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ประมวลพระพุทธบัญญัติ

อริยวินัย
วิถชี วี ติ ทีน่ ำสูค่ วามเป็นอริยะ

รวบรวมจากพระไตรปิฎก

คำนำ
(ในการพิมพ์ครั้งแรก)
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต, อะระหะโต, สัมมาสัมพุทธัสสะฯ.
พุทธัง ธัมมัง สังฆัง นะมัสสามิ.
ขอนอบน้อมแด่พระผูม้ พี ระภาคเจ้า ผูร้ ู้ ผูต้ น่ื ผูเ้ บิกบาน
พร้อมทัง้ พระธรรม เครือ่ งชีน้ ำทางพ้นทุกข์
และพระสงฆ์ ชุมชนผูป้ ระพฤติตามธรรมวินยั จนหมดปัญหาสิน้ ทุกข์แล้วนัน้
ด้วยเศียรเกล้าฯ
อนึ่งด้วยเหตุที่สำนึกในพระคุณสุดประมาณมิได้ ที่ยังคงมีพระสัทธรรม
คำสัง่ สอน คือ พระธรรมวินยั ของพระบรมศาสดาดำรงสืบต่อกันมา จนทำให้พวกเรา
ทั้งหลายได้รับประโยชน์ มีความสงบสุขทั้งส่วนบุคคลและสังคม ปรารถนาที่ให้
พระสัทธรรมดำรงอยูอ่ ย่างถูกต้อง
เป็นวิถชี วี ติ ทีม่ กี ารประพฤติปฏิบตั เิ พือ่ ความ
พ้นทุกข์ อย่างแท้จริง ตรงพระพุทธประสงค์ เพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลแก่ชน
จำนวนมากสืบต่อไป และเพือ่ บูชาพระคุณของหลวงปู่ พระครูภาวนานิเทศก์ องค์
ทุตยิ เจ้าอาวาสวัดเขาวัง ผูม้ คี ณ
ุ ปู การซึง่ ถึงแก่มรณภาพลงเมือ่ มีสริ อิ ายุได้ ๑๐๒ ปี.
จากการทีไ่ ด้เห็นปัญหาของผูส้ นใจต่อการศึกษา ซึง่ มีความประสงค์ตอ้ งการ
จะปฏิบตั ใิ ห้ถกู ตรงตามพระธรรมวินยั แต่วา่ มีความยากทีจ่ ะศึกษาพระวินยั ทัง้ ในส่วน
ที่มาในพระปาติโมกข์ และนอกพระปาติโมกข์ให้ครบถ้วนบริบูรณ์ พอที่จะปฏิบัติ
ได้อย่างถูกต้อง ครัน้ จะศึกษาในหนังสือ ก็ตอ้ งศึกษาในหนังสือหลายเล่มจึงจะสำเร็จ
ประโยชน์ บางเล่มก็เป็นภาษาสมัยเก่า หรือมีศพั ท์เฉพาะทีเ่ ข้าใจยากสำหรับคนรุน่
ปัจจุบนั บางเล่มก็ยากทีจ่ ะแยกได้วา่ ส่วนใดเป็นพุทธาธิบายโดยตรง ส่วนใด
เป็นคำอธิบายชั้นอรรถกถาจารย์.
จึงได้ดำริที่จะจัดรวบรวมเรียบเรียงหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา โดยพยายามที่จะ
รวบรวมวินัยทั้งส่วนหลักคือที่มาในพระปาติโมกข์ และส่วนขนบธรรมเนียม
ข้อปฏิบตั นิ อกพระปาติโมกข์ คือ อภิสมาจารทัง้ หมดจากพระไตรปิฎก ทัง้ เรือ่ ง
เหตุที่มาของพระพุทธบัญญัติ ข้อห้ามข้ออนุญาต พระพุทธาธิบาย เพื่อให้ทราบ
(๒)

พระพุทธประสงค์โดยตรง ทั้งได้รวบรวมคำพินทุอธิฐาน คำเสียสละของปลงอาบัติ
และกรรมวาจาสั ง ฆกรรมต่ า ง ๆ ที ่ ใ ช้ บ ่ อ ยไว้ ใ นภาคผนวก โดยพยายาม
เรียบเรียงให้สามารถศึกษาได้โดยง่ายแม้ในผู้ใหม่ในพระธรรมวินัย ให้สามารถ
เป็นคู่มือในการปฏิบัติพระวินัย ให้สามารถปฏิบัติพระธรรมวินัยได้อย่างถูกต้อง
ตรงตามพระพุทธประสงค์ ไม่เป็นการลูบคลำศีลข้อวัตรในทางที่ผิด ถึงพร้อม
ด้วยความสำรวมสังวร เห็นภัยในโทษแม้มีประมาณน้อย เพื่อจะได้มีความ
ก้าวหน้าในทางพระธรรมวินยั จนถึงทีส่ ดุ แห่งความทุกข์ตอ่ ไป.
อนึง่ ในการจัดทำนี้ ได้พยายามทีจ่ ะให้หนังสือมีความหนาไม่มากจนเกินไป
จึงจำเป็นต้องย่อใจความในบางส่วน ทำให้ขาดรายละเอียดในบางประการ แต่กไ็ ด้
เรียบเรียงจัดหมวดหมู่ ตามหมวดหมูเ่ ล่มตอนของพระไตรปิฎก เพือ่ ให้ผสู้ นใจใฝ่รู้
จะได้สบื ค้นจากพระไตรปิฎกโดยตรง ซึง่ เป็นเจตนารมณ์อกี ประการหนึง่ ของการจัดทำ
หนังสือเล่มนี้ด้วย.
อย่างไรก็ตามหนังสือนี้ มิอาจจะบรรจุอริยวินยั ทีเ่ ป็นวิถชี วี ติ เป็นชีวติ จริงได้
จำเป็นต้องอาศัยการปฏิบตั อิ ยูร่ ว่ มกัน อาศัยการปฏิบตั เิ ป็นปกติของชีวติ อาศัยความ
เอื้ออาทร ความเมตตากรุณาของพระอุปัชฌาย์อาจารย์ รวมทั้งเพื่อนสหพรหมจารี
ผูร้ ว่ มประพฤติปฏิบตั ธิ รรมทัง้ หลาย ได้ชว่ ยบอก ช่วยแนะนำ สัง่ สอนสืบต่อกันมา
สืบต่อกันไป หรือเรียกว่าด้วยการ พูดให้จำ - ทำให้ดู - อยูใ่ ห้เห็น - เย็นให้สมั ผัส
จึงจะสำเร็จประโยชน์ มีความเจริญในธรรมอย่างแท้จริง.
ในการจัดทำหนังสือครัง้ นี้ ได้จดั พิมพ์ตน้ ฉบับขึน้ ก่อนจำนวนหนึง่ โดยได้รบั
ความกรุณาจากท่านพระอาจารย์ผู้ทรงธรรมทรงวินัยหลายท่าน ได้ช่วยกรุณา
ตรวจสอบ ความถูกต้อง และให้คำแนะนำต่าง ๆ อันมีประโยชน์หลายประการ นำมา
ทำการแก้ไขก่อนทีจ่ ะจัดพิมพ์ขน้ึ จริง จึงขออนุญาตกล่าวนามของท่านไว้ ด้วยความ
ขอบพระคุณและเคารพอย่างสูงมา ณ โอกาสนีด้ ว้ ย คือ
๑. ท่านเจ้าคุณพระเมธีวราภรณ์ (ยุย้ อุปสนฺโต) ป.ธ. ๙ วัดเขาวัง ราชบุรี
๒. พระอาจารย์มหาคณาพิพฒ
ั น์ ทีปาสโย ป.ธ.๗ วัดเขาวัง ราชบุรี
๓.พระอาจารย์มหาสำเนียง ธมฺมธโร ป.ธ.๗
วัดเขาวัง ราชบุรี
๔.พระอาจารย์มหาสมพงษ์ เขมวโร ป.ธ.๗
วัดเขาวัง ราชบุรี
๕. พระอาจารย์มหาบุญเลิศ ฐานทินโฺ น ป.ธ.๖ วัดป่าวิสทุ ธิญาณ นครพนม
(๓)

๖. พระอาจารย์สธุ รรม สุธมฺโม วัดป่าหนองไผ่
เมือง สกลนคร
๗. พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต วัดสันติธรรมาราม โพธาราม ราชบุรี
๘. พระอาจารย์ศกั ดิช์ ยั กิตตฺ ชิ โย วัดธารน้ำไหล ไชยา สุราษฎร์ธานี
นอกจากนีย้ งั มีผรู้ ว่ มดำเนินการในด้านต่าง ๆ อีกหลายท่าน เช่น พระอาจารย์
มหาเสีย่ งชาย ติกขฺ วีโร, พระวรินทร์ อตฺตทนฺโต ช่วยตรวจทาน, คุณชาญชัย พินทุเสน
และคุณไกรฤกษ์ เข็มทอง ช่วยศิลป-ถ่ายภาพ, อ.วิมลศรี ยุตตะนันทน์ เอือ้ เฟือ้ รูปภาพ,
คุณวีระ จำรูญจารีต, คุณศราวุฒิ บุญยินดี, คุณสมภพ ดวงมณี, คุณภานุ อัจฉริยบุตร
ช่วยประสานงาน, คุณไพบูลย์ แก้วเจริญ ช่วยจัดรูปเล่ม อีกหลายท่านช่วยสนับสนุน
ปัจจัยการจัดพิมพ์ และหลายท่านช่วยเหลือในด้านอืน่ ๆ ทีม่ อิ าจกล่าวนามได้หมด
มีมารดาบิดาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ และท่านที่ให้กำลังใจและ กำลังกายมีบิณฑบาต
และปัจจัยสี่เป็นต้น รวมทั้งท่านผู้อ่านที่ทำให้หนังสือเล่มนี้ สำเร็จประโยชน์
จึ ง ขอขอบพระคุ ณ อนุ โ มทนา ในกุ ศ ลเจตนาของทุ ก ท่ า นมา ณ โอกาสนี ้ .
ขอให้ อ านิ ส งส์ น ี ้ เ ป็ น พลปั จ จั ย ให้ ท ุ ก ท่ า นมี ค วามเจริ ญ ก้ า วหน้ า ในธรรมวิ น ั ย
จนถึงที่สุดแห่งทุกข์ด้วยกันทุกท่านทุกคน.
หากมีความผิดพลาดประการใด อันเกิดจากการจัดทำหนังสือเล่มนี้ คณะ
ผูร้ ว่ มจัดทำขอน้อมรับขออภัยเป็นอย่างสูง และจะได้ทำการแก้ไขในโอกาสต่อไป.
เจริญธรรม
คณะผู้ร่วมจัดทำ
วันมาฆบูชา เป็นพรรษาที่ ๒๕๔๕ หลังพระพุทธปรินพิ พาน.

(๔)

บทนำ
ความสำนึกในการรักษาศีลหรือปฏิบตั ติ ามศีล แยกออกได้เป็น ๒ ด้าน
คือ การฝึกหัดขัดเกลาตนเอง (เพือ่ ความก้าวหน้าในคุณธรรมทีย่ ง่ิ ๆ ขึน้ ไป)
อย่างหนึ่ง และการคำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นหรือของสังคมอย่างหนึ่ง
โดยเฉพาะในวินัยของพระสงฆ์ ท่านเน้นความสำนึกอย่างนี้ไว้หนักแน่น
ความสำนึกอย่างแรกคือการฝึกหัดขัดเกลาตนเองนัน้ พอจะมองเห็นกันได้ชดั
อยูแ่ ล้ว ส่วนทีค่ วรย้ำไว้ ณ ทีน่ ค้ี อื การคำนึงถึงประโยชน์สขุ ของส่วนรวมหรือ
ของผูอ้ น่ื เมือ่ มีพระภิกษุกระทำการไม่ดไี ม่งามขึน้ สมควรจะบัญญัตสิ กิ ขาบท
พระพุทธเจ้าทรงประชุมสงฆ์ สอบสวนผูก้ ระทำการได้ความสมจริงแล้ว จะทรง
ชี้โทษของการกระทำนั้นว่า ไม่เป็นไปเพื่อปสาทะคือความเลื่อมใสแก่คนที่ยัง
ไม่เลือ่ มใส และทำให้ผทู้ เ่ี ลือ่ มใสอยูแ่ ล้วบางพวกกลายเป็นอย่างอืน่ ไป แล้วตรัส
แถลงประโยชน์ทม่ี งุ่ หมายหรือวัตถุประสงค์ในการบัญญัตสิ กิ ขาบท เสร็จแล้วจึง
ทรงบัญญัตสิ กิ ขาบทข้อนัน้ ๆ ขึน้ ไว้ ข้อความทีว่ า่ ไม่เป็นไปเพือ่ ความเลือ่ มใส
ของคนที่ยังไม่เลื่อมใส เป็นต้นนั้น แสดงความคำนึงถึงประโยชน์สุขของ
ส่วนรวมและของผู้อื่น
ประโยชน์สขุ อย่างแรกก็คอื ความดำรงอยูด่ ว้ ยดีของชุมชนทีเ่ รียกว่า
สงฆ์ ห รื อ จะว่ า ของพระศาสนาก็ ไ ด้ เพราะความมั ่ น คงของสงฆ์ แ ละของ
พระศาสนาต้องอาศัยศรัทธาของประชาชน ประโยชน์สขุ สำคัญอีกอย่างหนึง่ ก็คอื
ประโยชน์สขุ ของประชาชนหรือชาวบ้านผูเ้ ลือ่ มใสและจะเลือ่ มใสนัน่ เอง เพราะ
ปสาทะคือความเลื่อมใส ความผ่องใส หรือความโปร่งสบายของจิตใจ เป็น
คุณธรรมสำคัญอย่างหนึ่ง เป็นสิ่งเกื้อกูลแก่จิตใจ เป็นปัจจัยแห่งความสุข
ช่วยให้เกิดสมาธิ และเอื้ออำนวยแก่การใช้ปัญญาทำให้พร้อมที่จะเข้าใจเรื่องที่
พินิจพิจารณา เมื่อพระพุทธเจ้าจะทรงเทศนาอริยสัจแต่ละครั้ง พระองค์ทรง
ค่อย ๆ สอนเตรียมพื้นจิตใจและปัญญาของผู้ฟังให้พร้อมขึ้นไปทีละขั้น ๆ
จนผูน้ น้ั มีจติ ทีค่ ล่องสบาย นุม่ นวล ปลอดจากนิวรณ์ เบิกบาน ผ่องใสคือมี
ปสาทะแล้ว จึงทรงแสดงอริยสัจ ๔ การทีพ่ ระภิกษุรปู ใดรูปหนึง่ ประพฤติดงี าม
(๕)

ตั้งอยู่ในศีล จึงมิใช่เพื่อมุ่งประโยชน์ที่พึงมีมาแก่ตนจากความเลื่อมใสของ
ชาวบ้าน ซึง่ จะเป็นการปฏิบตั ผิ ดิ พลาดอย่างเต็มที่ แต่ตอ้ งมุง่ เพือ่ ประโยชน์สขุ
ของสงฆ์และของชาวบ้านที่สัมพันธ์เกี่ยวข้อง สำหรับภิกษุปุถุชนการปฏิบัติ
เพือ่ สงฆ์และเพือ่ ประชาชน ยังต้องดำเนินควบคูไ่ ปกับการฝึกหัดขัดเกลาตนเอง
แต่สำหรับพระอริยบุคคล โดยเฉพาะพระอรหันต์ ซึง่ หมดกิจทีจ่ ะต้องฝึกตนใน
ด้านศีล หรือหมดกิเลสโดยสิน้ เชิงแล้ว การรักษาศีล หรือปฏิบตั ติ ามวินยั ก็มี
แต่การกระทำเพือ่ ประโยชน์สขุ ของสงฆ์และประชาชนด้านเดียว เข้ากับคติทเ่ี ป็น
หลักใหญ่แห่งการดำเนินชีวติ และการบำเพ็ญกิจของพระพุทธเจ้าและพุทธสาวก
ทีว่ า่ “ปฏิบตั เิ พือ่ ประโยชน์สขุ ของพหูชน… เพือ่ เอือ้ อนุเคราะห์โลก” และ
คติแห่งการมีจติ เอือ้ เอ็นดูแก่ชมุ ชนทีจ่ ะเกิดมาภายหลัง เพือ่ เป็นแบบอย่างทีด่ งี าม
ของอนุชน หรืออย่างน้อยก็เพือ่ เชิดชูความดีงามไว้ในโลก เป็นการ เคารพธรรม
เคารพวินยั นัน้ เอง...
ความจริ ง มิ ใ ช่ แ ต่ ศ ี ล เท่ า นั ้ น แม้ ว ั ต รต่ า ง ๆ เช่ น ธุ ด งค์ เป็ น ต้ น
ซึง่ มิใช่สง่ิ จำเป็นแก่ตวั ท่าน และมิใช่ขอ้ บังคับในวินยั พระอรหันต์บางท่านก็
ปฏิบตั โิ ดยสม่ำเสมอ เพือ่ เป็นทิฏฐิธรรมสุขวิหารส่วนตน และหวังจะอนุเคราะห์
ชนรุน่ หลังให้ได้มีแบบอย่างที่ดีงาม…
การประพฤติในเรื่อง ศีล วัตร ข้อปฏิบัติ ขนบธรรมเนียม
ประเพณี พิธีการ แบบแผน ระบบ ระเบียบต่าง ๆ ที่ผิดพลาดก็คือ
การถือโดยงมงาย สักว่าทำตาม ๆ กันมา อย่างไม่เข้าใจความมุง่ หมาย
ไม่เห็นเหตุผล จนหลงไปว่าจะถึงความบริสทุ ธิ์ จะบรรลุจดุ มุง่ หมาย
สุดท้ายเพียงด้วยศีลวัตร ด้วยระบบระเบียบพิธเี หล่านี้ เป็นเหตุให้ศลี วัตร
ระบบระเบียบพิธกี ารเหล่านัน้ ขยายรูปแปลกประหลาดพิสดารเตลิดออก
ไปเป็นข้อปฏิบตั นิ อกแนวทางของพระพุทธศาสนา หรือรักษาศีลบำเพ็ญ
ระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ โดยมีตัณหาทิฏฐิแอบแฝง อยากได้ลาภ ยศ
สรรเสริญ สุข สวรรค์ เป็นผลตอบแทน มุ่งหวังจะได้เป็นอย่างนั้น
อย่างนี้ จนบดบังความมุง่ หมายทีแ่ ท้จริง และปิดกัน้ ไม่ให้เข้าถึงจุดหมาย
ของการปฏิบตั ธิ รรม หรือรักษาบำเพ็ญวัตร ทำตามระเบียบแบบแผนพิธี
(๖)

อย่างอสัตบุรุษ คือเกิดความมัวเมาลุ่มหลงตนเอง ยกเอาคุณความดี
เหล่านี้ขึ้นมาเป็นข้อเปรียบเทียบ เพื่อยกตนข่มผู้อื่น (เช่นเป็นพหูสูต
เป็นวินยั ธร เป็นธรรมกถึก ถืออยูป่ า่ ถือผ้าบังสุกลุ ถือรุกขมูล ถือฉันมือ้ เดียว
หรือได้ฌาณสมาบัติเป็นต้นแล้วภูมิใจตน คิดดูถูกผู้อื่นว่าไม่ได้เป็นอย่างนั้น
ท่านว่าเป็นอสัตบุรุษ ..ม.อุ. ๑๔/๑๘๔–๑๙๐/๑๓๗–๑๔๐. มีศีลสัมปทาแล้วดีใจ
ภูมใิ จยกตนข่มผูอ้ น่ื ชือ่ ว่าเป็นผูป้ ระมาท ม.มู.๑๒/๓๔๘/๓๖๕)*
ผู ้ ร ั ก ษาศี ล ประพฤติ ต ามวิ น ั ย ควรเข้ า ใจ วั ต ถุ ป ระสงค์ ค ื อ
ประโยชน์ที่มุ่งหมายของวินัย ที่พระพุทธเจ้าทรงแถลงก่อนบัญญัติ
สิกขาบทแต่ละข้อ (วินย.๑/๒๐/๓๗) ซึง่ มีอยู่ ๑๐ ประการคือ
๑. เพือ่ ความดีงามทีเ่ ป็นไปโดยความเห็นชอบร่วมกันของสงฆ์
๒. เพื่อความผาสุกแห่งสงฆ์
๓. เพือ่ กำราบคนหน้าด้านไม่รจู้ กั อาย
๔. เพื่อความอยู่ผาสุกแห่งเหล่าภิกษุผู้มีศีลดีงาม
๕. เพือ่ ปิดกัน้ ความเสือ่ มเสีย ความทุกข์ ความเดือดร้อนทีจ่ ะมี
ในปัจจุบนั
๖. เพือ่ ปิดกัน้ ความเสือ่ มเสีย ความทุกข์ ความเดือดร้อนทีจ่ ะมี
ในภายหลัง
๗. เพือ่ ความเลือ่ มใสของคนทีย่ งั ไม่เลือ่ มใส
๘. เพือ่ ความเลือ่ มใสของคนทีเ่ ลือ่ มใสแล้ว
๙. เพือ่ ความดำรงมัน่ แห่งสัทธรรม
๑๐.เพือ่ ส่งเสริมความเป็นระเบียบเรียบร้อย สนับสนุนวินยั ให้
หนักแน่น…
สาระสำคั ญ ที ่ เ ป็ น แกนกลางแห่ ง เจตนารมณ์ ท างสั ง คมของศี ล
โดยเฉพาะศีลที่เป็นระดับวินัย ก็คือ ความเคารพในสงฆ์ การถือสงฆ์และ
กิจของสงฆ์เป็นใหญ่ การถือความเจริญมั่นคงของสงฆ์หรือประโยชน์สุขของ
ส่วนรวมเป็นสำคัญ และการมีความรับผิดชอบอย่างสูงต่อสงฆ์และประโยชน์สขุ
* การอ้างทีม่ าในเล่มนีใ้ ช้ระบบ เล่ม / ข้อ / หน้า เช่น ไตร. ๑๒/๓๔๘/๓๖๕ = พระไตรปิฏก เล่ม ๑๒ ข้อ ๓๔๘ หน้า ๓๖๕
(๗)

ของสงฆ์ เจตนารมณ์น้ี พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทง้ั หลายได้ประพฤติปฏิบตั ิ
นำเป็นแบบอย่างไว้แล้ว
ความเคารพสงฆ์ มีความหมายเนือ่ งอยูด่ ว้ ยกันกับความเคารพในธรรม
และความเคารพในวินยั หรือความเคารพธรรมวินยั เพราะการรับผิดชอบต่อ
สงฆ์และปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขแห่งสงฆ์ ก็คือการปฏิบัติที่ชอบด้วยธรรม
และเป็นไปตามวินัย
การมีความรับผิดชอบต่อสงฆ์และประโยชน์สขุ ของสงฆ์ มีความหมาย
เนือ่ งอยูด่ ว้ ยกันกับการปฏิบตั เิ พือ่ ประโยชน์สขุ ของพหูชน เพราะสงฆ์หมายถึง
ส่วนรวมและสงฆ์ได้มีขึ้นก็เพื่อประโยชน์สุขของพหูชน พระพุทธเจ้าทรงเป็น
ผูน้ ำในการปฏิบตั เิ ช่นนี้ ดังพุทธพจน์วา่
“ตถาคตอรหั น ตสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า เป็ น ผู ้ ท รงธรรม เป็ น
ธรรมราชา ทรงอาศัยธรรมนั่นเอง สักการะเคารพ นอบน้อมธรรม
มีธรรมเป็นธงชัย มีธรรมเป็นตราชู เป็นธรรมาธิปไตย จัดการรักษา
คุ้มครองป้องกันอันชอบธรรม แก่ภิกษุ…ภิกษุณี…อุบาสก…อุบาสิกา
ทั้งหลาย โดยนัยว่า กายกรรม…วจีกรรม…มโนกรรม…อาชีวะ...
คามนิคม… อย่างนีค้ วรเสพ อย่างนีไ้ ม่ควรเสพ” (อัง.ปัญจก.๒๒/๑๓๓/๑๖๘)
“เราสักการะ เคารพ อาศัยธรรมทีเ่ ราได้ตรัสรูน้ น้ั เองเป็นอยู่
และเมือ่ ใดสงฆ์ประกอบด้วยความเติบใหญ่ เมือ่ นัน้ เราย่อมมีความเคารพ
แม้ในสงฆ์” (อัง.จตุกก.๒๑/๒๑/๒๗)
ด้วยเหตุน้ี เมือ่ มีภกิ ษุจำนวนมากขึน้ เจริญด้วยความรูป้ ระสบการณ์
คณะสงฆ์แพร่หลายขยายกว้างขวางออกไป พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงบัญญัติ
สังฆกรรมประเภทต่าง ๆ ขึ้น และทรงมอบอำนาจให้ที่ประชุมสงฆ์เป็นใหญ่
ในสังฆกรรมเหล่านัน้
เริม่ แต่ทรงหยุดเลิกให้อปุ สมบทโดยพระองค์เอง และ
โดยพระสาวกรายบุคคล เปลีย่ นเป็นการให้อปุ สมบทโดยสงฆ์ เป็นต้น…
และเมื่อจะเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน ก็ได้ตรัสว่า “ดูก่อนอานนท์
ธรรมวินยั ทีเ่ ราได้แสดงแล้วบัญญัตแิ ล้ว แก่เธอทัง้ หลาย นัน้ คือศาสดา
ของพวกเธอ เมือ่ เราล่วงลับไป” (ที.ม. ๑/๑๔๑/๑๗๘)
(๘)

ภายหลังพุทธปรินิพพานแล้ว คราวหนึ่ง วัสสการพราหมณ์ได้ถาม
พระอานนท์ว่า
“ท่านพระอานนท์ผเู้ จริญ มีภกิ ษุสกั รูปหนึง่ ไหม ทีท่ า่ นพระโคตมะได้ทรงแต่งตัง้ ไว้วา่ : เมือ่ เราล่วงลับไป ภิกษุนจ้ี กั เป็นทีพ
่ ง่ึ ทีพ
่ ำนัก
ของเธอทัง้ หลาย ซึง่ เป็นผูท้ พ
่ี วกท่านคอยแล่นเข้าหาอยูใ่ นบัดนี้ ?”
พระอานนท์ตอบว่า ไม่มี และแม้แต่ภกิ ษุทส่ี งฆ์เลือกตัง้ ทีภ่ กิ ษุเถระ
จำนวนมากแต่งตั้งเตรียมไว้ล่วงหน้าก่อนพุทธปรินิพพาน ก็ไม่มี แต่กระนั้น
“ดูกอ่ นพราหมณ์ พวกเรามิใช่จะไร้ทพ
่ี ง่ึ พำนัก พวกเรามีทพ
่ี ง่ึ พำนัก คือ
มีธรรมเป็นทีพ
่ ง่ึ พำนัก”
ท่านอธิบายการมีธรรมเป็นทีพ่ ง่ึ พำนักว่า “ดูกอ่ นพราหมณ์ สิกขาบท
ทีพ
่ ระผูม้ พี ระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ผูท้ รงรูผ้ ทู้ รงเห็นพระองค์นน้ั
ทรงบัญญัตไิ ว้ ปาติโมกข์ทท่ี รงแสดงไว้ มีอยู่ ซึง่ เมือ่ ถึงวันอุโบสถ พวก
ข้าพเจ้ามีจำนวนเท่าใดอาศัยเขตคามหนึ่งอยู่ ทั้งหมดทุกรูปนั้นก็จะมา
ประชุม ณ ทีเ่ ดียวกัน ครัน้ แล้วจะเชิญภิกษุรปู ทีท่ รงจำปาติโมกข์ได้คล่อง
ให้สวดแสดง ถ้าขณะเมื่อสวดแสดงอยู่ ปรากฏภิกษุมีอาบัติคือมีโทษ
ที่ล่วงละเมิด อาตมภาพทั้งหลายจะปรับโทษให้เธอปฏิบัติตามธรรม
ตามคำอนุศาสน์ การที่เป็นดังนี้จะชื่อว่าพวกภิกษุผู้เจริญทั้งหลาย
ทำการปรับโทษ ก็หามิได้ ธรรม (ต่างหาก) ปรับโทษ”
และภิกษุทเ่ี ป็นหลัก ก็มอี ยูต่ ามคำอธิบายของท่านว่า
“ดูกอ่ นพราหมณ์ ธรรมเป็นทีต่ ง้ั แห่งความเลือ่ มใส ๑๐ ประการ*
ทีพ่ ระผูม้ พี ระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผูท้ รงรู้ ผูท้ รงเห็น พระองค์นน้ั
ได้ตรัสไว้มอี ยู่ ซึง่ ในบรรดาอาตมภาพทัง้ หลาย หากผูใ้ ดมีธรรมเหล่านัน้
พวกอาตมภาพก็จะสักการะ เคารพ นับถือ บูชา อิงอาศัยท่านผู้นั้น
เป็นอยู”่
ภิกษุผู้ได้รับมอบหมายให้วินิจฉัยอธิกรณ์ (ตัดสินคดี) ต้องถือหลัก
ปฏิบตั วิ า่ พึงเป็นผูเ้ คารพสงฆ์มใิ ช่เคารพบุคคล พึงเคารพสัทธรรม (ความจริง
ความถูกต้อง ความเป็นธรรม) มิใช่เคารพอามิส (วินย.๘ / ๑๐๘๓ /๔๐๔)
* ม.อุ. ๑๔/๑๐๘ /๙๑ ปสาทนียธรรม ๑๐ นัน้ คือ ๑.มีศลี , ๒.เป็นพหูสตู , ๓.สันโดษ, ๔.ได้ฌาณ๔, ข้อ๕-๑๐.มีอภิญญา๖

(๙)

พระอรหันตสาวกผูใ้ หญ่กต็ อ้ งประพฤตินำเป็นตัวอย่างในการเอาใจใส่กจิ
ของสงฆ์ เช่นเรื่องที่พระพุทธเจ้าทรงเตือนให้พระมหากัปปินะไปร่วมประชุม
อุโบสถสังฆกรรม ตรวจสอบทบทวนการประพฤติปฏิบตั ติ ามพระวินยั แม้วา่
ท่านเป็นพระอรหันต์ผบู้ ริสทุ ธิอ์ ยูแ่ ล้ว (วินย.๔/๑๕๓/๒๐๘) และพระมหากัสสป
อยูห่ า่ งทีป่ ระชุมสงฆ์ทำอุโบสถประมาณ ๔ กิโลเมตร เมือ่ ถึงวันอุโบสถ แม้จะ
เดินทางลำบากต้องลุยข้ามแม่นำ้ สายหนึง่ ระหว่างทาง ท่านก็เดินเท้าไปเข้าร่วม
ประชุม (วินย.๔/๑๖๒/๒๑๔)…
ศีลระดับวินยั ทีไ่ ด้บญ
ั ญัตวิ างไว้แล้วอย่างครบถ้วนสำหรับเป็นแบบแผน
แห่งความเป็นอยู่ หรือเป็นระบบชีวิตด้านนอกทั้งหมดของชุมชนหมู่หนึ่งๆ
ในทางพระพุทธศาสนา มีแบบอย่างทีเ่ ด่นชัดคือ วินยั ของสงฆ์ ผูท้ ไ่ี ด้ศกึ ษา
และสังเกตจะเห็นว่า วินัยบัญญัติของสงฆ์มิใช่ศีลในความหมายแคบๆ
อย่างทีม่ กั เข้าใจกันง่ายๆ แต่ครอบคลุมเรือ่ งเกีย่ วกับความเป็นอยูท่ ว่ั ๆไป
ทีเ่ รียกว่าชีวติ ด้านนอกของภิกษุสงฆ์ทกุ แง่เริม่ ตัง้ แต่กำหนดคุณสมบัติ สิทธิหน้าที่
และวิธีการรับสมาชิกใหม่เข้าสู่ชุมชนคือสงฆ์ การดูแลฝึกอบรมสมาชิกใหม่
การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ทำกิจการของสงฆ์ พร้อมด้วยคุณสมบัติและหน้าที่ที่
กำหนดให้ ระเบียบเกีย่ วกับการแสวงหา จัดทำ เก็บรักษา แบ่งสรรปัจจัย ๔
เช่น ประเภทต่าง ๆ ของอาหาร ระเบียบการรับและจัดแบ่งส่วนอาหาร
การทำจีวรและข้อปฏิบตั เิ กีย่ วกับจีวร ประเภทของยา การปฏิบตั ติ อ่ ภิกษุอาพาธ
ข้อปฏิบตั ขิ องคนไข้และผูร้ กั ษาพยาบาลไข้ การจัดสรรทีอ่ ยูอ่ าศัย ข้อปฏิบตั ขิ อง
ผูอ้ าศัย ระเบียบการก่อสร้างทีอ่ ยูอ่ าศัย การดำเนินงานและรับผิดชอบในการ
ก่อสร้าง การจัดผังทีอ่ ยูอ่ าศัยของชุมชนสงฆ์คอื วัด ว่าพึงมีอาคารหรือสิง่ ก่อสร้าง
อย่างใดๆ บ้าง ระเบียบวิธดี ำเนินการประชุม การโจทหรือฟ้องคดี ข้อปฏิบตั ิ
ของโจทก์ จำเลยและผูว้ นิ จิ ฉัยคดี วิธดี ำเนินคดีและตัดสินคดี การลงโทษแบบ
ต่าง ๆ ฯลฯ…
ด้วยเหตุนี้ ในทางพระพุทธศาสนา วินัยจึงเป็นพื้นฐานที่รองรับไว้
ซึง่ ระบบชีวติ ทัง้ หมดทีเ่ ป็นแบบของพระพุทธศาสนา และเป็นทีอ่ ำนวยโอกาส
ให้การปฏิบัติตามหลักการของพระพุทธศาสนาดำเนินไปได้ด้วยดี วินัย
(๑๐)

ของภิกษุสงฆ์ก็เป็นเครื่องช่วยให้สงฆ์ เป็นแหล่งที่บุคคลผู้เป็นสมาชิกคือ
ภิกษุสามารถเจริญงอกงาม ได้รับประโยชน์ที่พึงได้จากพระพุทธศาสนา
เมื่อวินัยยังคงอยู่ สงฆ์ก็ยังอยู่ เมื่อสงฆ์ยังอยู่ ประโยชน์ที่บุคคลพึงได้จาก
ระบบชีวิตแบบพุทธก็จะยังคงอยู่…
ความหมายของวินัยจะชัดแจ้งสมบูรณ์ ต่อเมื่อสัมพันธ์เชื่อมต่อ
กับความหมายของธรรม ธรรมเป็นส่วนเนื้อหาและหลักการของความ
ประพฤติและความเป็นอยูแ่ บบพุทธ วินยั เป็นภาคปฏิบตั ทิ น่ี ำเอาเนือ้ หา
และหลักการนัน้ ไปจัดสรรให้ความประพฤติและความเป็นอยูแ่ บบพุทธนัน้
เกิดมีเป็นรูปร่างจริงจังขึ้น และสามารถแผ่ขยายกว้างขวางออกไปใน
สังคมมนุษย์ พูดอีกอย่างหนึง่ ว่า วินยั คือเครือ่ งมือของธรรมสำหรับจัดสรรสังคม
หรือชุมชนให้เป็นไปตามหลักการและความมุง่ หมายของธรรม หรือเป็นเครือ่ งมือ
สำหรับจัดระบบชีวติ แบบพุทธให้เกิดมีเป็นจริงขึน้ ธรรมมุง่ เนือ้ หาเน้นทีบ่ คุ คล
วินัยมุ่งเน้นที่ระบบ…
ด้วยเหตุน้ี หากจะฟืน้ ฟูการปฏิบตั วิ นิ ยั การเน้นแต่เพียงความเคร่งครัด
ด้านรูปแบบอย่างเดียวย่อมไม่เพียงพอ ภารกิจสำคัญที่ยังไม่ได้ทำสืบต่อ
จากเดิม หรือได้หดหายไปแล้วยิ่งกว่าเดิม ซึ่งควรฟื้นฟูก็คือ การรักษา
เจตนารมณ์ทางสังคมของศีลในวินยั สงฆ์ให้คงอยู่ ไม่เลือนลางหดหายไป เหลืออยู่
แต่ในรูปของพิธกี รรมแห้ง ๆ และอีกอย่างหนึง่ การขยายเจตนารมณ์ทางสังคม
ของศีลนัน้ ให้กว้างออกไปสูก่ ารปฏิบตั ใิ นสังคมคฤหัสถ์รอบนอกด้วย โดยจัดสรร
วินยั ทีเ่ ป็นระบบชีวติ และระเบียบสังคมแบบพุทธของชาวบ้าน ให้เกิดมีขน้ึ อย่าง
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของกาลสมัย.
คัดมาจากหนังสือ.. “พุทธธรรม” หน้า ๔๓๔ - ๔๕๑
ทีเ่ ขียนโดย พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตโฺ ต)

(๑๑)

เนือ้ แท้อนั ตรธาน
ภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแล้ว : กลองศึกของกษัตริย์พวกทสารหะ
เรี ย กว่ า อานกะ มี อ ยู ่ . เมื ่ อ กลองศึ ก นี ้ ม ี แ ผลแตก หรื อ ลิ , พวกกษั ต ริ ย ์
ทสารหะได้ ห าเนื ้ อ ไม้ อื ่ น มาทำเป็ น ลิ ่ ม เสริ ม ลงในรอยแตกของกลองนั ้ น
(ทุกคราวไป). ภิกษุทั้งหลาย เมื่อเชื่อมปะเข้าหลายครั้งหลายคราวเช่นนั้น
นานเข้าก็ถงึ สมัยหนึง่ ซึง่ เนือ้ ไม้ของตัวกลองหมดสิน้ ไป เหลืออยูแ่ ต่เนือ้ ไม้
ที่ทำเสริมเข้าใหม่เท่านั้น;
ภิกษุทง้ั หลาย ฉันใดก็ฉนั นัน้ : ในกาลยืดยาวฝ่ายอนาคต จักมีภกิ ษุ
ทัง้ หลาย, สุตตันตะ (คำสอนส่วนทีล่ กึ ซึง้ ) เหล่าใด ทีเ่ ป็นคำของตถาคต เป็น
ข้อความลึก มีความหมายซึง้ เป็นชัน้ โลกุตตระ ว่าเฉพาะด้วยเรือ่ งสุญญตา,
เมื่อมีผู้นำ สุตตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่; เธอจักไม่ฟังด้วยดี จักไม่เงี่ยหูฟัง
จักไม่ตง้ั จิต เพือ่ จะรูท้ ว่ั ถึง และจักไม่สำคัญว่าเป็นสิง่ ทีต่ นควรศึกษาเล่าเรียน. ส่วน
สุตนั ตะเหล่าใด ทีน่ กั กวีแต่งขึน้ ใหม่ เป็นคำร้อยกรองประเภทกาพย์กลอน
มีอกั ษรสละสลวย มีพยัญชนะอันวิจติ ร เป็นเรือ่ งนอกแนว เป็นคำกล่าว
ของสาวก, เมื ่ อ มี ผ ู ้ น ำสู ต รที ่ น ั ก กวี แ ต่ ง ขึ ้ น ใหม่ เหล่ า นั ้ น มากล่ า วอยู ่ ;
เธอจักฟังด้วยดี จักเงีย่ หูฟงั จักตัง้ จิตเพือ่ จะรูท้ ว่ั ถึง และจักสำคัญไปว่าเป็นสิง่ ทีต่ น
ควรศึกษาเล่าเรียน.
ภิกษุทั้งหลาย ความอันตรธานของสุตตันตะเหล่านั้น ที่เป็นคำของ
ตถาคต เป็นข้อความลึก มีความหมายซึ้ง เป็นชั้นโลกุตตระ ว่าเฉพาะด้วย
เรือ่ งสุญญตา จักมีได้ดว้ ยอาการอย่างนี้ แล.
(พระไตรปิฎกบาลี สยามรัฐ ๑๖ / ๓๑๑ /๖๗๒)

คำชี้แจงก่อนอ่าน
ประมวลพุทธบัญญัติอริยวินัยจากพระไตรปิฎกนี้ เป็นเรื่องเกี่ยวกับ
ระเบียบปฏิบตั ิ ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถชี วี ติ และวิธดี ำเนินกิจการต่าง ๆ
ของภิกษุสงฆ์และภิกษุณีสงฆ์ ที่เรียกว่า พระวินัย ซึ่งเป็นพุทธบัญญัติ
แบ่งออกได้เป็นสองส่วน คือ
อาทิพรหมจริยกาสิกขา หมายถึง หลักการศึกษาอบรมในฝ่าย
บทบัญญัติ หรือข้อปฏิบตั อิ นั เป็นเบือ้ งต้นแห่งพรหมจรรย์ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรง
บัญญัติไว้เป็นพุทธอาณา เพื่อป้องกันความประพฤติเสียหายและวางโทษ
แก่ภกิ ษุผลู้ ว่ งละเมิดโดยปรับอาบัตหิ นักบ้าง เบาบ้าง พระสงฆ์สวดทุกกึง่ เดือน
เรียกว่า พระปาติโมกข์
และส่วน อภิสมาจาริกาสิกขา หมายถึง หลักการศึกษาอบรมในฝ่าย
ขนบธรรมเนียมเกี่ยวกับมรรยาท และความเป็นอยู่ที่ดีงามสำหรับชักนำความ
ประพฤติ ความเป็นอยูข่ องสงฆ์ให้ดงี าม มีคณ
ุ ค่า น่าเลือ่ มใสศรัทธายิง่ ขึน้ ไป
พระวินยั นัน้ พระพุทธองค์ไม่ได้ทรงบัญญัตลิ ว่ งหน้า ต่อเมือ่ เกิดความ
เสียหายขึ้น จึงทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามประพฤติเช่นนั้นอีก ดังจะเห็นได้ว่า
ในตอนต้นพุทธกาล คือตัง้ แต่พรรษาที่ ๑ ถึงพรรษาที่ ๑๑ พระพุทธเจ้ายังไม่ได้
ทรงบัญญัติสิกขาบทไว้แน่นอน เพราะภิกษุสงฆ์ล้วนมีวัตรปฏิบัติดีงามตาม
แบบอย่าง ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงประพฤติปฏิบตั มิ า
ต่อมา หลังจากออกพรรษาที่ ๑๒ นี้แล้วพระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติ
ปาราชิกสิกขาบทที่ ๑ ห้ามภิกษุเสพเมถุน โดยปรารภเหตุการณ์มัวหมอง
ในคณะสงฆ์ อันเนือ่ งมาจากการทีพ่ ระสุทนิ เสพเมถุนกับอดีตภรรยาทีป่ า่ มหาวัน
กรุงเวสาลี การทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงบัญญัตคิ รัง้ นีน้ บั เป็นครัง้ แรก และทรงบัญญัติ
เรือ่ ยมาทุกครัง้ ทีเ่ กิดเหตุการณ์ไม่ดงี ามขึน้ ในคณะสงฆ์
ในการบัญญัตสิ กิ ขาบทแต่ละครัง้ มีขน้ั ตอน ดังนีค้ อื เมือ่ เกิดเรือ่ งมัวหมอง
ขึน้ ภายในคณะสงฆ์ พระพุทธเจ้าตรัสสัง่ ให้ประชุมสงฆ์ ตรัสถามภิกษุผกู้ อ่ เหตุ
ให้ทลู รับแล้ว ทรงชีโ้ ทษแห่งการประพฤติเช่นนัน้ และตรัสอานิสงส์แห่งความ
(๑๓)

สำรวมระวัง แล้วจึงทรงตั้งพระบัญญัติห้ามมิให้ภิกษุทำอย่างนั้นอีกต่อไป
ทรงกำหนดโทษสำหรับผูฝ้ า่ ฝืนหรือล่วงละเมิด เรียกว่า ปรับอาบัติ
คำว่า อาบัติ แปลว่า การต้อง (ความผิด) การล่วงละเมิด คำนีเ้ ป็น
ชือ่ เรียกกิรยิ าทีล่ ว่ งละเมิดสิกขาบทนัน้ ๆ และเป็นชือ่ เรียกโทษหรือความผิด
ทีเ่ กิดจากการล่วงละเมิดสิกขาบท เช่น ภิกษุกล่าวอวดอุตตริมนุสธรรมทีไ่ ม่มี
ในตน ต้องอาบัตปิ าราชิก เป็นต้น
อาบัตมิ ี ๗ กองคือ
๑. ปาราชิก (แปลว่า ผูพ้ า่ ยแพ้)
๒. สังฆาทิเสส (แปลว่า อาบัติอันจำปรารถนาสงฆ์ ในกรรม
เบื้องต้นและกรรมที่เหลือ)
๓. ถุลลัจจัย (แปลว่า ความล่วงละเมิดทีห่ ยาบ)
๔. ปาจิตตีย์ (แปลว่า การละเมิดทีย่ งั กุศลให้ตก)
๕. ปาฏิเทสนียะ (แปลว่า จะพึงแสดงคืน)
๖. ทุกกฏ (แปลว่า ทำไม่ด)ี
๗. ทุพภาสิต (แปลว่า พูดไม่ด)ี
อาบัตปิ าราชิกมีโทษหนัก ทำให้ผลู้ ว่ งละเมิดขาดจากความเป็นภิกษุ
อาบัติสังฆาทิเสสมีโทษหนักน้อยลงมา ผู้ล่วงละเมิดต้องอยู่กรรมคือ
ประพฤติวตั รตามทีท่ รงบัญญัติ จึงจะพ้นจากอาบัตนิ ้ี
ส่วนอาบัติ ๕ กองทีเ่ หลือมีโทษเบา ผูล้ ว่ งละเมิดต้องประกาศสารภาพผิด
ต่อหน้าภิกษุดว้ ยกัน ดังทีเ่ รียกว่าปลงอาบัติ (มีรายละเอียดวิธใี นภาคผนวก หน้า
๔๑๘ - ๔๑๙) จึงจะพ้นอาบัตเิ หล่านี้
บทบัญญัติในพระวินัยแต่ละข้อหรือมาตรา เรียกว่า สิกขาบท
แปลว่า ข้อทีต่ อ้ งศึกษา…

(๑๔)

พระวินยั ปิฎก ในพระไตรปิฎกมีการแบ่งออกเป็น ๕ คัมภีร์ ๘ เล่มดังนี้
๑. คัมภีรภ์ กิ ขุวภิ งั ค์ หรือ มหาวิภงั ค์ ว่าด้วยบทบัญญัตสิ ำหรับภิกษุ
๒๒๗ สิกขาบทที่มาในพระปาติโมกข์ เป็นประธานแม่บท สงฆ์ยกขึ้นทบทวน
ทุกกึง่ เดือนแบ่งเป็นกลุม่ ได้ดงั นี้
ภิกขุวิภังค์ ภาค ๑ พระวินัยปิฏก เล่ม ๑ ว่าด้วยปาราชิก ๔
สังฆาทิเสส ๑๓ อนิยต ๒
ภิกขุวภิ งั ค์ ภาค ๒ พระวินยั ปิฏก เล่ม ๒ ว่าด้วยนิสสัคคิยปาจิตตีย์
(ปาจิตตียท์ ต่ี อ้ งสละของก่อนจึงปลงอาบัตไิ ด้) ๓๐ ปาจิตตีย์ ๙๒ ปาฏิเทสนียะ ๔
เสขิยะ ๗๕ อธิกรณสมถะ (วิธรี ะงับเรือ่ งที่เกิดขึน้ แล้วสงฆ์ตอ้ งจัดต้องทำ) ๗
๒. คัมภีรภ์ กิ ขุนวี ภิ งั ค์ พระวินยั ปิฏก เล่ม ๓ ว่าด้วยบทบัญญัตสิ ำหรับ
ภิกษุณี ๓๑๑ สิกขาบท ที่มาในภิกขุณีปาติโมกข์ส่วนที่ไม่ซ้ำกับของภิกษุ
(มิได้นำมาประมวลไว้ในหนังสือนี้)
สิกขาบททีม่ าในพระปาติโมกข์นน้ั ปรับอาบัตแิ ก่ภกิ ษุผลู้ ว่ งละเมิดไว้ครบ
ทุกอาบัติ คือระบุอาบัตโิ ดยตรง ๔ กอง ได้แก่อาบัติ ปาราชิก, สังฆาทิเสส,
ปาจิตตีย์ (ทัง้ นิสสัคคิยปาจิตตีย์ ทีต่ อ้ งสละของเสียก่อนจึงปลงอาบัติ และ สุทธิกปาจิตตีย)์ และปาฏิเทสนียะ มีอาบัตทิ ไ่ี ม่ได้ระบุไว้โดยตรงอีก ๓ กอง ซึง่ เป็น
ความผิดของสิกขาบทในพระปาติโมกข์บางข้อ ที่ทรงปรับโทษแบบลดระดับ
ในกรณีทม่ี กี ารกระทำผิด ในลักษณะทีแ่ ตกต่างออกไปจากสิกขาบททีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้
เพียงเล็กน้อย ได้แก่ อาบัตถิ ลุ ลัจจัย, อาบัตทิ กุ กฎ, อาบัตทิ พุ ภาสิต
สิกขาบทที่มาในพระปาติโมกข์เหล่านี้ ยกเว้นอนิยตและเสขิยะ
จัดเป็นอาทิพรหมจริยกาสิกขา ส่วนอนิยต เสขิยะ และสิกขาบทจำนวนมาก
ทีม่ านอกพระปาติโมกข์ลว้ นเป็น อภิสมาจาริกาสิกขา มีทง้ั ทีท่ รงบัญญัตเิ ป็น
ข้อห้ามและข้ออนุญาต ในกรณีทเ่ี ป็นข้อห้าม ถ้าภิกษุลว่ งละเมิดไม่ปฏิบตั ติ าม
ทรงปรับอาบัตทิ กุ กฎ ปรับตามควร เช่น ปาจิตตีย์ หรือปรับสูงขึน้ ไปถึงถุลลัจจัย
๓. คัมภีรม์ หาวรรค แปลว่า วรรคใหญ่ คือว่าด้วยเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับสงฆ์
ทีเ่ ป็นเรือ่ งสำคัญ ๆ และต้องทำเสมอ แบ่งเป็น ๒ ภาค รวม ๑๐ ขันธ์
(๑๕)

มหาวรรค ภาค ๑ พระวินยั ปิฎก เล่ม ๔ มี ๔ ขันธ์ คือ มหาขันธ์
: หมวดว่าด้วยเรือ่ งสำคัญ เหตุการณ์ตง้ั แต่ตรัสรู,้ อุโบสถขันธ์ : หมวดว่าด้วย
อุโบสถ, วัสสูปนายิกาขันธ์ : ว่าด้วยการเข้าพรรษา, ปวารณาขันธ์ : ว่าด้วยการ
ให้ภกิ ษุอน่ื ตักเตือนได้.
มหาวรรค ภาค ๒ พระวินยั ปิฎก เล่ม ๕ มี ๖ ขันธ์ คือ จัมมขันธ์
: ว่าด้วยหนัง เรือ่ งรองเท้า ยานพาหนะ, เภสัชชขันธ์ : ว่าด้วยเรือ่ งเภสัช ปานะ
การเก็บอาหาร, กฐินขันธ์ : ว่าด้วยเรือ่ งกฐิน, จีวรขันธ์ : ว่าด้วยเรือ่ งจีวรการใช้ผา้ ,
จัมเปยยขันธ์ : ว่าด้วยเหตุการณ์ในกรุงจัมปา ว่าด้วยการลงโทษของสงฆ์ตา่ ง ๆ,
โกสัมพิขนั ธ์ : ว่าด้วยเรือ่ งเหตุการณ์ในกรุงโกสัมพี ส่วนใหญ่กล่าวถึงเรือ่ งสงฆ์
แตกสามัคคีกนั แล้วทรงแสดงวิธปี รองดองของสงฆ์ในทางวินยั
๔. คัมภีรจ์ ลุ วรรค แปลว่า วรรคเล็ก หมายถึงวรรคทีว่ า่ ด้วยเรือ่ งเบ็ดเตล็ด
นอกจากบทบัญญัตทิ ม่ี าในพระปาติโมกข์ แบ่งเป็น ๒ ภาค รวม ๑๒ ขันธ์
จุลวรรค ภาค ๑ พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ เนื้อหาเกือบทั้งหมด
ไม่ได้ว่าด้วยบทบัญญัติที่เป็นข้อห้าม แต่ว่าด้วยระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ทาง
กระบวนการสงฆ์ ทีจ่ ะจัดการกับปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ในสงฆ์ มี ๔ ขันธ์ คือ กัมมขันธ์
:ว่าด้วยระเบียบปฏิบตั เิ กีย่ วกับการลงโทษ เพือ่ แก้ไขทิฏฐิพฤติกรรมของภิกษุ
อันเกิดในสงฆ์ ที่เกิดเพราะเหตุมรรคหรือปฏิปทา, ปาริวาสิกขันธ์ : ว่าด้วย
ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับปริวาสกรรม, สมุจจยขันธ์ :ประมวลวิธีเพื่อออกจาก
อาบัตสิ งั ฆาทิเสส, สมถขันธ์ : ขยายความวิธรี ะงับอธิกรณ์
เรือ่ งไม่ดงี ามซึง่ เกิดขึน้ ในสงฆ์ ถ้าเป็นการละเมิดบทบัญญัติ ภิกษุ
ผูล้ ะเมิดย่อมต้องอาบัตติ ามสมควรแก่กรณีแน่นอน โดยไม่ตอ้ งมีใครมากล่าวโทษ
แต่ในบางกรณีหลังจากที่ปรับโทษแล้ว ยังต้องมีกระบวนการที่คณะสงฆ์เข้ามา
เกีย่ วข้อง เช่น การอยูป่ ริวาสกรรม - การประพฤติมานัต เพือ่ ออกจากอาบัติ
สังฆาทิเสส (ดูแผนผังที่ ๒ หน้า ๔๘๑), หรือกรณีทอ่ี าจจะมีเหตุกอ่ ผลกระทบต่อ
มหาชนเป็นอันมาก จึงต้องมีวิธีการลงโทษเพื่อแก้ไขทิฏฐิพฤติกรรมของภิกษุ
ทีเ่ กิดเพราะเหตุมรรคหรือปฏิปทา (ดูแผนผังที่ ๓ หน้า ๔๘๓), หรือกรณีมอี ธิกรณ์
เกิดขึน้ จึงมีวธิ รี ะงับอธิกรณ์ (อธิกรณสมถะ, ดูตารางหน้า ๔๗๙) เหล่านีล้ ว้ นเป็น
(๑๖)

มาตราการที่จะจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นในสงฆ์ ทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาของสงฆ์
อย่างเด็ดขาด และเพือ่ ประคับประคองศรัทธาของชาวบ้านผูถ้ วายความอุปถัมภ์
จุลวรรค ภาค ๒ พระวินยั ปิฎก เล่ม ๗ นี้ เป็นเรือ่ งข้อห้าม และ
ข้ออนุญาตเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อร่างกายและอื่น ๆ แบ่งเป็น ๘ ขันธ์ คือ
ขุททกวัตถุขนั ธ์ : ว่าด้วยเรือ่ งเบ็ดเตล็ด เช่น ข้อปฏิบตั ใิ นการอาบน้ำ การดูมหรสพ
บาตร เครือ่ งใช้โลหะ, เสนาสนขันธ์ : ว่าด้วยเรือ่ งทีอ่ ยู่ เครือ่ งใช้ ตลอดจนการ
ก่อสร้าง, สังฆเภทขันธ์ : ว่าด้วยการทำสงฆ์ให้แตกกัน. วัตตขันธ์ : ว่าด้วยวัตร
ข้อปฏิบัติ ๑๔ เรื่อง เช่นการปฏิบัติต่ออาคันตุกะ อุปัชฌาย์ ศิษย์ เป็นต้น,
ปาฏิโมกขัฏฐปนขันธ์ : การงดสวดปาติโมกข์ พร้อมเงือ่ นไข, ภิกขุนขี นั ธ์ :
กล่าวถึงความเป็นมา ข้อปฏิบตั ิ ข้อห้าม ข้ออนุญาตต่าง ๆ เกีย่ วกับนางภิกษุณ,ี
ปัญจสติกขันธ์ : ว่าด้วยเหตุการณ์หลังพุทธปรินพิ พานถึงทำสังคายนาครัง้ ที่ ๑
ของพระอรหันต์ ๕๐๐ รูป, สัตตสติกขันธ์ : ว่าด้วยมูลเหตุ และการดำเนินการ
ในการทำสังคายนาครัง้ ที่ ๒ ของพระอรหันต์ ๗๐๐ รูป.
๕. คัมภีร์ปริวาร พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ นี้เป็นคัมภีร์ประกอบหรือ
คูม่ อื บรรจุคำถามตอบสำหรับซ้อมความรูพ้ ระวินยั ตัง้ แต่ เล่ม ๑ - ๗ เป็นการ
ประมวลเนือ้ หาทีส่ ำคัญต่าง ๆ มากล่าวไว้ มาจัดเป็นหัวข้อ
อนึง่ การรวบรวมประมวลพระพุทธบัญญัตอิ ริยวินยั จากพระไตรปิฎก
เล่มนี้ เป็นการสรุปย่อรวบรวมให้กระทัดรัดเข้าใจง่าย รักษาใจความหรือยก
พุทธพจน์โดยตรงในบางตอน เพื่อให้เหมาะสมกับผู้สนใจใคร่ศึกษาสามารถ
ศึกษานำไปปฏิบตั ฝิ กึ หัดขัดเกลาตนเอง และเพือ่ ประโยชน์ของผูอ้ น่ื กระทัง่ สังคม
ดังกล่าวไว้แล้ว โดยมีจดุ ประสงค์ทส่ี ำคัญอีกประการหนึง่ ก็คอื เพือ่ ส่งเสริม
ให้เกิดความสนใจ ที่จะศึกษาจากพระพุทธพจน์ในพระไตรปิฎกโดยตรง
นอกจากนีย้ งั มีขอ้ จำกัดในการจัดทำหลายประการ เช่น พยายามจะให้มขี นาด
ของหนังสือไม่หนาจนเกินไป เป็นต้น
จึงได้จัดหมวดหมู่ โดยอ้างอิงการจัดหมวดหมู่ตามพระไตรปิฎก
ดังแสดงในแผนผังสารบาญ และมีรายละเอียดการจัดรวบรวมพิเศษอื่นๆ
ทีค่ วรทราบดังนี้ :(๑๗)

รายละเอียดการจัดเรียงพิเศษอืน่ ๆ ทีค่ วรทราบของหนังสือเล่มนี้
๑.รวบรวมอริยวินยั เฉพาะส่วนภิกษุสงฆ์ทง้ั หมด แต่มไิ ด้เรียบเรียง
ในส่วนสิกขาบทภิกษุณีสงฆ์ ที่มาในพระวินัยปิฎก เล่ม ๓ (เพื่อให้มีขนาด
ไม่หนามากจนเกินไป)
๒.ในส่วนวินยั ทีม่ าในพระปาติโมกข์ ในทุกสิกขาบท พระไตรปิฎก
จะลำดับเนื้อหาของแต่ละสิกขาบทในลักษณะเดียวกันคือ
๑. ต้นบัญญัติ เล่าเรือ่ งต้นเหตุ ทีท่ ำให้ทรงบัญญัตสิ กิ ขาบท
๒. พระบัญญัติ คือสิกขาบททีท่ รงบัญญัติ และอนุบญ
ั ญัติ คือ
การบัญญัตเิ พิม่ เติมข้อความให้กบั สิกขาบทนัน้ เพือ่ ความรอบคอบรัดกุม
๓. สิ ก ขาบทวิ ภ ั ง ค์ แ ละบทภาชนี ย ์ คำว่ า สิ ก ขาบทวิ ภ ั ง ค์
หมายถึงการจำแนกความสิกขาบท คำว่า บทภาชนีย์ แปลว่าการจำแนก
แยกแยะความหมายของบท เป็นการนำเอาคำในสิกขาบทวิภงั ค์มาขยายความ
เพิม่ เติมอีก
๔. อนาบัติ ว่าด้วยข้อยกเว้นสำหรับผู้ล่วงละเมิดสิกขาบทโดย
ไม่ตอ้ งอาบัติ
๕. วินตี วัตถุ ว่าด้วยเรือ่ งต่างๆ ของภิกษุผกู้ ระทำการบางอย่าง
อันอยูใ่ นขอบข่ายของสิกขาบทนัน้ ๆ ซึง่ พระพุทธเจ้าทรงไต่สวนเอง แล้วทรง
วินิจฉัยชี้ขาดไว้

ส่วนในหนังสือนี้จะจัดเรียงโดย

๑.นำพระบัญญัตทิ ร่ี วมอนุบญ
ั ญัตแิ ล้วไว้เป็นอันดับแรก เพือ่
สะดวกแก่ผศู้ กึ ษาทีจ่ ะนำไปปฏิบตั ิ จะได้ทราบโดยทันทีวา่ สิกขาบทนัน้ ๆ ทรงบัญญัติ
ไว้อย่างไร โดยยกพระพุทธพจน์โดยตรงมาเน้นข้อความในเครือ่ งหมายคำพูดไว้
๒.นำวิภงั ค์หรือบทภาชนีย์ เฉพาะในบางส่วนทีเ่ ห็นว่าคำนัน้
ผู้ศึกษาอาจจะเข้าใจได้ไม่ชัดเจน เพื่อให้ทราบถึงคำอธิบายที่มีอยู่ใน
พระไตรปิฎกโดยตรง (ในส่วนนีส้ นั นิษฐานว่ามีทง้ั ทีเ่ ป็นพระพุทธาธิบายโดยตรง
และบางส่วนเป็นการอธิบายทีอ่ ยูใ่ นชัน้ พระสังคาหกาจารย์ผรู้ วบรวมพระไตรปิฎก)
(๑๘)

๓.ตามด้วยอนาบัติ ลักษณะที่ไม่ต้องอาบัติ เพื่อให้ผู้ศึกษา
ทราบลักษณะยกเว้นไม่ตอ้ งอาบัตนิ น้ ั ๆ(สันนษิฐานว่ารวบรวมไว้ในชัน้ พระสังคาหกาจารย์)
ทีก่ ล่าวไว้ในพระไตรปิฎกโดยตรงในทุกสิกขาบท ยกเว้นเสขิยะ
๔.ต่อด้วยย่อความเล่าเรือ่ งต้นบัญญัติ ทีม่ มี าในพระไตรปิฎก
เพือ่ ให้หนังสือไม่หนาเกินไป แต่ยงั คงใจความไว้เพือ่ ให้ทราบทีม่ า อันจะทำให้
ทราบเหตุผล เจตนารมณ์พระพุทธประสงค์ในการบัญญัติสิกขาบทนั้น ๆ
(วินตี วัตถุ และโทษทีป่ รับอาบัตลิ ดระดับ มิได้ยอ่ ไว้ พึงศึกษาจากพระไตรปิฎก)
๓.ในส่วนสิกขาบทนอกพระปาติโมกข์ หรืออภิสมาจาริกสิกขา
ในคัมภีรม์ หาวรรค และจุลวรรค (พระวินยั ปิฎกเล่ม ๔, ๕, ๖, ๗) นัน้ คงเป็น
การย่อใจความเรียงตามการจัดในพระไตรปิฎก แต่จะเน้นข้อความหรือยก
พระพุทธพจน์ไว้ในส่วนที่น่าสนใจเป็นพิเศษ
(หมายเหตุ ในพระไตรปิฎกบาลี สยามรัฐ อํ. ติก. ๒๐ / ๒๙๗ / ๕๒๔
มีพระพุทธดำรัสตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย สิกขาบทร้อยห้าสิบสิกขาบทนี้
ย่อมมาสู่อุเทส (การยกขึ้นแสดงในท่ามกลางสงฆ์) ทุกกึ่งเดือนตามลำดับ
อันกุลบุตร ผู้ปรารถนาประโยชน์พากันศึกษาอยู่ในสิกขาบทเหล่านั้นฯ”
จากพระสูตรนีแ้ สดงให้ทราบว่า ในครัง้ พุทธกาลสิกขาบท ทีม่ าในพระปาติโมกข์
หรือที่เรียกว่าอาทิพรหมจริยกาสิกขาบท มี ๑๕๐ ข้อ คือไม่รวมอนิยต ๒
และเสขิยวัตร ๗๕ มิใช่มี ๒๒๗ ตามที่เข้าใจกันในบัดนี้ ดังนั้น อนิยต และ
เสขิยวัตร ควรจะจัดอยูใ่ นภาคอภิสมาจาริกสิกขาบท แต่เนือ่ งจากพระไตรปิฎก
ปัจจุบันได้จัดอนิยตและเสขิยวัตรไว้ในคัมภีร์ ภิกขุวิภังค์ภาค ๑ และภาค ๒
ตามลำดับ การจัดของหนังสือเล่มนีอ้ นุวตั รตามพระไตรปิฎก จึงได้จดั ไว้ตามนัน้ ).
๔.ได้รวบรวมพระวินัยที่มาในพระไตรปิฎกเล่มอื่น และบางส่วน
ในคัมภีรป์ ริวาร (พระวินยั ปิฎก เล่ม ๘) ทีน่ า่ สนใจมารวมไว้เป็นหมวดหนึง่ โดย
ระบุทม่ี าจากพระไตรปิฎกไว้แล้ว ส่วนตอนอืน่ ๆข้างต้นนัน้ เนือ่ งจากมีการจัดเรียง
ตามพระไตรปิฎก เพือ่ สะดวกในการค้นหาอยูแ่ ล้วจึงมิได้ระบุทม่ี าไว้.
๕.ได้รวบรวมคำบาลีที่ใช้บ่อย เช่น คำพินทุอธิษฐาน คำเสียสละ
ปลงอาบัติ มอบฉันทะ อุโบสถ กรรมวาจาสมมติเจ้าหน้าที่ทำการสงฆ์ และ
กรรมวาจาสังฆกรรมต่าง ๆ ทีใ่ ช้บอ่ ย ไว้ในภาคผนวกเพือ่ สะดวกในการใช้ดว้ ย.
(๑๙)

แผนผังการจัดสารบาญ โดยอ้างอิงตามการจัด
พระพุทธ
คำสั่งสอนของ
ปาพจน์
พระธรรม
ข้อแนะนำสัง่ สอนหรือหลักความประพฤติ
ทีท่ รงบัญญัตไิ ปตามสัจจธรรม
เพือ่ ความสิน้ ไปแห่งความทุกข์
อาทิพรหมจาริยกาสิกขา
บทศึกษาอันเป็นเบือ้ งต้นแห่งพรหมจรรย์
เป็นประธานแม่บทเรียกว่า พระปาติโมกข์
ภิกขุวภิ งั ค์




ภิกขุวภิ งั ค์ ภาค ๑
( พระวินยั ปิฎก เล่ม ๑ )
๑. เวรัชกัณฑ์ : เหตุให้พรหมจรรย์ตง้ั มัน่
๒. ปาราชิกกัณฑ์ ๔ สิกขาบท
๓. สัฆาทิเสสกัณฑ์ ๑๓ สิกขาบท
๔. อนิยตกัณฑ์ ๒ สิกขาบท
ภิกขุวภิ งั ค์ ภาค ๒
( พระวินยั ปิฎก เล่ม ๒ )
๑. นิสสัคคิยกัณฑ์ ๓๐ สิกขาบท
๒. ปาจิตตียกัณฑ์ ๙๒ สิกขาบท
๓. ปฏิเทสนียกัณฑ์ ๔ สิกขาบท
๔. เสขิยกัณฑ์ ๗๕ สิกขาบท
๕. อธิกรณสมถะ ๗ สิกขาบท

มหาวรรค




มหาวรรค ภาค ๑
( พระวินยั ปิฎก เล่ม ๔ )
๑. มหาขันธ์ : เหตุการณ์ตง้ั แต่ตรัสรู้
๒. อุโบสถ์ : อุโบสถ์, การแสดงปาติโมกข์
๓. วัสสูปนายิกาฯ : ว่าด้วยการเข้าพรรษา
๔. ปวารณาฯ : การให้ภกิ ษุอน่ื ตักเตือนได้
มหาวรรค ภาค ๒
( พระวินยั ปิฎก เล่ม ๕ )
๑. จัมมขันธ์ : ว่าด้วยหนัง,รองเท้า,ยาน
๒. เภสัชชฯ : ยา,ปานะ,การเก็บอาหาร
๓. กฐินขันธ์ : ว่าด้วยกฐิน
๔. จีวรขันธ์ : ว่าด้วยจีวร,การใช้ผา้
๕. จัมเปยยขันธ์ : การลงโทษของสงฆ์
๖. โกสัมพิขันธ์ : สงฆ์แตกและวิธีปรองดอง

หมายเหตุ
- ภิกขุนีวิภังค์ พระวินัยปิฎก เล่ม ๓, และบางส่วน
ของ ปริวาร พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ มิได้รวบรวมไว้
ในหนังสือนี้ ผูส้ นใจพึงศึกษาจากพระไตรปิฎก

- คำพินทุ อธิษฐาน คำสละของนิสสัคคิยปาจิตตีย์
ปลงอาบัติ กรรมวาจาสังฆกรรมต่าง ๆ ฯลฯ ทีใ่ ช้บอ่ ย
และภิกขุปาฏิโมกข์ รวบรวมไว้อยู่ใน ภาคผนวก

หมวดหมูข่ องพระไตรปิฎก ของหนังสือเล่มนี้ :ธรรมวินยั
พระพุทธเจ้าเรียกว่า
( คำเป็นหลักเป็นประธาน )
พระวินยั
ระบบชีวติ ระบบการฝึกอบรมของอริยชน
ที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติขึ้น เพื่อเกื้อกูล
ต่อชุมชน และการปฏิบัติเพื่อดับทุกข์
อภิสมาจาริกาสิกขา
ขนบธรรมเนียม วัตร ประเพณีอันดีงาม
ของสงฆ์ เป็นสิกขาบท นอกพระปาติโมกข์
จุลวรรค




จุลวรรค ภาค ๑
( พระวินยั ปิฎก เล่ม ๖ )
๑. กัมมขันธ์ : ขยายความวิธีลงโทษสงฆ์
๒. ปาริวาสิกขันธ์ : วิธอี ยูป่ ริวาส
๓. สมุจจยขันธ์ : วิธอี อกจากสังฆาทิเสส
๔. สมถขันธ์: ขยายวิธีระงับอธิกรณ์
จุลวรรค ภาค ๒
( พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ )
๑. ขุททกวัตถุขนั ธ์ : เรือ่ งเบ็ดเตล็ดฯ
๒. เสนาสนะขันธ์ : เรือ่ งทีอ่ ยู,่ การก่อสร้าง
๓. สังฆเภทขันธ์ : การทำสงฆ์ให้แตกกัน
๔. วัตตขันธ์ : ข้อปฏิบัติต่าง ๆ
๕. ปาฏิโมกขฐปนฯ : การงดสวดปาติโมกข์
๖. ภิกขุนีขันธ์ : ความเป็นมาของภิกษุณี
๗. ปัญจสติกขันธ์ : การสังคยนาครัง้ ที่ ๑
๘. สัตตสติกขันธ์ : การสังคยนาครัง้ ที่ ๒

- แผนผังสรุปวิธีทางการสงฆ์เพื่อจัดการเมื่อมีอธิกรณ์ ๔ เกิดขึ้น ฯ
การจัดกลุ่มสิกขาบทตามเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกัน และดัชนีช่วยค้นหา
รวบรวมไว้อยู่ใน ภาคพิเศษ

ปริวารและพระสูตร


ปริวารและพระสูตร
( พระไตรปิฎกเล่มอื่น ๆ )
ความหมายอาบัติ
อานิสงส์เรียนวินยั
ธุดงค์ ๑๓
จุลศีล
มัชฌิมศีล
มหาศีล
อริยวงศ์
ฯลฯ

อริยวินัย
พุทธธรรม

ทรงประกาศ
วันวาร
พิสจู น์คา่
ยังชน
กิเลสมาร
ดุจหอก
เข้ารุกโรม
แม้องค์
ลับล่วงลา
พระธรรม
ประทานให้
พระศาสน์
หมู่พระสงฆ์
ธรรม-วินัย
แทนองค์พระ

นำหมู่สัตว์
นานผ่านมา
ผ่านทิวา
เอกอุดม
พ้นสังสาร
นานสั่งสม
อันแหลมคม
จนได้ชยั
ศาสดา
ผ่านสมัย
แลวินัย
เป็นตัวแทน
จักดำรงค์
จงหวงแหน
มาตรเหมือนแม้น
ชนะมาร ฯ

สารบัญ
คำอนุโมทนา
บทนำ
คำชีแ้ จงก่อนอ่าน
แผนผังการจัดสารบัญ
สารบัญ

(๒- ๔)
(๕-๑๑)
(๑๓-๑๙)
(๒๐,๒๑)
(๒๓-๔๑)

อาทิพรหมจริยกาสิกขา :

๑

ภิกขุวภิ งั ค์ ภาค ๑ (พระวินยั ปิฎกเล่ม ๑)
๓
๑.เวรัญชกัณฑ์ เหตุให้พรหมจรรย์ตง้ั มัน่ หรือไม่ตง้ั มัน่
๔
ทรงสรรเสริญเหล่าภิกษุว่าเป็นผู้ชนะ
๕
เหตุที่ทำให้พรหมจรรย์พระศาสนาตั้งมั่นและไม่ตั้งมั่น
๕
ทูลขอให้ทรงบัญญัติสิกขาบท เพื่อความตั้งมั่นแห่งพรหมจรรย์
๖
๒.ปาราชิกกัณฑ์ อาบัตหิ นักทีภ่ กิ ษุตอ้ งแล้วขาดจากความเป็นภิกษุ ๔ สิกขาบท ๗
ปาราชิกที่ ๑ เกีย่ วกับการขาดจากความเป็นภิกษุเพราะเสพเมถุน
๗
อำนาจประโยชน์ ๑๐ ประการในการบัญญัตสิ กิ ขาบท
๑๑
ปาราชิกที่ ๒ เกีย่ วกับการขาดจากความเป็นภิกษุเพราะลักขโมย
๑๒
ปาราชิกที่ ๓ เกีย่ วกับการขาดจากความเป็นภิกษุเพราะฆ่ามนุษย์ให้ตาย ๑๖
ปาราชิกที่ ๔ เกีย่ วกับขาดจากความเป็นภิกษุเพราะอวดคุณวิเศษทีไ่ ม่มใี นตน๑๙
มหาโจร ๕ จำพวก
๒๑
๓.เตรสกัณฑ์ อาบัตหิ นักทีต่ อ้ งอาศัยสงฆ์ในการระงับโทษ ๑๓ ข้อ ๒๔
สังฆาทิเสสที่ ๑ เกีย่ วกับต้องอาบัตหิ นักเพราะทำน้ำอสุจใิ ห้เคลือ่ น
๒๔
สังฆาทิเสสที่ ๒ เกีย่ วกับต้องอาบัตหิ นักเพราะมีจติ กำหนัดจับต้องกายหญิง ๒๕
สังฆาทิเสสที่ ๓ เกีย่ วกับต้องอาบัตหิ นักเพราะมีจติ กำหนัดพูดเกีย้ วหญิง ๒๖
(๒๓)

สังฆาทิเสสที่ ๔ เกีย่ วกับต้องอาบัตหิ นักเพราะพูดให้หญิงบำเรอตนด้วยกาม ๒๘
สังฆาทิเสสที่ ๕ เกีย่ วกับต้องอาบัตหิ นักเพราะชักสือ่ ชายหญิง
๒๙
สังฆาทิเสสที่ ๖ เกีย่ วกับต้องอาบัตหิ นักเพราะสร้างกุฎดี ว้ ยการขอใหญ่เกิน ๓๑
สังฆาทิเสสที่ ๗เกีย่ วกับต้องอาบัตหิ นักเพราะสร้างวิหาร ไม่ได้ให้สงฆ์แสดงที่๓๓
สังฆาทิเสสที่ ๘ เกีย่ วกับต้องอาบัตหิ นักเพราะโจทอาบัตปิ าราชิกไม่มมี ลู
๓๔
สังฆาทิเสสที่ ๙ เกีย่ วกับต้องอาบัตหิ นักเพราะอ้างเลสโจทอาบัตปิ าราชิก ๓๖
สังฆาทิเสสที่ ๑๐ เกีย่ วกับต้องอาบัตหิ นักเพราะทำสงฆ์ให้แตกกัน
๓๗
สังฆาทิเสสที๑่ ๑ เกีย่ วกับต้องอาบัตหิ นักเพราะเป็นพวกของผูท้ ำสงฆ์ให้แตก ๓๙
สังฆาทิเสสที่ ๑๒ เกีย่ วกับต้องอาบัตหิ นักเพราะเป็นผูว้ า่ ยากสอนยาก
๔๑
สังฆาทิเสสที่ ๑๓ เกีย่ วกับต้องอาบัตหิ นักเพราะประทุษร้าษสกุล(ประจบคฤหัสถ์)๔๒
๔.อนิยตกัณฑ์ ว่าด้วยอาบัตอิ นั ไม่แน่วา่ จะควรปรับข้อไหน มี ๒ สิกขาบท ๔๗
อนิยตสิกขาบทที่ ๑ เกีย่ วกับรูปหนึง่ นัง่ ทีล่ บั คืออาสนะกำบังกับหญิงคนหนึง่ ๔๗
อนิยตสิกขาบทที่ ๒ เกีย่ วกับรูปหนึง่ นัง่ ในอาสนะกึง่ กำบังกับหญิงคนหนึง่ ๔๙
ภิกขุวภิ งั ค์ ภาค ๒ (พระวินยั ปิฎกเล่ม ๒)
๕๑
๑.นิสสัคคิยกัณฑ์ อาบัตปิ าจิตตีย์ ทีต่ อ้ งสละสิง่ ของ ๓๐ สิกขาบท
๕๒
จีวรวรรค วรรคที่ ๑ ว่าด้วยจีวร มี ๑๐ สิกขาบท
๕๒
สิกขาบทที่ ๑ เกีย่ วกับกฐินเดาะแล้วเก็บอติเรกจีวรไว้เกิน ๑๐ วัน ๕๒
สิกขาบทที่ ๒ เกีย่ วกับกฐินเดาะแล้วอยูป่ ราศจากไตรจีวรแม้คนื หนึง่ ๕๓
สิกขาบทที่ ๓ เกีย่ วกับกฐินเดาะแล้วเก็บอกาลจีวรไว้เกิน ๑ เดือน ๕๕
สิกขาบทที่ ๔ เกีย่ วกับการใช้นางภิกษุณใี ห้ซกั , ย้อม, ทุบจีวรเก่า ๕๖
สิกขาบทที่ ๕ เกีย่ วกับการรับจีวรจากมือของนางภิกษุณี ทีม่ ใิ ช่ญาติ ๕๗
สิกขาบทที่ ๖ เกีย่ วกับการขอจีวรต่อคฤหัสถ์ ทีม่ ใิ ช่ญาติ
๕๗
สิกขาบทที่ ๗ เกีย่ วกับมีผปู้ วารณาจีวรไว้มากภิกษุรบั ไว้เกินจำนวน ๕๙
สิกขาบทที่ ๘ เกีย่ วกับเข้าไปหากำหนดชนิดจีวร ต่อผูท้ จ่ี ะถวายจีวร ๖๐
สิกขาบทที่ ๙ เกีย่ วกับเข้าไปหาผูถ้ วายจีวร๒รายให้รวมกันหาจีวรทีด่ ี ๖๑
สิกขาบทที่ ๑๐ เกีย่ วกับการทวงจีวรจากไวยาวัจกรเกินประมาณ ๖๒
(๒๔)

โกสิยวรรค วรรคที่ ๒ ว่าด้วยไหม มี ๑๐ สิกขาบท
๖๕
สิกขาบทที่ ๑ เกีย่ วกับการหล่อสันถัต (เครือ่ งปูนง่ั ) เจือด้วยไหม ๖๕
สิกขาบทที่ ๒ เกีย่ วกับการหล่อสันถัตด้วยขนเจียมดำล้วน
๖๖
สิกขาบทที่ ๓ เกีย่ วกับการหล่อสันถัตขนเจียมดำเกิน ๒ ใน ๔ ส่วน ๖๖
สิกขาบทที่ ๔ เกีย่ วกับการทีส่ นั ถัตเก่าใช้ยงั ไม่ถงึ ๖ ปีหล่อของใหม่ ๖๗
สิกขาบทที่ ๕ เกีย่ วกับการหล่อสันถัตไม่นำของเก่าปนลงในของใหม่ ๖๘
สิกขาบทที่ ๖ เกีย่ วกับเดินทางไกลนำขนเจียมไปเองเกิน ๓ โยชน์ ๗๐
สิกขาบทที่ ๗ เกีย่ วกับการใช้ภกิ ษุณใี ห้ซกั , ย้อม, สางขนเจียม
๗๑
สิกขาบทที่ ๘ เกีย่ วกับการรับ ให้รบั เงินทอง หรือยินดีทเ่ี ขาเก็บไว้ให้ ๗๒
สิกขาบทที่ ๙ เกีย่ วกับการทำการซือ้ ขาย ด้วยรูปยิ ะ (เงินตรา)
๗๓
สิกขาบทที่ ๑๐ เกีย่ วกับการทำการแลกเปลีย่ นมีประการต่าง ๆ
๗๔
ปัตตวรรค วรรคที่ ๓ ว่าด้วยบาตร มี ๑๐ สิกขาบท
๗๖
สิกขาบทที่ ๑ เกีย่ วกับการเก็บอติเรกบาตร ไว้เกิน ๑๐ วัน
๗๖
สิกขาบทที่ ๒ เกีย่ วกับบาตรร้าวไม่เกิน ๕ แห่ง ให้จา่ ยบาตรใหม่ ๗๗
สิกขาบทที่ ๓ เกีย่ วกับการเก็บเภสัช ๕ ไว้เกิน ๗ วัน
๗๘
สิกขาบทที่ ๔ เกีย่ วกับการหา-ทำผ้าอาบน้ำฝนนอกเวลาทีก่ ำหนด ๗๙
สิกขาบทที่ ๕ เกีย่ วกับการให้จวี รแก่ภกิ ษุอน่ื แล้ว โกรธน้อยใจ ชิงคืน ๘๐
สิกขาบทที่ ๖ เกีย่ วกับการขอด้ายมาเองให้ชา่ งหูกทอเป็นจีวร
๘๐
สิกขาบทที่ ๗ เกีย่ วกับการให้ชา่ งทอจีวรดีกว่าผูท้ จ่ี ะถวายสัง่
๘๑
สิกขาบทที่ ๘ เกีย่ วกับการเก็บผ้าอัจเจกจีวรไว้เกินสมัยทำจีวร
๘๒
สิกขาบทที่ ๙ เกีย่ วกับการอยูป่ า่ มีภยั เก็บจีวรในบ้านเกิน ๖ คืน
๘๔
สิกขาบทที่ ๑๐ เกีย่ วกับการน้อมลาภทีจ่ ะถวายสงฆ์มาเพือ่ ตน
๘๕
๒.ปาจิตตียก์ ณ
ั ฑ์ อาบัตอิ นั ยังกุศลธรรมให้ตกไป รวม ๙๒ สิกขาบท ๘๖
มุสาวาทวรรค วรรคที่ ๑ ว่าด้วยการพูดปด มี ๑๐ สิกขาบท ๘๖
สิกขาบทที่ ๑ เกีย่ วกับการพูดให้คลาดเคลือ่ นจากความจริง
๘๖
สิกขาบทที่ ๒ เกีย่ วกับการพูดเสียดแทงให้เจ็บใจ
๘๗
สิกขาบทที่ ๓ เกีย่ วกับการพูดส่อเสียดให้ทะเลาะกัน
๘๘
(๒๕)

สิกขาบทที่ ๔ เกีย่ วกับการใช้ให้ผมู้ ไิ ด้บวชกล่าวธรรม โดยบท
๘๙
สิกขาบทที่ ๕ เกีย่ วกับการนอนร่วมกับผูไ้ ม่ได้บวช เกิน ๓ คืน
๙๐
สิกขาบทที่ ๖ เกีย่ วกับการนอนร่วมกับผูห้ ญิง
๙๑
สิกขาบทที่ ๗ เกีย่ วกับพูดธรรมแก่ผหู้ ญิงโดยไม่มผี ชู้ ายอยูเ่ กิน ๖ คำ ๙๒
สิกขาบทที่ ๘ เกีย่ วกับการบอกคุณวิเศษทีม่ จี ริงแก่ผมู้ ไิ ด้บวช
๙๓
สิกขาบทที่ ๙ เกีย่ วกับการบอกอาบัตชิ ว่ั หยาบของภิกษุแก่ผมู้ ไิ ด้บวช๙๔
สิกขาบทที่ ๑๐ เกีย่ วกับการขุด หรือใช้ให้ขดุ ดิน
๙๕
ภูตคามวรรค วรรคที่ ๒ ว่าด้วยพืชพันธุไ์ ม้ มี ๑๐ สิกขาบท
๙๖
สิกขาบทที่ ๑ เกีย่ วกับการพรากต้นไม้
๙๖
สิกขาบทที่ ๒ เกีย่ วกับการพูดเฉไปเมือ่ ถูกสอบสวน
๙๗
สิกขาบทที่ ๓ เกีย่ วกับการติเตียนภิกษุผทู้ ำการสงฆ์โดยชอบธรรม ๙๘
สิกขาบทที่ ๔ เกีย่ วกับการวางเตียงตัง่ สงฆ์ในทีแ่ จ้ง หลีกไปไม่เก็บที่ ๙๙
สิกขาบทที่ ๕ เกีย่ วกับการปูทน่ี อนในวิหารสงฆ์ หลีกไปไม่เก็บที่ ๑๐๐
สิกขาบทที่ ๖ เกีย่ วกับนอนแทรกภิกษุผเู้ ข้าไปอยูก่ อ่ นในวิหารสงฆ์ ๑๐๑
สิกขาบทที่ ๗ เกีย่ วกับการฉุดคร่าภิกษุออกจากวิหารของสงฆ์ ๑๐๒
สิกขาบทที่ ๘ เกีย่ วกับนัง่ นอนทับเตียงตัง่ ทีอ่ ยูบ่ นร้านในวิหารสงฆ์ ๑๐๓
สิกขาบทที่ ๙ เกีย่ วกับการพอกหลังคาวิหารเกิน ๓ ชัน้
๑๐๔
สิกขาบทที่ ๑๐ เกีย่ วกับการรดน้ำทีม่ ตี วั สัตว์ลงบนหญ้าหรือดิน ๑๐๕
โอวาทวรรค วรรคที่ ๓ ว่าด้วยการให้โอวาท มี ๑๐ สิกขาบท ๑๐๖
สิกขาบทที่ ๑ เกีย่ วกับการสอนนางภิกษุณโี ดยมิได้รบั มอบหมาย ๑๐๖
สิกขาบทที่ ๒ เกีย่ วกับการสอนนางภิกษุณตี ง้ั แต่อาทิตย์ตกแล้ว ๑๐๗
สิกขาบทที่ ๓ เกีย่ วกับการไปสอนนางภิกษุณถี งึ ทีอ่ ยู่
๑๐๘
สิกขาบทที่ ๔ เกีย่ วกับติเตียนภิกษุวา่ สอนภิกษุณเี พราะเห็นแก่ลาภ๑๐๘
สิกขาบทที่ ๕ เกีย่ วกับการให้จวี รแก่นางภิกษุณผี มู้ ใิ ช่ญาติ
๑๐๙
สิกขาบทที่ ๖ เกีย่ วกับการเย็บจีวรให้นางภิกษุณผี มู้ ใิ ช่ญาติ
๑๑๐
สิกขาบทที่ ๗ เกีย่ วกับการชักชวนเดินทางไกลร่วมกับนางภิกษุณี ๑๑๐
สิกขาบทที่ ๘ เกีย่ วกับชักชวนนางภิกษุณโี ดยสารเรือลำเดียวกัน ๑๑๑
(๒๖)

สิกขาบทที่ ๙ เกีย่ วกับฉันอาหาร ทีน่ างภิกษุณแี นะนำให้เขาถวาย ๑๑๒
สิกขาบทที่ ๑๐ เกีย่ วกับภิกษุรปู เดียวนัง่ ในทีล่ บั กับภิกษุณผี เู้ ดียว ๑๑๒
โภชนวรรค วรรคที่ ๔ ว่าด้วยการฉันอาหาร มี ๑๐ สิกขาบท ๑๑๓
สิกขาบทที่ ๑ เกีย่ วกับการฉันอาหารในโรงพักเดินทางเกิน ๑ มือ้ ๑๑๓
สิกขาบทที่ ๒ เกีย่ วกับการฉันเป็นหมู่ ยกเว้นในสมัยทีท่ รงอนุญาต ๑๑๔
สิกขาบทที่ ๓ เกีย่ วกับการรับนิมนต์แล้วไปฉันอาหารทีอ่ น่ื
๑๑๖
สิกขาบทที่ ๔ เกีย่ วกับการรับบิณฑบาตเกิน ๓ บาตร
๑๑๗
สิกขาบทที่ ๕ เกีย่ วกับฉันเสร็จแล้วห้ามภัตแล้วฉันของทีไ่ ม่เป็นเดน๑๑๙
สิกขาบทที่ ๖ เกีย่ วกับการพูดให้ภกิ ษุทห่ี า้ มภัตแล้วฉันอีก
๑๒๐
สิกขาบทที่ ๗ เกีย่ วกับการฉันอาหารในเวลาวิกาล
๑๒๑
สิกขาบทที่ ๘ เกีย่ วกับการฉันอาหารทีเ่ ก็บทำการสัง่ สม
๑๒๑
สิกขาบทที่ ๙ เกีย่ วกับการขออาหารประณีตมาเพือ่ ตนแล้วฉัน ๑๒๒
สิกขาบทที่ ๑๐ เกีย่ วกับการฉันอาหารทีเ่ ขายังไม่ได้ให้
๑๒๓
อเจลกวรรค วรรคที่ ๕ ว่าด้วยชีเปลือย มี ๑๐ สิกขาบท
๑๒๔
สิกขาบทที่ ๑ เกีย่ วกับการมอบอาหารให้นกั บวชอืน่ ด้วยมือตน ๑๒๔
สิกขาบทที่ ๒ เกีย่ วกับการชวนภิกษุไปบิณฑบาตด้วยแล้วไล่กลับ ๑๒๖
สิกขาบทที่ ๓ เกีย่ วกับการนัง่ แทรกแซงในทีม่ เี ฉพาะหญิงกับชาย ๑๒๗
สิกขาบทที่ ๔ เกีย่ วกับภิกษุผเู้ ดียวนัง่ ทีล่ บั คือในทีก่ ำบังกับผูห้ ญิง ๑๒๘
สิกขาบทที่ ๕ เกีย่ วกับภิกษุผเู้ ดียวนัง่ ในทีล่ บั กับผูห้ ญิงผูเ้ ดียว
๑๒๙
สิกขาบทที่ ๖ เกีย่ วกับการรับนิมนต์แล้วไปสูท่ อ่ี น่ื ไม่บอกลาภิกษุ ๑๓๐
สิกขาบทที่ ๗ เกีย่ วกับยินดีปวารณาเกิน๔เดือน เว้นแต่เขากำหนด ๑๓๑
สิกขาบทที่ ๘ เกีย่ วกับการไปเพือ่ ดูกองทัพทีย่ กไป
๑๓๒
สิกขาบทที่ ๙ เกีย่ วกับเมือ่ มีเหตุทจ่ี ะพักอยูใ่ นกองทัพพักเกิน๓คืน ๑๓๓
สิกขาบทที่ ๑๐ เกีย่ วกับการไปสูส่ นามรบ ทีพ่ กั พล ทีจ่ ดั ขบวนทัพ ๑๓๔
สุราปานวรรค วรรคที่ ๖ ว่าด้วยการดืม่ สุรา มี ๑๐ สิกขาบท
๑๓๕
สิกขาบทที่ ๑ เกีย่ วกับการดืม่ สุราและเมรัย
๑๓๕
สิกขาบทที่ ๒ เกีย่ วกับการจีด้ ว้ ยนิว้ มือ
๑๓๖
(๒๗)

สิกขาบทที่ ๓ เกีย่ วกับการหัวเราะในน้ำ
๑๓๗
สิกขาบทที่ ๔ เกีย่ วกับอาบัตปิ าจิตตียเ์ พราะความไม่เอือ้ เฟือ้
๑๓๘
สิกขาบทที่ ๕ เกีย่ วกับการหลอนภิกษุ
๑๓๙
สิกขาบทที่ ๖ เกีย่ วกับการก่อไฟเพือ่ ผิง
๑๔๑
สิกขาบทที่ ๗ เกีย่ วกับการอาบน้ำก่อน ๑๕ วัน (ในมัชฌิมประเทศ)๑๔๒
สิกขาบทที่ ๘ เกีย่ วกับการไม่ทำเครือ่ งหมายให้เสียสีกอ่ นใช้ผา้ ใหม่ ๑๔๓
สิกขาบทที่ ๙ เกีย่ วกับการไม่ได้ให้เขาถอนจีวรทีว่ กิ ปั ไว้กอ่ นใช้ ๑๔๔
สิกขาบทที่ ๑๐ เกีย่ วกับการซ่อนบริขารของภิกษุอน่ื
๑๔๕
สัปปาณวรรค วรรคที่ ๗ ว่าด้วยสัตว์มชี วี ติ มี ๑๐ สิกขาบท
๑๔๖
สิกขาบทที่ ๑ เกีย่ วกับการฆ่าสัตว์
๑๔๖
สิกขาบทที่ ๒ เกีย่ วกับการบริโภคน้ำมีตวั สัตว์
๑๔๗
สิกขาบทที่ ๓ เกีย่ วกับการรือ้ ฟืน้ อธิกรณ์ทช่ี ำระเป็นธรรมแล้ว
๑๔๗
สิกขาบทที่ ๔ เกีย่ วกับการปกปิดอาบัตชิ ว่ั หยาบของภิกษุอน่ื
๑๔๘
สิกขาบทที่ ๕ เกีย่ วกับการอุปสมบทให้ผมู้ อี ายุตำ่ กว่า ๒๐ ปี
๑๔๙
สิกขาบทที่ ๖ เกีย่ วกับรูอ้ ยูช่ กั ชวนพวกโจรเดินทางร่วมกัน
๑๕๐
สิกขาบทที่ ๗ เกีย่ วกับการชวนผูห้ ญิงเดินทางไกลร่วมกัน
๑๕๑
สิกขาบทที่ ๘ เกีย่ วกับการกล่าวตูพ่ ระธรรมวินยั
๑๕๒
สิกขาบทที่ ๙ เกีย่ วกับการคบภิกษุผกู้ ล่าวตูพ่ ระธรรมวินยั
๑๕๓
๑๕๔
สิกขาบทที่ ๑๐ เกีย่ วกับการคบสามเณรผูก้ ล่าวตูพ่ ระธรรมวินยั
สหธัมมิกวรรค วรรคที่ ๘ การกล่าวตามธรรม มี ๑๒ สิกขาบท ๑๕๕
สิกขาบทที่ ๑ เกีย่ วกับการพูดไถลเมือ่ ทำผิดแล้ว
๑๕๕
สิกขาบทที่ ๒ เกีย่ วกับการกล่าวติเตียนสิกขาบท
๑๕๖
สิกขาบทที่ ๓ เกีย่ วกับการพูดแก้ตวั ว่าเพิง่ รูว้ า่ มีมาในปาติโมกข์ ๑๕๗
สิกขาบทที่ ๔ เกีย่ วกับการทำร้ายร่างกายภิกษุ
๑๕๘
สิกขาบทที่ ๕ เกีย่ วกับการเงือ้ มือจะทำร้ายภิกษุ
๑๕๙
สิกขาบทที่ ๖ เกีย่ วกับการโจทภิกษุดว้ ยอาบัตสิ งั ฆาทิเสสไม่มมี ลู ๑๕๙
สิกขาบทที่ ๗ เกีย่ วกับการก่อความรำคาญแก่ภกิ ษุอน่ื
๑๖๐
(๒๘)

สิกขาบทที่ ๘ เกีย่ วกับการแอบฟังความของภิกษุผทู้ ะเลาะกัน
๑๖๑
สิกขาบทที่ ๙ เกีย่ วกับการมอบฉันทะแล้ว พูดติเตียนในภายหลัง ๑๖๒
สิกขาบทที่ ๑๐ เกีย่ วกับการลุกไปขณะประชุม โดยไม่มอบฉันทะ ๑๖๓
สิกขาบทที่ ๑๑ เกีย่ วกับการร่วมกับสงฆ์ให้จวี รแก่ภกิ ษุแล้ว ติเตียน ๑๖๔
สิกขาบทที่ ๑๒ เกีย่ วกับการน้อมลาภทีจ่ ะถวายสงฆ์มาเพือ่ บุคคล ๑๖๕
รตนวรรค วรรคที่ ๙ ว่าด้วยของมีคา่ มี ๑๐ สิกขาบท
๑๖๖
สิกขาบทที่ ๑ เกีย่ วกับการไม่ได้รบั แจ้งก่อนเข้าไปตำหนักพระราชา ๑๖๖
สิกขาบทที่ ๒ เกีย่ วกับการเก็บของมีคา่ ทีต่ กอยูเ่ ว้นแต่ทต่ี กในทีพ่ กั ๑๖๗
สิกขาบทที่ ๓ เกีย่ วกับการเข้าบ้านในเวลาวิกาลไม่บอกลาภิกษุ ๑๖๘
สิกขาบทที่ ๔ เกีย่ วกับให้ทำกล่องเข็มทีท่ ำด้วยกระดูก งา เขาสัตว์ ๑๖๙
สิกขาบทที่ ๕ เกีย่ วกับการให้ทำเตียงตัง่ ทีม่ เี ท้าสูงเกินประมาณ ๑๗๐
สิกขาบทที่ ๖ เกีย่ วกับการให้ทำเตียงตัง่ เป็นของหุม้ นุน่
๑๗๑
สิกขาบทที่ ๗ เกีย่ วกับการให้ทำผ้าปูนง่ั ทีม่ ขี นาดเกินประมาณ ๑๗๒
สิกขาบทที่ ๘ เกีย่ วกับการให้ทำผ้าปิดฝีทม่ี ขี นาดเกินประมาณ ๑๗๓
สิกขาบทที่ ๙ เกีย่ วกับให้ทำผ้าอาบน้ำฝนทีม่ ขี นาดเกินประมาณ ๑๗๔
สิกขาบทที่ ๑๐ เกีย่ วกับการให้ทำจีวรทีม่ ขี นาดเกินประมาณ
๑๗๕
๓.ปาฏิเทสนียกัณฑ์ ว่าด้วยอาบัตทิ พ่ี งึ แสดงคืน ๔ สิกขาบท
๑๗๖
สิกขาบทที่ ๑ เกีย่ วกับการรับของฉันจากมือนางภิกษุณมี าฉัน
๑๗๖
สิกขาบทที่ ๒ เกีย่ วกับการไม่ไล่นางภิกษุณที ส่ี ง่ั ให้เขาถวายอาหาร ๑๗๗
สิกขาบทที่ ๓ เกีย่ วกับการรับอาหารในสกุลทีเ่ ป็นเสกขสมมติ
๑๗๘
สิกขาบทที่ ๔ เกีย่ วกับการอยูป่ า่ ทีม่ ภี ยั รับอาหารทีไ่ ม่ได้แจ้งไว้กอ่ น ๑๗๙
๔.เสขิยกัณฑ์ ข้อทีภ่ กิ ษุพงึ ศึกษาเกีย่ วกับจรรยามารยาท ๗๕ ข้อ ๑๘๑
หมวดสารูป ว่าด้วยความเหมาะสมแก่สมณเพศ ๒๖ สิกขาบท
๑๘๑
หมวดโภชนสังยุต ว่าด้วยการฉันอาหาร ๓๐ สิกขาบท
๑๘๔
หมวดธัมมเทศนาปฏิสงั ยุต ว่าด้วยการแสดงธรรม ๑๖ สิกขาบท ๑๘๘
หมวดปกิณณกะ ว่าด้วยเบ็ดเตล็ด ๓ สิกขาบท
๑๙๐
๕.อธิกรณสมถกัณฑ์ ว่าด้วยวิธรี ะงับอธิกรณ์ดว้ ยธรรม ๗ ประการ ๑๙๑
(๒๙)

อภิสมาจาริกาสิกขา :

๑๙๓

มหาวรรค ภาค ๑ (พระวินยั ปิฎกเล่ม ๔)
๑.มหาขันธกะ หมวดใหญ่ ว่าด้วยเหตุการณ์ในสมัยทีต่ รัสรูใ้ หม่ ๆ
ทรงมนสิการปฏิจจสมุปบาท
ทรงโต้ตอบกับพราหมณ์ที่ชอบตวาดคน
ทรงเปล่งอุทานทีต่ น้ จิก
เหตุการณ์ทต่ี น้ เกต
เสด็จกลับไปต้นไทรอีก
พระพรหมมาอาราธนา
ทรงแสดงธรรมครั้งแรก
ทรงแสดงอนัตตลักขณสูตร
แสดงธรรมโปรดยสกุลบุตรกับครอบครัวและมิตรสหาย
ทรงส่งสาวกไปประกาศพระศาสนา
ทรงอนุญาตการบรรพชาอุปสมบท
ตรัสเรื่องความหลุดพ้นอย่างยอดเยี่ยม
โปรดสหาย ๓๐ คน
โปรดชฎิล ๓ พีน่ อ้ งและบริวาร
ทรงแสดงอาทิตตปริยายสูตร
โปรดพระเจ้าพิมพิสาร
สารีบุตรโมคคัลลานะออกบวช
ทรงอนุญาตให้มีอุปัชฌาย์
ทรงบัญญัติอุปัชฌายวัตร
ทรงบัญญัติสัทธิวิหาริกวัตร
ทรงปรับอาบัติ อนุญาตให้ประณาม และขอขมา
ทรงวางวิธีประณามให้รัดกุม
ทรงอนุญาตการบวชเป็นการสงฆ์

๑๙๕
๑๙๖
๑๙๖
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๗
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๑
๒๐๑
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๕
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๖
๒๐๗

(๓๐)

ผู้บวชเพราะเห็นแก่ท้อง
ข้อบัญญัติเพิ่มเติมในการบวช
ทรงอนุญาตให้มีอาจารย์
ทรงบัญญัติอาจาริกวัตรและอันเตวาสิกวัตร
การประณาม, การขอขมา, การยกโทษ
นิสสัยระงับจากอุปัชฌาย์และอาจารย์
คุณสมบัตอิ ปุ ชั ฌาย์ ๕ อย่าง
คุณสมบัตขิ องอุปชั ฌาย์ ๖ อย่าง
ข้อปฏิบตั ติ อ่ ผูท้ เ่ี คยเป็นเดียรถีย์
ห้ามบวชให้คนเป็นโรค ๕ ชนิด
ห้ามบวชให้ขา้ ราชการ ก่อนได้รบั พระราชานุญาต
ห้ามบวชให้โจรที่มีชื่อหมายจับ
ห้ามบวชโจรที่ทำลายเครื่องพันธนาการ
ห้ามบวชบุคคลที่ไม่สมควรอื่นอีก
ให้บอกสงฆ์เมื่อจะโกนศีรษะคนบวช
ห้ามบวชผูม้ อี ายุยงั ไม่ครบ ๒๐
ข้อห้ามเกี่ยวกับสามเณร
เรือ่ งการถือนิสสัย
พระราหุลราชกุมารทรงผนวชเป็นสามเณร
ให้มสี ามเณรรับใช้ได้เกิน ๑ รูป
ศีล ๑๐ ของสามเณร
การลงโทษสามเณร
เรือ่ งเกีย่ วกับการลงโทษ
ห้ามชวนสามเณรของภิกษุอื่นไปอยู่ด้วย
การให้สามเณรสึก
บุคคลทีห่ า้ มบวชอืน่ ๆ อีก ๑๑ ประเภท รูเ้ ข้าภายหลังต้องให้สกึ
ลักษณะทีไ่ ม่ควรให้อปุ สมบท (บวชเป็นพระ) อีก ๒๐ ประเภท
(๓๑)

๒๐๗
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๘
๒๐๙
๒๐๙
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๒
๒๑๒
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๓
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๗
๒๑๗
๒๑๘

ลักษณะทีไ่ ม่ควรให้บรรพชา (เป็นสามเณร) ๓๒ ประเภท
ข้อกำหนดเรื่องให้นิสสัยเพิ่มเติม
ข้อกำหนดเรื่องการอุปสมบท
ข้อบัญญัติในพิธีกรรมอุปสมบท
การปฏิบัติต่อผู้ทำผิด
๒.อุโบสถขันธกะ ว่าด้วยอุโบสถ และการแสดงปาติโมกข์
การสวดปาติโมกข์เป็นอุโบสถกรรม
ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับปาติโมกข์
๓.วัสสูปนายิกาขันธกะ ว่าด้วยการจำพรรษา
ทรงอนุมัติการเลื่อนวันจำพรรษา
ทรงอนุญาตให้ไปกลับภายใน ๗ วัน เมือ่ มีเหตุจำเป็น
ขาดพรรษาที่ไม่ต้องอาบัติ
ทรงอนุญาตการจำพรรษาในที่บางแห่ง
ทรงห้ามจำพรรษาในที่ไม่สมควร
ข้อห้ามอืน่ ๆ
๔.ปวารณาขันธกะ ว่าด้วยการให้ภกิ ษุอน่ื ว่ากล่าวตักเตือนได้
มหาวรรค ภาค ๒ (พระวินยั ปิฎกเล่ม ๕)
๑จัมมขันธกะ ว่าด้วยรองเท้า ยานพาหนะ ทีน่ ง่ั ทีน่ อน ฯลฯ
ทรงอนุญาตรองเท้าใบไม้
ทรงห้ามรองเท้าทีไ่ ม่ควร
ข้ออนุญาตและข้อห้ามเกีย่ วกับรองเท้า
ข้อห้ามเกีย่ วกับโคตัวเมีย
ข้อห้ามเกี่ยวกับยานพาหนะที่เทียมด้วยสัตว์
ข้อห้ามเกีย่ วกับทีน่ ง่ั ทีน่ อน
ห้ามสวมรองเท้าเข้าบ้าน
พระโสณกุฏิกัณณะ
(๓๒)

๒๑๙
๒๒๑
๒๒๑
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๔
๒๒๔
๒๒๔
๒๓๒
๒๓๒
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๑
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๓
๒๔๓

ข้ออนุญาตสำหรับชนบทชายแดน
๒.เภสัชชขันธกะ ว่าด้วยเรือ่ งเภสัช ๕, การฉัน, การเก็บอาหาร
ทรงอนุญาตเภสัช ๕ และอืน่ ๆ
ห้ามเก็บเภสัช ๕ ไว้เกิน ๗ วัน
ทรงอนุญาตของฉันบางอย่าง
ห้ามเก็บอาหารค้างคืนในที่อยู่
ทรงอนุญาตเรือ่ งการฉันหลายข้อ
ทรงห้ามทำการผ่าตัดหรือผูกรัดทีท่ วารหนัก
ทรงห้ามฉันเนือ้ ทีไ่ ม่ควร
ทรงอนุญาตและไม่อนุญาตของฉันบางอย่าง
เสด็จแสดงธรรมที่ปาฏลิคามและโกฏิคาม
นางอัมพปาลีถวายป่ามะม่วง
สีหเสนาบดีเปลี่ยนศาสนา
ทรงถอนข้ออนุญาตสำหรับยามข้าวยาก
ทรงอนุญาตทีเ่ ก็บอาหาร
ทรงแสดงธรรมโปรดเมณฑกคฤหบดี
ทรงอนุญาตตามทีเ่ มณฑกคฤหบดีขอร้อง
ทรงอนุญาตน้ำอัฏฐบาน (น้ำดืม่ ๘ อย่าง)
ทรงอนุญาตผักและของเคีย้ วทีท่ ำด้วยแป้ง
ทรงห้ามและทรงอนุญาตอืน่ อีก
ทรงแนะนำข้อตัดสินวินยั ว่าด้วยมหาปเทส ๔
๓.กฐินขันธกะ ว่าด้วยกฐิน อานิสงส์กฐิน กรานกฐิน การเดาะกฐิน
อานิสงส์ ๕ ของภิกษุผไู้ ด้กรานกฐิน
ทรงอนุญาตให้สวดประกาศการกรานกฐิน
ทรงแสดงเรื่องกฐินเป็นอันกรานและไม่เป็นอันกราน
ข้อกำหนดในการเดาะกฐิน (มาติกา ๘)
๔.จีวรขันธกะ ว่าด้วยจีวร การตัดจีวร และการใช้ผา้ ต่าง ๆ
(๓๓)

๒๔๔
๒๔๕
๒๔๕
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๘
๒๔๙
๒๔๙
๒๔๙
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙

ทรงอนุญาตคหบดีจวี ร ๖ ชนิด
๒๖๐
ทรงอนุญาตเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับจีวร
๒๖๐
ทรงอนุญาตสีย้อมและวิธีการเกี่ยวกับจีวร
๒๖๑
ทรงอนุญาตวิธีตัดจีวร
๒๖๑
ทรงอนุญาตคำขอ ๘ ประการของนางวิสาขา
๒๖๒
ทรงอนุญาตผ้าอืน่ ๆ
๒๖๒
ทรงอนุญาตและห้ามเกี่ยวกับจีวรอีก
๒๖๓
พระพุทธเจ้าทรงพยาบาลภิกษุอาพาธ
๒๖๔
การเปลือยกายและการใช้ผ้า
๒๖๕
๒๖๖
ทรงห้ามใช้จวี รทีม่ สี ไี ม่ควร และห้ามใช้เสือ้ หมวก ผ้าโพก
ทรงวางหลักเกีย่ วกับจีวรอีก
๒๖๖
๕.จัมเปยยขันธกะ เหตุการณ์ในกรุงจัมปา ว่าด้วยวิธลี งโทษของสงฆ์๒๖๗
การทำกรรมที่ไม่เป็นธรรมและที่เป็นธรรม
๒๖๗
ตัชชนียกรรม (ข่มขู)่
๒๖๘
นิยสกรรม (ถอดยศหรือตัดสิทธิ)
๒๖๘
ปัพพาชนียกรรม (ขับไล่)
๒๖๘
ปฏิสารณียกรรม (ขอโทษคฤหัสถ์)
๒๖๘
อุกเขปนียกรรม (ยกจากหมู)่
๒๖๘
๖.โกสัมพิขนั ธกะ เหตุการณ์ในกรุงโกสัมพีวา่ ด้วยสงฆ์แตก
๒๗๐
จุลวรรค ภาค ๑ (พระไตรปิฏกเล่ม ๖)
๒๗๓
๑.กัมมขันธกะ ว่าด้วยขยายความการลงโทษเพือ่ ให้แก้ไขพฤติกรรม๒๗๔
ตัชชนียกรรมที่ ๑ (ด้วยการข่มขู)่
๒๗๔
ลักษณะกรรมไม่เป็นธรรม ๑๒ หมวด
๒๗๔
ลักษณะของผูท้ ค่ี วรลงตัชชนียกรรม
๒๗๗
การถูกลงโทษเป็นเหตุให้เสียสิทธิตา่ ง ๆ
๒๗๘
การไม่ระงับและระงับโทษ
๒๗๙
(๓๔)

นิยสกรรมที่ ๒ (การถอดยศ หรือตัดสิทธิ)
ปัพพาชนียกรรมที่ ๓ (การขับไล่)
ปฏิสารณียกรรมที่ ๔ (การให้กลับไปขอโทษ)
ลักษณะของผู้ที่ควรลงปฏิสารณียกรรม
อุกเขปนียกรรมที่ ๕ (การยกจากหมู)่
๒.ปริวาสิกขันธกะ ว่าด้วยวิธกี ารอยูป่ ริวาสเพือ่ ออกจากอาบัติ
ตัดสิทธิภิกษุผู้อยู่ปริวาส
วัตร ๙๔ ข้อสำหรับภิกษุผอู้ ยูป่ ริวาส
รัตติเฉท ๓ อย่างของภิกษุผอู้ ยูป่ ริวาส
รัตติเฉท ๔ อย่างของภิกษุผปู้ ระพฤติมานัต
การเก็บปริวาสและเก็บมานัต
๓.สมุจจยขันธกะ ว่าด้วยเรือ่ งการออกจากอาบัตสิ งั ฆาทิเสสต่าง ๆ
๔.สมถขันธกะ ว่าด้วยวิธรี ะงับอธิกรณ์
๑. สัมมุขาวินยั (การระงับพร้อมหน้า)
๒. สติวนิ ยั (การระงับด้วยยกให้วา่ เป็นผูม้ สี ติสมบูรณ์)
๓. อมูฬหวินยั (การระงับด้วยยกให้วา่ เป็นบ้า)
๔. ปฏิญญาตกรณะ (การระงับด้วยคำสารภาพของผูถ้ กู ฟ้อง)
๕. เยภุยยสิกา (การระงับด้วยถือเสียงข้างมาก)
๖. ตัสสปาปิยสิกา (การระงับด้วยการลงโทษ)
๗. ติณวัตถารกะ (การระงับดุจหญ้ากลบไว้, หยุดไม่ให้ลกุ ลาม)
อธิกรณ์ ๔ เรือ่ งทีเ่ กิดขึน้ แล้วจะต้องจัดต้องทำ
วิธกี ารระงับอธิกรณ์ (อธิกรณสมถะ)
จุลวรรค ภาค ๒ (พระวินยั ปิฏกเล่มที่ ๗)
๑.ขุททกวัตถุขนั ธกะ (หมวดว่าด้วยเรือ่ งเล็ก ๆ น้อย ๆ)
เรื่องเกี่ยวกับการอาบน้ำ
ห้ามใช้เครื่องประดับแบบคฤหัสถ์
(๓๕)

๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๖
๒๙๑
๒๙๑
๒๙๒
๒๙๓
๒๙๕
๒๙๕
๒๙๕
๒๙๖
๒๙๗
๒๙๗
๒๙๘
๒๙๘
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๓
๓๐๔
๓๐๔
๓๐๔

ข้อห้ามเกีย่ วกับผม
ข้อห้ามเกีย่ วกับการส่องกระจก
ข้อห้ามทาหน้าทาตัว
ห้ามดูฟ้อนรำและห้ามขับด้วยเสียงยาว
ห้ามห่มผ้าขนสัตว์
ข้อห้ามและอนุญาตเกี่ยวกับผลไม้
ตรัสสอนให้แผ่เมตตา
ห้ามตัดองคชาต
ข้อห้าม และอนุญาตเกีย่ วกับบาตร
ทรงอนุญาตมีดและเข็ม
ทรงอนุญาต และห้ามเกีย่ วกับไม้แบบหรือสะดึง
ทรงอนุญาตถุงใส่ของ สายคล้องบ่า ผ้ากรองน้ำ และมุง้
ทรงอนุญาตทางจงกรม และเรือนไฟ
เรือ่ งทีน่ ง่ั ทีน่ อน และทีใ่ ส่อาหาร
ห้ามฉันอาหาร ดืม่ น้ำในภาชนะเดียวกัน
การลงโทษคว่ำบาตรแก่วัฑฒลิจฉวี
เรือ่ งผืนผ้าทีไ่ ม่ให้เหยียบ และเหยียบได้
นางวิสาขาถวายของใช้
ทรงอนุญาต และห้ามใช้รม่
ทรงอนุญาตไม้เท้า และสาแหรก
เรือ่ งอาเจียน และเมล็ดข้าว
ทรงอนุญาตมีดตัดเล็บ
เรือ่ งผม และหนวดเครา
เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด
เครือ่ งใช้ทเ่ี ป็นผ้า
เรื่องหาบหาม
การเคี้ยวไม้ชำระฟัน
(๓๖)

๓๐๕
๓๐๕
๓๐๕
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๖
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๗
๓๐๘
๓๐๘
๓๐๙
๓๐๙
๓๑๐
๓๑๑
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๓
๓๑๓
๓๑๔
๓๑๔
๓๑๕
๓๑๕
๓๑๖
๓๑๖

ห้ามเผากองหญ้า และขึน้ ต้นไม้
ห้ามยกพุทธพจน์ขึ้นเป็นภาษาสันสกฤตและเรียนสอนโลกายตะ
ห้ามฉันกระเทียม
ทรงอนุญาตที่ถ่ายปัสสาวะอุจจาระ
ทรงห้ามประพฤติอนาจาร
ทรงอนุญาตเครือ่ งใช้
๒.เสนาสนขันธกะ ว่าด้วยเรือ่ งเสนาสนะ , ตัง้ เจ้าหน้าทีท่ ำการสงฆ์
เครือ่ งนัง่ เครือ่ งนอน
อนาถบิณฑิกคฤหบดีนับถือพระพุทธศาสนา
ตัง้ ภิกษุผคู้ วบคุมการก่อสร้าง
ลำดับพรรษาแก่อ่อน
ผูไ้ ม่ควรไหว้ ๑๐ ประเภท
ผูค้ วรไหว้ ๓ ประเภท
มณฑปที่สร้างอุทิศสงฆ์
ทีน่ ง่ั ต่างชนิดของคฤหัสถ์
ปัญหาลำดับพรรษาเพิ่มเติม
การจัดให้ภกิ ษุถอื เสนาสนะ (ทีอ่ ยูอ่ าศัย)
การนัง่ ต่ำนัง่ สูง
ปราสาท และเครือ่ งนัง่ นอนต่าง ๆ
ห้ามสละของสงฆ์ให้แก่บุคคล
การควบคุมการก่อสร้าง
การขนย้ายเครือ่ งใช้ และรักษาทีอ่ ยูอ่ าศัย
อาหาร และการแจกอาหาร
เจ้าหน้าทีท่ ำการสงฆ์อน่ื ๆ
๓.สังฆเภทขันธกะ ว่าด้วยการทำสงฆ์ให้แตกกัน
พระเทวทัตคิดการใหญ่
พระเทวทัตขอปกครองสงฆ์
(๓๗)

๓๑๖
๓๑๖
๓๑๗
๓๑๘
๓๑๘
๓๑๘
๓๑๙
๓๑๙
๓๒๐
๓๒๐
๓๒๑
๓๒๑
๓๒๒
๓๒๒
๓๒๒
๓๒๓
๓๒๓
๓๒๔
๓๒๕
๓๒๕
๓๒๖
๓๒๖
๓๒๗
๓๒๗
๓๒๘
๓๒๘
๓๒๙

๓๒๙
การประทุษร้ายพระพุทธเจ้าครั้งแรก
๓๓๐
การประทุษร้ายพระพุทธเจ้าครัง้ ที่ ๒ และครัง้ ที่ ๓
๓๓๐
พระเทวทัตเสนอข้อปฏิบตั ิ ๕ ข้อ
๓๓๑
ทำให้สงฆ์แตกกัน
๓๓๑
พระเทวทัตอาเจียนเป็นโลหิต
๓๓๒
ความร้าวและความแตกกันของสงฆ์
๓๓๒
เหตุเป็นเครือ่ งทำให้สงฆ์แตกกันและสามัคคีกนั มี ๑๘ ข้อ
๓๓๓
๓๓๔
การทำสงฆ์ให้แตกกันที่ทำให้ไปอบายและไม่ไปอบาย
๔.วัตตักขันธกะ ว่าด้วยข้อปฏิบตั ติ ามฐานะและข้อปฏิบตั ติ อ่ สิง่ ต่างๆ ๓๓๕
๑.อาคันตุกวัตร (วัตรหรือข้อปฏิบตั ขิ องภิกษุผจู้ รมา)
๓๓๕
๒.อาวาสิกวัตร (ข้อปฏิบตั ขิ องภิกษุเจ้าถิน่ )
๓๓๖
๓.คมิกวัตร (ข้อปฏิบตั ขิ องภิกษุผจู้ ะเดินทางจากไป)
๓๓๗
๔.ภัตตานุโมทนา (ข้อปฏิบตั ใิ นการอนุโมทนาในทีฉ่ นั )
๓๓๘
๕.ภัตตัคควัตร (ข้อปฏิบตั ใิ นทีฉ่ นั )
๓๓๘
๖.ปิณฑจาริกวัตร (ข้อปฏิบตั ขิ องภิกษุผเู้ ทีย่ วบิณฑบาต)
๓๓๙
๗.อารัญญิกวัตร (ข้อปฏิบตั ขิ องภิกษุผอู้ ยูป่ า่ )
๓๔๐
๘.เสนาสนวัตร (ข้อปฏิบตั เิ กีย่ วกับทีอ่ ยูอ่ าศัย)
๓๔๑
๙.ชันตาฆรวัตร (ข้อปฏิบตั ใิ นเรือนไฟ)
๓๔๓
๑๐.วัจกุฎวี ตั ร (วัตรเกีย่ วกับส้วม)
๓๔๓
๑๑.อุปชั ฌายวัตร (ข้อปฏิบตั ติ อ่ พระอุปชั ฌาย์)
๓๔๔
๑๒.สัทธิวหิ าริกวัตร (ข้อปฏิบตั ติ อ่ สัทธิวหิ าริก)
๓๔๘
๑๓.อาจาริยวัตร (ข้อปฏิบตั ติ อ่ พระอาจารย์)
๓๔๙
๑๔.อันเตวาสิกวัตร (ข้อปฏิบตั ติ อ่ อันเตวาสิก)
๓๔๙
๕.ปาฏิโมกขัฏฐปนขันธกะ ว่าด้วยการงดแสดงพระปาติโมกข์
๓๕๐
ความอัศจรรย์ในพระธรรมวินยั ๘ ประการ
๓๕๐
ต่อจากนัน้ ไม่ทรงแสดงปาติโมกข์อกี
๓๕๑
ทรงให้สงฆ์ลงปกาสนียกรรมเทวทัต, เทวทัตยุให้กบถ

(๓๘)

คุณสมบัติของอธิกรณ์ที่ควรพิจารณา,คุณสมบัติโจทก์และผู้ถูกโจท ๓๕๒
๖.ภิกขุนขี นั ธกะ ว่าด้วยความเป็นมาของนางภิกษุณี
๓๕๔
ครุธรรม ๘ ประการ
๓๕๔
ทรงอนุญาตการบวชนางภิกษุณี
๓๕๕
ลักษณะตัดสินธรรมวินยั ๘ ประการ
๓๕๖
เรื่องเกี่ยวกับปาติโมกข์และสังฆกรรม
๓๕๖
๓๕๗
การลงโทษภิกษุด้วยการไม่ไหว้
การลงโทษนางภิกษุณี
๓๕๗
การให้โอวาทนางภิกษุณี
๓๕๗
๗.ปัญจสติกขันธกะ ว่าด้วยประวัตกิ ารทำสังคายนาครัง้ ที่ ๑
๓๕๘
การสังคายนาครัง้ ที่ ๑
๓๕๘
การถอนสิกขาบทเล็กน้อย
๓๕๘
พระอานนท์ถูกปรับอาบัติ
๓๕๙
พระปุราณะไม่คา้ น แต่ถอื ตามทีฟ่ งั มาเอง
๓๕๙
ลงพรหมทัณฑ์พระฉันนะ
๓๕๙
๘.สัตตสติกขันธกะ ว่าด้วยประวัตใิ นการสังคายนาครัง้ ที่ ๒
๓๖๑
วัตถุ ๑๐ ประการ
๓๖๑
พระยสะกากัณฏกบุตรคัดค้าน
๓๖๑
การสังคายนาครัง้ ที่ ๒
๓๖๑
พระอริยวินยั ทีม่ าในพระไตรปิฎกเล่มอืน่ ๆ
อานิสงส์ในการเรียนวินยั , ชือ่ ประเภทแห่งอาบัตแิ ละความหมาย
ภิกษุตอ้ งอาบัตดิ ว้ ยอาการ ๕ สองหมวด
ภิกษุผสู้ มาทานธุดงค์ ๑๓ มี ๕ ประเภท
จุลศีล, มัชฌิมศีล, มหาศีล
กุศลศีลทัง้ หลาย มีอะไรเป็นผล มีอะไรเป็นอานิสงส์
พรหมจรรย์นม้ี อี ะไรเป็นอานิสงส์ เป็นยอด เป็นแก่น เป็นใหญ่
(๓๙)

๓๖๓
๓๖๔
๓๖๖
๓๖๖
๓๖๘
๓๗๘
๓๗๘

ถ้าภิกษุเป็นอยูโ่ ดยชอบไซร้ โลกจะไม่วา่ งจากพระอรหันต์
๓๘๐
ธรรมวินยั นัน้ จักเป็นศาสดาของพวกเธอ
๓๘๑
ผูม้ ธี รรมเป็นทีพ่ ง่ึ , อริยวงศ์ ๔
๓๘๑
ทรงชักชวนฉันอาหารวันละหนเดียว
๓๘๓
อะไรชือ่ ว่าความขาดทะลุ ด่าง พร้อย แห่งพรหมจรรรย์
๓๘๓
๓๘๔
พระเจ้าปเสนทิโกศล พรรณาคุณพระภิกษุในธรรมวินยั นี้
มองดูกนั และกันด้วยสายตาแห่งความรักอยู่ ได้อย่างไร
๓๘๖
ทรงพอพระทัยความสามัคคีเป็นอย่างยิง่
๓๘๗
ทรงประณามภิกษุที่ทะเลาะวิวาทกัน
๓๘๗
มูลเหตุแห่งความวิวาทและวิธีระงับ
๓๘๙
อธิกรณ์ ๔ อธิกรณสมถะ ๗
๓๙๑
ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงกัน
๓๙๕
อปริหานิยธรรม (ความเป็นอยูแ่ บบไม่เสือ่ ม) แบบที่ ๑
๓๙๖
อปริหานิยธรรม (ความเป็นอยูแ่ บบไม่เสือ่ ม) แบบที่ ๒
๓๙๘
หลักใหญ่สำหรับอ้างเพือ่ สอบสวนเทียบเคียงพระธรรมวินยั
๓๙๙
ทรงเตือนให้สามัคคี มีสติปญ
ั ญาเมือ่ อยูร่ ว่ มกัน
๔๐๐
หลักการเลือกสถานทีแ่ ละบุคคลทีค่ วรเสพไม่ควรเสพ
๔๐๐
เพียรแต่พอดี, แต่กไ็ ม่เนิน่ ช้า
๔๐๒
ภิกษุเพียรตลอดเวลาทำอย่างไร
๔๐๓
อานิสงส์สำหรับผูท้ ำศีลให้สมบูรณ์ (บางส่วนเป็นบทสวดท้ายปาติโมกข์) ๔๐๓
ตายะนะคาถา (เป็นบทสวดท้ายปาติโมกข์)
๔๐๖
ภาคผนวก (วิธกี าร, กรรมวาจาสังฆกรรมต่าง ๆ)
วิธีการพินทุและอธิษฐานบริขาร
คำถอนอธิษฐาน, คำวิกปั -ถอนวิกปั
วิธถี อื นิสยั
คำอธิษฐานเข้าพรรษา, คำขอขมา, คำสัตตาหะกะระณียะ
(๔๐)

๔๐๗
๔๐๘
๔๐๙
๔๑๐
๔๑๑

คำเสียสละของเป็นนิสสัคคีย์
สมณกัปปะ (วินยั กรรมทีท่ รงอนุญาตให้กระทำก่อน จึงฉันผลไม้ได้)
วิธแี สดงอาบัติ (วิธปี ลงอาบัต)ิ
กรรมวาจาสมมติเจ้าหน้าที่ทำการสงฆ์
กรรมวาจาสมมติกัปปิยภูมิ
ประเภทของอุโบสถ
ปาติโมกขุทเทส ๕ (วิธยี กปาติโมกข์ขน้ึ แสดง โดยย่อและโดยพิสดาร)
วิธมี อบปาริสทุ ธิ และมอบฉันทะ
วิธงี ดปาติโมกข์แก่ภกิ ษุ (เพราะศีลวิบตั ,ิ อาจารวิบตั ,ิ และทิฏฐิวบิ ตั )ิ
วิธกี ระทำเมือ่ สงฆ์ตอ้ งสภาคาบัติ
บุพพกรณ์ - บุพพกิจ
ภิกษุปาติโมกข์
ปวารณา
กรรมวาจากฐิน

๔๑๒
๔๑๗
๔๑๘
๔๒๐
๔๒๕
๔๒๖
๔๒๘
๔๓๐
๔๓๑
๔๓๓
๔๓๕
๔๔๑
๔๖๘
๔๗๐

ภาคพิเศษ (เพือ่ ช่วยในการศึกษาค้นคว้านำมาปฏิบตั )ิ
ส่วนสรุปหลักเกณฑ์วิธีระงับอธิกรณ์
แผนผังที่ ๑ สรุปวิธกี ารทางสงฆ์เพือ่ จัดการอธิกรณ์
ตารางอธิบายอธิกรณ์ ๔ และอธิกรณสมถะ ๗
แผนผังที่ ๒ วิธลี งโทษฯ ทีเ่ กิดเพราะเหตุอาชีวะหรือปาติโมกข์
แผนผังที่ ๓ วิธลี งโทษฯ ทีเ่ กิดเพราะเหตุมรรคหรือปฏิปทา
ส่วนช่วยศึกษาค้นคว้าสิกขาบททีม่ ลี กั ษณะเดียวกัน
ส่วนดัชนี (ช่วยค้นหาคำ โดยเรียงลำดับตามอักษร)
ดัชนีเนือ้ เรือ่ งพระวินยั
ดัชนีเนื้อเรื่องพระธรรม
ดัชนีชอ่ื เฉพาะ (อสาธารณนาม)

๔๗๓
๔๗๕
๔๗๖
๔๗๙
๔๘๑
๔๘๓
๔๘๕
๔๙๙
๔๙๙
๕๐๙
๕๑๑

บันทึกท้ายเล่ม
บรรณานุกรม, สารสนเทศนุกรม

๕๑๔
๕๑๕

(๔๑)

ผูช้ ข้ี มุ ทรัพย์
“อานนท์! พวกช่างหม้อย่อมไม่
พยายามทำกะหม้อทีย่ งั เปียก ยังดิบอยู่
อย่างทะนุถนอม ฉันใด เราย่อมไม่
พยายามทำกะพวกเธออย่างทะนุถนอม
ฉันนัน้
อานนท์! เราจักขนาบแล้ว
ขนาบอีกไม่มหี ยุด
อานนท์ ! เราจั ก ชี ้ โ ทษแล้ ว
ชีโ้ ทษอีกไม่มหี ยุด ผูใ้ ดมีมรรคผลเป็น
แก่นสาร ผูน้ น้ั จักทนอยูไ่ ด้.”
(พระไตรปิฎกบาลี สยามรัฐ
๑๔ / ๒๔๕ / ๓๕๖ )
คนเรา ควรมองผูม้ ปี ญ
ั ญาใดๆ
ที่คอยชี้โทษ คอยกล่าวคำขนาบอยู่
เสมอไป ว่าคนนัน้ แหละ คือผูช้ ้ี ขุมทรัพย์
ละ, ควรคบบัณฑิตที่เป็นเช่นนั้น,
เมื ่ อ คบหากั บ บั ณ ฑิ ต ชนิ ด นั ้ น อยู ่
ย่อมมี แต่ดที า่ เดียว ไม่มเี ลวเลย.”
( พระไตรปิฎกบาลี สยามรัฐ
๒๕ / ๒๕ / ๑๖ )

อาทิพรหมจริยกาสิกขา
: บทศึกษาอันเป็นเบือ้ งต้น
แห่งพรหมจรรย์
สิกขาบทที่เป็นประธานเป็นแม่บท
หรือสิกขาบทที่มาในพระปาติโมกข์
สงฆ์ยกขึน้ แสดง ทุกกึง่ เดือน

คัมภีร์ภิกขุวิภังค์
ภิกขุวภิ งั ค์ ภาค ๑ (พระวินยั ปิฎก เล่ม ๑)
ภิกขุวภิ งั ค์ ภาค ๒ (พระวินยั ปิฎก เล่ม ๒)

ผู้ทำศาสนาเสื่อม
ภิกษุทั้งหลาย มูลเหตุสี่ประการเหล่านี้ ที่ทำให้พระสัทธรรมเลอะเลือน
จนเสือ่ มสูญไป สีอ่ ย่างอะไรกันเล่า? สีอ่ ย่างคือ :ภิกษุทั้งหลาย พวกภิกษุเล่าเรียนสูตรอันถือกันมาผิดด้วยบท
พยัญชนะที่ใช้กันผิด; เมื่อบทและพยัญชนะใช้กันผิดแล้ว แม้ความหมาย
ก็มนี ยั อันคลาดเคลือ่ น ภิกษุทง้ั หลาย นีม้ ลู กรณีทห่ี นึง่ ซึง่ ทำให้พระสัทธรรม
เลอะเลือนจนเสื่อมสูญไป.
ภิกษุทั้งหลายอีกอย่างหนึ่ง, ภิกษุเป็นคนว่ายากประกอบด้วยเหตุ
ทีท่ ำให้ เป็นคนว่ายาก ไม่อดทน ไม่ยอมรับคำตักเตือนโดยความเคารพหนักแน่น
ภิกษุ ทัง้ หลาย นีม้ ลู กรณีทส่ี อง ซึง่ ทำให้พระสัทธรรมเลอะเลือนจนเสือ่ มสูญไป.
ภิกษุทง้ั หลาย อีกอย่างหนึง่ , พวกภิกษุเหล่าใด เป็นพหูสตู ร คล่องแคล่วใน
หลักพระพุทธวจนะ ทรงธรรม ทรงวินัย ทรงมาติกา (แม่บท), ภิกษุเหล่านั้น
ไม่ได้เอาใจใส่บอกสอนใจความแห่งสูตรทั้งหลายแก่คนอื่นๆ; เมื่อท่าน
เหล่านั้น ล่วงลับดับไป สูตรทั้งหลายก็เลยขาดผู้เป็นมูลรากไม่มีที่อาศัย สืบไป
ภิกษุทง้ั หลาย นีม้ ลู กรณีทส่ี าม ซึง่ ทำให้พระสัทธรรมเลอะเลือนจนเสือ่ มสูญไป.
ภิกษุทง้ั หลาย อีกอย่างหนึง่ , พวกภิกษุชน้ั เถระ ทำการสะสมบริขาร
ประพฤติยอ่ หย่อนในไตรสิกขา เป็นผูน้ ำในทางทราม ไม่เหลียวแลในกิจ
แห่งวิเวกธรรม ไม่ปรารภความเพียร เพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึง เพื่อบรรลุสิ่งที่ยัง
ไม่บรรลุ เพื่อทำให้แจ้งในสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้ง ผู้บวชในภายหลังได้เห็นพวก
พระเถระเหล่านั้น ทำแบบแผนเช่นนั้นไว้ ก็ถือเอาไปเป็นแบบอย่าง จึงทำให้
เป็นผูท้ ำการสะสมบริขารบ้าง ประพฤติยอ่ หย่อนในไตรสิกขา เป็นผูน้ ำในทาง
ทราม ไม่เหลียวแลในกิจแห่งวิเวกธรรม ไม่ปรารภความเพียร เพือ่ ถึงสิง่ ทีย่ งั ไม่ถงึ
เพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุ เพื่อทำให้แจ้งในสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้ง, ตามกันสืบไป
ภิกษุทั้งหลาย นีม้ ลู กรณีทส่ี ่ี ซึง่ ทำให้พระสัทธรรมเลอะเลือนจนเสือ่ มสูญไป.
ภิกษุทง้ั หลาย มูลเหตุสป่ี ระการเหล่านีแ้ ล ทีท่ ำให้พระสัทธรรมเลอะเลือน
จนเสื่อมสูญไป.
(พระไตรปิฎกบาลี สยามรัฐ ๒๑ / ๑๙๗ / ๑๖๐)

คัมภีรม์ หาวรรค ภาค ๑ (พระวินยั ปิฏก เล่ม ๔)

คัมภีร์ภิกขุวิภังค์
ภาค ๑
(พระวินยั ปิฎก เล่ม ๑)
อาบัตหิ นัก ทีม่ าในพระปาติโมกข์

๔

ประมวลพระพุทธบัญญัติ

อริยวินยั จากพระไตรปิฎก

๑. เวรัญชกัณฑ์
เหตุให้พรหมจรรย์ตง้ั มัน่ หรือไม่ตง้ั มัน่
สมัยนัน้ พระผูม้ พี ระภาคประทับ ณ โคนไม้สะเดาใกล้เมืองเวรัญชา
พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่. เวรัญชพราหมณ์ได้ทราบกิตติศัพท์ สรรเสริญ
จึงเข้าไปเฝ้าแต่มิได้ถวายบังคม หลังจากทักทายปราศรัยแล้ว ก็ได้กล่าวว่า
ได้ขา่ วเขาพูดว่าพระสมณโคดมไม่ยอมไหว้หรือลุกขึน้ ต้อนรับ พราหมณ์ผสู้ งู อายุ
การที่พระสมณโคดมทำเช่นนั้น ย่อมไม่สมควร พระพุทธเจ้าตรัสรับว่า
พระองค์มไิ ด้ไหว้พราหมณ์ผสู้ งู อายุจริง เวรัญชพราหมณ์ จึงกล่าววาจารุกราน
ด้ ว ยถ้ อ ยคำที ่ ถ ื อ กั น ในสมั ย นั ้ น ว่ า
เป็ น คำดู ห มิ ่ น เหยี ย ดหยาม
รวม ๘ ข้อ เช่น คำว่าพระสมณโคดมเป็นคนไม่มรี สชาติ, เป็นคนไม่มสี มบัต,ิ
เป็นคนนำให้ฉบิ หาย, เป็นคนเผาผลาญ เป็นต้น.
แต่พระผูม้ พี ระภาคทรงอธิบายคำเหยียดหยามนัน้ ไปในทางดี เช่นว่า
ใครจะว่าไม่มีรสชาติก็ถูก เพราะท่านไม่ติดในรส คือ รูป เสียง เป็นต้น
ใครจะว่าไม่มีสมบัติก็ถูก เพราะท่านไม่ติดสมบัติ คือ รูป เสียง เป็นต้น
ใครจะว่า นำให้ฉบิ หายก็ถกู เพราะท่านแสดงธรรมทำให้บาป อกุศล ทุกอย่าง
ให้ฉบิ หาย ใครจะว่าเป็นคนเผาผลาญก็ถกู เพราะท่านเผาผลาญบาป อกุศล
อันเป็นทีต่ ง้ั แห่งความเดือนร้อนทัง้ หมด.
เมื่อตรัสตอบ แก้คำดูหมิ่นเหยียดหยามของพราหมณ์ตกทุกข้อโดย
ไม่ต้องใช้วิธีด่าตอบ หากใช้วิธีอธิบายให้เป็นธรรมะสอนใจได้ ดังนั้นแล้ว
จึ ง ตรั ส อธิ บ ายเหตุ ผ ลในการที ่ พ ระองค์ ไ ม่ ไ หว้ พ ราหมณ์ ผ ู ้ ส ู ง อายุ โดย
เปรียบเทียบว่าลูกไก่ตวั ไหนเจาะฟองไข่ออกมาได้กอ่ น ลูกไก่ตวั นัน้ ควรนับว่า
แก่กว่าลูกไก่ตวั อืน่ พระองค์เจาะฟองไข่ คือ อวิชชาก่อนผูอ้ น่ื จึงถือได้วา่ เป็น
ผู้แก่กว่าผู้อื่น. เวรัญชพราหมณ์ได้ฟังก็เลื่อมใส ประกาศตนเป็นอุบาสก
ถึงพระรัตนตรัยตลอดชีวิต แล้วกราบทูลอาราธนาให้ทรงจำพรรษาอยู่ใน
เมืองเวรัญชา พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ พระองค์ทรงรับโดยดุษณีภาพ.

คัมภีรภ์ กิ ขุวภิ งั ค์ ภาค ๑ (พระวินยั ปิฏก เล่ม ๑)

ทรงสรรเสริญเหล่าภิกษุวา่ เป็นผูช้ นะ แม้จะยากลำบาก ก็ไม่ทง้ิ ธรรม
ในสมัยนัน้ เมืองเวรัญชาเกิดทุพภิกขภัย หาอาหารได้ยาก ถึงขนาดต้อง
ใช้สลากปันส่วนอาหาร ผูค้ นล้มตายกันกระดูกขาวเกลือ่ น. ภิกษุทง้ั หลายลำบาก
ด้วยอาหารบิณฑบาต ได้อาศัยข้าวตากสำหรับเลี้ยงม้าจากพ่อค้าม้าที่พักแรม
ฤดูฝน ณ เมืองนัน้ วันละ ๑ ฝายมือต่อรูปมาตำให้ละเอียดฉัน พระผูม้ พี ระภาค
ทรงสรรเสริญเหล่าภิกษุวา่ เป็นผูช้ นะ (แม้จะยากลำบาก ก็ไม่ทง้ิ ธรรมแสวง
หาในทางทีผ่ ดิ เป็นตัวอย่างแก่หมูภ่ กิ ษุในภายหลัง)
พระโมคคั ล ลานะ เสนอวิ ธ ี แ ก้ ไ ขความอดอยากหลายประการ
รวมทั้งการไปเที่ยวบิณฑบาตในที่อื่นแต่พระพุทธเจ้าไม่ทรงอนุญาต.
เหตุทท่ี ำให้พรหมจรรย์(พระศาสนา) ตัง้ มัน่ หรือไม่ตง้ั มัน่
ส่วนพระสารีบตุ ร คำนึงถึงความตัง้ มัน่ แห่งพรหมจรรย์ จึงกราบทูลถาม
ถึงเหตุทท่ี ำให้พรหมจรรย์ตง้ั มัน่ และไม่ตง้ั มัน่ พระผูม้ พี ระภาคทรงตรัสแสดงว่า
“ดูก่อนสารีบุตร พระผู้มีพระภาคพระนามกกุสันธะ พระนาม
โกนาคมนะ และพระนามกัสสปะ มิได้ทรงท้อพระหฤทัยเพือ่ จะทรงแสดง
ธรรมโดยพิสดารแก่สาวกทัง้ หลาย อนึง่ สุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา
อุทาน อิติวุตตกะ ชาดก อัพภูตธรรม เวทัลละ ของพระผู้มีพระภาคทั้ง
สามพระองค์นั้นมีมาก สิกขาบทก็ทรงบัญญัติ ปาติโมกข์ก็ทรงแสดง
แก่สาวก เพราะอันตรธานแห่งพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าเหล่านั้น เพราะ
อันตรธานแห่งสาวกผูต้ รัสรูต้ ามพระพุทธเจ้าเหล่านัน้ สาวกชัน้ หลังทีต่ า่ ง
ชื่อกัน ต่างโคตรกัน ต่างชาติกัน ออกบวชจากตระกูลต่างกัน จึงดำรง
พระศาสนานั้นไว้ได้ตลอดระยะกาลยืนนาน ดูก่อนสารีบุตร ดอกไม้ต่าง
พรรณที่เขากองไว้บนพื้นกระดาน ร้อยดีแล้วด้วยด้าย ลมย่อมกระจาย
ไม่ได้ ขจัดไม่ได้ กำจัดไม่ได้ซง่ึ ดอกไม้เหล่านัน้ ข้อนัน้ เพราะเหตุไร? เพราะ
เขาร้อยดีแล้วด้วยด้าย ฉันใด เพราะอันตรธานแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้า
เหล่านั้น เพราะอันตรธานแห่งสาวกผู้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าเหล่านั้น
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สาวกชัน้ หลังทีต่ า่ งชือ่ กัน ต่างโคตรกัน ต่างชาติกนั ออกบวชจากตระกูล
ต่างกัน จึงดำรงพระศาสนานัน้ ไว้ได้ ตลอดระยะกาลยืนนาน ฉันนัน้ เหมือนกัน”
และตรัสว่า การไม่ทำดังนัน้ เป็นเหตุให้พรหมจรรย์ดำรงอยูไ่ ม่นาน.
ทูลขอให้บญ
ั ญัตสิ กิ ขาบทแสดงปาติโมกข์เพือ่ ความตัง้ มัน่ แห่งพรหมจรรย์
พระสารีบตุ รจึงกราบทูลขอให้ทรงบัญญัตสิ กิ ขาบท เพือ่ ความตัง้ มัน่ แห่ง
พระศาสนา พระผูม้ พี ระภาคตรัสว่า
“จงรอก่อน สารีบตุ ร จงยับยัง้ ก่อนสารีบตุ ร ตถาคตผูเ้ ดียวจักรูก้ าล
ในกรณีย์นั้น พระศาสดายังไม่บัญญัติสิกขาบท ยังไม่แสดงปาติโมกข์
แก่สาวก ตลอดเวลาทีธ่ รรมอันเป็นทีต่ ง้ั แห่งอาสวะบางเหล่า ยังไม่ปรากฏ
ในสงฆ์ในศาสนานี้
ต่อเมือ่ ใดสงฆ์ถงึ ความเป็นหมูใ่ หญ่โตเพราะตัง้ มานาน…
ต่อเมือ่ ใดสงฆ์ถงึ ความเป็นหมูใ่ หญ่โตเพราะแผ่ไปเต็มที…
่
ต่อเมือ่ ใดสงฆ์ถงึ ความเป็นหมูใ่ หญ่โตเพราะเจริญด้วยลาภ.
และอาสวัฏฐานิยธรรมบางเหล่า ย่อมปรากฏในสงฆ์ในศาสนานี้
เมือ่ นัน้ พระศาสดาจึงจะบัญญัตสิ กิ ขาบท แสดงปาติโมกข์แก่สาวก
เพือ่ กำจัดอาสวัฏฐานิยธรรมเหล่านัน้ แหละ.
ดูก่อนสารีบุตรก็ภิกษุสงฆ์ไม่มีเสนียด ก็ล้วนไม่มีโทษ ปราศจาก
มัวหมองบริสุทธิ์ผุดผ่องตั้งอยู่ในสารคุณ เพราะบรรดาภิกษุ ๕๐๐ รูปนี้
ภิกษุทท่ี รงคุณธรรมอย่างต่ำ ก็เป็นโสดาบัน มีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดา
เป็นผูเ้ ทีย่ ง เป็นผูท้ จ่ี ะตรัสรูใ้ นเบือ้ งหน้า.”
เมื่อออกพรรษาแล้ว พระผู้มีพระภาคจึงชวนพระอานนท์ไปบอก
เวรัญชพราหมณ์ ในฐานะผูน้ มิ นต์ให้จำพรรษา เวรัญชพราหมณ์ นิมนต์พระองค์
พร้อมทั้งภิกษุสงฆ์ฉันในวันรุ่งขึ้น ทรงรับนิมนต์และไปฉันตามกำหนดแล้ว
แสดงธรรมโปรดเวรัญชพราหมณ์ แล้วเสด็จจาริกไปสูเ่ มืองโสเรยยะ เมืองสังกัสส์
เมืองกัณณกุชชะ โดยลำดับ เสด็จข้ามลำน้ำคงคาทีช่ อ่ื ปยาคะ ไปสูก่ รุงพาราณสี
จากพาราณสีสเู่ วสาลี ประทับ ณ เรือนยอดในป่ามหาวัน

คัมภีรภ์ กิ ขุวภิ งั ค์ ภาค ๑ (พระวินยั ปิฏก เล่ม ๑)

๒.ปาราชิกกัณฑ์
ว่าด้วยอาบัตปิ าราชิก(ผูพ้ า่ ยแพ้) มี ๔ สิกขาบท ละเมิดเข้าแล้ว
ต้องขาดจากความเป็นภิกษุ แม้สกึ ไปแล้วจะมาบวชใหม่อกี ก็ไม่ได้
ปาราชิกสิกขาบทที่ ๑
โย ปะนะ ภิกขุ ภิกขูนัง สิกขาสาชีวะสะมาปันโน.....

“อนึ่ง ภิกษุใด ถึงพร้อมซึ่งสิกขาบทและสาชีพของภิกษุ
ทั้งหลายแล้วไม่บอกคืนสิกขาไม่ทำความเป็นผู้ทุรพลให้แจ้ง
เสพเมถุนธรรมโดยที่สุดแม้ในสัตว์ดิรัจฉานตัวเมียเป็นปาราชิก
หาสังวาสมิได้.”

วิภงั ค์ (จำแนกความ)
คำว่า ไม่บอกคืนสิกขา ไม่ทำความเป็นผูท้ รุ พลให้แจ้ง ทรงอธิบาย
ไว้วา่ ภิกษุทง้ั หลาย การทำความเป็นผูท้ รุ พลให้แจ้ง และสิกขาไม่เป็นอันบอกคืน
ก็มี ภิกษุทง้ั หลาย การทำความเป็นผูท้ รุ พลให้แจ้ง และสิกขาเป็นอันบอกคืนก็ม.ี
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กระสัน ไม่ยินดี ใคร่จะเคลื่อนจากความเป็นสมณะ อึดอัด
เบือ่ หน่าย เกลียดชังความเป็นภิกษุ ปรารถนาความเป็นคฤหัสถ์ ปรารถนาความ
เป็นอุบาสก ปรารถนาความเป็นอารามิก ปรารถนาความเป็นสามเณร ปรารถนา
ความเป็นเดียรถีย์ ปรารถนาความเป็นสาวกเดียรถีย์ ปรารถนาความเป็นผูม้ ใิ ช่
สมณะ ปรารถนาความเป็นผูม้ ใิ ช่เชือ้ สายพระศากยบุตร ย่อมกล่าวให้ผอู้ น่ื ทราบ
ว่า ข้าพเจ้าบอกคืนพระพุทธเจ้า…ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย แม้อย่างนี้ก็ชื่อว่า
การทำความเป็นผูท้ รุ พลให้แจ้ง และสิกขาก็เป็นอันบอกคืน…
ขอท่านจงจำข้าพเจ้าไว้ว่าเป็นคฤหัสถ์… ข้าพเจ้าจะต้องการอะไรด้วย
พระพุทธเจ้า… ข้าพเจ้าไม่ต้องการด้วยพระพุทธเจ้า… ข้าพเจ้าพ้นดีแล้วจาก
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พระพุทธเจ้า… ภิกษุยอ่ มกล่าวให้ผอู้ น่ื ทราบด้วยไวพจน์เหล่านัน้ อันเป็นอาการ
เป็นลักษณะเป็นนิมิต. ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย แม้อย่างนี้ก็ชื่อว่าการทำความเป็น
ผูท้ รุ พลให้แจ้ง และสิกขาก็เป็นอันบอกคืน.
ที่ชื่อว่า เมถุนธรรม มีอธิบายว่า ธรรมของอสัตบุรุษ ประเพณีของ
ชาวบ้าน มรรยาทของคนชั้นต่ำ ธรรมอันชั่วหยาบ ธรรมอันมีน้ำเป็นที่สุด
กิจทีค่ วรซ่อนเร้น ธรรมอันคนเป็นคูๆ่ พึงประพฤติรว่ มกัน นีช้ อ่ื ว่า เมถุนธรรม.
ทีช่ อ่ื ว่า เสพ ความว่า ภิกษุใดสอดนิมติ เข้าไปทางนิมติ สอดองค์กำเนิด
เข้าไปทางองค์กำเนิด โดยทีส่ ดุ แม้ชว่ั เมล็ดงา ภิกษุนน้ั ชือ่ ว่า เสพ.
คำว่า เป็นปาราชิก ความว่า บุรุษถูกตัดศีรษะแล้ว ไม่อาจมีสรีระ
คุมกันนัน้ เป็นอยู่ ชือ่ แม้ฉนั ใด ภิกษุกฉ็ นั นัน้ เหมือนกัน เสพเมถุนธรรมแล้วย่อม
ไม่เป็นสมณะ ไม่เป็นเชือ้ สายพระศากยบุตร เพราะเหตุนน้ั จึงตรัสว่า เป็นปาราชิก.
ที่ชื่อว่า สังวาส ได้แก่ กรรมที่พึงทำร่วมกัน อุเทส๑ที่พึงสวดร่วมกัน
ความเป็นผู้มีสิกขาเสมอกัน นี้ชื่อว่าสังวาส สังวาสนั้นไม่มีร่วมกับภิกษุนั้น
เพราะเหตุนน้ั จึงตรัสว่า หาสังวาสมิได้.

สรุปบทภาชนีย์ (การจำแนกแยกแยะความหมายของบท)
องค์กำเนิดภิกษุเข้าไปในทวารหนัก, ทวารเบา หรือปาก ทางใดทางหนึง่
ของหญิง, คนมีสองเพศ, กระเทย หรือชาย ทัง้ ทีเ่ ป็นมนุษย์, อมนุษย์ หรือสัตว์
ดิรจั ฉาน ไม่วา่ จะมีเครือ่ งห่อหุม้ องคชาตหรือไม่ ทัง้ ในสัตว์ทต่ี น่ื , ทีห่ ลับ, ทีเ่ มา,
ทีว่ กิ ลจริต, ทีเ่ ผลอสติ, ทีต่ ายแล้วแต่ยงั ไม่ถกู สัตว์กดั กินโดยมาก ถ้าภิกษุคดิ จะ
เสพเมถุน หรือยินดีในขณะทีเ่ ข้าไปหยุดอยูห่ รือถอนออกขณะใดขณะหนึง่ ต้อง
ปาราชิก. ในสัตว์ทต่ี ายแล้วถูกสัตว์กดั กินโดยมาก เป็นถุลลัจจัย. ถูกบังคับไม่ยนิ ดี
ในทุกขณะ ไม่เป็นอาบัติ (พึง่ ศึกษารายละเอียดและกรณีวนิ จิ ฉัยในพระไตรปิฎก)

อนาบัติ (ลักษณะทีไ่ ม่ตอ้ งอาบัต)ิ
๑.ภิกษุไม่รสู้ กึ ตัว ๒.ภิกษุวกิ ลจริต ๓.ภิกษุมจี ติ ฟุง้ ซ่าน ๔.ภิกษุผ-ู้
๑

อุทเทส ในทีน่ ค้ี อื การยกภิกษุปาติโมกข์ ภิกษุณปี าติโมกข์ขน้ึ สวด (วิ.อ. ๑/๕๓/๒๖๙).
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กระสับกระส่ายเพราะเวทนา ๕.ภิกษุอาทิกมั มิกะ (ภิกษุผเู้ ป็นต้นบัญญัต)ิ เหล่านี้
ไม่ต้องอาบัติ.

เรือ่ งต้นบัญญัติ
บุตรเศรษฐีเมืองเวสาลี นามว่าสุทนิ นะมีความเลื่อมใสกราบทูลขอบวช
แต่พระศาสดายังไม่ประทานอนุญาตให้บวช เพราะมารดาบิดายังไม่อนุญาต
จึงกลับไปขออนุญาต แต่ไม่ได้รบั อนุญาต จึงอ้อนวอนถึง ๓ ครัง้ ก็ไม่ได้รบั
อนุญาต สุทนิ นะจึงนอนลงกับพืน้ อดอาหารถึง ๗ วัน มารดา บิดาและเพือ่ น ๆ
อ้อนวอนก็ไม่ยอม ในทีส่ ดุ เพือ่ น ๆ จึงอ้อนวอนให้มารดาบิดาของสุทนิ นะอนุญาต
เมือ่ ได้รบั อนุญาตแล้ว ก็ออกบวช ประพฤติปฏิบตั เิ คร่งครัดอยูท่ างวัชชีคาม.
ครัง้ นัน้ แคว้นวัชชี เกิดทุพภิกขภัย พระสุทนิ นะ มีญาติเป็นคนมัง่ คัง่ มาก
เมือ่ เดินทางไปถึงกรุงเวสาลี ญาติ ๆ ทราบ ข่าวก็นำอาหารมาถวายพระสุทนิ นะ ๆ
ก็ถวายแก่ภกิ ษุทง้ั หลาย แล้วเดินทางไปกลันทคามบ้านเดิมของตน บิดาจึงนิมนต์
ไปฉัน มารดาก็นำทรัพย์มาเพือ่ ขอให้สกึ พระสุทนิ นะไม่ยอมสึก มารดาจึงกล่าวว่า
ถ้าไม่สกึ ก็ขอพืชพันธุไ์ ว้สบื สกุล ครัง้ นัน้ ยังไม่มกี าร บัญญัตวิ นิ ยั ห้ามเสพเมถุน
พระสุทนิ นะเข้าใจว่าเป็นเรือ่ งพอทำได้ เพือ่ ให้มบี ตุ รสืบสกุล จึงเสพเมถุนกับ
อดีตภริยาของตน ถึง ๓ ครัง้ นางก็ตง้ั ครรภ์เพราะเหตุน.้ี
พระสุทนิ นะเกิดความเดือดร้อนไม่สบายใจขึน้ ภายหลัง ถึงขนาดซูบผอม
ภิกษุทง้ั หลายได้สอบถาม ทราบความแล้วจึงพากันติเตียน และนำความกราบทูล
พระผู้มีพระภาค ๆ จึงรับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์ ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น
แล้วทรงสอบถามภิกษุนน้ั ๆ ได้ทลู รับตามความจริง จึงทรงติเตียนว่า
“ดูกอ่ นโมฆบุรษุ การกระทำของเธอนัน้ ไม่เหมาะ ไม่สม ไม่ควร
ไม่ใช่กจิ ของสมณะ ใช้ไม่ได้ ไม่ควรทำ เธอบวชในธรรมวินยั อันเรากล่าว
ไว้ดอี ย่างนีแ้ ล้ว ไฉนจึงไม่สามารถประพฤติพรหมจรรย์ให้บริบรู ณ์บริสทุ ธิ์
ได้ตลอดชีวติ เล่า.
ดูกอ่ นโมฆบุรษุ ธรรมอันเราแสดงแล้วโดยอเนกปริยาย เพือ่ คลาย
ความกำหนัด ไม่ใช่เพื่อมีความกำหนัด เพื่อความพรากไม่ใช่เพื่อความ

๙
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ประกอบ เพือ่ ความไม่ถอื มัน่ ไม่ใช่เพือ่ มีความถือมัน่ มิใช่หรือ? เมือ่ ธรรม
ชือ่ นัน้ อันเราแสดงแล้วเพือ่ คลายความกำหนัด เธอยังจักคิดเพือ่ มีความ
กำหนั ด เราแสดงเพื ่ อ ความพราก เธอยั ง จั ก คิ ด เพื ่ อ ความประกอบ
เราแสดงเพือ่ ความไม่ถอื มัน่ เธอยังจักคิดเพือ่ มีความถือมัน่ .
ดู ก ่ อ นโมฆบุ ร ุ ษ ธรรมอั น เราแสดงแล้ ว โดยอเนกปริ ย าย
เพือ่ เป็นทีส่ ำรอกแห่งราคะ เพือ่ เป็นทีส่ ร่างแห่งความเมา เพือ่ เป็นทีด่ บั สูญ
แห่งความกระหาย เพื่อเป็นที่หลุดถอนแห่งอาลัย เพื่อเป็นที่เข้าไปตัด
แห่งวัฏฏะ เพือ่ เป็นทีส่ น้ิ แห่งตัณหา เพือ่ เป็นทีส่ ำรอกแห่งตัณหา เพือ่ เป็น
ทีด่ บั แห่งตัณหา เพือ่ ออกไปจากตัณหาชือ่ วานะ (เครือ่ งร้อยรัด) มิใช่หรือ?
ดูก่อนโมฆบุรุษ การละกาม การกำหนดรู้ความหมายในกาม
การกำจัดความกระหายในกาม การเพิกถอนความตรึกอันเกีย่ วด้วยกาม การ
ระงับความกลัดกลุม้ เพราะกาม เราบอกไว้แล้วโดยอเนกปริยาย มิใช่หรือ?
ดูกอ่ นโมฆบุรษุ องค์กำเนิด อันเธอสอดเข้าในปากอสรพิษทีม่ พี ษิ
ร้ายยังดีกว่า อันองค์กำเนิดที่เธอสอดเข้าในองค์กำเนิดของมาตุคาม
ไม่ดเี ลย องค์กำเนิดอันเธอสอดเข้าในปากงูเห่ายังดีกว่า อันองค์กำเนิดที่
เธอสอดเข้าในองค์กำเนิดของมาตุคาม ไม่ดเี ลย องค์กำเนิดอันเธอสอด
เข้าในหลุมถ่านที่ไฟติดลุกโชนยังดีกว่า อันองค์กำเนิดที่เธอสอดเข้าใน
องค์กำเนิดของมาตุคาม ไม่ดเี ลย.
ข้อที่เราว่าดีนั้น เพราะเหตุไร? เพราะบุคคลผู้สอดองค์กำเนิด
เข้าในปากอสรพิษเป็นต้นนั้น พึงถึงความตาย หรือความทุกข์เจียนตาย
ซึง่ มีการกระทำนัน้ เป็นเหตุ และเพราะการกระทำนัน้ เป็นปัจจัย เบือ้ งหน้า
แต่แตกกายตายไป ไม่พึงเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ส่วนบุคคล
ผู้ทำการสอดองค์กำเนิดเข้าในองค์กำเนิดของมาตุคามนั้น เบื้องหน้า
แต่แตกกายตายไป พึงเข้าถึงอบาย ทุคติ วินบิ าต นรก ซึง่ มีการกระทำนี้
เป็นเหตุ.
ดูก่อนโมฆบุรุษ เมื่อการกระทำนั้น มีโทษอยู่ เธอยังชื่อว่าได้
ต้องอสัทธรรม อันเป็นเรื่องของชาวบ้าน เป็นมรรยาทของคนชั้นต่ำ
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๑๑

อันชั่วหยาบ มีน้ำเป็นที่สุด มีในที่ลับ เป็นของคนคู่ อันคนคู่พึงร่วมกัน
เป็นไป เธอเป็นคนแรกทีก่ ระทำอกุศลธรรม เป็นหัวหน้าของคนเป็นอันมาก
การกระทำของเธอนัน่ ไม่เป็นไปเพือ่ ความเลือ่ มใสของชุมชนทีย่ งั
ไม่เลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้ว โดยที่แท้
การกระทำของเธอนั ่ น เป็ น ไปเพื ่ อ ความไม่ เ ลื ่ อ มใสของชุ ม ชนที ่ ย ั ง
ไม่เลือ่ มใส และเพือ่ ความเป็นอย่างอืน่ ของชนบางพวกทีเ่ ลือ่ มใสแล้ว…”
ทรงตรั ส โทษแห่ ง ความเป็ น คนเลี ้ ย งยาก ความเป็ น คนบำรุ ง ยาก
ความเป็นคนมักมาก ความเป็นคนไม่สันโดษ ความคลุกคลี ความเกียจคร้าน
ตรัสคุณแห่งความเป็นคนเลี้ยงง่าย ความเป็นคนบำรุงง่าย ความมักน้อย
ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกำจัด อาการที่น่าเลื่อมใส การไม่สะสม
การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย.
อำนาจประโยชน์ ๑๐ ประการในการบัญญัตสิ กิ ขาบท
ทรงกระทำธรรมีกถาที่สมควรแก่เรื่องนั้น ที่เหมาะสมแก่เรื่องนั้น
แก่ภกิ ษุทง้ั หลาย แล้วทรงรับสัง่ กับภิกษุทง้ั หลายว่า
“ดูกอ่ นภิกษุทง้ั หลาย เพราะเหตุนน้ั แล เราจักบัญญัตสิ กิ ขาบทแก่
ภิกษุทง้ั หลาย อาศัยอำนาจประโยชน์ ๑๐ ประการ คือ
๑. เพือ่ ความดีงามทีเ่ ป็นไปโดยความเห็นชอบร่วมกันของสงฆ์
๒. เพือ่ ความผาสุกแห่งสงฆ์
๓. เพือ่ กำราบคนหน้าด้านไม่รจู้ กั อาย
๔. เพือ่ ความอยูผ่ าสุกแห่งเหล่าภิกษุผมู้ ศี ลี ดีงาม
๕. เพือ่ ปิดกัน้ ความเสือ่ มเสีย ความทุกข์ ความเดือดร้อนทีจ่ ะมีใน
ปัจจุบนั
๖. เพือ่ ปิดกัน้ ความเสือ่ มเสียความทุกข์ ความเดือดร้อนทีจ่ ะมีในภายหลัง
๗.เพือ่ ความเลือ่ มใสของคนทีย่ งั ไม่เลือ่ มใส
๘. เพือ่ ความเลือ่ มใสยิง่ ขึน้ ของคนทีเ่ ลือ่ มใสแล้ว
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๙.เพือ่ ความดำรงมัน่ แห่งสัทธรรม
๑๐.เพื่อส่งเสริมความเป็นระเบียบเรียบร้อย สนับสนุนวินัยให้
หนักแน่น…
ทรงบัญญัตสิ กิ ขาบท ห้ามมิให้ภกิ ษุเสพเมถุน ทรงปรับอาบัตปิ าราชิก
แก่ภกิ ษุ ผูล้ ว่ งละเมิด

อนุบญ
ั ญัติ (ข้อบัญญัตเิ พิม่ เติม)
ต่อมามีภกิ ษุวชั ชีบตุ ร ชาวกรุงเวสาลี เข้าใจว่าห้ามเฉพาะเสพเมถุน
กับมนุษย์ จึงเสพเมถุนด้วยนางลิง ความทราบถึงพระผูม้ พี ระภาค จึงทรงบัญญัติ
เพิม่ เติมให้ชดั ขึน้ ว่าห้ามแม้ในสัตว์ดริ จั ฉานตัวเมีย.
ภิกษุเสพเมถุนขาดจากความเป็นภิกษุแล้ว ภายหลังขอเข้า
อุปสมบทอีก พระพุทธเจ้า จึงทรงบัญญัตมิ ใิ ห้อปุ สมบทแก่ผเู้ ช่นนัน้ .
องค์แห่งอาบัติ ๑. จิตคิดจะเสพเมถุน ๒. ยังองค์กำเนิดให้เข้าไปในทวารมรรค ถูกต้อง ณ ทีใ่ ดทีห่ นึง่ พร้อมด้วยองค์
๒ ดังนี้ จึงเป็นปาราชิก (บุพพสิกขาวรรณาหน้า ๑๑๒).

ปาราชิกสิกขาบทที่ ๒
โย ปะนะ ภิกขุ คามา วา อะรัญญา วา อะทินนัง......

