เทียมธรรม กรรมพร้อมเพรียงกันโดยเทียมธรรม กรรมไม่เป็นอันท�ำ
กรรมเป็นอันท�ำไม่ชอบ กรรมต้องท�ำใหม่. ดูกรภิกษุทั้งหลาย
บรรดาภิกษุในทีป่ ระชุมนัน้ พวกทีก่ ล่าวอย่างนีว้ า่ กรรมพร้อมเพรียง
กันโดยเทียมธรรม และพวกที่กล่าวอย่างนี้ว่า กรรมไม่เป็นอันท�ำ
กรรมเป็นอันท�ำไม่ชอบ กรรมต้องท�ำใหม่ บรรดาภิกษุในทีป่ ระชุมนัน้
สองพวกนี้เป็นธรรมวาที.

อย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้แล ถูกสงฆ์ลงปัพพาชนียกรรม
แล้วประพฤติโดยชอบ หายเย่อหยิง่ ประพฤติแก้ตวั ได้ บัดนี้ ขอระงับ
ปัพพาชนียกรรม เอาละ พวกเราจะระงับปัพพาชนียกรรมแก่เธอ
ดั ง นี้ แล้ ว ได้ เ ป็ น วรรคโดยไม่ เ ป็ น ธรรม ระงั บ ปั พ พาชนี ย กรรม
แก่ภิกษุรูปนั้น.
709. …พร้อมเพรียงกันโดยไม่เป็นธรรม …
710. …เป็นวรรคโดยธรรม …
711. …เป็นวรรคโดยเทียมธรรม …
712. …พร้อมเพรียงกันโดยเทียมธรรม … สงฆ์ผู้อยู่ในที่ประชุมนั้น
กล่าวคัดค้านว่า กรรมเป็นวรรคโดยไม่เป็นธรรม กรรมพร้อมเพรียง
กันโดยไม่เป็นธรรม กรรมเป็นวรรคโดยธรรม กรรมเป็นวรรคโดย
เทียมธรรม กรรมพร้อมเพรียงกันโดยเทียมธรรม กรรมไม่เป็นอันท�ำ
กรรมเป็นอันท�ำไม่ชอบ กรรมต้องท�ำใหม่. ดูกรภิกษุทั้งหลาย
บรรดาภิกษุในทีป่ ระชุมนัน้ พวกทีก่ ล่าวอย่างนีว้ า่ กรรมพร้อมเพรียง
กันโดยเทียมธรรม และพวกที่กล่าวอย่างนี้ว่า กรรมไม่เป็นอันท�ำ
กรรมเป็นอันท�ำไม่ชอบ กรรมต้องท�ำใหม่ บรรดาภิกษุในทีป่ ระชุมนัน้
สองพวกนี้เป็นธรรมวาที.
• ขอระงับปฏิสารณียกรรม
[๒๓๔]
713. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ถูกสงฆ์ลงปฏิสารณียกรรมแล้ว ประพฤติโดยชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติแก้ตัวได้ จึง
ขอระงับปฏิสารณียกรรม ในเรื่องนั้น ถ้าภิกษุทั้งหลายได้ปรึกษา
ตกลงกั น อย่ า งนี้ ว ่ า อาวุ โ สทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ รู ป นี้ แ ล ถู ก สงฆ์ ล ง
ปฏิสารณียกรรม แล้วประพฤติโดยชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติ
แก้ตัวได้ บัดนี้ ขอระงับปฏิสารณียกรรม เอาละ พวกเราจะระงับ
ปฏิสารณียกรรมแก่เธอ ดังนี้ แล้วได้เป็นวรรคโดยไม่เป็นธรรม
ระงับปฏิสารณียกรรมแก่ภิกษุรูปนั้น.
714. …พร้อมเพรียงกันโดยไม่เป็นธรรม …
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715. …เป็นวรรคโดยธรรม …
716. …เป็นวรรคโดยเทียมธรรม …
717. …พร้อมเพรียงกันโดยเทียมธรรม … สงฆ์ผอู้ ยูใ่ นทีป่ ระชุมนัน้ กล่าว

• ขอระงับอุกเขปนียกรรม
[๒๓๕]
718. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ถูกสงฆ์ลงอุกเขปนียกรรม
ฐานไม่เห็นอาบัติ แล้วประพฤติโดยชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติ
แก้ตัวได้ จึงขอระงับอุกเขปนียกรรมฐานไม่เห็นอาบัติ ในเรื่องนั้น
ถ้ า ภิ ก ษุ ทั้ ง หลายได้ ป รึ ก ษาตกลงกั น อย่ า งนี้ ว ่ า อาวุ โ สทั้ ง หลาย
ภิ ก ษุ รู ป นี้ แ ล ถู ก สงฆ์ ล งอุ ก เขปนี ย กรรมฐานไม่ เ ห็ น อาบั ติ แล้ ว
ประพฤติ โ ดยชอบ หายเย่ อ หยิ่ ง ประพฤติ แ ก้ ตั ว ได้ บั ด นี้ ขอ
ระงับอุกเขปนียกรรมฐานไม่เห็นอาบัติ เอาละ พวกเราจะระงับ
อุกเขปนียกรรมฐานไม่เห็นอาบัติแก่เธอ ดังนี้ แล้วได้เป็นวรรค
โดยไม่เป็นธรรม ระงับอุกเขปนียกรรมฐานไม่เห็นอาบัติแก่ภิกษุ
รูปนั้น …
719. …พร้อมเพรียงกันโดยไม่เป็นธรรม …
720. …เป็นวรรคโดยธรรม …
721. …เป็นวรรคโดยเทียมธรรม …
722. …พร้อมเพรียงกันโดยเทียมธรรม … สงฆ์ผอู้ ยูใ่ นทีป่ ระชุมนัน้ กล่าว
คัดค้านว่า กรรมเป็นวรรคโดยไม่เป็นธรรม กรรมพร้อมเพรียงกัน
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คัดค้านว่า กรรมเป็นวรรคโดยไม่เป็นธรรม กรรมพร้อมเพรียงกัน
โดยไม่เป็นธรรม กรรมเป็นวรรคโดยธรรม กรรมเป็นวรรคโดย
เทียมธรรม กรรมพร้อมเพรียงกันโดยเทียมธรรม กรรมไม่เป็นอัน
ท�ำ กรรมเป็นอันท�ำไม่ชอบ กรรมต้องท�ำใหม่. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย
บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้น พวกที่กล่าวอย่างนี้ว่า กรรมพร้อม
เพรียงกันโดยเทียมธรรม และพวกที่กล่าวอย่างนี้ว่า กรรมไม่เป็น
อันท�ำ กรรมเป็นอันท�ำไม่ชอบ กรรมต้องท�ำใหม่ บรรดาภิกษุใน
ที่ประชุมนั้น สองพวกนี้เป็นธรรมวาที.

โดยไม่เป็นธรรม กรรมเป็นวรรคโดยธรรม กรรมเป็นวรรคโดย
เทียมธรรม กรรมพร้อมเพรียงกันโดยเทียมธรรม กรรมไม่เป็นอันท�ำ
กรรมเป็นอันท�ำไม่ชอบ กรรมต้องท�ำใหม่. ดูกรภิกษุทั้งหลาย
บรรดาภิกษุในทีป่ ระชุมนัน้ พวกทีก่ ล่าวอย่างนีว้ า่ กรรมพร้อมเพรียง
กันโดยเทียมธรรม และพวกที่กล่าวอย่างนี้ว่า กรรมไม่เป็นอันท�ำ
กรรมเป็นอันท�ำไม่ชอบ กรรมต้องท�ำใหม่ บรรดาภิกษุในทีป่ ระชุมนัน้
สองพวกนี้เป็นธรรมวาที.
723. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อนึง่ ภิกษุในธรรมวินยั นี้ ถูกสงฆ์ลงอุกเขปนิยกรรม
ฐานไม่ท�ำคืนอาบัติ แล้วประพฤติโดยชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติ
แก้ตัวได้ จึงขอระงับอุกเขปนียกรรมฐานไม่ท�ำคืนอาบัติ ในเรื่องนี้
ถ้ า ภิ ก ษุ ทั้ ง หลายได้ ป รึ ก ษาตกลงกั น อย่ า งนี้ ว ่ า อาวุ โ สทั้ ง หลาย
ภิกษุรูปนี้แล ถูกสงฆ์ลงอุกเขปนียกรรมฐานไม่ท�ำคืนอาบัติ แล้ว
ประพฤติ โ ดยชอบ หายเย่ อ หยิ่ ง ประพฤติ แ ก้ ตั ว ได้ บั ด นี้ ขอ
ระงับอุกเขปนียกรรมฐานไม่ท�ำคืนอาบัติ เอาละ พวกเราจะระงับ
อุกเขปนียกรรมฐานไม่ท�ำคืนอาบัติแก่เธอ ดังนี้ แล้วได้เป็นวรรค
โดยไม่เป็นธรรม ระงับอุกเขปนียกรรมฐานไม่ท�ำคืนอาบัติแก่ภิกษุ
รูปนั้น …
724. …พร้อมเพรียงกันโดยไม่เป็นธรรม …
725. …เป็นวรรคโดยธรรม …
726. …เป็นวรรคโดยเทียมธรรม …
727.…พร้อมเพรียงกันโดยเทียมธรรม … สงฆ์ผู้อยู่ในที่ประชุมนั้น
กล่าวคัดค้านว่า กรรมเป็นวรรคโดยไม่เป็นธรรม กรรมพร้อมเพรียง
กันโดยไม่เป็นธรรม กรรมเป็นวรรคโดยธรรม กรรมเป็นวรรคโดย
เทียมธรรม กรรมพร้อมเพรียงกันโดยเทียมธรรม กรรมไม่เป็นอันท�ำ
กรรมเป็นอันท�ำ กรรมเป็นอันท�ำไม่ชอบ กรรมต้องท�ำใหม่. ดูกร
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย บรรดาภิ ก ษุ ใ นที่ ป ระชุ ม นั้ น พวกที่ ก ล่ า วอย่ า งนี้
ว่า กรรมพร้อมเพรียงกันโดยเทียมธรรม และพวกที่กล่าวอย่างนี้
ว่า กรรมไม่เป็นอันท�ำ กรรมเป็นอันท�ำไม่ชอบ กรรมต้องท�ำใหม่
บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้น สองพวกนี้เป็นธรรมวาที.
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[๒๓๖]
728. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ถูกสงฆ์ลงอุกเขปนียกรรม
ฐานไม่สละทิฏฐิบาป แล้วประพฤติโดยชอบ หายเย่อหยิง่ ประพฤติ
แก้ตัวได้ จึงขอระงับอุกเขปนียกรรมฐานไม่สละทิฏฐิบาป ในเรื่อง
นั้น ถ้าภิกษุทั้งหลายได้ปรึกษาตกลงกันอย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย
ภิกษุรูปนี้แล ถูกสงฆ์ลงอุกเขปนียกรรมฐานไม่สละทิฏฐิบาป แล้ว
ประพฤติโดยชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติแก้ตัวได้ บัดนี้ ขอระงับ
อุ ก เขปนี ย กรรมฐานไม่ ส ละทิ ฏ ฐิ บ าป เอาละ พวกเราจะระงั บ
อุกเขปนียกรรมฐานไม่สละทิฏฐิบาปแก่เธอ ดังนี้ แล้วได้เป็นวรรค
โดยไม่เป็นธรรม ระงับอุกเขปนียกรรมฐานไม่สละทิฏฐิบาปแก่
ภิกษุรูปนั้น …
729. …พร้อมเพรียงกันโดยไม่เป็นธรรม …
730. …เป็นวรรคโดยธรรม …
731. …เป็นวรรคโดยเทียมธรรม …
732. …พร้อมเพรียงกันโดยเทียมธรรม … สงฆ์ผู้อยู่ในที่ประชุมนั้น
กล่าวคัดค้านว่า กรรมเป็นวรรคโดยไม่เป็นธรรม กรรมพร้อมเพรียง
กันโดยไม่เป็นธรรม กรรมเป็นวรรคโดยธรรม กรรมเป็นวรรคโดย
เทียมธรรม กรรมพร้อมเพรียงกันโดยเทียมธรรม กรรมไม่เป็นอันท�ำ
กรรมเป็นอันท�ำไม่ชอบ กรรมต้องท�ำใหม่. ดูกรภิกษุทั้งหลาย
บรรดาภิกษุในทีป่ ระชุมนัน้ พวกทีก่ ล่าวอย่างนีว้ า่ กรรมพร้อมเพรียง
กันโดยเทียมธรรม และพวกที่กล่าวอย่างนี้ว่า กรรมไม่เป็นอันท�ำ
กรรมเป็นอันท�ำไม่ชอบ กรรมต้องท�ำใหม่ บรรดาภิกษุในทีป่ ระชุมนัน้
สองพวกนี้เป็นธรรมวาที.

ขันธ์ที่ ๖ : โกสัมพิขันธกะ

หมวดเหตุการณ์ในกรุงโกสัมพี

• เรื่องภิกษุรูปหนึ่ง
[๒๓๘]

โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า ประทับอยู่ ณ โฆสิตาราม เขตพระนคร
โกสัมพี ครั้งนั้น ยังมีภิกษุรปู หนึ่งต้องอาบัติแล้ว มีความเห็นในอาบัตนิ ั้นว่าเป็นอาบัติ
แต่ภิกษุเหล่าอื่นมีความเห็นในอาบัตินั้นว่าไม่เป็นอาบัติ สมัยต่อมา ภิกษุรูปนั้นกลับ
มีความเห็นในอาบัตินั้นว่าไม่เป็นอาบัติ แต่ภิกษุเหล่าอื่นมีความเห็นในอาบัตินั้นว่า
เป็นอาบัติ จึงภิกษุเหล่านั้น ได้ถามภิกษุนั้นว่า อาวุโส ท่านต้องอาบัติ ท่านเห็นอาบัติ
นั้นหรือไม่. ภิกษุรูปนั้นตอบว่าอาวุโสทั้งหลาย ผมไม่มีอาบัติที่จะพึงเห็น ภายหลัง
ภิกษุเหล่านั้นหาสมัครพรรคพวกได้ จึงยกภิกษุรูปนั้นเสีย เพราะไม่เห็นอาบัติ.
แท้จริง ภิกษุรูปนั้นเป็นผู้คงแก่เรียน ช�่ำชองคัมภีร์ทรงธรรม ทรงวินัย ทรงมาติกา
เป็นบัณฑิต ฉลาด มีปัญญา มีความละอาย รังเกียจ ผู้ใคร่ต่อสิกขา จึงภิกษุรูปนั้น
เข้าไปหาบรรดาภิกษุที่เป็นเพื่อนเคยเห็น เคยคบกันมา แล้วได้กล่าวค�ำนี้ว่า อาวุโส
ทั้งหลาย นั่นไม่เป็นอาบัติ นั่นเป็นอาบัติหามิได้ ผมไม่ต้องอาบัติ ผมต้องอาบัติ
หามิได้ ผมไม่ต้องถูกยก ผมต้องถูกยกหามิได้ ผมถูกยกด้วยกรรมไม่เป็นธรรม ก�ำเริบ
ไม่ควรแก่ฐานะ ขอท่านทั้งหลายจงกรุณาเป็นฝักฝ่ายของผมโดยธรรม โดยวินัยด้วย
เถิด ภิกษุรูปนั้นได้ภิกษุที่เป็นเพื่อนเคยเห็น เคยคบกันมา เป็นฝักฝ่ายแล้ว ได้ส่งทูต
ไปในส�ำนักภิกษุชาวชนบทที่เป็นเพื่อนเคยเห็น เคยคบกันมาว่า อาวุโสทั้งหลาย นั่น
ไม่เป็นอาบัติ นั่นเป็นอาบัติหามิได้ ผมไม่ต้องอาบัติ ผมต้องอาบัติหามิได้ ผมไม่
ต้องถูกยก ผมเป็นผู้ถูกยกหามิได้ ผมถูกยกด้วยกรรมไม่เป็นธรรม ก�ำเริบ ไม่ควรแก่
ฐานะ ขอท่านทั้งหลายจงกรุณาเป็นฝักฝ่ายของผมโดยธรรม โดยวินัยด้วยเถิด ดังนี้
ได้พวกภิกษุชาวชนบทที่เป็นเพื่อนเคยเห็น เคยคบกันมา เป็นฝักฝ่าย.
ครั้งนั้น พวกภิกษุที่สนับสนุนผู้ถูกยกเหล่านั้น ได้เข้าไปหาภิกษุพวกที่ยก แล้วได้
กล่าวค�ำนี้แก่ภิกษุพวกที่ยกว่า อาวุโสทั้งหลาย นั้นไม่เป็นอาบัติ นั่นเป็นอาบัติหามิได้
ภิกษุนั้นไม่ต้องอาบัติ ภิกษุนั้นต้องอาบัติหามิได้ ภิกษุนั้นไม่ต้องถูกยก ภิกษุนั้นเป็น
ผู้ถูกยกหามิได้ ภิกษุนั้นถูกยก ด้วยกรรมไม่เป็นธรรม ก�ำเริบ ไม่ควรแก่ฐานะ.
เมื่อภิกษุพวกสนับสนุนผู้ถูกยกกล่าวอย่างนี้แล้ว ภิกษุพวกยก ได้กล่าวค�ำนี้แก่
ภิกษุ พวกสนับสนุนผู้ถูกยกว่า อาวุโสทั้งหลาย นั่นเป็นอาบัติ นั่นไม่เป็นอาบัติหามิได้
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ภิกษุนั้นต้องอาบัติ ไม่ต้องอาบัติหามิได้ ภิกษุนั้นต้องถูกยกแล้ว ไม่ต้องถูกยกหามิได้
ภิกษุนั้นถูกยกแล้ว ด้วยกรรมเป็นธรรม ไม่ก�ำเริบ ควรแก่ฐานะ ขอท่านทั้งหลายอย่า
สนับสนุน อย่าตามห้อมล้อม ภิกษุผู้ถูกยกนั้นเลย.
ภิกษุพวกสนับสนุนผู้ถูกยกเหล่านั้น อันภิกษุพวกยกว่ากล่าวอยู่แม้อย่างนี้แล
ก็ยังสนับสนุน ยังตามห้อมล้อมภิกษุผู้ถูกยกนั้นอย่างเดิมนั่นแหละ.

ครั้นต่อมา ภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปในพุทธส�ำนัก ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้ว
นั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ภิกษุรูปนั้นนั่งเฝ้าเรียบร้อยแล้ว ได้กราบทูลค�ำนี้แด่
พระผู ้ มี พ ระภาคว่ า พระพุ ท ธเจ้ า ข้ า ภิ ก ษุ รู ป หนึ่ ง ในวั ด โฆสิ ต ารามนี้ ต ้ อ งอาบั ติ
ท่านมีความเห็นในอาบัตินั้นว่าเป็นอาบัติ แต่ภิกษุเหล่าอื่นมีความเห็นในอาบัตินั้น
ว่ า ไม่ เ ป็ น อาบัติ ครั้น ต่อ มา ท่านกลับ มีค วามเห็ น ในอาบั ติ นั้ น ว่ า ไม่ เ ป็ น อาบั ติ
แต่ภิกษุเหล่าอื่นมีความเห็นในอาบัตินั้นว่าเป็นอาบัติ จึงภิกษุเหล่านั้น ได้กล่าวค�ำนี้
แก่ท่านว่า อาวุโส ท่านต้องอาบัติ ท่านต้องอาบัตินั้นหรือไม่ ท่านตอบว่า อาวุโส
ทั้งหลาย ผมไม่มีอาบัติที่จะพึงเห็น ภายหลังภิกษุเหล่านั้นหาสมัครพรรคพวกได้แล้ว
จึงยกท่านเสีย เพราะไม่เห็นอาบัติ แท้จริง ท่านรูปนั้นเป็นผู้คงแก่เรียน ช�่ำชองคัมภีร์
ทรงธรรม ทรงวินัย ทรงมาติกา เป็นบัณฑิต ฉลาด มีปัญญา มีความละอาย รังเกียจ
ผู้ใคร่ต่อสิกขา จึงเข้าไปหาบรรดาภิกษุที่เป็นเพื่อนเคยเห็น เคยคบกันมา แล้วได้
กล่าวค�ำนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย นั่นไม่เป็นอาบัติ นั่นเป็นอาบัติหามิได้ ผมไม่ต้องอาบัติ
ผมต้องอาบัติหามิได้ ผมไม่ต้องถูกยก ผมต้องถูกยกหามิได้ ผมถูกยกด้วยกรรมไม่
เป็นธรรม ก�ำเริบ ไม่ควรแก่ฐานะ ขอท่านทัง้ หลาย จงกรุณาเป็นฝักฝ่ายของผมโดยธรรม
โดยวินัยด้วยเถิด แล้วได้พวกภิกษุที่เป็นเพื่อนเคยเห็นเคยคบกันมา เป็นฝักฝ่าย และ
ส่งทูตไปในส�ำนักภิกษุชาวชนบท ทีเ่ ป็นเพือ่ นเคยเห็น เคยคบกันมาว่า อาวุโสทัง้ หลาย
นั่นไม่เป็นอาบัติ นั่นเป็นอาบัติหามิได้ ผมไม่ต้องอาบัติ ผมต้องอาบัติหามิได้ ผมไม่
ต้องถูกยก ผมต้องถูกยกหามิได้ ผมถูกยกด้วยกรรมไม่เป็นธรรม ก�ำเริบ ไม่ควรแก่
ฐานะ ขอท่านทั้งหลายจงกรุณาเป็นฝักฝ่ายของผมโดยธรรม โดยวินัยด้วยเถิด แล้ว
ได้ภิกษุพวกชาวชนบทที่เป็นเพื่อนเคยเห็น เคยคบกันมา เป็นฝักฝ่าย.
ครั้งนั้น ภิกษุพวกสนับสนุนผู้ถูกยก เข้าไปหาภิกษุพวกยกแล้ว ได้กล่าวค�ำนี้แก่
ภิกษุ พวกยกว่า อาวุโสทั้งหลาย นั้นไม่เป็นอาบัติ นั่นเป็นอาบัติหามิได้ ภิกษุรูปนั้น
ไม่ต้องอาบัติ ภิกษุรูปนั้นต้องอาบัติหามิได้ ภิกษุรูปนั้นไม่ต้องถูกยก ภิกษุรูปนั้นต้อง
ถูกยกหามิได้ ภิกษุรูปนั้น ถูกยกด้วยกรรมไม่เป็นธรรม ก�ำเริบ ไม่ควรแก่ฐานะ
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• ภิกษุรูปหนึ่งเข้าเฝ้ากราบทูลให้ทรงทราบ
[๒๓๙]

เมื่อภิกษุพวกสนับสนุนผู้ถูกยกกล่าวอย่างนี้แล้ว ภิกษุพวกยกได้กล่าวค�ำนี้แก่
ภิกษุพวกสนับสนุนผู้ถูกยกว่า อาวุโสทั้งหลาย นั่นเป็นอาบัติ นั่นไม่เป็นอาบัติหามิได้
ภิกษุนั้นต้องอาบัติ ไม่ต้องอาบัติหามิได้ ภิกษุนั้นต้องถูกยก ไม่ต้องถูกยกหามิได้
ภิกษุนั้นถูกยกด้วยกรรมเป็นธรรม ไม่ก�ำเริบ ควรแก่ฐานะ ขอท่านทั้งหลายอย่า
สนับสนุน อย่าตามห้อมล้อมภิกษุผู้ถูกยกนั้นเลย.
เมื่อภิกษุพวกสนับสนุนผู้ถูกยกเหล่านั้น อันภิกษุพวกยกว่ากล่าวอยู่แม้อย่างนี้
ก็ยังสนับสนุน ยังตามห้อมล้อมภิกษุผู้ถูกยกนั้นอย่างเดิมนั่นแหละ พระพุทธเจ้าข้า.

• ทรงประทานโอวาท
ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคทรงทราบว่า ภิกษุสงฆ์แตกกันแล้ว ภิกษุสงฆ์แตกกัน
แล้ว จึงทรงลุกจากที่ประทับ เสด็จเข้าไปทางภิกษุพวกยก ครั้นถึงแล้วประทับนั่ง
เหนื อ พุ ท ธอาสน์ ที่ เขาจั ด ถวาย ครั้ น พระองค์ ป ระทั บ นั่ ง แล้ ว ได้ ต รั ส ประทาน
พระพุทโธวาทแก่ภิกษุพวกยกว่า

ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธออย่าส�ำคัญภิกษุอันตนพึงยกเพราะเหตุ
อย่างใดอย่างหนึ่ง ด้วยนึกว่าพวกเราเฉลียวฉลาด.

733. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ต้องอาบัติแล้วมีความเห็น

ในอาบัตินั้นว่าไม่เป็นอาบัติ แต่ภิกษุเหล่าอื่นมีความเห็นในอาบัติ
นั้นว่าเป็นอาบัติ ถ้าพวกเธอรู้จักภิกษุรูปนั้นอย่างนี้ว่า ท่านผู้นี้แล
เป็นพหูสูต … ผู้ใคร่ต่อสิกขา ถ้าพวกเราจักยกภิกษุรูปนี้ เพราะ
ไม่เห็นอาบัติ จักท�ำอุโบสถร่วมกับภิกษุรูปนี้ไม่ได้ จักต้องท�ำอุโบสถ
แยกจากภิกษุรูปนี้ ความบาดหมาง ความทะเลาะ ความแก่งแย่ง
ความวิวาท ความแตกแยกแห่งสงฆ์ ความร้าวรานแห่งสงฆ์ การ
ก�ำหนดแห่งสงฆ์ การกระท�ำต่างแห่งสงฆ์ ซึ่งมีข้อนั้นเป็นเหตุ จัก
มีแก่สงฆ์ ภิกษุทั้งหลายผู้เกรงแต่ความแตกนั้น ไม่พึงยกภิกษุนั้น
เพราะไม่เห็นอาบัติ.

734. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ต้องอาบัติแล้วมีความ

เห็นในอาบัตินั้นว่าไม่เป็นอาบัติ แต่ภิกษุเหล่าอื่นมีความเห็นใน
อาบั ติ นั้ น ว่ า เป็ น อาบั ติ ถ้ า พวกเธอรู ้ จั ก ภิ ก ษุ รู ป นั้ น อย่ า งนี้ ว ่ า
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ท่านผู้นี้แลเป็นพหูสูต … ผู้ใคร่ต่อสิกขา ถ้าพวกเราจักยกภิกษุรูปนี้
เพราะไม่เห็นอาบัติ จักปวารณาร่วมกับภิกษุรูปนี้ไม่ได้ จักต้อง
ปวารณาแยกจากภิกษุรูปนี้ จักท�ำสังฆกรรมร่วมกับภิกษุรูปนี้ไม่ได้
จักต้องท�ำสังฆกรรมแยกภิกษุรูปนี้ จักนั่งบนอาสนะร่วมกับภิกษุ
รูปนี้ไม่ได้ จักต้องนั่งบนอาสนะแยกจากภิกษุรูปนี้ จักนั่งในสถานที่
ดื่มยาคูร่วมกับภิกษุรูปนี้ไม่ได้ จักต้องนั่งในสถานที่ดื่มยาคูแยกจาก
ภิกษุรูปนี้ จักนั่งในโรงภัตรร่วมกับภิกษุรูปนี้ไม่ได้ จักต้องนั่งใน
โรงภัตรแยกจากภิกษุรูปนี้ จักอยู่ในที่มุงที่บังอันเดียวกันร่วมกับ
ภิกษุรูปนี้ไม่ได้ จักต้องอยู่ในที่มุงที่บังอันเดียวกันแยกจากภิกษุรูปนี้
จักท�ำอภิวาทต้อนรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรม ตามล�ำดับ ผู้แก่
พรรษาร่วมกับภิกษุรปู นีไ้ ม่ได้ จักต้องท�ำอภิวาท ต้อนรับ อัญชลีกรรม
สามีจกิ รรม ตามล�ำดับ ผูแ้ ก่พรรษาแยกจากภิกษุรปู นี้ ความบาดหมาง
ความทะเลาะ ความแก่งแย่ง ความวิวาท ความแตกแยกแห่งสงฆ์
ความร้าวรานแห่งสงฆ์ การก�ำหนดแห่งสงฆ์ การกระท�ำต่างแห่งสงฆ์
ซึง่ มีขอ้ นัน้ เป็นเหตุ จักมีแก่สงฆ์ ภิกษุทงั้ หลาย ผูเ้ กรงแต่ความแตกกัน
ไม่พึงยกภิกษุรูปนั้น เพราะไม่เห็นอาบัติ.
735. ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอต้องอาบัติแล้ว อย่าส�ำคัญอาบัติว่า
ไม่ต้องท�ำคืน ด้วยเข้าใจว่า พวกเราไม่ต้องอาบัติ.
736. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ต้องอาบัติแล้ว มีความเห็น
ในอาบัตินั้นว่าไม่เป็นอาบัติ แต่ภิกษุเหล่าอื่นมีความเห็นในอาบัติ
นั้นว่าเป็นอาบัติ ถ้าเธอรู้จักภิกษุเหล่านั้นอย่างนี้ว่า ท่านเหล่านี้
แลเป็นพหูสูต … ผู้ใคร่ต่อสิกขา คงจะไม่ถึงฉันทาคติ โทสาคติ
โมหาคติ ภยาคติ เพราะเหตุ แ ห่ ง เรา หรื อ เพราะเหตุ แ ห่ ง ภิ ก ษุ
เหล่าอื่น ถ้าภิกษุเหล่านี้จักยกเรา เพราะไม่เห็นอาบัติ พวกเธอ
จักท�ำอุโบสถร่วมกับเราไม่ได้ จักต้องท�ำอุโบสถแยกจากเรา ความ
บาดหมาง ความทะเลาะ ความแก่งแย่ง ความวิวาท ความแตกแยก
แห่งสงฆ์ ความร้าวรานแห่งสงฆ์ ความก�ำหนดแห่งสงฆ์ การกระท�ำ

ต่างแห่งสงฆ์ ซึ่งมีข้อนั้นเป็นเหตุ จักมีแก่สงฆ์ ภิกษุผู้เกรงแต่ความ
แตกกัน พึงยอม แสดงอาบัตินั้นเสีย แม้ด้วยความเชื่อผู้อื่น.
737.ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ต้องอาบัติแล้ว มี
ความเห็นในอาบัตินั้นว่าไม่เป็นอาบัติ แต่ภิกษุเหล่าอื่นมีความ
เห็นในอาบัตินั้นว่าเป็นอาบัติ ถ้าเธอรู้จักภิกษุเหล่านั้น อย่างนี้ว่า
ท่านเหล่านี้แลเป็นพหูสูต … ผู้ใคร่ต่อสิกขา คงจะไม่ถึงฉันทาคติ
โทสาคติ โมหาคติ ภยาคติ เพราะเหตุแห่งเรา หรือเพราะเหตุแห่ง
ภิกษุอื่น ถ้าภิกษุเหล่านี้ จักยกเราเพราะไม่เห็นอาบัติ จักปวารณา
ร่วมกับเราไม่ได้ จักต้องปวารณาแยกจากเรา จักท�ำสังฆกรรมร่วม
กับเราไม่ได้ จักต้องท�ำสังฆกรรมแยกจากเรา จักนั่งเหนืออาสนะ
ร่วมกับเราไม่ได้ จักต้องนั่งเหนืออาสนะ แยกจากเรา จักนั่งใน
สถานที่ดื่มยาคูร่วมกับเราไม่ได้ จักต้องนั่งในสถานที่ดื่มยาคูแยก
จากเรา จักนั่งในโรงภัตรร่วมกับเราไม่ได้ จักต้องนั่งในโรงภัตรแยก
จากเรา จักอยู่ในที่มุงที่บังอันเดียว ร่วมกับเราไม่ได้ จักต้องอยู่ใน
ที่มุงที่บังอันเดียวแยกจากเรา จักท�ำอภิวาท ต้อนรับ อัญชลีกรรม
สามีจิกรรม ตามล�ำดับผู้แก่พรรษากับเราไม่ได้ จักต้องท�ำอภิวาท
ต้อนรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรม ตามล�ำดับผู้แก่พรรษาเว้นจากเรา
ความบาดหมาง ความทะเลาะ ความแก่งแย่ง ความวิวาท ความ
แตกแยกแห่งสงฆ์ ความก�ำหนดแห่งสงฆ์ การกระท�ำต่างแห่งสงฆ์
ซึ่ ง มี ข ้ อ นั้ น เป็ น เหตุ จั ก มี แ ก่ ส งฆ์ ภิ ก ษุ ผู ้ เ กรงแต่ ค วามแตกกั น
พึงยอมแสดงอาบัตินั้นเสีย แม้ด้วยความเชื่อผู้อื่น.
• แยกกันท�ำอุโบสถในสีมาเป็นต้น
[๒๔๐]
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุพวกที่สนับสนุนผู้ถูกยก ท�ำอุโบสถท�ำสังฆกรรมภายใน
สีมานั้นเอง ส่วนภิกษุพวกยกไปท�ำอุโบสถ ท�ำสังฆกรรมนอกสีมา กาลต่อมา ภิกษุ
ผู้ยกรูปหนึ่ง เข้าไปพุทธส�ำนัก ถวายบังคมพระผู้มีพระภาค นั่ง ณ ควรส่วนข้างหนึ่ง
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ครั้นแล้วได้ กราบทูลค�ำนี้แด่พระผู้มีพระภาคว่า พระพุทธเจ้าข้า ภิกษุพวกสนับสนุน
ผู้ถูกยกนั้น ท�ำอุโบสถ ท�ำสังฆกรรม ภายในสีมานั้นเอง ส่วนพวกข้าพระพุทธเจ้า
เป็นภิกษุพวกยกต้องไปท�ำอุโบสถ ท�ำสังฆกรรมนอกสีมา พระพุทธเจ้าข้า.

738. ดูกรภิกษุ ถ้าภิกษุพวกที่สนับสนุนผู้ถูกยกนั้น จักท�ำอุโบสถ ท�ำ

• นานาสังวาสภูมิ ๒ อย่าง
ดูกรภิกษุ ภูมิของภิกษุนานาสังวาสนี้มี ๒ อย่าง คือ ภิกษุท�ำตนเป็น
นานาสังวาสด้วยตน ๑ สงฆ์พร้อมเพรียงกันยกภิกษุนั้น เพราะไม่เห็น
อาบัติ เพราะไม่ท�ำคืนอาบัติ หรือเพราะไม่สละทิฏฐิบาป ๑. ดูกรภิกษุ
ภูมิของภิกษุนานาสังวาส ๒ อย่างนี้แล.
• สมานสังวาสภูมิ ๒ อย่าง
ดูกรภิกษุ ภูมิของภิกษุสมานสังวาสนี้มี ๒ อย่าง คือ ภิกษุท�ำตนให้เป็น
สมานสังวาสด้วยตน ๑ สงฆ์พร้อมเพรียงกันรับภิกษุนั้นผู้ถูกยก เพราะ
ไม่เห็นอาบัติ เพราะไม่ท�ำคืนอาบัติ หรือเพราะไม่สละทิฏฐิบาป เข้าหมู่ ๑.
ดูกรภิกษุ ภูมิของภิกษุสมานสังวาส ๒ อย่างนี้แล.
• เรื่องความบาดหมางกันเป็นต้น
[๒๔๑]
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายเกิดความบาดหมาง เกิดความทะเลาะ ถึงการ
วิวาทกัน ย่อมแสดงกายกรรม วจีกรรม อันไม่สมควรต่อกันและกัน ท�ำปรามาสกัน
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สังฆกรรม ภายในสีมานั้นเอง ถูกตามญัตติและอนุสาวนาที่เรา
บัญญัติไว้ กรรมของพวกเธอนั้นเป็นธรรม ไม่ก�ำเริบ ควรแก่ฐานะ
ถ้าพวกเธอเป็นภิกษุพวกยกจักท�ำอุโบสถ ท�ำสังฆกรรม ภายในสีมา
นั้นเอง ถูกตามญัตติและอนุสาวนา ที่เราบัญญัติไว้ แม้กรรมของ
พวกเธอนั้น ก็เป็นธรรม ไม่ก�ำเริบ ควรแก่ฐานะ ข้อนั้นเป็นเพราะ
เหตุไร เพราะภิกษุพวกนั้นมีสังวาสต่างจากพวกเธอ และพวกเธอ
ก็มีสังวาสต่างจากภิกษุพวกนั้น.

ด้วยมือ ในโรงภัตร ในละแวกบ้าน คนทั้งหลายเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉน
พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรทั้งหลาย จึงได้เกิดความบาดหมาง เกิดความ
ทะเลาะ ถึงการวิวาท แสดงกายกรรม วจีกรรม อันไม่สมควรต่อกันและกัน ท�ำ
ปรามาสกันด้วยมือ ในโรงภัตร ในละแวกบ้านเล่า ภิกษุทั้งหลายได้ยินคนพวกนั้น
เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู่ บรรดาที่เป็นผู้มักน้อย … ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน
โพนทะนาว่า ไฉนภิกษุทั้งหลาย จึงได้เกิดความบาดหมาง … ท�ำปรามาสกันด้วย
มือ ในโรงภัตร ในละแวกบ้านเล่า … ตรัสว่า

[๒๔๑]
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่าภิกษุทั้งหลายเกิดความบาดหมาง … ท�ำ
ปรามาสกันด้วยมือ ในโรงภัตร ในละแวกบ้าน จริงหรือ.
จริง พระพุทธเจ้าข้า.

739. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆ์แตกกันแล้ว แต่ยังท�ำกิจอันเป็นธรรม

เมื่อถ้อยค�ำไม่ชวนให้ชื่นชมต่อกันเป็นไปอยู่ พวกเธอพึงนั่งเหนือ
อาสนะ โดยนึกในใจว่า ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ พวกเราจักไม่แสดง
กายกรรม วจีกรรม อันไม่สมควรต่อกันและกัน จักไม่ท�ำปรามาส
กันด้วยมือ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆ์แตกกันแล้วแต่ยังท�ำกิจที่
เป็นธรรม เมื่อถ้อยค�ำอันชวนให้ชื่นชมต่อกันเป็นไปอยู่ พวกเธอ
พึงนั่งในแถวมีอาสนะอันหนึ่งคั่นในระหว่าง.

• พระสารีบุตรเข้าเฝ้าทูลถามข้อปฏิบัติ
[๒๕๒]
ท่านพระสารีบุตรได้สดับข่าวว่า ภิกษุชาวพระนครโกสัมพี ผู้ก่อความบาดหมาง
ก่อการทะเลาะ ก่อการวิวาท ท�ำความอื้อฉาว ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์ เหล่านั้น พากัน
มาสู่พระนครสาวัตถี จึงเข้าไปในพระพุทธส�ำนัก ถวายบังคมพระผู้มีพระภาค นั่งเฝ้า
อยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ท่านพระสารีบุตรนั่งเรียบร้อยแล้ว ได้ทูลถามข้อปฏิบัตินี้
แด่พระผู้มีพระภาคว่า พระพุทธเจ้าข้า ได้ข่าวมาว่า ภิกษุชาวพระนครโกสัมพีที่ก่อ
ความบาดหมาง ก่อการทะเลาะ ก่อการวิวาท ท�ำความอื้อฉาว ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์
เหล่านั้น พากันมาพระนครสาวัตถี ข้าพระพุทธเจ้าจะปฏิบัติในภิกษุ เหล่านั้นอย่างไร
พระพุทธเจ้าข้า.
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สารีบุตร ถ้าเช่นนั้น เธอจงด�ำรงอยู่ตามธรรม
• วัตถุส�ำหรับอธรรมวาที ๑๘ ประการ
740. สารีบุตร เธอพึงทราบอธรรมวาทีภิกษุ ด้วยวัตถุ ๑๘ ประการ คือ
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ :1. แสดงสิ่งที่ไม่เป็นธรรม ว่าเป็นธรรม
2. แสดงสิ่งที่เป็นธรรม ว่าไม่เป็นธรรม
3. แสดงสิ่งที่ไม่เป็นวินัย ว่าเป็นวินัย
4. แสดงสิ่งที่เป็นวินัย ว่าไม่เป็นวินัย
5. แสดงสิ่ ง ที่ พ ระตถาคตมิ ไ ด้ ท รงภาษิ ต ไว้ มิ ไ ด้ ต รั ส ไว้ ว่ า
พระตถาคตทรงภาษิตไว้ ตรัสไว้
6. แสดงสิง่ ทีพ่ ระตถาคตทรงภาษิตไว้ ตรัสไว้ ว่าพระตถาคตมิได้
ทรงภาษิตไว้ ตรัสไว้
7. แสดงมรรยาทอั น พระตถาคตมิ ไ ด้ ท รงประพฤติ ม า ว่ า
พระตถาคตทรงประพฤติมา
8. แสดงมรรยาทอั น พระตถาคตทรงประพฤติ ม าแล้ ว ว่ า
พระตถาคตมิได้ทรงประพฤติมา
9. แสดงสิ่งที่พระตถาคตมิได้ทรงบัญญัติไว้ ว่าอันพระตถาคต
ทรงบัญญัติไว้
10. แสดงสิ่งที่พระตถาคตทรงบัญญัติไว้ ว่าพระตถาคตมิได้ทรง
บัญญัติไว้
11. แสดงสิ่งที่มิใช่อาบัติ ว่าเป็นอาบัติ
12. แสดงอาบัติ ว่าเป็นสิ่งมิใช่อาบัติ
13. แสดงอาบัติเบา ว่าเป็นอาบัติหนัก
14. แสดงอาบัติหนัก ว่าเป็นอาบัติเบา
15. แสดงอาบัติมีส่วนเหลือ ว่าเป็นอาบัติหาส่วนเหลือมิได้
16. แสดงอาบัติหาส่วนเหลือมิได้ ว่าเป็นอาบัติมีส่วนเหลือ
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ข้าพระพุทธเจ้าจะพึงทราบธรรมหรือธรรมอย่างไร พระพุทธเจ้าข้า.

17. แสดงอาบัติชั่วหยาบ ว่าเป็นอาบัติไม่ชั่วหยาบ
18. แสดงอาบัติไม่ชั่วหยาบ ว่าเป็นอาบัติชั่วหยาบ
สารีบุตร เธอพึงทราบอธรรมวาทีภิกษุ ด้วยวัตถุ ๑๘ ประการนี้แล.
• วัตถุส�ำหรับธรรมวาที ๑๘ ประการ
741. สารีบุตร และพึงทราบธรรมวาทีภิกษุ ด้วยวัตถุ ๑๘ ประการ คือ
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ :1. แสดงสิ่งที่ไม่เป็นธรรม ว่าไม่เป็นธรรม
2. แสดงสิ่งที่เป็นธรรม ว่าเป็นธรรม
3. แสดงสิ่งที่ไม่เป็นวินัย ว่าไม่เป็นวินัย
4. แสดงสิ่งที่เป็นวินัย ว่าเป็นวินัย
5. แสดงสิ่ ง ที่ พ ระตถาคตมิ ไ ด้ ท รงภาษิ ต ไว้ มิ ไ ด้ ต รั ส ไว้ ว่ า
พระตถาคตมิได้ทรงภาษิตไว้ มิได้ตรัสไว้
6. แสดงสิ่งที่พระตถาคตทรงภาษิตไว้ ตรัสไว้ว่า พระตถาคต
ทรงภาษิตไว้ ตรัสไว้
7. แสดงมรรยาทอั น พระตถาคตมิ ไ ด้ ท รงประพฤติ ม า ว่ า
พระตถาคตมิได้ทรงประพฤติมา
8. แสดงมรรยาทอันพระตถาคตทรงประพฤติมา ว่าพระตถาคต
ทรงประพฤติมา
9. แสดงสิ่งที่พระตถาคตมิได้ทรงบัญญัติไว้ ว่าพระตถาคตมิได้
ทรงบัญญัติไว้
10. แสดงสิ่ ง ที่ พ ระตถาคตทรงบั ญ ญั ติ ไว้ ว่ า พระตถาคตทรง
บัญญัติไว้
11. แสดงสิ่งมิใช่อาบัติ ว่าเป็นสิ่งมิใช่อาบัติ
12. แสดงอาบัติ ว่าเป็นอาบัติ
13. แสดงอาบัติเบา ว่าเป็นอาบัติเบา
14. แสดงอาบัติหนัก ว่าเป็นอาบัติหนัก
15. แสดงอาบัติมีส่วนเหลือ ว่าเป็นอาบัติมีส่วนเหลือ
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16. แสดงอาบัติหาส่วนเหลือมิได้ ว่าเป็นอาบัติหาส่วนเหลือมิได้
17. แสดงอาบัติชั่วหยาบ ว่าเป็นอาบัติชั่วหยาบ
18. แสดงอาบัติไม่ชั่วหยาบ ว่าเป็นอาบัติไม่ชั่วหยาบ
สารีบุตร เธอพึงทราบธรรมวาทีภิกษุ ด้วยวัตถุ ๑๘ ประการนี้แล.

ท่านพระมหาโมคคัลลานะได้สดับข่าว …
ท่านพระมหากัสสปะได้สดับข่าว …
ท่านพระมหากัจจนะได้สดับข่าว …
ท่านพระมหาโกฏฐิตะได้สดับข่าว …
ท่านพระมหากัปปินะได้สดับข่าว …
ท่านพระมหาจุนทะได้สดับข่าว …
ท่านพระอนุรุทธะได้สดับข่าว …
ท่านพระเรวตะได้สดับข่าว …
ท่านพระอุบาลีได้สดับข่าว …
ท่านพระอานนท์ได้สดับข่าว …
ท่านพระราหุลได้สดับข่าวว่า ภิกษุชาวเมืองโกสัมพีที่ก่อความบาดหมาง ก่อการ
ทะเลาะ ก่อการวิวาท ท�ำความอื้อฉาว ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์ เหล่านั้น พากันมาสู่
พระนครสาวัตถี จึงเข้าไปในพุทธส�ำนัก ถวายบังคมพระผู้มีพระภาค แล้วนั่งเฝ้าอยู่
ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ท่านพระราหุล นั่งเรียบร้อยแล้ว ได้ทูลถามข้อปฏิบัติแด่
พระผู้มีพระภาคว่า พระพุทธเจ้า ได้ข่าวมาว่า ภิกษุชาวเมืองโกสัมพีที่ก่อความ
บาดหมาง ก่อการทะเลาะ ก่อการวิวาท ท�ำความอือ้ ฉาว ก่ออธิกรณ์ ในสงฆ์ เหล่านัน้
พากั น มาสู ่ พ ระนครสาวั ต ถี ข้ า พระพุ ท ธเจ้ า จะปฏิ บั ติ ใ นภิ ก ษุ เ หล่ า นั้ น อย่ า งไร
พระพุทธเจ้าข้า.

ราหุล ถ้าเช่นนั้น เธอจงด�ำรงอยู่ตามธรรม

ข้าพระพุทธเจ้าจะพึงทราบธรรมหรืออธรรมอย่างไร พระพุทธเจ้าข้า

ราหุล เธอพึงทราบ อธรรมวาทีภิกษุ ด้วยวัตถุ ๑๘ ประการ …
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• พระเถรานุเถระเข้าเฝ้าทูลถามข้อปฏิบัติ
[๒๕๓]

ราหุล เธอพึงทราบอธรรมวาทีภิกษุ ด้วยวัตถุ ๑๘ ประการนี้แล.
ราหุล และพึงทราบธรรมวาทีภิกษุ ด้วยวัตถุ ๑๘ ประการ …
ราหุล เธอพึงทราบธรรมวาทีภิกษุ ด้วยวัตถุ ๑๘ ประการนี้แล.
• พระมหาปชาบดีโคตมีเถรีเข้าเฝ้าทูลถามข้อปฏิบัติ
[๒๕๔]

พระเถรี ม หาปชาบดี โ คตมี ได้ ส ดั บ ข่ า วว่ า ภิ ก ษุ ช าวเมื อ งโกสั ม พี ที่ ก ่ อ ความ
บาดหมาง ก่อการทะเลาะ ก่อการวิวาท ท�ำความอื้อฉาว ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์ เหล่านั้น
พากันมาสู่พระนครสาวัตถี จึงเข้าไปในพุทธส�ำนัก ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้ว
ได้ยืนเฝ้าอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง พระเถรีมหาปชาบดีโคตมียืนเฝ้าเรียบร้อยแล้ว
ทูลถามข้อปฏิบัตินี้แด่พระผู้มีพระภาคว่า พระพุทธเจ้าข้า ได้ข่าวมาว่า ภิกษุชาว
เมืองโกสัมพี ที่ก่อความบาดหมางก่อการทะเลาะ ก่อการวิวาท ท�ำความอื้อฉาว ก่อ
อธิกรณ์ในสงฆ์ เหล่านั้น พากันมาสู่พระนครสาวัตถี หม่อมฉัน จะปฏิบัติในภิกษุ
เหล่านั้นอย่างไร พระพุทธเจ้าข้า.

โคตมี ถ้าเช่นนั้น เธอจงฟังธรรมในภิกษุสองฝ่าย ครั้นฟังธรรม ในสอง
ฝ่ายแล้ว ภิกษุเหล่าใดในสองฝ่ายนั้นเป็นธรรมวาที เธอจงพอใจความเห็น
ความถูกใจ ความชอบใจ และความเชื่อถือ ของภิกษุฝ่ายธรรมวาทีนั้น
อนึ่ง วัตรอย่างหนึ่งอย่างใดอัน ภิกษุณีสงฆ์พึงหวังแต่ภิกษุสงฆ์ วัตรนั้น
ทั้งหมด อันเธอพึงหวังแต่ธรรมวาทีภิกษุฝ่ายเดียว.
• อนาถบิณฑิกคหบดีเข้าเฝ้าทูลถามข้อปฏิบัติ
[๒๕๕]

อนาถบิณฑิกคหบดีได้สดับข่าวว่า ภิกษุชาวเมืองโกสัมพีที่ก่อความบาดหมาง
ก่อการทะเลาะ ก่อการวิวาท ท�ำความอื้อฉาว ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์ เหล่านั้น พากัน
มาสู่พระนครสาวัตถี จึงเข้าไปในพุทธส�ำนัก ครั้นแล้วถวายบังคมพระผู้มีพระภาค
นั่งเฝ้าอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง อนาถบิณฑิกคหบดีนั่งเฝ้าเรียบร้อยแล้ว ได้ทูลถาม
ข้อปฏิบัตินี้แด่พระผู้มีพระภาคว่า พระพุทธเจ้าข้า ได้ยินข่าวมาว่า ภิกษุชาวเมือง
โกสัมพีทกี่ อ่ ความบาดหมาง ก่อการทะเลาะ ก่อการวิวาท ท�ำความอือ้ ฉาว ก่ออธิกรณ์
ในสงฆ์ เหล่านัน้ พากันมาสูพ่ ระนครสาวัตถี ข้าพระพุทธเจ้า จะปฏิบตั ใิ นภิกษุเหล่านัน้
อย่างไร พระพุทธเจ้าข้า.
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คหบดี ถ้ากระนั้น ท่านจงถวายทานในภิกษุสองฝ่าย ครั้นถวายทาน
ในภิกษุสองฝ่ายแล้ว จงฟังธรรมในสองฝ่าย ครั้นฟังธรรมในสองฝ่ายแล้ว
ภิกษุเหล่าใด ในสองฝ่ายนั้น เป็นธรรมวาที ท่านจงพอใจในความเห็น
ความถูกใจ ความชอบใจ และความเชื่อถือของภิกษุฝ่ายธรรมวาทีนั้น.

นางวิสาขามิคารมาตาได้สดับข่าวว่า ภิกษุชาวเมืองโกสัมพีที่ก่อความบาดหมาง
ก่อการทะเลาะ ก่อการวิวาท ท�ำความอื้อฉาว ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์ เหล่านั้น พากัน
มาสู่พระนครสาวัตถี จึงเข้าไปในพุทธส�ำนัก ครั้นแล้วถวายบังคมพระผู้มีพระภาค
นั่งเฝ้าอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง นางวิสาขามิคารมาตานั่งเฝ้าเรียบร้อยแล้ว ได้ทูล
ถามข้อปฏิบัตินี้แด่พระผู้มีพระภาคว่า พระพุทธเจ้าข้า ได้ข่าวมาว่า ภิกษุชาวเมือง
โกสั ม พี ที่ ก ่ อ ความบาดหมาง ก่ อ การทะเลาะ ก่ อ การวิ ว าท ท� ำ ความอื้ อ ฉาว
ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์ เหล่านั้น พากันมาสู่พระนครสาวัตถี หม่อมฉันจะปฏิบัติในภิกษุ
เหล่านั้นอย่างไร พระพุทธเจ้าข้า.

วิสาขา ถ้ากระนั้น เธอจงถวายทานในภิกษุสองฝ่าย ครั้นถวายทานใน
สองฝ่ายแล้ว จงฟังธรรมในสองฝ่าย ครั้นฟังธรรมในสองฝ่ายแล้ว ภิกษุ
เหล่าใดในสองฝ่ายนั้นเป็นธรรมวาที เธอจงพอใจในความเห็น ความถูกใจ
ความชอบ และความเชื่อถือของภิกษุฝ่ายธรรมวาทีนั้น.
[๒๕๗]
ครั้งนั้น พวกชาวเมืองโกสัมพี ได้ไปถึงพระนครสาวัตถีโดยล�ำดับ จึงท่านพระ
สารีบุตรเข้าไปในพุทธส�ำนัก ครั้นแล้วถวายบังคมพระผู้มีพระภาค นั่งเฝ้าอยู่ ณ ที่
ควรส่วนข้างหนึ่ง แล้วได้ทูลถามข้อปฏิบัตินี้แด่พระผู้มีพระภาคว่า พระพุทธเจ้าข้า
ได้ข่าวมาว่า ภิกษุชาวเมืองโกสัมพีที่ก่อความบาดหมาง ก่อการทะเลาะ ก่อการวิวาท
ท�ำความอื้อฉาว ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์เหล่านั้น พากันมาถึงพระนครสาวัตถีแล้วโดย
ล�ำดับ ข้าพระพุทธเจ้า จะพึงจัดเสนาสนะ ส�ำหรับภิกษุเหล่านัน้ อย่างไร พระพุทธเจ้าข้า.

สารีบุตร ถ้ากระนั้น เธอพึงให้เสนาสนะที่ว่าง.

ก็ถ้าเสนาสนะว่างไม่มี จะพึงปฏิบัติอย่างไร พระพุทธเจ้าข้า.
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• นางวิสาขามิคารมาตาเข้าเฝ้าทูลถามข้อปฏิบัติ
[๒๕๖]

742. สารีบุตร ถ้ากระนั้น พึงท�ำเสนาสนะให้ว่างแล้วให้ แต่เราไม่ได้
กล่าวว่า พึงห้ามเสนาสนะแก่ภิกษุผู้แก่พรรษา โดยปริยายอะไรๆ
หามิได้เลย รูปใดห้าม ต้องอาบัติทุกกฎ.

ในอามิสเล่า จะพึงปฏิบัติอย่างไร พระพุทธเจ้าข้า.

743. สารีบุตร พึงแบ่งอามิสให้ภิกษุทั้งหมดเท่าๆ กัน.
• รับภิกษุผู้ถูกยกเข้าหมู่
[๒๕๘]
ครั้งนั้น ภิกษุผู้ถูกยกรูปนั้น พิจารณาถึงธรรมและวินัยอยู่ ได้ส�ำนึกข้อนี้ว่า นั่น
เป็นอาบัติ นั่นไม่เป็นอาบัติหามิได้ เราเป็นผู้ต้องอาบัติแล้ว ไม่เป็นผู้ต้องอาบัติ
หามิได้ เราเป็นผู้ถูกยกแล้ว ไม่เป็นผู้ถูกยกหามิได้ เราเป็นผู้ถูกยกแล้วด้วยกรรมเป็น
ธรรม ไม่ก�ำเริบ ควรแก่ฐานะ ครั้นแล้วเข้าไปหาภิกษุพวกที่สนับสนุนภิกษุผู้ถูกยก
แล้วได้กล่าวค�ำนี้แก่ภิกษุพวกนั้นว่า อาวุโสทั้งหลาย นั่นเป็นอาบัติ นั่นไม่เป็นอาบัติ
หามิได้ ผมเป็นผู้ต้องอาบัติแล้ว ไม่เป็นผู้ต้องอาบัติหามิได้ ผมเป็นผู้ถูกยกแล้ว ไม่
เป็นผู้ถูกยกหามิได้ ผมถูกยกด้วยกรรมเป็นธรรม ไม่ก�ำเริบ ควรแก่ฐานะ มาเถิดท่าน
ทั้งหลาย ขอได้กรุณารับผมเข้าหมู่ด้วยเถิด ขอรับ.
ล�ำดับนั้น ภิกษุพวกที่สนับสนุนภิกษุผู้ถูกยกเหล่านั้น พาภิกษุผู้ถูกยกรูปนั้น เข้าไป
ในพุทธส�ำนัก ครั้นถึงแล้ว ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคนั่งเฝ้าอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้าง
หนึ่ง แล้วได้กราบทูลค�ำนี้แด่พระผู้มีพระภาคว่า พระพุทธเจ้าข้า ภิกษุผู้ถูกยกรูปนี้
กล่าวอย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย นั่นเป็นอาบัติ นั่นไม่เป็นอาบัติหามิได้ ผมเป็นผู้
ต้องอาบัติแล้ว ไม่เป็นผู้ต้องอาบัติหามิได้ ผมเป็นผู้ถูกยกแล้ว ไม่เป็นผู้ถูกยกหามิได้
ผมเป็นผู้ถูกยกแล้วด้วยกรรมเป็นธรรม ไม่ก�ำเริบ ควรแก่ฐานะ มาเถิด ท่านทั้งหลาย
ขอได้กรุณารับผมเข้าหมู่ด้วยเถิด ขอรับ ดังนี้ พวกข้าพระพุทธเจ้าจะพึงปฏิบัติ
อย่างไร พระพุทธเจ้าข้า.

744. ดูกรภิกษุทั้งหลาย นั่นเป็นอาบัติ นั่นไม่เป็นอาบัติหามิได้ ภิกษุนั่น

ต้องอาบัติแล้ว ภิกษุนั่นไม่ต้องอาบัติหามิได้ ภิกษุนั่นถูกยกแล้ว
ภิกษุนั่นไม่ถูกยกหามิได้ ภิกษุนั่นถูกยกแล้วด้วยกรรมเป็นธรรม
ไม่ก�ำเริบ ควรแก่ฐานะ เพราะภิกษุนั้นต้องอาบัติ ถูกยกแล้ว และ
เห็นอาบัติ ฉะนั้น พวกเธอจงรับภิกษุนั้นเข้าหมู่.
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ทรงอนุญาตให้ทำ�สังฆสามัคคี
745. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะภิกษุนั้นต้องอาบัติแล้วถูกยกแล้ว เห็น
อาบัตแิ ล้ว และสงฆ์เข้ารับหมูแ่ ล้ว ถ้าเช่นนัน้ สงฆ์จงท�ำสังฆสามัคคี
เพื่อระงับเรื่องนั้น.

วิธีทำ�สังฆสามัคคี
746. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลสังฆสามัคคีพึงท�ำอย่างนี้ คือภิกษุทั้งหลาย
ทั้งที่อาพาธ ทั้งที่ไม่อาพาธ พึงประชุมพร้อมกันทุกๆ รูป รูปไหน
จะให้ฉันทะไม่ได้ ครั้นประชุมกันแล้ว ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึง
ประกาศให้สงฆ์ทราบ ด้วยญัตติทุติยกรรมวาจา ว่าดังนี้ :• กรรมวาจาท�ำสังฆสามัคคี
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ความบาดหมาง ความทะเลาะ
ความแก่งแย่ง ความวิวาทแห่งสงฆ์ ความแตกแห่งสงฆ์ ความร้าวราน
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จึงภิกษุพวกที่สนับสนุนภิกษุผู้ถูกยกเหล่านั้น รับภิกษุผู้ถูกยกรูปนั้นเข้าหมู่แล้ว
เข้าไปหาภิกษุพวกยกถึงที่อยู่ ได้กล่าวค�ำนี้แก่ภิกษุพวกยกว่า อาวุโสทั้งหลาย ความ
บาดหมาง ความทะเลาะ ความแก่งแย่ง การวิวาทแห่งสงฆ์ ความแตกแห่งสงฆ์
ความร้าวรานแห่งสงฆ์ การถือต่างกันแห่งสงฆ์ การท�ำต่างกันแห่งสงฆ์ ได้มีแล้ว
เพราะเรื่องใด ภิกษุนั่นนั้น ต้องอาบัติแล้ว ถูกยกแล้วเห็นอาบัติ และสงฆ์รับเข้าหมู่
แล้ว เอาละ พวกเราจะท�ำสังฆสามัคคี เพื่อระงับเรื่องนั้น.
จึงภิกษุพวกยกเหล่านั้น เข้าไปในพุทธส�ำนัก ครั้นแล้วถวายบังคมพระผู้มีพระ
ภาคนั่งเฝ้าอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง แล้วได้กราบทูลค�ำนี้แด่พระผู้มีพระภาคว่า
พระพุทธเจ้าข้า ภิกษุพวกที่สนับสนุนภิกษุผู้ถูกยกเหล่านั้น กล่าวอย่างนี้ว่า อาวุโส
ทั้งหลาย ความบาดหมาง ความทะเลาะ ความแก่งแย่ง การวิวาทแห่งสงฆ์ ความ
แตกแห่งสงฆ์ ความร้าวรานแห่งสงฆ์ การถือต่างกันแห่งสงฆ์ การท�ำต่างกันแห่งสงฆ์
ได้มีแล้ว เพราะเรื่องใด ภิกษุนั่นนั้นต้องอาบัติแล้ว ถูกยกแล้ว เห็นอาบัติแล้ว และ
สงฆ์รับเข้าหมู่แล้ว เอาละ พวกเราจะท�ำสังฆสามัคคี เพื่อระงับเรื่องนั้น ดังนี้ พวก
ข้าพระพุทธเจ้าจะพึงปฏิบัติอย่างไรหนอ พระพุทธเจ้าข้า.

แห่งสงฆ์ การถือต่างกันแห่งสงฆ์ การท�ำต่างกันแห่งสงฆ์ ได้มีแล้วเพราะ
เรื่องใด ภิกษุนั่นนั้นต้องอาบัติแล้ว ถูกยกแล้ว เห็นอาบัติแล้ว และสงฆ์
เรียกเข้าหมูแ่ ล้ว ถ้าความพร้อมพรัง่ ของสงฆ์ถงึ ทีแ่ ล้ว สงฆ์พงึ ท�ำ สังฆสามัคคี
เพื่อระงับเรื่องนั้น นี่เป็นญัตติ
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ความบาดหมาง ความทะเลาะ
ความแก่งแย่ง ความวิวาทแห่งสงฆ์ ความแตกแห่งสงฆ์ ความร้าวราน
แห่งสงฆ์ การถือต่างกันแห่งสงฆ์ การท�ำต่างกันแห่งสงฆ์ ได้มีแล้วเพราะ
เรื่องใด ภิกษุนั่นนั้นต้องอาบัติแล้ว ถูกยกแล้ว เห็นอาบัติแล้ว และสงฆ์
เรียกเข้าหมู่แล้ว สงฆ์ท�ำสังฆสามัคคีเพื่อระงับเรื่องนั้น การท�ำสังฆสามัคคี
เพื่อระงับเรื่องนั้น ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่าน
ผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด
สงฆ์ท�ำสังฆสามัคคีเพื่อระงับเรื่องนั้นแล้ว ความแตกแห่งสงฆ์ ถูก
ก�ำจัดแล้ว ความร้าวรานแห่งสงฆ์ถูกก�ำจัดแล้ว การถือต่างกันแห่งสงฆ์
ถูกก�ำจัดแล้ว การท�ำต่างกันแห่งสงฆ์ ถูกก�ำจัดแล้ว ชอบแก่สงฆ์ เหตุนั้น
จึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ ไว้ด้วยอย่างนี้.
สงฆ์พึงท�ำอุโบสถ พึงสวดปาติโมกข์ ในขณะนั้นเทียว.
• สังฆสามัคคี ๒ อย่าง
[๒๕๙]

พระพุทธเจ้าข้า ความบาดหมาง ความทะเลาะ ความแก่งแย่ง ความวิวาทแห่ง
สงฆ์ ความแตกแห่งสงฆ์ ความร้าวรานแห่งสงฆ์ การถือต่างกันแห่งสงฆ์ การท�ำต่าง
กันแห่งสงฆ์ ย่อมมีเพราะเรื่องใด สงฆ์ยังไม่ทันวินิจฉัยเรื่องนั้น ยังไม่ทันสาวเข้าไป
ถึ ง มู ล เหตุ จ ากมู ล เหตุ แล้ ว ท� ำ สั ง ฆสามั ค คี สั ง ฆสามั ค คี นั้ น เป็ น ธรรมหรื อ หนอ
พระพุทธเจ้าข้า.

747.อุบาลี ความบาดหมาง ความทะเลาะ ความแก่งแย่ง ความวิวาท

แห่งสงฆ์ ความแตกแห่งสงฆ์ ความร้าวรานแห่งสงฆ์ การถือต่างกัน
แห่งสงฆ์ การท�ำต่างกันแห่งสงฆ์ ย่อมมีเพราะเรื่องใด สงฆ์ยังไม่ทัน
วินิจฉัยเรื่องนั้น ยังไม่ทันสาวเข้าไป ถึงมูลเหตุจากมูลเหตุ แล้วท�ำ
สังฆสามัคคีนั้น ไม่เป็นธรรม.

578

คัมภีร์ มหาวรรค ภาค ๒ (วินัยปิฎก เล่มที่ ๕)

พระพุทธเจ้าข้า ก็ความบาดหมาง ความทะเลาะ ความแก่งแย่ง ความวิวาทแห่งสงฆ์
ความแตกแห่งสงฆ์ ความร้าวรานแห่งสงฆ์ การถือต่างกันแห่งสงฆ์ การท�ำต่างกัน
แห่งสงฆ์ ย่อมมีเพราะเรื่องใด สงฆ์วินิจฉัยเรื่องนั้นสาวเข้าไปถึงมูลเหตุ จากมูลเหตุ
แล้วท�ำสังฆสามัคคี สังฆสามัคคีนั้น เป็นธรรมหรือหนอ พระพุทธเจ้าข้า.

748. อุบาลี ความบาดหมาง ความทะเลาะ ความแก่งแย่ง ความวิวาท

แห่งสงฆ์ ความแตกแห่งสงฆ์ ความร้าวรานแห่งสงฆ์ การถือต่างกัน
แห่งสงฆ์ การท�ำต่างกันแห่งสงฆ์ ย่อมมีเพราะเรื่องใด สงฆ์วินิจฉัย
เรื่ องนั้น สาวเข้า ไปถึง มูล เหตุ จากมู ลเหตุ แล้ ว ท� ำ สั งฆสามั คคี
สังฆสามัคคีนั้นเป็นธรรม.

อุบาลี สังฆสามัคคีมี ๒ อย่าง คือ สังฆสามัคคีเสียอรรถ แต่ได้พยัญชนะ ๑
สังฆสามัคคี ได้ทั้งอรรถ ได้ทั้งพยัญชนะ ๑.
อุบาลี สังฆสามัคคีเสียอรรถ แต่ได้พยัญชนะเป็นไฉนเล่า.
ความบาดหมาง ความทะเลาะ ความแก่งแย่ง ความวิวาทแห่งสงฆ์
ความแตกแห่งสงฆ์ ความร้าวรานแห่งสงฆ์ การถือต่างกันแห่งสงฆ์ การท�ำ
ต่างกันแห่งสงฆ์ ย่อมมีเพราะเรือ่ งใด สงฆ์ยงั ไม่ทนั วินจิ ฉัยเรือ่ งนัน้ ยังไม่ทนั
สาวเข้าไปถึงมูลเหตุจากมูลเหตุ แล้วท�ำสังฆสามัคคี นี้เรียกว่าสังฆสามัคคี
เสียอรรถ แต่ได้พยัญชนะ.
อุบาลี สังฆสามัคคี ได้ทั้งอรรถได้ทั้งพยัญชนะเป็นไฉนเล่า.
ความบาดหมาง ความทะเลาะ ความแก่งแย่ง ความวิวาทแห่งสงฆ์
ความแตกแห่งสงฆ์ ความร้าวรานแห่งสงฆ์ การถือต่างกันแห่งสงฆ์ การ
ท�ำต่างกันแห่งสงฆ์ ย่อมมีเพราะเรื่องใด สงฆ์วินิจฉัยเรื่องนั้น สาวเข้าไป
ถึงมูลเหตุ จากมูลเหตุ แล้วท�ำสังฆสามัคคี นี้เรียกว่า สังฆสามัคคีที่ได้
ทั้งอรรถ ได้ทั้งพยัญชนะ. อุบาลี สังฆสามัคคี ๒ อย่างนี้แล.
โกสัมพิขันธกะ จบ.

มหาวรรค จบ.
พุทธวจน – อริยวินัย 579

อาจารโคจรสมฺปนฺนา

สังฆสามัคคีมีเท่าไร พระพุทธเจ้า.

ผลประโยชน์ของความเป็นสมณะ
-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๓๐/๑๐๑. ๑๐๔. ๑๐๐

ภิกษุทั้งหลาย ผลของความเป็นสมณะ เป็นอย่างไรเล่า
โสตาปัตติผล, สกทาคามิผล, อนาคามิผล และอรหัตตผล เหล่าใดแล.
ภิกษุทั้งหลาย ผลเหล่านี้ เราเรียกว่า ผลของความเป็นสมณะ.
ภิกษุทั้งหลาย ประโยชน์ของความเป็นสมณะ เป็นอย่างไรเล่า
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ความสิ้ น ราคะ ความสิ้ น โทสะ ความสิ้ น โมหะ
อันใดแล. ภิกษุทั้งหลาย อันนี้เราเรียกว่า ประโยชน์ของความเป็นสมณะ.
ภิกษุทั้งหลาย ความเป็นสมณะ เป็นอย่างไรเล่า
อริยอัฏฐังคิกมรรคนี้อย่างเดียวเท่านั้น ซึ่งได้แก่ความเข้าใจอัน
ถูกต้อง, ความมุ่งหมายอันถูกต้อง, การพูดจาอันถูกต้อง, การท�ำการงาน
อันถูกต้อง, การเลี้ยงชีวิตอันถูกต้อง, ความพยายามอันถูกต้อง, ความมี
สติครองตนอันถูกต้อง, ความปักใจแน่วอันถูกต้อง.
ภิกษุทงั้ หลาย อริยอัฏฐังคิกมรรคอันนี้ เราเรียกว่า ความเป็นสมณะ.

(วินัยปิฎก เล่มที่ ๖)

จุลวรรค ภาค ๑ : แบ่งเป็น ๓ ขันธ์
มี ๓๘๕ สิกขาบท

พุทธวจน – อริยวินัย 581

อาจารโคจรสมฺปนฺนา

คัมภีร์ จุลวรรค ภาค ๑

ขันธ์ที่ ๑ : กัมมขันธกะ

หมวดว่าด้วยสังฆกรรมลงโทษเพื่อให้แก้ไขพฤติกรรม

ตัชชนียกรรมที่ ๑

[๒]
…ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนโมฆบุรุษเหล่านั้น จึงได้ก่อความบาดหมาง
ก่อการทะเลาะ ก่อการวิวาท ก่อความอื้อฉาว ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์ ด้วย
ตนเอง ได้เข้าไปหาภิกษุพวกอื่นที่ร่วมก่อความบาดหมาง ก่อการทะเลาะ
ก่อการวิวาท ก่อความอือ้ ฉาว ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์ดว้ ยกัน แล้วกล่าว อย่างนี้
ว่า ท่านทั้งหลาย ผู้นั้นอย่าได้ชนะพวกท่าน พวกท่านจงโต้ตอบถ้อยค�ำให้
แข็งแรง เพราะพวกท่าน เป็นผู้ฉลาด เฉียบแหลม คงแก่เรียน และสามารถ
กว่าเขา อย่ากลัวเขาเลย แม้พวกผมก็จกั เป็นฝักฝ่ายของพวกท่าน โดยวิธนี นั้
ความบาดหมางที่ยังไม่เกิด ย่อมเกิดขึ้น และที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อ
ความเพิ่มพูน แผ่กว้างออกไปเล่า การกระท�ำของโมฆบุรุษเหล่านั้นนั่น
ไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส หรือเพื่อความ
เลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้ว โดยที่แท้การกระท�ำของโมฆบุรุษ
เหล่านั้น นั่นย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เลื่อมใสของผู้ที่ยังไม่เลื่อมใส และ
เพื่อความเป็นอย่างอื่นของคนบางพวกที่เลื่อมใสแล้ว.
[๓]
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล สงฆ์จงท�ำตัชชนียกรรมแก่ภิกษุ
พวกปัณฑุกะและโลหิตกะ.
วิธีทำ�ตัชชนียกรรม
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลวิธีท�ำตัชชนียกรรม พึงท�ำอย่างนี้ คือ ชั้นต้น
พึงโจทภิกษุพวกพระปัณฑุกะและโลหิตกะ ครั้นแล้ว พึงให้พวกเธอให้การ
แล้วพึงปรับอาบัติ ครัน้ แล้วภิกษุผฉู้ ลาด ผูส้ ามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบ
ด้วยญัตติจตุตถกรรมวาจา ว่าดังนี้
• กรรมวาจาท�ำตัชชนียกรรม
ท่ า นเจ้ า ข้ า ขอสงฆ์ จ งฟั ง ข้ า พเจ้ า ภิ ก ษุ พ วกพระปั ณ ฑุ ก ะและ
พระโลหิตกะนี้ เป็นผู้ก่อความบาดหมาง ก่อการทะเลาะ ก่อการวิวาท
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ก่อความอื้อฉาว ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์ ด้วยตนเอง ได้เข้าไปหาภิกษุพวกอื่น
ที่ร่วมก่อความบาดหมาง ก่อการทะเลาะ ก่อการวิวาท ก่อความอื้อฉาว
ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์ด้วยกัน แล้วกล่าวอย่างนี้ว่า ท่านทั้งหลาย ผู้นั้นอย่า
ได้ชนะพวกท่าน พวกท่านจงโต้ตอบถ้อยค�ำให้แข็งแรง เพราะพวกท่าน
เป็นผู้ฉลาด เฉียบแหลม คงแก่เรียน และสามารถกว่าเขา อย่ากลัวเขาเลย
แม้พวกผมก็จักเป็นฝักฝ่ายของพวกท่าน โดยวิธีนั้น ความบาดหมางที่ยัง
ไม่เกิดย่อมเกิดขึน้ และทีเ่ กิดขึน้ แล้วย่อมเป็นไปเพือ่ ความเพิม่ พูน แผ่กว้าง
ออกไป ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงท�ำตัชชนียกรรมแก่
ภิกษุพวกพระปัณฑุกะและพระโลหิตกะ นี่เป็นญัตติ
ท่ า นเจ้ า ข้ า ขอสงฆ์ จ งฟั ง ข้ า พเจ้ า ภิ ก ษุ พ วกพระปั ณ ฑุ ก ะและ
พระโลหิตกะนี้ เป็นผู้ก่อความบาดหมาง … ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์ ด้วยตนเอง
ได้เข้าไปหาภิกษุพวกอื่นที่ร่วมก่อความบาดหมาง … ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์
ด้วยกัน แล้วกล่าวอย่างนี้ว่า ท่านทั้งหลาย ผู้นั้นอย่าได้ชนะพวกท่าน
พวกท่ า นจงโต้ ต อบถ้ อ ยค� ำ ให้ แข็ ง แรง เพราะพวกท่ า นเป็ น ผู ้ ฉ ลาด
เฉียบแหลม คงแก่เรียน และสามารถกว่าเขา อย่ากลัวเขาเลย แม้พวกผมก็
จักเป็นฝักฝ่ายของพวกท่าน โดยวิธีนั้น ความบาดหมางที่ยังไม่เกิดย่อม
เกิดขึ้น และที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเพิ่มพูน แผ่กว้างออกไป
สงฆ์ท�ำตัชชนียกรรมแก่ภิกษุพวกพระปัณฑุกะและพระโลหิตกะ การท�ำ
ตัชชนียกรรมแก่ภิกษุพวกพระปัณฑุกะและพระโลหิตกะ ชอบแก่ท่านผู้ใด
ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด
ข้าพเจ้ากล่าวความนีแ้ ม้ครัง้ ทีส่ อง ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า
ภิกษุพวกพระปัณฑุกะและพระโลหิตกะนี้ เป็นผู้ก่อความบาดหมาง …
ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์ ด้วยตนเอง ได้เข้าไปหาภิกษุพวกอื่นที่ร่วมก่อความ
บาดหมาง … ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์ดว้ ยกัน แล้วกล่าวอย่างนีว้ า่ ท่านทัง้ หลาย
ผู้น้ันอย่าได้ชนะพวกท่าน พวกท่านจงโต้ตอบถ้อยค�ำให้แข็งแรง เพราะ
พวกท่ า นเป็ น ผู ้ ฉ ลาด เฉี ย บแหลม คงแก่ เรี ย น และสามารถกว่ า เขา
อย่ากลัวเขาเลย แม้พวกผมก็จักเป็นฝักฝ่ายของพวกท่าน โดยวิธีนั้น ความ
บาดหมางที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้น และที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความ

เพิ่มพูน แผ่กว้างออกไป สงฆ์ท�ำตัชชนียกรรมแก่ภิกษุพวกพระปัณฑุกะ
และพระโลหิ ตกะ การท�ำตัชชนียกรรมแก่ ภิ กษุ พวกพระปั ณ ฑุ กะและ
พระโลหิตกะชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด
ท่านผู้นั้นพึงพูด
ข้าพเจ้ากล่าวความนีแ้ ม้ครัง้ ทีส่ าม ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า
ภิกษุพวกพระปัณฑุกะและพระโลหิตกะนี้ เป็นผู้ก่อความบาดหมาง …
ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์ ด้วยตนเอง ได้เข้าไปหาภิกษุพวกอื่นที่ร่วมก่อความ
บาดหมาง … ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์ดว้ ยกัน แล้วกล่าวอย่างนีว้ า่ ท่านทัง้ หลาย
ผู้น้ันอย่าได้ชนะพวกท่าน พวกท่านจงโต้ตอบถ้อยค�ำให้แข็งแรง เพราะ
พวกท่ า นเป็ น ผู ้ ฉ ลาด เฉี ย บแหลม คงแก่ เรี ย น และสามารถกว่ า เขา
อย่ากลัวเขาเลย แม้พวกผมก็จักเป็น ฝักฝ่ายของพวกท่าน โดยวิธีนั้น
ความบาดหมาง ทียังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเป็นไป
เพื่ อความเพิ่ มพูน แผ่ก ว้า งออกไป สงฆ์ท� ำ ตั ช ชนี ย กรรมแก่ ภิ กษุ พวก
พระปั ณ ฑุ ก ะและพระโลหิ ต กะ การท� ำ ตั ช ชนี ย กรรมแก่ ภิ ก ษุ พ วก
พระปัณฑุกะและพระโลหิตกะ ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง
ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด
ตัชชนียกรรม สงฆ์ทำ� แล้วแก่ภกิ ษุพวกพระปัณฑุกะและพระโลหิตกะ
ชอบแก่สงฆ์ เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้.

ลักษณะกรรมไม่เป็นธรรม ๑๒ หมวด
• หมวดที่ ๑
[๔]
1. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนียกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ เป็นกรรม
ไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี คือ
1. ทำ�ลับหลัง
2. ไม่สอบถามก่อนแล้วทำ�
3. ไม่ทำ�ตามปฏิญาณ
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• หมวดที่ ๓
[๖]
3. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนียกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก
เป็นกรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี คือ
1. ไม่โจทก่อนแล้วทำ�
2. ไม่ให้จำ�เลยให้การก่อนแล้วทำ�
3. ไม่ปรับอาบัติแล้วทำ�
• หมวดที่ ๔
[๗]
4. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนียกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก
เป็นกรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี คือ
1. ทำ�ลับหลัง
2. ทำ�โดยไม่เป็นธรรม
3. สงฆ์เป็นวรรคทำ�
• หมวดที่ ๕
[๘]
5. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนียกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก
เป็นกรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี คือ
1. ไม่สอบถามก่อนแล้วทำ�
2. ทำ�โดยไม่เป็นธรรม
3. สงฆ์เป็นวรรคทำ�
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• หมวดที่ ๒
[๕]
2. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนียกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก
เป็นกรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี คือ
1. ทำ�เพราะไม่ต้องอาบัติ
2. ทำ�เพราะอาบัติมิใช่เทสนาคามินี
3. ทำ�เพราะอาบัติที่แสดงแล้ว

• หมวดที่ ๖
[๙]
6. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนียกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก
เป็นกรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี คือ
1. ไม่ทำ�ตามปฏิญาณ
2. ทำ�โดยไม่เป็นธรรม
3. สงฆ์เป็นวรรคทำ�
• หมวดที่ ๗
[๑๐]
7. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนียกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก
เป็นกรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี คือ
1. ทำ�เพราะไม่ต้องอาบัติ
2. ธรรมโดยไม่เป็นธรรม
3. สงฆ์เป็นวรรคทำ�
• หมวดที่ ๘
[๑๑]
8. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนียกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก
เป็นกรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี คือ
1. ทำ�เพราะอาบัติมิใช่เทสนาคามินี
2. ทำ�โดยไม่เป็นธรรม
3. สงฆ์เป็นวรรคทำ�
• หมวดที่ ๙
[๑๒]
9. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนียกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก
เป็นกรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี คือ
1. ทำ�เพราะอาบัติที่แสดงแล้ว
2. ทำ�โดยไม่เป็นธรรม
3. สงฆ์เป็นวรรคทำ�
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• หมวดที่ ๑๑
[๑๔]
11. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนียกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก
เป็นกรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี คือ
1. ไม่ให้จำ�เลยให้การก่อนแล้วทำ�
2. ทำ�โดยไม่เป็นธรรม
3. สงฆ์เป็นวรรคทำ�
• หมวดที่ ๑๒
[๑๕]
12. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนียกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก
เป็นกรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี คือ
1. ไม่ปรับอาบัติแล้วทำ�
2. ทำ�โดยไม่เป็นธรรม
3. สงฆ์เป็นวรรคทำ�

ลักษณะกรรมเป็นธรรม ๑๒ หมวด
• หมวดที่ ๑
[๑๖]
13. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนียกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ เป็นกรรม
เป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ
1. ทำ�ต่อหน้า
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• หมวดที่ ๑๐
[๑๓]
10. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนียกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก
เป็นกรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี คือ
1. ไม่โจทก่อนแล้วทำ�
2. ทำ�โดยไม่เป็นธรรม
3. สงฆ์เป็นวรรคทำ�

2. สอบถามก่อนแล้วทำ�
3. ทำ�ตามปฏิญาณ
• หมวดที่ ๒
[๑๗]
14. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนียกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก
เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ
1. ทำ�เพราะต้องอาบัติ
2. ทำ�เพราะอาบัติเป็นเทสนาคามินี
3. ทำ�เพราะอาบัติยังไม่ได้แสดง
• หมวดที่ ๓
[๑๘]
15. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนียกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก
เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ
1. โจทก่อนแล้วทำ�
2. ให้จำ�เลยให้การก่อนแล้วทำ�
3. ปรับอาบัติแล้วทำ�
• หมวดที่ ๔
[๑๙]
16. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนียกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก
เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ
1. ทำ�ต่อหน้า
2. ทำ�โดยธรรม
3. สงฆ์พร้อมเพรียงกันทำ�
• หมวดที่ ๕
[๒๐]
17. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนียกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก
เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ
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1. สอบถามก่อนแล้วทำ�
2. ทำ�โดยธรรม
3. สงฆ์พร้อมเพรียงกันทำ�

• หมวดที่ ๗
[๒๒]
19. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนียกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก
เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ
1. ทำ�เพราะต้องอาบัติ
2. ทำ�โดยธรรม
3. สงฆ์พร้อมเพรียงกันทำ�
• หมวดที่ ๘
[๒๓]
20. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนียกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก
เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ
1. ทำ�เพราะอาบัติเป็นเทสนาคามินี
2. ทำ�โดยธรรม
3. สงฆ์พร้อมเพรียงกันทำ�
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• หมวดที่ ๖
[๒๑]
18. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนียกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก
เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ
1. ทำ�ตามปฏิญาณ
2. ทำ�โดยธรรม
3. สงฆ์พร้อมเพรียงกันทำ�

• หมวดที่ ๙
[๒๔]
21. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนียกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก
เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ
1. ทำ�เพราะอาบัติยังไม่ได้แสดง
2. ทำ�โดยธรรม
3. สงฆ์พร้อมเพรียงกันทำ�
• หมวดที่ ๑๐
[๒๕]
22. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนียกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก
เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ
1. โจทก่อนแล้วทำ�
2. ทำ�โดยธรรม
3. สงฆ์พร้อมเพรียงกันทำ�
• หมวดที่ ๑๑
[๒๖]
23. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนียกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก
เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ
1. ให้จำ�เลยให้การก่อนแล้วทำ�
2. ทำ�โดยธรรม
3. สงฆ์พร้อมเพรียงกันทำ�
• หมวดที่ ๑๒
[๒๗]
24. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนียกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก
เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ
1. ปรับอาบัติแล้วทำ�
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2. ทำ�โดยธรรม
3. สงฆ์พร้อมเพรียงกันทำ�

• หมวดที่ ๑
[๒๘]
25. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ ป ระกอบด้ ว ยองค์ ๓ เมื่ อ สงฆ์ จ�ำนง
จะพึงลงตัชชนียกรรมก็ได้ คือ
1. เป็ น ผู้ ก่ อ ความบาดหมาง ก่ อ การทะเลาะ ก่ อ การวิ ว าท
ก่อความอื้อฉาว ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์
2. เป็นพาล ไม่ฉลาด มีอาบัติมาก มีมรรยาทไม่สมควร
3. อยู่คลุกคลีกับคฤหัสถ์ด้วยการคลุกคลีอันไม่สมควร
• หมวดที่ ๒
[๒๙]
26. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เมื่อสงฆ์
จ�ำนง จะพึงลงตัชชนียกรรมก็ได้ คือ
1. เป็นผู้มีศีลวิบัติ ในอธิศีล
2. เป็นผู้มีอาจารวิบัติ ในอัธยาจาร
3. เป็นผู้มีทิฏฐิวิบัติ ในอติทิฏฐิ
• หมวดที่ ๓
[๓๐]
27. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เมื่อสงฆ์
จ�ำนง พึงลงตัชชนียกรรมก็ได้ คือ
1. กล่าวติเตียนพระพุทธเจ้า
พุทธวจน – อริยวินัย 591

อาจารโคจรสมฺปนฺนา

ข้อที่สงฆ์จำ�นง ๖ หมวด

2. กล่าวติเตียนพระธรรม
3. กล่าวติเตียนพระสงฆ์
• หมวดที่ ๔
[๓๑]
28. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆ์จ�ำนง พึงลงตัชชนียกรรมแก่ภิกษุ
๓ รูป คือ
1. รูปหนึ่งเป็นผู้ก่อความบาดหมาง ก่อการทะเลาะ ก่อการ
วิวาท ก่อความอื้อฉาว ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์
2. รูปหนึ่งเป็นพาล ไม่ฉลาด มีอาบัติมาก มีมรรยาทไม่สมควร
3. รูปหนึ่งอยู่คลุกคลีกับคฤหัสถ์ด้วยการคลุกคลีอันไม่สมควร
• หมวดที่ ๕
[๓๒]
29. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆ์จ�ำนง พึงลงตัชชนียกรรมแก่ภิกษุ
๓ รูป แม้อื่นอีก คือ
1. รูปหนึ่งเป็นผู้มีศีลวิบัติ ในอธิศีล
2. รูปหนึ่งเป็นผู้มีอาจารวิบัติ ในอัธยาจาร
3. รูปหนึ่งเป็นผู้มีทิฏฐิวิบัติ ในอติทิฏฐิ
• หมวดที่ ๖
[๓๓]
30. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆ์จ�ำนง พึงลงตัชชนียกรรมแก่ภิกษุ
๓ รูป แม้อื่นอีก คือ
1. รูปหนึ่งกล่าวติเตียนพระพุทธเจ้า
2. รูปหนึ่งกล่าวติเตียนพระธรรม
3. รูปหนึ่งกล่าวติเตียนพระสงฆ์
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[๓๔]
31. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ ที่ ถู ก สงฆ์ ล งตั ช ชนี ย กรรมแล้ ว ต้ อ ง
ประพฤติโดยชอบ
32. วิธีประพฤติโดยชอบในตัชชนียกรรมนั้น ดังต่อไปนี้
1. ไม่พึงให้อุปสมบท
2. ไม่พึงให้นิสัย
3. ไม่พึงให้สามเณรอุปัฏฐาก
4. ไม่พึงรับสมมติเป็นผู้สั่งสอนภิกษุณี
5. แม้ได้รับสมมติไว้แล้ว ก็ไม่พึงสั่งสอนภิกษุณี
6. ถูกสงฆ์ลงตัชชนียกรรมเพราะอาบัติใด ไม่พึงต้องอาบัตินั้น
7. ไม่พึงต้องอาบัติอื่นอันเช่นกัน
8. ไม่พึงต้องอาบัติอันเลวทรามกว่านั้น
9. ไม่พึงติกรรม
10. ไม่พึงติภิกษุทั้งหลายผู้ทำ�กรรม
11. ไม่พึงห้ามอุโบสถแก่ปกตัตตะภิกษุ
12. ไม่พึงห้ามปวารณาแก่ปกตัตตะภิกษุ
13. ไม่พึงทำ�การไต่สวน
14. ไม่พึงเริ่มอนุวาทาธิกรณ์
15. ไม่พึงยังภิกษุอื่นให้ทำ�โอกาส
16. ไม่พึงโจทภิกษุอื่น
17. ไม่พึงให้ภิกษุอื่นให้การ
18. ไม่พึงช่วยภิกษุต่อภิกษุให้สู้อธิกรณ์กัน.
[๓๕]
ครั้งนั้น สงฆ์ได้ลงตัชชนียกรรมแก่ภิกษุพวกพระปัณฑุกะและพระโลหิตกะแล้ว
พวกนั้นถูกสงฆ์ลงตัชชนียกรรมแล้ว ประพฤติโดยชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติ
แก้ตัวได้ เข้าไปหาภิกษุทั้งหลายแล้วกล่าวอย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย พวกผมถูกสงฆ์
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วัตร ๑๘ ข้อ ในตัชชนียกรรม

ลงตัชชนียกรรมแล้ว ได้ประพฤติโดยชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติแก้ตัวได้ พวกผม
จะพึงปฏิบัติอย่างไรต่อไป … ตรัสว่า

ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ถ้ า เช่ น นั้ น สงฆ์ จ งระงั บ ตั ช ชนี ย กรรมแก่ ภิ ก ษุ
พวกปัณฑุกะและโลหิตกะ.

วัตรที่ไม่ควรระงับ ๑๘ ข้อ ๓ หมวด
• หมวดที่ ๑
[๓๖]

33. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย สงฆ์ไม่พงึ ระงับตัชชนียกรรมแก่ภกิ ษุผปู้ ระกอบ
ด้วยองค์ ๕ คือ
๑. ให้อุปสมบท
๒. ให้นิสัย
๓. ให้สามเณรอุปัฏฐาก
๔. รับสมมติเป็นผู้สั่งสอนภิกษุณี
๕. แม้ได้รับสมมติแล้ว ก็ยังสั่งสอนภิกษุณี

• หมวดที่ ๒
[๓๗]

34. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย สงฆ์ไม่พงึ ระงับตัชชนียกรรมแก่ภกิ ษุผปู้ ระกอบ
ด้วยองค์ ๕ แม้อื่นอีก คือ
๑. ถูกสงฆ์ลงตัชชนียกรรมเพราะอาบัติใด ต้องอาบัตินั้น
๒. ต้องอาบัติอื่นอันเช่นกัน
๓. ต้องอาบัติอันเลวทรามกว่านั้น
๔. ติกรรม
๕. ติภิกษุทั้งหลายผู้ท�ำกรรม
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วัตรที่ควรระงับ ๑๘ ข้อ ๓ หมวด
• หมวดที่ ๑
[๓๙]
36. ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆ์พึงระงับตัชชนียกรรมแก่ภิกษุผู้ประกอบ
ด้วยองค์ ๕ คือ
๑. ไม่ให้อุปสมบท
๒. ไม่ให้นิสัย
๓. ไม่ให้สามเณรอุปัฏฐาก
๔. ไม่รับสมมติเป็นผู้สั่งสอนภิกษุณี
๕. แม้ได้รับสมมติแล้ว ก็ไม่สั่งสอนภิกษุณี
• หมวดที่ ๒
[๔๐]
37. ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆ์พึงระงับตัชชนียกรรมแก่ภิกษุผู้ประกอบ
ด้วยองค์ ๕ แม้อื่นอีก คือ
๑. ถูกสงฆ์ลงตัชชนียกรรมเพราะอาบัติใด ไม่ต้องอาบัตินั้น
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• หมวดที่ ๓
[๓๘]
35. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย สงฆ์ไม่พงึ ระงับตัชชนียกรรมแก่ภกิ ษุผปู้ ระกอบ
ด้วยองค์ ๘ คือ
๑. ห้ามอุโบสถแก่ปกตัตตะภิกษุ
๒. ห้ามปวารณาแก่ปกตัตตะภิกษุ
๓. ท�ำการไต่สวน
๔. เริ่มอนุวาทาธิกรณ์
๕. ยังภิกษุอื่นให้ท�ำโอกาส
๖. โจทภิกษุอื่น
๗. ให้ภิกษุอื่นให้การ
๘. ช่วยภิกษุต่อภิกษุให้สู้อธิกรณ์กัน

๒. ไม่ต้องอาบัติอื่นอันเช่นกัน
๓. ไม่ต้องอาบัติอันเลวทรามกว่านั้น
๔. ไม่ติกรรม
๕. ไม่ติภิกษุทั้งหลายผู้ท�ำกรรม
• หมวดที่ ๓
[๔๑]
38. ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆ์พึงระงับตัชชนียกรรมแก่ภิกษุผู้ประกอบ
ด้วยองค์ ๘ คือ
๑. ไม่ห้ามอุโบสถแก่ปกตัตตะภิกษุ
๒. ไม่ห้ามปวารณาแก่ปกตัตตะภิกษุ
๓. ไม่ท�ำการไต่สวน
๔. ไม่เริ่มอนุวาทาธิกรณ์
๕. ไม่ยังภิกษุอื่นให้ท�ำโอกาส
๖. ไม่โจทภิกษุอื่น
๗. ไม่ให้ภิกษุอื่นให้การ
๘. ไม่ช่วยภิกษุต่อภิกษุให้สู้อธิกรณ์กัน

วิธีระงับตัชชนียกรรม

[๔๒]
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลสงฆ์พึงระงับตัชชนียกรรมอย่างนี้ คือ ภิกษุ
พวกพระปั ณ ฑุ ก ะและโลหิ ต กะนั้ น พึ ง เข้ า ไปหาสงฆ์ ห ่ ม ผ้ า อุ ต ราสงค์
เฉวียงบ่า ไหว้เท้าภิกษุทั้งหลายผู้แก่พรรษากว่า นั่งกระหย่ง ประคอง
อัญชลี กล่าวค�ำขอระงับกรรมนั้นอย่างนี้ ว่าดังนี้
• ค�ำขอระงับตัชชนียกรรม
ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้าทัง้ หลาย ถูกสงฆ์ลงตัชชนียกรรมแล้วได้ประพฤติ
โดยชอบ หายเย่อหยิง่ ประพฤติแก้ตวั ได้ ข้าพเจ้าทัง้ หลายขอระงับตัชชนียกรรม
พึงขอแม้ครั้งที่สอง พึงขอแม้ครั้งที่สาม
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• กรรมวาจาระงับตัชชนียกรรม
ท่ า นเจ้ า ข้ า ขอสงฆ์ จ งฟั ง ข้ า พเจ้ า ภิ ก ษุ พ วกพระปั ณ ฑุ ก ะและ
พระโลหิตกะนี้ ถูกสงฆ์ลงตัชชนียกรรมแล้ว ประพฤติโดยชอบ หายเย่อหยิง่
ประพฤติแก้ตัวได้ บัดนี้ขอระงับตัชชนียกรรม ถ้าความพร้อมพรั่งของ
สงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงระงับตัชชนียกรรม แก่ภิกษุพวกพระปัณฑุกะและ
พระโลหิตกะ นี้เป็นญัตติ
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ภิกษุพวกพระปัณฑุกะและ
พระโลหิตกะนี้ ถูกสงฆ์ลงตัชชนียกรรมแล้ว ประพฤติโดยชอบ หายเย่อหยิง่
ประพฤติแก้ตัวได้ บัดนี้ขอระงับตัชชนียกรรม สงฆ์ระงับตัชชนียกรรมแก่
ภิกษุพวกพระปัณฑุกะและพระโลหิตกะ
การระงับตัชชนียกรรมแก่ภิกษุพวกพระปัณฑุกะและพระโลหิตกะ
ชอบแก่ทา่ นผูใ้ ด ท่านผูน้ นั้ พึงเป็นผูน้ งิ่ ไม่ชอบแก่ทา่ นผูใ้ ด ท่านผูน้ นั้ พึงพูด
ข้ า พเจ้ า กล่ า วความนี้ แ ม้ ค รั้ ง ที่ ส อง ท่ า นเจ้ า ข้ า ขอสงฆ์ จ งฟั ง
ข้าพเจ้า …
การระงับตัชชนียกรรมแก่ภิกษุพวกพระปัณฑุกะและพระโลหิตกะ
ชอบแก่ทา่ นผูใ้ ด ท่านผูน้ นั้ พึงเป็นผูน้ งิ่ ไม่ชอบแก่ทา่ นผูใ้ ด ท่านผูน้ นั้ พึงพูด
ข้าพเจ้ากล่าวความนีแ้ ม้ครัง้ ทีส่ าม ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า
ภิกษุพวกพระปัณฑุกะและพระโลหิตกะนี้ ถูกสงฆ์ลงตัชชนียกรรมแล้ว
ประพฤติโดยชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติแก้ตัวได้ บัดนี้ขอระงับตัชชนียกรรม สงฆ์ระงับตัชชนียกรรมแก่ภิกษุพวกพระปัณฑุกะและพระโลหิตกะ
การระงับตัชชนียกรรมแก่ภิกษุพวกพระปัณฑุกะและพระโลหิตกะ
ชอบแก่ทา่ นผูใ้ ด ท่านผูน้ นั้ พึงเป็นผูน้ งิ่ ไม่ชอบแก่ทา่ นผูใ้ ด ท่านผูน้ นั้ พึงพูด
ตั ช ชนี ย กรรมอั น สงฆ์ ร ะงั บ แล้ ว แก่ ภิ ก ษุ พ วกพระปั ณ ฑุ ก ะและ
พระโลหิตกะ ชอบแก่สงฆ์ เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้.
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ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติจตุตถกรรมวาจา ว่าดังนี้

นิยสกรรม ที่ ๒
• เรื่องพระเสยยสกะ
[๔๓]
ก็โดยสมัยนั้นแล ท่านพระเสยยสกะเป็นพาล ไม่ฉลาด มี อาบัติมาก มีมรรยาท
ไม่สมควร อยู่คลุกคลีกับคฤหัสถ์ด้วยการคลุกคลีอันไม่สมควร ทั้งที่ปกตัตตะภิกษุ
ทั้งหลายให้ปริวาส ชักเข้าหาอาบัติเดิม ให้มานัต อัพภานอยู่ บรรดาภิกษุที่เป็น
ผู้มักน้อย … ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน …

[๔๔]

พระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์ … ทรงสอบถาม … ทรงติเตียน …
รับสั่งว่า

ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เพราะเหตุนนั้ แล สงฆ์จงท�ำนิยสกรรมแก่ภกิ ษุเสยยสกะ
คือ ให้กลับถือนิสยั อีก.

วิธีทำ�นิยสกรรม
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลสงฆ์พึงท�ำนิยสกรรมอย่างนี้ คือชั้นต้นพึง
โจทภิกษุเสยยสกะ ครั้นแล้วพึงให้เธอให้การ แล้วพึงปรับอาบัติ ครั้นแล้ว
ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติจตุตถกรรม
วาจา ว่าดังนี้
• กรรมวาจาท�ำนิยสกรรม
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า พระเสยยสกะผูน้ เี้ ป็นพาล ไม่ฉลาด
มีอาบัติมาก มีมรรยาทไม่สมควร อยู่คลุกคลีกับคฤหัสถ์ด้วยการคลุกคลี
อันไม่สมควร ทั้งที่ปกตัตตะภิกษุทั้งหลายให้ปริวาส ชักเข้าหาอาบัติเดิม
ให้มานัต อัพภานอยู่ ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงท�ำ
นิยสกรรมแก่พระเสยยสกะ คือ ให้กลับถือนิสัยอีก นี้เป็นญัตติ
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า พระเสยยสกะผูน้ เี้ ป็นพาล ไม่ฉลาด
มีอาบัติมาก มีมรรยาทไม่สมควร อยู่คลุกคลีกับคฤหัสถ์ด้วยการคลุกคลี
อันไม่สมควร ทัง้ ทีป่ กตัตตะภิกษุทงั้ หลายให้ปริวาส ชักเข้าหาอาบัตเิ ดิม ให้
มานัต อัพภานอยู่ สงฆ์ทำ� นิยสกรรมแก่พระเสยยสกะ คือ ให้กลับถือนิสยั อีก
598

คัมภีร์ จุลวรรค ภาค ๑ (วินัยปิฎก เล่มที่ ๖)

ลักษณะกรรมไม่เป็นธรรม ๑๒ หมวด
• หมวดที่ ๑
[๔๕]
39. ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ เป็นกรรม
ไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี คือ
1. ทำ�ลับหลัง
2. ไม่สอบถามก่อนแล้วทำ�
3. ไม่ทำ�ตามปฏิญาณ
• หมวดที่ ๒
[๔๖]
40. ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก
เป็นกรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี คือ
1. ทำ�เพราะไม่ต้องอาบัติ
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การท�ำนิยสกรรมแก่พระเสยยสกะ คือ ให้กลับถือนิสัยอีก ชอบแก่ท่านผู้ใด
ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด
ข้าพเจ้ากล่าวความนีแ้ ม้ครัง้ ทีส่ อง ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า
พระเสยยสกะผู้นี้เป็นพาล ไม่ฉลาด มีอาบัติมาก มีมรรยาทไม่สมควร
อยู่คลุกคลีกับคฤหัสถ์ด้วยการคลุกคลีอันไม่สมควร ทั้งที่ปกตัตตะภิกษุ
ทั้งหลายให้ปริวาส ชักเข้าหาอาบัติเดิม ให้มานัต อัพภานอยู่ สงฆ์ท�ำ
นิยสกรรมแก่พระเสยยสกะ คือ ให้กลับถือนิสัยอีก การท�ำนิยสกรรมแก่
พระเสยยสกะ คือ ให้กลับถือนิสัยอีก ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็น
ผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด
ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สาม …
นิยสกรรม อันสงฆ์ท�ำแล้วแก่พระเสยยสกะ คือ ให้กลับถือนิสัยอีก
ชอบแก่สงฆ์ เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้.

2. ทำ�เพราะอาบัติมิใช่เทสนาคามินี
3. ทำ�เพราะอาบัติที่แสดงแล้ว
• หมวดที่ ๓
[๔๗]
41. ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก
เป็นกรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี คือ
1. ไม่โจทก่อนแล้วทำ�
2. ไม่ให้จำ�เลยให้การแล้วทำ�
3. ไม่ปรับอาบัติแล้วทำ�
• หมวดที่ ๔
[๔๘]
42. ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก
เป็นกรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี คือ
1. ทำ�ลับหลัง
2. ทำ�โดยไม่เป็นธรรม
3. สงฆ์เป็นวรรคทำ�
• หมวดที่ ๕
[๔๙]
43. ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก
เป็นกรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี คือ
1. ไม่สอบถามก่อนแล้วทำ�
2. ทำ�โดยไม่เป็นธรรม
3. สงฆ์เป็นวรรคทำ�
• หมวดที่ ๖
[๕๐]
44. ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก
เป็นกรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี คือ
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• หมวดที่ ๙
[๕๓]
47. ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก
เป็นกรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี คือ
1. ทำ�เพราะอาบัติที่แสดงแล้ว
2. ทำ�โดยไม่เป็นธรรม
3. สงฆ์เป็นวรรคทำ�
• หมวดที่ ๑๐
[๕๔]
48. ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก
เป็นกรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี คือ
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1. ไม่ทำ�ตามปฏิญาณ
2. ทำ�โดยไม่เป็นธรรม
3. สงฆ์เป็นวรรคทำ�
• หมวดที่ ๗
[๕๑]
45. ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก
เป็นกรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี คือ
1. ทำ�เพราะไม่ต้องอาบัติ
2. ทำ�โดยไม่เป็นธรรม
3. สงฆ์เป็นวรรคทำ�
• หมวดที่ ๘
[๕๒]
46. ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก
เป็นกรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี คือ
1. ทำ�เพราะอาบัติมิใช่เทสนาคามินี
2. ทำ�โดยไม่เป็นธรรม
3. สงฆ์เป็นวรรคทำ�

1. ไม่โจทก่อนแล้วทำ�
2. ทำ�โดยไม่เป็นธรรม
3. สงฆ์เป็นวรรคทำ�
• หมวดที่ ๑๑
[๕๕]
49. ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก
เป็นกรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี คือ
1. ไม่ให้จำ�เลยให้การก่อนแล้วทำ�
2. ทำ�โดยไม่เป็นธรรม
3. สงฆ์เป็นวรรคทำ�
• หมวดที่ ๑๒
[๕๖]
50. ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก
เป็นกรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี คือ
1. ไม่ปรับอาบัติแล้วทำ�
2. ทำ�โดยไม่เป็นธรรม
3. สงฆ์เป็นวรรคทำ�

ลักษณะกรรมเป็นธรรม ๑๒ หมวด
• หมวดที่ ๑
[๕๗]
51. ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ เป็นกรรม
เป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ
1. ทำ�ต่อหน้า
2. สอบถามก่อนแล้วทำ�
3. ทำ�ตามปฏิญาณ
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• หมวดที่ ๓
[๕๙]
53. ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก
เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ
1. โจทก่อนแล้วทำ�
2. ให้จำ�เลยให้การก่อนแล้วทำ�
3. ปรับอาบัติแล้วทำ�
• หมวดที่ ๔
[๖๐]
54. ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก
เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ
1. ทำ�ต่อหน้า
2. ทำ�โดยธรรม
3. สงฆ์พร้อมเพรียงกันทำ�
• หมวดที่ ๕
[๖๑]
55. ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก
เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ
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• หมวดที่ ๒
[๕๘]
52. ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก
เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ
1. ทำ�เพราะต้องอาบัติ
2. ทำ�เพราะอาบัติเป็นเทสนาคามินี
3. ทำ�เพราะอาบัติที่ยังไม่ได้แสดง

1. สอบถามก่อนแล้วทำ�
2. ทำ�โดยธรรม
3. สงฆ์พร้อมเพรียงกันทำ�
• หมวดที่ ๖
[๖๒]
56. ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก
เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ
1. ทำ�ตามปฏิญาณ
2. ทำ�โดยธรรม
3. สงฆ์พร้อมเพรียงกันทำ�
• หมวดที่ ๗
[๖๓]
57. ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก
เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ
1. ทำ�เพราะต้องอาบัติ
2. ทำ�โดยธรรม
3. สงฆ์พร้อมเพรียงกันทำ�
• หมวดที่ ๘
[๖๔]
58. ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก
เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ
1. ทำ�เพราะอาบัติเป็นเทสนาคามินี
2. ทำ�โดยธรรม
3. สงฆ์พร้อมเพรียงกันทำ�
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• หมวดที่ ๑๐
[๖๖]
60. ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก
เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ
1. โจทก่อนแล้วทำ�
2. ทำ�โดยธรรม
3. สงฆ์พร้อมเพรียงกันทำ�
• หมวดที่ ๑๑
[๖๗]
61. ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก
เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ
1. ให้จำ�เลยให้การก่อนแล้วทำ�
2. ทำ�โดยธรรม
3. สงฆ์พร้อมเพรียงกันทำ�
• หมวดที่ ๑๒
[๖๘]
62. ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก
เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ
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• หมวดที่ ๙
[๖๕]
59. ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก
เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ
1. ทำ�เพราะอาบัติยังไม่ได้แสดง
2. ทำ�โดยธรรม
3. สงฆ์พร้อมเพรียงกันทำ�

1. ปรับอาบัติแล้วทำ�
2. ทำ�โดยธรรม
3. สงฆ์พร้อมเพรียงกันทำ�

ข้อที่สงฆ์จำ�นง ๖ หมวด
• หมวดที่ ๑
[๖๙]
63. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ ป ระกอบด้ ว ยองค์ ๓ เมื่ อ สงฆ์ จ�ำนง
จะพึงลงนิยสกรรมก็ได้ คือ
1. เป็ น ผู้ ก่ อ ความบาดหมาง ก่ อ การทะเลาะ ก่ อ การวิ ว าท
ก่อความอื้อฉาว ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์
2. เป็นพาล ไม่ฉลาด มีอาบัติมาก มีมรรยาทไม่สมควร
3. อยู่คลุกคลีกับคฤหัสถ์ด้วยการคลุกคลีอันไม่สมควร
• หมวดที่ ๒
[๗๐]
64. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เมื่อสงฆ์
จ�ำนง จะพึงลงนิยสกรรมก็ได้ คือ
1. เป็นผู้มีศีลวิบัติ ในอธิศีล
2. เป็นผู้มีอาจารวิบัติ ในอัธยาจาร
3. เป็นผู้มีทิฏฐิวิบัติ ในอติทิฏฐิ
• หมวดที่ ๓
[๗๑]
65. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เมื่อสงฆ์
จ�ำนง จะพึงลงนิยสกรรมก็ได้ คือ
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1. กล่าวติเตียนพระพุทธเจ้า
2. กล่าวติเตียนพระธรรม
3. กล่าวติเตียนพระสงฆ์

• หมวดที่ ๕
[๗๓]
67. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆ์จ�ำนง จะพึงลงนิยสกรรมแก่ภิกษุ
๓ รูป แม้อื่นอีก คือ
1. รูปหนึ่งเป็นผู้มีศีลวิบัติ ในอธิศีล
2. รูปหนึ่งเป็นผู้มีอาจารวิบัติ ในอัธยาจาร
3. รูปหนึ่งเป็นผู้มีทิฏฐิวิบัติ ในอติทิฏฐิ
• หมวดที่ ๖
[๗๔]
68. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆ์จ�ำนง จะพึงลงนิยสกรรมแก่ภิกษุ
๓ รูป แม้อื่นอีก คือ
1. รูปหนึ่งกล่าวติเตียนพระพุทธเจ้า
2. รูปหนึ่งกล่าวติเตียนพระธรรม
3. รูปหนึ่งกล่าวติเตียนพระสงฆ์
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• หมวดที่ ๔
[๗๒]
66. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆ์จ�ำนง จะพึงลงนิยสกรรมแก่ภิกษุ
๓ รูป คือ
1. รูปหนึ่งเป็นผู้ก่อความบาดหมาง ก่อการทะเลาะ ก่อการ
วิวาท ก่อความอื้อฉาว ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์
2. รูปหนึ่งเป็นพาล ไม่ฉลาด มีอาบัติมาก มีมรรยาทไม่สมควร
3. รูปหนึ่งอยู่คลุกคลีกับคฤหัสถ์ด้วยการคลุกคลีอันไม่สมควร

วัตร ๑๘ ข้อ ในนิยสกรรม

[๗๕]
69. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุทถี่ กู สงฆ์ลงนิยสกรรมแล้ว ต้องประพฤติ
โดยชอบ
70. วิธีประพฤติโดยชอบในนิยสกรรมนั้น ดังต่อไปนี้
1. ไม่พึงให้อุปสมบท
2. ไม่พึงให้นิสัย
3. ไม่พึงให้สามเณรอุปัฏฐาก
4. ไม่พึงรับสมมติเป็นผู้สั่งสอนภิกษุณี
5. แม้ได้รับสมมติไว้แล้ว ก็ไม่พึงสั่งสอนภิกษุณี
6. ถูกสงฆ์ลงนิยสกรรมเพราะอาบัติใด ไม่พึงต้องอาบัตินั้น
7. ไม่พึงต้องอาบัติอื่นอันเช่นกัน
8. ไม่พึงต้องอาบัติอันเลวทรามกว่านั้น
9. ไม่พึงติกรรม
10. ไม่พึงติภิกษุทั้งหลายผู้ทำ�กรรม
11. ไม่พึงห้ามอุโบสถแก่ปกตัตตะภิกษุ
12. ไม่พึงห้ามปวารณาแก่ปกตัตตะภิกษุ
13. ไม่พึงทำ�การไต่สวน
14. ไม่พึงเริ่มอนุวาทาธิกรณ์
15. ไม่พึงยังภิกษุอื่นให้ทำ�โอกาส
16. ไม่พึงโจทภิกษุอื่น
17. ไม่พึงให้ภิกษุอื่นให้การ
18. ไม่พึงช่วยภิกษุต่อภิกษุให้สู้อธิกรณ์กัน.
[๗๖]

ครั้งนั้น สงฆ์ได้ลงนิยสกรรมแก่พระเสยยสกะแล้ว คือ ให้กลับถือนิสัยอีก เธอถูก
สงฆ์ลงนิยสกรรมแล้ว ซ่องเสพ คบหา นั่งใกล้กัลยาณมิตร ขอให้แนะน�ำ ไต่ถาม ได้
เป็นพหูสูต ช�่ำชองในคัมภีร์ ทรงธรรม ทรงวินัย ทรงมาติกา เป็นผู้ฉลาด เฉียบแหลม
มีปัญญา เป็นลัชชี มีความรังเกียจ ใคร่ต่อสิกขา เธอประพฤติโดยชอบ หายเย่อหยิ่ง
ประพฤติแก้ตัวได้ เข้าไปหาภิกษุทั้งหลายแล้วกล่าวอย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย ผมถูก
สงฆ์ลงนิยสกรรมแล้วได้ประพฤติโดยชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติแก้ตัวได้ ผมจะพึง
ปฏิบัติอย่างไรต่อไป … ตรัสว่า
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[๗๗]
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าเช่นนั้นสงฆ์จงระงับนิยสกรรมแก่ภิกษุเสยยสกะ.

• หมวดที่ ๑
71. ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆ์ไม่พึงระงับนิยสกรรมแก่ภิกษุผู้ประกอบ
ด้วยองค์ ๕ คือ
๑. ให้อุปสมบท
๒. ให้นิสัย
๓. ให้สามเณรอุปัฏฐาก
๔. รับสมมติเป็นผู้สั่งสอนภิกษุณี
๕. แม้ได้รับสมมติแล้ว ก็ยังสั่งสอนภิกษุณี
• หมวดที่ ๒
[๗๘]
72. ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆ์ไม่พึงระงับนิยสกรรมแก่ภิกษุผู้ประกอบ
ด้วยองค์ ๕ แม้อื่นอีก คือ
๑. ถูกสงฆ์ลงนิยสกรรมเพราะอาบัติใด ต้องอาบัตินั้น
๒. ต้องอาบัติอื่นอันเช่นกัน
๓. ต้องอาบัติอันเลวทรามกว่านั้น
๔. ติกรรม
๕. ติภิกษุทั้งหลายผู้ท�ำกรรม
• หมวดที่ ๓
[๗๙]
73. ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆ์ไม่พึงระงับนิยสกรรมแก่ภิกษุผู้ประกอบ
ด้วยองค์ ๘ คือ
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วัตรที่ไม่ควรระงับ ๑๘ ข้อ ๓ หมวด

๑. ห้ามอุโบสถแก่ปกตัตตะภิกษุ
๒. ห้ามปวารณาแก่ปกตัตตะภิกษุ
๓. ท�ำการไต่สวน
๔. เริ่มอนุวาทาธิกรณ์
๕. ยังภิกษุอื่นให้ท�ำโอกาส
๖. โจทภิกษุอื่น
๗. ให้ภิกษุอื่นให้การ
๘. ช่วยภิกษุกับภิกษุให้สู้อธิกรณ์กัน

วัตรที่ควรระงับ ๑๘ ข้อ ๓ หมวด
• หมวดที่ ๑
[๘๐]
74. ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆ์พึงระงับนิยสกรรมแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วย
องค์ ๕ คือ
๑. ไม่ให้อุปสมบท
๒. ไม่ให้นิสัย
๓. ไม่ให้สามเณรอุปัฏฐาก
๔. ไม่รับสมมติเป็นผู้สั่งสอนภิกษุณี
๕. แม้ได้รับสมมติแล้ว ก็ไม่สั่งสอนภิกษุณี
• หมวดที่ ๒
[๘๑]
75. ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆ์พึงระงับนิยสกรรมแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วย
องค์ ๕ แม้อื่นอีก คือ
๑. ถูกสงฆ์ลงนิยสกรรมเพราะอาบัติใด ไม่ต้องอาบัตินั้น
๒. ไม่ต้องอาบัติอื่นอันเช่นกัน
๓. ไม่ต้องอาบัติอันเลวทรามกว่านั้น
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• หมวดที่ ๓
[๘๒]
76. ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆ์พึงระงับนิยสกรรมแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วย
องค์ ๘ คือ
๑. ไม่ห้ามอุโบสถแก่ปกตัตตะภิกษุ
๒. ไม่ห้ามปวารณาแก่ปกตัตตะภิกษุ
๓. ไม่ท�ำการไต่สวน
๔. ไม่เริ่มอนุวาทาธิกรณ์
๕. ไม่ยังภิกษุอื่นให้ท�ำโอกาส
๖. ไม่โจทภิกษุอื่น
๗. ไม่ให้ภิกษุอื่นให้การ
๘. ไม่ช่วยภิกษุกับภิกษุให้สู้อธิกรณ์กัน
วิธีระงับนิยสกรรม

[๘๓]
ดู ก รภิ กษุทั้ง หลาย ก็แ ลสงฆ์พึง ระงั บนิ ยสกรรมอย่ างนี้ คื อ ภิ กษุ
เสยยสกะนั้น พึงเข้าไปหาสงฆ์ ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า ไหว้เท้าภิกษุผู้แก่
พรรษากว่า นัง่ กระหย่ง ประคองอัญชลี แล้วกล่าวค�ำขอระงับนิยสกรรมนัน้
อย่างนี้ ว่าดังนี้
• ค�ำขอระงับนิยสกรรม
ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้าถูกสงฆ์ลงนิยสกรรมแล้ว ประพฤติโดยชอบ
หายเย่อหยิ่ง ประพฤติแก้ตัวได้ ข้าพเจ้าขอระงับนิยสกรรม
พึงขอแม้ครั้งที่สอง พึงขอแม้ครั้งที่สาม
ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติจตุตถกรรมวาจา ว่าดังนี้
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๔. ไม่ติกรรม
๕. ไม่ติภิกษุทั้งหลายผู้ท�ำกรรม

• กรรมวาจาระงับนิยสกรรม
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า พระเสยยสกะรูปนี้ ถูกสงฆ์ลง
นิยสกรรมแล้ว ประพฤติโดยชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติแก้ตัวได้ บัดนี้
ขอระงับนิยสกรรม ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงระงับ
นิยสกรรมแก่พระเสยยสกะ นี่เป็นญัตติ
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า พระเสยยสกะรูปนี้ ถูกสงฆ์ลง
นิยสกรรมแล้ว ประพฤติโดยชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติแก้ตัวได้ บัดนี้ขอ
ระงับนิยสกรรม สงฆ์ระงับนิยสกรรม สงฆ์ระงับนิยสกรรมแก่พระเสยยสกะ
การระงับนิยสกรรมแก่พระเสยยสกะ ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้น
พึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด
ข้าพเจ้ากล่าวความนีแ้ ม้ครัง้ ทีส่ อง ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า
พระเสยยสกะรูปนี้ ถูกสงฆ์ลงนิยสกรรมแล้ว ประพฤติโดยชอบ หายเย่อหยิง่
ประพฤติ แ ก้ ตั ว ได้ บั ด นี้ ข อระงั บ นิ ย สกรรม สงฆ์ ร ะงั บ นิ ย สกรรมแก่
พระเสยยสกะ
การระงับนิยสกรรมแก่พระเสยยสกะ ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้น
พึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด
ข้าพเจ้ากล่าวความนีแ้ ม้ครัง้ ทีส่ าม ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า
พระเสยยสกะรูปนี้ ถูกสงฆ์ลงนิยสกรรมแล้ว ประพฤติโดยชอบ หายเย่อหยิง่
ประพฤติ แ ก้ ตั ว ได้ บั ด นี้ ข อระงั บ นิ ย สกรรม สงฆ์ ร ะงั บ นิ ย สกรรมแก่
พระเสยยสกะ
การระงับนิยสกรรมแก่พระเสยยสกะชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึง
เป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด
นิยสกรรมอันสงฆ์ระงับแล้วแก่พระเสยยสกะ ชอบแก่สงฆ์ เหตุนั้น
จึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้.
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ปัพพาชนียกรรม ที่ ๓
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุพวกอัสสชิและปุพพสุกะ เป็นเจ้าถิ่นในชนบทกิฏาคีรี เป็น
ภิกษุอลัชชีเลวทราม ภิกษุพวกนั้นประพฤติอนาจารเห็นปานดังนี้ คือ ปลูกต้นไม้
ดอกเองบ้าง ใช้ให้ผู้อื่นปลูกบ้าง รดน�้ำเองบ้าง ใช้ให้ผู้อื่นรดบ้าง เก็บดอกไม้เองบ้าง
ใช้ให้ผู้อื่นเก็บบ้าง ร้อยกรองดอกไม้เองบ้าง ใช้ให้ผู้อื่นร้อยกรองบ้าง ท�ำมาลัยต่อ
ก้ า นเองบ้ า ง ใช้ ใ ห้ ผู ้ อื่ น ท� ำ บ้ า ง ท� ำ มาลั ย เรี ย งก้ า นเองบ้ า ง ใช้ ใ ห้ ผู ้ อื่ น ท� ำ บ้ า ง
ท�ำดอกไม้ช่อเองบ้าง ใช้ให้ผู้อื่นท�ำบ้าง ท�ำดอกไม้พุ่มเองบ้าง ใช้ให้ผู้อื่นท�ำบ้าง
ท�ำดอกไม้เทริดเองบ้าง ใช้ให้ผู้อื่นท�ำบ้าง ท�ำดอกไม้พวงเองบ้าง ใช้ให้ผู้อื่นท�ำบ้าง
ท�ำดอกไม้แผงส�ำหรับประดับอกเองบ้าง ใช้ให้ผู้อื่นท�ำบ้าง ภิกษุพวกนั้นน�ำไปเอง
บ้ า ง ใช้ ใ ห้ ผู ้ อื่ น น� ำไปบ้ า ง ซึ่ ง มาลั ย ต่ อ ก้ า น น� ำ ไปเองบ้ า ง ใช้ ใ ห้ ผู ้ อื่ น น� ำ ไปบ้ า ง
ซึ่งมาลัยเรียงก้าน น�ำไปเองบ้าง ใช้ให้ผู้อื่นน�ำไปบ้าง ซึ่งดอกไม้ช่อ น�ำไปเองบ้าง
ใช้ให้ผู้อื่นน�ำไปบ้าง ซึ่งดอกไม้พุ่ม น�ำไปเองบ้าง ใช้ให้ผู้อื่นน�ำไปบ้าง ซึ่งดอกไม้เทริด
น�ำไปเองบ้าง ใช้ให้ผู้อื่นน�ำไปบ้าง ซึ่งดอกไม้พวง น�ำไปเองบ้าง ใช้ให้ผู้อื่นน�ำไปบ้าง
ซึ่งดอกไม้แผงส�ำหรับประดับอก เพื่อกุลสตรี เพื่อกุลธิดา เพื่อกุมารีแห่งตระกูล
เพื่อสะใภ้แห่งตระกูล เพื่อกุลทาสี ภิกษุพวกนั้นฉันอาหารในภาชนะอันเดียวกันบ้าง
ดื่มน�้ำในขันใบเดียวกันบ้าง นั่งบนอาสนะอันเดียวกันบ้าง นอนบนเตียงอันเดียว
กั น บ้ า ง นอนร่ ว มเครื่ อ งลาดอั น เดี ย วกั น บ้ า ง นอนคลุ ม ผ้ า ห่ ม ผื น เดี ย วกั น บ้ า ง
นอนร่วมเครื่องลาดและคลุมผ้าห่มร่วมกันบ้าง กับกุลสตรี กุลธิดา กุมารีแห่งตระกูล
สะใภ้แห่งตระกูล กุลทาสี ฉันอาหารในเวลาวิกาลบ้าง ดื่มน�้ำเมาบ้าง ทัดทรงดอกไม้
ของหอมและเครื่องลูบไล้บ้าง ฟ้อนร�ำบ้าง ขับร้องบ้าง ประโคมบ้าง เต้นร�ำบ้าง
ฟ้อนร�ำกับหญิงฟ้อนร�ำบ้าง ขับร้องกับหญิงฟ้อนร�ำบ้าง ประโคมกับหญิงฟ้อนร�ำ
บ้าง เต้นร�ำกับหญิงฟ้อนร�ำบ้าง ฟ้อนร�ำกับหญิงขับร้องบ้าง ขับร้องกับหญิงขับร้อง
บ้าง ประโคมกับหญิงขับร้องบ้าง เต้นร�ำกับหญิงขับร้องบ้าง ฟ้อนร�ำกับหญิงประโคม
บ้าง ขับร้องกับหญิงประโคมบ้าง ประโคมกับหญิงประโคมบ้าง เต้นร�ำกับหญิง
ประโคมบ้าง ฟ้อนร�ำกับหญิงเต้นร�ำบ้าง ขับร้องกับหญิงเต้นร�ำบ้าง ประโคมกับหญิง
เต้นร�ำบ้าง เต้นร�ำกับหญิงเต้นร�ำบ้าง เล่นหมากรุกแถวละแปดตาบ้าง เล่นหมากรุก
แถวละสิบตาบ้าง เล่นหมากเก็บบ้าง เล่นชิงนางบ้าง เล่นหมากไหวบ้าง เล่นโยน
บ่วงบ้าง เล่นไม้หึ่งบ้าง เล่นฟาดให้เป็นรูปต่างๆ บ้าง เล่นสะกาบ้าง เล่นเป่าใบไม้
บ้าง เล่นไถน้อยๆ บ้าง เล่นหกคะเมนบ้าง เล่นไม้กังหันบ้าง เล่นตวงทรายด้วยใบไม้
บ้าง เล่นรถน้อยๆ บ้าง เล่นธนูน้อยๆ บ้าง เล่นเขียนทายบ้าง เล่นทายใจบ้าง เล่น
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• เรื่องภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะ
[๘๔]

เลียนคนพิการบ้าง หัดขีช่ า้ งบ้าง หัดขีม่ า้ บ้าง หัดขีร่ ถบ้าง หัดยิงธนูบา้ ง หัดเพลงอาวุธ
บ้าง วิ่งผลัดช้างบ้าง วิ่งผลัดม้าบ้าง วิ่งผลัดรถบ้าง วิ่งขับกันบ้าง วิ่งเปี้ยวกันบ้าง
ผิวปากบ้าง ปรบมือบ้าง ปล�้ำกันบ้าง ชกมวยกันบ้าง ปูลาดผ้าสังฆาฏิ ณ กลางสถาน
เต้นร�ำแล้วพูดกับหญิงฟ้อนร�ำอย่างนี้ว่า น้องหญิงเธอจงฟ้อนร�ำ ณ ที่นี้ ดังนี้บ้าง
ให้การค�ำนับบ้าง ประพฤติอนาจารมีอย่างต่างๆ บ้าง …

[๘๗]

พระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์ … ทรงสอบถาม … ทรงติเตียน …
รับสั่งกะพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะว่า

ไปเถิดสารีบุตรและโมคคัลลานะ พวกเธอไปถึงชนบทกิฏาคีรีแล้วจง
ท�ำปัพพาชนียกรรมแก่ภิกษุพวกอัสสชิและปุนัพพสุกะ จากชนบทกิฏาคีรี
เพราะภิกษุพวกนั้นเป็นสัทธิวิหาริกของพวกเธอ.
พวกข้ า พระพุ ท ธเจ้ า จะท� ำ ปั พ พาชนี ย กรรมแก่ ภิ ก ษุ พ วกพระอั ส สชิ แ ละ
พระปุนัพพสุกะจากชนบทกิฏาคีรี ได้ด้วยวิธีไร เพราะภิกษุพวกนั้นดุร้าย หยาบคาย
พระพุทธเจ้าข้า.

ดูกรสารีบุตรและโมคคัลลานะ ถ้าเช่นนั้นพวกเธอจงไปพร้อมด้วยภิกษุ
หลายๆ รูป.
อย่างนั้นพระพุทธเจ้าข้า.

วิธีทำ�ปัพพาชนียกรรม

[๘๘]
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลปัพพาชนียกรรม พึงท�ำอย่างนี้ คือ พึงโจท
ภิกษุพวกอัสสชิและปุนัพพสุกะก่อน ครั้นแล้วพึงให้พวกเธอให้การ แล้ว
พึงปรับอาบัติ ครั้นแล้ว ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบ
ด้วยญัตติจตุตถกรรมวาจา ว่าดังนี้
• กรรมวาจาท�ำปัพพาชนียกรรม
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะเหล่านี้ เป็นผู้ประทุษร้ายสกุล มีความประพฤติเลวทราม ความ
ประพฤติเลวทรามของภิกษุเหล่านี้ เขาได้เห็นอยู่ด้วย เขาได้ยินอยู่ด้วย
และสกุลทั้งหลายถูกภิกษุเหล่านี้ประทุษร้ายแล้ว เขาได้เห็นอยู่ด้วย เขา
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ได้ยินอยู่ด้วย ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงท�ำปัพพาชนียกรรมแก่ภกิ ษุพวกพระอัสสชิและพระปุนพั พสุกะจากชนบทกิฏาคีรวี า่ ภิกษุ
พวกพระอัสสชิและพระปุนพั พสุกะ ไม่พงึ อยูใ่ นชนบทกิฏาคีรี นีเ้ ป็นญัตติ
ท่ า นเจ้ า ข้ า ขอสงฆ์ จ งฟั ง ข้ า พเจ้ า ภิ ก ษุ พ วกพระอั ส สชิ แ ละ
พระปุนัพพสุกะเหล่านี้ เป็นผู้ประทุษร้ายสกุล มีความประพฤติเลวทราม
ความประพฤติเลวทรามของภิกษุเหล่านี้ เขาได้เห็นอยู่ด้วย เขาได้ยินอยู่
ด้วย และสกุลทั้งหลายถูกภิกษุเหล่านี้ประทุษร้ายแล้ว เขาได้เห็นอยู่ด้วย
เขาได้ยินอยู่ด้วย สงฆ์ท�ำปัพพาชนียกรรมแก่ภิกษุพวกพระอัสสชิและ
พระปุ นั พ พสุ ก ะจากชนบทกิ ฏ าคี รี ว ่ า ภิ ก ษุ พ วกพระอั ส สชิ แ ละ
พระปุนัพพสุกะไม่พึงอยู่ในชนบทกิฏาคีรี การท�ำปัพพาชนียกรรมแก่
ภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะจากชนบทกิฏาคีรี ว่า ภิกษุพวก
พระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะไม่พึงอยู่ในชนบทกิฏาคีรี ชอบแก่ท่านผู้ใด
ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด
ข้าพเจ้ากล่าวความนีแ้ ม้ครัง้ ทีส่ อง ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า
ภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะเหล่านี้ เป็นผู้ประทุษร้ายสกุล
มีความประพฤติเลวทราม ความประพฤติเลวทรามของภิกษุเหล่านี้ เขาได้
เห็นอยูด่ ว้ ย เขาได้ยนิ อยูด่ ว้ ย และสกุลทัง้ หลายถูกภิกษุเหล่านีป้ ระทุษร้ายแล้ว
เขาได้เห็นอยู่ด้วย เขาได้ยินอยู่ด้วย สงฆ์ท�ำปัพพาชนียกรรมแก่ภิกษุพวก
พระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะ จากชนบทกิฏาคีรีว่า ภิกษุพวกพระอัสสชิ
และพระปุนพั พสุกะ ไม่พงึ อยูใ่ นชนบทกิฏาคีรี การท�ำปัพพาชนียกรรมแก่
ภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนพั พสุกะ จากชนบทคีรวี า่ ภิกษุพวกพระอัสสชิ
และพระปุนัพพสุกะ ไม่พึงอยู่ในชนบทกิฏาคีรี ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้น
พึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด
ข้าพเจ้ากล่าวความนีแ้ ม้ครัง้ ทีส่ าม ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า
ภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะเหล่านี้ เป็นผู้ประทุษร้ายสกุล
มีความประพฤติเลวทราม ความเลวทรามของภิกษุเหล่านี้ เขาได้เห็นอยูด่ ว้ ย
เขาได้ยินอยู่ด้วย และสกุลทั้งหลายถูกภิกษุเหล่านี้ประทุษร้ายแล้ว เขาได้

เห็นอยู่ด้วย เขาได้ยินอยู่ด้วย สงฆ์ท�ำปัพพาชนียกรรมแก่พวกพระอัสสชิ
และพระปุ นั พ พสุ ก ะ จากชนบทกิ ฏ าคี รี ว่ า ภิ ก ษุ พ วกพระอั ส สชิ แ ละ
พระปุนัพพสุกะ ไม่พึงอยู่ในชนบทกิฏาคีรี การท�ำปัพพาชนียกรรมแก่
ภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะ จากชนบทกิฏาคีรี ว่า ภิกษุพวก
พระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะ ไม่พึงอยู่ในชนบทกิฏาคีรี ชอบแก่ท่านผู้ใด
ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด
ปั พ พาชนี ย กรรม สงฆ์ ท� ำ แล้ ว แก่ ภิ ก ษุ พ วกพระอั ส สชิ แ ละ
พระปุ นั พ พสุ ก ะ จากชนบทกิ ฏ าคี รี ว่ า ภิ ก ษุ พ วกพระอั ส สชิ แ ละ
พระปุนัพพสุกะ ไม่พึงอยู่ในชนบทกิฏาคีรี ชอบแก่สงฆ์ เหตุนั้นจึงนิ่ง
ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้.

ลักษณะกรรมไม่เป็นธรรม ๑๒ หมวด
• หมวดที่ ๑
[๘๙]
77. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปัพพาชนียกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ เป็น
กรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี คือ
1. ทำ�ลับหลัง
2. ไม่สอบถามก่อนแล้วทำ�
3. ทำ�ไม่ตามปฏิญาณ
• หมวดที่ ๒
[๙๐]
78. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ปัพพาชนียกรรมทีป่ ระกอบด้วยองค์ ๓ แม้อน่ื อีก
เป็นกรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี คือ
1. ทำ�เพราะไม่ต้องอาบัติ
2. ทำ�เพราะอาบัติมิใช่เป็นเทสนาคามินี
3. ทำ�เพราะอาบัติที่แสดงแล้ว
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• หมวดที่ ๔
[๙๒]
80. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ปัพพาชนียกรรมทีป่ ระกอบด้วยองค์ ๓ แม้อน่ื อีก
เป็นกรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี คือ
1. ทำ�ลับหลัง
2. ทำ�โดยไม่เป็นธรรม
3. สงฆ์เป็นวรรคทำ�
• หมวดที่ ๕
81. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ปัพพาชนียกรรมทีป่ ระกอบด้วยองค์ ๓ แม้อน่ื อีก
เป็นกรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี คือ
1. ไม่สอบถามก่อนแล้วทำ�
2. ทำ�โดยไม่เป็นธรรม
3. สงฆ์เป็นวรรคทำ�
• หมวดที่ ๖
82. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ปัพพาชนียกรรมทีป่ ระกอบด้วยองค์ ๓ แม้อน่ื อีก
เป็นกรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี คือ
1. ทำ�ไม่ตามปฏิญาณ
2. ทำ�โดยไม่เป็นธรรม
3. สงฆ์เป็นวรรคทำ�
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• หมวดที่ ๓
[๙๑]
79. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ปัพพาชนียกรรมทีป่ ระกอบด้วยองค์ ๓ แม้อน่ื อีก
เป็นกรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี คือ
1. ไม่โจทก่อนแล้วทำ�
2. ไม่ให้จำ�เลยให้การก่อนแล้วทำ�
3. ไม่ปรับอาบัติแล้วทำ�

• หมวดที่ ๗
83. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ปัพพาชนียกรรมทีป่ ระกอบด้วยองค์ ๓ แม้อน่ื อีก
เป็นกรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี คือ
1. ทำ�เพราะไม่ต้องอาบัติ
2. ทำ�โดยไม่เป็นธรรม
3. สงฆ์เป็นวรรคทำ�
• หมวดที่ ๘
84. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ปัพพาชนียกรรมทีป่ ระกอบด้วยองค์ ๓ แม้อน่ื อีก
เป็นกรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี คือ
1. ทำ�เพราะอาบัติมิใช่เป็นเทสนาคามินี
2. ทำ�โดยไม่เป็นธรรม
3. สงฆ์เป็นวรรคทำ�
• หมวดที่ ๙
85. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ปัพพาชนียกรรมทีป่ ระกอบด้วยองค์ ๓ แม้อน่ื อีก
เป็นกรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี คือ
1. ทำ�เพราะอาบัติที่แสดงแล้ว
2. ทำ�โดยไม่เป็นธรรม
3. สงฆ์เป็นวรรคทำ�
• หมวดที่ ๑๐
86. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ปัพพาชนียกรรมทีป่ ระกอบด้วยองค์ ๓ แม้อน่ื อีก
เป็นกรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี คือ
1. ไม่โจทก่อนแล้วทำ�
2. ทำ�โดยไม่เป็นธรรม
3. สงฆ์เป็นวรรคทำ�
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• หมวดที่ ๑๒
88. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ปัพพาชนียกรรมทีป่ ระกอบด้วยองค์ ๓ แม้อน่ื อีก
เป็นกรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี คือ
1. ไม่ปรับอาบัติแล้วทำ�
2. ทำ�โดยไม่เป็นธรรม
3. สงฆ์เป็นวรรคทำ�

ลักษณะกรรมเป็นธรรม ๑๒ หมวด
• หมวดที่ ๑
[๙๓]
89. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปัพพาชนียกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ เป็น
กรรมเป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ
1. ทำ�ต่อหน้า
2. สอบถามก่อนแล้วทำ�
3. ทำ�ตามปฏิญาณ
• หมวดที่ ๒
[๙๔]
90. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ปัพพาชนียกรรมทีป่ ระกอบด้วยองค์ ๓ แม้อน่ื อีก
เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ
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• หมวดที่ ๑๑
87. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ปัพพาชนียกรรมทีป่ ระกอบด้วยองค์ ๓ แม้อน่ื อีก
เป็นกรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี คือ
1. ไม่ให้จำ�เลยให้การก่อนแล้วทำ�
2. ทำ�โดยไม่เป็นธรรม
3. สงฆ์เป็นวรรคทำ�

1. ทำ�เพราะต้องอาบัติ
2. ทำ�เพราะอาบัติเป็นเทสนาคามินี
3. ทำ�เพราะอาบัติยังไม่ได้แสดง
• หมวดที่ ๓
[๙๕]
91. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ปัพพาชนียกรรมทีป่ ระกอบด้วยองค์ ๓ แม้อน่ื อีก
เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ
1. โจทก่อนแล้วทำ�
2. ให้จำ�เลยให้การก่อนแล้วทำ�
3. ปรับอาบัติแล้วทำ�
• หมวดที่ ๔
[๙๖]
92. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ปัพพาชนียกรรมทีป่ ระกอบด้วยองค์ ๓ แม้อน่ื อีก
เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ
1. ทำ�ต่อหน้า
2. ทำ�โดยธรรม
3. สงฆ์พร้อมเพรียงกันทำ�
• หมวดที่ ๕
[๙๗]
93. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ปัพพาชนียกรรมทีป่ ระกอบด้วยองค์ ๓ แม้อน่ื อีก
เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ
1. สอบถามก่อนแล้วทำ�
2. ทำ�โดยธรรม
3. สงฆ์พร้อมเพรียงกันทำ�
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• หมวดที่ ๗
[๙๙]
95. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ปัพพาชนียกรรมทีป่ ระกอบด้วยองค์ ๓ แม้อน่ื อีก
เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ
1. ทำ�เพราะต้องอาบัติ
2. ทำ�โดยธรรม
3. สงฆ์พร้อมเพรียงกันทำ�
• หมวดที่ ๘
[๑๐๐]
96. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ปัพพาชนียกรรมทีป่ ระกอบด้วยองค์ ๓ แม้อน่ื อีก
เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ
1. ทำ�เพราะอาบัติเป็นเทสนาคามินี
2. ทำ�โดยธรรม
3. สงฆ์พร้อมเพรียงกันทำ�
• หมวดที่ ๙
[๑๐๑]
97. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ปัพพาชนียกรรมทีป่ ระกอบด้วยองค์ ๓ แม้อน่ื อีก
เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ
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• หมวดที่ ๖
[๙๘]
94. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ปัพพาชนียกรรมทีป่ ระกอบด้วยองค์ ๓ แม้อน่ื อีก
เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ
1. ทำ�ตามปฏิญาณ
2. ทำ�โดยธรรม
3. สงฆ์พร้อมกันทำ�

1. ทำ�เพราะอาบัติยังไม่ได้แสดง
2. ทำ�โดยธรรม
3. สงฆ์พร้อมเพรียงกันทำ�
• หมวดที่ ๑๐
[๑๐๒]
98. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ปัพพาชนียกรรมทีป่ ระกอบด้วยองค์ ๓ แม้อน่ื อีก
เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ
1. โจทก่อนแล้วทำ�
2. ทำ�โดยธรรม
3. สงฆ์พร้อมเพรียงกันทำ�
• หมวดที่ ๑๑
[๑๐๓]
99. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ปัพพาชนียกรรมทีป่ ระกอบด้วยองค์ ๓ แม้อน่ื อีก
เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ
1. ให้จำ�เลยให้การก่อนแล้วทำ�
2. ทำ�โดยธรรม
3. สงฆ์พร้อมเพรียงกันทำ�
• หมวดที่ ๑๒
[๑๐๔]
100. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ปัพพาชนียกรรมทีป่ ระกอบด้วยองค์ ๓ แม้อน่ื อีก
เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ
1. ปรับอาบัติแล้วทำ�
2. ทำ�โดยธรรม
3. สงฆ์พร้อมเพรียงกันทำ�
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ข้อที่สงฆ์จำ�นง ๑๔ หมวด

• หมวดที่ ๒
[๑๐๖]
102. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เมื่อสงฆ์
จ�ำนง จะพึงลงปัพพาชนียกรรมก็ได้ คือ
1. เป็นผู้มีศีลวิบัติ ในอธิศีล
2. เป็นผู้มีอาจารวิบัติ ในอัธยาจาร
3. เป็นผู้มีทิฏฐิวิบัติ ในอติทิฏฐิ
• หมวดที่ ๓
[๑๐๗]
103. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เมื่อสงฆ์
จ�ำนง จะพึงลงปัพพาชนียกรรมก็ได้ คือ
1. กล่าวติเตียนพระพุทธเจ้า
2. กล่าวติเตียนพระธรรม
3. กล่าวติเตียนพระสงฆ์
• หมวดที่ ๔
[๑๐๘]
104. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เมื่อสงฆ์
จ�ำนง จะพึงลงปัพพาชนียกรรมก็ได้ คือ
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• หมวดที่ ๑
[๑๐๕]
101. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ ป ระกอบด้ ว ยองค์ ๓ เมื่ อ สงฆ์ จ�ำนง
จะพึงลงปัพพาชนียกรรมก็ได้ คือ
1. เป็นผู้ก่อความบาดหมาง ก่อการทะเลาะ ก่อการวิวาท ก่อ
ความอื้อฉาว ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์
2. เป็นพาล ไม่ฉลาด มีอาบัติมาก มีมรรยาทไม่สมควร
3. อยู่คลุกคลีกับคฤหัสถ์ด้วยการคลุกคลีอันไม่สมควร

1. เล่นคะนองกาย
2. เล่นคะนองวาจา
3. เล่นคะนองกายและวาจา
• หมวดที่ ๕
[๑๐๙]
105. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เมื่อสงฆ์
จ�ำนง จะพึงลงปัพพาชนียกรรมก็ได้ คือ
1. ประพฤติอนาจารทางกาย
2. ประพฤติอนาจารทางวาจา
3. ประพฤติอนาจารทางกายและวาจา
• หมวดที่ ๖
[๑๑๐]
106. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เมื่อสงฆ์
จ�ำนง จะพึงลงปัพพาชนียกรรมก็ได้ คือ
1. บังอาจลบล้างพระบัญญัติทางกาย
2. บังอาจลบล้างพระบัญญัติทางวาจา
3. บังอาจลบล้างพระบัญญัติทางกายและวาจา
• หมวดที่ ๗
[๑๑๑]
107. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เมื่อสงฆ์
จ�ำนง จะพึงลงปัพพาชนียกรรมก็ได้ คือ
1. ประกอบมิจฉาชีพทางกาย
2. ประกอบมิจฉาชีพทางวาจา
3. ประกอบมิจฉาชีพทางกายและวาจา
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• หมวดที่ ๙
[๑๑๓]
109. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆ์จ�ำนง จะพึงลงปัพพาชนียกรรมแก่
ภิกษุ ๓ รูป แม้อื่นอีกก็ได้ คือ
1. รูปหนึ่งเป็นผู้มีศีลวิบัติ ในอธิศีล
2. รูปหนึ่งเป็นผู้มีอาจารวิบัติ ในอัธยาจาร
3. รูปหนึ่งเป็นผู้มีทิฏฐิวิบัติ ในอติทิฏฐิ
• หมวดที่ ๑๐
[๑๑๔]
110. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆ์จ�ำนง จะพึงลงปัพพาชนียกรรมแก่
ภิกษุ ๓ รูป แม้อื่นอีกก็ได้ คือ
1. รูปหนึ่งกล่าวติเตียนพระพุทธเจ้า
2. รูปหนึ่งกล่าวติเตียนพระธรรม
3. รูปหนึ่งกล่าวติเตียนพระสงฆ์
• หมวดที่ ๑๑
[๑๑๕]
111. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆ์จ�ำนง จะพึงลงปัพพาชนียกรรมแก่
ภิกษุ ๓ รูป แม้อื่นอีกก็ได้ คือ
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• หมวดที่ ๘
[๑๑๒]
108. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆ์จ�ำนง จะพึงลงปัพพาชนียกรรมแก่
ภิกษุ ๓ รูป คือ
1. รูปหนึ่งเป็นผู้ก่อความบาดหมาง ก่อการทะเลาะ ก่อการ
วิวาท ก่อความอื้อฉาว ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์
2. รูปหนึ่งเป็นพาล ไม่ฉลาด มีวิบัติมาก มีมรรยาทไม่สมควร
3. รูปหนึ่งอยู่คลุกคลีกับคฤหัสถ์ ด้วยการคลุกคลีอันไม่สมควร

1. รูปหนึ่งเล่นคะนองกาย
2. รูปหนึ่งเล่นคะนองวาจา
3. รูปหนึ่งเล่นคะนองกายและวาจา
• หมวดที่ ๑๒
[๑๑๖]
112. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆ์จ�ำนง จะพึงลงปัพพาชนียกรรมแก่
ภิกษุ ๓ รูป แม้อื่นอีกก็ได้ คือ
1. รูปหนึ่งประพฤติอนาจารทางกาย
2. รูปหนึ่งประพฤติอนาจารทางวาจา
3. รูปหนึ่งประพฤติอนาจารทางกายและวาจา
• หมวดที่ ๑๓
[๑๑๗]
113. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆ์จ�ำนง จะพึงลงปัพพาชนียกรรมแก่
ภิกษุ ๓ รูป แม้อื่นอีกก็ได้ คือ
1. รูปหนึ่งบังอาจลบล้างพระบัญญัติทางกาย
2. รูปหนึ่งบังอาจลบล้างพระบัญญัติทางวาจา
3. รูปหนึ่งบังอาจลบล้างพระบัญญัติทางกายและวาจา
• หมวดที่ ๑๔
[๑๑๘]
114. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆ์จ�ำนง จะพึงลงปัพพาชนียกรรมแก่
ภิกษุ ๓ รูป แม้อื่นอีกก็ได้ คือ
1. รูปหนึ่งประกอบมิจฉาชีพทางกาย
2. รูปหนึ่งประกอบมิจฉาชีพทางวาจา
3. รูปหนึ่งประกอบมิจฉาชีพทางกายและวาจา
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วัตร ๑๘ ข้อในปัพพาชนียกรรม

1. ไม่พึงให้อุปสมบท
2. ไม่พึงให้นิสัย
3. ไม่พึงให้สามเณรอุปฐาก
4. ไม่พึงรับสมมติเป็นผู้สั่งสอนภิกษุณี
5. แม้ได้รับสมมติแล้ว ก็ไม่พึงสั่งสอนภิกษุณี
6. ถูกสงฆ์ลงปัพพาชนียกรรมเพราะอาบัตใิ ด ไม่พงึ ต้องอาบัตนิ นั้
7. ไม่พึงต้องอาบัติอื่นอันเช่นกัน
8. ไม่พึงต้องอาบัติอันเลวทรามกว่านั้น
9. ไม่พึงติกรรม
10. ไม่พึงติภิกษุทั้งหลายผู้ทำ�กรรม
11. ไม่พึงห้ามอุโบสถแก่ปกตัตตะภิกษุ
12. ไม่พึงห้ามปวารณาแก่ปกตัตตะภิกษุ
13. ไม่พึงทำ�การไต่สวน
14. ไม่พึงเริ่มอนุวาทาธิกรณ์
15. ไม่พึงยังภิกษุอื่นให้ทำ�โอกาส
16. ไม่พึงโจทภิกษุอื่น
17. ไม่พึงให้ภิกษุอื่นให้การ
18. ไม่พึงช่วยภิกษุกับภิกษุให้สู้อธิกรณ์กัน.
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[๑๑๙]
115. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุที่ถูกสงฆ์ลงปัพพาชนียกรรมแล้ว ต้อง
ประพฤติโดยชอบ
116. วิธีประพฤติโดยชอบในปัพพาชนียกรรมนั้น ดังต่อไปนี้

[๑๒๐]

ภิกษุสงฆ์เดินทางไปลงโทษ

ครั้งนั้น ภิกษุสงฆ์มีพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเป็นประมุขได้ไปสู่ชนบท
กิฏาคีรี แล้วลงปัพพาชนียกรรมแก่พวกภิกษุอัสสชิและปุนัพพสุกะ จากชนบทกิฏาคีรี
ว่า พวกภิกษุอัสสชิและปุนัพพสุกะไม่พึงอยู่ในชนบทกิฏาคีรี
พวกภิ ก ษุ อั ส สชิ แ ละปุ นั พ พสุ ก ะเหล่ า นั้ น ถู ก สงฆ์ ล งปั พ พาชนี ย กรรมแล้ ว
ไม่ประพฤติโดยชอบ ไม่หายเย่อหยิ่ง ไม่ประพฤติแก้ตัว ไม่ขอขมาภิกษุท้ังหลาย
ยังด่า ยังบริภาษการกสงฆ์ ยังใส่ความว่า ล�ำเอียงเพราะความพอใจ ล�ำเอียงเพราะ
ความขัดเคือง ล�ำเอียงเพราะความหลง ล�ำเอียงเพราะความกลัว หลีกไปเสียก็มี
สึกเสียก็มี บรรดาภิกษุที่เป็นผู้มักน้อย … ต่างพากันเพ่งโทษ ติเตียน …

[๑๒๑]

พระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์ … ทรงสอบถาม … ทรงติเตียน …
รับสั่งว่า

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล สงฆ์จงระงับปัพพาชนียกรรม.

วัตรที่ไม่ควรระงับ ๑๘ ข้อ ๓ หมวด
• หมวดที่ ๑
[๑๒๒]
117. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย สงฆ์ ไ ม่ พึ ง ระงั บ ปั พ พาชนี ย กรรมแก่ ภิ ก ษุ
ผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ คือ
๑. ให้อุปสมบท
๒. ให้นิสัย
๓. ให้สามเณรอุปัฏฐาก
๔. รับสมมติเป็นผู้สั่งสอนภิกษุณี
๕. แม้ได้รับสมมติแล้ว ก็ยังสั่งสอนภิกษุณี
• หมวดที่ ๒
[๑๒๓]
118. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย สงฆ์ ไ ม่ พึ ง ระงั บ ปั พ พาชนี ย กรรมแก่ ภิ ก ษุ
ผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ แม้อื่นอีก คือ
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• หมวดที่ ๓
[๑๒๔]
119. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย สงฆ์ ไ ม่ พึ ง ระงั บ ปั พ พาชนี ย กรรมแก่ ภิ ก ษุ
ผู้ประกอบด้วยองค์ ๘ คือ
๑. ห้ามอุโบสถแก่ปกตัตตะภิกษุ
๒. ห้ามปวารณาแก่ปกตัตตะภิกษุ
๓. ท�ำการไต่สวน
๔. เริ่มอนุวาทาธิกรณ์
๕. ยังภิกษุอื่นให้ท�ำโอกาส
๖. โจทภิกษุอื่น
๗. ให้ภิกษุอื่นให้การ
๘. ช่วยภิกษุกับภิกษุให้สู้อธิกรณ์กัน

วัตรที่ควรระงับ ๑๘ ข้อ ๓ หมวด

[๑๒๕]
120. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย สงฆ์ พึ ง ระงั บ ปั พ พาชนี ย กรรมแก่ ภิ ก ษุ
ผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ คือ
๑. ไม่ให้อุปสมบท
๒. ไม่ให้นิสัย
๓. ไม่ให้สามเณรอุปัฏฐาก
๔. ไม่รับสมมติเป็นผู้สั่งสอนภิกษุณี
๕. แม้ได้รับสมมติแล้ว ก็ไม่สั่งสอนภิกษุณี
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๑. ถูกสงฆ์ลงปัพพาชนียกรรมเพราะอาบัติใด ต้องอาบัตินั้น
๒. ต้องอาบัติอื่นอันเช่นกัน
๓. ต้องอาบัติอันเลวทรามกว่านั้น
๔. ติกรรม
๕. ติภิกษุทั้งหลายผู้ท�ำกรรม

• หมวดที่ ๒
[๑๒๖]
121. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย สงฆ์ พึ ง ระงั บ ปั พ พาชนี ย กรรมแก่ ภิ ก ษุ
ผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ แม้อื่นอีก คือ
๑. ถูกสงฆ์ลงปัพพาชนียกรรมเพราะอาบัติใด ไม่ต้องอาบัตินั้น
๒. ไม่ต้องอาบัติอื่นอันเช่นกัน
๓. ไม่ต้องอาบัติอันเลวทรามกว่านั้น
๔. ไม่ติกรรม
๕. ไม่ติภิกษุทั้งหลายผู้ท�ำกรรม
• หมวดที่ ๓
[๑๒๗]
122. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย สงฆ์ พึ ง ระงั บ ปั พ พาชนี ย กรรมแก่ ภิ ก ษุ
ผู้ประกอบด้วยองค์ ๘ คือ
๑. ไม่ห้ามอุโบสถแก่ปกตัตตะภิกษุ
๒. ไม่ห้ามปวารณาแก่ปกตัตตะภิกษุ
๓. ไม่ท�ำการไต่สวน
๔. ไม่เริ่มอนุวาทาธิกรณ์
๕. ไม่ยังภิกษุอื่นให้ท�ำโอกาส
๖. ไม่โจทภิกษุอื่น
๗. ไม่ให้ภิกษุอื่นให้การ
๘. ไม่ช่วยภิกษุกับภิกษุให้สู้อธิกรณ์กัน

วิธีระงับปัพพาชนียกรรม

[๑๒๘]
123. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลสงฆ์พึงระงับปัพพาชนียกรรมอย่างนี้ คือ
ภิกษุที่ถูกลงปัพพาชนียกรรมนั้น พึงเข้าไปหาสงฆ์ ห่มผ้าอุตราสงค์
เฉวียงบ่า ไหว้เท้าภิกษุทั้งหลายผู้แก่พรรษากว่า แล้วนั่งกระโหย่ง
ประคองอัญชลี กล่าวค�ำขอระงับกรรมนั้นอย่างนี้ ว่าดังนี้
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• กรรมวาจาระงับปัพพาชนียกรรม
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ภิกษุมีชื่อนี้รูปนี้ ถูกสงฆ์ลง
ปัพพาชนียกรรมแล้ว ประพฤติโดยชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติแก้ตัวได้
บั ดนี้ ขอระงับ ปัพพาชนียกรรม ถ้า ความพร้ อมพรั่ งของสงฆ์ ถึงที่ แ ล้ ว
สงฆ์พึงระงับปัพพาชนียกรรม แก่ภิกษุมีชื่อนี้ นี้เป็นญัตติ
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ภิกษุมีชื่อนี้รูปนี้ ถูกสงฆ์ลง
ปัพพาชนียกรรมแล้ว ประพฤติโดยชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติแก้ตัวได้
บัดนี้ขอระงับปัพพาชนียกรรม สงฆ์ระงับปัพพาชนียกรรมแก่ภิกษุมีชื่อนี้
การระงับปัพพาชนียกรรมแก่ภิกษุมีชื่อนี้ ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึง
เป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด
ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สอง …
ข้าพเจ้ากล่าวความนีแ้ ม้ครัง้ ทีส่ าม ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า
ภิกษุมชี อื่ นีร้ ปู นี้ ถูกสงฆ์ลงปัพพาชนียกรรมแล้ว ประพฤติโดยชอบ หายเย่อหยิง่
ประพฤติแก้ตวั ได้ บัดนีข้ อระงับปัพพาชนียกรรม สงฆ์ระงับปัพพาชนียกรรม
แก่ภิกษุมีชื่อนี้ การระงับปัพพาชนียกรรมแก่ภิกษุมีชื่อนี้ ชอบแก่ท่านผู้ใด
ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด
ปัพพาชนียกรรมอันสงฆ์ระงับแล้วแก่ภกิ ษุมชี อื่ นี้ ชอบแก่สงฆ์ เหตุนนั้
จึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้.
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• ค�ำขอระงับปัพพาชนียกรรม
ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้าถูกสงฆ์ลงปัพพาชนียกรรมแล้ว ประพฤติโดยชอบ
หายเย่อหยิ่ง ประพฤติแก้ตัวได้ บัดนี้ข้าพเจ้าขอระงับปัพพาชนียกรรม
พึงขอแม้ครั้งที่สอง พึงขอแม้ครั้งที่สาม
ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติจตุตถกรรมวาจา ว่าดังนี้

ปฏิสารณียกรรม ที่ ๔
[๑๓๐]

พระสุธรรมกับจิตตะคหบดี

…จิตตะคหบดีได้ทราบข่าวแน่ถนัดว่า พระเถระหลายรูปมาถึงเมืองมัจฉิกาสณฑ์
แล้ว โดยล�ำดับ จึงเข้าไปในส�ำนักของพระเถระ ครั้นแล้วจึงอภิวาทพระเถระทั้งหลาย
แล้วนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ท่านพระสารีบุตรได้ชี้แจงให้จิตตะคหบดีผู้นั่งเรียบร้อย
แล้ว ให้เห็นแจ้ง สมาทาน อาจหาญ ร่าเริง ด้วยธรรมีกถา ครั้นจิตตะคหบดีอันท่าน
พระสารีบุตรชี้แจง ให้เห็นแจ้ง สมาทาน อาจหาญ ร่าเริง ด้วยธรรมีกถาแล้ว ได้กล่าว
ค�ำอาราธนานี้แก่พระเถระทั้งหลายว่า ขอพระเถระทั้งหลายจงกรุณารับอาคันตุกะ
ภัตรของข้าพเจ้า เพื่อเจริญบุญกุศลและปีติปราโมทย์ในวันพรุ่งนี้ด้วยเถิด เจ้าข้า
พระเถระทั้งนั้นรับอาราธนาด้วยอาการดุษณีภาพ.

[๑๓๑]

ครั้นจิตตะคหบดี ทราบการรับอาราธนาของพระเถระทั้งหลายแล้ว ลุกจากที่นั่ง
ไหว้พระเถระทั้งหลาย ท�ำประทักษิณแล้วเข้าไปหาท่านพระสุธรรมถึงส�ำนัก นมัสการ
แล้วได้ยืนอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้นแล้วได้กราบเรียนอาราธนาท่านพระสุธรรม
ดังนี้ว่า ขอพระคุณเจ้าสุธรรม จงกรุณารับภัตตาหารของข้าพเจ้า เพื่อเจริญบุญกุศล
ปีติและปราโมทย์ในวันพรุ่งนี้ พร้อมกับพระเถระทั้งหลายด้วยเถิด เจ้าข้า
ทีน่ นั้ ท่านพระสุธรรมคิดว่า ครัง้ ก่อนๆ จิตตะคหบดีนปี้ ระสงค์จะนิมนต์สงฆ์ คณะ
หรือ บุคคล คราวใด จะไม่บอกเราก่อนแล้วนิมนต์สงฆ์ คณะ หรือ บุคคลไม่เคยมี
แต่เดี๋ยวนี้เขาไม่บอกเราก่อน แล้วนิมนต์พระเถระทั้งหลาย เดี๋ยวนี้จิตตะคหบดีนี้
ลบหลู่เมินเฉย ไม่ยินดีในเราเสียแล้ว จึงได้กล่าวค�ำนี้แก่จิตตะคหบดีว่า อย่าเลย
คหบดี อาตมาไม่รับนิมนต์
จิตตะคหบดี ได้กราบเรียนอาราธนาท่านพระสุธรรมเป็นค�ำรบสอง …
ท่านพระสุธรรมตอบปฏิเสธเป็นค�ำรบสอง
จิตตะคหบดี ได้กราบเรียนอาราธนาท่านพระสุธรรมเป็นค�ำรบสาม …
ท่านพระสุธรรมตอบปฏิเสธเป็นค�ำรบสาม
ทีนั้น จิตตะคหบดีคิดว่า จักท�ำอะไรแก่เรา เมื่อพระคุณเจ้าสุธรรมรับนิมนต์ หรือ
ไม่รับนิมนต์ แล้วไหว้ท่านพระสุธรรมท�ำประทักษิณกลับไป.
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ครั้งนั้น จิตตะคหบดีสั่งให้ตกแต่งขาทนียโภชนียาหารอันประณีตถวายพระเถระ
ทั้งหลายโดยผ่านราตรีนั้น จึงท่านพระสุธรรมคิดว่า ถ้ากระไร เราพึงตรวจดูขาทนียโภชนี ย าหารที่ จิ ต ตะคหบดี ต กแต่ ง ถวายพระเถระทั้ ง หลาย ครั้ น ถึ ง เวลาเช้ า นุ ่ ง
อันตรวาสกแล้ว ถือบาตรจีวร เข้าไปสู่นิเวศน์ของจิตตะคหบดี แล้วนั่งบนอาสนะ
ที่เขาจัดถวาย
ทีนนั้ จิตตะคหบดีเข้าไปหาท่านพระสุธรรม นมัสการแล้วนัง่ ณ ทีค่ วรส่วนข้างหนึง่
ท่านพระสุธรรมได้กล่าวค�ำนี้แก่จิตตะคหบดี ผู้นั่งเรียบร้อยแล้วว่า ท่านคหบดี
ขาทนียโภชนียาหารนี้ ท่านตกแต่งไว้มากนัก แต่ของสิ่งหนึ่ง ที่เขาเรียกว่า ขนม
แดกงา ไม่มีในจ�ำนวนนี้
จิตตะคหบดีกล่าวความต�ำหนิว่า ท่านเจ้าข้า เมื่อพระพุทธพจน์มากมายมีอยู่
แต่พระคุณเจ้าสุธรรมมากล่าวว่า ขนมแดกงา ซึ่งเป็นค�ำเล็กน้อย
ท่านเจ้าข้า เรื่องเคยมีมาแล้ว พ่อค้าชาวทักษิณาบถ ได้ไปสู่ชนบทแถบตะวันออก
พวกเขาน�ำแม่ไก่มาแต่ที่นั้น ต่อมาแม่ไก่นั้นสมสู่อยู่ด้วยพ่อกา ก็ออกลูกมา คราวใด
ลู ก ไก่ นั้ น ปรารถนาจะร้ อ งอย่ า งกา คราวนั้ น ย่ อ มร้ อ งเสี ย งการะคนไก่ คราวใด
ปรารถนาจะขันอย่างไก่ คราวนั้นย่อมขันเสียงไก่ระคนกา ฉันใด เมื่อพระพุทธพจน์
มากมายมีอยู่ พระคุณเจ้าสุธรรมมากล่าวว่า ขนมแดกงาซึ่งเป็น ค�ำเล็กน้อย ก็ฉันนั้น
เหมือนกัน
คหบดี ท่านด่าอาตมา คหบดี ท่านบริภาษอาตมา คหบดี นั่น อาวาสของท่าน
อาตมาจักหลีกไปจากอาวาสนั้น
ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้ามิได้ด่า มิได้บริภาษพระคุณเจ้าสุธรรม ขออาราธนาพระคุณ
เจ้าสุธรรมจงอยู่ในวิหารอัมพาฏกวัน อันเป็นสถานรื่นรมย์ เขตเมืองมัจฉิกาสณฑ์
ข้าพเจ้าจักท�ำการขวนขวายจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปัจจัยเภสัชบริขาร
แก่พระคุณเจ้าสุธรรม
ท่านพระสุธรรม ได้กล่าวค�ำนี้แก่จิตตะคหบดีเป็นค�ำรบสอง …
จิตตะคหบดี กล่าวตอบเป็นค�ำรบสอง …
ท่านพระสุธรรม ได้กล่าวค�ำนี้แก่จิตตะคหบดีเป็นค�ำรบสามว่า คหบดี ท่านด่า
อาตมา คหบดี ท่านบริภาษอาตมา คหบดี นั่นอาวาสของท่าน อาตมาจักหลีกไป
จากอาวาสนั้น
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[๑๓๒]

พระคุณเจ้าสุธรรมจักไปที่ไหน เจ้าข้า
คหบดี อาตมาจักไปพระนครสาวัตถี เพื่อเฝ้าพระผู้มีพระภาค
ท่านเจ้าข้า ถ้าเช่นนั้น ถ้อยค�ำอันใดที่พระคุณเจ้าได้กล่าวแล้ว และถ้อยค�ำอันใด
ที่ข้าพเจ้าได้กล่าวแล้ว ขอท่านจงกราบทูลถ้อยค�ำอันนั้นทั้งมวลแด่พระผู้มีพระภาค
แต่ข้อที่พระคุณเจ้าสุธรรมจะพึงกลับมาเมืองมัจฉิกาสณฑ์อีก นั้นไม่อัศจรรย์เลย
เจ้าข้า.

• พระสุธรรมเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาค
[๑๓๓]
ครั้งนั้น ท่านพระสุธรรมเก็บเสนาสนะแล้ว ถือบาตรจีวรเดินไปทางพระนคร
สาวัตถี ถึงพระนครสาวัตถี พระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกคหบดี โดยล�ำดับ
เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาค แล้วถวายบังคม นั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้นแล้วกราบทูล
ถ้อยค�ำที่ตนกับคหบดีโต้ตอบกัน ให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบทุกประการ.

• ทรงติเตียน
[๑๓๔]
พระผู้มีพระภาคทรงติเตียน … รับสั่งว่า

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าเช่นนั้น สงฆ์จงท�ำปฏิสารณียกรรมแก่ภิกษุสุธรรม
คือ ให้เธอขอขมาจิตตะคหบดี.

วิธีทำ�ปฏิสารณียกรรม

ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ก็ แ ล วิ ธี ท�ำปฏิ ส ารณี ย กรรมพึ ง ท�ำอย่ า งนี้
พึงโจทภิกษุสุธรรมก่อน ครั้นแล้วพึงให้เธอให้การ แล้วพึงปรับอาบัติ
ครั้ น แล้ ว ภิ ก ษุ ผู ้ ฉ ลาด ผู ้ ส ามารถ พึ ง ประกาศให้ ส งฆ์ ท ราบด้ ว ยญั ต ติ
จตุตถกรรมวาจา ว่าดังนี้
• กรรมวาจาท�ำปฏิสารณียกรรม
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ภิกษุสุธรรมนี้ พูดกด พูดข่ม
จิตตะคหบดี ผูม้ ศี รัทธาเลือ่ มใส เป็นทายก กัปปิยการก ผูบ้ ำ� รุงสงฆ์ ด้วยถ้อยค�ำ
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ลักษณะกรรมไม่เป็นธรรม ๑๒ หมวด
• หมวดที่ ๑
[๑๓๕]
124. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ เป็น
กรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี คือ
1. ทำ�ลับหลัง
2. ไม่สอบถามก่อนแล้วทำ�
3. ทำ�ไม่ตามปฏิญาณ
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อันเลว ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงท�ำปฏิสารณียกรรม
แก่ภิกษุสุธรรม คือ ให้เธอขอขมาจิตตะคหบดี นี้เป็นบัญญัติ
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ภิกษุสุธรรมนี้ พูดกด พูดข่ม
จิตตะคหบดี ผู้มีศรัทธาเลื่อมใส เป็นทายก กัปปิยการก ผู้บ�ำรุงสงฆ์ ด้วย
ถ้อยค�ำอันเลว สงฆ์ท�ำปฏิสารณียกรรมแก่ภิกษุสุธรรม คือ ให้เธอขอขมา
จิตตะคหบดี การท�ำปฏิสารณียกรรมแก่ภิกษุสุธรรม คือ ให้เธอขอขมา
จิตตะคหบดี ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด
ท่านผู้นั้นพึงพูด
ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สอง …
ข้าพเจ้ากล่าวความนีแ้ ม้ครัง้ ทีส่ าม ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า
ภิกษุสุธรรมนี้ พูดกด พูดข่ม จิตตะคหบดี ผู้มีศรัทธาเลื่อมใส เป็นทายก
กับปิยการก ผู้บ�ำรุงสงฆ์ ด้วยถ้อยค�ำอันเลว สงฆ์ท�ำปฏิสารณียกรรมแก่
ภิกษุสธุ รรม คือ ให้เธอขอขมาจิตตะคหบดี การท�ำปฏิสารณียกรรมแก่ภกิ ษุ
สุธรรม คือ ให้เธอขอขมาจิตตะคหบดี ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็น
ผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด
ปฏิสารณียกรรมอันสงฆ์ท�ำแล้วแก่ภิกษุสุธรรม คือ ให้เธอขอขมา
จิตตะคหบดี ชอบแก่สงฆ์ เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้.

• หมวดที่ ๒
[๑๓๖]
125. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ปฏิสารณียกรรมทีป่ ระกอบด้วยองค์ ๓ แม้อนื่ อีก
เป็นกรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี คือ
1. ทำ�เพราะไม่ต้องอาบัติ
2. ทำ�เพราะอาบัติมิใช่เป็นเทสนาคามินี
3. ทำ�เพราะอาบัติที่แสดงแล้ว
• หมวดที่ ๓
[๑๓๗]
126. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ปฏิสารณียกรรมทีป่ ระกอบด้วยองค์ ๓ แม้อนื่ อีก
เป็นกรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี
1. คือ ไม่โจทก่อนแล้วทำ�
2. ไม่ให้จำ�เลยให้การก่อนแล้วทำ�
3. ไม่ปรับอาบัติแล้วทำ�
• หมวดที่ ๔
[๑๓๘]
127. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ปฏิสารณียกรรมทีป่ ระกอบด้วยองค์ ๓ แม้อนื่ อีก
เป็นกรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี คือ
1. ทำ�ลับหลัง
2. ทำ�โดยไม่เป็นธรรม
3. สงฆ์เป็นวรรคทำ�
• หมวดที่ ๕
[๑๓๙]
128. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ปฏิสารณียกรรมทีป่ ระกอบด้วยองค์ ๓ แม้อนื่ อีก
เป็นกรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี คือ
1. ไม่สอบถามก่อนแล้วทำ�
2. ทำ�โดยไม่เป็นธรรม
3. สงฆ์เป็นวรรคทำ�
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• หมวดที่ ๗
[๑๔๑]
130. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ปฏิสารณียกรรมทีป่ ระกอบด้วยองค์ ๓ แม้อนื่ อีก
เป็นกรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี คือ
1. ทำ�เพราะไม่ต้องอาบัติ
2. ทำ�โดยไม่เป็นธรรม
3. สงฆ์เป็นวรรคทำ�
• หมวดที่ ๘
[๑๔๒]
131. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ปฏิสารณียกรรมทีป่ ระกอบด้วยองค์ ๓ แม้อนื่ อีก
เป็นกรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี คือ
1. ทำ�เพราะอาบัติมิใช่เป็นเทสนาคามินี
2. ทำ�โดยไม่เป็นธรรม
3. สงฆ์เป็นวรรคทำ�
• หมวดที่ ๙
[๑๔๓]
132. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ปฏิสารณียกรรมทีป่ ระกอบด้วยองค์ ๓ แม้อนื่ อีก
เป็นกรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี คือ
1. ทำ�เพราะอาบัติที่แสดงแล้ว
2. ทำ�โดยไม่เป็นธรรม
3. สงฆ์เป็นวรรคทำ�
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• หมวดที่ ๖
[๑๔๐]
129. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ปฏิสารณียกรรมทีป่ ระกอบด้วยองค์ ๓ แม้อนื่ อีก
เป็นกรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี คือ
1. ทำ�ไม่ตามปฏิญาณ
2. ทำ�โดยไม่เป็นธรรม
3. สงฆ์เป็นวรรคทำ�

• หมวดที่ ๑๐
[๑๔๔]
133. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ปฏิสารณียกรรมทีป่ ระกอบด้วยองค์ ๓ แม้อนื่ อีก
เป็นกรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี คือ
1. ไม่โจทก่อนแล้วทำ�
2. ทำ�โดยไม่เป็นธรรม
3. สงฆ์เป็นวรรคทำ�
• หมวดที่ ๑๑
[๑๔๕]
134. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ปฏิสารณียกรรมทีป่ ระกอบด้วยองค์ ๓ แม้อนื่ อีก
เป็นกรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี คือ
1. ไม่ให้จำ�เลยให้การก่อนแล้วทำ�
2. ทำ�โดยไม่เป็นธรรม
3. สงฆ์เป็นวรรคทำ�
• หมวดที่ ๑๒
[๑๔๖]
135. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ปฏิสารณียกรรมทีป่ ระกอบด้วยองค์ ๓ แม้อนื่ อีก
เป็นกรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี คือ
1. ไม่ปรับอาบัติแล้วทำ�
2. ทำ�โดยไม่เป็นธรรม
3. สงฆ์เป็นวรรคทำ�

ลักษณะกรรมเป็นธรรม ๑๒ หมวด
• หมวดที่ ๑
[๑๔๗]
136. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ เป็น
กรรมเป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ
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1. ทำ�ต่อหน้า
2. สอบถามก่อนแล้วทำ�
3. ทำ�ตามปฏิญาณ

• หมวดที่ ๓
[๑๔๙]
138. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ปฏิสารณียกรรมทีป่ ระกอบด้วยองค์ ๓ แม้อนื่ อีก
เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ
1. โจทก่อนแล้วทำ�
2. ให้จำ�เลยให้การก่อนแล้วทำ�
3. ปรับอาบัติแล้วทำ�
• หมวดที่ ๔
[๑๕๐]
139. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ปฏิสารณียกรรมทีป่ ระกอบด้วยองค์ ๓ แม้อนื่ อีก
เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ
1. ทำ�ต่อหน้า
2. ทำ�โดยธรรม
3. สงฆ์พร้อมเพรียงกันทำ�
• หมวดที่ ๕
[๑๕๑]
140. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ปฏิสารณียกรรมทีป่ ระกอบด้วยองค์ ๓ แม้อนื่ อีก
เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ
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• หมวดที่ ๒
[๑๔๘]
137. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ปฏิสารณียกรรมทีป่ ระกอบด้วยองค์ ๓ แม้อนื่ อีก
เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ
1. ทำ�เพราะต้องอาบัติ
2. ทำ�เพราะอาบัติเป็นเทสนาคามินี
3. ทำ�เพราะอาบัติยังมิได้แสดง

1. สอบถามก่อนแล้วทำ�
2. ทำ�โดยธรรม
3. สงฆ์พร้อมเพรียงกันทำ�
• หมวดที่ ๖
[๑๕๒]
141. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ปฏิสารณียกรรมทีป่ ระกอบด้วยองค์ ๓ แม้อนื่ อีก
เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ
1. ทำ�ตามปฏิญาณ
2. ทำ�โดยธรรม
3. สงฆ์พร้อมเพรียงกันทำ�
• หมวดที่ ๗
[๑๕๓]
142. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ปฏิสารณียกรรมทีป่ ระกอบด้วยองค์ ๓ แม้อนื่ อีก
เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ
1. ทำ�เพราะต้องอาบัติ
2. ทำ�โดยธรรม
3. สงฆ์พร้อมเพรียงกันทำ�
• หมวดที่ ๘
[๑๕๔]
143. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ปฏิสารณียกรรมทีป่ ระกอบด้วยองค์ ๓ แม้อนื่ อีก
เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ
1. ทำ�เพราะอาบัติเป็นเทสนาคามินี
2. ทำ�โดยธรรม
3. สงฆ์พร้อมเพรียงกันทำ�
640

คัมภีร์ จุลวรรค ภาค ๑ (วินัยปิฎก เล่มที่ ๖)

• หมวดที่ ๑๐
[๑๕๖]
145. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ปฏิสารณียกรรมทีป่ ระกอบด้วยองค์ ๓ แม้อนื่ อีก
เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ
1. โจทก่อนแล้วทำ�
2. ทำ�โดยธรรม
3. สงฆ์พร้อมเพรียงกันทำ�
• หมวดที่ ๑๑
[๑๕๗]
146. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ปฏิสารณียกรรมทีป่ ระกอบด้วยองค์ ๓ แม้อนื่ อีก
เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ
1. ให้จำ�เลยให้การก่อนแล้วทำ�
2. ทำ�โดยธรรม
3. สงฆ์พร้อมเพรียงกันทำ�
• หมวดที่ ๑๒
[๑๕๘]
147. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ปฏิสารณียกรรมทีป่ ระกอบด้วยองค์ ๓ แม้อนื่ อีก
เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ
1. ปรับอาบัติแล้วทำ�
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• หมวดที่ ๙
[๑๕๕]
144. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ปฏิสารณียกรรมทีป่ ระกอบด้วยองค์ ๓ แม้อนื่ อีก
เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ
1. ทำ�เพราะอาบัติยังมิได้แสดง
2. ทำ�โดยธรรม
3. สงฆ์พร้อมเพรียงกันทำ�

2. ทำ�โดยธรรม
3. สงฆ์พร้อมเพรียงกันทำ�

ข้อที่สงฆ์จำ�นง ๔ หมวด
• หมวดที่ ๑
[๑๕๙]
148. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ เมื่อสงฆ์จ�ำนง
พึงลงปฏิสารณียกรรม คือ
1. ขวนขวายเพื่อมิใช่ลาภแห่งพวกคฤหัสถ์
2. ขวนขวายเพื่อมิใช่ประโยชน์แห่งพวกคฤหัสถ์
3. ขวนขวายเพื่ออยู่มิได้แห่งพวกคฤหัสถ์
4. ด่าว่าเปรียบเปรยพวกคฤหัสถ์
5. ยุยงพวกคฤหัสถ์กับพวกคฤหัสถ์ให้แตกกัน
• หมวดที่ ๒
[๑๖๐]
149. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ แม้อื่นอีก เมื่อ
สงฆ์จ�ำนง พึงลงปฏิสารณียกรรม คือ
๑. พูดติเตียนพระพุทธเจ้าแก่พวกคฤหัสถ์
๒. พูดติเตียนพระธรรมแก่พวกคฤหัสถ์
๓. พูดติเตียนพระสงฆ์แก่พวกคฤหัสถ์
๔. พูดกด พูดข่ม พวกคฤหัสถ์ด้วยถ้อยค�ำอันเลว
๕. รับค�ำอันเป็นธรรมแก่พวกคฤหัสถ์ แล้วไม่ท�ำจริง
• หมวดที่ ๓
[๑๖๑]
150. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆ์จ�ำนง พึงลงปฏิสารณียกรรมแก่ภิกษุ
๕ รูป คือ
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• หมวดที่ ๔
[๑๖๒]
151. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆ์จ�ำนง พึงลงปฏิสารณียกรรมแก่ภิกษุ
อีก ๕ รูปแม้อื่นอีก คือ
1. รูปหนึ่งพูดติเตียนพระพุทธเจ้าแก่พวกคฤหัสถ์
2. รูปหนึ่งพูดติเตียนพระธรรมแก่พวกคฤหัสถ์
3. รูปหนึ่งพูดติเตียนพระสงฆ์แก่พวกคฤหัสถ์
4. รูปหนึ่งพูดกด พูดข่มพวกคฤหัสถ์ด้วยถ้อยคำ�อันเลว
5. รูปหนึ่งรับคำ�อันเป็นธรรมแก่พวกคฤหัสถ์แล้วไม่ทำ�จริง

วัตร ๑๘ ข้อ ในปฏิสารณียกรรม

[๑๖๓]
152. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุที่ถูกสงฆ์ลงปฏิสารณียกรรมแล้ว ต้อง
ประพฤติชอบ
153. วิธีประพฤติชอบในปฏิสารณียกรรมนั้น ดังต่อไปนี้
1. ไม่พึงให้อุปสมบท
2. ไม่พึงให้นิสัย
3. ไม่พึงให้สามเณรอุปัฏฐาก
4. ไม่พึงรับสมมติเป็นผู้สั่งสอนภิกษุณี
5. แม้ได้รับสมมติแล้วก็ไม่พึงสั่งสอนภิกษุณี
6. สงฆ์ลงปฏิสารณียกรรมเพราะอาบัติใด ไม่พึงต้องอาบัตินั้น
7. ไม่พึงต้องอาบัติอื่นอันเช่นกัน
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1. รูปหนึ่งขวนขวายเพื่อมิใช่ลาภแห่งพวกคฤหัสถ์
2. รูปหนึ่งขวนขวายเพื่อมิใช่ประโยชน์แห่งพวกคฤหัสถ์
3. รูปหนึ่งขวนขวายเพื่ออยู่มิได้แห่งพวกคฤหัสถ์
4. รูปหนึ่งด่าว่าเปรียบเปรยพวกคฤหัสถ์
5. รูปหนึ่งยุยงพวกคฤหัสถ์กับพวกคฤหัสถ์ให้แตกกัน

8. ไม่พึงต้องอาบัติอันเลวทรามกว่านั้น
9. ไม่พึงติกรรม
10. ไม่พึงติภิกษุทั้งหลายผู้ทำ�กรรม
11. ไม่พึงห้ามอุโบสถแก่ปกตัตตะภิกษุ
12. ไม่พึงห้ามปวารณาแก่ปกตัตตะภิกษุ
13. ไม่พึงทำ�การไต่สวน
14. ไม่พึงเริ่มอนุวาทาธิกรณ์
15. ไม่พึงยังภิกษุอื่นให้ทำ�โอกาส
16. ไม่พึงโจทภิกษุอื่น
17. ไม่พึงให้ภิกษุอื่นให้การ
18. ไม่พึงช่วยภิกษุกับภิกษุให้สู้อธิกรณ์กัน
[๑๖๔]

ถูกสงฆ์ลงปฏิสารณียกรรม

ครั้งนั้น สงฆ์ได้ลงปฏิสารณียกรรมแก่ภิกษุสุธรรม คือ ให้เธอขอขมาจิตตะคหบดี
เธอถูกสงฆ์ลงปฏิสารณียกรรมแล้วไปเมืองมัจฉิกาสณฑ์ เป็นผู้เก้อ ไม่อาจขอขมา
จิตตะคหบดีได้ จึงกลับมายังพระนครสาวัตถีอีก
ภิกษุทั้งหลายถามอย่างนี้ว่า คุณสุธรรม คุณขอขมาจิตตะคหบดีแล้วหรือ
ท่านพระสุธรรมตอบว่า ท่านทั้งหลาย ในเรื่องนี้ ผมได้ไปเมืองมัจฉิกาสณฑ์แล้ว
เป็นผู้เก้อ ไม่อาจขอขมาจิตตะคหบดีได้ … รับสั่งว่า

ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ถ้ า เช่ น นั้ น สงฆ์ จ งให้ อ นุ ทู ต แก่ ภิ ก ษุ สุ ธ รรมเพื่ อ
ขอขมาจิตตะคหบดี.

วิธีให้อนุทูต

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล อนุทูตพึงให้อย่างนี้ พึงขอให้ภิกษุรับก่อน
ครั้ น แล้ ว ภิ ก ษุ ผู ้ ฉ ลาด ผู ้ ส ามารถ พึ ง ประกาศให้ ส งฆ์ ท ราบด้ ว ยญั ต ติ
ทุติยกรรมวาจา ว่าดังนี้
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วิธีขอขมาของพระสุธรรม

[๑๖๕]
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุสธุ รรมนัน้ พึงไปเมืองมัจฉิกาสณฑ์กบั ภิกษุอนุทตู
แล้วขอขมาจิตตะคหบดีว่า คหบดีขอท่านจงอดโทษ อาตมาจะให้ท่าน
เลือ่ มใส ถ้าเมือ่ กล่าวอย่างนี้ เขาอดโทษ ข้อนัน้ เป็นการดี หากเขาไม่อดโทษ
ภิกษุอนุทูตพึงช่วยพูดว่า คหบดี ขอท่านจงอดโทษแก่ภิกษุนี้ ภิกษุนี้จะให้
ท่านเลื่อมใส ถ้าเมื่อกล่าวอย่างนี้ เขาอดโทษ ข้อนั้นเป็นการดี หากเขา
ไม่อดโทษ ภิกษุอนุทูตพึงช่วยพูดว่า คหบดี ขอท่านจงอดโทษแก่ภิกษุนี้
อาตมาจะให้ท่านเลื่อมใส ถ้าเมื่อกล่าวอย่างนี้เขาอดโทษ ข้อนั้นเป็นการดี
หากเขาไม่อดโทษ ภิกษุอนุทูตพึงช่วยพูดว่า คหบดี ขอท่านจงอดโทษแก่
ภิกษุนี้ตามค�ำสั่งของสงฆ์ ถ้าเมื่อกล่าวอย่างนี้ เขาอดโทษ ข้อนั้นเป็นการดี
หากเขาไม่อดโทษ ภิกษุอนุทูตพึงให้ภิกษุสุธรรมห่มผ้าอุตราสงฆ์เฉวียงบ่า
นั่งกระหย่ง ประคองอัญชลี แล้วให้แสดงอาบัตินั้น ไม่ละทัสสนูปจาร
ไม่ละสวนูปจาร.
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• ญัตติทุติยกรรมวาจา
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์
ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงให้ภิกษุมีชื่อนี้ เป็นอนุทูตแก่ภิกษุสุธรรมเพื่อขอขมา
จิตตะคหบดี นี้เป็นญัตติ
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า สงฆ์ให้ภิกษุมีชื่อนี้เป็นอนุทูตแก่
ภิกษุสุธรรมเพื่อขอขมาจิตตะคหบดี การให้ภิกษุมีชื่อนี้ เป็นอนุทูตแก่ภิกษุ
สุธรรม เพื่อขอขมาจิตตะคหบดี ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง
ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด
ภิกษุมีชื่อนี้ อันสงฆ์ให้เป็นอนุทูตแก่ภิกษุสุธรรมแล้ว เพื่อขอขมา
จิตตะคหบดี ชอบแก่สงฆ์ เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้.