“อนึง่ ภิกษุใด ถือเอาทรัพย์อนั เจ้าของไม่ได้ให้ ด้วยส่วน
แห่งความเป็นขโมย จากบ้านก็ดี จากป่าก็ดี พระราชาทั้งหลาย
จับโจรได้แล้ว ประหารเสียบ้าง จองจำไว้บ้าง เนรเทศเสียบ้าง
ด้วยบริภาษว่า เจ้าเป็นโจร เจ้าเป็นคนพาล เจ้าเป็นคนหลง เจ้าเป็น
ขโมย ดังนี้ ในเพราะถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้เห็นปานใด
ภิกษุถอื เอาทรัพย์อนั เจ้าของไม่ได้ให้เห็นปานนัน้ แม้ภกิ ษุน้ี ก็เป็น
ปาราชิก หาสังวาสมิได้.”
้
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๑๓

วิภงั ค์ (จำแนกความ)
ทีช่ อ่ื ว่า ทรัพย์อนั เจ้าของไม่ได้ให้ มีอธิบายว่า ทรัพย์ใดอันเจ้าของ
ไม่ได้ให้ ไม่ได้ละวาง ยังรักษาปกครองอยู่ ยังถือกรรมสิทธิ์อยู่ว่าเป็นของเรา
ยังมีผอู้ น่ื หวงแหน ทรัพย์นน้ั ชือ่ ว่าทรัพย์อนั เจ้าของไม่ได้ให้
บทว่า ด้วยส่วนแห่งความเป็นขโมย ได้แก่มจี ติ คิดขโมย คือมีจติ คิดลัก.
บทว่า ถือเอา คือ ยึดเอา เอาไป เอาลง ยังอิรยิ าบถให้กำเริบ ให้เคลือ่ น
จากฐาน ให้ลว่ งเลยเขตหมาย.
ทีช่ อ่ื ว่า เห็นปานใด คือ หนึง่ บาทก็ดี ควรแก่หนึง่ บาทก็ดี เกินกว่าหนึง่
บาทก็ดี
คำว่า เป็นปาราชิก มีอธิบายว่า ใบไม้เหลืองหล่นจากขัว้ แล้ว ไม่อาจ
จะเป็นของเขียวสดขึน้ ได้ แม้ฉนั ใดภิกษุกฉ็ นั นัน้ แหละ ถือเอาทรัพย์อนั เขาไม่ได้ ให้
ด้วยส่วนแห่งความเป็นขโมย หนึง่ บาทก็ดี ควรแก่หนึง่ บาทก็ดี เกินกว่าหนึง่ บาทก็ดี
แล้วไม่เป็นสมณะ ไม่เป็นเชื้อสายพระศากยบุตร เพราะเหตุนั้นการ กระทำผิด
ตามสิกขาบทดังกล่าวจึงตรัสว่า เป็นปาราชิก

สรุปบทภาชนีย์
ทรัพย์มีผู้ครอบครองไม่ว่าจะอยู่ในที่ใด ภิกษุสำคัญว่ามีผู้ครอครอง
มีราคา ๕ มาสกหรือเกินกว่า มีไถยจิต (คิดลัก) จับต้องสิง่ นัน้ ต้องอาบัตทิ กุ กฏ,
ทำให้ไหว ต้องถุลลัจจัย, ทำให้เคลือ่ นทีอ่ อกจากฐาน ต้องปาราชิก.
ภิกษุเข้าไปทีด่ า่ นภาษี มีไถยจิตจับต้องทรัพย์ทค่ี วรเสียภาษี มีราคา ๕
มาสกหรือเกินกว่า ต้องทุกกฏ, ทำให้ไหว ต้องถุลลัจจัย, ย่างเท้าที่ ๑ ผ่านด่านภาษี
ไป ต้องถุลลัยจัย, ย่างเท้าที่ ๒ ผ่านด่านภาษีไป ต้องปาราชิก.
ภิกษุชวนกันไปลัก รูปหนึง่ ลักทรัพย์มาได้ ต้องปาราชิกทุกรูป. นัดหมาย,
ทำนิมิต สั่งให้ลักทรัพย์ ขณะอธิบายต้องทุกกฏ, ลักทรัพย์ได้ตามนั้น ต้อง
ปาราชิกทัง้ ผูส้ ง่ั ผูท้ ำ, ลักมาได้ผดิ จากนัน้ ผูส้ ง่ั ไม่ตอ้ งอาบัติ ผูล้ กั ต้องปาราชิก.
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อนาบัติ
๑.ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นของตน ๒.ถือเอาด้วยวิสาสะ ๓.ขอยืม
๔.ทรัพย์อันเปรตหวงแหน ๕.ทรัพย์อันสัตว์ดิรัจฉานหวงแหน ๖.ภิกษุมีความ
สำคัญว่าเป็นของบังสุกลุ ๗.ภิกษุวกิ ลจริต ๘.ภิกษุอาทิกมั มิกะ เหล่านี้ ไม่ตอ้ งอาบัต.ิ

เรือ่ งต้นบัญญัติ
ภิกษุหลายรูปทีเ่ ป็นมิตรสหายกันได้ทำกุฎหี ญ้า อยูจ่ ำพรรษาข้างภูเขา
อิสคิ ลิ .ิ ภิกษุอน่ื ๆ เมือ่ ออกพรรษาก็รอ้ื กุฎหี ญ้า เก็บหญ้า เก็บไมแล้วจาริกไปสู่
ชนบท. ส่วนพระธนิยะคงอยูใ่ นทีน่ น้ั ไม่ไปไหน ขณะที่ เข้าไปบิณฑบาตยังหมูบ่ า้ น
พวกคนเก็บหญ้า เก็บไม้ มารือ้ กุฎี นำหญ้าและไม้ไป ท่านต้องทำใหม่ถงึ ๓ ครัง้
ท่านจึงคิดสร้างกุฎดี นิ เพราะเป็นผูช้ ำนาญในการผสมดินปัน้ หม้อมาก่อน เมือ่
ตกลงดังนัน้ จึงเอาดินเหลวมาขยำแล้วทำเป็นกุฎดี นิ ล้วน เอาหญ้าไม้และมูลโค
สุมไฟเผากุฎที ท่ี ำไว้แล้วให้เป็นกุฎดี นิ เผา มีสแี ดงดัง่ ตัวแมลงทับ พระผูม้ พี ระภาค
เสด็จทอดพระเนตรเห็นกุฎงี ดงาม จึงตรัสถาม เมือ่ ทรงทราบแล้วทรงติเตียนว่า
“ไฉนโมฆบุ ร ุ ษ นั ้ น จึ ง ได้ ข ยำโคลนทำกุ ฎ ี ส ำเร็ จ ด้ ว ยดิ น ล้ ว น
ด้วยตนเองเล่า ดูกอ่ นภิกษุทง้ั หลาย ความเอ็นดู ความอนุเคราะห์ ความไม่
เบียดเบียนหมูส่ ตั ว์ มิได้มแี ก่โมฆบุรษ
ุ นัน้ เลย พวกเธอจงทำลายกุฎนี น้ั
พวกเพือ่ นพรหมจารีชน้ั หลัง อย่าถึงความเบียดเบียนหมูส่ ตั ว์เลย อันภิกษุ
ไม่ควรทำกุฎที ส่ี ำเร็จด้วยดินล้วน ภิกษุใดทำต้องอาบัตทิ กุ กฏ.”
ต่อมาท่านพระธนิยะ จึงมาขอไม้จากคนเฝ้าโรงเก็บไม้ของหลวง
คนเฝ้าปฏิเสธว่า “ตนไม่มีไม้ที่จะให้ได้ มีแต่ไม้ที่เป็นของพระราชาหวงแหน
เพื่อใช้ซ่อมพระนคร เก็บไว้ในคราวมีอันตราย ถ้าพระราชาพระราชทาน
ก็นำไปได้”. พระธนิยะตอบว่า “พระราชาพระราชทานแล้ว” คนเฝ้าโรงไม้เชือ่ ว่า
เป็นพระคงไม่พูดปด จึงอนุญาตให้นำไป ท่านพระธนิยะก็นำไม้มาทำกุฎีไม้.
เมือ่ วัสสการพราหมณ์อำมาตย์ มาตรวจพบว่าไม้หายไป จึงไต่สวนแล้วกราบทูล

คัมภีรภ์ กิ ขุวภิ งั ค์ ภาค ๑ (พระวินยั ปิฏก เล่ม ๑)

๑๕

พระเจ้าพิมพิสาร มีรบั สัง่ ให้นำ ตัวคนเฝ้าโรงไม้เข้าไปเฝ้า เขาจึงถูกมัดนำตัวไป
ท่านพระธนิยะเห็นคนเฝ้าไม้ ถูกมัดนำตัวไป จึงสอบถามได้ความแล้ว ก็ตามไปด้วย.
พระเจ้าพิมพิสารถวายนมัสการท่านพระธนิยะ แล้วตรัสถามว่า
“เป็นความจริงหรือทีว่ า่ พระองค์ถวายไม้นน้ั ” ท่านพระธนิยะตอบว่า “เป็นความจริง”
พระเจ้าพิมพิสารตรัสว่า พระองค์เป็นพระราชา มีกจิ ธุระมาก ถวายไปแล้ว
อาจนึกไม่ออกก็ได้ ถ้าท่านพระธนิยะนึกออกก็ขอให้ชแ้ี จงมา.
ท่านพระธนิยะทูลถามว่า “ทรงระลึกได้หรือไม่ ที่ทรงเปล่งวาจา
ในวันอภิเษกเสวยราชย์ว่า หญ้า ไม้ และน้ำ เป็นอันข้าพเจ้าถวายแก่
สมณพราหมณ์ทง้ั หลาย ขอจงใช้สอยเถิด” ตรัสตอบว่าทรงระลึกได้ แต่ทต่ี รัส
อย่างนัน้ ทรงหมายสำหรับสมณพราหมณ์ ผูม้ คี วามละอาย ผูม้ คี วามรังเกียจ
ใคร่ตอ่ การศึกษา ผูเ้ กิดความรังเกียจแม้ในความชัว่ เพียงเล็กน้อย และทรงหมาย
ถึงสิง่ ของทีไ่ ม่มใี ครหวงแหนในป่า ท่านถือเอาไม้ทม่ี ไิ ด้ให้ดว้ ยเลศนี้ คนอย่าง
พระองค์ จ ะพึ ง ฆ่ า จองจำหรื อ เนรเทศ สมณะหรื อ พราหมณ์ ไ ด้ อ ย่ า งไร?
ท่านจงไปเถิด ท่านพ้นเพราะเพศ (บรรพชิต) ต่อไปอย่าทำอย่างนีอ้ กี .
มนุษย์ทง้ั หลายพากันติเตียนด้วยประการต่าง ๆ ความทราบถึงพระผูม้ ี
พระภาคเจ้า จึงทรงเรียกประชุมสงฆ์ ทรงไต่สวน เมือ่ พระธนิยะรับเป็นสัตย์แล้ว
จึงทรงติเตียนว่า “ดูกอ่ นโมฆบุรษุ การกระทำของเธอนัน่ ไม่เหมาะ ไม่สม ไม่ควร
มิใช่กิจของสมณะ ใช้ไม่ได้ ไม่ควรทำ ไฉน เธอจึงได้ถือเอาไม้ของหลวงที่เขา
ไม่ได้ให้ไปเปล่า การกระทำของเธอนั่น ไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชน
ที่ยังไม่เลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งขึ้นของผู้ที่เลื่อมใสแล้ว โดยที่แท้
การกระทำของเธอนั่น เป็นไปเพื่อความไม่เลื่อมใสของผู้ที่ยังไม่เลื่อมใส
และเพื่อความเป็นอย่างอื่นของคนบางพวกที่เลื่อมใสแล้ว” ทรงตรัสถามภิกษุ
ผู้เคยเป็นมหาอำมาตย์ผู้พิพากษา ว่าพระเจ้าพิมพิสารทรงจับโจรได้แล้วทรง
ประหารชีวิตจองจำหรือเนรเทศด้วยกำหนดทรัพย์เท่าไร? ก็เท่ากับ ๕ มาสก
จึงทรงบัญญัตสิ กิ ขาบท มิให้ภกิ ษุ ถือเอาสิง่ ของทีเ่ จ้าของไม่ให้ ผูใ้ ดทำเช่นนัน้
ได้ราคาทีพ่ ระราชาจับโจรได้ประหารชีวติ จองจำ หรือเนรเทศ ต้องอาบัตปิ าราชิก.

๑๖

ประมวลพระพุทธบัญญัติ

อริยวินยั จากพระไตรปิฎก

อนุบญ
ั ญัติ (ข้อบัญญัตเิ พิม่ เติม)
สมัยนัน้ ภิกษุฉพั พัคคีย(์ พวก ๖ คือเป็นพวกร่วมใจกัน ๖ รูป) ไปทีล่ าน
(ตากผ้า) ของช่างย้อม ขโมยห่อผ้าของช่างย้อมนำมาแบ่งกัน ความทราบ
ถึงภิกษุทั้งหลาย เธอแก้ตัวว่า ไปลักในป่า ไม่ได้ลักในบ้าน สิกขาบท
ที่บัญญัติมุ่งหมายถึงลักในบ้าน พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติเพิ่มเติมว่า
ลักของจากบ้านก็ตาม จากป่าก็ตาม.
องค์แห่งอาบัติ ๑. เป็นของผู้อื่นเป็นชาติมนุษย์หวงแหนอยู่ ๒. สำคัญรู้ว่า เป็นของผู้อื่นหวงอยู่ ๓. ของนั้นราคา
บาทหนึ่งหรือราคากว่าบาทหนึ่งขึ้นไป ๔. จิตเป็นขโมย ๕. ลักได้ด้วยอวหาร (อาการที่ถือว่าเป็นลักทรัพย์) อย่างใด
อย่างหนืง่ พร้อมด้วยองค์ ๕ นี้ จึงเป็นปาราชิก (บุพพสิกขาวรรณนา หน้า ๑๒๔).

ปาราชิกสิกขาบทที่ ๓
โย ปะนะ ภิกขุ สัญจิจจะ มะนุสสะวิคคะหัง ชีวติ า.....

“อนึง่ ภิกษุใดจงใจพรากกายมนุษย์จากชีวติ หรือแสวงหา
ศัสตราอันจะปลิดชีวติ ให้แก่กายมนุษย์นน้ั หรือพรรณนาคุณแห่ง
ความตาย หรือชักชวนเพือ่ อันตาย ด้วยคำว่า แน่ะนายผูเ้ ป็นชาย
จะประโยชน์อะไรแก่ท่าน ด้วยชีวิตอันแสนลำบาก ยากแค้นนี้
ท่านตายเสียดีกว่าเป็นอยูด่ งั นี้ เธอมีจติ อย่างนี้ มีใจอย่างนี้ มีความ
หมายหลายอย่าง อย่างนี้ พรรณนาคุณในความตายก็ดี ชักชวน
เพือ่ อันตายก็ดี โดยหลายนัย แม้ภกิ ษุนก้ี เ็ ป็นปาราชิก หาสังวาสมิได้.”

วิภงั ค์ (จำแนกความ)
ทีช่ อ่ื ว่า กายมนุษย์ ได้แก่ จิตดวงแรกเกิด คือวิญญาณดวงแรกปรากฏ
ขึน้ ในครรภ์มารดา จนถึงเวลาตาย อัตภาพในระหว่างนีช้ อ่ื ว่ากายมนุษย์

คัมภีรภ์ กิ ขุวภิ งั ค์ ภาค ๑ (พระวินยั ปิฏก เล่ม ๑)

๑๗

บทว่า พรรณนาคุณในความตายก็ดี ได้แก่แสดงโทษในความเป็นอยู่
พรรณนาคุณในความตายว่า ท่านตายจากโลกนีแ้ ล้ว เบือ้ งหน้าแต่ตายเพราะ
กายแตก จักเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ จักได้รับบำเรอเพียบพร้อมอิ่มเอิบด้วย
เบญจกามคุณอันเป็นทิพย์ ในสุคติโลกสวรรค์นน้ั .
คำว่า เป็นปาราชิก มีอธิบายว่า ศิลาหนาแตกสองเสี่ยงแล้วเป็น
ของกลับต่อให้ตดิ สนิทอีกไม่ได้แม้ฉนั ใด ภิกษุกฉ็ นั นัน้ เหมือนกัน จงใจพรากกาย
มนุษย์จากชีวติ แล้ว ย่อมไม่เป็นสมณะ ไม่เป็นเชือ้ สายพระศากยบุตร เพราะเหตุนน้ั
จึงตรัสว่า เป็นปาราชิก.

สรุปบทภาชนีย์
ฆ่าเองด้วยกาย ของเนือ่ งด้วยกาย ด้วยซัดอาวุธไปหรือยืน่ สัง่ ในทีใ่ กล้ ๆ
ให้ทำอย่างนี้, สั่งทูต นัดหมายหรือทำนิมิต ผู้รับฆ่าตามนั้น ปาราชิกทั้งผู้สั่ง
และผูฆ้ า่ , ทำผิดจากทีส่ ง่ั ผูส้ ง่ั ไม่ตอ้ งอาบัติ ผูฆ้ า่ ปาราชิก, สัง่ ทูตต่อ ขณะสัง่ ต้อง
ทุกกฏ, เมือ่ ผูฆ้ า่ รับคำ ต้องถุลลัจจัย, ฆ่าสำเร็จต้องปาราชิกทุกรูป
พรรณาคุณแห่งความตายชักชวนเพื่อนอันตายด้วยกาย ด้วยวาจา
ด้วยกายและวาจา ด้วยทูต ด้วยหนังสือ ด้วยศัสตรา หรืออุปกรณ์ที่พิง
ธรรมารมณ์เข้าไปใกล้ ๆ ด้วยตัง้ ใจว่า จะมีผตู้ ายด้วยเหตุของสิง่ นัน้ ๆ ต้องทุกกฏ,
มีผยู้ งั ทุกขเวทนาให้เกิดด้วยสิง่ ๆ นัน้ ต้องถุลลัจจัย, เขาตาย ต้องปาราชิก
แนะนำ หรือถูกถามแล้วบอกว่า ท่านจงตายอย่างนี้ ๆ ต้องทุกกฏ, เขายัง
ทุกขเวทนาให้เกิดตามนัน้ ต้องถุลลัจจัย, เขาตาย ต้องปาราชิก

อนาบัติ
๑.ภิกษุไม่จงใจ ๒.ภิกษุไม่รู้ ๓.ภิกษุไม่ประสงค์จะให้ตาย ๔.ภิกษุวกิ ลจริต
๕.ภิกษุมีจิตฟุ้งซ่าน ๖.ภิกษุกระสับกระส่ายเพราะเวทนา ๗.ภิกษุอาทิกัมมิกะ
เหล่านีไ้ ม่ตอ้ งอาบัตแิ ล.

๑๘

ประมวลพระพุทธบัญญัติ

อริยวินยั จากพระไตรปิฎก

เรือ่ งต้นบัญญัติ
พระผูม้ พี ระภาคประทับ ณ ป่ามหาวัน ทรงแสดงอสุภกถา การพิจารณา
เห็นร่างกายโดยความเป็นของไม่งาม สรรเสริญคุณแห่งการเจริญอสุภะ กับทัง้
คุณแห่งอสุภสมาบัติ ครัน้ แล้วทรงหลีกเร้นอยูต่ ามลำพังพระองค์ตลอดกึง่ เดือน
ภิกษุทง้ั หลาย ปฏิบตั อิ สุภภาวนา ก็เกิดความอิดหนาระอาใจ รังเกียจ
ด้วยกายของตน เหมือน ชายหนุม่ หญิงสาวทีช่ อบการประดับตกแต่ง อาบน้ำ
ดำเกล้าแล้ว รังเกียจซากศพงู ซากศพสุนขั ซากศพมนุษย์ อันคล้องอยูท่ ค่ี อ
ก็ฆา่ ตัวตายบ้าง ฆ่ากันและกันบ้าง เข้าไปหานายมิคลัณฑิกะผูแ้ ต่งตัวเหมือน
สมณะ จ้างด้วยบาตรจีวรให้ฆา่ บ้าง.
เมือ่ ครบกึง่ เดือนแล้ว เสด็จกลับจากทีเ่ ร้น ทรงทราบเรือ่ งนัน้ จึงทรง
เรียกประชุมสงฆ์ ทรงสั่งสอนอานาปานสติสมาธิ (คือการทำใจให้ตั้งมั่น
โดยกำหนดลมหายใจเข้าออก) โดยปริยายต่าง ๆ แล้วทรงปรารภเรือ่ งภิกษุฆา่
ตัวตาย ฆ่ากันและกัน รวมทัง้ จ้างผูอ้ น่ื ให้ฆา่ ตน ทรงติเตียน แล้วทรงบัญญัติ
สิกขาบทห้ามมิให้ภกิ ษุฆา่ มนุษย์หรือใช้ให้คนอืน่ ฆ่า ทรงปรับปาราชิกแก่ผลู้ ะเมิด.

อนุบญ
ั ญัติ
สมัยนั้นอุบาสกคนหนึ่งไม่สบาย ภิกษุฉัพพัคคีย์ เกิดพอใจในภริยา
ของอุบาสกนัน้ จึงพูดพรรณนาคุณแห่งความตาย อุบาสกนัน้ เชือ่ ก็รบั ประทาน
แต่ของแสลง เป็นเหตุให้โรคกำเริบและตายด้วยโรคนัน้ ภริยาของอุบาสกจึง
ติเตียน ยกโทษภิกษุฉพั พคียเ์ หล่านัน้ ความทราบถึงพระผูม้ พี ระภาค ทรงเรียก
ประชุมสงฆ์ ไต่สวนได้ความเป็นสัตย์แล้ว จึงทรงติเตียนว่า “ดูก่อนโมฆบุรุษ
ทัง้ หลาย การกระทำของพวกเธอนัน้ ไม่เหมาะ ไม่สม ไม่ควร ไม่ใช่กจิ ของสมณะ
ใช้ไม่ได้ ไม่ควรทำ ไฉนพวกเธอจึงได้ พรรณนาคุณแห่งความตายแก่อบุ าสกเล่า
ดูกอ่ นโมฆบุรษุ ทัง้ หลาย การกระทำของพวกเธอนัน้ ไม่เป็นไปเพือ่ ความเลือ่ มใส
ของชุมชนทีย่ งั ไม่เลือ่ มใส หรือเพือ่ ความเลือ่ มใสยิง่ ของผูท้ เ่ี ลือ่ มใสแล้ว…”

คัมภีรภ์ กิ ขุวภิ งั ค์ ภาค ๑ (พระวินยั ปิฏก เล่ม ๑)

๑๙

แล้วทรงบัญญัตเิ พิม่ เติม ห้ามการพรรณาคุณของความตาย หรือชักชวน
เพือ่ ให้ตาย ว่าผูใ้ ดละเมิดต้องอาบัตปิ าราชิกด้วย.
องค์แห่งอาบัติ ๑.สัตว์เป็นชาติมนุษย์ ๒.รู้อยู่ว่าสัตว์มีชีวิต ๓.จิตประสงค์จะฆ่า ๔.พยายามด้วยประโยคทั้ง๖
อันใดอันหนืง่ ๕.ส้ตว์นน้ั ตายด้วยพยายามนัน้ พร้อมด้วยองค์ ๕ ดังนี้ จึงเป็นปาราชิก (บุพพสิกขาวรรณนา หน้า ๑๒๘).

ปาราชิกสิกขาบทที่ ๔
โย ปะนะ ภิกขุ อะนะภิชานัง อุตตะริมะนุสสะธัมมัง.....

“อนึง่ ภิกษุใด ไม่รเู้ ฉพาะ กล่าวอวดอุตตริมนุสสธรรม อัน
เป็นความรู้ ความเห็น อย่างประเสริฐ อย่างสามารถ น้อมเข้ามา
ในตนว่า ข้าพเจ้ารูอ้ ย่างนี้ ข้าพเจ้าเห็นอย่างนี้ ครัน้ สมัยอืน่ แต่นน้ั
อันผูใ้ ดผูห้ นึง่ ถือเอาตามก็ตาม ไม่ถอื เอาตามก็ตาม เป็นอันต้อง
อาบัติแล้ว มุ่งความหมดจด จะพึงกล่าวอย่างนี้ว่า แน่ะท่าน
ข้าพเจ้าไม่รอู้ ย่างนัน้ ได้กล่าวว่ารู้ ไม่เห็นอย่างนัน้ ได้กล่าวว่าเห็น
ได้พดู พล่อยๆ เป็นเท็จเปล่าๆ เว้นไว้แต่สำคัญว่าได้บรรลุ แม้ภกิ ษุน้ี
ก็เป็นปาราชิก หาสังวาสมิได้.”

วิภงั ค์ (จำแนกความ)
บทว่ า อุ ต ตริ ม นุ ส สธรรม ได้ แ ก่ ฌาน วิโมกข์ สมาธิ สมาบัติ
ญาณทัสสนะ มรรคภาวนา การทำให้แจ้งซึ่งผล การละกิเลส ความเปิดจิต
ความยินดียง่ิ ในเรือนอันว่างเปล่า
บทว่า เป็นปาราชิก ความว่า ต้นตาลมียอดด้วนแล้ว ไม่อาจจะงอกอีก
แม้ฉนั ใด ภิกษุกฉ็ นั นัน้ แหละ มีความอยากอันลามก อันความอยากครอบงำแล้ว
พู ด อวดอุ ต ตริ ม นุ ส สธรรม อั น ไม่ ม ี อ ยู ่ อั น ไม่ เ ป็ น จริ ง ย่ อ มไม่ เ ป็ น สมณะ
ไม่เป็นเชือ้ สายพระศากยบุตร เพราะฉะนัน้ พระผูม้ พี ระภาคจึงตรัสว่า เป็น ปาราชิก

๒๐

ประมวลพระพุทธบัญญัติ

อริยวินยั จากพระไตรปิฎก

อนาบัติ
๑.ภิกษุสำคัญว่าได้บรรลุ ๒.ภิกษุไม่ประสงค์จะกล่าวอวด ๓.ภิกษุวกิ ลจริต
๔.ภิกษุมจี ติ ฟุง้ ซ่าน ๕.ภิกษุกระสับกระส่ายเพราะเวทนา ๖.ภิกษุอาทิกมั มิกะ
ไม่ต้องอาบัติ.

เรือ่ งต้นบัญญัติ
พระพุ ท ธเจ้ า ประทั บ ณ เรื อ นยอดในป่ า มหาวั น ใกล้
กรุงเวสาลี สมัยนั้นมีภิกษุหลายรูปที่ชอบพอเป็นมิตรสหายกัน จำพรรษา
อยูใ่ กล้ฝง่ั แม่นำ้ วัคคุมทุ า สมัยนัน้ เกิดทุพภิกขภัยในแคว้นวัชชี (ราชธานี
ชือ่ เวสาลี) ภิกษุทง้ั หลายลำบากด้วยเรือ่ งอาหารบิณฑบาต จึงปรึกษากันว่า
จะทำอย่างไรดี.
บางรูปเห็นว่า ควรช่วยแนะนำกิจการงานของคฤหัสถ์ บางรูปเห็นว่า
ควรทำหน้าที่ทูต (คือ นำความข้างนี้ไปบอกข้างนั้น นำความข้างนั้นมาบอก
ข้างนี้ คล้ายบุรุษไปรษณีย์) บางรูปเห็นว่า ควรใช้วิธีสรรเสริญกันและกัน
ให้คฤหัสถ์ฟังว่า ภิกษุรูปนั้น รูปนี้ มีคุณวิเศษอย่างนั้น อย่างนี้ เช่น
ได้ฌานที่ ๑ ฌานที่ ๒ เป็นต้น จนถึงว่าได้เป็นพระโสดาบัน เป็นพระสกทาคามี
เป็นพระอนาคามี เป็นพระอรหันต์ มีวชิ ชา ๓ มีอภิญญา ๖
เมื่อเห็นว่าวิธีหลังนี้ดี จึงเที่ยวสรรเสริญกันและกันให้คฤหัสถ์ฟัง
จึงได้รบั การเลีย้ งดูจากคฤหัสถ์ ชาวริมน้ำวัคคุมทุ าเป็นอย่างดี มีผวิ พรรณ ผ่องใส
เอิบอิม่ เมือ่ ออกพรรษาแล้ว จึงเก็บเสนาสนะเดินทางไปเฝ้าพระผูม้ พี ระภาค ณ
กรุงเวสาลี.
ปรากฎว่าภิกษุทม่ี าแต่ทศิ ทางอืน่ ล้วนซูบผอม ผิวพรรณทราม มีเส้นเอ็น
ขึ ้ น เห็ น ได้ ช ั ด ส่ ว นภิ ก ษุ ท ี ่ ม าจากฝั ่ ง น้ ำ วั ค คุ ม ุ ท ากลั บ อิ ่ ม เอิ บ อ้ ว นพี
พระผูม้ พี ระภาคจึงตรัสถามทุกข์สขุ และทรงทราบเรือ่ งนัน้ จึงตรัสติเตียนและ
เรียกประชุมภิกษุทง้ั หลาย ตรัสเรือ่ งมหาโจร ๕ ประเภทเปรียบเทียบกับภิกษุวา่
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มหาโจร ๕ จำพวก
“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย มหาโจร ๕ จำพวกนี้ มีปรากฏอยู่ในโลก
มหาโจร ๕ จำพวกเป็นไฉน?
๑.ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย มหาโจรบางคนในโลกนี้ย่อมปรารถนา
อย่างนี้ว่า
เมื่อไรหนอเราจักเป็นผู้อันบุรุษร้อยหนึ่งหรือพันหนึ่ง
แวดล้อมแล้ว ท่องเที่ยวไปในคามนิคมและราชธานี เบียดเบียนเอง
ให้ผู้อื่นเบียดเบียน ตัดเองให้ผู้อื่นตัด เผาผลาญเองให้ผู้อื่นเผาผลาญ
สมัยต่อมา เขาเป็นผูอ้ นั บุรษ
ุ ร้อยหนึง่ หรือพันหนึง่ แวดล้อมแล้วเทีย่ วไป
ในคามนิคมและราชธานี เบียดเบียนเองให้ผู้อื่นเบียดเบียน ตัดเอง
ให้ผอู้ น่ื ตัด เผาผลาญเองให้ผอู้ น่ื เผาผลาญฉันใด ดูกอ่ นภิกษุทง้ั หลาย
ภิกษุผู้เลวทรามบางรูปในธรรมวินัยนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกันแล
ย่อมปรารถนาอย่างนีว้ า่ เมือ่ ไรหนอ เราจึงจักเป็นผูอ้ นั ภิกษุรอ้ ยหนึง่ หรือ
พันหนึง่ แวดล้อมแล้ว เทีย่ วจาริกไปในคามนิคมและราชธานี อันคฤหัสถ์
และบรรพชิต สักการะ เคารพ นับถือ บูชา ยำเกรง ได้จีวรบิณฑบาต
เสนาสนะ และคิลานปัจจัย เภสัชบริขาร สมัยต่อมาเธอเป็นผู้อันภิกษุ
ร้อยหนึง่ หรือพันหนึง่ แวดล้อมแล้ว เทีย่ วจาริกไปในคามนิคมและราชธานี
อันคฤหัสถ์ และบรรพชิตสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ยำเกรงแล้ว ได้จวี ร
บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปัจจัยเภสัชบริขารทั้งหลาย ดูก่อนภิกษุ
ทัง้ หลาย นีเ้ ป็นมหาโจรจำพวกที่ ๑ มีปรากฏอยูใ่ นโลก
๒. ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อีกข้อหนึ่ง ภิกษุผู้เลวทรามบางรูปใน
ธรรมวินัยนี้ เล่าเรียนธรรมวินัยอันตถาคตประกาศแล้ว อวดอ้างว่าเป็น
ของตน ดูกอ่ นภิกษุทง้ั หลาย นีเ้ ป็นมหาโจรจำพวกที่ ๒ มีปรากฏอยูใ่ นโลก
๓.ดูกอ่ นภิกษุทง้ั หลาย อีกข้อหนึง่ ภิกษุผเู้ ลวทรามบางรูปในธรรม
วินัยนี้ ย่อมตามกำจัดเพื่อนพรหมจารี ผู้หมดจด ผู้ประพฤติพรหมจรรย์
อันบริสทุ ธิอ์ ยูด่ ว้ ยธรรมอันเป็นข้าศึกแก่พรหมจรรย์อนั หามูลมิได้ ดูกอ่ น
ภิกษุทง้ั หลาย นีเ้ ป็นมหาโจรจำพวกที่ ๓ มีปรากฏอยูใ่ นโลก

๒๒
๔.ดูกอ่ นภิกษุทง้ั หลาย อีกข้อหนึง่ ภิกษุผเู้ ลวทรามบางรูปในธรรม
วินยั นี้ ย่อมสงเคราะห์เกลีย้ กล่อมคฤหัสถ์ทง้ั หลาย ด้วยครุภณ
ั ฑ์ ครุบริขาร
ของสงฆ์ คือ อาราม พืน้ ทีอ่ าราม วิหาร พืน้ ทีว่ หิ าร เตียง ตัง่ ฟูก หมอน
หม้อโลหะ อ่างโลหะ กระถางโลหะ กระทะโลหะ มีด ขวาน ผึง่ จอบ สว่าน
เถาวัลย์ ไม้ไผ่ หญ้ามุงกระต่าย หญ้าปล้อง หญ้าสามัญ ดินเหนียว
เครื่องไม้ เครื่องดิน ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย นี้เป็นมหาโจรจำพวกที่ ๔
มีปรากฏอยูใ่ นโลก
๕.ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้กล่าวอวดอุตตริมนุสสธรรม
อันไม่มอี ยู่ อันไม่เป็นจริง นีจ้ ดั เป็นยอดมหาโจร ในโลกพร้อมทัง้ เทวโลก
มารโลก พรหมโลก ในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์ เทวดา และ
มนุษย์ ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะภิกษุนั้น ฉันก้อนข้าวของชาว
แว่นแคว้น ด้วยอาการแห่งคนขโมย.”
ครั้นแล้วทรงติเตียนภิกษุชาวริมฝั่งแม่น้ำวัคคุมุทา ด้วยประการต่างๆ
พร้อมทัง้ ทรงบัญญัตสิ กิ ขาบท ห้ามอวดคุณพิเศษทีไ่ ม่มใี นตน เมือ่ อวดไปแล้ว
แม้จะออกตัวสารภาพผิดทีหลัง ก็ตอ้ งอาบัตปิ าราชิก ขาดจากความเป็นภิกษุ.

อนุบญ
ั ญัติ
สมัยนัน้ ภิกษุหลายรูป สำคัญผิดว่าตนได้บรรลุคณ
ุ วิเศษ จึงประกาศ
ตนว่า เป็นพระอรหันต์ (พยากรณ์อรหัตตผล) สมัยต่อมาจิตของเธอน้อมไป
เพื่อราคะ โทสะ โมหะ ก็เกิดความรังเกียจ สงสัยว่า การประกาศตน
ว่าได้บรรลุคณ
ุ วิเศษ ด้วยความสำคัญผิด จะทำให้ตอ้ งอาบัตปิ าราชิกหรือไม่
ความทราบถึงพระผู้มีพระภาค จึงทรงบัญญัติเพิ่มเติม ยกเว้นให้สำหรับภิกษุ
ผูส้ ำคัญว่าได้บรรลุ
องค์แห่งอาบัติ ๑.อุตตริมนุสสธรรมไม่มใี นตน ๒.อวดด้วยมุง่ ลาภ สรรเสริญ ๓.ไม่อา้ งผูอ้ น่ื ๔.บอกแก่ผใู้ ดผูน้ น้ั
เป็นชาติมนุษย์ ๕.เขารูค้ วามในขณะนัน้ พร้อม ด้วยองค์ ๕ ดังนี้ จึงเป็นปาราชิก(บุพพสิกขาวรรณนา หน้า๑๓๐).

เมือ่ โจรปล้นเมือง
"ภิกษุใด แสดงตัวเองซึ่งเป็นความจริงอย่างหนึ่ง ให้คนอื่น
เข้าใจเป็นอย่างอืน่ ไป, การบริโภคปัจจัยด้วยอาการ แห่งขโมยของเธอนัน้
เป็นเช่นเดียวกับนายพราน ผูล้ อ่ ลวงดักสัตว์กนิ ฉะนัน้ . คนเป็นอันมาก
ที่มีผ้ากาสาวพัสตร์คลุมคอ แต่มีความเป็นอยู่ลามก ขาดการสำรวม,
พวกคนลามกเหล่านัน้ ต้องไปเกิดในนรก เพราะการกระทำอันหยาบช้า.
มันกินก้อนเหล็ก ซึง่ เปรียบด้วยเปลวไฟอันร้อนจัด ยังจะดีกว่า, คนทุศลี
ไม่มกี ารสำรวม บริโภคก้อนข้าวของชาวเมือง เป็นการไม่เหมาะสมเลย."
(พระไตรปิฎกบาลี สยามรัฐ ๑ / ๑๖๙ / ๒๓๐ )

๒๔

ประมวลพระพุทธบัญญัติ

อริยวินยั จากพระไตรปิฎก

๓. เตรสกัณฑ์
ว่าด้วยอาบัติสังฆาทิเสส ที่ต้องให้สงฆ์เกี่ยวข้องในกรรม
เบื้องต้นและกรรมอันเหลือ คือ สงฆ์เป็นผู้ปรับโทษให้อยู่กรรม
และสงฆ์เองเป็นผูร้ ะงับอาบัติ มี ๑๓ สิกขาบท
สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑
สัญเจตะนิกา สุกกะวิสฏั ฐิ, อัญญัตร๎ ะ สุปนิ นั ตา สังฆาทิเสโส.

“ปล่อยสุกกะเป็นไปด้วยความจงใจ เว้นไว้แต่ฝันเป็น
สังฆาทิเสส.”

วิภงั ค์
บทว่า เป็นไปด้วยความจงใจ ความว่า รูอ้ ยู่ รูด้ อี ยู่ จงใจ ตัง้ ใจละเมิด
บทว่า สุกกะ อธิบายว่า สุกกะ(น้ำอสุจิ) มี ๑๐ อย่าง คือ ๑.สุกกะสีเขียว
๒.สุกกะสีเหลือง ๓.สุกกะสีแดง ๔.สุกกะสีขาว ๕.สุกกะสีเหมือนเปรียง
๖.สุกกะสีเหมือนน้ำท่า ๗.สุกกะสีเหมือนน้ำมัน ๘.สุกกะสีเหมือนนมสด
๙.สุกกะสีเหมือนนมส้ม ๑๐.สุกกะสีเหมือนเนยใส
การกระทำอสุจใิ ห้เคลือ่ นจากฐานเรียกว่า การปล่อย ชือ่ ว่า ปล่อย

อนาบัติ
๑.ภิกษุมีอสุจิเคลื่อนเพราะฝัน ๒.ภิกษุไม่ประสงค์จะให้อสุจิเคลื่อน
๓.ภิกษุวิกลจริต ๔.ภิกษุมีจิตฟุ้งซ่าน ๕.ภิกษุผู้กระสับกระส่ายเพราะเวทนา
๖.ภิกษุอาทิกมั มิกะ ไม่ตอ้ งอาบัต.ิ

คัมภีรภ์ กิ ขุวภิ งั ค์ ภาค ๑ (พระวินยั ปิฏก เล่ม ๑)

๒๕

เรื่องต้นบัญญัติ
พระผูม้ พี ระภาคประทับ ณ เชตวนาราม ของอนาถปิณฑิก คฤหบดี
ใกล้กรุงสาวัตถี ภิกษุเสยยสกะถูกพระอุทายีแนะนำในทางที่ผิดให้ใช้มือ
เปลือ้ งความใคร่ ทำน้ำอสุจใิ ห้เคลือ่ น
ความทราบถึงพระผู้มีพระภาคทรงเรียกประชุมสงฆ์ ทรงไต่สวน
พระเสยยสกะรับเป็นสัตย์ ทรงติเตียนพระเสยยสกะเป็นอันมาก แล้วทรงบัญญัติ
สิกขาบท ห้ามทำน้ำอสุจใิ ห้เคลือ่ นโดยเจตนา ถ้าล่วงละเมิดต้องอาบัตสิ งั ฆาทิเสส.

อนุบัญญัติ
สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายนอนหลับ น้ำอสุจิเคลื่อนด้วยความฝัน
เกิดความสงสัยว่า จะต้องสังฆาทิเสส จึงกราบทูลถามพระผูม้ พี ระภาค พระองค์
ตรัสว่า เจตนามีอยู่ แต่ไม่ควรกล่าวว่ามี(อัพโพหาริก)๑ แล้วทรงบัญญัตสิ กิ ขาบท
เพิม่ เติม เพิม่ ข้อยกเว้นสำหรับความฝัน.
องค์แห่งอาบัติ ๑.เจตนาจะให้ เ คลื ่ อ น ๒.พยายาม ๓.อสุ จ ิ เ คลื ่ อ น พร้ อ มด้ ว ยองค์ ๓ ดั ง นี ้ จึ ง เป็ น สั ง ฆาทิ เ สส
(บุพพสิกขาวรรณนา หน้า ๑๓๒).
๑

เจตนาที่จะยินดีนั้นมีอยู่ แต่กล่าวไม่ได้ว่ามี เพราะเกิดขึ้นนอกเหนือขอบเขต เจตนาในความฝันเป็นเจตนานอกเหนือขอบเขต
(วิ . อ.๒/๒๓๕/๒-๓)

สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๒
โย ปะนะ ภิกขุ โอติณโณ วิปะริณะเตนะ จิตเตนะ มาตุคาเมนะ.....

“อนึ่ง ภิกษุใดกำหนัดแล้ว มีจิตแปรปรวนแล้ว ถึงความ
เคล้าคลึงด้วยกายกับมาตุคาม คือจับมือก็ตาม จับช้องผมก็ตาม
ลูบคลำอวัยวะอันใดอันหนึ่งก็ตาม เป็นสังฆาทิเสส.”

๒๖

ประมวลพระพุทธบัญญัติ

อริยวินยั จากพระไตรปิฎก

อนาบัติ (ลักษณะทีไ่ ม่ตอ้ งอาบัต)ิ
๑.ภิกษุไม่จงใจถูกต้อง ๒.ภิกษุถูกต้องด้วยไม่มีสติ ๓.ภิกษุไม่รู้
๔.ภิกษุไม่ยนิ ดี ๕.ภิกษุวกิ ลจริต ๖.ภิกษุมจี ติ ฟุง้ ซ่าน ๗.ภิกษุผกู้ ระสับกระส่าย
เพราะเวทนา ๘.ภิกษุอาทิกมั มิกะ ไม่ตอ้ งอาบัตแิ ล.

เรื่องต้นบัญญัติ
พระผู ้ ม ี พ ระภาคประทั บ ณ เชตวนาราม แล้ ว กล่ า วถึ ง วิ ห าร
ของพระอุทายีวา่ งดงาม มีเตียงตัง่ ฟูกหมอน น้ำดืม่ น้ำใช้ตง้ั ไว้ดมี บี ริเวณอันกวาด
สะอาด มนุษย์ทั้งหลาย พากันไปชมวิหาร มากด้วยกัน พราหมณ์ผู้หนึ่ง
พาภริยาไปขอชมวิหาร พระอุทายีกพ็ าชม ให้พราหมณ์เดินหน้าภริยาตามหลัง
พระอุทายีเดินตามหลังภริยาของพราหมณ์นน้ั อีกต่อหนึง่ เลยถือโอกาสจับต้อง
อวัยวะน้อยใหญ่ของนาง นางบอกแก่สามี สามีโกรธติเตียนเป็นอันมาก
ความทราบถึงพระผูม้ พี ระภาค ทรงเรียกประชุมสงฆ์ ไต่สวนได้ความ
เป็นสัตย์ ทรงติเตียนเป็นอันมากแล้ว จึงทรงบัญญัตสิ กิ ขาบท ห้ามภิกษุมจี ติ
กำหนัดจับต้องกายหญิง ไม่ว่าจะเป็นการจับมือ จับช้องผม หรือ ลูบคลำ
อวัยวะใด ๆ ทรงปรับอาบัตสิ งั ฆาทิเสส แก่ผลู้ ว่ งละเมิด.
องค์แห่งอาบัติ ๑.หญิงมนุษย์ ๒.สำคัญว่าเป็นหญิง ๓.กำหนัดด้วยกายสังสัคคราคะ ๔.พยายามตามความ
กำหนัด ๕.จับมือเป็นต้น พร้อมด้วยองค์ ๕ ดังนี้ จึงเป็นสังฆาทิเสส (บุพพสิกขาวรรณนา หน้า ๑๓๔).

สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๓
โย ปะนะ ภิกขุ โอติณโณ วิปะริณะเตนะ จิตเตนะ มาตุคามัง.....

“อนึ่ง ภิกษุใด กำหนัดแล้ว มีจิตแปรปรวนแล้ว พูดเคาะ
มาตุคาม ด้วยวาจาชั่วหยาบ เหมือนชายหนุ่มพูดเคาะหญิงสาว
ด้วยวาจาพาดพิงเมถุน เป็นสังฆาทิเสส.”

คัมภีรภ์ กิ ขุวภิ งั ค์ ภาค ๑ (พระวินยั ปิฏก เล่ม ๑)

๒๗

วิภงั ค์
วาจาทีช่ อ่ื ว่า ชัว่ หยาบ ได้แก่ วาจาทีพ่ าดพิงวัจจมรรค ปัสสาวมรรค
และเมถุนธรรม
บทว่า พูดเคาะ คือทีเ่ รียกกันว่า ประพฤติลว่ งเกิน (ทางวาจา)

อนาบัติ
๑.ภิกษุผู้มุ่งประโยชน์ ๒.ภิกษุผู้มุ่งธรรม ๓.ภิกษุผู้มุ่งสั่งสอน
๔.ภิกษุวกิ ลจริต ๕.ภิกษุอาทิกมั มิกะ ไม่ตอ้ งอาบัตแิ ล.

เรื่องต้นบัญญัติ
พระผู ้ ม ี พ ระภาคประทั บ ณ เชตวนาราม แล้ ว เล่ า เรื ่ อ งสตรี
หลายคนพากันไปชมวิหารของพระอุทายี ซึง่ เลือ่ งลือกันว่างดงาม พระอุทายี
ก็ถอื โอกาสนัน้ พูดจาพาดพิงถึงทวารหนักทวารเบาของหญิงเหล่านัน้ . หญิงบางคน
ทีเ่ ป็นคนคะนองไม่มคี วามอาย ก็ยม้ิ แย้ม ซิกซี้ คิกคัก พูดล้อกับพระอุทายี
ส่วนหญิงทีม่ คี วามละอาย ก็วา่ กล่าวติเตียน
ความทราบถึงพระผูม้ พี ระภาค จึงทรงเรียกประชุมสงฆ์ไต่สวนได้ความ
เป็นสัตย์กท็ รงติเตียนแล้วทรงบัญญัตสิ กิ ขาบท ห้ามภิกษุมจี ติ กำหนัดพูดเกีย้ ว
หญิงด้วยวาจาชั่วหยาบ พาดพิงเมถุน ทำนองชายหนุ่มพูดเกี้ยวหญิงสาว
ทรงปรับอาบัติสังฆาทิเสสแก่ผู้ล่วงละเมิด.
องค์แห่งอาบัติ ๑.หญิงมนุษย์ ๒.รู้อยู่ว่าเป็นหญิง ๓.กำหนัดยินดีการที่จะกล่าวคำชั่ว หยาบ ๔.กล่าวตามความ
กำหนัดนัน้ ๕.หญิงรูค้ วามในขณะนัน้ พร้อมด้วยองค์ ๕ ดังนี้ จึงเป็นสังฆาทิเสส (บุพพสิกขาวรรณนา หน้า ๑๓๕).

๒๘

ประมวลพระพุทธบัญญัติ

อริยวินยั จากพระไตรปิฎก

สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๔
โย ปะนะ ภิกขุ โอติณโณ วิปะริณะเตนะ จิตเตนะ มาตุคามัสสะ.....

“อนึง่ ภิกษุใด กำหนัดแล้ว มีจติ แปรปรวนแล้ว กล่าวคุณ
แห่งการบำเรอตนด้วยกามในสำนักมาตุคาม ด้วยถ้อยคำพาดพิง
เมถุนว่า น้องหญิง สตรีใดบำเรอผู้ประพฤติพรหมจรรย์ มีศีล
มีกัลยาณธรรม เช่นเรา ด้วยธรรมนั่น นั่นเป็นยอดแห่งความ
บำเรอทั้งหลาย เป็นสังฆาทิเสส.”

อนาบัติ
๑.ภิกษุกล่าวว่า ขอท่านจงบำรุงด้วยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และ
เภสัชบริขาร อันเป็นปัจจัยของภิกษุไข้ ดังนี้ เป็นต้น ๒.ภิกษุวิกลจริต
๓.ภิกษุอาทิกมั มิกะ ไม่ตอ้ งอาบัตแิ ล.

เรื่องต้นบัญญัติ
พระผูม้ พี ระภาคประทับ ณ เชตวนาราม แล้วเล่าถึงหญิงหม้ายคนหนึง่
ผูม้ รี ปู ร่างงดงาม พระอุทายีเข้าไปสูส่ กุลนัน้ สัง่ สอนจนเกิดความเลือ่ มใสแล้ว
นางปวารณาที่จะถวายผ้านุ่งห่ม อาหาร ที่นอน ที่นั่ง และยารักษาโรค
แต่พระอุทายีกลับพูดล่อหรือชักชวนหญิงนัน้ ให้บำเรอตนด้วยกาม ถือว่าเป็น
สิง่ ทีห่ าได้ยาก นางหลงเชือ่ แสดงอาการยินยอม พระอุทายีถม่ น้ำลายแสดง
อาการรังเกียจ นางติเตียนพระอุทายี.
ความทราบถึงพระผูม้ พี ระภาค จึงทรงเรียกประชุมสงฆ์ไต่สวนติเตียนแล้ว
ทรงบัญญัตสิ กิ ขาบท ห้ามภิกษุมจี ติ กำหนัด พูดล่อหญิงให้บำเรอตนด้วยกาม
ทรงปรับอาบัติสังฆาทิเสสแก่ผู้ล่วงละเมิด.
องค์แห่งอาบัติ ๑.หญิงมนุษย์ ๒.รู้อยู่ว่าเป็นหญิง ๓.กำหนัดยินดีในที่จะกล่าวคำชั่วหยาบ ๔.กล่าวตามความ
กำหนัดนั้น ๕.หญิงรู้ความในขณะนั้น พร้อมด้วยองค์ ๕ ดังนี้ จึงเป็นสังฆาทิเสส (บุพพสิกขาวรรณนา หน้า ๑๓๖)

คัมภีรภ์ กิ ขุวภิ งั ค์ ภาค ๑ (พระวินยั ปิฏก เล่ม ๑)

๒๙

สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๕
โย ปะนะ ภิกขุ สัญจะริตตัง สะมาปัชเชยยะ อิตถิยา.....

“อนึง่ ภิกษุใดถึงความเป็นผูช้ กั สือ่ บอกความประสงค์ของ
บุรุษแก่สตรีก็ดี บอกความประสงค์ของสตรีแก่บุรุษก็ดี ในความ
เป็นเมียก็ตาม ในความเป็นชู้ก็ตาม โดยที่สุด บอกแม้แก่หญิง
แพศยาอันจะพึงอยู่ร่วมชั่วขณะ เป็นสังฆาทิเสส.”

อนาบัติ
๑.ภิกษุผไู้ ปด้วยกรณียกิจของสงฆ์กด็ ี ของเจดียก์ ด็ ี ของภิกษุอาพาธก็ดี
๒.ภิกษุวกิ ลจริต ๓.ภิกษุอาทิกมั มิกะ ไม่ตอ้ งอาบัตแิ ล.

เรื่องต้นบัญญัติ
พระผูม้ พี ระภาคประทับ ณ เชตวนาราม สมัยนัน้ พระอุทายีเมือ่ เห็น
เด็กชายทีย่ งั ไม่มภี ริยา เด็กหญิงทีย่ งั ไม่มสี ามี ก็เทีย่ วพูด สรรเสริญเด็กหญิง
ในสำนักมารดาบิดาของเด็กชาย เขาก็วานให้พระอุทายีไปสู่ขอเด็กหญิงนั้น
พระอุ ท ายี ไ ปเที ่ ย วพู ด สรรเสริ ญ เด็ ก ชายในสำนั ก มารดาของ เด็ ก หญิ ง
เขาก็ ว านให้ พ ระอุ ท ายี ไ ปพู ด ให้ ฝ ่ า ยชายมาขอบุ ต รี ข องตน. โดยนั ย นี ้
พระอุทายีกท็ ำให้เกิดการอาวาหะ วิวาหะ และการสูข่ อหลายราย.
สมัยนั้น ธิดาของหญิงม่ายผู้เคยเป็นภรรยาโหรคนหนึ่งมีรูปงาม
น่าดูน่าชม, สาวกของอาชีวกซึ่งอยู่ต่างตำบลจึงมาขอธิดานั้น แต่มารดา
ของนางอ้างว่า นางไม่รู้จักทั้งก็มีลูกคนเดียวลูกจะต้องไปสู่ตำบลบ้านอื่น
จึงไม่ยอมยกให้ สาวกของอาชีวกจึงไปหาพระอุทายีขอให้ชว่ ยสูข่ อและรับรองให้

๓๐

ประมวลพระพุทธบัญญัติ

อริยวินยั จากพระไตรปิฎก

พระอุทายีกไ็ ปพูดกับหญิงนัน้ นางเชือ่ ว่าพระอุทายีรจู้ กั จึงยอมยกให้สาวก
ของอาชีวกรับเด็กหญิงนัน้ ไปเลีย้ งดูอย่างลูกสะใภ้ได้เดือนเดียว ต่อมาก็เลีย้ งดู
แบบทาสี.
เด็กหญิงจึงส่งข่าวไปแจ้งให้มารดาทราบว่าตนได้รับความลำบาก
อยูอ่ ย่างทาสี ขอให้มารดามารับกลับไป มารดาจึงไปต่อว่าสาวกอาชีวก แต่ก็
กลับถูกรุกราน อ้างว่าการนำมานำไปไม่เกีย่ วกับนาง แต่เกีย่ วกับพระอุทายี
จึงไม่รบั รูเ้ รือ่ งนี้ นางจึงต้องกลับสูเ่ มืองสาวัตถี.
เด็กหญิงนั้น ส่งทูตไปแจ้งข่าวแก่มารดาเป็นครั้งที่ ๒ เล่าถึงความ
ลำบากยากแค้นทีไ่ ด้รบั ในการทีม่ คี วามเป็นอยูแ่ บบทาสี ขอให้มารดานำตัวกลับ.
มารดาจึงไปหาพระอุทายีให้ช่วยไปเจรจากับสาวกอาชีวกให้ พระอุทายีก็ไป
เจรจา แต่กถ็ กู รุกรานกลับมา โดยอ้างว่าพระอุทายีไม่เกีย่ ว การนำมานำไป
เป็นเรื่องระหว่างตนกับมารดาของเด็กหญิง เป็นสมณะควรขวนขวายน้อย
ควรเป็นสมณะทีด่ ี พระอุทายีจงึ ต้องกลับ.
เด็กหญิงนั้น ส่งทูตไปแจ้งข่าวเช่นเดิมแก่มารดาอีกเป็นครั้งที่ ๓
ขอให้นำตัวกลับ มารดาจึงไปหาพระอุทายี พระอุทายีก็บอกว่าไปแล้ว
และถู ก รุ ก ราน ไม่ ย อมไปอี ก . มารดาของเด็ ก หญิ ง นั ้ น และหญิ ง อื ่ น ๆ
ที ่ ไ ม่ พ อใจแม่ ผ ั ว พ่ อ ผั ว หรื อ สามี ก็ พ ากั น ติ เ ตี ย นสาปแช่ ง พระอุ ท ายี
ส่วนหญิงทีพ่ อใจ แม่ผวั พ่อผัวหรือสามี ก็สรรเสริญให้พรพระอุทายี.
ความทราบถึงพระผูม้ พี ระภาค จึงทรงเรียกประชุมสงฆ์ ทรงไต่สวน
ได้ความเป็นสัตย์ จึงทรงติเตียน แล้วบัญญัตสิ กิ ขาบท ห้ามภิกษุชกั สือ่ ให้ชาย
หญิงเป็นผัวเมียกัน ทรงปรับอาบัตสิ งั ฆาทิเสสแก่ผลู้ ว่ งละเมิด.
ต่อมาพระอุทายีก่อเรื่องขึ้นอีก โดยพวกนักเลงขอร้องให้ไปตามหญิง
แพศยามา เพือ่ อยูร่ ว่ มกันชัว่ คราว มีผตู้ เิ ตียน พระผูม้ พี ระภาคจึงทรงบัญญัติ
สิกขาบทเพิ่มเติมว่า การชักสื่อเช่นนั้น แม้โดยที่สุด ทำกับหญิงแพศยา
เพือ่ สำเร็จความประสงค์ ชัว่ ขณะหนึง่ ก็ตอ้ งอาบัตสิ งั ฆาทิเสส.
องค์แห่งอาบัติ

๑.นำสัญจริตตะ (การชักสื่อให้ชายหญิงเป็นผัวเมียกัน) ในผู้ใด ผู้นั้นเป็นชาติมนุษย์
๒.เขาไม่เป็นผัวเป็นเมียกันอยูก่ อ่ น หรือว่าเป็นแต่วา่ หย่าขาดกันแล้ว ๓.รับคำเขา ๔.บอกตามเขาสัง่ ๕.กลับมาบอกแก่ผวู้ าน
พร้อมด้วยองค์ ๕ ดังนี้ จึงเป็นสังฆาทิเสส (บุพพสิกขาวรรณนา หน้า ๑๓๘)

คัมภีรภ์ กิ ขุวภิ งั ค์ ภาค ๑ (พระวินยั ปิฏก เล่ม ๑)

๓๑

สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๖
สัญญาจิกายะ ปะนะ ภิกขุนา กุฏงิ การะยะมาเนนะ.....

“อนึ่ง ภิกษุผู้จะสร้างกุฎีอันหาเจ้าของมิได้ เฉพาะตนเอง
ด้วยอาการขอเอาเอง พึงสร้างให้ได้ประมาณ ประมาณในการ
สร้างกุฎนี น้ั ดังนี้ โดยยาว ๑๒ คืบ โดยกว้างในร่วมใน ๗ คืบ ด้วย
คืบพระสุคต๑ พึงนำภิกษุทง้ั หลายไปเพือ่ แสดงที่ ภิกษุเหล่านัน้ พึง
แสดงที่อันไม่มีผู้จองไว้ อันมีชานรอบ หากภิกษุสร้างกุฎีด้วย
อาการขอเอาเอง ในที่อันมีผู้จองไว้ อันหาชานรอบมิได้ หรือไม่
นำภิกษุทั้งหลายไปเพื่อแสดงที่ หรือสร้างให้ล่วงประมาณเป็น
สังฆาทิเสส.”

วิภงั ค์
บทว่า อันหาเจ้าของมิได้ คือ ไม่มีใครๆ อื่น ที่เป็นสตรีก็ตาม
บุรษุ ก็ตาม คฤหัสถ์กต็ าม บรรพชิตก็ตาม เป็นเจ้าของสร้างถวาย
บทว่า เฉพาะตนเอง คือ เพือ่ ประโยชน์สว่ นตัว
คำว่า พึงนำภิกษุทง้ั หลายไปเพือ่ แสดงทีน่ น้ั มีพระพุทธาธิบายไว้วา่
ดังนี้ ภิกษุผจู้ ะสร้างกุฎนี น้ั พึงให้แผ้วถางพืน้ ทีท่ จ่ี ะสร้างกุฎนี น้ั เสียก่อน แล้วเข้า
ไปหาสงฆ์หม่ ผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า กราบเท้าภิกษุทง้ั หลายผูแ้ ก่พรรษากว่า แล้ว
นัง่ กระโหย่งประนมมือกล่าวอย่างนีว้ า่ ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้าใคร่จะสร้างกุฎอี นั หา
เจ้าของมิได้ เฉพาะตนเอง ด้วยอาการขอเอาเอง ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้านัน้ ขอสงฆ์
ให้ตรวจดูพน้ื ทีท่ จ่ี ะสร้างกุฎี พึงขอแม้ครัง้ ทีส่ อง พึงขอแม้ครัง้ ทีส่ าม ถ้าสงฆ์ทง้ั หมด
จะอุตสาหะไปตรวจดูพน้ื ทีท่ จ่ี ะสร้างกุฎไี ด้ ก็พงึ ไปตรวจดูดว้ ยกันทัง้ หมด ถ้าไม่
อุตสาหะในหมูส่ งฆ์นน้ั ภิกษุเหล่าใดฉลาดสามารถจะรูไ้ ด้ว่าเป็นสถานที่มผี จู้ องไว้
๑

มาตราวัดขนาดสิง่ ของ อรรถกถาว่า ๑ คืบพระสุคต เท่ากับ ๓ คืบของคนสัณฐานปานกลาง. แต่ในบุพพสิกขาวรรณา
ให้ความเห็นว่า ๑ คืบพระสุคต เท่ากับ ๑๖ นิว้ กับ ๒ อนุกระเบียดนิว้ ช่างไม้ทกุ วันนี้ (บุพพสิกขาวรรณ หน้า ๕๔๑ )

๓๒

ประมวลพระพุทธบัญญัติ

อริยวินยั จากพระไตรปิฎก

หรือไม่เป็นสถานมีชานเดินได้รอบหรือไม่ สงฆ์พึงขอสมมติภิกษุเหล่านั้น
ไปแทนสงฆ์
วิธีสมมติ ก็แลสงฆ์พึงสมมติอย่างนี้ คือ ภิกษุผู้ฉลาดผู้สามารถ
พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติทุติยกรรมวาจา

อนาบัติ
๑.ภิกษุสร้างถ้ำ ๒.ภิกษุสร้างคูหา ๓.ภิกษุสร้างกุฎีหญ้า ๔.ภิกษุ
สร้างกุฎีเพื่อภิกษุอื่น ๕.เว้นอาคารอันเป็นที่อยู่เสีย ภิกษุสร้างนอกจากนั้น
ไม่ตอ้ งอาบัติ ๖.ภิกษุวกิ ลจริต ๗.ภิกษุอาทิกมั มิกะ ไม่ตอ้ งอาบัตแิ ล.

เรื่องต้นบัญญัติ
พระผู้มีพระภาคประทับ ณ เวฬุวนาราม ใกล้กรุงราชคฤห์ ครั้งนั้น
ภิกษุชาวแคว้นอาฬวีให้กอ่ กุฎที ห่ี าเจ้าของมิได้ เป็นของเฉพาะตน (เพือ่ ประโยชน์
ของตนเอง) เป็นกุฏไี ม่มปี ระมาณ (ไม่กำหนดขนาดแน่นอน) ด้วยการขอเอาเอง
(โดยไม่มีผู้ปวารณาสร้างกุฎีถวาย) กุฎียังไม่เสร็จพวกเธอก็มากไปด้วยการขอ
เช่น ขอคน ขอแรงงาน ขอโค ขอเกวียน ขอพร้า ขอขวาน เป็นต้น ก่อความ
เดือดร้อนแก่มนุษย์เป็นอันมาก ถึงกับเห็นภิกษุทง้ั หลายเข้า ก็พากันหวาดกลัว
บ้าง สะดุง้ กลัวบ้าง หนีบา้ ง ไปทางอืน่ บ้าง หันหน้าหนีไปทางอืน่ บ้าง ปิดประตูบา้ ง
เห็นโค สำคัญว่าเป็นภิกษุ ก็พากันหนีบา้ ง.
ท่านพระมหากัสสปะจาริกไปสู่แคว้นอาฬวี พักที่อัคคาฬวีเจดีย์
ไปบิณฑบาตก็พบมนุษย์ทง้ั หลายพากันหวาดสะดุง้ หลบหนี เมือ่ กลับมาถาม
ภิกษุทั้งหลายทราบความแล้ว ครั้งนั้นพระพุทธเจ้าเสด็จจาริกไปสู่เมืองอาฬวี
ก็ก ราบทูล ให้ทรงทราบจึ งทรงเรี ยกประชุม สงฆ์ ตรัส เทศนาสั่งสอนไม่ ให้
เป็นผูม้ กั ขอ ทรงเล่านิทานประกอบถึง ๓ เรือ่ ง แล้วทรงบัญญัตสิ กิ ขาบท

คัมภีรภ์ กิ ขุวภิ งั ค์ ภาค ๑ (พระวินยั ปิฏก เล่ม ๑)

๓๓

สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๗
มะหัลละกัมปะนะ ภิกขุนา วิหารัง การะยะมาเนนะ.....

“อนึง่ ภิกษุจะให้สร้างวิหารใหญ่ อันมีเจ้าของเฉพาะตนเอง
พึ ง นำภิ ก ษุ ท ั ้ ง หลายไปเพื ่ อ แสดงที ่ ภิ ก ษุ เ หล่ า นั ้ น พึ ง แสดงที ่
อันไม่มผี จู้ องไว้ อันมีชานรอบ หากภิกษุให้สร้างวิหารใหญ่ ในที่
อันมีผู้จองไว้ อันหาชานรอบมิได้ หรือไม่นำภิกษุทั้งหลายไป
เพื่อแสดงที่ เป็นสังฆาทิเสส.”

อนาบัติ
๑.ภิกษุสร้างถ้ำ ๒.ภิกษุสร้างคูหา ๓.ภิกษุสร้างกุฎหี ญ้า ๔.ภิกษุสร้าง
วิหารเพือ่ ภิกษุอน่ื ๕.เว้นอาคารเป็นทีอ่ ยูเ่ สีย ภิกษุสร้างนอกจากนัน้ ไม่ตอ้ ง
อาบัติ ๖.ภิกษุวกิ ลจริต ๗.ภิกษุอาทิกมั มิกะ ไม่ตอ้ งอาบัตแิ ล.

เรื่องต้นบัญญัติ
พระผูม้ พี ระภาคประทับ ณ โฆสิตาราม กรุงโกสัมพี ครัง้ นัน้ คหบดี
ผู้เป็นอุปัฏฐาก (บำรุง) พระฉันนะ ขอให้พระฉันนะแสดงที่ให้ ตนจะสร้าง
วิหารถวาย พระฉันนะให้ปราบพืน้ ที่ ให้ตดั ต้นไม้ทช่ี าวเมืองนับถือ ว่าศักดิส์ ทิ ธิ์
เป็นการก่อความสะเทือนใจ มนุษย์ทั้งหลายจึงพากันติเตียน ความทราบถึง
พระผูม้ พี ระภาค จึงทรงติเตียนและทรงบัญญัตสิ กิ ขาบทว่าภิกษุจะให้ทำวิหารใหญ่
อันมีเจ้าของ เฉพาะตนเอง พึงนำภิกษุทง้ั หลายไปเพือ่ แสดงที่ ภิกษุเหล่านั้น
พึงแสดงทีอ่ นั ไม่มผี จู้ องไว้ อันมีชานรอบ หากภิกษุให้ทำวิหารใหญ่ในทีม่ ผี จู้ องไว้
หาชานรอบมิได้ หรือไม่นำภิกษุทง้ั หลายไปแสดงที่ ต้องอาบัตสิ งั ฆาทิเสส.

๓๔

ประมวลพระพุทธบัญญัติ

อริยวินยั จากพระไตรปิฎก

สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๘
โย ปะนะ ภิกขุ ภิกขุง ทุฏโฐ โทโส อัปปะตีโต อะมูละเกนะ.....

“อนึง่ ภิกษุใด ขัดใจ มีโทสะ ไม่แช่มชืน่ ตามกำจัด ซึง่ ภิกษุ
ด้วยธรรมมีโทษถึงปาราชิก อันหามูลมิได้ ด้วยหมายว่า แม้ไฉนเรา
จะยังเธอให้เคลือ่ นจากพรหมจรรย์นไ้ี ด้ ครัน้ สมัยอืน่ แต่นน้ั อันผูใ้ ด
ผู้หนึ่ง ถือเอาตามก็ตาม ไม่ถือเอาตามก็ตาม แต่อธิกรณ์นั้น
เป็นเรื่องหามูลมิได้ แลภิกษุยันอิงโทสะอยู่ เป็นสังฆาทิเสส.”

อนาบัติ
๑.ภิกษุจำเลยเป็นผู้บริสุทธิ์ ภิกษุโจทมีความเห็นว่าเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์
๒.ภิกษุจำเลยเป็นผูไ้ ม่บริสทุ ธิ์ ภิกษุโจทก์มคี วามเห็นว่าเป็นผูไ้ ม่บริสทุ ธิ์ ๓.ภิกษุ
วิกลจริต ๔.ภิกษุอาทิกมั มิกะ ไม่ตอ้ งอาบัตแิ ล.

เรือ่ งต้นบัญญัติ
พระผูม้ พี ระภาคประทับ ณ เวฬุวนาราม ใกล้กรุงราชคฤห์ สมัยนัน้
พระทัพพมัลลบุตร (ผู้เป็นบุตรแห่งมัลลกษัตริย์)
ได้บรรลุพระอรหัตตผล
ตั ้ ง แต่
อายุ
๗
ขวบไม่ ม ี ก ิ จ อื ่ น ที ่ จ ะต้ อ งทำอี ก .
ต่อมาท่านปรารถนาจะทำประโยชน์ แก่คณะสงฆ์ โดยเป็นผู้จัดเสนาสนะ
(เสนาสนคาหาปกะ มี ห น้ า ที ่ จ ั ด ที ่ พ ั ก ให้ ภิ ก ษุ ผ ู ้ ต ้ อ งการเสนาสนะ)
และเป็นผู้แจกภัตต์ (ภัตตุทเทสกะ มีหน้าที่ เช่น จัดภิกษุ ไปฉันในที่นิมนต์
ในเมื ่ อ มี ท ายกมาขอพระต่ อ สงฆ์
หรื อ
แจกอาหารให้ ส งฆ์ )
จึงกราบทูลความดำริของท่านแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคประทาน
สาธุการ และทรงแสดงความเห็นชอบด้วยทีจ่ ะให้ทา่ นทัพพมัลลบุตรทำหน้าที่
ทัง้ สองนัน้ .

คัมภีรภ์ กิ ขุวภิ งั ค์ ภาค ๑ (พระวินยั ปิฏก เล่ม ๑)

๓๕

จึงตรัสเรียกประชุมสงฆ์ ให้สงฆ์เชิญพระทัพพมัลลบุตรก่อนแล้ว
ให้ภกิ ษุรปู หนึง่ สวดประกาศขอความเห็นชอบในการสมมติ พระทัพพมัลลบุตร
เป็นผูแ้ จกเสนาสนะและแจกภัตต์ เมือ่ ไม่มผี ใู้ ดคัดค้าน จึงเป็นอันสงฆ์ได้ สมมติ
(หรือแต่งตัง้ ) แล้ว.
พระทัพพมัลลบุตรทำหน้าทีม่ าด้วยดี ครัง้ หนึง่ ถูกภิกษุพวกพระเมตติยะ
และภุมมชกะ (สองรูปนี้เป็นหัวหน้าของกลุ่มภิกษุผู้มักก่อเรื่องเสียหาย)
เข้าใจผิดหาว่าท่านไปแนะนำคหบดีผู้หนึ่ง มิให้ถวายอาหารดี ๆ แก่พวกตน
ซึง่ ความจริง คฤหบดีผนู้ น้ั ไม่เลือ่ มใส และรังเกียจด้วยตนเอง จึงใช้นางเมตติยา
ภิ ก ษุ ณ ี ใ ห้ เ ป็ น โจทฟ้ อ งพระทั พ พมั ล ลบุ ต ร ในข้ อ หาต้ อ งอาบั ต ิ ป าราชิ ก
เพราะข่มขืนนาง.
พระพุทธเจ้าทรงไต่สวน ได้ความว่าเป็นการแกล้งใส่ความ จึงให้ภกิ ษุ
ทัง้ หลายสึกนางเมตติยาภิกษุณี พวกภิกษุผใู้ ช้ออกรับสารภาพ ภิกษุทง้ั หลาย
จึ ง กราบทู ล พระผู ้ ม ี พ ระภาค ทรงติ เ ตี ย นหมู ่ ภ ิ ก ษุ ผ ู ้ ค ิ ด ร้ า ยใส่ ค วามฟ้ อ ง
พระทัพพมัลลบุตร ด้วยอาบัติปาราชิกไม่มีมูล แล้วทรงบัญญัติสิกขาบท
ปรับอาบัตสิ งั ฆาทิเสส แก่ภกิ ษุผปู้ ระพฤติเช่นนัน้ .
องค์แห่งอาบัติ ๑.โจทเอง หรือให้ผู้อื่นโจทซึ่งผู้ใด ผู้นั้นถึงซึ่งนับว่าเป็นอุปสัมบัน ๒. สำคัญว่าเป็นผู้บริสุทธิ์
๓.โจทด้วยปาราชิกใด ปาราชิกนั้นไม่มีมูลด้วยความเห็นเป็นต้น ๔.โจทเองหรือให้ผู้อื่นโจทในที่ต่อหน้า ด้วยอธิบาย
จะให้เคลือ่ นจาก พรหมจรรย์ ๕.ผูต้ อ้ งโจทในขณะนัน้ พร้อมด้วยองค์ ๕ ดังนี้ จึงเป็นสังฆาทิเสส (บุพพสิกขาฯ หน้า๑๔๑).

๓๖

ประมวลพระพุทธบัญญัติ

อริยวินยั จากพระไตรปิฎก

สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๙
โย ปะนะ ภิกขุ ภิกขุง ทุฎโฐ โทโส อัปปะตีโต อัญญะภาคิยัสสะ.....

“อนึ่ง ภิกษุใด ขัดใจ มีโทสะ ไม่แช่มชื่น ถือเอาเอกเทศ
บางแห่ง แห่งอธิกรณ์อนั เป็นเรือ่ งอืน่ ให้เป็นเพียงเลศ ตามกำจัด
ซึ่งภิกษุ ด้วยธรรมอันมีโทษถึงปาราชิก ด้วยหมายว่า แม้ไฉน
เราจักยังเธอให้เคลื่อนจากพรหมจรรย์นี้ได้ ครั้นสมัยอื่นแต่นั้น
อันผูใ้ ดผูห้ นึง่ ถือเอาตามก็ตาม ไม่ถอื เอาตามก็ตาม แต่อธิกรณ์
นั้นเป็นเรื่องอื่นแท้ เอกเทศบางแห่ง เธอถือเอาพอเป็นเลศ๑
แลภิกษุ ยันอิงโทสะอยู่ เป็นสังฆาทิเสส.”

อนาบัติ
๑.ภิกษุผู้สำคัญเป็นอย่างนั้นโจทเองก็ดี สั่งให้ผู้อื่นโจทก็ดี ๒.ภิกษุ
วิกลจริต ๓.ภิกษุอาทิกมั มิกะ ๔.ไม่ตอ้ งอาบัตแิ ล.

เรื่องต้นบัญญัติ
ภิกษุพวกพระเมตติยะและ ภุมมชกะ (ชุดเดียวกับสิกขาบท ที่แล้ว)
แกล้งหาเลศโจทพระทัพพมัลลบุตร ด้วยอาบัตปิ าราชิกไม่มมี ลู คือ เห็นแพะตัวผู้
กับตัวเมียกำลังสืบพันธุ์กัน ก็นัดกันตั้งชื่อแพะตัวผู้ว่า พระทัพพมัลลบุตร
ตั ้ ง ชื ่ อ แพะตั ว เมี ย ว่ า เมตติ ย าภิ ก ษุ ณ ี แล้ ว เที ่ ย วพู ด ว่ า ตนได้ เ ห็ น
พระทัพพมัลลบุตรเสพเมถุนกับนางเมตติยาภิกษุณี ด้วยตาตนเอง.
ความทราบถึงพระผู้มีพระภาค จึงทรงเรียกประชุมสงฆ์ ทรงไต่สวน
พระทัพพมัลลบุตร ได้ความว่าเป็นการอ้างเลส ใส่ความ จึงมอบให้สงฆ์จดั การ
ไต่สวนภิกษุพวกทีอ่ า้ งเลสใส่ความ เมือ่ พวกเธอรับเป็นสัตย์ จึงทรงติเตียนแล้ว
บัญญัตสิ กิ ขาบท ห้ามอ้างเลศใส่ความภิกษุดว้ ยอาบัตปิ าราชิกไม่มมี ลู ทรงปรับ
อาบัติสังฆาทิเสสแก่ผู้ล่วงละเมิด.
๑

เลศ คือข้ออ้าง,เรือ่ งเล็กๆน้อยๆ,เลศนัย กิรยิ าอาการทีจ่ ะยกขึน้ เป็นข้ออ้างใส่ความได้(พระไตรปิฎก มจร. ๑/๔๓๑/๓๙๑)

คัมภีรภ์ กิ ขุวภิ งั ค์ ภาค ๑ (พระวินยั ปิฏก เล่ม ๑)

๓๗

สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑๐
โย ปะนะ ภิกขุ สะมัคคัสสะ สังฆัสสะ เภทายะ.....

“อนึง่ ภิกษุใด ตะเกียกตะกายเพือ่ ทำลายสงฆ์ผพู้ ร้อมเพรียง
หรือถือเอาอธิกรณ์อันเป็นเหตุแตกกัน ยกย่องยันอยู่ ภิกษุนั้น
อันภิกษุทง้ั หลายพึงว่ากล่าวอย่างนีว้ า่ ท่านอย่าได้ตะเกียกตะกาย
เพื่อทำลายสงฆ์ผู้พร้อมเพรียง หรืออย่าได้ถือเอาอธิกรณ์อันเป็น
เหตุแตกกันยกย่องยันอยู่ ขอท่านจงพร้อมเพรียงด้วยสงฆ์ เพราะ
ว่าสงฆ์ผพู้ ร้อมเพรียงกัน ปรองดองกัน ไม่ววิ าทกัน มีอเุ ทศเดียวกัน
ย่อมอยู่ผาสุก แลภิกษุนั้น อันภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวอยู่อย่างนี้
ยังยกย่องอยู่อย่างนั้นเทียว ภิกษุนั้น อันภิกษุทั้งหลาย พึงสวด
สมนุภาสน์๑กว่าจะครบสามจบเพือ่ ให้สละกรรมนัน้ เสีย หากเธอถูก
สวดสมนุภาสน์กว่าจะครบสามจบอยู่ สละกรรมนั้นเสีย สละได้
อย่างนี้ นัน่ เป็นการดี หากเธอไม่สละเสีย เป็นสังฆาทิเสส.”

อนาบัติ
๑.ภิกษุผยู้ งั ไม่ถกู สวดสมนุภาสน์ ๒.ภิกษุผสู้ ละเสียได้ ๓.ภิกษุวกิ ลจริต
๔.ภิกษุอาทิกมั มิกะ ไม่ตอ้ งอาบัตแิ ล.

เรื่องต้นบัญญัติ
เมือ่ พระผูม้ พี ระภาคประทับ ณ เวฬุวนาราม พระเทวทัตได้เข้าไปหา
พระโกกาลิกะ พระกฏโมรกติสสกะ พระขัณฑเทวบุตรี และพระสมุทรทัต
ชักชวนให้ทำสงฆ์ให้แตกกัน พร้อมทั้งบอกแผนการที่จะเสนอไปในทาง
ให้เคร่งครัดยิ่งขึ้น ๕ ข้อ ซึ่งเข้าใจว่า พระผู้มีพระภาค คงไม่ทรงอนุญาต
และตนจะได้นำข้อเสนอนัน้ ประกาศแก่มหาชน. ข้อเสนอ ๕ ข้อ คือ:๑

สวดสมนุภาสน์ คือ สงฆ์ตง้ั แต่ ๔ รูปขึน้ ไปสวดประกาศห้ามภิกษุไม่ให้ถอื รัน้ การอันมิชอบ (พระไตรปิฎก ๑/๔๔๖/๔๑๒)

๓๘

ประมวลพระพุทธบัญญัติ

อริยวินยั จากพระไตรปิฎก

๑.ภิกษุพงึ อยูป่ า่ ตลอดชีวติ เข้าละแวกบ้านต้องมีโทษ.
๒.ภิกษุพึงถือบิณฑบาตเป็นวัตรตลอดชีวิต. ผู้ใดรับนิมนต์ (ไปฉัน
ตามบ้าน) ต้องมีโทษ.
๓.ภิกษุพงึ ใช้ผา้ บังสุกลุ ๑จนตลอดชีวติ ผูใ้ ดรับคหบดีจวี ร (ผ้าทีเ่ ขาถวาย)
ต้องมีโทษ.
๔.ภิกษุพงึ อยูโ่ คนไม้ จนตลอดชีวติ ผูใ้ ดเข้าสูท่ ม่ี งุ (ทีม่ หี ลังคา) ต้องมีโทษ.
๕.ภิกษุไม่พงึ ฉันปลาและเนือ้ ผูใ้ ดฉันต้องมีโทษ.
ภิกษุเหล่านัน้ จึงเข้าไปเฝ้าพระผูม้ พี ระภาค กราบทูลข้อเสนอทัง้ ๕ ข้อ
นัน้ . พระผูม้ พี ระภาคตรัสห้ามว่า “อย่าเลย เทวทัต ภิกษุใดปรารถนาก็จง
อยูป่ า่ ภิกษุใดปรารถนาก็จงอยูบ่ า้ น ภิกษุใดปรารถนาก็จงเทีย่ วบิณฑบาต
ภิกษุใด ปรารถนาก็จงยินดีการนิมนต์ ภิกษุใดปรารถนาก็จงถือผ้าบังสุกลุ
ภิกษุใดปรารถนาก็จงยินดีผา้ คหบดี ดูกอ่ นเทวทัต เราอนุญาตรุกขมูล
เสนาสนะตลอด ๘ เดือนเท่านั้น เราอนุญาตปลาและเนื้อที่บริสุทธิ์
ด้วยอาการ ๓ อย่าง คือ ๑. ไม่ได้เห็น ๒. ไม่ได้ยนิ ๓. ไม่ได้รงั เกียจ.”
พระเทวทัตดีใจ จึงเทีย่ วประกาศ ให้เห็นว่า พระผูม้ พี ระภาคไม่ทรงอนุญาต
ข้อเสนอที่ดีของตน ทำให้คนที่มีปัญญาทรามบางคนเห็นว่า พระสมณโคดม
เป็นผูม้ กั มาก แต่คนทีเ่ ข้าใจเรือ่ งดี กลับติเตียนพระเทวทัต
ความทราบถึงพระผูม้ พี ระภาค จึงทรงเรียกประชุมสงฆ์ ทรงไต่สวน
พระเทวทัตรับเป็นสัตย์ แล้วจึงทรงติเตียนและบัญญัติสิกขาบท ห้ามภิกษุ
พากเพียรทำสงฆ์ให้แตกกัน เมือ่ ภิกษุอน่ื ห้ามปรามไม่เชือ่ ฟัง ภิกษุทง้ั หลาย
พึงสวดประกาศ (เป็นการสงฆ์) เพือ่ ให้เธอเลิกเรือ่ งนัน้ เสีย ถ้าสวดประกาศครบ
๓ ครัง้ ยังไม่ละเลิก ต้องอาบัตสิ งั ฆาทิเสส.

๑

ผ้าเปือ้ นฝุน่ คือ ผ้าห่อศพ หรือเศษผ้าทีเ่ ขาทิง้ ตามกองขยะบ้าง ตามทีต่ า่ ง ๆ บ้าง นำมาซักและปะติดปะต่อเป็นจีวร

คัมภีรภ์ กิ ขุวภิ งั ค์ ภาค ๑ (พระวินยั ปิฏก เล่ม ๑)

๓๙

สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑๑
ตัสเสวะ โข ปะนะ ภิกขุสสะ ภิกขู โหนติ อะนุวตั ตะกา.....

“อนึง่ มีภกิ ษุผปู้ ระพฤติตาม ผูพ
้ ดู เข้ากันของภิกษุนน้ั แล ๑
รูปบ้าง ๒ รูปบ้าง ๓ รูปบ้าง เธอทัง้ หลายกล่าวอย่างนีว้ า่ ขอท่าน
ทัง้ หลายอย่าได้กล่าวคำอะไรๆ ต่อภิกษุนน่ั ภิกษุนน่ั กล่าวถูกธรรม
ด้วย ภิกษุนั่นกล่าวถูกวินัยด้วย ภิกษุนั่นถือเอาความพอใจและ
ความชอบใจของพวกข้าพเจ้ากล่าวด้วย เธอทราบความพอใจ
และความชอบใจของพวกข้าพเจ้าจึงกล่าว คำที่เธอกล่าวนั่น
ย่อมควรแม้แก่พวกข้าพเจ้า
ภิกษุเหล่านัน้ อันภิกษุทง้ั หลายพึงว่ากล่าวอย่างนีว้ า่ ท่าน
ทั้งหลายอย่าได้กล่าวอย่างนั้น ภิกษุนั่นหาใช่ผู้กล่าวถูกธรรมไม่
ด้วย ภิกษุนน่ั หาใช่ผกู้ ล่าวถูกวินยั ไม่ดว้ ย ความทำลายสงฆ์อย่าได้
ชอบแม้แก่พวกท่าน ขอพวกท่านจงพร้อมเพรียงด้วยสงฆ์ เพราะ
ว่าสงฆ์ผพู้ ร้อมเพรียงกัน ปรองดองกันไม่ววิ าทกัน มีอเุ ทศเดียวกัน
ย่อมอยูผ่ าสุก แลภิกษุเหล่านัน้ อันภิกษุทง้ั หลายว่ากล่าวอยูอ่ ย่าง
นี้ ยังยกย่องอยูอ่ ย่างนัน้ เทียว ภิกษุเหล่านัน้ อันภิกษุทง้ั หลายพึง
สวดสมนุภาสน์กว่าจะครบสามจบ เพื่อให้สละกรรมนั้นเสีย หาก
เธอทั้งหลายถูกสวดสมนุภาสน์กว่าจะครบสามจบอยู่ สละกรรม
นั้นเสีย สละได้อย่างนี้นั่นเป็นการดี หากเธอทั้งหลายไม่สละเสีย
เป็นสังฆาทิเสส.”

อนาบัติ
๑.ภิกษุผยู้ งั ไม่ถกู สวดสมนุภาสน์ ๒.ภิกษุผสู้ ละเสียได้ ๓.ภิกษุวกิ ลจริต
๔.ภิกษุผมู้ จี ติ ฟุง้ ซ่าน ๕.ภิกษุผกู้ ระสับกระส่ายเพราะเวทนา ๖.ภิกษุอาทิกมั มิกะ
ไม่ต้องอาบัติแล.

๔๐

ประมวลพระพุทธบัญญัติ

อริยวินยั จากพระไตรปิฎก

เรื่องต้นบัญญัติ
เนื่องมาจากสิกขาบทที่ ๑๐ คือ ภิกษุโกกาลิกะ เป็นต้น สนับสนุน
พระเทวทัตว่าไม่ควรติเตียนพระเทวทัต ซึง่ พูดเป็นธรรม เป็นวินยั ต้องด้วย
ความพอใจของตน. ภิกษุทั้งหลายพากันติเตียนภิกษุพวกที่สนับสนุน ภิกษุ
ผูพ้ ากเพียรทำสงฆ์ให้แตกกันนัน้ .
ความทราบถึงพระพุทธเจ้าจึงทรงเรียกประชุมสงฆ์ สอบถามได้
ความจริงแล้วจึงทรงติเตียน และทรงบัญญัติสิกขาบทข้างต้น โดยถ้าเตือน
(สวดประกาศเป็นการสงฆ์) ครบ ๓ ครัง้ แล้ว ยังไม่ละเลิกความประพฤติเช่นนัน้
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส.

คัมภีรภ์ กิ ขุวภิ งั ค์ ภาค ๑ (พระวินยั ปิฏก เล่ม ๑)

๔๑

สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑๒
ภิกขุ ปะเนวะ ทุพพะจะชาติโก โหติ, อุทเทสะปะริยาปันเนสุ.....

“อนึง่ ภิกษุเป็นผูม้ สี ญ
ั ชาติแห่งคนว่ายาก อันภิกษุทง้ั หลาย
ว่ากล่าวอยู่ ถูกทางธรรม ในสิกขาบททั้งหลายอันเนื่องในอุเทศ
ทำตนให้เป็นผูอ้ นั ใครๆ ว่ากล่าวไม่ได้ ด้วยกล่าวโต้วา่ พวกท่าน
อย่าได้กล่าวอะไรต่อเรา เป็นคำดีก็ตาม เป็นคำชั่วก็ตาม แม้เรา
ก็จักไม่กล่าวอะไรๆ ต่อพวกท่านเหมือนกัน เป็นคำดีก็ตาม
เป็นคำชั่วก็ตาม ขอพวกท่านจงเว้นจากการว่ากล่าวเราเสีย
ภิกษุนน้ั อันภิกษุทง้ั หลายพึงว่ากล่าวอย่างนีว้ า่ ท่านอย่าได้
ทำตนให้เป็นผูอ้ นั ใครๆ ว่ากล่าวไม่ได้ ขอท่านจงทำตนให้เขาว่า
กล่าวได้แล แม้ท่านก็จงว่ากล่าวภิกษุทั้งหลายโดยชอบธรรม แม้
ภิกษุทง้ั หลายก็จกั ว่ากล่าว ท่านโดยชอบธรรม เพราะว่าบริษทั ของ
พระผูม้ พ
ี ระภาคนัน้ เจริญแล้วด้วยอาการอย่างนี้ คือด้วยว่ากล่าว
ซึง่ กันและกัน ด้วยเตือนกันและกันให้ออกจากอาบัติ แลภิกษุนน้ั
อันภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวอยู่อย่างนี้ ยังยกย่องอยู่อย่างนั้นเทียว
ภิกษุนั้น อันภิกษุทั้งหลายพึงสวดสมนุภาสน์กว่าจะครบสามจบ
เพื่อให้สละกรรมนั้นเสีย หากเธอถูกสวดสมนุภาสน์กว่าจะครบ
สามจบอยู่ สละกรรมนัน้ เสีย สละได้อย่างนี้ นัน่ เป็นการดี หากเธอ
ไม่สละเสีย เป็นสังฆาทิเสส.”

อนาบัติ
๑.ภิกษุผยู้ งั ไม่ถกู สวดสมนุภาสน์ ๒.ภิกษุผสู้ ละเสียได้ ๓.ภิกษุวกิ ลจริต
๔.ภิกษุอาทิกมั มิกะ ไม่ตอ้ งอาบัตแิ ล.

๔๒

ประมวลพระพุทธบัญญัติ

อริยวินยั จากพระไตรปิฎก

เรื่องต้นบัญญัติ
พระผูม้ พี ระภาคประทับ ณ โฆสิตาราม ใกล้กรุงโกสัมพี. สมัยนั้น
พระฉันนะ๑ประพฤติอนาจาร (ความประพฤติอันไม่สมควร) ภิกษุทั้งหลาย
ว่ากล่าว กลับว่าติเตียน ภิกษุทง้ั หลายจึงพากันติเตียน
ความทราบถึงพระผูม้ พี ระภาค ทรงเรียกประชุมสงฆ์ ไต่สวนได้ความ
เป็นสัตย์แล้ว จึงทรงติเตียน และทรงบัญญัตสิ กิ ขาบทห้ามทำตนเป็นผูว้ า่ ยาก
ถ้าไม่เชือ่ ฟัง ภิกษุทง้ั หลายสวดประกาศตักเตือน (เป็นการสงฆ์) ถ้าครบ ๓ ครัง้
ยังไม่เลิกความประพฤติเช่นนัน้ ต้องอาบัตสิ งั ฆาทิเสส.

สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑๓
ภิกขุ ปะเนวะ อัญญะตะรัง คามัง วา นิคะมัง วา.....

“อนึง่ ภิกษุเข้าไปอาศัยบ้านก็ดี นิคมก็ดี แห่งใดแห่งหนึง่ อยู่
เป็ น ผู ้ ป ระทุ ษ ร้ า ยสกุ ล มี ค วามประพฤติ เ ลวทราม ความ
ประพฤติเลวทรามของเธอ เขาได้เห็นอยู่ด้วย เขาได้ยินอยู่ด้วย
และสกุลทัง้ หลายอันเธอประทุษร้ายแล้ว เขาได้เห็นอยูด่ ว้ ย เขาได้
ยินอยู่ด้วย ภิกษุนั้นอันภิกษุทั้งหลาย พึงว่ากล่าวอย่างนี้ว่า ท่าน
เป็นผู้ประทุษร้ายสกุล มีความประพฤติเลวทราม ความประพฤติ
เลวทรามของท่านเขาได้เห็นอยู่ด้วย เขาได้ยินอยู่ด้วย และสกุล
ทัง้ หลายอันท่านประทุษร้ายแล้ว เขาได้เห็นอยูด่ ว้ ย เขาได้ยนิ อยู่
ด้วย ท่านจงหลีกไปเสียจากอาวาสนี้ ท่านอย่าอยูใ่ นทีน่ ้ี และภิกษุ
นัน้ อันภิกษุทง้ั หลายว่ากล่าวอยูอ่ ย่างนี้ พึงกล่าวกับภิกษุเหล่านัน้
อย่างนี้ว่า พวกภิกษุถึงความพอใจด้วย ถึงความขัดเคืองด้วย
ถึงความหลงด้วย ถึงความกลัวด้วย ย่อมขับภิกษุบางรูป ย่อม
ไม่ขับภิกษุบางรูป เพราะอาบัติเช่นเดียวกัน ภิกษุนั้น อันภิกษุ
ทัง้ หลายพึงว่ากล่าวอย่างนีว้ า่ ท่านอย่าได้กล่าวอย่างนัน้
๑

พระฉันนะ เคยเป็นสารถีของเจ้าชายสิทธัตถะในวันเสด็จออกบรรพชา ต่อมาเมือ่ บวชเป็นภิกษุถอื ตัวว่าเป็นคนใกล้ชดิ
พระพุทธเจ้าใครว่ากล่าวก็ไม่ยอมเชือ่ ฟัง (พระไตรปิฎกแปลไทย มจร. ๑/๔๕๔/๔๒๔)

คัมภีรภ์ กิ ขุวภิ งั ค์ ภาค ๑ (พระวินยั ปิฏก เล่ม ๑)

๔๓

ภิกษุทั้งหลาย หาได้ถึงความพอใจไม่ หาได้ถึงความขัดเคืองไม่
หาได้ถึงความหลงไม่ หาได้ถึงความกลัวไม่ ท่านเองแลเป็นผู้
ประทุ ษ ร้ า ยสกุ ล มี ค วามประพฤติ เ ลวทราม ความประพฤติ
เลวทรามของท่ า น เขาได้ เ ห็ น อยู ่ ด ้ ว ย เขาได้ ย ิ น อยู ่ ด ้ ว ย
และสกุลทั้งหลาย อันท่านประทุษร้ายแล้ว เขาได้เห็นอยู่ด้วย
เขาได้ยนิ อยูด่ ว้ ย ท่านจงหลีกไปเสียจากอาวาสนี้ ท่านอย่าอยูใ่ น
ที่นี้ และภิกษุนั้น อันภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวอยู่อย่างนี้ ยังยกย่อง
อยู่อย่างนั้นเทียว ภิกษุนั้น อันภิกษุทั้งหลายพึงสวดสมนุภาสน์
กว่ า จะครบสามจบ เพื ่ อ ให้ ส ละกรรมนั ้ น เสี ย หากเธอถู ก สวด
สมนุภาสน์กว่าจะครบสามจบอยู่ สละกรรมนัน้ เสีย สละได้อย่างนี้
นัน่ เป็นการดี หากเธอไม่สละเสีย เป็นสังฆาทิเสส.”

วิภงั ค์
ทีช่ อ่ื ว่า สกุล หมายสกุล ๔ คือ สกุลกษัตริย์ สกุลพราหมณ์ สกุลแพศย์
สกุลศูทร
บทว่า เป็นผูป้ ระทุษร้ายสกุล คือ ประจบสกุลด้วยดอกไม้กด็ ี ผลไม้กด็ ี
แป้งก็ดี ดินก็ดี ไม้สฟี นั ก็ดี ไม้ไผ่กด็ ี การแพทย์กด็ ี การสือ่ สารก็ดี
บทว่า มีความประพฤติเลวทราม คือ ปลูกไม้ดอกเองบ้าง ใช้ให้ผอู้ น่ื
ปลูกบ้าง รดน้ำเองบ้าง ใช้ให้ผอู้ น่ื รดบ้าง เก็บดอกไม้เองบ้าง ใช้ให้ผอู้ น่ื เก็บบ้าง
ร้อยกรองดอกไม้เองบ้าง ใช้ให้ผอู้ น่ื ร้อยกรองบ้าง.

อนาบัติ
๑.ภิกษุผยู้ งั ไม่ถกู สวดสมนุภาสน์ ๒.ภิกษุผสู้ ละเสียได้ ๓.ภิกษุวกิ ลจริต
๔.ภิกษุมจี ติ ฟุง้ ซ่าน ๕.ภิกษุผกู้ ระสับกระส่ายเพราะเวทนา ๖.ภิกษุอาทิกมั มิกะ
ไม่ต้องอาบัติแล.

๔๔

ประมวลพระพุทธบัญญัติ

อริยวินยั จากพระไตรปิฎก

เรื่องต้นบัญญัติ
พระผู้มีพระภาคประทับ ณ เชตวนาราม ใกล้กรุงสาวัตถี. ครั้งนั้น
ภิกษุที่ชื่อว่าเป็นพวกพระอัสสชิ และพระปุนัพพสุกะ เป็นภิกษุเจ้าถิ่น
อยู่ในชนบท ชื่อว่า กิฎาคิรี เป็นพระอลัชชี (ไม่ละอาย) ภิกษุเหล่านั้น
ประพฤติอนาจาร มีประการต่างๆ เช่นการประจบคฤหัสถ์ ทำสิง่ ต่างๆให้เขา
เล่นซนต่างๆ.
มีภิกษุรูปหนึ่งจำพรรษาในแคว้นกาสี ผ่านมาพัก ณ ชนบทนั้น
เพือ่ จะเดินทางไปกรุงสาวัตถี เพือ่ เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ภิกษุนน้ั เข้าไปบิณฑบาต
ในหมูบ่ า้ นด้วยอาการสำรวม แต่มนุษย์ทง้ั หลายไม่ชอบ เพราะไม่แสดงอาการ
ประจบประแจงเหมือนภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะ จึงไม่ถวาย
อาหาร. แต่อบุ าสกผูห้ นึง่ (เป็นผูเ้ ข้าใจพระธรรมวินยั ถูกต้อง) เห็นเข้าจึงนิมนต์
ภิกษุนน้ั ไปฉันทีบ่ า้ นของตน และขอให้ทา่ นไปกราบทูลพระพุทธเจ้าว่า ภิกษุ
พวกพระอัสสชิ และปุนพั พสุกะ ประพฤติตนไม่สมควรต่าง ๆ ความทราบถึง
พระพุทธเจ้า ทรงติเตียนว่า
“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย การกระทำของภิกษุโมฆบุรุษเหล่านั้นนั่น
ไม่เหมาะ ไม่สม ไม่ควร ไม่ใช่กจิ ของสมณะ ใช้ไม่ได้ ไม่ควรทำ.
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุโมฆบุรุษเหล่านั้น จึงได้ประพฤติ
อนาจารเห็นปานนี้ คือ ปลูกต้นไม้ดอกเองบ้าง ใช้ให้ผู้อื่นปลูกบ้าง
รดน้ำเองบ้าง ใช้ให้ผู้อื่นรดบ้าง เก็บดอกไม้เองบ้าง ใช้ให้ผู้อื่นเก็บบ้าง
ร้อยกรองดอกไม้เองบ้าง ใช้ให้ผอู้ น่ื ร้อยกรองบ้าง ทำมาลัยต่อก้านเองบ้าง
ใช้ให้ผอู้ น่ื ทำบ้าง ทำมาลัยเรียงก้านเองบ้าง ใช้ให้ผอู้ น่ื ทำบ้าง ทำดอกไม้
ช่อเองบ้าง ใช้ให้ผู้อื่นทำบ้าง ทำดอกไม้พุ่มเองบ้าง ใช้ให้ผู้อื่นทำบ้าง
ทำดอกไม้เทริดเองบ้าง ใช้ให้ผอู้ น่ื ทำบ้าง ทำดอกไม้พวงเองบ้าง ใช้ให้ผอู้ น่ื
ทำบ้าง ทำดอกไม้แผงสำหรับประดับอกเองบ้าง ใช้ให้ผอู้ น่ื ทำบ้าง
พวกเธอนำไปเองบ้าง ใช้ให้ผอู้ น่ื นำไปบ้าง ซึง่ มาลัยต่อก้าน นำไป
เองบ้าง ใช้ให้ผู้อื่นนำไปบ้าง ซึ่งมาลัยเรียงก้าน นำไปเองบ้าง ใช้ให้ผู้อื่น
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๔๕

นำไปบ้าง ซึง่ ดอกไม้ชอ่ นำไปเองบ้างใช้ให้ผอู้ น่ื นำไปบ้าง ซึง่ ดอกไม้พมุ่
นำไปเองบ้างใช้ให้ผู้อื่นนำไปบ้าง ซึ่งดอกไม้เทริด นำไปเองบ้าง
ใช้ให้ผอู้ น่ื นำไปบ้าง ซึง่ ดอกไม้พวง นำไปเองบ้างใช้ให้ผอู้ น่ื นำไปบ้าง
ซึง่ ดอกไม้แผง สำหรับประดับอก เพือ่ กุลสตรี เพือ่ กุลธิดา เพือ่ กุลกุมารี
เพือ่ สะใภ้แห่งสกุล เพือ่ กุลทาสี
พวกเธอฉั น อาหารในภาชนะอั น เดี ย วกั น บ้ า ง ดื ่ ม น้ ำ ในขั น
ใบเดียวกันบ้าง นัง่ บนอาสนะอันเดียวกันบ้าง นอนบนเตียงอันเดียว
กันบ้าง นอนร่วมเครือ่ งลาดอันเดียวกันบ้าง นอนคลุมผ้าห่มผืนเดียวกัน
บ้าง นอนร่วมเครือ่ งลาด และคลุมผ้าห่มร่วมกันบ้าง กับกุลสตรี กุลธิดา
กุลกุมารี สะใภ้แห่งสกุล กับกุลทาสี
ฉันอาหารในเวลาวิกาลบ้าง ดืม่ น้ำเมาบ้าง ทัดทรงดอกไม้ของ
หอมและเครื่องลูบไล้บ้าง ฟ้อนรำบ้าง ขับร้องบ้าง ประโคมบ้าง
เต้นรำบ้าง ฟ้อนรำกับหญิงฟ้อนรำบ้าง ขับร้องกับหญิงฟ้อนรำบ้าง
ประโคมกับหญิงฟ้อนรำบ้าง เต้นรำกับหญิงฟ้อนรำบ้าง ฟ้อนรำกับหญิง
ขับร้องบ้าง ขับร้องกับหญิงขับร้องบ้าง ประโคมกับหญิงขับร้องบ้าง
เต้นรำกับหญิงขับร้องบ้าง ฟ้อนรำกับหญิงประโคมบ้าง ขับร้องกับหญิง
ประโคมบ้าง ประโคมกับหญิงประโคมบ้าง เต้นรำกับหญิงประโคมบ้าง
ฟ้อนรำกับหญิงเต้นรำบ้าง ขับร้องกับหญิงเต้นรำบ้าง ประโคมกับหญิง
เต้นรำบ้าง เต้นรำกับหญิงเต้นรำบ้าง เล่นหมากรุกแถวละแปดตาบ้าง
เล่นหมากรุกแถวละสิบตาบ้าง เล่นหมากเก็บบ้าง เล่นชิงนางบ้าง
เล่นหมากไหวบ้าง เล่นโยนห่วงบ้าง เล่นไม้หึ่งบ้าง เล่นฟาดให้เป็น
รูปต่างๆ บ้าง เล่นสะกาบ้าง เล่นเป่าใบไม้บ้าง เล่นไถน้อยๆ บ้าง
เล่นหกคะเมนบ้าง เล่นไม้กังหันบ้าง เล่นตวงทรายด้วยใบไม้บ้าง
เล่นรถน้อยๆ บ้าง เล่นธนูนอ้ ยๆ บ้าง เล่นเขียนทายบ้าง เล่นทายใจบ้าง
เล่นเลียนคนพิการบ้าง หัดขีช่ า้ งบ้าง หัดขีม่ า้ บ้าง หัดขีร่ ถบ้าง หัดยิง
ธนูบา้ ง หัดเพลงอาวุธบ้าง วิง่ ผลัดช้างบ้าง วิง่ ผลัดม้าบ้าง วิง่ ผลัดรถบ้าง
วิ่งขับกันบ้าง วิ่งเปรี้ยวกันบ้าง ผิวปากบ้าง ปรบมือบ้าง ปล้ำกันบ้าง
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ชกมวยกันบ้าง ปูลาดผ้าสังฆาฏิ ณ กลางสถานเต้นรำ แล้วพูดกับหญิง
ฟ้อนรำอย่างนีว้ า่ น้องหญิงเธอจงฟ้อนรำ ณ ทีน่ ด้ี งั นีบ้ า้ ง ให้การคำนับบ้าง
ประพฤติอนาจารมีอย่างต่างๆ บ้างเล่า.”
ทรงรับสั่งให้พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ พาหมู่ภิกษุไปทำ
ปัพพาชนียกรรม (การลงโทษโดยสงฆ์ให้ประพฤติวตั ร และไล่ให้ออกจากทีน่ น้ั )
แก่พวกภิกษุหมูน่ น้ั (ซึง่ เป็นสัทธิวหิ ารริกของพระอัครสาวกทัง้ สอง)
แต่ภิกษุพวกนั้นสงฆ์ทำปัพพาชนียกรรมแล้ว ยังไม่ประพฤติชอบ
หายเย่อหยิง่ ไม่ประพฤติกลับตัว ไม่ขอขมาภิกษุทง้ั หลาย ยังด่าว่าการกสงฆ์
(สงฆ์ผู้ดำเนินการในกิจตามพระธรรมวินัย) เที่ยวใส่ความว่าการกสงฆ์ลำเอียง
บริวารของภิกษุนน้ั บางพวกหลีกไปเสียก็มี บางพวกสึกเสียก็ม.ี
พระผูม้ พี ระภาคทรงทราบความนัน้ ทรงรับสัง่ ให้ประชุมสงฆ์บญ
ั ญัติ
สิกขาบท มีใจความว่า ภิกษุประทุษร้ายสกุล มีความประพฤติเลวทราม เป็นที่
รูเ้ ห็นทัว่ ไป ภิกษุทง้ั หลายพึงขับเสียจากทีน่ น้ั ถ้าเธอกลับว่าติเตียน ภิกษุทง้ั หลาย
พึงสวดประกาศ (เป็นการสงฆ์) ให้เธอละเลิก ถ้าสวดครบ ๓ ครัง้ ยังดือ้ ดึง ต้อง
อาบัติสังฆาทิเสส.
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๔๗

๔. อนิยตกัณฑ์
อาบัตอิ นั ไม่แน่วา่ จะควรปรับในข้อไหนมี ๒ สิกขาบท
อนิยตสิกขาบทที่ ๑
โย ปะนะ ภิกขุ มาตุคาเมนะ สัทธิง เอโก เอกายะ.....

“อนึง่ ภิกษุใดรูปเดียว สำเร็จการนัง่ ในทีล่ บั คือในอาสนะ
กำบัง พอจะทำการได้กบั มาตุคามผูเ้ ดียว อุบาสิกามีวาจาทีเ่ ชือ่ ได้
เห็นภิกษุกบั มาตุคามนัน้ นัน่ แล้ว พูดขึน้ ด้วยธรรม ๓ ประการ อย่าง
ใดอย่างหนึง่ คือด้วยปาราชิกก็ดี ด้วยสังฆาทิเสสก็ดี ด้วยปาจิตตีย์
ก็ดี ภิกษุปฏิญาณซึ่งการนั่ง พึงถูกปรับด้วยธรรม ๓ ประการ
อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ ด้วยปาราชิกบ้าง ด้วยสังฆาทิเสสบ้าง
ด้วยปาจิตตียบ์ า้ ง อีกอย่างหนึง่ อุบาสิกามีวาจาทีเ่ ชือ่ ได้นน้ั กล่าว
ด้วยธรรมใด ภิกษุนน้ั พึงถูกปรับด้วยธรรมนัน้ ธรรมนีช้ อ่ื อนิยต.”

วิภงั ค์
ทีช่ อ่ื ว่า มาตุคาม ได้แก่ หญิงมนุษย์ ไม่ใช่หญิงยักษ์ ไม่ใช่หญิงเปรต
ไม่ใช่สตั ว์ดริ จั ฉานตัวเมีย โดยทีส่ ดุ แม้เด็กหญิงทีเ่ กิดในวันนัน้ ไม่ตอ้ งพูดถึงสตรี
ผูใ้ หญ่
ทีช่ อ่ื ว่า ในทีล่ บั ได้แก่ ทีล่ บั ตา ๑ ทีล่ บั หู ๑
ทีล่ บั ตา ได้แก่ ทีซ่ ง่ึ เมือ่ ภิกษุหรือมาตุคามขยิบตา ยักคิว้ หรือชูศรี ษะ
ไม่มีใครสามารถจะแลเห็นได้
ทีล่ บั หู ได้แก่ ทีซ่ ง่ึ ไม่มใี ครสามารถจะได้ยนิ ถ้อยคำทีพ่ ดู ตามปกติได้
อาสนะทีช่ อ่ื ว่า กำบัง คือเป็นอาสนะทีเ่ ขากำบังด้วยฝา บานประตู
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บทว่า พอจะทำการได้ คือ อาจเพือ่ จะเสพเมถุนธรรมได้
คำว่า สำเร็จการนั่ง หมายความว่า เมื่อมาตุคามนั่งแล้ว ภิกษุ
นั่งใกล้หรือนอนใกล้ก็ดี เมื่อภิกษุนั่งแล้ว มาตุคามนั่งใกล้ หรือนอนใกล้ก็ดี
นัง่ ทัง้ สองคน หรือนอนทัง้ สองคนก็ดี

เรื่องต้นบัญญัติ
พระผู้มีพระภาคประทับ ณ เชตวนาราม ใกล้กรุงสาวัตถี สมัยนั้น
พระอุ ท ายี เ ป็ น ผู ้ เ ข้ า สู ่ ส กุ ล มากด้ ว ยกั น ในกรุ ง สาวั ต ถี วั น หนึ ่ ง เข้ า ไปนั ่ ง
ในห้ อ งลั บ ตาสองต่ อ สองกั บ หญิ ง สาว สนทนาบ้ า ง กล่ า วธรรมบ้ า ง
นางวิสาขาได้รับเชิญไปสู่สกุลนั้นเห็นเข้า จึงทักท้วงว่าเป็นการไม่สมควร
ก็ไม่เอือ้ เฟือ้ เชือ่ ฟัง.
ความทราบถึ ง พระผู ้ ม ี พ ระภาค จึ ง ทรงเรี ย กประชุ ม สงฆ์ ทรง
ไต่สวนได้ความเป็นสัตย์แล้ว จึงทรงติเตียน และทรงบัญญัตสิ กิ ขาบท ใจความ
ว่า ภิกษุนั่งในที่ลับตาสองต่อสองกับหญิงเป็นที่อันพอจะประกอบกรรมได้
ถ้าอุบาสิกาผู้มีวาจาควรเชื่อได้กล่าวว่า ภิกษุต้องอาบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง
ใน ๓ อย่าง คืออาบัติปาราชิก (เพราะเสพเมถุน) ก็ตาม อาบัติสังฆาทิเสส
(เพราะถูกต้องกายหญิง หรือเกีย้ วหญิง เป็นต้น) ก็ตาม อาบัตปิ าจิตตีย์ (เพราะ
นัง่ ในทีล่ บั สองต่อสองกับหญิง) ก็ตาม. ถ้าภิกษุสารภาพว่าตนนัง่ ก็จะถูกอุบาสิกา
ผูม้ วี าจาเชือ่ ถือได้ปรับอาบัตไิ ด้ ๓ อย่างดังกล่าว.
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๔๙

อนิยตสิกขาบทที่ ๒
นะ เหวะ โข ปะนะ ปะฏิจฉันนัง อาสะนัง โหติ.....

“อนึ่ง สถานหาเป็นอาสนะกำบังไม่เลยทีเดียว หาเป็นที่
พอจะทำการได้ไม่ แต่เป็นที่พอจะพูดเคาะมาตุคามด้วยวาจา
ชั่วหยาบได้อยู่ แลภิกษุใดรูปเดียว สำเร็จการนั่งในที่ลับกับด้วย
มาตุคามผูเ้ ดียว ในอาสนะมีรปู อย่างนัน้ อุบาสิกามีวาจาทีเ่ ชือ่ ได้
เห็นภิกษุกบั มาตุคามนัน้ นัน่ แล้ว พูดขึน้ ด้วยธรรม ๒ ประการ อย่าง
ใดอย่างหนึง่ คือด้วยสังฆาทิเสสก็ดี ด้วยปาจิตตียก์ ด็ ี ภิกษุปฏิญาณ
ซึง่ การนัง่ พึงถูกปรับด้วย ธรรม ๒ ประการ อย่างใดอย่างหนึง่ คือ
ด้วยสังฆาทิเสสบ้าง ด้วยปาจิตตียบ์ า้ ง อีกอย่างหนึง่ อุบาสิกามี
วาจาที่เชื่อได้นั้นกล่าวด้วยธรรมใด ภิกษุนั้นพึงถูกปรับด้วย
ธรรมนัน้ แม้ธรรมนีก้ ช็ อ่ื อนิยต.”

เรื่องต้นบัญญัติ
เล่าเรื่องสืบมาจากสิกขาบทก่อน. พระอุทายีเห็นว่าพระผู้มีพระภาค
ทรงบัญญัตสิ กิ ขาบท ห้ามนัง่ ในทีล่ บั มีอาสนะกำบังกับหญิงสองต่อสอง จึงนัง่ ในทีล่ บั
ไม่กำบังเสียเลยทีเดียวนักสองต่อสองกับหญิงนัน้ สนทนาบ้าง กล่าวธรรมบ้าง
นางวิสาขาไปพบเข้าอีก จึงทักท้วงว่าไม่สมควรเช่นเคย พระอุทายี ก็ไม่เอือ้ เฟือ้ เชือ่ ฟัง.
ความทราบถึงพระผูม้ พี ระภาค จึงทรงเรียกประชุมสงฆ์ ทรงไต่สวน
ได้ความเป็นสัตย์แล้ว จึงทรงติเตียนและทรงบัญญัตสิ กิ ขาบท ใจความว่า ภิกษุนง่ั
ในทีล่ บั (อาสนะหากำบังไม่เลยทีเดียว) สองต่อสองกับหญิง ถ้ามีอบุ าสิกาผูม้ วี าจา
ควรเชือ่ ถือได้ กล่าวว่า ภิกษุตอ้ งอาบัตอิ ย่างใดอย่างหนึง่ ใน ๒ อย่าง คือ อาบัติ
สังฆาทิเสส (เพราะพูดเกีย้ วหญิง หรือพูดล่อหญิงให้บำเรอตนด้วยกาม เป็นต้น)
ก็ตาม อาบัตปิ าจิตตีย์ (เพราะนัง่ ในทีล่ บั หูกบั หญิงสองต่อสอง) ก็ตาม. ถ้าภิกษุ
ผูน้ น้ั รับสารภาพซึง่ การนัง่ พึงถูกปรับในอาบัติ ๒ อย่างนัน้ หรือปรับตามที่
อุบาสิกามีวาจาที่เชื่อถือได้นั้นกล่าวหา.

คนนอกบัญชี
"ภิกษุทง้ั หลาย ภิกษุเหล่าใด เป็นคนหลอกลวง กระด้าง พูดพล่าม
ยกตัว จองหอง ใจฟุง้ เฟ้อ; ภิกษุทง้ั หลาย ภิกษุเหล่านัน้ ไม่ใช่
คนของเรา.
ภิกษุทง้ั หลาย ภิกษุเหล่านัน้ ได้ออกไปนอกธรรมวินยั นีเ้ สียแล้ว
และภิกษุเหล่านัน้ ย่อมไม่ถงึ ความเจริญ งอกงาม ไพบูลย์ ในธรรมวินยั นี้
ได้เลย"
( พระไตรปิฎกบาลี สยามรัฐ ๒๑ / ๓๓ / ๒๖ )

คัมภีร์ภิกขุวิภังค์
ภาค ๒
(พระไตรปิฎก เล่ม ๒)
อาบัตเิ บา ทีม่ าในพระปาติโมกข์

๕๒

ประมวลพระพุทธบัญญัติ

อริยวินยั จากพระไตรปิฎก

๕. นิสสัคคิยกัณฑ์
อาบัติปาจิตตีย์ (อาบัติอันยังกุศลธรรมให้ตกไป) ที่ต้องสละ
สิง่ ของ แบ่งออกเป็น ๓ วรรคๆละ ๑๐ สิกขาบท
๑.จีวรวรรค วรรคว่าด้วยจีวร
เป็นวรรคที่ ๑ มี ๑๐สิกขาบท
นิสสัคคิยปาจิตตีย์ จีวรวรรค สิกขาบทที่ ๑
นิฏฐิตะจีวะรัสม๎ งิ ภิกขุนา อุพภะตัสม๎ งิ กะฐิเน, ทะสาหะปะระมัง.....

“จี ว รสำเร็ จ แล้ ว กฐิ น อั น ภิ ก ษุ เ ดาะ ๑เสี ย แล้ ว พึ ง ทรง
อติเรกจีวรได้ ๑๐ วันเป็นอย่างยิ่ง ภิกษุให้ล่วงกำหนดนั้นไป
เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์.”

วิภงั ค์
ทีช่ อ่ื ว่า อติเรกจีวร ได้แก่ จีวรทีย่ งั ไม่ได้อธิษฐาน๒ ยังไม่ได้วกิ ปั ๓.
คำว่า ให้ลว่ งกำหนดนัน้ ไป เป็นนิสสัคคีย์ ความว่า เมือ่ อรุณที่ ๑๑
ขึน้ มาจีวรนัน้ เป็นนิสสัคคีย์ คือเป็นของจำต้องเสียสละแก่สงฆ์ คณะ หรือ บุคคล.
๑

กฐินเดาะ ในที่นี้ตามศัพท์แปลว่า รื้อไม้สะดึง คือไม้แบบสำหรับขึงผ้า หมายถึงยกเลิกอานิสงส์กฐินที่ภิกษุพึงรับ
(พระไตรปิฎกแปลไทย มจร. ๒/๓/๔๖๒) (ดูหน้า ๒๕๘ ประกอบ)
๒

อธิษฐาน คือ การตัง้ เอาไว้หรือตัง้ ใจกำหนดเอาไว้ ได้แก่ตง้ั ใจกำหนดเอาไว้วา่ จะเป็นของประจำตัวชนิดนัน้ ๆ เช่น ไตรจีวร
บาตร ; วิธอี ธิษฐาน กระทำโดยใช้กายคือมือสัมผัส หรือเปล่งวาจาตามคำอธิฐานก็ได้ (วิ.ป. ๘/๓๒๒/๒๖๑, วิ.อ.๒/๔๖๙/
๑๔๗) (ดูหน้า ๔๐๘ ประกอบ)
๓

วิกปั คือทำให้เป็นของสองเจ้าของ คือขอให้ภกิ ษุหรือสามเณรรูปอืน่ ร่วมเป็นเจ้าของสิง่ ทีจ่ ะวิกปั นัน้ ทำให้ไม่ตอ้ งอาบัติ
แม้เก็บไว้เกินกำหนด (พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ หน้า ๒๒๗)

คัมภีรภ์ กิ ขุวภิ งั ค์ ภาค ๒ (พระวินยั ปิฏก เล่ม ๒)

๕๓

อนาบัติ
๑.ในภายใน ๑๐ วัน ภิกษุอธิษฐาน ๒.ภิกษุวกิ ปั ไว้ ๓.ภิกษุสละให้ไป
๔.จี ว รฉิ บ หาย ๕.จี ว รถู ก ไฟไหม้ ๖.โจรชิ ง เอาไป ๗.ภิ ก ษุ ถ ื อ วิ ส าสะ
๘.ภิกษุวกิ ลจริต ๙.ภิกษุอาทิกมั มิกะ ไม่ตอ้ งอาบัตแิ ล.

เรื่องต้นบัญญัติ
พระผูม้ พี ระภาคประทับอยู่ ณ โคตมกเจดีย์ เขตกรุงสาวัตถี สมัยนัน้
ทรงอนุญาตให้ภกิ ษุมจี วี รได้เพียง ๓ ผืน (ผ้านุง่ , ผ้าห่ม, ผ้าห่มซ้อนทีเ่ รียกว่า
สังฆาฏิ) ภิกษุฉพั พัคคีย์ (ภิกษุผรู้ วมกันเป็นคณะ ๖ รูป) เข้าบ้าน อยูใ่ นวัด
ลงสู่ที่อาบน้ำ ด้วยไตรจีวรต่างสำรับกัน ภิกษุทั้งหลายติเตียน ความทราบ
ถึงพระผูม้ พี ระภาค ทรงบัญญัตสิ กิ ขาบทห้ามเก็บอติเรกจีวร (จีวรทีเ่ กินจำเป็น
คือเกินจำนวนทีก่ ำหนด) ถ้าล่วงละเมิดต้องอาบัตนิ สิ สัคคิยปาจิตตีย.์
ต่อมามีเหตุเกิดขึ้น พระอานนท์ใคร่จะเก็บผ้าไว้ถวายพระสารีบุตร
พระผูม้ พี ระภาคทรงทราบ จึงทรงบัญญัตสิ กิ ขาบทเพิม่ เติม ให้เก็บไว้ได้ไม่เกิน ๑๐ วัน
องค์แห่งอาบัติ ๑.ผ้าประกอบด้วยชาติและประมาณเป็นของๆตน ๒.ผ้านัน้ ถึงซึง่ กาล นับวันได้ คือว่าถึงมือของตนแล้ว
เป็นต้น ๓.ปลิโพธทั้ง ๒ ขาดแล้ว ๔.ผ้านั้นเป็นอติเรกจีวร ๕.ล่วง๑๐วันไป พร้อมด้วยองค์ ๕ ดังนี้ จึงเป็น
นิสสัคคิยปาจิตตีย (์ บุพพสิกขาวรรณนา หน้า ๑๕๕).

นิสสัคคิยปาจิตตีย์ จีวรวรรค สิกขาบทที่ ๒
นิฏฐิตะจีวะรัสม๎ งิ ภิกขุนา อุพภะตัสม๎ งิ กะฐิเน, เอกะรัตตัมปิ เจ.....

“จีวรของภิกษุสำเร็จแล้ว กฐินเดาะเสียแล้ว ถ้าภิกษุอยู่
ปราศจากไตรจีวร แม้สิ้นราตรีหนึ่ง เว้นแต่ภิกษุได้รับสมมติ
เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์.”

๕๔

ประมวลพระพุทธบัญญัติ

อริยวินยั จากพระไตรปิฎก

วิภงั ค์
คำว่า ถ้าภิกษุอยูป่ ราศจากไตรจีวร แม้สน้ิ ราตรีหนึง่ ความว่า ถ้าภิกษุ
อยูป่ ราศจากผ้าสังฆาฏิกด็ ี จากผ้าอุตราสงค์กด็ ี จากผ้าอันตรวาสกก็ดี แม้คนื เดียว.

อนาบัติ
๑.ภายในอรุณ ภิกษุถอนเสีย ๒.ภิกษุสละให้ไป ๓.จีวรหาย ๔.จีวร
ฉิบหาย ๕.จีวรถูกไฟไหม้ ๖.โจรชิงเอาไป ๗.ภิกษุถอื วิสาสะ ๘. ภิกษุได้รบั
สมมติ ๙. ภิกษุวกิ ลจริต ๑๐. ภิกษุอาทิกมั มิกะ ไม่ตอ้ งอาบัตแิ ล.

เรื่องต้นบัญญัติ
พระผูม้ พี ระภาคประทับ ณ เชตวนาราม สมัยนัน้ ภิกษุทง้ั หลายเอา
ผ้าสังฆาฏิ (ผ้าห่มซ้อนข้างนอก) ฝากภิกษุรปู อืน่ ไว้ จาริกไปสูช่ นบทด้วยสบง
(ผ้านุง่ ) กับจีวร (ผ้าห่ม) รวม ๒ ผืนเท่านัน้ . ผ้าทีฝ่ ากไว้นานขึน้ ราเปรอะเปือ้ น
ภิกษุผรู้ บั ฝากจึงนำออกตาก ความทราบถึงพระผูม้ พี ระภาค จึงทรงติเตียน และ
ทรงบัญญัตสิ กิ ขาบท ห้ามอยูป่ ราศจากไตรจีวร แม้คนื หนึง่ . ในบทวิภงั ค์ของ
สิกขาบทนี้ว่า ช่วงก่อนอรุณขึ้น๑ รักษาผ้าไตรไว้ในที่มีรั้ว หรือกำแพงล้อม,
เงาโคนไม้ในทีน่ น้ั ในขณะอยูผ่ เู้ ดียวได้ แต่หากอยูห่ ลายคนหรืออยูท่ ป่ี ราศจากรัว้
กำแพงล้ อ ม อย่ า ให้ จ ี ว รละหั ต ถบาส ๒ ถ้ า ล่ ว งละเมิ ด ต้ อ งอาบั ต ิ
นิสสัคคิยปาจิตตีย์.
ภายหลังมีเรือ่ งเกิดขึน้ ภิกษุเป็นไข้ ไม่สามารถนำจีวรไปได้ทง้ั ๓ ผืน
จึงทรงอนุญาตให้สงฆ์สวดสมมติแก่ภกิ ษุเช่นนัน้ เป็นกรณีพเิ ศษ และไม่ปรับอาบัต.ิ

องค์แห่งอาบัติ ๑.ผ้าภิกษุอธิษฐานเป็นจีวรแล้ว ๒.ไม่มีอานิสงส์กฐิน ๓.ไม่ได้อวิปปวาสสมมติ ๔.อยู่ปราศจากผ้านั้น
ราตรีหนึ่งจนอรุณใหม่ขึ้นมา พร้อมด้วยองค์ ๕ ดังนี้จึงเป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์ (บุพพสิกขาวรรณนา หน้า ๑๕๖).
๑

ในบุพพสิกขาวรรณาหน้า ๕๐๘ กล่าวว่า โบราณคติสบื มา... ให้รจู้ กั อรุณแดงขึน้ มา.. ให้ทนั อรุณขาวก่อนอรุณแดง

๒

หัตถบาส แปลว่า บ่วงแห่งมือ (ระยะบ่วงมือ ในบุพพสิกขาวรรณา หน้า ๔๖๙ กล่าวว่า ประมาณ ๒ ศอก ๑ คืบ)

คัมภีรภ์ กิ ขุวภิ งั ค์ ภาค ๒ (พระวินยั ปิฏก เล่ม ๒)

๕๕

นิสสัคคิยปาจิตตีย์ จีวรวรรค สิกขาบทที่ ๓
นิฏฐิตะจีวะรัส๎มิง ภิกขุนา อุพภะตัส๎มิงกะฐิเน, ภิกขุโน ปะเนวะ.....

“จีวรของภิกษุสำเร็จแล้ว กฐินเดาะเสียแล้ว อกาลจีวร
เกิดขึ้นแก่ภิกษุ ภิกษุหวังอยู่ก็พึงรับ ครั้นรับแล้ว พึงรีบให้ทำ
ถ้าผ้านัน้ มีไม่พอ เมือ่ ความหวังว่าจะได้มอี ยู่ ภิกษุนน้ั พึงเก็บจีวรนัน้
ไว้ได้เดือนหนึ่งเป็นอย่างยิ่ง เพื่อจีวรที่ยังบกพร่องจะได้พอกัน
ถ้าเก็บไว้ยิ่งกว่ากำหนดนั้น แม้ความหวังว่าจะได้มีอยู่ เป็น
นิสสัคคิยปาจิตตีย์.”

วิภงั ค์
ทีช่ อ่ื ว่า อกาลจีวร ได้แก่ ผ้าทีเ่ กิดขึน้ ตลอด ๑๑ เดือนในเมือ่ ไม่ได้
กรานกฐิน ผ้าที่เกิดขึ้นตลอด ๗ เดือนในเมื่อได้กรานกฐินแล้ว แม้ผ้าที่เขา
ถวายเจาะจงในกาล นีช้ อ่ื ว่า อกาลจีวร๑.

อนาบัติ
๑.ในภายในหนึง่ เดือน ภิกษุอธิษฐาน ๒.ภิกษุวกิ ปั ไว้ ๓.ภิกษุสละให้ไป
๔.จีวรหาย ๕.จีวรฉิบหาย ๖.จีวรถูกไฟไหม้ ๗.โจรชิงเอาไป ๘.ภิกษุถอื วิสาสะ
๙.ภิกษุวกิ ลจริต ๑๐.ภิกษุอาทิกมั มิกะ ไม่ตอ้ งอาบัตแิ ล.

เรื่องต้นบัญญัติ
พระผูม้ พี ระภาคประทับ ณ เชตวนาราม สมัยนัน้ อกาลจีวร (ผ้าทีเ่ กิด
ขึน้ นอกกาลทีอ่ นุญาตเป็นกาลทำจีวร. ดูเชิงอรรถ) เกิดขึน้ แก่ภกิ ษุรปู หนึง่ แต่ไม่พอ
ทำจีวร เธอจึงพยายามดึงผ้านัน้ ให้ยดื แล้วรีดเป็นหลายครัง้ พระผูม้ พี ระภาค
๑

อกาลจีวร คือ (๑) ตัง้ แต่แรม ๑ ค่ำเดือน ๑๒ถึงขึน้ ๑๕ ค่ำเดือน ๑๑ ของปีถดั ไปสำหรับผูไ้ ม่ได้กรานกฐิน รวมเป็น ๑๑
เดือน (๒) ตัง้ แต่แรม ๑ ค่ำเดือน ๔ ถึงขึน้ ๑๕ ค่ำเดือน ๑๑ ในปีเดียวกัน สำหรับผูท้ ไ่ี ด้กรานกฐิน รวมเป็น ๗ เดือน
(พระไตรปิฎกแปลไทย มจร. ๒/๒๑/๕๐๐)

๕๖

ประมวลพระพุทธบัญญัติ

อริยวินยั จากพระไตรปิฎก

ทอดพระเนตรเห็นตรัสถามทราบความแล้ว จึงทรงอนุญาตให้เก็บผ้านอกกาล
ไว้ได้ ถ้ามีหวังว่าจะได้ทำจีวร ปรากฏว่าภิกษุบางรูปเก็บไว้เกิน ๑ เดือน
ทรงปรับอาบัตนิ สิ สัคคิยปาจิตตีย์ แก่ภกิ ษุผลู้ ว่ งละเมิด.

นิสสัคคิยปาจิตตีย์ จีวรวรรค สิกขาบทที่ ๔
โย ปะนะ ภิกขุ อัญญาติกายะ ภิกขุนยิ า ปุราณะจีวะรัง.....

“อนึ่ง ภิกษุใด ยังภิกษุณีผู้มิใช่ญาติให้ซักก็ดี ให้ย้อมก็ดี
ให้ทบุ ก็ดี ซึง่ จีวรเก่า เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย.์ ”

อนาบัติ
๑.ภิกษุณีผู้เป็นญาติซักให้เอง ๒.ภิกษุณีผู้มิใช่ญาติเป็นผู้ช่วยเหลือ
๓.ภิกษุไม่ได้บอกใช้ภิกษุณีผู้มิใช่ญาติซักให้เอง ๔.ภิกษุใช้ให้ซักจีวรที่ยัง
ไม่ได้บริโภค ๕.ภิกษุใช้ให้ซกั บริขารอย่างอืน่ เว้นจีวร ๖.ใช้สกิ ขมานาให้ซกั
๗.ใช้สามเณรีให้ซกั ๘.ภิกษุวกิ ลจริต ๙.ภิกษุอาทิกมั มิกะ ไม่ตอ้ งอาบัตแิ ล.

เรื่องต้นบัญญัติ
พระผู้มีพระภาคประทับ ณ เชตวนาราม. อดีตภริยาของพระอุทายี
เข้ามาบวชเป็นภิกษุณี รับอาสาซักผ้าของพระอุทายี ซึง่ มีนำ้ อสุจเิ ปรอะใหม่ ๆ
นางได้นำน้ำอสุจนิ น้ั ส่วนหนึง่ เข้าปาก ส่วนหนึง่ ใส่ไปในองค์กำเนิดเกิดตัง้ ครรภ์
ขึน้ จึงทรงบัญญัตสิ กิ ขาบท ห้ามใช้นางภิกษุณที ม่ี ใิ ช่ญาติ๑ ซัก, ย้อม หรือทุบ
จีวรเก่า (คือทีน่ งุ่ หรือห่มแล้วแม้คราวเดียว) ทรงปรับอาบัตนิ สิ สัคคิยปาจิตตีย์
แก่ภกิ ษุผลู้ ว่ งละเมิด.
๑

มิใช่ญาติ คือไม่เกีย่ วเนือ่ งทางสายโลหิตตลอดเจ็ดชัว่ คน คือวงศ์สกุลทีส่ บื สายโลหิตกันมา นับตัง้ แต่ตวั ภิกษุขน้ึ ไป ๓
ชัน้ คือ ชัน้ พ่อ ชัน้ ปู่ ชัน้ ทวด กับนับจากตัวภิกษุลงมาอีก ๓ ชัน้ คือชัน้ ลูก ชัน้ หลาน ชัน้ เหลน รวมเป็น เจ็ดชัว่ คน (วิ.อ. ๒/
๕๐๓-๕/๑๖๕-๑๖๖)

คัมภีรภ์ กิ ขุวภิ งั ค์ ภาค ๒ (พระวินยั ปิฏก เล่ม ๒)

๕๗

นิสสัคคิยปาจิตตีย์ จีวรวรรค สิกขาบทที่ ๕
โย ปะนะ ภิกขุ อัญญาติกายะ ภิกขุนยิ า หัตถะโต.....

“อนึ่ง ภิกษุใดรับจีวรจากมือภิกษุณีผู้มิใช่ญาติ เว้นไว้แต่
ของแลกเปลี่ยน เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์.”

อนาบัติ
๑.ภิกษุรบั จีวรของภิกษุณผี เู้ ป็นญาติ ๒.แลกเปลีย่ นกัน คือแลกเปลีย่ น
จีวรดีกับจีวรเลว หรือจีวรเลวกับจีวรดี ๓.ภิกษุถือวิสาสะ ๔.ภิกษุขอยืมไป
๕.ภิกษุรบั บริขารอืน่ นอกจากจีวร ๖.ภิกษุรบั จีวรของสิกขมานา ๗.ภิกษุรบั จีวร
ของสามเณรี ๘.ภิกษุวกิ ลจริต ๙.ภิกษุอาทิกมั มิกะ ไม่ตอ้ งอาบัตแิ ล.

เรื่องต้นบัญญัติ
พระผูม้ พี ระภาคประทับ ณ เวฬุวนาราม ใกล้กรุงราชคฤห์ พระอุทายี
แค่นไค้ขอจีวรนางอุบลวรรณา ซึง่ มีผา้ อยูจ่ ำกัด นางจึงให้ผา้ นุง่ (อันตรวาสก)
ความทราบถึงพระผู้มีพระภาค จึงทรงบัญญัติสิกขาบท ห้ามรับจีวรจากมือ
นางภิกษุณีผู้มิใช่ญาติ ทรงปรับอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตีย์แก่ภิกษุผู้ล่วงละเมิด
ภายหลังทรงบัญญัติเพิ่มเติมมีเงื่อนไข ไม่ปรับอาบัติในกรณีที่เป็นการแลก
เปลีย่ นกัน.

นิสสัคคิยปาจิตตีย์ จีวรวรรค สิกขาบทที่ ๖
โย ปะนะ ภิกขุ อัญญาตะกัง คะหะปะติง วา คะหะปะตานิง วา.....

“อนึ่ง ภิกษุใด ขอจีวรต่อคฤหัสถ์ชายก็ดี ต่อคฤหัสถ์
หญิ ง ก็ ด ี ผู ้ ม ิ ใ ช่ ญ าติ นอกจากสมั ย เป็ น นิ ส สั ค คิ ย ปาจิ ต ตี ย ์ .
สมัยในคำนัน้ ดังนี:้ ภิกษุเป็นผูม้ จี วี รถูกชิงเอาไปก็ดี มีจวี รฉิบหาย
ก็ดี นีส้ มัยในคำนัน้ .”

๕๘

ประมวลพระพุทธบัญญัติ

อริยวินยั จากพระไตรปิฎก

วิภงั ค์
ทีช่ อ่ื ว่า ผูม้ ใิ ช่ญาติ คือ ไม่ใช่คนเนือ่ งถึงกัน ทางมารดาก็ดี ทางบิดาก็ดี
ตลอด ๗ ชัว่ อายุของบุรพชน

อนาบัติ
๑.ภิกษุขอในสมัย ๒.ภิกษุขอต่อญาติ ๓.ภิกษุขอต่อคนปวารณา
๔.ภิกษุขอเพือ่ ประโยชน์ของภิกษุอน่ื ๕.ภิกษุจา่ ยมาด้วยทรัพย์ของตน ๖.ภิกษุ
วิกลจริต ๗.ภิกษุอาทิกมั มิกะ ไม่ตอ้ งอาบัต.ิ

เรื่องต้นบัญญัติ
บุตรเศรษฐีเลือ่ มใสพระอุปนันทศากยบุตร จึงปวารณาให้ขออะไรก็ได้
แต่ เ ธอขอผ้ า (ห่ ม ) จากตั ว เขา แม้ เ ขาจะขอไปเอาที ่ บ ้ า นมาให้ ก ็ ไ ม่ ย อม
พระศาสดาทรงทราบ ทรงติเตียนว่า “ดูกอ่ นโมฆบุรษุ การกระทำของเธอนัน้
ไม่เหมาะ ไม่สมควร ไม่ใช่กจิ ของสมณะ ใช้ไม่ได้ ไม่ควรทำ คนทีม่ ใิ ช่ญาติ
ย่อมไม่รกู้ ารกระทำอันสมควร หรือไม่สมควร ของทีม่ อี ยูห่ รือไม่มขี องคน
ทีไ่ ม่ใช่ญาติ เมือ่ เป็นเช่นนัน้ เธอยังขอจีวรต่อบุตรเศรษฐีผมู้ ใิ ช่ญาติได้.”
จึงทรงบัญญัตสิ กิ ขาบท ห้ามขอจีวรต่อคฤหัสถ์ชายหญิงทีม่ ใิ ช่ญาติ ถ้าขอได้มา
ต้องนิสสัคคิยปาจิตตีย์
ภายหลังมีโจรขโมยจีวรไป ภิกษุเห็นว่าทรงบัญญัตหิ า้ มไว้จงึ ไม่ขอจีวร
เปลือยกายเดินมา จึงตรัสว่า “เราอนุญาตให้ภิกษุผู้ถูกโจรแย่งชิงจีวรไป
หรือมีจวี รฉิบหาย ขอจีวรต่อพ่อเจ้าเรือน หรือแม่เจ้าเรือน ผูม้ ใิ ช่ญาติได้
เธอเดินไปถึงวัดใดก่อน ถ้าจีวรสำหรับวิหารก็ดี ผ้าลาดเตียงก็ดี
ผ้าลาดพื้นก็ดี ผ้าปูที่นอนก็ดี ของสงฆ์ในวัดนั้นมีอยู่ จะถือเอา
ผ้าของสงฆ์นั้นไปห่มด้วยคิดว่า
ได้จีวรนั้นมาแล้วจักคืนไว้ดังกล่าว

คัมภีรภ์ กิ ขุวภิ งั ค์ ภาค ๒ (พระวินยั ปิฏก เล่ม ๒)

๕๙

ดังนี้ก็ควร. ถ้าจีวรสำหรับวิหารก็ดี ผ้าลาดเตียงก็ดี ผ้าลาดพื้นก็ดี
ผ้าปูที่นอนก็ดี ของสงฆ์ไม่มี ต้องปกปิดด้วยหญ้า หรือใบไม้เดินมา
ไม่พงึ เปลือยกายเดินมา ภิกษุใดเปลือยกายเดินมา ต้องอาบัตทิ กุ กฏ.”
ทรงบัญญัตใิ ห้ขอได้ ในเวลาจีวรถูกโจรชิงเอาไป หรือจีวรฉิบหาย.
องค์แห่งอาบัติ ๑.ผ้ากว้างยาวควรวิกัปได้ ๒.ไม่มีสมัย ๓.ขอกับคนไม่ใช่ญาติ ๔.ได้มาเป็นของตน พร้อมด้วยองค์
๔ ดังนีจ้ งึ เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์ (บุพพสิกขาวรรณนา หน้า๑๕๙).

นิสสัคคิยปาจิตตีย์ จีวรวรรค สิกขาบทที่ ๗
ตัญเจ อัญญาตะโก คะหะปะติ วา คะหะปะตานี วา พะหูห.ิ ....

“ถ้าคฤหัสถ์ชายก็ดี คฤหัสถ์หญิงก็ดี ผูม้ ใิ ช่ญาติ ปวารณา
ต่อภิกษุนั้น๑ด้วยจีวรเป็นอันมาก เพื่อนำไปได้ตามใจ ภิกษุนั้น
พึงยินดีจีวร มีอุตราสงค์ อันตรวาสกเป็นอย่างมาก จากจีวร
เหล่านัน้ ถ้ายินดียง่ิ กว่านัน้ เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย.์ ”

อนาบัติ
๑.ภิกษุนำเอาไปด้วยคิดว่า จักนำจีวรทีเ่ หลือมาคืน ๒.เจ้าเรือนถวาย
บอกว่า จีวรที่เหลือจงเป็นของท่านรูปเดียว ๓.เจ้าเรือนไม่ได้ถวายเพราะเหตุ
จีวรถูกชิงไป ๔.เจ้าเรือนไม่ได้ถวายเพราะเหตุจีวรหาย ๕.ภิกษุขอต่อญาติ
๖.ภิกษุขอต่อคนปวารณา ๗.ภิกษุจา่ ยมาด้วยทรัพย์ของตน ๘.ภิกษุวกิ ลจริต
๙.ภิกษุอาทิกมั มิกะ ไม่ตอ้ งอาบัตแิ ล.

เรื่องต้นบัญญัติ
ภิกษุฉัพพัคคีย์ (พวก ๖ รูป) เที่ยวขอจีวรให้กลุ่มภิกษุที่มีจีวรถูกโจร
๑

หมายเหตุผู้รวบรวม สิกขาบทนี้มีความต่อเนื่องมาจากจีวรวรรค สิกขาบทที่ ๖

๖๐

ประมวลพระพุทธบัญญัติ

อริยวินยั จากพระไตรปิฎก

ชิงไป หรือ จีวรหาย ทัง้ ๆ ทีภ่ กิ ษุเหล่านัน้ มีผถู้ วายจีวรแล้ว เป็นการขอหรือ
เรี่ยไรแบบไม่รู้จักประมาณ ได้ผ้ามากจนถูกหาว่าจะขายผ้าหรืออย่างไร
พระผูม้ พี ระภาคจึงทรงบัญญัตสิ กิ ขาบทว่า ถ้าคฤหัสถ์ปวารณาให้รบั จีวรมากผืน
เพื่อนำไปได้ตามใจ ก็รับได้เพียงผ้านุ่งกับผ้าห่มเท่านั้น รับเกินกว่านั้น
ต้องนิสสัคคิยปาจิตตีย์.
องค์แห่งอาบัติ ๑.ยินดีเกินกว่ากำหนด ๒.ไม่มีเหตุเป็นต้นว่าผ้าเขาชิงเอาไปเสียหมด ๓.ขอกับคนผู้ไม่ใช่ญาติ
๔.ได้มาเป็นของตน พร้อมด้วยองค์ ๔ ดังนี้จึงเป็น นิสสัคคิยปาจิตตีย์ (บุพพสิกขาวรรณนา หน้า๑๖๐).

นิสสัคคิยปาจิตตีย์ จีวรวรรค สิกขาบทที่ ๘
ภิกขุง ปะเนวะ อุททิสสะ อัญญาตะกัสสะ คะหะปะติสสะ วา.....

“อนึ่ง มีคฤหัสถ์ชายก็ดี คฤหัสถ์หญิงก็ดี ผู้มิใช่ญาติ
ตระเตรียมทรัพย์สำหรับจ่ายจีวรเฉพาะภิกษุไว้วา่ เราจักจ่ายจีวร
ด้วยทรัพย์สำหรับจ่ายจีวรนีแ้ ล้ว ยังภิกษุชอ่ื นีใ้ ห้ครองจีวร ถ้าภิกษุ
นั้นเขาไม่ได้ปวารณาไว้ก่อน เข้าไปหาแล้ว ถึงการกำหนด
ในจีวรในสำนักของเขาว่า ดีละ ท่านจงจ่ายจีวรเช่นนั้น หรือ
เช่นนี้ด้วยทรัพย์สำหรับจ่ายจีวรนี้ แล้วยังรูปให้ครองเถิด เป็น
นิสสัคคิยปาจิตตีย์ เพราะอาศัยความเป็นผูใ้ คร่ในจีวรดี.”

วิภงั ค์
บทว่า เขาไม่ได้ปวารณาไว้กอ่ น คือ เป็นผูอ้ นั เขาไม่ได้บอกไว้กอ่ นว่า
ท่านเจ้าข้า ท่านต้องการจีวรเช่นไร ผมจักจ่ายจีวรเช่นไรถวายท่าน.

อนาบัติ
๑.ภิกษุขอต่อเจ้าเรือนผูเ้ ป็นญาติ ๒.ภิกษุขอต่อเจ้าเรือนผูป้ วารณาไว้

คัมภีรภ์ กิ ขุวภิ งั ค์ ภาค ๒ (พระวินยั ปิฏก เล่ม ๒)

๖๑

๓.ภิกษุขอเพื่อประโยชน์ของภิกษุอื่น ๔.ภิกษุจ่ายมาด้วยทรัพย์ของตน
๕.เจ้ า เรื อ นใคร่ จ ะจ่ า ยจี ว รมี ร าคาแพง ภิ ก ษุ ใ ห้ เ ขาจ่ า ยจี ว รมี ร าคาถู ก
๖.ภิกษุวกิ ลจริต ๗.ภิกษุอาทิกมั มิกะ ไม่ตอ้ งอาบัตแิ ล.

เรื่องต้นบัญญัติ
ชายผู้หนึ่งพูดกับภริยาว่า จะถวายผ้าแก่พระอุปนันทะ เธอทราบ
จึงไปพูดให้เขาถวายจีวร อย่างนั้นอย่างนี้ ถ้าถวายจีวรอย่างที่เธอไม่ใช้
เธอก็ไม่รู้จะเอาไปทำอะไร เขาจึงติเตียนว่ามักมาก ความทราบถึงพระผู้มี
พระภาคจึ ง ทรงบั ญ ญั ต ิ ส ิ ก ขาบท ห้ า มกำหนดให้ ค ฤหั ส ถ์ ท ี ่ ไ ม่ ใ ช่ ญ าติ
ไม่ได้ปวารณาไว้กอ่ น ให้ซอ้ื จีวรอย่างนัน้ อย่างนีถ้ วายตนด้วยหมายจะได้ของดีๆ
ทรงปรับอาบัตนิ สิ สัคคิยปาจิตตีย์ แก่ภกิ ษุผลู้ ว่ งละเมิด.

นิสสัคคิยปาจิตตีย์ จีวรวรรค สิกขาบทที่ ๙
ภิกขุง ปะเนวะ อุททิสสะ อุภนิ นัง อัญญาตะกานัง คะหะปะตีนงั วา.....

“อนึง่ มีคฤหัสถ์ชายก็ดี คฤหัสถ์หญิงก็ดี ผูม้ ใิ ช่ญาติสองคน
ตระเตรียมทรัพย์สำหรับจ่ายจีวรเฉพาะผืนๆ ไว้เฉพาะภิกษุว่า
เราทั้งหลายจักจ่ายจีวรเฉพาะผืนๆ ด้วยทรัพย์สำหรับจ่ายจีวร
เฉพาะผืนๆ เหล่านีแ้ ล้ว ยังภิกษุชอ่ื นีใ้ ห้ครองจีวรหลายผืนด้วยกัน,
ถ้าภิกษุนน้ั เขาไม่ได้ปวารณาไว้กอ่ น เข้าไปหาแล้วถึงการกำหนด
ในจีวรในสำนักของเขาว่า ดีละ ขอท่านทั้งหลายจงจ่ายจีวร
เช่นนั้นหรือเช่นนี้ ด้วยทรัพย์สำหรับจ่ายจีวรเฉพาะผืนๆ เหล่านี้
แล้วทั้งสองคนรวมกัน ยังรูปให้ครองจีวรผืนเดียวเถิด เป็น
นิสสัคคิยปาจิตตีย์ เพราะอาศัยความเป็นผูใ้ คร่ในจีวรดี.”

๖๒

ประมวลพระพุทธบัญญัติ

อริยวินยั จากพระไตรปิฎก

อนาบัติ
๑.ภิกษุขอต่อเจ้าเรือนผูเ้ ป็นญาติ ๒.ภิกษุขอต่อเจ้าเรือนผูป้ วารณาไว้
๓.ภิ ก ษุ ข อเพื ่ อ ประโยชน์ ข องภิ ก ษุ อ ื ่ น ๔.ภิ ก ษุ จ ่ า ยด้ ว ยทรั พ ย์ ข องตน
๕.เจ้ า เรื อ นใคร่ จ ะจ่ า ยจี ว รมี ร าคาแพง ภิ ก ษุ ใ ห้ เ ขาจ่ า ยจี ว รมี ร าคาถู ก
๖.ภิกษุวกิ ลจริต ๗.ภิกษุอาทิกมั มิกะ ไม่ตอ้ งอาบัตแิ ล.

เรื่องต้นบัญญัติ
ชายสองคนพูดกันว่า ต่างคนต่างจะซือ้ ผ้าคนละผืนถวายพระอุปนันทะ
เธอรู้จึงไปแนะนำให้เขารวมทุนกันซื้อผ้าชนิดนั้นชนิดนี้ เขาพากันติเตียนว่า
มักมาก ความทราบถึงพระผูม้ พี ระภาค จึงทรงบัญญัตสิ กิ ขาบท ห้ามเข้าไป
ขอให้คฤหัสถ์ทม่ี ใิ ช่ญาติ มิได้ปวารณาไว้กอ่ น ทีเ่ ขาตัง้ ใจจะต่างคนต่างซือ้ จีวร
ถวายเธอ แต่เธอกลับไปขอให้เขารวมกันซื้อจีวรอย่างนั้นอย่างนี้ โดยมุ่งให้
ได้ผา้ ดี ๆ ทรงปรับอาบัตนิ สิ สัคคิยปาจิตตีย์ แก่ภกิ ษุผลู้ ว่ งละเมิด.

นิสสัคคิยปาจิตตีย์ จีวรวรรค สิกขาบทที่ ๑๐
ภิกขุง ปะเนวะ อุททิสสะ ราชา วา ราชะโภคโค วา.....

“อนึง่ พระราชาก็ดี ราชอำมาตย์กด็ ี พราหมณ์กด็ ี คหบดีกด็ ี
ส่งทรัพย์สำหรับจ่ายจีวรไปด้วยทูตเฉพาะภิกษุว่า เจ้าจงจ่าย
จีวรด้วยทรัพย์สำหรับจ่ายจีวรนี้แล้วยังภิกษุชื่อนี้ให้ครองจีวร,
ถ้าทูตนัน้ เข้าไปหาภิกษุนน้ั กล่าวอย่างนีว้ า่ ทรัพย์สำหรับจ่ายจีวร
นีน้ ำมาเฉพาะท่าน, ขอท่านจงรับทรัพย์สำหรับจ่ายจีวร, ภิกษุนน้ั
พึงกล่าวต่อทูตนั้นอย่างนี้ว่า พวกเราหาได้รับทรัพย์สำหรับจ่าย
จีวรไม่, พวกเรารับแต่จีวรอันเป็นของควรโดยกาล; ถ้าทูตนั้น
กล่าวต่อภิกษุนั้นอย่างนี้ว่า ก็ใครๆ ผู้เป็นไวยาวัจกรของท่าน
มี หรือ? ภิกษุผตู้ อ้ งการจีวรพึงแสดงชนผูท้ ำการในอารามหรือ

คัมภีรภ์ กิ ขุวภิ งั ค์ ภาค ๒ (พระวินยั ปิฏก เล่ม ๒)

๖๓

อุบาสกให้เป็นไวยาวัจกร ด้วยคำว่า คนนัน้ แลเป็นไวยาวัจกรของ
ภิกษุทั้งหลาย, ถ้าทูตนั้นสั่งไวยาวัจกรนั้นให้เข้าใจแล้ว เข้าไปหา
ภิกษุนน้ั กล่าวอย่างนีว้ า่ คนทีท่ า่ นแสดงเป็นไวยาวัจกรนัน้ , ข้าพเจ้า
สั่งให้เข้าใจแล้ว; ท่านจงเข้าไปหา เขาจักให้ท่านครองจีวรตาม
กาล, ภิกษุผตู้ อ้ งการจีวรเข้าไปหาไวยาวัจกรแล้ว พึงทวงพึงเตือน
สองสามครั้งว่า รูปต้องการจีวร*; ภิกษุทวงอยู่ เตือนอยู่ สอง
สามครัง้ ยังไวยาวัจกรนัน้ ให้จดั จีวรสำเร็จได้ การให้สำเร็จได้ดว้ ย
อย่างนี้ นัน่ เป็นการดี, ถ้าให้สำเร็จไม่ได้, พึงยืนนิง่ ต่อหน้า ๔ ครัง้
๕ ครั้ง ๖ ครั้ง เป็นอย่างมาก; เธอยืนนิ่งต่อหน้า ๔ ครั้ง ๕ ครั้ง
๖ ครัง้ เป็นอย่างมาก; ยังไวยาวัจกรนัน้ ให้จดั จีวรสำเร็จได้, การให้
สำเร็จได้ด้วยอย่างนี้ นั่นเป็นการดี, ถ้าให้สำเร็จไม่ได้, ถ้าเธอ
พยายามให้ยง่ิ กว่านัน้ ยังจีวรนัน้ ให้สำเร็จ, เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย;์
ถ้าให้สำเร็จไม่ได้พึงไปเองก็ได้, ส่งทูตไปก็ได้ในสำนักที่ส่งทรัพย์
สำหรับจ่ายจีวรมาเพือ่ เธอ, บอกว่า ท่านส่งทรัพย์สำหรับจ่ายจีวร
ไปเฉพาะภิกษุใด,ทรัพย์นน้ั หาสำเร็จประโยชน์นอ้ ยหนึง่ แก่ภกิ ษุนน้ั ไม่,
ท่ า นจงทวงเอาทรั พ ย์ ข องท่ า นคื น , ทรั พ ย์ ข องท่ า นอย่ า ได้
ฉิบหายเสียเลย; นี้เป็นสามีจิกรรมในเรื่องนั้น.”

อนาบัติ
๑.ภิกษุทวง ๓ ครัง้ ยืน ๖ ครัง้ ภิกษุทวงไม่ถงึ ๓ ครัง้ ยืนไม่ถงึ ๖ ครัง้
๒.ภิกษุไม่ได้ทวงไวยาวัจกรถวายเอง ๓.เจ้าของทวงเอามาถวาย ๔.ภิกษุวกิ ลจริต
๕.ภิกษุอาทิกมั มิกะ ไม่ตอ้ งอาบัตแิ ล.

เรื่องต้นบัญญัติ
มหาอำมาตย์ผอู้ ปุ ฏั ฐากพระอุปนันทศากยบุตร ใช้ทตู ให้นำเงินค่าซือ้
* วิภงั ค์สกิ ขาบทว่า : ภิกษุผตู้ อ้ งการจีวรเข้าไปหาไวยาวัจกรแล้วพึงทวง พึงเตือนสองสาม ครัง้ ว่า รูปต้องการจีวร; อย่าพูดว่า
จงให้จวี รแก่รปู จงนำจีวรมาให้รปู จงแลกจีวร ให้รปู จงจ่ายจีวรให้รปู

๖๔

ประมวลพระพุทธบัญญัติ

อริยวินยั จากพระไตรปิฎก

จีวรไปถวายพระอุปนันทะ ท่านตอบว่าท่านรับเงินไม่ได้ รับได้แต่จีวรที่ควร
โดยกาล เขาจึงถามหาไวยาวัจกร (ผู้ทำกิจธุระแทนสงฆ์) ท่านจึงแสดง
อุบาสกคนหนึง่ ว่าเป็นไวยาวัจกรของภิกษุทง้ั หลาย เขาจึงมอบเงินแก่ไวยาวัจกร
แล้วแจ้งให้ทา่ นทราบ
ท่านก็ไม่พดู อะไรกับไวยาวัจกร แม้จะได้รบั คำเตือนจากมหาอำมาตย์
ซึง่ ส่งทูตมา ขอให้ใช้ผา้ นัน้ เป็นครัง้ ที่ ๒ ก็ไม่พดู อะไรกับไวยาวัจกร จนกระทัง่
ได้รบั คำเตือนเป็นครัง้ ที่ ๓ ขอให้ใช้ผา้ นัน้ จึงไปเร่งเร้าเอากับไวยาวัจกรผูก้ ำลัง
มีธรุ ะ จะต้องเข้าประชุมสภานิคม ซึง่ มีกติกาว่า ใครไปช้าจะต้องถูกปรับ ๕๐
กหาปณะ แม้เขาจะแจ้งให้ทราบกติกาก็ไม่ฟงั คงเร่งเร้าเอาจนเขาต้องไปซือ้
ผ้ามาให้และไปถูกปรับเพราะเข้าประชุมช้า คนทั้งหลายจึงติเตียนว่าทำให้
เข้าประชุมช้าต้องเสียค่าปรับ.
พระผูม้ พี ระภาคทรงทราบและทรงติเตียน จึงบัญญัตสิ กิ ขาบทความว่า
ถ้าเขาส่งทูตมาถวายค่าซือ้ จีวร และเธอแสดงไวยาวัจกรแล้ว เธอจะไปทวงจีวร
เอากับไวยาวัจกรได้ไม่เกิน ๓ ครั้ง ไปยืนนิ่ง ๆ ให้เขาเห็นไม่เกิน ๖ ครั้ง
ถ้าทวงเกิน ๓ ครัง้ หรือไปยืนเกิน ๖ ครัง้ ต้องอาบัตนิ สิ สัคคิยปาจิตตีย.์
องค์แห่งอาบัติ ๑.กัปปิยการกภิกษุแสดงเอง ๒.ทูตบอกกัปปิยการกให้รู้แล้ว บอกภิกษุให้รู้ด้วย ๓.พยายามคือ
ทวงและยื น ให้ เ กิ น กำหนด ๔.ได้ ม าด้ ว ยความพยายามนั ้ น พร้ อ มด้ ว ยองค์ ๔ ดั ง นี ้ จ ึ ง เป็ น นิ ส สั ค คิ ย ปาจิ ต ตี ย ์
(บุพพสิกขาวรรณนา หน้า ๑๖๓).

คัมภีรภ์ กิ ขุวภิ งั ค์ ภาค ๒ (พระวินยั ปิฏก เล่ม ๒)

๖๕

๒. โกสิยวรรค วรรคว่าด้วยไหม
เป็นวรรคที่ ๒ มี ๑๐ สิกขาบท
นิสสัคคิยปาจิตตีย์ โกสิยวรรค สิกขาบทที่ ๑
โย ปะนะ ภิกขุ โกสิยะมิสสะกัง สันถะตัง การาเปยยะ.....

“อนึง่ ภิกษุใด ให้ทำสันถัตเจือด้วยไหม, เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย.์ ”

วิภงั ค์
สันถัต ได้แก่ ผ้ารองนัง่ ทีเ่ ขาหล่อ ไม่ใช่ทอ.๑

อนาบัติ
๑.ภิกษุทำเป็นเพดานก็ดี เป็นเครือ่ งลาดพืน้ ก็ดี เป็นม่านก็ดี เป็นเปลือกฟูกก็ดี
เป็นปลอกหมอนก็ดี ๒.ภิกษุวกิ ลจริต ๓.ภิกษุอาทิกมั มิกะ ไม่ตอ้ งอาบัตแิ ล.

เรื่องต้นบัญญัติ
ภิกษุฉัพพัคคีย์เข้าไปหาช่างทำไหม ขอให้เขาต้มตัวไหม, และขอ
ใยไหมบ้าง เพือ่ จะหล่อสันถัต (เครือ่ งลาดรองนัง่ , เครือ่ งปูนง่ั ) เจือด้วยไหม. เขาว่า
เบียดเบียนเขาและเบียดเบียนตัวไหม พระผูม้ พี ระภาคจึงทรงบัญญัตสิ กิ ขาบท
ห้ามภิกษุหล่อสันถัตเจือด้วยไหม ทรงปรับอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตีย์แก่ภิกษุ
ผู้ล่วงละเมิด.
๑

วิธหี ล่อสันถัต ใช้ยางเหนียวเช่นน้ำข้าวเทลงบนพืน้ ทีเ่ รียบแล้วเอาขนโปรยลาดลงบนยางเหนียว (วิ.อ. ๒/๕๔๒/๑๙๒)

๖๖
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นิสสัคคิยปาจิตตีย์ โกสิยวรรค สิกขาบทที่ ๒
โย ปะนะ ภิกขุ สุทธะกาฬะกานัง เอฬะกะโลมานัง.....

“อนึง่ ภิกษุใด ให้ทำสันถัตแห่งขนเจียมดำล้วน, เป็น
นิสสัคคิยปาจิตตีย์.”

อนาบัติ
๑.ภิกษุทำเป็นเพดานก็ดี เป็นเครือ่ งลาดพืน้ ก็ดี เป็นม่านก็ดี เป็นเปลือกฟูกก็ดี
เป็นปลอกหมอนก็ดี ๒.ภิกษุวกิ ลจริต ๓.ภิกษุอาทิกมั มิกะ ไม่ตอ้ งอาบัตแิ ล.

เรื่องต้นบัญญัติ
ภิกษุฉัพพัคคีย์หล่อสันถัตด้วยขนเจียมดำล้วน (ขนสัตว์ชนิดหนึ่งใน
จำพวกกวาง มีอยู่ทางเหนือของประเทศจีน ; ภาษาเขมร เจียม ว่า แกะ :
พจนานุกรมไทย) คนทัง้ หลายติเตียนว่า ใช้ของอย่างคฤหัสถ์ จึงทรงบัญญัติ
สิกขาบท ห้ามหล่อเองหรือใช้ให้หล่อสันถัตด้วยขนเจียมดำล้วน ทรงปรับอาบัติ
นิสสัคคิยปาจิตตีย์ แก่ผลู้ ว่ งละเมิด.

นิสสัคคิยปาจิตตีย์ โกสิยวรรค สิกขาบทที่ ๓
นะวัมปะนะ ภิกขุนา สันถะตัง การะยะมาเนนะ เท๎ว ภาคา.....

“อนึ่ง ภิกษุผู้ให้ทำสันถัตใหม่ พึงถือเอาขนเจียมดำล้วน
๒ ส่วน ขนเจียมขาวเป็นส่วนที่ ๓ ขนเจียมแดงเป็นส่วนที่ ๔,
ถ้ า ภิ ก ษุ ไ ม่ ถ ื อ เอาขนเจี ย มดำล้ ว น ๒ ส่ ว น ขนเจี ย มขาวเป็ น
ส่วนที่ ๓ ขนเจียมแดงเป็นส่วนที่ ๔ ให้ทำสันถัตใหม่, เป็น
นิสสัคคิยปาจิตตีย์.”

คัมภีรภ์ กิ ขุวภิ งั ค์ ภาค ๒ (พระวินยั ปิฏก เล่ม ๒)

๖๗

อนาบัติ
๑.ภิกษุถอื เอาขนเจียมขาว ๑ ชัง่ ขนเจียมแดง ๑ ชัง่ แล้วทำ ๒.ภิกษุ
ถือเอาขนเจียมขาวมากกว่า ขนเจียมแดงมากกว่า แล้วทำ ๓.ภิกษุถอื เอาขนเจียม
ขาวล้วน ขนเจียมแดงล้วน แล้วทำ ๔.ภิกษุทำเป็นเพดานก็ดี เป็นเครือ่ งลาดพืน้
ก็ดี เป็นม่านก็ดี เป็นเปลือกฟูกก็ดี เป็นปลอกหมอนก็ดี ๕.ภิกษุวิกลจริต
๖.ภิกษุอาทิกมั มิกะ ไม่ตอ้ งอาบัตแิ ล.

เรื่องต้นบัญญัติ
ภิกษุฉัพพัคคีย์ หล่อสันถัตด้วยขนเจียมดำล้วน เพียงแต่เอาขนเจียม
ขาวหน่อยหนึ่งใส่ลงไปที่ชาย มีผู้ติเตียน จึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่า ภิกษุ
จะหล่อสันถัตใหม่ พึงถือเอาขนเจียมดำ ๒ ส่วน ขนเจียมขาว ๑ ส่วน
ขนเจียมแดง ๑ ส่วน ถ้าไม่ทำตามส่วนนัน้ ต้องนิสสัคคิยปาจิตตีย.์

นิสสัคคิยปาจิตตีย์ โกสิยวรรค สิกขาบทที่ ๔
นะวัมปะนะ ภิกขุนา สันถะตัง การาเปตวา ฉัพพัสสานิ ธาเรตัพพัง.....

“อนึ่ง ภิกษุให้ทำสันถัตใหม่แล้ว พึงทรงไว้ให้ได้ ๖ ฝน.
ถ้ายังหย่อนกว่า ๖ ฝน เธอสละเสียแล้วก็ดี ยังไม่สละแล้วก็ดี
ซึ่งสันถัตนั้น ให้ทำสันถัตอื่นใหม่ เว้นไว้แต่ภิกษุได้สมมติ,
เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์.”

อนาบัติ
๑.ครบ ๖ ฝนแล้วภิกษุทำใหม่ ๒.เกิน ๖ ฝนแล้วภิกษุทำใหม่
๓.ภิกษุทำเองก็ดี ใช้ผอู้ น่ื ทำก็ดี เพือ่ ใช้เป็นของอืน่ ๔.ภิกษุได้สนั ถัตทีค่ นอืน่

๖๘
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ทำไว้แล้ว ใช้สอย ๕.ภิกษุทำเป็นเพดานก็ดี เป็นเครือ่ งลาดพืน้ ก็ดี เป็นม่านก็ดี
เป็นเปลือกฟูกก็ดี เป็นปลอกหมอนก็ดี ๖.ภิกษุได้สมมติ ๗.ภิกษุวิกลจริต
๘.ภิกษุอาทิกมั มิกะ ไม่ตอ้ งอาบัตแิ ล.

เรื่องต้นบัญญัติ
ภิ ก ษุ ท ั ้ ง หลายหล่ อ สั น ถั ต ทุ ก ปี ต้ อ งขอขนเจี ย มจากชาวบ้ า น
เป็นการรบกวนเขา มีผู้ติเตียนอ้างว่าของชาวบ้านเขาใช้ได้นานถึง ๕ - ๖ ปี
จึงทรงบัญญัตสิ กิ ขาบทว่า ภิกษุหล่อสันถัตใหม่ พึงใช้ให้ถงึ ๖ ปี ถ้ายังไม่ถงึ ๖
ปี หล่อใหม่ต้องนิสสัคคิยปาจิตตีย์. ภายหลังภิกษุเป็นไข้ เขานิมนต์ไปที่อื่น
ไม่กล้าไป เพราะจะนำสันถัตไปด้วยไม่ไหว จึงทรงอนุญาตให้มีการสมมติ
เป็นพิเศษสำหรับภิกษุไข้.

นิสสัคคิยปาจิตตีย์ โกสิยวรรค สิกขาบทที่ ๕
นิสที ะนะสันถะตัมปะนะ ภิกขุนา การะยะมาเนนะ.....

“อนึ่ง ภิกษุผู้ให้ทำสันถัตสำหรับนั่ง พึงถือเอาคืบสุคต
โดยรอบแห่งสันถัตเก่า เพื่อทำให้เสียสี, ถ้าภิกษุไม่ถือเอาคืบ
สุคตโดยรอบแห่งสันถัตเก่า ให้ทำสันถัตสำหรับนั่งใหม่, เป็น
นิสสัคคิยปาจิตตีย์.”

อนาบัติ
๑.ภิกษุถอื เอาสันถัตเก่าหนึง่ คืบสุคตโดยรอบแล้วทำ ๒.ภิกษุหาไม่ได้
ถือเอาแต่นอ้ ยแล้วทำ ๓.ภิกษุหาไม่ได้ ไม่ถอื เอาเลยแล้วทำ ๔.ภิกษุได้สนั ถัต
ที่คนอื่นทำไว้แล้วใช้สอย ๕.ภิกษุทำเป็นเพดานก็ดี เป็นเครื่องลาดพื้นก็ดี
เป็ น ม่ า นก็ ด ี เป็ น เปลื อ กฟู ก ก็ ด ี เป็ น ปลอกหมอนก็ ด ี ๖.ภิ ก ษุ ว ิ ก ลจริ ต
๗.ภิกษุอาทิกมั มิกะ ไม่ตอ้ งอาบัตแิ ล.

คัมภีรภ์ กิ ขุวภิ งั ค์ ภาค ๒ (พระวินยั ปิฏก เล่ม ๒)

๖๙

เรื่องต้นบัญญัติ
สมัยนั้น พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระเชตวัน เขตพระนคร
สาวัตถี รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ปรารถนาจะหลีกออกเร้นอยู่ตลอดไตรมาส
ใครๆ อย่าเข้าไปหาเรา นอกจากภิกษุผู้นำบิณฑบาตเข้าไปให้รูปเดียว แม้จะ
ไม่มีใครเข้าไปเฝ้า นอกจากภิกษุผู้นำบิณฑบาตเข้าไปถวายรูปเดียว แต่สงฆ์
ในเขตพระนครสาวัตถีกย็ งั ตัง้ กติกากันไว้วา่ นอกจากภิกษุผนู้ ำบิณฑบาตเข้าไป
ถวายรูปเดียว ภิกษุรปู ใดเข้าไปเฝ้า ต้องให้แสดงอาบัตปิ าจิตตีย.์
ครั ้ ง นั ้ น ท่ า นพระอุ ป เสนวั ง คั น ตบุ ต รกั บ ภิ ก ษุ บ ริ ษ ั ท เข้ า ไปเฝ้ า
พระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ทรงปฏิสันฐานด้วย แลตรัสถามพระอุปเสน
วังคันตบุตรถึงวิธีแนะนำศิษย์ที่ทำให้บริษัทของท่าน สมาทานธุดงค์อยู่ป่า
เป็นวัตร เทีย่ วบิณฑบาตเป็นวัตร ถือผ้าบังสุกลุ เป็นวัตร ท่านกราบทูลให้ทรง
ทราบว่า ท่านชีแ้ จงให้ผจู้ ะเป็นบริษทั ทราบวัตรนัน้ และถามก่อนว่าถ้าสามารถ
ปฏิบตั ติ ามได้จงึ รับเป็นศิษย์ พระผูม้ พี ระภาคทรงสาธุการ และตรัสถามว่า
ท่านทราบกติกาทีส่ งฆ์ในสาวัตถีตง้ั กันเองนัน้ หรือไม่ แล้วทรงบอกให้ทราบ
ท่านพระอุปเสนฯ กราบทูลว่า “พระสงฆ์ในเขตพระนครสาวัตถีจัก
เปิดเผยตนเองออกมาด้วยกติกาของตน พวกข้าพระพุทธเจ้าจักไม่แต่งตั้ง
สิกขาบททีพ่ ระองค์มไิ ด้ทรงบัญญัติ และจักไม่เพิกถอนสิกขาบททีท่ รงบัญญัตไิ ว้
จักสมาทานประพฤติในสิกขาบทตามทีท่ รงบัญญัตไิ ว้ ดังนี.้ ” ทรงรับสาธุการ และ
ทรงอนุญาตให้บรรดาภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัตร ถือบิณฑบาตเป็นวัตร
ทรงผ้าบังสุกลุ เป็นวัตร เข้าเฝ้าได้ตามสะดวก.
ภิกษุเหล่านั้นเห็นจริงด้วยในทันใดนั้นว่า ท่านพระอุปเสนวังคันตบุตร
พูดถูกต้องจริงแท้, พระสงฆ์ไม่ควรแต่งตั้งสิกขาบทที่ยังมิได้ทรงบัญญัติ
หรือไม่ควรเพิกถอนสิกขาบทที่ทรงบัญญัติไว้, ควรสมาทานประพฤติ
ในสิกขาบทตามที่ทรงบัญญัติไว้.
ภิกษุทง้ั หลายได้ทราบข่าวว่า พระผูม้ พี ระภาคทรงอนุญาตให้ภกิ ษุผถู้ อื
การอยู่ป่าเป็นวัตร ถือบิณฑบาตเป็นวัตร ทรงผ้าบังสุกุลเป็นวัตร เข้าเฝ้าได้

๗๐
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ตามสะดวก ภิกษุเหล่านัน้ ปรารถนาจะเข้าเฝ้าพระผูม้ พี ระภาค ต่างละทิง้ สันถัต
พากันสมาทานอารัญญิกธุดงค์ ปิณฑบาติกธุดงค์ ปังสุกลุ กิ ธุดงค์๑.
พระผู ้ ม ี พ ระภาคทอดพระเนตรเห็ น สั น ถั ต ซึ ่ ง ทอดทิ ้ ง ไว้ ใ นที ่ น ั ้ น ๆ
จึงทรงบัญญัตสิ กิ ขาบทว่า ภิกษุจะหล่อสันถัตสำหรับนัง่ พึงถือเอาสันถัตเก่า ๑
คืบ โดยรอบเจือลงไป เพือ่ ทำลายให้เสียสี. ถ้าไม่ทำอย่างนัน้ หล่อสันถัตใหม่
ต้องอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตีย์.

นิสสัคคิยปาจิตตีย์ โกสิยวรรค สิกขาบทที่ ๖
ภิกขุโน ปะเนวะ อัทธานะมัคคะ ปะฏิปนั นัสสะ.....

“อนึง่ ขนเจียมเกิดขึน้ แก่ภกิ ษุผเู้ ดินทางไกล, ภิกษุตอ้ งการ
พึงรับได้, ครัน้ รับแล้ว เมือ่ คนถือไม่มี พึงถือไปด้วยมือของตนเอง
ตลอดระยะทาง ๓ โยชน์เป็นอย่างมาก, ถ้าเธอถือเอาไปยิง่ กว่านัน้
แม้คนถือไม่มี, เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์.”

อนาบัติ
๑.ภิกษุถอื ไปเพียงระยะ ๓ โยชน์ ๒.ภิกษุถอื ไปหย่อนระยะ ๓ โยชน์
๓.ภิกษุถอื ไปก็ดี ถือกลับมาก็ดี เพียงระยะ ๓ โยชน์ ๔.ภิกษุถอื ไปเพียง ๓ โยชน์
แล้วพักแรมเสีย รุ่งขึ้นถือต่อจากนั้นไปอีก ๕.ขนเจียมถูกโจรชิงไปแล้ว
ภิกษุได้คืนมา ถือไปอีก ๖.ขนเจียมที่สละแล้ว ภิกษุได้คืนมา ถือไปอีก
๗.ภิกษุให้คนอื่นช่วย ถือไป ๘.ขนเจียมที่ทำเป็นสิ่งของแล้วภิกษุถือไป
๙.ภิกษุวกิ ลจริต ๑๐. ภิกษุอาทิกมั มิกะ ไม่ตอ้ งอาบัตแิ ล.
๑

อารัญญิกธุดงค์ คือข้อปฏิบตั ขิ ดั เกลากิเลสของผูถ้ อื อยูใ่ นป่า ห่างไกลจากหมูบ่ า้ นอย่างน้อย ๕๐๐ ชัว่ ธนู คือประมาณ ๒๕
เส้น , บิณฑบาติกธุดงค์ ถือบิณฑบาตเทีย่ วบิณฑบาตเป็นประจำ, ปังสุกลุ กิ ธุดงค์ ถือผ้าบังสุกลุ (ผ้าเปือ้ นฝุน่ ) เป็นวัตร
ไม่ใช้จวี รทีค่ หบดีถวาย

คัมภีรภ์ กิ ขุวภิ งั ค์ ภาค ๒ (พระวินยั ปิฏก เล่ม ๒)

๗๑

เรื่องต้นบัญญัติ
ภิกษุรูปหนึ่ง เดินทางไปสู่กรุงสาวัตถี ในโกศลชนบท, มีผู้ถวาย
ขนเจียมในระหว่างทาง เธอเอาจีวรห่อนำไป มนุษย์ทง้ั หลายพากันพูดล้อว่า
ซึ ้ อ มาด้ ว ยราคาเท่ า ไร จะได้ ก ำไรเท่ า ไร ความทราบถึ ง พระผู ้ ม ี พ ระภาค
จึงทรงบัญญัติสิกขาบทใจความว่า ภิกษุเดินทางไกล มีผู้ถวายขนเจียม
ถ้าปรารถนาก็พงึ รับ และนำไปเองได้ไม่เกิน ๓ โยชน์ ในเมือ่ ไม่มผี นู้ ำไปให้
ถ้านำไปเกิน ๓ โยชน์ แม้ไม่มผี นู้ ำไปให้ ต้องนิสสัคคิยปาจิตตีย.์

นิสสัคคิยปาจิตตีย์ โกสิยวรรค สิกขาบทที่ ๗
โย ปะนะ ภิกขุ อัญญาติกายะ ภิกขุนยิ า เอฬะกะโลมานิ.....

“อนึง่ ภิกษุใด ยังภิกษุณผี มู้ ใิ ช่ญาติ ให้ซกั ก็ดี ให้ยอ้ มก็ดี
ให้สางก็ดี ซึง่ ขนเจียม, เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย.์ ”

อนาบัติ
๑.ภิกษุณีผู้เป็นญาติซักให้เอง ๒.ภิกษุณีผู้มิใช่ญาติเป็นผู้ช่วยเหลือ
๓.ภิกษุไม่ได้บอกใช้แต่ภกิ ษุณผี มู้ ใิ ช่ญาติซกั ให้เอง ๔.ภิกษุใช้ให้ซกั ขนเจียมที่
ทำเป็นสิ่งของแล้วแต่ยังไม่ได้ใช้ ๕.ใช้สิกขมานาซัก ๖.ใช้สามเณรีซัก
๗.ภิกษุวกิ ลจริต ๘.ภิกษุอาทิกมั มิกะ ไม่ตอ้ งอาบัตแิ ล.

เรื่องต้นบัญญัติ
ภิกษุฉพั พัคคีย์ (พวก ๖) ใช้นางภิกษุณใี ห้ซกั ให้ยอ้ ม ให้สางขนเจียม

๗๒

ประมวลพระพุทธบัญญัติ

อริยวินยั จากพระไตรปิฎก

ทำให้เสียการเรียน การสอบถามและเสียข้อปฏิบตั ิ ศีล สมาธิ ปัญญา ชัน้ สูง.
พระผูม้ พี ระภาคทรงทราบ จึงทรงบัญญัตสิ กิ ขาบท ห้ามใช้นางภิกษุณที ม่ี ใิ ช่ญาติ
ซัก, ย้อม, หรือสางขนเจียม ทรงปรับนิสสัคคิยปาจิตตีย์ แก่ภกิ ษุผลู้ ว่ งละเมิด.

นิสสัคคิยปาจิตตีย์ โกสิยวรรค สิกขาบทที่ ๘
โย ปะนะ ภิกขุ ชาตะรูปะระชะตัง อุคคัณเหยยะ วา.....

“อนึง่ ภิกษุใด รับก็ดี ให้รบั ก็ดี ซึง่ ทอง เงิน หรือยินดีทอง
เงินอันเขาเก็บไว้ให้, เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์.”

วิภงั ค์
ทีช่ อ่ื ว่า ทอง ตรัสหมายทองคำ.
ทีช่ อ่ื ว่า เงิน ได้แก่ กหาปณะ มาสกทีท่ ำด้วยโลหะ มาสกทีท่ ำด้วยไม้
มาสกทีท่ ำด้วยครัง่ ซึง่ ใช้เป็นมาตราสำหรับแลกเปลีย่ นซือ้ ขายกันได้.
บทว่า รับ คือ รับเอง เป็นนิสสัคคีย.์
บทว่า ให้รบั คือ ให้คนอืน่ รับแทน เป็นนิสสัคคีย.์
บทว่า หรือยินดีทองเงินอันเขาเก็บไว้ให้ ความว่า ยินดีทอง
เงินที่เขาเก็บไว้ให้ด้วยบอกว่า ของนี้จงเป็นของพระคุณเจ้า ดังนี้เป็นต้น,
เป็นนิสสัคคีย์ ทอง เงินทีเ่ ป็นนิสสัคคีย์ ต้องเสียสละในท่ามกลางสงฆ์.

อนาบัติ
๑.ทองเงินตกอยู่ภายในวัดก็ดี ภายในที่อยู่ก็ดี, ภิกษุหยิบยกเองก็ดี
ใช้ให้หยิบยกก็ดี, แล้วเก็บไว้ด้วยตั้งใจว่า เป็นของผู้ใด, ผู้นั้นจักนำไปดังนี้
๒.ภิกษุวกิ ลจริต ๓.ภิกษุอาทิกมั มิกะ ไม่ตอ้ งอาบัตแิ ล.

เรื่องต้นบัญญัติ
เจ้าของบ้านทีพ่ ระอุปนันทศากยบุตร เข้าไปฉันเป็นนิตย์ เตรียมเนือ้

คัมภีรภ์ กิ ขุวภิ งั ค์ ภาค ๒ (พระวินยั ปิฏก เล่ม ๒)

๗๓

ไว้ถวายในเวลาเช้า แต่เด็กร้องไห้ขอกินในเวลากลางคืน จึงให้เด็กกินไป รุง่ เช้า
พระอุปนันทะเข้าไปในบ้านนัน้ เขาจึงแจ้งเรือ่ งให้ทราบแล้วถามว่า “พระคุณเจ้า
จะให้ ผ มนำกหาปณะไปแลกอะไรมา ขอรั บ ” ท่ า นพระอุ ป นั น ทะถามว่ า
“ท่านบริจาคทรัพย์ ๑ กหาปณะแก่อาตมาหรือ” เขาตอบว่าใช่ ท่านจึงกล่าวว่า
”ท่านจงถวายกหาปณะนัน้ แก่อาตมาเถิด” ทีนน้ั เขาเอากหาปณะ ถวายแก่ทา่ น
พระอุปนันทะ แล้วตำหนิ ประณาม โพนทะนาว่า “พระสมณะเชือ้ สายศากยบุตร
เหล่านีร้ บั รูปยิ ะ เหมือนพวกเรา”
พระผูม้ พี ระภาคทรงทราบจึงบัญญัตสิ กิ ขาบท ห้ามภิกษุรบั เอง ใช้ให้รบั
ทองเงินหรือยินดีทองเงินทีเ่ ขาเก็บไว้เพือ่ ตน ทรงปรับอาบัตนิ สิ สัคคิยปาจิตตีย์
แก่ภกิ ษุผลู้ ว่ งละเมิด ต้องสละเงินทองทีไ่ ด้มานัน้ แก่สงฆ์ (ภายหลังทรงอนุญาต
ให้ยนิ ดีในปัจจัย ๔ ได้ คือ ทายกมอบเงินไว้แก่ไวยาวัจกร เพือ่ ให้จดั หาปัจจัย ๔
ภิกษุตอ้ งการอะไร ก็บอกให้เขาจัดหาให้ มีรายละเอียดอยูห่ น้า ๒๕๓)
องค์แห่งอาบัติ ๑.ของนั้นเป็นทองและเงินที่เป็นนิสสัคคิยวัตถุ ๒.เฉพาะเป็นของตัว ๓.รับเองหรือให้เขารับ
หรือเขาเก็บไว้ให้ ยินดีเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมด้วย องค์ ๓ ดังนี้ จึงเป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์ (บุพพสิกขาวรรณนา
หน้า๑๖๗).

นิสสัคคิยปาจิตตีย์ โกสิยวรรค สิกขาบทที่ ๙
โย ปะนะ ภิกขุ นานัปปะการะกัง รูปิยะสังโวหารัง.....

“อนึง่ ภิกษุใดถึงความซือ้ ขายด้วยรูปยิ ะมีประการต่างๆ,
เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์.”

วิภงั ค์
ทีช่ อ่ื ว่า รูปยิ ะ ได้แก่ ทองคำ กหาปณะ มาสกทีท่ ำด้วยโลหะ มาสกที่
ทำด้วยไม้ มาสกทีท่ ำด้วยครัง่ ซึง่ ใช้เป็นมาตราสำหรับแลกเปลีย่ นซือ้ ขายกันได้.
ของทีซ่ อ้ื ขายด้วยรูปยิ ะ ซึง่ เป็นนิสสัคคียน์ น้ั , ต้องเสียสละในท่ามกลางสงฆ์.

๗๔

ประมวลพระพุทธบัญญัติ

อริยวินยั จากพระไตรปิฎก

อนาบัติ
๑.ภิกษุวกิ ลจริต ๒.ภิกษุอาทิกมั มิกะ ไม่ตอ้ งอาบัตแิ ล.

เรื่องต้นบัญญัติ
ภิกษุฉพั พัคคีย์ ทำการซือ้ ขายด้วยรูปยิ ะ มนุษย์ทง้ั หลายพากันติเตียน
ว่า ไฉนพระสมณะเชือ้ สายศากยะบุตรจึงทำการซือ้ ขายด้วยรูปยิ ะ เหมือนพวก
คฤหัสถ์ที่ยังบริโภคกามเล่า
พระผูม้ พี ระภาค จึงทรงบัญญัตสิ กิ ขาบท ห้ามทำการซือ้ ขายด้วยรูปยิ ะ
ทรงปรับอาบัตนิ สิ สัคคิยปาจิตตีย์ แก่ภกิ ษุผลู้ ว่ งละเมิด.
องค์แห่งอาบัติ ๑.ของที่แลกเปลี่ยนมาก็ดี ทรัพย์ของตนที่จะเอาไปแลกเปลี่ยนก็ดี ข้างใดข้างหนึ่งเป็นรูปิยะ
เป็นนิสสัคคิยวัตถุ ๒.สำเร็จในการซื้อขายแลกเปลี่ยนกัน พร้อมด้วยองค์ ๒ ดังนี้ จึงเป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์
(บุพพสิกขาวรรณนา หน้า๑๖๘).

นิสสัคคิยปาจิตตีย์ โกสิยวรรค สิกขาบทที่ ๑๐
โย ปะนะ ภิกขุ นานัปปะการะกัง กะยะวิกกะยัง.....

“อนึ ่ ง ภิ ก ษุ ใ ดถึ ง การแลกเปลี ่ ย นมี ป ระการต่ า งๆ ,
เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์.”

วิภงั ค์
บทว่า ถึงการแลกเปลี่ยน คือ ภิกษุพูดเป็นเชิงบังคับว่า จงให้ของ
สิง่ นีด้ ว้ ยของสิง่ นี้ จงนำของสิง่ นีม้ าด้วยของสิง่ นี้ จงแลกเปลีย่ นของสิง่ นีด้ ว้ ยของ
สิ ่ ง นี ้ จงจ่ า ยของสิ ่ ง นี ้ ด ้ ว ยของสิ ่ ง นี ้ ดั ง นี ้ เ ป็ น ต้ น , ต้ อ งอาบั ต ิ ท ุ ก กฏ.
ในเวลาทีแ่ ลกแล้ว คือของๆ ตนไปอยูใ่ นมือของคนอืน่ และเปลีย่ นแล้ว คือของๆ

คัมภีรภ์ กิ ขุวภิ งั ค์ ภาค ๒ (พระวินยั ปิฏก เล่ม ๒)

๗๕

คนอืน่ มาอยู่ ในมือของตน, เป็นนิสสัคคีย์ คือ เป็นของจำต้องเสียสละแก่สงฆ์ คณะ
หรือบุคคล.

อนาบัติ
๑.ภิกษุถามราคา , ๒.ภิกษุบอกแก่กปั ปิยการกว่า ของสิง่ นีข้ องเรามีอยู่
แต่เรา ต้องการของสิง่ นีแ้ ละของสิง่ นี้ ดังนี้ , ๓.ภิกษุวกิ ลจริต , ๔.ภิกษุอาทิกมั มิกะ
ไม่ตอ้ ง อาบัตแิ ล.

เรื่องต้นบัญญัติ
ปริพาชกผู้หนึ่ง เห็นพระอุปนันทศากยบุตร ห่มผ้าสังฆาฏิสีงาม
จึงชวนแลกกับท่อนผ้าของตน ภายหลังทราบว่า ผ้าของตนดีกว่า จึงขอแลกคืน
พระอุปนันทะไม่ยอมให้แลกคืน จึงติเตียนพระอุปนันทะ พระผู้มีพระภาค
ทรงทราบ จึงทรงบัญญัตสิ กิ ขาบทว่า ภิกษุทำการแลกเปลีย่ นด้วยประการต่าง ๆ
ต้องนิสสัคคิยปาจิตตีย์ (กรณีการแลกเปลีย่ นโดยใช้สง่ิ ของ แลกเปลีย่ นกันเอง
ระหว่างสหธัมมิก ๕ คือ ภิกษุ ภิกษุณี สิกขมานา สามเณร สามเณรี ทำได้).
องค์แห่งอาบัติ ๑.ของๆตนที่จะเอาไปแลกก็ดี ของๆผู้อื่นที่ตนจะแลกมาก็ดีทั้ง ๒ นี้ เป็นกัปปิยภัณฑ์ของควร
๒.เจ้าของภัณฑะนั้น เป็นคฤหัสถ์ไม่ใช่สหธัมมิก พร้อมด้วยองค์ ๒ ดังนี้ จึงเป็น นิสสัคคิยปาจิตตีย์ (บุพพสิกขาวรรณนา
หน้า ๑๗๐).

๗๖

ประมวลพระพุทธบัญญัติ

อริยวินยั จากพระไตรปิฎก

๓.ปัตตวรรค วรรคว่าด้วยบาตร
เป็นวรรคที่ ๓ มี ๑๐ สิกขาบท
นิสสัคคิยปาจิตตีย์ ปัตตวรรค สิกขาบทที่ ๑
ทะสาหะปะระมัง อะติเรกะปัตโต ธาเรตัพโพ, ตัง.....

“พึงทรงอติเรกบาตรไว้ได้ ๑๐ วัน เป็นอย่างยิ่ง, ภิกษุ
ให้ลว่ งกำหนดนัน้ ไป, เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย.์ ”

วิภงั ค์
ที่ชื่อว่า อติเรกบาตร ได้แก่ บาตรที่ยังไม่ได้อธิษฐาน ยังไม่ได้
วิกปั .(ทำวินยั กรรมให้เป็นของสองเจ้าของ)
ทีช่ อ่ื ว่า บาตร มี ๒ อย่าง คือ บาตรเหล็ก ๑ บาตรดินเผา ๑.

อนาบัติ
๑.ภิกษุอธิษฐาน ๒.ภิกษุวกิ ปั ไว้ ๓.ภิกษุสละให้ไป ๔.บาตรหายไป
๕.บาตรฉิบหาย ๖.บาตรแตก ๗.โจรชิงเอาไป ๘.ภิกษุถอื วิสาสะ ๙.ในภายใน
๑๐ วัน ๑๐.ภิกษุวกิ ลจริต ๑๑.ภิกษุอาทิกมั มิกะ ไม่ตอ้ งอาบัตแิ ล

เรื่องต้นบัญญัติ
ภิกษุฉัพพัคคีย์ สะสมบาตรไว้เป็นอันมาก ถูกมนุษย์ติเตียนว่าเป็น
พ่อค้าบาตร พระผูม้ พี ระภาคจึงทรงบัญญัตสิ กิ ขาบท ห้ามภิกษุเก็บอติเรกบาตร
ต่อมามีอติเรกบาตรเกิดขึ้นแก่พระอานนท์ ท่านต้องการถวายแก่พระสารีบุตร
ซึง่ อีก ๑๐ วันจึงจะกลับมา จึงทรงให้เก็บอติเรกบาตรได้ ๑๐ วันเป็นอย่างยิง่ .

คัมภีรภ์ กิ ขุวภิ งั ค์ ภาค ๒ (พระวินยั ปิฏก เล่ม ๒)

๗๗

ก็ โ ดยสมั ย นั ้ น แล พระฉั พ พั ค คี ย ์ ไ ม่ ใ ห้ ค ื น บาตรที ่ เ สี ย สละ ภิ ก ษุ
ทั ้ ง หลายกราบทู ล เรื ่ อ งนั ้ น แด่ พ ระผู ้ ม ี พ ระภาค พระผู ้ ม ี พ ระภาคตรั ส ว่ า
ดู ก ่ อ นภิ ก ษุ ท ั ้ ง หลาย บาตรที ่ ภ ิ ก ษุ เ สี ย สละแล้ ว สงฆ์ คณะ หรื อ บุ ค คล
จะไม่คนื ให้ไม่ได้ ภิกษุรปู ใดไม่คนื ให้ ต้องอาบัตทิ กุ กฏ.

นิสสัคคิยปาจิตตีย์ ปัตตวรรค สิกขาบทที่ ๒
โย ปะนะ ภิกขุ อูนะปัญจะพันธะเนนะ ปัตเตนะ.....

“อนึ ่ ง ภิ ก ษุ ใ ด มี บ าตรมี แ ผลหย่ อ นห้ า ให้ จ ่ า ยบาตร
ใหม่ , เป็ น นิ ส สั ค คิ ย ปาจิ ต ตี ย ์ . ภิ ก ษุ น ั ้ น พึ ง สละบาตรใบนั ้ น
ในภิกษุบริษัท; บาตรใบสุดแห่งภิกษุบริษัทนั้น, พึงมอบให้แก่
ภิกษุนั้นสั่งว่า “ภิกษุ นี้บาตรของท่าน พึงทรงไว้กว่าจะแตก”
นี้เป็นสามีจิกรรมในเรื่องนั้น.”

วิภงั ค์
บาตรทีช่ อ่ื ว่า มีแผล ได้แก่ บาตรทีม่ รี อยร้าวยาวถึงสององคุล.ี
บทว่ า ให้ จ ่ า ย คื อ ขอเขา เป็ น ทุ ก กฏในประโยคที ่ ข อ
เป็นนิสสัคคียด์ ว้ ยได้บาตรมา จำต้องเสียสละในท่ามกลางสงฆ์.

อนาบัติ
๑.ภิ ก ษุ ม ี บ าตรหาย ๒.ภิ ก ษุ ม ี บ าตรแตก ๓.ภิ ก ษุ ข อต่ อ ญาติ
๔.ภิกษุขอต่อคน ปวารณา ๕.ภิกษุขอเพือ่ ประโยชน์ของภิกษุอน่ื ๖.ภิกษุจา่ ยมา
ด้วยทรัพย์ของตน, ๗.ภิกษุวกิ ลจริต ๘.ภิกษุอาทิกมั มิกะ ไม่ตอ้ งอาบัตแิ ล.

๗๘

ประมวลพระพุทธบัญญัติ

อริยวินยั จากพระไตรปิฎก

เรื่องต้นบัญญัติ
ช่างหม้อปวารณาให้ภิกษุทั้งหลายขอบาตรได้ แต่ภิกษุทั้งหลาย
ขอเกินประมาณ จนเขาเดือนร้อน พระผูม้ พี ระภาคจึงทรงบัญญัตสิ กิ ขาบทว่า
ภิกษุขอบาตรต้องนิสสัคคิยปาจิตตีย์ ภายหลังมีเรื่องเกิดขึ้น จึงทรงผ่อนผัน
ให้ขอได้ ในเมือ่ บาตรหาย บาตรแตก หรือบาตรเป็นแผลเกิน ๕ แห่ง.

นิสสัคคิยปาจิตตีย์ ปัตตวรรค สิกขาบทที่ ๓
ยานิ โข ปะนะ ตานิ คิลานานัง ภิกขูนงั ปะฏิสายะนียานิ.....

“อนึ่ง มีเภสัชอันควรลิ้มของภิกษุผู้อาพาธ คือ เนยใส
เนยข้น น้ำมัน น้ำผึง้ น้ำอ้อย ภิกษุรบั ประเคนของนัน้ แล้ว พึงเก็บ
ไว้ ฉ ั น ได้ เ จ็ ด วั น เป็ น อย่ า งยิ ่ ง ภิ ก ษุ ใ ห้ ล ่ ว งกำหนดนั ้ น ไป
เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์.”

อนาบัติ
๑.ภิกษุผูกใจไว้ว่าจะไม่บริโภค ๒.ภิกษุแจกจ่ายให้ไป ๓.เภสัชนั้น
สูญหาย ๔.เภสัชนัน้ เสีย ๕.เภสัชนัน้ ถูกไฟไหม้ ๖.เภสัชนัน้ ถูกโจรชิงไป ๗.ภิกษุ
ถือวิสาสะไป ๘.ในภายในเจ็ดวัน ภิกษุให้แก่อนุปสัมบันด้วยจิตคิดสละแล้ว ทิง้ แล้ว
ปล่อยแล้ว ไม่หว่ งใย กลับได้มา ฉันได้ ๙.ภิกษุวกิ ลจริต ๑๐.ภิกษุอาทิกมั มิกะ
ไม่ต้องอาบัติแล.

เรื่องต้นบัญญัติ
มีผถู้ วายเภสัช ๕ สำหรับคนไข้ คือ เนยใส เนยข้น น้ำมัน น้ำผึง้ น้ำอ้อย
แก่พระปิลนิ ทวัจฉะ ท่านก็แบ่งให้บริษทั ของท่าน (ซึง่ เป็นภิกษุ) ภิกษุเหล่านัน้
เก็บไว้ในทีต่ า่ งๆ เภสัชก็ไหลเยิม้ เลอะเทอะ วิหารก็มากไปด้วยหนู คนทัง้ หลาย

คัมภีรภ์ กิ ขุวภิ งั ค์ ภาค ๒ (พระวินยั ปิฏก เล่ม ๒)

๗๙

พากันติเตียน พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบท ให้เก็บเภสัช ๕
ไว้บริโภคได้ไม่เกิน ๗ วัน ถ้าเกิน ๗ วัน ต้องนิสสัคคิยปาจิตตีย์

นิสสัคคิยปาจิตตีย์ ปัตตวรรค สิกขาบทที่ ๔
มาโส เสโส คิมหานันติ ภิกขุนา วัสสิกะสาฏิกะจีวรัง.....

“ภิกษุรวู้ า่ ฤดูรอ้ นยังเหลืออีก ๑ เดือน พึงแสวงหาจีวรคือ
ผ้าอาบน้ำฝนได้ รู้ว่า ฤดูร้อนยังเหลืออีกกึ่งเดือน พึงทำนุ่งได้,
ถ้าเธอรู้ว่า ฤดูร้อนเหลือล้ำกว่า ๑ เดือน แสวงหาจีวร คือผ้า
อาบน้ ำ ฝน รู ้ ว ่ า ฤดู ร ้ อ นเหลื อ ล้ ำ กว่ า กึ ่ ง เดื อ นทำนุ ่ ง เป็ น
นิสสัคคิยปาจิตตีย์.”

อนาบัติ
๑.ภิกษุรวู้ า่ ฤดูรอ้ นยังเหลืออีกหนึง่ เดือน แสวงหาจีวร คือผ้าอาบน้ำฝน
๒.ภิกษุรวู้ า่ ฤดูรอ้ นยังเหลืออีกกึง่ เดือน ทำนุง่ ๓.ภิกษุรวู้ า่ ฤดูรอ้ นยังเหลือไม่ถงึ
หนึง่ เดือน แสวงหาจีวรคือผ้าอาบน้ำฝน ๔.ภิกษุรวู้ า่ ฤดูรอ้ นยังเหลือไม่ถงึ กึง่ เดือน
ทำนุ่ง ๕.เมื่อผ้าอาบน้ำฝนภิกษุแสวงหาได้แล้วฝนแล้ง เมื่อผ้าอาบน้ำฝน
ภิกษุทำนุง่ แล้วฝนแล้ง ซักเก็บไว้ ๖.ภิกษุนงุ่ ในสมัย ๗.ภิกษุมจี วี รถูก โจรชิงไป
๘.ภิกษุมจี วี รหายเสีย ๙.มีอนั ตราย ๑๐.ภิกษุวกิ ลจริต ๑๑.ภิกษุอาทิกมั มิกะ
ไม่ต้องอาบัติแล.

เรื่องต้นบัญญัติ
ภิกษุฉพั พัคคีย์ ทราบว่า พระผูม้ พี ระภาค ทรงอนุญาตผ้าอาบน้ำฝน
จึงแสวงหาและทำนุ่งก่อนเวลา (จะถึงหน้าฝน) ต่อมาผ้าเก่าชำรุด เลยต้อง
เปลือยกายอาบน้ำฝน พระผูม้ พี ระภาคทรงทราบ จึงทรงบัญญัตสิ กิ ขาบทให้
แสวงผ้าอาบน้ำฝนได้ภายใน ๑ เดือนก่อนฤดูฝน ให้ทำนุง่ ได้ภายใน ๑๕ วัน
ก่อนฤดูฝน ถ้าแสวงหาหรือทำก่อนกำหนดนัน้ ต้องนิสสัคคิยปาจิตตีย.์

๘๐

ประมวลพระพุทธบัญญัติ

อริยวินยั จากพระไตรปิฎก

นิสสัคคิยปาจิตตีย์ ปัตตวรรค สิกขาบทที่ ๕
โย ปะนะ ภิกขุ ภิกขุสสะ สามัง จีวะรัง ทัตว๎ า กุปโิ ต.....

“อนึง่ ภิกษุใด ให้จวี รแก่ภกิ ษุเองแล้ว โกรธน้อยใจชิงเอามา
ก็ดี ให้ชงิ เอามาก็ดี เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย.์ ”

อนาบัติ
๑.ภิกษุผไู้ ด้รบั ไปนัน้ ให้คนื เองก็ดี ภิกษุเจ้าของเดิมถือวิสาสะแก่ผไู้ ด้รบั
ไปนัน้ ก็ดี ๒.ภิกษุวกิ ลจริต ๓.ภิกษุอาทิกมั มิกะ ไม่ตอ้ งอาบัตแิ ล.

เรื่องต้นบัญญัติ
พระอุปนันทศากยบุตร ชวนภิกษุรปู หนึง่ เดินทางไปชนบท เธอว่าจีวร
ชำรุดมาก เธอไม่ไป พระอุปนันทะจึงให้จวี รใหม่ ภายหลังภิกษุนน้ั เปลีย่ นใจ
จะตามเสด็จพระผูม้ พี ระภาค พระอุปนันทะโกรธจึงชิงจีวรคืนมา พระผูม้ พี ระภาค
ทรงทราบ จึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่า ภิกษุให้จีวรแก่ภิกษุอื่นแล้ว โกรธ
ไม่พอใจ ชิงคืนเองหรือใช้ให้ชงิ คืนมา ต้องนิสสัคคิยปาจิตตีย.์
องค์ แ ห่ ง อาบั ต ิ ๑.ผ้ า กว้ า งยาวควรวิ ก ั ป เป็ น อย่ า งต่ ำ ๒.ผ้ า นั ้ น ภิ ก ษุ ใ ห้ เ อง ๓.สำคั ญ ว่ า เป็ น ของๆตั ว
๔.ผู้ที่ได้ไปเป็นอุปสัมบันภิกษุ ๕.ชิงเอาเองหรือให้ผู้อื่นชิงเอาด้วยความโกรธ พร้อมด้วยองค์ ๕ ดังนี้ จึงเป็น
นิสสัคคิยปาจิตตีย์ (บุพพสิกขาวรรณนา หน้า๑๗๓).

นิสสัคคิยปาจิตตีย์ ปัตตวรรค สิกขาบทที่ ๖
โย ปะนะ ภิกขุ สามัง สุตตัง วิญญาเปต๎วา ตันตะวาเยหิ.....

“อนึ่ง ภิกษุใดขอด้ายมาเองแล้ว ยังช่างหูกให้ทอจีวร
เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์.”

คัมภีรภ์ กิ ขุวภิ งั ค์ ภาค ๒ (พระวินยั ปิฏก เล่ม ๒)

๘๑

อนาบัติ
๑.ภิกษุขอด้ายมาเพือ่ เย็บจีวร ๒.ภิกษุขอด้ายมาทำผ้ารัดเข่า ๓.ภิกษุ
ขอด้ายมาทำประคตเอว ๔.ภิกษุขอด้ายมาทำผ้าอังสะ ๕.ภิกษุขอด้ายมาทำ
ถุงบาตร ๖.ภิกษุขอด้ายมาทำผ้ากรองน้ำ ๗.ภิกษุขอต่อญาติ ๘.ภิกษุขอ
ต่อคนปวารณา ๙.ภิกษุขอเพือ่ ประโยชน์ของภิกษุอน่ื ๑๐.ภิกษุจา่ ยมาด้วยทรัพย์
ของตน ๑๑.ภิกษุวกิ ลจริต ๑๒.ภิกษุอาทิกมั มิกะ ไม่ตอ้ งอาบัตแิ ล.

เรื่องต้นบัญญัติ
ภิกษุฉพั พัคคีย์ เทีย่ วขอด้ายเขามาให้ชา่ งหูกทอเป็นจีวร ด้ายเหลือ
ก็ไปขอเขาเพิม่ ให้ชา่ งหูกทอเป็นจีวรอีก ด้ายเหลืออีก ก็ไปขอด้ายเขาสบทบ
เอาไปให้ช่างหูกทอเป็นจีวรอีก รวม ๓ ครั้ง คนทั้งหลายพากันติเตียน
พระผู้มีพระภาคทรงทราบ จึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่า ภิกษุขอด้ายเขาด้วย
ตนเองเอามาให้ชา่ งหูกทอเป็นจีวร ต้องอาบัตนิ สิ สัคคิยปาจิตตีย.์

นิสสัคคิยปาจิตตีย์ ปัตตวรรค สิกขาบทที่ ๗
ภิกขุง ปะเนวะ อุททิสสะ อัญญาตะโก คะหะปะติ วา.....

“อนึ่ง เจ้าพ่อเรือนก็ดี เจ้าแม่เรือนก็ดี ผู้มิใช่ญาติ สั่ง
ช่างหูกให้ทอจีวรเฉพาะภิกษุ ถ้าภิกษุนน้ั เขาไม่ได้ปวารณาไว้กอ่ น
เข้าไปหาช่างหูกแล้วถึงความกำหนดในจีวรในสำนักของเขานั้น
ว่า จีวรผืนนี้ทอเฉพาะรูป ขอท่านจงทำให้ยาว ให้กว้าง ให้แน่น
ให้เป็นของทีข่ งึ ดี ให้เป็นของทีท่ อดี ให้เป็นของทีส่ างดี ให้เป็นของ
ที ่ ก รี ด ดี แม้ ไ ฉนรู ป จะให้ ข องเล็ ก น้ อ ยเป็ น รางวั ล แก่ ท ่ า น
ครั้นกล่าวอย่างนี้แล้ว ภิกษุนั้นให้ของเล็กของน้อยเป็นรางวัล
โดยที่สุดแม้สักว่าบิณฑบาต เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์.”

๘๒

ประมวลพระพุทธบัญญัติ

อริยวินยั จากพระไตรปิฎก

อนาบัติ
๑.ภิกษุขอต่อญาติ ๒.ภิกษุขอต่อคนปวารณา ๓.ภิกษุขอเพือ่ ประโยชน์
ของภิกษุอน่ื ๔.ภิกษุจา่ ยมาด้วยทรัพย์ของตนเอง ๕.เจ้าเรือนใคร่จะให้ทอจีวร
มีราคามาก ภิกษุให้ทอจีวรมีราคาน้อย ๖.ภิกษุวกิ ลจริต ๗.ภิกษุอาทิกมั มิกะ
ไม่ต้องอาบัติแล.

เรื่องต้นบัญญัติ
พระอุปนันทศากยบุตร ทราบว่า ชายผู้หนึ่งสั่งภริยาให้จ้างช่างหูก
ทอจีวรถวาย จึงไปหาช่างหูก สัง่ ให้เขาทอให้ยาว ให้กว้าง ให้แน่นเป็นต้น
ด้ายทีใ่ ห้ไว้เดิมไม่พอ ช่างต้องมาขอด้ายจากหญิงนัน้ ไปเติมอีกเท่าตัว ชายผูส้ ามี
ทราบภายหลังจึงติเตียน พระผู้มีพระภาคทรงทราบ จึงทรงบัญญัติสิกขาบท
ใจความว่า ภิกษุทเ่ี ขามิได้ปวารณาไว้กอ่ น ไปหาช่างหูกให้ทออย่างนัน้ อย่างนี้
ตนจะให้รางวัลบ้าง ครัน้ พูดกับเขาแล้ว ให้แม้ของเพียงเล็กน้อยสักว่าบิณฑบาต
ต้องนิสสัคคิยปาจิตตีย์.

นิสสัคคิยปาจิตตีย์ ปัตตวรรค สิกขาบทที่ ๘
ทะสาหานาคะตัง กัตติกะเตมาสิปณ
ุ ณะมัง, ภิกขุโน ปะเนวะ.....

“วันปุรณมีที่ครบ ๓ เดือน แห่งเดือนกัตติกา ยังไม่มา
อีก ๑๐ วัน อัจเจกจีวรเกิดขึ้นแก่ภิกษุ ภิกษุรู้ว่าเป็นอัจเจกจีวร
พึงรับไว้ได้ ครั้นรับไว้แล้ว พึงเก็บไว้ได้จนตลอดสมัยที่เป็น
จีวรกาล ถ้าเธอเก็บไว้ยง่ิ กว่านัน้ เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย.์ ”

คัมภีรภ์ กิ ขุวภิ งั ค์ ภาค ๒ (พระวินยั ปิฏก เล่ม ๒)

๘๓

วิภงั ค์
บทว่า ยังไม่มาอีก ๑๐ วัน คือ ก่อนวันปวารณา ๑๐ วัน.
ที่ชื่อว่า อัจเจกจีวร อธิบายว่า บุคคลประสงค์จะไปในกองทัพก็ดี,
บุคคลประสงค์จะไปแรมคืนต่างถิ่นก็ดี บุคคลเจ็บไข้ก็ดี สตรีมีครรภ์ก็ดี บุคคล
ยังไม่มีศรัทธา มามีศรัทธาเกิดขึ้นก็ดี บุคคลที่ยังไม่เลื่อมใส มามีความเลื่อมใส
เกิดขึ้นก็ดี ถ้าเขาส่งทูตไปในสำนักภิกษุทั้งหลายว่านิมนต์ท่านผู้เจริญมา
ข้าพเจ้าจักถวายผ้าจำนำพรรษา ผ้าเช่นนีช้ อ่ื ว่าอัจเจกจีวร.
ที่ชื่อว่า สมัยที่เป็นจีวรกาล คือ เมื่อไม่ได้กรานกฐิน ได้ท้ายฤดูฝน
๑ เดือน เมือ่ กรานกฐินแล้ว ได้ขยายออกไปเป็น ๕ เดือน.

อนาบัติ
๑.ภิกษุอธิษฐาน ๒.ภิกษุวิกัป ๓.ภิกษุสละให้ไป ๔.จีวรหาย
๕.จีวรฉิบหาย ๖.จีวรถูกไฟไหม้ ๗.จีวรถูกชิงเอาไป ๘.ภิกษุถือวิสาสะ
๙.ในภายในสมัย ๑๐.ภิกษุวกิ ลจริต ๑๑.ภิกษุอาทิกมั มิกะ ไม่ตอ้ งอาบัตแิ ล.

เรื่องต้นบัญญัติ
มหาอำมาตย์คนหนึ่งจะไปค้างคืนต่างถิ่น ประสงค์จะถวายผ้าจำนำพรรษาจึงส่งทูตมา ภิกษุทง้ั หลายรังเกียจว่า พระผูม้ พี ระภาคทรงอนุญาตให้รบั
ผ้าจำนำพรรษาแก่ภิกษุผู้จำพรรษาแล้ว จึงไม่รับ มหาอำมาตย์จึงตำหนิว่า
“ทำไมพระคุณเจ้าทั้งหลาย เมื่อเราส่งทูตไปจึงไม่มาเล่า เราจะเดินทางไปรบ
จะเป็นหรือตายก็ยากจะรู้ได้” พระผู้มีพระภาคทรงทราบ จึงทรงอนุญาตให้รับ
อัจเจกจีวรแล้วเก็บไว้ได้ แต่ภกิ ษุบางรูปเก็บไว้เกินเขตจีวรกาล พระผูม้ พี ระภาค
ทรงทราบ จึงทรงบัญญัตสิ กิ ขาบท ให้รบั ผ้าอัจเจกจีวรก่อนออกพรรษา ๑๐ วัน
ได้ แต่ให้เก็บไว้เพียงตลอดกาลจีวร คือ จำพรรษาแล้ว เก็บไว้ได้ ๑ เดือน ถ้า
กรานกฐินแล้วเก็บไว้ได้ ๕ เดือน เก็บเกินกำหนดนัน้ ต้องนิสสัคคิยปาจิตตีย.์

๘๔

ประมวลพระพุทธบัญญัติ

อริยวินยั จากพระไตรปิฎก

นิสสัคคิยปาจิตตีย์ ปัตตวรรค สิกขาบทที่ ๙
อุปะวัสสัง โข ปะนะ กัตติกะปุณณะมัง, ยานิ โข ปะนะ.....

“อนึง่ ภิกษุจำพรรษาแล้ว จะอยูใ่ นเสนาสนะป่า ทีร่ กู้ นั ว่า
เป็นที่มีรังเกียจ มีภัยจำเพาะหน้า ตลอดถึงวันเพ็ญเดือน ๑๒
ปรารถนาอยู่ พึงเก็บจีวร ๓ ผืนๆ ใดผืนหนึ่งไว้ในละแวกบ้านได้
และปัจจัยอะไรๆ เพือ่ จะอยูป่ ราศจากจีวรนัน้ จะพึงมีแก่ภกิ ษุนน้ั
ภิกษุนั้นพึงอยู่ปราศจากจีวรนั้นได้ ๖ คืนเป็นอย่างยิ่ง ถ้าเธออยู่
ปราศยิง่ กว่านัน้ เว้นไว้แต่ภกิ ษุได้รบั สมมติเป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย.์ ”

วิภงั ค์
คำว่า เสนาสนะป่า เป็นต้น ความว่า เสนาสนะทีช่ อ่ื ว่า ป่านัน้ มีระยะไกล
๕๐๐ ชัว่ ธนู เป็นอย่างน้อย.(ห่างหมูบ่ า้ นประมาณ ๒๕ เส้น=๑ กิโลเมตร : พระไตรปิฎก มจร. ๒/๖๔๔/๕๗๓)
ทีช่ อ่ื ว่า เป็นทีร่ งั เกียจ คือ ในอาราม อุปจารแห่งอาราม มีสถานทีอ่ ยู่
ทีก่ นิ ทีย่ นื ทีน่ ง่ั ทีน่ อน ของพวกโจรปรากฏอยู.่

อนาบัติ
๑.ภิกษุอยูป่ ราศ ๖ ราตรี ๒.ภิกษุอยูป่ ราศไม่ถงึ ๖ ราตรี ๓.ภิกษุอยูป่ ราศ
๖ ราตรีแล้วกลับมายังคามสีมา อยู่ แล้วหลีกไป ๔.ภิกษุถอนเสียภายใน ๖ ราตรี
๕.ภิกษุสละให้ไป ๖.จีวรหาย ๗.จีวรฉิบหาย ๘.จีวรถูกไฟไหม้ ๙.จีวรถูกชิงเอาไป
๑๐.ภิกษุถอื วิสาสะ ๑๑.ภิกษุได้รบั สมมติ ๑๒.ภิกษุวกิ ลจริต ๑๓.ภิกษุอาทิกมั มิกะ

เรื่องต้นบัญญัติ
ภิกษุออกพรรษาปวารณาแล้ว ยังอยูใ่ นเสนาสนะป่า พวกโจรเข้าใจ
ว่า ”พวกภิกษุมลี าภ” ก็เข้าปล้น พระผูม้ พี ระภาคจึงทรงอนุญาตให้ภกิ ษุอยูป่ า่

คัมภีรภ์ กิ ขุวภิ งั ค์ ภาค ๒ (พระวินยั ปิฏก เล่ม ๒)

๘๕

เก็บจีวรผืนใดผืนหนึง่ ไว้ในบ้านได้ ภิกษุจงึ เก็บไว้ในบ้านเกิน ๖ คืน จีวรหายบ้าง
หนูกดั บ้าง จึงทรงบัญญัตสิ กิ ขาบทให้ภกิ ษุอยูป่ า่ เก็บจีวรผืนใดผืนหนึง่ ไว้ในบ้าน
ได้ แต่จะอยูป่ ราศจากจีวรนัน้ ได้ไม่เกิน ๖ คืน ถ้าเกินไปต้อง นิสสัคคิยปาจิตตีย์
เว้นไว้แต่ได้รบั สมมติ (คือ สงฆ์สวดประกาศเป็นกรณีพเิ ศษ เช่น เจ็บป่วย)

นิสสัคคิยปาจิตตีย์ ปัตตวรรค สิกขาบทที่ ๑๐
โย ปะนะ ภิกขุ ชานัง สังฆิกัง ลาภัง ปะริณะตัง.....

“อนึง่ ภิกษุใด รูอ้ ยู่ น้อมลาภทีเ่ ขาน้อมไว้เป็นของจะถวาย
สงฆ์มาเพือ่ ตน เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย.์ ”

อนาบัติ
๑.ภิกษุอันพวกทายกถามว่า จะถวายที่ไหน ดังนี้ บอกแนะนำว่า
ไทยธรรมของพวกท่าน พึงได้รับการใช้สอย พึงได้รับการปฏิสังขรณ์ หรือพึง
ตั้งอยู่ได้นานในที่ใด ก็หรือจิตของพวกท่านเลื่อมใสในภิกษุรูปใด ก็จงถวาย
ในที่นั้นหรือภิกษุรูปนั้นเถิด ดังนี้ ๒.ภิกษุวิกลจริต ๓.ภิกษุอาทิกัมมิกะ
ไม่ต้องอาบัติแล.

เรื่องต้นบัญญัติ
ภิกษุฉพั พัคคีย์ ไปพูดกับคณะบุคคล ซึง่ เตรียมอาหารและจีวรไว้ถวาย
แก่สงฆ์ เพือ่ ให้เขาถวายแก่ตน เขาถูกรบเร้าหนัก ก็เลยถวายไป ความทราบ
ถึงพระผูม้ พี ระภาค จึงทรงบัญญัตสิ กิ ขาบทว่า ภิกษุรอู้ ยู่ น้อมลาภทีจ่ ะถวายสงฆ์
มาเพือ่ ตน ต้องนิสสัคคิยปาจิตตีย.์
องค์แห่งอาบัติ ๑.ลาภทายกน้อมไปแล้วในสงฆ์ ๒.รู้แล้วน้อมมาเพื่อตน ๓.ได้มา พร้อมด้วยองค์ ๓ ดังนี้ จึงเป็น
นิสสัคคิยปาจิตตีย์ (บุพพสิกขาวรรณนา หน้า๑๗๖).

๘๖

ประมวลพระพุทธบัญญัติ

อริยวินยั จากพระไตรปิฎก

๖.ปาจิตตียก์ ณ
ั ฑ์
อาบัติอันยังกุศลธรรมให้ตกไป มี ๙๒ สิกขาบท แบ่งเป็น
๙ วรรค ๆ ละ ๑๐ สิกขาบท เว้นแต่วรรคที่ ๘ มี ๑๒ สิกขาบท
๑.มุสาวาทวรรค วรรคว่าด้วยการพูดปด
เป็นวรรคที่ ๑ มี ๑๐ สิกขาบท
ปาจิตตีย์ มุสาวาทวรรค สิกขาบทที่ ๑
สัมปะชานะมุสาวาเท ปาจิตติยงั .

“เป็นปาจิตตีย์ในเพราะสัมปชานมุสาวาท.”

วิภงั ค์
ที่ชื่อว่า สัมปชานมุสาวาท ได้แก่ วาจา เสียงที่เปล่ง ถ้อยคำเป็น
แนวทาง การเปล่งวาจา เจตนาทีใ่ ห้เขาเข้าใจทางวาจา ของบุคคลผูจ้ งใจจะพูด
ให้คลาดจากความจริง ได้แก่ คำพูดของอนารยชน ๘ อย่าง คือ
๑.ไม่เห็น พูดว่าข้าพเจ้าเห็น
๒.ไม่ได้ยนิ พูดว่าข้าพเจ้าได้ยนิ
๓.ไม่ทราบ พูดว่าข้าพเจ้าทราบ
๔.ไม่รู้ พูดว่าข้าพเจ้ารู้
๕.เห็น พูดว่าข้าพเจ้าไม่เห็น
๖.ได้ยนิ พูดว่าข้าพเจ้าไม่ได้ยนิ
๗.ทราบ พูดว่าข้าพเจ้าไม่ทราบ
๘.รู้ พูดว่าข้าพเจ้าไม่รู้.

คัมภีรภ์ กิ ขุวภิ งั ค์ ภาค ๒ (พระวินยั ปิฏก เล่ม ๒)

๘๗

ที ่ ช ื ่ อ ว่ า ไม่ ท ราบ คื อ ไม่ ไ ด้ ส ู ด ดมด้ ว ยจมู ก ไม่ ไ ด้ ล ิ ้ ม ด้ ว ยลิ ้ น
ไม่ได้สมั ผัสด้วยกาย.
ทีช่ อ่ื ว่า ไม่รู้ คือ ไม่รดู้ ว้ ยใจ.

อนาบัติ
๑.ภิกษุพดู พลัง้ (คือพูดเร็วไป) ๒.ภิกษุพดู พลาด (คือตัง้ ใจว่าจักพูด
คำอื ่ น แต่ ก ลั บ พู ด ไปอี ก อย่ า ง) ๓.ภิ ก ษุ ว ิ ก ลจริ ต ๔.ภิ ก ษุ อ าทิ ก ั ม มิ ก ะ
ไม่ตอ้ ง อาบัตแิ ล.

เรื่องต้นบัญญัติ
พระหัตถกศากยบุตรสนทนากับพวกเดียรถีย์ ปฏิเสธแล้วกลับรับ
รับแล้วกลับปฏิเสธ กล้าพูดปดทัง้ ๆ รู้ พระผูม้ พี ระภาค จึงทรงบัญญัตสิ กิ ขาบท
ปรับอาบัตปิ าจิตตีย์ แก่ภกิ ษุผพู้ ดู ปดทัง้ ๆ รู.้
องค์แห่งอาบัติ ๑.คิดจะกล่าวให้คลาดจากจริงเป็นเบื้องหน้า ๒.ทำประโยคกายหรือวาจา ให้ผู้ฟังรู้ความที่ตนหมาย
จะกล่าวด้วยจิตจะพูดให้คลาดจากจริง พร้อมด้วยองค์ ๒ ดังนีจ้ งึ เป็นปาจิตตีย์ (บุพพสิกขาวรรณนา หน้า๑๗๗).

ปาจิตตีย์ มุสาวาทวรรค สิกขาบทที่ ๒
โอมะสะวาเท ปาจิตติยงั .

“เป็นปาจิตตีย์ในเพราะโอมสวาท.”

วิภงั ค์
ทีช่ อ่ื ว่า โอมสวาท ได้แก่ คำพูดเสียดแทงให้เจ็บใจด้วยอาการ ๑๐อย่าง
(อักโกสวัตถุ ๑๐) คือ ๑.ชาติ ๒.ชือ่ ๓.โคตร ๔.การงาน ๕.ศิลปะ(วิชา) ๖.โรค
๗.รูปพรรณ ๘.กิเลส ๙.อาบัติ ๑๐.คำด่า .

๘๘
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อุปสัมบัน ไม่ปรารถนาจะว่า ไม่ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน
(..ไม่ ป รารถนาจะสบประมาทอนุ ป สั ม บั น ..)ไม่ ป รารถนาจะทำให้ อ ั ป ยศ
แต่มคี วาม ประสงค์จะล้อเล่น จึงพูดด้วยการกล่าว กระทบด้วยอักโกสวัตถุ ๑๐
เช่ น กล่ า ว กระทบชาติ ว่ า เป็ น คนสู ง เกิ น ไป ว่ า เป็ น คนโง่ เป็ น ต้ น
ต้องอาบัติทุพภาสิต

อนาบัติ
๑.ภิกษุมงุ่ อรรถ ๒.ภิกษุมงุ่ ธรรม ๓.ภิกษุมงุ่ สัง่ สอน ๔.ภิกษุวกิ ลจริต
๕.ภิกษุมจี ติ ฟุง้ ซ่าน ๖.ภิกษุกระสับกระส่ายเพราะเวทนา ๗.ภิกษุอาทิกมั มิกะ
ไม่ต้องอาบัติแล.

เรื่องต้นบัญญัติ
ภิกษุฉัพพัคคีย์ ทะเลาะกับภิกษุผู้มีศีลอันเป็นที่รักอื่นๆ แล้วด่า แช่ง
ด้วยคำด่า ๑๐ ประการ คือ ถ้อยคำที่พาดพิงถึง ชาติ (กำเนิด), ชื่อ, โคตร,
ทีเ่ ภลวกิ ษุพระผู
การงาน,
ทรงทราบศิจึลงปะ,
ทรงบัอาพาธ,
ญญัตสิ กิเพศ,
ขาบทกิเลส,
ปรับอาบั
อาบัตติปิ และคำด่
าจิตตีย์ าแก่
ผดู้ า่ ภิม้ กพี ษุระภาค
อน่ื .
องค์แห่งอาบัติ ๑.ด่าผู้ใดผู้นั้นเป็นอุปสัมบัน ๒.ด่าด้วยชาติเป็นต้น ไม่อ้างผู้อื่น ๓.ผู้ต้องด่ารู้ว่าเขาด่าเรา
๔.ไม่ทำอรรถะ ธรรมะ คำสอนเป็นเบื้องหน้า พร้อมด้วย องค์ ๔ ดังนี้ จึงเป็นปาจิตตีย์ (บุพพสิกขาวรรณนา หน้า๑๗๙).

ปาจิตตีย์ มุสาวาทวรรค สิกขาบทที่ ๓
ภิกขุเปสุญเญ ปาจิตติยัง.

“เป็นปาจิตตีย์ ในเพราะส่อเสียดภิกษุ.”

วิภงั ค์
ที ่ ช ื ่ อ ว่ า ส่ อ เสี ย ด คื อ ฟั ง คำของฝ่ า ยนี ้ แ ล้ ว บอกแก่ ฝ ่ า ยโน้ น
เพือ่ ทำลายฝ่ายนี้ ฟังคำของฝ่ายโน้นแล้วบอกแก่ฝา่ ยนี้ เพือ่ ทำลายฝ่ายโน้น

คัมภีรภ์ กิ ขุวภิ งั ค์ ภาค ๒ (พระวินยั ปิฏก เล่ม ๒)

๘๙

ขยายความว่า วัตถุสำหรับเก็บมาส่อเสียด มีได้ดว้ ยอาการ ๒ อย่าง คือ
๑. ของคนผูต้ อ้ งการจะให้เขาชอบ
๒.ของคนผูป้ ระสงค์จะให้เขาแตกกัน
ภิกษุเก็บเอาวัตถุสำหรับส่อเสียดมากล่าวโดยอาการ ๑๐ อย่าง คือ
๑.ชาติ ๒.ชือ่ ๓.โคตร ๔.การงาน ๕.ศิลปะ ๖.โรค ๗.รูปพรรณ ๘.กิเลส
๙.อาบัติ ๑๐.คำด่า .

อนาบัติ
๑.ภิกษุไม่ต้องการจะให้เขาชอบ ๒.ภิกษุไม่ประสงค์จะให้เขาแตกกัน
๓.ภิกษุวกิ ลจริต ๔.ภิกษุอาทิกมั มิกะ ไม่ตอ้ งอาบัตแิ ล.

เรื่องต้นบัญญัติ
ภิกษุฉพั พัคคีย์ พูดส่อเสียดภิกษุสองฝ่ายซึง่ ทะเลาะกัน ฟังความข้างนี้
ไปบอกข้างโน้น ฟังความข้างโน้นไปบอกข้างนีเ้ พือ่ ให้แตกร้าวกันทำให้ทะเลาะ
กันยิง่ ขึน้ พระผูม้ พี ระภาคทรงทราบ จึงทรงบัญญัตสิ กิ ขาบท ปรับอาบัตปิ าจิตตีย์
แก่ภกิ ษุผพู้ ดู ส่อเสียดภิกษุอน่ื .
องค์แห่งอาบัติ ๑.ได้ยินภิกษุด่าว่าด้วยอักโกสวัตถุมีชาติเป็นต้น ไม่อ้างผู้อื่นแล้วนำไปบอกแก่ภิกษุผู้ถูกด่า
๒.หวังจะให้ผู้ถูกด่ารักใคร่ตัว หรือให้เธอทัง้ ๒ แตกกัน อย่างใดอย่างหนึ่ง ๓.ผู้ถกู ด่านั้นรู้ความ พร้อมด้วยองค์ ๓ ดังนี้
จึงเป็นปาจิตตีย์ (บุพพสิกขาวรรณนา หน้า๑๘๐).

ปาจิตตีย์ มุสาวาทวรรค สิกขาบทที่ ๔
โย ปะนะ ภิกขุ อะนุปะสัมปันนัง ปะทะโสธัมมัง.....

“อนึ ่ ง ภิ ก ษุ ใ ดยั ง อนุ ป สั ม บั น ให้ ก ล่ า วธรรมโดยบท
เป็นปาจิตตีย์.”

๙๐

ประมวลพระพุทธบัญญัติ

อริยวินยั จากพระไตรปิฎก

วิภงั ค์
ทีช่ อ่ื ว่า อนุปสัมบัน คือ ยกเว้นภิกษุ ภิกษุณี นอกนัน้ ชือ่ ว่าอนุปสัมบัน.
ที่ชื่อว่า ธรรม ได้แก่ บาลีที่เป็นพุทธภาษิต สาวกภาษิต อิสิภาษิต
เทวตาภาษิต ซึง่ ประกอบด้วยอรรถ ประกอบด้วยธรรม.

อนาบัติ
๑.ภิกษุให้สวดพร้อมกัน ๒.ท่องพร้อมกัน ๓.อนุปสัมบันผู้กล่าวอยู่
สวดอยู่ ซึง่ คัมภีรท์ ค่ี ล่องแคล่วโดยมาก๑ ๔.ภิกษุวกิ ลจริต ๕.ภิกษุอาทิกมั มิกะ
ไม่ต้องอาบัติแล.

เรือ่ งต้นบัญญัติ
ภิกษุฉพั พัคคีย์ สอนอุบาสกทัง้ หลายให้กล่าวธรรม (พร้อมกัน) โดยบท
ทำให้อุบาสกเหล่านั้น ขาดความเคารพในภิกษุทั้งหลาย พระผู้มีพระภาค
จึงทรงบัญญัตสิ กิ ขาบท ปรับอาบัตปิ าจิตตีย์ แก่ภกิ ษุผสู้ อนธรรมแก่อนุปสัมบัน
(คือผูม้ ไิ ด้เป็นภิกษุหรือภิกษุณ)ี พร้อมกันโดยบท.
องค์แห่งอาบัติ ๑.เป็นอนุปสัมบัน ๒.สอนธรรมมีลกั ษณะดังกล่าวแล้วโดยบท ๓.ให้จบลงในทีอ่ นั เดียวกัน พร้อมด้วยองค์
๓ ดังนี้ จึงเป็นปาจิตตีย์ (บุพพสิกขาวรรณนา หน้า๑๘๒).
๑

คัมภีรท์ ค่ี ล่องแคล่วโดยมาก หมายถึงว่าถ้าคาถา ๑ คาถาจำไม่ได้เสีย ๑ บาท ส่วนบาททีเ่ หลือจำได้(กงฺขา.ฎีกา ๓๗๑)

ปาจิตตีย์ มุสาวาทวรรค สิกขาบทที่ ๕
โย ปะนะ ภิกขุ อะนุปะสัมปันเนนะ อุตตะริทว๎ ริ ตั ตะติรตั ตัง.....

“อนึ่ง ภิกษุใดสำเร็จการนอนร่วมกับอนุปสัมบัน ยิ่งกว่า
๒-๓ คืน เป็นปาจิตตีย.์ ”

คัมภีรภ์ กิ ขุวภิ งั ค์ ภาค ๒ (พระวินยั ปิฏก เล่ม ๒)

๙๑

อนาบัติ
๑.ภิกษุอยู่ ๒-๓ คืน ๒.ภิกษุอยูไ่ ม่ถงึ ๒-๓ คืน ๓.ภิกษุอยู่ ๒ คืนแล้ว
คืนที่ ๓ ออกไปก่อนอรุณ แล้วอยูใ่ หม่ ๔.อยูใ่ นสถานทีม่ งุ ทัง้ หมด ไม่บงั ทัง้ หมด
๕.อยูใ่ นสถานทีบ่ งั ทัง้ หมด ไม่มงุ ทัง้ หมด ๖.อยูใ่ นสถานทีไ่ ม่มงุ โดยมาก ไม่บงั
โดยมาก ๗.อนุปสัมบันนอน ภิกษุนง่ั ๘.ภิกษุนอน อนุปสัมบันนัง่ ๙.หรือนัง่
ทัง้ สอง ๑๐.ภิกษุวกิ ลจริต ๑๑.ภิกษุอาทิกมั มิกะ ไม่ตอ้ งอาบัตแิ ล.

เรื่องต้นบัญญัติ
อุบาสกไปฟังธรรม นอนค้างทีว่ ดั ในหอประชุม ภิกษุบวชใหม่กน็ อนร่วม
กับเขาด้วย เป็นผูไ้ ม่มสี ติ สัมปชัญญะ นอนเปลือยกาย ละเมอ กรน เป็นทีต่ เิ ตียน
ของอุบาสกเหล่านัน้ พระผูม้ พี ระภาค จึงทรงบัญญัตสิ กิ ขาบท ปรับอาบัตปิ าจิตตีย์
แก่ภกิ ษุผนู้ อนร่วมกับอนุปสัมบัน (ผูม้ ใิ ช่ภกิ ษุ) ต่อมาทรงผ่อนผันให้นอนร่วมกัน
ได้ไม่เกิน ๓ คืน
องค์ แ ห่ ง อาบั ต ิ

๑.เสนาสนะเป็ น วั ต ถุ แ ห่ ง ปาจิ ต ตี ย ์
๒.นอนกั บ อนุ ป สั ม บั น ในเสนาสนะนั ้ น
๓.อาทิตย์อสั ดงคตลับไปในวันทีส่ ่ี พร้อมด้วยองค์ ๓ ดังนี้ จึงเป็นปาจิตตีย์ (บุพพสิกขาวรรณนา หน้า๑๘๓).

ปาจิตตีย์ มุสาวาทวรรค สิกขาบทที่ ๖
โย ปะนะ ภิกขุ มาตุคาเมนะ สะหะเสยยัง กัปเปยยะ.....

“อนึง่ ภิกษุใดสำเร็จการนอนร่วมกับมาตุคาม เป็นปาจิตตีย.์ ”

อนาบัติ
๑.ในสถานทีม่ งุ ทัง้ หมด ไม่บงั ทัง้ หมด ๒.ในสถานทีบ่ งั ทัง้ หมด ไม่มงุ
ทั้งหมด ๓.ในสถานที่ไม่มุงโดยมาก ไม่บังโดยมาก ๔.มาตุคามนอนภิกษุนั่ง

๙๒

ประมวลพระพุทธบัญญัติ

อริยวินยั จากพระไตรปิฎก

๕.ภิกษุนอน มาตุคามนัง่ ๖.นัง่ ทัง้ สอง ๗.ภิกษุวกิ ลจริต ๘.ภิกษุอาทิกมั มิกะ
ไม่ต้องอาบัติแล.

เรื่องต้นบัญญัติ
พระอนุรทุ ธะเดินทางผ่านโกศลชนบท จะไปสูก่ รุงสาวัตถี ขออาศัยใน
อาคารพักแรมของหญิงคนหนึง่ ต่อมามีคนเดินทางมาขออาศัยในโรงพักนัน้ อีก
หญิงเจ้าของบ้านพอใจในรูปโฉมของพระอนุรุทธะ จึงจัดให้พักใหม่ห้องเดียว
กับนาง แล้วยัว่ ยวนท่านต่าง ๆ ท่านกลับเฉย และแสดงธรรมให้ฟงั จนหญิงนัน้
ปฏิญญาตนถึงพระรัตนตรัยตลอดชีวิต พระพุทธเจ้าทรงทราบ จึงทรงบัญญัติ
สิกขาบท ปรับอาบัตปิ าจิตตีย์ แก่ภกิ ษุผนู้ อนร่วมกับมาตุคาม (คือ ผูห้ ญิง).
องค์ แ ห่ ง อาบั ต ิ

๑.เสนาสนะเป็ น วั ต ถุ แ ห่ ง ปาจิ ต ตี ย ์
๒.นอนกั บ อนุ ป สั ม บั น ในเสนาสนะนั ้ น
๓.อาทิตย์อสั ดงคตลับไปแม้แต่ ในคืนทีแรก พร้อมด้วยองค์ ๓ ดังนี้ จึงเป็นปาจิตตีย์ (บุพพสิกขาวรรณนา หน้า ๑๘๓-๑๘๔).

ปาจิตตีย์ มุสาวาทวรรค สิกขาบทที่ ๗
โย ปะนะ ภิกขุ มาตุคามัสสะ อุตตะริฉปั ปัญจะวาจาหิ.....

“อนึ่ง ภิกษุใดแสดงธรรมแก่มาตุคามยิ่งกว่า ๕-๖ คำ
เว้นไว้แต่มีบุรุษผู้รู้เดียงสาอยู่ เป็นปาจิตตีย์.”

อนาบัติ
๑.มีบรุ ษุ ผูร้ เู้ ดียงสาอยูด่ ว้ ย ๒.ภิกษุแสดงธรรมเพียง ๕-๖ คำ ๓.ภิกษุ
แสดงธรรมหย่อนกว่า ๕-๖ คำ ๔.ภิกษุลกุ ขึน้ แล้วนัง่ แสดงธรรมต่อไป ๕.มาตุคาม
ลุกขึ้นแล้วนั่งลงอีก ภิกษุแสดงแก่มาตุคามนั้น ๖.ภิกษุแสดงแก่มาตุคามอื่น
๗.มาตุคามถามปัญหา ภิกษุถกู ถามปัญหาแล้วกล่าวแก้ ๘.ภิกษุแสดงธรรมเพือ่
ประโยชน์แก่คนอืน่ อยู่ มาตุคามฟังอยูด่ ว้ ย ๙.ภิกษุวกิ ลจริต ๑๐.ภิกษุอาทิกมั มิกะ
ไม่ต้องอาบัติแล.

คัมภีรภ์ กิ ขุวภิ งั ค์ ภาค ๒ (พระวินยั ปิฏก เล่ม ๒)

๙๓

เรื่องต้นบัญญัติ
พระอุทายีแสดงธรรมกระซิบที่หูของสตรีทำให้ผู้อื่นสงสัย พระผู้มี
พระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามแสดงธรรมแก่สตรี ภายหลังมีเหตุเกิดขึ้น
จึงทรงบัญญัติเพิ่มเติมว่า ภิกษุแสดงธรรมแก่มาตุคาม (สตรี) เกิน ๖ คำ
ต้องอาบัตปิ าจิตตีย์ เว้นแต่มชี ายผูร้ เู้ ดียงสาอยู.่
องค์แห่งอาบัติ ๑.แสดงธรรมยิง่ กว่า ๖ คำ ๒.มาตุคามเป็นหญิงมนุษย์ทร่ี คู้ ำชัว่ ดีและ หยาบไม่หยาบ ๓.ไม่เปลีย่ นอริยาบถ
๔.ไม่มชี ายผูร้ คู้ วามอยูด่ ว้ ย ๕.ไม่ใช่กาลวิสชั นาปัญหา พร้อมด้วยองค์ ๕ ดังนี้ จึงเป็นปาจิตตีย์ (บุพพสิกขาวรรณนา หน้า๑๘๕).

ปาจิตตีย์ มุสาวาทวรรค สิกขาบทที่ ๘
โย ปะนะ ภิกขุ อะนุปะสัมปันนัสสะ อุตตะริมะนุสสะธัมมัง.....
“อนึ่ง ภิกษุใดบอกอุตตริมนุสสธรรมแก่อนุปสัมบัน
เป็นปาจิตตีย์เพราะมีจริง.”

อนาบัติ
๑.ภิกษุบอกอุตตริมนุสสธรรมทีม่ จี ริงแก่อปุ สัมบัน ๒.ภิกษุอาทิกมั มิกะ
ไม่ต้องอาบัติแล.

เรื่องต้นบัญญัติ
พระผู้มีพระภาคทรงปรารภเรื่องเช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นในปาราชิก
สิกขาบท ที่ ๔ คืออวดคุณวิเศษที่ไม่มีในตน แต่คราวนี้ทรงบัญญัติสิกขาบท
ปรับอาบัติ ปาจิตตียแ์ ก่ภกิ ษุผบู้ อกคุณวิเศษทีม่ จี ริง แก่ผมู้ ไิ ด้บวช (มิได้เป็นภิกษุ
หรือ ภิกษุณ)ี .

๙๔

ประมวลพระพุทธบัญญัติ

อริยวินยั จากพระไตรปิฎก

ปาจิตตีย์ มุสาวาทวรรค สิกขาบทที่ ๙
โย ปะนะ ภิกขุ ภิกขุสสะ ทุฏฐุลลัง อาปัตติง อะนุปะสัมปันนัสสะ.....

“อนึง่ ภิกษุใด บอกอาบัตชิ ว่ั หยาบของภิกษุ แก่อนุปสัมบัน
เว้นไว้แต่ภิกษุได้รับสมมติ เป็นปาจิตตีย์.”

วิภงั ค์
อาบัตทิ ช่ี อ่ื ว่า ชัว่ หยาบ ได้แก่ ปาราชิก ๔ และสังฆาทิเสส ๑๓.
บทว่า เว้นไว้แต่ภิกษุได้รับสมมติ คือ ยกเว้นแต่ภิกษุที่สงฆ์สมมติ
(มอบหมายให้เป็นผู้บอกอาบัติ).

อนาบัติ
๑.ภิกษุบอกวัตถุ ไม่บอกอาบัติ ๒.ภิกษุบอกอาบัติ ไม่บอกวัตถุ
๓.ภิกษุได้รบั สมมติ ๔.ภิกษุวกิ ลจริต ๕.ภิกษุอาทิกมั มิกะ ไม่ตอ้ งอาบัตแิ ล.

เรื่องต้นบัญญัติ
ภิกษุฉพั พัคคีย์ ทะเลาะกับพระอุปนันทศากยบุตร เลยแกล้งประจานพระ
อุ ป นั น ทะกั บ พวกอุ บ าสกที ่ ก ำลั ง เลี ้ ย งพระว่ า พระอุ ป นั น ทะต้ อ งอาบั ต ิ
สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑ พระผู้มีพระภาคทรงทราบ จึงบัญญัติสิกขาบทว่า
ภิกษุบอกอาบัติชั่วหยาบของภิกษุแก่อนุปสัมบัน (ผู้มิได้เป็นภิกษุหรือภิกษุณี)
ต้องปาจิตตีย์ เว้นไว้แต่ได้รบั สมมติ.
องค์แห่งอาบัติ ๑.สังฆาทิเสสแห่งภิกษุทง้ั วัตถุดว้ ย ๒.บอกแก่อนุปสัมบัน ๓.ไม่มภี กิ ษุได้รบั สมมติ พร้อมด้วยองค์ ๒
ดังนี้ จึงเป็นปาจิตตีย์ (บุพพสิกขาวรรณนา หน้า๑๘๖).

คัมภีรภ์ กิ ขุวภิ งั ค์ ภาค ๒ (พระวินยั ปิฏก เล่ม ๒)

๙๕

ปาจิตตีย์ มุสาวาทวรรค สิกขาบทที่ ๑๐
โย ปะนะ ภิกขุ ปะฐะวิง ขะเณยยะ วา ขะณาเปยยะ วา.....

“อนึง่ ภิกษุใด ขุดก็ดี ให้ขดุ ก็ดี ซึง่ ปฐพี, เป็นปาจิตตีย.์ ”

อนาบัติ
๑.ภิกษุกล่าวว่า ท่านจงรูด้ นิ นี้ ท่านจงให้ดนิ นี้ ท่านจงนำดินนีม้ า เรามี
ความต้องการด้วยดินนี้ ท่านจงทำดินนีใ้ ห้เป็นกัปปิยะ๑ ดังนี้ ๒.ภิกษุไม่แกล้ง
๓.ภิกษุไม่มสี ติ ๔.ภิกษุไม่รู้ ๕.ภิกษุวกิ ลจริต ๖.ภิกษุอาทิกมั มิกะ ไม่ตอ้ งอาบัตแิ ล

เรื่องต้นบัญญัติ
ภิกษุชาวเมืองอาฬวี ทำการก่อสร้าง จึงขุดดินเองบ้าง ใช้ให้ผอู้ น่ื ขุดบ้าง
มนุษย์ทั้งหลายพากันติเตียนว่าผิดประเพณีนิยมของสมณะ พระผู้มีพระภาค
จึงทรงบัญญัตสิ กิ ขาบทว่าภิกษุขดุ ดินเอง หรือใช้ให้ผอู้ น่ื ขุด ต้องปาจิตตีย.์
องค์แห่งอาบัติ ๑.ดินเป็นชาติปฐวี (ดินเกิดเอง, ปฐพีแท้ คือมีดนิ ร่วนล้วน มีดนิ เหนียวล้วน หรือมีของอืน่ เช่น หินกรวด
กระเบื้อง แร่ และทรายน้อย มีดินร่วน ดินเหนียวมาก ดินนี้ประสงค์เอาที่ยังไม่ได้เผาไฟ กองดินร่วนก็ดี กองดินเหนียวก็ดี
มีฝนตกรดเกิน ๔ เดือนมาแล้วนับเข้าในปฐพีแท้ : พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์) ๒.รูอ้ ยูว่ า่ เป็นแผ่นดิน ๓.ขุดเอง
หรือให้ผอู้ น่ื ขุด อันใดอันหนึง่ พร้อมด้วยองค์ ๓ ดังนี้ จึงเป็นปาจิตตีย์ (บุพพสิกขาวรรณนา หน้า๑๘๘).
๑

คือ ใช้ให้ผอู้ น่ื ทำด้วยกล่าวว่า ท่านจงรูห้ ลุมเสา จงรูด้ นิ เหนียวมาก จงรูด้ นิ เหนียวผสมแกลบ ท่านจงให้ดนิ เหนียวมาก
จงให้ดนิ เหนียวผสมแกลบ ท่างจงนำดินเหนียวมา จงนำฝุน่ มา ต้องการดินเหนียว ต้องการฝุน่ ท่านจงทำหลุมเสานีใ้ ห้เป็น
กัปปิยะ จงทำดินเหนียวนีใ้ ห้เป็นกัปปิยะ จงทำฝุน่ ให้เป็นกัปปิยะ คือให้เป็นของทีค่ วรใช้ (วิ.อ. ๒/๘๘/๒๘๑)

๙๖

ประมวลพระพุทธบัญญัติ

อริยวินยั จากพระไตรปิฎก

๒.ภูตคามวรรค วรรคว่าด้วย พืชพันธุไ์ ม้
เป็นวรรคที่ ๒ มี ๑๐ สิกขาบท
ปาจิตตีย์ ภูตคามวรรค สิกขาบทที่ ๑
ภูตะคามะปาตัพย๎ ะตายะ ปาจิตติยงั .

“เป็นปาจิตตีย์ ในเพราะพรากภูตคาม.”

วิภงั ค์
ทีช่ อ่ื ว่า ภูตคาม ได้แก่ พืช ๕ ชนิด ๑.พืชเกิดจากเง่า ๒.พืชเกิดจากต้น
๓.พืชเกิดจากข้อ ๔.พืชเกิดจากยอด ๕.พืชเกิดจากเมล็ดเป็นทีค่ รบห้า .

อนาบัติ
๑.ภิกษุกล่าวว่า ท่านจงรูพ้ ชื นี้ ท่านจงให้พชื นี้ ท่านจงนำพืชนีม้ า เรามี
ความต้องการด้วยพืชนี้ ท่านจงทำพืชนีใ้ ห้เป็นกัปปิยะดังนี้ ๒.ภิกษุไม่แกล้งพราก
๓.ภิกษุทำเพราะไม่มีสติ ๔.ภิกษุไม่รู้ ๕.ภิกษุวิกลจริต ๖.ภิกษุอาทิกัมมิกะ
ไม่ตอ้ ง อาบัตแิ ล.

เรื่องต้นบัญญัติ
ภิกษุชาวเมืองอาฬวีทำการก่อสร้างจึงตัดต้นไม้บ้าง ใช้ผู้อื่นตัดบ้าง
มนุษย์ทง้ั หลายพากันติเตียน พระผูม้ พี ระภาคจึงทรงบัญญัตสิ กิ ขาบทปรับอาบัติ
ปาจิตตียแ์ ก่ภกิ ษุผพู้ รากภูตคาม (ภูตคาม ได้แก่ของเขียวหรือพืชพรรณ อันเป็น
ของอยูก่ บั ที่ มี ๕ ชนิดดังกล่าวแล้วในวิภงั ค์ขา้ งต้น เป็นวัตถุแห่งปาจิตตีย,์ ส่วน
พีชคาม คือพืชพันธุ์ ทีถ่ กู พรากจากทีแ่ ล้วแต่ยงั จะเป็นได้อกี เป็นวัตถุแห่งทุกกฎ

คัมภีรภ์ กิ ขุวภิ งั ค์ ภาค ๒ (พระวินยั ปิฏก เล่ม ๒)

๙๗

ดูรายละเอียดวิธกี ปั ปิยะ คือวิธที ำให้เป็นของทีค่ วรทีท่ รงอนุญาต ในหน้า ๔๑๗)
องค์แห่งอาบัติ ๑.เป็นภูตคาม ๒.รู้อยู่ว่าเป็นภูตคาม ๓.ให้กำเริบเองหรือใช้ให้ผู้อื่นกำเริบ พร้อมด้วยองค์ ๓ ดังนี้
จึงเป็นปาจิตตีย์ (บุพพสิกขาวรรณนา หน้า ๑๙๐).

ปาจิตตีย์ ภูตคามวรรค สิกขาบทที่ ๒
อัญญะวาทะเก วิเหสะเก ปาจิตติยัง.

“เป็ น ปาจิ ต ตี ย ์ ในเพราะความเป็ น ผู ้ ก ล่ า วคำอื ่ น
ในเพราะความ เป็นผูใ้ ห้ลำบาก.”

วิภงั ค์
ทีช่ อ่ื ว่า เป็นผูก้ ล่าวคำอืน่ คือ ภิกษุเมือ่ ถูกไต่สวนในเพราะวัตถุหรือ
อาบัติ ณ ท่ามกลางสงฆ์ ไม่ปรารถนาจะบอกเรือ่ งนัน้ ไม่ปรารถนาจะเปิดเผยเรือ่ ง
นั้น จึงเอาเรื่องอื่นมาพูดกลบเกลื่อนว่า ใครต้อง ต้องอะไร ต้องในเพราะเรื่อง
อะไรต้องอย่างไร ท่านทัง้ หลายว่าใครว่าเรือ่ งอะไร ดังนี้ นีช่ อ่ื ว่า เป็นผูก้ ล่าว คำอืน่ .
ทีช่ อ่ื ว่า เป็นผูใ้ ห้ลำบาก คือ ภิกษุเมือ่ ถูกไต่สวนในเพราะวัตถุ๑หรือ
อาบัติ ณ ท่ามกลางสงฆ์ ไม่ปรารถนาจะบอกเรื่องนั้น ไม่ปรารถนาจะเปิดเผย
เรือ่ งนัน้ จึงนิง่ เสีย ทำให้สงฆ์ลำบาก นีช่ อ่ื ว่า เป็นผูใ้ ห้ลำบาก.

อนาบัติ
๑.ภิกษุไม่เข้าใจจึงถาม ๒.ภิกษุอาพาธให้การไม่ได้ ๓.ภิกษุไม่ให้การ
ด้วยคิดว่า ความบาดหมาง ความทะเลาะ ความแก่งแย่ง หรือความวิวาท จักมี
แก่ ส งฆ์ ๔.ภิ ก ษุ ไ ม่ ใ ห้ ก ารด้ ว ยคิ ด ว่ า จั ก เป็ น สั ง ฆเภท หรื อ สั ง ฆราชี ๒
๑

วัตถุ ในทีน่ ห้ี มายถึงเรือ่ งทีถ่ กู สงฆ์นำมาสอบสวน กรณีทส่ี งฆ์ยกขึน้ มาสอบสวน (พระไตรปิฎกแปลมจร. ๒/๒๘๔/๙๙)

๒

สังฆเภท : ความแตกแห่งสงฆ์ กำหนดด้วยภิกษุแต่ละฝ่ายตัง้ แต่ ๔ รูปไม่ทำอุโบสถปวารณาและสังฆกรรมด้วยกัน
สังฆราชี : ความร้าวรานแห่งสงฆ์ คือ สงฆ์จะแตกแยกกัน แต่ไม่ถงึ กับแยกทำอุโบสถปวารณาและสังฆกรรมต่างหากกัน

๙๘

ประมวลพระพุทธบัญญัติ

อริยวินยั จากพระไตรปิฎก

๕. ภิกษุไม่ให้การด้วยคิดว่า สงฆ์จักทำกรรมโดยไม่ชอบธรรม โดยเป็นวรรค
หรือจักไม่ ทำกรรมแก่ภกิ ษุผคู้ วรแก่กรรม ๖.ภิกษุวกิ ลจริต ๗.ภิกษุอาทิกมั มิกะ
ไม่ตอ้ ง อาบัตแิ ล.

เรื่องต้นบัญญัติ
พระฉันนะประพฤติอนาจาร ถูกโจทอาบัติในท่ามกลางสงฆ์ กลับพูด
เฉไฉไปต่างๆบ้าง นิง่ เสียบ้าง พระผูม้ พี ระภาคทรงทราบ จึงทรงบัญญัตสิ กิ ขาบท
ปรับอาบัติปาจิตตีย์แก่ภิกษุผู้พูดไปอย่างอื่น ผู้ทำสงฆ์ให้ลำบาก (ด้วยการ
นิง่ ในเมือ่ ถูกไต่สวนในท่ามกลางสงฆ์).

ปาจิตตีย์ ภูตคามวรรค สิกขาบทที่ ๓
อุชฌาปะนะเก ขิยยะนะเก ปาจิตติยัง.

“เป็นปาจิตตีย์ ในเพราะความเป็นผูใ้ ห้โพนทะนา ในเพราะ
ความเป็นผู้บ่นว่า.”

วิภงั ค์
ที่ชื่อว่า ความเป็นผู้ให้โพนทะนา คือ อุปสัมบันผู้อันสงฆ์สมมติ
แล้วให้เป็นผูจ้ ดั เสนาสนะ เป็นผูแ้ จกอาหาร แจกยาคู แจกผลไม้ แจกของเคีย้ ว
หรือแจกของเล็กน้อยก็ตาม ภิกษุประสงค์จะใส่โทษ ให้อปั ยศ ให้เก้อเขิน จึงให้
โพนทะนาก็ดี บ่นว่าก็ดี ซึง่ อุปสัมบัน ต้องอาบัตปิ าจิตตีย.์

คัมภีรภ์ กิ ขุวภิ งั ค์ ภาค ๒ (พระวินยั ปิฏก เล่ม ๒)

๙๙

อนาบัติ
๑.ภิกษุผู้ให้โพนทะนา หรือบ่นว่าภิกษุผู้มีปกติทำเพราะฉันทาคติ
โทสาคติ โมหาคติ ภยาคติ ๒.ภิกษุวกิ ลจริต ๓.ภิกษุอาทิกมั มิกะ ไม่ตอ้ งอาบัตแิ ล.

เรื่องต้นบัญญัติ
ภิกษุทั้งหลายซึ่งมีพระเมตติยะและพระภุมมชกะ๑เป็นหัวหน้าติเตียน
บ่นว่าพระทัพพมัลลบุตร ผูแ้ จกเสนาสนะแจกภัตต์ พระผูม้ พี ระภาคทรงสอบสวน
แล้ว จึงทรงบัญญัติสิกขาบท ปรับอาบัติปาจิตตีย์แก่ภิกษุผู้ติเตียน บ่นว่า
(ภิกษุผทู้ ำการสงฆ์โดยชอบ).
องค์แห่งอาบัติ ๑.ผู้ทำการสงฆ์ ได้สมมติด้วยกรรมเป็นธรรม ๒.ผู้ทำการนั้นเป็นอุปสัมบัน ๓.ไม่มีความถึงอคติ
๔.ใคร่อวรรณโทษแก่ผู้นั้น ๕.พูดในสำนักของผู้ใดผู้นั้นเป็นอุปสัมบัน ๖.ชวนให้ดูหมิ่นหรือติเตียน พร้อมด้วยองค์ ๖ ดังนี้
จึงเป็นปาจิตตีย์ (บุพพสิกขาวรรณนา หน้า๑๙๑).
๑

อยูใ่ นกลุม่ พระ ๖ รูป ซึง่ เรียกว่า “ภิกษุฉพั พัคคีย”์ ได้แก่ (๑)พระปัณฑุกะ (๒)พระโลหิตกะ (๓)พระเมตติยะ (๔)พระภุมมชกะ
(๕)พระอัสสชิ (๖)พระปุนพั พสุกะ (ม.ม.อ.๑๗๕/๑๓๘)

ปาจิตตีย์ ภูตคามวรรค สิกขาบทที่ ๔
โย ปะนะ ภิกขุ สังฆิกัง มัญจัง วา ปีฐัง วา ภิสิง วา.....

“อนึง่ ภิกษุใดวางไว้แล้วก็ดี ให้วางไว้แล้วก็ดี ซึง่ เตียงก็ดี
ตัง่ ก็ดี ฟูกก็ดี เก้าอีก้ ด็ ี อันเป็นของสงฆ์ในทีแ่ จ้ง เมือ่ หลีกไปไม่เก็บ
เองก็ดี ไม่ใช้ให้เก็บ ก็ดี ซึ่งเสนาสนะที่วางไว้นั้น หรือไม่บอก
มอบหมายไปเสีย เป็นปาจิตตีย.์ ”
สมัยนัน้ ภิกษุทง้ั หลายอยูใ่ นทีแ่ จ้ง รีบเก็บเสนาสนะก่อนเวลาอันสมควร
จึงทรงรับสัง่ ว่า “ดูกอ่ นภิกษุทง้ั หลาย เราอนุญาตให้เก็บเสนาสนะไว้ในปะรำ หรือ
ทีโ่ คนไม้ หรือในทีซ่ ง่ึ นกกาหรือนกเหยีย่ วจะไม่ถา่ ยมูลรดได้ตลอด ๘ เดือน ซึง่
กำหนดว่ามิใช่ฤดูฝน”.

๑๐๐

ประมวลพระพุทธบัญญัติ

อริยวินยั จากพระไตรปิฎก

อนาบัติ
๑.ภิกษุเก็บเอง แล้วไป ๒.ภิกษุให้คนอื่นเก็บ แล้วไป ๓.ภิกษุบอก
มอบหมาย แล้วไป ๔.ภิกษุเอาออกผึ่งแดดไว้ ไปด้วยตั้งใจจักกลับมาเก็บ
๕.เกิดเหตุฉกุ เฉินขึน้ ๕.ภิกษุมอี นั ตราย ๖.ภิกษุวกิ ลจริต ๗.ภิกษุอาทิกมั มิกะ
ไม่ต้องอาบัติแล.

เรื่องต้นบัญญัติ
ภิกษุทั้งหลายนำเสนาสนะ (ที่นอนที่นั่ง) มาไว้กลางแจ้งในฤดูหนาว
ผิงแดดแล้วหลีกไปไม่เก็บ ไม่ใช้ให้ผอู้ น่ื เก็บ ไม่บอกให้ใครรับรู้ เสนาสนะถูกฝน
และน้ำค้างตกใส่(เปียกชุม่ )พระผูม้ พี ระภาคจึงทรงบัญญัตสิ กิ ขาบทว่าภิกษุตง้ั ไว้เอง
หรือใช้ผู้อื่นให้ตั้งไว้ซึ่งเตียง ตั่ง ฟูก เก้าอี้ของสงฆ์ในกลางแจ้ง เมื่อหลีกไปไม่
เก็บเอง ไม่ใช้ให้ผู้อื่นเก็บ หรือไปโดยไม่บอกกล่าวให้ใครรับรู้ ต้องปาจิตตีย์
ต่อมาทรงอนุญาตพิเศษให้เก็บเสนาสนะในมณฑป หรือที่โคนไม้ซึ่งสังเกตว่า
ฝนจะไม่ตกรัว่ รด กาเหยีย่ วจะไม่ถา่ ยมูลรดได้ตลอด ๘ เดือน (แห่งฤดูหนาวและ
ฤดูรอ้ น ฤดูละ ๔ เดือน).
องค์แห่งอาบัติ ๑.เตียงตัง่ เป็นต้น เป็นของสงฆ์ ๒.ลาดเองหรือใช้ให้ผอู้ น่ื ลาดในทีแ่ จ้ง ๓.ไม่มสี ง่ิ ใดกางกัน้ ๔.ไม่มอี นั ตราย
๕.ไม่เหลียวแลทีจ่ ะกลับมาเก็บ ๖.ล่วงเลฑฑุบาตทีต่ กก้อนดินแห่งมัชฌิมบุรษุ ขว้าง พร้อมด้วยองค์ ๖ ดังนี้ จึงเป็นปาจิตตีย์
(บุพพสิกขาวรรณนา หน้า๑๙๓).

ปาจิตตีย์ ภูตคามวรรค สิกขาบทที่ ๕
โย ปะนะ ภิกขุ สังฆิเก วิหาเร เสยยัง สันถะริตว๎ า วา.....

“อนึ่ง ภิกษุใด ปูแล้วก็ดี ให้ปูแล้วก็ดี ซึ่งที่นอนในวิหาร
เป็นของสงฆ์, เมื่อหลีกไป ไม่เก็บเองก็ดี ไม่ให้เก็บก็ดี ซึ่งที่นอน
อันปูไว้นั้น หรือไม่บอกมอบหมาย ไปเสีย, เป็นปาจิตตีย์.”

คัมภีรภ์ กิ ขุวภิ งั ค์ ภาค ๒ (พระวินยั ปิฏก เล่ม ๒)

๑๐๑

อนาบัติ
๑.ภิกษุเก็บเอง แล้วไป ๒.ภิกษุให้คนอื่นเก็บ แล้วไป ๓.ภิกษุบอก
มอบหมาย แล้วไป ๔.เสนาสนะมีเหตุบางอย่างขัดขวาง ๕.ภิกษุยงั ห่วงไปยืนอยู่
ณ ทีน่ น้ั บอกมอบหมายมา ๖.ภิกษุมเี หตุบางอย่างขัดขวาง ๗.ภิกษุมอี นั ตราย
๘.ภิกษุวกิ ลจริต ๙.ภิกษุอาทิกมั มิกะ ไม่ตอ้ งอาบัตแิ ล.

เรื่องต้นบัญญัติ
พวกภิกษุ ๑๗ รูป ปูทน่ี อนในวิหารของสงฆ์แล้วหลีกไปไม่เก็บเอง หรือ
ใช้ให้ผอู้ น่ื เก็บ หรือบอกให้ใครรับรู้ ปลวกกินเสนาสนะ พระผูม้ พี ระภาคจึงทรง
บัญญัตสิ กิ ขาบทว่า ภิกษุปู หรือให้ปู ทีน่ อนในวิหารของสงฆ์แล้วเมือ่ หลีกไปไม่
เก็บเอง หรือไม่ใช้ให้ผอู้ น่ื เก็บ หรือไม่บอกกล่าวให้ใครรับรู้ ต้องปาจิตตีย.์
องค์แห่งอาบัติ ๑.ทีน่ อนมีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึง่ ใน ๑๐ อย่างคือ ฟูก, เครือ่ งลาดรักษาสีพน้ื ,เครือ่ งลาดบนเตียง
ตั่ง, เครื่องลาดพื้น, เสื่อใบตาล, หนังอันใดอันหนึ่ง, ผ้านิสีทนะมีชาย, ผ้าปาวารและโกเชาว์, เครื่องลาดแล้วด้วยหญ้า,
เครื่องลาดแล้วด้วยใบไม้ ๒.ที่นอนนั้นเป็นของสงฆ์ ๓.ลาดเองหรือให้ผู้อื่นลาด ๔.ไม่มีผู้กางกั้น ๕.ไม่มีอันตราย
๖.หลีกไปยังทิศไม่คิดจะกลับมา ๗.ล่วงอุปจารสีมา พร้อมด้วยองค์ ๗ ดังนี้ จึงเป็นปาจิตตีย์ (บุพพสิกขาวรรณนา หน้า
๑๙๔).

ปาจิตตีย์ ภูตคามวรรค สิกขาบทที่ ๖
โย ปะนะ ภิกขุ สังฆิเก วิหาเร ชานัง ปุพพูปะคะตัง.....

“อนึ่ง ภิกษุใด รู้อยู่ สำเร็จการนอนแทรกแซงภิกษุผู้
เข้าไปก่อนในวิหารของสงฆ์ ด้วยหมายว่า ผู้ใดมีความคับใจ
ผู้นั้นจักหลีกไปเอง ทำความหมายอย่างนี้เท่านั้นให้เป็นปัจจัย
หาใช่อย่างอืน่ ไม่ เป็นปาจิตตีย.์ ”

๑๐๒

ประมวลพระพุทธบัญญัติ

อริยวินยั จากพระไตรปิฎก

อนาบัติ
๑.ภิกษุอาพาธเข้าอยู่ ๒.ภิกษุถกู ความหนาวหรือความร้อนเบียดเบียน
แล้วเข้าไปอยู่ ๓.ภิกษุมอี นั ตราย ๔.ภิกษุวกิ ลจริต ๕.ภิกษุอาทิกมั มิกะ
ไม่ต้องอาบัติแล.

เรื่องต้นบัญญัติ
ภิกษุฉัพพัคคีย์หาวิธีแย่งที่อยู่ภิกษุอื่นโดยเข้าไปนอนเบียดภิกษุ
เถระด้วยคิดว่าเธออึดอัดเข้าก็จะหลีกไปเอง พระผู้มีพระภาค จึงทรงบัญญัติ
สิกขาบทว่า ภิกษุรู้อยู่เข้าไปนอนเบียดผู้เข้าไปอยู่ก่อนในวิหารของสงฆ์ ด้วย
คิดว่าเธออึดอัดก็จะหลีกไปเอง เธอมุง่ อย่างนีเ้ ท่านัน้ ไม่ใช่อย่างอืน่ ต้องปาจิตตีย.์
องค์แห่งอาบัติ ๑.วิหารที่อยู่เป็นของสงฆ์ ๒.รู้อยู่ว่าผู้อยู่ก่อนไม่ควรจะให้ลุก ๓. ปรารถนาจะให้ภิกษุนั้นคับแคบ
๔. นัง่ หรือนอนในอุปจาร(ในบริเวณรอบๆวิหารสงฆ์) พร้อมด้วยองค์ ๔ ดังนี้ จึงเป็นปาจิตตีย(์ บุพพสิกขาวรรณนาหน้า ๑๙๖).

ปาจิตตีย์ ภูตคามวรรค สิกขาบทที่ ๗
โย ปะนะ ภิกขุ ภิกขุง กุปิโต อะนัตตะมะโน สังฆิกา.....

“อนึง่ ภิกษุใด โกรธ ขัดใจ ฉุดคร่าก็ดใี ห้ฉดุ คร่าก็ดี ซึง่ ภิกษุ
จากวิหารของสงฆ์ เป็นปาจิตตีย์.”

อนาบัติ
๑.ภิกษุฉดุ คร่าก็ดี ให้ฉดุ คร่าก็ดี ซึง่ ภิกษุอลัชชี ๒.ภิกษุขนก็ดี ให้ขนก็ดี
ซึ่งบริขารของภิกษุอลัชชี ๓.ภิกษุฉุดคร่าก็ดี ให้ฉุดคร่าก็ดี ซึ่งภิกษุวิกลจริต
๔.ภิกษุขนก็ดี ให้ขนก็ดี ซึ่งบริขารของภิกษุวิกลจริตนั้น ๕.ภิกษุฉุดคร่าก็ดี
ให้ฉดุ คร่าก็ดี ซึง่ ภิกษุผกู้ อ่ การบาดหมางก็ดี ก่อการทะเลาะก็ดี ก่อการวิวาทก็ดี

คัมภีรภ์ กิ ขุวภิ งั ค์ ภาค ๒ (พระวินยั ปิฏก เล่ม ๒)

๑๐๓

ก่อความอื้อฉาวก็ดี ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์ก็ดี ๖.ภิกษุขนก็ดี ให้ขนก็ดี ซึ่งบริขาร
ของภิกษุผู้ก่อการบาดหมางเป็นต้นนั้น ๗.ภิกษุฉุดคร่าก็ดี ให้ฉุดคร่าก็ดี
ซึง่ อันเตวาสิก หรือสัทธิวหิ าริก ผูป้ ระพฤติไม่เรียบร้อย ๘.ภิกษุขนก็ดใี ห้ขนก็ดี
ซึง่ บริขารของอันเตวาสิกหรือสัทธิวหิ าริกนัน้ ๙.ภิกษุวกิ ลจริต ๑๐.ภิกษุอาทิกมั มิกะ
ไม่ต้องอาบัติแล.

เรื่องต้นบัญญัติ
ภิกษุฉพั พัคคีย์ (พวก ๖) แย่งทีภ่ กิ ษุสตั ตรสวัคคีย์ (พวก ๑๗) เมือ่ เห็น
ขัดขืนก็โกรธ จึงจับคอฉุดคร่าออกไป พระผูม้ พี ระภาคทรงทราบ จึงทรงบัญญัติ
สิกขาบทว่า ภิกษุโกรธไม่พอใจฉุดคร่าเองก็ดี ใช้ให้ผู้อื่นฉุดคร่าก็ดี ซึ่งภิกษุ
จากวิหารของสงฆ์ ต้องอาบัตปิ าจิตตีย์
องค์แห่งอาบัติ ๑.วิหารเป็นของสงฆ์ ๒.เป็นอุปสัมบันพ้นโทษมีความเป็นคนมักทะเลาะเป็นต้น ๓.ฉุดคร่าเองหรือ
ให้ผู้อื่นฉุดคร่าอุปสัมบันนั้นด้วยความโกรธ พร้อมด้วยองค์ ๓ ดังนี้ จึงเป็นปาจิตตีย์ (บุพพสิกขาวรรณนา หน้า ๑๙๗).

ปาจิตตีย์ ภูตคามวรรค สิกขาบทที่ ๘
โย ปะนะ ภิกขุ สังฆิเก วิหาเร อุปะริ เวหาสะกุฏิยา.....

“อนึง่ ภิกษุใด นัง่ ทับก็ดี นอนทับก็ดี ซึง่ เตียงก็ดี ซึง่ ตัง่ ก็ดี
อันมีเท้าเสียบ บนร้านในวิหารเป็นของสงฆ์ เป็นปาจิตตีย์.”

วิภงั ค์
ทีช่ อ่ื ว่า ร้าน ได้แก่ ร้านทีไ่ ม่กระทบศีรษะของมัชฌิมบุรษุ .
เตียงที่ชอ่ื ว่า มีเท้าเสียบ คือเขาสอดเท้าเสียบเข้าไว้ในตัวเตียง.

๑๐๔

ประมวลพระพุทธบัญญัติ

อริยวินยั จากพระไตรปิฎก

อนาบัติ
๑.ไม่ใช่ร้าน ๒.ร้านสูงพอกระทบศีรษะ ๓.ข้างล่างไม่ได้ใช้เป็นที่อยู่
๔.ข้างบนปูพน้ื ไว้ ๕.เท้าเตียงเท้าตัง่ ได้ตรึงสลักกับตัว ๖.ภิกษุยนื บนเตียงตัง่ นัน้
หยิบจีวรหรือพาดจีวรได้ ๗.ภิกษุวกิ ลจริต ๘.ภิกษุอาทิกมั มิกะ ไม่ตอ้ งอาบัตแิ ล.

เรื่องต้นบัญญัติ
ภิกษุ ๒ รูป อยูใ่ นกุฎเี ดียวกัน เตียงหนึง่ อยูข่ า้ งล่างเตียงหนึง่ อยูข่ า้ งบน
ภิกษุอยู่ข้างบนนั่งบนเตียงโดยแรง เท้าเตียงหลุดตกลงถูกศีรษะของภิกษุผู้อยู่
ข้างล่าง พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่า ภิกษุนั่งนอนบนเตียงหรือ
ตัง่ อันมีเท้าเสียบ (ในตัวเตียง) ในวิหารของสงฆ์ตอ้ งปาจิตตีย.์

ปาจิตตีย์ ภูตคามวรรค สิกขาบทที่ ๙
มะหัลละกัมปะนะ ภิกขุนา วิหารัง การะยะมาเนนะ ยาวะ.....

“อนึ่ง ภิกษุผู้ให้ทำซึ่งวิหารใหญ่ จะวางเช็ดหน้าเพียงไร
แต่กรอบแห่งประตู จะบริกรรมช่องหน้าต่าง พึงยืนในทีป่ ราศจาก
ของสดเขียว อำนวยให้พอกได้ ๒-๓ ชัน้ ถ้าเธออำนวยยิง่ กว่านัน้
แม้ยืนในที่ปราศจากของสดเขียว ก็เป็นปาจิตตีย์.”

วิภงั ค์
บทว่า เพียงไรแต่กรอบแห่งประตู คือ ชัว่ หัตถบาสโดยรอบแห่งบาน
ประตู.
บทว่า จะวางเช็ดหน้า คือ จะวางประตู.

คัมภีรภ์ กิ ขุวภิ งั ค์ ภาค ๒ (พระวินยั ปิฏก เล่ม ๒)

๑๐๕

อนาบัติ
๑.ภิกษุมงุ ๒-๓ ชัน้ ๒.ภิกษุมงุ หย่อนกว่า ๒-๓ ชัน้ ๓.ภิกษุสร้างถ้ำ
๔.คูหา ๕.กุฎมี งุ หญ้า ๖.ภิกษุสร้างกุฎเี พือ่ ภิกษุอน่ื ๗.ภิกษุสร้างด้วยทรัพย์ของตน
๘.ยกอาคารอันเป็นทีอ่ ยูเ่ สีย ภิกษุสร้างทุกอย่างไม่ตอ้ งอาบัติ ๙.ภิกษุวกิ ลจริต
๑๐.ภิกษุอาทิกมั มิกะ ไม่ตอ้ งอาบัตแิ ล.

เรื่องต้นบัญญัติ
มหาอำมาตย์ผู้อุปัฏฐากของพระฉันนะให้สร้างวิหารถวายพระ เมื่อ
เสร็จแล้วพระฉันนะอำนวยการพอกหลังคาพอกปูนบ่อย ๆ วิหารก็เลยพังลงมา
พระฉันนะเก็บหญ้า เก็บไม้ ได้ทำนาข้าวของพราหมณ์ผู้หนึ่งให้เสียหาย
พราหมณ์ยกโทษติเตียน พระผูม้ พี ระภาคจึงทรงบัญญัตสิ กิ ขาบทว่าถ้าภิกษุจะให้
ทำวิหาร พึงยืนในที่ไม่มีของเขียว(พืชพันธุ์ไม้)อำนวยการ พอกหลังคาไม่เกิน
๓ ชั ้ น จนจรดกรอบประตู เพื ่ อ ตั ้ ง บานประตู ไ ด้ เพื ่ อ ทาสี ห น้ า ต่ า งได้
ถ้าทำให้เกินกว่านัน้ แม้ยนื ในทีป่ ราศจากของเขียว ต้องอาบัตปิ าจิตตีย.์

ปาจิตตีย์ ภูตคามวรรค สิกขาบทที่ ๑๐
โย ปะนะ ภิกขุ ชานัง สัปปาณะกัง อุทะกัง ติณงั วา.....

“อนึ ่ ง ภิ ก ษุ ใ ด รู ้ อ ยู ่ ว ่ า น้ ำ มี ต ั ว สั ต ว์ รดก็ ด ี ให้ ร ดก็ ด ี
ซึง่ หญ้าก็ดี ดินก็ดี เป็นปาจิตตีย.์ ”

อนาบัติ
๑.ภิกษุไม่แกล้ง ๒.ภิกษุไม่มีสติ ๓.ภิกษุไม่รู้ ๔.ภิกษุวิกลจริต
๕.ภิกษุอาทิกมั มิกะ ไม่ตอ้ งอาบัตแิ ล.

๑๐๖

ประมวลพระพุทธบัญญัติ

อริยวินยั จากพระไตรปิฎก

เรือ่ งต้นบัญญัติ
ภิกษุชาวเมืองอาฬวี ทำการก่อสร้าง รู้อยู่ว่าน้ำมีตัวสัตว์เอาน้ำนั้น
รดหญ้าบ้าง ดินบ้าง ใช้ให้รดบ้าง เป็นที่ติเตียนของภิกษุทั้งหลาย พระผู้มี
พระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่า ภิกษุรู้อยู่เอาน้ำมีตัวสัตว์รดหญ้า หรือดิน
หรือใช้ให้ผอู้ น่ื รด ต้องปาจิตตีย.์
องค์แห่งอาบัติ ๑.น้ำมีตัวสัตว์ ๒.รู้อยู่ว่าสัตว์จะตายด้วยการรดเท ๓.น้ำคงจะแห้งไป ๔.รดหญ้าเป็นต้น ด้วยกิจ
อันหนึ่งเว้นจากวธกเจตนา(วธกเจตนา : เจตนาฆ่า) พร้อมด้วยองค์ ๔ ดังนี้ จึงเป็นปาจิตตีย์ (บุพพสิกขาวรรณนาหน้า
๑๙๙)

๓.โอวาทวรรค วรรคว่าด้วยการให้โอวาท
เป็นวรรคที่ ๓ มี ๑๐ สิกขาบท
ปาจิตตีย์ โอวาทวรรค สิกขาบทที่ ๑
โย ปะนะ ภิกขุ อะสัมมะโต ภิกขุนโิ ย โอวะเทยยะ.....

“อนึ ่ ง ภิ ก ษุ ใ ดไม่ ไ ด้ ร ั บ สมมติ กล่ า วสอนพวกภิ ก ษุ ณ ี
เป็นปาจิตตีย์.”

อนาบัติ
๑.ภิกษุให้อเุ ทศ ๒.ภิกษุให้ปริปจุ ฉา ๓.ภิกษุอนั ภิกษุณกี ล่าวว่า นิมนต์
ท่านสวดเถิดเจ้าข้า ดังนี้ สวดอยู่ ๔.ภิกษุถามปัญหา ๕.ภิกษุถกู ถามปัญหา
แล้วแก้ ๖.ภิกษุกล่าวสอนเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นอยู่ แต่พวกภิกษุณีฟังอยู่ด้วย
๗.ภิกษุกล่าวสอนสิกขมานา ๘.ภิกษุกล่าวสอนสามเณรี ๙.ภิกษุวิกลจริต
๑๐.ภิกษุอาทิกมั มิกะ ไม่ตอ้ งอาบัตแิ ล.

เรื่องต้นบัญญัติ
ภิกษุฉพั พัคคีย์ เห็นภิกษุอน่ื ๆ สอนนางภิกษุณแี ล้วได้รบั ของถวาย

คัมภีรภ์ กิ ขุวภิ งั ค์ ภาค ๒ (พระวินยั ปิฏก เล่ม ๒)

๑๐๗

ต่าง ๆ อยากจะมีลาภบ้าง จึงแจ้งความประสงค์แก่นางภิกษุณีทั้งหลาย เมื่อ
นางภิกษุณีไปสดับโอวาทก็สอนเพียงเล็กน้อย แล้วชวนสนทนาเรื่องไร้สาระ
โดยมาก พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่า ภิกษุที่ไม่ได้รับสมมติ
จากสงฆ์ สอนนางภิกษุณีต้องอาบัติปาจิตตีย์ ภายหลังภิกษุฉัพพัคคีย์หาทาง
สมมติกันเองในที่นอกสีมา พระผู้มีพระภาคจึงทรงกำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติม
สำหรับภิกษุ ที่จะสอนนาง ภิกษุณีถึง ๘ ข้อ โดยกำหนดให้มีพรรษาถึง ๒๐
หรือเกินกว่าเป็นข้อสุดท้าย.

ปาจิตตีย์ โอวาทวรรค สิกขาบทที่ ๒
สัมมะโตปิ เจ ภิกขุ อัตถังคะเต สุริเย ภิกขุนิโย.....

“ถ้าภิกษุ แม้ได้รับสมมติแล้ว เมื่อพระอาทิตย์อัสดงแล้ว
กล่าวสอนพวกภิกษุณี เป็นปาจิตตีย์.”

อนาบัติ
๑.ภิกษุให้อเุ ทศ ๒.ภิกษุให้ปริปจุ ฉา ๓.ภิกษุอนั ภิกษุณกี ล่าวว่า นิมนต์
ท่านสวดเถิดเจ้าข้า ดังนี้ สวดอยู่ ๔.ภิกษุถามปัญหา ๕.ภิกษุถกู ถามปัญหา
แล้วแก้ ๖.ภิกษุกล่าวสอน เพือ่ ประโยชน์แก่ผอู้ น่ื อยู่ แต่พวกภิกษุณฟี งั อยูด่ ว้ ย
๗.ภิกษุกล่าวสอนสิกขมานา ๘.ภิกษุกล่าวสอนสามเณรี ๙.ภิกษุวิกลจริต
๑๐.ภิกษุอาทิกมั มิกะ ไม่ตอ้ งอาบัตแิ ล.

เรื่องต้นบัญญัติ
พระจู ฬ ปั น ถกสอนนางภิ ก ษุ ณ ี จ นค่ ำ มนุ ษ ย์ ท ั ้ ง หลายติ เ ตี ย น
พระผู ้ ม ี พ ระภาคเจ้ า จึ ง ทรงบั ญ ญั ต ิ ส ิ ก ขาบทว่ า เมื ่ อ พระอาทิ ต ย์ ต กแล้ ว
ภิกษุสอนนางภิกษุณี ต้องปาจิตตีย.์

๑๐๘

ประมวลพระพุทธบัญญัติ

อริยวินยั จากพระไตรปิฎก

ปาจิตตีย์ โอวาทวรรค สิกขาบทที่ ๓
โย ปะนะ ภิกขุ ภิกขุนูปัสสะยัง อุปะสังกะมิต๎วา.....

“อนึง่ ภิกษุใด เข้าไปสูท่ อ่ี าศัยแห่งภิกษุณแี ล้วสัง่ สอนพวก
ภิกษุณี เว้นไว้แต่สมัย เป็นปาจิตตีย์. สมัยในเรื่องนั้น ดังนี้คือ
ภิกษุณอี าพาธ นีเ้ ป็นสมัยในเรือ่ งนัน้ .”

อนาบัติ
๑.ภิกษุสง่ั สอนในสมัย ๒.ภิกษุให้อเุ ทศ ๓.ภิกษุให้ปริปจุ ฉา ๔.ภิกษุ
อันภิกษุณี กล่าวว่า นิมนต์ทา่ นสวดเถิดเจ้าข้า ดังนี้ สวดอยู่ ๕.ภิกษุถามปัญหา
๖.ภิกษุถกู ถามปัญหา แล้วแก้ ๗.ภิกษุสง่ั สอนเพือ่ ประโยชน์แห่งผูอ้ น่ื แต่ภกิ ษุณี
ฟังอยูด่ ว้ ย ๘.ภิกษุสง่ั สอนสิกขมานา ๙.ภิกษุสง่ั สอนสามเณรี ๑๐.ภิกษุวกิ ลจริต
๑๑.ภิกษุอาทิกมั มิกะ ไม่ตอ้ งอาบัตแิ ล.

เรื่องต้นบัญญัติ
ภิกษุฉพั พัคคีย์ เข้าไปสอนนางภิกษุณถี งึ ทีอ่ ยู่ นางภิกษุณที ง้ั หลาย
ติเตียน พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่า ภิกษุไปสอนนางภิกษุณี
ถึงทีอ่ ยู่ ต้องปาจิตตีย์ ภายหลังทรงผ่อนผันให้เมือ่ นางภิกษุณเี จ็บไข้.

ปาจิตตีย์ โอวาทวรรค สิกขาบทที่ ๔
โย ปะนะ ภิกขุ เอวัง วะเทยยะ อามิสะเหตุ ภิกขู.....

“อนึ ่ ง ภิ ก ษุ ใ ด กล่ า วอย่ า งนี ้ ว ่ า พวกภิ ก ษุ ส ั ่ ง สอน
พวกภิกษุณี เพราะเหตุอามิส เป็นปาจิตตีย.์ ”

คัมภีรภ์ กิ ขุวภิ งั ค์ ภาค ๒ (พระวินยั ปิฏก เล่ม ๒)

๑๐๙

อนาบัติ
๑.ภิกษุผู้กล่าวแก่ภิกษุผู้สั่งสอนเพราะเหตุจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ
คิลานปัจจัยเภสัชบริขาร สักการะ ความเคารพ ความนับถือ การกราบไหว้
การบูชา ตามปกติ ๒.ภิกษุวกิ ลจริต ๓.ภิกษุอาทิกมั มิกะ ไม่ตอ้ งอาบัตแิ ล.

เรื่องต้นบัญญัติ
ภิกษุฉพั พัคคียก์ ล่าวว่า พระเถระทัง้ หลายสอนนางภิกษุณเี พราะเห็นแก่
อามิส พระผูม้ พี ระภาคจึงทรงบัญญัตสิ กิ ขาบทว่า ภิกษุพดู ว่าภิกษุทง้ั หลายสอน
นางภิกษุณเี พราะเห็นแก่อามิส ต้องปาจิตตีย์

ปาจิตตีย์ โอวาทวรรค สิกขาบทที่ ๕
โย ปะนะ ภิกขุ อัญญาติกายะ ภิกขุนยิ า จีวะรัง ทะเทยยะ.....

“อนึ่ง ภิกษุใด ให้จีวรแก่ภิกษุณีผู้มิใช่ญาติ เว้นไว้แต่
แลกเปลี่ยน เป็นปาจิตตีย์.”

อนาบัติ
๑.ภิกษุณีผู้เป็นญาติ ๒.ภิกษุแลกเปลี่ยน คือ เอาจีวรมีค่าน้อยแลก
เปลีย่ นจีวรมีคา่ มาก หรือเอาจีวรมีคา่ มากแลกเปลีย่ นจีวรมีคา่ น้อย ๓.ภิกษุณถี อื
วิสาสะ ๔.ภิกษุณถี อื เอาเป็นของขอยืม ๕.ภิกษุให้บริขารอืน่ เว้นจีวร ๖.ภิกษุให้แก่
สิกขมานา ๗.ภิกษุให้สามเณรี ๘.ภิกษุวกิ ลจริต ๙.ภิกษุอาทิกมั มิกะ ไม่ตอ้ งอาบัติ

เรื่องต้นบัญญัติ
ภิกษุรปู หนึง่ ให้จวี รแก่นางภิกษุณผี มู้ ใิ ช่ญาติ มีผตู้ เิ ตียน พระผูม้ พี ระภาค

๑๑๐

ประมวลพระพุทธบัญญัติ

อริยวินยั จากพระไตรปิฎก

จึงทรงบัญญัตสิ กิ ขาบทว่า ภิกษุให้จวี รแก่นางภิกษุณผี มู้ ใิ ช่ญาติ เว้นแต่ของ
แลกเปลีย่ น ต้องปาจิตตีย.์

ปาจิตตีย์ โอวาทวรรค สิกขาบทที่ ๖
โย ปะนะ ภิกขุ อัญญาติกายะ ภิกขุนยิ า จีวะรัง สิพเพยยะ วา...

“อนึง่ ภิกษุใด เย็บก็ดี ให้เย็บก็ดี ซึง่ จีวร เพือ่ ภิกษุณผี มู้ ใิ ช่
ญาติ เป็นปาจิตตีย์.”

อนาบัติ
๑.ภิกษุเย็บเพื่อภิกษุณีผู้เป็นญาติ ๒.ภิกษุเย็บเองก็ดี ให้เย็บก็ดี
ซึ่งบริขารอื่นเว้นจีวร ๓.ภิกษุเย็บเพื่อสิกขมานา ๔.ภิกษุเย็บเพื่อสามเณรี
๕.ภิกษุวกิ ลจริต ๖.ภิกษุอาทิกมั มิกะ ไม่ตอ้ งอาบัตแิ ล.

เรื่องต้นบัญญัติ
พระอุทายีเย็บจีวรให้นางภิกษุณี มีผู้ติเตียน พระผู้มีพระภาคจึงทรง
บัญญัตสิ กิ ขาบทว่า ภิกษุเย็บเอง หรือใช้ผอู้ น่ื ให้เย็บจีวรเพือ่ นางภิกษุณผี มู้ ใิ ช่ญาติ
ต้องปาจิตตีย์.

ปาจิตตีย์ โอวาทวรรค สิกขาบทที่ ๗
โย ปะนะ ภิกขุ ภิกขุนิยา สัทธิง สังวิธายะ เอกัทธานะมัคคัง.....

“อนึ่ง ภิกษุใดชักชวนกันแล้วเดินทางไกลด้วยกันกับ
ภิกษุณี โดยทีส่ ดุ แม้สน้ิ ระยะบ้านหนึง่ เว้นไว้แต่สมัย เป็นปาจิตตีย์
นีส้ มัยในเรือ่ งนัน้ ทางเป็นทีจ่ ะต้องไปด้วยพวกเกวียน รูก้ นั อยูว่ า่
เป็นทีน่ า่ รังเกียจ มีภยั เฉพาะหน้า นีส้ มัยในเรือ่ งนัน้ .”

คัมภีรภ์ กิ ขุวภิ งั ค์ ภาค ๒ (พระวินยั ปิฏก เล่ม ๒)

๑๑๑

อนาบัติ
๑.มีสมัย ๒.ไม่ได้ชกั ชวนกันไป ๓.ภิกษุณชี กั ชวน ภิกษุไม่ได้ชกั ชวน
๔.ไปโดยมิได้นัดหมาย ๕.มีอนั ตราย ๖.ภิกษุวกิ ลจริต ๗.ภิกษุอาทิกมั มิกะ
ไม่ตอ้ งอาบัตแิ ล.

เรื่องต้นบัญญัติ
ภิกษุฉัพพัคคีย์ชวนนางภิกษุณีเดินทางไกลร่วมกัน มีผู้ติเตียน
พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่า ภิกษุชวนนางภิกษุณีเดินทางไกล
ร่วมกัน แม้ชั่วระยะบ้านหนึ่งต้องปาจิตตีย์ ภายหลังทรงผ่อนผันให้เดินทาง
ร่วมกันได้เมือ่ ทางนัน้ มีภยั แต่ตอ้ งไปเป็นคณะ.

ปาจิตตีย์ โอวาทวรรค สิกขาบทที่ ๘
โย ปะนะ ภิกขุ ภิกขุนิยา สัทธิง สังวิธายะ เอกังนาวัง อะภิรูเหยยะ.....

“อนึ่ง ภิกษุใดชักชวนกันแล้วโดยสารเรือลำเดียวกับ
ภิกษุณี ขึน้ น้ำไปก็ดี ล่องน้ำไปก็ดี เว้นแต่ขา้ มฟาก เป็นปาจิตตีย์

อนาบัติ
๑.ข้ามฟาก ๒.ไม่ได้ชักชวนกันโดยสาร ๓.ภิกษุณีชักชวน ภิกษุ
ไม่ได้ชกั ชวน ๔.โดยสารเรือโดยมิได้นดั หมาย ๕.มีอนั ตราย ๖.ภิกษุวกิ ลจริต
๗.ภิกษุอาทิกัมมิกะ ไม่ต้องอาบัติแล.

เรื่องต้นบัญญัติ
ภิกษุฉพั พัคคีย์ ชวนนางภิกษุณไี ปในเรือลำเดียวกัน มีผตู้ เิ ตียน

๑๑๒

ประมวลพระพุทธบัญญัติ

อริยวินยั จากพระไตรปิฎก

พระผูม้ พี ระภาคจึงทรงบัญญัตสิ กิ ขาบทว่า ภิกษุชวนนางภิกษุณลี งเรือลำเดียวกัน
ขึน้ หรือล่อง ต้องปาจิตตีย์ ภายหลังทรงผ่อนผันให้ขา้ มฟากได้.

ปาจิตตีย์ โอวาทวรรค สิกขาบทที่ ๙
โย ปะนะ ภิกขุ ชานัง ภิกขุนีปะริปาจิตัง ปิณฑะปาตัง.....

“อนึง่ ภิกษุใดรูอ้ ยู่ ฉันบิณฑบาตอันภิกษุณแี นะนำให้ถวาย
เว้นแต่คฤหัสถ์ปรารภไว้ก่อน เป็นปาจิตตีย์.”

อนาบัติ
๑.ภิกษุฉันบิณฑบาตที่คฤหัสถ์ปรารภไว้ก่อน ๒.ภิกษุฉันบิณฑบาต
อันสิกขมานา แนะนำให้ถวาย ๓.ภิกษุฉนั บิณฑบาตอันสามเณรีแนะนำให้ถวาย
๔.ภิกษุฉนั อาหารทุกชนิดเว้น โภชนะห้า ๕.ภิกษุวกิ ลจริต ๖.ภิกษุอาทิกมั มิกะ
ไม่ต้องอาบัติแล.

เรื่องต้นบัญญัติ
นางถุลลนันทาภิกษุณีเที่ยวไปสู่ตระกูล แนะนำให้เขาถวายอาหาร
แก่พระเทวทัตกับพวก มีผู้ติเตียนพระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่า
ภิกษุรู้อยู่ฉันบิณฑบาตที่นางภิกษุณีแนะให้เขาถวาย ต้องปาจิตตีย์ ภายหลัง
ทรงผ่อนผันให้ว่าถ้าคฤหัสถ์เขาปรารภไว้เองก่อนฉันได้.

ปาจิตตีย์ โอวาทวรรค สิกขาบทที่ ๑๐
โย ปะนะ ภิกขุ ภิกขุนยิ า สัทธิง เอโก เอกายะ ระโห.....

“อนึ่ง ภิกษุใด ผู้เดียว สำเร็จการนั่งในที่ลับกับภิกษุณีผู้
เดียวเป็นปาจิตตีย์.”

คัมภีรภ์ กิ ขุวภิ งั ค์ ภาค ๒ (พระวินยั ปิฏก เล่ม ๒)

๑๑๓

อนาบัติ
๑.ภิกษุมบี รุ ษุ ผูร้ เู้ ดียงสาคนใดคนหนึง่ อยูเ่ ป็นเพือ่ น ๒.ภิกษุยนื มิได้นง่ั
๓.ภิกษุผู้มิได้มุ่งที่ลับ ๔.ภิกษุนั่งส่งใจไปในอารมณ์อื่น ๕.ภิกษุวิกลจริต
๖.ภิกษุอาทิกมั มิกะ ไม่ตอ้ งอาบัตแิ ล.

เรื่องต้นบัญญัติ
พระอุ ท ายี น ั ่ ง ในที ่ ล ั บ สองต่ อ สองกั บ นางภิ ก ษุ ณ ี ผ ู ้ เ ป็ น อดี ต ภริ ย า
ของตนเสมอ มีผู้ติเตียน พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่า ภิกษุนั่ง
ในทีล่ บั สองต่อสองกับภิกษุณี ต้องปาจิตตีย.์

๔.โภชนวรรค วรรคว่าด้วย การฉันอาหาร
เป็นวรรคที่ ๔ มี ๑๐ สิกขาบท
ปาจิตตีย์ โภชนวรรค สิกขาบทที่ ๑
อะคิลาเนนะ ภิกขุนา เอโก อาวะสะถะปิณโฑ ภุญชิตพั โพ.....

“ภิกษุมิใช่ผู้อาพาธ พึงฉันอาหารในโรงทานได้ครั้งหนึ่ง
ถ้าฉันยิ่งกว่านั้น เป็นปาจิตตีย์.”

อนาบัติ
๑.ภิกษุอาพาธ ๒.ภิกษุไม่อาพาธฉันครัง้ เดียว ๓.ภิกษุเดินทางไป หรือ
เดินทางกลับ มาแวะฉัน ๔.เจ้าของนิมนต์ให้ฉัน ๕.ภิกษุฉันอาหารที่เขาจัดไว้
จำเพาะ ๖.ภิกษุฉนั อาหารทีเ่ ขามิได้จดั ไว้มากมาย ๗.ภิกษุฉนั อาหารทุกชนิด
เว้นโภชนะห้า ๘.ภิกษุวกิ ลจริต ๙.ภิกษุอาทิกมั มิกะ ไม่ตอ้ งอาบัตแิ ล.

๑๑๔

ประมวลพระพุทธบัญญัติ

อริยวินยั จากพระไตรปิฎก

เรื่องต้นบัญญัติ
ภิกษุฉัพพัคคีย์ไปฉันอาหารในโรงพักเดินทาง ที่คณะเจ้าของเขาจัด
อาหารให้เป็นทานแก่คนเดินทางที่มาพัก แล้วเลยถือโอกาสไปพักและฉันเป็น
ประจำ เป็นที่ติเตียน พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่า ภิกษุพึงฉัน
อาหารในโรงพักเดินทางเพียงมือ้ เดียว ถ้าฉันเกินกว่านัน้ ต้องปาจิตตีย์ ภายหลัง
ทรงผ่อนผันให้ภกิ ษุไข้ซง่ึ เดินทางต่อไปไม่ไหว ฉันเกินมือ้ เดียวได้.
องค์แห่งอาบัติ ๑.เป็นก้อนข้าวในโรงทาน ๒.ไม่เป็นไข้ ๓.เฝ้าฉันอยู่พร้อมด้วยองค์ ๓ ดังนี้ จึงเป็นปาจิตตีย์
(บุพพสิกขาวรรณนา หน้า ๒๐๕).

ปาจิตตีย์ โภชนวรรค สิกขาบทที่ ๒
คะณะโภชะเน อัญญัตร๎ ะ สะมะยา, ปาจิตติยงั . ตัตถายัง สะมะโย.....

“เว้ น ไว้ แ ต่ ส มั ย เป็ น ปาจิ ต ตี ย ์ ในเพราะฉั น เป็ น หมู ่
นี้สมัยในเรื่องนั้น คือ คราวอาพาธ คราวที่เป็นฤดูถวายจีวร
คราวที ่ ท ำจี ว ร คราวที ่ เ ดิ น ทางไกล คราวที ่ โ ดยสารเรื อ ไป
คราวประชุมใหญ่ คราวภัตของสมณะ นีส้ มัยในเรือ่ งนัน้ .”

วิภงั ค์
ทีช่ อ่ื ว่า ฉันเป็นหมู่ คือ คราวทีม่ ภี กิ ษุ ๔ รูป อันเขานิมนต์ดว้ ยโภชนะ
๕ (คือ ๑.ข้าวสุก ๒.ขนมสด ๓.ขนมแห้ง ๔.ปลา ๕.เนือ้ ) อย่างใดอย่างหนึง่
แล้วฉัน นีช้ อ่ื ว่าฉันเป็นหมู.่
บทว่า เว้นไว้แต่สมัย คือ ยกเว้นสมัย.
ทีช่ อ่ื ว่า คราวอาพาธ คือ โดยทีส่ ดุ แม้เท้าแตก ภิกษุคดิ ว่าเป็นคราว
อาพาธแล้วฉันได้.

คัมภีรภ์ กิ ขุวภิ งั ค์ ภาค ๒ (พระวินยั ปิฏก เล่ม ๒)

๑๑๕

ทีช่ อ่ื ว่า คราวทีเ่ ป็นฤดูถวายจีวร คือ เมือ่ กฐินยังไม่ได้กรานกำหนด
ท้ายฤดูฝน ๑ เดือน เมือ่ กฐินกรานแล้ว ๕ เดือน ภิกษุคดิ ว่าเป็นคราวทีเ่ ป็นฤดู
ถวายจีวร แล้วฉันได้.
ที่ชื่อว่า คราวที่ทำจีวร คือ เมื่อภิกษุกำลังทำจีวรกันอยู่ ภิกษุคิดว่า
เป็นคราวทีท่ ำจีวรแล้วฉันได้.
ทีช่ อ่ื ว่า คราวเดินทางไกล คือ ภิกษุคดิ ว่า จักเดินทางไปถึงกึง่ โยชน์
แล้วฉันได้ เมือ่ จะไปก็ฉนั ได้ มาถึงแล้วก็ฉนั ได้.
ทีช่ อ่ื ว่า คราวโดยสารเรือไป คือ ภิกษุคดิ ว่า เราจักโดยสารเรือไปแล้ว
ฉันได้ เมือ่ จะโดยสารไปก็ฉนั ได้ โดยสารกลับมาแล้วก็ฉนั ได้.
ทีช่ อ่ื ว่า คราวประชุมใหญ่ คือ คราวที่มภี กิ ษุ ๒-๓ รูปเทีย่ วบิณฑบาต
พอเลี้ยงกัน แต่เมื่อมีรูปที่ ๔ มารวมด้วย ไม่พอเลี้ยงกัน ภิกษุคิดว่าเป็นคราว
ประชุมใหญ่ แล้วฉันได้.
ทีช่ อ่ื ว่า คราวภัตของสมณะ คือ คราวทีม่ ผี ใู้ ดผูห้ นึง่ ซึง่ นับเนือ่ งว่าเป็น
นักบวชทำภัตตาหารถวาย ภิกษุคดิ ว่าเป็นคราวภัตของสมณะ แล้วฉันได้.
นอกจากสมัย ภิกษุรบั ว่า จักฉัน ต้องอาบัตทิ กุ กฏ กลืนกิน ต้องอาบัติ
ปาจิตตียท์ กุ ๆ คำกลืน

อนาบัติ
๑.ภิกษุฉนั ในสมัย ๒.ภิกษุ ๒-๓ รูปฉันรวมกัน ๓.ภิกษุหลายรูปเทีย่ ว
บิณฑบาต แล้วประชุมฉันแห่งเดียวกัน ๔.ภัตเขาถวายเป็นนิตย์ ๕.ภัตเขาถวาย
ตามสลาก ๖.ภัตเขาถวายในปักษ์ ๗.ภัตเขาถวายในวันอุโบสถ ๘.ภัตเขาถวาย
ในวันปาฏิบท ๙.ภิกษุฉันอาหารทุกชนิดเว้นโภชนะห้า ๑๐.ภิกษุวิกลจริต
๑๑.ภิกษุอาทิกมั มิกะ ไม่ตอ้ งอาบัตแิ ล.

เรือ่ งต้นบัญญัติ
พระเทวทัตเสือ่ มลาภสักการะ จึงต้องเทีย่ วขออาหารเขาตามสกุล

๑๑๖

ประมวลพระพุทธบัญญัติ
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ฉันรวมกลุ่มกับบริษัทของตน มนุษย์ทั้งหลายพากันติเตียน พระผู้มีพระภาค
จึงทรง บัญญัตสิ กิ ขาบทว่า ภิกษุฉนั เป็นหมู่ ต้องอาบัตปิ าจิตตีย์ ภายหลังทรง
ผ่อนผันให้เมือ่ เป็นไข้, เมือ่ ถึงหน้าถวายจีวร, เมือ่ ถึงคราวทำจีวร, เมือ่ เดินทางไกล,
เมือ่ ไปทางเรือ, เมือ่ ประชุมกันอยูม่ าก ๆ, เมือ่ นักบวช เป็นเจ้าภาพเลีย้ งอาหาร.
องค์แห่งอาบัติ ๑.เป็นคณโภชนะ ๒. ไม่มสี มัย ๓. กลืนกิน พร้อมด้วยองค์ ๓ ดังนี้ จึง เป็นปาจิตตีย์ (บุพพสิกขาวรรณนา
หน้า ๒๐๔).
ข้อสังเกต จากต้นบัญญัต,ิ และทีต่ รัสว่า“เพือ่ ..อย่าอาศัยฝักฝ่ายทำลายสงฆ์”(หน้า๓๓๑), วิภงั ค์สกิ ขาบทที๒่ และ๓ทีร่ ะบุถงึ
”นิมนต์ดว้ ยโภชนะ๕” ทัง้ สองแห่งต่างกันแต่วา่ ภิกษุ๔รูป, และเรือ่ งอนุบญ
ั ญัตทิ ท่ี รงอนุญาตในจีวรกาลนัน้ ไม่ได้กล่าวถึง
นิมนต์โดยออกชือ่ โภชนะ แต่ภกิ ษุซง่ึ เป็นกลุม่ ทำจีวรด้วยกันทัง้ ๔รูปจึงเกรงจะอาบัต.ิ แสดงว่า คณโภชนะ(การฉันเป็นหมู)่
นัน้ ประเด็นอยูท่ ่ี เจาะจงภิกษุกลุม่ เดียวกัน ๔ รูปฉันร่วมกัน มิใช่ทน่ี มิ นต์โดยออกชือ่ โภชนะ นักวินยั ธรพึงพิจารณาเองเถิด.

ปาจิตตีย์ โภชนวรรค สิกขาบทที่ ๓
ปะรัมปะระโภชะเน อัญญัตร๎ ะ สะมะยา ปาจิตติยงั .....

“เว้ น ไว้ แ ต่ ส มั ย เป็ น ปาจิ ต ตี ย ์ เพราะโภชนะที ห ลั ง
นีส้ มัยในเรือ่ งนัน้ คือ คราวเป็นไข้ คราวทีถ่ วายจีวร คราวทีท่ ำจีวร
นี้สมัยในเรื่องนั้น.”

วิภงั ค์
ที ่ ช ื ่ อ ว่ า โภชนะที ห ลั ง ความว่ า ภิกษุรับนิมนต์ด้วยโภชนะ ๕
อย่างใดอย่างหนึง่ ไว้แล้ว เว้นโภชนะนัน้ ฉันโภชนะ ๕ อย่างใดอย่างหนึง่ อืน่ นีช่ อ่ื ว่า
โภชนะทีหลัง (ปรัมปรโภชน).

อนาบัติ
๑.ภิกษุฉันในสมัย ๒.ภิกษุวิกัปแล้วฉัน ๓.ภิกษุฉันบิณฑบาตที่รับ
นิมนต์ไว้ ๒-๓ แห่งรวมกัน ๔.ภิกษุฉนั ตามลำดับทีร่ บั นิมนต์ ๕.ภิกษุรบั นิมนต์
ชาวบ้านทัง้ มวล แล้วฉัน ณ ทีแ่ ห่งใดแห่งหนึง่ ในตำบลบ้านนัน้ ๖.ภิกษุรบั นิมนต์
หมูป่ ระชาชนทุกเหล่าแล้วฉัน ณ ทีแ่ ห่งใดแห่งหนึง่ ในประชาชนหมูน่ น้ั

คัมภีรภ์ กิ ขุวภิ งั ค์ ภาค ๒ (พระวินยั ปิฏก เล่ม ๒)

๑๑๗

๗.ภิกษุถกู เขานิมนต์ แต่บอกว่า จักรับภิกษา ๘.ภัตตาหารทีเ่ ขาถวายเป็นนิตย์
๙.ภั ต ตาหารที ่ เ ขาถวายด้ ว ยสลาก ๑๐.ภั ต ตาหารที ่ เ ขาถวายในปั ก ษ์
๑๑.ภัตตาหารทีเ่ ขาถวายในวันอุโบสถ ๑๒.ภัตตาหารทีเ่ ขาถวายในวันปาฏิบท
๑๔.ภิ ก ษุ ว ิ ก ลจริ ต
๑๓.ภิ ก ษุ ฉ ั น อาหารทุ ก ชนิ ด เว้ น โภชนะห้ า
๑๕.ภิกษุอาทิกมั มิกะ ไม่ตอ้ งอาบัตแิ ล.

เรื่องต้นบัญญัติ
กรรมกรผู้ยากจนคนหนึ่ง นิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข
ไปฉันทีบ่ า้ น ภิกษุทง้ั หลายไปเทีย่ วบิณฑบาตฉันเสียก่อน (อาจเกรงว่าอาหารเลว
หรื อ ไม่ พ อฉั น ) เมื ่ อ ไปฉั น ที ่ บ ้ า นกรรมกรคนนั ้ น จึ ง ฉั น ได้ เ พี ย งเล็ ก น้ อ ย
(เพราะอิม่ มาก่อนแล้ว) ความจริงอาหารเหลือเฟือ เพราะชาวบ้านรูข้ า่ วเอาของ
ไปช่วยมาก พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่าเป็นอาบัติปาจิตตีย์
เพราะรับนิมนต์ แล้วไปฉันอาหารรายอืน่ ก่อน ภายหลังทรงผ่อนผันให้ยามเจ็บไข้
ในฤดูถวายจีวร ในคราวทำจีวร (มอบให้ภกิ ษุอน่ื ฉันในทีน่ มิ นต์แทน).
องค์แห่งอาบัติ ๑.เป็นโภชนะของผู้อื่น ๒. ไม่มีสมัย ๓. กลืนกิน พร้อมด้วยองค์ ๓ ดังนี้ จึงเป็นปาจิตตีย์
(บุพพสิกขาวรรณนา หน้า ๒๐๖).

ปาจิตตีย์ โภชนวรรค สิกขาบทที่ ๔
ภิกขุ ปะเนวะ กุลัง อุปะคะตัง ปูเวหิ วา มันเถหิ วา.....

“อนึง่ เขาปวารณาเฉพาะภิกษุผเู้ ข้าไปสูต่ ระกูล ด้วยขนม
ก็ดีด้วยสัตตุผงก็ดี เพื่อนำไปได้ตามปรารถนา ภิกษุผู้ต้องการ
พึงรับได้เต็ม ๒-๓ บาตร ถ้ารับยิง่ กว่านัน้ เป็นปาจิตตีย์ ครัน้ รับเต็ม
๒-๓ บาตรแล้ว นำออกจากทีน่ น้ั แล้ว พึงแบ่งปันกับภิกษุทง้ั หลาย
นี้เป็นสามีจิกรรมในเรื่องนั้น.”

๑๑๘

ประมวลพระพุทธบัญญัติ

อริยวินยั จากพระไตรปิฎก

วิภงั ค์
ทีช่ อ่ื ว่า ขนม ได้แก่ ของกินชนิดใดชนิดหนึง่ ทีเ่ ขาจัดเตรียมไว้ เพือ่ ต้อง
การเป็นของกำนัล.
ทีช่ อ่ื ว่า สัตตุผง ได้แก่ ของกินอย่างใดอย่างหนึง่ ทีเ่ ขาจัดเตรียมไว้เพือ่
ต้องการเป็นเสบียง.

อนาบัติ
๑.ภิ ก ษุ ร ั บ เต็ ม ๒-๓ บาตร ๒.ภิ ก ษุ ร ั บ หย่ อ นกว่ า ๒-๓ บาตร
๓.เขาไม่ได้ถวายของที่เตรียมไว้เพื่อต้องการเป็นของกำนัล ๔.เขาไม่ได้ถวาย
ของทีเ่ ตรียมไว้เพือ่ ต้องการเป็นเสบียง ๕.เขาถวายของทีเ่ หลือจากทีเ่ ขาเตรียม
ไว้เพือ่ ต้องการเป็นของกำนัลหรือเพือ่ ต้องการเป็นเสบียง เมือ่ เขาระงับการไปแล้ว
ถวาย ๖.รับของพวกญาติ ๗.รับของคนปวารณา ๘.รับเพือ่ ประโยชน์แก่ภกิ ษุอน่ื
๙.จ่ า ยมาด้ ว ยทรั พ ย์ ข องตน ๑๐.ภิ ก ษุ ว ิ ก ลจริ ต ๑๑.ภิ ก ษุ อ าทิ ก ั ม มิ ก ะ
ไม่ต้องอาบัติแล.

เรื่องต้นบัญญัติ
มารดานางกาณาทำขนมไว้จะให้บตุ รีนำไปสูส่ กุลแห่งสามี ภิกษุเข้าไป
รับบิณฑบาตแล้วกลับบอกกันต่อไปให้ไปรับ นางจึงต้องถวายจนหมด แม้ครัง้ ที่
๒ ครัง้ ที่ ๓ ทีท่ ำขนมก็เกิดเรือ่ งทำนองนี้ จนบุตรีของนางกาณาไม่ได้ไปสูส่ กุลสามี
สักที ทำให้เกิดความเสียหายแก่บุตรีของนาง พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติ
สิกขาบทว่า ภิกษุเข้าไปสู่สกุล ถ้าเขาปวารณาด้วยขนมหรือด้วยข้าวสัตตุผง
เพื่อไปได้ตามปรารถนา พึงรับเพียงเต็ม ๒-๓ บาตร ถ้ารับเกินกว่านั้นต้อง
ปาจิตตีย์ ทางทีช่ อบ ภิกษุรบั ๒-๓ บาตร นำออกจากทีน่ น้ั แล้ว พึงนำไปแบ่งกับ
ภิกษุทง้ั หลาย.

คัมภีรภ์ กิ ขุวภิ งั ค์ ภาค ๒ (พระวินยั ปิฏก เล่ม ๒)

๑๑๙

ปาจิตตีย์ โภชนวรรค สิกขาบทที่ ๕
โย ปะนะ ภิกขุ ภุตตาวี ปะวาริโต อะนะติรติ ตัง.....

“อนึง่ ภิกษุใดฉันเสร็จแล้ว ห้ามภัตแล้ว เคีย้ วก็ดี ฉันก็ดี
ซึง่ ของเคีย้ วก็ดี ซึง่ ของฉันก็ดี อันมิใช่เดน เป็นปาจิตตีย.์ ”
พุทธพจน์ : “ดูกอ่ นอุบาลี การห้ามภัต ย่อมปรากฏด้วยอาการ ๕ อย่าง ๕ อย่าง
อะไรบ้าง ๑.การฉันยังปรากฏอยู่ ๒.โภชนะปรากฏอยู่ ๓.ผู้ให้อยู่ในหัตถบาส*
๔.เขาน้อมของเข้ามา ๕.การห้ามปรากฏ”(พระไตรปิฎกสยามรัฐ ๘/๑๑๗๕/๔๒๔)
“ดูกอ่ นอุบาลี ของทีเ่ ป็นเดน นี้ มี ๕ อย่าง ๕ อย่างอะไรบ้าง คือ ๑.ภิกษุ
ทำให้เป็นกัปปิยะ ๒.รับ (ประเคน) ๓.ยกขึน้ ส่งให้ ๔.ทำในหัตถบาส ๕.กล่าวว่า
ทัง้ หมดนัน่ พอล่ะ.” (พระไตรปิฎกสยามรัฐ. ๘ / ๑๑๗๔ / ๔๒๓)
ข้อสังเกต จากสิกขาบทที่ ๕ นี้, พุทธพจน์ขา้ งต้น, พระดำรัสทีว่ า่ “ให้ลกุ ขึน้ ย่อมเป็นอันห้ามภัตด้วย” (ดูหน้า ๓๒๓),
รวมทัง้ พระดำรัสในจุลศีล (หน้า ๓๖๙) ทีว่ า่ “เป็นผูฉ้ นั อาหารวันหนึง่ เพียงหนเดียว.. แม้นก้ี เ็ ป็น ศีลของเธอประการหนึง่ ”,
และภัททาลิกสูตร, ลฑุกโิ กปมสูตร(พระไตรปิฎกสยามรัฐ ๑๓ / ๑๕๐-๑๘๕ / ๑๒๘-๑๕๑), แสดงว่า ถ้ามิใช่กรณีของทีเ่ ป็นเดน
เมือ่ ภิกษุฉนั แล้วลุกขึน้ แล้วฉันอีก ย่อมเป็นอาบัติ นักวินยั ธรเห็นอย่างไรพึงพิจารณาเองเถิด.
* “หัตถบาส” เป็นพยัญชนะโดยพุทธพจน์ ซึง่ แปลว่า บ่วงแห่งมือ ส่วนความหมายทีอ่ ธิบายเพิม่ เป็นนัยแห่งอรรถกถา

อนาบัติ
๑.ภิกษุให้ทำเป็นเดนแล้วฉัน ๒.ภิกษุรบั ประเคนไว้ดว้ ยตัง้ ใจว่าจักให้
ทำเป็นเดน แล้วจึงฉัน ๓.ภิกษุรบั ไปเพือ่ ประโยชน์แก่ภกิ ษุอน่ื ๔.ฉันอาหารที่
เหลือของภิกษุอาพาธ ๕.ฉันยามกาลิก สัตตาหกาลิก ยาวชีวิก ในเมื่อมีเหตุ
อันสมควร ๖.ภิกษุวกิ ลจริต ๗.ภิกษุอาทิกมั มิกะ ไม่ตอ้ งอาบัตแิ ล.

เรื่องต้นบัญญัติ
ภิกษุรับนิมนต์ไปฉันที่บ้านพราหมณ์คนหนึ่ง แล้วบางรูปไปฉันที่อื่น
หรือไปรับบิณฑบาตอีก พราหมณ์ติเตียนแสดงความน้อยใจ จึงทรงบัญญัติ
สิกขาบทว่า อนึง่ ภิกษุใดฉันเสร็จแล้ว ห้ามภัตแล้ว เคีย้ วหรือฉัน ของเคีย้ ว

๑๒๐

ประมวลพระพุทธบัญญัติ

อริยวินยั จากพระไตรปิฎก

ของฉันต้องปาจิตตีย์ ภายหลังทรงอนุญาตให้ฉนั อาหารทีเ่ ป็นเดนได้.
องค์แห่งอาบัติ ๑.เป็นผู้ห้ามข้าวลุกจากอาสนะแล้ว ๒.อามิสไม่ได้ทำกัปปิยะ เป็นอนติริตตะอยู่ (อนติริตตะ =
ซึง่ ไม่เป็นเดน เป็นเดนมี ๒ คือ ๑.เป็นเดนภิกษุไข้ ๒.เป็นของภิกษุทำให้เป็นเดน : พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์)
๓.กลืนกิน ในกาล พร้อมด้วยองค์ ๓ ดังนีจ้ งึ เป็นปาจิตตีย์ (บุพพสิกขาวรรณนา หน้า ๒๑๒).

ปาจิตตีย์ โภชนวรรค สิกขาบทที่ ๖
โย ปะนะ ภิกขุ ภิกขุง ภุตตาวิง ปะวาริตงั อะนะติรติ เตนะ.....

“อนึ่ง ภิกษุใดรู้อยู่ เพ่งจะหาโทษให้ นำไปปวารณาภิกษุ
ผู ้ ฉ ั น เสร็ จ ห้ า มภั ต แล้ ว ด้ ว ยของเคี ้ ย วก็ ด ี ด้ ว ยของฉั น ก็ ด ี
อั น มิ ใ ช่ เ ดน บอกว่ า นิ ม นต์ เ ถิ ด ภิ ก ษุ เคี ้ ย วก็ ต าม ฉั น ก็ ต าม
พอเธอฉันแล้ว เป็นปาจิตตีย์.”

อนาบัติ
๑.ภิกษุให้ทำเป็นเดนแล้วให้ ๒.ภิกษุให้ดว้ ยบอกว่า จงให้ทำเป็นเดน
แล้วจึงฉันเถิด ๓.ภิกษุให้ด้วยบอกว่า จงนำไปเพื่อประโยชน์แก่ภิกษุอื่น
๔.ภิ ก ษุ ใ ห้ อ าหารที ่ เ หลื อ ของภิ ก ษุ อ าพาธ ๕.ภิ ก ษุ ใ ห้ ด ้ ว ยบอกว่ า
ในเมือ่ มีเหตุสมควร จงฉันยามกาลิก สัตตาหกาลิก ยาวชีวกิ ๖.ภิกษุวกิ ลจริต
๗.ภิกษุอาทิกมั มิกะ ไม่ตอ้ งอาบัตแิ ล.

เรื่องต้นบัญญัติ
ภิกษุรปู หนึง่ รูว้ า่ ภิกษุอกี รูปหนึง่ ฉันในทีน่ มิ นต์เสร็จแล้ว แกล้งแค่นไค้
ให้ฉนั อาหารอีก เพือ่ จับผิดเธอ (ตามสิกขาบทที่ ๕) พระผูม้ พี ระภาคจึงทรงบัญญัติ
สิกขาบทปรับเป็นอาบัตปิ าจิตตีย์ แก่ภกิ ษุผทู้ ำเช่นนัน้ .
องค์แห่งอาบัติ ๑.เธอห้ามข้าวแล้ว ๒.รู้อยู่ว่าเธอห้ามข้าวแล้ว ๓.เพ่งเล็งในการยกโทษ ๔.เอาของที่เป็นอนติริตตะ
น้อมเข้าไปให้ ๕.เธอนั้นฉันแล้ว พร้อมด้วยองค์ ๕ ดังนี้ จึงเป็นปาจิตตีย์ (บุพพสิกขาวรรณนา หน้า ๒๑๓).

คัมภีรภ์ กิ ขุวภิ งั ค์ ภาค ๒ (พระวินยั ปิฏก เล่ม ๒)

๑๒๑

ปาจิตตีย์ โภชนวรรค สิกขาบทที่ ๗
โย ปะนะ ภิกขุ วิกาเล ขาทะนียงั วา โภชะนียงั วา.....

“อนึ ่ ง ภิ ก ษุ ใ ด เคี ้ ย วก็ ด ี ฉั น ก็ ด ี ซึ ่ ง ของเคี ้ ย วก็ ด ี
ซึง่ ของฉันก็ดี ในเวลาวิกาล เป็นปาจิตตีย.์ ”

วิภงั ค์
ทีช่ อ่ื ว่า เวลาวิกาล หมายถึงตัง้ แต่เวลาเทีย่ งวันล่วงแล้วไปจนถึงอรุณขึน้ .

อนาบัติ
๑.ภิกษุฉันยามกาลิก สัตตาหกาลิก ยาวชีวิก เมื่อมีเหตุสมควร
๒.ภิกษุวกิ ลจริต ๓.ภิกษุอาทิกมั มิกะ ไม่ตอ้ งอาบัตแิ ล.

เรื่องต้นบัญญัติ
ภิกษุสตั ตรสวัคคีย(์ พวก ๑๗) ฉันอาหารในเวลาวิกาล พระผูม้ พี ระภาค
จึงทรงบัญญัติสิกขาบทปรับอาบัติปาจิตตีย์ แก่ภิกษุผู้ฉันอาหารในเวลาวิกาล
(ตัง้ แต่เทีย่ งไป จนรุง่ อรุณ).
องค์แห่งอาบัติ ๑.เป็นเวลาวิกาล ๒.ของฉันเป็นยาวกาลิก ๓.กลืนกิน พร้อมด้วยองค์ ๓ ดังนี้ จึงเป็นปาจิตตีย์
(บุพพสิกขาวรรณนา หน้า ๒๑๔).

ปาจิตตีย์ โภชนวรรค สิกขาบทที่ ๘
โย ปะนะ ภิกขุ สันนิธกิ าระกัง ขาทะนียงั วา โภชะนียงั วา.....

“อนึ ่ ง ภิ ก ษุ ใ ด เคี ้ ย วก็ ด ี ฉั น ก็ ด ี ซึ ่ ง ของเคี ้ ย วก็ ด ี
ซึง่ ของฉันก็ดี ทีท่ ำการสัง่ สม เป็นปาจิตตีย.์ ”

๑๒๒

ประมวลพระพุทธบัญญัติ

อริยวินยั จากพระไตรปิฎก

วิภงั ค์
ทีช่ อ่ื ว่า ทำการสัง่ สม คือ รับประเคนในวันนี้ ขบฉันในวันอืน่ .
ภิกษุรบั ประเคนไว้ดว้ ยตัง้ ใจว่า จักเคีย้ ว จักฉัน ต้องอาบัตทิ กุ กฏ.
ขณะกลืน ต้องอาบัตปิ าจิตตีย์ ทุกๆ คำกลืน.

อนาบัติ
๑.ภิกษุเก็บของเป็นยาวกาลิกไว้ฉนั ชัว่ กาล
๒.ภิกษุเก็บของเป็น
ยามกาลิกไว้ฉันชั่วยาม ๓.ภิกษุเก็บของเป็นสัตตาหกาลิกไว้ฉันชั่วสัปดาห์
๔.ภิกษุฉนั ของเป็นยาวชีวกิ ในเมือ่ มีเหตุสมควร ๕.ภิกษุวกิ ลจริต ๖.ภิกษุ
อาทิกมั มิกะ ไม่ตอ้ งอาบัตแิ ล.

เรื่องต้นบัญญัติ
พระเวลัฏฐสีสะ เก็บข้าวตากไว้ฉันในวันอื่น พระผู้มีพระภาคจึงทรง
บัญญัตสิ กิ ขาบท ปรับอาบัตปิ าจิตตียแ์ ก่ภกิ ษุผฉู้ นั อาหารทีเ่ ก็บไว้คา้ งคืน.
องค์แห่งอาบัติ ๑.อามิสเป็นยาวกาลิก ๒.อามิสนั้น รับประเคนแรมคืนไว้เป็นสันนิธิ(ของที่สั่งสมไว้) ๓.กลืนกิน
พร้อมด้วยองค์ ๓ ดังนี้ จึงเป็นปาจิตตีย์ (บุพพสิกขาวรรณนา หน้า ๒๑๕).

ปาจิตตีย์ โภชนวรรค สิกขาบทที่ ๙
ยานิ โข ปะนะ ตานิ ปะณีตะโภชะนานิ, เสยยะถีทงั .....

“อนึ่ง ภิกษุใด มิใช่ผู้อาพาธ ขอโภชนะอันประณีตเห็น
ปานนี้ คือ เนยใส เนยข้น น้ำมัน น้ำผึง้ น้ำอ้อย ปลา เนือ้ นมสด
นมส้ม เพื่อประโยชน์แก่ตนแล้วฉัน เป็นปาจิตตีย์.”

คัมภีรภ์ กิ ขุวภิ งั ค์ ภาค ๒ (พระวินยั ปิฏก เล่ม ๒)

๑๒๓

อนาบัติ
๑.ภิกษุอาพาธ ๒.ภิกษุเป็นผูอ้ าพาธขอมา หายอาพาธแล้วฉัน ๓.ภิกษุ
ฉันโภชนะทีเ่ หลือของภิกษุอาพาธ ๔.ภิกษุขอต่อญาติ ๕.ภิกษุขอต่อคนปวารณา
๖.ภิ ก ษุ ข อเพื ่ อ ประโยชน์ แ ก่ ภ ิ ก ษุ อ ื ่ น ๗.ภิ ก ษุ จ ่ า ยมาด้ ว ยทรั พ ย์ ข องตน
๘.ภิกษุวกิ ลจริต ๙.ภิกษุอาทิกมั มิกะ ไม่ตอ้ งอาบัตแิ ล

เรื่องต้นบัญญัติ
ภิกษุฉพั พัคคีย์ ขออาหารประณีต คือ เนยใส, เนยข้น, น้ำมัน, น้ำผึง้
น้ำอ้อย, ปลา, เนือ้ , นมสด, นมส้ม มาเพือ่ ฉันเอง เป็นทีต่ เิ ตียน พระผูม้ พี ระภาค
จึงทรงบัญญัตสิ กิ ขาบทปรับอาบัตปิ าจิตตีย์ แก่ภกิ ษุผทู้ ำเช่นนัน้ เว้นไว้แต่อาพาธ.
องค์แห่งอาบัติ ๑.เป็นปณีตโภชนะ ๒.ไม่เป็นไข้ ๓.ได้มาด้วยวิญญัติ (การเคลือ่ นไหวให้รคู้ วามหมาย มี ๒ คือ กายวิญญัติ
เช่นพยักหน้า ๒.วจีวญ
ิ ญัติ คือพูดบอกกล่าว) ๔.กลืนกิน พร้อมด้วยองค์ ๔ ดังนี้ จึง เป็นปาจิตตีย์ (บุพพสิกขาฯหน้า ๒๑๖).

ปาจิตตีย์ โภชนวรรค สิกขาบทที่ ๑๐
โย ปะนะ ภิกขุ อะทินนัง มุขะท๎วารัง อาหารัง อาหะเรยยะ.....

“อนึ่ง ภิกษุใด กลืนอาหารที่เขายังไม่ได้ให้ ล่วงช่องปาก
เว้นไว้แต่น้ำและไม้ชำระฟัน เป็นปาจิตตีย์.”

วิภงั ค์
ที่ชื่อว่า เขาให้ คือ ๑.เมื่อเขาให้ด้วยกาย ด้วยของเนื่องด้วยกาย
หรือโยนให้ ๒.เขาอยูใ่ นหัตถบาส ๓.ภิกษุรบั ประเคนด้วยกาย หรือด้วยของเนือ่ ง
ด้วยกาย นีช้ อ่ื ว่า เขาให้.
พุทธพจน์ในคัมภีรป์ ริวารทีเ่ กีย่ วกับการรับประเคน “ดูกอ่ นอุบาลี การรับประเคนทีใ่ ช้ไม่ได้นม้ี ี ๕ อย่าง. ๕ อย่างอะไรบ้าง คือ
๑.ของเขาให้ด้วยกาย ไม่รับประเคนด้วยกาย ๒.ของเขาให้ด้วยกาย ไม่รับประเคนด้วยของเนื่องด้วยกาย ๓.ของเขา
ให้ดว้ ยของเนือ่ งด้วยกาย ไม่รบั ประเคนด้วยกาย ๔.ของเขาให้ดว้ ยของเนือ่ งด้วยกาย ไม่รบั ประเคนด้วยของเนือ่ งด้วยกาย
๕.ของเขาให้ดว้ ยโยนให้ ไม่รบั ประเคนด้วยกาย หรือด้วยของเนือ่ งด้วยกาย”(มีตรัสไว้โดยนัยตรงข้าม,ไตร.๘/๑๑๗๓/๔๒๒)

๑๒๔

ประมวลพระพุทธบัญญัติ

อริยวินยั จากพระไตรปิฎก

อนาบัติ
๑.กลืนน้ำและไม้ชำระฟัน ๒.ฉันยามหาวิกตั ิ ๔ (มูตร คูถ เถ้า ดิน)
ในเมือ่ มีเหตุฉกุ เฉิน เมือ่ กัปปิยการก (ผูท้ ำหน้าทีจ่ ดั ของทีส่ มควรแก่ภกิ ษุบริโภค)
ไม่มี ภิกษุถอื เอาเองแล้วฉันได้ ๓.ภิกษุวกิ ลจริต ๔.ภิกษุอาทิกมั มิกะไม่ตอ้ งอาบัติ

เรื่องต้นบัญญัติ
ภิกษุรปู หนึง่ ไม่ชอบรับอาหารทีม่ นุษย์ถวาย จึงไปถือเอาเครือ่ งเซ่น ที่
เขาทิง้ ไว้ตามสุสานบ้าง ตามต้นไม้บา้ ง ตามหัวบันไดบ้างมาฉัน เป็นทีต่ เิ ตียนของ
คนทัง้ หลาย พระผูม้ พี ระภาคจึงทรงบัญญัตสิ กิ ขาบท ปรับอาบัตปิ าจิตตียแ์ ก่ภกิ ษุ
ผูฉ้ นั อาหารทีเ่ ขามิได้ให้ (มิได้ประเคน) เว้นไว้แต่นำ้ และไม้สฟี นั .
องค์แห่งอาบัติ ๑.ของไม่ได้รับประเคน ๒.ของนั้นไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าทรงอนุญาต ๓.ของนั้นไม่เป็นอัพโพหาริก
ดังควันไฟ เป็นต้น ๔.กลืนเข้าไปในลำคอ พร้อมด้วยองค์ ๔ ดังนี้ จึงเป็นปาจิตตีย์ (บุพพสิกขาวรรณนา หน้า๒๑๗).

๕.อเจลกวรรค วรรคว่าด้วยชีเปลือย
เป็นวรรคที่ ๕ มี ๑๐ สิกขาบท
ปาจิตตีย์ อเจลกวรรค สิกขาบทที่ ๑
โย ปะนะ ภิกขุ อะเจละกัสสะ วา ปะริพพาชะกัสสะ วา.....

“อนึ่ง ภิกษุใด ให้ของเคี้ยวก็ดี ของกินก็ดี แก่อเจลกก็ดี
แก่ปริพาชกก็ดี แก่ปริพาชิกาก็ดี ด้วยมือของตน เป็นปาจิตตีย.์ ”

วิภงั ค์
ทีช่ อ่ื ว่า อเจลก ได้แก่ ชีเปลือยคนใดคนหนึง่ ทีจ่ ดั เข้าในจำพวกนักบวช.

คัมภีรภ์ กิ ขุวภิ งั ค์ ภาค ๒ (พระวินยั ปิฏก เล่ม ๒)

๑๒๕

ทีช่ อ่ื ว่า ปริพาชก ได้แก่ บุรษุ คนใดคนหนึง่ ทีจ่ ดั เข้าในจำพวกนักบวช
เว้นภิกษุและสามเณร.
ทีช่ อ่ื ว่า ปริพาชิกา ได้แก่ สตรีคนใดคนหนึง่ ทีจ่ ดั เข้าในจำพวกนักบวช
เว้นภิกษุณี สิกขมานา และสามเณรี.

อนาบัติ
๑.ภิกษุสง่ั ให้ผอู้ น่ื ให้ ไม่ได้ให้เอง ๒.วางให้ ๓.ให้ของไล้ทาภายนอก
๔.ภิกษุวกิ ลจริต ๕.ภิกษุอาทิกมั มิกะ ไม่ตอ้ งอาบัตแิ ล.

เรื่องต้นบัญญัติ
ขนมเกิดขึน้ แก่สงฆ์ (มาก) พระผูม้ พี ระภาคจึงทรงโปรดให้พระอานนท์
แจกเป็นทานแก่คนอดอยาก พระอานนท์จงึ แจกให้คนละชิน้ ได้มนี กั บวชนอก
ศาสนาทีเ่ ป็นผูห้ ญิงมารับแจกด้วย เผอิญให้ไป ๒ ชิน้ ด้วยสำคัญว่า ๑ ชิน้ พวก
นักบวชนั้นจึงล้อกันว่า พระอานนท์เป็นชู้ของหญิงนั้น และมีภิกษุรูปหนึ่งฉัน
เสร็จก็เอาข้าวสุกคลุกเนยใสให้แก่อาชีวกผูห้ นึง่ มีอาชีวกผูอ้ น่ื ถามว่าได้มาจากไหน
อาชีวกผูน้ น้ั ได้ตอบว่า “ข้าพเจ้าได้มาจากคหบดีโล้นสมณโคดม” อุบาสกได้ยนิ
จึงทูลพระผู้มีพระภาคว่า พวกเดียรถีย์เหล่านี้ต้องการติเตียนพระรัตนตรัย
จึงทูลขอว่า พระคุณเจ้าโปรดอย่าให้สิ่งของแก่พวกเดียรถีย์ด้วยมือตนเองเลย
จึงทรงบัญญัติสิกขาบท ห้ามให้อาหารแก่ชีเปลือย แก่ปริพาชก แก่ปริพาชิกา
ด้วยมือของตน ทรงปรับอาบัตปิ าจิตตีย์ แก่ภกิ ษุผลู้ ว่ งละเมิด.

๑๒๖

ประมวลพระพุทธบัญญัติ

อริยวินยั จากพระไตรปิฎก

ปาจิตตีย์ อเจลกวรรค สิกขาบทที่ ๒
โย ปะนะ ภิกขุ ภิกขุง เอวัง วะเทยยะ “ เอหาวุโส.....

“อนึ่ง ภิกษุใด กล่าวต่อภิกษุอย่างนี้ว่า ท่านจงมาเข้าไป
สูบ่ า้ นหรือสูน่ คิ มเพือ่ บิณฑบาตด้วยกัน เธอยังเขาให้ถวายแล้วก็ดี
ไม่ให้ถวายแล้วก็ดี แก่เธอแล้วส่งไปด้วยคำว่า ท่านจงไปเถิด
การพูดก็ดี การนัง่ ก็ดี ของเรากับท่าน ไม่เป็นผาสุกเลย การพูดก็ดี
การนั่งก็ดี ของเราคนเดียว ย่อมเป็นผาสุก ทำความหมาย
อย่างนี้เท่านั้นแลให้เป็นปัจจัย หาใช่อย่างอื่นไม่ เป็นปาจิตตีย์.”

อนาบัติ
๑.ภิกษุส่งกลับไปด้วยคิดว่าเรา ๒ รูปรวมกัน จักไม่พอฉัน ๒.ภิกษุ
ส่งกลับไปด้วยคิดว่า รูปนั้นพบสิ่งของมีราคามากแล้ว จักยังความโลภให้เกิด
๓.ภิกษุส่งกลับไปด้วยคิดว่ารูปนั้นเห็นมาตุคามแล้วจักยังความกำหนัดให้เกิด
๔.ภิกษุสง่ กลับไปด้วยสัง่ ว่า จงนำข้าวต้มหรือข้าวสวย ของเคีย้ วหรือของฉันไปให้
แก่ภกิ ษุผอู้ าพาธแก่ภกิ ษุผตู้ กค้างอยู่ หรือแก่ภกิ ษุผเู้ ฝ้าวิหาร ๕.ภิกษุไม่ประสงค์
จะประพฤติอนาจาร แต่เมือ่ มีกจิ จำเป็นจึงส่งกลับไป ๖.ภิกษุวกิ ลจริต ๗.ภิกษุ
อาทิกมั มิกะ ไม่ตอ้ งอาบัตแิ ล.

เรื่องต้นบัญญัติ
พระอุปนันทศากยบุตร ชวนภิกษุรูปหนึ่งไปเที่ยวบิณฑบาตด้วยกัน
แล้วไล่เธอกลับ พระผูม้ พี ระภาคจึงทรงบัญญัตสิ กิ ขาบทห้ามทำเช่นนัน้ ทรงปรับ
อาบัตปิ าจิตตีย์ แก่ภกิ ษุผลู้ ว่ งละเมิด.
องค์แห่งอาบัติ ๑.ใคร่จะประพฤติอนาจาร ๒.ไล่อุปสัมบันเพือ่ ประโยชน์นนั้ ๓.ผู้ต้องไล่ลว่ งอุปจาร พร้อมด้วยองค์ ๓
ดังนี้ จึงเป็นปาจิตตีย์ (บุพพสิกขาวรรณนา หน้า๒๑๘).

คัมภีรภ์ กิ ขุวภิ งั ค์ ภาค ๒ (พระวินยั ปิฏก เล่ม ๒)

๑๒๗

ปาจิตตีย์ อเจลกวรรค สิกขาบทที่ ๓
โย ปะนะ ภิกขุ สะโภชะเน กุเล อะนูปะขัชชะ.....