• ขอขมาส�ำเร็จ และสงฆ์ระงับกรรม
[๑๖๖]
ครั้งนั้น ท่านพระสุธรรมไปเมืองมัจฉิกาสณฑ์กับภิกษุอนุทูตแล้วขอขมาจิตตะ
คฤหบดี ท่านพระสุธรรมนั้นประพฤติโดยชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติแก้ตัวได้
จึ ง เข้ า ไปหาภิ ก ษุ ทั้ ง หลายแล้ ว กล่ า วอย่ า งนี้ ว ่ า อาวุ โ สทั้ ง หลาย ผมถู ก สงฆ์ ล ง
ปฏิสารณียกรรมแล้ว ได้ประพฤติโดยชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติแก้ตัวได้ ผมจะ
พึงปฏิบัติอย่างไรต่อไป … ตรัสว่า

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าเช่นนั้น สงฆ์จงระงับปฏิสารณียกรรมแก่ภิกษุ
สุธรรม.

วัตรที่ไม่ควรระงับ ๑๘ ข้อ ๓ หมวด
• หมวดที่ ๑
[๑๖๗]
154. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ สงฆ์ไม่พึงระงับ
ปฏิสารณียกรรม คือ
๑. ให้อุปสมบท
๒. ให้นิสัย
๓. ให้สามเณรอุปัฏฐาก
๔. รับสมมติเป็นผู้สั่งสอนภิกษุณี
๕. แม้ได้รับสมมติแล้ว ก็สั่งสอนภิกษุณี
• หมวดที่ ๒
[๑๖๘]
155. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ แม้อื่นอีก สงฆ์ไม่
พึงระงับปฏิสารณียกรรม คือ
๑. สงฆ์ลงปฏิสารณียกรรม เพราะอาบัติใด ต้องอาบัตินั้น
๒. ต้องอาบัติอื่นอันเช่นกัน
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• หมวดที่ ๓
[๑๖๙]
156. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๘ สงฆ์ไม่พึงระงับ
ปฏิสารณียกรรม คือ
๑. ห้ามอุโบสถแก่ปกตัตตะภิกษุ
๒. ห้ามปวารณาแก่ปกตัตตะภิกษุ
๓. ท�ำการไต่สวน
๔. เริ่มอนุวาทาธิกรณ์
๕. ยังภิกษุอื่นให้ท�ำโอกาส
๖. โจทภิกษุอื่น
๗. ให้ภิกษุอื่นให้การ
๘. ช่วยภิกษุกับภิกษุให้สู้อธิกรณ์กัน

วัตรที่ควรระงับ ๑๘ ข้อ
• หมวดที่ ๑
[๑๗๐]
157. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ ป ระกอบด้ ว ยองค์ ๕ สงฆ์ พึ ง ระงั บ
ปฏิสารณียกรรม คือ
๑. ไม่ให้อุปสมบท
๒. ไม่ให้นิสัย
๓. ไม่ให้สามเณรอุปัฏฐาก
๔. ไม่รับสมมติเป็นผู้สั่งสอนภิกษุณี
๕. แม้ได้รับสมมติแล้วก็ไม่สั่งสอนภิกษุณี
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๓. ต้องอาบัติอันเลวทรามกว่านั้น
๔. ติกรรม
๕. ติภิกษุทั้งหลายผู้ท�ำกรรม

• หมวดที่ ๒
[๑๗๑]
158. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ แม้อื่นอีก สงฆ์พึง
ระงับปฏิสารณียกรรม คือ
๑. สงฆ์ท�ำปฏิสารณียกรรมเพราะอาบัติใด ไม่ต้องอาบัตินั้น
๒. ไม่ต้องอาบัติอื่นอันเช่นกัน
๓. ไม่ต้องอาบัติอันเลวทรามกว่านั้น
๔. ไม่ติกรรม
๕. ไม่ติภิกษุทั้งหลายผู้ท�ำกรรม
• หมวดที่ ๓
[๑๗๒]
159. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ ป ระกอบด้ ว ยองค์ ๘ สงฆ์ พึ ง ระงั บ
ปฏิสารณียกรรม คือ
๑. ไม่ห้ามอุโบสถแก่ปกตัตตะภิกษุ
๒. ไม่ห้ามปวารณาแก่ปกตัตตะภิกษุ
๓. ไม่ท�ำการไต่สวน
๔. ไม่เริ่มอนุวาทาธิกรณ์
๕. ไม่ยังภิกษุอื่นให้ท�ำโอกาส
๖. ไม่โจทภิกษุอื่น
๗. ไม่ให้ภิกษุอื่นให้การ
๘. ไม่ช่วยภิกษุกับภิกษุให้สู้อธิกรณ์กัน

วิธีระงับปฏิสารณียกรรม

[๑๗๓]
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล วิธีระงับปฏิสารณียกรรมพึงระงับอย่างนี้
คือ ภิกษุสุธรรมนั้นพึงเข้าไปหาสงฆ์ ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า ไหว้เท้า
ภิกษุผู้แก่พรรษากว่า นั่งกระหย่งประคองอัญชลี แล้วกล่าวค�ำขอระงับ
กรรมนั้นอย่างนี้ ว่าดังนี้
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• กรรมวาจาระงับปฏิสารณียกรรม
ท่ า นเจ้ า ข้ า ขอสงฆ์ จ งฟั ง ข้ า พเจ้ า ภิ ก ษุ สุ ธ รรมนี้ ถู ก สงฆ์ ล ง
ปฏิสารณียกรรมแล้ว ประพฤติโดยชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติแก้ตัวได้
บัดนี้ ขอระงับปฏิสารณียกรรม ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์
พึงระงับปฏิสารณียกรรม แก่ภิกษุสุธรรม นี้เป็นญัตติ
ท่ า นเจ้ า ข้ า ขอสงฆ์ จ งฟั ง ข้ า พเจ้ า ภิ ก ษุ สุ ธ รรมนี้ ถู ก สงฆ์ ล ง
ปฏิสารณียกรรมแล้ว ประพฤติโดยชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติแก้ตัวได้
บัดนี้ ขอระงับปฏิสารณียกรรม สงฆ์ระงับปฏิสารณียกรรมแก่ภิกษุสุธรรม
การระงับปฏิสารณียกรรมแก่ภิกษุสุธรรม ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึง
เป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด
ข้าพเจ้ากล่าวความนีแ้ ม้ครัง้ ทีส่ อง ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า
ภิกษุสธุ รรมนี้ ถูกสงฆ์ลงปฏิสารณียกรรมแล้ว ประพฤติโดยชอบ หายเย่อหยิง่
ประพฤติแก้ตวั ได้ บัดนีข้ อระงับปฏิสารณียกรรม สงฆ์ระงับปฏิสารณียกรรม
แก่ภิกษุสุธรรม การระงับปฏิสารณียกรรมแก่ภิกษุสุธรรม ชอบแก่ท่านผู้ใด
ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด
ข้าพเจ้ากล่าวความนีแ้ ม้ครัง้ ทีส่ าม ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า
ภิกษุสธุ รรมนีถ้ กู สงฆ์ลงปฏิสารณียกรรมแล้ว ประพฤติโดยชอบ หายเย่อหยิง่
ประพฤติแก้ตวั ได้ บัดนี้ ขอระงับปฏิสารณียกรรม สงฆ์ระงับปฏิสารณียกรรม
แก่ภิกษุสุธรรม การระงับปฏิสารณียกรรมแก่ภิกษุสุธรรม ชอบแก่ท่านผู้ใด
ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด
ปฏิสารณียกรรม อันสงฆ์ระงับแล้วแก่ภิกษุสุธรรม ชอบแก่สงฆ์
เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้.
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ท่ า นเจ้ า ข้ า ข้ า พเจ้ า ถู ก สงฆ์ ล งปฏิ ส ารณี ย กรรมแล้ ว ประพฤติ
โดยชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติแก้ตัวได้ ข้าพเจ้าขอระงับปฏิสารณียกรรม
พึงขอแม้ครั้งที่สอง พึงขอแม้ครั้งที่สาม
ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติจตุตถกรรมวาจา ว่าดังนี้

อุกเขปนียกรรมที่ ๕
เรื่องพระฉันนะ

[๑๗๕]
ดูกรภิกษุทั้งหลาย การกระท�ำของโมฆบุรุษนั้น นั่นไม่เหมาะ ไม่สม
ไม่ควร มิใช่กิจของสมณะ ใช้ไม่ได้ ไม่ควรท�ำ ไฉนโมฆบุรุษนั้นต้องอาบัติ
แล้วจึงไม่ปรารถนาจะเห็นอาบัติเล่า …
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าเช่นนั้น สงฆ์จงท�ำอุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็น
อาบัติแก่ภิกษุฉันนะ คือ ห้ามสมโภคกับสงฆ์.
วิธีลงอุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล วิธีลงอุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติ
พึงท�ำอย่างนี้ คือ พึงโจทภิกษุฉันนะก่อน ครั้นแล้วพึงให้เธอให้การ แล้ว
พึงปรับอาบัติ ครั้นแล้ว ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบ
ด้วยญัตติจตุตถกรรมวาจา ว่าดังนี้
• กรรมวาจาลงอุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติ
ท่ า นเจ้ า ข้ า ขอสงฆ์ จ งฟั ง ข้ า พเจ้ า พระฉั น นะนี้ ต ้ อ งอาบั ติ แ ล้ ว
ไม่ปรารถนาจะเห็นอาบัติ ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึง
ท�ำอุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติแก่พระฉันนะ คือ ห้ามสมโภคกับ
สงฆ์ นี้เป็นญัตติ
ท่ า นเจ้ า ข้ า ขอสงฆ์ จ งฟั ง ข้ า พเจ้ า พระฉั น นะนี้ ต ้ อ งอาบั ติ แ ล้ ว
ไม่ปรารถนาจะเห็นอาบัติ สงฆ์ท�ำอุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติแก่
พระฉันนะ คือ ห้ามสมโภคกับสงฆ์
การท�ำอุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติแก่พระฉันนะ คือ ห้าม
สมโภคกับสงฆ์ ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่าน
ผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด
ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สอง …
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ข้าพเจ้ากล่าวความนีแ้ ม้ครัง้ ทีส่ าม ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า
พระฉันนะนีต้ อ้ งอาบัตแิ ล้ว ไม่ปรารถนาจะเห็นอาบัติ สงฆ์ทำ� อุกเขปนียกรรม
ฐานไม่เห็นอาบัตแิ ก่พระฉันนะ คือ ห้ามสมโภคกับสงฆ์ การท�ำอุกเขปนียกรรม
ฐานไม่เห็นอาบัติแก่พระฉันนะ คือ ห้ามสมโภคกับสงฆ์ ชอบแก่ท่านผู้ใด
ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด
อุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติ สงฆ์ท�ำแล้วแก่พระฉันนะ คือ
ห้ามสมโภคกับสงฆ์ ชอบแก่สงฆ์ เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้
ด้วยอย่างนี้
ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงบอกภิกษุผู้อยู่ในอาวาสต่อๆ ไปว่า
พระฉันนะถูกสงฆ์ท�ำอุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติแล้ว คือ ห้าม
สมโภคกับสงฆ์.
• หมวดที่ ๑
[๑๗๖]
160. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติ ทีป่ ระกอบด้วย
องค์ ๓ เป็นกรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินยั และระงับแล้วไม่ดี คือ
1. ทำ�ลับหลัง
2. ไม่สอบถามก่อนแล้วทำ�
3. ทำ�ไม่ตามปฏิญาณ
• หมวดที่ ๒
[๑๗๗]
161. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติ ทีป่ ระกอบ ด้วย
องค์ ๓ แม้อนื่ อีก เป็นกรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินยั และระงับแล้ว
ไม่ดี คือ
1. ทำ�เพราะไม่ต้องอาบัติ
2. ทำ�เพราะอาบัติมิใช่เทสนาคามินี
3. ทำ�เพราะอาบัติที่แสดงแล้ว
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ลักษณะกรรมไม่เป็นธรรม ๑๒ หมวด

• หมวดที่ ๓
[๑๗๘]
162. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติ ทีป่ ระกอบด้วยองค์ ๓
แม้อนื่ อีก เป็นกรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินยั และระงับแล้วไม่ดี คือ
1. ไม่โจทก่อนแล้วทำ�
2. ไม่ให้จำ�เลยให้การก่อนแล้วทำ�
3. ไม่ปรับอาบัติแล้วทำ�
• หมวดที่ ๔
[๑๗๙]
163. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติ ทีป่ ระกอบด้วยองค์ ๓
แม้อนื่ อีก เป็นกรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินยั และระงับแล้วไม่ดี คือ
1. ทำ�ลับหลัง
2. ทำ�โดยไม่เป็นธรรม
3. สงฆ์เป็นวรรคทำ�
• หมวดที่ ๕
[๑๘๐]
164. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติ ทีป่ ระกอบด้วยองค์ ๓
แม้อนื่ อีก เป็นกรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินยั และระงับแล้วไม่ดี คือ
1. ไม่สอบถามก่อนแล้วทำ�
2. ทำ�โดยไม่เป็นธรรม
3. สงฆ์เป็นวรรคทำ�
• หมวดที่ ๖
[๑๘๑]
165. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติ ทีป่ ระกอบด้วยองค์ ๓
แม้อนื่ อีก เป็นกรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินยั และระงับแล้วไม่ดี คือ
1. ทำ�ไม่ตามปฏิญาณ
2. ทำ�โดยไม่เป็นธรรม
3. สงฆ์เป็นวรรคทำ�
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• หมวดที่ ๑๐
[๑๘๕]
169. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติ ทีป่ ระกอบด้วยองค์ ๓
แม้อนื่ อีก เป็นกรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินยั และระงับแล้วไม่ดี คือ
1. ไม่โจทก่อนแล้วทำ�
2. ทำ�โดยไม่เป็นธรรม
3. สงฆ์เป็นวรรคทำ�
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• หมวดที่ ๗
[๑๘๒]
166. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติ ทีป่ ระกอบด้วยองค์ ๓
แม้อนื่ อีก เป็นกรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินยั และระงับแล้วไม่ดี คือ
1. ทำ�เพราะไม่ต้องอาบัติ
2. ทำ�โดยไม่เป็นธรรม
3. สงฆ์เป็นวรรคทำ�
• หมวดที่ ๘
[๑๘๓]
167. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติ ทีป่ ระกอบด้วยองค์ ๓
แม้อนื่ อีก เป็นกรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินยั และระงับแล้วไม่ดี คือ
1. ทำ�เพราะมิใช่อาบัติเป็นเทสนาคามินี
2. ทำ�โดยไม่เป็นธรรม
3. สงฆ์เป็นวรรคทำ�
• หมวดที่ ๙
[๑๘๔]
168. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติ ทีป่ ระกอบด้วยองค์ ๓
แม้อนื่ อีก เป็นกรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินยั และระงับแล้วไม่ดี คือ
1. ทำ�เพราะอาบัติที่แสดงแล้ว
2. ทำ�โดยไม่เป็นธรรม
3. สงฆ์เป็นวรรคทำ�

• หมวดที่ ๑๑
[๑๘๖]
170. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติ ทีป่ ระกอบด้วยองค์ ๓
แม้อนื่ อีก เป็นกรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินยั และระงับแล้วไม่ดี คือ
1. ไม่ให้จำ�เลยให้การก่อนแล้วทำ�
2. ทำ�โดยไม่เป็นธรรม
3. สงฆ์เป็นวรรคทำ�
• หมวดที่ ๑๒
[๑๘๗]
171. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติ ทีป่ ระกอบด้วยองค์ ๓
แม้อนื่ อีก เป็นกรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินยั และระงับแล้วไม่ดี คือ
1. ไม่ปรับอาบัติแล้วทำ�
2. ทำ�โดยไม่เป็นธรรม
3. สงฆ์เป็นวรรคทำ�

ลักษณะกรรมเป็นธรรม ๑๒ หมวด
• หมวดที่ ๑
[๑๘๘]
172. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติ ทีป่ ระกอบด้วยองค์ ๓
เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินยั และระงับดีแล้ว คือ
1. ทำ�ต่อหน้า
2. สอบถามก่อนแล้วทำ�
3. ทำ�ตามปฏิญาณ
• หมวดที่ ๒
[๑๘๙]
173. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติ ทีป่ ระกอบด้วยองค์ ๓
แม้อนื่ อีก เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินยั และระงับดีแล้ว คือ
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1. ทำ�เพราะต้องอาบัติ
2. ทำ�เพราะอาบัติเป็นเทสนาคามินี
3. ทำ�เพราะอาบัติที่ยังไม่ได้แสดง

• หมวดที่ ๔
[๑๙๑]
175. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติ ทีป่ ระกอบด้วยองค์ ๓
แม้อนื่ อีก เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินยั และระงับดีแล้ว คือ
1. ทำ�ต่อหน้า
2. ทำ�โดยธรรม
3. สงฆ์พร้อมเพรียงกันทำ�
• หมวดที่ ๕
[๑๙๒]
176. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติ ทีป่ ระกอบด้วยองค์ ๓
แม้อนื่ อีก เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินยั และระงับดีแล้ว คือ
1. สอบถามก่อนแล้วทำ�
2. ทำ�โดยธรรม
3. สงฆ์พร้อมเพรียงกันทำ�
• หมวดที่ ๖
[๑๙๓]
177. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติ ทีป่ ระกอบด้วยองค์ ๓
แม้อนื่ อีก เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินยั และระงับดีแล้ว คือ
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• หมวดที่ ๓
[๑๙๐]
174. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติ ทีป่ ระกอบด้วยองค์ ๓
แม้อนื่ อีก เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินยั และระงับดีแล้ว คือ
1. โจทก่อนแล้วทำ�
2. ให้จำ�เลยให้การก่อนแล้วทำ�
3. ปรับอาบัติแล้วทำ�

1. ทำ�ตามปฏิญาณ
2. ทำ�โดยธรรม
3. สงฆ์พร้อมเพรียงกันทำ�
• หมวดที่ ๗
[๑๙๔]
178. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติ ทีป่ ระกอบด้วยองค์ ๓
แม้อนื่ อีก เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินยั และระงับดีแล้ว คือ
1. ทำ�เพราะต้องอาบัติ
2. ทำ�โดยธรรม
3. สงฆ์พร้อมเพรียงกันทำ�
• หมวดที่ ๘
[๑๙๕]
179. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติ ทีป่ ระกอบด้วยองค์ ๓
แม้อนื่ อีก เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินยั และระงับดีแล้ว คือ
1. ทำ�เพราะอาบัติที่เป็นเทสนาคามินี
2. ทำ�โดยธรรม
3. สงฆ์พร้อมเพรียงกันทำ�
• หมวดที่ ๙
[๑๙๖]
180. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติ ทีป่ ระกอบด้วยองค์ ๓
แม้อนื่ อีก เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินยั และระงับดีแล้ว คือ
1. ทำ�เพราะอาบัติยังไม่ได้แสดง
2. ทำ�โดยธรรม
3. สงฆ์พร้อมเพรียงกันทำ�
• หมวดที่ ๑๐
[๑๙๗]
181. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติ ทีป่ ระกอบด้วยองค์ ๓
แม้อนื่ อีก เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินยั และระงับดีแล้ว คือ
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1. โจทก่อนแล้วทำ�
2. ทำ�โดยธรรม
3. สงฆ์พร้อมเพรียงกันทำ�

• หมวดที่ ๑๒
[๑๙๙]
183. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติ ทีป่ ระกอบด้วยองค์ ๓
แม้อนื่ อีก เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินยั และระงับดีแล้ว คือ
1. ปรับอาบัติแล้วทำ�
2. ทำ�โดยธรรม
3. สงฆ์พร้อมเพรียงกันทำ�

ข้อที่สงฆ์จำ�นง ๖ หมวด
• หมวดที่ ๑
[๒๐๐]
184. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๓ เมื่อสงฆ์จ�ำนง พึง
ลงอุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติ คือ
1. เป็ น ผู้ ก่ อ ความบาดหมาง ก่ อ การทะเลาะ ก่ อ การวิ ว าท
ทำ�ความอื้อฉาว ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์
2. เป็นพาล ไม่ฉลาด มีอาบัติมาก มีมรรยาทไม่สมควร
3. อยู่คลุกคลีกับคฤหัสถ์ด้วยการคลุกคลีอันไม่สมควร
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• หมวดที่ ๑๑
[๑๙๘]
182. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติ ทีป่ ระกอบด้วยองค์ ๓
แม้อนื่ อีก เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินยั และระงับดีแล้ว คือ
1. ให้จำ�เลยให้การก่อนแล้วทำ�
2. ทำ�โดยธรรม
3. สงฆ์พร้อมเพรียงกันทำ�

• หมวดที่ ๒
[๒๐๑]
185. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เมื่อสงฆ์
จ�ำนง พึงลงอุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติ คือ
1. เป็นผู้มีศีลวิบัติ ในอธิศีล
2. เป็นผู้มีอาจารวิบัติ ในอัธยาจาร
3. เป็นผู้มีทิฏฐิวิบัติ ในอติทิฏฐิ
• หมวดที่ ๓
[๒๐๒]
186. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เมื่อสงฆ์
จ�ำนง พึงลงอุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติ คือ
1. กล่าวติเตียนพระพุทธเจ้า
2. กล่าวติเตียนพระธรรม
3. กล่าวติเตียนพระสงฆ์
• หมวดที่ ๔
[๒๐๓]
187. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆ์จ�ำนง พึงลงอุกเขปนียกรรม ฐานไม่
เห็นอาบัติแก่ภิกษุ ๓ รูป คือ
1. รูปหนึ่งเป็นผู้ก่อความบาดหมาง ก่อการทะเลาะ ก่อการ
วิวาท ทำ�ความอื้อฉาว ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์
2. รูปหนึ่งเป็นพาล ไม่ฉลาด มีอาบัติมาก มีมรรยาทไม่สมควร
3. รูปหนึ่งอยู่คลุกคลีกับคฤหัสถ์ด้วยการคลุกคลีอันไม่สมควร
• หมวดที่ ๕
[๒๐๔]
188. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆ์จ�ำนง พึงลงอุกเขปนียกรรม ฐานไม่
เห็นอาบัติแก่ภิกษุ ๓ รูป แม้อื่นอีก คือ
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1. รูปหนึ่งเป็นผู้มีศีลวิบัติ ในอธิศีล
2. รูปหนึ่งเป็นผู้มีอาจารวิบัติ ในอัธยาจาร
3. รูปหนึ่งเป็นผู้มีทิฏฐิวิบัติ ในอติทิฏฐิ
• หมวดที่ ๖
[๒๐๕]
189. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆ์จ�ำนง พึงลงอุกเขปนียกรรม ฐานไม่
เห็นอาบัติแก่ภิกษุ ๓ รูป แม้อื่นอีก คือ
1. รูปหนึ่งกล่าวติเตียนพระพุทธเจ้า
2. รูปหนึ่งกล่าวติเตียนพระธรรม
3. รูปหนึ่งกล่าวติเตียนพระสงฆ์
[๒๐๖]
190. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุที่ถูกสงฆ์ลงอุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็น
อาบัติแล้ว ต้องประพฤติชอบ
191. วิ ธี ป ระพฤติ ช อบในอุ ก เขปนี ย กรรม ฐานไม่ เ ห็ น อาบั ติ นั้ น
ดังต่อไปนี้
1. ไม่พึงให้อุปสมบท
2. ไม่พึงให้นิสัย
3. ไม่พึงให้สามเณรอุปัฏฐาก
4. ไม่พึงรับสมมติเป็นผู้สั่งสอนภิกษุณี
5. แม้ได้รับสมมติแล้ว ก็ไม่พึงสั่งสอนภิกษุณี
6. สงฆ์ลงอุกเขปนียกรรมฐานไม่เห็นอาบัติ เพราะอาบัติใด ไม่
พึงต้องอาบัตินั้น
7. ไม่พึงต้องอาบัติอื่นอันเช่นกัน
8. ไม่พึงต้องอาบัติอันเลวทรามกว่านั้น
9. ไม่พึงติกรรม
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วัตร ๔๓ ข้อ ในอุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติ

10. ไม่พึงติภิกษุทั้งหลายผู้ทำ�กรรม
11. ไม่พึงยินดีการกราบไหว้ของปกตัตตะภิกษุ
12. ไม่พึงยินดีการยืนรับของปกตัตตะภิกษุ
13. ไม่พึงยินดีอัญชลีกรรมของปกตัตตะภิกษุ
14. ไม่พึงยินดีสามีจิกรรมของปกตัตตะภิกษุ
15. ไม่พึงยินดีการนำ�อาสนะมาให้ของปกตัตตะภิกษุ
16. ไม่พึงยินดีการนำ�ที่นอนมาให้ของปกตัตตะภิกษุ
17. ไม่ พึ ง ยิ น ดี ก ารนำ�น้ำ� ล้ า งเท้ า มาให้ ไม่ พึ ง ยิ น ดี ก ารตั้ ง ตั่ ง
รองเท้าให้ของปกตัตตะภิกษุ
18. ไม่พึงยินดีการตั้งกระเบื้องเช็ดเท้าให้ของปกตัตตะภิกษุ
19. ไม่พึงยินดีการรับบาตรจีวรของปกตัตตะภิกษุ
20. ไม่พึงยินดีการถูหลังให้เมื่ออาบน้ำ�ของปกตัตตะภิกษุ
21. ไม่พึงกำ�จัดปกตัตตะภิกษุ ด้วยศีลวิบัติ
22. ไม่พึงกำ�จัดปกตัตตะภิกษุ ด้วยอาจารวิบัติ
23. ไม่พึงกำ�จัดปกตัตตะภิกษุ ด้วยทิฏฐิวิบัติ
24. ไม่พึงกำ�จัดปกตัตตะภิกษุ ด้วยอาชีววิบัติ
25. ไม่พึงยุภิกษุกับภิกษุให้แตกกัน
26. ไม่พึงใช้เครื่องนุ่งห่มอย่างคฤหัสถ์
27. ไม่พึงใช้เครื่องนุ่งห่มอย่างเดียรถีย์
28. ไม่พึงคบพวกเดียรถีย์
29. พึงคบพวกภิกษุ
30. พึงศึกษาสิกขาของภิกษุ
31. ไม่พึงอยู่ในอาวาสมีเครื่องมุงเดียวกันกับปกตัตตะภิกษุ
32. ไม่พึงอยู่ในอนาวาสมีเครื่องมุงเดียวกันกับปกตัตตะภิกษุ
33. ไม่พึงอยู่ในอาวาสหรือในอนาวาสมีเครื่องมุงเดียวกันกับปก
ตัตตะภิกษุ
34. เห็นปกตัตตะภิกษุแล้วพึงลุกจากอาสนะ
35. ไม่พึงรุกรานปกตัตตะภิกษุข้างใน หรือข้างนอกวิหาร
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36. ไม่พึงห้ามอุโบสถแก่ปกตัตตะภิกษุ
37. ไม่พึงห้ามปวารณาแก่ปกตัตตะภิกษุ
38. ไม่พึงทำ�การไต่สวน
39. ไม่พึงเริ่มอนุวาทาธิกรณ์
40. ไม่พึงยังภิกษุอื่นให้ทำ�โอกาส
41. ไม่พึงโจทภิกษุอื่น
42. ไม่พึงให้ภิกษุอื่นให้การ
43. ไม่พึงช่วยภิกษุกับภิกษุให้สู้อธิกรณ์กัน

ครั้งนั้น สงฆ์ได้ลงอุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติแก่พระฉันนะ คือ ห้าม
สมโภคกับสงฆ์ เธอถูกสงฆ์ลงอุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติแล้ว ได้ไปจากอาวาส
นั้ น สู ่ อ าวาสอื่ น ภิ ก ษุ ทั้ ง หลายในอาวาสอื่ น นั้ น ไม่ ก ราบไหว้ ไม่ ยื น รั บ ไม่ ท� ำ
อัญชลีกรรม ไม่ท�ำสามีจิกรรม ไม่สักการะ ไม่เคารพ ไม่นับถือ ไม่บูชา เธออันภิกษุ
ทั้งหลายไม่สักการะ ไม่เคารพ ไม่นับถือ ไม่บูชาอยู่ เป็นผู้ไม่มีใครท�ำสักการะ จึงได้
ไปจากอาวาสแม้นั้น สู่อาวาสอื่น ภิกษุทั้งหลายในอาวาสอื่นแม้นั้น ก็ไม่กราบไหว้
ไม่ยืนรับ ไม่ท�ำอัญชลีกรรม ไม่ท�ำสามีจิกรรม ไม่สักการะ ไม่เคารพ ไม่นับถือ
ไม่บูชา เธออันภิกษุทั้งหลายไม่สักการะ ไม่เคารพ ไม่นับถือ ไม่บูชาอยู่ เป็นผู้ไม่มี
ใครท�ำสักการะ จึงได้ไปจากอาวาสแม้นั้นสู่อาวาสอื่น ภิกษุทั้งหลายในอาวาสอื่น
แม้นั้นก็ไม่กราบไหว้ ไม่ยืนรับ ไม่ท�ำอัญชลีกรรม ไม่ท�ำสามีจิกรรม ไม่สักการะ
ไม่เคารพ ไม่นับถือ ไม่บูชา เธออันภิกษุทั้งหลายไม่สักการะ ไม่เคารพ ไม่นับถือ
ไม่ บู ช าอยู ่ เป็ น ผู ้ ไ ม่ มี ใ ครท� ำ สั ก การะ จึ ง กลั บ มาสู ่ พ ระนครโกสั ม พี อี ก ตามเดิ ม
ได้ ป ระพฤติ โ ดยชอบ หายเย่ อ หยิ่ ง ประพฤติ แ ก้ ตั ว ได้ เข้ า ไปหาภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย
แล้วกล่าวอย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย ผมถูกสงฆ์ลงอุกเขปนียกรรมฐานไม่เห็นอาบัติ
แล้วประพฤติโดยชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติแก้ตัวได้ ผมจะพึงปฏิบัติอย่างไร
ต่อไป … ตรัสว่า

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าเช่นนั้น สงฆ์จงระงับอุกเขปนียกรรมฐานไม่เห็น
อาบัติ แก่ภิกษุฉันนะ.
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[๒๐๗]

สงฆ์ลงโทษและระงับกรรม

วัตรที่ไม่ควรระงับ ๔๓ ข้อ ๘ หมวด
• หมวดที่ ๑
[๒๐๘]
192. ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆ์ไม่พึงระงับอุกเขปนียกรรมฐานไม่เห็น
อาบัติ แก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ คือ
๑. ให้อุปสมบท
๒. ให้นิสัย
๓. ให้สามเณรอุปัฏฐาก
๔. รับสมมติเป็นผู้สั่งสอนภิกษุณี
๕. แม้ได้รับสมมติแล้ว ก็ยังสั่งสอนภิกษุณี
• หมวดที่ ๒
[๒๐๙]
193. ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆ์ไม่พึงระงับอุกเขปนียกรรมฐานไม่เห็น
อาบัติ แก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ แม้อื่นอีก คือ
๑. สงฆ์ลงอุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติเพราะอาบัติใด
ต้องอาบัตินั้น
๒. ต้องอาบัติอื่นอันเช่นกัน
๓. ต้องอาบัติอันเลวทรามกว่านั้น
๔. ติกรรม
๕. ติภิกษุทั้งหลายผู้ท�ำกรรม
• หมวดที่ ๓
[๒๑๐]
194. ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆ์ไม่พึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็น
อาบัติ แก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ แม้อื่นอีก คือ
๑. ยินดีการกราบไหว้ ของปกตัตตะภิกษุ
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• หมวดที่ ๔
[๒๑๑]
195. ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆ์ไม่พึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็น
อาบัติ แก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ แม้อื่นอีก คือ
๑. ยินดีการน�ำที่นอนมาให้ ของปกตัตตะภิกษุ
๒. ยินดีการน�ำน�้ำล้างเท้ามาให้ การตั้งตั่งรองเท้าให้
ของปกตัตตะภิกษุ
๓. ยินดีการตั้งกระเบื้องเช็ดเท้า ของปกตัตตะภิกษุ
๔. ยินดีการรับบาตรจีวร ของปกตัตตะภิกษุ
๕. ยินดีการถูหลังให้เมื่ออาบน�้ำ ของปกตัตตะภิกษุ
• หมวดที่ ๕
[๒๑๒]
196. ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆ์ไม่พึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็น
อาบัติ แก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ แม้อื่นอีก คือ
๑. ก�ำจัดปกตัตตะภิกษุ ด้วยศีลวิบัติ
๒. ก�ำจัดปกตัตตะภิกษุ ด้วยอาจารวิบัติ
๓. ก�ำจัดปกตัตตะภิกษุ ด้วยทิฏฐิวิบัติ
๔. ก�ำจัดปกตัตตะภิกษุ ด้วยอาชีววิบัติ
๕. ยุภิกษุกับภิกษุให้แตกกัน
• หมวดที่ ๖
[๒๑๓]
197. ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆ์ไม่พึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็น
อาบัติ แก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ แม้อื่นอีก คือ
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๒. ยินดีการยืนรับ ของปกตัตตะภิกษุ
๓. ยินดีอัญชลีกรรม ของปกตัตตะภิกษุ
๔. ยินดีสามีจิกรรม ของปกตัตตะภิกษุ
๕. ยินดีการน�ำอาสนะมาให้ ของปกตัตตะภิกษุ

๑. ใช้เครื่องนุ่งห่มอย่างคฤหัสถ์
๒. ใช้เครื่องนุ่งห่มอย่างเดียรถีย์
๓. คบพวกเดียรถีย์
๔. ไม่คบพวกภิกษุ
๕. ไม่ศึกษาสิกขาของภิกษุ
• หมวดที่ ๗
[๒๑๔]
198. ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆ์ไม่พึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็น
อาบัติ แก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ แม้อื่นอีก คือ
๑. อยู่ในอาวาสมีเครื่องมุงเดียวกันกับปกตัตตะภิกษุ
๒. อยู่ในอนาวาสมีเครื่องมุงเดียวกันกับปกตัตตะภิกษุ
๓. อยู่ในอาวาส หรือในอนาวาส มีเครื่องมุงเดียวกันกับ
ปกตัตตะภิกษุ
๔. เห็นปกตัตตะภิกษุแล้ว ไม่ลุกจากอาสนะ
๕. รุกรานปกตัตตะภิกษุ ข้างในหรือข้างนอกวิหาร
• หมวดที่ ๘
[๒๑๕]
199. ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆ์ไม่พึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็น
อาบัติ แก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๘ คือ
๑. ห้ามอุโบสถแก่ปกตัตตะภิกษุ
๒. ห้ามปวารณาแก่ปกตัตตะภิกษุ
๓. ท�ำการไต่สวน
๔. เริ่มอนุวาทาธิกรณ์
๕. ยังภิกษุอื่นให้ท�ำโอกาส
๖. โจทภิกษุอื่น
๗. ให้ภิกษุอื่นให้การ
๘. ช่วยภิกษุกับภิกษุให้สู้อธิกรณ์กัน
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วัตรที่ควรระงับ ๔๓ ข้อ ๘ หมวด

• หมวดที่ ๒
[๒๑๗]
201. ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆ์พึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็น
อาบัติ แก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ แม้อื่นอีก คือ
๑. สงฆ์ลงอุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติ เพราะอาบัติใด
ไม่ต้องอาบัตินั้น
๒. ไม่ต้องอาบัติอื่นอันเช่นกัน
๓. ไม่ต้องอาบัติอันเลวทรามกว่านั้น
๔. ไม่ติกรรม
๕. ไม่ติภิกษุทั้งหลายผู้ท�ำกรรม
• หมวดที่ ๓
[๒๑๘]
202. ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆ์พึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็น
อาบัติ แก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ แม้อื่นอีก คือ
๑. ไม่ยินดีการกราบไหว้ ของปกตัตตะภิกษุ
๒. ไม่ยินดีการยืนรับ ของปกตัตตะภิกษุ
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• หมวดที่ ๑
[๒๑๖]
200. ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆ์พึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็น
อาบัติ แก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ คือ
๑. ไม่ให้อุปสมบท
๒. ไม่ให้นิสัย
๓. ไม่ให้สามเณรอุปัฏฐาก
๔. ไม่รับสมมติเป็นผู้สั่งสอนภิกษุณี
๕. แม้ได้รับสมมติแล้ว ก็ไม่สั่งสอนภิกษุณี

๓. ไม่ยินดีอัญชลีกรรม ของปกตัตตะภิกษุ
๔. ไม่ยินดีสามีจิกรรม ของปกตัตตะภิกษุ
๕. ไม่ยินดีการน�ำอาสนะมาให้ ของปกตัตตะภิกษุ
• หมวดที่ ๔
[๒๑๙]
203. ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆ์พึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็น
อาบัติ แก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ แม้อื่นอีก คือ
๑. ไม่ยินดีการน�ำที่นอนมาให้ ของปกตัตตะภิกษุ
๒. ไม่ยินดีการน�ำน�้ำล้างเท้ามาให้ การตั้งตั่งรองเท้าให้ ของ
ปกตัตตะภิกษุ
๓. ไม่ยินดีการตั้งกระเบื้องเช็ดเท้าให้ ของปกตัตตะภิกษุ
๔. ไม่ยินดีการรับบาตรจีวร ของปกตัตตะภิกษุ
๕. ไม่ยินดีการถูหลังให้เมื่ออาบน�้ำ ของปกตัตตะภิกษุ
• หมวดที่ ๕
[๒๒๐]
204. ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆ์พึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็น
อาบัติ แก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ แม้อื่นอีก คือ
๑. ไม่ก�ำจัดปกตัตตะภิกษุ ด้วยศีลวิบัติ
๒. ไม่ก�ำจัดปกตัตตะภิกษุ ด้วยอาจารวิบัติ
๓. ไม่ก�ำจัดปกตัตตะภิกษุ ด้วยทิฏฐิบัติ
๔. ไม่ก�ำจัดปกตัตตะภิกษุ ด้วยอาชีววิบัติ
๕. ไม่ยุภิกษุกับภิกษุให้แตกกัน
• หมวดที่ ๖
[๒๒๑]
205. ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆ์พึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็น
อาบัติ แก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ แม้อื่นอีก คือ
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๑. ไม่ใช้เครื่องนุ่งห่มอย่างคฤหัสถ์
๒. ไม่ใช้เครื่องนุ่งห่มอย่างเดียรถีย์
๓. ไม่คบพวกเดียรถีย์
๔. คบพวกภิกษุ
๕. ศึกษาสิกขาของภิกษุ
• หมวดที่ ๗
[๒๒๒]
206. ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆ์พึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็น
อาบัติ แก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ แม้อื่นอีก คือ
๑. ไม่อยู่ในอาวาสมีเครื่องมุงเดียวกันกับปกตัตตะภิกษุ
๒. ไม่อยู่ในอนาวาสมีเครื่องมุงเดียวกันกับปกตัตตะภิกษุ
๓. ไม่อยู่ในอาวาส หรือในอนาวาส มีเครื่องมุงเดียวกันกับ
ปกตัตตะภิกษุ
๔. เห็นปกตัตตะภิกษุแล้วลุกจากอาสนะ
๕. ไม่รุกรานปกตัตตะภิกษุ ข้างในหรือข้างนอกวิหาร
• หมวดที่ ๘
[๒๒๓]
207. ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆ์พึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็น
อาบัติ แก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๘ คือ
๑. ไม่ห้ามอุโบสถแก่ปกตัตตะภิกษุ
๒. ไม่ห้ามปวารณาแก่ปกตัตตะภิกษุ
๓. ไม่ท�ำการไต่สวน
๔. ไม่เริ่มอนุวาทาธิกรณ์
๕. ไม่ยังภิกษุอื่นให้ท�ำโอกาส
๖. ไม่โจทภิกษุอื่น
๗. ไม่ให้ภิกษุอื่นให้การ
๘. ไม่ช่วยภิกษุกับภิกษุให้สู้อธิกรณ์กัน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๘ นี้แล สงฆ์พึง
ระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติ.

วิธีระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติ

[๒๒๔]
208. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล วิธีระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็น
อาบัติ พึงระงับอย่างนี้
ภิกษุฉันนะนั้นพึงเข้าไปหาสงฆ์ ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า ไหว้เท้า
ภิกษุผู้แก่กว่า นั่งกระหย่ง ประคองอัญชลี แล้วกล่าวค�ำขอระงับกรรมนั้น
อย่างนี้ ว่าดังนี้
• ค�ำขอระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติ
ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้าถูกสงฆ์ลงอุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติ
แล้ว ประพฤติโดยชอบหายเย่อหยิ่ง ประพฤติแก้ตัวได้ ข้าพเจ้าขอระงับ
อุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติ
พึงขอแม้ครั้งที่สอง พึงขอแม้ครั้งที่สาม
ภิ ก ษุ ผู ้ ฉ ลาด ผู ้ ส ามารถ พึ ง ประกาศให้ ส งฆ์ ท ราบด้ ว ยญั ต ติ
จตุตถกรรมวาจา ว่าดังนี้
• กรรมวาจาระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติ
ท่ า นเจ้ า ข้ า ขอสงฆ์ จ งฟั ง ข้ า พเจ้ า พระฉั น นะนี้ ถู ก สงฆ์ ล ง
อุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติแล้ว ประพฤติโดยชอบ หายเย่อหยิ่ง
ประพฤติแก้ตัวได้ บัดนี้ ขอระงับอุกเขปนียกรรมฐานไม่เห็นอาบัติ ถ้า
ความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม่
เห็นอาบัติ แก่พระฉันนะ นี้เป็นญัตติ
ท่ า นเจ้ า ข้ า ขอสงฆ์ จ งฟั ง ข้ า พเจ้ า พระฉั น นะนี้ ถู ก สงฆ์ ล ง
อุ ก เขปนี ย กรรม ฐานไม่ เ ห็ น อาบั ติ แ ล้ ว ประพฤติ โ ดยชอบ หายเย่ อ
หยิ่ง ประพฤติแก้ตัวได้ บัดนี้ ขอระงับอุกเขปนียกรรมฐานไม่เห็นอาบัติ
สงฆ์ระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติ แก่พระฉันนะ การระงับ
อุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติ แก่พระฉันนะ ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่าน
ผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด
ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สอง …
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ข้ า พเจ้ า กล่ า วความนี้ แ ม้ ค รั้ ง ที่ ส าม ท่ า นเจ้ า ข้ า ขอสงฆ์ จ งฟั ง
ข้าพเจ้า พระฉันนะนี้ถูกสงฆ์ลงอุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติแล้ว
ประพฤติโดยชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติแล้วแก้ตัวได้ บัดนี้ ขอระงับ
อุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติ สงฆ์ระงับอุกเขปนียกรรมฐานไม่เห็น
อาบัติ แก่พระฉันนะ ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่
ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด
อุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติอันสงฆ์ระงับแล้วแก่พระฉันนะ
ชอบแก่สงฆ์ เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้.
เรื่องพระฉันนะ
[๒๒๕]
ดูกรภิกษุทั้งหลาย การกระท�ำของภิกษุโมฆบุรุษนั้น นั่นไม่เหมาะ ไม่สม
ไม่ ค วร มิ ใช่ กิ จ ของสมณะ ใช้ ไ ม่ ไ ด้ ไม่ ค วรท� ำ ไฉนภิ ก ษุ โ มฆบุ รุ ษ นั้ น
ต้องอาบัติแล้ว จึงไม่ปรารถนาจะท�ำคืนอาบัติเล่า …
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ถ้าเช่นนัน้ สงฆ์จงท�ำอุกเขปนียกรรม ฐานไม่ท�ำคืน
อาบัติ แก่ภิกษุฉันนะ คือ ห้ามสมโภคกับสงฆ์.

วิธีทำ�อุกเขปนียกรรม ฐานไม่ทำ�คืนอาบัติ

[๒๒๖]
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล วิธีท�ำอุกเขปนียกรรม ฐานไม่ท�ำคืน
อาบัติ พึงท�ำอย่างนี้
พึ ง โจทภิ ก ษุ ฉั น นะก่ อ น ครั้ น แล้ ว พึ ง ให้ เ ธอให้ ก าร แล้ ว พึ ง ปรั บ
อาบัติ ครั้นแล้วภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติ
จตุตถกรรมวาจา ว่าดังนี้
• กรรมวาจาท�ำอุกเขปนียกรรม ฐานไม่ท�ำคืนอาบัติ
ท่ า นเจ้ า ข้ า ขอสงฆ์ จ งฟั ง ข้ า พเจ้ า พระฉั น นะนี้ ต ้ อ งอาบั ติ แ ล้ ว
ไม่ปรารถนาจะท�ำคืนอาบัติ ถ้าความพร้อมพรัง่ ของสงฆ์ถงึ ทีแ่ ล้ว สงฆ์พงึ ท�ำ
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อุกเขปนียกรรม ฐานไม่ทำ�คืนอาบัติ

อุกเขปนียกรรม ฐานไม่ท�ำคืนอาบัติ แก่พระฉันนะ คือ ห้ามสมโภคกับสงฆ์
นี้เป็นญัตติ
ท่ า นเจ้ า ข้ า ขอสงฆ์ จ งฟั ง ข้ า พเจ้ า พระฉั น นะนี้ ต ้ อ งอาบั ติ แ ล้ ว
ไม่ปรารถนาจะคืนอาบัติ สงฆ์ท�ำอุกเขปนียกรรม ฐานไม่ท�ำคืนอาบัติแก่
พระฉันนะ คือ ห้ามสมโภคกับสงฆ์ ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็น
ผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด
ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สอง …
ข้ า พเจ้ า กล่ า วความนี้ แ ม้ ค รั้ ง ที่ ส าม ท่ า นเจ้ า ข้ า ขอสงฆ์ จ งฟั ง
ข้าพเจ้า พระฉันนะนี้ต้องอาบัติแล้ว ไม่ปรารถนาจะท�ำคืนอาบัติ สงฆ์ท�ำ
อุกเขปนียกรรม ฐานไม่ท�ำคืนอาบัติแก่พระฉันนะ คือ ห้ามสมโภคกับสงฆ์
การท�ำอุกเขปนียกรรม ฐานไม่ท�ำคืนอาบัติแก่พระฉันนะ คือ ห้ามสมโภค
กับสงฆ์ ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่าน
ผู้นั้นพึงพูด
อุกเขปนียกรรม ฐานไม่ท�ำคืนอาบัติ สงฆ์ท�ำแล้วแก่พระฉันนะ
คือ ห้ามสมโภคกับสงฆ์ ชอบแก่สงฆ์ เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้
ไว้ด้วยอย่างนี้
ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงบอกภิกษุผู้อยู่ในอาวาสต่อๆ ไปว่า
พระฉันนะอันสงฆ์ท�ำอุกเขปนียกรรม ฐานไม่ท�ำคืนอาบัติแล้ว คือ ห้าม
สมโภคกับสงฆ์.

ลักษณะกรรมไม่เป็นธรรม ๑๒ หมวด
• หมวดที่ ๑
[๒๒๗]
209. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไม่ท�ำคืนอาบัติ ที่ประกอบ
ด้วยองค์ ๓ เป็นกรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับแล้ว
ไม่ดี คือ
1. ทำ�ลับหลัง
2. ไม่สอบถามก่อนแล้วทำ�
3. ทำ�ไม่ตามปฏิญาณ
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• หมวดที่ ๓
[๒๒๙]
211. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไม่ท�ำคืนอาบัติ ที่ประกอบ
ด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็นกรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย และ
ระงับแล้วไม่ดี คือ
1. ไม่โจทก่อนแล้วทำ�
2. ไม่ให้จำ�เลยให้การก่อนแล้วทำ�
3. ไม่ปรับอาบัติแล้วทำ�
• หมวดที่ ๔
[๒๓๐]
212. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไม่ท�ำคืนอาบัติ ที่ประกอบ
ด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็นกรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย และ
ระงับแล้วไม่ดี คือ
1. ทำ�ลับหลัง
2. ทำ�โดยไม่เป็นธรรม
3. สงฆ์เป็นวรรคทำ�
• หมวดที่ ๕
[๒๓๑]
213. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไม่ท�ำคืนอาบัติ ที่ประกอบ
ด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็นกรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย และ
ระงับแล้วไม่ดี คือ
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• หมวดที่ ๒
[๒๒๘]
210. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไม่ท�ำคืนอาบัติ ที่ประกอบ
ด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็นกรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย และ
ระงับแล้วไม่ดี คือ
1. ทำ�เพราะไม่ต้องอาบัติ
2. ทำ�เพราะอาบัติมิใช่เทสนาคามินี
3. ทำ�เพราะอาบัติที่แสดงแล้ว

1. ไม่สอบถามก่อนแล้วทำ�
2. ทำ�โดยไม่เป็นธรรม
3. สงฆ์เป็นวรรคทำ�
• หมวดที่ ๖
[๒๓๒]
214. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไม่ท�ำคืนอาบัติ ที่ประกอบ
ด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็นกรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย และ
ระงับแล้วไม่ดี คือ
1. ทำ�ไม่ตามปฏิญาณ
2. ทำ�โดยไม่เป็นธรรม
3. สงฆ์เป็นวรรคทำ�
• หมวดที่ ๗
[๒๓๓]
215. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไม่ท�ำคืนอาบัติ ที่ประกอบ
ด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็นกรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย และ
ระงับแล้วไม่ดี คือ
1. ทำ�เพราะไม่ต้องอาบัติ
2. ทำ�โดยไม่เป็นธรรม
3. สงฆ์เป็นวรรคทำ�
• หมวดที่ ๘
[๒๓๔]
216. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไม่ท�ำคืนอาบัติ ที่ประกอบ
ด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็นกรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย และ
ระงับแล้วไม่ดี คือ
1. ทำ�เพราะมิใช่อาบัติเป็นเทสนาคามินี
2. ทำ�โดยไม่เป็นธรรม
3. สงฆ์เป็นวรรคทำ�
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• หมวดที่ ๑๐
[๒๓๖]
218. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไม่ท�ำคืนอาบัติ ที่ประกอบ
ด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็นกรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย และ
ระงับแล้วไม่ดี คือ
1. ไม่โจทก่อนแล้วทำ�
2. ทำ�โดยไม่เป็นธรรม
3. สงฆ์เป็นวรรคทำ�
• หมวดที่ ๑๑
[๒๓๗]
219. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไม่ท�ำคืนอาบัติ ที่ประกอบ
ด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็นกรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย และ
ระงับแล้วไม่ดี คือ
1. ไม่ให้จำ�เลยให้การก่อนแล้วทำ�
2. ทำ�โดยไม่เป็นธรรม
3. สงฆ์เป็นวรรคทำ�
• หมวดที่ ๑๒
[๒๓๘]
220. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไม่ท�ำคืนอาบัติ ที่ประกอบ
ด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็นกรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย และ
ระงับแล้วไม่ดี คือ
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• หมวดที่ ๙
[๒๓๕]
217. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไม่ท�ำคืนอาบัติ ที่ประกอบ
ด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็นกรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย และ
ระงับแล้วไม่ดี คือ
1. ทำ�เพราะอาบัติที่แสดงแล้ว
2. ทำ�โดยไม่เป็นธรรม
3. สงฆ์เป็นวรรคทำ�

1. ไม่ปรับอาบัติแล้วทำ�
2. ทำ�โดยไม่เป็นธรรม
3. สงฆ์เป็นวรรคทำ�

ลักษณะกรรมเป็นธรรม ๑๒ หมวด
• หมวดที่ ๑
[๒๓๙]
221. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไม่ทำ� คืนอาบัติ ทีป่ ระกอบด้วย
องค์ ๓ เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินยั และระงับดีแล้ว คือ
1. ทำ�ต่อหน้า
2. สอบถามก่อนแล้วทำ�
3. ทำ�ตามปฏิญาณ
• หมวดที่ ๒
[๒๔๐]
222. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไม่ทำ� คืนอาบัติ ทีป่ ระกอบด้วย
องค์ ๓ แม้อนื่ อีก เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินยั และระงับดีแล้ว คือ
1. ทำ�เพราะต้องอาบัติ
2. ทำ�เพราะอาบัติเป็นเทสนาคามินี
3. ทำ�เพราะอาบัติยังมิได้แสดง
• หมวดที่ ๓
[๒๔๑]
223. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไม่ทำ� คืนอาบัติ ทีป่ ระกอบด้วย
องค์ ๓ แม้อนื่ อีก เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินยั และระงับดีแล้ว คือ
1. โจทก่อนแล้วทำ�
2. ให้จำ�เลยให้การแล้วทำ�
3. ปรับอาบัติแล้วทำ�
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• หมวดที่ ๕
[๒๔๓]
225. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไม่ทำ� คืนอาบัติ ทีป่ ระกอบด้วย
องค์ ๓ แม้อนื่ อีก เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินยั และระงับดีแล้ว คือ
1. สอบถามก่อนแล้วทำ�
2. ทำ�โดยธรรม
3. สงฆ์พร้อมเพรียงกันทำ�
• หมวดที่ ๖
[๒๔๔]
226. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไม่ทำ� คืนอาบัติ ทีป่ ระกอบด้วย
องค์ ๓ แม้อนื่ อีก เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินยั และระงับดีแล้ว คือ
1. ทำ�ตามปฏิญาณ
2. ทำ�โดยธรรม
3. สงฆ์พร้อมเพรียงกันทำ�
• หมวดที่ ๗
[๒๔๕]
227. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไม่ทำ� คืนอาบัติ ทีป่ ระกอบด้วย
องค์ ๓ แม้อนื่ อีก เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินยั และระงับดีแล้ว คือ
1. ทำ�เพราะต้องอาบัติ
2. ทำ�โดยธรรม
3. สงฆ์พร้อมเพรียงกันทำ�
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• หมวดที่ ๔
[๒๔๒]
224. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไม่ทำ� คืนอาบัติ ทีป่ ระกอบด้วย
องค์ ๓ แม้อนื่ อีก เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินยั และระงับดีแล้ว คือ
1. ทำ�ต่อหน้า
2. ทำ�โดยธรรม
3. สงฆ์พร้อมเพรียงกันทำ�

• หมวดที่ ๘
[๒๔๖]
228. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไม่ทำ� คืนอาบัติ ทีป่ ระกอบด้วย
องค์ ๓ แม้อนื่ อีก เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินยั และระงับดีแล้ว คือ
1. ทำ�เพราะอาบัติเป็นเทสนาคามินี
2. ทำ�โดยธรรม
3. สงฆ์พร้อมเพรียงกันทำ�
• หมวดที่ ๙
[๒๔๗]
229. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไม่ทำ� คืนอาบัติ ทีป่ ระกอบด้วย
องค์ ๓ แม้อนื่ อีก เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินยั และระงับดีแล้ว คือ
1. ทำ�เพราะอาบัติที่ยังมิได้แสดง
2. ทำ�โดยธรรม
3. สงฆ์พร้อมเพรียงกันทำ�
• หมวดที่ ๑๐
[๒๔๘]
230. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไม่ทำ� คืนอาบัติ ทีป่ ระกอบด้วย
องค์ ๓ แม้อนื่ อีก เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินยั และระงับดีแล้ว คือ
1. โจทก่อนแล้วทำ�
2. ทำ�โดยธรรม
3. สงฆ์พร้อมเพรียงกันทำ�
• หมวดที่ ๑๑
[๒๔๙]
231. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไม่ทำ� คืนอาบัติ ทีป่ ระกอบด้วย
องค์ ๓ แม้อนื่ อีก เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินยั และระงับดีแล้ว คือ
1. ให้จำ�เลยให้การก่อนแล้วทำ�
2. ทำ�โดยธรรม
3. สงฆ์พร้อมเพรียงกันทำ�
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• หมวดที่ ๑๒
[๒๕๐]
232. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไม่ทำ� คืนอาบัติ ทีป่ ระกอบด้วย
องค์ ๓ แม้อนื่ อีก เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินยั และระงับดีแล้ว คือ
1. ปรับอาบัติแล้วทำ�
2. ทำ�โดยธรรม
3. สงฆ์พร้อมเพรียงกันทำ�

• หมวดที่ ๑
[๒๕๑]
233. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๓ เมื่อสงฆ์จ�ำนง พึง
ลงอุกเขปนียกรรม ฐานไม่ท�ำคืนอาบัติ คือ
1. ก่อความบาดหมาง ก่อการทะเลาะ ก่อการวิวาท ทำ�ความ
อื้อฉาว ก่ออธิกรณในสงฆ์
2. เป็นพาล ไม่ฉลาด มีอาบัติมาก มีมรรยาทไม่สมควร
3. อยู่คลุกคลีกับคฤหัสถ์ด้วยการคลุกคลีอันไม่สมควร
• หมวดที่ ๒
[๒๕๒]
234. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เมื่อสงฆ์
จ�ำนง พึงลงอุกเขปนียกรรม ฐานไม่ท�ำคืนอาบัติ คือ
1. เป็นผู้มีศีลวิบัติ ในอธิศีล
2. เป็นผู้มีอาจารวิบัติ ในอัชฌาจาร
3. เป็นผู้มีทิฏฐิวิบัติ ในอติทิฏฐิ
• หมวดที่ ๓
[๒๕๓]
235. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เมื่อสงฆ์
จ�ำนง พึงลงอุกเขปนียกรรม ฐานไม่ท�ำคืนอาบัติ คือ
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ข้อที่สงฆ์จำ�นง ๖ หมวด

1. กล่าวติเตียนพระพุทธเจ้า
2. กล่าวติเตียนพระธรรม
3. กล่าวติเตียนพระสงฆ์
• หมวดที่ ๔
[๒๕๔]
236. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆ์จ�ำนง พึงลงอุกเขปนียกรรม ฐานไม่
ท�ำคืนอาบัติ แก่ภิกษุ ๓ รูป คือ
1. รูปหนึ่งเป็นผู้ก่อความบาดหมาง ก่อการทะเลาะ ก่อการ
วิวาท ทำ�ความอื้อฉาว ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์
2. รูปหนึ่งเป็นพาล ไม่ฉลาด มีอาบัติมาก มีมรรยาทไม่สมควร
3. รูปหนึ่งอยู่คลุกคลีกับคฤหัสถ์ด้วยการคลุกคลีอันไม่สมควร
• หมวดที่ ๕
[๒๕๕]
237. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆ์จ�ำนง พึงลงอุกเขปนียกรรม ฐานไม่
ท�ำคืนอาบัติ แก่ภิกษุ ๓ รูป แม้อื่นอีก คือ
1. รูปหนึ่งเป็นผู้มีศีลวิบัติ ในอธิศีล
2. รูปหนึ่งเป็นผู้มีอาจารวิบัติ ในอัชฌาจาร
3. รูปหนึ่งเป็นผู้มีทิฏฐิวิบัติ ในอติทิฏฐิ
• หมวดที่ ๖
[๒๕๖]
238. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆ์จ�ำนง พึงลงอุกเขปนียกรรม ฐานไม่
ท�ำคืนอาบัติ แก่ภิกษุ ๓ รูป แม้อื่นอีก คือ
1. รูปหนึ่งกล่าวติเตียนพระพุทธเจ้า
2. รูปหนึ่งกล่าวติเตียนพระธรรม
3. รูปหนึ่งกล่าวติเตียนพระสงฆ์
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[๒๕๗]
239. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ถูกสงฆ์ลงอุกเขปนียกรรม ฐานไม่ท�ำ
คืนอาบัติแล้วต้องประพฤติชอบ
240. วิธีประพฤติชอบในอุกเขปนียกรรม ฐานไม่ท�ำคืนอาบัตินั้นดังนี้
1. ไม่พึงให้อุปสมบท
2. ไม่พึงให้นิสัย
3. ไม่พึงให้สามเณรอุปัฏฐาก
4. ไม่พึงรับสมมติเป็นผู้สั่งสอนภิกษุณี
5. แม้ได้รับสมมติแล้วก็ไม่พึงสั่งสอนภิกษุณี
6. สงฆ์ลงอุกเขปนียกรรม ฐานไม่ทำ�คืนอาบัติ เพราะอาบัติใด
ไม่พึงต้องอาบัตินั้น
7. ไม่พึงต้องอาบัติอื่นอันเช่นกัน
8. ไม่พึงต้องอาบัติอันเลวทรามกว่านั้น
9. ไม่พึงติกรรม
10. ไม่พึงติภิกษุทั้งหลายผู้ทำ�กรรม
11. ไม่พึงยินดีการกราบไหว้ ของปกตัตตะภิกษุ
12. ไม่พึงยินดีการยืนรับ ของปกตัตตะภิกษุ
13. ไม่พึงยินดีอัญชลีกรรม ของปกตัตตะภิกษุ
14. ไม่พึงยินดีสามีจิกรรม ของปกตัตตะภิกษุ
15. ไม่พึงยินดีการนำ�อาสนะมาให้ ของปกตัตตะภิกษุ
16. ไม่พึงยินดีการนำ�ที่นอนมาให้ ของปกตัตตะภิกษุ
17. ไม่พึงยินดีการนำ�น้ำ�ล้างเท้ามาให้ การตั้งตั่งรองเท้าให้ของ
ปกตัตตะภิกษุ
18. ไม่พึงยินดีการตั้งกระเบื้องเช็ดเท้าให้ ของปกตัตตะภิกษุ
19. ไม่พึงยินดีการรับบาตร จีวร ของปกตัตตะภิกษุ
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วัตร ๔๓ ข้อ ในอุกเขปนียกรรม ฐานไม่ทำ�คืนอาบัติ

20. ไม่พึงยินดีการถูหลังให้เมื่ออาบน้ำ� ของปกตัตตะภิกษุ
21. ไม่พึงกำ�จัดปกตัตตะภิกษุ ด้วยศีลวิบัติ
22. ไม่พึงกำ�จัดปกตัตตะภิกษุ ด้วยอาจารวิบัติ
23. ไม่พึงกำ�จัดปกตัตตะภิกษุ ด้วยทิฏฐิวิบัติ
24. ไม่พึงกำ�จัดปกตัตตะภิกษุ ด้วยอาชีววิบัติ
25. ไม่พึงยุภิกษุกับภิกษุให้แตกกัน
26. ไม่พึงใช้เครื่องนุ่งห่มอย่างคฤหัสถ์
27. ไม่พึงใช้เครื่องนุ่งห่มอย่างเดียรถีย์
28. ไม่พึงคบพวกเดียรถีย์
29. พึงคบพวกภิกษุ
30. พึงศึกษาสิกขาของภิกษุ
31. ไม่พึงอยู่ในอาวาสมีเครื่องมุงเดียวกันกับปกตัตตะภิกษุ
32. ไม่พึงอยู่ในอนาวาสมีเครื่องมุงเดียวกันกับปกตัตตะภิกษุ
33. ไม่พึงอยู่ในอาวาส หรือในอนาวาสมีเครื่องมุงเดียวกันกับ
ปกตัตตะภิกษุ
34. เห็นปกตัตตะภิกษุแล้วพึงลุกจากอาสนะ
35. ไม่พึงรุกรานปกตัตตะภิกษุ ข้างในหรือข้างนอกวิหาร
36. ไม่พึงห้ามอุโบสถแก่ปกตัตตะภิกษุ
37. ไม่พึงห้ามปวารณาแก่ปกตัตตะภิกษุ
38. ไม่พึงทำ�การไต่สวน
39. ไม่พึงเริ่มอนุวาทาธิกรณ์
40. ไม่พึงยังภิกษุอื่นให้ทำ�โอกาส
41. ไม่พึงโจทภิกษุอื่น
42. ไม่พึงให้ภิกษุอื่นให้การ
43. ไม่พึงช่วยภิกษุกับภิกษุให้สู้อธิกรณ์กัน.
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ครั้งนั้น สงฆ์ได้ลงอุกเขปนียกรรม ฐานไม่ท�ำคืนอาบัติแก่พระฉันนะ คือ ห้าม
สมโภคกับสงฆ์ ท่านถูกสงฆ์ลงอุกเขปนียกรรม ฐานไม่ท�ำคืนอาบัติแล้ว ได้ไปจาก
อาวาสนั้นสู่อาวาสอื่น ภิกษุทั้งหลายในอาวาสอื่นนั้น ไม่กราบไหว้ ไม่ยืนรับ ไม่ท�ำ
อัญชลีกรรม ไม่ท�ำสามีจิกรรม ไม่สักการะ ไม่เคารพ ไม่นับถือ ไม่บูชา ท่านอันภิกษุ
ทั้งหลาย ไม่สักการะ ไม่เคารพ ไม่นับถือ ไม่บูชาอยู่ เป็นผู้ไม่มีใครท�ำสักการะ จึง
ได้ไปจากอาวาสนั้น สู่อาวาสอื่น แม้ภิกษุทั้งหลายในอาวาสอื่นนั้น ก็ไม่กราบไหว้
ไม่ยืนรับ ไม่ท�ำอัญชลีกรรม ไม่ท�ำสามีจิกรรม ไม่สักการะ ไม่เคารพ ไม่นับถือ
ไม่บูชา ท่านอันภิกษุทั้งหลาย ไม่สักการะ ไม่เคารพ ไม่นับถือ ไม่บูชา เป็นผู้ไม่มีใคร
ท�ำสักการะ จึงได้ไปจากอาวาสนั้นสู่อาวาสอื่น แม้ภิกษุทั้งหลายในอาวาสอื่นนั้น
ก็ไม่กราบไหว้ ไม่ยืนรับ ไม่ท�ำอัญชลีกรรม ไม่ท�ำสามีจิกรรม ไม่สักการะ ไม่เคารพ
ไม่นับถือ ไม่บูชา ท่านอันภิกษุทั้งหลายไม่สักการะ ไม่เคารพ ไม่นับถือ ไม่บูชาอยู่
เป็ น ผู ้ ไ ม่ มีใครท�ำสักการะ จึง กลับมาสู่พระนครโกสั ม พี อีก ตามเดิ ม ได้ ประพฤติ
โดยชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติแก้ตัวได้ จึงเข้าไปหาภิกษุทั้งหลายแล้วกล่าวอย่าง
นี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย ผมถูกสงฆ์ลงอุกเขปนียกรรม ฐานไม่ท�ำคืนอาบัติแล้ว ประพฤติ
โดยชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติแก้ตัวได้ ผมจะพึงปฏิบัติอย่างไรต่อไป … ตรัสว่า

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าเช่นนั้น สงฆ์จงระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม่ท�ำ
คืนอาบัติ แก่ภิกษุฉันนะ.

วัตรที่ไม่ควรระงับ ๔๓ ข้อ ๘ หมวด
• หมวดที่ ๑
[๒๕๙]
241. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ สงฆ์ไม่พึงระงับ
อุกเขปนียกรรม ฐานไม่ท�ำคืนอาบัติ คือ
๑. ให้อุปสมบท
๒. ให้นิสัย
๓. ให้สามเณรอุปัฏฐาก
๔. รับสมมติเป็นผู้สั่งสอนภิกษุณี
๕. แม้รับสมมติแล้วก็ยังสั่งสอนภิกษุณี
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[๒๕๘]

สงฆ์ลงโทษและระงับ

• หมวดที่ ๒
[๒๖๐]
242. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ แม้อื่นอีก สงฆ์ไม่
พึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม่ท�ำคืนอาบัติ คือ
๑. สงฆ์ลงอุกเขปนียกรรม ฐานไม่ท�ำคืนอาบัติ เพราะอาบัติใด
ต้องอาบัตินั้น
๒. ต้องอาบัติอื่นอันเช่นกัน
๓. ต้องอาบัติอันเลวทรามกว่านั้น
๔. ติกรรม
๕. ติภิกษุทั้งหลายผู้ท�ำกรรม
• หมวดที่ ๓
[๒๖๑]
243. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ แม้อื่นอีก สงฆ์ไม่
พึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม่ท�ำคืนอาบัติ คือ
๑. ยินดีการกราบไหว้ ของปกตัตตะภิกษุ
๒. ยินดีการยืนรับ ของปกตัตตะภิกษุ
๓. ยินดีอัญชลีกรรม ของปกตัตตะภิกษุ
๔. ยินดีสามีจิกรรม ของปกตัตตะภิกษุ
๕. ยินดีการน�ำอาสนะมาให้ ของปกตัตตะภิกษุ
• หมวดที่ ๔
[๒๖๒]
244. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ แม้อื่นอีก สงฆ์ไม่
พึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม่ท�ำคืนอาบัติ คือ
๑. ยินดีการน�ำที่นอนมาให้ ของปกตัตตะภิกษุ
๒. ยิ น ดี ก ารน� ำ น�้ ำ ล้ า งเท้ า มาให้ การตั้ ง ตั่ ง รองเท้ า ให้ ของ
ปกตัตตะภิกษุ
๓. ยินดีการตั้งกระเบื้องเช็ดเท้าให้ ของปกตัตตะภิกษุ
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๔. ยินดีการรับบาตรและจีวร ของปกตัตตะภิกษุ
๕. ยินดีการถูหลังให้เมื่ออาบน�้ำ ของปกตัตตะภิกษุ

• หมวดที่ ๖
[๒๖๔]
246. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ แม้อ่ืนอีก สงฆ์ไม่
พึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม่ท�ำคืนอาบัติ คือ
๑. ใช้เครื่องนุ่งห่มอย่างคฤหัสถ์
๒. ใช้เครื่องนุ่งห่มอย่างเดียรถีย์
๓. คบพวกเดียรถีย์
๔. ไม่คบพวกภิกษุ
๕. ไม่ศึกษาสิกขาของภิกษุ
• หมวดที่ ๗
[๒๖๕]
247. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ แม้อ่ืนอีก สงฆ์ไม่
พึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม่ท�ำคืนอาบัติ คือ
๑. อยู่ในอาวาสมีเครื่องมุงเดียวกันกับปกตัตตะภิกษุ
๒. อยู่ในอนาวาสมีเครื่องมุงเดียวกันกับปกตัตตะภิกษุ
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• หมวดที่ ๕
[๒๖๓]
245. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ แม้อื่นอีก สงฆ์ไม่
พึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม่ท�ำคืนอาบัติ คือ
๑. ก�ำจัดปกตัตตะภิกษุ ด้วยศีลวิบัติ
๒. ก�ำจัดปกตัตตะภิกษุ ด้วยอาจารวิบัติ
๓. ก�ำจัดปกตัตตะภิกษุ ด้วยทิฏฐิวิบัติ
๔. ก�ำจัดปกตัตตะภิกษุ ด้วยอาชีววิบัติ
๕. ยุภิกษุกับภิกษุให้แตกกัน

๓. อยู่ในอาวาส หรือในอนาวาส มีเครื่องมุงเดียวกันกับปกตัต
ตะภิกษุ
๔. เห็นปกตัตตะภิกษุแล้วไม่ลุกจากอาสนะ
๕. รุกรานปกตัตตะภิกษุ ข้างในหรือข้างนอกวิหาร
• หมวดที่ ๘
[๒๖๖]
248. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๘ สงฆ์ไม่พึงระงับ
อุกเขปนียกรรม ฐานไม่ท�ำคืนอาบัติ คือ
๑. ห้ามอุโบสถแก่ปกตัตตะภิกษุ
๒. ห้ามปวารณาแก่ปกตัตตะภิกษุ
๓. ท�ำการไต่สวน
๔. เริ่มอนุวาทาธิกรณ์
๕. ยังภิกษุอื่นให้ท�ำโอกาส
๖. โจทภิกษุอื่น
๗. ให้ภิกษุอื่นให้การ
๘. ช่วยภิกษุกับภิกษุให้สู้อธิกรณ์กัน

วัตรที่ควรระงับ ๔๓ ข้อ ๘ หมวด
• หมวดที่ ๑
[๒๖๗]
249. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ ป ระกอบด้ ว ยองค์ ๕ สงฆ์ พึ ง ระงั บ
อุกเขปนียกรรม ฐานไม่ท�ำคืนอาบัติ คือ
๑. ไม่ให้อุปสมบท
๒. ไม่ให้นิสัย
๓. ไม่ให้สามเณรอุปัฏฐาก
๔. ไม่รับสมมติเป็นผู้สั่งสอนภิกษุณี
๕. แม้ได้รับสมมติแล้วก็ไม่สั่งสอนภิกษุณี
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• หมวดที่ ๓
[๒๖๙]
251. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ แม้อื่นอีก สงฆ์พึง
ระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม่ท�ำคืนอาบัติ คือ
๑. ไม่ยินดีการกราบไหว้ ของปกตัตตะภิกษุ
๒. ไม่ยินดีการยืนรับ ของปกตัตตะภิกษุ
๓. ไม่ยินดีอัญชลีกรรม ของปกตัตตะภิกษุ
๔. ไม่ยินดีสามีจิกรรม ของปกตัตตะภิกษุ
๕. ไม่ยินดีการน�ำอาสนะมาให้ ของปกตัตตะภิกษุ
• หมวดที่ ๔
[๒๗๐]
252. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ แม้อื่นอีก สงฆ์พึง
ระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม่ท�ำคืนอาบัติ คือ:
๑. ไม่ยินดีการน�ำที่นอนมาให้ ของปกตัตตะภิกษุ
๒. ไม่ยินดีการน�ำน�้ำล้างเท้ามาให้ การตั้งตั่งรองเท้าให้ ของ
ปกตัตตะภิกษุ
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• หมวดที่ ๒
[๒๖๘]
250. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ แม้อื่นอีก สงฆ์พึง
ระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม่ท�ำคืนอาบัติ คือ
๑. สงฆ์ลงอุกเขปนียกรรม ฐานไม่ท�ำคืนอาบัติ เพราะอาบัติใด
ไม่ต้องอาบัตินั้น
๒. ไม่ต้องอาบัติอื่นอันเช่นกัน
๓. ไม่ต้องอาบัติอันเลวทรามกว่านั้น
๔. ไม่ติกรรม
๕. ไม่ติภิกษุทั้งหลายผู้ท�ำกรรม

๓. ไม่ยินดีการตั้งกระเบื้องเช็ดเท้าให้ ของปกตัตตะภิกษุ
๔. ไม่ยินดีการรับบาตรจีวร ของปกตัตตะภิกษุ
๕. ไม่ยินดีการถูหลังให้เมื่ออาบน�้ำ ของปกตัตตะภิกษุ
• หมวดที่ ๕
[๒๗๑]
253. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ แม้อื่นอีก สงฆ์พึง
ระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม่ท�ำคืนอาบัติ คือ
๑. ไม่ก�ำจัดปกตัตตะภิกษุ ด้วยศีลวิบัติ
๒. ไม่ก�ำจัดปกตัตตะภิกษุ ด้วยอาจารวิบัติ
๓. ไม่ก�ำจัดปกตัตตะภิกษุ ด้วยทิฏฐิวิบัติ
๔. ไม่ก�ำจัดปกตัตตะภิกษุ ด้วยอาชีววิบัติ
๕. ไม่ยุภิกษุกับภิกษุให้แตกกัน
• หมวดที่ ๖
[๒๗๒]
254. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ แม้อื่นอีก สงฆ์พึง
ระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม่ท�ำคืนอาบัติ คือ
๑. ไม่ใช้เครื่องนุ่งห่มอย่างคฤหัสถ์
๒. ไม่ใช้เครื่องนุ่งห่มอย่างเดียรถีย์
๓. ไม่คบพวกเดียรถีย์
๔. คบพวกภิกษุ
๕. ศึกษาสิกขาของภิกษุ
• หมวดที่ ๗
[๒๗๓]
255. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ แม้อื่นอีก สงฆ์พึง
ระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม่ท�ำคืนอาบัติ คือ
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• หมวดที่ ๘
[๒๗๔]
256. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ ป ระกอบด้ ว ยองค์ ๘ สงฆ์ พึ ง ระงั บ
อุกเขปนียกรรม ฐานไม่ท�ำคืนอาบัติ คือ
๑. ไม่ห้ามอุโบสถแก่ปกตัตตะภิกษุ
๒. ไม่ห้ามปวารณาแก่ปกตัตตะภิกษุ
๓. ไม่ท�ำการไต่สวน
๔. ไม่เริ่มอนุวาทาธิกรณ์
๕. ไม่ยังภิกษุอื่นให้ท�ำโอกาส
๖. ไม่โจทภิกษุอื่น
๗. ไม่ให้ภิกษุอื่นให้การ
๘. ไม่ช่วยภิกษุกับภิกษุให้สู้อธิกรณ์กัน

วิธีระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม่ทำ�คืนอาบัติ

[๒๗๕]
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล วิธีระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม่ท�ำคืน
อาบัติ พึงระงับอย่างนี้
ภิกษุฉันนะนั้นพึงเข้าไปหาสงฆ์ ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า ไหว้เท้า
ภิกษุผู้แก่กว่า นั่งกระหย่ง ประคองอัญชลี แล้วกล่าวค�ำขอระงับกรรมนั้น
อย่างนี้ ว่าดังนี้
พุทธวจน – อริยวินัย 687

อาจารโคจรสมฺปนฺนา

๑. ไม่อยู่ในอนาวาสมีเครื่องมุงเดียวกันกับปกตัตตะภิกษุ
๒. ไม่อยู่ในอาวาสมีเครื่องมุงเดียวกันกับปกตัตตะภิกษุ
๓. ไม่อยู่ในอาวาส หรือในอนาวาส มีเครื่องมุงเดียวกันกับ
ปกตัตตะภิกษุ
๔. เห็นปกตัตตะภิกษุแล้วลุกจากอาสนะ
๕. ไม่รุกรานปกตัตตะภิกษุ ข้างในหรือข้างนอกวิหาร
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ นีแ้ ล สงฆ์พงึ ระงับ
อุกเขปนียกรรม ฐานไม่ท�ำคืนอาบัติ.

• ค�ำขอระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม่ท�ำคืนอาบัติ
ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้าถูกสงฆ์ลงอุกเขปนียกรรม ฐานไม่ท�ำคืนอาบัติ
แล้วประพฤติโดยชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติแก้ตัวได้ ข้าพเจ้าขอระงับ
อุกเขปนียกรรม ฐานไม่คืนอาบัติ
พึงขอแม้ครั้งที่สอง พึงขอแม้ครั้งที่สาม
ภิ ก ษุ ผู ้ ฉ ลาด ผู ้ ส ามารถ พึ ง ประกาศให้ ส งฆ์ ท ราบด้ ว ยญั ต ติ
จตุตถกรรมวาจา ว่าดังนี้
• กรรมวาจาระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม่ท�ำคืนอาบัติ
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า พระฉันนะนีถ้ กู สงฆ์ลงอุกเขปนียกรรม
ฐานไม่ท�ำคืนอาบัติแล้ว ประพฤติโดยชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติแก้ตัวได้
บัดนี้ ขอระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม่ท�ำคืนอาบัติ ถ้าความพร้อมพรั่ง
ของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงระงับอุกเขปนียกรรมฐานไม่ท�ำคืนอาบัติแก่
พระฉันนะ นี้เป็นญัตติ
ท่ า นเจ้ า ข้ า พระฉั น นะนี้ ถู ก สงฆ์ ล งอุ ก เขปนี ย กรรม ฐานไม่ ท� ำ
คืนอาบัติแล้ว ประพฤติโดยชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติแก้ตัวได้ บัดนี้
ขอระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม่ท�ำคืนอาบัติ สงฆ์ระงับอุกเขปนียกรรม
ฐานไม่ท�ำคืนอาบัติแก่พระฉันนะ การระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม่ท�ำ
คืนอาบัติแก่พระฉันนะ ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้น้ันพึงนิ่ง ไม่ชอบแก่ท่าน
ผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด
ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สอง …
ข้าพเจ้ากล่าวความนีแ้ ม้ครัง้ ทีส่ าม ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า
พระฉันนะนี้ถูกสงฆ์ลงอุกเขปนียกรรม ฐานไม่ท�ำคืนอาบัติแล้ว ประพฤติ
โดยชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติแก้ตัวได้ บัดนี้ ขอระงับอุกเขปนียกรรม
ฐานไม่ท�ำคืนอาบัติ สงฆ์ระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม่ท�ำคืนอาบัติแก่
พระฉันนะ การระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม่ท�ำคืนอาบัติแก่พระฉันนะ
ชอบแก่ทา่ นผูใ้ ด ท่านผูน้ นั้ พึงเป็นผูน้ งิ่ ไม่ชอบแก่ทา่ นผูใ้ ด ท่านผูน้ นั้ พึงพูด
อุกเขปนียกรรม ฐานไม่ทำ� คืนอาบัติ อันสงฆ์ระงับแล้วแก่พระฉันนะ
ชอบแก่สงฆ์ เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้.
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อุกเขปนียกรรม ฐานไม่สละทิฏฐิอันเป็นบาป

[๒๗๗]
ดูกรอริฏฐะ ข่าวว่า เธอมีทฏิ ฐิอนั เป็นบาปเห็นปานนีเ้ กิดขึน้ ว่า เรารูท้ วั่ ถึง
ธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้ว โดยประการที่ตรัสว่า เป็นธรรมท�ำ
อันตราย ธรรมเหล่านัน้ หาอาจท�ำอันตรายแก่ผเู้ สพได้จริงไม่ ดังนีจ้ ริงหรือ

ดูกรโมฆบุรุษ เพราะเหตุไร เธอจึงเข้าใจธรรมที่เราแสดงแล้วอย่างนั้น
เล่า เรากล่าวธรรมอันท�ำอันตรายไว้โดยปริยายเป็นอันมากมิใช่หรือ และ
ธรรมเหล่านั้นอาจท�ำอันตรายแก่ผู้เสพได้จริง กามทั้งหลายเรากล่าวว่า
มีความยินดีน้อย มีทุกข์มาก มีความคับแค้นมาก โทษในกามทั้งหลายนี้
มากยิ่งนัก กามทั้งหลายเรากล่าวว่า เปรียบเหมือนร่างกระดูก มีทุกข์มาก
มีความคับแค้นมาก โทษในกามทั้งหลายนี้มากยิ่งนัก กามทั้งหลายเรา
กล่าวว่า เปรียบเหมือนชิ้นเนื้อ … กามทั้งหลายเรากล่าวว่า เปรียบเหมือน
คบหญ้า … กามทัง้ หลายเรากล่าวว่า เปรียบเหมือนหลุมถ่านเพลิง … กาม
ทั้งหลายเรากล่าวว่า เปรียบเหมือนความฝัน … กามทั้งหลายเรากล่าวว่า
เปรียบเหมือนของยืม … กามทั้งหลายเรากล่าวว่า เปรียบเหมือนผลไม้
… กามทั้งหลายเรากล่าวว่า เปรียบเหมือนเขียงส�ำหรับสับเนื้อ … กาม
ทั้งหลายเรากล่าวว่า เปรียบเหมือนหอกและหลาว … กามทั้งหลายเรา
กล่าวว่า เปรียบเหมือนศีรษะงู มีทุกข์มาก มีความคับแค้นมาก โทษในกาม
ทั้งหลายนี้มากยิ่งนัก เมื่อเป็นเช่นนั้น เธอชื่อว่ากล่าวตู่เราด้วยทิฏฐิที่ตน
ยึดถือไว้ผดิ ชือ่ ว่าท�ำลายตนเอง และชือ่ ว่าประสพบาปมิใช่บญ
ุ มาก ข้อนัน้
แหละ จักเป็นไปเพื่อความไม่เกื้อกูล เพื่อทุกข์แก่เธอตลอดกาลนาน.
ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เพราะเหตุ นั้ น แล สงฆ์ จ งท� ำ อุ ก เขปนี ย กรรม
ฐานไม่สละทิฏฐิอันเป็นบาปแก่ภิกษุอริฏฐะผู้เกิดในตระกูลพรานแร้ง คือ
ห้ามสมโภคกับสงฆ์.
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ข้าพระพุทธเจ้ากล่าวอย่างนั้นจริง พระพุทธเจ้าข้า ข้าพระพุทธเจ้ารู้ทั่วถึงธรรม
ที่พระองค์ทรงแสดงแล้วโดยประการที่ตรัสว่า เป็นธรรมท�ำอันตราย ธรรมเหล่านั้น
หาอาจท�ำอันตรายแก่ผู้เสพได้จริงไม่

วิธีลงอุกเขปนียกรรม ฐานไม่สละทิฏฐิเป็นบาป
[๒๗๘]
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็แล วิธลี งอุกเขปนียกรรม ฐานไม่สละทิฏฐิอนั
เป็นบาปพึงท�ำอย่างนี้ คือ พึงโจทภิกษุอริฏฐะผู้เกิดในตระกูลพรานแร้ง
ก่อน ครั้นแล้วพึงให้เธอให้การ แล้วพึงปรับอาบัติ ครั้นแล้ว ภิกษุผู้ฉลาด
ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติจตุตถกรรมวาจาว่าดังนี้
• กรรมวาจาท�ำอุกเขปนียกรรม ฐานไม่สละทิฏฐิอันเป็นบาป
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ภิกษุอริฏฐะผูเ้ กิดในตระกูลพรานแร้ง
มีทิฏฐิอันเป็นบาปเห็นปานนี้เกิดขึ้นว่า เรารู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาค
ทรงแสดงแล้ว โดยประการที่ตรัสว่า เป็นธรรมท�ำอันตราย ธรรมเหล่านั้น
หาอาจท� ำ อั น ตรายแก่ ผู ้ เ สพได้ จ ริ ง ไม่ ดั ง นี้ เธอไม่ ย อมสละทิ ฏ ฐิ นั้ น
ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงท�ำอุกเขปนียกรรม ฐานไม่ละ
ทิฏฐิอันเป็นบาปแก่ภิกษุอริฏฐะผู้เกิดในตระกูลพรานแร้ง คือ ห้ามสมโภค
กับสงฆ์ นี้เป็นญัตติ
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ภิกษุอริฏฐะผูเ้ กิดในตระกูลพรานแร้ง
มีทิฏฐิอันเป็นบาปเห็นปานนี้เกิดขึ้นว่า เรารู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาค
ทรงแสดงแล้ว โดยประการที่ตรัสว่า เป็นธรรมท�ำอันตราย ธรรมเหล่านั้น
หาอาจท�ำอันตรายแก่ผู้เสพได้จริงไม่ ดังนี้ เธอไม่ยอมสละทิฏฐินั้น สงฆ์ท�ำ
อุกเขปนียกรรม ฐานไม่สละทิฏฐิอนั เป็นบาปแก่ภกิ ษุอริฏฐะผูเ้ กิดในตระกูล
พรานแร้ง คือ ห้ามสมโภคกับสงฆ์ การท�ำอุกเขปนียกรรม ฐานไม่สละ
ทิฏฐิอันเป็นบาปแก่ภิกษุอริฏฐะผู้เกิดในตระกูลพรานแร้ง คือ ห้ามสมโภค
กับสงฆ์ ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่าน
ผู้นั้นพึงพูด
ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สอง …
ข้ า พเจ้ า กล่ า วความนี้ แ ม้ ค รั้ ง ที่ ส าม ท่ า นเจ้ า ข้ า ขอสงฆ์ จ งฟั ง
ข้าพเจ้า ภิกษุอริฏฐะผูเ้ กิดในตระกูลพรานแร้ง มีทฏิ ฐิอนั เป็นบาปเห็นปานนี้
เกิดขึ้นว่า เรารู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้ว โดยประการที่
ตรัสว่า เป็นธรรมท�ำอันตราย ธรรมเหล่านั้นหาอาจท�ำอันตรายแก่ผู้เสพได้
690

คัมภีร์ จุลวรรค ภาค ๑ (วินัยปิฎก เล่มที่ ๖)

ลักษณะกรรมไม่เป็นธรรม ๑๒ หมวด
• หมวดที่ ๑
[๒๗๙]
257. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไม่สละทิฏฐิอันเป็นบาปที่
ประกอบด้วยองค์ ๓ เป็นกรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย และ
ระงับแล้วไม่ดี คือ
1. ทำ�ลับหลัง
2. ไม่สอบถามก่อนแล้วทำ�
3. ทำ�ไม่ตามปฏิญาณ
• หมวดที่ ๒
[๒๘๐]
258. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไม่สละทิฏฐิอันเป็นบาป
ที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็นกรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็น
วินัย และระงับแล้วไม่ดี คือ
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จริงไม่ ดังนี้ เธอไม่ยอมสละทิฏฐินั้น สงฆ์ท�ำอุกเขปนียกรรม ฐานไม่สละ
ทิฏฐิอันเป็นบาปแก่ภิกษุอริฏฐะผู้เกิดในตระกูลพรานแร้ง คือ ห้ามสมโภค
กับสงฆ์ การท�ำอุกเขปนียกรรมฐานไม่สละทิฏฐิอนั เป็นบาปแก่ภกิ ษุอริฏฐะ
ผู้เกิดในตระกูลพรานแร้ง คือ ห้ามสมโภคกับสงฆ์ ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่าน
ผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด
อุกเขปนียกรรม ฐานไม่สละทิฏฐิอันเป็นบาป อันสงฆ์ท�ำแล้วแก่
ภิกษุอริฏฐะผู้เกิดในตระกูลพรานแร้ง คือ ห้ามสมโภคกับสงฆ์ ชอบแก่สงฆ์
เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ ด้วยอย่างนี้
ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงบอกภิกษุที่อยู่ในอาวาสต่อๆ ไปว่า
ภิกษุอริฏฐะผู้เกิดในตระกูลพรานแร้ง อันสงฆ์ท�ำอุกเขปนียกรรม ฐานไม่
สละทิฏฐิอันเป็นบาปแล้ว คือ ห้ามสมโภคกับสงฆ์.

1. ทำ�เพราะไม่ต้องอาบัติ
2. ทำ�เพราะอาบัติมิใช่เป็นเทสนาคามินี
3. ทำ�เพราะอาบัติที่แสดงแล้ว
• หมวดที่ ๓
[๒๘๑]
259. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไม่สละทิฏฐิอันเป็นบาป
ที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็นกรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็น
วินัย และระงับแล้วไม่ดี คือ
1. ไม่โจทก่อนแล้วทำ�
2. ไม่ให้จำ�เลยให้การก่อนแล้วทำ�
3. ไม่ปรับอาบัติแล้วทำ�
• หมวดที่ ๔
[๒๘๒]
260. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไม่สละทิฏฐิอันเป็นบาป
ที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็นกรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็น
วินัย และระงับแล้วไม่ดี คือ
1. ทำ�ลับหลัง
2. ทำ�โดยไม่เป็นธรรม
3. สงฆ์เป็นวรรคทำ�
• หมวดที่ ๕
[๒๘๓]
261. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไม่สละทิฏฐิอันเป็นบาป
ที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็นกรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็น
วินัย และระงับแล้วไม่ดี คือ
1. ไม่สอบถามก่อนแล้วทำ�
2. ทำ�โดยไม่เป็นธรรม
3. สงฆ์เป็นวรรคทำ�
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• หมวดที่ ๗
[๒๘๕]
263. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไม่สละทิฏฐิอันเป็นบาป
ที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็นกรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็น
วินัย และระงับแล้วไม่ดี คือ
1. ทำ�เพราะไม่ต้องอาบัติ
2. ทำ�โดยไม่เป็นธรรม
3. สงฆ์เป็นวรรคทำ�
• หมวดที่ ๘
[๒๘๖]
264. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไม่สละทิฏฐิอันเป็นบาป
ที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็นกรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็น
วินัย และระงับแล้วไม่ดี คือ
1. ทำ�เพราะอาบัติมิใช่เป็นเทสนาคามินี
2. ทำ�โดยไม่เป็นธรรม
3. สงฆ์เป็นวรรคทำ�
• หมวดที่ ๙
[๒๘๗]
265. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไม่สละทิฏฐิอันเป็นบาป
ที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็นกรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็น
วินัย และระงับแล้วไม่ดี คือ
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• หมวดที่ ๖
[๒๘๔]
262. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไม่สละทิฏฐิอันเป็นบาป
ที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็นกรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็น
วินัย และระงับแล้วไม่ดี คือ
1. ไม่ทำ�ตามปฏิญาณ
2. ทำ�โดยไม่เป็นธรรม
3. สงฆ์เป็นวรรคทำ�

1. ทำ�เพราะอาบัติที่แสดงแล้ว
2. ทำ�โดยไม่เป็นธรรม
3. สงฆ์เป็นวรรคทำ�
• หมวดที่ ๑๐
[๒๘๘]
266. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไม่สละทิฏฐิอันเป็นบาป
ที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็นกรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็น
วินัย และระงับแล้วไม่ดี คือ
1. ไม่โจทก่อนแล้วทำ�
2. ทำ�โดยไม่เป็นธรรม
3. สงฆ์เป็นวรรคทำ�
• หมวดที่ ๑๑
[๒๘๙]
267. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไม่สละทิฏฐิอันเป็นบาป
ที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็นกรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็น
วินัย และระงับแล้วไม่ดี คือ
1. ไม่ให้จำ�เลยให้การก่อนแล้วทำ�
2. ทำ�โดยไม่เป็นธรรม
3. สงฆ์เป็นวรรคทำ�
• หมวดที่ ๑๒
[๒๙๐]
268. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไม่สละทิฏฐิอันเป็นบาปที่
ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็นกรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็น
วินัย และระงับแล้วไม่ดี คือ
1. ไม่ปรับอาบัติแล้วทำ�
2. ทำ�โดยไม่เป็นธรรม
3. สงฆ์เป็นวรรคทำ�
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ลักษณะกรรมเป็นธรรม ๑๒ หมวด

• หมวดที่ ๒
[๒๙๒]
270. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไม่สละทิฏฐิอันเป็นบาป
ที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินัย
และระงับดีแล้ว คือ
1. ทำ�เพราะต้องอาบัติ
2. ทำ�เพราะอาบัติเป็นเทสนาคามินี
3. ทำ�เพราะอาบัติยังมิได้แสดง
• หมวดที่ ๓
[๒๙๓]
271. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไม่สละทิฏฐิอันเป็นบาป
ที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินัย
และระงับดีแล้ว คือ
1. โจทก่อนแล้วทำ�
2. ให้จำ�เลยให้การก่อนแล้วทำ�
3. ปรับอาบัติแล้วทำ�
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• หมวดที่ ๑
[๒๙๑]
269. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไม่สละทิฏฐิอันเป็นบาป
ที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินัย
และระงับดีแล้ว คือ
1. ทำ�ต่อหน้า
2. สอบถามก่อนแล้วทำ�
3. ทำ�ตามปฏิญาณ

• หมวดที่ ๔
[๒๙๔]
272. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไม่สละทิฏฐิอันเป็นบาป
ที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินัย
และระงับดีแล้ว คือ
1. ทำ�ต่อหน้า
2. ทำ�โดยธรรม
3. สงฆ์พร้อมเพรียงกันทำ�
• หมวดที่ ๕
[๒๙๕]
273. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไม่สละทิฏฐิอันเป็นบาป
ที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินัย
และระงับดีแล้ว คือ
1. สอบถามก่อนแล้วทำ�
2. ทำ�โดยธรรม
3. สงฆ์พร้อมเพรียงกันทำ�
• หมวดที่ ๖
[๒๙๖]
274. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไม่สละทิฏฐิอันเป็นบาป
ที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินัย
และระงับดีแล้ว คือ
1. ทำ�ตามปฏิญาณ
2. ทำ�โดยธรรม
3. สงฆ์พร้อมเพรียงกันทำ�
• หมวดที่ ๗
[๒๙๗]
275. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไม่สละทิฏฐิอันเป็นบาป
ที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินัย
และระงับดีแล้ว คือ
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1. ทำ�เพราะต้องอาบัติ
2. ทำ�โดยธรรม
3. สงฆ์พร้อมเพรียงกันทำ�

• หมวดที่ ๙
[๒๙๙]
277.ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไม่สละทิฏฐิอันเป็นบาป
ที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินัย
และระงับดีแล้ว คือ
1. ทำ�เพราะอาบัติยังมิได้แสดง
2. ทำ�โดยธรรม
3. สงฆ์พร้อมเพรียงกันทำ�
• หมวดที่ ๑๐
[๓๐๐]
278. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไม่สละทิฏฐิอันเป็นบาป
ที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินัย
และระงับดีแล้ว คือ
1. โจทก่อนแล้วทำ�
2. ทำ�โดยธรรม
3. สงฆ์พร้อมเพรียงกันทำ�
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• หมวดที่ ๘
[๒๙๘]
276. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไม่สละทิฏฐิอันเป็นบาป
ที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินัย
และระงับดีแล้ว คือ
1. ทำ�เพราะอาบัติเป็นเทสนาคามินี
2. ทำ�โดยธรรม
3. สงฆ์พร้อมเพรียงกันทำ�

• หมวดที่ ๑๑
[๓๐๑]
279. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไม่สละทิฏฐิอันเป็นบาป
ที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินัย
และระงับดีแล้ว คือ
1. ให้จำ�เลยให้การก่อนแล้วทำ�
2. ทำ�โดยธรรม
3. สงฆ์พร้อมเพรียงกันทำ�
• หมวดที่ ๑๒
[๓๐๒]
280. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไม่สละทิฏฐิอันเป็นบาป
ที่ประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินัย
และระงับดีแล้ว คือ
1. ปรับอาบัติแล้วทำ�
2. ทำ�โดยธรรม
3. สงฆ์พร้อมเพรียงกันทำ�

ข้อที่สงฆ์จำ�นง ๖ หมวด
• หมวดที่ ๑
[๓๐๓]
281. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๓ เมื่อสงฆ์จ�ำนงพึงลง
อุกเขปนียกรรม ฐานไม่สละทิฏฐิอันเป็นบาป คือ
1. เป็ น ผู้ ก่ อ ความบาดหมาง ก่ อ การทะเลาะ ก่ อ การวิ ว าท
ทำ�ความอื้อฉาว ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์
2. เป็นพาล ไม่ฉลาด มีอาบัติมาก มีมรรยาทไม่สมควร
3. อยู่คลุกคลีกับคฤหัสถ์ด้วยการคลุกคลีอันไม่สมควร
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• หมวดที่ ๓
[๓๐๕]
283. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เมื่อสงฆ์
จ�ำนงพึงลงอุกเขปนียกรรม ฐานไม่สละทิฏฐิอันเป็นบาป คือ
1. กล่าวติเตียนพระพุทธเจ้า
2. กล่าวติเตียนพระธรรม
3. กล่าวติเตียนพระสงฆ์
• หมวดที่ ๔
[๓๐๖]
284. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆ์จ�ำนงพึงลงอุกเขปนียกรรม ฐานไม่
สละทิฏฐิอันเป็นบาป แก่ภิกษุ ๓ รูป คือ
1. รูปหนึ่งเป็นผู้ก่อความบาดหมาง ก่อการทะเลาะ ก่อการ
วิวาท ทำ�ความอื้อฉาว ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์
2. รูปหนึ่งเป็นพาล ไม่ฉลาด มีอาบัติมาก มีมรรยาทไม่สมควร
3. รูปหนึ่งอยู่คลุกคลีกับคฤหัสถ์ด้วยการคลุกคลีอันไม่สมควร
• หมวดที่ ๕
[๓๐๗]
285. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆ์จ�ำนงพึงลงอุกเขปนียกรรม ฐานไม่
สละทิฏฐิอันเป็นบาป แก่ภิกษุ ๓ รูป แม้อื่นอีก คือ
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• หมวดที่ ๒
[๓๐๔]
282. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เมื่อสงฆ์
จ�ำนงพึงลงอุกเขปนียกรรม ฐานไม่สละทิฏฐิอันเป็นบาป คือ
1. เป็นผู้มีศีลวิบัติ ในอธิศีล
2. เป็นผู้มีอาจารวิบัติ ในอัธยาจาร
3. เป็นผู้มีทิฏฐิวิบัติ ในอติทิฏฐิ

1. รูปหนึ่งเป็นผู้มีศีลวิบัติ ในอธิศีล
2. รูปหนึ่งเป็นผู้มีอาจารวิบัติ ในอัธยาจาร
3. รูปหนึ่งเป็นผู้มีทิฏฐิวิบัติ ในอติทิฏฐิ
• หมวดที่ ๖
[๓๐๘]
286. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆ์จ�ำนงพึงลงอุกเขปนียกรรม ฐานไม่
สละทิฏฐิอันเป็นบาป แก่ภิกษุ ๓ รูป แม้อื่นอีก คือ
1. รูปหนึ่งกล่าวติเตียนพระพุทธเจ้า
2. รูปหนึ่งกล่าวติเตียนพระธรรม
3. รูปหนึ่งกล่าวติเตียนพระสงฆ์

วัตร ๑๘ ข้อ ในอุกเขปนียกรรม ฐานไม่สละทิฏฐิอนั เป็นบาป

[๓๐๙]
287. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุถูกสงฆ์ลงอุกเขปนียกรรม ฐานไม่สละ
ทิฏฐิอันเป็นบาปแล้ว ต้องประพฤติโดยชอบ
288. วิธีประพฤติชอบในอุกเขปนียกรรม ฐานไม่สละทิฏฐิอันเป็น
บาปนั้น ดังต่อไปนี้
1. ไม่พึงให้อุปสมบท
2. ไม่พึงให้นิสัย
3. ไม่พึงให้สามเณรอุปัฏฐาก
4. ไม่พึงรับสมมติเป็นผู้สั่งสอนภิกษุณี
5. แม้ได้รับสมมติแล้ว ก็ไม่พึงสั่งสอนภิกษุณี
6. สงฆ์ลงอุกเขปนียกรรม ฐานไม่สละทิฏฐิอันเป็นบาป
เพราะอาบัติใด ไม่พึงต้องอาบัตินั้น
7. ไม่พึงต้องอาบัติอื่นอันเช่นกัน
8. ไม่พึงต้องอาบัติอันเลวทรามกว่านั้น
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9. ไม่พึงติกรรม
10. ไม่พึงติภิกษุทั้งหลายผู้ทำ�กรรม
11. ไม่พึงห้ามอุโบสถแก่ปกตัตตะภิกษุ
12. ไม่พึงห้ามปวารณาแก่ปกตัตตะภิกษุ
13. ไม่พึงทำ�การไต่สวน
14. ไม่พึงเริ่มอนุวาทาธิกรณ์
15. ไม่พึงยังภิกษุอื่นให้ทำ�โอกาส
16. ไม่พึงโจทภิกษุอื่น
17. ไม่พึงให้ภิกษุอื่นให้การ
18. ไม่พึงช่วยภิกษุกับภิกษุให้สู้อธิกรณ์กัน.

ครั้งนั้น สงฆ์ได้ลงอุกเขปนียกรรม ฐานไม่สละทิฏฐิอันเป็นบาปแก่พระอริฏฐะ
ผู้เกิดในตระกูลพรานแร้ง คือ ห้ามสมโภคกับสงฆ์ ท่านถูกสงฆ์ลงอุกเขปนียกรรม
ฐานไม่สละทิฏฐิอนั เป็นบาป แล้วสึกเสีย บรรดาภิกษุทเี่ ป็นผูม้ กั น้อย … ต่างก็เพ่งโทษ
ติเตียน … พระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์ … ทรงสอบถาม … ทรงติเตียน
… รับสั่งว่า

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าเช่นนั้น สงฆ์จงระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม่สละ
ทิฏฐิอันเป็นบาป.

วัตรที่ไม่ควรระงับ ๑๘ ข้อ ๓ หมวด
• หมวดที่ ๑
[๓๑๒]
289. ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆ์ไม่พึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม่สละ
ทิฏฐิอันเป็นบาป แก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ คือ
๑. ให้อุปสมบท
๒. ให้นิสัย
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• สงฆ์ลงโทษและระงับกรรม
[๓๑๐]

๓. ให้สามเณรอุปัฏฐาก
๔. รับสมมติเป็นผู้สั่งสอนภิกษุณี
๕. แม้ได้รับสมมติแล้ว ก็ยังสั่งสอนภิกษุณี
• หมวดที่ ๒
[๓๑๓]
290. ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆ์ไม่พึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม่สละ
ทิฏฐิอันเป็นบาป แก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ แม้อื่นอีก คือ
๑. สงฆ์ลงอุกเขปนียกรรม ฐานไม่สละทิฏฐิอันเป็นบาป เพราะ
อาบัติใด ต้องอาบัตินั้น
๒. ต้องอาบัติอื่นอันเช่นกัน
๓. ต้องอาบัติอันเลวทรามกว่านั้น
๔. ติกรรม
๕. ติภิกษุทั้งหลายผู้ท�ำกรรม
• หมวดที่ ๓
[๓๑๔]
291. ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆ์ไม่พึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม่สละ
ทิฏฐิอันเป็นบาป แก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๘ คือ
๑. ห้ามอุโบสถแก่ปกตัตตะภิกษุ
๒. ห้ามปวารณาแก่ปกตัตตะภิกษุ
๓. ท�ำการไต่สวน
๔. เริ่มอนุวาทาธิกรณ์
๕. ยังภิกษุอื่นให้ท�ำโอกาส
๖. โจทภิกษุอื่น
๗. ให้ภิกษุอื่นให้การ
๘. ช่วยภิกษุกับภิกษุให้สู้อธิกรณ์กัน
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วัตรที่ควรระงับ ๑๘ ข้อ ๓ หมวด

• หมวดที่ ๒
[๓๑๖]
293. ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆ์ไม่พึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม่สละ
ทิฏฐิอันเป็นบาป แก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ แม้อื่นอีก คือ
๑. สงฆ์ลงอุกเขปนียกรรม ฐานไม่สละทิฏฐิอันเป็นบาป
เพราะอาบัติใด ไม่ต้องอาบัตินั้น
๒. ไม่ต้องอาบัติอื่นอันเช่นกัน
๓. ไม่ต้องอาบัติอันเลวทรามกว่านั้น
๔. ไม่ติกรรม
๕. ไม่ติภิกษุทั้งหลายผู้ท�ำกรรม
• หมวดที่ ๓
[๓๑๗]
294. ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆ์ไม่พึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม่สละ
ทิฏฐิอันเป็นบาป แก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๘ คือ:
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• หมวดที่ ๑
[๓๑๕]
292. ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆ์ไม่พึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม่สละ
ทิฏฐิอันเป็นบาป แก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ คือ
๑. ไม่ให้อุปสมบท
๒. ไม่ให้นิสัย
๓. ไม่ให้สามเณรอุปัฏฐาก
๔. ไม่รับสมมติเป็นผู้สั่งสอนภิกษุณี
๕. แม้ได้รับสมมติแล้ว ก็ไม่สั่งสอนภิกษุณี

๑. ไม่ห้ามอุโบสถแก่ปกตัตตะภิกษุ
๒. ไม่ห้ามปวารณาแก่ปกตัตตะภิกษุ
๓. ไม่ท�ำการไต่สวน
๔. ไม่เริ่มอนุวาทาธิกรณ์
๕. ไม่ยังภิกษุอื่นให้ท�ำโอกาส
๖. ไม่โจทภิกษุอื่น
๗. ไม่ให้ภิกษุอื่นให้การ
๘. ไม่ช่วยภิกษุกับภิกษุให้สู้อธิกรณ์กัน

วิธีระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม่สละทิฏฐิอันเป็นบาป

[๓๑๘]
295. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล วิธีระงับอุกเขปนียกรรมฐานไม่สละทิฏฐิ
อันเป็นบาป พึงระงับอย่างนี้
ภิกษุผู้ถูกสงฆ์ลงอุกเขปนียกรรม ฐานไม่สละทิฏฐิอันเป็นบาปนั้น
พึงเข้าไปหาสงฆ์ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า ไหว้เท้าภิกษุผู้แก่กว่า นั่งกระ
หย่ง ประคองอัญชลี แล้วกล่าวค�ำขอระงับกรรมนั้นอย่างนี้ ว่าดังนี้
• ค�ำขอระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม่สละทิฏฐิอันเป็นบาป
ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้าถูกสงฆ์ลงอุกเขปนียกรรม ฐานไม่สละทิฏฐิอัน
เป็นบาปแล้ว ประพฤติโดยชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติแก้ตัวได้ ข้าพเจ้า
ขอระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม่สละทิฏฐิอันเป็นบาป
พึงขอแม้ครั้งที่สอง พึงขอแม้ครั้งที่สาม
ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติจตุตถกรรมวาจา ว่าดังนี้
• กรรมวาจาระงับอุกเขปนียกรรม
ท่ า นเจ้ า ข้ า ขอสงฆ์ จ งฟั ง ข้ า พเจ้ า ภิ ก ษุ มี ชื่ อ นี้ รู ป นี้ ถู ก สงฆ์ ล ง
อุกเขปนียกรรม ฐานไม่สละทิฏฐิอันเป็นบาปแล้ว ประพฤติโดยชอบ หาย
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เย่อหยิง่ ประพฤติแก้ตวั ได้ บัดนีข้ อระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม่สละทิฏฐิอนั
เป็นบาป ถ้าความพร้อมพรัง่ ของสงฆ์ถงึ ทีแ่ ล้ว สงฆ์พงึ ระงับอุกเขปนียกรรม
ฐานไม่สละทิฏฐิอันเป็นบาป แก่ภิกษุมีชื่อนี้ นี้เป็นญัตติ
ท่ า นเจ้ า ข้ า ขอสงฆ์ จ งฟั ง ข้ า พเจ้ า ภิ ก ษุ มี ชื่ อ นี้ รู ป นี้ ถู ก สงฆ์ ล ง
อุ ก เขปนี ย กรรม ฐานไม่ ส ละทิ ฏ ฐิ อั น เป็ น บาปแล้ ว ประพฤติ โ ดยชอบ
หายเย่อหยิ่ง ประพฤติแก้ตัวได้ บัดนี้ ขอระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม่สละ
ทิฏฐิอันเป็นบาป สงฆ์ระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม่สละทิฏฐิอันเป็นบาป
แก่ภิกษุมีช่ือนี้ การระงับอุกเขปนียกรรมฐานไม่สละทิฏฐิอันเป็นบาปแก่
ภิกษุมีชื่อนี้ ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด
ท่านผู้นั้นพึงพูด
ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สอง …
ข้าพเจ้ากล่าวความนีแ้ ม้ครัง้ ทีส่ าม ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า
ภิกษุมชี อื่ นีร้ ปู นี้ ถูกสงฆ์ลงอุกเขปนียกรรม ฐานไม่สละทิฏฐิอนั เป็นบาปแล้ว
ประพฤติโดยชอบ หายเย่อหยิง่ ประพฤติแก้ตวั ได้ บัดนี้ ขอระงับอุกเขปนียกรรม
ฐานไม่สละทิฏฐิอันเป็นบาป สงฆ์ระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม่สละทิฏฐิ
อันเป็นบาปแก่ภิกษุมีชื่อนี้ การระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม่สละทิฏฐิอัน
เป็นบาป แก่ภิกษุมีชื่อนี้ ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบ
แก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด
อุกเขปนียกรรม ฐานไม่สละทิฏฐิอันเป็นบาป สงฆ์ระงับแล้วแก่
ภิกษุมีชื่อนี้ ชอบแก่สงฆ์ เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้.

ขันธ์ที่ ๒ : ปาริวาสิกขันธกะ
หมวดว่าด้วยผู้อยู่ปริวาส

[๓๒๑]
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ไฉนภิกษุทงั้ หลายผูอ้ ยูป่ ริวาส จึงได้ยนิ ดีการกราบไหว้
การลุกรับ อัญชลีกรรม สามีจกิ รรม การน�ำอาสนะมาให้ การน�ำทีน่ อนมาให้
การล้างเท้า การตั้งตั่งรองเท้า การตั้งกระเบื้องเช็ดเท้า การรับบาตร จีวร
การถูหลังให้เมื่ออาบน�้ำของปกตัตตะภิกษุทั้งหลายเล่า …

296. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผู้อยู่ปริวาส ไม่พึงยินดีการกราบไหว้

การลุกรับอัญชลีกรรม สามีจิกรรม การน�ำอาสนะมาให้ การน�ำ
ที่นอนมาให้ การล้างเท้า การตั้งตั่งรองเท้า การตั้งกระเบื้องเช็ดเท้า
การรับบาตร จีวร การถูหลังให้เมือ่ อาบน�ำ้ ของปกตัตตะภิกษุทงั้ หลาย
รูปใดยินดี ต้องอาบัติทุกกฏ

297. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เราอนุญาตการกราบไหว้ การลุกรับ อัญชลีกรรม

สามีจกิ รรม การน�ำอาสนะมาให้ การน�ำทีน่ อนมาให้ การล้างเท้า การ
ตั้งตั่งรองเท้า การตั้งกระเบื้องเช็ดเท้า การรับบาตร จีวร การถูหลัง
ให้เมื่ออาบน�้ำ ของภิกษุทั้งหลายผู้อยู่ปริวาสด้วยกัน ตามล�ำดับ
ผู้แก่พรรษา

298. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตกิจ ๕ อย่าง คือ อุโบสถ ปวารณา
ผ้าอาบน�้ำฝน การสละภัตร และการรับภัตร แก่ภิกษุทั้งหลายผู้อยู่
ปริวาสด้วยกัน ตามล�ำดับผู้แก่พรรษา

299. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนี้แล เราจักบัญญัติวัตรแก่ภิกษุ
ทั้งหลายผู้อยู่ปริวาส โดยประการที่ภิกษุผู้อยู่ปริวาส ต้อง
ประพฤติทุกรูป.
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ปาริวาสิกวัตร ๙๔ ข้อ
[๓๒๒]
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อันภิกษุผอู้ ยูป่ ริวาสพึงประพฤติชอบ วิธปี ระพฤติ
ชอบในวัตรนั้น ดังต่อไปนี้
1. อันภิกษุผู้ปริวาส ไม่พึงให้อุปสมบท
2. ไม่พึงให้นิสัย
3. ไม่พึงให้สามเณรอุปัฏฐาก
4. ไม่พึงรับสมมติเป็นผู้สั่งสอนภิกษุณี
5. แม้ได้รับสมมติแล้ว ก็ไม่พึงสั่งสอนภิกษุณี
6. สงฆ์ให้ปริวาสเพื่ออาบัติใด ไม่พึงต้องอาบัตินั้น
7. ไม่พึงต้องอาบัติอื่นอันเช่นกัน
8. ไม่พึงต้องอาบัติอันเลวทรามกว่านั้น
9. ไม่พึงติกรรม
10. ไม่พึงติภิกษุทั้งหลายผู้ทำ�กรรม
11. ไม่พึงห้ามอุโบสถแก่ปกตัตตะภิกษุ
12. ไม่พึงห้ามปวารณาแก่ปกตัตตะภิกษุ
13. ไม่พึงทำ�การไต่สวน
14. ไม่พึงเริ่มอนุวาทาธิกรณ์
15. ไม่พึงยังภิกษุอื่นให้ทำ�โอกาส
16. ไม่พึงโจทภิกษุอื่น
17. ไม่พึงให้ภิกษุอื่นให้การ
18. ไม่พึงช่วยภิกษุกับภิกษุให้สู้อธิกรณ์กัน.
หมวดที่ ๒
[๓๒๓]
19. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผู้อยู่ปริวาส ไม่พึงไปข้างหน้าแห่ง
ปกตัตตะภิกษุ
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หมวดที่ ๑

20. ไม่พึงนั่งข้างหน้าแห่งปกตัตตะภิกษุ
21. พึงพอใจด้วยอาสนะสุดท้าย ทีน่ อนสุดท้าย วิหารสุดท้ายของสงฆ์
ที่สงฆ์จะพึงให้แก่เธอ
22. ไม่พงึ มีปกตัตตะภิกษุ เป็นสมณะนำ�หน้า หรือตามหลังเข้าไปสูส่ กุล
23. ไม่พึงสมาทานอารัญญิกธุดงค์
24. ไม่พึงสมาทานปิณฑปาติกธุดงค์
25. ไม่พึงให้เขานำ�บิณฑบาตมาส่ง เพราะปัจจัยนั้น ด้วยคิดว่าคน
ทั้งหลายอย่ารู้เรา.
หมวดที่ ๓
[๓๒๔]
26. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อันภิกษุผอู้ ยูป่ ริวาสเป็นอาคันตุกะไป พึงบอก
27. มีอาคันตุกะมาก็พึงบอก
28. พึงบอกในอุโบสถ
29. พึงบอกในปวารณา
30. ถ้าอาพาธ พึงสั่งทูตให้บอก.
หมวดที่ ๔

[๓๒๕]
31. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผู้อยู่ปริวาส ไม่พึงออกจากอาวาส
ที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาสที่หาภิกษุมิได้ ทั้งนี้ เว้นแต่ไปกับปกตัตตะ
ภิกษุ เว้นแต่มีอันตราย.
32. ไม่พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่ถิ่นมิใช่อาวาสที่หาภิกษุมิได้
33. ไม่พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาสหรือถิ่นมิใช่อาวาส
ที่หาภิกษุมิได้ …
34. ไม่พงึ ออกจากถิน่ มิใช่อาวาสทีม่ ภี กิ ษุ ไปสูอ่ าวาสทีห่ าภิกษุมไิ ด้ …
35. ไม่พึงออกจากถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่ถิ่นมิใช่อาวาสที่หา
ภิกษุมิได้ …
36. ไม่พึงออกจากถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาสหรือถิ่นมิใช่
อาวาสที่หาภิกษุมิได้ …
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37. ไม่พึงออกจากอาวาสหรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาส
ที่หาภิกษุ มิได้ …
38. ไม่พึงออกจากอาวาสหรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่ถิ่นมิใช่
อาวาสที่หาภิกษุมิได้ …
39. ไม่พึงออกจากอาวาสหรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาส
หรือถิ่นมิใช่อาวาสที่หาภิกษุ มิได้ ทั้งนี้ เว้นแต่ไปกับปกตัตตะ
ภิกษุ เว้นแต่มีอันตราย
หมวดที่ ๕
[๓๒๖]
40. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผู้อยู่ปริวาส ไม่พึงออกจากอาวาสที่
มีภิกษุ ไปสู่อาวาสที่มีภิกษุ แต่เป็นนานาสังวาส ทั้งนี้ เว้นแต่ไป
กับปกตัตตะภิกษุเว้นแต่มีอันตราย.
41. ไม่พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่ถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ แต่
เป็นนานาสังวาส …
42. ไม่พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาสหรือถิ่นมิใช่อาวาสที่
มีภิกษุ แต่เป็นนานาสังวาส …
43. ไม่พึงออกจากถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาสที่มีภิกษุ แต่
เป็นนานาสังวาส …
44. ไม่พึงออกจากถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่ถิ่นมิใช่อาวาสที่มี
ภิกษุ แต่เป็นนานาสังวาส …
45. ไม่พึงออกจากถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาสหรือถิ่นมิใช่
อาวาสที่มีภิกษุ แต่เป็นนานาสังวาส …
46. ไม่พึงออกจากอาวาสหรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาสที่
มีภิกษุ แต่เป็นนานาสังวาส …
47. ไม่พึงออกจากอาวาสหรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่ถิ่นมิใช่
อาวาสที่มีภิกษุ แต่เป็นนานาสังวาส …
48. ไม่พึงออกจากอาวาสหรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาส
หรือถิน่ มิใช่อาวาสทีม่ ภี กิ ษุ แต่เป็นนานาสังวาส ทัง้ นี้ เว้นแต่ไป
กับปกตัตตะภิกษุเว้นแต่มีอันตราย.

หมวดที่ ๖

[๓๒๗]
49. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผู้อยู่ปริวาส พึงออกจากอาวาสที่มี
ภิกษุ ไปสู่อาวาสที่มีภิกษุ เป็นสมานสังวาส ทั้งนี้ ที่รู้ว่าอาจจะ
ไปถึงในวันนี้เทียว.
50. พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่ถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ เป็น
สมานสังวาส …
51. พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาสหรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มี
ภิกษุ เป็นสมานสังวาส …
52. พึงออกจากถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาสที่มีภิกษุ เป็น
สมานสังวาส …
53. พึงออกจากถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่ถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ
เป็นสมานสังวาส …
54. พึ ง ออกจากถิ่ น มิ ใช่ อ าวาสที่ มี ภิ ก ษุ ไปสู่ อ าวาสหรื อ ถิ่ น มิ ใช่
อาวาสที่มีภิกษุ เป็นสมานสังวาส …
55. พึงออกจากอาวาสหรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาสที่มี
ภิกษุ เป็นสมานสังวาส …
56. พึ ง ออกจากอาวาสหรื อ ถิ่ น มิ ใช่ อ าวาสที่ มี ภิ ก ษุ ไปสู่ ถิ่ น มิ ใช่
อาวาสที่มีภิกษุ เป็นสมานสังวาส …
57. พึงออกจากอาวาสหรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาส หรือ
ถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ เป็นสมานสังวาส ทั้งนี้ ที่รู้ว่าอาจจะไป
ถึงในวันนี้เทียว.
หมวดที่ ๗
[๓๒๘]
58. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผู้อยู่ปริวาส ไม่พึงอยู่ในที่มุงอัน
เดียวกันในอาวาสกับปกตัตตะภิกษุ
59. ไม่พึงอยู่ในที่มุงอันเดียวกันในถิ่นมิใช่อาวาส
60. ไม่พึงอยู่ในที่มุงอันเดียวกันในอาวาสก็ดี ในถิ่นมิใช่อาวาสก็ดี
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61. เห็นปกตัตตะภิกษุแล้ว พึงลุกออกจากอาสนะ
62. พึงนิมนต์ปกตัตตะภิกษุให้นั่ง
63. ไม่พึงนั่งในอาสนะเดียวกันกับปกตัตตะภิกษุ
64. เมื่อปกตัตตะภิกษุนั่ง ณ อาสนะต่ำ� ไม่พึงนั่ง ณ อาสนะสูง
65. เมื่อปกตัตตะภิกษุนั่ง ณ พื้นดิน ไม่พึงนั่ง ณ อาสนะ
66. ไม่พึงจงกรมในที่จงกรมอันเดียวกันกับปกตัตตะภิกษุ
67. เมื่ อ ปกตั ต ตะภิ ก ษุ จ งกรมอยู่ ใ นที่ จ งกรมต่ำ� ไม่ พึ ง จงกรมใน
ที่จงกรมสูง
68. เมื่อปกตัตตะภิกษุจงกรม ณ พื้นดิน ไม่พึงจงกรมในที่จงกรม.
หมวดที่ ๘
[๓๒๙]
69. ดูกรภิกษุทัง้ หลาย อันภิกษุผูอ้ ยูป่ ริวาส ไม่พงึ อยูใ่ นทีม่ งุ เดียวกัน
ในอาวาส กับภิกษุอยู่ปริวาสผู้แก่พรรษากว่า
70. ไม่พึงอยู่ในที่มุงเดียวกันในถิ่นมิใช่อาวาส กับภิกษุอยู่ปริวาส
ผู้แก่พรรษากว่า
71. ไม่พึงอยู่ในที่มุงเดียวกันในอาวาสก็ดี ในถิ่นมิใช่อาวาสก็ดี กับ
ภิกษุอยู่ปริวาสผู้แก่พรรษากว่า
72. ไม่พึงนั่งในอาสนะเดียวกัน กับภิกษุอยู่ปริวาสผู้แก่พรรษากว่า
73. ไม่ พึ ง อยู่ ใ นที่ มุ ง เดี ย วกั น ในอาวาส กั บ ภิ ก ษุ ผู้ ค วรชั ก เข้ า หา
อาบัติเดิม
74. ไม่พึงอยู่ในที่มุงเดียวกันในถิ่นมิใช่อาวาส …
75. ไม่พึงอยู่ในที่มุงเดียวกันในอาวาสก็ดี ในถิ่นมิใช่อาวาสก็ดี …
76. ไม่พึงนั่งในอาสนะเดียวกัน กับภิกษุผู้ควรชักเข้าหาอาบัติเดิม
77. ไม่พึงอยู่ในที่มุงเดียวกันในอาวาส กับภิกษุผู้ควรมานัต
78. ไม่พึงอยู่ในที่มุงเดียวกันในถิ่นมิใช่อาวาส …
79. ไม่พึงอยู่ในที่มุงเดียวกันในอาวาสก็ดี ในถิ่นมิใช่อาวาสก็ดี …
80. ไม่พึงนั่งในอาสนะเดียวกัน กับภิกษุผู้ควรมานัต

81. ไม่พึงอยู่ในที่มุงเดียวกันในอาวาส กับภิกษุผู้ประพฤติมานัต
82. ไม่พึงอยู่ในที่มุงเดียวกันในถิ่นมิใช่อาวาส …
83. ไม่พึงอยู่ในที่มุงเดียวกันในอาวาสก็ดี ในถิ่นมิใช่อาวาสก็ดี …
84. ไม่พึงนั่งในอาสนะเดียวกัน กับภิกษุผู้ประพฤติมานัต
85. ไม่พึงอยู่ในที่มุงเดียวกันในอาวาส กับภิกษุผู้ควรอัพภาน
86. ไม่พึงอยู่ในที่มุงเดียวกันในถิ่นมิใช่อาวาส …
87. ไม่พึงอยู่ในที่มุงเดียวกันในอาวาสก็ดี ในถิ่นมิใช่อาวาสก็ดี …
88. ไม่พึงนั่งในอาสนะเดียวกัน กับภิกษุผู้ควรอัพภาน
89. เมื่อเธอนั่ง ณ อาสนะต่ำ� ไม่พึงนั่ง ณ อาสนะสูง
90. เมื่อเธอนั่ง ณ พื้นดิน ไม่พึงนั่ง ณ อาสนะ
91. ไม่พึงจงกรมในที่จงกรมเดียวกัน
92. เมื่อเธอจงกรมอยู่ในที่จงกรมต่ำ� ไม่พึงจงกรมในที่จงกรมสูง
93. เมื่อเธอจงกรมอยู่ ณ พื้นดิน ไม่พึงจงกรมในที่จงกรม.
[๓๓๐]
94. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ถ้ า สงฆ์ มี ภิ ก ษุ ผู้ อ ยู่ ป ริ ว าสเป็ น ที่ ๔
พึงให้ปริวาส พึงชักเข้าหาอาบัติเดิม พึงให้มานัต สงฆ์ ๒๐ รูป
ทั้งภิกษุผู้อยู่ปริวาสนั้นพึงอัพภาน การกระทำ�ดังนั้นใช้ไม่ได้
และไม่ควรทำ�.
[๓๓๑]

รัตติเฉท ๓ อย่าง

ความขาดแห่งราตรีของภิกษุผู้อยู่ปริวาส มีเท่าไร พระพุทธเจ้าข้า

300. อุบาลี ความขาดแห่งราตรี ของภิกษุผู้อยู่ปริวาสมี ๓ คือ
1. อยู่ร่วม
2. อยู่ปราศ
3. ไม่บอก
รัตติเฉทของภิกษุผู้อยู่ปริวาส มี ๓ อย่างนี้แล.
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[๓๓๒]

พุทธานุญาตให้เก็บปริวาส

ก็ โ ดยสมั ย นั้ น แล ในพระนครสาวั ต ถี ภิ ก ษุ ส งฆ์ ม าประชุ ม กั น มากมาย ภิ ก ษุ
ทั้งหลายผู้อยู่ปริวาส ไม่สามารถจะช�ำระปริวาส … ตรัสว่า

301. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้เก็บปริวาส

[๓๓๓]

พุทธานุญาตให้สมาทานปริวาส

ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายออกจากพระนครสาวัตถี ไปในที่นั้นๆ แล้ว พวก
ภิกษุผู้อยู่ปริวาสสามารถช�ำระปริวาสได้ … ตรัสว่า

303. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้สมาทานปริวาส

วิธีสมาทานปริวาส
304. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล วิธีสมาทานปริวาส พึงสมาทานอย่างนี้
อันภิกษุผู้อยู่ปริวาสนั้น พึงเข้าไปหาภิกษุรูปหนึ่ง ห่มผ้าอุตราสงค์
เฉวียงบ่า นั่งกระโหย่ง ประคองอัญชลี แล้วกล่าวค�ำสมาทานว่า
ข้าพเจ้าสมาทานปริวาส ปริวาสเป็นอันสมาทานแล้ว หรือกล่าวค�ำ
สมาทานว่า ข้าพเจ้าสมาทานวัตร ปริวาสก็เป็นอันสมาทานแล้ว.

เรื่องมูลายปฏิกัสสนารหภิกษุ

[๓๓๔]
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ไฉนภิกษุทงั้ หลายผูค้ วรชักเข้าหาอาบัตเิ ดิม จึงได้ยนิ ดี
การกราบไหว้ การลุกรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรม การน�ำที่นอนมาให้
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วิธีเก็บปริวาส
302. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล วิธีเก็บปริวาส พึงเก็บอย่างนี้
อันภิกษุผู้อยู่ปริวาสนั้น พึงเข้าไปหาภิกษุรูปหนึ่ง ห่มผ้าอุตราสงค์
เฉวียงบ่า นั่งกระโหย่ง ประคองอัญชลี แล้วกล่าวอย่างนี้ว่า
ข้าพเจ้าเก็บปริวาส ปริวาสเป็นอันเก็บแล้ว หรือกล่าวว่า
ข้าพเจ้าเก็บวัตร ปริวาสก็เป็นอันเก็บแล้ว.

การตั้งตั่งรองเท้า การตั้งกระเบื้องเช็ดเท้า การรับบาตรจีวร การถูหลังให้
เมื่ออาบน�้ำ ของปกตัตตะภิกษุทั้งหลายเล่า …
[๓๓๕]
305. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผู้ควรชักเข้าหาอาบัติเดิม ไม่พึงยินดี
การกราบไหว้ การลุกรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรม การน�ำอาสนะ
มาให้ การล้างเท้า การตั้งตั่งรองเท้า การตั้งกระเบื้องเช็ดเท้า การ
รับบาตรจีวร การถูหลังให้เมื่ออาบน�้ำ ของปกตัตตะภิกษุทั้งหลาย
รูปใดยินดี ต้องอาบัติทุกกฏ
306. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต การกราบไหว้ การลุกรับ อัญชลี
กรรม สามีจิกรรม การน�ำอาสนะมาให้ การน�ำที่นอนมาให้ การ
ล้างเท้า การตั้งตั่งรองเท้า การตั้งกระเบื้องเช็ดเท้า การรับบาตร
จีวร การถูหลังให้เมื่ออาบน�้ำ ของภิกษุทั้งหลาย ผู้ควรชักเข้าหา
อาบัติเดิมด้วยกัน ตามล�ำดับผู้แก่พรรษา
307. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตกิจ ๕ อย่าง คือ อุโบสถ ปวารณา
ผ้าอาบน�้ำฝน การสละภัตร และการรับภัตร แก่ภิกษุทั้งหลายผู้ควร
ชักเข้าหาอาบัติเดิม ตามล�ำดับผู้แก่พรรษา
308. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติวัตรแก่ภิกษุ
ทั้งหลายผู้ควรชักเข้าหาอาบัติเดิม โดยประการที่ภิกษุผู้ควร
ชักเข้าหาอาบัติเดิม ต้องประพฤติทุกรูป.
มูลายปฏิกัสสนารหวัตร
หมวดที่ ๑

[๓๓๖]
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผู้ควรชักเข้าหาอาบัติเดิม พึงประพฤติ
โดยชอบ วิธีประพฤติชอบในวัตรนั้น ดังนี้
1. อันภิกษุผู้ควรชักเข้าหาอาบัติเดิม ไม่พึงให้อุปสมบท
2. ไม่พึงให้นิสัย
3. ไม่พึงให้สามเณรอุปัฏฐาก
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4. ไม่พึงรับสมมติเป็นผู้สั่งสอนภิกษุณี
5. แม้ได้รับสมมติแล้ว ก็ไม่พึงสั่งสอนภิกษุณี
6. เป็นผูค้ วรชักเข้าหาอาบัตเิ ดิม เพราะอาบัตใิ ด ไม่พงึ ต้องอาบัตนิ นั้
7. ไม่พึงต้องอาบัติอื่นอันเช่นกัน
8. ไม่พึงต้องอาบัติอันเลวทรามกว่านั้น
9. ไม่พึงติกรรม
10. ไม่พึงติภิกษุทั้งหลายผู้ทำ�กรรม
11. ไม่พึงห้ามอุโบสถแก่ปกตัตตะภิกษุ
12. ไม่พึงห้ามปวารณาแก่ปกตัตตะภิกษุ
13. ไม่พึงทำ�การไต่สวน
14. ไม่พึงเริ่มอนุวาทาธิกรณ์
15. ไม่พึงยังภิกษุอื่นให้ทำ�โอกาส
16. ไม่พึงโจทภิกษุอื่น
17. ไม่พึงให้ภิกษุอื่นให้การ
18. ไม่พึงช่วยภิกษุกับภิกษุให้สู้อธิกรณ์กัน.
หมวดที่ ๒
[๓๓๗]
19. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผู้ควรชักเข้าหาอาบัติเดิม ไม่พึงไป
ข้างหน้าแห่งปกตัตตะภิกษุ
20. ไม่พึงนั่งข้างหน้าแห่งปกตัตตะภิกษุ
21. พึงพอใจด้วยอาสนะสุดท้าย ทีน่ อนสุดท้าย วิหารสุดท้ายของสงฆ์
ที่สงฆ์จะพึงให้แก่เธอ
22. ไม่ พึ ง มี ป กตั ต ตะภิ ก ษุ เ ป็ น สมณะไปข้ า งหน้ า หรื อ ตามหลั ง
เข้าไปสู่สกุล
23. ไม่พึงสมาทานอารัญญิกธุดงค์
24. ไม่พึงสมาทานบิณฑปาติกธุดงค์ และ
25. ไม่ พึ ง ให้ เขานำ�บิ ณ ฑบาตมาส่ ง เพราะปั จ จั ย นั้ น ด้ ว ยคิ ด ว่ า
คนทั้งหลาย อย่ารู้เรา.

หมวดที่ ๓
[๓๓๘]
26. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผู้ควรชักเข้าหาอาบัติเดิม ไม่พึงออก
จากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาสที่หาภิกษุมิได้ ทั้งนี้ เว้นแต่ไป
กับปกตัตตะภิกษุ เว้นแต่มีอันตราย.
27. ไม่พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่ถิ่นที่มิใช่อาวาสที่หาภิกษุ
มิได้ …
28. ไม่พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาสหรือถิ่นมิใช่อาวาส
ที่หาภิกษุ มิได้ …
29. ไม่พึงออกจากถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาสที่หาภิกษุมิได้
30. ไม่พึงออกจากถิ่นที่มิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่ถิ่นมิใช่อาวาสที่
หาภิกษุมิได้ …
31. ไม่พึงออกจากถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาสหรือถิ่นมิใช่
อาวาสที่หา ภิกษุมิได้ …
32. ไม่พึงออกจากอาวาส หรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาส
ที่หาภิกษุมิได้ …
33. ไม่พึงออกจากอาวาส หรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่ถิ่นมิใช่
อาวาสที่หาภิกษุมิได้ …
34. ไม่พึงออกจากอาวาส หรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาส
หรือถิ่นมิใช่อาวาสที่หาภิกษุมิได้ ทั้งนี้ เว้นแต่ไปกับปกตัตตะ
ภิกษุ เว้นแต่มีอันตราย.
หมวดที่ ๔
[๓๓๙]
35. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผู้ควรชักเข้าหาอาบัติเดิม ไม่พึงออก
จากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาสที่มีภิกษุ แต่เป็นนานาสังวาส
ทั้งนี้ เว้นแต่ไปกับปกตัตตะภิกษุ เว้นแต่มีอันตราย
36. ไม่พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่ถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ แต่
เป็นนานาสังวาส …
37. ไม่พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาส หรือถิ่นมิใช่อาวาส
ที่มีภิกษุ แต่เป็นนานาสังวาส …
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หมวดที่ ๕
[๓๔๐]
44. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผู้ควรชักเข้าหาอาบัติเดิม พึงออก
จากอาวาสที่มีภิกษุไปสู่อาวาสที่มีภิกษุ เป็นสมานสังวาส ทั้งนี้
ที่รู้ว่าอาจจะไปถึงในวันนี้เทียว.
45. พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่ถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุเป็น
สมานสังวาส …
46. พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาส หรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มี
ภิกษุเป็นสมานสังวาส …
47. พึงออกจากถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาสที่มีภิกษุเป็น
สมานสังวาส …
48. พึงออกจากถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่ถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ
เป็นสมานสังวาส …
49. พึงออกจากถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาส หรือถิ่นมิใช่
อาวาสที่มีภิกษุ เป็นสมานสังวาส …
50. พึงออกจากอาวาส หรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาสที่มี
ภิกษุ เป็นสมานสังวาส …
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38. ไม่พึงออกจากถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาสที่มีภิกษุ แต่
เป็นนานาสังวาส …
39. ไม่พึงออกจากถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่ถิ่นมิใช่อาวาสที่มี
ภิกษุ แต่เป็นนานาสังวาส …
40. ไม่พึงออกจากถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาส หรือถิ่นมิใช่
อาวาสที่มีภิกษุ แต่เป็นนานาสังวาส …
41. ไม่พึงออกจากอาวาส หรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาส
ที่มีภิกษุ แต่เป็นนานาสังวาส …
42. ไม่พึงออกจากอาวาส หรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่ถิ่นมิใช่
อาวาสที่มีภิกษุ แต่เป็นนานาสังวาส …
43. ไม่พึงออกจากอาวาส หรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาส
หรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ แต่เป็นนานาสังวาส ทั้งนี้ เว้นแต่
ไปกับปกตัตตะภิกษุ เว้นแต่มีอันตราย.

51. พึงออกจากอาวาส หรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่ถิ่นมิใช่
อาวาสที่มีภิกษุ เป็นสมานสังวาส …
52. พึงออกจากอาวาส หรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาสหรือ
ถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุเป็นสมานสังวาส ทั้งนี้ ที่รู้ว่าอาจจะไป
ถึงในวันนี้เทียว.
หมวดที่ ๖
[๓๔๑]
53. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผู้ควรชักเข้าหาอาบัติเดิม ไม่พึงอยู่
ในที่มุงอันเดียวกันในอาวาส กับปกตัตตะภิกษุ
54. ไม่พึงอยู่ในที่มุงเดียวกันในถิ่นมิใช่อาวาส
55. ไม่พึงอยู่ในที่มุงอันเดียวกันในอาวาสก็ดี ในถิ่นมิใช่อาวาสก็ดี
กับปกตัตตะภิกษุ
56. เห็นปกตัตตะภิกษุแล้วพึงลุกจากอาสนะ
57. พึงนิมนต์ปกตัตตะภิกษุให้นั่ง
58. ไม่พึงนั่งในอาสนะเดียวกันกับปกตัตตะภิกษุ
59. เมื่อปกตัตตะภิกษุนั่ง ณ อาสนะต่ำ� ไม่พึงนั่ง ณ อาสนะสูง
60. เมื่อปกตัตตะภิกษุนั่ง ณ พื้นดิน ไม่พึงนั่ง ณ อาสนะ
61. ไม่พึงจงกรมในที่จงกรมเดียวกันกับปกตัตตะภิกษุ
62. เมื่อปกตัตตะภิกษุจงกรมอยู่ในที่จงกรมต่ำ� ไม่พึงจงกรมในที่
จงกรมสูง
63. เมื่อปกตัตตะภิกษุจงกรม ณ พื้นดิน ไม่พึงจงกรมในที่จงกรม.
หมวดที่ ๗
[๓๔๒]
64. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผู้ควรชักเข้าหาอาบัติเดิม ไม่พึงอยู่
ในที่มุงอันเดียวกันในอาวาส กับภิกษุผู้อยู่ปริวาส
65. ไม่พึงอยู่ในที่มุงเดียวกันในถิ่นมิใช่อาวาส กับภิกษุผู้อยู่ปริวาส
66. ไม่พึงอยู่ในที่มุงเดียวกันในอาวาสก็ดี ในถิ่นมิใช่อาวาสก็ดี กับ
ภิกษุผู้อยู่ปริวาส
67. ไม่พึงนั่ง ณ อาสนะเดียวกัน กับภิกษุผู้อยู่ปริวาส
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68. ไม่พึงอยู่ในที่มุงอันเดียวกันในอาวาส กับภิกษุผู้ควรชักเข้าหา
อาบัติเดิม ที่แก่พรรษากว่า
69. ไม่พึงอยู่ในที่มุงเดียวกันในถิ่นมิใช่อาวาส …
70. ไม่พึงอยู่ในที่มุงเดียวกันในอาวาสก็ดี ในถิ่นมิใช่อาวาสก็ดี…
71. ไม่พึงนั่ง ณ อาสนะเดียวกัน กับภิกษุผู้ควรชักเข้าหาอาบัติเดิม
ที่แก่พรรษากว่า
72. ไม่พึงอยู่ในที่มุงอันเดียวกันในอาวาส กับภิกษุผู้ควรมานัต
73. ไม่พึงอยู่ในที่มุงเดียวกันในถิ่นมิใช่อาวาส …
74. ไม่พึงอยู่ในที่มุงเดียวกันในอาวาสก็ดี ในถิ่นมิใช่อาวาสก็ดี…
75. ไม่พึงนั่ง ณ อาสนะเดียวกัน กับภิกษุผู้ควรมานัต
76. ไม่พึงอยู่ในที่มุงอันเดียวกันในอาวาส กับภิกษุผู้ประพฤติมานัต
77. ไม่พึงอยู่ในที่มุงเดียวกันในถิ่นมิใช่อาวาส …
78. ไม่พึงอยู่ในที่มุงเดียวกันในอาวาสก็ดี ในถิ่นมิใช่อาวาสก็ดี…
79. ไม่พึงนั่ง ณ อาสนะเดียวกัน กับภิกษุผู้ประพฤติมานัต
80. ไม่พึงอยู่ในที่มุงอันเดียวกันในอาวาส กับภิกษุผู้ควรอัพภาน
81. ไม่พึงอยู่ในที่มุงเดียวกันในถิ่นมิใช่อาวาส …
82. ไม่พึงอยู่ในที่มุงเดียวกันในอาวาสก็ดี ในถิ่นมิใช่อาวาสก็ดี…
83. ไม่พึงนั่ง ณ อาสนะเดียวกัน กับภิกษุผู้ควรอัพภาน
84. เมื่อเธอนั่ง ณ อาสนะต่ำ� ไม่พึงนั่ง ณ อาสนะสูง
85. เมื่อเธอนั่ง ณ พื้นดิน ไม่พึงนั่ง ณ อาสนะ
86. ไม่พึงจงกรมในที่จงกรมเดียวกัน
87. เมื่อเธอจงกรมอยู่ในที่จงกรมต่ำ� ไม่พึงจงกรมในที่จงกรมสูง
88. เมื่อเธอจงกรม ณ พื้นดิน ไม่พึงจงกรมในที่จงกรม.
[๓๔๓]
89. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าสงฆ์มีภิกษุผู้ควรชักเข้าหาอาบัติเดิมเป็น
ที่ ๔ พึงให้ปริวาส พึงชักเข้าหาอาบัติเดิม พึงให้มานัต สงฆ์
๒๐ รูป ทั้งภิกษุผู้ควรชักเข้าหาอาบัติเดิมนั้น พึงอัพภาน การ
กระทำ�ดังนั้นใช้ไม่ได้ และไม่ควรทำ�.

เรื่องมานัตตารหภิกษุ

[๓๔๔]
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ไฉน ภิกษุทงั้ หลายผูค้ วรมานัต จึงได้ยนิ การกราบไหว้
การลุกรับ อัญชลีกรรม สามีจกิ รรม การน�ำอาสนะมาให้ การน�ำทีน่ อนมาให้
การล้างเท้า การตั้งตั่งรองเท้า การตั้งกระเบื้องเช็ดเท้า การรับบาตรจีวร
การถูหลังให้เมื่ออาบน�้ำ ของปกตัตตะภิกษุทั้งหลายเล่า …
309. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผู้ควรมานัต ไม่พึงยินดี การกราบไหว้
การลุกรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรม การน�ำอาสนะมาให้ การน�ำ
ที่นอนมาให้ การล้างเท้า การตั้งตั่งรองเท้า การตั้งกระเบื้องเช็ดเท้า
การรับบาตรจีวร การถูหลังให้เมื่ออาบน�้ำ ของปกตัตตะภิกษุทั้ง
หลาย รูปใดยินดี ต้องอาบัติทุกกฏ
310. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต การกราบไหว้ การลุกรับ อัญชลี
กรรม สามีจิกรรม การน�ำอาสนะมาให้ การน�ำที่นอนมาให้ การ
ล้างเท้า การตั้งตั้งรองเท้า การตั้งกระเบื้องเช็ดเท้า การรับบาตร
จีวร การถูหลังให้เมื่ออาบน�้ำ ของภิกษุทั้งหลายผู้ควรมานัตด้วย
กัน ตามล�ำดับผู้แก่พรรษา
311. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตกิจ ๕ อย่าง คือ อุโบสถ ปวารณา
ผ้าอาบน�้ำฝน การสละภัต และการรับภัตร แก่ภิกษุทั้งหลายผู้ควร
มานัตด้วยกันตามล�ำดับผู้แก่พรรษา
312. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติวัตรแก่ภิกษุ
ทั้ ง หลายผู ้ ค วรมานั ต โดยประการที่ ภิ ก ษุ ผู ้ ค วรมานั ต ต้ อ ง
ประพฤติทุกรูป.
มานัตตารหวัตร
หมวดที่ ๑

[๓๔๕]
ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย อั น ภิ ก ษุ ผู ้ ค วรมานั ต พึ ง ประพฤติ ช อบ วิ ธี
ประพฤติชอบในวัตรนั้น ดังนี้
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1. อันภิกษุผู้ควรมานัต ไม่พึงให้อุปสมบท
2. ไม่พึงให้นิสัย
3. ไม่พึงให้สามเณรอุปัฏฐาก
4. ไม่พึงรับสมมติเป็นผู้สั่งสอนภิกษุณี
5. แม้ได้รับสมมติแล้ว ก็ไม่พึงสั่งสอนภิกษุณี
6. ตนเป็นผู้ควรมานัตเพราะอาบัติใด ไม่พึงต้องอาบัตินั้น
7. ไม่พึงต้องอาบัติอื่นอันเช่นกัน
8. ไม่พึงต้องอาบัติอันเลวทรามกว่านั้น
9. ไม่พึงติกรรม
10. ไม่พึงติภิกษุทั้งหลายผู้ทำ�กรรม
11. ไม่พึงห้ามอุโบสถแก่ปกตัตตะภิกษุ
12. ไม่พึงห้ามปวารณาแก่ปกตัตตะภิกษุ
13. ไม่พึงทำ�การไต่สวน
14. ไม่พึงเริ่มอนุวาทาธิกรณ์
15. ไม่พึงยังภิกษุอื่นให้ทำ�โอกาส
16. ไม่พึงโจทภิกษุอื่น
17. ไม่พึงให้ภิกษุอื่นให้การ
18. ไม่พึงช่วยภิกษุกับภิกษุให้สู้อธิกรณ์กัน.
หมวดที่ ๒
[๓๔๖]
19. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผู้ควรมานัต ไม่พึงไปข้างหน้าแห่ง
ปกตัตตะภิกษุ
20. ไม่พึงนั่งข้างหน้าแห่งปกตัตตะภิกษุ
21. พึงพอใจด้วยอาสนะสุดท้าย ที่นอนสุดท้าย วิหารสุดท้ายของ
สงฆ์ ที่สงฆ์จะพึงให้เธอ
22. ไม่พึงมีปกตัตตะภิกษุเป็นสมณะนำ�หน้า หรือตามหลังเข้าไป
สู่สกุล
23. ไม่พึงสมาทานอารัญญิกธุดงค์
24. ไม่พึงสมาทานปิณฑปาติกธุดงค์
25. ไม่พึงให้เขานำ�บิณฑบาตมาส่ง เพราะปัจจัยนั้น ด้วยคิดว่าคน
ทั้งหลายอย่ารู้เรา.

1

หมวดที่ ๓

[๓๔๗]
26. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อันภิกษุผคู้ วรมานัต เป็นอาคันตุกะไป พึงบอก
27. มีอาคันตุกะมา ก็พึงบอก
28. พึงบอกในอุโบสถ
29. พึงบอกในปวารณา
30. พึงบอกทุกวัน ถ้าอาพาธ
31. พึงสั่งทูตให้บอก.
หมวดที่ ๔
[๓๔๘]
32. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผู้ควรมานัต ไม่พึงออกจากอาวาส
ที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาสที่หาภิกษุมิได้ ทั้งนี้ เว้นแต่ไปกับปกตัตตะ
ภิกษุ เว้นแต่มีอันตราย.
33. ไม่พงึ ออกจากอาวาสทีม่ ภี กิ ษุ ไปสูถ่ นิ่ มิใช่อาวาสทีห่ าภิกษุมไิ ด้ …
34. ไม่พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาสหรือถิ่นมิใช่อาวาส
ที่หาภิกษุมิได้ …
35. ไม่พงึ ออกจากถิน่ มิใช่อาวาสทีม่ ภี กิ ษุ ไปสูอ่ าวาสทีห่ าภิกษุมไิ ด้ …
36. ไม่พึงออกจากถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่ถิ่นมิใช่อาวาสที่หา
ภิกษุมิได้ …2
37. ไม่พึงออกจากถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาส หรือถิ่นมิใช่
อาวาสที่หาภิกษุมิได้ …
38. ไม่พึงออกจากอาวาส หรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาส
ที่หาภิกษุมิได้ …
39. ไม่พึงออกจากอาวาส หรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่ถิ่นมิใช่
อาวาสที่หาภิกษุมิได้ …
40. ไม่พึงออกจากอาวาส หรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาส
หรือถิ่นมิใช่อาวาสที่หาภิกษุมิได้ ทั้งนี้ เว้นแต่ไปกับปกตัตตะ
ภิกษุ เว้นแต่มีอันตราย.
1. ไม่ พ บเนื้ อ ความของข้ อ [๓๔๗] จากพระไตรปิ ฎ กบาลี ฉ บั บ มอญ, ยุ โรป, ฉั ฏ ฐสั ง คายนา,
และมหาจุฬาฯ (พ.ศ. ๒๕๐๐) –ผู้รวบรวม
2. เนื้อความในข้อ ๓๕. และ ๓๖. พระไตรปิฎกฉบับหลวง ฉบับพิมพ์ พ.ศ.๒๕๑๔, ๒๕๒๑ และ
๒๕๒๕ ปรากฎว่ามีซ้ำ� ส่วนฉบับพิมพ์ ๒๕๐๐ ไม่ซ้ำ�  –ผู้รวบรวม
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หมวดที่ ๕
[๓๔๙]
41. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผู้ควรมานัต ไม่พึงออกจากอาวาส
ที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาสที่มีภิกษุ แต่เป็นนานาสังวาส ทั้งนี้ เว้นแต่
ไปกับปกตัตตะภิกษุ เว้นแต่มีอันตราย.
42. ไม่พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่ถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ แต่
เป็นนานาสังวาส …
43. ไม่พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาส หรือถิ่นมิใช่อาวาส
ที่มีภิกษุ แต่เป็นนานาสังวาส …
44. ไม่พึงออกจากถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาสที่มีภิกษุ แต่
เป็นนานาสังวาส …
45. ไม่พึงออกจากถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่ถิ่นมิใช่อาวาสที่มี
ภิกษุ แต่เป็นนานาสังวาส …
46. ไม่พึงออกจากถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาส หรือถิ่นมิใช่
อาวาสที่มีภิกษุ แต่เป็นนานาสังวาส …
47. ไม่พึงออกจากอาวาส หรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาส
ที่มีภิกษุ แต่เป็นนานาสังวาส …
48. ไม่พึงออกจากอาวาส หรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่ถิ่นมิใช่
อาวาสที่มีภิกษุ แต่เป็นนานาสังวาส …
49. ไม่พึงออกจากอาวาส หรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาส
หรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ แต่เป็นนานาสังวาส ทั้งนี้ เว้นแต่
ไปกับปกตัตตะภิกษุ เว้นแต่มีอันตราย.
หมวดที่ ๖
[๓๕๐]
50. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผู้ควรมานัต พึงออกจากอาวาสที่มี
ภิกษุ ไปสู่อาวาสที่มีภิกษุ เป็นสมานสังวาส ทั้งนี้ ที่รู้ว่าอาจจะ
ไปถึงในวันนี้เทียว.
51. พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่ถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ เป็น
สมานสังวาส …

52. พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาส หรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มี
ภิกษุ เป็นสมานสังวาส …
53. พึงออกจากถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาสที่มีภิกษุ เป็น
สมานสังวาส …
54. พึงออกจากถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่ถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ
เป็นสมานสังวาส …
55. พึงออกจากถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาส หรือถิ่นมิใช่
อาวาสที่มี ภิกษุ เป็นสมานสังวาส …
56. พึงออกจากอาวาส หรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาสที่มี
ภิกษุ เป็นสมานสังวาส …
57. พึงออกจากอาวาส หรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่ถิ่นมิใช่
อาวาสที่มีภิกษุ เป็นสมานสังวาส …
58. พึงออกจากอาวาส หรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาสหรือ
ถิ่นมิใช่ อาวาสที่มีภิกษุ เป็นสมานสังวาส ทั้งนี้ ที่รู้ว่าอาจจะไป
ถึงในวันนี้เทียว.
หมวดที่ ๗
[๓๕๑]
59. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อันภิกษุผคู้ วรมานัต ไม่พงึ อยูใ่ นทีม่ งุ อันเดียวกัน
ในอาวาสกับปกตัตตะภิกษุ
60. ไม่พึงอยู่ในที่มุงอันเดียวกันในถิ่นมิใช่อาวาส
61. ไม่พึงอยู่ในที่มุงอันเดียวกันในอาวาสก็ดี ในถิ่นมิใช่อาวาสก็ดี
กับปกตัตตะภิกษุ
62. เห็นปกตัตตะภิกษุแล้วพึงลุกจากอาสนะ
63. พึงนิมนต์ปกตัตตะภิกษุให้นั่ง
64. ไม่พึงนั่งในอาสนะเดียวกันกับปกตัตตะภิกษุ
65. เมื่อปกตัตตะภิกษุนั่ง ณ อาสนะต่ำ� ไม่พึงนั่ง ณ อาสนะสูง
66. เมื่อปกตัตตะภิกษุนั่ง ณ พื้นดิน ไม่พึงนั่ง ณ อาสนะ
67. ไม่พึงจงกรมในที่จงกรมเดียวกันกับปกตัตตะภิกษุ
68. เมือ่ ปกตัตตะภิกษุจงกรมอยูใ่ นทีจ่ งกรมต่ำ� ไม่พงึ จงกรมในทีจ่ งกรมสูง
69. เมื่อปกตัตตะภิกษุจงกรม ณ พื้นดิน ไม่พึงจงกรมในที่จงกรม.
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[๓๕๒]
70. ดูกรภิกษุทัง้ หลาย อันภิกษุผูค้ วรมานัต ไม่พงึ อยูใ่ นทีม่ งุ เดียวกัน
ในอาวาส กับภิกษุผู้อยู่ปริวาส
71. ไม่พึงอยู่ในที่มุงเดียวกันในถิ่นมิใช่อาวาส …
72. ไม่พึงอยู่ในที่มุงเดียวกันในอาวาสก็ดี ในถิ่นมิใช่อาวาสก็ดี …
73. ไม่พึงนั่ง ณ อาสนะเดียวกัน กับภิกษุผู้อยู่ปริวาส
74. ไม่พงึ อยูใ่ นทีม่ งุ เดียวกันในอาวาส กับภิกษุผคู้ วรชักเข้าหาอาบัตเิ ดิม
75. ไม่พึงอยู่ในที่มุงเดียวกันในถิ่นมิใช่อาวาส …
76. ไม่พึงอยู่ในที่มุงเดียวกันในอาวาสก็ดี ในถิ่นมิใช่อาวาสก็ดี …
77. ไม่พึงนั่ง ณ อาสนะเดียวกัน กับภิกษุผู้ควรชักเข้าหาอาบัติเดิม
78. ไม่พึงอยู่ในที่มุงเดียวกันในอาวาส กับภิกษุผู้ควรมานัตที่แก่
พรรษากว่า
79. ไม่พึงอยู่ในที่มุงเดียวกันในถิ่นมิใช่อาวาส …
80. ไม่พึงอยู่ในที่มุงเดียวกันในอาวาสก็ดี ในถิ่นมิใช่อาวาสก็ดี …
81. ไม่พงึ นัง่ ณ อาสนะเดียวกัน กับภิกษุผคู้ วรมานัตทีแ่ ก่พรรษากว่า
82. ไม่พึงอยู่ในที่มุงเดียวกันในอาวาส กับภิกษุผู้ประพฤติมานัต
83. ไม่พึงอยู่ในที่มุงเดียวกันในถิ่นมิใช่อาวาส …
84. ไม่พึงอยู่ในที่มุงเดียวกันในอาวาสก็ดี ในถิ่นมิใช่อาวาสก็ดี …
85. ไม่พึงนั่ง ณ อาสนะเดียวกัน กับภิกษุผู้ประพฤติมานัต
86. ไม่พึงอยู่ในที่มุงเดียวกันในอาวาส กับภิกษุผู้ประพฤติมานัต
87. ไม่พึงอยู่ในที่มุงเดียวกันในถิ่นมิใช่อาวาส …
88. ไม่พึงอยู่ในที่มุงเดียวกันในอาวาสก็ดี ในถิ่นมิใช่อาวาสก็ดี …
89. ไม่พึงนั่ง ณ อาสนะเดียวกัน กับภิกษุผู้ประพฤติมานัต
90. เมื่อเธอนั่ง ณ อาสนะต่ำ� ไม่พึงนั่ง ณ อาสนะสูง
91. เมื่อเธอนั่ง ณ พื้นดิน ไม่พึงนั่ง ณ อาสนะ
92. ไม่พึงจงกรมในที่จงกรมเดียวกัน
93. เมื่อเธอจงกรมอยู่ในที่จงกรมต่ำ� ไม่พึงจงกรมในที่จงกรมสูง
94. เมื่อเธอจงกรมอยู่ ณ พื้นดิน ไม่พึงจงกรมในที่จงกรม.
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หมวดที่ ๘

[๓๕๓]
95. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าสงฆ์มีภิกษุผู้ควรมานัตเป็นที่ ๔ พึงให้
ปริวาส พึงชักเข้าหาอาบัติเดิม พึงให้มานัต สงฆ์ ๒๐ รูป ทั้ง
ภิกษุผู้ควรมานัตนั้น พึงอัพภาน การกระทำ�ดังนั้น ใช้ไม่ได้และ
ไม่ควรทำ�.

เรื่องมานัตตจาริกภิกษุ

[๓๕๕]
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุทั้งหลายผู้ประพฤติมานัต จึงได้ยินดีการ
กราบไหว้ การลุกรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรม การน�ำอาสนะมาให้ การน�ำ
ที่นอนมาให้ การล้างเท้า การตั้งตั่งรองเท้า การตั้งกระเบื้องเช็ดเท้า การ
รับบาตรจีวร การถูหลังให้เมื่ออาบน�้ำ ของปกตัตตะภิกษุทั้งหลายเล่า …
313. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อันภิกษุผปู้ ระพฤติมานัต ไม่พงึ ยินดีการกราบไหว้
การลุกรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรม การน�ำอาสนะมาให้ การน�ำ
ที่นอนมาให้ การล้างเท้า การตั้งตั่งรองเท้า การตั้งกระเบื้องเช็ดเท้า
การรับบาตรจีวร การถูหลังให้เมือ่ อาบน�ำ้ ของปกตัตตะภิกษุทงั้ หลาย
รูปใดยินดี ต้องอาบัติทุกกฏ
314. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เราอนุญาตการกราบไหว้ การลุกรับ อัญชลีกรรม
สามีจิกรรม การน�ำอาสนะมาให้ การน�ำที่นอนมาให้ การล้างเท้า
การตั้งตั่งรองเท้า การตั้งกระเบื้องเช็ดเท้า การรับบาตรจีวร การ
ถูหลังให้เมื่ออาบน�้ำ ของภิกษุทั้งหลายผู้ประพฤติมานัตด้วยกัน
ตามล�ำดับผู้แก่พรรษา
315. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตกิจ ๕ อย่าง คือ อุโบสถ ปวารณา
ผ้ า อาบน�้ ำ ฝน การสละภั ต ร และการรั บ ภั ต ร แก่ ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย
ผู้ประพฤติมานัตด้วยกัน ตามล�ำดับผู้แก่พรรษา
316. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติวัตรแก่ภิกษุ
ทั้งหลายผู้ประพฤติมานัต โดยประการที่ภิกษุผู้ประพฤติมานัต
ต้องประพฤติทุกรูป.
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[๓๕๖]
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผู้ประพฤติมานัตพึงประพฤติชอบ วิธี
ประพฤติชอบในวัตรนั้น ดังต่อไปนี้
1. อันภิกษุผู้ประพฤติมานัต ไม่พึงให้อุปสมบท
2. ไม่พึงให้นิสัย
3. ไม่พึงให้สามเณรอุปัฏฐาก
4. ไม่พึงรับสมมติเป็นผู้สั่งสอนภิกษุณี
5. แม้ได้รับสมมติแล้ว ก็ไม่พึงสั่งสอนภิกษุณี
6. สงฆ์ให้มานัตเพื่ออาบัติใด ไม่พึงต้องอาบัตินั้น
7. ไม่พึงต้องอาบัติอื่นอันเช่นกัน
8. ไม่พึงต้องอาบัติอันเลวทรามกว่านั้น
9. ไม่พึงติกรรม
10. ไม่พึงติภิกษุทั้งหลายผู้ทำ�กรรม
11. ไม่พึงห้ามอุโบสถแก่ปกตัตตะภิกษุ
12. ไม่พึงห้ามปวารณาแก่ปกตัตตะภิกษุ
13. ไม่พึงทำ�การไต่สวน
14. ไม่พึงเริ่มอนุวาทาธิกรณ์
15. ไม่พึงยังภิกษุอื่นให้ทำ�โอกาส
16. ไม่พึงโจทภิกษุอื่น
17. ไม่พึงให้ภิกษุอื่นให้การ
18. ไม่พึงช่วยภิกษุกับภิกษุให้สู้อธิกรณ์กัน.
หมวดที่ ๒
[๓๕๗]
19. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผู้ประพฤติมานัต ไม่พึงไปข้างหน้า
แห่งปกตัตตะภิกษุ
20. ไม่พึงนั่งข้างหน้าแห่งปกตัตตะภิกษุ
21. พึงพอใจด้วยอาสนะสุดท้าย ทีน่ อนสุดท้าย วิหารสุดท้ายของสงฆ์
ที่สงฆ์จะพึงให้แก่เธอ
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มานัตตจาริกวัตร
หมวดที่ ๑

22. ไม่พงึ มีปกตัตตะภิกษุเป็นสมณะนำ�หน้าหรือตามหลัง เข้าไปสูส่ กุล
23. ไม่พึงสมาทานอรัญญิกธุดงค์
24. ไม่พึงสมาทานปิณฑปาติกธุดงค์
25. ไม่พึงให้เขานำ�บิณฑบาตมาส่ง เพราะปัจจัยนั้น ด้วยคิดว่าคน
ทั้งหลายอย่ารู้เรา.
หมวดที่ ๓
[๓๕๘]
26. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผู้ประพฤติมานัต เป็นอาคันตุกะไป
พึงบอก
27. มีอาคันตุกะมา ก็พึงบอก
28. พึงบอกในอุโบสถ พึงบอกในปวารณา
29. พึงบอกทุกวัน
30. ถ้าอาพาธ พึงสั่งทูตให้บอก.
หมวดที่ ๔
[๓๕๙]
31. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย อั น ภิ ก ษุ ผู้ ป ระพฤติ ม านั ต ไม่ พึ ง ออกจาก
อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาสที่หาภิกษุมิได้ ทั้งนี้ เว้นแต่ไปกับ
สงฆ์ เว้นแต่มีอันตราย.
32. ไม่ พึ ง ออกจากอาวาสที่ มี ภิ ก ษุ ไปสู่ ถิ่ น มิ ใช่ อ าวาสที่ ห าภิ ก ษุ
มิได้ …
33. ไม่พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาส หรือถิ่นมิใช่อาวาส
ที่หาภิกษุมิได้ …
34. ไม่ พึ ง ออกจากถิ่ น มิ ใช่ อ าวาสที่ มี ภิ ก ษุ ไปสู่ อ าวาสที่ ห าภิ ก ษุ
มิได้ …
35. ไม่พึงออกจากถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่ถิ่นมิใช่อาวาสที่หา
ภิกษุมิได้ …
36. ไม่พึงออกจากถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาส หรือถิ่นมิใช่
อาวาสที่หาภิกษุมิได้ …
37. ไม่พึงออกจากอาวาส หรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาส
ที่หาภิกษุมิได้ …
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38. ไม่พึงออกจากอาวาส หรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่ถิ่นมิใช่
อาวาสที่หาภิกษุมิได้ …
39. ไม่พึงออกจากอาวาส หรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาส
หรือถิ่นมิใช่อาวาสที่หาภิกษุมิได้ ทั้งนี้ เว้นแต่ไปกับสงฆ์ เว้น
แต่มีอันตราย.
หมวดที่ ๕
[๓๖๐]
40. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย อั น ภิ ก ษุ ผู้ ป ระพฤติ ม านั ต ไม่ พึ ง ออกจาก
อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาสที่มีภิกษุ แต่เป็นนานาสังวาส ทั้งนี้
เว้นแต่ไปกับสงฆ์ เว้นแต่มีอันตราย.
41. ไม่พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่ถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ แต่
เป็นนานาสังวาส …
42. ไม่พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาสหรือถิ่นมิใช่อาวาสที่
มีภิกษุ แต่เป็นนานาสังวาส …
43. ไม่พึงออกจากถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาสที่มีภิกษุ แต่
เป็นนานาสังวาส …
44. ไม่พึงออกจากถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่ถิ่นมิใช่อาวาสที่มี
ภิกษุ แต่เป็นนานาสังวาส …
45. ไม่พึงออกจากถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาส หรือถิ่นมิใช่
อาวาสที่มีภิกษุ แต่เป็นนานาสังวาส …
46. ไม่พึงออกจากอาวาส หรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาส
ที่มีภิกษุ แต่เป็นนานาสังวาส …
47. ไม่พึงออกจากอาวาส หรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่ถิ่นมิใช่
อาวาสที่มีภิกษุ แต่เป็นนานาสังวาส …
48. ไม่พึงออกจากอาวาส หรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาส
หรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ แต่เป็นนานาสังวาส ทั้งนี้ เว้นแต่
ไปกับสงฆ์ เว้นแต่มีอันตราย.

หมวดที่ ๖
[๓๖๑]
49. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผู้ประพฤติมานัต พึงออกจากอาวาส
ที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาสที่มีภิกษุ เป็นสมานสังวาส ทั้งนี้ ที่รู้ว่าจะ
ไปถึงในวันนี้เทียว.
50. พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่ถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ เป็น
สมานสังวาส …
51. พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาส หรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มี
ภิกษุ เป็นสมานสังวาส …
52. พึงออกจากถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาสที่มีภิกษุ เป็น
สมานสังวาส …
53. พึงออกจากถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่ถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ
เป็นสมานสังวาส …
54. พึงออกจากถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาส หรือถิ่นมิใช่
อาวาสที่มีภิกษุ เป็นสมานสังวาส …
55. พึงออกจากอาวาส หรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาสที่มี
ภิกษุ เป็นสมานสังวาส …
56. พึงออกจากอาวาส หรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่ถิ่นมิใช่
อาวาสที่มีภิกษุ เป็นสมานสังวาส …
57. พึงออกจากอาวาส หรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาส
หรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ เป็นสมานสังวาส ทั้งนี้ ที่รู้ว่าจะ
ไปถึงในวันนี้เทียว.
หมวดที่ ๗
[๓๖๒]
58. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผู้ประพฤติมานัตไม่พึงอยู่ในที่มุงอัน
เดียวกันในอาวาสกับปกตัตตะภิกษุ
59. ไม่พึงอยู่ในที่มุงอันเดียวกันในถิ่นมิใช่อาวาส
60. ไม่พึงอยู่ในที่มุงอันเดียวกันในอาวาสก็ดี ในถิ่นมิใช่อาวาสก็ดี
กับปกตัตตะภิกษุ
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61. เห็นปกตัตตะภิกษุแล้ว พึงลุกจากอาสนะ
62. พึงนิมนต์ปกตัตตะภิกษุให้นั่ง
63. ไม่พึงนั่ง ณ อาสนะอันเดียวกับปกตัตตะภิกษุ
64. เมื่อปกตัตตะภิกษุนั่ง ณ อาสนะต่ำ� ไม่พึงนั่ง ณ อาสนะสูง
65. เมื่อปกตัตตะภิกษุนั่ง ณ พื้นดิน ไม่พึงนั่ง ณ อาสนะ
66. ไม่พึงจงกรมในที่จงกรมเดียวกันกับปกตัตตะภิกษุ
67. เมือ่ ปกตัตตะภิกษุจงกรมอยูใ่ นทีจ่ งกรมต่ำ� ไม่พงึ จงกรมในทีจ่ งกรมสูง
68. เมื่อปกตัตตะภิกษุจงกรม ณ พื้นดิน ไม่พึงจงกรมในที่จงกรม.
[๓๖๓]
69. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผู้ประพฤติมานัต ไม่พึงอยู่ในที่มุง
อันเดียวกันในอาวาส กับภิกษุผู้อยู่ปริวาส
70. ไม่พงึ อยูใ่ นทีม่ งุ อันเดียวกันในถิน่ มิใช่อาวาส กับภิกษุผอู้ ยูป่ ริวาส
71. ไม่พึงอยู่ในที่มุงอันเดียวกันในอาวาสก็ดี ในถิ่นมิใช่อาวาสก็ดี
กับภิกษุผู้อยู่ปริวาส
72. ไม่พึงนั่ง ณ อาสนะอันเดียวกันกับภิกษุผู้อยู่ปริวาส
73. ไม่พึงอยู่ในที่มุงอันเดียวกันในอาวาส กับภิกษุผู้ควรชักเข้าหา
อาบัติเดิม
74. ไม่พึงอยู่ในที่มุงอันเดียวกันในถิ่นมิใช่อาวาส …
75. ไม่พงึ อยูใ่ นทีม่ งุ อันเดียวกันในอาวาสก็ดี ในถิน่ มิใช่อาวาสก็ดี …
76. ไม่พงึ นัง่ ณ อาสนะอันเดียวกัน กับภิกษุผคู้ วรชักเข้าหาอาบัตเิ ดิม
77. ไม่พึงอยู่ในที่มุงอันเดียวกันในอาวาส กับภิกษุผู้ควรมานัต
78. ไม่พึงอยู่ในที่มุงอันเดียวกันในถิ่นมิใช่อาวาส …
79. ไม่พงึ อยูใ่ นทีม่ งุ อันเดียวกันในอาวาสก็ดี ในถิน่ มิใช่อาวาสก็ดี …
80. ไม่พึงนั่ง ณ อาสนะอันเดียวกัน กับภิกษุผู้ควรมานัต
81. ไม่พึงอยู่ในที่มุงอันเดียวกันในอาวาส กับภิกษุผู้ประพฤติมานัต
ผู้แก่กว่า
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หมวดที่ ๘

82. ไม่พึงอยู่ในที่มุงอันเดียวกันในถิ่นมิใช่อาวาส …
83. ไม่พงึ อยูใ่ นทีม่ งุ อันเดียวกันในอาวาสก็ดี ในถิน่ มิใช่อาวาสก็ดี …
84. ไม่พงึ นัง่ ณ อาสนะอันเดียวกัน กับภิกษุผปู้ ระพฤติมานัตผูแ้ ก่กว่า
85. ไม่พึงอยู่ในที่มุงอันเดียวกันในอาวาส กับภิกษุผู้ควรอัพภาน
86. ไม่พึงอยู่ในที่มุงอันเดียวกันในถิ่นมิใช่อาวาส …
87. ไม่พงึ อยูใ่ นทีม่ งุ อันเดียวกันในอาวาสก็ดี ในถิน่ มิใช่อาวาสก็ดี …
88. ไม่พึงนั่ง ณ อาสนะอันเดียวกัน กับภิกษุผู้ควรอัพภาน
89. เมื่อปกตัตตะภิกษุนั่ง ณ อาสนะต่ำ� ไม่พึงนั่ง ณ อาสนะสูง
90. เมื่อปกตัตตะภิกษุนั่ง ณ พื้นดิน ไม่พึงนั่ง ณ อาสนะ
91. ไม่พึงจงกรมในที่จงกรมเดียวกัน
92. เมื่อปกตัตตะภิกษุจงกรมอยู่ในที่จงกรมต่ำ� ไม่พึงจงกรมในที่
จงกรมสูง
93. เมือ่ ปกตัตตะภิกษุจงกรมอยู่ ณ พืน้ ดิน ไม่พงึ จงกรมในทีจ่ งกรม.
[๓๖๔]
94. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ถ้ า สงฆ์ มี ภิ ก ษุ ผู้ ป ระพฤติ ม านั ต เป็ น ที่ ๔
พึงให้ปริวาส พึงชักเข้าหาอาบัติเดิม พึงให้มานัต สงฆ์ ๒๐ รูป
ทั้งมานัตตจาริกภิกษุนั้น พึงอัพภาน การกระทำ�ดังนั้น ใช้ไม่ได้
และไม่ควรทำ�.
[๓๖๕]

รัตติเฉท ๔ อย่าง

ความขาดแห่งราตรี ของภิกษุผู้ประพฤติมานัตมีเท่าไร พระพุทธเจ้าข้า

317. อุบาลี ความขาดแห่งราตรี ของภิกษุผู้ประพฤติมานัตมี ๔ คือ
1. อยู่ร่วม
2. อยู่ปราศ
3. ไม่บอก
4. ประพฤติในคณะอันพร่อง
รัตติเฉทของภิกษุผู้ประพฤติมานัตมี ๔ อย่างนี้แล.
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[๓๖๖]

พุทธานุญาตให้เก็บมานัต

ก็โดยสมัยนั้นแล ในพระนครสาวัตถี มีภิกษุสงฆ์เป็นอันมากมาประชุมกัน ภิกษุ
ทั้งหลายผู้ประพฤติมานัตไม่สามารถช�ำระมานัตได้ … ตรัสว่า

318. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้เก็บมานัต

[๓๖๗]

พุทธานุญาตให้สมาทานมานัต

ก็ โ ดยสมั ย นั้ น แล ภิ ก ษุ ทั้ ง หลายออกจากพระนครสาวั ต ถี ไ ปในที่ นั้ น ๆ แล้ ว
พวกภิกษุผู้ประพฤติมานัต สามารถช�ำระมานัต … ตรัสว่า

320. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้สมาทานมานัต
321. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล วิธีสมาทานมานัต พึงสมาทานอย่างนี้ อัน

ภิกษุผู้ประพฤติมานัตนั้น พึงเข้าไปหาภิกษุรูปหนึ่ง ห่มผ้าอุตราสงค์
เฉวียงบ่า นั่งกระหย่ง ประคองอัญชลี แล้วกล่าวค�ำสมาทานว่าดังนี้
ข้าพเจ้าสมาทานมานัต มานัตเป็นอันสมาทานแล้ว หรือกล่าว
ค�ำสมาทานว่า ข้าพเจ้าสมาทานวัตร มานัตก็เป็นอันสมาทานแล้ว.

เรื่องอัพภานารหภิกษุ

[๓๖๙]
ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ไฉนภิ ก ษุ ทั้ ง หลายผู ้ ค วรอั พ ภาน จึ ง ได้ ยิ น ดี ก าร
กราบไหว้ การลุกรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรม การน�ำอาสนะมาให้ การน�ำ
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วิธีเก็บมานัต
319. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล วิธีเก็บมานัต พึงเก็บอย่างนี้
ภิกษุผู้ประพฤติมานัตนั้น พึงเข้าไปหาภิกษุรูปหนึ่ง ห่มผ้าอุตราสงค์
เฉวียงบ่า นัง่ กระโหย่ง ประคองอัญชลี แล้วกล่าวค�ำเก็บมานัต ว่าดังนี้
ข้าพเจ้าเก็บมานัต มานัตเป็นอันเก็บมาแล้ว หรือกล่าวว่า
ข้าพเจ้าเก็บวัตร มานัตก็เป็น อันเก็บแล้ว.

ที่นอนมาให้ การล้างเท้า การตั้งตั่งรองเท้า การตั้งกระเบื้องเช็ดเท้า การ
รับบาตรจีวร การถูหลังให้เมื่ออาบน�้ำ ของปกตัตตะภิกษุทั้งหลายเล่า …
322. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผู้ควรอัพภานไม่พึงยินดีการกราบไหว้
การลุกรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรม การน�ำอาสนะมาให้ การน�ำ
ที่นอนมาให้ การล้างเท้า การตั้งตั่งรองเท้า การตั้งกระเบื้องเช็ด
เท้า การรับบาตรจีวรการถูหลังให้เมื่ออาบน�้ำ ของปกตัตตะภิกษุ
ทั้งหลาย รูปใดยินดี ต้องอาบัติทุกกฏ
323. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เราอนุญาตการกราบไหว้ การลุกรับ อัญชลีกรรม
สามี จิ ก รรม การน� ำ อาสนะมาให้ การน� ำ ที่ น อนมาให้ การล้ า ง
เท้า การตั้งตั่งรองเท้า การตั้งกระเบื้องเช็ดเท้า การรับบาตรจีวร
การถูหลังให้เมื่ออาบน�้ำ ของภิกษุทั้งหลายผู้ควรอัพภานด้วยกัน
ตามล�ำดับผู้แก่พรรษา
324. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตกิจ ๕ อย่าง คือ อุโบสถ ปวารณา
ผ้าอาบน�้ำฝน การสละภัตร และการรับภัตร แก่ภิกษุทั้งหลายผู้ควร
อัพภานด้วยกัน ตามล�ำดับผู้แก่พรรษา
325. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติวัตรแก่ภิกษุ
ทั้งหลายผู้ควรอัพภาน โดยประการที่ภิกษุผู้ควรอัพภาน ต้อง
ประพฤติทุกรูป.
อัพภานารหวัตร
หมวดที่ ๑

[๓๗๐]
ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย อั น ภิ ก ษุ ผู ้ ค วรอั พ ภานพึ ง ประพฤติ ช อบ วิ ธี
ประพฤติชอบในวัตรนั้น ดังต่อไปนี้
1. ไม่พึงให้อุปสมบท
2. ไม่พึงให้นิสัย
3. ไม่พึงให้สามเณรอุปัฏฐาก
4. ไม่พึงรับสมมติเป็นผู้สั่งสอนภิกษุณี
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หมวดที่ ๒

[๓๗๑]
19. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผู้ควรอัพภานไม่พึงไปข้างหน้าแห่ง
ปกตัตตะภิกษุ
20. ไม่พึงนั่งข้างหน้าแห่งปกตัตตะภิกษุ
21. พึงพอใจด้วยอาสนะสุดท้าย ที่นอนสุดท้าย วิหารสุดท้ายของ
สงฆ์ที่สงฆ์จะพึงให้แก่เธอ
22. ไม่พงึ มีปกตัตตะภิกษุ เป็นสมณะนำ�หน้า หรือตามหลังเข้าไปสูส่ กุล
23. ไม่พึงสมาทานอารัญญิกธุดงค์
24. ไม่พึงสมาทานปิณฑปาติกธุดงค์
25. ไม่ พึ ง ให้ เขานำ�บิ ณ ฑบาตมาส่ ง เพราะปั จ จั ย นั้ น ด้ ว ยคิ ด ว่ า
คนทั้งหลาย อย่ารู้เรา.
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5. แม้ได้รับสมมติแล้ว ก็ไม่พึงสั่งสอนภิกษุณี
6. สงฆ์อัพภานเพื่ออาบัติใด ไม่พึงต้องอาบัตินั้น
7. ไม่พึงต้องอาบัติอื่นอันเช่นกัน
8. ไม่พึงต้องอาบัติอันเลวทรามกว่านั้น
9. ไม่พึงติกรรม
10. ไม่พึงติภิกษุทั้งหลายผู้ทำ�กรรม
11. ไม่พึงห้ามอุโบสถแก่ปกตัตตะภิกษุ
12. ไม่พึงห้ามปวารณาแก่ปกตัตตะภิกษุ
13. ไม่พึงทำ�การไต่สวน
14. ไม่พึงเริ่มอนุวาทาธิกรณ์
15. ไม่พึงยังภิกษุอื่นให้ทำ�โอกาส
16. ไม่พึงโจทภิกษุอื่น
17. ไม่พึงให้ภิกษุอื่นให้การ
18. ไม่พึงช่วยภิกษุกับภิกษุให้สู้อธิกรณ์กัน.

หมวดที่ ๓
[๓๗๒]
26. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผู้ควรอัพภานไม่พึงออกจากอาวาส
ที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาสที่หาภิกษุมิได้ ทั้งนี้ เว้นแต่ไปกับปกตัตตะ
ภิกษุ เว้นแต่มีอันตราย.
27. ไม่พงึ ออกจากอาวาสทีม่ ภี กิ ษุ ไปสูถ่ นิ่ มิใช่อาวาสทีห่ าภิกษุมไิ ด้ …
28. ไม่พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาส หรือถิ่นมิใช่อาวาส
ที่หาภิกษุมิได้ …
29. ไม่พงึ ออกจากถิน่ มิใช่อาวาสทีม่ ภี กิ ษุ ไปสูอ่ าวาสทีห่ าภิกษุมไิ ด้ …
30. ไม่พึงออกจากถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่ถิ่นมิใช่อาวาสที่หา
ภิกษุมิได้ …
31. ไม่พึงออกจากถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาส หรือถิ่นมิใช่
อาวาสที่หาภิกษุมิได้ …
32. ไม่พึงออกจากอาวาส หรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาส
ที่หาภิกษุมิได้ …
33. ไม่พึงออกจากอาวาส หรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่ถิ่นมิใช่
อาวาสที่หาภิกษุมิได้ …
34. ไม่พึงออกจากอาวาส หรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาส
หรือถิ่นมิใช่อาวาสที่หาภิกษุมิได้ ทั้งนี้ เว้นแต่ไปกับปกตัตตะ
ภิกษุ เว้นแต่มีอันตราย
หมวดที่ ๔
35. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผู้ควรอัพภานไม่พึงออกจากอาวาส
ที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาสที่มีภิกษุ แต่เป็นนานาสังวาส ทั้งนี้ เว้นแต่
ไปกับปกตัตตะภิกษุ เว้นแต่มีอันตราย.
36. ไม่พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่ถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ แต่
เป็นนานาสังวาส …
37. ไม่พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาส หรือถิ่นมิใช่อาวาส
ที่มีภิกษุ แต่เป็นนานาสังวาส …
38. ไม่พึงออกจากถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาสที่มีภิกษุ แต่
เป็นนานาสังวาส …
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39. ไม่พึงออกจากถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่ถิ่นมิใช่อาวาสที่มี
ภิกษุ แต่เป็นนานาสังวาส …
40. ไม่พึงออกจากถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาส หรือถิ่นมิใช่
อาวาสที่มีภิกษุ แต่เป็นนานาสังวาส …
41. ไม่พึงออกจากอาวาส หรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาส
ที่มีภิกษุ แต่เป็นนานาสังวาส …
42. ไม่พึงออกจากอาวาส หรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่ถิ่นมิใช่
อาวาสที่มีภิกษุ แต่เป็นนานาสังวาส …
43. ไม่พึงออกจากอาวาส หรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาส
หรือถิ่น มิใช่อาวาสที่มีภิกษุ แต่เป็นนานาสังวาส ทั้งนี้ เว้นแต่
ไปกับปกตัตตะภิกษุ เว้นแต่มีอันตราย.
หมวดที่ ๕
44. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผู้ควรอัพภานพึงออกจากอาวาสที่
มีภิกษุ ไปสู่อาวาสที่มีภิกษุเป็นสมานสังวาส ทั้งนี้ ที่รู้ว่าอาจ
จะไปถึงในวันนี้เทียว.
45. พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่ถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ เป็น
สมานสังวาส …
46. พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาส หรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มี
ภิกษุ เป็นสมานสังวาส …
47. พึงออกจากถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาสที่มีภิกษุ เป็น
สมานสังวาส …
48. พึงออกจากถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่ถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ
เป็นสมานสังวาส …
49. พึงออกจากถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาส หรือถิ่นมิใช่
อาวาสที่มีภิกษุ เป็นสมานสังวาส …
50. พึงออกจากอาวาส หรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาสที่มี
ภิกษุ เป็นสมานสังวาส …
51. พึงออกจากอาวาส หรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่ถิ่นมิใช่
อาวาสที่มีภิกษุ เป็นสมานสังวาส

52. พึงออกจากอาวาส หรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาส
หรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุเป็นสมานสังวาส ทั้งนี้ ที่รู้ว่าอาจ
จะไปถึงในวันนี้เทียว.
หมวดที่ ๖
[๓๗๓]
53. ดูกรภิกษุทง้ั หลาย อันภิกษุผคู้ วรอัพภานไม่พงึ อยูใ่ นทีม่ งุ อันเดียวกัน
ในอาวาสกับปกตัตตะภิกษุ
54. ไม่พึงอยู่ในที่มุงอันเดียวกันในถิ่นมิใช่อาวาส
55. ไม่พึงอยู่ในที่มุงอันเดียวกัน ในอาวาสก็ดี ในถิ่นมิใช่อาวาสก็ดี
กับปกตัตตะภิกษุ
56. เห็นปกตัตตะภิกษุแล้ว พึงลุกจากอาสนะ
57. พึงนิมนต์ปกตัตตะภิกษุให้นั่ง
58. ไม่พึงนั่งในอาสนะเดียวกันกับปกตัตตะภิกษุ
59. เมื่อปกตัตตะภิกษุนั่ง ณ อาสนะต่ำ� ไม่พึงนั่ง ณ อาสนะสูง
60. เมื่อปกตัตตะภิกษุนั่ง ณ พื้นดิน ไม่พึงนั่ง ณ อาสนะ
61. ไม่พึงจงกรมในที่จงกรมเดียวกันกับปกตัตตะภิกษุ
62. เมือ่ ปกตัตตะภิกษุจงกรมอยูใ่ นทีจ่ งกรมต่ำ� ไม่พงึ จงกรมในทีจ่ งกรมสูง
63. เมื่อปกตัตตะภิกษุจงกรม ณ พื้นดิน ไม่พึงจงกรมในที่จงกรม.
หมวดที่ ๗

[๓๗๔]
64. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผู้ควรอัพภานไม่พึงอยู่ในที่มุงอัน
เดียวกันในอาวาส กับภิกษุผู้อยู่ปริวาส
65. ไม่พงึ อยูใ่ นทีม่ งุ อันเดียวกันในถิน่ มิใช่อาวาส กับภิกษุผอู้ ยูป่ ริวาส
66. ไม่พึงอยู่ในที่มุงอันเดียวกันในอาวาสก็ดี ในถิ่นมิใช่อาวาสก็ดี
กับภิกษุผู้อยู่ปริวาส
67. ไม่พึงนั่ง ณ อาสนะเดียวกันกับภิกษุผู้อยู่ปริวาส
68. ไม่พึงอยู่ในที่มุงอันเดียวกันในอาวาส กับภิกษุผู้ควรชักเข้าหา
อาบัติเดิม
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69. ไม่พึงอยู่ในที่มุงอันเดียวกันในถิ่นมิใช่อาวาส …
70. ไม่พงึ อยูใ่ นทีม่ งุ อันเดียวกันในอาวาสก็ดี ในถิน่ มิใช่อาวาสก็ดี …
71. ไม่พึงนั่ง ณ อาสนะเดียวกัน กับภิกษุผู้ควรชักเข้าหาอาบัติเดิม
72. ไม่พึงอยู่ในที่มุงอันเดียวกันในอาวาส กับภิกษุผู้ควรมานัต
73. ไม่พึงอยู่ในที่มุงอันเดียวกันในถิ่นมิใช่อาวาส …
74. ไม่พงึ อยูใ่ นทีม่ งุ อันเดียวกันในอาวาสก็ดี ในถิน่ มิใช่อาวาสก็ดี …
75. ไม่พึงนั่ง ณ อาสนะเดียวกัน กับภิกษุผู้ควรมานัต
76. ไม่พึงอยู่ในที่มุงอันเดียวกันในอาวาส กับภิกษุผู้ประพฤติมานัต
77. ไม่พึงอยู่ในที่มุงอันเดียวกันในถิ่นมิใช่อาวาส …
78. ไม่พงึ อยูใ่ นทีม่ งุ อันเดียวกันในอาวาสก็ดี ในถิน่ มิใช่อาวาสก็ดี …
79. ไม่พึงนั่ง ณ อาสนะเดียวกัน กับภิกษุผู้ประพฤติมานัต
80. ไม่พึงอยู่ในที่มุงอันเดียวกันในอาวาส กับภิกษุผู้ควรอัพภานที่
แก่พรรษากว่า
81. ไม่พึงอยู่ในที่มุงอันเดียวกันในถิ่นมิใช่อาวาส …
82. ไม่พงึ อยูใ่ นทีม่ งุ อันเดียวกันในอาวาสก็ดี ในถิน่ มิใช่อาวาสก็ดี …
83. ไม่พงึ นัง่ ณ อาสนะเดียวกัน กับภิกษุผคู้ วรอัพภานทีแ่ ก่พรรษากว่า
84. เมื่อเธอนั่งอาสนะต่ำ� ไม่พึงนั่ง ณ อาสนะสูง
85. เมื่อเธอนั่ง ณ พื้นดิน ไม่พึงนั่ง ณ อาสนะ
86. ไม่พึงจงกรมในที่จงกรมเดียวกัน
87. เมื่อเธอจงกรมในที่จงกรมต่ำ� ไม่พึงจงกรมในที่จงกรมสูง
88. เมื่อเธอจงกรมอยู่ ณ พื้นดิน ไม่พึงจงกรมในที่จงกรม.
[๓๗๕]
89. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าสงฆ์มีภิกษุผู้ควรอัพภานเป็นที่ ๔ พึงให้
ปริวาสพึงชักเข้าหาอาบัติเดิม พึงให้มานัต สงฆ์ ๒๐ รูป ทั้ง
ภิ ก ษุ ผู้ ค วรอั พ ภานนั้ น พึ ง อั พ ภาน การกระทำ�ดั ง นั้ น ใช้ ไ ม่ ไ ด้
และไม่ควรทำ�.
อัพภานารหวัตร จบ

ขันธ์ที่ ๓ สมุจจขันธกะ

หมวดว่าด้วย การรวบรวมเรื่องการออกจากอาบัติสังฆาทิเสส

หัวข้อประจำ�ขันธกะ3

[๕๘๔]
อาบัติไม่ได้ปิดบังไว้ ปิดบังไว้วันหนึ่ง ปิดบังไว้ ๒ วัน ๓ วัน ๔ วัน
๕ วัน ปักษ์หนึ่ง สิบวันเป็นต้น หลายเดือน มหาสุทธันตปริวาส เพื่อ
อาบัติทั้งหลาย
ภิ ก ษุ สึ ก อาบัติมีป ระมาณ ภิก ษุ ๒ รูป มี ความส� ำ คั ญ ในอาบั ตินั้ น
๒ รูป มีความสงสัย มีความเห็นว่าเจือกัน มีความเห็นว่าเจือและไม่เจือกัน
มีความเห็นในกองอาบัติไม่ล้วนเทียว และมีความเห็นว่าล้วนเช่นนั้น
เหมือนกัน รูปหนึ่งปิดบัง รูปหนึ่งไม่ปิดบัง หลีกไป
วิกลจริต ก�ำลังแสดงปาติโมกข์ ความหมดจด และไม่หมดจด ในการ
ชักเข้าหาอาบัติเดิม ๑๘ อย่าง
นี้ เ ป็ น นิ พ นธ์ ของพวกอาจารย์ ผู ้ อ ยู ่ ใ นมหาวิ ห าร ผู ้ จ� ำ แนกบท
ผู้ยังชาวเกาะตามพปัณณิให้เลื่อมใส แต่งไว้ เพื่อความตั้งมั่นแห่ง
พระสัทธรรม
หัวข้อประจ�ำขันธกะ จบ.

3. ในเล่มนี้ไม่ได้แสดงเนื้อหาของสมุจจยขันธกะไว้ เนื่องจากมีระบุไว้ว่า เป็นคำ�แต่งใหม่
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หมวดว่าด้วยวิธีระงับอธิกรณ์

ทรงห้ามทำ�กรรมลับหลัง

ทรงอนุญาตภิกษุผู้แต่งตั้งเสนาสนะ

[๕๙๒]
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ถ้าเช่นนัน้ สงฆ์จงสมมติทพั พมัลลบุตรให้เป็นผูแ้ ต่งตัง้
เสนาสนะ และแจกอาหาร
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆ์พึงสมมติอย่างนี้ เบื้องต้นพึงขอให้
ทัพพะรับ ครั้นแล้ว ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วย
ญัตติทุติยกรรมวาจา ว่าดังนี้
• กรรมวาจาสมมติ
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ถ้าความพร้อมพรั่ง ของสงฆ์ถึงที่
แล้ว สงฆ์พึงสมมติท่านพระทัพพมัลลบุตร ให้เป็นผู้แต่งตั้งเสนาสนะและ
แจกอาหาร นี้เป็นญัตติ
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า สงฆ์สมมติทา่ นพระทัพพมัลลบุตร
ให้เป็นผูแ้ ต่งตัง้ เสนาสนะและแจกอาหาร การสมมติทา่ นพระทัพพมัลลบุตร
ให้เป็นผู้แต่งตั้งเสนาสนะและแจกอาหาร ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึง
เป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด
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[๕๘๕]
ดูกรภิกษุทั้งหลาย การกระท�ำของโมฆบุรุษเหล่านั้น ไม่เหมาะ ไม่สม
ไม่ควร มิใช่กิจของสมณะ ใช้ไม่ได้ ไม่ควรท�ำ ไฉนโมฆบุรุษเหล่านั้นจึงได้
กระท�ำกรรม คือ ตัชชนียกรรมบ้าง นิยสกรรมบ้าง ปัพพาชนียกรรมบ้าง
ปฏิสารณียกรรมบ้าง อุกเขปนียกรรมบ้าง แก่ภกิ ษุทงั้ หลายผูอ้ ยูล่ บั หลังเล่า …
326. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย กรรม คือ ตัชชนียกรรมก็ดี นิยสกรรมก็ดี ปัพพาชนียกรรมก็ดี ปฏิสารณียกรรมก็ดี อุกเขปนียกรรมก็ดี อันภิกษุไม่
พึงท�ำแก่ภิกษุทั้งหลายผู้อยู่ลับหลัง ภิกษุใดท�ำ ต้องอาบัติทุกกฏ.

ท่านพระทัพพมัลลบุตร อันสงฆ์สมมติให้เป็นผู้แต่งตั้งเสนาสนะ
และแจกอาหารแล้ว ชอบแก่สงฆ์ เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้
ด้วยอย่างนี้.
[๕๙๖]

การให้สติวินัย

… นางรับค�ำของภิกษุทั้งสอง แล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค ถวายบังคมแล้ว
ได้ยืนอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง กราบทูลว่า พระพุทธเจ้าข้า กรรมนี้ไม่แนบเนียน
ไม่สมควร ทิศที่ไม่มีภัย ไม่มีจัญไร ไม่มีอันตราย บัดนี้กลับมามีภัย มีจัญไร มีอันตราย
ณ สถานที่ไม่มีลม บัดนี้ กลับมามีลมแรงขึ้น หม่อมฉันถูกพระคุณเจ้าทัพพมัลลบุตร
ประทุษร้าย คล้ายน�้ำถูกไฟเผา พระพุทธเจ้าข้า.

[๕๙๗]

พระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์ … ทรงสอบถามว่า

ดูกรทัพพะ เธอยังระลึกได้หรือว่า เป็นผูท้ ำ� กรรมตามทีภ่ กิ ษุณนี กี้ ล่าวหา
พระองค์ย่อมทรงทราบว่า ข้าพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไร พระพุทธเจ้าข้า
แม้ครั้งที่สอง พระผู้มีพระภาคตรัสถาม …
แม้ครั้งที่สาม พระผู้มีพระภาคตรัสถามท่านพระทัพพมัลลบุตรว่า

ดูกรทัพพะ เธอยังระลึกได้หรือว่า เป็นผูท้ ำ� กรรมตามทีภ่ กิ ษุณนี กี้ ล่าวหา
พระองค์ย่อมทรงทราบว่า ข้าพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไร พระพุทธเจ้าข้า

ดูกรทัพพะ บัณฑิตย่อมไม่กล่าวแก้ค�ำกล่าวหาเช่นนี้ ถ้าเธอท�ำก็จงบอก
ว่าท�ำ ถ้าไม่ได้ท�ำ ก็จงบอกว่าไม่ได้ท�ำ
พระพุทธเจ้าข้า ตั้งแต่ข้าพระพุทธเจ้าเกิดมาแล้ว แม้โดยความฝัน ก็ยังไม่รู้จัก
เสพเมถุนธรรม จะกล่าวไยถึงเมื่อตื่นอยู่เล่า

ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เพราะเหตุนนั้ แล พวกเธอจงให้ภกิ ษุณเี มตติยาสึกเสีย
และจงสอบสวนภิกษุเหล่านี้
ล�ำดับนัน้ ภิกษุทงั้ หลายให้ภกิ ษุณเี มตติยาสึกแล้ว จึงพระเมตติยะและพระภุมมชกะ
ได้แถลงเรื่องนี้กะภิกษุทั้งหลายว่า ท่านทั้งหลาย ขอพวกท่านอย่าให้ภิกษุณีเมตติยา
สึกเสียเลย นางไม่ผิดอะไร พวกผมแค้นเคือง ไม่พอใจ มีความประสงค์จะให้ท่าน
พระทัพพมัลลบุตรเคลื่อนจากพรหมจรรย์ จึงได้ให้นางใส่ไคล้
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ภิกษุทั้งหลายถามว่า ก็พวกคุณโจทท่านพระทัพพมัลลบุตร ด้วยศีลวิบัติ อันหา
มูลมิได้หรือ
ภิกษุทั้งสองนั้นรับว่า อย่างนั้น ขอรับ
บรรดาภิกษุที่เป็นผู้มักน้อย … ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน … ทรงสอบถาม … ทรง
ติเตียน … รับสั่งว่า

ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ข่าวว่า ภิกษุเมตติยะและภิกษุภมุ มชกะโจททัพพมัลลบุตร
ด้วยศีลวิบัติอันไม่มีมูล จริงหรือ
จริง พระพุทธเจ้าข้า

• ค�ำขอสติวินัย
ท่านเจ้าข้า ภิกษุเมตติยะและภิกษุภมุ มชกะนี้ โจทข้าพเจ้าด้วยศีลวิบตั ิ
อันไม่มีมูล ข้าพเจ้านั้นถึงความไพบูลย์แห่งสติแล้ว ขอสติวินัยกะสงฆ์
พึงขอแม้ครั้งที่สอง …
พึงขอแม้ครั้งที่สาม ท่านเจ้าข้า ภิกษุเมตติยะและภิกษุภุมมชกะนี้
โจทข้าพเจ้าด้วยศีลวิบตั ิ อันไม่มมี ลู ข้าพเจ้านัน้ ถึงความไพบูลย์แห่งสติแล้ว
ขอสติวินัยกะสงฆ์ แม้ครั้งที่สาม.
[๕๙๘]
ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบ ด้วยญัตติจตุตถกรรมวาจา ว่าดังนี้
• กรรมวาจาให้สติวินัย
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ภิกษุเมตติยะและภิกษุภุมมชกะนี้
โจทท่านพระทัพพมัลลบุตร ด้วยศีลวิบตั อิ นั ไม่มมี ลู ท่านพระทัพพมัลลบุตร
เป็นผู้ถึงความไพบูลย์แห่งสติแล้ว ขอสติวินัยกะสงฆ์ ถ้าความพร้อมพรั่ง
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ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุน้ันแล สงฆ์จงให้สติวินัยแก่ทัพพมัลลบุตร
ผู้ถึงความไพบูลย์แห่งสติแล้ว
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆ์พึงให้อย่างนี้ ทัพพมัลลบุตรนั้น พึงเข้าไป
หาสงฆ์ ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า ไหว้เท้าภิกษุผู้แก่กว่า นั่งกระหย่ง
ประคองอัญชลี แล้วกล่าวค�ำขอ ว่าดังนี้

ของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงให้สติวินัย แก่ท่านพระทัพพมัลลบุตรผู้ถึงความ
ไพบูลย์แห่งสติแล้ว นี้เป็นญัตติ
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ภิกษุเมตติยะและภิกษุภุมมชกะนี้
โจทท่านพระทัพพมัลลบุตร ด้วยศีลวิบตั ิ อันไม่มมี ลู ท่านพระทัพพมัลลบุตร
เป็นผู้ถึงความไพบูลย์แห่งสติแล้ว ขอสติวินัยกะสงฆ์ สงฆ์ให้สติวินัยแก่
ท่านพระทัพพมัลลบุตร ผู้ถึงความไพบูลย์แห่งสติแล้ว การให้สติวินัยแก่
ท่านพระทัพพมัลลบุตร ผู้ถึงความไพบูลย์แห่งสติแล้ว ชอบแก่ท่านผู้ใด
ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด
ข้าพเจ้ากล่าวความนี้ แม้ครั้งที่สอง …
ข้ า พเจ้ า กล่ า วความนี้ แม้ ค รั้ ง ที่ ส าม ท่ า นเจ้ า ข้ า ขอสงฆ์ จ งฟั ง
ข้าพเจ้า ภิกษุเมตติยะและภิกษุภุมมชกะนี้ โจทท่านพระทัพพมัลลบุตร
ด้วยศีลวิบัติ อันไม่มีมูล ท่านพระทัพพมัลลบุตรเป็นผู้ถึงความไพบูลย์
แห่งสติแล้ว ขอสติวินัยกะสงฆ์ สงฆ์ให้สติวินัยแก่ท่านพระทัพพมัลลบุตร
ผู้ถึงความไพบูลย์แห่งสติแล้ว การให้สติวินัยแก่ท่านพระทัพมัลลบุตร ผู้ถึง
ความไพบูลย์แห่งสติแล้ว ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบ
แก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด
สติ วิ นั ย อั น สงฆ์ ใ ห้ แ ล้ ว แก่ ท ่ า นพระทั พ พมั ล ลบุ ต ร ผู ้ ถึ ง ความ
ไพบูลย์แห่งสติแล้ว ชอบแก่สงฆ์ เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้
ด้วยอย่างนี้.

การให้สติวินัยที่เป็นธรรมมี ๕ อย่าง

[๕๙๙]
327. ดูกรภิกษุทั้งหลาย การให้สติวินัยที่เป็นธรรมมี ๕ อย่างนี้ คือ
1. ภิกษุเป็นผู้หมดจด ไม่ต้องอาบัติ
2. ผู้อื่นโจทเธอ
3. เธอขอ
4. สงฆ์ให้สติวินัยแก่เธอ
5. สงฆ์พร้อมเพรียงกันโดยธรรมให้
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[๖๐๐]

การให้อมูฬหวินัย

ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะเหตุนั้นแล สงฆ์จงให้อมูฬหวินัยแก่ภิกษุคัคคะ
ผู้หายวิกลจริตแล้ว
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็แล สงฆ์พงึ ให้อย่างนี้ คัคคะภิกษุนนั้ พึงเข้าไปหาสงฆ์
ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า ไหว้เท้าภิกษุผแู้ ก่กว่า นัง่ กระหย่งประคองอัญชลี
แล้วกล่าวค�ำขอ ว่าดังนี้
• ค�ำขออมูฬหวินัย
ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้าวิกลจริต มีจิตแปรปรวนเสียแล้ว ข้าพเจ้านั้น
วิกลจริต มีจิตแปรปรวน ได้ประพฤติละเมิดกิจอันไม่ควรแก่สมณะเป็น
อันมาก ทั้งที่กล่าวด้วยวาจาและพยายามท�ำด้วยกาย ภิกษุทั้งหลายโจท
ข้าพเจ้า ด้วยอาบัติที่ข้าพเจ้าวิกลจริต มีจิตแปรปรวน ประพฤติละเมิด
ต้องแล้วว่า ท่านต้องอาบัติแล้ว จงระลึกอาบัติเห็นปานนี้ ข้าพเจ้ากล่าว
กะภิกษุเหล่านั้นอย่างนี้ว่า ท่านทั้งหลาย ผมวิกลจริต มีจิตแปรปรวน
เสี ย แล้ ว ผมนั้ น วิ ก ลจริ ต มี จิ ต แปรปรวน ได้ ป ระพฤติ ล ะเมิ ด กิ จ อั น ไม่
ควรแก่สมณะเป็นอันมาก ทั้งที่กล่าวด้วยวาจาและพยายามท�ำด้วยกาย
ผมระลึกอาบัตินั้นไม่ได้ ผมหลง ได้ท�ำสิ่งนี้แล้ว ภิกษุทั้งหลายผู้อันข้าพเจ้า
กล่าวอยู่แม้อย่างนั้นก็ยังโจทข้าพเจ้าอยู่ตามเดิมว่า ท่านต้องอาบัติแล้ว
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โดยสมัยนั้นแล พระคัคคะวิกลจริต มีจิตแปรปรวน ประพฤติละเมิดกิจอันไม่ควร
แก่สมณะเป็นอันมาก ทั้งที่กล่าวด้วยวาจาและพยายามท�ำด้วยกาย ภิกษุทั้งหลาย
โจทพระคัคคะด้วยอาบัติที่เธอวิกลจริต มีจิตแปรปรวน ประพฤติละเมิดต้องแล้วว่า
ท่านต้องอาบัติแล้ว จงระลึกอาบัติเห็นปานนี้ เธอกล่าวอย่างนี้ว่า ท่านทั้งหลาย ผม
วิกลจริต มีจิตแปรปรวนเสียแล้ว ผมนั้นวิกลจริต มีจิตแปรปรวน ได้ประพฤติละเมิด
กิจอันไม่ควรแก่สมณะเป็นอันมาก ทั้งที่กล่าวด้วยวาจา และพยายามท�ำด้วยกาย
ผมระลึกอาบัตินั้นไม่ได้ ผมหลง ได้ท�ำสิ่งนี้แล้ว ภิกษุทั้งหลายผู้อันเธอกล่าวอยู่แม้
อย่างนั้น ก็ยังโจทเธออยู่ตามเดิมว่า ท่านต้องอาบัติแล้ว จงระลึกอาบัติเห็นปานนี้
บรรดาภิกษุที่เป็นผู้มักน้อย … ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนา … ทรงสอบถาม
… ทรงติเตียน … รับสั่งว่า

จงระลึ ก อาบั ติ เ ห็ น ปานนี้ ท่ า นเจ้ า ข้ า ข้ า พเจ้ า นั้ น หายวิ ก ลจริ ต แล้ ว
ขออมูฬหวินัยกะสงฆ์
พึงขอแม้ครั้งที่สอง …
พึงขอแม้ครั้งที่สาม ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้าวิกลจริต มีจิตแปรปรวน
เสียแล้ว ข้าพเจ้านั้นวิกลจริต มีจิตแปรปรวน ได้ประพฤติละเมิดกิจอันไม่
ควรแก่สมณะเป็นอันมาก ทั้งที่กล่าวด้วยวาจาและพยายามท�ำด้วยกาย
ภิกษุทั้งหลายโจทข้าพเจ้าด้วย อาบัติที่ข้าพเจ้าวิกลจริต มีจิตแปรปรวน
ประพฤติละเมิดต้องแล้วว่า ท่านต้องอาบัติแล้ว จงระลึกอาบัติเห็นปานนี้
ข้าพเจ้ากล่าวกะภิกษุเหล่านั้นอย่างนี้ว่า ท่านทั้งหลาย ผมวิกลจริต มีจิต
แปรปรวนเสียแล้ว ผมนั้นวิกลจริต มีจิตแปรปรวน ได้ประพฤติละเมิดกิจ
อันไม่ควรแก่สมณะเป็นอันมาก ทั้งที่กล่าวด้วยวาจาและพยายามท�ำด้วย
กาย ผมระลึกอาบัตินั้นไม่ได้ ผมหลงได้ท�ำสิ่งนี้แล้ว ภิกษุทั้งหลายผู้อัน
ข้าพเจ้ากล่าวอยู่แม้อย่างนั้น ก็ยังโจทข้าพเจ้าอยู่ตามเดิมว่า ท่านต้อง
อาบัติแล้ว จงระลึกอาบัติเห็นปานนี้ ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้านั้นหายวิกลจริต
แล้ว ขออมูฬหวินัยกะสงฆ์ แม้ครั้งที่สาม.
[๖๐๑]
ภิ ก ษุ ผู ้ ฉ ลาด ผู ้ ส ามารถ พึ ง ประกาศให้ ส งฆ์ ท ราบด้ ว ยญั ต ติ
จตุตถกรรมวาจา ว่าดังนี้
• กรรมวาจาให้อมูฬหวินัย
ท่ า นเจ้ า ข้ า ขอสงฆ์ จ งฟั ง ข้ า พเจ้ า คั ค คะภิ ก ษุ นี้ วิ ก ลจริ ต มี จิ ต
แปรปรวน เธอวิกลจริต มีจิตแปรปรวน ได้ประพฤติละเมิดกิจอันไม่ควร
แก่สมณะเป็นอันมาก ทั้งที่กล่าวด้วยวาจาและพยายามท�ำด้วยกาย ภิกษุ
ทั้งหลายโจทคัคคะภิกษุด้วยอาบัติที่เธอวิกลจริต มีจิตแปรปรวน ประพฤติ
ละเมิดต้องแล้วว่า ท่านต้องอาบัติแล้ว จงระลึกอาบัติเห็นปานนี้ เธอ
กล่าวอย่างนี้ว่า ท่านทั้งหลาย ผมวิกลจริต มีจิตแปรปรวนเสียแล้ว ผมนั้น
วิกลจริต มีจิตแปรปรวน ได้ประพฤติละเมิดกิจอันไม่ควรแก่สมณะเป็นอัน
มาก ทั้งที่กล่าวด้วยวาจาและพยายามท�ำด้วยกาย ผมระลึกอาบัตินั้นไม่ได้
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ให้อมูฬหวินัยไม่เป็นธรรม ๓ หมวด

[๖๐๒]
328. ดูกรภิกษุทั้งหลาย การให้อมูฬหวินัย ไม่เป็นธรรม ๓ หมวด เป็น
ธรรม ๓ หมวดนี้
การให้อมูฬหวินัย ไม่เป็นธรรม ๓ หมวด เป็นไฉน
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ผมหลง ได้ท�ำสิ่งนี้แล้ว ภิกษุทั้งหลายผู้อันเธอกล่าวอยู่ แม้อย่างนั้น ก็ยัง
โจทเธออยู่ตามเดิมว่า ท่านต้องอาบัติแล้ว จงระลึก อาบัติเห็นปานนี้ เธอ
หายวิกลจริตแล้ว ขออมูฬหวินัยกะสงฆ์ ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่
แล้ว สงฆ์พึงให้อมูฬหวินัยแก่คัคคะภิกษุผู้หายวิกลจริตแล้ว นี้เป็นญัตติ
ท่ า นเจ้ า ข้ า ขอสงฆ์ จ งฟั ง ข้ า พเจ้ า คั ค คะภิ ก ษุ นี้ วิ ก ลจริ ต มี จิ ต
แปรปรวน เธอวิกลจริต มีจิตแปรปรวน ได้ประพฤติละเมิดกิจอันไม่ควร
แก่สมณะเป็นอันมาก ทั้งที่กล่าวด้วยวาจา และพยายามท�ำด้วยกาย ภิกษุ
ทั้งหลายโจทคัคคะภิกษุด้วยอาบัติที่เธอวิกลจริต มีจิตแปรปรวน ประพฤติ
ละเมิดต้องแล้วว่า ท่านต้องอาบัติแล้ว จงระลึกอาบัติเห็นปานนี้ เธอ
กล่าวอย่างนี้ว่า ท่านทั้งหลาย ผมวิกลจริต มีจิตแปรปรวนเสียแล้ว ผมนั้น
วิกลจริต มีจิตแปรปรวน ได้ประพฤติละเมิดกิจอันไม่ควรแก่สมณะเป็นอัน
มาก ทั้งที่กล่าวด้วยวาจาและพยายามท�ำด้วยกาย ผมระลึกอาบัตินั้นไม่ได้
ผมหลง ได้ท�ำสิ่งนี้แล้ว ภิกษุทั้งหลายผู้อันเธอกล่าวอยู่ แม้อย่างนั้น ก็ยัง
โจทเธออยู่ตามเดิมว่า ท่านต้องอาบัติแล้ว จงระลึก อาบัติเห็นปานนี้ เธอ
หายวิกลจริตแล้วขออมูฬหวินัยกะสงฆ์ สงฆ์ให้อมูฬหวินัยแก่คัคคะภิกษุผู้
หายวิกลจริตแล้ว การให้อมูฬหวินัยแก่คัคคะภิกษุผู้หายวิกลจริตแล้ว ชอบ
แก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด
ข้าพเจ้ากล่าวความนี้ แม้ครั้งที่สอง …
ข้าพเจ้ากล่าวความนี้ แม้ครั้งที่สาม …
อมูฬหวินัย อันสงฆ์ให้แล้วแก่คัคคะภิกษุ ผู้หายวิกลจริตแล้ว ชอบ
แก่สงฆ์ เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้.

หมวดที่ ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ต้องอาบัติ สงฆ์หรือภิกษุ
๒-๓ รูป หรือภิกษุรูปเดียว โจทเธอว่า ท่านต้องอาบัติแล้ว จงระลึกอาบัติ
เห็นปานนี้ เธอก�ำลังระลึก กล่าวอย่างนี้ว่า คุณ ผมต้องอาบัติแล้ว แต่
ระลึกอาบัติเห็นปานนี้ไม่ได้ สงฆ์ให้อมูฬหวินัยแก่เธอ การให้อมูฬหวินัย
ไม่เป็นธรรม.
หมวดที่ ๒
[๖๐๓]
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ต้องอาบัติ สงฆ์หรือ
ภิกษุ ๒-๓ รูป หรือภิกษุรูปเดียวโจทเธอว่า ท่านต้องอาบัติแล้ว จงระลึก
อาบัติเห็นปานนี้ เธอระลึกได้จึงกล่าวอย่างนี้ว่า คุณ ผมระลึกได้เหมือน
ความฝัน สงฆ์ให้อมูฬหวินัยแก่เธอ การให้อมูฬหวินัยไม่เป็นธรรม.
หมวดที่ ๓
[๖๐๔]
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยต้องอาบัติ สงฆ์หรือภิกษุ
๒-๓ รูป หรือภิกษุรูปเดียว โจทเธอว่า ท่านต้องอาบัติแล้ว จงระลึกอาบัติ
เห็นปานนี้ เธอหายวิกลจริตแล้ว แต่ยังท�ำเป็นวิกลจริตว่า ผมก็ท�ำอย่าง
นี้ ท่านทั้งหลายก็ท�ำอย่างนี้ สิ่งนี้ควรแก่ผม สิ่งนี้ควรแม้แก่ท่านทั้งหลาย
สงฆ์ให้อมูฬหวินัยแก่เธอ การให้อมูฬหวินัยไม่เป็นธรรม.

ให้อมูฬหวินัยเป็นธรรม ๓ หมวด

[๖๐๕]
การให้อมูฬหวินัยเป็นธรรม ๓ หมวด เป็นไฉน
หมวดที่ ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ วิกลจริต มีจิตแปรปรวน
ได้ประพฤติละเมิดกิจอันไม่ควรแก่สมณะเป็นอันมาก ทั้งที่กล่าวด้วยวาจา
และพยายามท�ำด้วยกาย สงฆ์ หรือภิกษุ ๒-๓ รูป หรือภิกษุรูปเดียว โจท
เธอว่า ท่านต้องอาบัติแล้ว จงระลึกอาบัติเห็นปานนี้ เธอระลึกไม่ได้จึง
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[๖๐๘]

ทำ�กรรมไม่ตามปฏิญาณ

สมัยนัน้ แล พระฉัพพัคคียท์ ำ� กรรม คือ ตัชชนียกรรมบ้าง นิยสกรรมบ้าง ปฏิสารณียกรรมบ้าง อุกเขปนียกรรมบ้าง แก่ภิกษุทั้งหลาย ไม่ตามปฏิญาณ บรรดาภิกษุที่เป็น
ผู้มักน้อย … ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน … ทรงสอบ … ทรงติเตียน … รับสั่งว่า

329. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย กรรมคื อ ตั ช ชนี ย กรรมก็ ดี นิ ย สกรรมก็ ดี

ปั พ พาชนี ย กรรมก็ ดี ปฏิ ส ารณี ย กรรมก็ ดี อุ ก เขปนี ย กรรมก็ ดี
อั น ภิ ก ษุ ไ ม่ พึ ง ท� ำ แก่ ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ไม่ ต ามปฏิ ญ าณ รู ป ใดท� ำ
ต้องอาบัติทุกกฏ.
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กล่าวอย่างนี้ว่า คุณ ผมต้องอาบัติแล้วแต่ระลึกอาบัติเห็นปานนี้ไม่ได้
สงฆ์ให้อมูฬหวินัยแก่เธอ การให้อมูฬหวินัยเป็นธรรม.
หมวดที่ ๒
[๖๐๖]
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อนึง่ ภิกษุในธรรมวินยั นี้ วิกลจริต มีจติ แปรปรวน
ได้ประพฤติละเมิดกิจอันไม่ควรแก่สมณะเป็นอันมาก ทั้งที่กล่าวด้วยวาจา
และพยายามท�ำด้วยกาย สงฆ์หรือภิกษุ ๒-๓ รูป หรือภิกษุรูปเดียวโจท
เธอว่า ท่านต้องอาบัติแล้ว จงระลึกอาบัติเห็นปานนี้ เธอระลึกไม่ได้จึง
กล่าวอย่างนี้ว่า คุณ ผมระลึกได้ คล้ายความฝัน สงฆ์ให้อมูฬหวินัยแก่เธอ
การให้อมูฬหวินัยเป็นธรรม.
หมวดที่ ๓
[๖๐๗]
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อนึง่ ภิกษุในธรรมวินยั นี้ วิกลจริต มีจติ แปรปรวน
ได้ประพฤติละเมิดกิจอันไม่ควรแก่สมณะเป็นอันมาก ทั้งที่กล่าวด้วยวาจา
และพยายามท�ำด้วยกาย สงฆ์หรือภิกษุ ๒-๓ รูป หรือภิกษุรูปเดียว โจท
เธอว่า ท่านต้องอาบัติแล้ว จงระลึกอาบัติเห็นปานนี้ เธอวิกลจริต ท�ำ
อาการวิกลจริตว่า ผมก็ท�ำอย่างนี้ แม้ท่านทั้งหลายก็ท�ำอย่างนี้ สิ่งนี้ควร
แม้แก่ผมสิ่งนี้ควรแม้แก่ท่านทั้งหลาย สงฆ์ให้อมูฬหวินัยแก่เธอ การให้
อมูฬหวินัยเป็นธรรม

ทำ�ตามปฏิญาณไม่เป็นธรรม

[๖๐๙]
330. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย การท� ำ ตามปฏิ ญ าณที่ ไ ม่ เ ป็ น ธรรมอย่ า งนี้
ที่เป็นธรรมอย่างนี้
การท�ำตามปฏิญาณไม่เป็นธรรมอย่างไร
ภิกษุต้องอาบัติปาราชิก สงฆ์หรือภิกษุ ๒-๓ รูป หรือภิกษุรูปเดียว
โจทเธอว่า ท่านต้องอาบัติปาราชิก เธอกล่าวอย่างนี้ว่า คุณ ผมมิได้ต้อง
อาบัตปิ าราชิก ผมต้องอาบัตสิ งั ฆาทิเสส สงฆ์ปรับเธอด้วยอาบัตสิ งั ฆาทิเสส
การปรับอย่างนี้ ชื่อว่า ท�ำตามปฏิญาณไม่เป็นธรรม
ภิกษุต้องอาบัติปาราชิก สงฆ์หรือภิกษุ ๒-๓ รูป หรือภิกษุรูปเดียว
โจทเธอว่า ท่านต้องอาบัติปาราชิก เธอกล่าวอย่างนี้ว่า คุณ ผมมิได้ต้อง
อาบัติปาราชิก ผมต้องอาบัติถุลลัจจัย สงฆ์ปรับเธอด้วยอาบัติถุลลัจจัย
การปรับอย่างนี้ ชื่อว่า ท�ำตามปฏิญาณไม่เป็นธรรม
ภิกษุต้องอาบัติปาราชิก สงฆ์หรือภิกษุ ๒-๓ รูป หรือภิกษุรูปเดียว
โจทเธอว่า ท่านต้องอาบัติปาราชิก เธอกล่าวอย่างนี้ว่า คุณ ผมมิได้ต้อง
อาบัติปาราชิก ผมต้องอาบัติปาจิตตีย์ สงฆ์ปรับเธอด้วยอาบัติปาจิตตีย์
การปรับอย่างนี้ ชื่อว่า ท�ำตามปฏิญาณไม่เป็นธรรม
ภิกษุต้องอาบัติปาราชิก สงฆ์หรือภิกษุ ๒-๓ รูป หรือภิกษุรูปเดียว
โจทเธอว่า ท่านต้องอาบัตปิ าราชิก เธอกล่าวอย่างนีว้ า่ คุณ ผมมิได้ตอ้ งอาบัติ
ปาราชิก ผมต้องอาบัติปาฏิเทสนียะ สงฆ์ปรับเธอด้วยอาบัติปาฏิเทสนียะ
การปรับอย่างนี้ ชื่อว่า ท�ำตามปฏิญาณไม่เป็นธรรม
ภิกษุต้องอาบัติปาราชิก สงฆ์หรือภิกษุ ๒-๓ รูป หรือภิกษุรูปเดียว
โจทเธอว่า ท่านต้องอาบัติปาราชิก เธอกล่าวอย่างนี้ว่า คุณ ผมมิได้ต้อง
อาบัติปาราชิก ผมต้องอาบัติทุกกฏ สงฆ์ปรับเธอด้วยอาบัติทุกกฏ การ
ปรับอย่างนี้ ชื่อว่า ท�ำตามปฏิญาณไม่เป็นธรรม
ภิกษุต้องอาบัติปาราชิก สงฆ์หรือภิกษุ ๒-๓ รูป หรือภิกษุรูปเดียว
โจทเธอว่า ท่านต้องอาบัติปาราชิก เธอกล่าวอย่างนี้ว่า คุณ ผมมิได้ต้อง
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อาบัติปาราชิก ผมต้องอาบัติทุพภาสิต สงฆ์ปรับเธอด้วยอาบัติทุพภาสิต
การปรับอย่างนี้ ชื่อว่า ท�ำตามปฏิญาณไม่เป็นธรรม
ภิกษุต้องอาบัติสังฆาทิเสส …
ภิกษุต้องอาบัติถุลลัจจัย …
ภิกษุต้องอาบัติปาจิตตีย์ …
ภิกษุต้องอาบัติปาฏิเทสนียะ …
ภิกษุต้องอาบัติทุกกฏ …
ภิกษุต้องอาบัติทุพภาสิต สงฆ์หรือภิกษุ ๒-๓ รูป หรือภิกษุรูปเดียว
โจทเธอว่า ท่านต้องอาบัติทุพภาสิต เธอกล่าวอย่างนี้ว่าคุณผมมิได้ต้อง
อาบัติทุพภาสิต ผมต้องอาบัติปาราชิก สงฆ์ปรับเธอด้วยอาบัติปาราชิก
การปรับอย่างนี้ ชื่อว่า ท�ำตามปฏิญาณไม่เป็นธรรม
ภิกษุต้องอาบัติทุพภาสิต สงฆ์หรือภิกษุ ๒-๓ รูป หรือภิกษุรูปเดียว
โจทเธอว่า ท่านต้องอาบัติทุพภาสิต เธอกล่าวอย่างนี้ว่า คุณ ผมมิได้ต้อง
อาบัตทิ พุ ภาสิต ผมต้องอาบัตสิ งั ฆาทิเสส สงฆ์ปรับเธอด้วยอาบัตสิ งั ฆาทิเสส
การปรับอย่างนี้ ชื่อว่า ท�ำตามปฏิญาณไม่เป็นธรรม
ภิกษุต้องอาบัติทุพภาสิต สงฆ์หรือภิกษุ ๒-๓ รูป หรือภิกษุรูปเดียว
โจทเธอว่า ท่านต้องอาบัติทุพภาสิต เธอกล่าวอย่างนี้ว่า คุณ ผมมิได้ต้อง
อาบัติทุพภาสิต ผมต้องอาบัติถุลลัจจัย สงฆ์ปรับเธอด้วยอาบัติถุลลัจจัย
การปรับอย่างนี้ ชื่อว่า ท�ำตามปฏิญาณไม่เป็นธรรม
ภิกษุต้องอาบัติทุพภาสิต สงฆ์หรือภิกษุ ๒-๓ รูป หรือภิกษุรูปเดียว
โจทเธอว่า ท่านต้องอาบัติทุพภาสิต เธอกล่าวอย่างนี้ว่า คุณ ผมมิได้ต้อง
อาบัติทุพภาสิต ผมต้องอาบัติปาจิตตีย์ สงฆ์ปรับเธอด้วยอาบัติปาจิตตีย์
การปรับอย่างนี้ ชื่อว่า ท�ำตามปฏิญาณไม่เป็นธรรม
ภิกษุต้องอาบัติทุพภาสิต สงฆ์หรือภิกษุ ๒-๓ รูป หรือภิกษุรูปเดียว
โจทเธอว่า ท่านต้องอาบัติทุพภาสิต เธอกล่าวอย่างนี้ว่า คุณ ผมมิได้ต้อง
อาบั ติ ทุ พ ภาสิ ต ผมต้ อ งอาบั ติ ป าฏิ เ ทสนี ย ะ สงฆ์ ป รั บ เธอด้ ว ยอาบั ติ
ปาฏิเทสนียะ การปรับอย่างนี้ ชื่อว่า ท�ำตามปฏิญาณไม่เป็นธรรม

ภิกษุต้องอาบัติทุพภาสิต สงฆ์ หรือภิกษุ ๒-๓ รูป หรือภิกษุรูปเดียว
โจทเธอว่า ท่านต้องอาบัติทุพภาสิต เธอกล่าวอย่างนี้ว่า คุณ ผมมิได้ต้อง
อาบัติ ทุพภาสิต ผมต้องอาบัติทุกกฏ สงฆ์ปรับเธอด้วยอาบัติทุกกฏ การ
ปรับอย่างนี้ ชื่อว่า ท�ำตามปฏิญาณไม่เป็นธรรม
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อย่างนี้แล ท�ำตามปฏิญาณไม่เป็นธรรม.

ทำ�ตามปฏิญาณเป็นธรรม

[๖๑๐]
ดูกรภิกษุทั้งหลาย การท�ำตามปฏิญาณเป็นธรรมอย่างไร
ภิกษุต้องอาบัติปาราชิก สงฆ์ หรือภิกษุ ๒-๓ รูป หรือภิกษุรูปเดียว
โจทเธอว่า ท่านต้องอาบัติปาราชิก เธอกล่าวอย่างนี้ว่า ถูกละ คุณ ผม
ต้องอาบัติปาราชิก สงฆ์ปรับเธอด้วยอาบัติปาราชิก การปรับอย่างนี้
ชื่อว่า ท�ำตามปฏิญาณเป็นธรรม
ภิกษุต้องอาบัติสังฆาทิเสส …
ภิกษุต้องอาบัติถุลลัจจัย …
ภิกษุต้องอาบัติปาจิตตีย์ …
ภิกษุต้องอาบัติปาฏิเทสนียะ …
ภิกษุต้องอาบัติทุกกฏ …
ภิกษุต้องอาบัติทุพภาษิต สงฆ์ หรือภิกษุ ๒-๓ รูป หรือภิกษุรูป
เดียว โจทเธอว่า ท่านต้องอาบัติทุพภาสิต เธอกล่าวอย่างนี้ว่า ถูกละคุณ
ผมต้องอาบัติทุพภาสิต สงฆ์ปรับเธอด้วยอาบัติทุพภาสิต การปรับอย่างนี้
ชื่อว่า ท�ำตามปฏิญาณเป็นธรรม
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อย่างนี้แล ท�ำตามปฏิญาณเป็นธรรม.
[๖๑๑]

ระงับอธิกรณ์ด้วยเยภุยยสิกา

สมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายก่อความบาดหมาง ก่อความทะเลาะ ถึงความวิวาทกัน
ในท่ามกลางสงฆ์ กล่าวทิ่มแทงกันและกันด้วยหอกคือปากอยู่ ไม่อาจเพื่อระงับ
อธิกรณ์นั้นได้ … ตรัสว่า
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331. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ระงับอธิกรณ์เห็นปานนี้ด้วย

• กรรมวาจาสมมติ
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่
แล้ว สงฆ์พึงสมมติภิกษุมีชื่อนี้ให้เป็นผู้ให้จับฉลาก นี้เป็นญัตติ
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า สงฆ์สมมติภิกษุมีชื่อนี้ให้เป็นผู้
ให้จับฉลาก การสมมติภิกษุมีชื่อนี้ให้เป็นผู้ให้จับฉลาก ชอบแก่ท่านผู้ใด
ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด
ภิกษุมีชื่อนี้อันสงฆ์สมมติแล้วให้เป็นผู้ให้จับฉลาก ชอบแก่สงฆ์
เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ ด้วยอย่างนี้.

การจับฉลากไม่เป็นธรรม ๑๐ อย่าง

[๖๑๒]
333. ดูกรภิกษุทั้งหลาย การจับฉลากไม่เป็นธรรม ๑๐ อย่าง เป็นธรรม
๑๐ อย่าง เหล่านี้ การจับฉลากไม่เป็นธรรม ๑๐ อย่าง เป็นไฉน คือ
1. อธิกรณ์เป็นเรื่องเล็กน้อย
2. ไม่ลุกลามไปไกล
3. ภิกษุพวกนั้นระลึกไม่ได้เอง และพวกอื่นก็ให้ระลึกไม่ได้
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เยภุ ย ยสิ ก า พึ ง สมมติ ภิ ก ษุ ผู ้ ป ระกอบด้ ว ยองค์ ๕ ให้ เ ป็ น ผู ้ ใ ห้
จับฉลาก คือ
๑. ไม่ถึงความล�ำเอียงเพราะความชอบพอ
๒. ไม่ถึงความล�ำเอียงเพราะความเกลียดชัง
๓. ไม่ถึงความล�ำเอียงเพราะความงมงาย
๔. ไม่ถึงความล�ำเอียงเพราะความกลัว
๕. รู้จักฉลากที่จับแล้วและยังไม่จับ
332. ก็แล สงฆ์พงึ สมมติอย่างนี้ พึงขอร้องภิกษุกอ่ น ครัน้ แล้วภิกษุผฉู้ ลาด
ผูส้ ามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติทตุ ยิ กรรมวาจา ว่าดังนี้

4. รู้ว่า อธรรมวาทีมากกว่า
5. รู้ว่า ไฉน อธรรมวาทีพึงมีมากกว่า
6. รู้ว่า สงฆ์จักแตกกัน
7. รู้ว่า ไฉน สงฆ์พึงแตกกัน
8. อธรรมวาทีภิกษุจับโดยไม่เป็นธรรม
9. อธรรมวาทีภิกษุจับเป็นพวกๆ
10. ไม่จับตามความเห็น

การจับฉลากเป็นธรรม ๑๐ อย่าง

[๖๑๓]
334. การจับฉลากเป็นธรรม ๑๐ อย่าง เป็นไฉน คือ
1. อธิกรณ์ไม่ใช่เรื่องเล็ก
2. ลุกลามไปไกล
3. ภิกษุพวกนั้นระลึกได้ และพวกอื่นก็ให้ระลึกได้
4. รู้ว่า ธรรมวาทีมากกว่า
5. รู้ว่า ไฉนธรรมวาทีพึงมีมากกว่า
6. รู้ว่า สงฆ์จักไม่แตกกัน
7. รู้ว่า ไฉนสงฆ์ไม่พึงแตกกัน
8. ธรรมวาทีภิกษุจับโดยธรรม
9. ธรรมวาทีภิกษุพร้อมเพรียงกันจับ
10. จับตามความเห็น
[๖๑๔]

สงฆ์ทำ�ตัสสปาปิยสิกากรรม

สมั ย นั้ น แล พระอุ ป วาฬถู ก ซั ก ถามถึ ง อาบั ติ ในท่ า มกลางสงฆ์ ปฏิ เ สธแล้ ว
ปฏิญาณ ปฏิญาณแล้วปฏิเสธ ให้การกลับไปกลับมา กล่าวเท็จทั้งรู้อยู่ บรรดาภิกษุ
ทีเ่ ป็นผูม้ กั น้อย … ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน … ทรงสอบถาม … ทรงติเตียน … รับสัง่ ว่า
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• กรรมวาจาท�ำตัสสปาปิยสิกากรรม
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ภิกษุอุปวาฬนี้ถูกซักถามถึงอาบัติ
ในท่ามกลางสงฆ์ ปฏิเสธแล้วปฏิญาณ ปฏิญาณแล้วปฏิเสธ ให้การกลับไป
กลับมา กล่าวเท็จทั้งรู้อยู่ ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึง
ท�ำตัสสปาปิยสิกากรรมแก่ภิกษุอุปวาฬ นี้เป็นญัตติ
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ภิกษุอุปวาฬนี้ถูกซักถามถึงอาบัติ
ในท่ามกลางสงฆ์ปฏิเสธแล้วปฏิญาณ ปฏิญาณแล้วปฏิเสธ ให้การกลับไป
กลับมา กล่าวเท็จทั้งรู้อยู่ สงฆ์ท�ำตัสสปาปิยสิกากรรมแก่ภิกษุอุปวาฬ
การท�ำตัสสปาปิยสิกากรรมแก่ภิกษุอุปวาฬ ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้น
พึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด
ข้าพเจ้ากล่าวความนี้ แม้ครั้งที่สอง …
ข้าพเจ้ากล่าวความนี้ แม้ครั้งที่สาม …
ตัสสปาปิยสิกากรรมอันสงฆ์ท�ำแล้วแก่ภิกษุอุปวาฬ ชอบแก่สงฆ์
เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ ด้วยอย่างนี้.

ตัสสปาปิยสิกากรรมเป็นธรรม ๕ อย่าง

[๖๑๕]
335. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย การท�ำตัสสปาปิยสิกากรรมเป็นธรรม ๕ อย่างนี้ คือ
๑. ภิกษุเป็นผู้ไม่สะอาด
๒. เป็นอลัชชี
๓. เป็นผู้ถูกโจท
๔. สงฆ์ท�ำตัสสปาปิยสิกากรรมแก่เธอ
๕. สงฆ์พร้อมเพรียงกันท�ำโดยธรรม
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ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล สงฆ์จงท�ำตัสสปาปิยสิกากรรม
แก่ภิกษุอุปวาฬ ก็แล สงฆ์พึงท�ำอย่างนี้ พึงโจทภิกษุอุปวาฬก่อน ครั้นแล้ว
พึงให้เธอ ให้การ แล้วพึงปรับอาบัติ ครั้นแล้วภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถพึง
ประกาศให้สงฆ์ทราบ ด้วยญัตติจตุตถกรรมวาจา ว่าดังนี้

ลักษณะกรรมไม่เป็นธรรม ๑๒ หมวด
• หมวดที่ ๑
[๖๑๖]
336. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปิยสิกากรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓ เป็น
กรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินัย และระงับแล้วไม่ดี คือ
1. ทำ�ลับหลัง
2. ไม่สอบถามก่อนแล้วทำ�
3. ทำ�ไม่ตามปฏิญาณ
• หมวดที่ ๒
337. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปิยสิกากรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓
แม้อนื่ อีก เป็นกรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินยั และระงับแล้วไม่ดี คือ
1. ทำ�เพราะไม่ต้องอาบัติ
2. ทำ�เพราะอาบัติมิใช่เป็นเทสนาคามินี
3. ทำ�เพราะอาบัติที่แสดงแล้ว
• หมวดที่ ๓
338. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปิยสิกากรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓
แม้อนื่ อีก เป็นกรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินยั และระงับแล้วไม่ดี คือ
1. ไม่โจทก่อนแล้วทำ�
2. ไม่ให้จำ�เลยให้การก่อนแล้วทำ�
3. ไม่ปรับอาบัติแล้วทำ�
• หมวดที่ ๔
339. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปิยสิกากรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓
แม้อนื่ อีก เป็นกรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินยั และระงับแล้วไม่ดี คือ
1. ทำ�ลับหลัง
2. ทำ�โดยไม่เป็นธรรม
3. สงฆ์เป็นวรรคทำ�
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• หมวดที่ ๖
341. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปิยสิกากรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓
แม้อนื่ อีก เป็นกรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินยั และระงับแล้วไม่ดี คือ
1. ทำ�ไม่ตามปฏิญาณ
2. ทำ�โดยไม่เป็นธรรม
3. สงฆ์เป็นวรรคทำ�
• หมวดที่ ๗
342. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปิยสิกากรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓
แม้อนื่ อีก เป็นกรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินยั และระงับแล้วไม่ดี คือ
1. ทำ�เพราะไม่ต้องอาบัติ
2. ทำ�โดยไม่เป็นธรรม
3. สงฆ์เป็นวรรคทำ�
• หมวดที่ ๘
343. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปิยสิกากรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓
แม้อนื่ อีก เป็นกรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินยั และระงับแล้วไม่ดี คือ
1. ทำ�เพราะอาบัติมิใช่เป็นเทสนาคามินี
2. ทำ�โดยไม่เป็นธรรม
3. สงฆ์เป็นวรรคทำ�
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• หมวดที่ ๕
340. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปิยสิกากรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓
แม้อนื่ อีก เป็นกรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินยั และระงับแล้วไม่ดี คือ
1. ไม่สอบถามก่อนแล้วทำ�
2. ทำ�โดยไม่เป็นธรรม
3. สงฆ์เป็นวรรคทำ�

• หมวดที่ ๙
344. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปิยสิกากรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓
แม้อนื่ อีก เป็นกรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินยั และระงับแล้วไม่ดี คือ
1. ทำ�เพราะอาบัติที่แสดงแล้ว
2. ทำ�โดยไม่เป็นธรรม
3. สงฆ์เป็นวรรคทำ�
• หมวดที่ ๑๐
345. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปิยสิกากรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓
แม้อนื่ อีก เป็นกรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินยั และระงับแล้วไม่ดี คือ
1. ไม่โจทก่อนแล้วทำ�
2. ทำ�โดยไม่เป็นธรรม
3. สงฆ์เป็นวรรคทำ�
• หมวดที่ ๑๑
346. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปิยสิกากรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓
แม้อนื่ อีก เป็นกรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินยั และระงับแล้วไม่ดี คือ
1. ไม่ให้จำ�เลยให้การก่อนแล้วทำ�
2. ทำ�โดยไม่เป็นธรรม
3. สงฆ์เป็นวรรคทำ�
• หมวดที่ ๑๒
347. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปิยสิกากรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓
แม้อนื่ อีก เป็นกรรมไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินยั และระงับแล้วไม่ดี คือ
1. ไม่ปรับอาบัติก่อนแล้วทำ�
2. ทำ�โดยไม่เป็นธรรม
3. สงฆ์เป็นวรรคทำ�
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ลักษณะกรรมเป็นธรรม ๑๒ หมวด

• หมวดที่ ๒
349. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปิยสิกากรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓
แม้อื่นอีก เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ
1. ทำ�เพราะต้องอาบัติ
2. ทำ�เพราะอาบัติเป็นเทสนาคามินี
3. ทำ�เพราะอาบัติยังมิได้แสดง
• หมวดที่ ๓
350. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปิยสิกากรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓
แม้อื่นอีก เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ
1. โจทก่อนแล้วทำ�
2. ให้จำ�เลยให้การก่อนแล้วทำ�
3. ปรับอาบัติแล้วทำ�
• หมวดที่ ๔
351. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปิยสิกากรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓
แม้อื่นอีก เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ
1. ทำ�ต่อหน้า
2. ทำ�โดยธรรม
3. สงฆ์พร้อมเพรียงกันทำ�
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• หมวดที่ ๑
[๖๑๗]
348. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปิยสิกากรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓
เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ
1. ทำ�ต่อหน้า
2. สอบถามก่อนแล้วทำ�
3. ทำ�ตามปฏิญาณ

• หมวดที่ ๕
352. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปิยสิกากรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓
แม้อื่นอีก เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ
1. สอบถามก่อนแล้วทำ�
2. ทำ�โดยธรรม
3. สงฆ์พร้อมเพรียงกันทำ�
• หมวดที่ ๖
353. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปิยสิกากรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓
แม้อื่นอีก เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ
1. ทำ�ตามปฏิญาณ
2. ทำ�โดยธรรม
3. สงฆ์พร้อมเพรียงกันทำ�
• หมวดที่ ๗
354. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปิยสิกากรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓
แม้อื่นอีก เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ
1. ทำ�เพราะต้องอาบัติ
2. ทำ�โดยธรรม
3. สงฆ์พร้อมเพรียงกันทำ�
• หมวดที่ ๘
355. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปิยสิกากรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓
แม้อื่นอีก เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ
1. ทำ�เพราะอาบัติเป็นเทสนาคามินี
2. ทำ�โดยธรรม
3. สงฆ์พร้อมเพรียงกันทำ�
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• หมวดที่ ๑๐
357. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปิยสิกากรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓
แม้อื่นอีก เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ
1. โจทก่อนแล้วทำ�
2. ทำ�โดยธรรม
3. สงฆ์พร้อมเพรียงกันทำ�
• หมวดที่ ๑๑
358. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปิยสิกากรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓
แม้อื่นอีก เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ
1. ให้จำ�เลยให้การก่อนแล้วทำ�
2. ทำ�โดยธรรม
3. สงฆ์พร้อมเพรียงกันทำ�
• หมวดที่ ๑๒
359. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปิยสิกากรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓
แม้อื่นอีก เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ
1. ปรับอาบัติก่อนแล้วทำ�
2. ทำ�โดยธรรม
3. สงฆ์พร้อมเพรียงกันทำ�
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• หมวดที่ ๙
356. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปิยสิกากรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๓
แม้อื่นอีก เป็นกรรมเป็นธรรม เป็นวินัย และระงับดีแล้ว คือ
1. ทำ�เพราะอาบัติยังมิได้แสดง
2. ทำ�โดยธรรม
3. สงฆ์พร้อมเพรียงกันทำ�

ข้อที่สงฆ์จำ�นง ๖ หมวด
• หมวดที่ ๑
[๖๑๘]
360. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๓ เมือ่ สงฆ์จ�ำนง พึงท�ำ
ตัสสปาปิยสิกากรรม คือ
1. เป็ น ผู้ ก่ อ ความบาดหมาง ก่ อ การทะเลาะ ก่ อ การวิ ว าท
ทำ�ความอื้อฉาว ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์
2. เป็นพาล ไม่ฉลาด มีอาบัติมาก มีมรรยาทไม่สมควร
3. เป็นผู้คลุกคลีกับคฤหัสถ์ด้วยการคลุกคลีอันไม่สมควร
• หมวดที่ ๒
[๖๑๙]
361. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เมื่อสงฆ์
จ�ำนง พึงท�ำตัสสปาปิยสิกากรรม คือ
1. เป็นผู้มีศีลวิบัติ ในอธิศีล
2. เป็นผู้มีอาจารวิบัติ ในอัธยาจาร
3. เป็นผู้มีทิฏฐิวิบัติ ในอติทิฏฐิ
• หมวดที่ ๓
[๖๒๐]
362. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๓ แม้อื่นอีก เมื่อสงฆ์
จ�ำนง พึงท�ำตัสสปาปิยสิกากรรม คือ
1. กล่าวติเตียนพระพุทธเจ้า
2. กล่าวติเตียนพระธรรม
3. กล่าวติเตียนพระสงฆ์
• หมวดที่ ๔
[๖๒๑]
363. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆ์จ�ำนง พึงท�ำตัสสปาปิยสิกากรรม
แก่ภิกษุ ๓ รูป คือ
762

คัมภีร์ จุลวรรค ภาค ๑ (วินัยปิฎก เล่มที่ ๖)

1. รูปหนึ่งเป็นผู้ก่อความบาดหมาง ก่อการทะเลาะ ก่อการ
วิวาท ทำ�ความอื้อฉาว ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์
2. รูปหนึ่งเป็นพาล ไม่ฉลาด มีอาบัติมาก มีมรรยาทไม่สมควร
3. รูปหนึ่งคลุกคลีกับคฤหัสถ์ด้วยการคลุกคลีอันไม่สมควร

• หมวดที่ ๖
[๖๒๓]
365. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆ์จ�ำนง พึงท�ำตัสสปาปิยสิกากรรม
แก่ภิกษุ ๓ รูป แม้อื่นอีก คือ
1. รูปหนึ่งกล่าวติเตียนพระพุทธเจ้า
2. รูปหนึ่งกล่าวติเตียนพระธรรม
3. รูปหนึ่งกล่าวติเตียนพระสงฆ์

วัตร ๑๘ ข้อ

[๖๒๔]
366. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุทถี่ กู สงฆ์ท�ำตัสสปาปิยสิกากรรมแล้วนัน้
ต้องประพฤติชอบ
367. วิธีประพฤติชอบในตัสสปาปิยสิกากรรมนั้น ดังต่อไปนี้
1. ไม่พึงให้อุปสมบท
2. ไม่พึงให้นิสัย
3. ไม่พึงให้สามเณรอุปัฏฐาก
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• หมวดที่ ๕
[๖๒๒]
364. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆ์จ�ำนง พึงท�ำตัสสปาปิยสิกากรรม
แก่ภิกษุ ๓ รูป แม้อื่นอีก คือ
1. รูปหนึ่งเป็นผู้มีศีลวิบัติ ในอธิศีล
2. รูปหนึ่งเป็นผู้มีอาจารวิบัติ ในอัธยาจาร
3. รูปหนึ่งเป็นผู้มีทิฏฐิวิบัติ ในอติทิฏฐิ

4. ไม่พึงรับสมมติเป็นผู้สั่งสอนภิกษุณี
5. แม้ได้รับสมมติไว้แล้ว ก็ไม่พึงสั่งสอนภิกษุณี
6. สงฆ์ทำ�ตัสสปาปิยสิกากรรมเพราะอาบัตใิ ด ไม่พงึ ต้องอาบัตนิ ัน้
7. ไม่พึงต้องอาบัติอื่นอันเช่นกัน
8. ไม่พึงต้องอาบัติอันเลวทรามกว่านั้น
9. ไม่พึงติกรรม
10. ไม่พึงติภิกษุทั้งหลายผู้ทำ�กรรม
11. ไม่พึงห้ามอุโบสถแก่ปกตัตตะภิกษุ
12. ไม่พึงห้ามปวารณาแก่ปกตัตตะภิกษุ
13. ไม่พึงทำ�การไต่สวน
14. ไม่พึงเริ่มอนุวาทาธิกรณ์
15. ไม่พึงให้ภิกษุอื่นทำ�โอกาส
16. ไม่พึงโจทภิกษุอื่น
17. ไม่พึงให้ภิกษุอื่นให้การ
18. ไม่พึงช่วยภิกษุกับภิกษุให้สู้กันในอธิกรณ์

พุทธานุญาตให้ระงับอธิกรณ์ด้วยติณวัตถารกะ

[๖๒๖]
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็พวกภิกษุในธรรมวินัยนี้ เกิดความบาดหมาง เกิด
ความทะเลาะ ถึงความวิวาทอยู่ ได้ประพฤติละเมิดกิจอันไม่ควรแก่สมณะ
เป็นอันมาก ทั้งที่กล่าวด้วยวาจา และพยายามท�ำด้วยกาย ถ้าพวกเธอ
ในหมู่นั้นคิดอย่างนี้ว่า พวกเราเกิดความบาดหมาง เกิดความทะเลาะ
ถึงความวิวาทอยู่ ได้ประพฤติละเมิดกิจอันไม่ควรแก่สมณะเป็นอันมาก
ทั้งที่กล่าวด้วยวาจา และพยายามท�ำด้วยกาย ถ้าพวกเราจักปรับกันด้วย
อาบัติเหล่านี้ บางทีอธิกรณ์นั้นจะพึงเป็นไปเพื่อความรุนแรง เพื่อความ
ร้ายกาจ เพื่อความแตกกันก็ได้
368. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ระงับอธิกรณ์เห็นปานนั้น ด้วย
ติณวัตถารกะ.
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วิธีระงับ

• ญัตติกรรมวาจาระงับอธิกรณ์ด้วยติณวัตถารกะ
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า พวกเราเกิดความบาดหมาง เกิด
ความทะเลาะ ถึงความวิวาทอยู่ ได้ประพฤติละเมิดกิจอันไม่ควรแก่สมณะ
เป็นอันมาก ทั้งที่กล่าวด้วยวาจา และพยายามท�ำด้วยกาย ถ้าพวกเรา
จักให้ปรับกันด้วยอาบัติเหล่านี้ บางทีอธิกรณ์นั้นจะพึงเป็นไป เพื่อความ
รุนแรง เพื่อความร้ายกาจ เพื่อความแตกกันก็ได้ ถ้าความพร้อมพรั่งของ
สงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงระงับอธิกรณ์นี้ด้วยติณวัตถารกะ เว้นอาบัติที่มี
โทษหนัก เว้นอาบัติเนื่องด้วยคฤหัสถ์
บรรดาภิกษุฝ่ายเดียวกัน ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้
ฝ่ายของตนทราบด้วยคณะญัตติกรรมวาจา ว่าดังนี้
• คณะญัตติกรรมวาจา
ขอท่านทั้งหลายจงฟังข้าพเจ้า พวกเรา เกิดความบาดหมาง เกิด
ความทะเลาะ ถึงความวิวาทอยู่ ได้ประพฤติละเมิดกิจอันไม่ควรแก่สมณะ
เป็นอันมาก ทั้งที่กล่าวด้วยวาจา และพยายามท�ำด้วยกาย ถ้าพวกเราจัก
ปรับกันด้วยอาบัติเหล่านี้ บางทีอธิกรณ์นั้นจะพึงเป็นไป เพื่อความรุนแรง
เพื่อความร้ายกาจ เพื่อความแตกกันก็ได้ ถ้าความพร้อมพรั่งของท่าน
ทั้งหลายถึงที่แล้ว ข้าพเจ้าพึงแสดงอาบัติของท่านทั้งหลาย และอาบัติของ
ตนในท่ามกลางสงฆ์ด้วยติณวัตถารกะ เว้นอาบัติที่มีโทษหนัก เว้นอาบัติ
เนือ่ งด้วยคฤหัสถ์ เพือ่ ประโยชน์แก่ทา่ นทัง้ หลาย และเพือ่ ประโยชน์แก่ตน.
[๖๒๘]
ล�ำดับนัน้ บรรดาภิกษุฝา่ ยเดียวกันอีกพวกหนึง่ ภิกษุผฉู้ ลาด ผูส้ ามารถ
พึงประกาศให้ฝา่ ยของตนทราบด้วยคณะญัตติกรรมวาจา ว่าดังนี้
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[๖๒๗]
369. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆ์พึงระงับอย่างนี้
ภิกษุทุกๆ รูปพึงประชุมในที่แห่งเดียวกัน ครั้นแล้ว ภิกษุผู้ฉลาด
ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติกรรมวาจา ว่าดังนี้

• คณะญัตติกรรมวาจา
ขอท่านทั้งหลายจงฟังข้าพเจ้า พวกเรา เกิดความบาดหมาง เกิด
ความทะเลาะ ถึงความวิวาทอยู่ ได้ประพฤติละเมิดกิจอันไม่ควรแก่สมณะ
เป็นอันมาก ทั้งที่กล่าวด้วยวาจา และพยายามท�ำด้วยกาย ถ้าพวกเราจัก
ปรับกันด้วยอาบัติเหล่านี้ บางทีอธิกรณ์นั้นจะพึงเป็นไป เพื่อความรุนแรง
เพื่อความร้ายกาจ เพื่อความแตกกันก็ได้ ถ้าความพร้อมพรั่งของท่าน
ทั้งหลายถึงที่แล้ว ข้าพเจ้าพึงแสดงอาบัติของท่านทั้งหลาย และอาบัติของ
ตนในท่ามกลางสงฆ์ด้วยติณวัตถารกะ เว้นอาบัติที่มีโทษหนัก เว้นอาบัติ
เนือ่ งด้วยคฤหัสถ์ เพือ่ ประโยชน์แก่ทา่ นทัง้ หลาย และเพือ่ ประโยชน์แก่ตน.
[๖๒๙]
บรรดาภิกษุฝ่ายเดียวกัน ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้
สงฆ์ทราบด้วยญัตติทุติยกรรมวาจา ว่าดังนี้
• ญัตติทุติยกรรมวาจา
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า พวกเราเกิดความบาดหมาง
เกิ ด ความทะเลาะ ถึ ง ความวิ ว าทอยู ่ ได้ ป ระพฤติ ล ะเมิ ด กิ จ อั น ไม่ ค วร
แก่ สมณะเป็ นอันมาก ทั้ง ที่ก ล่า วด้วยวาจา และพยายามท� ำ ด้ ว ยกาย
ถ้าพวกเราจักปรับกันด้วยอาบัติเหล่านี้ บางทีอธิกรณ์นั้นจะพึงเป็นไป
เพื่ อ ความรุ น แรง เพื่ อ ความร้ า ยกาจ เพื่ อ ความแตกกั น ก็ ไ ด้ ถ้ า ความ
พร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว ข้าพเจ้าพึงแสดงอาบัติของท่านเหล่านี้และ
อาบัติของตน ในท่ามกลางสงฆ์ด้วยติณวัตถารกะ เว้นอาบัติที่มีโทษหนัก
เว้ น อาบั ติ เ นื่ อ งด้ ว ยคฤหั ส ถ์ เพื่ อ ประโยชน์ แ ก่ ท ่ า นเหล่ า นี้ และเพื่ อ
ประโยชน์แก่ตน นี้เป็นญัตติ
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า พวกเราเกิดความบาดหมาง
เกิดความทะเลาะ ถึงความวิวาทอยู่ ได้ประพฤติละเมิดกิจอันไม่ควรแก่
สมณะเป็นอันมาก ทั้งที่กล่าวด้วยวาจา และพยายามท�ำด้วยกาย ถ้าพวก
เราจักปรับกันด้วยอาบัติเหล่านี้ บางทีอธิกรณ์นั้นจะพึงเป็นไป เพื่อความ
รุนแรง เพื่อความร้ายกาจ เพื่อความแตกกันก็ได้ ข้าพเจ้าแสดงอาบัติ
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ญัตติทุติยกรรมวาจา
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า พวกเราเกิดความบาดหมาง
เกิดความทะเลาะ ถึงความวิวาทอยู่ ได้ประพฤติละเมิดกิจอันไม่ควรแก่
สมณะเป็นอันมาก ทั้งที่กล่าวด้วยวาจาและพยายามท�ำด้วยกาย ถ้าพวก
เราจักปรับกันด้วยอาบัติเหล่านี้ บางทีอธิกรณ์นั้นจะพึงเป็นไปเพื่อความ
รุนแรง เพื่อความร้ายกาจ เพื่อความแตกกันก็ได้ ถ้าความพร้อมพรั่งของ
สงฆ์ถึงที่แล้ว ข้าพเจ้าพึงแสดงอาบัติของท่านเหล่านี้ และอาบัติของตน
ในท่ามกลางสงฆ์ด้วยติณวัตถารกะ เว้นอาบัติที่มีโทษหนัก เว้นอาบัติ
เนื่องด้วยคฤหัสถ์ เพื่อประโยชน์แก่ท่านเหล่านี้และเพื่อประโยชน์แก่ตน
นี้เป็นญัตติ
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า พวกเราเกิดความบาดหมาง
เกิดความทะเลาะ ถึงความวิวาทอยู่ ได้ประพฤติละเมิดกิจอันไม่ควรแก่
สมณะเป็นอันมาก ทั้งที่กล่าวด้วยวาจา และพยายามท�ำด้วยกาย ถ้าพวก
เราจักปรับกันด้วยอาบัติเหล่านี้ บางทีอธิกรณ์นั้นจะพึงเป็นไป เพื่อความ
รุนแรง เพื่อความร้ายกาจ เพื่อความแตกกันก็ได้ ข้าพเจ้าแสดงอาบัติ
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ของท่านเหล่านี้ และอาบัติของตน ในท่ามกลางสงฆ์ด้วยติณวัตถารกะ
เว้นอาบัติที่มีโทษหนัก เว้นอาบัติเนื่องด้วยคฤหัสถ์ เพื่อประโยชน์แก่ท่าน
เหล่านี้ และเพื่อประโยชน์แก่ตน
การแสดงอาบั ติ เ หล่ า นี้ ข องพวกเรา ในท่ า มกลางสงฆ์ ด ้ ว ย
ติณวัตถารกะ เว้นอาบัติที่มีโทษหนัก เว้นอาบัติเนื่องด้วยคฤหัสถ์ ชอบ
แก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด
อาบัติเหล่านี้ของพวกเราเว้นอาบัติที่มีโทษหนัก เว้นอาบัติเนื่อง
ด้วยคฤหัสถ์ ข้าพเจ้าแสดงแล้วในท่ามกลางสงฆ์ด้วยติณวัตถารกะ ชอบ
แก่สงฆ์ เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ ด้วยอย่างนี้.
[๖๓๐]
ล�ำดับนั้น บรรดาภิกษุฝ่ายเดียวกัน อี กพวกหนึ่ง ภิกษุผู้ฉลาด
ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติทุติยกรรมวาจา ว่าดังนี้

ของท่านเหล่านี้ และอาบัติของตนในท่ามกลางสงฆ์ด้วยติณวัตถารกะ
เว้นอาบัติที่มีโทษหนัก เว้นอาบัติเนื่องด้วยคฤหัสถ์ เพื่อประโยชน์แก่ท่าน
เหล่านี้ และเพื่อประโยชน์แก่ตน
การแสดงอาบั ติ เ หล่ า นี้ ข องพวกเราในท่ า มกลางสงฆ์ ด ้ ว ย
ติณวัตถารกะ เว้นอาบัติที่มีโทษหนัก เว้นอาบัติเนื่องด้วยคฤหัสถ์ ชอบ
แก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด
อาบั ติ เ หล่ า นี้ ข องพวกเรา เว้ น อาบั ติ ที่ มี โ ทษหนั ก เว้ น อาบั ติ
เนื่องด้วยคฤหัสถ์ ข้าพเจ้าแสดงแล้วในท่ามกลางสงฆ์ด้วยติณวัตถารกะ
ชอบแก่สงฆ์ เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ ด้วยอย่างนี้.
[๖๓๑]
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล ด้วยอาการอย่างนี้ ภิกษุเหล่านั้นเป็นผู้
ออกแล้วจากอาบัติเหล่านั้น เว้นอาบัติที่มีโทษหนัก เว้นอาบัติเนื่องด้วย
คฤหัสถ์ เว้นผู้แสดงความเห็นแย้ง เว้นผู้ไม่ได้อยู่ในที่นั้น.
[๖๓๒]

อธิกรณ์

โดยสมัยนั้นแล พวกภิกษุวิวาทกับพวกภิกษุณีบ้าง พวกภิกษุณีวิวาทกับพวกภิกษุ
บ้าง ฝ่ายพระฉันนะเข้าแทรกแซงพวกภิกษุณี แล้ววิวาทกับพวกภิกษุ ให้ถือฝ่าย
ภิกษุณี บรรดาภิกษุที่เป็นผู้มักน้อย … ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน … ทรงสอบถาม …
รับสั่งว่า

370. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อธิกรณ์ ๔ นี้ คือ วิวาทาธิกรณ์ อนุวาทาธิกรณ์
อาปัตตาธิกรณ์ กิจจาธิกรณ์.

อธิกรณ์ ๔ อย่าง
๑. วิวาทาธิกรณ์
[๖๓๓]
ในอธิกรณ์ ๔ อย่างนั้น วิวาทาธิกรณ์ เป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ก็ภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ ย่อมวิวาทกันว่า
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๒. อนุวาทาธิกรณ์

[๖๓๔]
ในอธิกรณ์ ๔ อย่างนัน้ อนุวาทาธิกรณ์ เป็นไฉน ดูกรภิกษุทงั้ หลาย
อนึ่ง ภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ ย่อมโจทภิกษุด้วยศีลวิบัติ อาจารวิบัติ
ทิฏฐิวิบัติ หรืออาชีววิบัติ การโจท การกล่าวหา การฟ้องร้อง การประท้วง
ความเป็นผู้คล้อยตาม การท�ำความอุตสาหะโจท การตามเพิ่มก�ำลังให้
ในเรื่องนั้นอันใด นี้เรียกว่า อนุวาทาธิกรณ์.
๓. อาปัตตาธิกรณ์

[๖๓๕]
ในอธิกรณ์ ๔ อย่างนั้น อาปัตตาธิกรณ์ เป็นไฉน อาบัติทั้ง ๕ กอง
ชื่ออาปัตตาธิกรณ์ อาบัติทั้ง ๗ กอง ชื่ออาปัตตาธิกรณ์ นี้เรียกว่า
อาปัตตาธิกรณ์.
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๑. นี้เป็นธรรม นี้ไม่เป็นธรรม
๒. นี้เป็นวินัย นี้ไม่เป็นวินัย
๓. นี้พระตถาคตเจ้าตรัสภาษิตไว้ นี้พระตถาคตเจ้าไม่ได้ตรัส
ภาษิตไว้
๔. นี้พระตถาคตเจ้าทรงประพฤติมา นี้พระตถาคตเจ้าไม่ได้
ทรงประพฤติมา
๕. นี้พระตถาคตเจ้าทรงบัญญัติไว้ นี้พระตถาคตเจ้าไม่ได้ทรง
บัญญัติไว้
๖. นี้เป็นอาบัติ นี้ไม่เป็นอาบัติ
๗. นี้เป็นอาบัติเบา นี้เป็นอาบัติหนัก
๘. นี้เป็นอาบัติมีส่วนเหลือ นี้เป็นอาบัติหาส่วนเหลือมิได้
๙. นี้เป็นอาบัติชั่วหยาบ นี้เป็นอาบัติไม่ชั่วหยาบ
ความบาดหมาง ความทะเลาะ ความแก่ ง แย่ ง ความทุ ่ ม เถี ย ง
ความกล่าวต่างกัน ความกล่าวประการอื่น การพูดเพื่อความกลัดกลุ้มใจ
ความหมายมั่นในเรื่องนั้นอันใด นี้เรียกว่า วิวาทาธิกรณ์.

๔. กิจจาธิกรณ์
[๖๓๖]
ในอธิกรณ์ ๔ อย่างนัน้ กิจจาธิกรณ์ เป็นไฉน ความเป็นหน้าที่ ความ
เป็นกรณีย์แห่งสงฆ์อันใด คือ อปโลกนกรรม ญัตติกรรม ญัตติทุติยกรรม
ญัตติจตุตถกรรม นี้เรียกว่า กิจจาธิกรณ์.

มูลแห่งวิวาทาธิกรณ์

[๖๓๗]
อะไรเป็นมูลแห่งวิวาทาธิกรณ์ รากแห่งการเถียงกัน ๖ อย่าง
เป็นมูลแห่งวิวาทาธิกรณ์ รากแห่งอกุศลทั้ง ๓ เป็นมูลแห่งวิวาทาธิกรณ์
รากแห่งกุศลทั้ง ๓ เป็นมูลแห่งวิวาทาธิกรณ์
รากแห่งการเถียงกัน ๖ อย่าง เป็นมูลแห่งวิวาทาธิกรณ์ เป็นไฉน
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็ภกิ ษุในธรรมวินยั นี้ เป็นผูม้ กั โกรธ เป็นผูถ้ อื โกรธ
ภิกษุที่มักโกรธถือโกรธนั้น ย่อมไม่มีความเคารพย�ำเกรงในพระศาสดา
ในพระธรรม ในพระสงฆ์อยู่ ย่อมไม่ท�ำให้บริบูรณ์แม้ในสิกขา ภิกษุที่ไม่มี
ความเคารพย�ำเกรงในพระศาสดา ในพระธรรม ในพระสงฆ์ แม้ในสิกขาก็
ไม่ท�ำให้บริบูรณ์นั้น ย่อมยังวิวาทให้เกิดในสงฆ์ การวิวาทย่อมเป็นไปเพื่อ
ความไม่เกื้อกูลแก่ชนมาก เพื่อไม่เป็นสุขแก่ชนมาก เพื่อความพินาศแก่
ชนมาก เพื่อความไม่เกื้อกูล เพื่อทุกข์แก่เทพยดาและมนุษย์
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ถ้าพวกเธอเล็งเห็นรากแห่งการเถียงกันเห็นปานนี้
ทัง้ ภายในและภายนอกได้ พวกเธอในบริษทั นัน้ พึงพยายามละรากแห่งการ
เถียงกันอันลามกนั้นแหละเสีย ถ้าพวกเธอไม่เล็งเห็นรากแห่งการเถียงกัน
เห็นปานนี้ ทั้งภายในและภายนอก พวกเธอในบริษัทนั้นพึงปฏิบัติเพื่อ
ความยืดยาวไป แห่งรากแห่งการเถียงกันอันลามกนั้นแหละ ความละราก
แห่งการเถียงกันอันลามกนั้น ย่อมมีด้วยอย่างนี้ ความยืดเยื้อแห่งรากแห่ง
การเถียงกันอันลามกนั้น ย่อมมีต่อไปด้วยอย่างนี้.
[๖๓๘]
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ข้ออื่นยังมีอีก ภิกษุเป็นผู้ลบหลู่ตีเสมอท่าน …
ภิกษุเป็นผู้มีปรกติอิสสา ตระหนี่ …
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• อกุศลมูล ๓
[๖๓๙]
รากแห่งอกุศล ๓ เป็นมูลแห่งวิวาทาธิกรณ์ เป็นไฉน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ มีจิตโลภวิวาทกัน
มีจิตโกรธวิวาทกัน มีจิตหลงวิวาทกันว่า
๑. นี้เป็นธรรม นี้ไม่เป็นธรรม
๒. นี้เป็นวินัย นี้ไม่เป็นวินัย
๓. นี้พระตถาคตเจ้าตรัสภาษิตไว้ นี้พระตถาคตเจ้าไม่ได้ตรัส
ภาษิตไว้
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ภิกษุเป็นผู้อวดดี เจ้ามายา …
ภิกษุเป็นผู้มีความปรารถนาลามก มีความเห็นผิด …
ภิกษุเป็นผู้ถือแต่ความเห็นของตน ถืออย่างแน่นแฟ้น ปลดได้ยาก
ภิกษุผู้ที่ถือแต่ความเห็นของตน ถืออย่างแน่นแฟ้น ปลดได้ยากนั้น ย่อม
ไม่มีความเคารพย�ำเกรงในพระศาสดา ในพระธรรม ในพระสงฆ์อยู่ ย่อม
ไม่ท�ำให้บริบูรณ์แม้ในสิกขา ภิกษุผู้ไม่มีความเคารพย�ำเกรงในพระศาสดา
ในพระธรรม ในพระสงฆ์อยู่ แม้ในสิกขาก็ไม่ท�ำให้บริบูรณ์นั้น ย่อมยัง
วิวาทให้เกิดในสงฆ์ การวิวาทย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เกื้อกูลแก่ชนมาก
เพื่อไม่เป็นสุขแก่ชนมาก เพื่อความพินาศแก่ชนมาก เพื่อความไม่เกื้อกูล
เพื่อทุกข์แก่เทพยดาและมนุษย์
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าพวกเธอเล็งเห็นรากแห่งการเถียงกันเห็น
ปานนี้ ทั้งภายในและภายนอกได้ พวกเธอในบริษัทนั้น พึงพยายามละราก
แห่งการเถียงกันอันลามกนั้นแหละเสีย ถ้าพวกเธอไม่เล็งเห็นรากแห่งการ
เถียงกันเห็นปานนี้ ทัง้ ภายในและภายนอก พวกเธอในบริษทั นัน้ พึงปฏิบตั ิ
เพื่อความยืดเยื้อแห่งรากแห่งการเถียงกันอันลามกนั้น ย่อมมีด้วยอย่างนี้
ความยืดเยือ้ แห่งรากแห่งการเถียงกันอันลามกนัน้ ย่อมมีตอ่ ไปด้วยอย่างนี้
รากแห่งการวิวาท ๖ อย่างนี้ เป็นมูลแห่งวิวาทาธิกรณ์.

๔. นี้พระตถาคตเจ้าทรงประพฤติมา นี้พระตถาคตเจ้าไม่ได้
ทรงประพฤติมา
๕. นี้พระตถาคตเจ้าทรงบัญญัติไว้ นี้พระตถาคตเจ้าไม่ได้ทรง
บัญญัติไว้
๖. นี้เป็นอาบัติ นี้ไม่เป็นอาบัติ
๗. นี้เป็นอาบัติเบา นี้เป็นอาบัติหนัก
๘. นี้เป็นอาบัติมีส่วนเหลือ นี้เป็นอาบัติหาส่วนเหลือมิได้
๙. นี้เป็นอาบัติชั่วหยาบ นี้เป็นอาบัติไม่ชั่วหยาบ
รากแห่งอกุศล ๓ อย่างนี้ เป็นมูลแห่งวิวาทาธิกรณ์.
• กุศลมูล ๓
[๖๔๐]
371. รากแห่งกุศล ๓ เป็นมูลแห่งวิวาทาธิกรณ์ เป็นไฉน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ มีจิตไม่โลภวิวาท
กัน มีจิตไม่โกรธวิวาทกัน มีจิตไม่หลงวิวาทกันว่า
๑. นี้เป็นธรรม นี้ไม่เป็นธรรม …
๙. นี้เป็นอาบัติชั่วหยาบ นี้เป็นอาบัติไม่ชั่วหยาบ
รากแห่งกุศล ๓ อย่างนี้ เป็นมูลแห่งวิวาทาธิกรณ์.

มูลแห่งอนุวาทาธิกรณ์

[๖๔๑]
อะไรเป็นมูลแห่งอนุวาทาธิกรณ์ รากแห่งการโจท ๖ อย่าง เป็นมูล
แห่งอนุวาทาธิกรณ์ รากแห่งอกุศลทั้ง ๓ เป็นมูลแห่งอนุวาทาธิกรณ์
รากแห่งกุศลทั้ง ๓ เป็นมูลแห่งอนุวาทาธิกรณ์ แม้กายก็เป็นมูลแห่ง
อนุวาทาธิกรณ์ แม้วาจาก็เป็นมูลแห่งอนุวาทาธิกรณ์.
[๖๔๒]
รากแห่งการโจท ๖ อย่าง เป็นมูลแห่งอนุวาทาธิกรณ์ เป็นไฉน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้มักโกรธ ถือโกรธ
ภิกษุที่มักโกรธ ถือโกรธนั้น ย่อมไม่มีความเคารพ ย�ำเกรงในพระศาสดา
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ในพระธรรม ในพระสงฆ์อยู่ ย่อมไม่ท�ำให้บริบูรณ์แม้ในสิกขา ภิกษุที่ไม่
เคารพย�ำเกรงในพระศาสดา ในพระธรรม ในพระสงฆ์อยู่ แม้ในสิกขาก็
ไม่ท�ำให้บริบูรณ์นั้น ย่อมยังการโจทกันให้เกิดในสงฆ์ การโจทย่อมเป็นไป
เพื่อความไม่เกื้อกูลแก่ชนมาก เพื่อไม่เป็นสุขแก่ชนมาก เพื่อความพินาศ
แก่ชนมาก เพื่อความไม่เกื้อกูล เพื่อทุกข์แก่เทพยดาและมนุษย์
ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ถ้ า พวกเธอเล็ ง เห็ น รากแห่ ง การโจทกั น เห็ น
ปานนี้ ทั้งภายในและภายนอกได้ พวกเธอในบริษัทนั้น พึงพยายามละ
รากแห่งการโจทกันอันลามกนั้นแหละเสีย ถ้าพวกเธอไม่เล็งเห็นรากแห่ง
การโจทกันเห็นปานนี้ ทั้งภายในและภายนอก พวกเธอในบริษัทนั้นพึง
ปฏิบัติเพื่อความยืดเยื้อแห่งรากแห่งการโจทกันอันลามกนั้นแหละ ความ
ละรากแห่งการโจทกันอันลามกนั้น ย่อมมีด้วยอย่างนี้ การยืดเยื้อแห่งราก
แห่งการโจทกันอันลามกนั้น ย่อมมีต่อไปด้วยอย่างนี้.
[๖๔๓]
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ข้ออื่นยังมีอีก ภิกษุเป็นผู้ลบหลู่ตีเสมอท่าน …
ภิกษุเป็นผู้มีปรกติอิสสา ตระหนี่ …
ภิกษุเป็นผู้อวดดี เจ้ามายา …
ภิกษุเป็นผู้มีความปรารถนาลามก มีความเห็นผิด …
ภิกษุเป็นผู้ถือแต่ความเห็นของตน ถืออย่างแน่นแฟ้น ปลดได้ยาก
ภิกษุทถี่ อื แต่ความเห็นของตน ถืออย่างแน่นแฟ้น ปลดได้ยากนัน้ ย่อมไม่มี
ความเคารพย�ำเกรงในพระศาสดา ในพระธรรม ในพระสงฆ์อยู่ ย่อมไม่ทำ� ให้
บริบรู ณ์แม้ในสิกขา ภิกษุทไี่ ม่มคี วามเคารพย�ำเกรงในพระศาสดา ในพระธรรม
ในพระสงฆ์อยู่ แม้ในสิกขา ก็ไม่ท�ำให้บริบูรณ์นั้น ย่อมยังการโจทกันให้
เกิดในสงฆ์ การโจทกันย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เกื้อกูลแก่ชนมาก เพื่อ
ไม่เป็นสุขแก่ชนมากเพื่อความพินาศแก่ชนมาก เพื่อความไม่เกื้อกูล เพื่อ
ทุกข์แก่เทพยดาและมนุษย์ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าพวกเธอเล็งเห็นรากแห่ง
การโจทกันเห็นปานนี้ ทั้งภายในและภายนอกได้ พวกเธอในบริษัทนั้น
พึงพยายามและรากแห่งการโจทกันอันลามกนั้นแหละเสีย ถ้าพวกเธอ
ไม่เล็งเห็นรากแห่งการโจทกันเห็นปานนี้ ทั้งภายในและภายนอก พวกเธอ
ในบริษัทนั้น พึงปฏิบัติเพื่อความยืดเยื้อแห่งรากแห่งการโจทกันอันลามก

นั้นแหละ ความละรากแห่งการโจทกันอันลามกนั้นย่อมมีด้วยอย่างนี้
ความยืดเยื้อแห่งรากแห่งการโจทกันอันลามกนั้น ย่อมมีต่อไปด้วยอย่างนี้
รากแห่งการโจทกัน ๖ อย่างนี้ เป็นมูลแห่งอนุวาทาธิกรณ์.
• อกุศลมูล ๓
[๖๔๔]
อกุศลมูล ๓ อย่าง เป็นมูลแห่งอนุวาทาธิกรณ์เป็นไฉน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ ย่อมมีจิตโลภโจท
ย่ อ มมี จิ ต โกรธโจท ย่ อ มมี จิ ต หลงโจทภิ ก ษุ ด้ ว ยศี ล วิ บั ติ อาจารวิ บั ติ
ทิฏฐิวิบัติ หรืออาชีววิบัติ อกุศลมูล ๓ อย่างนี้ เป็นมูลแห่งอนุวาทาธิกรณ์.
• กุศลมูล ๓
[๖๔๕]
กุศลมูล ๓ อย่าง เป็นมูลแห่งอนุวาทาธิกรณ์ เป็นไฉน
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็ภกิ ษุทงั้ หลายในธรรมวินยั นี้ ย่อมมีจติ ไม่โลภโจท
ย่อมมีจิตไม่โกรธโจท ย่อมมีจิตไม่หลงโจทภิกษุ ด้วยศีลวิบัติ อาจารวิบัติ
ทิฏฐิวิบัติ หรือ อาชีววิบัติ กุศลมูล ๓ อย่างนี้ เป็นมูลแห่งอนุวาทาธิกรณ์.
[๖๔๖]
อนึง่ กาย เป็นมูลแห่งอนุวาทาธิกรณ์ เป็นไฉน ภิกษุบางรูปในธรรมวินยั
นี้ เป็นผูม้ ผี วิ พรรณน่ารังเกียจ ไม่นา่ ดู มีรปู ร่างเล็ก มีอาพาธมากเป็นคนบอด
ง่อย กระจอก หรืออัมพาต ภิกษุทั้งหลายย่อมโจทภิกษุนั้น ด้วยกายใด
กายนี้ เป็นมูลแห่งอนุวาทาธิกรณ์.
[๖๔๗]
อนึ่ง วาจา เป็นมูลแห่งอนุวาทาธิกรณ์ เป็นไฉน ภิกษุบางรูปใน
ธรรมวินัยนี้ เป็นคนพูดไม่ดี พูดไม่ชัด พูดระราน ภิกษุทั้งหลายย่อมโจท
ภิกษุนั้น ด้วยวาจาใด วาจานี้ เป็นมูลแห่งอนุวาทาธิกรณ์.

มูลแห่งอาปัตตาธิกรณ์

[๖๔๘]
อะไรเป็นมูลแห่งอาปัตตาธิกรณ์สมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ อย่าง
เป็นมูลแห่งอาปัตตาธิกรณ์ คือ
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๑. อาบัติเกิดทางกาย ไม่ใช่ทางวาจา ไม่ใช่ทางจิต ก็มี
๒. อาบัติเกิดทางวาจา ไม่ใช่ทางกาย ไม่ใช่ทางจิต ก็มี
๓. อาบัติเกิดทางกายกับวาจา ไม่ใช่ทางจิต ก็มี
๔. อาบัติเกิดทางกายกับจิต ไม่ใช่ทางวาจา ก็มี
๕. อาบัติเกิดทางวาจากับจิต ไม่ใช่ทางกาย ก็มี
๖. อาบัติเกิดทางกาย วาจา และจิต ก็มี
สมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ อย่างนี้ เป็นมูลแห่งอาปัตตาธิกรณ์.

มูลแห่งกิจจาธิกรณ์

[๖๔๙]
อะไรเป็นมูลแห่งกิจจาธิกรณ์สงฆ์เป็นมูลอันหนึ่งแห่งกิจจาธิกรณ์.
[๖๕๐]
วิวาทาธิกรณ์เป็นกุศล อกุศล อัพยากฤต วิวาทาธิกรณ์เป็นกุศลก็มี
เป็นอกุศลก็มี เป็นอัพยากฤตก็มี.
[๖๕๑]
บรรดาวิวาทาธิกรณ์นั้น วิวาทาธิกรณ์เป็นอกุศล เป็นไฉน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ มีจิตเป็นอกุศล
วิวาทกันว่า
๑. นี้เป็นธรรม นี้ไม่เป็นธรรม …
๙. นี้เป็นอาบัติชั่วหยาบ นี้เป็นอาบัติไม่ชั่วหยาบ
ความบาดหมาง ความทะเลาะ ความแก่งแย่ง ความทุ่มเถียง การ
กล่าวต่างกัน การกล่าวโดยประการอื่น การพูดเพื่อความกลัดกลุ้มใจ
ความหมายมั่นในเรื่องนั้น อันใด นี้เรียกว่า วิวาทาธิกรณ์เป็นอกุศล.
[๖๕๒]
บรรดาวิวาทาธิกรณ์นั้น วิวาทาธิกรณ์เป็นกุศล เป็นไฉน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ มีจิตเป็นกุศล
วิวาทกันว่า
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อธิกรณ์เป็นกุศล อกุศล และอัพยากฤต

๑. นี้เป็นธรรม นี้ไม่เป็นธรรม …
๙. นี้เป็นอาบัติชั่วหยาบ นี้เป็นอาบัติไม่ชั่วหยาบ
ความบาดหมาง ความทะเลาะ ความแก่งแย่ง ความทุ่มเถียง การ
กล่าวต่างกัน การกล่าวโดยประการอื่น การพูดเพื่อความกลัดกลุ้มใจ
ความหมายมั่นในเรื่องนั้นอันใด นี้เรียกว่า วิวาทาธิกรณ์เป็นกุศล.
[๖๕๓]
บรรดาวิวาทาธิกรณ์นั้น วิวาทาธิกรณ์เป็นอัพยากฤตเป็นไฉน
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็ภกิ ษุทงั้ หลายในธรรมวินยั นี้ มีจติ เป็นอัพยากฤต
วิวาทกันว่า
๑. นี้เป็นธรรม นี้ไม่เป็นธรรม …
๙. นี้เป็นอาบัติชั่วหยาบ นี้เป็นอาบัติไม่ชั่วหยาบ
ความบาดหมาง ความทะเลาะ ความแก่งแย่ง ความทุ่มเถียง การ
กล่าวต่างกัน การกล่าวโดยประการอื่น การพูดเพื่อความกลัดกลุ้มใจ
ความหมายมั่นในเรื่องนั้น อันใด นี้เรียกว่า วิวาทาธิกรณ์เป็นอัพยากฤต.
[๖๕๔]
อนุวาทาธิกรณ์ เป็นกุศล อกุศล อัพยากฤต อนุวาทาธิกรณ์เป็น
กุศลก็มี อกุศลก็มี อัพยากฤตก็มี.
[๖๕๕]
บรรดาอนุวาทาธิกรณ์นั้น อนุวาทาธิกรณ์ที่เป็นอกุศล เป็นไฉน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้มีจิตเป็น
อกุศลย่อมโจทภิกษุ ด้วยศีลวิบัติ อาจารวิบัติ ทิฏฐิวิบัติ หรืออาชีววิบัติ
การโจท การกล่าวหา การฟ้องร้อง การประท้วงความเป็นผู้คล้อยตาม
การท�ำความอุตสาหะโจท การตามเพิม่ ก�ำลังให้ ในเรือ่ งนัน้ อันใดนีเ้ รียกว่า
อนุวาทาธิกรณ์เป็นอกุศล.
[๖๕๖]
บรรดาอนุวาทาธิกรณ์นั้น อนุวาทาธิกรณ์ที่เป็นกุศล เป็นไฉน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้มีจิตเป็น
กุศล ย่อมโจทภิกษุด้วยศีลวิบัติ อาจารวิบัติ ทิฏฐิวิบัติ หรืออาชีววิบัติ
การโจท การกล่าวหา การฟ้องร้อง การประท้วง ความเป็นผู้คล้อยตาม
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การท�ำความอุตสาหะโจท การตามเพิม่ ก�ำลังให้ ในเรือ่ งนัน้ อันใด นีเ้ รียกว่า
อนุวาทาธิกรณ์เป็นกุศล.
[๖๕๗]
บรรดาอนุวาทาธิกรณ์นั้น อนุวาทาธิกรณ์ที่เป็นอัพยากฤต เป็นไฉน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้มีจิตเป็น
อัพยากฤต ย่อมโจทภิกษุดว้ ย ศีลวิบตั ิ อาจารวิบตั ิ ทิฏฐิวบิ ตั ิ หรืออาชีววิบตั ิ
การโจท การกล่าวหา การฟ้องร้อง การประท้วง ความเป็นผู้คล้อยตาม
การท�ำความอุตสาหะโจท การตามเพิม่ ก�ำลังให้ ในเรือ่ งนัน้ อันใดนีเ้ รียกว่า
อนุวาทาธิกรณ์เป็นอัพยากฤต.
[๖๕๘]
อาปัตตาธิกรณ์เป็นอกุศล อัพยากฤต อาปัตตาธิกรณ์เป็นอกุศล
ก็มี อัพยากฤตก็มี อาปัตตาธิกรณ์เป็นกุศลไม่มี.
[๖๕๙]
บรรดาอาปัตตาธิกรณ์นั้น อาปัตตาธิกรณ์ที่เป็นอกุศล เป็นไฉน
ภิ ก ษุ รู ้ อ ยู ่ เข้ า ใจอยู ่ จงใจ ฝ่ า ฝื น ละเมิ ด อาบั ติ ใด นี้ เรี ย กว่ า
อาปัตตาธิกรณ์เป็นอกุศล
บรรดาอาปัตตาธิกรณ์นนั้ อาปัตตาธิกรณ์ทเี่ ป็นอัพยากฤต เป็นไฉน
ภิกษุไม่รู้ ไม่เข้าใจ ไม่จงใจ ไม่ฝ่าฝืน ละเมิดอาบัติ ใด นี้เรียกว่า
อาปัตตาธิกรณ์เป็นอัพยากฤต.
[๖๖๐]
กิจจาธิกรณ์เป็นกุศล อกุศล อัพยากฤต กิจจาธิกรณ์เป็นกุศลก็มี
อกุศลก็มี อัพยากฤตก็มี.
[๖๖๑]
บรรดากิจจาธิกรณ์นั้น กิจจาธิกรณ์ที่เป็นอกุศล เป็นไฉน
สงฆ์มจี ติ เป็นอกุศล ท�ำกรรมอันใด คือ อปโลกนกรรม ญัตติกรรม
ญัตติทุติยกรรม ญัตติจตุตถกรรม นี้เรียกว่า กิจจาธิกรณ์เป็นอกุศล.
[๖๖๒]
บรรดากิจจาธิกรณ์นั้น กิจจาธิกรณ์ที่เป็นกุศล เป็นไฉน

สงฆ์มีจิตเป็นกุศล ท�ำกรรมอันใด คือ อปโลกนกรรม ญัตติกรรม
ญัตติทุติยกรรม ญัตติจตุตถกรรม นี้เรียกว่า กิจจาธิกรณ์เป็นกุศล.
[๖๖๓]
บรรดากิจจาธิกรณ์นั้น กิจจาธิกรณ์ที่เป็นอัพยากฤต เป็นไฉน
สงฆ์ มี จิ ต เป็ น อั พ ยากฤต ท� ำ กรรมอั น ใด คื อ อปโลกนกรรม
ญัตติกรรม ญัตติทุติยกรรม ญัตติจตุตถกรรม นี้เรียกว่า กิจจาธิกรณ์เป็น
อัพยากฤต.

วิวาทาธิกรณ์

[๖๖๔]
วิวาท เป็นวิวาทาธิกรณ์ วิวาทไม่เป็นอธิกรณ์ อธิกรณ์ไม่เป็นวิวาท
เป็นอธิกรณ์ด้วยเป็นวิวาทด้วย วิวาทเป็นวิวาทาธิกรณ์ก็มี วิวาทไม่เป็น
อธิกรณ์ก็มี อธิกรณ์ไม่เป็นวิวาทก็มี เป็นอธิกรณ์ด้วยเป็นวิวาทด้วยก็มี.
[๖๖๕]
บรรดาวิวาทนั้น วิวาทที่เป็นวิวาทาธิกรณ์ เป็นไฉน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ ย่อมวิวาทกันว่า
๑. นี้เป็นธรรม นี้ไม่เป็นธรรม …
๙. นี้เป็นอาบัติชั่วหยาบ นี้เป็นอาบัติไม่ชั่วหยาบ
ความบาดหมาง ความทะเลาะ ความแก่งแย่ง ความทุ่มเถียง ความ
กล่าวต่างกัน ความกล่าวโดยประการอื่น การพูดเพื่อความกลัดกลุ้มใจ
ความหมายมั่นในเรื่องนั้น อันใด นี้ชื่อว่า วิวาทเป็นวิวาทาธิกรณ์
บรรดาวิวาทนั้น วิวาทไม่เป็นอธิกรณ์ เป็นไฉน
มารดาวิวาทกับบุตรบ้าง บุตรวิวาทกับมารดาบ้าง บิดาวิวาทกับ
บุตรบ้าง บุตรวิวาทกับบิดาบ้าง พี่ชายวิวาทกับน้องชายบ้าง พี่ชายวิวาท
กับน้องหญิงบ้าง น้องหญิงวิวาทกับพี่ชายบ้าง สหายวิวาทกับสหายบ้าง
นี้ชื่อว่า วิวาทไม่เป็นอธิกรณ์
บรรดาวิวาทนั้น อธิกรณ์ไม่เป็นวิวาท เป็นไฉน
อนุวาทาธิกรณ์ อาปัตตาธิกรณ์ กิจจาธิกรณ์ นี้ชื่อว่า อธิกรณ์ไม่
เป็นวิวาท
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บรรดาวิวาทนั้น อธิกรณ์ เป็นอธิกรณ์ด้วยวิวาทด้วย เป็นไฉน
วิวาทาธิกรณ์ เป็นอธิกรณ์ด้วย เป็นวิวาทด้วย.

พุทธวจน – อริยวินัย 779

อาจารโคจรสมฺปนฺนา

อนุวาทาธิกรณ์

[๖๖๖]
การโจทเป็นอนุวาทาธิกรณ์ การโจทไม่เป็นอธิกรณ์ อธิกรณ์ไม่
เป็นการโจท เป็นอธิกรณ์ด้วยเป็นการโจทด้วย การโจทเป็นอนุวาทาธิกรณ์
ก็มีการโจทไม่เป็นอธิกรณ์ก็มี อธิกรณ์ไม่เป็นการโจทก็มี เป็นอธิกรณ์ด้วย
เป็นการโจทด้วยก็มี.
[๖๖๗]
บรรดาการโจทนั้น การโจทที่เป็นอนุวาทาธิกรณ์ เป็นไฉน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ ย่อมโจทภิกษุด้วย
ศีลวิบัติ อาจารวิบัติ ทิฏฐิวิบัติ หรืออาชีววิบัติ การโจท การกล่าวหา การ
ฟ้องร้อง การประท้วง ความเป็นผู้คล้อยตาม การท�ำความอุตสาหะโจท
การตามเพิม่ ก�ำลังให้ ในเรือ่ งนัน้ อันใด นีช้ อื่ ว่า การโจทเป็นอนุวาทาธิกรณ์
บรรดาการโจทนั้น การโจทที่ไม่เป็นอธิกรณ์ เป็นไฉน
มารดากล่าวหาบุตรบ้าง บุตรกล่าวหามารดาบ้าง บิดากล่าวหา
บุตรบ้าง บุตรกล่าวหาบิดาบ้าง พี่ชายกล่าวหาน้องชายบ้าง พี่ชายกล่าว
หาน้องหญิงบ้าง น้องหญิงกล่าวหาพี่ชายบ้าง สหายกล่าวหาสหายบ้าง
นี้ชื่อว่า การโจทไม่เป็นอธิกรณ์
บรรดาอธิกรณ์นั้น อธิกรณ์ที่ไม่เป็นการโจท เป็นไฉน
อาปัตตาธิกรณ์ กิจจาธิกรณ์ วิวาทาธิกรณ์ นี้ชื่อว่า อธิกรณ์ไม่
เป็นการโจท
บรรดาอธิกรณ์นั้น อธิกรณ์ที่เป็นอธิกรณ์ด้วย เป็นการโจทด้วย
เป็นไฉน
อนุวาทาธิกรณ์ เป็นอธิกรณ์ด้วย เป็นการโจทด้วย.

อาปัตตาธิกรณ์

[๖๖๘]
อาบัติเป็นอาปัตตาธิกรณ์ อาบัติไม่เป็นอธิกรณ์ อธิกรณ์ไม่เป็น
อาบัติ เป็นอธิกรณ์ด้วย เป็นอาบัติด้วย อาบัติเป็นอาปัตตาธิกรณ์ก็มี
อาบัติไม่เป็นอธิกรณ์ก็มี อธิกรณ์ไม่เป็นอาบัติก็มี เป็นอธิกรณ์ด้วยเป็น
อาบัติด้วยก็มี.
[๖๖๙]
บรรดาอธิกรณ์นั้น อาบัติเป็นอาปัตตาธิกรณ์ เป็นไฉน
อาบั ติ ๕ กองเป็ น อาปั ต ตาธิ ก รณ์ บ ้ า ง อาบั ติ ๗ กอง เป็ น
อาปัตตาธิกรณ์บ้าง นี้ชื่อว่า อาบัติเป็นอาปัตตาธิกรณ์
บรรดาอธิกรณ์นั้น อาบัติที่ไม่เป็นอธิกรณ์ เป็นไฉน
โสดาบัติ สมาบัติ นี้ชื่อว่า อาบัติไม่เป็นอธิกรณ์
บรรดาอธิกรณ์นั้น อธิกรณ์ที่ไม่เป็นอาบัติ เป็นไฉน
กิจจาธิกรณ์ วิวาทาธิกรณ์ อนุวาทาธิกรณ์ นี้ชื่อว่าอธิกรณ์ไม่เป็น
อาบัติ
บรรดาอธิกรณ์นนั้ อธิกรณ์ทเี่ ป็นอธิกรณ์ดว้ ย เป็นอาบัตดิ ว้ ย เป็นไฉน
อาปัตตาธิกรณ์ เป็นอธิกรณ์ด้วย เป็นอาบัติด้วย.

กิจจาธิกรณ์

[๖๗๐]
กิจเป็นกิจจาธิกรณ์ กิจไม่เป็นอธิกรณ์ อธิกรณ์ไม่เป็นกิจ เป็น
อธิกรณ์ด้วย เป็นกิจด้วย กิจเป็นกิจจาธิกรณ์ก็มี กิจไม่เป็นอธิกรณ์ก็มี
อธิกรณ์ไม่เป็นกิจก็มี เป็นอธิกรณ์ด้วย เป็นกิจด้วยก็มี.
[๖๗๑]
บรรดาอธิกรณ์นั้น กิจเป็นกิจจาธิกรณ์ เป็นไฉน
ความเป็นหน้าที่ ความเป็นกรณียะแห่งสงฆ์อนั ใด คือ อปโลกนกรรม
ญัตติกรรม ญัตติทุติยกรรม ญัตติจตุตถกรรม นี้ชื่อว่า กิจเป็นกิจจาธิกรณ์
บรรดาอธิกรณ์นั้น กิจไม่เป็นอธิกรณ์ เป็นไฉน
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กิจที่จะต้องท�ำแก่พระอาจารย์ กิจที่จะต้องท�ำแก่พระอุปัชฌายะ
กิจที่จะต้องท�ำแก่ภิกษุผู้เสมออุปัชฌายะ กิจที่จะต้องท�ำแก่ภิกษุผู้เสมอ
พระอาจารย์ นี้ชื่อว่า กิจไม่เป็นอธิกรณ์
บรรดาอธิกรณ์นั้น อธิกรณ์ไม่เป็นกิจ เป็นไฉน
วิวาทาธิกรณ์ อนุวาทาธิกรณ์ อาปัตตาธิกรณ์ นีช้ อื่ ว่า อธิกรณ์ไม่เป็นกิจ
บรรดาอธิกรณ์นั้น อธิกรณ์ที่เป็นอธิกรณ์ด้วย เป็นกิจด้วย เป็นไฉน
กิจจาธิกรณ์ เป็นอธิกรณ์ด้วย เป็นกิจด้วย.
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วิวาทาธิกรณ์ระงับด้วยสมถะ ๒ อย่าง

[๖๗๒]
วิวาทาธิกรณ์ย่อมระงับด้วยสมถะเท่าไร
วิ ว าทาธิ ก รณ์ ย่ อ มระงั บ ด้ ว ยสมถะ ๒ คื อ สั ม มุ ข าวิ นั ย ๑
เยภุ ย ยสิ ก า ๑ บางที วิ ว าทาธิ ก รณ์ ไ ม่ อ าศั ย สมถะอย่ า งหนึ่ ง คื อ
เยภุยยสิกา พึงระงับด้วยสมถะอย่างเดียว คือสัมมุขาวินัย บางทีพึงตกลง
กันได้ สมจริงดังที่ตรัสไว้ว่า
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ ย่อมวิวาทกันว่า
๑. นี้เป็นธรรม นี้ไม่เป็นธรรม
๒. นี้เป็นวินัย นี้ไม่เป็นวินัย
๓. นี้พระตถาคตเจ้าตรัสภาษิตไว้ นี้พระตถาคตเจ้าไม่ได้ตรัส
ภาษิตไว้
๔. นี้พระตถาคตเจ้าทรงประพฤติมา นี้พระตถาคตเจ้าไม่ได้
ทรงประพฤติมา
๕. นี้พระตถาคตเจ้าทรงบัญญัติไว้ นี้พระตถาคตเจ้าไม่ได้ทรง
บัญญัติไว้
๖. นี้เป็นอาบัติ นี้ไม่เป็นอาบัติ
๗. นี้เป็นอาบัติเบา นี้เป็นอาบัติหนัก
๘. นี้เป็นอาบัติมีส่วนเหลือ นี้เป็นอาบัติไม่มีส่วนเหลือ
๙. นี้เป็นอาบัติชั่วหยาบ นี้เป็นอาบัติไม่ชั่วหยาบ

ดูกรภิกษุทั้งหลาย หากภิกษุพวกนั้นสามารถระงับอธิกรณ์นั้นได้
นี้เรียกว่า อธิกรณ์ระงับแล้ว ระงับด้วยอะไร ด้วยสัมมุขาวินัย ในสัมมุขาวินัยนั้น มีอะไรบ้าง มีความพร้อมหน้าสงฆ์ ความพร้อมหน้าธรรม ความ
พร้อมหน้าวินัย ความพร้อมหน้าบุคคล
ก็ความพร้อมหน้าสงฆ์ ในสัมมุขาวินัยนั้นอย่างไร คือ ภิกษุผู้เข้า
กรรมมี จ� ำ นวนเท่ า ไร ภิ ก ษุ เ หล่ า นั้ น มาประชุ ม กั น น� ำ ฉั น ทะของผู ้ ค วร
ฉันทะมา ผู้อยู่พร้อมหน้ากันไม่คัดค้าน นี้ชื่อว่า ความพร้อมหน้าสงฆ์ใน
สัมมุขาวินัยนั้น
ก็ความพร้อมหน้าธรรม ความพร้อมหน้าวินัย ในสัมมุขาวินัยนั้น
อย่างไร คือ อธิกรณ์นั้นระงับโดยธรรม โดยวินัย และโดยสัตถุศาสน์ใด
นี้ชื่อว่า ความพร้อมหน้าธรรม ความพร้อมหน้าวินัย ในสัมมุขาวินัยนั้น
ก็ความพร้อมหน้าบุคคลในสัมมุขาวินัยนั้นอย่างไร คือ โจทก์และ
จ�ำเลยทั้งสอง เป็นคู่ต่อสู้ในคดีอยู่พร้อมหน้ากัน นี้ชื่อว่า ความพร้อมหน้า
บุคคลในสัมมุขาวินัยนั้น
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย หากอธิกรณ์ระงับอย่างนี้ ผูท้ ำ� รือ้ ฟืน้ เป็นปาจิตตีย์
ที่รื้อฟื้น ผู้ให้ฉันทะติเตียน เป็นปาจิตตีย์ที่ติเตียน
[๖๗๓]
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าภิกษุเหล่านั้นไม่สามารถระงับอธิกรณ์นั้น ใน
อาวาสนั้นได้ พวกเธอพึงไปสู่อาวาสที่มีภิกษุมากกว่า หากพวกเธอก�ำลัง
ไปสู่อาวาสนั้น สามารถระงับอธิกรณ์ได้ในระหว่างทาง นี้เรียกว่า อธิกรณ์
ระงับแล้ว ระงับด้วยอะไร ด้วยสัมมุขาวินัย ในสัมมุขาวินัยนั้น มีอะไรบ้าง
มีความพร้อมหน้าสงฆ์ ความพร้อมหน้าธรรม ความพร้อมหน้าวินัย ความ
พร้อมหน้าบุคคล
ก็ความพร้อมหน้าสงฆ์ ในสัมมุขาวินยั นัน้ อย่างไร คือ ภิกษุผเู้ ข้ากรรม
มีจ�ำนวนเท่าไร ภิกษุเหล่านั้นมาประชุมกัน น�ำฉันทะของผู้ควรฉันทะมา ผู้
อยูพ่ ร้อมหน้ากันไม่คดั ค้าน นีช้ อื่ ว่า ความพร้อมหน้าสงฆ์ ในสัมมุขาวินยั นัน้
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ก็ความพร้อมหน้าธรรม ความพร้อมหน้าวินัย ในสัมมุขาวินัยนั้น
อย่างไร คือ อธิกรณ์นั้นระงับโดยธรรม โดยวินัย และโดยสัตถุศาสน์ใด
นี้ชื่อว่า ความพร้อมหน้าธรรม ความพร้อมหน้าวินัย ในสัมมุขาวินัยนั้น
ก็ความพร้อมหน้าบุคคล ในสัมมุขาวินัยนั้นอย่างไร คือโจทก์และ
จ�ำเลยทั้งสอง เป็นคู่ต่อสู้ในคดีอยู่พร้อมหน้ากัน นี้ชื่อว่า ความพร้อมหน้า
บุคคล ในสัมมุขาวินัยนั้น
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าอธิกรณ์ระงับอย่างนี้ ผู้ท�ำรื้อฟื้เป็นปาจิตตีย์
ที่รื้อฟื้น ผู้ให้ฉันทะติเตียน เป็นปาจิตตีย์ที่ติเตียน.
[๖๗๔]
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าภิกษุเหล่านั้นก�ำลังไปสู่อาวาสนั้น ไม่สามารถ
ระงับอธิกรณ์น้ันในระหว่างทางได้ พวกเธอไปถึงอาวาสนั้นแล้ว พึงกล่าว
กะภิกษุเจ้าถิ่นว่า ท่านทั้งหลาย อธิกรณ์นี้เกิดแล้วอย่างนี้ บังเกิดแล้วอย่าง
นี้ ขอโอกาสท่านทั้งหลายจงระงับอธิกรณ์นี้โดยธรรม โดยวินัย และโดย
สัตถุศาสน์ ตามวิถีทางที่อธิกรณ์นี้จะพึงระงับด้วยดี
ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ถ้ า พวกภิ ก ษุ เจ้ า ถิ่ น เป็ น ผู ้ แ ก่ ก ว่ า พวกภิ ก ษุ
อาคันตุกะอ่อนกว่า พวกเธอพึงกล่าวกะภิกษุอาคันตุกะว่า ท่านทัง้ หลาย ขอ
นิมนต์ท่านทั้งหลายจงรวมอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่งสักครู่หนึ่ง ตลอดเวลา
ที่พวกผมจะปรึกษากัน แต่ถ้าพวกภิกษุเจ้าถิ่นเป็นผู้อ่อนกว่า พวกภิกษุ
อาคันตุกะแก่กว่า พวกเธอพึงกล่าวกะภิกษุอาคันตุกะว่า ท่านทั้งหลาย ถ้า
เช่นนัน้ ขอท่านทัง้ หลายจงอยู่ ณ ทีน่ สี้ กั ครูห่ นึง่ จนกว่าพวกผมจะปรึกษากัน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าพวกภิกษุเจ้าถิ่นก�ำลังปรึกษา คิดกันอย่างนี้ว่า
พวกเราไม่สามารถระงับอธิกรณ์นี้โดยธรรม โดยวินัย และโดยสัตถุศาสน์
พวกเธอไม่พงึ รับอธิกรณ์นนั้ ไว้ แต่ถา้ ก�ำลังปรึกษา คิดกันอย่างนีว้ า่ พวกเรา
สามารถระงับอธิกรณ์นี้ได้โดยธรรม โดยวินัย และโดยสัตถุศาสน์ พวกเธอ
พึงกล่าวกะพวกภิกษุอาคันตุกะว่า ท่านทั้งหลาย ถ้าพวกท่านจักแจ้ง
อธิกรณ์นี้ตามที่เกิดแล้ว ตามที่อุบัติแล้วแก่พวกเรา เหมือนอย่างพวกเรา
จักระงับอธิกรณ์นี้โดยธรรม โดยวินัย และโดยสัตถุศาสน์ฉันใด อธิกรณ์นี้
จักระงับด้วยดีฉันนั้น อย่างนี้พวกเราจึงจักรับอธิกรณ์นี้ หากพวกท่านจัก

ไม่แจ้งอธิกรณ์นี้ตามที่เกิดแล้ว ตามที่อุบัติแล้วแก่พวกเรา เหมือนอย่าง
พวกเราจักระงับอธิกรณ์นี้ โดยธรรม โดยวินัย และโดยสัตถุศาสน์ ฉันใด
อธิกรณ์นี้จักไม่ระงับด้วยดี ฉันนั้น พวกเราจักไม่รับอธิกรณ์นี้
ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกภิกษุเจ้าถิ่นพึงรอบคอบอย่างนี้แล้วรับอธิกรณ์
นั้นไว้ พวกภิกษุอาคันตุกะนั้น พึงกล่าวกะพวกภิกษุเจ้าถิ่นว่า พวกผมจัก
แจ้งอธิกรณ์นี้ ตามที่เกิดแล้ว ตามที่อุบัติแล้ว แก่ท่านทั้งหลาย ถ้าท่าน
สามารถระงับอธิกรณ์นี้ โดยธรรม โดยวินัย และโดยสัตถุศาสน์ ระหว่าง
เวลาเท่านี้ได้ อธิกรณ์จักระงับด้วยดีเช่นว่านั้น อย่างนี้ พวกผมจักมอบ
อธิกรณ์แก่ท่านทั้งหลาย หากท่านทั้งหลาย ไม่สามารถระงับอธิกรณ์นี้
โดยธรรม โดยวินัย และโดยสัตถุศาสน์ระหว่างเวลาเท่านี้ได้ อธิกรณ์จัก
ไม่ระงับด้วยดีเช่นว่านัน้ พวกผมจักไม่มอบอธิกรณ์นแี้ ก่ทา่ นทัง้ หลาย พวกผม
นี้แหละจักเป็นเจ้าของอธิกรณ์นี้
ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกภิกษุอาคันตุกะพึงรอบคอบอย่างนี้ แล้วจึงมอบ
อธิกรณ์นั้นแก่พวกภิกษุเจ้าถิ่น
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าภิกษุเหล่านั้นสามารถระงับอธิกรณ์นั้นได้ นี้เรียก
ว่าอธิกรณ์ระงับดีแล้ว ระงับด้วยอะไร ด้วยสัมมุขาวินัย ในสัมมุขาวินัยนั้น
มีอะไรบ้าง มีความพร้อมหน้าสงฆ์ ความพร้อมหน้าธรรม ความพร้อม
หน้าวินัย ความพร้อมหน้าบุคคล …
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ถ้าอธิกรณ์ระงับแล้วอย่างนี้ ผูท้ ำ� รือ้ ฟืน้ เป็นปาจิตตีย์
ที่รื้อฟื้น ผู้ให้ฉันทะติเตียน เป็นปาจิตตีย์ที่ติเตียน.

อุพพาหิกวิธี

[๖๗๕]
372. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าเมื่อภิกษุเหล่านั้นวินิจฉัยอธิกรณ์นั้นอยู่มี
เสียงเซ็งแซ่เกิดขึ้นและไม่ทราบความแห่งถ้อยค�ำที่กล่าวแล้วนั้น
เราอนุญาตให้ระงับอธิกรณ์เห็นปานนี้ด้วยอุพพาหิกวิธี ภิกษุผู้
ประกอบด้วยองค์คุณ ๑๐ ประการ สงฆ์พึงสมมติด้วยอุพพาหิกวิธี.
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• กรรมวาจาสมมติ
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า เมื่อพวกเราวินิจฉัยอธิกรณ์นี้อยู่
มีเสียงเซ็งแซ่เกิดขึน้ และไม่ทราบอรรถแห่งถ้อยค�ำทีก่ ล่าวแล้วนัน้ ถ้าความ
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• องค์คุณ ๑๐ ประการ
1. เป็นผู้มีศีล สำ�รวมในปาติโมกข์สังวร ถึงพร้อมด้วยอาจาระ
และโคจร มีปรกติเห็นภัยในโทษมีประมาณเล็กน้อย สมาทานศึกษาอยู่
ในสิกขาบท ทั้งหลาย
2. เป็ น พหู สู ต ทรงสุ ต ะ สั่ ง สมสุ ต ะ ธรรมเหล่ า นั้ น ใด ไพเราะ
ในเบื้องต้น ท่ามกลาง และที่สุด ย่อมสรรเสริญพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์
บริบูรณ์สิ้นเชิง พร้อมทั้งอรรถพร้อมทั้งพยัญชนะ ธรรมทั้งหลายเห็น
ปานนี้ ย่อมเป็นอันเธอสดับมาก ทรงไว้ สั่งสมด้วยวาจา เข้าไปเพ่งด้วยใจ
แทงตลอดดีแล้วด้วยทิฏฐิ
3. จำ�ปาติโมกข์ทั้งสองได้ดีโดยพิสดาร จำ�แนกดี สวดดี วินิจฉัย
ถูกต้องโดยสูตร โดยอนุพยัญชนะ
4. เป็นผู้ตั้งมั่นในพระวินัย ไม่คลอนแคลน
5. เป็นผูอ้ าจชีแ้ จงให้คตู่ อ่ สูใ้ นอธิกรณ์ยนิ ยอม เข้าใจ เพ่งเห็น เลือ่ มใส
6. เป็นผู้ฉลาดเพื่อยังอธิกรณ์อันเกิดขึ้นให้ระงับ
7. รู้อธิกรณ์
8. รู้เหตุเกิดอธิกรณ์
9. รู้ความระงับแห่งอธิกรณ์
10. รู้ทางระงับอธิกรณ์
ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เราอนุ ญ าตให้ ส มมติ ภิ ก ษุ ผู ้ ป ระกอบด้ ว ย
องค์คุณ ๑๐ นี้ ด้วยอุพพาหิกวิธี.
[๖๗๖]
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆ์พึงสมมติอย่างนี้ พึงขอร้องภิกษุก่อน
ครั้นแล้ว ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติทุติยกรรมวาจา ว่าดังนี้

พร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงสมมติภิกษุมีชื่อนี้ด้วย มีชื่อนี้ด้วย
เพื่อระงับอธิกรณ์นี้ ด้วยอุพพาหิกวิธี นี้เป็นญัตติ
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า เมื่อพวกเราวินิจฉัยอธิกรณ์นี้อยู่
มีเสียงเซ็งแซ่เกิดขึ้น และไม่ทราบความแห่งถ้อยค�ำที่กล่าวแล้วนั้น สงฆ์
สมมติภิกษุมีชื่อนี้ด้วย มีชื่อนี้ด้วย เพื่อระงับอธิกรณ์นี้ ด้วยอุพพาหิกวิธี
การสมมติภกิ ษุมชี อื่ นีด้ ว้ ย มีชอื่ นีด้ ว้ ย เพือ่ ระงับอธิกรณ์นี้ ด้วยอุพพาหิกวิธี
ชอบแก่ทา่ นผูใ้ ด ท่านผูน้ นั้ พึงเป็นผูน้ งิ่ ไม่ชอบแก่ทา่ นผูใ้ ด ท่านผูน้ นั้ พึงพูด
ภิกษุมชี อื่ นีด้ ว้ ย มีชอื่ นีด้ ว้ ย อันสงฆ์สมมติแล้ว เพือ่ ระงับอธิกรณ์นี้
ด้วยอุพพาหิกวิธี ชอบแก่สงฆ์ เหตุนนั้ จึงนิง่ ข้าพเจ้าทรงความนีไ้ ว้ ด้วยอย่างนี้
[๖๗๗]
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าภิกษุเหล่านั้นสามารถระงับอธิกรณ์นั้นด้วย
อุพพาหิกวิธีนี้เรียกว่า อธิกรณ์ระงับแล้ว ระงับด้วยอะไร ด้วยสัมมุขาวินัย
ในสัมมุขาวินยั นัน้ มีอะไรบ้าง มีความพร้อมหน้าธรรม ความพร้อมหน้าวินยั
ความพร้อมหน้าบุคคล …
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าอธิกรณ์ระงับแล้วอย่างนี้ ผู้ท�ำรื้อฟื้น เป็น
ปาจิตตีย์ ที่รื้อฟื้น.
[๖๗๘]
373. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าเมื่อภิกษุเหล่านั้นวินิจฉัยอธิกรณ์นั้นอยู่ ใน
บริษัทนั้นพึงมีภิกษุธรรมกถึก เธอจ�ำสูตรไม่ได้เลย จ�ำวิภังค์แห่งสูตร
ก็ไม่ได้ เธอไม่ได้สงั เกตใจความ ย่อมค้านใจความตามเค้าพยัญชนะ
ภิกษุผฉู้ ลาด ผูส้ ามารถ พึงประกาศให้ภกิ ษุเหล่านัน้ ทราบด้วยคณะญัตติ
ว่าดังนี้
• กรรมวาจาคณะญัตติ
ขอท่านทั้งหลายจงฟังข้าพเจ้า ภิกษุมีชื่อนี้รูปนี้ เป็นธรรมกถึก เธอ
จ�ำสูตรไม่ได้เลย จ�ำวิภังค์แห่งสูตรก็ไม่ได้ เธอไม่ได้สังเกตใจความ ย่อม
ค้านใจความตามเค้าพยัญชนะ ถ้าความพร้อมพรั่งของท่านทั้งหลายถึงที่
แล้ว พวกเราพึงขับภิกษุมีชื่อนี้ให้ออกไป แล้วที่เหลือพึงระงับอธิกรณ์นี้
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• กรรมวาจาคณะญัตติ
ขอท่านทั้งหลายจงฟังข้าพเจ้า ภิกษุมีชื่อนี้รูปนี้ เป็นธรรมกถึกเธอ
จ�ำสูตรได้ แต่จ�ำวิภังค์แห่งสูตรไม่ได้เลย เธอไม่สังเกตใจความย่อมค้าน
ใจความตามเค้าพยัญชนะ ถ้าความพร้อมพรั่งของท่านทั้งหลายถึงที่แล้ว
พวกเราพึงขับภิกษุมีชื่อนี้ให้ออกไป แล้วที่เหลือพึงระงับอธิกรณ์นี้
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าภิกษุเหล่านั้นขับภิกษุนั้นออกไปแล้ว สามารถ
ระงับอธิกรณ์นั้นได้ นี้เรียกว่า อธิกรณ์ระงับแล้ว ระงับด้วยอะไร ด้วย
สัมมุขาวินัย ในสัมมุขาวินัยนั้นมีอะไรบ้าง มีความพร้อมหน้าธรรม ความ
พร้อมหน้าวินัย ความพร้อมหน้าบุคคล …
ดูกรภิกษุทั้งหลาย หากอธิกรณ์ระงับแล้วอย่างนี้ ผู้ท�ำรื้อฟื้น เป็น
ปาจิตตีย์ ที่รื้อฟื้น.
[๖๘๐]
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าภิกษุเหล่านั้นไม่สามารถระงับอธิกรณ์นั้น
ด้วยอุพพาหิกวิธี พวกเธอพึงมอบอธิกรณ์นั้นแก่สงฆ์ว่า ท่านเจ้าข้า พวก
ข้าพเจ้าไม่สามารถระงับอธิกรณ์นี้ด้วยอุพพาหิกวิธี ขอสงฆ์นั่นแหละ
จงระงับอธิกรณ์นี้
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ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าภิกษุเหล่านั้นขับภิกษุนั้นออกไปแล้ว สามารถ
ระงับอธิกรณ์นั้นได้ นี้เรียกว่า อธิกรณ์ระงับแล้ว ระงับด้วยอะไร ด้วย
สัมมุขาวินัย ในสัมมุขาวินัยนั้นมีอะไรบ้าง มีความพร้อมหน้าธรรม ความ
พร้อมหน้าวินัย ความพร้อมหน้าบุคคล …
ดูกรภิกษุทั้งหลาย หากอธิกรณ์ระงับแล้วอย่างนี้ ผู้ท�ำรื้อฟื้น เป็น
ปาจิตตีย์ ที่รื้อฟื้น.
[๖๗๙]
374. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าเมื่อภิกษุเหล่านั้นวินิจฉัยอธิกรณ์นั้นอยู่ ใน
บริษทั นัน้ พึงมีภกิ ษุธรรมกถึก เธอจ�ำสูตรได้ แต่จำ� วิภงั ค์แห่งสูตรไม่ได้
เลย เธอไม่สงั เกตใจความ ย่อมค้านใจความตามเค้าพยัญชนะ ภิกษุ
ผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้ภิกษุเหล่านั้นทราบด้วยคณะญัตติ
ว่าดังนี้

375. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต ให้ระงับอธิกรณ์เห็นปานนี้ด้วย

เยภุยยสิกา พึงสมมติภิกษุ ผู้ประกอบด้วยองค์คุณ ๕ ให้เป็นผู้ให้
จับสลาก คือ
๑. ไม่ถึงความล�ำเอียงเพราะความชอบพอ
๒. ไม่ถึงความล�ำเอียงเพราะความเกลียดชัง
๓. ไม่ถึงความล�ำเอียงเพราะความงมงาย
๔. ไม่ถึงความล�ำเอียงเพราะความกลัว
๕. พึงรู้จักสลากที่จับแล้วและยังไม่จับ
376. ก็แล สงฆ์พงึ สมมติอย่างนี้ พึงขอร้องภิกษุกอ่ น ครัน้ แล้วภิกษุผฉู้ ลาด
ผูส้ ามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติทตุ ยิ กรรมวาจา ว่าดังนี้
• กรรมวาจาสมมติ
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ถ้าความพร้อมพรัง่ ของสงฆ์ถงึ ทีแ่ ล้ว
สงฆ์พึงสมมติภิกษุมีชื่อนี้ ให้เป็นผู้ให้จับสลาก นี้เป็นญัตติ
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า สงฆ์สมมติภิกษุมีชื่อนี้ ให้เป็น
ผู้ให้จับสลาก การสมมติภิกษุมีชื่อนี้ ให้เป็นผู้ให้จับสลาก ชอบแก่ท่านผู้ใด
ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด
ภิกษุมีชื่อนี้อันสงฆ์สมมติแล้ว ให้เป็นผู้ให้จับสลาก ชอบแก่สงฆ์
เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้
ภิกษุผใู้ ห้จบั สลากนัน้ พึงให้ภกิ ษุทงั้ หลายจับสลาก ภิกษุพวกธรรมวาที
มากกว่า ย่อมกล่าวฉันใด พึงระงับอธิกรณ์นนั้ ฉันนัน้ นีเ้ รียกว่า อธิกรณ์ระงับ
แล้ว ระงับด้วยอะไร ด้วยสัมมุขาวินัย และเยภุยยสิกา ในสัมมุขาวินัยนั้น
มีอะไรบ้าง มีความพร้อมหน้าสงฆ์ ความพร้อมหน้าธรรม ความพร้อมหน้า
วินัย ความพร้อมหน้าบุคคล
ก็ความพร้อมหน้าสงฆ์ ในสัมมุขาวินยั นัน้ อย่างไร คือ ภิกษุผเู้ ข้ากรรม
มีจ�ำนวนเท่าไร ภิกษุเหล่านั้นมาประชุมกัน น�ำฉันทะของผู้ควรฉันทะมา
ผูอ้ ยูพ่ ร้อมหน้ากันไม่คดั ค้าน นีช้ อื่ ว่าความพร้อมหน้าสงฆ์ ในสัมมุขาวินยั นัน้
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ก็ความพร้อมหน้าธรรม ความพร้อมหน้าวินัย ในสัมมุขาวินัยนั้น
อย่างไร คือ อธิกรณ์นั้นระงับโดยธรรม โดยวินัย และโดยสัตถุศาสน์ ใด
นี้ชื่อว่า ความพร้อมหน้าธรรม ความพร้อมหน้าวินัย ในสัมมุขาวินัยนั้น
ก็ความพร้อมหน้าบุคคล ในสัมมุขาวินัยนั้นอย่างไร คือโจทก์และ
จ�ำเลยทั้งสอง เป็นคู่ต่อสู้ในคดีอยู่พร้อมหน้ากัน นี้ชื่อว่าความพร้อมหน้า
บุคคล ในสัมมุขาวินัยนั้น
ก็ในเยภุยยสิกานั้นมีอะไรบ้าง มีกิริยา ความกระท�ำ ความเข้าไป
ความเข้าไปเฉพาะ ความรับรอง ความไม่คัดค้านกรรมในเยภุยยสิกาอันใด
นี้มีในเยภุยยสิกานั้น
ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย หากอธิ ก รณ์ ร ะงั บ อย่ า งนี้ ผู ้ ท� ำ รื้ อ ฟื ้ น เป็ น
ปาจิตตีย์ที่รื้อฟื้น ผู้ให้ฉันทะติเตียน เป็นปาจิตตีย์ ที่ติเตียน.

โดยสมัยนั้นแล อธิกรณ์เกิดแล้วอย่างนี้ อุบัติแล้วอย่างนี้ ในพระนครสาวัตถี จึง
ภิกษุเหล่านั้นไม่พอใจด้วยการระงับอธิกรณ์ของสงฆ์ ในพระนครสาวัตถี ได้ทราบ
ข่าวว่า ในอาวาสโน้น มีพระเถระอยู่หลายรูป เป็นผู้คงแก่เรียน ช�ำนาญในคัมภีร์
ทรงธรรม ทรงวินัย ทรงมาติกา ฉลาด เฉียบแหลม มีปัญญา เป็นลัชชี มีความรังเกียจ
ใคร่ต่อสิกขา หากพระเถระเหล่านั้น พึงระงับอธิกรณ์นี้ โดยธรรม โดยวินัย และโดย
สัตถุศาสน์ อย่างนี้อธิกรณ์นี้พึงระงับด้วยดี จึงไปสู่อาวาสนั้น แล้วเรียนกะพระเถระ
พวกนั้นว่า ท่านเจ้าข้า อธิกรณ์นี้เกิดแล้วอย่างนี้ อุบัติแล้วอย่างนี้ ขอโอกาสขอรับ
ขอพระเถระทั้งหลายจงระงับอธิกรณ์นี้ โดยธรรม โดยวินัย และโดยสัตถุศาสน์ ตาม
วิถีทางที่อธิกรณ์นี้พึงระงับด้วยดี
จึงพระเถระพวกนั้นช่วยระงับอธิกรณ์นั้นแล้ว เหมือนอย่างที่สงฆ์ในพระนคร
สาวัตถีระงับแล้ว ตามวิธีที่ระงับด้วยดีแล้วฉะนั้น ครั้งนั้น ภิกษุผู้ไม่ยินดี ไม่พอใจ
ด้วยการระงับอธิกรณ์ของสงฆ์ ในพระนครสาวัตถีนั้น ไม่พอใจด้วยการระงับอธิกรณ์
ของพระเถระมากรูป ได้ทราบข่าวว่า ในอาวาสโน้น มีพระเถระอยู่ ๓ รูป … มีพระ
เถระอยู่ ๒ รูป … มีพระเถระอยูร่ ปู เดียว เป็นผูค้ งแก่เรียน ช�ำนาญในคัมภีร์ ทรงธรรม
ทรงวินัย ทรงมาติกา ฉลาด เฉียบแหลม มีปัญญา เป็นลัชชี มีความรังเกียจ ใคร่ต่อ
สิกขา หากพระเถระนั้นพึงระงับอธิกรณ์นี้โดยธรรมโดยวินัย และโดยสัตถุศาสน์
อย่างนี้ อธิกรณ์นี้พึงระงับด้วยดี จึงไปสู่อาวาสนั้น แล้วเรียนกะพระเถระนั้นว่า
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[๖๘๑]

วิธีจับสลาก ๓ วิธี

ท่านขอรับ อธิกรณ์นี้เกิดแล้วอย่างนี้ อุบัติแล้วอย่างนี้ ขอโอกาสขอรับ ขอพระเถระ
จงระงับอธิกรณ์นี้ โดยธรรม โดยวินัย และโดยสัตถุศาสน์ ตามวิถีทางที่อธิกรณ์นี้จะ
พึงระงับด้วยดี
จึงพระเถระนั้นช่วยระงับอธิกรณ์นั้นแล้ว เหมือนอย่างที่สงฆ์ในพระนครสาวัตถี
ระงับแล้ว เหมือนอย่างที่พระเถระมากรูประงับแล้ว เหมือนอย่างที่พระเถระ ๓ รูป
ระงับแล้ว และเหมือนอย่างทีพ่ ระเถระ ๒ รูประงับแล้ว ตามวิธที รี่ ะงับด้วยดีแล้ว ฉะนัน้
ครั้งนั้น ภิกษุผู้ที่ไม่พอใจด้วยการระงับอธิกรณ์ของสงฆ์ในพระนครสาวัตถี ไม่
พอใจด้วยการระงับอธิกรณ์ของพระเถระมากรูป ไม่พอใจด้วยการระงับอธิกรณ์ของ
พระเถระ ๓ รูป ไม่พอใจด้วยการระงับอธิกรณ์ของพระเถระ ๒ รูป ไม่พอใจด้วยการ
ระงับอธิกรณ์ของพระเถระรูปเดียว … ตรัสว่า

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อธิกรณ์ที่พิจารณาแล้วนั้นเป็นอันสงบระงับดีแล้ว.
377.ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตวิธีจับสลาก ๓ อย่าง คือ ปกปิด ๑
กระซิบบอก ๑ เปิดเผย ๑ ตามความยินยอมของภิกษุพวกนัน้
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็วิธีจับสลากปกปิด เป็นไฉน
ภิกษุผู้ให้จับสลากนั้น พึงท�ำสลากให้มีสี และไม่มีสี แล้วเข้าไปหา
ภิกษุทีละรูปๆ แล้วแนะน�ำอย่างนี้ว่า นี้สลากของผู้กล่าวอย่างนี้ นี้สลาก
ของผู้กล่าวอย่างนี้ ท่านจงจับสลากที่ชอบใจ เมื่อภิกษุนั้นจับแล้ว พึง
แนะน�ำว่า ท่านอย่าแสดงแก่ใครๆ ถ้ารู้ว่าอธรรมวาทีมากกว่า พึงบอก
ว่า สลากจับไม่ดี แล้วให้จับใหม่ ถ้ารู้ว่าธรรมวาทีมากกว่า พึงประกาศ
ว่า สลากจับดีแล้ว
ดูกรภิกษุทั้งหลาย วิธีจับสลากปกปิดเป็นอย่างนี้แหละ.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็วิธีจับสลากกระซิบบอก เป็นไฉน
ภิกษุผู้ให้จับสลากนั้น พึงกระซิบบอกที่ใกล้หูของภิกษุแต่ละรูปๆ
ว่า นี้สลากของผู้กล่าวอย่างนี้ นี้สลากของผู้กล่าวอย่างนี้ ท่านจงจับสลาก
ที่ชอบใจ เมื่อภิกษุนั้นจับแล้ว พึงแนะน�ำว่า ท่านอย่าบอกแก่ใครๆ ถ้ารู้ว่า
อธรรมวาทีมากกว่า พึงบอกว่า สลากจับไม่ดี แล้วให้จบั ใหม่ ถ้ารูว้ า่ ธรรมวาที
มากกว่า พึงประกาศว่า สลากจับดีแล้ว
ดูกรภิกษุทั้งหลาย วิธีจับสลากกระซิบบอกเป็นอย่างนี้แหละ.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็วิธีจับสลากเปิดเผย เป็นไฉน
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ถ้ารู้ว่าธรรมวาทีมากกว่า พึงให้จับสลากเปิดเผย อย่างแจ่มแจ้ง วิธี
จับสลากเปิดเผยเป็นอย่างนี้แหละ.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย วิธีจับสลาก ๓ อย่างนี้แล.

อนุวาทาธิกรณ์ระงับด้วยสมถะ ๔ อย่าง

[๖๘๒]

อนุวาทาธิกรณ์ย่อมระงับด้วยสมถะเท่าไร
อนุ ว าทาธิ ก รณ์ ย ่ อ มระงั บ ด้ ว ยสมถะ ๔ คื อ สั ม มุ ข าวิ นั ย ๑
อมูฬหวินัย ๑ ตัสสปาปิยสิกา ๑.

สติ วิ นั ย ๑

[๖๘๓]

378. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ โจทภิกษุด้วย

ศีลวิบัติอันไม่มีมูล สงฆ์พึงให้สติวินัยแก่ภิกษุนั้น ผู้ถึงความไพบูลย์
แห่งสติอยู่แล้ว ก็แล สงฆ์พึงให้สติวินัยอย่างนี้

วิธีให้สติวินัย

ภิกษุนั้นพึงเข้าไปหาสงฆ์ ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า ไหว้เท้าภิกษุ
ผู้แก่กว่า นั่งกระหย่ง ประคองอัญชลี แล้วกล่าวค�ำขอว่าดังนี้
• ค�ำขอสติวินัย
ท่านเจ้าข้า ภิกษุทั้งหลายย่อมโจทข้าพเจ้าด้วยศีลวิบัติ อันไม่มีมูล
ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้านั้นถึงความไพบูลย์แห่งสติแล้ว ขอสติวินัยกะสงฆ์
พึงขอแม้ครั้งที่สอง พึงขอแม้ครั้งที่สาม.
[๖๘๔]
ภิ ก ษุ ผู ้ ฉ ลาด ผู ้ ส ามารถ พึ ง ประกาศให้ ส งฆ์ ท ราบด้ ว ยญั ต ติ
จตุตถกรรมวาจา ว่าดังนี้
• กรรมวาจาให้สติวินัย
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บางทีอนุวาทาธิกรณ์ ไม่อาศัยสมถะ ๒ อย่าง คือ อมูฬหวินยั ๑ ตัสสปาปิยสิกา ๑
ระงับด้วยสมถะ ๒ อย่าง คือ สัมมุขาวินัย ๑ สติวินัย ๑ บางทีพึงตกลงกันได้
สมจริงดังที่ตรัสไว้ว่า

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ภิกษุทั้งหลายย่อมโจทภิกษุมีชื่อนี้
ด้วยศีลวิบัติอันไม่มีมูล เธอถึงความไพบูลย์แห่งสติแล้ว ขอสติวินัยกะสงฆ์
ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงให้สติวินัยแก่ภิกษุมีชื่อนี้ ผู้ถึง
ความไพบูลย์แห่งสติแล้ว นี้เป็นญัตติ
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ภิกษุทั้งหลายย่อมโจทภิกษุมีชื่อนี้
ด้วยศีลวิบัติอันไม่มีมูล เธอถึงความไพบูลย์แห่งสติแล้ว ขอสติวินัยกะสงฆ์
สงฆ์ให้สติวินัยแก่ภิกษุมีชื่อนี้ ผู้ถึงความไพบูลย์แห่งสติแล้ว
การให้สติวินัยแก่ภิกษุมีชื่อนี้ ผู้ถึงความไพบูลย์แห่งสติแล้ว ชอบแก่
ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด
ข้าพเจ้ากล่าวความนี้ แม้ครั้งที่สอง …
ข้าพเจ้ากล่าวความนี้ แม้ครั้งที่สาม …
สติวินัยอันสงฆ์ ให้แล้วแก่ภิกษุมีชื่อนี้ ผู้ถึงความไพบูลย์แห่งสติแล้ว
ชอบแก่สงฆ์ เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่า อธิกรณ์ระงับแล้ว ระงับด้วยอะไร ด้วย
สัมมุขาวินยั กับสติวนิ ยั ในสัมมุขาวินยั นัน้ มีอะไรบ้าง มีความพร้อมหน้าสงฆ์
ความพร้อมหน้าธรรม ความพร้อมหน้าวินัย ความพร้อมหน้าบุคคล …
ก็ความพร้อมหน้าบุคคลในสัมมุขาวินัยนั้นอย่างไร คือ โจทก์และ
จ�ำเลยทั้งสองเป็นคู่ต่อสู้ในคดีอยู่พร้อมหน้ากัน นี้ชื่อว่า ความพร้อมหน้า
บุคคล ในสัมมุขาวินัยนั้น
ในสติวินัยนั้นมีอะไรบ้าง มีกิริยา ความกระท�ำ ความเข้าไป ความ
เข้าไปเฉพาะ ความรับรอง ความไม่คัดค้านกรรม คือสติวินัยอันใด นี้มีใน
สติวินัยนั้น
ดูกรภิกษุทั้งหลาย หากอธิกรณ์ระงับแล้วอย่างนี้ ผู้ท�ำรื้อฟื้น เป็น
ปาจิตตีย์ ที่รื้อฟื้น ผู้ให้ฉันทะติเตียน เป็นปาจิตตีย์ ที่ติเตียน.
[๖๘๕]

บางทีอนุวาทาธิกรณ์ไม่อาศัยสมถะ ๒ อย่าง คือ สติวินัย ๑ ตัสสปาปิยสิกา ๑
พึงระงับด้วยสมถะ ๒ อย่าง คือ สัมมุขาวินัย ๑ อมูฬหวินัย ๑ บางทีพึงตกลง
กันได้ สมจริงดังที่ตรัสไว้ว่า
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• ค�ำขออมูฬหวินัย
ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้าวิกลจริต มีจิตแปรปรวน ได้ประพฤติละเมิดกิจ
อันไม่ควรแก่สมณะเป็นอันมาก ทัง้ ทีก่ ล่าวด้วยวาจา และพยายามท�ำด้วยกาย
ภิกษุทั้งหลายโจทข้าพเจ้า ด้วยอาบัติที่ข้าพเจ้าวิกลจริต มีจิตแปรปรวน
ประพฤติละเมิดต้องแล้วว่า ท่านต้องอาบัติแล้ว จงระลึกอาบัติเห็นปานนี้
ข้าพเจ้ากล่าวกะภิกษุพวกนั้นอย่างนี้ว่า ท่านทั้งหลาย ข้าพเจ้าวิกลจริต
มีจิตแปรปรวน ได้ประพฤติละเมิดกิจอันไม่ควรแก่สมณะเป็นอันมาก ทั้งที่
กล่าวด้วยวาจา และพยายามท�ำด้วยกาย ข้าพเจ้าระลึกอาบัตินั้นไม่ได้
ข้าพเจ้าหลงได้ท�ำสิ่งนี้แล้ว ภิกษุทั้งหลายผู้อันข้าพเจ้ากล่าวอยู่แม้อย่างนั้น
ก็ยังโจทข้าพเจ้าอยู่ตามเดิมว่า ท่านต้องอาบัติแล้ว จงระลึกอาบัติเห็น
ปานนี้ ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้านั้นหายหลงแล้ว ขออมูฬหวินัยกะสงฆ์
พึงขอแม้ครั้งที่สอง พึงขอแม้ครั้งที่สาม.
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379. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ วิกลจริต มีจิตแปรปรวน
ได้ ป ระพฤติ ล ะเมิ ด กิ จ อั น ไม่ ค วรแก่ ส มณะเป็ น อั น มาก ทั้ ง ที่
กล่าวด้วยวาจา และพยายามท�ำด้วยกาย ภิกษุทั้งหลายย่อม
โจทเธอด้ ว ยอาบั ติ ที่ เ ธอวิ ก ลจริ ต มี จิ ต แปรปรวน ประพฤติ
ละเมิ ด ต้ อ งแล้ ว ว่ า ท่ า นต้ อ งอาบั ติ แ ล้ ว จงระลึ ก อาบั ติ เ ห็ น
ปานนี้ เธอกล่าวอย่างนี้ว่า ท่านทั้งหลาย ผมวิกลจริต มีจิต
แปรปรวน ได้ประพฤติละเมิดกิจอันไม่ควรแก่สมณะเป็นอัน
มาก ทั้งที่กล่าวด้วยวาจา และพยายามท�ำด้วยกาย ผมระลึก
อาบัตินั้นไม่ได้ ผมหลงได้ท�ำสิ่งนี้แล้ว ภิกษุทั้งหลายผู้อันเธอ
กล่ า วอยู ่ แ ม้ อ ย่ า งนั้ น ก็ ยั ง โจทเธออยู ่ ต ามเดิ ม ว่ า ท่ า นต้ อ ง
อาบัติแล้ว จงระลึกอาบัติเห็นปานนี้
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆ์พึงให้อมูฬหวินัยแก่ภิกษุนั้น ผู้หายหลงแล้ว
ก็แล สงฆ์พงึ ให้อมูฬหวินยั อย่างนี้ ภิกษุนนั้ พึงเข้าไปหาสงฆ์ ห่มผ้าอุตราสงค์
เฉวียงบ่า ไหว้เท้าภิกษุผแู้ ก่กว่า นัง่ กระหย่ง ประคองอัญชลี แล้วกล่าวค�ำขอ
ว่าดังนี้

[๖๘๖]
ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติจตุตถกรรมวาจา ว่าดังนี้
• กรรมวาจาให้อมูฬหวินัย
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ภิกษุมีชื่อนี้รูปนี้ วิกลจริต มีจิต
แปรปรวน ได้ประพฤติละเมิดกิจอันไม่ควรแก่สมณะเป็นอันมาก ทั้งที่
กล่าวด้วยวาจา และพยายามท�ำด้วยกาย ภิกษุทั้งหลายโจทเธอด้วยอาบัติ
ที่เธอวิกลจริต มีจิตแปรปรวน ได้ประพฤติละเมิดต้องแล้วว่า ท่านต้อง
อาบัติแล้ว จงระลึกอาบัติเห็นปานนี้ เธอกล่าวอย่างนี้ว่า ท่านทั้งหลาย
ผมวิกลจริต มีจิตแปรปรวน ได้ประพฤติละเมิดกิจอันไม่ควรแก่สมณะเป็น
อันมาก ทั้งที่กล่าวด้วยวาจา และพยายามท�ำด้วยกาย ผมระลึกอาบัตินั้น
ไม่ได้ ผมหลงได้ท�ำสิ่งนี้แล้ว ภิกษุทั้งหลายผู้อันเธอกล่าวอยู่แม้อย่างนั้น
ก็ยังโจทเธออยู่ตามเดิมว่า ท่านต้องอาบัติแล้ว จงระลึกอาบัติเห็นปานนี้
เธอหายหลงแล้ว ขออมูฬหวินยั กะสงฆ์ ถ้าความพร้อมพรัง่ ของสงฆ์ถงึ ทีแ่ ล้ว
สงฆ์พึงให้อมูฬหวินัยแก่ภิกษุมีชื่อนี้ ผู้หายหลงแล้ว นี้เป็นญัตติ
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ภิกษุมีชื่อนี้รูปนี้ วิกลจริตมีจิต
แปรปรวน ได้ประพฤติละเมิดกิจอันไม่ควรแก่สมณะเป็นอันมาก ทั้งที่
กล่าวด้วยวาจา และพยายามท�ำด้วยกาย ภิกษุทั้งหลายโจทเธอด้วยอาบัติ
ที่เธอวิกลจริต มีจิตแปรปรวนประพฤติละเมิดต้องแล้วว่า ท่านต้องอาบัติ
แล้ว จงระลึกอาบัติเห็นปานนี้ เธอกล่าวอย่างนี้ว่า ท่านทั้งหลาย ผม
วิกลจริต มีจิตแปรปรวน ได้ประพฤติละเมิดกิจอันไม่ควรแก่สมณะเป็น
อันมาก ทั้งที่กล่าวด้วยวาจา และพยายามท�ำด้วยกาย ผมระลึกอาบัตินั้น
ไม่ได้ ผมหลงได้ท�ำสิ่งนี้แล้ว ภิกษุทั้งหลายผู้อันเธอกล่าวอยู่แม้อย่างนั้น
ก็ยังโจทเธออยู่ตามเดิมว่า ท่านต้องอาบัติแล้ว จงระลึกอาบัติเห็นปานนี้
เธอหายหลงแล้ว ขออมูฬหวินัยกะสงฆ์ สงฆ์ให้อมูฬหวินัยแก่ภิกษุมีชื่อนี้
ผู้หายหลงแล้ว ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด
ท่านผู้นั้นพึงพูด
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บางที อนุวาทาธิกรณ์ไม่อาศัยสมถะ ๒ อย่าง คือ สติวินัย ๑ อมูฬหวินัย ๑
พึงระงับด้วยอสมถะ ๒ อย่าง คือ สัมมุขาวินัย ๑ ตัสสปาปิยสิกา ๑ บางทีพึง
ตกลงกันได้ สมจริงดังที่ตรัสไว้ว่า

380. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ โจทภิกษุด้วยครุกาบัติใน

ท่ามกลางสงฆ์ว่า ท่านต้องครุกาบัติ คือ อาบัติปาราชิก หรืออาบัติ
ที่ใกล้ปาราชิกแล้ว จงระลึกอาบัติเห็นปานนี้
ภิกษุจ�ำเลยนั้นกล่าวอย่างนี้ว่า คุณ ผมระลึกไม่ได้เลยว่า ต้อง
ครุกาบัติเห็นปานนี้ คือ อาบัติปาราชิก หรืออาบัติใกล้ปาราชิก
ภิกษุผู้โจทก์นั้น ย่อมคาดคั้นภิกษุจ�ำเลยนั้นนั่นผู้เปลื้องตนอยู่ว่า
เอาเถิด ท่านจงรู้ด้วยดี ถ้าท่านระลึกได้ว่าต้องครุกาบัติเห็นปานนี้คือ
อาบัติปาราชิก หรืออาบัติที่ใกล้ปาราชิก
ภิกษุจ�ำเลยนั้นกล่าวอย่างนี้ว่า คุณ ผมระลึกไม่ได้ว่า ต้องครุกาบัติ
เห็นปานนี้ คือ อาบัติปาราชิก หรืออาบัติใกล้ปาราชิก แต่ระลึกได้ว่า
ต้องอาบัติแม้เล็กน้อยเห็นปานนี้
พุทธวจน – อริยวินัย 795

อาจารโคจรสมฺปนฺนา

ข้าพเจ้ากล่าวความนี้ แม้ครั้งที่สอง …
ข้าพเจ้ากล่าวความนี้ แม้ครั้งที่สาม …
อมูฬหวินยั อันสงฆ์ให้แล้ว แก่ภกิ ษุมชี อื่ นี้ ผูห้ ายหลงแล้วชอบแก่สงฆ์
เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ ด้วยอย่างนี้
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่าอธิกรณ์ระงับแล้ว ระงับด้วยอะไร ด้วย
สัมมุขาวินยั กับอมูฬหวินยั ในสัมมุขาวินยั นัน้ มีอะไรบ้าง มีความพร้อมหน้า
สงฆ์ ความพร้อมหน้าธรรม ความพร้อมหน้าวินยั ความพร้อมหน้าบุคคล …
ในอมูฬหวินัยนั้น มีอะไรบ้าง มีกิริยา ความกระท�ำ ความเข้าไป
ความเข้าไปเฉพาะ ความรับรอง ความไม่คดั ค้านกรรม คือ อมูฬหวินยั อันใด
นี้มีในอมูฬหวินัยนั้น
ดูกรภิกษุทั้งหลาย หากอธิกรณ์ระงับแล้วอย่างนี้ ผู้ท�ำรื้อฟื้น เป็น
ปาจิตตีย์ ที่รื้อฟื้น ผู้ให้ฉันทะติเตียน เป็น ปาจิตตีย์ ที่ติเตียน.
[๖๘๗]

ภิกษุผู้โจทก์นั้น ย่อมคาดคั้นภิกษุจ�ำเลยนั้นนั่นผู้เปลื้องตนอยู่ว่า
เอาเถิดท่านจงรู้ด้วยดี ถ้าท่านระลึกได้ว่า ต้องครุกาบัติเห็นปานนี้ คือ
อาบัติปาราชิก หรืออาบัติที่ใกล้ปาราชิก
ภิกษุจ�ำเลยนั้นกล่าวอย่างนี้ว่า คุณ ผมต้องอาบัติเล็กน้อยชื่อนี้
ผมไม่ถูกถาม ก็ปฏิญาณ ผมต้องครุกาบัติเห็นปานนี้ คือ อาบัติปาราชิก
หรืออาบัติที่ใกล้ปาราชิก ผมถูกถามแล้วจักไม่ปฏิญาณหรือ
ภิกษุผู้โจทก์นั้นกล่าวอย่างนี้ว่า คุณ ก็ท่านต้องอาบัติแม้เล็กน้อย
ชื่อนี้ ท่านไม่ถูกถามแล้วจักไม่ปฏิญาณ ก็ท่านต้องครุกาบัติเห็นปานนี้ คือ
อาบัติปาราชิก หรืออาบัติที่ใกล้ปาราชิก ท่านไม่ถูกถามแล้วจักปฏิญาณ
หรือ เอาเถิด ท่านจงรู้ด้วยดี ถ้าท่านระลึกได้ว่าต้องครุกาบัติเห็นปานนี้
คือ อาบัติปาราชิก หรืออาบัติที่ใกล้ปาราชิก
ภิกษุจ�ำเลยนั้นกล่าวอย่างนี้ว่า คุณ ผมระลึกได้ว่า ต้องครุกาบัติ
เห็นปานนี้ คือ อาบัติปาราชิก หรืออาบัติที่ใกล้ปาราชิก ค�ำนั้นผมพูดเล่น
ค�ำนั้นผมพูดพล่อยไป ผมระลึกไม่ได้ว่า ต้องครุกาบัติเห็นปานนี้ คือ อาบัติ
ปาราชิก หรืออาบัติที่ใกล้ปาราชิก
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย สงฆ์พงึ ท�ำตัสสปาปิยสิกากรรมนัน่ แก่ภกิ ษุนนั้ แล.

วิธีทำ�ตัสสปาปิยสิกากรรม

[๖๘๘]
381. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆ์พึงท�ำตัสสปาปิยสิกากรรมอย่างนี้
ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติจตุตถกรรมวาจา ว่าดังนี้
• กรรมวาจาท�ำตัสสปาปิยสิกา
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ภิกษุมีชื่อนี้รูปนี้ ถูกซักถามถึง
ครุ ก าบั ติ ใ นท่ า มกลางสงฆ์ ปฏิ เ สธแล้ ว ปฏิ ญ าณ ปฏิ ญ าณแล้ ว ปฏิ เ สธ
ให้การกลับไปกลับมา กล่าวเท็จทั้งที่รู้ ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่
แล้ว สงฆ์พึงท�ำตัสสปาปิยสิกากรรมแก่ภิกษุมีชื่อนี้ นี้เป็นญัตติ
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อาปัตตาธิกรณ์ระงับด้วยสมถะ ๓ อย่าง

[๖๘๙]

อาปัตตาธิกรณ์ ระงับด้วยสมถะเท่าไร อาปัตตาธิกรณ์ระงับด้วยสมถะ ๓ อย่าง
คือ สัมมุขาวินัย ๑ ปฏิญาณตกรณะ ๑ ติณวัตถารกะ ๑.

[๖๙๐]

บางที อาปัตตาธิกรณ์ ไม่อาศัยสมถะอย่างหนึ่ง คือ ติณวัตถารกะ พึงระงับด้วย
สมถะ ๒ อย่าง คือ สัมมุขาวินัย ๑ ปฏิญาณตกรณะ ๑ บางทีพึงตกลงกันได้
สมจริงดังที่ตรัสไว้ว่า
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ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ภิกษุมีชื่อนี้รูปนี้ ถูกซักถามถึง
ครุ ก าบั ติ ใ นท่ า มกลางสงฆ์ ปฏิ เ สธแล้ ว ปฏิ ญ าณ ปฏิ ญ าณแล้ ว ปฏิ เ สธ
ให้การกลับไปกลับมา กล่าวเท็จทั้งที่รู้สงฆ์ท�ำตัสสปาปิยสิกากรรมแก่
ภิกษุมีชื่อนี้
การท�ำตัสสปาปิยสิกากรรมแก่ภกิ ษุมชี อื่ นี้ ชอบแก่ทา่ นผูใ้ ด ท่านผูน้ นั้
พึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด
ข้าพเจ้ากล่าวความนี้ แม้ครั้งที่สอง …
ข้าพเจ้ากล่าวความนี้ แม้ครั้งที่สาม …
ตัสสปาปิยสิกากรรม อันสงฆ์ท�ำแล้วแก่ภิกษุมีชื่อนี้ ชอบแก่สงฆ์
เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ ด้วยอย่างนี้
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่าอธิกรณ์ระงับแล้ว ระงับด้วยอะไร ด้วย
สัมมุขาวินัย กับตัสสปาปิยสิกา ในสัมมุขาวินัยนั้นมีอะไรบ้าง มีความ
พร้อมหน้าสงฆ์ ความพร้อมหน้าธรรม ความพร้อมวินัย ความพร้อมหน้า
บุคคล …
ในตัสสปาปิยสิกานั้นมีอะไรบ้าง มีกิริยา ความกระท�ำ ความเข้าไป
ความเข้าไปเฉพาะความรับรอง ความไม่คัดค้านกรรม คือ ตัสสปาปิยสิกา
อันใด นี้มีในตัสสปาปิยสิกานั้น
ดูกรภิกษุทั้งหลาย หากอธิกรณ์ระงับแล้วอย่างนี้ ผู้ท�ำรื้อฟื้นเป็น
ปาจิตตีย์ ที่รื้อฟื้น ผู้ให้ฉันทะติเตียน เป็นปาจิตตีย์ ที่ติเตียน.

382. ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ต้องลหุกาบัติแล้วเธอ

พึงเข้าไปหาภิกษุรูปหนึ่ง ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า นั่งกระหย่ง
ประคองอั ญ ชลี แล้ ว กล่ า วอย่ า งนี้ ว ่ า คุ ณ ผมต้ อ งอาบั ติ ชื่ อ นี้
ผมแสดงคืนอาบัตินั้น
ภิกษุผู้รับนั้นพึงกล่าวว่า คุณเห็นหรือ
ภิกษุผู้แสดงนั้นพึงกล่าวว่า ขอรับ ผมเห็น
ภิกษุผู้รับนั้นพึงกล่าวว่า คุณพึงส�ำรวมต่อไป
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่าอธิกรณ์ระงับแล้ว ระงับด้วยอะไร ด้วย
สัมมุขาวินยั กับปฏิญญาตกรณะ ในสัมมุขาวินยั มีอะไรบ้าง มีความพร้อมหน้า
ธรรม ความพร้อมหน้าวินัย ความพร้อมหน้าบุคคล …
ก็ความพร้อมหน้าบุคคล ในสัมมุขาวินัยนั้นอย่างไร คือ ผู้แสดง
กับผู้รับแสดง ทั้งสองอยู่พร้อมหน้ากัน นี้ชื่อว่า ความพร้อมหน้าบุคคล
ในสัมมุขาวินัยนั้น
ในปฏิญญาตกรณะนัน้ มีอะไรบ้าง มีกริ ยิ า ความกระท�ำ ความเข้าไป
ความเข้าไปเฉพาะความรับรอง ความไม่คดั ค้านกรรม คือ ปฏิญญาตกรณะ
อันใด นี้มีในปฏิญญาตกรณะนั้น
ดูกรภิกษุทั้งหลาย หากอธิกรณ์ระงับแล้วอย่างนี้ ผู้รับรื้อฟื้น เป็น
ปาจิตตีย์ ที่รื้อฟื้น หากได้การแสดงนั้นอย่างนี้ นั่นเป็นความดี หากไม่ได้
ภิกษุนนั้ พึงเข้าไปหาภิกษุมากรูปด้วยกัน ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า ไหว้เท้า
ภิกษุผู้แก่กว่า นั่งกระหย่ง ประคองอัญชลี แล้วกล่าวอย่างนี้ว่า
ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้าต้องอาบัติชื่อนี้ ข้าพเจ้าแสดงคืนอาบัตินั้น
ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้ภิกษุพวกนั้นทราบด้วยคณะ
ญัตติว่า ขอท่านทั้งหลายจงฟังข้าพเจ้า ภิกษุมีชื่อนี้รูปนี้ ระลึก เปิดเผย
ท� ำ ให้ ตื้ น แสดงอาบั ติ ถ้ า ความพร้ อ มพรั่ ง ของท่ า นทั้ ง หลายถึ ง ที่ แ ล้ ว
ข้าพเจ้าขอรับอาบัติของภิกษุมีชื่อนี้ แล้วกล่าวว่า เธอเห็นหรือ
ภิกษุผู้แสดงพึงกล่าวว่า ขอรับ ผมเห็น
ภิกษุผู้รับพึงกล่าวว่า คุณพึงส�ำรวมต่อไป
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บางทีอาปัตตาธิกรณ์ไม่อาศัยสมถะอย่างหนึ่ง คือ ปฏิญญาตกรณะพึงระงับด้วย
สมถะ ๒ อย่าง คือ สัมมุขาวินัย ๑ ติณวัตถารกะ ๑ บางทีพึงตกลงกันได้ สมจริง
ดังที่ตรัสไว้ว่า
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ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่าอธิกรณ์ระงับแล้ว ระงับด้วยอะไร ด้วย
สัมมุขาวินัยกับปฏิญญาตกรณะ ในสัมมุขาวินัยนั้น มีอะไรบ้าง มีความ
พร้อมหน้าธรรม ความพร้อมหน้าวินัย ความพร้อมหน้าบุคคล …
ก็ความพร้อมหน้าบุคคล ในสัมมุขาวินัยนั้นอย่างไร คือ ผู้แสดงกับ
ผู้รับแสดง ทั้งสองอยู่พร้อมหน้ากัน นี้ชื่อว่า ความพร้อมหน้าบุคคลใน
สัมมุขาวินัยนั้น ในปฏิญญาตกรณะนั้น มีอะไรบ้าง มีกิริยา ความกระท�ำ
ความเข้าไป ความเข้าไปเฉพาะ ความรับรอง ความไม่คัดค้านกรรมคือ
ปฏิญญาตกรณะอันใด นี้มีในปฏิญญาตกรณะนั้น
ดูกรภิกษุทั้งหลาย หากอธิกรณ์ระงับแล้วอย่างนี้ ผู้รับรื้อฟื้น เป็น
ปาจิตตีย์ ที่รื้อฟื้น หากได้การแสดงนั้นอย่างนี้ นั่นเป็นความดี หากไม่ได้
ภิกษุนั้นพึงเข้าไปหาสงฆ์ ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า ไหว้เท้าภิกษุผู้แก่กว่า
นั่งกระหย่ง ประคองอัญชลี แล้วกล่าวอย่างนี้ว่า ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้า
ต้องอาบัติชื่อนี้ ข้าพเจ้าแสดงคืนอาบัตินั้น
ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติกรรมว่า
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ภิกษุมีชื่อนี้รูปนี้ ระลึก เปิดเผย ท�ำให้ตื้น
แสดงอาบัติ ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว ข้าพเจ้าพึงรับอาบัติของ
ภิกษุมีชื่อนี้ แล้วพึงกล่าวว่า เธอเห็นหรือ
ภิกษุผู้แสดงพึงกล่าวว่า ขอรับ ผมเห็น
ภิกษุผู้รับพึงกล่าวว่า คุณพึงส�ำรวมต่อไป
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่าอธิกรณ์ระงับแล้ว ระงับด้วยอะไร ด้วย
สัมมุขาวินัยกับปฏิญญาตกรณะ ในสัมมุขาวินัยนั้น มีอะไรบ้าง มีความ
พร้อมหน้าสงฆ์ ความพร้อมหน้าธรรม ความพร้อมหน้าวินยั ความพร้อมหน้า
บุคคล …
ดูกรภิกษุทั้งหลาย หากอธิกรณ์ระงับแล้วอย่างนี้ ผู้รับรื้อฟื้น เป็น
ปาจิตตีย์ ที่รื้อฟื้น ผู้ให้ฉันทะติเตียน เป็นปาจิตตีย์ ที่ติเตียน.
[๖๙๑]

383. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็พวกภิกษุในธรรมวินัยนี้ เกิดความบาดหมาง

เกิดความทะเลาะ ถึงความวิวาทอยู่ ได้ประพฤติละเมิดกิจอันไม่
สมควรแก่สมณะเป็นอันมาก ทั้งที่กล่าวด้วยวาจา และพยายาม
ท� ำ ด้ ว ยกาย ถ้ า พวกภิ ก ษุ ใ นหมู ่ นั้ น คิ ด อย่ า งนี้ ว ่ า พวกเราเกิ ด
ความบาดหมาง เกิดความทะเลาะ ถึงความวิวาทอยู่ ได้ประพฤติ
ละเมิด กิจอันไม่ควรแก่สมณะเป็นอันมาก ทั้งที่กล่าวด้วยวาจา
และพยายามท�ำด้วยกาย ถ้าพวกเราจักปรับกันด้วยอาบัติเหล่านี้
บางทีอธิกรณ์นั้นจะพึงเป็นไปเพื่อความรุนแรง เพื่อความร้ายกาจ
เพื่อความแตกกันก็ได้
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ระงับอธิกรณ์ เห็นปานนี้ ด้วย
ติณวัตถารกะ

วิธีระงับ
384. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆ์พึงระงับอธิกรณ์อย่างนี้

ภิกษุทุกๆ รูป พึงประชุมในที่แห่งเดียวกัน ครั้นแล้วภิกษุผู้ฉลาด
ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติกรรมวาจา ว่าดังนี้
• ญัตติกรรมวาจา
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า พวกเราเกิดความบาดหมาง เกิด
ความทะเลาะ ถึงความวิวาทอยู่ ได้ประพฤติละเมิดกิจอันไม่ควรแก่สมณะ
เป็นอันมาก ทั้งที่กล่าวด้วยวาจา และพยายามท�ำด้วยกาย ถ้าพวกเราจัก
ปรับกันด้วยอาบัติเหล่านี้ บางทีอธิกรณ์นั้นจะพึงเป็นไป เพื่อความรุนแรง
เพื่อความร้ายกาจ เพื่อความแตกกันก็ได้ ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์
ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงระงับอธิกรณ์นี้ ด้วยติณวัตถารกะเว้นอาบัติที่มีโทษหนัก
เว้นอาบัติที่เนื่องด้วยคฤหัสถ์
บรรดาภิ ก ษุ ฝ ่ า ยเดี ย วกั น ภิ ก ษุ ผู ้ ฉ ลาด ผู ้ ส ามารถ พึ ง ประกาศ
ให้ฝ่ายของตนทราบ ด้วยคณะญัตติกรรมวาจา ว่าดังนี้
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• คณะญัตติกรรมวาจา
ขอท่านทั้งหลายจงฟังข้าพเจ้า พวกเราเกิดความบาดหมาง เกิด
ความทะเลาะ ถึงความวิวาทอยู่ ได้ประพฤติละเมิดกิจอันไม่ควรแก่สมณะ
เป็นอันมาก ทั้งที่กล่าวด้วยวาจา และพยายามท�ำด้วยกาย ถ้าพวกเราจัก
ปรับกันด้วยอาบัติเหล่านี้ บางทีอธิกรณ์นั้นจะพึงเป็นไป เพื่อความรุนแรง
เพือ่ ความร้ายกาจ เพือ่ ความแตกกันก็ได้ ถ้าความพร้อมพรัง่ ของท่านทัง้ หลาย
ถึงที่แล้ว ข้าพเจ้าพึงแสดงอาบัติของท่านทั้งหลาย และอาบัติของตนใน
ท่ามกลางสงฆ์ดว้ ยติณวัตถารกะเว้นอาบัตทิ มี่ โี ทษหนัก เว้นอาบัตทิ เี่ นือ่ งด้วย
คฤหัสถ์ เพื่อประโยชน์แก่ท่านทั้งหลาย และเพื่อประโยชน์แก่ตน.
[๖๙๓]
บรรดาภิกษุฝ่ายเดียวกัน ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้
สงฆ์ทราบ ด้วยญัตติทุติยกรรมวาจา ว่าดังนี้
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• คณะญัตติกรรมวาจา
ขอท่านทั้งหลายจงฟังข้าพเจ้า พวกเราเกิดความบาดหมาง เกิด
ความทะเลาะ ถึงความวิวาทอยู่ ได้ประพฤติละเมิดกิจอันไม่ควรแก่สมณะ
เป็นอันมาก ทั้งที่กล่าวด้วยวาจา และพยายามท�ำด้วยกาย ถ้าพวกเราจัก
ปรับกันด้วยอาบัติเหล่านี้ บางทีอธิกรณ์นั้นจะพึงเป็นไป เพื่อความรุนแรง
เพื่อความร้ายกาจ เพื่อความแตกกันก็ได้ ถ้าความพร้อมพรั่งของท่าน
ทั้งหลายถึงที่แล้ว ข้าพเจ้าพึงแสดงอาบัติของท่านทั้งหลาย และอาบัติของ
ตนในท่ามกลางสงฆ์ด้วยติณวัตถารกะ เว้นอาบัติที่มีโทษหนัก เว้นอาบัติที่
เนือ่ งด้วยคฤหัสถ์ เพือ่ ประโยชน์แก่ทา่ นทัง้ หลาย และเพือ่ ประโยชน์แก่ตน.
[๖๙๒]
ล�ำดับนัน้ บรรดาภิกษุฝา่ ยเดียวกันอีกพวกหนึง่ ภิกษุผฉู้ ลาด ผูส้ ามารถ
พึงประกาศให้ฝา่ ยของตนทราบ ด้วยคณะญัตติกรรมวาจา ว่าดังนี้

• ญัตติทุติยกรรมวาจา
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า พวกเราเกิดความบาดหมาง เกิด
ความวิวาทอยู่ได้ประพฤติละเมิดกิจอันไม่ควรแก่สมณะเป็นอันมาก ทั้งที่
กล่าวด้วยวาจา และพยายามท�ำด้วยกาย ถ้าพวกเราจักปรับกันด้วยอาบัติ
เหล่านี้ บางทีอธิกรณ์นั้นจะพึงเป็นไป เพื่อความรุนแรง เพื่อความร้ายกาจ
เพื่อความแตกกันก็ได้ ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว ข้าพเจ้าพึง
แสดงอาบัติของท่านเหล่านี้ และอาบัติของตนในท่ามกลางสงฆ์ ด้วย
ติณวัตถารกะ เว้นอาบัติที่มีโทษหนัก เว้นอาบัติที่เนื่องด้วยคฤหัสถ์ เพื่อ
ประโยชน์แก่ท่านเหล่านี้ แลเพื่อประโยชน์แก่ตน นี้เป็นญัตติ
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า พวกเราเกิดความบาดหมาง เกิด
ความทะเลาะ ถึงความวิวาทอยู่ ได้ประพฤติละเมิดกิจอันไม่ควรแก่สมณะ
เป็นอันมาก ทั้งที่กล่าวด้วยวาจา และพยายามท�ำด้วยกาย ถ้าพวกเราจัก
ปรับกันด้วยอาบัติเหล่านี้ บางทีอธิกรณ์นั้นจะพึงเป็นไปเพื่อความรุนแรง
เพื่อความร้ายกาจ เพื่อความแตกกันก็ได้ ข้าพเจ้าแสดง อาบัติของท่าน
เหล่านี้ และอาบัติของตนในท่ามกลางสงฆ์ ด้วยติณวัตถารกะ เว้นอาบัติ
ที่มีโทษหนัก เว้นอาบัติที่เนื่องด้วยคฤหัสถ์ เพื่อประโยชน์แก่ท่านเหล่านี้
และเพื่อประโยชน์แก่ตน
การแสดงอาบัตเิ หล่านี้ ของพวกเราในท่ามกลางสงฆ์ ด้วยติณวัตถารกะ
เว้นอาบัติที่มีโทษหนัก เว้นอาบัติที่เนื่องด้วยคฤหัสถ์ ชอบแก่ท่านผู้ใด
ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด
อาบัตเิ หล่านีข้ องพวกเรา เว้นอาบัตทิ มี่ โี ทษหนัก เว้นอาบัตทิ เี่ นือ่ งด้วย
คฤหัสถ์ ข้าพเจ้าแสดงแล้วในท่ามกลางสงฆ์ ด้วยติณวัตถารกะ ชอบแก่สงฆ์
เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้
ล�ำดับนั้น บรรดาภิกษุฝ่ายเดียวกัน ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึง
ประกาศให้ สงฆ์ทราบด้วยญัตติทุติยกรรมวาจา ว่าดังนี้
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กิจจาธิกรณ์ระงับด้วยสมถะอย่างเดียว

[๖๙๔]
385. กิจจาธิกรณ์ระงับด้วยสมถะเท่าไร กิจจาธิกรณ์ระงับด้วยสมถะ
อย่างเดียว คือสัมมุขาวินัย.

สมถขันธกะ จบ
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อาจารโคจรสมฺปนฺนา

• ญัตติทุติยกรรมวาจา
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า พวกเราเกิดความบาดหมาง …
ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ ด้วยอย่างนี้
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่าอธิกรณ์ระงับแล้ว ระงับด้วยอะไร ด้วย
สัมมุขาวินยั กับติณวัตถารกะ ในสัมมุขาวินยั นัน้ มีอะไรบ้าง มีความพร้อมหน้า
สงฆ์ ความพร้อมหน้าธรรม ความพร้อมหน้าวินัย ความพร้อมหน้าบุคคล
ก็ความพร้อมหน้าสงฆ์ในสัมมุขาวินัยนั้นอย่างไร ภิกษุผู้เข้ากรรม
มีจ�ำนวนเท่าไร พวกเธอมาประชุมกัน น�ำฉันทะของผู้ควรฉันทะมา ผู้อยู่
พร้อมหน้ากันไม่คัดค้าน นี้ชื่อว่าความพร้อมหน้าสงฆ์ในสัมมุขาวินัยนั้น
ก็ความพร้อมหน้าธรรม ความพร้อมหน้าวินัย ในสัมมุขาวินัยนั้น
อย่างไร อธิกรณ์นั้นระงับโดยธรรม โดยวินัย และโดยสัตถุศาสน์ใด นี้ชื่อว่า
ความพร้อมหน้าธรรม ความพร้อมหน้าวินัย ในสัมมุขาวินัยนั้น
ก็ความพร้อมหน้าบุคคลในสัมมุขาวินัยนั้นอย่างไร ผู้แสดง และ
ผู้รับแสดง ทั้งสองอยู่พร้อมหน้ากัน นี้ชื่อว่าความพร้อมหน้าบุคคล
ในติณวัตถารกะนั้น มีอะไรบ้าง มีกิริยา ความกระท�ำ ความเข้าไป
ความเข้าไปเฉพาะความรับรอง ความไม่คัดค้านกรรม คือ ติณวัตถารกะ
อันใด นี้มีในติณวัตถารกะนั้น
ดูกรภิกษุท้ังหลาย ถ้าอธิกรณ์ระงับแล้วอย่างนี้ ผู้รับรื้อฟื้น เป็น
ปาจิตตีย์ ที่รื้อฟื้น ผู้ให้ฉันทะติเตียน เป็นปาจิตตีย์ ที่ติเตียน.

ยอดแห่งความเพียร
-บาลี ทุก. อํ. ๒๐/๖๓/๒๔๘.

ภิกษุทงั้ หลาย ความเพียรทีเ่ ป็นหลักเป็นประธาน สองประการเหล่านี้
เป็นสิ่งที่ท�ำได้ยากในโลก สองประการอะไรบ้างเล่า สองประการ คือ
ฝ่ายคฤหัสถ์ผู้ครองเรือน ต้องใช้ความเพียร เพื่อให้ได้เครื่องนุ่งห่ม
อาหาร ที่อยู่อาศัย และยาแก้ไข้ นี่อย่างหนึ่ง.
ฝ่ายบรรพชิต ผู้ออกบวชจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือน ต้องใช้
ความเพียร เพื่อละอุปธิเสียทั้งหมด นี่อย่างหนึ่ง.
ภิกษุทั้งหลาย ความเพียรที่เป็นหลักเป็นประธาน สองประการ
เหล่านี้แหละ เป็นสิ่งที่ท�ำได้ยากในโลก.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย บรรดาความเพี ย รที่ เ ป็ น หลั ก เป็ น ประธาน
สองประการเหล่านี้ ความเพียรเพื่อละอุปธิเสียทั้งหมด จัดเป็นยอด
แห่งความเพียร.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เพราะฉะนั้ น ในเรื่ อ งนี้ พวกเธอทั้ ง หลาย พึ ง
ส� ำ เหนี ย กใจไว้ ว ่ า “เราทั้ ง หลาย จั ก ตั้ ง ความเพี ย ร ที่ เ ป็ น หลั ก เป็ น
ประธาน เพื่อละอุปธิเสียทั้งหมด” ดังนี้.
ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอทั้งหลาย พึงส�ำเหนียกใจไว้อย่างนี้แล.

(วินัยปิฎก เล่มที่ ๗)

จุลวรรค ภาค ๒ : แบ่งเป็น ๘ ขันธ์
มี ๖๒๗ สิกขาบท
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ขันธ์ที่ ๑ : ขุททกวัตถุขันธกะ
วัตรในการอาบน้ำ�

[๑]
1. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุอาบน�้ำ  ไม่พึงสีกายที่ต้นไม้ รูปใดสี
ต้องอาบัติทุกกฏ.
[๒]
2. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ อ าบน�้ ำ  ไม่ พึ ง สี ก ายที่ เ สา รู ป ใดสี
ต้องอาบัติทุกกฏ.
[๓]
3. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ อ าบน�้ ำ  ไม่ พึ ง สี ก ายที่ ฝ า รู ป ใดสี
ต้องอาบัติทุกกฏ.
[๔]
4. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุอาบน�้ำ ไม่พึงอาบในสถานที่อันไม่สมควร
รูปใดอาบ ต้องอาบัติทุกกฏ.
[๕]
5. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ ไ ม่ พึ ง อาบน�้ ำ ถู ด ้ ว ยมื อ ที่ ท� ำ ด้ ว ยไม้
รูปใดอาบ ต้องอาบัติทุกกฏ.
[๖]
6. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ ไ ม่ พึ ง อาบน�้ ำ ถู ด ้ ว ยก้ อ นจุ ร ณหิ น สี ดั่ ง
พลอยแดง รูปใดอาบ ต้องอาบัติทุกกฏ.
[๗]
7. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงผลัดกันถูตัว รูปใดให้ท�ำ ต้องอาบัติ
ทุกกฏ.
[๘]
8. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงอาบน�้ำถูด้วยไม้บังเวียนที่จักเป็น
ฟันมังกร รูปใดอาบ ต้องอาบัติทุกกฏ.
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[๙]

9. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตไม้บังเวียนที่มิได้จักเป็นฟันมังกร
แก่ภิกษุอาพาธ.
[๑๐]

สมัยต่อมา ภิกษุรูปหนึ่งทุพพลภาพเพราะชรา เมื่ออาบน�้ำ ไม่สามารถจะถูกาย
ตนได้ … ตรัสว่า

10. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเกลียวผ้า.

• เรื่องเครื่องประดับต่างชนิด
[๑๒]
12. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงทรงเครื่องประดับหู ไม่พึงทรงสังวาล
ไม่พึงทรงสร้อยคอ ไม่พึงทรงเครื่องประดับเอว ไม่พึงทรงวลัย
ไม่พึงทรงสร้อยตาบ ไม่พึงทรงเครื่องประดับข้อมือ ไม่พึงทรงแหวน
ประดับนิ้วมือ รูปใดทรง ต้องอาบัติทุกกฏ.

ทรงห้ามไว้ผมยาว เสยผม และหวีผม

[๑๓]
13. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงไว้ผมยาว รูปใดไว้ ต้องอาบัติทุกกฏ.
14. ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ไว้ผมได้สองเดือน หรือยาว
สององคุลี.
[๑๔]
15. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงเสยผมด้วยแปรง ไม่พึงเสยผมด้วยหวี
ไม่พึงเสยผมด้วยนิ้วมือต่างหวี ไม่พึงเสยผมด้วยน�้ำมันผสมกับขี้ผึ้ง
ไม่พึงเสยผมด้วยน�้ำมันผสมกับน�้ำ รูปใดเสย ต้องอาบัติทุกกฏ.
[๑๕]

ทรงห้ามส่องดูเงาหน้า

16. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงดูเงาหน้าในแว่นหรือในภาชนะน�้ำ
รูปใดดู ต้องอาบัติทุกกฏ.
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[๑๑]
11. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตการถูหลังด้วยมือ.

[๑๖]
17. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เราอนุญาตให้ดเู งาหน้าทีแ่ ว่นหรือทีภ่ าชนะน�ำ้ ได้
เพราะเหตุอาพาธ.

ทรงห้ามทาหน้า เป็นต้น

[๑๗]
18. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงทาหน้า ไม่พึงถูหน้า ไม่พึงผัดหน้า
ไม่พึงเจิมหน้าด้วยมโนศิลา ไม่พึงย้อมตัว ไม่พึงย้อมหน้า ไม่พึง
ย้อมทั้งตัวและหน้า รูปใดท�ำ ต้องอาบัติทุกกฏ.
[๑๘]
19. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ทาหน้าได้ เพราะเหตุอาพาธ.
[๑๙]
20. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงไปดูการฟ้อนร�ำ การขับร้อง หรือการ
ประโคมดนตรี รูปใดไป ต้องอาบัติทุกกฏ.

ทรงห้ามสวดพระธรรมด้วยทำ�นองยาว

[๒๐]
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุสวดพระธรรมด้วยท�ำนองยาวคล้ายเพลงขับ
มีโทษ ๕ ประการนี้ คือ
1. ตนยินดีในเสียงนั้น
2. คนอื่นก็ยินดีในเสียงนั้น
3. ชาวบ้านติเตียน
4. สมาธิของผู้พอใจการทำ�เสียงย่อมเสียไป
5. ภิกษุชั้นหลังจะถือเป็นเยี่ยงอย่าง
ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทษ ๕ ประการนี้แล ของภิกษุผู้สวดพระธรรมด้วย
ท�ำนองยาวคล้ายเพลงขับ.
21. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงสวดพระธรรมด้วยท�ำนองยาวคล้าย
เพลงขับ รูปใดสวด ต้องอาบัติทุกกฏ.
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[๒๑]

ทรงอนุญาตการสวดสรภัญญะ

สมัยต่อมา ภิกษุทั้งหลายรังเกียจในการสวดสรภัญญะ … ตรัสว่า

22. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้สวดเป็น ท�ำนองสรภัญญะได้.
ทรงห่มผ้าขนสัตว์ มีขนข้างนอก

[๒๒]
23. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงห่มผ้าขนสัตว์ มีขนข้างนอก รูปใดห่ม
ต้องอาบัติทุกกฏ.
[๒๓]
24. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงฉันผลมะม่วง รูปใดฉัน ต้องอาบัติ
ทุกกฏ.
[๒๔]
25. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย พวกเธอจงรั บ ประเคนฉั น เถิ ด เราอนุ ญ าต
ผลมะม่วงเป็นชิ้นๆ.

สมณกัปปะ ๕ อย่าง

[๒๕]
26. ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงรับประเคน ฉันเถิด เราอนุญาต
ให้ฉันผลไม้โดยสมณกัปปะ ๕ อย่าง คือ
1. ผลไม้ที่ลนด้วยไฟ
2. ผลไม้ที่กรีดด้วยศัสตรา
3. ผลไม้ที่จิกด้วยเล็บ
4. ผลไม้ที่ไม่มีเมล็ด
5. ผลไม้ที่ปล้อนเมล็ดออกแล้ว
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ฉันผลไม้โดยสมณกัปปะ ๕ อย่างนี้.
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ทรงห้ามฉันมะม่วง

ทรงอนุญาตการเจริญเมตตา

[๒๖]
27. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้แผ่เมตตาจิตไปสู่ตระกูลพญางู
ทั้ง ๔ นี้ เพื่อคุ้มครองตน เพื่อรักษาตน เพื่อป้องกันตน ก็แล
พึงท�ำการแผ่อย่างนี้
บทเจริญเมตตา

[๒๗]
เรากับพญางูตระกูลวิรูปักขะ จงมีเมตตาต่อกัน
เรากับพญางูตระกูลเอราปถะ จงมีเมตตาต่อกัน
เรากับพญางูตระกูลฉัพยาปุตตะ จงมีเมตตาต่อกัน
เรากับพญางูตระกูลกัณหาโคตมกะ จงมีเมตตาต่อกัน
เรากับฝูงสัตว์ที่ไม่มีเท้า จงมีเมตตาต่อกัน
เรากับฝูงสัตว์ ๒ เท้า จงมีเมตตาต่อกัน
เรากับฝูงสัตว์ ๔ เท้า จงมีเมตตาต่อกัน
เรากับฝูงสัตว์มีเท้ามาก จงมีเมตตาต่อกัน
สัตว์ไม่มีเท้า อย่าได้เบียดเบียนเรา
สัตว์ ๒ เท้า อย่าได้เบียดเบียนเรา
สัตว์ ๔ เท้า อย่าได้เบียดเบียนเรา
สัตว์มีเท้ามาก อย่าได้เบียดเบียนเรา
แลสัตว์ที่เกิดแล้วยังมีชีวิตทั้งมวลทุกหมู่เหล่า
จงประสพความเจริญ
อย่าได้พบเห็นสิ่งลามกสักน้อยหนึ่งเลย
พระพุทธเจ้ามีพระคุณหาประมาณมิได้
พระธรรมมีพระคุณหาประมาณมิได้
พระสงฆ์มีพระคุณหาประมาณมิได้
แต่สัตว์เสือกคลานทั้งหลาย คือ งู แมลงป่อง ตะขาบ
แมลงมุม ตุ๊กแก หนู มีคุณพอประมาณ
ความรักษาอันเราท�ำแล้ว ความป้องกันอันเราท�ำแล้ว
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ขอฝูงสัตว์ทั้งหลาย จงถอยกลับไปเถิด
เรานั้น ขอมนัสการแด่พระผู้มีพระภาค
ขอนมัสการแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้ง ๗ พระองค์.