“อนึง่ ภิกษุใด สำเร็จการนัง่ แทรกแซงในตระกูลทีม่ คี น ๒
คน เป็นปาจิตตีย์.”

วิภงั ค์
ตระกูลทีช่ อ่ื ว่า มีคน ๒ คน คือ มีเฉพาะสตรี ๑ บุรษุ ๑ ทัง้ ๒ คน
ยังไม่ออกจากกัน ทัง้ ๒ คนหาใช่ผปู้ ราศจากราคะไม่.
บทว่า แทรกแซง คือ กีดขวาง.

อนาบัติ
๑.ภิกษุนง่ั ในเรือนใหญ่ ไม่ลว่ งล้ำหัตถบาสแห่งบานประตู ๒.ภิกษุนง่ั
ในเรือนเล็ก ไม่เลยท่ามกลางห้อง ๓.ภิกษุมเี พือ่ นอยูด่ ว้ ย ๔.คนทัง้ ๒ ออกจากกัน
แล้ว ๕.ทั้ง ๒คนปราศจากราคะแล้ว ๖.ภิกษุนั่งในสถานที่อันมิใช่ห้องนอน
๗.ภิกษุวกิ ลจริต ๘.ภิกษุอาทิกมั มิกะ ไม่ตอ้ งอาบัตแิ ล.

เรื่องต้นบัญญัติ
พระอุปนันทศากยบุตร เข้าไปในสกุลที่มีสามีภริยาเขานั่งอยู่ด้วยกัน
ได้ภกิ ษาแล้วสามีไล่ให้กลับแต่ภริยานิมนต์ให้นง่ั อยูก่ อ่ นจึงนัง่ อยู่ เขาไล่ถงึ ๓ ครัง้
ก็ไม่กลับ พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบท ห้ามภิกษุเข้าสู่สกุลที่มี
สามีภริยาอยูด่ ว้ ยกัน ทรงปรับอาบัตปิ าจิตตียแ์ ก่ภกิ ษุผลู้ ว่ งละเมิด.

๑๒๘

ประมวลพระพุทธบัญญัติ

อริยวินยั จากพระไตรปิฎก

ปาจิตตีย์ อเจลกวรรค สิกขาบทที่ ๔
โย ปะนะ ภิกขุ มาตุคาเมนะ สัทธิง ระโห ปะฏิจฉันเน.....

“อนึ่ง ภิกษุใด สำเร็จการนั่งในที่ลับ คือ ในอาสนะกำบัง
กับมาตุคาม เป็นปาจิตตีย์.”

วิภงั ค์
ทีช่ อ่ื ว่า ในทีล่ บั ได้แก่ ๑.ทีล่ บั ตา ๒.ทีล่ บั หู
ที่ชื่อว่า ที่ลับตา ได้แก่ ที่ซึ่งเมื่อภิกษุหรือมาตุคามขยิบตา ยักคิ้ว
หรือชะเง้อศีรษะไม่มีใครสามารถจะแลเห็นได้.
ทีช่ อ่ื ว่า ทีล่ บั หู ได้แก่ ทีซ่ ง่ึ ไม่มใี ครสามารถจะได้ยนิ ถ้อยคำทีส่ นทนา
กันตามปกติได้.
อาสนะที่ชื่อว่า กำบัง คือ เป็นอาสนะที่เขากำบังด้วยฝา บานประตู
ลำแพน ม่านบัง ต้นไม้ เสา หรือฉางข้าว อย่างใดอย่างหนึง่ .
คำว่า สำเร็จการนัง่ ความว่า เมือ่ มาตุคามนัง่ แล้ว ภิกษุนง่ั ใกล้ หรือ
นอนใกล้ต้องอาบัติปาจิตตีย์ เมื่อภิกษุนั่งแล้ว มาตุคามนั่งใกล้ หรือนอนใกล้
ต้องอาบัติปาจิตตีย์.

อนาบัติ
๑.ภิกษุมบี รุ ษุ ผูร้ เู้ ดียงสาคนใดคนหนึง่ อยูเ่ ป็นเพือ่ น ๒.ภิกษุยนื มิได้นง่ั
๓.ภิกษุมไิ ด้มงุ่ ทีล่ บั ๔.ภิกษุนง่ั ส่งใจไปในอารมณ์อน่ื ๕.ภิกษุวกิ ลจริต ๖.ภิกษุ
อาทิกมั มิกะ ไม่ตอ้ งอาบัตแิ ล.

เรื่องต้นบัญญัติ
พระอุปนันทศากยบุตร ไปสู่เรือนสหาย นั่งในที่ลับมีที่กำบังกับภริยา

คัมภีรภ์ กิ ขุวภิ งั ค์ ภาค ๒ (พระวินยั ปิฏก เล่ม ๒)

๑๒๙

ของสหายนัน้ เขาติเตียน พระผูม้ พี ระภาคจึงทรงบัญญัตสิ กิ ขาบท ห้ามนัง่ ในทีล่ บั
มีทก่ี ำบังกับมาตุคาม (ผูห้ ญิง) ทรงปรับอาบัตปิ าจิตตียแ์ ก่ภกิ ษุผลู้ ว่ งละเมิด.

ปาจิตตีย์ อเจลกวรรค สิกขาบทที่ ๕
โย ปะนะ ภิกขุ มาตุคาเมนะ สัทธิง เอโก เอกายะ.....

“อนึ่ง ภิกษุใด ผู้เดียว สำเร็จการนั่งในที่ลับกับมาตุคาม
ผู้เดียวเป็นปาจิตตีย์.”

อนาบัติ
๑.ภิกษุมบี รุ ษุ ผูร้ เู้ ดียงสาคนใดคนหนึง่ อยูเ่ ป็นเพือ่ น ๒.ภิกษุยนื มิได้นง่ั
๓.ภิกษุมไิ ด้มงุ่ ทีล่ บั ๔.ภิกษุนง่ั ส่งใจไปในอารมณ์อน่ื ๕.ภิกษุวกิ ลจริต ๖.ภิกษุ
อาทิกมั มิกะ ไม่ตอ้ งอาบัตแิ ล.

เรื่องต้นบัญญัติ
พระอุปนันทศากยบุตรไปสูเ่ รือนสหายนัง่ ในทีล่ บั กับภริยาของสหาย
นัน้ สองต่อสอง เขาติเตียน พระผูม้ พี ระภาคจึงทรงบัญญัตสิ กิ ขาบท ห้ามนัง่ ในที่
ลับ สองต่อสองกับมาตุคาม ทรงปรับอาบัตปิ าจิตตียแ์ ก่ภกิ ษุผลู้ ว่ งละเมิด.

๑๓๐

ประมวลพระพุทธบัญญัติ

อริยวินยั จากพระไตรปิฎก

ปาจิตตีย์ อเจลกวรรค สิกขาบทที่ ๖
โย ปะนะ ภิกขุ นิมนั ติโต สะภัตโต สะมาโน สันตัง.....

“อนึ่ง ภิกษุใด รับนิมนต์แล้ว มีภัตอยู่แล้วไม่บอกลาภิกษุ
ซึ่งมีอยู่ ถึงความเป็นผู้เที่ยวไปในตระกูลทั้งหลาย ก่อนฉันก็ดี
ทีหลังฉันก็ดี เว้นไว้แต่สมัย เป็นปาจิตตีย์. นี้สมัยในเรื่องนั้น
คือ คราวทีถ่ วายจีวร คราวทีท่ ำจีวร, นีส้ มัยในเรือ่ งนัน้ .”

วิภงั ค์
ทีช่ อ่ื ว่า ภิกษุซง่ึ มีอยู่ คือ อาจทีจ่ ะบอกลาก่อนเข้าไป.

อนาบัติ
๑.ภิ ก ษุ ฉ ั น ในสมั ย ๒.ภิ ก ษุ บ อกลาภิ ก ษุ ซ ึ ่ ง มี อ ยู ่ แ ล้ ว จึ ง เข้ า ไป
๓.ไม่ได้บอกลาภิกษุซง่ึ ไม่มอี ยู่ แล้วเข้าไป ๔.เดินทางผ่านเรือนผูอ้ น่ื ๕.เดินทาง
ผ่านอุปจารเรือน ๖.ไปอารามอื่น ๗.ไปสู่สำนักภิกษุณี ๘.ไปสู่สำนักเดียรถีย์
๙.ไปโรงฉัน ๑๐.ไปเรือนที่เขานิมนต์ฉัน ๑๑.ไปเพราะมีอันตราย ๑๒.ภิกษุ
วิกลจริต ๑๓.ภิกษุอาทิกมั มิกะ ไม่ตอ้ งอาบัตแิ ล.

เรื่องต้นบัญญัติ
พระอุปนันทศากยบุตร รับนิมนต์ไปฉันในที่แห่งหนึ่งแล้ว ไปสู่สกุล
อืน่ เสียก่อน ทำให้ภกิ ษุอน่ื และเจ้าของบ้านทีน่ มิ นต์ไว้ตอ้ งคอย พระผูม้ พี ระภาค
จึงทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามทำเช่นนั้น ภายหลังมีเหตุเกิดขึ้น จึงทรงบัญญัติ
เพิม่ เติมหลายครัง้ รวมความในสิกขาบทนีว้ า่ ภิกษุรบั นิมนต์แล้ว ไม่บอกลา
ภิกษุทม่ี อี ยู่ (ในวัด) เทีย่ วไปในสกุลทัง้ หลายก่อนฉันก็ดี ภายหลังฉันก็ดี

คัมภีรภ์ กิ ขุวภิ งั ค์ ภาค ๒ (พระวินยั ปิฏก เล่ม ๒)

๑๓๑

เว้นไว้แต่สมัย คือ คราวถวายจีวร และคราวทำจีวร ต้องอาบัตปิ าจิตตีย.์
องค์แห่งอาบัติ ๑.ยินดีเขานิมนต์ดว้ ยโภชนะ ๕ อันใดอันหนืง่ ๒.ไม่ลา ไม่บอกภิกษุทม่ี อี ยู่ ๓.ไปเรือนอืน่ จากเรือนผูน้ มิ นต์
๔.ยังไม่ลว่ งเวลาเทีย่ งไป ๕.ไม่มสี มัยหรืออันตราย พร้อมด้วยองค์ ๕ ดังนี้ จึงเป็นปาจิตตีย์ (บุพพสิกขาวรรณนา หน้า๒๒๐)
.

ปาจิตตีย์ อเจลกวรรค สิกขาบทที่ ๗
อะคิลาเนนะ ภิกขุนา จาตุมาสะปัจจะยะปะวาระณา.....

“ภิกษุมิใช่ผู้อาพาธ พึงยินดีปวารณาด้วยปัจจัยเพียง
สีเ่ ดือน เว้นไว้แต่ปวารณาอีก เว้นไว้แต่ปวารณาเป็นนิตย์ ถ้าเธอ
ยินดียิ่งกว่านั้น เป็นปาจิตตีย์.”

วิภงั ค์
คำว่า ภิกษุมใิ ช่ผอู้ าพาธ พึงยินดีปวารณาด้วยปัจจัยเพียงสีเ่ ดือน
นัน้ ความว่า พึงยินดีปวารณาเฉพาะปัจจัยของภิกษุไข้ แม้เขาปวารณาอีกก็พงึ
ยินดีว่า เราจักขอชั่วเวลาที่ยังอาพาธอยู่ แม้เขาปวารณาเป็นนิตย์ ก็พึงยินดีว่า
เราจักขอชัว่ เวลาทีย่ งั อาพาธอยู.่

อนาบัติ
๑.ภิกษุผู้ขอเภสัชตามที่เขาปวารณาไว้ ๒.ขอในระยะกาลตามที่เขา
ปวารณาไว้ ๓.บอกขอว่าท่านปวารณาพวกข้าพเจ้าด้วยเภสัชเหล่านี้แต่พวก
ข้ า พเจ้ า ต้ อ งการเภสั ช ชนิ ด นี ้ แ ละชนิ ด นี ้ ๔.บอกขอว่ า ระยะกาลที ่ ท ่ า นได้
ปวารณาไว้ ได้ผ่านพ้นไปแล้ว แต่ข้าพเจ้ายังต้องการเภสัช ๕.ขอต่อญาติ
๖.ขอต่อคนปวารณา ๗.ขอเพือ่ ประโยชน์แก่ภกิ ษุรปู อืน่ ๘.จ่ายมาด้วยทรัพย์
ของตน ๙.ภิกษุวกิ ลจริต ๑๐.ภิกษุอาทิกมั มิกะ ไม่ตอ้ งอาบัตแิ ล.

๑๓๒

ประมวลพระพุทธบัญญัติ

อริยวินยั จากพระไตรปิฎก

เรื่องต้นบัญญัติ
มหานามศากยะ ปวารณาต่อภิกษุสงฆ์ ให้ขอเภสัชได้ตลอด ๔ เดือน
แล้วปวารณาต่อจนตลอดชีวติ ภิกษุฉพั พัคคีย์ ขอเนยใส ในขณะทีค่ นใช้ของ
มหานามศากยะไปทำงาน แม้จะถูกขอร้องให้คอยก็ไม่ยอม กลับพูดว่าปวารณา
แล้วไม่ให้ พระผูม้ พี ระภาคจึงทรงบัญญัตสิ กิ ขาบทว่า ภิกษุไม่เป็นไข้พงึ ยินดีการ
ปวารณาด้วยเหตุเพียง ๔ เดือน ถ้าขอเกินกำหนดนัน้ เว้นไว้แต่เขาปวารณาอีก
และปวารณาตลอดชีวติ ต้องอาบัตปิ าจิตตีย.์
องค์แห่งอาบัติ ๑.เขาปวารณาแก่สงฆ์ ๒.ขอยาให้เกินกว่านัน้ ๓.ไม่เป็นไข้ ๔.ล่วงกำหนดแล้ว พร้อมด้วยองค์ ๔
ดังนี้ จึงเป็นปาจิตตีย์ (บุพพสิกขาวรรณนา หน้า๒๒๑).

ปาจิตตีย์ อเจลกวรรค สิกขาบทที่ ๘
โย ปะนะ ภิกขุ อุยยุตตัง เสนัง ทัสสะนายะ คัจเฉยยะ.....

“อนึง่ ภิกษุใด ไปเพือ่ จะดูเสนาอันยกออกแล้ว เว้นไว้แต่
ปัจจัยมีอย่างนั้นเป็นรูป เป็นปาจิตตีย์.”

วิภงั ค์
ที่ชื่อว่า อันยกออกแล้ว ได้แก่ กองทัพซึ่งยกออกจากหมู่บ้านแล้ว
ยังพักอยูห่ รือเคลือ่ นขบวนต่อไปแล้ว.
บทว่า เว้นไว้แต่ปจั จัยมีอย่างนัน้ เป็นรูป คือ ยกเหตุจำเป็นเสีย.

อนาบัติ
๑.ภิกษุอยู่ในอารามมองเห็น ๒.กองทัพยกผ่านมายังสถานที่ภิกษุ
ยืนนั่งหรือนอนเธอมองเห็น ๓.ภิกษุเดินสวนทางไปพบเข้า ๔.มีเหตุจำเป็น
๕.มีอนั ตราย ๖.ภิกษุวกิ ลจริต ๗.ภิกษุอาทิกมั มิกะ ไม่ตอ้ งอาบัตแิ ล

คัมภีรภ์ กิ ขุวภิ งั ค์ ภาค ๒ (พระวินยั ปิฏก เล่ม ๒)

๑๓๓

เรื่องต้นบัญญัติ
ภิกษุฉัพพัคคีย์ไปดูกองทัพที่ยกไป
พระเจ้าปเสนทิโกศลทอด
พระเนตรเห็นก็ทรงทักท้วง คนทั้งหลายพากันติเตียน พระผู้มีพระภาค
จึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่า ภิกษุไปดูกองทัพที่เขายกไป ต้องอาบัติปาจิตตีย์
ภายหลังทรงอนุญาตให้ไปในกองทัพได้ เมือ่ มีเหตุสมควร.
องค์แห่งอาบัติ ๑.กระบวนจตุรงั คินเี สนายกทัพออก ๒.ไปเพือ่ จะดู ๓.เห็นใน ทีอ่ น่ื พ้นโอกาสซึง่ พระพุทธเจ้าทรงอนุญาต
๔ไม่มเี หตุทส่ี มควรหรืออันตราย พร้อมด้วยองค์ ๔ ดังนี้ จึงเป็นปาจิตตีย์ (บุพพสิกขาวรรณนา หน้า๒๒๑).

ปาจิตตีย์ อเจลกวรรค สิกขาบทที่ ๙
สิยา จะ ตัสสะ ภิกขุโน โกจิเทวะ ปัจจะโย เสนัง.....

“อนึ่ง ปัจจัยบางอย่างเพื่อจะไปสู่เสนา มีแก่ภิกษุนั้น
ภิ ก ษุ น ั ้ น พึ ง อยู ่ ไ ด้ ใ นเสนาเพี ย ง ๒ - ๓ คื น ถ้ า อยู ่ ย ิ ่ ง กว่ า นั ้ น
เป็นปาจิตตีย์.”

อนาบัติ
๑.ภิกษุอยู่ ๒-๓ คืน ๒.ภิกษุอยูไ่ ม่ถงึ ๒-๓ คืน ๓.ภิกษุอยู่ ๒ คืน
แล้วออกไปก่อนอรุณของคืนที่ ๓ ขึน้ มา กลับอยูใ่ หม่ ๔.ภิกษุอาพาธพักแรมอยู่
๕.ภิกษุอยูด่ ว้ ยกิจธุระของภิกษุอาพาธ ๖.ภิกษุตกอยูใ่ นกองทัพทีถ่ กู ข้าศึกล้อมไว้
๗.ภิกษุมเี หตุบางอย่างขัดขวางไว้ ๘.มีอนั ตราย ๙.ภิกษุวกิ ลจริต ๑๐.ภิกษุ
อาทิกมั มิกะ ไม่ตอ้ งอาบัตแิ ล.

เรื่องต้นบัญญัติ
ภิกษุฉพั พัคคีย์ มีเหตุจำเป็นไปในกองทัพ และพักอยูเ่ กิน ๓ คืน

๑๓๔

ประมวลพระพุทธบัญญัติ

อริยวินยั จากพระไตรปิฎก

มีผตู้ เิ ตียน พระผูม้ พี ระภาค จึงทรงบัญญัตสิ กิ ขาบทว่า เมือ่ มีเหตุจำเป็นจะต้อง
ไปในกองทัพ ภิกษุจะพักอยู่ในกองทัพได้ไม่เกิน ๓ ราตรี ถ้าอยู่เกินกว่านั้น
ต้องอาบัติปาจิตตีย์.

ปาจิตตีย์ อเจลกวรรค สิกขาบทที่ ๑๐
ท๎วริ ตั ตะติรตั ตัญเจ ภิกขุ เสนายะ วะสะมาโน.....

“ถ้าภิกษุอยูใ่ นเสนา ๒ - ๓ คืน ไปสูส่ นามรบก็ดี ไปสูท่ พ
่ี กั
พลก็ดี ไปสูท่ จ่ี ดั ขบวนทัพก็ดี ไปดูกองทัพทีจ่ ดั เป็นขบวนแล้วก็ดี
เป็นปาจิตตีย์.”

อนาบัติ
๑.ภิกษุอยู่ในอารามมองเห็น ๒.การรบพุ่งผ่านมายังสถานที่ภิกษุยืน
นัง่ หรือนอน เธอมองเห็น ๓.ภิกษุเดินสวนทางไปพบเข้า ๔.ภิกษุมกี จิ จำเป็น
เดินไปพบเข้า ๕.มีอนั ตราย ๖.ภิกษุวกิ ลจริต ๗.ภิกษุอาทิกมั มิกะ ไม่ตอ้ งอาบัตแิ ล

เรื่องต้นบัญญัติ
ภิกษุฉัพพัคคีย์ มีเหตุจำเป็นต้องไปพักในกองทัพ ๒ - ๓ ราตรี
เธอได้ไปดูการรบ การตรวจพล การจัดทัพ และดูทพั ทีจ่ ดั เป็นกระบวนเสร็จแล้ว
ภิกษุรูปหนึ่ง ในจำนวน ๖ รูป ถูกลูกเกาทัณฑ์ (เพราะไปดูเขารบกัน) เป็นที่
เยาะเย้ย ติเตียนของคนทั้งหลาย พระผู้มีพระภาค จึงทรงบัญญัติสิกขาบท
ห้ามภิกษุที่พักอยู่ในกองทัพ ๒-๓ ราตรี ไปดูการรบ การตรวจพล การจัดทัพ
และทัพทีจ่ ดั เป็นขบวนเสร็จแล้ว ทรงปรับอาบัตปิ าจิตตียแ์ ก่ภกิ ษุผลู้ ว่ งละเมิด.

คัมภีรภ์ กิ ขุวภิ งั ค์ ภาค ๒ (พระวินยั ปิฏก เล่ม ๒)

๑๓๕

๖.สุราปานวรรค วรรคว่าด้วยการดืม่ สุรา
เป็นวรรคที่ ๖ มี ๑๐ สิกขาบท
ปาจิตตีย์ สุราปานวรรค สิกขาบทที่ ๑
สุราเมระยะปาเน ปาจิตติยัง.

“เป็นปาจิตตีย์ ในเพราะดื่มสุราและเมรัย.”

วิภงั ค์
ที ่ ช ื ่ อ ว่ า สุ ร า ได้ แ ก่ สุ ร าที ่ ท ำด้ ว ยแป้ ง สุ ร าที ่ ท ำด้ ว ยขนม
สุราทีท่ ำด้วยข้าวสุก สุราทีห่ มักส่าเหล้า สุราทีผ่ สมด้วยเครือ่ งปรุง.
ทีช่ อ่ื เมรัย ได้แก่ น้ำดองดอกไม้ น้ำดองผลไม้ น้ำดองน้ำผึง้ น้ำดอง
น้ำอ้อยงบ น้ำดองทีผ่ สมด้วยเครือ่ งปรุง.
คำว่า ดืม่ คือ ดืม่ โดยทีส่ ดุ แม้ดว้ ยปลายหญ้าคา ต้องอาบัตปิ าจิตตีย.์

อนาบัติ
๑.ภิกษุดม่ื น้ำทีม่ กี ลิน่ รสเหมือนน้ำเมา แต่ไม่ใช่นำ้ เมา ๒.ภิกษุดม่ื น้ำเมา
ทีเ่ จือลงในแกง ๓. ...ทีเ่ จือลงในเนือ้ ๔. ...ทีเ่ จือลงในน้ำมัน ๕.น้ำเมาทีเ่ จือ
ลงในน้ำอ้อยทีด่ องมะขามป้อม ๖. ภิกษุดม่ื ยาดองอริฏฐะ (ดองด้วยน้ำมะขาม
ป้อมเป็นต้น สี กลิน่ รส คล้ายน้ำเมา. ดูเชิงอรรถหน้า ๒๔๘) ซึง่ ไม่ใช่ของเมา
๗.ภิกษุวกิ ลจริต ๘.ภิกษุอาทิกมั มิกะ ไม่ตอ้ งอาบัตแิ ล.

เรื่องต้นบัญญัติ
พระสาคตะ ปราบนาค (งูใหญ่) ของพวกชฏิลได้ ชาวบ้านดีใจปรึกษากัน

๑๓๖

ประมวลพระพุทธบัญญัติ

อริยวินยั จากพระไตรปิฎก

ว่าจะถวายอะไรดีที่หาได้ยาก ภิกษุฉัพพัคคีย์ แนะให้ถวายเหล้าใส สีแดง
ดั่งเท้านกพิราบ ชาวบ้านจึงเตรียมเหล้าแดงไว้ และถวายให้พระสาคตะดื่ม
พระสาคตะเมา นอนอยู่ที่ประตูเมือง พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบท
ห้ามภิกษุดื่มสุรา (น้ำเมาที่กลั่น) และเมรัย (น้ำเมาที่หมักหรือดอง) ทรงปรับ
อาบัตปิ าจิตตีย์ แก่ภกิ ษุผลู้ ว่ งละเมิด.
องค์แห่งอาบัติ ๑.เป็นน้ำเมา ๒.ดืม่ กิน พร้อมด้วยองค์ ๒ ดังนี้ จึงเป็นปาจิตตีย์ (บุพพสิกขาวรรณนา หน้า ๒๒๓).

ปาจิตตีย์ สุราปานวรรค สิกขาบทที่ ๒
อังคุลิปะโตทะเก ปาจิตติยัง.

“เป็นปาจิตตีย์ ในเพราะจี้ด้วยนิ้วมือ.”

วิภงั ค์
ทีช่ อ่ื ว่า จีด้ ว้ ยนิว้ มือ คือ ใช้นว้ิ มือจี้ อุปสัมบัน มีความประสงค์จะยัง
อุปสัมบันให้หวั เราะ ถูกต้องกายด้วยกาย ต้องอาบัตปิ าจิตตีย.์

อนาบัติ
๑.ภิกษุไม่ประสงค์จะให้หวั เราะ เมือ่ มีกจิ จำเป็นถูกต้องเข้า ๒.ภิกษุ
วิกลจริต ๓.ภิกษุอาทิกมั มิกะ ไม่ตอ้ งอาบัตแิ ล.

เรื่องต้นบัญญัติ
ภิกษุฉัพพัคคีย์ เอานิ้วมือจี้ภิกษุสัตตรสวัคคีย์ (พวก ๑๗) รูปหนึ่ง
เธอหัวเราะจนเหนือ่ ย หายใจไม่ทนั ถึงขาดใจตาย พระผูม้ พี ระภาคจึงทรงบัญญัติ

คัมภีรภ์ กิ ขุวภิ งั ค์ ภาค ๒ (พระวินยั ปิฏก เล่ม ๒)

๑๓๗

สิกขาบทว่า ภิกษุจภ้ี กิ ษุตอ้ งอาบัตปิ าจิตตีย.์
องค์แห่งอาบัติ ๑.อธิบายจะเล่นสนุก ๒.ต้องกายอุปสัมบันด้วยกายตน พร้อมด้วยองค์ ๒ ดังนี้ จึงเป็นปาจิตตีย์
(บุพพสิกขาวรรณนา หน้า๒๒๔).

ปาจิตตีย์ สุราปานวรรค สิกขาบทที่ ๓
อุทะเก หัสสะธัมเม ปาจิตติยงั .....

“เป็นปาจิตตีย์ ในเพราะธรรม คือ หัวเราะในน้ำ.”

วิภงั ค์
ที่ชื่อว่า ธรรม คือ หัวเราะในน้ำ ความว่า ในน้ำลึกพ้นข้อเท้าขึ้นไป
ภิกษุมคี วามประสงค์จะรืน่ เริง ดำลงก็ดี ผุดขึน้ ก็ดี ว่ายไปก็ดี ต้องอาบัตปิ าจิตตีย.์
ภิกษุเล่นน้ำตืน้ ใต้ขอ้ เท้า ต้องอาบัตทิ กุ กฏ
ภิกษุเล่นเรือ ต้องอาบัตทิ กุ กฏ
ภิกษุเอามือวักน้ำก็ดี เอาเท้าแกว่งน้ำก็ดี เอาไม้ขดี น้ำก็ดี เอากระเบือ้ ง
ปาน้ำเล่นก็ดี ต้องอาบัตทิ กุ กฏ
น้ำ น้ำส้ม น้ำนม เปรียง น้ำย้อม น้ำปัสสาวะ หรือน้ำโคลน ซึง่ ขังอยูใ่ น
ภาชนะ ภิกษุเล่น ต้องอาบัตทิ กุ กฏ

อนาบัติ
๑.ภิกษุไม่ประสงค์จะเล่น แต่เมือ่ มีกจิ จำเป็น ลงน้ำแล้วดำลงก็ดผี ดุ ขึน้
ก็ดี ว่ายไปก็ดี ๒.ภิกษุผจู้ ะข้ามฟาก ดำลงก็ดี ผุดขึน้ ก็ดี ว่ายไปก็ดี ๓.มีอนั ตราย
๔.ภิกษุวกิ ลจริต ๕.ภิกษุอาทิกมั มิกะ ไม่ตอ้ งอาบัตแิ ล.

๑๓๘

ประมวลพระพุทธบัญญัติ

อริยวินยั จากพระไตรปิฎก

เรื่องต้นบัญญัติ
ภิกษุสัตตรสวัคคีย์ (ภิกษุพวก ๑๗) ลงเล่นน้ำในแม่น้ำอจิรวดี
พระเจ้าปเสนทิโกศล ออกอุบายฝากน้ำอ้อยงบไปถวายพระพุทธเจ้า เพื่อให้
ทรงทราบว่าภิกษุเหล่านี้ไปเล่นน้ำ พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบท
ห้ามภิกษุวา่ ยน้ำเล่น ทรงปรับ อาบัตปิ าจิตตีย์ แก่ภกิ ษุผลู้ ว่ งละเมิด.
องค์แห่งอาบัติ ๑.น้ำลึกท่วมข้อเท้า ๒.ลงเล่นประสงค์จะสนุก พร้อมด้วยองค์ ๒ ดังนี้ จึงเป็นปาจิตตีย์ (บุพพสิกขาวรรณนา
หน้า๒๒๔).

ปาจิตตีย์ สุราปานวรรค สิกขาบทที่ ๔
อะนาทะริเย ปาจิตติยงั .....

“เป็นปาจิตตีย์ ในเพราะความไม่เอื้อเฟื้อ.”

วิภงั ค์
ทีช่ อ่ื ว่า ความไม่เอือ้ เฟือ้ ได้แก่ ความไม่เอือ้ เฟือ้ ๒ อย่าง คือ ๑.ความ
ไม่เอือ้ เฟือ้ ในบุคคล ๒.ความไม่เอือ้ เฟือ้ ในธรรม
ทีช่ อ่ื ว่า ความไม่เอือ้ เฟือ้ ในบุคคล ได้แก่ ภิกษุผอู้ นั อุปสัมบัน ว่ากล่าว
อยูด่ ว้ ยพระบัญญัติ แสดงความไม่เอือ้ เฟือ้ โดยอ้างว่า ท่านผูน้ ถ้ี กู ยกวัตร ถูกดูหมิน่
หรือถูกติเตียน เราจักไม่ทำตามถ้อยคำของท่านผูน้ ้ี ดังนี้ ต้องอาบัตปิ าจิตตีย.์
ทีช่ อ่ื ว่า ความไม่เอือ้ เฟือ้ ในธรรม ได้แก่ ภิกษุผอู้ นั อุปสัมบัน ว่ากล่าว
อยู่ด้วยพระบัญญัติ แสดงความไม่เอื้อเฟื้อโดยอ้างว่า ไฉน ธรรมข้อนี้จะพึง
เสื่อมสูญหาย หรืออันตรธานเสีย ดังนี้ก็ดี ไม่ประสงค์จะศึกษาพระบัญญัตินั้น
จึงแสดงความไม่เอือ้ เฟือ้ ก็ดี ต้องอาบัตปิ าจิตตีย.์

คัมภีรภ์ กิ ขุวภิ งั ค์ ภาค ๒ (พระวินยั ปิฏก เล่ม ๒)

๑๓๙

อนาบัติ
๑.ภิกษุกล่าวชีเ้ หตุวา่ อาจารย์ทง้ั หลายของพวกข้าพเจ้าเรียนมาอย่างนี้
สอบถามมาอย่างนี้ ๒.ภิกษุวกิ ลจริต ๓.ภิกษุอาทิกมั มิกะ ไม่ตอ้ งอาบัตแิ ล.

เรื่องต้นบัญญัติ
พระฉันนะประพฤติอนาจาร ภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวตักเตือนกลับไม่
เอือ้ เฟือ้ ขืนทำต่อไป พระผูม้ พี ระภาคจึงทรงบัญญัตสิ กิ ขาบทว่า ภิกษุไม่เอือ้ เฟือ้
ในวินยั ต้องอาบัตปิ าจิตตีย.์
องค์แห่งอาบัติ ๑.อุปสัมบันตักเตือนว่ากล่าวด้วยบัญญัติ ๒.ทำความไม่เอือ้ เฟือ้ พร้อมด้วยองค์ ๒ ดังนี้ จึงเป็นปาจิตตีย์
(บุพพสิกขาวรรณนา หน้า๒๒๕).

ปาจิตตีย์ สุราปานวรรค สิกขาบทที่ ๕
โย ปะนะ ภิกขุ ภิกขุง ภิงสาเปยยะ, ปาจิตติยัง.

“อนึง่ ภิกษุใดหลอนซึง่ ภิกษุ เป็นปาจิตตีย.์ ”

วิภงั ค์
บทว่า หลอน ความว่า อุปสัมบันมุ่งจะหลอนอุปสัมบัน แสดงรูปก็ดี
เสียงก็ดี กลิน่ ก็ดี รสก็ดี โผฏฐัพพะก็ด๑ี เธอผูถ้ กู หลอนนัน้ จะตกใจก็ตาม ไม่ตกใจ
ก็ตาม ต้องอาบัติปาจิตตีย์.
อุปสัมบันมุ่งจะหลอนอุปสัมบัน บอกเล่าทางกันดารเพราะโจรก็ดี
ทางกันดารเพราะสัตว์ร้ายก็ดี ทางกันดารเพราะปีศาจก็ดี เธอจะตกใจก็ตาม
ไม่ตกใจก็ตาม ต้องอาบัติปาจิตตีย์.
๑

นำรูป เสียง กลิน่ รส หรือโผฏฐัพพะทีน่ า่ กลัวเข้าไปใกล้ (พระวินยั ปิฎกแปล มจร. ๑ / ๑๔๗-๙ / ๑๗๘).

๑๔๐

ประมวลพระพุทธบัญญัติ

อริยวินยั จากพระไตรปิฎก

อนาบัติ
๑.ภิกษุไม่ประสงค์จะหลอน แต่แสดงรูปก็ดี เสียงก็ดี กลิ่นก็ดี รสก็ดี
โผฏฐัพพะก็ดี หรือบอกเล่าทางกันดารเพราะโจร ทางกันดารเพราะสัตว์ร้าย
ทางกันดาร เพราะปีศาจ ๒.ภิกษุวกิ ลจริต ๓.ภิกษุอาทิกมั มิกะ ไม่ตอ้ งอาบัตแิ ล.

เรื่องต้นบัญญัติ
ภิกษุฉัพพัคคีย์ (พวก ๖) หลอกภิกษุสัตตรสวัคคีย์ (พวก ๑๗) ให้
กลัวผีจนร้องไห้ พระผูม้ พี ระภาคจึงทรงบัญญัตสิ กิ ขาบทว่า ภิกษุทำภิกษุให้กลัว
ต้องปาจิตตีย์.
องค์แห่งอาบัติ ๑.ผูท้ จ่ี ะหลอนนัน้ เป็นอุปสัมบัน ๒.พยายามด้วยหวังจะให้อปุ สัมบันนัน้ กลัว ในวิสยั ทีเ่ ธอจะเห็นและได้ยนิ
พร้อมด้วยองค์ ๒ ดังนีจ้ งึ เป็นปาจิตตีย์ (บุพพสิกขาวรรณนา หน้า๒๒๖).

ปาจิตตีย์ สุราปานวรรค สิกขาบทที่ ๖
โย ปะนะ ภิกขุ อะคิลาโน วิสีวะนาเปกโข โชติง.....

“อนึ่ง ภิกษุใดมิใช่ผู้อาพาธ มุ่งการผิง ติดก็ดี ให้ติดก็ดี
ซึง่ ไฟ เว้นไว้แต่ปจั จัยมีอย่างนัน้ เป็นรูป เป็นปาจิตตีย.์ ”

อนาบัติ
๑.ภิกษุอาพาธ ๒.ภิกษุผงิ ไฟทีผ่ อู้ น่ื ติดไว้ ๓.ภิกษุผงิ ถ่านไฟทีป่ ราศจาก
เปลว ๔.ภิกษุตามประทีปก็ดี ก่อไฟใช้อย่างอื่นก็ดี ติดไฟในเรือนไฟก็ดี
เพราะมี เ หตุ เ ห็ น ปานนั ้ น
๕.มี อ ั น ตราย (มี ส ั ต ว์ ร ้ า ย เนื ้ อ ร้ า ย
หรืออมนุษย์มาทำร้าย) ๖.ภิกษุวกิ ลจริต ๗.ภิกษุอาทิกมั มิกะ ไม่ตอ้ งอาบัตแิ ล.

คัมภีรภ์ กิ ขุวภิ งั ค์ ภาค ๒ (พระวินยั ปิฏก เล่ม ๒)

๑๔๑

เรื่องต้นบัญญัติ
ภิกษุทง้ั หลายก่อไฟผิงในฤดูหนาว งูรอ้ นออกจากโพรงไล่กดั ภิกษุแตก
หนีกระจายไป พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่า ภิกษุก่อไฟเองก็ดี
ใช้ให้ผอู้ น่ื ก่อไฟก็ดี เพือ่ จะผิง ต้องอาบัตปิ าจิตตีย์ ภายหลังทรงอนุญาตให้ทำได้
เมือ่ เป็นไข้. (ผิงไฟทีค่ นอืน่ เขาก่อไว้แล้ว ไม่ผดิ )
องค์แห่งอาบัติ ๑.ไม่เป็นไข้ ๒.ไม่มเี หตุทพ่ี ระพุทธเจ้าทรงอนุญาต ๓.ใคร่จะผิง ๔.ติดเองหรือให้ผอู้ น่ื ติดให้โพลงขึน้
พร้อมด้วยองค์ ๔ ดังนี้ จึงเป็นปาจิตตีย์ (บุพพสิกขาวรรณนา หน้า ๒๒๖).

๑๔๒

ประมวลพระพุทธบัญญัติ

อริยวินยั จากพระไตรปิฎก

ปาจิตตีย์ สุราปานวรรค สิกขาบทที่ ๗
โย ปะนะ ภิกขุ โอเรนัฑฒะมาสัง นะหาเยยยะ อัญญัตร๎ ะ สะมะยา.....

“อนึง่ ภิกษุใด ยังหย่อนกึง่ เดือนอาบน้ำ เว้นไว้แต่สมัย
เป็นปาจิตตีย์ นีส้ มัยในเรือ่ งนัน้ เดือนกึง่ ท้ายฤดูรอ้ น เดือนต้น
แห่งฤดูฝน สองเดือนกึง่ นี้ เป็นคราวร้อน เป็นคราวกระวนกระวาย
คราวเจ็บไข้ คราวทำการงาน คราวไปทางไกล คราวฝนมากับ
พายุ นีส้ มัยในเรือ่ งนัน้ .”

อนาบัติ
๑.ภิกษุอาบน้ำในสมัย ๒.ภิกษุอาบน้ำในเวลากึง่ เดือน ๓.ภิกษุอาบน้ำ
ในเวลาเกินกึง่ เดือน ๔.ภิกษุขา้ มฟากอาบน้ำ ๕.ภิกษุอาบน้ำในปัจจันตชนบท
ทุกๆ แห่ง ๖.ภิกษุอาบน้ำเพราะมีอันตราย ๗.ภิกษุวิกลจริต ๘.ภิกษุ
อาทิกัมมิกะ ไม่ต้องอาบัติแล.

เรื่องต้นบัญญัติ
ภิกษุทั้งหลายอาบน้ำในแม่น้ำตโปทา พระเจ้าพิมพิสาร ก็เสด็จไป
จะสนานพระเกศาทรงรออยู่ ภิกษุเหล่านั้นอาบอยู่จนค่ำ พระองค์จึงได้สนาน
พระเกศา และกลับไปไม่ทนั ประตูเมืองปิด ต้องทรงพักค้างแรมอยูน่ อกเมือง
พระผูม้ พี ระภาคทรงทราบ จึงทรงบัญญัตสิ กิ ขาบทห้ามภิกษุอาบน้ำก่อน
กำหนดกึ่งเดือน ทรงปรับอาบัติปาจิตตีย์แก่ภิกษุผู้ล่วงละเมิด ภายหลังทรง
อนุญาตให้อาบน้ำได้กอ่ นกำหนดระยะกึง่ เดือน ในเมือ่ มีเหตุจำเป็นเช่น ร้อนจัด
เจ็บไข้ [ในประเทศเราไม่เกีย่ วกับสิกขาบทนี้ เพราะทรงอนุญาตให้ อาบน้ำได้
เป็นนิตย์ ทัว่ ปัจจันตชนบท (ในปัจจันตชนบท คือ นอกเขตตอนกลางของอินเดีย)
ตามคำขอของพระมหากัจจายนะ ซึง่ ส่งข่าวฝากลูกศิษย์ (คือ พระโสณกุฏกิ ณ
ั ณะ)
มาทูลขอ. (ดูรายละเอียดเกีย่ วกับเรือ่ งนีใ้ นหน้า ๒๔๔)]

คัมภีรภ์ กิ ขุวภิ งั ค์ ภาค ๒ (พระวินยั ปิฏก เล่ม ๒)

๑๔๓

ปาจิตตีย์ สุราปานวรรค สิกขาบทที่ ๘
นะวัมปะนะ ภิกขุนา จีวะระลาเภนะ ติณณัง ทุพพัณณะกะระณาณัง.....

“อนึ่ง ภิกษุได้จีวรมาใหม่ พึงถือเอาวัตถุสำหรับทำให้
เสียสี ๓ อย่าง อย่างใดอย่างหนึง่ คือ ของเขียวครามก็ได้ ตมก็ได้
ของดำคล้ำก็ได้ ถ้าภิกษุไม่ถอื เอาวัตถุสำหรับทำให้เสียสี ๓ อย่าง
อย่างใดอย่างหนึง่ ใช้จวี รใหม่ เป็นปาจิตตีย.์ ”

วิภงั ค์
พากย์ว่า ถ้าภิกษุไม่ถือเอาวัตถุสำหรับทำให้เสียสี ๓ อย่าง
อย่างใดอย่างหนึง่ นัน้ ความว่า ภิกษุไม่ถอื เอาวัตถุสำหรับทำให้เสียสี ๓ อย่าง
อย่างใดอย่างหนึง่ (ทำเป็นวงกลม) โดยทีส่ ดุ แม้ดว้ ยปลายหญ้าคา แล้วใช้จวี รใหม่
ต้องอาบัติปาจิตตีย์.

อนาบัติ
๑.ภิกษุถอื เอาแล้วนุง่ ห่ม ๒.ภิกษุนงุ่ ห่มจีวรทีม่ เี ครือ่ งหมายหายสูญไป
๓.ภิกษุนุ่งห่มจีวรที่มีโอกาสทำเครื่องหมายไว้แต่จางไป ๔.ภิกษุนุ่งห่มจีวรที่
ยังมิได้ทำเครือ่ งหมายแต่เย็บติดกับจีวรทีท่ ำเครือ่ งหมายแล้ว ๕.ภิกษุนงุ่ ห่มผ้าปะ
๖.ภิกษุนงุ่ ห่มผ้าทาบ ๗.ภิกษุใช้ผา้ ดาม ๘.ภิกษุวกิ ลจริต ๙.ภิกษุอาทิกมั มิกะ
ไม่ต้องอาบัติแล.

เรื่องต้นบัญญัติ
ภิกษุและปริพาชก เดินทางจากเมืองสาเกตมาสูเ่ มืองสาวัตถี โจรปล้น
ระหว่างทาง เจ้าหน้าทีจ่ บั โจรได้พร้อมทัง้ ของกลาง จึงขอให้ภกิ ษุไปเลือกจีวรของ

๑๔๔

ประมวลพระพุทธบัญญัติ

อริยวินยั จากพระไตรปิฎก

ตนทีถ่ กู ชิงไป ภิกษุเหล่านัน้ จำไม่ได้ เป็นทีต่ เิ ตียน จึงทรงบัญญัตสิ กิ ขาบทว่าภิกษุ
ได้จวี รใหม่มา พึงถือเอาเครือ่ งทำให้เสียสี สีใดสีหนึง่ ใน ๓ สี คือ สีคราม สีโคลน
สีดำคล้ำ (มาทำเครือ่ งหมาย) ถ้าไม่ทำอย่างนัน้ ใช้จวี รใหม่ ต้องอาบัตปิ าจิตตีย.์
องค์แห่งอาบัติ ๑.ผ้าดังว่าไม่ได้ทำกัปปพินทุ ๒.ไม่ใช่ผมู้ จี วี รหายเป็นต้น ๓.นุง่ หรือห่มผ้านัน้ พร้อมด้วยองค์ ๓ ดังนี้
จึงเป็นปาจิตตีย์ (บุพพสิกขาวรรณนา หน้า ๒๒๘).

ปาจิตตีย์ สุราปานวรรค สิกขาบทที่ ๙
โย ปะนะ ภิกขุ ภิกขุสสะ วา ภิกขุนยิ า วา สิกขะมานายะ.....

“อนึ ่ ง ภิ ก ษุ ใ ดวิ ก ั ป จี ว รเอง แก่ ภ ิ ก ษุ ก ็ ด ี ภิ ก ษุ ณ ี ก ็ ด ี
สิกขมานาก็ดี สามเณรก็ดี สามเณรีก็ดี แล้วใช้สอยจีวรนั้น
ซึง่ ไม่ให้เขาถอนก่อน เป็นปาจิตตีย.์ ”

วิภงั ค์
ทีช่ อ่ื ว่า วิกปั (โดยใจความก็คอื ทำให้เป็นของสองเจ้าของ) มี ๒ อย่าง
คือ วิกปั ต่อหน้า ๑ วิกปั ลับหลัง ๑.
ที่ชื่อว่า วิกัปต่อหน้า คือ กล่าวคำว่า ข้าพเจ้าวิกัปจีวรผืนนี้แก่ท่าน
หรือว่าข้าพเจ้าวิกัปจีวรผืนนี้แก่สหธรรมิกผู้มีชื่อนี้.
ทีช่ อ่ื ว่า วิกปั ลับหลัง คือ กล่าวคำว่า ข้าพเจ้าให้จวี รผืนนีแ้ ก่ทา่ นเพือ่
ช่วยวิกัป ภิกษุผู้รับวิกัปนั้นพึงถามว่า ใครเป็นมิตรหรือเป็นผู้เคยเห็นของท่าน
พึงตอบว่า ท่านผูม้ ชี อ่ื นี้ และท่านผูม้ ชี อ่ื นี้ ภิกษุผรู้ บั วิกปั นัน้ พึงกล่าวว่า ข้าพเจ้า
ให้แก่ภิกษุมีชื่อนั้นและภิกษุมีชื่อนั้น จีวรผืนนี้เป็นของภิกษุเหล่านั้น ท่านจง
ใช้สอยก็ตาม จงสละก็ตาม จงทำตามปัจจัยก็ตาม.
ที่ชื่อว่า ซึ่งไม่ให้เขาถอนก่อน คือ ภิกษุใช้สอยจีวรที่ผู้รับวิกัปนั้น
ยังมิได้คนื ให้ หรือไม่วสิ าสะแก่ภกิ ษุผรู้ บั วิกปั นัน้ ต้องอาบัตปิ าจิตตีย.์

คัมภีรภ์ กิ ขุวภิ งั ค์ ภาค ๒ (พระวินยั ปิฏก เล่ม ๒)

๑๔๕

อนาบัติ
๑.ภิกษุใช้สอยจีวรที่ภิกษุผู้รับวิกัปคืนให้ หรือวิสาสะแก่ภิกษุผู้รับวิกัป
๒.ภิกษุวกิ ลจริต ๓.ภิกษุอาทิกมั มิกะ ไม่ตอ้ งอาบัตแิ ล.

เรื่องต้นบัญญัติ
พระอุปนันทศากยบุตร วิกปั จีวรกับภิกษุอน่ื แล้วยังไม่ได้ถอน ใช้จวี รนัน้
พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่า ภิกษุวิกัปจีวร กับภิกษุ, ภิกษุณี,
นางสิกขมานา, สามเณร, หรือ สามเณรี แล้วใช้สอยจีวรนั้นที่ยังมิได้ถอน
ต้องอาบัติปาจิตตีย์.
องค์แห่งอาบัติ ๑.ไม่ปจั จุทธรณ์(ถอนคืน)ผ้าทีต่ นวิกปั ไว้ ๒.ผ้านัน้ กว้างยาวพอวิกปั ๓.บริโภคนุง่ ห่ม พร้อมด้วยองค์
๓ ดังนีจ้ งึ เป็นปาจิตตีย์ (บุพพสิกขาวรรณนา หน้า ๒๒๘).

ปาจิตตีย์ สุราปานวรรค สิกขาบทที่ ๑๐
โย ปะนะ ภิกขุ ภิกขุสสะ ปัตตัง วา จีวะรัง วา นิสที ะนัง.....

“อนึ่ง ภิกษุใด ซ่อนก็ดี ให้ซ่อนก็ดี ซึ่งบาตรก็ดี จีวรก็ดี
ผ้าปูนง่ั ก็ดี กล่องเข็มก็ดี ประคดเอวก็ดขี องภิกษุ โดยทีส่ ดุ แม้หมาย
จะหัวเราะ เป็นปาจิตตีย์.”

อนาบัติ
๑.ภิกษุไม่มีความประสงค์จะหัวเราะ ๒.ภิกษุเก็บบริขารที่ผู้อื่นวางไว้
ไม่ ด ี ๓.ภิ ก ษุ เ ก็ บ ไว้ ด ้ ว ยหวั ง สั ่ ง สอนแล้ ว จึ ง จะคื น ให้ ๔.ภิ ก ษุ ว ิ ก ลจริ ต
๗.ภิกษุอาทิกมั มิกะ ไม่ตอ้ งอาบัตแิ ล.

๑๔๖

ประมวลพระพุทธบัญญัติ

อริยวินยั จากพระไตรปิฎก

เรื่องต้นบัญญัติ
ภิกษุฉพั พัคคีย์ (พวก ๖) ซ่อนบาตรบ้าง จีวรบ้าง ของภิกษุสตั ตรสวัคคีย์
(พวก ๑๗) ซึ่งไม่ค่อยเก็บงำบริขาร (เครื่องใช้) ของตนให้เรียบร้อย
พระผู้มีพระภาค จึงทรงบัญญัติ สิกขาบทว่าภิกษุซ่อนบาตร, จีวร, กล่องเข็ม
ประคตเอวของภิกษุ แม้เพือ่ จะหัวเราะเล่น ต้องอาบัตปิ าจิตตีย.์
องค์แห่งอาบัติ ๑.ซ่อนบาตรเป็นต้น เป็นของอุปสัมบัน ๒.ใคร่จะให้เจ้าของลำบากหรือ จะหัวเราะเล่น พร้อมด้วยองค์
๒ ดังนี้ จึงเป็นปาจิตตีย์ (บุพพสิกขาวรรณนา หน้า ๒๒๙).

๗.สัปปาณวรรค วรรคว่าด้วยสัตว์มชี วี ติ
เป็นวรรคที่ ๗ มี ๑๐ สิกขาบท
ปาจิตตีย์ สัปปาณวรรค สิกขาบทที่ ๑
โย ปะนะ ภิกขุ สัญจิจจะ ปาณัง ชีวติ า โวโรเปยยะ, ปาจิตติยงั .

“อนึง่ ภิกษุใด แกล้งพรากสัตว์จากชีวติ เป็นปาจิตตีย.์ ”

อนาบัติ
๑.ภิกษุไม่แกล้งพราก ๒.ภิกษุพรากด้วยไม่มสี ติ ๓.ภิกษุไม่รู้ ๔.ภิกษุ
ไม่ประสงค์จะให้ตาย ๕.ภิกษุวกิ ลจริต ๖.ภิกษุอาทิกมั มิกะ ๗.ไม่ตอ้ งอาบัตแิ ล.

เรื่องต้นบัญญัติ
พระอุทายีเกลียดกา จึงยิงกา ตัดศีรษะเสียบไว้ในหลาว พระผูม้ พี ระภาค
จึงทรงบัญญัตสิ กิ ขาบทว่า ภิกษุ จงใจฆ่าสัตว์ ต้องอาบัตปิ าจิตตีย.์

คัมภีรภ์ กิ ขุวภิ งั ค์ ภาค ๒ (พระวินยั ปิฏก เล่ม ๒)

๑๔๗

ปาจิตตีย์ สัปปาณวรรค สิกขาบทที่ ๒
โย ปะนะ ภิกขุ ชานัง สัปปาณะกัง อุทะกัง ปะริภุญเชยยะ, ปาจิตติยัง.

“อนึง่ ภิกษุใด รูอ้ ยู่ บริโภค๑น้ำมีตวั สัตว์ เป็นปาจิตตีย.์ ”

วิภงั ค์
ภิกษุรอู้ ยู่ คือ รูว้ า่ สัตว์ทง้ั หลายจักตายเพราะการบริโภคดังนี้ บริโภค
ต้องอาบัติปาจิตตีย์.

อนาบัติ
๑.ภิกษุไม่รวู้ า่ น้ำมีตวั สัตว์ ๒.ภิกษุรวู้ า่ น้ำไม่มตี วั สัตว์ คือรูว้ า่ สัตว์จกั
ไม่ตายเพราะการบริโภค ดังนี้ บริโภค ๓.ภิกษุวกิ ลจริต ๔.ภิกษุอาทิกมั มิกะ
ไม่ต้องอาบัติแล.

เรื่องต้นบัญญัติ
ภิกษุพวก ๖ รูอ้ ยูใ่ ช้นำ้ มีตวั สัตว์ เป็นทีต่ เิ ตียน พระผูม้ พี ระภาคจึงทรง
บัญญัตสิ กิ ขาบทว่า ภิกษุรอู้ ยูใ่ ช้นำ้ มีตวั สัตว์ ต้องปาจิตตีย.์

ปาจิตตีย์ สัปปาณวรรค สิกขาบทที่ ๓
โย ปะนะ ภิกขุ ชานัง ยะถาธัมมัง นีหะตาธิกะระณัง.....

“อนึ่ง ภิกษุใด รู้อยู่ ฟื้นอธิกรณ์ที่ทำเสร็จแล้วตามธรรม
เพื่อทำอีก เป็นปาจิตตีย์.”
๑

บริโภคหมายถึง ดืม่ ใช้ลา้ งบาตร เอาบาตรข้าวต้มร้อนแช่ให้เย็น อาบ หรือแม้ลงไปลุยน้ำในตระพัง ในสระโบกขรณี
ทำให้เกิดคลืน่ (วิ.อ. ๒ / ๓๘๗ / ๔๑๒)

๑๔๘

ประมวลพระพุทธบัญญัติ

อริยวินยั จากพระไตรปิฎก

อนาบัติ
๑.ภิกษุรอู้ ยูว่ า่ ทำกรรมโดยไม่เป็นธรรม โดยเป็นวรรค หรือทำแก่บคุ คล
ผูไ้ ม่ควรแก่กรรม ดังนี้ ฟืน้ ๒.ภิกษุวกิ ลจริต ๓.ภิกษุอาทิกมั มิกะ ไม่ตอ้ งอาบัตแิ ล.

เรื่องต้นบัญญัติ
ภิกษุพวก ๖ รูอ้ ยูฟ่ น้ื อธิกรณ์ ทีช่ ำระถูกต้องตามธรรมแล้ว เพือ่ ให้ชำระ
ใหม่ พระผูม้ พี ระภาคจึงทรงบัญญัตสิ กิ ขาบทว่าภิกษุรอู้ ยู่ รือ้ ฟืน้ อธิกรณ์ ทีช่ ำระ
ถูกต้องตามธรรมแล้วเพื่อให้ชำระใหม่ ต้องอาบัติปาจิตตีย์.
องค์แห่งอาบัติ ๑.อธิกรณ์สงฆ์รำงับแล้วตามธรรม ๒.รูอ้ ยูว่ า่ สงฆ์รำงับแล้ว ๓. เลิกเสีย พร้อมด้วยองค์ ๓ ดังนี้ จึง
เป็นปาจิตตีย์ (บุพพสิกขาวรรณนา หน้า ๒๓๑).

ปาจิตตีย์ สัปปาณวรรค สิกขาบทที่ ๔
โย ปะนะ ภิกขุ ภิกขุสสะ ชานัง ทุฏฐลลัง อาปัตติง.....

“อนึ ่ ง ภิ ก ษุ ใ ด รู ้ อ ยู ่ ปิ ด อาบั ต ิ ช ั ่ ว หยาบของภิ ก ษุ
เป็นปาจิตตีย์.”

วิภงั ค์
ทีช่ อ่ ื ว่า อาบัตชิ ว่ ั หยาบ ได้แก่ อาบัตปิ าราชิก ๔ และอาบัตสิ งั ฆาทิเสส ๑๓.

อนาบัติ
๑.ภิกษุคดิ เห็นว่าความบาดหมางก็ดี ความทะเลาะก็ดี ความแก่งแย่งก็ดี
การวิวาทก็ดี จักมีแก่สงฆ์ แล้วไม่บอก ๒.ไม่บอกด้วยคิดเห็นว่าสงฆ์จัก
แตกแยกกัน หรือจักร้าวรานกัน ๓.ไม่บอกด้วยคิดเห็นว่าภิกษุรปู นีเ้ ป็นผูโ้ หดร้าย

คัมภีรภ์ กิ ขุวภิ งั ค์ ภาค ๒ (พระวินยั ปิฏก เล่ม ๒)

๑๔๙

หยาบคาย จักทำอันตรายชีวติ หรือ อันตรายพรหมจรรย์ ๔.ไม่พบภิกษุอน่ื ที่
สมควรจึงไม่บอก ๕.ไม่ตง้ั ใจจะปิดแต่ยงั ไม่ได้บอก ๖.ไม่บอกด้วยคิดเห็นว่า
จักปรากฏเอง ด้วยการกระทำของตน ๗.ภิกษุวิกลจริต ๘.ภิกษุอาทิกัมมิกะ
ไม่ต้องอาบัติแล.

เรื่องต้นบัญญัติ
พระอุปนันทศากยบุตร ต้องอาบัตสิ งั ฆาทิเสสแล้วบอกกับภิกษุอน่ื ขอให้
ช่วยปกปิดด้วย ภิกษุนน้ั ก็ชว่ ยปกปิด พระผูม้ พี ระภาคจึงทรงบัญญัตสิ กิ ขาบทว่า
ภิกษุรอู้ ยูป่ กปิดอาบัตชิ ว่ั หยาบของภิกษุ ต้องอาบัตปิ าจิตตีย.์
องค์แห่งอาบัติ ๑.รู้อยู่ว่าอุปสัมบันต้องทุฏฐุลลาบัติ ๒.ปลงธุระเสียว่า เราจักไม่บอกแก่ผู้อื่น ด้วยหวังจะช่วยปิดไว้
พร้อมด้วยองค์ ๒ ดังนี้ จึงเป็นปาจิตตีย์ (บุพพสิกขาวรรณนา หน้า ๒๓๒).

ปาจิตตีย์ สัปปาณวรรค สิกขาบทที่ ๕
โย ปะนะ ภิกขุ ชานัง อูนะวีสะติวสั สัง ปุคคะลัง.....

“อนึง่ ภิกษุใด รูอ้ ยู่ ยังบุคคลมีปหี ย่อน ๒๐ ให้อปุ สมบท
บุคคลนัน้ ไม่เป็นอุปสัมบันด้วย ภิกษุทง้ั หลายนัน้ ถูกติเตียนด้วย
นี้เป็นปาจิตตีย์ในเรื่องนั้น.”

อนาบัติ
๑.บุคคลมีอายุหย่อน ๒๐ ปี ภิกษุสำคัญว่ามีอายุครบ ๒๐ ปี ให้อปุ สมบท
๒.บุคคลมีอายุครบ ๒๐ ปี๑ ภิกษุสำคัญว่ามีอายุครบ ๒๐ ปี ให้อปุ สมบท ๓.ภิกษุ
วิกลจริต ๔.ภิกษุอาทิกมั มิกะ ไม่ตอ้ งอาบัตแิ ล.
๑

อายุครบ ๒๐ ปี กำหนดนับเอาตัง้ แต่วนั ทีถ่ อื ปฏิสนธิ จิตดวงแรกเกิดในครรภ์มารดา (วิ.อ. ๒ / ๔๐๔ / ๔๑๕-๖)

๑๕๐

ประมวลพระพุทธบัญญัติ

อริยวินยั จากพระไตรปิฎก

เรื่องต้นบัญญัติ
ภิกษุทง้ั หลายให้เด็ก ๆ บรรพชาอุปสมบท เด็ก ๆ เหล่านัน้ ลุกขึน้ ร้องไห้
ขออาหารกินในเวลากลางคืน เพราะทนหิวไม่ไหว พระผูม้ พี ระภาคจึงทรงบัญญัติ
สิกขาบทว่า ภิกษุรู้อยู่ ให้บุคคลมีอายุต่ำกว่า ๒๐ อุปสมบท ผู้นั้นไม่เป็นอัน
อุปสมบท ภิกษุทั้งหลาย (ที่นั่งเป็นพยาน) ต้องถูกติเตียน และในข้อนั้นภิกษุ
(ผูเ้ ป็นอุปชั ฌายะให้บวช) ต้องอาบัตปิ าจิตตีย.์

ปาจิตตีย์ สัปปาณวรรค สิกขาบทที่ ๖
โย ปะนะ ภิกขุ ชานัง เถยยะสัตเถนะ สัทธิง สังวิธายะ.....

“อนึ่ง ภิกษุใด รู้อยู่ ชักชวนแล้ว เดินทางไกลด้วยกันกับ
พวกเกวียน พวกต่างผูเ้ ป็นโจร โดยทีส่ ดุ แม้สน้ิ ระยะบ้านหนึง่ เป็น
ปาจิตตีย์.”

อนาบัติ
๑.ภิกษุไม่ได้ชักชวนกันไป ๒.คนทั้งหลายชักชวน ภิกษุมิได้ชักชวน
๓.ไปผิดวันผิดเวลา ๔.มีอนั ตราย ๕.ภิกษุวกิ ลจริต ๖.ภิกษุอาทิกมั มิกะ ไม่ตอ้ งอาบัตแิ ล

เรื่องต้นบัญญัติ
ภิกษุรปู หนึง่ รูอ้ ยู่ ชวนพ่อค้าผูห้ นีภาษี เดินทางร่วมกัน พระผูม้ พี ระภาค
จึงทรงบัญญัตสิ กิ ขาบทว่า ภิกษุรอู้ ยู่ ชวนผูเ้ ป็นโจร เดินทางไกลร่วมกัน แม้สน้ิ
ระยะบ้านหนึ่ง ต้องอาบัติปาจิตตีย์.
องค์แห่งอาบัติ ๑.เป็นพวกโจร ๒.รูอ้ ยู่ ๓.ชักชวนกันทัง้ สองข้าง ๔.ไปล่วงอุปจารบ้านอืน่ หรือล่วงกึง่ โยชน์ไม่ผดิ สังเกต
พร้อมด้วยองค์ ๔ ดังนี้ จึงเป็นปาจิตตีย์ (บุพพสิกขาวรรณนา หน้า ๒๓๓).

คัมภีรภ์ กิ ขุวภิ งั ค์ ภาค ๒ (พระวินยั ปิฏก เล่ม ๒)

๑๕๑

ปาจิตตีย์ สัปปาณวรรค สิกขาบทที่ ๗
โย ปะนะ ภิกขุ มาตุคาเมนะ สัทธิง สังวิธายะ.....

“อนึง่ ภิกษุใด ชักชวนแล้ว เดินทางไกลด้วยกันกับ มาตุคาม
โดยที่สุดแม้สิ้นระยะบ้านหนึ่ง เป็นปาจิตตีย์”

อนาบัติ
๑.ภิกษุไม่ได้ชักชวนกันไป ๒.มาตุคามชักชวน ภิกษุไม่ได้ชักชวน
๓.ภิกษุไปผิดวันผิดเวลา ๔.มีอนั ตราย ๕.ภิกษุวกิ ลจริต ๖.ภิกษุอาทิกมั มิกะ
ไม่ต้องอาบัติแล.

เรื่องต้นบัญญัติ
ภิกษุรูปหนึ่งเดินทางผ่านโกศลชนบท จะไปสู่กรุงสาวัตถี ถึงหมู่บ้าน
แห่งหนึ่ง สตรีคนหนึ่งทะเลาะกับสามีขอเดินทางร่วมไปกับภิกษุนั้นด้วย สามี
ติดตามมาพบจึงได้ทำร้ายภิกษุนั้น พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่า
ภิกษุชวนผูห้ ญิงเดินทางไกลร่วมกัน แม้สน้ิ ระยะบ้านหนึง่ ต้องอาบัตปิ าจิตตีย.์
องค์แห่งอาบัติ ๑.ชักชวนด้วยกันทัง้ สองข้าง แล้วเดินทางไป ๒.ไม่ผดิ สังเกต ๓. ล่วงอุปจารบ้านอืน่ หรือล่วงกึง่ โยชน์
พร้อมด้วยองค์ ๓ ดังนี้ จึงเป็นปาจิตตีย์ (บุพพสิกขาวรรณนา หน้า ๒๓๔).

๑๕๒

ประมวลพระพุทธบัญญัติ

อริยวินยั จากพระไตรปิฎก

ปาจิตตีย์ สัปปาณวรรค สิกขาบทที่ ๘
โย ปะนะ ภิกขุ เอวัง วะเทยยะ “ตะถาหัง ภะคะวะตา.....

“อนึ่ง ภิกษุใด กล่าวอย่างนี้ว่า ข้าพเจ้ารู้ทั่วถึงธรรมที่
พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้ว โดยประการที่ตรัสว่าเป็นธรรม
ทำอันตรายได้อย่างไร ธรรมเหล่านัน้ หาอาจทำอันตรายแก่ผเู้ สพ
ได้จริงไม่ ภิกษุนน้ั อันภิกษุทง้ั หลายพึงว่ากล่าวอย่างนีว้ า่ ท่านอย่า
ได้พดู อย่างนัน้ ท่านอย่าได้กล่าวตูพ
่ ระผูม้ พ
ี ระภาคเจ้า การกล่าว
ตูพ่ ระผูม้ พี ระภาคเจ้าไม่ดดี อก พระผูม้ พี ระภาคเจ้าไม่ได้ตรัสอย่าง
นัน้ เลย แน่ะเธอ พระผูม้ พ
ี ระภาคเจ้าตรัสธรรมทำอันตรายไว้โดย
บรรยายเป็นอันมาก ก็แลธรรมเหล่านัน้ อาจทำอันตรายแก่ผเู้ สพ
ได้จริง และภิกษุทง้ั หลายว่ากล่าวอยูอ่ ย่างนัน้ ขืนถืออยูอ่ ย่างนัน้ แล
ภิกษุนน้ั อันภิกษุทง้ั หลายพึงสวดประกาศห้ามจนหนที่ ๓ เพือ่ สละ
การนัน้ เสีย ถ้าเธอถูกสวดประกาศห้ามอยูจ่ นหนที่ ๓ สละการนัน้
เสียได้ การสละได้ดงั นี้ นัน่ เป็นการดี ถ้าไม่สละ เป็นปาจิตตีย.์ ”

อนาบัติ
๑.ภิกษุผไู้ ม่ถกู สวดประกาศห้าม ๒.ภิกษุผยู้ อมสละ ๓.ภิกษุวกิ ลจริต
๔.ภิกษุอาทิกมั มิกะ ไม่ตอ้ งอาบัตแิ ล.

เรื่องต้นบัญญัติ
ภิกษุอริฏฐะมีความเห็นผิดกล่าวตู่ว่า รู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาค
ทรงแสดงแล้วโดยประการทีต่ รัสว่าเป็นธรรมทำอันตรายได้อย่างไร ธรรมเหล่า
นัน้ หาอาจทำอันตรายแก่ผเู้ สพได้จริงไม่๑พระผูม้ พี ระภาคจึงทรงบัญญัตสิ กิ ขาบทนี้
๑

รับสั่งว่า ”ธรรมอันตรายเรากล่าวไว้โดยบรรยายเป็นอันมากมิใช่หรือ? ธรรมเหล่านั้นอาจทำอันตรายแก่ผู้เสพได้จริง
กามทัง้ หลาย เรากล่าวว่ามีความยินดีนอ้ ย มีทกุ ข์มากมีความคับแค้นมาก โทษในกามทัง้ หลายนีม้ ากยิง่ นัก กามทัง้ หลาย
เรากล่าวว่าเปรียบเหมือนร่างกระดูก... กามทัง้ หลายเรากล่าวว่าเปรียบเหมือนชิน้ เนือ้ ...” (พระไตรปิฎก ๒/๖๖๒/๕๕๘).

คัมภีรภ์ กิ ขุวภิ งั ค์ ภาค ๒ (พระวินยั ปิฏก เล่ม ๒)

๑๕๓

ปาจิตตีย์ สัปปาณวรรค สิกขาบทที่ ๙
โย ปะนะ ภิกขุ ชานัง ตะถาวาทินา ภิกขุนา.....

“อนึง่ ภิกษุใด รูอ้ ยู่ กินร่วมก็ดี อยูร่ ว่ มก็ดี สำเร็จการนอน
ด้วยกันก็ดี กับภิกษุผู้กล่าวอย่างนั้น ยังไม่ได้ทำกรรมอันสมควร
ยัง ไม่ได้สละทิฏฐินน้ั เป็นปาจิตตีย.์ ”

วิภงั ค์
ที่ชื่อว่า ยังไม่ได้ทำกรรมอันสมควร คือ เป็นผู้ถูกสงฆ์ยกวัตรแล้ว
สงฆ์ยงั ไม่ได้เรียกเข้าหมู่
ทีช่ อ่ื ว่า กินร่วม หมายถึง การคบหา มี ๒ อย่าง ๑.คบหากันในทาง
อามิส ๒.คบหากันในทางธรรม
ทีช่ อ่ื ว่า คบหากันในทางอามิส คือ ให้อามิสก็ดี รับอามิสก็ดี ต้องอาบัติ
ปาจิตตีย์.
ทีช่ อ่ื ว่า คบหากันในทางธรรม คือ บอกธรรมให้ หรือขอเรียนธรรม.
บทว่า อยูร่ ว่ มก็ดี ความว่า ทำอุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี
ร่วมกับภิกษุผู้ถูกสงฆ์ยกวัตรแล้ว ต้องอาบัติปาจิตตีย์.

อนาบัติ
๑.ภิกษุรวู้ า่ ไม่ใช่ภกิ ษุผถู้ กู สงฆ์ยกวัตร ๒.ภิกษุรวู้ า่ ภิกษุถกู สงฆ์ยกวัตร
แต่สงฆ์เรียกเข้าหมู่แล้ว ๓.ภิกษุรู้ว่าภิกษุถูกสงฆ์ยกวัตรแล้ว แต่ละทิฏฐิ
นัน้ แล้ว ๔.ภิกษุวกิ ลจริต ๕.ภิกษุอาทิกมั มิกะ ไม่ตอ้ งอาบัตแิ ล.

เรื่องต้นบัญญัติ
ภิกษุฉพั พัคคีย์ ยังคบหาพระอริฏฐะ ผูก้ ล่าวตูพ่ ระธรรมวินยั ผูย้ งั ไม่ยอม

๑๕๔

ประมวลพระพุทธบัญญัติ

อริยวินยั จากพระไตรปิฎก

ละทิง้ ความเห็นผิดนัน้ พระผูม้ พี ระภาคจึงทรงบัญญัตสิ กิ ขาบทห้ามคบห้ามอยูร่ ว่ ม
ห้ามนอนร่วมกับภิกษุเช่นนัน้ ทรงปรับอาบัตปิ าจิตตีย์ แก่ภกิ ษุผลู้ ว่ งละเมิด

ปาจิตตีย์ สัปปาณวรรค สิกขาบทที่ ๑๐
สะมะณุทเทโสปิ เจ เอวัง วะเทยยะ “ตะถาหังภะคะวะตา.....

“ถ้าแม้สมณุทเทส๑กล่าวอย่างนีว้ า่ ข้าพเจ้ารูท้ ว่ั ถึงธรรมที่
พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้ว โดยประการที่ตรัสว่าเป็นธรรม
ทำอันตรายได้อย่างไร ธรรมเหล่านัน้ หาอาจทำอันตรายแก่ผเู้ สพ
ได้จริงไม่สมณุทเทสนั้น อันภิกษุทั้งหลายพึงว่ากล่าวอย่างนี้ว่า
อาวุโส สมณุทเทส เธออย่าได้พูดอย่างนั้น เธออย่าได้กล่าวตู่
พระผู้มีพระภาค การกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคไม่ดีดอก พระผู้มี
พระภาคไม่ได้ตรัสอย่างนั้นเลย. อาวุโส สมณุทเทส พระผู้มี
พระภาค ตรั ส ธรรม ทำอั น ตรายไว้ โ ดยบรรยายเป็ น อั น มาก
ก็ แ ลธรรมเหล่ า นั ้ น อาจทำอั น ตรายแก่ ผ ู ้ เ สพได้ จ ริ ง และ
สมณุ ท เทสนั ้ น อั น ภิ ก ษุ ท ั ้ ง หลายว่ า กล่ า วอยู ่ อ ย่ า งนั ้ น ขื น ถื อ
อยูอ่ ย่างนัน้ เทียว สมณุทเทสนัน้ อันภิกษุทง้ั หลายพึงว่ากล่าวอย่าง
นี้ว่า แน่ะอาวุโส สมณุทเทส เธออย่ า อ้ า งพระผู ้ ม ี พ ระภาค
นั ้ น ว่ า เป็ น พระศาสดาของเธอ ตั ้ ง แต่ ว ั น นี ้ ไ ป และพวก
สมณุทเทสอืน่ ย่อมได้การนอนร่วมเพียง ๒-๓ คืน กับภิกษุทง้ั หลาย
อันใด แม้กิริยาที่ได้การนอนร่วมนั้นไม่มีแก่เธอ เจ้าคนเสีย
เจ้าจงไป เจ้าจงฉิบหายเสีย. อนึ่งภิกษุใด รู้อยู่ เกลี้ยกล่อม
สมณุ ท เทสผู ้ ถ ู ก ให้ ฉ ิ บ หายเสี ย อย่ า งนั ้ น แล้ ว ให้ อ ุ ป ั ฏ ฐากก็ ด ี
กินร่วมก็ดี สำเร็จการนอนร่วมก็ดี เป็นปาจิตตีย.์ ”
๑

สมณุทเทส ในทีน่ ้ี หมายถึง สามเณร พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์

๑๕๕

คัมภีรภ์ กิ ขุวภิ งั ค์ ภาค ๒ (พระวินยั ปิฏก เล่ม ๒)

อนาบัติ

๑.ภิกษุรู้อยู่ว่า สมณุทเทสไม่ใช่ผู้ถูกสงฆ์นาสนะ๑ ๒.ภิกษุรู้อยู่ว่า
สมณุทเทสยอมสละทิฏฐินั้นแล้ว ๓.ภิกษุวิกลจริต ๔.ภิกษุอาทิกัมมิกะ
ไม่ต้องอาบัติแล.

เรื่องต้นบัญญัติ
สามเณรชือ่ กัณฑกะ มีความเห็นผิด กล่าวตูพ่ ระธรรมวินยั สงฆ์จงึ ขับ
เสียจากหมู่ ภิกษุฉพั พัคคีย์ กลับคบหา พูดจา ร่วมกินร่วมนอนกับสามเณรนัน้
พระผูม้ พี ระภาคจึงทรงบัญญัตสิ กิ ขาบท ห้ามพูดด้วย ห้ามใช้สอย ห้ามใช้ของร่วม
หรือนอนร่วมกับสามเณรเช่นนัน้ ทรงปรับอาบัตปิ าจิตตีย์ แก่ภกิ ษุผลู้ ว่ งละเมิด

๘.สหธัมมิกวรรค การกล่าวถูกต้องตามธรรม
เป็นวรรคที่ ๘ มี ๑๒ สิกขาบท
ปาจิตตีย์ สหธัมมิกวรรค สิกขาบทที่ ๑
โย ปะนะ ภิกขุ ภิกขูหิ สะหะธัมมิกงั วุจจะมาโน.....

“อนึง่ ภิกษุใด อันภิกษุทง้ั หลายว่ากล่าวอยูโ่ ดยชอบธรรม
กล่าวอย่างนี้ว่า แน่ะเธอ ฉันจักยังไม่ศึกษาในสิกขาบทนี้ ตลอด
เวลาทีย่ งั ไม่ได้สอบถามภิกษุอน่ื ผูฉ้ ลาด ผูท้ รงวินยั เป็นปาจิตตีย.์
(ดูกอ่ นภิกษุทง้ั หลาย) อันภิกษุศกึ ษาอยู่ ควรรูถ้ งึ ควรสอบถาม
ควรตริตรอง นีเ้ ป็นสามีจกิ รรมในเรือ่ งนัน้ .”

อนาบัติ
๑.ภิกษุกล่าวว่า จักรู้ จักสำเหนียก ดังนี้
๑

๒.ภิกษุวกิ ลจริต

นาสนะ แปลว่า ให้ฉบิ หาย ได้แก่ การลงโทษภิกษุ มี ๓ วิธี คือ (๑) ลิงคนาสนะ ให้สกึ (๒) ทัณฑกรรมนาสนะ ไล่ออกจากสำนัก
(๓) สังวาสนาสนะ ยกออกจากหมู่ (วิ.อ. ๒ / ๔๒๘ / ๔๒๐-๔๒๑)

๑๕๖

ประมวลพระพุทธบัญญัติ

อริยวินยั จากพระไตรปิฎก

๓.ภิกษุอาทิกมั มิกะ ไม่ตอ้ งอาบัตแิ ล.

เรื่องต้นบัญญัติ
พระฉันนะประพฤติอนาจาร ภิกษุทง้ั หลายว่ากล่าวตักเตือน กลับพูดว่า
จะขอถามภิกษุผู้รู้วินัยก่อน พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบทดังกล่าว
โดยปรับอาบัติปาจิตตีย์
องค์แห่งอาบัติ ๑.อุปสัมบันว่ากล่าวด้วยบัญญัติ ๒.กล่าวผัดเพีย้ นไปดังนัน้ ด้วยหวังจะไม่ศกึ ษา พร้อมด้วยองค์ ๒
ดังนี้ จึงเป็นปาจิตตีย์ (บุพพสิกขาวรรณนา หน้า๒๓๖).

ปาจิตตีย์ สหธัมมิกวรรค สิกขาบทที่ ๒
โย ปะนะ ภิกขุ ปาติโมกเข อุททิสสะมาเน เอวัง.....

“อนึง่ ภิกษุใด เมือ่ มีใครสวดปาติโมกข์อยู่ กล่าวอย่างนีว้ า่
ประโยชน์อะไรด้วยสิกขาบทเล็กน้อยเหล่านีท้ ส่ี วดขึน้ แล้ว ช่างเป็น
ไปเพือ่ ความรำคาญ เพือ่ ความลำบาก เพือ่ ความยุง่ เหยิงนีก่ ระไร
เป็นปาจิตตีย์ เพราะก่นสิกขาบท.”

อนาบัติ
๑.ภิกษุผู้ไม่ประสงค์จะก่น พูดตามเหตุว่า นิมนต์ท่านเรียนพระสูตร
พระคาถา หรือพระอภิธรรมไปก่อนเถิด ภายหลังจึงค่อยเรียนพระวินัย ดังนี้
๒.ภิกษุวกิ ลจริต ๓.ภิกษุอาทิกมั มิกะ ไม่ตอ้ งอาบัตแิ ล.

เรื่องต้นบัญญัติ
ภิกษุฉัพพัคคีย์แกล้งกล่าวติเตียนพระวินัยว่า สิกขาบทเล็กๆ น้อยๆ

คัมภีรภ์ กิ ขุวภิ งั ค์ ภาค ๒ (พระวินยั ปิฏก เล่ม ๒)

๑๕๗

ชวนให้นา่ รำคาญรบกวนเปล่าๆ พระผูม้ พี ระภาคจึงทรงบัญญัตสิ กิ ขาบทใจความ
ว่า เมือ่ สวดปาติโมกข์ ภิกษุแกล้งกล่าวติเตียนสิกขาบท ต้องอาบัตปิ าจิตตีย.์
องค์แห่งอาบัติ ๑.ใคร่จะติเตียน ๒.ติเตียนสิกขาบทในสำนักอุปสัมบัน พร้อมด้วยองค์ ๒ ดังนี้ จึงเป็นปาจิตตีย์
(บุพพสิกขาวรรณนา หน้า ๒๓๗).

ปาจิตตีย์ สหธัมมิกวรรค สิกขาบทที่ ๓
โย ปะนะ ภิกขุ อันว๎ ฑ
ั ฒะมาสัง ปาติโมกเข อุทสิ สะมาเน.....

“อนึ่ง ภิกษุใด เมื่อพระวินัยธรสวดปาติโมกข์อยู่ทุกกึ่ง
เดือน กล่าวอย่างนีว้ า่ ฉันเพิง่ รูเ้ ดีย๋ วนีเ้ องว่า เออ ธรรมแม้นก้ี ม็ า
แล้วในสูตร๑ เนื่องแล้วในสูตร มาสู่อุเทศทุกกึ่งเดือน ถ้าภิกษุ
ทัง้ หลายอืน่ รูจ้ กั ภิกษุนน้ั ว่า ภิกษุนเ้ี คยนัง่ เมือ่ ปาติโมกข์กำลังสวด
อยู่ ๒-๓ คราวมาแล้ว กล่าวอะไรอีก อันความพ้นด้วยอาการทีไ่ ม่รู้
หามีแก่ภิกษุนั้นไม่ พึงปรับเธอตามธรรมด้วยอาบัติที่ต้องใน
เรื ่ อ งนั ้ น และพึ ง ยกความหลงขึ ้ น แก่ เ ธอเพิ ่ ม อี ก ว่ า แน่ ะ เธอ
ไม่ใช่ลาภของเธอ เธอได้ไม่ดแี ล้ว ด้วยเหตุวา่ เมือ่ ปาติโมกข์กำลัง
สวดอยู่ เธอหาทำในใจให้สำเร็จประโยชน์ดีไม่ นี้เป็นปาจิตตีย์
ในความเป็นผู้แสร้งทำหลงนั้น.”

อนาบัติ
๑.ภิกษุยงั ไม่ได้ฟงั โดยพิสดาร ๒.ภิกษุฟงั โดยพิสดารไม่ถงึ ๒ - ๓ คราว
๓.ภิกษุผู้ไม่ปรารถนาจะแสร้งทำหลง ๔.ภิกษุวิกลจริต ๕.ภิกษุอาทิกัมมิกะ
ไม่ต้องอาบัติแล.
๑

ธรรม หมายถึง สิกขาบท, สูตร หมายถึง พระปาติโมกข์ (พระไตรปิฎกแปลไทย มจร. ๒ / ๕๕๒ / ๔๔๓)

๑๕๘

ประมวลพระพุทธบัญญัติ

อริยวินยั จากพระไตรปิฎก

เรื่องต้นบัญญัติ
ภิกษุฉพั พัคคียป์ ระพฤติอนาจาร เมือ่ ฟังสวดปาติโมกข์วา่ ภิกษุไม่รกู้ ต็ อ้ ง
อาบัติ จึงกล่าวว่าเพิง่ รูว้ า่ ข้อความนีม้ ใี นปาติโมกข์ (ทัง้ ๆ ทีฟ่ งั มาแล้วหลายครัง้
เป็นการแก้ตวั ) พระผูม้ พี ระภาคจึงทรงบัญญัตสิ กิ ขาบทปรับอาบัตปิ าจิตตีย์ แก่
ภิกษุผกู้ ล่าวแก้ตวั เช่นนัน้ เป็นการปรับอาบัตใิ นภิกษุ (ผูแ้ ก้ตวั ว่า) หลงลืม

ปาจิตตีย์ สหธัมมิกวรรค สิกขาบทที่ ๔
โย ปะนะ ภิกขุ ภิกขุสสะ กุปโิ ต อะนัตตะมะโน ปะหารัง.....

“อนึง่ ภิกษุใด โกรธ น้อยใจ ให้ประหารแก่ภกิ ษุ เป็นปาจิตตีย.์ ”

วิภงั ค์
คำว่า ให้ประหาร ความว่า ให้ประหารด้วยกายก็ดี ด้วยของเนื่อง
ด้วยกายก็ดี ด้วยของทีโ่ ยนไปก็ดี โดยทีส่ ดุ แม้ดว้ ยกลีบอุบล ต้องอาบัตปิ าจิตตีย.์

อนาบัติ
๑.ภิกษุถกู ใครๆเบียดเบียน ประสงค์จะป้องกันตัวให้ประหาร ๒.ภิกษุ
วิกลจริต ๓.ภิกษุอาทิกมั มิกะ ไม่ตอ้ งอาบัตแิ ล.

เรื่องต้นบัญญัติ
ภิกษุฉัพพัคคีย์โกรธ ทำร้ายร่างกายภิกษุสัตตรสวัคคีย์ (พวก ๑๗)
เธอร้องไห้ พระผูม้ พี ระภาคจึงทรงบัญญัตสิ กิ ขาบทว่า ภิกษุโกรธเคืองทำร้ายภิกษุ
ต้องปาจิตตีย์.
องค์แห่งอาบัติ ๑.โกรธแค้น ๒.ไม่มีอธิบายจะให้พ้นอันตราย ๓.ให้ประหารอุปสัมบัน พร้อมด้วยองค์ ๓ ดังนี้
จึงเป็นปาจิตตีย์ (บุพพสิกขาวรรณนา หน้า๒๓๘).

คัมภีรภ์ กิ ขุวภิ งั ค์ ภาค ๒ (พระวินยั ปิฏก เล่ม ๒)

๑๕๙

ปาจิตตีย์ สหธัมมิกวรรค สิกขาบทที่ ๕
โย ปะนะ ภิกขุ ภิกขุสสะ กุปโิ ต อะนัตตะมะโน ตะละสัตติกงั .....

“อนึง่ ภิกษุใด โกรธ น้อยใจ เงือ้ หอกคือฝ่ามือ ขึน้ แก่ภกิ ษุ
เป็นปาจิตตีย์.”

อนาบัติ
๑.ภิกษุถกู ใครๆ เบียดเบียน ประสงค์จะป้องกันตัว เงือ้ หอกคือฝ่ามือขึน้
๒.ภิกษุวกิ ลจริต ๓.ภิกษุอาทิกมั มิกะ ไม่ตอ้ งอาบัตแิ ล.

เรื่องต้นบัญญัติ
ภิกษุฉพั พัคคียโ์ กรธ เงือ้ มือจะทำร้ายภิกษุสตั ตรสวัคคีย์ พระผูม้ พี ระภาค
จึงทรงบัญญัตสิ กิ ขาบทว่า ภิกษุโกรธเคืองเงือ้ มือ (จะทำร้าย) ภิกษุ ต้องอาบัติ
ปาจิตตีย์.

ปาจิตตีย์ สหธัมมิกวรรค สิกขาบทที่ ๖
โย ปะนะ ภิกขุ ภิกขุง อะมูละเกนะ สังฆาทิเสเสนะ.....

“อนึ่ง ภิกษุใด กำจัดซึ่งภิกษุด้วยอาบัติสังฆาทิเสสหามูล
มิได้ เป็นปาจิตตีย์.”

อนาบัติ
๑.ภิกษุสำคัญว่ามีมูล โจทเองก็ดี ให้ผู้อื่นโจทก็ดี ๒.ภิกษุวิกลจริต
๓.ภิกษุอาทิกมั มิกะ ไม่ตอ้ งอาบัตแิ ล.

๑๖๐

ประมวลพระพุทธบัญญัติ

อริยวินยั จากพระไตรปิฎก

เรือ่ งต้นบัญญัติ
ภิ ก ษุ ฉ ั พ พั ค คี ย ์ แ กล้ ง โจทภิ ก ษุ ด ้ ว ยอาบั ต ิ ส ั ง ฆาทิ เ สสไม่ ม ี ม ู ล
พระผูม้ พี ระภาค จึงทรงบัญญัตสิ กิ ขาบทว่า ภิกษุโจทภิกษุ ด้วยอาบัตสิ งั ฆาทิเสส
ไม่มีมูล ต้องอาบัติปาจิตตีย์.
องค์ แ ห่ ง อาบั ต ิ ๑.ผู ้ ต ้ อ งโจทเป็ น อุ ป สั ม บั น ๒.อาบั ต ิ ส ั ง ฆาทิ เ สสไม่ ม ี ม ู ล ๓.โจทเองหรื อ ให้ ผ ู ้ อ ื ่ น โจท
๔.ผูต้ อ้ งโจทรูต้ วั ในขณะนัน้ พร้อมด้วยองค์ ๔ ดังนี้ จึงเป็นปาจิตตีย์ (บุพพสิกขาวรรณนา หน้า ๒๓๙).

ปาจิตตีย์ สหธัมมิกวรรค สิกขาบทที่ ๗
โย ปะนะ ภิกขุ ภิกขุสสะ สัญจิจจะ กุกกุจจัง.....

“อนึง่ ภิกษุใด แกล้งก่อความรำคาญแก่ภกิ ษุดว้ ยหมายว่า
ด้วยเช่นนี้ ความไม่ผาสุกจักมีแก่เธอแม้ครู่หนึ่ง ทำความหมาย
อย่างนี้เท่านั้นแลให้เป็นปัจจัย หาใช่อย่างอื่นไม่ เป็นปาจิตตีย์.”

อนาบัติ
๑.ภิกษุไม่ประสงค์จะก่อความรำคาญ พูดแนะนำว่า ชะรอยท่านจะมี
อายุไม่ครบ ๒๐ ฝน อุปสมบทแล้ว ชะรอยท่านจะบริโภคอาหารในเวลาวิกาลแล้ว
ชะรอยท่านจะดื่มน้ำเมาแล้ว ชะรอยท่านจะนั่งในที่ลับกับมาตุคามแล้ว ท่านจง
รูไ้ ว้เถิดว่า ความรำคาญใจในภายหลังอย่าได้มแี ก่ทา่ น ดังนี้ ๒.ภิกษุวกิ ลจริต
๓.ภิกษุอาทิกมั มิกะ ไม่ตอ้ งอาบัตแิ ล.

เรื่องต้นบัญญัติ
ภิกษุพวก ๖ แกล้งพูดให้ภกิ ษุพวก ๑๗ กังวลสงสัยว่า เมือ่ บวชอายุจะไม่

คัมภีรภ์ กิ ขุวภิ งั ค์ ภาค ๒ (พระวินยั ปิฏก เล่ม ๒)

๑๖๑

ครบ ๒๐ จริง ถ้าเช่นนัน้ ก็คงไม่เป็นพระ ภิกษุพวก ๑๗ ร้องไห้ พระผูม้ พี ระภาค
จึงทรงบัญญัตสิ กิ ขาบทว่า ภิกษุแกล้งก่อความรำคาญแก่ภกิ ษุดว้ ยคิดว่า ความไม่
สบายจักมีแก่ภิกษุนั้น แม้เพียงครู่หนึ่ง มุ่งเพียงเท่านั้น มิได้มุ่งเหตุอื่น
ต้องอาบัติปาจิตตีย์.
องค์แห่งอาบัติ ๑.ผู้อื่นเป็นอุปสัมบัน ๒.หวังความไม่ผาสุกแก่เธอนั้น ๓.ทำความรำคาญให้เกิดขึ้นดังว่านั้น
พร้อมด้วยองค์ ๓ ดังนี้ จึงเป็นปาจิตตีย์ (บุพพสิกขาวรรณนา หน้า๒๔๐).

ปาจิตตีย์ สหธัมมิกวรรค สิกขาบทที่ ๘
โย ปะนะ ภิกขุ ภิกขูนงั ภัณฑะนะชาตานัง.....

“อนึง่ ภิกษุใด เมือ่ ภิกษุทง้ั หลายเกิดหมางกัน เกิดทะเลาะ
กัน ถึงการวิวาทกัน ยืนแอบฟังด้วยหมายว่าจักได้ฟังคำที่เธอ
พูดกัน ทำความหมายอย่างนี้เท่านั้นแลให้เป็นปัจจัย หาใช่
อย่างอืน่ ไม่ เป็นปาจิตตีย.์ ”

อนาบัติ
๑.ภิกษุเดินไปหมายว่า จักฟังถ้อยคำของภิกษุเหล่านีแ้ ล้ว จักงด จักเว้น
จักระงับ จักเปลือ้ งตน ดังนี้ ๒.ภิกษุวกิ ลจริต ๓.ภิกษุอาทิกมั มิกะ ไม่ตอ้ งอาบัตแิ ล.

เรื่องต้นบัญญัติ
ภิกษุฉัพพัคคีย์ทะเลาะกับภิกษุทั้งหลาย แล้วแอบฟังความว่าภิกษุ
ทัง้ หลายว่ากล่าวตนอย่างไร พระผูม้ พี ระภาคจึงทรงบัญญัตสิ กิ ขาบทว่า เมือ่ ภิกษุ
ทัง้ หลายทะเลาะวิวาทกัน
ภิกษุแอบฟังความด้วยประสงค์จะทราบว่าภิกษุ

๑๖๒

ประมวลพระพุทธบัญญัติ

อริยวินยั จากพระไตรปิฎก

เหล่านัน้ พูดอย่างไร มุง่ เพียงเท่านัน้ มิได้มงุ่ เหตุอน่ื ต้องอาบัตปิ าจิตตีย.์
องค์แห่งอาบัติ ๑.ผูอ้ น่ื เป็นอุปสัมบัน ๒.อธิบายจะโจท ๓.แอบฟังได้ยนิ พร้อมด้วยองค์ ๓ ดังนี้ จึงเป็นปาจิตตีย์
(บุพพสิกขาวรรณนา หน้า๒๔๐).

ปาจิตตีย์ สหธัมมิกวรรค สิกขาบทที่ ๙
โย ปะนะ ภิกขุ ธัมมิกานัง กัมมานัง ฉันทัง.....

“อนึ่ง ภิกษุใด ให้ฉันทะเพื่อกรรมอันเป็นธรรมแล้ว
ถึงธรรมคือความบ่นว่าในภายหลัง เป็นปาจิตตีย์.”

วิภงั ค์
ทีช่ อ่ื ว่า กรรมอันเป็นธรรม ได้แก่ ๑.อปโลกนกรรม ๒.ญัตติกรรม
๓.ญัตติทุติยกรรม ๔.ญัตติจตุตถกรรม ที่สงฆ์ทำแล้วตามธรรม ตามวินัย
ตามสัตถุศาสน์ นี้ชื่อว่ากรรมอันเป็นธรรม.

อนาบัติ
๑.ภิกษุรู้อยู่ว่า สงฆ์ทำกรรมโดยไม่ถูกธรรม เป็นพวกหรือทำแก่ภิกษุ
มิใช่ผคู้ วรแก่กรรมบ่นว่า ๒.ภิกษุวกิ ลจริต ๓.ภิกษุอาทิกมั มิกะ ไม่ตอ้ งอาบัตแิ ล.

เรื่องต้นบัญญัติ
ภิกษุฉพั พัคคีย์ ให้ฉนั ทะในการประชุมทำกรรมของสงฆ์ แล้วกลับว่า
ติเตียนในภายหลัง พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่า ภิกษุให้ฉันทะ
(คือความพอใจหรือการมอบอำนาจให้สงฆ์ทำกรรมได้) เพื่อกรรมอันเป็นธรรม
แล้วบ่นว่าในภายหลัง ต้องอาบัตปิ าจิตตีย.์

คัมภีรภ์ กิ ขุวภิ งั ค์ ภาค ๒ (พระวินยั ปิฏก เล่ม ๒)

๑๖๓

ปาจิตตีย์ สหธัมมิกวรรค สิกขาบทที่ ๑๐
โย ปะนะ ภิกขุ สังเฆ วินจิ ฉะยะกะถายะ วัตตะมานายะ.....

“อนึ่ง ภิกษุใด เมื่อเรื่องอันจะพึงวินิจฉัยยังเป็นไปอยู่
ในสงฆ์ ไม่ให้ฉนั ทะแล้ว ลุกจากอาสนะหลีกไปเสีย เป็นปาจิตตีย.์ ”

อนาบัติ
๑.ภิกษุคิดเห็นว่า ความบาดหมาง ความทะเลาะ ความแก่งแย่ง
หรือการวิวาท จักเกิดแก่สงฆ์ดังนี้ แล้วหลีกไป ๒.ภิกษุคิดเห็นว่า สงฆ์จัก
แตกแยกกัน หรือจักร้าวรานกันดังนี้ แล้วหลีกไป ๓.ภิกษุคิดเห็นว่า สงฆ์จัก
ทำกรรม โดยไม่เป็นธรรม เป็นวรรค หรือจักทำกรรมแก่ภกิ ษุมใิ ช่ผคู้ วรแก่กรรม
ดังนี้ แล้วหลีกไป ๔.ภิกษุเกิดอาพาธ หลีกไป ๕.ภิกษุหลีกไปด้วยธุระอันจะทำ
แก่ภกิ ษุอาพาธ ๖.ภิกษุปวดอุจจาระปัสสาวะแล้วหลีกไป ๗.ภิกษุไม่ตง้ั ใจจะทำ
กรรมให้เสีย หลีกไปด้วยคิดว่าจะกลับมาอีก ๘.ภิกษุวกิ ลจริต ๙.ภิกษุอาทิกมั มิกะ
ไม่ต้องอาบัติแล.

เรื่องต้นบัญญัติ
สงฆ์กำลังประชุมกันทำกรรมอยู่ ภิกษุฉัพพัคคีย์ให้ฉันทะแก่ภิกษุ
พวกตนรูปหนึง่ ให้เข้าไปประชุมแทน ภายหลังภิกษุรปู นัน้ ไม่พอใจจึงลุกออกจาก
ที่ประชุมทั้งที่มิได้ให้ฉันทะ พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่า ภิกษุ
ไม่ให้ฉันทะ ลุกออกจากอาสนะหลีกไป ในเมื่อถ้อยคำวินิจฉัยยังค้างอยู่ในสงฆ์
ต้องอาบัติปาจิตตีย์.
องค์แห่งอาบัติ ๑.ตัดสินความหรือสังฆกรรมค้างอยู่ ๒.กรรมนัน้ เป็นธรรม ๓.รูอ้ ยูว่ า่ เป็นธรรม ๔.อยูใ่ นสีมาด้วยสงฆ์
๕.ตนมี ส ั ง วาสเสมอด้ ว ยสงฆ์ ๖.ประสงค์ จ ะให้ ก รรมกำเริ บ แล้ ว ลุ ก ไป พร้ อ มด้ ว ยองค์ ๖ ดั ง นี ้ จึ ง เป็ น ปาจิ ต ตี ย ์
(บุพพสิกขาวรรณนา หน้า๒๔๒).

๑๖๔

ประมวลพระพุทธบัญญัติ

อริยวินยั จากพระไตรปิฎก

ปาจิตตีย์ สหธัมมิกวรรค สิกขาบทที่ ๑๑
โย ปะนะ ภิกขุ สะมัคเคนะ สังเฆนะ จีวะรัง ทัตวา.....

“อนึ่ง ภิกษุใด กับสงฆ์ผู้พร้อมเพรียงกัน ให้จีวรแก่ภิกษุ
แล้วภายหลังถึงธรรมคือบ่นว่า ภิกษุทั้งหลายน้อมลาภของสงฆ์
ไปตามชอบใจ เป็นปาจิตตีย์.”

อนาบัติ
๑.ภิกษุบน่ ว่า สงฆ์มปี กติทำโดยฉันทาคติ ... โทสาคติ ... โมหาคติ ...
ภยาคติ จะประโยชน์อะไรด้วยจีวรที่ให้แล้วแก่ภิกษุนั้น แม้เธอได้ไปแล้วก็จัก
ทิ้งเสีย จักไม่ใช้สอยโดยชอบธรรม ๒.ภิกษุวิกลจริต ๓.ภิกษุอาทิกัมมิกะ
ไม่ต้องอาบัติแล.

เรื่องต้นบัญญัติ
จีวรเกิดขึน้ แก่สงฆ์ สงฆ์ประชุมกันให้แก่พระทัพพมัลลบุตร ภิกษุฉพั พัคคีย์
กลับว่าสงฆ์ให้จวี รเพราะชอบกัน ภิกษุทง้ั หลายจึงติเตียนว่า ร่วมประชุมกับสงฆ์
แล้ว ทำไมจึงมาพูดติเตียนในภายหลัง พระผูม้ พี ระภาคจึงทรงบัญญัตสิ กิ ขาบท
ห้ามทำเช่นนัน้ ทรงปรับอาบัตปิ าจิตตียแ์ ก่ภกิ ษุผลู้ ว่ งละเมิด.

ปาจิตตีย์ สหธัมมิกวรรค สิกขาบทที่ ๑๒
โย ปะนะ ภิกขุ ชานัง สังฆิกัง ลาภัง ปะริณะตัง ปุคคะลัสสะ.....

“อนึ่ง ภิกษุใด รู้อยู่ น้อมลาภที่เขาน้อมไปจะถวายสงฆ์
มาเพื่อบุคคล เป็นปาจิตตีย์.”

คัมภีรภ์ กิ ขุวภิ งั ค์ ภาค ๒ (พระวินยั ปิฏก เล่ม ๒)

๑๖๕

อนาบัติ
๑.ภิกษุ เมื่อทายกถามว่า จะถวายที่ไหน ตอบว่า ไทยธรรมของ
พวกท่าน พึงได้รับการใช้สอย พึงได้รับการปรับปรุง หรือพึงตั้งอยู่ได้นาน
ในที่ใด ก็หรือจิตของพวกท่านเลื่อมใสในที่ใด ก็จงถวายในที่นั้นเถิด ดังนี้
๒.ภิกษุวกิ ลจริต ๓.ภิกษุอาทิกมั มิกะ ไม่ตอ้ งอาบัตแิ ล.

เรื่องต้นบัญญัติ
ภิกษุฉัพพัคคีย์รู้ว่า เขาเตรียมจีวรไว้ถวายแก่สงฆ์ไปพูดให้เขาถวาย
แก่ภิกษุ ที่เป็นพรรคพวกของตน เขาไม่ยอม เธอก็พูดแค่นไค้จนเขารำคาญ
ต้องถวายไป พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่า ภิกษุน้อมลาภที่เขา
จะถวายแก่สงฆ์ไปเพือ่ บุคคล ต้องอาบัตปิ าจิตตีย์

๑๖๖

ประมวลพระพุทธบัญญัติ

อริยวินยั จากพระไตรปิฎก

๙.รตนวรรค วรรคว่าด้วยของมีคา่
เป็นวรรคที่ ๙ มี ๑๐ สิกขาบท
ปาจิตตีย์ รัตนวรรค สิกขาบทที่ ๑
โย ปะนะ ภิกขุ รัญโญ ขัตติยสั สะ มุทธาภิสติ ตัสสะ.....

“อนึ่ง ภิกษุใด ไม่ได้รับบอกก่อน ก้าวล่วงธรณีเข้าไปใน
ห้องของพระราชาผู้กษัตริย์ได้รับมุรธาภิเษกแล้ว ที่พระราชายัง
ไม่ได้เสด็จออก ทีร่ ตั นะยังไม่ออก เป็นปาจิตตีย.์ ”

วิภงั ค์
บทว่า ที่พระราชายังไม่เสด็จออก คือ พระเจ้าแผ่นดินยังไม่เสด็จ
ออกจากตำหนักที่บรรทม.
บทว่า ทีร่ ตั นะยังไม่ออก คือ พระมเหสียงั ไม่เสด็จออกจากตำหนักที่
บรรทม หรือ ทัง้ ๒ พระองค์ยงั ไม่เสด็จออก.

อนาบัติ
๑.ได้รับบอกแล้ว ๒.ไม่ใช่กษัตริย์ ๓.ไม่ได้รับอภิเษกโดยสรงสนาน
ให้ เ ป็ น กษั ต ริ ย ์ ๔.พระเจ้ า แผ่ น ดิ น เสด็ จ ออกจากตำหนั ก ที ่ บ รรทมแล้ ว
๕.พระมเหสีเสด็จออกจากตำหนักที่บรรทมแล้ว ๖.หรือทั้ง ๒ พระองค์เสด็จ
ออกจากที ่ บ รรทมแล้ ว ๗.ไม่ ใ ช่ ต ำหนั ก ที ่ บ รรทม ๘.ภิ ก ษุ ว ิ ก ลจริ ต
๙.ภิกษุอาทิกมั มิกะ ไม่ตอ้ งอาบัตแิ ล.

คัมภีรภ์ กิ ขุวภิ งั ค์ ภาค ๒ (พระวินยั ปิฏก เล่ม ๒)

๑๖๗

เรื่องต้นบัญญัติ
พระเจ้าปเสนทิโกศล ขอให้พระพุทธเจ้าส่งภิกษุไปสอนธรรมแก่พระองค์
พระผูม้ พี ระภาคเจ้าจึงส่งพระอานนท์ไปสอนเป็นประจำ เช้าวันหนึง่ พระอานนท์
เข้าไปยังตำหนักของพระเจ้าปเสนทิโกศล พระนางมัลลิกาทรงทอดพระเนตร
เห็นแล้วจึงรีบลุกขึน้ พระภูษาทรงจึงเลือ่ นหลุด ท่านพระอานนท์จงึ กลับแต่ไกล
พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบทความว่า ภิกษุมิได้รับการบอกก่อน
ก้าวล่วงธรณีเข้าไป (ในห้อง) ของพระราชาผูไ้ ด้รบั มุรธาภิเษก ในเมือ่ พระราชา
ยังไม่เสด็จออก พระมเหสียงั ไม่ออก ต้องอาบัตปิ าจิตตีย.์

ปาจิตตีย์ รตนวรรค สิกขาบทที่ ๒
โย ปะนะ ภิกขุ ระตะนัง วา ระตะนะสัมมะตัง วา.....

“อนึ่ง ภิกษุใด เก็บเอาก็ดี ให้เก็บเอาก็ดี ซึ่งรัตนะก็ดี
ซึง่ ของทีส่ มมติวา่ รัตนะก็ดี เว้นไว้แต่ในวัดทีอ่ ยูก่ ด็ ี ในทีอ่ ยูพ
่ กั ก็ดี
เป็นปาจิตตีย์. และภิกษุเก็บเอาก็ดี ให้เก็บเอาก็ดี ซึ่งรัตนะก็ดี
ซึ่งของที่สมมติว่ารัตนะก็ดี ในวัดที่อยู่ก็ดีในที่อยู่พักก็ดี แล้วพึง
เก็บไว้ดว้ ยหมายว่า ของผูใ้ ด ผูน้ น้ั จะได้นำไป นีเ้ ป็นสามีจกิ รรม
ในเรื่องนั้น.”

วิภงั ค์
ที่ชื่อว่า รัตนะ ได้แก่ แก้วมุกดา แก้วมณี แก้วไพฑูรย์ สังข์ ศิลา
แก้วประพาฬ เงิน ทอง แก้วทับทิม แก้วลาย นีช้ อ่ื ว่ารัตนะ.
ที่ชื่อว่า ของที่สมมติว่ารัตนะ ได้แก่ เครื่องอุปโภค เครื่องบริโภค
ของมวลมนุษย์ นี้ชื่อว่าของที่สมมติว่ารัตนะ.

๑๖๘

ประมวลพระพุทธบัญญัติ

อริยวินยั จากพระไตรปิฎก

อนาบัติ
๑.ภิกษุเก็บเอาก็ดี ให้เก็บเอาก็ดี ซึง่ รัตนะก็ดี ซึง่ ของทีส่ มมติวา่ รัตนะ
ก็ดี ในวัดทีอ่ ยูก่ ด็ ี ในทีอ่ ยูพ่ กั ก็ดี แล้วเก็บไว้ดว้ ยหมายว่า ของผูใ้ ด ผูน้ น้ั จะได้นำไป
ดังนี้ ๒.ภิกษุถือวิสาสะของที่สมมติว่ารัตนะ ๓.ภิกษุถือเป็นของขอยืม
๔.ภิกษุเข้าใจว่าเป็นของบังสุกุล ๕.ภิกษุวิกลจริต ๖.ภิกษุอาทิกัมมิกะ
ไม่ต้องอาบัติแล.

เรื่องต้นบัญญัติ
ภิ ก ษุ ร ู ป หนึ ่ ง เก็ บ ถุ ง เงิ น ของพราหมณ์ ผ ู ้ ห นึ ่ ง ด้ ว ยปรารถนาดี
เมื่อพราหมณ์มาถามก็คืนให้ไป พราหมณ์แกล้งกล่าวว่าเงินในถุงของตนมีมาก
กว่านั้น (เพื่อไม่ต้องให้รางวัล) พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบทห้าม
เก็บเองหรือใช้ผู้อื่นให้เก็บซึ่งรัตนะ (แก้วแหวนเงินทอง) หรือสิ่งซึ่งสมมติว่า
เป็นรัตนะ ทรงปรับอาบัติปาจิตตีย์แก่ภิกษุผู้ล่วงละเมิด. ภายหลังทรงบัญญัติ
เพิ ่ ม เติ ม ว่ า ของตกในวั ด หรื อ ในที ่ อ ยู ่ ค วรเก็ บ เพื ่ อ จะคื น เจ้ า ของไป ถื อ ว่ า
เป็นการปฏิบัติชอบ.
องค์แห่งอาบัติ ๑.ไม่ใช่เหตุที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาต ๒.เป็นของๆผู้อื่น ๓.ไม่มีแห่งความถือเอาด้วยวิสาสะและ
บังสุกลุ สัญญา ๔.ถือเอาเองหรือให้ผอู้ น่ื ถือเอาของนัน้ พร้อมด้วยองค์ ๔ ดังนี้ จึงเป็นปาจิตตีย์ (บุพพสิกขาวรรณนา หน้า
๒๔๔).

ปาจิตตีย์ รตนวรรค สิกขาบทที่ ๓
โย ปะนะ ภิกขุ สันตัง ภิกขุง อะนาปุจฉา วิกาเล.....

“อนึ ่ ง ภิ ก ษุ ใ ด
ไม่ อ ำลาภิ ก ษุ ท ี ่ ม ี อ ยู ่ แ ล้ ว เข้ า ไปสู ่ บ ้ า นในเวลา
วิ ก าล
เว้นไว้แต่กิจรีบด่วนมีอย่างนั้นเป็นรูป เป็นปาจิตตีย์.”

คัมภีรภ์ กิ ขุวภิ งั ค์ ภาค ๒ (พระวินยั ปิฏก เล่ม ๒)

๑๖๙

อนาบัติ
๑.เข้าไปสูบ่ า้ นเพราะมีกจิ รีบด่วนเห็นปานนัน้ ๒.อำลาภิกษุทม่ี อี ยูแ่ ล้ว
เข้าไป ๓.ภิกษุไม่มี ไม่อำลา เข้าไป ๔.ไปสูอ่ ารามอืน่ ๕.ภิกษุไปสูส่ ำนักภิกษุณี
๖.ภิกษุไปสู่สำนักเดียรถีย์ ๗.ไปสู่โรงฉัน ๘.เดินไปตามทางอันผ่านบ้าน
๙.มีอนั ตราย ๑๐.ภิกษุวกิ ลจริต ๑๑.ภิกษุอาทิกมั มิกะ ไม่ตอ้ งอาบัตแิ ล.

เรื่องต้นบัญญัติ
ภิกษุฉพั พัคคียเ์ ข้าสูบ่ า้ นในเวลาวิกาล (หลังเทีย่ งไปแล้ว) ชวนชาวบ้าน
พูดเรื่องไร้สาระเป็นที่ติเตียนของคนทั้งหลาย พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติ
สิกขาบทห้ามเข้าสูบ่ า้ นในเวลาวิกาล ทรงปรับอาบัตปิ าจิตตียแ์ ก่ภกิ ษุผลู้ ว่ งละเมิด
ภายหลังทรงผ่อนผันให้เข้าไปในบ้านในเวลาวิกาลได้ เมื่อบอกลาภิกษุที่มีอยู่
ในวัดหรือในเมือ่ มีกจิ รีบด่วน.
องค์แห่งอาบัติ ๑.ไม่บอกลาภิกษุทม่ี อี ยู่ ๒.ไม่มเี หตุซง่ึ พระพุทธเจ้าทรงอนุญาต ๓.เข้าไปบ้านในวิกาล พร้อมด้วยองค์
๓ ดังนี้ จึงเป็นปาจิตตีย์ (บุพพสิกขาวรรณนา หน้า ๒๔๖).

ปาจิตตีย์ รตนวรรค สิกขาบทที่ ๔
โย ปะนะ ภิกขุ อัฏฐิมะยัง วา ทันตะมะยัง วา.....

“อนึ่ง ภิกษุใด ให้ทำกล่องเข็ม แล้วด้วยกระดูกก็ดี
แล้วด้วยงาก็ดี แล้วด้วยเขาก็ดี เป็นปาจิตตีย์ ทีใ่ ห้ตอ่ ยเสีย.”

วิภงั ค์
บทว่า ให้ทำ คือ ทำเองก็ดี ใช้ผู้อื่นทำก็ดี เป็นทุกกฏในประโยค
เป็นปาจิตตียด์ ว้ ย ได้กล่องเข็มมา ต้องต่อยให้แตกก่อน จึงแสดงอาบัตติ ก.

๑๗๐

ประมวลพระพุทธบัญญัติ

อริยวินยั จากพระไตรปิฎก

อนาบัติ
๑.ภิกษุทำลูกดุม ๒.ภิกษุทำตะบันไฟ ๓.ภิกษุทำลูกถวิล (ห่วงร้อย
สายประคด) ๔.ภิกษุทำกลักยาตา ๕.ภิกษุทำไม้ปา้ ยยาตา ๖.ภิกษุทำฝักมีด
๗.ภิกษุทำกระบอกกรองน้ำ ๘.ภิกษุวกิ ลจริต ๙.ภิกษุอาทิกมั มิกะ ไม่ตอ้ งอาบัตแิ ล.

เรื่องต้นบัญญัติ
ช่างกลึงงาช้างปวารณาให้ภิกษุขอกล่องเข็มได้ ภิกษุทั้งหลายก็ขอ
กันเรื่อย มีกล่องเล็กขอกล่องใหญ่ มีกล่องใหญ่ขอกล่องเล็ก จนช่างไม่เป็น
อันทำขาย เขาติเตียน พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่า ภิกษุให้
ทำกล่องเข็มทีท่ ำด้วยกระดูก, งาช้าง, เขาสัตว์ ต้องอาบัตปิ าจิตตีย์ ทีใ่ ห้ตอ่ ยทิง้
ก่อนจึงแสดงอาบัตติ ก.
องค์แห่งอาบัติ ๑.เป็นกล่องเข็ม ๒.แล้วด้วยกระดูกเป็นต้น ๓.ทำเองหรือให้ผู้อื่น ทำเพื่อตนแล้วได้มา พร้อมด้วยองค์
๓ ดังนี้ จึงเป็นปาจิตตีย์ (บุพพสิกขาวรรณนา หน้า๒๔๖).

ปาจิตตีย์ รตนวรรค สิกขาบทที่ ๕
นะวัมปะนะ ภิกขุนา มัญจัง วา ปีฐงั วา.....

“อนึง่ ภิกษุผใู้ ห้ทำเตียงก็ดี ตัง่ ก็ดี ใหม่ พึงทำให้มเี ท้าเพียง
๘ นิ้ว ด้วยนิ้วสุคต เว้นไว้แต่แม่แคร่เบื้องต่ำ เธอทำให้ล่วง
ประมาณนั้นไป เป็นปาจิตตีย์ ที่ให้ตัดเสีย.”

วิภงั ค์
ภิกษุทำเองก็ดี ใช้คนอืน่ ทำก็ดี เพือ่ ประโยชน์แก่ผอู้ น่ื ต้องอาบัตทิ กุ กฏ.
ภิกษุได้เตียง ตัง่ ทีค่ นอืน่ ทำสำเร็จแล้วมาใช้สอย ต้องอาบัตทิ กุ กฏ.

คัมภีรภ์ กิ ขุวภิ งั ค์ ภาค ๒ (พระวินยั ปิฏก เล่ม ๒)

๑๗๑

อนาบัติ
๑.ทำเตียง ตัง่ ได้ประมาณ ๒.ทำเตียง ตัง่ หย่อนกว่าประมาณ ๓.ได้
เตียง ตั่งที่ผู้อื่น ทำเกินประมาณมาตัดเสียก่อนแล้วใช้สอย ๔.ภิกษุวิกลจริต
๕. ภิกษุอาทิกมั มิกะ ไม่ตอ้ งอาบัตแิ ล.

เรื่องต้นบัญญัติ
พระอุปนันทศากยบุตร นอนบนเตียงสูง พระผู้มีพระภาคเสด็จตรวจ
วิหารพบเข้า จึงทรงบัญญัตสิ กิ ขาบทว่า ภิกษุจะให้ทำเตียงหรือตัง่ ใหม่ พึงทำให้
มีเท้าเพียง ๘ นิว้ ด้วยนิว้ สุคต เว้นไว้แต่แม่แคร่เบือ้ งล่าง ถ้าทำให้มเี ท้าเกินกำหนด
นัน้ ต้องอาบัตปิ าจิตตีย์ ทีใ่ ห้ตดั ทิง้ (จึงแสดงอาบัตติ ก).
องค์แห่งอาบัติ ๑.เตียงหรือตั่งล่วงประมาณ ๒.ทำเองหรือให้ผู้อื่นทำเพื่อตนแล้วได้มา พร้อมด้วยองค์ ๒ ดังนี้
จึงเป็นปาจิตตีย์ (บุพพสิกขาวรรณนา หน้า๒๔๗).

ปาจิตตีย์ รตนวรรค สิกขาบทที่ ๖
โย ปะนะ ภิกขุ มัญจัง วา ปีฐงั วา ตูโลนัทธัง การาเปยยะ.....

“อนึ่ง ภิกษุใด ให้ทำเตียงก็ดี ตั่งก็ดี เป็นของหุ้มนุ่น๑
เป็นปาจิตตีย์ ทีใ่ ห้รอ้ื เสีย.”

อนาบัติ
๑.ทำสายรัดเข่า ๒.ทำประคตเอว ๓.ทำสายโยกบาตร ๔.ทำถุงบาตร
๕.ทำผ้ากรองน้ำ ๖.ทำหมอน ๗.ได้เตียงตัง่ ทีผ่ อู้ น่ื ทำสำเร็จแล้วมาทำลายก่อน
ใช้สอย ๘.ภิกษุวกิ ลจริต ๙.ภิกษุอาทิกมั มิกะ ไม่ตอ้ งอาบัตแิ ล.
๑

ทีช่ อ่ื ว่าหุม้ นุน่ คือ ใส่นนุ่ แล้วหุม้ ด้านบนด้วยผ้ารองพืน้ (พระไตรปิฎกแปลไทย มจร. ๒ / ๖๑๑ / ๕๒๖)

๑๗๒

ประมวลพระพุทธบัญญัติ

อริยวินยั จากพระไตรปิฎก

เรื่องต้นบัญญัติ
ภิกษุฉพั พัคคียใ์ ห้ทำเตียงบ้าง ตัง่ บ้าง หุม้ ด้วยนุน่ เป็นทีต่ เิ ตียนของ
คนทั้งหลาย พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่า ภิกษุให้ทำเตียงหรือ
ตัง่ ทีห่ มุ้ ด้วยนุน่ ต้องอาบัตปิ าจิตตีย์ ทีใ่ ห้รอ้ื เสีย (จึงแสดงอาบัตติ ก).
องค์แห่งอาบัติ ๑.เตียงหรือตัง่ หุม้ นุน่ ๒.ทำเองหรือให้ผอู้ น่ื ทำเพือ่ ตนแล้วได้มา พร้อมด้วยองค์ ๒ ดังนี้ จึงเป็นปาจิตตีย์
(บุพพสิกขาวรรณนา หน้า ๒๔๗).

ปาจิตตีย์ รตนวรรค สิกขาบทที่ ๗
นิสที ะนัมปะนะ ภิกขุนา การะยะมาเนนะ ปะมาณิกงั .....

“อนึง่ ภิกษุผใู้ ห้ทำผ้าสำหรับนัง่ พึงให้ทำให้ได้ประมาณ นี้
ประมาณในคำนัน้ โดยยาว ๒ คืบ โดยกว้างคืบครึง่ ชายคืบหนึง่
ด้วยคืบสุคต เธอทำให้ล่วงประมาณนั้นไป เป็นปาจิตตีย์ ที่ให้
ตัดเสีย.”

อนาบัติ
๑.ภิกษุทำผ้าสำหรับนั่งได้ประมาณ ๒.ทำผ้าสำหรับนั่งหย่อนกว่า
ประมาณ ๓.ได้ผา้ สำหรับนัง่ ทีผ่ อู้ น่ื ทำสำเร็จแล้วเกินประมาณมาตัดเสีย แล้ว
ใช้สอย ๔.ทำเป็นผ้าขึงเพดานก็ดี ทำเป็นผ้าปูพน้ื ก็ดี ทำเป็นม่านก็ดี ทำเป็น
เปลือกฟูกก็ดี ทำเป็นปลอกหมอนก็ดี ๕.ภิกษุวิกลจริต ๖.ภิกษุอาทิกัมมิกะ
ไม่ต้องอาบัติแล.

คัมภีรภ์ กิ ขุวภิ งั ค์ ภาค ๒ (พระวินยั ปิฏก เล่ม ๒)

๑๗๓

เรื่องต้นบัญญัติ
ภิกษุฉพั พัคคียใ์ ช้ผา้ ปูนง่ั ไม่มปี ระมาณ ผ้าย้อยไปข้างหน้าข้างหลัง
ของเตียงแลตั่ง พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่า ภิกษุจะทำผ้าปูนั่ง
พึงทำให้ได้ประมาณ คือ ยาว ๒ คืบ กว้างคืบครึง่ ด้วยคืบสุคต ถ้าทำให้เกิน
ประมาณนั้นไป ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ที่ให้ตัดเสีย (จึงแสดงอาบัติตก) ภายหลัง
ทรงอนุญาตชายผ้าปูนง่ั อีก ๑ คืบ.
องค์แห่งอาบัติ ๑.ผ้านิสีทนะนั้นล่วงประมาณ ๒.ทำเองหรือให้ผู้อื่นทำเพื่อตนแล้วได้มา พร้อมด้วยองค์ ๒ ดังนี้
จึงเป็นปาจิตตีย์ (บุพพสิกขาวรรณนา หน้า ๒๔๘).

ปาจิตตีย์ รตนวรรค สิกขาบทที่ ๘
กัณฑุปะฏิจฉาทิง ปะนะ ภิกขุนา การะยะมาเนนะ.....

“อนึ่ง ภิกษุผู้ให้ทำผ้าปิดฝี พึงให้ทำให้ได้ประมาณ
นีป้ ระมาณในคำนัน้ โดยยาว ๔ คืบ โดยกว้าง ๒ คืบ ด้วยคืบสุคต
เธอให้ล่วงประมาณนั้นไป เป็นปาจิตตีย์ ที่ให้ตัดเสีย.”

อนาบัติ
๑.ทำผ้าปิดฝีได้ประมาณ ๒.ทำผ้าปิดฝีให้หย่อนกว่าประมาณ ๓.ได้ผา้
ปิดฝีทผ่ี อู้ น่ื ทำไว้เกินประมาณมาตัดแล้วใช้สอย ๔.ทำเป็นผ้าขึงเพดานก็ดี ทำเป็น
ผ้าปูพื้นก็ดี ทำเป็นผ้าม่านก็ดี ทำเป็นเปลือกฟูกก็ดี ทำเป็นปลอกหมอนก็ดี
๕.ภิกษุวกิ ลจริต ๖.ภิกษุอาทิกมั มิกะ ไม่ตอ้ งอาบัตแิ ล.

๑๗๔

ประมวลพระพุทธบัญญัติ

อริยวินยั จากพระไตรปิฎก

เรื่องต้นบัญญัติ
ภิกษุฉพั พัคคียใ์ ช้ผา้ ปิดฝีไม่มปี ระมาณ ลากผ้าไปข้างหน้าบ้าง ข้างหลัง
บ้างเที่ยวไป พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่า ภิกษุจะให้ทำผ้าปิดฝี
พึงทำให้ได้ประมาณคือยาว ๔ คืบ กว้าง ๒ คืบ ด้วยคืบสุคต ถ้าทำให้เกิน
ประมาณนัน้ ต้องอาบัตปิ าจิตตีย์ ทีใ่ ห้ตดั เสีย (จึงแสดงอาบัตติ ก).

ปาจิตตีย์ รตนวรรค สิกขาบทที่ ๙
วัสสิกะสาฏิกงั ปะนะ ภิกขุนา การะยะมาเนนะ.....

“อนึ่ง ภิกษุผู้ให้ทำผ้าอาบน้ำฝน พึงให้ทำให้ได้ประมาณ
นีป้ ระมาณในคำนัน้ โดยยาว ๖ คืบ โดยกว้าง ๒ คืบครึง่ ด้วยคืบ
สุคต เธอทำให้ลว่ งประมาณนัน้ เป็นปาจิตตีย์ มีอนั ให้ตดั เสีย.”

อนาบัติ
๑.ทำผ้าอาบน้ำฝนได้ประมาณ ๒.ทำผ้าอาบน้ำฝนหย่อนกว่าประมาณ
๓.ได้ผ้าอาบน้ำฝนที่ผู้อื่นทำเกินประมาณมาตัด แล้วใช้สอย ๔.ทำเป็นผ้าขึง
เพดานก็ดี ทำเป็นผ้าปูพน้ื ก็ดี ทำเป็นผ้าม่านก็ดี ทำเป็นเปลือกฟูกก็ดี ทำเป็น
ปลอกหมอนก็ดี ๕.ภิกษุวกิ ลจริต ๖.ภิกษุอาทิกมั มิกะ ไม่ตอ้ งอาบัตแิ ล.

เรื่องต้นบัญญัติ
ภิกษุฉัพพัคคีย์ใช้ผ้าอาบน้ำฝนไม่มีประมาณ ลากผ้าไปข้างหน้าบ้าง
ข้างหลังบ้างเที่ยวไป พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่า ภิกษุจะให้ทำ
ผ้าอาบน้ำฝน พึงทำให้ได้ประมาณ คือ ยาว ๖ คืบ กว้าง ๒ คืบครึง่ ด้วยคืบสุคต
ถ้าทำให้เกินประมาณนัน้ ต้องปาจิตตีย์ ทีใ่ ห้ตดั เสีย จึงแสดงอาบัตติ ก.

คัมภีรภ์ กิ ขุวภิ งั ค์ ภาค ๒ (พระวินยั ปิฏก เล่ม ๒)

๑๗๕

ปาจิตตีย์ รตนวรรค สิกขาบทที่ ๑๐
โย ปะนะ ภิกขุ สุคะตะจีวะรัปปะมาณัง จีวะรัง.....

“อนึ่ง ภิกษุใด ให้ทำจีวรมีประมาณเท่าสุคตจีวร หรือ
ยิ่งกว่า เป็นปาจิตตีย์ มีอันให้ตัดเสีย นี้ประมาณแห่งสุคตจีวร
ของพระสุคตในคำนัน้ โดยยาว ๙ คืบ โดยกว้าง ๖ คืบ ด้วยคืบ
สุคต นีป้ ระมาณแห่งสุคตจีวรของพระสุคต.”

อนาบัติ
๑.ทำจีวรหย่อนกว่าประมาณ ๒.ได้จีวรที่ผู้อื่นทำสำเร็จแล้วเกิน
ประมาณมาตัดเสียแล้วใช้สอย ๓.ทำเป็นผ้าขึงเพดานก็ดี ทำเป็นผ้าปูพื้นก็ดี
ทำเป็นผ้าม่านก็ดี ทำเป็นเปลือกฟูกก็ดี ทำเป็นปลอกหมอนก็ดี ๔.ภิกษุวกิ ลจริต
๕.ภิกษุอาทิกมั มิกะ ไม่ตอ้ งอาบัตแิ ล.

เรื่องต้นบัญญัติ
พระนันทะพระพุทธอนุชาใช้จวี รมีขนาดเท่าจีวรพระสุคต ภิกษุทง้ั หลาย
เห็นท่านเดินมาแต่ไกลก็ลกุ ขึน้ ต้อนรับ ด้วยนึกว่าพระผูม้ พี ระภาคเสด็จมา เมือ่
เข้าใกล้เห็นว่ามิใช่ จึงติเตียนว่าใช้จวี รขนาดเท่าของพระสุคต พระผูม้ พี ระภาค
จึงทรงบัญญัตสิ กิ ขาบทว่า ภิกษุทำจีวรให้มขี นาดเท่าจีวรสุคตหรือยิง่ กว่า ต้อง
อาบัตปิ าจิตตียท์ ใ่ี ห้ตดั เสีย ประมาณแห่งจีวรสุคต คือ ยาว ๙ คืบ กว้าง ๖ คืบ.

๑๗๖

ประมวลพระพุทธบัญญัติ

อริยวินยั จากพระไตรปิฎก

๗.ปาฏิเทสนียกัณฑ์
ว่าด้วยอาบัตปิ าฏิเทสนียะ คือทีพ่ งึ แสดงคืน มี ๔ สิกขาบท
ปาฏิเทสนียะ สิกขาบทที่ ๑
โย ปะนะ ภิกขุ อัญญาติกายะ ภิกขุนยิ า อันตะระฆะรัง.....

“อนึง่ ภิกษุใด รับของเคีย้ วก็ดี ของฉันก็ดี ด้วยมือของตน
จากมือของภิกษุณผี มู้ ใิ ช่ญาติ ผูเ้ ข้าไปสูล่ ะแวกบ้าน แล้วเคีย้ วก็ดี
ฉันก็ดี อันภิกษุนั้นพึงแสดงคืนว่า แน่ะเธอ ฉันต้องธรรมที่น่าติ
ไม่เป็นทีส่ บาย ควรจะแสดงคืน ฉันแสดงคืนธรรมนัน้ .”

อนาบัติ
๑.ภิกษุณีผู้เป็นญาติ ๒.ภิกษุณีผู้มิใช่ญาติสั่งให้ถวาย มิได้ถวายเอง
๓.ภิกษุณีถวายโดยวางไว้ถวาย ๔.ถวายในอาราม ๕.ในสำนักภิกษุณี
๖.ในสำนักเดียรถีย์ ๗.ในโรงฉัน ๘.นำออกจากบ้านแล้วถวาย ๙.ถวายยามกาลิก
สัตตาหกาลิก ยาวชีวกิ ด้วยคำว่า เมือ่ เหตุมอี ยูน่ มิ นต์ฉนั ได้ ๑๐.สิกขมานาถวาย
๑๑.สามเณรีถวาย ๑๒.ภิกษุวกิ ลจริต ๑๓.ภิกษุอาทิกมั มิกะ ไม่ตอ้ งอาบัตแิ ล.

เรื่องต้นบัญญัติ
นางภิกษุณีรูปหนึ่งไปเที่ยวบิณฑบาตได้แล้ว ขากลับเห็นภิกษุรูปหนึ่ง
จึงบอกถวายอาหารที่ได้มา ภิกษุนั้นก็รับจนหมด นางจึงอดอาหารเพราะหมด
เวลาที่จะเข้าไปบิณฑบาตอีกแล้ว รุ่งขึ้นนางไปบิณฑบาตได้พบภิกษุรูปนั้นอีก
ก็บอกถวายภิกษุรปู นัน้ ก็รบั จนหมด นางจึงอดอาหารอีก ในวันที่ ๓ ก็เป็นเช่นนี้

คัมภีรภ์ กิ ขุวภิ งั ค์ ภาค ๒ (พระวินยั ปิฏก เล่ม ๒)

๑๗๗

จนเวลาหลีกรถเศรษฐี นางถึงกับหมดแรงล้มลง เศรษฐีขอขมา ทราบความ
ก็ตเิ ตียนภิกษุนน้ั พระผูม้ พี ระภาคจึงทรงบัญญัตสิ กิ ขาบทว่า ภิกษุเข้าไปสูล่ ะแวก
บ้าน รับของเคีย้ วของฉันของนางภิกษุณมี าเคีย้ วหรือฉันต้องอาบัตปิ าฏิเทสนียะ.

ปาฏิเทสนียะ สิกขาบทที่ ๒
ภิกขู ปะเนวะ กุเลสุ นิมนั ติตา ภุญชันติ ,ตัตร๎ ะ เจ.....

“อนึ่ง ภิกษุทั้งหลายรับนิมนต์ฉันอยู่ในสกุล ถ้าภิกษุณี
มายืนสัง่ เสียอยูใ่ นทีน่ น้ั ว่า จงถวายแกงในองค์น้ี จงถวายข้าวใน
องค์นี้ ภิกษุทั้งหลายนั้นพึงรุกรานภิกษุณีนั้นว่า น้องหญิง
เธอจงหลีกไปเสีย ตลอดเวลาที่ภิกษุฉันอยู่ ถ้าภิกษุแม้รูปหนึ่ง
ไม่กล่าวออกไป เพือ่ จะรุกรานภิกษุณนี น้ั ว่า น้องหญิง เธอจงหลีก
ไปเสีย ตลอดเวลาที่ภิกษุฉันอยู่ ภิกษุเหล่านั้นพึงแสดงคืนว่า
แน่ะเธอ พวกฉันต้องธรรมทีน่ า่ ติ ไม่เป็นทีส่ บาย ควรจะแสดงคืน
พวกฉันแสดงคืนธรรมนั้น.”

อนาบัติ
๑.ภิกษุณสี ง่ั ให้ถวายภัตตาหารของตน มิได้ถวายเอง ๒.ถวายภัตตาหาร
ของผูอ้ น่ื มิได้สง่ั ให้ถวาย ๓.สัง่ ให้ถวายภัตตาหารทีเ่ ขาไม่ได้ถวาย ๔. สัง่ ให้เขา
ถวายในภิกษุทเ่ี ขาไม่ได้ถวาย ๕.สัง่ ให้ถวายเท่าๆ กันแก่ภกิ ษุทกุ รูป ๖.สิกขมานา
สั่งเสีย ๗.สามเณรีสั่งเสีย ๘.เว้นโภชนะห้า อาหารทุกอย่างไม่เป็นอาบัติ
๙.ภิกษุวกิ ลจริต ๑๐.ภิกษุอาทิกมั มิกะ ไม่ตอ้ งอาบัตแิ ล.

เรื่องต้นบัญญัติ
ภิกษุทง้ั หลายได้รบั นิมนต์ให้ไปฉันในสกุล นางภิกษุณพี วก ๖ ซึง่ ชอบพอ

๑๗๘

ประมวลพระพุทธบัญญัติ

อริยวินยั จากพระไตรปิฎก

กับภิกษุพวก ๖ ได้ยนื อยูด่ ว้ ยบอกกับเขาว่าจงถวายแกงในองค์น้ี จงถวายข้าว
ในองค์นี้ ภิกษุพวก ๖ ฉันได้ตามต้องการ แต่ภิกษุอื่นๆ ฉันอย่างไม่สะดวกใจ
พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่า ภิกษุทั้งหลายได้รับนิมนต์ให้ไปฉัน
ในสกุล ถ้านางภิกษุณีผู้คุ้นเคยมายืนอยู่ในที่นั้น บอกกับเขาว่าจงถวายแกงใน
องค์น้ี จงถวายข้าวในองค์น้ี ภิกษุทง้ั หลายพึงไล่นางภิกษุณนี น้ั ไป จนกว่าภิกษุทง้ั หลาย
จะฉันเสร็จ ถ้าภิกษุแม้รปู หนึง่ มิได้ไล่นางภิกษุณี นีต้ อ้ งอาบัตปิ าฏิเทสนียะ.

ปาฏิเทสนียะ สิกขาบทที่ ๓
ยานิโข ปะนะ ตานิ เสกขะสัมมะตานิ กุลานิ.....

“อนึง่ ภิกษุใด ไม่ได้รบั นิมนต์กอ่ น มิใช่ผอู้ าพาธ รับของ
เคีย้ วก็ดี ของฉันก็ดี ในตระกูลทัง้ หลายทีส่ งฆ์สมมติวา่ เป็นเสกขะ
เห็ น ปานนั ้ น
ด้ ว ยมื อ ของตน แล้ ว เคี ้ ย วก็ ด ี ฉั น ก็ ด ี
ภิกษุนั้นพึงแสดง
คืนว่า แน่ะเธอ ฉันต้องธรรมที่น่าติ
ไม่เป็นทีส่ บาย ควรจะแสดงคืน ฉันแสดงคืนธรรมนัน้ .”

วิภงั ค์
คำว่า ตระกูลทีส่ งฆ์สมมติวา่ เป็นเสกขะ ความว่า ตระกูลทีช่ อ่ื ว่าอัน
สงฆ์สมมติวา่ เป็นเสกขะ ได้แก่ตระกูลทีเ่ จริญด้วยศรัทธา แต่หย่อนด้วยโภคสมบัติ
ได้รับสมมติ ด้วยญัตติทุติยกรรมว่าเป็นเสกขะ.

อนาบัติ
๑.ภิกษุได้รบั นิมนต์ไว้ ๒.ภิกษุอาพาธ ๓.ภิกษุฉนั ของเป็นเดน ภิกษุ
ผูไ้ ด้รบั นิมนต์ไว้หรือผูอ้ าพาธ ๔.ภิกษุฉนั ภิกษาทีเ่ ขาจัดไว้ในทีน่ น้ั เพือ่ ภิกษุอน่ื ๆ
๕.ภิกษุฉนั ภัตตาหารทีเ่ ขานำออกจากเรือนไปถวาย ๖.ภิกษุฉนั นิตยภัต ๗.ภิกษุ

คัมภีรภ์ กิ ขุวภิ งั ค์ ภาค ๒ (พระวินยั ปิฏก เล่ม ๒)

๑๗๙

ฉันสลากภัต ๘.ภิกษุฉันปักขิกภัต ๙.ภิกษุฉันอุโบสถิกภัต ๑๐.ภิกษุฉัน
ปาฏิปทิกภัต ๑๑.ภิกษุฉนั ยามกาลิก สัตตาหกาลิก ยาวชีวกิ ทีเ่ ขาถวายบอกว่า
เมือ่ มีปจั จัยก็นมิ นต์ฉนั ๑๒.ภิกษุวกิ ลจริต ๑๓.ภิกษุอาทิกมั มิกะ ไม่ตอ้ งอาบัตแิ ล.

เรื่องต้นบัญญัติ
ในสมัยนัน้ มีสกุลหนึง่ เลือ่ มใสทัง้ ฝ่ายสามีและภริยา เป็นสกุลเจริญด้วย
ศรัทธา แต่เสือ่ มทรัพย์ บุคคลเหล่านีย้ อ่ มสละของเคีย้ ว ของกินทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ หมด
แก่ภกิ ษุทง้ั หลาย บางครัง้ ตัวเองถึงอด คนทั้งหลายพากัน ติเตียนพวกภิกษุวา่
รับไม่รู้จักประมาณ พระผู้มีพระภาคจึงทรงอนุญาตให้สงฆ์ สวดประกาศสมมติ
สกุลนัน้ ว่าเป็นสกุลพระเสกขะ แล้วทรงบัญญัตหิ า้ มเข้า ไปรับของเคีย้ วของฉัน
ในสกุลที่สงฆ์สมมติว่าเป็นเสกขะด้วยมือของตนมาเคี้ยวแลฉัน ทรงปรับอาบัติ
ปาฏิเทสนียะแก่ภกิ ษุผลู้ ว่ งละเมิด ภายหลังทรงอนุญาตว่า ถ้า เขานิมนต์ไว้กอ่ น
หรือเป็นไข้เข้าไปรับอาหารมาฉันได้.

ปาฏิเทสนียะสิกขาบทที่ ๔
ยานิ โข ปะนะ ตานิ อารัญญะกานิ เสนาสะนานิ.....

“อนึง่ ภิกษุใดอยูใ่ นเสนาสนะป่า๑ ทีร่ กู้ นั ว่า เป็นทีม่ รี งั เกียจ
มีภยั เฉพาะหน้า รับของเคีย้ วก็ดี ของฉันก็ดี อันเขาไม่ได้บอกให้รู้
ไว้กอ่ น ด้วยมือของตน ในวัดทีอ่ ยู่ ไม่ใช่ผอู้ าพาธ เคีย้ วก็ดี ฉันก็ดี
ภิกษุนน้ั พึงแสดงคืนว่าแน่ะเธอ ฉันต้องธรรมทีน่ า่ ติ ไม่เป็นทีส่ บาย
ควรจะแสดงคืน ฉันแสดงคืน ธรรมนัน้ .”
๑

เสนาสนะป่าหมายถึง เสนาสนะทีอ่ ยูห่ า่ งจากหมูบ่ า้ นประมาณ ๒๕ เส้น (๒๕ เส้น เท่ากับ ๕๐๐ วา หรือ ๑,๐๐๐ เมตร)
(พระไตรปิฎกแปลไทย มจร. ๒ / ๖๔๔ / ๕๗๓)

๑๘๐

ประมวลพระพุทธบัญญัติ

อริยวินยั จากพระไตรปิฎก

วิภงั ค์
ที่ชื่อว่า บอกให้รู้ คือ ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นสตรีก็ตาม เป็นบุรุษก็ตาม
มาสูอ่ าราม หรือ อุปจารแห่งอารามแล้วบอกว่า ท่านเจ้าข้า สตรีหรือบุรษุ ชือ่ โน้น
จักนำของเคีย้ วหรือของฉันมาถวายภิกษุมชี อ่ื นี้ ถ้าทีน่ น้ั เป็นสถานทีม่ รี งั เกียจ
ภิกษุพึงบอกเขาว่า เป็นสถานที่มีรังเกียจ ถ้าที่นั้นเป็นสถานที่มีภัยเฉพาะหน้า
พึงบอกเขาว่า เป็นสถานที่มีภัยเฉพาะหน้า ถ้าเขากล่าวว่า ไม่เป็นไรเจ้าข้า
เขาจักนำมาเอง ภิกษุพึงบอกพวกโจรว่า ชาวบ้านจักเข้ามาในที่นี้ พวกท่าน
จงหลีกไปเสีย.
เมื่อเขาบอกให้รู้เฉพาะยาคู แล้วเขานำบริวารแห่งยาคูมาด้วย นี้ชื่อว่า
อันเขาบอกให้ร.ู้

อนาบัติ
๑.เขาบอกให้รู้ ๒.ภิกษุอาพาธ ๓.ภิกษุฉนั ของเป็นเดนของภิกษุผไู้ ด้รบั
นิมนต์ไว้หรือของภิกษุผอู้ าพาธ ๔.ภิกษุรบั นอกวัดแล้วมาฉันในวัด ๕.ภิกษุฉนั
รากไม้ เปลือกไม้ ใบไม้ ดอกไม้ หรือผลไม้ ซึง่ เกิดขึน้ ในวัดนัน้ ๖.ภิกษุฉนั ของ
เป็นยามกาลิก สัตตาหกาลิก ยาวชีวกิ ในเมือ่ มีเหตุจำเป็น ๗.ภิกษุวกิ ลจริต
๘.ภิกษุอาทิกัมมิกะ ไม่ต้องอาบัติแล.

เรื่องต้นบัญญัติ
เจ้าศากยะที่เป็นหญิง นำอาหารไปเพื่อถวายภิกษุในเสนาสนะป่า ถูก
พวกทาสชิงของและข่มขืน เจ้าศากยะทีเ่ ป็นชายออกจับพวกนัน้ ได้ ติเตียนภิกษุ
ทั้งหลายว่าไม่บอกเรื่องโจรอาศัยอยู่ในวัด พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติ
สิกขาบทว่า ภิกษุอยูใ่ นเสนาสนะป่าเปลีย่ วน่ากลัว รับของเคีย้ วของฉันซึง่ เขามิ
ได้จดั ไว้กอ่ นด้วยมือของตนภายในอารามมาฉัน ต้องอาบัตปิ าฏิเทสนียะ

คัมภีรภ์ กิ ขุวภิ งั ค์ ภาค ๒ (พระวินยั ปิฏก เล่ม ๒)

๑๘๑

๘.เสขิยกัณฑ์
ว่าด้วยข้อที่ภิกษุพึงศึกษา เกี่ยวกับวัตร ธรรมเนียม หรือ
จรรยามารยาทต่าง ๆ มี ๗๕ สิกขาบท แบ่งออกเป็น ๔ หมวด
เรื่องต้นบัญญัติ
ต้นเหตุแห่งการบัญญัตเิ สขิยะสิกขาบททุกข้อทัง้ เจ็ดสิบห้าข้อนี้ เนือ่ งมา
แต่ภกิ ษุฉพั พัคคีย์ (ภิกษุพวก ๖) ทำความไม่ดไี ม่งามไว้ทง้ั สิน้ ในตัวสิกขาบท
มิได้ปรับอาบัตไิ ว้ เพียงแต่กล่าวว่า ภิกษุพงึ ทำความศึกษาว่า เราจะทำอย่าง
นั้นอย่างนี้ หรือไม่ทำอย่างนั้นอย่างนี้ แต่ในคำอธิบายท้ายสิกขาบทระบุว่า
ถ้าทำเข้า ต้องอาบัตทิ กุ กฏ (ซึง่ แปลว่าทำชัว่ ) พร้อมทัง้ แสดงลักษณะทีไ่ ม่ตอ้ ง
อาบัติไว้ด้วย ในที่นี้จะกล่าวเฉพาะตัวสิกขาบท และคำอธิบายสิกขาบท
จากวิภงั ค์ของสิกขาบทนัน้ ในบางข้อ ทีค่ วรกล่าวไว้ในวงเล็บ ดังต่อไปนี.้

๑.สารูป หมวดว่าด้วยความเหมาะสมแก่สมณเพศ ๒๖ สิกขาบท
ปะริมณ
ั ฑะลัง นิวาเสสสามีตี สิกขา กะระณียา.

๑. ภิกษุพงึ ทำความศึกษาว่า เราจักนุง่ เป็นปริมณฑล.
(อันภิกษุนุ่งปิดมณฑลสะดือ มณฑลเข่า ชื่อว่านุ่งเป็นปริมณฑล ภิกษุใด
อาศัยความไม่เอือ้ เฟือ้ ห่มผ้าเลือ้ ยหน้าหรือเลือ้ ยหลัง ต้องอาบัตทิ กุ กฏ.)
ปริมณ
ั ฑะลัง ปารุปสิ สามีติ สิกขา กะระณียา.

๒. ภิกษุพงึ ทำความศึกษาว่า เราจักห่มเป็นปริมณฑล.
(อันภิกษุหม่ ทำมุมทัง้ สองให้เสมอกัน ชือ่ ว่าห่มเป็นปริมณฑล.)

๑๘๒
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สุปะฏิจฉันโน อันตะระฆะเร คะมิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

๓. ภิกษุพงึ ทำความศึกษาว่า เราจักปกปิดกายดี ไปในละแวกบ้าน.
สุปะฏิจฉันโน อันตะระฆะเร นิสที สิ สามีติ สิกขา กะระณียา.

๔. ภิกษุพงึ ทำความศึกษาว่า เราจักปกปิดกายดี นัง่ ในละแวกบ้าน.
สุสงั วุโต อันตะระฆะเร คะมิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

๕. ภิกษุพงึ ทำความศึกษาว่า เราจักสำรวมดี ไปในละแวกบ้าน.
(ภิกษุใดอาศัยความไม่เอือ้ เฟือ้ คะนองมือก็ดคี ะนองเท้าก็ดี ต้องอาบัตทิ กุ กฏ)
สุสงั วุโต อันตะระฆะเร นิสที สิ สามีติ สิกขา กะระณียา.

๖. ภิกษุพงึ ทำความศึกษาว่า เราจักสำรวมดี นัง่ ในละแวกบ้าน.
โอกขิตตะจักขุ อันตะระฆะเร คะมิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

๗. ภิกษุพงึ ทำความศึกษาว่า เราจักมีตาทอดลง ไปในละแวกบ้าน.
(อั น ภิ ก ษุ พ ึ ง มี น ั ย น์ ต าทอดลง เดิ น ไปในละแวกบ้ า น พึ ง แลประมาณ
ชัว่ แอกหนึง่ ภิกษุใดอาศัยความไม่เอือ้ เฟือ้ ไปในละแวกบ้าน พลางแลดูในทีน่ น้ั ๆ
ต้องอาบัตทิ กุ กฏ.)
โอกขิตตะจักขุ อันตะระฆะเร นิสที สิ สามีติ สิกขา กะระณียา.

๘. ภิกษุพงึ ทำความศึกษาว่า เราจักมีตาทอดลง นัง่ ในละแวกบ้าน.
นะ อุกขิตตะกายะ อันตะระฆะเร คะมิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

๙. ภิกษุพงึ ทำความศึกษาว่า เราจักไม่เวิกผ้า ไปในละแวกบ้าน.
(อันภิกษุไม่พึงเดินเวิกผ้าไปในละแวกบ้าน ภิกษุใดอาศัยความไม่เอื้อเฟื้อ
เวิกผ้าขึน้ ข้างเดียวก็ดี ทัง้ สองข้างก็ดี เดินไปในละแวกบ้าน ต้องอาบัติ ทุกกฏ.)
นะ อุกขิตตะกายะ อันตะระฆะเร นิสที สิ สามีติ สิกขา กะระณียา.

๑๐. ภิกษุพงึ ทำความศึกษาว่า เราจักไม่นง่ั เวิกผ้า ในละแวกบ้าน.
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๑๘๓

นะ อุชชัคฆิกายะ อันตะระฆะเร คะมิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

๑๑. ภิกษุพงึ ทำความศึกษาว่า เราจักไม่หวั เราะลัน่ ไปในละแวกบ้าน.
นะ อุชชัคฆิกายะ อันตะระฆะเร นิสที สิ สามีติ สิกขา กะระณียา.

๑๒. ภิกษุพงึ ทำความศึกษาว่า เราจักไม่หวั เราะลัน่ นัง่ ในละแวกบ้าน.
อัปปะสัทโท อันตะระฆะเร คะมิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

๑๓. ภิกษุพงึ ทำความศึกษาว่า เราจักมีเสียงเบา ไปในละแวกบ้าน.
(อันภิกษุพงึ มีเสียงเบาเดินไปในละแวกบ้าน ภิกษุใดอาศัยความไม่เอือ้ เฟือ้
เดินส่งเสียงตะเบ็ง เสียงตะโกนไปในละแวกบ้าน ต้องอาบัตทิ กุ กฏ.)
อัปปะสัทโท อันตะระฆะเร นิสที สิ สามีติ สิกขา กะระณียา.

๑๔. ภิกษุพงึ ทำความศึกษาว่า เราจักมีเสียงเบา นัง่ ในละแวกบ้าน.
นะ กายัปปะจาละกัง อันตะระฆะเร คะมิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

๑๕. ภิกษุพงึ ทำความศึกษาว่า เราจักไม่เดินโยกกายไปในละแวกบ้าน.
นะ กายัปปะจาละกัง อันตะระฆะเร นิสที สิ สามีติ สิกขา กะระณียา.

๑๖. ภิกษุพงึ ทำความศึกษาว่า เราจักไม่นง่ั โยกกายในละแวกบ้าน.
นะ พาหุปปะจาละกัง อันตะระฆะเร คะมิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

๑๗. ภิกษุพงึ ทำความศึกษาว่า เราจักไม่ไกวแขนไปในละแวกบ้าน.
(อันภิกษุไม่พึงเดินแกว่งแขนไปในละแวกบ้าน พึงประคองแขนเดินไป
ภิกษุใดอาศัยความไม่เอือ้ เฟือ้ เดินแกว่งแขนไปในละแวกบ้าน แสดงท่ากรีดกราย
ต้องอาบัตทิ กุ กฏ.)
นะ พาหุปปะจาละกัง อันตะระฆะเร นิสที สิ สามีติ สิกขา กะระณียา.

๑๘. ภิกษุพงึ ทำความศึกษาว่า เราจักไม่นง่ั ไกวแขนในละแวกบ้าน.

๑๘๔
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นะ สีสปั ปะจาละกัง อันตะระฆะเร คะมิสสามีติ สิกขา กะระณียา

๑๙. ภิกษุพงึ ทำความศึกษาว่า เราจักไม่โคลงศีรษะไปในละแวกบ้าน.
.
นะ สีสปั ปะจาละกัง อันตะระฆะเร นิสที สิ สามีติ สิกขา กะระณียา.

๒๐. ภิกษุพงึ ทำความศึกษาว่า เราจักไม่นง่ั โคลงศีรษะในละแวกบ้าน.
นะ ขัมภะกะโต อันตะระฆะเร คะมิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

๒๑. ภิกษุพงึ ทำความศึกษาว่า เราจักไม่เอามือค้ำกายไปในละแวกบ้าน.
นะ ขัมภะกะโต อันตะระฆะเร นิสที สิ สามีติ สิกขา กะระณียา.

๒๒. ภิกษุพงึ ทำความศึกษาว่าเราจักไม่นง่ั เอามือค้ำกายในละแวกบ้าน.
นะ โอคุณฐิโต อันตะระฆะเร คะมิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

๒๓. ภิกษุพงึ ทำความศึกษาว่า เราจักไม่คลุมศีรษะไปในละแวกบ้าน.
นะ โอคุณฐิโต อันตะระฆะเร นิสที สิ สามีติ สิกขา กะระณียา.

๒๔. ภิกษุพงึ ทำความศึกษาว่า เราจักไม่นง่ั คลุมศีรษะในละแวกบ้าน.
นะ อุกกุฏกิ ายะ อันตะระฆะเร คะมิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

๒๕. ภิกษุพงึ ทำความศึกษาว่า เราจักไม่เดินกระโหย่งไปในละแวกบ้าน.
(อันภิกษุไม่พงึ มีการกระโหย่งเท้าเดินไปในละแวกบ้าน.)
นะ ปัลลัตถิกายะ อันตะระฆะเร นิสที สิ สามีติ สิกขา กะระณียา.

๒๖. ภิกษุพงึ ทำความศึกษาว่า เราจักไม่นง่ั รัดเข่า ในละแวกบ้าน.

๒.โภชนปฏิสงั ยุต หมวดว่าด้วยการฉันอาหาร ๓๐ สิกขาบท
สักกัจจัง ปิณฑะปาตัง ปะฏิคคะเหสสามีติ สิกขา กะระณียา.

๑. ภิกษุพงึ ทำความศึกษาว่า เราจักรับบิณฑบาตโดยเอือ้ เฟือ้ .
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ปัตตะสัญญี ปิณฑะปาตัง ปะฏิคคะเหสสามีติ สิกขา กะระณียา.

๒. ภิกษุพงึ ทำความศึกษาว่า เราจักจ้องในบาตรรับบิณฑบาต.
สะมะสูปะกัง ปิณฑะปาตัง ปะฏิคคะเหสสามีติ สิกขา กะระณียา.

๓. ภิกษุพงึ ทำความศึกษาว่า เราจักรับบิณฑบาตพอเหมาะกับแกง๑.
(จักรับบิณฑบาต มีสูปะเสมอกัน ที่ชื่อว่า สูปะ มีสองชนิด คือ สูปะ
ทำด้วยถัว่ เขียว ๑ สูปะทำด้วยถัว่ เหลือง ๑ ทีจ่ บั ได้ดว้ ยมือ.)
สะมะติตติกัง ปิณฑะปาตัง ปะฏิคคะเหสสามีติ สิกขา กะระณียา.

๔. ภิกษุพงึ ทำความศึกษาว่า เราจักรับบิณฑบาตจดเสมอขอบบาตร.
(ภิกษุใดอาศัยความไม่เอือ้ เฟือ้ รับบิณฑบาตจนล้น ต้องอาบัตทิ กุ กฏ.)
สักกัจจัง ปิณฑะปาตัง ภุญชิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

๕. ภิกษุพงึ ทำความศึกษาว่า เราจักฉันบิณฑบาตโดยเอือ้ เฟือ้ .
(ภิกษุใดอาศัยความไม่เอื้อเฟื้อ ฉันบิณฑบาตโดยรังเกียจ ทำอาการ
ดุจไม่อยากฉัน ต้องอาบัตทิ กุ กฏ.)
ปัตตะสัญญี ปิณฑะปาตัง ภุญชิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

๖. ภิกษุพงึ ทำความศึกษาว่า เราจักจ้องดูอยูใ่ นบาตร ฉันบิณฑบาต.
สะปะทานัง ปิณฑะปาตัง ภุญชิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

๗. ภิกษุพงึ ทำความศึกษาว่า เราจักฉันบิณฑบาตไม่แหว่ง.
(อันภิกษุพึงฉันบิณฑบาตเกลี่ยให้เสมอ ภิกษุใดอาศัยความไม่เอื้อเฟื้อ
ฉันบิณฑบาตเจาะลงในทีน่ น้ั ๆ ต้องอาบัตทิ กุ กฏ.)
สะมะสูปะกัง ปิณฑะปาตัง ภุญชิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

๘. ภิกษุพงึ ทำความศึกษาว่า เราจักฉันบิณฑบาตพอเหมาะกับแกง.
(อันภิกษุพึงฉันบิณฑบาตมีสูปะพอดีกัน ภิกษุใดอาศัยความไม่เอื้อเฟื้อ
ฉันแต่สปู ะอย่างเดียว ต้องอาบัตทิ กุ กฏ.)
๑

บิณฑบาตพอเหมาะกับแกงคือบิณฑบาต ๓ ส่วน แกง ๑ ส่วน (วิ.อ. ๒ / ๖๐๔ / ๔๕๑)

๑๘๕

๑๘๖
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นะ ถูปะโต โอมัททิตว๎ า ปิณฑะปาตัง ภุญชิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

๙. ภิกษุพงึ ทำความศึกษาว่า เราจักไม่ขยุม้ ลงแต่ยอด ฉันบิณฑบาต.
นะ สูปงั วา พ๎ยญ
ั ชะนัง วา โอทะเนนะ ปะฏิจฉาเทสสามิ.....

๑๐. ภิกษุพงึ ทำความศึกษาว่า เราจักไม่กลบแกงหรือกับข้าว ด้วยข้าว.
นะ สูปงั วา โอทะนัง วา อะคิลาโน อัตตะโน อัตถายะ.....

๑๑. ภิกษุพงึ ทำความศึกษาว่า เราไม่อาพาธ จักไม่ขอแกงหรือข้าวสุก เพือ่
ประโยชน์แก่ตนฉัน.
นะ อุชฌานะสัญญี ปะเรสัง ปัตตัง โอโลเกสสามีติ สิกขา กะระณียา.

๑๒. ภิกษุพงึ ทำความศึกษาว่า เราจักไม่เพ่งโพนทะนาแลดูบาตรของผูอ้ น่ื .
(อันภิกษุไม่พงึ มุง่ หมายจะเพ่งโทษ แลดูบาตรของภิกษุอน่ื )
นาติมะหันตัง กะวะฬัง กะริสสามีติ สิกขา กะระณียา.

๑๓. ภิกษุพงึ ทำความศึกษาว่า เราจักไม่ทำคำข้าวให้ใหญ่นกั .
ปะริมณ
ั ฑะลัง อาโลปัง กะริสสามีติ สิกขา กะระณียา.

๑๔. ภิกษุพงึ ทำความศึกษาว่า เราจักทำคำข้าวให้กลมกล่อม.
(อันภิกษุผู้ฉันอาหารพึงทำคำข้าวให้กลมกล่อม ภิกษุใดอาศัยความไม่
เอือ้ เฟือ้ ทำคำข้าวใหญ่ ต้องอาบัตทิ กุ กฏ.)
นะ อะนาหะเฏ กะวะเฬ มุขะทะวารัง วิวะริสสามีติ สิกขา กะระณียา.

๑๕. ภิกษุพงึ ทำความศึกษาว่า เมือ่ คำข้าวยังไม่นำมาถึงเราจักไม่อา้ ช่องปาก.
นะ ภุญชะมาโน สัพพัง หัตถัง มุเข ปักขิปสิ สามีติ สิกขา กะระณียา.

๑๖. ภิกษุพงึ ทำความศึกษาว่า เราฉันอยู่ จักไม่สอดมือทัง้ นัน้ เข้าในปาก.
(อันภิกษุกำลังฉันอาหารอยู่ ไม่พงึ สอดนิว้ มือทัง้ หมดเข้าในปาก)
นะ สะกะวะเฬนะ มุเขนะ พ๎ยาหะริสสามีติ สิกขา กะระณียา.

๑๗. ภิกษุพงึ ทำความศึกษาว่า ปากยังมีคำข้าว เราจักไม่พดู .

คัมภีรภ์ กิ ขุวภิ งั ค์ ภาค ๒ (พระวินยั ปิฏก เล่ม ๒)

๑๘๗

นะ ปิณฑุกเขปะกัง ภุญชิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

๑๘. ภิกษุพงึ ทำความศึกษาว่า เราจักไม่ฉนั อาหารโยนคำข้าว.
นะ กะวะฬาวัจเฉทะกัง ภุญชิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

๑๙. ภิกษุพงึ ทำความศึกษาว่า เราจักไม่ฉนั กัดคำข้าว.
(๑.ไม่แกล้ง ๒.เผลอ ๓.ไม่รตู้ วั ๔.อาพาธ ๕.ฉันขนมทีแ่ ข้นแข็ง ๖.ฉันผลไม้
น้อยใหญ่ ๖.ฉันกับแกง ๗.มีอนั ตราย ๘.วิกลจริต ๙.อาทิกมั มิกะ ไม่ตอ้ งอาบัตแิ ล.)
นะ อะวะคัณฑะการะกัง ภุญชิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

๒๐. ภิกษุพงึ ทำความศึกษาว่า เราจักไม่ฉนั ทำกระพุง้ แก้มให้ตยุ่ .
นะ หัตถะนิทธูนะกัง ภุญชิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

๒๑. ภิกษุพงึ ทำความศึกษาว่า เราจักไม่ฉนั สลัดมือ.
นะ สิตถาวะการะกัง ภุญชิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

๒๒. ภิกษุพงึ ทำความศึกษาว่า เราจักไม่ฉนั ทำเมล็ดข้าวตก.
นะ ชิวหานิจฉาระกัง ภุญชิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

๒๓. ภิกษุพงึ ทำความศึกษาว่า เราจักไม่ฉนั แลบลิน้ .
นะ จะปุจะปุการะกัง ภุญชิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

๒๔. ภิกษุพงึ ทำความศึกษาว่า เราจักไม่ฉนั ทำเสียงดังจับๆ.
นะ สุรสุ รุ กุ าระกัง ภุญชิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

๒๕. ภิกษุพงึ ทำความศึกษาว่า เราจักไม่ฉนั ทำเสียงดังซูดๆ.
นะ หัตถะนิลเลหะกัง ภุญชิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

๒๖. ภิกษุพงึ ทำความศึกษาว่า เราจักไม่ฉนั เลียมือ.
นะ ปัตตะนิลเลหะกัง ภุญชิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

๒๗. ภิกษุพงึ ทำความศึกษาว่า เราจักไม่ฉนั ขอดบาตร.

๑๘๘
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นะ โอฏฐะนิลเลหะกัง ภุญชิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

๒๘. ภิกษุพงึ ทำความศึกษาว่า เราจักไม่ฉนั เลียริมฝีปาก.
นะ สามิเสนะ หัตเถนะ ปานียะถาละกัง ปะฏิคคะเหสสามีติ สิกขา กะระณียา.

๒๙. ภิกษุพงึ ทำความศึกษาว่า เราจักไม่รบั โอน้ำด้วยมือเปือ้ นอามิส.
นะ สะสิตถะกัง ปัตตะโธวะนัง อันตะระฆะเร ฉัฑเฑสสามีติ สิกขา กะระณียา.

๓๐.ภิกษุพงึ ทำความศึกษาว่าเราจักไม่เทน้ำล้างบาตรมีเมล็ดข้าวในละแวกบ้าน.

๓.ธัมมเทสนาปฏิสงั ยุต หมวดว่าด้วยการแสดงธรรม ๑๖ สิกขาบท
นะ ฉัตตะปาณิสสะ อะคิลานัสสะ ธัมมัง เทสิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

๑. ภิกษุพงึ ทำความศึกษาว่า เราจักไม่แสดงธรรมแก่บคุ คลไม่ใช่ผเู้ จ็บไข้
มีร่มในมือ.
(แสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้ผกู้ น้ั ร่ม ต้องอาบัตทิ กุ กฏ.)
นะ ทัณฑะปาณิสสะ อะคิลานัสสะ ธัมมัง เทสิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

๒. ภิกษุพงึ ทำความศึกษาว่า เราจักไม่แสดงธรรมแก่บคุ คลไม่ใช่ผเู้ จ็บไข้
มีไม้พลองในมือ.
(ที่ชื่อว่า ไม้พลอง ได้แก่ ไม้พลองยาวสี่ศอกของมัชฌิมบุรุษ ยาวกว่า
นัน้ ไม่ใช่ไม้พลอง สัน้ กว่านัน้ ก็ไม่ใช่ไม้พลอง.)
นะ สัตถะปาณิสสะ อะคิลานัสสะ ธัมมัง เทสิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

๓. ภิกษุพงึ ทำความศึกษาว่า เราจักไม่แสดงธรรมแก่บคุ คลไม่ใช่ผเู้ จ็บไข้
มีศัสตราในมือ.
นะ อาวุธะปาณิสสะ อะคิลานัสสะ ธัมมัง เทสิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

๔. ภิกษุพงึ ทำความศึกษาว่า เราจักไม่แสดงธรรมแก่บคุ คลไม่ใช่ผเู้ จ็บไข้
มีอาวุธในมือ.

คัมภีรภ์ กิ ขุวภิ งั ค์ ภาค ๒ (พระวินยั ปิฏก เล่ม ๒)

๑๘๙

นะ ปาทุการูฬห๎ สั สะ อะคิลานัสสะ ธัมมัง เทสิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

๕. ภิกษุพงึ ทำความศึกษาว่า เราจักไม่แสดงธรรมแก่บคุ คลไม่ใช่ผเู้ จ็บไข้
สวมเขียงเท้า.
นะ อุปาหะนารูฬห๎ สั สะ อะคิลานัสสะ ธัมมัง เทสิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

๖. ภิกษุพงึ ทำความศึกษาว่า เราจักไม่แสดงธรรมแก่บคุ คลไม่ใช่ผเู้ จ็บไข้
สวมรองเท้า.
นะ ยานะคะตัสสะ อะคิลานัสสะ ธัมมัง เทสิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

๗. ภิกษุพงึ ทำความศึกษาว่า เราจักไม่แสดงธรรมแก่บคุ คลไม่ใช่ผเู้ จ็บไข้
ไปในยาน๑.
นะ สะยะนะคะตัสสะ อะคิลานัสสะ ธัมมัง เทสิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

๘. ภิกษุพงึ ทำความศึกษาว่า เราจักไม่แสดงธรรมแก่บคุ คลไม่ใช่ผเู้ จ็บไข้
ผู้อยู่บนที่นอน.
นะ ปัลลัตถิกายะ นิสนิ นัสสะ อะคิลานัสสะ ธัมมัง เทสิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

๙. ภิกษุพงึ ทำความศึกษาว่า เราจักไม่แสดงธรรมแก่บคุ คลไม่ใช่ผเู้ จ็บไข้
นัง่ รัดเข่า.
นะ เวฏฐิตะสีสสั สะ อะคิลานัสสะ ธัมมัง เทสิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

๑๐.ภิกษุพงึ ทำความศึกษาว่า เราจักไม่แสดงธรรมแก่บคุ คลไม่ใช่ผเู้ จ็บไข้
พันศีรษะ.
นะ โอคุณฐิตะสีสสั สะ อะคิลานัสสะ ธัมมัง เทสิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

๑๑. ภิกษุพงึ ทำความศึกษาว่า เราจักไม่แสดงธรรมแก่บคุ คลไม่ใช่ผเู้ จ็บไข้
คลุมศีรษะ.
๑

นั่งอยู่ในยาน หมายเอาบุคคลผู้นั่งบนคานหาม บนวอ ถูกอุ้มไป ถูกแบกใส่บ่าไป นั่งบนยานที่ไม่ได้เทียมม้า
หรือแม้นั่งบนล้อที่แยกส่วนออกมา ถือว่านั่งอยู่ในยานทั้งสิ้น แต่ถ้าอยู่ในยานด้วยกันทั้งภิกษุผู้แสดงธรรมและอุบาสก
ผูร้ บั ธรรมเทศนา ภิกษุแสดงธรรมแก่คนทีไ่ ปในยานด้วยกันได้ ถ้าภิกษุผแู้ สดงธรรมนัง่ อยูข่ า้ งหน้าในทีส่ งู กว่า หรือเสมอกัน
กับอุบาสกผูฟ้ งั ไม่ตอ้ งอาบัติ (วิ.อ. ๒ / ๖๔๐ / ๔๕๖).