ทรงห้ามตัดองค์กำ�เนิด

[๒๘]
28. ดูกรภิกษุทั้งหลาย โมฆบุรุษนั้น เมื่อสิ่งที่จะพึงตัดอย่างอื่นยังมี
ไพล่ไปตัดเสียอีกอย่าง ภิกษุไม่พึงตัดองค์ก�ำเนิดของตน รูปใดตัด
ต้องอาบัติถุลลัจจัย.
[๒๙]
…ภารทวาชะ การกระท�ำของเธอนั่น ไม่เหมาะ ไม่สม ไม่ควร ไม่ใช่
กิจของสมณะ ใช้ไม่ได้ ไม่ควรท�ำ ไฉน เธอจึงได้แสดงอิทธิปาฏิหาริย์ ซึ่ง
เป็นธรรมอันยวดยิ่งของมนุษย์ แก่พวกคฤหัสถ์ เพราะเหตุแห่งบาตรไม้
ซึ่งเป็นดุจซากศพเล่า มาตุคามแสดงของลับ เพราะเหตุแห่งทรัพย์ซึ่งเป็น
ดุจซากศพแม้ฉันใด เธอก็ฉันนั้นเหมือนกัน ได้แสดงอิทธิปาฏิหาริย์ ซึ่ง
เป็นธรรมอันยวดยิ่งของมนุษย์ แก่พวกคฤหัสถ์ เพราะเหตุแห่งบาตรไม้
ซึ่งเป็นดุจซากศพ การกระท�ำของเธอนั่นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของ
ชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส …
29. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงแสดงอิทธิปาฎิหาริย์ ซึ่งเป็นธรรมอัน
ยวดยิ่งของมนุษย์ แก่พวกคฤหัสถ์ รูปใดแสดง ต้องอาบัติทุกกฏ.
30. อนึ่ง ภิกษุไม่พึงใช้บาตรไม้ รูปใดใช้ ต้องอาบัติทุกกฏ.

ข้อห้ามและอนุญาตเกี่ยวกับบาตร

[๓๔]
31. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงใช้บาตรทองค�ำ ไม่พึงใช้บาตรเงิน
ไม่พึงใช้บาตรแก้วมณี ไม่พึงใช้บาตรแก้วไพฑูรย์ ไม่พึงใช้บาตร
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ทรงห้ามใช้บาตรไม้

แก้วผลึก ไม่พึงใช้บาตรทองสัมฤทธิ์ ไม่พึงใช้บาตรกระจก ไม่พึง
ใช้บาตรดีบุก ไม่พึงใช้บาตรตะกั่ว ไม่พึงใช้บาตรทองแดง รูปใดใช้
ต้องอาบัติทุกกฏ.

32. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตบาตร ๒ ชนิด คือ บาตรเหล็ก ๑
บาตรดิน ๑.
[๓๕]

สมัยต่อมา ก้นบาตรสึก .… ตรัสว่า

33. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตบังเวียนรองบาตร.

[๓๖]
34. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ ไ ม่ พึ ง ใช้ บั ง เวี ย นรองบาตรชนิ ด ต่ า งๆ
(คือ ชนิดท�ำด้วยทอง ชนิดท�ำด้วยเงิน) รูปใดใช้ ต้องอาบัติทุกกฏ.

35. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตบังเวียนรองบาตร ๒ ชนิด คือ
ท�ำด้วยดีบุก ๑ ท�ำด้วยตะกั่ว ๑.

บังเวียนรองบาตรหนา ไม่กระชับกับบาตร … ตรัสว่า

36. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้กลึง.

บังเวียนรองบาตรที่กลึงแล้วยังเป็นคลื่น … ตรัสว่า

37. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้จักเป็นฟันมังกร.

[๓๗]
38. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุไม่พงึ ใช้บงั เวียนรองบาตร อันวิจติ ร ทีจ่ า้ งเขา
ท�ำให้มีลวดลายเป็นรูปภาพ รูปใดใช้ ต้องอาบัติทุกกฏ.

39. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เราอนุญาตให้ใช้บงั เวียนรองบาตรอย่างธรรมดา.
[๓๘]
40. ดูกรภิกษุทั้งหลาย บาตรที่ยังมีน�้ำ ภิกษุไม่พึงเก็บง�ำ รูปใดเก็บง�ำ
ต้องอาบัติทุกกฏ.
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41. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ผึ่งแล้วจึงเก็บง�ำบาตร.

สมัยต่อมา บาตรเป็นอันมาก ไม่มีเชิงรอง ภิกษุทั้งหลายวาง เก็บไว้ในที่แจ้งบาตร
ถูกลมหัวด้วนพัดกลิ้งตกแตก … ตรัสว่า

46. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเชิงรองบาตร.
[๔๒]

สมัยต่อมา ภิกษุทงั้ หลายวางบาตรไว้รมิ กระดานเลียบ บาตรกลิง้ ตกแตก … ตรัสว่า

47. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงวางบาตรไว้ริมกระดานเลียบ รูปใด
วางไว้ ต้องอาบัติทุกกฏ.
[๔๓]

สมัยต่อมา ภิกษุทั้งหลายวางบาตรไว้ริมกระดานเลียบเล็กๆ นอกฝา บาตรกลิ้ง
ตกแตก … ตรัสว่า

48. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงวางบาตรไว้ ริมกระดานเลียบเล็กๆ
นอกฝา รูปใดวางไว้ ต้องอาบัติทุกกฏ.
[๔๔]

สมัยต่อมา ภิกษุทั้งหลายคว�่ำบาตรไว้ที่พื้นดิน ขอบบาตรสึก … ตรัสว่า

49. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ใช้หญ้ารอง.

พุทธวจน – อริยวินัย 813

อาจารโคจรสมฺปนฺนา

[๓๙]
42. ดูกรภิกษุทั้งหลาย บาตรที่ยังมีน�้ำ ภิกษุไม่พึงผึ่งไว้ รูปใดผึ่งไว้
ต้องอาบัติทุกกฏ.
43. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ท�ำให้หมดน�้ำเสียก่อนผึ่ง แล้ว
จึงเก็บง�ำบาตร.
[๔๐]
44. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงวางบาตรไว้ในที่ร้อน รูปใดวางไว้
ต้องอาบัติทุกกฏ.
45. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ผึ่งไว้ในที่ร้อนครู่เดียว แล้วจึง
เก็บง�ำบาตร.
[๔๑]

หญ้าที่รองถูกปลวกกัด … ตรัสว่า

50. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ใช้ท่อนผ้ารอง.
ท่อนผ้าถูกปลวกกัด … ตรัสว่า

51. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตแท่นเก็บบาตร.
บาตรตกจากแท่นเก็บ บาตรแตก … ตรัสว่า

52. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ใช้หม้อเก็บบาตร.
บาตรครูดสีกับหม้อเก็บบาตร … ตรัสว่า

53. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ใช้ถุงบาตร.1
สายโยกไม่มี … ตรัสว่า

54. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตสายโยกเป็นด้ายถัก.

[๔๕]
55. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ ไ ม่ พึ ง แขวนบาตรไว้ รู ป ใดแขวนไว้
ต้องอาบัติทุกกฏ.
[๔๖]
56. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงเก็บบาตรไว้ บนเตียง รูปใดเก็บ
ต้องอาบัติทุกกฏ.
[๔๗]
57. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ ไ ม่ พึ ง เก็ บ บาตรไว้ บ นตั่ ง รู ป ใดเก็ บ
ต้องอาบัติทุกกฏ.
[๔๘]
58. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ ไ ม่ พึ ง วางบาตรไว้ บ นตั ก รู ป ใดวาง
ต้องอาบัติทุกกฏ.
[๔๙]
59. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงเก็บบาตรไว้บนกลด รูปใดเก็บไว้
ต้องอาบัติทุกกฏ.
1. คำ�ว่า “ถุงบาตร” พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ ใช้ว่า
“ถลกบาตร” –ผู้รวบรวม
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64. อนึ่ง ภิกษุไม่พึงใช้ของบังสุกุลทุกอย่าง รูปใดใช้ ต้องอาบัติทุกกฏ.
[๕๔]
65. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงใช้บาตรรับเศษ อาหาร ก้าง หรือ
น�้ำบ้วนปาก รูปใดใช้ ต้องอาบัติทุกกฏ.
66. เราอนุญาตให้ใช้กระโถน.
[๕๕]

ข้อห้ามและอนุญาตเกี่ยวกับจีวร

สมัยต่อมา ภิกษุทงั้ หลายใช้มอื ฉีกผ้าแล้วเย็บเป็นจีวร จีวรมีแนวไม่เสมอกัน … ตรัสว่า

67. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ใช้มีดมีผ้าพัน.
[๕๖]

สมัยต่อมา มีดมีด้ามบังเกิดแก่สงฆ์ … ตรัสว่า

68. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ใช้มีดมีด้าม.
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[๕๐]
60. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุถือบาตรอยู่ ไม่พึงผลักบานประตูเข้าไป
รูปใดผลัก ต้องอาบัติทุกกฏ.
[๕๑]
61. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงใช้กระโหลกน�้ำเต้าเที่ยวบิณฑบาต
รูปใดใช้ ต้องอาบัติทุกกฏ.
[๕๒]
62. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงใช้กระเบื้องหม้อเที่ยวบิณฑบาต
รูปใดใช้ ต้องอาบัติทุกกฏ.
[๕๓]
63. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ ไ ม่ พึ ง ใช้ บ าตรกระโหลกผี รู ป ใดใช้
ต้องอาบัติทุกกฏ.

[๕๗]
69. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุไม่พงึ ใช้ดา้ มมีดชนิดต่างๆ (คือ ชนิดท�ำด้วยทอง
ชนิดท�ำด้วยเงิน) รูปใดใช้ ต้องอาบัติทุกกฏ.
70. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ใช้ด้ามมีดที่ท�ำด้วยกระดูก งา เขา
ไม้อ้อ ไม้ไผ่ ไม้ธรรมดา ครั่ง เมล็ดผลไม้ โลหะ และกระดองสังข์.
[๕๘]
สมัยต่อมา ภิกษุทงั้ หลายใช้ขนไก่บา้ ง ไม้กลัดบ้าง เย็บจีวร จีวรเย็บแล้วไม่ดี … ตรัสว่า

71. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ใช้เข็ม.
เข็มขึ้น สนิม … ตรัสว่า

72. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ใช้กล่องเข็ม.
แม้ในกล่องเข็ม ก็ยังขึ้นสนิม … ตรัสว่า

73. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้โรยด้วยแป้งข้าวหมาก.
แม้ในแป้งข้าวหมาก เข็มก็ยังขึ้นสนิม … ตรัสว่า

74. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้โรยด้วยแป้งเจือขมิ้นผง.
แม้ในแป้งเจือขมิ้นผงเข็มก็ยังขึ้นสนิมได้ … ตรัสว่า

75. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ใช้ฝุ่นหิน
แม้ในฝุ่นหินเข็มก็ยังขึ้นสนิม … ตรัสว่า

76. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ทาด้วยขี้ผึ้ง.
ฝุ่นหินแตก … ตรัสว่า

77. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ใช้ผ้ามัดขี้ผึ้งพอกฝุ่นหิน.
[๕๙]

ข้ออนุญาตเกี่ยวกับไม้สะดึง

สมัยต่อมา ภิกษุทงั้ หลายตอกหลักลงในทีน่ นั้ ๆ ผูกขึงเย็บจีวร จีวรเสียมุม … ตรัสว่า

78. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตไม้สะดึง เชือกผูกไม้สะดึง ให้ผูกลง
ในที่นั้นๆ เย็บจีวรได้.
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79. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงขึงไม้สะดึง ในที่ไม่เสมอ รูปใดขึง
ต้องอาบัติทุกกฏ.

ภิกษุทั้งหลายขึงไม้สะดึงบนพื้นดิน ไม้สะดึงเปื้อนฝุ่น … ตรัสว่า

80. ดูกร ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ใช้หญ้ารอง.
ขอบไม้สะดึงช�ำรุด … ตรัสว่า

81. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ดามขอบเหมือนผ้าอนุวาต.
ไม้สะดึงไม่พอ … ตรัสว่า

82. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตไม้สะดึงเล็ก ไม้ประกับ ซี่ไม้ส�ำหรับ
สอดเข้ า ในระหว่ า งจี ว รสองชั้ น เชื อ กรั ด สะดึ ง ในกั บ สะดึ ง นอก
ด้ายผูกจีวรลงกับสะดึงใน ครั้นขึงแล้วจึงเย็บจีวร.

83. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ท�ำหมาย.
เส้นด้ายคด … ตรัสว่า

84. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเส้นด้าย ตีบรรทัด.

[๖๐]
85. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุมเี ท้าเปือ้ นไม่พงึ เหยียบไม้สะดึง รูปใดเหยียบ
ต้องอาบัติทุกกฏ.
[๖๑]
86. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุมเี ท้าเปียก ไม่พงึ เหยียบไม้สะดึง รูปใดเหยียบ
ต้องอาบัติทุกกฏ.
[๖๒]
87. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุสวมรองเท้าไม่พงึ เหยียบไม้สะดึง รูปใดเหยียบ
ต้องอาบัติทุกกฏ.
[๖๓]
สมัยต่อมา ภิกษุทั้งหลายเย็บจีวร รับเข็มด้วยนิ้วมือ นิ้วมือก็เจ็บ … ตรัสว่า
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ด้ายเกษียนภายในไม่เสมอ … ตรัสว่า

88. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ใช้ปลอกสวมนิ้วมือ.

[๖๔]
89. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงใช้ปลอกสวมนิ้วมือชนิดต่างๆ (คือ
ชนิดท�ำด้วยทอง ชนิดท�ำด้วยเงิน) รูปใดใช้ ต้องอาบัติทุกกฏ.

90. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ใช้ปลอกสวมนิ้วมือที่ท�ำด้วย
กระดูก งา เขา ไม้อ้อ ไม้ไผ่ ไม้ธรรมดา ครั่ง เมล็ดผลไม้ โลหะ
และกระดองสังข์.
[๖๕]

สมัยต่อมา เข็มบ้าง มีดบ้าง ปลอกสวมนิ้วมือบ้าง หายไป … ตรัสว่า

91. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตกล่องเก็บเครื่องเย็บผ้า.
ภิกษุทั้งหลายมัวพะวงอยู่แต่ในกล่องเก็บเครื่องเย็บผ้า … ตรัสว่า

92. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต ถุงเก็บปลอกนิ้วมือ.
สายโยกไม่มี …

93. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตสายโยกเป็นด้ายถัก.
[๖๖]

ข้ออนุญาตเกี่ยวกับโรงสะดึง เป็นต้น

สมัยต่อมา ภิกษุทั้งหลายเย็บจีวรอยู่ในที่แจ้ง ล�ำบากด้วยความหนาวบ้าง ความ
ร้อนบ้าง … ตรัสว่า

94. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตโรงสะดึง ปะร�ำสะดึง.
โรงสะดึงมีพื้นที่ต�่ำ น�้ำท่วม … ตรัสว่า

95. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ถมพื้นที่ให้สูง.
ดินที่ถมพังทะลาย … ตรัสว่า

96. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ก่อมูลดินที่ถม ๓ อย่าง คือ
ก่อด้วยอิฐ ๑ ก่อด้วยศิลา ๑ ก่อด้วยไม้ ๑.
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ภิกษุทั้งหลายขึ้นลงล�ำบาก … ตรัสว่า

97. ดูกร ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตบันได ๓ อย่าง คือ บันไดอิฐ ๑
บันไดหิน ๑

บันไดไม้ ๑.

ภิกษุทั้งหลายขึ้นลงพลัดตก … ตรัสว่า

98. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตราว ส�ำหรับยึด.
[๖๗]

สมัยต่อมา ผงหญ้าที่มุงร่วงลงในโรงสะดึง … ตรัสว่า

99. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เราอนุญาตให้รอื้ ลง แล้วฉาบด้วยดิน ทัง้ ข้างนอก

สมัยต่อมา ภิกษุทั้งหลายเย็บจีวรเสร็จแล้ว ละทิ้งไม้สดึงไว้ใน ที่นั้นเองแล้วหลีก
ไป หนูบ้าง ปลวกบ้าง กัดกิน … ตรัสว่า

100. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ม้วนไม้สะดึงเก็บไว้.
ไม้สะดึงหัก … ตรัสว่า

101. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้สอดท่อนไม้ม้วนไม้สะดึงเข้าไป.
ไม้สะดึงคลี่ออก … ตรัสว่า

102. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเชือกผูก.
[๖๙]

สมั ย ต่ อ มา ภิ ก ษุ ทั้ ง หลายยกไม้ ส ะดึ ง เก็ บ ไว้ ที่ ฝ าบ้ า ง ที่ เ สาบ้ า งแล้ ว หลี ก ไป
ไม้สะดึงพลัดตกเสียหาย … ตรัสว่า

103. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เราอนุ ญ าตให้ แขวนไว้ ที่ เ ดื อ ยข้ า งฝา หรื อ
ที่ไม้นาคทนต์.1
[๗๐]

ครั้งนั้น ภิกษุทั้งหลายใช้บาตรบรรจุเข็มบ้าง มีดบ้าง เครื่องยาบ้าง เดินทางไป …

104. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตถุงเก็บเครื่องยา.
1. ไม้ที่ทำ�เป็นรูปงาช้าง –ผู้รวบรวม
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ข้างใน ให้มีสีขาว สีด�ำ สีเหลือง จ�ำหลักเป็นพวงดอกไม้ เครือไม้
ฟันมังกร ดอกจอกห้ากลีบ ราวจีวร สายระเดียงจีวรได้.
[๖๘]

สายโยกไม่มี … ตรัสว่า

105. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตสายโยกเป็นด้ายถัก.
[๗๑]

สมัยต่อมา ภิกษุรูปหนึ่ง ใช้ประคตเอวผูกรองเท้าเข้าไปบิณฑบาตในบ้าน อุบาสก
ผู้หนึ่งกราบภิกษุรูปนั้น ศีรษะกระทบรองเท้า ภิกษุนั้นขวยใจครั้นเธอกลับไปถึงวัด
แล้วแจ้งเรื่องนั้นแก่ภิกษุทั้งหลาย … ตรัสว่า

106. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตถุงเก็บรองเท้า.
สายโยกไม่มี … ตรัสว่า

107. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตสายโยกเป็นด้ายถัก.
[๗๒]

ข้ออนุญาตเกี่ยวกับผ้ากรองน้ำ�

สมัยต่อมา น�้ำในระหว่างทางเป็นอกัปปิยะ ผ้าส�ำหรับกรองน�้ำไม่มี … ตรัสว่า

108. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตผ้ากรองน�้ำ.
ท่อนผ้าไม่พอ … ตรัสว่า

109. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตผ้ากรองท�ำรูปคล้ายช้อน.
ผ้าไม่พอ … ตรัสว่า

110. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ใช้กระบอกกรองน�้ำ.

[๗๔]
111. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุผเู้ ดินทางเมือ่ ถูกเขาอ้อนวอนขอผ้ากรองน�ำ้
จะไม่พึงให้ไม่ควร รูปใดไม่ให้ต้องอาบัติทุกกฏ.
112. อนึ่ ง ภิ ก ษุ ไ ม่ มี ผ ้ า กรองน�้ ำ  อย่ า เดิ น ทางไกล รู ป ใดเดิ น ทาง
ต้องอาบัติทุกกฏ.
113. ถ้าผ้ากรองน�้ำ หรือกระบอกกรองน�้ำไม่มี แม้มุมผ้าสังฆาฏิ ก็พึง
อธิฐานว่า เราจักกรองน�้ำด้วยมุมผ้าสังฆาฏินี้ดื่ม ดังนี้.
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[๗๖]

สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายท�ำนวกรรมอยู่ ผ้ากรองน�้ำไม่พอกัน … ตรัสว่า

114. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตผ้ากรองน�้ำมีขอบ.
ผ้ากรองน�้ำมีขอบไม่พอใช้ … ตรัสว่า

115. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ลาดผ้าลงบนน�้ำ.
[๗๗]

สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายถูกยุงรบกวน … ตรัสว่า

116. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตมุ้ง.

[๗๙]
117. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตที่จงกรมและเรือนไฟ.
[๘๐]
118. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ท�ำที่จงกรม ให้เรียบ.
[๘๑]
สมัยต่อมา ที่จงกรมมีพื้นที่ต�่ำ น�้ำท่วม … ตรัสว่า

119. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ท�ำที่จงกรมให้สูง.
120. …ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต ให้ก่อมูลดินที่ถม ๓ ชนิด คือ
ก่อด้วยอิฐ ๑ ก่อด้วยหิน ๑ ก่อด้วยไม้ ๑.
121. …ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตบันได ๓ ชนิด คือ บันไดอิฐ ๑
บันไดหิน ๑ บันไดไม้ ๑.
ภิกษุทั้งหลายขึ้นลงพลัดตก … ตรัสว่า

122. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตราวส�ำหรับยึด.
[๘๒]

สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายจงกรมอยู่ในที่จงกรม พลัดตกลงมา … ตรัสว่า

123. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตรั้วรอบที่จงกรม.
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ข้ออนุญาตเกี่ยวกับที่จงกรมและเรือนไฟ

[๘๓]

สมัยต่อมา ภิกษุทั้งหลายจงกรมอยู่กลางแจ้ง ล�ำบากด้วย หนาวบ้าง ร้อนบ้าง
… ตรัสว่า

124. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตโรงจงกรม.
ผงหญ้าที่มุงหล่นเกลื่อนในโรงจงกรม … ตรัสว่า

125. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้รื้อลง แล้วฉาบด้วยดินทั้งข้าง
นอกข้างใน ท�ำให้มีสีขาว สีด�ำ สีเหลือง จ�ำหลักเป็นพวงดอกไม้
เครือไม้ ฟันมังกรดอกจอกห้ากลีบ ราวจีวร สายระเดียงจีวร.
[๘๔]

สมัยนั้น เรือนไฟมีพื้นต�่ำไป น�้ำท่วมได้ … ตรัสว่า

126. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ถมพื้นให้สูง.
พื้นที่ถมพังลงมา … ตรัสว่า

127. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เราอนุ ญ าตให้ ก ่ อ มู ล ดิ น ที่ ถ ม ๓ ชนิ ด คื อ
ก่อด้วยอิฐ ๑ ก่อด้วยหิน ๑ ก่อด้วยไม้ ๑.

ภิกษุทั้งหลายขึ้นลงล�ำบาก … ตรัสว่า

128. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตบันได ๓ ชนิด คือ บันไดอิฐ ๑
บันไดหิน ๑ บันไดไม้ ๑.

ภิกษุทั้งหลายขึ้นลงพลัดตกลงมา … ตรัสว่า

129. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตราวส�ำหรับยึด.
เรือนไฟไม่มี บานประตู … ตรัสว่า

130. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตบานประตู กรอบเช็ดหน้า ครก
รองเดือยประตู ห่วงข้างบน สายยู ไม้หัวลิงกลอน ลิ่ม ช่องดาน
ช่องส�ำหรับชักเชือก เชือกส�ำหรับชัก.

เชิงฝาเรือนไฟช�ำรุด … ตรัสว่า

131. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ก่อให้ต�่ำ.
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เรือนไฟไม่มีปล่องควัน … ตรัสว่า

132. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตปล่องควัน.
[๘๕]

สมัยต่อมา ภิกษุทั้งหลายท�ำที่ตั้งเตาไฟไว้กลางเรือนไฟขนาดเล็ก ไม่มีอุปจาร …

133. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ท�ำที่ตั้งเตาไฟไว้ส่วนข้างหนึ่ง
เฉพาะเรือนไฟขนาดเล็ก เรือนไฟขนาดกว้าง ตั้งไว้ตรงกลางได้.

ไฟในเรือนไฟลวกหน้า … ตรัสว่า

134. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตดินส�ำหรับทาหน้า.
ภิกษุทั้งหลายละลายดินด้วยมือ … ตรัสว่า

135. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตราง ส�ำหรับละลายดิน.
136. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ อบกลิ่น.
[๘๖]

สมัยต่อมา ไฟในเรือนไฟลนกาย … ตรัสว่า

137. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ตักน�้ำมาไว้มากๆ.
ภิกษุทั้งหลายใช้ถาดบ้าง บาตรบ้าง ตักน�้ำ … ตรัสว่า

138. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตที่ขังน�้ำ ขันตักน�้ำ.
เรือนไฟที่มุงด้วยหญ้า ไหม้เกรียม … ตรัสว่า

139. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ร้ือลงฉาบดินทั้งข้างบนข้างล่าง.
เรือนไฟเป็นตม … ตรัสว่า

140. ดูกรภิกษุทั้ งหลาย เราอนุญาตให้ ปูเครื่ องลาด ๓ อย่าง คือ
เครื่องลาดอิฐ ๑ เครื่องลาดหิน ๑ เครื่องลาดไม้ ๑.

เรือนไฟ ก็ยังเป็นตมอยู่นั้นเอง … ตรัสว่า

141. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ช�ำระล้าง.
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ดินมีกลิ่นเหม็น … ตรัสว่า

น�้ำขัง … ตรัสว่า

142. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตท่อระบายน�้ำ.
[๘๗]

สมัยต่อมา ภิกษุทั้งหลายนั่งบนพื้นดินในเรือนไฟ เนื้อตัวคัน … ตรัสว่า

143. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตตั่งในเรือนไฟ.
[๘๘]

สมัยต่อมา เรือนไฟยังไม่มีเครื่องล้อม … ตรัสว่า

144. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ล้อมรั้ว ๓ อย่าง คือ รั้วอิฐ ๑
รั้วหิน ๑ รั้วไม้ ๑.

ซุ้มไม่มี … ตรัสว่า

145. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตซุ้ม.
ซุ้มต�่ำไป น�้ำท่วมได้ … ตรัสว่า

146. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ท�ำพื้นที่ให้สูง.
พื้นที่ก่อพัง … ตรัสว่า

147. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เราอนุ ญ าตให้ ก ่ อ มู ล ดิ น ๓ อย่ า ง คื อ
ก่อด้วยอิฐ ๑ ก่อด้วยหิน ๑ ก่อด้วยไม้ ๑.

ภิกษุทั้งหลายขึ้นลงล�ำบาก … ตรัสว่า

148. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตบันได ๓ อย่าง คือ บันไดอิฐ ๑
บันไดหิน ๑ บันไดไม้ ๑.

ภิกษุทั้งหลายขึ้นลงพลัดตกลงมา … ตรัสว่า

149. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตราวส�ำหรับยึด.
ซุ้มยังไม่มีประตู … ตรัสว่า

150. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตบานประตู กรอบเช็ดหน้า ครก

รองรับเดือยบานประตู ห่วงข้างบน สายยู ไม้หัวลิง กลอน ลิ่ม
ช่องดาล ช่องเชือกชัก เชือกชัก.
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[๘๙]

สมัยต่อมา ผงหญ้าหล่นเกลื่อนซุ้ม … ตรัสว่า

151. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้รื้อลง ฉาบดินทั้งข้างบนข้างล่าง
ท� ำ ให้ มี สี ข าว สี ด� ำ สี เ หลื อ ง จ� ำ หลั ก เป็ น พวงดอกไม้ เครื อ ไม้
ฟันมังกร ดอกจอกห้ากลีบ.

บริเวณเป็นตม … ตรัสว่า

152. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้โรยกรวดแร่.
กรวดแร่ยังไม่เต็ม … ตรัสว่า

153. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้วางศิลาเรียบ.
น�้ำขัง … ตรัสว่า

ทรงห้ามการเปลือยกาย

[๙๐]
155. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปลือยกายไม่พงึ ไหว้ภิกษุเปลือยกาย ภิกษุ
เปลือยกายไม่พึงไหว้ ภิกษุเปลือยกายไม่พึงให้ภิกษุเปลือยกาย
ไหว้ตน ภิกษุเปลือยกายไม่พงึ ให้ภิกษุไม่เปลือยกายไหว้ตน ไม่พงึ
เปลือยกายท�ำบริกรรมแก่ภิกษุเปลือยกาย ไม่พึงใช้ภิกษุเปลือย
กายท� ำ บริ ก รรม ไม่พึง เปลื อ ยกายให้ ข องแก่ ภิ ก ษุ เ ปลื อ ยกาย
ไม่พึงเปลื อ ยกายรั บ ประเคน ไม่พึงเปลื อ ยกายเคี้ ย วของ ไม่พึง
เปลือยกายฉันอาหาร ไม่พงึ เปลือยกายลิ้มรส ไม่พงึ เปลือยกายดื่ม
รูปใดดื่ม ต้องอาบัติทุกกฏ.

ข้ออนุญาตเกี่ยวกับศาลาเรือนไฟและบ่อน้ำ�

[๙๑]

สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายวางจีวรไว้บนพื้นดินในเรือนไฟจีวรเปื้อนฝุ่น … ตรัสว่า

156. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตราวจีวร สายระเดียงจีวรในเรือนไฟ.
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154. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตท่อระบายน�้ำ.

ครั้นฝนตก จีวรถูกฝนเปียก … ตรัสว่า

157. ดูกรภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตศาลาใกล้เรือนไฟ.
ศาลาใกล้เรือนไฟมีพื้นต�่ำ น�้ำท่วม … ตรัสว่า

158. ดูกรภิกษุทั้งหลายเราอนุญาต ให้ถมให้สูง.
ดินที่ถมพังลง … ตรัสว่า

159. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ก่อมูลดิน.
ภิกษุทั้งหลายขึ้นลงล�ำบาก … ขึ้นลงพลัดตก … ตรัสว่า

160. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตราวส�ำหรับยึด.
[๙๒]

สมัยต่อมา ผงหญ้าบนศาลาเรือนไฟตกเกลื่อน … ตรัสว่า

161. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ร้ือลงฉาบดินทั้งข้างบนข้างล่าง.
162. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตราวจีวร สายระเดียงจีวร.
[๙๓]

สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายรังเกียจที่จะถูหลังทั้งในเรือนไฟ ทั้งในน�้ำ … ตรัสว่า

163. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต เครื่องก�ำบัง ๓ ชนิด คือ เรือนไฟ ๑
น�้ำ ๑ ผ้า ๑.
[๙๔]

สมัยต่อมา น�้ำในเรือนไฟไม่มี … ตรัสว่า

164. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตบ่อน�้ำ.
ขอบบ่อน�้ำ ทรุดพัง …

165. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เราอนุ ญ าตให้ ก ่ อ มู ล ดิ น ๓ อย่ า ง คื อ
ก่อด้วยอิฐ ๑ ก่อด้วยหิน ๑ ก่อด้วยไม้ ๑.

บ่อน�้ำต�่ำไป น�้ำท่วมได้ … ตรัสว่า

166. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ถมให้สูง.
ดินที่ถมพังทะลาย … ภิกษุทั้งหลายขึ้นลงล�ำบาก … ขึ้นลงพลัดตก … ตรัสว่า

167. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตราวส�ำหรับยึด.
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[๙๕]

สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายใช้เถาวัลย์บ้าง ประคดเอวบ้าง ผูกภาชนะตักน�้ำ … ตรัสว่า

168. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเชือกส�ำหรับบ่อน�้ำ.
มือเจ็บ … ตรัสว่า

169. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เราอนุญาตคันโพงคล้ายคันชัง่ ระหัดชัก ระหัดถีบ.
ภาชนะแตกเสียมาก … ตรัสว่า

170. ดูกรภิกษุทั้งหลายเราอนุญาต ถังน�้ำ ๓ อย่าง คือ ถังน�้ำโลหะ ๑
ถังน�้ำไม้ ๑ ถังน�้ำหนัง ๑.
[๙๖]

สมัยต่อมา ภิกษุทงั้ หลายตักน�ำ้ ในทีแ่ จ้ง ล�ำบาก ด้วยหนาวบ้าง ร้อนบ้าง … ตรัสว่า

171. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตศาลาส�ำหรับบ่อน�้ำ.

172. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ร้ือลงฉาบด้วยดินทั้งข้างบน

ข้างล่าง ท�ำให้มีสีขาว สีด�ำ สีเหลือง จ�ำหลักเป็นพวงดอกไม้
เครือไม้ ฟันมังกร ดอกจอกห้ากลีบราวจีวร สายระเดียงจีวร.
[๙๗]

สมัยนั้น บ่อน�้ำยังไม่มีฝาปิด ผงหญ้าบ้าง ฝุ่นบ้าง ตกลง … ตรัสว่า

173. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตฝาปิด.
[๙๘]

สมัยต่อมา ภาชนะส�ำหรับขังน�้ำยังไม่มี … ตรัสว่า

174. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตรางน�้ำ อ่างน�้ำ.
[๙๙]

สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายสรงน�้ำในที่นั้นๆ ในอาราม อารามเป็นตม … ตรัสว่า

175. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตล�ำรางระบายน�้ำ.
ล�ำราง โล่งโถง ภิกษุทั้งหลายอายที่จะสรงน�้ำ … ตรัสว่า

176. ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตให้กั้นก�ำแพง ๓ ชนิด คือก�ำแพง
อิฐ ๑ ก�ำแพงหิน ๑ ก�ำแพงไม้ ๑
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ผงหญ้าที่ศาลาบ่อน�้ำหล่นเกลื่อน … ตรัสว่า

ล�ำรางระบายน�้ำเป็นตม … ตรัสว่า

177. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเครื่องลาด ๓ ชนิด คือ อิฐ ๑
หิน ๑ ไม้ ๑.

น�้ำขัง … ตรัสว่า

178. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตท่อระบายน�้ำ.
[๑๐๐]

สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายมีเนื้อตัวตกหนาว … ตรัสว่า

179. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้เอาผ้าชุบน�้ำเช็ดตัว.
[๑๐๑]

ข้ออนุญาตเกี่ยวกับสรงน้ำ�

สมัยนั้น อุบาสกผู้หนึ่งใคร่จะสร้างสระน�้ำถวายสงฆ์ … ตรัสว่า

180. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตสระน�้ำ.
ขอบสระน�้ำช�ำรุด … ตรัสว่า

181. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เราอนุ ญ าตให้ ก ่ อ ขอบสระ ๓ อย่ า ง คื อ
ก่อด้วยอิฐ ๑ ก่อด้วยหิน ๑ ก่อด้วยไม้ ๑.

ภิกษุทั้งหลาย ขึ้นลงล�ำบาก … ตรัสว่า

182. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตบันได ๓ อย่าง คือ บันไดอิฐ ๑
บันไดหิน ๑ บันไดไม้ ๑.

ภิกษุทั้งหลายขึ้นลงพลัดตก … ตรัสว่า

183. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตราวส�ำหรับยึด.
น�้ำในสระเป็นน�้ำเก่า … ตรัสว่า

184. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตรางน�้ำ ท่อระบายน�้ำ.
[๑๐๒]
185. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเรือนไฟมีปั้นลม.
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[๑๐๓]
186. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงอยู่ปราศจากผ้านิสีทนะถึง ๔ เดือน
รูปใดอยู่ปราศ.

ทรงห้ามนอนบนที่นอนดอกไม้

[๑๐๔]
187. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงนอนที่นอนอันเกลื่อนด้วยดอกไม้
รูปใดนอน ต้องอาบัติทุกกฏ.
[๑๐๕]

ทรงอนุญาตรับของหอม

188. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เราอนุ ญ าตให้ รั บ ของหอม แล้ ว เจิ ม ไว้ ที่

บานประตูหน้าต่าง ให้รบั ดอกไม้แล้ววางไว้ในส่วนข้างหนึง่ ในวิหาร.
[๑๐๖]

สมัยนั้น สันถัดขนเจียมหล่อบังเกิดแก่สงฆ์ … ตรัสว่า

189. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตสันถัดขนเจียมหล่อ.
ครั้งนั้น ภิกษุทั้งหลายคิดกันว่า สันถัดขนเจียมหล่อจะต้อง อธิษฐานหรือวิกัปป์
… ตรัสว่า

190. ดูกรภิกษุทั้งหลาย สันถัดขนเจียมที่หล่อ ไม่ต้องอธิษฐาน ไม่ต้อง

วิกปั ป์.
[๑๐๗]
191. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ ไ ม่ พึ ง ฉั น อาหารบนเตี ย บ รู ป ใดฉั น
ต้องอาบัติทุกกฏ.
[๑๐๘]
สมัยนั้น ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธ เวลาฉันจังหัน เธอไม่สามารถจะทรงบาตรไว้ด้วย
มือได้ … ตรัสว่า

192. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตโตก.
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สมัยนั้น ชาวบ้านถือของหอมบ้าง ดอกไม้บ้างไปวัด ภิกษุทั้งหลายรังเกียจไม่รับ
ประเคน … ตรัสว่า

ทรงห้ามฉันในภาชนะเดียวกัน เป็นต้น

[๑๐๙]
193. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงฉันร่วมภาชนะเดียวกัน…
194. …ไม่พึงดื่มร่วมขันใบเดียวกัน…
195. …ไม่พึงนอนร่วมเตียงเดียวกัน…
196. …ไม่พึงนอนร่วมเครื่องลาดเดียวกัน…
197. …ไม่พึงนอนร่วมผ้าห่มผืนเดียวกัน…
198. …ไม่พึงนอนร่วมเครื่องลาดและผ้าห่มผืนเดียวกัน รูปใดนอน
ต้องอาบัติทุกกฏ.

ทรงอนุญาตการคว่ำ�บาตร

[๑๑๑]
ดูกรทัพพะ เธอยังระลึกได้หรือว่า เป็นผูท้ ำ� กรรมตามทีเ่ จ้าวัฑฒะลิจฉวีนี้
กล่าวหา.
พระองค์ย่อมทรงทราบว่า ข้าพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไร พระพุทธเจ้าข้า.
แม้ครั้งที่สอง พระผู้มีพระภาค …
แม้ครั้งที่สาม พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามท่านพระทัพพมัลลบุตรว่า

ดูกรทัพพะ เธอยังระลึกได้หรือว่า เป็นผูท้ ำ� กรรมตามทีเ่ จ้าวัฑฒะลิจฉวีนี้
กล่าวหา.
พระองค์ย่อมทรงทราบว่า ข้าพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไร พระพุทธเจ้าข้า

ดูกรทัพพะ บัณฑิตย่อมไม่กล่าวแก้ค�ำกล่าวหาอย่างนี้ ถ้าเธอท�ำ
จงบอกว่าท�ำ ถ้าไม่ได้ท�ำ จงบอกว่าไม่ได้ท�ำ.
ตั้งแต่ข้าพระพุทธเจ้าเกิดมาแล้ว แม้โดยความฝัน ก็ยังไม่รู้จักเสพเมถุนธรรมจะ
กล่าวไยถึงเมื่อตื่นอยู่เล่า พระพุทธเจ้าข้า.

[๑๑๒]
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าเช่นนั้น สงฆ์จงคว�่ำบาตรเจ้าวัฑฒะลิจฉวี คือ
อย่าให้คบกับสงฆ์.
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[๑๑๓]
199. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย สงฆ์พงึ คว�ำ่ บาตรแก่อบุ าสกผูป้ ระกอบด้วยองค์ ๘
คือ
๑. ขวนขวายเพื่อมิใช่ลาภแห่งภิกษุทั้งหลาย
๒. ขวนขวายเพื่อมิใช่ประโยชน์แห่งภิกษุทั้งหลาย
๓. ขวนขวายเพื่ออยู่ไม่ได้แห่งภิกษุทั้งหลาย
๔. ด่าว่าเปรียบเปรยภิกษุทั้งหลาย
๕. ยุยงภิกษุทั้งหลายให้แตกกัน
๖. กล่าวติเตียนพระพุทธเจ้า
๗. กล่าวติเตียนพระธรรม
๘. กล่าวติเตียนพระสงฆ์
ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เราอนุ ญ าตให้ ค ว�่ ำ บาตรแก่ อุ บ าสก
ผู้ประกอบด้วยองค์ ๘ นี้.
[๑๑๔]
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆ์พึงคว�่ำบาตรอย่างนี้
ภิกษุผู้ฉลาดผู้สามารถพึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติทตุ ยิ กรรมวาจา ว่าดังนี้
• กรรมวาจาคว�่ำบาตร
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า เจ้าวัฑฒะลิจฉวี โจทท่านพระทัพ
พมัลลบุตรด้วยศีลวิบัติอันไม่มีมูล ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว
สงฆ์พึงคว�่ำบาตรแก่เจ้าวัฑฒะลิจฉวี คือ อย่าให้คบกับสงฆ์ นี้เป็นญัตติ.
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า เจ้าวัฑฒะลิจฉวี โจทท่านพระทัพพมัลลบุตรด้วยศีลวิบัติอันไม่มีมูล สงฆ์คว�่ำบาตรแก่เจ้าวัฑฒะลิจฉวี
คือ ไม่ให้คบกับสงฆ์ การคว�่ำบาตรแก่เจ้าวัฑฒะลิจฉวี คือ ไม่ให้คบกับสงฆ์
ชอบแก่ทา่ นผูใ้ ด ท่านผูน้ นั้ พึงเป็นผูน้ งิ่ ไม่ชอบแก่ทา่ นผูใ้ ด ท่านผูน้ นั้ พึงพูด.
บาตรอันสงฆ์คว�่ำแล้วแก่เจ้าวัฑฒะลิจฉวี คือ ไม่ให้คบกับสงฆ์
ชอบแก่สงฆ์ เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้.
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องค์แห่งการคว่ำ�บาตร

[๑๑๕]

ครั้นเวลาเช้า ท่านพระอานนท์ครองอันตรวาสกแล้วถือบาตรจีวร เข้าไปยัง
นิเวศน์ของเจ้าวัฑฒะลิจฉวี ครั้นแล้วได้กล่าวค�ำนี้กะเจ้าวัฑฒะลิจฉวีว่า ท่านวัฑฒะ
สงฆ์คว�่ำบาตรแก่ท่านแล้ว ท่านคบกับสงฆ์ไม่ได้ พอเจ้าวัฑฒะลิจฉวี ทราบข่าวว่า
สงฆ์คว�่ำบาตรแก่เราแล้ว เราคบกับสงฆ์ไม่ได้แล้ว ก็สลบล้มลง ณ ที่นั้นเอง
ขณะนั้ น มิ ต รอ� ำ มาตย์ ญ าติ ส าโลหิ ต ของเจ้ า วั ฑ ฒะลิ จ ฉวี ได้ ก ล่ า วค� ำ นี้
กะเจ้าวัฑฒะลิจฉวีว่า ไม่ควร ท่านวัฑฒะ อย่าเศร้าโศก อย่าคร�่ำครวญไปนักเลย
พวกเราจักให้พระผู้มีพระภาคและภิกษุสงฆ์เลื่อมใส
จึงเจ้าวัฑฒะลิจฉวีพร้อมด้วย บุตรภรรยา พร้อมด้วยมิตรอ�ำมาตย์ พร้อมด้วย
ญาติสาโลหิต มีผ้าเปียก มีผมเปียก เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค ซบศรีษะลงแทบ
พระบาทของพระผูม้ พี ระภาค แล้วกราบทูลว่า พระพุทธเจ้าข้า โทษได้มาถึงหม่อมฉัน
แล้ว ตามความโง่ ตามความเขลา ตามอกุศล ขอพระองค์ทรงพระกรุณารับโทษของ
หม่อมฉันทีไ่ ด้โจทพระคุณเจ้าทัพพมัลลบุตร ด้วยศีลวิบตั อิ นั ไม่มมี ลู โดยความเป็นโทษ
เพื่อความส�ำรวมต่อไปเถิด พระพุทธเจ้าข้า

เชิญเถิด เจ้าวัฑฒะ โทษได้มาถึงท่านแล้ว ตามความโง่ ตามความเขลา
ตามอกุศล ท่านได้เห็นโทษที่ได้โจททัพพมัลลบุตร ด้วยศีลวิบัติอันไม่มีมูล
โดยความเป็นโทษ แล้วท�ำคืนตามธรรม เราขอรับโทษนั้นของท่าน การที่
ท่านเห็นโทษ โดยความเป็นโทษ แล้วท�ำคืนตามธรรม ถึงความส�ำรวมต่อไป
นี้เป็นความเจริญในอริยวินัย.
[๑๑๖]
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าเช่นนั้นสงฆ์จงหงายบาตร แก่เจ้าวัฑฒะลิจฉวี
คือ ท�ำให้คบกับสงฆ์ได้.

องค์แห่งการหงายบาตร
200. ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆ์พึงหงายบาตรแก่อุบาสก ผู้ประกอบด้วย
องค์ ๘ คือ
๑. ไม่ขวนขวายเพื่อมิใช่ลาภแห่งภิกษุทั้งหลาย
๒. ไม่ขวนขวายเพื่อไม่เป็นประโยชน์แห่งภิกษุทั้งหลาย
๓. ไม่ขวนขวายเพื่ออยู่ไม่ได้แห่งภิกษุทั้งหลาย
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• กรรมวาจาหงายบาตร
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า สงฆ์คว�่ำบาตรแก่เจ้าวัฑฒะลิจฉวี
แล้ว คือไม่ให้คบกับสงฆ์ เธอประพฤติชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติแก้ตัว
ได้ขอการหงายบาตรกะสงฆ์ ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์
พึงหงายบาตรแก่เจ้าวัฑฒะลิจฉวี คือ ท�ำให้คบกับสงฆ์ได้ นี้เป็นญัตติ
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า สงฆ์คว�่ำบาตรแก่เจ้าวัฑฒะลิจ
ฉวีแล้ว คือไม่ให้คบกับสงฆ์ เธอประพฤติชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติ
แก้ตัว ได้ขอการหงายบาตรกะสงฆ์ สงฆ์หงายบาตรแก่เจ้าวัฑฒะลิจฉวี
คือ ท�ำให้คบกับสงฆ์ได้ การหงายบาตรแก่เจ้าวัฑฒะลิจฉวี คือ ท�ำให้คบ
กับสงฆ์ได้ ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด
ท่านผู้นั้นพึงพูด
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๔. ไม่ด่าว่าเปรียบเปรยภิกษุทั้งหลาย
๕. ไม่ยุยงภิกษุทั้งหลายให้แตกร้าวกัน
๖. ไม่กล่าวติเตียนพระพุทธเจ้า
๗. ไม่กล่าวติเตียนพระธรรม
๘. ไม่กล่าวติเตียนพระสงฆ์
ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เราอนุ ญ าตให้ ห งายบาตร แก่ อุ บ าสก
ผู้ประกอบด้วย องค์ ๘ นี้.
[๑๑๗]
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆ์พึงหงายบาตรอย่างนี้
เจ้าวัฑฒะลิจฉวีนั้นพึงเข้าไปหาสงฆ์ ห่มผ้าเฉวียงบ่า กราบเท้าภิกษุ
ทั้งหลาย นั่งกระหย่งประ คองอัญชลี แล้วกล่าวอย่างนี้ว่า
ท่านเจ้าข้า สงฆ์คว�่ำบาตรแก่ข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าคบกับสงฆ์ไม่ได้
ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้านั้นประพฤติชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติแก้ตัว ได้ขอ
การหงายบาตรกะสงฆ์
พึงขอแม้ครั้งที่สอง พึงขอแม้ครั้งที่สาม.
[๑๑๘]
ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติทุติยกรรมวาจา ว่าดังนี้

บาตรอันสงฆ์หงายแล้วแก่เจ้าวัฑฒะลิจฉวี คือ ท�ำให้คบกับสงฆ์ได้
ชอบแก่สงฆ์เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้.

ทรงห้ามเหยียบแผ่นผ้า

[๑๒๓]
201. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงเหยียบผืนผ้าที่ปูไว้ รูปใดเหยียบ
ต้องอาบัติทุกกฏ.
[๑๒๔]
202. ดูกรภิกษุทั้งหลาย คฤหัสถ์ต้องการมงคล เราอนุญาตให้ผู้ที่ถูก
คฤหัสถ์ขอร้องให้เหยียบเพื่อความเป็นมงคล เหยียบผืนผ้าได้.
[๑๒๕]
203. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เราอนุญาตให้เหยียบผ้าส�ำหรับเช็ดเท้าทีล่ า้ งแล้ว.
[๑๒๗]
204. …ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตหม้อน�้ำ และ ไม้กวาด.
205. ภิกษุไม่พึงใช้ปุ่มไม้ส�ำหรับเช็ดเท้า รูปใดใช้ ต้องอาบัติทุกกฏ.
206. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตที่เช็ดเท้า ๓ ชนิด คือ หินกรวด ๑
กระเบื้อง ๑ หินฟองน�้ำในทะเล ๑.

ข้ออนุญาตเกี่ยวกับพัด

[๑๒๙]
207. …ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตพัดโบก และพัดใบตาล.
[๑๓๐]
208. …ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตไม้ปัดยุง
209. …ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงใช้แส้จามรี รูปใดใช้ ต้องอาบัติ
ทุกกฏ.

210. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตพัด ๓ ชนิด คือ พัดท�ำด้วยปอ ๑
พัด ท�ำด้วยแฝก ๑ พัดท�ำด้วยขนปีกขนหางนกยูง ๑.
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ข้ออนุญาตเกี่ยวกับร่ม

ข้ออนุญาตเกี่ยวกับไม้เท้า

[๑๓๕]
215. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ ไ ม่ พึ ง ถื อ ไม้ เ ท้ า กั บ สาแหรก รู ป ใดถื อ
ต้องอาบัติทุกกฏ.
[๑๓๖]
216. …ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้สมมติไม้เท้าแก่ภิกษุอาพาธ.
[๑๓๗]
217. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลสงฆ์พึงให้สมมติไม้เท้าอย่างนี้
ภิกษุอาพาธนัน้ พึงเข้าไปหาสงฆ์ ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า ไหว้เท้า
ภิกษุผู้แก่กว่า นั่งกระหย่งประคองอัญชลี แล้วกล่าวค�ำขออย่างนี้ ว่าดังนี้
ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้าอาพาธ ไม่ใช้ไม้เท้าไม่สามารถไปไหนได้ ท่านเจ้าข้า
ข้าพเจ้านั้นขอทัณฑสมมติ กะสงฆ์
พึงขอแม้ครั้งที่สอง พึงขอแม้ครั้งที่สาม.
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[๑๓๑]
211. …ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตร่ม.
[๑๓๒]
212. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงกั้นร่ม รูปใดกั้น ต้องอาบัติทุกกฏ.
[๑๓๓]
213. …ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตกั้นร่มแก่ภิกษุอาพาธ.
[๑๓๔]
214. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุแม้ไม่อาพาธกั้นร่มในวัด
หรือในอุปจารของวัดได้.

[๑๓๘]
ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติทุติยกรรมวาจา ว่าดังนี้
กรรมวาจาให้ทัณฑสมมติ
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ภิกษุมีชื่อนี้รูปนี้อาพาธ ไม่ใช้
ไม้เท้าไม่สามารถจะไปไหนได้ เธอขอทัณฑสมมติกะสงฆ์ ถ้าความพร้อมพรัง่
ของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงให้ทัณฑสมมติแก่ภิกษุมีชื่อนี้ นี้เป็นญัตติ
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ภิกษุมีชื่อนี้รูปนี้อาพาธ ไม่ใช้
ไม้เท้าไม่สามารถจะไปไหนได้ เธอขอทัณฑสมมติกะสงฆ์ สงฆ์ให้ทณ
ั ฑสมมติ
แก่ภกิ ษุมชี อื่ นี้ การให้ทณ
ั ฑสมมติแก่ภกิ ษุมชี อื่ นี้ ชอบแก่ทา่ นผูใ้ ด ท่านผูน้ นั้
พึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด
ทัณฑสมมติ อันสงฆ์ให้แล้วแก่ภกิ ษุมชี อื่ นี้ ชอบแก่สงฆ์ เหตุนนั้ จึงนิง่
ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้.
[๑๓๙]
218. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้สมมติสาแหรกแก่ภิกษุอาพาธ.
[๑๔๐]
219. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆ์พึงให้สมมติอย่างนี้.
ภิกษุอาพาธนัน้ พึงเข้าไปหาสงฆ์ ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า ไหว้เท้า
ภิกษุผู้แก่กว่า นั่งกระหย่ง ประคองอัญชลี แล้วกล่าวค�ำขออย่างนี้ ว่าดังนี้:
คำ�ขอสิกกาสมมติ
ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้าอาพาธ ไม่มสี าแหรกไม่สามารถจะน�ำบาตรไปได้
ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้านั้นขอสิกกาสมมติกะสงฆ์
พึงขอแม้ครั้งที่สอง พึงขอแม้ครั้งที่สาม.
[๑๔๑]
ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติทุติยกรรมวาจา ว่าดังนี้
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คำ�ขอทัณฑสิกกาสมมติ
ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้าอาพาธ ไม่ใช้ไม้เท้าไม่สามารถจะไปไหนได้
และ ไม่ใช้สาแหรกไม่สามารถจะน�ำบาตรไปได้ ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้านั้น
ขอทัณฑสิกกาสมมติกะสงฆ์
พึงขอแม้ครั้งที่สอง พึงขอแม้ครั้งที่สาม.
[๑๔๓]
ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติทุติยกรรมวาจา ว่าดังนี้
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• กรรมวาจาให้สิกกาสมมติ
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ภิกษุมชี อื่ นีร้ ปู นีอ้ าพาธ ไม่ใช้สาแหรก
ไม่สามารถจะน�ำบาตรไปได้ เธอขอสิกกาสมมติกะสงฆ์ ถ้าความพร้อมพรัง่
ของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงให้สิกกาสมมติแก่ภิกษุมีชื่อนี้ นี้เป็นญัตติ
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ภิกษุมชี อื่ นีร้ ปู นีอ้ าพาธ ไม่ใช้สาแหรก
ไม่สามารถจะน�ำบาตรไปได้ เธอขอสิกกาสมมติกะสงฆ์ สงฆ์ให้สกิ กาสมมติ
แก่ภกิ ษุมชี อื่ นี้ การให้สกิ กาสมมติแก่ภกิ ษุมชี อื่ นี้ ชอบแก่ทา่ นผูใ้ ด ท่านผูน้ นั้
พึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด
สิกกาสมมติ อันสงฆ์ให้แล้วแก่ภกิ ษุมชี อื่ นี้ ชอบแก่สงฆ์ เหตุนนั้ จึงนิง่
ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้.
[๑๔๒]
220. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้สมมติไม้เท้าและสาแหรกแก่
ภิกษุอาพาธ.
221. ก็แล สงฆ์พึงให้สมมติอย่างนี้.
ภิกษุอาพาธนั้นพึงเข้าไปหาสงฆ์ ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า ไหว้เท้า
ภิกษุผู้แก่กว่า นั่งกระหย่งประคองอัญชลี แล้วกล่าวค�ำขออย่างนี้ ว่าดังนี้

• กรรมวาจาให้ทัณฑสิกกาสมมติ
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ภิกษุมชี อื่ นีร้ ปู นีอ้ าพาธ ไม่ใช้ไม้เท้า
ไม่สามารถจะเดินไปไหนได้ และไม่ใช้สาแหรกไม่สามารถจะน�ำบาตรไปได้
เธอขอทัณฑสิกกาสมมติกะสงฆ์ ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว
สงฆ์พึงให้ทัณฑสิกกาสมมติแก่ภิกษุมีชื่อนี้ นี้เป็นญัตติ
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ภิกษุมชี อื่ นีร้ ปู นีอ้ าพาธ ไม่ใช้ไม้เท้า
ไม่สามารถเดินไปไหนได้ และไม่ใช้สาแหรกไม่สามารถจะน�ำบาตรไปได้
เธอขอทัณฑสิกกาสมมติกะสงฆ์ สงฆ์ให้ทัณฑสิกกาสมมติแก่ภิกษุมีชื่อนี้
การให้ทัณฑสิกกาสมมติแก่ภิกษุมีชื่อนี้ ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็น
ผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด
ทัณฑสิกกาสมมติ อันสงฆ์ให้แล้วแก่ภกิ ษุมชี อื่ นี้ ชอบแก่สงฆ์เหตุนนั้
จึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้.

ข้ออนุญาตเกี่ยวกับการอ้วกและการเก็บอาหาร

[๑๔๔]

สมัยนั้น ภิกษุรูปหนึ่งเป็นโรคเรอ เธอเรออ้วกแล้วกลับกลืนเข้าไป ภิกษุทั้งหลาย
เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ภิกษุนี้ฉันอาหารในเวลาวิกาล … ตรัสว่า

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้จุติมาจากก�ำเนิดโคไม่นาน
222. เราอนุญาตอาหารที่อ้วกแก่ภิกษุผู้มักอ้วก แต่ออกมานอกปาก
แล้วไม่พึงกลืนเข้าไป รูปใดกลืนเข้าไป พึงปรับตามธรรม.
[๑๔๕]
223. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย สิง่ ใดทายกถวายตกหล่น เราอนุญาตให้เก็บสิง่ นัน้
ฉันเองได้ ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะของนั้นทายกบริจาคแล้ว.
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ข้ออนุญาตเกี่ยวกับการไว้เล็บและตัดเล็บ

[๑๔๖]
224. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุไม่พึงไว้เล็บยาว รูปใดไว้ ต้องอาบัติทกุ กฏ.
[๑๔๗]
225. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตมีดตัดเล็บ

226. …ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ตัดเล็บเสมอเนื้อ.
ข้ออนุญาตเกี่ยวกับการขัดเล็บ

228. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้แคะขี้เล็บได้.
ข้ออนุญาตเกี่ยวกับมีดโกน

[๑๔๙]
229. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตมีดโกน หินลับมีดโกน ฝักมีดโกน
ผ้าพันมีดโกน เครื่องมีดโกนทุกอย่าง.

ข้ออนุญาตเกี่ยวกับแต่งหนวด

[๑๕๐]
230. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงตัดหนวด ไม่พึงปล่อยหนวดไว้ให้ยาว
ไม่พึงไว้เครา ไม่พึงแต่งหนวดเป็นสี่เหลี่ยม ไม่พึงขมวดกลุ่มขน
หน้าอก ไม่พึงไว้กลุ่มขนท้อง ไม่พึงไว้หนวดเป็นเขี้ยวโง้ง ไม่พึงโกน
ขนในที่แคบ รูปใดโกน ต้องอาบัติทุกกฏ.
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[๑๔๘]
227. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงวานกันให้ขัดเล็บทั้ง ๒๐ นิ้ว รูปใด
ให้ขัด ต้องอาบัติทุกกฏ.

ทรงอนุญาตการโกนขนในที่แคบ

[๑๕๑]
231. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้โกนขนในที่แคบได้ เพราะเหตุ
อาพาธ.
[๑๕๒]
232. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงให้ตัดผมด้วยกรรไกร รูปใดให้ตัด
ต้องอาบัติทุกกฏ.
[๑๕๓]
233. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ตัดผมด้วยกรรไกรได้ เพราะเหตุ
อาพาธ.

ทรงห้ามไว้ขนจมูกยาว

[๑๕๔]
234. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงไว้ขนจมูกยาว รูปใดไว้ ต้องอาบัติ
ทุกกฏ.
[๑๕๕]
235. …ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตแหนบ.
[๑๕๖]
236. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ ไ ม่ พึ ง ให้ ถ อนผมหงอก รู ป ใดให้ ถ อน
ต้องอาบัติทุกกฏ.
[๑๕๗]
237. …ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตไม้แคะหู.
[๑๕๘]
238. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงใช้ไม้แคะหูชนิดต่างๆ (คือ ท�ำด้วยทอง
ท�ำด้วยเงิน) รูปใดใช้ ต้องอาบัติทุกกฏ
239. เราอนุญาตไม้แคะหูที่ท�ำด้วยกระดูก งา เขา ไม้อ้อ ไม้ไผ่ ไม้จริง
ยางไม้ เมล็ดผลไม้ โลหะ กระดองสังข์.
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ทรงห้ามสั่งสมเครื่องโลหะเครื่องสัมฤทธิ์

[๑๕๙]
240. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงสั่งสมเครื่องโลหะ เครื่องทองสัมฤทธิ์
รูปใดสั่งสม ต้องอาบัติทุกกฏ.
[๑๖๐]
241. …ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เราอนุญาตกล่องยาตา ไม้ปา้ ยยาตา ไม้แคะหู
เพียงห่อรวมกันไว้.
[๑๖๑]
242. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงนั่งรัดเข่าด้วยผ้าสังฆาฏิ รูปใดนั่ง
ต้องอาบัติทุกกฏ.
[๑๖๒]
สมัยนั้น ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธ เธอเว้นผ้ารัดเข่าเสียไม่สบาย … ตรัสว่า

243. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตผ้ารัดเข่า

244. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตไม้สะดึงที่แผ่ด้วยฟืม ด้ายพัน
ไม้สลักทอ และเครื่องหูกทุกอย่าง.

ข้ออนุญาตเกี่ยวกับประคดเอว

[๑๖๓]
245. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่มีรัดประคดไม่พึงเข้าบ้าน รูปใดเข้าบ้าน
ต้องอาบัติทุกกฏ.
246. เราอนุญาตผ้ารัดประคด.
[๑๖๔]
247. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงใช้ประคดต่างๆ คือประคดถักเชือก
หลายเส้น ประคดถักเป็นศีรษะงูน�้ำ ประคดกลมคล้ายเกลียวเชือก
ประคดคล้ายสังวาล รูปใดใช้ ต้องอาบัติทุกกฏ.
248. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เราอนุ ญ าตประคด ๒ ชนิ ด คื อ ประคด
แผ่นผ้า ๑ ประคดกลมดังไส้สุกร ๑.
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ภิกษุทั้งหลายสงสัยว่า เราจะพึงรู้ได้อย่างไรว่าเป็นผ้ารัดเข่า … ตรัสว่า

ชายผ้าประคดเก่า … ตรัสว่า

249. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ถักกลมคล้ายเกลียวเชือก ให้ถัก
คล้ายสังวาลได้.

ปลายประคดเก่า …ตรัสว่า

250. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเย็บทบเข้ามาถักเป็นห่วง.
ที่สุดห่วงประคดเก่า … ตรัสว่า

251. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตลูกถวิล.
ข้ออนุญาตเกี่ยวกับลูกถวิล

[๑๖๕]
252. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงใช้ลูกถวิลชนิดต่างๆ (คือ ท�ำด้วยทอง
ท�ำด้วยเงิน) รูปใดใช้ ต้องอาบัติทุกกฏ.
253. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เราอนุญาตลูกถวิล ท�ำด้วยกระดูก งา เขา ไม้ออ้
ไม้ไผ่ ไม้จริง ยางไม้ เมล็ดผลไม้ โลหะ กระดองสังข์ เส้นด้าย.

ทรงอนุญาตลูกดุมและรังดุม

[๑๖๖]
254. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตลูกดุมและรังดุม.
[๑๖๗]
255. ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุไม่พึงใช้ลูกดุมชนิดต่างๆ (คือ ท�ำด้วยทอง
ท�ำด้วยเงิน) รูปใดใช้ ต้องอาบัติทุกกฏ.
256. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตลูกดุม ท�ำด้วยกระดูก งา เขา ไม้อ้อ
ไม้ไผ่ ไม้จริง ยางไม้ เมล็ดผลไม้ โลหะ กระดองสังข์ เส้นด้าย.
[๑๖๘]

สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายเย็บตรึงลูกดุมบ้าง รังดุมบ้าง ลงที่จีวร จีวรช�ำรุด … ตรัสว่า

257. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตแผ่นผ้ารองลูกดุม แผ่นผ้ารองรังดุม.

ภิกษุทั้งหลายเย็บตรึงแผ่นผ้ารองลูกดุม แผ่นผ้ารองรังดุม ลงที่ชายจีวร มุมผ้าเปิด
… ตรัสว่า

258. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ติดแผ่นผ้ารองลูกดุม แผ่นผ้า
รองรังดุมที่ชายผ้าลึกเข้าไป ๗-๘ องคุลี.
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[๑๖๙]
259. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงนุ่งผ้าอย่างคฤหัสถ์คือ นุ่งห้อยชาย
เหมือนงวงช้าง นุ่งปล่อยชายคล้ายหางปลา นุ่งปล่อยชายเป็น
สี่แฉก นุ่งห้อยชายคล้ายก้านตาล นุ่งยกกลีบตั้งร้อย รูปใดนุ่ง
ต้องอาบัติทุกกฏ.
[๑๗๐]
260. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ ไ ม่ พึ ง ห่ ม ผ้ า อย่ า งคฤหั ส ถ์ รู ป ใดห่ ม
ต้องอาบัติทุกกฏ.
[๑๗๑]
261. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงนุ่งผ้าเหน็บชายกระเบน รูปใดนุ่ง
ต้องอาบัติทุกกฏ.
[๑๗๒]
262. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ ไ ม่ พึ ง หาบของสองข้ า ง รู ป ใดหาบ
ต้องอาบัติทุกกฏ
263. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เราอนุญาตให้คอน หาม เทิน แบก กระเดียด หิว้ .

ทรงอนุญาตไม้ชำ�ระฟัน

[๑๗๓]
ดูกรภิกษุทั้งหลาย การไม่เคี้ยวไม้ช�ำระฟันมีโทษ ๕ ประการนี้ คือ
1. นัยน์ตาไม่แจ่มใส
2. ปากมีกลิ่นเหม็น
3. ลิ้นรับรสอาหารไม่บริสุทธิ์
4. ดีและเสมหะหุ้มห่ออาหาร
5. ไม่ชอบฉันอาหาร
ไม่เคี้ยวไม้ช�ำระฟันมีโทษ ๕ ประการนี้แล.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย การเคี้ยวไม้ช�ำระฟันมีอานิสงส์ ๕ ประการนี้ คือ
1. นัยน์ตาแจ่มใส
2. ปากไม่มีกลิ่นเหม็น
พุทธวจน – อริยวินัย 843

อาจารโคจรสมฺปนฺนา

ทรงห้ามนุ่งผ้าอย่างคฤหัสถ์

3. ลิ้นรับรสอาหารบริสุทธิ์
4. ดีและเสมหะไม่หุ้มห่ออาหาร
5. ชอบฉันอาหาร
การเคี้ยวไม้ช�ำระฟัน มีอานิสงส์ ๕ ประการนี้แล.
264. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตไม้ช�ำระฟัน.
[๑๗๔]
265. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงเคี้ยวไม้ช�ำระฟันยาว รูปใดเคี้ยว
ต้องอาบัติทุกกฏ.
266. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตไม้ช�ำระฟันยาว ๘ นิ้วเป็นอย่างยิ่ง
และไม่พึงตีสามเณรด้วยไม้นั้น รูปใดตี ต้องอาบัติทุกกฏ.
[๑๗๕]
267. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงเคี้ยวไม้ช�ำระฟันสั้นเกินไป รูปใดเคี้ยว
ต้องอาบัติทุกกฏ.
268. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เราอนุญาตไม้ชำ� ระฟันขนาด ๔ องคุลี เป็นอย่างต�ำ่ .

ทรงห้ามเผากองหญ้า

[๑๗๖]
269. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงเผากองหญ้า รูปใดเผา ต้องอาบัติ
ทุกกฏ.
[๑๗๗]
270. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตไว้เมื่อไฟป่าไหม้มาถึง ให้จุดไฟรับ
เพื่อป้องกัน.

ทรงห้ามขึ้นต้นไม้

[๑๗๘]
271. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงขึ้นต้นไม้ รูปใดขึ้น ต้องอาบัติทุกกฏ.
[๑๗๙]
272. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เมือ่ มีกจิ จ�ำเป็น เราอนุญาตให้ขนึ้ ต้นไม้สงู ชัว่ บุรษุ
ในคราวมีอันตราย ขึ้นได้ตามประสงค์.
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ทรงห้ามยกพุทธวจนะขึ้นโดยฉันทะ

[๑๘๐]
273. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงยกพุทธวจนะขึ้นโดยภาษาสันสกฤต1
รูปใดยกขึ้น ต้องอาบัติทุกกฏ.
274. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เราอนุญาตให้เล่าเรียนพุทธวจนะตามภาษาเดิม.

ทรงห้ามเรียนคัมภีร์โลกายตะ

[๑๘๑]
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผู้ที่เห็นคัมภีร์โลกายตะว่ามีสาระ จะพึงถึงความ
เจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมวินัยนี้หรือ
อันผู้ที่เห็นธรรมวินัยนี้ว่ามีสาระ จะพึงเล่าเรียนคัมภีร์โลกายตะหรือ
ไม่อย่างนั้น พระพุทธเจ้าข้า.

ต้องอาบัติทุกกฏ.
[๑๘๒]
276. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงสอนคัมภีร์โลกายตะ รูปใดสอน
ต้องอาบัติทุกกฏ.

ทรงห้ามเรียนดิรัจฉานวิชา

[๑๘๓]
277.ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ ไ ม่ พึ ง เรี ย นดิ รั จ ฉานวิ ช า รู ป ใดเรี ย น
ต้องอาบัติทุกกฏ.
[๑๘๔]
278. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ ไ ม่ พึ ง สอนดิ รั จ ฉานวิ ช า รู ป ใดสอน
ต้องอาบัติทุกกฏ.
1. บาลีใช้วา่ “น ภิกขฺ เว พุทธฺ วจน ฉนฺทโส อาโรเปตพฺพ” สารานุกรมพระพุทธศานา ประมวลจาก
พระนิพนธ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, พ.ศ. ๒๕๓๙ แปลว่า “ภิกษุทั้ง
หลาย ท่านทั้งหลายไม่พึงยกพุทธวจนะขึ้นตามฉันทะ” –ผู้รวบรวม
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275. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงเรียนคัมภีร์โลกายตะ รูปใดเรียน

[๑๘๕]

การให้พรเมื่อมีผู้จาม

สมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าอันบริษัทหมู่ใหญ่แวดล้อมแล้ว ก�ำลังทรงแสดง
ธรรม ได้ทรงจามขึ้น ภิกษุทั้งหลายได้ถวายพระพรอย่างอึงมี่ว่า ขอพระผู้มีพระภาค
จงทรงพระชนมายุ ขอพระสุคตจงทรงพระชนมายุเถิด พระพุทธเจ้าข้า ธรรมกถา
ได้พักในระหว่างเพราะเสียงนั้น จึงพระผู้มีพระภาค รับสั่งถามภิกษุทั้งหลายว่า

ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคลทีถ่ กู เขาให้พรว่าขอจงเจริญชนมายุในเวลาจาม
จะพึงเป็น หรือพึงตายเพราะเหตุที่ให้พรนั้นหรือ
ไม่อย่างนั้น พระพุทธเจ้าข้า.

279. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงกล่าวค�ำให้พรว่า ขอจงมีชนมายุ

ในเวลาที่เขาจาม รูปใดให้พร ต้องอาบัติทุกกฏ.
[๑๘๖]
280. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ชาวบ้ า นมี ค วามต้ อ งการด้ ว ยสิ่ ง เป็ น มงคล
เราอนุญาตให้ภิกษุผู้ที่เขาให้พรว่า จงเจริญชนมายุ ดังนี้ ให้พร
ตอบแก่ชาวบ้านว่า ขอท่านจงเจริญชนมายุยืนนาน.

ทรงห้ามฉันกระเทียม

[๑๘๗]
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ท�ำไมหนอ ภิกษุนั้นจึงนั่ง ณ ที่สุดส่วนข้างหนึ่ง
ภิกษุนั้นฉันกระเทียม พระพุทธเจ้าข้า แลเธอคิดว่า ภิกษุทั้งหลายอย่ารบกวน
จึงนั่ง ณ ที่สุดส่วนข้างหนึ่ง

ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ ฉั น ของใดแล้ ว จะพึ ง เป็ น ผู ้ เ หิ น ห่ า งจาก
ธรรมกถาเห็นปานนี้ ภิกษุควรฉันของนั้นหรือ
ไม่ควรฉัน พระพุทธเจ้าข้า.

281. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงฉันกระเทียม รูปใดฉัน ต้องอาบัติ
ทุกกฏ.
[๑๘๘]
282. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เราอนุญาตให้ฉนั กระเทียมได้เพราะเหตุอาพาธ.
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[๑๘๙]

ทรงอนุญาตหม้อปัสสาวะ

สมัยนัน้ ภิกษุทงั้ หลายถ่ายปัสสาวะลงในทีน่ นั้ ๆ ในอาราม อารามสกปรก … ตรัสว่า

283. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เราอนุญาตให้ถา่ ยปัสสาวะในทีค่ วรส่วนข้างหนึง่ .
284. …ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตหม้อปัสสาวะ.
285. …ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเขียงรองเท้าถ่ายปัสสาวะ.
เขียงรองเท้าถ่ายปัสสาวะเปิดเผย ภิกษุทั้งหลายละอายที่จะถ่ายปัสสาวะ …

286. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ล้อมเครื่องล้อม ๓ ชนิด คือ
เครื่องล้อมอิฐ เครื่องล้อมหิน ฝาไม้.

หม้อปัสสาวะไม่มีฝาปิด มีกลิ่นเหม็น …

287. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตฝาปิด.
สมัยนัน้ ภิกษุทงั้ หลายถ่ายอุจจาระลงในทีน่ นั้ ๆ ในอารามอารามสกปรก … ตรัสว่า

288. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เราอนุญาตให้ถา่ ยอุจจาระในทีค่ วรส่วนข้างหนึง่ .
อารามมีกลิ่นเหม็น … ตรัสว่า

289. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตหลุมถ่ายอุจจาระ.
ขอบปากหลุมพัง … ตรัสว่า

290. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ก่อกรุ ๓ อย่าง คือ ก่อด้วยอิฐ
ก่อด้วยศิลา ก่อด้วยไม้.

หลุมอุจจาระมีพื้นต�่ำน�้ำท่วมได้ … ตรัสว่า

291. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ถมพื้นให้สูง.
ดินที่ถมพื้นพัง … ตรัสว่า

292. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ก่อกรุ ๓ อย่าง คือ ก่อด้วยอิฐ
ก่อด้วยศิลา ก่อด้วยไม้.

ภิกษุทั้งหลายขึ้นลงล�ำบาก … ตรัสว่า

293. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตบันได ๓ อย่าง คือ บันไดอิฐ
บันไดหิน บันไดไม้.
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[๑๙๐]

ทรงอนุญาตหลุมถ่ายอุจจาระ

ภิกษุทั้งหลาย ขึ้นลงพลัดตกลงมา … ตรัสว่า

294. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตราวส�ำหรับยึด.

ภิกษุทั้งหลายนั่งถ่ายอุจจาระที่ริมหลุมพลัดตกลงไป … ตรัสว่า

295. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เราอนุ ญ าตให้ ล าดพื้ น แล้ ว เจาะช่ อ งถ่ า ย
อุจจาระตรงกลาง.

ภิกษุทั้งหลายนั่งถ่ายอุจจาระล�ำบาก … ตรัสว่า

296. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเขียงรองเท้าถ่ายอุจจาระ.
ภิกษุทั้งหลายถ่ายปัสสาวะออกไปข้างนอก … ตรัสว่า

297. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตรางรองปัสสาวะ.
ไม้ช�ำระไม่มี … ตรัสว่า

298. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตไม้ช�ำระ.
ตะกร้ารองรับไม้ช�ำระ ไม่มี … ตรัสว่า

299. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตตะกร้ารองรับไม้ช�ำระ.
หลุมอุจจาระ ไม่ได้ปิดมีกลิ่นเหม็น … ตรัสว่า

300. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตฝาปิด.
[๑๙๑]

ทรงอนุญาตวัจจกุฎี

สมัยนัน้ ภิกษุทงั้ หลายถ่ายอุจจาระในทีแ่ จ้ง ล�ำบากด้วยร้อนบ้าง หนาวบ้าง … ตรัสว่า

301. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตวัจจกุฎี.
วัจจกุฎีไม่มีบานประตู … ตรัสว่า

302. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตบานประตู กรอบเช็ดหน้า ครกรับ
เดือยบานประตู ห่วงข้างบน สายยู ไม้หัวลิง กลอน ลิ่ม ช่องดาล
ช่องเชือกชัก เชือกชัก.

ผงหญ้าที่มุงวัจจกุฎีตกลงเกลื่อน … ตรัสว่า

303. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้รื้อลงฉาบดินทั้งข้างบนข้างล่าง
ท� ำ ให้ มี สี ข าว สี ด� ำ สี เ หลื อ ง จ� ำ หลั ก เป็ น พวงดอกไม้ เครื อ ไม้
ฟันมังกร ดอกจอกห้ากลีบ ราวจีวร สายระเดียงจีวร.
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[๑๙๒]

สมัยนั้น ภิกษุรูปหนึ่งชราทุพพลภาพ ถ่ายอุจจาระแล้วลุกขึ้นล้มลง … ตรัสว่า

304. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเชือกห้อยส�ำหรับเหนี่ยว.
[๑๙๓]

สมัยนั้น วัจจกุฎีไม่ได้ล้อม … ตรัสว่า

305. ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตให้ล้อมเครื่องล้อม ๓ อย่าง คือ
อิฐ ศิลา ไม้.
[๑๙๔]

ซุ้มประตูไม่มี … ตรัสว่า

306. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตซุ้มประตู.
ซุ้มประตูมีพื้นต�่ำ … ตรัสว่า

307. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตถมพื้นให้สูง.
308. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ก่อกรุ ๓ อย่าง คือ ก่อด้วยอิฐ
ก่อด้วยศิลา ก่อด้วยไม้.

ภิกษุทั้งหลาย ขึ้นลงล�ำบาก … ตรัสว่า

309. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตบันได ๓ อย่าง คือ บันไดอิฐ
บันไดหิน บันไดไม้.

ภิกษุทั้งหลายขึ้นลงพลัดตกลงมา … ตรัสว่า

310. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตราวส�ำหรับยึด.
บานซุ้มประตูไม่มี … ตรัสว่า

311. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตซุ้มประตู กรอบเช็ดหน้า ครกรอง

เดือยประตู ห่วงข้างบน สายยู ไม้หัวลิง กลอน ลิ่ม ช่องดาล ช่อง
เชือกชัก เชือกชัก.

ผงหญ้าที่มุงบนซุ้มประตูหล่นเกลื่อน … ตรัสว่า

312. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้รื้อลง ฉาบด้วยดินทั้งข้างบน

ข้ า งล่ า ง ท� ำ ให้ มี สี ข าว สี ด� ำ สี เ หลื อ ง จ� ำ หลั ก เป็ น พวงดอกไม้
เครือไม้ ฟันมังกร ดอกจอกห้ากลีบ.
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ดินที่ถมพัง … ตรัสว่า

บริเวณลื่น … ตรัสว่า

313. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้โรยกรวดแร่.
กรวดแร่ไม่เต็ม … ตรัสว่า

314. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้วางศิลาเลียบ.
น�้ำขัง … ตรัสว่า

315. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตท่อระบายน�้ำ.
หม้ออุจจาระไม่มี … ตรัสว่า

316. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตหม้ออุจจาระ.
กระบอกตักน�้ำช�ำระอุจจาระไม่มี … ตรัสว่า

317. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตกระบอกตักน�้ำช�ำระอุจจาระ.
ภิกษุทั้งหลายนั่งถ่ายล�ำบาก … ตรัสว่า

318. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเขียงไม้ส�ำหรับนั่งถ่าย.

เขียงไม้ส�ำหรับนั่งถ่ายอยู่เปิดเผย ภิกษุทั้งหลายละอายที่จะถ่าย … ตรัสว่า

319. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ล้อมเครื่องล้อม ๓ ชนิด คือ
อิฐ ศิลา ไม้.

หม้ออุจจาระไม่ได้ปิด ผงหญ้าและขี้ฝุ่นตกลง … ตรัสว่า

320. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตฝาปิด.
[๑๙๕]

ประพฤติอนาจารต่างๆ

สมัยนั้น พระฉัพพัคคีย์ประพฤติอนาจารเห็นปานดังนี้ คือ ปลูกต้นไม้ดอกเอง
บ้าง ใช้ให้ผู้อื่นปลูกบ้าง รดน�้ำเองบ้าง ใช้ให้ผู้อื่นรดบ้าง เก็บดอกไม้เองบ้าง ใช้ให้
ผู้อื่นเก็บบ้าง ร้อยกรองดอกไม้เองบ้าง ใช้ให้ผู้อื่นร้อยกรองบ้าง ท�ำมาลัยต่อก้าน
เองบ้าง ใช้ให้ผู้อื่นท�ำบ้าง ท�ำมาลัยเรียงก้านเองบ้าง ใช้ให้ผู้อื่นท�ำบ้าง ท�ำดอกไม้
ช่อเองบ้าง ใช้ให้ผู้อื่นท�ำบ้าง ท�ำดอกไม้พุ่มเองบ้าง ใช้ให้ผู้อื่นท�ำบ้าง ท�ำดอกไม้
เทริดเองบ้าง ใช้ให้ผู้อื่นท�ำบ้าง ท�ำดอกไม้พวงเองบ้าง ใช้ให้ผู้อื่นท�ำบ้าง ท�ำดอกไม้
ตาข่ายประดับอกเองบ้าง ใช้ให้ผู้อื่นท�ำบ้าง ภิกษุพวกนั้นน�ำไปเองบ้าง ใช้ให้ผู้อื่น
น�ำไปบ้าง ซึ่งมาลัยต่อก้าน น�ำไปเองบ้าง ใช้ให้ผู้อื่นน�ำไปบ้าง ซึ่งมาลัยเรียงก้าน น�ำ
ไปเองบ้าง ใช้ให้ผู้อื่นน�ำไปบ้าง ซึ่งดอกไม้ช่อ น�ำไปเองบ้าง ใช้ผู้อื่นน�ำไปบ้าง ซึ่ง
ดอกไม้พุ่ม น�ำไปเองบ้าง ใช้ให้ผู้อื่นน�ำไปบ้าง ซึ่งดอกไม้เทริด น�ำไปเองบ้าง ใช้ให้
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321. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงประพฤติอนาจารมีอย่างต่างๆ รูปใด
ประพฤติ พึงปรับอาบัติตามธรรม.

ทรงอนุญาตเครื่องโลหะ เป็นต้น

[๑๙๖]
322. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เราอนุญาตเครือ่ งโลหะทุกชนิด เว้นเครือ่ งประหาร.
323. อนุญาตเครื่องไม้ทุกชนิด เว้นเก้าอี้นอนมีแคร่ บัลลังก์ บาตรไม้
และเขียงไม้.
324. อนุญาตเครือ่ งดินทุกชนิด เว้น เครือ่ งเช็ดเท้าและกุฎที ที่ ำ� ด้วยดินเผา.

ขุททกวัตถุขันธกะ จบ
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ผู้อื่นน�ำไปบ้าง ซึ่งดอกไม้พวง น�ำไปเองบ้าง ใช้ให้ผู้อื่นน�ำไปบ้าง ซึ่งดอกไม้ตาข่าย
ประดับอก เพือ่ กุลสตรี เพือ่ กุลธิดา เพือ่ กุมารีแห่งสกุล เพือ่ สะใภ้แห่งสกุล เพือ่ กุลทาสี
ภิกษุพวกนั้นฉันอาหารในภาชนะเดียวกันบ้าง ดื่มน�้ำในขันเดียวกันบ้าง นั่งบน
อาสนะเดียวกันบ้าง นอนบนเตียงเดียวกันบ้าง นอนร่วมเครื่องลาดเดียวกันบ้าง
นอนคลุมผ้าห่มผืนเดียวกันบ้าง นอนร่วมเครื่องลาดและคลุมผ้าห่มร่วมกันบ้าง กับ
กุลสตรี กุลธิดา กุมารีแห่งสกุล สะใภ้แห่งสกุล กุลทาสี
ฉันอาหารในเวลาวิกาลบ้าง ดื่มน�้ำเมาบ้าง ทัดทรงดอกไม้ของหอมและเครื่อง
ลูบไล้บ้าง ฟ้อนร�ำ บ้าง ขับร้องบ้าง ประโคมบ้าง เต้นร�ำบ้าง ฟ้อนร�ำกับหญิงฟ้อนร�ำ
บ้าง ขับร้องกับหญิงฟ้อนร�ำบ้าง ประโคมกับหญิง ฟ้อนร�ำบ้าง เต้นร�ำกับหญิงฟ้อนร�ำ
บ้าง … ฟ้อนร�ำกับหญิงเต้นร�ำบ้าง ขับร้องกับหญิงเต้นร�ำบ้าง ประโคมกับหญิง
เต้นร�ำบ้าง เต้นร�ำกับหญิงเต้นร�ำบ้าง เล่นหมากรุกแถวละแปดตาบ้าง เล่นหมากรุก
แถวละสิบตาบ้าง เล่นหมากเก็บบ้าง เล่นชิงนางบ้าง เล่นหมากไหวบ้าง เล่นโยน
ห่วงบ้าง เล่นไม้หึ่งบ้าง เล่นฟาดให้เป็นรูปต่างๆ บ้าง เล่นสะกาบ้าง เล่นเป่าใบไม้
บ้าง เล่นไถน้อยๆ บ้าง เล่นหกคะเมนบ้าง เล่นไม้กังหันบ้าง เล่นตวงทรายด้วยใบไม้
บ้าง เล่นรถน้อยๆ บ้าง เล่นธนูน้อยบ้าง เล่นเขียนทายบ้าง เล่นทายใจบ้าง เล่น
เลียนคนพิการบ้าง หัดขี่ช้างบ้าง หัดขี่ม้าบ้าง หัดขี่รถบ้าง หัดยิงธนูบ้าง หัดเพลง
อาวุธบ้าง วิ่งผลัดช้างบ้าง วิ่งผลัดม้าบ้าง วิ่งผลัดรถบ้าง วิ่งขับกันบ้าง วิ่งเปี้ยวกัน
บ้าง ผิวปากบ้าง ปรบมือบ้าง ปล�้ำกันบ้าง ชกมวย กันบ้าง
ปู ล าดผ้ า สั ง ฆาฏิ ณ กลางสถานที่ เ ต้ น ร� ำ แล้ ว พู ด กั บ หญิ ง ฟ้ อ นร� ำ อย่ า งนี้ ว ่ า
น้องหญิง เธอจงฟ้อนร�ำ ณ ที่นี้ ดังนี้บ้าง ให้การค�ำนับบ้าง ประพฤติอนาจารมีอย่าง
ต่างๆ บ้าง … ตรัสว่า

ขันธ์ที่ ๒ : เสนาสนะขันธกะ
[๑๙๙]

ราชคหเศรษฐีถวายวิหาร

สมัยนั้น ราชคหเศรษฐีได้ไปสวนแต่เช้าตรู่ ได้แลเห็นภิกษุเหล่านั้นเดินออกจาก
ทีอ่ ยูน่ นั้ ๆ คือ ป่า โคนไม้ ภูเขา ซอกเขา ถ�ำ้ เขา ป่าช้า ป่าชัฏ ทีแ่ จ้ง ลอมฟาง แต่เช้าตรู่
มีอาการเดินไปข้างหน้า ถอยกลับ แลเหลียว คู้แขน เหยียดแขน หน้าเลื่อมใส มีจักษุ
ทอดลง สมบูรณ์ด้วยอิริยาบถ
ครัน้ แล้วก็มจี ติ เลือ่ มใส จึงเข้าไปหาภิกษุเหล่านัน้ เรียนถามว่า ท่านเจ้าข้า หากข้าพเจ้า
สร้างวิหารถวาย พระคุณเจ้าจะอยู่ในวิหารของข้าพเจ้าหรือไม่
ภิกษุเหล่านั้นตอบว่า ดูกรคหบดี พระผู้มีพระภาคยังมิได้ทรงอนุญาตวิหาร
เศรษฐีกล่าวว่า ท่านเจ้าข้า ถ้าเช่นนั้น พระคุณเจ้าจงทูลถามพระผู้มีพระภาค
แล้วแจ้งแก่ข้าพเจ้า
ภิกษุเหล่านั้นรับค�ำของราชคหเศรษฐี แล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค ถวายบังคม
นั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง แล้วทูลถามว่า พระพุทธเจ้าข้า ราชคหเศรษฐีประสงค์จะ
สร้างวิหารถวาย ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะพึงปฏิบัติอย่างไร พระพุทธเจ้าข้า.

[๒๐๐]

ทรงอนุญาตเสนาสนะ ๕ ชนิด

ล�ำดับนั้น พระผู้มีพระภาคทรงท�ำธรรมีกถา ในเพราะเหตุเป็น เค้ามูลนั้น ใน
เพราะเหตุแรกเกิดนั้น แล้วรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า

325. ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเสนาสนะ ๕ ชนิด คือ วิหาร ๑
เรือนมุงแถบเดียว ๑ เรือนชั้น ๑ เรือนโล้น ๑ ถ�้ำ ๑.

[๒๐๔]

ทรงอนุญาตบานประตู

ชาวบ้านได้ทราบข่าวว่า พระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตวิหารแล้ว จึงช่วยกันสร้าง
วิหารถวายโดยเคารพ วิหารเหล่านั้นยังไม่มีบานประตู งู แมลงป่องและตะขาบ
เข้าอาศัย … ตรัสว่า
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326. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตบานประตู.
ภิกษุทงั้ หลายเจาะช่องฝา ผูกบานประตูดว้ ยเถาวัลย์บา้ ง เชือกบ้าง หนูและปลวกกัด
เชือกที่ผูกไว้ถูกกัดขาด บานประตูล้มลงมา … ตรัสว่า

327. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตกรอบเช็ดหน้า ครกรับเดือยประตู
ห่วงข้างบน.

บานประตูปิดไม่สนิท … ตรัสว่า

328. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต ช่องเชือกชักเชือกส�ำหรับชัก.
บานประตูปิดไม่อยู่ … ตรัสว่า

329. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตสายยู ไม้หัวลิง ลิ่ม กลอน.
[๒๐๕]

สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายไม่สามารถปิดบานประตูได้ … ตรัสว่า

330. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เราอนุ ญ าตช่ อ งลู ก ดาล ลู ก ดาลมี ๓ ชนิ ด
คือ ลูกดาลโลหะ ๑ ลูกดาลไม้ ๑ ลูกดาลเขา ๑.

ภิกษุทั้งหลายไขลูกดาลเข้าไป วิหารยังคุ้มไม่ได้ … ตรัสว่า

331. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตลิ่มยนต์.
[๒๐๖]

สมัยนั้น วิหารมุงด้วยหญ้า ถึงฤดูหนาวก็หนาว ถึงฤดูร้อนก็ร้อน … ตรัสว่า

332. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เราอนุ ญ าตให้ รื้ อ ลงแล้ ว ฉาบด้ ว ยดิ น ทั้ ง
ข้างนอกข้างใน.
[๒๐๗]

ทรงอนุญาตบานหน้าต่าง

สมัยนัน้ วิหารยังไม่มหี น้าต่าง ไม่เป็นประโยชน์แก่นยั น์ตา อบกลิน่ เหม็นไว้ … ตรัสว่า

333. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตหน้าต่าง ๓ ชนิด คือ หน้าต่าง
มีชุกชี ๑

หน้าต่างมีข่าย ๑

หน้าต่างมีซี่กรง ๑.
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ทรงอนุญาตลูกดาล

ที่ซอกหน้าต่าง กระแตและค้างคาวเข้าไปได้ … ตรัสว่า

334. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตผ้าผืนเล็กส�ำหรับหน้าต่าง.
ที่ริมผ้าผืนเล็ก กระแตและค้างคาวยังเข้าไปได้ … ตรัสว่า

335. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตบานหน้าต่าง มู่ล่ีหน้าต่าง.
[๒๐๘]

ทรงอนุญาตเครื่องลาด

สมัยนัน้ ภิกษุทง้ั หลายนอนบนพืน้ ดิน เนือ้ ตัวและจีวรแปดเปือ้ นด้วยฝุน่ … ตรัสว่า

336. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ลาดด้วยหญ้า.
หญ้าที่ลาดถูกหนูบ้าง ปลวกบ้างกัด … ตรัสว่า

337. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตแผ่นกระดานคล้ายตั่ง.
เมื่อนอนบนแผ่นกระดานคล้ายตั่ง เนื้อตัวไม่สบาย … ตรัสว่า

338. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเตียงถักหรือสาน.
[๒๐๙]

ทรงอนุญาตเตียงและตั่งชนิดต่างๆ

สมัยนัน้ เตียงมีแม่แคร่สอดเข้าในเท้า ซึง่ ทอดทิง้ อยูใ่ นป่าช้า บังเกิดแก่สงฆ์ … ตรัสว่า

339. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเตียงมีแคร่สอดเข้าในเท้า.
ตั่งมีแม่แคร่สอดเข้าในเท้า บังเกิดแล้ว … ตรัสว่า

340. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตตั่งมีแม่แคร่สอดเข้าในเท้า.
[๒๑๐]

สมัยนั้น เตียงมีแม่แคร่ติดกับเท้า ซึ่งทอดทิ้งอยู่ในป่าช้า … ตรัสว่า

341. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเตียงมีแม่แคร่ติดกับเท้า.
ตั่งมีแม่แคร่ติดกับเท้าบังเกิดแล้ว … ตรัสว่า

342. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตตั่งมีแม่แคร่ติดกับเท้า.
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[๒๑๑]

สมัยนั้น เตียงมีเท้าดังก้ามปู ซึ่งทอดทิ้งอยู่ในป่าช้า … ตรัสว่า

343. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเตียงมีเท้าดังก้ามปู.
ตั่งมีเท้าดังก้ามปูบังเกิดแล้ว … ตรัสว่า

344. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตตั่งมีเท้าดังก้ามปู.
[๒๑๒]

สมัยนั้น เตียงมีเท้าจดแม่แคร่ ซึ่งทอดทิ้งอยู่ในป่าช้า … ตรัสว่า

345. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเตียงมีเท้าจดแม่แคร่.
ตั่งมีเท้าจดแม่แคร่บังเกิดแล้ว … ตรัสว่า

[๒๑๓]

ทรงอนุญาตม้าชนิดต่างๆ

สมัยนั้น ม้าสี่เหลี่ยมบังเกิดแก่สงฆ์ … ตรัสว่า

347. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตม้าสี่เหลี่ยม.
348. …ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตม้าสี่เหลี่ยมชนิดสูง.
349. …ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตม้าสี่เหลี่ยมมีพนักสามด้าน.
350. …ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เราอนุญาตม้าสีเ่ หลีย่ มมีพนักสามด้านชนิดสูง.
351. …ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตตั่งหวาย.
352. …ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตตั่งหุ้มด้วยผ้า.
353. …ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตตั่งขาทราย.
354. …ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตตั่งก้ามมะขามป้อม.
355. …ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตแผ่นกระดาน.
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346. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตตั่งมีเท้าจดแม่แคร่.

356. …ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเก้าอี้.
357. …ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตตั่งฟาง.
ทรงห้ามนอนบนเตียงสูง

[๒๑๔]
358. ดู ก ่ อ นภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ ไ ม่ พึ ง นอนบนเตี ย งสู ง รู ป ใดนอน
ต้องอาบัติทุกกฏ.
[๒๑๕]

ทรงอนุญาตเขียงรองเท้าเตียง

สมัยนั้น ภิกษุรูปหนึ่งนอนบนเตียงต�่ำ ถูกงูกัด … ตรัสว่า

359. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเขียงรองเท้าเตียง.

[๒๑๖]
360. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงใช้เขียงรองเท้าเตียงสูง รูปใดใช้
ต้องอาบัติทุกกฏ.
361. ดูกรภิกษุทงั้ หลายเราอนุญาตเขียงรองเท้าเตียงสูง ๘ นิว้ เป็นอย่างยิง่ .
[๒๑๗]

ทรงอนุญาตด้าย

สมัยนั้น ด้ายบังเกิดแก่สงฆ์ … ตรัสว่า

362. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตด้ายไว้ถักเตียง.
ตัวเตียงกินด้ายมาก … ตรัสว่า

363. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เราอนุญาตให้เจาะตัวเตียงแล้วถักเป็นตาหมากรุก.
364. …ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ท�ำเป็นผ้ารองพื้น.
365. …ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้สางออกท�ำเป็นหมอน นุ่นมี
๓ ชนิด คือ นุ่นต้นไม้ ๑ นุ่นเถาวัลย์ ๑ นุ่นหญ้า ๑.
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ทรงอนุญาตหมอน

[๒๑๘]
366. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ ไ ม่ พึ ง ใช้ ห มอนยาวกึ่ ง กาย รู ป ใดใช้
ต้องอาบัติทุกกฏ.
367. เราอนุญาต ให้ท�ำหมอนพอดีกับศีรษะ.

ทรงอนุญาตฟูก ๕ ชนิด

[๒๑๙]
368. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตฟูก ๕ ชนิด คือ ฟูกขนสัตว์ ฟูกผ้า
ฟูกเปลือก ไม้ ฟูกหญ้า ฟูกใบไม้.
[๒๒๐]

369. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้หุ้มฟูก.
[๒๒๑]

ทรงอนุญาตเตียงหุ้มฟูก

สมั ย นั้ น ภิ ก ษุ ทั้ ง หลายปู ฟู ก เตี ย งลงบนตั่ ง ปู ฟู ก ตั่ ง ลงบนเตี ย ง ฟู ก ทั้ ง หลาย
ขาดท�ำลาย … ตรัสว่า

370. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเตียงหุ้มฟูก ตั่งหุ้มฟูก.

ภิกษุทั้งหลายปูลงไปไม่ได้ ใช้ผ้ารองล่าง ฟูกย้อยลงข้างล่าง … ตรัสว่า

371. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ใช้ ผ้ารองปูแล้วหุ้มฟูก.
โจรลักเลิกผ้าหุ้มไป … ตรัสว่า

372. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้จดไว้.
โจรก็ยังลักไป … ตรัสว่า

373. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ท�ำรอยไว้.
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สมัยนั้น ผ้าอันเป็นบริขารของเสนาสนะบังเกิดแก่สงฆ์ … ตรัสว่า

ถึงอย่างนั้นก็ยังลักไป … ตรัสว่า

374. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้พิมพ์รอยนิ้วมือไว้.

[๒๒๒]
375. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตสีขาว สีด�ำ ท�ำบริกรรมด้วยสีเหลือง
ในวิหาร.
[๒๒๓]
สมัยนั้น ฝาหยาบ สีขาวไม่จับ … ตรัสว่า

376. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ใช้ดินปนแกลบ แล้วกวดด้วย
เกรียง สีขาวจะได้จับ.

สีขาวยังไม่ติด … ตรัสว่า

377.ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ใช้ดินละเอียด แล้วกวดด้วย
เกรียงให้สีขาวจับ.

สีขาวก็ยังไม่จับ … ตรัสว่า

378. ดูกรภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ใช้ยางไม้ แป้งเปียก.
[๒๒๔]

ทรงอนุญาตดินปนแกลบ

สมัยนั้น ฝาหยาบสีเหลืองไม่จับ … ตรัสว่า

379. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ใช้ดินปนแกลบ แล้วกวดด้วย
เกรียงให้สีเหลืองจับ.

สีเหลืองไม่ติด … ตรัสว่า

380. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ใช้ดินปนร�ำ แล้วกวดด้วยเกรียง
ให้สีเหลืองจับ.

สีเหลืองก็ยังไม่ติด … ตรัสว่า

381. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เราอนุญาตให้ใช้แป้งเมล็ดพรรณผักกาด ขีผ้ งึ้ เหลว.
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ครั้นหนาเกินไป … ตรัสว่า

382. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้เช็ดออกด้วยท่อนผ้า.
[๒๒๕]

สมัยนั้น พื้นดินหยาบไป สีด�ำไม่จับ … ตรัสว่า

383. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ใช้ดินปนแกลบ แล้วกวดด้วย
เกรียง สีด�ำจะได้จับ

สีด�ำก็ยังไม่จับ … ตรัสว่า

384. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ใช้ยางไม้ น�้ำฝาด.

สมัยนั้น พระฉัพพัคคีย์ให้ช่างเขียนภาพสตรีบุรุษไว้ในวิหาร … ตรัสว่า

385. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงให้เขียนภาพสตรีบุรุษ รูปใดให้เขียน
ต้องอาบัติทุกกฏ.

386. เราอนุญาตภาพดอกไม้ ภาพเครือเถา ฟันมังกร ดอกจอกห้ากลีบ.
[๒๒๗]

เรื่องวิหารมีพื้นที่ต่ำ�

สมัยนั้น วิหารมีพื้นต�่ำ น�้ำท่วมได้ … ตรัสว่า

387. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ถมพื้นที่ให้สูง.
ดินที่ถมพัง … ตรัสว่า

388. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เราอนุญาตก่อกรุ ๓ อย่าง คือ ก่อด้วยอิฐ ศิลา ไม้.
ภิกษุทั้งหลายขึ้นลงล�ำบาก … ตรัสว่า

389. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เราอนุญาตบันได ๓ อย่าง คือ บันไดอิฐ ศิลา ไม้.
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[๒๒๖]

ทรงอนุญาตภาพดอกไม้เป็นต้น

ภิกษุทั้งหลายขึ้นลงพลัดตก… ตรัสว่า

390. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตราวส�ำหรับยึด.
[๒๒๘]

เรื่องวิหารมีพื้นโล่งโถง

สมัยนั้น วิหารมีพื้นโล่งโถง ภิกษุทั้งหลายละอายที่จะนอน … ตรัสว่า

391. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตผ้าม่าน.
ภิกษุทั้งหลายเลิกผ้าม่านมองดูกัน … ตรัสว่า

392. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตฝากึ่งหนึ่ง.
คนมองดูข้างบนจากฝากึ่งหนึ่งได้ … ตรัสว่า

393. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เราอนุญาตห้อง ๓ ชนิด คือ ห้องสีเ่ หลีย่ มจัตรุ สั ๑
ห้องยาว ๑ ห้องคล้ายตึกโล้น ๑.

[๒๒๙]

ทรงอนุญาตทำ�ห้องในวิหารเล็ก

สมัยนั้น วิหารเล็ก ภิกษุทั้งหลายกั้นห้องไว้ตรงกลาง อุปจารไม่มี …ตรัสว่า

394. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เราอนุญาตให้ทำ� ห้องไว้สว่ นข้างหนึง่ ในวิหารเล็ก
แต่ในวิหารใหญ่ ท�ำไว้ตรงกลางได้.
[๒๓๐]

สมัยนั้น เชิงฝาวิหารเก่า … ตรัสว่า

395. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตกรอบเชิงฝา.
ฝาวิหารถูกฝนสาด … ตรัสว่า

396. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตแผงกันสาด ดินปนเถ้ากับขี้วัว.
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[๒๓๑]
สมัยนัน้ งูตกจากหลังคามุงหญ้าถูกคอภิกษุรปู หนึง่ เธอกลัว ร้องโวยวาย … ตรัสว่า

397. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเพดาน.
[๒๓๒]

ทรงอนุญาตไม้สำ�หรับแขวน

สมัยนัน้ ภิกษุทงั้ หลายแขวนถุงไว้ทเี่ ท้าเตียงบ้าง ทีเ่ ท้าตัง่ บ้าง หนูและปลวกกัดกิน
…ตรัสว่า

398. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตไม้เดือยติดฝา ไม้นาคทนต์.
[๒๓๓]

ทรงอนุญาตราวไม้เก็บจีวร

399. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตราวจีวร สายระเดียง ในวิหาร.
[๒๓๔]

สมัยนั้น วิหารยังไม่มีระเบียง หาที่พักอาศัยมิได้ … ตรัสว่า

400. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เราอนุ ญ าตระเบี ย ง เฉลี ย งลั บ แล หน้ า มุ ข
มีหลังคา.

ระเบียงโล่งโถง ภิกษุทั้งหลายละอายที่จะนอน … ตรัสว่า

401. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตกันสาดเลื่อนฝาค�้ำ.
[๒๓๕]

ทรงอนุญาตหอฉัน

สมัยนัน้ ภิกษุทงั้ หลายฉันอาหารในทีแ่ จ้ง ล�ำบากด้วยหนาวบ้าง ร้อนบ้าง … ตรัสว่า

402. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตหอฉัน.
หอฉันมีพื้นที่ต�่ำ น�้ำท่วมได้ … ตรัสว่า

403. ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตหอฉันให้ถมพื้นที่ให้สูง.
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สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายเก็บจีวรไว้บนเตียงบ้าง บนตั่งบ้าง จีวรขาด …ตรัสว่า

ดินที่ถมพัง … ตรัสว่า

404. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เราอนุญาตให้กอ่ กรุดนิ ทีถ่ ม ๓ ชนิด คือ อิฐ ศิลา ไม้.
ภิกษุทั้งหลายขึ้นลงล�ำบาก … ตรัสว่า

405. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เราอนุญาตบันได ๓ ชนิด คือ บันไดอิฐ ศิลา ไม้.
ภิกษุทั้งหลายขึ้นลงพลัดตก … ตรัสว่า

406. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตราวส�ำหรับยึด.
ผงหญ้าที่มุงหอฉันตกลงเกลื่อน … ตรัสว่า

407. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้รื้อลงแล้วฉาบโบกดินทั้งข้างบน
ข้ า งล่ า งให้ มี สี ข าว สี ด� ำ สี เ หลื อ ง มี ล วดลายดอกไม้ เครื อ เถา
ฟันมังกร ดอกจอกห้ากลีบ ราวจีวร สายระเดียง.
[๒๓๖]

สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายปูจีวรลงบนพื้นดินกลางแจ้ง จีวรเปื้อนฝุ่น … ตรัสว่า

408. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตราวจีวร สายระเดียง.
ไว้กลางแจ้ง … น�้ำฉันถูกแดดเผา … ตรัสว่า

409. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตโรงน�้ำฉัน ปะร�ำน�้ำฉัน.
โรงน�้ำฉันมีพื้นต�่ำ น�้ำท่วมได้ … ตรัสว่า

410. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ถม พื้นให้สูง.
ดินที่ถมพัง … ตรัสว่า

411. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ก่อกรุ ๓ ชนิด คือ ก่อด้วยอิฐ
ก่อด้วยศิลา กรุด้วยไม้.

ภิกษุทั้งหลายขึ้นลงล�ำบาก … ตรัสว่า

412. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เราอนุญาตบันได ๓ ชนิด คือ บันไดอิฐ ศิลา ไม้.
ภิกษุทั้งหลายขึ้นลงพลัดตก … ตรัสว่า

413. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตราวส�ำหรับยึด.
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ผงหญ้าที่มุงโรงน�้ำฉันตกเกลื่อน … ตรัสว่า

414. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้รื้อลง ฉาบด้วยดินทั้งข้างบน

ข้างล่างให้มีสีขาว สีด�ำ สีเหลือง มีลายดอกไม้ เครือเถา ฟันมังกร
ดอกจอกห้ากลีบ ราวจีวร สายระเดียง.

ภาชนะตักน�้ำฉันยังไม่มี … ตรัสว่า

415. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตสังข์ตักน�้ำดื่ม ขันตักน�้ำดื่ม.
[๒๓๗]

สมัยนั้น วิหารยังไม่มีเครื่องล้อม … ตรัสว่า

416. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ล้อมด้วยเครื่องล้อม ๓ อย่าง
คือ อิฐ ศิลา ไม้.

ซุ้มประตูยังไม่มี … ตรัสว่า

ซุ้มประตูมีพื้นต�่ำไป น�้ำท่วมได้ … ตรัสว่า

418. ดูกรภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ถมให้สูง.
ซุ้มประตูไม่มีบาน … ตรัสว่า

419. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตบานประตู กรอบเช็ดหน้า ครก

รองรับเดือยประตู ห่วงข้างบน สายยู ไม้หัวลิง ลิ่ม กลอนช่องดาล
ช่องเชือกชัก เชือกชัก.

ผงหญ้าที่มุงซุ้มประตูตกเกลื่อน … ตรัสว่า

420. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้รื้อลง ฉาบทั้งข้างบนข้างล่างให้มี

สีขาว สีดำ� สีเหลือง มีลายดอกไม้ เครือเถา ฟันมังกร ดอกจอกห้ากลีบ.
[๒๓๘]

ทรงอนุญาตท่อระบายน้ำ�

สมัยนั้น บริเวณเป็นตม … ตรัสว่า

421. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้โรยกรวดแร่.
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417. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตซุ้มประตู.

กรวดแร่ไม่เต็ม … ตรัสว่า

422. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ปูศิลาเรียบ.
น�้ำขัง …ตรัสว่า

423. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตท่อระบายน�้ำ.
[๒๓๙]

ทรงอนุญาตโรงไฟ

สมัยนัน้ ภิกษุทงั้ หลายก่อกองไฟไว้ในทีน่ นั้ ๆ ทัว่ บริเวณ บริเวณสกปรก … ตรัสว่า

424. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ท�ำโรงไฟไว้ในที่ควรส่วนข้างหนึ่ง.
โรงไฟมีพื้นที่ต�่ำน�้ำท่วมได้ … ตรัสว่า

425. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ถมให้สูง.
ดินที่ถมพัง … ตรัสว่า

426. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ก่อกรุ ๓ ชนิด คือ อิฐ ศิลา ไม้.
ภิกษุทั้งหลายขึ้นลงล�ำบาก … ตรัสว่า

427. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เราอนุญาตบันได ๓ ชนิด คือ บันไดอิฐ ศิลา ไม้.
ภิกษุทั้งหลายขึ้นลงพลัดตก … ตรัสว่า

428. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตราวส�ำหรับยึด.
โรงไฟไม่มีบานประตู … ตรัสว่า

429. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตบานประตู กรอบเช็ดหน้า ครกรับ

เดือยประตู ห่วงข้างบน สายยู ไม้หัวลิง ลิ่ม กลอนช่องดาล ช่อง
เชือกชัก เชือกชัก.

ผงหญ้าที่มุงโรงไฟหล่นเกลื่อน … ตรัสว่า

430. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้รื้อลง ฉาบทั้งข้างบนทั้งข้างล่าง

ให้มีสีขาว สีด�ำ สีเหลือง มีลายดอกไม้ เครือเถา ฟันมังกร ดอกจอก
ห้ากลีบ ราวจีวร สายระเดียง.
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ทรงอนุญาตรั้วล้อมอาราม
อารามไม่มีเครื่องล้อม แพะบ้าง ปสุสัตว์บ้าง เบียดเบียนสิ่งที่ปลูกไว้ … ตรัสว่า

431. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ล้อมรั้ว ๓ อย่าง คือ รั้วไม้ไผ่
รั้วหนาม คู.

ซุ้มประตูไม่มี แพะบ้าง ปสุสัตว์บ้าง ยังรบกวนสิ่งที่ปลูกไว้ตามเดิม … ตรัสว่า

432. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เราอนุญาตซุม้ ประตู เครือ่ งไม้คร่าว บานประตูคู่
เสาระเนียด กลอนเหล็ก.

ผงหญ้าที่มุงซุ้มหล่นเกลื่อน … ตรัสว่า

433. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เราอนุญาตให้รอื้ ลง แล้วฉาบทัง้ ข้างบนข้างล่างให้มี

สีขาว สีดำ� สีเหลือง มีลายดอกไม้ เครือเถา ฟันมังกร ดอกจอกห้ากลีบ.

434. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้โรยหินแร่.
หินแร่ไม่พอ … ตรัสว่า

435. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ปูหินเรียบ.
น�้ำขัง … ตรัสว่า

436. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตท่อระบายน�้ำ.

[๒๔๐]
437. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเครื่องมุง ๕ ชนิด คือ กระเบื้อง ๑
หิน ๑ ปูนขาว ๑ หญ้า ๑ ใบไม้ ๑.
[๒๕๙]

เรื่องช่างชุนเข็ญใจ

ขณะนั้น ช่างชุนเข็ญใจคนหนึ่ง คิดว่าที่อันน้อยนี้จักไม่มีเหลือ โดยที่คนเหล่านี้
ตั้งใจช่วยกันท�ำการก่อสร้าง ไฉนเราพึงช่วยท�ำการก่อสร้างบ้าง จึงช่างชุนเข็ญใจนั้น
ขย�ำโคลนก่ออิฐตั้งฝาก�ำแพงขึ้นเอง เขาไม่เข้าใจก่อ ฝาก�ำแพงคด ได้พังลง แม้ครั้ง
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อารามเป็นตม … ตรัสว่า

ที่สอง … แม้ครั้งที่สาม ช่างชุนเข็ญใจนั้นลงมือขย�ำโคลน ก่ออิฐตั้งก�ำแพงเอง เขา
ไม่เข้าใจก่อ ฝาก�ำแพงคด ได้พังลง เขาจึงเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า พระสมณะ
เชื้ อ สายพระศากยบุ ต รเหล่ า นี้ บอกสอนแต่ เ ฉพาะพวกที่ ถ วายจี ว ร บิ ณ ฑบาต
เสนาสนะ และเภสัชบริขารอันเป็นปัจจัยของภิกษุอาพาธ และอ�ำนวยการก่อสร้าง
แก่เขาเหล่านั้น ส่วนเราเป็นคนเข็ญใจ ไม่มีใครบอกสอนหรืออ�ำนวยการ ก่อสร้าง
แก่เรา … รับสั่งว่า

438. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้อ�ำนวยการก่อสร้าง.
439. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้อ�ำนวยการก่อสร้าง ต้องขวนขวายว่า
ท�ำไฉนหนอ วิหารจึงจะส�ำเร็จได้เร็ว ต้องซ่อมสิ่งที่หักพัง.

440. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆ์พึงให้อย่างนี้.
พึงขอร้องภิกษุก่อน ครั้น แล้วภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศ
ให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติทุติยกรรมวาจา ว่าดังนี้
• กรรมวาจาให้นวกรรม
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ถ้าความพร้อมพรัง่ ของสงฆ์ถงึ ทีแ่ ล้ว
สงฆ์พงึ ให้วหิ ารของคหบดีผมู้ ชี อื่ นี้ เป็นนวกรรมของภิกษุมชี อื่ นี้ นีเ้ ป็นญัตติ.
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า สงฆ์ให้วิหารของคหบดี ผู้มีชื่อนี้
เป็นนวกรรมของภิกษุมีชื่อนี้ การให้วิหารของคหบดีผู้มีชื่อนี้ เป็นนวกรรม
ของภิกษุมีชื่อนี้ ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด
ท่านผู้นั้นพึงพูด.
วิหารของคหบดีผู้มีชื่อนี้ สงฆ์ให้เป็นนวกรรมของภิกษุมีชื่อนี้แล้ว
ชอบแก่สงฆ์ เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้.
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ทรงอนุญาตการกราบไว้ตามลำ�ดับ

[๒๖๐]
441. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตการกราบไหว้ การลุกรับ การท�ำ
อัญชลีกรรม การท�ำสามีจิกรรม อาสนะที่เลิศ น�้ำอันเลิศ บิณฑบาต
อันเลิศ ตามล�ำดับผู้แก่กว่า.

442. อนึ่ง ภิกษุไม่ควรเกียดกันเสนาสนะของสงฆ์ตามล�ำดับผู้แก่กว่า
รูปใดเกียดกัน ต้องอาบัติทุกกฏ.

[๒๖๔]
443. ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๑๐ จ�ำพวกนี้ อันภิกษุไม่ควรไหว้ คือ
1. อันภิกษุผู้อุปสมบทก่อนไม่ควรไหว้ภิกษุผู้อุปสมบทภายหลัง
2. ไม่ควรไหว้อนุปสัมบัน
3. ไม่ควรไหว้ภิกษุนานาสังวาสผู้แก่กว่า แต่ไม่ใช่ธรรมวาที
4. ไม่ควรไหว้มาตุคาม
5. ไม่ควรไหว้บัณเฑาะก์
6. ไม่ควรไหว้ภิกษุผู้อยู่ปริวาส
7. ไม่ควรไหว้ ภิกษุผู้ควรชักเข้าหาอาบัติเดิม
8. ไม่ควรไหว้ภิกษุผู้ควรมานัต
9. ไม่ควรไหว้ภิกษุผู้ประพฤติมานัต
10. ไม่ควรไหว้ภิกษุผู้ควรอัพภาน
บุคคล ๑๐ จ�ำพวก นี้แล อันภิกษุไม่ควรไหว้.
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บุคคลที่ไม่ควรไหว้ ๑๐ จำ�พวก

บุคคลที่ควรไหว้ ๓ จำ�พวก

444. ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๓ จ�ำพวกนี้ ภิกษุควรไหว้ คือ

1. ภิกษุผู้อุปสมบทภายหลัง ควรไหว้ภิกษุผู้อุปสมบทก่อน
2. ควรไหว้ภิกษุนานาสังวาสผู้แก่กว่า แต่เป็นธรรมวาที๑
3. ควรไหว้ตถาคตผู้อรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบในโลก ทั้งเทวโลก
มารโลก พรหมโลก ในหมู่ สั ต ว์ พร้ อ มทั้ ง สมณพราหมณ์
เทวดาและมนุษย์
บุคคล ๓ จ�ำพวกนี้แล ภิกษุควรไหว้.

[๒๖๕]

ทรงห้ามเกียดกันเสนาสนะของสงฆ์

สมัยนั้น ชาวบ้านตกแต่งมณฑป จัดแจงเครื่องลาดแผ้วถางสถานที่ไว้เฉพาะสงฆ์
ภิกษุอันเตวาสิกของพระฉัพพัคคีย์กล่าวว่า พระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตเสนาสนะ
ตามล�ำดับผู้แก่กว่าเฉพาะของสงฆ์เท่านั้น ของเหล่านี้เขาไม่ได้ท�ำเจาะจงไว้ จึงรีบไป
ก่อนภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข จองมณฑป จองเครื่องลาด จองสถานที่
ไว้ว่า นี้ส�ำหรับอุปัชฌาย์ของพวกเรา นี้ส�ำหรับอาจารย์ของพวกเรา นี้ส�ำหรับพวกเรา
ครัน้ ท่านพระสารีบตุ รไปล้าหลัง ภิกษุสงฆ์มพี ระพุทธเจ้าเป็นประมุข เมือ่ ภิกษุเหล่านัน้
จองมณฑป จองเครื่องลาด จองสถานที่หมดแล้ว หาที่ว่างไม่ได้ จึงนั่งอยู่ ณ โคนไม้
แห่งหนึ่ง … รับสั่งว่า

445. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แม้ของที่เขาท�ำเจาะจง ภิกษุก็ไม่พึงเกียดกันตาม
ล�ำดับผู้แก่กว่า รูปใดกีดกัน ต้องอาบัติทุกกฏ.
[๒๖๗]

สมัยนั้น ชาวบ้านตกแต่งที่นอนสูงที่นอนใหญ่ไว้ในโรงอาหาร ณ ละแวกบ้าน คือ
เก้ า อี้ น อนเตี ย งใหญ่ ผ้ า โกเชาว์ ข นยาว เครื่ อ งลาดที่ ท� ำ ด้ ว ยขนแกะ วิ จิ ต รด้ ว ย
ลวดลาย เครื่องลาดที่ท�ำด้วยขนแกะสีขาว เครื่องลาดที่มีสัณฐานเป็นช่อดอกไม้
เครื่องลาดที่ยัดนุ่น เครื่องลาดพรมขนแกะวิจิตรด้วยรูปสัตว์ร้าย มีสีหะและเสือ
เป็นต้น เครื่องลาดขนแกะมีขนตั้ง เครื่องลาดขนแกะมีขนข้างเดียว เครื่องลาดทอง
และเงินแกมไหม เครือ่ งลาดไหมขลิบทองและเงิน เครือ่ งลาดขนแกะจุนางฟ้อน ๑๖ คน
เครื่องลาดหลังช้าง เครื่องลาดหลังม้า เครื่องลาดในรถ เครื่องลาดที่ท�ำด้วยหนังสัตว์
ชื่ออชินะอันมีขนอ่อนนุ่ม เครื่องลาดอย่างดีท�ำด้วยหนังชะมด เครื่องลาดมีเพดาน
เครื่องลาดมีหมอนข้าง … ตรัสว่า
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446. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเครื่องลาดที่เป็นคิหิวิกัฏ เว้น

เครื่องลาด ๓ ชนิด คือ เก้าอี้นอน เตียงใหญ่ เครื่องลาดที่ยัดนุ่น
นอกนั้นนั่งทับได้ แต่จะนอนทับไม่ได้.
[๒๖๘]

สมัยนั้น ชาวบ้านตกแต่งเตียงบ้าง ตั่งบ้าง ที่ยัดนุ่นไว้ในโรงอาหาร ณ ละแวกบ้าน
… ตรัสว่า

447. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้นั่งทับเตียงตั่งที่เป็นคิหิกัฏได้
แต่จะนอนทับไม่ได้.

[๒๗๒]
448. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึง ให้ภิกษุผู้นั่งในล�ำดับลุกขึ้นทั้งที่ยัง
ฉันอาหารค้างอยู่ รูปใดให้ลุกขึ้น ต้องอาบัติทุกกฏ.
449. ถ้าให้ลุกขึ้นย่อมเป็นอันห้ามภัตรด้วยพึงกล่าวว่าท่านจงไปหา
น�้ำมา ถ้าได้ อย่างนี้นั่นเป็นการดี ถ้าไม่ได้ พึงกลืนเมล็ดข้าวให้
เรียบร้อยแล้ว จึงให้อาสนะแก่ภิกษุผู้แก่กว่า.
450. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง เรากล่าว มิได้หมายความว่า ภิกษุพึง
หวงกั น อาสนะแก่ ภิ ก ษุ ผู ้ แ ก่ ก ว่ า โดยปริ ย ายไรๆ รู ป ใดหวงกั น
ต้องอาบัติทุกกฏ.

ทรงห้ามไล่ภิกษุอาพาธให้ลุกขึ้น

[๒๗๓]
451. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงไล่ภิกษุอาพาธให้ลุกขึ้น รูปใดไล่
ให้ลุกขึ้น ต้องอาบัติทุกกฏ.
[๒๗๔]

สมัยนั้น พระฉัพพัคคีย์พูดว่า พวกผมอาพาธ ลุกไม่ขึ้น แล้วยึดเอาที่นอนดีๆ ไว้
… ตรัสว่า

452. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ที่นอนเหมาะสมแก่ภิกษุอาพาธ.
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ทรงห้ามไม่ให้ภิกษุกำ�ลังฉันค้างอยู่ลุกขึ้น

[๒๗๕]

สมัยนั้น พระฉัพพัคคีย์อาพาธเล็กน้อย ก็หวงกันเสนาสนะไว้ … ตรัสว่า

453. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุมีอาพาธเล็กน้อย ไม่พึงหวงกันเสนาสนะไว้
รูปใดหวงกัน ต้องอาบัติทุกกฏ.

ทรงอนุญาตภิกษุผู้ควรได้รับสมมติเป็นผู้ให้ถือเสนาสนะ

[๒๗๖]
454. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงโกรธ ขัดเคือง ฉุดคร่าภิกษุทั้งหลาย
ออกจากวิหารของสงฆ์ รูปใดฉุดคร่า พึงปรับตามธรรม.
455. เราอนุญาตให้ ภิกษุถือเสนาสนะ.

ภิกษุผู้ควรได้รับสมมติเป็นผู้ให้ถือเสนาสนะ

[๒๗๗]
456. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้สมมติภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕
เป็นผู้ให้ถือเสนาสนะ คือ
๑. ไม่ถึงความล�ำเอียงเพราะความชอบพอ
๒. ไม่ถึงความล�ำเอียงเพราะความเกลียดชัง
๓. ไม่ถึงความล�ำเอียงเพราะความงมงาย
๔. ไม่ถึงความล�ำเอียงเพราะความกลัว และ
๕. รู้เสนาสนะที่ให้ถือแล้วและยังไม่ให้ถือ.
วิธีสมมติ

[๒๗๘]
457. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลสงฆ์พึงสมมติอย่างนี้.
พึงขอร้องภิกษุก่อน ครั้นแล้ว ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศ
ให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติทุติยกรรมวาจา ว่าดังนี้
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• กรรมวาจาสมมติ
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ถ้าความพร้อมพรัง่ ของสงฆ์ถงึ ทีแ่ ล้ว
สงฆ์พึงสมมติภิกษุมีชื่อนี้เป็นผู้ให้ถือเสนาสนะ นี้เป็นญัตติ.
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า สงฆ์สมมติภิกษุมีชื่อนี้ เป็นผู้ให้
ถือเสนาสนะ การสมมติภิกษุมีชื่อนี้เป็นผู้ให้ถือเสนาสนะ ชอบแก่ท่านผู้ใด
ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด.
ภิกษุมีชื่อนี้ สงฆ์สมมติให้เป็นผู้ถือเสนาสนะแล้ว ชอบแก่สงฆ์
เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ ด้วยอย่างนี้.
[๒๗๙]
ต่อมา ภิกษุทั้งหลายผู้ให้ถือเสนาสนะหารือกันว่า เราจะพึงให้ถือเสนาสนะ
อย่างไรหนอ … ตรัสว่า

458. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้นับภิกษุก่อน ครั้นแล้วนับที่นอน
เมื่อให้ถือตามจ�ำนวนที่นอน ที่นอนเหลือมาก … ตรัสว่า

459. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ถือตามจ�ำนวนวิหาร.
เมื่อให้ถือตามจ�ำนวนวิหาร วิหารก็ยังเหลือเป็นอันมาก … ตรัสว่า

460. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ถือตามจ�ำนวนบริเวณ.
เมื่อให้ถือตามจ�ำนวนบริเวณ บริเวณก็ยังเหลืออีกมาก … ตรัสว่า

461. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เราอนุญาตให้สว่ นซ�ำ้ อีก เมือ่ ให้ถอื ส่วนซ�ำ้ อีกแล้ว

ภิกษุรูปอื่นมา ไม่ปรารถนาก็อย่าพึงให้.
[๒๘๐]
462. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงให้ภิกษุผู้อยู่นอกสีมาถือเสนาสนะ
รูปใดให้ถือ ต้องอาบัติทุกกฏ.
[๒๘๑]
463. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุถือเสนาสนะแล้ว ไม่พึงหวงกันไว้ตลอด
ทุกเวลา รูปใดหวงกันไว้ ต้องอาบัติทุกกฏ.
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ครั้นแล้ว จึงให้ถือตามจ�ำนวนที่นอน.

464. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เราอนุญาตให้หวงกันไว้ได้ตลอดพรรษา ๓ เดือน
หวงกันไว้ตลอดฤดูกาลไม่ได้.
[๒๘๒]

การให้ถือเสนาสนะ ๓ อย่าง

ต่อมา ภิกษุทั้งหลายหารือกันว่า การให้ถือเสนาสนะมีกี่อย่างหนอ … ตรัสว่า

465. ดูกรภิกษุทั้งหลาย การให้ถือเสนาสนะมี ๓ อย่างนี้ คือ

1. ให้ถือเมื่อวันเข้าปุริมพรรษา
2. ให้ถือเมื่อวันเข้าพรรษาหลัง
3. ให้ถือในระหว่างพ้นจากนั้น
การให้ถือเมื่อวันเข้าปุริมพรรษาพึงให้ถือในวันแรม ๑ ค�่ำเดือน
อาสาฬหะ การให้ ถื อ ในวั น เข้ า พรรษาหลั ง พึ ง ให้ ถื อ เมื่ อ เดื อ น
อาสาฬหะล่วงแล้ว ๑ เดือน การให้ถอื ในระหว่างพ้นจากนัน้ พึงให้ถอื
ในวันต่อจากวันปวารณา คือแรม ๑ ค�่ำ เพื่ออยู่จ�ำพรรษาต่อไป.
การให้ถือเสนาสนะมี ๓ อย่างนี้แล.

ทรงห้ามหวงกันเสนาสนะไว้ ๒ แห่ง

[๒๘๓]
466. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุรูปเดียวไม่พึงหวงกันเสนาสนะไว้สองแห่ง
รูปใดหวงกัน ต้องอาบัติทุกกฏ.

ทรงอนุญาตการสอนวินัย

[๒๘๔]
467. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุนวกะผู้สอนนั่งบนอาสนะ
เสมอกันหรือสูงกว่าได้ด้วยความเคารพธรรม ให้ภิกษุเถระผู้เรียน
นั่งบนอาสนะเสมอกันหรือต�่ำกว่าได้ ด้วยความเคารพธรรม.
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[๒๘๕]
468. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เราอนุญาตให้ภกิ ษุมอี าสนะเสมอกัน นัง่ รวมกันได้.
[๒๘๖]
469. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เราอนุญาตให้ภกิ ษุระหว่าง ๓ พรรษา นัง่ รวมกันได้.
[๒๘๗]

สมัยนั้น ภิกษุหลายรูปมีอาสนะเสมอกันนั่งร่วมเตียงเดียวกัน ท�ำเตียงหัก นั่งร่วม
ตั่งเดียวกัน ท�ำตั่งหัก … ตรัสว่า

470. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเตียงละ ๓ รูป ตั่งละ ๓ รูป.

แม้ภิกษุ ๓ รูปนั่งลงบนเตียง ก็ท�ำเตียงหัก นั่งลงบนตั่ง ก็ท�ำตั่งหัก … ตรัสว่า

471. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต เตียงละ ๒ รูป ตั่งละ ๒ รูป.
[๒๘๘]

472. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้นั่งบนอาสนะยาวร่วมกับภิกษุที่

มีอาสนะไม่เสมอกันได้ เว้นบัณเฑาะก์ มาตุคาม อุภโตพยัญชนก.
[๒๘๙]
473. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เราอนุญาตอาสนะยาวทีส่ ดุ มีกำ� หนดนัง่ ได้ ๓ รูป.
[๒๙๐]
474. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต การใช้สอยปราสาททุกอย่าง.
[๒๙๑]

สมัยนั้น สมเด็จพระอัยยิกาของพระเจ้าปเสนทิโกศลทิวงคต เพราะพระนาง
ทิวงคต เครื่องอกัปปิยภัณฑ์เป็นอันมากบังเกิดแก่สงฆ์ คือ เก้าอี้นอน เตียงใหญ่
ผ้าโกเชาว์ขนยาว เครื่องลาดที่ท�ำด้วยขนแกะวิจิตรด้วยลวดลาย เครื่องลาดที่ท�ำด้วย
ขนแกะสีขาว เครื่องลาดที่มีสัณฐานเป็นช่อดอกไม้ เครื่องลาดที่ยัดนุ่น เครื่องลาด
ขนแกะวิจิตรด้วยรูปสัตว์ร้ายมีสีหะและเสือเป็นต้น เครื่องลาดขนแกะมีขนตั้ง เครื่อง
ลาดขนแกะมีขนข้างเดียว เครื่องลาดทองและเงินแกมไหม เครื่องลาดไหมขลิบทอง
และเงิน เครื่องลาดขนแกะจุนางฟ้อน ๑๖ คน เครื่องลาดหลังช้าง เครื่องลาดหลังม้า
เครื่องลาดในรถ เครื่องลาดที่ท�ำด้วยหนังสัตว์ชื่ออชินะอันมีขนอ่อนนุ่ม เครื่องลาด
อย่างดีที่ท�ำด้วยหนังชะมด เครื่องลาดมีเพดาน เครื่องลาด มีหมอนข้าง … ตรัสว่า
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สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายนั่งลงบนอาสนะยาวร่วมกับภิกษุผู้มีอาสนะไม่เสมอกันก็
รังเกียจ … ตรัสว่า

475. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ตัดเท้าเก้าอี้นอนแล้วใช้สอยได้
เตียงใหญ่ท�ำลายรูปสัตว์ร้ายเสียแล้วใช้สอยได้ ฟูกที่ยัดนุ่นรื้อแล้ว
ท�ำเป็นหมอน นอกนั้นท�ำเป็นเครื่องลาดพื้น.

ของที่ไม่ควรแจก ๕ หมวด

[๒๙๒]
476. ดูกรภิกษุทั้งหลายของที่ไม่ควรแจกจ่าย ๕ หมวดนี้ อันภิกษุไม่ควร
แจกจ่ายให้ไป แม้สงฆ์คณะหรือบุคคล แจกจ่ายไปแล้วก็ไม่เป็นอัน
แจกจ่าย รูปใดแจกจ่าย ต้องอาบัตถิ ลุ ลัจจัย.
ของไม่ควรแจกจ่าย ๕ หมวด อะไรบ้าง คือ
1. อาราม พื้นที่อาราม นี้เป็นของที่ไม่ควรแจกจ่ายหมวดที่ ๑
สงฆ์กด็ ี คณะก็ดี บุคคลก็ดี ไม่ควรแจกจ่ายให้ไป แม้แจกจ่ายไป
แล้ว ก็ไม่เป็นอันแจกจ่าย รูปใดแจกจ่าย ต้องอาบัตถิ ลุ ลัจจัย.
2. วิ ห าร พื้ น ที่ วิ ห าร นี้ เ ป็ น ของที่ ไ ม่ ค วรแจกจ่ า ยหมวดที่ ๒
สงฆ์ก็ดี คณะก็ดี บุคคลก็ดี ไม่ควรแจกจ่ายให้ไป แม้แจกจ่าย
ไปแล้ว ก็ไม่เป็นอันแจกจ่าย รูปใดแจกจ่าย ต้องอาบัตถิ ลุ ลัจจัย.
3. เตียง ตั่ง ฟูก หมอน นี้เป็นของที่ไม่ควรแจกจ่ายหมวดที่ ๓
สงฆ์ก็ดี คณะก็ดี บุคคลก็ดี ไม่ควรแจกจ่ายให้ไป แม้แจกจ่าย
ไปแล้ว ก็ไม่เป็นอันแจกจ่าย รูปใดแจกจ่าย ต้องอาบัตถิ ลุ ลัจจัย.
4. หม้อโลหะ อ่างโลหะ กระถางโลหะ กระทะโลหะ มีด ขวาน ผึง่
จอบ สว่าน นี้เป็นของที่ไม่ควรแจกจ่าย หมวดที่ ๔ สงฆ์ก็ดี
คณะก็ดี บุคคลก็ดี ไม่ควรแจกจ่ายให้ไป แม้แจกจ่ายไปแล้ว
ก็ไม่เป็นอันแจกจ่าย รูปใดแจกจ่าย ต้องอาบัติถุลลัจจัย.
5. เถาวัลย์ ไม้ไผ่ หญ้าปล้อง หญ้ามุงกระต่าย หญ้าสามัญ ดิน
เครื่องไม้ เครื่องดิน นี้เป็นของที่ไม่ควรแจกจ่าย หมวดที่ ๕
สงฆ์ก็ดี คณะก็ดี บุคคลก็ดี ไม่ควรแจกจ่ายให้ไป แม้แจกจ่าย
ไปแล้ว ก็ไม่เป็นอันแจกจ่าย รูปใดแจกจ่าย ต้องอาบัตถิ ลุ ลัจจัย.
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ดูกรภิกษุทั้งหลาย ของที่ไม่ควรแจกจ่ายมี ๕ หมวดนี้แล สงฆ์กด็ ี
คณะก็ดี บุคคลก็ดี ไม่ควรแจกจ่ายให้ไป แม้แจกจ่ายไปแล้วก็ไม่เป็นอันแจกจ่าย
รูปใดแจกจ่าย ต้องอาบัตถิ ลุ ลัจจัย.
[๒๙๓]
477.ดูกรภิกษุทั้งหลายของที่ไม่ควรแบ่งมี ๕ หมวดนี้ สงฆ์ก็ดี คณะก็ดี
บุคคลก็ดี ไม่ควรแบ่ง แม้แบ่งไปแล้วก็ไม่เป็นอันแบ่ง รูปใดแบ่ง
ต้องอาบัติถุลลัจจัย.
ของไม่ควรแบ่ง ๕ หมวด อะไรบ้าง คือ
1. อาราม พื้นที่อาราม นี้เป็นของไม่ควรแบ่งหมวดที่ ๑ สงฆ์ก็ดี
คณะก็ดี บุคคลก็ดี ไม่ควรแบ่ง แม้แบ่งแล้วก็ไม่เป็นอันแบ่ง
รูปใดแบ่ง ต้องอาบัติถุลลัจจัย.
2. วิหาร พื้นที่วิหาร นี้เป็นของไม่ควรแบ่งหมวดที่ ๒ สงฆ์ก็ดี
คณะก็ดี บุคคลก็ดี ไม่ควรแบ่ง แม้แบ่งแล้วก็ไม่เป็นอันแบ่ง
รูปใดแบ่ง ต้องอาบัติถุลลัจจัย.
3. เตียง ตั่ง ฟูก หมอน นี้เป็นของไม่ควรแบ่งหมวดที่ ๓ สงฆ์ก็ดี
คณะก็ดี บุคคลก็ดีไม่ควรแบ่ง แม้แบ่งแล้วก็ไม่เป็นอันแบ่ง
รูปใดแบ่ง ต้องอาบัติถุลลัจจัย.
4. หม้อโลหะ อ่างโลหะ กระถางโลหะ กระทะโลหะ มีด ขวาน ผึง่
จอบ สว่าน นี้เป็นของไม่ควรแบ่งหมวดที่ ๔ สงฆ์ก็ดี คณะก็ดี
บุคคลก็ดี ไม่ควรแบ่งแม้แบ่งแล้วก็ไม่เป็นอันแบ่ง รูปใดแบ่ง
ต้องอาบัติถุลลัจจัย.
5. เถาวัลย์ ไม้ไผ่ หญ้าปล้อง หญ้ามุงกระต่าย หญ้าสามัญ ดิน
เครื่องไม้ เครื่องดิน นี้เป็นของไม่ควรแบ่งหมวดที่ ๕ สงฆ์ก็ดี
คณะก็ดี บุคคลก็ดี ไม่ควรแบ่ง แม้แบ่งแล้วก็ไม่เป็นอันแบ่ง
รูปใดแบ่ง ต้องอาบัติถุลลัจจัย.
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ของที่ไม่ควรแบ่ง ๕ หมวด

ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ของทีไ่ ม่ควรแบ่ง ๕ หมวดนีแ้ ล สงฆ์กด็ ี คณะก็ดี
บุคคลก็ดี ไม่ควรแบ่ง แม้แบ่งแล้วก็ไม่เป็นอันแบ่ง รูปใดแบ่ง ต้องอาบัติ
ถุลลัจจัย.

ข้ออนุญาตเกี่ยวกับการให้นวกรรม

[๒๙๕]
478. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงให้นวกรรม ด้วยเหตุเพียงวางก้อนดิน
รูปใดให้นวกรรม ต้องอาบัติทุกกฏ.
479. … ภิกษุไม่พึงให้นวกรรม ด้วยเหตุเพียงฉาบทาฝา …
480. … ภิกษุไม่พึงให้นวกรรม ด้วยเหตุเพียงตั้งประตู …
481. … ภิกษุไม่พึงให้นวกรรม ด้วยเหตุเพียงติดสายยู …
482. … ภิกษุไม่พึงให้นวกรรม ด้วยเหตุเพียงติดกรอบเช็ดหน้า …
483. … ภิกษุไม่พึงให้นวกรรม ด้วยเหตุเพียงทาสีขาว …
484. … ภิกษุไม่พึงให้นวกรรม ด้วยเหตุเพียงทาสีด�ำ …
485. … ภิกษุไม่พึงให้นวกรรม ด้วยเหตุเพียงทาสีเหลือง …
486. … ภิกษุไม่พึงให้นวกรรม ด้วยเหตุเพียงมุงหลังคา …
487. … ภิกษุไม่พึงให้นวกรรม ด้วยเหตุเพียงผูกมัดหลังคา …
488. … ภิกษุไม่พงึ ให้นวกรรม ด้วยเหตุเพียงปิดบังทีอ่ าศัยแห่งนกพิราบ …
489. … ภิกษุไม่พึงให้นวกรรม ด้วยเหตุเพียงปฏิสังขรณ์สิ่งช�ำรุดผุพัง …
490. … ภิกษุไม่พึงให้นวกรรม ด้วยเหตุเพียงขัดถู …
491. … ภิกษุไม่พึงให้นวกรรม ๒๐ ปี …
492. … ภิกษุไม่พึงให้นวกรรม ๓๐ ปี …
493. … ภิกษุไม่พึงให้นวกรรม ตลอดชีวิต …
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494. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่ไม่พึงให้นวกรรมวิหารที่สร้างเสร็จแล้ว

ยังอยู่ในเวลาแห่งควัน รูปใดให้นวกรรม ต้องอาบัติทุกกฏ.
495. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้นวกรรมวิหารที่ยังไม่ได้ท�ำ หรือ
ที่ท�ำค้างไว้ เฉพาะวิหารเล็ก ให้ตรวจดูงานแล้วให้นวกรรม ๕-๖ ปี
เรือนมุงแถบเดียว ให้ตรวจดูงานแล้ว ให้นวกรรม ๗-๘ ปี วิหาร
ใหญ่หรือปราสาทให้ตรวจดูงานแล้วให้นวกรรม ๑๐-๑๒ ปี.
[๒๙๖]
496. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงให้นวกรรมวิหารทั้งหลัง รูปใดให้
ต้องอาบัติทุกกฏ.
[๒๙๗]
497. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงให้นวกรรม ๒ ครั้งแก่วิหาร ๑ หลัง
รูปใดให้ ต้องอาบัติทุกกฏ.
[๒๙๘]
498. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุถือเอานวกรรมแล้ว ไม่พึงให้ภิกษุรูปอื่นอยู่
รูปใดให้อยู่ ต้องอาบัติทุกกฏ.
[๒๙๙]
499. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุถอื เอานวกรรมแล้ว ไม่พงึ เกียดกันเสนาสนะ
ของสงฆ์ รูปใดเกียดกัน ต้องอาบัติทุกกฏ.
500. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ถือที่นอนอย่างดีแห่งหนึ่ง.
[๓๐๐]
501. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงให้นวกรรมแก่วิหารที่ตั้งอยู่นอกสีมา
รูปใดให้ ต้องอาบัติทุกกฏ.
[๓๐๑]
502. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุถือเอานวกรรมแล้ว ไม่พึงเกียดกันตลอด
กาลทั้งปวง รูปใดเกียดกัน ต้องอาบัติทุกกฏ.
503. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้เกียดกันเฉพาะ ๓ เดือนฤดูฝน
ไม่ให้เกียดกันตลอดฤดูกาล.
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ให้นวกรรมวิหารทั้งหลัง

ข้ออนุญาตเกี่ยวกับนวกรรม

[๓๐๓]
504. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็ภกิ ษุในธรรมวินยั นี้ ถือเอานวกรรมแล้ว หลีกไป
สงฆ์พงึ มอบให้แก่ภกิ ษุรปู อืน่ ด้วยสัง่ ว่า อย่าให้ของสงฆ์เสียหาย.

505. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ถือเอานวกรรมแล้วสึก

ถึงมรณภาพ ปฏิญาณเป็นสามเณร ปฏิญาณเป็นผู้บอกลาสิกขา
ปฏิญาณเป็นผู้ต้องอันติมวัตถุ ปฏิญาณเป็นผู้วิกลจริต ปฏิญาณ
เป็นผู้มีจิตฟุ้งซ่าน ปฏิญาณเป็นผู้กระสับกระส่ายเพราะเวทนา
ปฏิญาณเป็นผู้ถูกยกวัตรฐานไม่เห็นอาบัติ ปฏิญาณเป็นผู้ถูกยก
วัตรฐานไม่กระท�ำคืนอาบัติ ปฏิญาณเป็นผู้ถูกยกวัตรฐานไม่สละ
คืนทิฐิอันลามก ปฏิญาณเป็นบัณเฑาะก์ ปฏิญาณเป็นผู้ลักเพศ
ปฏิญาณเป็นผู้เข้ารีดเดียรถีย์ ปฏิญาณเป็นสัตว์ดิรัจฉาน ปฏิญาณ
เป็นผู้ฆ่ามารดา ปฏิญาณเป็นผู้ฆ่าบิดา ปฏิญาณเป็นผู้ฆ่าพระ
อรหันต์ ปฏิญาณเป็นผู้ประทุษร้ายภิกษุณี ปฏิญาณเป็นผู้ท�ำลาย
สงฆ์ ปฏิญาณเป็นผู้ท�ำโลหิตุปบาท ปฏิญาณเป็นอุภโตพยัญชนก
สงฆ์พงึ มอบให้แก่ภกิ ษุรปู อืน่ ด้วยสัง่ ว่า อย่าให้ของสงฆ์เสียหาย.
[๓๐๔]
506. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ถือเอานวกรรมแล้ว
หลีกไปในเมื่อยังท�ำไม่เสร็จ สงฆ์พึงมอบให้แก่ภิกษุรูปอื่นด้วย
สั่งว่า อย่าให้ของสงฆ์เสียหาย.
[๓๐๕]
507. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ถือเอานวกรรมแล้วสึก
ในเมื่อท�ำยังไม่เสร็จ … ถึงมรณภาพ ปฏิญาณเป็นอุภโตพยัญชนก
สงฆ์พงึ มอบให้แก่ภกิ ษุรปู อืน่ ด้วยสัง่ ว่า อย่าให้ของสงฆ์เสียหาย.

508. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ถือเอานวกรรมแล้ว
หลีกไปในเมื่อท�ำเสร็จแล้ว นวกรรมนั้นตกเป็นของภิกษุนั้นเอง.
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[๓๐๙]

ทรงห้ามเครื่องใช้ในวิหารร่วมกัน

สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายใช้สอยเสนาสนะอันเป็นเครื่องใช้ ส�ำหรับวิหารของอุบาสก
คนหนึ่ง ในวิหารหลังอื่น … รับสั่งว่า

512. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เครื่องใช้ในวิหารแห่งหนึ่ง ภิกษุไม่พึงเอาไปใช้
ในวิหารอีกแห่งหนึ่ง รูปใดใช้ ต้องอาบัติทุกกฏ.
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[๓๐๖]
509. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อนึง่ ภิกษุในธรรมวินยั นี้ ถือเอานวกรรมแล้ว พอ
ท�ำเสร็จแล้วก็สึก ถึงมรณภาพ ปฏิญาณเป็นสามเณร ปฏิญาณเป็น
ผู้บอกลาสิกขา ปฏิญาณเป็นผู้ต้องอันติมวัตถุ สงฆ์เป็นเจ้าของ.
[๓๐๗]
510. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ถือเอานวกรรมแล้ว
พอท�ำเสร็จ ก็ปฏิญาณเป็นผู้วิกลจริต ปฏิญาณเป็นผู้มีจิตฟุ้งซ่าน
ปฏิญาณเป็นผู้กระสับกระส่ายเพราะเวทนา ปฏิญาณเป็นผู้ถูก
ยกวัตรฐานไม่เห็นอาบัติ ปฏิญาณเป็นผู้ถูกยกวัตรฐานไม่กระท�ำ
คื น อาบัติ ปฏิญาณเป็นผู้ถูก ยกวั ตรฐานไม่ สละคื น ทิ ฐิอัน ลามก
นวกรรมนั้นตกเป็นของภิกษุนั้นเอง.
[๓๐๘]
511. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ถือเอานวกรรมแล้ว
พอท� ำ เสร็ จ ก็ ป ฏิ ญ าณเป็ น บั ณ เฑาะก์ ปฏิ ญ าณเป็ น ผู ้ ลั ก เพศ
ปฏิญาณเป็นผู้เข้ารีดเดียรถีย์ ปฏิญาณเป็นสัตว์ดิรัจฉาน ปฏิญาณ
เป็นผู้ฆ่ามารดา ปฏิญาณ เป็นผู้ฆ่าบิดา ปฏิญาณเป็นผู้ฆ่าพระ
อรหันต์ ปฏิญาณเป็นผู้ประทุษร้ายภิกษุณี ปฏิญาณเป็นผู้ท�ำลาย
สงฆ์ ปฏิญาณเป็นผู้ท�ำโลหิตุปบาท ปฏิญาณเป็นอุภโตพยัญชนก
สงฆ์เป็นเจ้าของ แล.

[๓๑๐]

ทรงอนุญาตให้ขอยืมเสนาสนะ

สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายรังเกียจที่จะรักษาโรงอุโบสถบ้าง ที่นั่งประชุมบ้าง จึงนั่ง
บนพื้นดิน ทั้งร่างกาย ทั้งจีวร ย่อมเปรอะเปื้อนด้วยฝุ่น … รับสั่งว่า

513. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้น�ำไปใช้ฐานเป็นของขอยืม.
[๓๑๑]

ทรงอนุญาตให้เก็บเสนาสนะไปรักษา

สมัยนั้น มหาวิหารของสงฆ์ช�ำรุด ภิกษุทั้งหลายรังเกียจไม่น�ำเสนาสนะออกไป
… รับสั่งว่า

514. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้น�ำไปเพื่อเก็บรักษาไว้ได้.
[๓๑๒]

ทรงอนุญาตให้แลกเปลี่ยน

สมัยนัน้ ผ้ากัมพลมีราคามาก เป็นบริขารส�ำหรับเสนาสนะเกิดขึน้ แก่สงฆ์ … รับสัง่ ว่า

515. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้แลกเปลี่ยนเพื่อประโยชน์แก่
ผาติกรรมได้.
[๓๑๓]

สมัยนั้น ผ้ามีราคามาก เป็นบริขารส�ำหรับเสนาสนะเกิดขึ้นแก่สงฆ์ … รับสั่งว่า

516. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้แลกเปลี่ยนเพื่อประโยชน์แก่
ผาติกรรมได้.

[๓๑๔]

ทรงอนุญาตผ้าเช็ดเท้า

สมัยนั้น หนังหมีบังเกิดแก่สงฆ์ … รับสั่งว่า

517. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ท�ำเป็นผ้าเช็ดเท้า.
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[๓๑๕]

สมัยต่อมา เครื่องเช็ดเท้ารูปวงล้อบังเกิดแก่สงฆ์ …. รับสั่งว่า

518. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ท�ำเป็นผ้าเช็ดเท้า.
[๓๑๖]

สมัยต่อมา ผ้าท่อนน้อยบังเกิดแก่สงฆ์ … รับสั่งว่า

519. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ท�ำเป็นผ้าเช็ดเท้า.
มีเท้าเปื้อนห้ามเหยียบเสนาสนะ

มีเท้าเปียกห้ามเหยียบเสนาสนะ

[๓๑๘]
521. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงเหยียบเสนาสนะด้วยเท้าที่ยังเปียก
รูปใดเหยียบ ต้องอาบัติทุกกฏ.

ทรงห้ามสวมรองเท้าเหยียบเสนาสนะ

[๓๑๙]
522. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุสวมรองเท้าไม่พึงเหยียบเสนาสนะ รูปใด
เหยียบ ต้องอาบัติทุกกฏ.

ทรงห้ามถ่มเขฬะบนพื้นที่ขัดถู

[๓๒๐]
523. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงถ่มเขฬะบนพื้นที่ขัดถูแล้ว รูปใดถ่ม
ต้องอาบัติทุกกฏ.
524. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตกระโถน.
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[๓๑๗]
520. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงเหยียบเสนาสนะด้วยเท้าที่ยังมิได้ล้าง
รูปใดเหยียบ ต้องอาบัติทุกกฏ.

[๓๒๑]

ทรงอนุญาตผ้าพันเท้าเตียงตั่ง

สมัยนั้น ทั้งเท้าเตียง ทั้งเท้าตั่ง ย่อมครูดพื้นที่ขัดถูแล้ว … รับสั่งว่า

525. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ใช้ผ้าพัน.

[๓๒๒]
526. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุไม่พงึ พิงฝาทีข่ ดั ถูแล้ว รูปใดพิง ต้องอาบัตทิ กุ กฏ.
527. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตพนักอิง.
พนักอิงส่วนล่างครูดพื้น และส่วนบนครูดฝา … รับสั่งว่า

528. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ใช้ผ้าพันทั้งข้างล่างและข้างบน.
[๓๒๓]

ทรงอนุญาตให้ปูลาดนอน

สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายล้างเท้าแล้วย่อมรังเกียจที่จะนอน … รับสั่งว่า

529. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ปูลาดก่อนแล้วนอน.
ทรงอนุญาตภัตร

[๓๒๕]
530. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตสังฆภัตร อุทเทสภัตร นิมันตนภัตร
สลากภัตร ปักขิกภัตร อุโปสถิกภัตร ปาฏิปทิกภัตร.
[๓๒๖]

ทรงอนุญาตให้สมมติภัตตุเทสก์

สมัยนั้น พระฉัพพัคคีย์รับภัตตาหารดีๆ ไว้ส�ำหรับพวกตน ให้ภัตตาหารเลวๆ
แก่ภิกษุทั้งหลาย … รับสั่งว่า

531. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เราอนุญาตให้สมมติภกิ ษุทปี่ ระกอบด้วย องค์ ๕
เป็นภัตตุเทสก์ คือ
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๑. ไม่ถึงความล�ำเอียงเพราะความชอบพอ
๒. ไม่ถึงความล�ำเอียงเพราะความเกลียดชัง
๓. ไม่ถึงความล�ำเอียงเพราะความงมงาย
๔. ไม่ถึงความล�ำเอียงเพราะความกลัว
๕. รู้จักภัตรที่แจกแล้วและยังมิได้แจก.
วิธีสมมติ

• กรรมวาจาสมมติ
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ถ้าความพร้อมพรัง่ ของสงฆ์ถงึ ทีแ่ ล้ว
สงฆ์พึงสมมติภิกษุมีชื่อนี้เป็นภัตตุเทสก์ นี้เป็นญัตติ
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า สงฆ์สมมติภกิ ษุมชี อื่ นีเ้ ป็นภัตตุเทสก์
การสมมติภกิ ษุมชี อื่ นีเ้ ป็นภัตตุเทสก์ ชอบแก่ทา่ นผูใ้ ด ท่านผูน้ นั้ พึงเป็นผูน้ งิ่
ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด
ภิกษุมชี อื่ นี้ สงฆ์สมมติเป็นภัตตุเทสก์แล้ว ชอบแก่สงฆ์ เหตุนนั้ จึงนิง่
ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ ด้วยอย่างนี้.
[๓๒๘]

วิธีแจกภัตร

ครั้นนั้น พระภัตตุเทสก์มีความสงสัยว่า จะพึงแจกภัตรอย่างไรหนอ … รับสั่งว่า

533. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้เขียนชื่อลงในสลากหรือแผ่นผ้า
รวมเข้าไว้ แล้วจึงแจกภัตร.
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[๓๒๗]
532. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆ์พึงสมมติอย่างนี้
พึงขอร้องภิกษุก่อน ครั้นแล้วภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศ
ให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติทุติยกรรมวาจา ว่าดังนี้

ทรงอนุญาตสมมติภิกษุเป็นผู้แต่งตั้งเสนาสนะเป็นต้น
[๓๒๙]

สมัยนั้น สงฆ์ไม่มีภิกษุผู้แต่งตั้งเสนาสนะ … ไม่มีภิกษุผู้รักษาเรือนคลัง … ไม่มี
ภิกษุผู้รับจีวร … ไม่มีภิกษุผู้แจกข้าวยาคู … ไม่มีภิกษุผู้แจกผลไม้ … ไม่มีภิกษุผู้แจก
ของเคี้ยว ของเคี้ยวที่ยังมิได้แจกย่อมเสีย … รับสั่งว่า

534. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้สมมติภิกษุที่ประกอบด้วยองค์ ๕
เป็นผู้แจกของเคี้ยว คือ
๑. ไม่ถึงความล�ำเอียงเพราะความชอบพอ
๒. ไม่ถึงความล�ำเอียงเพราะความเกลียดชัง
๓. ไม่ถึงความล�ำเอียงเพราะความงมงาย
๔. ไม่ถึงความล�ำเอียงเพราะความกลัว
๕. รู้จักของเคี้ยวที่แจกแล้วและยังมิได้แจก.
วิธีสมมติ

[๓๓๐]
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆ์พึงสมมติอย่างนี้
พึงขอร้องภิกษุก่อน ครั้นแล้วภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศ
ให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติทุติยกรรมวาจา ว่าดังนี้
• กรรมวาจาสมมติ
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ถ้าความพร้อมพรัง่ ของสงฆ์ถงึ ทีแ่ ล้ว
สงฆ์พึงสมมติภิกษุมีชื่อนี้เป็นผู้แจกของเคี้ยว นี้เป็นญัตติ.
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า สงฆ์สมมติภิกษุมีชื่อนี้เป็นผู้แจก
ของเคี้ยว การสมมติภิกษุมีชื่อนี้เป็นผู้แจกของของเคี้ยวชอบแก่ท่านผู้ใด
ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด.
ภิกษุมีชื่อนี้ สงฆ์สมมติเป็นผู้แจกของเคี้ยวแล้ว ชอบแก่สงฆ์ เหตุ
นั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้.
(ในกรณีของภิกษุผู้แต่งตั้งเสนาสนะ, ภิกษุผู้รักษาเรือนคลัง, ภิกษุผู้รับจีวร,
ภิกษุผู้แจกข้าวยาคู และภิกษุผู้แจกผลไม้ นักวินัยธรพึงเทียบเคียงจากภิกษุ
ผู้แจกของเคี้ยว)
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สมมติภิกษุเป็นผู้แจกของเล็กน้อย

[๓๓๑]
535. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้สมมติภิกษุที่ประกอบด้วยองค์ ๕
เป็นผู้แจกของเล็กน้อย คือ
๑. ไม่ถึงความล�ำเอียงเพราะความชอบพอ
๒. ไม่ถึงความล�ำเอียงเพราะความเกลียดชัง
๓. ไม่ถึงความล�ำเอียงเพราะความงมงาย
๔. ไม่ถึงความล�ำเอียงเพราะความกลัว
๕. รู้จักของที่แจกแล้วและมิได้แจก.
[๓๓๒]
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆ์พึงสมมติอย่างนี้
พึงขอร้องภิกษุก่อน ครั้นแล้วภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศ
ให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติทุติยกรรมวาจา ว่าดังนี้
• กรรมวาจาสมมติ
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ถ้าความพร้อมพรัง่ ของสงฆ์ถงึ ทีแ่ ล้ว
สงฆ์พึงสมมติภิกษุมีชื่อนี้เป็นผู้แจกของเล็กน้อย นี้เป็นญัตติ.
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า สงฆ์สมมติภิกษุมีชื่อนี้เป็นผู้แจก
ของเล็กน้อย การสมมติภิกษุมีชื่อนี้เป็นผู้แจกของเล็กน้อยชอบแก่ท่านผู้ใด
ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด.
ภิกษุมีช่ือนี้ สงฆ์สมมติเป็นผู้แจกของเล็กน้อยแล้ว ชอบแก่สงฆ์
เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ ด้วยอย่างนี้.
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วิธีสมมติ

ของเล็กน้อยที่ควรแจก

[๓๓๓]
อั น ภิ ก ษุ ผู ้ แจกของเล็ ก น้ อ ยนั้ น เข็ ม เล่ ม หนึ่ ง ก็ ค วรให้ มี ด ก็ ค วรให้
รองเท้าก็ควรให้ ประคดเอวก็ควรให้ สายโยกบาตรก็ควรให้ ผ้ากรองน�้ำ
ก็ควรให้ ธมกรกก็ควรให้ ผ้ากุสิก็ควรให้ ผ้าอัฑฒกุสิก็ควรให้ ผ้ามณฑลก็
ควรให้ ผ้าอัฑฒมณฑลก็ควรให้ ผ้าอนุวาตก็ควรให้ ผ้าด้านสะกัดก็ควรให้
ถ้าเนยใส น�้ำมัน น�้ำผึ้ง หรือน�้ำอ้อยของสงฆ์มีอยู่ ควรให้ลิ้มได้คราวเดียว
ถ้าต้องการอีก ก็ควรให้อีก ถ้าต้องการแม้อีก ก็ควรให้อีก.

ทรงอนุญาตให้สมมติภิกษุเป็นผู้แจกผ้าเป็นต้น

[๓๓๔]

สมัยนั้น สงฆ์ไม่มีภิกษุผู้แจกผ้า … ไม่มีภิกษุผู้แจกบาตร … ไม่มีภิกษุผู้ใช้คนวัด
… ไม่มภี กิ ษุใช้สามเณร สามเณรทัง้ หลายอันภิกษุไม่ใช้ ย่อมไม่ทำ� การงาน … รับสัง่ ว่า

536. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้สมมติภิกษุที่ประกอบด้วยองค์ ๕
เป็นผู้ใช้สามเณร คือ
๑. ไม่ถึงความล�ำเอียงเพราะความชอบพอ
๒. ไม่ถึงความล�ำเอียงเพราะความเกลียดชัง
๓. ไม่ถึงความล�ำเอียงเพราะความงมงาย
๔. ไม่ถึงความล�ำเอียงเพราะความกลัว
๕. รู้จักการงานที่ใช้แล้วและยังมิได้ใช้.
วิธีสมมติ

[๓๓๕]
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆ์พึงสมมติอย่างนี้ พึงขอร้องภิกษุก่อน
ครั้นแล้วภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติทุติยกรรมวาจา ว่าดังนี้
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• กรรมวาจาสมมติ
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ถ้าความพร้อมพรัง่ ของสงฆ์ถงึ ทีแ่ ล้ว
สงฆ์พงึ สมมติภกิ ษุมชี อื่ นีเ้ ป็นผูใ้ ช้สามเณร นีเ้ ป็นญัตติ
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า สงฆ์สมมติภิกษุมีชื่อนี้เป็นผู้ใช้
สามเณร การสมมติภกิ ษุมชี อื่ นีเ้ ป็นผูใ้ ช้สามเณร ชอบแก่ทา่ นผูใ้ ด ท่านผูน้ นั้
พึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด
ภิกษุมีชื่อนี้ สงฆ์สมมติเป็นผู้ใช้สามเณรแล้ว ชอบแก่สงฆ์ เหตุนั้น
จึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้.
(ในกรณีของภิกษุผู้ภิกษุผู้แจกผ้า, ภิกษุผู้แจกบาตร และภิกษุผู้ใช้คนวัด
นักวินัยธรพึงเทียบเคียงจากภิกษุผู้ใช้สามเณร)

อาจารโคจรสมฺปนฺนา

เสนาสนะขันธกะ จบ

พุทธวจน – อริยวินัย 887

ขันธ์ที่ ๓ : สังฆเภทขันธกะ
[๓๖๑]

พระเทวทัตทูลขอปกครองสงฆ์

ก็โดยสมัยนัน้ แล พระผูม้ พี ระภาคอันบริษทั หมูใ่ หญ่ แวดล้อมแล้ว ประทับนัง่ แสดง
ธรรมแก่บริษัทพร้อมทั้งพระราชาครั้งนั้น พระเทวทัตลุกจาก อาสนะ ห่มผ้าเฉวียงบ่า
นั่งกระหย่งประคองอัญชลีไปทางพระผู้มีพระภาคแล้ว กราบทูลว่า พระพุทธเจ้าข้า
บัดนี้ พระผูม้ พี ระภาคทรงพระชราแล้ว เป็นผูเ้ ฒ่า แก่หง่อมแล้ว ล่วงกาลผ่านวัยไปแล้ว
บัดนี้ ขอพระองค์จงทรงขวนขวายน้อย ประกอบทิฏฐธรรมสุขวิหารอยูเ่ ถิด ขอจงมอบ
ภิกษุสงฆ์แก่ข้าพระพุทธเจ้า ข้าพระพุทธเจ้าจักปกครองภิกษุสงฆ์

อย่าเลย เทวทัต เธออย่าพอใจที่จะปกครอง ภิกษุสงฆ์เลย

แม้ครั้งที่สอง ...
แม้ครั้งที่สาม พระเทวทัตก็ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า พระพุทธเจ้าข้า บัดนี้
พระผู้มีพระภาคทรงพระชราแล้ว เป็นผู้เฒ่า แก่หง่อมแล้ว ล่วงกาลผ่านวัยไปแล้ว
บัดนี้ ขอพระผู้มีพระภาคจงทรงขวนขวายน้อย ประกอบทิฏฐธรรมสุขวิหารอยู่เถิด
ขอจงมอบภิกษุสงฆ์แก่ข้าพระพุทธเจ้า ข้าพระพุทธเจ้าจักปกครองภิกษุสงฆ์

ดูกรเทวทัต แม้แต่สารีบุตรและโมคคัลลานะ เรายังไม่มอบภิกษุสงฆ์ให้
ไฉน จะพึงมอบให้เธอผู้เช่นทรากศพ ผู้บริโภคปัจจัย เช่น ก้อนเขฬะเล่า

ทีนั้น พระเทวทัตคิดว่า พระผู้มีพระภาคทรงรุกรานเรากลางบริษัทพร้อมด้วย
พระราชาด้วยวาทะว่าบริโภคปัจจัยดุจก้อนเขฬะ ทรงยกย่องแต่พระสารีบุตรและ
พระโมคคัลลานะ ดังนี้ จึงโกรธ น้อยใจ ถวายบังคมพระผู้มีพระภาค ท�ำประทักษิณ
แล้วกลับไป

ปกาสนียกรรม

[๓๖๒]
ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะเหตุนั้นแล สงฆ์จงลงปกาสนียกรรมในกรุง
ราชคฤห์แก่เทวทัตว่า ปกติของพระเทวทัตก่อนเป็นอย่างหนึ่ง เดี๋ยวนี้เป็น
อีกอย่างหนึ่ง พระเทวทัตท�ำอย่างใดด้วยกาย วาจา ไม่พึงเห็นว่า พระพุทธ
พระธรรม หรือพระสงฆ์เป็นอย่างนั้น พึงเห็นเฉพาะตัวพระเทวทัตเอง.
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• กรรมวาจาท�ำปกาสนียกรรม
ท่านเจ้าข้า ขอพระสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์
ถึงทีแ่ ล้ว สงฆ์พงึ ท�ำปกาสนียกรรมในกรุงราชคฤห์แก่พระเทวทัตว่า ปกติของ
พระเทวทัตก่อนเป็นอย่างหนึ่ง เดี๋ยวนี้เป็นอีกอย่างหนึ่ง พระเทวทัตท�ำ
อย่างใดด้วยกาย วาจา ไม่พึงเห็นว่า พระพุทธ พระธรรม หรือพระสงฆ์
เป็นอย่างนั้น พึงเห็นเฉพาะตัวเทวทัตเอง นี้เป็นญัตติ.
ท่ า นเจ้ า ข้ า ขอสงฆ์ จ งฟั ง ข้ า พเจ้ า สงฆ์ ท� ำ ปกาสนี ย กรรมใน
กรุงราชคฤห์แก่พระเทวทัตว่า ปกติของพระเทวทัตก่อนเป็นอย่างหนึ่ง
เดีย๋ วนีเ้ ป็นอีกอย่างหนึง่ พระเทวทัตท�ำอย่างใดด้วยกาย วาจา ไม่พงึ เห็นว่า
พระพุ ท ธ พระธรรม หรื อ พระสงฆ์ เ ป็ น อย่ า งนั้ น พึ ง เห็ น เฉพาะตั ว
พระเทวทั ต เอง การท� ำ ปกาสนี ย กรรมในกรุ ง ราชคฤห์ แ ก่ พ ระเทวทั ต
ว่า ปกติของพระเทวทัตก่อนเป็นอย่างหนึ่ง เดี๋ยวนี้เป็นอีกอย่างหนึ่ง
พระเทวทัตท�ำอย่างใดด้วยกาย วาจา ไม่พงึ เห็นว่า พระพุทธ พระธรรม หรือ
พระสงฆ์เป็นอย่างนั้น พึงเห็นเฉพาะตัวพระเทวทัตเอง ชอบแก่ท่านผู้ใด
ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด
ปกาสนียกรรมในกรุงราชคฤห์ อันสงฆ์กระท�ำแล้วแก่พระเทวทัต
ว่า ปกติของพระเทวทัตก่อนเป็นอย่างหนึ่ง เดี๋ยวนี้เป็นอีก อย่างหนึ่ง
พระเทวทัตท�ำอย่างใดด้วยกาย วาจา ไม่พึงเห็นว่า พระพุทธ พระธรรม
หรือพระสงฆ์เป็นอย่างนั้น พึงเห็นเฉพาะตัวพระเทวทัตเอง ชอบแก่สงฆ์
เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้
[๓๖๓]
ดูกรสารีบุตร ถ้ากระนั้นเธอจงประกาศเทวทัตในกรุงราชคฤห์
เมื่อก่อนข้าพระพุทธเจ้ากล่าวชมพระเทวทัต ในกรุงราชคฤห์ว่า โคธิบุตรมีฤทธิ์
มาก โคธิบุตรมีอนุภาพมาก ข้าพระพุทธเจ้าจะประกาศพระเทวทัตในกรุงราชคฤห์
อย่างไร พระพุทธเจ้าข้า
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ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆ์พึงท�ำอย่างนี้
ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติทุติยกรรม วาจา ว่าดังนี้

ดูกรสารีบุตร เธอกล่าวชมเทวทัตในกรุงราชคฤห์แล้ว เท่าที่เป็นจริงว่า
โคธิบุตรมีฤทธิ์มาก โคธิบุตรมีอนุภาพมาก
อย่างนั้น พระพุทธเจ้าข้า.

ดู ก รสารี บุ ต ร เธอจงประกาศเทวทั ต ในกรุ ง ราชคฤห์ เ ท่ า ที่ เ ป็ น จริ ง
เหมือนอย่างนั้นแล
[๓๖๔]
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล สงฆ์จงสมมติสารีบุตรเพื่อประกาศ
เทวทัตในกรุงราชคฤห์ว่า ปกติของพระเทวทัตก่อนเป็นอย่างหนึ่ง เดี๋ยวนี้
เป็นอีกอย่างหนึ่ง พระเทวทัตท�ำอย่างใดด้วยกาย วาจา ไม่พึงเห็นว่า
พระพุทธ พระธรรม หรือพระสงฆ์เป็นอย่างนัน้ พึงเห็นเฉพาะตัวเทวทัตเอง.
วิธีสมมติ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆ์พึงสมมติอย่างนี้
พึ ง ขอร้ อ งสารี บุ ต รก่ อ น ครั้ น แล้ ว ภิ ก ษุ ผู ้ ฉ ลาด ผู ้ ส ามารถ พึ ง
ประกาศ ให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติทุติยกรรมวาจา ว่าดังนี้
• กรรมวาจาสมมติ
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ถ้าความพร้อมพรัง่ ของสงฆ์ถงึ ทีแ่ ล้ว
สงฆ์พึงสมมติท่านพระสารีบุตรเพื่อประกาศพระเทวทัตในกรุงราชคฤห์
ว่า ปกติของพระเทวทัต ก่อนเป็นอย่างหนึ่ง เดี๋ยวนี้เป็น อีกอย่างหนึ่ง
พระเทวทัตท�ำอย่างใดด้วยกาย วาจา ไม่พึงเห็นว่า พระพุทธ พระธรรม
หรือพระสงฆ์เป็นอย่างนั้น พึงเห็นเฉพาะตัวพระเทวทัตเอง นี้เป็นญัตติ.
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า สงฆ์สมมติท่านพระสารีบุตรเพื่อ
ประกาศพระเทวทัตในกรุงราชคฤห์วา่ ปกติของพระเทวทัตก่อนเป็นอย่างหนึง่
เดี๋ยวนี้เป็นอีกอย่างหนึ่ง พระเทวทัตท�ำอย่างใดด้วยกาย วาจา ไม่พึง
เห็นว่าพระพุทธ พระธรรม หรือพระสงฆ์เป็นอย่างนั้น พึงเห็นเฉพาะตัว
พระเทวทัตเอง การสมมติท่านพระสารีบุตรเพื่อประกาศพระเทวทัตใน
กรุงราชคฤห์ว่า ปกติของพระเทวทัตก่อนเป็นอย่างหนึ่ง เดี๋ยวนี้เป็นอีก
อย่างหนึ่ง พระเทวทัตท�ำอย่างใดด้วยกาย วาจา ไม่พึงเห็นว่า พระพุทธ
พระธรรม หรือพระสงฆ์เป็นอย่างนั้น พึงเห็นเฉพาะตัวพระเทวทัตเอง
ชอบแก่ทา่ นผูใ้ ด ท่านผูน้ นั้ พึงเป็นผูน้ งิ่ ไม่ชอบแก่ทา่ นผูใ้ ด ท่านผูน้ นั้ พึงพูด
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[๓๖๕]
ก็ท่านพระสารีบุตรได้รับสมมติแล้ว จึงเข้าไปสู่กรุงราชคฤห์ พร้อมกับภิกษุมากรูป
แล้วได้ประกาศพระเทวทัตในกรุงราชคฤห์วา่ ปกติของพระเทวทัต ก่อนเป็นอย่างหนึง่
เดี๋ยวนี้เป็นอีกอย่างหนึ่ง พระเทวทัตท�ำอย่างใดด้วยกาย วาจา ไม่พึงเห็นว่าพระพุทธ
พระธรรม หรือพระสงฆ์เป็นอย่างนั้น พึงเห็นเฉพาะตัวพระเทวทัตเอง
ประชาชนในกรุงราชคฤห์นั้นพวกที่ไม่มีศรัทธา ไม่เลื่อมใส ไร้ปัญญา ต่างกล่าว
อย่างนี้ว่า พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรเหล่านี้ เป็นคนริษยา ย่อมเกียดกันลาภ
สักการะของพระเทวทัต ส่วนประชาชนพวกที่มีศรัทธา เลื่อมใส เป็นบัณฑิต มี
ปัญญาดี กล่าว อย่างนี้ว่า เรื่องนี้คงจักไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย เพราะพระผู้มีพระภาค
รับสั่งให้ประกาศพระเทวทัตในกรุงราชคฤห์.

[๓๘๒]

สมัยต่อมา พระเทวทัตเสื่อมลาภสักการะแล้ว พร้อมทั้งบริษัทได้เที่ยวขอในสกุล
ทัง้ หลายมาฉัน ประชาชนทัง้ หลายต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนพระสมณะ
เชื้อสายพระศากยบุตร จึงเที่ยวขอในสกุลทั้งหลายมาฉันเล่า ของที่ปรุงเสร็จแล้วใคร
จะไม่พอใจ ของทีด่ ใี ครจะไม่ชอบใจ … ครัน้ แล้วทรงท�ำธรรมีกถารับสัง่ กะ ภิกษุทงั้ หลายว่า

537. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติโภชนะส�ำหรับ

๓ คนในสกุลแก่ภิกษุทั้งหลาย อาศัยอ�ำนาจประโยชน์ ๓ ประการ
คือ เพื่อข่มบุคคลผู้เก้อยาก ๑ เพื่ออยู่ผาสุกของภิกษุผู้มีศีล
เป็นที่รัก ๑ เพื่ออนุเคราะห์สกุลด้วยหวังว่า ภิกษุทั้งหลายที่มี
ความปรารถนาลามกอย่าอาศัยฝักฝ่ายท�ำลายสงฆ์ ๑ ในการฉัน
เป็นหมู่ พึงปรับอาบัติตามธรรม.
[๓๘๔]

เรื่องวัตถุ ๕ ประการ

ครั้งนั้น พระเทวทัตพร้อมกับบริษัทเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค ถวายบังคมแล้ว
นั่งอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง เมื่อนั่งเรียบร้อยแล้วได้กราบทูล พระผู้มีพระภาคว่า
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ท่ า นพระสารี บุ ต รอั น สงฆ์ ส มมติ แ ล้ ว เพื่ อ ประกาศพระเทวทั ต
ในกรุงราชคฤห์ว่าปกติของพระเทวทัตก่อนเป็นอย่างหนึ่ง เดี๋ยวนี้เป็นอีก
อย่างหนึ่ง พระเทวทัตท�ำอย่างใดด้วยกาย วาจา ไม่พึงเห็นว่า พระพุทธ
พระธรรม หรือพระสงฆ์เป็นอย่างนั้น พึงเห็นเฉพาะตัวพระเทวทัตเอง
ชอบแก่สงฆ์ เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้..

พระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสคุณแห่งความเป็นผู้มักน้อย ความสันโดษ ความ
ขัดเกลา ความก�ำจัด อาการที่น่าเลื่อมใส ความไม่สั่งสม การปรารภความเพียรโดย
อเนกปริยาย พระพุทธเจ้าข้า วัตถุ ๕ ประการนี้ ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มักน้อย
ความเป็นผู้สันโดษ ความขัดเกลา ความก�ำจัด อาการที่น่าเลื่อมใส ความไม่สั่งสม
การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย ข้าพระพุทธเจ้าขอประทานพระวโรกาส
ภิกษุทงั้ หลายพึงถือการอยูป่ า่ เป็นวัตรตลอดชีวติ รูปใดอาศัยบ้านอยู่ รูปนัน้ พึงต้องโทษ
ภิกษุทั้งหลายพึงถือเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัตรตลอดชีวิต รูปใดยินดีกิจนิมนต์ รูปนั้น
พึงต้องโทษ ภิกษุทั้งหลายพึงถือผ้าบังสุกุลเป็นวัตรตลอดชีวิต รูปใดยินดีคหบดีจีวร
รู ป นั้ น พึ ง ต้ อ งโทษ ภิ ก ษุ ทั้ ง หลายพึ ง ถื อ การอยู ่ โ คนไม้ เ ป็ น วั ต รตลอดชี วิ ต รู ป ใด
เข้าอาศัยที่มุงที่บัง รูปนั้นพึงต้องโทษ ภิกษุทั้งหลายไม่พึงฉันปลาและเนื้อตลอดชีวิต
รูปใดฉันปลาและเนื้อ รูปนั้นพึงต้องโทษ

อย่าเลย เทวทัต ภิกษุใดปรารถนา ภิกษุนั้น จงถือการอยู่ป่าเป็นวัตร
รูปใดปรารถนา จงอยูใ่ นบ้าน รูปใดปรารถนา จงถือเทีย่ วบิณฑบาตเป็นวัตร
รูปใดปรารถนา จงยินดีกิจนิมนต์ รูปใดปรารถนา จงถือผ้าบังสุกุลเป็นวัตร
รูปใดปรารถนา จงยินดีคหบดีจีวร.
538. เราอนุญาตโคนไม้เป็นเสนาสนะ ๘ เดือน.
539. เราอนุญาตปลาและเนื้อที่บริสุทธิ์โดยส่วนสาม คือ ไม่ได้เห็น
ไม่ได้ยิน ไม่รังเกียจ.
ครั้งนั้น พระเทวทัตคิดว่า พระผู้มีพระภาคไม่ทรงอนุญาตวัตถุ ๕ ประการนี้
จึงร่าเริงดีใจพร้อมกับบริษทั ลุกจากอาสนะ ถวายบังคมพระผูม้ พี ระภาค ท�ำประทักษิณ
แล้วกลับไป.

[๓๘๕]

พระเทวทัตโฆษณาวัตถุ ๕ ประการ

ต่อมา พระเทวทัตพร้อมกับบริษัทเข้าไปสู่กรุงราชคฤห์แล้ว ประกาศให้ประชาชน
เข้าใจวัตถุ ๕ ประการว่า ท่านทั้งหลาย พวกอาตมาเข้าไปเฝ้าพระสมณโคดมทูลขอ
วัตถุ ๕ ประการว่า พระพุทธเจ้าข้า พระผู้มีพระภาคตรัสคุณ แห่งความเป็นผู้มักน้อย
… การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย พระพุทธเจ้าข้า วัตถุ ๕ ประการนี้
ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มักน้อย … การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย
ข้าพระพุทธเจ้าขอประทานพระวโรกาส ภิกษุทั้งหลายพึงถืออยู่ป่าเป็นวัตรตลอดชีวิต
รูปใดอาศัยบ้านอยู่ รูปนัน้ พึงต้องโทษ … ภิกษุทงั้ หลาย ไม่พงึ ฉันปลาและเนือ้ ตลอดชีวติ
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รูปใดฉันปลาและเนื้อ รูปนั้นพึงต้องโทษ วัตถุ ๕ ประการนี้พระสมณโคดมไม่ทรง
อนุญาต แต่พวกอาตมา สมาทานประพฤติตามวัตถุ ๕ ประการนี้.

[๓๘๖]

บรรดาประชาชนเหล่านัน้ พวกทีไ่ ม่มศี รัทธา ไม่เลือ่ มใส ไร้ปญ
ั ญา กล่าวอย่างนีว้ า่
พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรเหล่านี้ เป็นผู้ก�ำจัด มีความประพฤติขัดเกลา ส่วน
พระสมณโคดมประพฤติมักมาก ย่อมคิดเพื่อความมักมาก ส่วนพวกที่มีศรัทธา
เลื่อมใส เป็นผู้ฉลาด มีปัญญา ย่อมเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนพระเทวทัต
จึงได้พยายามเพื่อท�ำลายสงฆ์ เพื่อท�ำลายจักรเล่า …

ครั้ ง นั้ น ถึ ง วั น อุ โ บสถ พระเทวทั ต ลุ ก จากอาสนะ ประกาศให้ ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย
จับสลากว่า ท่านทัง้ หลาย พวกเราเข้าไปเฝ้าพระสมณโคดมแล้วทูลขอวัตถุ ๕ ประการ
ว่าพระพุทธเจ้าข้า พระผู้มีพระภาคตรัสคุณแห่งความเป็นผู้มักน้อย ... การปรารภ
ความเพียรโดยอเนกปริยาย วัตถุ ๕ ประการนี้ ย่อมเป็น ไปเพื่อความเป็นผู้มักน้อย
... การปรารภความเพียรโดยอเนกปริยาย ข้าพระพุทธเจ้า ขอประทานพระวโรกาส
ภิกษุทั้งหลายพึงถืออยู่ป่าเป็นวัตรตลอดชีวิต รูปใดอาศัยบ้านอยู่ รูปนั้นพึงต้องโทษ
... ภิกษุทั้งหลายไม่พึงฉันปลาและเนื้อตลอดชีวิต รูปใดพึงฉันปลาและเนื้อ รูปนั้น
พึงต้องโทษ วัตถุ ๕ ประการนี้ พระสมณโคดม ไม่ทรงอนุญาต แต่พวกเรานั้นย่อม
สมาทาน ประพฤติตามวัตถุ ๕ ประการนี้ วัตถุ ๕ ประการนี้ ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่าน
ผู้นั้นจงจับสลาก

[๓๙๐]

สมัยนั้น พระวัชชีบุตรชาวเมืองเวสาลี ประมาณ ๕๐๐ รูป เป็น พระบวชใหม่
และรู้พระธรรมวินัยน้อย พวกเธอจับสลากด้วยเข้าใจว่า นี้ธรรม นี้วินัย นี้สัตถุศาสน์
ล� ำ ดั บ นั้ น พระเทวทั ต ท� ำ ลายสงฆ์ แ ล้ ว พาภิ ก ษุ ป ระมาณ๕๐๐ รู ป หลี ก ไปทาง
คยาสีสะประเทศ

[๓๙๑]

พระพุทธเจ้าข้า พระเทวทัตท�ำลายสงฆ์แล้ว พาภิกษุประมาณ ๕๐๐ รูปหลีกไป
ทางคยาสีสะประเทศ

ดู ก รสารี บุ ต ร โมคคั ล ลานะ พวกเธอจั ก มี ค วามการุ ญ ในภิ ก ษุ ใ หม่
เหล่านั้นมิใช่หรือ พวกเธอจงรีบไป ภิกษุเหล่านั้นก�ำลังจะถึงความย่อยยับ.
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[๓๘๙]

พระเทวทัตหาพรรคพวก

[๓๙๓]

พระอัครสาวกพาภิกษุ ๕๐๐ กลับ

สมัยนั้น พระเทวทัตอันบริษัทหมู่ใหญ่แวดล้อมแล้ว นั่งแสดงธรรมอยู่ เธอได้เห็น
พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ มาแต่ไกล จึงเตือนภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เห็นไหม ธรรมเรากล่าวดีแล้ว พระสารีบุตร โมคคัลลานะอัครสาวกของ
พระสมณโคดม พากันมาสู่ส�ำนักเรา ต้องชอบใจธรรมของเรา เมื่อพระเทวทัตกล่าว
อย่างนี้แล้ว พระโกกาลิกะ ได้กล่าวกะพระเทวทัตว่า ท่านเทวทัต ท่านอย่าไว้วางใจ
พระสารี บุ ต รและพระโมคคั ล ลานะ เพราะเธอทั้ ง สองมี ค วามปรารถนาลามก
ลุอ�ำนาจแก่ความปรารถนาลามก พระเทวทัตกล่าวว่า อย่าเลยคุณ ท่านทั้งสองมาดี
เพราะชอบใจธรรมของเรา
ล�ำดับนั้น ท่านพระเทวทัตนิมนต์ท่านพระสารีบุตรด้วยอาสนะกึ่งหนึ่งว่า มาเถิด
ท่านสารีบุตร นิมนต์นั่งบนอาสนะนี้ ท่านพระสารีบุตรห้ามว่า อย่าเลยท่าน แล้วถือ
อาสนะแห่งหนึ่งนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง แม้ท่านพระมหาโมคคัลลานะ ก็ถืออาสนะ
แห่งหนึง่ นัง่ ณ ทีค่ วรส่วนข้างหนึง่ ล�ำดับนัน้ พระเทวทัตแสดงธรรมกถาให้ภกิ ษุทงั้ หลาย
เห็นแจ้ง สมาทาน อาจหาญ ร่าเริงหลายราตรี แล้วเชื้อเชิญ ท่านพระสารีบุตรว่า
ท่านสารีบตุ ร ภิกษุสงฆ์ปราศจากถีนมิทธะแล้ว ธรรมีกถาของภิกษุทงั้ หลายจงแจ่มแจ้ง
กะท่าน เราเมื่อยหลังจักเอน ท่านพระสารีบุตรรับค�ำพระเทวทัตแล้ว ล�ำดับนั้น
พระเทวทัตปูผ้าสังฆาฏิ ๔ ชั้น แล้วจ�ำวัตรโดยข้างเบื้องขวา เธอเหน็ดเหนื่อยหมด
สติสัมปชัญญะ ครู่เดียวเท่านั้นก็หลับไป.

[๓๙๔]

ครั้งนั้น ท่านพระสารีบุตรกล่าวสอน พร�่ำสอนภิกษุทั้งหลายด้วยธรรมีกถาอัน
เป็นอนุศาสนีเจือด้วยอาเทสนาปาฏิหาริย์ ท่านพระมหาโมคคัลลานะกล่าวสอน
พร�่ ำ สอนภิ ก ษุ ทั้ ง หลายด้ ว ยธรรมี ก ถาอั น เป็ น อนุ ศ าสนี เจื อ ด้ ว ยอิ ท ธิ ป าฏิ ห าริ ย ์
ขณะเมื่อภิกษุเหล่านั้นอันท่านพระสารีบุตรกล่าวสอนอยู่ พร�่ำสอนอยู่ด้วยอนุศาสนี
เจือด้วยอาเทศนาปาฏิหาริย์ และอันท่านพระมหาโมคคัลลานะกล่าวสอนอยู่ พร�ำ่ สอน
อยู่ด้วยอนุศาสนีเจือด้วยอิทธิปาฏิหาริย์ ดวงตาเห็นธรรมที่ปราศจากธุลี ปราศจาก
มลทินได้เกิดขึ้นว่า สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับ
เป็นธรรมดา ที่นั้น ท่านพระสารีบุตรเรียกภิกษุทั้งหลายมาว่า ท่านทั้งหลาย เราจัก
ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค ผู้ใดชอบใจธรรมของพระผู้มีพระภาคนั้น ผู้นั้นจงมา
ครัง้ นัน้ พระสารีบตุ รและพระโมคคัลลานะ พาภิกษุ ๕๐๐ รูปนัน้ เข้าไปทางพระเวฬุวนั
ครั้งนั้น พระโกกาลิกะปลุกพระเทวทัตให้ลุกขึ้นด้วยค�ำว่าท่านเทวทัต ลุก ขึ้นเถิด
พระสารีบุตร พระโมคคัลลานะพาภิกษุเหล่านั้นไปแล้ว เราบอกท่านแล้วมิใช่หรือว่า
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อย่าไว้วางใจพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ เพราะเธอทั้งสองมีความปรารถนา
ลามก ถึงอ�ำนาจความปรารถนาลามก
ครั้งนั้น โลหิตร้อนได้พุ่งออกจากปากพระเทวทัต ในที่นั้นเอง.

[๓๙๕]

ครั้งนั้น พระสารีบุตรพระโมคคัลลานะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค ถวายบังคม นั่ง
ณ ทีค่ วรส่วนข้างหนึง่ เมือ่ ท่านพระสารีบตุ รนัง่ เรียบร้อยแล้ว ได้กราบทูลพระผูม้ พี ระภาคว่า
พระพุทธเจ้าข้า ขอประทานพระวโรกาส ภิกษุทั้งหลาย ผู้ประพฤติตามภิกษุ
ผู้ท�ำลาย พึงอุปสมบทใหม่

อย่ า เลย สารี บุ ต ร เธออย่ า พอใจการอุ ป สมบทใหม่ ข องพวกภิ ก ษุ
ผู้ประพฤติตามภิกษุผู้ท�ำลายเลย ดูกรสารีบุตร ถ้าเช่นนั้น เธอจงให้พวก
ภิกษุผู้ประพฤติตามภิกษุผู้ท�ำลายแสดงอาบัติถุลลัจจัย.

[๓๙๘]
ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ ผู ้ ป ระกอบด้ ว ยองค์ ๘ ควรท� ำ หน้ า ที่ ทู ต
องค์ ๘ เป็นไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้
๑. รับฟัง
๒. ให้ผู้อื่นฟัง
๓. ก�ำหนด
๔. ทรงจ�ำ
๕. เข้าใจความ
๖. ให้ผู้อื่นเข้าใจความ
๗. ฉลาดต่อประโยชน์และมิใช่ประโยชน์
๘. ไม่ก่อความทะเลาะ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๘ นี้แล ควรท�ำหน้าที่ทูต.
[๔๐๐]
ภิ ก ษุ ใ ด เข้ า ไปสู ่ บ ริ ษั ท ที่ พู ด ค�ำ หยาบก็ ไ ม่ ส ะทกสะท้ า นไม่ ยั ง ค�ำ พู ด
ให้เสีย ไม่ปกปิดข่าวสาส์นพูดจนหมดความสงสัย และถูกถามก็ไม่โกรธ
ภิกษุผู้เช่นนั้นแล ย่อมควรท�ำหน้าที่ทูต.
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องค์แห่งทูต

พระเทวทัตจักเกิดในอบาย

[๔๐๑]
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เทวทัตมีจิตอันอสัทธรรม ๘ ประการครอบง�ำ ย�่ำยี
แล้ว จักเกิดในอบาย ตกนรกชั่วกัปช่วยเหลือไม่ได้ อสัทธรรม ๘ ประการ
เป็นไฉน คือ
๑. เทวทัตมีจิตอันลาภครอบง�ำ ย�่ำยีแล้ว จักเกิดในอบายตกนรก
ตั้งอยู่ตลอดกัปช่วยเหลือไม่ได้
๒. เทวทัตมีจิตอันความเสื่อมลาภครอบง�ำ ย�่ำยีแล้ว …
๓. เทวทัตมีจิตอันยศครอบง�ำ ย�่ำยีแล้ว …
๔. เทวทัตมีจิตอันความเสื่อมยศครอบง�ำ ย�่ำยีแล้ว …
๕. เทวทัตมีจิตอันสักการะครอบง�ำ ย�่ำยีแล้ว …
๖. เทวทัตมีจิตอันความเสื่อมสักการะครอบง�ำ ย�่ำยีแล้ว …
๗. เทวทัตมีจิตอันความปรารถนาลามกครอบง�ำ ย�่ำยีแล้ว …
๘. เทวทัตมีจิตอันความเป็นมิตรชั่วครอบง�ำ ย�่ำยีแล้วจักเกิดใน
อบาย ตกนรก ตั้งอยู่ตลอดกัป ช่วยเหลือไม่ได้
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เทวทัตมีจิตอันอสัทธรรม ๘ ประการนี้แล ครอบง�ำ
ย�่ำยีแล้ว จักเกิดในอบาย ตกนรก ตั้งอยู่ตลอดกัป ช่วยเหลือไม่ได้
ดีละ ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพึงครอบง�ำ ย�่ำยี ลาภที่เกิดขึ้นแล้วอยู่
… ความเสื่อมลาภที่เกิดขึ้นแล้วอยู่
… ยศที่เกิดขึ้นแล้วอยู่
… ความเสื่อมยศที่เกิดขึ้นแล้วอยู่
… สักการะที่เกิดขึ้นแล้วอยู่
… ความเสื่อมสักการะที่เกิดขึ้นแล้วอยู่
… ความปรารถนาลามกที่เกิดขึ้นแล้วอยู่
ภิกษุพึงครอบง�ำ ย�่ำยี ความเป็นมิตรชั่วที่เกิดขึ้นแล้วอยู่
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุอาศัยอ�ำนาจประโยชน์อะไร จึงครอบง�ำ ย�่ำยี
ลาภที่เกิดขึ้นแล้วอยู่
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ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ก็ เ มื่ อ ภิ ก ษุ นั้ น ไม่ ค รอบง� ำ ลาภที่ เ กิ ด ขึ้ น แล้ ว อยู ่
อาสวะทั้งหลาย ที่ท�ำความคับแค้นและรุ่มร้อนพึงเกิดขึ้น เมื่อครอบง�ำ
ย�่ำยี ลาภที่เกิดขึ้นแล้วอยู่ อาสวะเหล่านั้นที่ท�ำความคับแค้นและรุ่มร้อน
ย่อมไม่มีแก่เธอ ด้วยอาการอย่างนี้
ก็เมื่อเธอไม่ครอบง�ำความเสื่อมลาภที่เกิดขึ้นแล้วอยู่ …
… ยศที่เกิดขึ้นแล้วอยู่ …
… ความเสื่อมยศที่เกิดขึ้นแล้วอยู่ …
… สักการะที่เกิดขึ้นแล้วอยู่ …
… ความเสื่อมสักการะที่เกิดขึ้นแล้วอยู่ …
… ความปรารถนาลามกที่เกิดขึ้นแล้วอยู่ …
เมื่อเธอไม่ครอบง�ำความมีมิตรชั่วที่เกิดขึ้นแล้วอยู่ อาสวะทั้งหลาย
ทีท่ ำ� ความคับแค้นและรุม่ ร้อน พึงเกิดขึน้ เมือ่ ครอบง�ำ ย�ำ่ ยี ความมีมติ รชัว่
ที่เกิดขึ้นแล้วอยู่ อาสวะเหล่านั้นที่ท�ำความคับแค้นและรุ่มร้อน ย่อมไม่มี
แก่เธอ ด้วยอาการอย่างนี้
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุอาศัยอ�ำนาจประโยชน์นี้แล พึงครอบง�ำ ย�่ำยี
ลาภที่เกิดขึ้นแล้วอยู่
… ความเสื่อมลาภที่เกิดขึ้นแล้วอยู่ …
… ยศที่เกิดขึ้นแล้วอยู่ …
… ความเสื่อมยศที่เกิดขึ้นแล้วอยู่ …
… สักการะที่เกิดขึ้นแล้วอยู่ …
… ความเสื่อมสักการะที่เกิดขึ้นแล้วอยู่ …
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… ความเสื่อมลาภที่เกิดขึ้นแล้วอยู่
… ยศที่เกิดขึ้นแล้วอยู่
… ความเสื่อมยศที่เกิดขึ้นแล้วอยู่
… สักการะที่เกิดขึ้นแล้วอยู่
… ความเสื่อมสักการะที่เกิดขึ้นแล้วอยู่
… ความปรารถนาลามกที่เกิดขึ้นแล้วอยู่
ภิกษุครอบง�ำ ย�่ำยี ความเป็นมิตรชั่วที่เกิดขึ้นแล้วอยู่

… ความปรารถนาลามกที่เกิดขึ้นแล้วอยู่ …
พึงครอบง�ำ ย�่ำยี ความมีมิตรชั่วที่เกิดขึ้นแล้วอยู่
เพราะเหตุนนั้ แล ภิกษุทงั้ หลาย พวกเธอพึงศึกษาว่า พวกเราจักครอบง�ำ
ย�่ำยีลาภที่เกิดขึ้นแล้วอยู่
… ความเสื่อมลาภที่เกิดขึ้นแล้วอยู่
… ยศที่เกิดขึ้นแล้วอยู่
… ความเสื่อมยศที่เกิดขึ้นแล้วอยู่
… สักการะที่เกิดขึ้นแล้วอยู่
… ความเสื่อมสักการะที่เกิดขึ้นแล้วอยู่
… ความปรารถนาลามกที่เกิดขึ้นแล้วอยู่
พวกเราจักครอบง�ำ ย�่ำยี ความมีมิตรชั่วที่เกิดขึ้นแล้วอยู่
ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอพึงศึกษาอย่างนี้แล.
[๔๐๒]
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เทวทัตมีจิตอันอสัทธรรม ๓ ประการ ครอบง�ำ
ย�่ำยี จักเกิดในอบาย ตกนรก ตั้งอยู่ตลอดกัป ช่วยเหลือไม่ได้อสัทธรรม
๓ ประการ เป็นไฉน คือ
๑. ความปรารถนาลามก
๒. ความมีมิตรชั่ว
๓. พอบรรลุคุณวิเศษเพียงขั้นต�่ำ ก็เลิกเสียในระหว่าง
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เทวทัตมีจิตอันอสัทธรรม ๓ ประการนี้แล ครอบง�ำ
ย�่ำยี จักเกิดในอบาย ตกนรก ตั้งอยู่ตลอดกัป ช่วยเหลือไม่ได้.
[๔๐๔]

สังฆราชี

พระพุทธเจ้าข้า พระองค์ตรัสว่า สังฆราชี สังฆราชี ดังนี้ ด้วยเหตุเพียงเท่าไรเป็น
สังฆราชี แต่ไม่เป็นสังฆเภท ด้วยเหตุเพียงเท่าไร เป็นทั้งสังฆราชี และสังฆเภท

ดูกรอุบาลี ฝ่ายหนึ่งมีภิกษุหนึ่งรูป ฝ่ายหนึ่งมี ๒ รูป รูปที่ ๔ ประกาศ
ให้จับสลากว่า นี้ธรรม นี้วินัย นี้สัตถุศาสน์ ท่านทั้งหลายจงจับสลากนี้
จงชอบใจสลากนี้ . ดู ก รอุ บ าลี แม้ ด ้ ว ยเหตุ อ ย่ า งนี้ เป็ น สั ง ฆราชี
แต่ไม่เป็นสังฆเภท.
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ดูกรอุบาลี ฝ่ายหนึ่งมีภิกษุ ๒ รูป ฝ่ายหนึ่งก็มี ๒ รูป รูปที่ ๕ ประกาศ
ให้จับสลากว่า นี้ธรรม นี้วินัย นี้สัตถุศาสน์ ท่านทั้งหลายจงจับสลากนี้
จงชอบใจสลากนี้ . ดู ก รอุ บ าลี แม้ ด ้ ว ยเหตุ อ ย่ า งนี้ ก็ เ ป็ น สั ง ฆราชี
แต่ไม่เป็นสังฆเภท.
ดูกรอุบาลี ฝ่ายหนึ่งมีภิกษุ ๒ รูป ฝ่ายหนึ่งมี ๓ รูป รูปที่ ๖ ประกาศ
ให้จับสลากว่า นี้ธรรม นี้วินัย นี้สัตถุศาสน์ ท่านทั้งหลายจงจับสลากนี้
จงชอบใจสลากนี้ . ดู ก รอุ บ าลี แม้ ด ้ ว ยเหตุ อ ย่ า งนี้ ก็ เ ป็ น สั ง ฆราชี
แต่ไม่เป็นสังฆเภท.
ดูกรอุบาลี ฝ่ายหนึ่งมีภิกษุ ๓ รูป ฝ่ายหนึ่งก็มี ๓ รูป รูปที่ ๗ ประกาศ
ให้จับสลากว่า นี้ธรรม นี้วินัย นี้สัตถุศาสน์ ท่านทั้งหลายจงจับสลากนี้
จงชอบใจสลากนี้ . ดู ก รอุ บ าลี แม้ ด ้ ว ยเหตุ อ ย่ า งนี้ ก็ เ ป็ น สั ง ฆราชี
แต่ไม่เป็นสังฆเภท.
ดูกรอุบาลี ฝ่ายหนึ่งมีภิกษุ ๓ รูป ฝ่ายหนึ่งก็มี ๓ รูป รูปที่ ๗ ประกาศ
ให้จับสลากว่า นี้ธรรม นี้วินัย นี้สัตถุศาสน์ ท่านทั้งหลายจงจับสลากนี้
จงชอบใจสลากนี้ . ดู ก รอุ บ าลี แม้ ด ้ ว ยเหตุ อ ย่ า งนี้ ก็ เ ป็ น สั ง ฆราชี
แต่ไม่เป็นสังฆเภท.
ดูกรอุบาลี ฝ่ายหนึ่งมีภิกษุ ๓ รูป ฝ่ายหนึ่งมี ๔ รูป รูปที่ ๘ ประกาศ
ให้จับสลากว่า นี้ธรรม นี้วินัย นี้สัตถุศาสน์ ท่านทั้งหลายจงจับสลากนี้
จงชอบใจสลากนี้ . ดู ก รอุ บ าลี แม้ ด ้ ว ยเหตุ อ ย่ า งนี้ ก็ เ ป็ น สั ง ฆราชี
แต่ไม่เป็นสังฆเภท.
ดูกรอุบาลี ฝ่ายหนึ่งมีภิกษุ ๔ รูป ฝ่ายหนึ่งมี ๔ รูป รูปที่ ๙ ประกาศ
ให้จับสลากว่า นี้ธรรม นี้วินัย นี้สัตถุศาสน์ ท่านทั้งหลายจงจับสลากนี้
จงชอบใจสลากนี้. ดูกรอุบาลี แม้ด้วยเหตุอย่างนี้แล เป็นทั้งสังฆราชี
และสังฆเภท.
ดู ก รอุ บ าลี ภิ ก ษุ ๙ รู ป หรื อ เกิ น กว่ า ๙ รู ป เป็ น ทั้ ง สั ง ฆราชี
และสังฆเภท.
ดูกรอุบาลี ภิกษุณที �ำลายสงฆ์ยอ่ มไม่ได้ แต่พยายามเพือ่ จะท�ำลายได้.
สิกขมานา ก็ท�ำลายสงฆ์ไม่ได้ …

สามเณร ก็ท�ำลายสงฆ์ไม่ได้ …
สามเณรี ก็ท�ำลายสงฆ์ไม่ได้ …
อุบาสก ก็ท�ำลายสงฆ์ไม่ได้ …
อุบาสิกา ก็ท�ำลายสงฆ์ไม่ได้ แต่พยายามเพื่อจะท�ำลายได้
ดูกรอุบาลี ภิกษุปกตัตตะ มีสังวาสเสมอกัน อยู่ในสีมาเดียวกัน
ย่อมท�ำลายสงฆ์ได้.
[๔๐๕]

สังฆเภท

พระพุทธเจ้าข้า พระองค์ตรัสว่า สังฆเภท สังฆเภท ดังนี้ ด้วยเหตุเพียงเท่าไร
สงฆ์จึงแตก

ดูกรอุบาลี ภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้
1. ย่อมแสดงอธรรมว่า เป็นธรรม
2. ย่อมแสดงธรรมว่า เป็นอธรรม
3. ย่อมแสดงสิ่งไม่เป็นวินัยว่า เป็นวินัย
4. ย่อมแสดงวินัยว่า ไม่เป็นวินัย
5. ย่อมแสดงคำ�อันตถาคตมิได้ตรัสภาษิตไว้ว่า เป็นคำ�อันตถาคต
ตรัส ภาษิตไว้
6. ย่อมแสดงคำ�อันตถาคตตรัสภาษิตไว้ว่า เป็นคำ�อันตถาคต
มิได้ตรัส ภาษิตไว้
7. ย่อมแสดงกรรมอันตถาคตมิได้ประพฤติมาว่า เป็นกรรมอัน
ตถาคต ประพฤติมา
8. ย่อมแสดงกรรมอันตถาคตประพฤติมาว่า เป็นกรรมอันตถาคต
มิได้ประพฤติมา
9. ย่อมแสดงสิง่ ทีต่ ถาคตมิได้บญ
ั ญัตไิ ว้วา่ เป็นสิง่ ทีต่ ถาคตบัญญัตไิ ว้
10. ย่อมแสดงสิง่ ทีต่ ถาคตบัญญัตไิ ว้วา่ เป็นสิง่ ทีต่ ถาคตมิได้บญ
ั ญัตไิ ว้
11. ย่อมแสดงอนาบัติว่า เป็นอาบัติ
12. ย่อมแสดงอาบัติว่า เป็นอนาบัติ
13. ย่อมแสดงอาบัติเบาว่า เป็นอาบัติหนัก
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14. ย่อมแสดงอาบัติหนักว่า เป็นอาบัติเบา
15. ย่อมแสดงอาบัติมีส่วนเหลือว่า เป็นอาบัติหาส่วนเหลือมิได้
16. ย่อมแสดงอาบัติหาส่วนเหลือมิได้ว่า เป็นอาบัติมีส่วนเหลือ
17. ย่อมแสดงอาบัติชั่วหยาบว่า เป็นอาบัติไม่ชั่วหยาบ
18. ย่อมแสดงอาบัติไม่ชั่วหยาบว่า เป็นอาบัติชั่วหยาบ
พวกเธอย่ อ มประกาศให้ แ ตกแยกกั น ด้ ว ยวั ต ถุ ๑๘ ประการนี้
ย่อมแยกท�ำอุโบสถ แยกท�ำปวารณา แยกท�ำสังฆกรรม
ดูกรอุบาลี ด้วยเหตุเพียงเท่านี้แล สงฆ์เป็นอันแตกกันแล้ว.
[๔๐๖]

สังฆสามัคคี

ดูกรอุบาลี ภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้
1. ย่อมแสดงสิ่งที่ไม่เป็นธรรมว่า ไม่เป็นธรรม
2. ย่อมแสดงสิ่งที่เป็นธรรมว่า เป็นธรรม
3. ย่อมแสดงสิ่งที่มิใช่วินัยว่า มิใช่วินัย
4. ย่อมแสดงสิ่งที่เป็นวินัยว่า เป็นวินัย
5. ย่อมแสดงคำ�อันตถาคตมิได้ตรัสภาษิตไว้ว่า เป็นคำ�อันตถาคต
มิได้ ตรัสภาษิตไว้
6. ย่อมแสดงคำ�อันตถาคต ตรัสภาษิตไว้วา่ เป็นคำ�อันตถาคตตรัส
ภาษิตไว้
7. ย่อมแสดงกรรมอันตถาคตมิได้ประพฤติมาว่า เป็นกรรมอัน
ตถาคต มิได้ประพฤติมา
8. ย่อมแสดงกรรมอันตถาคตประพฤติมาแล้วว่า เป็นกรรมอัน
ตถาคต ประพฤติมาแล้ว
9. ย่อมแสดงสิ่งที่ตถาคต มิได้บัญญัติไว้ว่า เป็นสิ่งที่ตถาคตมิได้
บัญญัติไว้
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พระพุทธเจ้าข้า พระองค์ตรัสว่า สังฆสามัคคี สังฆสามัคคี ดังนี้ ด้วยเหตุเพียงเท่าไร
สงฆ์จึงพร้อมเพรียงกัน

10. ย่อมแสดงสิ่งที่ตถาคตบัญญัติไว้ว่า เป็นสิ่งที่ตถาคตบัญญัติไว้
11. ย่อมแสดงอนาบัติว่า เป็นอนาบัติ
12. ย่อมแสดงอาบัติว่า เป็นอาบัติ
13. ย่อมแสดงอาบัติเบาว่า เป็นอาบัติเบา
14. ย่อมแสดงอาบัติหนักว่า เป็นอาบัติหนัก
15. ย่อมแสดงอาบัติมีส่วนเหลือว่า เป็นอาบัติมีส่วนเหลือ
16. ย่อมแสดงอาบัตหิ าส่วนเหลือมิได้วา่ เป็นอาบัตหิ าส่วนเหลือมิได้
17. ย่อมแสดงอาบัติชั่วหยาบว่า เป็นอาบัติชั่วหยาบ
18. ย่อมแสดงอาบัติไม่ชั่วหยาบว่า เป็นอาบัติไม่ชั่วหยาบ
พวกเธอย่ อ มไม่ ป ระกาศให้ แ ตกแยกกั นด้ ว ยวั ต ถุ ๑๘ ประการนี้
ย่อมไม่แยกท�ำอุโบสถ ย่อมไม่แยกท�ำปวารณา ย่อมไม่แยกท�ำสังฆกรรม
ดูกรอุบาลี ด้วยเหตุเพียงเท่านี้แล สงฆ์เป็นอันพร้อมเพรียงกัน.
[๔๐๗]
พระพุทธเจ้าข้า ก็ภิกษุนั้นท�ำลายสงฆ์ผู้พร้อมเพรียงกันแล้ว จะได้รับผลอย่างไร

ดูกรอุบาลี ภิกษุท�ำลายสงฆ์ผู้พร้อมเพรียงกันแล้ว ย่อมได้รับผลชั่วร้าย
ตั้งอยู่ชั่วกัป ย่อมไหม้ในนรกตลอดกัป.
[๔๐๘]
ภิกษุท�ำลายสงฆ์ ต้องเกิดในอบาย ตกนรก อยู่ชั่วกัป ภิกษุผู้ยินดีใน
การแตกพวก ไม่ตั้งอยู่ในธรรม ย่อมเสื่อมจากธรรมอันเกษมจากโยคะ
ภิกษุท�ำลายสงฆ์ผู้พร้อมเพรียงกันแล้ว ย่อมไหม้ในนรกตลอดกัป.
[๔๐๙]
พระพุทธเจ้าข้า ก็ภกิ ษุสมานสงฆ์ที่ แตกกันแล้วให้พร้อมเพรียงกัน จะได้รบั ผลอย่างไร

ดูกรอุบาลี ภิกษุสมานสงฆ์ที่แตกกันแล้วให้ พร้อมเพรียงกัน ย่อมได้
บุญอันประเสริฐ ย่อมบรรเทิงในสรวงสวรรค์ตลอดกัป.
[๔๑๐]

ความพร้อมเพรียงของหมู่ เป็นเหตุแห่งสุข และการ สนับสนุนผู้พร้อมเพรียงกัน
ก็เป็นเหตุแห่งสุข ภิกษุผู้ยินดีในความพร้อมเพรียงตั้งอยู่ในธรรม ย่อมไม่เสื่อมจาก
ธรรมอันเกษมจากโยคะ ภิกษุสมานสงฆ์ให้พร้อมเพรียงกันแล้ว ย่อมบรรเทิงใน
สรวงสวรรค์ตลอดกัป.
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[๔๑๑]

ผู้ทำ�ลายสงฆ์ต้องเกิดในอบาย

มีหรือ พระพุทธเจ้าข้า ภิกษุผู้ท�ำลายสงฆ์ต้องเกิดในอบาย ตกนรก อยู่ชั่วกัป
ช่วยเหลือไม่ได้

มี อุ บ าลี ภิ ก ษุ ผู ้ ท� ำ ลายสงฆ์ ต้ อ งเกิ ด ในอบาย ตกนรก อยู ่ ชั่ ว กั ป
ช่วยเหลือไม่ได้
และมีหรือ พระพุทธเจ้าข้า ภิกษุผู้ท�ำลายสงฆ์ ไม่ต้องเกิดในอบาย ไม่ตกนรก
อยู่ชั่วกัป พอช่วยเหลือได้

มี อุบาลี ภิกษุผู้ท�ำลายสงฆ์ ไม่ต้องเกิดในอบาย ไม่ตกนรกอยู่ชั่วกัป
พอช่วยเหลือได้
ดูกรอุบาลี ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมแสดงอธรรมว่า เป็นธรรม มีความ
เห็นในธรรมนั้นว่าเป็นอธรรม มีความเห็นในความแตกกันว่าเป็นอธรรม
อ�ำพรางความเห็น อ�ำพรางความถูกใจ อ�ำพรางความชอบใจ อ�ำพราง
ความจริง ย่อมประกาศให้จับสลากว่า นี้ธรรม นี้วินัย นี้สัตถุศาสน์ ท่าน
ทั้งหลายจงจับสลากนี้ จงชอบใจสลากนี้. ดูกรอุบาลี ภิกษุผู้ท�ำลายสงฆ์
แม้นี้แล ต้องเกิดในอบาย ตกนรกอยู่ชั่วกัป ช่วยเหลือไม่ได้
อนึ่ง อุบาลี ภิกษุย่อมแสดงอธรรมว่าเป็นธรรม มีความเห็นในธรรมนั้น
ว่าเป็นอธรรม มีความเห็นในความแตกกันว่าเป็นธรรม อ�ำพรางความเห็น
อ�ำพรางความถูกใจ อ�ำพรางความชอบใจ อ�ำพรางความจริง ย่อมประกาศ
ให้จับสลากว่า นี้ธรรม นี้วินัย นี้สัตถุศาสน์ ท่านทั้งหลายจงจับสลากนี้
จงชอบใจสลากนี้. ดูกรอุบาลี ภิกษุผู้ท�ำลายสงฆ์นี้แล ต้องเกิดในอบาย
ตกนรก อยู่ชั่วกัป ช่วยเหลือไม่ได้
อนึ่ง อุบาลี ภิกษุย่อมแสดงอธรรมว่าเป็นธรรม มีความเห็นในธรรมนั้น
ว่าเป็นอธรรม มีความสงสัยในความแตกกัน อ�ำพรางความเห็น อ�ำพราง
ความถูกใจ อ�ำพรางความชอบใจ อ�ำพรางความจริง ย่อมประกาศให้
จั บ สลากว่ า นี้ ธ รรม นี้ วิ นั ย นี้ สั ต ถุ ศ าสน์ ท่ า นทั้ ง หลายจงจั บ สลากนี้
จงชอบใจสลากนี.้ ดูกรอุบาลี ภิกษุผทู้ ำ� ลายสงฆ์แม้นแี้ ล ต้องเกิดในอบาย
ตกนรกอยู่ชั่วกัป ช่วยเหลือไม่ได้
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พระพุ ท ธเจ้ า ข้ า ก็ ภิ ก ษุ ผู ้ ท� ำ ลายสงฆ์ ต้ อ งเกิ ด ในอบาย ตกนรกอยู ่ ชั่ ว กั ป
ช่วยเหลือไม่ได้ เป็นไฉน

อนึง่ อุบาลี ภิกษุยอ่ มแสดงอธรรมว่าเป็นธรรม มีความเห็นในอธรรมนัน้
ว่าเป็นธรรม มีความเห็นในการแตกกันว่าเป็นอธรรม …
… มีความเห็นในอธรรมนัน้ ว่าเป็นธรรม มีความสงสัยในความแตกกัน …
… มีความสงสัยในอธรรมนัน้ มีความเห็นในความแตกกันว่าเป็น อธรรม …
… มีความสงสัยในอธรรมนัน้ มีความเห็นในความแตกกันว่าเป็นธรรม …
… มีความสงสัยในอธรรมนั้น มีความสงสัยในความแตกกัน อ�ำพราง
ความเห็น อ�ำพรางความถูกใจ อ�ำพรางความชอบใจ อ�ำพรางความจริง
ย่อมประกาศให้จับสลากว่า นี้ธรรม นี้วินัย นี้สัตถุศาสน์ ท่านทั้งหลาย
จงจับสลากนี้ จงชอบใจสลากนี้. ดูกรอุบาลี ภิกษุผู้ท�ำลายสงฆ์แม้นี้แล
ต้องเกิดในอบาย ตกนรกอยู่ชั่วกัป ช่วยเหลือไม่ได้
อนึ่ง อุบาลี ภิกษุย่อมแสดงธรรมว่าเป็นอธรรม … ย่อมแสดงสิ่งมิใช่
วิ นั ย ว่ า เป็ น วิ นั ย ย่ อ มแสดงวิ นั ย ว่ า มิ ใช่ วิ นั ย ย่ อ มแสดงค� ำอั น ตถาคต
มิได้ตรัสภาษิตไว้ ว่าเป็นค�ำอันตถาคตตรัสภาษิตไว้ ย่อมแสดงค�ำอัน
ตถาคตตรัสภาษิตไว้ ว่าเป็นค�ำอันตถาคตมิได้ตรัสภาษิตไว้ ย่อมแสดง
กรรมอันตถาคตมิได้ประพฤติมาว่า เป็นกรรมอันตถาคตประพฤติมาแล้ว
ย่อมแสดงกรรมอันตถาคตประพฤติมาแล้ว ว่าเป็นกรรมอันตถาคตมิได้
ประพฤติมาแล้ว ย่อมแสดงสิ่งที่ตถาคตมิได้บัญญัติไว้ ว่าเป็นสิ่งที่ตถาคต
บัญญัติไว้ ย่อมแสดงสิ่งที่ตถาคตบัญญัติไว้ ว่าเป็นสิ่งที่ตถาคตมิได้บัญญัติ
ไว้ ย่อมแสดงอนาบัติว่าเป็นอาบัติ ย่อมแสดงอาบัติว่าเป็นอนาบัติ ย่อม
แสดงอาบัติเบาว่าเป็นอาบัติหนัก ย่อมแสดงอาบัติหนักว่าเป็นอาบัติเบา
ย่อมแสดงอาบัติมีส่วนเหลือว่าเป็นอาบัติหาส่วนเหลือมิได้ ย่อมแสดง
อาบัตหิ าส่วนเหลือมิได้วา่ เป็นอาบัตมิ สี ว่ นเหลือ ย่อมแสดงอาบัตชิ วั่ หยาบ
ว่าเป็นอาบัตไิ ม่ชวั่ หยาบ ย่อมแสดงอาบัตไิ ม่ชวั่ หยาบว่าเป็นอาบัตชิ วั่ หยาบ
มีความเห็นในธรรมนั้นว่าเป็นอธรรม มีความเห็นในความแตกกันว่าเป็น
อธรรม มีความเห็นในธรรมนั้นว่าเป็นอธรรม มีความเห็นในความแตกกัน
ว่าเป็นธรรม มีความเห็นในธรรมนั้นว่าเป็นอธรรม มีความสงสัยในความ
แตกกัน มีความเห็นในธรรมนั้นว่าเป็นธรรม มีความเห็นในความแตกกัน
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ว่าเป็นอธรรม มีความเห็นในธรรมนั้นว่าเป็นธรรม มีความสงสัยในความ
แตกกั น มีความสงสัยในธรรมนั้น มีค วามเห็ น ในความแตกกั น ว่ าเป็ น
อธรรม มีความสงสัยในธรรมนั้น มีความเห็นในความแตกกันว่าเป็นธรรม
มีความสงสัยในธรรมนั้น มีความสงสัยในความแตกกัน อ�ำพรางความเห็น
อ�ำพรางความถูกใจ อ�ำพรางความชอบใจ อ�ำพรางความจริง ย่อมประกาศ
ให้จับสลากว่า นี้ธรรมนี้วินัย นี้สัตถุศาสน์ ท่านทั้งหลายจงจับสลากนี้
จงชอบใจสลากนี.้ ดูกรอุบาลี ภิกษุผทู้ ำ� ลายสงฆ์แม้นแี้ ล ต้องเกิดในอบาย
ตกนรกอยู่ชั่วกัป ช่วยเหลือไม่ได้
[๔๑๒]
…ดูกรอุบาลี ภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมแสดงอธรรมว่าเป็นธรรม มีความ
เห็นในอธรรมนั้นว่าเป็นธรรม มีความเห็นในความแตกกันว่าเป็นธรรม
ไม่อ�ำพรางความเห็น ไม่อ�ำพรางความถูกใจ ไม่อ�ำพรางความชอบใจ
ไม่อำ� พรางความจริง ย่อมประกาศให้จบั สลากว่า นีธ้ รรม นีว้ นิ ยั นีส้ ตั ถุศาสน์
ท่านทั้งหลายจงจับสลากนี้ จงชอบใจสลากนี้. ดูกรอุบาลี ภิกษุผู้ท�ำลาย
สงฆ์แม้นี้แล ไม่ต้องเกิดในอบาย ไม่ตกนรกอยู่ชั่วกัป พอช่วยเหลือได้
อนึ่ง อุบาลี ภิกษุย่อมแสดงธรรมว่าเป็นอธรรม … ย่อมแสดงอาบัติ
ชั่วหยาบว่าเป็นอาบัติไม่ชั่วหยาบ มีความเห็นในธรรมนั้นว่าเป็นธรรม
มีความเห็นในความแตกกันว่าเป็นธรรม ไม่อำ� พรางความเห็น ไม่อ�ำพราง
ความถูกใจ ไม่อ�ำพรางความชอบใจ ไม่อ�ำพรางความจริง ย่อมประกาศ
ให้จับสลากว่า นี้ธรรม นี้วินัย นี้สัตถุศาสน์ ท่านทั้งหลาย จงจับสลากนี้
จงชอบใจสลากนี้. ดูกรอุบาลี ภิกษุผู้ท�ำลายสงฆ์แม้นี้แล ไม่ต้องเกิด
ในอบาย ไม่ตกนรกอยู่ชั่วกัป พอช่วยเหลือได้.

สังฆเภทขันธกะ จบ

พุทธวจน – อริยวินัย 905

อาจารโคจรสมฺปนฺนา

ผู้ทำ�ลายสงฆ์ไม่ต้องเกิดในอบาย

ขันธ์ที่ ๔ : วัตตขันธกะ
[๔๑๔]
540. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติวัตรแก่ภิกษุ
อาคั น ตุ ก ะทั้ ง หลาย โดยประการที่ ภิ ก ษุ อ าคั น ตุ ก ะทั้ ง หลาย
จะพึงประพฤติเรียบร้อย.

อาคันตุกวัตร

[๔๑๕]
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุอาคันตุกะคิดว่า จักเข้าไปสู่อารามเดี๋ยวนี้
พึงถอดรองเท้า เคาะแล้วถือไปต�่ำๆ ลดร่ม เปิดศีรษะ ลดจีวรบนศีรษะลง
ไว้ที่บ่า ไม่ต้องรีบร้อน พึงเข้าไปสู่อารามตามปกติ
เมื่ อ เข้ า ไปสู ่ อ ารามพึ ง สั ง เกตว่ า ภิ ก ษุ เจ้ า ถิ่ น ประชุ ม กั น ที่ ไ หน
ภิกษุเจ้าถิ่นประชุมกันที่ใด คือ ที่โรงฉัน มณฑป หรือโคนไม้ พึงไปที่นั่น
วางบาตรไว้ที่แห่งหนึ่ง วางจีวรไว้ที่แห่งหนึ่ง พึงถืออาสนะที่สมควรนั่ง
พึ ง ถามถึ ง น�้ ำ ฉั น พึ ง ถามถึ ง น�้ ำ ใช้ ว ่ า ไหนน�้ ำ ฉั น ไหนน�้ ำ ใช้
ถ้าต้องการน�้ำฉัน พึงตักน�้ำฉันหาดื่ม
ถ้าต้องการน�้ำใช้ พึงตักน�้ำใช้มาล้างเท้า เมื่อล้างเท้าพึงรดน�้ำด้วย
มือข้างหนึ่ง พึงล้างเท้าด้วยมือข้างหนึ่ง รดน�้ำด้วยมือใดไม่พึงล้างเท้า
ด้วยมือนั้น
พึงถามถึงผ้าเช็ดรองเท้าแล้วจึงเช็ดรองเท้า เมื่อจะเช็ดรองเท้าพึง
ใช้ผ้าแห้งเช็ดก่อน ใช้ผ้าเปียกเช็ดทีหลัง พึงซักผ้าเช็ดรองเท้าบิดแล้วผึ่ง
ไว้ที่ควรแห่งหนึ่ง
ถ้าภิกษุเจ้าถิ่นแก่พรรษากว่าพึงอภิวาท ถ้าอ่อนพรรษากว่าพึงให้
เธออภิวาท
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พึงถามถึงเสนาสนะว่า เสนาสนะไหนถึงแก่ผม พึงถามถึงเสนาสนะ
ที่มีภิกษุอยู่ หรือที่ไม่มีภิกษุอยู่ พึงถามถึงโคจรคาม พึงถามถึงอโคจรคาม
พึ ง ถามถึ ง สกุ ล ทั้ ง หลายที่ ไ ด้ รั บ สมมติ ว ่ า เป็ น เสกขะ พึ ง ถามถึ ง ที่ ถ ่ า ย
อุจจาระ พึงถามถึงที่ถ่ายปัสสาวะ พึงถามถึงน�้ำฉัน พึงถามถึงน�้ำใช้
พึงถามถึงไม้เท้า พึงถามถึงกติกาสงฆ์ทตี่ งั้ ไว้วา่ ควรเข้าเวลาเท่าไร ควรออก
เวลาเท่าไร
ถ้าวิหารไม่มีภิกษุอยู่พึงเคาะประตูรออยู่สักครู่หนึ่งแล้วถอดลิ่ม
ผลักบานประตู ยืนอยู่ข้างนอกแลดูให้ทั่ว ถ้าวิหารรกหรือเตียงซ้อนอยู่
บนเตียง หรือตั่งซ้อนอยู่บนตั่ง เสนาสนะมีละอองจับอยู่เบื้องบน ถ้า
อุตสาหะอยู่ พึงช�ำระเสีย
เมื่อจะช�ำระวิหาร พึงขนเครื่องลาดพื้นออกไปวางไว้ที่ควรแห่งหนึ่ง
ก่อน พึงขนเขียงรองเท้าเตียงออกไปวางไว้ที่ควรแห่งหนึ่ง พึงขนฟูกและ
หมอนออกไปวางไว้ที่ควรแห่งหนึ่ง พึงขนผ้านิสีทนะและผ้าปูนอนออกไป
วางไว้ที่ควรแห่งหนึ่ง เตียง ตั่ง อันภิกษุพึงยกต�่ำๆ ท�ำให้เรียบร้อย อย่าให้
ครูดสีกระทบบานและกรอบประตู ขนไปวางไว้ที่ควรแห่งหนึ่ง กระโถนพึง
ขนออกไปวางไว้ที่ควรแห่งหนึ่ง พนักอิงพึงขนออกไปวางไว้ที่ควรแห่งหนึ่ง
ถ้าในวิหารมีหยากเยื่อ พึงกวาดแต่เพดานลงมาก่อน พึงเช็ด กรอบ
หน้าต่าง ประตูและมุมห้อง ถ้าฝาทาน�้ำมันขึ้นรา พึงเอาผ้าชุบน�้ำบิดแล้ว
เช็ด ถ้าพื้นทาสีด�ำขึ้นรา พึงเอาผ้าชุบน�้ำบิดแล้วเช็ด ถ้าพื้นไม่ได้ทา พึงเอา
น�้ำพรมแล้วกวาด ด้วยคิดว่าอย่าให้ฝุ่นกลบวิหาร พึงเก็บกวาดหยากเยื่อ
ไปทิ้งเสีย ณ ที่ควรแห่งหนึ่ง
เครื่องลาดพื้น พึงผึ่งแดดช�ำระเคาะปัด แล้วขนกลับไปปูไว้ตามเดิม
เขียงรองเท้าเตียงพึงผึ่งแดด ขัด เช็ดแล้วขนกลับตั้งไว้ตามเดิม เตียง ตั่ง
พึงผึ่งแดด ขัดสี เคาะ ยกต�่ำๆ ท�ำให้ดี อย่าให้ครูดสีกระทบบานและกรอบ
ประตูขนกลับตั้งไว้ตามเดิม ฟูกและหมอนตากแห้งแล้ว เคาะปัดให้สะอาด
ขนกลับวางไว้ตามเดิม ผ้าปูนั่งและผ้าปูนอนตากแห้งแล้ว สลัดให้สะอาด
ขนกลับปูไว้ตามเดิม กระโถน พนักอิง ตากแล้ว พึงเช็ด ขนกลับไปตั้งไว้
ตามเดิม

พึงเก็บบาตร จีวร เมื่อเก็บบาตรพึงเอามือข้างหนึ่งจับบาตร เอามือ
ข้างหนึ่งลูบคล�ำใต้เตียงหรือใต้ตั่ง แล้วเก็บบาตรแต่อย่าเก็บบาตรบนพื้นที่
ปราศจากเครือ่ งรอง เมือ่ เก็บจีวร พึงเอามือข้างหนึง่ ถือจีวร เอามือข้างหนึง่
ลูบราวจีวรหรือสายระเดียง พึงท�ำชายไว้ข้างนอก ขนดไว้ข้างใน เก็บจีวร
ถ้ามีลมเจือด้วยผงคลีพัดมาทางทิศตะวันออก พึงปิดหน้าต่างด้าน
ตะวันออก ถ้ามีลมเจือด้วยผงคลีพัดมาทางทิศตะวันตก พึงปิดหน้าต่าง
ด้านตะวันตก ถ้ามีลมเจือด้วยผงคลีพัดมาทางทิศเหนือ พึงปิดหน้าต่าง
ด้านเหนือ ถ้ามีลมเจือด้วยผงคลีพัดมาทางทิศใต้ พึงปิดหน้าต่างด้านใต้
ถ้าฤดูหนาว กลางวันพึงเปิดหน้าต่าง กลางคืนพึงปิด ถ้าฤดูร้อน
กลางวันพึงปิดหน้าต่าง กลางคืนพึงเปิด
ถ้าบริเวณซุ้มน�้ำ โรงฉัน โรงไฟ วัจจกุฎีรก พึงปัดกวาดเสีย ถ้าน�้ำฉัน
น�้ำใช้ไม่มี พึงจัดตั้งไว้ ถ้าน�้ำในหม้อช�ำระไม่มี พึงตักน�้ำมาไว้ในหม้อช�ำระ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้แล เป็นวัตรของภิกษุอาคันตุกะทั้งหลายซึ่ง
ภิกษุอาคันตุกะทั้งหลายพึงประพฤติเรียบร้อย.

อาวาสิกวัตร

[๔๑๖]
541. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติวัตรแก่ภิกษุ
เจ้าถิ่นทั้งหลาย โดยประการที่ภิกษุเจ้าถิ่นทั้งหลายจะพึงประพฤติ
เรียบร้อย.
[๔๑๗]
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเจ้าถิ่นเห็นภิกษุอาคันตุกะผู้แก่กว่าแล้ว พึง
ปูอาสนะ พึงตั้งน�้ำล้างเท้า ตั่งรองเท้า กระเบื้องเช็ดเท้า พึงลุกรับบาตร
จีวร พึงถามด้วยน�้ำฉัน พึงถามด้วยน�้ำใช้ ถ้าอุตสาหะ พึงเช็ดรองเท้า
เมื่อจะเช็ดรองเท้า พึงใช้ผ้าแห้งเช็ดก่อน ใช้ผ้าเปียกเช็ดทีหลัง พึงซักผ้า
เช็ดรองเท้าบิดแล้วผึ่งไว้ ณ ที่ควรแห่งหนึ่ง
พึ ง อภิ ว าทภิ ก ษุ อ าคั น ตุ ก ะผู ้ แ ก่ ก ว่ า พึ ง จั ด เสนาสนะถวายว่ า
เสนาสนะนั่นถึงแก่ท่าน พึงบอกเสนาสนะที่มีภิกษุอยู่ หรือไม่มีภิกษุอยู่
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[๔๑๘]
542. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติวัตรแก่ภิกษุ
ผู ้ เ ตรี ย มจะไป โดยประการที่ ภิ ก ษุ ผู ้ เ ตรี ย มจะไปพึ ง ประพฤติ
เรียบร้อย.
[๔๑๙]
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้เตรียมจะไปพึงเก็บเครื่องไม้ เครื่องดิน
ปิดประตูหน้าต่าง มอบหมายเสนาสนะ ถ้าภิกษุไม่มี พึงมอบหมายสามเณร
ถ้าสามเณรไม่มี พึงมอบหมายคนวัด ถ้าคนวัดไม่มี พึงมอบหมายอุบาสก
ถ้าไม่มภี กิ ษุสามเณรคนวัดหรืออุบาสก พึงยกเตียงขึน้ วางไว้บนศิลา ๔ แผ่น
แล้วพึงยกเตียงซ้อนเตียง ยกตั่งซ้อนตั่ง แล้วกองเครื่องเสนาสนะไว้ข้างบน
เก็บเครื่องไม้ เครื่องดิน ปิดประตูหน้าต่าง แล้วจึงหลีกไป
ถ้าวิหารฝนรั่ว ถ้าอุตสาหะอยู่ พึงมุง หรือพึงท�ำความขวนขวายว่า
จะมุงวิหารได้อย่างไร ถ้าได้ตามความขวนขวายอย่างนี้ นั่นเป็นความดี
ถ้าไม่ได้ ที่ใดฝนไม่รั่ว พึงยกเตียงขึ้นวางบนศิลา ๔ แผ่น ในที่นั้น แล้วพึง
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พึ ง บอกโคจรคามพึ ง บอกอโจรคาม พึ ง บอกสกุ ล ที่ เ ป็ น เสกขะสมมติ
พึงบอกที่ถ่ายอุจจาระ พึงบอกที่ถ่ายปัสสาวะ พึงบอกน�้ำฉัน พึงบอกน�้ำใช้
พึงบอกไม้เท้า พึงบอกกติกาสงฆ์ที่ตั้งไว้ว่า เวลานี้ควรเข้า เวลานี้ควรออก
ถ้าภิกษุอาคันตุกะอ่อนพรรษากว่า พึงนั่งบอกว่า ท่านจงวางบาตร
ที่นั่น จงวางจีวรที่นั่น จงนั่งอาสนะนี้ พึงบอกน�้ำฉัน พึงบอกน�้ำใช้ พึงบอก
ผ้าเช็ดรองเท้า พึงแนะน�ำภิกษุอาคันตุกะให้อภิวาท พึงบอกเสนาสนะว่า
เสนาสนะนั่นถึงแก่ท่าน พึงบอกเสนาสนะที่มีภิกษุอยู่ หรือไม่มีภิกษุอยู่
พึงบอกโคจรคาม พึงบอกอโคจรคาม พึงบอกสกุลที่เป็นเสกขะสมมติ พึง
บอกที่ถ่ายอุจจาระ พึงบอกที่ถ่ายปัสสาวะ พึงบอกน�้ำฉัน พึงบอกน�้ำใช้
พึงบอกไม้เท้า พึงบอกกติกาสงฆ์ที่ตั้งไว้ว่า เวลานี้ควรเข้า เวลานี้ควรออก
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้แล เป็นวัตรของภิกษุเจ้าถิ่นทั้งหลายซึ่งภิกษุ
เจ้าถิ่น ทั้งหลายพึงประพฤติเรียบร้อย.

ยกเตียงซ้อนเตียง ยกตั่งซ้อนตั่ง แล้วกองเครื่องเสนาสนะไว้ข้างบน เก็บ
เครื่องไม้ เครื่องดิน ปิดประตูหน้าต่างแล้วจึงหลีกไป
ถ้าวิหารฝนรัว่ ทุกแห่ง ถ้าอุตสาหะอยู่ พึงขนเครือ่ งเสนาสนะเข้าบ้าน
หรื อ พึ ง ท� ำ ความขวนขวายว่ า จะขนเครื่ อ งเสนาสนะเข้ า บ้ า นอย่ า งไร
ถ้าได้ตามความขวนขวายอย่างนี้ นั่นเป็นความดี ถ้าไม่ได้ พึงยกเตียงขึ้น
วางบนก้อนศิลา ๔ แผ่น ในที่แจ้ง แล้วพึงยกเตียงซ้อนเตียง ยกตั่งซ้อนตั่ง
กองเครือ่ งเสนาสนะไว้ขา้ งบนเก็บเครือ่ งไม้ เครือ่ งดิน แล้วคลุมด้วยหญ้าหรือ
ใบไม้ แล้วจึงหลีกไปด้วยคิดว่าอย่างไรเสีย ส่วนของเตียงตัง่ คงเหลืออยูบ่ า้ ง
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้แล เป็นวัตรของภิกษุผู้เตรียมจะไป ซึ่งภิกษุ
ผู้เตรียมจะไปพึงประพฤติเรียบร้อย.

ภัตตานุโมทนา

[๔๒๐]
543. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้อนุโมทนาในโรงฉัน.
[๔๒๑]

ครั้งนั้น ภิกษุทั้งหลายคิดว่า ใครหนอพึงอนุโมทนาในโรงฉัน … ตรัสว่า

544. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุผู้เถระอนุโมทนาในโรงฉัน.
[๔๒๒]

สมัยนั้น ประชาชนหมู่หนึ่งถวายภัตรแก่พระสงฆ์ ท่านพระสารีบุตรเป็นสังฆเถระ
ภิกษุทั้งหลายคิดว่า พระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตให้ภิกษุผู้เถระอนุโมทนาในโรงฉัน
จึงเหลือท่านพระสารีบุตรไว้รูปเดียว แล้วพากันกลับไป … ตรัสว่า

545. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุเถรานุเถระ ๔-๕ รูปรออยู่
ในโรงฉัน.
[๔๒๓]

สมัยต่อมา พระเถระรูปหนึ่งปวดอุจจาระรออยู่ในโรงฉัน เธอกลั้นอุจจาระอยู่จน
สลบล้มลง … ตรัสว่า

546. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อมีกรณียกิจ เราอนุญาตให้บอกลาภิกษุผู้นั่ง
อยู่ในล�ำดับ แล้วไปได้.
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[๔๒๔]
547. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติวัตรในโรงฉัน
แก่ภกิ ษุทั้งหลายโดยประการที่ภิกษุทั้งหลายพึงประพฤติเรียบร้อย
ในโรงฉัน.
[๔๒๕]
ถ้ า ภั ต ตุ เ ทสก์ บ อกภั ต กาลในอาราม ภิ ก ษุ เ มื่ อ ปกปิ ด มณฑล ๓
พึงนุ่งให้เป็นปริมณฑล คาดประคดเอว ห่มผ้าซ้อน ๒ ชั้น กลัดลูกดุม
ล้างบาตรแล้วถือเข้าบ้านโดยเรียบร้อย ไม่ต้องรีบร้อน ไม่พึงเดินแซงไป
ข้างหน้าพระเถระทั้งหลาย
พึงปกปิดกายด้วยดีไปในละแวกบ้าน พึงส�ำรวมด้วยดีไปในละแวก
บ้าน พึงมีตาทอดลงไปในละแวกบ้าน อย่าเวิกผ้าไปในละแวกบ้าน อย่า
หัวเราะลั่นไปในละแวกบ้าน พึงมีเสียงน้อยไปในละแวกบ้าน อย่าโยกกาย
ไปในละแวกบ้าน อย่าไกวแขนไปในละแวกบ้าน อย่าโคลงศีรษะไปใน
ละแวกบ้าน อย่าค�้ำกายไปในละแวกบ้าน อย่าคลุมศีรษะไปในละแวกบ้าน
อย่าเดินกระโหย่งไปในละแวกบ้าน
พึงปกปิดกายด้วยดีนั่งในละแวกบ้าน พึงส�ำรวมด้วยดีนั่งในละแวก
บ้าน พึงมีตาทอดลงนั่งในละแวกบ้าน อย่าเวิกผ้านั่งในละแวกบ้าน อย่า
หัวเราะลั่นนั่งในละแวกบ้าน พึงมีเสียงน้อยนั่งในละแวกบ้าน อย่าโยกกาย
นั่งในละแวกบ้าน อย่าไกวแขนนั่งในละแวกบ้าน อย่าโคลงศีรษะนั่งใน
ละแวกบ้าน อย่าค�้ำกายนั่งในละแวกบ้าน อย่าคลุมศีรษะนั่งในละแวกบ้าน
อย่านั่งรัดเข่าในละแวกบ้าน อย่านั่งเบียดเสียดพระเถระ อย่าเกียดกัน
ภิกษุใหม่ด้วยอาสนะ อย่านั่งทับสังฆาฏิในละแวกบ้าน
เมื่อเขาถวายน�้ำ พึงใช้มือทั้งสองประคองบาตรรับน�้ำ พึงล้างบาตร
ถือต�่ำๆ ให้ดี อย่าให้ครูดสี ถ้ากระโถนมี พึงค่อยๆ เทน�้ำลงในกระโถน
ด้วยคิดว่า กระโถนอย่าเลอะเทอะด้วยน�ำ้ ภิกษุใกล้เคียงอย่าถูกน�ำ้ กระเซ็น
ผ้าสังฆาฏิอย่าถูกน�้ำกระเซ็น ถ้ากระโถนไม่มี พึงค่อยๆ เทน�้ำลงที่พื้นดิน
ด้วยคิดว่า ภิกษุใกล้เคียงอย่าถูกน�้ำกระเซ็น ผ้าสังฆาฏิอย่าถูกน�้ำกระเซ็น
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ภัตตัคควัตร

เมื่อเขาถวายข้าวสุก พึงใช้มือทั้งสองประคองบาตรรับข้าวสุก พึงเว้น
เนื้อที่ไว้ส�ำหรับแกง ถ้ามีเนยใส น�้ำมัน หรือแกงอ่อม พระเถระควรบอก
ว่า จงจัดถวายภิกษุทั้งหลายเท่าๆ กันทุกรูป พึงรับบิณฑบาต โดยเคารพ
พึงมีความส�ำคัญในบาตรรับบิณฑบาต พึงรับบิณฑบาตพอสมกับแกง
พึงรับบิณฑบาตพอเสมอขอบปากบาตร
พระเถระไม่พึงฉันก่อนจนกว่าข้าวสุกจะทั่วถึงภิกษุทุกรูป พึงฉัน
บิ ณ ฑบาตโดยเคารพ พึ ง มี ค วามส� ำ คั ญ ในบาตรฉั น บิ ณ ฑบาต พึ ง ฉั น
บิณฑบาตตามล�ำดับ พึงฉันบิณฑบาตไม่พึงฉันบิณฑบาตขยุ้มแต่ยอดลง
ไป ไม่พึงกลบแกงหรือกับข้าวด้วยข้าวสุกเพราะอยากได้มาก ไม่อาพาธ
ไม่พึงขอแกงหรือข้าวสุกเพื่อประโยชน์แก่ตนมาฉัน ไม่พึงแลดูบาตรของ
ภิกษุเหล่าอื่น ด้วยหมายจะยกโทษ ไม่พึงท�ำค�ำข้าวให้ใหญ่นัก พึงท�ำ
ค�ำข้าวให้กลมกล่อม เมื่อค�ำข้าวยังไม่ถึงปาก ไม่พึงอ้าปาก ก�ำลังฉันไม่พึง
สอดมือทั้งหมดเข้าในปาก ปากยังมีค�ำข้าวไม่พึงพูด ไม่พึงฉันเดาะค�ำข้าว
ไม่พึงฉันกัดค�ำข้าว ไม่พึงฉันท�ำกะพุ้งแก้มให้ตุ่ย ไม่พึงฉันสลัดมือ ไม่พึง
ฉันท�ำเมล็ดข้าวตก ไม่พึงฉันแลบลิ้น ไม่พึงฉันท�ำเสียงดังจั๊บๆ ไม่พึงฉัน
ท�ำเสียงซู๊ดๆ ไม่พึงฉันเลียมือ ไม่พึงฉันขอดบาตร ไม่พึงฉันเลียริมฝีปาก
ไม่พึงรับโอน�้ำด้วยมือเปื้อนอามิส
พระเถระไม่พึง รับ น�้ำก่อ นจนกว่า ภิ กษุ ทั้ งหมดฉั น เสร็ จ เมื่ อเขา
ถวายน�้ำพึงใช้มือทั้งสองประคองบาตรรับน�้ำ พึงค่อยๆ ล้างบาตรถือต�่ำๆ
ให้ดี อย่าให้ครูดสี ถ้ากระโถนมี พึงค่อยๆ เทน�้ำลงในกระโถน ด้วยคิด
ว่ า กระโถนอย่ า เลอะเทอะด้ ว ยน�้ ำ ภิ ก ษุ ใ กล้ เ คี ย งอย่ า ถู ก น�้ ำ กระเซ็ น
ผ้าสังฆาฏิอย่าถูกน�้ำกระเซ็น ถ้ากระโถนไม่มี พึงค่อยๆ เทน�้ำลงบนพื้นดิน
ด้วยคิดว่า ภิกษุใกล้เคียงอย่าถูกน�้ำกระเซ็น ผ้าสังฆาฏิอย่าถูกน�้ำกระเซ็น
ไม่พึงเทน�้ำล้างบาตรมีเมล็ดข้าวในละแวกบ้าน
เมื่อกลับภิกษุใหม่พึงกลับก่อน พระเถระพึงกลับทีหลัง พึงปกปิด
กายด้วยดีไปในละแวกบ้าน พึงส�ำรวมด้วยดีไปในละแวกบ้าน พึงมีตาทอด
ลงไปในละแวกบ้าน ไม่พึงเวิกผ้าไปในละแวกบ้าน ไม่พึงหัวเราะลั่นไปใน
ละแวกบ้าน พึงมีเสียงน้อยไปในละแวกบ้าน ไม่พงึ โยกกายไปในละแวกบ้าน
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ไม่พึงไกวแขนไปในละแวกบ้าน ไม่พึงโคลงศีรษะไปในละแวกบ้าน ไม่พึง
ค�้ำกายไปในละแวกบ้าน ไม่พึงคลุมศีรษะไปในละแวกบ้าน ไม่พึงเดิน
กระโหย่งไปในละแวกบ้าน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้แล วัตรในโรงฉันของภิกษุทั้งหลาย ซึ่งภิกษุ
ทั้งหลายพึงประพฤติเรียบร้อยในโรงฉัน.
[๔๒๖]
548. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติวัตรแก่ภิกษุ
ผู้เที่ยวบิณฑบาตเป็นวัตร โดยประการที่ภิกษุผู้เที่ยวบิณฑบาต
เป็นวัตร พึงประพฤติเรียบร้อย.
[๔๒๗]
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้เที่ยวบิณฑบาตเป็นวัตร คิดว่า จักเข้าบ้าน
ในบัดนี้ เมื่อปกปิดมณฑลสาม พึงนุ่งให้เป็นปริมณฑล คาดประคดเอว
ห่มผ้าซ้อน ๒ ชั้น กลัดลูกดุม ล้างบาตรแล้วถือเข้าบ้านโดยเรียบร้อย
ไม่ต้องรีบร้อน พึงปกปิดกายด้วยดีไปในละแวกบ้าน พึงส�ำรวมด้วยดีไป
ในละแวกบ้าน พึงมีตาทอดลงไปในละแวกบ้าน อย่าเวิกผ้าไปในละแวก
บ้าน อย่าหัวเราะลั่นไปในละแวกบ้าน พึงมีเสียงน้อยไปในละแวกบ้าน
อย่าโยกกายไปในละแวกบ้าน อย่าไกวแขนไปในละแวกบ้าน อย่าโคลง
ศีรษะไปในละแวกบ้าน อย่าค�้ำกายไปในละแวกบ้าน อย่าคลุมศีรษะไป
ในละแวกบ้าน อย่าเดินกระหย่งไปในละแวกบ้าน
เมื่ อ เข้ า นิ เวศน์ พึ ง ก� ำ หนดว่ า จั ก เข้ า ทางนี้ จั ก ออกทางนี้ อย่ า
รีบร้อนเข้าไป อย่ารีบร้อนออกเร็วนัก อย่ายืนไกลนัก อย่ายืนใกล้นัก
อย่ายืนนานนัก อย่ากลับเร็วนัก พึงยืนก�ำหนดว่า เขาประสงค์จะถวาย
ภิกษาหรือไม่ประสงค์จะถวาย
ถ้าเขาพักการงานลุกจากที่นั่งจับทัพพีหรือจับภาชนะหรือตั้งไว้
พึ ง ยื น ด้ ว ยคิ ด ว่ า เขาประสงค์ จ ะถวาย เมื่ อ เขาถวายภิ ก ษา พึ ง แหวก
ผ้าซ้อนด้วยมือซ้าย พึงน้อมบาตรเข้าไปด้วยมือขวา แล้วพึงใช้มือทั้งสอง
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ประคองบาตรรับภิกษา และไม่พึงมองดูหน้าผู้ถวายภิกษา พึงก�ำหนดว่า
เขาประสงค์จะถวายแกงหรือไม่ประสงค์จะถวาย ถ้าเขาจับทัพพีจับภาชนะ
หรือตั้งไว้ พึงยืนอยู่ด้วยคิดว่า เขาประสงค์จะถวาย
เมื่อเขาถวายภิกษาแล้ว พึงคลุมบาตรด้วยผ้าซ้อน แล้วกลับโดย
เรียบร้อย ไม่ต้องรีบร้อน พึงปกปิดกายด้วยดีไปในละแวกบ้าน พึงส�ำรวม
ด้วยดีไปในละแวกบ้าน พึงมีตาทอดลงไปในละแวกบ้าน ไม่พึงเวิกผ้าไปใน
ละแวกบ้าน ไม่พึงหัวเราะลั่นไปในละแวกบ้าน พึงมีเสียงน้อยไปในละแวก
บ้าน ไม่พึงโยกกายไปในละแวกบ้าน ไม่พึงไกวแขนไปในละแวกบ้าน
ไม่พึงโคลงศีรษะไปในละแวกบ้าน ไม่พึงค�้ำกายไปในละแวกบ้าน ไม่พึง
คลุมศีรษะไปในละแวกบ้าน ไม่พึงเดินกระหย่งไปในละแวกบ้าน
ภิกษุใดกลับบิณฑบาตจากบ้านก่อน ภิกษุนั้นพึงปูอาสนะไว้ พึง
จัดตั้งน�้ำล้างเท้า ตั่งรองเท้า กระเบื้องเช็ดเท้า พึงล้างภาชนะรองของฉัน
ตั้งไว้ พึงตั้งน�้ำฉันน�้ำใช้ไว้ ภิกษุใดกลับบิณฑบาตจากบ้านทีหลัง ถ้าอาหาร
ที่ฉันแล้วยังเหลืออยู่ ถ้าจ�ำนงก็พึงฉัน ถ้าไม่จ�ำนงก็พึงเททิ้งในที่ปราศจาก
ของเขียวสด หรือพึงเทลงในน�้ำที่ไม่มีตัวสัตว์ ภิกษุนั้นพึงรื้อขนอาสนะ
เก็บน�้ำล้างเท้า ตั่งรองเท้า กระเบื้องเช็ดเท้า พึงล้างภาชนะรองของฉัน
เก็บไว้ พึงเก็บน�้ำฉันน�้ำใช้ พึงกวาดโรงฉัน
ภิกษุใดเห็นหม้อน�้ำฉัน หม้อน�้ำใช้ หรือหม้อน�้ำช�ำระว่างเปล่า ภิกษุนั้น
พึงจัดหาไปตั้งไว้ ถ้าเป็นการสุดวิสัย พึงกวักมือเรียกเพื่อนมาให้ช่วยกัน
จัดตั้งไว้ แต่ไม่พึงเปล่งวาจาเพราะข้อนั้นเป็นเหตุ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้แล เป็นวัตรของภิกษุผู้เที่ยวบิณฑบาตเป็นวัตร
ซึ่งภิกษุผู้เที่ยวบิณฑบาตเป็นวัตร พึงประพฤติเรียบร้อย.

อารัญญกวัตร

[๔๒๘]
549. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เพราะเหตุ นั้ น แล เราจั ก บั ญ ญั ติ วั ต รแก่
พวกภิกษุผู้อยู่ป่าเป็นวัตร โดยประการที่ภิกษุผู้อยู่ป่าเป็นวัตร
พึงประพฤติเรียบร้อย.
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[๔๒๙]
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้อยู่ป่าเป็นวัตร พึงลุกขึ้นแต่เช้าตรู่ พึงสวม
ถุงบาตรคล้องบ่า พาดจีวรบนไหล่ สวมรองเท้า เก็บเครื่องไม้ เครื่องดิน
ปิดประตูหน้าต่าง แล้วออกจากเสนาสนะ ก�ำหนดรู้ว่าจักเข้าบ้านเดี๋ยวนี้
พึ ง ถอดรองเท้ า เคาะต�่ ำ ๆ แล้ ว ใส่ ถุ ง คล้ อ งบ่ า เมื่ อ ปกปิ ด มณฑลสาม
พึงนุ่งให้เป็นปริมณฑล คาดประคดเอว ห่มผ้าซ้อน ๒ ชั้น กลัดลูกดุม
ล้างบาตรแล้วถือเข้าบ้านโดยเรียบร้อย ไม่ต้องรีบร้อน พึงปกปิดกายด้วยดี
ไปในละแวกบ้าน พึงส�ำรวมด้วยดีไปในละแวกบ้าน … อย่าเดินกระหย่ง
ไปในละแวกบ้าน
เมื่อเข้าสู่นิเวศน์พึงก�ำหนดว่า จักเข้าทางนี้ จักออกทางนี้ อย่า
รีบร้อนเข้าไป อย่ารีบร้อนออกมา อย่ายืนไกลนัก อย่ายืนใกล้นัก อย่า
ยืนนานนัก อย่ากลับเร็วนัก ยืนอยู่พึงก�ำหนดว่า เขาประสงค์จะถวาย
ภิกษาหรือไม่ประสงค์จะถวาย
ถ้ า เขาพั ก การงาน ลุ ก จากที่ นั่ ง จั บ ทั พ พี จั บ ภาชนะหรื อ ตั้ ง ไว้
พึงยืนอยู่ด้วยคิดว่า เขาประสงค์จะถวาย เมื่อเขาถวายภิกษา พึงแหวก
ผ้าซ้อนด้วยมือซ้าย พึงน้อมบาตรเข้าไปด้วยมือขวา พึงใช้มือทั้งสอง
ประคองบาตรรับภิกษา และไม่พึงมองดูหน้าผู้ถวายภิกษา พึงก�ำหนดว่า
เขาประสงค์ จ ะถวายแกงหรื อ ไม่ ป ระสงค์ จ ะถวาย ถ้ า เขาจั บ ทั พ พี จั บ
ภาชนะหรือตั้งไว้ พึงยืนอยู่ด้วยคิดว่าเขาประสงค์จะถวาย
เมื่อเขาถวายภิกษาแล้ว พึงคลุมบาตรด้วยผ้าซ้อนแล้วกลับโดย
เรียบร้อย ไม่ต้องรีบร้อน พึงปกปิดกายด้วยดีไปในละแวกบ้าน … ไม่พึง
เดินกระหย่งไปในละแวกบ้าน ออกจากบ้านแล้ว เข้าถุงบาตรคล้องบ่า
พับจีวรวางบนศีรษะ สวมรองเท้าเดินไป
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้อยู่ป่าเป็นวัตร พึงตั้งน�้ำฉัน พึงตั้งน�้ำใช้
พึงติดไฟไว้ พึงเตรียมไม้สีไฟไว้ พึงเตรียมไม้เท้าไว้ พึงเรียนทางนักษัตร
ทั้งสิ้น หรือบางส่วนไว้ พึงเป็นผู้ฉลาดในทิศ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้แล เป็นวัตรของภิกษุผู้อยู่ป่าเป็นวัตร ซึ่งภิกษุ
ผู้อยู่ป่าเป็นวัตร พึงประพฤติเรียบร้อย.

เสนาสนวัตร

[๔๓๐]
550. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติเสนาสนวัตร
แก่ ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย โดยประการที่ ภิ ก ษุ ทั้ ง หลายพึ ง ประพฤติ
เรียบร้อยในเสนาสนะ.
[๔๓๑]
ภิ ก ษุ อ ยู ่ ใ นวิ ห ารใด ถ้ า วิ ห ารนั้ น รก ถ้ า อุ ต สาหะอยู ่ พึ ง ช� ำ ระ
เมื่อจะช�ำระวิหาร พึงขนบาตร จีวร ออกไปวางไว้ที่ควรแห่งหนึ่งก่อน
พึงขนผ้าปูนงั่ ผ้าปูนอน ออกวางไว้ทค่ี วรแห่งหนึง่ พึงขนฟูก หมอน ออกไป
วางไว้ที่ควรแห่งหนึ่ง เตียงพึงยกต�่ำๆ ขนออกไปให้ดีอย่าให้ครูดสี กระทบ
กระแทกบานและกรอบประตู แล้วตั้งไว้ที่ควรแห่งหนึ่ง ตั่งพึงยกต�่ำๆ
ขนออกไปให้ดี อย่าให้ครูดสีกระทบกระแทกบานและกรอบประตู แล้ว
ตั้งไว้ที่ควรแห่งหนึ่ง เขียงรองเท้าเตียงพึงขนออกไปวางไว้ที่ควรแห่งหนึ่ง
กระโถนพึงขนออกไปวางไว้ที่ควรแห่งหนึ่ง พนักอิงพึงขนออกไปวางไว้
ที่ควรแห่งหนึ่ง เครื่องลาดพื้นพึงก�ำหนดที่ปูไว้เดิม แล้วขนออกไปวางไว้
ที่ควรแห่งหนึ่ง
ถ้าในวิหารมีหยากไย่พึงกวาดแต่เพดานลงมาก่อน พึงเช็ดกรอบ
หน้าต่าง ประตูและมุมห้อง ถ้าฝาทาน�้ำมันขึ้นราพึงเอาผ้าชุบน�้ำบิดแล้ว
เช็ด ถ้าพื้นทาสีด�ำขึ้นราพึงเอาผ้าชุบน�้ำบิดแล้วเช็ด ถ้าพื้นไม่ได้ท�ำพึงเอา
น�้ำพรมแล้วกวาด ด้วยคิดว่า อย่าให้ฝุ่นกลบวิหาร พึงกวาดหยากเยื่อ
ไปทิ้งเสีย ณ ที่ควรแห่งหนึ่ง
ไม่พึงเคาะเสนาสนะในที่ใกล้ภิกษุ ไม่พึงเคาะเสนาสนะในที่ใกล้
วิหาร ไม่พึงเคาะเสนาสนะในที่ใกล้น�้ำฉัน ไม่พึงเคาะเสนาสนะในที่ใกล้
น�้ำใช้ ไม่พึงเคาะเสนาสนะบนที่สูงเหนือลม พึงเคาะเสนาสนะในที่ใต้ลม
เครื่องลาดพื้นพึงผึ่งแดดในที่ควรแห่งหนึ่ง ช�ำระ เคาะ ปัด แล้วขนกลับไป
ปูไว้ตามเดิม
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เขียงรองเท้า เตียง พึงผึ่งแดดไว้ในที่ควรแห่งหนึ่ง เช็ดแล้วขนกลับ
ตั้งไว้ตามเดิม เตียง ตั่ง พึงผึ่งแดดไว้ที่ควรแห่งหนึ่ง ขัดสี เคาะ ยกต�่ำๆ
ท�ำให้ดีอย่าให้ครูดสีกระทบบานและกรอบประตู ขนกลับตั้งไว้ตามเดิม
ฟูกและหมอนพึงตากไว้ที่ควรแห่งหนึ่ง เคาะ ปัดให้สะอาดแล้ว
ขนกลั บ ตั้ ง ไว้ ต ามเดิ ม ผ้ า ปู นั่ ง และผ้ า ปู น อนพึ ง ตากไว้ ที่ ค วรแห่ ง หนึ่ ง
สลัดให้สะอาดแล้วขนไปปูไว้ตามเดิม กระโถน พนักอิง พึงตากไว้ที่ควร
แห่งหนึ่ง เช็ดแล้วขนไปตั้งไว้ตามเดิม
พึงเก็บบาตร จีวร เมื่อเก็บบาตร พึงเอามือข้างหนึ่งจับบาตร เอา
มือข้างหนึ่งลูบคล�ำใต้เตียงหรือใต้ตั่งแล้วเก็บบาตร แต่อย่าเก็บบาตร
บนพื้นที่ปราศจากเครื่องรอง เมื่อจะเก็บจีวร พึงเอามือข้างหนึ่งถือจีวร
เอามือข้างหนึ่งลูบราวจีวรหรือสายระเดียง พึงท�ำชายไว้ข้างนอกขนดไว้
ข้างในเก็บจีวร
ถ้ามีลมเจือด้วยผงคลีพัดมาทางทิศตะวันออก พึงปิดหน้าต่างด้าน
ตะวันออก ถ้ามีลมเจือด้วยผงคลีพัดมาทางทิศ ตะวันตก พึงปิดหน้าต่าง
ด้านตะวันตก ถ้ามีลมเจือด้วยผงคลีพัดมาทางทิศเหนือ พึงปิดหน้าต่าง
ด้านเหนือ ถ้ามีลมเจือด้วยผงคลีพัดมาทางทิศใต้ พึงปิดหน้าต่างด้านใต้
ถ้าฤดูหนาว กลางวันพึงเปิดหน้าต่าง กลางคืนพึงปิด ถ้าฤดูร้อน
กลางวันพึงปิดหน้าต่าง กลางคืนพึงเปิด
ถ้าบริเวณซุ้มน�้ำ โรงฉัน โรงไฟ วัจจกุฎีรก พึงปัดกวาดเสีย ถ้าน�้ำฉัน
น�้ำใช้ไม่มีพึงจัดตั้ง ไว้ ถ้าน�้ำในหม้อช�ำระไม่มีพึงตักน�้ำมาไว้ในหม้อช�ำระ
ถ้าอยูใ่ นวิหารหลังเดียวกับภิกษุผแู้ ก่กว่ายังไม่อาปุจฉา ภิกษุผแู้ ก่กว่า
ไม่พึงให้อุเทศ ไม่พึงให้ปริปุจฉา ไม่พึงท�ำการสาธยาย ไม่พึงแสดงธรรม
ไม่พึงตามประทีป ไม่พึงดับประทีป ไม่พึงเปิดหน้าต่าง ไม่พึงปิดหน้าต่าง
ถ้าเดินจงกรมในที่จงกรมเดียวกับภิกษุผู้แก่กว่า พึงเดินคล้อยตาม
ภิกษุผู้แก่กว่า และไม่พึงกระทบกระทั่งภิกษุผู้แก่กว่าด้วยชายผ้าสังฆาฏิ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้แล เป็นเสนาสนวัตรของภิกษุทั้งหลาย ซึ่ง
ภิกษุทั้งหลายพึงประพฤติเรียบร้อยในเสนาสนะ.

ชันตาฆรวัตร

[๔๓๒]
551. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุอันพระเถระในเรือนไฟห้ามอยู่ ไม่พึงอาศัย
ความไม่เอื้อเฟื้อ ใส่ฟืนมาก ติดไฟ รูปใดติดไฟ ต้องอาบัติทุกกฏ.

552. อนึ่ง ภิกษุไม่พึงปิดประตูแล้วนั่งขวางประตู รูปใดนั่ง ต้องอาบัติ
ทุกกฏ.

553. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เพราะเหตุ นั้ น แล เราจั ก บั ญ ญั ติ วั ต รใน

เรือนไฟแก่ภิกษุทั้งหลาย โดยประการที่ภิกษุทั้งหลายพึงประพฤติ
เรียบร้อยในเรือนไฟ.
[๔๓๓]
ภิกษุใดไปสู่เรือนไฟก่อน ถ้ามีเถ้ามาก พึงเทเถ้าทิ้งเสีย ถ้าเรือนไฟ
รกพึงกวาดเสีย ถ้าชานภายนอกรกพึงกวาดเสีย ถ้าบริเวณซุ้มประตู ศาลา
เรือนไฟรกพึงกวาดเสีย พึงบดจุณไว้ พึงแช่ดินเหนียว พึงตักน�้ำไว้ในรางน�้ำ
เมือ่ จะเข้าไปสูเ่ รือนไฟพึงเอาดินเหนียวทาหน้า ปิดทัง้ ข้างหน้าข้างหลัง
แล้วจึงเข้าไปสู่เรือนไฟ ไม่พึงนั่งเบียดเสียดพระเถระ ไม่พึงเกียดกันอาสนะ
ภิกษุใหม่ ถ้าอุตสาหะอยู่พึงท�ำบริกรรมแก่พระเถระในเรือนไฟ
เมื่อออกจากเรือนไฟ พึงถือตั่งส�ำหรับเรือนไฟแล้วปิดทั้งข้างหน้า
ข้างหลัง ออกจากเรือนไฟ ถ้าอุตสาหะอยู่ พึงท�ำบริกรรมแก่พระเถระ
แม้ในน�้ำ ไม่พึงอาบน�้ำข้างหน้าพระเถระ แม้เหนือน�้ำก็ไม่พึงอาบ อาบแล้ว
เมื่อจะขึ้น พึงให้ทางแก่พระเถระผู้จะลง
ภิกษุใดออกจากเรือนไฟภายหลัง ถ้าเรือนไฟเปรอะเปื้อนพึงล้าง
ให้สะอาด พึงล้างรางแช่ดินเก็บตั่งส�ำหรับเรือนไฟ ดับไฟ ปิดประตู แล้ว
จึงหลีกไป
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้แล เป็นวัตรในเรือนไฟของภิกษุทั้งหลาย ซึ่ง
ภิกษุทั้งหลายพึงประพฤติเรียบร้อยในเรือนไฟ.
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วัจจกุฎีวัตร

[๔๓๔]
554. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุถ่ายอุจจาระแล้ว เมื่อน�้ำมีอยู่ จะไม่ช�ำระ
ไม่ได้ รูปใดไม่ช�ำระ ต้องอาบัติทุกกฏ.
[๔๓๕]
สมัยนัน้ ภิกษุทงั้ หลาย ถ่ายอุจจาระในวัจจกุฎตี ามล�ำดับผูแ้ ก่กว่า นวกะภิกษุทงั้ หลาย
มาถึงก่อน ปวดอุจจาระก็ตอ้ งรอ พวกเธอกลัน้ อุจจาระจนสลบล้มลง … ตรัสว่า

ผู้แก่กว่า รูปใดถ่าย ต้องอาบัติทุกกฏ.
556. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เราอนุญาตให้ถา่ ยอุจจาระตามล�ำดับของผูม้ าถึง.
[๔๓๖]
557. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติวัจจกุฎีวัตรแก่
ภิกษุทั้งหลาย โดยประการที่ภิกษุทั้งหลายพึงประพฤติเรียบร้อย
ในวัจจกุฎี.
[๔๓๗]
ภิกษุใดไปวัจจกุฎี ภิกษุนั้นยืนอยู่ข้างนอก พึงกระแอมขึ้น แม้ภิกษุ
ผู้นั่งอยู่ข้างในก็พึงกระแอมรับ
พึงพาดจีวรไว้บนราวจีวรหรือบนสายระเดียง แล้วเข้าวัจจกุฎี ท�ำให้
เรียบร้อย ไม่ต้องรีบร้อน ไม่พึงเข้าไปเร็วนัก ไม่พึงเวิกผ้าเข้าไป ยืนบน
เขียงถ่ายอุจจาระแล้วจึงค่อยเวิกผ้า
ไม่พึงถอนหายใจใหญ่พลางถ่ายอุจจาระ ไม่พึงเคี้ยวไม้ช�ำระฟัน
พลางถ่ายอุจจาระ ไม่พึงถ่ายอุจจาระนอกรางอุจจาระ ไม่พึงถ่ายปัสสาวะ
นอกรางปัสสาวะ ไม่พงึ บ้วนเขฬะลงในรางปัสสาวะ ไม่พงึ ช�ำระด้วยไม้หยาบ
ไม่พึงทิ้งไม้ช�ำระลงในช่องถ่ายอุจจาระ
ยืนบนเขียงถ่ายแล้วพึงปิดผ้า ไม่พงึ ออกมาเร็วนัก ไม่พงึ เวิกผ้าออกมา
ยืนบนเขียงช�ำระแล้วพึงเวิกผ้า ไม่พึงช�ำระให้มีเสียงดังจะปุจะปุ ไม่พึง
เหลือน�้ำไว้ในกระบอกช�ำระ ยืนบนเขียงช�ำระแล้วพึงปิดผ้า
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555. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงถ่ายอุจจาระในวัจจกุฎี ตามล�ำดับ

ถ้าวัจจกุฎีอันภิกษุถ่ายไว้เลอะเทอะต้องล้างเสีย ถ้าตะกร้าใส่ไม้
ช�ำระเต็ม พึงเทไม้ช�ำระ ถ้าวัจจกุฎีรกพึงกวาดวัจจกุฎี ถ้าชานภายนอก
บริเวณซุ้มประตูรก พึงกวาดเสีย ถ้าน�้ำในหม้อช�ำระไม่มี จึงตักน�้ำมาไว้
ในหม้อช�ำระ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้แล เป็นวัจจกุฎีวัตรของภิกษุทั้งหลาย ซึ่งภิกษุ
ทั้งหลายพึงประพฤติเรียบร้อยในวัจจกุฎี.

อุปัชฌายวัตร1

[๔๓๘]
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติอุปัชฌายวัตร
แก่สัทธิวิหาริกทั้งหลาย โดยประการที่สัทธิวิหาริกทั้งหลาย พึงประพฤติ
เรียบร้อยในอุปัชฌายะ.
[๔๓๙]
ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย สั ท ธิ วิ ห าริ ก พึ ง ประพฤติ ช อบในอุ ป ั ช ฌายะ
วิธีประพฤติชอบในอุปัชฌายะนั้น ดังต่อไปนี้
สัทธิวิหาริกพึงลุกขึ้นแต่เช้าตรู่ ถอดรองเท้า ห่มผ้าเฉวียงบ่า แล้ว
ถวายไม้ช�ำระฟัน ถวายน�้ำล้างหน้า ปูอาสนะไว้ ถ้ายาคูมีพึงล้างภาชนะ
แล้วน้อมยาคูเข้าไป เมื่ออุปัชฌายะดื่มยาคูแล้ว พึงถวายน�้ำ รับภาชนะมา
ถือต�่ำๆ ล้างให้เรียบร้อย อย่าให้กระทบแล้วเก็บไว้ เมื่ออุปัชฌายะลุกแล้ว
พึงเก็บอาสนะ ถ้าที่นั้นรกพึงกวาดที่นั้นเสีย
ถ้าอุปชั ฌายะประสงค์จะเข้าบ้าน พึงถวายผ้านุง่ พึงรับผ้านุง่ ผลัดมา
พึงถวายประคดเอว พึงซ้อนผ้าห่มสองชั้นถวาย พึงล้างบาตรแล้ว ถวาย
พร้อมทั้งน�้ำ
ถ้าอุปัชฌายะปรารถนาให้เป็นปัจฉาสมณะ พึงปกปิดกายให้มี
มณฑลสาม นุง่ ให้เป็นปริมณฑล คาดประคดเอว ซ้อนผ้าห่มสองชัน้ ห่มคลุม
กลัดลูกดุม ล้างบาตรแล้วถือไป เป็นปัจฉาสมณะของอุปัชฌายะ ไม่พึง
เดินให้ห่างนักให้ชิดนัก พึงรับวัตถุที่เนื่องในบาตร
1. อุปัชฌายวัตร ในส่วนนี้ไม่ได้นับข้อ เนื่องจากได้นับไปแล้วในหน้า 171  –ผู้รวบรวม

920

คัมภีร์ จุลวรรค ภาค ๒ (วินัยปิฎก เล่มที่ ๗)

พุทธวจน – อริยวินัย 921

อาจารโคจรสมฺปนฺนา

เมื่ อ อุ ป ั ช ฌายะก� ำ ลั ง พู ด ไม่ พึ ง พู ด สอดขึ้ น ในระหว่ า งๆ เมื่ อ
อุปัชฌายะกล่าวถ้อยค�ำใกล้ต่ออาบัติ พึงห้ามเสีย
เมื่อกลับพึงกลับมาก่อน แล้วปูอาสนะไว้ พึงวางน�้ำล้างเท้า ตั่ง
รองเท้า กระเบื้องเช็ดเท้าไว้ใกล้ๆ
พึงรับบาตร จีวร พึงถวายผ้านุ่งผลัด พึงรับผ้านุ่งมา ถ้าจีวรชุ่มเหงื่อ
พึงผึ่งแดดสักครู่หนึ่ง แต่อย่าผึ่งทิ้งไว้ที่แดดพึงพับจีวร เมื่อจะพับจีวรพึง
พับจีวรให้เหลื่อมมุมกัน ๔ นิ้ว ด้วยตั้งใจมิให้มีรอยพับตรงกลาง พึงสอด
ประคดเอวไว้ในขนดจีวร
ถ้าบิณฑบาตมี และอุปัชฌายะประสงค์จะฉัน พึงถวายน�้ำแล้วน้อม
บิณฑบาตเข้าไป พึงถามอุปัชฌายะถึงน�้ำฉัน
เมื่ออุปัชฌายะฉันแล้ว พึงถวายน�้ำ รับบาตรมา ถือต�่ำๆ ล้างให้
เรียบร้อยอย่าให้กระทบ ล้างเช็ดให้หมดน�้ำแล้วพึงผึ่งไว้ที่แดดสักครู่หนึ่ง
แต่อย่าผึ่งทิ้งไว้ที่แดด
พึงเก็บบาตร จีวร เมื่อเก็บบาตร พึงเอามือข้างหนึ่งจับบาตร เอา
มือข้างหนึ่งลูบคล�ำใต้เตียงหรือใต้ตั่ง แล้วเก็บบาตร แต่อย่าเก็บบาตรไว้
บนพื้นที่ปราศจากเครื่องรอง เมื่อเก็บจีวรพึงเอามือข้างหนึ่งถือจีวร เอา
มือข้างหนึ่งลูบราวจีวรหรือสายระเดียง แล้วท�ำชายจีวรไว้ข้างนอกขนด
ไว้ข้างในแล้วเก็บจีวร
เมือ่ อุปชั ฌายะลุกขึน้ แล้ว พึงเก็บอาสนะ เก็บน�ำ้ ล้างเท้า ตัง่ รองเท้า
กระเบื้องเช็ดเท้า ถ้าที่นั้นรก พึงกวาดที่นั้นเสีย
ถ้าอุปัชฌายะใคร่จะสรงน�้ำ พึงจัดน�้ำสรงถวาย ถ้าต้องการน�้ำเย็น
พึงจัดน�้ำเย็นถวาย ถ้าต้องการน�้ำร้อนพึงจัดน�้ำร้อนถวาย
ถ้าอุปัชฌายะใคร่จะเข้าเรือน ไฟ พึงบดจุณ แช่ดิน ถือตั่งส�ำหรับ
เรือนไฟแล้วเดินตามหลังอุปัชฌายะไป ถวายตั่งส�ำหรับเรือนไฟ แล้วรับ
จีวรมาวางไว้ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง พึงถวายจุณ ถวายดิน ถ้าอุตสาหะอยู่
พึงเข้าเรือนไฟ เมื่อเข้าเรือนไฟพึงเอาดินทาหน้าปิดทั้งข้างหน้าทั้งข้างหลัง
แล้วเข้าเรือนไฟ อย่านั่งเบียดภิกษุผู้เถระ อย่าเกียดกันอาสนะภิกษุใหม่
พึงท�ำบริกรรมแก่อุปัชฌายะในเรือนไฟ

เมื่อออกจากเรือนไฟ พึงถือตั่งส�ำหรับเรือนไฟ แล้วปิดทั้งข้างหน้า
ทั้งข้างหลังออกจากเรือนไฟ พึงท�ำบริกรรมอุปัชฌายะแม้ในน�้ำ
อาบเสร็จแล้วพึงขึ้นมาก่อนท�ำตัวของตนให้แห้งน�้ำ นุ่งผ้าแล้วพึง
เช็ดน�้ำจากตัวของอุปัชฌายะพึงถวายผ้านุ่ง ผ้าสังฆาฏิ ถือตั่ง ส�ำหรับ
เรือนไฟมาก่อน แล้วปูอาสนะไว้ พึงวางน�้ำล้างเท้า ตั่งรองเท้า กระเบื้อง
เช็ดเท้าไว้ใกล้ๆ พึงถามอุปัชฌายะด้วยน�้ำดื่ม
ถ้ า ประสงค์ จ ะเรี ย นบาลี พึ ง ขอให้ อุ ป ั ช ฌายะแสดงบาลี ขึ้ น ถ้ า
ประสงค์จะสอบถามอรรถกถาพึงสอบถาม1
อุปัชฌายะอยู่ในวิหารแห่งใด ถ้าวิหารแห่งนั้นรก ถ้าอุตสาหะอยู่
พึงปัดกวาดเสีย เมื่อปัดกวาดวิหาร พึงขนบาตร จีวรออกก่อนแล้ววางไว้
ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง พึงขนผ้าปูนั่ง และผ้าปูนอน ฟูก หมอน ออกวางไว้
ณ ทีค่ วรส่วนข้างหนึง่ เตียง ตัง่ สัทธิวหิ าริกพึงยกต�ำ่ ๆ ท�ำให้ดี อย่าให้ครูดสี
กระทบกระแทกบานและกรอบประตู ตั้งไว้ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง เขียง
รองเท้าเตียง กระโถน พนักอิง พึงขนออกไปตั้งไว้ ณ ที่ควรส่วน ข้างหนึ่ง
เครื่องปูพื้นพึงสังเกตที่ปูไว้เดิมแล้วขนออกไปวางไว้ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง
ถ้าในวิหารมีหยากเยือ่ พึงกวาดแต่เพดานลงมาก่อน กรอบหน้าต่าง
และมุมห้องพึงเช็ดเสีย ถ้าฝาเขาท�ำบริกรรมด้วยน�้ำมันหรือพื้นเขาทาสีด�ำ
ขึ้นรา พึงเอาผ้าชุบน�้ำบิดแล้วเช็ดเสีย ถ้าพื้นเขามิได้ท�ำพึงเอาน�้ำประพรม
แล้วเช็ดเสีย ด้วยคิดว่าอย่าให้ฝุ่นกลบวิหารดังนี้ พึงกวาดหยากเยื่อทิ้งเสีย
ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง เครื่องปูพื้นพึงผึ่งแดด ช�ำระ เคาะ ปัด แล้วขนกลับ
ปูไว้ดังเดิม เขียงรองเท้าเตียงพึงผึ่งแดด ปัด เช็ด แล้วขนกลับไปไว้ที่เดิม
เตียง ตั่ง พึงผึ่งแดดขัดสี เคาะยกต�่ำๆ ท�ำให้ดี อย่าให้ครูดสี กระทบ
กระแทกบานและกรอบประตู ขนกลับตั้งไว้ตามเดิม ฟูก หมอน ผ้าปูนั่ง
ผ้าปูนอน กระโถน พนักอิง พึงผึ่งแดด ช�ำระล้าง เคาะ ปัดเสีย แล้วขนกลับ
ตั้งไว้ตามเดิม
1. ในย่อหน้านี้ บาลีมีว่า “สเจ อุทฺทิสาเปตุกาโม โหติ อุทฺทิสาเปตพฺโพ สเจ ปริปุจฺฉิตุกาโม โหติ
ปริปจุ ฉฺ ติ พฺโพ ฯ” ซึง่ ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ แปลว่า “ถ้าอุปชั ฌาย์
ต้องการจะให้เรียน พึงเรียน ถ้าอุปัชฌาย์ต้องการจะให้สอบถาม พึงสอบถาม” –ผู้รวบรวม
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พึงเก็บบาตร จีวร เมือ่ เก็บบาตร พึงเอามือข้างหนึง่ จับบาตร เอามือ
ข้างหนึ่งลูบคล�ำใต้เตียงหรือใต้ตั่งแล้วเก็บบาตร แต่อย่าเก็บบาตรบนพื้นที่
ปราศจากเครือ่ งรอง เมือ่ เก็บจีวรพึงเอามือข้างหนึง่ ถือจีวร เอามือข้างหนึง่
ลูบราวจีวรหรือสายระเดียง แล้วท�ำชายไว้ข้างนอก ขนดไว้ข้างในเก็บจีวร
ถ้าลมเจือด้วยผงคลีพดั มาแต่ทศิ ตะวันออก พึงปิดหน้าต่างด้านตะวัน
ออก ถ้าลมเจือผงคลีพัดมาแต่ทิศตะวันตก พึงปิดหน้าต่างด้านตะวันตก
ถ้าลมเจือผงคลีพัดมาแต่ทิศเหนือ พึงปิดหน้าต่างด้านเหนือ ถ้าลมเจือ
ผงคลีพัดมาแต่ทิศใต้ พึงปิดหน้าต่างด้านใต้
ถ้าฤดูหนาวพึงเปิดหน้าต่างกลางวัน กลางคืนพึงปิดเสีย ถ้าฤดูร้อน
กลางวันพึงปิด กลางคืนพึงเปิด
ถ้าบริเวณซุ้มน�้ำ โรงฉัน โรงไฟ วัจจกุฎีรก พึงปัดกวาดเสีย ถ้าน�้ำฉัน
น�้ำใช้ไม่มี พึงจัดตั้งไว้ ถ้าน�้ำในหม้อช�ำระไม่มี พึงตักมาไว้ในหม้อช�ำระ
ถ้าความกระสันบังเกิดขึ้นแก่อุปัชฌายะ สัทธิวิหาริกพึงช่วยระงับ
หรือพึงวานภิกษุอื่นให้ช่วยระงับ หรือพึงแสดงธรรมกถาแก่อุปัชฌายะนั้น
ถ้าความร�ำคาญบังเกิดแก่อุปัชฌายะ สัทธิวิหาริกพึงช่วยบรรเทา
หรือพึงวานภิกษุอื่นให้ช่วยบรรเทา หรือพึงแสดงธรรมกถาแก่อุปัชฌายะ
ถ้าทิฐิบังเกิดแก่อุปัชฌายะ สัทธิวิหาริกพึงให้สละเสียหรือพึงวาน
ภิกษุอื่นให้ช่วยหรือพึงแสดงธรรมกถาแก่อุปัชฌายะนั้น
ถ้าอุปชั ฌายะต้องอาบัตหิ นักควรแก่ปริวาส สัทธิวหิ าริกพึงท�ำความ
ขวนขวายว่าด้วยอุบายอย่างไรหนอ สงฆ์พึงให้ปริวาสแก่อุปัชฌายะ
ถ้าอุปชั ฌายะผูค้ วรแก่การชักเข้าหาอาบัตเิ ดิม สัทธิวหิ าริกพึงท�ำความ
ขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอ สงฆ์พงึ ชักอุปชั ฌายะเข้าหาอาบัตเิ ดิม
ถ้าอุปัชฌายะผู้ควรแก่มานัด สัทธิวิหาริกพึงท�ำความขวนขวายว่า
ด้วยอุบายอย่างไรหนอสงฆ์พึงให้มานัตแก่อุปัชฌายะ
ถ้าอุปัชฌายะควรอัพภาน สัทธิวิหาริกพึงท�ำความขวนขวายว่าด้วย
อุบายอย่างไรหนอ สงฆ์พึงอัพภานอุปัชฌายะ
ถ้าสงฆ์ใคร่กระท�ำกรรมแก่อุปัชฌายะ คือตัชชนียกรรม นิยสกรรม
ปั พ พาชนี ย กรรม ปฏิ ส ารณี ย กรรม หรื อ อุ ก เขปนี ย กรรม สั ท ธิ วิ ห าริ ก

พึ ง ท� ำ ความขวนขวายว่ า ด้ ว ยอุ บ ายอย่ า งไรหนอ สงฆ์ ไ ม่ พึ ง ท� ำ กรรม
แก่อปุ ชั ฌายะ หรือสงฆ์พงึ น้อมไปเพือ่ กรรมเบา หรืออุปชั ฌายะนัน้ ถูกสงฆ์
ลงตั ช ชนี ย กรรม นิ ย สกรรม ปั พ พาชนี ย กรรม ปฏิ ส ารณี ย กรรม หรื อ
อุกเขปนียกรรมแล้ว สัทธิวิหาริก พึงท�ำความขวนขวายว่า ด้วยอุบาย
อย่างไรหนอ อุปัชฌายะพึงประพฤติชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติแก้ตัวได้
สงฆ์พึงระงับกรรมนั้นเสีย
ถ้าจีวรของอุปชั ฌายะจะต้องซัก สัทธิวหิ าริกพึงซัก หรือพึงท�ำความ
ขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอใครๆ พึงซักจีวรของอุปัชฌายะ
ถ้าจีวรของอุปชั ฌายะจะต้องท�ำ สัทธิวหิ าริกพึงท�ำ หรือพึงท�ำความ
ขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอ ใครๆ พึงท�ำจีวรของอุปัชฌายะ
ถ้าน�้ำย้อมของอุปัชฌายะจะต้องต้ม สัทธิวิหาริกพึงต้มเอง หรือ
พึงท�ำความขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอ ใครๆพึงต้มน�้ำย้อมของ
อุปัชฌายะ
ถ้าจีวรของอุปัชฌายะจะต้องย้อม สัทธิวิหาริกพึงย้อม หรือพึง
ท�ำความขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอ ใครๆ พึงย้อมจีวรของ
อุปัชฌายะ เมื่อย้อมจีวร พึงย้อมพลิกกลับไปกลับมาให้ดี เมื่อหยาดน�้ำ
ย้อมยังหยดไม่ขาดสาย อย่าหลีกไปเสีย
สัทธิวิหาริกไม่บอกอุปัชฌายะก่อน อย่าให้บาตรแก่ภิกษุบางรูป
อย่ารับบาตร อย่าให้จีวร อย่ารับจีวร อย่าให้บริขาร อย่ารับบริขารของ
ภิกษุบางรูป อย่าปลงผมให้แก่ภิกษุบางรูป อย่าให้ภิกษุบางรูปปลงผมให้
อย่าท�ำบริกรรมแก่ภิกษุบางรูป อย่าให้ภิกษุบางรูปท�ำบริกรรมให้ อย่า
ท�ำความขวนขวายแก่ภกิ ษุบางรูป อย่าสัง่ ให้ภกิ ษุบางรูปท�ำความขวนขวาย
อย่าเป็นปัจฉาสมณะของภิกษุบางรูป อย่าพาภิกษุบางรูปไปเป็นปัจฉาสมณะ
อย่าน�ำบิณฑบาตไปให้แก่ภกิ ษุบางรูป อย่าให้ภกิ ษุบางรูปน�ำบิณฑบาตมาให้
ไม่บอกลาอุปัชฌายะก่อน อย่าเข้าบ้าน อย่าไปป่าช้า อย่าหลีกไปสู่ทิศ
ถ้าอุปชั ฌายะอาพาธ พึงพยาบาลจนตลอดชีวติ หรือจนกว่าจะหาย
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย นีแ้ ล เป็นอุปชั ฌายะวัตรของสัทธิวหิ าริกทัง้ หลาย
ซึ่งสัทธิวิหาริกพึงประพฤติชอบในพระอุปัชฌายะ.
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[๔๔๐]
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสัทธิวิหาริกวัตร
แก่อุปัชฌายะทั้งหลาย โดยประการที่อุปัชฌายะทั้งหลายพึงประพฤติ
ชอบในสัทธิวิหาริก.
[๔๔๑]
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุปัชฌายะพึงประพฤติชอบในสัทธิวิหาริก วิธี
ประพฤติชอบในสัทธิวิหาริกนั้น ดังต่อไปนี้
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุปัชฌายะพึงสงเคราะห์ อนุเคราะห์สัทธิวิหาริก
ด้วย อุเทศ ปริปุจฉา โอวาท อนุศาสนี ถ้าอุปัชฌายะมีบาตร สัทธิวิหาริก
ไม่มี อุปัชฌายะพึงให้แก่สัทธิวิหาริก หรือพึงท�ำความขวนขวายว่า ด้วย
อุบายอย่างไรหนอ บาตรพึงบังเกิดแก่สัทธิวิหาริก ถ้าอุปัชฌายะมีจีวร
สัทธิวหิ าริกไม่มี อุปชั ฌายะพึงให้แก่สทั ธิวหิ าริก หรือพึงท�ำความขวนขวาย
ว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอ จีวรพึงบังเกิดแก่สัทธิวิหาริก ถ้าอุปัชฌายะมี
บริขาร สัทธิวิหาริกไม่มี อุปัชฌายะพึงให้แก่สัทธิวิหาริก หรือพึงท�ำความ
ขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอ บริขารพึงบังเกิดแก่สัทธิวิหาริก
ถ้าสัทธิวิหาริกอาพาธ อุปัชฌายะพึงลุกแต่เช้าตรู่แล้วให้ไม้ช�ำระฟัน
ให้น�้ำล้างหน้า ปูอาสนะ ถ้ายาคูมีพึงล้างภาชนะเสียก่อน แล้วน�ำยาคู
เข้าไปให้ เมื่อสัทธิวิหาริกดื่มยาคูแล้ว พึงให้น�้ำ รับภาชนะมา ถือต�่ำๆ ล้าง
ให้เรียบร้อย อย่าให้กระทบแล้วเก็บไว้
เมื่อสัทธิวิหาริกลุกแล้ว พึงเก็บอาสนะ ถ้าที่นั้นรก พึงกวาดที่นั้น
เสีย ถ้าสัทธิวิหาริกประสงค์จะเข้าบ้าน พึงให้ผ้านุ่ง พึงรับผ้านุ่งผลัดมา
พึงให้ประคดเอว พึงซ้อนผ้าห่ม ๒ ชั้นให้ พึงล้างบาตรให้พร้อมทั้งน�้ำ พึง
ปูอาสนะไว้ด้วยคิดว่า เพียงเวลาเท่านี้ สัทธิวิหาริกจักกลับมา พึงวางน�้ำ
ล้างเท้า ตั่งรองเท้ากระเบื้องเช็ดเท้าไว้ใกล้ๆ พึงลุกรับบาตรจีวร พึงให้
ผ้านุ่งผลัด พึงรับผ้านุ่งมา ถ้าจีวรชุ่มเหงื่อพึงผึ่งที่แดดสักครู่หนึ่ง แต่อย่าผึ่ง
ทิ้งไว้ที่แดด พึงพับจีวร เมื่อพับจีวรพึงพับให้เหลื่อมมุมกัน ๔ นิ้ว ด้วยตั้งใจ
1. สัทธิวิหาริกวัตร ในส่วนนี้ไม่ได้นับข้อ เนื่องจากได้นับไปแล้วในหน้า 176–ผู้รวบรวม
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สัทธิวิหาริกวัตร1

มิให้มีรอยพับตรงกลาง พึงสอดประคดเอวไว้ในขนดจีวร ถ้าบิณฑบาตมี
และสัทธิวิหาริกก็ประสงค์จะฉัน พึงให้น�้ำแล้วน�ำบิณฑบาตเข้าไป พึงถาม
สัทธิวิหาริกถึงน�้ำฉัน
เมื่อสัทธิวิหาริกฉันแล้ว พึงให้น�้ำ รับบาตรมา ถือต�่ำๆ ล้างให้ดี
อย่าให้ครูดสี เช็ดให้หมดน�้ำ ผึ่งไว้ที่แดดสักครู่หนึ่ง แต่อย่าผึ่งทิ้งไว้ที่แดด
พึงเก็บบาตร จีวร เมื่อเก็บบาตร พึงเอามือข้างหนึ่งจับบาตร เอามือ
ข้างหนึ่งลูบคล�ำใต้เตียง หรือใต้ตั่งแล้วเก็บบาตร แต่อย่าเก็บบาตรไว้บน
พื้นที่ปราศจากเครื่องรอง เมื่อเก็บจีวรพึงเอามือข้างหนึ่งถือจีวร เอามือ
ข้างหนึ่งลูบราวจีวร หรือสายระเดียง แล้วท�ำชายไว้ข้างนอก ขนดไว้ข้างใน
แล้วเก็บ เมื่อสัทธิวิหาริกลุกแล้ว พึงเก็บอาสนะ น�้ำล้างเท้า ตั่งรองเท้า
กระเบื้องเช็ดเท้า ถ้าที่นั้นรกพึงกวาดที่นั้นเสีย
ถ้าสัทธิวิหาริกใคร่จะสรงน�้ำ พึงจัดน�้ำสรงให้ ถ้าต้องการน�้ำเย็นพึง
จัดน�้ำเย็นให้ ถ้าต้องการน�้ำร้อนพึงจัดน�้ำร้อนให้ ถ้าสัทธิวิหาริกจะใคร่เข้า
เรือนไฟ พึงบดจุณ แช่ดิน ถือตั่งส�ำหรับเรือนไฟไปให้ แล้วรับจีวรมาวาง
ไว้ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง พึงให้จุณ ให้ดิน ถ้าอุตสาหะอยู่พึงเข้าเรือนไฟ
เมื่อเข้าเรือนไฟพึงเอาดินทาหน้า ปิดทั้งข้างหน้าทั้งข้างหลัง แล้วเข้า
เรือนไฟ อย่านั่งเบียดภิกษุผู้เถระอย่าเกียดกันอาสนะภิกษุใหม่ พึงท�ำ
บริกรรมแก่สัทธิวิหาริกในเรือนไฟ เมื่อเข้าเรือนไฟ เมื่อออกจากเรือนไฟ
พึงถือตั่งส�ำหรับเรือนไฟแล้วปิดทั้งข้างหน้าและข้างหลังออกจากเรือนไฟ
พึงท�ำบริกรรมแก่สัทธิวิหาริกแม้ในน�้ำ อาบเสร็จแล้วพึงขึ้นมาก่อนท�ำตัว
ของตนให้แห้งน�้ำ นุ่งผ้า แล้วพึงเช็ดน�้ำจากตัวสัทธิวิหาริก พึงให้ผ้านุ่ง ผ้า
สังฆาฏิ ถือตั่งส�ำหรับเรือนไฟมาก่อน แล้วปูอาสนะไว้ จัดตั้งน�้ำล้างเท้า
ตั่งรองเท้า กระเบื้องเช็ดเท้าไว้ใกล้ๆ พึงถามสัทธิวิหาริกด้วยน�้ำฉัน
สัทธิวิหาริกอยู่ในวิหารแห่งใด ถ้าวิหารแห่งนั้นรก ถ้าอุปัชฌายะ
อุตสาหะอยู่ พึงปัดกวาดให้สะอาด เมื่อปัดกวาดวิหาร พึงขนบาตร จีวร
ออกก่อน แล้ว วางไว้ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง … ถ้าน�้ำในหม้อช�ำระไม่มี
พึงตักมาไว้ในหม้อช�ำระ
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ถ้าความกระสันบังเกิดแก่สัทธิวิหาริก อุปัชฌายะพึงระงับ หรือ
พึงวานภิกษุอื่นให้ช่วยระงับ หรือพึงแสดงธรรมกถาแก่สัทธิวิหาริกนั้น
ถ้าความร�ำคาญบังเกิดแก่สัทธิวิหาริก อุปัชฌายะพึงบรรเทา หรือพึง
วานภิกษุอื่นให้ช่วยบรรเทา หรือพึงแสดงธรรมกถาแก่สัทธิวิหาริกนั้น ถ้า
ทิฐิบังเกิดแก่สัทธิวิหาริก อุปัชฌายะพึงให้สละเสีย หรือพึงวานภิกษุอื่น
ให้ช่วย หรือพึงแสดงธรรมกถาแก่สัทธิวิหาริกนั้น
ถ้าสัทธิวิหาริกต้องอาบัติหนัก ควรแก่ปริวาส อุปัชฌายะพึงท�ำ
ความขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอ สงฆ์พงึ ให้ปริวาสแก่สทั ธิวหิ าริก
ถ้าสัทธิวิหาริก ควรแก่การชักเข้าหาอาบัติเดิม อุปัชฌายะพึงท�ำความ
ขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอ สงฆ์พงึ ชักสัทธิวหิ าริกเข้าหาอาบัตเิ ดิม
ถ้าสัทธิวหิ าริกควรแก่มานัต อุปชั ฌายะพึงท�ำความขวนขวายว่า ด้วยอุบาย
อย่างไรหนอ สงฆ์พึงให้มานัตแก่สัทธิวิหาริก ถ้าสัทธิวิหาริกควรอัพภาน
อุ ป ั ช ฌายะพึ ง ท� ำ ความขวนขวายว่ า ด้ ว ยอุ บ ายอย่ า งไรหนอ สงฆ์ พึ ง
อัพภานสัทธิวหิ าริก ถ้าสงฆ์ใคร่จะท�ำกรรมแก่สทั ธิวหิ าริก คือ ตัชชนียกรรม
นิ ย สกรรม ปั พ พาชนี ย กรรม ปฏิ ส ารณี ย กรรม หรื อ อุ ก เขปนี ย กรรม
อุปัชฌายะพึงท�ำความขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอ สงฆ์ไม่พึง
ท�ำกรรมแก่สัทธิวิหาริก หรือสงฆ์พึงน้อมไปเพื่อกรรมเบา หรือสัทธิวิหาริก
นั้นถูกสงฆ์ลงตัชชนียกรรม นิยสกรรม ปัพพาชนียกรรม ปฏิสารณียกรรม
หรือ อุกเขปนียกรรมแล้ว อุปัชฌายะ พึงท�ำความขวนขวายว่า ด้วยอุบาย
อย่างไรหนอ สัทธิวิหาริกพึงประพฤติชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติแก้ตัวได้
สงฆ์พึงระงับกรรมนั้นเสีย
ถ้าจีวรของสัทธิวิหาริกจะต้องซัก อุปัชฌายะพึงสั่งว่า ท่านพึงซัก
อย่างนี้ หรือพึงท�ำความขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอ ใครๆ พึงซัก
จีวรของสัทธิวิหาริก ถ้าจีวรของสัทธิวิหาริกจะต้องท�ำ อุปัชฌายะพึงสั่งว่า
ท่านพึงท�ำอย่างนี้ หรือพึงท�ำความขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอ
ใครๆ พึงท�ำจีวรของสัทธิวิหาริก ถ้าน�้ำย้อมของสัทธิวิหาริกจะต้องต้ม
อุปชั ฌายะพึงสัง่ ว่าท่านพึงต้มอย่างนี้ หรือพึงท�ำความขวนขวายว่า ด้วยอุบาย
อย่างไรหนอ ใครๆ พึงต้มน�้ำย้อมของสัทธิวิหาริก ถ้าจีวรของสัทธิวิหาริก

จะต้องย้อม อุปัชฌายะพึงสั่งว่า ท่านพึงย้อมอย่างนี้ หรือ พึงท�ำความ
ขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอ ใครๆ พึง ย้อมจีวรของสัทธิวิหาริก
เมื่อย้อมจีวร พึงย้อมพลิกกลับไปกลับมาให้ดี เมื่อหยาดน�้ำย้อมยังหยด
ไม่ขาดสาย ไม่พึงหลีกไปเสีย
ถ้าสัทธิวหิ าริกอาพาธ พึงพยาบาลจนตลอดชีวติ หรือจนกว่าจะหาย
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย นีแ้ ล เป็นสัทธิวหิ าริกวัตรของอุปชั ฌายะทัง้ หลาย
ซึ่งอุปัชฌายะทั้งหลายพึงประพฤติชอบในสัทธิวิหาริก.

อาจริยวัตร1

[๔๔๒]
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติอาจริยวัตรแก่
ภิกษุอันเตวาสิกทั้งหลาย โดยประการที่ภิกษุอันเตวาสิกทั้งหลายพึง
ประพฤติชอบในอาจารย์.
[๔๔๓]
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันเตวาสิกพึงประพฤติชอบในอาจารย์ วิธี
ประพฤติชอบในอาจารย์นั้น ดังต่อไปนี้
อันเตวาสิกพึงลุกแต่เช้าตรู่ ถอดรองเท้า ห่มผ้าเฉวียงบ่าแล้ว ถวาย
ไม้ชำ� ระฟัน ถวายน�ำ้ ล้างหน้า ปูอาสนะไว้ ถ้ายาคูมี พึงล้างภาชนะเสียก่อน
แล้วน้อมยาคูเข้าไป เมื่ออาจารย์ดื่มยาคูแล้ว พึงถวายน�้ำ รับภาชนะมา
ถือต�่ำๆ ล้างให้เรียบร้อยอย่าให้กระทบแล้วเก็บไว้ เมื่ออาจารย์ลุกแล้ว
พึงเก็บอาสนะ ถ้าที่นั้นรก พึงกวาดที่นั้นเสีย
ถ้าอาจารย์ประสงค์จะเข้าบ้าน พึงถวายผ้านุ่ง พึงรับผ้านุ่งผลัดมา
พึงถวายประคดเอว พึงซ้อนผ้าห่มสองชั้นถวาย พึงล้างบาตรแล้วถวาย
พร้อมทั้งน�้ำ
ถ้าอาจารย์ปรารถนาจะให้เป็นปัจฉาสมณะ พึงปกปิดกายให้มี
มณฑลสาม นุ ่ ง ให้ เ ป็ น ปริ ม ณฑลคาดประคดเอว ซ้ อ นผ้ า ห่ ม ๒ชั้ น
ห่มคลุม กลัดลูกดุม ล้างบาตรแล้วถือไปเป็นปัจฉาสมณะของอาจารย์
ไม่พึงเดินให้ห่างนักให้ชิดนัก พึงรับวัตถุที่เนื่องในบาตร
1. อาจริยวัตร ในส่วนนี้ไม่ได้นับข้อ เนื่องจากได้นับไปแล้วในหน้า 190–ผู้รวบรวม
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เมื่ออาจารย์ก�ำลังพูด ไม่พึงพูดสอดขึ้นในระหว่างๆ อาจารย์กล่าว
ถ้อยค�ำใกล้ตอ่ อาบัติ พึงห้ามเสีย เมือ่ กลับ พึงกลับมาก่อน แล้วปูอาสนะไว้
พึงวางน�ำ้ ล้างเท้า ตัง่ รองเท้า กระเบือ้ งเช็ดเท้าไว้ใกล้ๆ พึงลุกรับบาตร จีวร
พึงถวายผ้านุ่งผลัด พึงรับผ้านุ่งมา ถ้าจีวรชุ่มเหงื่อ พึงผึ่งแดดสักครู่หนึ่ง
แต่อย่าผึ่งทิ้งไว้ที่แดด พึงพับจีวร เมื่อจะพับจีวรพึงพับให้เหลื่อมมุมกัน
สี่นิ้ว ด้วยตั้งใจมิให้มีรอยพับตรงกลาง พึงสอดประคดเอวไว้ในขนดจีวร
ถ้าบิณฑบาตมี และอาจารย์ประสงค์จะฉัน พึงถวายน�้ำ แล้วน้อม
บิณฑบาตเข้าไป พึงถามอาจารย์ถงึ น�ำ้ ฉัน เมือ่ อาจารย์ฉนั แล้ว พึงถวายน�ำ้
รับบาตรมา ถือต�่ำๆ ล้างให้เรียบร้อย อย่าให้กระทบ ล้างเช็ดให้หมดน�้ำ
แล้วพึงผึ่งไว้ที่แดดสักครู่หนึ่ง แต่อย่าผึ่งทิ้งไว้ที่แดด พึงเก็บบาตร จีวร
เมื่อเก็บบาตรพึงเอามือข้างหนึ่งจับบาตร เอามือข้างหนึ่งลูบคล�ำใต้เตียง
หรือใต้ตั่งแล้วเก็บบาตร แต่อย่าเก็บบาตรไว้บนพื้นที่ปราศจากเครื่องรอง
เมื่อเก็บจีวรพึงเอามือข้างหนึ่งถือจีวร เอามือข้างหนึ่งลูบราวจีวรหรือสาย
ระเดียง แล้วท�ำชายไว้ข้างนอก ขนดไว้ข้างใน แล้วเก็บเถิด เมื่ออาจารย์
ลุกแล้ว พึงเก็บอาสนะ เก็บน�้ำล้างเท้า ตั่งรองเท้า กระเบื้องเช็ดเท้า ถ้า
ที่นั้นรก พึงกวาดที่นั้นเสีย
ถ้าอาจารย์ใคร่จะสรงน�้ำ พึงจัดน�้ำสรงถวาย ถ้าต้องการน�้ำเย็น พึง
จัดน�้ำเย็นถวาย ถ้าต้องการน�้ำร้อน พึงจัดน�้ำร้อนถวาย ถ้าอาจารย์ใคร่
จะเข้าเรือนไฟ พึงบดจุณ แช่ดิน ถือตั่งส�ำหรับเรือนไฟแล้วเดินตามหลัง
อาจารย์ไป ถวายตั่งส�ำหรับเรือนไฟแล้วรับจีวรมาวางไว้ ณ ที่ควรส่วน
ข้างหนึ่ง พึงถวายจุณ ถวายดิน ถ้าอุตสาหะอยู่ พึงเข้าเรือนไฟ เมื่อเข้า
เรือนไฟ พึงเอาดินทาหน้า ปกปิดทั้งข้างหน้าทั้งข้างหลัง แล้วเข้าเรือนไฟ
อย่านั่งเบียดภิกษุผู้เถระ อย่าเกียดกันอาสนะภิกษุใหม่ พึงท�ำบริกรรมแก่
อาจารย์ในเรือนไฟ เมื่อออกจากเรือนไฟ พึงถือตั่งส�ำหรับเรือนไฟ แล้ว
ปกปิดทั้งข้างหน้าทั้งข้างหลังออกจากเรือนไฟ พึงท�ำบริกรรมแก่อาจารย์
แม้ในน�้ำ อาบเสร็จแล้วพึงขึ้นมาก่อน ท�ำตัวของตนให้แห้งน�้ำ นุ่งผ้าแล้ว
พึงเช็ดน�้ำจากตัวของอาจารย์ พึงถวายผ้านุ่ง ผ้าสังฆาฏิ ถือตั่งส�ำหรับ
เรือนไฟมาก่อนแล้วปูอาสนะไว้ พึงวางน�้ำล้างเท้า ตั่งรองเท้า กระเบื้อง
เช็ดเท้าไว้ใกล้ๆ พึงถามอาจารย์ด้วยน�้ำดื่ม

ถ้าประสงค์จะเรียนบาลี พึงขอให้อาจารย์แสดงบาลีขึ้น ถ้าประสงค์
จะสอบถามอรรถกถาพึงสอบถาม1
อาจารย์อยู่ในวิหารแห่งใด ถ้าวิหารแห่งนั้นรก ถ้าอุตสาหะอยู่
พึงปัดกวาดเสีย เมื่อปัดกวาดวิหาร พึงขนบาตร จีวร ออกก่อนแล้ววางไว้
ณ ทีค่ วรส่วนข้างหนึง่ พึงขนผ้าปูนงั่ และผ้าปูนอน ขนฟูก หมอน ออกวางไว้
ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง เตียง ตั่ง อันเตวาสิกพึงยกต�่ำๆ ท�ำให้เรียบร้อย
อย่าให้ครูดสีกระทบกระแทกบานและกรอบประตู ตั้งไว้ ณ ที่ควรส่วน
ข้างหนึ่ง เขียงรองเท้าเตียง กระโถน พนักอิง พึงขนออกไปวางไว้ ณ ที่ควร
ส่วนข้างหนึ่ง เครื่องปูพื้นพึงสังเกตที่ปูไว้เดิม แล้วขนออกวางไว้ ณ ที่ควร
ส่วนข้างหนึ่ง
ถ้าในวิหารมีหยากเยื่อพึงกวาดแต่เพดานลงมาก่อน กรอบหน้าต่าง
และมุมห้องพึงเช็ดเสีย ถ้าฝาเขาท�ำบริกรรมด้วยน�้ำมัน หรือพื้นทาสีด�ำขึ้น
ราพึงเอาผ้าชุบน�้ำบิดเช็ดเสีย ถ้าพื้นเขามิได้ท�ำ พึงเอาน�้ำประพรมแล้วเช็ด
เสีย ระวังอย่าให้ฝุ่นฟุ้ง พึงกวาดหยากเยื่อทิ้งเสีย ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง
เครื่องปูพื้นพึงผึ่งแดดช�ำระเคาะปัด แล้วขนกลับปูไว้ตามเดิม เขียงรองเท้า
เตียง พึงผึ่งแดดขัด เช็ด แล้วขนกลับไปตั้งไว้ ณ ที่เดิม เตียง ตั่ง พึงผึ่งแดด
ขัดสี เคาะ ยกต�่ำๆท�ำให้ดี อย่าให้ครูดสี กระทบกระแทกบานและกรอบ
ประตู ขนกลับจัดตั้งไว้ตามเดิม ฟูก หมอน ผ้าปูนั่ง ผ้าปูนอน กระโถน
พนักอิง พึงผึ่งแดด ช�ำระ ล้าง ตบ ปัดเสีย แล้วขนกลับตั้งไว้ตามเดิม
พึงเก็บบาตร จีวร เมื่อจะเก็บบาตรพึงเอามือข้างหนึ่งจับบาตร เอา
มือข้างหนึ่งลูบคล�ำใต้เตียงหรือใต้ตั่งแล้วเก็บบาตร แต่อย่าเก็บบาตรบน
พื้นที่ปราศจากเครื่องรอง เมื่อเก็บจีวรพึงเอามือข้างหนึ่งถือจีวร เอามือ
ข้างหนึ่งลูบราวจีวรหรือสายระเดียง แล้วท�ำชายไว้ข้างนอก ขนดไว้ข้างใน
เก็บจีวรเถิด
1. ในย่อหน้านี้ บาลีมีว่า “สเจ อุทฺทิสาเปตุกาโม โหติ อุทฺทิสาเปตพฺโพ สเจ ปริปุจฺฉิตุกาโม โหติ
ปริปุจฺฉิตพฺโพ ฯ” ซึ่งในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาฯ พ.ศ.๒๕๓๕ แปลว่า “ถ้าอาจารย์
ต้องการจะให้เรียน พึงเรียน ถ้าอาจารย์ต้องการจะให้สอบถามอรรถ พึงสอบถาม” –ผู้รวบรวม
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ถ้าลมเจือด้วยผงคลีพัดมาแต่ทิศตะวันออก พึงปิดหน้าต่างด้าน
ตะวันออก ถ้าพัดมาแต่ทิศตะวันตก พึงปิดหน้าต่างด้านตะวันตก ถ้า
พัดมาแต่ทิศเหนือ พึงปิดหน้าต่างด้านเหนือ ถ้าพัดมาแต่ทิศใต้ พึงปิด
หน้าต่างด้านใต้
ถ้าฤดูหนาวพึงเปิดหน้าต่างกลางวันกลางคืนพึงปิดเสีย ถ้าฤดูร้อน
กลางวันพึงปิดกลางคืนพึงเปิด
ถ้าบริเวณ ซุ้มน�้ำ โรงฉัน โรงไฟ วัจจกุฎีรก พึงปัดกวาดเสีย ถ้า
น�้ ำ ฉั น น�้ ำ ใช้ ไ ม่ มี พึ ง จั ด ตั้ ง ไว้ ถ้ า น�้ ำ ในหม้ อ ช� ำ ระไม่ มี พึ ง ตั ก มาไว้ ใ น
หม้อช�ำระ
ถ้าความกระสันบังเกิดแก่อาจารย์ อันเตวาสิกพึงช่วยระงับ หรือ
พึงวานภิกษุอื่นให้ช่วยระงับ หรือพึงท�ำธรรมกถาแก่อาจารย์นั้น ถ้าความ
ร�ำคาญบังเกิดแก่อาจารย์ อันเตวาสิกพึงช่วยบรรเทา หรือพึงวานภิกษุ
อื่นให้ช่วยบรรเทา หรือพึงท�ำธรรมกถาแก่อาจารย์นั้น ถ้าทิฐิบังเกิดแก่
อาจารย์ อันเตวาสิกพึงให้สละเสีย หรือพึงวานภิกษุอื่นให้ช่วย หรือพึง
ท�ำธรรมกถาแก่อาจารย์นั้น
ถ้าอาจารย์ต้องอาบัติหนัก ควรแก่ปริวาส อันเตวาสิกพึงท�ำความ
ขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอ สงฆ์พึงให้ปริวาสแก่อาจารย์ ถ้า
อาจารย์ควรแก่การซักเข้าหาอาบัติเดิม อันเตวาสิกพึงท�ำความขวนขวาย
ว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอ สงฆ์พึงชักอาจารย์เข้าในอาบัติเดิม
ถ้าอาจารย์ควรแก่มานัต อันเตวาสิกพึงท�ำความขวนขวายว่า ด้วย
อุบายอย่างไรหนอ สงฆ์พึงให้มานัตแก่อาจารย์ ถ้าอาจารย์ควรอัพภาน
อั น เตวาสิ ก พึ ง ท� ำ ความขวนขวายว่ า ด้ ว ยอุ บ ายอย่ า งไรหนอ สงฆ์ พึ ง
อัพภานอาจารย์
ถ้าสงฆ์ใคร่จะท�ำกรรมแก่อาจารย์ คือ ตัชชนียกรรม นิยสกรรม
ปั พ พาชนี ย กรรม ปฏิ ส ารณี ย กรรม หรื อ อุ ก เขปนี ย กรรม อั น เตวาสิ ก
พึงท�ำความขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอ สงฆ์ไม่พึงท�ำกรรมแก่

อาจารย์ หรือสงฆ์พึงน้อมไปเพื่อกรรมเบา หรืออาจารย์นั้นถูกสงฆ์ลง
ตั ช ชนี ย กรรม นิ ย สกรรม ปั พ พาชนี ย กรรม ปฏิ ส ารณี ย กรรม หรื อ
อุ ก เขปนี ย กรรมแล้ ว อั น เตวาสิ ก พึ ง ท� ำ ความขวนขวายว่ า ด้ ว ยอุ บ าย
อย่างไรหนอ อาจารย์พึงประพฤติชอบหายเย่อหยิ่งประพฤติแก้ตัวได้
สงฆ์พึงระงับกรรมนั้นเสีย
ถ้าจีวรของอาจารย์จะต้องซัก อันเตวาสิกพึงซัก หรือพึงท�ำความ
ขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอ ใครๆ พึงซักจีวรของอาจารย์ ถ้าจีวร
ของอาจารย์จะต้องท�ำ อันเตวาสิกพึงท�ำ หรือพึงท�ำความขวนขวายว่า
ด้วยอุบายอย่างไรหนอ ใครๆ พึงท�ำจีวรของอาจารย์ ถ้าน�้ำย้อมของ
อาจารย์จะต้องต้ม อันเตวาสิกพึงต้มเอง หรือพึงท�ำความขวนขวายว่า
ด้วยอุบายอย่างไรหนอ ใครๆ พึงต้มน�้ำย้อมของอาจารย์ ถ้าจีวรของ
อาจารย์จะต้องย้อม อันเตวาสิกพึงย้อม หรือพึงท�ำความขวนขวายว่า
ด้วยอุบายอย่างไรหนอ ใครๆ พึงย้อมจีวรของอาจารย์ เมื่อย้อมจีวร พึง
ย้อมพลิกกลับไปกลับมาให้ดี เมื่อหยาดน�้ำย้อมยังหยดไม่ขาดสายอย่า
พึงหลีกไปเสีย
อันเตวาสิกไม่บอกอาจารย์ก่อน อย่าให้บาตรแก่ภิกษุบางรูป อย่า
รับบาตร อย่าให้จีวร อย่ารับจีวร อย่าให้บริขาร อย่ารับบริขารของภิกษุ
บางรูป อย่าปลงผมให้แก่ภิกษุบางรูป อย่าให้ภิกษุบางรูปปลงผมให้ อย่า
ท�ำบริกรรมแก่ภิกษุบางรูป อย่าให้ภิกษุบางรูปท�ำบริกรรมให้ อย่าท�ำความ
ขวนขวายแก่ภิกษุบางรูป อย่าให้ภิกษุบางรูปท�ำความขวนขวาย อย่าเป็น
ปัจฉาสมณะของภิกษุบางรูป อย่าพาภิกษุบางรูปไปเป็นปัจฉาสมณะ อย่า
น�ำบิณฑบาตไปให้แก่ภิกษุบางรูป อย่าให้ภิกษุบางรูปน�ำบิณฑบาตมาให้
อันเตวาสิกไม่บอกลาอาจารย์ก่อน อย่าเข้าบ้าน อย่าไปป่าช้า
อย่าหลีกไปสู่ทิศ
ถ้าอาจารย์อาพาธ พึงพยาบาลจนตลอดชีวิตหรือจนกว่าจะหาย
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้แล เป็นอาจาริยวัตรของอันเตวาสิกทั้งหลาย
ซึ่งอันเตวาสิกทั้งหลาย พึงประพฤติชอบในอาจารย์.
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[๔๔๔]
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เพราะเหตุนนั้ แล เราจักบัญญัตอิ นั เตวาสิกวัตร
แก่อาจารย์ทั้งหลาย โดยประการที่อาจารย์ทั้งหลายพึงประพฤติชอบใน
อันเตวาสิก.
[๔๔๕]
ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย อาจารย์ พึ ง ประพฤติ ช อบในอั น เตวาสิ ก วิ ธี
ประพฤติชอบในอันเตวาสิกนั้น ดังต่อไปนี้
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อาจารย์พึงสงเคราะห์ อนุเคราะห์ อันเตวาสิก
ด้วยอุเทศ ปริปุจฉา โอวาท อนุศาสนี ถ้าอาจารย์มีบาตรอันเตวาสิก
ไม่มี อาจารย์พึงให้แก่อันเตวาสิก หรือพึงท�ำความขวนขวายว่า ด้วยอุบาย
อย่างไรหนอ บาตรพึงบังเกิดแก่อันเตวาสิก ถ้าอาจารย์มีจีวรอันเตวาสิก
ไม่มี อาจารย์พึงให้แก่อันเตวาสิก หรือพึงท�ำความขวนขวายว่า ด้วยอุบาย
อย่างไรหนอ จีวรพึงบังเกิดแก่อันเตวาสิก ถ้าอาจารย์มีบริขาร อันเตวาสิก
ไม่มี อาจารย์พึงให้แก่อันเตวาสิก หรือพึงท�ำความขวนขวายว่า ด้วยอุบาย
อย่างไรหนอ บริขารพึงบังเกิดแก่อันเตวาสิก
ถ้าอันเตวาสิกอาพาธ อาจารย์พึงลุกแต่เช้าตรู่แล้วให้ไม้ช�ำระฟัน
ให้น�้ำล้างหน้า ปูอาสนะ ถ้ายาคูมี พึงล้างภาชนะเสียก่อนแล้วน�ำยาคู
เข้าไปให้ เมื่ออันเตวาสิกดื่มยาคูแล้ว พึงให้น�้ำ รับภาชนะมา ถือต�่ำๆ
ล้างให้เรียบร้อย อย่าให้กระทบแล้วเก็บไว้ เมื่ออันเตวาสิกลุกแล้ว พึงเก็บ
อาสนะ ถ้าที่น้ันรกพึงกวาดที่นั้นเสีย ถ้าอันเตวาสิกประสงค์จะเข้าบ้าน พึง
ให้ผ้านุ่ง พึงรับผ้านุ่งผลัดมา พึงให้ประคดเอว พึงซ้อนผ้าห่มสองชั้นให้
พึงล้างบาตรให้พร้อมทั้งน�้ำ พึงปูอาสนะไว้ ด้วยเข้าใจว่าเพียงเวลาเท่านี้
อันเตวาสิกจักกลับมา พึงวางน�้ำล้างเท้า ตั่งรองเท้ากระเบื้อง เช็ดเท้า
ไว้ใกล้ๆ พึงลุกรับบาตร จีวร พึงให้ผ้านุ่งผลัด พึงรับผ้านุ่งมา ถ้าจีวรชุ่ม
เหงื่อ พึงผึ่งที่แดดสักครู่หนึ่ง แต่อย่าผึ่งทิ้งไว้ที่แดด พึงพับจีวร เมื่อพับ
จีวรพึงพับให้เหลื่อมมุมกัน ๔ นิ้ว ด้วยตั้งใจมิให้มีรอยพับตรงกลาง พึง
สอดประคดเอวไว้ในขนดจีวร
1. อันเตวาสิกวัตร ในส่วนนี้ไม่ได้นับข้อ เนื่องจากได้นับไปแล้วในหน้า 195–ผู้รวบรวม
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อันเตวาสิกวัตร1

ถ้าบิณฑบาตมีและอันเตวาสิกก็ประสงค์จะฉัน พึงให้น�้ำแล้วน�ำ
บิณฑบาตเข้าไป พึงถามอันเตวาสิกถึงน�้ำฉัน เมื่ออันเตวาสิกฉันแล้ว พึง
ให้น�้ำรับบาตรมา ถือต�่ำๆล้างให้ดีอย่าให้ครูดสี เช็ดให้หมดน�้ำ ผึ่งไว้ที่
แดดสักครู่หนึ่ง แต่อย่าผึ่งทิ้งไว้ที่แดด พึงเก็บบาตร จีวร เมื่อเก็บบาตร
… เมื่อเก็บจีวร … ท�ำชายจีวรไว้ข้างนอก ขนดไว้ข้างในแล้วเก็บ เมื่อ
อันเตวาสิกลุกแล้ว พึงเก็บอาสนะ น�้ำล้างเท้า ตั่งรองเท้า กระเบื้องเช็ดเท้า
ถ้าที่นั้นรก พึงกวาดที่นั้นเสีย
ถ้าอันเตวาสิกใคร่จะสรงน�้ำ พึงจัดน�้ำสรงให้ ถ้าต้องการน�้ำเย็น พึง
จัดน�้ำเย็นให้ ถ้าต้องการน�้ำร้อน พึงจัดน�้ำร้อนให้ ถ้าอันเตวาสิกใคร่จะเข้า
เรือนไฟ พึงบดจุณ แช่ดิน ถือตั่งส�ำหรับเรือนไฟไปให้ แล้วรับจีวรไปวางไว้
ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง พึงให้จุณ ให้ดิน ถ้าอุตสาหะอยู่พึงเข้าไปสู่เรือนไฟ
เมื่อเข้าไปสู่เรือนไฟ พึงเอาดินทาหน้าปกปิดทั้งข้างหน้าทั้งข้างหลังแล้ว
เข้าไปสู่เรือนไฟ อย่านั่งเบียดภิกษุผู้เถระ อย่าเกียดกันอาสนะภิกษุใหม่
พึงท�ำบริกรรมแก่อันเตวาสิกในเรือนไฟ เมื่อออกจากเรือนไฟพึงถือตั่ง
ส�ำหรับเรือนไฟ แล้วปกปิดทั้งข้างหน้าทั้งข้างหลังออกจากเรือนไฟ พึง
ท�ำบริกรรมแก่อันเตวาสิกแม้ในน�้ำ อาบเสร็จแล้วพึงขึ้นมาก่อนท�ำตัวของ
ตนให้หมดน�้ำ นุ่งผ้าแล้วพึงเช็ดน�้ำจากตัวของอันเตวาสิก พึงให้ผ้านุ่ง ผ้า
สังฆาฏิ ถือตั่งส�ำหรับเรือนไฟมาก่อน แล้วปูอาสนะไว้ จัดตั้งน�้ำล้างเท้า
ตั่ ง รองเท้ า กระเบื้ อ งเช็ ด เท้ า ไว้ ใ กล้ ๆ พึ ง ถามอั น เตวาสิ ก ด้ ว ยน�้ ำ ฉั น
อันเตวาสิกอยู่ในวิหารแห่งใด ถ้าวิหารแห่งนั้นรก ถ้าอุตสาหะอยู่พึงปัด
กวาดให้สะอาด เมื่อปัดกวาดวิหาร พึงขนบาตร จีวร ออกก่อนแล้ววางไว้
ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง … ถ้าน�้ำในหม้อช�ำระไม่มีพึงตักมาไว้ในหม้อช�ำระ
ถ้าความกระสันบังเกิดขึ้นแก่อันเตวาสิก อาจารย์พึงช่วยระงับ หรือ
พึงวานภิกษุอื่นให้ช่วยระงับ หรือพึงแสดงธรรมกถาแก่อันเตวาสิกนั้น ถ้า
ความร�ำคาญบังเกิดแก่อนั เตวาสิก อาจารย์พงึ บรรเทา หรือพึงวานภิกษุอนื่
ให้ช่วยบรรเทา หรือพึงแสดงธรรมกถาแก่อันเตวาสิกนั้น ถ้าทิฐิบังเกิดแก่
อันเตวาสิก อาจารย์พงึ ให้สละเสีย หรือพึงวานภิกษุอนื่ ให้ชว่ ย หรือพึงแสดง
ธรรมกถาแก่อันเตวาสิกนั้น
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ถ้าอันเตวาสิกต้องอาบัติหนักควรแก่ปริวาส อาจารย์พึงท�ำความ
ขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอ สงฆ์พึงให้ปริวาสแก่อันเตวาสิก
ถ้าอันเตวาสิกควรแก่การชักเข้าหาอาบัตเิ ดิม อาจารย์พงึ ท�ำความขวนขวาย
ว่า ด้วยอุบายอะไรหนอ สงฆ์พงึ ชักอันเตวาสิกเข้าหาอาบัตเิ ดิม ถ้าอันเตวาสิก
ควรมานัต อาจารย์พึงท�ำความขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอ สงฆ์
พึงให้มานัตแก่อันเตวาสิก ถ้าอันเตวาสิกควรอัพภาน อาจารย์พึงท�ำความ
ขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอ สงฆ์พึงอัพภานอันเตวาสิก ถ้าสงฆ์
ใคร่จะท�ำกรรมแก่อนั เตวาสิก คือ ตัชชนียกรรม นิยสกรรม ปัพพาชนียกรรม
ปฏิสารณียกรรม หรือ อุกเขปนียกรรม อาจารย์พึงท�ำความขวนขวายว่า
ด้วยอุบายอย่างไรหนอ สงฆ์ไม่พึงท�ำกรรมแก่อันเตวาสิก หรือสงฆ์พึงน้อม
ไปเพื่อกรรมเบา หรือว่าอันเตวาสิกนั้นถูกสงฆ์ลงตัชชนียกรรม นิยสกรรม
ปัพพาชนียกรรม ปฏิสารณียกรรม หรืออุกเขปนียกรรมแล้ว อาจารย์พึง
ท�ำความขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอ อันเตวาสิกพึงประพฤติชอบ
หายเย่อหยิ่งประพฤติแก้ตัวได้ สงฆ์พึงระงับกรรมนั้นเสีย
ถ้าจีวรของอันเตวาสิกจะต้องซัก อาจารย์พงึ สัง่ ว่า ท่านพึงซักอย่างนี้
หรือพึงท�ำความขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอ ใครๆ พึงซักจีวร
ของอันเตวาสิก ถ้าน�้ำย้อมของอันเตวาสิกจะต้องต้ม อาจารย์พึงสั่งว่า
ท่านพึงต้มอย่างนี้ หรือพึงท�ำความขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอ
ใครๆ พึงต้มน�้ำย้อมของอันเตวาสิก ถ้าจีวรของอันเตวาสิกจะต้องย้อม
อาจารย์พึงสั่งว่าท่านพึงย้อมอย่างนี้ หรือพึงท�ำความขวนขวายว่า ด้วย
อุบายอย่างไรหนอ ใครๆ พึงย้อมจีวรของอันเตวาสิก เมื่อย้อมจีวรพึง
ย้อมพลิกกลับไปกลับมาให้ดี และเมื่อหยาดน�้ำย้อมยังหยดไม่ขาดสาย
ไม่พึงหลีกไปเสีย
ถ้าอันเตวาสิกอาพาธ พึงพยาบาลจนตลอดชีวติ หรือจนกว่าจะหาย
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้แล เป็นอันเตวาสิกวัตรของอาจารย์ทั้งหลาย
ซึ่งอาจารย์ทั้งหลายพึงประพฤติชอบในอันเตวาสิก.

ขันธ์ที่ ๕ : ปาติโมกขฐปนะขันธกะ
[๔๔๗]

เรื่องพระอานนทเถระ

โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า ประทับอยู่ที่ปราสาทของมิคารมารดาใน
บุพพาราม เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้น เป็นวันอุโบสถ ๑๕ ค�่ำ พระผู้มีพระภาคมี
ภิกษุสงฆ์แวดล้อมประทับนั่งอยู่ จึงท่านพระอานนท์เมื่อล่วงเข้าราตรีปฐมยามผ่าน
ไปแล้ว ลุกจากอาสนะ ห่มผ้าเฉวียงบ่า ประคองอัญชลีไปทางพระผู้มีพระภาค แล้ว
กราบทูลว่า พระพุทธเจ้าข้า ล่วงเข้าราตรีปฐมยามผ่านไปแล้ว ภิกษุสงฆ์นั่งอยู่นาน
แล้ว ขอพระผู้มีพระภาคทรงแสดงพระปาติโมกข์แก่ภิกษุทั้งหลาย พระพุทธเจ้าข้า
เมื่อพระอานนท์กราบทูลอย่างนี้แล้ว พระผู้มีพระภาคทรงนิ่งเสีย
แม้ครั้งที่สอง ท่านพระอานนท์ เมื่อล่วงเข้าราตรีมัชฌิมยามผ่านไปแล้ว ลุกจาก
อาสนะ ห่มผ้าเฉวียงบ่า ประคองอัญชลีไปทางพระผู้มีพระภาค แล้วกราบทูลว่า
พระพุทธเจ้าข้าล่วงเข้าราตรีมัชฌิมยามผ่านไปแล้ว ภิกษุสงฆ์นั่งอยู่นานแล้ว ขอ
พระผู้มีพระภาคทรงแสดงพระปาติโมกข์แก่ภิกษุทั้งหลายพระพุทธเจ้าข้า
แม้ครั้งที่สอง … พระผู้มีพระภาคก็ทรงนิ่งเสีย
แม้ครั้งที่สาม ท่านพระอานนท์ เมื่อล่วงเข้าราตรี ปัจฉิมยามผ่านไปแล้วอรุณขึ้น
ราตรีสว่างแล้ว จึงลุกจากอาสนะ ห่มผ้าเฉวียงบ่า ประคองอัญชลีไปทางพระผูม้ พี ระภาค
แล้วกราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าล่วงเข้าราตรีปัจฉิมยามผ่านไปแล้ว อรุณขึ้นราตรี
สว่างแล้ว ภิกษุสงฆ์นั่งอยู่นานแล้ว ขอพระผู้มีพระภาคทรงแสดงพระปาติโมกข์แก่
ภิกษุทั้งหลาย พระพุทธเจ้าข้า

ดูกรอานนท์ บริษัทไม่บริสุทธิ์.
[๔๔๘]

ครั้งนั้น ท่านพระมหาโมคคัลลานะคิดว่า พระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้ว่า ดูกร
อานนท์ บริษทั ไม่บริสทุ ธิ์ ทรงหมายถึงบุคคลไรหนอ ทีนนั้ ท่านพระมหาโมคคัลลานะ
มนสิการก�ำหนดจิตภิกษุสงฆ์ทั้งหมด ด้วยจิต ได้เห็นบุคคลผู้ทุศีล มีธรรมลามก มี
ความประพฤติไม่สะอาด น่ารังเกียจ ปิดบังการกระท�ำไม่ใช่สมณะปฏิญาณว่า เป็น
สมณะมิใช่พรหมจารี ปฏิญาณว่าเป็นพรหมจารี เน่าภายใน โชกชุ่มด้วยกิเลส ผู้เศร้า
หมองนั้น นั่งอยู่ ณ ท่ามกลางภิกษุสงฆ์ ครั้นแล้ว จึงเข้าไปหาบุคคลนั้นได้กล่าวไว้
ว่า ลุกขึ้นเถิดท่านพระผู้มีพระภาคทอดพระเนตรเห็นท่านแล้ว ท่านไม่มีสังวาสกับ
ภิกษุทั้งหลาย แม้ท่านพระมหาโมคคัลลานะกล่าวอย่างนี้แล้ว บุคคลนั้นก็ยังนิ่งเสีย
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แม้ครั้งที่สอง ท่านพระมหาโมคคัลลานะได้กล่าวกะบุคคลนั้นว่า ลุกขึ้น เถิดท่าน
พระผู้มีพระภาคทอดพระเนตรเห็นท่านแล้ว ท่านไม่มีสังวาสกับภิกษุทั้งหลาย
แม้ครั้งที่สอง บุคคลนั้นก็ยังนิ่งเสีย
แม้ครั้งที่สาม ท่านพระมหาโมคคัลลานะได้กล่าวกะบุคคลนั้นว่า ลุกขึ้น เถิดท่าน
พระผู้มีพระภาคทอดพระเนตรเห็นท่านแล้ว ท่านไม่มีสังวาสกับภิกษุทั้งหลาย
แม้ครั้งที่สาม บุคคลนั้นก็ยังนิ่งเสีย
ครั้งนั้น ท่านพระมหาโมคคัลลานะจับบุคคลนั้นที่แขนให้ออกไปนอกซุ้มประตู
ใส่กลอนแล้ว เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคกราบทูลว่า พระพุทธเจ้าข้า บุคคลนั้น
ข้ า พระองค์ ใ ห้ อ อกไปแล้ ว บริ ษั ท บริ สุ ท ธิ์ แ ล้ ว ขอพระผู ้ มี พ ระภาคทรงแสดง
พระปาติโมกข์แก่ภิกษุทั้งหลายเถิด พระพุทธเจ้าข้า

น่าอัศจรรย์ โมคคัลลานะ ไม่เคยมีโมคคัลลานะ ถึงกับต้องจับแขน
โมฆบุรุษนั้นจึงมาได้.
[๔๕๗]
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความอัศจรรย์ไม่เคยมีในธรรมวินัยนี้ มี ๘ อย่าง
เหมื อ นกั น แล ที่ พ วกภิ ก ษุ พ บเห็ น แล้ ว พากั น ชื่ น ชมในธรรมวิ นั ย นี้
๘ อย่าง เป็นไฉน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนมหาสมุทรลุ่มลึกลาดลงไปโดยล�ำดับ
มิใช่ลึกมาแต่เดิมเลย สิกขาตามล�ำดับ กิริยาตามล�ำดับ ปฏิปทาตามล�ำดับ
ในธรรมวินัยนี้ก็เหมือนกัน มิใช่แทงตลอดอรหัตผลมาแต่เดิมเลย ข้อที่
สิ ก ขาตามล� ำ ดั บ กิ ริ ย าตามล� ำ ดั บ ปฏิ ป ทาตามล� ำ ดั บ ในธรรมวิ นั ย นี้
มิใช่แทงตลอดอรหัตผลมาแต่เดิมเลย นีเ้ ป็นความอัศจรรย์ไม่เคยมีในธรรม
วินยั นี้ เป็นข้อที่ ๑ ทีภ่ กิ ษุทงั้ หลายพบเห็นแล้ว พากันชืน่ ชมในธรรมวินยั นี.้
[๔๕๘]
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนมหาสมุทรตั้งอยู่ตามธรรมดาไม่ล้นฝั่ง
สาวกทั้งหลายของเราก็เหมือนกัน ไม่ล่วงละเมิดสิกขาบทที่เราบัญญัติ
แล้วแก่สาวกทั้งหลาย แม้เพราะเหตุแห่งชีวิต ข้อที่สาวกทั้งหลายของเรา
ไม่ล่วงละเมิดสิกขาบทที่เราบัญญัติแล้วแก่สาวกทั้งหลาย แม้เพราะเหตุ
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ความอัศจรรย์ไม่เคยมีในธรรมวินัย ๘ ประการ

แห่งชีวิต แม้นี้ ก็เป็นความอัศจรรย์ไม่เคยมีในธรรมวินัยนี้ เป็นข้อที่ ๒
ที่ภิกษุทั้งหลายพบเห็นแล้ว พากันชื่นชมในธรรมวินัยนี้.
[๔๕๙]
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เปรียบเหมือนมหาสมุทรไม่รว่ มกับซากศพทีต่ ายแล้ว
ซากศพที่ตายแล้วใดมีอยู่ในมหาสมุทร มหาสมุทรย่อมน�ำซากศพที่ตาย
แล้วนั้นไปสู่ฝั่ง ซัดขึ้นบกโดยพลัน บุคคลนั้นใดเป็นผู้ทุศีล มีธรรมลามก มี
ความประพฤติไม่สะอาด น่ารังเกียจ ปิดบังการกระท�ำ มิใช่สมณะปฏิญาณ
ว่าเป็นสมณะ มิใช่พรหมจารีปฏิญาณว่าเป็นพรหมจารี เน่าภายใน โชกชุ่ม
ด้วยกิเลสผู้เศร้าหมอง ก็เหมือนกัน สงฆ์ย่อมไม่ร่วมกับบุคคลนั้น ย่อม
ประชุมกันยกเธอเสียโดยพลัน ถึงแม้เธอนั่งในท่ามกลางภิกษุสงฆ์ก็จริง ถึง
อย่างนั้น เธอชื่อว่าไกลจากสงฆ์ และสงฆ์ก็ไกลจากเธอ ข้อที่บุคคลนั้นใด
เป็นผู้ทุศีล มีธรรมลามก มีความประพฤติไม่ สะอาด น่ารังเกียจ ปิดบัง
การกระท�ำ มิใช่สมณะ ปฏิญาณว่าเป็นสมณะ มิใช่พรหมจารีปฏิญาณ ว่า
เป็นพรหมจารี เน่าภายใน โชกชุ่มด้วยกิเลส ผู้เศร้าหมอง สงฆ์ย่อมไม่ร่วม
กับบุคคลนัน้ ย่อมประชุมกันยกเธอเสียโดยพลัน ถึงแม้เธอนัง่ ในท่ามกลาง
ภิกษุสงฆ์ก็จริง ถึงอย่างนั้นเธอชื่อว่าไกลจากสงฆ์ และสงฆ์ก็ไกลจากเธอ
แม้ นี้ ก็ เ ป็ น ความอัศจรรย์ไม่เคยมีใ นธรรมวิ นั ย นี้ เป็ น ข้ อที่ ๓ ที่ ภิ กษุ
ทั้งหลายพบเห็นแล้วพากันชื่นชมในธรรมวินัยนี้.
[๔๖๐]
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนแม่น�้ำใหญ่บางสาย คือ แม่น�้ำคงคา
ยมุนา อจิรวดี สรภู มหี ไหลถึงมหาสมุทรแล้วย่อมละนามและโคตรเดิม
เสีย ถึงซึ่งอันนับว่ามหาสมุทรทีเดียว วรรณะ ๔ เหล่านี้ คือ กษัตริย์
พราหมณ์ แพศย์ ศูทร ก็เหมือนกัน ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต ใน
ธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว ย่อมละชื่อและตระกูลเดิมเสีย ถึงซึ่งอัน
นับว่า สมณะเชื้อสายพระศากยบุตรทีเดียว ข้อที่วรรณะ ๔ เหล่านี้ คือ
กษัตริย์ พราหมณ์ แพศย์ ศูทร ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต ในธรรม
วินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว ย่อมละชื่อและตระกูล เดิมเสีย ถึงซึ่งอันนับ
ว่าสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรทีเดียว แม้นี้ก็เป็นความอัศจรรย์ไม่เคย
มีในธรรมวินัยนี้ เป็นข้อที่ ๔ ที่ภิกษุทั้งหลายพบเห็นแล้ว พากันชื่นชม
ในธรรมวินัยนี้.
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[๔๖๑]
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนแม่น�้ำบางสายในโลกที่ไหลไป ย่อม
ไปรวมยังมหาสมุทร และสายฝนยังตกลงมาจากอากาศ ความพร่องหรือ
ความเต็มของมหาสมุทรย่อมไม่ปรากฏเพราะเหตุนั้น ภิกษุจ�ำนวนมาก
ก็เหมือนกัน ถ้าแม้ยังปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ความพร่อง
หรือความเต็มของนิพพานธาตุย่อมไม่ปรากฏ เพราะเหตุนั้นข้อที่ภิกษุ
จ�ำนวนมาก ถ้าแม้ยังปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ความพร่อง
หรือความเต็มของนิพพานธาตุย่อมไม่ปรากฏ เพราะเหตุนั้น แม้นี้ก็เป็น
ความอัศจรรย์ไม่เคยมีในธรรมวินัยนี้ เป็นข้อที่ ๕ ที่ภิกษุทั้งหลายพบเห็น
แล้ว พากันชื่นชมในธรรมวินัยนี้.
[๔๖๒]
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนมหาสมุทรมีรสเค็มรสเดียว ธรรมวินัย
นีก้ เ็ หมือนกัน มีวมิ ตุ ติรส รสเดียว ข้อทีธ่ รรมวินยั นีม้ วี มิ ตุ ติรส รสเดียว แม้นี้
ก็เป็นความอัศจรรย์ไม่เคยมีในธรรมวินัยนี้ เป็นข้อที่ ๖ ที่ภิกษุทั้งหลาย
พบเห็นแล้ว พากันชื่นชมในธรรมวินัยนี้.
[๔๖๓]
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนมหาสมุทรมีรัตนะมาก มีรัตนะมิใช่
ชนิดเดียว รัตนะในมหาสมุทรนั้นเหล่านี้ คือ แก้วมุกดา แก้วมณี แก้ว
ไพฑูรย์ สังข์ ศิลา แก้วประพาฬ เงิน ทอง ทับทิม มรกต ธรรมวินัยนี้
ก็เหมือนกัน มีรัตนะมาก มีรัตนะมิใช่อย่างเดียว รัตนะในธรรมวินัยนั้น
เหล่านี้ คือ สติปัฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย์ ๕
พละ ๕ โพชฌงค์ ๗ อริยมรรคมีองค์ ๘ ข้อที่ธรรมวินัยนี้ มีรัตนะ
มาก มีรตั นะมิใช่อย่างเดียว รัตนะในธรรมวินยั นัน้ เหล่านี้ คือ สติปฏั ฐาน ๔
… อริยมรรคมีองค์ ๘ แม้นี้ก็เป็น ความอัศจรรย์ ไม่เคยมีในธรรมวินัย
นี้เป็นข้อที่ ๗ ที่ภิกษุทั้งหลายพบเห็นแล้ว พากันชื่นชมในธรรมวินัยนี้.
[๔๖๔]
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนมหาสมุทรเป็นที่อยู่อาศัยของ สัตว์
ใหญ่ๆ สัตว์ใหญ่ๆ ในมหาสมุทรนั้นเหล่านี้ คือ ปลาติมิ … อสูร นาค
คนธรรพ์ มีอยู่ในมหาสมุทรมีล�ำตัวตั้งร้อยโยชน์ก็มี สองร้อยโยชน์ก็มี

สามร้อยโยชน์ก็มี สี่ร้อยโยชน์ก็มี ห้าร้อยโยชน์ก็มี ธรรมวินัยนี้ก็เหมือนกัน
เป็ น ที่ อ ยู ่ อ าศั ย ของคนใหญ่ ๆ คนใหญ่ ๆ ในธรรมวิ นั ย นั้ น เหล่ า นี้ คื อ
โสดาบัน ผู้ปฏิบัติเพื่อท�ำให้แจ้งซึงโสดาปัตติผล สกิทาคามี ผู้ปฏิบัติเพื่อ
ท�ำให้แจ้งซึ่งสกิทาคามิผล อนาคามี ผู้ปฏิบัติเพื่อท�ำให้แจ้งซึ่งอนาคามิผล
อรหันต์ ผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็น อรหันต์ ข้อที่ธรรมวินัยนี้เป็นที่อยู่อาศัย
ของคนใหญ่ๆ คนใหญ่ๆ ในธรรมวินัยนั้นเหล่านี้ คือ โสดาบัน … ผู้ปฏิบัติ
เพื่อความเป็นอรหันต์ แม้นี้ก็เป็นความอัศจรรย์ ไม่เคยมี ในธรรมวินัยนี้
เป็นข้อที่ ๘ ที่ภิกษุทั้งหลายพบเห็นแล้วพากันชื่นชมในธรรมวินัยนี้
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ความอัศจรรย์ไม่เคยมีในธรรมวินยั นี้ ๘ ประการนีแ้ ล
ที่ภิกษุทั้งหลายพบเห็นแล้วพากันชื่นชมในธรรมวินัยนี้.
[๔๖๕]
สิ่งที่ปิดไว้ ย่อมรั่วได้ สิ่งที่เปิด ย่อมไม่รั่ว เพราะฉะนั้น
จงเปิดสิ่งที่ปิด เช่นนี้ สิ่งที่เปิดนั้นจักไม่รั่ว.
[๔๖๖]
558. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตั้งแต่บัดนี้ไป เราจักไม่ท�ำอุโบสถ จักไม่แสดง
ปาติโมกข์ ตั้งแต่บัดนี้ไปพวกเธอพึงท�ำอุโบสถ พึงสวดปาติโมกข์.
559. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข้อที่ตถาคตจะพึงท�ำอุโบสถ แสดงปาติโมกข์ใน
บริษัทผู้ไม่บริสุทธิ์ นั้นไม่ใช่ฐานะ ไม่ใช่โอกาส.
560. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุมีอาบัติ ไม่พึงฟังปาติโมกข์ รูปใดฟัง
ต้องอาบัติทุกกฏ.
561. เราอนุญาตให้งดปาติโมกข์แก่ภิกษุผู้มีอาบัติติดตัวฟังปาติโมกข์
วิธีงดปาติโมกข์
562. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพึงงดอย่างนี้ เมื่อถึงวันอุโบสถ ๑๔ หรือ
๑๕ ค�่ำ เมื่อบุคคลนั้นอยู่พร้อมหน้าสงฆ์ พึงประกาศในท่ามกลาง
สงฆ์ว่า
ท่ า นเจ้ า ข้ า ขอสงฆ์ จ งฟั ง ข้ า พเจ้ า บุ ค คลมี ช่ื อ นี้ มี อ าบั ติ ติ ด ตั ว
ข้ า พเจ้ า งดปาติ โ มกข์ แ ก่ เ ธอ เมื่ อ เธออยู ่ พ ร้ อ มหน้ า สงฆ์ ไม่ พึ ง สวด
ปาติโมกข์ ดังนี้ ปาติโมกข์เป็นอันงดแล้ว.
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[๔๖๗]
563. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ ไ ม่ พึ ง งดปาติ โ มกข์ แ ก่ ภิ ก ษุ ทั้ ง หลายที่
บริสุทธิ์ ไม่มีอาบัติในเพราะเรื่องอันไม่สมควร ในเพราะเหตุอัน
ไม่สมควร รูปใดงด ต้องอาบัติทุกกฏ.
[๔๖๘]
ดูกรภิกษุทั้งหลาย
การงดปาติโมกข์ ไม่เป็นธรรม มีมูล ๑ เป็นธรรม มีมูล ๑
การงดปาติโมกข์ ไม่เป็นธรรม มีมูล ๒ เป็นธรรม มีมูล ๒
การงดปาติโมกข์ ไม่เป็นธรรม มีมูล ๓ เป็นธรรม มีมูล ๓
การงดปาติโมกข์ ไม่เป็นธรรม มีมูล ๔ เป็นธรรม มีมูล ๔
การงดปาติโมกข์ ไม่เป็นธรรม มีมูล ๕ เป็นธรรม มีมูล ๕
การงดปาติโมกข์ ไม่เป็นธรรม มีมูล ๖ เป็นธรรม มีมูล ๖
การงดปาติโมกข์ ไม่เป็นธรรม มีมูล ๗ เป็นธรรม มีมูล ๗
การงดปาติโมกข์ ไม่เป็นธรรม มีมูล ๘ เป็นธรรม มีมูล ๘
การงดปาติโมกข์ ไม่เป็นธรรม มีมูล ๙ เป็นธรรม มีมูล ๙
การงดปาติโมกข์ ไม่เป็นธรรม มีมูล ๑๐ เป็นธรรม มีมูล ๑๐.
[๔๖๙]
การงดปาติโมกข์ ไม่เป็นธรรม มีมูล ๑ เป็นไฉน
ภิกษุงดเว้นปาติโมกข์ เพราะศีลวิบัติอันไม่มีมูล
นี้การงดปาติโมกข์ ไม่เป็นธรรม มีมูล ๑.
[๔๗๐]
การงดปาติโมกข์ เป็นธรรม มีมูล ๑ เป็นไฉน
ภิกษุงดปาติโมกข์เพราะศีลวิบัติมีมูล
นี้การงดปาติโมกข์ เป็นธรรม มีมูล ๑.
[๔๗๑]
การงดปาติโมกข์ ไม่เป็นธรรม มีมูล ๒ เป็นไฉน ภิกษุงดปาติโมกข์
๑. เพราะศีลวิบัติไม่มีมูล ๒. เพราะอาจารวิบัติไม่มีมูล
นี้การงดปาติโมกข์ ไม่เป็นธรรม มีมูล ๒.
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[๔๗๒]
การงดปาติโมกข์ เป็นธรรม มีมูล ๒ เป็นไฉน ภิกษุงดปาติโมกข์
๑. เพราะศีลวิบัติมีมูล
๒. เพราะอาจารวิบัติมีมูล
นี้การงดปาติโมกข์ เป็นธรรม มีมูล ๒.
[๔๗๓]
การงดปาติโมกข์ ไม่เป็นธรรม มีมูล ๓ เป็นไฉน ภิกษุงดปาติโมกข์
๑. เพราะศีลวิบัติไม่มีมูล ๒. เพราะอาจารวิบัติไม่มีมูล
๓. เพราะทิฐิวิบัติไม่มีมูล
นี้การงดปาติโมกข์ ไม่เป็นธรรม มีมูล ๓.
[๔๗๔]
การงดปาติโมกข์ เป็นธรรม มีมูล ๓ เป็นไฉน ภิกษุงดปาติโมกข์
๑. เพราะศีลวิบัติมีมูล
๒. เพราะอาจารวิบัติมีมูล
๓. เพราะทิฐิวิบัติมีมูล
นี้การงดปาติโมกข์ เป็นธรรม มีมูล ๓.
[๔๗๕]
การงดปาติโมกข์ ไม่เป็นธรรม มีมูล ๔ เป็นไฉน ภิกษุงดปาติโมกข์
๑. เพราะศีลวิบัติไม่มีมูล ๒. เพราะอาจารวิบัติไม่มีมูล
๓. เพราะทิฐิวิบัติไม่มีมูล ๔. เพราะอาชีววิบัติไม่มีมูล
นี้การงดปาติโมกข์ ไม่เป็นธรรม มีมูล ๔.
[๔๗๖]
การงดปาติโมกข์ เป็นธรรม มีมูล ๔ เป็นไฉน ภิกษุงดปาติโมกข์
๑. เพราะศีลวิบัติมีมูล
๒. เพราะอาจารวิบัติมีมูล
๓. เพราะทิฐิวิบัติมีมูล
๔. เพราะอาชีววิบัติมีมูล
นี้การงดปาติโมกข์เป็นธรรม มีมูล ๔.
[๔๗๗]
การงดปาติโมกข์ ไม่เป็นธรรม มีมูล ๕ เป็นไฉน ภิกษุงดปาติโมกข์
๑. เพราะปาราชิกไม่มีมูล ๒. เพราะสังฆาทิเสสไม่มีมูล
๓. เพราะปาจิตตีย์ไม่มีมูล ๔. เพราะปาฏิเทสนียะไม่มีมูล
๕. เพราะทุกกฏไม่มีมูล
นี้การงดปาติโมกข์ ไม่เป็นธรรม มีมูล ๕.
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[๔๗๘]
การงดปาติโมกข์ เป็นธรรม มีมูล ๕ เป็นไฉน ภิกษุงดปาติโมกข์
๑. เพราะปาราชิกมีมูล
๒. เพราะสังฆาทิเสสมีมูล
๓. เพราะปาจิตตีย์มีมูล ๔. เพราะปาฏิเทสนียะมีมูล
๕. เพราะทุกกฏมีมูล
นี้การงดปาติโมกข์ มีมูล ๕.
[๔๗๙]
การงดปาติโมกข์ ไม่เป็นธรรม มีมูล ๖ เป็นไฉน ภิกษุงดปาติโมกข์
๑. เพราะศีลวิบัติไม่มีมูล ที่ภิกษุมิได้ท�ำ
๒. เพราะศีลวิบัติไม่มีมูล ที่ภิกษุท�ำ
๓. เพราะอาจารวิบัติไม่มีมูล ที่ภิกษุมิได้ท�ำ
๔. เพราะอาจารวิบัติไม่มีมูล ที่ภิกษุท�ำ
๕. เพราะทิฐิวิบัติไม่มีมูล ที่ภิกษุมิได้ท�ำ
๖. เพราะทิฐิวิบัติไม่มีมูล ที่ภิกษุท�ำ
นี้การงดปาติโมกข์ ไม่เป็นธรรม มีมูล ๖.
[๔๘๐]
การงดปาติโมกข์ เป็นธรรม มีมูล ๖ เป็นไฉน ภิกษุงดปาติโมกข์
๑. เพราะศีลวิบัติมีมูล ที่ภิกษุมิได้ท�ำ
๒. เพราะศีลวิบัติมีมูล ที่ภิกษุท�ำ
๓. เพราะอาจารวิบัติมีมูล ที่ภิกษุมิได้ท�ำ
๔. เพราะอาจารวิบัติมีมูล ที่ภิกษุท�ำ
๕. เพราะทิฐิวิบัติมีมูล ที่ภิกษุมิได้ท�ำ
๖. เพราะทิฐิวิบัติมีมูล ที่ภิกษุท�ำ
นี้การงดปาติโมกข์ เป็นธรรม มีมูล ๖.
[๔๘๑]
การงดปาติโมกข์ ไม่เป็นธรรม มีมูล ๗ เป็นไฉน ภิกษุงดปาติโมกข์
๑. เพราะปาราชิกไม่มีมูล๒. เพราะสังฆาทิเสสไม่มีมูล
๓. เพราะถุลลัจจัยไม่มีมูล๔. เพราะปาจิตตีย์ไม่มีมูล

๕. เพราะปาฏิเทสนียะไม่มีมูล๖. เพราะทุกกฏไม่มีมูล
๗. เพราะทุพภาสิตไม่มีมูล
นี้การงดปาติโมกข์ ไม่เป็นธรรม มีมูล ๗.
[๔๘๒]
การงดปาติโมกข์ เป็นธรรม มีมูล ๗ เป็นไฉน ภิกษุงดปาติโมกข์
๑. เพราะปาราชิกมีมูล๒. เพราะสังฆาทิเสสมีมูล
๓. เพราะถุลลัจจัยมีมูล๔. เพราะปาจิตตีย์มีมูล
๕. เพราะปาฏิเทสนียะมีมูล๖. เพราะทุกกฏมีมูล
๗. เพราะทุพภาสิตมีมูล
นี้การงดปาติโมกข์ เป็นธรรม มีมูล ๗.
[๔๘๓]
การงดปาติโมกข์ ไม่เป็นธรรม มีมูล ๘ เป็นไฉน ภิกษุ งดปาติโมกข์
๑. เพราะศีลวิบัติไม่มีมูล ที่ภิกษุมิได้ท�ำ
๒. เพราะศีลวิบัติไม่มีมูล ที่ภิกษุท�ำ
๓. เพราะอาจารวิบัติไม่มีมูล ที่ภิกษุมิได้ท�ำ
๔. เพราะอาจารวิบัติไม่มีมูล ที่ภิกษุท�ำ
๕. เพราะทิฐิวิบัติไม่มีมูล ที่ภิกษุมิได้ท�ำ
๖. เพราะทิฐิวิบัติไม่มีมูล ที่ภิกษุท�ำ
๗. เพราะอาชีววิบัติไม่มีมูล ที่ภิกษุมิได้ท�ำ
๘. เพราะอาชีววิบัติไม่มีมูล ที่ภิกษุท�ำ
นี้การงดปาติโมกข์ ไม่เป็นธรรม มีมูล ๘.
[๔๘๔]
การงดปาติโมกข์ เป็นธรรม มีมูล ๘ เป็นไฉน ภิกษุงดปาติโมกข์
๑. เพราะศีลวิบัติมีมูล ที่ภิกษุมิได้ท�ำ
๒. เพราะศีลวิบัติมีมูล ที่ภิกษุท�ำ
๓. เพราะอาจารวิบัติมีมูล ที่ภิกษุมิได้ท�ำ
๔. เพราะอาจารวิบัติมีมูล ที่ภิกษุท�ำ
๕. เพราะทิฐิวิบัติมีมูล ที่ภิกษุมิได้ท�ำ
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๖. เพราะทิฐิวิบัติมีมูล ที่ภิกษุท�ำ
๗. เพราะอาชีววิบัติมีมูล ที่ภิกษุมิได้ท�ำ
๘. เพราะอาชีววิบัติมีมูล ที่ภิกษุท�ำ
นี้การงดปาติโมกข์ เป็นธรรม มีมูล ๘.
[๔๘๕]
การงดปาติโมกข์ ไม่เป็นธรรม มีมูล ๙ เป็นไฉน ภิกษุงดปาติโมกข์
๑. เพราะศีลวิบัติไม่มีมูล ที่ภิกษุมิได้ท�ำ
๒. เพราะศีลวิบัติไม่มีมูล ที่ภิกษุท�ำ
๓. เพราะศีลวิบัติไม่มีมูล ทั้งที่ภิกษุท�ำและมิได้ท�ำ
๔. เพราะอาจารวิบัติไม่มีมูล ที่ภิกษุมิได้ท�ำ
๕. เพราะอาจารวิบัติไม่มีมูล ที่ภิกษุท�ำ
๖. เพราะอาจารวิบัติไม่มีมูล ทั้งที่ภิกษุท�ำและมิได้ท�ำ
๗. เพราะทิฐิวิบัติไม่มีมูล ที่ภิกษุมิได้ท�ำ
๘. เพราะทิฐิวิบัติไม่มีมูล ที่ภิกษุท�ำ
๙. เพราะทิฐิวิบัติไม่มีมูล ทั้งที่ภิกษุท�ำและมิได้ท�ำ
นี้การงดปาติโมกข์ ไม่เป็นธรรม มีมูล ๙.
[๔๘๖]
การงดปาติโมกข์ เป็นธรรม มีมูล ๙ เป็นไฉน ภิกษุงดปาติโมกข์
๑. เพราะศีลวิบัติมีมูล ที่ภิกษุมิได้ท�ำ
๒. เพราะศีลวิบัติมีมูล ที่ภิกษุท�ำ
๓. เพราะศีลวิบัติมีมูล ทั้งที่ภิกษุท�ำและมิได้ท�ำ
๔. เพราะอาจารวิบัติมีมูล ที่ภิกษุมิได้ท�ำ
๕. เพราะอาจารวิบัติมีมูล ที่ภิกษุท�ำ
๖. เพราะอาจารวิบัติมีมูล ทั้งที่ภิกษุท�ำและมิได้ท�ำ
๗. เพราะทิฐิวิบัติมีมูล ที่ภิกษุมิได้ท�ำ
๘. เพราะทิฐิวิบัติมีมูล ที่ภิกษุท�ำ
๙. เพราะทิฐิวิบัติมีมูล ทั้งที่ภิกษุท�ำและมิได้ท�ำ
นี้การงดปาติโมกข์ เป็นธรรม มีมูล ๙.

[๔๘๗]
การงดปาติโมกข์ ไม่เป็นธรรม มีมูล ๑๐ เป็นไฉน
๑. ภิกษุผู้ต้องอาบัติปาราชิก ไม่ได้นั่งอยู่ในบริษัทนั้น
๒. กถาปรารภผู้ต้องอาบัติปาราชิกมิได้ค้างอยู่
๓. ภิกษุผู้บอกลาสิกขาไม่ได้นั่งอยู่ในบริษัทนั้น
๔. กถาปรารภภิกษุผู้บอกลาสิกขามิได้ค้างอยู่
๕. ภิกษุร่วมสามัคคีที่เป็นธรรม
๖. ไม่ค้านสามัคคีที่เป็นธรรม
๗. กถาปรารภการค้านสามัคคีที่เป็นธรรมมิได้ค้างอยู่
๘. ไม่มีภิกษุที่มีผู้ได้เห็น ได้ยิน และรังเกียจด้วยศีลวิบัติ
๙. ไม่มีภิกษุที่มีผู้ได้เห็น ได้ยิน และรังเกียจด้วยอาจารวิบัติ
๑๐. ไม่มีภิกษุที่มีผู้ได้เห็น ได้ยิน และรังเกียจด้วยทิฐิวิบัติ
นี้การงดปาติโมกข์ ไม่เป็นธรรม มีมูล ๑๐.
[๔๘๘]
การงดปาติโมกข์ เป็นธรรม มีมูล ๑๐ เป็นไฉน
๑. ภิกษุผู้ต้องอาบัติปาราชิกนั่งอยู่ในบริษัทนั้น
๒. กถาปรารภภิกษุผู้ต้องอาบัติปาราชิกค้างอยู่
๓. ภิกษุผู้บอกลาสิกขานั่งอยู่ในบริษัทนั้น
๔. กถาปรารภภิกษุผู้บอกลาสิกขาค้างอยู่
๕. ภิกษุไม่ร่วมสามัคคีที่เป็นธรรม
๖. ค้านสามัคคีที่เป็นธรรม
๗. กถาปรารภการค้านสามัคคีที่เป็นธรรมค้างอยู่
๘. มีภิกษุที่มีผู้ได้เห็น ได้ยิน และรังเกียจด้วยศีลวิบัติ
๙. มีภิกษุที่มีผู้ได้เห็น ได้ยิน และรังเกียจด้วยอาจารวิบัติ
๑๐. มีภิกษุที่มีผู้ได้เห็น ได้ยิน และรังเกียจด้วยทิฐิวิบัติ
นี้การงดปาติโมกข์ มีมูล ๑๐.
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[๔๘๙]
อย่างไร ภิกษุผู้ต้องอาบัติปาราชิก ชื่อว่านั่งอยู่ในบริษัทนั้น
ดูกรภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ การต้องอาบัติปาราชิกย่อมมีด้วย
อาการ ด้ ว ยเพศ ด้ ว ยนิ มิ ต เหล่ า ใด ภิ ก ษุ เ ห็ น ภิ ก ษุ ต ้ อ งอาบั ติ ป าราชิ ก
ด้วยอาการ ด้วยเพศ ด้วยนิมิตเหล่านั้น ก็ภิกษุไม่เคยเห็นภิกษุผู้ต้อง
อาบัติปาราชิกเลย แต่ภิกษุอื่นบอกแก่ภิกษุว่า ท่าน ภิกษุมีชื่อนี้ต้องอาบัติ
ปาราชิก ก็ภิกษุไม่เคยเห็นภิกษุผู้ต้องอาบัติปาราชิกเลย แม้ภิกษุอื่นก็มิได้
บอกแก่ภิกษุว่า ท่าน ภิกษุมีชื่อนี้ต้องอาบัติปาราชิก แต่ภิกษุนั้นแหละบอก
แก่ภิกษุว่า ท่าน ผมต้องอาบัติปาราชิก
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุหวังอยู่ ครั้งถึงวันอุโบสถ ๑๔ ค�่ำ หรือ ๑๕ ค�่ำ
เมื่อบุคคลนั้นอยู่พร้อมหน้าสงฆ์ พึงประกาศในท่ามกลางสงฆ์ ด้วยได้เห็น
ด้วยได้ยิน ด้วยรังเกียจนั้นว่า
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า บุคคลมีชื่อนี้ต้องอาบัติปาราชิก
ข้าพเจ้างดปาติโมกข์แก่เธอ เมื่อเธอยังอยู่พร้อมหน้า สงฆ์ไม่พึงสวด
ปาติโมกข์ ดังนี้ การงดปาติโมกข์ เป็นธรรม.
[๔๙๐]
เมือ่ งดปาติโมกข์แก่ภกิ ษุแล้ว บริษทั เลิกประชุมเพราะอันตราย ๑๐ อย่าง
อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ
๑. อันตรายแต่พระราชา ๒. อันตรายแต่โจร
๓. อันตรายแต่ไฟ
๔. อันตรายแต่น�้ำ
๕. อันตรายแต่มนุษย์
๖. อันตรายแต่อมนุษย์
๗. อันตรายแต่สัตว์ร้าย ๘. อันตรายแต่สัตว์เลื้อยคลาน
๙. อันตรายต่อชีวิต
๑๐. อันตรายต่อพรหมจรรย์
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุหวังอยู่ เมื่อบุคคลนั้นอยู่พร้อมหน้าสงฆ์ใน
อาวาสนั้น หรือในอาวาสอื่น พึงประกาศในท่ามกลางสงฆ์ว่า

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า กถาปรารภอาบัติปาราชิกของบุคคล
มีชื่อนี้ยังค้างอยู่เรื่องนั้นยังมิได้วินิจฉัย ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่
แล้ว สงฆ์พึงวินิจฉัยเรื่องนั้น ถ้าได้การวินิจฉัยนั้นอย่างนี้ นั่นเป็นการดี
ถ้าไม่ได้ ครัน้ ถึงวันอุโบสถ ๑๔ ค�ำ่ หรือ ๑๕ ค�ำ่ เมือ่ บุคคลนัน้ อยูพ่ ร้อมหน้า
สงฆ์ พึงประกาศในท่ามกลางสงฆ์ว่า
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า กถาปรารภอาบัติปาราชิกของบุคคล
มีชอื่ นีย้ งั ค้างอยู่ เรือ่ งนัน้ ยังมิได้วนิ จิ ฉัย ข้าพเจ้างดปาติโมกข์แก่เธอ เมือ่ เธอ
ยังอยูพ่ ร้อมหน้าสงฆ์ ไม่พงึ สวดปาติโมกข์ ดังนี้ การงดปาติโมกข์ เป็นธรรม
[๔๙๑]
อย่างไร ภิกษุผู้บอกลาสิกขา ชื่อว่านั่งอยู่ในบริษัทนั้น
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ บอกลาสิกขาด้วยอาการ ด้วย
เพศ ด้วยนิมิตเหล่าใด ภิกษุเห็นภิกษุบอกลาสิกขาด้วยอาการ ด้วยเพศ
ด้วยนิมิตเหล่านั้น ก็ภิกษุไม่เคยเห็นภิกษุผู้บอกลาสิกขาเลย แต่ภิกษุบอก
แก่ภิกษุว่า ท่าน ภิกษุมีชื่อนี้บอกลาสิกขา ก็ภิกษุไม่เคยเห็นภิกษุผู้บอกลา
สิกขาเลย แม้ภิกษุอื่นก็ไม่เคยบอกแก่ภิกษุว่า ท่าน ภิกษุรูปนี้บอกลาสิกขา
แต่ภิกษุนั้นแหละบอกแก่ภิกษุว่า ท่าน ผมบอกลาสิกขาแล้ว
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุหวังอยู่ ครั้นถึงวันอุโบสถ ๑๔ ค�่ำ หรือ ๑๕ ค�่ำ
เมื่อบุคคลนั้นอยู่พร้อมหน้าสงฆ์ พึงประกาศในท่ามกลางสงฆ์ ด้วยได้เห็น
ด้วยได้ยิน ด้วยรังเกียจนั้นว่า
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า บุคคลมีชื่อนี้ บอกลาสิกขาแล้ว
ข้าพเจ้างดปาติโมกข์แก่เธอ เมื่อเธอยังอยู่พร้อมหน้าสงฆ์ ไม่พึงสวด
ปาติโมกข์ ดังนี้ การงดปาติโมกข์ เป็นธรรม.
[๔๙๒]
เมื่องดปาติโมกข์แก่ภิกษุแล้ว บริษัทเลิกประชุมเพราะอันตราย ๑๐
อย่างใด อย่างหนึ่ง คือ อันตรายแต่พระราชา … อันตรายต่อพรหมจรรย์
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุหวังอยู่เมื่อบุคคลนั้นอยู่พร้อมหน้าสงฆ์ใน อาวาส
นั้น หรือในอาวาสอื่น พึงประกาศในท่ามกลางสงฆ์ว่า
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ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า กถาปรารภการบอกลาสิกขา ของ
บุคคลมีชื่อนี้ยังค้างอยู่ เรื่องนั้นยังไม่ได้วินิจฉัย ถ้าความพร้อมพรั่งของ
สงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงวินิจฉัยเรื่องนั้น ถ้าได้การวินิจฉัยนั้นอย่างนี้ นั่น
เป็นการดี ถ้าไม่ได้ ครั้นถึงวันอุโบสถ ๑๔ ค�่ำ หรือ ๑๕ ค�่ำ เมื่อบุคคลนั้น
อยู่พร้อมหน้าสงฆ์ พึงประกาศในท่ามกลางสงฆ์ว่า
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า กถาปรารภการบอกลาสิกขาของ
บุคคลมีชื่อนี้ยังค้างอยู่ เรื่องนั้นยังมิได้วินิจฉัย ข้าพเจ้างดปาติโมกข์แก่เธอ
เมื่อเธอยังอยู่พร้อมหน้าสงฆ์ ไม่พึงสวดปาติโมกข์ ดังนี้ การงดปาติโมกข์
เป็นธรรม.
[๔๙๓]
อย่างไร ภิกษุชื่อว่าไม่ร่วมสามัคคีที่เป็นธรรม
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็ในธรรมวินยั นี้การไม่รว่ มสามัคคีทเี่ ป็นธรรม ย่อมมี
ด้วยอาการ ด้วยเพศ ด้วยนิมิตเหล่าใด ภิกษุเห็นภิกษุไม่ร่วมสามัคคีที่เป็น
ธรรม ด้วยอาการ ด้วยเพศด้วยนิมิตเหล่านั้น ก็ภิกษุไม่เคยเห็นภิกษุผู้ไม่
ร่วมสามัคคีที่เป็นธรรมเลย แต่ภิกษุอื่นบอกแก่ภิกษุว่า ท่าน ภิกษุมีชื่อนี้ไม่
ร่วมสามัคคีที่เป็นธรรม ก็ภิกษุไม่เคยเห็นภิกษุผู้ไม่ร่วมสามัคคีที่เป็นธรรม
เลย แม้ภิกษุอื่นก็มิได้บอกแก่ภิกษุว่า ท่าน ภิกษุมีช่ือนี้ไม่ร่วมสามัคคีที่เป็น
ธรรม แต่ภิกษุนั่นแหละบอกแก่ภิกษุว่า ท่าน ผมไม่ร่วมสามัคคีที่เป็นธรรม
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุหวังอยู่ ครั้นถึงวันอุโบสถ ๑๔ ค�่ำ หรือ ๑๕ ค�่ำ
เมื่อบุคคลนั้นอยู่พร้อมหน้าสงฆ์ พึงประกาศในท่ามกลางสงฆ์ ด้วยได้เห็น
ด้วยได้ยิน ด้วยรังเกียจนั้นว่า
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า บุคคลมีชอื่ นีไ้ ม่รว่ มสามัคคีทเี่ ป็นธรรม
ข้าพเจ้างดปาติโมกข์แก่เธอ เมือ่ เธออยูพ่ ร้อมหน้าสงฆ์ ไม่พงึ สวดปาติโมกข์
ดังนี้ การงดปาติโมกข์ เป็นธรรม.