๑๙๐
นะ ฉะมายัง นิสที ติ ว๎ า อาสะเน นิสนิ นัสสะ อะคิลานัสสะ.....

๑๒. ภิกษุพงึ ทำความศึกษาว่า เรานัง่ อยูท่ พ
่ี น้ื ดิน จักไม่แสดงธรรมแก่คน
ไม่เจ็บไข้ ผูน้ ง่ั บนอาสนะ.
นะ นีเจ อาสะเน นิสที ติ ว๎ า อุจเจ อาสะเน นิสนิ นัสสะ.....

๑๓. ภิกษุพงึ ทำความศึกษาว่า เรานัง่ บนอาสนะต่ำ จักไม่แสดงธรรมแก่
คนไม่เจ็บไข้ ผูน้ ง่ั บนอาสนะสูง.
นะ ฐิโต นิสนิ นัสสะ อะคิลานัสสะ ธัมมัง เทสิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

๑๔. ภิกษุพงึ ทำความศึกษาว่า เรายืนอยูจ่ กั ไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เจ็บไข้
ผู้นั่งอยู่.
นะ ปัจฉะโต คัจฉันโต ปุระโต คัจฉันตัสสะ อะคิลานัสสะ.....

๑๕. ภิกษุพึงทำความศึกษาว่า เราเดินไปข้างหลัง จักไม่แสดงธรรมแก่
คนไม่เจ็บไข้ ผูเ้ ดินไปข้างหน้า.
นะ อุปปะเถนะ คัจฉันโต ปะเถนะ คัจฉันตัสสะ อะคิลานัสสะ......

๑๖. ภิกษุพึงทำความศึกษาว่า เราเดินไปนอกทาง จักไม่แสดงธรรมแก่
คนไม่เจ็บไข้ ผูไ้ ปอยูใ่ นทาง.

๔.ปกิณณกะ หมวดเบ็ดเตล็ด ๓ สิกขาบท
นะ ฐิโต อะคิลาโน อุจจารัง วา ปัสสาวัง วา กะริสสามีติ สิกขา กะระณียา.

๑. ภิกษุพงึ ทำความศึกษาว่า เราไม่อาพาธ จักไม่ยนื ถ่ายอุจจาระ หรือ
ปัสสาวะ.
นะ หะริเต อะคิลาโน อุจจารัง วา ปัสสาวัง วา เขฬัง วา กะริสสามีติ สิกขา กะระณียา.

๒. ภิกษุพึงทำความศึกษาว่า เราไม่อาพาธ จักไม่ถ่ายอุจจาระ หรือ
ปัสสาวะ หรือบ้วนน้ำลายลงในของเขียว (พืชพันธุไ์ ม้)

๑๙๑
นะ อุทะเก อะคิลาโน อุจจารัง วา ปัสสาวัง วา เขฬัง วา กะริสสามีติ สิกขา กะระณียา.

๓. ภิกษุพึงทำความศึกษาว่า เราไม่อาพาธ จักไม่ถ่ายอุจจาระ หรือ
ถ่ายปัสสาวะ หรือบ้วนน้ำลายลงในน้ำ.

๙.อธิกรณสมถะ
แสดงวิธีระงับอธิกรณ์ ด้วยธรรมะ ๗ ประการ (รายละเอียด
อยูใ่ นจุลวรรค ภาค ๑ พระไตรปิฎก เล่ม ๖ ทีจ่ ะได้กล่าวต่อไป) คือ :๑.สัมมุขาวินัย

การระงับอธิกรณ์ในที่พร้อมหน้า(บุคคล,วัตถุ,ธรรมะ).

๒.สติวินัย

การระงับอธิกรณ์ด้วยยกให้ว่าพระอรหันต์เป็นผู้มีสติ.

๓.อมูฬ๎หวินัย

การระงับอธิกรณ์ด้วยยกประโยชน์ให้ในขณะเป็นบ้า.

๔.ปฏิญญาตกรณะ การระงับอธิกรณ์ด้วยปรับตามรับสารภาพตามทำจริง.
๕.เยภุยยสิกา

การระงับอธิกรณ์ด้วยถือเสียงข้างมากเป็นประมาณ.

๖.ตัสสปาปิยสิกา

การระงับอธิกรณ์ด้วยการลงโทษ.

๗.ติณวัตถารกะ

การระงับอธิกรณ์ดจุ หญ้ากลบไว้ หยุดไม่ให้ลกุ ลาม.

ผู้กินคูถ
ภิกษุทั้งหลาย! ลาภสักการะและเสียงเยินยอ เป็นอันตรายที่ทารุณ
แสบเผ็ดหยาบคาย ต่อการบรรลุพระนิพพานอันเป็นธรรมเกษมจากโยคะ
ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่า.
ภิกษุทง้ั หลาย! เปรียบเหมือนตัวกังสฬกะ ซึง่ กินคูถเป็นอาหาร อิม่ แล้ว
ด้วยคูถ; อนึง่ กองคูถใหญ่ ก็มอี ยูต่ รงหน้าของมัน เพราะเหตุนน้ั มันจึงนึกดูหมิน่
กังสฬกะตัวอืน่ ว่า “เราผูม้ คี ถู เป็นภักษา อิม่ แล้วด้วยคูถ ท้องป่องด้วยคูถ. อนึง่
กองคูถใหญ่ตรงหน้าของเราก็ยงั มี. กังสฬกะตัวอืน่ มีบญ
ุ น้อย มีเกียรตินอ้ ย
ไม่รวยลาภด้วยคูถ” ดังนี.้
ภิ ก ษุ ท ั ้ ง หลาย!
ภิ ก ษุ บ างรู ป ในศาสนานี ้ ก ็ เ หมื อ นกั น ,
เป็นผู้ถูกลาภสักการะ และเสียงเยินยอครอบงำแล้ว มีจิตติดแน่นอยู่ในสิ่งนั้นๆ,
ในเวลาเช้ า ครองจี ว ร ถื อ บาตร เข้ า ไปบิ ณ ฑบาตในหมู ่ บ ้ า น หรื อ ในเมื อ ง,
เธอได้ ฉ ั น ตามพอใจจนอิ ่ ม แล้ ว
ในที ่ น ั ้ น ด้ ว ย,
ทั้งเขาก็นิมนต์เพื่อฉันในวันพรุ่งนี้ด้วย, ของบิณฑบาตก็เต็มบาตร กลับมาด้วย.
ภิ ก ษุ น ี ้ ครั ้ น กลั บ มาถึ ง วั ด แล้ ว ก็ พ ู ด พล่ า ม (เหมื อ นตั ว กั ง สฬกะ)
ในท่ามกลางหมูเ่ พือ่ นภิกษุวา่ “เราได้ฉนั ตามพอใจจนอิม่ แล้ว ทัง้ เขาก็นมิ นต์
เพื่อฉันในวันพรุ่งนี้อีก, ของบิณฑบาตของเรานี้ก็เต็มบาตร กลับมา,
เรารวยลาภด้ ว ยจี ว ร บิ ณ ฑบาต เสนาสนะ และคิ ล านเภสั ช บริ ข าร.
ส่วนภิกษุอื่นๆเหล่านี้ มีบุญน้อย มีอภินิหารน้อย จึงไม่รวยลาภด้วยจีวร
บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานเภสัชบริขาร” ดังนี.้
ภิกษุทั้งหลาย! ลาภสักการะและเสียงเยินยอ เป็นอันตรายที่ทารุณ
แสบเผ็ดหยาบคาย ต่อการบรรลุพระนิพพานอันเป็นธรรมเกษมจากโยคะ
ไม่มธี รรมอืน่ ยิง่ กว่า ด้วยอาการอย่างนี.้ เพราะฉะนัน้ ในเรือ่ งนี้ พวกเธอทัง้ หลาย
พึงสำเหนียกในใจไว้ดังนี้ว่า “เราทั้งหลาย จักไม่เยื่อใยในลาภสักการะและ
เสี ย งเยิ น ยอที ่ เ กิ ด ขึ ้ น . อนึ ่ ง ลาภสั ก การะและเสี ย งเยิ น ยอที ่ เ กิ ด ขึ ้ น แล้ ว
ต้ อ งไม่ ม าห่ อ หุ ้ ม อยู ่ ท ี ่ จ ิ ต ของเรา”. ภิ ก ษุ ท ั ้ ง หลาย! พวกเธอทั ้ ง หลาย
พึงสำเหนียกใจไว้ อย่างนีแ้ ล.
(พระไตรปิฎกบาลี สยามรัฐ ๑๖/๒๖๙/๕๔๗)

อภิสมาจาริกาสิกขา
: ระเบียบปฏิบตั ิ ขนบธรรมเนียม
ประเพณี อันดีงามของสงฆ์

คัมภีร์มหาวรรค : เรื่องสำคัญ ที่ต้องทำเสมอ
มหาวรรค ภาค ๑ (พระวินยั ปิฎก เล่ม ๔)
มหาวรรค ภาค ๒ (พระวินยั ปิฎก เล่ม ๕)

คัมภีร์จุลวรรค : เรื่องระเบียบกระบวนการสงฆ์
จุลวรรค ภาค ๑ (พระวินยั ปิฎก เล่ม ๖)
จุลวรรค ภาค ๒ (พระวินยั ปิฎก เล่ม ๗)

พระอริยวินยั ทีม่ าในพระไตรปิฎกเล่มอืน่ ๆ
คัมภีรป์ ริวาร (พระวินยั ปิฎก เล่ม ๘)
พระอริยวินยั ทีม่ าในพระสุตตันตปิฎก

เนื้อแท้ที่ไม่อันตรธาน
ภิกษุทง้ั หลาย พวกภิกษุในบริษทั กรณีน,้ี สุตตันตะเหล่าใด ทีก่ วีแต่งขึน้
ใหม่ เป็นคำร้อยกรองประเภทกาพย์กลอน มีอกั ษรสละสลวย มีพยัญชนะอัน
วิจติ ร เป็นเรือ่ งนอกแนว เป็นคำกล่าวของสาวก, เมือ่ มีผนู้ ำสุตตันตะเหล่านัน้
มากล่ า วอยู ่ ; เธอจั ก ไม่ ฟ ั ง ด้ ว ยดี ไม่ เ งี ่ ย หู ฟ ั ง ไม่ ต ั ้ ง จิ ต เพื ่ อ จะรู ้ ท ั ่ ว ถึ ง
และจักไม่สำคัญ ว่าเป็นสิง่ ที่ ตนควรศึกษาเล่าเรียน.
ภิกษุทั้งหลาย ส่วนสุตตันตะเหล่าใด ที่เป็นคำของตถาคต เป็น
ข้อความลึก มีความหมายซึง้ เป็นชัน้ โลกุตตระ ว่าเฉพาะด้วยเรือ่ งสุญญตา,
เมือ่ มีผนู้ ำสุตตันตะเหล่านัน้ มากล่าวอยู;่ เธอย่อมฟังด้วยดี ย่อมเงีย่ หูฟงั
ย่อมตัง้ จิต เพือ่ จะรูท้ ว่ั ถึง และย่อมสำคัญว่าเป็นสิง่ ทีต่ นควรศึกษาเล่าเรียน
จึงพากันเล่าเรียน ไต่ถาม ทวนถามแก่กันและกันอยู่ว่า “ข้อนี้เป็นอย่างไร?
มีความหมายกีน่ ยั ? ดังนี.้ ด้วยการทำดังนี้ เธอย่อมเปิดธรรมทีถ่ กู ปิดไว้ได้, ธรรมที่
ยังไม่ปรากฏ เธอก็ทำให้ปรากฏได้, ความสงสัยในธรรมหลายประการทีน่ า่ สงสัย
เธอก็บรรเทาลงได้.
ภิกษุทง้ั หลาย ภิกษุบริษทั เหล่านี้ เราเรียกว่า บริษทั ทีม่ กี ารลุลว่ งไปได้
ด้วยการสอบถามแก่กันและกันเอาเอง, หาใช่ด้วยการชี้แจงโดยกระจ่าง
ของบุคคลภายนอกเหล่าอื่นไม่; จัดเป็นบริษัทที่เลิศแล.
(พระไตรปิฎกบาลี สยามรัฐ ๒๐ / ๒๙ / ๒๙๒)

คัมภีรม์ หาวรรค
ภาค ๑
(พระไตรปิฎก เล่ม ๔)
วรรคใหญ่ ภาค ๑ มี ๔ ขันธ์

๑๙๖

ประมวลพระพุทธบัญญัติ

อริยวินยั จากพระไตรปิฎก

๑. มหาขันธกะ
หมวดใหญ่ ว่าด้วยเหตุการณ์ในสมัยทีต่ รัสรูใ้ หม่ ๆ
ทรงมนสิการปฏิจจสมุปบาท
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสรู้ใหม่ ๆ ประทับ ณ โคนไม้โพธิริมฝั่งแม่น้ำ
เนรัญชรา ในตำบลอุรเุ วลา พระองค์ประทับนัง่ เสวยวิมตุ ติสขุ ณ โคนไม้โพธิตลอด
๗ วัน ในเวลาปฐมยามแห่งราตรี ทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาท ธรรมที่เกิด
ขึน้ และดับไปเพราะอาศัยเหตุปจั จัยโดยอนุโลมและปฏิโลม แล้วทรงเปล่งอุทาน
ว่า เมือ่ ธรรมปรากฏ แก่พราหมณ์ผมู้ คี วามเพียรเพ่งอยูเ่ ขาย่อมสิน้ ความ
สงสัย เพราะรูธ้ รรมพร้อมทัง้ ต้นเหตุ ในเวลามัชฌิมยามแห่งราตรี ทรง
พิ จ ารณาปฏิ จ จสมุ ป บาทโดยอนุ โ ลมและปฏิ โ ลมแล้ ว ทรงเปล่ ง อุ ท านว่ า
เมื ่ อ ธรรม
ปรากฏแก่ พ ราหมณ์ ผ ู ้ ม ี ค วามเพี ย รเพ่ ง อยู ่
เขาย่ อ มสิ ้ น ความสงสั ย เพราะได้ ทราบถึ ง ความสิ ้ น ไปแห่ ง ปั จ จั ย
ในเวลาปัจฉิมยามแห่งราตรีทรงพิจารณา
ปฏิจจสมุปบาททัง้ โดยอนุโลมตามลำดับ และโดยปฏิโลมย้อนลำดับแล้วทรงเปล่ง
อุทานว่า เมือ่ ธรรมปรากฏแก่พราหมณ์ผมู้ คี วามเพียรเพ่งอยู่ พราหมณ์นน้ั ย่อม
กำจัดมารพร้อมทัง้ เสนาเสียได้ ดังดวงอาทิตย์ทำท้องฟ้าให้สว่างฉะนัน้ .

ทรงโต้ตอบกับพราหมณ์ที่ชอบตวาดคน
เมือ่ ครบ ๗ วันแล้ว ทรงออกจากสมาธินน้ั เสด็จจากโคนไม้โพธิ ไปยัง
ไม้อชปาลนิโครธ ต้นไทรที่เด็กเลี้ยงแพะชอบมาพัก ประทับนั่งเสวยวิมุตติสุข
ณ โคนไม้นน้ั ตลอด ๗ วัน มีพราหมณ์ชอบตวาดคนมาเฝ้ากราบทูลถามถึงธรรมะ
ที่ทำคนให้เป็นพราหมณ์ ทรงเปล่งอุทานเป็นใจความว่า ผู้ที่จะนับว่าเป็น
พราหมณ์ คือผู้ลอยบาป ไม่มักตวาดคนอื่น ไม่มีกิเลสเหมือนน้ำฝาด
สำรวมตน มีความรูจ้ บเวท อยูจ่ บพรหมจรรย์แล้ว ไม่มคี วามเย่อหยิง่ .

คัมภีรม์ หาวรรค ภาค ๑ (พระวินยั ปิฏก เล่ม ๔)

๑๙๗

ทรงเปล่งอุทานที่ต้นจิก
ครัน้ ครบ ๗วันแล้ว ทรงออกจากสมาธินน้ั เสด็จจากโคนไม้อชปาลนิโครธ
ไปยังต้นจิก ประทับนั่งเสวยวิมุตติสุข ณ โคนไม้จิกนั้น ตลอด ๗ วัน ได้เกิด
เมฆใหญ่ผิดฤดูกาลมีฝนตกพรำเจือด้วยลมหนาว ตลอด ๗ วัน พญานาค
ชือ่ มุจลินท์ มาวงด้วยขนดรอบพระกายของพระผูม้ พี ระภาค ๗ รอบ เพือ่ ป้องกัน
หนาวร้อนเหลือบยุงเป็นต้น ทรงเปล่งอุทานปรารภสุข ๔ ประการ คือ สุขเพราะ
ความสงั ด สุ ข เพราะไม่ เ บี ย ดเบี ย น สุ ข เพราะปราศจากราคะ
ก้าวล่วงกามเสียได้ และสุขอย่างยอดคือการนำความถือตัวออกได้.

เหตุการณ์ที่ต้นเกต
ครั้นครบ ๗ วันแล้ว ทรงออกจากสมาธินั้น เสด็จจากโคนไม้จิกไปยัง
ไม้ราชายตนะ (ต้นเกต) ประทับนัง่ เสวยวิมตุ ติสขุ ณ โคนไม้เกตนัน้ ตลอด ๗ วัน
มีพอ่ ค้า ๒ คนชือ่ ตปุสสะ กับ ภัลลิกะ เดินทางมาจากอุกละชนบท ถวายข้าว
สัตตุกอ้ นและสัตตุผง ทรงรับด้วยบาตรทีท่ า้ วจาตุมมหาราชถวาย แล้วเสวยข้าว
นั้น พ่อค้า ๒ คนปฏิญญาตนเป็นอุบาสกถึง พระพุทธ พระธรรม เป็นสรณะ
นับเป็นอุบาสกชุดแรกในโลกทีเ่ ปล่งวาจาถึงรัตนะ ๒ (คือ พระพุทธ พระธรรม).

เสด็จกลับไปต้นไทรอีก
ครั้นครบ ๗ วันแล้ว ทรงออกจากสมาธินั้น เสด็จจากโคนไม้เกต
ไปยังต้นไทรทีเ่ ด็กเลีย้ งแพะชอบมาพัก (อชปาลนิโครธ) และประทับ ณ โคนไม้
ไทรนัน้ ทรงพิจารณาเห็นว่า ธรรมทีพ่ ระองค์ตรัสรู้ ลึกซึง้ ยากทีค่ นอืน่ จะตรัสรู้
ตามได้ กล่าวคือ หลักอิทปั ปัจจยตา ปฏิจจสมุปบาท แม้ฐานะคือ ความสงบ
แห่งสังขารทัง้ ปวง ความสลัดคืนซึง่ อุปธิทง้ั ปวง ความสิน้ ตัณหา วิราคะ นิโรธ
นิพพาน ก็เป็นสิง่ ทีเ่ ห็นได้ยาก ทรงน้อมพระหฤทัยไปในทางทีจ่ ะไม่แสดงธรรม
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พระพรหมมาอาราธนา
ท้าวสหัมบดีพรหมทราบพระพุทธดำริ จึงมาเฝ้ากราบทูลอาราธนา
ให้ทรงแสดงธรรม อ้างเหตุผลว่าผู้ที่มีกิเลสน้อย พอจะรู้พระธรรมได้มีอยู่
พระผู้มีพระภาคทรงพิจารณาสัตว์เปรียบด้วยดอกบัว ๓ ชนิด คือที่อยู่ใต้น้ำ
เสมอน้ำ และโผล่พน้ น้ำ อันเปรียบด้วยบุคคล ๓ ชนิด ทีพ่ อจะตรัสรูไ้ ด้๑ จึงทรง
ตกลงพระหฤทัยที่จะแสดงธรรม ทรงปรารภอาฬารดาบส กาลามโคตร ก็ทรง
ทราบว่าถึงแก่กรรมเสีย ๗ วันแล้ว ทรงปรารภอุทกดาบส รามบุตร ก็ทรงทราบ
ว่าถึงแก่กรรมเสียเมือ่ วานนีเ้ อง จึงตกลงพระหฤทัย เสด็จไปแสดงธรรมโปรด
ปัญจวัคคีย์ ณ ป่าอิสปิ ตนมฤคทายวัน ระหว่างทางทรงพบอุปกาชีวก ได้ตรัส
โต้ตอบกับอาชีวกนัน้ แต่อปุ กาชีวกไม่เชือ่ .

ทรงแสดงธรรมครัง้ แรก
เมือ่ เสด็จถึงป่าอิสปิ ตนมฤคทายวัน แขวงกรุงพาราณสีแล้ว ครัง้ แรก
ปัญจวัคคีย์เหล่านั้นแสดงอาการกระด้างกระเดื่อง แต่เมื่อทรงเตือนให้นึกถึงว่า
เมื่อก่อนพระองค์ ไม่เคยตรัสบอกเลยว่าตรัสรู้ บัดนี้ตรัสบอกแล้ว จึงควร
ตัง้ ใจฟัง ก็พากันตัง้ ใจฟัง พระผูม้ พี ระภาคจึงทรงแสดงธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
มีใจความสำคัญคือ:๑. ทรงชีท้ างทีผ่ ดิ อันได้แก่กามสุขลั ลิกานุโยค (การประกอบตนให้ชมุ่
อยู่ด้วยกาม) และอัตตกิลมถานุโยค (การทรมานตนให้ลำบาก) ว่าเป็นส่วนสุด
โต่งทีบ่ รรพชิตไม่ควรดำเนิน แล้วทรงแสดงมัชฌิมาปฏิปทา (ข้อปฏิบตั สิ ายกลาง)
ได้แก่มรรคมีองค์ ๘ ทีพ่ ระองค์ตรัสรูแ้ ล้ว อันเป็นไปเพือ่ พระนิพพาน.
๒. ทรงแสดงอริยสัจ ๔ คือ ทุกข์ เหตุให้ทกุ ข์เกิด ความดับทุกข์
และข้อปฏิบตั ใิ ห้ถงึ ความดับทุกข์ โดยละเอียด.
๓. ทรงแสดงว่าทรงรูต้ วั อริยสัจทัง้ ๔ ทรงรูห้ น้าทีอ่ นั ควรทำในอริยสัจ
๑

ในอรรถกถา ได้กล่าวบัวส่วนประเภทที่ ๔ คือดอกบัวทีไ่ ม่มหี วังจะโผล่นำ้ ได้ เปรียบด้วยบุคคลผูไ้ ม่มหี วังจะได้ตรัสรู้

คัมภีรม์ หาวรรค ภาค ๑ (พระวินยั ปิฏก เล่ม ๔)
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ทัง้ ๔ และทรงรูว้ า่ ได้ทรงทำหน้าทีเ่ สร็จแล้ว จึงทรงแน่พระหฤทัยว่า ได้ตรัสรู้
อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว (อันแสดงว่าทรงปฏิบัติจนได้ผลด้วยพระองค์
เองแล้ว) เมือ่ จบพระธรรมเทศนา ท่านโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรม และได้
ขอบวช ต่อมาท่านวัปปะ ท่านภัททิยะ ท่านมหานามะและท่านอัสสชิ สดับ
พระธรรมเทศนา ได้ดวงตาเห็นธรรมตามลำดับ และได้ขอบวช เป็นอันได้บวช
ครบทัง้ ๕ ท่าน.

ทรงแสดงอนัตตลักขณสูตร
ต่อจากนัน้ พระผูม้ พี ระภาค จึงทรงแสดงอนัตตลักขณสูตรแก่ภกิ ษุ
ปัญจวัคคียน์ น้ั มีใจความสำคัญคือ :๑. รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ ไม่ใช่ตน ถ้าเป็นตนก็จะ
บังคับบัญชาให้เป็นอย่างนี้ ไม่เป็นอย่างนัน้ ได้ ฉะนัน้ จึงเป็นไปเพือ่ ป่วยอาพาธ
เพราะไม่ใช่ตนจึงบังคับบัญชาไม่ได้.
๒. แล้วตรัสถามให้ตอบเป็นข้อ ๆ ไปว่า ขันธ์ ๕ เที่ยงหรือไม่เที่ยง
ตอบว่าไม่เทีย่ ง สิง่ ทีไ่ ม่เทีย่ งเป็นทุกข์หรือเป็นสุข ตอบว่าเป็นทุกข์ สิง่ ใดไม่เทีย่ ง
เป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดา ควรหรือที่จะตามเห็นว่านั่นของเรา
เราเป็นนัน่ นัน่ เป็นตัวตนของเรา ภิกษุปจั วัคคียเ์ หล่านัน้ ตอบว่าไม่ควร.
๓. ตรัสสรุปว่าเพราะเหตุนั้น ควรเห็นด้วยปัญญาอันชอบว่า รูป
เป็นต้นนัน้ ทุกชนิดไม่ใช่ของเรา เราไม่ได้เป็นนัน่ นัน่ ไม่ใช่ตวั ตนของเรา.
๔. ตรัสแสดงผลว่า อริยสาวกผู้เห็นอย่างนี้ ย่อมเบื่อหน่ายในรูป
เป็นต้นนั้น เมื่อเบื่อหน่ายก็คลายกำหนัด เพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้น เมื่อ
หลุดพ้นก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้ว รู้ว่าสิ้นชาติอยู่จบพรหมจรรย์ทำหน้าที่เสร็จแล้ว
ไม่ตอ้ งทำหน้าทีอ่ ะไรเพือ่ ความเป็นอย่างนีอ้ กี ภิกษุปญ
ั จวัคคียม์ จี ติ หลุดพ้นจาก
อาสวะไม่ถอื มัน่ ด้วยอุปาทาน ครัง้ นัน้ มีพระอรหันต์เกิดขึน้ ในโลก ๖ องค์.
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แสดงธรรมโปรดยสกุลบุตรกับครอบครัวและมิตรสหาย
ยสกุลบุตร เบื่อหน่ายชีวิตครองเรือนกลุ้มใจออกจากบ้านไปยังป่า
อิสปิ ตนมฤคทายวัน ในเวลาเช้ามืดได้พบพระผูม้ พี ระภาค ทรงตรัสอนุปพุ พิกถา๑
และทรงแสดงอริยสัจสี่ ยสกุลบุตรได้ดวงตาเห็นธรรม เศรษฐีผเู้ ป็นบิดาออกตาม
พบพระผูม้ พี ระภาคได้สดับพระธรรมเทศนาได้ดวงตาเห็นธรรม ประกาศตนเป็น
อุบาสกถึงพระรัตนตรัย ในขณะที่ฟังพระธรรมเทศนาที่แสดงแก่เศรษฐีผู้เป็น
บิดา ยสกุลบุตรก็ได้ตรัสรูเ้ ป็นพระอรหันต์ และขอบวช ครัง้ นัน้ มีพระอรหันต์ใน
โลก ๗ องค์ รุ่งเช้าพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยพระยสะ เสด็จไปฉันที่เรือน
เศรษฐีผบู้ ดิ า ทรงแสดงธรรมโปรดมารดา และภริยาของพระยสะให้ได้ดวงตา
เห็นธรรม ประกาศตนเป็นอุบาสิกาถึงพระรัตนตรัย ตลอดชีวติ นับเป็นอุบาสิกา
ชุดแรกในโลก ครัน้ แล้วมีเพือ่ นของพระยสะ ๔ คน กับอีก ๕๐ คนตามลำดับ ได้
มาฟังพระธรรมเทศนา สำเร็จเป็นพระอรหันต์ จึงมีพระอรหันต์ในโลก ๖๑ องค์.

ทรงส่งพระสาวกไปประกาศพระศาสนา
ครัง้ นัน้ พระผูม้ พี ระภาคได้รบั สัง่ กับภิกษุทง้ั หลายเหล่านัน้ ว่า “ภิกษุ
ทั้งหลาย เราพ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวง ทั้งที่เป็นของทิพย์และของมนุษย์ แม้
พวกเธอก็พ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวง ทั้งที่เป็นของทิพย์และของมนุษย์ ภิกษุ
ทัง้ หลาย พวกเธอจงจาริกไป เพือ่ ประโยชน์สขุ แก่มหาชน เพือ่ อนุเคราะห์แก่
ชาวโลก เพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์ อย่าไป
ทางเดียวกันสองรูป จงแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้น มีความงามใน
ท่ามกลาง และมีความงามในทีส่ ดุ จงประกาศพรหมจรรย์ พร้อมทัง้ อรรถและ
พยัญชนะบริสทุ ธิบ์ ริบรู ณ์ครบถ้วน สัตว์ทง้ั หลายทีม่ ธี ลุ ใี นตาน้อย มีอยู่ ย่อม
เสื่อมเพราะไม่ได้ฟังธรรม จักมีผู้รู้ธรรม ภิกษุทั้งหลาย แม้เราก็จักไปยัง
ตำบลอุรุเวลาเสนานิคมเพื่อแสดงธรรม”.
๑

อนุปุพพิกถา คือ เรื่องทาน, เรื่องศีล, เรื่องสวรรค์, เรื่องโทษความต่ำทรามความเศร้าหมองแห่งกาม และเรื่อง
อานิสงส์แห่งการออกจากกาม

คัมภีรม์ หาวรรค ภาค ๑ (พระวินยั ปิฏก เล่ม ๔)
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ทรงอนุญาตการบรรพชาอุปสมบท
ภิกษุที่ไปเผยแผ่พระศาสนาเหล่านั้น นำกุลบุตรที่ประสงค์จะบรรพชา
อุปสมบทมาเฝ้า เพื่อให้พระผู้มีพระภาคทรงบรรพชาอุปสมบทให้ ได้รับ
ความลำบากเกี่ยวกับการเดินทางมา จึงทรงเรียกประชุมสงฆ์ อนุญาตให้ภิกษุ
เหล่านัน้ ดำเนินการให้บรรพชาอุปสมบทได้เอง โดยให้ผปู้ ระสงค์จะบวชโกนผม
ปลงหนวด นุง่ ห่มผ้าย้อมฝาด ทำผ้าห่มเฉวียงบ่าข้างหนึง่ ไหว้เท้าภิกษุทง้ั หลาย
เปล่งวาจาถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ ครบ ๓ ครั้ง ก็เป็นอันได้บวชด้วยการ
ถึงสรณะ ๓ (ติสรณคมนูปสัมปทา)

ตรัสเรื่องความหลุดพ้นอย่างยอดเยี่ยม
เมือ่ พระผูม้ พี ระภาค ทรงจำพรรษาเสร็จแล้ว ตรัสสอนภิกษุทง้ั หลายว่า
เราได้บรรลุได้ทำให้แจ้งแล้ว ซึง่ ความหลุดพ้นอันยอดเยีย่ ม ด้วยการไตร่ตรอง
โดยแยบคาย ด้วยความเพียรชอบโดยแยบคาย แม้ท่านทั้งหลายก็ได้บรรลุ
ได้ทำให้แจ้งแล้วซึ่งความหลุดพ้นอันยอดเยี่ยม ด้วยการไตร่ตรองอันแยบคาย
และด้วยความเพียรชอบอันแยบคายเช่นเดียวกัน.

โปรดสหาย ๓๐ คน
ครัน้ ประทับ ณ กรุงพาราณสีพอสมควรแล้ว ก็เสด็จไปยังตำบลอุรเุ วลา
เสนานิคม ระหว่างทางทรงแวะพัก ณ โคนไม้แห่งหนึง่ ได้แสดงธรรมโปรด
ภัททวัคคียก์ มุ าร ซึง่ เป็นสหายกัน ๓๐ คน ให้ได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วขอบวช
พระองค์ก็ได้ประทานการบวชด้วยพระองค์เอง โดยตรัสว่า “เธอจงเป็นภิกษุ
มาเถิด ธรรมอัน เรากล่าวดีแล้ว เธอจงประพฤติพรรหมจรรย์เพือ่ ทำทีส่ ดุ แห่งทุกข์
โดยชอบเถิด” (เอหิภกิ ขุอปุ สัมปทา)

โปรดชฎิล ๓ พีน่ อ้ งและบริวาร
ครั้นถึงตำบลอุรุเวลา ซึ่งชฎิล ๓ พี่น้องอาศัยอยู่คืออุรุเวลกัสสป
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นทีกสั สป และคยากัสสป แต่ละคนมีบริวาร ๕๐๐, ๓๐๐, และ ๒๐๐ คนตามลำดับ
ในชั้นแรกได้ทรงขอพักในเขตอาศรมของอุรุเวลกัสสป ได้ทรงแสดงปาฏิหารย์
หลายอย่าง จนอุรเุ วลกัสสปคลายทิฏฐิมานะ ขอบวชในพระพุทธศาสนา เมือ่
พระผูม้ พี ระภาคตรัสให้บอกลาบริวารก่อน บริวารก็ตกลงใจจะบวชด้วย จึงลอย
บริขารลงในน้ำ ขอบวชร่วมกัน ซึ่งพระผู้มีพระภาคก็ประทานการบวชด้วย
เอหิภกิ ขุอปุ สัมปทา.
นที ก ั ส สป น้ อ งคนที ่ ส องเห็ น บริ ข ารลอยมาตามกระแสน้ ำ คิ ด ว่ า
เกิดอันตรายแก่พี่ของตน แต่เมื่อสอบถามทราบความก็ลอยบริขารของตนและ
บริวารขอบวช ทำนองเดียวกับพีช่ าย และคยากัสสป เห็นบริขารลอยมาก็สงสัย
เมือ่ สอบถามทราบความก็ขอบวชพร้อมด้วยบริวารเช่นเดียวกัน.

ทรงแสดงอาทิตตปริยายสูตร
เมื่อประทับ ณ ตำบลอุรุเวลา พอสมควรแล้ว ก็เสด็จไปยังตำบล
คยาสีสะ พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมูใ่ หญ่ผเู้ คยเป็นชฎิลมาก่อน ณ ทีน่ น้ั ทรงแสดง
อาทิตตปริยายสูตร มีใจความว่า
๑. ตา หู จมูก ลิน้ กาย ใจ เป็นของร้อน รูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ
คือสิง่ ทีถ่ กู ต้องได้ดว้ ยกาย ธรรมารมณ์ คือสิง่ ทีร่ ไู้ ด้ดว้ ยใจ เป็นของร้อน วิญญาณ
คือความรูอ้ ารมณ์ทาง ตา หู เป็นต้น เป็นของร้อน ผัสสะ คือความกระทบอารมณ์
ทางตาเป็นต้น เป็นของร้อน เวทนา คือความเสวยอารมณ์เป็นสุขทุกข์หรือ
ไม่ทกุ ข์ไม่สขุ ซึง่ เกิดจากสัมผัสทางตาเป็นต้น เป็นของร้อน ร้อนเพราะไฟ คือราคะ
โทสะ โมหะ ร้อนเพราะความเกิด ความแก่ ความตาย ความเศร้าโศก ความพิไร
รำพัน ความไม่สบายกาย ความไม่สบายใจ และความขัดใจ.
๒. เมือ่ อริยสาวกผูไ้ ด้สดับ ได้เห็นเช่นนี้ ย่อมเบือ่ หน่ายในตา หู เป็นต้น
ย่อมเบือ่ หน่ายใน รูป เสียงฯ ย่อมเบือ่ หน่ายในวิญญาณ มีความรูอ้ ารมณ์ทางตาฯ
ย่อมเบือ่ หน่ายในผัสสะ มีความกระทบอารมณ์ ทางตาฯ ย่อมเบือ่ หน่ายในเวทนา
มีความเสวยอารมณ์ที่เกิดเพราะจักขุสัมผัสฯ เมื่อเบื่อหน่าย ก็คลายกำหนัด
เพราะคลายกำหนัดย่อมหลุดพ้น เมือ่ หลุดพ้นก็มญ
ี าณรูว้ า่ หลุดพ้นแล้ว

คัมภีรม์ หาวรรค ภาค ๑ (พระวินยั ปิฏก เล่ม ๔)

๒๐๓

รู้ว่าสิ้นความเกิด ได้อยู่จบพรหมจรรย์แล้วได้ทำหน้าที่เสร็จแล้ว ไม่มีกิจอื่น
ทีจ่ ะพึงทำเพือ่ ความเป็นอย่างนีอ้ กี
ผลของการแสดงพระธรรมเทศนานี้ ภิกษุ ๑,๐๐๐ รูปมีจติ พ้นจากอาสวะ
ไม่ถือมั่นด้วยอุปาทาน

โปรดพระเจ้าพิมพิสาร
เมือ่ ประทับ ณ ตำบลคยาสีสะพอสมควรแล้ว จึงเสด็จไปสูก่ รุงราชคฤห์
พร้อมด้วยภิกษุผเู้ คยเป็นชฎิล ๑,๐๐๐ รูปประทับอยู่ ณ เจดียซ์ ง่ึ ประดิษฐานไว้
ดีแล้ว ณ สวนตาลหนุม่ พระเจ้าพิมพิสาร จอมทัพแคว้นมคธพร้อมด้วยพราหมณ์
คฤหบดีชาวมคธจำนวน ๑๒ นหุต (๑๒๐,๐๐๐ คน) ได้สดับกิตติศัพท์ของ
พระผู้มีพระภาคจึงเสด็จไปและไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค
ในชั ้ น แรกพระผู ้ ม ี พ ระภาค
ทรงให้
อุ ร ุ เ วลกั ส สป
ประกาศความที ่ ต นละเลิ ก ลั ท ธิ เ ดิ ม มาขอบวชว่ า มี เหตุ ผ ลอย่ า งไร
เพื ่ อ ทำลายทิ ฏ ฐิ ม านะของบุ ค คลบางคนก่ อ น
แล้ ว จึ ง ทรงแสดง
อนุปพุ พิกถา (ทาน ศีล สวรรค์ โทษของกาม และอานิสงส์ของการออกจากกาม
โดยลำดับ) และทรงแสดงอริยสัจ ๔ พระเจ้าพิมพิสาร พร้อมทัง้ พราหมณ์ คฤหบดี
๑๑ นหุต ได้ดวงตาเห็นธรรม (เป็นโสดาบันบุคคล) อีกหนึง่ นหุต รูแ้ จ้งความเป็น
อุบาสก
พระเจ้าพิมพิสารกราบทูล ในการทีท่ รงสมพระราชประสงค์ ๕ ประการ คือ
๑.ขอให้ได้อภิเษกในราชสมบัติ
๒.ขอให้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามาสู่แว่นแคว้น
๓.ขอให้ได้เข้าไปนัง่ ใกล้
๔.ขอให้พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรม
๕.ขอให้ได้รู้ธรรมะของพระผู้มีพระภาค
ครั ้ น แล้ ว กราบทู ล สรรเสริ ญ พระธรรมเทศนา ประกาศพระองค์
เป็นอุบาสกถึงพระรัตนตรัย เป็นสรณะตลอดพระชนม์ชพี แล้วทรงอาราธนา
พระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์เพื่อฉันในวันรุ่งขึ้น.

๒๐๔

ประมวลพระพุทธบัญญัติ

อริยวินยั จากพระไตรปิฎก

ในวันรุง่ ขึน้ ทีพ่ ระผูม้ พี ระภาคเสด็จไป ณ ราชนิเวศน์พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์
เมือ่ อังคาส(ถวายพระ, เลีย้ งพระ) เสร็จแล้ว พระเจ้าพิมพิสารได้ทรงหลัง่ น้ำจาก
พระเต้าทอง เพือ่ ถวายเวฬุวนั ป่าไผ่ แด่พระสงฆ์มพี ระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุข
พระผู้มีพระภาคทรงรับ แล้วเสด็จกลับ ทรงปรารภเหตุนั้น จึงได้ประทาน
พระพุทธานุญาตให้มอี าราม (วัด) ได้.

สารีบตุ ร โมคคัลลานะออกบวช
สมัยนั้นสัญชัยปริพาชกอาศัยอยู่ ณ กรุงราชคฤห์พร้อมด้วยบริษัท
ปริพาชกหมูใ่ หญ่ จำนวน ๒๕๐ คน ในครัง้ นัน้ สารีบตุ รและโมคคัลลานะ
ประพฤติพรหมจรรย์ในสำนักสัญชัยปริพาชก ต่างทำกติกากันว่า ใครได้บรรลุ
อมตธรรมก่อนจะบอกแก่อีกคนหนึ่ง สารีบุตรได้เห็นพระอัสสชิเข้าไปสู่กรุง
ราชคฤห์เพื่อบิณฑบาต มีความเลื่อมใสในความสงบเสงี่ยมเรียบร้อยของท่าน
จึงรอจนได้โอกาสก็เข้าไปถามถึงหลักธรรมในศาสนาที่ท่านบวช ท่านกล่าว
หลักธรรมเพียงย่อๆให้ฟังว่า “ธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุ พระตถาคต
ทรงแสดงเหตุแห่งธรรมเหล่านั้น และความดับแห่งธรรมเหล่านั้น.”
สารีบุตรได้ฟังก็ได้ดวงตาเห็นธรรม แล้วนำมาเล่าให้โมคคัลลานะฟัง
โมคคัลลานะก็ได้ดวงตาเห็นธรรม จึงพากันไปลาปริพาชก ๒๕๐ คน เพือ่ จะไป
บวชในสำนักพระบรมศาสดา แต่ปริพาชกเหล่านัน้ ขอไปด้วย จึงพร้อมกันไปลา
สัญชัยผูอ้ าจารย์ สัญชัยขอให้อยูช่ ว่ ยกันบริหารหมูค่ ณะถึง ๓ ครัง้ แต่สารีบตุ ร
โมคคัลลานะไม่ยอม คงลาไปพร้อมทั้งปริพาชกอีก ๒๕๐ คน สัญชัยเสียใจถึง
อาเจียนเป็นโลหิต
เมื่อไปเฝ้าทูลขอบวชในพระพุทธศาสนาต่อพระผู้มีพระภาคก็ได้รับ
พระพุทธานุญาตให้เป็นภิกษุด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทา ครั้งนั้นคนสำคัญ
ชาวมคธออกบวช ประพฤติ พ รหมจรรย์ ใ นพระผู ้ ม ี พ ระภาคเป็ น อั น มาก
คนทั ้ ง หลายจึ ง พากั น ติ เ ตี ย นว่ า เป็ น ปฏิ ป ทาที ่ ท ำสกุ ล วงศ์ ใ ห้ ข าดสู ญ
พระผูม้ พี ระภาคทรงแนะนำให้ภกิ ษุทง้ั หลายกล่าวว่า พระองค์แนะนำโดยธรรม

คัมภีรม์ หาวรรค ภาค ๑ (พระวินยั ปิฏก เล่ม ๔)
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มิใช่โดยอธรรม เมื่อมนุษย์ทั้งหลายจำนนต่อคำว่า ธรรม และหาทางจับผิด
ทีว่ า่ มีอะไร เป็น อธรรม ไม่ได้ ก็พากันเลิกติเตียน ภายใน ๗ วัน (มีเรือ่ งทีท่ รง
แก้ขอ้ ทีถ่ กู กล่าวหาว่าเป็น “กาฝากสังคม” อยูใ่ นหน้า ๓๐๒)

ทรงอนุญาตให้มีอุปัชฌาย์
สมัยนัน้ ภิกษุทง้ั หลาย ไม่มอี ปุ ชั ฌาย์๑ ไม่มผี ใู้ ห้โอวาทสัง่ สอน ก็นงุ่ ห่ม
ไม่เรียบร้อย มีอากัปกิรยิ าไม่เหมาะสมเทีย่ วไปบิณฑบาต เขากำลังบริโภคอยู่
ก็ยน่ื บาตรเข้าไปเหนือของบริโภค ของขบเคีย้ ว เป็นต้น บ้างก็ขอแกง บ้างขอ
ข้าวสุกด้วยตนเองมาฉัน บ้างก็สง่ เสียงดังในโรงอาหาร เป็นทีต่ ำหนิตเิ ตียน
พระผู้มีพระภาคทรงปรารภเหตุนี้ จึงทรงอนุญาตให้มีอุปัชฌาย์ ให้อุปัชฌาย์
ตัง้ จิตในสัทธิวหิ าริก๒เหมือนบุตร ให้สทั ธิวหิ าริกตัง้ จิตในอุปชั ฌาย์เหมือนบิดา
ทรงสอนวิธถี อื อุปชั ฌาย์ซง่ึ ต้องเปล่งวาจาด้วยกันทัง้ สองฝ่าย. (หน้า ๔๐๑)

ทรงบัญญัติอุปัชฌายวัตร
ครัน้ แล้วทรงบัญญัตอิ ปุ ชั ฌายวัตร คือข้อทีส่ ทั ธิวหิ าริกจะพึงปฏิบตั ชิ อบ
ในอุปัชฌาย์ มีการรับใช้การปฏิบัติตนต่อท่าน การช่วยจัดสิ่งต่าง ๆ ให้ท่าน
ประมาณไม่นอ้ ยกว่า ๑๐๐ ข้อ. (มีรายละเอียดในอุปชั ฌายวัตร หน้า ๓๔๔)

ทรงบัญญัติสัทธิวิหาริกวัตร
ครัน้ แล้ว ทรงบัญญัตสิ ทั ธิวหิ าริกวัตร คือ ข้อทีอ่ ปุ ชั ฌาย์ จะพึงปฏิบตั ิ
ชอบในสัทธิวหิ าริก มีการสัง่ สอน การสงเคราะห์ ด้วยบาตร จีวร การพยาบาล
เมื่อป่วยไข้ และกิจอย่างอื่นอีกไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ข้อเช่นกัน. (มีรายละเอียด
ในสัทธิวหิ าริกวัตร หน้า ๓๔๘)
๑

อุปชั ฌายะ “ผูเ้ พ่งโทษน้อยใหญ่” หมายถึง ผูร้ บั รองกุลบุตรเข้ารับการอุปสมบทในท่ามกลางสงฆ์ เป็นทัง้ ผูน้ ำเข้าหมู่
และเป็นผูป้ กครองคอยดูแลผิดและชอบ ทำหน้าทีฝ่ กึ สอนอบรมให้การศึกษา (พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลธรรม)
๒

สัทธิวหิ าริก “ศิษย์,ผูอ้ ยูด่ ว้ ย” หมายถึง ถ้าอุปสมบทต่อพระอุปชั ฌาย์องค์ใด ก็เป็นสัทธิวหิ าริกพระอุปชั ฌาย์องค์นน้ั .
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ทรงปรับอาบัติ อนุญาตให้ประณาม และขอขมา
ครั้งนั้น สัทธิวิหาริก ไม่ปฏิบัติชอบในอุปัชฌาย์เป็นที่ติเตียน จึงทรง
บั ญ ญั ต ิ พ ระวิ น ั ย ปรับอาบัติทุกกฏแก่สัทธิวิหาริก ผู้ไม่ปฏิบัติชอบใน
อุปัชฌาย์.
แม้เช่นนัน้ ก็ยงั มีสทั ธิวหิ าริกทีไ่ ม่ปฏิบตั ชิ อบ จึงทรงอนุญาตให้อปุ ชั ฌาย์
ประณาม คือ ไล่สทั ธิวหิ าริกด้วยแจ้งให้ทราบด้วยกายหรือวาจาได้.
สัทธิวหิ าริกทีถ่ กู ไล่แล้ว ไม่ขอขมา จึงทรงอนุญาตให้ขอขมา และ
ทรงปรับอาบัติทุกกฏแก่ผู้ไม่ขอขมา.
สัทธิวหิ าริกขอขมาแล้ว อุปชั ฌาย์ไม่ยอมยกโทษให้ จึงทรงอนุญาตให้
อุปัชฌาย์ยกโทษให้ อุปัชฌาย์ไม่ยกโทษให้ก็มี สัทธิวิหาริกจึงจากไปบ้าง สึก
ไปบ้าง ไปเข้ารีตเดียรถีย์บ้าง พระพุทธองค์ทรงทราบ จึงทรงบัญญัติพระวินัย
ปรับอาบัตทิ กุ กฏ แก่อปุ ชั ฌาย์ ทีส่ ทั ธิวหิ าริกขอขมาแล้วไม่ยอมยกโทษให้.

ทรงวางวิธีประณามให้รัดกุม
สมัยนัน้ อุปชั ฌาย์ ประณาม (ขับไล่) สัทธิวหิ าริกทีป่ ฏิบตั ชิ อบไม่ประณาม
สัทธิวหิ าริกทีไ่ ม่ปฏิบตั ชิ อบ พระองค์ทรงทราบ จึงทรงบัญญัตวิ า่ สัทธิวหิ าริก
ที่ปฏิบัติชอบ ไม่ควรประณาม ผู้ใดประณาม ผู้นั้นต้องอาบัติทุกกฏ
สัทธิวหิ าริกทีป่ ฏิบตั ไิ ม่ชอบ จะไม่ประณามไม่ได้ ถ้าไม่ประณามต้องอาบัติ
ทุกกฏ.
ครัน้ แล้ว จึงทรงแสดงองค์ ๕ ของสัทธิวหิ าริกทีค่ วรประณาม คือ
ขาดความรัก ขาดความเลื่อมใส ขาดความละอาย ขาดความเคารพ และขาด
ความเมตตา แล้วทรงแสดงองค์ ๕ ของสัทธิวหิ าริกทีไ่ ม่ควรประณาม มี ประกอบ
ด้วยความรัก ความละอาย ความเคารพเป็นต้น สัทธิวิหาริกที่ควรประณาม
แต่ไม่ประณามก็มโี ทษ ถ้าประณามก็ไม่มโี ทษ ส่วนสัทธิวหิ าริกทีไ่ ม่ควรประณาม
ถ้าประณามก็มีโทษ ถ้าไม่ประณามก็ไม่มีโทษ.

คัมภีรม์ หาวรรค ภาค ๑ (พระวินยั ปิฏก เล่ม ๔)
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ทรงอนุญาตการบวชเป็นการสงฆ์
พราหมณ์ผหู้ นึง่ (ชือ่ ราธะ) ขอบวช ไม่มภี กิ ษุรปู ใดบวชให้ พระผูม้ พี ระภาค
ตรัสถามว่า ใครระลึกถึงอุปการะของพราหมณ์นไ้ี ด้บา้ ง พระสารีบตุ ร ตอบว่า
ท่านระลึกได้วา่ พราหมณ์ผนู้ ้ี เคยถวายอาหารแก่ทา่ นทัพพีหนึง่ พระผูม้ พี ระภาค
จึงสรรเสริญพระสารีบุตรที่มีความกตัญญูรู้คุณมาก และมอบให้พระสารีบุตร
บวชให้พราหมณ์นน้ั โดยทรงแสดงวิธบี วชเป็นการสงฆ์ ทีเ่ รียกว่า ญัตติจตุตถกัมมอุปสัมปทา๑ ภายหลังมีเหตุเกิดขึน้ คือผูบ้ วชประพฤติไม่เรียบร้อย และอ้าง
ว่าไม่ได้ขอบวช พระบวชให้เอง จึงทรงอนุญาตให้บวชเฉพาะแก่ผขู้ อบวชเท่านัน้ .

ผู้บวชเพราะเห็นแก่ท้อง
พราหมณ์ผหู้ นึง่ เห็นว่าบวชแล้วกินอิม่ นอนหลับ จึงออกบวช ครัน้ อาหาร
ทีเ่ ขาถวายประจำหมดวาระ ภิกษุทง้ั หลายจึงชวนออกบิณฑบาต ก็กล่าวว่าจะสึก
เพราะคิดว่าจะบวชโดยไม่ต้องบิณฑบาต มีผู้ติเตียนว่าบวชเพราะเห็นแก่ท้อง
พระผูม้ พี ระภาค จึงทรงอนุญาตให้บอกนิสสัย ๔ คือ ปัจจัยเครือ่ งอาศัยของ
บรรพชิต อันได้แก่ เครือ่ งนุง่ ห่ม, อาหาร, ทีอ่ ยูอ่ าศัย,และยารักษาโรค อันเป็นของ
พออาศัยดำรงชีพอยูไ่ ด้ เช่น อาหารทีเ่ ทีย่ วบิณฑบาตได้มา, ผ้าทีเ่ ก็บตกมาปะติด
ปะต่อพอทำนุง่ ห่ม, ทีอ่ ยูโ่ คนไม้, ฉันยาดองด้วยน้ำมูตรเน่า๒ แก่ผบู้ วชใหม่

ข้อบัญญัติเพิ่มเติมในการบวช
๑. ภิกษุบอกนิสสัยก่อน ผู้บวชไม่พอใจ จึงทรงห้ามบอกนิสสัยก่อน
แต่ให้บอกเมือ่ บวชเสร็จแล้ว ในเวลาติด ๆ กัน ทรงปรับอาบัตทิ กุ กฏแก่ภกิ ษุ
ผู้บอกนิสสัยก่อน.
๑

การบวชด้วยกรรม มีการเสนอญัตติเป็นที่ ๔ คือ เป็นการเสนอญัตติ ขออนุมตั สิ งฆ์ ๑ ครัง้ เป็นการสวดประกาศฟังมติ
ว่าจะคัดค้านหรือไม่อกี ๓ ครัง้
๒

ยาดองด้วยน้ำมูตรเน่า คือ ยา(เช่นสมอ, มะขามป้อม ฯลฯ)ทีน่ ำไปดองด้วยน้ำปัสสาวะ

๒๐๘

ประมวลพระพุทธบัญญัติ

อริยวินยั จากพระไตรปิฎก

๒. ภิกษุทร่ี ว่ มในการบวชเป็นคณะ คือ ๒ รูปบ้าง ๓ รูปบ้าง ๔ รูปบ้าง
ทรงทราบ จึงทรงบัญญัติพระวินัยปรับอาบัติทุกกฏแก่ภิกษุที่ให้บวชมี
คณะต่ำกว่า ๑๐ ; คณะครบ ๑๐ หรือเกิน ๑๐ ให้บวชได้ (ในภายหลังทรงอนุญาต
ให้คณะภิกษุ ๕ หรือเกิน ๕ ให้บวชได้ในปัจจันตประเทศ มีรายละเอียดหน้า ๒๔๔)
๓. ภิกษุมพี รรษา ๑ บ้าง ๒ บ้าง ให้สทั ธิวหิ าริกบวช แม้พระอุปเสนะ
วังคันตบุตร มีพรรษาเพียง ๑ ก็ให้สทั ธิวหิ าริกอุปสมบท จึงทรงบัญญัตพิ ระวินยั
ปรับอาบัตแิ ก่ภกิ ษุผมู้ พ
ี รรษาหย่อนกว่า ๑๐ ทีบ่ วชให้สทั ธิวหิ าริก พรรษา
ครบ ๑๐ หรือเกิน ๑๐ ให้บวชได้.
๔. ภิกษุมพี รรษาครบ ๑๐ แต่เป็นผูเ้ ขลา ไม่ฉลาด ให้สทั ธิวหิ าริกบวช
ปรากฏว่าเป็นผู้ด้อยกว่าสัทธิวิหาริก จึงทรงอนุญาตให้ภิกษุที่ฉลาด สามารถ
ผูม้ พี รรษาครบ ๑๐ หรือเกิน ๑๐ บวชให้สทั ธิวหิ าริกได้

ทรงอนุญาตให้มีอาจารย์
สมัยนัน้ อุปชั ฌาย์ทง้ั หลาย เดินทางไปทีอ่ น่ื บ้าง สึกไปบ้าง มรณภาพบ้าง
ไปเข้ารีตเสียบ้าง ภิกษุทง้ั หลายไม่มใี ครให้โอวาทสัง่ สอน ก็นงุ่ ห่มไม่เรียบร้อย
ประกอบด้วยอากัปกิริยาอันไม่สมควรต่างๆ พระผู้มีพระภาคจึงทรงอนุญาต
ให้มีอาจารย์ ให้อาจารย์ตั้งจิตในอันเตวาสิก (ผู้อยู่ใต้ปกครอง) เหมือนบุตร
และให้อันเตวาสิกตั้งจิตในอาจารย์เหมือนบิดา แล้วทรงแสดงวิธีถือนิสสัย
(การขออาศัยอยู่ใต้ปกครอง) ของอันเตวาสิก และคำกล่าวตอบของอาจารย์
(มีรายละเอียดในภาคผนวกหน้า ๔๑๐)

ทรงบัญญัติอาจริยวัตรและอันเตวาสิกวัตร
ครั้นแล้วทรงแสดงวัตรที่อันเตวาสิกคือผู้อยู่ใต้ปกครอง จะพึงปฏิบัติ
ต่ออาจารย์ และวัตรทีอ่ าจารย์ จะพึงปฏิบตั ติ อ่ อันเตวาสิก มีวตั รทีพ่ งึ ปฏิบตั ชิ อบ
ต่อกัน ไม่นอ้ ยกว่าฝ่ายละ ๑๐๐ ข้อ (มีรายละเอียดอยูใ่ นหน้า ๓๔๙)

คัมภีรม์ หาวรรค ภาค ๑ (พระวินยั ปิฏก เล่ม ๔)
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การประณาม, การขอขมา, การยกโทษ
มีอนั เตวาสิกไม่ปฏิบตั ชิ อบในอาจารย์ จึงทรงอนุญาตให้มกี ารประณาม
(ไล่) การขอขมา การยกโทษให้ ในทำนองเดียวกับเรือ่ งอุปชั ฌาย์ และสัทธิวหิ าริก
แล้วทรงแสดงผูป้ ระกอบด้วยองค์ ๕ ทีค่ วรประณาม และไม่ควรประณาม
ตลอดจนให้อาจารย์ทม่ี พี รรษาครบ ๑๐ หรือเกินกว่า ๑๐ ทีเ่ ป็นผูฉ้ ลาดสามารถ
จึงให้นสิ สัย (รับผูอ้ น่ื อยูใ่ ต้ปกครอง)ได้.

นิสสัยระงับจากอุปัชฌาย์และอาจารย์
สมัยนั้นอุปัชฌาย์และอาจารย์เดินทางไปที่อื่นบ้าง สึกไปบ้างเป็นต้น
พระผูม้ พี ระภาคจึงทรงแสดงลักษณะ ๕ ประการ ทีน่ สิ สัย (การอยูใ่ ต้ปกครอง)
ระงับจากอุปชั ฌาย์ คือ
๑. อุปชั ฌาย์ หลีกไปทีอ่ น่ื
๒. อุปชั ฌาย์ สึก
๓. อุปชั ฌาย์ ถึงมรณภาพ
๔. อุปชั ฌาย์ เข้ารีตเดียรถีย์
๕. อุปชั ฌาย์ มีคำสัง่ (เช่น สัง่ ประณาม คือ ไล่ไม่ให้อยูใ่ นปกครอง)
แล้วทรงแสดงลักษณะ ๖ ประการทีน่ สิ สัยระงับจากอาจารย์ คือ ๕ ข้อแรก
เหมือนกับของอุปชั ฌาย์ ส่วนข้อที๖่ เมือ่ อันเตวาสิก ไปเข้าร่วมกับอุปชั ฌาย์๑

คุณสมบัตขิ องอุปชั ฌายะ ๕ อย่าง
พระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงการขาดคุณสมบัติ ๕ อย่าง ของภิกษุ
ที่ทำให้เป็นผู้ไม่ควรให้อุปสมบท ไม่ควรให้นิสสัย ไม่ควรมีสามเณรรับใช้
ในลักษณะต่าง ๆ กัน รวม ๘ ประเภท หรือ ๘ หมวด คือ.
๑.ไม่มศี ลี , สมาธิ, ปัญญา, วิมตุ ติ และวิมตุ ติญาณทัสสนะของพระเสขะ
๑

ไปเข้าร่วมกับอุปชั ฌาย์ คือ เมือ่ สัทธิกวิหาริกได้พบเห็นอุปชั ฌาย์เทีย่ วบิณฑบาต ได้ยนิ เสียงอุปชั ฌาย์แสดงธรรม
จำเสียงอุปชั ฌาย์ได้นสิ สัยระงับจากอาจารย์ ( วิ.อ. ๓ / ๘๓ / ๔๗)
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๒.ตนเองไม่มีศีลและไม่ชักชวนผู้อื่นใน ศีล, สมาธิ, ปัญญา, วิมุตติ
และวิมุตติญาณทัสสนะของพระเสขะ
๓.เป็นผูไ้ ม่มศี รัทธา, หิร,ิ โอตตัปปะ, เกียจคร้าน, มีสติฟน่ั เฟือน
๔.เป็นผูว้ บิ ตั ใิ นอธิศลี , อาจาระ, ทิฏฐิ, ได้ยนิ ได้ฟงั น้อย, ปัญญาทราม
๕.ไม่ ส ามารถทำเองหรื อ ใช้ ใ ห้ ผ ู ้ อ ื ่ น พยาบาล, ระงั บ ความกระสั น ,
บรรเทา ความเบือ่ หน่ายของศิษย์, ไม่รจู้ กั อาบัต,ิ ไม่รจู้ กั วิธอี อกจากอาบัติ
๖.ไม่สามารถฝึกศิษย์ในอภิสมาจารสิกขา, อาทิพรหมจริยกาสิกขา,
แนะนำในอภิธรรม, อภิวนิ ยั , เปลือ้ งความเห็นผิดของศิษย์ได้
๗.ไม่รจู้ กั อาบัต,ิ อนาบัต,ิ อาบัตเิ บา, อาบัตหิ นัก, จำปาติโมกข์ไม่ได้ดี
๘.ไม่รจู้ กั อาบัต,ิ อนาบัต,ิ อาบัตเิ บา, อาบัตหิ นัก, มีพรรษาไม่ถงึ ๑๐
และหมวดประกอบด้วยคุณสมบัติ ๕ อย่าง รวม ๘ หมวด ซึ่งมีนัย
ตรงข้ามกับหมวดขาดคุณสมบัติที่กล่าวแล้ว.

คุณสมบัตขิ องอุปชั ฌาย์ ๖ อย่าง
ครัน้ แล้วทรงแสดงการขาดคุณสมบัติ และการประกอบด้วยคุณสมบัติ ๖
อย่าง ในลักษณะต่าง ๆ กัน ฝ่ายละ ๗ หมวด รวม ๒ ฝ่าย เป็น ๑๔ หมวด
ของภิกษุ ว่าควรให้อุปสมบท ควรให้นิสสัย และควรมีสามเณรรับใช้ หรือไม่
คุณสมบัติ ๕ ข้อ หรือ ๖ ข้อนัน้ ต่างกันทีข่ อ้ สุดท้าย คือมีพรรษาครบ ๑๐ หรือเกิน
๑๐ คื อ ในคุ ณ สมบั ต ิ ๕ อย่ า งไม่ ม ี ข ้ อ กำหนดเรื ่ อ งพรรษา ถ้ า เติ ม
ข้อกำหนดเรือ่ งพรรษาก็เป็น ๖ อย่าง.

ข้อปฏิบัติต่อผู้เคยเป็นเดียรถีย์
มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเกี่ยวกับผู้บวชแล้ว ไปเข้ารีตเป็นเดียรถีย์
พระผูม้ พี ระภาคจึงตรัสว่า ผูเ้ คยเป็นเดียรถียเ์ ข้ามาบวช อุปชั ฌาย์วา่ กล่าวโดย
ธรรมกลับคัดค้าน แล้วจากไปเข้ารีตเดียรถีย์ ครัน้ แล้วขอเข้ามาบวชอีก ไม่ควร
บวชให้.

คัมภีรม์ หาวรรค ภาค ๑ (พระวินยั ปิฏก เล่ม ๔)
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ส่วนผูท้ เ่ี คยเป็นเดียรถีย์ ประสงค์จะบรรพชาอุปสมบทในพระธรรมวินยั นี้ จะต้องได้รบั การอบรม (อยูต่ ติ ถิยปริวาส) ๔ เดือน คือให้โกนผมปลงหนวด
นุง่ ห่มผ้า กาสายะ ทำผ้าห่มเฉวียงบ่าข้างหนึง่ ไหว้เท้าภิกษุทง้ั หลายเปล่งวาจาถึง
พระรัตนตรัย ๓ จบ แล้วให้ภกิ ษุรปู หนึง่ สวดประกาศขอให้สงฆ์ให้ตติ ถิยปริวาส
(การอบรม) ๔ เดือนเมือ่ ไม่มผี ใู้ ดคัดค้านจึงสำเร็จไปขัน้ หนึง่ ในระหว่าง ๔ เดือน
ถ้าประพฤติตน ไม่เรียบร้อยไม่เป็นทีพ่ อใจของสงฆ์ เช่น เข้าหมูบ่ า้ นเช้าเกินไป
กลับสายเกินไป ชอบเทีย่ วไปหาหญิงแพศยา หญิงม่าย หญิงเทือ้ บัณเฑาะก์,
เกียจคร้านในงานสงฆ์ ไม่มีฉันทะแรงกล้าในการศึกษาอธิศีล อธิจิต และ
อธิปญ
ั ญา, เมือ่ มีใครติเตียนลัทธิเก่าก็โกรธ แต่เมือ่ ใครติเตียนพระรัตนตรัย กลับ
ชอบใจยินดี เป็นต้น ก็ไม่ควรบวชให้ ถ้าประพฤติตนเรียบร้อยเป็นทีน่ า่ พอใจ
จึงบวชให้.
อนึ่งได้ประทานข้อกำหนดพิเศษแก่พวกชฏิล เพราะเป็นกรรมวาที
กริยวาที๑ และแก่พระญาติผู้เกิดในศากยสกุล ถ้าเคยเป็นเดียรถีย์มาก่อน
แล้วมาขอบวช ให้บวชให้เลย ไม่ตอ้ งรับการอบรม ๔ เดือน.

ห้ามบวชให้คนเป็นโรค ๕ ชนิด
สมัยนัน้ มีโรค ๕ ชนิด เกิดขึน้ มาก ในแคว้นมคธ คือ โรคเรือ้ น โรคฝี
โรคกลาก โรคมองคร่อ (โรคหลอดลมโป่งพอง) โรคลมบ้าหมู มนุษย์ทง้ั หลาย
ทีเ่ ป็นโรคเหล่านี้ ก็พากันไปหาหมอชีวก เพือ่ ให้ชว่ ยรักษาให้ หมอชีวกไม่รบั รักษา
อ้ า งว่ า มี ภ าระต้ อ งรั ก ษาพระราชา บุ ค คลในราชสำนั ก และภิ ก ษุ ส งฆ์ ม ี
พระพุทธเจ้าเป็นประมุข คนเหล่านัน้ เห็นไม่มที างอืน่ จึงขอบวช ภิกษุทง้ั หลาย
ก็บวชให้ เป็นภาระแก่ภกิ ษุทง้ั หลายทีจ่ ะต้องพยาบาล แม้หมอชีวกเองก็ตอ้ ง
ทำงานหนักจนเสียราชกิจ ชายคนหนึง่ ออกบวชให้หมอชีวกรักษา พอหายแล้ว
ก็สึกไปหมอชีวกเห็นเข้าจำได้ ถามทราบความก็ติเตียน พระผู้มีพระภาคจึง
ทรงบั ญ ญั ต ิ ว ิ น ั ย ห้ า มบวชแก่ ค นเป็ น โรค ๕ ชนิ ด ผู ้ ใ ดบวชให้
ต้องอาบัติทุกกฏ.
๑

ผูม้ คี วามเห็นอย่างนีว้ า่ “กรรมมีอยู่ ผลของกรรมมีอยู”่ ( วิ, อ. ๓ / ๘๗ / ๕๕ )
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ห้ามบวชให้ข้าราชการ
เกิดความไม่สงบชายแดน พระเจ้าพิมพิสาร ตรัสสัง่ มหาอำมาตย์ทเ่ี ป็น
นายทัพให้ไปปราบ มีหลายคนหนีไปบวช ภิกษุทง้ั หลายก็บวชให้ พระเจ้าพิมพิสาร
จึงทรงขอให้พระผูม้ พี ระภาคทรงบัญญัตวิ นิ ยั มิให้พระบวชคนทีเ่ ป็นข้าราชการ
เพราะอาจมีพระราชาที่ไม่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเบียดเบียนภิกษุเหล่านั้น
พระผูม้ พี ระภาคจึงตรัสห้ามบวชให้ขา้ ราชการ ทรงปรับอาบัตทิ กุ กฏแก่ภกิ ษุ
ที่บวชให้๑.

ห้ามบวชให้โจรที่มีชื่อหมายจับ
สมัยนั้นโจรองคุลิมาลบวชอยู่ในสำนักภิกษุทั้งหลาย คนเห็นก็ตกใจ
กลัวบ้าง สะดุง้ บ้าง วิง่ หนีบา้ ง มีผตู้ เิ ตียน พระผูม้ พี ระภาคจึงทรงบัญญัตวิ นิ ยั
ห้ามบวชให้โจรมีชอ่ื เสียงมีหมายจับ ทรงปรับอาบัตทิ กุ กฏแก่ภกิ ษุผบู้ วชให้.

ห้ามบวชโจรที่ทำลายเครื่องพันธนาการ
ครัง้ นัน้ พระเจ้าพิมพิสาร ทรงประกาศมิให้ใครทำอะไรบุคคลทีเ่ ข้ามาบวช
ในพระพุทธศาสนา โจรผู้หนึ่ง ทำโจรกรรมถูกพันธนาการด้วยเครื่องจองจำ
แต่ทำลายเครือ่ งจองจำได้ จึงหนีไปบวช คนทัง้ หลายพากันติเตียนภิกษุผบู้ วชให้
พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติพระวินัย ห้ามบวชให้โจร ที่ทำลายเครื่อง
พันธนาการหนีมา ผู้บวชให้ต้องอาบัติทุกกฏ.

ห้ามบวชบุคคลที่ไม่สมควรอื่นอีก
ได้มเี หตุการณ์เกิดขึน้ ทีภ่ กิ ษุทง้ั หลายบวชให้บคุ คลผูไ้ ม่สมควร
๑

ในสมัยนี้ ผู้เป็นข้าราชการจะต้องมีใบอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จากผู้ที่พระมหากษัตริย์ทรงมอบหมาย
ให้อนุญาตแทนพระองค์ พระอุปชั ฌาย์และสงฆ์จงึ บวชให้

คัมภีรม์ หาวรรค ภาค ๑ (พระวินยั ปิฏก เล่ม ๔)
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มีผู้ติเตียน พระผู้มีพระภาค จึงทรงบัญญัติพระวินัยห้ามบวชให้บุคคล
ผูไ้ ม่สมควรอืน่ อีก คือ
โจรที่ถูกหมายประกาศให้ฆ่า
บุคคลทีถ่ กู อาญาเฆีย่ นด้วยหวาย ให้เป็นเครือ่ งหมายโทษ
บุคคลทีถ่ กู นาบด้วยเหล็กแดง ลงอาญาสักเป็นเครือ่ งหมายโทษ
บุคคลทีเ่ ป็นหนี้๑
บุคคลทีเ่ ป็นทาส.

ให้บอกสงฆ์เมื่อจะโกนศีรษะคนบวช
เด็ ก ลู ก ช่ า งทองทะเลาะกั บ พ่ อ แม่ ห นี ม าบวช พ่ อ แม่ ม าถามภิ ก ษุ
ทัง้ หลายไม่ทราบจึงปฏิเสธ ครัน้ เขาพบว่ามาบวชก็ตเิ ตียนหาว่า ภิกษุเหล่านัน้
พูดปด (ความจริงไม่รู้) พระผู้มีพระภาคจึงทรงอนุญาตให้บอกกล่าวสงฆ์
(อปโลกน์) เมือ่ จะโกนศีรษะคนบวช (ภัณฑุกมั ม์ - การโกนศีรษะ).

ห้ามบวชผู้มีอายุยังไม่ครบ ๒๐
เด็ก ๑๗ คน ขออนุญาตมารดาบิดาออกบวช ถึงเวลากลางคืนลุกขึน้
ร้องไห้ขออาหาร พากันถ่ายอุจจาระปัสสาวะรดเสนาสนะ พระผู้มีพระภาค
ทรงทราบ จึงทรงบัญญัตพ
ิ ระวินยั ห้ามบวชให้คนมีอายุไม่ถงึ ๒๐ ทัง้ ทีร่ อู้ ยู่
ถ้าบวชให้ ให้ปรับตามธรรม (ปาจิตตียส์ กิ ขาบทที่ ๕ สัปปาณวรรค หน้า๑๔๙).

ข้อห้ามเกี่ยวกับสามเณร
อหิวาตกโรคเกิดขึน้ สกุลหนึง่ รอดตายมาเฉพาะบิดากับบุตร ทัง้ สอง
คนได้ออกบวช เมื่อมีผู้ถวายอาหารแก่บิดาบุตรวิ่งไปขอแบ่ง เป็นที่ติเตียน
๑

ในทีน่ ห้ี มายเอาทัง้ หนีท้ บ่ี คุ คลนัน้ ๆ ยืมมาและหนีท้ บ่ี ดิ ามารดาและปูข่ องบุคคลนัน้ ยืมไว้กอ่ นแล้ว จะให้บคุ คลเช่นนี้
บรรพชาไม่ควร แต่ถา้ มีญาติและคนมีสมั พันธ์รบั ภาระหนีแ้ ทน จะให้บรรพชาควรอยู่ ( วิ. อ. ๓ / ๙๖ / ๖๑ )
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จึงทรงห้ามบรรพชา (บวชเป็นสามเณร) ให้เด็กทีม่ อี ายุหย่อน ๑๕ ปี
ภายหลังมีเหตุจำเป็นทีต่ อ้ งสงเคราะห์บวชให้เด็กอืน่ ๆ ทีพ่ อ่ แม่ตายหมด
จึงทรงผ่อนผันให้บวช ให้เด็กอายุหย่อน ๑๕ ปี ซึง่ สามารถไล่กาได้ (คือพอทีจ่ ะ
รูเ้ ดียงสา) และมีเหตุเกิดขึน้ เกีย่ วกับสามเณร จึงทรงบัญญัตมิ ใิ ห้ภกิ ษุหนึง่ รูปมี
สามเณรไว้รบั ใช้ถงึ ๒ รูป ถ้าทำเช่นนัน้ ต้องอาบัตทิ กุ กฏ.

เรื่องการถือนิสสัย
สมัยนัน้ ภิกษุจะต้องถือนิสสัย (อยูใ่ นปกครองของอุปชั ฌาย์ หรืออาจารย์)
ตลอด ๑๐ ปี เกิดความไม่สะดวกจึงทรงผ่อนผันให้ภิกษุที่ฉลาดสามารถ
ถือนิสสัยตลอด ๕ ปี ส่วนภิกษุผไู้ ม่ฉลาด ให้ถอื นิสสัยตลอดชีวติ แล้วทรงแสดง
การขาดคุณสมบัติ ๕ อย่าง รวม ๕ หมวด ทีต่ อ้ งถือนิสยั คือ
๑.ไม่มศี ลี , สมาธิ, ปัญญา, วิมตุ ติ และวิมตุ ติญาณทัสสนะของพระเสขะ
๒.เป็นผูไ้ ม่มศี รัทธา, หิร,ิ โอตตัปปะ, เกียจคร้าน, มีสติฟน่ั เฟือน
๓.เป็นผูว้ บิ ตั ใิ นอธิศลี , อาจาระ, ทิฏฐิ, ได้ยนิ ได้ฟงั น้อย, ปัญญาทราม
๔.ไม่รจู้ กั อาบัต,ิ อนาบัต,ิ อาบัตเิ บา, อาบัตหิ นัก, จำปาติโมกข์ไม่ได้ดี
๕.ไม่รจู้ กั อาบัต,ิ อนาบัต,ิ อาบัตเิ บา, อาบัตหิ นัก, มีพรรษาไม่ถงึ ๕
ทรงแสดงการประกอบด้วยคุณสมบัติที่ไม่ต้องถือนิสัย ๕ หมวด มีนัย
ตรงข้าม ทรงแสดงการขาดและการประกอบด้วยคุณสมบัติ ๖ อย่าง รวม ๔
หมวด เหมือนการขาดและการประกอบด้วยคุณสมบัติ ๕ อย่าง โดยเพิม่ ข้อที่ ๖
ว่าจะต้องมีพรรษาครบ ๕ หรือเกิน ๕.

พระราหุลราชกุมารทรงผนวชเป็นสามเณร
พระผูม้ พี ระภาคเสด็จสูก่ รุงกบิลพัสดุ์ พระราหุลราชกุมารมากราบทูลขอ
ราชสมบัติ พระผูม้ พี ระภาคตรัสสัง่ ให้พระสารีบตุ รบวชให้ ทรงกำหนดวิธบี รรพชา
เป็นสามเณรด้วยการถึงไตรสรณคมน์ (คือ ถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ว่าเป็น
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ที่พึ่ง)๑ พระเจ้าสุทโธทนะ ทรงขอร้องพระผู้มีพระภาคเจ้า อย่าให้บวชแก่บุตร
ทีม่ ารดาบิดายังมิได้อนุญาต พระผูม้ พี ระภาคจึงทรงบัญญัตสิ กิ ขาบท ห้ามบวช
ผูท้ ม่ี ารดาบิดายังมิได้อนุญาต ผูบ้ วชให้ตอ้ งอาบัตทิ กุ กฏ.

ให้มสี ามเณรรับใช้ได้เกิน ๑ รูป
พระสารีบตุ รมีสามเณรราหุลไว้รบั ใช้ ๑ รูป แต่เมือ่ มีสามเณรอืน่ ๆ
บวชเพิ่มขึ้น ก็ไม่กล้ารับไว้ในปกครอง พระผู้มีพระภาคจึงทรงอนุญาตให้ภิกษุ
ผูฉ้ ลาด สามารถมีสามเณรไว้รบั ใช้ได้ ๒ รูป และสามารถทีจ่ ะให้โอวาทสัง่ สอน
ได้จำนวนเท่าใด ก็อนุญาตให้มสี ามเณรไว้รบั ใช้ได้ตามจำนวนนัน้ ๆ.

ศีล ๑๐ ของสามเณร
สามเณรทัง้ หลายสงสัยว่า สิกขาบทหรือศีลของตนมีเท่าไร? จะพึงศึกษา
ในสิกขาบทอะไรบ้าง? พระผูม้ พี ระภาคจึงทรงบัญญัตสิ กิ ขาบท ๑๐ ของสามเณรคือ
๑. เว้นจากฆ่าสัตว์
๒. เว้นจากลักทรัพย์
๓. เว้นจากประพฤติกรรมอันมิใช่พรหมจรรย์
๔. เว้นจากพูดเท็จ
๕. เว้นจากการดืม่ สุราเมรัย อันเป็นทีต่ ง้ั ของความประมาท
๖. เว้นจากบริโภคอาหารในเวลาวิกาล
๗. เว้นจากฟ้อนรำขับร้องประโคม การดูมหรสพ อันเป็นข้าศึกต่อกุศล
๘. เว้นจากทัดทรงตกแต่งประดับประดาร่างกายด้วยดอกไม้ ของหอม
เครือ่ งทา เครือ่ งประดับตกแต่ง
๑

เดิมทีพ่ ระผูม้ พี ระภาคทรงอนุญาตการบรรพชาและอุปสมบทด้วยไตรสรณคมน์ ต่อมาทรงห้ามอุปสมบท ด้วยไตรสรณคมน์
ทรงอนุญาตอุปสมบทด้วยญัตติจตุตถกรรม แต่ไม่ได้ทรงห้ามการบรรพชา ทัง้ ไม่ได้ทรงอนุญาตให้ ภิกษุใช้วธิ นี ต้ี อ่ ไปอีก
แต่ ม ี พ ระประสงค์ ท ี ่ จ ะอนุ ญ าตให้ บ รรพชาสามเณรด้ ว ยไตรสรณคมน์ พระสารี บ ุ ต รทราบ พุ ท ธอั ธ ยาศั ย
จึงกราบทูลให้ทรงอนุญาตการบรรพชาอีก และใช้วธิ บี รรพชาด้วยไตรสรณคมน์ บวชราหุลกุมาร เป็นสามเณรรูปแรก ( วิ. อ.
๓ / ๑๐๕ / ๗๔ )
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๙. เว้นจากทีน่ ง่ั ทีน่ อนอันสูงใหญ่๑
๑๐. เว้นจากการรับทองและเงิน.

การลงโทษสามเณร
สมัยนั้นสามเณรไม่มีความเคารพในภิกษุทั้งหลาย พระผู้มีพระภาคจึง
ทรงบัญญัติ องค์ ๕ ทีจ่ ะทำทัณฑกรรม (ลงโทษ) สามเณร คือ
๑. ขวนขวายเพือ่ ความเสือ่ มลาภของภิกษุทง้ั หลาย
๒. ขวนขวายเพือ่ ให้เกิดความเสียหาย (อนัตถะ) แก่ภกิ ษุทง้ั หลาย
๓. ขวนขวายเพือ่ ให้ภกิ ษุทง้ั หลายอยูไ่ ม่ได้
๔. ด่า บริภาษ ภิกษุทง้ั หลาย
๕. ทำภิกษุทง้ั หลายให้แตกกัน.

เรื่องเกี่ยวกับการลงโทษ
ภิกษุทั้งหลายสงสัยว่าจะลงโทษสามเณรอย่างไร จึงทรงอนุญาต
ให้กำหนดข้อห้ามได้ ภิกษุทั้งหลายห้ามไม่ให้เข้าสังฆาราม (วัดที่สงฆ์อยู่)
สามเณรเข้าไม่ได้ ก็เดินทางไปทีอ่ น่ื บ้าง สึกไปบ้าง ไปเข้ารีตเดียรถียบ์ า้ ง จึงทรง
ห้ามมิให้ภกิ ษุหา้ มสามเณรเข้าสังฆารามทัง้ หมด ถ้าทำเช่นนัน้ ต้องอาบัติ
ทุกกฏ อนุญาตให้ทำการห้ามเฉพาะในบริเวณทีอ่ ยู่ ทีไ่ ปมา (กักบริเวณ) ภิกษุ
ทัง้ หลาย ห้ามกลืนกิน (ห้ามใช้ปากบริโภคอาหารหรือดืม่ ข้าวยาคู) คนถวาย
อาหาร ถวายข้าวยาคูสามเณรก็ไม่กล้าฉัน มีผตู้ เิ ตียน จึงทรงปรับอาบัติ
ทุกกฏแก่ภิกษุที่ห้ามแบบนั้น.
ภิกษุฉัพพัคคีย์กักบริเวณสามเณรหลายรูป อุปัชฌาย์ทั้งหลายตาม
เทีย่ วถามหา ทราบความก็ตเิ ตียน พระผูม้ พี ระภาคจึงทรงบัญญัตพิ ระวินยั ว่า
ถ้ายังไม่บอกเล่าอุปัชฌาย์ก่อนไม่พึงทำการห้าม (กักบริเวณ) สามเณร
ผู้ทำเช่นนั้นต้องอาบัติทุกกฏ.
๑

คือ เว้นจากนัง่ นอนเหนือเตียงตัง่ มีเท้าสูงเกินประมาณ และทีน่ ง่ั ทีน่ อนอันใหญ่ มีภายในใส่นนุ่ และสำลี

คัมภีรม์ หาวรรค ภาค ๑ (พระวินยั ปิฏก เล่ม ๔)

๒๑๗

ห้ามชวนสามเณรของภิกษุอื่นไปอยู่ด้วย
ภิกษุฉพั พัคคีย์ ชวนสามเณรของภิกษุผเู้ ป็นเถระไปอยูด่ ว้ ย ท่านลำบาก
ด้วยการหาไม้สีฟัน และน้ำล้างหน้าเอง จึงทรงบัญญัติพระวินัย ไม่ให้ชวน
บริษทั (สามเณร) ของภิกษุอน่ื ไปอยูด่ ว้ ย ถ้าทำเช่นนัน้ ต้องอาบัตทิ กุ กฏ.

การให้สามเณรสึก
สามเณรของพระอุปนันทศากยบุตร ประทุษร้าย (ข่มขืน) นางภิกษุณี
ภิกษุทั้งหลายติเตียน พระผู้มีพระภาคจึงทรงอนุญาตให้นาสนะ๑ สามเณรผู้
ประกอบด้วยองค์ ๑๐ คือ
๑. ฆ่าสัตว์
๒. ลักทรัพย์
๓. ประพฤติผิดในกาม
๔. พูดปด
๕. ดื่มสุราเมรัย
๖. ติเตียนพระพุทธ
๗. ติเตียนพระธรรม
๘. ติเตียนพระสงฆ์
๙. มีความเห็นผิด
๑๐. ประทุษร้าย (ข่มขืน) นางภิกษุณ.ี

บุคคลทีห่ า้ มบวชอืน่ ๆ อีก ๑๑ ประเภท ถ้ารูเ้ ข้าต้องให้สกึ ไป
ต่อมามีเหตุการณ์เกิดขึน้ ในการทีภ่ กิ ษุทง้ั หลายบวชให้แก่ผไู้ ม่สมควร
จึงทรงบัญญัตพิ ระวินยั ห้ามบวชให้แก่ผไู้ ม่สมควรต่อไปนี้
๑

นาสนะ มี ๓ อย่าง คือ ๑.สังวาสนาสนะ ไล่ออกจากการร่วมกิจกรรม ๒.ลิงคนาสนะ ไล่สกึ ๓.ทันฑกรรม
ลงโทษไล่ให้พน้ จากสังกัด. ในทีน่ ้ี หมายเอาลิงคนาสนะ คือไล่สกึ (วิ. อ. ๒ / ๔๒๘ / ๔๒๐ , วิ. อ. ๓ / ๑๐๘ / ๗๙ )

๒๑๘
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๑. กะเทย (บัณเฑาะก์)๑
๒. คนทีล่ กั เพศ (คือบวชเอาเองโดยไม่ถกู ต้อง)
๓. อนุปสัมบันที่ไปเข้ารีตเดียรถีย์ (ผูไ้ ปเข้าลัทธิศานาอืน่ )
๔. สัตว์เดรัจฉาน
๕. ผู้ฆ่ามารดา
๖. ผู้ฆ่าบิดา
๗. ผู้ฆ่าพระอรหันต์
๘. ผู้ข่มขืนนางภิกษุณี
๙. ผูท้ ำสงฆ์ให้แตกกัน
๑๐. ผู้ประทุษร้ายพระพุทธเจ้าถึงยังพระโลหิตให้ห้อ
๑๑. คนมีอวัยวะ ๒ เพศ (อุภโตพยัญชนก)
ทัง้ ๑๑ ประเภทนี้ ถ้าบวชให้แล้วรูเ้ ข้าภายหลังต้องให้สกึ ไป.

ลักษณะทีไ่ ม่ควรให้อปุ สมบท (บวชเป็นพระ) อีก ๒๐ ประเภท
ครัน้ แล้วทรงบัญญัตพิ ระวินยั แสดงลักษณะทีไ่ ม่ควรให้บวช (อุปสมบท)
บุคคล รวม ๒๐ ประเภทดังต่อไปนี้
๑. ผู้ไม่มีอุปัชฌาย์
๒. ผูม้ อี ปุ ชั ฌาย์เป็นสงฆ์ (อุปชั ฌายะต้องมีรปู เดียวไม่ใช่มากรูป)
๓. ผูม้ อี ปุ ชั ฌาย์เป็นคณะ (๒,๓ ชือ่ ว่าเป็นคณะ ๔ ขึน้ ไปเป็นสงฆ์)
๔. ผูม้ อี ปุ ชั ฌาย์เป็นกะเทย
๕. ผูม้ อี ปุ ชั ฌาย์เป็นคนลักเพศ (ผูบ้ วชเอาเอง)
๖. ผู้มีอุปัชฌาย์เป็นผู้ไปเข้ารีตเดียรถีย์
๑

บัฒเฑาะก์มี ๕ ประเภท ๑.อาสิตตบัณเฑาะก์ คนทีด่ บั ความใคร่เร่าร้อน (เพราะกาม) ของตนโดยใช้ปากอม องคชาตของผูอ้ น่ื
๒.อุสูยบัณเฑาะก์ คนที่เมื่อเห็นผู้อื่นประพฤติล่วงเกินทางเพศกัน เกิดความริษยาขึ้น ความเร่าร้อน จึงระงับไป
๓.โอปั ก กมิ ก บั ณ เฑาะก์ คนที ่ ถ ู ก ตั ด องคชาต ๔.ปั ก ขบั ณ เฑาะก์ คนที ่ เ ป็ น บั ณ เฑาะก์ ใ นเวลาข้ า งแรม
ด้วยอานุภาพแห่งอกุศลวิบาก ๕.นปุงสกบัณเฑาะก์ คนทีเ่ ป็นบัณเฑาะก์โดยกำเนิด ในบัณเฑาะก์ ๕ นัน้ ประเภทที่ ๑, ๒
ไม่หา้ มบรรพชา ส่วนทีเ่ หลือ ห้ามบรรพชา (วิ. อ. ๓ / ๑๐๙ / ๘๑ - ๘๒)

คัมภีรม์ หาวรรค ภาค ๑ (พระวินยั ปิฏก เล่ม ๔)

๒๑๙

๗. ผู้มีอุปัชฌาย์เป็นสัตว์เดรัจฉาน
๘. ผู้มีอุปัชฌาย์เป็นผู้ฆ่ามารดา
๙. ผู้มีอุปัชฌาย์เป็นผู้ฆ่าบิดา
๑๐. ผู้มีอุปัชฌาย์เป็นผู้ฆ่าพระอรหันต์
๑๑. ผู้มีอุปัชฌาย์เป็นผู้ข่มขืนนางภิกษุณี
๑๒. ผู้มีอุปัชฌาย์เป็นผู้ทำลายสงฆ์ให้แตกกัน
๑๓. ผูม้ อี ปุ ชั ฌาย์เป็นผูป้ ระทุษร้ายพระพุทธเจ้าจนถึงยังพระโลหิตให้หอ้
๑๔. ผูม้ อี ปุ ชั ฌายะเป็นผูม้ อี วัยวะ ๒ เพศ
๑๕. ผู้ไม่มีบาตร
๑๖. ผู้ไม่มีจีวร
๑๗.ผู้ไม่มีทั้งจีวรและบาตร
๑๘. ผู้ขอยืมบาตรเขามาบวช
๑๙. ผู้ขอยืมจีวรเขามาบวช
๒๐. ผู้ขอยืมทั้งบาตรทั้งจีวรเขามาบวช
ทัง้ ๒๐ ประเภทนี้ ถ้า (สงฆ์) บวชให้ ต้องอาบัตทิ กุ กฏ.

ลักษณะทีไ่ ม่ควรให้บรรพชา (เป็นสามเณร) ๓๒ ประเภท
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

คนมีมือขาด
คนมีเท้าขาด
คนมีทง้ั มือทัง้ เท้าขาด
คนมีหขู าด
คนมีจมูกแหว่ง
คนมีทง้ั หูขาดทัง้ จมูกแหว่ง
คนมีนว้ิ มือขาด
คนมีนิ้วหัวแม่มือขาด
คนมีเอ็น (เท้า) ขาด

๒๒๐
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๑๐. คนมีนิ้วมือเป็นแผ่น
๑๑. คนค่อม
๑๒. คนเตีย้ (เกินไป)
๑๓. คนคอพอก
๑๔. คนถูกสักหมายโทษนาบด้วยเหล็กแดงจนเสียโฉม
๑๕. คนถูกลงอาญาโบยด้วยแส้ (มีรอยแผล)
๑๖. คนถูกหมายจับ (ให้ฆา่ ได้เมือ่ พบ)
๑๗.คนมีเท้าปุก (เป็นตุม้ )
๑๘. คนเป็นโรคอันเป็นโทษแห่งบาป (โรคเรือ้ รังทีร่ กั ษาไม่หาย)
๑๙. คนประทุษร้ายบริษัท๑
๒๐. คนตาบอดข้างเดียว หรือทัง้ สองข้าง
๒๑. คนเป็นง่อย
๒๒.คนกระจอก (เท้าผิดปกติ ต้องเดินด้วยหลังเท้า เป็นต้น)
๒๓.คนเป็นอัมพาต (ร่างกายตายไปซีกหนึง่ )
๒๔.คนเปลีย้ (เดินเองไม่ได้)
๒๕. คนชรา ทุพพลภาพ
๒๖. คนตาบอดแต่กำเนิด
๒๗.คนใบ้
๒๘.คนหูหนวก
๒๙. คนทัง้ บอดทัง้ ใบ้
๓๐. คนทัง้ บอดทัง้ หนวก
๓๑. คนทัง้ ใบ้ทง้ั หนวก
๓๒.คนทัง้ บอดทัง้ ใบ้ทง้ั หนวก
บุคคลทัง้ ๓๒ ประเภทนี้ ผูบ้ รรพชาให้ ต้องอาบัตทิ กุ กฏ ๒.
๑

คืออยูใ่ นหมูแ่ ล้วทำให้หมูด่ วู ปิ ริต ด้วยรูปร่างอันผิดปกติของตน เช่น สูงเกินไป เตีย้ เกินไป ดำเกินไป ขาวเกินไป ผอม
เกินไป อ้วนเกินไป เป็นต้น (วิ. อ. ๓ / ๑๑๙ / ๙๖ - ๙๙)
๒
การกำหนดข้อห้ามไม่ให้บวชคน ๓๒ ประเภทนี้ เป็นสามเณรนัน้ เป็นอันห้ามสำหรับบวชเป็นพระด้วย เพราะตามวิธี
การบวช ผูท้ จ่ี ะบวชเป็นพระจะต้องผ่านลำดับจากการเป็นสามเณรมาก่อน แม้ชว่ั ครูห่ นึง่ แต่กไ็ ม่มขี อ้ ห้ามเด็ดขาด ถึงขนาดว่า
บวชให้แล้วต้องให้สกึ ไปเหมือนบุคคล ๑๑ ประเภททีก่ ล่าวไว้ ในข้อห้ามบวชเด็ดขาด.

คัมภีรม์ หาวรรค ภาค ๑ (พระวินยั ปิฏก เล่ม ๔)

๒๒๑

ข้อกำหนดเรื่องให้นิสสัยเพิ่มเติม
ต่อมามีเหตุการณ์เกิดขึน้ จึงทรงบัญญัตพิ ระวินยั มีขอ้ กำหนดเพิม่ เติม
เรือ่ งการให้นสิ สัย (รับเข้าในปกครอง) ดังนี:้ ๑. ห้ามให้นิสสัยแก่ภิกษุอลัชชี (ผู้ไม่ละอายในการต้องอาบัติ)
ถ้าให้นิสสัยต้องอาบัติทุกกฏ
๒. ห้ามขอนิสยั (อยูอ่ าศัย) พวกภิกษุอลัชชี รูปใดอยู่ ต้องอาบัติ
ทุกกฏ จะรู้ว่าเป็นผู้มีความละอาย หรือเป็นอลัชชี ให้รอดู ๔ - ๕ วันได้
๓. ภิกษุเดินทางไกล อนุญาตให้ไม่ต้องถือนิสสัย ในเมื่อไม่มีภิกษุ
ผู้ให้นิสสัย
๔. อนุญาตให้ภกิ ษุผเู้ ป็นไข้ ภิกษุผพู้ ยาบาลภิกษุไข้ ไม่ตอ้ งถือนิสสัย
ในเมือ่ ไม่มภี กิ ษุผใู้ ห้นสิ สัย
๕. อนุญาตให้ภกิ ษุผอู้ ยูป่ า่ เป็นวัตร กำหนดเอาความผาสุก ไม่ตอ้ ง
ถือนิสสัย ในเมื่อไม่มีภิกษุผู้ให้นิสสัยได้ โดยผูกใจว่า “เราจักถือนิสสัยอยู่
ในเมื่อมีผู้สมควรมาถึง”.

ข้อกำหนดเรื่องการอุปสมบท
ต่อมาทรงบัญญัตใิ ห้สวดอนุสาวนา ไม่ตอ้ งระบุนาม แต่ระบุเพียงโคตร
(สกุล) ได้ และให้สวดประกาศครัง้ ละ ๒ - ๓ รูปได้ โดยมีอปุ ชั ฌาย์รปู เดียวกัน
และทรงอนุญาตให้นบั อายุผบู้ วชว่าครบ ๒๐ โดยคิดตัง้ แต่อยูใ่ นครรภ์๑.

ข้อบัญญัติในพิธีกรรมอุปสมบท
ครัน้ แล้วทรงแสดงวิธกี ารต่าง ๆ ในการอุปสมบท เช่น ญัตติสมมติภกิ ษุ
สอนซ้อมการสอบถามอันตรายิกธรรม เพื่อสอนซ้อม ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง
คำเรียกผูบ้ วช, คำขออุปสมบท การสมมติเพือ่ ถามอันตรายิกธรรม การสอบถาม

๒๒๒
อันตรายิกธรรม๑ในที่ประชุมสงฆ์ และสงฆ์ให้อุปสมบทด้วยญัตติจตุตถกรรมวาจา จึงเป็นภิกษุ
เมือ่ บวชแล้ว ให้วดั เงาแดด ให้บอกฤดู ให้บอกส่วนของวัน ให้บอกสังคีติ
คือบอกรวมข้างต้นทัง้ หมด เพือ่ เป็นหลักฐาน
แล้วให้บอกนิสสัย ๔ (ปัจจัยเครื่องอาศัยของบรรพชิต) ๔ อย่าง คือ
อาหาร, เครือ่ งนุง่ ห่ม, ทีอ่ ยูอ่ าศัย และยารักษาโรค ซึง่ กล่าวมาแล้วข้างต้น แล้วให้บอก
อกรณียกิจ (สิง่ ทีไ่ ม่ควรทำ) ๔ อย่าง คือ การเสพเมถุน การลักทรัพย์ การฆ่าสัตว์
มีชวี ติ ๒ การอวดคุณพิเศษทีไ่ ม่มใี นตน เพือ่ ป้องกันประพฤติลว่ งอาบัตขิ าดจาก
ความเป็นภิกษุในระยะแรกหลังจากบวชใหม่ๆ (ดูนสิ ยั ,อกรณียกิจ ในหน้า ๔๘๕..)

การปฏิบัติต่อผู้ทำผิด
มีเรือ่ งเกิดขึน้ จึงทรงแสดงข้อปฏิบตั ใิ นกรณีนน้ั ๆ คือ
๑. เมื่อภิกษุไม่เห็นอาบัติ (คือต้องอาบัติแล้วไม่รับว่าต้อง) ถูกสงฆ์
ประกาศยกเสียจากหมู่ จึงสึกไปภายหลังขอเข้ามาบวชใหม่ ถ้าสอบถามแล้วยอม
รับว่าต้องอาบัติจริงก็ให้บวชได้ เมื่อบวชแล้วให้ทำพิธีทำคืนอาบัติที่ต้องไว้
แต่ครั้งก่อน
๒. เมื่อภิกษุไม่ทำคืนอาบัติ ถูกสงฆ์สวดประกาศยกเสียจากหมู่
จึงสึกไป ภายหลังมาขอบวช ถ้ารับว่าจักทำคืนอาบัติ ก็ให้บวชได้ เมือ่ บวชแล้ว
ให้ทำคืนอาบัตทิ ต่ี อ้ งไว้แต่ครัง้ ก่อนให้เรียบร้อย
๓. เมือ่ ภิกษุมคี วามเห็นชัว่ หยาบ คือความเห็นผิดอย่างแรง ถูกสงฆ์
สวดประกาศยกเสียจากหมู่ จึงสึกไป ภายหลังมาขอบวช ถ้ารับว่าจักละ
ความเห็นผิดนัน้ ก็ให้บวชได้ เมือ่ บวชแล้วไม่ยอมทำคืนอาบัตกิ ด็ ี ไม่ยอมสละ
ความเห็นผิดก็ดี สงฆ์มสี ทิ ธิประกาศยกเสียจากหมูไ่ ด้อกี แต่ถา้ ไม่ได้ภกิ ษุ
ครบองค์สงฆ์ทจ่ี ะสวดประกาศ ก็อยูร่ ว่ มกับเธอได้ ไม่ตอ้ งอาบัต.ิ

๑

อุปสรรคทีต่ อ้ งห้ามในการบวช มีถามว่าเป็นโรคเรือ้ น โรคฝี โรคกลาก โรคหลอดลมโป่งพอง โรคลมบ้าหมูหรือ
เจ้าเป็นมนุษย์หรือ เจ้าเป็นชายหรือ เจ้าเป็นไทหรือ เจ้าไม่มหี นีห้ รือ เจ้าไม่ใช่ราชภัฏหรือ มารดาบิดา อนุญาตเจ้าแล้วหรือ
เจ้ามีอายุครบ ๒๐ ปีหรือ บาตรและจีวรของเจ้ามีครบแล้วหรือ เจ้าชือ่ อะไร อุปชั ฌาย์ของเจ้าชือ่ อะไร

๒

ในอกรณียกิจ ระบุถงึ ห้ามฆ่าสัตว์มชี วี ติ ส่วนในปาราชิก ๔ ระบุถงึ ห้ามฆ่ามนุษย์, ในนิสสัย๔ ระบุอาหารก่อนเครือ่ งนุง่ ห่ม

จุดประสงค์ของพรหมจรรย์
"ภิกษุทั้งหลาย พรหมจรรย์นี้ มิใช่มีลาภสักการะ และเสียง
สรรเสริญเป็นอานิสงส์, พรหมจรรย์นี้ มิใช่มีความถึงพร้อมแห่งศีล
เป็นอานิสงส์, พรหมจรรย์น้ี มิใช่มคี วามถึงพร้อมแห่งสมาธิ เป็นอานิสงส์,
พรหมจรรย์น้ี มิใช่มี ความถึงพร้อมแห่งญาณทัสสนะ เป็นอานิสงส์.
ภิกษุทง้ั หลาย ก็เจโตวิมตุ ติอนั ไม่กำเริบ อันใดมีอยู,่ พรหมจรรย์น้ี
มีเจโตวิมตุ ตินน่ั แหละเป็นผลประโยชน์ทม่ี งุ่ หมาย, มีเจโตวิมตุ ตินน่ั แหละ
เป็นแก่นสาร, มีเจโตวิมตุ ตินน่ั แหละ เป็นผลสุดท้ายของพรหมจรรย์ แล."
(พระไตรปิฎกบาลี สยามรัฐ ๑๒ / ๓๗๕ / ๓๕๒ )

๒๒๔

ประมวลพระพุทธบัญญัติ

อริยวินยั จากพระไตรปิฎก

๒. อุโบสถขันธกะ
หมวดว่าด้วยอุโบสถ
พระเจ้าพิมพิสาร จอมทัพแคว้นมคธ เห็นนักบวชลัทธิอื่นประชุมกัน
กล่าวธรรม ในวัน ๘ ค่ำ ๑๔ ค่ำ และ ๑๕ ค่ำแห่งปักษ์ มีคนไปฟังธรรมมีความรัก
ความเลือ่ มใส ทำให้นกั บวชเหล่านัน้ ได้มผี เู้ ข้าเป็นฝักฝ่าย ทรงปรารภจะให้ภกิ ษุ
ในพระพุทธศาสนาทำอย่างนั้นบ้าง จึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคกราบทูล
พระราชดำรินั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงอนุมัติ ประทานพระพุทธานุญาต
ให้ภกิ ษุทง้ั หลายประชุมกันในวัน ๑๔ ค่ำ ๑๕ ค่ำ และ ๘ ค่ำแห่งปักษ์
ครัง้ แรกภิกษุทง้ั หลายประชุมกันแต่นง่ั นิง่ ๆ ชาวบ้านไม่ได้ฟงั ธรรม
จึงติเตียนว่านั่งอยู่นิ่งๆ เหมือนหมูอ้วน พระผู้มีพระภาคจึงทรงอนุญาตให้
ประชุมกันเพื่อกล่าวธรรม.

การสวดปาติโมกข์เป็นอุโบสถกรรม
พระผูม้ พี ระภาคทรงพระดำริวา่ สิกขาบททีท่ รงบัญญัตแิ ก่ภกิ ษุทง้ั หลาย
ควรอนุญาตให้สวดเป็นปาติโมกข์ การสวดปาติโมกข์นน้ั จักเป็นอุโบสถกรรม คือ
การทำกิจกรรมในการทำอุโบสถของภิกษุเหล่านั้น จึงทรงบัญญัติตามที่ทรง
พระดำรินน้ั และทรงแสดงวิธสี วดปาติโมกข์ เริม่ ต้นแต่บรุ พกิจ.

ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับปาติโมกข์
๑. ภิกษุทั้งหลายสวดปาติโมกข์ทุกวัน จึงทรงบัญญัติห้ามและ
ปรับอาบัตทิ กุ กฏแก่ภกิ ษุผทู้ ำเช่นนัน้ ทรงอนุญาตให้สวดเฉพาะวันอุโบสถ
๒. ภิกษุทง้ั หลายสวดปาติโมกข์ ๓ ครัง้ ต่อ ๑ ปักษ์ คือในวัน ๘
ค่ำ วัน ๑๔ ค่ำ และวัน ๑๕ ค่ำ จึงทรงบัญญัติห้าม และปรับอาบัติทุกกฏ

คัมภีรม์ หาวรรค ภาค ๑ (พระวินยั ปิฏก เล่ม ๔)

๒๒๕

แก่ภกิ ษุผทู้ ำเช่นนัน้ ทรงอนุญาตให้สวดปาติโมกข์เพียงครัง้ เดียวต่อ ๑ ปักษ์
คือในวัน ๑๕ ค่ำ หรือในวัน ๑๔ ค่ำ (ในปักษ์ทเ่ี ป็นเดือนขาด๑)
๓. ภิกษุฉัพพัคคีย์สวดปาติโมกข์ เฉพาะในพวกของตน จึงทรง
บัญญัติห้ามทรงปรับอาบัติทุกกฏ แก่ภิกษุผู้ทำเช่นนั้น ทรงอนุญาตให้
ทำอุโบสถกรรมแก่ภิกษุทั้งหลายผู้พร้อมเพรียงกัน
๔. ภิกษุทั้งหลายสงสัยว่า เขตความพร้อมเพรียงกันมีเพียงเท่าไร?
ในอาวาสหนึง่ หรือทัว่ ทัง้ แผ่นดิน ตรัสอนุญาตความพร้อมเพรียงชัว่ อาวาสเดียว
๕. พระมหากัปปินะคิดว่าท่านบริสทุ ธิแ์ ล้ว เพราะได้บรรลุพระอรหันต์
จะควรไปทำอุโบสถหรือไม่ พระผูม้ พี ระภาคทรงทราบดำรินน้ั จึงเสด็จมา ตรัสว่า
“ถ้าพวกเธอไม่สกั การะไม่เคารพไม่นบั ถือไม่บชู าอุโบสถ เมือ่ เป็นเช่นนี้ ใครเล่า
จะเคารพนับถือบูชาอุโบสถ..เธอจงไปทำอุโบสถ..จงไปทำสังฆกรรมจะไม่ไปไม่ได้”
๖. ภิกษุทง้ั หลายสงสัยต่อว่าอาวาสเดียวกันนัน้ กำหนดอย่างไร จึงทรง
อนุญาตให้สมมติสมี า(พัทธสีมา) โดยกำหนดภูเขา แผ่นหิน ป่าไม้ ต้นไม้ หนทาง
จอมปลวก,แม่นำ้ หรือแอ่งน้ำเป็นเครือ่ งหมาย (นิมติ ) แล้วทรงแสดงวิธสี มมติสมี า
๗. ภิกษุฉพั พัคคีย์ สมมติสมี าใหญ่เกินไป ๔ โยชน์บา้ ง ๕ โยชน์บา้ ง ๖
โยชน์บา้ ง ภิกษุทง้ั หลาย มาพอดีสวดปาติโมกข์กม็ ี สวดจบแล้วจึงมาถึงก็มี
มาถึงเวลากำลังสวดอยูก่ ม็ ี จึงทรงห้ามสมมติสมี าใหญ่เกินไป ทรงปรับอาบัติ
ทุกกฏแก่ผทู้ ำเช่นนัน้ แล้วทรงอนุญาตให้สมมติสมี า อย่างใหญ่ไม่เกิน ๓ โยชน์
๘. ภิกษุฉัพพัคคีย์สมมติสีมาริมฝั่งแม่น้ำ ภิกษุที่มาทำอุโบสถ
ถูกน้ำพัด บาตรจีวรถูกน้ำพัด จึงทรงบัญญัตหิ า้ มสมมติสมี าเช่นนัน้ ทรงอนุญาต
ให้ทำได้ตอ่ เมือ่ มีเรือจอดอยูเ่ ป็นประจำ หรือ มีสะพานทอดอยูเ่ ป็นประจำ.
๙. ภิกษุทั้งหลายสวดปาติโมกข์ตามบริเวณไม่มีที่สังเกต ภิกษุที่
เป็นอาคันตุกะจรมาไม่รู้ว่า ทำอุโบสถกันที่ไหน จึงทรงอนุญาตให้สมมติ
โรงอุโบสถในการทำอุโบสถ จะเป็นวิหาร (กุฎ)ี หรือเพิง หรือปราสาท หรือ
เรือนโล้น (หลังคาตัด) หรือถ้ำก็ได้
๑๐. ภิกษุทั้งหลายสมมติโรงอุโบสถ ๒ แห่งในอาวาสเดียวกัน ทรง
๑

ฤดูมี ๘ ปักษ์ ปักษ์ ๑๔ วัน มี ๒ ครัง้ ปักษ์ท่ี ๓ และปักษ์ท่ี ๗ ปักษ์ ๑๕ วัน มี ๖ ครัง้ (วิ. อ. ๓ / ๓๖ / ๑๐๖)

๒๒๖

ประมวลพระพุทธบัญญัติ

อริยวินยั จากพระไตรปิฎก

บัญญัตหิ า้ ม และตรัสแนะให้สวดถอนโรงอุโบสถออกหลังหนึง่ เสียก่อน อนุญาต
ให้ใช้เพียงหลังเดียว
๑๑. ภิกษุทั้งหลายสมมติโรงอุโบสถเล็กเกินไป มีพระมาประชุมมาก
บางรูปต้องนัง่ นอกเขต มีพระภิกษุสงสัยทูลถามว่าจะเป็นอันทำอุโบสถหรือไม่
พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นอันทำอุโบสถ และได้ตรัสแนะให้กำหนดนิมิต
แล้วประชุมสงฆ์สวดสมมติหน้ามุขอุโบสถขยายให้ใหญ่ออกไปตามต้องการ
๑๒. ภิกษุบวชใหม่มาประชุมก่อนเวลาในวันอุโบสถ นึกว่าพระเถระ
คงยังไม่มาจึงกลับไป กว่าจะได้ทำอุโบสถก็กลางคืน เพราะมัวแต่รอกัน จึงตรัส
อนุญาตให้ภิกษุผู้เป็นเถระมาประชุมก่อนในวันอุโบสถ
๑๓.ทีอ่ ยูข่ องสงฆ์ในนครราชคฤห์หลายแห่งมีสมี าเดียวกัน ภิกษุทง้ั หลาย
วิวาทกันว่า ขอสงฆ์จงทำอุโบสถในทีอ่ ยูข่ องพวกเราๆ จึงตรัสว่า “ภิกษุเหล่านัน้
ทุกๆรูป พึงทำอุโบสถแห่งเดียวกัน ก็หรือภิกษุผเู้ ถระอยูใ่ นทีอ่ ยูใ่ ด พึงทำอุโบสถ
ในทีน่ น้ั แต่สงฆ์เป็นวรรคไม่พงึ ทำอุโบสถ รูปใดทำต้องทุกกฏ”
๑๔. พระมหากัสสปเกือบถูกน้ำพัดไปในระหว่างทางข้ามแม่นำ้ เพือ่ จะ
มาทำอุโบสถ จีวรของท่านเปียก จึงตรัสอนุญาตให้สมมติสมี าเป็นเขตอยูร่ ว่ มกัน
ทำอุโบสถร่วมกัน และให้เป็นแดนไม่อยูป่ ราศจากไตรจีวร (ติจวี ราวิปปวาส
สีมา)๑ และให้สมมติเว้นเขตบ้าน และละแวกบ้าน เพือ่ ไม่ให้เก็บจีวรไว้ในบ้าน
๑๕. ตรัสอนุญาตว่าเมื่อสวดถอน ให้ถอนเขตไม่อยู่ปราศจากไตรจีวร
ก่อน แล้วถอนเขตอยู่ร่วมกันทีหลัง เมื่อสวดสมมติให้สมมติสีมา ให้เป็นเขต
อยูร่ ว่ มกันก่อน สมมติเขตไม่อยูป่ ราศจากไตรจีวรทีหลัง
๑๖.ถ้ายังมิได้สมมติสมี า(อพัทธสีมา) ให้ใช้หมูบ่ า้ นหรือนิคมทีอ่ ยูน่ น้ั เป็น
คามสีมาและนิคมสีมาได้, ถ้าในป่าไม่มีให้ใช้ระยะรัศมี ๗ อัพภันดร๒จากจุด
ศูนย์กลางเป็นสัตตัพภันตรสีมาได้ อนุญาตให้ใช้เขตทีพ่ น้ ระยะน้ำสาดถึงในน้ำ
เป็นอุทกุกเขปสีมาเป็นเขตลอยเรือหรือแพ หรือปลูกโรงอุโบสถได้กลางแม่นำ้
๑

ติจวี ราวิปปวาสสีมา แดนไม่อยูป่ ราศจากไตรจีวร สมมติแล้ว ภิกษุอยูห่ า่ งจากไตรจีวรในสีมานัน้ ก็ไม่เป็นอันปราศ
(พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์)

๒

เมือ่ ยืนอยูก่ ลาง๗อัพภันดร ในทิศทัง้ ปวง = รัศมี ๙๘ เมตรจากศูนย์กลาง(๑อัพภันดร=๒๘ศอก, บุพพสิกขาฯหน้า๕๑๗)

คัมภีรม์ หาวรรค ภาค ๑ (พระวินยั ปิฏก เล่ม ๔)

๒๒๗

ทะเล หรือสระน้ำ แต่ไม่อนุญาตสมมติแม่นำ้ ทะเลหรือสระน้ำทัง้ หมด เป็นเขตสีมา
๑๗.ตรัสห้ามมิให้สมมติสมี าคาบเกีย่ วกัน ให้มชี านของสีมา
๑๘. ตรัสอธิบายว่าวันอุโบสถ๑๔ค่ำก็มี ๑๕ ค่ำก็มี (ตามเดือนขาดเดือนเต็ม)
๑๙. ตรัสอธิบายหลักเกณฑ์เรือ่ งสวดปาติโมกข์ยอ่ เมือ่ มีเหตุสมควร
๑๐ อย่างเกิดขึน้ (รายละเอียดอยูใ่ นภาคผนวกเรือ่ งปาติโมกขุทเทส ๕ หน้า ๔๒๘)
๒๐. ภิกษุที่จะกล่าวธรรมต้องได้รับเชื้อเชิญ ทรงอนุญาตให้พระเถระ
กล่าวธรรมเอง หรือเชือ้ เชิญภิกษุอน่ื กล่าวธรรม
๒๑. ตรัสอนุญาตให้มีการสมมติแต่งตั้งผู้ถามพระวินัย และผู้ตอบ
พระวินยั ภิกษุใดยังไม่ได้แต่งตัง้ ถามตอบวินยั ในท่ามกลางสงฆ์ ต้องอาบัตทิ กุ กฏ
๒๒.ตรัสอนุญาตให้ขอโอกาสก่อน แล้วจึงโจทด้วยอาบัติ รูปใดไม่ขอ
โอกาสก่อน โจทด้วยอาบัติต้องทุกกฏ รูปใดขอโอกาสในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่อง
ไม่มเี หตุอนั ควรต่อภิกษุผบู้ ริสทุ ธิไม่มอี าบัติ ต้องอาบัตทิ กุ กฏ
๒๓.ในการทำกรรมเป็นการสงฆ์ทไ่ี ม่ชอบธรรม ทรงอนุญาตให้ภกิ ษุ
๔ - ๕ รูปค้านได้ ภิกษุ ๒ - ๓ รูปให้แสดงความคิดเห็นแย้งได้ ให้ภกิ ษุรปู เดียว
เมือ่ ไม่เห็นด้วย ให้อธิษฐานในใจว่า ไม่เห็นด้วยกับกรรมนัน้
๒๔.ตรัส ห้า มมิใ ห้แ กล้งสวดปาติโ มกข์ ม ิให้ผ ู้อ ื่นได้ ย ิน ถ้ามี เสียง
ผิดปกติและพยายามแล้วไม่เป็นอาบัติ
๒๕. ตรัสว่า “ดูกอ่ นภิกษุทง้ั หลาย ภิกษุไม่พงึ สวดปาติโมกข์ในบริษทั
ทีม่ อี นุปสัมบันปนด้วย รูปใดสวดต้องอาบัตทิ กุ กฏ”
๒๖. ภิกษุผมู้ ไิ ด้รบั เชือ้ เชิญ ตรัสห้ามมิให้สวดปาติโมกข์ รูปใดสวดต้อง
อาบัตทิ กุ กฏ ทรงอนุญาตให้พระเถระเป็นใหญ่ ในเรือ่ งปาติโมกข์
๒๗.พระเถระสวดเองไม่ได้ จึงทรงอนุญาตให้ภิกษุผู้ฉลาดสามารถ
เป็นใหญ่ในเรือ่ งปาติโมกข์
๒๘.พระทั้งวัดไม่สามารถสวดปาติโมกข์ได้ ให้ส่งภิกษุรูปหนึ่งไป
เรียนจากอาวาสใกล้เคียง จะโดยย่อหรือโดยพิสดารก็ตาม ให้พระเถระเป็น
ผู้ใช้ไป ผู้ถูกใช้ขัดขืนในเมื่อไม่ป่วยไข้ต้องอาบัติทุกกฏ
๒๙. ตรัสอนุญาตให้เรียนปักขคณนา (การคำนวนปักษ์) ได้ทกุ รูป เพือ่

๒๒๘

ประมวลพระพุทธบัญญัติ

อริยวินยั จากพระไตรปิฎก

บอกดิถแี ก่คนทัง้ หลายได้
๓๐. ตรัสอนุญาตให้เรียกชือ่ หรือจับฉลากเพือ่ นับจำนวนภิกษุวนั อุโบสถ
๓๑. ตรัสอนุญาตให้พระเถระบอกวันอุโบสถแต่เช้าตรู่ หรือในเวลาฉัน
หรือในเวลาทีน่ กึ ได้ เพือ่ ไม่หลงลืมหรือไปทีอ่ น่ื เสีย
๓๒.ตรัสอนุญาตให้ปดั กวาด ปูอาสนะ ตามประทีป ตัง้ น้ำดืม่ น้ำใช้ในโรง
อุโบสถ โดยให้พระเถระเป็นผูส้ ง่ั การ ไม่เป็นไข้ถกู ใช้แล้วไม่ทำต้องอาบัตทิ กุ กฏ
๓๓.ตรั ส ห้ า มภิ ก ษุ ท ี ่ จ ะไปที ่ อ ื ่ น โดยไม่ บ อกลาอุ ป ั ช ฌาย์ ห รื อ
อาจารย์ ให้อุปัชฌาย์หรืออาจารย์สอบสวนว่าจะไปไหนไปกับใคร ถ้าเห็น
ไม่สมควร ก็ไม่ให้อนุญาต ถ้าไม่อนุญาตขืนไปต้องอาบัตทิ กุ กฏ
๓๔.ภิกษุผทู้ รงความรูป้ ระพฤติตนดีมา ให้ตอ้ นรับด้วยดี ถ้าไม่ตอ้ นรับ
ต้องอาบัตทิ กุ กฏ
๓๕. ถ้าไม่มีใครสวดปาติโมกข์ได้เลยให้ส่งภิกษุรูปหนึ่งไปในวัดที่อาจ
กลับได้ทนั ในวันนัน้ เพือ่ เรียนปาติโมกข์โดยย่อหรือโดยพิสดาร ถ้าไม่ได้ ภิกษุ
เหล่านัน้ ทุกรูปพึงพากัน ไปสูว่ ดั ทีร่ วู้ ธิ ที ำอุโบสถ รูป้ าติโมกข์ ถ้าไม่ไปต้องทุกกฎ
ถ้าเป็นช่วงพรรษาให้สง่ ภิกษุไปเรียนเช่นกัน ถ้าไม่ได้ให้สง่ ไปชัว่ ระยะ ๗
วัน ถ้าไม่ได้ ไม่พงึ อยูจ่ ำพรรษาในอาวาสนัน้ ถ้าขืนอยูต่ อ้ งอาบัตทิ กุ กฏ
๓๖. ภิกษุเป็นไข้ ตรัสให้บอกความบริสุทธิ์แก่ภิกษุรูปหนึ่ง เพื่อนำไป
บอกแก่สงฆ์ ถ้าไม่มผี รู้ บั ไปบอก ให้นำขึน้ เตียง ขึน้ ตัง่ หามไปทำอุโบสถ ไม่ให้
ทำอุโบสถแยกกัน ถ้าให้เคลือ่ นทีอ่ าพาธอาจกำเริบหรืออาจถึงมรณภาพ ให้สงฆ์
ไปทำอุโบสถ ณ สถานทีท่ ภ่ี กิ ษุรปู นัน้ อยู่ แล้วตรัสให้ภกิ ษุผรู้ บั บอกปาริสทุ ธิ
ต้องไปบอกแก่สงฆ์ให้จงได้ ถ้าไปไม่ได้ดว้ ยตนเองให้มอบหมายผูอ้ น่ื ไปบอกแทน
ถ้าภิกษุผู้นำบริสุทธิ์เข้าที่ประชุมสงฆ์แล้ว จงใจไม่บอก ให้ถือว่าบริสุทธิ์นั้น
เป็นอันนำมาแล้ว แต่ภกิ ษุผนู้ ำบริสทุ ธิท์ จ่ี งใจไม่บอกต้องอาบัตทิ กุ กฏ
๓๗.สังฆกรรมอื่นนอกจากอุโบสถ ถ้าภิกษุเป็นไข้ตรัสอนุญาตให้มอบ
ฉันทะและมีเงื่อนไขคล้ายอุโบสถ
๓๘.ในวันอุโบสถถ้ามีสังฆกรรมอื่นด้วย ตรัสอนุญาตให้ภิกษุผู้บอก
ความบริสทุ ธิน์ น้ั บอกให้ฉนั ทะด้วย (มีรายละเอียดวิธใี นภาคผนวก หน้า ๔๓๐)

คัมภีรม์ หาวรรค ภาค ๑ (พระวินยั ปิฏก เล่ม ๔)

๒๒๙

๓๙. ภิกษุถกู ญาติจบั ตัว ถูกคนอืน่ ๆ จับตัว ไม่สามารถมาร่วมทำอุโบสถ
ได้ ให้เจรจาขอตัวมาทำอุโบสถ ถ้าไม่สำเร็จให้เจรจาขอให้บอกบริสทุ ธิ์ ถ้าไม่
สำเร็จให้นำภิกษุนน้ั ออกให้พน้ เขตสีมา เพือ่ ให้สงฆ์ทเ่ี หลือทำอุโบสถ สงฆ์เป็น
วรรคไม่พึงทำอุโบสถถ้าทำต้องอาบัติทุกกฏ
๔๐. ถ้าในอุโบสถหรือสังฆกรรมอืน่ มีภกิ ษุเป็นบ้าอยูใ่ นเขตสีมา ให้สงฆ์
สวดสมมติเพือ่ จะได้ทำอุโบสถ หรือสังฆกรรมอืน่ ๆ โดยไม่มเี ธออยูด่ ว้ ย
๔๑. พระมี ๔ รูป ตรัสอนุญาตให้สวดปาติโมกข์ ถ้ามี ๓ รูป ให้
ประชุมกันตั้งญัตติบอกความบริสุทธิ์แก่กันและกันเรียกว่า ปาริสุทธิ
อุโบสถ ถ้า ๒ รูป ให้บอกความบริสทุ ธิแ์ ก่กนั โดยไม่ตอ้ งตัง้ ญัตติ
ถ้ามีรูปเดียว ให้ปัดกวาดสถานที่คอยภิกษุอื่น เมื่อไม่เห็นมา
ให้อธิษฐานในใจระลึกว่าวันนี้เป็นวันอุโบสถ ถ้าไม่ทำต้องอาบัติทุกกฏ
เรียกว่า อธิษฐานอุโบสถ (มีรายละเอียดวิธกี ารอยูใ่ นภาคผนวก หน้า ๔๒๖)
๔๒.มิให้ทำอุโบสถทัง้ ทีย่ งั มีอาบัติ ให้แสดงอาบัตกิ อ่ นแล้วจึงทำอุโบสถ
ถ้าสงสัยในอาบัตกิ ใ็ ห้บอกแก่ภกิ ษุรปู หนึง่ ก่อน
๔๓. ห้ามภิกษุทต่ี อ้ งอาบัตเิ หมือนๆ กันแสดงคืนอาบัติ (ปลงอาบัต)ิ
ทีเ่ หมือนๆ กัน (สภาคาบัต๑ิ ) ถ้าแสดงหรือรับ ต้องอาบัตทิ กุ กฏ
๔๔.ถ้าระลึกได้วา่ ยังมีอาบัตอิ ยู่ หรือสงสัยว่าจะต้องอาบัตใิ ดๆ ในขณะ
ฟังปาติโมกข์ ให้บอกแก่ภกิ ษุทอ่ี ยูใ่ กล้ ๆ เพือ่ รับทราบไว้ เมือ่ เสร็จอุโบสถ จะแสดง
อาบัติ แล้วทำอุโบสถฟังปาติโมกข์ตอ่ ไป แต่ตอ้ งไม่ทำอันตรายต่ออุโบสถ
๔๕. ถ้าสงฆ์ตอ้ งอาบัตใิ นเรือ่ งเดียวกัน (สภาคาบัต)ิ ทัง้ วัด ภิกษุเหล่านัน้
พึงส่งภิกษุรปู หนึง่ ไปทำคืนอาบัตกิ บั ภิกษุอน่ื ทีไ่ ม่ตอ้ งสภาบัติ (กรณีจำพรรษาให้
ไปกลับภายใน๗วัน)กรณีสงฆ์ทง้ั หมดไม่แน่ใจในสภาคาบัตพิ งึ สวดญัตติกรรมวาจา
ในเรือ่ งสภาคาบัติ (มีรายละเอียดวิธใี นภาคผนวกหน้า ๔๓๓) แล้วทำอุโบสถ
๔๖. ถ้าสงฆ์ทั้งวัดต้องอาบัติเรื่องเดียวกัน แต่ไม่รู้ชื่อหรือต้นเค้า
แห่งอาบัติ ให้สอบถามภิกษุผรู้ วู้ นิ ยั ทีเ่ ดินทางมาพัก ถ้าภิกษุเหล่านัน้ จะปลงอาบัติ
๑

สภาคาบัติ แปลว่า อาบัตทิ ม่ี วี ตั ถุเหมือนกัน เช่น ภิกษุ ๒ รูป ต้องอาบัตปิ าจิตตีย์ เพราะฉันโภชนในเวลาวิกาล
เหมือนกัน อาบัตทิ ภ่ี กิ ษุตอ้ งเพราะความผิดเดียวกันอย่างนี้ เรียกว่า สภาคาบัติ (วิ. อ. ๓ / ๑๖๙ / ๑๔๐)

๒๓๐
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นั้น ตามคำของภิกษุผู้รู้วินัย ทำได้อย่างนี้ นั่นเป็นการดี ถ้าจะไม่พึงทำคืน
ภิกษุผรู้ วู้ นิ ยั นัน้ ไม่ปรารถนา ก็ไม่พงึ ว่ากล่าวภิกษุเหล่านัน้ .
๔๗.ทรงแสดงเงือ่ นไข ในการทำอุโบสถทีไ่ ม่ตอ้ งอาบัตเิ กีย่ วกับไม่รวู้ า่
ยังมีภกิ ษุอน่ื อยูอ่ กี จึงทำอุโบสถไปก่อนรวม ๑๕ ข้อ สรุปได้วา่ ถ้าภิกษุทม่ี า
ทีห่ ลังมากกว่าให้สวดใหม่ ยกเว้นสวดจบลุกหมดแล้วให้บอกบริสทุ ธิ,์ ถ้าภิกษุ
ที่มาที่หลังมีจำนวนเท่ากันหรือน้อยกว่าให้สวดต่อ ถ้าสวดจบไปแล้วให้บอก
บริสทุ ธิ์
๔๘.ทรงแสดงเงือ่ นไขในการทำอุโบสถ ทีร่ อู้ ยูว่ า่ ยังมีภกิ ษุอน่ื ยังมิได้มา
ทำอุโบสถ สำคัญว่าเป็นธรรมเป็นวินยั สำคัญว่าพร้อมกันจึงทำอุโบสถ คงปรับ
อาบัตทิ กุ กฏเฉพาะภิกษุผสู้ วด รวม ๑๕ ข้อ และให้ทำตามข้อสรุปในข้อ ๔๗
๔๙. ทรงแสดงเงือ่ นไขในการทำอุโบสถ ทีร่ อู้ ยูว่ า่ ยังมีภกิ ษุอน่ื ยังมิได้มา
แต่สงสัยว่าจะเป็นการสมควรหรือไม่ แล้วขืนสวดปาติโมกข์คงปรับอาบัติ
ทุกกฏเฉพาะผูส้ วด รวม ๑๕ ข้อ และให้ทำตามข้อสรุปในข้อ ๔๗
๕๐. ทรงแสดงเงือ่ นไขในการทำอุโบสถ ทีร่ อู้ ยูว่ า่ ยังมีภกิ ษุอน่ื ยังมิได้มา
แต่ฝนื ใจทำอุโบสถ ด้วยเข้าใจว่าเราทำอุโบสถแท้มใิ ช่ไม่ควร แล้วสวดปาติโมกข์
คงปรับอาบัตทิ กุ กฎเฉพาะผูส้ วด รวม ๑๕ ข้อ และให้ทำตามข้อสรุปในข้อ ๔๗
๕๑. ทรงแสดงเงือ่ นไขในการทำอุโบสถ ทีร่ อู้ ยูว่ า่ ยังมีภกิ ษุอน่ื ยังมิได้มา
แต่มงุ่ ให้แตกร้าวว่า ขอให้ภกิ ษุเหล่านัน้ จงเสือ่ มสูญจงพินาศ แล้วสวดปาติโมกข์
ปรับอาบัตถิ ลุ ลัจจัยแก่ภกิ ษุผสู้ วดรวม ๑๕ ข้อ และให้ทำตามข้อสรุปในข้อ ๔๗
๕๒. ทรงแสดงเงื่อนไขดังกล่าว ระหว่างภิกษุที่อยู่ประจำวัดกับภิกษุที่
อยู่ประจำวัด, ระหว่างภิกษุที่อยู่ประจำวัดกับภิกษุอาคันตุกะ, ระหว่างภิกษุ
อาคั น ตุ ก ะกั บ ภิ ก ษุ ท ี ่ อ ยู ่ ป ระจำวั ด , และระหว่ า งภิ ก ษุ อ าคั น ตุ ก ะกั บ ภิ ก ษุ
อาคันตุกะรวม ๗๐๐ ข้อ
๕๓. ทรงแสดงเงือ่ นไขการนับวันอุโบสถ ๑๔ ค่ำหรือ ๑๕ ค่ำ ทีภ่ กิ ษุอยู่
ประจำวัดกับภิกษุอาคันตุกะ มีความเห็นแตกต่างกัน ให้อนุโลมตามภิกษุขา้ งมาก
เป็นต้น อีกหลายร้อยข้อ
๕๔.ในวันอุโบสถนั้น ไม่พึงออกจากที่มีภิกษุสมานสังวาสที่พอจะทำ

คัมภีรม์ หาวรรค ภาค ๑ (พระวินยั ปิฏก เล่ม ๔)

๒๓๑

อุโบสถได้ ไปสูท่ ่ี ๆ ไม่มภี กิ ษุพอทำอุโบสถได้ หรือเป็นนานาสังวาส ยกเว้นแต่
ไปเป็นสงฆ์ ( ๔ รูปขึน้ ไป) เว้นแต่มอี นั ตราย หรือไปสูท่ ม่ี ภี กิ ษุสมานสังวาส
ทีพ่ อจะทำอุโบสถได้ ทีร่ วู้ า่ จะสามารถไปถึงได้ในวันนัน้
๕๕. ในทีส่ ดุ ทรงแสดงหลักการ ทีม่ ใิ ห้ยกปาติโมกข์ขน้ึ แสดงในบริษทั ที่
มีภิกษุณี สิกขมานา สามเณร สามเณรี ภิกษุผู้บอกคืนสิกขา (สึก) ผู้ต้อง
อันติมวัตถุ (ต้องปาราชิก) ผูถ้ กู ลงอุกเขปนียกรรมเพราะไม่เห็นอาบัติ ผูถ้ กู ลง
อุกเขปนียกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัติ ผู้ถูกลงอุกเขปนียกรรมเพราะไม่สละ
ทิฏฐิบาป มีบณ
ั เฑาะก์ (กะเทย) มีคนลักเพศ (ปลอมบวช) มีภกิ ษุผเู้ ข้ารีตเดียรถีย์
(ไปเข้าศาสนาอืน่ ) มีสตั ว์เดรัจฉาน๑ คนฆ่ามารดา คนฆ่าบิดา คนฆ่าพระอรหันต์
คนประทุษร้ายภิกษุณี คนทำลายสงฆ์ คนทำร้ายพระพุทธเจ้าจนห้อพระโลหิต
นัง่ รวมอยูด่ ว้ ย ในการสวดปาติโมกข์
๕๖.ถ้านำบริสทุ ธิม์ าบอกแล้ว แต่มกี ารเลิกประชุมอุโบสถเสีย เมือ่ จะทำ
อุโบสถให้ผนู้ ำบริสทุ ธิบ์ อกใหม่ และทรงบัญญัตวิ า่ ไม่พงึ ทำอุโบสถในวันทีม่ ใิ ช่
วันอุโบสถ ยกเว้นวันทีส่ งฆ์สามัคคี.๒

๑

หมายถึง สัตว์เดรัจฉานทีพ่ ระผูม้ พี ระภาคทรงห้ามอุปสมบท (วิ. สงฺคห. ๒๔๕, กงฺ. อ. ๑๑๖)

๒

หมายเหตุ การลำดับเลขแต่ ๑ ถึง ๕๖ ข้อนี้ เป็นการลำดับเพือ่ ให้อา่ นเข้าใจได้โดยง่าย

๒๓๒
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๓. วัสสูปนายิกาขันธกะ
หมวดวันเข้าพรรษา
พระผู้มีพระภาคประทับ ณ เวฬุวนาราม กรุงราชคฤห์ สมัยนั้นมิได้
ทรงบัญญัตเิ รือ่ งการจำพรรษา ภิกษุทง้ั หลายเทีย่ วจาริกไปทุกฤดูกาล มีผตู้ เิ ตียน
ว่าเทีย่ วเหยียบย่ำต้นหญ้าต้นข้าว และเหยียบสัตว์ตาย พระผูม้ พี ระภาคจึงทรง
บัญญัตพิ ระวินยั ให้พระภิกษุจำพรรษา (คือไม่พกั ค้างคืนทีอ่ น่ื ตลอด ๓ เดือนฤดูฝน)
ทรงแสดงว่าวันจำพรรษามี ๒ อย่าง คือ วันจำพรรษาต้น เมือ่ ดวงจันทร์
เสวยฤกษ์อาสาฬหะล่วงแล้ววันหนึง่ คือแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ และ วันจำพรรษา
หลัง เมือ่ พระจันทร์เพ็ญเสวยฤกษ์อาสาฬหะ ล่วงไปแล้วเดือนหนึง่ (แรม ๑ ค่ำ
เดือน ๙) ทรงห้ามจาริกไปไหนระหว่าง ๓ เดือน ของวันเข้าพรรษาแรก
หรือเข้าพรรษาหลังแล้วแต่กรณี ทรงปรับอาบัตทิ กุ กฏแก่ภกิ ษุผลู้ ว่ งละเมิด.
ทรงบัญญัตพิ ระวินยั ปรับอาบัตทิ กุ กฏ แก่ภกิ ษุผเู้ มือ่ ถึงวันเข้าพรรษา
แล้วไม่จำพรรษา หรือพบวัดทีจ่ ะจำพรรษาแล้ว แกล้งเดินทางเลยไปเสีย.

ทรงอนุมัติการเลื่อนวันจำพรรษา
พระเจ้าพิมพิสารทรงส่งทูตไปเฝ้า ขอให้เลื่อนวันจำพรรษาออกไปอีก
ในวันเพ็ญหน้า (รวมเป็น ๑ เดือน) จึงทรงอนุญาตให้อนุวตั ตามพระราชา๑

ทรงอนุญาตให้ไปกลับภายใน ๗ วัน
แล้วทรงอนุญาตให้เดินทางได้ในระหว่างพรรษาโดยให้กลับภายใน ๗ วัน
ในเมือ่ มีความจำเป็นเกิดขึน้ ทีเ่ รียกว่า “สัตตาหกรณียะ” ดังต่อไปนี้
๑

หมายถึง ให้คล้อยตามบ้านเมือง แม้ในเรือ่ งอืน่ ทีช่ อบธรรม ก็พงึ คล้อยตาม แต่ไม่พงึ คล้อยตามใครๆ ในเรือ่ งทีไ่ ม่ชอบธรรม
(วิ. อ. ๓ / ๑๘๕ / ๑๔๖)

คัมภีรม์ หาวรรค ภาค ๑ (พระวินยั ปิฏก เล่ม ๔)

๒๓๓

๑. ทายกปรารถนาจะบำเพ็ญกุศล ส่งคนมานิมนต์ กรณีเช่นนี้ ทรง
อนุญาตให้ไปได้ เฉพาะทีเ่ ขาส่งคำนิมนต์มา ถ้าไม่สง่ คำนิมนต์มาไม่ให้ไป.
๒. เพื่อนสหธัมมิก ๕ คือ ภิกษุ, ภิกษุณี, นางสิกขมานา, สามเณร,
สามเณรี เป็นไข้ จะส่งคนมานิมนต์หรือไม่กต็ าม ทรงอนุญาตให้ไปได้.
นอกจากนัน้ ยังทรงบัญญัตริ ายละเอียดเกีย่ วกับเพือ่ นสหธัมมิกอีก คือ
เมือ่ เพือ่ นสหธัมมิกเป็นไข้ ภิกษุปรารถนาจะช่วยแสวงหาอาหาร, ยารักษาโรค
หรือเป็นผูพ้ ยาบาล ก็ไปได้
เมือ่ เพือ่ นสหธัมมิกเกิดความไม่ยนิ ดี เกิดความรังเกียจ หรือเกิดความ
เห็นผิดขึน้ ไปเพือ่ ระงับเหตุนน้ั ๆ, เมื่อเพื่อนสหธัมมิก (เฉพาะภิกษุ, ภิกษุณี)
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ปรารถนาจะออกจากอาบัติในขั้นใดๆก็ตาม, เมื่อสงฆ์
จะทำสังฆกรรมลงโทษภิกษุรปู หนึง่ ภิกษุรปู ทีจ่ ะถูกลงโทษต้องการให้ไปก็ไปได้
เพื่อจะช่วยไกล่เกลี่ยไม่ให้ต้องทำกรรม หรือให้ลงโทษเบาลงไป เพื่อให้ปฏิบัติ
โดยชอบด้วยพระวินยั หรือเพือ่ ปลอบใจ เป็นต้น, เมือ่ นางสิกขมานา หรือสามเณร
ปรารถนาจะสมาทานสิกขาบท ถามปี หรือจะบวช ไปเพือ่ ช่วยเหลือในการนัน้ ได้.
๓. มารดาบิดาเป็นไข้ ส่งคนมานิมนต์หรือรูเ้ ข้าไปได้ ส่วนญาติหรือ
ผูอ้ ยูอ่ าศัยกับภิกษุเป็นไข้ ส่งคนมานิมนต์จงึ ไปได้ ถ้าไม่สง่ มาไม่พงึ ไป.
๔. มีเหตุซอ่ มเสนาสนะตรัสว่า อนุญาตให้ไปได้เพราะกรณียะของสงฆ์

ขาดพรรษาที่ไม่ต้องอาบัติ
เมื ่ อ มี เ หตุ เ กิ ด ขึ ้ น ไม่ ส ามารถจะจำพรรษาในที ่ น ั ้ น ๆต่ อ ไปได้
ทรงอนุญาต ให้หลีกไปโดยไม่ตอ้ งอาบัติ ดังต่อไปนี้ :๑. ถูกสัตว์รา้ ยรบกวน ถูกโจรปล้น ถูกปีศาจรบกวน หมูบ่ า้ นหรือ
เสนาสนะถูกไฟไหม้ หรือถูกน้ำท่วม.
๒. ชาวบ้านถูกโจรปล้นอพยพหนีไป ทรงอนุญาตให้ไปกับเขาได้
ชาวบ้านแตกกันเป็น ๒ ฝ่าย ทรงอนุญาตให้ไปกับฝ่ายข้างมากได้ หรือถ้าฝ่ายข้าง
มากไม่มีศรัทธาเลื่อมใสก็ทรงอนุญาตให้ไปกับฝ่ายข้างน้อยที่มีศรัทธาเลื่อมใส.
๓. ขาดแคลนอาหาร ยารักษาโรค หรือขาดผูบ้ ำรุงได้รบั ความลำบาก

๒๓๔
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ทรงอนุญาตให้ไปได้.
๔. มีผู้เอาทรัพย์มาล่อ หรือนำสตรีมาให้เป็นภริยา เป็นอันตรายต่อ
พรหมจรรย์ ทรงอนุญาตให้ไปให้พน้ ได้.
๕. ภิกษุสงฆ์หรือภิกษุณีสงฆ์แตกกัน หรือมีผู้พยายามให้แตกกัน
หรือทำให้แตกกันแล้ว คิดว่า “การทำลายสงฆ์เป็นกรรมหนัก เมือ่ เราอยูส่ งฆ์อย่า
แตกกันเลย” จึงหลีกไป หรือไปเพือ่ หาทางระงับได้.

ทรงอนุญาตการจำพรรษาในที่บางแห่ง
มีภกิ ษุบางรูปประสงค์จะจำพรรษาในทีบ่ างแห่งต่างๆ กัน ทรงผ่อนผันให้
จำพรรษาได้ คือ :๑. ในคอกสัตว์๑
๒. เมือ่ คอกสัตว์ยา้ ยไป ทรงอนุญาตให้ยา้ ยตามไปได้
๓. ในหมูเ่ กวียน
๔. ในเรือ

ทรงห้ามจำพรรษาในที่ไม่สมควร
ทรงห้ามการจำพรรษาในทีไ่ ม่สมควร รูปใดเข้าจำต้องอาบัตทิ กุ กฏ คือ:๑. ในโพรงไม้
๒. บนกิง่ หรือค่าคบไม้
๓. กลางแจ้ง
๔. ไม่มเี สนาสนะ (คือทีน่ อนทีน่ ง่ั )
๕. ในโลงผี กระท่อมผี๒
๑

ในที่นี้หมายถึง สถานที่ซึ่งคนเลี้ยงโคพักอาศัยในขณะต้อนโคไปเลี้ยง ณ ที่แห่งใดแห่งหนึ่ง ไม่ได้หมายถึง

คอกโคทีป่ ระจำอยูต่ ามหมูบ่ า้ น (วิ. อ. ๓ / ๒๐๓ / ๑๕๐)
๒

หมายถึง กระท่อมทีเ่ ขาสร้างไว้ในป่าช้าเป็นทีเ่ ก็บศพ (ปาจิตยาทิโยชนา ๓๒๑ ม.๑) หรือโกดังเก็บศพ แต่จะสร้างกุฏี
หรือกระท่อมอืน่ ในป่าช้าแล้วเข้าจำพรรษาได้ ไม่ทรงห้าม (วิ. อ. ๓ / ๒๐๔ / ๑๕๑, สารตฺ. ฏีกา. ๓ / ๒๐๔ / ๓๔๕)

คัมภีรม์ หาวรรค ภาค ๑ (พระวินยั ปิฏก เล่ม ๔)

๒๓๕

๖. ในกลด
๗. ในตุ่ม

ข้อห้ามอืน่ ๆ
๑. ห้ามตัง้ กติกาทีไ่ ม่สมควร เช่น ไม่ให้บวชสามเณรในพรรษา สงฆ์
หมูใ่ ดตัง้ ต้องอาบัตทิ กุ กฏ
๒. ร ั บ ค ำ ว ่ า จ ะ จ ำ พ ร ร ษ า ต ้ น ห ร ื อ จ ำ พ ร ร ษ า ห ล ั ง ใ น ท ี ่ ใ ด
แล้วไม่จำพรรษา ในทีน่ น้ั ต้องอาบัตทิ กุ กฏเพราะรับคำ (ปฏิสสวทุกกฏ)

๒๓๖
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๔. ปวารณาขันธกะ
หมวดปวารณา
เรื่องภิกษุที่จำพรรษาในแคว้นโกศล ตั้งกติกาไม่พูดกัน ใช้วิธีบอกใบ้
หรือใช้มอื แทนคำพูด เมือ่ ออกพรรษาแล้วไปเฝ้าพระผูม้ พี ระภาค ตรัสถามทราบ
ความแล้ว ก็ทรงติเตียนการอยูร่ ว่ มกันอย่างปศุสตั ว์๑ ทรงห้ามการสมาทานมูควัตร
(ถือการไม่พูด) ที่พวกเดียรถีย์ถือปฏิบัติกัน รูปใดสมาทานต้องอาบัติทุกกฏ
และทรงอนุญาตการปวารณา คือการอนุญาตให้ภิกษุอื่นว่ากล่าวตักเตือนได้
ด้วยเหตุ ๓ คือ ด้วยได้เห็น, ได้ยิน, หรือนึกสงสัย ตรัสว่า การปวารณานั้น
จักเป็นวิธที เ่ี หมาะสม เพือ่ ว่ากล่าวซึง่ กันและกัน เป็นวิธอี อกจากอาบัติ เป็นวิธี
เคารพพระวินยั ของภิกษุ เมือ่ ได้จำพรรษาแล้ว โดยให้สวดประกาศตัง้ ญัตติแล้ว
ให้ภกิ ษุพรรษาแก่กว่าปวารณาก่อน ๓ ครัง้ ภิกษุพรรษาอ่อนกว่าปวารณาทีหลัง
ทรงห้ามไม่ให้นั่งลงกับพื้นจนกว่าจะปวารณาเสร็จ คือให้ทุกรูป
นัง่ กระโหย่ง รูปไหนเสร็จก่อนก็นง่ั ลงกับพืน้ ได้.
ทรงแสดงวันปวารณาว่ามี ๒ คือ วัน ๑๔ ค่ำ และ ๑๕ ค่ำ และทรงแสดง
ปวารณา ๔ อย่าง คือ
๑. ปวารณาแยกกันที่ไม่เป็นธรรม
๒. ปวารณารวมกันที่ไม่เป็นธรรม
๓. ปวารณาแยกกันที่เป็นธรรม
๔. ปวารณารวมกันที่เป็นธรรม
แล้วตรัสสอนให้ปวารณาเฉพาะรวมกันที่เป็นธรรม.
ทรงแสดงการมอบปวารณา (ใช้ให้ผอู้ น่ื ปวารณาแทน) ของภิกษุผเู้ ป็นไข้
มีลักษณะคล้ายการมอบบริสุทธิ์ หรือฉันทะในเรื่องปาติโมกข์.
๑

หมายถึง อยูร่ ว่ มกันโดยไม่มกี ารถามสุขทุกข์ของกันและกัน เพราะปศุสตั ว์ทง้ั หลายย่อมไม่บอกสุขทุกข์ทเ่ี กิดขึน้
แก่ตนให้ใครทราบ และไม่ทำปฏิสนั ถารต่อกัน (วิ. อ. ๓ / ๒๐๙ / ๑๕๔)

คัมภีรม์ หาวรรค ภาค ๑ (พระวินยั ปิฏก เล่ม ๔)

๒๓๗

และทรงอนุญาตให้ปวารณาเป็นการสงฆ์ต่อเมื่อมีภิกษุ ๕ รูปขึ้นไป
ภิกษุ ๔ รูปลงมาถึง ๒ รูปให้ปวารณาเป็นคณะ (คณะปวารณา) ถ้ามีรปู เดียวให้
อธิษฐานปวารณาว่า วันนีเ้ ป็นวันปวารณาของเรา (ดูวธิ ใี นภาคผนวกหน้า๔๖๙)
ทรงแสดงการปวารณาไปโดยไม่รวู้ า่ ยังมีภกิ ษุอน่ื มาไม่ครบ ๑๕ ประเภท
ทีไ่ ม่ตอ้ งอาบัติ และแสดงเงือ่ นไขอืน่ ๆ เหมือนเรือ่ งอุโบสถ.
อนึ่ง ทรงแสดงว่าเมื่อมีเหตุจำเป็นจะปวารณา ๓ ครั้งไม่ได้ ก็ทรง
อนุญาตให้ปวารณา ๒ ครั้ง หรือครั้งเดียวได้ และให้ภิกษุผู้มีพรรษาเท่ากัน
ปวารณาพร้อมกันได้.
อนึ่งทรงห้ามภิกษุที่ยังมีอาบัติมิให้ปวารณาถ้าขืนปวารณาต้อง
อาบัตทิ กุ กฏ ให้ปลงอาบัตกิ อ่ น มีเงือ่ นไขวิธกี ารเหมือนอุโบสถ
ทรงอนุญาตให้ขอโอกาส แล้วโจทอาบัติได้ ถ้าภิกษุผู้ต้องอาบัติ
ไม่ยอมให้โอกาสเพื่อโจทอาบัติ ให้สงฆ์สวดประกาศหยุดการปวารณาไว้
อ้างเหตุวา่ ผูน้ น้ั ผูน้ ย้ี งั มีอาบัตอิ ยู่ แล้วทรงแสดงลักษณะทีห่ ยุดการปวารณาไว้
หรือหยุดไม่ได้ (เพราะปวารณาไปแล้ว) เป็นต้น.
มี ภ ิ ก ษุ ท ี ่ อ ื ่ น ประสงค์ จ ะมาก่ อ การทะเลาะ หรื อ ก่ อ ให้ เ กิ ด อธิ ก รณ์
ทรงอนุญาตให้รบี ปวารณาเสียให้เสร็จก่อนทีภ่ กิ ษุเหล่านัน้ จะมา โดยทำ ๒ (และ)
๓ อุโบสถ๑ ให้เป็นวัน ๑๔ ค่ำ หรือไปปวารณานอกสีมา ถ้าทำอย่างนัน้ ไม่ได้
ให้สวดปาติโมกข์แทน โดยเลื่อนวันปวารณาออกไปอีกปักษ์หนึ่ง (๑๕ วัน)
ถ้าภิกษุทก่ี อ่ เรือ่ งยังพักอยูจ่ นถึงวันปวารณาทีเ่ ลือ่ นไปนัน้ ให้สวดประกาศเลือ่ น
การปวารณาออกไปได้อีกปักษ์หนึ่งแล้วสวดปาติโมกข์แทน ถ้าภิกษุเหล่านั้น
ยังพักอยูอ่ กี แม้ไม่ประสงค์จะปวารณาก็ตอ้ งปวารณาหมดทุกรูป (เลือ่ นอีกไม่ได้)
ภิกษุโจทสงฆ์พงึ สอบสวน ภิกษุไข้จะโจทหรือถูกโจท ขอให้รอจนกว่าจะหายได้
สงฆ์อยู่ด้วยกันเป็นผาสุก ถ้าปวารณาแล้วจะแยกย้ายจากกันไป ทรง
อนุญาตให้เลือ่ นวันปวารณาไปได้ ๑ เดือน โดยสวดประกาศญัตติทตุ ยิ กรรมวาจา
ถ้ามีภิกษุปรารถนาจะหลีกไปชนบท สามารถปวารณาก่อนได้.
๑

๒ อุโบสถ คือ อุโบสถที่ ๓ และ ที่ ๔
๓ อุโบสถ คือ อุโบสถที่ ๓, ๔, และที่ ๕ (วิ. อ. ๓ / ๒๔๐ / ๑๖๑)

ผูโ้ ลเล
“ภิกษุทง้ั หลาย มูลเหตุแปดอย่างเหล่านี้ ย่อมเป็นไปเพือ่
ความเสื่อมเสียสำหรับภิกษุ ผู้ยังไม่จบกิจแห่งการปฏิบัติเพื่อ
ลุถงึ นิพพาน. มูลเหตุแปดอย่างอะไรกันเล่า ? แปดอย่างคือ :๑. ความเป็นผูพ้ อใจในการทำงานก่อสร้าง.
๒. ความเป็นผูพ้ อใจในการคุย.
๓. ความเป็นผูพ้ อใจในการนอน.
๔. ความเป็นผูพ้ อใจในการจับกลุม่ คลุกคลีกนั .
๕. ความเป็นผูไ้ ม่คมุ้ ครองทวารในอินทรียท์ ง้ั หลาย.
๖. ความเป็นผู้ไม่รจู้ กั ประมาณในการบริโภค.
๗. ความเป็นผูพ้ อใจในการทำ เพือ่ เกิดสัมผัสสนุก
สบายทางกาย.
๘. ความเป็นผูพ้ อใจในการขยายกิจ ให้โยกโย้โอ้เอ้
เนิน่ ช้า.”
(พระไตรปิฎกบาลี สยามรัฐ ๒๓ / ๓๔๓ / ๑๘๓ )

คัมภีรม์ หาวรรค
ภาค ๒
(พระวินยั ปิฎก เล่ม ๕)
แบ่งเป็น ๖ ขันธ์

๒๔๐
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๑. จัมมขันธกะ
หมวดว่าด้วยหนัง
พระผูม้ พี ระภาคประทับ ณ เขาคิชฌกูฏ กรุงราชคฤห์ พระเจ้าพิมพิสาร
จอมทัพแคว้นมคธทรงเรียกประชุมชาวบ้านจำนวนมาก ทีอ่ ยูภ่ ายใต้การปกครอง
ของพระองค์ ได้ทรงทราบข่าวว่า บุตรเศรษฐีชอ่ื โสณโกฬิวสิ ะมีขนขึน้ ทีพ่ น้ื เท้า
ก็ทรงใคร่จะได้เห็น จึงตรัสให้ไปเฝ้า พอทอดพระเนตรแล้วก็ทรงสัง่ สอนชาวบ้าน
เหล่านัน้ ด้วยเรือ่ งประโยชน์ปจั จุบนั ตรัสให้เขาเหล่านัน้ ไปเฝ้าพระผูม้ พี ระภาค
เพื่อสดับเรื่องประโยชน์ในอนาคต
พระผู ้ ม ี พ ระภาคทรงแสดงอนุ ป ุ พ พิ ก ถา และอริ ย สั จ ๔ ประการ
ชาวบ้านเหล่านั้นได้ปฏิญญาณตนเป็นอุบาสกถึงพระรัตนตรัยตลอดชีพ ส่วน
โสณโกฬิวิสะขอบวช เมื่อบวชแล้วมีความเพียรพยายามมาก เดินจงกรมจน
เท้าแตกเลือดไหล พระผู้มีพระภาคทรงทราบว่าพระโสณโกฬิวิสะเมื่อยัง
ไม่บวชเคยดีดพิณ จึงทรงแสดงธรรมให้เดินสายกลางไม่ตึงเกินไป ไม่หย่อน
เกินไป เหมือนสายพิณที่ขึงแต่พอดีย่อมดีดดังไพเราะ พระโสณโกฬิวิสะ
ปฏิบัติตามก็ได้บรรลุพระอรหัตตผล.

ทรงอนุญาตรองเท้าใบไม้
พระผู ้ ม ี พ ระภาคทรงเห็ น พระโสณโกฬิ ว ิ ส ะ เป็ น ผู ้ ส ุ ข ุ ม าลชาติ
(ละเอียดอ่อน) ก็ทรงอนุญาต ให้ใช้รองเท้าใบไม้ชน้ั เดียว พระโสณโกฬิวสิ ะเกีย่ งว่า
ถ้าอนุญาตแก่สงฆ์เป็นการส่วนรวมจึงจะยอมใช้ พระองค์กท็ รงอนุญาตรองเท้า
ทีท่ ำด้วยใบไม้ชน้ั เดียว ห้ามใช้ชนิดทีท่ ำ ๒ - ๓ ชัน้ หรือซ้อนหลาย ๆ ชัน้ .
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ทรงห้ามรองเท้าที่ไม่ควร
ภิกษุฉพั พัคคียใ์ ช้รองเท้ามีสตี า่ ง ๆ มีผตู้ เิ ตียน พระผูม้ พี ระภาคจึงทรง
บัญญัติห้ามว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงสวมรองเท้าสีเขียวล้วน
สีเหลืองล้วน สีแดงล้วน สีบานเย็นล้วน สีดำล้วน สีแสดล้วน สีชมพูลว้ น
รูปใดสวม ต้องอาบัตทิ กุ กฏ เธอใช้รองเท้ามีหสู ตี า่ งๆ มีผตู้ เิ ตียน ก็ทรงห้าม
รองเท้าที่มีหู สีดังที่ห้ามแล้วนั้นอีก เธอยักย้ายไปใช้รองเท้าลักษณะต่าง
ๆ เช่น รองเท้าปิดส้น ปิดหลังเท้า รองเท้ายัดนุน่ มีหลู าย มีหงู อนคล้ายเขา
แกะ, เขาแพะ, หางแมงป่ อ ง, รองเท้ า ที ่ เ ย็ บ ด้ ว ยขนหางนกยู ง
และที่สวยงาม ประดับประดาต่าง ๆ ซึ่งเป็นของที่คฤหัสถ์เขาใช้สอยกัน
ก็ ท รงห้ า ม
ทั ้ ง หมด
นอกจากนั ้ น ยั ง ทรงห้ า มใช้ ร องเท้ า หนั ง สั ต ว์ ท ี ่ ไ ม่ ค วรต่ า ง
ๆ
ซึ่งคฤหัสถ์สมัยนั้นใช้กัน เช่น รองเท้าทำด้วยหนังขลิบด้วยหนังราชสีห์,
เสื อ โคร่ ง , เสื อ เหลื อ ง, เสื อ ดาว, หนั ง นาก, หนั ง แมว, หนั ง ค่ า ง,
หนังนกเค้า รูปใดใช้ตอ้ งอาบัตทิ กุ กฏ.

ข้ออนุญาตและข้อห้ามเกี่ยวกับรองเท้า
๑. ทรงอนุญาตรองเท้าหลายชัน้ ทีค่ นอืน่ ใช้แล้ว ห้ามทีเ่ ป็นของใหม่
๒. ถ้าภิกษุผู้เป็นอาจารย์หรือมีพรรษารุ่นอาจารย์ เป็นอุปัชฌาย์
หรือรุน่ อุปชั ฌาย์ไม่สวมรองเท้าเดินจงกรม ห้ามภิกษุสวมรองเท้าเดินจงกรม
๓. ทรงห้ามใช้รองเท้าในวัด ภายหลังทรงอนุญาตให้ใช้ได้ รวมทัง้ ทรง
อนุญาตให้ใช้คบเพลิง, ประทีปและไม้เท้า เพื่อไม่ให้เหยียบหนาม เหยียบตอ
และเพือ่ สะดวกในเวลากลางคืน
๔. ทรงอนุญาตให้ภกิ ษุทเ่ี ท้าเจ็บ, เท้าแตก หรือมีโรคทีเ่ ท้า ใช้รองเท้าได้
๕. จะขึ้นเตียง ขึ้นตั่งก็ทรงอนุญาตให้ใช้รองเท้าได้ เพื่อว่าล้างใหม่ๆ
น้ำทีต่ ดิ เท้าและผงต่าง ๆ จะได้ไม่ทำให้เตียงตัง่ เสียหาย
๖. ห้ามใช้รองเท้าไม้ เพราะมีเสียงดัง
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๗. ห้ามใช้รองเท้าทำด้วยใบตาลและใบไผ่ เพราะพระเทีย่ วขอให้เขาตัด
ต้นตาลและต้นไผ่ทย่ี งั อ่อน ๆ ทำให้ตน้ ไม้นน้ั เหีย่ วแห้งไป
๘. ห้ามใช้รองเท้าหญ้าและรองเท้าใบไม้หลายชนิด ตลอดจนรองเท้า
ทำด้วย เงิน ทอง เพชร พลอย แก้ว และโลหะต่าง ๆ เพราะมัวยุง่ อยูด่ ว้ ยเรือ่ ง
รองเท้า ไม่เป็นอันศึกษาทอดทิง้ การประพฤติปฏิบตั ิ
๙. ทรงอนุญาตเขียงเท้าที่ตรึงติดกับที่ สำหรับใช้ในการถ่ายอุจจาระ,
ปัสสาวะ และชำระ
ทัง้ หมดนีห้ ากภิกษุใดล่วงละเมิด ต้องอาบัตทิ กุ กฏ.

ข้อห้ามเกี่ยวกับโคตัวเมีย
มีเด็กเลีย้ งโคนำโคตัวเมียข้ามลำน้ำอจิรวดี พวกภิกษุฉพั พัคคียเ์ ทีย่ วจับ
ทีเ่ ขาบ้าง, หูบา้ ง, คอบ้าง, หางบ้าง, ขึน้ ขีห่ ลังบ้าง, ถูกต้ององค์กำเนิดแม่โคด้วยจิต
กำหนัดบ้าง, จับลูกโคกดน้ำให้ตายบ้าง มีผตู้ เิ ตียนอือ้ ฉาว จึงทรงห้ามทำเช่นนัน้
ถ้าขืนทำ ให้ปรับอาบัติตามควรแก่กรณี คือถ้ามีจิตกำหนัดถูกต้ององค์กำเนิด
แม่โคปรับอาบัตถิ ลุ ลัจจัย ถูกต้องอวัยวะอืน่ อาบัตทิ กุ กฏ ฆ่าลูกโคอาบัตปิ าจิตตีย.์

ข้อห้ามเกี่ยวกับยานพาหนะเทียมสัตว์
สมัยนัน้ พวกภิกษุฉพั พัคคียโ์ ดยสารยานพาหนะทีเ่ ทียมด้วยโคเพศเมีย
มีบรุ ษุ เป็นสารถีบา้ ง เทียมด้วยโคเพศผูม้ สี ตรีเป็นสารถีบา้ ง คนทัง้ หลายตำหนิวา่
“เหมือนชายหนุ่มหญิงสาวโดยสารยานพาหนะไปเล่นน้ำ”
ทรงห้ามไปด้วยยานเทียมสัตว์ ต่อมามีภิกษุไข้ จึงทรงอนุญาต
ยานพาหนะที่เทียมโคเพศผู้๑ ยานพาหนะที่ใช้มือลากทรงอนุญาตคานหามมี
ตั่งนั่งและเปลผ้าที่เขาผูกติดกับไม้คาน.
๑

คนทีล่ ากยานพาหนะ จะเป็นบุรษุ หรือสตรีกไ็ ด้ (วิ. อ. ๓ / ๑๕๓ / ๑๖๘) ภิกษุนง่ั ยานพาหนะเช่นนีไ้ ม่ตอ้ งอาบัต.ิ
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ข้อห้ามเกี่ยวกับที่นอนสูงใหญ่
ทรงห้ามทีน่ อนอันสูงใหญ่ ทีม่ ลี กั ษณะวิจติ รงดงามเป็นของใช้คฤหัสถ์ คือ
เตียงมีเท้าสูงเกินขนาด มีเท้าเป็นรูปสัตว์รา้ ย พรมขนสัตว์ เครือ่ งลาดขนแกะ
สีขาว หรือขนแกะลายวิจติ ร เครือ่ งลาดยัดนุน่ เครือ่ งลาดขนแกะขนาดใหญ่
ทีน่ างฟ้อน ๑๖ คนร่ายรำได้ เครือ่ งลาดบนหลังช้างบนหลังม้า เครือ่ งลาดในรถ
เครือ่ งลาดมีเพดาน เครือ่ งลาดมีหมอน ๒ ข้าง และห้ามใช้หนังสัตว์ขนาดใหญ่ๆ
สำหรับปูนง่ั หรือนอน เช่น คฤหัสถ์. ภายหลังมีภกิ ษุตอ้ งการใช้หนังโค และมีผฆู้ า่ โค
เพือ่ นำหนังมาถวาย จึงทรงห้ามใช้หนังสัตว์ทกุ ชนิด รูปใดใช้ตอ้ งอาบัตทิ กุ กฏ
เว้นไว้แต่นั่งบนของที่คฤหัสถ์เขามีไว้ใช้ แต่ไม่ให้นอนบนนั้น นอกจากนั้น
ทรงอนุญาตให้ใช้หนังสัตว์ทเ่ี ขาทำเป็นเชือกผูก.

ห้ามสวมรองเท้าเข้าบ้าน
ทรงห้ามสวมรองเท้าเข้าบ้าน เว้นแต่อาพาธ ทัง้ นีเ้ พราะชาวบ้านพากัน
ติเตียนภิกษุฉพั พัคคียท์ ท่ี ำเช่นนัน้ ว่า เหมือนคฤหัสถ์ผบู้ ริโภคกาม.