[๔๙๔]
อย่างไร ภิกษุชื่อว่าค้านสามัคคีที่เป็นธรรม
ดูกรภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ การค้านสามัคคีที่เป็นธรรมย่อมมี
ด้วยอาการ ด้วยเพศ ด้วย นิมิตเหล่าใด ภิกษุเห็นภิกษุผู้ค้านสามัคคีที่
เป็นธรรม ด้วยอาการ ด้วยเพศ ด้วยนิมิตเหล่านั้น ก็ภิกษุไม่เคยเห็นภิกษุ
ผู้ค้านสามัคคีที่เป็นธรรมเลย แต่ภิกษุอื่นบอกแก่ภิกษุว่า ท่าน ภิกษุมีชื่อนี้
ค้านสามัคคีที่เป็นธรรม ภิกษุมิได้เห็นภิกษุผู้ค้านสามัคคีที่เป็นธรรมเลย
แม้ภิกษุอื่นก็มิได้บอกแก่ภิกษุว่า ท่าน ภิกษุมีชื่อนี้ค้านสามัคคีที่เป็นธรรม
แต่ภิกษุนั้นแหละบอกแก่ภิกษุว่า ท่าน ผมค้านสามัคคีที่เป็นธรรม
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุหวังอยู่ ครั้นถึงวันอุโบสถ ๑๔ ค�่ำ หรือ ๑๕ ค�่ำ
เมื่อบุคคลนั้นอยู่พร้อมหน้าสงฆ์ พึงประกาศในท่ามกลางสงฆ์ ด้วยได้เห็น
ด้วยได้ยิน ด้วยรังเกียจนั้นว่า
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า บุคคลมีชื่อนี้ค้านสามัคคีที่เป็นธรรม
ข้าพเจ้างดปาติโมกข์แก่เธอ เมื่อเธอยู่พร้อมหน้าสงฆ์ ไม่พึงสวดปาติโมกข์
ดังนี้ การงดปาติโมกข์ เป็นธรรม.
[๔๙๕]
เมื่องดปาติโมกข์แล้ว บริษัทเลิกประชุม เพราะอันตราย ๑๐ อย่างใด
อย่างหนึ่ง คือ อันตรายแต่พระราชา … อันตรายต่อพรหมจรรย์
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุหวังอยู่ เมื่อบุคคลนั้นอยู่พร้อมหน้าสงฆ์ ใน
อาวาสนั้น หรือในอาวาสอื่น พึงประกาศในท่ามกลางสงฆ์ว่า
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า กถาปรารภการค้านสามัคคีทเี่ ป็นธรรม
ของบุคคลมีชื่อนี้ยังค้างอยู่ เรื่องนั้นยังมิได้วินิจฉัย ถ้าความพร้อมพรั่ง
ของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงวินิจฉัยเรื่องนั้น ถ้าได้การวินิจฉัยนั้นอย่างนี้ นั่น
เป็นการดี ถ้าไม่ได้ ครั้นถึงวันอุโบสถ ๑๔ ค�่ำ หรือ ๑๕ ค�ำ่ เมือ่ บุคคลนัน้
อยูพ่ ร้อมหน้าสงฆ์ พึงประกาศในท่ามกลางสงฆ์วา่
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า กถาปรารภการค้านสามัคคีที่เป็น
ธรรม ของบุคคลมีชื่อนี้ยังค้างอยู่ เรื่องนั้นยังไม่ได้วินิจฉัย ข้าพเจ้างด
ปาติโมกข์แก่เธอ เมื่อเธออยู่พร้อมหน้าสงฆ์ ไม่พึงสวดปาติโมกข์ ดังนี้
การงดปาติโมกข์ เป็นธรรม.
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อาจารโคจรสมฺปนฺนา

[๔๙๖]
อย่างไร ภิกษุชื่อว่ามีผู้ได้เห็น ได้ยิน และรังเกียจ ด้วยศีลวิบัติ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ มีผู้ได้เห็น ได้ยิน และรังเกียจ
ด้วยศีลวิบัติ ด้วยอาการ ด้วยเพศ ด้วยนิมิตเหล่าใด ภิกษุเห็นภิกษุที่มีผู้ได้
เห็น ได้ยนิ และรังเกียจ ด้วยศีลวิบตั ิ ด้วยอาการ ด้วยเพศ ด้วยนิมติ เหล่านัน้
ก็ภิกษุไม่เคยเห็นภิกษุที่มีผู้ได้เห็น ได้ยิน และรังเกียจ ด้วยศีลวิบัติเลย แต่
ภิกษุอื่นบอกแก่ภิกษุว่า ท่าน ภิกษุมีชื่อนี้ มีผู้ได้เห็น ได้ยิน และรังเกียจ
ด้วยศีลวิบัติ ก็ภิกษุไม่เคยเห็นภิกษุที่มีผู้ได้เห็น ได้ยิน และ รังเกียจด้วย
ศีลวิบัติเลย แม้ภิกษุอื่นก็มิได้บอกแก่ภิกษุว่า ท่าน ภิกษุมีชื่อนี้ มีผู้ได้เห็น
ได้ยิน และรังเกียจ ด้วยศีลวิบัติ แต่ภิกษุนั่นแหละบอกแก่ภิกษุว่า ท่าน ผม
มีผู้ที่ได้เห็น ได้ยิน และรังเกียจ ด้วยศีลวิบัติ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุหวังอยู่ ครั้งถึงวันอุโบสถ ๑๔ ค�่ำ หรือ ๑๕ ค�่ำ
เมื่อบุคคลนั้นอยู่พร้อมหน้าสงฆ์ พึงประกาศในท่ามกลางสงฆ์ ด้วยได้เห็น
ด้วยได้ยิน ด้วยรังเกียจ นั้นว่า
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า บุคคลมีช่ือนี้มีผู้ได้เห็น ได้ยิน และ
รังเกียจ ด้วยศีลวิบตั ิ ข้าพเจ้างดปาติโมกข์แก่เธอ เมือ่ เธออยูพ่ ร้อมหน้าสงฆ์
ไม่พึงสวดปาติโมกข์ ดังนี้ การงดปาติโมกข์ เป็นธรรม.
[๔๙๗]
อย่างไร ภิกษุชื่อว่ามีผู้ได้เห็น ได้ยิน และรังเกียจ ด้วยอาจารวิบัติ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ มีผู้ได้เห็น ได้ยิน และรังเกียจ
ด้วยอาจารวิบัติ ด้วยอาการ ด้วยเพศ ด้วยนิมิตเหล่าใด ภิกษุเห็น ภิกษุที่
มีผู้ได้เห็น ได้ยิน และรังเกียจ ด้วยอาจารวิบัติ ด้วยอาการ ด้วยเพศ ด้วย
นิมิตเหล่านั้น ก็ภิกษุไม่เคยเห็นภิกษุที่มีผู้ได้เห็น ได้ยิน และรังเกียจด้วย
อาจารวิบัติ แต่ภิกษุอื่นบอกแก่ภิกษุว่า ท่าน ภิกษุมีชื่อนี้มีผู้ได้เห็น ได้ยิน
และรังเกียจ ด้วยอาจารวิบัติ ก็ภิกษุไม่เคยเห็นภิกษุที่มีผู้ได้เห็น ได้ยิน และ
รังเกียจ ด้วยอาจารวิบัติเลย แม้ภิกษุอื่นก็มิได้บอกแก่ภิกษุว่า ท่าน ภิกษุ

มีชื่อนี้ มีผู้ได้เห็น ได้ยิน และรังเกียจ ด้วยอาจารวิบัติ แต่ภิกษุนั้นแหละ
บอกแก่ภิกษุว่า ท่าน ผมมีผู้ได้เห็น ได้ยิน และรังเกียจ ด้วยอาจารวิบัติ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุหวังอยู่ ครั้นถึงวันอุโบสถ ๑๔ ค�่ำ หรือ ๑๕ ค�่ำ
เมื่อบุคคลนั้นอยู่พร้อมหน้าสงฆ์ พึงประกาศในท่ามกลางสงฆ์ด้วยได้เห็น
ได้ยินและรังเกียจ ว่า
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า บุคคลมีชื่อนี้ มีผู้ได้เห็น ได้ยิน และ
รังเกียจด้วยอาจารวิบัติ ข้าพเจ้างดปาติโมกข์แก่เธอ เมื่อเธออยู่พร้อมหน้า
สงฆ์ ไม่พึงสวดปาติโมกข์ ดังนี้ การงดปาติโมกข์ เป็นธรรม.
[๔๙๘]
อย่างไร ภิกษุชื่อว่า มีผู้ได้เห็น ได้ยิน และรังเกียจ ด้วยทิฐิวิบัติ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้มีผู้ได้เห็น ได้ยิน และรังเกียจ
ด้วยทิฐิวิบัติ ด้วยอาการ ด้วยเพศ ด้วยนิมิตเหล่าใด ภิกษุเห็นภิกษุที่มี
ผู้ได้เห็น ได้ยิน และรังเกียจด้วยทิฐิวิบัติ ด้วยอาการ ด้วยเพศ ด้วยนิมิต
เหล่านัน้ ก็ภกิ ษุไม่เคยเห็นภิกษุทมี่ ผี ไู้ ด้เห็น ได้ยนิ และรังเกียจ ด้วยทิฐวิ บิ ตั ิ
แต่ภิกษุอื่นบอกแก่ภิกษุว่า ท่าน ภิกษุมีชื่อนี้ มีผู้ได้เห็น ได้ยิน และรังเกียจ
ด้วยทิฐิวิบัติ ก็ภิกษุไม่เคยเห็นภิกษุที่มีผู้ได้เห็น ได้ยิน และรังเกียจด้วย
ทิฐิวิบัติเลย แม้ภิกษุอื่น ก็ไม่ได้บอกแก่ภิกษุว่า ท่าน ภิกษุนี้มีชื่อมีผู้ได้เห็น
ได้ยิน และรังเกียจด้วยทิฐิวิบัติ แต่ภิกษุนั้นแหละบอกแก่ภิกษุว่า ท่าน ผม
มีผู้ได้เห็น ได้ยิน และรังเกียจด้วยทิฐิวิบัติ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุหวังอยู่ ครั้นถึงวันอุโบสถ ๑๔ ค�่ำ หรือ ๑๕ ค�่ำ
เมื่อบุคคลนั้นอยู่พร้อมหน้าสงฆ์ พึงประกาศในท่ามกลางสงฆ์ ด้วยได้เห็น
ด้วยได้ยิน ด้วยรังเกียจนั้นว่า
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า บุคคลมีชื่อนี้ มีผู้ได้เห็น ได้ยิน และ
รังเกียจด้วยทิฐิวิบัติ ข้าพเจ้างดปาติโมกข์แก่เธอ เมื่อเธออยู่พร้อมหน้า
สงฆ์ ไม่พึงสวดปาติโมกข์ ดังนี้ การงดปาติโมกข์ เป็นธรรม
การงดปาติโมกข์เป็นธรรม ๑๐ ประการ นี้แล.
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[๔๙๙]

พระอุบาลีทูลถามอธิกรณ์

พระพุทธเจ้าข้า ภิกษุผู้ปรารถนาจะรับ อธิกรณ์ที่ตนรับ พึงรับอธิกรณ์ที่ประกอบ
ด้วยองค์เท่าไร

ด้วยองค์ ๕ คือ
๑. ภิกษุผู้ปรารถนาจะรับอธิกรณ์ พึงพิจารณาอย่างนี้ว่า เรา
ปรารถนา จะรับอธิกรณ์นี้เป็นกาลสมควรหรือไม่ที่จะรับ ถ้าภิกษุ
พิจารณาอยู่ รู้อย่างนี้ว่า เป็นกาลไม่ควรที่จะรับอธิกรณ์ นี้หาใช่
เป็นกาลสมควรไม่ อธิกรณ์นั้น ภิกษุไม่พึงรับ
๒. ก็ถ้าภิกษุพิจารณาอยู่ รู้อย่างนี้ว่า นี้เป็นกาลควรที่จะรับ
อธิกรณ์ นี้หาใช่กาลไม่สมควรไม่ ภิกษุนั้นพึงพิจารณาต่อไปว่า ที่
เราปรารถนาจะรับอธิกรณ์นี้ อธิกรณ์นี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่ ถ้าภิกษุ
พิจารณาอยู่ รู้อย่างนี้ว่า อธิกรณ์นี้ เป็นเรื่องไม่จริง หาใช่เป็นเรื่อง
จริงไม่ อธิกรณ์นั้นภิกษุไม่พึงรับ
๓. ก็ถ้าภิกษุพิจารณาอยู่ รู้อย่างนี้ว่า อธิกรณ์นี้เป็นเรื่องจริง หา
ใช่เป็น เรื่องไม่จริงไม่ ภิกษุนั้นพึงพิจารณาต่อไปว่า เราปรารถนา
จะรับอธิกรณ์นี้ อธิกรณ์นี้ประกอบด้วยประโยชน์หรือไม่ ถ้าภิกษุ
พิจารณาอยู่ รู้อย่างนี้ว่า อธิกรณ์นี้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ หาใช่
ประกอบด้วยประโยชน์ไม่ ภิกษุไม่พึงรับ
๔. ก็ถ้าภิกษุพิจารณาอยู่ รู้อย่างนี้ว่า อธิกรณ์นี้ประกอบด้วย
ประโยชน์ หาใช่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่ ภิกษุนั้นพึงพิจารณา
ต่อไปว่า เมื่อเรารับอธิกรณ์นี้ไว้ จักได้ภิกษุผู้เคยเห็นกันเคยคบกัน
เป็นฝ่ายโดยธรรมโดยวินัยหรือไม่ ถ้าภิกษุพิจารณาอยู่ รู้อย่างนี้ว่า
เมื่อเรารับอธิกรณ์นี้ไว้ จักไม่ได้ภิกษุผู้เคยเห็นกันเคยคบกัน เป็น
ฝ่ายโดยธรรมโดยวินัย อธิกรณ์นั้น ภิกษุไม่พึงรับ
๕. ก็ถ้าภิกษุพิจารณาอยู่ รู้อย่างนี้ว่า เมื่อเรารับอธิกรณ์นี้ไว้
จักได้ภกิ ษุ ผูเ้ คยเห็นกันเคยคบกัน เป็นฝ่ายโดยธรรมโดยวินยั ภิกษุนนั้
พึงพิจารณาต่อไปว่า เมื่อเรารับอธิกรณ์นี้ไว้ ความบาดหมาง ความ
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564. ดูกรอุบาลี ภิกษุผู้ปรารถนาจะรับอธิกรณ์ พึงรับอธิกรณ์ประกอบ

อันตราย ๑๐ อย่าง อย่างใดอย่างหนึ่ง

ทะเลาะ ความแก่งแย่ง ความวิวาท ความแตกแห่งสงฆ์ ความ
ร้าวรานแห่งสงฆ์ ความถือต่างแห่งสงฆ์ การกระท�ำต่างแห่งสงฆ์
ซึ่ ง มี ก ารนั้ น เป็ น เหตุ จั ก มี แ ก่ ส งฆ์ ห รื อ ไม่ ถ้ า ภิ ก ษุ พิ จ ารณาอยู ่
รู้อย่างนี้ว่า เมื่อเรารับอธิกรณ์นี้ไว้ ความบาดหมาง ความทะเลาะ
ความแก่งแย่ง ความวิวาท ความแตกแห่งสงฆ์ ความร้าวรานแห่งสงฆ์
อธิกรณ์นั้นภิกษุไม่พึงรับ
ก็ถ้าภิกษุพิจารณาอยู่ รู้อย่างนี้ว่า เมื่อเรารับอธิกรณ์น้ีไว้ ความ
บาดหมาง ความทะเลาะ ความแก่งแย่ง ความวิวาท ความแตกแห่ง
สงฆ์ ความร้าวรานแห่งสงฆ์ ความถือต่างแห่งสงฆ์ การกระท�ำต่าง
แห่งสงฆ์ ซึง่ มีการนัน้ เป็นเหตุ จักไม่มแี ก่สงฆ์ อธิกรณ์นนั้ ภิกษุพงึ รับ
อุบาลี อธิกรณ์ที่ประกอบด้วยองค์ ๕ อย่างนี้แล ภิกษุรับไว้
จักไม่ท�ำ ความเดือดร้อนแม้ในภายหลังแล.
[๕๐๐]

ทูลถามการโจท

ภิกษุผู้โจทก์ ปรารถนาจะโจทผู้อื่น พึงพิจารณาธรรมเท่าไรในตน แล้วโจทผู้อื่น
พระพุทธเจ้าข้า

565. ดูกรอุบาลี ภิกษุผู้โจทก์ ปรารถนาจะโจทผู้อื่น พึงพิจารณาธรรม ๕
ประการในตน แล้วโจทผู้อื่น
ดูกรอุบาลี ภิกษุผโู้ จทก์ ปรารถนาจะโจทผูอ้ นื่ พึงพิจารณาอย่างนีว้ า่
เรามีความประพฤติทางกายบริสุทธิ์ หรือหนอ เราประกอบด้วย
ความประพฤติทางกายบริสุทธิ์ ไม่มีช่อง ไม่มีต�ำหนิ ธรรมนี้มีแก่
เราหรือไม่ ถ้าภิกษุไม่ใช่เป็นผู้มีความประพฤติทางกายบริสุทธิ์
ประกอบด้วยความประพฤติทางกายบริสุทธิ์ ไม่มีช่อง ไม่มีต�ำหนิ
เธอย่อมมีผู้กล่าวว่า เชิญท่านจงศึกษาความประพฤติทางกายเสีย
ก่อน เธอย่อมจะมีผู้กล่าวดังนี้.
[๕๐๑]
ดูกรอุบาลี อนึ่ง ภิกษุผู้โจทก์ ปรารถนาจะโจทผู้อื่น พึงพิจารณา
อย่างนีว้ า่ เรามีความประพฤติทางวาจาบริสทุ ธิห์ รือหนอ เราประกอบ
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ด้วยความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์ไม่มีช่อง ไม่มีต�ำหนิ ธรรมนี้มี
แก่เราหรือไม่ ถ้าภิกษุไม่ใช่เป็นผู้มีความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์
ประกอบด้วยความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์ ไม่มีช่อง ไม่มีต�ำหนิ
เธอย่อมจะมีผู้กล่าวว่า เชิญท่านจงศึกษาความประพฤติทางวาจา
เสียก่อน เธอย่อมจะมีผู้กล่าวดังนี้.
[๕๐๒]
ดูกรอุบาลี อนึ่ง ภิกษุผู้โจทก์ ปรารถนาจะโจทผู้อื่น พึงพิจารณา
อย่างนี้ว่า จิตของเรามีเมตตาปรากฏ ไม่อาฆาตในสพรหมจารี
ทั้งหลายหรือหนอ ธรรมนี้มีแก่เราหรือไม่ ถ้าภิกษุไม่ใช่เป็นผู้มี
เมตตาจิตปรากฏ ไม่อาฆาตในสพรหมจารีทั้งหลาย เธอย่อมจะ
มีผู้กล่าวว่า เชิญท่านเข้าไปตั้งเมตตาจิตในสพรหมจารีทั้งหลาย
เธอย่อมจะมีผู้กล่าวดังนี้.
[๕๐๓]
ดูกรอุบาลี อนึ่ง ภิกษุผู้โจทก์ ปรารถนาจะโจทผู้อื่น พึงพิจารณา
อย่างนี้ว่า เราเป็นพหูสูต ทรงสุตะ เป็นที่สั่งสมสุตะหรือหนอ ธรรม
เหล่านั้นใด ไพเราะในเบื้องต้น ไพเราะในท่ามกลาง ไพเราะในที่สุด
ประกาศพรหมจรรย์ พร้อมทัง้ อรรถทัง้ พยัญชนะบริสทุ ธิบ์ ริบรู ณ์สนิ้ เชิง
ธรรมเห็นปานนั้นเป็นธรรมอันเราสดับมาก ทรงไว้คล่องปาก ขึ้นใจ
แทงตลอดดีแล้วด้วยปัญญา ธรรมนี้มีแก่เราหรือไม่ ถ้าภิกษุไม่ใช่
เป็นพหูสูต ทรงสุตะ เป็นที่สั่งสมสุตะ ธรรมเหล่านั้นใด ไพเราะใน
เบื้องต้น ไพเราะในท่ามกลาง ไพเราะในที่สุดประกาศพรหมจรรย์
พร้อมทัง้ อรรถทัง้ พยัญชนะ บริสทุ ธิบ์ ริบรู ณ์ สิน้ เชิง ธรรมเห็นปานนัน้
ไม่เป็นธรรมอันเธอสดับมาก ทรงไว้คล่องปาก ขึ้นใจ แทงตลอด
ดีแล้วด้วยปัญญา เธอย่อมจะมีผู้กล่าวว่า เชิญท่านจงเล่าเรียน
ปริยัติเสียก่อน เธอย่อมจะมีผู้กล่าวดังนี้.
[๕๐๔]
ดูกรอุบาลี อนึ่ง ภิกษุผู้โจทก์ ปรารถนาจะโจทผู้อื่น พึงพิจารณา
อย่างนี้ว่า เราจ�ำปาติโมกข์ทั้งสองได้ดี โดยพิสดาร สวดไพเราะ

คล่องแคล่ว วินิจฉัยถูกต้องโดยสุตตะ โดยอนุพยัญชนะหรือหนอ
ธรรมนี้มีแก่เราหรือไม่ ถ้าภิกษุไม่ใช่เป็นผู้จ�ำปาติโมกข์ทั้งสองได้ดี
โดยพิสดาร สวดไพเราะ คล่องแคล่ว วินิจฉัยถูกต้องโดยสุตตะ
โดยอนุ พ ยั ญ ชนะ เธอถู ก ถามว่ า ท่ า น ก็ พ ระผู ้ มี พ ระภาคตรั ส
สิกขาบทนี้ที่ไหน จะตอบไม่ได้ เธอย่อมจะมีผู้กล่าวว่า เชิญท่าน
เล่าเรียนวินัยเสียก่อน เธอย่อมจะมีผู้กล่าวดังนี้
ดูกรอุบาลี ภิกษุผู้โจทก์ปรารถนาจะโจทผู้อื่น พึงพิจารณาธรรม
๕ ประการนี้ในตน แล้วพึงโจทผู้อื่น.
[๕๐๕]

พระพุทธเจ้าข้า ภิกษุผู้โจทก์ปรารถนาจะโจทผู้อื่น พึงตั้งธรรมเท่าไรไว้ในตน
แล้วโจทผู้อื่น

566. ดูกรอุบาลี ภิกษุผู้โจทก์ปรารถนาจะโจทผู้อื่นพึงตั้งธรรม ๕ ประการ
ไว้ในตน แล้วโจทผู้อื่น คือ
๑. เราจักกล่าวโดยกาลอันควร จักไม่กล่าวโดยกาลอันไม่ควร
๒. จักกล่าวด้วยค�ำจริง จักไม่กล่าวด้วยค�ำอันไม่เป็นจริง
๓. จักกล่าวด้วยค�ำสุภาพ จักไม่กล่าวด้วยค�ำหยาบ
๔. จักกล่าวด้วยค�ำประกอบด้วยประโยชน์ จักไม่กล่าวด้วย
ค�ำไร้ประโยชน์
๕. จักมีเมตตาจิตกล่าว จักไม่มุ่งร้ายกล่าว
ดู ก รอุ บ าลี ภิ ก ษุ ผู ้ โจทก์ ปรารถนาจะโจทผู ้ อื่ น พึ ง ตั้ ง ธรรม
๕ ประการนี้ ไว้ในตน แล้วโจทผู้อื่น.

ผู้โจทก์โดยไม่เป็นธรรมต้องเดือดร้อน

[๕๐๖]

ข้า

ภิกษุผู้โจทก์โดยไม่เป็นธรรม พึงถึงความเดือดร้อนด้วยอาการเท่าไร พระพุทธเจ้า

567. ดูกรอุบาลี ภิกษุผู้โจทก์โดยไม่เป็นธรรม พึงถึงความเดือดร้อนด้วย
อาการ ๕ คือ
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๑. ท่านโจทโดยกาลไม่ควร ไม่โจทโดยกาลอันควร ท่านต้องเดือดร้อน
๒. ท่านโจทด้วยเรือ่ งไม่จริง ไม่โจทด้วยเรือ่ งจริง ท่านต้องเดือดร้อน
๓. ท่านโจทด้วยค�ำหยาบ ไม่โจทด้วยค�ำสุภาพ ท่านต้องเดือดร้อน
๔. ท่านโจทด้วยเรื่องไม่ประกอบด้วยประโยชน์ ไม่โจทด้วยเรื่อง
ประกอบด้วยประโยชน์ ท่านต้องเดือดร้อน
๕. ท่านมุ่งร้ายโจท มิใช่มีเมตตาจิตโจท ท่านต้องเดือดร้อน
ดูกรอุบาลี ภิกษุผโู้ จทก์โดยไม่เป็นธรรม พึงถึงความเดือดร้อนด้วย
อาการ ๕ นี้ ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะภิกษุแม้อื่น ไม่พึงส�ำคัญ
เรื่องที่โจทด้วยค�ำเท็จ.

ผู้ถูกโจทโดยไม่เป็นธรรมไม่ต้องเดือดร้อน

ก็ภกิ ษุผถู้ กู โจทโดยไม่เป็นธรรม ไม่ตอ้ งเดือดร้อนด้วยอาการเท่าไร พระพุทธเจ้าข้า

568. ดูกรอุบาลี ภิกษุผู้ถูกโจทโดยไม่เป็นธรรม ไม่ต้องเดือดร้อนด้วย

อาการ ๕ คือ
๑. ท่านถูกโจทโดยกาลไม่ควร ไม่ถูกโจทโดยกาลอันควร ท่าน
ไม่ต้องเดือดร้อน
๒. ท่านถูกโจทด้วยเรื่องไม่จริง ไม่ได้ถูกโจทด้วยเรื่องจริง ท่าน
ไม่ต้องเดือดร้อน
๓. ท่านถูกโจทด้วยค�ำหยาบ ไม่ถูกโจทด้วยค�ำสุภาพ ท่านไม่
ต้องเดือดร้อน
๔. ท่านถูกโจทด้วยเรื่องไม่ประกอบด้วยประโยชน์ ไม่ได้ถูกโจท
ด้วยเรื่องประกอบด้วยประโยชน์ ท่านไม่ต้องเดือดร้อน
๕. ท่านถูกโจทด้วยมุ่งร้าย ไม่ถูกโจทด้วยเมตตาจิต ท่านไม่
ต้องเดือดร้อน
ดูกรอุบาลี ภิกษุผู้ถูกโจทโดยไม่เป็นธรรม ไม่ต้องเดือดร้อนด้วย
อาการทั้ง ๕ นี้.
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[๕๐๗]

ผู้โจทก์โดยเป็นธรรมไม่ต้องเดือดร้อน

[๕๐๘]

ภิกษุผโู้ จทก์โดยเป็นธรรม พึงถึงความไม่เดือดร้อน ด้วยอาการเท่าไร พระพุทธเจ้าข้า

569. ดูกรอุบาลี ภิกษุผู้โจทก์โดยเป็นธรรม พึงถึงความไม่เดือดร้อนด้วย

อาการ ๕ คือ
๑. ท่านโจทโดยกาลอันควร ไม่ใช่โจทโดยกาลอันไม่ควร ท่าน
ไม่ต้องเดือดร้อน
๒. ท่านโจทด้วยเรื่องจริง ไม่ใช่โจทด้วยเรื่องไม่เป็นจริง ท่าน
ไม่ต้องเดือดร้อน
๓. ท่านโจทด้วยค�ำสุภาพ ไม่ใช่โจทด้วยค�ำหยาบ ท่านไม่ต้อง
เดือดร้อน
๔. ท่านโจทด้วยเรื่องประกอบด้วยประโยชน์ ไม่ใช่โจทด้วยเรื่อง
ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ ท่านไม่ต้องเดือดร้อน
๕. ท่านมีเมตตาจิตโจท ไม่ใช่มุ่งร้ายโจท ท่านไม่ต้องเดือดร้อน
ดูกรอุบาลี ภิกษุผู้โจทก์โดยเป็นธรรม พึงถึงความไม่เดือดร้อน
ด้วยอาการ ๕ นี้ ข้อนั้นเป็นเพราะเหตุไร เพราะภิกษุแม้อ่ืนก็พึง
ส�ำคัญว่าควรโจทด้วยเรื่องจริง.
[๕๐๙]

ผู้ถูกโจทโดยธรรมต้องเดือดร้อน

ก็ภิกษุผู้ถูกโจทโดยธรรม พึงถึงความเดือดร้อนด้วยอาการเท่าไร พระพุทธเจ้าข้า

570. ดู ก รอุ บ าลี ภิ ก ษุ ผู ้ ถู ก โจทโดยธรรม พึ ง ถึ ง ความเดื อ ดร้ อ นด้ ว ย
อาการ ๕ คือ
๑. ท่านถูกโจทโดยกาลอันควร ไม่ใช่ถูกโจทโดยกาลอันไม่ควร
ท่านต้องเดือดร้อน
๒. ท่านถูกโจทด้วยเรื่องจริง ไม่ใช่ถูกโจทด้วยเรื่องไม่เป็นจริง
ท่านต้องเดือดร้อน
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๓. ท่านถูกโจทด้วยค�ำสุภาพ ไม่ใช่ถูกโจทด้วยค�ำหยาบ ท่าน
ต้องเดือดร้อน
๔. ท่านถูกโจทด้วยเรื่องประกอบด้วยประโยชน์ ไม่ใช่ถูกโจท
ด้วยเรื่องไม่ประกอบด้วยประโยชน์ ท่านต้องเดือดร้อน
๕. ท่านถูกโจทด้วยเมตตาจิต ไม่ใช่ถูกโจทด้วยมุ่งร้าย ท่าน
ต้องเดือดร้อน
ดูกรอุบาลี ภิกษุผู้ถูกโจทโดยธรรม พึงถึงความเดือดร้อนด้วย
อาการ ๕ นี้แล.
[๕๑๐]

ธรรมสำ�หรับผู้โจทก์ ๕ ประการ

ภิกษุผู้โจทก์ปรารถนาจะโจทผู้อื่น พึงมนสิการธรรมเท่าไรไว้ในตน แล้วโจทผู้อื่น
พระพุทธเจ้าข้า

๕ อย่างไว้ในตน แล้วโจทผู้อื่น คือ
๑. ความการุญ
๒. ความหวังประโยชน์
๓. ความเอ็นดู
๔. ความออกจากอาบัติ
๕. ความท�ำวินัยเป็นเบื้องหน้า
ดูกรอุบาลี ภิกษุผู้โจทก์ปรารถนาจะโจทผู้อื่น พึงมนสิการธรรม
๕ อย่าง นี้ไว้ในตนแล้วโจทผู้อื่น.

ผู้ถูกโจทก์พึงตั้งอยู่ในธรรม ๒ ประการ

[๕๑๑]

ก็ภิกษุผู้ถูกโจทก์ พึงตั้งอยู่ในธรรมเท่าไร พระพุทธเจ้าข้า

572. ดูกรอุบาลี ภิกษุผู้ถูกโจทก์ พึงตั้งอยู่ในธรรม ๒ ประการ คือ
๑. ความจริง
๒. ความไม่ขุ่นเคือง

ปาติโมกขฐปนะขันธกะ
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571. ดูกรอุบาลี ภิกษุผู้โจทก์ปรารถนาจะโจทผู้อื่น พึงมนสิการธรรม

ขันธ์ที่ ๖ : ภิกขุนีขันธกะ
[๕๑๓]

เรื่องพระนางมหาปชาบดีโคตมี

ขอประทานวโรกาสพระพุทธเจ้าข้า ขอสตรีพึงได้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต
ในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้ว

อย่ า เลย โคตมี เธออย่ า ชอบใจ การที่ ส ตรี อ อกจากเรื อ นบวชเป็ น
บรรพชิต ในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วเลย

แม้ครั้งที่สอง …
แม้ครั้งที่สาม พระนางมหาปชาบดีโคตมี ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ขอ
ประทานวโรกาสพระพุทธเจ้าข้า ขอสตรีพึงได้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในพระ
ธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้ว

อย่ า เลย โคตมี เธออย่ า ชอบใจการที่ ส ตรี อ อกจากเรื อ น บวชเป็ น
บรรพชิตในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วเลย

ครั้งนั้น พระนางมหาปชาบดีโคตมี ทรงน้อยพระทัย ว่าพระผู้มีพระภาคไม่ทรง
อนุ ญ าตให้ ส ตรี อ อกจากเรื อ นบวชเป็ น บรรพชิ ต ในพระธรรมวิ นั ย ที่ พ ระตถาคต
ประกาศแล้ว มีทุกข์ เสียพระทัย มีพระพักตร์นองด้วยน�้ำพระเนตร ทรงกันแสง พลาง
ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคท�ำประทักษิณ เสด็จกลับไป.

[๕๑๔]

ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในกรุงกบิลพัสดุ์ ตามพระพุทธาภิรมย์ แล้ว
เสด็จหลีกจาริกทางพระนครเวสาลี เสด็จจาริกโดยล�ำดับ ถึงพระนครเวสาลี ข่าวว่า
พระองค์ประทับอยู่ที่กูฏาคารสาลาป่ามหาวัน เขต พระนครเวสาลีนั้น
ครั้งนั้น พระนางมหาปชาบดีโคตมีให้ปลงพระเกสา ทรงพระภูษาย้อมฝาด พร้อม
ด้วยนางสากิยานีมากด้วยกัน เสด็จหลีกไปทางพระนครเวสาลี เสด็จถึงเมืองเวสาลี
กูฏาคารสาลาป่ามหาวัน โดยล�ำดับ เวลานัน้ พระนางมีพระบาททัง้ สองพอง มีพระวรกาย
เกลือกกลั้วด้วยธุลี มีทุกข์ เสียพระทัย มีพระพักตร์นองด้วยน�้ำพระเนตร ได้ประทับ
ยืนกันแสงอยู่ที่ซุ้มพระทวารภายนอก
ท่านพระอานนท์ได้เห็นพระนางมหาปชาบดีโคตมี มีพระบาททัง้ สองพอง มีพระวรกาย
เกลือกกลั้วด้วยธุลี มีทุกข์ เสียพระทัย มีพระพักตร์นองด้วยน�้ำพระเนตร ประทับยืน
กันแสงอยู่ที่ซุ้มพระทวารภายนอก ครั้นแล้วได้ถามว่า ดูกรโคตมี เพราะเหตุไร
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พระนางจึงมีพระบาททั้งสองพอง มีพระวรกายเกลือกกลั้วด้วยธุลี มีทุกข์ เสียพระทัย
มีพระพักตร์ชุ่มด้วยน�้ำพระเนตร ประทับยืนกันแสงอยู่ที่ซุ้มพระทวารภายนอก
พระนางตอบว่า พระอานนท์เจ้าข้า เพราะพระผู้มีพระภาคไม่ทรงอนุญาตให้สตรี
ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต ในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้ว…

[๕๑๕]

ครั้งนั้น ท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค ถวายบังคม นั่ง ณ ที่ควร
ส่ ว นข้ า งหนึ่ง แล้วกราบทูล ว่า พระพุทธเจ้ า ข้ า พระนางมหาปชาบดี โคตมี นั้ น
มีพระบาททั้ง ๒ พอง มีพระวรกายเกลือกกลั้วด้วยธุลี มีทุกข์ เสียพระทัย มีพระ
พักตร์นองด้วยน�้ำพระเนตร ประทับยืนกันแสงอยู่ที่ซุ้มพระทวารภายนอก ด้วยน้อย
พระทัยว่า พระผู้มีพระภาคไม่ทรงอนุญาตให้สตรีออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตใน
พระธรรมวินยั ทีพ่ ระตถาคตประกาศแล้ว ขอประทานวโรกาสขอสตรีพงึ ได้การออกจาก
เรือนบวชเป็นบรรพชิต ในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้ว พระพุทธเจ้าข้า
แม้ครั้งที่สอง …
แม้ครัง้ ทีส่ าม ท่านพระอานนท์ได้กราบทูลพระผูม้ พี ระภาคว่า ขอประทานวโรกาส
ขอสตรีพึงได้การออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต ในพระธรรมวินัยที่พระตถาคต
ประกาศแล้ว พระพุทธเจ้าข้า

อย่าเลย อานนท์ เธออย่าชอบใจการที่สตรีออกจากเรือนบวชเป็น
บรรพชิต ในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วเลย

พระพุทธเจ้าข้า สตรีออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในพระธรรมวินยั ทีพ่ ระตถาคต
ประกาศแล้ว ควรหรือไม่เพื่อท�ำให้แจ้งแม้ซึ่งโสดาปัตติผล สกิทาคามิผล อนาคามิผล
หรืออรหัตตผล

ดู ก รอานนท์ สตรี อ อกจากเรื อ นบวชเป็ น บรรพชิ ต ในธรรมวิ นั ย ที่
ตถาคตประกาศแล้ว ควรเพื่อท�ำให้แจ้งแม้ซึ่งโสดาปัตติผล สกิทาคามิผล
อนาคามิผล หรืออรหัตตผล

พระพุทธเจ้าข้า ถ้าสตรีออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต ในพระธรรมวินยั ทีพ่ ระตถาคต
ประกาศแล้ว ควรเพือ่ ท�ำให้แจ้งแม้ซงึ่ โสดาปัตติผล สกิทาคามิผล อนาคามิผล อรหัตผล
ได้พระพุทธเจ้าข้า พระนางมหาปชาบดีโคตมี พระมาตุจฉาของพระผูม้ พี ระภาค ทรงมี
อุปการะมาก ทรงประคับประคองเลีย้ งดู ทรงถวายขีรธารา เมือ่ พระชนนีสวรรคตได้ให้
พระผูม้ พี ระภาคเสวยขีรธารา ขอประทานวโรกาส ขอสตรีพงึ ได้การออกจากเรือนบวช
เป็นบรรพชิต ในพระธรรมวินยั ทีพ่ ระตถาคตประกาศแล้ว พระพุทธเจ้าข้า.
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อย่าเลย อานนท์ เธออย่าชอบใจ การที่สตรีออกจากเรือนบวชเป็น
บรรพชิต ในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วเลย

ครุธรรม ๘ ประการ

[๕๑๖]
ดูกรอานนท์ ถ้าพระนางมหาปชาบดีโคตมี ยอมรับ ครุธรรม ๘ ประการ
ข้อนั้นแหละ จงเป็นอุปสัมปทาของพระนาง คือ
๑. ภิกษุณีอุปสมบทแล้ว ๑๐๐ ปี ต้องกราบไหว้ ลุกรับ ท�ำอัญชลีกรรม
สามีจิกรรมแก่ภิกษุที่อุปสมบทในวันนั้น ธรรมแม้นี้ ภิกษุณีต้องสักการะ
เคารพ นับถือ บูชา ไม่ละเมิดตลอดชีวิต
๒. ภิกษุณีไม่พึงอยู่จ�ำพรรษาในอาวาสที่ไม่มีภิกษุ ธรรมแม้นี้ ภิกษุณี
ต้องสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ไม่ละเมิดตลอดชีวิต
๓. ภิกษุณีต้องหวังธรรม ๒ ประการ คือ ถามวันอุโบสถ ๑ เข้าไปฟัง
ค�ำสั่งสอน ๑ จากภิกษุสงฆ์ทุกกึ่งเดือน ธรรมแม้นี้ ภิกษุณีต้องสักการะ
เคารพ นับถือ บูชา ไม่ละเมิดตลอดชีวิต
๔. ภิกษุณีอยู่จ�ำพรรษาแล้ว ต้องปวารณาในสงฆ์สองฝ่าย โดยสถาน
ทั้ง ๓ คือ โดยได้เห็น โดยได้ยิน หรือโดยรังเกียจ ธรรมแม้นี้ ภิกษุณีต้อง
สักการะ เคารพ นับถือ บูชา ไม่ละเมิดตลอดชีวิต
๕. ภิกษุณีต้องธรรมที่หนักแล้ว ต้องประพฤติปักขมานัตในสงฆ์ ๒ ฝ่าย
ธรรมแม้นี้ ภิกษุณีต้องสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ไม่ละเมิดตลอดชีวิต
๖. ภิกษุณีต้องแสวงหาอุปสัมปทาในสงฆ์ ๒ ฝ่าย เพื่อสิกขมานาผู้มี
สิกขาอันศึกษาแล้วในธรรม ๖ ประการ ครบ ๒ ปีแล้ว ธรรมแม้นี้ ภิกษุณี
ต้องสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ไม่ละเมิดตลอดชีวิต
๗. ภิกษุณีไม่พึงด่า บริภาษภิกษุ โดยปริยายอย่างใดอย่างหนึ่ง ธรรม
แม้นี้ ภิกษุณีต้องสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ไม่ละเมิดตลอดชีวิต
๘. ตัง้ แต่วนั นีเ้ ป็นต้นไป ปิดทางไม่ให้ภกิ ษุณที งั้ หลายสอนภิกษุ เปิดทาง
ให้ภิกษุทั้งหลายสอนภิกษุณี ธรรมแม้นี้ ภิกษุณีต้องสักการะ เคารพ นับถือ
บูชา ไม่ละเมิดตลอดชีวิต
ดูกรอานนท์ ก็ถา้ พระนางมหาปชาบดีโคตมี ยอมรับครุธรรม ๘ ประการนี้
ข้อนั้นแหละจงเป็นอุปสัมปทาของพระนาง.
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[๕๑๗]

ครั้งนั้น ท่านพระอานนท์เรียนครุธรรม ๘ ประการ ในส�ำนักพระผู้มีพระภาค
แล้วเข้าไปหาพระนางมหาปชาบดีโคตมี ชี้แจงว่า พระนางโคตมี ถ้าพระนางยอมรับ
ครุธรรม ๘ ประการ ข้อนั้นแหละจักเป็นอุปสัมปทาของพระนาง
… ข้าแต่ท่านพระอานนท์ ดิฉันยอมรับ ครุธรรม ๘ ประการนี้ ไม่ละเมิดตลอด
ชีวิต เปรียบเหมือนหญิงสาว หรือชายหนุ่ม ที่ชอบแต่งกาย อาบน�้ำสระเกล้าแล้ว
ได้พวงอุบล พวงมะลิ หรือพวงล�ำดวนแล้ว พึงประคองรับด้วยมือทั้งสอง ตั้งไว้เหนือ
เศียรเกล้าฉะนั้น.

[๕๑๘]

เหตุให้พรหมจรรย์ไม่ตั้งอยู่นาน

ดูกรอานนท์ ก็ถา้ สตรีจกั ไม่ได้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินยั
ที่ตถาคตประกาศแล้ว พรหมจรรย์จักตั้งอยู่ได้นาน สัทธรรมจะพึงตั้งอยู่
ได้ตลอดพันปี ก็เพราะสตรีออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต ในธรรมวินัย
ที่ตถาคตประกาศแล้ว บัดนี้ พรหมจรรย์จักไม่ตั้งอยู่ได้นาน สัทธรรมจัก
ตั้งอยู่ได้เพียง ๕๐๐ ปีเท่านั้น
ดูกรอานนท์ สตรีได้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยใด
ธรรมวินยั นัน้ เป็นพรหมจรรย์ไม่ตงั้ อยูไ่ ด้นาน เปรียบเหมือนตระกูลเหล่าใด
เหล่าหนึ่งที่มีหญิงมาก มีชายน้อย ตระกูลเหล่านั้นถูกพวกโจรผู้ลักทรัพย์
ก�ำจัดได้ง่าย
อี ก ประการหนึ่ ง เปรี ย บเหมื อ นหนอนขยอกที่ ล งในนาข้ า วสาลี ที่
สมบูรณ์ นาข้าวสาลีนั้นไม่ตั้งอยู่ได้นาน
อีกประการหนึง่ เปรียบเหมือน เพลีย้ ทีล่ งในไร่ออ้ ยทีส่ มบูรณ์ ไร่ออ้ ยนัน้
ไม่ตั้งอยู่ได้นาน
ดูกรอานนท์ บุรุษกั้นท�ำนบแห่งสระใหญ่ไว้ก่อน เพื่อไม่ให้น�้ำไหลไป
แม้ฉันใด เราบัญญัติครุธรรม ๘ ประการแก่ภิกษุณี เพื่อไม่ให้ภิกษุณีละเมิด
ตลอดชีวิต ฉันนั้นเหมือนกัน.
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ครั้งนั้น ท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค ถวายบังคม นั่ง ณ ที่ควร
ส่วนข้างหนึ่ง แล้วได้กราบทูลว่า พระพุทธเจ้าข้า พระนางมหาปชาบดีโคตมี ยอมรับ
ครุธรรม ๘ ประการแล้ว พระมาตุจฉาของพระผู้มีพระภาค อุปสมบทแล้ว

[๕๑๙]

ทรงอนุญาตให้อุปสมบทภิกษุณี

ครั้งนั้น พระมหาปชาบดีโคตมีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค ถวายบังคม ได้ยืน ณ
ทีค่ วรส่วนข้างหนึง่ แล้วกราบทูลว่า พระพุทธเจ้าข้า หม่อมฉัน จะปฏิบตั ใิ นนางสากิยานี
พวกนี้อย่างไร ล�ำดับนั้น พระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้พระนางมหาปชาบดีโคตมี
เห็นแจ้ง สมาทาน อาจหาญ ร่าเริง ด้วยธรรมีกถาแล้ว ทีนนั้ พระนางมหาปชาบดีโคตมี
ผูอ้ นั พระผูม้ พี ระภาคได้ทรงชีแ้ จงให้เห็นแจ้ง สมาทาน อาจหาญ ร่าเริง ด้วยธรรมีกถา
แล้ว จึงถวายบังคมพระผู้มีพระภาคท�ำประทักษิณกลับไป
ล�ำดับนั้น พระผู้มีพระภาคทรงท�ำธรรมีกถาในเพราะเหตุเป็นเค้ามูลนั้น ในเพราะ
เหตุแรกเกิดนั้น แล้วรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า

573. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุทั้งหลายอุปสมบทภิกษุณี.
[๕๒๐]

ครั้งนั้นภิกษุณีเหล่านั้นได้กล่าวกะพระมหาปชาบดีโคตมีว่า พระแม่เจ้ายังไม่ได้
อุปสมบท แต่พวกดิฉนั อุปสมบทแล้ว เพราะพระผูม้ พี ระภาคทรง บัญญัตไิ ว้อย่างนีว้ า่
ภิกษุทั้งหลายพึงให้อุปสมบทภิกษุณี ล�ำดับนั้น พระมหาปชาบดีโคตมีเข้าไปหาท่าน
พระอานนท์ อภิวาทแล้วได้ยืน ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง แล้วกล่าวว่า ท่านพระอานนท์
ภิกษุณีเหล่านั้นพูดกะดิฉันอย่างนี้ว่า พระแม่เจ้ายังไม่ได้อุปสมบท แต่พวกดิฉัน
อุปสมบทแล้ว เพราะพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้อย่างนี้ว่า ภิกษุทั้งหลายพึงให้
อุปสมบทภิกษุณี
ครั้งนั้น ท่านพระอานนท์ เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค ถวายบังคมนั่ง ณ ที่ควร
ส่วนข้างหนึ่ง แล้วกราบทูลว่า พระพุทธเจ้าข้า พระมหาปชาบดีโคตมี กล่าวอย่างนี้ว่า
ท่านพระอานนท์ ภิกษุณพี วกนีพ้ ดู กะดิฉนั อย่างนีว้ า่ พระแม่เจ้ายังไม่ได้อปุ สมบท แต่
พวกดิฉนั อุปสมบทแล้ว เพราะพระผูม้ พี ระภาคทรงบัญญัตไิ ว้อย่างนีว้ า่ ภิกษุทงั้ หลาย
พึงให้อุปสมบทภิกษุณี พระผู้มีพระภาคตรัสว่า

ดูกรอานนท์ พระมหาปชาบดีโคตมี รับครุธรรม ๘ ประการแล้วในกาลใด
พระนางชื่อว่าอุปสมบทแล้วในกาลนั้นทีเดียว.

ทรงห้ามภิกษุทำ�อัญชลี สามีจิกรรม แก่มาตุคาม
[๕๒๑]

ครัง้ นัน้ พระมหาปชาบดีโคตมี เข้าไปหาท่านพระอานนท์ อภิวาท ได้ยนื ณ ทีค่ วร
ส่วนข้างหนึ่ง แล้วกล่าวว่า ท่านพระอานนท์ ดิฉันจะทูลขอพรอย่างหนึ่งกะพระผู้มี964
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พระภาคว่า ขอประทานพระวโรกาสพระพุทธเจ้า ขอพระผูม้ พี ระภาค พึงทรงอนุญาต
การกราบไหว้ การลุ ก รั บ การท� ำ อั ญ ชลี ก รรม สามี จิ ก รรม แก่ ภิ ก ษุ แ ละภิ ก ษุ ณี
ตามล�ำดับผู้แก่ … ตรัสว่า

ดูกรอานนท์ ข้อที่ตถาคตจะอนุญาตการกราบไหว้ การลุกรับ การท�ำ
อัญชลีกรรม สามีจิกรรม แก่มาตุคามนั้น มิใช่ฐานะ มิใช่โอกาส เพราะพวก
อัญญเดียรถีย์ที่มีธรรมอันกล่าวไม่ดีแล้วเหล่านี้ ยังไม่กระท�ำการกราบ
ไหว้ การลุกรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรม แก่มาตุคาม ก็ไฉนเล่า ตถาคต
จักอนุญาตการกราบไหว้ การลุกรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรมแก่มาตุคาม
574. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุไม่พงึ ท�ำการกราบไหว้ การลุกรับ อัญชลีกรรม
สามีจิกรรมแก่มาตุคาม รูปใดท�ำ ต้องอาบัติทุกกฏ.

พระพุทธเจ้าข้า สิกขาบท ของภิกษุณีเหล่านั้นใด ที่ทั่วถึงภิกษุ พวกหม่อมฉันจะ
ปฏิบัติในสิกขาบทเหล่านั้นอย่างไร พระพุทธเจ้าข้า.

ดู ก รโคตมี สิ ก ขาบทของภิ ก ษุ ณี เ หล่ า นั้ น ใด ที่ ทั่ ว ถึ ง ภิ ก ษุ พวกเธอ
จงศึกษาในสิกขาบทเหล่านั้น ดุจภิกษุทั้งหลายศึกษาอยู่ ฉะนั้น

พระพุทธเจ้าข้า ก็สิกขาบทของภิกษุณีเหล่านั้นใด ที่ไม่ทั่วถึงภิกษุ พวกหม่อมฉัน
จะปฏิบัติในสิกขาบทเหล่านั้นอย่างไร พระพุทธเจ้าข้า

ดูกรโคตมี สิกขาบทของภิกษุณีเหล่านั้นใด ที่ไม่ทั่วถึงภิกษุ พวกเธอจง
ศึกษาในสิกขาบทเหล่านั้น ตามที่เราบัญญัติไว้แล้ว.
[๕๒๓]

ลักษณะวินิจฉัยพระธรรมวินัย

ขอประทานพระวโรกาส พระพุทธเจ้าข้า ขอพระผูม้ พี ระภาคโปรดแสดงธรรมโดยย่อ
ที่หม่อมฉันฟังธรรมของพระผู้มีพระภาคแล้ว เป็นผู้เดียวจะพึงหลีกออกไม่ประมาท
มีความเพียร มีตนส่งไปอยู่

ดู ก รโคตมี เธอพึ ง รู ้ ธ รรมเหล่ า ใดว่ า ธรรมเหล่ า นี้ เ ป็ น ไปเพื่ อ ความ
ก�ำหนัด ไม่ใช่เพื่อคลายความก�ำหนัด เป็นไปเพื่อความประกอบ ไม่ใช่เพื่อ
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[๕๒๒]

สิกขาบทของภิกษุณี

ความพราก เป็นไปเพื่อความสะสม ไม่ใช่เพื่อความไม่สะสม เป็นไปเพื่อ
ความมักมาก ไม่ใช่เพื่อความมักน้อย เป็นไปเพื่อความไม่สันโดษ ไม่ใช่
เพื่อความสันโดษ เป็นไปเพื่อความคลุกคลีด้วยหมู่ ไม่ใช่เพื่อความสงัด
เป็นไปเพื่อความเกียจคร้าน ไม่ใช่เพื่อปรารภความเพียร เป็นไปเพื่อความ
เลีย้ งยาก ไม่ใช่เพือ่ ความเลีย้ งง่าย. ดูกรโคตมี เธอพึงทรงจ�ำธรรมเหล่านัน้
ไว้โดยส่วนเดียวว่า นั่นไม่ใช่ธรรม นั่นไม่ใช่วินัย นั่นไม่ใช่สัตถุศาสน์
ดูกรโคตมี อนึ่ง เธอพึงรู้ธรรมเหล่าใดว่า ธรรมเหล่านี้เป็นไปเพื่อความ
คลายก�ำหนัด ไม่ใช่เพื่อมีความก�ำหนัด เป็นไปเพื่อความพราก ไม่ใช่เพื่อ
ความประกอบ เป็นไปเพื่อความไม่สะสม ไม่ใช่เพื่อความสะสม เป็นไป
เพื่อความมักน้อย ไม่ใช่เพื่อความมักมาก เป็นไปเพื่อความสันโดษ ไม่ใช่
เพื่อความไม่สันโดษ เป็นไปเพื่อความสงัด ไม่ใช่เพื่อความคลุกคลีด้วย
หมู่ เป็นไปเพื่อปรารภความเพียร ไม่ใช่เพื่อความเกียจคร้าน เป็นไปเพื่อ
ความเลี้ยงง่าย ไม่ใช่เพื่อความเลี้ยงยาก. ดูกรโคตมี เธอพึงทรงจ�ำธรรม
เหล่านั้นไว้โดยส่วนเดียวว่า นั่นเป็นธรรม นั่นเป็นวินัย นั่นเป็นสัตถุศาสน์.

ทรงอนุญาตให้ภิกษุณีแสดงปาติโมกข์

[๕๒๔]

สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายไม่แสดงปาติโมกข์แก่ภิกษุณี … ตรัสว่า

575. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เราอนุญาตให้แสดงปาติโมกข์แก่ภกิ ษุณที งั้ หลาย
ล�ำดับนั้น ภิกษุทั้งหลายคิดว่า ใครหนอ ควรแสดงปาติโมกข์แก่ภิกษุณีทั้งหลาย
… ตรัสว่า

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุแสดงปาติโมกข์แก่ภิกษุณี
ทั้งหลาย.
[๕๒๕]

สมัยนัน้ ภิกษุทงั้ หลายเข้าไปถึงส�ำนักภิกษุณี แล้วแสดงปาติโมกข์แก่ภกิ ษุณที งั้ หลาย
ประชาชน เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ภิกษุณีเหล่านี้เป็นเมียของภิกษุพวกนี้
ภิกษุณีเหล่านี้เป็นชู้ของภิกษุพวกนี้ บัดนี้ ภิกษุเหล่านี้จักอภิรมย์กับภิกษุณีเหล่านี้
ภิกษุทั้งหลาย ได้ยินพวกนั้น เพ่งโทษ ติเตียนโพนทะนาอยู่ … ตรัสว่า
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576. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงแสดงปาติโมกข์แก่ภิกษุณี รูปใดแสดง
ต้องอาบัติทุกกฏ.
เราอนุญาตให้ภิกษุณีแสดงปาติโมกข์แก่ภิกษุณีด้วยกัน

ภิกษุณีทั้งหลายไม่รู้ว่าจะพึงแสดงปาติโมกข์อย่างนี้ … ตรัสว่า

577.ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุบอกภิกษุณีทั้งหลายว่า
พวกเธอพึงแสดงปาติโมกข์อย่างนี้.

[๕๒๖]
…ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีจะไม่ท�ำคืนอาบัติไม่ได้ รูปใดไม่ท�ำคืน
ต้องอาบัติทุกกฏ.
578. …ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุบอกภิกษุณีทั้งหลายว่า
พวกเธอ พึงท�ำคืนอาบัติอย่างนี้.
…ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุรับอาบัติของภิกษุณีทั้ง
หลาย.
[๕๒๗]

ทรงอนุญาตให้บอกวิธีรับอาบัติ

สมัยนั้น ภิกษุณีทั้งหลายพบภิกษุที่ถนนก็ดี ที่ตรอกก็ดี ที่ทางสามแพร่งก็ดี วาง
บาตรไว้ที่พ้ืน ห่มผ้าเฉวียงบ่า นั่งกระหย่งประคองอัญชลี ท�ำคืนอาบัติ ชาวบ้านเพ่ง
โทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ภิกษุณีเหล่านี้เป็นเมียของ ภิกษุพวกนี้ ภิกษุณีเหล่านี้เป็น
ชู้ของภิกษุพวกนี้ ภิกษุณีเหล่านี้ล่วงเกินในราตรีบัดนี้มาขอขมา … ตรัสว่า

579. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุไม่พงึ รับอาบัตขิ องภิกษุณที งั้ หลาย รูปใดรับ

ต้องอาบัติทุกกฏ.
เราอนุญาตให้ภิกษุณีรับอาบัติของภิกษุณีด้วยกัน.
580. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุบอกภิกษุณีทั้งหลายว่า
ท่านทั้งหลายพึงรับอาบัติอย่างนี้.
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ทรงอนุญาตให้รับอาบัติ

[๕๒๘]

ทรงอนุญาตให้ทำ�กรรม

สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายไม่ท�ำกรรมแก่ภิกษุณีทั้งหลาย … ตรัสว่า

581. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ท�ำกรรมแก่ภิกษุณีทั้งหลาย.

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุท�ำกรรมแก่ภิกษุณีทั้งหลาย.
[๕๒๙]

สมัยนั้น ภิกษุณีทั้งหลายที่ถูกท�ำกรรมแล้ว พบภิกษุที่ถนนก็ดี ที่ตรอกก็ดี ที่ทาง
สามแพร่งก็ดี วางบาตรไว้ที่พื้น ห่มผ้าเฉวียงบ่า นั่งกระหย่ง ประคองอัญชลี ให้ภิกษุ
อดโทษพลางตั้งใจว่าจะไม่ท�ำอย่างนั้นอีก ชาวบ้านเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า
ภิกษุณีเหล่านี้เป็นเมียของภิกษุพวกนี้ ภิกษุณีเหล่านี้เป็นชู้ของภิกษุพวกนี้ ภิกษุณี
เหล่านี้ล่วงเกินในราตรี บัดนี้มาขอขมา … ตรัสว่า

582. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงท�ำกรรมแก่ภิกษุณีทั้งหลาย รูปใดท�ำ
ต้องอาบัติทุกกฏ.
เราอนุญาตให้ภิกษุณีท�ำกรรมแก่ภิกษุณีด้วยกัน.

ภิกษุณีทั้งหลายไม่รู้ว่า จะพึงท�ำกรรมแม้อย่างนี้ … ตรัสว่า

583. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุบอกภิกษุณีทั้งหลายว่า
พวกเธอพึงท�ำกรรมอย่างนี้.
[๕๓๐]

สมัยนัน้ ภิกษุณที งั้ หลายเกิดความบาดหมาง เกิดความทะเลาะ ถึงวิวาทกัน ทิม่ แทง
กันและกันด้วยหอกคือปากในท่ามกลางสงฆ์อยู่ ไม่อาจระงับอธิกรณ์นนั้ ได้ … ตรัสว่า

584. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุระงับอธิกรณ์ของภิกษุณี
ทั้งหลาย.
[๕๓๑]

สมั ย นั้ น ภิ ก ษุ ทั้ ง หลายระงั บ อธิ ก รณ์ ข องภิ ก ษุ ณี ทั้ ง หลาย ก็ เ มื่ อ ภิ ก ษุ วิ นิ จ ฉั ย
อธิกรณ์นนั้ อยู่ ปรากฏว่า ภิกษุณที งั้ หลายเข้ากรรมบ้าง ต้องอาบัตบิ า้ ง ภิกษุณที งั้ หลาย
กล่าวอย่างนี้ว่า ดีแล้ว ท่านเจ้าข้า ขอพระคุณเจ้าจงท�ำกรรมแก่ภิกษุณีทั้งหลาย ขอ
พระคุณเจ้าจงรับอาบัติของภิกษุณีทั้งหลาย เพราะพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้
อย่างนี้ว่า ภิกษุพึงระงับอธิกรณ์ของภิกษุณีทั้งหลาย … ตรัสว่า
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585. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุยกกรรมของพวกภิกษุณี
มอบให้แก่พวกภิกษุณี เพื่อให้พวกภิกษุณีท�ำกรรมแก่พวกภิกษุณี
เพื่อให้ภิกษุยกอาบัติของพวกภิกษุณีมอบให้แก่พวกภิกษุณี เพื่อให้
พวกภิกษุณีรับอาบัติของพวกภิกษุณี.
[๕๓๒]

สมัยนัน้ ภิกษุณอี นั เตวาสินขี องภิกษุณอี บุ ลวรรณา ติดตามพระผูม้ พี ระภาคเรียนวินยั
อยู่ ๗ ปี นางมีสติฟั่นเฟือน วินัยที่เรียนไว้ เรียนไว้ ก็เลอะเลือน นางได้ทราบข่าวว่า
พระผูม้ พี ระภาคประสงค์จะเสด็จกรุงสาวัตถี จึงคิดว่าเราติดตามพระผูม้ พี ระภาคเรียนวินยั
อยู่ ๗ ปี เรานั้นมีสติฟั่นเฟือน วินัยที่เรียนไว้ เรียนไว้ เลอะเลือน ก็การที่มาตุคาม
จะติดตามพระศาสดาไปตลอดชีวิตท�ำได้ยาก เราจะพึงปฏิบัติอย่างไรหนอ … ตรัสว่า

[๕๓๓]
587. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงใช้น้�ำโคลนรดนางภิกษุณี รูปใดรด
ต้องอาบัติทุกกฏ.
588. เราอนุญาตให้ลงทัณฑกรรมแก่ภิกษุนั้น.
ภิกษุทั้งหลายคิดว่า พวกเราจะพึงลงทัณฑกรรมอย่างไร … ตรัสว่า

ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุณสี งฆ์พงึ ท�ำภิกษุนนั้ ให้เป็นผูไ้ ม่ควรไหว้.

ทรงห้ามภิกษุแสดงอวัยวะอวดภิกษุณี

[๕๓๔]
589. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงเปิดกายอวดภิกษุณี ไม่พึงเปิดขาอ่อน
อวดภิกษุณี ไม่พึงเปิดองค์ก�ำเนิดอวดภิกษุณี ไม่พึงพูดเกี้ยวภิกษุณี
ไม่พึงชักจูงบุรุษให้สมสู่กับภิกษุณี รูปใดชักจูง ต้องอาบัติทุกกฏ.
590. เราอนุญาตให้ลงทัณฑกรรมแก่ภิกษุนั้น.
ภิกษุทั้งหลายคิดว่า พวกเราพึงลงทัณฑกรรมอย่างไรหนอ … ตรัสว่า

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีสงฆ์ พึงท�ำภิกษุนั้นให้เป็นผู้ไม่ควรไหว้.
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586. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุสอนวินัยแก่พวกภิกษุณี.

[๕๓๕]
ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ ณี ไ ม่ พึ ง ใช้ น�้ ำ โคลนรดภิ ก ษุ รู ป ใดรด
ต้องอาบัติทุกกฏ.
591. เราอนุญาตให้ลงทัณฑกรรมแก่ภิกษุณีนั้น.
ภิกษุทั้งหลายคิดว่า พวกเราพึงลงทัณฑกรรมอย่างไร … ตรัสว่า

592. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ท�ำการห้ามปราม.
เมื่อภิกษุห้ามปรามแล้ว ภิกษุณีทั้งหลายไม่เชื่อฟัง … ตรัสว่า

593. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้งดโอวาท.

ทรงห้ามภิกษุณีแสดงอวัยวะอวดภิกษุ

[๕๓๖]
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีไม่พึงเปิดกายอวดภิกษุ ไม่พึงเปิดถันอวด
ภิกษุ ไม่พึงเปิดขาอ่อนอวดภิกษุ ไม่พึงเปิดองค์ก�ำเนิดอวดภิกษุ
ไม่พึงพูดเกี้ยวภิกษุ ไม่พึงชักจูงสตรีให้สมสู่กับภิกษุ รูปใดชักจูง
ต้องอาบัติทุกกฏ.
594. เราอนุญาตให้ลงทัณฑกรรมแก่ภิกษุณีนั้น
ภิกษุทั้งหลายคิดว่า พวกเราพึงลงทัณฑกรรมอย่างไรหนอ … ตรัสว่า

595. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ท�ำการห้ามปราม.

เมื่อภิกษุท�ำการห้ามปรามแล้วภิกษุณีทั้งหลายไม่เชื่อฟัง … ตรัสว่า

596. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้งดโอวาท.
[๕๓๗]

ครั้งนั้น ภิกษุทั้งหลายคิดว่า การท�ำอุโบสถร่วมกับภิกษุณีที่ถูกงดโอวาทแล้ว
ควรหรือไม่ควรหนอ … ตรัสว่า

597. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ ไ ม่ พึ ง ท� ำ อุ โ บสถร่ ว มกั บ ภิ ก ษุ ณี ท่ี ถู ก งด
โอวาทแล้วจนกว่าอธิกรณ์นั้นจะระงับ.
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[๕๓๘]

การให้โอวาทและงดโอวาทภิกษุณี

สมัยนัน้ ท่านพระอุทายีงดโอวาทแล้วหลีกไปสูจ่ าริก ภิกษุณที งั้ หลายเพ่งโทษ ติเตียน
โพนทะนาว่า ไฉน พระคุณเจ้าอุทายีงดโอวาทแล้วจึงได้ หลีกไปสูจ่ าริกเสียเล่า … ตรัสว่า

598. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุงดโอวาทแล้วไม่พึงหลีกไปสู่จาริก รูปใด
หลีกไป ต้องอาบัติทุกกฏ.
[๕๓๙]

สมัยนั้น ภิกษุผู้เขลา ไม่ฉลาด งดโอวาท … ตรัสว่า

599. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเขลา ไม่ฉลาด ไม่พึงงดโอวาท รูปใดงด
ต้องอาบัติทุกกฏ.
[๕๔๐]

600. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงงดโอวาท ในเพราะเรื่องไม่สมควร
ในเพราะเหตุไม่สมควร รูปใดงด ต้องอาบัติทุกกฏ.
[๕๔๑]

สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายงดโอวาทแล้ว ไม่ให้ค�ำวินิจฉัย … ตรัสว่า

601. ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ ง ดโอวาทแล้ ว จะไม่ ใ ห้ ค� ำ วิ นิ จ ฉั ย ไม่ ไ ด้
รูปใดไม่ให้ ต้องอาบัติทุกกฏ.
[๕๔๒]

สมัยนั้น ภิกษุณีทั้งหลายไม่ไปรับโอวาท … ตรัสว่า

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีจะไม่ไปรับโอวาทไม่ได้ รูปใดไม่ไป พึง
ปรับตามธรรม.
[๕๔๓]

สมั ย นั้ น ภิ ก ษุ ณี ส งฆ์ พ ากั น ไปรั บ โอวาททั้ ง หมด ชาวบ้ า น เพ่ ง โทษ ติ เ ตี ย น
โพนทะนาว่า ภิกษุณีเหล่านี้เป็นเมียของภิกษุพวกนี้ ภิกษุณีเหล่านี้ เป็นชู้ของภิกษุ
พวกนี้ บัดนี้ภิกษุเหล่านี้จักชื่นชมกับภิกษุณีเหล่านี้ … ตรัสว่า

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีสงฆ์ไม่พึงไปรับโอวาททั้งหมด ถ้าไป
ต้องอาบัติทุกกฏ.
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สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายงดโอวาทในเพราะเรื่องไม่สมควร ในเพราะเหตุไม่สมควร
… ตรัสว่า

เราอนุญาตให้ภิกษุณี ๔-๕ รูป ไปรับโอวาท.
[๕๔๔]

สมัยนั้น ภิกษุณี ๔-๕ รูป ไปรับโอวาท ชาวบ้านเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า
ภิกษุณีเหล่านี้เป็นเมียของภิกษุพวกนี้ ภิกษุณีเหล่านี้เป็นชู้ ของภิกษุพวกนี้ บัดนี้
ภิกษุพวกนี้จักชื่นชมกับภิกษุณีเหล่านี้ … ตรัสว่า

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีไม่พึงไปรับโอวาท ถึง ๔-๕ รูป ถ้าไป
ต้องอาบัติทุกกฏ.
เราอนุญาตให้ภิกษุณี ๒-๓ รูป ไปรับโอวาท

วิธีรับโอวาท
ภิกษุณเี หล่านัน้ พึงเข้าไปหาภิกษุรปู หนึง่ ห่มผ้าเฉวียงบ่า ไหว้เท้า
นั่งกระหย่ง ประคองอัญชลี แล้วกล่าวอย่างนี้ว่า
ข้าแต่พระคุณเจ้า ภิกษุณีสงฆ์ไหว้เท้าภิกษุสงฆ์และขอเข้ารับ
โอวาท นัยว่าภิกษุณีสงฆ์จงได้เข้ารับโอวาท
ภิกษุนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุผู้แสดงปาติโมกข์ แล้วกล่าวอย่างนี้ว่า
ท่านเจ้าข้า ภิกษุณีสงฆ์ไหว้เท้าภิกษุสงฆ์ และขอเข้ารับโอวาท
นัยว่า ภิกษุณีสงฆ์จงได้เข้ารับโอวาท
ภิกษุผู้แสดงปาติโมกข์พึงถามว่า ภิกษุบางรูปที่สงฆ์สมมติให้
เป็นผู้สอนภิกษุณีมีอยู่หรือ ถ้ามีภิกษุบางรูปที่สงฆ์สมมติให้เป็น
ผู้สอนภิกษุณี อันภิกษุผู้แสดงปาติโมกข์พึงกล่าวว่า ภิกษุมีชื่อนี้
สงฆ์สมมติให้เป็นผู้สอนภิกษุณี ภิกษุณีสงฆ์จงเข้าไปหาเธอ ถ้าไม่มี
ภิกษุบางรูปทีส่ งฆ์สมมติให้เป็นผูส้ อนภิกษุณี ภิกษุผแู้ สดงปาติโมกข์
พึงถามว่า ท่านรูปใดอาจสอนภิกษุณีได้ ถ้าภิกษุบางรูปอาจสอน
ภิกษุณีได้ และภิกษุนั้นเป็นผู้ประกอบด้วยองค์ ๘ อันภิกษุผู้แสดง
ปาติโมกข์นั้นพึงสมมติแล้วแจ้งให้ทราบว่า ภิกษุมีชื่อนี้สงฆ์สมมติ
ให้เป็นผู้สอนภิกษุณี ภิกษุณีสงฆ์จงเข้าไปหาเธอ ถ้าไม่มีใครๆ อาจ
สอนภิกษุณีได้ ภิกษุผู้แสดงปาติโมกข์พึงกล่าวว่า ไม่มีภิกษุรูปใด
ที่สงฆ์สมมติได้เป็นผู้สอนภิกษุณี ภิกษุณีสงฆ์จงยังอาการอันน่า
เลื่อมใสให้ถึงพร้อมเถิด.
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[๕๔๕]

สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายไม่รับให้โอวาท … ตรัสว่า

602. ดู ก รภิ ก ษุ ท้ั ง หลาย ภิ ก ษุ จ ะไม่ รั บ ให้ โ อวาทไม่ ไ ด้ รู ป ใดไม่ รั บ
ต้องอาบัติทุกกฏ.
[๕๔๖]

สมั ย นั้ น ภิ ก ษุ รู ป หนึ่ ง เป็ น ผู ้ เขลา ภิ ก ษุ ณี ทั้ ง หลายเข้ า ไปหาเธอแล้ ว กล่ า วว่ า
พระคุณเจ้าข้า ขอท่านจงรับให้โอวาท ภิกษุนั้นบอกว่า น้องหญิงฉันเป็นผู้เขลา จะ
รับให้โอวาทได้อย่างไร ภิกษุณีทั้งหลายกล่าวว่า ขอท่านจงรับให้โอวาทเถิดเจ้าข้า
เพราะพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้อย่างนี้ว่า ภิกษุทั้งหลายพึงรับให้โอวาทแก่
ภิกษุณีทั้งหลาย … ตรัสว่า

นอกนั้นรับให้โอวาท.
[๕๔๗]

สมั ย ต่ อ มา ภิกษุรูปหนึ่ง อาพาธ ภิกษุณีทั้ งหลายเข้ า ไปหาเธอ แล้ ว กล่ า วว่ า
พระคุณเจ้าข้า ขอท่านจงรับให้โอวาท ภิกษุนั้นกล่าวว่า ดูกรน้องหญิง ฉันอาพาธ
จะรับให้โอวาทได้อย่างไร ภิกษุณีทั้งหลายกล่าวว่า ขอท่านจงรับให้โอวาทเถิดเจ้าข้า
เพราะพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้อย่างนี้ว่า เว้นภิกษุเขลาเสีย ภิกษุนอกนั้นต้อง
รับให้โอวาท … ตรัสว่า

604. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เว้นภิกษุเขลา เว้นภิกษุอาพาธ เราอนุญาตให้
ภิกษุนอกนั้นรับให้โอวาท.
[๕๔๘]

สมัยต่อมา ภิกษุรูปหนึ่งเตรียมจะไป ภิกษุณีทั้งหลายเข้าไปหาเธอ แล้วกล่าวว่า
พระคุณเจ้าข้า ขอท่านจงรับให้โอวาท ภิกษุนน้ั กล่าวว่า ดูกรน้องหญิง ฉันเตรียมจะไป
จะรับให้โอวาทได้อย่างไร ภิกษุณีทั้งหลายกล่าวว่าขอท่านจงรับให้โอวาทเถิดเจ้าข้า
เพราะพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้อย่างนี้ว่า เว้นภิกษุเขลา เว้นภิกษุอาพาธ ภิกษุ
นอกนั้นต้องรับให้โอวาท … ตรัสว่า

605. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เว้นภิกษุเขลา เว้นภิกษุอาพาธ เว้นภิกษุเตรียม
จะไป เราอนุญาตให้ภิกษุนอกนั้นรับให้โอวาท.
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603. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เว้นภิกษุเขลาเสีย เราอนุญาตให้ภิกษุทั้งหลาย

[๕๔๙]

สมัยต่อมา ภิกษุรูปหนึ่งอยู่ในป่า ภิกษุณีทั้งหลายได้เข้าไปหาเธอแล้วกล่าวว่า
พระคุณเจ้าข้า ขอท่านจงรับให้โอวาท ภิกษุนั้นกล่าวว่า ดูกร น้องหญิง ฉันอยู่ในป่า
จะรับให้โอวาทได้อย่างไร ภิกษุณีทั้งหลายกล่าวว่า ขอ ท่านจงรับให้โอวาทเถิดเจ้าข้า
เพราะพระผู้ มีพระภาคทรงบัญญัติไว้อย่างนี้ว่า เว้ นภิ ก ษุเขลา เว้น ภิ กษุ อาพาธ
เว้นภิกษุเตรียมจะไป ภิกษุนอกนั้นต้องรับให้โอวาท … ตรัสว่า

606. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุผู้ถืออยู่ป่ารับให้โอวาท และ
ท�ำการนัดหมายว่า เราจักกลับในที่นั้น.
[๕๕๐]

สมัยต่อมา ภิกษุทงั้ หลายรับให้โอวาทแล้ว ไม่บอกภิกษุผแู้ สดงปาติโมกข์ … ตรัสว่า

607. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุจะไม่บอกการให้โอวาทไม่ได้ รูปใดไม่บอก
ต้องอาบัติทุกกฏ.
[๕๕๑]

สมัยต่อมา ภิกษุทั้งหลายรับให้โอวาทแล้วไม่กลับมาบอก … ตรัสว่า

608. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุจะไม่กลับมาบอกการให้โอวาทไม่ได้ รูปใด
ไม่กลับมาบอก ต้องอาบัติทุกกฏ.
[๕๕๒]

สมัยต่อมา ภิกษุณีทั้งหลายไม่ไปสู่ที่นัดหมาย … ตรัสว่า

ดู ก รภิ ก ษุทั้ง หลาย ภิก ษุณีจ ะไม่ไปที่ นั ด หมายไม่ ได้ รู ป ใดไม่ ไป
ต้องอาบัติทุกกฏ.
[๕๕๓]

สมัยต่อมา ภิกษุณที งั้ หลายใช้ผา้ กายพันธน์ยาว รัดสีขา้ งด้วยผ้าเหล่านัน้ … ตรัสว่า

ดูก รภิ กษุทั้งหลาย ภิก ษุณีไม่พึง ใช้ผ้ ากายพั นธน์ ยาว รูป ใดใช้
ต้องอาบัติทุกกฏ.
เราอนุญาตผ้ากายพันธน์ที่รัดได้รอบเดียวแก่ภิกษุณี แต่อย่ารัด
สีข้างด้วยผ้านั้น รูปใดรัด ต้องอาบัติทุกกฏ.
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[๕๕๔]

ทรงห้ามภิกษุณีรัดสีข้าง

สมัยต่อมา ภิกษุณที งั้ หลายรัดสีขา้ งด้วยแผ่นไม้สาน ด้วยแผ่นหนัง ด้วยแผ่นผ้าขาว
ด้วยช้องผ้า ด้วยเกลียวผ้า ด้วยผ้าผืนน้อย ด้วยช้องผ้าผืนน้อย ด้วยเกลียวผ้าผืนน้อย
ด้วยช้องถักด้วยด้าย ด้วยเกลียวด้าย … ตรัสว่า

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีไม่พึงรัดสีข้างด้วยแผ่นไม้สาน ด้วยแผ่น
หนัง ด้วยแผ่นผ้าขาว ด้วยช้องผ้า ด้วยเกลียวผ้า ด้วยผ้าผืนน้อย ด้วยช้อง
ผ้าผืนน้อย ด้วยเกลียวผ้าผืนน้อย ด้วยช้องถักด้วยด้าย ด้วยเกลียวด้าย
รูปใดรัด ต้องอาบัติทุกกฏ.

สมัยต่อมา ภิกษุณีทั้งหลายให้สีตะโพกด้วยกระดูกแข้งโค ให้นวดตะโพก มือ
หลังมือ เท้า หลังเท้า ขาอ่อน หน้า ริมฝีปาก ด้วยไม้มีสัณฐานดุจคางโค … ตรัสว่า

ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ ณี ไ ม่ พึ ง ให้ สี ต ะโพกด้ ว ยกระดู ก แข้ ง โค
ไม่พงึ ให้นวดตะโพก ไม่พงึ ให้นวดมือ ไม่พงึ ให้นวดหลังมือ ไม่พงึ ให้นวดเท้า
ไม่พึงให้นวดหลังเท้า ไม่พึงให้นวดขาอ่อน ไม่พึงให้นวดหน้า ไม่พึงให้
นวดริมฝีปาก ด้วยไม้มีสัณฐานดุจหางโค รูปใดให้นวด ต้องอาบัติทุกกฏ.

[๕๕๖]

ทรงห้ามภิกษุณีแต่งทาหน้า

สมัยต่อมา ภิกษุณฉี พั พัคคียท์ าหน้า ถูหน้า ผัดหน้า เจิมหน้า ด้วยมโนศิลา ย้อมตัว
ย้อมหน้า ย้อมทั้งตัวทั้งหน้า … ตรัสว่า

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีไม่พึงทาหน้า ไม่พึงถูหน้า ไม่พึงผัดหน้า
ไม่พึงเจิมหน้าด้วยมโนศิลา ไม่พึงย้อมตัว ไม่พึงย้อมหน้า ไม่พึงย้อม
ทั้งตัวทั้งหน้า รูปใดท�ำ ต้องอาบัติทุกกฏ.
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[๕๕๕]

ทรงห้ามภิกษุณีนวดอวัยวะด้วยไม้

[๕๕๗]

สมัยนั้น ภิกษุณีฉัพพัคคีย์แต้มหน้า ทาแก้ม เยี่ยมหน้าต่าง ยืนแอบประตู ให้ผู้อื่น
ท�ำการฟ้อนร�ำ ตั้งส�ำนักหญิงแพศยา ตั้งร้านขายสุรา ขายเนื้อ ออกร้านขายของ
เบ็ดเตล็ด ประกอบการหาก�ำไร ประกอบการค้าขาย ใช้ทาสให้บ�ำรุง ใช้ทาสีให้บ�ำรุง
ใช้กรรมกรชายให้บ�ำรุง ใช้กรรมกรหญิงให้บ�ำรุง ใช้สัตว์เดียรัจฉานให้บ�ำรุง ขาย
ของสดและของสุก ใช้สันถัดขนเจียมหล่อ … ตรัสว่า

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีไม่พึงแต้มหน้า ไม่พึงทาแก้ม ไม่พึงเยี่ยม
หน้าต่าง ไม่พึงยืนแอบประตู ไม่พึงให้ผู้อื่นท�ำการฟ้อนร�ำ ไม่พึงตั้งส�ำนัก
หญิ ง แพศยา ไม่ พึ ง ตั้ ง ร้ า นขายสุ ร า ไม่ พึ ง ออกร้ า นขายของเบ็ ด เตล็ ด
ไม่พึงประกอบการหาก�ำไร ไม่พึงประกอบการค้าขาย ไม่พึงใช้ทาสให้บ�ำรุง
ไม่พึงใช้ทาสีให้บ�ำรุง ไม่พึงใช้กรรมกรชายให้บ�ำรุง ไม่พึงใช้กรรมกรหญิง
ให้บ�ำรุง ไม่พึงใช้สัตว์เดียรัจฉานให้บ�ำรุง ไม่พึงขายของสดและของสุก
ไม่พึงใช้สันถัดขนเจียมหล่อ รูปใดใช้ ต้องอาบัติทุกกฏ.

[๕๕๘]

สีจีวรต้องห้าม

สมัยนั้น ภิกษุณีฉัพพัคคีย์ใช้จีวรสีครามล้วน ใช้จีวรสีเหลืองล้วน ใช้จีวรสีแดงล้วน
ใช้จีวรสีบานเย็นล้วน ใช้จีวรสีด�ำล้วน ใช้จีวรสีแสดล้วน ใช้จีวรสีชมภูล้วน ใช้จีวรไม่
ตัดชาย ใช้จีวรมีชายยาว ใช้จีวรมีชายเป็นลายดอกไม้ ใช้จีวรมีชายเป็นลายผลไม้
สวมเสื้อ สวมหมวก … ตรัสว่า

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีไม่พึงใช้จีวรสีครามล้วน ไม่พึงใช้จีวร
สีเหลืองล้วน ไม่พึงใช้จีวรสีแดงล้วน ไม่พึงใช้จีวรสีบานเย็นล้วน ไม่พึงใช้
จีวรสีด�ำล้วน ไม่พึงใช้จีวรสีแสดล้วน ไม่พึงใช้จีวรสีชมภูล้วน ไม่พึงใช้จีวร
ไม่ ตั ด ชาย ไม่ พึ ง ใช้ จี ว รมี ช ายยาว ไม่ พึ ง ใช้ จี ว รมี ช ายเป็ น ลายดอกไม้
ไม่พึงใช้จีวรมีชายเป็นลายผลไม้ ไม่พึงสวมเสื้อ ไม่พึงสวมหมวก รูปใดใช้
ต้องอาบัติทุกกฏ.
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หลักพิจารณา เพื่อแบ่งบริขารของผู้มรณภาพ

[๕๕๙]

สมัยนั้น ภิกษุณีรูปหนึ่ง เมื่อจะถึงมรณภาพ พูดอย่างนี้ว่า เมื่อฉันล่วงไปแล้ว
บริขารของฉันจงเป็นของสงฆ์ บรรดาสหธรรมิกเหล่านั้น ภิกษุ และภิกษุณีทั้งหลาย
โต้เถียงกันว่าบริขารเป็นของพวกเรา บริขารเป็นของพวกเรา … ตรัสว่า

ฉันล่วงไปแล้ว บริขารของฉันจงเป็นของสงฆ์ ภิกษุสงฆ์ไม่เป็นใหญ่
ในบริขารนั้น บริขารนั้นเป็นของภิกษุณีสงฆ์ฝ่ายเดียว
610. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าสิกขมานา …
611. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าสามเณรี เมื่อจะถึงมรณภาพพูดอย่างนี้ว่า
เมื่อฉันล่วงไปแล้ว บริขารของฉันจงเป็นของสงฆ์ ภิกษุสงฆ์ไม่เป็น
ใหญ่ในบริขารนั้น บริขารนั้นเป็นของภิกษุณีสงฆ์ฝ่ายเดียว
612. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าภิกษุเมื่อจะถึงมรณภาพพูดอย่างนี้ว่า เมื่อฉัน
ล่วงไปแล้ว บริขารของฉันจงเป็นของสงฆ์ ภิกษุณีสงฆ์ไม่เป็นใหญ่
ในบริขารนั้น บริขารนั้นเป็นของภิกษุณีสงฆ์ฝ่ายเดียว
613. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าสามเณร …
614. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าอุบาสก …
615. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าอุบาสิกา …
616. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าใครคนอื่นเมื่อจะตายพูดอย่างนี้ว่า เมื่อฉัน
ล่วงไป แล้ว บริขารของฉันจงเป็นของสงฆ์ ภิกษุณีสงฆ์ไม่เป็นใหญ่
ในบริขารนั้น บริขารนั้นเป็นของภิกษุสงฆ์ฝ่ายเดียว.
[๕๖๐]

ทรงห้ามภิกษุณีประหารภิกษุ

สมัยนั้น หญิงคนหนึ่งเป็นภรรยาของนักมวยมาก่อน บวชในส�ำนักภิกษุณี นาง
เห็นภิกษุทุพพลภาพที่ถนน แล้วให้ประหารด้วยไหล่ให้เซไป ภิกษุทั้งหลายเพ่งโทษ
ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนภิกษุณีจึงได้ให้ประหารแก่ภิกษุเล่า … ตรัสว่า
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609. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าภิกษุณีเมื่อจะถึงมรณภาพพูดอย่างนี้ว่า เมื่อ

ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุณไี ม่พงึ ดันภิกษุ รูปใดดัน ต้องอาบัตทิ กุ กฎ.
เราอนุญาตให้ภิกษุณีเห็นภิกษุแล้ว หลีกทางให้แต่ไกลเทียว.

ทรงห้ามภิกษุณีนำ�ทารกไปด้วยบาตร

[๕๖๑]
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีไม่พึงน�ำทารกไปด้วยบาตร รูปใดน�ำไป
ต้องอาบัติทุกกฏ.
เราอนุญาตให้ภิกษุณีพบภิกษุแล้วน�ำบาตรออกแสดง.

ทรงให้ภิกษุณีแสดงก้นบาตรเมื่อพบภิกษุ

[๕๖๒]
ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ ณี พ บภิ ก ษุ แ ล้ ว ไม่ พึ ง พลิ ก กลั บ แสดง
ก้นบาตร รูปใดแสดง ต้องอาบัติทุกกฏ.
เราอนุญาตให้ภิกษุณีพบภิกษุแล้ว หงายบาตรแสดง และอามิสใด
มีในบาตร พึงนิมนต์ภิกษุด้วยอามิสนั้น.

ทรงห้ามภิกษุณีเพ่งดูนิมิตบุรุษ

[๕๖๓]
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีไม่พึงเพ่งดูนิมิตบุรุษ รูปใดเพ่งดู ต้อง
อาบัติทุกกฏ.

เรื่องการให้อามิส

[๕๖๔]
617. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงให้อามิสที่เขาถวายแก่ตน เพื่อ
ประโยชน์ บริโภคแก่ผู้อื่น รูปใดให้ ต้องอาบัติทุกกฏ.
[๕๖๕]
สมัยนั้น อามิสของภิกษุทั้งหลายมีมาก … ตรัสว่า
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618. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเพื่อให้แก่สงฆ์.
อามิสมีมากเหลือเฟือ … ตรัสว่า

619. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเพื่อให้เป็นส่วนบุคคล.
[๕๖๖]

สมัยนั้น อามิสที่ภิกษุท�ำการสั่งสมไว้มีมาก … ตรัสว่า

620. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุยังภิกษุณีให้รับอามิสที่เป็น
สันนิธิของภิกษุแล้วฉันได้.
[๕๖๗]

ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ ณี ไ ม่ พึ ง ให้ อ ามิ ส ที่ เขาถวายแก่ ต นเพื่ อ
ประโยชน์บริโภคแก่ผู้อื่น รูปใดให้ ต้องอาบัติทุกกฏ.
[๕๖๘]

สมัยนั้น อามิสของภิกษุทั้งหลายมีมาก … ตรัสว่า

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ถวายแก่สงฆ์
อามิสมีมากเหลือเฟือ … ตรัสว่า

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเพื่อให้แม้เป็นส่วนบุคคล.
[๕๖๙]

สมัยนั้น อามิสที่ภิกษุณีท�ำการสั่งสมมีมาก… ตรัสว่า

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุณียังภิกษุให้รับอามิสที่เป็น
สันนิธิของภิกษุณีแล้วฉันได้.
[๕๗๐]

ทรงอนุญาตเสนาสนะอาศัยชั่วคราว

สมัยนั้น เสนาสนะของภิกษุทั้งหลายมีมาก เสนาสนะของพวกภิกษุณีไม่มี ภิกษุณี
ทั้งหลายส่งทูตไปในส�ำนักภิกษุทั้งหลายว่า ดีละเจ้าข้า ขอพระคุณเจ้าทั้งหลายจงให้
เสนาสนะแก่พวกดิฉันอาศัยชั่วคราว … ตรัสว่า
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สมัยนั้น ประชาชนถวายอามิสแก่ภิกษุณีทั้งหลาย ภิกษุณีทั้งหลายถวายแก่ภิกษุ
คนทั้งหลายเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉน ภิกษุณีทั้งหลายจึงถวายอามิสที่เขา
ถวายแก่ตนเพื่อประโยชน์บริโภคแก่ผู้อื่น ก็พวกเราไม่รู้จักให้ทานหรือ … ตรัสว่า

621. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเพื่อให้เสนาสนะแก่ภิกษุณีทั้งหลาย
อาศัยชั่วคราว.

ทรงอนุญาตผ้าสำ�หรับนุ่งในที่พักของภิกษุณี

[๕๗๑]

สมัยนั้น ภิกษุณีทั้งหลายมีระดู ขึ้นนั่งบ้าง ขึ้นนอนบ้าง บนเตียงที่บุ บนตั่งที่บุ
เสนาสนะเปื้อนโลหิต … ตรัสว่า

ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุณไี ม่พงึ ขึน้ นัง่ ไม่พงึ ขึน้ นอน บนเตียงทีบ่ ุ บน
ตั่งที่บุ รูปใดขึ้นนั่ง หรือขึ้นนอน ต้องอาบัติทุกกฏ เราอนุญาตผ้าในที่พัก.
ผ้าในที่พักเปื้อนโลหิต … ตรัสว่า

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตผ้าซับใน.

ผ้าซับในหลุด … ตรัสว่า

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ใช้เชือกผูก แล้วผูกไว้ที่ขาอ่อน.

เชือกขาด … ตรัสว่า

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเชือกฟั่นผูกสะเอว.
[๕๗๒]

สมัยนั้น ภิกษุณีฉัพพัคคีย์ใช้เชือกผูกสะเอวตลอดกาล … ตรัสว่า

ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุณไี ม่พงึ ใช้เชือกผูกสะเอวตลอดกาล รูปใดใช้
ต้องอาบัติทุกกฏ เราอนุญาตเชือกผูกสะเอว เมื่อมีระดู.
[๕๗๓]

อันตรายิกธรรมของภิกษุณี

สมัยนั้น ภิกษุณีทั้งหลายที่อุปสมบทแล้วปรากฏว่าไม่มีนิมิตบ้าง มีสักแต่ว่านิมิต
บ้าง ไม่มีโลหิตบ้าง มีโลหิตเสมอบ้าง มีผ้าซับในเสมอบ้าง มีนำ�้ มูตรกะปริบกะปรอย
บ้าง มีเดือยบ้าง เป็นหญิงบัณเฑาะก์บ้าง เป็นหญิงคล้ายชายบ้าง เป็นหญิงมีมรรค
ระคนกันบ้าง เป็นหญิง ๒ เพศบ้าง … ตรัสว่า

622. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ถามอันตรายิกธรรม ๒๔ ประการ
แก่ภิกษุณีผู้จะอุปสมบท.
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สมัยนั้น ภิกษุถามอันตรายิกธรรมของภิกษุณี หญิงผู้อุปสัมปทาเปกขะย่อม
กระดาก เก้อเขิน ไม่อาจตอบได้ … ตรัสว่า

624. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้นางอุปสัมปทาเปกขะอุปสมบท

ในสงฆ์ฝ่ายเดียว บริสุทธิ์ในภิกษุณีสงฆ์ แล้วอุปสมบทในภิกษุสงฆ์.
[๕๗๕]

สมัยนั้น ภิกษุณีทั้งหลายถามอันตรายิกธรรมกะนางอุปสัมปทาเปกขะผู้ยังไม่ได้
สอนซ้อม นางอุปสัมปทาเปกขะย่อมกระดาก เก้อเขิน ไม่อาจ ตอบได้ … ตรัสว่า

ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เราอนุญาตให้สอนซ้อมก่อนแล้วถามอันตรายิกธรรม
ต่อภายหลัง.
ภิกษุณีทั้งหลายสอนซ้อมในท่ามกลางสงฆ์นั่นเอง นางอุปสัมปทาเปกขะยัง
กระดาก เก้อเขิน ไม่อาจตอบได้เหมือนอย่างนั้น … ตรัสว่า

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้สอนซ้อม ณ สถานที่ควรส่วน
ข้างหนึ่ง แล้วถามอันตรายิกธรรมในท่ามกลางสงฆ์.
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วิธีถามอันตรายิกธรรม
623. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล พึงถามอย่างนี้
เธอมิใช่ผู้ไม่มนี มิ ติ หรือ มิใช่ผูม้ ีสกั แต่ว่านิมิต หรือ มิใช่ผูไ้ ม่มี
โลหิต หรือ มิใช่ผู้มีโลหิตเสมอ หรือ มิใช่ผู้มีผ้าซับในเสมอ หรือ
มิใช่ผู้มีน้ำ�มูตรกะปริบกะปรอย หรือ มิใช่ผู้มีเดือย หรือ มิใช่เป็น
หญิงบัณเฑาะก์ หรือ มิใช่เป็นหญิงคล้ายชาย หรือ มิใช่ผู้เป็น
หญิงมีมรรคระคนกัน หรือ มิใช่เป็นหญิง ๒ เพศ หรือ อาพาธ
เหมือนอย่างนี้ ของเธอมีหรือ คือ โรคเรื้อน ฝี โรคกลาก โรค
มองคร่อ ลมบ้าหมู เธอเป็นมนุษย์ หรือ เป็นหญิง หรือ เป็น
ไทย หรือ ไม่มีหนี้สิน หรือ ไม่เป็นราชภัฏ หรือ มารดาบิดา
สามี อนุญาตแล้ว หรือ มีอายุครบ ๒๐ ปีแล้ว หรือ บาตร จีวร
ของเธอครบแล้ว หรือ เธอ ชื่ออะไร ปวัตตินีของเธอ ชื่ออะไร.
[๕๗๔]

วิธีสอนซ้อม
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็แล พึงสอนซ้อมอย่างนี้ พึงให้ถอื อุปชั ฌายะก่อน
ครั้นแล้วพึงบอก บาตรจีวรว่า
นี้ บาตรของเธอ นี้ ผ้าสังฆาฏิ นี้ ผ้าอุดราสงค์ นี้ ผ้าอันตรวาสก
นี้ ผ้ารัดอก นี้ ผ้าอาบน�้ำ  เธอจงไปยืนอยู่ ณ โอกาสโน้น

ภิกษุณีผู้เขลา ไม่ฉลาด สอนซ้อม นางอุปสัมปทาเปกขะผู้ถูกสอน ซ้อมไม่ดี
ย่อมกระดาก เก้อเขิน ไม่อาจตอบได้ … ตรัสว่า

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีผู้เขลา ไม่ฉลาด ไม่พึงสอนซ้อม รูปใด
สอนซ้อม ต้องอาบัติทุกกฏ.
ภิกษุณีมิได้รับสมมติสอนซ้อม … ตรัสว่า

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีมิได้รับสมมติไม่พึงสอนซ้อม รูปใดสอน
ซ้อม ต้องอาบัติทุกกฏ.
เราอนุญาตให้ภิกษุณีผู้ได้รับสมมติแล้วสอนซ้อม.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพึงสมมติอย่างนี้ ตนเองพึงสมมติตน หรือ
ผู้อื่นพึงสมมติผู้อื่น.
วิธีสมมติตน

[๕๗๖]
ก็ตนเองพึงสมมติตน อย่างไร
ภิ ก ษุ ณี ผู ้ ฉ ลาด ผู ้ ส ามารถ พึ ง ประกาศให้ ส งฆ์ ท ราบด้ ว ย
ญัตติกรรมวาจา ว่าดังนี้
• ญัตติกรรมวาจาสมมติตน
แม่เจ้า เจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังดิฉัน นางชื่อนี้ เป็นอุปสัมปทาเปกขะ
ของแม่เจ้าชื่อนี้ ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว ดิฉันพึงสอนซ้อม
นางชื่อนี้
อย่างนี้ชื่อว่าตนเองสมมติตน.
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วิธีสมมติผู้อื่น

ว่าดังนี้

[๕๗๗]
ก็ผู้อื่นพึงสมมติผู้อื่น อย่างไร
ภิกษุณผี ฉู้ ลาด ผูส้ ามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติกรรมวาจา

• ค�ำสอนซ้อม
[๕๗๘]
ภิกษุณีผู้ได้รับสมมติแล้วนั้น พึงเข้าไปหานางอุปสัมปทาเปกขะแล้ว
กล่าวอย่างนี้ว่า
นางชื่อนี้ เธอจงฟังนะ นี้เป็นกาลสัตย์ กาลจริงของเธอ เมื่อถูก
ถามในท่ามกลางสงฆ์ถึงสิ่งอันเกิดแล้วมีอยู่พึงบอกว่ามี ไม่มีพึงบอกว่า
ไม่มี เธออย่ากระดาก เธออย่าเก้อเขิน ภิกษุณีทั้งหลายจักถามเธอ อย่างนี้
เธอมิใช่ผู้ไม่มนี มิ ติ หรือ มิใช่ผูม้ ีสกั แต่ว่านิมิต หรือ มิใช่ผูไ้ ม่มี
โลหิต หรือ มิใช่ผู้มีโลหิตเสมอ หรือ มิใช่ผู้มีผ้าซับในเสมอ หรือ
มิใช่ผู้มีน้ำ�มูตรกระปริบกระปรอย หรือ มิใช่ผู้มีเดือยหรือ มิใช่
เป็นหญิงบัณเฑาะก์ หรือ มิใช่เป็นหญิงคล้ายชาย หรือ มิใช่เป็น
หญิงมีมรรคระคนกัน หรือ มิใช่เป็นหญิง ๒ เพศ หรือ อาพาธ
เหมือนอย่างนี้ ของเธอ มีหรือ คือ โรคเรื้อน ฝี โรคกลาก โรค
มองคร่อ ลมบ้าหมู เธอเป็นมนุษย์ หรือ เป็นหญิง หรือ เป็น
ไทย หรือ ไม่มีหนี้สิน หรือ ไม่เป็นราชภัฏ หรือ มารดาบิดา
สามี อนุญาตแล้ว หรือ มีอายุครบ ๒๐ ปีแล้ว หรือ มีบาตรจีวร
ครบแล้ว หรือ เธอ ชื่ออะไร ปวัตตินีของเธอ ชื่ออะไร
ภิกษุณีผู้สอนซ้อม กับนางอุปสัมปทาเปกขะมาพร้อมกัน … ตรัสว่า
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อาจารโคจรสมฺปนฺนา

• ญัตติกรรมวาจาสมมติผู้อื่น
แม่เจ้า เจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังดิฉนั นางชือ่ นีเ้ ป็นอุปสัมปทาเปกขะของ
แม่เจ้าชื่อนี้ ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว ภิกษุณีชื่อนี้พึงสอนซ้อม
นางชื่อนี้
อย่างนี้ชื่อว่าผู้อื่นสมมติผู้อื่น.

ไม่พึงมาพร้อมกัน ภิกษุณีผู้สอนซ้อมพึงมาก่อน แล้วประกาศให้
สงฆ์ทราบด้วยญัตติกรรมวาจา ว่าดังนี้
• ญัตติกรรมวาจา
แม่เจ้า เจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังดิฉัน นางชื่อนี้เป็นอุปสัมปทาเปกขะ
ของแม่เจ้าชื่อนี้ นางอันดิฉันสอนซ้อมแล้วถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์
ถึงที่แล้ว นางชื่อนี้พึงมา
ภิ กษุ ณีนั้นพึงกล่าวว่า เธอจงมา พึ งให้น างอุ ป สัม ปทาเปกขะ
ห่มผ้าเฉวียงบ่า ให้ไหว้เท้าภิกษุณีทั้งหลาย ให้นั่งกระหย่งประคองอัญชลี
ขออุปสมบท ว่าดังนี้
• ค�ำขออุปสมบท
แม่เจ้า เจ้าข้า ดิฉันขออุปสมบทต่อสงฆ์ ขอสงฆ์โปรดเอ็นดูยก
ดิฉันขึ้น เถิดเจ้าข้า
แม่เจ้า เจ้าข้า ดิฉันขออุปสมบทกะสงฆ์ เป็นครั้งที่สอง ขอสงฆ์
โปรดเอ็นดูยกดิฉันขึ้นเถิด เจ้าข้า
แม่เจ้า เจ้าข้า ดิฉันขออุปสมบทกะสงฆ์ เป็นครั้งที่สาม ขอสงฆ์
โปรดเอ็นดูยกดิฉันขึ้นเถิด เจ้าข้า
ภิกษุณผี ฉู้ ลาด ผูส้ ามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติกรรมวาจา
ว่าดังนี้
• ญัตติกรรมวาจา
แม่เจ้า เจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังดิฉนั นางมีชอื่ นีผ้ นู้ เี้ ป็นอุปสัมปทาเปกขะ
ของแม่เจ้าชื่อนี้ ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้วดิฉันพึงถามอันตรายิกธรรมกะนางชื่อนี้
• ค�ำถามอันตรายิกธรรม
แน่ะนางชือ่ นี้ เธอจงฟังนะ นีเ้ ป็นกาลสัตย์ กาลจริงของเธอ ฉันถาม
ถึงสิ่งที่เกิดแล้วมีอยู่ เธอพึงบอกว่ามี ไม่มีเธอพึงบอกว่าไม่มี
เธอมิใช่ผู้ไม่มีนิมิต หรือ มิใช่ผู้มีสักแต่ว่านิมิต หรือ … เธอ
ชื่ออะไร ปวัตตินีของเธอ ชื่ออะไร
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• ญัตติจตุตถกรรมวาจา
แม่เจ้า เจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังดิฉนั นางมีชอ่ื นีผ้ นู้ ี้ เป็นอุปสัมปทาเปกขะ
ของแม่เจ้าชื่อนี้ บริสุทธิ์แล้วจากอันตรายิกธรรมทั้งหลาย บาตรจีวรของ
เธอครบแล้ว นางชื่อนี้ขออุปสมบทกะสงฆ์ มีแม่เจ้าชื่อนี้เป็นปวัตตินี ถ้า
ความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงให้นางชื่อนี้อุปสมบท มีแม่เจ้า
ชื่อนี้เป็นปวัตตินี นี้เป็นญัตติ.
แม่เจ้า เจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังดิฉนั นางมีชอ่ื นีผ้ นู้ ี้ เป็นอุปสัมปทาเปกขะ
ของแม่เจ้าชื่อนี้ บริสุทธิ์แล้วจากอันตรายิกธรรมทั้งหลาย บาตรจีวรของ
เธอครบแล้ว นางชื่อนี้ขออุปสมบทกะสงฆ์ มีแม่เจ้าชื่อนี้เป็นปวัตตินี สงฆ์
ให้นางชื่อนี้อุปสมบท มีแม่เจ้าชื่อนี้เป็นปวัตตินี การอุปสมบทของนาง
ชื่อนี้ มีแม่เจ้าชื่อนี้เป็นปวัตตินี ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง
ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด.
ดิฉันกล่าวความนี้ แม้ครั้งที่สอง …
ดิฉันกล่าวความนี้ แม้ครั้งที่สาม แม่เจ้า เจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังดิฉัน
นางมีชื่อนี้ผู้นี้ เป็นอุปสัมปทาเปกขะของแม่เจ้าชื่อนี้ บริสุทธิ์แล้วจาก
อันตรายิกธรรมทั้งหลาย บาตรจีวรของเธอครบแล้ว นางชื่อนี้ขออุปสมบท
กะสงฆ์ มีแม่เจ้าชื่อนี้เป็นปวัตตินี สงฆ์ให้นางชื่อนี้อุปสมบท มีแม่เจ้าชื่อ
นี้เป็นปวัตตินี การอุปสมบทนางชื่อนี้ มีแม่เจ้าชื่อนี้เป็นปวัตตินี ชอบแก่
ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด.
นางชื่อนี้อันสงฆ์อุปสมบทแล้ว มีแม่เจ้าชื่อนี้เป็นปวัตตินีชอบแก่
สงฆ์ เหตุนั้นจึงนิ่ง ดิฉันทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้.
[๕๗๙]
ขณะนั้นเอง ภิก ษุณีทั้ง หลาย พึ งพานางเข้ าไปหาภิ กษุ สงฆ์ ให้
ห่มผ้าเฉวียงบ่า ให้ไหว้เท้าภิกษุทั้งหลาย ให้นั่งกระหย่ง ประคองอัญชลี
ขออุปสมบท ว่าดังนี้
พุทธวจน – อริยวินัย 985

อาจารโคจรสมฺปนฺนา

ภิกษุณีผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบ ด้วยญัตติจตุตถกรรมวาจา ว่าดังนี้

• ค�ำขออุปสมบท
พระคุณเจ้าข้า ดิฉันชื่อนี้ เป็นอุปสัมปทาเปกขะ ของแม่เจ้าชื่อนี้
อุปสมบทแล้วในสงฆ์ฝา่ ยเดียว บริสทุ ธิแ์ ล้วในภิกษุณสี งฆ์ ดิฉนั ขออุปสมบท
กะสงฆ์ ขอสงฆ์โปรดเอ็นดู ยกดิฉันขึ้นเถิด เจ้าข้า
พระคุณเจ้าข้า ดิฉันชื่อนี้ เป็นอุปสัมปทาเปกขะ ของแม่เจ้าชื่อนี้
อุปสมบทแล้วในสงฆ์ฝา่ ยเดียว บริสทุ ธิแ์ ล้วในภิกษุณสี งฆ์ ดิฉนั ขออุปสมบท
กะสงฆ์ แม้ครั้งที่สอง ขอสงฆ์โปรดเอ็นดู ยกดิฉันขึ้นเถิด เจ้าข้า
พระคุณเจ้าข้า ดิฉันชื่อนี้ เป็นอุปสัมปทาเปกขะ ของแม่เจ้าชื่อนี้
อุปสมบทแล้วในสงฆ์ฝา่ ยเดียว บริสทุ ธิแ์ ล้วในภิกษุณสี งฆ์ ดิฉนั ขออุปสมบท
กะสงฆ์ แม้ครั้งที่สาม ขอสงฆ์โปรดเอ็นดู ยกดิฉันขึ้นเถิด เจ้าข้า.
[๕๘๐]
ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติจตุตถกรรมวาจาว่าดังนี้
• ญัตติจตุตถกรรมวาจา
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า นางมีชอื่ นีผ้ นู้ ี้ เป็นอุปสัมปทาเปกขะ
ของแม่เจ้าชื่อนี้ อุปสมบทแล้วในสงฆ์ฝ่ายเดียว บริสุทธิ์แล้วในภิกษุณีสงฆ์
นางชือ่ นีข้ ออุปสมบทกะสงฆ์ มีแม่เจ้าชือ่ นีเ้ ป็นปวัตตินี ถ้าความพร้อมพรัง่
ของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงให้นางชื่อนี้อุปสมบท มีแม่เจ้าชื่อนี้เป็นปวัตตินี
นี้เป็นญัตติ.
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า นางมีชอื่ นีผ้ นู้ ี้ เป็นอุปสัมปทาเปกขะ
ของแม่เจ้าชื่อนี้ อุปสมบทแล้วในสงฆ์ฝ่ายเดียว บริสุทธิ์แล้วในภิกษุณีสงฆ์
นางชื่อนี้ขออุปสมบทกะสงฆ์ มีแม่เจ้าชื่อนี้เป็นปวัตตินี สงฆ์ให้นางชื่อนี้
อุปสมบท มีแม่เจ้าชื่อนี้เป็นปวัตตินี การอุปสมบทของนางชื่อนี้ มีแม่เจ้า
ชื่อนี้เป็นปวัตตินี ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่าน
ผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด.
ข้าพเจ้ากล่าวความนี้ แม้ครั้งที่สอง …
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วัดเงาแดดเป็นต้น
[๕๘๑]
ทันใดนัน้ พึงวัดเงาแดด พึงบอกประมาณแห่งฤดู พึงบอกส่วนแห่งวัน
พึงบอกข้อเบ็ดเสร็จ พึงสั่งภิกษุณีทั้งหลายว่า พวกเธอจงบอกนิสัย ๓
อกรณียกิจ ๘ แก่ภิกษุณีนี้.
[๕๘๒]

โดยสมัยนัน้ แล ภิกษุณที งั้ หลายยึดถืออาสนะในโรงภัตร ยับยัง้ อยูต่ ลอดกาล … ตรัสว่า

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตภิกษุณี ๘ รูป ตามล�ำดับพรรษา
ภิกษุณีนอกนั้นตามล�ำดับที่มา.
[๕๘๓]

โดยสมัยนัน้ แล ภิกษุณที งั้ หลายปรึกษากันว่า พระผูม้ พี ระภาคทรงอนุญาตภิกษุณี
๘ รูปตามล�ำดับพรรษา ภิกษุณีนอกนั้นตามล�ำดับที่มา ในที่ ทุกแห่ง ภิกษุณี ๘ รูป
เท่านั้นห้ามตามล�ำดับพรรษา นอกนั้นตามล�ำดับที่มา … ตรัสว่า

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในโรงภัตรเราอนุญาตภิกษุณี ๖ รูป ตามล�ำดับ
พรรษา นอกนัน้ ตามล�ำดับทีม่ า ในทีอ่ นื่ ไม่พงึ ห้ามตามล�ำดับพรรษา
รูปใดห้าม ต้องอาบัติทุกกฏ.
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ข้ า พเจ้ า กล่ า วความนี้ แม้ ค รั้ ง ที่ ส าม ท่ า นเจ้ า ข้ า ขอสงฆ์ จ งฟั ง
ข้าพเจ้า นางมีชื่อนี้ผู้นี้ เป็นอุปสัมปทาเปกขะของแม่เจ้าชื่อนี้ อุปสมบท
แล้วในสงฆ์ฝ่ายเดียว บริสุทธิ์แล้วในภิกษุณีสงฆ์ นางชื่อนี้ขออุปสมบทกะ
สงฆ์ มีแม่เจ้าชื่อนี้เป็นปวัตตินี สงฆ์ให้นางชื่อนี้อุปสมบท มีแม่เจ้าชื่อนี้
เป็นปวัตตินี การอุปสมบทของนางชื่อนี้ มีแม่เจ้าชื่อนี้เป็นปวัตตินี ชอบแก่
ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด.
นางชือ่ นีอ้ นั สงฆ์อปุ สมบทแล้ว มีแม่เจ้าชือ่ นีเ้ ป็นปวัตตินี ชอบแก่สงฆ์
เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้.

[๕๘๔]

ทรงอนุญาตการปวารณาของภิกษุณี

โดยสมัยนั้นแล ภิกษุณีทั้งหลายไม่ปวารณา … ตรัสว่า

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีจะไม่ปวารณาไม่ได้ รูปใดไม่ปวารณา
พึงปรับตามธรรม.
• ปวารณาด้วยตนเอง
[๕๘๕]

โดยสมัยนั้นแล ภิกษุณีปวารณาด้วยตนเอง ไม่ปวารณาต่อสงฆ์ … ตรัสว่า

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีปวารณาด้วยตนเอง ไม่ปวารณาต่อสงฆ์
ไม่ได้ รูปใดไม่ปวารณา พึงปรับตามธรรม.
• ปวารณาพร้อมกับภิกษุ
[๕๘๖]

โดยสมัยนั้นแล ภิกษุณีทั้งหลายปวารณาพร้อมกันกับภิกษุทั้งหลาย ได้ท�ำความ
โกลาหล … ตรัสว่า

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีไม่พึงปวารณาพร้อมกันกับภิกษุทั้งหลาย
รูปใดปวารณา ต้องอาบัติทุกกฏ.
• ปวารณาก่อนภัตร
[๕๘๗]

โดยสมัยนัน้ แล ภิกษุณที งั้ หลายปวารณาในกาลก่อนภัตร ยังกาลให้ลว่ งไป … ตรัสว่า

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุณีปวารณาในกาลหลังภัตร.
ภิกษุณีทั้งหลายแม้ปวารณาในกาลหลังภัตร เวลาพลบค�่ำลง … ตรัสว่า

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุณีปวารณาต่อภิกษุณีสงฆ์
ในวันนี้ แล้วปวารณาต่อภิกษุสงฆ์ในวันรุ่งขึ้น.
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• ปวารณาทั้งหมด
[๕๘๘]

โดยสมัยนั้นแล ภิกษุณีสงฆ์ทั้งหมดปวารณาอยู่ ได้ท�ำความโกลาหล … ตรัสว่า

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้สมมติภิกษุณีผู้ฉลาด ผู้สามารถ
รูปหนึ่งให้ปวารณาต่อสงฆ์แทนภิกษุณีสงฆ์.

• ญัตติกรรมวาจา
แม่เจ้า เจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังดิฉนั ถ้าความพร้อมพรัง่ ของสงฆ์ถงึ ทีแ่ ล้ว
สงฆ์ พึ ง สมมติ ภิ ก ษุ ณี ชื่ อ นี้ ให้ ป วารณาต่ อ ภิ ก ษุ ส งฆ์ แ ทนภิ ก ษุ ณี ส งฆ์
นี้เป็นญัตติ.
แม่ เจ้ า เจ้ า ข้ า ขอสงฆ์ จ งฟั ง ดิ ฉั น สงฆ์ ส มมติ ภิ ก ษุ ณี ชื่ อ นี้ ให้
ปวารณาต่อภิกษุสงฆ์ แทนภิกษุณีสงฆ์ การสมมติภิกษุณีชื่อนี้ให้ปวารณา
ต่อภิกษุสงฆ์แทนภิกษุณีสงฆ์ชอบแก่แม่เจ้าผู้ใด แม่เจ้าผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง
ไม่ชอบแก่แม่เจ้าผู้ใด แม่เจ้าผู้นั้นพึงพูด.
ภิกษุณชี อื่ นี้ สงฆ์สมมติแล้วให้ปวารณาต่อภิกษุสงฆ์ แทนภิกษุณสี งฆ์
ชอบแก่สงฆ์ เหตุนั้นจึงนิ่ง ดิฉันทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้.
[๕๘๙]
ภิกษุณีผู้ได้รับสมมติแล้วนั้น พึงพาภิกษุณีสงฆ์เข้าไปหาภิกษุสงฆ์
ห่มผ้าเฉวียงบ่า ไหว้เท้าภิกษุทั้งหลาย นั่งกระหย่งประคองอัญชลีแล้ว
กล่าวอย่างนี้ ว่าดังนี้
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วิธีสมมติ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็แล พึงสมมติอย่างนี้ พึงขอร้องภิกษุณกี อ่ น ครัน้ แล้ว
ภิกษุณีผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติกรรมวาจา
ว่าดังนี้

• ค�ำปวารณา
พระคุณเจ้า เจ้าข้า ภิกษุณีสงฆ์ปวารณาต่อภิกษุสงฆ์ ด้วยได้เห็นก็ดี
ด้วยได้ฟังก็ดี ด้วยรังเกียจก็ดี ขอภิกษุสงฆ์จงอาศัยความกรุณาว่ากล่าว
ภิกษุณีสงฆ์ ภิกษุณีสงฆ์เห็นอยู่จักท�ำคืน.
พระคุณเจ้า เจ้าข้า แม้ครั้งที่สอง …
พระคุณเจ้า เจ้าข้า แม้ครั้งที่สาม ภิกษุณีสงฆ์ปวารณาต่อภิกษุสงฆ์
ด้วยได้เห็นก็ดี ด้วยได้ฟังก็ดี ด้วยรังเกียจก็ดี ขอภิกษุสงฆ์จงอาศัยความ
กรุณาว่ากล่าวภิกษุณีสงฆ์ ภิกษุณีสงฆ์เห็นอยู่จักท�ำคืน.
[๕๙๐]

ทรงอนุญาตการงดอุโบสถ เป็นต้น

โดยสมัยนั้นแล ภิกษุณีทั้งหลายงดอุโบสถ งดปวารณา ท�ำการไต่สวน เริ่ม
อนุวาทาธิกรณ์ ให้ท�ำโอกาส โจท สืบพยานแก่ภิกษุทั้งหลาย … ตรัสว่า

ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุณไี ม่พงึ งดอุโบสถแก่ภกิ ษุ แม้งดก็ไม่เป็นอันงด
ภิกษุณีผู้งด ต้องอาบัติทุกกฏ.
ภิกษุณีไม่พึงงดปวารณาแก่ภิกษุ แม้งดก็ไม่เป็นอันงด ภิกษุณีผู้งด
ต้องอาบัติทุกกฏ.
ภิกษุณีไม่พึงท�ำการสืบสวนภิกษุ แม้ท�ำก็ไม่เป็นอันท�ำ ภิกษุณีผู้ท�ำ
ต้องอาบัติทุกกฏ.
ภิกษุณีไม่พึงเริ่มอนุวาทาธิกรณ์แก่ภิกษุ แม้เริ่มก็ไม่เป็นอันเริ่ม
ภิกษุณีผู้เริ่ม ต้องอาบัติทุกกฏ.
ภิกษุณีไม่พึงให้ภิกษุท�ำโอกาส แม้ให้ท�ำก็ไม่เป็นอันให้ท�ำ ภิกษุณี
ผู้ให้ท�ำ ต้องอาบัติทุกกฏ.
ภิกษุณีไม่พึงโจทภิกษุ แม้โจทก็ไม่เป็นอันโจท ภิกษุณีผู้โจท ต้อง
อาบัติทุกกฏ.
ภิกษุณไี ม่พงึ สืบพยานภิกษุ แม้สบื ก็ไม่เป็นอันสืบ ภิกษุณผี สู้ บื พยาน
ต้องอาบัติทุกกฏ.
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[๕๙๑]

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุงดอุโบสถแก่ภิกษุณี แม้งด
แล้วเป็นอันงดด้วยดี ภิกษุผู้งดไม่ต้องอาบัติ ให้งดปวารณาแก่
ภิกษุณี แม้งดแล้วเป็นอันงดด้วยดี ภิกษุผู้งด ไม่ต้องอาบัติ.
ให้ท�ำการสืบสวนภิกษุณี แม้ท�ำแล้วเป็นอันท�ำด้วยดี ภิกษุผู้ท�ำ
ไม่ต้องอาบัติ.
ให้เริ่มอนุวาทาธิกรณ์ แม้เริ่มแล้วเป็นอันเริ่มด้วยดี ภิกษุผู้เริ่ม
ไม่ต้องอาบัติ.
ให้ภิกษุณีท�ำโอกาส แม้ให้ท�ำแล้วเป็นอันให้ท�ำด้วยดี ภิกษุผู้ให้ท�ำ
ไม่ต้องอาบัติ.
ให้โจทภิกษุณี แม้โจทแล้วเป็นอันโจทด้วยดี ภิกษุผู้โจทก์ ไม่ต้อง
อาบัติ ให้สืบพยานแก่ภิกษุณี แม้สืบแล้วเป็นอันสืบด้วยดี ภิกษุ
ผู้ให้สืบ ไม่ต้องอาบัติ.

[๕๙๒]

ข้ออนุญาตการไปด้วยยาน

โดยสมัยนั้นแล ภิกษุณีฉัพพัคคีย์ขี่ยานที่เทียมด้วยโคตัวเมีย มีบุรุษเป็นสารถีบ้าง
เทียมด้วยโคตัวผู้ มีสตรีเป็นสารถีบ้าง ประชาชนเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า …
เหมือนชายหนุ่มหญิงสาวไปเล่นน�้ำในแม่น�้ำคงคา และ แม่น�้ำมหี … ตรัสว่า

ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ภิ ก ษุ ณี ไ ม่ พึ ง ไปด้ ว ยยาน รู ป ใดไป พึ ง ปรั บ
ตามธรรม.
[๕๙๓]

สมัยนั้น ภิกษุณีรูปหนึ่งอาพาธ ไม่อาจไปด้วยเท้าได้ … ตรัสว่า

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุณีผู้อาพาธไปด้วยยานได้.
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โดยสมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายงดอุโบสถ งดปวารณา ท�ำการสืบสวน เริ่ม
อนุวาทาธิกรณ์ ให้ท�ำโอกาส โจท สืบพยานแก่ภิกษุณีทั้งหลาย … ตรัสว่า

ล�ำดับนั้น ภิกษุณีทั้งหลายคิดว่า ยานนั้นเทียมด้วยโคตัวเมียหรือเทียมด้วยโคตัวผู้
… ตรัสว่า

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตยานที่เทียมด้วยโคตัวเมีย ยานที่
เทียมด้วยโคตัวผู้ และยานที่ลากด้วยมือ.
[๕๙๔]

สมั ย ต่ อ มา ความไม่ ส บายอย่ า งแรงกล้ า ได้ มี แ ก่ ภิ ก ษุ ณี รู ป หนึ่ ง เพราะความ
กระเทือนแห่งยาน … ตรัสว่า

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตคานหามมีตั่งนั่งเปลผ้าที่เขาผูกติด
กับไม้คาน.
[๕๙๕]

ทรงอนุญาตการอุปสมบทด้วยทูต

โดยสมัยนั้นแล หญิงแพศยาชื่ออัฑฒกาสี บวชในส�ำนักภิกษุณี ก็นางปรารถนา
จะไปเมืองสาวัตถีด้วยตั้งใจว่า จักอุปสมบทในส�ำนักพระผู้มีพระภาค พวกนักเลงได้
ทราบข่าวว่าหญิงแพศยาชื่ออัฑฒกาสี ปรารถนาจะไปเมืองสาวัตถีจึงแอบซุ่มอยู่ใกล้
หนทาง นางได้ทราบข่าวว่า พวกนักเลงแอบซุ่มอยู่ใกล้หนทาง จึงส่งทูตไปในส�ำนัก
พระผู้มีพระภาคว่า หม่อมฉันปรารถนาจะอุปสมบท หม่อมฉันจะพึงปฏิบัติอย่างไร
ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคทรงท�ำธรรมีกถา ในเพราะเหตุเป็นเค้ามูลนั้น ในเพราะ
เหตุแรกเกิดนั้น แล้วรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า

625. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุณีอุปสมบท แม้โดยทูต.
ภิกษุทั้งหลายให้ภิกษุณีอุปสมบท โดยภิกษุเป็นทูต … ตรัสว่า

626. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงให้ภิกษุณีอุปสมบทโดยภิกษุเป็นทูต
รูปใดให้อุปสมบท ต้องอาบัติทุกกฏ.

ภิกษุทั้งหลายให้ภิกษุณีอุปสมบทโดยสิกขมานาเป็นทูต …
ให้ภิกษุณีอุปสมบทโดยสามเณรเป็นทูต …
ให้ภิกษุณีอุปสมบทโดยสามเณรีเป็นทูต …
ให้ภิกษุณีอุปสมบทโดยภิกษุณีผู้เขลา ไม่ฉลาดเป็นทูต … ตรัสว่า

627. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงให้ภิกษุณีอุปสมบทโดยภิกษุณีผู้เขลา
ไม่ฉลาดเป็นทูต รูปใดให้อุปสมบท ต้องอาบัติทุกกฏ
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• ญัตติจตุตถกรรมวาจาให้อุปสมบทด้วยทูต
[๕๙๖]
ภิ ก ษุ ผู ้ ฉ ลาด ผู ้ ส ามารถ พึ ง ประกาศให้ ส งฆ์ ท ราบด้ ว ยญั ต ติ จตุตถกรรมวาจา ว่าดังนี้
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า นางชื่อนี้เป็นอุปสัมปทาเปกขะ
ของแม่เจ้าชื่อนี้ อุปสมบทแล้วในสงฆ์ฝ่ายเดียว บริสุทธิ์แล้วในภิกษุณีสงฆ์
นางมาไม่ได้เพราะอันตรายบางอย่าง นางชือ่ นีข้ ออุปสมบทกะสงฆ์ มีแม่เจ้า
ชื่อนี้เป็นปวัตตินี ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงให้นางชื่อนี้
อุปสมบท มีแม่เจ้าชื่อนี้เป็นปวัตตินี นี้เป็นญัตติ.
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า นางชือ่ นีเ้ ป็นอุปสัมปทาเปกขะของ
แม่เจ้าชือ่ นี้ อุปสมบทแล้วในสงฆ์ฝา่ ยเดียว บริสทุ ธิแ์ ล้วในภิกษุณสี งฆ์ นางมา
ไม่ได้เพราะอันตรายบางอย่าง นางชื่อนี้ขออุปสมบทกะสงฆ์ มีแม่เจ้าชื่อนี้
เป็นปวัตตินี สงฆ์ให้นางชื่อนี้อุปสมบท มีแม่เจ้าชื่อนี้เป็นปวัตตินี การ
พุทธวจน – อริยวินัย 993

อาจารโคจรสมฺปนฺนา

ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เราอนุ ญ าตให้ ภิ ก ษุ ณี อุ ป สมบทโดยภิ ก ษุ ณี
ผู้ฉลาด ผู้สามารถเป็นทูต
ภิกษุณีผู้เป็นทูตนั้นพึงเข้าไปหาสงฆ์แล้วห่มผ้าเฉวียงบ่า ไหว้เท้า
ภิกษุทั้งหลาย นั่งกระหย่งประคองอัญชลีกล่าวอย่างนี้ ว่าดังนี้
พระคุณเจ้า เจ้าข้า นางชื่อนี้ เป็นอุปสัมปทาเปกขะของแม่เจ้าชื่อนี้
อุปสมบทแล้วในสงฆ์ฝ่ายเดียว บริสุทธิ์แล้วในภิกษุณีสงฆ์ นางมาไม่ได้
เพราะอันตรายบางอย่าง นางชื่อนี้ขออุปสมบทกะสงฆ์ ขอสงฆ์โปรดเอ็นดู
ยกนางขึ้นเถิด เจ้าข้า
พระคุณเจ้า เจ้าข้า นางชื่อนี้ เป็นอุปสัมปทาเปกขะของแม่เจ้าชื่อนี้
อุปสมบทแล้วในสงฆ์ฝ่ายเดียว บริสุทธิ์แล้วในภิกษุณีสงฆ์ นางมาไม่ได้
เพราะอันตรายบางอย่าง แม้ครั้งที่สอง นางชื่อนี้ขออุปสมบทกะสงฆ์
ขอสงฆ์โปรดเอ็นดูยกนางขึ้นเถิด เจ้าข้า
พระคุณเจ้า เจ้าข้า นางชื่อนี้ เป็นอุปสัมปทาเปกขะของแม่เจ้าชื่อนี้
อุปสมบทแล้วในสงฆ์ฝ่ายเดียว บริสุทธิ์แล้วในภิกษุณีสงฆ์ นางมาไม่ได้
เพราะอันตรายบางอย่าง แม้ครั้งที่สาม นางชื่อนี้ขออุปสมบทกะสงฆ์
ขอสงฆ์โปรดเอ็นดูยกนางขึ้นเถิด เจ้าข้า.

อุปสมบทของนางชือ่ นี้ มีแม่เจ้าชือ่ นีเ้ ป็นปวัตตินี ชอบแก่ทา่ นผูใ้ ด ท่านผูน้ นั้
พึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด.
ข้าพเจ้ากล่าวความนี้ แม้ครั้งที่สอง …
ข้าพเจ้ากล่าวความนี้ แม้ครัง้ ทีส่ าม ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า
นางชือ่ นีเ้ ป็นอุปสัมปทาเปกขะของแม่เจ้าชือ่ นี้ อุปสมบทแล้วในสงฆ์ฝา่ ยเดียว
บริสุทธิ์แล้วในภิกษุณีสงฆ์ นางมาไม่ได้เพราะอันตรายบางอย่าง นางชื่อนี้
ขออุปสมบทกะสงฆ์ มีแม่เจ้าชื่อนี้เป็นปวัตตินี สงฆ์ให้นางชื่อนี้อุปสมบท
มีแม่เจ้าชื่อนี้เป็นปวัตตินี การอุปสมบทของนางชื่อนี้ มีแม่เจ้าชื่อนี้เป็น
ปวัตตินี ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่าน
ผู้นั้นพึงพูด
นางชื่อนี้ อันสงฆ์อุปสมบทแล้ว มีแม่เจ้าชื่อนี้เป็นปวัตตินี ชอบแก่
สงฆ์ เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้
ทันใดนัน้ พึงวัดเงาแดด พึงบอกประมาณแห่งฤดู พึงบอกส่วนแห่งวัน
พึงบอกข้อเบ็ดเสร็จ พึงสั่งภิกษุณีทั้งหลายว่า พวกเธอจงบอกนิสัย ๓
อกรณียกิจ ๘ แก่ภิกษุณีนั้น.
[๕๙๗]

ข้ออนุญาตในการอยู่ป่า

สมัยนั้น ภิกษุณีทั้งหลายอยู่ในป่า พวกนักเลงประทุษร้าย … ตรัสว่า

ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุณไี ม่พงึ อยูใ่ นป่า รูปใดอยู่ ต้องอาบัตทิ กุ กฏ.
[๕๙๘]

สมัยนั้นแล อุบาสกคนหนึ่งถวายโรงเก็บของแก่ภิกษุณีสงฆ์ … ตรัสว่า

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตโรงเก็บของ.
โรงเก็บของไม่พอ … ตรัสว่า

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตที่อยู่.
ที่อยู่ไม่พอ … ตรัสว่า

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตนวกรรม.
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นวกรรมไม่พอ … ตรัสว่า

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ท�ำแม้เป็นส่วนบุคคล.
[๕๙๙]

ทรงอนุญาตสมมติภิกษุณีเป็นเพื่อน

สมัยนัน้ หญิงคนหนึง่ ตัง้ ครรภ์แล้วบวชในส�ำนักภิกษุณี เมือ่ นางบวชแล้วเด็กจึงคลอด
ครัง้ นัน้ นางคิดว่า เราจะพึงปฏิบตั ใิ นเด็กชายนีอ้ ย่างไรหนอ … ตรัสว่า

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้เลี้ยงดู จนกว่าเด็กนั้นจะรู้เดียงสา
นางคิดว่าเราจะอยู่แต่ตามล�ำพังไม่ได้ และภิกษุณีอื่นจะอยู่ร่วมกับเด็กชายอื่นก็
ไม่ได้ เราจะพึงปฏิบัติอย่างไรหนอ … ตรัสว่า

วิธีสมมติ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็แล พึงสมมติอย่างนี้ พึงขอร้องภิกษุณกี อ่ น ครัน้ แล้ว
ภิกษุณผี ฉู้ ลาด ผูส้ ามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติทตุ ยิ กรรมวาจา
ว่าดังนี้
• กรรมวาจาให้สมมติ
แม่เจ้า เจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังดิฉนั ถ้าความพร้อมพรัง่ ของสงฆ์ถงึ ทีแ่ ล้ว
สงฆ์พึงสมมติภิกษุณีชื่อนี้ ให้เป็นเพื่อนของภิกษุณีชื่อนี้ นี้เป็นญัตติ.
แม่เจ้า เจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังดิฉัน สงฆ์สมมติภิกษุณีชื่อนี้ให้เป็น
เพื่อนของภิกษุณีชื่อนี้ การสมมติภิกษุณีชื่อนี้ ให้เป็นเพื่อนของภิกษุณี
ชื่อนี้ ชอบแก่แม่เจ้าผู้ใด แม่เจ้าผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่แม่เจ้าผู้ใด
แม่เจ้าผู้นั้นพึงพูด
สงฆ์สมมติภกิ ษุณชี อื่ นี้ ให้เป็นเพือ่ นของภิกษุณชี อื่ นีแ้ ล้ว ชอบแก่สงฆ์
เหตุนั้นจึงนิ่ง ดิฉันทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้
ครัง้ นัน้ ภิกษุณเี พือ่ นของนางคิดว่า เราจะพึงปฏิบตั ใิ นเด็กชายนีอ้ ย่างไรหนอ … ตรัสว่า
พุทธวจน – อริยวินัย 995
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ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้สมมติภิกษุณีรูปหนึ่ง ให้เป็น
เพื่อนของภิกษุณีนั้.น

ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เราอนุ ญ าตให้ ป ฏิ บั ติ ใ นเด็ ก ชายนั้ น เหมื อ น
ปฏิบัติในบุรุษอื่น เว้นการนอนร่วมเรือนเดียวกัน.
[๖๐๐]

สมัยนัน้ ภิกษุณรี ปู หนึง่ ต้องอาบัตหิ นัก แล้วก�ำลังประพฤติมานัต นางคิดว่าเราอยูแ่ ต่
ล�ำพังผูเ้ ดียว และภิกษุณอี นื่ จะอยูร่ ว่ มกับเราก็ไม่ได้ เราพึงปฏิบตั อิ ย่างไรหนอ … ตรัสว่า

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้สมมติภิกษุณีรูปหนึ่งให้เป็นเพื่อน
ของภิกษุณีนั้น.

วิธีสมมติ
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็แล พึงสมมติอย่างนี้ พึงขอร้องภิกษุณกี อ่ น ครัน้ แล้ว
ภิกษุณผี ฉู้ ลาด ผูส้ ามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติทตุ ยิ กรรมวาจา
ว่าดังนี้
• กรรมวาจาให้สมมติ
แม่เจ้า เจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังดิฉนั ถ้าความพร้อมพรัง่ ของสงฆ์ถงึ ทีแ่ ล้ว
สงฆ์พึงสมมติภิกษุณีชื่อนี้ ให้เป็นเพื่อนของภิกษุณีชื่อนี้ นี้เป็นญัตติ.
แม่เจ้า เจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังดิฉัน สงฆ์สมมติภิกษุณีชื่อนี้ให้เป็น
เพื่อนของภิกษุณีชื่อนี้ การสมมติภิกษุณีชื่อนี้ให้เป็นเพื่อนของ ภิกษุณี
ชื่อนี้ ชอบแก่แม่เจ้าผู้ใดแม่เจ้าผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่แม่เจ้าผู้ใด
แม่เจ้าผู้นั้นพึงพูด
สงฆ์สมมติภกิ ษุณชี อื่ นี้ ให้เป็นเพือ่ นของภิกษุณชี อื่ นีแ้ ล้ว ชอบแก่สงฆ์
เหตุนั้นจึงนิ่ง ดิฉันทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้.
[๖๐๑]

เรื่องภิกษุณีไม่บอกลาสิกขา

สมัยนั้น ภิกษุณีรูปหนึ่งไม่ได้บอกลาสิกขาสึกไปแล้ว นางกลับมาขออุปสมบทกะ
ภิกษุณีทั้งหลายอีก … ตรัสว่า

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีไม่ต้องบอกลาสิกขา นางสึกแล้วเมื่อใด
ไม่เป็นภิกษุณีเมื่อนั้น.
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[๖๐๒]

เรื่องภิกษุณีเข้ารีดเดียรถีย์

สมั ย นั้ น ภิ ก ษุ ณี รู ป หนึ่ ง ครองผ้ า กาสาวะ ไปเข้ า รี ด เดี ย รถี ย ์ นางกลั บ มาขอ
อุปสมบทกะภิกษุณีทั้งหลายอีก … ตรัสว่า

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีรูปใด ครองผ้ากาสาวะไปเข้ารีดเดียรถีย์
นางนั้นมาแล้วไม่พึงให้อุปสมบท.
[๖๐๓]

สมัยนั้น ภิกษุณีทั้งหลายรังเกียจ ไม่ยินดีการอภิวาท การปลงผม การตัดเล็บ
การรักษาแผล จากบุรุษทั้งหลาย … ตรัสว่า

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ยินดี.

สมัยนั้น ภิกษุณีทั้งหลายนั่งขัดสมาธิ ยินดีสัมผัสซ่นเท้า … ตรัสว่า

ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุณไี ม่พงึ นัง่ ขัดสมาธิ รูปใดนัง่ ต้องอาบัตทิ กุ กฏ.
[๖๐๕]

สมัยนั้น ภิกษุณีรูปหนึ่งอาพาธ นางเว้นขัดสมาธิไม่สบาย … ตรัสว่า

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุณีนั่งพับเพียบได้.
[๖๐๖]

ข้ออนุญาตในการถ่ายอุจจาระ

สมัยนั้น ภิกษุณีทั้งหลายถ่ายอุจจาระในวัจจกุฎี ภิกษุณีฉัพพัคคีย์ยังครรภ์ให้ตก
ในวัจจกุฎีนั้นเอง … ตรัสว่า

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีไม่พึงถ่ายอุจจาระในวัจจกุฎี รูปใดถ่าย
ต้องอาบัติทุกกฏ.
เราอนุญาตให้ถ่ายอุจจาระในที่ซึ่งเปิดข้างล่างปิดข้างบน.
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อาจารโคจรสมฺปนฺนา

[๖๐๔]

ทรงห้ามภิกษุณีนั่งขัดสมาธิ

ข้ออนุญาตในการอาบน้ำ�

[๖๐๗]
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีไม่พึงอาบน�้ำด้วยจุณ รูปใดอาบ ต้อง
อาบัติทุกกฏ
เราอนุญาต ร�ำ ดินเหนียว.
[๖๐๘]
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุณไี ม่พงึ อาบน�ำ้ ด้วยดินเหนียวทีอ่ บกลิน่ รูปใดอาบ
ต้องอาบัติทุกกฏ
เราอนุญาตดินเหนียวธรรมดา.
[๖๐๙]
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีไม่พึงอาบน�้ำในเรือนไฟ รูปใดอาบ
ต้องอาบัติทุกกฏ.
[๖๑๐]

สมัยนั้น ภิกษุณีทั้งหลายอาบน�้ำทวนกระแส ยินดีสัมผัสแห่งสายน�้ำ … ตรัสว่า

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีไม่พึงอาบน�้ำทวนกระแส รูปใดอาบ
ต้องอาบัติทุกกฏ.
[๖๑๑]
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุณไี ม่พงึ อาบน�ำ้ ในทีม่ ใิ ช่ทา่ อาบน�ำ้ รูปใดอาบ
ต้องอาบัติทุกกฏ.
[๖๑๒]
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุณไี ม่พงึ อาบน�ำ้ ทีท่ า่ ส�ำหรับชายอาบ รูปใดอาบ
ต้องอาบัติทุกกฏ
เราอนุญาตให้อาบน�้ำ ที่ท่าส�ำหรับหญิงอาบ.

ภิกขุนีขันธกะ จบ
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คัมภีร์ จุลวรรค ภาค ๒ (วินัยปิฎก เล่มที่ ๗)

คัมภีร์ ปริวาร
(วินัยปิฎก เล่มที่ ๘)
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คาถาส่งท้าย1
[๑๓๖๖]
ก็พระวินยั ธร ผูเ้ รืองนาม มีปญ
ั ญามาก ทรงสุตะ มีวจิ ารณญาณสอบสวน
แนวทางของท่านบูรพาจารย์ในที่นั้นๆ แล้วคิดเขียนข้อพิสดารและสังเขปนี้ไว้
ในสายกลาง ตามแนวทางที่วางไว้ ซึ่งจะน�ำความสะดวกมาให้แก่เหล่าศิษย์.
คัมภีร์นี้เรียกว่าปริวาร มีทุกเรื่องพร้อมทั้งลักษณะ มีอรรถโดยอรรถในสัทธรรม มี
ธรรมโดยธรรมในบัญญัติ ห้อมล้อมพระศาสนาดุจสาครล้อมรอบชมพูทวีป ฉะนั้น.
พระวินัยธรเมื่อไม่รู้คัมภีร์ปริวาร ไฉนจะวินิจฉัยโดยธรรมได้. ความเคลือบแคลง
ของพระวินัยธรใดที่เกิดในวิบัติ วัตถุ บัญญัติ อนุบัญญัติ บุคคล เอกโตบัญญัติ
อุภโตบัญญัติ โลกวัชชะ และปัณณัตติวัชชะ ย่อมขาดสิ้น ไปด้วยคัมภีร์ปริวาร,
พระเจ้าจักรพรรดิ สง่างามในกองทัพใหญ่ฉันใด ไกรสรสง่างามในท่ามกลางฝูงมฤค
ฉันใด พระอาทิตย์แผ่สร้านด้วยรัศมี ย่อมสง่างามฉันใด พระจันทร์สง่างามในหมู่
ดาราฉันใด พระพรหมสง่างาม ในหมู่พรหมฉันใด ท่านผู้น�ำสง่างามในท่ามกลางหมู่
ชนฉันใด พระสัทธรรมวินัยย่อมงามสง่าด้วยคัมภีร์ปริวาร ฉันนั้นแล.

1. ในเล่มนี้ไม่ได้แสดงเนื้อหาของคัมภีร์ปริวาร (วินัยปิฎก เล่มที่ ๘) ไว้ เนื่องจากมีระบุไว้ว่า
เป็นคำ�แต่งใหม่
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คัมภีร์ ปริวาร (วินัยปิฎก เล่มที่ 8)

อริยวินัย
ที่มาในพระไตรปิฎกเล่มอื่นๆ
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• ภิกษุผู้สมาทานธุดงค์1
-บาลี ปญฺจก. อํ. ๒๒/๒๔๕-๒๔๖/๑๘๑-๑๙๐.

[๑๘๑]
๑. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุผถู้ อื อยูป่ า่ เป็นวัตร ๕ จ�ำพวกนี้ ๕ จ�ำพวก
เป็นไฉน คือ
1. ภิกษุผู้ถืออยู่ป่าเป็นวัตรเพราะโง่เขลา เพราะหลงงมงาย
2. มีความปรารถนาลามก ถูกความอยากครอบงำ� จึงถืออยู่
ป่าเป็นวัตร
3. ถืออยู่ป่าเป็นวัตรเพราะเป็นบ้า เพราะจิตฟุ้งซ่าน
4. ถืออยู่ป่าเป็นวัตรเพราะรู้ว่าเป็นวัตรอันพระพุทธเจ้าและ
สาวกแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายสรรเสริญ
5. ถืออยู่ป่าเป็นวัตรเพราะอาศัยความเป็นผู้มีความปรารถนา
น้อย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความสงัด ความเป็นผู้มี
ความต้องการด้วยข้อปฏิบัติอันงามเช่นนี้
ดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ถืออยู่ป่าเป็นวัตร ๕ จ�ำพวกนี้แล ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย บรรดาภิกษุผู้ถืออยู่ป่าเป็นวัตร ๕ จ�ำพวกนี้ ภิกษุผู้ถืออยู่ป่า
เป็นวัตร เพราะอาศัยความเป็นผู้มีความปรารถนาน้อย ความสันโดษ
ความขัดเกลา ความสงัด ความเป็นผู้มีความต้องการด้วยข้อปฏิบัติ
อันงามเช่นนี้ เป็นผู้เลิศ ประเสริฐ เป็นประธาน สูงสุดและดีกว่าภิกษุ
ผูถ้ อื อยูป่ า่ เป็นวัตร ๕ จ�ำพวกนี้ เปรียบเหมือนนมสดเกิดจากโค นมส้มเกิด
จากนมสด เนยข้นเกิดจากนมส้ม เนยใสเกิดจากเนยข้น หัวเนยใสเกิดจาก
เนยใส หัวเนยใสชาวโลกย่อมกล่าวว่าเป็นยอดในจ�ำพวกโครส ๕ เหล่านั้น
ฉันใด บรรดาภิกษุผู้ถืออยู่ป่าเป็นวัตร ๕ จ�ำพวกนี้ ภิกษุผู้ถืออยู่ป่าเป็น
วัตรเพราะอาศัยความเป็นผู้มีความปรารถนาน้อย ความสันโดษ ความ
ขัดเกลา ความสงัด ความเป็นผู้มีความต้องการด้วยข้อปฏิบัติอันงามเช่นนี้
เป็นเลิศ ประเสริฐ เป็นประธาน สูงสุด และดีกว่าภิกษุผู้ถืออยู่ป่าเป็นวัตร
๕ จ�ำพวกนี้ ฉันนั้นเหมือนกัน.
1. มีที่ทรงตรัสไว้โดยนัยอื่นอีกอย่างน้อย ๗ พระสูตร ซึ่งรวมแล้วมี ๑๓ ข้อ –ผู้รวบรวม
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ภาคผนวก

๒. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ถือทรงผ้าบังสุกุลเป็นวัตร ๕ จ�ำพวกนี้ …
๓. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ถืออยู่โคนไม้เป็นวัตร ๕ จ�ำพวกนี้ …
๔. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ถืออยู่ป่าช้าเป็นวัตร ๕ จ�ำพวกนี้ …
๕. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ถืออยู่ในที่แจ้งเป็นวัตร ๕ จ�ำพวกนี้ …
๖. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ถือการนั่งเป็นวัตร ๕ จ�ำพวกนี้ …
๗. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุผถู้ อื อยูใ่ นเสนาสนะตามทีท่ า่ นจัดให้อย่างไร
เป็นวัตร ๕ จ�ำพวกนี้ …
๘. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ถือการนั่งฉัน ณ อาสนะเดียวเป็นวัตร
๕ จ�ำพวกนี้ …
๙. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ถือห้ามภัตอันน�ำมาถวาย เมื่อภายหลัง
เป็นวัตร ๕ จ�ำพวกนี้ …
๑๐. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุผถู้ อื ฉันเฉพาะในบาตรเป็นวัตร ๕ จ�ำพวกนี้
๕ จ�ำพวกเป็นไฉน คือ
1. ภิ ก ษุ เ ป็ น ผู้ ถื อ ฉั น เฉพาะในบาตรเป็ น วั ต ร เพราะโง่ เขลา
เพราะหลงงมงาย
2. มีความปรารถนาลามก ถูกความอยากครอบงำ� จึงเป็นผู้ถือ
ฉันเฉพาะในบาตรเป็นวัตร
3. เป็ น ผู้ ถื อ ฉั น เฉพาะในบาตรเป็ น วั ต รเพราะเป็ น บ้ า เพราะ
จิตฟุ้งซ่าน
4. เป็นผู้ถือฉันเฉพาะในบาตรเป็นวัตร เพราะรู้ว่าเป็นวัตรอัน
พระพุทธเจ้าและสาวกแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายสรรเสริญ
5. เป็นผู้ถือฉันเฉพาะในบาตรเป็นวัตร เพราะอาศัยความเป็น
ผู้มีความปรารถนาน้อย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความ
สงัด ความเป็นผู้มีความต้องการด้วยข้อปฏิบัติอันงามเช่นนี้
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ถือฉันเฉพาะในบาตรเป็นวัตร ๕ จ�ำพวกนี้แล.
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ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย บรรดาภิ ก ษุ ผู ้ ถื อ ฉั น เฉพาะในบาตรเป็ น วั ต ร
๕ จ�ำพวกนี้ ภิกษุผู้ถือฉันเฉพาะในบาตรเป็นวัตร เพราะอาศัยความเป็น
ผู้มีความปรารถนาน้อย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความสงัด ความ
เป็นผู้มีความต้องการด้วยข้อปฏิบัติอันงามเช่นนี้เป็นผู้เลิศ ประเสริฐ
เป็ น ประธาน สู ง สุ ด และดี ก ว่ า ภิ ก ษุ ผู ้ ถื อ ฉั น เฉพาะในบาตรเป็ น วั ต ร
๕ จ� ำ พวกนี้ เปรี ย บเหมื อ นนมสดเกิ ด จากโค นมส้ ม เกิ ด จากนมสด
เนยข้นเกิดจากนมส้ม เนยใสเกิดจากเนยข้น หัวเนยใสเกิดจากเนยใส
หั ว เนยใส ชาวโลกย่ อ มกล่ า วว่ า เป็ น เลิ ศ ในจ� ำ พวกโครส ๕ เหล่ า นั้ น
ฉันใด. ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาภิกษุผู้ถือฉันเฉพาะในบาตรเป็นวัตร
๕ จ�ำพวกนี้ ภิกษุผู้ถือฉันเฉพาะในบาตรเป็นวัตร เพราะอาศัยความ
เป็นผู้มีความปรารถนาน้อย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความสงัด
ความเป็ น ผู ้ มี ค วามต้ อ งการด้ ว ยข้ อ ปฏิ บั ติ อั น งามเช่ น นี้ เ ป็ น ผู ้ เ ลิ ศ
ประเสริฐ เป็นประธาน สูงสุด และดีกว่าภิกษุผู้ถือฉันเฉพาะในบาตร
เป็นวัตร ๕ จ�ำพวกนี้ ฉันนั้นเหมือนกัน.
• ศีลที่เป็นกุศล มีอะไรเป็นผล มีอะไรเป็นอานิสงส์
-บาลี ทสก. อํ. ๒๔/๑/๑.

ดูกรอานนท์ ศีลที่เป็นกุศล มีอวิปปฏิสาร (ความไม่ร้อนใจ) เป็นผล
มีอวิปปฏิสารเป็นอานิสงส์
... อวิปปฏิสาร มีปราโมทย์เป็นผล มีปราโมทย์เป็นอานิสงส์
... ปราโมทย์ มีปีติเป็นผล มีปีติเป็นอานิสงส์
... ปีติ มีปัสสัทธิ (ความสงบร�ำงับ) เป็นผล มีปัสสัทธิเป็นอานิสงส์
... ปัสสัทธิ มีสุขเป็นผล มีสุขเป็นอานิสงส์
... สุข มีสมาธิเป็นผล มีสมาธิเป็นอานิสงส์
... สมาธิ มียถาภูตญาณทัสสนะ (ญาณเครือ่ งรูเ้ ห็นตามทีเ่ ป็นจริง) เป็นผล
มียถาภูตญาณทัสสนะเป็นอานิสงส์
... ยถาภูตญาณทัสสนะ มีนิพพิทา (ความเบื่อหน่าย) วิราคะ (ความ
คลายก�ำหนัด) เป็นผล มีนิพพิทาวิราคะเป็นอานิสงส์
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... นิพพิทาวิราคะ มีวิมุตติญาณทัสสนะเป็นผล มีวิมุตติญาณทัสสนะ
เป็นอานิสงส์.
ดูกรอานนท์ ศีลทีเ่ ป็นกุศล ย่อมถึงอรหัตโดยล�ำดับ ด้วยประการดังนีแ้ ล.
• ถ้าภิกษุเป็นอยู่โดยชอบ โลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์
-บาลี มหา. ที. ๑๐/๑๗๒/๑๓๘.

ดูกรสุภัททะ ในธรรมวินัยใด ไม่มีอริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘
ในธรรมวินัยนั้น ไม่มีสมณะที่ ๑ สมณะที่ ๒  สมณะที่ ๓  หรือสมณะ
ที่ ๔  ในธรรมวินัยใด มีอริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘ ในธรรมวินัยนั้น
มีสมณะที่ ๑ ที่ ๒  ที่ ๓  หรือที่ ๔.
ดู ก รสุ ภั ท ทะ ในธรรมวิ นั ย นี้ มี อ ริ ย มรรคประกอบด้ ว ยองค์ ๘
ในธรรมวินัยนี้เท่านั้น มีสมณะที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๓ หรือที่ ๔ ลัทธิอื่นๆ
ว่างจากสมณะผู้รู้ทั่วถึง ก็ถ้าภิกษุเหล่านี้พึงอยู่โดยชอบ โลกจะไม่พึง
ว่างจากพระอรหันต์ทั้งหลาย.
• พระธรรมวินัยนั้น จักเป็นศาสดาของพวกเธอ
-บาลี มหา. ที. ๑๐/๑๗๘/๑๔๑.

…ดูกรอานนท์ บางทีพวกเธอจะพึงมีความคิดอย่างนี้ว่า ปาพจน์มี
พระศาสดาล่วงแล้ว พระศาสดาของพวกเราไม่มี ก็ข้อนี้ พวกเธอไม่พึง
เห็นอย่างนัน้ ธรรมและวินยั อันใด เราแสดงแล้ว บัญญัตแิ ล้วแก่พวกเธอ
ธรรมและวินยั อันนัน้ จักเป็นศาสดาของพวกเธอ โดยกาลล่วงไปแห่งเรา.
ดูกรอานนท์ บัดนี้ พวกภิกษุยังเรียกกันและกันด้วยวาทะว่า อาวุโส
ฉันใด โดยกาลล่วงไปแห่งเรา ไม่ควรเรียกกันฉันนั้น ภิกษุผู้แก่กว่า พึง
เรียกภิกษุผู้อ่อนกว่า โดยชื่อหรือโคตร หรือโดยวาทะว่า อาวุโส แต่
ภิกษุผู้อ่อนกว่าพึงเรียกภิกษุผู้แก่กว่าว่า ภันเต หรืออายัสมา
ดูกรอานนท์ โดยล่วงไปแห่งเราสงฆ์จ�ำนงอยู่ ก็จงถอนสิกขาบทเล็ก
น้อยเสียบ้างได้ โดยล่วงไป แห่งเรา พึงลงพรหมทัณฑ์แก่ฉันนภิกษุ.
พุทธวจน – อริยวินัย 1005

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ก็พรหมทัณฑ์เป็นไฉน.

ดูกรอานนท์ ฉันนภิกษุพึงพูดได้ตามที่ตนปรารถนา ภิกษุทั้งหลายไม่
พึงว่า ไม่พึงกล่าว ไม่พึง สั่งสอน.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความสงสัยเคลือแคลงในพระพุทธ พระธรรม พระ
สงฆ์ ในมรรค หรือในข้อปฏิบัติ จะพึงมีบ้างแก่ภิกษุ แม้รูปหนึ่ง พวกเธอ
จงถามเถิด อย่าได้มีความร้อนใจภายหลังว่า พระศาสดาอยู่เฉพาะหน้า
เราแล้ว ยังมิอาจทูลถามพระผู้มีพระภาคในที่เฉพาะพระพักตร์.
เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ว ภิกษุเหล่านั้นพากันนิ่ง แม้ครั้งที่สอง ... แม้
ครั้งที่สาม พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า.

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความสงสัยเคลือบแคลงในพระพุทธ พระธรรม พระ
สงฆ์ ในมรรค หรือในข้อปฏิบัติจะพึงมีบ้างแก่ภิกษุแม้รูปหนึ่ง พวกเธอจง
ถามเถิด อย่าได้มีความร้อนใจในภายหลังว่า พระศาสดาอยู่เฉพาะหน้าเรา
แล้ว เรายังมิอาจทูลถามพระผู้มีพระภาคในที่เฉพาะพระพักตร์.
แม้ครั้งที่สามภิกษุเหล่านั้น ก็พากันนิ่ง ล�ำดับนั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุ
ทั้งหลายว่า.

ดูกรภิกษุทั้งหลายบางทีพวกเธอไม่ถาม แม้เพราะความเคารพในพระ
ศาสดา แม้ภิกษุผู้เป็นสหายก็จงบอกแก่ภิกษุผู้สหายเถิด.

เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ว ภิกษุพวกนั้น พากันนิ่ง ล�ำดับนั้น ท่านพระ
อานนท์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ น่าอัศจรรย์ ไม่เคย
มีมาแล้ว ข้าพระองค์เลื่อมใส ในภิกษุสงฆ์อย่างนี้ว่า ความสงสัยเคลือบแคลงใน
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ในมรรค หรือใน ข้อปฏิบัติ มิได้มีแก่ภิกษุแม้รูปหนึ่ง
ในภิกษุสงฆ์นี้ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า

ดูกรอานนท์ เธอพูดเพราะความเลื่อมใสตถาคตหยั่งรู้ในข้อนี้เหมือน
กันว่า ความสงสัยเคลือบแคลงในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ในมรรค
หรือในข้อปฏิบัติ มิได้มีแก่ภิกษุแม้รูปหนึ่ง ในภิกษุสงฆ์นี้ บรรดาภิกษุ ๕๐๐
รูปนี้ ภิกษุรูปที่ต�่ำที่สุด ก็เป็นโสดาบัน มีอันไม่ตกต�่ำเป็นธรรมดา เป็นผู้
เที่ยงมีอันจะตรัสรู้ในภายหน้า
ล�ำดับนั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า
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ดูกรภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ เราขอเตือนพวกเธอว่า สังขารทั้งหลายมี
ความเสื่อมไปเป็นธรรมดา พวกเธอจงยังความไม่ประมาทให้ถึง
พร้อมเถิด นี้เป็นพระปัจฉิมวาจาของพระตถาคต.
• ผู้มีธรรมเป็นที่พึ่ง
-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๑๖/๗๔๐.

ดูกรอานนท์ ก็ภิกษุพวกใดพวกหนึ่ง ในบัดนี้ก็ดี ในกาลที่เราล่วงไปก็ดี
จักเป็นผู้มีตนเป็นเกาะ มีตนเป็นที่พึ่ง ไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่ง คือ มีธรรม
เป็นเกาะ มีธรรมเป็นที่พึ่ง ไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอยู่ พวกภิกษุเหล่านี้นั้น
ที่เป็นผู้ใคร่ต่อการศึกษา จักเป็นผู้เลิศ.
• อริยวงศ์ ๔ อย่าง
-บาลี ปา. ที. ๑๑/๒๓๖/๒๓๗.

๑. ดูกรผูม้ อี ายุทงั้ หลาย ภิกษุในพระธรรมวินยั นี้ ย่อมเป็นผูส้ นั โดษด้วย
จีวรตามมีตามได้ และมีปรกติกล่าวสรรเสริญความสันโดษด้วยจีวรตามมี
ตามได้และย่อมไม่ถึงการแสวงหาที่ไม่ควร ไม่เหมาะ เพราะเหตุแห่งจีวร
และไม่ได้จีวรก็ไม่เดือดร้อน และได้จีวรแล้วก็ไม่เกี่ยวเกาะ ไม่หมกมุ่น
ไม่ติดแน่น มีปรกติเห็นโทษ มีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออก บริโภคอยู่
กับทั้งไม่ยกตน ไม่ข่มผู้อื่น ด้วยความสันโดษด้วยจีวรตามมีตามได้นั้น ก็
ภิกษุใดเป็นผู้ขยัน ไม่เกียจคร้าน มีสัมปชัญญะ มีสติมั่น ในสันโดษด้วย
จีวรนั้น. ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุนี้แลเรียกว่า ผู้ตั้งอยู่ในอริยวงศ์
ของเก่าอันยอดเยี่ยม.
๒. ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ข้ออื่นยังมีอีก ภิกษุย่อมเป็นผู้สันโดษด้วย
บิณฑบาตตามมีตามได้ และมีปรกติกล่าวสรรเสริญ ความสันโดษด้วย
บิณฑบาตตามมีตามได้ และย่อมไม่ถึงการแสวงหาที่ไม่ควร ไม่เหมาะ
เพราะเหตุ แ ห่ ง บิ ณ ฑบาต และไม่ ไ ด้ บิ ณ ฑบาตก็ ไ ม่ เ ดื อ ดร้ อ น และได้
บิณฑบาตแล้วก็ไม่เกี่ยวเกาะ ไม่หมกมุ่น ไม่ติดแน่น มีปรกติเห็นโทษ มี
ปัญญาเป็นเครือ่ งสลัดออกบริโภคอยู่ กับทัง้ ไม่ยกตน ไม่ขม่ ผูอ้ นื่ ด้วยความ
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สันโดษด้วยบิณฑบาตตามมีตามได้นั้น ก็ภิกษุใดเป็นผู้ขยัน ไม่เกียจคร้าน
มีสัมปชัญญะ มีสติมั่นในสันโดษด้วยบิณฑบาตนั้น. ผู้มีอายุทั้งหลาย
ภิกษุนี้แล เรียกว่า ผู้ตั้งอยู่ในอริยวงศ์ของเก่าอันยอดเยี่ยม.
๓. ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ข้ออื่นยังมีอีก ภิกษุย่อมเป็นผู้สันโดษด้วย
เสนาสนะตามมีตามได้ และมีปรกติกล่าวสรรเสริญความสันโดษด้วย
เสนาสนะตามมีตามได้ และย่อมไม่ถึงการแสวงหาที่ไม่ควร ไม่เหมาะ
เพราะเหตุ แ ห่ ง เสนาสนะ และไม่ ไ ด้ เ สนาสนะก็ ไ ม่ เ ดื อ ดร้ อ น และได้
เสนาสนะแล้วก็ไม่เกี่ยวเกาะ ไม่หมกมุ่น ไม่ติดแน่น มีปรกติเห็นโทษ มี
ปัญญาเป็นเครือ่ งสลัดออกบริโภคอยู่ กับทัง้ ไม่ยกตน ไม่ขม่ ผูอ้ นื่ ด้วยความ
สันโดษด้วยบิณฑบาตตามมีตามได้นั้น ก็ภิกษุใดเป็นผู้ขยัน ไม่เกียจคร้าน
มีสัมปชัญญะ มีสติมั่นในสันโดษด้วยเสนาสนะนั้น. ผู้มีอายุทั้งหลาย
ภิกษุนี้แล เรียกว่า ผู้ตั้งอยู่ในอริยวงศ์ของเก่าอันยอดเยี่ยม.
๔. ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ข้ออื่นยังมีอีก ภิกษุย่อมเป็นผู้มีปหานะเป็น
ที่มายินดี ยินดีแล้วในปหานะ ย่อมเป็นผู้มีภาวนาเป็นที่มายินดี ยินดี
แล้วในภาวนา กับทั้งไม่ยกตน ไม่ข่มผู้อื่น เพราะความเป็นผู้มีปหานะเป็น
ที่มายินดี เพราะความยินดีในปหานะ เพราะความเป็นผู้มีภาวนาเป็นที่มา
ยินดี เพราะความยินดีในภาวนานั้น ก็ภิกษุใดเป็นผู้ขยัน ไม่เกียจคร้าน
มีสัมปชัญญะ มีสติมั่นในปหานะและภาวนานั้น. ผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุ
นี้แล เรียกว่า ผู้ตั้งอยู่ในอริยวงศ์ของเก่าอันยอดเยี่ยม.
• ทรงชักชวนฉันอาหารวันละหนเดียว
-บาลี มู. ม. ๑๒/๒๕๑/๒๖๕.

ดูกรภิกษุทงั้ หลาย สมัยหนึง่ พวกภิกษุได้ทำ� จิตของเราให้ยนิ ดีเป็นอันมาก
เราขอเตือนภิกษุทั้งหลายไว้ในที่นี้ว่า
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราฉันอาหารที่อาสนะแห่งเดียว เมื่อเราฉันอาหาร
ที่อาสนะแห่งเดียวอยู่แล รู้สึกว่ามีอาพาธน้อย มีความล�ำบากกายน้อย
มีความเบากาย มีก�ำลัง และอยู่อย่างผาสุก
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ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถึงพวกเธอก็จงฉันอาหารที่อาสนะแห่งเดียวเถิด
แม้พวกเธอฉันอาหารที่อาสนะแห่งเดียวกัน ก็จะรู้สึกว่ามีอาพาธน้อย
มีความล�ำบากกายน้อย มีความเบากายมีก�ำลัง และอยู่อย่างผาสุก.
• อะไรชื่อว่าความขาด ทะลุ ด่าง พร้อยแห่งพรหมจรรย์
-บาลี สตฺตก.อํ. ๒๓/๕๕/๔๗.

๑. ดู ก รพราหมณ์ ถู ก แล้ ว สมณะหรื อ พราหมณ์ บ างคนในโลกนี้
ปฏิญาณว่าเป็นพรหมจารีโดยชอบ ไม่ร่วมความเป็นคู่ๆ กับมาตุคาม
แต่ยังยินดีการขัดสี ลูบไล้ ให้อาบน้ำ� และนวดฟั้นของมาตุคาม พอใจ
ชอบใจ ถึงความปลื้มใจ ด้วยการบำ�เรอนั้น แม้ข้อนี้ก็ชื่อว่าขาด ทะลุ
ด่าง พร้อยแห่งพรหมจรรย์. ดูกรพราหมณ์ ผู้นี้เรากล่าวว่า ประพฤติ
พรหมจรรย์ไม่บริสุทธิ์ ประกอบด้วยเมถุนสังโยค ไม่พ้นจากชาติ ชรา
มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัสและอุปายาส เรากล่าวว่า ไม่หลุดพ้น
ไปจากกองทุกข์ได้.
๒. ดูกรพราหมณ์ อีกประการหนึง่ สมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้
ปฏิญาณตนว่าเป็นพรหมจารีโดยชอบ ไม่ร่วมความเป็นคู่ๆ กับมาตุคาม
และไม่ยินดีการขัดสี ลูบไล้ ให้อาบน�้ำและการนวดฟั้นของมาตุคาม แต่
ยังกระซิกกระซี้ เล่นหัว สัพยอกกับมาตุคาม พอใจ ชอบใจถึงความปลื้ม
ใจด้วยการเสสรวลนั้น...
๓. ...แต่เพ่งดู จ้องดูจักษุแห่งมาตุคามด้วยจักษุของตน พอใจ ชอบใจ
ถึงความปลื้มใจด้วยการเล็งแลนั้น...
๔. ...แต่ได้ฟังเสียงมาตุคามหัวเราะอยู่ก็ดี ขับร้องอยู่ก็ดี ร้องไห้อยู่ก็ดี
ข้างนอกฝาก็ดี ข้างนอกก�ำแพงก็ดี พอใจ ชอบใจ ถึงความปลื้มใจด้วย
เสียงนั้น...
๕. ...แต่ตามนึกถึงการหัวเราะ พูดเล่นหัว กับมาตุคามในกาลก่อน
พอใจ ชอบใจ ถึงความปลื้มใจด้วยอาการนั้น...
๖. ...แต่ได้เห็นคฤหบดีก็ดี บุตรแห่งคฤหบดีก็ดี ผู้เอิบอิ่มพรั่งพร้อม
ด้วยกามคุณ ๕ บ�ำเรอตนอยู่ พอใจ ชอบใจ ถึงความปลื้มใจด้วยการ
บ�ำเรอนั้น...
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๗. ...แต่ประพฤติพรหมจรรย์ ตั้งปรารถนาเพื่อเป็นเทพเจ้าหรือ
เทพองค์ใดองค์หนึ่งว่า เราจักได้เป็นเทพเจ้าหรือเทพองค์ใดองค์หนึ่ง
ด้วยศีล พรต ตบะ หรือพรหมจรรย์นี้ พอใจ ชอบใจถึงความปลื้มใจ ด้วย
ความปรารถนานั้น แม้ข้อนี้ก็ชื่อว่าขาด ทะลุ ด่าง พร้อยแห่งพรหมจรรย์.
ดูกรพราหมณ์ ผู้นี้เรากล่าวว่า ประพฤติพรหมจรรย์ไม่บริสุทธิ์ประกอบ
ด้วยเมถุนสังโยค ไม่พน้ ไปจากชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์โทมนัส
และอุปายาส เรากล่าวว่า ไม่หลุดพ้นไปจากกองทุกข์ได้.
• พระเจ้าปเสนทิโกศลพรรณาคุณพระภิกษุในธรรมวินัยนี้
-บาลี ม. ม. ๑๓/๕๐๙,๕๑๑/๕๖๓,๕๖๕.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อีกประการหนึ่ง พระราชาก็ยังวิวาทกับพระราชา
แม้ ก ษั ต ริ ย ์ ก็ ยั ง วิ ว าทกั บ กษั ต ริ ย ์ แม้ พ ราหมณ์ ก็ ยั ง วิ ว าทกั บ พราหมณ์
แม้ ค ฤหบดี ก็ ยั ง วิ ว าทกั บ คฤหบดี แม้ ม ารดาก็ ยั ง วิ ว าทกั บ บุ ต ร แม้ บุ ต รก็
ยั ง วิ ว าทกั บ มารดา แม้ บิ ด าก็ ยั ง วิ ว าทกั บ บุ ต ร แม้ บุ ต รก็ ยั ง วิ ว าทกั บ บิ ด า
แม้พี่น้องชายก็ยังวิวาทกับพี่น้องหญิง แม้พี่น้องหญิงก็ยังวิวาทกับพี่น้องชาย
แม้สหายก็ยังวิวาทกับสหาย ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ แต่หม่อมฉันได้เห็นภิกษุ
ทั้ ง หลายในธรรมวิ นั ย นี้ สมั ค รสมานกั น ชื่ น ชมกั น ไม่ วิ ว าทกั น เข้ า กั น ได้
สนิทเหมือนน�้ำกับน�้ำนม มองดูกันและกัน ด้วยจักษุอันเปี่ยมด้วยความรักอยู่.
ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ เมือ่ หม่อมฉันไม่เคยเห็นบริษทั อืน่ ทีส่ มัครสมานกันอย่างนี้
นอกจากธรรมวินยั นี้ ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ แม้ขอ้ นี้ ก็เป็นความเลือ่ มใสในธรรม
ในพระผู้มีพระภาคของหม่อมฉัน.
ข้ า แต่ พ ระองค์ ผู ้ เจริ ญ อี ก ประการหนึ่ ง หม่ อ มฉั น เป็ น ขั ต ติ ย ราช ได้
มูรธาภิเษกแล้ว ย่อมสามารถจะให้ฆ่าคนที่ควรฆ่าได้ จะให้ริบคนที่ควรริบก็ได้
จะให้เนรเทศคนที่ควรเนรเทศก็ได้. เมื่อหม่อมฉันนั่งอยู่ในที่วินิจฉัยความ
ก็ ยั ง มี ค นทั้ ง หลายพู ด สอดขึ้ น ในระหว่ า งๆ หม่ อ มฉั น จะห้ า มว่ า ดู ก รท่ า น
ผู้เจริญทั้งหลาย เมื่อเรานั่งอยู่ในที่วินิจฉัยความ ท่านทั้งหลาย อย่าพูดสอดขึ้น
ในระหว่าง จงรอคอยให้สุดถ้อยค�ำของเราเสียก่อน ดังนี้ ก็ไม่ได้ คนทั้งหลาย
ก็ยังพูดสอดขึ้นในระหว่างถ้อยค�ำของหม่อมฉัน.
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ แต่หม่อมฉันได้เห็นภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้
ในสมัยใด พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมแก่บริษัทหลายร้อย ในบริษัทนั้น
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สาวกทั้งหลายของพระผู้มีพระภาคไม่มีเสียงจามหรือไอเลย. ข้าแต่
พระองค์ ผู ้ เจริ ญ เรื่ อ งเคยมี ม าแล้ ว พระผู ้ มี พ ระภาคทรงแสดงธรรมแก่
บริษัทหลายร้อย ในบริษัทนั้น สาวกของพระผู้มีพระภาครูปหนึ่งได้ไอขึ้น.
เพื่อนพรหมจรรย์รูปหนึ่ง ได้เอาเข่ากะตุ้นเธอรูปนั้น ด้วยความประสงค์จะ
ให้เธอรู้สึกตัวว่า ท่านจงเงียบเสียง อย่าได้ท�ำเสียงดังไป พระผู้มีพระภาค
ผู ้ เ ป็ น ศาสดาของเราทั้ ง หลายก�ำลั ง ทรงแสดงธรรมอยู ่ . หม่ อ มฉั น เกิ ด
ความคิ ด ขึ้ น ว่ า น่ า อั ศ จรรย์ ห นอ ไม่ เ คยมี ม า ได้ ยิ น ว่ า บริ ษั ท จั ก เป็ น อั น
พระผู ้ มี พ ระภาคทรงฝึ ก ดี แ ล้ ว อย่ า งนี้ โดยไม่ ต ้ อ งใช้ อ าชญา โดยไม่ ต ้ อ ง
ใช้ ศ าสตรา. ข้ า แต่ พ ระองค์ ผู ้ เจริ ญ หม่ อ มฉั น ไม่ เ คยได้ เ ห็ น บริ ษั ท อื่ น
ที่ ฝ ึ ก ได้ ดี อ ย่ า งนี้ นอกจากธรรมวิ นั ย นี้ . แม้ ข ้ อ นี้ ก็ เ ป็ น ความเลื่ อ มใส
ในธรรมในพระผู้มีพระภาคของหม่อมฉัน.

• มองดูกันและกันด้วยสายตาแห่งความรักอยู่ ได้อย่างไร
-บาลี มู. ม. ๑๒/๓๘๗-๓๘๘/๓๖๒-๓๖๓.

ดูกรอนุรุทธ นันทิยะ และกิมิละ พวกเธอพอจะอดทนได้ละหรือ พอจะ
ยังชีวิตให้เป็นไปได้หรือ พวกเธอไม่ล�ำบากด้วยบิณฑบาตหรือ.

ข้าแต่พระผูม้ พี ระภาค พวกข้าพระองค์พอจะอดทนได้ พอจะยังมีชวี ติ ให้เป็นไปได้
พวกข้าพระองค์ไม่ล�ำบากด้วยบิณฑบาต.

ก็ พ วกเธอ ยั ง พร้ อ มเพรี ย งกั น ชื่ น บานต่ อ กั น ไม่ วิ ว าทกั น ยั ง เป็ น
เหมือนน�้ำนมกับน�้ำ แลดูกันและกันด้วยจักษุอันเป็นที่รักอยู่หรือ.
เป็นอย่างนั้น พระพุทธเจ้าข้า.

ก็พวกเธอเป็นอย่างนั้นได้ เพราะเหตุอย่างไร.

พระพุ ท ธเจ้ า ข้ า ขอประทานพระวโรกาส ข้ า พระองค์ มี ค วามดำ�ริ อ ย่ า งนี้ ว่ า

เป็นลาภของเราหนอ เราได้ดีแล้วหนอ ที่ได้อยู่ร่วมกับเพื่อนพรหมจรรย์
เห็นปานนี้ ข้าพระองค์เข้าไปตั้งกายกรรมประกอบด้วยเมตตาในท่าน
ผู้มีอายุเหล่านี้ ทั้งต่อหน้าและลับหลัง เข้าไปตั้งวจีกรรมประกอบด้วย
เมตตาในท่านผู้มีอายุเหล่านี้ ทั้งต่อหน้าและลับหลัง เข้าไปตั้งมโนกรรม
ประกอบด้ ว ยเมตตาในท่ า นผู้ มี อ ายุ เ หล่ า นี้ ทั้ ง ต่ อ หน้ า และลั บ หลั ง
ข้าพระองค์มีความดำ�ริอย่างนี้ว่า ไฉนหนอเราพึงเก็บจิตของตนเสียแล้ว
ประพฤติตามอำ�นาจจิตของท่านผู้มีอายุเหล่านี้ แล้วข้าพระองค์ก็เก็บจิต
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ของตนเสีย ประพฤติอยู่ตามอำ�นาจจิตของท่านผู้มีอายุเหล่านี้ กาย
ของพวกข้าพระองค์ต่างกันจริงแล แต่ว่าจิตดูเหมือนเป็นอันเดียวกัน…
ดีละ ดีละ อนุรุทธ …
ภิกษุสงฆ์อยู่ด้วยอาการอย่างไร จึงชื่อว่าอยู่เป็นผาสุก
-บาลี ปญฺจก. อํ. ๒๒/๑๕๐/๑๐๖.

ดูกรอานนท์ ภิกษุเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลด้วยตนเอง ไม่ติเตียนผู้อื่น
ในเพราะอธิศีล เป็นผู้ใส่ใจตนเอง ไม่ใส่ใจผู้อื่น เป็นผู้ไม่มีชื่อเสียง
ย่อมไม่สะดุ้งเพราะความไม่มีชื่อเสียงนั้น เป็นผู้ได้ตามความปรารถนา
ได้โดยไม่ยาก ไม่ล�ำบาก ซึ่งฌานสี่อันมีในจิตยิ่ง เป็นเครื่องอยู่สบาย
ในปัจจุบัน และย่อมกระท�ำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุติ ปัญญาวิมุติ อันหา
อาสวะมิ ไ ด้ เพราะอาสวะทั้ ง หลายสิ้ น ไป ด้ ว ยปั ญ ญาอั น ยิ่ ง เองใน
ปัจจุบัน เข้าถึงอยู่ด้วยเหตุเพียงเท่านี้แล ภิกษุสงฆ์พึงอยู่เป็นผาสุก.
ดูกรอานนท์ อนึ่ง เราย่อมกล่าวได้ว่า ธรรมเครื่องอยู่เป็นผาสุก
อย่างอื่น ที่ดีกว่าหรือประณีตกว่าธรรมเครื่องอยู่เป็นผาสุกเช่นนี้
ย่อมไม่มี.
• ทรงพอพระทัยความสามัคคีเป็นอย่างยิ่ง
-บาลี ติก. อํ. ๒๐/๒๘๔/๕๖๔.

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในทิศใด ภิกษุทั้งหลาย เกิดบาดหมางกัน เกิด
ทะเลาะวิ ว าทกั น ทิ่ ม แทงกั น และกั น ด้ ว ยหอกคื อ ปากอยู ่ ทิ ศ เช่ น นี้
ย่อมไม่ผาสุกแก่เราแม้แต่คิดในใจ จะกล่าวไปใยถึงการไปเล่า ในเรื่องนี้
เราสันนิษฐานได้ว่า ท่านผู้มีอายุเหล่านั้นละทิ้งธรรม ๓ ประการเสียแล้ว
ได้ท�ำให้มากซึ่งธรรม ๓ ประการเป็นแน่ ได้ละธรรม ๓ ประการเหล่าไหน.
ได้ละธรรม ๓ ประการเหล่านี้ คือ เนกขัมมวิตก (ความตรึกในอันหลีก
ออกจากกาม) ๑ อั พ ยาปาทวิ ต ก (ความตรึ ก ในอั น ไม่ พ ยาบาท) ๑
อวิหิงสาวิตก (ความตรึกในอันไม่เบียดเบียน) ๑. ได้ท�ำให้มากซึ่งธรรม
๓ ประการเหล่าไหน. ได้ท�ำให้มากซึ่งธรรม ๓ ประการนี้ คือ กามวิตก
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(ความตรึกในกาม) ๑ พยาบาทวิตก (ความตรึกไปในทางพยาบาท) ๑
วิหิงสาวิตก (ความตรึกไปในทางเบียดเบียน) ๑.
ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ในทิ ศ ใด ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เกิ ด บาดหมางกั น
เกิ ด ทะเลาะวิ ว าท ทิ่ ม แทงกั น และกั น ด้ ว ยหอกคื อ ปากอยู ่ ทิ ศ เช่ น นี้
ย่ อ มไม่ เ ป็ น ผาสุ ก แก่ เรา แม้ แ ต่ คิ ด ในใจ จะป่ ว ยกล่ า วไปใยถึ ง การไป
ในเรื่ อ งนี้ เราสั น นิ ษ ฐานได้ ว ่ า ท่ า นผู ้ มี อ ายุ เ หล่ า นั้ น ได้ ล ะทิ้ ง ธรรม
๓ ประการนี้เสียแล้ว ได้ท�ำให้มากซึ่งธรรม ๓ ประการนี้เป็นแน่.
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ในทิศใด ภิกษุทงั้ หลายเป็นผูส้ ามัคคีกนั ปรองดอง
กัน ไม่วิวาทกัน เป็นเหมือนน�้ำนมกับน�้ำ  ต่างมองดูกันและกันด้ ว ย
นั ย น์ ต าอั น แสดงความรั ก อยู ่ ทิ ศ เช่ น นี้ ย ่ อ มผาสุ ก แก่ เราแม้ แ ต่ จ ะไป
จะป่ ว ยกล่ า วไปใยถึ ง การคิ ด ในใจเล่ า ในเรื่ อ งนี้ เราสั น นิ ษ ฐานได้ ว ่ า
ท่ า นผู ้ มี อ ายุ เ หล่ า นั้ น ได้ ล ะธรรม ๓ ประการเสี ย ได้ แ ล้ ว ได้ ท� ำ ให้
มากซึ่งธรรม ๓ ประการเป็นแน่. ได้ละธรรม ๓ ประการเหล่าไหน.
ได้ ล ะธรรม ๓ ประการเหล่ า นี้ คื อ กามวิ ต ก ๑ พยาปาทวิ ต ก ๑
วิหิงสาวิตก ๑. ได้ท�ำให้มากซึ่งธรรม ๓ ประการเหล่าไหน. ได้ท�ำให้มาก
ซึ่งธรรม ๓ ประการเหล่านี้ คือ เนกขัมมวิตก ๑ อัพยาปาทวิตก ๑
อวิหิงสาวิตก ๑.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในทิศใด ภิกษุทั้งหลายเป็นผู้สามัคคีกัน ปรองดอง
กัน ไม่วิวาทกัน เป็นเหมือนน�้ำนมกับน�้ำ  ต่างมองดูกันและกันด้ ว ย
นั ย น์ ต าอั น แสดงความรั ก อยู ่ ทิ ศ เช่ น นี้ ย ่ อ มผาสุ ก แก่ เราแม้ แ ต่ จ ะไป
จะป่วยกล่าวไปใยถึงการคิดในใจเล่า ในเรื่องนี้เราสันนิษฐานได้ว่าท่าน
ผู้มีอายุเหล่านั้น ได้ละธรรม ๓ ประการนี้ได้เสียแล้ว ได้ท�ำให้มากซึ่ง
ธรรม ๓ ประการนี้เป็นแน่.
• ทรงประฌามภิกษุที่ทะเลาะวิวาทกัน
-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๒๙๕-๒๙๖/๔๓๙-๔๔๓.

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อย่าเลย อย่าขัดใจ อย่าทะเลาะ อย่าแก่งแย่ง
อย่าวิวาทกันเลย (ดังนี้ถึง ๒, ๓ ครั้ง).
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เมื่ อ พระผู ้ มี พ ระภาคตรั ส แล้ ว อย่ า งนี้ ภิ ก ษุ รู ป หนึ่ ง ได้ ทู ล พระผู ้ มี พ ระภาค
ดังนี้ว่า
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอพระผู้มีพระภาคผู้เป็นเจ้าของธรรม ทรงยับยั้งก่อน
ขอได้โปรดทรงเป็นผู้ขวนขวายน้อย ทรงประกอบเนืองๆ แต่สุขวิหารธรรมในปัจจุบัน
อยูเ่ ถิด พวกข้าพระองค์ยงั จักปรากฏอยูด่ ว้ ยการขัดใจ ทะเลาะแก่งแย่งวิวาทกันเช่นนี.้

ครั้งนั้นแล พระผู้มีพระภาคทรงนุ่งสบง ทรงบาตร จีวรเสด็จเข้าไป
บิณฑบาตยังพระนครโกสัมพีในเวลาเช้า ครั้นเสด็จกลับจากบิณฑบาต
ภายหลังเวลาพระกระยาหารแล้ว ทรงเก็บเสนาสนะ ก�ำลังประทับยืนอยู่
นั่นแหละ ได้ตรัสพระคาถาดังนี้ว่า
ภิกษุมเี สียงดังเสมอกัน ไม่มใี ครๆ ส�ำคัญตัวว่าเป็นพาล เมือ่ สงฆ์แตกกัน
ต่างก็มไิ ด้สำ� คัญตัวกันเองให้ยงิ่ พวกทีเ่ ป็นบัณฑิต ก็พากันหลงลืม มีปากพูด
ก็มีแต่ค�ำพูดเป็นอารมณ์ พูดไป เท่าที่ปรารถนาแสดงฝีปาก ไม่รู้เหตุที่ตน
น�ำไป ก็ชนเหล่าใดผูกโกรธเขาว่า คนโน้นได้ด่าเรา คนโน้นได้ประหารเรา
คนโน้นได้ชนะเรา คนโน้นได้ลกั ของของเรา เวรของชนเหล่านัน้ ย่อมไม่สงบ
ส่วนชนเหล่าใดไม่ผูกโกรธเขาว่า คนโน้นได้ด่าเรา คนโน้นได้ประหารเรา
คนโน้นได้ชนะเรา คนโน้นได้ลกั ของของเรา เวรของชนเหล่านัน้ ย่อมเข้าไป
สงบได้ เวรในโลกนี้ ย่อมไม่ระงับได้ดว้ ยเวรเลย ในกาลไหนๆ แต่จะระงับได้
ด้วยไม่มีเวรกัน นี้เป็นธรรมดามีมาเก่าแก่ ก็คนพวกอื่นย่อมไม่รู้สึกว่า
พวกเราจะย่อยยับในที่นี้
แต่ชนเหล่าใดในทีน่ นั้ รูส้ กึ ความมาดร้ายกัน ย่อมสงบแต่ชนเหล่านัน้ ได้
คนพวกอืน่ ตัดกระดูกกัน ผลาญชีวติ กัน ลักโค ม้า ทรัพย์กนั แม้ชงิ แว่นแคว้น
กัน ยังมีคืนดีกันได้ เหตุไรพวกเธอจึงไม่มีเล่า ถ้าบุคคลได้สหายที่มีปัญญา
รักษาตัวร่วมทางจร เป็นนักปราชญ์มีปรกติให้ส�ำเร็จประโยชน์อยู่ คุ้ม
อันตรายทั้งปวงได้ พึงชื่นชม มีสติเที่ยวไปกับสหายนั้นเถิด ถ้าไม่ได้สหาย
ทีม่ ปี ญ
ั ญารักษาตัวร่วมทางจร เป็นนักปราชญ์ มีปรกติให้สำ� เร็จประโยชน์อยู่
พึงเป็นผู้ผู้เดียวเที่ยวไป เหมือนพระราชาที่ทรงสละราชสมบัติ และเหมือน
ช้างมาตังคะในป่า ฉะนั้น การเที่ยวไปคนเดียวประเสริฐกว่า เพราะไม่มี
ความเป็นสหายกันในคนพาล พึงเป็นผู้ผู้เดียวเที่ยวไป และไม่พึงท�ำบาป
เหมือนช้างมาตังคะมีความขวนขวายน้อยในป่า ฉะนั้น.
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• มูลเหตุแห่งความวิวาทและวิธีระงับ
-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๕๑-๕๒/๕๔-๕๕.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ มีได้แล ที่บุคคลทั้งหลายผู้อาศัยพระผู้มีพระภาคอยู่นั้น
พอสมัยพระผู้มีพระภาคล่วงลับไป จะพึงก่อวิวาทให้เกิดในสงฆ์ได้ เพราะเหตุอาชีวะ
อันยิ่ง หรือปาติโมกข์อันยิ่ง ความวิวาทนั้นมีแต่เพื่อไม่เกื้อกูลแก่ชนมาก ไม่ใช่สุขของ
ชนมาก ไม่ใช่ประโยชน์ของชนมาก เพือ่ ไม่เกือ้ กูล เพือ่ ความทุกข์แก่เทวดาและมนุษย์.

ดูกรอานนท์ ความวิวาทที่เกิดเพราะเหตุอาชีวะอันยิ่ง หรือปาติโมกข์
อันยิ่ง นั้นเล็กน้อย ส่วนความวิวาทอันเกิดในสงฆ์ ที่เกิดเพราะเหตุมรรค
หรือปฏิปทา ความวิวาทนั้นมีแต่เพื่อไม่เกื้อกูลแก่ชนมาก ไม่ใช่สุขของ
ชนมาก ไม่ใช่ประโยชน์ของชนมาก เพื่อไม่เกื้อกูล เพื่อความทุกข์แก่
เทวดาและมนุษย์.
ดูกรอานนท์ มูลเหตุแห่งความวิวาทนี้มี ๖ อย่าง. ๖ อย่างเป็นไฉน.
ดูกรอานนท์
1. ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้มักโกรธ มีความผูกโกรธ ภิกษุที่เป็น
ผู้มักโกรธ มีความผูกโกรธนั้น ย่อมไม่มีความเคารพ ไม่มีความ
ย�ำเกรง แม้ในพระศาสดา แม้ในพระธรรม แม้ในพระสงฆ์อยู่ ทั้ง
ไม่เป็นผู้ท�ำให้บริบูรณ์ในสิกขา ภิกษุที่ไม่มีความเคารพ ไม่มีความ
ย� ำ เกรง แม้ ใ นพระศาสดา แม้ ใ นพระธรรม แม้ ใ นพระสงฆ์ อ ยู ่
ทั้งไม่เป็นผู้ท�ำให้บริบูรณ์ในสิกขานั้น ย่อมก่อความวิวาทให้เกิดใน
สงฆ์ ซึ่งเป็นความวิวาทมีเพื่อไม่เกื้อกูลแก่ชนมาก ไม่ใช่สุขของชน
มาก ไม่ใช่ประโยชน์ของชนมาก เพื่อไม่เกื้อกูล เพื่อความทุกข์แก่
เทวดาและมนุษย์. ดูกรอานนท์ ถ้าหากพวกเธอพิจารณาเห็น
มูลเหตุแห่งความวิวาทเช่นนี้ ในภายในหรือในภายนอก พวกเธอ
พึ ง พยายามละมู ล เหตุ แ ห่ ง ความวิ ว าทอั น ลามกนั้ น เสี ย ในที่ นั้ น
ถ้าพวกเธอพิจารณาไม่เห็นมูลเหตุแห่งความวิวาทเช่นนี้ในภายใน
หรือในภายนอก พวกเธอพึงปฏิบัติไม่ให้มูลเหตุแห่งความวิวาทอัน
ลามกนั้นแล ลุกลามต่อไปในที่น้ัน การละมูลเหตุแห่งความวิวาท
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อันลามกนี้ ย่อมมีได้ด้วยอาการเช่นนี้ ความไม่ลุกลามต่อไปของ
มูลเหตุแห่งความวิวาทอันลามกนี้ ย่อมมีได้ด้วยอาการเช่นนี้.
ดูกรอานนท์ ประการอื่นยังมีอีก
2. ภิกษุเป็นผู้มีความลบหลู่ มีความตีเสมอ...
3. ภิกษุเป็นผู้มีความริษยา มีความตระหนี่...
4. ภิกษุเป็นผู้โอ้อวด เป็นผู้มีมายา...
5. ภิกษุเป็นผู้มีความปรารถนาลามก มีความเห็นผิด...
6. ภิกษุเป็นผู้มีความเห็นเอาเอง มีความเชื่อถือผิวเผิน มีความถือรั้น
สละคืนได้ยาก ภิกษุทเี่ ป็นผูม้ คี วามเห็นเอาเอง มีความเชือ่ ถือผิวเผิน
มีความถือรั้น สละคืนได้ยากนั้น ย่อมไม่มีความเคารพ ไม่มีความ
ย� ำ เกรง แม้ ใ นพระศาสดา แม้ ใ นพระธรรม แม้ ใ นพระสงฆ์ อ ยู ่
ทั้งไม่เป็นผู้ท�ำให้บริบูรณ์ในสิกขา ภิกษุที่ไม่มีความเคารพ ไม่มี
ความย�ำเกรง แม้ในพระศาสดา แม้ในพระธรรม แม้ในพระสงฆ์อยู่
ทั้งไม่เป็นผู้ท�ำให้บริบูรณ์ในสิกขานั้น ย่อมก่อความวิวาทให้เกิด
ในสงฆ์ ซึ่งเป็นความวิวาท มีเพื่อไม่เกื้อกูลแก่ชนมาก ไม่ใช่สุขของ
ชนมาก ไม่ใช่ประโยชน์ของชนมาก เพื่อไม่เกื้อกูล เพื่อความทุกข์
แก่เทวดาและมนุษย์. ดูกรอานนท์ ถ้าพวกเธอพิจารณาเห็น
มูลเหตุแห่งความวิวาทเช่นนี้ในภายในหรือในภายนอก พวกเธอ
พึ ง พยายามละมู ล เหตุ แ ห่ ง ความวิ ว าทอั น ลามกนั้ น เสี ย ในที่ นั้ น
ถ้าพวกเธอพิจารณาไม่เห็นมูลเหตุแห่งความวิวาทเช่นนี้ในภายใน
หรือในภายนอก พวกเธอพึงปฏิบัติไม่ให้มูลเหตุแห่งความวิวาท
อันลามกนั้นแลลุกลามต่อไปในที่นั้น การละมูลเหตุแห่งความวิวาท
อันลามกนี้ ย่อมมีได้ด้วยอาการเช่นนี้ ความไม่ลุกลามต่อไปของ
มูลเหตุแห่งความวิวาทอันลามกนี้ ย่อมมีได้ด้วยอาการเช่นนี้.
ดูกรอานนท์ เหล่านี้แล มูลเหตุแห่งความวิวาท ๖ อย่าง.
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• ความกลัวต่ออาบัติ ๔ ประการ และ พรหมจรรย์นี้มีอะไรเป็น
อานิสงส์ เป็นยอด เป็นแก่น เป็นอธิปไตย
-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๓๒๔/๒๔๓.

ดูกรอานนท์ ภิกษุผู้ลามก เล็งเห็นอ�ำนาจประโยชน์ ๔ ประการนี้
ย่อมยินดีด้วยการท�ำลายสงฆ์ อ�ำนาจประโยชน์ ๔ ประการเป็นไฉน
ดูกรอานนท์ ภิกษุผลู้ ามกในธรรมวินยั นี้ เป็นผูท้ ศุ ลี มีบาปธรรม มีความ
ประพฤติไม่สะอาด น่ารังเกียจ มีการงานอันปกปิด มิใช่สมณะปฏิญาณ
ว่าเป็นสมณะ ไม่ประพฤติพรหมจรรย์ปฏิญาณว่าประพฤติพรหมจรรย์
เป็นคนเน่าใน ชุ่มด้วยกิเลส รุงรัง ด้วยโทษ เธอปริวิตกอย่างนี้ว่า ถ้าภิกษุ
ทั้งหลายจักรู้เราว่า เป็นคนทุศีล มีบาปธรรม … รุงรังด้วยโทษ จักเป็น
ผู้พร้อมเพรียงกันนาสนะเราเสีย แต่ภิกษุผู้เป็นพรรคพวกจักไม่นาสนะเรา
ดูกรอานนท์ ภิกษุผู้ลามก เล็งเห็นอ�ำนาจประโยชน์ที่ ๑ นี้ ย่อมยินดีด้วย
การท�ำลายสงฆ์.
อีกประการหนึง่ ภิกษุผลู้ ามก มีความเห็นผิด ประกอบด้วยอันตคาหิกทิฐิ
เธอปริวิตกอย่างนี้ว่า ถ้าภิกษุทั้งหลายจักรู้เราว่ามีความเห็นผิด ประกอบ
ด้วยอันตคาหิกทิฐิ จักเป็นผู้พร้อมเพรียงกันนาสนะเราเสีย แต่ภิกษุผู้เป็น
พรรคพวก จักไม่นาสนะเรา ดูกรอานนท์ ภิกษุผู้ลามก เล็งเห็นอ�ำนาจ
ประโยชน์ข้อที่ ๒ นี้ ย่อมยินดีด้วยการท�ำลายสงฆ์.
อี ก ประการหนึ่ ง ภิ ก ษุ ผู ้ ล ามก มี อ าชี พ ผิ ด เลี้ ย งชี วิ ต ด้ ว ยมิ จ ฉาชี พ
เธอย่อมปริวิตกอย่างนี้ว่า ถ้าภิกษุทั้งหลายจักรู้เราว่ามีอาชีพผิด เลี้ยง
ชีวิตด้วยมิจฉาชีพ จักเป็นผู้พร้อมเพรียงกันนาสนะเราเสีย แต่ภิกษุเป็น
พรรคพวกจักไม่นาสนะเรา ดูกรอานนท์ ภิกษุผู้ลามก เล็งเห็นอ�ำนาจ
ประโยชน์ข้อที่ ๓ นี้ ย่อมยินดีด้วยการท�ำลายสงฆ์.
อีกประการหนึ่ง ภิกษุผู้ลามก ปรารถนาลาภ สักการะและความยกย่อง
เธอปริวิตกอย่างนี้ว่า ถ้าภิกษุทั้งหลายจักรู้เราว่าปรารถนาลาภ สักการะ
และความยกย่อง จักพร้อมเพรียงกัน ไม่สักการะเคารพนับถือบูชาเรา
แต่ภกิ ษุผเู้ ป็นพรรคพวกจักสักการะเคารพนับถือบูชาเรา ดูกรอานนท์ ภิกษุ
ผู้ลามก เล็งเห็นอ�ำนาจประโยชน์ข้อที่ ๔ นี้ ย่อมยินดีด้วยการท�ำลายสงฆ์.
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ดูกรอานนท์ ภิกษุผู้ลามกเล็งเห็นอ�ำนาจประโยชน์ ๔ ประการนี้แล
ย่อมยินดีด้วยการท�ำลายสงฆ์.
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ความกลัวต่ออาบัติ ๔ ประการนี้ ๔ ประการเป็นไฉน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนราชบุรุษจับโจรผู้ประพฤติหยาบช้า
ได้แล้ว แสดงแก่พระราชา ด้วยกราบทูลว่า ขอเดชะ ผู้นี้เป็นผู้ประพฤติ
หยาบช้าต่อพระองค์ ขอพระองค์จงทรงลงอาญาแก่เขา พระราชาจึงตรัส
อย่างนี้ว่า ท่านผู้เจริญท่านทั้งหลายจงไป จงมัดบุรุษนี้เอาแขนไพล่หลัง
ให้ มั่ น คงด้ ว ยเชื อ กอั น เหนี ย ว โกนผมแล้ ว น� ำ ตระเวนไปตามถนนและ
ตรอกด้วยบัณเฑาะว์มีเสียงหยาบ ออกทางประตูด้านใต้ แล้วจงตัดศีรษะ
ทางด้านใต้แห่งนคร พวกราชบุรุษนั้นเอาแขนไพล่หลังให้มั่นคงด้วยเชือก
อันเหนียวแล้วโกนผม น�ำตระเวนไปตามถนนและตรอกด้วยบัณเฑาะว์
มีเสียงหยาบ แล้วน�ำออกทางประตูด้านใต้ ตัดศีรษะเสียทางด้านใต้แห่ง
นคร ในที่นั้น มีบุรุษผู้ยืนอยู่ ณ ที่ส่วนหนึ่ง กล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญ
บุรุษนี้กระท�ำกรรมอันหยาบช้าน่าติเตียนถึงถูกตัดศีรษะ ราชบุรุษทั้งหลาย
จึงจับมัดแขนไพล่หลังให้มั่นคงด้วยเชือกอันเหนียว โกนศีรษะด้วยมีดโกน
น�ำตระเวนไปตามถนนและตรอก ด้วยบัณเฑาะว์มีเสียงหยาบ แล้วน�ำ
ออกทางประตูด้านใต้ ตัดศีรษะทางด้านใต้แห่งนคร เขาไม่ควรท�ำกรรม
อันหยาบช้าเห็นปานนี้จนถูกตัดศีรษะเลยหนอ ดังนี้ แม้ฉันใด ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน ภิก ษุหรือภิก ษุณีบางรู ป เข้าไปตั้งสั ญญา
คือความกลัวอันแรงกล้าอย่างนั้นไว้ในธรรม คือ ปาราชิกทั้งหลาย
ข้อนั้นเป็นอันหวังได้ว่า ผู้ที่ยังไม่ต้องธรรม คือ ปาราชิกจักไม่ต้อง หรือ
ผู้ที่ต้องแล้วจักกระท�ำคืนตามธรรม.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุรุษนุ่งผ้าด�ำ สยายผมห้อยสากไว้
ที่คอ เข้าไปหาหมู่มหาชนแล้วพึงกล่าวอย่างนี้ว่า ท่านผู้เจริญทั้งหลาย
ข้าพเจ้าได้ท�ำกรรมลามก น่าติเตียน ควรแก่การห้อยสาก ท่านทั้งหลาย
พอใจให้ข้าพเจ้ากระท�ำสิ่งใด ข้าพเจ้าจะกระท�ำสิ่งนั้น ในที่นั้น มีบุรุษยืน
อยู่ ณ ที่ส่วนหนึ่งกล่าวอย่างนี้ว่า ท่านผู้เจริญทั้งหลาย บุรุษนี้ได้กระท�ำ
กรรมอันลามก น่าติเตียน ควรแก่การห้อยสาก เขานุ่งผ้าด�ำ สยายผม ห้อย
สากไว้ที่คอ เข้าไปหาหมู่มหาชนแล้วกล่าวอย่างนี้ว่า ท่านผู้เจริญทั้งหลาย
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ข้าพเจ้ากระท�ำกรรมอันลามก น่าติเตียน ควรแก่การห้อยสาก ท่านทัง้ หลาย
พอใจให้ข้าพเจ้ากระท�ำสิ่งใด ข้าพเจ้าจะกระท�ำสิ่งนั้น ดังนี้ เขาไม่ควร
กระท�ำกรรมอันเป็นบาป น่าติเตียน ควรแก่การห้อยสากเห็นปานนั้นเลย
หนอ แม้ฉนั ใด ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ฉันนัน้ เหมือนกัน ภิกษุหรือภิกษุณบี างรูป
เข้ า ไปตั้ ง สั ญ ญาคื อ ความกลั ว อั น แรงกล้ า อย่ า งนั้ น ไว้ ใ นธรรม คื อ
สังฆาทิเสสทั้งหลาย ข้อนั้นเป็นอันหวังได้ว่า ผู้ที่ยังไม่ต้องธรรม คือ
สังฆาทิเสสจักไม่ต้อง หรือผู้ที่ต้องแล้วจักกระท�ำคืนตามธรรม.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุรุษนุ่งผ้าด�ำ สยายผมห้อยห่อขี้เถ้า
ไว้ที่คอ เข้าไปหาหมู่มหาชน แล้วพึงกล่าวอย่างนี้ว่า ท่านผู้เจริญทั้งหลาย
ข้าพเจ้าได้กระท�ำกรรมอันลามก น่าติเตียน ควรแก่การห้อยห่อขี้เถ้า ท่าน
ทั้งหลายพอใจจะให้ข้าพเจ้ากระท�ำสิ่งใด ข้าพเจ้าจะกระท�ำสิ่งนั้น ในที่นั้น
มีบุรุษยืนอยู่ ณ ที่ส่วนหนึ่งกล่าวอย่างนี้ว่า ท่านผู้เจริญทั้งหลาย บุรุษนี้
ได้กระท�ำกรรมอันลามก น่าติเตียน ควรแก่การห้อยห่อขี้เถ้า เขานุ่งผ้าด�ำ
สยายผม ห้อยห่อขีเ้ ถ้า เข้าไปหาหมูม่ หาชน แล้วกล่าวอย่างนีว้ า่ ท่านผูเ้ จริญ
ทั้งหลาย ข้าพเจ้าได้กระท�ำกรรมอันลามก น่าติเตียน ควรแก่การห้อยห่อ
ขี้เถ้า ท่านทั้งหลายพอใจจะให้ข้าพเจ้าท�ำสิ่งใด ข้าพเจ้าจะท�ำสิ่งนั้น เขา
ไม่ควรกระท�ำกรรมอันลามก ควรแก่การห้อยห่อขี้เถ้าเห็นปานนี้เลยหนอ
แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน ภิกษุหรือภิกษุณีบางรูป
เข้ า ไปตั้ ง สั ญ ญาคื อ ความกลั ว อั น แรงกล้ า อย่ า งนั้ น ไว้ ใ นธรรม คื อ
ปาจิตตีย์ทั้งหลาย ข้อนี้เป็นอันหวังได้ว่า ผู้ที่ยังไม่ต้องธรรม คือ ปาจิตตีย์
จักไม่ต้อง หรือผู้ที่ต้องแล้วจักกระท�ำคืนตามธรรม.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุรุษนุ่งผ้าด�ำ สยายผมเข้าไปหาหมู่
มหาชน แล้วพึงกล่าวอย่างนี้ว่า ท่านผู้เจริญทั้งหลาย ข้าพเจ้าได้กระท�ำ
กรรมอันลามก น่าติเตียน ควรต�ำหนิ ท่านทั้งหลายพอใจให้ข้าพเจ้ากระท�ำ
สิ่งใด ข้าพเจ้าจะกระท�ำสิ่งนั้น ณ ที่นั้น มีบุรุษยืนอยู่ ณ ที่ส่วนหนึ่ง กล่าว
อย่างนีว้ า่ ท่านผูเ้ จริญทัง้ หลาย บุรษุ ผูน้ ไี้ ด้กระท�ำกรรมอันลามก น่าติเตียน
ควรต�ำหนิ เขานุ่งผ้าด�ำ สยายผม เข้าไปหาหมู่มหาชนแล้วกล่าวอย่างนี้ว่า
ท่านผู้เจริญทั้งหลาย ข้าพเจ้าได้กระท�ำกรรมอันลามก น่าติเตียน ควร
ต�ำหนิ ท่านทั้งหลายพอใจให้ข้าพเจ้ากระท�ำสิ่งใด ข้าพเจ้าจะกระท�ำสิ่งนั้น
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เขาไม่ควรกระท�ำกรรมอันลามก น่าติเตียนควรต�ำหนิ เห็นปานนัน้ แม้ฉนั ใด
ดูกรภิกษุท้ังหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน ภิกษุหรือภิกษุณีบางรูป เข้าไปตั้ง
สัญญาคือ ความกลัวอันแรงกล้าอย่างนั้นไว้ในธรรม คือ ปาฏิเทสนียะ
ทัง้ หลาย ข้อนัน้ พึงหวังได้วา่ ผูท้ ยี่ งั ไม่ตอ้ งธรรม คือ ปาฏิเทสนียะจักไม่ตอ้ ง
ผู้ที่ต้องแล้วจักกระท�ำคืนตามธรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความกลัวต่ออาบัติ
๔ ประการนี้แล.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราย่อมอยู่ประพฤติพรหมจรรย์นี้ อันมีสิกขาเป็น
อานิสงส์ มีปัญญาเป็นยอด มีวิมุตติเป็นแก่น มีสติเป็นอธิปไตย
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็พรหมจรรย์มีสิกขาเป็นอานิสงส์อย่างไร สิกขา
คือ อภิสมาจาร (อภิสมาจาริกา สิกฺขา) เราบัญญัติแก่สาวกทั้งหลายใน
ธรรมวินยั นี้ เพือ่ ความเลือ่ มใสของผูท้ ยี่ งั ไม่เลือ่ มใส เพือ่ ความเลือ่ มใส
ยิ่งขึ้นของผู้ที่เลื่อมใสแล้ว สิกขา คือ อภิสมาจาร เราบัญญัติแล้วแก่
สาวกเพื่อความเลื่อมใสของผู้ที่ยังไม่เลื่อมใสเพื่อความเลื่อมใสยิ่งขึ้นของ
ผู้ที่เลื่อมใสแล้ว ด้วยประการใดๆ สาวกนั้นเป็นผู้มีปรกติไม่ท�ำสิกขานั้น
ให้ ข าด ไม่ ใ ห้ ท ะลุ ไม่ ใ ห้ ด ่ า ง ไม่ ใ ห้ พ ร้ อ ย ย่ อ มสมาทานศึ ก ษาอยู ่ ใ น
สิกขาบททั้งหลาย ด้วยประการนั้นๆ อีกประการหนึ่ง สิกขาอันเป็น
เบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ (อาทิพฺรหฺมจริยกา สิกฺขา) เราบัญญัติแก่สาวก
ทั้งหลาย เพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบ โดยประการทั้งปวง สิกขาอันเป็น
เบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ เราบัญญัติแก่สาวกทั้งหลาย เพื่อความสิ้นทุกข์
โดยชอบโดยประการทั้งปวง ด้วยประการใดๆ สาวกนั้นเป็นผู้มีปรกติ
ไม่ท�ำสิกขานั้นให้ขาดไม่ให้ทะลุ ไม่ให้ด่าง ไม่ให้พร้อย สมาทานศึกษาอยู่
ในสิกขาบททั้งหลายด้วยประการนั้นๆ ดูกรภิกษุทั้งหลาย พรหมจรรย์
มีสิกขาเป็นอานิสงส์อย่างนี้แล.
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็พรหมจรรย์มปี ญ
ั ญาเป็นยอดอย่างไร ธรรมทัง้ หลาย
เราแสดงแล้วแก่สาวกทัง้ หลายในธรรมวินยั นี้ เพือ่ ความสิน้ ทุกข์โดยชอบ
โดยประการทัง้ ปวง ธรรมทัง้ หลายเราแสดงแล้วแก่สาวกทัง้ หลาย เพือ่ ความ
สิ้นทุกข์โดยชอบ โดยประการทั้งปวง ด้วยประการใดๆ ธรรมทั้งหมดนั้น
อันสาวกพิจารณาด้วยปัญญา ด้วยประการนั้นๆ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
พรหมจรรย์มีปัญญาเป็นยอดอย่างนี้แล.
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ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็พรหมจรรย์มวี มิ ตุ ติเป็นแก่นอย่างไร ธรรมทัง้ หลาย
เราแสดงแก่สาวกทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ เพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบ
โดยประการ ทั้งปวง ธรรมทั้งหลายเราแสดงแก่สาวกทั้งหลาย เพื่อความ
สิ้นทุกข์โดยชอบโดยประการทั้งปวง ด้วยประการใดๆ ธรรมทั้งหมดนั้น
เป็นธรรมอันวิมุตติถูกต้องแล้ว ดูกรภิกษุทั้งหลาย พรหมจรรย์มีวิมุตติ
เป็นแก่นอย่างนี้แล.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็พรหมจรรย์มีสติเป็นอธิปไตยอย่างไร สติอัน
ภิกษุตั้งไว้ดีแล้วในภายในทีเดียวว่า เราจักบ�ำเพ็ญอภิสมาจาริกสิกขา
ที่ยังไม่บริบูรณ์ให้บริบูรณ์ หรือว่า จักอนุเคราะห์อภิสมาจาริกสิกขา
อันบริบูรณ์แล้วไว้ ด้วยปัญญาในฐานะนั้นๆ ดังนี้บ้าง สติอันภิกษุตั้ง
ไว้ดีแล้วในภายในทีเดียวว่า เราจักบ�ำเพ็ญสิกขาอันเป็นเบื้องต้นแห่ง
พรหมจรรย์ที่ยังไม่บริบูรณ์ให้บริบูรณ์ หรือว่าจักอนุเคราะห์สิกขา
อั น เป็ น เบื้ อ งต้ น แห่ ง พรหมจรรย์ ที่ บ ริ บู ร ณ์ แ ล้ ว ไว้ ด้ ว ยปั ญ ญาใน
ฐานะนั้นๆ ดังนี้บ้าง สติอันภิกษุตั้งไว้ดีแล้วในภายในทีเดียวว่า เราจัก
พิจารณาธรรมที่เราไม่ได้พิจารณาแล้วด้วยปัญญาในฐานะนั้นๆ หรือว่า
จักอนุเคราะห์ธรรมที่เราพิจารณาแล้วได้ด้วยปัญญาในฐานะนั้นๆ ดังนี้
บ้าง สติอันภิกษุตั้งไว้ดีแล้วในภายในทีเดียวว่า เราจักถูกต้องธรรมที่เรา
ไม่ได้ถูกต้องด้วยวิมุตติ หรือว่า จักอนุเคราะห์ธรรมที่เราถูกต้องแล้วด้วย
ปัญญาในฐานะนั้นๆ ดังนี้บ้าง ดูกรภิกษุทั้งหลาย พรหมจรรย์มีสติเป็น
อธิปไตยอย่างนี้แล.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ที่เรากล่าวว่า เราอยู่ ประพฤติพรหมจรรย์ อันมี
สิกขาเป็นอานิสงส์ มีปัญญาเป็นยอด มีวิมุตติเป็นแก่น มีสติเป็นอธิปไตย
ดังนี้ เราอาศัยข้อนี้กล่าวแล้ว.
• อธิกรณ์ ๔

อธิกรณสมถะ ๗
-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๕๓-๕๘/๕๗-๖๔.

ดูกรอานนท์ อธิกรณ์นมี้ ี ๔ อย่าง. ๔ อย่างเป็นไฉน คือ วิวาทาธิกรณ์
อนุวาทาธิกรณ์ อาปัตตาธิกรณ์ กิจจาธิกรณ์. ดูกรอานนท์ เหล่านี้แล
อธิกรณ์ ๔ อย่าง.
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ดูกรอานนท์ ก็อธิกรณ์สมถะนี้มี ๗ อย่างแล คือ เพื่อระงับอธิกรณ์
อันเกิดแล้วๆ สงฆ์พึงใช้สัมมุขาวินัย สติวินัย อมุฬหวินัย ปฏิญญาตกรณะ
เยภุยยสิกา ตัสสปาปิยสิกา ติณวัตถารกะ.
ดูกรอานนท์ ก็สัมมุขาวินัยเป็นอย่างไร คือ พวกภิกษุในธรรมวินัยนี้
ย่ อ มวิ ว าทกั น ว่ า เป็ น ธรรมหรื อ มิ ใช่ ธ รรม ว่ า เป็ น วิ นั ย หรื อ มิ ใช่ วิ นั ย .
ดูกรอานนท์ ภิกษุเหล่านั้นทั้งหมดแล พึงพร้อมเพรียงกันประชุมพิจารณา
แบบแผนธรรม ครั้ น พิ จ ารณาแล้ ว พึ ง ให้ อ ธิ ก รณ์ นั้ น ระงั บ โดยอาการ
ที่เรื่องลงกันได้ในแบบแผนธรรมนั้น. ดูกรอานนท์ อย่างนี้แล เป็น
สัมมุขาวินัย ก็แหละความระงับอธิกรณ์บางอย่างในธรรมวินัยนี้ ย่อมมีได้
ด้วยสัมมุขาวินัยอย่างนี้.
ดูกรอานนท์ ก็เยภุยยสิกาเป็นอย่างไร คือ ภิกษุเหล่านั้นไม่อาจระงับ
อธิกรณ์นั้นในอาวาสนั้นได้ พึงพากันไปยังอาวาสที่มีภิกษุมากกว่า ภิกษุ
ทั้งหมดพึงพร้อมเพรียงกันประชุมในอาวาสนั้น ครั้นแล้วพึงพิจารณา
แบบแผนธรรมครั้นพิจารณาแล้ว พึงให้อธิกรณ์นั้นระงับโดยอาการที่เรื่อง
ลงกันได้ในแบบแผนธรรมนั้น. ดูกรอานนท์ อย่างนี้แล เป็นเยภุยยสิกา
ก็แหละ ความระงับอธิกรณ์บางอย่างในธรรมวินยั นี้ ย่อมมีได้ดว้ ยเยภุยยสิกา
อย่างนี้.
ดูกรอานนท์ ก็สติวินัยเป็นอย่างไร คือ พวกภิกษุในธรรมวินัยนี้ โจท
ภิกษุด้วยอาบัติหนักเห็นปานนี้ คือ ปาราชิก หรือใกล้เคียงปาราชิกว่า
ท่านผู้มีอายุระลึกได้หรือไม่ว่าท่านต้องอาบัติหนักเห็นปานนี้ คือปาราชิก
หรือใกล้เคียงปาราชิกแล้ว ภิกษุนั้นตอบอย่างนี้ว่า ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย
ข้าพเจ้าระลึกไม่ได้เลยว่า ข้าพเจ้าต้องอาบัติหนักเห็นปานนี้ คือ ปาราชิก
หรือใกล้เคียงปาราชิก เมื่อเป็นเช่นนี้ สงฆ์ต้องให้สติวินัยแก่ภิกษุนั้นแล.
ดูกรอานนท์ อย่างนี้แล เป็นสติวินัย ก็แหละความระงับอธิกรณ์บางอย่าง
ในธรรมวินัยนี้ ย่อมมีได้ด้วย สติวินัยอย่างนี้.
ดูกรอานนท์ ก็อมูฬหวินัยเป็นอย่างไร คือ พวกภิกษุในธรรมวินัยนี้
โจทภิกษุด้วยอาบัติหนักเห็นปานนี้ คือ ปาราชิกหรือใกล้เคียงปาราชิกว่า
ท่านผู้มีอายุจงระลึกดูเถิดว่าท่านต้องอาบัติหนักเห็นปานนี้ คือ ปาราชิก
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หรือใกล้เคียงปาราชิกแล้ว ภิกษุนั้นตอบอย่างนี้ว่า ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย
ข้าพเจ้าระลึกไม่ได้เลยว่า ข้าพเจ้าต้องอาบัติหนักเห็นปานนี้ คือ ปาราชิก
หรือใกล้เคียงปาราชิก ภิกษุผู้โจทนั้นปลอบโยนเธอผู้ก�ำลังท�ำลายอยู่นี้ว่า
เอาเถอะ ท่านผู้มีอายุ จงรู้ตัวให้ดีเถิด เผื่อจะระลึกได้ว่าต้องอาบัติหนัก
เห็นปานนี้ คือ ปาราชิกหรือใกล้เคียงปาราชิกแล้ว ภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่า
ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย ข้าพเจ้าถึงความเป็นบ้า ใจฟุ้งซ่านแล้ว กรรมอัน
ไม่สมควรแก่สมณะเป็นอันมาก ข้าพเจ้าผู้เป็นบ้าได้ประพฤติล่วง และได้
พูดละเมิดไป ข้าพเจ้าระลึกมันไม่ได้ว่าข้าพเจ้าผู้หลงท�ำกรรมนี้ไปแล้ว เมื่อ
เป็นเช่นนี้ สงฆ์ตอ้ งให้อมูฬหวินยั แก่ภกิ ษุนนั้ แล. ดูกรอานนท์ อย่างนีแ้ ล
เป็นอมูฬหวินัย ก็แหละความระงับอธิกรณ์บางอย่างในธรรมวินัยนี้ ย่อมมี
ได้ด้วยอมูฬหวินัย อย่างนี้.
ดูกรอานนท์ ก็ปฏิญญาตกรณะเป็นอย่างไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้
ถู ก โจทหรื อ ไม่ ถู ก โจทก็ ต าม ย่ อ มระลึ ก และเปิ ด เผยอาบั ติ ไ ด้ เธอพึ ง
เข้าไปหาภิกษุผู้แก่กว่า ห่มจีวรเฉวียงบ่าข้างหนึ่ง แล้วไหว้เท้านั่งกระหย่ง
ประคองอัญชลี กล่าวแก่ภิกษุนั้นอย่างนี้ว่า ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้า
ต้องอาบัติชื่อนี้แล้ว ขอแสดงคืนอาบัตินั้น ภิกษุผู้แก่กว่านั้นกล่าวอย่างนี้
ว่าท่านเห็นหรือ เธอตอบว่า ข้าพเจ้าเห็น ภิกษุผู้แก่กว่านั้นกล่าวว่า ท่าน
พึงถึงความส�ำรวมต่อไปเถิด เธอกล่าวว่า ข้าพเจ้าจักถึงความส�ำรวม.
ดูกรอานนท์ อย่างนี้แล เป็นปฏิญญาตกรณะ ก็แหละ ความระงับอธิกรณ์
บางอย่างในธรรมวินัยนี้ ย่อมมีได้ด้วยปฏิญญาตกรณะ อย่างนี้.
ดูกรอานนท์ ก็ตัสสปาปิยสิกาเป็นอย่างไร คือ พวกภิกษุในธรรมวินัยนี้
โจทภิกษุด้วยอาบัติหนักเห็นปานนี้ คือ ปาราชิกหรือใกล้เคียงปาราชิก ว่า
ท่านผูม้ อี ายุระลึกได้หรือไม่วา่ ท่านต้องอาบัตหิ นักเห็นปานนี้ คือ ปาราชิก
หรือใกล้เคียงปาราชิกแล้ว ภิกษุนั้นตอบอย่างนี้ว่า ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย
ข้าพเจ้าระลึกไม่ได้เลยว่า ข้าพเจ้าต้องอาบัติหนักเห็นปานนี้ คือ ปาราชิก
หรือใกล้เคียงปาราชิก ภิกษุผู้โจทนั้นปลอบโยนเธอผู้ก�ำลังท�ำลายอยู่นี้ว่า
เอาเถอะ ท่านผู้มีอายุจงรู้ตัวให้ดีเถิด เผื่อจะระลึกได้ว่าต้องอาบัติหนัก
เห็นปานนี้ คือ ปาราชิกหรือใกล้เคียงปาราชิกแล้ว ภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่า
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ท่านผู้มีอายุทั้งหลายข้าพเจ้าระลึกไม่ได้เลยว่า ข้าพเจ้าต้องอาบัติหนัก
เห็นปานนี้ คือ ปาราชิกหรือใกล้เคียงปาราชิก แต่ข้าพเจ้าระลึกได้ว่า
ข้าพเจ้าต้องอาบัตชิ อื่ นีเ้ พียงเล็กน้อย ภิกษุผโู้ จทก์นนั้ ปลอบโยนเธอผูก้ ำ� ลัง
ท�ำลายอยู่นี้ว่า เอาเถอะ ท่านผู้มีอายุจงรู้ตัวให้ดีเถิด เผื่อจะระลึกได้ว่า
ต้องอาบัติหนักเห็นปานนี้ คือ ปาราชิกหรือใกล้เคียงปาราชิกแล้ว ภิกษุนั้น
กล่าวอย่างนี้ว่า ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย อันที่จริง ข้าพเจ้าต้องอาบัติชื่อนี้
เพียงเล็กน้อยไม่ถูกใครถามยังรับ ไฉนข้าพเจ้าต้องอาบัติหนักเห็นปานนี้
คือ ปาราชิกหรือใกล้เคียงปาราชิกแล้ว ถูกถาม จักไม่รบั เล่า ภิกษุผโู้ จทก์นนั้
กล่าวอย่างนี้ว่า ท่านผู้มีอายุก็ท่านต้องอาบัติชื่อนี้เพียงเล็กน้อยไม่ถูก
ถามยังไม่รับ ไฉนท่านต้องอาบัติหนักเห็นปานนี้ คือ ปาราชิกหรือใกล้
เคียงปาราชิกแล้ว ไม่ถูกถามจักรับเล่า เอาเถอะท่านผู้มีอายุ จงรู้ตัวให้
ดีเถิด เผื่อจะระลึกได้ว่าต้องอาบัติหนักเห็นปานนี้ คือ ปาราชิกหรือใกล้
เคียงปาราชิกแล้ว ภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่า ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย ข้าพเจ้า
ก�ำลังระลึกได้แล ข้าพเจ้าต้องอาบัติหนักเห็นปานนี้ คือ ปาราชิกหรือใกล้
เคียงปาราชิกแล้ว ค�ำที่ว่า ข้าพเจ้าระลึกไม่ได้ว่า ข้าพเจ้าต้องอาบัติหนัก
เห็นปานนี้ คือปาราชิกหรือใกล้เคียง ปาราชิกนี้ ข้าพเจ้าพูดพลัง้ พูดพลาดไป.
ดูกรอานนท์ อย่างนี้แลเป็น ตัสสปาปิยสิกา ก็แหละ ความระงับอธิกรณ์
บางอย่างในธรรมวินัยนี้ ย่อมมีได้ด้วย ตัสสปาปิยสิกา อย่างนี้
ดูกรอานนท์ ก็ติณวัตถารกะเป็นอย่างไร คือ พวกภิกษุในธรรมวินัยนี้
เกิดขัดใจทะเลาะวิวาทกันอยู่ ได้ประพฤติล่วงและได้พูดละเมิดกรรมอัน
ไม่สมควรแก่สมณะเป็นอันมาก ภิกษุเหล่านั้นทั้งหมด พึงพร้อมเพรียง
กันประชุม ครั้นแล้วภิกษุผู้ฉลาดในบรรดาภิกษุที่เป็นฝ่ายเดียวกัน พึงลุก
จากอาสนะ ห่มจีวร เฉวียงบ่าข้างหนึง่ ประนมอัญชลี ประกาศให้สงฆ์ทราบ
ว่า ข้าแต่สงฆ์ผู้เจริญ ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า เราทั้งหลายในที่นี้ เกิดขัดใจ
ทะเลาะวิวาทกันอยู่ ได้ประพฤติล่วง และได้พูดละเมิดกรรมอันไม่สมควร
แก่สมณะเป็นอันมาก ถ้าสงฆ์มีความพรั่งพร้อมถึงที่แล้ว ข้าพเจ้าพึงแสดง
อาบัติของท่านผู้มีอายุเหล่านี้และของตน ยกเว้นอาบัติที่มีโทษหยาบ
และอาบั ติ ที่ พั ว พั น กั บ คฤหั ส ถ์ ด้ ว ยวิ นั ย เพี ย งดั ง ว่ า กลบไว้ ด ้ ว ยหญ้ า
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ในท่ามกลางสงฆ์ เพื่อประโยชน์แก่ท่านผู้มีอายุเหล่านี้และแก่ตน ต่อนั้น
ภิ ก ษุ ผู ้ ฉ ลาดในบรรดาภิ ก ษุ ที่ เ ป็ น ฝ่ า ยเดี ย วกั น อี ก ฝ่ า ยหนึ่ ง พึ ง ลุ ก จาก
อาสนะ ห่มจีวรเฉวียงบ่าข้างหนึ่ง ประนมอัญชลี ประกาศให้สงฆ์ทราบว่า
ข้าแต่สงฆ์ผู้เจริญ ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า เราทั้งหลายในที่นี้ เกิดขัดใจ
ทะเลาะวิวาทกันอยู่ ได้ประพฤติล่วง และได้พูดละเมิดกรรมอันไม่สมควร
แก่สมณะเป็นอันมาก ถ้าสงฆ์มีความพรั่งพร้อมถึงที่แล้ว ข้าพเจ้าพึงแสดง
อาบัติของท่านผู้มีอายุเหล่านี้และของตน ยกเว้นอาบัติที่มีโทษหยาบ
และอาบัติที่พัวพันกับคฤหัสถ์ ด้วยวินัยเพียงดังว่ากลบไว้ด้วยหญ้า ใน
ท่ามกลางสงฆ์ เพื่อประโยชน์แก่ท่านผู้มีอายุเหล่านี้และแก่ตน. ดูกร
อานนท์ อย่างนีแ้ ล เป็นติณวัตถารกะ ก็แหละความระงับอธิกรณ์ บางอย่าง
ในธรรมวินัยนี้ ย่อมมีได้ด้วยติณวัตถารกะอย่างนี้.
• ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงกัน (สาราณียธรรม) นัยที่ ๑
-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๕๘/๖๕.

ดูกรอานนท์ ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงกัน เป็นเหตุก่อความรัก
ก่อความเคารพ เป็นไปเพื่อสงเคราะห์กัน เพื่อไม่วิวาทกัน เพื่อความ
พร้อมเพรียงกัน เพื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนี้มี ๖ อย่าง. ๖ อย่าง
เป็นไฉน.
1. ดูกรอานนท์ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ มีกายกรรมประกอบด้วยเมตตา
ปรากฏในเพื่อนร่วมประพฤติพรหมจรรย์ ทั้งในที่แจ้ง ทั้งในที่ลับ
นี้ คื อ ธรรมเป็ น ที่ ตั้ ง แห่ ง ความระลึ ก ถึ ง กั น เป็ น เหตุ ก ่ อ ความรั ก
ก่อความเคารพเป็นไปเพื่อ สงเคราะห์กัน เพื่อไม่วิวาทกัน เพื่อ
ความพร้อมเพรียงกัน เพื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ประการหนึ่ง.
2. ดูกรอานนท์ประการอืน่ ยังมีอกี ภิกษุมวี จีกรรมประกอบด้วยเมตตา
ปรากฏในเพื่อนร่วมประพฤติพรหมจรรย์ ทั้งในที่แจ้ง ทั้งในที่ลับ
นี้ ก็ ธ รรมเป็ น ที่ ตั้ ง แห่ ง ความระลึ ก ถึ ง กั น เป็ น เหตุ ก ่ อ ความรั ก
ก่อความเคารพ เป็นไปเพื่อสงเคราะห์กัน เพื่อไม่วิวาทกัน เพื่อ
ความพร้อมเพรียงกัน เพื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน.
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3. ดูกรอานนท์ ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุมีมโนกรรมประกอบด้วย

เมตตา ปรากฏในเพื่อนร่วมพรหมจรรย์ ทั้งในที่แจ้ง ทั้งในที่ลับ
นี้ ก็ ธ รรมเป็ น ที่ ตั้ ง แห่ ง ความระลึ ก ถึ ง กั น เป็ น เหตุ ก ่ อ ความรั ก
ก่อความเคารพ เป็นไปเพื่อสงเคราะห์กัน เพื่อไม่วิวาทกัน เพื่อ
ความพร้อมเพรียงกัน เพื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน.
4. ดูกรอานนท์ ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุมีลาภใดๆ เกิดโดยธรรม
ได้แล้วโดยธรรม ที่สุดแม้เพียงอาหารติดบาตร เป็นผู้ไม่แบ่งกัน
เอาลาภเห็นปานนั้น ไว้บริโภคแต่เฉพาะผู้เดียว ย่อมเป็นผู้บริโภค
เฉลี่ยทั่วไปกับเพื่อน ร่วมประพฤติพรหมจรรย์ผู้มีศีล นี้ก็ธรรมเป็น
ที่ตั้งแห่งความระลึกถึงกัน เป็นเหตุก่อความรัก ก่อความเคารพ
เป็นไปเพื่อสงเคราะห์กัน เพื่อไม่วิวาทกัน เพื่อความพร้อมเพรียง
กัน เพื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน.
5. ดูกรอานนท์ ประการอืน่ ยังมีอกี ภิกษุถงึ ความเป็นผูเ้ สมอกันโดยศีล
ในศีลทั้งหลาย ที่ไม่ขาด ไม่ทะลุ ไม่ด่าง ไม่พร้อย เป็นไทอัน
วิญญูชนสรรเสริญ อันตัณหาและทิฎฐิไม่แตะต้อง เป็นไปพร้อม
เพื่อสมาธิ เห็นปานนั้น กับเพื่อนร่วมประพฤติพรหมจรรย์อยู่ ทั้ง
ในที่แจ้งทั้งในที่ลับ นี้ก็ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงกัน เป็น
เหตุก่อความรัก ก่อความเคารพ เป็นไปเพื่อสงเคราะห์กัน เพื่อไม่
วิวาทกัน เพื่อความพร้อมเพรียงกัน เพื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน.
6. ดูกรอานนท์ ประการอื่นๆ ยังมีอีก ภิกษุถึงความเป็นผู้เสมอกัน
โดยทิฏฐิ ในทิฏฐิที่เป็นของพระอริยะ อันน�ำออก ชักน�ำผู้กระท�ำ
ตามเพือ่ ความสิน้ ทุกข์โดยชอบ เห็นปานนัน้ กับเพือ่ นร่วมประพฤติ
พรหมจรรย์อยู่ทั้งในที่แจ้ง ทั้งในที่ลับ นี้ก็ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความ
ระลึ ก ถึ ง กั น เป็ น เหตุ ก ่ อ ความรั ก ก่ อ ความเคารพ เป็ น ไปเพื่ อ
สงเคราะห์ เพื่อไม่วิวาทกัน เพื่อความพร้อมเพรียงกัน เพื่อเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน.
ดูกรอานนท์ นี้แล ธรรม ๖ อย่าง เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงกัน
เป็นเหตุก่อความรัก ก่อความเคารพ เป็นไปเพื่อสงเคราะห์กัน เพื่อ
ไม่วิวาทกัน เพื่อความพร้อมเพรียงกัน เพื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน.
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• ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงกัน (สาราณียธรรม) นัยที่ ๒

-บาลี มู. ม. ๑๒/๕๘๑/๕๔๒.

ภิกษุทั้งหลาย !   ธรรม ๖ ประการนี้ เป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน เป็นเหตุกอ่
ความรัก ก่อความเคารพ เป็นไปเพือ่ ความสงเคราะห์กนั เพือ่ ไม่ววิ าทกัน เพือ่
ความพร้อมเพรียงกัน เพือ่ ความเป็นอันหนึง่ อันเดียวกัน ธรรม ๖ ประการนัน้
เป็นอย่างไร คือ
1. ภิกษุทั้งหลาย !   ภิกษุมกี ายกรรมประกอบด้วยเมตตา ปรากฏ
ในเพือ่ นร่วมประพฤติพรหมจรรย์ ทัง้ ในทีแ่ จ้ง ทัง้ ในทีล่ บั ธรรมแม้นี้
เป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน เป็นเหตุก่อความรัก ก่อความเคารพ เป็นไป
เพื่อความสงเคราะห์กัน เพื่อไม่วิวาทกัน เพื่อความพร้อมเพรียงกัน
เพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน.
2. ภิกษุทั้งหลาย !   อีกประการหนึ่ง ภิกษุมีวจีกรรมประกอบด้วย
เมตตา ปรากฏในเพื่ อ นร่ ว มประพฤติ พ รหมจรรย์ ทั้ ง ในที่ แจ้ ง
ทั้งในที่ลับ ธรรมแม้นี้เป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน เป็นเหตุก่อความรัก
ก่อความเคารพ เป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กัน เพื่อไม่วิวาทกัน
เพื่อความพร้อมเพรียงกัน เพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน.
3. ภิกษุทั้งหลาย !   อีกประการหนึ่ง ภิกษุมีมโนกรรมประกอบด้วย
เมตตา ปรากฏในเพื่ อ นร่ ว มประพฤติพ รหมจรรย์ ทั้ ง ในที่ แจ้ ง
ทั้งในที่ลับ ธรรมแม้นี้เป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน เป็นเหตุก่อความรัก
ก่อความเคารพ เป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กัน เพื่อไม่วิวาทกัน
เพื่อความพร้อมเพรียงกัน เพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน.
4. ภิกษุทั้งหลาย !   อีกประการหนึ่ง ภิกษุมีลาภใดๆ เกิดโดยธรรม
ได้แล้วโดยธรรม ที่สุดแม้เพียงอาหารติดบาตร ก็บริโภคโดย
ไม่เกียดกันไว้เพื่อตน ย่อมเป็นผู้บริโภคเฉลี่ยทั่วไปกับเพื่อน
ร่วมประพฤติพรหมจรรย์ผู้มีศีล ธรรมแม้นี้เป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน
เป็นเหตุกอ่ ความรัก ก่อความเคารพ เป็นไปเพือ่ ความสงเคราะห์กนั
เพื่อไม่วิวาทกัน เพื่อความพร้อมเพรียงกัน เพื่อความเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกัน.
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5. ภิกษุทั้งหลาย !  อีกประการหนึ่ง ภิกษุเป็นผู้มีศีลที่ไม่ขาด ไม่ทะลุ

ไม่ดา่ ง ไม่พร้อย เป็นไท อันผูร้ สู้ รรเสริญ ไม่ถกู ทิฏฐิครอบง�ำ เป็นไป
พร้อมเพื่อสมาธิ และถึงความเป็นผู้มีศีลเสมอกันในศีลเช่นนั้นกับ
เพือ่ นร่วมประพฤติพรหมจรรย์ทงั้ หลาย ทัง้ ในทีแ่ จ้ง ทัง้ ในทีล่ บั ธรรม
แม้นี้เป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน เป็นเหตุก่อความรัก ก่อความเคารพ
เป็ น ไปเพื่ อ ความสงเคราะห์ กั น เพื่ อ ไม่ วิ ว าทกั น เพื่ อ ความ
พร้อมเพรียงกัน เพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน.
6. ภิกษุท้ังหลาย !   อีกประการหนึ่ง ภิกษุเป็นผู้มีทิฏฐิอันเป็นอริยะ
(ทิฏฺิ อริยา) อันเป็นเครื่องน�ำออก (นิยฺยานิก) น�ำไปเพื่อความ
สิ้นทุกข์โดยชอบแก่ผู้กระท�ำตาม และถึงความเป็นผู้มีทิฏฐิ
เสมอกันในทิฏฐิเช่นนั้นกับเพื่อนร่วมประพฤติพรหมจรรย์ ทั้ง
ในที่แจ้ง ทั้งในที่ลับ ธรรมแม้นี้เป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน เป็นเหตุ
ก่อความรัก ก่อความเคารพ เป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กนั เพือ่
ไม่ววิ าทกัน เพือ่ ความพร้อมเพรียงกัน เพื่อความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน.
ภิกษุทั้งหลาย !   ธรรม ๖ ประการเหล่านี้แล เป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน
เป็นเหตุก่อความรัก ก่อความเคารพ เป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กัน เพื่อ
ไม่วิวาทกัน เพื่อความพร้อมเพรียงกัน เพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน.
ภิกษุทั้งหลาย !   ทิฏฐิอนั เป็นอริยะ (ทิฏฺ ิ อริยา) อันเป็นเครือ่ งน�ำออก
น�ำไปเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบแก่ผู้กระท�ำตาม เป็นยอดยึดคุมธรรม
๖ ประการเหล่านี้ ทีเ่ ป็นเหตุให้ระลึกถึงกันไว้.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย !   เปรี ย บเหมื อ นยอดเป็ น ที่ สู ง สุ ด เป็ น ที่ ยึ ด คุ ม ของ
เรือนยอด ฉันใด ทิฏฐิอันเป็นอริยะ อันเป็นเครื่องน�ำออก น�ำไปเพื่อความ
สิ้นทุกข์โดยชอบแก่ผู้กระท�ำตาม ก็ฉันนั้นเหมือนกัน เป็นยอดยึดคุมธรรม
๖ ประการเหล่านี้ ที่เป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน.
ภิกษุทั้งหลาย !  ก็ทิฏฐิอันเป็นอริยะ อันเป็นเครื่องน�ำออก น�ำไปเพื่อ
ความสิ้นทุกข์โดยชอบแก่ผู้กระท�ำตาม เป็นอย่างไร.
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ภิกษุทงั้ หลาย !  ภิกษุในธรรมวินยั นี้ ไปแล้วสูป่ า่ สูโ่ คนไม้ หรือสูเ่ รือนว่าง
ก็ ต าม ย่ อ มพิ จ ารณาเห็ น ดั ง นี้ ว ่ า เราเป็ น ผู ้ มี จิ ต ถู ก เครื่ อ งครอบง� ำ ใด
ครอบง�ำแล้ว (ปริยุฏฺาเนน ปริยุฏฺิตจิตฺโต) ไม่พึงรู้เห็นตามความเป็นจริง
เครื่องครอบง�ำนั้นที่เรายังละไม่ได้ในภายใน มีอยู่หรือไม่หนอ.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย !   ถ้ า ภิ ก ษุ มี จิ ต อั น กามราคะครอบง� ำ หรื อ มี จิ ต อั น
พยาบาทครอบง�ำ หรือมีจิตอันถีนมิทธะครอบง�ำ หรือมีจิตอันอุทธัจจกุกกุจจะครอบง�ำ หรือมีจิตอันวิจิกิจฉาครอบง�ำ ก็ชื่อว่าเป็นผู้มีจิตถูก
เครื่องครอบง�ำครอบง�ำแล้ว.
ถ้าภิกษุเป็นผู้ขวนขวายในการคิดเรื่องโลกนี้ หรือเป็นผู้ขวนขวาย
ในการคิดเรื่องโลกอื่น ก็ชื่อว่าเป็นผู้มีจิตถูกเครื่องครอบง�ำครอบง�ำแล้ว.
ถ้าภิกษุุเกิดขัดใจ ทะเลาะ วิวาท ทิ่มแทงกันและกันด้วยหอกคือ
ปากอยู่ ก็ชื่อว่าเป็นผู้มีจิตถูกเครื่องครอบง�ำครอบง�ำแล้ว.
ภิกษุนั้น ย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่า เราเป็นผู้มีจิตถูกเครื่องครอบง�ำใดครอบง�ำ
แล้ว ไม่พึงรู้เห็นตามความเป็นจริง เครื่องครอบง�ำนั้นที่เรายังละไม่ได้
ในภายใน มิได้มีเลย จิตของเราตั้งไว้ดีแล้ว เพื่อความตรัสรู้สัจจะทั้งหลาย
นี้คือญาณที่ ๑ อันเป็นอริยะ เป็นโลกุตระไม่ทั่วไปกับพวกปุถุชน อัน
ภิกษุนั้นบรรลุแล้ว.
ภิกษุทั้งหลาย !   อีกข้อหนึ่ง อริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า เรา
เสพให้ทวั่ ถึง ท�ำให้เจริญ ท�ำให้มากซึง่ ทิฏฐินี้ ย่อมได้ความสงบเฉพาะตน
ย่อมได้ความดับเฉพาะตนหรือหนอ อริยสาวกนั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่า เรา
เสพให้ทั่วถึง ท�ำให้เจริญ ท�ำให้มากซึ่งทิฏฐินี้ ย่อมได้ความสงบเฉพาะตน
ย่อมได้ความดับเฉพาะตน นี้คือญาณที่ ๒ อันเป็นอริยะ เป็นโลกุตระ
ไม่ทั่วไปกับพวกปุถุชน อันอริยสาวกนั้นบรรลุแล้ว.
ภิกษุทั้งหลาย !   อีกข้อหนึ่ง อริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า เรา
เป็นผู้ประกอบด้วยทิฏฐิเช่นใด สมณะหรือพราหมณ์อื่นนอกธรรมวินัยนี้
ที่เป็นผู้ประกอบด้วยทิฏฐิเช่นนั้นมีอยู่หรือหนอ อริยสาวกนั้นย่อมรู้ชัด
อย่างนี้ว่า เราเป็นผู้ประกอบด้วยทิฏฐิเช่นใด สมณะหรือพราหมณ์อื่น
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นอกธรรมวินยั นี้ ทีเ่ ป็นผูป้ ระกอบด้วยทิฏฐิเช่นนัน้ มิได้มี นีค้ อื ญาณที่ ๓
อันเป็นอริยะ เป็นโลกุตระ ไม่ทวั่ ไปกับพวกปุถชุ น อันอริยสาวกนัน้ บรรลุแล้ว.
ภิกษุทั้งหลาย !  อีกข้อหนึ่ง อริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า บุคคล
ผูถ้ งึ พร้อมด้วยทิฏฐิ เป็นผูป้ ระกอบด้วยธรรมดาเช่นใด ถึงเราก็เป็นผูป้ ระกอบ
ด้วยธรรมดาเช่นนั้น. ภิกษุทั้งหลาย ! ก็บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ เป็น
ผู้ประกอบด้วยธรรมดาเป็นอย่างไร. ภิกษุทั้งหลาย ! บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วย
ทิฏฐิมธี รรมดาดังนี้ คือ ความออกจากอาบัตเิ ช่นใดย่อมปรากฏ อริยสาวก
ย่อมต้องอาบัตเิ ช่นนัน้ บ้างโดยแท้ แต่ถงึ อย่างนัน้ อริยสาวกนัน้ จะรีบแสดง
เปิดเผย ทำ�ให้ตื้น ซึ่งอาบัตินั้น ในสำ�นักพระศาสดาหรือเพื่อนร่วม
ประพฤติพรหมจรรย์ทเี่ ป็นวิญญูชนทัง้ หลาย ครัน้ แสดง เปิดเผย ทำ�ให้ตนื้ แล้ว
ก็ถงึ ความสำ�รวมต่อไป เปรียบเหมือนเด็กอ่อนทีน่ อนหงาย ถูกถ่านไฟด้วยมือ
หรือด้วยเท้าเข้าแล้ว ก็จะชักหนีเร็วพลัน ฉะนัน้ อริยสาวกนัน้ ย่อมรูช้ ดั อย่างนี้
ว่า บุคคลผูถ้ งึ พร้อมด้วยทิฏฐิ เป็นผูป้ ระกอบด้วยธรรมดาเช่นใด ถึงเราก็เป็น
ผู้ประกอบด้วยธรรมดาเช่นนั้น นี้คือญาณที่ ๔ อันเป็นอริยะ เป็นโลกุตระ
ไม่ทั่วไปกับพวกปุถุชน อันอริยสาวกนั้นบรรลุแล้ว.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย !   อี ก ข้ อ หนึ่ ง อริ ย สาวกย่ อ มพิ จ ารณาเห็ น ดั ง นี้ ว่ า
บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ เป็นผู้ประกอบด้วยธรรมดาเช่นใด ถึงเราก็เป็น
ผู้ประกอบด้วยธรรมดาเช่นนั้น. ภิกษุทั้งหลาย !  ก็บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วย
ทิฏฐิ เป็นผู้ประกอบด้วยธรรมดาเป็นอย่างไร. ภิกษุทั้งหลาย !  บุคคลผู้
ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิมีธรรมดาดังนี้ คือ อริยสาวกย่อมถึงความขวนขวาย
ในกิจใหญ่น้อยที่ควรทำ�ของเพื่อนร่วมประพฤติพรหมจรรย์โดยแท้ แต่
ถึงอย่างนั้น ความปรารถนาอย่างแรงกล้าในอธิศีลสิกขา อธิจิตต
สิกขา และอธิปัญญาสิกขา ของอริยสาวกนั้นก็ยังมีอยู่ เปรียบเหมือน
แม่โคลูกอ่อน ย่อมเล็มหญ้ากินไปด้วย ชำ�เลืองดูลูกไปด้วยฉะนั้น อริย
สาวกนั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่า บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ เป็นผู้ประกอบ
ด้วยธรรมดาเช่นใด ถึงเราก็เป็นผู้ประกอบด้วยธรรมดาเช่นนั้น นี้คือ
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ญาณที่ ๕ อันเป็นอริยะ เป็นโลกุตระ ไม่ทั่วไปกับพวกปุถุชน อันอริย
สาวกนั้นบรรลุแล้ว.
ภิกษุทั้งหลาย !  อีกข้อหนึ่ง อริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า บุคคล
ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ เป็นผู้ประกอบด้วยพละเช่นใด ถึงเราก็เป็นผู้ประกอบ
ด้วยพละเช่นนั้น. ภิกษุทั้งหลาย !  ก็บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ เป็นผู้
ประกอบด้วยพละเป็นอย่างไร. ภิกษุทั้งหลาย !   พละของบุคคลผู้ถึง
พร้ อมด้ ว ยทิฏฐิเป็นดัง นี้ คือ อริยสาวกนั้ น เมื่ อธรรมวิ นั ยที่ ต ถาคต
ประกาศแล้ว อันบัณฑิตแสดงอยู่ ย่อมทำ�ให้เกิดประโยชน์ ย่อมทำ�ไว้
ในใจ ย่อมกำ�หนดด้วยจิตทัง้ ปวง ย่อมเงีย่ โสตลงฟังธรรม อริยสาวกนัน้
ย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ เป็นผู้ประกอบด้วยพละ
เช่นใด ถึงเราก็เป็นผูป้ ระกอบด้วยพละเช่นนัน้ นีค้ อื ญาณที่ ๖ อันเป็นอริยะ
เป็นโลกุตระ ไม่ทั่วไปกับพวกปุถุชน อันอริยสาวกนั้นบรรลุแล้ว.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย !   อี ก ข้ อ หนึ่ ง อริ ย สาวกย่ อ มพิ จ ารณาเห็ น ดั ง นี้ ว่ า
บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ เป็นผู้ประกอบด้วยพละเช่นใด ถึงเราก็เป็น
ผู้ประกอบด้วยพละเช่นนั้น. ภิกษุทั้งหลาย !  ก็บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วย
ทิฏฐิ เป็นผูป้ ระกอบด้วยพละเป็นอย่างไร. ภิกษุทัง้ หลาย !  พละของบุคคล
ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิเป็นดังนี้ คือ อริยสาวกนั้น เมื่อธรรมวินัยที่ตถาคต
ประกาศแล้ว อันบัณฑิตแสดงอยู่ ย่อมได้ความรู้อรรถ ย่อมได้ความ
รู้ธรรม ย่อมได้ปราโมทย์อันประกอบด้วยธรรม อริยสาวกนั้นย่อมรู้
ชัดอย่างนี้ว่า บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ เป็นผู้ประกอบด้วยพละเช่นใด
ถึงเราก็เป็นผู้ประกอบด้วยพละเช่นนั้น นี้คือญาณที่ ๗ อันเป็นอริยะ
เป็นโลกุตระ ไม่ทั่วไปกับพวกปุถุชน อันอริยสาวกนั้นบรรลุแล้ว.
ภิกษุทั้งหลาย !  ธรรมดาอันอริยสาวกผู้ประกอบด้วยองค์ ๗ ประการ
อย่างนี้ ตรวจดูดีแล้ว ด้วยการทำ�ให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผล. ภิกษุทั้งหลาย !
อริยสาวกผูป้ ระกอบด้วยองค์ ๗ ประการนีแ้ ล ย่อมเป็นผูเ้ พรียบพร้อม
ด้วยโสดาปัตติผล ดังนี้แล.
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ส

มา
งผู้มี
ป็น

• อปริหานิยธรรม (การเป็นอยู่ที่ไม่เสื่อม) แบบที่ ๑
-บาลี สตฺตก. อํ. ๒๓/๒๑-๒๓/๒๑.

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อปริหานิยธรรม ๗ ประการเป็นไฉน.
1. ภิกษุทั้งหลายหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ เพียงใด พึงหวังความเจริญ
ได้แน่นอน ไม่พึงหวังความเสื่อมเลย เพียงนั้น.
2. ภิกษุทั้งหลายเมื่อประชุมก็พร้อมเพรียงกันประชุม เมื่อเลิกประชุม
ก็พร้อมเพรียงกันเลิก จักพร้อมเพรียงช่วยกันท�ำกิจที่สงฆ์พึงท�ำ ...
3. ภิกษุทั้งหลายจักไม่บัญญัติสิ่งที่ยังไม่ได้บัญญัติ จักไม่เพิกถอนสิ่ง
ที่บัญญัติแล้ว จักประพฤติมั่นในสิกขาบทตามที่บัญญัติไว้แล้ว ...
4. ภิกษุทั้งหลายยังสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ท่านผู้เป็นเถระ เป็น
รัตตัญญู บวชมานาน เป็นสังฆบิดร เป็นสังฆปริณายก และจัก
ส�ำคัญถ้อยค�ำแห่งท่านเหล่านั้นว่า เป็นถ้อยค�ำอันตนพึงเชื่อฟัง ...
5. ภิกษุทั้งหลายไม่ตกอยู่ในอ�ำนาจตัณหาที่เกิดขึ้นแล้ว อันเป็นเหตุ
ให้เกิดในภพต่อไป ...
6. ภิกษุทั้งหลายจักพอใจอยู่ในเสนาสนะป่าเพียงใด ...
7. ภิกษุทั้งหลายจักเข้าไปตั้งความระลึกถึงเฉพาะตนได้ว่า ไฉนหนอ
เพื่อนพรหมจรรย์ผู้มีศีลเป็นที่รักที่ยังไม่มา ขอจงมา และที่มาแล้ว
พึงอยู่เป็นสุข เพียงใด พึงหวังความเจริญได้แน่นอน ไม่พึงหวัง
ความเสื่อมเลย เพียงนั้น.
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อปริหานิยธรรม ๗ ประการนี้ จักตัง้ อยูใ่ นภิกษุทงั้ หลาย
และภิกษุทั้งหลายจักปรากฏในอปริหานิยธรรม ๗ ประการนี้ เพียงใด
ภิกษุทงั้ หลายพึงหวังความเจริญได้แน่นอน ไม่พงึ หวังความเสือ่ มเลยเพียงนัน้ .
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• อปริหานิยธรรม (การเป็นอยู่ที่ไม่เสื่อม) แบบที่ ๒
-บาลี สตฺตก. อํ. ๒๓/๒๓/๒๒.

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อปริหานิยธรรม ๗ ประการเป็นไฉน.
1. ภิกษุทั้งหลายจักไม่ยินดีการงานจักไม่ขวนขวายความยินดีการงาน
เพียงใด ภิกษุทั้งหลายก็พึงหวังความเจริญได้แน่นอน ไม่พึงหวัง
ความเสื่อมเลย เพียงนั้น.
2. ภิกษุทั้งหลายจักไม่ยินดีการคุย ...
3. ภิกษุทั้งหลายจักไม่ยินดีความหลับ ...
4. ภิกษุทั้งหลายจักไม่ยินดีการคลุกคลีด้วยหมู่คณะ ...
5. ภิกษุทั้งหลายจักไม่เป็นผู้มีความปรารถนาลามก จักไม่ตกอยู่ใน
อ�ำนาจแห่งความปรารถนาลามก ...
6. ภิกษุทั้งหลายจักไม่คบมิตรชั่ว จักไม่มีสหายชั่ว จักไม่มีเพื่อนชั่ว ...
7. ภิกษุทั้งหลายจักไม่ถึงความท้อถอยเสียในระหว่างที่บรรลุคุณวิเศษ
เพียงเล็กน้อย เพียงใด ภิกษุทั้งหลายพึงหวังความเจริญได้แน่นอน
ไม่พึงหวังความเสื่อมเลย เพียงนั้น.
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อปริหานิยธรรม ๗ ประการนี้ จักตัง้ อยูใ่ นภิกษุทงั้ หลาย
และภิกษุทั้งหลายจักปรากฏอยู่ในอปริหานิยธรรม ๗ ประการนี้ เพียงใด
ภิกษุทงั้ หลายพึงหวังความเจริญได้แน่นอน ไม่พงึ หวังความเสือ่ มเลย เพียงนัน้ .
• หลักใหญ่ส�ำหรับอ้างเพื่อสอบสวนเทียบเคียงพระธรรมวินัย
-บาลี มหา. ที. ๑๐/๑๔๖/๑๑๖.

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดง มหาประเทศ ๔ เหล่านี้ พวกเธอจงฟัง
จงใส่ใจให้ดี เราจักกล่าว.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงกล่าวอย่างนี้ว่า อาวุโส ข้อนี้
ข้าพเจ้าได้ฟังมา ได้รับมาเฉพาะพระพักตร์พระผู้มีพระภาคว่า นี้เป็น
ธรรม นีเ้ ป็นวินยั นีเ้ ป็นค�ำสัง่ สอนของพระศาสดา ดังนี้ พวกเธอไม่พงึ ชืน่ ชม
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ไม่พงึ คัดค้านค�ำกล่าวของภิกษุนนั้ ครัน้ แล้ว พึงเรียนบทและพยัญชนะเหล่านัน้
ให้ดี แล้วสอบสวนในพระสูตร เทียบเคียงในพระวินัย ถ้าเมื่อสอบสวนใน
พระสูตร เทียบเคียงในพระวินัย ลงในพระสูตรไม่ได้ ลงในพระวินัยไม่ได้
พึงถึงความตกลงในข้อนี้ว่า นี้มิใช่ค�ำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคแน่นอน
และภิกษุนี้จ�ำมาผิดแล้ว ดังนั้น พวกเธอพึงทิ้งค�ำกล่าวนั้นเสีย. ถ้าเมื่อ
สอบสวนในพระสูตร เทียบเคียงในพระวินัย ลงในพระสูตรได้ เทียบเคียง
ในพระวินัยได้ พึงถึงความตกลงในข้อนี้ว่า นี้เป็นค�ำของพระผู้มีพระภาค
แน่นอน และภิกษุนี้จ�ำมาถูกต้องแล้ว. ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอ
พึงทรงจ�ำมหาประเทศข้อที่หนึ่งนี้ไว้.
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็ภกิ ษุในธรรมวินยั นี้ พึงกล่าวอย่างนีว้ า่ สงฆ์พร้อมทัง้
พระเถระ พร้อมทัง้ ปาโมกข์ อยูใ่ นอาวาสโน้น ข้าพเจ้าได้ฟงั มา ได้รบั มา
เฉพาะหน้ า สงฆ์ นั้ น ว่ า นี้ เ ป็ น ธรรม นี้ เ ป็ น วิ นั ย นี้ เ ป็ น ค� ำ สั่ ง สอนของ
พระศาสดา ดังนี้ พวกเธอไม่พึงชื่นชม ไม่พึงคัดค้านค�ำกล่าวของภิกษุนั้น
ครั้นแล้ว พึงเรียนบทและพยัญชนะเหล่านั้นให้ดี แล้วสอบสวนในพระสูตร
เทียบเคียง ในพระวินัย ถ้าเมื่อสอบสวนในพระสูตร เทียบเคียงในพระวินยั
ลงในพระสูตรไม่ได้ ลงในพระวินัยไม่ได้ พึงถึงความตกลงในข้อนี้ว่า นี้มิใช่
ค�ำสัง่ สอนของพระผูม้ พี ระภาคแน่นอน และภิกษุสงฆ์นนั้ จ�ำมาผิดแล้ว ดังนัน้
พวกเธอพึงทิ้งค�ำกล่าวนั้นเสีย ถ้าเมื่อสอบสวนในพระสูตร เทียบเคียงใน
พระวินัย ลงในพระสูตรได้ เทียบเคียงในพระวินัยได้ พึงถึงความตกลงใน
ข้อนี้ว่า นี้เป็นค�ำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคแน่นอน และภิกษุสงฆ์นั้น
จ�ำมาถูกต้องแล้ว. ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอพึงทรงจ�ำมหาประเทศ
ข้อที่สองนี้ไว้.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พึงกล่าวอย่างนี้ว่า ภิกษุผู้
เป็นเถระมากรูป อยู่ในอาวาสโน้น เป็นพหูสูต มีอาคมอันมาถึงแล้ว
เป็นผูท้ รงธรรม ทรงวินยั ทรงมาติกา ข้าพเจ้าได้ฟงั มา ได้รบั มาเฉพาะหน้า
พระเถระเหล่ า นั้ น ว่ า นี้ เ ป็ น ธรรม นี้ เ ป็ น วิ นั ย นี้ เ ป็ น ค� ำ สั่ ง สอนของ
พระศาสดา ดังนี้ พวกเธอไม่พึงชื่นชม ไม่พึงคัดค้านค�ำกล่าวของภิกษุนั้น
ครั้นแล้วพึงเรียนบทและพยัญชนะเหล่านั้นให้ดี แล้วสอบสวนในพระสูตร
เทียบเคียงในพระวินัย ถ้าเมื่อสอบสวนในพระสูตร เทียบเคียงในพระวินัย
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ลงในพระสูตรไม่ได้ ลงในพระวินัยไม่ได้ พึงถึงความตกลงในข้อนี้ว่า นี้มิใช่
ค�ำสัง่ สอนของพระผูม้ พี ระภาคแน่นอน และพระเถระเหล่านัน้ จ�ำมาผิดแล้ว
ดังนัน้ พวกเธอพึงทิง้ ค�ำกล่าวนัน้ เสีย ถ้าเมือ่ สอบสวนในพระสูตร เทียบเคียง
ในพระวินัย ลงในพระสูตรได้ เทียบเคียงในพระวินัยได้ พึงถึงความตกลง
ในข้อนี้ว่า นี้เป็นค�ำของพระผู้มีพระภาคแน่นอน และพระเถระเหล่านั้น
จ�ำมาถูกต้องแล้ว. ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอพึงทรงจ�ำมหาประเทศ
ข้อที่สามนี้ไว้.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พึงกล่าวอย่างนี้ว่า ภิกษุผู้เป็น
เถระอยูใ่ นอาวาสโน้น เป็นพหูสตู มีอาคมอันมาถึงแล้ว เป็นผูท้ รงธรรม
ทรงวินยั ทรงมาติกา ข้าพเจ้าได้ฟงั มา ได้รบั มาเฉพาะหน้าพระเถระนัน้
ว่า นี้เป็นธรรม นี้เป็นวินัย นี้เป็นค�ำสั่งสอนของพระศาสดา ดังนี้ พวกเธอ
ไม่พึงชื่นชม ไม่พึงคัดค้านค�ำกล่าวของภิกษุนั้น ครั้นแล้ว พึงเรียนบทและ
พยัญชนะเหล่านั้นให้ดี แล้วสอบสวนในพระสูตร เทียบเคียงในพระวินัย
ถ้าเมื่อสอบสวนในพระสูตร เทียบเคียงในพระวินัย ลงในพระสูตรไม่ได้
ลงในพระวินัยไม่ได้ พึงถึงความตกลงในข้อนี้ว่า นี้มิใช่ค�ำสั่งสอนของ
พระผู้มีพระภาคแน่นอน และพระเถระนั้นจ�ำมาผิดแล้ว ดังนั้นพวกเธอ
พึงทิ้งค�ำกล่าวนั้นเสีย ถ้าเมื่อสอบสวนในพระสูตร เทียบเคียงในพระวินัย
ลงในพระสูตรได้ เทียบเคียงในพระวินัยได้ พึงถึงความตกลงในข้อนี้ว่า
นี้เป็นค�ำของพระผู้มีพระภาคแน่นอน และพระเถระนั้นจ�ำมาถูกต้องแล้ว.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอพึงทรงจ�ำมหาประเทศข้อที่สี่นี้ไว้.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอพึงทรงจ�ำมหาประเทศทั้ง ๔ เหล่านี้ไว้
ฉะนี้แล.
• ทรงเตือนให้สามัคคี มีสติ ปัญญาเมื่ออยู่ร่วมกัน
-บาลี อฏฺก. อํ. ๒๓/๑๗๐/๑๐๐.

เพราะการอยู่ร่วมกัน พึงรู้ได้ว่า ผู้นี้มีความปรารถนาลามก มักโกรธ มัก
ลบลู่ หัวดื้อ ตีเสมอ ริษยา ตระหนี่ โอ้อวด บางคนในท่ามกลางประชุมชน
พูดไพเราะดังพระสมณะ พูดปิดบังความชั่วที่ตัวท�ำ มีความเห็นลามก
ไม่เอื้อเฟื้อ พูดเลอะเลือน พูดเท็จ เธอทั้งหลายทราบบุคคลนั้นว่าเป็น
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อย่างไรแล้ว จงพร้อมใจกันทัง้ หมด ขับบุคคลนัน้ เสีย จงก�ำจัดบุคคลทีเ่ ป็นดัง
หยากเหยื่อ จงถอนบุคคลที่เสียในออกเสีย แต่นั้น จงน�ำคนแกลบ ผู้มิใช่
สมณะ แต่ยังนับว่าเป็นสมณะออกเสีย เธอทั้งหลาย เมื่อต้องอยู่ร่วมกับ
คนดีและคนไม่ดี ครั้นก�ำจัดคนที่มีความปรารถนาลามก มีอาจาระและ
โคจรลามกออกแล้ว จงเป็นผู้มีสติ แต่นั้น เธอทั้งหลายเป็นผู้พร้อมเพรียง
กัน เป็นผู้มีปัญญารักษาตน จักกระท�ำที่สุดทุกข์ได้.
• หลักการเลือกสถานที่และบุคคลที่ควรเสพไม่ควรเสพ
-บาลี มู. ม. ๑๒/๒๑๒-๒๑๕/๒๓๕-๒๓๘.

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ย่อมเข้าไปอาศัยป่าชัฏ
แห่งใดแห่งหนึ่งอยู่ เมื่อเธอเข้าไปอาศัยป่าชัฏนั้นอยู่ สติที่ยังไม่ปรากฏ
ก็ไม่ปรากฏ จิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ไม่ตั้งมั่น อาสวะที่ยังไม่สิ้นไปก็ไม่ถึงความ
สิ้นไป และภิกษุนั้นไม่ได้บรรลุธรรมอันปลอดโปร่งจากโยคะอย่างสูงที่ยัง
ไม่บรรลุด้วย ส่วนปัจจัยเครื่องอุดหนุนชีวิต คือ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ
และคิ ล านปั จ จั ย เภสั ช บริ ข ารเหล่ า ใด ที่ บ รรพชิ ต จ� ำ ต้ อ งน� ำ มาบริ โ ภค
ปัจจัยเหล่านั้น ย่อมเกิดขึ้นได้โดยยาก. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นพึง
พิจารณาเห็นดังนี้ว่า เราเข้ามาอาศัยป่าชัฏนี้อยู่ เมื่อเราเข้ามาอาศัยป่าชัฏ
นี้อยู่ สติที่ยังไม่ปรากฏก็ไม่ปรากฏ จิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ไม่ตั้งมั่น อาสวะ
ที่ยังไม่สิ้นไปก็ไม่ถึงความสิ้นไป และเราไม่ได้บรรลุธรรมอันปลอดโปร่ง
จากโยคะอย่างสูงที่ยังไม่บรรลุด้วย ส่วนปัจจัยเครื่องอุดหนุนชีวิต คือ
จีวร บิณฑบาตเสนาสนะ และคิลานปัจจัยเภสัชบริขารเหล่าใด ที่บรรพชิต
จ�ำต้องน�ำมาบริโภค ปัจจัยเหล่านั้นย่อมเกิดขึ้นได้โดยยาก. ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุนั้นควรหลีกไปเสียจากป่าชัฏนั้น ในเวลากลางคืนหรือใน
เวลากลางวันก็ตาม ไม่ควรอยู่.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เข้าไปอาศัยป่าชัฏแห่งใด
แห่งหนึง่ อยู่ เมือ่ เธอเข้าไปอาศัยป่าชัฏนัน้ อยู่ สติทยี่ งั ไม่ปรากฏก็ไม่ปรากฏ
จิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ไม่ตั้งมั่น อาสวะที่ยังไม่สิ้นไปก็ไม่ถึงความสิ้นไป และ
ภิกษุนนั้ ไม่ได้บรรลุธรรมอันปลอดโปร่งจากโยคะ อย่างสูงทีย่ งั ไม่บรรลุดว้ ย
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ส่วนปัจจัยเครือ่ งอุดหนุนชีวติ คือ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปัจจัย
เภสัชบริขารเหล่าใด ที่บรรพชิตจ�ำเป็นต้องน�ำมาบริโภค ปัจจัยเหล่านั้น
ย่อมเกิดขึน้ โดยไม่ยาก. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุนนั้ พึงพิจารณาเห็นดังนี้
ว่า เราเข้ามาอาศัยป่าชัฏนี้อยู่ เมื่อเราเข้ามาอาศัยป่าชัฏนี้อยู่ สติที่ยังไม่
ปรากฏก็ไม่ปรากฏจิต ที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ไม่ตั้งมั่น อาสวะที่ยังไม่สิ้นไปก็ไม่ถึง
ความสิ้นไป และเราไม่ได้บรรลุธรรมอันปลอดโปร่งจากโยคะอย่างสูงที่ยัง
ไม่บรรลุด้วย ส่วนปัจจัยเครื่องอุดหนุนชีวิต คือ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ
และคิลานปัจจัยเภสัชบริขารเหล่าใด ทีบ่ รรพชิตจ�ำต้องน�ำมาบริโภค ปัจจัย
เหล่านั้น ย่อมเกิดขึ้นได้โดยไม่ยาก แต่ว่าเราไม่ได้ออกจากเรือนบวชเป็น
บรรพชิต เพราะเหตุแห่งจีวร เพราะเหตุแห่งบิณฑบาต เพราะเหตุแห่ง
เสนาสนะ เพราะเหตุแห่งคิลานปัจจัยเภสัชบริขาร ก็ครั้นเป็นเช่นนั้น เมื่อ
เราเข้ามาอาศัยป่าชัฏนี้อยู่ สติที่ยังไม่ปรากฏ ก็ไม่ปรากฏ จิตที่ยังไม่ตั้งมั่น
ก็ไม่ตั้งมั่น อาสวะที่ยังไม่ส้ินไปก็ไม่ถึงความสิ้นไป และเราไม่ได้บรรลุธรรม
อันปลอดโปร่งจากโยคะอย่างสูงที่ยังไม่บรรลุด้วย. ดูกรภิกษุท้ังหลาย
ภิกษุนั้นแม้รู้แล้วควรหลีกไปเสียจากป่าชัฏนั้น ไม่ควรอยู่.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เข้าไปอาศัยป่าชัฏแห่งใด
แห่งหนึ่งอยู่ เมื่อเธอเข้าไปอาศัยป่าชัฏนั้นอยู่ สติที่ยังไม่ปรากฏก็ปรากฏ
จิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ต้ังมั่น อาสวะที่ยังไม่ส้ินไปก็ถึงความสิ้นไป และภิกษุนั้น
ย่อมได้บรรลุธรรมอันปลอดโปร่งจากโยคะอย่างสูงที่ยังไม่บรรลุด้วย ส่วน
ปัจจัยเครื่องอุดหนุนชีวิต คือ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปัจจัย
เภสัชบริขารเหล่าใด ที่บรรพชิตจ�ำต้องน�ำมาบริโภค ปัจจัยเหล่านั้น ย่อม
เกิดขึ้นได้โดยยาก. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นพึงพิจารณาเห็นดังนี้ว่า
เราเข้ามาอาศัยป่าชัฏนี้อยู่ เมื่อเราเข้ามาอาศัยป่าชัฏนี้อยู่ สติที่ยังไม่
ปรากฏก็ปรากฏ จิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ตั้งมั่น อาสวะที่ยังไม่สิ้นไปก็ถึงความ
สิ้นไป และเราย่อมได้บรรลุธรรมอันปลอดโปร่งจากโยคะอย่างสูงที่ยังไม่
บรรลุด้วย ส่วนปัจจัยเครื่องอุดหนุนชีวิต คือ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ
และคิลานปัจจัยเภสัชบริขารเหล่าใด ทีบ่ รรพชิตจ�ำต้องน�ำมาบริโภค ปัจจัย
เหล่านั้น ย่อมเกิดขึ้นได้โดยยาก แต่ว่าเราไม่ได้ออกจากเรือนบวชเป็น
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บรรพชิต เพราะเหตุแห่งจีวร เพราะเหตุแห่งบิณฑบาต เพราะเหตุแห่ง
เสนาสนะ เพราะเหตุแห่งคิลานปัจจัยเภสัชบริขาร ก็ครั้นเป็นเช่นนั้น เมื่อ
เราเข้ามาอาศัยป่าชัฏนี้อยู่ สติที่ยังไม่ปรากฏก็ปรากฏ จิตที่ยังไม่ตั้งมั่น
ก็ตั้งมั่น อาสวะที่ยังไม่สิ้นไปก็ถึงความสิ้นไป และเราย่อมได้บรรลุธรรม
อันปลอดโปร่งจากโยคะอย่างสูงที่ยังไม่บรรลุด้วย. ดูกรภิกษุท้ังหลาย
ภิกษุนั้นแม้รู้แล้ว ก็ควรอยู่ในป่าชัฏนั้น ไม่ควรหลีกไปเสีย.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เข้าไปอาศัยป่าชัฏแห่งใด
แห่งหนึ่งอยู่ เมื่อเธอเข้าไปอาศัยป่าชัฏนั้นอยู่ สติที่ยังไม่ปรากฏก็ปรากฏ
จิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ต้ังมั่น อาสวะที่ยังไม่ส้ินไปก็ถึงความสิ้นไป และภิกษุนั้น
ได้บรรลุธรรมอันปลอดโปร่งจากโยคะอย่างสูงที่ยังไม่บรรลุด้วย ส่วนปัจจัย
เครือ่ งอุดหนุนชีวติ คือ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปัจจัยเภสัชบริขาร
เหล่าใดที่บรรพชิตจ�ำต้องน�ำมาบริโภค ปัจจัยเหล่านั้น ย่อมเกิดขึ้นได้โดย
ไม่ยาก. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นพึงพิจารณาเห็นดังนี้ว่า เราเข้ามา
อาศั ย ป่ าชั ฏ นี้อ ยู่ เมื่อ เราเข้า มาอาศัยป่า ชั ฏ นี้ อยู ่ สติ ที่ ยั งไม่ ป รากฏก็
ปรากฏ จิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ตั้งมั่น อาสวะที่ยังไม่สิ้นไปก็ถึงความสิ้นไป และ
เราย่อมได้บรรลุความปลอดโปร่งจากโยคะอย่างสูงที่ยังไม่บรรลุด้วย ส่วน
ปัจจัยเครื่องอุดหนุนชีวิต คือ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปัจจัย
เภสัชบริขารเหล่าใด ที่บรรพชิตจ�ำต้องน�ำมาบริโภคปัจจัยเหล่านั้น ย่อม
เกิดขึ้นได้โดยไม่ยาก. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นควรอยู่ในป่าชัฏนั้น
จนตลอดชีวิต ไม่ควรหลีกไปเสีย.
• เพียรแต่พอดี
-บาลี ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๑๙/๓๒๖.

ดู ก รโสณะ ฉั น นั้ น เหมื อ นกั น แล ความเพี ย รที่ ป รารภมากเกิ น ไป.
ย่อมเป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่าน ความเพียรที่หย่อนเกินไป ย่อมเป็นไป
เพื่อความเกียจคร้าน.
ดู ก รโสณะ เพราะเหตุ น้ั น แหละ เธอจงตั้ ง ความเพี ย รให้ ส ม�่ ำ เสมอ
จงตั้งอินทรีย์ให้สม�่ำเสมอ และจงถือนิมิตในความสม�่ำเสมอนั้น.
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• แต่ก็ไม่ให้เนิ่นช้า
-บาลี อฏฺก. อํ. ๒๓/๒๓๓-๒๓๔/๑๒๐.

ดีแล้วๆ อนุรุทธะถูกละ ที่เธอตรึกมหาปุริสวิตก ว่า
1. ธรรมะนี้ เป็นธรรมของบุคคลผู้มีความปรารถนาน้อย มิใช่ของ
บุคคลผู้มีความปรารถนามาก.
2. ธรรมะนี้ ของบุคคลผู้สันโดษ มิใช่ของบุคคลผู้ไม่สันโดษ.
3. ธรรมะนี้ ของบุคคลผู้สงัด มิใช่ของบุคคลผู้ยินดีในการคลุกคลีด้วย
หมู่คณะ.
4. ธรรมะนี้ ของบุคคลผูป้ รารภความเพียร มิใช่ของบุคคลผูเ้ กียจคร้าน.
5. ธรรมะนี้ ของบุคคลผู้มีสติตั้งมั่น มิใช่ของบุคคลผู้มีสติหลงลืม.
6. ธรรมะนี้ ของบุคคลผู้มีจิตมั่นคง มิใช่ของบุคคลผู้มีจิตไม่มั่นคง.
7. ธรรมะนี้ ของบุคคลผู้มีปัญญา มิใช่ของบุคคลผู้มีปัญญาทราม.
อนุรุทธะ ถ้าอย่างนั้น เธอจงตรึกมหาปุริสวิตกข้อที่ ๘ นี้ว่า
8. ธรรมนี้ เป็นธรรมของบุคคลผู้ชอบใจในธรรมที่ไม่ท�ำให้เนิ่นช้า
ผู้ยินดีในธรรมที่ไม่ท�ำให้เนิ่นช้า มิใช่ของบุคคลผู้ชอบใจในธรรมที่
ท�ำให้เนิ่นช้า ผู้ยินดีในธรรมที่ท�ำให้เนิ่นช้า.
• ภิกษุเพียรตลอดเวลาท�ำอย่างไร
-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๗/๑๑.

ภิกษุทั้งหลาย ถ้าแม้กามวิตก พยาบาทวิตก หรือวิหิงสาวิตก เกิดขึ้น
แก่ภิกษุผู้เดินอยู่ (ผู้ยืนอยู่ ผู้นั่งอยู่ ผู้นอนตื่นอยู่) และภิกษุไม่ยินดี
ละบรรเทา กระท�ำให้พินาศซึ่งวิตกนั้น ให้ถึงความไม่มี
ภิกษุแม้เดินอยู่ (ยืนอยู่ นั่งอยู่ นอนตื่นอยู่) เป็นอย่างนี้ เราเรียกว่า
ผู้มีความเพียร มีโอตตัปปะ มีความเพียรอันปรารภแล้วเป็นนิจนิรันดร
มีใจเด็ดเดี่ยว.
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• อานิสงส์ส�ำหรับผู้ท�ำศีลให้สมบูรณ์
-บาลี มู. ม. ๑๒/๕๘-๖๓/๗๓-๙๐.

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเป็นมีศีลอันสมบูรณ์ มีปาติโมกข์อัน
สมบูรณ์ อยูเ่ ถิด จงเป็นผูส้ ำ� รวมด้วยความส�ำรวมในปาติโมกข์ ถึงพร้อมด้วย
อาจาระและโคจรอยูเ่ ถิด จงเป็นผูม้ ปี กติเห็นภัยในโทษทัง้ หลาย มีประมาณ
น้อย สมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายเถิด.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าภิกษุจะพึงหวังว่า ขอเราพึงเป็นที่รัก เป็นที่ชอบใจ
เป็นที่เคารพ และเป็นผู้ควรยกย่องของเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลายเถิด ดังนี้
ภิกษุนนั้ พึงกระท�ำให้บริบรู ณ์ในศีล หมัน่ ประกอบธรรมเครือ่ งระงับจิตของตน
ไม่ท�ำฌานให้เหินห่าง ประกอบด้วยวิปัสสนา พอกพูนสุญญาคาร.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าภิกษุจะพึงหวังว่า ขอเราพึงได้จีวร บิณฑบาต
เสนาสนะและคิลานปัจจัยเภสัชบริขารเถิด ดังนี้ ...
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ถ้าภิกษุจะพึงหวังว่า เราบริโภคจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ
และคิลานปัจจัยเภสัชบริขารของเทวดาหรือมนุษย์เหล่าใด สักการะเหล่านัน้
ของเทวดาและมนุษย์เหล่านัน้ พึงมีผลใหญ่ มีอานิสงส์ใหญ่เถิด ดังนี้ ...
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ถ้าภิกษุจะพึงหวังว่า ญาติและสาโลหิตของเราเหล่าใด
ล่วงลับท�ำกาละไปแล้ว มีจติ เลือ่ มใส ระลึกถึงอยู่ ความระลึกถึงด้วยจิตอัน
เลื่อมใส ของญาติและสาโลหิตเหล่านั้น พึงมีผลใหญ่ มีอานิสงส์ใหญ่
เถิด ดังนี้ ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าภิกษุจะพึงหวังว่า เราพึงเป็นผู้ข่มความไม่ยินดี
และความยินดีได้ อนึ่ง ความไม่ยินดีอย่าพึงครอบง�ำเราได้เลย เราพึง
ครอบง�ำย�่ำยี ความไม่ยินดีอันเกิดขึ้นแล้วได้อยู่เถิด ดังนี้ ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าภิกษุพึงหวังว่า เราพึงเป็นผู้ข่มความกลัวและ
ความขลาดได้ อนึ่ง ความกลัวและความขลาด อย่าพึงครอบง�ำเราได้เลย
เราพึงครอบง�ำ ย�ำ่ ยี ความกลัวและความขลาดทีเ่ กิดขึน้ แล้วได้อยูเ่ ถิด ดังนี้ ...
ดูกรภิกษุท้ังหลาย ถ้าภิกษุจะพึงหวังว่า เราพึงเป็นผู้ได้ฌานทั้งสี่ อัน
เกิดขึ้นเพราะจิตยิ่ง เป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรม ตามความ
ปรารถนาพึงได้ไม่ยาก ไม่ล�ำบากเถิด ดังนี้ ...
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ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ถ้ า ภิ ก ษุ จ ะพึ ง หวั ง ว่ า เราพึ ง ถู ก ต้ อ งด้ ว ยกายซึ่ ง
วิโมกข์อันก้าวล่วงรูปาวจรฌานแล้ว เป็นธรรมไม่มีรูป สงบระงับอยู่เถิด ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าภิกษุจะพึงหวังว่า เราพึงเป็นโสดาบันเพราะความ
สิ้นไปแห่งสังโยชน์สาม พึงเป็นผู้มีอันไม่ตกต�่ำเป็นธรรมดา เป็นผู้เที่ยงมี
อันตรัสรู้เป็นเบื้องหน้าเถิด ดังนี้ ...
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ถ้าภิกษุจะพึงหวังว่า เราพึงเป็นพระสกทาคามี เพราะ
ความสิ้นไปแห่งสังโยชน์สาม (และ) เพราะราคะ โทสะ โมหะ เป็นสภาพ
เบาบาง พึงมาสู่โลกนี้เพียงครั้งเดียว แล้วพึงท�ำที่สุดทุกข์ได้เถิด ดังนี้ ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าภิกษุจะพึงหวังว่า เราพึงเป็นอุปปาติกสัตว์ เพราะ
ความสิ้นไปแห่งโอรัมภาคิยสังโยชน์ห้า พึงปรินิพพานในพรหมโลกนั้น
มีอันไม่กลับมาจากโลกนั้นเป็นธรรมดาเถิด ดังนี้ ...
ดู ก รภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ถ้ า ภิ ก ษุ จ ะพึ ง หวั ง ว่ า เราพึ ง บรรลุ อิ ท ธิ วิ ธี ห ลาย
ประการ ... ดังนี้ ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าภิกษุจะพึงหวังว่า เราพึงก�ำหนดรู้ใจของสัตว์อื่น
ของบุคคลอื่นด้วยใจ ... ดังนี้ ...
ภิกษุทั้งหลาย ! ถ้าภิกษุหากจ�ำนงว่า “เราใคร่ครวญแล้ว พึงรู้จิตของ
สัตว์เหล่าอื่น ของบุคคลเหล่าอื่น ด้วยจิตของตน...” ดังนี้ก็ดี ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าภิกษุจะพึงหวังว่า เราพึงระลึกชาติก่อนได้เป็น
อันมาก ... ดังนี้ ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าภิกษุจะพึงหวังว่า เราพึงเห็นหมู่สัตว์ที่ก�ำลังจุติ
ก�ำลังอุปบัติเลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ได้ดี ตกยาก ด้วย
ทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ล่วงจักษุของมนุษย์ ... ดังนี้ ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าภิกษุจะพึงหวังว่า เราพึงท�ำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติ
ปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้ เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ด้วยปัญญา
อันยิ่งเอง ในปัจจุบันเข้าถึงอยู่เถิด ดังนี้ ภิกษุนั้นพึงเป็นผู้กระท�ำให้บริบูรณ์
ในศีล หมั่นประกอบธรรมเครื่องระงับจิตของตนไม่ท�ำฌานให้เหินห่าง
ประกอบด้วยวิปัสสนา พอกพูนสุญญาคาร.
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ค�ำใด ที่เรากล่าวแล้วว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีศีล
อันถึงพร้อม มีปาติโมกข์อันถึงพร้อมแล้วอยู่เถิด เธอทั้งหลายจงเป็น
ผู้ส�ำรวมด้วยความส�ำรวมในปาติโมกข์ ถึงพร้อมด้วยมรรยาทและโคจร
อยู่เถิด เธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีปกติเห็นภัยในโทษเพียงเล็กน้อย สมาทาน
ศึ ก ษาในสิ ก ขาบททั้ ง หลายเถิ ด ดั ง นี้ . ค� ำ นั้ น อั น เราอาศั ย อ� ำ นาจ
ประโยชน์นี้ จึงได้กล่าวแล้ว ฉะนี้แล.
• ตายนะคาถา
-บาลี สคาถ. สํ. ๑๕/๖๘/๒๔๐.

ท่านจงพยายามตัดกระแสตัณหา จงบรรเทากามเสียเถิด พราหมณ์
มุ นี ไ ม่ ล ะกาม ย่ อ มไม่ เข้ า ถึ ง ความที่ จิ ต แน่ ว แน่ ไ ด้ ถ้ า บุ ค คลจะพึ ง ท� ำ
ความเพียร พึงท�ำความเพียรนั้นจริงๆ พึงบากบั่นท�ำความเพียรนั้นให้มั่น
เพราะว่าการบรรพชาที่ปฏิบัติย่อหย่อน ยิ่งเรี่ยรายโทษดุจธุลี.
ความชัว่ ไม่ทำ� เสียเลยประเสริฐกว่า ความชัว่ ย่อมเผาผลาญในภายหลัง
ก็กรรมใดท�ำแล้วไม่เดือดร้อนในภายหลัง กรรมนั้นเป็นความดี ท�ำแล้ว
ประเสริ ฐ กว่ า หญ้ า คาอั น บุ ค คลจั บ ไม่ ดี ย่ อ มบาดมื อ นั่ น เอง ฉั น ใด
ความเป็นสมณะ อันบุคคลปฏิบตั ไิ ม่ดี ย่อมฉุดเข้าไปเพือ่ เกิดในนรก ฉันนัน้ .
กรรมอันย่อหย่อนอย่างใดอย่างหนึ่ง วัตรอันใดที่เศร้าหมอง และ
พรหมจรรย์ที่น่ารังเกียจ ทั้งสามอย่างนั้น ไม่มีผลมาก.
ธรรมทายาท
-บาลี มู. ม. ๑๒/๒๑/๒๑

“ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอทั้งหลายจงพากันเป็นธรรมทายาท (คือรับ
มรดกธรรม) ของเราเถิด, อย่าได้เป็นอามิสทายาท (คือรับมรดก สิ่งของ)
เลย.ความเป็นห่วงของเรา ในเธอทั้งหลายมีอยู่ว่า ท�ำอย่างไรเสีย สาวก
ทั้งหลายของเรา พึงเป็นธรรมทายาทเถิดอย่าได้เป็นอามิสทายาทเลย”.

1042

ภาคผนวก

ภาคผนวก
วิธีถือนิสสัย, วิธีเสียสละของ, ปลงอาบัติ,
กรรมวาจาสมมติเจ้าหน้าที่ทำ�การสงฆ์,
วิธีมอบฉันทะบริสุทธ์ิ, ภิกขุปาติโมกข์,
ปวารณา, กฐิน ฯลฯ
ส่วนปิดท้ายภาคผนวก

หมายเหตุ
- วิธีพินทุ, วิธีอธิษฐานบริขาร, ค�ำขอขมาโทษ ฯลฯ ที่ยังไม่พบใน
พุทธวจน ได้ถูกรวบรวมไว้ในส่วนปิดท้ายภาคผนวก

พุทธวจน – อริยวินัย 1043

วิธีถือนิสัย

วิธีถือนิสัยอุปัชฌาย์
สัทธิวิหาริกนั้น พึงห่มผ้าอุตตราสงค์เฉวียงบ่า ไหว้เท้านั่งกระโหย่ง
ประคองอัญชลี แล้วกล่าวค�ำอย่างนี้ ๓ หนว่า
“อุปัชฌาโย เม ภันเต โหหิ.”
“ท่านเจ้าข้า ขอท่านจงเป็นอุปัชฌายะของข้าพเจ้า “
อุปชั ฌาย์รบั ว่า “สาหุ ดีละ, ละหุ เบาใจละ, โอปายิกงั ชอบแก่อบุ ายละ,
ปะฏิรูปัง สมควรละ, ปาสาทิเกนะ สัมปาเทหิ จงยังความปฏิบัติให้
ถึงพร้อมด้วยอาการอันน่าเลื่อมใสเถิด” ดังนี้ก็ได้ รับด้วยกาย รับด้วย
วาจา รับด้วยทั้งกายและวาจาก็ได้ เป็นอันว่าอันเตวาสิกถืออาจารย์แล้ว,
ไม่รับด้วยกาย ไม่รับด้วยวาจา ไม่รับด้วยทั้งกายและวาจา ไม่เป็นอันว่า
อันเตวาสิกถืออาจารย์แล้ว.
(ถ้าท่านรับสัทธิวิหาริก พึงกล่าวรับว่า “สาธุ ภันเต.”)
วิธีถือนิสัยอาจารย์
อันเตวาสิกนั้น พึงห่มผ้าอุตตราสงค์เฉวียงบ่า ไหว้เท้านั่งกระโหย่ง
ประคองอัญชลี แล้วกล่าวอย่างนี้ ๓ หนว่า
“อาจะริโย เม ภันเต โหหิ, อายัส๎มะโต นิสสายะ วัจฉามิ.”
“ท่านเจ้าข้า ขอท่านจงเป็นอาจารย์ของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจักอาศัยท่านอยู”่
(ล�ำดับต่อจากนี้ เหมือนกับวิธีถือนิสัยพระอุปัชฌาย์ทุกอย่าง)

คำ�เสียสละของเป็นนิสสัคคีย์

จีวรวรรค สิกขาบทที่ ๑ (เกีย่ วกับการเก็บจีวรเกินจ�ำเป็นไว้เกิน ๑๐ วัน)
พึงเข้าไปหาภิกษุรูปหนึ่ง ห่มผ้าอุตตราสงค์เฉวียงบ่า นั่งกระโหย่ง
ประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่า
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“อิทัง เม ภันเต (อาวุโส) จีวะรัง ทะสาหาติกกันตัง นิสสัคคิยัง
อิมาหัง อายัส๎มะโต นิสสัชชามิ.”
“ท่านเจ้าข้า จีวรผืนนี้ของข้าพเจ้าล่วง ๑๐ วัน เป็นของจ�ำจะเสียสละ
ข้าพเจ้าสละจีวรผืนนี้แก่ท่าน.”
ถ้าสละตั้งแต่ ๒ ผืนขึ้นไป พึงว่ารวมกัน ดังนี้
“อิ ม านิ เม ภั น เต (อาวุ โ ส) จี ว ะรานิ ทะสาหาติ ก กั น ตานิ
นิสสัคคิยานิ อิมานาหัง อายัส๎มะโต นิสสัชชามิ.”
“ท่านเจ้าข้า จีวรเหล่านี้ของข้าพเจ้าล่วง ๑๐ วัน เป็นของจ�ำจะเสียสละ
ข้าพเจ้าสละจีวรเหล่านี้แก่ท่าน.”
ครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผู้รับเสียสละนั้นพึงรับอาบัติ พึงคืน
จีวรที่เสียสละให้ด้วยค�ำว่า
คำ�คืนจีวร
จีวรผืนเดียว พึงว่า “อิมัง จีวะรัง อายัส๎มะโต ทัมมิ.”
จีวรหลายผืน พึงว่า “อิมานิ จีวะรานิ อายัส๎มะโต ทัมมิ.”
จีวรวรรค สิกขาบทที่ ๒ (เกี่ยวกับอยู่ปราศจากไตรจีวร แม้ราตรีหนึ่ง)
พึงเข้าไปหาภิกษุรูปหนึ่ง ห่มผ้าอุตตราสงค์เฉวียงบ่า นั่งกระโหย่ง
ประนมมือ กล่าวอย่างนี้ว่า
“อิ ทั ง เม ภั น เต (อาวุ โ ส) จี ว ะรั ง รั ต ติ วิ ป ปะวุ ต ถั ง อั ญ ญั ต๎ ร ะ
ภิกขุสัมมะติยา นิสสัคคิยัง อิมาหัง อายัส๎มะโต นิสสัชชามิ.”
“ท่านเจ้าข้า จีวรผืนนี้ของข้าพเจ้า อยู่ปราศจากแล้วล่วงราตรีเป็นของ
จ�ำจะเสียสละ เว้นแต่ภิกษุได้รับสมมติ ข้าพเจ้าสละจีวรผืนนี้แก่ท่าน.”
ถ้าสละ ๒ ผืน พึงว่า “ทะวิจีวะรัง”
ถ้าสละ ๓ ผืน พึงว่า “ติจีวะรัง”
ครั้นสละแล้ว พึงแสดงอาบัติ ภิกษุผู้รับเสียสละนั้นพึงรับอาบัติ พึงคืน
จีวรที่เสียสละให้อย่างสิกขาบทที่ ๑
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จีวรวรรค สิกขาบทที่ ๓ (เกี่ยวกับเก็บอกาลจีวร ไว้เกินก�ำหนด)
“อิทัง เม ภันเต (อาวุโส) จีวะรัง อะกาละจีวะรัง มาสาติกกันตัง
นิสสัคคิยัง อิมาหัง อายัส๎มะโต นิสสัชชามิ.”
“อกาลจีวรผืนนี้ของข้าพเจ้าล่วงเดือนหนึ่ง จ�ำจะสละ ข้าพเจ้าสละจีวร
ผืนนี้แก่ท่าน.”
จีวรวรรค สิกขาบทที่ ๖ (เกี่ยวกับขอจีวรต่อคฤหัสถ์ ที่ไม่ใช่ญาติ)
“อิทงั เม ภันเต (อาวุโส) จีวะรัง อัญญาตะกัง คะหะปะติกงั อัญญัตร๎ ะ
สะมะยา วิญญาปิตัง นิสสัคคิยัง อิมาหัง อายัส๎มะโต นิสสัชชามิ.”
“จีวรผืนนี้ของข้าพเจ้า ขอต่อเจ้าเรือนผู้มิใช่ญาติ นอกจากสมัยเป็น
ของจ�ำจะสละ ข้าพเจ้าสละจีวรผืนนี้แก่ท่าน.”
จีวรวรรค สิกขาบทที่ ๗ (เกีย่ วกับจีวรฉิบหายไป แล้วรับจีวรเกินก�ำหนด)
“อิทงั เม ภันเต (อาวุโส) จีวะรัง อัญญาตะกัง คะหะปะติกงั ตะทุตตะริง
วิญญาปิตัง นิสสัคคิยัง อิมาหัง อายัส๎มะโต นิสสัชชามิ.”
“ท่านเจ้าข้า จีวรผืนนี้ของข้าพเจ้า ขอแล้วเกินก�ำหนดต่อเจ้าเรือนผู้มิใช่
ญาติ เป็นของจ�ำจะสละ ข้าพเจ้าสละจีวรผืนนี้แก่ท่าน.”
จีวรวรรค สิกขาบทที่ ๘ (เกี่ยวกับพูดให้เขาซื้อจีวรที่ดีกว่าเขาก�ำหนด)
“อิทัง เม ภันเต (อาวุโส) จีวะรัง ปุพเพ อัปปะวาริโต อัญญาตะกัง
คะหะปะติกัง อุปะสังกะมิต๎วา จีวะเร วิกัปปัง อาปันนัง นิสสัคคิยัง
อิมาหัง อายัส๎มะโต นิสสัชชามิ.”
“ท่านเจ้าข้า จีวรผืนนี้ของข้าพเจ้า เขาไม่ได้ปวารณาไว้ก่อน ข้าพเจ้า
เข้าไปหาเจ้าเรือนผู้ไม่ใช่ญาติ ถึงการก�ำหนดในจีวร เป็นของจ�ำจะสละ
ข้าพเจ้าสละจีวรผืนนี้แก่ท่าน.”
จีวรวรรค สิกขาบทที่ ๑๐ (เกี่ยวกับทวงจีวรจากผู้รับฝากผู้อื่นเกิน
๓ ก�ำหนด)
“อิทัง เม ภันเต (อาวุโส) จีวะรัง อะติเรกะติกขัตตุง โจทะนายะ
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อะติ เรกะฉั ก ขั ต ตุ ง ฐาเนนะ อะภิ นิ ป ผาทิ ตั ง นิ ส สั ค คิ ยั ง อิ ม าหั ง
อายัส๎มะโต นิสสัชชามิ.”
“ท่ า นเจ้ า ข้ า จี ว รผื น นี้ ข องข้ า พเจ้ า ให้ ส� ำเร็ จ ด้ ว ยทวงเกิ น ๓ ครั้ ง
ด้วยยืนเกิน ๖ ครั้ง เป็นของจ�ำจะสละ ข้าพเจ้าสละจีวรผืนนี้แก่ท่าน.”
โกสิยวรรค สิกขาบทที่ ๘ (เกี่ยวกับรับเงินหรือทอง)
“อะหัง ภันเต (อาวุโส) รูปิยัง ปะฏิคคะเหสิง, อิทัง เม นิสสัคคิยัง
อิมาหัง สังฆัสสะ นิสสัชชามิ.”
“ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้ารับรูปิยะไว้แล้ว ของนี้ของข้าพเจ้า เป็นของจ�ำจะ
สละ ข้าพเจ้าสละรูปิยะนี้แก่สงฆ์.”
โกสิยวรรค สิกขาบทที่ ๙ (เกี่ยวกับท�ำการซื้อขายด้วยรูปิยะ)
“อะหั ง ภั น เต (อาวุ โ ส) นานั ป ปะการะกั ง รู ป ิ ย ะสั ง โวหารั ง
สะมาปัชชิง, อิทัง เม นิสสัคคิยัง, อิมาหัง สังฆัสสะ นิสสัชชามิ.”
“ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้าถึงการซื้อขาย ด้วยรูปิยะมีประการต่างๆ ของสิ่งนี้
ของข้าพเจ้าเป็นของจ�ำจะสละ ข้าพเจ้าสละของสิ่งนี้แก่สงฆ์.”
โกสิยวรรค สิกขาบทที่ ๑๐ (เกี่ยวกับท�ำการซื้อขาย โดยใช้ของแลก)
“อะหัง ภันเต (อาวุโส) นานัปปะการะกัง กะยะวิกกะยัง สะมาปัชชิง,
อิทัง เม นิสสัคคิยัง, อิมาหัง อายัส๎มะโต นิสสัชชามิ.”
“ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้าได้ถึงการแลกเปลี่ยนมีประการต่างๆ ของสิ่งนี้ของ
ข้าพเจ้าเป็นของจ�ำจะสละ ข้าพเจ้าสละของสิ่งนี้แก่ท่าน.”
ปัตตวรรค สิกขาบทที่ ๑ (เกี่ยวกับบาตรที่เกิน ๑ ลูกไว้เกิน ๑๐ วัน)
“อะยัง เม ภันเต (อาวุโส) ปัตโต ทะสาหาติกกันโต นิสสัคคิโย,
อิมาหัง อายัส๎มะโต นิสสัชชามิ.”
“ท่านเจ้าข้า บาตรใบนี้ของข้าพเจ้าล่วง ๑๐ วัน เป็นของจ�ำจะเสียสละ
ข้าพเจ้าสละบาตรใบนี้แก่ท่าน”
พุทธวจน – อริยวินัย 1047

ค�ำคืนบาตร
“อิมัง ปัตตัง อายัส๎มะโต ทัมมิ”
“ข้าพเจ้าให้บาตรใบนี้แก่ท่าน”
ปัตตวรรค สิกขาบทที่ ๒ (เกีย่ วกับบาตรร้าวไม่เกิน ๕ แห่ง ขอบาตรใหม่)
“อะยัง เม ภันเต (อาวุโส) ปัตโต อูนะปัญจะพันธะเนนะ ปัตเตนะ
เจตาปิโต นิสสัคคิโย, อิมาหัง สังฆัสสะ นิสสัชชามิ.”
“ท่านเจ้าข้า บาตรใบนี้ของข้าพเจ้า ให้จ่ายมาแล้ว เป็นของจ�ำจะสละ
เพราะเป็นบาตรมีแผลหย่อนห้า ข้าพเจ้าสละบาตรใบนี้แก่สงฆ์.”
ปัตตวรรค สิกขาบทที่ ๓ (เกี่ยวกับเก็บเภสัช ๕ ไว้เกิน ๗ วัน)
“อิทัง เม ภันเต (อาวุโส) เภสัชชัง สัตตาหาติกกันตัง นิสสัคคิยัง,
อิมาหัง อายัส๎มะโต นิสสัชชามิ.”
“ท่านเจ้าข้า เภสัชนี้ของข้าพเจ้าล่วง ๗ วัน เป็นของจ�ำจะสละ ข้าพเจ้า
สละเภสัชนี้แก่ท่าน.”
ค�ำคืนเภสัช
“อิมัง เภสัชชัง อายัส๎มะโต ทัมมิ”
“ข้าพเจ้าให้เภสัชนี้แก่ท่าน”
ปัตตวรรค สิกขาบทที่ ๔ (เกีย่ วกับแสวงหาและท�ำผ้าอาบนำ�้ ฝนก่อนเวลา)
“อิทัง เม ภันเต (อาวุโส) วัสสิกะสาฏิกะจีวะรัง อะติเรกะมาเส
เสเส คิมหาเน ปะริยิฏฐัง อะติเรกัฑฒะมาเส เสเส คิมหาเน กัต๎วา
นิวัตถัง นิสสัคคิยัง อิมาหัง อายัส๎มะโต นิสสัชชามิ.”
“ท่านเจ้าข้า จีวรคือผ้าอาบน�้ำฝนผืนนี้ของข้าพเจ้า แสวงหาได้มาในฤดู
ร้อน ซึ่งยังเหลือเกินกว่า ๑ เดือน ท�ำนุ่งในฤดูร้อน ซึ่งยังเหลืออยู่เกินกว่า
กึ่งเดือน เป็นของจ�ำจะสละ ข้าพเจ้าสละจีวรคือผ้าอาบน�้ำฝนนี้แก่ท่าน.”
ปัตตวรรค สิกขาบทที่ ๕ (เกี่ยวกับให้จีวรแก่ภิกษุอื่นแล้วชิงคืน)
“อิทัง เม ภันเต (อาวุโส) จีวะรัง ภิกขุสสะ สามัง ทัต๎วา อัจฉินนัง
นิสสัคคิยัง อิมาหัง อายัส๎มะโต นิสสัชชามิ.”
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“ท่านเจ้าข้า จีวรผืนนี้ของข้าพเจ้า ให้แก่ภิกษุเอง แล้วชิงเอามา เป็น
ของจ�ำจะสละ ข้าพเจ้าสละจีวรผืนนี้แก่ท่าน.”
ปัตตวรรค สิกขาบทที่ ๖ (เกีย่ วกับขอด้ายมาเองแล้ว ให้ชา่ งทอเป็นจีวร)
“อิ ทั ง เม ภั น เต (อาวุ โ ส) จี ว ะรั ง สามั ง สุ ต ตั ง วิ ญ ญาเปต๎ ว า
ตันตะวาเยหิ วายาปิตัง นิสสัคคิยัง อิมาหัง อายัส๎มะโต นิสสัชชามิ.”
“ท่านเจ้าข้า จีวรผืนนี้ของข้าพเจ้า ขอด้ายมาเองแล้ว ยังช่างหูกให้ทอ
เป็นของจ�ำจะสละ ข้าพเจ้าสละจีวรผืนนี้แก่ท่าน.”
ปัตตวรรค สิกขาบทที่ ๗ (เกีย่ วกับให้ชา่ งทอดีกว่าผูท้ จี่ ะถวายก�ำหนด)
“อิทงั เม ภันเต (อาวุโส) จีวะรัง ปุพเพ อัปปะวาริโต อัญญาตะกัสสะ
คะหะปะติกัสสะ ตันตะวาเย อุปะสังกะมิต๎วา จีวะเร วิกัปปัง อาปันนัง
นิสสัคคิยัง อิมาหัง อายัส๎มะโต นิสสัชชามิ.”
“ท่านเจ้าข้า จีวรผืนนี้ของข้าพเจ้า เขาไม่ได้ปวารณาไว้ก่อน ข้าพเจ้า
เข้าไปหาช่างหูกของเจ้าเรือน ผู้ไม่ใช่ญาติ ถึงความก�ำหนดในจีวร เป็น
ของจ�ำจะสละ ข้าพเจ้าสละจีวรผืนนี้แก่ท่าน.”
ปัตตวรรค สิกขาบทที่ ๘ (เกี่ยวกับเก็บผ้าจ�ำน�ำพรรษาไว้เกินจีวรกาล)
“อิทัง เม ภันเต (อาวุโส) อัจเจกะจีวะรัง จีวะระกาละสะมะยัง
อะติกกามิตัง นิสสัคคิยัง อิมาหัง อายัส๎มะโต นิสสัชชามิ.”
“ท่านเจ้าข้า ผ้าอัจเจกจีวรผืนนี้ของข้าพเจ้า เก็บไว้ล่วงเลยสมัยจีวรกาล
เป็นของจ�ำจะสละ ข้าพเจ้าสละผ้าอัจเจกจีวรผืนนี้แก่ท่าน.”
ปัตตวรรค สิกขาบทที่ ๙ (เกีย่ วกับอยูป่ า่ มีภยั เก็บจีวรในบ้านเกิน ๖ คืน)
“อิทัง เม ภันเต (อาวุโส) จีวะรัง อะติเรกะฉารัตตัง วิปปะวุตถัง
อัญญัตร๎ ะ ภิกขุสมั มะติยา นิสสัคคิยงั อิมาหัง อายัสม๎ ะโต นิสสัชชามิ.”
“ท่านเจ้าข้า จีวรผืนนี้ของข้าพเจ้า อยู่ปราศแล้วเกิน ๖ ราตรี เป็นของ
จ�ำจะสละ เว้นไว้แต่ภิกษุได้สมมติ ข้าพเจ้าสละจีวรผืนนี้แก่ท่าน.”
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ปัตตวรรค สิกขาบทที่ ๑๐ (เกีย่ วกับน้อมลาภทีเ่ ขาจะถวายสงฆ์มาเพือ่ ตน)
“อิทัง เม ภันเต (อาวุโส) ชานัง สังฆิกัง ลาภัง ปะริณะตัง อัตตะโน
ปะริณามิตัง นิสสัคคิยัง อิมาหัง อายัส๎มะโต นิสสัชชามิ.”
“ท่านเจ้าข้า ลาภนี้เขาน้อมไปเป็นของถวายสงฆ์ ข้าพเจ้ารู้อยู่ น้อมมา
เพื่อตน เป็นของจ�ำจะสละ ข้าพเจ้าสละลาภนี้แก่ท่าน.”
สมณกัปปะ
“ดูกอ่ นภิกษุทงั้ หลาย เราอนุญาตให้ฉนั ผลไม้โดยสมณกัปปะ ๕ อย่าง คือ
1. ผลไม้ที่ลนด้วยไฟ
2. ผลไม้ที่กรีดด้วยศัสตรา
3. ผลไม้ที่จิกด้วยเล็บ
4. ผลไม้ที่ไม่มีเมล็ด
5. ผลไม้ที่ปล้อนเมล็ดออกแล้ว”

กรรมวาจาสมมติเจ้าหน้าที่ทำ�การสงฆ์

ทรงบั ญ ญั ติ ว ่ า ในเบื้ อ งต้ น ต้ อ งขอร้ อ งภิ ก ษุ จากนั้ น ภิ ก ษุ ผู ้ ฉ ลาด
สามารถจึงสวดประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติทุติยกรรมวาจา ตามแต่ละ
หน้าที่ดังนี้
• กรรมวาจาสมมติเจ้าหน้าที่แจกจีวร
สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ, ยะทิ สังฆัสสะ ปัตตะกัลลัง, สังโฆ อิตถันนามัง
ภิกขุง จีวะระภาชะกัง สัมมันเนยยะ, เอสา ญัตติ.
สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ, สังโฆ อิตถันนามัง ภิกขุง จีวะระภาชะกัง
สั ม มั น นะติ , ยั ส สายั ส๎ ม ะโต ขะมะติ อิ ต ถั น นามั ส สะ ภิ ก ขุ โ น
จีวะระภาชะกัสสะ สัมมะติ, โส ตุณ๎หัสสะ ยัสสะ นักขะมะติ โส ภาเสยยะ.
สัมมะโต สังเฆนะ อิตถันนาโม ภิกขุ จีวะระภาชะโก ขะมะติ สังฆัสสะ,
ตัส๎มา ตุณ๎หี, เอวะเมตัง ธาระยามิ.
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ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว
ขอสงฆ์จงสมมติภิกษุมีชื่ออย่างนี้ไว้เป็นผู้แจกจีวร นี้เป็นญัตติ
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า สงฆ์สมมติภิกษุมีชื่อนี้เป็นผู้แจกจีวร
การสมมติภิกษุมีชื่ออย่างนี้เป็นผู้แจกจีวร ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้น
พึงเป็นผู้นิ่งไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด
ภิกษุมีชื่อนี้ สงฆ์สมมติไว้เป็นผู้แจกจีวรแล้ว การสมมติชอบแก่สงฆ์
เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้.
หมายเหตุ
- ถ้าภิกษุผู้รับสมมติชื่อว่า “อาสะโภ” พึงเปลี่ยนค�ำว่า อิตถันนามัง
เป็น อาสะภัง, อิตถันนามัสสะ เป็น อาสะภัสสะ, ค�ำว่า อิตถันนาโม เป็น
อาสะโภ.
- ถ้าผู้สวดอ่อนกว่าผู้รับสมมติ พึงเปลี่ยนค�ำว่า ภิกขุง เป็น อายัส๎มันตัง
อาสะภัง, ภิกขุโน เป็น อายัส๎มะโต อาสะภัสสะ, ภิกขุ เป็น อายัส๎มา
อาสะโภ.
- การสมมติเจ้าหน้าที่แบบอื่นๆ พึงเปลี่ยนแต่ค�ำว่า จีวะระภาชะกัง,
จีวะระภาชะกัสสะ, จีวะระภาชะโก. เป็นค�ำต่างๆ ตามล�ำดับดังนี้
ผู ้ รั บ จี ว ร เป็ น จี ว ะระปะฏิ ค คาหะกั ง , จี ว ะระปะฏิ ค คาหะกั ส สะ,
จีวะระปะฏิคคาหะโก
ผู ้ เ ก็ บ จี ว ร เปลี่ ย นเป็ น จี ว ะระนิ ท าหะกั ง , จี ว ะระนิ ท าหะกั ส สะ,
จีวะระนิทาหะโก
• กรรมวาจาสมมติเจ้าหน้าที่รับจีวร แจกจีวร เก็บจีวร
สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ, ยะทิ สังฆัสสะ ปัตตะกัลลัง, สังโฆ อิตถันนามัง
ภิกขุง จีวะระปะฏิคคาหะกัญจะ จีวะระนิทาหะกัญจะ จีวะระภาชะกัญจะ
สัมมันเนยยะ, เอสา ญัตติ.
สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ, อิตถันนามัง ภิกขุง จีวะระปะฏิคคาหะกัญจะ
จี วะระนิ ทาหะกัญจะ จีวะระภาชะกัญจะ สัม มัน นะติ, ยั สสายั ส๎ม ะโต
ขะมะติ อิ ต ถั น นามั ส สะ ภิ ก ขุ โ น จี ว ะระปะฏิ ค คาหะกั ส สะ จะ
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จีวะระนิทาหะกัสสะ จะ จีวะระภาชะกัสสะ จะ สัมมะติ, โส ตุณ๎หัสสะ
ยัสสะ นักขะมะติ โส ภาเสยยะ.
สั ม มะโต สั ง เฆนะ อิ ต ถั น นาโม ภิ ก ขุ จี ว ะระปะฏิ ค คาหะโก จะ
จีวะระนิทาหะโก จะ จีวะระภาชะโก. ขะมะติ สังฆัสสะ, ตัส๎มา ตุณ๎หี,
เอวะเมตัง ธาระยามิ.
ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว ขอสงฆ์
จงสมมติภิกษุมีชื่ออย่างนี้ไว้เป็นผู้รับจีวร ผู้เก็บจีวร ผู้แจกจีวร นี้เป็นญัตติ
ขอสงฆ์ จ งฟั ง ข้ า พเจ้ า สงฆ์ ส มมติ ภิ ก ษุ มี ชื่ อ อย่ า งนี้ ไว้ เ ป็ น ผู ้ รั บ จี ว ร
ผู้เก็บจีวร ผู้แจกจีวร การสมมติภิกษุมีชื่ออย่างนี้เป็นผู้รับจีวร ผู้เก็บจีวร
ผู้แจกจีวร ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด
ท่านผู้นั้นพึงพูด
ภิกษุมีชื่ออย่างนี้ สงฆ์สมมติไว้เป็นผู้รับจีวร ผู้เก็บจีวร ผู้แจกจีวรแล้ว
การสมมติชอบแก่สงฆ์ เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้.
• กรรมวาจาสมมติภัตตุเทศก์
สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ, ยะทิ สังฆัสสะ ปัตตะกัลลัง, สังโฆ อิตถันนามัง
ภิกขุง ภัตตุทเทสะกัง สัมมันเนยยะ, เอสา ญัตติ.
สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ, สังโฆ อิตถันนามัง ภิกขุง ภัตตุทเทสะกัง
สัมมันนะติ, ยัสสายัสม๎ ะโต ขะมะติ อิตถันนามัสสะ ภิกขุโน ภัตตุทเทสะกัสสะ
สัมมะติ, โส ตุณ๎หัสสะ ยัสสะ นักขะมะติ โส ภาเสยยะ.
สัมมะโต สังเฆนะ อิตถันนาโม ภิกขุ ภัตตุทเทสะโก ขะมะติ สังฆัสสะ,
ตัส๎มา ตุณ๎หี, เอวะเมตัง ธาระยามิ.
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว
ขอสงฆ์จงสมมติภิกษุมีชื่ออย่างนี้ เป็นภัตตุเทสก์ นี้เป็นญัตติ
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า สงฆ์สมมติภิกษุมีชื่ออย่างนี้เป็น
ภัตตุเทสก์ การสมมติภิกษุมีชื่ออย่างนี้เป็นภัตตุเทสก์ ชอบแก่ท่านผู้ใด
ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด
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ภิกษุมีชื่ออย่างนี้ สงฆ์สมมติเป็นภัตตุเทสก์แล้ว การสมมติชอบแก่สงฆ์
เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้.
• กรรมวาจาสมมติภัณฑาคาริก
สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ, ยะทิ สังฆัสสะ ปัตตะกัลลัง, สังโฆ อิตถันนามัง
ภิกขุง ภัณฑาคาริกัง สัมมันเนยยะ, เอสา ญัตติ.
สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ, สังโฆ อิตถันนามัง ภิกขุง ภัณฑาคาริกัง
สั ม มั น นะติ , ยั ส สายั ส๎ ม ะโต ขะมะติ อิ ต ถั น นามั ส สะ ภิ ก ขุ โ น
ภัณฑาคาริกัสสะ สัมมะติ, โส ตุณ๎หัสสะ ยัสสะ นักขะมะติ โส ภาเสยยะ.
สัมมะโต สังเฆนะ อิตถันนาโม ภิกขุ ภัณฑาคาริโก ขะมะติ สังฆัสสะ,
ตัส๎มา ตุณ๎หี, เอวะเมตัง ธาระยามิ.
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่
แล้ ว สงฆ์ พึ ง สมมติ ภิ ก ษุ มี ชื่ อ อย่ า งนี้ ให้ เ ป็ น เจ้ า หน้ า ที่ รั ก ษาเรื อ นคลั ง
นี้เป็นญัตติ
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า สงฆ์สมมติภิกษุมีชื่ออย่างนี้ให้เป็น
เจ้าหน้าที่รักษาเรือนคลัง การสมมติภิกษุมีชื่ออย่างนี้ ให้เป็นเจ้าหน้าที่
รักษาเรือนคลังชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด
ท่านผู้นั้นพึงพูด
สงฆ์ ส มมติ ภิ ก ษุ มี ชื่ อ อย่ า งนี้ ให้ เ ป็ น เจ้ า หน้ า ที่ รั ก ษาเรื อ นคลั ง แล้ ว
ชอบแก่สงฆ์ เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้.
• กรรมวาจาสมมติเรือนคลัง
สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ, ยะทิ สังฆัสสะ ปัตตะกัลลัง, สังโฆ อิตถันนามัง
วิหารัง ภัณฑาคารัง สัมมันเนยยะ เอสา ญัตติ.
สุ ณ าตุ เม ภั น เต สั ง โฆ, สั ง โฆ อิ ต ถั น นามั ง วิ ห ารั ง ภั ณ ฑาคารั ง
สั ม มั น นะติ , ยั ส สายั ส๎ ม ะโต ขะมะติ อิ ต ถั น นามั ส สะ วิ ห ารั ส สะ
ภัณฑาคารัสสะ สัมมะติ, โส ตุณ๎หัสสะ ยัสสะ นักขะมะติ โส ภาเสยยะ.
สัมมะโต สังเฆนะ อิตถันนาโม วิหาโร ภัณฑาคาโร ขะมะติ สังฆัสสะ,
ตัส๎มา ตุณ๎หี, เอวะเมตัง ธาระยามิ.
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ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว
ขอสงฆ์จงสมมติวิหารมีชื่ออย่างนี้ ให้เป็นเรือนคลัง นี้เป็นญัตติ
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า สงฆ์สมมติวิหารมีชื่ออย่างนี้ให้เป็น
เรือนคลัง การสมมติวิหารมีชื่ออย่างนี้ ให้เป็นเรือนคลัง ชอบแก่ท่านผู้ใด
ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด
สงฆ์ ส มมติ วิ ห ารมี ชื่ อ อย่ า งนี้ ให้ เ ป็ น เรื อ นคลั ง แล้ ว ชอบแก่ ส งฆ์
เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้.
• กรรมวาจาสมมติเจ้าหน้าที่ผู้แจกให้ภิกษุถือเสนาสนะ
สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ, ยะทิ สังฆัสสะ ปัตตะกัลลัง, สังโฆ อิตถันนามัง
ภิกขุง เสนาสะนะคาหาปะกัง สัมมันเนยยะ, เอสา ญัตติ.
สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ, สังโฆ อิตถันนามัง ภิกขุง เสนาสะนะคาหาปะกัง
สั ม มั น นะติ , ยั ส สายั ส๎ ม ะโต ขะมะติ อิ ต ถั น นามั ส สะ ภิ ก ขุ โ น
เสนาสะนะคาหาปะกัสสะ สัมมะติ, โส ตุณ๎หัสสะ ยัสสะ นักขะมะติ โส
ภาเสยยะ.
สัมมะโต สังเฆนะ อิตถันนาโม ภิกขุ เสนาสะนะคาหาปะโก ขะมะติ
สังฆัสสะ, ตัส๎มา ตุณ๎หี, เอวะเมตัง ธาระยามิ.
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว
ขอสงฆ์จงสมมติภิกษุมีชื่อนี้ เป็นผู้แจกให้ภิกษุถือเสนาสนะ นี้เป็นญัตติ
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า สงฆ์สมมติภิกษุมีชื่อนี้ ให้เป็นผู้แจก
ให้ภิกษุถือเสนาสนะ การสมมติภิกษุมีชื่อนี้ เป็นผู้แจกให้ภิกษุถือเสนาสนะ
ชอบแก่ทา่ นผูใ้ ด ท่านผูน้ นั้ พึงเป็นผูน้ งิ่ ไม่ชอบแก่ทา่ นผูใ้ ด ท่านผูน้ นั้ พึงพูด
ภิกษุมีชื่อนี้ สงฆ์สมมติเป็นผู้ให้ถือเสนาสนะแล้ว ชอบแก่สงฆ์เหตุนั้น
จึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้.
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• กรรมวาจาให้นวกรรม
สุ ณ าตุ เม ภั น เต สั ง โฆ, ยะทิ สั ง ฆั ส สะ ปั ต ตะกั ล ลั ง , สั ง โฆ
อิตถันนามัสสะ คะหะปะติโน วิหารัง อิตถันนามัสสะ ภิกขุโน นะวะกัมมัง
ทะเทยยะ, เอสา ญัตติ.
สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ, สังโฆ อิตถันนามัสสะ คะหะปะติโน วิหารัง
อิ ต ถั น นามั ส สะ ภิ ก ขุ โ น นะวะกั ม มั ง เทติ , ยั ส สายั ส๎ ม ะโต ขะมะติ
อิ ต ถั น นามั ส สะ คะหะปะติ โ น วิ ห ารั ส สะ อิ ต ถั น นามั ส สะ ภิ ก ขุ โ น
นะวะกัมมัสสะ ทานัง, โส ตุณ๎หัสสะ ยัสสะ นักขะมะติ โส ภาเสยยะ.
ทินโน สังเฆนะ อิตถันนามัสสะ คะหะปะติโน วิหาโร อิตถันนามัสสะ
ภิกขุโน นะวะกัมมัง ขะมะติ สังฆัสสะ, ตัส๎มา ตุณ๎หี, เอวะเมตัง ธาระยามิ.
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว
ขอสงฆ์ จ งให้ วิ ห ารของคหบดี ผู ้ มี ชื่ อ นี้ เป็ น นวกรรมของภิ ก ษุ มี ชื่ อ นี้
นี้เป็นญัตติ
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า สงฆ์ให้วิหารของคหบดีผู้มีชื่อนี้เป็น
นวกรรมของภิกษุมีชื่อนี้ การให้วิหารของคหบดีผู้มีชื่อนี้ เป็นนวกรรมของ
ภิกษุมีชื่อนี้ ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด
ท่านผู้นั้นพึงพูด
วิหารของคฤหบดีผู้มีชื่อนี้ สงฆ์ให้เป็นนวกรรมของภิกษุมีชื่อนี้แล้วชอบ
แก่สงฆ์ เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้.
(ค�ำว่า อิตถันนามัสสะ คะหะปะติโน พึงเปลี่ยนตามชื่อผู้สร้าง ดังนี้
เช่น สุทัตตัสสะ คะหะปะติโน, วิสาขายะ อุปาสิกายะ, สีหัสสะ กุมารัสสะ)
• กรรมวาจาสมมติกัปปิยภูมิ
ดูก่อนอานนท์ ถ้าเช่นนั้น สงฆ์จงสมมติวิหารที่ตั้งอยู่สุดเขตวัดให้เป็น
สถานที่เก็บของกัปปิยะ แล้วให้เก็บไว้ในสถานที่ที่สงฆ์จ�ำนงหมาย คือ
วิหาร เรือนมุงแถบเดียว เรือนชั้น เรือนโล้น หรือถ�้ำก็ได้.
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• วิธีสมมติกัปปิยภูมิ
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็แลสงฆ์พึงสมมติอย่างนี้
ภิกษุผฉู้ ลาด ผูส้ ามารถ จึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติทตุ ยิ กรรมวาจา
ว่าดังนี้
• กรรมวาจาสมมติกัปปิยภูมิ
สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ, ยะทิ สังฆัสสะ ปัตตะกัลลัง, สังโฆ อิตถันนามัง
วิหารัง กัปปิยะภูมิง สัมมันเนยยะ เอสา ญัตติ.
สุ ณ าตุ เม ภั น เต สั ง โฆ, สั ง โฆ อิ ต ถั น นามั ง วิ ห ารั ง กั ป ปิ ย ะภู มิ ง
สัมมันนะติ, ยัสสายัสม๎ ะโต ขะมะติ อิตถันนามัสสะ วิหารัสสะ กัปปิยะภูมยิ า
สัมมะติ, โส ตุณ๎หัสสะ ยัสสะ นักขะมะติ โส ภาเสยยะ.
สัมมะโต สังเฆนะ อิตถันนาโม วิหาโร กัปปิยะภูมิ ขะมะติ สังฆัสสะ,
ตัส๎มา ตุณ๎หี, เอวะเมตัง ธาระยามิ.
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว
สงฆ์พึงสมมติวิหารมีชื่อนี้ ให้เป็นกัปปิยภูมิ นี้เป็นญัตติ
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า สงฆ์สมมติวหิ ารมีชอื่ นี้ ให้เป็นกัปปิยภูมิ
การสมมติวิหารมีชื่อนี้ให้เป็นกัปปิยภูมิ ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็น
ผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด
วิหารมีชื่อนี้ สงฆ์สมมติให้เป็นกัปปิยภูมิแล้ว ชอบแก่สงฆ์ เหตุนั้นจึงนิ่ง
ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้.

วิธีแสดงอาบัติ

แสดงอาบัติก่อนท�ำอุโบสถ
ภิ ก ษุ รู ป หนึ่ ง ต้ อ งอาบั ติ ใ นวั น อุ โ บสถ. เธอได้ มี ค วามปริ วิ ต กในขณะนั้ น ว่ า
พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้ว่า ภิกษุมีอาบัติติดตัว ไม่พึงท�ำอุโบสถ ดังนี้ ก็เราเป็น
ผู้ต้องอาบัติแล้ว จะพึงปฏิบัติอย่างไรหนอ จึงบอกเรื่องนั้นแก่ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
ทั้งหลาย กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค.
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พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุใน

ศาสนานี้ต้องอาบัติในวันอุโบสถ. ภิกษุนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุรูปหนึ่ง ห่มผ้า
อุตราสงค์เฉวียงบ่า นั่งกระโหย่ง ประคองอัญชลี แล้วกล่าวอย่างนี้ว่า
“อะหัง อาวุโส อิตถันนามัง อาปัตติง (แทนด้วยชือ่ ประเภทของอาบัต)ิ
อาปันโน ตัง ปะฏิเทเสมิ แน่ะเธอ ผมต้องอาบัตมิ ชี อื่ นี้ ผมแสดงคืนอาบัตนิ นั้ .
ภิกษุผู้รับพึงถามว่า “ปัสสะสิ ท่านเห็นหรือ”
ภิกษุผู้แสดงพึงตอบว่า “อามะ ปัสสามิ ครับ ผมเห็น.”
ภิกษุผู้รับพึงบอกว่า “อายะติง สังวะเรยยาสิ ท่านพึงส�ำรวมต่อไป”
สงสัยในอาบัติ
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในศาสนานี้มีความสงสัยในอาบัติ ในวัน
อุโบสถ. ภิกษุนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุรูปหนึ่ง ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า
นั่งกระโหย่ง ประคองอัญชลีแล้ว กล่าวอย่างนี้ ว่า
“อะหัง อาวุโส อิตถันนามายะ อาปัตติยา (แทนด้วยชื่อประเภทของ
อาบัติ) เวมะติโก ยะทา นิพเพมะติโก ภะวิสสามิ ตะทา ตัง อาปัตติง
ปะฏิกะริสสามิ แน่ะเธอ ผมมีความสงสัยในอาบัติมีชื่อนี้ จักหมดสงสัย
เมื่อใดจักท�ำคืนอาบัตินั้นเมื่อนั้น”
ครั้นแล้วพึงท�ำอุโบสถ ฟังปาติโมกข์ แต่ไม่พึงท�ำอันตรายแก่อุโบสถ
เพราะข้อที่สงสัยนั้นเป็นปัจจัย.

ประเภทของอุโบสถ
• ถ้ามีภิกษุ ๔ รูปขึ้นไป ให้ยกปาติโมกข์ขึ้นแสดง
• ปาริสุทธิอุโบสถ ภิกษุ ๓ รูป
ภิกษุผู้ฉลาด พึงประกาศให้ภิกษุเหล่านั้นทราบ ด้วยญัตติกรรมวาจา
ว่าดังนี้
“สุ ณั น ตุ เม ภั น เต อายั ส๎ มั น ตา อั ช ชุ โ ปสะโถ ปั ณ ณะระโส,
ยะทายัส๎มันตานัง ปัตตะกัลลัง, มะยัง อัญญะมัญญัง ปะริสุทธิอุโปสะถัง
กะเรยยามะ.
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ท่านทัง้ หลายเจ้าข้า ขอจงฟังข้าพเจ้า อุโบสถวันนีท้ ี่ ๑๕ ถ้าความพร้อมพรัง่
ของท่านทัง้ หลายถึงทีแ่ ล้ว เราทัง้ หลายพึงท�ำปาริสทุ ธิอโุ บสถกันเถิด.”
(ถ้าผู้สวดแก่กว่า พึงว่า อาวุโส แทน ภันเต )
(ถ้า ๑๔ ค�่ำ พึงเปลี่ยน ปัณณะระโส เป็น จาตุททะโส)
ภิกษุผู้เถระ พึงห่มผ้าอุตตราสงค์เฉวียงบ่า นั่งกระโหย่ง ประคองอัญชลี
แล้วบอกความบริสุทธ์ิของตน ต่อภิกษุเหล่านั้นอย่างนี้ว่า
“ปะริสุทโธ อะหัง อาวุโส, ปะริสุทโธติ มัง ธาเรถะ.
ฉันบริสุทธ์ิแล้วเธอ ขอเธอจ�ำฉันว่า ผู้บริสุทธ์ิแล้ว” (๓ หน)
ภิกษุนวกะ พึงห่มผ้าอุตตราสงค์เฉวียงบ่า นั่งกระโหย่ง ประคองอัญชลี
แล้วบอกความบริสุทธ์ิของตน ต่อภิกษุเหล่านั้น ดังนี้
“ปะริสุทโธ อะหัง ภันเต, ปะริสุทโธติ มัง ธาเรถะ.
ผมบริสุทธ์ิแล้วขอรับ ขอท่านทั้งหลายจ�ำผมว่า ผู้บริสุทธ์ิแล้ว” (๓ หน)
• ปาริสุทธิอุโปสถภิกษุ ๒ รูป
ภิกษุผู้เถระ พึงห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า นั่งกระโหย่ง ประคองอัญชลี
แล้วบอกความบริสุทธ์ิของตน ต่อภิกษุผู้นวกะอย่างนี้ว่า
“ปะริสุทโธ อะหัง อาวุโส, ปะริสุทโธติ มัง ธาเรหิ.
ฉันบริสุทธ์ิแล้วเธอ ขอเธอจ�ำฉันว่า ผู้บริสุทธ์ิแล้ว” (๓ หน)
ภิกษุผู้นวกะ พึงห่มผ้าอุตตราสงค์เฉวียงบ่า นั่งกระโหย่ง ประคอง
อัญชลี แล้วบอกความบริสุทธ์ิของตน ต่อภิกษุผู้เถระอย่างนี้ว่า
“ปะริสุทโธ อะหัง ภันเต, ปะริสุทโธติ มัง ธาเรถะ.
ผมบริสุทธ์ิแล้วขอรับ ขอท่านจ�ำผมว่า ผู้บริสุทธ์ิแล้ว” (๓ หน)
• อธิษฐานอุโปสถ
ภิกษุนนั้ พึงกวาดสถานทีเ่ ป็นทีไ่ ปมา แห่งภิกษุทงั้ หลาย คือจะเป็นโรงฉัน
มณฑป หรือโคนไม้ก็ตาม แล้วตั้งน�้ำฉัน น�้ำใช้ ปูอาสนะ ตามประทีปไว้
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แล้วนั่งรออยู่ ถ้าภิกษุเหล่าอื่นมา พึงท�ำอุโบสถ ร่วมกับพวกเธอ ถ้าไม่มีมา
พึงอธิษฐานว่า
“อัชชะ เม อุโปสะโถ
วันนี้เป็นวันอุโบสถของเรา” (๓ หน)
ถ้าไม่อธิษฐาน ต้องอาบัติทุกกฏ.

ปาติโมกขุทเทส ๕
-บาลี มหา. วิ. ๔/๓๓๘/๒๔๑.

การสวดปาติโมกข์มี ๕ วิธี ดังนี้
๑. ภิกษุสวดนิทานจบแล้ว พึงสวดอุทเทสที่เหลือด้วยสุตบท
๒. ภิกษุสวดนิทาน สวดปาราชิก ๔  จบแล้ว พึงสวดอุทเทสที่เหลือ
ด้วยสุตบท
๓. ภิกษุสวดนิทาน สวดปาราชิก ๔  สวดสังฆาทิเสส ๑๓  จบแล้ว
พึงสวดอุทเทสที่เหลือด้วยสุตบท
๔. ภิกษุสวดนิทาน สวดปาราชิก ๔  สวดสังฆาทิเสส ๑๓  สวด
อนิยต ๒  จบแล้ว พึงสวดอุทเทสที่เหลือด้วยสุตบท
๕. ภิกษุสวดโดยพิสดารหมด
“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เมื่อไม่มีอันตราย ภิกษุไม่พึงสวดปาติโมกข์ย่อ
รูปใดสวดต้องอาบัติทุกกฏ ภิกษุทั้งหลายเมื่อมีอันตรายเราอนุญาตให้
ยกปาติโมกข์ ขึ้นแสดงโดยย่อ”
อันตรายในเรื่องเหล่านี้คือ
๑. อันตรายแต่พระราชา	๒. อันตรายแต่โจร
๓. อันตรายแต่ไฟ	๔. อันตรายแต่น�้ำ
๕. อันตรายแต่มนุษย์
๖. อันตรายแต่อมนุษย์
๗. อันตรายแต่สัตว์ร้าย ๘. อันตรายแต่สัตว์เลื้อยคลาน
๙. อันตรายต่อชีวิต
๑๐. อันตรายต่อพรหมจรรย์
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วิธีมอบปาริสุทธิ และมอบฉันทะ
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุอาพาธมอบปาริสุทธิ.
• วิธีมอบปาริสุทธิ
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็แล พึงมอบปาริสุทธิ อย่างนี้
ภิกษุผู้อาพาธ พึงเข้าไปหาภิกษุรูปหนึ่ง ห่มผ้าอุตตราสงค์เฉวียงบ่า
นั่งกระโหย่ง ประคองอัญชลีแล้ว กล่าวค�ำมอบปาริสุทธิอย่างนี้ว่า
“ปาริสุทธิง ทัมมิ, ปาริสุทธิง เม หะระ, ปาริสุทธิง เม อาโรเจหิ”
“ข้าพเจ้าขอมอบปาริสุทธิ ขอท่านจงน�ำปาริสุทธิของข้าพเจ้าไป
ขอท่านจงบอกปาริสุทธิของข้าพเจ้า”
ภิกษุรับด้วยกาย รับด้วยวาจา รับด้วยทั้งกายและวาจาก็ได้ เป็นอัน
ภิกษุอาพาธมอบปาริสุทธิแล้ว. ไม่รับด้วยกาย ไม่รับด้วยวาจา ไม่รับด้วย
ทั้งกายและวาจา ไม่เป็นอันภิกษุอาพาธมอบปาริสุทธิ.
ถ้าได้ภิกษุเช่นนั้นอย่างนี้ นั่นเป็นการดี ถ้าไม่ได้ ภิกษุทั้งหลายพึงใช้
เตียงหรือตั่ง หามภิกษุอาพาธนั้นมาในท่ามกลางสงฆ์ แล้วท�ำอุโบสถ.
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ถ้าพวกภิกษุผู้พยาบาลไข้คิดอย่างนี้ว่า ถ้าพวกเรา
จักย้ายภิกษุอาพาธอาพาธจักก�ำเริบหนัก หรือมิฉะนั้นก็จักถึงมรณภาพ
ดังนี้ ไม่พึงย้ายภิกษุอาพาธ สงฆ์พึงไปท�ำอุโบสถในส�ำนักภิกษุอาพาธนั้น
แต่สงฆ์เป็นวรรค ไม่พึงท�ำอุโบสถเลย ถ้าขืนท�ำ ต้องอาบัติทุกกฏ.
• วิธีมอบฉันทะ
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็แล พึงมอบฉันทะ อย่างนี้:ภิ ก ษุ อาพาธ พึง เข้า ไปหาภิก ษุรูป หนึ่ง ห่ ม ผ้ าอุ ตตราสงค์ เ ฉวี ย งบ่ า
นั่งกระโหย่ง ประคองอัญชลี แล้วกล่าวค�ำมอบฉันทะอย่างนี้ว่า
“ฉันทัง ทัมมิ, ฉันทัง เม หะระ, ฉันทัง เม อาโรเจหิ.”
“ข้าพเจ้ามอบฉันทะ ขอท่านจงน�ำฉันทะของข้าพเจ้าไป ขอท่าน
จงบอก ฉันทะของข้าพเจ้า”.
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ดูกอ่ นภิกษุทงั้ หลาย ในวันอุโบสถ เราอนุญาตให้ภกิ ษุผมู้ อบ ปาริสทุ ธิ
มอบฉันทะด้วย เผื่อสงฆ์จะมีกรณีกิจ.
ตัวอย่างค�ำทีภ่ กิ ษุผนู้ ำ� ฉันทะและปาริสทุ ธิของภิกษุอาพาธบอกแก่สงฆ์
“อาสะโภ ภันเต ภิกขุ คิลาโน มัยหัง ฉันทัญจะ ปาริสุทธิญจะ อะทาสิ,
ตัสสะ ฉันโท จะ ปาริสุทธิ จะ มะยา อาหะฏา, สาธุ ภันเต สังโฆ ธาเรตุ.”
“ท่านเจ้าข้า อาสโภภิกษุอาพาธ ได้มอบฉันทะและปาริสุทธิแก่ผม
ผมน�ำฉันทะและปาริสุทธิ ของเธอมาแล้ว ขอสงฆ์จงทราบ.”
วิธีงดปาติโมกข์แก่ภิกษุ
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย วันอุโบสถ ๑๔ ค�่ำ หรือ ๑๕ ค�่ำ เมื่อบุคคลนั้น
อยู่พร้อมหน้าสงฆ์ พึงประกาศในท่ามกลางสงฆ์ว่า
สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ อิตถันนาโม ปุคคะโล สาปัตติโก ตัสสะ ปาฏิโมกขัง
ฐะเปมิ นะ ตัส๎มิง สัมมุขีภูเต ปาฏิโมกขัง อุททิสิตัพพันติ ฐะปิตัง โหติ
ปาฏิโมกขัง.
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า บุคคลมีชื่อนี้ มีอาบัติติดตัว ข้าพเจ้า
งดปาติโมกข์แก่เธอ เมื่อเธออยู่พร้อมหน้าสงฆ์ ไม่พึงสวดปาติโมกข์ ดังนี้
ปาติโมกข์เป็นอันงดแล้ว.
• การงดปาติโมกข์เพราะศีลวิบัติ
สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ อิตถันนาโม ปุคคะโล สีละวิปัตติยาทิฏฐะสุตะปะริสังกิโต โหติ ตัสสะ ปาฏิโมกขัง ฐะเปมิ นะ ตัส๎มิง สัมมุขีภูเต
ปาฏิโมกขัง อุททิสิตัพพันติ ธัมมิกัง ปาฏิโมกขัฏฐะปะนัง.
ท่ า นเจ้ า ข้ า ขอสงฆ์ จ งฟั ง ข้ า พเจ้ า บุ ค คลมี ชื่ อ นี้ มี ผู ้ ไ ด้ เ ห็ น ได้ ยิ น
และรังเกียจ ด้วยศีลวิบตั ิ ข้าพเจ้างดปาติโมกข์แก่เธอ เมือ่ เธออยูพ่ ร้อมหน้า
สงฆ์ไม่พึงสวดปาติโมกข์ ดังนี้ การงดปาติโมกข์เป็นธรรม.
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อื่น

• การงดปาติโมกข์เพราะอาจารวิบัติ
สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ อิตถันนาโม ปุคคะโล อาจาระวิปัตติยาทิฏฐะสุตะปะริสังกิโต โหติ ตัสสะ ปาฏิโมกขัง ฐะเปมิ นะ ตัส๎มิง สัมมุขีภูเต
ปาฏิโมกขัง อุททิสิตัพพันติ ธัมมิกัง ปาฏิโมกขัฏฐะปะนัง.
ท่ า นเจ้ า ข้ า ขอสงฆ์ จ งฟั ง ข้ า พเจ้ า บุ ค คลมี ชื่ อ นี้ มี ผู ้ ไ ด้ เ ห็ น ได้ ยิ น
และรั ง เกี ย จ ด้ ว ยอาจารวิ บั ติ ข้ า พเจ้ า งดปาติ โ มกข์ แ ก่ เ ธอ เมื่ อ เธอ
อยู่พร้อมหน้าสงฆ์ ไม่พึงสวดปาติโมกข์ ดังนี้ การงดปาติโมกข์เป็นธรรม.
• การงดปาติโมกข์เพราะทิฏฐิวิบัติ
สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ อิตถันนาโม ปุคคะโล ทิฏฐิวิปัตติยาทิฏฐะสุตะปะริสังกิโต โหติ ตัสสะ ปาฏิโมกขัง ฐะเปมิ นะ ตัสมิง สัมมุขีภูเต
ปาฏิโมกขัง อุททิสิตัพพันติ ธัมมิกัง ปาฏิโมกขัฏฐะปะนัง.
ท่ า นเจ้ า ข้ า ขอสงฆ์ จ งฟั ง ข้ า พเจ้ า บุ ค คลมี ชื่ อ นี้ มี ผู ้ ไ ด้ เ ห็ น ได้ ยิ น
และรังเกียจ ด้วยทิฏฐิวบิ ตั ิ ข้าพเจ้างดปาติโมกข์แก่เธอ เมือ่ เธออยูพ่ ร้อมหน้า
สงฆ์ไม่พึงสวดปาติโมกข์ ดังนี้ การงดปาติโมกข์เป็นธรรม.
ข้อสังเกต มีพุทธวจนตรัสว่า “เมื่องดปาติโมกข์แล้ว บริษัทเลิกประชุม
เพราะอั น ตราย ๑๐ อย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง คื อ ๑.อั น ตรายแต่ พ ระราชา
๒. ...” แสดงว่ามีการเลิกประชุมสงฆ์เพราะอันตราย ๑๐ ได้ (ดูหน้า 273,
1059 ประกอบ)
วิธีกระทำ�เมื่อสงฆ์ต้องสภาคาบัติ
ดูกอ่ นภิกษุทงั้ หลาย ก็ในอาวาสแห่งหนึง่ เมือ่ ถึงวันอุโบสถ สงฆ์ทงั้ หมด
ในศาสนานี้ต้องสภาคาบัติ ภิกษุเหล่านั้นพึงส่งภิกษุรูปหนึ่ง ไปสู่อาวาส
ใกล้เคียงพอจะกลับมาทันในวันนั้น ด้วยสั่งว่า “อาวุโส เธอจงไปท�ำคืน
อาบัตินั้น แล้วมาพวกเราจักท�ำคืนอาบัติในส�ำนักเธอ ถ้าได้ภิกษุเช่นนั้น
อย่างนี้ นั่นเป็นการดี ถ้าไม่ได้ภิกษุผู้ฉลาดพึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วย
ญัตติกรรมวาจา ว่าดังนี้
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• ญัตติกรรมวาจาสงฆ์ต้องสภาคาบัติ
“สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ อะยัง สัพโพ สังโฆ สะภาคัง อาปัตติง อาปันโน
ยะทา อัญญัง ภิกขุง สุทธัง อะนาปัตติกัง ปัสสิสสะติ ตะทา ตัสสะ สันติเก
ตัง อาปัตติง ปะฏิกะริสสะติ
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า สงฆ์ทงั้ หมดนีต้ อ้ งสภาคาบัติ เห็นภิกษุ
รูปอื่นผู้บริสุทธ์ิ ไม่มีอาบัติเมื่อใด จักท�ำคืนอาบัตินั้นในส�ำนักเธอเมื่อนั้น”
ครั้นแล้วพึงท�ำอุโบสถ สวดปาติโมกข์ แต่ไม่พึงท�ำอันตรายแก่อุโบสถ
เพราะข้อที่ต้องสภาคาบัตินั้น เป็นปัจจัย.
• สงฆ์ทั้งหมดมีความสงสัยในสภาคาบัติ
ภิกษุผู้ฉลาด พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติกรรมวาจา ว่าดังนี้
“สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ อะยัง สัพโพ สังโฆ สะภาคายะ อาปัตติยา
เวมะติโก ยะทา นิพเพมะติโก ภะวิสสะติ ตะทา ตัง อาปัตติง ปะฏิกะริสสะติ
ท่ า นเจ้ า ข้ า ขอสงฆ์ จ งฟั ง ข้ า พเจ้ า สงฆ์ ทั้ ง หมดนี้ มี ค วามสงสั ย ใน
สภาคาบัติ หมดความสงสัยเมื่อใด จักท�ำคืนอาบัตินั้นเมื่อนั้น”
ครั้นแล้วพึงท�ำอุโบสถ สวดปาติโมกข์ แต่ไม่พึงท�ำอันตรายแก่อุโบสถ
เพราะข้อที่มี ความสงสัยนั้นเป็นปัจจัย.
.
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ภิกขุปาติโมกข์
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ)
สุ ณ าตุ เม ภั น เต สั ง โฆ. ยะทิ สั ง ฆั ส สะ ปั ต ตะกั ล ลั ง , สั ง โฆ
อุโปสะถัง กะเรยยะ, ปาติโมกขัง อุทิเสยยะ.
กิ ง สั งฆัส สะ ปุพพะกิจ จัง , ปาริสุท ธิ ง อายั ส๎มั น โต อาโรเจถะ,
ปาติ โ มกขั ง อุ ท ทิ สิ ส สามิ . ตั ง สั พ เพวะ สั น ตา สาธุ กั ง สุ โ ณมะ
มะนะสิ ก ะโรมะ. ยั ส สะ สิ ย า อาปั ต ติ , โส อาวิ ก ะเรยยะ, อะสั น ติ ย า
อาปั ต ติ ย า ตุ ณ๎ หี ภะวิ ตั พ พั ง . ตุ ณ๎ หี ภาเวนะ โข ปะนายั ส๎ มั น เต
ปะริสุทธาติ เวทิสสามิ. ยะถา โข ปะนะ ปัจเจกะปุฏฐัสสะ เวยยากะระณัง
โหติ, เอวะเมวัง เอวะรูปายะ ปะริสายะ ยาวะตะติยัง อะนุสสาวิตัง โหติ.
โย ปะนะ ภิกขุ ยาวะตะติยงั อะนุสสาวิยะมาเน สะระมาโน สันติง อาปัตติง
นาวิกะเรยยะ, สัมปะชานะมุสาวาทัสสะ โหติ, สัมปะชานะมุสาวาโท โข
ปะนายัสม๎ นั โต อันตะรายิโก ธัมโม วุตโต ภะคะวะตา; ตัสม๎ า สะระมาเนนะ
ภิ ก ขุ น า อาปั น เนนะ วิ สุ ท ธาเปกเขนะ สั น ตี อาปั ต ติ อาวิ ก าตั พ พา.
อาวิกะตา หิสสะ ผาสุ โหติ.
นิทานัง นิฏฐิตัง.
ตัต๎ริเม จัตตาโร ปาราชิกา ธัมมา อุทเทสัง อาคัจฉันติ.
1. โย ปะนะ ภิ ก ขุ ภิ ก ขู นั ง สิ ก ขาสาชี ว ะสะมาปั น โน สิ ก ขั ง
อั ปปั จ จั ก ขายะ ทุพพัล๎ยัง อะนาวิกัต๎วา เมถุ นั ง ธั ม มั ง ปะฏิ เ สเวยยะ
อันตะมะโส ติรัจฉานะคะตายะปิ, ปาราชิโก โหติ อะสังวาโส.
2. โย ปะนะ ภิกขุ คามา วา อะรัญญา วา อะทินนัง เถยยะสังขาตัง
อาทิเยยยะ, ยะถารูเป อะทินนาทาเน ราชาโน โจรัง คะเหต๎วา หะเนยยุง
วา พันเธยยุง วา ปัพพาเชยยุง วา “โจโรสิ พาโลสิ มุฬ๎โหสิ เถโนสีติ;
ตะถารู ป ั ง ภิ ก ขุ อะทิ น นั ง อาทิ ย ะมาโน, อะยั ม ปิ ปาราชิ โ ก โหติ
อะสังวาโส.
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3. โย ปะนะ ภิกขุ สัญจิจจะ มะนุสสะวิคคะหัง ชีวิตา โวโรเปยยะ,
สัตถะหาระกัง วาสสะ ปะริเยเสยยะ, มะระณะวัณณัง วา สังวัณเณยยะ,
มะระณายะ วา สะมาทะเปยยะ “อัมโภ ปุริสะ กิง ตุยหิมินา ปาปะเกนะ
ทุชชีวิเตนะ, มะตันเต ชีวิตา เสยโยติ; อิติ จิตตะมะโน จิตตะสังกัปโป
อะเนกะปะริยาเยนะ มะระณะวัณณัง วา สังวัณเณยยะ, มะระณายะ วา
สะมาทะเปยยะ; อะยัมปิ ปาราชิโก โหติ อะสังวาโส.
4. โย ปะนะ ภิ ก ขุ อะนะภิ ช านั ง อุ ต ตะริ ม ะนุ ส สะธั ม มั ง
อั ต ตู ป ะนายิ กั ง อะละมะริ ย ะญาณะทั ส สะนั ง สะมุ ท าจะเรยยะ “อิ ติ
ชานามิ อิติ ปัสสามีติ; ตะโต อะปะเรนะ สะมะเยนะ สะมะนุคคาหิยะมาโน
วา อะสะมะนุคคาหิยะมาโน วา อาปันโน วิสุทธาเปกโข เอวัง วะเทยยะ
“อะชานะเมวัง อาวุโส อะวะจัง ‘ชานามิ’ อะปัสสัง ‘ปัสสามิ’ ตุจฉัง มุสา
วิละปินติ, อัญญัต๎ระ อะธิมานา; อะยัมปิ ปาราชิโก โหติ อะสังวาโส.
อุททิฏฐา โข อายัส๎มันโต จัตตาโร ปาราชิกา ธัมมา, เยสัง ภิกขุ
อั ญ ญะตะรั ง วา อั ญ ญะตะรั ง วา อาปั ช ชิ ต๎ ว า นะ ละภะติ ภิ ก ขู หิ
สัทธิงสังวาสัง, ยะถา ปุเร; ตะถา ปัจฉา; ปาราชิโก โหติ อะสังวาโส.
ตัตถายัส๎มันเต ปุจฉามิ:
กัจจิตถะ
ปะริสุทธา
ทุติยัมปิ
ปุจฉามิ:
กัจจิตถะ
ปะริสุทธา
ตะติยัมปิ
ปุจฉามิ:
กัจจิตถะ
ปะริสุทธา
ปะริสุทเธตถายัส๎มันโต; ตัส๎มา ตุณ๎หี, เอวะเมตัง ธาระยามิ.
ปาราชิกุทเทโส นิฏฐิโต.
อิเม โข ปะนายัส๎มันโต เตระสะ สังฆาทิเสสา ธัมมา อุทเทสัง
อาคัจฉันติ.
1. สัญเจตะนิกา สุกกะวิสัฏฐิ, อัญญัต๎ระ สุปินันตา สังฆาทิเสโส.
2. โย ปะนะ ภิกขุ โอติณโณ วิปะริณะเตนะ จิตเตนะ มาตุคาเมนะ
สัทธิง กายะสังสัคคัง สะมาปัชเชยยะ, หัตถะคาหัง วา เวณิคาหัง วา
อั ญ ญะตะรั ส สะ วา อั ญ ญะตะรั ส สะ วา อั ง คั ส สะ ปะรามะสะนั ง ,
สังฆาทิเสโส.
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3. โย ปะนะ ภิกขุ โอติณโณ วิปะริณะเตนะ จิตเตนะ มาตุคามัง
ทุฏฐุลลาหิ วาจาหิ โอภาเสยยะ, ยะถาตัง ยุวา ยุวะติง เมถุนูปะสัญหิตาหิ;
สังฆาทิเสโส.
4. โย ปะนะ ภิกขุ โอติณโณ วิปะริณะเตนะ จิตเตนะ มาตุคามัสสะ
สันติเก อัตตะกามะปาริจะริยายะ วัณณัง ภาเสยยะ “เอตะทัคคัง ภะคินิ
ปาริ จ ะริ ย านั ง , ยา มาทิ สั ง สี ล ะวั น ตั ง กั ล๎ ย าณะธั ม มั ง พ๎ รั ห มะจาริ ง
เอเตนะ ธัมเมนะ ปะริจะเรยยาติ เมถุนูปะสัญหิเตนะ, สังฆาทิเสโส.
5. โย ปะนะ ภิ ก ขุ สั ญ จะริ ต ตั ง สะมาปั ช เชยยะ อิ ต ถิ ย า วา
ปุ ริ ส ะมะติ ง ปุ ริ สั ส สะ วา อิ ต ถี ม ะติ ง ชายั ต ตะเน วา ชารั ต ตะเน วา
อันตะมะโส ตัง ขะณิกายะปิ, สังฆาทิเสโส.
6. สัญญาจิกายะ ปะนะ ภิกขุนา กุฏิง การะยะมาเนนะ อัสสามิกัง
อั ต ตุ ท เทสั ง ปะมาณิ ก า กาเรตั พ พา; ตั ต๎ ริ ทั ง ปะมาณั ง : ที ฆ ะโส
ทะวาทะสะ วิทตั ถิโย สุคะตะวิทตั ถิยา, ติรยิ งั สัตตันตะรา. ภิกขู อะภิเนตัพพา
วัตถุเทสะนายะ; เตหิ ภิกขูหิ วัตถุง เทเสตัพพัง อะนารัมภัง สะปะริกกะมะนัง.
สารัมเภ เจ ภิกขุ วัตถุส๎มิง อะปะริกกะมะเน สัญญาจิกายะ กุฏิง กาเรยยะ,
ภิกขู วา อะนะภิเนยยะ วัตถุเทสะนายะ, ปะมาณัง วา อะติกกาเมยยะ,
สังฆาทิเสโส.
7. มะหัลละกัมปะนะ ภิกขุนา วิหารัง การะยะมาเนนะ สัสสามิกัง
อั ต ตุ ท เทสั ง ภิ ก ขู อะภิ เ นตั พ พา วั ต ถุ เ ทสะนายะ; เตหิ ภิ ก ขู หิ วั ต ถุ ง
เทเสตัพพัง อะนารัมภัง สะปะริกกะมะนัง. สารัมเภ เจ ภิกขุ วัตถุส๎มิง
อะปะริกกะมะเน มะหัลละกัง วิหารัง กาเรยยะ, ภิกขู วา อะนะภิเนยยะ
วัตถุเทสะนายะ, สังฆาทิเสโส.
8. โย ปะนะ ภิกขุ ภิกขุง ทุฏโฐ โทโส อัปปะตีโต อะมูละเกนะ
ปาราชิเกนะ ธัมเมนะ อะนุทธังเสยยะ “อัปเปวะ นามะ นัง อิมัมหา
พ๎ รั ห มะจะริ ย า จาเวยยั น ติ . ตะโต อะปะเรนะ สะมะเยนะ
สะมะนุคคาหิยะมาโน วา อะสะมะนุคาหิยะมาโน วา, อะมูละกัญเจวะ
ตัง อะธิกะระณัง โหติ, ภิกขุ จะ โทสัง ปะติฏฐาติ, สังฆาทิเสโส.
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9. โย ปะนะ ภิกขุ ภิกขุง ทุฏโฐ โทโส อัปปะตีโต อัญญะภาคิยัสสะ
อะธิ ก ะระณั ส สะ กิ ญ จิ เทสั ง เลสะมั ต ตั ง อุ ป าทายะ ปาราชิ เ กนะ
ธัมเมนะ อะนุทธังเสยยะ “อัปเปวะ นามะ นัง อิมัมหา พ๎รัหมะจะริยา
จาเวยยั น ติ . ตะโต อะปะเรนะ สะมะเยนะ สะมะนุคคาหิยะมาโน วา
อะสะมะนุคคาหิยะมาโน วา, อัญญะภาคิยัญเจวะ ตัง อะธิกะระณัง โหติ,
โกจิ เทโส เลสะมัตโต อุปาทินโน ภิกขุ จะ โทสัง ปะติฏฐาติ, สังฆาทิเสโส.
10. โย ปะนะ ภิกขุ สะมัคคัสสะ สังฆัสสะ เภทายะ ปะรักกะเมยยะ
เภทะนะสังวัตตะนิกัง วา อะธิกะระณัง สะมาทายะ ปัคคัยหะ ติฏเฐยยะ.
โส ภิกขุ ภิกขูหิ เอวะมัสสะ วะจะนีโย “มา อายัส๎มา สะมัคคัสสะ สังฆัสสะ
เภทายะ ปะรักกะมิ, เภทะนะสังวัตตะนิกัง วา อะธิกะระณัง สะมาทายะ
ปัคคัยหะ อัฏฐาสิ; สะเมตายัสม๎ า สังเฆนะ, สะมัคโค หิ สังโฆ สัมโมทะมาโน
อะวิวะทะมาโน เอกุทเทโส ผาสุ วิหะระตีติ. เอวัญจะ โส ภิกขุ ภิกขูหิ
วุ จ จะมาโน ตะเถวะ ปั ค คั ณ เหยยะ, โส ภิ ก ขุ ภิ ก ขู หิ ยาวะตะติ ยั ง
สะมะนุ ภ าสิ ตั พ โพ ตั ส สะ ปะฏิ นิ ส สั ค คายะ; ยาวะตะติ ยั ญ เจ
สะมะนุ ภ าสิ ย ะมาโน ตั ง ปะฏิ นิ ส สั ช เชยยะ, อิ จ เจตั ง กุ ส ะลั ง ; โน เจ
ปะฏินิสสัชเชยยะ, สังฆาทิเสโส.
11. ตั ส เสวะ โข ปะนะ ภิ ก ขุ ส สะ ภิ ก ขู โหนติ อะนุ วั ต ตะกา
วัคคะวาทะกา, เอโก วา เท๎ว วา ตะโย วา, เต เอวัง วะเทยยุง, “มา อายัสม๎ นั โต
เอตัง ภิกขุง กิญจิ อะวะจุตถะ ธัมมะวาที เจโส ภิกขุ, วินะยะวาที เจโส ภิกขุ,
อัมหากัญเจโส ภิกขุ, ฉันทัญจะ รุจิญจะ อาทายะ โวหะระติ, ชานาติ
โน ภาสะติ, อัมหากัมเปตัง ขะมะตีติ. เต ภิกขู ภิกขูหิ เอวะมัสสุ วะจะนียา
“มา อายัส๎มันโต เอวัง อะวะจุตถะ, นะ เจโส ภิกขุ ธัมมะวาที, นะ เจโส
ภิ ก ขุ วิ น ะยะวาที , มา อายั ส๎ มั น ตานั ม ปิ สั ง ฆะเภโท รุ จิ ต ถะ,
สะเมตายั ส๎ มั น ตานั ง สั ง เฆนะ, สะมั ค โค หิ สั ง โฆ สั ม โมทะมาโน
อะวิวะทะมาโน เอกุทเทโส ผาสุ วิหะระตีติ. เอวัญจะ เต ภิกขู ภิกขูหิ
วุ จ จะมานา ตะเถวะ ปั ค คั ณ เหยยุ ง . เต ภิ ก ขู ภิ ก ขู หิ ยาวะตะติ ยั ง
สะมะนุ ภ าสิ ตั พ พา ตั ส สะ ปะฏิ นิ ส สั ค คายะ; ยาวะตะติ ยั ญ เจ
สะมะนุ ภ าสิ ย ะมานา ตั ง ปะฏิ นิ ส สั ช เชยยุ ง อิ จ เจตั ง กุ ส ะลั ง , โน เจ
ปะฏินิสสัชเชยยุง; สังฆาทิเสโส.
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12. ภิกขุ ปะเนวะ ทุพพะจะชาติโก โหติ, อุทเทสะปะริยาปันเนสุ
สิกขาปะเทสุ ภิกขูหิ สะหะธัมมิกัง วุจจะมาโน อัตตานัง อะวะจะนียัง
กะโรติ “มา มัง อายัส๎มันโต กิญจิ อะวะจุตถะ กัล๎ยาณัง วา ปาปะกัง วา,
อะหั ม ปายั ส๎ มั น เต นะ กิ ญ จิ วั ก ขามิ กั ล๎ ย าณั ง วา ปาปะกั ง วา,
วิ ร ะมะถายั ส๎มันโต มะมะ วะจะนายาติ, โส ภิ กขุ ภิ กขู หิ เอวะมั สสะ
วะจะนีโย “มา อายัส๎มา อัตตานัง อะวะจะนียัง อะกาสิ, วะจะนียะเมวะ
อายัสม๎ า อัตตานัง กะโรตุ, อายัส๎มาปิ ภิกขู วะเทตุ สะหะธัมเมนะ, ภิกขูปิ
อายัส๎มันตัง วักขันติ สะหะธัมเมนะ, เอวัง สังวัฑฒา หิ ตัสสะ ภะคะวะโต
ปะริสา, ยะทิทงั อัญญะมัญญะวะจะเนนะ อัญญะมัญญะวุฏฐาปะเนนาติ.
เอวัญจะ โส ภิกขุ ภิกขูหิ วุจจะมาโน ตะเถวะ ปัคคัณเหยยะ, โส ภิกขุ ภิกขูหิ
ยาวะตะติยัง สะมะนุภาสิตัพโพ ตัสสะ ปะฏินิสสัคคายะ, ยาวะตะติยัญเจ
สะมะนุ ภ าสิ ย ะมาโน ตั ง ปะฏิ นิ ส สั ช เชยยะ. อิ จ เจตั ง กุ ส ะลั ง , โน เจ
ปะฏินิสสัชเชยยะ, สังฆาทิเสโส.
13. ภิกขุ ปะเนวะ อัญญะตะรัง คามัง วา นิคะมัง วา อุปะนิสสายะ
วิหะระติ กุละทูสะโก ปาปะสะมาจาโร, ตัสสะ โข ปาปะกา สะมาจารา
ทิ ส สั น ติ เจวะ สุ ย ยั น ติ จะ, กุ ล านิ จะ เตนะ ทุ ฏ ฐานิ ทิ ส สั น ติ เจวะ
สุยยันติ จะ. โส ภิกขุ ภิกขูหิ เอวะมัสสะ วะจะนีโย “อายัสม๎ า โข กุละทูสะโก
ปาปะสะมาจาโร, อายั ส๎ ม ะโต โข ปาปะกา สะมาจารา ทิ ส สั น ติ
เจวะ สุยยันติ จะ. กุลานิ จายัส๎มะตา ทุฏฐานิ ทิสสันติ เจวะ สุยยันติ จะ;
ปักกะมะตายัส๎มา อิมัมหา อาวาสา, อะลันเต อิธะ วาเสนาติ. เอวัญจะ โส
ภิกขุ ภิกขูหิ วุจจะมาโน เต ภิกขู เอวัง วะเทยยะ “ฉันทะคามิโน จะ ภิกขู;
โทสะคามิโน จะ ภิกขู, โมหะคามิโน จะ ภิกขู, ภะยะคามิโน จะ ภิกขู,
ตาทิสิกายะ อาปัตติยา เอกัจจัง ปัพพาเชนติ, เอกัจจัง นะ ปัพพาเชนตีติ.
โส ภิกขุ ภิกขูหิ เอวะมัสสะ วะจะนีโย “มา อายัส๎มา เอวัง อะวะจะ,
นะ จะ ภิกขู ฉันทะคามิโน, นะ จะ ภิกขู โทสะคามิโน, นะ จะ ภิกขู
โมหะคามิ โ น, นะ จะ ภิ ก ขู ภะยะคามิ โ น, อายั ส๎ ม า โข กุ ล ะทู ส ะโก
ปาปะสะมาจาโร, อายัส๎มะโต โข ปาปะกา สะมาจารา ทิสสันติ เจวะ
สุยยันติ จะ, กุลานิ จายัส๎มะตา ทุฏฐานิ ทิสสันติ เจวะ สุยยันติ จะ,
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ปักกะมะตายัส๎มา อิมัมหา อาวาสา, อะลันเต อิธะ วาเสนาติ. เอวัญจะ
โส ภิ ก ขุ ภิ ก ขู หิ วุ จ จะมาโน ตะเถวะ ปั ค คั ณ เหยยะ, โส ภิ ก ขุ ภิ ก ขู หิ
ยาวะตะติยัง สะมะนุภาสิตัพโพ ตัสสะ ปะฏินิสสัคคายะ; ยาวะตะติยัญเจ
สะมะนุ ภ าสิ ย ะมาโน ตั ง ปะฏิ นิ ส สั ช เชยยะ, อิ จ เจตั ง กุ ส ะลั ง ; โน เจ
ปะฏินิสสัชเชยยะ, สังฆาทิเสโส.
อุททิฏฐา โข อายัส๎มันโต เตระสะ สังฆาทิเสสา ธัมมา: นะวะ
ปะฐะมาปัตติกา, จัตตาโร ยาวะตะติยะกา; เยสัง ภิกขุ อัญญะตะรัง วา
อัญญะตะรัง วา อาปัชชิต๎วา ยาวะติหัง ชานัง ปะฏิจฉาเทติ; ตาวะติหัง
เตนะ ภิกขุนา อะกามา ปะริวัตถัพพัง, ปะริวุตถะปะริวาเสนะ ภิกขุนา
อุตตะริง ฉารัตตัง ภิกขุมานัตตายะ ปะฏิปัชชิตัพพัง, จิณณะมานัตโต
ภิกขุ, ยัตถะ สิยา วีสะติคะโน ภิกขุสังโฆ, ตัตถะ โส ภิกขุ อัพเภตัพโพ;
เอเกนะปิ เจ อูโน วีสะติคะโณ ภิกขุสังโฆ, ตัง ภิกขุง อัพเภยยะ, โส จะ
ภิกขุ อะนัพภิโต, เต จะ ภิกขู คารัย๎หา: อะยัง ตัตถะ สามีจิ.
ตัตถายัส๎มันเต ปุจฉามิ:
กัจจิตถะ
ปะริสุทธา
ทุติยัมปิ		
ปุจฉามิ:
กัจจิตถะ
ปะริสุทธา
ตะติยัมปิ
ปุจฉามิ:
กัจจิตถะ
ปะริสุทธา
ปะริสุทเธตถายัส๎มันโต, ตัส๎มา ตุณ๎หี, เอวะเมตัง ธาระยามิ.
สังฆาทิเสสุทเทโส นิฏฐิโต.
อิเม โข ปะนายัส๎มันโต เท๎ว อะนิยะตา ธัมมา อุทเทสัง อาคัจฉันติ.
1. โย ปะนะ ภิ ก ขุ มาตุ ค าเมนะ สั ท ธิ ง เอโก เอกายะ ระโห
ปะฏิ จ ฉั น เน อาสะเน อะลั ง กั ม มะนิ เ ย นิ สั ช ชั ง กั ป เปยยะ; ตะเมนั ง
สัทเธยยะวะจะสา อุปาสิกา ทิส๎วา ติณณัง ธัมมานัง อัญญะตะเรนะ
วะเทยยะ ปาราชิ เ กนะ วา สั ง ฆาทิ เ สเสนะ วา ปาจิ ต ติ เ ยนะ วา,
นิ สั ช ชั ง ภิ ก ขุ ปะฏิ ช านะมาโน ติ ณ ณั ง ธั ม มานั ง อั ญ ญะตะเรนะ
กาเรตั พ โพ ปาราชิ เ กนะ วา สั ง ฆาทิ เ สเสนะ วา ปาจิ ต ติ เ ยนะ วา;
เยนะ วา สา สัทเธยยะวะจะสา อุปาสิกา วะเทยยะ, เตนะ โส ภิกขุ
กาเรตัพโพ; อะยัง ธัมโม อะนิยะโต.
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2. น ะ เ ห ว ะ โข ป ะ น ะ ป ะ ฏิ จ ฉั น นั ง อ า ส ะ นั ง โ ห ติ
นาลังกัมมะนิยงั , อะลัญจะ โข โหติ มาตุคามัง ทุฏฐุลลาหิ วาจาหิ โอภาสิตงุ ;
โย ปะนะ ภิกขุ ตะถารูเป อาสะเน มาตุคาเมนะ สัทธิง เอโก เอกายะ
ระโห นิสัชชัง กัปเปยยะ; ตะเมนัง สัทเธยยะวะจะสา อุปาสิกา ทิส๎วา
ท๎ วิ น นั ง ธั ม มานั ง อั ญ ญะตะเรนะ วะเทยยะ สั ง ฆาทิ เ สเสนะ วา
ปาจิ ต ติ เ ยนะ วา, นิ สั ช ชั ง ภิ ก ขุ ปะฏิ ช านะมาโน ท๎ วิ น นั ง ธั ม มานั ง
อัญญะตะเรนะ กาเรตัพโพ สังฆาทิเสเสนะ วา ปาจิตติเยนะ วา, เยนะ
วา สา สัทเธยยะวะจะสา อุปาสิกา วะเทยยะ, เตนะ โส ภิกขุ กาเรตัพโพ;
อะยัมปิ ธัมโม อะนิยะโต.
อุททิฏฐา โข อายัส๎มันโต เท๎ว อะนิยะตา ธัมมา.
ตัตถายัส๎มันเต ปุจฉามิ:
กัจจิตถะ
ปะริสุทธา
ทุติยัมปิ 		
ปุจฉามิ:
กัจจิตถะ
ปะริสุทธา
ตะติยัมปิ
ปุจฉามิ:
กัจจิตถะ
ปะริสุทธา
ปะริสุทเธตถายัส๎มันโต, ตัส๎มา ตุณ๎หี, เอวะเมตัง ธาระยามิ.
อะนิยะตุทเทโส นิฏฐิโต.
อิเม โข ปะนายัสม๎ นั โต ติงสะ นิสสัคคิยา ปาจิตติยา ธัมมา อุทเทสัง
อาคัจฉันติ.
1. นิฏฐิตะจีวะรัสม๎ งิ ภิกขุนา อุพภะตัสม๎ งิ กะฐิเน, ทะสาหะปะระมัง
อะติเรกะจีวะรัง ธาเรตัพพัง, ตัง อะติกกามะยะโต, นิสสัคคิยัง ปาจิตติยัง.
2. นิฏฐิตะจีวะรัส๎มิง ภิกขุนา อุพภะตัส๎มิง กะฐิเน, เอกะรัตตัมปิ เจ
ภิกขุ ติจีวะเรนะ วิปปะวะเสยยะ, อัญญัต๎ระ ภิกขุสัมมะติยา, นิสสัคคิยัง
ปาจิตติยัง.
3. นิฏฐิตะจีวะรัส๎มิง ภิกขุนา อุพภะตัส๎มิง กะฐิเน, ภิกขุโน ปะเนวะ
อะกาละจีวะรัง อุปปัชเชยยะ, อากังขะมาเนนะ ภิกขุนา ปะฏิคคะเหตัพพัง,
ปะฏิ ค คะเหต๎ ว า ขิ ป ปะเมวะ กาเรตั พ พั ง ; โน จั ส สะ ปาริ ปู ริ ,
มาสะปะระมันเตนะ ภิกขุนา ตัง จีวะรัง นิกขิปิตัพพัง อูนัสสะ ปาริปูริยา
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สะติยา ปัจจาสายะ, ตะโต เจ อุตตะริง นิกขิเปยยะ สะติยาปิ ปัจจาสายะ,
นิสสัคคิยัง ปาจิตติยัง.
4. โย ปะนะ ภิ ก ขุ อั ญ ญาติ ก ายะ ภิ ก ขุ นิ ย า ปุ ร าณะจี ว ะรั ง
โธวาเปยยะ วา ระชาเปยยะ วา อาโกฏาเปยยะ วา, นิสสัคคิยัง ปาจิตติยัง.
5. โย ปะนะ ภิ ก ขุ อั ญ ญาติ ก ายะ ภิ ก ขุ นิ ย า หั ต ถะโต จี ว ะรั ง
ปะฏิคคัณเหยยะ อัญญัต๎ระ ปาริวัฏฏะกา, นิสสัคคิยัง ปาจิตติยัง.
6. โย ปะนะ ภิกขุ อัญญาตะกัง คะหะปะติง วา คะหะปะตานิง วา
จีวะรัง วิญญาเปยยะ อัญญัต๎ระ สะมะยา, นิสสัคคิยัง ปาจิตติยัง. ตัตถายัง
สะมะโย: อัจฉินนะจีวะโร วา โหติ ภิกขุ นัฏฐะจีวะโร วา, อะยัง ตัตถะ
สะมะโย.
7. ตัญเจ อัญญาตะโก คะหะปะติ วา คะหะปะตานี วา พะหูหิ จีวะเรหิ
อะภิ หั ฏ ฐุ ม ปะวาเรยยะ, สั น ตะรุ ต ตะระปะระมั น เตนะ ภิ ก ขุ น า ตะโต
จีวะรัง สาทิตัพพัง, ตะโต เจ อุตตะริง สาทิเยยยะ, นิสสัคคิยัง ปาจิตติยัง.
8. ภิกขุง ปะเนวะ อุททิสสะ อัญญาตะกัสสะ คะหะปะติสสะ วา
คะหะปะตานิ ย า วา จี ว ะระเจตาปะนั ง อุ ป ั ก ขะฏั ง โหติ . “อิ มิ น า
จีวะระเจตาปะเนนะ จีวะรัง เจตาเปต๎วา อิตถันนามัง ภิกขุง จีวะเรนะ
อัจฉาเทสสามีติ, ตัต๎ระ เจโส ภิกขุ ปุพเพ อัปปะวาริโต อุปะสังกะมิต๎วา
จี ว ะเร วิ กั ป ปั ง อาปั ช เชยยะ “สาธุ วะตะ มั ง อายั ส๎ ม า อิ มิ น า
จีวะระเจตาปะเนนะ เอวะรูปัง วา เอวะรูปัง วา จีวะรัง เจตาเปต๎วา
อัจฉาเทหีติ กัล๎ยาณะกัม๎ยะตัง อุปาทายะ, นิสสัคคิยัง ปาจิตติยัง.
9. ภิกขุง ปะเนวะ อุทสิ สะ อุภนิ นัง อัญญาตะกานัง คะหะปะตีนงั วา
คะหะปะตานีนัง วา ปัจเจกะจีวะระเจตาปะนา อุปักขะฏา โหนติ “อิเมหิ
มะยั ง ปั จ เจกะจี ว ะระเจตาปะเนหิ ปั จ เจกะจี ว ะรานิ เจตาเปต๎ ว า
อิตถันนามัง ภิกขุง จีวะเรหิ อัจฉาเทสสามาติ, ตัต๎ระ เจ โส ภิกขุ ปุพเพ
อัปปะวาริโต อุปะสังกะมิต๎วา จีวะเร วิกัปปัง อาปัชเชยยะ “สาธุ วะตะ มัง
อายัส๎มันโต อิเมหิ ปัจเจกะจีวะระเจตาปะเนหิ เอวะรูปัง วา เอวะรูปัง วา
จีวะรัง เจตาเปต๎วา อัจฉาเทถะ อุโภวะ สันตา เอเกนาติ กัล๎ยาณะกัม๎ยะตัง
อุปาทายะ, นิสสัคคิยัง ปาจิตติยัง.
พุทธวจน – อริยวินัย 1071