พระโสณกุฏกิ ณ
ั ณะ
โสณกุ ฏ ิ ก ั ณ ณะอุ บ าสก ใคร่ จ ะบวช จึ ง ไปหาพระมหากั จ จายนะ
ขอให้ช่วยสงเคราะห์บวชให้ ท่านเห็นว่าลำบากที่จะประพฤติปฏิบัติจึงห้ามไว้
ครั้งที่สองเมื่อขอบวชอีกและเห็นว่าตั้งใจแน่วแน่ จึงยอมบวชเป็นสามเณรให้
และกว่าจะหาภิกษุประชุมครบ ๑๐ รูป เพือ่ อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ก็ลำบากยิง่ นัก
ต้องรอถึงสามปี เพราะในชนบทนัน้ ทุรกันดารมีภกิ ษุนอ้ ย พระโสณกุฏกิ ณ
ั ณะ
พอบวชแล้วอยูจ่ ำพรรษากับอุปชั ฌาย์ หลังออกพรรษาแล้วมาเฝ้าพระพุทธเจ้า
นำคำขอร้องของพระมหากัจจายนะเถระผู้เป็นอุปัชฌาย์ มากราบทูลด้วย
หลายข้อเกี่ยวด้วยการผ่อนผันพระวินัยบางประการสำหรับเขตทุรกันดาร.
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ข้ออนุญาตสำหรับชนบทชายแดน
๑.ทรงอนุญาตให้อุปสมบทกุลบุตรในชนบทชายแดน (ปัจจันตชนบท)
ทัง้ ปวง ด้วยภิกษุเพียง ๕ รูป
๒.ทรงกำหนดชนบทภาคกลาง (มัชฌิมชนบท) ดังนี้ คือ
ทิศตะวันออก
ภายในแต่มหาสาลนครเข้ามา
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ภายในแต่แม่น้ำสัลลวดีเข้ามา
ทิศใต้
ภายในแต่เสตกัณณนิคมเข้ามา
ทิศตะวันตก
ภายในแต่หมู่บ้านพราหมณ์ชื่อถูนะเข้ามา
ทิศเหนือ
ภายในแต่ภูเขาอุสีรธชะเข้ามา
ทั ้ ง หมดนี ้ ร ่ ว มในมั ช ฌิ ม ชนบท พ้ น เขตออกไปเป็ น ปั จ จั น ตชนบท
ทรงอนุญาตให้ภกิ ษุ ๕ รูปบวชกุลบุตรได้
๓.ทรงอนุญาตให้ใช้รองเท้าหลายชัน้ ในชนบทชายแดนได้ เพราะแผ่นดิน
ขรุขระเป็นระแหง
๔.ทรงอนุญาตให้อาบน้ำได้ประจำ ในปัจจันตชนบททัง้ หมด
๕.ทรงอนุญาตให้ใช้หนังแกะ หนังแพะ หนังเนื้อ เป็นเครื่องลาดได้
ตามทีม่ ใี ช้กนั อยูใ่ นเขตชนบทชายแดน
๖.ทรงอนุญาตให้ภกิ ษุผอู้ ยูน่ อกสีมา รับจีวรทีเ่ ขาฝากถวายภิกษุอน่ื ได้
โดยยังไม่ตอ้ งนับวัน ตราบเวลาทีผ่ า้ ยังไม่ถงึ มือภิกษุนน้ั ๑.
๑

ภิกษุทร่ี บั ฝากถวายจีวร ยังมิได้นำจีวรมาถวายจนถึงมือ หรือยังมิได้สง่ ข่าวมาแจ้งให้ทราบว่า มีทายกถวายจีวร
ต่อเมือ่ ภิกษุทร่ี บั ฝากถวายจีวรนำมาถวายจนถึงมือ หรือส่งข่าวมาแจ้งให้ทราบ หรือได้ฟงั ข่าวว่า มีทายกถวาย จีวรแล้วแต่นน้ั
จีวรนัน้ เก็บไว้ได้ ๑๐ วัน (วิ. อ. ๓ / ๒๕๙ / ๑๗๒) ตามสิกขาบทที่ ๑ ของจีวรวรรค ในนิสสัคคิยปาจิตตีย.์
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๒. เภสัชชขันธกะ
หมวดว่าด้วยยา
ทรงอนุญาตเภสัช ๕ และอืน่ ๆ
๑. ภิกษุหลายรูปด้วยอาพาธในฤดูสารท๑ ดืม่ ข้าวยาคูหรือฉันอาหาร
ก็อาเจียนออกจึงซูบผอม พระผูม้ พี ระภาคเจ้าจึงอนุญาตเนยใส เนยข้น น้ำมัน
น้ำผึง้ น้ำอ้อย ให้ฉนั ได้ทง้ั ในกาล (ก่อนเทีย่ ง) และในวิกาล (หลังเทีย่ งไป)
๒. ทรงอนุญาตมันเหลวทีเ่ ป็นยา คือ มันเหลวหมี ปลาฉลาม๒
มันเหลวหมู มันเหลวลา ทีร่ บั ประเคนในเวลา เจียวในกาล กรองในกาล
แล้วฉันอย่างน้ำมัน ถ้ารับประเคนในเวลาวิกาล เจียวในเวลาวิกาล
กรองในเวลาวิกาลแล้วฉันมันเหลวนัน้ เป็นอาบัตทิ กุ กฏ ๓ ตัว
๓. ทรงอนุญาตให้ฉนั มูลเภสัช (ยาทีเ่ ป็นหัว หรือเหง้าไม้) เช่น ขมิน้ ขิง
เป็นต้น ทีไ่ ม่เป็นอาหารโดยปกติได้ตลอดชีพไม่กำหนดกาล แต่ตอ้ งมีเหตุผล
สมควร ถ้าไม่มีเหตุผลสมควร ต้องอาบัติทุกกฏ สำหรับภิกษุผู้อาพาธ
ทรงอนุญาตให้ใช้หนิ บดบดได้
๔. ทรงอนุญาตให้ฉันกสาวเภสัช (ยาที่เป็นน้ำฝาดจากต้นไม้) ซึ่ง
ไม่เป็นอาหารโดยปกติได้ตลอดชีพ ในเมือ่ มีเหตุสมควร
๕. ทรงอนุญาตให้ฉนั ปัณณเภสัช (ใบไม้ทเ่ี ป็นยา) ซึง่ ไม่เป็นอาหารโดย
ปกติได้ตลอดชีพ ในเมือ่ มีเหตุผลสมควร
๑

อาพาธในฤดูสารท คือ ไข้เหลือง (หรือโรคดีซ่าน) ที่เกิดในฤดูสารท (ฤดูใบไม้ร่วง) เพราะในฤดูสารทนี้
ภิกษุทง้ั หลายเปียกชุม่ ด้วยน้ำฝนบ้าง เดินย่ำโคลนบ้าง แสงแดดแผดกล้าบ้าง (วิ. อ. ๓ / ๒๖๐ / ๑๗๓)

๒

บางอาจารย์วา่ จระเข้ (สารตฺถ. ฎีกา. ๓ / ๒๖๒ / ๓๖๗) ฉบับ PALI TEXT SOCITY แปลว่า จระเข้ (Book of the
discipline past 4 P. 271) มหาวรรคฉบับภาษาพม่าแปลว่า “ปลาโลมา”

๒๔๖

ประมวลพระพุทธบัญญัติ

อริยวินยั จากพระไตรปิฎก

๖. ทรงอนุญาตให้ฉนั ผลเภสัช (ผลไม้ทเ่ี ป็นยา) ซึง่ ไม่เป็นอาหารโดย
ปกติ เช่น ดีปลี สมอ มะขามป้อม ได้ตลอดชีพ เมือ่ มีเหตุสมควร
๗. ทรงอนุญาตให้ฉันชตุเภสัช (ยางไม้ที่เป็นยา) เช่น มหาหิงคุ์
ได้ตลอดชีพ เมือ่ มีเหตุสมควร
๘. ทรงอนุ ญ าตโลณเภสั ช (เกลื อ ที ่ เ ป็ น ยา) เช่ น เกลื อ สมุ ท ร
เกลือสินเธาว์ ได้ตลอดชีพ เมือ่ มีเหตุสมควร
๙. ทรงอนุญาตให้ใช้ยาผงในเมื่อเป็นแผลพุพอง หรือกลิ่นตัวแรง
เพือ่ มิให้แผลติดจีวร สำหรับภิกษุผไู้ ม่อาพาธ ทรงอนุญาตให้ใช้มลู โค (แห้ง) ดิน
(แห้ง) และกากเครือ่ งย้อม ทรงอนุญาตครก สาก และแล่ง (สำหรับร่อนยาผง)
และผ้าร่อนยาเพือ่ การนี้
๑๐. ทรงอนุญาตเนือ้ สัตว์ดบิ โลหิตดิบ ในเมือ่ อาพาธเนือ่ งด้วยอมนุษย์สงิ
๑๑. ทรงอนุญาตยาตา และกลักยาตา สำหรับภิกษุผอู้ าพาธเป็นโรคตา
แต่หา้ มมิให้ใช้กลักยาตา ทีท่ ำด้วยเงินทองแบบของคฤหัสถ์ ให้ทำด้วยกระดูก งา
ไม้ โลหะ และเปลือกไม้ กับทรงอนุญาตฝาปิดกลักยาตา และให้ใช้ดา้ ยพัน
กันฝาตก กับทรงอนุญาตให้ใช้ไม้ปา้ ยยาตา และถุงใส่ไม้ปา้ ยยาตา รวมทัง้ สาย
สำหรับสะพายคล้องบ่า
๑๒. ทรงอนุญาตให้ทาน้ำมันทีศ่ รี ษะ เมือ่ เป็นโรคร้อนศีรษะ และอนุญาต
ให้นตั ถุย์ า และกล้องยานัตถุ์ แต่กล้องยานัตถุ์ ห้ามทำด้วยเงิน ทอง หรืองดงาม
แบบคฤหัสถ์ ทรงอนุญาตกล้องยานัตถุ์ที่มีหลอดคู่ ทรงอนุญาตให้สูดควัน
(ของยา) ทางจมูก, ทรงอนุญาตกล้องยาสูบ (ที่ใช้รักษาโรค) แต่ไม่ให้ใช้กล้อง
ทีท่ ำด้วยทอง เงิน หรืองดงามแบบคฤหัสถ์ ทรงอนุญาตให้มเี ครือ่ งปิด กล้องยาสูบ
เพือ่ กันสัตว์เข้าไปข้างใน ถุงและเชือกผูกเป็นสายสะพาย
๑๓. ทรงอนุญาตให้เคี่ยวน้ำมัน (ทำยา) และอนุญาตให้เติมน้ำเมา
ลงในน้ำมันที่จะทำยาได้ โดยมีเงื่อนไขว่า น้ำเมาที่ใส่นั้นต้องไม่ปรากฏสี กลิ่น
และรส ถ้าเจือน้ำเมามากไปทรงอนุญาตให้เก็บไว้เป็นยาทา ทรงอนุญาตภาชนะ
สำหรับใส่นำ้ มันทีท่ ำด้วยโลหะ หรือผลไม้ ทรงอนุญาตการทำให้เหงือ่ ออก ตัง้ แต่
อย่างธรรมดาถึงอย่างเข้ากระโจม โดยมีถาดต้มใบตัวยาอยูใ่ นนัน้ และอ่างน้ำ

คัมภีรม์ หาวรรค ภาค ๒ (พระวินยั ปิฏก เล่ม ๕)

๒๔๗

๑๔. ทรงอนุญาตให้นำเลือดออกด้วยใช้เขาควายดูด
๑๕. ทรงอนุญาตยาทาเท้า เมือ่ เท้าแตก และอนุญาตให้ปรุงยาทาเท้าได้
๑๖. ทรงอนุญาตการผ่าฝี และอนุญาตกระบวนการทั้งปวงที่เนื่องด้วย
แผลผ่าตัดนั้น คือน้ำฝาด งาบด ยาพอก ผ้าพันแผล ล้างแผลด้วยน้ำแป้ง
เมล็ดผักกาด รมด้วยควัน ใช้กอ้ นเกลือตัดเนือ้ งอก น้ำมันทาแผล
๑๗.ทรงอนุญาตยา ๔ ชนิด ในขณะถูกงูหรือสัตว์มีพิษกัด คือ มูตร
(ปัสสาวะ) คูถ (อุจจาระ) ขี้เถ้าและดินในขณะรีบด่วนเช่นนั้น ถ้าไม่มีคนทำให้
ก็ให้ถอื เอาและฉันได้เอง ไม่ตอ้ งอาบัติ
๑๘. ทรงอนุญาตยา และ อาหารอ่อนบางอย่าง ตามสมควรแก่โรค
และความต้องการที่จำเป็น เช่น ดื่มน้ำที่ละลายจากดินผาลไถ เมื่ออาพาธ
โดยยาแฝด๑ น้ำด่างจากขีเ้ ถ้าของข้าวสุกเผา แก้โรคท้องผูก สมอดองน้ำมูตรโค
แก้โรคผอมเหลือง๒ การทาตัวด้วยของหอม แก้โรคผิวหนัง ยาถ่ า ย
แก้ผดผื่นขึ้นตามตัว น้ำข้าวใส น้ำถั่วต้มที่ไม่ข้น น้ำถั่วต้มที่ข้นเล็กน้อย
น้ำเนือ้ ต้ม เป็นการผ่อนผันให้เหมาะแก่อาพาธ.

ห้ามเก็บเภสัช ๕ ไว้เกิน ๗ วัน
พระเจ้าพิมพิสาร
มีพระราชประสงค์จะถวายคนทำงานวัด แก่
พระปิลนิ ทวัจฉะ ก็ทรงอนุญาตให้มคี นวัดได้ มนุษย์ทง้ั หลายพากันเลือ่ มใส
พระปิลนิ ทวัจฉะในฐานะมีอำนาจจิตสูงใช้อำนาจจิตได้หลายอย่าง พากันถวาย
เภสัช ๕ คือ เนยใส,เนยข้น,น้ำมัน,น้ำผึง้ ,น้ำอ้อยเป็นอันมาก ท่านก็แบ่งถวายภิกษุ
ผูเ้ ป็นบริษทั ของท่าน ภิกษุเหล่านัน้ ก็เก็บของเหล่านีใ้ ส่ผา้ กรองบ้าง ใส่ถงุ บ้าง
แขวนไว้บา้ ง พาดที่หน้าต่างบ้าง มีหนูรบกวนมาก เป็นทีต่ เิ ตียนของคนทัง้ หลาย
พระผูม้ พี ระภาคทรงทราบจึงทรงบัญญัตวิ า่ ภิกษุรบั เภสัช ๕ จะเก็บไว้บริโภค
ได้ไม่เกิน ๗ วัน ถ้าล่วงกำหนดนัน้ ไปให้ปรับอาบัตนิ สิ สัคคิยปาจีตตีย.์
๑

อาพาธโดยยาแฝด แปลมาจากบาลีว่า “ฆรทินนาพาโธ” หมายถึงโรค ที่เกิดขึ้นเพราะน้ำหรือยาที่หญิงแม่เรือนให้
ซึง่ ดืม่ กินเข้าไปแล้ว จะตกอยูใ่ นอำนาจของหญิงนัน้ (วิ. อ. ๓ / ๒๖๙ / ๑๗๕, สารตฺถ. ฎีกา ๓ / ๒๖๙)

๒

โรคผอมเหลือง คือ โรคดีซา่ น

๒๔๘

ประมวลพระพุทธบัญญัติ
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ทรงอนุญาตของฉันบางอย่าง
พระกังขาเรวตะ เห็นเขาผสมแป้งบ้าง เถ้าบ้าง ลงในงบน้ำอ้อย ยำเกรง
อยู่ ว่า “น้ำอ้อยงบเจืออามิสเป็นของไม่ควรในเวลาวิกาล” พร้อมด้วยบริษทั ไม่ฉนั
น้ำอ้อยงบ ภิกษุกราบทูลให้ทรงทราบ จึงทรงสอบถามว่า ชาวบ้านเขาผสมของ
ดังกล่าวเพือ่ อะไร ภิกษุกราบทูลว่า “เพือ่ ให้เนือ้ น้ำอ้อยเกาะกันแน่น” จึงทรงรับสัง่
ว่า “ถ้าเขาผสมแป้งบ้าง เถ้าบ้างลงในน้ำอ้อยงบ เพือ่ ให้เนือ้ น้ำอ้อยเกาะกันแน่น
น้ำอ้อย งบนัน้ คงเป็นน้ำอ้อยงบเหมือนเดิม เราอนุญาตให้ฉนั น้ำอ้อยงบได้ตาม
สบาย” และทรงอนุญาตให้ฉนั ถัว่ เขียวทีต่ ม้ สุกแล้วแต่ยงั งอกได้ในกาล อนุญาต
ให้ฉนั ยาโลณโสวีรกะ๑แก่ภกิ ษุผอู้ าพาธ แต่ผไู้ ม่อาพาธต้องเจือน้ำฉันอย่างปานะ.

ห้ามเก็บอาหารค้างคืนในที่อยู่เป็นต้น
พระผูม้ พี ระภาคทรงอาพาธด้วยโรคลมในท้อง พระอานนท์ของาถัว่ เขียว
ด้วยตนเอง เก็บค้างคืนไว้ในทีอ่ ยู่ แล้วต้มเองในทีอ่ ยู่ แล้วถวายพระผูม้ พี ระภาค
เมื่อทรงทราบจึงตรัสห้ามเก็บอาหารค้างคืนในที่อยู่ ห้ามหุงต้มอาหารในที่อยู่
และห้ามหุงต้มเอง ผู้ล่วงละเมิดต้องอาบัติทุกกฏ แต่การอุ่นของที่สุกแล้ว
อนุญาตให้ทำได้ ต่อมาเกิดข้าวยากในกรุงราชคฤห์ ทรงอนุญาตให้เก็บอาหารไว้
ค้างคืนในทีอ่ ยู่ ให้หงุ ต้มอาหารในทีอ่ ยู่ ให้หงุ ต้มเองได้ (แต่เมือ่ บ้านเมืองกลับสู่
สภาพปกติ ก็ทรงห้ามการเก็บอาหารค้างคืนในทีอ่ ยู่ เป็นต้นนัน้ อีก หน้า ๒๕๑)
อนึ่งทรงอนุญาตว่า (ในการเดินทางไกล) เห็นผลไม้ตกอยู่ ถ้าไม่มี
กัปปิยการก๒ ก็ให้เก็บนำไปเอง ต่อเมือ่ พบกัปปิยการกจึงให้วางบนพืน้ ดิน ให้เขา
จัดถวายให้ฉนั ได้ ทรงอนุญาตให้รบั ประเคนผลไม้ทเ่ี ก็บมาเองได้ (ข้อนี้ ต่อมา
ก็ทรงยกเลิกเช่นเดียวกับเรือ่ งการเก็บอาหารในทีอ่ ยู่ หน้า ๒๕๒).
๑

ยาดองโลณโสวีรกะ ได้แก่ยาทีป่ รุงด้วยส่วนประกอบนานาชนิด เช่น มะขามป้อมสด สมอพิเภก ธัญญชาติทกุ ชนิด
ถัว่ เขียว ข้าวสุก ผลกล้วย หน่อหวาย การระเกด อินทผลัม หน่อไม้ ปลา เนือ้ น้ำผึง้ น้ำอ้อย เกลือ โดยใส่เครือ่ งยาเหล่านี้
ในหม้อปิดฝามิดชิด เก็บดองไว้ ๑ - ๓ วัน เมือ่ ยานีส้ กุ ได้ทแ่ี ล้ว จะมีรสและสีเหมือนผลหว้า เป็นยาแก้โรคลม โรคไอ
โรคผอมเหลือง (ดีซา่ น) โรคริดสีดวง เป็นต้น ในภายหลังภัต คือเทีย่ งวันไปก็ฉนั ได้ (วิ. อ. ๑ / ๑๙๒ / ๕๑๘)
๒

กัปปิยการก หมายถึง ผูท้ ำหน้าทีจ่ ดั ของทีส่ มควรแก่ภกิ ษุบริโภค, ผูป้ ฏิบตั ภิ กิ ษุ, ศิษย์พระ (พจนานุกรมพุทธศาสน์)

คัมภีรม์ หาวรรค ภาค ๒ (พระวินยั ปิฏก เล่ม ๕)

๒๔๙

ทรงอนุญาตเรื่องการฉันหลายข้อ
ทรงอนุญาตให้ภิกษุที่ฉันเสร็จแล้ว ห้ามภัตแล้ว ฉันอาหารที่เป็นเดน
ซึ่งนำมาจากบ้านเจ้าภาพได้ (คือ ทรงห้ามไว้ในสิกขาบทที่ ๕ โภชนวรรค
ปาจิตติยกัณฑ์ แต่ทรงบัญญัตเิ พิม่ เติมว่า ถ้าเจ้าภาพนำมาถวาย ทีว่ ดั อีกให้ฉนั ได้)
อนึง่ ถ้าเขา ถวายไว้กอ่ นเวลาอาหาร และถ้าของนัน้ เป็นของป่า ของเกิดในสระ
ก็ทรงอนุญาต ให้ฉนั ได้ (ข้ออนุญาตเหล่านีท้ กุ ข้อต่อมาก็ทรงยกเลิก ดูหน้า ๒๕๒)
อนึง่ ผลไม้ ทีใ่ ช้เพาะพันธุไ์ ม่ได้ หรือทีป่ ล้อนเมล็ดออกแล้วไม่มใี ครทำให้ควร
(กัปปิยะ, ดูรายละเอียดสมณกัปปะหน้า ๔๑๗) ก็ทรงอนุญาตให้ฉนั ได้.

ทรงห้ามทำการผ่าตัดหรือผูกรัดที่ทวารหนัก
ทรงห้ามผ่าตัดหรือผูกมัดด้วยหนังหรือผ้า ภายในบริเวณ ๒ นิว้ โดยรอบ
ทวารหนัก เพราะในทีแ่ คบผิวเนือ้ อ่อน แผลหายยาก ผ่าตัดลำบาก ผูฝ้ า่ ฝืนต้อง
อาบัตถิ ลุ ลัจจัย (เกีย่ วกับริดสีดวงทวาร).

ทรงห้ามฉันเนื้อที่ไม่ควร
๑. ทรงห้ามฉันเนือ้ มนุษย์ ผูฉ้ นั ต้องอาบัตถิ ลุ ลัจจัย ภิกษุจะฉันเนือ้ สัตว์
ต้องพิจารณาก่อน ขืนฉันทัง้ ไม่พจิ ารณา ต้องอาบัตทิ กุ กฏ.
๒. ทรงห้ามฉันเนื้อสัตว์ที่ไม่สมควรอีก ๙ ชนิด คือ เนื้อช้าง,
เนื้อม้า, เนื้อสุนัข, เนื้องู, เนื้อราชสีห์, เนื้อเสือโคร่ง, เนื้อเสือเหลือง,
เนือ้ หมี และเนือ้ เสือดาว.

ทรงอนุญาตและไม่อนุญาตของฉันบางอย่าง
๑. ทรงอนุญาตข้าวยาคู [ทำด้วยเมล็ดข้าวอ่อนตำแล้วคัน้ เอาน้ำเคีย่ ว
กับน้ำตาล (พจนานุกรมไทยฯ)] และขนมหวาน ทรงสรรเสริญข้าวยาคูว่า
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มีอานิสงส์มาก
๒. ตรัสว่า ภิกษุอนั ทายกนิมนต์ไว้แห่งอืน่ ไม่พงึ ฉันยาคูทแ่ี ข้นของผูอ้ น่ื
รู ป ใดฉั น พึ ง ปรั บ อาบั ต ิ ต ามธรรม(ปรั บ ปาจิ ต ตี ย ์ เ พราะฉั น ปรั ม ปรโภชน
ดูหน้า๑๑๖)
๓. ทรงแสดงธรรมโปรดเวลัฏฐะ กัจจายนะ ผูถ้ วายงบน้ำอ้อยแก่ภกิ ษุ
ทั้งหลาย ให้ได้ดวงตาเห็นธรรมปฏิญญาตนเป็นอุบาสกถึงพระรัตนตรัยเป็น
สรณะตลอดชีวติ ต่อมาทรงปรารภเรือ่ งงบน้ำอ้อย ทรงอนุญาตให้ภกิ ษุทป่ี ว่ ย
เป็นไข้ฉนั ได้ แต่ภกิ ษุผไู้ ม่เป็นไข้ ให้ละลายน้ำฉัน.

เสด็จแสดงธรรมที่ปาฏลิคามและโกฏิคาม
พระผูม้ พี ระภาคเสด็จจากกรุงราชคฤห์ไปยังปาฏลิคาม ทรงแสดงธรรม
โปรดอุบาสกชาวปาฏลิคามผูถ้ วายอาคารทีพ่ กั เรือ่ งโทษแห่งศีลวิบตั ขิ องผูท้ ศุ ลี
และอานิสงส์แห่งศีลสัมปทาของผูม้ ศี ลี คือ
๑. ย่อมได้โภคทรัพย์ ซึง่ มีความไม่เบียดเบียนเป็นเหตุ
๒. กิตติศพั ท์อนั ดีงามย่อมกระฉ่อนไป
๓. เข้าไปบริษทั ใด ย่อมแกล้วกล้าไม่เก้อเขิน
๔. ย่อมไม่หลงลืมสติตาย
๕. หลังจากตายแล้วย่อมไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์
มหาอำมาตย์แห่งมคธ ชือ่ สุนธี วัสสการะ นิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมด้วย
ภิกษุสงฆ์เพื่อฉันภัตตาหาร เสร็จแล้วพระผู้มีพระภาคเสด็จข้ามแม่น้ำคงคา
ไปยังโกฏิคาม ทรงแสดงธรรมเรือ่ งอริยสัจ ๔.

นางอัมพปาลีถวายป่ามะม่วง
นางอัมพปาลี ได้เดินทางโดยขบวนยานจากกรุงเวสาลี ไปเฝ้า
พระผูม้ พี ระภาคเจ้าถึงโกฏิคาม แล้วนิมนต์ฉนั ในวันรุง่ ขึน้ คณะกษัตริยล์ จิ ฉวี
แห่งกรุงเวสาลีกเ็ ดินทางไปโกฏิคาม เพือ่ เฝ้าพระผูม้ พี ระภาคเจ้า กราบทูลนิมนต์
ฉันในวันรุง่ ขึน้ แต่พระผูม้ พี ระภาคเจ้าทรงรับนิมนต์ของนางอัมพปาลีไว้กอ่ นแล้ว

คัมภีรม์ หาวรรค ภาค ๒ (พระวินยั ปิฏก เล่ม ๕)

๒๕๑

คณะกษัตริย์ลิจฉวีขอร้องนางให้พวกตนได้ถวายก่อน นางไม่ยอม ในวันรุ่งขึ้น
เมือ่ ถวายอาหารแด่พระผูม้ พี ระภาคเจ้า และพระภิกษุสงฆ์เสร็จแล้ว จึงกราบทูล
ถวายป่ามะม่วงให้เป็นสังฆาราม.

สีหเสนาบดีเปลี่ยนศาสนา
สีหเสนาบดีเป็นสาวกของนิครนถ์ ได้ฟังพวกกษัตริย์ลิจฉวีสรรเสริญ
คุณพระรัตนตรัยก็ใคร่จะไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า เมื่อจะไปก็ปรึกษากับ
อาจารย์นคิ รนถนาฏบุตร ก็ถกู ห้ามปรามถึง ๓ ครัง้ ในทีส่ ดุ ได้ตดั สินใจไปเฝ้าโดย
ไม่บอกอาจารย์ เมือ่ ไปเฝ้ากราบทูลถามถึงข้อทีม่ คี นกล่าวหาพระผูม้ พี ระภาคเจ้า
ซึ่งได้ทรงชี้แจงโดยละเอียดแล้ว ทรงแสดงธรรมโปรด สีหเสนาบดีได้ดวงตา
เห็นธรรม และได้นิมนต์ฉันภัตตาหารในวันรุ่งขึ้น พวกนิครนถ์เที่ยวพูดว่า
สีหเสนาบดีฆ่าสัตว์มาทำเป็นอาหารเลี้ยงพระ พระสมณโคดมรู้อยู่ก็ยังฉัน
เนือ้ สัตว์นน้ั สีหเสนาบดีได้ทราบก็ปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริง แล้วก็ถวายอาหาร
แด่พระผูม้ พี ระภาคเจ้า พร้อมทัง้ ภิกษุสงฆ์ตอ่ ไปจนเสร็จ
พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปรารภเหตุน ั้น จึงทรงบัญญัติพระวินัย
ห้ามฉันเนือ้ สัตว์ทเ่ี ขา(ฆ่า) ทำจำเพาะภิกษุ ทรงปรับอาบัตทิ กุ กฏ และทรง
อนุญาตปลาและเนื้อที่บริสุทธิ์โดยเงื่อนไข ๓ ประการ คือ ไม่ได้เห็น,
ไม่ได้ยนิ , ไม่ได้รงั เกียจ.

ทรงถอนข้ออนุญาตสำหรับยามข้าวยาก
ต่อมากรุงเวสาลีสมบูรณ์บริบูรณ์ขึ้น พระผู้มีพระภาคจึงทรงถอน
ข้ออนุญาตทีป่ ระทานไว้ในสมัยข้าวยาก เป็นอันกลับห้ามต่อไป คือ
ห้ามเก็บอาหารค้างคืนในทีอ่ ยู,่ (อันโตวุฏฐะ)
ห้ามหุงต้มในทีอ่ ยู,่ (อันโตปักกะ)
ห้ามหุงต้มด้วยตนเอง, (สามปักกะ)
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ห้ามฉันผลไม้ทเ่ี ก็บมาเองโดยหาคนประเคนทีหลัง คือ จับต้องแล้ว
รับประเคนใหม่ (อุคคหิตปฏิคกหิตกะ)
๔ ข้อนี้ ปรับอาบัตทิ กุ กฏแก่ผลู้ ว่ งละเมิด.
ห้ามฉันอาหารที่ฉันจนเสร็จ บอกไม่รับของที่เขาจะถวายเพิ่มแล้ว
กลับฉันของที่เขานำมาถวายจากบ้านเจ้าภาพอีก (ตโตนีหฏะ) อาหารที่รับ
ประเคนไว้ก่อนเวลาอาหาร (ปุเรภัตตปฏิคคหิตกะ) หรืออาหารที่เกิดในป่า
(วนัฏฐะ) ในสระน้ำ (โปกขรัฏฐะ) เช่น ผลไม้ เหง้าบัว ซึง่ เป็นอาหารไม่เป็นเดน
ให้ปรับอาบัติแก่ผู้บริโภคตามควร๑

ทรงอนุญาตที่เก็บอาหาร
มีผนู้ ำของทีเ่ ป็นอาหาร เช่น เกลือ, น้ำมัน, ข้าวสาร, ของเคีย้ ว (ผลไม้)
มาถวาย พระผู้มีพระภาคจึงทรงอนุญาตกัปปิยภูมิ คือที่เก็บของที่สมควร
โดยให้สวดประกาศเป็นการสงฆ์ โดยทรงระบุกปั ปิยภูมิ ๔ ชนิด คือ
๑. อุสสาวนันติกา กัปปิยภูมทิ ป่ี ระกาศให้รกู้ นั แต่เริม่ สร้าง
๒. โคนิสาทิกา๒ กัปปิยภูมเิ คลือ่ นทีไ่ ด้
๓. คหปติกา เรือนทีค่ ฤหบดีถวายเป็นกัปปิยภูมิ (สงฆ์สวดประกาศ)
๔. สัมมติกา กัปปิยภูมทิ ส่ี งฆ์สมมติ คือสวดประกาศเป็นการสงฆ์
ทรงห้ามภิกษุใช้กปั ปิยภูมทิ ส่ี งฆ์สมมติไว้ รูปใดใช้ ต้องอาบัตทิ กุ กฏ

ทรงแสดงธรรมโปรดเมณฑกคฤหบดี
พระผู้มีพระภาคเสด็จจากกรุงไพศาลี ไปยังภัททิยนคร ประทับ ณ
ชาติยาวัน ณ ทีน่ น้ั เมณฑกคฤหบดี (ผูเ้ ป็นเศรษฐี) ได้ไปเฝ้า ได้สดับพระธรรม
เทศนาได้ดวงตาเห็นธรรมแล้ว ก็นิมนต์ฉันในวันรุ่งขึ้น เมื่อฉันเสร็จแล้ว
๑
๒

ปรับอาบัตปิ าจิตตีย์ เพราะเคีย้ วฉันของทีไ่ ม่เป็นเดนหลังห้ามภัตแล้ว ตามความในสิกขาบทที่ ๕ แห่งโภชนวรรค

โคนิสาทิกา แปลว่า กัปปิยภูมเิ หมือนกับโคจ่อม ได้แก่ สถานทีไ่ ม่มรี ว้ั ล้อม แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ วัดทีไ่ ม่มรี ว้ั ล้อม
เรียกว่า อารามโคนิสาทิกา กุฏที ไ่ี ม่มรี ว้ั ล้อม เรียกว่า วิหารโคนิสาทิกา โดยความก็คอื เรือนครัวเล็กๆ ทีไ่ ม่ลงหลักปักฐานมัน่ คง
สามารถเคลือ่ นย้ายได้ (วิ. อ. ๓ / ๒๙๕ / ๑๘๒ - ๑๘๓)
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พระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงธรรมโปรดครอบครัว พร้อมทั้งทาสของเมณฑก
ให้ได้ดวงตาเห็นธรรม ทุกคนปฏิญญาณตนถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะตลอดชีวติ .

ทรงอนุญาตตามที่เมณฑกคฤหบดีขอร้อง
เมณฑกคฤหบดีทราบว่า พระผู้มีพรภาคจะเสด็จเดินทางไกลไป
อังคุตตราปะ ซึง่ เป็นหนทางกันดาร อัตคัดน้ำ อัตคัดอาหาร จึงกราบทูลขอร้อง
ให้ทรงอนุญาตเสบียง จึงทรงอนุญาต ดังต่อไปนี้
๑. ทรงอนุญาตปัญจโครส ๕ คือ นมสด, นมส้ม, เปรียง, เนยข้น, เนยใส
๒. ทรงอนุญาตให้แสวงหาเสบียงเดินทางได้ คือ ข้าวสาร, ถั่วเขียว,
ถัว่ ราชมาส, เกลือ, น้ำอ้อยงบ, น้ำมัน, เนยใส ตามความต้องการ
๓. ตรัสว่า “มีอยูภ่ กิ ษุทง้ั หลาย ชาวบ้านทีม่ ศี รัทธาเลือ่ มใส เขามอบเงิน
ทองไว้ในมือกัปปิยการกสัง่ ว่า สิง่ ใดควรแก่พระผูเ้ ป็นเจ้า ขอท่านจงถวายสิง่ นัน้
ด้วยกัปปิยภัณฑ์นี้. ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ยินดีของอันเป็น
กัปปิยะจากกัปปิยภัณฑ์นน้ั ได้ แต่เรามิได้กล่าวว่า พึงยินดี พึงแสวงหาทอง
และเงิน โดยปริยายไรๆ เลย.

ทรงอนุญาตน้ำอัฏฐบาน (น้ำดืม่ ๘ อย่าง)
ณ ตำบลอาปณะ ทรงปรารภคำของเกณิยะชฎิล ผูป้ รุงน้ำปานะมาถวาย
จึงทรงอนุญาตน้ำปานะ ๘ อย่าง คือ ๑.น้ำมะม่วง ๒.น้ำชมพูห่ รือน้ำหว้า ๓.น้ำ
กล้วยมีเมล็ด ๔.น้ำกล้วยไม่มเี มล็ด ๕.น้ำมะซาง ๖.น้ำลูกจันทน์หรือองุน่ ๗.น้ำ
เหง้าบัว ๘.น้ำมะปรางหรือลิน้ จี่ ทรงอนุญาตน้ำจากผลไม้ทกุ ชนิด๑ เว้นแต่
รสแห่งธัญญผล๒ ทรงอนุญาตน้ำจากใบไม้ทกุ ชนิด เว้นแต่นำ้ ผักดอง ทรงอนุญาต
น้ำจากดอกไม้ทกุ ชนิด เว้นแต่นำ้ ดอกมะซาง และทรงอนุญาตน้ำอ้อยสด.

๑

ทีห่ า้ มฉันน้ำจากมหาผล ๙ คือ ตาล มะพร้าว ผลขนุน ขนุนสำปะลอ บวบ ฟักเขียว แตงกวา แตงโม ฟักทอง รวมทัง้
อปรัณณชาติ เช่น ถัว่ ต่างๆ เป็นส่วนแห่งอรรถกถา นักวินยั ธรเห็นควรอย่างไรพึงพิจารณาเองเถิด
๒

ธัญญผล ได้แก่ สาลิ(ข้าวสาลี), วีห(ิ ข้าวเจ้า), ยโว(ข้าวเหนียว), โคธุโม(ข้าวละมาน), กงฺค(ุ ข้าวฟ่าง), วรโก(ลูกเดือย),
กุทรฺ สู โก(หญ้ากับแก้) (พระไตรปิฎกบาลี สยามรัฐ ๓ / ๑๗๓ / ๑๐๖)
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ทรงอนุญาตผักและของเคี้ยวที่ทำด้วยแป้ง
ณ เมืองกุสนิ ารา ทรงปรารภคำของมัลละกษัตริยช์ อ่ื โรชะผูเ้ คยเป็นสหาย
ของพระอานนท์ ทรงอนุญาตให้ภิกษุฉันผักและของฉันที่ทำด้วยแป้งทุกชนิด
(เฉพาะก่อนเทีย่ ง).

ทรงห้ามและทรงอนุญาตอื่นอีก
ณ ตำบลอาตุมา ทรงปรารภการกระทำของภิกษุผบู้ วชเมือ่ แก่ ซึง่ เคย
เป็นช่างตัดผม ทราบข่าวว่าพระผู้มีพระภาคเจ้ากำลังเสด็จมาพร้อมด้วย
สงฆ์ ห มู ่ ใ หญ่
จึ ง สั ่ ง ให้ บ ุ ต รชาย
๒
คน
ถือเครื่องมือตัดผมโกนผมกับทะนานและถุง
เที่ยวไปตัดและโกนผมตามบ้านเรือนทุกแห่ง แลกเกลือบ้าง น้ำมันบ้าง
ข้าวสารบ้าง ของขบฉันบ้าง ชาวบ้านเห็นเด็กสองคนนั้นพูดจาอ่อนหวาน
มี ไ หวพริ บ ดี แม้ ผ ู ้ ท ี ่ ไ ม่ ป ระสงค์ จ ะให้ ต ั ด และโกนผม ก็ ใ ห้ ต ั ด ให้ โ กนผม
ถึงให้ตดั ให้โกนผม แล้วก็ให้คา่ แรงมาก เป็นอันว่าเด็กทัง้ สองคนนัน้ เก็บรวบรวม
เกลือบ้าง น้ำมันบ้าง ข้าวสารบ้าง ของขบฉันบ้างได้เป็นอันมาก.
ครั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกโดยลำดับ เสด็จถึงอาตุมานครแล้ว
ทราบว่ า พระองค์ ป ระทั บ อยู ่ ท ี ่ ภ ู ส าคารเขตอาตุ ม านครนั ้ น พระภิ ก ษุ น ั ้ น
สัง่ ให้คนตกแต่งข้าวยาคูเป็นอันมาก โดยผ่านราตรีนน้ั น้อมถวายพระผูม้ พี ระภาค
ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามพระภิกษุรูปนั้นว่า ข้าวยาคูนี้เธอ
ได้มาจากไหน ? พระภิกษุนน้ั จึงกราบทูลเรือ่ งนัน้ ให้ทรงทราบทุกประการ.
พระผู้มีพระภาคทรงติเตียนว่า การกระทำของเธอนั่นไม่เหมาะ ไม่สม
ไม่ควร ไม่ใช่กจิ ของสมณะ ใช้ไม่ได้ ไม่ควรทำ ไฉนเธอบวชแล้วจึงได้ชกั จูงทายก
ในสิง่ อันไม่ควรเล่า การกระทำของเธอนัน่ ไม่เป็นไปเพือ่ ความเลือ่ มใสของชุมชน
ทีย่ งั ไม่เลือ่ มใส ....
ครัน้ แล้วจึงทรงห้ามมิให้ชกั ชวนบุคคลไปในทางไม่สมควร กับห้าม
มิให้ภิกษุผู้เคยเป็นช่างตัดผมเก็บรักษาเครื่องตัดโกนผม ไว้สำหรับตัว
รูปใดเก็บรักษาไว้ตอ้ งอาบัตทิ กุ กฏ.

คัมภีรม์ หาวรรค ภาค ๒ (พระวินยั ปิฏก เล่ม ๕)

๒๕๕

ณ กรุ ง สาวั ต ถี ท รงอนุ ญ าตของฉั น ผลไม้ ท ุ ก ชนิ ด พื ช ของสงฆ์
ที่เพาะปลูกในที่ของบุคคล และพืชของบุคคลที่เพาะปลูกในที่ของสงฆ์
ให้แบ่งส่วนแล้วบริโภคได้.

ทรงแนะข้อตัดสินวินยั ว่าด้วยมหาปเทส ๔
สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายเกิดความยำเกรงอยู่ในข้อบัญญัติบางอย่างว่า
สิง่ ใดทีท่ รงอนุญาต สิง่ ใดไม่ทรงอนุญาต พระผูม้ พี ระภาคเจ้าจึงตรัสว่า
๑. ดูกอ่ นภิกษุทง้ั หลาย สิง่ ใดทีเ่ ราไม่ได้หา้ มไว้วา่ สิง่ นีไ้ ม่ควร หากสิง่ นัน้
เข้ากับสิง่ ทีไ่ ม่ควร ขัดกับสิง่ ทีค่ วร สิง่ นัน้ ไม่ควร แก่เธอทัง้ หลาย
๒. ดูกอ่ นภิกษุทง้ั หลาย สิง่ ทีเ่ ราไม่ได้หา้ มไว้วา่ สิง่ นีไ้ ม่ควร หากสิง่ นัน้
เข้ากับสิง่ ทีค่ วร ขัดกับสิง่ ทีไ่ ม่ควร สิง่ นัน้ ควร แก่เธอทัง้ หลาย
๓. ดูกอ่ นภิกษุทง้ั หลาย สิง่ ใดทีเ่ ราไม่ได้อนุญาตไว้วา่ สิง่ นีค้ วร หากสิง่ นัน้
เข้ากับสิง่ ทีไ่ ม่ควร ขัดกับสิง่ ทีค่ วร สิง่ นัน้ ไม่ควรแก่เธอทัง้ หลาย
๔. ดูกอ่ นภิกษุทง้ั หลาย สิง่ ใดทีเ่ ราไม่ได้อนุญาตไว้วา่ สิง่ นีค้ วร หากสิง่ นัน้
เข้ากับสิง่ ทีค่ วร ขัดกับสิง่ ทีไ่ ม่ควร สิง่ นัน้ ควร แก่เธอทัง้ หลาย.
ภิกษุทง้ั หลายได้มคี วามปริวติ ก การทีก่ าลิก๑ระคนกัน จึงตรัสว่าดังนี:้ ๑...ยามกาลิกระคนกับยาวกาลิกทีร่ บั ประเคนในวันนัน้ ควรในกาลไม่ควรในวิกาล
๒.สัตตาหกาลิกระคนกับยาวกาลิกทีร่ บั ประเคนในวันนัน้ ควรในกาลไม่ควรในวิกาล
๓.ยาวชีวกิ ระคนกับยาวกาลิกทีร่ บั ประเคนในวันนัน้ ควรในกาล ไม่ควรในวิกาล
๔.สัตตาหกาลิกระคนยามกาลิกทีร่ บั ประเคนในวันนัน้ ควรชัว่ ยามล่วงยามแล้วไม่ควร
๕.ยาวชีวกิ ระคนกับยามกาลิกทีร่ บั ประเคนในวันนัน้ ควรชัว่ ยามล่วงยามแล้วไม่ควร
๖.ยาวชีวกิ ระคนกับสัตตาหกาลิกทีร่ บั ประเคนในวันนัน้ ควรตลอด๗วันล่วง๗วันแล้วไม่ควร
๑

กาลิก แปลว่า เนื่องด้วยกาล, ขึ้นกับกาล, ของจะกลืนกินให้ล่วงลำคอเข้าไป ซึ่งพระวินัยบัญญัติให้ภิกษุรับเก็บไว้
และฉันได้ภายในเวลาทีก่ ำหนด จำแนกเป็น ๔ อย่าง คือ
๑.ยาวกาลิก ของรับประเคนไว้และฉันได้ชว่ั เวลาเช้าถึงเทีย่ งของวันนัน้ เช่น ข้าว ปลา เนือ้ ผัก ผลไม้ นม นมส้ม ขนม
๒.ยามกาลิก ของรับประเคนไว้และฉันได้ชว่ั วันหนึง่ กับคืนหนึง่ ได้แก่ ปานะ คือ น้ำผลไม้ทท่ี รงอนุญาต
๓.สัตตหกาลิก ของรับประเคนไว้แล้ว ฉันได้ภายใน ๗ วัน ได้แก่ เภสัช ๕ คือ เนยใส เนยข้น น้ำมัน น้ำผึง้ น้ำอ้อย
๔.ยาวชีวกิ ของรับประเคนแล้วฉันได้ตลอดไปไม่จำกัดเวลาได้แก่ของทีป่ รุงเป็นยา(ยาวชีวกิ ไม่เป็นกาลิก แต่นบั เข้าด้วยโดยปริยาย)

๒๕๖
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๓. กฐินขันธกะ
หมวดว่าด้วยกฐิน
สมัยนัน้ พระผูม้ พี ระภาคประทับอยู่ ณ เชตวัน กรุงสาวัตถี ภิกษุชาว
เมืองปาเฐยยกะ๑ ๓๐ รูป ซึง่ เป็นผูถ้ อื การอยูป่ า่ , การเทีย่ วบิณฑบาต, นุง่ ห่ม
ผ้าบังสุกุล (ผ้าเก็บตกมาปะติดปะต่อทำเป็นจีวร) และใช้จีวร ๓ ผืนเป็นวัตร
เดินทางจะมาเฝ้าพระผูม้ พี ระภาค เหลือระยะทางอีก ๖ โยชน์ (๙๖ กิโลเมตร)
ถึงวันเข้าพรรษา ต้องจำใจจำพรรษาอยู่ในเมืองสาเกต มีความระลึกถึง
พระบรมศาสดา เมือ่ ออกพรรษาแล้วฝนยังตกอยู่ แผ่นดินยังชุม่ ชืน้ ด้วยน้ำเป็น
หล่มเลนได้เดินทางมาเข้าเฝ้าด้วยจีวรทีช่ มุ่ ชืน้ ด้วยน้ำเหน็ดเหนือ่ ย ทรงปรารภ
เหตุนน้ั จึงทรงอนุญาตให้ภกิ ษุผจู้ ำพรรษาแล้วกรานกฐินได้๒.

อานิสงส์ ๕ ของภิกษุผไู้ ด้กรานกฐิน๓
ทรงแสดงอานิสงส์ ๕ ของภิกษุผไู้ ด้กรานกฐินคือ
๑. ไปไหนไม่ตอ้ งบอกลาภิกษุอน่ื
(ตามความในสิกขาบทที่ ๖ อเจลกวรรค ปาจิตติยกัณฑ์)
๒. ไปไหนไม่ตอ้ งนำไตรจีวรไปครบสำรับ
(ตามสิกขาบทที่ ๒ จีวรวรรค นิสสัคคิยกัณฑ์)
๑

เมืองปาเฐยยกะ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกแคว้นโกศล คำว่า “ปาเฐยยกะ” เป็นชื่อของพระภัททวัคคีย์เถระทั้งหลาย
ซึง่ เป็นพีน่ อ้ งร่วมบิดาเดียวกับพระเจ้าโกศล ในบรรดาท่านเหล่านัน้ ผูเ้ ป็นพีใ่ หญ่เป็นพระอนาคามี คนทีเ่ ป็นน้องสุดท้อง
เป็นพระโสดาบัน ไม่มใี ครเป็นพระอรหันต์หรือปุถชุ น (วิ. อ. ๓ / ๓๐๖ / ๑๙๑) ว่า “ปาเวยยกะ” ก็มี
๒

กรานกฐิน เป็นวิธรี ว่ มกันตัดเย็บจีวรผืนใดผืนหนึง่ โดยขึน้ ไม้กฐิน(ไม้สะดึง) แล้วเอาผ้าทีจ่ ะเย็บเป็นจีวรเข้าขึงทีไ่ ม้กฐิน
เย็บย้อมเสร็จแล้ว ร่วมใจกันยกจีวรให้ภกิ ษุรปู หนึง่ ในนามสงฆ์ ภิกษุทเ่ี หลือร่วมอนุโมทนา เรียกว่า “กรานกฐิน”
๓

คือทรงผ่อนผันวินยั บางอย่างเพือ่ ความสะดวกในการทำจีวร เป็นระยะเวลา ๔ เดือน รวมกับอานิสงส์การจำพรรษา ๑
เดือน เป็น ๕ เดือน (อานิสงส์จำพรรษากับอานิสงส์กฐินเหมือนกัน เพียงแต่ถา้ ได้กรานกฐินด้วยก็จะเพิม่ เวลาอานิสงส์
ออกไปอีก)

คัมภีรม์ หาวรรค ภาค ๒ (พระวินยั ปิฏก เล่ม ๕)

๒๕๗

๓. ฉันคณโภชนะ คือฉันอาหารรวมกลุม่ กันได้
(ตามสิกขาบทที่ ๒ โภชนวรรค ปาจิตติยกัณฑ์)๑
๔. เก็บจีวรไว้ได้ตามต้องการโดยไม่ตอ้ งวิกปั คือทำให้เป็น ๒ เจ้าของ
(ตามสิกขาบทที่ ๑ จีวรวรรค นิสสัคคิยกัณฑ์)
๕. ผ้าทีเ่ กิดขึน้ ในวัดนัน้ เป็นของพวกเธอ
(คือพวกเธอมีสทิ ธิได้รบั ส่วนแบ่ง ภิกษุเขตอืน่ มาก็ไม่มสี ทิ ธิ).

ทรงอนุญาตให้สวดประกาศการกรานกฐิน
ทรงอนุญาตให้สงฆ์สวดประกาศมอบผ้ากฐิน แก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง
โดยให้ตง้ั ญัตติ ๑ ครัง้
สวดประกาศขอความเห็นชอบ ๑ ครัง้
(เรียกว่า
ญัตติทตุ ยิ กรรม มีรายละเอียดวิธกี ารในภาคผนวก หน้า ๔๗๐).

ทรงแสดงเรื่องกฐินเป็นอันกรานและไม่เป็นอันกราน
ทรงแสดงว่า กฐินไม่เป็นอันกราน ด้วยเพียงสักว่า ขีดประมาณ,
ซักผ้า, กะผ้า, ตัดผ้า, เย็บเนา, เย็บ, ทำลูกดุม, ทำรังดุม, ติดอนุวาต๒, ดามผ้า,
ย้อมผ้าเป็นสีหม่น รวมทั้งไม่เป็นอันกรานด้วยผ้าที่ทำนิมิต(ทำเครื่องหมาย)
หรือเลียบเคียงให้เขาถวาย, ผ้ายืมมา, ผ้าเก็บไว้คา้ งคืน, ผ้าทีเ่ ป็นของต้องสละ
(นิสสัคคีย)์ , ผ้าทีไ่ ม่ทำพินทุ๓, ผ้ามิได้ทำเป็นไตรจีวร, จีวรนัน้ มีขณ
ั ฑ์ตำ่ กว่า ๕
ขัณฑ์๔ ซึ่งมีมณฑล, ไม่เสร็จในวันนั้น, ไม่ได้ถวายให้แก่ภิกษุรูปหนึ่ง, ภิกษุ
ผู้อยู่นอกสีมาอนุโมทนากฐินนั้น
๑

ในสิกขาบทที่ ๓ โภชนวรรค ปาจิตติยกัณฑ์ อนุญาตให้ฉนั ปรัมปร(โภชนะทีหลัง)ได้ ในคราวทีถ่ วายจีวรและคราวที่

ทำจีวร แต่เหตุใดจึงไม่มรี ะบุอยูใ่ นอานิสงส์ของผูไ้ ด้กรานกฐิน ยังเป็นทีฉ่ งนอยู่ นักวินยั ธรทัง้ หลายพึงพิจารณาเองเถิด
๒

อนุวาต คือ ผ้าขอบจีวรทัง้ ด้านยาวทัง้ ด้านกว้าง (วิ. อ. ๓ / ๓๔๕ / ๒๑๗)

๓

ทำพินทุ คือ การทำผ้าจีวรที่ได้มาใหม่ให้เสียสี ด้วยสีเขียว ตม หรือคล้ำที่จีวร เพื่อทำตำหนิ ตามสิกขาบทที่ ๘
สุราปานวรรค (ดูรายละเอียดวิธใี นภาคผนวกหน้า ๔๐๘)
๔

จีวรมีขณ
ั ฑ์ ๕ คือ จีวรทีต่ ดั เย็บปรากฏกระทง (ผ้าท่อนหนึง่ ๆ มีลกั ษณะเหมือนกระทงนา มีรปู สีเ่ หลีย่ ม) กระทงใหญ่
กระทงเล็ก โดยมีจดุ คัน่ ดุจคันนายืนระหว่างกระทงจีวร แบ่งเป็น ๕ กระทง (ดู วิ. อ. ๓ / ๓๐๘, ๓๕๔ / ๑๙๗, ๒๑๗).

๒๕๘
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แล้วทรงแสดงว่า กฐินเป็นอันกรานด้วยผ้าใหม่, ผ้าเทียมใหม่, ผ้าเก่า,
ผ้าบังสุกลุ , ผ้าตกตามร้านตลาด๑ และข้อทีม่ นี ยั ตรงข้ามกับกฐินไม่เป็นอันกราน.

ข้อกำหนดในการเดาะกฐิน (มาติกา ๘)
ทรงแสดงมาติกา คือแม่บทหรือข้อกำหนดในการเดาะกฐิน๒ รวม ๘
ประการ คือ:๑. เดินทางไปทีอ่ น่ื ไม่คดิ จะกลับมา
๒. ทำจีวรเสร็จแล้ว
๓. ตัง้ ใจเลิกเรือ่ งการทำจีวร
๔. จีวรทีก่ ำลังทำอยูท่ ำเสียหรือหายเสีย
๕. ด้วยได้ยินข่าว คือ เธอจากไปด้วยคิดจะกลับมาอีก แต่ได้ยิน
ข่าวว่าในวัดทีเ่ ธออยูเ่ ขาเลิกทำกันแล้ว
๖. ด้วยหมดหวัง คือหวังว่าจะได้จวี รแต่กไ็ ม่สมหวัง
๗. อยูน่ อกเขตสีมา คือคิดจะกลับมาทีว่ ดั นัน้ จนหมดสมัยของกฐิน
๘. เลิกกฐินพร้อมกับภิกษุทง้ั หลาย คือเมือ่ พ้นกำหนด ก็เป็นอันเลิก
กฐินร่วมกัน
จากนัน้ เป็นคำอธิบายมาติกาทัง้ ๘ ในตอนท้ายได้สรุปเกีย่ วด้วยปลิโพธ๓
๒ ประการ คือ
๑. อาวาสปลิโพธ ความห่วงใยด้วยวัด (คือตัง้ ใจจะกลับมาทีว่ ดั )
๒. จีวรปลิโพธ ความห่วงใยด้วยจีวร (คือตัง้ ใจทำจีวรภายในกำหนด)
ถ้าหมดปลิโพธ ก็เป็นอันเลิกกฐิน.
๑

ผ้าตกตามร้าน คือ ผ้าเก่าทีต่ กอยูข่ า้ งประตูรา้ นตลาด ซึง่ มีผเู้ ก็บมาถวาย (วิ. อ. ๓ / ๓๐๙ / ๑๙๘)

๒

กฐินเดาะ หมายถึง กฐินเสียหาย ไม่มอี านิสงส์ ใช้ไม่ได้ ภิกษุหมดโอกาสจะได้ประโยชน์จากกฐิน

๓

ปลิโพธ ในทางวินยั หมายถึง ความกังวลทีเ่ ป็นเหตุให้กฐินยังไม่เดาะ คือยังรักษาอานิสงส์กฐินและเขตแห่งจีวรกาล
ตามกำหนดได้ ถ้าภิกษุหลีกไปโดยคิดว่า “จะไม่กลับมาอีก” จีวรปลิโพธขาดก่อนในขณะที่อยู่ภายในสีมานั้นเอง
อาวาสปลิโพธ ขาดเมือ่ ก้าวล่วงสีมาไปแล้ว (วิ. อ. ๓ / ๓๑๑ / ๑๙๘).
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๒๕๙

๔. จีวรขันธกะ
หมวดว่าด้วยจีวร
คหบดีชาวกรุงราชคฤห์ไปเที่ยวเมืองเวสาลี เห็นบ้านเมืองเจริญ
และมีหญิงนครโสเภณี นามว่า อัมพปาลี เมือ่ กลับไปกรุงราชคฤห์ จึงไปแนะนำให้
พระเจ้ า พิ ม พิ ส ารทรงอนุ ญ าตให้ ม ี ห ญิ ง นครโสเภณี บ ้ า ง เมื ่ อ ทรงอนุ ญ าต
จึงหาหญิงสาวร่างงาม ชือ่ นางสาลวดีมาเป็นหญิงนครโสเภณีประจำกรุงราชคฤห์
นางตั้งครรภ์ คลอดบุตรเป็นชาย จึงให้นำไปทิ้งยังกองขยะ อภัยราชกุมาร
ไปพบจึงให้รับไปเลี้ยงไว้ในวัง เด็กนั้นจึงมีชื่อว่า ชีวก (รอดตาย) โกมารภัจจ์
(พระราชกุมารเลีย้ งไว้) เมือ่ ชีวกโกมารภัจจ์เติบโต จึงเดินทางไปศึกษาวิชาแพทย์
ณ เมืองตักกสิลา อยู่ ๗ ปี เมือ่ สำเร็จแล้วในระหว่างเดินทางกลับก็ได้รกั ษาภริยา
เศรษฐีผหู้ นึง่ ในเมืองสาเกต ซึง่ เป็นโรคปวดศีรษะมา ๗ ปี ด้วยใช้ยาน้ำมัน
ให้นัตถุ์ทางจมูก ได้ลาภสักการะมาก ก็มาตั้งหลักแหล่งอยู่ในบริเวณที่อยู่ของ
อภัยราชกุมาร.
ต่อมาได้รกั ษาโรคริดสีดวงทวารของพระเจ้าพิมพิสารหาย ด้วยให้ทายา
เพียงครั้งเดียว จึงได้รับแต่งตั้งให้เป็นแพทย์ประจำราชสำนัก และประจำ
พระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งพระภิกษุสงฆ์.
ต่อมาได้รกั ษาโรคปวดศีรษะของเศรษฐีผหู้ นึง่ แห่งกรุงราชคฤห์ดว้ ยการ
ผ่าตัดศีรษะ, รักษาโรคเนื้องอกในลำไส้ใหญ่ของบุตรเศรษฐีผู้หนึ่งแห่งกรุง
พาราณสีดว้ ยการผ่าตัดหน้าท้อง, รักษาโรคผอมเหลืองของพระเจ้าจันทปัชโชติ
แห่งกรุงอุชเชนี ด้วยการถวายยา ให้ทรงดืม่ ได้ผลดีทกุ ราย.
ครัง้ หลังถวายยาถ่ายแด่พระผูม้ พี ระภาคโดยไม่ตอ้ งให้เสวย เพียงแต่
อบยาใส่ดอกอุบล ๓ ก้าน แล้วถวายให้พระองค์ทรงสูดดมทีละก้านก็ได้ผลดี
ในทีส่ ดุ ได้กราบทูลขอร้องต่อพระผูม้ พี ระภาค เพือ่ ให้ภกิ ษุทง้ั หลายรับคหบดีจวี ร
(คือจีวรทีม่ ผี ศู้ รัทธาถวายให้ใช้ สมัยก่อนอนุญาตแต่จวี รทีเ่ ก็บเศษผ้ามาปะติดกัน)
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ทรงปรารภคำขอของหมอชีวก จึงทรงอนุญาตให้รบั คหบดีจวี ร หรือภิกษุรปู ใด
ปรารถนาจะใช้จีวรที่เก็บเศษผ้าเก็บมาปะติดปะต่อ ที่เรียก บังสุกุลจีวร ก็ได้
แต่ทรงสรรเสริญการยินดีปัจจัยตามมีตามได้.

ทรงอนุญาตคหบดีจวี ร ๖ ชนิด
สมัยนั้น จีวรทั้งชนิดที่มีเนื้อละเอียดและเนื้อหยาบได้เกิดขึ้นแก่สงฆ์
ภิกษุทง้ั หลายสงสัยว่าทรงอนุญาตจีวรอะไรบ้าง จึงทรงอนุญาตจีวร ๖ ชนิด คือ
๑.โขมะ (ผ้าเปลือกไม้)
๒.กัปปาสิกะ (ผ้าฝ้าย)
๓.โกเสยยะ (ผ้าไหม)
๔.กัมพล (ผ้าขนสัตว์)
๕.สาณะ (ผ้าป่าน)
๖.ภังคะ (ผ้าทีท่ ำด้วยของผสมกัน)
ในการแสวงหาผ้าบังสุกลุ ในป่าช้านัน้ ทรงอนุญาตให้ ภิกษุผไู้ ม่ปรารถนา
ก็ตอ้ งให้สว่ นแบ่งแก่ภกิ ษุพวกทีร่ อคอย, ภิกษุทเ่ี ข้าไปแสวงหาพร้อมกัน หรือนัด
กันไป นอกจากกรณีทก่ี ล่าวเหล่านีแ้ ล้ว ภิกษุไม่ปรารถนาก็ไม่ตอ้ งให้สว่ นแบ่ง.

ทรงอนุญาตเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับจีวร
เมื่อมนุษย์ทั้งหลายทราบว่า ทรงอนุญาตให้ถวายจีวรได้ก็พากันนำมา
ถวายมาก เมื่อจีวรมีมากจึงทรงอนุญาตให้สวดประกาศแต่งตั้งภิกษุผู้รับจีวร,
ภิกษุผู้เก็บจีวร, สมมติเรือนคลัง, ภิกษุผู้รักษาเรือนคลัง, ภิกษุผู้แจกจีวร
(มีรายละเอียดอยูใ่ นภาคผนวก หน้า ๔๒๐) และทรงกำหนดคุณสมบัตขิ องภิกษุ
ผูท้ ำหน้าทีเ่ หล่านัน้ คือ
๑.ไม่ลำเอียงเพราะชอบ
๒.ไม่ลำเอียงเพราะชัง
๓.ไม่ลำเอียงเพราะหลง
๔.ไม่ลำเอียงเพราะกลัว
๕.รู้จักจีวรที่รับแล้วหรือยังไม่ได้รับ, เก็บแล้วหรือยังไม่ได้เก็บ,
รักษาแล้วหรือยังไม่รกั ษา, แจกแล้วหรือยังไม่แจก ตามแต่ลกั ษณะหน้าทีน่ น้ั ๆ
นอกจากนีย้ งั ทรงบัญญัตวิ า่ ห้ามย้ายทีอ่ ยูเ่ จ้าหน้าทีเ่ รือนคลัง ผูใ้ ดย้าย
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ต้องอาบัตทิ กุ กฏ ทรงแนะวิธแี จกจีวรว่า ให้คดั ผ้าแล้วเฉลีย่ ตามจำนวนภิกษุและ
สามเณร โดยมอบแก่สามเณรครึง่ ส่วน แล้วผูกเป็นมัดไว้แจก ให้ผทู้ จ่ี ะรีบไป
รับส่วนของตนได้กอ่ น ให้มอบส่วนพิเศษในเมือ่ จะให้สง่ิ ทดแทน ถ้าจีวรไม่พอแจก
ให้สมยอมส่วนที่พร่องแล้วจับฉลาก.

ทรงอนุญาตสีย้อมและวิธีการเกี่ยวกับจีวร
ทรงอนุญาตสียอ้ มจีวร ๖ ชนิด คือ ทีท่ ำจาก รากไม้, ลำต้นไม้, เปลือกไม้,
ใบไม้, ดอกไม้ และ ผลไม้ และทรงอนุญาตวิธีการและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการ
ซักย้อมจีวร คือ อนุญาตหม้อต้มน้ำย้อม ผูกตะกร้อกันน้ำล้น กระบวยตักน้ำย้อม
อ่างหม้อและรางสำหรับย้อม ราวจีวรสายระเดียง ผูกมุมจีวรตาก ด้ายผูกมุมจีวร
ทุบซักจีวรด้วยฝ่ามือ.

ทรงอนุญาตวิธีตัดจีวร
ทรงห้ามภิกษุใช้จวี รทีย่ งั ไม่ได้ตดั เพือ่ ให้จวี รทีต่ ดั แล้วเศร้าหมองเหมาะ
แก่สมณะและพวกโจรไม่ตอ้ งการ เมือ่ เสด็จไปยังทักขิณาคิรี (ภูเขาภาคใต้) ทอด
พระเนตรเห็นนาชาวมคธ มีขอบคั่นและกระทงนา จึงตรัสให้พระอานนท์ลอง
ตัดจีวรเป็นรูปอย่างนัน้ ดู เมือ่ พระอานนท์ทำเสร็จ ทรงสรรเสริญว่าเป็นผูฉ้ ลาด.
ต่อมาทอดพระเนตรเห็นภิกษุหอบจีวรพะรุงพะรัง ทรงทดลองห่มจีวร
ประทับอยูก่ ลางแจ้งในกลางคืนฤดูหนาวดำริวา่ กุลบุตรในธรรมวินยั นีท้ เ่ี ป็นคน
มีปกติหนาวกลัวความหนาวอาจครองชีพอยูไ่ ด้ดว้ ยผ้า ๓ ผืน จึงทรงบัญญัตใิ ห้ใช้
จีวร ๓ ผืน (ไตรจีวร) คือผ้าสังฆาฏิ (ผ้าซ้อนนอก) ๒ ชัน้ ผ้าห่ม (จีวร) ๑ ชัน้
ผ้านุง่ (สบง) ๑ ชัน้ แล้วทรงอนุญาตให้เก็บจีวรทีเ่ กินจำนวน ๓ ผืนไว้ได้ไม่เกิน
๑๐ วัน ถ้าจะเก็บเกินกว่านัน้ ให้วกิ ปั (คือทำให้เป็นของ ๒ เจ้าของ) ต่อมา ทรง
อนุญาตว่าถ้าเป็นผ้าเก่าค้างฤดูให้ใช้สงั ฆาฏิ ๔ ชัน้ ผ้าจีวร ๒ ชัน้ สบง ๒ ชัน้
(เพือ่ ไม่ให้เห็นช่องขาดปุปะ) อนุญาตผ้าปะชุน, รังดุม และลูกดุม.
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ทรงอนุญาตคำขอ ๘ ประการของนางวิสาขา
นางวิสาขาปรารถนาจะถวายความสะดวกแก่พระภิกษุสงฆ์ จึงกราบทูล
ขอพร ๘ ประการ เพื่อถวายสิ่งต่างๆแก่ภิกษุจนตลอดชีวิต อ้างเหตุผลที่เคย
ประสบมาต่างๆ อันควรจะทรงอนุญาต ก็ทรงอนุญาตตามทีข่ อร้อง คือ:๑. ผ้าวัสสิกสาฎก (ผ้าอาบน้ำฝน)
๒. อาคันตุกภัต (อาหารสำหรับภิกษุผเู้ พิง่ มา)
๓. คมิกภัต (อาหารสำหรับภิกษุผเู้ ตรียมจะเดินทางไป)
๔. คิลานภัต (อาหารสำหรับภิกษุผปู้ ว่ ยไข้)
๕. คิลานุปฏั ฐากภัต (อาหารสำหรับภิกษุผพู้ ยาบาลไข้)
๖. คิลานเภสัช (ยาสำหรับภิกษุผปู้ ว่ ยไข้)
๗. ข้าวยาคูทถ่ี วายเป็นประจำ
๘. ผ้าอุทกสาฎก (ผ้าอาบน้ำสำหรับนางภิกษุณ)ี

ทรงอนุญาตผ้าอืน่ ๆ
ต่อมาทรงจาริกไปตามเสนาสนะ ทอดพระเนตรเห็นเสนาสนะเปือ้ นอสุจิ
ทรงยืนยันตามคำของพระอานนท์ทว่ี า่ เป็นเพราะเมือ่ ภิกษุเหล่านัน้ จำวัดหลับ
ขาดสติสัมปชัญญะน้ำอสุจิย่อมออกมาเพราะความฝัน ตรัสว่า “ภิกษุผู้จำวัด
โดยมีสติตง้ั มัน่ น้ำอสุจยิ อ่ มไม่เคลือ่ น แม้ปถุ ชุ นผูป้ ราศจากความกำหนัดในกาม๑
น้ำอสุจิย่อมไม่ออกมา ย่อมไม่มีทางเป็นไปได้ ไม่ใช่โอกาสที่น้ำอสุจิของ
พระอรหันต์จะออกมา” ตรัสโทษแล้วแสดงอานิสงส์ของการนอนหลับ อย่างมีสติ
๕ อย่าง คือ
๑.หลับเป็นสุข
๒.ตื่นเป็นสุข
๓.ไม่ฝันเห็นความเลวทราม ๔.เทวดารักษา
๕.น้ำอสุจไิ ม่เคลือ่ น
อนุญาตให้มผี า้ ปูนง่ั หรือผ้าปูนอน (เพือ่ ป้องกันเสนาสนะเปรอะเปือ้ น)
๑

ปุถชุ นผูป้ ราศจากความกำหนัดในกาม คือ ผูม้ ปี กติได้ฌาณ (วิ. อ. ๓ / ๓๕๓ / ๒๑๘)

คัมภีรม์ หาวรรค ภาค ๒ (พระวินยั ปิฏก เล่ม ๕)

๒๖๓

ทรงอนุญาตผ้าปิดฝี เมื่อเป็นฝีเป็นต่อม, ทรงอนุญาตผ้าเช็ดหน้า และผ้าอื่นๆ
ทีใ่ ช้เป็นบริขาร เช่น ผ้ากรองน้ำ, ถุงใส่ของ แล้วตรัสสรุปว่าผ้าไตรจีวรให้อธิษฐาน
ไม่ให้วกิ ปั , ผ้าอาบน้ำฝนให้อธิษฐานใช้ตลอด ๔ เดือนฤดูฝนต่อจากนัน้ ให้วกิ ปั ,
ผ้าปูนั่ง ผ้าปูนอน ให้อธิษฐานไม่ให้วิกัป, ผ้าปิดฝีให้อธิษฐานไว้ใช้ตลอดเวลา
ทีอ่ าพาธหายแล้วให้วกิ ปั , ผ้าเช็ดหน้า และผ้าทีใ่ ช้เป็นบริขารอืน่ ๆให้อธิษฐาน
ไม่ให้วกิ ปั ผ้าทีม่ ขี นาดยาว ๘ นิว้ กว้าง ๔ นิว้ เป็นอย่างต่ำพึงวิกปั .

ทรงอนุญาตและห้ามเกี่ยวกับจีวรอีก
เพราะผ้าบังสุกลุ หนักจึงทรงอนุญาตให้เย็บดามด้วยด้าย,มุมไม่เสมอ ทรง
อนุญาตเจียนมุม, ด้ายลุย่ ออก ทรงอนุญาตติดอนุวาต, แผ่นผ้าสังฆาฏิลยุ่ ทรง
อนุญาตเย็บตะเข็บดังตาหมากรุก, เมือ่ สงฆ์ทำจีวรให้ภกิ ษุรปู หนึง่ ผ้า ๒ ผืนไม่ตดั
ผืนหนึง่ ต้องตัด ผ้าก็ยงั ไม่พอ จึงทรงตรัสว่า เราอนุญาตให้เพิม่ ผ้าเพลาะ แต่ผา้ ทุก
ผืนทีไ่ ม่ได้ตดั ภิกษุไม่พงึ ใช้ รูปใดใช้ ต้องอาบัตทิ กุ กฏ, ผ้าเกิดขึน้ แก่ภกิ ษุรปู หนึง่
หลายผืนท่านปรารถนาจะให้ผา้ นัน้ แก่โยมมารดาบิดา ตรัสอนุญาตว่า ดูกอ่ นภิกษุ
ทัง้ หลาย เมือ่ ภิกษุให้ดว้ ยรูว้ า่ มารดาบิดาเราจะพึงว่าอะไร เราอนุญาตให้สละแก่
มารดาบิดา แต่ภกิ ษุไม่พงึ ทำศรัทธาไทยให้ตกไป รูปใดให้ตกไป ต้องอาบัตทิ กุ กฏ.
มีปญ
ั หาเรือ่ งการนำจีวรไปไม่ครบสำรับ จีวรทีเ่ ก็บไว้ถกู โจรลักไป จึงทรง
บัญญัตวิ า่ ภิกษุมแี ต่อตุ ราสงค์ (จีวร) กับอันตรวาสก (สบง) ไม่พงึ เข้าหมูบ่ า้ น
รูปใดเข้าไปต้องอาบัตทิ กุ กฏ ภายหลังทรงกำหนด เงือ่ นไขว่าเมือ่ มีเหตุจำเป็น
๕ อย่างจะเข้าบ้านโดยเก็บจีวรไว้ไม่นำไปครบสำรับได้ คือ
๑.เป็นไข้
๒.สังเกตเห็นว่าฝนจะตก
๓.ไปสูฝ่ ง่ั แม่นำ้ ๔.ทีอ่ ยูค่ มุ้ ได้ดว้ ยดาล(กลอน) ๕.ได้กรานกฐินแล้ว
และมีปญ
ั หาเรือ่ งมีผถู้ วายจีวรแก่สงฆ์ แต่อยูไ่ ม่ครบสงฆ์คอื ๔ รูป ตรัสว่า
ถ้าเป็นช่วงพรรษาจนถึงเดาะกฐินจีวรเป็นของภิกษุเหล่านัน้ ถ้าอยูผ่ เู้ ดียวตลอด
กาลอืน่ ให้อธิษฐานว่าจีวรนัน้ เป็นของเรา ก่อนอธิษฐานถ้ามีภกิ ษุอน่ื มาให้แบ่ง
เท่าๆกัน ทรงห้ามภิกษุผู้จำพรรษาในวัดหนึ่ง แต่จะละโมบไปยินดีรับจีวร
ในวัดอืน่ เป็นส่วนแบ่งอีกต้องอาบัตทิ กุ กฏ, มีภกิ ษุทำเป็นว่าอยูจ่ ำพรรษา ๒ แห่ง

๒๖๔

ประมวลพระพุทธบัญญัติ

ทรงติเตียน แล้วทรงให้แบ่งส่วนจีวรวัดละกึ่งส่วน
ของวัดทีเ่ ธอจำพรรษามาก.

อริยวินยั จากพระไตรปิฎก
หรือให้ส่วนของจีวร

พระพุทธเจ้าทรงพยาบาลภิกษุอาพาธ
สมัยนั้น ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธ ขณะนั้นพระผู้มีพระภาค มีท่าน
พระอานนท์ตามเสด็จ เทีย่ วตรวจเสนาสนะไปยังทีอ่ ยูข่ องภิกษุนน้ั ทอดพระเนตร
เห็นเธอนอนจมปัสสาวะ อุจจาระของตนอยู่ จึงเสด็จเข้าไปพยาบาล และรับสัง่ ให้
พระอานนท์ไปนำน้ำมาสรงน้ำให้เธอ พระองค์ทรงรดน้ำ พระอานนท์ทำความ
สะอาด พระผูม้ พี ระภาคทรงจับทางศีรษะ พระอานนท์ยกทางเท้าให้ภกิ ษุนน้ั
นอนบนเตียง ครั ้ น แล้ ว พระผู ้ ม ี พ ระภาคทรงเรี ย กประชุ ม ภิ ก ษุ ท ั ้ ง หลาย
เพราะเหตุการณ์นน้ั ตรัสถามภิกษุทง้ั หลายว่า “รูห้ รือไม่วา่ มีภกิ ษุอาพาธอยู่
ในวิหารโน้น ด้วยโรคอะไร มีใครพยาบาลภิกษุนน้ั หรือไม่” ภิกษุทง้ั หลายก็ทลู ว่า
“ทราบว่ามีภกิ ษุอาพาธอยูใ่ นวิหารโน้น ด้วยโรคท้องเสีย โดยไม่มใี ครพยาบาล”
จึงตรัสถามว่า “ทำไมเล่า ? ภิกษุทง้ั หลายจึงไม่พยาบาลเธอ” ภิกษุทง้ั หลายก็ทลู
ตอบว่า “ภิกษุทั้งหลายไม่พยาบาลเธอ เพราะเธอไม่ทำประโยชน์แก่ภิกษุ
ทั้งหลายพระเจ้าข้า.” พระผู้มีพระภาคจึงทรงตรัสว่า
“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! มารดาบิดา ผู้จะพึงพยาบาลพวกเธอ
ก็ไม่ม.ี ถ้าเธอไม่พยาบาลกันเอง ใครเล่าจักพยาบาล. ดูกอ่ นภิกษุทง้ั หลาย
ผูใ้ ดจะพยาบาลเรา ก็พงึ พยาบาลภิกษุไข้เถิด.
ถ้ า มี อ ุ ป ั ช ฌาย์ ๆ พึ ง พยาบาลเธอตลอดชี ว ิ ต จนกว่ า จะหาย
ถ้ามีอาจารย์ๆ พึงพยาบาลเธอตลอดชีวติ จนกว่าจะหาย ถ้ามีสทั ธิวหิ าริกๆ
พึงพยาบาลเธอตลอดชีวติ จนกว่าจะหาย ถ้ามีอนั เตวาสิกๆ พึงพยาบาลเธอ
ตลอดชีวติ จนกนกว่าจะหาย ถ้ามีภกิ ษุผรู้ ว่ มอุปชั ฌาย์ๆ พึงพยาบาลเธอ
ตลอดชีวิตจนกว่าจะหาย ถ้ามีภิกษุผู้ร่วมอาจารย์ๆพึงพยาบาลเธอ
ตลอดชี ว ิ ต จนกว่ า จะหาย ถ้ า ไม่ ม ี อ ุ ป ั ช ฌาย์ อาจารย์ สั ท ธิ ว ิ ห าริ ก
อันเตวาสิก ผู้ร่วมอุปัชฌาย์ หรือผู้ร่วมอาจารย์ สงฆ์พึงพยาบาลเธอ
ถ้าไม่พยาบาลต้องอาบัติทุกกฏ”.

คัมภีรม์ หาวรรค ภาค ๒ (พระวินยั ปิฏก เล่ม ๕)

๒๖๕

ทรงแสดงคุณสมบัตขิ องคนไข้ทพ่ี ยายาบาลได้งา่ ย ๕ คือ
๑.ทำความสบาย
๒.รู้ประมาณในความสบาย
๓.ฉันยา
๔.บอกอาการไข้ตามเป็นจริง
๕.อดทนต่อความรูส้ กึ ทางกายทีเ่ กิดขึน้
ทรงตรัสคุณสมบัตขิ องคนไข้ทพ่ี ยาบาลได้ยาก มีนยั ตรงกันข้ามกับคนไข้
ทีพ่ ยาบาลได้งา่ ย และตรัสองค์ของผูค้ วรพยาบาลภิกษุไข้ ๕ คือ
๑.สามารถจัดยา
๒.รู้จักของแสลงและไม่แสลง
๓.ไม่พยาบาลเพราะเห็นแก่อามิส มีจิตเมตตา
๔.ไม่รงั เกียจทีจ่ ะนำอุจจาระ ปัสสาวะ น้ำลายของทีอ่ าเจียนไปเททิง้
๕.สามารถพูดให้เห็นชัด รับไปปฏิบตั ิ เร้าใจให้กล้า ปลอบให้สดชืน่
สมัยนัน้ มีภกิ ษุสามเณรอาพาธได้มรณภาพลง ตรัสว่า “เมือ่ ภิกษุสามเณร
มรณภาพ สงฆ์เป็นเจ้าของบาตรและจีวร แต่ภกิ ษุผพู้ ยาบาลเป็นผูม้ อี ปุ การะมาก
เราอนุญาตให้สงฆ์มอบไตรจีวรและบาตรแก่ภกิ ษุสามเณรผูพ้ ยาบาล”
นอกจากนัน้ ได้ทรงแสดงวิธสี วดประกาศของสงฆ์ เพือ่ มอบของผูเ้ ป็นไข้
ที่สิ้นชีวิตแก่ภิกษุผู้พยาบาล ทรงอนุญาตให้สงฆ์พร้อมใจกันแบ่งลหุภันฑ์
ลหุบริขาร (ของเล็กๆน้อยๆ) แต่ถา้ เป็นครุภณ
ั ฑ์ ครุบริขาร (คือของใช้ขนาดใหญ่)
ห้ามแบ่งและแจกให้เก็บไว้ใช้เป็นของสงฆ์.

การเปลือยกายและการใช้ผ้า
ทรงห้ามสมาทานการเปลือยกายแบบเดียรถีย์ และปรับอาบัติ
ถุลลัจจัยแก่ผู้ล่วงละเมิด อนึ่งทรงห้ามใช้ผ้าคากรอง, เปลือกต้นไม้กรอง,
ผลไม้กรอง, ผ้ากัมพล ทำด้วยผมคน, ผ้ากัมพล ทำด้วยขนหางสัตว์ ปีกนกเค้าหรือ
หนังเสือ, ซึ่งเป็นผ้านุ่งห่มของพวกเดียรถีย์ใช้นุ่งห่ม ฝ่าฝืนต้องอาบัติถุลลัจจัย
และห้ามนุง่ ผ้าทำด้วยก้านดอกรัก, ด้วยเปลือกปอ ปรับอาบัตทิ กุ กฏ.

๒๖๖

ประมวลพระพุทธบัญญัติ

อริยวินยั จากพระไตรปิฎก

ทรงห้ามใช้จวี รทีม่ สี ไี ม่ควร และห้ามใช้เสือ้ หมวก ผ้าโพก
ทรงห้ามใช้จวี รมีสไี ม่สมควรต่าง ๆ คือ เขียวล้วน, เหลืองล้วน, แดงล้วน,
สีบานเย็นล้วน, ดำล้วน, สีแสดล้วน, ชมพูล้วน อนึ่ง ทรงห้ามใช้จีวรที่
ไม่ ต ั ด ชาย, จี ว รมี ช ายยาว, จี ว รมี ช ายเป็ น ดอกไม้ , จี ว รมี ช ายเป็ น แผ่ น
และทรงห้ามใช้เสือ้ , หมวก, ผ้าโพก ทรงปรับอาบัตทิ กุ กฏแก่ภกิ ษุผลู้ ว่ งละเมิด.

ทรงวางหลักเกี่ยวกับจีวรอีก
เมือ่ ภิกษุจำพรรษาแล้ว จีวรยังไม่ทนั เกิดขึน้ หลีกไปเสีย ภายหลังมีจวี ร
เกิดขึ้น ถ้ามีผู้รับแทนเธอที่สมควรจะให้ก็ให้ได้ แต่ถ้าเธอสึกเสีย เป็นต้น
สงฆ์ยอ่ มเป็นใหญ่ ถ้าสงฆ์แตกกันให้แจกผ้าตามความประสงค์ ของผูถ้ วายว่า
จะถวายแก่ฝา่ ยไหน ถ้าเขาไม่เจาะจงให้แบ่งฝ่ายละเท่ากัน.
อนึง่ ทรงวางหลักการถือเอาจีวรทีฝ่ ากไปถวายผูอ้ น่ื ด้วยถือวิสาสะ คือ
คุน้ เคยกัน ถ้าผูฝ้ ากจีวรไปกล่าวว่า “จงถวาย...” ถือว่าของนัน้ เป็นของผูฝ้ ากไปอยู่
แต่ถา้ กล่าวว่า “ขอถวาย...” ของนัน้ เป็นของผูร้ บั แล้ว ฉะนัน้ ถ้าจะถือจีวรนัน้
เอาด้วยวิสาสะต้องถือวิสาสะให้ถกู เจ้าของ
แล้วทรงแสดงกติกา (ข้อกำหนดหรือแม่บท) ๘ ประการทีจ่ วี รจะเกิดขึน้
คือ
๑. เขาถวายกำหนดเขตภิกษุทอ่ี ยูใ่ นสีมา
๒. เขาถวายกำหนดกติกา
๓. เขาถวายกำหนดเฉพาะเขตหรือวัดทีเ่ ขาทำบุญประจำ
๔. เขาถวายแก่สงฆ์
๕. เขาถวายแก่สงฆ์ ๒ ฝ่าย (คือ ภิกษุ และ ภิกษุณี พึงให้ฝา่ ยละครึง่ )
๖. เขาถวายแก่สงฆ์ที่จำพรรษาแล้วในอาวาสนั้น
๗. เขาถวายโดยเจาะจง (ให้เกีย่ วเนือ่ งกับการถวายข้าวยาคู หรือ
อาหารอืน่ ๆ เป็นต้น)
๘. เขาถวายจำเพาะบุคคล (คือ แก่ภกิ ษุรปู นัน้ รูปนี)้ .
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๕. จัมเปยยขันธกะ
(หมวดว่าด้วยเหตุการณ์ในกรุงจัมปา)
การทำกรรมที่ไม่เป็นธรรมและที่เป็นธรรม
ภิกษุชื่อ กัสสปโคตร เป็นผู้เอื้อเฟื้อดีต่อภิกษุที่เป็นอาคันตุกะเมื่อมี
ภิกษุอาคันตุกะมาก็ต้อนรับ ถวายความสะดวกด้วยประการต่างๆภิกษุที่มา
ติดใจพักอยู่ด้วย แต่เมื่อพักอยู่นานไป ภิกษุชื่อกัสสปโคตร ก็ไม่ขวนขวาย
อาหารให้เพราะถือว่ารู้ทำเลบิณฑบาตแล้ว ถ้าขวนขวายมากก็จะต้องรบกวน
ชาวบ้านเป็นการประจำ ภิกษุอาคันตุกะไม่พอใจรวมกันสวดประกาศยกเธอเสีย
จากหมู่ (ลงอุกเขปนียกรรมอย่างผิดๆ) เธอจึงไปเข้าเฝ้ากราบทูลพระผูม้ พี ระภาค
เมือ่ ทรงทราบเหตุการณ์ตรัสสัง่ ให้เธอกลับไปอยูท่ เ่ี ดิม ทรงชีแ้ จงว่าภิกษุทล่ี งโทษ
เธอนัน้ ทำไปโดยไม่เป็นธรรม เธอไม่มอี าบัตอิ ะไร ฝ่ายภิกษุพวกทีล่ งโทษร้อนตัว
จึงมาขอขมาต่อสมเด็จพระบรมศาสดา พระองค์ประทานอภัยแล้วจึงทรงแสดง
การทำสั ง ฆกรรมที ่ เ ป็ น ธรรมและไม่ เ ป็ น ธรรมหลายอย่ า งหลายประการ
พร้อมทัง้ ทรงกำหนดจำนวนสงฆ์ทท่ี ำกรรมดังนี้ :๑. สงฆ์ ๔ รูป ทำกรรมทัง้ ปวงได้ เว้นแต่ การอุปสมบท, สังฆปวารณา,
และสวดถอนจากอาบัตสิ งั ฆาทิเสส (อัพภาน)๑.
๒. สงฆ์ ๕ รูป ทำกรรมทัง้ ปวงได้ เว้นแต่ การอุปสมบทกุลบุตร
ในมัชฌิมประเทศ และการสวดถอนจากอาบัตสิ งั ฆาทิเสส.
๓. สงฆ์ ๑๐ รูป ทำกรรมทัง้ ปวงได้ เว้นแต่การสวดถอนจากอาบัตสิ งั ฆาทิเสส.
๔. สงฆ์ ๒๐ รูป ทำกรรมทัง้ ปวงได้.
๕. สงฆ์เกิน ๒๐ รูป ขึน้ ไป ทำกรรมทัง้ ปวงได้.
๑

แสดงว่ากฐินก็ใช้สงฆ์ ๔ รูป ได้ แต่อรรถกถาแก้วา่ กฐินต้อง ๕ รูป ซึง่ ปรากฎในอรรถกถาเล่ม ๓ หน้า ๒๑๐
เมือ่ อรรถกถาแย้งกับบาลีพระไตรปิฎก จึงต้องฟังทางบาลี นักวินยั ธรพึงพิจารณาเถิด.
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แต่ทกุ ข้อนี้ ต้องประชุมพร้อมเพรียงกันโดยธรรม ถูกต้องตามพระวินยั
ครั้นแล้วทรงอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับสงฆ์ ๔ รูป ๕ รูป ๑๐ รูป ๒๐ รูป
ซึ่งทำกรรมต่างๆกันโดยพิสดาร.

ตัชชนียกรรม (ข่มขู่)
ทรงแสดงหลักการลงตัชชนียกรรม คือการสวดประกาศลงโทษเป็นการ
ตำหนิภกิ ษุผชู้ อบหาเรือ่ งก่อการทะเลาะวิวาทก่อเรือ่ งอือ้ ฉาวก่ออธิกรณ์ขน้ึ ในสงฆ์.

นิยสกรรม (ถอดยศหรือตัดสิทธิ)
ทรงแสดงหลักการลงนิยสกรรม คือ การถอดยศหรือตัดสิทธิแก่ภิกษุ
ผูม้ ากด้วยอาบัติ คลุกคลีกบั คฤหัสถ์ ในลักษณะทีไ่ ม่สมควร.

ปัพพาชนียกรรม (ขับไล่)
ทรงแสดงหลักการลงปัพพาชนียกรรม คือการไล่เสียจากวัด แก่ภิกษุ
ผูป้ ระทุษร้ายตระกูลประจบคฤหัสถ์ ยอมตัวให้เขาใช้ มีความประพฤติชว่ั .

ปฏิสารณียกรรม (ขอโทษคฤหัสถ์)
ทรงแสดงหลักการลงปฏิสารณียกรรม คือการให้ไปขอโทษคฤหัสถ์
แก่ภกิ ษุผดู้ า่ บริภาษคฤหัสถ์.

อุกเขปนียกรรม (ยกเสียจากหมู่)
ครั้นแล้วทรงแสดงหลักการลงอุกเขปนียกรรม คือการสวดประกาศ
ยกเสียจากหมู่ ไม่ให้ใครร่วมกิน ร่วมนอน หรือคบหาด้วย ว่าจะทำได้ในกรณีท่ี
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ไม่เห็นอาบัต,ิ ไม่ทำคืนอาบัต,ิ ไม่สละความเห็นทีช่ ว่ั ต่อจากนัน้ ทรงอธิบายการ
ทำกรรมที่เป็นธรรมและไม่เป็นธรรมแก่พระอุบาลี.
ครัน้ แล้ว ทรงแสดงวิธรี ะงับการลงโทษทัง้ ๕ ประการนัน้ เมือ่ ภิกษุรปู ที่
ถูกลงโทษต่าง ๆ แล้ว กลับประพฤติชอบหายเย่อหยิง่ กลับตัวได้ ขอระงับกรรม
นัน้ ๆ กับสงฆ์ (การลงโทษทัง้ ๕ ประการนี้ เรียกรวม ๆ ว่า การลงนิคหกรรม)
รายละเอียดพิสดารในเรือ่ งนี้ ยังจะมีในพระไตรปิฎก เล่ม ๖ ตอนกัมมขันธกะ
ว่าด้วยสังฆกรรมเกีย่ วด้วยการลงโทษ หน้า ๒๗๔ (และมีรายละเอียดซึง่ อธิบาย
ด้วยแผนผัง สรุปวิธกี ารทางสงฆ์เพือ่ จัดการอธิกรณ์ ๔ ในภาคพิเศษ หน้า ๔๗๕,
๔๘๓).
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๖. โกสัมพิขนั ธกะ
หมวดว่าด้วยเหตุการณ์ในกรุงโกสัมพี
เรือ่ งมีอยูว่ า่ ภิกษุ ๒ รูปทะเลาะกัน คือรูปหนึง่ หาว่าอีกรูปหนึง่ ต้องอาบัติ
แล้ ว ไม่ เ ห็ น อาบั ต ิ จึ ง พาพวกมาประชุ ม สวดประกาศลงอุ ก เขปนี ย กรรม
แก่ภกิ ษุรปู นัน้ ต่างก็มเี พือ่ นฝูงมากด้วยกันทัง้ สองฝ่าย และต่างหาว่าอีกฝ่ายหนึง่
ทำไม่ถกู ถึงกับสงฆ์แตกกันเป็นสองฝ่าย และแยกทำอุโบสถ แม้พระผูพ้ ระภาค
จะทรงแนะนำตักเตือนให้ประนีประนอมกันก็ไม่ฟัง ในที่สุดถึงกับทะเลาะวิวาท
และแสดงอาการทางกายทางวาจา ทีไ่ ม่สมควรต่อกัน.
พระผู ้ ม ี พ ระภาคทรงตั ก เตื อ นอี ก ภิ ก ษุ เ หล่ า นั ้ น ก็ ก ลั บ พู ด ขอให้
พระผู้มีพระภาคอย่าทรงเกี่ยวข้อง ขอให้ทรงหาความสุขส่วนพระองค์ไป
ตนจะดำเนินการกันเองต่อไป (ดูทรงประฌามภิกษุทท่ี ะเลาะวิวาทกัน หน้า ๓๘๗)
พระผูม้ พี ระภาคจึงทรงสัง่ สอนให้ดตู วั อย่างทีฆาวุกมุ าร แห่งแคว้นโกศล
ผู้คิดแก้แค้นพระเจ้าพรหมทัตแห่งแคว้นกาสี ในการที่จับพระราชบิดาของ
พระองค์ คือพระเจ้าทีฆีติไปทรมานประจานและประหารชีวิต เมื่อมีโอกาสจะ
แก้แค้นได้ก็ยังระลึกถึงโอวาทของบิดา ที่ไม่ให้เห็นแก่ยาว (คือไม่ให้ผูกเวร
จองเวรไว้นาน) ไม่ให้เห็นแก่สน้ั (คือไม่ให้ตดั ไมตรี) และให้สำนึกว่า เวรย่อมระงับ
ด้วยการไม่จองเวร จึงไว้ชวี ติ พระเจ้าพรหมทัต แล้วกลับได้ราชสมบัตทิ เ่ี สียไปคืน
พร้อมทั้งได้พระราชธิดาของพระเจ้าพรหมทัตด้วย.
ทรงสรุปว่า พระราชาที่จับศัสตราอาวุธยังทรงมีขันติและโสรัจจะได้
จึงควรทีภ่ กิ ษุทง้ั หลายผูบ้ วชในพระธรรมวินยั นีจ้ ะมีความอดทนและความสงบเสงีย่ ม
แต่ภิกษุเหล่านั้นก็มิได้เชื่อฟัง จึงเสด็จไปจากที่นั้นสู่พาลกโลณการกคาม,
สูป่ า่ ชือ่ ปาจีนวังสะโดยลำดับ ได้ทรงพบปะกับพระเถระต่างๆในทีท่ เ่ี สด็จไปนัน้
ในที่สุดได้เสด็จไปพำนักอยู่ ณ โคนไม้สาละอันร่มรื่น ณ ป่าชื่อปาริเลยยกะ
ในตอนนี้ได้เล่าเรื่องแทรกว่า มีพญาช้างชื่อปาริเลยยกะ มาอุปัฏฐากดูแล
พระผูม้ พี ระภาค ต่อจากนัน้ จึงได้เสด็จไปยังกรุงสาวัตถี.
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อุบาสกอุบาสิกาชาวโกสัมพีไม่พอใจภิกษุทแ่ี ตกกันเหล่านัน้ จึงนัดกัน
ไม่แสดงความเคารพไม่ถวายอาหารบิณฑบาต ภิกษุเหล่านัน้ ได้รบั ความลำบาก
ก็รสู้ กึ สำนึกผิด จึงพากันเดินทางไปกรุงสาวัตถีและยอมตกลงระงับข้อวิวาท
แตกแยกกัน โดยภิกษุรปู ทีเ่ ป็นต้นเหตุยอมแสดงอาบัติ ภิกษุฝา่ ยทีส่ วดประกาศ
ลงโทษยอมถอนประกาศ พระผู้มีพระภาคจึงตรัสให้ประชุมสงฆ์สวดประกาศ
ระงับเรือ่ งนัน้ เป็นสังฆสามัคคีดว้ ยทุตยิ กรรมวาจา เสร็จแล้วให้สวดปาติโมกข์.
อนึง่ ทรงแสดงเรือ่ งสังฆสามัคคี คือความพร้อมเพรียงแห่งสงฆ์ทไ่ี ม่เป็น
ธรรมและทีเ่ ป็นธรรม โดยแสดงว่าการสามัคคีกนั ภายหลังทีแ่ ตกกันแล้วจะต้อง
แก้ทต่ี น้ เหตุวนิ จิ ฉัยเรือ่ งราวเข้าหาเรือ่ งเดิมให้เสร็จสิน้ ไป ไม่ใช่ปล่อยคลุมๆไว้
แล้วสามัคคีกนั อย่างคลุมๆ.
(เห็นได้วา่ ตอนนีแ้ สดงเป็นประวัตไิ ว้เป็นส่วนใหญ่ ส่วนข้อวินยั เกีย่ วกับ
สงฆ์แตกกันในตอนนี้ มีซำ้ กับทีจ่ ะกล่าวข้างหน้า ในเล่ม ๗ สังฆเภทขันธกะ คือ
หมวดว่าด้วยสงฆ์แตกกัน).

ผูต้ อ้ งติดต่อด้วยสตรี
ท่านอานนท์ ทูลถามว่า :
"ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ! ข้าพระองค์ทง้ั หลาย จะปฏิบตั ใิ นมาตุคาม
(สตรี) อย่างไร?"
พระผูม้ พี ระภาคเจ้าตรัสว่า :
"อานนท์! การไม่พบปะกัน."
"ข้าแต่พระผูม้ พี ระภาคเจ้า! เมือ่ ยังมีการพบปะกัน จะพึงปฏิบตั ิ
อย่างไรเล่า?"
"อานนท์! การไม่พดู ด้วย"
"ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ! เมือ่ ต้องพูดด้วย จะพึงปฏิบตั อิ ย่างไรเล่า?"
"อานนท์! ถ้าต้องพูดด้วย พึงมีสติแล."
( พระไตรปิฎกบาลี สยามรัฐ. ๑๐ / ๑๖๔ / ๑๓๒ )

จุลวรรค
ภาค ๑
(พระไตรปิฎก เล่ม ๖)
วรรคเล็ก แบ่งเป็น ๔ ขันธ์
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๑.กัมมขันธกะ
หมวดว่าด้วยสังฆกรรมลงโทษเพื่อให้แก้ไขพฤติกรรม
ตัชชนียกรรมที่ ๑ (ด้วยการข่มขู)่
โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อาราม
ของอนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นภิกษุพวกปัณฑุกะและ
พระโลหิตกะได้กอ่ ความบาดหมาง ก่อการทะเลาะ ก่อการวิวาท ก่ออธิกรณ์
ในสงฆ์ ยุแหย่ให้ภกิ ษุทง้ั หลายบาดหมางกัน ภิกษุผชู้ อบสงบมักน้อย สันโดษ
มีความละอายต่างก็ติเตียน ครั้นแล้ว กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค
พระองค์สอบถามได้ความว่าเป็นความจริง จึงทรงติเตียนภิกษุพวกพระปัณฑุกะ
และพระโลหิตกะโดยเอนกปริยาย แล้วตรัสโทษแห่งความเป็นผู้เลี้ยงยาก
ความเป็นคนมักมาก ความคลุกคลี ความเกียจคร้าน แล้วตรัสคุณแห่งความเป็น
คนเลี ้ ย งง่ า ย ความมั ก น้ อ ยสั น โดษ การไม่ ส ะสม การปรารภความเพี ย ร
โดยเอนกปริยาย แล้วตรัสสัง่ ให้สงฆ์ทำตัชชนียกรรมแก่ภกิ ษุพวกพระปัณฑุกะ
และพระโลหิตกะโดยให้โจทอาบัติให้ระลึกว่าได้ทำผิดจริงหรือไม่ แล้วให้
ยกอาบัตขิ น้ึ เป็นเหตุสวดประกาศขอมติสงฆ์ลงตัชชนียกรรมแก่พวกภิกษุเหล่านัน้
โดยสวดเสนอญัตติ ๑ ครัง้ สวดประกาศย้ำขอมติ ๓ ครัง้

ลักษณะกรรมไม่เป็นธรรม ๑๒ หมวด
ครั้นแล้วทรงแสดงลักษณะการทำตัชชนียกรรมว่า อย่างไรเป็นธรรม
อย่างไรไม่เป็นธรรม ๑๒ หมวด หมวดละ ๓ ข้อ คือ

คัมภีรจ์ ลุ วรรค ภาค ๑ (พระวินยั ปิฏก เล่ม ๖)

๒๗๕

หมวดที่ ๑
๑. ทำลับหลัง๑
๒. ไม่สอบถามก่อนแล้วทำ
๓. ไม่ทำตามปฏิญาณ
หมวดที่ ๒
๑. ทำเพราะไม่ต้องอาบัติ
๒. ทำเพราะอาบัติเป็นอเทสนาคามินี๒
๓. ทำเพราะอาบัติที่แสดงแล้ว
หมวดที่ ๓
๑. ไม่โจทก่อนแล้วทำ
๒. ไม่ให้จำเลยให้การก่อนแล้วทำ
๓. ไม่ปรับอาบัติแล้วทำ
หมวดที่ ๔
๑. ทำลับหลัง
๒. ทำโดยไม่เป็นธรรม
๓. สงฆ์แบ่งพวกกันทำ
หมวดที่ ๕
๑. ไม่สอบถามก่อนแล้วทำ
๒. ทำโดยไม่เป็นธรรม
๓. สงฆ์แบ่งพวกกันทำ
หมวดที่ ๖
๑. ไม่ทำตามปฏิญาณ
๒. ทำโดยไม่เป็นธรรม
๓. สงฆ์แบ่งพวกกันทำ
๑
๒

ลงลับหลัง หมายถึง ลงโดยทีส่ งฆ์ ธรรมวินยั และบุคคลไม่อยูพ่ ร้อมหน้ากัน (วิ. อ. ๓ / ๔ / ๒๕๑)

อาบัตทิ เ่ี ป็นอเทสนาคามินี ได้แก่ อาบัตปิ าราชิก และสังฆาทิเสส (วิ. อ. ๓ / ๔ / ๒๕๑) ทีช่ อ่ื ว่า อเทสนาคามินี
เพราะเป็นอาบัตทิ ไ่ี ม่อาจพ้นได้ดว้ ยการแสดง (ปลงอาบัต)ิ

๒๗๖

ประมวลพระพุทธบัญญัติ

อริยวินยั จากพระไตรปิฎก

หมวดที่ ๗
๑. ทำเพราะไม่ต้องอาบัติ
๒. ทำโดยไม่เป็นธรรม
๓. สงฆ์แบ่งพวกกันทำ
หมวดที่ ๘
๑. ทำเพราะอาบัติที่เป็นอเทสนาคามินี
๒. ทำโดยไม่เป็นธรรม
๓. สงฆ์แบ่งพวกกันทำ
หมวดที่ ๙
๑. ทำเพราะอาบัติที่แสดงแล้ว
๒. ทำโดยไม่เป็นธรรม
๓. สงฆ์แบ่งพวกกันทำ
หมวดที่ ๑๐
๑. ไม่โจทก่อนแล้วทำ
๒. ทำโดยไม่เป็นธรรม
๓. สงฆ์แบ่งพวกกันทำ
หมวดที่ ๑๑
๑. ไม่ให้จำเลยให้การก่อนแล้วทำ
๒. ทำโดยไม่เป็นธรรม
๓. สงฆ์แบ่งพวกกันทำ
หมวดที่ ๑๒
๑. ไม่ปรับอาบัติแล้วทำ
๒. ทำโดยไม่เป็นธรรม
๓. สงฆ์แบ่งพวกกันทำ
ตัชชนียกรรมประกอบด้วยองค์ ๓ สิบสองหมวดนี้ จัดว่าเป็นกรรม
ไม่เป็นธรรมไม่เป็นวินยั และระงับแล้วไม่ดี ส่วนลักษณะกรรมทีเ่ ป็นธรรมเป็นวินยั
ระงั บ ดี แ ล้ ว ๑๒ หมวด ก็ ต รงกั น ข้ า มกั บ ๑๒ หมวดนี ้ ทั ้ ง นี ้ ส งฆ์ ต ้ อ ง
พร้อมเพรียงกันทำ สงฆ์ทำเป็นคณะเป็นพวกๆไม่ได้

คัมภีรจ์ ลุ วรรค ภาค ๑ (พระวินยั ปิฏก เล่ม ๖)

๒๗๗

ลักษณะของผู้ที่ควรลงตัชชนียกรรม
ภิกษุทส่ี งฆ์ปรารถนาจะลงตัชชนีกรรม ก็ลงได้ คือ
หมวดที่ ๑
๑. เป็นผูช้ อบก่อเรือ่ งทะเลาะวิวาทก่อเรือ่ งอือ้ ฉาว ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์
๒. เป็นผูต้ อ้ งอาบัตกิ ำหนดมิได้๑ มีความประพฤติไม่เรียบร้อย
๓. เป็นผูค้ ลุกคลีดว้ ยคฤหัสถ์ในทางทีไ่ ม่สมควร
หมวดที่ ๒
๑. มีศลี วิบตั ิ ในอธิศลี ๒
๒. มีอาจารวิบตั ิ ในอัชฌาจาร
๓. มีทฏิ ฐิวบิ ตั ิ ในอติทฏิ ฐิ
หมวดที่ ๓
๑. ติเตียนพระพุทธเจ้า
๒. ติเตียนพระธรรม
๓. ติเตียนพระสงฆ์
หมวดที่ ๔ ภิกษุ ๓ รูป คือ
๑. รูปหนึง่ เป็นผูก้ อ่ ความบาดหมาง ก่อการทะเลาะ ก่อการวิวาท
ก่อความอือ้ ฉาว ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์
๒. รูปหนึง่ เป็นพาลไม่ฉลาดมีอาบัตกิ ำหนดมิได้ มีมารยาทไม่สมควร
๓. รูปหนึง่ คลุกคลีกบั คฤหัสถ์ ด้วยการคลุกคลีอนั ไม่สมควร
หมวดที่ ๕ ภิกษุ ๓ รูป คือ
๑. รูปหนึง่ เป็นผูม้ ศี ลี วิบตั ิ ในอธิศลี
๒. รูปหนึ่งเป็นผู้มีอาจารวิบัติในอัชฌาจาร
๓. รูปหนึ่งเป็นผู้มีทิฏฐิวิบัติในอติทิฏฐิ
๑
๒

เป็นผูต้ อ้ งอาบัตกิ ำหนดมิได้ คือ เว้นจากการกำหนดอาบัติ หมายถึง ต้องอาบัตไิ ม่มขี อบเขต (วิ.อ. ๓ /๔๐๗ /๒๔๒)

มีศลี วิบตั ิ ในอธิศลี คือ ต้องอาบัตปิ าราชิก หรือสังฆาทิเสส
มีอาจารวิบตั ิ ในอัชฌาจาร คือ ต้องอาบัตทิ เ่ี หลืออีก ๕ มีถลุ ลัจจัยเป็นต้น
มีทฏิ ฐิวบิ ตั ิ ในอติทฏิ ฐิ คือ ประกอบด้วยความเห็นว่า โลกเทีย่ ง โลกไม่เทีย่ ง โลกมีทส่ี ดุ โลกไม่มที ส่ี ดุ เป็นต้น
(วิ. อ. ๓ / ๘๔ / ๔๘ - ๔๙, ดูทฏิ ฐินอกพุทธศาสนาในพรหมชาลสูตร พระไตรปิฏกแปลไทย มจร. ๙ / ๕๓ / ๒๑)

๒๗๘

ประมวลพระพุทธบัญญัติ

อริยวินยั จากพระไตรปิฎก

หมวดที่ ๖ ภิกษุ ๓ รูป คือ
๑. รูปหนึ่งกล่าวติเตียนพระพุทธเจ้า
๒. รูปหนึ่งกล่าวติเตียนพระธรรม
๓. รูปหนึ่งกล่าวติเตียนพระสงฆ์
เมือ่ สงฆ์จำนง พึงลงตัชชนียกรรมแก่ภกิ ษุเหล่านีแ้ ล

การถูกลงโทษเป็นเหตุให้เสียสิทธิต่าง ๆ
ภิกษุถกู สงฆ์ลงตัชชนียกรรม จะต้องประพฤติวตั รหรือถูกตัดสิทธิตา่ ง ๆ
รวม ๑๘ อย่าง คือ:๑. ไม่พงึ ให้อปุ สมบท (ห้ามเป็นอุปชั ฌาย์)
๒. ไม่พงึ ให้นสิ ยั (ห้ามรับภิกษุสามเณรไว้ในปกครอง)
๓. ไม่พึงมีสามเณรไว้รับใช้
๔. ไม่พงึ รับแต่งตัง้ ให้สง่ั สอนนางภิกษุณี
๕. ได้รบั แต่งตัง้ แล้วก็ไม่พงึ สัง่ สอนนางภิกษุณี
๖. ถูกสงฆ์ลงโทษด้วยอาบัตใิ ด ไม่พงึ ต้องอาบัตนิ น้ั อีก
๗. ไม่พงึ ต้องอาบัตปิ ระเภทเดียวกันนัน้
๘. ไม่พงึ ต้องอาบัตทิ เ่ี ลวกว่านัน้
๙. ไม่พึงตำหนิกรรมนั้น
๑๐.ไม่พึงตำหนิสงฆ์ผู้ทำกรรมนั้น
๑๑.ไม่พงึ ห้ามอุโบสถแก่ภกิ ษุปกติ (ปกตัตตภิกษุ๑)
๑๒.ไม่พึงห้ามปวารณาแก่ภิกษุผู้ปกติ
๑๓.ไม่พึงไต่สวนภิกษุอื่น
๑๔.ไม่พึงเริ่มตั้งอนุวาทาธิกรณ์
๑๕.ไม่พงึ ขอให้ภกิ ษุอน่ื ทำโอกาส
๑

ปกตัตตภิกษุ ได้แก่ ภิกษุผมู้ ศี ลี และอาจาระเสมอกับภิกษุทง้ั หลาย หรือภิกษุโดยปกติทไ่ี ม่ถกู ลงโทษ
หรือไม่ตอ้ งอาบัตปิ าราชิก (วิ. อ. ๓ / ๓๙๔ / ๒๔๐, ๗๕ / ๒๕๖, ๑๐๒ / ๒๗๒)

คัมภีรจ์ ลุ วรรค ภาค ๑ (พระวินยั ปิฏก เล่ม ๖)

๒๗๙

๑๖.ไม่พึงโจทอาบัติภิกษุอื่น
๑๗.ไม่พงึ ทำภิกษุอน่ื ให้ระลึก (ว่าทำความผิดข้อนัน้ ข้อนีห้ รือไม่)
๑๘.ไม่พงึ ช่วยภิกษุทง้ั หลายให้สกู้ นั ในอธิกรณ์

การไม่ระงับและระงับโทษ
ภิกษุที่ถูกสงฆ์ลงตัชชนียกรรมเสียสิทธิต่างๆ แล้วฝ่าฝืนทำในข้อที่
ถูกตัดสิทธินั้นไม่ควรระงับการลงโทษ ต่อเมื่อปฏิบัติตามในการยอมเสียสิทธิ
ต่างๆ จึงควรสวดประกาศระงับโทษ ด้วยญัตติจตุตถกรรมวาจา.

นิยสกรรมที่ ๒ (ถอดยศ หรือตัดสิทธิ)
โดยสมัยนั้นแล ท่านพระเสยยสกะเป็นพาล ไม่ฉลาดมีอาบัติมาก
มีมารยาทไม่สมควร อยู่คลุกคลีกับคฤหัสถ์ด้วยการคลุกคลีไม่สมควร ทั้งที่
ปกตัตตะภิกษุทง้ั หลายได้ให้ปริวาส-ชักเข้าหาอาบัตเิ ดิม-ให้มานัต-ให้อพั ภานอยู่
บรรดาภิกษุผู้มักน้อยมีความละอายต่างก็ติเตียน แล้วกราบทูลเรื่องนั้นแก่
พระผูม้ พี ระภาคเจ้า พระองค์ประชุมสงฆ์สอบถามได้ความจริง จึงทรงติเตียน
โดยเอนกปริยาย แล้วรับสัง่ ให้สงฆ์ทำนิยสกรรมแก่ภกิ ษุพวกนัน้ คือให้กลับถือ
นิสยั ใหม่ เวลานัน้ ต้องถูกตัดสิทธิตา่ งๆเหมือนกันกับตัชชนียกรรม
นอกจากนัน้ ทรงแสดงลักษณะการทำนิยสกรรมว่า อย่างไรไม่เป็นธรรม
อย่างไรเป็นธรรม ซึง่ มีขอ้ กำหนดเหมือนตัชชนียกรรม แล้วทรงแสดงลักษณะ
ของภิกษุผู้ควรลงนิยสกรรม เหมือนกับลักษณะของผู้ถูกสงฆ์ลงตัชชนียกรรม
ทุกประการ๑
การเสียสิทธิ การระงับการลงโทษ การไม่ระงับการลงโทษต่างๆ ก็เป็น
อย่างเดียวกันกับตัชชนียกรรม
๑

ข้อสังเกต ตัชชนียกรรมเน้นในเรือ่ งก่อการวิวาท แต่นยิ สกรรมเน้นในเรือ่ งต้องอาบัตมิ าก, มีมารยาทไม่ด,ี คลุกคลี
กับคฤหัสถ์ในทางไม่สมควรทัง้ ทีป่ กตัตตะภิกษุทง้ั หลายได้ให้ปริวาส ชักเข้าหาอาบัตเิ ดิม ให้มานัต ให้อพั ภานอยู่

๒๘๐

ประมวลพระพุทธบัญญัติ

อริยวินยั จากพระไตรปิฎก

ปัพพาชนียกรรมที่ ๓ (ขับไล่)
สมัยนัน้ ภิกษุพวกพระอัสสชิ และพระปุนพั พสุกะเป็นเจ้าถิน่ ในชนบท
กิฏาคีรี เป็นภิกษุอลัชชี ประพฤติเลวทราม ภิกษุพวกนัน้ ประพฤติอนาจาร
เห็นปานดังนี้ คือ นำดอกไม้ไปฝากกุลสตรี, กุลธิดา, กุมารี, กุลทาสี, สะใภ้แห่ง
ตระกูล, ดืม่ น้ำขันเดียวกันบ้าง, นัง่ อาสนะเดียวกันบ้าง, นอนบนเตียงเดียวกันบ้าง,
นอนร่วมเครือ่ งปูลาดอันเดียวกันบ้าง นอนคลุมผ้าห่มผืนเดียวกันบ้างกับกุลสตรี
กุลธิดา กุมารี กุลทาสี และสะใภ้ ในตระกูล นอกจากนัน้ ภิกษุเหล่านัน้ ก็ฉนั อาหาร
ในเวลาวิกาล, ดืม่ น้ำเมา, ทรงดอกไม้ของหอม,ฟ้อนรำ, ร้องเพลง, เต้นรำ, เล่น
หมากรุก, เล่นชิงนาง, วิง่ เปีย้ วกัน, หัดขีช่ า้ งขีม่ า้ และชกมวยกันดังนี้ เป็นต้น
พระผูม้ พี ระภาคเจ้าทรงทราบ จึงทรงส่งพระสารีบตุ ร และพระโมคคัลลานะ
ให้ไปลงปัพพาชนียกรรมแก่ภิกษุเหล่านั้น ทรงแนะวิธีทำ วิธีสวดประกาศ
มิให้ภกิ ษุเลวทรามเหล่านัน้ อยูใ่ นชนบทชือ่ กิฏาคีรอี กี ต่อไป (ดูคำตรัสหน้า ๔๔)
ทรงแสดงลักษณะการทำปัพพาชนียกรรมว่า อย่างไรไม่เป็นธรรม
อย่างไรเป็นธรรม ซึง่ มีขอ้ กำหนดเหมือนตัชชนียกรรมซึง่ ได้กล่าวผ่านมาแล้ว.

ลักษณะของผู้ควรลงปัพพาชนียกรรม
ทรงแสดงลักษณะของภิกษุ ผู้ควรลงปัพพาชนียกรรมหลายประการ
มีทง้ั ความไม่ดไี ม่งามแบบทีก่ ล่าวไว้แล้วในตัชชนียกรรม แต่มเี พิม่ อีก ๘ หมวด
คือ
หมวดที่ ๗
๑.เล่นคะนองกาย
๒.เล่นคะนองวาจา
๓.เล่นคะนองทั้งกายและวาจา
หมวดที่ ๘
๑.ประพฤติไม่สมควรทางกาย ๒.ประพฤติไม่สมควรทางวาจา
๓.ประพฤติไม่สมควรทางกายและวาจา
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หมวดที่ ๙
๑.ทำลายพระบัญญัติทางกาย๑ ๒.ทำลายพระบัญญัติทางวาจา
๓.ทำลายพระบัญญัติทางกายและวาจา
หมวดที่ ๑๐
๑.ประกอบมิจฉาชีพทางกาย๒ ๒.ประกอบมิจฉาชีพทางวาจา
๓.ประกอบมิจฉาชีพทางกายและวาจา
และหมวดที่ ๑๑-๑๔ คือภิกษุ ๓ รูป แต่ละรูปทำไม่ดไี ม่งามดังทีก่ ล่าวไว้
ในแต่ละหมวดนั้นรูปละอย่าง๓
การเสียสิทธิของภิกษุผู้ถูกลงปัพพาชนียกรรม คงมี ๑๘ อย่าง
เช่นเดียวกับตัชชนียกรรม
ทรงแสดงลักษณะทีไ่ ม่ควรระงับการลงโทษ และควรระงับการลงโทษ
เช่นเดียวกับ ทีก่ ล่าวมาแล้ว.

ปฏิสารณียกรรมที่ ๔ (ให้กลับไปขอโทษ)
พระสุธรรมอาศัยอยู่ในวัดของจิตตะคฤหบดี ณ ราวป่าชื่อมัจฉิกา
โกรธคฤหบดีนมิ นต์พระเถระรูปอืน่ ไปฉันไม่แจ้งตนก่อน จึงเกิดถกเถียงกันกับ
คหบดี ทัง้ พูดกระทบตระกูลของคหบดี และได้แสดงอาการ อันไม่สมควรอย่างอืน่
คหบดีนิมนต์ให้ฉันก็ไม่ฉันโกรธ หนีไปกราบทูลความต่อพระผู้มีพระภาค
ทีพ่ ระเชตวัน พระผูม้ พี ระภาคเจ้าทรงไต่ถามจนทราบเรือ่ งชัดเจน จึงทรงให้สงฆ์
สวดประกาศลงปฏิสารณียกรรม แล้วให้พระสุธรรมกลับไปขอโทษคหบดี
ทีต่ นล่วงเกิน.
๑

ทำลายพระบัญญัตทิ างกาย คือ ทำลายด้วยการไม่ศกึ ษาสิกขาบท ทีพ่ ระผูม้ พี ระภาคทรงบัญญัตเิ กีย่ วกับข้อปฏิบตั ิ

ทางกาย (วิ. อ. ๓ / ๒๗ / ๒๕๓)
๒

มิจฉาชีพทางกาย คือ การหุงน้ำมันต้มยา เป็นต้น ด้วยอำนาจแห่งเวชกรรม (คือเป็นหมอยา) เป็นต้น
มิจฉาชีพทางวาจา คือ การรับและบอกข่าวแก่พวกคฤหัสถ์ (วิ. อ. ๓ / ๒๗ / ๒๕๓)

๓

ข้อสังเกต ลักษณะทีพ่ เิ ศษออกไปก็คอื การถูกขับไล่ออกจากทีอ่ ยูข่ องตน เพราะประทุษร้ายตระกูล คือ ประจบคฤหัสถ์
และประพฤติเลวทราม เป็นข่าวเซ็งแซ่ปรากฏเป็นทีร่ กู้ นั โดยทัว่ ไป
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ลักษณะของผู้ที่ควรลงปฏิสารณียกรรม
แล้วทรงแสดงลักษณะของการทำปฏิสารณียกรรมที่ไม่เป็นธรรม และ
ทีเ่ ป็นธรรม ในทำนองเดียวกับ ตัชชนียกรรม
ส่วนลักษณะของภิกษุผู้ควรลงโทษแบบนี้ ท่านแสดงไว้ ๔ หมวด
หมวดละ ๕ ข้อ คือ:หมวดที่ ๑.
๑. ขวนขวายเพือ่ ความเสือ่ มลาภแก่คฤหัสถ์
๒. ขวนขวายเพือ่ ความเสียหายแก่คฤหัสถ์
๓. ขวนขวายเพือ่ อยูไ่ ม่ได้แก่คฤหัสถ์
๔. ด่าหรือพูดข่มคฤหัสถ์ดว้ ยถ้อยคำอันเลว
๕. ทำคฤหัสถ์ให้แตกกัน
หมวดที่ ๒.
๑. ติเตียนพระพุทธเจ้าให้คฤหัสถ์ฟัง
๒. ติเตียนพระธรรมให้คฤหัสถ์ฟัง
๓. ติเตียนพระสงฆ์ให้คฤหัสถ์ฟัง
๔. ด่าหรือพูดข่มคฤหัสถ์ดว้ ยถ้อยคำอันเลว
๕. รับปากอันเป็นธรรมแก่คฤหัสถ์ไว้แล้ว แต่ไม่ทำตามนัน้ (ปฏิสสวทุกฏ)
หมวดที่ ๓.
ภิกษุ ๕ รูป แต่ละรูปทำความไม่ดดี งั ทีก่ ล่าวไว้ในหมวด ๑ รูปละอย่าง
หมวดที่ ๔.
ภิกษุ ๕ รูป แต่ละรูปทำความไม่ดดี งั ทีก่ ล่าวไว้ในหมวด ๒ รูปละอย่าง
จากนั้นทรงแสดงการเสียสิทธิ หรือการประพฤติวัตร ๑๘ อย่าง
เหมื อ นที ่ ก ล่ า วไว้ แ ล้ ว ข้ า งต้ น แล้ ว ทรงแสดงวิ ธ ี ท ี ่ จ ะปฏิ บ ั ต ิ ใ นการทำ
ปฏิ ส ารณี ย กรรม โดยมี ก ารสวดประกาศสงฆ์ เ พื ่ อ ส่ ง ภิ ก ษุ เ ป็ น ทู ต รู ป หนึ ่ ง
ร่วมไปกับภิกษุที่ถูกลงโทษ เพื่อช่วยเจรจาให้เขายกโทษให้ เมื่อทำได้ดังนี้
สงฆ์จงึ สวดประกาศเพิกถอนการลงโทษนัน้ .

คัมภีรจ์ ลุ วรรค ภาค ๑ (พระวินยั ปิฏก เล่ม ๖)

๒๘๓

ต่อมาทรงแสดงลักษณะของภิกษุที่ไม่ควร และควรที่จะเพิกถอนการ
ลงโทษฝ่ายละ ๑๘ ข้อ เช่นเดียวกับ ตัชชนียกรรม.

อุกเขปนียกรรมที่ ๕ (ยกเสียจากหมู)่
พระฉันนะต้องอาบัตแิ ล้วไม่เห็นอาบัติ และไม่ทำคืนอาบัติ กับกรณี
พระอริฏฐะ ผูม้ คี วามเห็นผิดทีว่ า่ ธรรมทีพ่ ระผูม้ พี ระภาคตรัสว่าเป็นอันตราย
(เช่นกามราคะ) ไม่สามารถก่ออันตรายแก่ผซู้ อ่ งเสพได้จริง ความเหล่านัน้ ทราบถึง
พระผูม้ พี ระภาคเจ้า จึงทรงแนะให้สงฆ์ลงโทษผู้ไม่เห็นอาบัติ ผู้ไม่ทำคืนอาบัติ
และผู้มีความเห็นผิด โดยยกเสียจากหมู่ คือไม่คบค้าด้วย ทรงแสดงลักษณะ
การลงโทษทีถ่ กู ต้องและไม่ถกู ต้อง เช่นเดียวกับทีก่ ล่าวไว้ ในเรือ่ งตัชชนียกรรม
แต่มีการเน้นว่า การลงโทษยกเสียจากหมู่นี้ เพราะภิกษุไม่เห็นอาบัติ,
ไม่ทำคืนอาบัติ, ไม่เลิกละความเห็นชั่ว และยังมีความไม่ดีข้ออื่นอีก
ที่เหมือนกับตัชชนียกรรม
แล้วทรงแสดงการเสียสิทธิ เป็นต้น เหมือนกับทีก่ ล่าวไว้ในตัชชนียกรรม
๑๘ ข้อ (หน้า ๒๗๘) โดยเพิม่ เติมอีก ๒๕ ข้อ (แทรกลงระหว่างข้อ๑๐ - ๑๑) คือ
๑. ไม่พงึ ยินดีการกราบไหว้ของภิกษุปกติ
๒. ไม่พงึ ยินดีการลุกรับของภิกษุปกติ
๓. ไม่พึงยินดีการประนมมือของภิกษุปกติ
๔. ไม่พงึ ยินดีการทำสามีจกิ รรมของภิกษุปกติ
๕. ไม่พึงยินดีการนำอาสนะมาให้ของภิกษุปกติ
๖. ไม่พงึ ยินดีการนำทีน่ อนมาให้ของภิกษุปกติ
๗. ไม่พงึ ยินดีการนำน้ำล้างเท้าตัง่ รองเท้ามาให้ของภิกษุปกติ
๘. ไม่พงึ ยินดีการนำกระเบือ้ งเช็ดเท้ามาให้ของภิกษุปกติ
๙. ไม่พึงยินดีการรับบาตรและจีวรของภิกษุปกติ
๑๐.ไม่พงึ ยินดีการถูหลังให้ของภิกษุปกติ
๑

ข้อสังเกต คำว่า การเสียสิทธินน้ั เป็นการพูดให้เข้าใจง่าย ในภาษาบาลีใช้คำว่า วัตร หรือข้อปฏิบตั ิ ๑๘ ข้อนัน่ เอง
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๑๑.ไม่พงึ ใส่ความภิกษุปกติดว้ ยศีลวิบตั ิ
๑๒.ไม่พงึ ใส่ความภิกษุปกติดว้ ยอาจารวิบตั ิ
๑๓.ไม่พงึ ใส่ความภิกษุปกติดว้ ยทิฏฐิวบิ ตั ิ
๑๔.ไม่พงึ ใส่ความภิกษุปกติดว้ ยอาชีววิบตั ิ
๑๕.ไม่พงึ ยุยงภิกษุปกติให้แตกกัน
๑๖. ไม่พงึ ใช้เครือ่ งนุง่ ห่มอย่างคฤหัสถ์
๑๗. ไม่พงึ ใช้เครือ่ งนุง่ ห่มอย่างเดียรถีย์
๑๘.ไม่พงึ คบเดียรถีย์
๑๙.พึงคบพวกภิกษุ
๒๐.พึงศึกษาสิกขาบทของภิกษุ
๒๑.ไม่พงึ อยูใ่ นอาวาสทีม่ เี ครือ่ งมุงเดียวกันกับภิกษุปกติ
๒๒.ไม่พงึ อยูใ่ นทีม่ ใิ ช่อาวาสทีม่ เี ครือ่ งมุงเดียวกันกับภิกษุปกติ
๒๓.ไม่พงึ อยูใ่ นอาวาสและมิใช่อาวาสมีเครือ่ งมุงเดียวกับภิกษุปกติ
๒๔.เห็นภิกษุปกติพงึ ลุกจากอาสนะ
๒๕.ไม่พงึ รุกรานภิกษุปกติทง้ั ข้างในหรือข้างนอกวิหาร
รวมเป็นข้อวัตรทัง้ หมด ๔๓ ข้อ
ต่อมาทรงแสดงลักษณะของภิกษุทไ่ี ม่ควร และควรเพิกถอนการลงโทษ
ต่อเมือ่ ปฏิบตั ติ ามข้อวัตรต่าง ๆ จึงควรระงับการลงโทษ และวิธสี วดระงับกรรม.
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๒.ปริวาสิกขันธกะ
หมวดว่าด้วยผู้อยู่ปริวาส
หมายเหตุ วินยั กรรมเกีย่ วกับการออกจากอาบัตสิ งั ฆาทิเสส ซึง่ กล่าว
ไว้ในหมวดนีต้ อ่ ไปนัน้
ท่านผูอ้ า่ นควรจะได้ทราบความหมายเกีย่ วกับศัพท์
และลำดับการปฏิบตั ซิ ง่ึ กล่าวในหมวดนีก้ อ่ น ซึง่ มีดงั นี้ (ดูแผนผังหน้า ๔๘๑):๑.การอยู่ปริวาส คือการลงโทษให้อบรมตนเองภายใต้ข้อกำหนด
เท่าจำนวนวันทีป่ กปิดอาบัตสิ งั ฆาทิเสส นับตัง้ แต่ลว่ งละเมิด ถ้าปิดไว้กว่ี นั กีเ่ ดือน
ก็จะต้องอยูป่ ริวาสเท่าวันเท่าเดือนทีป่ กปิดนัน้ .
๒.การชักเข้าหาอาบัติเดิม หรือที่เรียกว่า มูลายปฏิกัสสนา คือ
ในขณะทีอ่ ยูป่ ริวาสก็ตาม ประพฤติมานัตก็ตาม เธอไปต้องอาบัตสิ งั ฆาทิเสส
ซ้ำอีก ก็จะต้องสวดประกาศให้เริม่ ต้นนับวันทีถ่ กู ลงโทษใหม่.
๓.การประพฤติมานัต เมื่ออยู่ปริวาสครบกำหนดที่ปิดไว้แล้ว หรือ
ไม่ได้ปดิ ไว้เลย ไม่ตอ้ งอยูป่ ริวาส คงประพฤติมานัตทีเดียว การประพฤติมานัต
คือการถูกลงโทษลักษณะเดียวกับการอยู่ปริวาส แต่มกี ำหนด ๖ ราตรี ไม่วา่ จะ
ปิดไว้ หรือไม่ปดิ อาบัตสิ งั ฆาทิเสส จะต้องประพฤติมานัต ๖ ราตรีเหมือนกันหมด
และต้องไม่ประพฤติมานัตในคณะสงฆ์อนั พร่อง (คือ มีภกิ ษุปกตินอ้ ยกว่า ๔ รูป).
๔.การสวดถอนจากอาบัติสังฆาทิเสสหรืออัพภาน เมื่อภิกษุถูก
ลงโทษให้อยู่ปริวาสและให้ประพฤติมานัตถูกต้องแล้ว ก็เป็นผู้ควรแก่การ
สวดถอนจากอาบัตินั้น การสวดถอนจากอาบัตินี้จึงเรียกว่า อัพภาน ต้องใช้
ภิกษุประชุมกันไม่นอ้ ยกว่า ๒๐ รูป.
ในระหว่างทีถ่ กู ลงโทษเหล่านี้ ภิกษุถกู ตัดสิทธิมากมาย ทัง้ ยังต้องคอย
บอกความผิดของตนแก่ภกิ ษุผผู้ า่ นไปมา และบอกในทีป่ ระชุมสงฆ์ เมือ่ ทำอุโบสถ
สังฆกรรมด้วย สรุปว่าเป็นการลงโทษที่ทำให้ผู้ถูกลงโทษรู้สึกว่าหนักมาก ต้อง
เกีย่ วข้องกับสงฆ์สว่ นมากโดยการประจานตัว และการสวดประกาศหลายขัน้ ตอน
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ตัดสิทธิภิกษุผู้อยู่ปริวาส
สมัยนั้น ภิกษุผู้อยู่ปริวาส ยินดีการกราบไหว้เป็นต้น ของภิกษุปกติ
พระผูม้ พี ระภาคเจ้าทรงทราบ จึงทรงวางข้อกำหนด มิให้ภกิ ษุผอู้ ยูป่ ริวาสยินดี
การกราบไหว้, การนำที่นอนมาให้, การล้างเท้า, การตั้งตั่งรองเท้า, การตั้ง
กระเบือ้ งเช็ดเท้า, การรับบาตรจีวร, การถูหลังในเวลาอาบน้ำ ถ้ายินดีให้ผอู้ น่ื
ทำแก่ตนนัน้ ต้องอาบัตทิ กุ กฏ
ทรงอนุญาตให้ภิกษุผู้อยู่ปริวาสด้วยกันปฏิบัติ และแสดงความเคารพ
เอือ้ เฟือ้ ต่อกันดังทีก่ ล่าวข้างต้นได้ ตามลำดับพรรษา และทรงอนุญาตให้ภกิ ษุ
ผูอ้ ยูป่ ริวาสด้วยกันทำอุโบสถ ปวารณา รับแจกผ้าอาบน้ำฝน รับอาหาร รับแจก
อาหารได้ตามลำดับพรรษา.

วัตร ๙๔ ข้อสำหรับภิกษุผู้อยู่ปริวาส
ทรงแสดงวัตร ๙๔ ข้อของภิกษุผอู้ ยูป่ ริวาส (หรือกล่าวอีกอย่างหนึง่ ก็คอื
การตัดสิทธิตา่ ง ๆ ห้าม ทำอย่างนัน้ อย่างนี)้ รวมทัง้ สิน้ ๙๔ ข้อดังต่อไปนี้
หมวดที่ ๑
๑. ภิกษุผู้อยูป่ ริวาสไม่พึงให้อุปสมบท
๒. ไม่พงึ ให้นสิ ยั
๓. ไม่พึงใช้สามเณรอุปัฏฐาก
๔. ไม่พึงรับสมมติเป็นผู้สั่งสอนภิกษุณี
๕. แม้ได้รบั สมมติแล้ว ก็ไม่พงึ สัง่ สอนภิกษุณี
๖. สงฆ์ให้ปริวาสเพือ่ อาบัตใิ ด ไม่พงึ ต้องอาบัตนิ น้ั
๗. ไม่พึงต้องอาบัติอื่นอันเช่นนั้น
๘. ไม่พึงต้องอาบัติอันเลวทรามกว่านั้น
๙. ไม่พึงติกรรม
๑๐. ไม่พึงติเตียนภิกษุทั้งหลายผู้ทำกรรม
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๒๘๗

๑๑. ไม่พงึ ห้ามอุโบสถแก่ปกตัตตะภิกษุ (ภิกษุปกติ)
๑๒.ไม่พึงห้ามปวารณาแก่ปกตัตตะภิกษุ
๑๓.ไม่พึงทำการไต่สวน
๑๔.ไม่พึงเริ่มอนุวาทาธิกรณ์
๑๕. ไม่พึงขอโอกาสภิกษุอื่น
๑๖. ไม่พงึ โจทภิกษุอน่ื
๑๗. ไม่พงึ ให้ภกิ ษุอน่ื ให้การ
๑๘.ไม่พงึ ช่วยภิกษุกบั ภิกษุให้สอู้ ธิกรณ์กนั
หมวดที่ ๒
๑๙. ภิกษุผอู้ ยูป่ ริวาสไม่พงึ เดินนำหน้าภิกษุปกติ
๒๐. ไม่พงึ นัง่ ข้างหน้าภิกษุปกติ
๒๑.พึงพอใจในอาสนะสุดท้าย ทีน่ อนสุดท้าย วิหารสุดท้ายของสงฆ์
ทีส่ งฆ์จะให้แก่เธอ
๒๒.ไม่พงึ มีปกตัตตะภิกษุเป็นสมณะนำหน้า หรือตามหลังเข้าไป
สูส่ กุล
๒๓. ไม่พงึ สมาทานอารัญญิกธุดงค์
๒๔. ไม่พงึ สมาทานบิณฑปาติกธุดงค์
๒๕.ไม่พงึ ให้เขานำบิณฑบาตมาส่งเพราะปัจจัยนัน้ ด้วยคิดว่าคนทัง้
หลายอย่ารู้จักเรา
หมวดที่ ๓
๒๖. ภิกษุผอู้ ยูป่ ริวาสเป็นอาคันตุกะไปพึงบอกให้ทราบ๑
๒๗.มีอาคันตุกะมาก็พึงบอก
๒๘. พึงบอกในอุโบสถ
๒๙.พึงบอกในปวารณา
๓๐. ถ้าอาพาธพึงสัง่ ทูตให้บอก
๑

คือเป็นอาคันตุกะไปวัดอืน่ พึงบอกภิกษุทง้ั หลายในวัดนัน้ (วิ. อ. ๓ / ๗๗ / ๒๖๑)
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หมวดที่ ๔
๓๑.ไม่พงึ ออกจากอาวาสทีม่ ภี กิ ษุ ไปสูอ่ าวาสทีห่ าภิกษุไม่ได้
๓๒. ไม่พงึ ออกจากอาวาสทีม่ ภี กิ ษุ ไปสูถ่ น่ิ มิใช่อาวาสทีห่ าภิกษุไม่ได้
๓๓. ไม่พงึ ออกจากอาวาสทีม่ ภี กิ ษุ ไปสูอ่ าวาสหรือถิน่ มิใช่อาวาสที่
หาภิกษุไม่ได้
๓๔. ไม่พงึ ออกจากถิน่ มิใช่อาวาสทีม่ ภี กิ ษุ ไปสูอ่ าวาสทีห่ าภิกษุไม่ได้
๓๕.ไม่พึงออกจากถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่ถิ่นมิใช่อาวาสที่
หาภิกษุไม่ได้
๓๖. ไม่พึงออกจากถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาสหรือถิ่นมิใช่
อาวาสทีห่ าภิกษุไม่ได้
๓๗.ไม่พงึ ออกจากอาวาสหรือถิน่ มิใช่อาวาสทีม่ ภี กิ ษุ ไปสูอ่ าวาส
ทีห่ าภิกษุไม่ได้
๓๘. ไม่พงึ ออกจากอาวาสหรือถิน่ มิใช่อาวาสทีม่ ภี กิ ษุ ไปสูถ่ น่ิ มิใช่
อาวาสทีห่ าภิกษุไม่ได้
๓๙.ไม่พงึ ออกจากอาวาสหรือถิน่ มิใช่อาวาสทีม่ ภี กิ ษุ ไปสูอ่ าวาสหรือ
ถิน่ มิใช่อาวาสทีห่ าภิกษุไม่ได้
ทัง้ นี้ เว้นแต่ไปกับปกตัตตะภิกษุ และเว้นแต่มอี นั ตราย
หมวดที่ ๕
๔๐. ภิกษุผอู้ ยูป่ ริวาส ไม่พงึ ออกจากอาวาสทีม่ ภี กิ ษุ ไปสูอ่ าวาส
ทีม่ ภี กิ ษุ แต่เป็นนานาสังวาส
๔๑.ไม่พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่ถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ
แต่เป็นนานาสังวาส
๔๒. ไม่พงึ ออกจากอาวาสทีม่ ภี กิ ษุ ไปสูอ่ าวาสหรือถิน่ มิใช่อาวาส
ทีม่ ภี กิ ษุ แต่เป็นนานาสังวาส
๔๓. ไม่พงึ ออกจากถิน่ มิใช่อาวาสทีม่ ภี กิ ษุ ไปสูอ่ าวาสทีม่ ภี กิ ษุ
แต่เป็นนานาสังวาส
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๔๔. ไม่พงึ ออกจากถิน่ มิใช่อาวาสทีม่ ภี กิ ษุ ไปสูถ่ น่ิ มิใช่อาวาสทีม่ ภี กิ ษุ
แต่เป็นนานาสังวาส
๔๕.ไม่พึงออกจากถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุไปสู่อาวาสหรือถิ่นมิใช่
อาวาสมีภิกษุเป็นนานาสังวาส
๔๖. ไม่พึงออกจากอาวาสหรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาส
ทีม่ ภี กิ ษุ แต่เป็นนานาสังวาส
๔๗.ไม่พึงออกจากอาวาสหรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่ถิ่นมิใช่
อาวาสที่มีภิกษุนานาสังวาส
๔๘. ไม่พึงออกจากอาวาสหรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาส
หรือถิน่ มิใช่อาวาสทีม่ ภี กิ ษุ แต่เป็นนานาสังวาส
ทัง้ นี้ เว้นแต่ไปกับปกตัตตะภิกษุ และมีอนั ตราย
หมวดที่ ๖
๔๙.ภิกษุผอู้ ยูป่ ริวาส พึงออกจากอาวาสทีม่ ภี กิ ษุ ไปสูอ่ าวาสทีม่ ภี กิ ษุ
เป็นสมานสังวาส
๕๐.พึงออกจากอาวาสทีม่ ภี กิ ษุ ไปสูถ่ น่ิ มิใช่อาวาสทีม่ ภี กิ ษุเป็น
สมานสังวาส
๕๑. พึงออกจากอาวาสทีม่ ภี กิ ษุ ไปสูอ่ าวาสหรือถิน่ มิใช่อาวาส
ทีม่ ภี กิ ษุเป็นสมานสังวาส
๕๒.พึงออกจากถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาสที่มีภิกษุเป็น
สมานสังวาส
๕๓.พึงออกจากถิน่ มิใช่อาวาสทีม่ ภี กิ ษุ ไปสูถ่ น่ิ มิใช่อาวาสทีม่ ภี กิ ษุ
เป็นสมานสังวาส
๕๔.พึงออกจากถิน่ มิใช่อาวาสทีม่ ภี กิ ษุ ไปสูอ่ าวาสหรือถิน่ มิใช่อาวาส
ทีม่ ภี กิ ษุเป็นสมานสังวาส
๕๕. พึงออกจากอาวาสหรือถิน่ มิใช่อาวาสทีม่ ภี กิ ษุ ไปสูอ่ าวาส
ทีม่ ภี กิ ษุเป็นสมานสังวาส
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๕๖. พึงออกจากอาวาสหรือถิน่ มิใช่อาวาสทีม่ ภี กิ ษุ ไปสูถ่ น่ิ มิใช่อาวาส
ทีม่ ภี กิ ษุเป็นสมานสังวาส
๕๗. พึงออกจากอาวาสหรือถิน่ มิใช่อาวาสทีม่ ภี กิ ษุ ไปสูอ่ าวาสหรือ
ถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุเป็นสมานสังวาส
ทัง้ นี้ ทีร่ วู้ า่ อาจจะไปถึงในวันนีท้ เี ดียว
หมวดที่ ๗
๕๘.ภิกษุผอู้ ยูป่ ริวาส
ไม่พงึ อยูใ่ นทีม่ งุ อันเดียวกันในอาวาส
กับปกตัตตะภิกษุ
๕๙. ไม่พงึ อยูใ่ นทีม่ งุ อันเดียวกันในถิน่ มิใช่อาวาส
๖๐. ไม่พงึ อยูใ่ นทีม่ งุ อันเดียวกันในอาวาสก็ดี ในถิน่ มิใช่อาวาสก็ดี
๖๑. เห็นปกตัตตะภิกษุแล้ว พึงลุกออกจากอาสนะ
๖๒. พึงนิมนต์ปกตัตตะภิกษุใหันั่ง
๖๓. ไม่พงึ นัง่ ในอาสนะเดียวกันกับปกตัตตะภิกษุ
๖๔. เมือ่ ปกตัตตะภิกษุนง่ั ณ อาสนะต่ำ ไม่พงึ นัง่ ณ อาสนะสูง
๖๕. เมือ่ ปกตัตตะภิกษุนง่ั ณ พืน้ ดิน ไม่พงึ นัง่ ณ อาสนะ
๖๖. ไม่พงึ จงกรมในทีจ่ งกรมอันเดียวกันกับปกตัตตะภิกษุ
๖๗.เมื ่ อ ปกตั ต ตะภิ ก ษุ จ งกรมอยู ่ ใ นที ่ จ งกรมต่ ำ ไม่ พ ึ ง จงกรม
ในทีจ่ งกรมสูง
๖๘. เมือ่ ปกตัตตะภิกษุจงกรม ณ พืน้ ดิน ไม่พงึ จงกรมในทีจ่ งกรม
หมวดที่ ๘
๖๙. - ๘๙. ภิกษุผู้อยู่ปริวาสไม่พึงอยู่ในที่มุงอันเดียวกันในอาวาส,
ไม่พงึ อยูใ่ นทีม่ งุ เดียวกันในถิน่ มิใช่อาวาส, ไม่พงึ อยูใ่ นทีม่ งุ เดียวกัน ในอาวาสก็ดี
ในถิน่ มิใช่อาวาสก็ดอี าวาส กับภิกษุผอู้ ยูป่ ริวาสทีแ่ ก่พรรษากว่า
ไม่พงึ นัง่ ในอาสนะเดียวกันกับภิกษุอยูป่ ริวาสผูแ้ ก่พรรษากว่า
... กับภิกษุผคู้ วรชักเข้าหาอาบัตเิ ดิม
... กับภิกษุผคู้ วรมานัต
... กับภิกษุผู้ประพฤติมานัต
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๒๙๑

... กับภิกษุผคู้ วรอัพภาน
๙๐. เมือ่ เธอนัง่ ณ อาสนะต่ำ ไม่พงึ นัง่ อาสนะสูง
๙๑. เมือ่ เธอนัง่ พืน้ ดิน ไม่พงึ นัง่ ณ อาสนะ
๙๒.ไม่พงึ จงกรมในทีจ่ งกรมเดียวกัน
๙๓.เมือ่ เธอจงกรมอยูใ่ นทีจ่ งกรมต่ำ ไม่พงึ จงกรมในทีจ่ งกรมสูง
๙๔.เมือ่ เธอจงกรมอยู่ ณ พืน้ ดิน ไม่พงึ จงกรมในทีจ่ งกรม.
ถ้าสงฆ์มภี กิ ษุอยูป่ ริวาสเป็นที่ ๔ ให้ปริวาส ชักเข้าหาอาบัตเิ ดิม
ให้มานัตใช้ไม่ได้ ไม่ควรทำ
สงฆ์ ๒๐ รูป ทัง้ ภิกษุผคู้ วรอัพภานนัน้ ให้อพั ภาน การกระทำดังนัน้
ใช้ไม่ได้ และไม่ควรทำฯ

รัตติเฉท ๓ อย่างของภิกษุผอู้ ยูป่ ริวาส
รัตติเฉท๑ความขาดแห่งราตรีของภิกษุผอู้ ยูป่ ริวาสมี ๓ อย่าง คือ
๑. อยูร่ ว่ ม (สหวาสะ)๒
๒. อยูป่ ราศ (วิปปวาสะ)
๓. ไม่บอก (อนาโรจนา)

รัตติเฉท ๔ อย่างของภิกษุผปู้ ระพฤติมานัต
ความขาดแห่งราตรีของภิกษุผปู้ ระพฤติมานัตมี ๔ อย่าง คือ
๑. อยู่ร่วม
๒. อยู่ปราศ
๑

รัตติเฉท แปลว่าขาดราตรี หมายถึงเหตุให้ขาดราตรี นับราตรีทอ่ี ยูป่ ริวาสไม่ได้ พระผูม้ พี ระภาคทรงบัญญัตไิ ว้
สำหรับภิกษุผปู้ ระพฤติมานัต (วิ. อ. ๓ / ๔๗๕ / ๕๒๘)
๒

สหวาสะ การอยูร่ ว่ ม หมายถึง อยูใ่ นทีม่ งุ บังเดียวกันกับปกตัตตภิกษุ
วิปปวาสะ การอยูป่ ราศ หมายถึง การทีภ่ กิ ษุผอู้ ยูป่ ริวาสนัน้ อยูร่ ปู เดียว
อนาโรจนา การไม่บอก หมายถึง การไม่บอกแก่พวกภิกษุอาคันตุกะเป็นต้น (วิ. อ. ๓ / ๘๓ / ๒๖๖)
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๓. ไม่บอก
๔. การประพฤติมานัตในคณะสงฆ์อนั พร่อง (มีปกติภกิ ษุนอ้ ยกว่า ๔ รูป)
วัตรสำหรับผูอ้ ยูป่ ริวาส, ผูค้ วรแก่การชักเข้าหาอาบัตเิ ดิม และวัตรของ
ผูป้ ระพฤติมานัตมีลกั ษณะใกล้เคียงกัน เพียงแต่วตั รของผูป้ ระพฤติมานัตนัน้
ต้องบอกทุกวัน และต้องไม่ประพฤติในคณะสงฆ์อนั พร่อง

การเก็บปริวาส และเก็บมานัต
ในกรณีที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น อันทำให้ไม่สามารถอยู่ปริวาส หรือ
ประพฤติมานัตได้สะดวก เช่น สงฆ์มาประชุมมากมาย จะเที่ยวบอกประจาน
ตัวเองให้หมดสิน้ ทัว่ ถึงคงไม่ไหว ทรงอนุญาตให้เก็บปริวาสหรือมานัตได้ เมือ่
เหตุการณ์เป็นปกติแล้ว จึงสมาทานการอยูป่ ริวาสหรือประพฤติมานัตต่อไปใหม่

คัมภีรจ์ ลุ วรรค ภาค ๑ (พระวินยั ปิฏก เล่ม ๖)

๒๙๓

๓. สมุจจยขันธกะ
หมวดว่าด้วย การรวบรวมเรือ่ งการออกจากอาบัตสิ งั ฆาทิเสส
ในหมวดนีแ้ สดงวิธอี อกจากอาบัตสิ งั ฆาทิเสส โดยเล่าเรือ่ งพระอุทายี
ปรึกษาสงฆ์วา่ ต้องอาบัตสิ งั ฆาทิเสสแล้ว ควรปฏิบตั อิ ย่างไร? มีการแสดง
รายละเอียดซึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสแนะดังต่อไปนี้ :๑. ต้องอาบัติสังฆาทิเสสข้อเดียว ไม่ได้ปกปิด ให้ขอมานัต ๖ ราตรี
เพื่ออาบัติ ๑ ตัวกับสงฆ์ ให้สงฆ์สวดประกาศให้มานัต เมื่อประพฤติมานัต
แล้วจึงให้ขออัพภานกับสงฆ์ สงฆ์จงึ สวดอัพภานประกาศถอนจากอาบัตใิ ห้
๒. ต้องอาบัติสังฆาทิเสสข้อเดียวปิดไว้วันเดียว ให้ขอปริวาส ๑ วัน
อยูป่ ริวาสแล้ว จึงขอมานัตแล้วดำเนินการต่อไปตามลำดับเหมือนข้อ ๑
๓. ต้องอาบัตสิ งั ฆาทิเสสข้อเดียวแต่ปดิ ไว้ ๒ วันบ้าง ๓ วันบ้าง ๔ วันบ้าง
๕ วันบ้าง ให้ขอปริวาสเท่ากับวันทีป่ กปิดไว้นน้ั อยูป่ ริวาสแล้วจึงขอมานัต ๖
ราตรีเพือ่ อาบัติ ๑ ตัวกับสงฆ์ และทำตามลำดับเหมือนข้อ ๑
๔. ต้องอาบัตสิ งั ฆาทิเสสแล้วปกปิดไว้ ๕ วัน ขอปริวาส ๕ วัน ระหว่าง
อยูป่ ริวาสต้องอาบัตสิ งั ฆาทิเสสซ้ำอีกโดยไม่ปดิ ไว้ ทรงให้ขอมูลายปฏิกสั สนา
คือ ขอชักเข้าหาอาบัตเิ ดิมต่อสงฆ์ๆให้มลู ายปฏิกสั สนา เมือ่ อยูป่ ริวาสแล้วเป็นผู้
ควรแก่มานัตต้องอาบัตสิ งั ฆาทิเสสซ้ำอีกโดยไม่ปดิ ไว้ ทรงให้ขอมูลายปฏิกสั สนา
แล้วให้มานัต ๖ ราตรีเพือ่ อาบัติ ๓ ตัว ขณะอยูม่ านัตเธอต้องอาบัตสิ งั ฆาทิเสสซ้ำ
โดยไม่ปดิ ไว้ ทรงให้ขอมูลายปฏิกสั สนาเพือ่ อาบัติ ๑ ตัวแล้วให้มานัต ๖ ราตรี
เมือ่ ประพฤติมานัตแล้วเป็นผูค้ วรแก่อพั ภาน เธอต้องอาบัตสิ งั ฆาทิเสสโดยไม่ปดิ
ทรงให้ขอมูลายปฏิกสั สนา ให้มานัต ๖ ราตรีเพือ่ อาบัติ ๑ ตัว ประพฤติมานัตแล้ว
จึงขออัพภานต่อสงฆ์
๕. ต้องสังฆาทิเสสแล้วปกปิดไว้ ๑ ปักษ์ (๑๕วัน) ให้ขอปริวาส ๑ ปักษ์
ระหว่างทีอ่ ยูป่ ริวาสต้องอาบัตสิ งั ฆาทิเสสปิดไว้ ๕ วัน ทรงให้ขอมูลายปฏิกสั สนา
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กับสงฆ์ แล้วให้สโมธานปริวาสเพือ่ อาบัตติ วั ก่อน คือ รวมวันอยูป่ ริวาสกับอาบัติ
ทีป่ ดิ ไว้เดิม เมือ่ อยูป่ ริวาสแล้วเป็นผูค้ วรมานัตเธอต้องสังฆาทิเสสปิดไว้ ๕ วันอีก
ให้ขอมูลายปฏิกสั สนา แล้วให้สโมธานปริวาสเพือ่ อาบัตติ วั ก่อน อยูป่ ริวาสแล้ว
จึงขอมานัต ๖ ราตรีเพือ่ อาบัติ ๓ ตัวกะสงฆ์ ระหว่างทีป่ ระพฤติมานัตเธอต้อง
สังฆาทิเสสปิดไว้ ๕ วันอีก ให้ขอมูลายปฏิกสั สนา แล้วให้สโมธานปริวาสเพือ่
อาบัตติ วั ก่อน อยูป่ ริวาสแล้ว จึงขอมานัต ๖ ราตรีเพือ่ อาบัตติ วั ก่อน และเพือ่ อาบัติ
๑ ตัว ประพฤติมานัตแล้วเป็นผูค้ วรอัพภาน เธอต้องสังฆาทิเสส ปิดไว้ ๕ วันอีก
ให้ขอมูลายปฏิกสั สนา แล้วให้สโมธานปริวาสเพือ่ อาบัตติ วั ก่อน อยูป่ ริวาสแล้ว
จึงขอมานัต ๖ ราตรีเพือ่ อาบัติ ๑ ตัว ประพฤติมานัตแล้วจึงขออัพภานกับสงฆ์.
๖. ต้องสังฆาทิเสส ๑ ตัวปิดไว้ ๑ วัน อาบัติ ๒ ตัวปิดไว้ ๒ วัน อาบัติ ๓
ตัวปิดไว้ ๓ วัน อาบัติ ๔ ตัวปิดไว้ ๔ วัน อาบัติ ๕ ตัวปิดไว้ ๕ วัน อาบัติ ๖ ตัว
ปิดไว้ ๖ วัน อาบัติ ๗ ตัวปิดไว้ ๗ วัน อาบัติ ๘ ตัวปิดไว้ ๘ วัน อาบัติ ๙ ตัว ปิดไว้
๙ วัน อาบัติ ๑๐ ตัวปิดไว้ ๑๐ วัน ตรัสว่า “บรรดาอาบัตเิ หล่านัน้ อาบัตเิ หล่าใด
ปิดไว้นานกว่าอาบัตทิ งั้ หมด สงฆ์จงให้อคั ฆสโมธานปริวาสเพือ่ อาบัตเิ หล่านัน้
๗. ภิกษุรปู หนึง่ ต้องอาบัตสิ งั ฆาทิเสส ๒ ตัวปิดไว้ ๒ เดือน ได้ขอปริวาส
เพือ่ อาบัติ ๑ ตัวปิดไว้ ๒ เดือนกับสงฆ์ ภายหลังละอายใจจึงแจ้งความทีป่ ดิ อาบัติ
๒ ตัวปิดเอาไว้ ๒ เดือน จึงทรงให้สงฆ์ให้ปริวาส ๒ เดือนเพือ่ อาบัตแิ ม้นอกนี้
๘.สมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งต้องอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว ไม่รู้จำนวน
ระลึกไม่ได้ ไม่แน่ใจในอาบัติ และจำนวนราตรีที่ปกปิด จึงทรงให้สงฆ์ให้
สุทธันตปริวาส (คือปริวาสทีอ่ ยูจ่ นกว่าจะบริสทุ ธิ)์ แล้วดำเนินตามข้อ ๑
๙.กรณีที่ภิกษุผู้กำลังอยู่ปริวาส ผู้ควรแก่การชักเข้าหาอาบัติเดิม
ผูค้ วรแก่มานัต ผูค้ วรแก่อพั ภานนัน้ สึก ลดฐานะเป็นสามเณร วิกลจริตมีจติ ฟุง้ ซ่าน
กระสับกระส่ายเพราะเวทนา ถูกสงฆ์ลงอุกเขปนียกรรม การอยูป่ ริวาสและ
กรรมทัง้ หลายนัน้ ใช้ไม่ได้, ถ้ากลับคืนสภาพเป็นภิกษุอกี ปริวาสมานัตทีใ่ ห้แล้ว
หรืออยูป่ ระพฤติแล้ว เป็นอันให้หรือประพฤติดแี ล้ว ให้ทำกรรมทีเ่ หลืออยูต่ อ่ ไป
นอกจากนีย้ งั มีตวั อย่างอืน่ อีก ในสมุจจยขันธกะนีเ้ ป็นการประมวลเรือ่ ง
การออกจากอาบัตสิ งั ฆาทิเสส ทีม่ ปี ญ
ั หาซับซ้อน (ดูแผนผังหน้า ๔๘๑ ประกอบ)

คัมภีรจ์ ลุ วรรค ภาค ๑ (พระวินยั ปิฏก เล่ม ๖)

๒๙๕

๔. สมถขันธกะ
หมวดว่าด้วยวิธีระงับอธิกรณ์
๑. สัมมุขาวินยั (การระงับพร้อมหน้า)
ภิกษุฉัพพัคคีย์ทำกรรมลงโทษแก่ภิกษุทั้งหลาย ที่ไม่ได้อยู่ตอ่ หน้า
คือตัชชนียกรรมบ้าง นิยสกรรมบ้าง ปัพพาชนียกรรมบ้าง ปฏิสารณียกรรมบ้าง
อุกเขปนียกรรมบ้าง มีผู้ติเตียน พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติพระวินยั
ห้ามทำการลับหลังผูถ้ กู ลงโทษ ทรงปรับอาบัตทิ กุ กฏแก่ผทู้ ำเช่นนัน้
ทรงแสดงภิกษุทเ่ี ป็นบุคคลฝ่ายไม่ดี ๓ ประเภท คือ
๑. บุคคลคนเดียว
๒. บุคคลหลายคน
๓. สงฆ์ทพ่ี ดู ไม่เป็นธรรมฝ่ายหนึง่
กับทรงแสดงภิกษุทเ่ี ป็นบุคคลฝ่ายดี ๓ ประเภท ทีพ่ ดู เป็นธรรมฝ่ายหนึง่
ฝ่ายที่พูดไม่เป็นธรรม แม้จะระงับเรื่องที่เกิดขึ้นในที่พร้อมหน้า ก็เรียกว่า
สัมมุขาวินยั เทียม และระงับไม่เป็นธรรม ฝ่ายทีพ่ ดู เป็นธรรมระงับเรือ่ งทีเ่ กิดขึน้
เรียกว่าสัมมุขาวินยั และระงับอย่างเป็นธรรม

๒. สติวินัย (การระงับด้วยยกให้ว่าเป็นผู้มีสติสมบูรณ์)
พระทัพพมัลลบุตรได้บรรลุอรหัตตผลตัง้ แต่อายุ ๗ ขวบ ท่านปรารถนา
จะทำประโยชน์แก่สงฆ์ จึงไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า ขอรับทำหน้าที่เป็นผู้จัด
เสนาสนะและแจกภัต พระผู้มีพระภาคทรงเห็นชอบด้วย จึงตรัสให้เรียก
ประชุมสงฆ์ ขอมติสวดประกาศแต่งตั้งพระทัพพมัลลบุตร เป็นผู้จัดเสนาสนะ
และผูแ้ จกภัต เมือ่ ไม่มผี ใู้ ดคัดค้าน จึงเป็นอันประกาศแต่งตัง้ เมือ่ ได้รบั แต่งตัง้ แล้ว
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ปรากฏว่าได้จัดเสนาสนะได้ดีและเรียบร้อย ถึงกับมีภิกษุมาทดลองให้ท่าน
จัดในที่ต่างๆกัน ซึ่งอยู่ห่างไกลกันทีละหลายๆรูป เพื่อจะดูความสามารถ
แต่ทา่ นก็จดั ได้เรียบร้อย อย่างน่าอัศจรรย์ ส่วนการจัดแบ่งภิกษุไปรับอาหารก็ทำ
ได้เรียบร้อย แต่มภี กิ ษุพวกหนึง่ ซึง่ เป็นพวกภิกษุเมตติยะ และภุมมชกะไม่พอใจ
ว่าตนไม่ค่อยได้รับอาหารดี ๆ ภิกษุพวกนั้นเข้าใจผิดว่า พระทัพพมัลลบุตร
กลั่นแกล้ง จึงหาเรื่องให้นางเมตติยาภิกษุณี แกล้งใส่ความหาว่าข่มขืนนาง
เมื่อไต่สวนได้ความสัตย์แล้ว
พระผู้มีพระภาคจึงทรงให้สงฆ์จัดการให้สึก
นางเมตติยาภิกษุณี แม้ภกิ ษุทก่ี อ่ เรือ่ งจะขอรับผิดแทนว่าตนเป็นผูต้ น้ คิด.
พระผู้มีพระภาคเจ้า จึงทรงแนะวิธีระงับอธิกรณ์ชนิดนี้ ซึ่งเกิดขึ้นแก่
พระอรหันต์ โดยให้สงฆ์สวดประกาศให้สติวนิ ยั แก่พระทัพพมัลลบุตร แล้วทรง
แสดงเงือ่ นไข ๕ ประการ ในการให้สติวนิ ยั คือ
๑. ภิกษุผถู้ กู โจทฟ้อง เป็นผูบ้ ริสทุ ธิ์ ไม่มอี าบัติ
๒. มีผกู้ ล่าวฟ้องเธอ
๓. เธอขอสติวนิ ยั
๔. สงฆ์ให้สติวนิ ยั แก่เธอ
๕. สงฆ์พร้อมเพรียงกันให้โดยธรรม อย่างนีจ้ งึ เรียกว่าการให้สติวนิ ยั
อันเป็นธรรม

๓. อมูฬหวินัย (การระงับด้วยยกให้ว่าเป็นบ้า)
ภิกษุชื่อคัคคะเป็นบ้าได้ทำความผิดหลายประการ มีผู้โจทฟ้อง
พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงแนะให้ระงับ ด้วยอมูฬหวินัย โดยให้ผู้ถูกฟ้อง
(ซึง่ หายแล้ว) ขออมูฬหวินยั และให้สงฆ์สวดประกาศให้อมูฬหวินยั เป็นอันระงับ
ด้วยยกให้วา่ เป็นบ้าในขณะทำความผิด แต่กท็ รงวางเงือ่ นไขไว้วา่ ถ้าทำความผิด
ขณะทีร่ สู้ กึ ตน และไม่เป็นบ้า แต่แก้ตวั ว่าไม่รู้ หรือรูส้ กึ เหมือนฝัน หรือแก้ตวั อ้าง
ความเป็นบ้า สงฆ์ให้อมูฬหวินยั แก่เธอดังนี้ เรียกว่า ไม่เป็นธรรม ถ้าตรงกันข้าม
คือทำไปในขณะเป็นบ้าไม่รสู้ กึ ตัวจริง ๆ การให้อมูฬหวินยั จึงเป็นธรรม
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๔. ปฏิญญาตกรณะ (การระงับด้วยคำสารภาพของผูถ้ กู ฟ้อง)
ภิกษุฉัพพัคคีย์ลงกรรมแก่ภิกษุทั้งหลาย โดยไม่ฟังคำสารภาพ
ของภิกษุเหล่านัน้ มีผตู้ เิ ตียน พระผูม้ พ
ี ระภาคเจ้า จึงทรงบัญญัตพ
ิ ระวินยั
ห้ามทำเช่นนัน้ ถ้าฝ่าฝืนต้องอาบัตทิ กุ กฏ
แล้วจึงทรงแสดงวิธีระงับอธิกรณ์ ด้วยการรับสารภาพของจำเลย
ที่ไม่เป็นธรรมและที่เป็นธรรม ลักษณะอธิกรณ์ที่ไม่เป็นธรรมคือสารภาพ
ไม่ตรงตามทีท่ ำลงไปจริง เช่น ต้องอาบัตหิ นัก สารภาพว่าต้องอาบัตริ องลงมา
หรือต้องอาบัติเบา สารภาพว่าต้องอาบัติหนัก
ส่วนที่เป็นธรรม คือต้องอาบัติอะไรก็สารภาพตามนั้น

๕. เยภุยยสิกา (การระงับด้วยถือเสียงข้างมาก)
ภิกษุทั้งหลายบาดหมางทะเลาะวิวาทกันในท่ามกลางสงฆ์ ด่ากันอยู่
ไม่อาจระงับอธิกรณ์ได้ พระผูม้ พี ระภาคจึงทรงอนุญาตให้ระงับอธิกรณ์ชนิดนีด้ ว้ ย
ถือเอาเสียงข้างมาก ให้สมมติภิกษุผู้ให้จับฉลาก(คือผู้ดูแลการลงคะแนน
นับคะแนน) ภิกษุผู้ให้จับฉลากจะต้องประกอบด้วยองค์ ๕ คือ ไม่ลำเอียง
เพราะรัก เพราะเกลียด เพราะหลง เพราะกลัว และรูว้ า่ อย่างไรเป็นอันจับอย่างไร
ไม่เป็นอันจับ (คุมการลงคะแนนได้ดี) แล้วให้สวดประกาศแต่งตั้งภิกษุผู้ให้
จับฉลากในท่ามกลางสงฆ์
ทรงแสดงการจับฉลาก (ลงคะแนน) ที่ไม่เป็นธรรมและที่เป็นธรรม
อย่างละ ๑๐ ประการคือ
๑. อธิกรณ์เป็นเรือ่ งเล็กน้อย
๒. ไม่ลกุ ลามไปทีอ่ น่ื ไกล
๓. ภิกษุพวกนัน้ ระลึกไม่ได้ และพวกอืน่ ก็ไม่สามารถให้ระลึกได้
๔. รู้ว่าผู้กล่าวไม่เป็นธรรมมีมากกว่า
๕. รู้ว่าผู้กล่าวไม่เป็นธรรมอาจมีมากกว่า
๖. รู้ว่าสงฆ์จะแตกกัน
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๗. รูว้ า่ สงฆ์อาจแตกกัน
๘. จับฉลากโดยไม่เป็นธรรม
๙. จับฉลากเป็นพวก ๆ
๑๐. มิได้จับฉลากตามความเห็นของตน
ลักษณะอย่างนีเ้ รียกว่าไม่เป็นธรรม ส่วนทีเ่ ป็นธรรม คือทีต่ รงกันข้าม
จากที่แสดงมาข้างต้น.

๖. ตัสสปาปิยสิกา (การระงับด้วยการลงโทษ)
ภิกษุชื่ออุปวาฬะ ถูกฟ้องด้วยเรื่องต้องอาบัติในที่ประชุมสงฆ์
ปฏิเสธแล้วกลับรับ รับแล้วกลับปฏิเสธ ให้การกลับกลอกกล่าวเท็จทั้งๆที่รู้
พระผู้มีพระภาคทรงทราบ จึงทรงแนะให้สงฆ์ใช้วิธีตัสสปาปิยสิกา คือให้สวด
ประกาศเป็นการสงฆ์ลงโทษจำเลย
ทรงแสดงการทำตัสสปาปิยสิกากรรม ทีเ่ ป็นธรรมว่า ประกอบด้วยองค์ ๕ คือ
๑. ภิกษุเป็นผูไ้ ม่บริสทุ ธิ์
๒. เป็นผู้ไม่มียางอาย
๓. มีผู้โจทฟ้อง
๔. สงฆ์ทำตัสสปาปิยสิกากรรมแก่เธอ
๕. สงฆ์พร้อมเพรียงกันลงโทษโดยธรรม
อนึง่ ทรงแสดงลักษณะการทำกรรมชนิดนีท้ ไ่ี ม่เป็นธรรมและทีเ่ ป็นธรรม
ตามแบบที่ทรงแสดงไว้ในเรื่องตัชชนียกรรม
ทรงแสดงลักษณะที่สงฆ์
ควรลงโทษชนิดนี้ และการเสียสิทธิของภิกษุผู้ต้องโทษชนิดนี้เช่นเดียวกับ
ตัชชนียกรรม (ซึง่ ได้กล่าวไว้แล้วใน จุลวรรค ภาค ๑ หน้า ๒๗๘).

๗. ติณวัตถารกะ (การระงับดุจหญ้ากลบไว้,หยุดไม่ให้ลกุ ลาม)
ภิกษุทง้ั หลายทะเลาะวิวาทกัน และเห็นว่าถ้าขืนทะเลาะวิวาทกันต่อไป
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เรือ่ งก็จะลุกลามเลวร้ายถึงกับแตกแยกกัน เพราะฉะนัน้ พระผูม้ พี ระภาคจึงทรง
อนุญาตให้ระงับอธิกรณ์ชนิดนี้ ด้วยให้เลิกแล้วกันไป
ทรงแสดงวิธีสวดประกาศขอมติในที่ประชุมสงฆ์ ให้เป็นอันพ้นอาบัติ
ด้วยกันทัง้ สองฝ่าย โดยมีภกิ ษุรปู หนึง่ แต่ละฝ่ายทีเ่ สนอญัตตินน้ั เป็นผูแ้ สดงแทน
เว้นอาบัตหิ ยาบ๑ เว้นอาบัตทิ เ่ี นือ่ งด้วยคฤหัสถ์๒ เว้นผูแ้ สดงความเห็นแย้ง
เว้นผู้ไม่ได้ประชุมอยู่ในที่นั้น.