10. ภิกขุง ปะเนวะ อุททิสสะ ราชา วา ราชะโภคโค วา พราหมะโณ
วา คะหะปะติ โ ก วา ทู เ ตนะ จี ว ะระเจตาปะนั ง ปะหิ เ ณยยะ “อิ มิ น า
จีวะระเจตาปะเนนะ จีวะรัง เจตาเปต๎วา อิตถันนามัง ภิกขุง จีวะเรนะ
อัจฉาเทหีติ; โส เจ ทูโต ตัง ภิกขุง อุปะสังกะมิต๎วา เอวัง วะเทยยะ “อิทัง
โข ภันเต อายัสม๎ นั ตัง อุททิสสะ จีวะระเจตาปะนัง อาภะตัง, ปะฏิคคัณหาตุ
อายัสม๎ า จีวะระเจตาปะนันติ, เตนะ ภิกขุนา โส ทูโต เอวะมัสสะ วะจะนีโย
“นะ โข มะยัง อาวุโส จีวะระเจตาปะนัง ปะฏิคคัณหามะ, จีวะรัญจะ โข
มะยัง ปะฏิคคัณหามะ กาเลนะ กัปปิยันติ; โส เจ ทูโต ตัง ภิกขุง เอวัง
วะเทยยะ “อัตถิ ปะนายัส๎มะโต โกจิ เวยยาวัจจะกะโรติ, จีวะรัตถิเกนะ
ภิกขะเว ภิกขุนา เวยยาวัจจะกะโร นิททิสิตัพโพ อารามิโก วา อุปาสะโก
วา “เอโส โข อาวุ โ ส ภิ ก ขู นั ง เวยยาวั จ จะกะโรติ ; โส เจ ทู โ ต ตั ง
เวยยาวัจจะกะรัง สัญญาเปต๎วา ตัง ภิกขุง อุปะสังกะมิตว๎ า เอวัง วะเทยยะ
“ยัง โข ภันเต อายัส๎มา เวยยาวัจจะกะรัง นิททิสิ, สัญญัตโต โส มะยา;
อุ ป ะสั ง กะมะตุ อายั ส๎ ม า กาเลนะ จี ว ะเรนะ ตั ง อั จ ฉาเทสสะตี ติ ,
จี ว ะรั ต ถิ เ กนะ ภิ ก ขะเว ภิ ก ขุ น า เวยยาวั จ จะกะโร อุ ป ะสั ง กะมิ ต๎ ว า
ท๎ วิ ต ติ ก ขั ต ตุ ง โจ เ ท ตั พ โ พ ส า เร ตั พ โ พ “ อั ต โ ถ เ ม อ า วุ โ ส
จี ว ะเรนาติ ; ท๎ วิ ต ติ ก ขั ต ตุ ง โจทะยะมาโน สาระยะมาโน ตั ง จี ว ะรั ง
อะภินิปผาเทยยะ, อิจเจตัง กุสะลัง; โน เจ อะภินิปผาเทยยะ, จะตุกขัตตุง
ปั ญ จั ก ขั ต ตุ ง ฉั ก ขั ต ตุ ป ะระมั ง ตุ ณ๎ หี ภู เ ตนะ อุ ท ทิ ส สะ ฐาตั พ พั ง ;
จะตุ ก ขั ต ตุ ง ปั ญ จั ก ขั ต ตุ ง ฉั ก ขั ต ตุ ป ะระมั ง ตุ ณ๎ หี ภู โ ต อุ ท ทิ ส สะ
ติ ฏ ฐะมาโน ตั ง จี ว ะรั ง อะภิ นิ ป ผาเทยยะ, อิ จ เจตั ง กุ ส ะลั ง ; โน เจ
อะภิ นิ ป ผาเทยยะ, ตะโต เจ อุ ต ตะริ ง วายะมะมาโน ตั ง จี ว ะรั ง
อะภิ นิ ป ผาเทยยะ, นิ ส สั ค คิ ยั ง ปาจิ ต ติ ยั ง ; โน เจ อะภิ นิ ป ผาเทยยะ,
ยะตัสสะ จีวะระเจตาปะนัง อาภะตัง, ตัตถะ สามัง วา คันตัพพัง, ทูโต วา
ปาเหตัพโพ “ยัง โข ตุมเห อายัส๎มันโต ภิกขุง อุททิสสะ จีวะระเจตาปะนัง
ปะหิณติ ถะ, นะ ตันตัสสะ ภิกขุโน กิญจิ อัตถัง อะนุโภติ, ยุญชันตายัสม๎ นั โต
สะกัง, มาโว สะกัง วินัสสีติ: อะยัง ตัตถะ สามีจิ.
จีวะระวัคโค ปะฐะโม.
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11. โย ปะนะ ภิกขุ โกสิยะมิสสะกัง สันถะตัง การาเปยยะ, นิสสัคคิยงั
ปาจิตติยัง.
12. โย ปะนะ ภิกขุ สุทธะกาฬะกานัง เอฬะกะโลมานัง สันถะตัง
การาเปยยะ, นิสสัคคิยัง ปาจิตติยัง.
13. นะวัมปะนะ ภิกขุนา สันถะตัง การะยะมาเนนะ เท๎ว ภาคา
สุทธะกาฬะกานัง เอฬะกะโลมานัง อาทาตัพพา, ตะติยัง โอทาตานัง,
จะตุตถัง โคจะริยานัง; อะนาทา เจ ภิกขุ เท๎ว ภาเค สุทธะกาฬะกานัง
เอฬะกะโลมานัง ตะติยงั โอทาตานัง จะตุตถัง โคจะริยานัง นะวัง สันถะตัง
การาเปยยะ, นิสสัคคิยัง ปาจิตติยัง.
14. นะวัมปะนะ ภิกขุนา สันถะตัง การาเปต๎วา ฉัพพัสสานิ ธาเรตัพพัง.
โอเรนะ เจ ฉันนัง วัสสานัง ตัง สันถะตัง วิสสัชเชต๎วา วา อะวิสสัชเชต๎วา
วา อั ญ ญั ง นะวั ง สั น ถะตั ง การาเปยยะ อั ญ ญต๎ ร ะ ภิ ก ขุ สั ม มะติ ย า,
นิสสัคคิยัง ปาจิตติยัง.
15. นิ สี ท ะนะสั น ถะตั ม ปะนะ ภิ ก ขุ น า การะยะมาเนนะ
ปุ ร า ณ ะ สั น ถ ะ ตั ส ส ะ ส า มั น ต า สุ ค ะ ต ะ วิ ทั ต ถิ อ า ท า ตั พ พ า
ทุ พ พั ณ ณะกะระณายะ, อะนาทา เจ ภิ ก ขุ ปุ ร าณะสั น ถะตั ส สะ
สามั น ตา สุ ค ะตะวิ ทั ต ถิ ง นะวั ง นิ สี ท ะนะสั น ถะตั ง การาเปยยะ,
นิสสัคคิยัง ปาจิตติยัง.
16. ภิกขุโน ปะเนวะ อัทธานะมัคคะปะฏิปันนัสสะ เอฬะกะโลมานิ
อุปปัชเชยยุง, อากังขะมาเนนะ ภิกขุนา ปะฏิคคะเหตัพพานิ, ปะฏิคคะเหต๎วา
ติโยชะนะปะระมัง สะหัตถา หาเรตัพพานิ, อะสันเต หาระเก, ตะโต เจ
อุตตะริง หะเรยยะ อะสันเตปิ หาระเก, นิสสัคคิยัง ปาจิตติยัง.
17. โย ปะนะ ภิ ก ขุ อั ญ ญาติ ก ายะ ภิ ก ขุ นิ ย า เอฬะกะโลมานิ
โธวาเปยยะ วา ระชาเปยยะ วา วิชะฏาเปยยะ วา, นิสสัคคิยัง ปาจิตติยัง.
18. โย ปะนะ ภิ ก ขุ ชาตะรู ป ะระชะตั ง อุ ค คั ณ เหยยะ วา
อุคคัณหาเปยยะ วา อุปะนิกขิตตัง วา สาทิเยยยะ, นิสสัคคิยัง ปาจิตติยัง.
19. โย ปะนะ ภิกขุ นานัปปะการะกัง รูปยิ ะสังโวหารัง สะมาปัชเชยยะ,
นิสสัคคิยัง ปาจิตติยัง.
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20. โย ปะนะ ภิกขุ นานัปปะการะกัง กะยะวิกกะยัง สะมาปัชเชยยะ,
นิสสัคคิยัง ปาจิตติยัง.
โกสิยะวัคโค ทุติโย.
21. ทะสาหะปะระมัง อะติเรกะปัตโต ธาเรตัพโพ, ตัง อะติกกามะยะโต,
นิสสัคคิยงั ปาจิตติยงั .
22. โย ปะนะ ภิกขุ อูนะปัญจะพันธะเนนะ ปัตเตนะ อัญญัง นะวัง
ปั ต ตั ง เจตาเปยยะ, นิส สัคคิยัง ปาจิตติยัง. เตนะ ภิ กขุ น า โส ปั ตโต
ภิกขุปะริสายะ นิสสัชชิตพั โพ; โย จะ ตัสสา ภิกขุปะริสายะ ปัตตะปะริยนั โต,
โส จะ ตัสสะ ภิกขุโน ปะทาตัพโพ “อะยันเต ภิกขุ ปัตโต, ยาวะ เภทะนายะ
ธาเรตัพโพติ: อะยัง ตัตถะ สามีจิ.
23. ยานิ โข ปะนะ ตานิ คิลานานัง ภิกขูนงั ปะฏิสายะนียานิ เภสัชชานิ,
เสยยะถีทัง; สัปปิ นะวะนีตัง เตลัง มะธุ ผาณิตัง, ตานิ ปะฏิคคะเหต๎วา
สัตตาหะปะระมัง สันนิธิการะกัง ปะริภุญชิตัพพานิ, ตัง อะติกกามะยะโต
นิสสัคคิยัง ปาจิตติยัง.
24. “มาโส เสโส คิ ม หานั น ติ ภิ ก ขุ น า วั ส สิ ก ะสาฏิ ก ะจี ว ะรั ง
ปะริเยสิตัพพัง, “อัฑฒะมาโส เสโส คิมหานันติ กัต๎วา นิวาเสตัพพัง;
“โอเรนะ เจ มาโส เสโส คิมหานันติ วัสสิกะสาฏิกะจีวะรัง ปะริเยเสยยะ.
“โอเรนั ฑ ฒะมาโส เสโส คิ ม หานั น ติ กั ต๎ ว า นิ ว าเสยยะ; นิ ส สั ค คิ ยั ง
ปาจิตติยัง.
25. โย ปะนะ ภิกขุ ภิกขุสสะ สามัง จีวะรัง ทัตว๎ า กุปโิ ต อะนัตตะมะโน
อัจฉินเทยยะ วา อัจฉินทาเปยยะ วา, นิสสัคคิยัง ปาจิตติยัง.
26. โย ปะนะ ภิกขุ สามัง สุตตัง วิญญาเปต๎วา ตันตะวาเยหิ จีวะรัง
วายาเปยยะ, นิสสัคคิยัง ปาจิตติยัง.
27. ภิกขุง ปะเนวะ อุททิสสะ อัญญาตะโก คะหะปะติ วา คะหะปะตานี
วา ตันตะวาเยหิ จีวะรัง วายาเปยยะ, ตัตร๎ ะ เจ โส ภิกขุ ปุพเพ อัปปะวาริโต
ตันตะวาเย อุปะสังกะมิต๎วา จีวะเร วิกัปปัง อาปัชเชยยะ “อิทัง โข อาวุโส
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จีวะรัง มัง อุททิสสะ วียะติ, อายะตัญจะ กะโรถะ, วิตถะตัญจะ อัปปิตญ
ั จะ
สุ วิ ตั ญ จะ สุ ป ะวายิ ตั ญ จะ สุ วิ เ ลกขิ ตั ญ จะ สุ วิ ตั จ ฉิ ตั ญ จะ กะโรถะ;
อัปเปวะนามะ มะยัมปิ อายัส๎มันตานัง กิญจิมัตตัง อะนุปะทัชเชยยามาติ,
เอวั ญ จะ โส ภิ ก ขุ วั ต๎ ว า กิ ญ จิ มั ต ตั ง อะนุ ป ะทั ช เชยยะ อั น ตะมะโส
ปิณฑะปาตะมัตตัมปิ, นิสสัคคิยัง ปาจิตติยัง.
28. ทะสาหานาคะตัง กัตติกะเตมาสิปุณณะมัง, ภิกขุโน ปะเนวะ
อั จ เจกะจี ว ะรั ง อุ ป ปั ช เชยยะ, อั จ เจกั ง มั ญ ญะมาเนนะ ภิ ก ขุ น า
ปะฏิ ค คะเหตั พ พั ง ปะฏิ ค คะเหต๎ ว า ยาวะจี ว ะระกาละสะมะยั ง
นิกขิปิตัพพัง, ตะโต เจ อุตตะริง นิขิเปยยะ, นิสสัคคิยัง ปาจิตติยัง.
29. อุปะวัสสัง โข ปะนะ กัตติกะปุณณะมัง, ยานิ โข ปะนะ ตานิ
อารั ญ ญะกานิ เสนาสะนานิ สาสั ง กะสั ม มะตานิ สั ป ปะฏิ ภ ะยานิ ,
ตะถารูเปสุ ภิกขุ เสนาสะเนสุ วิหะรันโต อากังขะมาโน ติณณัง จีวะรานัง
อัญญะตะรัง จีวะรัง อันตะระฆะเร นิกขิเปยยะ, สิยา จะ ตัสสะ ภิกขุโน
โกจิเทวะ ปัจจะโย เตนะ จีวะเรนะ วิปปะวาสายะ, ฉารัตตะปะระมันเตนะ
ภิ ก ขุ น า เตนะ จี ว ะเรนะ วิ ป ปะวะสิ ตั พ พั ง , ตะโต เจ อุ ต ตะริ ง
วิปปะวะเสยยะ อัญญัต๎ระ ภิกขุสัมมะติยา, นิสสัคคิยัง ปาจิตติยัง.
30. โย ปะนะ ภิ ก ขุ ชานั ง สั ง ฆิ กั ง ลาภั ง ปะริ ณ ะตั ง อั ต ตะโน
ปะริณาเมยยะ, นิสสัคคิยัง ปาจิตติยัง.
ปัตตะวัคโค ตะติโย.
อุททิฏฐา โข อายัส๎มันโต ติงสะ นิสสัคคิยา ปาจิตติยา ธัมมา.
ตัตถายัส๎มันเต ปุจฉามิ:
กัจจิตถะ
ปะริสุทธา
ทุติยัมปิ		
ปุจฉามิ:
กัจจิตถะ
ปะริสุทธา
ตะติยัมปิ
ปุจฉามิ:
กัจจิตถะ
ปะริสุทธา
ปะริสุทเธตถายัส๎มันโต, ตัส๎มา ตุณ๎หี, เอวะเมตัง ธาระยามิ.
นิสสัคคิยา ปาจิตติยา ธัมมา นิฏฐิตา.
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อิเม โข ปะนายัส๎มันโต เท๎วนะวุติ ปาจิตติยา ธัมมา อุทเทสัง
อาคัจฉันติ.
1. สัมปะชานะมุสาวาเท ปาจิตติยัง.
2. โอมะสะวาเท ปาจิตติยัง.
3. ภิกขุเปสุญเญ ปาจิตติยัง.
4. โย ปะนะ ภิกขุ อะนุปะสัมปันนัง ปะทะโส ธัมมัง วาเจยยะ,
ปาจิตติยัง.
5. โย ปะนะ ภิกขุ อะนุปะสัมปันเนนะ อุตตะริท๎วิรัตตะติรัตตัง
สะหะเสยยัง กัปเปยยะ, ปาจิตติยัง.
6. โย ปะนะ ภิกขุ มาตุคาเมนะ สะหะเสยยัง กัปเปยยะ, ปาจิตติยงั .
7. โย ปะนะ ภิกขุ มาตุคามัสสะ อุตตะริฉัปปัญจะวาจาหิ ธัมมัง
เทเสยยะ อัญญัต๎ระ วิญญุนา ปุริสะวิคคะเหนะ, ปาจิตติยัง.
8. โย ปะนะ ภิกขุ อะนุปะสัมปันนัสสะ อุตตะริมะนุสสะธัมมัง
อาโรเจยยะ, ภูตัส๎มิง ปาจิตติยัง.
9. โย ปะนะ ภิกขุ ภิกขุสสะ ทุฏฐุลลัง อาปัตติง อะนุปะสัมปันนัสสะ
อาโรเจยยะ, อัญญัต๎ระ ภิกขุสัมมะติยา, ปาจิตติยัง.
10. โย ปะนะ ภิ ก ขุ ปะฐะวิ ง ขะเณยยะ วา ขะณาเปยยะ วา,
ปาจิตติยัง.
มุสาวาทะวัคโค ปะฐะโม.
11. ภูตะคามะปาตัพ๎ยะตายะ ปาจิตติยัง.
12. อัญญะวาทะเก วิเหสะเก ปาจิตติยัง.
13. อุชฌาปะนะเก ขิยยะนะเก ปาจิตติยัง.
14. โย ปะนะ ภิกขุ สังฆิกัง มัญจัง วา ปีฐัง วา ภิสิง วา โกจฉัง วา
อัชโฌกาเส สันถะริต๎วา วา สันถะราเปต๎วา วา, ตัง ปักกะมันโต เนวะ
อุทธะเรยยะ นะ อุทธะราเปยยะ อะนาปุจฉัง วา คัจเฉยยะ, ปาจิตติยัง.
15. โย ปะนะ ภิกขุ สังฆิเก วิหาเร เสยยัง สันถะริตว๎ า วา สันถะราเปต๎วา
วา, ตัง ปักกะมันโต เนวะ อุทธะเรยยะ นะ อุทธะราเปยยะ อะนาปุจฉัง
วา คัจเฉยยะ, ปาจิตติยัง.
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16. โย ปะนะ ภิ ก ขุ สั ง ฆิ เ ก วิ ห าเร ชานั ง ปุ พ พู ป ะคะตั ง ภิ ก ขุ ง
อะนู ป ะขั ช ชะ เสยยั ง กั ป เปยยะ “ยั ส สะ สั ม พาโธ ภะวิ ส สะติ , โส
ปักกะมิสสะตีติ; เอตะเทวะ ปัจจะยัง กะริต๎วา อะนัญญัง, ปาจิตติยัง.
17. โย ปะนะ ภิกขุ ภิกขุง กุปิโต อะนัตตะมะโน สังฆิกา วิหารา
นิกกัฑเฒยยะ วา นิกกัฑฒาเปยยะ วา, ปาจิตติยัง.
18. โย ปะนะ ภิกขุ สังฆิเก วิหาเร อุปะริเวหาสะกุฏยิ า อาหัจจะปาทะกัง
มัญจัง วา ปีฐัง วา อะภินิสีเทยยะ วา อะภินิปัชเชยยะ วา, ปาจิตติยัง.
19. มะหั ล ละกั ม ปะนะ ภิ ก ขุ น า วิ ห ารั ง การะยะมาเนนะ ยาวะ
ท๎ ว าระโกสา อั ค คะลั ฏ ฐะปะนายะ อาโลกะสั น ธิ ป ะริ กั ม มายะ
ท๎วิตติจฉะทะนัสสะ ปะริยายัง อัปปะหะริเต ฐิเตนะ อะธิฏฐาตัพพัง,
ตะโต เจ อุตตะริง อัปปะหะริเตปิ ฐิโต อะธิฏฐะเหยยะ, ปาจิตติยัง.
20. โย ปะนะ ภิกขุ ชานัง สัปปาณะกัง อุทะกัง ติณัง วา มัตติกัง
วา สิญเจยยะ วา สิญจาเปยยะ วา, ปาจิตติยัง.
ภูตะคามะวัคโค ทุติโย.
21. โย ปะนะ ภิกขุ อะสัมมะโต ภิกขุนิโย โอวะเทยยะ, ปาจิตติยัง.
22. สัมมะโตปิ เจ ภิกขุ อัตถังคะเต สุริเย ภิกขุนิโย โอวะเทยยะ,
ปาจิตติยัง.
23. โย ปะนะ ภิ ก ขุ ภิ ก ขุ นู ป ั ส สะยั ง อุ ป ะสั ง กะมิ ต๎ ว า ภิ ก ขุ นิ โ ย
โอวะเทยยะ, อัญญัต๎ระ สะมะยา, ปาจิตติยัง. ตัตถายัง สะมะโย; คิลานา
โหติ ภิกขุนี, อะยัง ตัตถะ สะมะโย.
24. โย ปะนะ ภิกขุ เอวัง วะเทยยะ “อามิสะเหตุ ภิกขู ภิกขุนิโย
โอวะทันตีติ, ปาจิตติยัง.
25. โย ปะนะ ภิกขุ อัญญาติกายะ ภิกขุนิยา จีวะรัง ทะเทยยะ
อัญญัต๎ระ ปาริวัฏฏะกา, ปาจิตติยัง.
26. โย ปะนะ ภิกขุ อัญญาติกายะ ภิกขุนิยา จีวะรัง สิพเพยยะ วา
สิพพาเปยยะ วา, ปาจิตติยัง.
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27. โย ปะนะ ภิกขุ ภิกขุนิยา สัทธิง สังวิธายะ เอกัทธานะมัคคัง
ปะฏิปัชเชยยะ อันตะมะโส คามันตะรัมปิ อัญญัต๎ระ สะมะยา, ปาจิตติยัง.
ตั ต ถายั ง สะมะโย: สั ต ถะคะมะนี โ ย โหติ มั ค โค สาสั ง กะสั ม มะโต
สัปปะฏิภะโย, อะยัง ตัตถะ สะมะโย.
28. โย ปะนะ ภิกขุ ภิกขุนยิ า สัทธิง สังวิธายะ เอกัง นาวัง อะภิรเู หยยะ
อุทธะคามินงิ วา อะโธคามินงิ วา อัญญัตร๎ ะ ติรยิ นั ตะระณายะ, ปาจิตติยงั .
29. โย ปะนะ ภิกขุ ชานัง ภิกขุนีปะริปาจิตัง ปิณฑะปาตัง ภุญเชย
ยะอัญญัต๎ระ ปุพเพ คิหิสะมารัมภา, ปาจิตติยัง.
30. โย ปะนะ ภิกขุ ภิกขุนิยา สัทธิง เอโก เอกายะ ระโห นิสัชชัง
กัปเปยยะ, ปาจิตติยัง.
โอวาทะวัคโค ตะติโย.
31. อะคิลาเนนะ ภิกขุนา เอโก อาวะสะถะปิณโฑ ภุญชิตพั โพ; ตะโต
เจ อุตตะริง ภุญเชยยะ, ปาจิตติยัง.
32. คะณะโภชะเน อั ญ ญั ต๎ ร ะ สะมะยา ปาจิ ต ติ ยั ง . ตั ต ถายั ง
สะมะโย: คิลานะสะมะโย จีวะระทานะสะมะโย จีวะระการะสะมะโย
อั ท ธานะคะมะนะสะมะโย นาวาภิ รู ห ะนะสะมะโย มะหาสะมะโย
สะมะณะภัตตะสะมะโย, อะยัง ตัตถะ สะมะโย.
33. ปะรัมปะระโภชะเน อัญญัต๎ระ สะมะยา ปาจิตติยัง. ตัตถายัง
สะมะโย คิลานะสะมะโย จีวะระทานะสะมะโย จีวะระการะสะมะโย;
อะยัง ตัตถะ สะมะโย.
34. ภิ ก ขุ ง ปะเนวะ กุ ลั ง อุ ป ะคะตั ง ปู เ วหิ วา มั น เถหิ วา
อะภิ หั ฏ ฐุ ม ปะวาเรยยะ, อากั ง ขะมาเนนะ ภิ ก ขุ น า ท๎ วิ ต ติ ป ั ต ตะปู ร า
ปะฏิ ค คะเหตั พ พา; ตะโต เจ อุ ต ตะริ ง ปะฏิ ค คั ณ เหยยะ, ปาจิ ต ติ ยั ง .
ท๎ วิ ต ติ ป ั ต ตะปู เร ปะฏิ ค คะเหต๎ ว า ตะโต นี ห ะริ ต๎ ว า ภิ ก ขู หิ สั ท ธิ ง
สังวิภะชิตัพพัง, อะยัง ตัตถะ สามีจิ.
35. โย ปะนะ ภิกขุ ภุตตาวี ปะวาริโต อะนะติริตตัง ขาทะนียัง วา
โภชะนียัง วา ขาเทยยะ วา ภุญเชยยะ วา, ปาจิตติยัง.
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36. โย ปะนะ ภิก ขุ ภิก ขุง ภุตตาวิ ง ปะวาริ ตั ง อะนะติ ริตเตนะ
ขาทะนีเยนะ วา โภชะนีเยนะ วา อะภิหัฏฐุมปะวาเรยยะ “หันทะ ภิกขุ
ขาทะ วา ภุญชะ วาติ ชานัง อาสาทะนาเปกโข, ภุตตัส๎มิง ปาจิตติยัง.
37. โย ปะนะ ภิกขุ วิกาเล ขาทะนียัง วา โภชะนียัง วา ขาเทยยะ วา
ภุญเชยยะ วา, ปาจิตติยัง.
38. โย ปะนะ ภิกขุ สันนิธิการะกัง ขาทะนียัง วา โภชะนียัง วา
ขาเทยยะ วา ภุญเชยยะ วา, ปาจิตติยัง.
39. ยานิ โข ปะนะ ตานิ ปะณีตะโภชะนานิ, เสยยะถีทงั ; สัปปิ นะวะนีตงั
เตลัง มะธุ ผาณิตัง มัจโฉ มังสัง ขีรัง ทะธิ, โย ปะนะ ภิกขุ เอวะรูปานิ
ปะณีตะโภชะนานิ อะคิลาโน อัตตะโน อัตถายะ วิญญาเปต๎วา ภุญเชยยะ,
ปาจิตติยัง.
40. โย ปะนะ ภิกขุ อะทินนัง มุขะท๎วารัง อาหารัง อาหะเรยยะ
อัญญัต๎ระ อุทะกะทันตะโปณา, ปาจิตติยัง.
โภชะนะวัคโค จะตุตโถ.
41. โย ปะนะ ภิ ก ขุ อะเจละกั ส สะ วา ปะริ พ พาชะกั ส สะ วา
ปะริพาชิกายะ วา สะหัตถา ขาทะนียัง วา โภชะนียัง วา ทะเทยยะ,
ปาจิตติยัง.
42. โย ปะนะ ภิกขุ ภิกขุง เอวัง วะเทยยะ “เอหาวุโส คามัง วา นิคะมัง
วา ปิณฑายะ ปะวิสิสสามาติ. ตัสสะ ทาเปต๎วา วา อะทาเปต๎วา วา
อุยโยเชยยะ “คัจฉาวุโส, นะ เม ตะยา สัทธิง กะถา วา นิสัชชา วา ผาสุ
โหติ, เอกะกัสสะ เม กะถา วา นิสัชชา วา ผาสุ โหตีติ, เอตะเทวะ ปัจจะยัง
กะริต๎วา อะนัญญัง, ปาจิตติยัง.
43. โย ปะนะ ภิกขุ สะโภชะเน กุเล อะนูปะขัชชะ นิสชั ชัง กัปเปยยะ,
ปาจิตติยัง.
44. โย ปะนะ ภิกขุ มาตุคาเมนะ สัทธิง ระโห ปะฏิจฉันเน อาสะเน
นิสัชชัง กัปเปยยะ, ปาจิตติยัง.
45. โย ปะนะ ภิกขุ มาตุคาเมนะ สัทธิง เอโก เอกายะ ระโห นิสัชชัง
กัปเปยยะ, ปาจิตติยัง.
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46. โย ปะนะ ภิ ก ขุ นิ มั น ติ โ ต สะภั ต โต สะมาโน, สั น ตั ง ภิ ก ขุ ง
อะนาปุจฉา ปุเรภัตตัง วา ปัจฉาภัตตัง วา กุเลสุ จาริตตัง อาปัชเชยยะ
อัญญัต๎ระ สะมะยา, ปาจิตติยัง. ตัตถายัง สะมะโย: จีวะระทานะสะมะโย
จีวะระการะสะมะโย, อะยัง ตัตถะ สะมะโย.
47. อะคิลาเนนะ ภิกขุนา จาตุมาสะปัจจะยะปะวะระณา สาทิตพั พา
อัญญัต๎ระ ปุนะปะวาระณายะ, อัญญัต๎ระ นิจจะปะวาระณายะ, ตะโต
เจ อุตตะริง สาทิเยยยะ, ปาจิตติยัง.
48. โย ปะนะ ภิกขุ อุยยุตตัง เสนัง ทัสสะนายะ คัจเฉยยะ อัญญัตร๎ ะ
ตะถารูปะปัจจะยา, ปาจิตติยัง.
49. สิยา จะ ตัสสะ ภิกขุโน โกจิเทวะ ปัจจะโย เสนัง คะมะนายะ,
ท๎วิรัตตะติรัตตัง เตนะ ภิกขุนา เสนายะ วะสิตัพพัง. ตะโต เจ อุตตะริง
วะเสยยะ, ปาจิตติยัง.
50. ท๎วิรัตตะติรัตตัญเจ ภิกขุ เสนายะ วะสะมาโน อุยโยธิกัง วา
พะลัคคัง วา เสนาพ๎ยูหัง วา อะนีกะทัสสะนัง วา คัจเฉยยะ, ปาจิตติยัง.
อะเจละกะวัคโค ปัญจะโม.
51. สุราเมระยะปาเน ปาจิตติยัง.
52. อังคุลิปะโตทะเก ปาจิตติยัง.
53. อุทะเก หัสสะธัมเม ปาจิตติยัง.
54. อะนาทะริเย ปาจิตติยัง.
55. โย ปะเน ภิกขุ ภิกขุง ภิงสาเปยยะ, ปาจิตติยัง.
56. โย ปะนะ ภิกขุ อะคิลาโน วิสีวะนาเปกโข โชติง สะมาทะเหย
ยะ วา สะมาทะหาเปยยะ วา อัญญัต๎ระ ตะถารูปะปัจจะยา, ปาจิตติยัง.
57. โย ปะนะ ภิกขุ โอเรนัฑฒะมาสัง นะหาเยยยะ อัญญัตร๎ ะ สะมะยา,
ปาจิตติยงั . ตัตถายัง สะมะโย: ทิยฑ
ั โฒ มาโส เสโส คิมหานันติ วัสสานัสสะ
ปะฐะโม มาโส อิ จ เจเต อั ฑ ฒะเตยยะมาสา อุ ณ หะสะมะโย
ปะริฬาหะสะมะโย คิลานะสะมะโย กัมมะสะมะโย อัทธานะคะมะนะสะมะโย
วาตะวุฏฐิสะมะโย. อะยัง ตัตถะ สะมะโย.
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58. นะวัมปะนะ ภิกขุนา จีวะระลาเภนะ ติณณัง ทุพพัณณะกะระณานัง
อัญญะตะรัง ทุพพัณณะกะระณัง อาทาตัพพัง นีลัง วา กัททะมัง วา
กาฬะสามั ง วา, อะนาทา เจ ภิ ก ขุ ติ ณ ณั ง ทุ พ พั ณ ณะกะระณานั ง
อัญญะตะรัง ทุพพัณณะกะระณัง นะวัง จีวะรัง ปริภุญเชยยะ, ปาจิตติยัง.
59. โย ปะนะ ภิกขุ ภิกขุสสะ วา ภิกขุนิยา วา สิกขะมานายะ วา
สามะเณรั ส สะ วา สามะเณริ ย า วา สามั ง จี ว ะรั ง วิ กั ป เปต๎ ว า
อะปัจจุทธาระกัง ปะริภุญเชยยะ, ปาจิตติยัง.
60. โย ปะนะ ภิกขุ ภิกขุสสะ ปัตตัง วา จีวะรัง วา นิสที ะนัง วา สูจฆิ ะรัง
วา กายะพันธะนัง วา อะปะนิเธยยะ วา อะปะนิธาเปยยะ วา อันตะมะโส
หัสสาเปกโขปิ, ปาจิตติยัง.
สุราปานะวัคโค ฉัฏโฐ.
61. โย ปะนะ ภิกขุ สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา โวโรเปยยะ, ปาจิตติยัง.
62. โย ปะนะ ภิกขุ ชานัง สัปปาณะกัง อุทะกัง ปะริภุญเชยยะ,
ปาจิตติยัง.
63. โย ปะนะ ภิกขุ ชานัง ยะถาธัมมัง นีหะตาธิกะระณัง ปุนะกัมมายะ
อุกโกเฏยยะ, ปาจิตติยัง.
64. โย ปะนะ ภิกขุ ภิกขุสสะ ชานัง ทุฏฐุลลัง อาปัตติง ปะฏิจฉาเทยยะ,
ปาจิตติยัง.
65. โย ปะนะ ภิกขุ ชานัง อูนะวีสะติวสั สัง ปุคคะลัง อุปะสัมปาเทยยะ,
โส จะ ปุคคะโล อะนุปะสัมปันโน, เต จะ ภิกขู คารัย๎หา, อิทัง ตัส๎มิง
ปาจิตติยัง.
66. โย ปะนะ ภิ ก ขุ ชานั ง เถยยะสั ต เถนะ สั ท ธิ ง สั ง วิ ธ ายะ
เอกัทธานะมัคคัง ปะฏิปัชเชยยะ อันตะมะโส คามันตะรัมปิ, ปาจิตติยัง.
67. โย ปะนะ ภิกขุ มาตุคาเมนะ สัทธิง สังวิธายะ เอกัทธานะมัคคัง
ปะฏิปัชเชยยะ อันตะมะโส คามันตะรัมปิ, ปาจิตติยัง.
68. โย ปะนะ ภิกขุ เอวัง วะเทยยะ “ตะถาหัง ภะคะวะตา ธัมมัง เทสิตงั
อาชานามิ ; ยะถา เยเม อั น ตะรายิ ก า ธั ม มา วุ ต ตา ภะคะวะตา, เต
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ปะฏิเสวะโต นาลัง อันตะรายายาติ, โส ภิกขุ ภิกขูหิ เอวะมัสสะ วะจะนีโย
“มา อายัส๎มา เอวัง อะวะจะ, มา ภะคะวันตัง อัพภาจิกขิ; นะ หิ สาธุ
ภะคะวะโต อั พ ภั ก ขานั ง , นะ หิ ภะคะวา เอวั ง วะเทยยะ;
อะเนกะปะริยาเยนะ อาวุโส อันตะรายิกา ธัมมา วุตตา ภะคะวะตา
อะลัญจะ ปะนะ เต ปะฏิเสวะโต อันตะรายายาติ เอวัญจะ โส ภิกขุ
ภิกขูหิ วุจจะมาโน ตะเถวะ ปัคคัณเหยยะ, โส ภิกขุ ภิกขูหิ ยาวะตะติยัง
สะมะนุ ภ าสิ ตั พ โพ ตั ส สะ ปะฏิ นิ ส สั ค คายะ; ยาวะตะติ ยั ญ เจ
สะมะนุ ภ าสิ ย ะมาโน ตั ง ปะฏิ นิ ส สั ช เชยยะ, อิ จ เจตั ง กุ ส ะลั ง , โน เจ
ปะฎินิสสัชเชยยะ, ปาจิตติยัง.
69. โย ปะนะ ภิกขุ ชานัง ตะถาวาทินา ภิกขุนา อะกะฏานุธมั เมนะ ตัง
ทิ ฏ ฐิ ง อั ป ปะฏิ นิ ส สั ฏ เฐนะ สั ท ธิ ง สั ม ภุ ญ เชยยะ วา สั ง วะเสยยะ วา
สะหะ วา เสยยัง กัปเปยยะ, ปาจิตติยัง.
70. สะมะณุทเทโสปิ เจ เอวัง วะเทยยะ “ตะถาหัง ภะคะวะตา ธัมมัง
เทสิตัง อาชานามิ; ยะถา เยเม อันตะรายิกา ธัมมา วุตตา ภะคะวะตา,
เต ปะฏิเสวะโต นาลัง อันตะรายายาติ, โส สะมะณุทเทโส ภิกขูหิ เอวะมัสสะ
วะจะนีโย “มา อาวุโส สะมะณุทเทสะ เอวัง อะวะจะ, มา ภะคะวันตัง
อัพภาจิกขิ, นะ หิ สาธุ ภะคะวะโต อัพภักขานัง, นะ หิ ภะคะวา เอวัง
วะเทยยะ. อะเนกะปะริยาเยนะ อาวุโส สะมะณุทเทสะ อันตะรายิกา
ธัมมา วุตตา ภะคะวะตา, อะลัญจะ ปะนะ เต ปะฏิเสวะโต อันตะรายายาติ;
เอวัญจะ โส สะมะณุทเทโส ภิกขูหิ วุจจะมาโน ตะเถวะ ปัคคัณเหยยะ, โส
สะมะณุทเทโส ภิกขูหิ เอวะมัสสะ วะจะนีโย “อัชชะตัคเค เต อาวุโส
สะมะณุทเทสะ นะ เจวะ โส ภะคะวา สัตถา อะปะทิสิตัพโพ; ยัมปิ จัญเญ
สะมะณุทเทสา ละภันติ ภิกขูหิ สัทธิง ท๎วิรัตตะติรัตตัง สะหะเสยยัง, สาปิ
เต นั ต ถิ ; จะระ ปิ เร วิ นั ส สาติ . โย ปะนะ ภิ ก ขุ ชานั ง ตะถานาสิ ตั ง
สะมะณุทเทสัง อุปะลาเปยยะ วา อุปัฏฐาเปยยะ วา สัมภุญเชยยะ วา
สะหะ วา เสยยัง กัปเปยยะ, ปาจิตติยัง.
สัปปาณะวัคโค สัตตะโม.
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71. โย ปะนะ ภิกขุ ภิกขูหิ สะหะธัมมิกัง วุจจะมาโน เอวัง วะเทยยะ
‘นะ ตาวาหัง อาวุโส เอตัส๎มิง สิกขาปะเท สิกขิสสามิ, ยาวะ นัญญัง
ภิกขุง พ๎ยัตตัง วินะยะธะรัง ปะริปุจฉามีติ, ปาจิตติยัง. สิกขะมาเนนะ
ภิกขะเว ภิกขุนา อัญญาตัพพัง ปะริปุจฉิตัพพัง ปะริปัญหิตัพพัง, อะยัง
ตัตถะ สามีจิ.
72. โย ปะนะ ภิกขุ ปาฏิโมกเข อุททิสสะมาเน เอวัง วะเทยยะ
“กิมปะนิเมหิ ขุททานุขุททะเกหิ สิกขาปะเทหิ อุททิฏเฐหิ, ยาวะเทวะ
กุกกุจจายะ วิเหสายะ วิเลขายะ สังวัตตันตีติ, สิกขาปะทะวิวัณณะนะเก
ปาจิตติยัง.
73. โย ปะนะ ภิกขุ อัน๎วัฑฒะมาสัง ปาฏิโมกเข อุททิสสะมาเน เอวัง
วะเทยยะ “อิทาเนวะ โข อะหัง อาชานามิ ‘อะยัมปิ กิระ ธัมโม สุตตาคะโต
สุตตะปะริยาปันโน อัน๎วัฑฒะมาสัง อุทเทสัง อาคัจฉะตีติ; ตัญเจ ภิกขุง
อัญเญ ภิกขู ชาเนยยุง “นิสินนะปุพพัง อิมินา ภิกขุนา ท๎วิตติกขัตตุง
ปาฏิโมกเข อุททิสสะมาเน โก ปะนะ วาโท ภิยโยติ, นะ จะ ตัสสะ ภิกขุโน
อัญญาณะเกนะ มุตติ อัตถิ, ยัญจะ ตัตถะ อาปัตติง อาปันโน, ตัญจะ
ยะถาธัมโม กาเรตัพโพ; อุตตะริญจัสสะ โมโห อาโรเปตัพโพ “ตัสสะ เต
อาวุโส อะลาภา, ตัสสะ เต ทุลลัทธัง; ยัง ตะวัง ปาฏิโมกเข อุททิสสะมาเน
นะ สาธุกัง อัฏฐิกัต๎วา มะนะสิกะโรสีติ; อิทัง ตัส๎มิง โมหะนะเก ปาจิตติยัง.
74. โย ปะนะ ภิกขุ ภิกขุสสะ กุปโิ ต อะนัตตะมะโน ปะหารัง ทะเทยยะ,
ปาจิตติยัง.
75. โย ปะนะ ภิกขุ ภิกขุสสะ กุปิโต อะนัตตะมะโน ตะละสัตติกัง
อุคคิเรยยะ, ปาจิตติยัง.
76. โย ปะนะ ภิกขุ ภิกขุง อะมูละเกนะ สังฆาทิเสเสนะ อะนุทธังเสยยะ,
ปาจิตติยัง.
77. โย ปะนะ ภิกขุ ภิกขุสสะ สัญจิจจะ กุกกุจจัง อุปะทะเหยยะ
“อิติสสะ มุหุตตัมปิ อะผาสุ ภะวิสสะตีติ เอตะเทวะ ปัจจะยัง กะริต๎วา
อะนัญญัง, ปาจิตติยัง.
78. โย ปะนะ ภิกขุ ภิกขูนัง ภัณฑะนะชาตานัง กะละหะชาตานัง
วิวาทาปันนานัง อุปัสสุติง ติฏเฐยยะ “ยัง อิเม ภะณิสสันติ, ตัง โสสสามีติ
เอตะเทวะ ปัจจะยัง กะริต๎วา อะนัญญัง, ปาจิตติยัง.
พุทธวจน – อริยวินัย 1083

79. โย ปะนะ ภิ ก ขุ ธั ม มิ ก านั ง กั ม มานั ง ฉั น ทั ง ทั ต๎ ว า ปั จ ฉา
ขิยยะนะธัมมัง อาปัชเชยยะ, ปาจิตติยัง.
80. โย ปะนะ ภิกขุ สังเฆ วินิจฉะยะกาถายะ วัตตะมานายะ ฉันทัง
อะทัต๎วา อุฏฐายาสะนา ปักกะเมยยะ, ปาจิตติยัง.
81. โย ปะนะ ภิ ก ขุ สะมั ค เคนะ สั ง เฆนะ จี ว ะรั ง ทั ต๎ ว า ปั จ ฉา
ขิ ย ยะนะธั ม มั ง อาปั ช เชยยะ “ยะถาสั น ถุ ตั ง ภิ ก ขู สั ง ฆิ กั ง ลาภั ง
ปะริณาเมนตีติ, ปาจิตติยัง.
82. โย ปะนะ ภิกขุ ชานัง สังฆิกัง ลาภัง ปะริณะตัง ปุคคะลัสสะ
ปะริณาเมยยะ, ปาจิตติยัง.
สะหะธัมมิกะวัคโค อัฏฐะโม.
83. โย ปะนะ ภิ ก ขุ รั ญ โญ ขั ต ติ ยั ส สะ มุ ท ธาภิ สิ ต ตั ส สะ
อะนิ ก ขั น ตะราชะเก อะนิ ค คะตะระตะนะเก ปุ พ เพ อั ป ปะติ สั ง วิ ทิ โ ต
อินทะขีลัง อะติกกาเมยยะ, ปาจิตติยัง.
84. โย ปะนะ ภิกขุ ระตะนัง วา ระตะนะสัมมะตัง วา อัญญัต๎ระ
อัชฌารามา วา อัชฌาวะสะถา วา อุคคัณเหยยะ วา อุคคัณหาเปยยะ วา,
ปาจิตติยัง. ระตะนัง วา ปะนะ ภิกขุนา ระตะนะสัมมะตัง วา อัชฌาราเม
วา อัชฌาวะสะเถ วา อุคคะเหต๎วา วา อุคคัณหาเปต๎วา วา นิกขิปิตัพพัง
“ยัสสะ ภะวิสสะติ โส หะริสสะตีติ: อะยัง ตัตถะ สามีจิ.
85. โย ปะนะ ภิกขุ สันตัง ภิกขุง อะนาปุจฉา วิกาเล คามัง ปะวิเสยยะ,
อัญญัต๎ระ ตะถารูปา อัจจายิกา กะระณียา, ปาจิตติยัง.
86. โย ปะนะ ภิกขุ อัฎฐิมะยัง วา ทันตะมะยัง วา วิสาณะมะยัง วา
สูจิฆะรัง การาเปยยะ, เภทะนะกัง ปาจิตติยัง.
87. นะวั ม ปะนะ ภิ ก ขุ น า มั ญ จั ง วา ปี ฐั ง วา การะยะมาเนนะ
อัฎฐังคุละปาทะกัง กาเรตัพพัง สุคะตังคุเลนะ อัญญัต๎ระ เหฏฐิมายะ
อะฏะนิยา, ตัง อะติกกามะยะโต เฉทะนะกัง ปาจิตติยัง.
88. โย ปะนะ ภิกขุ มัญจัง วา ปีฐัง วา ตูโลนัทธัง การาเปยยะ,
อุททาละนะกัง ปาจิตติยัง.
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89. นิสที ะนัมปะนะ ภิกขุนา การะยะมาเนนะ ปะมาณิกงั กาเรตัพพัง;
ตัต๎ริทัง ปะมาณัง: ทีฆะโส เท๎ว วิทัตถิโย สุคะตะวิทัตถิยา, ติริยัง ทิยัฑฒัง,
ทะสา วิทัตถิ, ตัง อะติกกามะยะโต เฉทะนะกัง ปาจิตติยัง.
90. กัณฑุปะฏิจฉาทิง ปะนะ ภิกขุนา การะยะมาเนนะ ปะมาณิกา
กาเรตัพพา; ตัต๎ริทัง ปะมาณัง: ทีฆะโส จะตัสโส วิทัตถิโย สุคะตะวิทัตถิยา
ติริยัง เท๎ว วิทัตถิโย, ตัง อะติกกามะยะโต เฉทะนะกัง ปาจิตติยัง.
91. วัสสิกะสาฏิกัง ปะนะ ภิกขุนา การะยะมาเนนะ ปะมาณิกา
กาเรตัพพา; ตัต๎ริทัง ปะมาณัง: ทีฆะโส ฉะ วิทัตถิโย สุคะตะวิทัตถิยา
ติริยัง อัฑฒะเตยยา, ตัง อะติกกามะยะโต เฉทะนะกัง ปาจิตติยัง.
92. โย ปะนะ ภิกขุ สุคะตะจีวะรัปปะมาณัง จีวะรัง การาเปยยะ
อะติเรกัง วา, เฉทะนะกัง ปาจิตติยัง. ตัต๎ริทัง สุคะตัสสะ สุคะตะจีวะรัปปะมาณัง: ทีฆะโส นะวะ วิทัตถิโย สุคะตะวิทัตถิยา ติริยัง ฉะ วิทัตถิโย, อิ
ทัง สุคะตัสสะ สุคะตะจีวะรัปปะมาณัง.
ระตะนะวัคโค นะวะโม.
อุททิฏฐา โข อายัส๎มันโต เท๎วนะวุติ ปาจิตติยา ธัมมา.
ตัตถายัส๎มันเต ปุจฉามิ:
กัจจิตถะ
ปะริสุทธา
ทุติยัมปิ		
ปุจฉามิ:
กัจจิตถะ
ปะริสุทธา
ตะติยัมปิ
ปุจฉามิ:
กัจจิตถะ
ปะริสุทธา
ปะริสุทเธตถายัส๎มันโต, ตัส๎มา ตุณ๎หี, เอวะเมตัง ธาระยามิ.
ปาจิตติยา นิฏฐิตา.
อิเม โข ปะนายัส๎มันโต จัตตาโร ปาฏิเทสะนียา ธัมมา อุทเทสัง
อาคัจฉันติ.
1. โย ปะนะ ภิกขุ อัญญาติกายะ ภิกขุนยิ า อันตะระฆะรัง ปะวิฏฐายะ
หัตถะโต ขาทะนียงั วา โภชะนียงั วา สะหัตถา ปะฏิคคะเหต๎วา ขาเทยยะ วา
ภุญเชยยะ วา, ปะฏิเทเสตัพพัง เตนะ ภิกขุนา “คารัย๎หัง อาวุโส ธัมมัง
อาปัชชิง อะสัปปายัง ปาฏิเทสะนียงั , ตัง ปะฏิเทเสมีต.ิ
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2. ภิ ก ขู ปะเนวะ กุ เ ลสุ นิ มั น ติ ต า ภุ ญ ชั น ติ , ตั ต๎ ร ะ เจ ภิ ก ขุ นี
โวสาสะมานะรูปา ฐิตา โหติ “อิธะ สูปัง เทถะ, อิธะ โอทะนัง เทถาติ, เตหิ
ภิกขูหิ สา ภิกขุนี อะปะสาเทตัพพา “อะปะสักกะ ตาวะ ภะคินิ, ยาวะ
ภิกขู ภุญชันตีติ: เอกัสสะปิ เจ ภิกขุโน นัปปะฏิภาเสยยะ ตัง ภิกขุนิง
อะปะสาเทตุ ง “อะปะสั ก กะ ตาวะ ภะคิ นิ , ยาวะ ภิ ก ขู ภุ ญ ชั น ตี ติ ,
ปะฏิ เ ทเสตั พ พั ง เตหิ ภิ ก ขู หิ “คารั ย๎ หั ง อาวุ โ ส ธั ม มั ง อาปั ช ชิ ม หา
อะสัปปายัง ปาฏิเทสะนียัง, ตัง ปะฏิเทเสมาติ.
3. ยานิ โข ปะนะ ตานิ เสกขะสัมมะตานิ กุลานิ, โย ปะนะ ภิกขุ
ตะถารู เ ปสุ เสกขะสั ม มะเตสุ กุ เ ลสุ ปุ พ เพ อะนิ มั น ติ โ ต อะคิ ล าโน
ขาทะนียัง วา โภชะนียัง วา สะหัตถา ปะฏิคคะเหต๎วา ขาเทยยะ วา
ภุญเชยยะ วา, ปะฏิเทเสตัพพัง เตนะ ภิกขุนา “คารัย๎หัง อาวุโส ธัมมัง
อาปัชชิง อะสัปปายัง ปาฏิเทสะนียัง, ตัง ปะฏิเทเสมีติ.
4. ยานิ โข ปะนะ ตานิ อารัญญะกานิ เสนาสะนานิ สาสังกะสัมมะตานิ
สั ป ปะฏิ ภ ะยานิ , โย ปะนะ ภิ ก ขุ ตะถารู เ ปสุ เสนาสะเนสุ วิ ห ะรั น โต
ปุพเพ อัปปะฏิสังวิทิตัง ขาทะนียัง วา โภชะนียัง วา อัชฌาราเม สะหัตถา
ปะฏิคคะเหต๎วา อะคิลาโน ขาเทยยะ วา ภุญเชยยะ วา, ปะฏิเทเสตัพพัง
เตนะ ภิกขุนา “คารัยห๎ งั อาวุโส ธัมมัง อาปัชชิง อะสัปปายัง ปาฏิเทสะนียงั ,
ตัง ปะฏิเทเสมีติ.
อุททิฏฐา โข อายัส๎มันโต จัตตาโร ปาฏิเทสะนียา ธัมมา.
ตัตถายัส๎มันเต ปุจฉามิ:
กัจจิตถะ
ปะริสุทธา
ทุติยัมปิ		
ปุจฉามิ:
กัจจิตถะ
ปะริสุทธา
ตะติยัมปิ
ปุจฉามิ:
กัจจิตถะ
ปะริสุทธา
ปะริสุทเธตถายัส๎มันโต, ตัส๎มา ตุณ๎หี, เอวะเมตัง ธาระยามิ.
ปาฏิเทสะนียา นิฏฐิตา.
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อิเม โข ปะนายัส๎มันโต (ปัญจะสัตตะติ) เสขิยา ธัมมา อุทเทสัง
อาคัจฉันติ.
1. “ปะริมัณฑะลัง นิวาเสสสามีติ สิกขา กะระณียา.
2. “ปะริมัณฑะลัง ปารุปิสสามีติ สิกขา กะระณียา.
3. “สุปะฏิจฉันโน อันตะระฆะเร คะมิสสามีติ สิกขา กะระณียา.
4. “สุปะฏิจฉันโน อันตะระฆะเร นิสีทิสสามีติ สิกขา กะระณียา.
5. “สุสังวุโต อันตะระฆะเร คะมิสสามีติ สิกขา กะระณียา.
6. “สุสังวุโต อันตะระฆะเร นิสีทิสสามีติ สิกขา กะระณียา.
7. “โอกขิตตะจักขุ อันตะระฆะเร คะมิสสามีติ สิกขา กะระณียา.
8. “โอกขิตตะจักขุ อันตะระฆะเร นิสีทิสสามีติ สิกขา กะระณียา.
9. “นะ อุกขิตตะกายะ อันตะระฆะเร คะมิสสามีติ สิกขา กะระณียา.
10. “นะ อุกขิตตะกายะ อันตะระฆะเร นิสที สิ สามีติ สิกขา กะระณียา.
11. “นะ อุชชัคฆิกายะ อันตะระฆะเร คะมิสสามีติ สิกขา กะระณียา.
12. “นะ อุชชัคฆิกายะ อันตะระฆะเร นิสีทิสสามีติ สิกขา กะระณียา.
13. “อัปปะสัทโท อันตะระฆะเร คะมิสสามีติ สิกขา กะระณียา.
14. “อัปปะสัทโท อันตะระฆะเร นิสีทิสสามีติ สิกขา กะระณียา.
15. “นะ กายัปปะจาละกัง อันตะระฆะเร คะมิสสามีติ สิกขา กะระณียา.
16. “นะ กายัปปะจาละกัง อันตะระฆะเร นิสที สิ สามีติ สิกขา กะระณียา.
17. “นะ พาหุปปะจาละกัง อันตะระฆะเร คะมิสสามีติ สิกขา กะระณียา.
18. “นะ พาหุปปะจาละกัง อันตะระฆะเร นิสที สิ สามีติ สิกขา กะระณียา.
19. “นะ สีสปั ปะจาละกัง อันตะระฆะเร คะมิสสามีติ สิกขา กะระณียา.
20. “นะ สีสปั ปะจาละกัง อันตะระฆะเร นิสที สิ สามีติ สิกขา กะระณียา.
21. “นะ ขัมภะกะโต อันตะระฆะเร คะมิสสามีติ สิกขา กะระณียา.
22. “นะ ขัมภะกะโต อันตะระฆะเร นิสีทิสสามีติ สิกขา กะระณียา.
23. “นะ โอคุณฐิโต อันตะระฆะเร คะมิสสามีติ สิกขา กะระณียา.
24. “นะ โอคุณฐิโต อันตะระฆะเร นิสีทิสสามีติ สิกขา กะระณียา.
25. “นะ อุกกุฏิกายะ อันตะระฆะเร คะมิสสามีติ สิกขา กะระณียา.
26. “นะ ปัลลัตถิกายะ อันตะระฆะเร นิสีทิสสามีติ สิกขา กะระณียา.
ฉัพพีสะติ สารุปปา.
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1. “สักกัจจัง ปิณฑะปาตัง ปะฏิคคะเหสสามีติ สิกขา กะระณียา.
2. “ปัตตะสัญญี ปิณฑะปาตัง ปะฏิคคะเหสสามีติ สิกขา กะระณียา.
3. “สะมะสูปะกัง ปิณฑะปาตัง ปะฏิคคะเหสสามีติ สิกขา กะระณียา.
4. “สะมะติตติกงั ปิณฑะปาตัง ปะฏิคคะเหสสามีติ สิกขา กะระณียา.
5. “สักกัจจัง ปิณฑะปาตัง ภุญชิสสามีติ สิกขา กะระณียา.
6. “ปัตตะสัญญี ปิณฑะปาตัง ภุญชิสสามีติ สิกขา กะระณียา.
7. “สะปะทานัง ปิณฑะปาตัง ภุญชิสสามีติ สิกขา กะระณียา.
8. “สะมะสูปะกัง ปิณฑะปาตัง ภุญชิสสามีติ สิกขา กะระณียา.
9. “นะ ถูปะโต โอมัททิต๎วา ปิณฑะปาตัง ภุญชิสสามีติ สิกขา
กะระณียา.
10. “นะ สูปัง วา พ๎ยัญชะนัง วา โอทะเนนะ ปะฏิจฉาเทสสามิ
ภิยโยกัม๎ยะตัง อุปาทายาติ สิกขา กะระณียา.
11. “นะ สู ป ั ง วา โอทะนั ง วา อะคิ ล าโน อั ต ตะโน อั ต ถายะ
วิญญาเปต๎วา ภุญชิสสามีติ สิกขา กะระณียา.
12. “นะ อุชฌานะสัญญี ปะเรสัง ปั ตตั ง โอโลเกสสามี ติ สิ กขา
กะระณียา.
13. “นาติมะหันตัง กะวะฬัง กะริสสามีติ สิกขา กะระณียา.
14. “ปะริมัณฑะลัง อาโลปัง กะริสสามีติ สิกขา กะระณียา.
15. “นะ อะนาหะเฏ กะวะเฬ มุขะท๎วารัง วิวะริสสามีติ สิกขา กะระณียา.
16. “นะ ภุญชะมาโน สัพพัง หัตถัง มุเข ปักขิปสิ สามีติ สิกขา กะระณียา.
17. “นะ สะกะวะเฬนะ มุเขนะ พ๎ยาหะริสสามีติ สิกขา กะระณียา.
18. “นะ ปิณฑุกเขปะกัง ภุญชิสสามีติ สิกขา กะระณียา.
19. “นะ กะวะฬาวัจเฉทะกัง ภุญชิสสามีติ สิกขา กะระณียา.
20. “นะ อะวะคัณฑะการะกัง ภุญชิสสามีติ สิกขา กะระณียา.
21. “นะ หัตถะนิทธูนะกัง ภุญชิสสามีติ สิกขา กะระณียา.
22. ”นะ สิตถาวะการะกัง ภุญชิสสามีติ สิกขา กะระณียา.
23. “นะ ชิวหานิจฉาระกัง ภุญชิสสามีติ สิกขา กะระณียา.
24. “นะ จะปุจะปุการะกัง ภุญชิสสามีติ สิกขา กะระณียา.
25. “นะ สุรุสุรุการะกัง ภุญชิสสามีติ สิกขา กะระณียา.
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26. “นะ หัตถะนิลเลหะกัง ภุญชิสสามีติ สิกขา กะระณียา.
27. ”นะ ปัตตะนิลเลหะกัง ภุญชิสสามีติ สิกขา กะระณียา.
28. “นะ โอฏฐะนิลเลหะกัง ภุญชิสสามีติ สิกขา กะระณียา.
29. “นะ สามิเสนะ หัตเถนะ ปานียะถาละกัง ปะฏิคคะเหสสามีติ
สิกขา กะระณียา.
30. “นะ สะสิตถะกัง ปัตตะโธวะนัง อันตะระฆะเร ฉัฑเฑสสามีติ สิกขา
กะระณียา.
สะมะติงสะ โภชะนะปะฏิสังยุตตา.
1. “นะ ฉัตตะปาณิสสะ อะคิลานัสสะ ธัมมัง เทสิสสามีติ สิกขา
กะระณียา.
2. “นะ ทัณฑะปาณิสสะ อะคิลานัสสะ ธัมมัง เทสิสสามีติ สิกขา
กะระณียา.
3. “นะ สัตถะปาณิสสะ อะคิลานัสสะ ธัมมัง เทสิสสามีติ สิกขา
กะระณียา.
4. “นะ อาวุธะปาณิสสะ อะคิลานัสสะ ธัมมัง เทสิสสามีติ สิกขา
กะระณียา.
5. “นะ ปาทุการูฬ๎หัสสะ อะคิลานัสสะ ธัมมัง เทสิสสามีติ สิกขา
กะระณียา.
6. “นะ อุปาหะนารูฬ๎หัสสะ อะคิลานัสสะ ธัมมัง เทสิสสามีติ สิกขา
กะระณียา.
7. “นะ ยานะคะตัสสะ อะคิลานัสสะ ธัมมัง เทสิสสามีติ สิกขา
กะระณียา
8. “นะ สะยะนะคะตัสสะ อะคิลานัสสะ ธัมมัง เทสิสสามีติ สิกขา
กะระณียา.
9. “นะ ปัลลัตถิกายะ นิสินนัสสะ อะคิลานัสสะ ธัมมัง เทสิสสามีติ
สิกขา กะระณียา.
10. “นะ เวฏฐิตะสีสัสสะ อะคิลานัสสะ ธัมมัง เทสิสสามีติ สิกขา
กะระณียา.
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11. “นะ โอคุณฐิตะสีสัสสะ อะคิลานัสสะ ธัมมัง เทสิสสามีติ สิกขา
กะระณียา.
12. “นะ ฉะมายัง นิสีทิต๎วา อาสะเน นิสินนัสสะ อะคิลานัสสะ
ธัมมัง เทสิสสามีติ สิกขา กะระณียา.
13. “นะ นี เจ อาสะเน นิ สี ทิ ต๎ ว า อุ จ เจ อาสะเน นิ สิ น นั ส สะ
อะคิลานัสสะ ธัมมัง เทสิสสามีติ สิกขา กะระณียา.
14. “นะ ฐิโต นิสินนัสสะ อะคิลานัสสะ ธัมมัง เทสิสสามีติ สิกขา
กะระณียา.
15. “นะ ปัจฉะโต คัจฉันโต ปุระโต คัจฉันตัสสะ อะคิลานัสสะ ธัมมัง
เทสิสสามีติ สิกขา กะระณียา.
16. “นะ อุปปะเถนะ คัจฉันโต ปะเถนะ คัจฉันตัสสะ อะคิลานัสสะ
ธัมมัง เทสิสสามีติ สิกขา กะระณียา.
โสฬะสะ ธัมมะเทสะนาปะฏิสังยุตตา.
1. “นะ ฐิโต อะคิลาโน อุจจารัง วา ปัสสาวัง วา กะริสสามีติ สิกขา
กะระณียา.
2. “นะ หะริเต อะคิลาโน อุจจารัง วา ปัสสาวัง วา เขฬัง วา กะริสสามีติ
สิกขา กะระณียา.
3. “นะ อุทะเก อะคิลาโน อุจจารัง วา ปัสสาวัง วา เขฬัง วา กะริสสามีติ
สิกขา กะระณียา.
ตะโย ปะกิณณะกา.
อุททิฏฐา โข อายัส๎มันโต (ปัญจะสัตตะติ) เสขิยา ธัมมา.
ตัตถายัส๎มันเต ปุจฉามิ:
กัจจิตถะ
ปะริสุทธา
ทุติยัมปิ		
ปุจฉามิ.
กัจจิตถะ
ปะริสุทธา
ตะติยัมปิ
ปุจฉามิ.
กัจจิตถะ
ปะริสุทธา
ปะริสุทเธตถายัส๎มันโต, ตัส๎มา ตุณ๎หี, เอวะเมตัง ธาระยามิ.
เสขิยา นิฏฐิตา.
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อิเม โข ปะนายัส๎มันโต สัตตาธิกะระณะสะมะถา ธัมมา อุทเทสัง
อาคัจฉันติ.
อุปปันนุปปันนานัง อะธิกะระณานัง สะมะถายะ วูปะสะมายะ
สั ม มุ ข าวิ น ะโย ทาตั พ โพ, สะติ วิ น ะโย ทาตั พ โพ, อะมู ฬ๎ ห ะวิ น ะโย
ทาตั พ โพ, ปะฏิ ญ ญาตะกะระณั ง , เยภุ ย ยะสิ ก า, ตั ส สะ ปาปิ ย ะสิ ก า,
ติณะวัตถาระโกติ.
อุททิฏฐา โข อายัส๎มันโต สัตตาธิกะระณะสะมะถา ธัมมา.
ตัตถายัส๎มันเต ปุจฉามิ:
กัจจิตถะ
ปะริสุทธา
ทุติยัมปิ		
ปุจฉามิ:
กัจจิตถะ
ปะริสุทธา
ตะติยัมปิ
ปุจฉามิ:
กัจจิตถะ
ปะริสุทธา
ปะริสุทเธตถายัส๎มันโต, ตัส๎มา ตุณ๎หี, เอวะเมตัง ธาระยามิ.
สัตตาธิกะระณะสะมะถา นิฏฐิตา.
อุททิฏฐัง โข อายัส๎มันโต นิทานัง.
อุททิฏฐา จัตตาโร ปาราชิกา ธัมมา.
อุททิฏฐา เตระสะ สังฆาทิเสสา ธัมมา.
อุททิฏฐา เท๎ว อะนิยะตา ธัมมา.
อุททิฏฐา ติงสะ นิสสัคคิยา ปาจิตติยา ธัมมา.
อุททิฏฐา เท๎วนะวุติ ปาจิตติยา ธัมมา.
อุททิฏฐา จัตตาโร ปาฏิเทสะนียา ธัมมา.
อุททิฏฐา (ปัญจะสัตตะติ) เสขิยา ธัมมา.
อุททิฏฐา สัตตาธิกะระณะสะมะถา ธัมมา.
เอตตะกั น ตั ส สะ ภะคะวะโต สุ ต ตาคะตั ง สุ ต ตะปะริ ย าปั น นั ง
อัน๎วัฑฒะมาสัง อุทเทสัง อาคัจฉะติ.
ตัตถะ สัพเพเหวะ สะมัคเคหิ สัมโมทะมาเนหิ อะวิวะทะมาเนหิ
สิกขิตัพพันติ.
ภิกขุปาฏิโมกขัง นิฏฐิตัง.
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ปวารณา
• สังฆปวารณา (มีภิกษุตั้งแต่ ๕ รูปขึ้นไป พึงตั้งญัตติ ดังนี้ว่า)1
“สุ ณ าตุ เม ภั น เต สั ง โฆ, อั ช ชะ ปะวาระณา ยะทิ สั ง ฆั ส สะ
ปัตตะกัลลัง, สังโฆ ปะวาเรยยะ.”
“ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า วันนี้เป็นวันปวารณา ถ้าความ
พรั่งพร้อมของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงปวารณา.”
ภิกษุผู้เถระพึงห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า นั่งกระโหย่ง ประคองอัญชลี
แล้วกล่าวปวารณาอย่างนี้ ว่าดังนี้
สังฆัง อาวุโส ปะวาเรมิ ทิฏเฐนะ วา สุเตนะ วา ปะริสังกายะ วา,
วะทันตุ มัง อายัส๎มันโต อะนุกัมปัง อุปาทายะ, ปัสสันโต ปะฏิกกะริสสามิ.
ทุติยัมปิ อาวุโส สังฆัง ปะวาเรมิ ทิฏเฐนะ วา สุเตนะ วา ปะริสังกายะ
วา, วะทั น ตุ มั ง อายั ส๎ มั น โต อะนุ กั ม ปั ง อุ ป าทายะ, ปั ส สั น โต
ปะฏิกกะริสสามิ.
ตะติยัมปิ อาวุโส สังฆัง ปะวาเรมิ ทิฏเฐนะ วา สุเตนะ วา ปะริสังกายะ
วา, วะทั น ตุ มั ง อายั ส๎ มั น โต อะนุ กั ม ปั ง อุ ป าทายะ, ปั ส สั น โต
ปะฏิกกะริสสามิ.
ภิกษุผู้นวกะพึงห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า นั่งกระโหย่ง ประคองอัญชลี
แล้วกล่าวปวารณา (เช่นเดียวกัน โดยเปลี่ยนค�ำว่า อาวุโส เป็น ภันเต)
• คณะปวารณา (มีภิกษุ ๔ รูป หรือ ๓ รูป)
ภิกษุ ๔ รูปพึงตั้งญัตติ ดังนี้ว่า
สุ ณั น ตุ เม อายั ส๎ มั น โต, อั ช ชะ ปะวาระณา ยะทายั ส๎ มั น ตานั ง
ปัตตะกัลลัง, มะยัง อัญญะมัญญัง ปะวาเรยยามะ.
(ถ้ามีภิกษุ ๓ รูป ให้เปลี่ยนค�ำว่า อายัส๎มันโต เป็น อายัส๎มันตา)
1. คำ�บาลี ที่ ใช้ เ หล่ า นี้ นำ�มาจาก คั ม ภี ร์ ม หาวรรค ภาค ๑ พระไตรปิ ฎ กบาลี ส ยามรั ฐ เล่ ม ๔ 
ข้อ ๒๒๕ หน้า ๓๑๒ -ผู้รวบรวม
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ภิกษุผู้เถระพึงห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า นั่งกระโหย่ง ประคองอัญชลี
แล้วกล่าวปวารณาอย่างนี้ ว่าดังนี้
อะหัง อาวุโส อายัส๎มันเต ปะวาเรมิ ทิฏเฐนะ วา สุเตนะ วา … ฯลฯ
… ปะฏิกกะริสสามิ,
ทุติยัมปิ อาวุโส อายัส๎มันเต … ปะฏิกกะริสสามิ,
ตะติยัมปิ อาวุโส อายัส๎มันเต … ปะฏิกกะริสสามิ
ภิกษุผู้นวกะพึงห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า นั่งกระโหย่ง ประคองอัญชลี
แล้วกล่าวปวารณา (เช่นเดียวกัน โดยเปลี่ยนค�ำว่า อาวุโส เป็น ภันเต)
• คณะปวารณา (มีภิกษุ ๒ รูป)
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุทั้งสองพึงปวารณาอย่างนี้:ภิกษุผู้เถระพึงห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า นั่งกระโหย่ง ประคองอัญชลี
แล้วกล่าวค�ำปวารณาต่อภิกษุผู้นวกะอย่างนี้ ว่าดังนี้:อะหัง อาวุโส อายัส๎มันตัง … ฯลฯ … ปะฏิกกะริสสามิ,
ทุติยัมปิ อาวุโส อายัส๎มันตัง … ฯลฯ … ปะฏิกกะริสสามิ,
ตะติยัมปิ อาวุโส อายัส๎มันตัง … ฯลฯ … ปะฏิกกะริสสามิ,
ภิกษุผู้นวกะพึงห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า นั่งกระโหย่ง ประคองอัญชลี
แล้วกล่าวค�ำปวารณาต่อภิกษุผู้เถระ (เช่นกัน โดยเปลี่ยนค�ำว่า อาวุโส
เป็น ภันเต)
• อธิษฐานปวารณา (มีภิกษุรูปเดียว)
ดู ก ่ อ นภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ก็ ใ นอาวาสแห่ ง หนึ่ ง ถึ ง วั น ปวารณา มี ภิ ก ษุ
ในศาสนานี้ อ ยู ่ รู ป เดี ย ว. ภิ ก ษุ นั้ น พึ ง กวาดสถานที่ เ ป็ น ที่ ไ ปมาแห่ ง
ภิกษุทั้งหลาย คือจะเป็นโรงฉัน มณฑปหรือโคนต้นไม้ ก็ตาม แล้วจัดตั้ง
น�ำ้ ฉัน น�ำ้ ใช้ไว้ ปูอาสนะ ตามประทีป แล้วนัง่ รออยู.่ หากมีภกิ ษุเหล่าอืน่ มา
พึงปวารณาร่วมกับพวกเธอหากไม่มีมาพึง อธิษฐานว่า
“อัชชะ เม ปะวาระณา. ปวารณาของเราวันนี้”
หากไม่อธิษฐาน ต้องอาบัติทุกกฏ.
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กรรมวาจากฐิน
• ค�ำอุปโลกน์กฐิน
อุปโลกน์ ๑
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ผ้าทัง้ หลายเหล่านี้ เกิดขึน้ แล้วแก่สงฆ์
ผู้อยู่จ�ำพรรษาถ้วนไตรมาส ในเขตสีมาวัด .........(ระบุชื่อ).........
ข้ า พเจ้ า ขอเป็ น ตั ว แทนของคณะสงฆ์ เพื่ อ จั ด แบ่ ง ผ้ า ที่ ไ ด้ รั บ มา
จากคหบดีผู้มีจิตศรัทธา แสดงเจตนาถวายผ้ากฐิน ที่ได้พร้อมเพรียงกัน
น�ำมาถวายนั้ น มอบให้ แ ก่ ภิ ก ขุ ผู ้ มี จี ว รเก่ า คร�่ ำ คร่ า และเป็ น ผู ้ มี ศี ล
อั น เป็ น ที่ รั ก ของเพื่ อ นผู ้ ป ระพฤติ พ รหมจรรย์ ด ้ ว ยกั น เพื่ อ ยั ง ผ้ า นี้
ให้ส�ำเร็จประโยชน์ในการที่จะตัด เย็บ ย้อม เป็นจีวรในกาลต่อไป
หากคณะสงฆ์ พิ จ ารณาเห็ น สมควรมอบผ้ า เหล่ า นี้ ใ ห้ แ ก่ ภิ ก ขุ ใ ด
ขอจงยินยอมอนุญาตให้แก่ภิกขุุรูปนั้น
(หยุดรออุปโลกน์รูปที่ ๒)
อุปโลกน์ ๒
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า คณะสงฆ์ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควร
ว่า ภิกขุ .........(ระบุชื่อ)......... เป็นผู้เหมาะสม ที่จะได้รับมอบผ้ากฐิน
ทั้งหลายเหล่านี้
การให้ผ้ากฐินทั้งหลายเหล่านี้แก่ภิกขุุ .............(ระบุชื่อ)..............
ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้น
พึงพูด
(หยุดสักระยะหนึง่ )
ผ้ากฐินทั้งหลายเหล่านี้ี สงฆ์ให้แล้วแก่ภิกขุุ .............(ระบุชื่อ)..............
เพื่อตัด เย็บ ย้อม เป็นจีวร ชอบแก่สงฆ์ เพราะเหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้า
ทรงความนี้ไว้ ด้วยอย่างนี้.
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ภิกขุรูปหนึ่งกล่าว: สังฆกรรมในการอุปโลกน์กฐิน ได้ส�ำเร็จแล้วโดย
ธรรม ขอคณะสงฆ์ได้อนุโมทนาขึ้นพร้อมกันเทอญ.
(จบแล้วให้คณะสงฆ์สาธุขึ้นโดยพร้อมเพรียงกัน)
• แบบกรรมวาจาสวดให้ผ้ากฐิน
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ.
สุ ณ าตุ เม ภั น เต สั ง โฆ, อิ ทั ง สั ง ฆั ส สะ กะฐิ น ะทุ ส สั ง อุ ป ปั น นั ง ,
ยะทิ สั ง ฆั ส สะ ปั ต ตะกั ล ลั ง , สั ง โฆ อิ มั ง กะฐิ น ะทุ ส สั ง อายั ส๎ ม ะโต
อิตถันนามัสสะ ทะเทยยะ, กะฐินัง อัตถะริตุง, เอสา ญัตติ.
สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ, อิทัง สังฆัสสะ กะฐินะทุสสัง อุปปันนัง, สังโฆ
อิมัง กะฐินะทุสสัง อายัส๎มะโต อิตถันนามัสสะ เทติ, กะฐินัง อัตถะริตุง,
ยั ส สายั ส๎ ม ะโต ขะมะติ , อิ มั ส สะ กะฐิ น ะทุ ส สั ส สะ, อายั ส๎ ม ะโต
อิ ต ถั น นามั ส สะ ทานั ง , กะฐิ นั ง อั ต ถะริ ตุ ง , โส ตุ ณ๎ หั ส สะ, ยั ส สะ
นักขะมะติ, โส ภาเสยยะ.
ทิ น นั ง อิ ทั ง สั ง เฆนะ, กะฐิ น ะทุ ส สั ง อายั ส๎ ม ะโต อิ ต ถั น นามั ส สะ
กะฐินัง อัตถะริตุง, ขะมะติ สังฆัสสะ, ตัส๎มา ตุณ๎หี, เอวะเมตัง ธาระยามิ.
ท่ านเจ้า ข้า ขอสงฆ์จ งฟัง ข้า พเจ้า ผ้ ากฐิ น ผื น นี้ เ กิ ด ขึ้ น แล้ ว แก่ สงฆ์
ถ้าความพรัง่ พร้อมของสงฆ์ถงึ ทีแ่ ล้ว สงฆ์พงึ ให้ผา้ กฐินผืนนีแ้ ก่ภกิ ษุผมู้ ชี อื่ นี้
เพื่อกรานกฐิน นี้เป็นญัตติ.
ท่ านเจ้า ข้า ขอสงฆ์จ งฟัง ข้า พเจ้า ผ้ ากฐิ น ผื น นี้ เ กิ ด ขึ้ น แล้ ว แก่ สงฆ์
สงฆ์ให้ผ้ากฐินผืนนี้ แก่ภิกษุผู้มีชื่อนี้ เพื่อกรานกฐินการให้ผ้ากฐินผืนนี้
แก่ภิกษุผู้มีชื่อนี้ เพื่อกรานกฐิน ย่อมชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็น
ผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด ผ้ากฐินผืนนี้ สงฆ์ให้แล้วแก่ภิกษุ
ผู ้ มี ชื่ อนี้ เ พื่อ จะกรานกฐินย่อ มชอบแก่ สงฆ์ เหตุ นั้ น จึ งนิ่ งอยู ่ ข้ าพเจ้ า
ทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้.
พุทธวจน – อริยวินัย 1095

(ค�ำว่า อิตถันนามัสสะ ใช้เปลี่ยนตามชื่อของภิกษุผู้รับผ้ากฐิน เช่น
ขันติธัมโม เปลี่ยนเป็น ขันติธัมมัสสะ ถ้าภิกษุนั้นอ่อนกว่าผู้สวด ต้องตัด
อายัส๎มะโต ออกเสีย แล้วเติม ภิกขุโน ต่อท้ายค�ำ อิตถันนามัสสะ เช่น
อายัส๎มะโต อิตถันนามัสสะ เปลี่ยนเป็น อิตถันนามัสสะ ภิกขุโน)
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ส่วนปิดท้ายภาคผนวก1

1. เป็นส่วนที่ผู้จัดทำ�ยังไม่พบวิธีการที่เป็นพุทธวจน –ผู้รวบรวม

พุทธวจน – อริยวินัย 1097

วิธีพินทุและอธิษฐานบริขาร
วิธีพินทุ

-บาลี มหา. วิ. ๕/๓๖๘-๙/๔๑๐

ในอรรถกถาว่า การท�ำให้จีวรที่ได้มาใหม่เสียสีหรือมีต�ำหนิด้วยสีเขียว
สี ต ม หรื อ สี ด�ำคล�้ ำ มั ก ท�ำจุ ด เป็ น วงกลมอย่ า งใหญ่ เ ท่ า แววตานกยู ง
อย่างเล็กเท่าหลังตัวเรือด ที่มุมจีวรพร้อมกับกล่าวค�ำว่า “อิมัง พินทุกัปปัง
กะโรมิ”.
คำ�อธิษฐานบริขาร
ค�ำอธิษฐานบริขารสิ่งเดียว ในหัตถบาส ว่า ๓ หน
ชนิดบริขาร			
ค�ำอธิษฐาน
บาตร			
อิมัง ปัตตัง อะธิฏฐามิ.
สังฆาฏิ			
อิมัง สังฆาฏิง อะธิฏฐามิ.
อุตตราสงค์ (จีวร)		
อิมัง อุตตะราสังคัง อะธิฏฐามิ.
อันตรวาสก (สบง)		
อิมัง อันตะระวาสะกัง อะธิฏฐามิ.
นิสีทนะ (ผ้าปูนั่ง)		
อิมัง นิสีทะนัง อะธิฏฐามิ.
ผ้าอาบน�้ำฝน		
อิมัง วัสสิกะสาฏิกัง อะธิฏฐามิ.
ผ้าปิดฝี			
อิมัง กัณฑุปะฏิจฉาทิง อะธิฏฐามิ.
ผ้าปูนอน			
อิมัง ปัจจัตถะระณัง อะธิฏฐามิ.
ผ้าเช็ดหน้า เช็ดปาก		
อิมัง มุขะปุญฉะนะโจลัง อะธิฏฐามิ.
ผ้าบริขาร			
อิมัง ปะริกขาระโจลัง อะธิฏฐามิ.
คำ�อธิษฐานบริขารหลายสิ่ง ในหัตถบาส ว่า ๓ หน
ชนิดบริขาร			
ค�ำอธิษฐาน
ผ้าปูนอน			
ผ้าเช็ดหน้า เช็ดปาก		
ผ้าบริขาร			
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อิมานิ ปัจจัตถะระณานิ อะธิฏฐามิ.
อิมานิ มุขะปุญฉะนะโจลานิ อะธิฏฐามิ.
อิมานิ ปะริกขาระโจลานิ อะธิฏฐามิ.

คำ�ถอนอธิษฐานบริขาร
ค�ำถอนอธิษฐานนัน้ พึงว่าทุกอย่างเหมือนกับการอธิษฐาน แต่จะเปลีย่ น
เฉพาะค�ำว่า อะธิฏฐามิ เป็น ปัจจุทธะรามิ
ค�ำวิกัปบริขาร
(วิธกี ารวิกปั และถอนวิกปั นี้ มีอธิบายไว้ในสิกขาบทวิภงั ค์ สุราปานวรรค
สิกขาบทที่ ๙ หน้า ๑๔๔)
ค�ำวิกัป ต่อหน้าผู้รับ ในหัตถบาส ว่าดังนี้ (๓ หน)
จีวรผืนเดียว		
อิมัง จีวะรัง ตุยหัง วิกัปเปมิ.
จีวรหลายผืน
อิมานิ จีวะรานิ ตุยหัง วิกัปเปมิ.
บาตรใบเดียว
อิมัง ปัตตัง ตุยหัง วิกัปเปมิ.
บาตรหลายใบ
อิมานิ ปัตตานิ ตุยหัง วิกัปเปมิ.
ค�ำถอนวิกัป
ผู้ถอนแก่พรรษากว่า ในหัตถบาส ว่าดังนี้ (๓ หน)
จีวรผืนเดียว		
อิมัง จีวะรัง มัยหัง สันตะกัง ปริภุญชะ วา
			
วิสัชเชหิ วา ยะถาปัจจะยัง วา กะโรหิ.
จีวรหลายผืน
อิมานิ จีวะรานิ มัยหัง สันตะกานิ ปริภุญชะ วา
			
วิสัชเชหิ วา ยะถาปัจจะยัง วา กะโรหิ.
บาตรใบเดียว
อิมัง ปัตตัง มัยหัง สันตะกัง ปริภุญชะ วา
			
วิสัชเชหิ วา ยะถาปัจจะยัง วา กะโรหิ.
บาตรหลายใบ
อิมานิ ปัตตานิ มัยหัง สันตะกานิ ปริภุญชะ วา
			
วิสัชเชหิ วา ยะถาปัจจะยัง วา กะโรหิ.
(ผู้ถอนอ่อนพรรษากว่า ในหัตถบาส ให้เปลี่ยน กะโรหิ เป็น กะโรถะ)

พุทธวจน – อริยวินัย 1099

คำ�อธิษฐานเข้าพรรษา

อิมัส๎มิง อาวาเส อิมัง เตมาสัง วัสสัง อุเปมิ.

คำ�ขอขมาโทษ
• พิธีขมาหลายคน
ผู้ขอ เถเร ปะมาเทนะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง,
		
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะตุ โน ภันเต. (๓ หน)
ผู้รับ อะหัง ขะมามิ ตุมเหหิปิ เม ขะมิตัพพัง.
ผู้ขอ ขะมามะ ภันเต.
• พิธีขมาคนเดียว
ผู้ขอ เถเร ปะมาเทนะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง,
		
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต. (๓ หน)
ผู้รับ อะหัง ขะมามิ ตะยาปิ เม ขะมิตัพพัง.
ผู้ขอ ขะมามิ ภันเต.
• ค�ำตอบรับผู้มาขอขมา (ที่เป็นพุทธวจน)
-บาลี จุลฺล. วิ. ๗/๑๘๐/๓๖๙.

“ยะโต จะ โข ตะวัง อาวุโส อัจจะยัง อัจจะยะโต ทิส๎วา ยะถาธัมมัง
ปะฏิกะโรสิ ตันเต มะยัง ปะฏิคคัณหามะ วุทธิ เหสา อาวุโส อะริยัสสะ
วินะเย โย อัจจะยัง อัจจะยะโต ทิส๎วา ยะถาธัมมัง ปะฏิกะโรติ อายะติง
สังวะรัง อาปัชชะติ.”
เมื่อใดท่านเห็นโทษ โดยความเป็นโทษ แล้วท�ำคืนตามธรรม เมื่อนั้น
เรารับโทษนั้นของท่าน เพราะผู้ใดเห็นโทษโดยความเป็นโทษ แล้วท�ำคืน
ตามธรรม ถึงความส�ำรวมต่อไป ข้อนั้น เป็นความเจริญในอริยวินัย.
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• ค�ำสัตตาหะกะระณียะ
“สัตตาหะกะระณียัง กิจจัง เม อัตถิ ตัสมา มะยา คันตัพพัง อิมัส๎มิง
สัตตาหัพภันตะเร นิวัตติสสามิ.”
• ค�ำกรานกฐิน
ผ้าสังฆาฏิ		
ผ้าอุตตราสงค์
ผ้าอันตรวาสก

อิมายะ สังฆาฏิยากะฐินัง อัตถะรามิ.
อิมินา อุตตะราสังเฆนะ กะฐินัง อัตถะรามิ.
อิมินา อันตะระวาสะเกนะ กะฐินัง อัตถะรามิ.

• ค�ำอนุโมทนากฐิน
อันภิกษุผู้กรานกฐินนั้น พึงเข้าไปหาสงฆ์ ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า
ประคองอัญชลี กล่าวอย่างนี้ว่า
“อัตถะตัง อาวุโส (ภันเต) สังฆัสสะ กะฐินัง, ธัมมิโก กะฐินัตถาโร,
อะนุโมทะถะ. ท่านเจ้าข้า กฐินของสงฆ์กรานแล้ว การกรานกฐินเป็นธรรม
ขอท่านทั้งหลาย อนุโมทนาเถิด.”
ภิกษุผู้อนุโมทนาเหล่านั้น พึงห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า ประคองอัญชลี
กล่าวอย่างนี้ ว่า
“อัตถะตัง ภันเต (อาวุโส) สังฆัสสะ กะฐินัง, ธัมมิโก กะฐินัตถาโร,
อะนุโมทามะ. ผู้มีอายุ กฐินของสงฆ์กรานแล้ว การกรานกฐินเป็นธรรม
เราทั้งหลาย อนุโมทนา.”

พุทธวจน – อริยวินัย 1101

ผู้ชี้ขุมทรัพย์
-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๒๔๕/๓๕๖., สฬายตนวคฺค สํ. ๑๘/๔๔๑/๖๗๔., ธ. ขุ. ๒๕/๒๕/๑๖.

อานนท์ เราไม่พยายามท�ำกะพวกเธออย่างทะนุถนอม เหมือน
พวกช่างหม้อท�ำแก่หม้อที่ยังเปียกยังดิบอยู่
อานนท์ เราจักขนาบแล้ว ขนาบอีก ไม่มีหยุด
อานนท์ เราจักชี้โทษแล้ว ชี้โทษอีก ไม่มีหยุด ผู้ใดมีมรรคผลเป็น
แก่นสาร ผู้นั้นจักทนอยู่ได้.
คนเรา ควรมองผู้มีปัญญาใดๆ ที่คอยชี้โทษ คอยกล่าวค�ำขนาบอยู่
เสมอไป ว่าคนนั้นแหละ คือ ผู้ชี้ขุมทรัพย์ ควรคบบัณฑิตที่เป็นเช่นนั้น
เมื่อคบหากับบัณฑิตชนิดนั้นอยู่ ย่อมมีแต่ดีท่าเดียว ไม่มีเลวเลย.
ภิกษุทั้งหลาย กิจอันใดที่ศาสดาผู้เอ็นดูแสวงหาประโยชน์เกื้อกูล
อาศัยความเอ็นดูแล้ว จะพึงท�ำแก่สาวกทั้งหลาย กิจอันนั้น เราได้ท�ำแล้ว
แก่พวกเธอทั้งหลาย.
ภิกษุทั้งหลาย นั่นโคนไม้ทั้งหลาย นั่นเรือนว่างทั้งหลาย.
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย พวกเธอทั้ ง หลายจงเพี ย รเผากิ เ ลส อย่ า ได้
ประมาท พวกเธอทัง้ หลาย อย่าได้เป็นผูท้ ตี่ อ้ งร้อนใจ ในภายหลังเลย.
นี่แล เป็นวาจาเครื่องพร�่ำสอนพวกเธอทั้งหลายของเรา.
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ภาคพิเศษ
เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าน�ำมาปฏิบัติ

• ส่วนสรุปหลักเกณฑ์วิธีการระงับอธิกรณ์

แผนผังที่ ๑ สรุปวิธีการทางสงฆ์เพื่อจัดการอธิกรณ์
แผนผังที่ ๒ วิธีการลงโทษ ที่เกิดเพราะเหตุอาชีวะหรือปาติโมกข์
แผนผังที่ ๓ วิธีการลงโทษ ที่เกิดเพราะเหตุมรรคหรือปฏิปทา
ตารางที่ ๑ อธิบายอธิกรณ์ ๔ และอธิกรณสมถะ ๗
ตารางที่ ๒ การนับจำ�นวนสิกขาบทปาติิโมกข์ในแต่ละนิกาย จากพระไตรปิฎก
ตารางที่ ๓ เปรียบเทียบอายุนรก จากพระไตรปิฎกของประเทศต่างๆ
ตารางที่ ๔.๑ – ๔.๓ เปรียบเทียบลำ�ดับชือ่ นรก จากพระไตรปิฎกของประเทศต่างๆ

(ให้ดเู ปรียบเทียบในบาลีของแต่ละประเทศ ทัง้ ๓ ตารางพร้อมๆ กัน คือ ๔.๑ / ๔.๒ / ๔.๓)

ไม่ได้ทรงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อให้เขานับถือ
-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๓๓/๒๕.

ภิกษุทั้งหลาย พรหมจรรย์นี้เราประพฤติ มิใช่เพื่อหลอกลวงคน
ให้นบั ถือ มิใช่เพือ่ เรียกคนมาเป็นบริวาร มิใช่เพือ่ อานิสงส์เป็นลาภสักการะ
และเสียงสรรเสริญ มิใช่เพื่ออานิสงส์จะได้เป็นเจ้าลัทธิ หรือเพื่อค้านลัทธิ
อืน่ ใดให้ลม้ ลงไป และมิใช่เพือ่ ให้มหาชนเข้าใจว่า เราได้เป็นผูว้ เิ ศษอย่างนัน้
อย่างนี้ ก็หามิได้.
ภิกษุทงั้ หลาย ทีแ่ ท้ พรหมจรรย์นี้ เราประพฤติเพือ่ ส�ำรวม เพือ่ ละ
เพื่อคลายก�ำหนัด เพื่อดับสนิทซึ่งทุกข์ แล.

ส่วนสรุปหลักเกณฑ์วธิ กี ารระงับอธิกรณ์
เพือ่ ให้ผศู้ กึ ษามองเห็นภาพโดยรวมของระบบอธิกรณ์ทงั้ หมด
คือ ตั้งแต่การเกิดอธิกรณ์ จนถึงอธิกรณ์ระงับ อย่างย่อๆ
(ซึ่งเป็นภาพโดยรวมของแผนผังที่ ๑, ๒, และ ๓ นั่นเอง)
สามารถที่จะบรรยายออกเป็นแผนภาพได้ดังนี้
แผนภาพรวมโดยย่อ ของ อธิกรณ์และการระงับอธิกรณ์

เกิดอธิกรณ์
(ดูแผนผังที่ ๑)

ใช้วิธีระงับอธิ กรณ์ ๗ ประการ
(ดูตารางอธิ บายอธิกรณ์ฯ)

ต้อง อาบัติ
ไม่ ต้องอาบัติ
(ดูแผนผังที่ ๑ ในกรอบเส้นประ)

เพราะเหตุ
อาชีวะ – ปาติโมกข์
(ดูแผนผังที่ ๒)

เพราะเหตุ
มรรค – ปฏิปทา
(ดูแผนผังที่ ๓)

อธิกรณ์ระงับ
ข้อสังเกตุ จากพระพุทธด�ำรัสใน สามคามสูตร (ดูหน้า 1015) มีการแบ่งเหตุความวิวาท
เป็น ๒ ส่วน ซึ่งจะระงับโดยไม่ต้องอาบัติและต้องอาบัติ ในการต้องอาบัติจึงสามารถ
จัดกลุม่ ได้จากเหตุตามเรือ่ งทีเ่ กิดขึน้ ๒ ส่วนนี้ คือ ๑.เรือ่ งทีเ่ กิดเพราะเหตุ อาชีวะอันยิง่ หรือ
ปาติโมกข์อันยิ่ง และ ๒.เรื่องอันเกิดในสงฆ์ที่เกิดเพราะเหตุ มรรคหรือปฏิปทา

พุทธวจน – อริยวินัย 1105

สรุปกรรมวาจาในกิจของสงฆ์ที่ทรงบัญญัติไว้ ที่มีในพระไตรปิฎก
อปโลกนกรรม1
๑.เมือ่ จะปลงผมผูจ้ ะบวช ๒.ประกาศให้จบั ฉลาก ๓.ประกาศเรือ่ งปกาสนียกรรม ๔.ประกาศงด
ปาติโมกข์แก่ภกิ ษุทไ่ี ด้เห็น ได้ยนิ ได้รงั เกียจว่าปาราชิก หรืออาบัตปิ าราชิกยังมิได้วนิ จิ ฉัย, แก่ผบู้ อกลาสิกขา
หรือปรารภการลาสิกขายังค้างอยู,่ แก่ผไู้ ม่รว่ มสามัคคีทเ่ี ป็นธรรม, ผูป้ รารภการค้านสามัคคีทเ่ี ป็นธรรมทีย่ งั
มิได้วนิ จิ ฉัย, แก่ผทู้ ม่ี ผี เู้ ห็น ได้ยนิ ได้รงั เกียจด้วยศีลวิบตั ิ … ทิฏฐิวบิ ตั ิ
ญัตติกรรม
๑.ญัตติคนื ของทีเ่ ป็นนิสสัคคียท์ ไ่ี ด้สละแก่สงฆ์หรือแก่คณะ ๒.สมมติเป็นผูซ้ อ้ ม (ผูจ้ ะอุปสมบท)
๓.สมมติเป็นผู้ถามอันตรายิกธรรม ๔.สมมติเป็นผู้ถามหรือตอบพระวินัยในท่ามกลางสงฆ์ ๕.ญัตติทำ�
ปาริสุทธิอุโบสถ (ภิกษุ ๓ รูป) ๖.ญัตติสงฆ์ต้องสภาคาบัติ หรือสงสัยสภาคาบัติในวันอุโบสถ ๗.ญัตติ
สังฆปวารณา ๘.ญัตติคณะปวารณา ๙.ญัตติสงฆ์ต้องสภาคาบัติ หรือสงสัยสภาคาบัติในวันปวารณา
๑๐.ญัตติเพือ่ ปวารณา ๒ หน… หนเดียว… มีพรรษาเท่ากันปวารณาพร้อมกัน ๑๑.ญัตติระงับั อธิกรณ์ดว้ ย
ติณวัตถารกะ ๑๒.ถอนภิกษุออกจากคณะผูร้ ะงับอธิกรณ์ดว้ ยอุพพาหิกวิธี ๑๓.สมมติภกิ ษุณใี ห้ปวารณา
ต่อภิกษุสงฆ์แทนภิกษุณสี งฆ์
ญัตติทุติยกรรม
๑.สมมติภกิ ษุไปแทนสงฆ์เพือ่ ตรวจดูพน้ื ที่ (สร้างกุฏ,ิ วิหาร เฉพาะตน) ๒.สงฆ์แสดงทีส่ ร้างกุฏ,ิ วิหาร
เฉพาะตน ๓.สมมติภกิ ษุผแู้ ต่งตัง้ เสนาสนะและแจกอาหาร ๔.สมมติเพือ่ ไม่เป็นการอยูป่ ราศจากไตรจีวร
(แก่ภกิ ษุอาพาธ) ๕.สมมติสนั ถัต (แก่ภกิ ษุผอู้ าพาธ) ๖.สมมติภกิ ษุผทู้ ง้ิ รูปยิ ะ ๗.สงฆ์ยกอัญญวาทกรรม
แก่ผพู้ ดู กลบเกลือ่ นให้สงฆ์ล�ำ บาก ๘.สงฆ์ยกวิเหสกกรรมแก่ผนู้ ง่ิ ทำ�ให้สงฆ์ล�ำ บาก ๙.สงฆ์ลงโมหาโรปนกรรม
แก่ผเู้ มือ่ สวดปาติโมกข์อยู่ หาทำ�ในใจให้ส�ำ เร็จประโยชน์ ๑๐.สงฆ์ให้เสกขสมมติแก่ตระกูลทีเ่ จริญด้วยศรัทธา
แต่หย่อนด้วยโภคสมบัติ ๑๑.ภิกษุณีสงฆ์สิกขาสมมติให้สิกขมานา ๑๒.สงฆ์ให้ติตถิยปริวาส ๑๓.สมมติ
สมานสังวาสสีมา ๑๔.สมมติโรงอุโบสถ ๑๕.ถอนโรงอุโบสถ ๑๖.สมมติตจิ วี ราวิปิ ปวาส ๑๗.ถอนสมาน
สังวาสสีมา ๑๘.สมมติอุมมัตตกแก่ภิกษุ (ผู้วิกลจริตที่ระลึกอุโบสถได้บ้างไม่ได้บ้าง) ๑๙.เลื่อนปวารณา
๒๐.สมมติกปั ปิยภูมิ ๒๑.ให้ผา้ กฐินแก่ภกิ ษุเพือ่ กรานกฐิน ๒๒.เดาะกฐิน ๒๓.สมมติเรือนคลัง ๒๔.สมมติ
ภิกษุให้เป็นเจ้าหน้าที่รับจีวร, เก็บจีวร, แจกจีวร ๒๕.ให้ไตรจีวรและบาตรของภิกษุสามเณรผู้มรณภาพ
แก่ภิกษุสามเณรผู้พยาบาลไข้ ๒๖.ให้ภิกษุเป็นอนุทูตแก่ภิกษุเพื่อขอขมาคฤหัสถ์ ๒๗.สมมติภิกษุให้เป็น
ผู้จับฉลาก ๒๘.ญัตติแทนสงฆ์เพื่อระงับอธิกรณ์ด้วยติณวัตถารกะ ๒๙.ประกาศทำ�สังฆสามัคคีอุโบสถ
๓๐.ญัตติแทนสงฆ์เพือ่ ระงับอธิกรณ์ดว้ ยอุพพาหิกวิธี ๓๑.สงฆ์คว่�ำ บาตรแก่คฤหัสถ์ ๓๒.สงฆ์หงายบาตร
๓๓.ทัณฑสมมติ (ให้ผอู้ าพาธใช้ไม้เท้า) ๓๔.สิกกาสมมติ (ให้ผอู้ าพาธใช้สาแหรก) ๓๕.ทัณฑสิกกาสมมติ
(ให้ผอู้ าพาธใช้ไม้เท้าและสาแหรก) ๓๖.ให้นวกรรม (ดูแลการก่อสร้าง) ๓๗.สมมติภกิ ษุเป็นผูใ้ ห้ถอื เสนาสนะ,
ภัตตุเทสก์, แต่งตัง้ เสนาสนะ, ผูร้ กั ษาเรือนคลัง, แจกข้าวยาคู, ผลไม้, ของเคีย้ ว, ของเล็กๆ น้อยๆ, ผูใ้ ช้สามเณร
๓๘.สมมติภกิ ษุณใี ห้เป็นเพือ่ นภิกษุณี (ดูแลทารกชาย) ๔๐.ทำ�ปกาสนียกรรม และสมมติภกิ ษุเพือ่ ประกาศ
ปกาสนียกรรม
ญัตติจตุตถกรรม
๑.สวดสมนุภาสน์ (เพือ่ ให้ภกิ ษุสละกรรมนัน้ เสีย) ๒.ทำ�และระงับปัพพาชนียกรรม ๓.สมมติภกิ ษุ
ให้เป็นผูก้ ล่า่ วสอนภิกษุณี ๔.ให้อปุ สมบท ๕.ทำ�และระงับตัชชนียกรรม ๖.ทำ�และระงับนิยสกรรม ๗.ทำ�
และระงับปฏิสารณียกรรม ๘.ลงและระงับอุกเขปนียกรรม ๙.ให้ปริวาส ๑๐.ให้มานัต ๑๑.ให้อัพภาน
๑๒.ให้มูลายปฏิกัสสนา ๑๓.ให้สติวินัย ๑๔.ให้อมูฬหวินัย ๑๕.ทำ�ตัสสปาปิยสิกา ๑๖.ให้อุปสมบท
ภิกษุณี ๑๗.ให้อุปสมบทภิกษุณีด้วยทูต
1. ข้อสังเกต อปโลกนกรรม ตรัสให้ประกาศในท่ามกลางสงฆ์ว่า “ขอสงฆ์จงฟัง…” ไม่มีคำ�ว่า “ถ้าความ
พร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงพร้อมแล้ว สงฆ์พึง…” บางกรณีมีใช้ในอุโบสถด้วย เช่น ประกาศงดปาติโมกข์แก่
ภิกษุ ส่วนญัตติกรรมนัน้ ตรัสชัดว่า เป็นญัตติกรรมและใช้ค�ำ ว่า “…ขอสงฆ์จงฟัง ถ้าความพร้อมพรัง่ ของ
สงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึง…”, และทำ�ในที่ประชุมสงฆ์.
1106 ภาคพิเเศษ

แผนผังที่ ๑

สรุปวิธีการทางสงฆเพื่อจัดการอธิกรณ ๔ ตามที่ทรงบัญญัติไว
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(อธิกรณ ๔ คือ เรื่องที่เกิดขึ้นมีแลวสงฆตองจัดตองทำ ๔ ประเภท, อธิกรณสมถะ ๗ คือ วิธีระงับอธิกรณ ๗ ประการ)

อธิกรณ ๔
วิวาทาธิกรณ

ภิกษุวิวาทกันเรื่องธรรมวินัย

อนุวาทาธิกรณ

ภิกษุโจทฟองกันเรื่องอาบัติ

อาปตตาธิกรณ

กิจจาธิกรณ

ภิกษุลวงละเมิดสิกขาบท

มีกิจของสงฆเกิดขึ้น

อธิกรณสมถะ ๗

- สัมมุขาวินัย (พรอมหนาสงฆ,ธรรม,วินัย,บุคคล)
- สติวินัย (ยกใหวาเปนผูมีสติสมบูรณ)
- อมูฬหวินัย (ยกใหวาทำผิดขณะเปนบา)
- ปฏิญญาตกรณะ (ปรับตามรับสารภาพตามจริง)
- เยภุยยสิกา (ตัดสินตามเสียงสวนใหญ)
- ตัสสปาปยสิกา (กิริยาที่ลงโทษแกผูผิด)
- ติณวัตถารกะ (ดุจหญากลบไว,หยุดไมใหลุกลาม)

(ดูรายละเอียดที่ ตารางอธิกรณ ๔ และอธิกรณสมถะ ๗)

แผนผังที่ ๒
๑.อปโลกนกรรม

(บอกกลาวแกที่ประชุม)

อธิกรณระงับ

วิธีการลงโทษเพื่อแกไขทิฏฐิพฤติกรรมของภิกษุซึ่งผิดตามธรรมที่เกิดขึ้น
เพราะเหตุอาชีวะอันยิ่งหรือปาติโมกขอันยิ่ง

(มีผลกระทบนอยเพราะตรัสวา ...ความวิวาททีเ่ กิดเพราะเหตุอาชีวะอันยิง่ หรือปาติโมกขอนั ยิง่ นัน้ เล็กนอย... ดูหนา ๑๐๑๕)

๒.ญัตติกรรม

(ประกาศใหสงฆทราบ)

เชน - การแจงการปลงผมผูขอบวช
- ประกาศงดปาติโมกขแกภิกษุ
- ประกาศใหจับฉลาก ฯลฯ
(ดู ๑๑๐๖)

เชน - คณะและสังฆของอุโบสถและปวารณา
- ถอนภิกษุจากคณะผูระงับอธิกรณ
- สมมติตนถามอันตรายิกธรรม (ดู ๑๑๐๖)

อธิกรณระงับ

อธิกรณระงับ

หมายเหตุ นอกจากวิธีการทางสงฆเหลานี้ ยังมีการถือนิสสัยอยูศึกษาธรรมวินัย (หนา ๑๙๐),

การประณามขับไลภิกษุ (หนา ๑๙๙), ทัณฑกรรมการลงโทษ-นาสนะขับไลสามเณร (หนา ๒๓๘),
การขอขมา ฯลฯ ซึ่งเปนวิธีแนะนำสั่งสอนระหวางบุคคล หรือระหวางอุปชฌายอาจารยตอศิษย
ซึ่งมีความสำคัญมากเชนกัน และยังมีวิธีการปฏิบัติเพื่อใหคณะสงฆอยูรวมกันอยางผาสุก
ดวยการเคารพกันตามอุปสมบทกอน-หลัง (หนา ๘๖๗), การปฏิบัติตามวัตร ๑๔ (หนา ๙๐๖)
แมจะยังไมมีอธิกรณเกิดขึ้นก็ตาม / กรณีพระพุทธดำรัสใหลงพรหมทัณฑพระฉันนะ (หนา ๑๐๐๕)

แผนผังที่ ๓

อธิกรณระงับ

๔.ญัตติจตุตถกรรม

๓.ญัตติทุติยกรรม

(ประกาศ, แลวถามมติสงฆ ๓ ครั้ง)

(ประกาศ, แลวถามมติสงฆ ๑ ครั้ง)
เชน - สมมติสมี า-กัปปยกุฎ-ี เจาหนาทีส่ งฆ
- ใหปริวาสแกผจู ะบวชทีเ่ คยเปนเดียรถีย
- การใหครองผากฐิน, การเดาะกฐิน
(ดู ๑๑๐๖)
ทำปกาสนียกรรมแกภกิ ษุผท
ู ท
่ี ำลายสงฆ
สมมติใหประกาศวา การกระทำทางกาย
วาจาของภิกษุนั้น เปนเฉพาะของภิกษุนั้น
ไมพึงเห็นวาพระรัตนตรัย เปนอยางนั้น
(น.๘๘๘)
ลงโทษคว่ำบาตรแกอุบาสกอุบาสิกา
ผูดาภิกษุ, ขวยขวายทำความเสื่อมเสีย
ใหแกภิกษุ, ยุใหภิกษุแตกกัน, ติเตียน
พระรัตนตรัย (น.๘๓๑)

อธิกรณระงับ
อธิกรณระงับ
(มีกรณีเดียว
คือกรณีของ
พระเทวทัต)

เชน - การใหอุปสมบท
เขาเปนภิกษุ
- ใหปริวาส, มานัต,
อัพภาน (ดู ๑๑๐๖)

อธิกรณระงับ

อธิกรณระงับ

กรณีผูอุปสมบทไมได
๑๑ ประเภท (น.๒๔๐)
ตรัสวา ภิกษุไมพงึ ให
อุปสมบท ที่อุปสมบท
แลวตองใหสึก

วิธีการลงโทษเพื่อแกไขทิฏฐิพฤติกรรมของภิกษุซึ่งผิดตามธรรมอันเกิดในสงฆที่เกิดเพราะเหตุมรรคหรือปฏิปทา

(มีผลกระทบมากเพราะตรัสวา ...ไมเกื้อกูล...ไมใชสุข...ไมใชประโยชนของมหาชนเปนอันมาก... ดูหนา ๑๐๑๕)

อธิกรณระงับ

ด
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วิธีการลงโทษเพื่อแกไขทิฏฐิพฤติกรรมของภิกษุซึ่งผิดตามธรรม
ที่เกิดเพราะเหตุอาชีวะอันยิ่งหรือปาติโมกขอันยิ่ง

แผนผังที่ ๒

(มีผลกระทบนอยเพราะตรัสวา ...ความวิวาทที่เกิดเพราะเหตุอาชีวะอันยิ่งหรือปาติโมกขอันยิ่ง นั้นเล็กนอย... ดูหนา ๑๐๑๕)

ภิกษุลวงละเมิดสิกขาบท
(อาบัติ)

คุรุกาบัติ (อาบัติหนัก)

ลหุกาบัติ (อาบัติเบา)

๒.สังฆาทิเสส ๑๓

๑.ปาราชิก ๔
(ผูพายแพ)

*

(อาบัติที่ตองอาศัยสงฆ)
สงฆสวดใหเลิก
พฤติกรรม ๓ หน
ยังไมเลิกจึงอาบัติ
(ขอ ๑๐ – ๑๓)

อาบัติทันทีที่ลวงละเมิด
(ไดแกสังฆาทิเสส ขอ ๑ – ๙)
ขาดจากความ
เปนภิกษุทันที
แมจะไมมีใครรู
- หมดสิทธิอยูรวม
ในหมูภิกษุ
- อุปสมบทอีกไมได
ตลอดไป
(หนา ๒๕ – ๒๖)

ไมปกปด
ความผิดไว

ปกปด

ความผิดไว

ขอชักเขาหาอาบัติเดิม
กะสงฆ

ขอมานัตกะสงฆตั้งแต ๔ รูปขึ้นไป

ขอชักเขาหาอาบัติเดิม
กะสงฆ

ขอปริวาสกะสงฆ
ตั้งแต ๔ รูปขึ้นไป

ขอมูลายปฏิกัสสนา อยูปริวาส มีขอวัตร
ทำผิดซ้ำ

ขอมูลายปฏิกัสสนา

๓.ถุลลัจจัย

(อาบัติชั่วหยาบ)

๙๔ ขอ+หามรัตติเฉท
๓ ขอ, อยูเทาที่จำนวน
วันที่ปดไว (หนา ๗๐๗)

๔.ปาจิตตีย

๕.ปาฏิเทสสียะ ๔

(ยังกุศลใหตกไป)

นิสสัคคิยปาจิตตีย ๓๐

(พึงแสดงคืน)

๖.ทุกกฏ

(ทำไมดี, ผิดกฎ)
ขอบัญญัติ
ในอภิสมาจาร

๗.ทุพภาสิต
(พูดไมดี)
พูดหยอกลอ
อุปสัมบันหรือ
อนุปสัมบัน

ปาจิตตีย ๙๒

เปนความผิด
ปาจิตตีย
เนือ่ งดวยสิง่ ของ
ทีต่ อ งสละในสงฆ
หรือบุคคลกอน
จึงปลงอาบัตไิ ด
เชน เงิน, ทอง,
ของทีไ่ ดจากการ
ซือ้ ขาย หรือ
แลกเปลีย่ น
(ดูวธิ หี นา ๑๐๔๔)

ปาจิตตีย

(เภทนก/เฉทนก)
ตองตอย/ทุบ/
รือ้ นุน /ตัดใหได
ขนาดเสียกอน
จึงปลงอาบัตไิ ด
เชน กลองเข็ม,
เทาเตียง, ผา ฯ

ถาประพฤติถูกตอง

ประพฤติมานัต มีขอวัตร ๙๔ ขอ

ถาทำผิดซ้ำ

+หามรัตติเฉท ๔ ขอ,
ประพฤติ ๖ ราตรี (หนา ๗๒๗)
ถาประพฤติถูกตอง

ออกอัพภาน กะสงฆตั้งแต ๒๐ รูปขึ้นไป
กลับเปนภิกษุปกติ

ออกจากอาบัติดวยการแสดงเปดเผยอาบัติ ตอภิกษุ/คณะภิกษุ/หรือสงฆ
และสำรวมระวังมิใหผิดอีก (ดูวิธีหนา ๑๐๕๐) (เฉพาะอาบัติปาฏิเทสนียะ
ออกจากอาบัติดวยการกลาวคำแสดงคืนตามที่มีอยูในสิกขาบทนั้น)

พนจากอาบัติ

หมายเหตุ * แถบสีดำและสีขาว อางอิงจากพระสูตรทีต่ รัสเกีย่ วกับทิฏฐิอริยา ในสาราณิยธรรม ๖ (หนา ๑๐๒๗)

แผนผังที่ ๓

วิธีการลงโทษเพื่อแกไขทิฏฐิพฤติกรรมของภิกษุซึ่งผิดตามธรรม
ที่เกิดขึ้นเพราะมรรคหรือปฏิปทา
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(มีผลกระทบมากเพราะตรัสวา ...ไมเกื้อกูล...ไมใชสุข...ไมใชประโยชนของมหาชนเปนอันมาก... ดูหนา ๑๐๑๕)

ภิกษุมีทิฏฐิ พฤติกรรมที่ไมสมควร
๑.ตัชชนียกรรม

๒.นิยสกรรม

๓.ปพพาชนียกรรม

๔.ปฏิสารณียกรรรม

๕.อุกเขปนียกรรรม

(สงฆลงโทษดวยการขมขู)

(สงฆตดั สิทธิ, ใหกลับถือนิสสัยใหม)

(สงฆขับไลใหออกจากพื้นที่นั้น)

(สงฆใหกลับไปขอโทษคฤหัสถ)

(สงฆยกภิกษุออกเสียจากหมู)

ลักษณะของผูควรถูกลงโทษ
ภิ ก ษุ ผ ู  ก  อ การทะเลาะวิ ว าท
ยุ ย งให ภ ิ ก ษุ บ าดหมางกั น ,
กออธิกรณ, มีความผิดใน ๖
หมวดลักษณะ (หนา ๕๙๑)

ลักษณะของผูควรถูกลงโทษ

ลักษณะของผูควรถูกลงโทษ

ลักษณะของผูควรถูกลงโทษ
ภิกษุดา, สรางความเสื่อมเสีย
แกคฤหัสถ หรือใหเขาแตกกัน,
มีความผิดใน ๔ หมวดลักษณะ
(หนา ๖๔๒)

ลักษณะของผูควรถูกลงโทษ
ภิกษุผูไมเห็นอาบัติ, ผูไมทำคืน
อาบัติ, ผูไมละความเห็นผิด,
มีความผิดใน ๖ หมวดลักษณะ
(หนา ๖๕๗)

ภิกษุผมู อี าบัตมิ าก, มารยาททราม,

คลุกคลีคฤหัสถโดยไมสมควร,
ทัง้ ทีอ่ ยูป ริวาส มานัต ชักเขาหา
อาบัตเิ ดิม มีความผิดใน ๖ หมวด
ลักษณะ (หนา ๖๐๖)

ภิกษุผไู มละอาย, ประพฤติอนาจาร
ประทุษรายสกุล, ละเมิดบัญญัต,ิ
ประกอบมิจฉาชีพ มีความผิดใน

๑๔ หมวดลักษณะ (หนา ๖๒๓)

วิธีการลงโทษ ๑.สงฆโจทภิกษุนั้นตามโทษ ๒.ใหภิกษุนั้นใหการ ๓.ปรับอาบัติตามธรรม ๔.สงฆลงโทษตามลักษณะความผิด ดวยญัตติจตุตถกรรม
โทษที่ไดรับ ภิกษุผูถูกลงโทษตองประพฤติวัตรถูกตัดสิทธิ ๑๘ ขอ (ดูขอวัตรทั้ง ๑๘ ขอนั้น ในหนา ๕๙๓ / ๖๐๘ / ๖๒๗ / ๖๔๓ / ๖๗๙)
ใหภิกษุนั้นกลับถือนิสสัยใหม
ศึกษาธรรมวินัยกับอุปชฌาย
อาจารยอีกครั้ง (หนา ๕๙๘)

ใหภกิ ษุนน
้ั ออกจากพืน
้ ทีน
่ น
้ั

ใหภิกษุนั้นกลับไปขอโทษ
คฤหัสถ โดยสงฆสมมติภิกษุ
เปนทูตชวยเจรจา (หนา ๖๔๔)

ใหตดั สิทธิเ์ พิม
่ เติมอีก ๒๕ ขอ
เชน ไมรวมคบหา, ไมรวมกิน,
ไมรวมนอนดวย (หนา ๖๗๙)

ถาไมประพฤติตาม แตติเตียน
การกสงฆ ใหปรับอาบัติตาม
สังฆาทิเสส ขอ ๑๓ (หนา ๔๓)

การระงับโทษ

๑.ถาปฏิบัติตามวัตรที่สงฆระบุเปนที่เรียบรอย กลับประพฤติชอบ หายเยอหยิ่ง กลับตัวได ใหขอระงับโทษกับสงฆ สงฆระงับโทษใหดวยญัตติจตุตถกรรม
๒.ถาไมประพฤติตามขอวัตรที่ระบุ และขอปฏิบัติที่เพิ่มเติมตามลักษณะของกรรมที่ถูกสงฆลงโทษ ก็ไมควรระงับการลงโทษ (ความผิดและโทษยังคงอยูตอไป)
ขอสังเกต
- พระเสยยสกะ ถูกลงโทษสังฆาทิเสส ซึ่งเปนการลงโทษตามอาบัติกอน ภายหลังจึงลงโทษนิยสกรรม (ดูหนา ๕๙๘)
- ภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะ ถูกลงโทษปพพาชนียกรรมกอน ภายหลังจึงถูกลงโทษสังฆาทิเสส ซึ่งเปนการลงโทษตามอาบัติ (ดูหนา ๔๑, ๖๑๔)
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ตารางที่ ๑
ประเภทของอธิกรณ์ ๔

วิธีระงับอธิกรณ์ ๗
สัมมุขาวินัย ระงับในที่พร้อมต่อหน้า คือ

๑.พร้อมหน้าสงฆ์
๒.พร้อมหน้าธรรม
๓.พร้อมหน้าวินัย
๔.พร้อมหน้าบุคคล คือ ทั้งโจทก์และจำ�เลย

อธิบายอธิกรณ์ ๔ และอธิกรณสมถะ ๗ (ดูแผนผังที่ ๑ ประกอบ)
วิวาทาธิกรณ์

อนุวาทาธิกรณ์

อาปัตตาธิกรณ์

๑.ให้ระงับด้วยสัมมุขาวินยั คือประชุมพร้อมหน้า ทรงให้ใช้สมั มุขาวินยั ร่วมกับสติวนิ ยั , สัมมุขาวินยั ทรงให้ใช้สัมมุขาวินัยร่วมกับ ปฏิญญาตกรณะ ระงับด้วยประการเดียว คือด้วยสัมมุขาวินัย
๒.ถ้าไม่ได้ให้ไปอาวาสทีม่ ภี กิ ษุมากกว่าเพือ่ ให้ ร่ ว มกั บ อมู ฬ หวิ นั ย หรื อ สั ม มุ ข าวิ นั ย ร่ ว มกั บ หรื อ ให้ ใช้ สั ม มุ ข าวิ นั ย ร่ ว มกั บ ติ ณ วั ต ถารกะ ด้วยความพร้อมหน้าสงฆ์, ธรรม, วินยั และพร้อม
ตามควรแก่กรณี ดังนี้ :หน้าบุคคล เช่น ให้อุปสมบท, อุโบสถ, ปวารณา,
ช่ ว ยระงั บ ๓. ถ้ า ขณะวิ นิจ ฉั ย มี เ สี ย งไม่ ส งบ ตัสสปาปิยสิกา ตามควรแก่กรณี ดังนี้ :ให้ผ้ากฐิน, ให้ปริวาส, ให้มานัต, ให้อัพภาน ฯลฯ
(ดูรายละเอียดในแผนผังที่ ๓)

ให้ ใช้ อุพ พาหิ ก วิ ธี คื อ สงฆ์ ตั้ ง ภิ ก ษุ เ ป็ น คณะ
(ผูม้ อี งค์คณ
ุ ๑๐) มอบเรือ่ งให้ไปวินจิ ฉัย (หน้า 784)

สติวินัย ยกให้ว่าเป็นผู้มีสติสมบูรณ์ โดยมี
เงื่อนไข คือ ๑.ผู้ถูกโจทเป็นผู้บริสุทธิ์
๒.มีผู้กล่าวฟ้องเธอ ๓.เธอขอสติวินัย
๔.สงฆ์ให้สติวินัยแก่เธอ
๕.สงฆ์พร้อมเพรียงกันให้โดยธรรม

ก.ทรงให้ใช้สัมมุขาวินัยร่วมกับสติวินัย ในกรณี

อมูฬหวินัย ยกให้ว่าทำ�ผิดขณะเป็นบ้า

ข.กรณีที่จำ�เลยเป็นผู้ทำ�ผิดขณะที่เป็นบ้า เมื่อ
หายบ้าแล้วมีผู้โจท ทรงให้ใช้สัมมุขาวินัยร่วมกับ
อมูฬหวินัย โดยให้ผู้นั้นขออมูฬหวินัยกะสงฆ์,
สงฆ์ให้อมูฬหวินัย ด้วยญัตติจตุตถกรรม

ให้ขออมูฬหวินัยกับสงฆ์, สงฆ์สวดประกาศให้
อมูฬหวินัย, มีลักษณะที่ไม่เป็นธรรม คือ ทำ�ผิด
ขณะรูต้ วั หรือไม่เป็นบ้า แต่แก้ตวั ว่าไม่ร,ู้ ว่ารูส้ กึ
เหมือนฝัน, แก้ตัวอ้างว่าเป็นบ้า

ที่ ผู้ ถู ก โจทเป็ น ผู้ มี ส ติ ส มบู ร ณ์ (คื อ เป็ น
พระอรหันต์) และครบตามเงื่อนไขของสติวินัย
โดยให้สงฆ์สวดประกาศให้สติวินัยแก่เธอ

ปฏิ ญ ญาตกรณะ ปรั บ โทษตามการรั บ
สารภาพที่ได้กระทำ�ลงไปจริง มีลักษณะที่ไม่
เป็นธรรม คือ สารภาพไม่ตรงตามที่ทำ�จริง

ก.ให้ใช้สัมมุขาวินัยร่วมกับปฏิญญาตกรณะ
คื อ ปรั บ โทษตามรั บ สารภาพที่ ไ ด้ ทำ�จริ ง
เช่น อยู่ปริวาส, ประพฤติมานัต, แสดงอาบัติ
(แผนผังที่ ๒)

เยภุยยสิกา ตัดสินตามเสียงส่วนใหญ่ โดยสงฆ์ ๔.ถ้ายังระงับไม่ได้ ให้ระงับด้วยเยภุยยสิกา คือ
สมมติภกิ ษุผนู้ บั คะแนน มีองค์ ๕ คือ ไม่ล�ำ เอียง นับคะแนนเสียงส่วนมาก โดยสงฆ์ประกาศสมมติ
เพราะรัก, เกลียด, หลง, กลัว, รูว้ า่ อย่างไรนับแล้ว, ภิกษุผู้จับนับคะแนน, ตรัสวิธีลงคะแนน ๓ คือ
มีลกั ษณะไม่เป็นธรรม หน้า 752
๑.ปกปิด, ๒.กระซิบบอก, ๓.เปิดเผย

ตัสสปาปิยสิกา กิรยิ าทีล่ งโทษแก่ผผู้ ดิ มีองค์
๕ คือ ๑.เป็นผูไ้ ม่บริสทุ ธิ์ ๒.เป็นผูไ้ ม่ละอาย
๓.มีผู้โจทฟ้อง ๔.สงฆ์ทำ�ตัสสปาปิยสิกาแก่เธอ
๕.สงฆ์พร้อมกันลงโทษโดยธรรม

ติณวัตถารกะ ดุจหญ้ากลบไว้, หยุดไม่ให้

ลุ ก ลาม ถ้า วิวาทกันต่อ ไปจะลุ ก ลามเลวร้ า ย
แตกแยกกัน ให้ขอมติสงฆ์ เพื่อออกจากอาบัติ
ด้วยกันทั้งสองฝ่าย โดยเว้นอาบัติหยาบ, เว้น
อาบัติที่เนื่องกับคฤหัสถ์, เว้นผู้ที่มีความเห็น
แย้ง, เว้นผู้ที่ไม่ได้ประชุมอยู่ในที่นั้น

กิจจาธิกรณ์

เถียงกันว่าเป็นธรรมวินัย, คำ�ตรัส, พุทธจริยา, การโจทฟ้ อ งกั น ด้ ว ย ศี ล วิ บั ติ , อาจารวิ บั ติ , การต้องอาบัติ การปรับอาบัติ และการแก้ไขตน เป็ น กิ จ ของสงฆ์ ที่ ต้ อ งทำ � มี อปโลกนกรรม,
บัญญัติ, อาบัติเบา-หนัก-มีส่วนเหลือ หรือไม่ใช่ ทิฏฐิวิบัติ หรืออาชีววิบัติ
ให้พ้นจากอาบัติ ทั้ง ๗ กอง
ญัตติกรรม, ญัตติทุติยกรรม, ญัตติจตุตถกรรม

ค.ถ้าจำ�เลยที่ปฏิเสธแล้วรับ รับแล้วปฏิเสธ
ให้ ก ารกลั บ กลอก กล่ า วเท็ จ ทั้ ง ที่ รู้ ให้ ใช้
สั ม มุ ข าวิ นั ย ร่ ว มกั บ ตั ส สปาปิ ย สิ ก า ลงโทษให้
ประพฤติวัตร ๑๘ ข้อ (หน้า 763)
ข.กรณีภิกษุ ๒ ฝ่ายวิวาทกัน ต่างก็ประพฤติ

ไม่ ส มควรเป็ น อั น มาก ถ้ า ปรั บ กั น และกั น
ด้ ว ยอาบั ติ เ หล่ า นั้ น เรื่ อ งจะรุ น แรงร้ า ยกาจ
และแตกกันได้ จึงทรงให้ใช้สัมมุขาวินัยร่วมกับ
ติณวัตถารกะ โดยให้ภิกษุรูปหนึ่งของแต่ละฝ่าย
ที่เสนอญัตติ เป็นผู้แสดงอาบัติแทน
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ตารางที่ ๒
Bhikkhu
Pātimokkha

ภิกขุปาติโมกข์

ปาราชิก
สังฆาทิเสส

อนิยต
นิสสัคคิยปาจิตตีย์
ปาจิตตีย์
ปาฏิเทสนียะ
อธิกรณสมถะ

การนับจำ�นวนสิกขาบทปาติิโมกข์ในแต่ละนิกาย จากพระไตรปิฎก

Pāli (ภาษาบาลี)
Theravāda*

จากพุทธวจนในพระสูตร

Chinese (ภาษาจีน)
Mahāsaṅghika*

-บาลี
เถรวาท* จตุกฺก. อํ. ๒๑/๓๒๖/๒๔๔., มหาสังฆิกะ*
อุปริ. ม. ๑๔/๕๓/๕๗.

Mahīśāsaka Dharmaguptaka Dharmaguptaka Sarvāstivāda Sarvāstivāda

มหิศาสกะ

(1)

(2)

(1)

Tibet

Sanskrit (ภาษาสันสกฤต)
Mūlasarvāstivāda

(2)

ธรรมคุปตกะ (๑) ธรรมคุปตกะ (๒) สรวาสติวาท (๑) สรวาสติวาท (๒) มูลสรวาสติวาท

Kāśyapīya

Mahāsaṅghika* Lokuttaravāda

Sarvāstivāda

กาศยปิยะ

มหาสังฆิกะ* โลกุตตรวาท

สรวาสติวาท

(Turfan 11)

Sarvāstivāda
(Finot)

(ภาษาธิเบต)
Mūlasarvāstivāda Mūlasarvāstivāda
(Gilgit 3)

สรวาสติวาท มูลสรวาสติวาท มูลสรวาสติวาท

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

ไม่มีอวดอุตริฯ

3

4

4

13 สังฆาทิเสส (13) 13
2
2
ยปาจิตตีย์ 30
30 นิสสัคคิ(30)
92 ปาจิตตีย์ (92) 92
4 ปาฏิเทสนียะ (4) 4

13
2
30
91
4

13
2
30
90
4

13
2
30
90
4

13
2
30
90
4

13
2
30
90
4

13
2
30
90
4

13
2
30
90
4

13
2
30
92
4

13
2
30
92
4

13
2
30
90
4

13
2
30
90
4

13
2
30
90
4

13
2
30
90
4

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

4

ปาราชิก (4)

อธิกรณสมถะ (7)

7

รวม 152

150

152 151 150 150 150 150 150 150 152 152 150 149 150 150

75
รวม 227

150

66
218

เสขิยะ

100
251

100
250

100
250

113
263

107
257

113
263

96
246

67
219

หมายเหตุ * : นิกายของพุทธศาสนาทีแ่ ยกกันตัง้ แต่หลังสังคายนาครัง้ ๒ (หลังพระพุทธเจ้าปรินพิ พานไปแล้วประมาณ ๑๐๐ ปี ปรารภเหตุภกิ ขุกลุม่ วัชชีบตุ ร)
ภายหลังต่อมาก็ได้มกี ารแตกนิกายย่อยๆ ออกไปอีกราว ๑๘ นิกาย
ที่มา : https://suttacentral.net

67
219

113
263

113
262

108
258

108
258

จุดประสงค์ของพรหมจรรย์

ผู้ท�ำสมค�ำปฏิญาณว่า “สมณะ”

-บาลี มู. ม. ๑๒/๓๗๓/๓๕๒., อุปริ. ม. ๑๔/๒๗๑/๔๐๓.

-บาลี มู. ม. ๑๒/๔๙๖/๔๕๙.

อัคคิเวสนะ ถ้าภิกษุผู้เถระ หรือภิกษุปูนกลาง หรือภิกษุใหม่ที่ยังไม่
เป็นขีณาสพ ท�ำกาละลงไป ก็ยอ่ มถึงซึง่ การนับว่าตายแล้ว ท�ำกาละแล้วทัง้
ทีย่ งั ฝึกไม่เสร็จ ดุจดัง่ ช้างแก่ หรือปูนกลาง หรือหนุม่ ของพระราชาทีย่ งั ฝึก
ไม่ได้ตายลง ก็ถึงซึ่งการนับว่า ตายแล้ว ทั้งที่ยังฝึกไม่เสร็จ ฉันใดก็ฉันนั้น.
อัคคิเวสนะ ถ้าภิกษุผู้เถระ หรือภิกษุปูนกลาง หรือภิกษุใหม่ก็ตาม
เป็นขีณาสพแล้ว ท�ำกาละ ลงไป ก็ย่อมถึงซึ่งการนับว่าตายแล้ว ท�ำกาละ
แล้วอย่างเสร็จสิ้นการฝึกแล้ว ดุจดั่งช้างแก่ หรือปูนกลาง หรือหนุ่มก็ตาม
ของพระราชา ที่เขาฝึกดีแล้วตายลง ก็ถึงซึ่งการนับว่า ตายไปอย่างได้รับ
การฝึกส�ำเร็จแล้ว ฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกัน.

ภิกษุทั้งหลาย มหาชนเขารู้จักเธอทั้งหลายว่า “สมณะ สมณะ”
ดังนี้. ถึงเธอทั้งหลายเล่า เมื่อถูกเขาถามว่า ท่านทั้งหลาย เป็นอะไร
พวกเธอทั้งหลายก็ปฏิญาณตัวเองว่า “เราเป็นสมณะ” ดังนี้
ภิกษุทงั้ หลาย เมื่อเธอทัง้ หลาย มีชอื่ ว่า สมณะ และปฏิญาณตัวเอง
ว่าเป็นสมณะ อยู่อย่างนี้แล้ว พวกเธอทั้งหลาย จะต้องส�ำเหนียกใจว่า
“ธรรมเหล่าใด อันจะท�ำเราให้เป็นสมณะและเป็นพราหมณ์ (คือเป็นอรหันต์
ผู้ลอยบุญบาปเสียแล้ว) เราจะประพฤติถือเอาด้วยดี ซึ่งธรรมเหล่านั้น
ด้ ว ยอาการปฏิ บั ติ ข องเราอย่ า งนี้ สมั ญ ญาว่ า สมณะของพวกเราก็ จั ก
เป็นจริง และค�ำปฏิญาณว่าสมณะของพวกเราก็จักสมจริง
อนึ่ ง เล่ า เราบริ โ ภคใช้ ส อย จี ว ร บิ ณ ฑบาต เสนาสนะ และ
คิลานปัจจัยเภสัชบริกขารของทายกเหล่าใด. การบ�ำพ็ญทานของทายก
เหล่านั้น ก็จักมีผลใหญ่ มีอานิสงส์ใหญ่ และการบรรพชาของเราเอง
ก็จักไม่เป็นหมันเปล่าแต่จักมีผลมีก�ำไรแก่เราโดยแท้” ดังนี้.
ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอทั้งหลาย พึงส�ำเหนียกใจไว้อย่างนี้ แล.

ภิกษุทั้งหลาย พรหมจรรย์นี้ มิใช่มีลาภสักการะและเสียงสรรเสริญ
เป็นอานิสงส์ พรหมจรรย์นี้ มิใช่มีความถึงพร้อมแห่งศีลเป็นอานิสงส์
พรหมจรรย์นี้ มิใช่มีความถึงพร้อมแห่งสมาธิเป็นอานิสงส์ พรหมจรรย์นี้
มิใช่มีความถึงพร้อมแห่งญาณทัสสนะเป็นอานิสงส์.
ภิกษุทั้งหลาย ก็เจโตวิมุตติอันไม่ก�ำเริบ อันใดมีอยู่ พรหมจรรย์
นี้มีเจโตวิมุตตินั่นแหละเป็นประโยชน์ที่มุ่งหมาย มีเจโตวิมุตตินั่นแหละ
เป็นแก่นสาร มีเจโตวิมุตติ นั่นแหละเป็นผลสุดท้ายของพรหมจรรย์ แล.

เหตุปัจจัยอันเป็นที่มาของตารางเปรียบเทียบอายุนรก
และล�ำดับชั้นของนรก จากพระไตรปิฎกของประเทศต่างๆ
เช่น

1. เมื่อพบความขัดแย้งไม่สอดรับกันในพระสูตร (พุทธวจน) โดยบาลี

1.1. อุปมาอายุของนรก ทีเ่ ปรียบเหมือนการหยิบเมล็ดงาออกจาก
เกวียนของชาวโกศลทีบ่ รรทุกงา ๒๐ ขารี ทุกๆ 100 ปี (เล่ม ๑๕)
หรือ ทุกๆ 100,000 ปี (เล่ม ๒๔) หรือ ทุกๆ 100 ปี 1,000 ปี
100,000 ปี (เล่ม ๒๕) หยิบเมล็ดงาออกจากเกวียนนั้น
หนึ่งเมล็ด ...
1.2. ลำ�ดับชัน้ ของนรกทีส่ ลับกันในชัน้ ทีก่ ล่าวว่า อฏฏะ และ อหหะ
ซึ่งมีการสลับกันในบางพระสูตร ตามที่ยกมาเปรียบเทียบให้
เห็นในตาราง
2. จึงมีการเปรียบเทียบกับบาลีของประเทศต่างๆ ทั่วโลกเท่าที่มี
หลักฐานอยู่ เพื่อต้องการทราบว่า มีบาลีที่เป็นพุทธวจนของประเทศใด
บ้างทีม่ เี นือ้ หาตรงกัน สอดรับกัน โดยไม่มคี วามขัดแย้งกันในบทพยัญชนะ
3. ใช้หลักที่พระศาสดาประกาศไว้ว่าคำ�ของพระองค์จะต้องสอดรับ
ไม่ขัดแย้งกัน (-บาลี อิติวุ. ขุ. ๒๕/๓๒๑/๒๙๓)
4. ใช้หลักมหาประเทศ 4 (จตฺตาโร มหาปเทส) คือ ตรวจลงในธรรมะ
และวินัยที่พระองค์ ตรัสไว้ดีแล้ว บริสุทธิ์ บริบูรณ์สิ้นเชิง (-บาลี มหา. ที.
๑๐/๑๔๔/๑๑๓-๑๑๖)

5. ทำ�เป็นตารางเทียบเคียงพระไตรปิฎกจากประเทศต่างๆ โดยบาลี
เพื่อให้เห็นชัดเจนในส่วนความเหมือนและความแตกต่างในบทพยัญชนะ
ที่เหมือนและแตกต่างกัน (ในส่วนของภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพิ่ม
ตารางคำ�แปลของพระไตรปิฎกแต่ละฉบับให้เห็นไว้ด้วย เพื่อเป็นกรณี
ศึกษาและให้เห็นในความถูกต้องสอดรับกัน ไม่ขัดแย้ง และความเป็น
อกาลิโกของตถาคตภาษิต) ดังตารางต่อไปนี้
• ตารางที่ ๓ เปรียบเทียบอายุนรก จากพระไตรปิฎกของประเทศต่างๆ
• ตารางที่ ๔.๑ – ๔.๓ เปรียบเทียบล�ำดับชื่อนรก จากพระไตรปิฎก
ของประเทศต่างๆ
พุทธวจน – อริยวินัย 1113

ก้อนข้าวที่ลุกเป็นไฟ
-บาลี สตฺตก. อํ. ๒๓/๑๓๓/๖๙.

ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เราจั ก บอก เราจั ก อธิ บ ายแก่ พ วกเธอทั้ ง หลาย
ให้เข้าใจ การที่ถูกบุรุษมีก�ำลังแข็งแรง เอาขอเหล็ก อันร้อนเป็นเปลวไฟ
ลุ ก โพลงมี แ สงโชติ ช ่ ว ง กระชากปากให้ เ ปิ ด แล้ ว โยนก้ อ นเหล็ ก แดง
อันร้อนแรงลุกโพลงมีแสงโชติช่วง เข้าไปในปาก มันไหม้ริมฝีปาก ไหม้ปาก
ไหม้ลิ้น ไหม้คอไหม้ท้อง ไหม้ล�ำไส้ใหญ่ของเขา พาล�ำไส้เล็กออกมาโดย
ทวารเบื้องต�่ำ นั่นต่างหากเป็นการดี ส�ำหรับคนซึ่งเป็นคนทุศีล มีความ
เป็นอยู่ลามก ไม่สะอาดมีความประพฤติชนิดที่ตนเองนึกแล้วก็กินแหนง
ตัวเอง มีการกระท�ำที่ต้องปกปิดซ่อนเร้น ไม่ใช่สมณะก็ปฏิญญาว่าเป็น
สมณะ ไม่ใช่คนประพฤติพรหมจรรย์ ก็ปฏิญญาว่าประพฤติพรหมจรรย์
เป็นคนเน่าใน เปียกแฉะ มีสัญชาติหมักหมม เหมือนบ่อที่เทขยะมูลฝอย.
ข้อนั้นเพราะเหตุไร
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เพราะว่ า การที่ เขาจะต้ อ งตายหรื อ ได้ รั บ ทุ ก ข์
เจียนตายเนื่องจากเหตุที่เขาถูกบุรุษมีก�ำลังแข็งแรง เอาขอเหล็ก อันร้อน
เป็นเปลวไฟลุกโพลงมีแสงโชติช่วง กระชากปากให้เปิด แล้วโยนก้อน
เหล็กแดงอันร้อนแรง ลุกโพลงมีแสงโชติช่วง เข้าไปในปาก หาได้เป็นเหตุ
ให้เขาต้องเกิดใน อบาย ทุคติ วินิบาต นรก ภายหลังแต่ความตาย เพราะ
การท�ำลายแห่งกายไม่ ส่วนการที่เขาเป็นคนทุศีล มีความเป็นอยู่ลามก
ไม่สะอาด มีความประพฤติ ชนิดที่ตนเองนึกแล้วก็กินแหนงตัวเอง มีการ
กระท�ำที่ต้องปกปิดซ่อนเร้น ไม่ใช่สมณะก็ปฏิญญาว่าเป็นสมณะ ไม่ใช่
คนประพฤติพรหมจรรย์ก็ปฏิญญาว่าประพฤติพรหมจรรย์ เป็นคนเน่าใน
เปี ย กแฉะ มี สั ญ ชาติ ห มั ก หมม เหมื อ นบ่ อ ที่ เ ทขยะมู ล ฝอย. แล้ ว ยั ง
(มีความคิดที่จะ) บริโภคก้อนข้าว ที่พวกกษัตริย์มหาศาล หรือพราหมณ์
มหาศาล หรือคฤหบดีมหาศาล ถวายด้วยศรัทธานั้น ย่อมเป็นไปเพื่อ
ความทุกข์ ไม่เกื้อกูลแก่เขา ตลอดกาลนาน ภายหลังแต่ความตาย
เพราะการท�ำลายแห่งกาย เขาย่อมเข้าถึง อบาย ทุคติ วินิบาต นรก.

ตารางที่ ๓
ฉบับหลวง (ไทย)
(หน้า ๑๘๕)

เปรียบเทียบอายุนรก จากพระไตรปิฎกของประเทศต่างๆ
มหามกุฏฯ (ไทย)
(หน้า ๑๗๐)

โดยล่วงร้อยปีๆ โดยล่วงร้อยปีๆ
ต่อหนึง่ เมล็ด ต่อเมล็ดหนึง่ ๆ
ร.ศ. ๑๑๒ (บาลี)

สยามรัฐ (บาลี)

วัสส์ สตัสส์
วัสส์ สตัสส์

วสฺสสตสฺส
วสฺสสตสฺส

(หน้า ๒๐๔)

ฉบับหลวง (ไทย)
(หน้า ๑๔๙)

(หน้า ๑๕๔)

มหามกุฏฯ (ไทย)
(หน้า ๒๘๑)

สยามรัฐ (บาลี)

เมือ่ ล่วงไปได้

สยามรัฐ (บาลี)

วัสส์ สตัสส์
วัสส์ สหัสส์ สั ส์
วัสส์ สตสหัสส์ สั ส์

วสฺสสตสฺส
วสฺสสหสฺสสฺส
วสฺสสตสหสฺสสฺ ส

(หน้า ๓๗๕)

(หน้า ๔๖๐)

Pali-Text

ล่วงไปแล้ว
๑๐๐,๐๐๐ ปี…

ทุกๆ ๑๐๐ ปี…

ไม่ได้แปลไว้

Wisdom Pub (Eng)
(page 246)

At the end of every
hundred years…

(หน้า ๑๘๒)

(บาลี) (หน้า ๒๑๖)

วสฺสสตสฺส
วสฺสสตสฺส

วสฺสสตสฺส
วสฺสสตสฺส

Roman Script (พม่า)

(หน้า ๒๒๗)

มหาจุฬาฯ (ไทย) เฉลิมพระเกียรติ 2549
(หน้า ๒๐๓)

(ไทย) (หน้า ๒๒๗)

ล่วงไปแล้ว
๑๐๐,๐๐๐ ปี…

ทุกๆ ๑๐๐ ปี…

Pali-Text (Eng)

Wisdom Pub (Eng)

at the end of

At the end of every

every century…

hundred years…

(page 116)

Roman Script

(page 153)

(Vipassna Research)
(page 94)

vassasatassa

vassasatassa

vassasatassa

vassasatassa

(page 1454)

(บาลี) (หน้า ๑๙๗)

Roman Script (พม่า)

(หน้า ๓๗๖)

วสฺสสตสหสฺสสฺส วสฺสสตสหสฺสสฺส

Roman Script

(page 395)

(Vipassna Research)
(page 76)

vassasatassa

vassasatassa

vassasatassa

vassasatassa

พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๕ ขุททกนิกาย ขุททกปาฐ-ธรรมบท-อุทาน-อิติวุตตกะ-สุตตนิบาต
มหามกุฏฯ (ไทย)
(หน้า ๖๐๑)

เมือ่ ล่วงไปได้

ร้อยปี พันปี แสนปี… ร้อยปี พันปี แสนปี…
ร.ศ. ๑๑๒ (บาลี)

เฉลิมพระเกียรติ 2549
(ไทย) (หน้า ๒๕๗)

(หน้า ๑๑๓)

วัสส์ สตสหัสส์ สั ส์ วสฺสสตสหสฺสสฺส

(หน้า ๓๔๔)

มหาจุฬาฯ (ไทย)
(หน้า ๒๕๐)

มหาจุฬาฯ (บาลี) เฉลิมพระเกียรติ 2549 อักษรขอม (บาลี)

(หน้า ๑๘๔)

ฉบับหลวง (ไทย)

พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๕ สังยุตตนิกาย สคาถวรรค

พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๔ อังคุตตรนิกาย ทสก-เอกาทสกนิบาต

เมือ่ ล่วงไปแสนปี... เมือ่ ล่วงไปแสนปี...
ร.ศ. ๑๑๒ (บาลี)

(ให้ดูจากบาลีเป็นหลักเปรียบเทียบ)

มหาจุฬาฯ (บาลี) เฉลิมพระเกียรติ 2549 อักษรขอม (บาลี)

(หน้า ๒๒๒)
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Pali-Text (Eng)

มหาจุฬาฯ (ไทย) เฉลิมพระเกียรติ 2549
(หน้า ๖๕๘)

ล่วงไปแล้ว

๑๐๐,๐๐๐ ปี…

(ไทย) (หน้า ๖๕๕)

(page 75)

Wisdom Pub

ทุกๆ ๑๐๐ ปี…

at the end of

ไม่ได้แปลไว้

every century…

มหาจุฬาฯ (บาลี) เฉลิมพระเกียรติ 2549 อักษรขอม (บาลี)
(หน้า ๔๖๓)

(บาลี) (หน้า ๔๙๓)

วสฺสสตสฺส
วสฺสสหสฺสสฺส
วสฺสสตสหสฺสสฺส

วสฺสสตสฺส
วสฺสสตสฺส

(หน้า ๒๑๖)

Roman Script (พม่า)
(page 381)

vassasatassa
vassasatassa

vassasatassa
vassasatassa

หมายเหตุ : ๑. ช่องสีเทาคืออายุของนรกที่มีความขัดแย้งกันทางบาลี จากพระไตรปิฎกของประเทศต่างๆ ที่นำ�มาเทียบเคียงให้เป็นข้อสังเกต ยกเว้นช่องสีดำ�ที่เป็น Roman Script ของพม่า
และ Vipassna Research Institute (อินเดีย) ไม่มีความขัดแย้งกันโดยบทพยัญชนะ

๒. วสฺสสตสฺส หมายถึง ร้อยปี, วสฺสสหสฺสสฺส หมายถึง พันปี, วสฺสสตสหสฺสสฺ ส หมายถึง แสนปี

Roman Script

(Vipassna Research)
(page 54)
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ตารางที่ ๔.๑

เปรียบเทียบลำ�ดับชือ่ นรก จากพระไตรปิฎกของประเทศต่างๆ

[ให้ดจู ากบาลีเป็นหลักเปรียบเทียบ]
(ให้ดเู ปรียบเทียบในบาลีของแต่ละประเทศ ทัง้ ๓ ตารางพร้อมๆ กัน คือ ๔.๑ / ๔.๒ / ๔.๓)

จากพระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๕ สังยุตตนิกาย สคาถวรรค
ฉบับหลวง (ไทย) มหามกุฏฯ (ไทย) มหาจุฬาฯ (ไทย) เฉลิมพระเกียรติ 2549

ร.ศ. ๑๑๒ (บาลี)
(หน้า ๒๐๔)

อัพพ์ โุ ท นิรโย
นิรพั พ์ โุ ท นิรโย
อพโพ นิรย
อฏโฏ นิรโย
อหโห นิรโย
กุมโุ ท นิรย
โสคันธ์ โิ ก นิรโย
อุปป์ ลโก นิรโย
ปุณฑ
์ รีโก นิรโย
ปทุโม นิรโย

(หน้า ๑๘๕)

(หน้า ๑๗๐)

(หน้า ๒๕๑)

(ไทย) (หน้า ๒๕๗)

อัพพุทนรก
นิรพั พุทนรก
อพพนรก
อฏฏนรก
อหหนรก
กุมทุ นรก
โสคันธิกนรก
อุปปลกนรก
ปุณฑริกนรก
ปทุมนรก

อัพพุทนรก
นิรพั พุทนรก
อพพนรก
อฏฏนรก
อหหนรก
กุมทุ นรก
โสคันธิกนรก
อุปปลกนรก
ปุณฑริกนรก
ปทุมนรก

อัพพุทนรก
นิรพั พุทนรก
อพัพพนรก
อุหหนรก
อัฏฏนรก
กุมทุ นรก
โสคันธิกนรก
อุปปลนรก
ปุณฑริกนรก
ปทุมนรก

อัพพุทนรก
นิรพั พุทนรก
อพพนรก
อฏฏนรก
อหหนรก
กุมทุ นรก
โสคันธิกนรก
อุปลกนรก
ปุณฑรีกนรก
ปทุมนรก

สยามรัฐ (บาลี)
(หน้า ๒๒๒)

อพฺพโุ ท นิรโย
นิรพฺพโุ ท นิรโย
อพโพ นิรโย
อฏโฏ นิรโย
อหโห นิรโย
กุมโุ ท นิรโย
โสคนฺธโิ ก นิรโย
อุปปฺ ลโก นิรโย
ปุณฑ
ฺ รีโก นิรโย
ปทุโม นิรโย

มหาจุฬาฯ (บาลี) เฉลิมพระเกียรติ 2549
(หน้า ๑๘๒)

(บาลี) (หน้า ๒๑๗)

อพฺพโุ ท นิรโย
นิรพฺพโุ ท นิรโย
อพโพ นิรโย
อฏโฏ นิรโย
อหโห นิรโย
กุมโุ ท นิรโย
โสคนฺธโิ ก นิรโย
อุปปฺ ลโก นิรโย
ปุณฑ
ฺ รีโก นิรโย
ปทุโม นิรโย

อพฺพโุ ท นิรโย
นิรพฺพโุ ท นิรโย
อพโพ นิรโย
อฏโฏ นิรโย
อหโห นิรโย
กุมโุ ท นิรโย
โสคนฺธโิ ก นิรโย
อุปปฺ ลโก นิรโย
ปุณฑ
ฺ รีโก นิรโย
ปทุโม นิรโย

Wisdom Pub (Eng)
(page 246)

Abbuda hell
Nirabbuda hell
Ababa hell

Pali-Text

Aṭaṭa hell

ไม่ได้แปลไว้

Ahaha hell
Kumuda hell
Sogandhika hell
Uppala hell
Puṇḍarīka hell
Paduma hell

อักษรขอม (บาลี)
(หน้า ๒๒๗)

Roman Script (พม่า)

Roman Script

(page 153)

(Vipassna Research)
(page 94)

Abbudo nirayo

abbudo nirayo

Nirabbuda nirayo

nirabbuda nirayo

Ababo nirayo

ababo nirayo

Aṭaṭo nirayo

aṭaṭo nirayo

Ahaho nirayo

ahaho nirayo

Kumudo nirayo

kumudo nirayo

Sogandhiko nirayo

sogandhiko nirayo

Uppala nirayo

uppala nirayo

Puṇḍariko nirayo

puṇḍariko nirayo

Padumo nirayo

padumo nirayo

หมายเหตุ : แถบสีเทาที่เน้นให้เห็น คือ ลำ�ดับชั้นของนรกที่มีความขัดแย้งกันทางบาลี จากพระไตรปิฎกของประเทศต่างๆ ที่นำ�มาเทียบเคียงให้เป็นข้อสังเกต
ยกเว้น Roman Script ของพม่า ที่ไม่มีความขัดแย้งกันโดยบทพยัญชนะ
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ตารางที่ ๔.๒

เปรียบเทียบลำ�ดับชือ่ นรก จากพระไตรปิฎกของประเทศต่างๆ

[ให้ดจู ากบาลีเป็นหลักเปรียบเทียบ]
(ให้ดเู ปรียบเทียบในบาลีของแต่ละประเทศ ทัง้ ๓ ตารางพร้อมๆ กัน คือ ๔.๑ / ๔.๒ / ๔.๓)

จากพระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๔ อังคุตตรนิกาย ทสก-เอกาทสกนิบาต
ฉบับหลวง (ไทย)
(หน้า ๑๔๙)

อัพพุทะ
นิรพั พุทะ
อพัพพะ
อหหะ
อฏฏะ
กุมทุ ะ
โสคันธิกะ
อุปปละ
ปุณฑรีกะ
ปทุมะ

มหามกุฏฯ (ไทย) มหาจุฬาฯ (ไทย)
(หน้า ๒๘๑)

(หน้า ๒๐๓)

เฉลิมพระเกียรติ 2549
(ไทย) (หน้า ๒๒๗)

Pali-Text (Eng)

Wisdom Pub (Eng)

อัพพุทะ
นิรพั พุทะ
อพัพพะ
อหหะ
อฏฏะ
กุมทุ ะ
โสคันธิกะ
อุปปละ
ปุณฑรีกะ
ปทุมะ

อัพพุทนรก
นิรพั พุทนรก
อพัพพนรก
อุหหนรก
อัฏฏนรก
กุมทุ นรก
โสคันธิกนรก
อุปปลนรก
ปุณฑริกนรก
ปทุมนรก

อัพพุทนรก
นิรพั พุทนรก
อพัพพนรก
อหหนรก
อฏฏนรก
กุมทุ นรก
โสคันธิกนรก
อุปลกนรก
ปุณฑรีกนรก
ปทุมนรก

Abbuda Purgatory

abbuda hell

Nirabbuda Purgatory

nirabbuda hell

Ababa Purgatory

ababa hell

Ahaha Purgatory

ahaha hell

Aṭaṭa Purgatory

aṭaṭa hell

Kumuda Purgatory

water-lily hell

ร.ศ. ๑๑๒ (บาลี)

สยามรัฐ (บาลี)

มหาจุฬาฯ (บาลี)
(หน้า ๑๑๓)

เฉลิมพระเกียรติ 2549
(บาลี) (หน้า ๑๙๘)

อัพพ์ โุ ท นิรโย
นิรพั พ์ โุ ท นิรโย
อพัพโ์ พ นิรย
อหโห นิรโย
อฏโฏ นิรโย
กุมโุ ท นิรย
โสคันธ์ โิ ก นิรโย
อุปป์ โล นิรโย
ปุณฑ
์ รีโก นิรโย
ปทุโม นิรโย

อพฺพโุ ท นิรโย
นิรพฺพโุ ท นิรโย
อพพฺโพ นิรโย
อหโห นิรโย
อฏโฏ นิรโย
กุมโุ ท นิรโย
โสคนฺธโิ ก นิรโย
อุปปฺ โล นิรโย
ปุณฑ
ฺ รีโก นิรโย
ปทุโม นิรโย

อพฺพโุ ท นิรโย
นิรพฺพโุ ท นิรโย
อพพฺโพ นิรโย
อหโห นิรโย
อฏโฏ นิรโย
กุมโุ ท นิรโย
โสคนฺธโิ ก นิรโย
อุปปฺ โล นิรโย
ปุณฑ
ฺ รีโก นิรโย
ปทุโม นิรโย

อพฺพโุ ท นิรโย
นิรพฺพโุ ท นิรโย
อพพฺโพ นิรโย
อหโห นิรโย
อฏโฏ นิรโย
กุมโุ ท นิรโย
โสคนฺธโิ ก นิรโย
อุปปฺ โล นิรโย
ปุณฑ
ฺ รีโก นิรโย
ปทุโม นิรโย

(หน้า ๑๕๔)

(หน้า ๑๘๔)

(page 116)

(page 1455)

Sogandhika Purgatory sweet-fragrance hell

อักษรขอม (บาลี)
(หน้า ๓๗๖)

Uppalaka Purgatory

blue-lotus hell

Puṇḍarīka Purgatory

white-lotus hell

Pduma Purgatory

red-lotus hell

Roman Script (พม่า)

Roman Script

(page 396)

(Vipassna Research)
(page 76)

Abbudo nirayo

abbudo nirayo

Nirabbudo nirayo

nirabbudo nirayo

Ababo nirayo

ababo nirayo

Aṭaṭo nirayo

aṭaṭo nirayo

Ahaho nirayo

ahaho nirayo

Kumudo nirayo

kumudo nirayo

Sogandhiko nirayo

sogandhiko nirayo

Uppalako nirayo

uppalako nirayo

Puṇḍarīko nirayo

puṇḍarīko nirayo

Padumo nirayo

padumo nirayo

หมายเหตุ : แถบสีเทาที่เน้นให้เห็น คือ ลำ�ดับชั้นของนรกที่มีความขัดแย้งกันทางบาลี จากพระไตรปิฎกของประเทศต่างๆ ที่นำ�มาเทียบเคียงให้เป็นข้อสังเกต
ยกเว้น Roman Script ของพม่า ที่ไม่มีความขัดแย้งกันโดยบทพยัญชนะ
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ตารางที่ ๔.๓

เปรียบเทียบลำ�ดับชือ่ นรก จากพระไตรปิฎกของประเทศต่างๆ

[ให้ดจู ากบาลีเป็นหลักเปรียบเทียบ]
(ให้ดเู ปรียบเทียบในบาลีของแต่ละประเทศ ทัง้ ๓ ตารางพร้อมๆ กัน คือ ๔.๑ / ๔.๒ / ๔.๓)

จากพระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๕ ขุททกนิกาย ขุททกปาฐ-ธรรมบท-อุทาน-อิติวุตตกะ-สุตตนิบาต
ฉบับหลวง (ไทย) มหามกุฏฯ (ไทย)
(หน้า ๓๔๔)

(หน้า ๖๐๑)

อัพพุทนรก
นิรพั พุทนรก
อัพพนรก
อหหนรก
อฏฏนรก
กุมทุ นรก
โสคันธิกนรก
อุปลกนรก
ปุณฑรีกนรก
ปทุมนรก

อัพพุทนรก
นิรพั พุทนรก
อัพพนรก
อหหนรก
อฏฏนรก
กุมทุ นรก
โสคันธิกนรก
อุปลกนรก
ปุณฑรีกนรก
ปทุมนรก

มหาจุฬาฯ (ไทย) เฉลิมพระเกียรติ 2549
(หน้า ๖๕๘)

(ไทย) (หน้า ๖๕๕)

อัพพุทนรก
นิรพั พุทนรก
อพพนรก
อหหนรก
อฏฏนรก
กุมทุ นรก
โสคันธิกนรก
อุปปลกนรก
ปุณฑรีกนรก
ปทุมนรก

อัพพุทนรก
นิรพั พุทนรก
อัพพนรก
อหหนรก
อฏฏนรก
กุมทุ นรก
โสคันธิกนรก
อุปลกนรก
ปุณฑรีกนรก
ปทุมนรก

ร.ศ. ๑๑๒ (บาลี)

สยามรัฐ (บาลี)

มหาจุฬาฯ (บาลี) เฉลิมพระเกียรติ 2549

อัพพ์ โุ ท นิรโย
นิรพั พ์ โุ ท นิรโย
อพโพ นิรย
อหโห นิรโย
อฏโฏ นิรโย
กุมโุ ท นิรย
โสคันธ์ โิ ก นิรโย
อุปป์ ลโก นิรโย
ปุณฑ
์ รีโก นิรโย
ปทุโม นิรโย

อพฺพโุ ท นิรโย
นิรพฺพโุ ท นิรโย
อพโพ นิรโย
อหโห นิรโย
อฏโฏ นิรโย
กุมโุ ท นิรโย
โสคนฺธโิ ก นิรโย
อุปปฺ ลโก นิรโย
ปุณฑ
ฺ รีโก นิรโย
ปทุโม นิรโย

อพฺพโุ ท นิรโย อพฺพโุ ท นิรโย
นิรพฺพโุ ท นิรโย นิรพฺพโุ ท นิรโย
อพโพ นิรโย
อพโพ นิรโย
อหโห นิรโย
อหโห นิรโย
อฏโฏ นิรโย
อฏโฏ นิรโย
กุมโุ ท นิรโย
กุมโุ ท นิรโย
โสคนฺธโิ ก นิรโย โสคนฺธโิ ก นิรโย
อุปปฺ ลโก นิรโย อุปปฺ ลโก นิรโย
ฺ รีโก นิรโย
ปุณฑ
ฺ รีโก นิรโย ปุณฑ
ปทุโม นิรโย
ปทุโม นิรโย

(หน้า ๓๗๕)

(หน้า ๔๖๑)

(หน้า ๔๖๔)

(บาลี) (หน้า ๔๙๓)

Pali-Text (Eng)
(page 76)

Abbuda hell
Nirabbuda hell
Ababa hell
Ahaha hell

Wisdom Pub

Aṭaṭa hell

ไม่ได้แปลไว้

Kumuda hell
Sogandhika hell
Uppalaka hell
Puṇḍarīka hell
Paduma hell

อักษรขอม (บาลี)
(หน้า ๒๑๖)

Roman Script (พม่า)

Roman Script

(page 381)

(Vipassna Research)
(page 54)

Abbudo nirayo

abbudo nirayo

Nirabbudo nirayo

nirabbudo nirayo

Ababo nirayo

ababo nirayo

Aṭaṭo nirayo

ahaho nirayo

Ahaho nirayo

aṭaṭo nirayo

Kumudo nirayo

kumudo nirayo

Sogandhiko nirayo

sogandhiko nirayo

Uppalako nirayo

uppalako nirayo

Puṇḍarīko nirayo

puṇḍariko nirayo

Padumo nirayo

padumo nirayo

หมายเหตุ : แถบสีเทาที่เน้นให้เห็น คือ ลำ�ดับชั้นของนรกที่มีความขัดแย้งกันทางบาลี จากพระไตรปิฎกของประเทศต่างๆ ที่นำ�มาเทียบเคียงให้เป็นข้อสังเกต
ยกเว้น Roman Script ของพม่า ที่ไม่มีความขัดแย้งกันโดยบทพยัญชนะ

]

สำ�หรับรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ
ภายใต้เครือข่ายพุทธวจนโดยพุทธวจนสถาบัน
ค้นหาข้อมูลได้จาก
www.buddhakos.org หรือ www.watnapp.com
ผู้ที่สนใจรับสื่อธรรมที่เป็นพุทธวจน เพื่อไปใช้ศึกษาส่วนตัว
หรือหากมีความจำ�นงที่จะรับไปแจกเป็นธรรมทานในจำ�นวนหลายสิบชุด
ขอความกรุณาแจ้งความจำ�นงได้ที่
มูลนิธิพุทธโฆษณ์
ประสานงานและเผยแผ่ : เลขที่ ๒๙/๓ หมู่ที่ ๗
ถนนเลียบคลอง ๑๐ ฝั่งตะวันออก
ตำ�บลบึงทองหลาง อำ�เภอลำ�ลูกกา จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๕๐
โทรศัพท์ ๐๘ ๒๒๒๒ ๕๗๙๐-๙๔, ๐๘ ๕๐๕๘ ๖๘๘๘, ๐๘ ๑๕๑๓ ๑๖๑๑
โทรสาร ๐ ๒๑๕๙ ๐๕๒๕-๖
เว็บไซต์ : www.buddhakos.org อีเมล์ : buddhakos@hotmail.com
สนับสนุนการเผยแผ่พุทธวจนได้ที่
ชื่อบัญชี “มูลนิธิพุทธโฆษณ์” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา คลอง ๑๐ (ธัญบุรี)
ประเภท บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๓๑๘-๒-๔๗๔๖๑-๐

๑๐

พระสูตรของความส�าคัญ
ทีช่ าวพุทธต้องศึกษา
แต่คา� สอนจากพระพุทธเจ้า
เท่านัน้

ผ่านมา ๒,๕๐๐ กว่าปี
ค�าสอนทางพระพุทธศาสนาเกิดความหลากหลายมากขึน้
มีสา� นักต่างๆ มากมาย ซึง่ แต่ละหมูค่ ณะก็มคี วามเห็นของตน
หามาตรฐานไม่ได้ แม้จะกล่าวในเรือ่ งเดียวกัน
ทัง้ นีไ้ ม่ใช่เพราะค�าสอนของพระพุทธเจ้าไม่สมบูรณ์
แล้วเราควรเชือ่ และปฏิบตั ติ ามใคร ?
ลองพิจารณาหาค�าตอบง่ายๆ ได้จาก ๑๐ พระสูตร
ซึง่ พระตถาคตทรงเตือนเอาไว้
แล้วตรัสบอกวิธปี อ้ งกันและแก้ไขเหตุเสือ่ มแห่งธรรมเหล่านี.้
ขอเชิญมาตอบตัวเองกันเถอะว่า ถึงเวลาแล้วหรือยัง ?
ทีพ่ ทุ ธบริษทั จะมีมาตรฐานเพียงหนึง่ เดียว คือ “พุทธวจน” ธรรมวินยั
จากองค์พระสังฆบิดาอันวิญญูชนพึงปฏิบตั แิ ละรูต้ ามได้เฉพาะตน ดังนี.้
๑. พระองค์ทรงสามารถก�าหนดสมาธิ เมือ่ จะพูด ทุกถ้อยค�าจึงไม่ผดิ พลาด
-บาลี มู. ม. ๑๒/๔๕๘/๔๓๐.

อัคคิเวสนะ ! เรานัน้ หรือ จ�าเดิมแต่เริม่ แสดง กระทัง่ ค�าสุดท้ายแห่ง
การกล่าวเรือ่ งนัน้ ๆ ย่อมตัง้ ไว้ซงึ่ จิตในสมาธินมิ ติ อันเป็นภายในโดยแท้
ให้จติ ด�ารงอยู่ ให้จติ ตัง้ มัน่ อยู่ กระท�าให้มจี ติ เป็นเอก ดังเช่นทีค่ นทัง้ หลาย
เคยได้ยนิ ว่าเรากระท�าอยูเ่ ป็นประจ�า ดังนี.้

๒.แต่ละค�าพูดเป็นอกาลิโก คือ ถูกต้องตรงจริงไม่จา� กัดกาลเวลา
-บาลี มู. ม. ๑๒/๔๘๕/๔๕๑.

ภิกษุทั้งหลาย ! พวกเธอทัง้ หลายเป็นผูท้ เี่ ราน�าไปแล้วด้วยธรรมนี้
อันเป็นธรรมทีบ่ คุ คลจะพึงเห็นได้ดว้ ยตนเอง (สนฺทฏิ ิโก) เป็นธรรมให้
ผลไม่จา� กัดกาล (อกาลิโก) เป็นธรรมทีค่ วรเรียกกันมาดู (เอหิปสฺสโิ ก)
ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว (โอปนยิโก) อันวิญญูชนจะพึงรู้ได้เฉพาะตน
(ปจฺจตฺต� เวทิตพฺโพ วิญญ
ฺ หู )ิ .
๓. ค�าพูดทีพ่ ดู มาทัง้ หมดนับแต่วนั ตรัสรูน้ นั้ สอดรับไม่ขดั แย้งกัน
-บาลี อิติวุ. ขุ. ๒๕/๓๒๑/๒๙๓.

ภิกษุทั้งหลาย ! นับตั้งแต่ราตรี ที่ตถาคตได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ จนกระทั่งถึงราตรีที่ตถาคตปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสส
นิพพานธาตุ ตลอดเวลาระหว่างนั้น ตถาคตได้กล่าวสอน พร�่าสอน
แสดงออก ซึง่ ถ้อยค�าใด ถ้อยค�าเหล่านัน้ ทัง้ หมด ย่อมเข้ากันได้โดย
ประการเดียวทัง้ สิน้ ไม่แย้งกันเป็นประการอืน่ เลย.
วยกลองศึก
อ๔.ทรงบอกเหตุแห่งความอันตรธานของค�าสอนเปรี-บาลียบด้
นิทาน. สํ. ๑๖/๓๑๑/๖๗๒-๓.
ภิกษุทงั้ หลาย ! เรือ่ งนีเ้ คยมีมาแล้ว กลองศึกของกษัตริยพ์ วกทสารหะ
เรียกว่า อานกะ มีอยู่ เมือ่ กลองอานกะนี้ มีแผลแตกหรือลิ พวกกษัตริย์
ทสารหะได้หาเนือ้ ไม้อนื่ ท�าเป็นลิม่ เสริมลงในรอยแตกของกลองนัน้ (ทุก
คราวไป). ภิกษุทั้งหลาย ! เมื่อเชื่อมปะเข้าหลายครั้งหลายคราวเช่นนั้น
นานเข้าก็ถงึ สมัยหนึง่ ซึง่ เนือ้ ไม้เดิมของตัวกลองหมดสิน้ ไป เหลืออยูแ่ ต่
เนือ้ ไม้ทที่ า� เสริมเข้าใหม่เท่านัน้ .
ภิกษุทงั้ หลาย ! ฉันใดก็ฉนั นัน้ ในกาลยืดยาวฝ่ายอนาคต จักมีภกิ ษุ
ทัง้ หลาย สุตตันตะเหล่าใด ทีเ่ ป็นค�าของตถาคต เป็นข้อความลึก มีความหมายซึง้
เป็นชัน้ โลกุตตระ ว่าเฉพาะด้วยเรือ่ งสุญญตา เมือ่ มีผนู้ า� สุตตันตะเหล่านัน้

มากล่าวอยู่ เธอจักไม่ฟังด้วยดี จักไม่เงี่ยหูฟัง จักไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึง
และจักไม่สา� คัญว่าเป็นสิง่ ทีต่ นควรศึกษาเล่าเรียน ส่วนสุตตันตะเหล่าใดที่
นักกวีแต่งขึน้ ใหม่ เป็นค�าร้อยกรองประเภทกาพย์กลอน มีอกั ษรสละสลวย
มีพยัญชนะอันวิจติ ร เป็นเรือ่ งนอกแนว เป็นค�ากล่าวของสาวก เมือ่ มีผนู้ า�
สุตตันตะที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่เหล่านั้นมากล่าวอยู่ เธอจักฟังด้วยดี จัก
เงีย่ หูฟงั จักตัง้ จิต เพือ่ จะรูท้ วั่ ถึง และจักส�าคัญว่าเป็นสิง่ ทีต่ นควรศึกษา
เล่าเรียนไป.
ภิกษุทงั้ หลาย ! ความอันตรธานของสุตตันตะเหล่านัน้ ทีเ่ ป็นค�าของ
ตถาคต เป็นข้อความลึก มีความหมายซึง้ เป็นชัน้ โลกุตตระ ว่าเฉพาะด้วย
เรือ่ งสุญญตา จักมีได้ดว้ ยอาการอย่างนี้ แล.
๕. ทรงก�าชับให้ศึกษาปฏิบัติเฉพาะจากค�าของพระองค์เท่านั้น
อย่าฟังคนอื่น
-บาลี ทุก. อํ. ๒๐/๙๑-๙๒/๒๙๒.

ภิกษุทงั้ หลาย ! พวกภิกษุบริษทั ในกรณีนี้ สุตตันตะเหล่าใด ทีก่ วี
แต่งขึน้ ใหม่ เป็นค�าร้อยกรองประเภทกาพย์กลอน มีอกั ษรสละสลวย มี
พยัญชนะอันวิจติ ร เป็นเรือ่ งนอกแนว เป็นค�ากล่าวของสาวก เมือ่ มีผนู้ า�
สุตตันตะเหล่านัน้ มากล่าวอยู่ เธอจักไม่ฟงั ด้วยดี ไม่เงีย่ หูฟงั ไม่ตงั้ จิตเพือ่
จะรูท้ วั่ ถึง และจักไม่สา� คัญว่าเป็นสิง่ ทีต่ นควรศึกษาเล่าเรียน.
ภิกษุทงั้ หลาย ! ส่วนสุตตันตะเหล่าใด ทีเ่ ป็นค�าของตถาคต เป็น
ข้อความลึก มีความหมายซึง้ เป็นชัน้ โลกุตตระ ว่าเฉพาะด้วยเรือ่ งสุญญตา
เมือ่ มีผนู้ า� สุตตันตะเหล่านัน้ มากล่าวอยู่ เธอย่อมฟังด้วยดี ย่อมเงีย่ หูฟงั
ย่อมตัง้ จิตเพือ่ จะรูท้ วั่ ถึง และย่อมส�าคัญว่าเป็นสิง่ ทีต่ นควรศึกษาเล่าเรียน
จึงพากันเล่าเรียน ไต่ถาม ทวนถามแก่กนั และกันอยูว่ า่ “ข้อนีเ้ ป็นอย่างไร
มีความหมายกีน่ ยั ” ดังนี้ ด้วยการท�าดังนี้ เธอย่อมเปิดธรรมทีถ่ กู ปิดไว้ได้
ธรรมทีย่ งั ไม่ปรากฏ เธอก็ทา� ให้ปรากฏได้ ความสงสัยในธรรมหลายประการ
ทีน่ า่ สงสัย เธอก็บรรเทาลงได้.

ภิภิกกษุษุททงั้ งั้ หลาย
หลาย! ! บริ
บริษษทั ทั ชืชือ่ อ่ อุอุกกกาจิ
กาจิตตวิวินนตี ตี าาปริ
ปริสสาาโน
โนปฏิ
ปฏิปปจุ จุ ฉาวิ
ฉาวินนตี ตี าา
เป็เป็นนอย่
อย่าางไรเล่
งไรเล่าา??
ภิภิกกษุษุททงั้ งั้ หลาย
หลาย! ! ในกรณี
ในกรณีนนคี้ คี้ อื อื ภิภิกกษุษุททงั้ งั้ หลายในบริ
หลายในบริษษทั ทั ใดใดเมืเมือ่ อ่ สุสุตตตัตันนตะ
ตะ
ทัทัง้ ง้ หลาย
หลาย อัอันนเป็เป็นนตถาคตภาษิ
ตถาคตภาษิตต (ตถาคตภาสิ
(ตถาคตภาสิตตา)า) อัอันนลึลึกกซึซึง้ ง้ (คมฺ
(คมฺภภรี รี า)า) มีมี
อรรถอั
อรรถอันนลึลึกกซึซึ้ง้ง (คมฺ
(คมฺภภีรีรตฺตฺถถา)า) เป็เป็นนโลกุ
โลกุตตตระ
ตระ (โลกุ
(โลกุตตฺตฺตรา)
รา) ประกอบด้
ประกอบด้ววยย
เรืเรือ่ อ่ งสุ
งสุญญญตา
ญตา (สุ(สุญญญ
ฺญ
ฺ ตปฏิ
ตปฏิสสย� ย� ตุ ตุ ตฺ ตฺ า)า) อัอันนบุบุคคคลน�
คลน�าามากล่
มากล่าาวอยู
วอยู่ ่ ก็ก็ไไม่ม่ฟฟงั งั ด้ด้ววยดี
ยดี
ไม่ไม่เงีเงีย่ ย่ หูหูฟฟงั งั ไม่ไม่เข้เข้าาไปตั
ไปตัง้ ง้ จิจิตตเพืเพือ่ อ่ จะรู
จะรูท้ ท้ วั่ วั่ ถึถึงง และไม่
และไม่สสา� า� คัคัญญว่ว่าาเป็เป็นนสิสิง่ ง่ ทีทีต่ ต่ นควร
นควร
ศึศึกกษาเล่
ษาเล่าาเรีเรียยน.น.
ส่ส่ววนสุ
นสุตตตัตันนตะเหล่
ตะเหล่าาใดใด ทีทีก่ ก่ วีวีแแต่ต่งงขึขึน้ น้ ใหม่
ใหม่ เป็เป็นนค�ค�าาร้ร้ออยกรองประเภท
ยกรองประเภท
กาพย์
กาพย์กกลอน
ลอน มีมีออกั กั ษรสละสลวย
ษรสละสลวย มีมีพพยัยัญญชนะอั
ชนะอันนวิวิจจติ ติ รร เป็เป็นนเรืเรือ่ อ่ งนอกแนว
งนอกแนว
เป็เป็นนค�ค�าากล่
กล่าาวของสาวก
วของสาวก เมืเมือ่ อ่ มีมีผผนู้ นู้ า� า� สุสุตตตัตันนตะเหล่
ตะเหล่าานีนีม้ ม้ ากล่
ากล่าาวอยู
วอยู่ ่
พวกเธอย่
พวกเธอย่ออมฟั
มฟังงด้ด้ววยดี
ยดี เงีเงีย่ ย่ หูหูฟฟงั งั ตัตัง้ ง้ จิจิตตเพืเพือ่ อ่ จะรู
จะรูท้ ท้ วั่ วั่ ถึถึงง และส�
และส�าาคัคัญญไป
ไป
ว่ว่าาเป็เป็นนสิสิง่ ง่ ทีทีต่ ต่ นควรศึ
นควรศึกกษาเล่
ษาเล่าาเรีเรียยนน พวกเธอเล่
พวกเธอเล่าาเรีเรียยนธรรมอั
นธรรมอันนกวี
กวีแแต่ต่งงใหม่
ใหม่
นันั้น้นแล้
แล้วว ก็ก็ไไม่ม่สสอบถามซึ
อบถามซึ่ง่งกักันนและกั
และกันน ไม่ไม่ทท�า�าให้
ให้เปิเปิดดเผยแจ่
เผยแจ่มมแจ้
แจ้งงออกมาว่
ออกมาว่าา
ข้ข้ออนีนีพ้ พ้ ยัยัญญชนะเป็
ชนะเป็นนอย่
อย่าางไร
งไร อรรถเป็
อรรถเป็นนอย่
อย่าางไร
งไร ดัดังงนีนี้ ้ เธอเหล่
เธอเหล่าานันัน้ น้ เปิเปิดดเผย
เผย
สิสิง่ ง่ ทีทีย่ ย่ งั งั ไม่ไม่เปิเปิดดเผยไม่
เผยไม่ไได้ด้ ไม่ไม่หหงายของที
งายของทีค่ ค่ ว�ว�า่ า่ อยู
อยูใ่ ใ่ ห้ห้หหงายขึ
งายขึน้ น้ ได้ได้ ไม่ไม่บบรรเทา
รรเทา
ความสงสั
ความสงสัยยในธรรมทั
ในธรรมทัง้ ง้ หลายอั
หลายอันนเป็เป็นนทีทีต่ ต่ งั้ งั้ แห่
แห่งงความสงสั
ความสงสัยยมีมีออย่ย่าางต่
งต่าางๆงๆ ได้ได้. .
ภิภิกกษุษุททงั้ งั้ หลาย
หลาย! ! นีนีเ้ ราเรี
เ้ ราเรียยกว่
กว่าา อุอุกกกาจิ
กาจิตตวิวินนตี ตี าา ปริ
ปริสสาา โน
โน ปฏิ
ปฏิปปจุ จุ ฉาวิ
ฉาวินนตี ตี า.า.
ภิภิกกษุษุททงั้ งั้ หลาย
หลาย! ! บริ
บริษษทั ทั ชืชือ่ อ่ ปฏิ
ปฏิปปจุ จุ ฉาวิ
ฉาวินนตี ตี าาปริ
ปริสสาาโน
โนอุอุกกกาจิ
กาจิตตวิวินนตี ตี าา
เป็เป็นนอย่
อย่าางไรเล่
งไรเล่าา??
ภิภิกกษุษุททงั้ งั้ หลาย
หลาย! ! ในกรณี
ในกรณีนนคี้ คี้ อื อื ภิภิกกษุษุททงั้ งั้ หลายในบริ
หลายในบริษษทั ทั ใดใดเมืเมือ่ อ่ สุสุตตตัตันนตะ
ตะ
ทัทัง้ ง้ หลาย
หลาย ทีทีก่ ก่ วีวีแแต่ต่งงขึขึน้ น้ ใหม่
ใหม่ เป็เป็นนค�ค�าาร้ร้ออยกรองประเภทกาพย์
ยกรองประเภทกาพย์กกลอน
ลอน มีมีออกั กั ษร
ษร
สละสลวย
สละสลวย มีมีพพยัยัญญชนะอั
ชนะอันนวิวิจจติ ติ รร เป็เป็นนเรืเรือ่ อ่ งนอกแนว
งนอกแนว เป็เป็นนค�ค�าากล่
กล่าาวของสาวก
วของสาวก
อัอันนบุบุคคคลน�
คลน�าามากล่
มากล่าาวอยู
วอยู่ ่ ก็ก็ไไม่ม่ฟฟงั งั ด้ด้ววยดี
ยดี ไม่ไม่เงีเงีย่ ย่ หูหูฟฟงั งั ไม่ไม่เข้เข้าาไปตั
ไปตัง้ ง้ จิจิตตเพืเพือ่ อ่ จะจะ
รูรูท้ ท้ วั่ วั่ ถึถึงง และไม่
และไม่สสา� า� คัคัญญว่ว่าาเป็เป็นนสิสิง่ ง่ ทีทีต่ ต่ นควรศึ
นควรศึกกษาเล่
ษาเล่าาเรีเรียยนน ส่ส่ววนน สุสุตตตัตันนตะ
ตะ
เหล่
เหล่าาใด
ใดอัอันนเป็เป็นนตถาคตภาษิ
ตถาคตภาษิตตอัอันนลึลึกกซึซึง้ ง้ มีมีออรรถอั
รรถอันนลึลึกกซึซึง้ ง้ เป็เป็นนโลกุ
โลกุตตตระ
ตระ
ประกอบด้
ประกอบด้ววยเรื
ยเรือ่ อ่ งสุ
งสุญญญตา
ญตาเมืเมือ่ อ่ มีมีผผนู้ นู้ า� า� สุสุตตตัตันนตะเหล่
ตะเหล่าานีนี้ ้มากล่
มากล่าาวอยู
วอยู่ ่พวก
พวก

เธอย่อมฟังด้วยดี ย่อมเงีย่ หูฟงั ย่อมเข้าไปตัง้ จิตเพือ่ จะรูท้ วั่ ถึง และ
ย่อมส�าคัญว่าเป็นสิง่ ทีค่ วรศึกษาเล่าเรียน พวกเธอเล่าเรียนธรรมทีเ่ ป็น
ตถาคตภาษิตนัน้ แล้ว ก็สอบถามซึง่ กันและกัน ท�าให้เปิดเผยแจ่มแจ้งออก
มาว่า ข้อนีพ้ ยัญชนะเป็นอย่างไร อรรถะเป็นอย่างไร ดังนี้ เธอเหล่านัน้
เปิดเผยสิง่ ทีย่ งั ไม่เปิดเผยได้ หงายของทีค่ ว�า่ อยูใ่ ห้หงายขึน้ ได้ บรรเทา
ความสงสัยในธรรมทัง้ หลายอันเป็นทีต่ งั้ แห่งความสงสัยมีอย่างต่างๆ ได้.
ภิกษุทงั้ หลาย ! นีเ้ ราเรียกว่า ปฏิปจุ ฉาวินตี า ปริสา โน อุกกาจิตวินตี า.
ภิกษุทงั้ หลาย ! เหล่านีแ้ ลบริษทั ๒ จ�าพวกนัน้ . ภิกษุทงั้ หลาย !
บริษทั ทีเ่ ลิศในบรรดาบริษทั ทัง้ สองพวกนัน้ คือ บริษทั ปฏิปจุ ฉาวินตี า
ปริสา โน อุกกาจิตวินตี า (บริษทั ทีอ่ าศัยการสอบสวนทบทวนกันเอาเอง
เป็นเครือ่ งน�าไป ไม่อาศัยความเชือ่ จากบุคคลภายนอกเป็นเครือ่ งน�าไป) แล.
๖.ทรงห้ามบัญญัติเพิ่มหรือตัดทอนสิ่งที่บัญญัติไว้
-บาลี มหา. ที. ๑๐/๙๐/๗๐.

ภิกษุทงั้ หลาย ! ภิกษุทงั้ หลาย จักไม่บญ
ั ญัตสิ งิ่ ทีไ่ ม่เคยบัญญัติ จัก
ไม่เพิกถอนสิง่ ทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้แล้ว จักสมาทานศึกษาในสิกขาบททีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้
แล้วอย่างเคร่งครัด อยูเ่ พียงใด ความเจริญก็เป็นสิง่ ทีภ่ กิ ษุทงั้ หลายหวังได้
ไม่มคี วามเสือ่ มเลย อยูเ่ พียงนัน้ .
๗.ส�านึกเสมอว่าตนเองเป็นเพียงผู้เดินตามพระองค์เท่านั้น
ถึงแม้จะเป็นอรหันต์ผู้เลิศทางปัญญาก็ตาม
-บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๘๒/๑๒๖.

ภิกษุทงั้ หลาย ! ตถาคตผูอ้ รหันตสัมมาสัมพุทธะ ได้ทา� มรรคทีย่ งั
ไม่เกิดให้เกิดขึน้ ได้ทา� มรรคทีย่ งั ไม่มใี ครรูใ้ ห้มคี นรู้ ได้ทา� มรรคทีย่ งั ไม่มี
ใครกล่าวให้เป็นมรรคทีก่ ล่าวกันแล้ว ตถาคตเป็นผูร้ มู้ รรค (มคฺคญฺญ)ู เป็น
ผูร้ แู้ จ้งมรรค (มคฺควิท)ู เป็นผูฉ้ ลาดในมรรค (มคฺคโกวิโท). ภิกษุทั้งหลาย !
ส่วนสาวกทัง้ หลายในกาลนี้ เป็นผูเ้ ดินตามมรรค (มคฺคานุคา) เป็นผูต้ ามมา
ในภายหลัง.

ภิกษุทงั้ หลาย ! นีแ้ ล เป็นความผิดแผกแตกต่างกัน เป็นความมุง่ หมาย
ทีแ่ ตกต่างกัน เป็นเครือ่ งกระท�าให้แตกต่างกัน ระหว่างตถาคตผูอ้ รหันตสัมมาสัมพุทธะ กับภิกษุผู้ปัญญาวิมุตติ.
๘.ตรัสไว้ว่าให้ทรงจ�าบทพยัญชนะและค�าอธิบายอย่างถูกต้อง
พร้อมขยันถ่ายทอดบอกสอนกันต่อไป
-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๙๗/๑๖๐.

ภิกษุทงั้ หลาย ! พวกภิกษุในธรรมวินยั นี้ เล่าเรียนสูตรอันถือกัน
มาถูก ด้วยบทพยัญชนะทีใ่ ช้กนั ถูก ความหมายแห่งบทพยัญชนะทีใ่ ช้กนั
ก็ถกู ย่อมมีนยั อันถูกต้องเช่นนัน้ . ภิกษุทงั้ หลาย ! นีเ่ ป็น มูลกรณีทหี่ นึง่
ซึง่ ท�าให้พระสัทธรรมตัง้ อยูไ่ ด้ไม่เลอะเลือนจนเสือ่ มสูญไป...
ภิกษุทงั้ หลาย ! พวกภิกษุเหล่าใด เป็นพหุสตู คล่องแคล่ว ในหลัก
พระพุทธวจน ทรงธรรม ทรงวินยั ทรงมาติกา (แม่บท) พวกภิกษุเหล่านัน้
เอาใจใส่ บอกสอน เนือ้ ความแห่งสูตรทัง้ หลายแก่คนอืน่ ๆ เมือ่ ท่านเหล่านัน้
ล่วงลับไป สูตรทัง้ หลาย ก็ไม่ขาดผูเ้ ป็นมูลราก (อาจารย์) มีทอี่ าศัยสืบกันไป.
ภิกษุทั้งหลาย ! นี่เป็น มูลกรณีที่สาม ซึ่งท�าให้พระสัทธรรมตั้งอยู่ได้
ไม่เลอะเลือนจนเสือ่ มสูญไป...
*** ในที่นี้ยกมา ๒ นัย จาก ๔ นัย ของมูลเหตุสี่ประการ ที่ท�าให้พระสัทธรรมตั้งอยู่ได้
ไม่เลอะเลือนจนเสื่อมสูญไป

๙. ทรงบอกวิธีแก้ไขความผิดเพี้ยนในค�าสอน
-บาลี มหา. ที. ๑๐/๑๔๔/๑๑๓-๖.

๑. (หากมี) ภิกษุในธรรมวินยั นีก้ ล่าวอย่างนีว้ า่ ผูม้ อี ายุ ! ข้าพเจ้า
ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักตร์พระผูม้ พี ระภาคว่า “นีเ้ ป็นธรรม นีเ้ ป็นวินยั
นีเ้ ป็นค�าสอนของพระศาสดา”...
๒. (หากมี) ภิกษุในธรรมวินยั นีก้ ล่าวอย่างนีว้ า่ ในอาวาสชือ่ โน้นมี
สงฆ์อยูพ่ ร้อมด้วยพระเถระ พร้อมด้วยปาโมกข์ ข้าพเจ้าได้สดับมาเฉพาะ
หน้าสงฆ์นนั้ ว่า “นีเ้ ป็นธรรม นีเ้ ป็นวินยั นีเ้ ป็นค�าสอนของพระศาสดา”...

๓. (หากมี) ภิกษุในธรรมวินยั นีก้ ล่าวอย่างนีว้ า่ ในอาวาสชือ่ โน้นมี
ภิกษุผเู้ ป็นเถระอยูจ่ า� นวนมาก เป็นพหุสตู เรียนคัมภีร์ ทรงธรรม ทรงวินยั
ทรงมาติกา ข้าพเจ้าได้สดับมาเฉพาะหน้าพระเถระเหล่านัน้ ว่า “นีเ้ ป็นธรรม
นีเ้ ป็นวินยั นีเ้ ป็นค�าสอนของพระศาสดา”...
๔. (หากมี) ภิกษุในธรรมวินยั นีก้ ล่าวอย่างนีว้ า่ ในอาวาสชือ่ โน้นมี
ภิกษุผเู้ ป็นเถระอยูร่ ปู หนึง่ เป็นพหุสตู เรียนคัมภีร์ ทรงธรรม ทรงวินยั
ทรงมาติกา ข้าพเจ้าได้สดับมาเฉพาะหน้าพระเถระรูปนัน้ ว่า “นีเ้ ป็นธรรม
นีเ้ ป็นวินยั นีเ้ ป็นค�าสอนของพระศาสดา”...
เธอทัง้ หลายยังไม่พงึ ชืน่ ชม ยังไม่พงึ คัดค้านค�ากล่าวของผูน้ นั้ พึงเรียน
บทและพยัญชนะเหล่านัน้ ให้ดี แล้วพึงสอบสวนลงในพระสูตร เทียบเคียง
ดูในวินยั
ถ้าบทและพยัญชนะเหล่านั้น สอบลงในสูตรก็ไม่ได้ เทียบเข้าใน
วินัยก็ไม่ได้ พึงลงสันนิษฐานว่า “นี้มิใช่พระด�ารัสของพระผู้มีพระภาค
พระองค์นนั้ แน่นอน และภิกษุนรี้ บั มาผิด” เธอทัง้ หลาย พึงทิง้ ค�านัน้ เสีย
ถ้าบทและพยัญชนะเหล่านัน้ สอบลงในสูตรก็ได้ เทียบเข้าในวินยั
ก็ได้ พึงลงสันนิษฐานว่า “นีเ้ ป็นพระด�ารัส ของพระผูม้ พี ระภาคพระองค์นนั้
แน่นอน และภิกษุนนั้ รับมาด้วยดี” เธอทัง้ หลาย พึงจ�ามหาปเทส... นีไ้ ว้.
๑๐. ทรงตรัสแก่พระอานนท์
ให้ใช้ธรรมวินัยที่ตรัสไว้เป็นศาสดาแทนต่อไป
-บาลี มหา. ที. ๑๐/๑๗๘/๑๔๑.
-บาลี ม. ม. ๑๓/๔๒๗/๔๖๓.
-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๑๗/๗๔๐.

อานนท์ ! ความคิดอาจมีแก่พวกเธออย่างนี้ว่า ‘ธรรมวินัยของ
พวกเรามีพระศาสดาล่วงลับไปเสียแล้ว พวกเราไม่มีพระศาสดา’ ดังนี้.
อานนท์ ! พวกเธออย่าคิดอย่างนั้น. อานนท์ ! ธรรมก็ดี วินัยก็ดี ที่เรา
แสดงแล้ว บัญญัติแล้ว แก่พวกเธอทั้งหลาย ธรรมวินัยนั้น จักเป็น
ศาสดาของพวกเธอทั้งหลาย โดยกาลล่วงไปแห่งเรา.

อานนท์
อานนท์! ! ในกาลบั
ในกาลบัดดนีนีก้ ก้ ด็ ด็ ี ี ในกาลล่
ในกาลล่ววงไปแห่
งไปแห่งงเราก็
เราก็ดดี ี ใครก็
ใครก็ตตาม
าม จัจักก
ต้ต้อองมี
งมีตตนเป็
นเป็นนประที
ประทีปป มีมีตตนเป็
นเป็นนสรณะ
สรณะ ไม่ไม่เอาสิ
เอาสิง่ ง่ อือืน่ น่ เป็เป็นนสรณะ
สรณะ มีมีธธรรมเป็
รรมเป็นน
ประที
ประทีปป มีมีธธรรมเป็
รรมเป็นนสรณะ
สรณะ ไม่ไม่เอาสิ
เอาสิ่ง่งอือื่น่นเป็เป็นนสรณะ
สรณะ เป็เป็นนอยู
อยู่. ่. อานนท์
อานนท์! !
ภิภิกกษุษุพพวกใด
วกใด เป็เป็นนผูผู้ใ้ใคร่
คร่ใในสิ
นสิกกขา
ขา ภิภิกกษุษุพพวกนั
วกนั้น้น จัจักกเป็เป็นนผูผู้อ้อยูยู่ใ่ในสถานะ
นสถานะ
อัอันนเลิเลิศศทีที่ส่สุดุดแล.
แล.
อานนท์
อานนท์! ! ความขาดสู
ความขาดสูญญแห่
แห่งงกักัลลยาณวั
ยาณวัตตรนี
รนี้ ้ มีมีใในยุ
นยุคคแห่
แห่งงบุบุรรุษุษใดใด
บุบุรรุษุษนันั้น้นชืชื่อ่อว่ว่าา เป็เป็นนบุบุรรุษุษคนสุ
คนสุดดท้ท้าายแห่
ยแห่งงบุบุรรุษุษทัทั้ง้งหลาย...
หลาย... เราขอกล่
เราขอกล่าาวย�
วย�้า้ากะ
กะ
เธอว่
เธอว่าา...... เธอทั
เธอทั้ง้งหลายอย่
หลายอย่าาเป็เป็นนบุบุรรุษุษคนสุ
คนสุดดท้ท้าายของเราเลย.
ยของเราเลย.

เธอทั
เธอทั้ง้งหลายอย่
หลายอย่าาเป็เป็นน
บุบุรรุษุษคนสุ
คนสุดดท้ท้าายย
ของเราเลย
ของเราเลย
-บาลี
-บาลีม.ม.ม.ม.๑๓/๔๒๗/๔๖๓.
๑๓/๔๒๗/๔๖๓.

รักษาพรหมจรรย์ด้วยน�้ำตา
-บาลี ปญฺจก. อํ. ๒๒/๔/๕.

ภิกษุทั้งหลาย บรรพชิตรูปใด จะเป็นภิกษุหรือภิกษุณีก็ตาม แม้จะ
ทุกข์กายทุกข์ใจ ถึงน�้ำตานองหน้า ร้องไห้อยู่ ก็ยังสู้ประพฤติพรหมจรรย์
ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์อยู่ได้ก็มี ข้อที่น่าสรรเสริญเธอให้เหมาะสมแก่ธรรม
ที่เธอมีในบัดนี้ มีอยู่ห้าอย่าง ห้าอย่างอะไรบ้างเล่า ห้าอย่างคือ
(๑) ธรรมที่ชื่อว่า ศรัทธา ในกุศลธรรมทั้งหลาย ก็ได้มีแล้วแก่เธอ.
(๒) ธรรมที่ชื่อว่า หิริ ในกุศลธรรมทั้งหลาย ก็ได้มีแล้วแก่เธอ.
(๓) ธรรมทีช่ อื่ ว่า โอตตัปปะ ในกุศลธรรมทัง้ หลาย ก็ได้มแี ล้วแก่เธอ.
(๔) ธรรมที่ชื่อว่า วิริยะ ในกุศลธรรมทั้งหลาย ก็ได้มีแล้วแก่เธอ.
(๕) ธรรมที่ชื่อว่า ปัญญา ในกุศลธรรมทั้งหลาย ก็ได้มีแล้วแก่เธอ.
ภิกษุทั้งหลาย บรรพชิตรูปใด จะเป็นภิกษุหรือภิกษุณีก็ตาม แม้จะ
ทุกข์กาย ทุกข์ใจ ถึงน�ำ้ ตานองหน้า ร้องไห้อยู่ ก็ยงั สูป้ ระพฤติพรหมจรรย์
ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์อยู่ได้ก็มี ข้อที่น่าสรรเสริญเธอให้เหมาะสมแก่ธรรม
ที่เธอมีในบัดนี้ห้าอย่างเหล่านี้แล.

อานนท ! ในกาลบัดนี้ก็ดี
ในกาลลวงไปแหงเราก็ดี
ใครก็ตาม

จักตองมีตนเปนประทีป มีตนเปนสรณะ ไมเอาสิ่งอื่นเปนสรณะ
มีธรรมเปนประทีป มีธรรมเปนสรณะ ไมเอาสิ่งอื่นเปนสรณะ
เปนอยู
อานนท ! ภิกษุพวกใด เปนผู ใคร่ในสิกขา
ภิกษุพวกนั้น จักเปนผูอยูในสถานะอันเลิศที่สุด แล.
-บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๑๗/๗๔๐.

ภิกษุทั้งหลาย !
บัดนี้ เราจักเตือนพวกเธอทั้งหลายวา

สังขารทั้งหลาย มีความเสื่อมไปเปนธรรมดา
พวกเธอทั้งหลาย
จงใหถึงพรอมดวยความไมประมาทเถิด.
นี่เปนพระวาจามี ในครั้งสุดทาย ของพระตถาคตเจ้า.
-บาลี มหา. ที. ๑๐/๑๘๐/๑๔๓.

พุทธวจน

อริยวินัย

พุทธวจน

อริยวินัย

รวมศีลและสิกขาบททัง้ หมด
ของภิกขุ
อันตถาคตบัญญัตแิ ลว

รวมศีลและสิกขาบททั้งหมดของภิกขุ
อันตถาคตบัญญัติแลว