อธิกรณ์ ๔ (เรือ่ งทีเ่ กิดขึน้ แล้วจะต้องจัดต้องทำ)
อธิกรณ์มี ๔ คือ
๑. วิวาทาธิกรณ์ การวิวาทกันในเรือ่ งเกีย่ วกับธรรม เกีย่ วกับวินยั ว่า
นีเ้ ป็นธรรม นีไ้ ม่ใช่ธรรม, นีเ้ ป็นวินยั นีไ้ ม่ใช่วนิ ยั , นีเ้ ป็นคำตรัส นีม้ ใิ ช่คำตรัส,
นีเ่ ป็นพุทธจริยา นีไ่ ม่ใช่พทุ ธจริยา, นีท่ รงบัญญัติ นีไ่ ม่ได้ทรงบัญญัต,ิ นีอ่ าบัติ
นีไ่ ม่อาบัต,ิ นีอ่ าบัตเิ บา นีอ่ าบัตหิ นัก, นีอ่ าบัตมิ สี ว่ นเหลือ นีอ่ าบัตไิ ม่มสี ว่ นเหลือ
(ปาราชิก), นีอ่ าบัตชิ ว่ั หยาบ นีอ่ าบัตไิ ม่ชว่ั หยาบ.
๒. อนุวาทาธิกรณ์ เป็นการโจทฟ้องกันด้วยศีลวิบตั ,ิ อาจารวิบตั ,ิ
ทิฏฐิวบิ ตั ,ิ หรืออาชีววิบตั .ิ
๓. อาปัตตาธิกรณ์ การต้องอาบัติ ทัง้ ๗ กอง
๔. กิจจาธิกรณ์ เรื่องที่สงฆ์จะต้องจัดต้องทำที่เป็นสังฆกรรม คือ
อปโลกนกรรม, ญัตติกรรม, ญัตติทตุ ยิ กรรม, ญัตติจตุตถกรรม.
ครัน้ แล้วทรงแสดงลักษณะของอธิกรณ์แต่ละอย่าง พร้อมทัง้ มูลเหตุโดย
พิสดาร ในทีส่ ดุ ตรัสสรุปว่า อธิกรณ์แต่ละอย่างจะระงับได้ดว้ ยสมถะ (วิธรี ะงับ)
อะไรบ้าง.
๑
๒

อาบัตทิ ม่ี โี ทษหยาบ คือ อาบัตปิ าราชิก และสังฆาทิเสส (วิ. อ. ๓ / ๒๑๓ / ๒๙๕)

อาบัตทิ เ่ี นือ่ งด้วยคฤหัสถ์ คือ อาบัตทิ ต่ี อ้ งเพราะด่าคฤหัสถ์ ขูค่ ฤหัสถ์และเพราะรับคำคฤหัสถ์ (แล้วไม่ทำตาม)
(วิ. อ. ๓ / ๒๐๓ / ๒๙๕)
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วิธกี ารระงับอธิกรณ์ (อธิกรณสมถะ)
๑. วิวาทาธิกรณ์ การวิวาทกันในเรือ่ งเกีย่ วกับพระธรรมวินยั ย่อมระงับ
ด้วยวิธี ๒ ประการ คือ ๑.สัมมุขาวินยั ๒.เยภุยยสิกาวินยั โดยเลือกใช้ ๒ แบบ
แบบแรกใช้วธิ สี มั มุขาวินยั อย่างเดียว แบบ ๒ ใช้สมั มุขาวินยั ร่วมกับเยภุยยสิกา
การระงับในทีพ่ ร้อมหน้า (สัมมุขาวินยั ) คือ ประชุมระงับอธิกรณ์โดย
๑.พร้อมหน้าสงฆ์ ๒.พร้อมหน้าธรรม
๓.พร้อมหน้าวินัย ๔.พร้อมหน้าบุคคลทั้งโจทและจำเลย
ถ้าระงับได้เรียกว่าระงับด้วยสัมมุขาวินยั กรณีระงับไม่ได้ในอาวาสนัน้
ทรงให้ไปสูอ่ าวาสทีม่ ภี กิ ษุมากกว่า เพือ่ ให้ภกิ ษุในอาวาสนัน้ ปรึกษากันเพือ่ รับ
และระงับอธิกรณ์ ถ้ากำลังเดินทางระงับอธิกรณ์ได้ในระหว่างไปสู่อาวาสนั้น
ก็ระงับด้วยสัมมุขาวินยั หรือภิกษุในอาวาสนัน้ ช่วยระงับอธิกรณ์ในทีพ่ ร้อมหน้า
ก็ระงับด้วยสัมมุขาวินยั ถ้าภิกษุเหล่านัน้ กำลังวินจิ ฉัยอยูม่ เี สียงเซ็งแซ่ไม่สงบ
ทรงอนุญาตให้ระงับอธิกรณ์ดว้ ยอุพพาหิกวิธ๑ี ถ้ายังระงับไม่ได้ ทรงให้มอบ
อธิกรณ์ให้สงฆ์ แล้วให้สงฆ์ระงับด้วยเยภุยยสิกาวินยั .
ระงับโดยถือเสียงข้างมากเป็นประมาณ (เยภุยยสิกาวินัย) โดย
ทรงให้สงฆ์แต่งตัง้ ภิกษุทป่ี ระกอบด้วยองค์คณ
ุ ๕ คือ ไม่ลำเอียงเพราะชอบ, ชัง,
หลง, กลัว, และรูจ้ กั ฉลากทีจ่ บั แล้วหรือยังไม่จบั เป็นผูใ้ ห้จบั ฉลาก(ลงคะแนน)
ตรัสว่าวิธลี งคะแนนมี ๓ อย่าง คือ ปกปิด, กระซิบบอก, และเปิดเผย ตามความ
ยินยอมของภิกษุพวกนัน้ . (ดูแผนผังหน้า ๔๗๗, ๔๗๙ ประกอบ)
๑

อุพพาหิกวิธี คือวิธรี ะงับอธิกรณ์ (เนือ่ งด้วยในทีป่ ระชุมสงฆ์มคี วามไม่สะดวกด้วยเหตุบางประการ) โดยสงฆ์เลือก
ภิกษุบางรูปในทีป่ ระชุมนัน้ (ผูม้ อี งค์คณ
ุ ๑๐ ประการ คือ ๑.เป็นผูม้ ศี ลี สำรวมสังวรในปาติโมกข์ ถึงพร้อมด้วยอาจาระ
และโคจร มีปกติเห็นภัยในโทษมีประมาณน้อย สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาทั้งหลาย ๒.เป็นพหูสูตร ทรงสุตะ สัง่ สมสุตะ
ธรรมเหล่าใดที่งามในเบื้องต้น ท่ามกลาง และงามในที่สุด ที่สรรเสริญพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถพร้อมทั้งพยัญชนะ
บริสทุ ธิบริบรู ณ์สน้ิ เชิง้ ธรรมเหล่านัน้ เธอย่อมสดับมาก ทรงไว้ สัง่ สมด้วยวาจา เข้าไปเพ่งด้วยใจ ประจักษ์ชดั ดีแล้ว ด้วยทิฏฐิ
๓.จำปาติ โ มกข์ ท ั ้ ง สองได้ ด ี โ ดยพิ ส ดาร จำแนกดี สวดดี วิ น ิ จ ฉั ย ถู ก ต้ อ งโดยสู ต ร โดยอนุ พ ยั ญ ชนะ
๔.เป็นผู้ตั้งมั่นในพระวินัยไม่คลอนแคลน ๕. เป็นผู้อาจชี้แจงให้คู่ต่อสู้ในอธิกรณ์ยินยอม เข้าใจ เพ่ง เห็น เลื่อมใส
๖.เป็นผูฉ้ ลาดเพือ่ ยังอธิกรณ์อนั เกิดขึน้ ให้ระงับ ๗.รูอ้ ธิกรณ์ ๘.รูเ้ หตุอธิกรณ์ ๙.รูค้ วามระงับแห่งอธิกรณ์ ๑๐.รูท้ างระงับ
อธิกรณ์) ตั้งเป็นคณะแล้วมอบเรื่องให้นำไปวินิจฉัย (วิ. อ. ๓ / ๒๓๑ / ๒๙๙)(ระหว่างวินจิ ฉัยถ้ามีภกิ ษุทไ่ี ด้รบั เลือก
บางรูปขาดคุณสมบัติ จำพระสูตรไม่ได้... ย่อมค้านใจความ ตามเค้าพยัญชนะ ให้สวดประกาศถอดถอนภิกษุนั้น
ให้ภกิ ษุเหล่านัน้ ทราบด้วยญัตติกรรม)

คัมภีรจ์ ลุ วรรค ภาค ๑ (พระวินยั ปิฏก เล่ม ๖)

๓๐๑

๒. อนุวาทาธิกรณ์ การโจทฟ้องกันด้วยศีลวิบตั ิ อาจารวิบตั ิ ทิฏฐิวบิ ตั ิ
อาชีววิบตั ิ ย่อมทีร่ ะงับด้วยสมถะ (วิธรี ะงับ) ๔ ประการ คือ
๑. ระงับด้วยระงับในทีพ่ ร้อมหน้า (สัมมุขาวินัยดูหน้า ๒๙๕)
๒. ระงับด้วยสงฆ์ยกให้วา่ เป็นผูม้ สี ติ (ขอสติวนิ ยั กับสงฆ์ หน้า ๒๙๕)
๓. ระงับด้วยสงฆ์ยกให้วา่ เป็นบ้า (ขออมูฬหวินยั กับสงฆ์ หน้า ๒๙๖)
๔. ระงับด้วยการลงโทษโดยสงฆ์ แก่ภิกษุผู้ถูกซักถามถึงอาบัติ
ในท่ามกลางสงฆ์ปฏิเสธแล้วรับ รับแล้วปฏิเสธ เอาเรือ่ งหนึง่ มากล่าวกลบเกลือ่ น
อีกเรือ่ งหนึง่ (ตัสสปาปิยสิกา หน้า ๒๙๘).
ทรงให้ใช้สัมมุขาวินัยร่วมกับสติวินัย, สัมมุขาวินัยร่วมกับอมูฬหวินัย
หรือสัมมุขาวินยั ร่วมกับตัสสปาปิยสิกาตามควรแก่กรณี (ดูหน้า ๔๗๗, ๔๗๙)
๓. อาปัตตาธิกรณ์ การต้องอาบัตติ า่ งๆระงับด้วยใช้วธิ รี ะงับ ๓ ประการ คือ
๑. ระงับด้วยระงับในทีพ่ ร้อมหน้า (สัมมุขาวินยั หน้า ๒๙๕, ๓๐๐)
๒. ระงับด้วยปรับโทษตามคำสารภาพ (ปฏิญญาตกรณะ หน้า ๒๙๗)
๓. ระงับดุจหญ้ากลบไว้, หยุดไม่ให้ลกุ ลาม (ติณวัตถารกวินยั หน้า
๒๙๘) ตามวิธสี งฆ์ทท่ี รงบัญญัตไิ ว้
ทรงให้ใช้สมั มุขาวินยั ร่วมกับปฏิญญาตกรณะ หรือใช้สมั มุขาวินยั ร่วมกับ
ติณวัตถารกวินยั ตามควรแก่กรณี (ดูแผนผังหน้า ๔๗๗, ๔๗๙)
๔. กิจจาธิกรณ์ เรือ่ งทีส่ งฆ์จะต้องจัดต้องทำทีเ่ ป็นสังฆกรรม ระงับด้วย
วิธรี ะงับประการเดียว คือ ด้วยสัมมุขาวินยั (ดูแผนผังหน้า ๔๗๗, ๔๗๙)
ทรงปรับอาบัติปาจิตตีย์แก่ภิกษุผู้รื้อฟื้นอธิกรณ์ที่ชำระตามธรรมเสร็จ
ไปแล้ว และปรับอาบัติปาจิตตีย์แก่ภิกษุผู้ให้ฉันทะแล้วบ่นว่าในภายหลัง.

ทรงแก้ข้อที่ถูกกล่าวหาว่าเป็น “กาฝากสังคม”
คามณิ! ตลอดเวลาล่วงมา ๙๑ กัปป์น้ี เราระลึกไม่ได้วา่ เราเคยเข้าไป
ทำลายตระกูลใดๆ เพราะการรับเอาข้าวสุกมา โดยที่แท้นั้นตระกูลใดๆ ที่เป็น
ตระกูลมัง่ คัง่ มีทรัพย์มาก มีโภคะมาก มีทองและเงินมาก มีอปุ กรณ์แห่งทรัพย์มาก
มีข้าวเปลือกเป็นหลักทรัพย์เป็นอันมาก ก็เพราะตระกูล เหล่านั้นเพียบพร้อม
ด้วยทาน เพียบพร้อมด้วยสัจจะ เพียบพร้อมด้วยสัญญมะ (ความสำรวมระวัง)
คามณิ! เหตุปจั จัยมีอยู่ ๘ อย่างเพือ่ การทำลายแห่งสกุล กล่าวคือ :ตระกูลถึงความขาดสูญเพราะ ราชภัย ๑,
ตระกูลถึงความขาดสูญเพราะ โจรภัย ๑,
ตระกูลถึงความขาดสูญเพราะ อัคคีภยั ๑,
ตระกูลถึงความขาดสูญเพราะ อุทกภัย ๑,
ตระกูลถึงความขาดสูญเพราะ ทรัพย์ทฝ่ี งั ไว้เคลือ่ นทีจ่ ากเดิม ๑,
ตระกูลถึงความขาดสูญเพราะ การงานวิบตั เิ พราะบริหารไม่ดี ๑,
บุคคลกุลังคาร (แกะดำ) เกิดขึ้นล้างผลาญโภคทรัพย์ในตระกูล
๑,
ความไม่เที่ยง (แห่งสังขารทั้งหลาย) นับเป็นที่แปด.
คามณิ! เหล่านีแ้ ล คือ เหตุปจั จัย ๘ อย่าง เพือ่ การทำลายแห่งสกุล.
(พระไตรปิฎกบาลี สยามรัฐ ๑๘/๔๐๐/๖๒๒)

จุลวรรค
ภาค ๒
(พระไตรปิฎก เล่ม ๗)
เรือ่ งเบ็ดเตล็ด, ทีอ่ ยู,่ ข้อวัตร

๓๐๔

ประมวลพระพุทธบัญญัติ

อริยวินยั จากพระไตรปิฎก

๑. ขุททกวัตถุขนั ธกะ
หมวดว่าด้วยเรือ่ งเล็ก ๆ น้อย ๆ
เรื่องเกี่ยวกับการอาบน้ำ
ทรงปรารภการกระทำของภิกษุฉพั พัคคีย์ มีผตู้ เิ ตียน จึงตรัสห้ามมิให้
ภิกษุเอากายสีกบั ต้นไม้ สีกบั เสา สีกบั ฝา ในขณะอาบน้ำ ทรงปรับอาบัติ
ทุกกฏแก่ผลู้ ว่ งละเมิด เพราะชาวบ้านติวา่ ทำเหมือนนักมวยปล้ำ
และทรงห้ามอาบน้ำในสถานที่อันไม่สมควร
ทรงห้ามอาบน้ำโดยถูด้วยมือที่ทำด้วยไม้ (คนฺธพฺพหตฺถ)๑ หรือ
ถูดว้ ยก้อนจุรณหินสีเหมือนพลอยแดง หรือผลัดกันถูตวั และทรงห้ามถู
ด้วยไม้ทจ่ี กั เป็นฟันมังกร ทรงปรับอาบัตทิ กุ กฏแก่ผลู้ ว่ งละเมิด เพราะมีผู้
ติเตียนว่าทำเหมือนอย่างคฤหัสถ์ผู้บริโภคกาม
กรณีภกิ ษุอาพาธ เช่น เป็นหิด ทรงอนุญาตใช้ไม้ทม่ี ไิ ด้จกั เป็นฟันมังกร
เอามาถูได้
ส่วนการอาบน้ำนั้นทรงอนุญาตเกลียวผ้าหรือฝ่ามือถูตัวได้

ห้ามใช้เครื่องประดับแบบคฤหัสถ์
ทรงห้ามประดับกายด้วยตุ้มหู, สายสร้อย, สร้อยคอ, สร้อยเอว,
เข็มขัด, บานพับสำหรับแขน, กำไลมือ, และแหวน ทรงปรับอาบัตทิ กุ กฏ
แก่ผู้ทำเช่นนั้น

๑

คนฺธพฺพหตฺถ ได้แก่ มือทีท่ ำด้วยไม้ซง่ึ เขาวางไว้ทท่ี า่ อาบน้ำคนทัง้ หลายใช้มอื นัน้ ตักจุรณขัดสีกาย (วิ.อ.๓/๒๔๓/๓๐๒)

คัมภีรจ์ ลุ วรรค ภาค ๒ (พระวินยั ปิฏก เล่ม ๗)

๓๐๕

ข้อห้ามเกี่ยวกับผม
ทรงห้ามไว้ผมเกิน ๒ เดือน หรือไว้ผมยาวเกิน ๒ นิว้ อนึง่ ทรงห้าม
ใช้ แ ปรง ใช้ ห วี ใช้ ม ื อ ต่ า งหวี ใช้ น ้ ำ มั น ผสมขี ้ ผ ึ ้ ง หรื อ ผสมน้ ำ ใส่ ผ ม
ซึง่ เป็นอย่างคฤหัสถ์ผบู้ ริโภคกาม ทรงปรับอาบัตทิ กุ กฏแก่ผทู้ ำเช่นนัน้ .

ข้อห้ามเกี่ยวกับการส่องกระจก
ทรงห้ามมองดูเงาหน้าในกระจก หรือในภาชนะน้ำ ทรงปรับอาบัติ
ทุกกฏ ถ้ามีเหตุสมควร เช่น เป็นแผลทีห่ น้า ทรงอนุญาตให้ดไู ด้เพือ่ รักษา.

ข้อห้ามทาหน้าทาตัว
ทรงห้ามผัดหน้า, ไล้หน้า, ทาหน้า, เจิมหน้า, ย้อมตัว ย้อม
ทัง้ ตัวทัง้ หน้า ทรงปรับอาบัตทิ กุ กฏแก่ผทู้ ำเช่นนัน้ ใช้ฝนุ่ ทาหน้าเพือ่ รักษาโรคได้

ห้ามดูฟ้อนรำและห้ามขับด้วยเสียงยาว
ทรงห้ามไปดูฟอ้ นรำขับร้อง หรือการบรรเลงดนตรี ทรงห้ามสวด
ขับธรรมด้วยเสียงขับยาว ทรงปรับอาบัตทิ กุ กฏ และทรงแสดงโทษ ๕ ประการ
ของภิกษุผสู้ วดธรรมด้วยเสียงขับยาว คือ
๑. แม้ตนเองก็กำหนัดในเสียงนัน้
๒. แม้ผอู้ น่ื ก็กำหนัดในเสียงนัน้
๓. แม้คหบดีทง้ั หลายก็ตำหนิ
๔. เมือ่ ภิกษุพอใจการทำเสียง ความเสือ่ มแห่งสมาธิยอ่ มมี
๕. ภิกษุรุ่นหลังจะพากันทำตามอย่าง
แต่ทรงอนุญาตให้สวดสรภัญญะได้.

๓๐๖

ประมวลพระพุทธบัญญัติ

อริยวินยั จากพระไตรปิฎก

ห้ามห่มผ้าขนสัตว์
ทรงห้ ามห่ ม ผ้า ขนสั ต ว์ ท ี ่ ม ี ข นอยู ่ ภ ายนอก ซึ ่ ง คฤหั ส ถ์ ใ ช้ ก ั น
ทรงปรับอาบัติทุกกฏแก่ผู้ล่วงละเมิด.

ข้อห้ามและอนุญาตเกี่ยวกับผลไม้
ทรงห้ามฉันมะม่วง เพราะภิกษุฉพั พัคคียใ์ ห้คนสอยมะม่วง ในพระราช
อุทยานของพระเจ้าพิมพิสาร ซึง่ อนุญาตให้พระฉันผลไม้ได้ จนพระเจ้าพิมพิสาร
จะเสวยเองก็ไม่ได้เสวย ต่อมามีผถู้ วายภัตฝานชิน้ มะม่วงไว้ในกับข้าวทรงอนุญาต
ให้ฉันได้ ในที่สุดทรงอนุญาตให้ฉันผลไม้ได้ทุกชนิด ถ้าเป็นของควรแก่
สมณะ ๕ อย่าง คือ ๑.เอาไฟจี้ ๒.เอามีดกรีด ๓.เอาเล็บจิก (หมายถึง
ที่คนอื่นทำให้) ๔.ผลไม้ที่ไม่มีเมล็ด ๕.ผลไม้ที่ปล้อนเมล็ดออกแล้ว
(มีรายละเอียดวิธกี าร ในภาคผนวก เรือ่ งสมณกัปปะ หน้า ๔๑๗).

ตรัสสอนให้แผ่เมตตา
ภิกษุถูกงูกัด ถึงแก่มรณภาพ จึงตรัสสอนให้แผ่เมตตาในสกุลพญางู
ทัง้ ๔ คือ
๑. วิรปู กั ขะ
๒. เอราปถะ
๓. ฉัพยาปุตตะ
๔. กัณหาโคตมกะ
รวมทัง้ หมูส่ ตั ว์ทง้ั หลายไม่เลือกว่า ๒ เท้า ๔ เท้า มีเท้ามาก หรือไม่มเี ท้า
ขอให้สตั ว์เหล่านัน้ จงประสบแต่สง่ิ ทีด่ งี าม อย่าได้พบความเลวร้าย.

ห้ามตัดองคชาต
ภิกษุรูปหนึ่งเกิดความกำหนัด จึงตัดองคชาตทิ้ง พระผู้มีพระภาคเจ้า
ทรงติเตียน ทรงบัญญัตพิ ระวินยั ห้ามตัดองคชาต ถ้าตัดต้องอาบัตถิ ลุ ลัจจัย

คัมภีรจ์ ลุ วรรค ภาค ๒ (พระวินยั ปิฏก เล่ม ๗)

๓๐๗

ข้อห้ามและอนุญาตเกี่ยวกับบาตร
ทรงปรารภ พระปิณโฑลภารัทวาชะ ผูเ้ ป็นพระอรหันต์ ซึง่ ได้บาตรมา
เพราะแสดงฤทธิ ์ พระผู ้ ม ี พ ระภาค ทรงทราบ จึ ง ทรงบัญญัติพระวินัย
ห้ามแสดงอิทธิปาฏิหารย์อันเป็นอุตริมนุสสธรรมแก่คฤหัสถ์ ถ้าแสดง
ต้องอาบัตทิ กุ กฏ ทรงสัง่ ให้ทำลายบาตรไม้จันทน์นน้ั เพือ่ ใช้การอย่างอืน่
เช่น บดเป็นยาหยอดตา แล้วตรัสห้ามใช้บาตรไม้ และปรับอาบัตทิ กุ กฏ
แก่ภกิ ษุผใู้ ช้ อนึง่ ทรงห้ามใช้บาตรทีท่ ำด้วยทอง เงิน แก้วมณี แก้วไพฑูรย์
แก้วผลึก สำริด กระจก ดีบกุ สังกะสี ทองแดง (รวมเป็น ๑๑ ทัง้ บาตรไม้)
ทรงอนุญาตบาตร ๒ ชนิด คือบาตรเหล็กและบาตรดิน
ทรงอนุญาตบังเวียน* เพื่อกันก้นบาตรสึก โดยให้ใช้บังเวียนธรรมดา
ทีท่ ำด้วยดีบกุ หรือตะกัว่ แต่ไม่อนุญาตบังเวียนทีท่ ำด้วยทองเงินหรือวิจติ รงดงาม
บังเวียนรองบาตรหนาไม่กระชับกับบาตร จึงทรงอนุญาตให้กลึงบังเวียนทีท่ ำแล้ว
ยังเป็นคลืน่ และตรัสอนุญาตให้จกั เป็นฟันมังกร
บาตรเหม็นอับเพราะเก็บบาตรทั้งที่ยังเปียกน้ำ จึงอนุญาตให้ผึ่งแล้ว
นำไปเก็บ ภิกษุผง่ึ บาตรทัง้ ทีย่ งั มีนำ้ บาตรมีกลิน่ เหม็น จึงทรงให้ทำให้หมดน้ำ
เสียก่อนผึง่ แล้วจึงเก็บ ภิกษุผง่ึ บาตรไว้ในทีร่ อ้ นจนผิวบาตรเสีย จึงทรงห้ามและ
อนุญาตให้ผง่ึ ไว้ในทีร่ อ้ นครูเ่ ดียวแล้วจึงเก็บ
บาตรวางเก็บในทีแ่ จ้งถูกลมพัดตกแตก จึงทรงอนุญาตเชิงรองบาตร*
ทรงห้ามวางบาตรริมตัง่ ไม้ ริมตัง่ ไม้เล็กนอกฝา, ภิกษุคว่ำบาตรไว้ทพ่ี น้ื ดิน ขอบ
บาตรสึก จึงทรงอนุญาตให้ใช้หญ้า, ท่อนผ้ารองบาตร ต่อมาถูกปลวกกัด จึงทรง
อนุญาตแท่นเก็บบาตร มีเหตุทบ่ี าตรตกจากแท่นเก็บ บาตรแตก จึงทรงอนุญาต
หม้อเก็บบาตร บาตรไปครูดสีกบั หม้อเก็บบาตร จึงทรงอนุญาตถุงบาตร และ
สายโยก(สายสะพาย)ทีเ่ ป็นด้ายถัก
ทรงห้ามแขวนบาตร (ไว้กบั สิง่ ทีย่ น่ื ออกมาจากข้างฝา) ทรงห้าม
เก็บ บาตรไว้บนเตียง, บนตัง่ , บนตัก, บนร่ม, กันเผลอสตินง่ั ทับหรือหล่น
*

ข้อสังเกต มีขอ้ แตกต่างในการใช้งานระหว่างบังเวียน, เชิงรองบาตร, โตก; บังเวียน ใช้รองบาตรเพือ่ กันก้นบาตรสึก,
เชิงรองบาตร ใช้กรณีวางเก็บบาตรเพือ่ กันลมพัดกลิง้ ตกแตก, โตก ใช้รองบาตรเวลาฉันอาหาร (ดูหน้า ๓๑๑ ประกอบ)
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ทรงห้ามผลักบานประตูเมื่อมือยังถือบาตรอยู่
ทรงห้ามใช้ กะโหลกน้ำเต้า หม้อกระเบือ้ ง เป็นบาตร มีภกิ ษุรปู หนึง่
ใช้ของบังสุกุลทุกอย่าง เธอใช้บาตรกะโหลกผี ชาวบ้านหวาดกลัวเพ่งโทษ
จึงทรงห้ามใช้บาตรกะโหลกผี และห้ามอีกว่า ภิกษุไม่พึงใช้ของบังสุกุล
ทุกอย่าง
ทรงห้ามใช้บาตรรองรับเศษอาหาร หรือก้าง หรือน้ำบ้วนปาก
และทรงอนุญาตให้ใช้กระโถน
ข้อทีท่ รงห้ามทัง้ หมดนี้ ภิกษุผลู้ ะเมิดต้องอาบัตทิ กุ กฏ.

ทรงอนุญาตมีดและเข็ม
ต่อจากนัน้ เล่าเรือ่ งทรงอนุญาตมีดสำหรับตัดผ้า พร้อมทัง้ อนุญาตปลอกมีด
ทรงอนุญาตด้ามมีด แต่ไม่อนุญาตด้ามทีท่ ำด้วยทองเงินวิจติ รงดงาม ทรงอนุญาต
ด้ามมีดทีท่ ำด้วยกระดูก งา เขาสัตว์ ไม้ออ้ ไม้ไผ่ ไม้ยาง ไม้อน่ื ๆ ผลไม้ โลหะ
กระดองสังข์
ภิกษุสมัยนั้นใช้ขนไก่บ้าง ซี่ไม้ไผ่บ้างเย็บจีวร ปรากฎว่าไม่เรียบร้อย
จึงทรงอนุญาตเข็ม และเพื่อป้องกันเข็มเป็นสนิม ทรงอนุญาตกล่องเข็ม
และผงทีใ่ ส่ลงไปกันสนิม รวมทัง้ อนุญาตให้ทาเข็มด้วยขีผ้ ง้ึ และใช้ผา้ มัดขีผ้ ง้ึ
พอกด้วยฝุน่ ศิลา.

ทรงอนุญาตและห้ามเกี่ยวกับไม้แบบหรือสะดึง
ทรงอนุญาตไม้แบบหรือไม้สะดึง และเชือกขึงรัดจีวรเข้ากับไม้สะดึง
แล้วเย็บ ตลอดจนวิธกี ารต่างๆ เพือ่ ให้การเย็บผ้าเป็นไปโดยเรียบร้อย
ทรงห้ามเหยียบไม้สะดึงทัง้ ทีย่ งั มิได้ลา้ งเท้า แม้เท้ายังเปียกอยู่
ก็หา้ มเหยียบ รวมทัง้ ห้ามเหยียบไม้แบบ (ไม้สะดึง) ทัง้ ทีใ่ ส่รองเท้า
ทรงอนุญาตปลอกสวมนิ้วมือ เพื่อกันเข็มตำนิ้วมือในขณะเย็บผ้า
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แต่ไม่อนุญาตปลอกสวมนิว้ มือทีท่ ำด้วยทองเงิน ทรงอนุญาตเช่นเดียวกับด้ามมีด
คือ ทีท่ ำด้วยกระดูก เป็นต้น ทรงอนุญาตทีใ่ ส่เข็มมีดและปลอกสวมนิว้ มือ รวมทัง้
ถุงใส่ปลอกสวมนิว้ มือ สายโยกด้ายถักสำหรับคล้องบ่า (เวลานำเครือ่ งใช้นน้ั ไป)
ทรงอนุญาตโรงไม้แบบ (กฐินศาลา) และปะรำไม้แบบ อนุญาตให้ยกพืน้ เพือ่ กัน
น้ำท่วม อนุญาตให้กอ่ คันดินทีถ่ มยกพืน้ ด้วยอิฐ ศิลา หรือไม้ และทรงอนุญาต
ให้มีบันไดและราวบันได
ผงหญ้าทีโ่ รงไม้แบบตกลงมาจากหลังคา จึงทรงอนุญาตให้ใช้ไม้ระแนงถี่
ฉาบปูนและทาสี เป็นต้น ตลอดจนทรงอนุญาตให้มหี ว่ งแขวนจีวร และราวจีวร
อนึง่ เมือ่ เสร็จกฐินแล้ว ทรงอนุญาตให้เก็บไม้แบบให้ดี เช่นให้มไี ม้ไผ่ หรือด้ามไม้
ประกบข้างใน เพือ่ กันไม้แบบแตก ให้มเี ชือกรัด ให้แขวนไม้แบบ ไว้กบั ตะปู
หรือขอเกีย่ วเพือ่ กันตก.

ทรงอนุญาตถุงใส่ของ สายคล้องบ่า ผ้ากรองน้ำ และมุง้
ทรงอนุญาตถุงใส่ยา ถุงใส่รองเท้า และสายสำหรับคล้องบ่า ทรงอนุญาต
ให้ใช้ผ้ากรองน้ำ ผ้ากรองมีด้าม และกระบอกกรองน้ำ เมื่อภิกษุอื่นขอใช้
ผ้ากรองน้ำ ภิกษุทถ่ี กู ขอแล้วไม่ให้ตอ้ งอาบัตทิ กุ กฏ ภิกษุเดินทางไกลไม่มี
ผ้ากรองน้ำ ต้องอาบัติทุกกฏ ถ้าไม่มีผ้ากรองน้ำหรือกระบอกกรองน้ำ
ให้ใช้มุมผ้าสังฆาฏิเป็นผ้ากรองน้ำ ในการก่อสร้างใช้น้ำมาก ทรงอนุญาต
ผ้ากรองน้ำมีขอบ ขนาดใหญ่ และให้ลาดผ้าลงบนน้ำ
ภิกษุทง้ั หลายถูกยุงรบกวน จึงทรงอนุญาตมุง้ .

ทรงอนุญาตการจงกรมและเรือนไฟ เป็นต้น
ทรงปรารภคำแนะนำของหมอชีวกโกมารภัจจ์ จึงทรงอนุญาต ทีจ่ งกรม*
และเรือนไฟ (สำหรับอบกาย)
*

จงกรม คือ เดินไปมาโดยมีสติกำกับ ในพระสูตรทรงตรัสอานิสส์แห่งการจงกรมไว้ ๕ ประการคือ ๑.เป็นผู้มีความ
อดทนต่อการเดินทางไกล ๒.อดทนต่อการบำเพ็ญเพียร ๓.มีอาพาธน้อย ๔.อาหารย่อยง่าย ๕.สมาธิที่ได้เพราะการ
เดินจงกรมตัง้ อยูไ่ ด้นาน (พระไตรปิฎกแปลไทยฉบับ มจร. ๗ \ ๔๑ \ ๒๙ )
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ทรงอนุญาตให้ปรับปรุงทีจ่ งกรมให้ดขี น้ึ โดยให้ทำพืน้ จงกรมให้เรียบ
(เพราะภิกษุเดินทีข่ รุขระแล้วเท้าเจ็บ) มีโรงจงกรมยกพืน้ กันน้ำท่วม โดยใช้อฐิ ,
หิน, ไม้ เพราะขึน้ ลงลำบาก จึงทรงอนุญาตบันได แต่ภกิ ษุบางรูปพลัดตก จึงทรง
อนุญาตราวสำหรับยึดและรั้วรอบที่จงกรม, โรงจงกรม, อนุญาตการโบกฉาบ
ด้วยดินทั้งนอกใน ทำให้มีสีขาวสีดำสีเหลืองสลักเป็นพวงดอกไม้ เถาวัลย์
ฟันมังกร ดอกจอกห้ากลีบ ราวจีวร สายระเดียงจีวร
ส่วนเรือนไฟ ทรงอนุญาตส่วนประกอบต่างๆ เช่น บานประตูและ
อุปกรณ์, การฉาบ, ปล่องไฟ ทีต่ ง้ั เตาไฟด้านหนึง่ ในโรงหรือตรงกลาง, ไฟในเรือน
ลวกหน้า จึงทรงอนุญาตดินทาหน้าพร้อมอุปกรณ์ อนุญาตทีใ่ ส่นำ้ , การปูพน้ื
ด้วยอิฐศิลาหรือไม้, รางระบายน้ำเพือ่ กันน้ำแฉะ, ตัง่ , รัว้ , ซุม้ การโรยกรวด ฯลฯ
ทรงห้ามภิกษุเปลือยกายไหว้กัน หรือถูหลังให้กัน ตลอดจนห้าม
เปลือยกายให้ของ รับของ เคี้ยวอาหาร ฉันอาหาร ลิ้มรส ดื่มน้ำ
ปรับอาบัติทุกกฏแก่ภิกษุผู้ทำเช่นนั้น
ทรงอนุญาตราวจีวร สายระเดียงในเรือนไฟ และอนุญาตศาลาใกล้
เรือนไฟ... ภิกษุทั้งหลายยำเกรงที่จะทำบริกรรม (การนวด ขัดถู) ในเรือนไฟ
ในน้ำ จึงทรง อนุญาตเครือ่ งกำบัง ๓ ชนิด คือ ทีก่ ำบังคือเรือนไฟ ทีก่ ำบังคือน้ำ
ทีก่ ำบังคือผ้า ทรงอนุญาตบ่อน้ำ เชือกผูกภาชนะน้ำ คันโพง คันชัง่ ระหัดมือ
ระหัดจักร ถังไม้ ถังหนัง ศาลาบ่อน้ำ การโบกฉาบ ทาสี ฝาปิดบ่อน้ำ
ทรงอนุญาตทีอ่ าบน้ำทีม่ รี างระบายน้ำ ภิกษุอายทีจ่ ะสรงน้ำ จึงทรง
อนุญาตให้มฝี ากัน้ ด้วยอิฐ หิน ไม้ ปูลาดพืน้ ด้วยอิฐ หิน ไม้ แต่นำ้ ยังขัง จึงทรง
อนุญาตท่อระบายน้ำ ภิกษุมเี นือ้ ตัวหนาวจึงทรงอนุญาตให้เอาผ้าชุบน้ำเช็ดตัว
ทรงอนุญาต สระน้ำ และให้ก่อขอบสระได้ด้วยอิฐ ศิลา หรือไม้ ทรง
อนุญาตให้มบี นั ได, ราวบันได รางน้ำ, ท่อระบายน้ำ, ทรงอนุญาตเรือนไฟมีปน้ั ลม.

เรื่องที่นั่งที่นอนและที่ใส่อาหาร
ทรงห้ามอยู่ปราศจากผ้าปูนั่งถึง ๔ เดือน ทรงปรับอาบัติทุกกฏ
แก่ภกิ ษุผลู้ ว่ งละเมิด ทรงห้ามนอนบนทีน่ อนทีโ่ รยด้วยดอกไม้
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ทรงอนุญาตให้รบั ของหอมได้ โดยให้เจิมไว้ทบ่ี านประตูหน้าต่าง
ทรง อนุญาตให้รบั ดอกไม้ได้ แล้วให้เก็บไว้ขา้ งหนึง่ ในวิหาร, ทรงอนุญาต
ผ้าสันถัตขนเจียมทีเ่ กิดขึน้ แก่สงฆ์ ไม่ตอ้ งอธิษฐาน หรือวิกปั
พระฉัพพัคคียฉ์ นั จังหันในเตียบชาวบ้านเพ่งโทษติเตียน โพนทะนาว่า ...
เหมือนพวกคฤหัสถ์ผบู้ ริโภคกาม จึงตรัสว่า “ดูกอ่ นภิกษุทง้ั หลาย ภิกษุไม่พงึ ฉัน
อาหารในเตียบ* รูปใดฉัน ต้องอาบัตทิ กุ กฏ”
ภิกษุรปู หนึง่ อาพาธ เวลาฉันจังหัน (ข้าว, อาหาร) เธอไม่สามารถจะทรง
บาตรไว้ดว้ ยมือได้ จึงทรงอนุญาตว่า “ดูกอ่ นภิกษุทง้ั หลาย เราอนุญาตโตก*”

ห้ามฉันอาหาร ดืม่ น้ำในภาชนะเดียวกัน เป็นต้น
ตรัสว่า “ดูกอ่ นภิกษุทง้ั หลาย ภิกษุไม่พงึ ฉันร่วมภาชนะเดียวกัน ไม่พงึ ดืม่
ร่วมขันใบเดียวกัน ไม่พงึ นอนร่วมเตียงเดียวกัน ไม่พงึ นอนร่วมเครือ่ งลาดเดียวกัน
ไม่พงึ นอนร่วมผ้าห่มผืนเดียวกัน ไม่พงึ นอนร่วมเครือ่ งลาดและผ้าห่มผืนเดียวกัน
รูปใดนอน ต้องอาบัตทิ กุ กฏ”

การลงโทษคว่ำบาตรแก่วัฑฒลิจฉวี
วัฑฒลิจฉวี เป็นพวกของพระเมตติยะและภุมมชกะ รู้ว่าพระพวกนั้น
ไม่ชอบพระทัพพมัลลบุตร และถูกเกลี้ยกล่อมให้กำจัดพระทัพพมัลลบุตร
โดยไปฟ้องพระพุทธเจ้าว่า พระทัพพมัลลบุตรทำชู้ ด้วยภรรยาของตน ทรง
ประชุมสงฆ์ สอบถามพระทัพพฯ (ซึง่ ท่านเป็นพระอรหันต์ตง้ั แต่อายุ ๗ ขวบ)
ว่า “ดูกอ่ น ทัพพะ เธอยังระลึกได้หรือว่า เป็นผูท้ ำกรรมตามทีเ่ จ้าวัฑฒะลิจฉวีน้ี
กล่าวหา” ท่านพระทัพพฯ กราบทูลว่า “พระองค์ยอ่ มทรงทราบว่า ข้าพระพุทธเจ้า
เป็นอย่างไร พระพุทธเจ้าข้า” แม้ครัง้ ทีส่ อง, สาม พระองค์ทรงถามเหมือนเดิม
พระทั พ พฯ ก็ ต อบเหมื อ นเดิ ม พระผู ้ ม ี พ ระภาคจึ ง ตรั ส ว่ า “ดู ก ่ อ นทั พ พฯ
บัณฑิตย่อมไม่กล่าวแก้คำกล่าวหาอย่างนี้ ถ้าเธอทำ จงบอกว่าทำ ถ้าไม่ได้ทำ
* เตียบ : ภาชนะมีเชิงคล้ายพานมีปากผาย มีฝาครอบ สำหรับใส่ของกิน ; โตก : ภาชนะมีเชิงสูงรูปคล้ายพาน มีพน้ื ตืน้
สำหรับวางหรือใส่สง่ิ ของ; พจนานุกรมราชบัณฑิตฯ (หน้า ๓๐๗,สังเกตความสัมพันธ์ของคำว่า บังเวียน, เชิงบาตร, โตก)
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จงบอกว่าไม่ได้ทำ” พระทัพพฯกราบทูลว่า “ตั้งแต่ข้าพระพุทธเจ้าเกิดมาแล้ว
แม้โดยความฝันก็ยงั ไม่รจู้ กั เสพเมถุนธรรม จะกล่าวไยถึงเมือ่ ตืน่ อยูเ่ ล่า พระพุทธ
เจ้าข้า” จึงรับสัง่ กะภิกษุทง้ั หลายว่า “ดูกอ่ นภิกษุ ทัง้ หลาย ถ้าเช่นนัน้ สงฆ์จง
คว่ำบาตรเจ้าวัฑฒะลิจฉวี คือ อย่าให้คบกับสงฆ์”
จากนัน้ ทรงกำหนดองค์ ๘ สำหรับอุบาสกทีค่ วรคว่ำบาตร คือ
๑.ขวนขวายเพือ่ มิใช่ลาภแก่ภกิ ษุ
๒.ขวนขวายเพือ่ มิใช่ประโยชน์แก่ภกิ ษุ
๓.ขวนขวายเพือ่ ความอยูไ่ ม่ได้แก่ภกิ ษุ
๔.ด่า หรือบริภาษภิกษุ
๕.ยุยงให้ภกิ ษุทง้ั หลายแตกกัน
๖.กล่าวติเตียนพระพุทธ
๗.กล่าวติเตียนพระธรรม
๘.กล่าวติเตียนพระสงฆ์
ทรงแสดงวิธสี วดประกาศคว่ำบาตรโดยละเอียด เมือ่ พระอานนท์ ไปแจ้งให้
วัฑฒลิจฉวี ทราบว่า บัดนี้สงฆ์ได้คว่ำบาตรไม่เกี่ยวข้องด้วยแล้ว วัฑฒลิจฉวี
เสียใจถึงสลบ มิตรอำมาตย์ญาติสายโลหิต จึงแนะนำให้ไปกราบทูล ขอขมา
พระผูม้ พี ระภาค ซึง่ วัฑฒลิจฉวีได้ปฏิบตั ติ าม เมือ่ พระผูม้ พี ระภาคทรงเห็นว่า
วัฑฒลิจฉวีสำนึกตนยอมรับผิด จึงตรัสแนะให้สงฆ์ประกาศหงายบาตร โดยให้
วัฑฒลิจฉวีเข้าไปกราบสงฆ์ ขอให้หงายบาตร แล้วให้สงฆ์ประกาศหงายบาตร.

เรื่องผืนผ้าที่ไม่ให้เหยียบ และเหยียบได้
โพธิราชกุมารฉลองปราสาท นิมนต์พระผูม้ พี ระภาคเจ้าพร้อมพระภิกษุ
สงฆ์ไปฉัน ทรงให้ปู ผ้าขาวไว้ ตลอดจนถึงชานบันได พระผูม้ พี ระภาคไม่ทรงเหยียบ
ต่อมาทรงปรารภเรื่องนั้น จึงตรัสห้ามมิให้ภิกษุเหยียบผืนผ้าในบ้าน
ถ้าเหยียบต้องอาบัตทิ กุ กฏ แต่ถา้ คฤหัสถ์ขอให้เหยียบเพือ่ เป็นมงคล ทรง
อนุญาตให้เหยียบได้ แม้ผา้ เช็ดเท้าก็ทรงอนุญาตให้เหยียบได้.

นางวิสาขาถวายของใช้
นางวิสาขานำหม้อน้ำ, ทีเ่ ช็ดเท้าทำเป็นปุม่ ไม้รปู ฝักบัว, ไม้กวาดไป
ถวายพระผูม้ พี ระภาค ทรงรับหม้อน้ำและไม้กวาด และตรัสอนุญาตให้ภกิ ษุใช้ได้
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ตรัสห้ามใช้ทเ่ี ช็ดเท้าทีท่ ำเป็นปุม่ ไม้ ส่วนเครือ่ งเช็ดเท้าทีท่ ำด้วยหินกรวด,
กระเบือ้ ง และหินฟองน้ำ ทรงอนุญาตให้ใช้ได้
นางวิสาขานำพัดโบก และพัดใบตาลไปถวาย ทรงรับและทรงอนุญาตให้
ภิกษุใช้ได้ ทรงอนุญาตให้ใช้แส้สำหรับปัดแมลง แต่ไม่ทรงอนุญาตแส้
ทีท่ ำด้วยขนจามรี ทรงอนุญาตแส้ ๓ อย่าง คือ แส้ปอ แส้แฝก และแส้ขนนกยูง.

ทรงอนุญาต และห้ามใช้ร่ม
ครั้งแรกทรงอนุญาตให้ใช้ร่ม ภายหลังภิกษุฉัพพัคคีย์กางร่มเที่ยวไป
ในที่ต่างๆ มีผู้ติเตียนว่า ทำอย่างมหาอำมาตย์ จึงทรงห้ามใช้ร่ม แต่ทรง
ผ่อนผันให้ใช้รม่ ได้เมือ่ เป็นไข้ เมือ่ ใช้ภายในวัด หรืออุปจารวัด(บริเวณใกล้วดั ).

ทรงอนุญาตไม้เท้า และสาแหรก
มีภิกษุเอาบาตรใส่สาแหรก๑ แล้วห้อยไว้ที่ไม้เท้าเดินไปในเวลาวิกาล
ชาวบ้านไล่จบั นึกว่าเป็นโจร ทรงทราบครัง้ แรกทรงห้ามภิกษุไม่พงึ ถือไม้เท้ากับ
สาแหรกรูปใดถือต้องอาบัตทิ กุ กฏ ต่อมามีภกิ ษุเป็นไข้ ต้องการใช้ไม้เท้าปราศจาก
ไม้เท้าไม่สามารถไปไหนได้ จึงทรงอนุญาต ให้สมมติไม้เท้าแก่ภกิ ษุอาพาธ โดย
ให้สงฆ์สวดสมมติให้ ต่อมาภิกษุเป็นไข้ไม่ใช้สาแหรกไม่สามารถจะนำบาตรไปได้
จึงทรงอนุญาตให้สมมติสาแหรกแก่ภิกษุอาพาธ ต่อมามีความจำเป็นที่ภิกษุ
เป็นไข้จะใช้ทง้ั ไม้เท้า๒ ทัง้ สาแหรก ทรงอนุญาตและให้สงฆ์สวดสมมติเช่นเคย.

เรื่องอาเจียนและเมล็ดข้าว
ภิกษุเป็นโรคอาเจียน อาเจียนออกมาแล้วก็กลืนลงไป ถูกกล่าวหาว่า
ฉันอาหารในเวลาวิกาล จึงทรงตรัสว่าดูกอ่ นภิกษุทง้ั หลาย ภิกษุรปู นีจ้ ตุ มิ าจาก
๑

คือ ภาชนะทีท่ ำด้วยหวายสำหรับหิว้ หรือหาบ ส่วนบนทำเป็นหูหว้ิ ส่วนล่างใช้ไม้ขดั กันเป็นสีเ่ หลีย่ ม สำหรับวางกระจาด

๒

ในกรณีอยูใ่ นอารามและอยูป่ า่ ทรงอนุญาตให้ใช้ไม้เท้าได้ (ดูหน้า ๒๔๑, ๓๔๑ ประกอบ)

๓๑๔

ประมวลพระพุทธบัญญัติ

อริยวินยั จากพระไตรปิฎก

กำเนิดโคไม่นาน เราอนุญาตอาหารทีอ่ ว้ กแก่ภกิ ษุทม่ี กั อ้วก แต่ออกมานอกปาก
แล้วไม่พงึ กลืนเข้าไป รูปใดกลืนเข้าไปพึงปรับตามธรรม สมัยหนึง่ สังฆภัตเกิดแก่
สงฆ์ ในโรงฉันมีเมล็ดข้าวเกลือ่ นกล่นมีผตู้ เิ ตียน จึงตรัสว่า ดูกอ่ นภิกษุทง้ั หลาย
สิง่ ใดทายกถวายตกหล่น เราอนุญาตให้เก็บสิง่ นัน้ ฉันเองได้... เพราะของนัน้
ทายกบริจาคแล้ว

ทรงอนุญาตมีดตัดเล็บเป็นต้น
ทรงห้ามไว้เล็บยาว ภิกษุผู้ไว้เล็บยาวต้องอาบัติทุกกฏ และ
ทรงอนุญาตมีดตัดเล็บ ให้ตดั พอเสมอเนือ้ ทรงห้ามภิกษุวา่ ภิกษุไม่พงึ วานกัน
ให้ขดั เล็บทัง้ ยีส่ บิ นิว้ รูปใดให้ขดั ต้องอาบัตทิ กุ กฏ แต่ทรงให้แคะขีเ้ ล็บออกได้.

เรื่องผมและหนวดเครา
ทรงถามว่า จะสามารถโกนศีรษะกันเองได้หรือไม่ เมือ่ ภิกษุทง้ั หลายรับ
ว่าได้ จึงทรงอนุญาตมีดโกน หินลับมีด, ฝักมีดโกน, ผ้าพันมีดโกน และเครือ่ งใช้
เกี่ยวกับมีดโกนทุกชนิด ยกเว้นภิกษุผู้เคยเป็นช่างตัดผมห้ามมี มีดโกน
ด้วยเกรงจะเอาไปประกอบอาชีพนัน้ อีก
ภิกษุฉพั พัคคียไ์ ว้หนวดยาว ไว้เครายาว แต่งหนวดด้วยกรรไกร และ
ไว้หนวดเคราแต่งขนหน้าอกขนหน้าท้องเป็นรูปต่าง ๆ รวมทัง้ นำขนในทีแ่ คบออก
ชาวบ้านติเตียน จึงทรงห้ามตัดหนวด ห้ามไว้หนวดไว้เครายาว ห้ามแต่ง
หนวดขนหน้าอกขนหน้าท้อง หรือโกนขนในทีแ่ คบ และปรับอาบัตทิ กุ กฏ
ในกรณีที่อาพาธทรงอนุญาตให้โกนขนในที่แคบออกได้ เช่น เมื่อเป็น
แผล หรือต้องการทายา
ทรงตรัสว่า “ภิกษุไม่พงึ ให้ตดั ผมด้วยกรรไกร” ทรงอนุญาตให้ใช้
มีดโกน แต่ถา้ อาพาธทรงอนุญาตให้ตดั ผม ด้วยกรรไกรได้
ทรงห้ามไว้ขนจมูกยาว เพราะมีผตู้ เิ ตียน ทรงอนุญาตให้ใช้แหนบ
ทรงตรัสว่า ภิกษุไม่พงึ ให้ถอนผมหงอก รูปใดให้ถอนต้องอาบัตทิ กุ กฏ.
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เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด
ทรงอนุ ญ าตเครื ่ อ งแคะหู แต่ ไ ม่ อ นุ ญ าตที ่ ท ำด้ ว ยทอง เงิ น ฯลฯ
ทรงอนุญาตเครือ่ งแคะหูทท่ี ำด้วยกระดูก งา เขาสัตว์ ไม้ไผ่ โลหะ เป็นต้น
ทรงตรัสว่า “ภิกษุไม่พึงสั่งสมเครื่องโลหะ, เครื่องทองสัมฤทธิ์
รูปใดสัง่ สมต้องอาบัตทิ กุ กฏ” ภิกษุทง้ั หลายรังเกียจกล่องยาตา, ไม้ปา้ ยยาตา,
ไม้แคะหู ซึง่ เพียงห่อรวมกันไว้ จึงตรัสว่า “เราอนุญาตกล่องยาตา, ไม้ปา้ ยยาตา,
ไม้แคะหู เพียงห่อรวมกันไว้” (คือไม่ถอื ว่าเป็นการสัง่ สม)

เครื่องใช้ที่เป็นผ้า
ทรงห้ามนั่งรัดเข่าด้วยผ้าสังฆาฏิ และปรับอาบัติทุกกฏแก่ผู้ล่วง
ละเมิด แต่ภกิ ษุบางรูปอาพาธไม่มเี ครือ่ งรัดเข่าก็ไม่สบาย จึงทรงอนุญาต
ผ้ารัดเข่า ทรงอนุญาตเครือ่ งมือของช่างหูกทุกชนิด เพือ่ ให้ทำผ้ารัดเข่า
ทรงห้ามเข้าบ้านโดยไม่มปี ระคดเอว (เพราะมีภกิ ษุรปู หนึง่ ผ้านุง่ หลุด
ในบ้าน) ทรงห้ามประคดเอวที่ถักสวยงาม มีทรวดทรงต่างๆ ทรงอนุญาต
ประคดเอวทีท่ อตามปกติ ๒ ชนิด ทีเ่ รียกว่า ชนิดประคดแผ่นผ้า และชนิดประคด
กลมดัง่ ไส้สกุ ร ทรงอนุมตั วิ ธิ กี ารต่าง ๆ ทีจ่ ะทำให้ประคดมัน่ คง เช่น การถักคล้าย
เกลียวเชือก คล้ายสังวาลย์ และเย็บชายให้มน่ั คง แล้วถักเป็นห่วง
ทรงอนุญาตลูกถวิน๑ ทรงห้ามใช้ลกู ถวินทีท่ ำด้วยทอง เงิน ทรงอนุญาต
ลูกถวินทีท่ ำด้วยกระดูก งา เขาสัตว์ ไม้ออ้ ไม้ไผ่ ไม้แก่น ยางไม้ ผลไม้ เช่น
กะลามะพร้าว โลหะ กระดองสังข์ และด้ายถัก ภิกษุเย็บตรึงลูกดุม, รังดุมลงทีจ่ วี ร
จีวรชำรุด จึงทรงอนุญาตแผ่นผ้ารอง ลูกดุม แผ่นผ้ารองรังดุม ภิกษุเย็บตรึง
แผ่นผ้ารองลูกดุม แผ่นผ้ารองรังดุมที่ชาย จีวร มุมผ้าเปิด จึงทรงอนุญาต
ให้ตดิ แผ่นผ้ารองลูกดุม แผ่นผ้ารองรังดุม ทีช่ ายผ้า ลึกเข้าไป ๗ - ๘ องคุลี
ทรงห้ามนุ่งห่มอย่างคฤหัสถ์ คือ นุ่งปล่อยชาย เหมือนงวงช้าง
เหมือนหางปลา ปล่อยชายสีแ่ ฉก ปล่อยชายคล้ายก้านตาลยกกลีบตัง้ ร้อย
๑

ลูกถวิน ลูกกลมๆ ทีผ่ กู ติดสายประคดเอว, ห่วงร้อยสายประคดเอว
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ทรงห้ามห่มผ้าแบบคฤหัสถ์ และห้ามนุ่งผ้าเหน็บชายกระเบน

เรื่องหาบหาม
ทรงห้ามหาบของโดยมีของอยู่ ๒ ด้าน ทรงอนุญาตการคอน (มีของด้าน
เดียว), การหาม(ของอยูก่ ลางคนอยู่ ๒ ข้าง), การเทิน(บนศีรษะ), การแบก
(บนบ่า), การกระเดียด(ทีส่ ะเอว), และการหิว้ .

การเคี้ยวไม้ชำระฟัน
ทรงแสดงโทษในการไม่เคีย้ วไม้ชำระฟัน ๕ ประการ คือ ๑.นัยน์ตาไม่
แจ่มใส ๒.ปากมีกลิน่ เหม็น ๓.ลิน้ รับรสได้ไม่ดี ๔.น้ำดีและเสมหะห่อหุม้ อาหาร
๕.เบื่ออาหาร และทรงแสดงอานิสงส์ ในการเคีย้ วไม้ชำระฟัน ๕ ประการโดยนัย
ตรงกันข้าม จากนัน้ ทรงตรัสว่า “เราอนุญาตไม้ชำระฟัน” และทรงตรัสห้ามเคีย้ ว
ไม้ชำระฟันยาว ทรงอนุญาตไม้ชำระฟันยาว ๘ นิ้วเป็นอย่างยิ่ง ห้ามเอาไม้
ชำระฟันตีสามเณร ทรงห้ามเคี้ยวไม้ชำระฟันสั้นเกินไป และได้ทรงอนุญาตไม้
ชำระฟันขนาด ๔ องคุลเี ป็นอย่างต่ำ โดยปรับอาบัตทิ กุ กฏภิกษุผลู้ ว่ งละเมิด.

ห้ามเผากองหญ้าและขึ้นต้นไม้
ทรงห้ามเผากองหญ้า และปรับอาบัติทุกกฏ ถ้าเมื่อไฟไหม้ป่าลามมา
ทรงอนุญาตให้จดุ ไฟรับเพือ่ ป้องกัน ทรงห้ามขึน้ ต้นไม้ เมือ่ มีเหตุจำเป็นอนุญาต
ให้ขน้ึ ต้นไม้สงู ชัว่ บุรษุ ในคราวมีอนั ตรายขึน้ ได้ตามประสงค์

ห้ามยกพุทธพจน์ขน้ึ เป็นภาษาสันสกฤตและเรียนสอนโลกายตนะ
ทรงตรัสว่า ภิกษุไม่พงึ ยกพุทธวจนะขึน้ โดยภาษาสันสกฤต รูปใดยกขึน้
ต้องอาบัตทิ กุ กฏ ทรงอนุญาตให้เล่าเรียนพุทธวจนะตามภาษาเดิม

คัมภีรจ์ ลุ วรรค ภาค ๒ (พระวินยั ปิฏก เล่ม ๗)

๓๑๗

มีภิกษุเรียนคัมภีร์โลกายตะ ทรงตรัสว่า “ผู้ที่เห็นคัมภีร์โลกายตะว่า
มีสาระ จะพึงถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมวินยั นีห้ รือ?” (ภิกษุฯ ตอบ
“ไม่อย่างนัน้ พระพุทธเจ้าข้า”) ทรงตรัสต่อว่า “อันผูท้ เ่ี ห็นธรรมวินยั นีว้ า่ มีสาระ
จะพึงเล่าเรียนคัมภีร์โลกายตะหรือ?” จึงรับสั่งว่า “ภิกษุไม่พึงเรียนคัมภีร์
โลกายตะ รูปใดเรียนต้องอาบัตทิ กุ กฏ” ในเหตุการณ์ลกั ษณะเดียวกันจึงทรงห้าม
สอนคัมภีร์ โลกายตะ และทรงห้ามเรียนห้ามสอนเดรัจฉานวิชาด้วยเช่นกัน
ครัง้ หนึง่ พระผูม้ พี ระภาคเจ้ากำลังแสดงธรรม ทรงจามขึน้ ภิกษุทง้ั หลาย
ได้ถวายพระพรอย่างอือ้ อึงว่า ขอพระผูม้ พี ระภาคจงทรงพระชนมายุ ธรรมกถา
ได้พักในระหว่างเพราะเสียงนั้น จึงตรัสถามว่า “บุคคลที่ถูกเขาให้พรว่า
ขอจงเจริญชนมายุในเวลาจาม จะพึงเป็นหรือพึงตายเพราะเหตุทใ่ี ห้พรนัน้ หรือ?”
ภิกษุตอบว่า เป็นไปไม่ได้ จึงตรัสว่า “ภิกษุไม่พงึ กล่าวคำให้พรว่า ขอจงมีชนมายุ
ในเวลาทีเ่ ขาจาม รูปใดให้พรต้องอาบัตทิ กุ กฏ” ต่อมาชาวบ้านให้พรเมือ่ มีภกิ ษุ
จาม ภิกษุไม่ให้พรตอบ ชาวบ้านเพ่งโทษติเตียน.. ภิกษุกราบทูลให้ทรงทราบ
จึงตรัสว่า “..ชาวบ้านมีความต้องการด้วยสิง่ เป็นมงคล เราอนุญาตให้ภกิ ษุทเ่ี ขา
ให้พรว่า จงเจริญชนมายุดงั นี้ ให้พรตอบแก่ชาวบ้านว่า ขอท่านจงเจริญชนมายุ
ยืนนาน”

ห้ามฉันกระเทียม
ภิกษุรปู หนึง่ ฉันกระเทียม เกรงภิกษุรปู อืน่ จะเหม็น ครัน้ เมือ่ เวลา
นัง่ ฟังธรรมเลยนัง่ ณ ทีส่ ดุ ส่วนข้างหนึง่ (ห่างจากภิกษุอน่ื ๆ ไม่เข้าใกล้ใคร)
พระผูม้ พี ระภาคตรัสถามภิกษุทง้ั หลาย และจึงตรัสต่อไปว่า “ดูกอ่ นภิกษุทง้ั หลาย
ภิกษุฉนั ของใดแล้ว จะพึงเป็นผูเ้ หินห่างจากธรรมกถาเห็นปานนี้ ภิกษุควรฉัน
ของนั้นหรือ” แล้วจึงทรงห้ามว่า “ภิกษุไม่พึงฉันกระเทียม รูปใดฉันต้องอาบัติ
ทุกกฏ” แต่เพราะเหตุอาพาธของพระสารีบตุ ร จึงทรงอนุญาตให้ฉนั กระเทียมได้
เพราะเหตุอาพาธ
๑

โลกายตะ คือ ศาสตร์ของพวกเจ้าลัทธิตา่ งๆ ซึง่ ประกอบด้วยเรือ่ งไร้ประโยชน์ เช่น สิง่ ทัง้ ปวงมีอยู,่ สิง่ ทัง้ ปวงไม่มอี ยู,่
สิง่ ทัง้ ปวงมีสภาพเป็นอย่างเดียวกัน, สิง่ ทัง้ ปวงมีสภาพต่างกัน (ดูโลกายตกสูตร พระไตรปิฎก สยามรัฐ ๑๖/๑๗๖/๙๒)
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ทรงอนุญาตที่ถ่ายปัสสาวะอุจจาระ
ภิกษุถ่ายปัสสาวะลงในที่ต่างๆในวัดทำให้วัดสกปรก จึงทรงให้ถ่าย
ปัสสาวะในทีเ่ หมาะสม; อารามมีกลิน่ เหม็นจึงอนุญาตหม้อปัสสาวะ, เขียงรองเท้า
ถ่ายปัสสาวะ เพราะภิกษุละอายฯ จึงทรงอนุญาตเครื่องล้อมคือ อิฐ หิน และ
ฝาไม้; หม้อปัสสาวะมีกลิน่ จึงทรงอนุญาตฝาปิด
ในเรือ่ งอุจจาระทรงอนุญาตให้ถา่ ยในทีท่ จ่ี ดั ไว้ ให้มหี ลุมอุจจาระ และให้
ก่อด้วยอิฐ ศิลา ไม้ เพือ่ กันปากหลุมพัง และถมพืน้ ให้สงู โดยก่อด้วยอิฐ ศิลาหรือ
ไม้ เพือ่ กันน้ำท่วม, ให้มบี นั ไดอิฐ หิน ไม้, ราวบันได ให้ลาดพืน้ เจาะช่องถ่าย
อุจจาระตรงกลาง ให้มเี ขียงรองเหยียบ, รางรองปัสสาวะ, ไม้ชำระ, ทีใ่ ส่ไม้ชำระ
และฝาปิดหลุมอุจจาระ; ภิกษุลำบากด้วยร้อนหนาวจึงให้มวี จั กุฎี (ห้องส้วม) มีฝา
หรือกำแพง พร้อมทัง้ เครือ่ งประกอบ เช่น ดาล กลอน ราวพาดจีวร เชือกสำหรับ
เหนีย่ วตัวลุกขึน้ เป็นต้น; ทรงอนุญาตให้มซี มุ้ เพือ่ ชำระเมือ่ เสร็จจากอุจจาระแล้ว
ให้มรี างระบายน้ำ, หม้อน้ำชำระ, ขันตักน้ำ และเขียงรองขณะชำระ ฯลฯ.

ทรงห้ามประพฤติอนาจาร
ภิกษุฉพั พัคคียป์ ระพฤติอนาจาร๑มีประการต่างๆ เช่น ประจบคฤหัสถ์
เกีย่ วข้องกับสตรีมากไป เล่นฟ้อนรำ ขับร้อง เล่นกีฬาต่างๆ ทรงห้ามทำเช่นนัน้
รูปใดประพฤติพึงปรับอาบัติตามธรรม

ทรงอนุญาตเครื่องใช้
เมือ่ พระอุรเุ วลกัสสปะบวชแล้ว เครือ่ งโลหะเครือ่ งไม้และเครือ่ งดินเกิด
แก่สงฆ์มาก ภิกษุสงสัยฯ จึงตรัสว่า “เราอนุญาตเครื่องโลหะทุกชนิด เว้น
เครือ่ งประหาร, อนุญาตเครือ่ งไม้ทกุ ชนิด เว้นเก้าอีน้ อนมีแคร่ บัลลังก์ บาตรไม้
รองเท้าไม้, อนุญาตเครือ่ งดินทุกชนิด เว้นเครือ่ งเช็ดเท้า และกุฎที ท่ี ำด้วยดินเผา”.
๑

ประพฤติไม่เหมาะสม (ดูรายละเอียดในเรือ่ งการประพฤติอนาจาร จากหน้า ๔๔, ๒๘๐)

คัมภีรจ์ ลุ วรรค ภาค ๒ (พระวินยั ปิฏก เล่ม ๗)

๓๑๙

๒. เสนาสนขันธกะ
หมวดว่าด้วยที่อยู่อาศัย
เศรษฐีกรุงราชคฤห์เลือ่ มใสในพระภิกษุทง้ั หลาย ทีอ่ ยูก่ บั พระพุทธเจ้า
ณ เวฬุวนาราม ใคร่จะสร้างวิหารถวาย จึงขอให้ภิกษุเหล่านั้นกราบทูล
พระผูม้ พี ระภาคๆ ตรัสว่าเราอนุญาตเสนาสนะ ๕ ชนิดคือ ๑.วิหาร ๒.เรือนมุง
แถบเดียว(เพิง) ๓.เรือนชัน้ ๔.เรือนโล้น(หลังคาตัด) ๕.ถ้ำ
จากนัน้ เศรษฐีได้สร้างวิหารเสร็จ ๖๐ หลัง และสงสัยว่าจะปฏิบตั อิ ย่างไร
ในวิหารเหล่านัน้ จึงตรัสว่า ให้ถวายวิหารเหล่านัน้ แก่สงฆ์จาตุรทิศทัง้ ทีม่ าแล้ว
และยังไม่มา และตรัสอนุโมทนาว่า
“วิหารย่อมป้องกันหนาวร้อนและเนือ้ ร้าย นอกจากนัน้ ยังป้องกันงูและยุง
ฝนในสิสริ ฤดู นอกจากนัน้ วิหารยังป้องกันลมและแดดอันกล้าทีเ่ กิดขึน้ ได้ การถวาย
วิหารแก่สงฆ์ เพื่อหลีกเร้นอยู่ เพื่อความสุข เพื่อเพ่งพิจารณาและเพื่อเห็นแจ้ง
พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่า เป็นทานอันเลิศ เพราะเหตุนน้ั แล คนผูฉ้ ลาดเมือ่
เล็งเห็นประโยชน์ตน พึงสร้างวิหารอันรืน่ รมย์ให้ภกิ ษุทง้ั หลายผูพ้ หูสตู อยูใ่ น
วิหารนีเ้ ถิด อนึง่ พึงมีใจเลือ่ มใสถวายข้าว น้ำ ผ้า และเสนาสนะ อันเหมาะสมแก่
พวกเธอ ในพวกเธอผูซ้ อ่ื ตรง เพราะพวกเธอย่อมแสดงธรรมอันเป็นเครือ่ งบรรเทา
สรรพทุกข์แก่เขา เขารูท้ ว่ั ถึงแล้ว จะเป็นผูไ้ ม่มอี าสวะ ปรินพิ พานในโลกนี”้
เพราะอาศัยเหตุตา่ งๆ ทีเ่ กิดขึน้ ต่อมาจึงทรงอนุญาตเพิม่ เติม ให้ทอ่ี ยูน่ น้ั
สมบูรณ์ยง่ิ ขึน้ เช่น มีประตู กลอน ลิม่ สลัก หน้าต่าง ลูกกรง ม่าน เป็นต้น.

เครือ่ งนัง่ , เครือ่ งนอน, เตียงสูง
สมัยนั้นมีภิกษุทั้งหลายนอนบนพื้นดิน เนื้อตัวและจีวรเปื้อนด้วยฝุ่น
จึงทรงอนุญาตให้ลาดด้วยหญ้า, แผ่นกระดานคล้ายตัง่ , เตียงถักหรือสาน และ
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เตียง,ตัง่ สำหรับนัง่ อีกหลายชนิด เช่น ม้านัง่ สีเ่ หลีย่ มมีพนักสามด้านสูง, ตัง่ หวาย
เก้าอี,้ ตัง่ ฟาง เป็นต้น ทรงห้ามนอนเตียงสูง แต่ให้มหี นุนเท้าเตียงทีส่ งู ไม่เกิน
๘ นิว้ ได้ มีดา้ ยเกิดขึน้ แก่สงฆ์มาก ทรงอนุญาตด้ายไว้ถกั เตียง เปลืองด้ายมาก
จึงทรงให้เจาะตัวแม่แคร่แล้วถักเป็นตาหมากรุก ท่อนผ้าเกิดมาก จึงทรงอนุญาต
ให้ทำเป็นผ้าปูพน้ื นุน่ เกิดแก่สงฆ์ ทรงอนุญาตให้สางออกทำเป็นหมอน นุน่ มี
๓ ชนิด คือ นุน่ ต้นไม้ นุน่ เถาวัลย์ นุน่ หญ้า ทรงห้ามใช้หมอนยาวกึง่ กาย
อนุญาตให้ทำหมอนพอดีกบั ศีรษะ ทรงอนุญาตฟูก ยัดด้วยของ ๕ ชนิด คือ
ขนสัตว์ เศษผ้า เปลือกไม้ หญ้า ใบไม้ และให้ทำตำหนิดว้ ยการจดไว้, ทำรอยไว้
หรือพิมพ์รอยนิ้วมือไว้
ต่อจากนั้นเป็นการอนุญาตการห้ามเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยเบ็ดเตล็ด คือ
อนุญาตทาสีขาว ดำ เหลืองในวิหาร และทรงอธิบายวิธใี ห้สจี บั วิหาร... ; ห้าม
เขียนภาพผู้หญิงภาพผู้ชายในวิหาร แต่ อ นุ ญ าตภาพดอกไม้ เถาวั ล ย์
ฟันมังกร ดอกจอกห้ากลีบ; อนุญาตให้ถมสร้างวิหารให้สงู
เพราะวิหารโล่งภิกษุละอาย ฯลฯ จึงอนุญาตผ้าม่าน, ฝากึง่ หนึง่ , ห้อง
๓ ชนิด คือ ห้องสีเ่ หลีย่ มจตุรสั , ห้องยาว, ห้องคล้ายตึกโล้น (เรือนหลังคาตัด),
กรอบเชิงฝา, แผงกันสาด, เพดาน, พร้อมอุปกรณ์วหิ ารอืน่ ๆ ฯลฯ ทรงอนุญาต
โรงหอฉัน, โรงน้ำฉัน, ซุม้ ประตู, โรงไฟ, อีกทัง้ การถมพืน้ ก่อกรุดว้ ย อิฐ หิน ไม้
ฯลฯ ทรงอนุญาตหลังคา ๕ ชนิด คือกระเบือ้ ง ศิลา ปูนขาว หญ้า ใบไม้

อนาถบิณฑิกคหบดีนับถือพระพุทธศาสนา
อนาถบิณฑิกคหบดี ผูอ้ ยูก่ รุงสาวัตถี เดินทางไปกรุงราชคฤห์ ทราบว่า
พระพุทธเจ้าเกิดขึน้ ในโลกแล้ว และ เศรษฐีกรุงราชคฤห์กำลังเตรียมถวายอาหาร
บิณฑบาต จึงไปเฝ้าพระผูม้ พี ระภาคเจ้า ได้สดับพระธรรมเทศนา ได้ดวงตา
เห็นธรรม เมือ่ ถวายภัตตาหารในวันต่อมาแล้ว จึงอาราธนาพระผูม้ พี ระภาคเจ้า
ไปจำพรรษา ณ กรุงสาวัตถี โดยได้เดินทางล่วงหน้าไปก่อน เมือ่ ไปถึงกรุงสาวัตถี
ได้ซอ้ื สวนนอกเมืองแปลงหนึง่ จากราชกุมารชือ่ เชต สร้างเชตวนารามขึน้ เป็น
วัดในพระพุทธศาสนา.
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ตั้งภิกษุผู้ควบคุมการก่อสร้าง
ช่างชุนผ้าผู้ยากจนเห็นคนทั้งหลายช่วยงานก่อสร้างเสนาสนะ และ
อุปฏั ฐากภิกษุผบู้ อกสอนการก่อสร้างด้วยปัจจัยสี่ จึงช่วยทำการก่อสร้างฝาผนัง
เพราะไม่ชำนาญฝาผนังพังลงมาหลายครัง้ จึงบ่นว่าภิกษุบอกสอนการก่อสร้าง
เฉพาะคนทีอ่ ปุ ฏั ฐาก จึงทรงให้สงฆ์สวดประกาศแต่งตัง้ ภิกษุผคู้ วบคุมการก่อสร้าง
ตรัสว่า ภิกษุพงึ ขวนขวายว่าทำอย่างไรวิหารจะสำเร็จได้เร็ว ต้องซ่อมสิง่ ทีห่ กั พัง.

ลำดับพรรษาแก่อ่อน
ศิษย์ของภิกษุฉพั พัคคียจ์ องทีพ่ กั ไว้มากมาย เพือ่ อุปชั ฌาย์อาจารย์ของ
ตนเอง เป็นเหตุให้พระอืน่ ๆ เช่น พระสารีบตุ รหาทีพ่ กั ไม่ได้ ต้องไปพักทีโ่ คนต้นไม้
เมือ่ ทรงทราบจึงให้ประชุมสงฆ์แล้วถามว่า ภิกษุใดควรได้อาสนะ, น้ำ, บิณฑบาต
อันเลิศ จากนัน้ จึงยกอุปมาสอนภิกษุ แล้วตรัสต่อไปว่า ดูกอ่ นภิกษุทง้ั หลาย
เราอนุญาตการกราบไหว้ ลุกรับ การทำอัญชลีกรรม การทำสามีจกิ รรม อาสนะ
ทีเ่ ลิศ น้ำอันเลิศ บิณฑบาตอันเลิศ ตามลำดับผูแ้ ก่(พรรษา)กว่า อนึง่ ภิกษุไม่ควร
เกียดกันเสนาสนะของสงฆ์ตามลำดับผูแ้ ก่กว่า รูปใดเกียดกันต้องอาบัตทิ กุ กฏ.

ผูไ้ ม่ควรไหว้ ๑๐ ประเภท
“ดูกอ่ นภิกษุทง้ั หลาย บุคคล ๑๐ จำพวกนี้ อันภิกษุไม่ควรไหว้ คือ
๑. อันภิกษุผอู้ ปุ สมบทก่อนไม่ควรไหว้ภกิ ษุผอู้ ปุ สมบทภายหลัง
๒. ไม่ควรไหว้อนุปสัมบัน (ผูไ้ ม่ได้อปุ สมบท)
๓. ไม่ควรไหว้ภกิ ษุนานาสังวาส ผูแ้ ก่กว่าแต่ไม่ใช่ธรรมวาที
๔. ไม่ควรไหว้มาตุคาม (ผูห้ ญิง)
๕. ไม่ควรไหว้บณ
ั เฑาะก์ (กะเทย)
๖. ไม่ควรไหว้ภกิ ษุผอู้ ยูป่ ริวาส
๗. ไม่ควรไหว้ภกิ ษุผคู้ วรชักเข้าหาอาบัตเิ ดิม
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๘. ไม่ควรไหว้ภิกษุผู้ควรมานัต
๙. ไม่ควรไหว้ภิกษุผู้ประพฤติมานัต
๑๐.ไม่ควรไหว้ภิกษุผู้ควรอัพภาน...”

ผูค้ วรไหว้ ๓ ประเภท
“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๓ จำพวกนี้ ภิกษุควรไหว้คือ ๑.ภิกษุผู้
อุปสมบทภายหลังควรไหว้ภิกษุผู้อุปสมบทก่อน ๒.ควรไหว้ภิกษุนานาสังวาส
ผูแ้ ก่กว่า แต่เป็นธรรมวาที ๓.ควรไหว้ตถาคตผูอ้ รหันต์ตรัสรูเ้ องโดยชอบ... บุคคล
๓ จำพวกนีแ้ ล ภิกษุควรไหว้”

มณฑปที่สร้างอุทิศสงฆ์
ทรงทราบข่าวว่าศิษย์ของภิกษุฉัพพัคคีย์พูดว่า พระองค์ได้อนุญาต
เสนาสนะตามลำดับผู้แก่กว่าเฉพาะของสงฆ์เท่านั้น ไม่ได้ทรงหมายถึงของ
ทีเ่ ขาทำเจาะจง จึงรีบไปก่อนหน้าเทีย่ วจับจองแย่งทีใ่ ห้อปุ ชั ฌาย์อาจารย์ของตน
ครัน้ แล้วจึงตรัสว่า “ดูกอ่ นภิกษุทง้ั หลายแม้ของทีเ่ ขาทำเจาะจง ภิกษุกไ็ ม่พงึ
เกียดกันตามลำดับผูแ้ ก่กว่า รูปใดเกียดกันต้องอาบัตทิ กุ กฏ”

ที่นั่งต่างชนิดของคฤหัสถ์
ภิกษุถูกนิมนต์ไปฉันในละแวกบ้าน ชาวบ้านก็จัดที่นั่งต่างชนิดหลาย
อย่างตามคฤหัสถ์ใช้ จึงตรัสอนุญาตเครือ่ งลาดทีเ่ ป็นคิหวิ กิ ฏั (ของใช้ของคฤหัสถ์)
ยกเว้นเครือ่ งลาด ๓ ชนิดคือ เก้าอีน้ อน เตียงใหญ่ เครือ่ งลาดทีย่ ดั นุน่ นอกนัน้
นั่งทับได้แต่จะนอนทับไม่ได้ ต่อมามีชาวบ้านตกแต่งเตียงบ้างตั่งบ้างที่ยัดนุ่น
จึงทรงอนุญาตให้นง่ั ทับเตียงตัง่ ทีเ่ ป็นคิหวิ กิ ฏั ได้ แต่จะนอนทับไม่ได้
เมื่อเสด็จถึงกรุงสาวัตถีแล้ว อนาถบิณฑิกคหบดีนิมนต์ฉันในวันรุ่งขึ้น
เมือ่ ถวายภัตตาหารเสร็จ จึงได้กราบทูลถวายเชตวนาราม
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ปัญหาลำดับพรรษาเพิ่มเติม
เพราะมีภกิ ษุผมู้ าทีห่ ลัง ให้ภกิ ษุผนู้ ง่ั ในลำดับลุกขึน้ ทัง้ ทีย่ งั ฉันอาหาร
ค้างอยู่ จึงทรงตรัสว่า “ดูกอ่ นภิกษุทง้ั หลาย ภิกษุไม่พงึ ให้ภกิ ษุผนู้ ง่ั ในลำดับลุกขึน้
ทัง้ ทีย่ งั ฉันอาหารค้างอยู่ รูปใดให้ลกุ ขึน้ ต้องอาบัตทิ กุ กฏ ถ้าให้ลกุ ขึน้ ย่อมเป็นอัน
ห้ามภัตรด้วย พึงกล่าวว่าท่านจงไปหาน้ำมา ถ้าได้อย่างนี้ นัน่ เป็นการดี ถ้าไม่ได้
พึงกลืนเมล็ดข้าวให้เรียบร้อยแล้ว จึงให้อาสนะแก่ภกิ ษุผแู้ ก่กว่า ดูกอ่ นภิกษุ
ทัง้ หลาย อนึง่ เรากล่าวมิได้หมายความว่า ภิกษุพงึ หวงกันอาสนะ แก่ภกิ ษุผแู้ ก่กว่า
โดยปริยายไรๆ รูปใดหวงกัน ต้องอาบัตทิ กุ กฏ
ต่อมามีการไล่ภกิ ษุอาพาธ ให้ลกุ ขึน้ จึงตรัสว่า ภิกษุไม่พงึ ไล่ภกิ ษุอาพาธ
ให้ลกุ ขึน้ รูปใดไล่ให้ลกุ ขึน้ ต้องอาบัตทิ กุ กฏ ภิกษุฉพั พัคคีย์ ได้ถอื โอกาสทีต่ น
เป็นไข้เพียงเล็กน้อย เลือกเสนาสนะทีด่ ๆี ด้วยคิดว่าใครไล่ตนไม่ได้ ครัน้ ทรง
ทราบจึงตรัสว่า ภิกษุมอี าพาธเล็กน้อยไม่พงึ หวงกันเสนาสนะไว้ รูปใดหวงกันต้อง
อาบัตทิ กุ กฏ
มีภกิ ษุถกู ฉุดคร่าออกจากวิหารของสงฆ์ ทรงติเตียนแล้วตรัสว่า ภิกษุ
ไม่พงึ โกรธ ขัดเคือง ฉุดคร่าภิกษุทง้ั หลายออกจากวิหารของสงฆ์ รูปใดฉุคคร่า
พึงปรับตามธรรม เราอนุญาตให้ภิกษุถือเสนาสนะ เพราะปรารภเหตุเหล่านี้
จึงตรัสให้มภี กิ ษุทส่ี งฆ์สมมติ เป็นผูจ้ ดั ให้ภกิ ษุถอื เสนาสนะ (เสนาสนคาหาปก).

การจัดสรรให้ภิกษุถือเสนาสนะ (ที่อยู่อาศัย)
ภิกษุหารือกันว่าใครควรเป็นผู้ได้รับสมมติฯ ทรงตรัสว่า ดูก่อนภิกษุ
ทัง้ หลาย เราอนุญาตให้สมมติภกิ ษุผปู้ ระกอบด้วยองค์ ๕ เป็นผูจ้ ดั ให้ถอื เสนาสนะ
คือ ไม่ถงึ ความลำเอียงเพราะความชอบพอ, เพราะความเกลียดชัง, เพราะความ
งมงาย, เพราะความกลัว และรูเ้ สนาสนะทีใ่ ห้ถอื แล้วและยังไม่ให้ถอื
ทรงแนะวิธีสวดแต่งตั้งภิกษุ เป็นผู้จัดให้ถือเสนาสนะ เป็นการสงฆ์
แล้วตรัสแนะวิธีจัดสรร โดยให้นับภิกษุก่อน ครั้นแล้วนับที่นอน ครั้นแล้วจึง
ให้ถอื ตามจำนวนทีน่ อน, ทีน่ อนยังเหลือมาก, จึงอนุญาตให้ถอื ตามจำนวนวิหาร,

๓๒๔

ประมวลพระพุทธบัญญัติ

อริยวินยั จากพระไตรปิฎก

วิหารยังเหลือมาก จึงให้ถอื ตามจำนวนบริเวณ, บริเวณก็ยงั เหลือมาก จึงตรัสว่า
เราอนุญาตให้ ให้สว่ นซ้ำอีก เมือ่ ให้ถอื ส่วนซ้ำอีกแล้ว ภิกษุรปู อืน่ มา
ไม่ ป รารถนาก็ อ ย่ า พึ ง ให้ ภิ ก ษุ ท ั ้ ง หลายให้ ภ ิ ก ษุ อ ยู ่ น อกสี ม าถื อ เสนาสนะ
จึ ง ตรั ส ว่ า
ภิ ก ษุ ไ ม่ พ ึ ง ให้ ภ ิ ก ษุ ผ ู ้ อ ยู ่ น อกสี ม าถื อ เสนาสนะ
รูปใดให้ถอื ต้องอาบัตทิ กุ กฏ ต่อมามีภกิ ษุถอื เสนาสนะแล้วหวงกันไว้ตลอดเวลา
จึ ง ทรงห้ า มว่ า ภิ ก ษุ ถ ื อ เสนาสนะแล้ ว ไม่ พ ึ ง หวงกั น ไว้ ต ลอดทุ ก เวลา
ทรงอนุญาตให้หวงกันไว้ได้ตลอด พรรษา ๓ เดือน หวงกันไว้ตลอดฤดูกาลไม่ได้
แล้วตรัสอนุญาตการให้ถอื เสนาสนะมี ๓ อย่างคือ
๑. ให้ถอื ในวันเข้าพรรษาแรกคือให้ถอื ในวันแรม ๑ ค่ำ เดือน อาสาฬหะ
๒. ให้ถอื ในวันเข้าพรรษาหลัง คือเมือ่ เดือนอาสาฬหะล่วงแล้ว ๑ เดือน
๓. ให้ถอื ในระหว่างพ้นจากนัน้ พึงให้ถอื ในวันต่อจากวันปวารณา คือ
แรม ๑ ค่ำ เพือ่ อยูจ่ ำพรรษาต่อไป
ทรงห้ามภิกษุรูปเดียวหวงห้ามที่อยู่อาศัยไว้ถึง ๒ แห่ง (ในที่ต่าง
สีมากัน) ถ้าทำเช่นนั้น ต้องอาบัติทุกกฏ และได้ตรัสว่า “...เมื่อเป็นเช่นนี้
เธอก็เป็นคนอยูภ่ ายนอกทัง้ สองแห่ง” (กรรมวาจาสมมติเสนาสนคหปก ดู ๔๒๓)

การนั่งต่ำนั่งสูง
สมัยนัน้ ทรงพรรณาและสรรเสริญคุณแห่งวินยั และพรรณาคุณของ
ท่านอุบาลี ทำให้ภกิ ษุมากมาย ต่างพากันเรียนพระวินยั ในสำนักท่านพระอุบาลีๆ
ยืนสอนด้วยความเคารพพระเถระๆ ก็ยนื เรียน ด้วยความเคารพธรรม พระเถระ
และท่านพระอุบาลียอ่ มเมือ่ ยล้า จึงตรัสว่า เราอนุญาตให้ภกิ ษุนวกะผูส้ อนนัง่ บน
อาสนะเสมอกันหรือสูงกว่าได้ด้วยความเคารพธรรม ให้ภิกษุเถระผู้เรียนนั่ง
บนอาสนะเสมอกันหรือต่ำกว่าได้ ด้วยความเคารพธรรม
และทรงอนุญาตให้ภกิ ษุมอี าสนะเสมอกันนัง่ ร่วมกันได้, ภิกษุสงสัยว่า
มีอาสนะเสมอกันนัน้ ด้วยคุณสมบัตเิ พียงเท่าใด จึงตรัสว่า เราอนุญาตให้ภกิ ษุ
ระหว่าง๒พรรษานัง่ รวมกันได้, ภิกษุทม่ี สี ทิ ธิในการนัง่ เสมอกันนัง่ เตียงตัง่ เดียวกัน

คัมภีรจ์ ลุ วรรค ภาค ๒ (พระวินยั ปิฏก เล่ม ๗)
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เตียงตัง่ พังลงมา จึงทรงจำกัดจำนวนให้นง่ั ไม่เกิน ๓ รูป เตียงตัง่ ก็ยงั พังอีก
จึงให้นง่ั ได้เพียง ๒ รูป ส่วนอาสนะยาว แม้ภกิ ษุจะมีสทิ ธิ ในการนัง่ ไม่เสมอกัน
ก็ให้นง่ั ร่วมกันได้ แต่หา้ มภิกษุนง่ั ร่วมอาสนะยาวเดียวกันกับกะเทย, ผูห้ ญิง,
อุภโตพยัญชนก (คนมีทง้ั ๒เพศ) มีปญ
ั หาว่าอย่างไรจึงจัดว่าเป็นอาสนะยาว
จึงทรงกำหนดว่า ถ้านัง่ ได้ถงึ ๓ คน ก็จดั เป็นอาสนะยาว.

ปราสาท และเครือ่ งนัง่ นอน ต่าง ๆ
ทรงอนุญาตให้ใช้ปราสาทได้ทกุ ชนิด ส่วนเครือ่ งนัง่ นอน เป็นต้น ของ
คฤหัสถ์รวมหลายอย่าง ซึ่งถวายแก่สงฆ์ เมื่อคราวพระอัยยิกาของพระเจ้า
ปเสนทิโกศลสิน้ พระชนม์นน้ั ทรงอนุญาตให้ตดั เท้าเก้าอีน้ อนแล้วใช้ได้ ให้ทำลาย
รูปสัตว์รา้ ยเตียงใหญ่ออกแล้วใช้ได้ ฟูกทีย่ ดั นุน่ ให้รอ้ื แล้วทำเป็นหมอน นอกนัน้
ทำเป็นเครือ่ งลาด

ห้ามสละของสงฆ์ให้แก่บุคคล
ภิกษุทอ่ี ยูป่ ระจำในวัดใกล้หมูบ่ า้ น มีภกิ ษุอน่ื ผ่านไปมาเสมอ ลำบากด้วย
การจัดที่อยู่อาศัย เพื่อแก้ข้อขัดข้องนี้ภิกษุวัดนั้นจึงประชุมกันมอบที่อยู่อาศัย
ให้ภกิ ษุรปู หนึง่ เสีย ทุกรูปจึงได้อยูอ่ าศัยด้วยการให้ของภิกษุรปู นัน้ เมือ่ มีภกิ ษุ
ผ่านมาจะขอพักอาศัย ก็อา้ งว่าได้ยกให้แก่ภกิ ษุรปู หนึง่ ไปแล้ว ไม่มที จ่ี ะให้พกั
หลังทรงทราบทรงบัญญัติว่า ของที่ไม่ควรแจกจ่าย ๕ หมวดนี้* อันภิกษุ
ไม่ควรแจกจ่ายให้ไป แม้สงฆ์ คณะ หรือบุคคล แจกจ่ายไปแล้ว ก็ไม่เป็น
อันแจกจ่าย รูปใดแจกจ่ายต้องอาบัตถิ ลุ ลัจจัย คือ ๑.อาราม, พืน้ ทีอ่ าราม
๒.วิหาร, พืน้ ทีว่ หิ าร ๓.เตียง, ตัง่ , ฟูก, หมอน ๔.หม้อโลหะ อ่างโลหะ กระถาง
โลหะ กระทะโลหะ มีด ขวาน ผึง่ (สำหรับถากไม้) จอบ สว่าน ๕.เถาวัลย์ ไม้ไผ่
หญ้ามุงกระต่าย หญ้าปล้อง หญ้าสามัญ เครือ่ งไม้ เครือ่ งดิน
*ข้อสังเกต ของทีไ่ ม่ควรแจกจ่าย,แบ่งนี้ ตรงกับทีต่ รัสไว้ในเรือ่ งมหาโจร ๕ จำพวก ข้อที่ ๔(หน้า ๒๒) ซึง่ ระบุชอ่ื ของแต่ละ
ชนิดโดยตรงโดยไม่มีคำว่า”เป็นต้น” แสดงว่าตรัสเจาะจงเฉพาะสิ่งของตามที่ตรัสเท่านั้น ในการอธิบายบางตำรา
จะรวมถึงสิง่ ของนอกเหนือจากทีท่ รงระบุ เช่น ผลไม้, ใบไม้, น้ำฝาด ฯลฯ นักวินยั ธรเห็นควรอย่างไรพึงพิจารณาเองเถิด.
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ต่อมามีภกิ ษุบางกลุม่ เลีย่ งทีจ่ ะไม่ใช้การแจกจ่าย แต่ใช้แบ่งแทน จึงทรง
บัญญัตเิ พิม่ โดยห้ามไม่ให้แบ่งของ ๕ หมวดทีก่ ล่าวมาแล้ว ผูใ้ ดแบ่ง ต้องอาบัติ
ถุลลัจจัย

การควบคุมการก่อสร้าง
ห้ามมอบหมายการควบคุมการก่อสร้าง (สมมติให้นวกรรม)
ในเรื่องเล็กๆ น้อยๆ เช่น ติดประตู ทาสี มุงหลังคา ห้ามมอบหมาย
การควบคุมการก่อสร้างนานเกินไป เช่น ๒๐ – ๓๐ ปี หรือตลอดชีวิต
หรือจนถึงเวลาเผาศพผู้รับมอบหมาย ห้ามมอบหมายการก่อสร้าง
วิหารหมดทุกอย่าง ห้ามมอบหมายการก่อสร้าง ๒ อย่างแก่ภกิ ษุรปู เดียว
ห้ามรับนวกรรมแล้วมอบให้ภกิ ษุรปู อืน่ ภิกษุผรู้ บั มอบหมายการก่อสร้าง
จะถือสิทธิหวงห้ามทีอ่ ยู่ ของสงฆ์ไม่ได้ ห้ามมอบหมายให้ภกิ ษุอยูน่ อกสีมา
เป็นผูค้ วบคุมการก่อสร้าง ภิกษุผคู้ วบคุมการก่อสร้างจะครอบครองทีอ่ ยู่
อาศัยได้เพียง ๓ เดือน ห้ามครอบครองตลอดไป เมื่อพ้น ๓ เดือนต้อง
ยินยอมให้จัดสรรใหม่
ภิกษุผคู้ วบคุมการก่อสร้างพอรับมอบหรือทำค้างไว้ สึกไปหรือเดินทาง
ไปทีอ่ น่ื เป็นต้น ให้สงฆ์มอบให้ภกิ ษุอน่ื ทำการแทนด้วยสัง่ ว่า นวกรรมของสงฆ์
อย่าได้เสียหาย (กรรมวาจาให้นวกรรม ดูหน้า ๔๒๔).

การขนย้ายเครื่องใช้และรักษาที่อยู่อาศัย
ภิกษุขนเครือ่ งใช้ทป่ี ระจำอยูเ่ สนาสนะหลังหนึง่ ไปใช้ในหลังอืน่ ถูก
เขาติเตียน จึงตรัสห้ามไม่ให้ทำเช่นนัน้ ขอยืมไปใช้ชว่ั คราวได้, นำไปเพือ่
เก็บรักษาได้, แลกเปลีย่ น (ผาติกรรม๑) ได้ ส่วนผ้าทีม่ รี าคามากอันเป็นบริขาร
สำหรับเสนาสนะ ทรงอนุญาตให้แลกเปลีย่ นเพือ่ ประโยชน์แก่ผาติกรรมได้.
๑

ผาติกรรม หมายถึง การทำให้เพิม่ พูนโดยนำไปแลกเปลีย่ นกับเตียงตัง่ เป็นต้นทีม่ รี าคาเท่ากัน หรือมีราคามากกว่า
ไม่ให้ตำ่ กว่าราคาของเดิม (วิ. อ. ๓ / ๓๒๔ / ๓๕๕, วิมติ. ฎีกา ๒ / ๓๒๔ / ๓๒๓)
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หนังหมี, เครือ่ งเช็ดเท้ารูปวงล้อ, และผ้าท่อนน้อยบังเกิดแก่สงฆ์ จึงทรง
อนุญาตให้ทำเป็นผ้าเช็ดเท้า และตรัสห้ามภิกษุไม่พงึ เหยียบเสนาสนะด้วยเท้า
ทีย่ งั มิได้ลา้ ง, ภิกษุไม่พงึ เหยียบเสนาสนะด้วยเท้าทีย่ งั เปียก และภิกษุสวมรองเท้า
ไม่พงึ เหยียบเสนาสนะ รูปใดเหยียบต้องอาบัตทิ กุ กฏ จากนัน้ ทรงห้าม ไม่ให้บว้ น
น้ำลายลงบนพืน้ ทีข่ ดั ถูแล้ว ทรงปรับอาบัตทิ กุ กฏแก่ผลู้ ะเมิด และทรงอนุญาต
กระโถน
เนือ่ งด้วยเท้าเตียง, เท้าตัง่ ครูดพืน้ ทีข่ ดั ถูแล้ว จึงทรงอนุญาตให้ใช้ผา้ พัน
ต่อมาทรงห้ามพิงฝาที่ขัดถูแล้ว โดยทรงอนุญาตพนักอิงและผ้าพันทั้งข้างล่าง
และข้างบน เพือ่ กันครูดฝาและพืน้ รวมทัง้ อนุญาตให้ปลู าดก่อนแล้วนอน.

อาหาร และการแจกอาหาร
ทรงอนุญาตสังฆภัต, อุทเทสภัต(อาหารทีถ่ วายเจาะจง), นิมนั ตนภัต,
สลากภัต(ถวายโดยสลาก), ปักขิกภัต(ถวายประจำปักษ์), อุโปสถิกภัต,
ปฏิปทิกภัต(ถวายประจำวันแรม ๑ ค่ำ) และทรงกำหนดคุณสมบัติของภิกษุ
ผู้แจกอาหารว่า ไม่มีอคติ ๔ และรู้จักภัตที่แจกแล้ว หรือยังไม่ได้แจก ทรง
แสดงวิธสี วดสมมติ คือ แต่งตัง้ ภิกษุผแู้ จกอาหาร (ดูหน้า ๔๒๑) และแนะวิธแี จก
โดยอนุญาตให้เขียนชือ่ ลงในสลากหรือแผ่นผ้ารวมเข้าไว้แล้วจึงแจกภัต.

เจ้าหน้าที่ทำการสงฆ์อื่น ๆ
ทรงแนะให้มีการแต่งตั้งภิกษุผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม เป็นเจ้าหน้าที่
ทำการสงฆ์อื่น ๆ โดยการสวดประกาศ คือ ภิกษุผู้ปูลาด(จัดแต่ง)เสนาสนะ
ผูร้ กั ษาเรือนคลัง ผูร้ บั จีวร ผูแ้ จกจีวร ผูแ้ จกข้าวยาคู ผูแ้ จกผลไม้ ผูแ้ จกของเคีย้ ว
ผูแ้ จกของเล็กๆน้อยๆ (เช่น เข็ม มีด รองเท้า ประคคเอว สายบาตร ผ้ากรองน้ำ
ทีก่ รองน้ำ ผ้าเล็กๆ น้อยๆ) ผูแ้ จกผ้า ผูแ้ จกบาตร ผูใ้ ช้คนทำงานวัด ผูใ้ ช้สามเณร.
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๓.สังฆเภทขันธกะ
หมวดว่าด้วยสงฆ์แตกกัน
เล่าเรือ่ งราชกุมารในศากยสกุล คือ ภัททิยราชา, อนุรทุ ธะ, อานนท์, ภัคคุ,
กิมพิละ และราชกุมารในโกลิยสกุล คือ เทวทัต รวมเป็น ๗ ทัง้ อุบาลีผเู้ ป็นช่าง
กัลบก (ช่างตัดผม) ออกบวช ต่างเห็นพร้อมกันว่า ควรให้อบุ าลีบวชก่อน ตนจะได้
กราบไหว้คลายทิฏฐิมานะ
เมื่อบวชแล้ว พระภัททิยะได้วิชชา ๓, พระอนุรุทธ์ได้ทิพยจักษุ,
พระอานนท์ได้เป็นโสดาบัน ส่วนพระเทวทัตได้ฤทธิข์ องปุถชุ น.

พระเทวทัตคิดการใหญ่
พระเทวทัตหวังลาภและสักการะ จึงแปลงกายเป็นเด็กน้อยไปนัง่ อยู่
บนตัก ของราชกุมาร ชือ่ อชาตศัตรู เพือ่ ทำให้ราชกุมารเลือ่ มใส มีลาภสักการะเกิด
ขึน้ แล้ว ก็คดิ การจะปกครองคณะสงฆ์เสียเองแทนพระพุทธเจ้า
ความทราบถึงพระมหาโมคคัลลานะ จึงเข้าไปเฝ้ากราบทูลพระผูม้ พี ระภาคๆ
ตรัสแสดงศาสดา ๕ ประเภททีต่ อ้ งอาศัยหรือหวังความคุม้ ครองจากสาวก คือ
๑.ศาสดาผู้มีศีลไม่บริสุทธิ์
๒.มีการเลีย้ งชีพไม่บริสทุ ธิ์
๓.มีการแสดงธรรมไม่บริสุทธิ์
๔.มีการตอบคำถามไม่บริสุทธิ์
๕.มีญาณทัสสนะไม่บริสทุ ธิ์ แต่แสดงตนว่าเป็นผูบ้ ริสทุ ธิใ์ นทาง ๕ นัน้
ส่วนพระองค์มติ อ้ งหวังความคุม้ ครองของสาวก เพราะมิได้เป็นดังนัน้ .
ภิกษุจำนวนมากได้ทลู ให้ทราบว่า อชาตศัตรูราชกุมารเสด็จโดยราชรถ
๕๐๐ คัน และจัดภัตตาหาร ๕๐๐ สำรับ ไปบำรุงพระเทวทัต
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พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า “ผลกล้วยฆ่าต้นกล้วย ขุยไผ่ฆ่าต้นไผ่
ดอกอ้อฆ่าต้นอ้อ ลูกม้าอัสดรฆ่าแม่มา้ ฉันใด ลาภสักการะย่อมฆ่าคนชัว่ ฉันนัน้ .”

พระเทวทัตขอปกครองสงฆ์
เมือ่ ได้โอกาส พระเทวทัตจึงเข้าเฝ้าพระผูม้ พี ระภาค ขณะประทับนัง่
แสดงธรรมแก่บริษทั ซึง่ มีพระราชาประทับอยูด่ ว้ ย อ้างว่าพระพุทธองค์มอี ายุมาก
แล้ว ขอให้ทรงขวนขวายน้อย และให้สละภิกษุสงฆ์ให้ตน ตนจะบริหารเอง
พระผูม้ พี ระภาคทรงปฏิเสธถึง ๓ ครัง้
ในครัง้ ที่ ๓ ตรัสว่า แม้พระสารีบตุ ร
และพระโมคคัลลานะ พระองค์ยังมิได้มอบภิกษุสงฆ์ให้ ไฉนจะทรงมอบแก่
พระเทวทัตผูต้ ำ่ ช้าบริโภคปัจจัยดุจกลืนกินเขฬะ พระเทวทัตได้คดิ ผูกอาฆาต.

ทรงให้สงฆ์ลงปกาสนียกรรมเทวทัต, เทวทัตยุให้กบถ
รับสั่งกะสงฆ์ว่า เพราะเหตุนั้นแล สงฆ์จงลงปกาสนียกรรมในกรุง
ราชคฤห์แก่พระเทวทัตว่า “ปกติของพระเทวทัตก่อนเป็นอย่างหนึง่ เดีย๋ วนีเ้ ป็น
อีกอย่างหนึ่ง พระเทวทัตทำอย่างใดด้วยกายวาจา ไม่พึงเห็นว่าพระพุทธ
พระธรรมหรือพระสงฆ์เป็นอย่างนั้น พึงเห็นเฉพาะตัวพระเทวทัตเอง” ด้วย
ญัตติทุติยกรรมวาจา และให้สงฆ์สวดประกาศแต่งตั้งพระสารีบุตรเป็นผู้ชี้แจง
แก่ชาวกรุงราชคฤห์ พระสารีบตุ รทูลถามว่า เมือ่ ก่อนข้าพระพุทธเจ้ากล่าวชม
พระเทวทัตในกรุงราชคฤห์วา่ โคธิบตุ รมีฤทธิม์ ากมีอานุภาพมาก ข้าพระพุทธเจ้า
จะประกาศพระเทวทัตในกรุงราชคฤห์อย่างไร ทรงตอบว่า เธอกล่าวชมเทวทัต
ในกรุงราชคฤห์แล้ว เท่าทีเ่ ป็นจริงว่า โคธิบตุ รมีฤทธิม์ าก..., ดูกอ่ นสารีบตุ ร
เธอจงประกาศเทวทัตในกรุงราชคฤห์เท่าทีเ่ ป็นจริงเหมือนอย่างนัน้ แล
พระเทวทัตจึงยุอชาตศัตรูกุมารให้ฆ่าพระราชบิดา เพื่อชิงราชสมบัติ
ส่วนตนจะฆ่าพระพุทธเจ้าแล้วเป็นพระพุทธเจ้า แต่ราชกุมารถูกจับได้ อำมาตย์
ถวายความเห็นกันหลายประการ เช่น ให้ฆ่าพระเทวทัต, ราชกุมาร, รวมทั้ง
ภิกษุทง้ั หลาย บางพวกว่าไม่ควรฆ่า แต่ควรกราบทูลพระเจ้าพิมพิสารให้วนิ ฉิ ยั .
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การประทุษร้ายพระพุทธเจ้าครั้งแรก
พระเจ้าพิมพิสารทรงทราบว่าราชกุมารอยากได้ราชสมบัติ ก็ทรงมอบให้
พระเทวทัตก็มอี ำนาจยิง่ ขึน้ จึงขอกำลังจากพระเจ้าอชาตศัตรูสง่ คนไปคอยฆ่า
พระพุทธเจ้า แล้วสัง่ ว่าถ้าฆ่าแล้วให้ไปทางนัน้ ๆ แล้วส่งคน ๒ คนไปคอยดักฆ่า
คนทีฆ
่ า่ พระพุทธเจ้า ส่งคน ๔ คนไปคอยดักฆ่าพวก ๒ คนนัน้ ส่งคน ๘ คนไป
คอยดักฆ่าพวก ๔ คนนั้น และส่งคน ๑๖ คนไปคอยดักฆ่าพวก ๘ คนนั้น
(เพื่อฆ่าปิดปาก) แต่คนเหล่านั้นได้ฟังธรรมกลับมีจิตเลื่อมใส ปฏิญญาตนเป็น
อุบาสกหมดสิน้ พระผูม้ พี ระภาคทรงส่งคนเหล่านัน้ กลับไป โดยให้สบั ทางกับที่
พระเทวทัตสั่ง จึงไม่มีการฆ่ากันเกิดขึ้น เมื่อพวกที่คอยอยู่ เห็นนานเกินไป
นึกสงสัยมาถามพระพุทธเจ้า ทรงแสดงธรรมให้ฟงั จึงแสดงตนเป็นอุบาสกทุกคน

การประทุษร้ายครัง้ ที่ ๒ และครัง้ ที่ ๓
เมื่อใช้คนไปฆ่าไม่สำเร็จ พระเทวทัตจึงเตรียมลงมือเอง คือขึ้นไปอยู่
บนเขาคิชฌกูฏ คอยกลิง้ ก้อนหินใหญ่ ให้ลงมาทับพระพุทธเจ้า แต่ไม่สมประสงค์
เพียงสะเก็ดหินที่แตกมากระทบพระบาทห้อพระโลหิตเท่านั้น ภิกษุทั้งหลาย
เป็นห่วง จึงมาอยู่ยามเฝ้าพระพุทธเจ้า ท่องบ่นด้วยเสียงอันดัง แต่ทรงให้
ภิกษุทั้งหลายกลับไป แล้วตรัสว่า ...พระตถาคตทั้งหลายย่อมไม่ปรินิพพาน
ด้วยความ พยายามของผูอ้ น่ื และตรัสเรือ่ งศาสดา ๕ ประเภท (ดูหน้า ๓๒๘)
พระเทวทัตไปหาคนเลี้ยงช้างของพระราชา อ้างตนเป็นญาติของ
พระราชา และอ้างว่าสามารถเลือ่ นตำแหน่ง เพิม่ อาหาร เพิม่ ค่าจ้างได้ แล้วสัง่
ให้ปล่อยช้างนาฬาคิรีซึ่งดุร้ายเคยฆ่ามนุษย์ เพื่อไปทำร้ายพระพุทธเจ้า
คนเลี้ยงช้างยอมทำตาม เมื่อเห็นพระพุทธเจ้าเสด็จมาก็ปล่อยช้างไป ภิกษุ
ทัง้ หลายกราบทูลให้เสด็จหนี แต่ทรงปฏิเสธและตรัสว่า ตถาคตไม่ปรินิพพาน
ด้วยความพยายามของผู้อื่น ในการนี้มีผู้เห็นเหตุการณ์คอยดูอยู่บนที่สูง
เมือ่ พระผูม้ พี ระภาคเจ้าแผ่เมตตาจิต ช้างก็เอางวงจับ ฝุน่ ทีพ่ ระบาทขึน้ โรยบน
กระพอง และกลับสูโ่ รงช้างตามเดิม.
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ต่อมาพระเทวทัตเสื่อมลาภพร้อมทั้งบริษัทได้เที่ยวขอในสกุลทั้งหลาย
มาฉัน ทรงติเตียนแล้วตรัสว่า “ดูกอ่ นภิกษุทง้ั หลาย เพราะเหตุนน้ั แล เราจัก
บัญญัตโิ ภชนะสำหรับ ๓ คนในสกุลแก่ภกิ ษุทง้ั หลาย อาศัยอำนาจประโยชน์ ๓
ประการ คือ ๑.เพือ่ ข่มบุคคลผูเ้ ก้อยาก ๒.เพือ่ อยูผ่ าสุกของภิกษุผมู้ ศี ลี เป็นทีร่ กั
๓.เพือ่ อนุเคราะห์สกุล ด้วยหวังว่าภิกษุทง้ั หลายทีม่ คี วามปรารถนาลามก
อย่าอาศัย ฝักฝ่ายทำลายสงฆ์ ในการฉันเป็นหมู่ พึงปรับอาบัตติ ามธรรม”
(ปรับปาจิตตีย์ ตามคณโภชนสิกขาบท, ใช้ประกอบคำอธิบายเชิงอรรถ หน้า ๑๑๖)

พระเทวทัตเสนอข้อปฏิบัติ ๕ ข้อ
พระเทวทัตฆ่าพระพุทธเจ้าไม่สมประสงค์ จึงชวนพรรคพวกมีพระโกกาลิกะ
เป็นต้น คิดเสนอข้อปฏิบตั ิ ๕ ประการ เพือ่ ให้เห็นว่าตนเคร่งครัด คือ
๑. ให้ภกิ ษุทง้ั หลายอยูป่ า่ ตลอดชีวติ เข้าสูบ่ า้ นมีโทษ
๒. ให้ถือบิณฑบาตตลอดชีวิต รับนิมนต์มีโทษ
๓. ให้ถอื ผ้าบังสุกลุ ตลอดชีวติ รับคหบดีจวี รมีโทษ
๔. ให้อยูโ่ คนไม้ตลอดชีวติ เข้าสูท่ ม่ี งุ ทีบ่ งั มีโทษ
๕. ห้ามฉันเนือ้ สัตว์ตลอดชีวติ ฉันเข้ามีโทษ
เมือ่ ได้โอกาสจึงกราบทูลเสนอข้อปฏิบตั ทิ ง้ั ๕ ข้อนัน้ แต่ได้ทรงปฏิเสธ
คือ ใน ๔ ข้อข้างต้น ทรงให้ภกิ ษุปฏิบตั ติ ามความสมัครใจ เฉพาะข้อ ๔ ทรง
อนุญาต ให้อยูโ่ คนไม้ได้เพียง ๘ เดือน ในข้อ ๕ ทรงอนุญาตเนือ้ สัตว์ทบ่ี ริสทุ ธิ์
๓ ประการ คือ ๑.ไม่ได้เห็น ๒.ไม่ได้ฟงั ๓.ไม่ได้นกึ รังเกียจว่าเขาฆ่าเพือ่ ตน.
พระเทวทัตก็ดใี จทีจ่ ะได้ประกาศว่า ตนเคร่งกว่าพระพุทธเจ้า จึงเทีย่ ว
ประกาศทัว่ กรุงราชคฤห์ถงึ เรือ่ งข้อเสนอนัน้ .

ทำให้สงฆ์แตกกัน
ครั้นถึงวันอุโบสถ พระเทวทัตก็ชวนภิกษุมาเป็นพวกได้มาก แล้วพา
ภิกษุเหล่านัน้ แยกไปทำอุโบสถ ณ ตำบลคยาสีสะ.
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พระเทวทัตอาเจียนเป็นโลหิต
พระผูม้ พี ระภาคเจ้า ทรงส่งพระสารีบตุ รและพระโมคคัลลานะไปชีแ้ จง
ให้ภกิ ษุทเ่ี ป็นพวกของพระเทวทัตหายเข้าใจผิด พระเทวทัตเข้าใจว่าพระสารีบตุ ร
และพระโมคคัลลานะมาเข้าพวกด้วย ก็มอบให้พระสารีบตุ รสัง่ สอนพระเหล่านัน้
ส่วนตนเองนอนพักผ่อน พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะแสดงธรรมให้พระ
เหล่านัน้ ฟังได้ดวงตาเห็นธรรม แล้วก็กลับ มีภกิ ษุประมาณ ๕๐๐ รูปตามมา
พระโกกาลิกะรีบปลุกพระเทวทัตบอกให้รู้ พระเทวทัตถึงกับอาเจียนเป็นโลหิต.
พระสารี บ ุ ต รและพระโมคคั ล ลานะเข้ า ไปเฝ้ า พระผู ้ ม ี พ ระภาคเจ้ า
จากนัน้ พระสารีบตุ รได้กราบทูลขอให้ภกิ ษุทง้ั หลายผูป้ ระพฤติตามภิกษุผทู้ ำลาย
พึงอุปสมบทใหม่ ทรงตรัสว่า “อย่าเลยสารีบตุ ร เธออย่าพอใจการอุปสมบทใหม่
ของพวกภิกษุผู้ประพฤติตามภิกษุผู้ทำลายเลย ดูก่อนสารีบุตร ถ้าเช่นนั้น
เธอจงให้พวกภิกษุผปู้ ระพฤติตามภิกษุผทู้ ำลายแสดงอาบัตถิ ลุ ลัจจัย”
แล้วตรัสสรรเสริญพระสารีบตุ รว่ามีลกั ษณะสมเป็นทูต เพราะประกอบ
ด้วยองค์ ๘ คือ ๑.รับฟังผูอ้ น่ื ๒.ทำให้ผอู้ น่ื ฟังตน ๓.กำหนดเพือ่ จะรูท้ ว่ั ถึง ๔.ทรง
จำดี ๕.รู้คำพูดของคนอื่น ๖.ทำให้คนอื่นรู้คำพูดของตน ๗.ฉลาดในประโยชน์
และมิใช่ประโยชน์ ๘.ไม่ชวนทะเลาะ ครัน้ แล้วได้ทรงแสดงธรรมอีกหลายเรือ่ ง.

ความร้าวและความแตกกันของสงฆ์
ทรงแสดงเรือ่ ง “สังฆราชี” ความร้าวรานของสงฆ์วา่ ถ้าภิกษุสองฝ่าย
ยังไม่ครบฝ่ายละ ๔ รูป ก็ยงั เป็นเพียงความร้าวรานแห่งสงฆ์เท่านัน้ ยังไม่เป็น
“สังฆเภท” ความแตกแห่งสงฆ์ ต่อเมือ่ ทัง้ สองฝ่ายมีตง้ั แต่ ๔ รูปขึน้ ไปมีรปู ที่ ๙
สวดประกาศ จึงเป็นทั้งความร้าวรานและความแตกกันแห่งสงฆ์ ดังที่ตรัสว่า
“ดูกอ่ นอุบาลี ฝ่ายหนึง่ มีภกิ ษุ ๔ รูป ฝ่ายหนึง่ มี ๔ รูป รูปที่ ๙ ประกาศ ให้จบั
สลากว่า นีธ้ รรม นีว้ นิ ยั นีส้ ตั ถุศาสน์ ท่านทัง้ หลายจงจับสลากนี้ จงชอบใจสลากนี้
ดูกอ่ น อุบาลี แม้ดว้ ยเหตุอย่างนีแ้ ล เป็นทัง้ สังฆราชี และสังฆเภท ดูกอ่ นอุบาลี
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ภิกษุ ๙ รูป หรือเกินกว่า ๙ รูป เป็นทัง้ สังฆราชี และสังฆเภท
ดูกอ่ นอุบาลี ภิกษุณที ำลายสงฆ์ไม่ได้ แต่พยายามเพือ่ จะ ทำลายได้,
สิกขมานา ก็ทำลายสงฆ์ไม่ได้, สามเณรก็ทำลายสงฆ์ไม่ได้, สามเณรีกท็ ำลายสงฆ์
ไม่ได้, อุบาสกก็ทำลายสงฆ์ไม่ได้, อุบาสิกาก็ทำลายสงฆ์ไม่ได้ แต่พยายาม
เพือ่ จะทำลายได้, ดูกอ่ นอุบาลี ภิกษุปกตัตตะ มีสงั วาสเสมอกัน อยูใ่ นสีมา
เดียวกัน ย่อมทำลายสงฆ์ได้.

เหตุเป็นเครือ่ งทำให้สงฆ์แตกกันและสามัคคีกนั มี ๑๘ ข้อ คือ
๑. แสดงอธรรมว่าเป็นธรรม
๒. แสดงธรรมว่าเป็นอธรรม
๓. แสดงอวินยั ว่าเป็นวินยั
๔. แสดงวินยั ว่าเป็นอวินยั
๕. แสดงข้อที่พระพุทธเจ้ามิได้ตรัสไว้ว่าตรัสไว้
๖. แสดงข้อที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่ามิได้ตรัสไว้
๗. แสดงข้อที่พระพุทธเจ้ามิได้ประพฤติไว้ว่าได้ประพฤติ
๘. แสดงข้อที่พระพุทธเจ้าประพฤติว่ามิได้ประพฤติ
๙. แสดงข้อทีพ่ ระพุทธเจ้ามิได้บญ
ั ญัตวิ า่ บัญญัติ
๑๐. แสดงข้อทีพ่ ระพุทธเจ้าบัญญัตวิ า่ มิได้บญ
ั ญัติ
๑๑. แสดงสิง่ ทีม่ ใิ ช่อาบัตวิ า่ เป็นอาบัติ
๑๒.แสดงอาบัติว่ามิใช่อาบัติ
๑๓.แสดงอาบัตเิ บาว่าหนัก
๑๔.แสดงอาบัตหิ นักว่าเบา
๑๕. แสดงอาบัติไม่มีส่วนเหลือว่ามีส่วนเหลือ
๑๖. แสดงอาบัติมีส่วนเหลือว่าไม่มีส่วนเหลือ
๑๗. แสดงอาบัตชิ ว่ั หยาบว่าไม่ชว่ั หยาบ
๑๘.แสดงอาบัตไิ ม่ชว่ั หยาบว่าชัว่ หยาบ

๓๓๔

ประมวลพระพุทธบัญญัติ

อริยวินยั จากพระไตรปิฎก

แล้วทำอุโบสถ ทำปวารณา และสังฆกรรมแยกกัน
ส่วนเหตุเป็นเครือ่ งทำให้สงฆ์สามัคคีกนั ก็มี ๑๘ อย่างทีต่ รงกันข้ามกับ
ที่กล่าวแล้ว คือแสดงถูกตรงตามความจริง ทำอุโบสถร่วมกัน ทำปวารณา
ร่วมกัน และไม่ทำสังฆกรรมแยกกัน.

การทำสงฆ์ให้แตกกันที่ทำให้ไปอบายและไม่ไปอบาย
ทรงแสดงการทำสงฆ์ให้แตกกันทีม่ โี ทษเป็นเหตุให้ไปอบาย และไม่เป็น
เหตุให้ไปอบาย โดยชีไ้ ปที่ ความบริสทุ ธิใ์ จ และเจตนา คือฝ่ายทีจ่ ะไปอบายนัน้
รู้ว่าผิดธรรมวินัยแต่แกล้งแสดงว่าถูกธรรมวินัย ส่วนฝ่ายที่ไม่ไปอบายนั้น
คือทำด้วยความบริสทุ ธิใ์ จ และด้วยเข้าใจว่าเรือ่ งทีโ่ ต้เถียงกันนัน้ เหตุผลของตน
ถูกต้องตามธรรมวินัย.
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๔. วัตตขันธกะ
หมวดว่าด้วยวัตรหรือข้อปฏิบตั ิ (วัตร ๑๔)
๑.อาคันตุกวัตร (ข้อปฏิบัติของภิกษุผู้จรมา)
“ดูกอ่ นภิกษุทง้ั หลาย ภิกษุอาคันตุกะคิดว่าจักเข้าไปสูอ่ ารามเดีย๋ วนี้
พึงถอดรองเท้าเคาะ แล้วถือไปต่ำๆ ลดร่ม เปิดศีรษะ ลดจีวรบนศีรษะลงไว้ทบ่ี า่
ไม่ต้องรีบร้อน พึงเข้าไปสู่อารามตามปกติ
เมือ่ เข้าไปสูอ่ ารามพึงสังเกตว่า ภิกษุเจ้าถิน่ ประชุมกันทีไ่ หน ภิกษุเจ้าถิน่
ประชุมกันทีใ่ ด คือ ทีโ่ รงฉัน มณฑป หรือโคนไม้ พึงไปทีน่ น่ั วางบาตรไว้ท่ี
แห่งหนึ่ง วางจีวรไว้ที่แห่งหนึ่ง พึงถืออาสนะที่สมควรนั่ง พึงถามถึงน้ำฉัน
พึงถามถึงน้ำใช้วา่ ไหนน้ำฉัน ไหนน้ำใช้
ถ้าต้องการน้ำฉัน พึงตักน้ำฉันมาดืม่ ถ้าต้องการน้ำใช้ พึงตักน้ำใช้มา
ล้างเท้า เมือ่ ล้างเท้าพึงรดน้ำด้วยมือข้างหนึง่ พึงล้างเท้าด้วยมือข้างหนึง่ รดน้ำ
ด้วยมือใด ไม่พงึ ล้างเท้าด้วยมือนัน้ พึงถามถึงผ้าเช็ดรองเท้าแล้วจึงเช็ดรองเท้า
เมือ่ จะเช็ดรองเท้าพึงใช้ผา้ แห้งเช็ดก่อนใช้ผา้ เปียกเช็ดทีหลัง พึงซักผ้าเช็ดรองเท้า
บิดแล้วผึง่ ไว้ทค่ี วรแห่งหนึง่
ถ้าภิกษุเจ้าถิน่ แก่พรรษากว่า พึงอภิวาท ถ้าอ่อนพรรษากว่า พึงให้เธอ
อภิวาท พึงถามถึงเสนาสนะว่า เสนาสนะไหนสมควรถึงแก่ผม พึงถามถึง
เสนาสนะทีม่ ภี กิ ษุอยูห่ รือทีไ่ ม่มภี กิ ษุอยู่ พึงถามถึงโคจรคามพึงถามถึงอโคจรคาม
พึงถามถึงสกุลทั้งหลายที่ได้รับสมมติว่าเป็น เสกขะ๑ พึงถามถึงที่ถ่ายอุจจาระ
พึงถามถึงที่ถ่ายปัสสาวะ พึงถามถึงน้ำฉันพึงถามถึงน้ำใช้ พึงถามถึงไม้เท้า
พึงถามถึงกติกาสงฆ์ทต่ี ง้ั ไว้วา่ ควรเข้าเวลาเท่าไร ควรออกเวลาเท่าไร
๑

สกุลเสกขสมมติ คือ ตระกูลทีม่ ศี รัทธาในการให้ทานวัตถุมากจนหมดทุนทรัพย์ได้ เพือ่ ไม่ให้ตระกูลเช่นนีเ้ ดือดร้อน
จากการถวายสิง่ ของแก่ภกิ ษุสงฆ์ หรือเพือ่ ไม่ให้ภกิ ษุสามเณรรบกวนตระกูลเช่นนัน้ สงฆ์จงึ ประกาศสมมติ (แต่งตัง้ )
ตระกูลเช่นนัน้ ให้เป็น “เสกขสมมติ” (ดู วิ. อ. ๒ / ๕๖๒ / ๔๔๔)
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ถ้าวิหารไม่มีภิกษุอยู่ พึงเคาะประตูรออยู่สักครู่หนึ่งแล้วถอดลิ่ม
ผลักบาน ประตู ยืนอยูข่ า้ งนอกแลดูให้ทว่ั ถ้าวิหารรก หรือเตียงซ้อนอยูบ่ นเตียง
หรือตัง่ ซ้อนอยูบ่ นตัง่ เสนาสนะมีละอองจับอยูเ่ บือ้ งบน ถ้าอุตสาหะอยูพ่ งึ ชำระเสีย
เมือ่ จะชำระวิหาร พึงทำตามเสนาสนวัตร มีขนเครือ่ งลาดพืน้ ออกไป
วางไว้ทค่ี วรแห่งหนึง่ ก่อน เป็นต้น (ดังมีรายละเอียดในเสนาสนะวัตรหน้า ๓๔๑)
ดูกอ่ นภิกษุทง้ั หลาย นีแ้ ลเป็นวัตรของภิกษุอาคันตุกะทัง้ หลาย ซึง่ ภิกษุ
อาคันตุกะทั้งหลายพึงประพฤติให้เรียบร้อย.”

๒.อาวาสิกวัตร (ข้อปฏิบัติของภิกษุเจ้าถิ่น)
“ดูกอ่ นภิกษุทง้ั หลาย ภิกษุเจ้าถิน่ เห็นภิกษุอาคันตุกะผูแ้ ก่กว่าแล้ว
พึงปูอาสนะ พึงตัง้ น้ำล้างเท้า ตัง่ รองเท้า กระเบือ้ งเช็ดเท้า พึงลุกรับบาตร จีวร
พึงถามด้วยน้ำฉัน พึงถามด้วยน้ำใช้
ถ้าอุตสาหะ พึงเช็ดรองเท้า เมือ่ จะเช็ดรองเท้า พึงใช้ผา้ แห้งเช็ดก่อนใช้
ผ้าเปียกเช็ดทีหลัง พึงซักผ้าเช็ดรองเท้าบิดแล้วผึง่ ไว้ ณ ทีค่ วรแห่งหนึง่
พึงอภิวาทภิกษุอาคันตุกะผูแ้ ก่กว่า พึงจัดเสนาสนะถวายว่า เสนาสนะนัน่
สมควรแก่ทา่ น พึงบอกเสนาสนะทีม่ ภี กิ ษุอยูห่ รือไม่มภี กิ ษุอยู่ พึงบอกโคจรคาม
พึงบอกอโคจรคาม พึงบอกสกุลทีเ่ ป็นเสกขสมมติ พึงบอกทีถ่ า่ ยอุจจาระ พึงบอก
ทีถ่ า่ ยปัสสาวะ พึงบอกน้ำฉัน พึงบอกน้ำใช้ พึงบอกไม้เท้า พึงบอกกติกาสงฆ์ท่ี
ตัง้ ไว้วา่ เวลานีค้ วรเข้า เวลานีค้ วรออก
ถ้าภิกษุอาคันตุกะอ่อนพรรษากว่า พึงนัง่ บอกว่า ท่านจงวางบาตรทีน่ น่ั
จงวางจีวรทีน่ น่ั จงนัง่ อาสนะนี้ พึงบอกน้ำฉัน พึงบอกน้ำใช้ พึงบอกผ้าเช็ดรองเท้า
พึงแนะนำภิกษุอาคันตุกะให้อภิวาท พึงบอกเสนาสนะว่า เสนาสนะนัน่ สมควร
แก่ทา่ น พึงบอกเสนาสนะทีม่ ภี กิ ษุอยู่ หรือไม่มภี กิ ษุอยู่ พึงบอกโคจรคาม พึงบอก
อโคจรคาม พึงบอกสกุลทีเ่ ป็นเสกขสมมติ พึงบอกทีถ่ า่ ยอุจจาระ พึงบอกทีถ่ า่ ย
ปัสสาวะ พึงบอกน้ำฉัน พึงบอกน้ำใช้ พึงบอกไม้เท้า พึงบอกกติกาสงฆ์ทต่ี ง้ั ไว้วา่
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เวลานีค้ วรเข้า เวลานีค้ วรออก
ดูกอ่ นภิกษุทง้ั หลาย นีแ้ ลเป็นวัตรของภิกษุเจ้าถิน่ ทัง้ หลาย ซึง่ ภิกษุ
เจ้าถิ่นทั้งหลายพึงประพฤติให้เรียบร้อย.”

๓.คมิกวัตร (ข้อปฏิบัติของภิกษุผู้จะเดินทางจากไป)
“ดูกอ่ นภิกษุทง้ั หลาย ภิกษุผเู้ ตรียมจะไปพึงเก็บเครือ่ งไม้ เครือ่ งดิน
ปิดประตูหน้าต่าง มอบหมายเสนาสนะ
ถ้ า ภิ ก ษุ ไ ม่ ม ี
พึ ง มอบหมายสามเณร
ถ้ า สามเณรไม่ ม ี
พึงมอบหมายคนวัด ถ้าคนวัดไม่มี พึงมอบหมายอุบาสก
ถ้าไม่มภี กิ ษุ สามเณร คนวัดหรืออุบาสก พึงยกเตียงขึน้ วางไว้บนศิลา
๔ แผ่น แล้วพึงยกเตียงซ้อนเตียง ยกตัง่ ซ้อนตัง่ แล้วกองเครือ่ งเสนาสนะ
ไว้ขา้ งบน เก็บเครือ่ งไม้ เครือ่ งดิน ปิดประตูหน้าต่าง แล้วจึงหลีกไป
ถ้าวิหารฝนรั่ว ถ้าอุตสาหะอยู่พึงมุง หรือพึงทำความขวนขวายว่า
จะมุงวิหารได้อย่างไร ถ้าได้ตามความขวนขวายอย่างนี้ นัน่ เป็นความดี ถ้าไม่ได้
ทีใ่ ดฝนไม่รว่ั พึงยกเตียงขึน้ วางบนศิลา ๔ แผ่น ในทีน่ น้ั แล้วพึงยกเตียงซ้อนเตียง
ยกตั่งซ้อนตั่ง แล้วกองเครื่องเสนาสนะไว้ข้างบน เก็บเครื่องไม้เครื่องดิน
ปิดประตูหน้าต่างแล้วจึงหลีกไป
ถ้าวิหารฝนรัว่ ทุกแห่ง ถ้าอุตสาหะอยูพ่ งึ ขนเครือ่ งเสนาสนะเข้าบ้าน
หรือพึงทำความขวนขวายว่า จะขนเครือ่ งเสนาสนะเข้าบ้านอย่างไร ถ้าได้ตาม
ความขวนขวายอย่างนี้ นัน่ เป็นความดี ถ้าไม่ได้ พึงยกเตียงขึน้ วางบนก้อนศิลา
๔ แผ่นในที่แจ้ง แล้วพึงยกเตียงซ้อนเตียง ยกตั่งซ้อนตั่ง กองเครื่องเสนาสนะ
ไว้ขา้ งบนเก็บเครือ่ งไม้ เครือ่ งดิน แล้วคลุมด้วยหญ้าหรือใบไม้ แล้วจึงหลีกไป
ด้วยคิดว่า อย่างไรเสียส่วนของเตียงตัง่ คงเหลืออยูบ่ า้ ง
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย นี้แลเป็นวัตรของภิกษุผู้เตรียมจะไป ซึ่งภิกษุ
ผู้เตรียมจะไปพึงประพฤติให้เรียบร้อย.”
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๔.ภัตตานุโมทนาวัตร (วัตรในการอนุโมทนาในที่ฉัน)
สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายไม่อนุโมทนาในที่ฉัน คนทั้งหลายจึงเพ่งโทษ
ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนพระสมณะเชือ้ สายพระศากยบุตรจึงได้ไม่อนุโมทนา
ในทีฉ่ นั ภิกษุทง้ั หลายได้ยนิ คนพวกนัน้ เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาอยูจ่ งึ
กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค
ลำดับนัน้ พระผูม้ พี ระภาคทรงแสดงธัมมีกถา ในเพราะเหตุเป็นเค้ามูลนัน้
ในเพราะเหตุแรกเกิดนัน้ แล้วรับสัง่ กับภิกษุทง้ั หลายว่า
“ดูกอ่ นภิกษุทง้ั หลาย เราอนุญาตให้อนุโมทนาในทีฉ่ นั
เราอนุญาตให้ภิกษุผู้เถระอนุโมทนาในที่ฉัน
เราอนุญาตให้ภกิ ษุเถระ อนุเถระ ๔ - ๕ รูป รอ (เป็นเพือ่ น) อยูใ่ นทีฉ่ นั
ดูกอ่ นภิกษุทง้ั หลาย เมือ่ มีกจิ ทีจ่ ะพึงทำ เราอนุญาตให้บอกลาภิกษุผนู้ ง่ั
อยูใ่ นลำดับ (ใกล้ๆ) แล้วไปได้.”

๕.ภัตตัคควัตร (วัตรปฏิบตั ใิ นทีฉ่ นั )
“ถ้าภัตตุเทสก์บอกภัตกาล ภิกษุเมือ่ ปกปิดมณฑล ๓ พึงนุง่ ให้เป็น
ปริมณฑล คาดประคดเอว ห่มผ้าซ้อน ๒ ชัน้ กลัดลูกดุม กรอกน้ำเพือ่ ล้างบาตร
แล้วถือเข้าบ้านโดยเรียบร้อย ไม่ตอ้ งรีบร้อน ไม่พงึ เดินแซงไปข้างหน้าพระเถระ
ทัง้ หลาย
พึงสำรวมด้วยดีตามเสขิยวัตร (หมวดสารูป มีการปกปิดกายด้วยดี
ไปในละแวกบ้าน เป็นต้น ดังมีรายละเอียดในหน้า ๑๘๑)
เมือ่ เขาถวายน้ำ พึงใช้มอื ทัง้ สองประคองบาตรรับน้ำ พึงกรอกล้างบาตร
ถือต่ำๆให้ดี อย่าให้ครูดสี ถ้ากระโถนมี พึงค่อยๆเทน้ำลงในกระโถน ด้วยคิดว่า
กระโถนอย่าเลอะเทอะด้วยน้ำ ภิกษุใกล้เคียงอย่าถูกน้ำกระเซ็น ผ้าสังฆาฏิ
อย่าถูกน้ำกระเซ็น ถ้ากระโถนไม่มี พึงค่อยๆ เทน้ำลงที่พื้นดิน ด้วยคิดว่า
ภิกษุใกล้เคียงอย่าถูกน้ำกระเซ็น ผ้าสังฆาฏิอย่าถูกน้ำกระเซ็น
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เมื่อเขาถวายข้าวสุก พึงใช้มือทั้งสองประคองบาตรรับข้าวสุก พึงเว้น
เนื้อที่ไว้สำหรับแกง ถ้ามีเนยใส น้ำมัน หรือแกงอ่อม พระเถระควรบอกว่า
จงจัดถวายภิกษุทั้งหลายเท่าๆกันทุกรูป พึงรับบิณฑบาตโดยเคารพ และพึง
ปฏิ บ ั ต ิ ต ามเสขิ ย วั ต รในการฉั น (หมวดโภชนสั ง ยุ ต มี ร ายละเอี ย ดใน
หน้า ๑๘๔)
พระเถระไม่พงึ รับน้ำก่อนจนกว่าภิกษุทง้ั หมดฉันเสร็จ เมือ่ เขาถวายน้ำ
พึงใช้มอื ทัง้ สองประคองบาตรรับน้ำ พึงค่อยๆ ล้างบาตรถือต่ำๆ ให้ดี อย่าให้ครูดสี
ถ้ากระโถนมี พึงค่อยๆ เทน้ำลงในกระโถน ด้วยคิดว่า กระโถนอย่าเลอะเทอะ
ด้วยน้ำ ภิกษุใกล้เคียงอย่าถูกน้ำกระเซ็น ผ้าสังฆาฏิอย่าถูกน้ำกระเซ็น ถ้ากระโถน
ไม่มี พึงค่อยๆ เทน้ำลงบนพืน้ ดิน ด้วยคิดว่า ภิกษุใกล้เคียงอย่าถูกน้ำกระเซ็น
ผ้าสังฆาฏิอย่าถูกน้ำกระเซ็น ไม่พงึ เทน้ำล้างบาตรมีเมล็ดข้าวในละแวกบ้าน
เมือ่ กลับ ภิกษุใหม่พงึ กลับก่อน พระเถระพึงกลับทีหลัง ปฏิบตั ติ าม
เสขิยวัตรทัง้ ปวง (ดูหน้า ๑๘๑)
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย นี้แล วัตรในที่ฉันของภิกษุทั้งหลาย ซึ่งภิกษุ
ทั้งหลายพึงประพฤติให้เรียบร้อยในที่ฉัน.”

๖.ปิณฑจาริกวัตร (วัตรของภิกษุผู้เที่ยวบิณฑบาต)
“ดูกอ่ นภิกษุทง้ั หลาย ภิกษุผเู้ ทีย่ วบิณฑบาตเป็นวัตร คิดว่าจักเข้าบ้าน
ในบัดนี้ เมือ่ ปกปิดมณฑลสาม พึงนุง่ ให้เป็นปริมณฑล คาดประคดเอว ห่มผ้า ซ้อน
๒ ชัน้ กลัดลูกดุม กรอกล้างบาตรแล้ว ถือเข้าบ้านโดยเรียบร้อยไม่ตอ้ งรีบร้อน
พึงปฏิบตั ติ ามเสขิยมีการปกปิดกายด้วยดี เป็นต้น (ดูหน้า ๑๘๑)
เมือ่ เข้าเขตบ้านพึงกำหนดว่า จักเข้าทางนี้ จักออกทางนี้ อย่ารีบร้อน
เข้าไป อย่ารีบร้อนออกเร็วนัก อย่ายืนไกลนัก อย่ายืนใกล้นัก อย่ายืนนานนัก
อย่ากลับเร็วนัก พึงยืนกำหนดว่า เขาประสงค์จะถวายภิกษา หรือไม่ประสงค์
จะถวาย ถ้าเขาพักการงาน ลุกจากที่นั่งจับทัพพี หรือจับภาชนะ หรือตั้งไว้
พึงยืนด้วยคิดว่า เขาประสงค์จะถวาย
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เมือ่ เขาถวายภิกษา พึงแหวกผ้าซ้อนด้วยมือซ้าย พึงน้อมบาตรเข้าไป
ด้วยมือขวา แล้วพึงใช้มือทั้งสองประคองบาตรรับภิกษา และไม่พึงมองดูหน้า
ผู้ถวายภิกษา พึงกำหนดว่าเขาประสงค์จะถวายแกงหรือไม่ประสงค์จะถวาย
ถ้าเขาจับทัพพี จับภาชนะ หรือตัง้ ไว้ พึงยืนอยูด่ ว้ ยคิดว่า เขาประสงค์จะถวาย
เมื่อเขาถวายภิกษาแล้ว พึงคลุมบาตรด้วยผ้าซ้อน แล้วกลับโดยเรียบร้อย
ไม่ตอ้ งรีบร้อน ปฏิบตั ติ ามเสขิยทุกประการ (รายละเอียดอยูใ่ นหน้า ๑๘๑)
ภิกษุใดกลับบิณฑบาตจากบ้านก่อน ภิกษุนน้ั พึงปูอาสนะไว้ พึงจัดตัง้ น้ำ
ล้างเท้า ตัง่ รองเท้า กระเบือ้ งเช็ดเท้า พึงล้างภาชนะรองของฉันตัง้ ไว้ พึงตัง้ น้ำฉัน
น้ำใช้ไว้ ภิกษุใดกลับบิณฑบาตจากบ้านทีหลัง ถ้าอาหารทีฉ่ นั แล้วยังเหลืออยู่
ถ้าจำนงก็พึงฉัน ถ้าไม่จำนงก็พึงเททิ้งในที่ปราศจากของเขียวสด หรือพึง
เทลงในน้ำที่ไม่มีตัวสัตว์ ภิกษุนั้นพึงรื้อขนอาสนะ เก็บน้ำล้างเท้า ตั่งรองเท้า
กระเบื้องเช็ดเท้า พึงล้างภาชนะรองของฉัน เก็บไว้ พึงเก็บน้ำฉันน้ำใช้
พึงกวาดโรงฉัน
ภิกษุใดเห็นหม้อน้ำฉัน หม้อน้ำใช้ หรือหม้อน้ำชำระว่างเปล่า ภิกษุนน้ั
พึงจัดหาไปตั้งไว้ ถ้าเป็นการสุดวิสัย พึงกวักมือเรียกเพื่อนมา ให้ช่วยกัน
จัดตัง้ ไว้ แต่ไม่พงึ เปล่งวาจาเพราะข้อนัน้ เป็นเหตุ
ดูกอ่ นภิกษุทง้ั หลาย นีแ้ ลเป็นวัตรของภิกษุผเู้ ทีย่ วบิณฑบาตเป็นวัตร
ซึง่ ภิกษุผเู้ ทีย่ วบิณฑบาตเป็นวัตร พึงประพฤติให้เรียบร้อย.”

๗.อารัญญิกวัตร (วัตรของภิกษุผอู้ ยูป่ า่ )
“ดูกอ่ นภิกษุทง้ั หลาย ภิกษุผอู้ ยูป่ า่ เป็นวัตร พึงลุกขึน้ แต่เช้าตรู่ พึงสวม
ถุงบาตร คล้องบ่า พาดจีวรบนไหล่ สวมรองเท้า เก็บเครื่องไม้ เครื่องดิน
ปิดประตูหน้าต่าง แล้วออกจากเสนาสนะ
กำหนดรู้ว่าจักเข้าบ้านเดี๋ยวนี้ พึงถอดรองเท้าเคาะต่ำๆ แล้วใส่ถุง
คล้องบ่า เมือ่ ปกปิดมณฑลสาม พึงนุง่ ให้เป็นปริมณฑล คาดประคดเอว ห่มผ้า
ซ้อน ๒ ชัน้ กลัดลูกดุม กรอกล้างบาตรแล้วถือเข้าบ้านโดยเรียบร้อย ไม่ตอ้ งรีบร้อน
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พึงปกปิดกายด้วยดีไปในละแวกบ้าน พึงสำรวมด้วยดีไปในละแวก
บ้านปฎิบตั ติ ามเสขิยวัตร และบิณฑจาริกวัตรดังกล่าวแล้วข้างต้น (หน้า ๓๓๙ )
ออกจากบ้านแล้ว สวมถุงบาตร คล้องบ่า พับจีวร วางบนศีรษะ
สวมรองเท้าเดินไป
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้อยู่ป่าเป็นวัตร พึงตั้งน้ำฉัน พึงตั้งน้ำใช้
พึงติดไฟไว้ พึงเตรียมไม้สไี ฟไว้ พึงเตรียมไม้เท้าไว้ พึงเรียนทางนักษัตรทัง้ สิน้
หรือบางส่วนไว้ พึงเป็นผูฉ้ ลาดในทิศ
ดูกอ่ นภิกษุทง้ั หลาย นีแ้ ลเป็นวัตรของภิกษุผอู้ ยูป่ า่ เป็นวัตร ซึง่ ภิกษุ
ผูอ้ ยูป่ า่ เป็นวัตร พึงประพฤติให้เรียบร้อย.”

๘.เสนาสนวัตร (วัตรปฏิบัติเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย)
“ภิกษุอยูใ่ นวิหารใด ถ้าวิหารนัน้ รก ถ้าอุตสาหะอยู่ พึงชำระ
เมื่อจะชำระวิหาร พึงขนบาตร จีวร ออกไปวางไว้ที่ควรแห่งหนึ่งก่อน
พึงขนผ้าปูนง่ั ผ้าปูนอน ออกวางไว้ทค่ี วรแห่งหนึง่ พึงขนฟูก หมอน ออกไปวาง
ไว้ทค่ี วรแห่งหนึง่ เตียงพึงยกต่ำๆ ขนออกไปให้ดี อย่าให้ครูดสี กระทบกระแทก
บานและกรอบประตู แล้วตั้งไว้ที่ควรแห่งหนึ่ง ตั่งพึงยกต่ำๆ ขนออกไปให้ดี
อย่าให้ครูดสีกระทบกระแทกบานและกรอบประตู แล้วตั้งไว้ที่ควรแห่งหนึ่ง
เขียงรองเท้าเตียง พึงขนออกไปวางไว้ทค่ี วรแห่งหนึง่ กระโถนพึงขนออกไปวาง
ไว้ที่ควรแห่งหนึ่ง พนักอิงพึงขนออกไปวางไว้ที่ควรแห่งหนึ่ง เครื่องลาดพื้น
พึงกำหนดทีๆ่ ปูไว้เดิม แล้วขนออกไปวางไว้ทค่ี วรแห่งหนึง่
ถ้าในวิหารมีหยากไย่ พึงกวาดแต่เพดานลงมาก่อน พึงเช็ดกรอบ
หน้าต่าง ประตูและมุมห้อง
ถ้าฝาทาน้ำมันขึ้นราพึงเอาผ้าชุบน้ำบิดแล้วเช็ด ถ้าพื้นทาสีดำขึ้นรา
พึงเอาผ้าชุบน้ำบิดแล้วเช็ด ถ้าพื้นไม่ได้ทำ พึงเอาน้ำพรมแล้วกวาดด้วยคิดว่า
อย่าให้ฝนุ่ กลบวิหาร พึงกวาดหยากเยือ่ ไปทิง้ เสีย ณ ทีค่ วรแห่งหนึง่
ไม่พงึ เคาะเสนาสนะในทีใ่ กล้ภกิ ษุ ไม่พงึ เคาะเสนาสนะในทีใ่ กล้วหิ าร
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ไม่พึงเคาะเสนาสนะในที่ใกล้น้ำฉัน ไม่พึงเคาะเสนาสนะในที่ใกล้น้ำใช้
ไม่พงึ เคาะเสนาสนะบนทีส่ งู เหนือลม พึงเคาะเสนาสนะในทีใ่ ต้ลม
เครือ่ งลาดพืน้ พึงผึง่ แดดในทีค่ วรแห่งหนึง่ ชำระ เคาะ ปัด แล้วขนกลับ
ไปปูไว้ตามเดิม เขียงรองเท้า เตียง พึงผึ่งแดดไว้ในที่ควรแห่งหนึ่ง เช็ดแล้ว
ขนกลับตัง้ ไว้ตามเดิม เตียง ตัง่ พึงผึง่ แดดไว้ทค่ี วรแห่งหนึง่ ขัดสี เคาะ ยกต่ำๆ
ทำให้ดอี ย่าให้ครูดสี กระทบบานและกรอบประตู ขนกลับตัง้ ไว้ตามเดิม ฟูกและ
หมอนพึงตากไว้ที่ควรแห่งหนึ่ง เคาะ ปัดให้สะอาดแล้วขนกลับตั้งไว้ตามเดิม
ผ้าปูนั่งและผ้าปูนอน พึงตากไว้ที่ควรแห่งหนึ่ง สลัดให้สะอาดแล้วขนไปปูไว้
ตามเดิม กระโถน พนักอิง พึงตากไว้ทค่ี วรแห่งหนึง่ เช็ดแล้วขนไปตัง้ ไว้ตามเดิม
พึงเก็บบาตร จีวร เมื่อเก็บบาตร พึงเอามือข้างหนึ่งจับบาตร เอามือ
ข้างหนึ่งลูบคลำใต้เตียงหรือใต้ตั่งแล้วเก็บบาตร แต่อย่าเก็บบาตรบนพื้นที่
ปราศจากเครื่องรอง เมื่อจะเก็บจีวร พึงเอามือข้างหนึ่งถือจีวร เอามือข้างหนึ่ง
ลูบราวจีวร หรือสายระเดียงพึงทำชายจีวรไว้ขา้ งนอก ขนดจีวรไว้ขา้ งใน เก็บจีวร
ถ้ามีลมเจือด้วยผงคลีพัดมาทางทิศตะวันออก พึงปิดหน้าต่างด้าน
ตะวันออก ถ้ามีลมเจือด้วยผงคลีพัดมาทางทิศตะวันตก พึงปิดหน้าต่างด้าน
ตะวันตก ถ้ามีลมเจือด้วยผงคลีพัดมาทางทิศเหนือพึงปิดหน้าต่างด้านเหนือ
ถ้ามีลมเจือด้วยผงคลีพดั มาทางทิศใต้ พึงปิดหน้าต่างด้านใต้
ถ้าฤดูหนาวกลางวันพึงเปิดหน้าต่าง กลางคืนพึงปิด ถ้าฤดูรอ้ นกลางวัน
พึงปิดหน้าต่าง กลางคืนพึงเปิด
ถ้าบริเวณ ซุม้ น้ำ โรงฉัน โรงไฟ วัจกุฎรี ก พึงปัดกวาดเสีย ถ้าน้ำฉัน
น้ำใช้ไม่มี พึงจัดตัง้ ไว้ ถ้าน้ำในหม้อชำระไม่มี พึงตักน้ำมาไว้ในหม้อชำระ
ถ้าอยูใ่ นวิหารหลังเดียวกับภิกษุผแู้ ก่กว่า ยังไม่อาปุจฉา (ถามขอโอกาส
ก่อน) ภิกษุผู้แก่กว่าไม่พึงให้อุเทศ ไม่พึงให้ปริปุจฉา ไม่พึงทำการสาธยาย
ไม่พึงแสดงธรรม ไม่พึงตามประทีป ไม่พึงดับประทีป ไม่พึงเปิดหน้าต่าง
ไม่พึงปิดหน้าต่าง
ถ้าเดินจงกรมในที่จงกรมเดียวกับภิกษุผู้แก่กว่า พึงเดินคล้อยตาม
ภิกษุผแู้ ก่กว่า และไม่พงึ กระทบกระทัง่ ภิกษุผแู้ ก่กว่า ด้วยชายผ้าสังฆาฏิ
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ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย นี้แลเป็นเสนาสนวัตรของภิกษุทั้งหลาย ซึ่งภิกษุ
ทั้งหลายพึงประพฤติให้เรียบร้อยในเสนาสนะ.”

๙.ชันตาฆรวัตร (วัตรปฏิบัติในเรือนไฟ)
“ภิกษุใดไปสูเ่ รือนไฟก่อน ถ้ามีเถ้ามาก พึงเทเถ้าทิง้ เสีย ถ้าเรือนไฟรก
พึงกวาดเสีย ถ้าชานภายนอกรก พึงกวาดเสีย ถ้าบริเวณซุ้มประตูศาลาเรือน
ไฟรก พึงกวาดเสีย พึงบดจุณไว้ พึงแช่ดนิ เหนียว พึงตักน้ำไว้ในรางน้ำ
เมือ่ จะเข้าไปสูเ่ รือนไฟ พึงเอาดินเหนียวทาหน้า ปิดทัง้ ข้างหน้าข้างหลัง
แล้วจึงเข้าไปสู่เรือนไฟ ไม่พึงนั่งเบียดเสียดพระเถระ ไม่พึงกีดกันอาสนะ
ภิกษุใหม่ ถ้าอุตสาหะอยู่ พึงทำบริกรรมแก่พระเถระในเรือนไฟ
เมื่อออกจากเรือนไฟ พึงถือตั่งสำหรับเรือนไฟแล้วปิดทั้งข้างหน้า
ข้างหลัง ออกจากเรือนไฟ ถ้าอุตสาหะอยู่ พึงทำบริกรรมแก่พระเถระ แม้ในน้ำ
ไม่พึงอาบน้ำข้างหน้าพระเถระ แม้เหนือน้ำก็ไม่พึงอาบ อาบแล้วเมื่อจะขึ้น
พึงให้ทางแก่พระเถระผู้จะลง
ภิกษุใดออกจากเรือนไฟภายหลัง ถ้าเรือนไฟเปรอะเปื้อน พึงล้างให้
สะอาด พึงล้างรางแช่ดนิ เก็บตัง่ สำหรับเรือนไฟ ดับไฟ ปิดประตู แล้วจึงหลีกไป
ดูกอ่ นภิกษุทง้ั หลาย นีแ้ ลเป็นวัตรในเรือนไฟของภิกษุทง้ั หลาย ซึง่ ภิกษุทง้ั หลาย
พึงประพฤติให้เรียบร้อยในเรือนไฟ.”

๑๐.วัจกุฎีวัตร (วัตรปฏิบัติเกี่ยวกับส้วม)
“ภิกษุทง้ั หลาย ภิกษุถา่ ยอุจจาระแล้ว เมือ่ น้ำมีอยู่ จะไม่ชำระไม่ได้
รูปใดไม่ชำระ ต้องอาบัตทิ กุ กฏ ฯ
ภิกษุไม่พึงถ่ายอุจจาระในวัจกุฎีตามลำดับผู้แก่กว่า รูปใดถ่าย
ต้องอาบัติทุกกฏ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ถ่ายอุจจาระตามลำดับ
ของผู้มาถึงก่อน.”
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ภิกษุใดไปวัจกุฎี ภิกษุนน้ั ยืนอยูข่ า้ งนอก พึงกระแอมขึน้ แม้ภกิ ษุผนู้ ง่ั
อยูข่ า้ งในก็พงึ กระแอมรับ พึงพาดจีวรไว้บนราวจีวร หรือบนสายระเดียง แล้วเข้า
วัจกุฎี ทำให้เรียบร้อยไม่ตอ้ งรีบร้อน ไม่พงึ เข้าไปเร็วนัก ไม่พงึ เวิกผ้าเข้าไป
ยืนบนเขียงถ่ายอุจจาระ แล้วจึงค่อยเวิกผ้า
ไม่พึงถอนหายใจใหญ่พลางถ่ายอุจจาระ ไม่พึงเคี้ยวไม้ชำระฟันพลาง
ถ่ายอุจจาระ ไม่พึงถ่ายอุจจาระนอกรางอุจจาระ ไม่พึงถ่ายปัสสาวะนอก
รางปัสสาวะ ไม่พึงบ้วนเขฬะลงในรางปัสสาวะ ไม่พึงชำระด้วยไม้หยาบ
ไม่พงึ ทิง้ ไม้ชำระลงในช่องถ่ายอุจจาระ ยืนบนเขียงถ่ายแล้วพึงปิดผ้า ไม่พงึ ออก
มาเร็วนัก ไม่พงึ เวิกผ้าออกมา ยืนบนเขียงชำระแล้วพึงเวิกผ้า ไม่พงึ ชำระให้มี
เสียงดังจะปุจะปุ ไม่พึงเหลือน้ำไว้ในกระบอกชำระ ยืนบนเขียงชำระแล้วพึง
ปิดผ้า ถ้าวัจกุฎอี นั ภิกษุถา่ ยไว้เลอะเทอะ ต้องล้างเสีย ถ้าตะกร้าใส่ไม้ชำระเต็ม
พึงเทไม้ชำระ ถ้าวัจกุฎรี ก พึงกวาดวัจกุฎี ถ้าชานภายนอก บริเวณ ซุม้ ประตูรก
พึงกวาดเสีย ถ้าน้ำในหม้อชำระไม่มพี งึ ตักน้ำมาไว้ในหม้อชำระ
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย นี้แลเป็นวัจกุฎีวัตรของภิกษุทั้งหลาย ซึ่งภิกษุ
ทัง้ หลายพึงประพฤติให้เรียบร้อยในวัจกุฎ.ี ”

๑๑.อุปัชฌายวัตร (วัตรปฏิบัติต่อพระอุปัชฌาย์)
“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สัทธิวิหาริกพึงประพฤติชอบในอุปัชฌาย์
วิธปี ระพฤติชอบในอุปชั ฌาย์นน้ั ดังต่อไปนี้
สัทธิวหิ าริกพึงลุกขึน้ แต่เช้าตรู่ ถอดรองเท้า ห่มผ้าเฉวียงบ่า แล้วถวาย
ไม้ชำระฟัน ถวายน้ำล้างหน้า ปูอาสนะไว้
ถ้ายาคูมี พึงล้างภาชนะ แล้วน้อมยาคูเข้าไป เมือ่ อุปชั ฌาย์ดม่ื ยาคูแล้ว
พึงถวายน้ำ รับภาชนะมา ถือต่ำๆ ล้างให้เรียบร้อย อย่าให้กระทบ แล้วเก็บไว้
เมือ่ อุปชั ฌาย์ลกุ แล้ว พึงเก็บอาสนะ ถ้าทีน่ น้ั รก พึงกวาดทีน่ น้ั เสีย
ถ้าอุปัชฌาย์ประสงค์จะเข้าบ้านพึงถวายผ้านุ่ง พึงรับผ้านุ่งผลัดมา
พึงถวายประคดเอว พึงซ้อนผ้าห่มสองชัน้ ถวาย พึงกรอกล้างบาตรแล้วถวาย
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พร้อมทั้งน้ำ ถ้าอุปัชฌาย์ปรารถนาให้เป็นปัจฉาสมณะ พึงปกปิดกายให้ปิด
มณฑลสาม นุ่งให้เป็นปริมณฑล คาดประคดเอว ซ้อนผ้าห่มสองชั้นห่มคลุม
กลัดลูกดุม กรอกล้างบาตรแล้วถือไปเป็นปัจฉาสมณะของอุปชั ฌาย์ ไม่พงึ เดิน
ให้หา่ งนักให้ชดิ นัก พึงรับวัตถุทเ่ี นือ่ งในบาตร
เมื่ออุปัชฌาย์กำลังพูดไม่พึงพูดสอดขึ้นในระหว่างๆ เมื่ออุปัชฌาย์
กล่าวถ้อยคำใกล้ต่ออาบัติพึงห้ามเสีย
เมือ่ กลับ พึงกลับมาก่อนแล้วปูอาสนะไว้ พึงวางน้ำล้างเท้า ตัง่ รองเท้า
กระเบือ้ งเช็ดเท้าไว้ใกล้ๆ พึงรับบาตร จีวร พึงถวายผ้านุง่ ผลัด พึงรับผ้านุง่ มา
ถ้าจีวรชุม่ เหงือ่ พึงผึง่ แดดสักครูห่ นึง่ แต่อย่าผึง่ ทิง้ ไว้ทแ่ี ดด พึงพับจีวร เมือ่ จะพับ
จีวร พึงพับจีวรให้เหลือ่ มมุมกัน ๔ นิว้ ด้วยตัง้ ใจมิให้มรี อยพับตรงกลาง พึงสอด
ประคดเอวไว้ในขนดจีวร
ถ้าบิณฑบาตมี และอุปัชฌาย์ประสงค์จะฉัน พึงถวายน้ำ แล้วน้อม
บิณฑบาตเข้าไป พึงถามอุปชั ฌาย์ถงึ น้ำฉัน เมือ่ อุปชั ฌาย์ฉนั แล้ว พึงถวายน้ำ
รับบาตรมา ถือต่ำๆ ล้างให้เรียบร้อยอย่าให้กระทบ ล้างเช็ดให้หมดน้ำแล้วพึง
ผึง่ ไว้ทแ่ี ดดสักครูห่ นึง่ แต่อย่าผึง่ ทิง้ ไว้ทแ่ี ดด พึงเก็บบาตร จีวร
เมือ่ เก็บบาตร เอามือข้างหนึง่ จับบาตร เอามือข้างหนึง่ ลูบคลำใต้เตียง
หรือใต้ตง่ั แล้วเก็บบาตร แต่อย่าเก็บบาตรไว้บนพืน้ ทีป่ ราศจากเครือ่ งรอง เมือ่ เก็บ
จีวรพึงเอามือข้างหนึง่ ถือจีวร เอามือข้างหนึง่ ลูบราวจีวร หรือสายระเดียง แล้วทำ
ชายจีวรไว้ขา้ งนอกขนดไว้ขา้ งใน แล้วเก็บจีวร เมือ่ อุปชั ฌายะลุกขึน้ แล้ว พึงเก็บ
อาสนะ เก็บน้ำล้างเท้า ตัง่ รองเท้า กระเบือ้ งเช็ดเท้า ถ้าทีน่ น้ั รก พึงกวาดทีน่ น้ั เสีย
ถ้าอุปชั ฌาย์ใคร่จะสรงน้ำ พึงจัดน้ำสรงถวาย ถ้าต้องการน้ำเย็น พึงจัด
น้ำเย็นถวาย ถ้าต้องการน้ำร้อน พึงจัดน้ำร้อนถวาย
ถ้าอุปชั ฌายะใคร่จะเข้าเรือนไฟ พึงบดจุณ แช่ดนิ ถือตัง่ สำหรับเรือนไฟ
แล้วเดินตามหลังอุปัชฌายะไป ถวายตั่งสำหรับเรือนไฟ แล้วรับจีวรมาวางไว้
ณ ทีค่ วรส่วนข้างหนึง่ พึงถวายจุณ ถวายดิน
ถ้าอุตสาหะอยู่ พึงเข้าเรือนไฟ เมื่อเข้าเรือนไฟ พึงเอาดินทาหน้า
ปิดทัง้ ข้างหน้าทัง้ ข้างหลัง แล้วเข้าเรือนไฟ อย่านัง่ เบียดภิกษุผเู้ ถระ อย่ากีดกัน
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อาสนะภิกษุใหม่ พึงทำบริกรรมแก่อปุ ชั ฌาย์ในเรือนไฟ เมือ่ ออกจากเรือนไฟ
พึงถือตัง่ สำหรับเรือนไฟ แล้วปิดทัง้ ข้างหน้าทัง้ ข้างหลังออกจากเรือนไฟ
พึงทำบริกรรมอุปัชฌาย์แม้ในน้ำ อาบเสร็จแล้ว พึงขึ้นมาก่อน ทำตัว
ของตนให้แห้งน้ำ นุ่งผ้าแล้วพึงเช็ดน้ำจากตัวของอุปัชฌาย์ พึงถวายผ้านุ่ง
ผ้าสังฆาฏิ ถือตัง่ สำหรับเรือนไฟมาก่อน แล้วปูอาสนะไว้ พึงวางน้ำล้างเท้า
ตัง่ รองเท้า กระเบือ้ งเช็ดเท้าไว้ใกล้ๆ พึงถามอุปชั ฌาย์ดว้ ยน้ำดืม่
ถ้าอุปัชฌาย์ต้องการจะให้เรียน พึงเรียน ถ้าอุปัชฌาย์ต้องการจะให้
สอบถาม พึงสอบถาม
อุปชั ฌายะอยูใ่ นวิหารแห่งใด ถ้าวิหารแห่งนัน้ รก ถ้าอุตสาหะอยู่ พึงปัด
กวาดเสีย เมือ่ ปัดกวาดวิหาร พึงปฏิบตั ดิ งั กล่าวแล้วในเสนาสนวัตร
ถ้าบริเวณซุ้มน้ำ โรงฉัน โรงไฟ วัจกุฎีรก พึงปัดกวาดเสีย ถ้าน้ำฉัน
น้ำใช้ไม่มี พึงจัดตัง้ ไว้ ถ้าน้ำในหม้อชำระไม่มี พึงตักมาไว้ในหม้อชำระ
ถ้าความกระสันบังเกิดขึ้นแก่อุปัชฌาย์ สัทธิวิหาริกพึงช่วยระงับ หรือ
พึงวานภิกษุอื่นให้ช่วยระงับ หรือพึงแสดงธัมมกถาแก่อุปัชฌาย์นั้น ถ้าความ
รำคาญบังเกิดแก่อุปัชฌาย์ สัทธิวิหาริกพึงช่วยบรรเทา หรือพึงวานภิกษุอื่นให้
ช่วยบรรเทา หรือพึงแสดงธัมมกถาแก่อุปัชฌาย์ ถ้าทิฏฐิบังเกิดแก่อุปัชฌาย์
สัทธิวิหาริกพึงให้สละเสีย หรือพึงวานภิกษุอื่นให้ช่วย หรือพึงแสดงธัมมกถา
แก่อุปัชฌาย์นั้น
ถ้าอุปัชฌายะต้องอาบัติหนัก ควรแก่ปริวาส สัทธิวิหาริกพึงทำความ
ขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอ สงฆ์พึงให้ปริวาสแก่อุปัชฌาย์ ถ้า
อุปชั ฌาย์ผคู้ วรแก่การชักเข้าหาอาบัตเิ ดิม สัทธิวหิ าริกพึงทำความขวนขวายว่า
ด้วยอุบายอย่างไรหนอ สงฆ์พึงชักอุปัชฌาย์เข้าหาอาบัติเดิม ถ้าอุปัชฌาย์
ผู้ควรแก่มานัต สัทธิวิหาริกพึงทำความขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอ
สงฆ์พงึ ให้มานัตแก่อปุ ชั ฌาย์ ถ้าอุปชั ฌาย์ควรอัพภาน สัทธิวหิ าริกพึงทำความ
ขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอ สงฆ์พงึ อัพภานอุปชั ฌาย์
ถ้าสงฆ์ใคร่กระทำกรรมแก่อุปัชฌาย์ คือ ตัชชนียกรรม นิยสกรรม
ปัพพาชนียกรรม ปฏิสารณียกรรม หรืออุกเขปนียกรรม สัทธิวหิ าริกพึงทำความ
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๓๔๗

ขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอ สงฆ์ไม่พงึ ทำกรรมแก่อปุ ชั ฌาย์ หรือสงฆ์
พึงน้อมไปเพื่อกรรมเบา หรืออุปัชฌาย์นั้นถูกสงฆ์ลงตัชชนียกรรม นิยสกรรม
ปัพพาชนียกรรม ปฏิสารณียกรรม หรืออุกเขปนียกรรมแล้ว สัทธิวิหาริก
พึงทำความขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอ อุปัชฌายะพึงประพฤติชอบ
หายเย่อหยิง่ ประพฤติแก้ตวั ได้ สงฆ์พงึ ระงับกรรมนัน้ เสีย
ถ้าจีวรของอุปัชฌาย์จะต้องซัก สัทธิวิหาริกพึงซัก หรือพึงทำความ
ขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอ ใครๆ พึงซักจีวรของอุปชั ฌาย์ ถ้าจีวรของ
อุปชั ฌาย์จะต้องทำ สัทธิวหิ าริกพึงทำ หรือพึงทำความขวนขวายว่า ด้วยอุบาย
อย่างไรหนอ ใครๆ พึงทำจีวรของอุปชั ฌาย์ ถ้าน้ำย้อมของอุปชั ฌาย์จะต้อง ต้ม
สัทธิวหิ าริกพึงต้มเอง หรือพึงทำความขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอ ใครๆ
พึงต้มน้ำย้อมของอุปชั ฌาย์ ถ้าจีวรของอุปชั ฌาย์จะต้องย้อม สัทธิวหิ าริก พึงย้อม
หรือพึงทำความขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอ ใครๆพึงย้อมจีวร
ของอุปชั ฌาย์ เมือ่ ย้อมจีวรพึงย้อมพลิกกลับไปกลับมาให้ดี เมือ่ หยาดน้ำย้อม
ยังหยดไม่ขาดสาย อย่าหลีกไปเสีย
สัทธิวหิ าริกไม่บอกอุปชั ฌาย์กอ่ น อย่าให้บาตรแก่ภกิ ษุบางรูป อย่ารับ
บาตร อย่าให้จวี ร อย่ารับจีวร อย่าให้บริขาร อย่ารับบริขารของภิกษุบางรูป
อย่าปลงผมให้แก่ภกิ ษุบางรูป อย่าให้ภกิ ษุบางรูปปลงผมให้ อย่าทำบริกรรมแก่
ภิกษุบางรูป อย่าให้ภกิ ษุบางรูปทำบริกรรมให้ อย่าทำความขวนขวายแก่ภกิ ษุ
บางรูป อย่าสัง่ ให้ภกิ ษุบางรูปทำความขวนขวาย อย่าเป็นปัจฉาสมณะของภิกษุ
บางรูป อย่าพาภิกษุบางรูปไปเป็นปัจฉาสมณะ อย่านำบิณฑบาตไปให้แก่ภกิ ษุ
บางรูป อย่าให้ภกิ ษุบางรูปนำบิณฑบาตมาให้
ไม่บอกลาอุปชั ฌาย์กอ่ น อย่าเข้าบ้าน อย่าไปป่าช้า อย่าหลีกไปสูท่ ศิ อืน่
ถ้าอุปชั ฌาย์อาพาธ พึงพยาบาลจนตลอดชีวติ หรือจนกว่าจะหาย
ดูกอ่ นภิกษุทง้ั หลาย นีแ้ ลเป็นอุปชั ฌายวัตรของสัทธิวหิ าริกทัง้ หลาย
ซึ่งสัทธิวิหาริกพึงประพฤติชอบในพระอุปัชฌาย์.”

๓๔๘

ประมวลพระพุทธบัญญัติ

อริยวินยั จากพระไตรปิฎก

๑๒.สัทธิวิหาริกวัตร (ข้อปฏิบัติต่อสัทธิวิหาริก)
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย
อุปัชฌาย์พึงประพฤติชอบในสัทธิวิหาริก
วิธปี ระพฤติชอบในสัทธิวหิ าริกนัน้ ดังต่อไปนี:้ ดูกอ่ นภิกษุทง้ั หลาย อุปชั ฌาย์พงึ สงเคราะห์ อนุเคราะห์สทั ธิวหิ าริกด้วย
อุเทศ ปริปจุ ฉา โอวาท อนุศาสนี
ถ้าอุปัชฌาย์มีบาตร สัทธิวิหาริกไม่มี อุปัชฌาย์พึงให้แก่สัทธิวิหาริก
หรือพึงทำความขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอ บาตรพึงบังเกิดแก่
สัทธิวหิ าริก ถ้าอุปชั ฌาย์มจี วี ร สัทธิวหิ าริกไม่มี อุปชั ฌาย์พงึ ให้แก่สทั ธิวหิ าริก
หรือพึงทำความขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอ จีวรพึงบังเกิดแก่
สัทธิวิหาริก ถ้าอุปัชฌาย์มีบริขารสัทธิวิหาริกไม่มี อุปัชฌาย์พึงให้แก่
สัทธิวิหาริก หรือพึงทำความขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอ บริขาร
พึงบังเกิดแก่สทั ธิวหิ าริก
ถ้าสัทธิวิหาริกอาพาธ อุปัชฌาย์พึงลุกแต่เช้าตรู่ พึงปฏิบัติดังที่
สัทธิวหิ าริกปฏิบตั แิ ก่ตนในยามไม่อาพาธ มีการให้ไม้ชำระฟัน เป็นต้น
ถ้าความกระสันบังเกิดแก่สทั ธิวหิ าริก อุปชั ฌาย์พงึ ระงับ หรือพึงวาน
ภิกษุอน่ื ให้ชว่ ยระงับ หรือพึงแสดงธัมมกถาแก่สทั ธิวหิ าริกนัน้ ฯลฯ ดังเช่นกล่าว
แล้วในสัทธิวิหาริกพึงกระทำต่ออุปัชฌาย์
ถ้าจีวรของสัทธิวหิ าริกจะต้องซัก อุปชั ฌายพึงสัง่ ว่า ท่านพึงซักอย่างนี้
หรือพึงทำความขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอ ใครๆ พึงซักจีวรของ
สัทธิวิหาริก ถ้าจีวรของสัทธิวิหาริกจะต้องทำ อุปัชฌาย์พึงสั่งว่า ท่านพึงทำ
อย่างนี้ หรือพึงทำความขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอ ใครๆ พึงทำจีวร
ของสัทธิวิหาริก ถ้าน้ำย้อมของสัทธิวิหาริกจะต้องต้ม อุปัชฌายะพึงสั่งว่า
ท่านพึงต้มอย่างนี้ หรือพึงทำความขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอ ใครๆ
พึงต้มน้ำย้อมของสัทธิวิหาริก ถ้าจีวรของสัทธิวิหาริกจะต้องย้อม อุปัชฌาย์พึง
สัง่ ว่า ท่านพึงย้อมอย่างนี้ หรือพึงทำความขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอ
ใครๆ พึงย้อมจีวรของสัทธิวหิ าริก เมือ่ ย้อมจีวร พึงย้อมพลิกกลับไปกลับมาให้ดี
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๓๔๙

เมือ่ หยาดน้ำย้อมยังหยดไม่ขาดสาย ไม่พงึ หลีกไปเสีย
ถ้าสัทธิวิหาริกอาพาธ พึงพยาบาลจนตลอดชีวิต หรือจนกว่าจะหาย
ดูกอ่ นภิกษุทง้ั หลาย นีแ้ ลเป็นสัทธิวหิ าริกวัตรของอุปชั ฌาย์ทง้ั หลาย
ซึง่ อุปชั ฌาย์ทง้ั หลายพึงประพฤติชอบในสัทธิวหิ าริก.”

๑๓.อาจาริยวัตร (ข้อปฏิบัติต่ออาจารย์)
มีใจความเหมือนใน อุปชั ฌายวัตร ดังกล่าวแล้วในหน้า ๓๔๔ นัน้ แล.

๑๔.อันเตวาสิกวัตร (ข้อปฏิบัติต่ออันเตวาสิก)
มีใจความเหมือนใน สัทธิวหิ าริกวัตร ดังกล่าวแล้วในหน้า ๓๔๘ นัน้ แล.

๓๕๐

ประมวลพระพุทธบัญญัติ

อริยวินยั จากพระไตรปิฎก

๕. ปาฏิโมกขฐปนขันธกะ
หมวดว่าด้วยการงดสวดปาติโมกข์
ในวันอุโบสถ ๑๕ ค่ำ พระผูม้ พี ระภาคประทับพร้อมกับด้วยภิกษุสงฆ์
ณ ปราสาททีน่ างวิสาขาสร้างถวาย ในบุพพาราม จนกระทัง่ ดึกล่วงปฐมยาม
แห่งราตรี พระอานนท์จงึ กราบทูลขอให้พระองค์แสดงปาติโมกข์แต่พระองค์กท็ รง
นิง่ อยู่ เมือ่ มัชฌิมยามแห่งราตรีลว่ งไปพระอานนท์กก็ ราบทูลเตือนเป็นครัง้ ทีส่ อง
แต่กป็ ระทับนิง่ ครัน้ ปัจฉิมยามแห่งราตรีลว่ งแล้วอรุณกำลังจะขึน้ พระอานนท์
ก็กราบทูลเตือนอีกเป็นครัง้ ทีส่ าม พระองค์จงึ ตรัสว่าบริษทั ไม่บริสทุ ธิ์
พระโมคคัลลานะพิจารณาก็รู้ว่า มีภิกษุที่ขาดจากความเป็นภิกษุ
แต่ปฏิญาณตนว่าเป็นภิกษุนง่ั ปนอยูใ่ นบริษทั นัน้ จึงพูดกับภิกษุนน้ั ให้ออกไปเสีย
แม้พดู ถึงสามครัง้ ภิกษุนน้ั ก็ยงั นัง่ นิง่ อยู่ ท่านจึงจับแขนพาออกไปนอกซุม้ ประตู
แล้วลงกลอนข้างในเสีย

ความอัศจรรย์ในพระธรรมวินยั ๘ ประการ
พระผู ้ ม ี พ ระภาค
จึ ง ตรั ส เล่ า ถึ ง ความอั ศ จรรย์
๘
ประการของมหาสมุ ท รที ่
พวกอสู ร พบเห็ น แล้ ว ต่ า งพากั น ยิ น ดี
เปรียบด้วยพระธรรมวินยั ของพระองค์ คือ
๑. มหาสมุทรต่ำลงไปโดยลำดับ ลาดลงไปโดยลำดับ ลึกลงไปโดยลำดับ
ไม่ลกึ ชันดิง่ ไปทันที เปรียบเหมือนพระธรรมวินยั นีม้ กี ารศึกษาไปตามลำดับ มีการ
กระทำไปตามลำดับ มีการปฏิบตั ไิ ปตามลำดับ มิใช่บรรลุอรหัตตผลโดยทันที
๒. (น้ำ) ในมหาสมุทรมีปกติคงทีไ่ ม่ลน้ ฝัง่ เปรียบเหมือนสาวกทัง้ หลาย
ของพระองค์ ย่อมไม่ละเมิดสิกขาบททีท่ รงบัญญัตไิ ว้ แม้เพราะเหตุแห่งชีวติ
๓. มหาสมุทรไม่อยู่ร่วมกับซากศพ ย่อมซัดซากศพขึ้นฝั่งจนถึงบนบก
ในทันที เปรียบเหมือนบุคคลผูท้ ศุ ลี มีบาปธรรม ประพฤติไม่สะอาดน่ารังเกียจ
ปกปิดพฤติกรรม ไม่ใช่สมณะแต่ปฏิญญาณว่าเป็นสมณะ ไม่ใช่พรหมจารีแต่
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๓๕๑

ปฏิญาณว่าเป็นพรหมจารี เน่าภายในเปียกแฉะเป็นดุจบ่อขยะมูลฝอย สงฆ์กไ็ ม่
อยูร่ ว่ มกับบุคคลนัน้ สงฆ์ยอ่ มประชุมกันนำบุคคลนัน้ ออกไปทันที แม้บคุ คลนัน้
จะนัง่ อยูใ่ นท่ามกลางสงฆ์กย็ งั ห่างไกลจากสงฆ์ และสงฆ์กห็ า่ งไกลจากบุคคลนัน้
๔. มหานทีทกุ สาย คือ คงคา ยมุนา อจิรวดี สรภู มหี ไหลลงสู่
มหาสมุทรแล้ว ย่อมเรียกว่า มหาสมุทรทัง้ สิน้ เปรียบเหมือน วรรณะ ๔ คือ
กษัตริย์ พราหมณ์ แพศย์ ศูทร ออกบวชในธรรมวินยั ทีต่ ถาคต ประกาศแล้ว
ย่อมละชือ่ และโคตรเดิม รวมเรียกว่า สมณะเชือ้ สายศากยบุตรทัง้ สิน้
๕. แม่นำ้ สายใดสายหนึง่ ในโลกทีไ่ หลลงมหาสมุทร และสายฝนทีต่ กลง
จากฟ้า ก็ไม่ทำให้มหาสมุทรพร่องหรือเต็มได้ เปรียบเหมือนภิกษุจำนวนมาก
ปรินพิ พานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ก็ไม่ทำให้นพิ พานพร่องหรือเต็มได้
๖. มหาสมุทรมีรสเดียว คือ รสเค็ม เปรียบเหมือนธรรมวินยั นีม้ รี สเดียว
คือ วิมตุ ติรส (ความหลุดพ้น)
๗. มหาสมุทรมีรตั นะมากมาย คือ แก้วมุกดา แก้วมณี แก้วไพฑูรย์
สังข์ ศิลา ประพาฬ เงิน ทอง ทับทิม แก้วตาแมว เปรียบเหมือนธรรมวินยั นี้
มีรตั นะมาก มีรตั นะหลายชนิด คือ สติปฏั ฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔
อินทรีย์ ๕ พละ ๕ โพชฌงค์ ๗ อริยมรรคมีองค์ ๘ (โพธิปกั ขิยธรรม ๓๗)
๘. มหาสมุทรเป็นทีอ่ ยูข่ องสัตว์ขนาดใหญ่ คือ ปลาติมิ ปลาติมงิ คละ
ปลาติมติ มิ งิ คละ ปลามหาติมงิ คละ อสูร นาค คนธรรพ์ มีลำตัว ๑๐๐ โยชน์บา้ ง
๒๐๐ โยชน์บา้ ง ๓๐๐ โยชน์บา้ ง ๔๐๐ โยชน์บา้ ง ๕๐๐ โยชน์บา้ ง เปรียบเหมือน
ธรรมวินยั นีเ้ ป็นทีอ่ ยูข่ องผูใ้ หญ่คอื พระโสดาบัน บุคคลผูป้ ฏิบตั เิ พือ่ บรรลุโสดาบัน
พระสกทาคามี บุคคลผูป้ ฏิบตั เิ พือ่ บรรลุสกทาคามี พระอนาคามี บุคคลผูป้ ฏิบตั ิ
เพือ่ บรรลุอนาคามี พระอรหันต์ บุคคลผูป้ ฏิบตั เิ พือ่ บรรลุอรหันต์

ต่อจากนั้นไม่ทรงแสดงปาติโมกข์อีก
เนือ่ งจากเหตุการณ์นน้ั จึงตรัสว่า ต่อไปจะไม่ทรงแสดงปาติโมกข์อกี
ทรงมอบให้สงฆ์ทำอุโบสถสวดปาติโมกข์ เพราะไม่ใช่ฐานะมิใช่โอกาสทีพ่ ระองค์
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จะทำอุโบสถยกปาติโมกข์ขน้ึ แสดงในบริษทั ทีไ่ ม่บริสทุ ธิ์ แล้วทรงบัญญัตพิ ระวินยั
ห้ามภิกษุที่ยังมีอาบัติติดตัวอยู่ฟังปาติโมกข์ ถ้าขืนฟังต้องอาบัติทุกกฏ
ทรงอนุญาตให้งดสวดปาติโมกข์แก่ภกิ ษุทม่ี อี าบัตติ ดิ ตัว, ผูป้ าราชิก หรืออาบัติ
ปาราชิกยังมิได้วนิ จิ ฉัย, ผูบ้ อกลาสิกขา หรือการปรารภการลาสิกขายังค้างอยู,่
ผูไ้ ม่รว่ มสามัคคีทเ่ี ป็นธรรม, ผูค้ า้ นสามัคคีทเ่ี ป็นธรรม, ผูป้ รารภการค้านสามัคคีท่ี
เป็นธรรมทีย่ งั ไม่ได้วนิ จิ ฉัย, ผูท้ ม่ี ผี ไู้ ด้เห็น ได้ยนิ ได้รงั เกียจด้วยศีลวิบตั ิ อาจารวิบตั ิ
ทิฏฐิวบิ ตั ิ ทรงแสดงวิธสี วดประกาศเพือ่ งดปาติโมกข์แก่ภกิ ษุ (หน้า๔๓๑) แต่
ทรงห้ามมิให้งดสวดปาติโมกข์แก่ภกิ ษุผบู้ ริสทุ ธิไ์ ม่มอี าบัติ แล้วทรงแสดง
การระงับการสวดปาติโมกข์ที่เป็นธรรมและไม่เป็นธรรม รวมทั้งทรงแสดง
อันตราย หรือเหตุทท่ี รงอนุญาตให้เลิกประชุมสวดปาติโมกข์ได้ ๑๐ ประการ คือ
๑.พระราชาเสด็จมา ๒.โจรปล้น ๓.ไฟไหม้ ๔.น้ำท่วม ๕.คนมามาก
๖.อมนุษย์เบียดเบียน ๗.สัตว์รา้ ยเข้ามา ๘.งูรา้ ยเลือ้ ยเข้ามา ๙.ภิกษุเกิดอาพาธ
อันจะถึงแก่ชวี ติ ๑๐.มีอนั ตรายแก่พรหมจรรย์

คุณสมบัตขิ องอธิกรณ์ทค่ี วรรับ, คุณสมบัตผิ โู้ จทก์, ผูถ้ กู โจท
ทรงตอบคำถามของพระอุบาลีเกีย่ วกับการโจทฟ้อง เริม่ ตัง้ แต่ภกิ ษุผู้
ปรารถนาจะรับอธิกรณ์ พึงรับอธิกรณ์ทป่ี ระกอบด้วยองค์เท่าใด และคุณสมบัตทิ ่ี
ควรมีในภิกษุผโู้ จทก์ และภิกษุผถู้ กู โจท ดังนี้
อธิกรณ์ประกอบด้วยองค์ ๕ ทีภ่ กิ ษุควรรับพิจารณาตามลำดับ คือ
๑.รู้ว่านี้เป็นกาลสมควรที่จะรับอธิกรณ์
๒.อธิกรณ์นเ้ี ป็นเรือ่ งจริง
๓.อธิกรณ์นี้ประกอบด้วยประโยชน์
๔.จักได้ภกิ ษุผเู้ คยเห็นกันเคยคบกันเป็นฝ่ายโดยธรรมโดยวินยั
๕.เมือ่ รับอธิกรณ์นไ้ี ว้ความบาดหมาง ความทะเลาะ ความแก่งแย่ง
ความวิวาท ความแตกแห่งสงฆ์ ความร้าวรานแห่งสงฆ์ ความถือต่างแห่งสงฆ์
การกระทำต่างแห่งสงฆ์ ซึง่ มีการนัน้ เป็นเหตุจกั ไม่มแี ก่สงฆ์
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ภิกษุผโู้ จทก์ปรารถนาจะโจทผูอ้ น่ื พึงพิจารณาธรรม ๕ ประการ
ในตนแล้วโจทผูอ้ น่ื คือ
๑.เรามีความประพฤติทางกายบริสุทธิ์
๒.เรามีความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์
๓.จิตของเรามีเมตตาปรากฏไม่อาฆาตในสพรหมจารีทั้งหลาย
๔.เป็นพหูสูต...
๕.ทรงจำปาติโมกข์ทง้ั สองได้อย่างแม่นยำ วินจิ ฉัยถูกต้อง...
ภิกษุผโู้ จทก์ปรารถนาจะโจทผูอ้ น่ื พึงตัง้ ธรรม ๕ ประการไว้ในตน
แล้วโจทผูอ้ น่ื คือ
๑.เราจักกล่าวโดยกาลอันควร จักไม่กล่าวโดยกาลอันไม่ควร
๒.จักกล่าวด้วยคำจริง จักไม่กล่าวด้วยคำอันไม่เป็นจริง
๓. จักกล่าวด้วยคำสุภาพ จักไม่กล่าวด้วยคำหยาบ
๔.จักกล่าวคำประกอบด้วยประโยชน์ จักไม่กล่าวด้วยคำไร้ประโยชน์
๕.จักมีเมตตาจิตกล่าว จักไม่มงุ่ ร้ายกล่าว
คุณสมบัตทิ ง้ั ๕ นีย้ งั เป็นองค์ทท่ี ำให้ผโู้ จทก์โดยเป็นธรรม ไม่ถงึ ความ
เดือดร้อน แต่ผถู้ กู โจทโดยธรรมจะต้องเดือดร้อน
ภิกษุผู้โจทก์ปรารถนาจะโจทผู้อื่น พึงมนสิการธรรม ๕ อย่าง
ไว้ในตน แล้วโจทผูอ้ น่ื คือ
๑.มีความการุญ
๒.มุ่งประโยชน์
๓.มีความเอ็นดู
๔.มุ่งออกจากอาบัติ
๕.ยึดวินยั ไว้เป็นแนวทาง
ภิกษุผถู้ กู โจทพึงตัง้ อยูใ่ นธรรม ๒ ประการ คือ
๑.ความจริง
๒.ความไม่ขนุ่ เคือง

๓๕๔

ประมวลพระพุทธบัญญัติ

อริยวินยั จากพระไตรปิฎก

๖. ภิกขุนขี นั ธกะ
หมวดว่าด้วยนางภิกษุณี
ได้ทรงตรัสยับยั้งความชอบใจของพระนางมหาปชาบดีโคตมี และ
พระอานนท์ทข่ี อให้ทรงอนุญาต การให้สตรีออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตรวม
๖ ครัง้ (ท่านละ ๓ ครัง้ ) พระอานนท์จงึ กราบทูลขอโดยปริยายอืน่ อีก ในทีส่ ดุ
ทรงอนุญาต โดยทรงวางเงือ่ นไขไว้ถงึ ๘ ประการ ทีเ่ รียกว่า ครุธรรม

ครุธรรม ๘ ประการ
๑. ภิกษุณีอุปสมบทแล้ว ๑๐๐ ปี ก็ตอ้ งทำการกราบไหว้ ลุกรับ ทำ
อัญชลีกรรม สามีจกิ รรม แก่ภกิ ษุทอ่ี ปุ สมบทแม้ในวันนัน้
๒. ภิกษุณีไม่พึงอยู่จำพรรษาในอาวาสที่ไม่มีภิกษุ
๓. ภิกษุณตี อ้ งหวังธรรม ๒ ประการ คือ ถามวันอุโบสถ และเข้าไปฟัง
คำสัง่ สอนจากภิกษุสงฆ์ทกุ กึง่ เดือน
๔. ภิกษุณอี ยูจ่ ำพรรษาแล้วต้องปวารณาในสงฆ์ ๒ ฝ่าย โดยสถานทัง้
๓ คือ ได้เห็น ได้ฟงั หรือได้สงสัย
๕. ภิกษุณตี อ้ งธรรมทีห่ นักแล้ว ต้องประพฤติปกั ขมานัตในสงฆ์ ๒ ฝ่าย
๖. ภิกษุณตี อ้ งแสวงหาการอุปสมบทในสงฆ์ ๒ ฝ่าย เพือ่ สิกขมานาผูม้ ี
สิกขาอันศึกษาแล้วในธรรม ๖ ประการ(ศีล ๖ ข้อแรกในศีล ๘) มัน่ ตลอด ๒ ปีแล้ว
๗. ภิกษุณไี ม่พงึ ด่า ไม่พงึ บริภาษภิกษุ ไม่วา่ กรณีใดๆ
๘. ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ปิดทางไม่ให้ภิกษุณีทั้งหลายสอนภิกษุ
เปิดทางให้ภกิ ษุทง้ั หลายสอนภิกษุณี
ทัง้ ๘ ข้อนี้ นางภิกษุณพี งึ สักการะเคารพนับถือบูชา โดยไม่ละเมิด
ตลอดชีวิต พระนางมหาปชาบดีโคตมีได้ยอมรับ จากนั้นพระองค์ตรัสแก่
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พระอานนท์วา่ ก็ถา้ สตรีจกั ไม่ได้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต พรหมจรรย์จกั
ตั้งอยู่ได้นาน ทรงอุปมาเหมือนตระกูลที่มีหญิงมากชายน้อยจะถูกโจรกำจัดได้
ง่าย, เปรียบเหมือนหนอนลงในนาข้าวทีส่ มบูรณ์ และเพลีย้ ลงในไร่ออ้ ย ตรัส
ว่า บุรษุ กัน้ ทำนบแห่งสระใหญ่ไว้กอ่ นเพือ่ ไม่ให้นำ้ ไหลไป แม้ฉนั ใด เราบัญญัติ
ครุธรรม ๘ ประการแก่ภกิ ษุณเี พือ่ ไม่ให้ภกิ ษุณลี ะเมิดตลอดชีวติ ฉันนัน้ เหมือนกัน

ทรงอนุญาตการบวชนางภิกษุณี
ทรงอนุญาตให้ภิกษุทั้งหลายอุปสมบทภิกษุณี ต่อมาทรงอนุญาตให้
ภิกษุณบี วชในสงฆ์ ๒ ฝ่าย คือบวชในภิกษุณสี งฆ์กอ่ นแล้วบวชในภิกษุสงฆ์ มี
เหตุการณ์ประทุษร้ายนางภิกษุณที บ่ี วชในภิกษุณสี งฆ์แล้ว จะเดินทางมาบวชใน
ฝ่ายภิกษุสงฆ์ จึงทรงอนุญาตให้บวชโดยทูตได้ คือเมือ่ บวช ในภิกษุณสี งฆ์เสร็จ
ให้นางภิกษุณผี ฉู้ ลาดรูปหนึง่ สวดขออนุมตั สิ งฆ์ เพือ่ ให้อปุ สมบทแก่นางภิกษุณี
ทีม่ าไม่ได้รวม ๓ ครัง้ แล้วให้ภกิ ษุสวดประกาศการอุปสมบท ในทีป่ ระชุมสงฆ์ดว้ ย
ญัตติจตุตถกรรมวาจา ต่อจากนัน้ พึงวัดเงาแดด บอกประมาณแห่งฤดู บอกส่วน
แห่งวันบอกประชุมสงฆ์ สัง่ ภิกษุณที ง้ั หลายว่า “พวกเธอพึงบอกนิสยั ๓ และ
อกรณียกิจ ๘ แก่ภกิ ษุณที อ่ี ปุ สมบทนี”้
อนึง่ ทรงชีแ้ จงว่า พระนางมหาปชาบดีโคตมีรบั ครุธรรม ๘ ประการแล้ว
ในกาลใด พระนางชือ่ ว่าอุปสมบทแล้วในกาลนัน้ ทีเดียว พระนางมหาปชาบดี
โคตมีกราบทูลผ่านพระอานนท์ เพือ่ ขอให้ทรงอนุญาตการกราบ การลุกรับ การ
ไหว้ สามีจกิ รรมแก่ภกิ ษุและภิกษุณที ง้ั หลายตามลำดับผูแ้ ก่ ทรงตรัสปฏิเสธว่า
เพราะแม้เดียรถีย์ผู้กล่าวธรรมไว้ไม่ดี ก็ยังไม่กระทำการดังกล่าวกับมาตุคาม
แล้วจึงทรงตรัสว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงทำการกราบ ไหว้ การลุกรับ
อัญชลีกรรม สามีจกิ รรม แก่มาตุคาม รูปใดทำ ต้องอาบัตทิ กุ กฏ.”
ทรงอนุญาตให้นางภิกษุณีศึกษาในสิกขาบทที่เป็นสาธารณะ คือใช้ได้
ด้วยกันระหว่างภิกษุกบั นางภิกษุณี ส่วนสิกขาบททีเ่ ป็นอสาธารณะ คือบัญญัติ
ไว้เฉพาะแก่นางภิกษุณี ก็ทรงอนุญาตให้ศกึ ษา.
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ลักษณะตัดสินธรรมวินยั ๘ ประการ
ทรงแสดงลักษณะตัดสินธรรมวินยั ๘ ประการแก่พระนางมหาปชาบดี
คือ หากธรรมเหล่าใด
๑. เป็นไปเพือ่ ความกำหนัดยินดี มิใช่เพือ่ ปราศจากความกำหนัด
๒. เป็นไปเพือ่ ความประกอบทุกข์ มิใช่เป็นไปเพือ่ การคลายทุกข์
๓. เป็นไปเพือ่ สะสมกิเลส มิใช่เป็นไปเพือ่ รือ้ ถอนกิเลส
๔. เป็นไปเพือ่ ความปรารถนาใหญ่ มิใช่มคี วามปรารถนาน้อย
๕. เป็นไปเพือ่ ไม่ยนิ ดีดว้ ยของตน มิใช่ยนิ ดีดว้ ยของตน
๖. เป็นไปเพือ่ คลุกคลีดว้ ยหมู่ มิใช่เป็นไปเพือ่ สงัดจากหมู่
๗. เป็นไปเพือ่ ความเกียจคร้าน มิใช่เป็นไปเพือ่ ความเพียร
๘. เป็นไปเพือ่ เลีย้ งยาก มิใช่เพือ่ เลีย้ งง่าย
พึงทราบว่าธรรมเหล่านีม้ ใิ ช่ธรรมวินยั ถ้าตรงกันข้ามจึงเป็นธรรม
เป็นวินยั เป็นคำสัง่ สอนของพระองค์.

เรื่องเกี่ยวกับปาติโมกข์และสังฆกรรม
ครัง้ แรกทรงอนุญาตให้ภกิ ษุทง้ั หลาย สวดปาติโมกข์ให้นางภิกษุณฟี งั
ต่อมาทรงห้ามและให้นางภิกษุณสี วดเอง โดยให้ภกิ ษุทง้ั หลายสอนให้, ครัง้ แรก
ทรงอนุญาตให้ภิกษุทั้งหลายรับการแสดงอาบัติของนางภิกษุณีได้ ภายหลัง
ทรงห้าม และทรงให้นางภิกษุณที ง้ั หลายรับการแสดงอาบัตขิ องนางภิกษุณดี ว้ ย
กันเอง โดยให้ภิกษุทั้งหลายสอนวิธีให้, ครั้งแรกทรงอนุญาตให้ภิกษุทั้งหลาย
ทำกรรมแก่นางภิกษุณีได้ (สวดประกาศลงโทษ) ภายหลังทรงห้าม และให้
นางภิกษุณีทำกรรมแก่นางภิกษุณีด้วยกัน โดยให้ภิกษุทั้งหลายสอนวิธีให้
ทรงอนุญาตให้ภิกษุทั้งหลายระงับอธิกรณ์ของนางภิกษุณีได้ แต่เกี่ยวกับ
การทำกรรม ทรงอนุญาตให้ภกิ ษุยกกรรมยกอาบัตขิ องนางภิกษุณไี ด้ แล้วมอบ
ให้นางภิกษุณีด้วยกันทำกรรมและรับการแสดงอาบัติต่อไป และทรงอนุญาต
ให้ภกิ ษุสอนวินยั แก่นางภิกษุณไี ด้.

คัมภีรจ์ ลุ วรรค ภาค ๒ (พระวินยั ปิฏก เล่ม ๗)

๓๕๗

การลงโทษภิกษุด้วยการไม่ไหว้
ภิกษุฉพั พัคคียเ์ อาน้ำโคลนรดนางภิกษุณบี า้ ง แสดงอาการต่างๆไม่ดี
ไม่งาม เพือ่ จะให้นางภิกษุณกี ำหนัดในตน ทรงปรับอาบัตทิ กุ กฏแก่ผทู้ ำเช่นนัน้
และให้ลงโทษ (ทัณฑกรรม) แก่ภิกษุนั้น
โดยให้ภิกษุณีสงฆ์สวดประกาศ
ให้ทราบว่าภิกษุนน้ั ไม่ควรไหว้.

การลงโทษนางภิกษุณี
นางภิกษุณฉี พั พัคคียป์ ระพฤติไม่ดไี ม่งาม เพือ่ ให้ภกิ ษุกำหนัดในตน
ทรงปรับอาบัตทิ กุ กฏ และอนุญาตให้ลงโทษนางภิกษุณนี น้ั โดยให้หา้ มปราม
แต่ถา้ ยังไม่เลิกทำให้งดให้โอวาท นางภิกษุณที ถ่ี กู งดโอวาทจะทำอุโบสถร่วมกับ
ภิกษุณอี น่ื ๆไม่ได้จนกว่าอธิกรณ์จะสงบ.

การให้โอวาทนางภิกษุณี
ภิกษุผใู้ ห้โอวาทนางภิกษุณจี ะงดเสีย แล้วเทีย่ วจาริกไปก็ตาม งดโอวาท
เพราะเขลาก็ตาม งดโอวาทโดยไม่มีเหตุผลสมควรก็ตาม งดโอวาทแล้วไม่
วินจิ ฉัย (คือเมือ่ ลงโทษงดโอวาท ก็จะต้องมีการตัดสินให้เห็นผิด) ต้องอาบัติ
ทุกกฏ ครัง้ แรกทรงอนุญาตให้นางภิกษุณไี ปฟังโอวาทของภิกษุ ภายหลังทรง
อนุญาตให้สมมติ คือแต่งตั้งภิกษุรูปใดรูปหนึ่งให้ไปสอนนางภิกษุณี เป็นต้น
รวมทัง้ ระเบียบเล็กๆน้อยๆในการให้โอวาท.
นอกจากนี้ทรงบัญญัติว่า ถ้าภิกษุณี สิกขามานา สามเณรีมรณภาพ
สัง่ ไว้วา่ บริขารของเราจงเป็นของสงฆ์ ให้บริขารนัน้ เป็นของภิกษุณสี งฆ์ฝา่ ยเดียว
ถ้าภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา หรือผูอ้ น่ื สัง่ ไว้กอ่ นล่วงลับว่า บริขารของเรา
จงเป็นของสงฆ์ บริขารนัน้ เป็นของภิกษุสงฆ์ฝา่ ยเดียว และทรงบัญญัตพิ ระวินยั
อนุญาตและห้ามเบ็ดเตล็ดเกีย่ วด้วยนางภิกษุณอี กี มากมาย เช่นห้ามใช้ประคตเอว
ยาวเกินไป เป็นต้น (ในทีน่ ไ้ี ด้รวบรวมเฉพาะทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับวินยั ของพระภิกษุ).
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๗. ปัญจสติกขันธกะ
หมวดว่าด้วยพระอรหันต์ ๕๐๐ รูป ในการทำสังคายนาครัง้ ที่ ๑
พระผูม้ พี ระภาคเจ้าปรินพิ พานแล้ว ภิกษุทง้ั หลายเศร้าโศก แต่มภี กิ ษุ
ผูบ้ วชเมือ่ แก่รปู หนึง่ ชือ่ สุภทั ทะ กล่าวห้ามไม่ให้เศร้าโศก ควรจะดีใจว่า ต่อไป
จะได้ไม่มีใครคอยห้ามทำนั่นทำนี่ อยากทำอะไรก็จะทำได้ พระมหากัสสปะ
ปรารภถ้อยคำนัน้ จึงเสนอให้ทำสังคายนา คือร้อยกรองหรือจัดระเบียบพระธรรม
วินัย โดยเลือกพระอรหันต์ ๔๙๙ รูปและพระอานนท์ แล้วเดินทางไปยังกรุง
ราชคฤห์ สวดประกาศมิให้ภิกษุอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสังคายนาอยู่ในกรุง
ราชคฤห์ และใช้เวลา ๑ เดือนแรกในการปฏิสงั ขรณ์สง่ิ ปรักหักพัง รุง่ ขึน้ ก่อนจะ
มีการประชุมพระอานนท์ก็ได้บรรลุพระอรหัตตผล.

การสังคายนาครัง้ ที่ ๑
พระมหากัสสปะสวดขอให้สงฆ์สมมติ คือแต่งตัง้ ท่านเองเป็นผูถ้ ามวินยั
พระอุ บ าลี เ ป็ น ผู ้ ต อบวิ น ั ย
เมื ่ อ ถามตอบเสร็ จ แล้ ว
จึงขอสมมติตัวท่านเองเป็นผู้ถาม ธรรมะ พระอานนท์เถระเป็นผู้ตอบธรรมะ
แล้วได้ถามตอบธรรมะ.

การถอนสิกขาบทเล็กน้อย
จากนั้นพระอานนท์ได้เสนอให้ที่ประชุมทราบถึงข้อที่พระพุทธานุญาต
ทีใ่ ห้สงฆ์ ถ้าปรารถนาก็ถอนสิกขาบทเล็กน้อยเสียได้ ทีป่ ระชุมไม่ตกลงกันได้วา่
แค่ไหนเป็นสิกขาบทเล็กน้อย พระมหากัสสปะจึงสวดเสนอญัตติสงฆ์มใิ ห้ถอน
สิกขาบทเล็กน้อย เพื่อป้องกันไม่ให้มีผู้กล่าวได้ว่า สิกขาบทที่พระสมณโคดม
ทรงบัญญัตนิ น้ั อยูไ่ ด้ตราบเท่าทีย่ งั มีศาสดาเท่านัน้ จึงมีระยะกาลเหมือนควันไฟ
ในทีส่ ดุ เมือ่ ไม่มผี ใู้ ดคัดค้าน ก็เป็นอันใช้อำนาจสงฆ์หา้ มถอนสิกขาบทเล็กน้อย.
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๓๕๙

พระอานนท์ถูกปรับอาบัติ
พระเถระทั้งหลายได้ปรับอาบัติทุกกฏพระอานนท์หลายข้อคือ
๑. ไม่ถามให้ทรงแสดงว่าสิกขาบทเล็กน้อยคืออะไรบ้าง
๒. เหยียบผ้าวัสสิกสาฎกของพระผูม้ พี ระภาคเจ้าเย็บ
๓. สตรีถวายบังคมพระสรีระพระผูม้ พี ระภาคเจ้าก่อน พระสรีระของ
พระผู้มีพระภาคเจ้าเปื้อนน้ำตาของพวกนางผู้ร้องไห้อยู่
๔. ไม่อาราธนาให้ทรงพระชนม์อยูต่ ลอดกัปป์ทง้ั ทีท่ รงทำนิมติ ให้ปรากฏ
๕. ขวนขวายให้สตรีบวชในพระธรรมวินัย
พระอานนท์มีข้อชี้แจงทุกข้อแต่ยอมแสดงอาบัติด้วยเชื่อฟังพระเถระ.

พระปุราณะไม่ค้านแต่ถือตามที่ฟังมาเอง
พระปุราณะพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ประมาณ ๕๐๐ รูป จาริกไปในทักขิณาคิรี
พอสมควรแล้ว ก็เดินทางไปพัก ณ เวฬุวนาราม เมือ่ เข้าไปหาพระเถระได้รบั บอก
กล่าวว่า พระเถระทัง้ หลายได้สงั คายนาพระธรรมวินยั แล้ว และแนะนำให้รบั รอง
ข้อที่สังคายนาแล้วนั้น พระปุราณะตอบว่าธรรมและวินัยเป็นอันพระเถระ
ทั้งหลายสังคายนาดีแล้ว แต่ข้าพเจ้าได้ฟังมาได้รับมาในที่เฉพาะพระพักตร์
พระผูม้ พี ระภาคอย่างไร ข้าพเจ้าจักทรงจำไว้อย่างนัน้ .

ลงพรหมทัณฑ์พระฉันนะ
พระอานนท์จงึ แจ้งให้สงฆ์ทราบถึงพระพุทธดำรัส ทีใ่ ห้ลงพรหมทัณฑ์
พระฉันนะ คือพระฉันนะอยากจะทำอะไร ก็ปล่อยให้ทำตามใจชอบ ภิกษุทง้ั หลาย
ไม่พึงว่ากล่าวตักเตือนสั่งสอน
สงฆ์จึงมอบให้พระอานนท์เป็นผู้จัดการลง
พรหมทัณฑ์ โดยให้นำภิกษุไปด้วยเป็นอันมากเดินทางไปกรุงโกสัมพีโดยทางเรือ
ได้พบพระเจ้าอุเทน พระเจ้าอุเทนทรงเลือ่ มใสในคำชีแ้ จงเรือ่ งการใช้ผา้ ให้เป็น
ประโยชน์ ตัง้ แต่นำจีวรทีเ่ ก่าแล้วมาทำเป็นฝ้าเพดาน, ปลอกฟูก, ผ้าปูพน้ื ,
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แม้เมือ่ เก่าแล้วก็ยงั เอามาทำผ้าเช็ดเท้า ผ้าถูพน้ื และนำมาขยำกับดินเหลว ฉาบ
ภายนอกกุฎี ต่อจากนัน้ พระอานนท์ได้เดินทางไปยังโฆสิตารามลงพรหมทัณฑ์
แก่พระฉันนะ ทำให้พระฉันนะเสียใจถึงสลบ และพยายามบำเพ็ญเพียรจนได้
บรรลุอรหัตตผล จึงขอให้ถอนพรหมทัณฑ์ แต่พระอานนท์ตอบว่า พรหมทัณฑ์
เป็นอันระงับแล้ว ตัง้ แต่ทา่ นได้บรรลุอรหัตตผล.

คัมภีรจ์ ลุ วรรค ภาค ๒ (พระวินยั ปิฏก เล่ม ๗)
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๘. สัตตสติกขันธกะ
หมวดว่าด้วยพระอรหันต์ ๗๐๐ รูป ในการสังคายนาครัง้ ที่ ๒
วัตถุ ๑๐ ประการ
เมื่อพุทธปรินิพพานล่วงแล้ว ๑๐๐ ปี ภิกษุพวกวัชชีบุตร ชาวเมือง
เวสาลี แสดงวัตถุ ๑๐ ประการว่า เป็นของทีค่ วรหรือถูกต้องตามธรรมวินยั คือ
๑. เก็บเกลือไว้ในเขาสัตว์เอาไว้ฉนั กับอาหารได้
๒. เงาแห่งตะวันฉายเลยเทีย่ งไปแล้ว ๒ นิว้ ฉันอาหารได้
๓. ภิกษุฉันอาหารในที่นิมนต์จนบอกพอ ไม่รับอาหารที่เขาถวาย
เพิม่ เติม ด้วยคิดว่าจะเข้าบ้าน ฉันอาหารทีไ่ ม่เป็นเดนได้
๔. ภิกษุอยูใ่ นสีมาเดียวกัน ทำอุโบสถแยกกันได้
๕. สงฆ์ยังมาประชุมไม่พร้อมกัน แต่ครบจำนวนพอจะทำกรรมได้
ให้ทำไปก่อนได้ แล้วขออนุมตั จิ ากภิกษุทม่ี าทีหลัง
๖. ประพฤติตามทีอ่ ปุ ชั ฌาย์ อาจารย์เคยประพฤติมาแล้วได้
๗. นมสดทีแ่ ปรแล้วแต่ยงั ไม่เป็นนมส้มภิกษุฉนั ในทีน่ มิ นต์ จนบอก
ไม่รบั อาหารทีเ่ ขาถวายเพิม่ ให้แล้ว คงดืม่ นมได้
๘. น้ำเมาอย่างอ่อนทีม่ รี สเจือปนอยูน่ อ้ ย ไม่ถงึ กับทำให้เมา ควรดืม่ ได้
๙. ผ้าปูทน่ี ง่ั ไม่มชี ายใช้ได้
๑๐.เงิน ทอง รับได้.

พระยสะกากัณฏกบุตรคัดค้าน
ภิกษุพวกวัชชีบตุ รเอาถาดใส่นำ้ เทีย่ วเรีย่ ไรเงินอุบาสกทีม่ าในวันอุโบสถ
เพื่อเป็นค่าบริขารของพระสงฆ์ พระยสะกากัณฏกบุตร กล่าวห้ามอุบาสก
เหล่านัน้ ว่าไม่ควรให้แต่เพราะไม่รวู้ นิ ยั เขาจึงให้ตามทีเ่ คยให้มา ตกกลางคืนภิกษุ
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เหล่านั้นแบ่งเงินกันแล้วเฉลี่ยมาให้พระยสะกากัณฏกบุตร ท่านปฏิเสธ
ก็โกรธเคือง หาว่าท่านด่าอุบาสกเหล่านั้น จึงประชุมกันลงปฏิสารณียกรรม
พระยสะกากัณฏกบุตรจึงอ้างวินยั ว่าจะต้องมีพระเป็นทูตไปด้วย ๑ รูป เมือ่ ภิกษุ
วัชชีบตุ รสวดประกาศแต่งตัง้ ภิกษุรปู หนึง่ มอบให้ไปด้วยแล้ว พระยสะก็เข้าไปหา
อุบาสกเหล่านัน้ ชีแ้ จงข้อทีพ่ ระพุทธเจ้าตรัสไว้หลายแห่ง ห้ามรับเงินทอง
เล่าว่าสมัยหนึง่ เมือ่ พระผูม้ พี ระภาคเจ้าประทับอยู่ ณ เชตวัน ทรงรับสัง่ กับ
ภิกษุทั้งหลายว่า สิ่งมัวหมองที่เป็นเหตุให้ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์มัวหมอง
๔ อย่าง คือ ๑.เมฆ ๒.หมอก ๓.ควันและฝุน่ ละออง ๔.ราหูผเู้ ป็นจอมอสูร
ทรงเปรียบกับอุปกิเลสเป็นเหตุให้สมณพราหมณ์มวั หมอง ๔ อย่าง คือ
๑. ดื่มสุราและเมรัย ไม่เว้นขาดจากการดื่มสุราและเมรัย
๒. เสพเมถุนธรรม ไม่เว้นขาดจากการเสพเมถุนธรรม
๓. ยินดีทองและเงิน ไม่เว้นขาดจากการยินดีทองและเงิน
๔. ดำเนินชีวติ ด้วยมิจฉาชีพ ไม่เว้นขาดจากมิจฉาชีพ
อุบาสกเหล่านัน้ ได้ทราบข้อวินจิ ฉัยก็เลือ่ มใสพระยสะ และกล่าวประณาม
ภิกษุวชั ชีบตุ ร เมือ่ กลับจากทีน่ น้ั ภิกษุทเ่ี ป็นทูตร่วมไปด้วยก็แจ้งให้ภกิ ษุวชั ชีบตุ ร
ทราบ ต่างพากันโกรธเคืองพระยสะ อ้างว่าการทีพ่ ระยสะไปพูดกับคนเหล่านัน้
เป็นการไปแจ้งความแก่คฤหัสถ์ โดยมิได้รบั แต่งตัง้ จากสงฆ์ จึงลงอุกเขปนียกรรม

การสังคายนาครัง้ ที่ ๒
พระยสะกากัณฏกบุตรจึงหนีไปชวนพระเถระ ทีเ่ ห็นแก่พระธรรมวินยั
หลายรูป ซึง่ เป็นประมุขสงฆ์อยูใ่ นทีต่ า่ ง ๆ เช่น พระสัพพกามี, พระสาฬหะ,
พระอุชชโสภิตะ, พระวาสภะคากะ ๔ รูปนี้ เป็นผูแ้ ทนคณะสงฆ์ฝา่ ยตะวันออก
พระเรวตะ, พระสัมภูตะ สาณวาสี, พระยสะกากัณฏกบุตร พระสุมน ๔รูปนีเ้ ป็น
ผูแ้ ทนคณะสงฆ์ฝา่ ยตะวันตก รวมทัง้ พระอรหันต์ทง้ั หลายเป็นอันมากถึง ๗๐๐รูป
ประชุมกัน ณ วาลิการาม(เวสาลี แคว้นวัชชี) มีพระอชิตะผูม้ พี รรษา ๑๐ เป็นผูป้ ู
อาสนะ วินจิ ฉัยวัตถุ ๑๐ ประการแสดงทีม่ าทีท่ รงห้ามไว้ ปรับอาบัตไิ ว้อย่างชัดเจน
ชีข้ าดด้วยมติสงฆ์ให้วตั ถุ ๑๐ นัน้ ผิดธรรมวินยั มิใช่คำสอนของพระพุทธเจ้า.

พระอริยวินัย
ทีม่ าในพระไตรปิฎกเล่มอืน่ ๆ
(คัมภีรป์ ริวารและพระสูตร)
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อานิสงส์ในการเรียนวินัย?
(พระไตรปิฎกแปลไทย มจร. ๘ / ๔๑๓ / ๑๑๖๗)
“ดูก่อนอุบาลี ในการเรียนวินัยมีอานิสงส์ ๕ นี้ อานิสงส์ ๕ มี
อะไรบ้าง คือ:๑. กองศีลเป็นอันตนคุม้ ครองรักษาไว้ดว้ ยดี
๒. เป็นที่พึ่งพิงของผู้ถูกความสงสัยครอบงำ
๓. เป็นผู้แกล้วกล้าพูดในท่ามกลางสงฆ์
๔. ข่มขีข่ า้ ศึกได้ดว้ ยดีโดยเป็นไปกับด้วยธรรม
๕. เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรม
ดูกอ่ นอุบาลี ในการเรียนวินยั มีอานิสงส์ ๕ นีแ้ ล.”

ชื่อประเภทแห่งอาบัติและวิเคราะห์ความหมาย
(พระไตรปิฎกแปลไทย มจร. ๘ / ๓๔๓ / ๑๐๓๕)
ปาราชิก : (แปลว่า ผูพ
้ า่ ยแพ้)
บุคคลเป็นผู้เคลื่อนแล้ว ผิดพลาดแล้ว และเหินห่างจากสัทธรรม
อนึง่ แม้สงั วาสก็ไม่มใี นผูน้ น้ั เพราะเหตุนน้ั เราจึงเรียกว่า อาบัตปิ าราชิก.
สังฆาทิเสส : (แปลว่า อาบัตอิ นั จำปรารถนาสงฆ์ในกรรมเบือ้ งต้น
และกรรมที่เหลือ)
สงฆ์เท่านัน้ ให้ปริวาส ชักเข้าหาอาบัตเิ ดิม ให้มานัต ให้อพั ภาน เพราะ
เหตุนน้ั เราจึงเรียก อาบัตนิ น้ั ว่า สังฆาทิเสส.
อนิยต : (แปลว่า ไม่แน่, ไม่แน่นอน)
กองอาบัติชื่อว่าอนิยต เพราะไม่แน่ บทอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรง
ทำแล้วโดยมิใช่สว่ นเดียว บรรดาฐานะ ๓ ฐานะ อย่างใดอย่างหนึง่ เรียกว่า อนิยต.

พระอริยวินัยที่มีมาในพระไตรปิฎกเล่มอื่นๆ

๓๖๕

ถุลลัจจัย : (แปลว่า ความล่วงละเมิดทีห่ ยาบ)
ภิกษุแสดงอาบัติถุลลัจจัยในที่ใกล้ภิกษุรูปหนึ่ง และภิกษุรับอาบัตินั้น
โทษเสมอด้วยถุลลัจจัยนัน้ ไม่มี ฉะนัน้ จึงเรียกโทษนัน้ ว่า ถุลลัจจัย.
นิสสัคคิยะ : (แปลว่า ทำให้สละสิง่ ของ)
ภิกษุเสียสละในท่ามกลางสงฆ์ ท่ามกลางคณะ และต่อหน้าภิกษุรูปใด
รูปหนึง่ แล้ว จึงแสดงข้อละเมิดใด ฉะนัน้ ข้อละเมิดนัน้ ชือ่ ว่า นิสสัคคิยะ.
ปาจิตตีย์ : (แปลว่า การละเมิดอันยังกุศลให้ตก)
ความละเมิดยังกุศลธรรมให้ตก ย่อมฝืนต่ออริยมรรค เป็นเหตุแห่งความ
ลุม่ หลงแห่งจิต เพราะเหตุนน้ั จึงเรียกความละเมิดนัน้ ว่า ปาจิตตีย.์
ปาฏิเทสนียะ : (แปลว่า จะพึงแสดงคืน)
ภิกษุไม่มญ
ี าติหาโภชนะได้ยากรับมาเองแล้วฉัน เรียกว่า ต้องธรรมที่
น่าติเตียน
ภิกษุฉนั อยูใ่ นทีน่ มิ นต์ ภิกษุณสี ง่ั เสียอยูใ่ นทีน่ น้ั ตามพอใจ ภิกษุไม่หา้ ม
ฉันอยูใ่ นทีน่ น้ั เรียกว่า ต้องธรรมทีน่ ่าติเตียน
ภิกษุไม่อาพาธไปสู่ตระกูลที่มีจิตศรัทธาแต่มีโภคทรัพย์น้อย เขามิได้
นำไปถวายแล้วฉันในทีน่ น้ั เรียกว่า ต้องธรรมทีน่ า่ ติเตียน
ภิกษุใดถ้าอยูป่ า่ ทีน่ า่ รังเกียจ มีภยั จำเพาะหน้า ฉันภัตตาหารทีเ่ ขามิได้
บอกในทีน่ น้ั เรียกว่า ต้องธรรมทีน่ า่ ติเตียน
ภิกษุณไี ม่มญ
ี าติ ขอโภชนะทีผ่ อู้ น่ื ยึดถือว่าเป็นของเรา คือ เนยใส น้ำมัน
น้ำผึ้ง น้ำอ้อย ปลา เนื้อ นมสด และนมส้มด้วยตนเอง ชื่อว่า ปาฏิเทสนียะ
ถึงธรรมที่น่าติเตียนในศาสนาของพระสุคต.
ทุกกฏ : (แปลว่า ทำไม่ด)ี
กรรมใดผิดพลั้งและพลาด กรรมนั้นชื่อว่าทำไม่ดี คนทำชั่วอันใด
ในที่แจ้งหรือในที่ลับ บัณฑิตทั้งหลายย่อมประกาศความชั่วนั้น ทำชั่ว
เพราะเหตุนน้ั กรรมนัน้ จึงเรียกว่าทุกกฏ.
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ทุพภาสิต : (แปลว่า พูดไม่ดี คำชัว่ คำเสียหาย)
บทใด อันภิกษุกล่าวไม่ดี พูดไม่ดี และเศร้าหมอง วิญญูชนทั้งหลาย
ย่อมติเตียน บทใด เพราะเหตุนน้ั บทนัน้ จึงเรียกว่า ทุพภาสิต.
่ งึ ศึกษา)
เสขิยะ : (แปลว่า สิง่ ทีพ
ข้อนีเ้ ป็นเบือ้ งต้น เป็นข้อประพฤติเป็นทาง และเป็นข้อระวัง คือเป็น
ความสำรวมของพระเสขะผูศ้ กึ ษาอยู่ ผูด้ ำเนินไปตามทางตรง สิกขาทัง้ หลาย
เช่นด้วยสิกขานัน้ ไม่มี สิกขานัน้ จึงเรียกว่า เสขิยะ.

ภิกษุตอ้ งอาบัตดิ ว้ ยอาการ ๕ สองหมวด
(พระไตรปิฎกคอมพิวเตอร์ ม.มหิดล ๘ / ๔๒๒ / ๑๑๙๖)
ภิกษุตอ้ งอาบัตดิ ว้ ยอาการเท่าไรหนอแล พระพุทธเจ้าข้า?
“ดูกรอุบาลี ภิกษุตอ้ งอาบัตดิ ว้ ยอาการ ๕ อาการ ๕ อะไรบ้าง? คือ:๑. ด้วยไม่ละอาย
๒. ด้วยไม่รู้
๓. ด้วยสงสัยแล้วขืนทำ
๔. ด้วยสำคัญว่าควรในของทีไ่ ม่ควร
๕. ด้วยสำคัญว่าไม่ควรในของทีค่ วร
ดูกรอุบาลี ภิกษุตอ้ งอาบัตดิ ว้ ยอาการ ๕ นีแ้ ล.
ดูกรอุบาลี ภิกษุตอ้ งอาบัตดิ ว้ ยอาการแม้อน่ื อีก ๕ อาการ ๕ อะไรบ้าง? คือ:๑. ด้วยไม่ได้เห็น
๒. ด้วยไม่ได้ฟงั
๓. ด้วยหลับ
๔. ด้วยเข้าใจว่าเป็นเช่นนัน้
๕. ด้วยลืมสติ
ดูกรอุบาลี ภิกษุตอ้ งอาบัตดิ ว้ ยอาการ ๕ นีแ้ ล.”

ภิกษุผสู้ มาทานธุดงค์ ๑๓
(พระไตรปิฎกแปลไทย มจร. ๘ / ๙๘๑ / ๓๓๐)
(เป็นข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อการขูดเกลากิเลสอย่างยิ่ง ช่วยส่งเสริม
ความมักน้อยสันโดษ ทรงชักชวนแนะนำให้ภกิ ษุสมาทานปฏิบตั โิ ดยไม่บงั คับ)

พระอริยวินัยที่มีมาในพระไตรปิฎกเล่มอื่นๆ
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“อุบาลี ภิกษุผถู้ อื อยูป่ า่ เป็นวัตรนีม้ ี ๕ จำพวก คือ
๑.เพราะเป็นผู้เขลาเพราะเป็นผู้งมงายจึงอยู่ป่า
๒.เป็นผู้ปรารถนาเลวทรามถูกความอยากครอบงำจึงอยู่ป่า
๓.เพราะมัวเมาเพราะจิตฟุ้งซ่านจึงอยู่ป่า
๔.เพราะเข้าใจว่าพระพุทธเจ้า พระสาวกของพระพุทธเจ้าสรรเสริญจึงอยูป่ า่
๕.เพราะอาศัยความมักน้อย สันโดษ ขัดเกลา ความเงียบสงัด และเพราะอาศัย
ว่าการอยู่ป่ามีประโยชน์อันงามนี้จึงอยู่ป่า.
ภิกษุผถู้ อื เทีย่ วบิณฑบาตเป็นวัตรมี ๕ จำพวก คือ…
ภิกษุผถู้ อื ผ้าทรงผ้าบังสุกลุ เป็นวัตรมี ๕ จำพวก คือ…
ภิกษุผถู้ อื อยูโ่ คนไม้เป็นวัตรมี ๕ จำพวก คือ …
ภิกษุผถู้ อื อยูป่ า่ ช้าเป็นวัตรมี ๕ จำพวก คือ…
ภิกษุผถู้ อื อยูก่ ลางแจ้งเป็นวัตรมี ๕ จำพวก คือ…
ภิกษุผถู้ อื ผ้าสามผืนเป็นวัตรมี ๕ จำพวก คือ…
ภิกษุผถู้ อื เทีย่ วบิณฑบาตตามลำดับเป็นวัตรมี ๕ จำพวก คือ..
ภิกษุผถู้ อื การนัง่ (คือ ยืนเดินนัง่ เว้นนอน) เป็นวัตรมี ๕ จำพวก คือ…
ภิกษุผถู้ อื อยูเ่ สนาสนะตามทีจ่ ดั ให้เป็นวัตรมี ๕ จำพวก คือ…
ภิกษุผถู้ อื นัง่ ฉัน ณ อาสนะแห่งเดียวเป็นวัตรมี ๕ จำพวก คือ..
ภิกษุผู้ถือการห้ามภัตรที่เขานำมาถวายเมื่อภายหลังเป็นวัตร
มี ๕ จำพวก คือ …
ภิกษุผถู้ อื การฉันเฉพาะในบาตรเป็นวัตรมี ๕ จำพวก คือ
๑.เพราะเป็นผู้เขลาเพราะเป็นผู้งมงายจึงฉันเฉพาะในบาตร
๒.เป็นผู้ปรารถนาเลวทรามถูกความอยากครอบงำจึงฉันเฉพาะในบาตร
๓.เพราะมัวเมาเพราะจิตฟุ้งซ่านจึงฉันเฉพาะในบาตร
๔.เพราะเข้าใจว่าพระพุทธเจ้า พระสาวกของพระพุทธเจ้าสรรเสริญจึงฉัน
เฉพาะในบาตร
๕.เพราะอาศัยความมักน้อย สันโดษ ขัดเกลา ความเงียบสงัด และเพราะอาศัย
ว่าการฉันเฉพาะในบาตรมีประโยชน์อันงามนี้จึงถือฉันเฉพาะในบาตร.
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จุลศีล, มัชฌิมศีล, มหาศีล
(พระไตรปิฏกบาลี สยามรัฐ ๙ / ๘๓ / ๑๐๓)
“มหาราชะ ! ภิกษุเป็นผูม้ ศี ลี สมบูรณ์แล้วเป็นอย่างไรเล่า ?…

จุลศีล (ผูม้ ศี ลี ถึงพร้อมด้วยอาทิพรหมจริยศีล)
มหาราชะ ! ภิกษุในธรรมวินยั นี้
เป็นผูล้ ะการฆ่าสัตว์ เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ วางท่อนไม้ วางศัสตรา
มีความละอาย ถึงความเอ็นดูความกรุณา หวังประโยชน์แก่สตั ว์ทง้ั หลายอยู่ ;
แม้น้ี ก็เป็นศีลของเธอประการหนึง่ .
เป็นผูล้ ะการลักทรัพย์ เว้นขาดจากการลักทรัพย์ ถือเอาแต่ของทีเ่ ขาให้
หวังอยูแ่ ต่ของทีเ่ ขาให้ เป็นคนสะอาด ไม่เป็นขโมยอยู่ ; แม้ขอ้ นี้ ก็เป็นศีล
ของเธอประการหนึง่ .
เป็นผู้ละกรรมอันมิใช่พรหมจรรย์ ประพฤติพรหมจรรย์โดยปกติ
ประพฤติหา่ งไกล เว้นขาดจาการเสพเมถุนอันเป็นของชาวบ้าน ; แม้ขอ้ นี้ ก็เป็น
ศีลของเธอประการหนึง่ .
เป็นผูล้ ะการพูดเท็จ เว้นขาดจากการพูดเท็จ พูดแต่ความจริง รักษา
ความสัตย์ มัน่ คงในคำพูด ควรเชือ่ ถือได้ ไม่พดู ลวงโลก แม้ขอ้ นี้ ก็เป็นศีลของ
เธอประการหนึ่ง.
เป็นผู้ละคำส่อเสียด เว้นขาดจากคำส่อเสียด ได้ฟังจากฝ่ายนี้แล้ว
ไม่เก็บไปบอกฝ่ายโน้น เพื่อให้ฝ่ายนี้แตกร้าวกัน หรือฟังจากฝ่ายโน้นแล้ว
ไม่มาบอกฝ่ายนี้ เพือ่ ให้ฝา่ ยโน้นแตกร้าวกัน แต่จะสมานคนทีแ่ ตกร้าวกันแล้ว
ให้กลับพร้อมเพรียงกัน อุดหนุนคนทีพ่ ร้อมเพรียงกันอยู่ ให้พร้อมเพรียงกันยิง่ ขึน้
เป็นคนชอบในการพร้อมเพรียงกัน เป็นคนยินดีในการพร้อมเพรียง เป็นคนพอใจ
ในการพร้อมเพรียงกัน กล่าวแต่วาจาทีท่ ำให้พร้อมเพรียงกัน แม้ขอ้ นี้ ก็เป็นศีล
ของเธอประการหนึง่ .
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เป็นผู้ละการกล่าวคำหยาบเสีย เว้นขาดจากการกล่าวคำหยาบ
กล่าวแต่วาจาทีไ่ ม่มโี ทษ เสนาะโสต ให้เกิดความรัก เป็นคำจับใจ เป็นคำสุภาพ
ทีช่ าวเมืองเขาพูดกัน เป็นทีร่ กั ใคร่ทพ่ี อใจของมหาชน แม้ขอ้ นี้ ก็เป็นศีลของ
เธอประการหนึ่ง.
เป็นผูล้ ะคำพูดทีโ่ ปรยประโยชน์ เว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อ กล่าว
แต่ในเวลาอันสมควร กล่าวแต่คำจริง เป็นประโยชน์ เป็นธรรม เป็นวินยั กล่าว
แต่วาจามีทต่ี ง้ั มีหลักฐานทีอ่ า้ งอิง มีเวลาจบ ประกอบด้วยประโยชน์ สมควร
แก่เวลา แม้ขอ้ นี้ ก็เป็นศีลของเธอประการหนึง่ .
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้เว้นจากการพรากพืชคามและภูตคาม
(คำอธิ บ ายมี อ ยู ่ ใ นหน้ า ถั ด ไป) เป็นผู้ฉันอาหารวันหนึ่งเพียงหนเดียว
เว้นการฉัน ในราตรีและเวลาวิกาล เป็นผูเ้ ว้นขาดจากการฟ้อนรำ การขับร้อง
การประโคมดนตรี และดูการเล่นชนิดเป็นข้าศึกแก่กศุ ล เป็นผูเ้ ว้นขาดจากการ
ประดับประดา คือทัดทรงตกแต่งประดับร่างกายด้วยดอกไม้ของหอม และ
เครือ่ งลูบทา เป็นผูเ้ ว้นขาดจากการนอนบนทีน่ อนอันสูงใหญ่ เป็นผูเ้ ว้นขาดจาก
การรับเงินและทอง เป็นผู้เว้นขาดจากการรับข้าวเปลือก เป็นผู้เว้นขาดจาก
การรับเนือ้ ดิบ เป็นผูเ้ ว้นขาดจากการรับหญิงและเด็กหญิง เป็นผูเ้ ว้นขาดจาก
การรับทาสหญิงและทาสชาย เป็นผูเ้ ว้นขาดจากการรับแพะ แกะ ไก่ สุกร
ช้าง โค ม้า ลาทั้งผู้และเมีย
เป็นผู้เว้นขาดจากการรับที่นาและที่สวน
เป็นผูเ้ ว้นขาดจากการรับใช้เป็นทูต ไปในทีต่ า่ งๆ (ให้คฤหัสถ์) เป็นผูเ้ ว้นขาดจาก
การซือ้ และการขาย เป็นผูเ้ ว้นขาดจากการโกงด้วยตาชัง่ การลวงด้วยของปลอม
และการฉ้อด้วยเครื่องตวงวัด เป็นผู้เว้นขาดจากการโกง ด้วยการรับสินบน
และการล่อลวง เป็นผูเ้ ว้นขาดจากการตัด การฆ่า การจองจำ การซุม่ ทำร้าย
การปล้น และ กรรโชก แม้น้ี ก็เป็นศีลของเธอประการหนึง่ .
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มัชฌิมศีล
ผูม้ ศี ลี ไม่ทำลายพืชคามและภูตคาม
อีกอย่างหนึ่ง เมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวก ฉันโภชนะที่ทายก
ถวายด้วยศรัทธาแล้ว ท่านเหล่านัน้ ยังทำพีชคาม (พืชพันธุอ์ นั ถูกพรากจากทีแ่ ล้ว
แต่ยงั เป็นได้อกี ) และภูตคาม (ของเขียวหรือพืชพันธุอ์ นั เป็นอยูก่ บั ที)่ ให้กำเริบ
คือ อะไรบ้าง ? คือพืชทีเ่ กิดแต่ราก พืชทีเ่ กิดแต่ลำต้น พืชทีเ่ กิดแต่ปล้อง พืช
ทีเ่ กิดแต่ยอด พืชทีเ่ กิดแต่เมล็ดเป็นทีค่ รบห้า
ส่วนภิกษุในธรรมวินยั นี้ เธอเว้นขาดจากการทำพืชคามและภูตคามเห็น
ปานนัน้ ให้กำเริบแล้ว แม้น้ี ก็เป็นศีลของเธอประการหนึง่ .

ผูม้ ศี ลี ไม่ทำการบริโภคสะสม
อีกอย่างหนึง่ เมือ่ สมณะหรือพราหมณ์บางพวก ฉันโภชนะทีท่ ายกถวาย
ด้วยศรัทธาแล้ว ท่านเหล่านัน้ ยังเป็นผูท้ ำการบริโภคสะสมอยูเ่ นืองๆ คือ อะไร
บ้าง ? คือสะสมข้าว สะสมน้ำ สะสมผ้า สะสมยานพาหนะ สะสมเครือ่ งนอน
สะสมของหอม สะสมอามิส
ส่วนภิกษุในธรรมวินยั นี้ เธอเว้นขาดจากการบริโภคสะสมเห็นปานนัน้
เสียแล้ว แม้น้ี ก็เป็นศีลของเธอประการหนึง่ .

ผูม้ ศี ลี ไม่ดกู ารเล่น
อีกอย่างหนึ่ง เมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวก ฉันโภชนะที่ทายก
ถวายด้วยศรัทธาแล้ว ท่านเหล่านัน้ ยังเป็นผูด้ กู ารเล่นกันอยูเ่ นืองๆ คืออะไรบ้าง?
คือ การดูฟอ้ น การขับร้อง ฟังประโคม ดูไม้ลอย ฟังนิยาย ฟังเพลง ปรบมือ
ฟั ง ตี ฆ้ อ ง ฟั ง ตี ร ะนาด ดู ห ุ ่ น ยนต์ ฟั ง เพลงขอทาน ฟั ง แคน ดู เ ล่ น
หน้าศพ ดูชนช้าง แข่งม้า ชนกระบือ ชนโค ชนแพะ ชนแกะ ชนไก่
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ชนนกกระทา รำไม้ รำมือ ชกมวย ดูเขารบกัน ดูเขาตรวจพล ดูเขาตั้ง
กระบวนทัพ ดูกองทัพทีจ่ ดั ไว้
ส่วนภิกษุในธรรมวินยั นี้ เธอเว้นขาดการดูการเล่นเห็นปานนัน้ เสียแล้ว
แม้น้ี ก็เป็นศีลของเธอประการหนึง่ .

ผูม้ ศี ลี ไม่เล่นการพนัน
อีกอย่างหนึ่ง เมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวก ฉันโภชนะที่ทายก
ถวายด้วยศรัทธาแล้ว ท่านเหล่านั้นยังเป็นผู้เล่นการพนันหรือการเล่นอัน
เป็นทีต่ ง้ั แห่งความประมาทกันอยูเ่ นืองๆ คืออะไรบ้าง? คือเล่นหมากรุกชนิด
แถวละ ๘ ตาบ้าง ๑๐ ตาบ้าง เล่นหมากเก็บ เล่นชิงนาง หมากไหว โยนห่วง
ไม้หง่ึ เล่นฟาดให้เป็นรูปต่างๆ ทอดลูกบาต เป่าใบไม้ เล่นไถน้อยๆ เล่น
หกคะเมน เล่นไม้กงั หัน เล่นตวงทราย เล่นรถน้อย ธนูนอ้ ย เล่นเขียนทายกัน
เล่นทายใจ เล่นล้อคนพิการบ้าง.
ส่วนภิกษุในธรรมวินยั นี้ เธอเว้นขาดจากการดูการเล่นการพนันหรือการ
เล่นอันเป็นทีต่ ง้ั แห่งความประมาทเห็นปานนัน้ เสียแล้ว แม้น้ี ก็เป็นศีลของเธอ
ประการหนึ่ง.

ผูม้ ศี ลี ไม่นอนบนทีน่ อนสูงใหญ่
อีกอย่างหนึ่ง เมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวก ฉันโภชนะที่ทายก
ถวายด้วยศรัทธาแล้ว ท่านเหล่านั้นยังเป็นผู้ทำการนอนบนที่นอนสูงใหญ่กัน
อยูเ่ นืองๆ คืออะไรบ้าง ? คือ นอนบนเตียงมีเท้าสูงเกินประมาณ บนเตียงมีเท้า
ทำเป็นรูปสัตว์รา้ ย บนผ้าโกเชาว์ขนยาว บนเครือ่ งลาดทีท่ ำด้วยขนแกะวิจติ ร
ด้วยลวดลาย เครือ่ งลาดทีท่ ำด้วยขนแกะสีขาว เครือ่ งลาดขนแกะทีม่ สี ณ
ั ฐานดัง
พวงดอกไม้ เครือ่ งลาดทีม่ นี นุ่ ภายใน เครือ่ งลาดวิจติ รด้วยรูปสัตว์รา้ ย เครือ่ งลาด
มีขนขึน้ ข้างบน เครือ่ งลาดมีชายครุย เครือ่ งลาดทอด้วยทอง
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และเงินแกมไหม เครื่องลาดไหมขลิบทองและเงิน เครื่องลาดขนแกะใหญ่พอ
นางฟ้อนได้ ๑๖ คน เครือ่ งลาดบนหลังช้าง เครือ่ งลาดหลังม้า เครือ่ งลาดในรถ
เครือ่ งลาดทีท่ ำด้วยหนังสัตว์ชอ่ื อชินะอันมีขนอ่อนนุม่ เครือ่ งลาดอย่างดีทำด้วย
หนังชะมด เครือ่ งลาดมีเพดานแดง มีหมอนข้างแดง
ส่วนภิกษุในธรรมวินัยนี้ เธอเว้นขาดจากการนอนบนที่นอนสูงใหญ่
เห็นปานนัน้ เสียแล้ว แม้น้ี ก็เป็นศีลของเธอประการหนึง่ .

ผูม้ ศี ลี ไม่ประดับตกแต่งร่างกาย
อีกอย่างหนึ่ง เมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวก ฉันโภชนะที่ทายก
ถวายด้วยศรัทธาแล้ว ท่านเหล่านัน้ ยังเป็นผูท้ ำการประกอบการประดับตกแต่ง
ร่างกายกันอยูเ่ นืองๆ คืออะไรบ้าง? คือ การอบตัว การเคล้นตัว การอาบน้ำหอม
การนวดเนือ้ การส่องดูเงา (ส่องกระจก) การหยอดตาให้มแี ววคมขำ การทัด
ดอกไม้ ประเทืองผิว การผัดหน้า การทาปาก การผูกเครือ่ งประดับทีข่ อ้ มือ
การผูกเครื่องประดับที่กระหม่อม การถือไม้เท้า การห้อยแขวนกล่องกลัก
อันวิจติ ร การคาดดาบ การคาดพระขรรค์ การใช้รม่ และรองเท้าอันวิจติ ร
การใส่กรอบหน้า การปักปิ่น การใช้พัดสวยงาม การนุ่งห่มผ้ามีชายเฟื้อย
และอื่นๆ
ส่วนภิกษุในธรรมวินัยนี้ เธอเว้นขาดจากการประกอบการประดับ
ตกแต่งร่างกายเห็นปานนัน้ เสียแล้ว แม้น้ี ก็เป็นศีลของเธอประการหนึง่ .

ผูม้ ศี ลี ไม่พดู คุยเดรัจฉานกถา
อีกอย่างหนึ่ง เมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวก ฉันโภชนะที่ทายก
ถวายด้วยศรัทธาแล้ว ท่านเหล่านัน้ ยังเป็นผูป้ ระกอบการคุยด้วยเดรัจฉานกถา
กันอยูเ่ นืองๆ คืออะไรบ้าง ? คือ พูดคุยกันถึงเรือ่ งเจ้านายบ้าง เรือ่ งโจรบ้าง
เรื่องมหาอำมาตย์ เรื่องกองทัพ เรื่องของน่ากลัว เรื่องการรบพุ่ง เรื่องข้าว
เรือ่ งน้ำ เรือ่ งผ้า เรือ่ งทีน่ อน เรือ่ งดอกไม้ เรือ่ งของหอม เรือ่ งญาติ เรือ่ ง
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ยานพาหนะ เรือ่ งบ้าน เรือ่ งจังหวัด เรือ่ งเมืองหลวง เรือ่ งบ้านนอก เรือ่ งหญิง
เรือ่ งชาย เรือ่ งคนกล้า เรือ่ งตรอก เรือ่ งท่าน้ำ เรือ่ งคนทีต่ ายไปแล้ว เรือ่ งความ
แปลกประหลาดต่างๆ เรือ่ งโลก เรือ่ งสมุทร เรือ่ งความฉิบหายและเจริญบ้าง
ส่วนภิกษุในธรรมวินัยนี้ เธอเว้นขาดจากการคุยเดรัจฉานกถาเห็น
ปานนัน้ เสียแล้ว แม้น้ี ก็เป็นศีลของเธอประการหนึง่ .

ผูม้ ศี ลี ไม่กล่าวคำแก่งแย่งกัน
อีกอย่างหนึ่ง เมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวก ฉันโภชนะที่ทายก
ถวายด้วยศรัทธาแล้ว ท่านเหล่านัน้ ยังเป็นผูก้ ล่าวถ้อยคำแก่งแย่งกันอยูเ่ นืองๆ
คืออะไรบ้าง ? คือ แก่งแย่งว่าท่านไม่รทู้ ว่ั ถึงธรรมวินยั นี้ ข้าพเจ้ารูท้ ว่ั ถึงธรรม
วินยั นี้ ท่านจักรูท้ ว่ั ถึงธรรมวินยั นีไ้ ด้อย่างไร ท่านปฏิบตั ผิ ดิ ข้าพเจ้าปฏิบตั ถิ กู
ถ้อยคำของข้าพเจ้าเป็นประโยชน์ ถ้อยคำของท่านไม่เป็นประโยชน์ คำทีค่ วรจะ
พูดก่อนท่านกลับพูดภายหลัง คำทีค่ วรจะพูดภายหลังท่านกลับพูดก่อน ข้อที่
ท่านเคย เชีย่ วชาญเปลีย่ นแปลงไปเสียแล้ว ข้าพเจ้าจับผิดวาทะของท่านได้แล้ว
ข้าพเจ้าข่มท่านได้แล้ว ท่านจงถอนคำพูดท่านเสีย หรือท่านสามารถก็จงค้าน
มาเถิด.
ส่วนภิกษุในธรรมวินัยนี้ เธอเว้นขาดจากการกล่าวคำแก่งแย่งกัน
เห็นปานนัน้ เสียแล้ว แม้น้ี ก็เป็นศีลของเธอประการหนึง่ .

ผูม้ ศี ลี ไม่เป็นทูตนำข่าว
อีกอย่างหนึ่ง เมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวก ฉันโภชนะที่ทายก
ถวายด้วยศรัทธาแล้ว ท่านเหล่านั้นยังเป็นผู้ประกอบการรับเป็นทูต รับใช้
ไปในทีน่ น้ั ๆ กันอยูเ่ นืองๆ คืออะไรบ้าง? คือ รับใช้พระราชาบ้าง รับใช้อำมาตย์
ของพระราชาบ้าง รับใช้กษัตริย์ รับใช้พราหมณ์ รับใช้คหบดีและรับใช้
เด็กๆบ้างว่า “ท่านจงไปในที่นี้ ท่านจงไปในที่โน้น ท่านจงนำเอาสิ่งนี้ไป
ท่านจงนำเอาสิง่ นีใ้ นทีโ่ น้นมา” ดังนี้
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ส่วนภิกษุในธรรมวินัยนี้
เธอเว้นขาดจากการรับใช้เป็นทูตรับใช้
ไปในทีต่ า่ งๆ เห็นปานนัน้ เสียแล้ว แม้ขอ้ นี้ ก็เป็นศีลของเธอประการหนึง่ .

ผูม้ ศี ลี ไม่ลอ่ ลวงชาวบ้าน
อีกอย่างหนึ่ง เมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวก ฉันโภชนะที่ทายก
ถวายด้วยศรัทธาแล้ว
ท่านเหล่านั้นยังเป็นผู้แสวงหาลาภด้วยการกล่าว
คำล่อหลอก การกล่าวคำพิรพ้ี ไิ ร การพูดแวดล้อมด้วยเลศ การพูดให้ทายกเกิด
มานะมุทะลุในการให้ และการใช้ของมีค่าน้อยต่อเอาของมีค่ามาก
ส่วนภิกษุในธรรมวินยั นี้ เธอเว้นขาดจากการแสวงหาลาภโดยอุบาย
หลอกลวงเช่นนัน้ เสียแล้ว แม้น้ี ก็เป็นศีลของเธอประการหนึง่ .

มหาศีล
ผูม้ ศี ลี ไม่เป็นหมอทายโชคลาง
อีกอย่างหนึ่ง เมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวก ฉันโภชนะที่ทายก
ถวายด้วยศรัทธาแล้ว ท่านเหล่านัน้ ยังสำเร็จการเป็นอยูด่ ว้ ยการเลีย้ งชีวติ ทีผ่ ดิ
เพราะทำเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้กันอยู่ คืออะไรบ้าง? คือ ทายลักษณะ
ในร่างกายบ้าง ทายนิมิตลางดีลางร้ายบ้าง ทายอุปปาตะ คือของตกบ้าง
ทำนายฝัน ทำนายชะตา ทายหนูกัดผ้า ทำพิธีโหมเพลง ทำพิธีเบิกแว่น
เวียนเทียน ทำพิธีซัดโปรยแกลบ ทำพิธีซัดโปรยรำ ทำพิธีซัดโปรยข้าวสาร
ทำพิธจี องเปรียง ทำพิธจี ดุ ไฟบูชา ทำพิธเี สกเป่า ทำพลีดว้ ยโลหิต เป็นหมอดู
อวัยวะร่างกาย หมอดูภูมิที่ตั้งบ้านเรือน ดูลักษณะไร่นา เป็นหมอปลุกเสก
เป็นหมอผี เป็นหมอทำยันต์กนั บ้านเรือน หมองู หมอดับพิษ หมอแมลงป่อง
หมอหนูกดั หมอทายเสียงนกหมอทายเสียงกา หมอทายอายุ หมอเสกกันลูกศร
(กันปืน) หมอดูรอยสัตว์
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ส่วนภิกษุในธรรมวินยั นี้ เธอเว้นขาดจากการเลีย้ งชีวติ ผิด เพราะทำ
เดรัจฉานวิชาเห็นปานนัน้ เสียแล้ว แม้น้ี ก็เป็นศีลของเธอประการหนึง่ .

ผูม้ ศี ลี ไม่เป็นหมอทายลักษณะสิง่ ของ
อีกอย่างหนึ่ง เมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวก ฉันโภชนะที่ทายก
ถวายด้วยศรัทธาแล้ว ท่านเหล่านัน้ ยังสำเร็จการเป็นอยูด่ ว้ ยการเลีย้ งชีวติ ทีผ่ ดิ
เพราะทำเดรัจฉานวิชาเห็นปานนีก้ นั อยู่ คืออะไรบ้าง? คือ ทายลักษณะแก้วมณี
(หมอดูเพชร) ทายลักษณะผ้า ทายลักษณะไม้เท้า ลักษณะศัสตรา ลักษณะดาบ
ลักษณะลูกศร ลักษณะธนู ลักษณะอาวุธ ทายลักษณะหญิง ลักษณะชาย
ลักษณะเด็กชาย ลักษณะเด็กหญิง ลักษณะทาส ลักษณะทาสี ลักษณะช้าง
ลักษณะม้า ลักษณะกระบือ ลักษณะโคอุสภะ ลักษณะโค ลักษณะแพะ
ลักษณะแกะ ลักษณะไก่ ลักษณะนกกระทา ลักษณะเหี้ย ลักษณะสัตว์ชื่อ
กัณณิกา ลักษณะเต่า ลักษณะเนือ้
ส่วนภิกษุในธรรมวินยั นี้ เธอเว้นขาดจากการเลีย้ งชีวติ ผิด เพราะทำ
เดรัชฉานวิชาเห็นปานนัน้ เสียแล้ว แม้น้ี ก็เป็นศีลของเธอประการหนึง่ .

ผูม้ ศี ลี ไม่เป็นหมอทำนายการรบพุง่
อีกอย่างหนึ่ง เมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวก ฉันโภชนะที่ทายก
ถวายด้วยศรัทธาแล้ว ท่านเหล่านัน้ ยังสำเร็จการเป็นอยูด่ ว้ ยการเลีย้ งชีวติ ทีผ่ ดิ
เพราะทำเดรัจฉานวิชาเห็นปานนีก้ นั อยู่ คืออะไรบ้าง? คือ ดูฤกษ์ยาตราทัพ
ให้แก่พระราชาว่า วันนั้นควรยก วันนั้นไม่ควรยก, พระราชาภายในจักรุก
พระราชาภายนอกจักถอย, พระราชาภายนอกจักรุก พระราชาภายในจักถอย,
พระราชาภายในจักมีชยั พระราชาภายนอกจักปราชัย, พระราชาภายนอกจักมีชยั
พระราชาภายในจักปราชัย, พระราชาองค์นจ้ี กั แพ้ พระราชาองค์นจ้ี กั ชนะบ้าง.
ส่วนภิกษุในธรรมวินยั นี้ เธอเว้นขาดจากการเลีย้ งชีวติ ผิด เพราะทำ
เดรัจฉานวิชาเห็นปานนัน้ เสียแล้ว แม้น้ี ก็เป็นศีลของเธอประการหนึง่ .
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ผูม้ ศี ลี ไม่เป็นหมอโหราศาสตร์
อีกอย่างหนึ่ง เมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวก ฉันโภชนะที่ทายก
ถวายด้วยศรัทธาแล้ว ท่านเหล่านัน้ ยังสำเร็จการเป็นอยูด่ ว้ ยการเลีย้ งชีวติ ทีผ่ ดิ
เพราะทำเดรัจฉานวิชาเห็นปานนีก้ นั อยู่ คืออะไรบ้าง? คือ ทำนายจันทรคราส
สุรยิ คราส นักษัตรคราส ทำนายดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ ดวงพระเคราะห์ ว่าจัก
เดินในทางบ้างนอกทางบ้าง ทำนายว่าจักมีอกุ กาบาต ดาวหาง แผ่นดินไหว
ฟ้าร้องบ้าง, ทำนายการขึ้น การตก การหมอง การแผ้วของดวงจันทร์
ดวงอาทิตย์และดวงดาว จักมีผลเป็นอย่างนัน้ ๆ ดังนีบ้ า้ ง.
ส่วนภิกษุในธรรมวินยั นี้ เธอเว้นขาดจากการเลีย้ งชีวติ ผิด เพราะทำ
เดรัจฉานวิชาเห็นปานนัน้ เสียแล้ว แม้น้ี ก็เป็นศีลของเธอประการหนึง่ .

ผูม้ ศี ลี ไม่เป็นหมอทำนายดินฟ้าอากาศ
อีกอย่างหนึ่ง เมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวก ฉันโภชนะที่ทายก
ถวายด้วยศรัทธาแล้ว ท่านเหล่านัน้ ยังสำเร็จการเป็นอยูด่ ว้ ยการเลีย้ งชีวติ ทีผ่ ดิ
เพราะทำเดรัจฉานวิชาเห็นปานนีก้ นั อยู่ คืออะไรบ้าง? คือ ทำนายว่าจักมีฝนดี
จักมีฝนแล้ง อาหารหาง่าย อาหารหายาก จักมีความสบาย จักมีความทุกข์
จักมีโรค จักไม่มโี รค ทำนายการนับคะแนน คิดเลข ประมวล แต่งกาพย์ กลอน
สอนตำราว่าด้วยทางโลก ดังนีบ้ า้ ง.
ส่วนภิกษุในธรรมวินยั นี้ เธอเว้นขาดจากการเลีย้ งชีวติ ทีผ่ ดิ เพราะทำ
เดรัจฉานวิชาเห็นปานนัน้ เสียแล้ว แม้น้ี ก็เป็นศีลของเธอประการหนึง่ .

ผูม้ ศี ลี ไม่เป็นหมอดูฤกษ์ยาม
อีกอย่างหนึ่ง เมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวก ฉันโภชนะที่ทายก
ถวายด้วยศรัทธาแล้ว ท่านเหล่านัน้ ยังสำเร็จการเป็นอยูด่ ว้ ยการเลีย้ งชีวติ ทีผ่ ดิ
เพราะทำเดรัจฉานวิชาเห็นปานนีก้ นั อยู่ คืออะไรบ้าง? คือ ดูฤกษ์อาวาหมงคล
ดูฤกษ์วิวาหมงคล ดูฤกษ์ทำการผูกมิตร ดูฤกษ์ทำการแตกร้าว ดูฤกษ์ทำการ
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๓๗๗

เก็บทรัพย์ ดูฤกษ์ จ่ายทรัพย์ (ลงทุน) ดูโชคดีโชคร้ายบ้าง, ให้ยาผดุงครรภ์บา้ ง
ร่ายมนต์ผกู ยึดปิดอุดบ้าง, ร่ายมนต์สลัด ร่ายมนต์กน้ั เสียง เป็นหมอเชิญผีถามบ้าง
เป็นหมอเชิญเจ้าเข้าหญิงถามบ้าง เป็นหมอทรงเจ้าบ้าง ทำพิธบี วงสรวง พระอาทิตย์
บวงสรวง ท้าวมหาพรหม ร่ายมนต์พน่ ไฟ ทำพิธเี รียกขวัญให้บา้ ง
ส่วนภิกษุในธรรมวินยั นี้ เธอเว้นขาดจากการเลีย้ งชีวติ ทีผ่ ดิ เพราะทำ
เดรัจฉานวิชาเห็นปานนัน้ เสียแล้ว แม้น้ี ก็เป็นศีลของเธอประการหนึง่ .

ผูม้ ศี ลี ไม่เป็นหมอผีและหมอยา
อีกอย่างหนึ่ง เมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวก ฉันโภชนะที่ทายก
ถวายด้วยศรัทธาแล้ว ท่านเหล่านัน้ ยังสำเร็จการเป็นอยูด่ ว้ ยการเลีย้ งชีวติ ทีผ่ ดิ
เพราะทำเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้กันอยู่, คืออะไรบ้าง? คือ บนขอลาภผลต่อ
เทวดา ทำการบวงสรวงแก้บน ร่ายมนต์ขับผี สอนมนต์ป้องกันบ้านเรือน
ทำกะเทยให้กลับเป็นชาย ทำชายให้กลายเป็นกะเทย ทำพิธปี ลูกเรือน ทำพิธี
บวงสรวงในทีป่ ลูกเรือน พ่นน้ำมนต์ รดน้ำมนต์ ทำพิธบี ชู าไฟให้บา้ ง ปรุงยา
สำรอกให้บา้ ง ปรุงยาถ่าย ปรุงยาถ่ายโทษเบือ้ งบน ปรุงยาแก้ปวดศีรษะหุง
น้ำมันหยอดหู ปรุงยาหยอดตา ปรุงยานัตถุ์ ปรุงยาทากัด ปรุงยาทาสมาน
เป็นหมอป้ายยาตา เป็นหมอผ่าตัด เป็นหมอรักษาเด็ก หมอพอกยาแก้ยาให้บา้ ง.
ส่วนภิกษุในธรรมวินยั นี้ เธอเว้นขาดจากการเลีย้ งชีวติ ทีผ่ ดิ เพราะทำ
เดรัจฉานวิชาเห็นปานนัน้ เสียแล้ว แม้น้ี ก็เป็นศีลของเธอประการหนึง่ .

ผูม้ ศี ลี สมบูรณ์แล้วอย่างนี้ ย่อมไม่แลเห็นภัยแต่ทไ่ี หนๆ
มหาราชะ ! ภิกษุนน้ั แล ผูม้ ศี ลี สมบูรณ์แล้วอย่างนี้ ย่อมไม่แลเห็นภัย
แต่ทไ่ี หนๆเลยทีจ่ ะเกิดเพราะเหตุแห่งศีลสังวร เหมือนกษัตริยผ์ มู้ รุ ธาภิเษกแล้ว
มีปัจจามิตรอันกำจัดเสียได้แล้ว ย่อมไม่เห็นภัยแต่ที่ไหนๆเพราะเหตุแห่ง
ข้าศึกฉะนั้น.

๓๗๘

ประมวลพระพุทธบัญญัติ

อริยวินยั จากพระไตรปิฎก

เธอประกอบด้วยกองศีลอันเป็นอริยคุณนี้แล้ว ย่อมได้เสวยสุขอันหา
โทษมิได้ ณ ภายใน มหาราชะ! ภิกษุเป็นผูม้ ศี ลี สมบูรณ์แล้ว ด้วยอาการอย่างนีแ้ ล.

กุศลศีลทัง้ หลาย มีอะไรเป็นผล มีอะไรเป็นอานิสงส์?
(พระไตรปิฎกบาลีสยามรัฐ ๒๔ / ๑ / ๑)
“ดูกอ่ นอานนท์ กุศลศีลทัง้ หลาย มีอวิปปฏิสาร (ความไม่รอ้ นใจ) เป็น
ประโยชน์ทม่ี งุ่ หมาย มีอวิปปฏิสารเป็นอานิสงส์
อวิปปฏิสาร มีความปราโมทย์เป็นประโยชน์ทม่ี งุ่ หมาย ..., เป็นอานิสงส์
ความปราโมทย์ มีปตี เิ ป็นประโยชน์ทม่ี งุ่ หมาย..., เป็นอานิสงส์
ปีติ มีปสั สัทธิ (ความสงบรำงับ)เป็นประโยชน์ทม่ี งุ่ หมาย..., เป็น อานิสงส์
ปัสสัทธิ มีสขุ เป็นประโยชน์ทม่ี งุ่ หมาย..., เป็นอานิสงส์
สุข มีสมาธิเป็นประโยชน์ทม่ี งุ่ หมาย..., เป็นอานิสงส์
สมาธิ มียถาภูตญาณทัสสนะ (ญาณเครื่องรู้เห็นตามที่เป็นจริง)
เป็นประโยชน์ทม่ี งุ่ หมาย..., เป็นอานิสงส์
ยถาภูตญาณทัสสนะ มีนพิ พิทา (ความเบือ่ หน่าย) วิราคะ (ความคลาย
กำหนัด) เป็นประโยชน์ทม่ี งุ่ หมาย..., เป็นอานิสงส์
นิพพิทาวิราคะ มีวิมุตติญาณทัสสนะ เป็นประโยชน์ที่มุ่งหมาย,
มีวมิ ตุ ติญาณทัสสนะ เป็นอานิสงส์ ดังนี.้ ดูก่อนอานนท์ กุศลศีลทั้งหลาย
ย่อมยังความเป็นอรหันต์ให้เต็มได้ โดยลำดับด้วยอาการอย่างนีแ้ ล.

พรหมจรรย์นม้ี อี ะไรเป็นอานิสงส์ เป็นยอด เป็นแก่น เป็นใหญ่?
(พระไตรปิฎกบาลีสยามรัฐ ๒๑ / ๓๒๙ / ๒๔๕)
“ดูกอ่ นภิกษุทง้ั หลาย พรหมจรรย์ทป่ี ระพฤติกนั อยูน่ ้ี มีการทำตามสิกขา
เป็นอานิสงส์ มีปญ
ั ญาเป็นยอด มีวมิ ตุ ติเป็นแก่นสาร มีสติเป็นอธิปไตย.
ดูกอ่ นภิกษุทง้ั หลาย พรหมจรรย์มกี ารทำตามสิกขาเป็นอานิสงส์
เป็นอย่างไรเล่า? ภิกษุทั้งหลาย ในกรณีนี้ สิกขาที่เนื่องด้วยอภิสมาจาร
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เราบัญญัตแิ ล้วแก่สาวกทัง้ หลาย เพือ่ ให้คนทีย่ งั ไม่เลือ่ มใสเกิดความเลือ่ มใส
เพื่อให้คนที่เลื่อมใสแล้วเลื่อมใสยิ่งขึ้น. สิกขาที่เนื่องด้วยอภิสมาจาร
เราบัญญัติแล้วแก่สาวกทั้งหลาย เพื่อให้คนที่ยังไม่เลื่อมใสเกิดความเลื่อมใส
เพื่อให้คนที่เลื่อมใสแล้วเลื่อมใสยิ่งขึ้นในลักษณะอย่างใดๆ สาวกนั้นเป็นผู้
ทำสิกขานัน้ ไม่ขาด ไม่ทะลุ ไม่ดา่ ง ไม่พร้อย สมาทานศึกษาอยูใ่ นสิกขาบท
ทัง้ หลาย ในลักษณะอย่างนัน้ ๆ.
อนึง่ สิกขาทีเ่ ป็นเบือ้ งต้นแห่งพรหมจรรย์ เราบัญญัตแิ ล้วแก่สาวก
ทัง้ หลาย เพือ่ ความสิน้ ทุกข์โดยชอบด้วยประการทัง้ ปวง. สิกขาทีเ่ ป็นเบือ้ งต้น
แห่งพรหมจรรย์ เราบัญญัติแล้วแก่สาวกทั้งหลาย เพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบ
ด้วยประการทัง้ ปวงในลักษณะอย่างใดๆ สาวกนัน้ เป็นผูท้ ำตามสิกขานัน้ ไม่ขาด
ไม่ทะลุ ไม่ดา่ ง ไม่พร้อย สมาทานศึกษาอยูใ่ นสิกขาบททัง้ หลาย ในลักษณะอย่าง
นัน้ ๆ. ภิกษุทง้ั หลาย พรหมจรรย์มสี กิ ขาเป็นอานิสงส์ เป็นอย่างนีแ้ ล.
ภิกษุทั้งหลาย พรหมจรรย์มีปัญญาเป็นยอดอย่างไรเล่า ? ภิกษุ
ทั้งหลาย ในกรณีนี้ ธรรมทั้งหลายเราแสดงแล้วแก่สาวกทั้งหลายเพื่อความ
สิน้ ทุกข์โดยชอบด้วยประการทัง้ ปวง.ธรรมทัง้ หลายเราแสดงแล้วแก่สาวกทัง้ หลาย
เพือ่ ความสิน้ ทุกข์โดยชอบด้วยประการทัง้ ปวง ในลักษณะอย่างใดๆ ธรรม
ทั้งปวงนั้น สาวกของเราก็พจิ ารณาเห็นได้อย่างดีดว้ ยปัญญา ในลักษณะ
อย่างนัน้ ๆ ดูกอ่ นภิกษุทง้ั หลาย พรหมจรรย์มปี ญ
ั ญาเป็นยอด เป็นอย่างนีแ้ ล.
ภิกษุทั้งหลาย ก็พรหมจรรย์มีวิมุตติเป็นแก่นสารอย่างไรเล่า?
ภิกษุทง้ั หลาย ในกรณีน้ี ธรรมทัง้ หลาย เราแสดงแก่สาวกทัง้ หลายเพือ่ ความ
สิน้ ทุกข์โดยชอบด้วยประการทัง้ ปวง. ธรรมทัง้ หลาย เราแสดงแก่สาวกทัง้ หลาย
เพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบด้วยประการทั้งปวง ในลักษณะอย่างใดๆ ธรรม
ทั้งปวงนั้นสาวกของเราก็ถูกต้องได้แล้วด้วยความหลุดพ้น, ในลักษณะ
อย่างนัน้ ๆ ภิกษุทง้ั หลายพรหมจรรย์มวี มิ ตุ ติเป็นแก่นสาร เป็นอย่างนีแ้ ล.
ภิกษุทง้ั หลาย พรหมจรรย์มสี ติเป็นอธิปไตยเป็นอย่างไรเล่า ? สติ
อันั สาวกของเราตัง้ ไว้ดว้ ยดีในภายในว่า “เราจักทำสิกขาทีเ่ นือ่ งด้วย อภิสมาจาร
ที่ยังไม่บริบูรณ์ให้บริบูรณ์ดังนี้บ้าง เราจักประคับประคองสิกขาที่เนื่องด้วย

๓๘๐
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อภิสมาจารทีบ่ ริบรู ณ์แล้วไว้ดว้ ยปัญญาในสถานะนัน้ ๆ ดังนีบ้ า้ ง.”
สติอันสาวกของเราตั้งไว้ด้วยดีในภายในว่า “เราจักทำสิกขา ที่เป็น
เราจัก
เบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ที่ยังไม่บริบูรณ์ให้บริบูรณ์ ดังนี้บ้าง
ประคับประคองสิกขา ทีเ่ ป็นเบือ้ งต้นแห่งพรหมจรรย์ทบ่ี ริบรู ณ์แล้วไว้ดว้ ยปัญญา
ในสถานะนัน้ ๆ ดังนีบ้ า้ ง.”
สติอนั สาวกของเราตัง้ ไว้ดว้ ยดีในภายในว่า “เราจักพิจารณาด้วยปัญญา
ให้เห็นธรรมที่ยังไม่เห็น ในสถานะนั้นๆดังนี้บ้าง เราจักประคับประคองธรรม
ทีพ่ จิ ารณาเห็นแล้วด้วยปัญญาในสถานะนัน้ ๆ ดังนีบ้ า้ ง.”
สติอันสาวกของเราตั้งไว้ด้วยดีในภายในว่า “เราจักถูกต้องธรรม
ที่ยังไม่ถูกต้องด้วยความหลุดพ้น ดังนี้บ้าง เราจักประคับประคองธรรม
ทีไ่ ด้ถกู ต้องแล้วไว้ดว้ ยปัญญา ในสถานะนัน้ ๆ ดังนีบ้ า้ ง” ดังนี.้ ภิกษุทง้ั หลาย
พรหมจรรย์มสี ติเป็นอธิปไตย เป็นอย่างนีแ้ ล.
ภิกษุทั้งหลาย ที่เรากล่าวว่า “พรหมจรรย์ที่ประพฤติกันอยู่นี้
มีสกิ ขาเป็นอานิสงส์ มีปญ
ั ญาเป็นยอด มีวมิ ตุ ติเป็นแก่นสาร มีสติเป็นอธิปไตย
ดังนีน้ น้ั เรากล่าวหมายเอาอธิบายทีว่ า่ มานีแ้ ล.

ถ้าภิกษุเป็นอยู่โดยชอบ โลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์
(พระไตรปิฎกบาลีสยามรัฐ ๒๑ / ๔๓ / ๒๘)
“ดูก่อนสุภัททะ ในธรรมวินัยใด ไม่มีอริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘
ในธรรมวินัยนั้น ไม่มีสมณะที่ ๑ สมณะที่ ๒ สมณะที่ ๓ หรือสมณะที่ ๔
ในธรรมวินยั ใด มีอริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘ ในธรรมวินยั นัน้ มีสมณะที่ ๑
ที่ ๒ ที่ ๓ หรือที่ ๔
ดูก่อนสุภัททะ ในธรรมวินัยนี้ มีอริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘
ในธรรมวินยั นีเ้ ท่านัน้ มีสมณะที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๓ หรือที่ ๔ ลัทธิอน่ื ๆ ว่างจากสมณะ
ผู้รู้ทั่วถึง ก็ถ้าภิกษุเหล่านี้พึงอยู่โดยชอบไซร้ โลกจะไม่พึงว่างจาก
พระอรหันต์ทง้ั หลาย .”

๓๘๑
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พระธรรมวินัยนั้น จักเป็นศาสดาของพวกเธอ
(พระไตรปิฎกบาลีสยามรัฐ ๑๐ / ๑๔๖ / ๑๔๐)
“ดูกอ่ นอานนท์ ! ความคิดอาจมีแก่พวกเธออย่างนีว้ า่ ธรรมวินยั ของ
พวกเรามีพระศาสดาล่วงลับไปแล้ว พวกเราไม่มพี ระศาสดา ดังนี้
อานนท์ ! พวกเธออย่าคิดอย่างนั้น อานนท์ ! ธรรมก็ดี วินัยก็ดี
ทีเ่ ราแสดงแล้ว บัญญัตแิ ล้ว แก่เธอทัง้ หลาย ธรรมวินยั นัน้ จักเป็นศาสดา
ของพวกเธอทัง้ หลาย โดยกาลล่วงไปแห่งเรา.”

ผู้มีธรรมเป็นที่พึ่ง

(พระไตรปิฎกบาลีสยามรัฐ ๑๙ / ๒๑๖ / ๗๓๖ )

อานนท์ ! ในกาลบัดนีก้ ด็ ี ในกาลล่วงไปแห่งเราก็ดี ใครก็ตาม จักต้อง
มีตนเป็นประทีป มีตนเป็นสรณะ ไม่เอาสิง่ อืน่ เป็นสรณะ ; มีธรรมเป็น
ประทีป มีธรรมเป็นสรณะ ไม่เอาสิง่ อืน่ เป็นสรณะ เป็นอยู.่ อานนท์ ! ภิกษุ
พวกใด เป็นผูใ้ คร่ในสิกขา, ภิกษุพวกนัน้ จักเป็นผูอ้ ยูใ่ นสถานะอันเลิศทีส่ ดุ แล.

อริยวงศ์ ๔

(พระไตรปิฎกแปลไทย มจร. ๑๑ / ๒๐๗ / ๒๓๗)

ธรรมทีเ่ ป็นเชือ้ สายของพระอริยเจ้า ๔ อย่าง ซึง่ เป็นธรรมอันเลิศ ยัง่ ยืน
เป็นแบบแผนมาแต่กอ่ น ไม่ถกู ทอดทิง้ แล้ว ไม่เคยถูกทอดทิง้ เลย ไม่ถกู ทอดทิง้
อยู่ จักไม่ถกู ทอดทิง้ เป็นธรรมอันสมณพราหมณ์ทง้ั หลายทีเ่ ป็นผูร้ ไู้ ม่คดั ค้านแล้ว
๑. ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เป็นผู้สันโดษด้วยจีวรตามมีตามได้
และเป็นผู้สรรเสริญความสันโดษด้วยจีวรตามมีตามได้ ไม่ทำอเนสนา
(การแสวงหาไม่สมควร) เพราะจีวรเป็นเหตุ, ไม่ได้จวี รก็ไม่ทรุ นทุราย, ได้จวี รแล้ว
ก็ไม่ยนิ ดีเมาหมกพัวพัน, เห็นส่วนทีเ่ ป็นโทษแห่งสังสารวัฏ, มีปญ
ั ญาในอุบายทีจ่ ะ
ถอนตัวออกอยูเ่ สมอ,นุง่ ห่มจีวรนัน้ . อนึง่ ไม่ยกตนไม่ขม่ ผูอ้ น่ื เพราะความสันโดษ
ด้วยจีวรตามมีตามได้นน้ั . ก็ภกิ ษุใดเป็นผูฉ้ ลาด ไม่เกียจคร้าน มีสมั ปชัญญะ
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มี ส ติ ม ั ่ น ในความสั นโดษด้ว ยจีว รตามมีตามได้น ั้น เราเรียกภิกษุน ี ้ว ่ า
ผูส้ ถิตอยูใ่ น อริยวงศ์ อันปรากฎว่าเป็นธรรมเลิศมาแต่เก่าก่อน.
๒. อีกอย่างหนึง่ ภิกษุเป็นผูส้ นั โดษด้วยบิณฑบาตตามมีตามได้ และ
เป็นผูส้ รรเสริญความสันโดษด้วยบิณฑบาตตามมีตามได้, ไม่ทำอเนสนา
เพราะบิณฑบาตเป็นเหตุ, ไม่ได้บณ
ิ ฑบาตก็ไม่ทรุ นทุราย, ได้บณ
ิ ฑบาตแล้ว ก็ไม่
ยินดีเมาหมกพัวพัน, เห็นส่วนที่เป็นโทษแห่งสังสารวัฏ, มีปัญญาในอุบายที่จะ
ถอนตัวออกอยูเ่ สมอ, บริโภคบิณฑบาตนัน้ . อนึง่ ไม่ยกตนไม่ขม่ ผูอ้ น่ื เพราะความ
สันโดษด้วยบิณฑบาตตามมีตามได้นน้ั . ก็ภกิ ษุใดเป็นผูฉ้ ลาด ไม่เกียจคร้าน
มีสมั ปชัญญะ มีสติมน่ั ในความสันโดษด้วยบิณฑบาต ตามมีตามได้นน้ั เราเรียก
ภิกษุนว้ี า่ ผูส้ ถิตอยูใ่ นอริยวงศ์ อันปรากฎว่าเป็นธรรมเลิศมาแต่เก่าก่อน.
๓. อีกอย่างหนึง่ ภิกษุเป็นผูส้ นั โดษด้วยเสนาสนะตามมีตามได้ และ
เป็นผู้สรรเสริญความสันโดษด้วยเสนาสนะตามมีตามได้, ไม่ทำอเนสนา
เพราะเสนาสนะเป็นเหตุ, ไม่ได้เสนาสนะก็ไม่ทรุ นทุราย, ได้เสนาสนะแล้ว ก็ไม่
ยินดีเมาหมกพัวพัน, เห็นส่วนทีเ่ ป็นโทษแห่งสังสารวัฏ, มีปญ
ั ญาในอุบายทีจ่ ะ
ถอนตัวออกอยูเ่ สมอ, ใช้สอยเสนาสนะนัน้ . อนึง่ ไม่ยกตนไม่ขม่ ผูอ้ น่ื เพราะ
ความสันโดษด้วยเสนาสนะตามมีตามได้นน้ั . ก็ภกิ ษุใดเป็นผูฉ้ ลาด ไม่เกียจคร้าน
มีสมั ปชัญญะ มีสติมน่ั ในความสันโดษด้วยเสนาสนะตามมีตามได้นน้ั เราเรียก
ภิกษุนว้ี า่ ผูส้ ถิตอยูใ่ นอริยวงศ์ อันปรากฎว่าเป็นธรรมเลิศมาแต่เก่าก่อน.
๔. อีกอย่างหนึง่ ภิกษุเป็นผูม้ ใี จยินดีในการบำเพ็ญสิง่ ทีค่ วรบำเพ็ญ
ยินดีแล้วในการบำเพ็ญสิ่งที่ควรบำเพ็ญ, เป็นผู้มีใจยินดีในการละ
สิง่ ทีค่ วรละ ยินดีแล้วในการละสิง่ ทีค่ วรละ อนึง่ ไม่ยกตนไม่ขม่ ผูอ้ น่ื เพราะเหตุ
ดังกล่าวนัน้ . ก็ภกิ ษุใดเป็นผูฉ้ ลาด ไม่เกียจคร้าน มีสมั ปชัญญะ มีสติมน่ั ในการ
บำเพ็ญสิง่ ทีค่ วรบำเพ็ญและการละสิง่ ทีค่ วรละนัน้ เราเรียกภิกษุนว้ี า่ ผูส้ ถิตอยูใ่ น
อริยวงศ์ อันปรากฎว่าเป็นธรรมเลิศมาแต่เก่าก่อน...
ก็แลภิกษุผปู้ ระกอบพร้อม แล้วด้วยอริยวงศ์ ๔ อย่าง เหล่านี้ แม้หากอยู่
ในทิศตะวันออก.. ตะวันตก. เหนือ.. ใต้ เธอย่อมย่ำยี ความไม่ยนิ ดีเสียได้ขา้ งเดียว
ความไม่ยนิ ดีหาย่ำยีเธอได้ไม่... เพราะเหตุวา่ ภิกษุผมู้ ปี ญ
ั ญาย่อมเป็นผูย้ ำ่ ยีเสียได้
ทัง้ ความไม่ยนิ ดีและความยินดี, ดังนี.้
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๓๘๓

ทรงชักชวนฉันอาหารวันละหนเดียว
(กกจูปมสูตร พระไตรปิฎกบาลี สยามรัฐ ๑๒ / ๒๖๕ / ๒๕๑)
ภิกษุทั้งหลาย เราย่อมฉันโภชนะแต่ในที่นั่งแห่งเดียว (คือฉันอาหาร
หนเดียว ลุกขึน้ แล้วไม่ฉนั อีกในวันนัน้ ) ภิกษุทง้ั หลาย เมือ่ เราฉันโภชนะแต่ใน
ทีน่ ง่ั แห่งเดียวอยู่ ย่อมรูส้ กึ ความเป็นผูม้ อี าพาธน้อย มีทกุ ข์นอ้ ย มีความเบากาย
กระปรีก้ ระเปร่า มีกำลัง และมีความผาสุกด้วย.
ภิกษุทง้ั หลาย มาเถิด, แม้พวกเธอทัง้ หลาย ก็จงฉันโภชนะแต่ใน
ทีน่ ง่ั แห่งเดียว. ภิกษุทง้ั หลาย พวกเธอทัง้ หลาย เมือ่ ฉันโภชนะแต่ในทีน่ ง่ั แห่ง
เดียวอยู่ จักรู้สึกความเป็นผู้มีอาพาธน้อย มีทุกข์น้อย มีความเบากาย
กระปรีก้ ระเปร่า มีกำลัง และมีความผาสุกด้วย.

อะไรชือ่ ว่าความขาด ทะลุ ด่าง พร้อย แห่งพรหมจรรย์
(เมถุนสังโยค ๗ พระไตรปิฎกบาลี สยามรัฐ ๒๓ / ๔๗ / ๕๖)
พราหมณ์ ! มีสมณะหรือพราหมณ์บางคน ในโลกนี้ ปฏิญาณตัวว่าเป็น
พรหมจารีโดยชอบ เขาไม่เสพเมถุนธรรมกับด้วยมาตุคามก็จริงแล
(๑) แต่วา่ เขายัง ยินดีการลูบทา การขัดสี การอาบ การนวดฟัน้
ทีท่ ำให้ โดยมาตุคาม, เขาปลาบปลืม้ ยินดีดว้ ยการทำเช่นนัน้ จากมาตุคาม
พราหมณ์ ! นีแ่ ล คือความขาด ความทะลุ ความด่าง ความพร้อย
ของพรหมจรรย์.
พราหมณ์ ! เรากล่าวว่า ผูน้ ป้ี ระพฤติพรหมจรรย์ไม่บริสทุ ธิ์ ยังประกอบ
ด้วยการเกีย่ วพันด้วยเมถุน ย่อมไม่พน้ จากความเกิด ความแก่ และความตาย
ความโศก ความร่ำไรรำพัน ความทุกข์กาย ความทุกข์ใจ และความคับแค้นใจ.
ชือ่ ว่ายังไม่พน้ จากความทุกข์ได้.
พราหมณ์ ! มีสมณะหรือพราหมณ์บางคน ในโลกนี้ ปฏิญาณตัวว่าเป็น
พรหมจารีโดยชอบ เขาไม่เสพเมถุนธรรมกับด้วยมาตุคาม และไม่ยนิ ดีการลูบทา
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การขัดสี การอาบ การนวดฟัน้ ทีไ่ ด้รบั จากมาตุคามก็จริงแล
(๒) แต่ว่าเขายัง พูดจากซิกซี้ เล่นหัวสัพยอกกับด้วยมาตุคาม,
เขาปลาบปลื้มยินดีด้วยการทำเช่นนั้นจากมาตุคาม...
(๓)...แต่วา่ เขายังชอบสบตากับด้วยมาตุคาม, เขาปลาบปลืม้ ยินดี
ด้วยการทำเช่นนัน้ จากมาตุคาม...
(๔)...แต่วา่ เขายังชอบฟังเสียงของมาตุคาม ทีห่ วั เราะอยูก่ ด็ ี พูดจา
อยูก่ ด็ ี ขับร้องอยูก่ ด็ ี ร้องไห้อยูก่ ด็ ี ข้างนอกฝาก็ตาม นอกกำแพงก็ตาม,
เขาปลาบปลื้มยินดีด้วยการทำเช่นนั้นจากมาตุคาม...
(๕)...แต่วา่ เขาชอบตามระลึกถึงเรือ่ งเก่า ทีเ่ คยหัวเราะ เล้าโลม
เล่นหัวกับด้วยมาตุคาม, เขาปลาบปลื้มยินดีด้วยการทำเช่นนั้นจาก
มาตุคาม...
(๖)...แต่ว่าเขาเพียงเห็นคฤหบดีหรือบุตรคฤหบดี ผู้อิ่มเอิบ
เพียบพร้อมด้วยกามคุณทั้งห้า ได้รับการบำเรออยู่ด้วยกามคุณ, เขาก็
ปลาบปลืม้ ยินดีดว้ ยการได้เห็นการกระทำเช่นนัน้ ...
(๗)...แต่ว่าเขาประพฤติพรหมจรรย์โดยตั้งความปรารถนา เพื่อ
ไปเป็นเทพยดาพวกใดพวกหนึ่ง.
พราหมณ์ ! นีแ่ ล คือความขาด ความทะลุ ความด่าง ความพร้อย
ของพรหมจรรย์.
พราหมณ์ ! เรากล่าวว่า ผูน้ ป้ี ระพฤติพรหมจรรย์ไม่บริสทุ ธิ์ ยังประกอบ
ด้วยการเกีย่ วพันด้วยเมถุน ย่อมไม่พน้ จากความเกิด ความแก่ และความตาย
ความโศก ความร่ำไรรำพัน ความทุกข์กาย ความทุกข์ใจ และความคับแค้นใจ.
ชือ่ ว่ายังไม่พน้ จากความทุกข์ได้.

พระเจ้าปเสนทิโกศลพรรณาคุณพระภิกษุในธรรมวินัยนี้
(เจติยสูตร พระไตรปิฎกคอมพิวเตอร์ ม.มหิดล ๑๓ / ๕๖๓ / ๓๘๓)
ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ อีกประการหนึง่ พระราชาก็ยงั วิวาทกับพระราชา
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๓๘๕

แม้กษัตริยก์ ย็ งั วิวาทกับกษัตริย์ แม้พราหมณ์กย็ งั วิวาทกับพราหมณ์ แม้คฤหบดี
ก็ยงั วิวาทกับคฤหบดี แม้มารดาก็ยงั วิวาทกับบุตร แม้บตุ รก็ยงั วิวาทกับมารดา
แม้บดิ าก็ยงั วิวาทกับบุตร แม้บตุ รก็ยงั วิวาทกับบิดา แม้พน่ี อ้ งชายก็ยงั วิวาทกับ
พีน่ อ้ งหญิง แม้พน่ี อ้ งหญิงก็ยงั วิวาทกับพีน่ อ้ งชาย แม้สหายก็ยงั วิวาทกับสหาย
ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ แต่หม่อมฉันได้เห็นภิกษุทง้ั หลายในธรรมวินยั
นี้ สมัครสมานกัน ชื่นชมกัน ไม่วิวาทกัน เข้ากันได้สนิทเหมือนน้ำ
กับน้ำนม มองดูกันและกัน ด้วยสายตาแห่งความรักอยู่ ข้าแต่พระองค์
ผู้เจริญ เมื่อหม่อมฉันไม่เคยเห็นบริษัทอื่นที่สมัครสมานกันอย่างนี้ นอกจาก
ธรรมวินัยนี้ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ แม้ข้อนี้ ก็เป็นความเลื่อมใสในธรรม
ในพระผู้มีพระภาค ของหม่อมฉัน....
ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ อีกประการหนึง่ หม่อมฉันเป็นขัตติยราช ได้
มุรธาภิเษกแล้ว ย่อมสามารถจะให้ฆา่ คนทีค่ วรฆ่าได้ จะให้รบิ คนทีค่ วรริบก็ได้
จะให้เนรเทศคนที่ควรเนรเทศก็ได้. เมื่อหม่อมฉันนั่งอยู่ในที่วินิจฉัยความ
ก็ยงั มีคนทัง้ หลายพูดสอดขึน้ ในระหว่างๆ หม่อมฉันจะห้ามว่า ดูกอ่ นท่านผูเ้ จริญ
ทัง้ หลาย เมือ่ เรานัง่ อยูใ่ นทีว่ นิ จิ ฉัยความท่านทัง้ หลาย อย่าพูดสอดขึน้ ในระหว่าง
จงรอคอยให้สดุ ถ้อยคำของเราเสียก่อน ดังนี้ ก็ไม่ได้ คนทัง้ หลายก็ยงั พูดสอดขึน้
ในระหว่างถ้อยคำของหม่อมฉัน.
ส่วนภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ หม่อมฉันเห็นไม่มีเสียงจาม
หรือเสียงไอเลย ในเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงธรรมแก่บริษัทผู้นั่งฟัง
เป็นจำนวนหลายร้อย. ทีล่ ว่ งมาแล้วแต่หลัง เมือ่ พระผูม้ พี ระภาคแสดงธรรม
แก่บริษัทจำนวนหลายร้อย, ถ้าสาวกคนหนึ่งคนใดในที่นั้นไอขึ้น เพื่อน
สพรหมจารีดว้ ยกัน จะกระทบเข่าด้วยเข่า เพือ่ ให้รสู้ กึ ว่า “ท่านจงมีเสียงน้อย,
ท่านอย่ากระทำเสียง, พระผูม้ พี ระภาค ศาสดาของเรากำลังแสดงธรรม” ดังนี.้
หม่อมฉันมีความเห็นว่า อัศจรรย์จริง ๆ ไม่เคยมีจริง ๆ บริษทั มีระเบียบ
เรียบร้อยอย่างนี้ โดยไม่ตอ้ งใช้อาชญา หรือศาสตราเลย. พระองค์ผเู้ จริญ
หม่อมฉัน ไม่เคยเห็นบริษทั อืน่ ทีเ่ รียบร้อยอย่างนี้ นอกจากธรรมวินยั นี.้ แม้ขอ้ นี้
ก็เป็นความเลือ่ มใสในธรรม ในพระผูม้ พี ระภาค ของหม่อมฉัน.
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มองดูกนั และกันด้วยสายตาแห่งความรักอยู่ ได้อย่างไร
(จูฬโคสิงคสูตร พระไตรปิฎกคอมพิวเตอร์ ม.มหิดล ๑๒ / ๓๖๒ / ๒๗๒)
พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกะท่านพระอนุรุทธว่า ดูก่อนอนุรุทธ นันทิยะ
และกิมพิละ พวกเธอพอจะอดทนได้ละหรือ พอจะยังชีวิตให้เป็นไปได้หรือ
พวกเธอไม่ลำบากด้วยบิณฑบาตหรือ?
ข้าแต่พระผูม้ พี ระภาค พวกข้าพระองค์พอจะอดทนได้ พอจะยังมีชวี ติ
ให้เป็นไปได้ พวกข้าพระองค์ไม่ลำบากด้วยบิณฑบาต.
ก็พวกเธอ ยังพร้อมเพรียงกัน ชืน่ บานต่อกัน ไม่ววิ าทกัน ยังเป็น
เหมือนน้ำนมกับน้ำ มองดูกนั และกันด้วยสายตาแห่งความรักอยูห่ รือ?
เป็นอย่างนัน้ พระพุทธเจ้าข้า.
ก็พวกเธอเป็นอย่างนัน้ ได้ เพราะเหตุอย่างไร?
พระพุทธเจ้าข้า ขอประทานพระวโรกาส ข้าพระองค์มีความดำริ
อย่างนี้ว่าเป็นลาภของเราหนอ เราได้ดีแล้วหนอ ที่ได้อยู่ร่วมกับเพื่อน
พรหมจรรย์เห็นปานนี้ ข้าพระองค์เข้าไปตัง้ กายกรรมประกอบด้วยเมตตา
ในท่านผู้มีอายุเหล่านี้ ทั้งต่อหน้าและลับหลังเข้าไปตั้งวจีกรรมประกอบ
ด้วยเมตตา... เข้าไปตั้งมโนกรรมประกอบด้วยเมตตาในท่านผู้มีอายุ
เหล่านี้ ทัง้ ต่อหน้าและลับหลัง ข้าพระองค์มคี วามดำริอย่างนีว้ า่ ไฉนหนอ
เราพึงเก็บจิตของตนเสียแล้ว ประพฤติตามอำนาจจิตของท่านผู้มีอายุ
เหล่านี้ แล้วข้าพระองค์กเ็ ก็บจิตของตนเสีย ประพฤติอยูต่ ามอำนาจจิต
ของท่านผู้มีอายุเหล่านี้ กายของพวกข้าพระองค์ต่างกันจริงแล แต่ว่าจิตดู
เหมือนเป็นอันเดียวกัน.

ภิกษุสงฆ์อยู่ด้วยอาการอย่างไร จึงชื่อว่าอยู่เป็นผาสุก
(พระไตรปิฎกบาลี สยามรัฐ ๒๒ / ๑๐๖ / ๑๕๐)
อานนท์ ! มีอยู่ เมื่อภิกษุเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีล ด้วยตนเองแล้ว
ไม่กล่าวข่มผู้อื่นด้วยศีลอันยิ่ง, เป็นผู้คอยจ้องดูตนเอง ไม่มัวเพ่งดูคนอื่น,
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เป็นผูย้ งั ไม่ปรากฏชือ่ เสียง ก็ไม่กระวนกระวายใจเพราะความไม่ปรากกฏชือ่ เสียง
นัน้ , เป็นผูไ้ ด้ตามต้องการ ได้ไม่ยาก ได้ไม่ลำบาก ซึง่ ฌาณสี่ อันเป็นธรรม
เป็นไปในจิตอันยิ่ง เป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรม; และยังเป็นผู้ทำ
ให้แจ้งเจโตวิมตุ ติ อันหาอาสวะมิได้ เพราะความสิน้ ไปแห่งอาสวะทัง้ หลายด้วย
ปัญญาอันยิง่ เองในทิฏฐธรรม เข้าถึงแล้วแลอยู่ อีกประการหนึง่ .
อานนท์ ! ภิกษุสงฆ์อยูด่ ว้ ยอาการอย่างนี้ จึงชือ่ ว่าอยูเ่ ป็นผาสุก อานนท์!
เรากล่าวว่า ธรรมเครือ่ งอยูผ่ าสุกอืน่ ซึง่ สูงกว่า หรือประณีตกว่าธรรมเครือ่ งอยู่
ผาสุกนี้ หามีไม่เลย.

ทรงพอพระทัยความสามัคคีเป็นอย่างยิ่ง
(พระไตรปิฎกบาลี สยามรัฐ ๒๐ / ๕๖๔ / ๓๕๕)
ภิกษุทง้ั หลาย ! ในทิศใด ภิกษุทง้ั หลาย เกิดแตกร้าวกัน เกิดการ
วุ่นวายกัน ทะเลาะวิวาทกัน ทิ่มแทงกันและกันอยู่ด้วยหอกปาก, ทิศนั้น
ไม่เป็นทีผ่ าสุกแก่เราเลย แม้แต่เพียงนึกถึง จะต้องกล่าวทำไมถึงเรือ่ งไปถึงทีน่ น่ั .
และเราย่อมแน่ใจในเรื่องนั้นว่า พวกเธอทั้งหลายที่นั่น พากันละเลย
ธรรมะสามประการเสีย แล้วทำธรรมะอีกสามประการให้เกิดขึน้ หนาแน่น
เป็นแน่แท้. สามประการเหล่าไหนเล่า ทีเ่ ธอพากันละเสีย? สามประการคือ
ความตรึกในอันหลีกออกจากกาม ความตรึกในอันไม่พยาบาท และความตรึก
ในอันไม่เบียดเบียน. และสามประการเหล่าไหนเล่า ทีเ่ ธอพากันทำให้เกิดขึน้
หนาแน่น? สามประการคือ ความตรึกในกาม ความตรึกไปในทางพยาบาท
และความตรึกไปในทางเบียดเบียน.

ทรงประฌามภิกษุที่ทะเลาะวิวาทกัน
(อุปกั กิเลสสูตร พระไตรปิฎกบาลี สยามรัฐ ๑๔ / ๔๔๐ / ๒๙๕)
ภิกษุทง้ั หลาย ! พอที ! พวกเธอทัง้ หลาย อย่าหมายมัน่ กันเลย, อย่า
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ทะเลาะกันเลย, อย่าโต้เถียงกันเลย อย่าวิวาทกันเลย (ดังนีถ้ งึ ๒, ๓ ครัง้ ).
เมือ่ ตรัสอย่างนีแ้ ล้ว มีภกิ ษุบางรูปทูลขึน้ ว่า “ข้าแต่พระผูม้ พี ระภาคเจ้า
ผูเ้ ป็นธรรมสามี ! ขอพระองค์จงหยุดไว้กอ่ นเถิด พระเจ้าข้า ! ขอจงทรงประกอบ
ในสุขวิหารในทิฏฐธรรมอยูเ่ ถิด พระเจ้าข้า ! พวกข้าพระองค์ทง้ั หลายจักทำให้
เห็นดำเห็นแดงกัน ด้วยการหมายมัน่ กัน ด้วยการทะเลาะกัน ด้วยการโต้เถียง
กัน ด้วยการวิวาทกัน อันนีเ้ อง” ดังนี.้
กาลนัน้ แล ในเวลาเช้า พระผูม้ พี ระภาคเจ้า ทรงครองจีวร ถือบาตร
เสด็จเข้าไปสู่เมืองโกสัมพี เพื่อบิณฑบาต. ครั้งทรงเที่ยวบิณฑบาตในเมือง
โกสัมพีแล้ว ภายหลังภัตตกาล กลับจากบิณฑบาตแล้ว ทรงเก็บบริขารขึน้ มาถือ
ไว้ แล้วประทับยืน ตรัสคาถานีว้ า่ :“พวกคนไพร่ๆ ด้วยกัน ส่งเสียงเอ็ดตะโร แต่หามี
คนไหนสำคัญตัวว่าเป็นพาลไม่. เมือ่ หมูแ่ ตกกัน ก็หาได้
มีใครรูส้ กึ เป็นอย่างอืน่ ให้ดขี น้ึ ไปกว่านัน้ ได้ไม่.
พวกบัณฑิตลืมตัว สมัครที่จะพูดตามทางที่ตน
ปรารถนาจะพูดอย่างไร ก็พูดพล่ามไปอย่างนั้น หาได้
นำพาถึงกิเลสที่เป็นเหตุแห่งการทะเลาะกันไม่.
พวกใด ผูกใจเจ็บว่า “ผูน้ น้ั ได้ดา่ เรา ได้ทำร้ายเรา
ได้เอาชนะเรา ได้ลกั ทรัพย์ของเรา” ; เวรของพวกนัน้ ย่อมระงับ
ไม่ลง
พวกใด ไม่ผกู ใจเจ็บว่า “ผูน้ น้ั ได้ดา่ เรา ได้ทำร้ายเรา
ได้เอาชนะเรา ได้ลกั ทรัพย์ของเรา” ; เวรของพวกนัน้ ย่อม
ระงับได้
ในยุคไหนก็ตาม เวรทั้งหลาย ไม่เคยระงับได้ด้วยการ
ผูกเวรเลย, แต่ระงับได้ดว้ ยไม่มกี ารผูกเวร. ธรรมนีเ้ ป็นของเก่า
ทีใ่ ช้ได้ตลอดกาล.
คนพวกอืน่ ไม่รสู้ กึ ว่า “พวกเราจะแหลกลาญก็เพราะเหตุน”้ี
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พวกใด สำนึกตัวได้ในเหตุทม่ี นี น้ั ความมุง่ ร้ายกันย่อมระงับได้
เพราะความรู้สึกนั้น.
ความกลมเกลียวเป็นน้ำหนึง่ ใจเดียวกัน (ในการทำตาม
กิเลส) ยังมีได้แม้แก่พวกคนกักขละเหล่านั้น ที่ปล้นเมือง
หั ก แข้ ง ขาชาวบ้ า น ฆ่ า ฟั น ผู ้ ค น แล้ ว ต้ อ นม้ า โค
และขนทรัพย์ไป; แล้วทำไมจะมีแก่พวกเธอไม่ได้เล่า?
ถ้าหากไม่ได้สหายที่พาตัวรอด เป็นปราชญ์ ที่มีความ
เป็นอยู่ดี เป็นเพื่อนร่วมทางแล้วไซร้, ก็จงทำตัวให้เหมือน
พระราชาทีล่ ะแคว้นซึง่ พิชติ ได้แล้วไปเสีย แล้วเทีย่ วไปคนเดียว
ดุจช้างมาตังคะ เทีย่ วไปในป่าตัวเดียว ฉะนัน้ .
การเทีย่ วไปคนเดียวดีกว่า เพราะไม่มคี วามเป็นสหายกันได้
กับคนพาล. พึงเที่ยวไปคนเดียว และไม่ทำบาป; เป็นคน
มักน้อย ดุจช้างมาตังคะ เป็นสัตว์มกั น้อย เทีย่ วไปในป่า ฉะนัน้ ”.

มูลเหตุแห่งความวิวาทและวิธีระงับ
(สามคามสูตร พระไตรปิฎกคอมพิวเตอร์ ม.มหิดล ๑๔ / ๕๔ / ๔๒)
ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ มีได้แล ทีบ่ คุ คลทัง้ หลายผูอ้ าศัยพระผูม้ พี ระภาค
อยู่นั้น พอสมัยพระผู้มีพระภาคล่วงลับไป จะพึงก่อวิวาทให้เกิดในสงฆ์ได้
เพราะเหตุอาชีวะอันยิง่ หรือปาติโมกข์อนั ยิง่ ความวิวาทนัน้ มีแต่เพือ่ ไม่เกือ้ กูลแก่
มหาชน ไม่ใช่สุขของมหาชนไม่ใช่ประโยชน์ของมหาชนเป็นอันมาก เพื่อ
ไม่เกือ้ กูล เพือ่ ความทุกข์แก่เทวดาและมนุษย์
ดูกอ่ นอานนท์ ความวิวาททีเ่ กิดเพราะเหตุอาชีวะอันยิง่ หรือปาติโมกข์
อันยิง่ นัน้ เล็กน้อย ส่วนความวิวาทอันเกิดในสงฆ์ ทีเ่ กิดเพราะเหตุมรรคหรือ
ปฏิปทา ความวิวาทนัน้ มีแต่เพือ่ ไม่เกือ้ กูลแก่มหาชน ไม่ใช่สขุ ของมหาชน
ไม่ใช่ประโยชน์ของมหาชนเป็นอันมาก เพือ่ ไม่เกือ้ กูล เพือ่ ความทุกข์แก่
เทวดาและมนุษย์
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ดูกอ่ นอานนท์ มูลเหตุแห่งความวิวาทนีม้ ี ๖ อย่าง ๖ อย่างเป็นไฉน
ดูกอ่ นอานนท์
(๑) ภิกษุในธรรมวินยั นี้ เป็นผูม้ กั โกรธ มีความผูกโกรธ ภิกษุทเ่ี ป็น
ผู้มักโกรธ มีความผูกโกรธนั้น ย่อมไม่มีความเคารพ ไม่มีความยำเกรง แม้ใน
พระศาสดา แม้ในพระธรรม แม้ในพระสงฆ์อยู่ ทัง้ ไม่เป็นผูท้ ำให้บริบรู ณ์ในสิกขา
ภิกษุที่ไม่มีความเคารพ ไม่มีความยำเกรง แม้ในพระศาสดา แม้ในพระธรรม
แม้ในพระสงฆ์อยู่ ทั้งไม่เป็นผู้ทำให้บริบูรณ์ในสิกขานั้น ย่อมก่อความวิวาทให้
เกิดในสงฆ์ ซึง่ เป็นความวิวาท มีเพือ่ ไม่เกือ้ กูลแก่มหาชน ไม่ใช่สขุ ของมหาชน
ไม่ใช่ประโยชน์ของมหาชนเป็นอันมาก เพือ่ ไม่เกือ้ กูล เพือ่ ความทุกข์แก่เทวดา
และมนุษย์ ดูกอ่ นอานนท์ ถ้าหากพวกเธอพิจารณาเห็นมูลเหตุแห่ง ความวิวาท
เช่นนีใ้ นภายในหรือในภายนอก พวกเธอพึงพยายามละมูลเหตุแห่งความวิวาท
อันลามกนั้นเสียในที่นั้น ถ้าพวกเธอพิจารณาไม่เห็นมูลเหตุแห่งความวิวาท
เช่นนีใ้ นภายในหรือในภายนอก พวกเธอพึงปฏิบตั ไิ ม่ให้มลู เหตุแห่งความวิวาท
อันลามกนัน้ แล ลุกลามต่อไปในทีน่ น้ั การละมูลเหตุแห่งความวิวาทอันลามกนี้
ย่อมมีได้ด้วยอาการเช่นนี้ ความไม่ลุกลามต่อไปของมูลเหตุแห่งความวิวาท
อันลามกนี้ ย่อมมีได้ดว้ ยอาการเช่นนี้
ดูกอ่ นอานนท์ ประการอืน่ ยังมีอกี
(๒) ภิกษุเป็นผูม้ คี วามลบหลู่ มีความตีเสมอ...
(๓) ภิกษุเป็นผูม้ คี วามริษยา มีความตระหนี.่ ..
(๔) ภิกษุเป็นผูโ้ อ้อวด เป็นผูม้ มี ายา...
(๕) ภิกษุเป็นผูม้ คี วามปรารถนาลามก มีความเห็นผิด...
(๖) ภิ ก ษุ เ ป็ น ผู ้ ม ี ค วามเห็ น เอาเอง มี ค วามเชื ่ อ ถื อ ผิ ว เผิ น
มีความถือรั้น สละคืนได้ยาก ภิกษุที่เป็นผู้มีความเห็นเอาเอง มีความเชื่อ
ถือผิวเผิน มีความถือรั้น สละคืนได้ยากนั้น ย่อมไม่มีความเคารพ ไม่มีความ
ยำเกรงแม้ในพระศาสดา แม้ในพระธรรม แม้ในพระสงฆ์อยู่ ทั้งไม่เป็นผู้ทำให้
บริบูรณ์ในสิกขา ภิกษุที่ไม่มีความเคารพ ไม่มีความยำเกรง แม้ในพระศาสดา
แม้ในพระธรรม แม้ในพระสงฆ์อยู่ ทั้งไม่เป็นผู้ทำให้บริบูรณ์ในสิกขานั้น
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ย่อมก่อความวิวาทให้เกิดใน สงฆ์ซง่ึ เป็นความวิวาท มีเพือ่ ไม่เกือ้ กูลแก่มหาชน
ไม่ใช่สุขของมหาชนไม่ใช่ประโยชน์ของมหาชนเป็นอันมาก เพื่อไม่เกื้อกูล
เพือ่ ความทุกข์ แก่เทวดาและมนุษย์
ดูก่อนอานนท์ ถ้าพวกเธอพิจารณาเห็นมูลเหตุแห่งความวิวาท
เช่นนี้ ในภายในหรือในภายนอก พวกเธอพึงพยายามละมูลเหตุแห่ง
ความวิวาทอันลามกนัน้ เสียในทีน่ น้ั ถ้าพวกเธอพิจารณาไม่เห็นมูลเหตุ
แห่งความวิวาทเช่นนี้ ในภายในหรือในภายนอก พวกเธอพึงปฏิบตั ไิ ม่ให้
มูลเหตุแห่งความวิวาทอันลามกนัน้ แล ลุกลามต่อไปในทีน่ น้ั การละมูลเหตุ
แห่งความวิวาทอันลามกนี้ ย่อมมีได้ด้วยอาการเช่นนี้ ความไม่ลุกลามต่อไป
ของมูลเหตุแห่งความวิวาทอันลามกนี้ ย่อมมีได้ดว้ ยอาการเช่นนี้ ดูกอ่ นอานนท์
เหล่านีแ้ ล มูลเหตุแห่งความวิวาท ๖ อย่าง

อธิกรณ์ ๔ อธิกรณสมถะ ๗
ดูก่อนอานนท์ อธิกรณ์นี้มี ๔ อย่าง ๔ อย่างเป็นไฉน คือ
วิวาทาธิกรณ์ อนุวาทาธิกรณ์ อาปัตตาธิกรณ์ กิจจาธิกรณ์ ดูกอ่ นอานนท์
เหล่านีแ้ ล อธิกรณ์ ๔ อย่าง
ดูกอ่ นอานนท์ ก็อธิกรณ์สมถะนีม้ ี ๗ อย่างแล คือ เพือ่ ระงับอธิกรณ์
อันเกิดแล้วๆ สงฆ์พึงใช้สัมมุขาวินัย สติวินัย อมูฬหวินัย ปฏิญญาตกรณะ
เยภุยยสิกา ตัสสปาปิยสิกา ติณวัตถารกะ
ดูกอ่ นอานนท์ ก็สมั มุขาวินยั เป็นอย่างไร คือ พวกภิกษุในธรรมวินยั
นี้ย่อมวิวาทกัน ว่าเป็นธรรมหรือมิใช่ธรรม ว่าเป็นวินัยหรือมิใช่วินัย
ดูก่อนอานนท์ ภิกษุเหล่านั้นทั้งหมดแล พึงพร้อมเพรียงกันประชุม
พิ จ ารณาแบบแผนธรรม ครั ้ น พิ จ ารณาแล้ ว พึ ง ให้ อ ธิ ก รณ์ น ั ้ น ระงั บ
โดยอาการที่เรื่องลงกันได้ในแบบแผนธรรมนั้น ดูก่อนอานนท์ อย่างนี้แล
เป็นสัมมุขาวินยั ก็แหละความระงับ อธิกรณ์บางอย่างในธรรมวินยั นี้ ย่อมมีได้ดว้ ย
สัมมุขาวินยั อย่างนี้
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ดูก่อนอานนท์ ก็เยภุยยสิกาเป็นอย่างไร คือ ภิกษุเหล่านั้นไม่อาจ
ระงับอธิกรณ์นั้นในอาวาสนั้นได้ พึงพากันไปยังอาวาสที่มีภิกษุมากกว่า
ภิกษุ ทัง้ หมดพึงพร้อมเพรียงกันประชุมในอาวาสนัน้ ครัน้ แล้วพึงพิจารณา
แบบแผนธรรมครัน้ พิจารณาแล้ว พึงให้อธิกรณ์นน้ั ระงับโดยอาการทีเ่ รือ่ ง
ลงกันได้ในแบบแผนธรรมนั้น ดูก่อนอานนท์ อย่างนี้แล เป็นเยภุยยสิกา
ก็แหละ ความระงับอธิกรณ์บางอย่างในธรรมวินัยนี้ ย่อมมีได้ด้วยเยภุยยสิกา
อย่างนี้ ฯ
ดูก่อนอานนท์ ก็สติวินัยเป็นอย่างไร คือ พวกภิกษุในธรรมวินัยนี้
โจทภิกษุดว้ ยอาบัตหิ นักเห็นปานนี้ คือ ปาราชิก หรือใกล้เคียงปาราชิกว่า ท่าน
ผูม้ อี ายุระลึกได้หรือไม่วา่ ท่านต้องอาบัตหิ นักเห็นปานนี้ คือปาราชิกหรือใกล้เคียง
ปาราชิกแล้ว ภิกษุนั้นตอบอย่างนี้ว่า ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย ข้าพเจ้าระลึก
ไม่ได้เลยว่า ข้าพเจ้าต้องอาบัตหิ นักเห็นปานนี้ คือ ปาราชิก หรือใกล้เคียง
ปาราชิก (เพราะเป็นพระอรหันต์มสี ติสมบูรณ์ ไม่เคยทำเช่นนัน้ จึงระลึกไม่ได้)
เมือ่ เป็นเช่นนี้ สงฆ์ตอ้ งให้สติวนิ ยั แก่ภกิ ษุนน้ั แล ดูกอ่ นอานนท์ อย่างนีแ้ ล
เป็นสติวนิ ยั ก็แหละความระงับอธิกรณ์บางอย่างในธรรมวินัยนี้ ย่อมมีได้ด้วย
สติวินัยอย่างนี้
ดูกอ่ นอานนท์ ก็อมูฬหวินยั เป็นอย่างไร คือ พวกภิกษุในธรรมวินยั นี้ โจท
ภิกษุดว้ ยอาบัตหิ นักเห็นปานนี้ คือ ปาราชิกหรือใกล้เคียงปาราชิกว่า ท่านผูม้ อี ายุ
จงระลึกดูเถิดว่าท่านต้องอาบัติหนักเห็นปานนี้ คือ ปาราชิกหรือ ใกล้เคียง
ปาราชิกแล้ว ภิกษุนน้ั ตอบอย่างนีว้ า่ ท่านผูม้ อี ายุทง้ั หลาย ข้าพเจ้า ระลึกไม่ได้เลย
ว่า ข้าพเจ้าต้องอาบัตหิ นักเห็นปานนี้ คือ ปาราชิกหรือใกล้เคียงปาราชิก ภิกษุ
ผู้โจทนั้นปลอบโยนเธอผู้กำลังทำลายอยู่นี้ว่า เอาเถอะ ท่านผู้มีอายุ จงรู้ตัว
ให้ดเี ถิด เผือ่ จะระลึกได้วา่ ต้องอาบัตหิ นักเห็นปานนี้ คือ ปาราชิกหรือใกล้เคียง
ปาราชิกแล้ว ภิกษุนน้ั กล่าวอย่างนีว้ า่ ท่านผูม้ อี ายุทง้ั หลาย ข้าพเจ้าถึงความ
เป็นบ้าใจฟุง้ ซ่านแล้ว กรรมอันไม่สมควรแก่สมณะเป็นอันมาก ข้าพเจ้า
ผู้เป็นบ้าได้ประพฤติล่วง และได้พูดละเมิดไป ข้าพเจ้าระลึกมันไม่ได้ว่า
ข้าพเจ้าผู้หลงทำกรรมนี้ไปแล้ว เมื่อเป็นเช่นนี้ สงฆ์ต้องให้อมูฬหวินัย
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แก่ภิกษุนั้นแล ดูก่อนอานนท์ อย่างนี้แล เป็นอมูฬหวินัย ก็แหละความระงับ
อธิกรณ์บางอย่างในธรรมวินยั นี้ ย่อมมีได้ดว้ ยอมูฬหวินยั อย่างนี้
ดูกอ่ นอานนท์ ก็ปฏิญญาตกรณะเป็นอย่างไร คือ ภิกษุในธรรมวินยั
นี้ ถูกโจทหรือไม่ถกู โจทก็ตาม ย่อมระลึกและเปิดเผยอาบัตไิ ด้ เธอพึงเข้า
ไปหาภิกษุผู้แก่กว่า ห่มจีวรเฉวียงบ่าข้างหนึ่ง แล้วไหว้เท้านั่งกระหย่ง
ประคองอัญชลี กล่าวแก่ภิกษุนั้นอย่างนี้ว่า ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้า
ต้องอาบัตชิ อ่ื นีแ้ ล้ว ขอแสดงคืนอาบัตนิ น้ั ภิกษุผแู้ ก่กว่านัน้ กล่าวอย่างนีว้ า่
ท่านเห็นหรือ เธอตอบว่า ข้าพเจ้าเห็น ภิกษุผแู้ ก่กว่านัน้ กล่าวว่า ท่านพึงถึง
ความสำรวมต่อไปเถิด เธอกล่าวว่า ข้าพเจ้าจักถึงความสำรวม ดูก่อน
อานนท์ อย่างนีแ้ ล เป็นปฏิญญาตกรณะ ก็แหละ ความระงับอธิกรณ์บางอย่าง
ในธรรมวินยั นี้ ย่อมมีได้ดว้ ยปฏิญญาตกรณะ อย่างนี้
ดูกอ่ นอานนท์ ก็ตสั สปาปิยสิกาเป็นอย่างไร คือ พวกภิกษุในธรรมวินยั นี้
โจทภิกษุด้วยอาบัติหนักเห็นปานนี้ คือ ปาราชิกหรือใกล้เคียงปาราชิก ว่า
ท่านผูม้ อี ายุระลึกได้หรือไม่วา่ ท่านต้องอาบัตหิ นักเห็นปานนี้ คือ ปาราชิก หรือ
ใกล้เคียงปาราชิกแล้ว ภิกษุนั้นตอบอย่างนี้ว่า ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย ข้าพเจ้า
ระลึกไม่ได้เลยว่า ข้าพเจ้าต้องอาบัตหิ นักเห็นปานนี้ คือ ปาราชิกหรือใกล้เคียง
ปาราชิก ภิกษุผโู้ จทนัน้ ปลอบโยนเธอผูก้ ำลังทำลายอยูน่ ว้ี า่ เอาเถอะ ท่านผูม้ อี ายุ
จงรู้ตัวให้ดีเถิด เผื่อจะระลึกได้ว่าต้องอาบัติหนักเห็นปานนี้ คือ ปาราชิก
หรือใกล้เคียงปาราชิกแล้ว ภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่า ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย
ข้าพเจ้าระลึกไม่ได้เลยว่า ข้าพเจ้าต้องอาบัติหนักเห็นปานนี้ คือ ปาราชิกหรือ
ใกล้เคียงปาราชิก แต่ข้าพเจ้าระลึกได้ว่า ข้าพเจ้าต้องอาบัติชื่อนี้เพียงเล็กน้อย
ภิกษุผโู้ จทก์นน้ั ปลอบโยนเธอผูก้ ำลังทำลายอยูน่ ว้ี า่ เอาเถอะ ท่านผูม้ อี ายุจงรูต้ วั
ให้ดเี ถิด เผือ่ จะระลึกได้วา่ ต้องอาบัตหิ นักเห็นปานนี้ คือ ปาราชิกหรือใกล้เคียง
ปาราชิกแล้ว ภิกษุนน้ั กล่าวอย่างนีว้ า่ ท่านผูม้ อี ายุทง้ั หลาย อันทีจ่ ริง ข้าพเจ้าต้อง
อาบัติชื่อนี้เพียงเล็กน้อยไม่ถูกใครถามยังรับ ไฉนข้าพเจ้าต้องอาบัติหนัก
เห็นปานนี้ คือ ปาราชิกหรือใกล้เคียงปาราชิกแล้ว ถูกถาม จักไม่รบั เล่า ภิกษุ
ผู้โจทก์นั้นกล่าวอย่างนี้ว่า ท่านผู้มีอายุก็ท่านต้องอาบัติชื่อนี้เพียงเล็กน้อย
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ไม่ถกู ถามยังไม่รบั ไฉนท่านต้องอาบัตหิ นักเห็นปานนี้ คือ ปาราชิกหรือใกล้เคียง
ปาราชิกแล้ว ไม่ถูกถามจักรับเล่า เอาเถอะท่านผู้มีอายุ จงรู้ตัวให้ดีเถิด
เผือ่ จะระลึกได้วา่ ต้องอาบัตหิ นักเห็นปานนี้ คือ ปาราชิกหรือใกล้เคียงปาราชิกแล้ว
ภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่า ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย ข้าพเจ้ากำลังระลึกได้แล
ข้าพเจ้าต้องอาบัตหิ นักเห็นปานนี้ คือ ปาราชิกหรือใกล้เคียงปาราชิกแล้ว
คำที่ว่า ข้าพเจ้าระลึกไม่ได้ว่า ข้าพเจ้าต้องอาบัติหนักเห็นปานนี้ คือ
ปาราชิกหรือใกล้เคียง ปาราชิกนี้ ข้าพเจ้าพูดพลั้งพูดพลาดไป ดูก่อน
อานนท์ อย่างนีแ้ ลเป็น ตัสสปาปิยสิกา ก็แหละ ความระงับอธิกรณ์บางอย่าง
ในธรรมวินยั นี้ ย่อมมีได้ดว้ ย ตัสสปาปิยสิกา อย่างนี้
ดูกอ่ นอานนท์ ก็ตณ
ิ วัตถารกะเป็นอย่างไร คือ พวกภิกษุในธรรมวินยั นี้
เกิดขัดใจทะเลาะวิวาทกันอยู่ ได้ประพฤติลว่ งและได้พดู ละเมิดกรรมอัน ไม่สมควร
แก่สมณะเป็นอันมาก ภิกษุเหล่านัน้ ทัง้ หมด พึงพร้อมเพรียงกันประชุม ครัน้ แล้ว
ภิกษุผฉู้ ลาดในบรรดาภิกษุทเ่ี ป็นฝ่ายเดียวกัน พึงลุกจากอาสนะ ห่มจีวร เฉวียงบ่า
ข้างหนึง่ ประนมอัญชลี ประกาศให้สงฆ์ทราบว่า ข้าแต่สงฆ์ผเู้ จริญ ขอสงฆ์จงฟัง
ข้าพเจ้า เราทัง้ หลายในทีน่ ้ี เกิดขัดใจทะเลาะวิวาทกันอยู่ ได้ประพฤติลว่ ง และ
ได้พูดละเมิดกรรมอันไม่สมควรแก่สมณะเป็นอันมาก ถ้าสงฆ์มีความ
พรั่งพร้อมถึงที่แล้ว ข้าพเจ้าพึงแสดงอาบัติของท่านผู้มีอายุเหล่านี้
และของตน ยกเว้นอาบัติที่มีโทษหยาบและอาบัติที่พัวพันกับคฤหัสถ์
ด้วยวินัยเพียงดังว่ากลบไว้ด้วยหญ้า ในท่ามกลางสงฆ์ เพื่อประโยชน์
แก่ทา่ นผูม้ อี ายุเหล่านีแ้ ละแก่ตน ต่อนัน้ ภิกษุผฉู้ ลาดในบรรดาภิกษุทเ่ี ป็น
ฝ่ายเดียวกันอีกฝ่ายหนึง่ พึงลุกจากอาสนะ ห่มจีวรเฉวียงบ่าข้างหนึง่ ประนม
อัญชลี ประกาศให้สงฆ์ทราบว่า ข้าแต่สงฆ์ ผู้เจริญ ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า
เราทัง้ หลายในทีน่ ้ี เกิดขัดใจทะเลาะวิวาทกันอยู่ ได้ประพฤติลว่ ง และได้พดู ละเมิด
กรรมอันไม่สมควรแก่สมณะเป็นอันมาก ถ้าสงฆ์มีความพรั่งพร้อมถึงที่แล้ว
ข้าพเจ้าพึงแสดงอาบัติของท่านผู้มีอายุเหล่านี้ และของตน ยกเว้นอาบัติ
ทีม่ โี ทษหยาบและอาบัตทิ พ่ี วั พันกับคฤหัสถ์ ด้วยวินยั เพียงดังว่ากลบไว้ดว้ ยหญ้า
ในท่ามกลางสงฆ์ เพือ่ ประโยชน์แก่ทา่ นผูม้ อี ายุเหล่านี้ และแก่ตน ดูกอ่ นอานนท์
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อย่างนีแ้ ล เป็นติณวัตถารกะ ก็แหละความระงับอธิกรณ์ บางอย่างในธรรมวินยั นี้
ย่อมมีได้ด้วยติณวัตถารกะอย่างนี้

ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงกัน (สาราณียธรรม)
ดูก่อนอานนท์ ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงกัน เป็นเหตุก่อ
ความรัก ก่อความเคารพ เป็นไปเพือ่ สงเคราะห์กนั เพือ่ ไม่ววิ าทกัน เพือ่
ความพร้อมเพรียงกัน เพื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนี้มี ๖ อย่าง ๖ อย่าง
เป็นไฉน
(๑) ดูก่อนอานนท์ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ มีกายกรรมประกอบด้วย
เมตตา ปรากฏในเพื่อนร่วมประพฤติพรหมจรรย์ ทั้งในที่แจ้ง ทั้งในที่ลับ
นีค้ อื ธรรมเป็นทีต่ ง้ั แห่งความระลึกถึงกัน เป็นเหตุกอ่ ความรัก ก่อความเคารพ
เป็นไปเพือ่ สงเคราะห์กนั เพือ่ ไม่ววิ าทกัน เพือ่ ความพร้อมเพรียงกัน เพือ่ เป็น
อันหนึง่ อันเดียวกัน ประการหนึง่
(๒) ดูก่อนอานนท์ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุมีวจีกรรมประกอบด้วย
เมตตา ปรากฏในเพื่อนร่วมประพฤติพรหมจรรย์ ทั้งในที่แจ้ง ทั้งในที่ลับ
นี้ก็ธรรม เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงกัน เป็นเหตุก่อความรัก ก่อความเคารพ
เป็นไปเพื่อสงเคราะห์กัน เพื่อไม่วิวาทกัน เพื่อความพร้อมเพรียงกัน เพื่อเป็น
อันหนึง่ อันเดียวกัน
(๓) ดูกอ่ นอานนท์ประการอืน่ ยังมีอกี ภิกษุมมี โนกรรมประกอบด้วย
เมตตา ปรากฏในเพือ่ นร่วมพรหมจรรย์ ทัง้ ในทีแ่ จ้ง ทัง้ ในทีล่ บั นีก้ ธ็ รรมเป็น
ที่ตั้งแห่งความระลึกถึงกัน เป็นเหตุก่อความรัก ก่อความเคารพ เป็นไปเพื่อ
สงเคราะห์กัน เพื่อไม่วิวาทกัน เพื่อความพร้อมเพรียงกัน เพื่อเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน
(๔) ดูกอ่ นอานนท์ ประการอืน่ ยังมีอกี ภิกษุมลี าภใดๆ เกิดโดยธรรม
ได้แล้วโดยธรรม ทีส่ ดุ แม้เพียงอาหารติดบาตร เป็นผูไ้ ม่แบ่งกัน เอาลาภ
เห็นปานนั้น ไว้บริโภคแต่เฉพาะผู้เดียว ย่อมเป็นผู้บริโภคเฉลี่ย
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ทัว่ ไปกับเพือ่ น ร่วมประพฤติพรหมจรรย์ผมู้ ศี ลี นีก้ ธ็ รรมเป็นทีต่ ง้ั แห่งความ
ระลึกถึงกัน เป็นเหตุก่อความรัก ก่อความเคารพ เป็นไปเพื่อสงเคราะห์กัน
เพือ่ ไม่ววิ าทกัน เพือ่ ความพร้อมเพรียงกัน เพือ่ เป็นอันหนึง่ อันเดียวกัน
(๕) ดูก่อนอานนท์ ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุถึงความเป็นผู้เสมอกัน
โดยศีล ในศีลทั้งหลาย ที่ไม่ขาด ไม่ทะลุ ไม่ด่าง ไม่พร้อย เป็นไท
อันวิญญูชนสรรเสริญ อันตัณหาและทิฎฐิไม่แตะต้อง เป็นไปพร้อมเพื่อ
สมาธิ เห็นปานนั้น กับเพื่อนร่วมประพฤติพรหมจรรย์อยู่ ทั้งในที่แจ้ง
ทั้งในที่ลับ นี้ก็ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงกัน เป็นเหตุก่อความรัก
ก่ อ ความเคารพ เป็ น ไปเพื ่ อ สงเคราะห์ ก ั น เพื ่ อ ไม่ ว ิ ว าทกั น เพื ่ อ ความ
พร้อมเพรียงกัน เพือ่ เป็นอันหนึง่ อันเดียวกัน
(๖) ดูกอ่ นอานนท์ ประการอืน่ ๆ ยังมีอกี ภิกษุถงึ ความเป็นผูเ้ สมอกัน
โดยทิฐิ ในทิฐิที่เป็นของพระอริยะ อันนำออก ชักนำผู้กระทำตามเพื่อ
ความสิน้ ทุกข์โดยชอบเห็นปานนัน้ กับเพือ่ นร่วมประพฤติพรหมจรรย์อยู่
ทั้งในที่แจ้ง ทั้งในที่ลับ นี้ก็ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงกัน เป็นเหตุก่อ
ความรัก ก่อความเคารพ เป็นไปเพื่อสงเคราะห์ เพื่อไม่วิวาทกัน เพื่อความ
พร้อมเพรียงกัน เพือ่ เป็นอันหนึง่ อันเดียวกัน ฯ
ดูกอ่ นอานนท์ นีแ้ ล ธรรม ๖ อย่าง เป็นทีต่ ง้ั แห่งความระลึกถึงกัน เป็น
เหตุกอ่ ความรัก ก่อความเคารพ เป็นไปเพือ่ สงเคราะห์กนั เพือ่ ไม่ววิ าทกัน เพือ่
ความพร้อมเพรียงกัน เพือ่ เป็นอันหนึง่ อันเดียวกัน.

อปริหานิยธรรม (การเป็นอยูท่ ไ่ี ม่เสือ่ ม) แบบที่ ๑
(พระไตรปิฎกบาลี สยามรัฐ ๒๓ / ๒๑ / ๒๑ )
ภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุทั้งหลาย จักหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์
ประชุมกันให้มากพอ อยูเ่ พียงใด, ความเจริญก็เป็นสิง่ ทีภ่ กิ ษุทง้ั หลายหวังได้
ไม่มคี วามเสือ่ มเลย อยูเ่ พียงนัน้ .
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ภิกษุทง้ั หลาย ! ภิกษุทง้ั หลาย จักพร้อมเพรียงกันเข้าประชุม จัก
พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม จักพร้อมเพรียงกันทำกิจทีส่ งฆ์จะต้องทำ อยู่
เพียงใด, ความเจริญก็เป็นสิ่งที่ภิกษุทั้งหลายหวังได้ ไม่มีความเสื่อมเลย
อยูเ่ พียงนัน้ .
ภิกษุทง้ั หลาย ! ภิกษุทง้ั หลาย จักไม่บญ
ั ญัตสิ ง่ิ ทีไ่ ม่เคยบัญญัติ จักไม่
เพิกถอนสิง่ ทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้แล้ว จักสมาทานศึกษาในสิกขาบททีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้แล้ว
อย่างเคร่งครัด อยู่เพียงใด, ความเจริญก็เป็นสิ่งที่ภิกษุทั้งหลายหวังได้
ไม่มคี วามเสือ่ มเลย อยูเ่ พียงนัน้ .
ภิกษุทง้ั หลาย ! ภิกษุทง้ั หลาย จักสักการะ เคารพ นับถือ บูชา
ภิกษุทเ่ี ป็นเถระ มีพรรษายุกาล บวชนาน เป็นบิดาสงฆ์ เป็นผูน้ ำสงฆ์ และตน
จักต้องเข้าใจตัวว่าต้องเชือ่ ฟ้งถ้อยคำของท่านเหล่านัน้ อยูเ่ พียงใด, ความเจริญ
ก็เป็นสิง่ ทีภ่ กิ ษุทง้ั หลายหวังได้ ไม่มคี วามเสือ่ มเลย อยูเ่ พียงนัน้ .
ภิกษุทง้ั หลาย ! ภิกษุทง้ั หลาย จักไม่ลอุ ำนาจแก่ตณ
ั หา ซึง่ เป็นตัวเหตุ
ก่อให้เกิดภพใหม่ ทีเ่ กิดขึน้ แล้ว อยูเ่ พียงใด, ความเจริญก็เป็นสิง่ ทีภ่ กิ ษุทง้ั หลาย
หวังได้ ไม่มคี วามเสือ่ มเลย อยูเ่ พียงนัน้ .
ภิ ก ษุ ท ั ้ ง หลาย ! ภิ ก ษุ ท ั ้ ง หลาย จักมีใจจดจ่อในเสนาสนะป่า
อยู่เพียงใด, ความเจริญก็เป็นสิ่งที่ภิกษุทั้งหลายหวังได้ ไม่มีความเสื่อมเลย
อยูเ่ พียงนัน้ .
ภิกษุทง้ั หลาย ! ภิกษุทง้ั หลาย จักเข้าไปตัง้ สติไว้อย่างมัน่ เหมาะว่า
“ทำไฉนหนอ ขอเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกัน ซึ่งมีศีลเป็นที่รัก
ยังไม่มา ขอให้มา, ที่มาแล้ว ขอให้อยู่เป็นสุขเถิด” ดังนี้ อยู่เพียงใด,
ความเจริญ ก็เป็นสิง่ ทีภ่ กิ ษุทง้ั หลายหวังได้ ไม่มคี วามเสือ่ มเลย อยูเ่ พียงนัน้ .
ภิกษุทง้ั หลาย ! ธรรมอันไม่เป็นทีต่ ง้ั แห่งความเสือ่ มเจ็ดประการเหล่านี้
ยังคงดำรงอยูไ่ ด้ในภิกษุทง้ั หลาย และพวกเธอก็ยงั เห็นพ้องต้องกันในธรรมเจ็ด
ประการเหล่านี้ อยู่เพียงใด, ความเจริญก็เป็นสิ่งที่ภิกษุทั้งหลายหวังได้
ไม่มคี วามเสือ่ มเลย อยูเ่ พียงนัน้ .
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อปริหานิยธรรม (การเป็นอยูท่ ไ่ี ม่เสือ่ ม) แบบทีส่ อง
(พระไตรปิฎกบาลี สยามรัฐ ๒๓ / ๒๒ / ๒๓ )
ภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุทั้งหลาย จักไม่เป็นผู้พอใจในการทำงาน
ก่อสร้าง ไม่เป็นผู้ประกอบความเป็นผู้พอใจในการทำงานก่อสร้าง อยู่
เพียงใด, ความเจริญก็เป็นสิ่งที่ภิกษุทั้งหลายหวังได้ ไม่มีความเสื่อมเลย
อยูเ่ พียงนัน้ .
ภิ ก ษุ ท ั ้ ง หลาย ! ภิ ก ษุ ท ั ้ ง หลาย จั ก ไม่ เ ป็ น ผู ้ พ อใจในการคุ ย
ไม่ประกอบความเป็นผู้พอใจในการคุย อยู่เพียงใด, ความเจริญก็เป็นสิ่งที่
ภิกษุทง้ั หลายหวังได้ ไม่มคี วามเสือ่ มเลย อยูเ่ พียงนัน้ .
ภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุทั้งหลาย จักไม่เป็นผู้พอใจในการนอน
ไม่ประกอบความเป็นผูช้ อบใจในการนอน อยูเ่ พียงใด, ความเจริญก็เป็นสิง่ ที่
ภิกษุทง้ั หลายหวังได้ ไม่มคี วามเสือ่ มเลย อยูเ่ พียงนัน้ .
ภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุทั้งหลาย จักไม่เป็นผู้พอใจในการจับกลุ่ม
คลุกคลีกัน ไม่ประกอบความเป็นผู้พอใจในการจับกลุ่มคลุกคลีกัน
อยู่เพียงใด, ความเจริญก็เป็นสิ่งที่ภิกษุทั้งหลายหวังได้ ไม่มีความเสื่อมเลย
อยูเ่ พียงนัน้ .
ภิกษุทง้ั หลาย ! ภิกษุทง้ั หลาย จักไม่เป็นผูม้ คี วามปรารถนาอันเลว
ทราม ไม่ลอุ ำนาจแก่ความปรารถนาอันเลวทราม อยูเ่ พียงใด, ความเจริญ
ก็เป็นสิง่ ทีภ่ กิ ษุทง้ั หลายหวังได้ ไม่มคี วามเสือ่ มเลย อยูเ่ พียงนัน้ .
ภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุทั้งหลาย จักไม่เป็นผู้มีมิตรชั่ว สหายชั่ว
เพือ่ นชัว่ อยูเ่ พียงใด, ความเจริญ ก็เป็นสิง่ ทีภ่ กิ ษุทง้ั หลายหวังได้ ไม่มคี วาม
เสือ่ มเลย อยูเ่ พียงนัน้ .
ภิกษุทง้ั หลาย ! ภิกษุทง้ั หลาย จักไม่เป็นผูห้ ยุดเสียในระหว่างเนือ่ ง
จากได้บรรลุคณ
ุ วิเศษสักเล็กน้อยแล้ว อยูเ่ พียงใด, ความเจริญก็เป็นสิง่ ทีภ่ กิ ษุ
ทัง้ หลายหวังได้ ไม่มคี วามเสือ่ มเลย อยูเ่ พียงนัน้ .
ภิกษุทง้ั หลาย ! ธรรมอันไม่เป็นทีต่ ง้ั แห่งความเสือ่ มเจ็ดประการเหล่านี้
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ยังคงดำรงอยูไ่ ด้ในภิกษุทง้ั หลาย และพวกเธอก็ยงั เห็นพ้องต้องกันในธรรมเจ็ด
ประการเหล่านี้ อยู่เพียงใด, ความเจริญก็เป็นสิ่งที่ภิกษุทั้งหลายหวังได้
ไม่มคี วามเสือ่ มเลย อยูเ่ พียงนัน้ .

หลักใหญ่สำหรับอ้างเพื่อสอบสวนเทียบเคียงพระธรรมวินัย
(มหาปเทส ๔ พระไตรปิฎกแปลไทย มจร. ๑๔ / ๕๓ / ๔๑)
๑. (หากมี) ภิกษุในธรรมวินัยนี้กล่าวอย่างนี้ว่า ผู้มีอายุ ข้าพเจ้า
ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักตร์พระผูม้ พ
ี ระภาคว่า “นีเ้ ป็นธรรม นีเ้ ป็นวินยั
นี้เป็นคำสอนของพระศาสดา”...
๒. (หากมี) ภิกษุในธรรมวินัยนี้กล่าวอย่างนี้ว่า ในอาวาสชื่อโน้นมี
สงฆ์อยู่พร้อมด้วยพระเถระ พร้อมด้วยปาโมกข์ ข้าพเจ้าได้สดับเฉพาะ
หน้าสงฆ์นน้ั ว่า “นีเ้ ป็นธรรม นีเ้ ป็นวินยั นีเ้ ป็นคำสอนของพระศาสดา”...
๓. (หากมี) ภิกษุในธรรมวินยั นีก้ ล่าวอย่างนีว้ า่ ในอาวาสชือ่ โน้นมี
ภิกษุผเู้ ป็นเถระอยูจ่ ำนวนมากเป็นพหูสตู ร เรียนคัมภีร์ ทรงธรรม ทรงวินยั
ทรงมาติกา ข้าพเจ้าได้สดับเฉพาะหน้าพระเถระเหล่านัน้ ว่า “นีเ้ ป็นธรรม
นีเ้ ป็นวินยั นีเ้ ป็นคำสอนของพระศาสดา”...
๔. (หากมี) ภิกษุในธรรมวินยั นีก้ ล่าวอย่างนีว้ า่ ในอาวาสชือ่ โน้นมี
ภิกษุผเู้ ป็นเถระอยูร่ ปู หนึง่ เป็นพหูสตู ร เรียนคัมภีร์ ทรงธรรม ทรงวินยั
ทรงมาติกา ข้าพเจ้าได้สดับเฉพาะหน้าพระเถระรูปนั้นว่า “นี้เป็นธรรม
นีเ้ ป็นวินยั นีเ้ ป็นคำสอนของพระศาสดา”...
เธอทัง้ หลายยังไม่พงึ ชืน่ ชม ยังไม่พงึ คัดค้านคำกล่าวของผูน้ น้ั พึงเรียน
บทและพยัญชนะเหล่านั้นให้ดี แล้วพึงสอบดูในพระสูตร เทียบดูในวินัย
ถ้าบทและพยัญชนะเหล่านั้น สอบลงในสูตรก็ไม่ได้ เที่ยบเข้าในวินัย
ก็ไม่ได้ พึงลงสันนิษฐานว่า “นี้มิใช่พระดำรัสของพระผู้มีพระภาค
พระองค์นน้ั แน่นอน และภิกษุนร้ี บั มาผิด” เธอทัง้ หลายพึงทิง้ คำนัน้ เสีย
ถ้าบทพยัญชนะเหล่านั้น สอบลงในสูตรก็ได้ เทียบเข้าในวินัยก็ได้
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พึงลงสันนิษฐานว่า “นี้เป็นพระดำรัส ของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น
แน่นอน และภิกษุนน้ั รับมาด้วยดี” เธอทัง้ หลาย พึงจำมหาปเทส..นีไ้ ว้

ทรงเตือนให้สามัคคี มีสติ ปัญญาเมือ่ อยูร่ ว่ มกัน
(พระไตรปิฎกบาลี สยามรัฐ ๒๐ / ๕๒๒ / ๒๙๔)
“เพราะการอยู่ร่วมกัน จึงรู้จักกันได้ว่า คนนี้มีความ
ปรารถนาลามก มักโกรธ มักลบหลูค่ ณ
ุ ท่าน หัวดือ้ ตีตน
เสมอท่าน มีความริษยา มีความตระหนี่ และโอ้อวด.
ในท่ามกลางชน เขาเป็นคนมีวาจาหวาน ปานสมณะทีด่ พี ดู ;
แต่ในที่ลับคน ย่อมทำสิ่งที่คนชั่ว ซึ่งมีความเห็นต่ำทราม
ไม่เอือ้ เฟือ้ ระเบียบ พูดจาปลิน้ ปล้อน โป้ปด เขาทำกันทุกอย่าง
ทุกคน พึงร่วมมือกันกำจัดเขาออกไปเสีย, ทุกคนพึง
ช่วยกันทึง้ ถอนบุคคลทีเ่ ป็นดุจต้นข้าวผีนน้ั ทิง้ , พึงช่วยกันขับคน
กลวงเป็นโพรงไปให้พ้น, พึงช่วยกันคัดเอาคนที่มิใช่สมณะ
แต่ยงั อวดอ้างตนว่าเป็นสมณะ ออกทิง้ เสีย ดุจชาวนาโรย
ข้าวเปลือกกลางลม เพือ่ คัดเอาข้าวลีบออกทิง้ เสีย ฉะนัน้ .
อนึง่ คนเรา เมือ่ มีการอยูร่ ว่ มกันกับคนทีส่ ะอาด หรือ
คนทีไ่ ม่สะอาดก็ตาม ต้องมีสติกำกับอยูด่ ว้ ยเสมอ, แต่นน้ั
พึงสามัคคีตอ่ กัน มีปญ
ั ญาทำทีส่ ดุ ทุกข์แห่งตนเถิด”.

หลักการเลือกสถานที่และบุคคลที่ควรเสพไม่ควรเสพ
(พระไตรปิฎกบาลี สยามรัฐ ๑๒ / ๒๓๕ / ๒๑๒)
ภิกษุทง้ั หลาย ! ภิกษุในกรณีน้ี เข้าไปอาศัยวนปัตถ์ (ป่าทึบ) แห่งใด
แห่งหนึง่ อยู,่ สติทย่ี งั ตัง้ ขึน้ ไม่ได้ ก็ไม่ตง้ั ขึน้ ได้, จิตทีย่ งั ไม่ตง้ั มัน่ ก็ไม่ตง้ั มัน่ ,

พระอริยวินัยที่มีมาในพระไตรปิฎกเล่มอื่นๆ

๔๐๑

อาสวะทีย่ งั ไม่สน้ิ ก็ไม่ถงึ ความสิน้ , และอนุตตรโยคักเขมธรรมทีย่ งั ไม่บรรลุกไ็ ม่
บรรลุ, ทัง้ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ คิลานปัจจยเภสัชชบริขาร อันบรรพชิตพึง
แสวงหามาเพือ่ เป็นบริขารของชีวติ ก็หามาได้โดยยาก, ภิกษุทง้ั หลาย ภิกษุนน้ั
พิจารณาเห็นโดยประจักษ์ดงั นีแ้ ล้ว ไม่วา่ จะเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืน
พึงหลีกไปเสียจากวนปัตถ์นน้ั , อย่าอยูเ่ ลย.
ภิกษุทง้ั หลาย ! ภิกษุในกรณีน้ี เข้าไปอาศัยวนปัตถ์ (ป่าทึบ) แห่งใด
แห่งหนึง่ อยู,่ สติทย่ี งั ตัง้ ขึน้ ไม่ได้ ก็ไม่ตง้ั ขึน้ ได้, จิตทีย่ งั ไม่ตง้ั มัน่ ก็ไม่ตง้ั มัน่ ,
อาสวะทีย่ งั ไม่สน้ิ ก็ไม่ถงึ ความสิน้ , และอนุตตรโยคักเขมธรรมทีย่ งั ไม่บรรลุกไ็ ม่
บรรลุ, แต่วา่ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ คิลานปัจจยเภสัชชบริขาร อันบรรพชิตพึง
แสวงหามาเพือ่ เป็นบริขารของชีวติ หามาได้โดยไม่ยาก, ภิกษุทง้ั หลาย ภิกษุนน้ั
พิจารณาเห็นโดยประจักษ์ดงั นีแ้ ล้ว คิดว่า “เราเป็นผูอ้ อกจากเรือนบวชเพราะเหตุ
แห่งจีวรก็หามิได้ เพราะเหตุแห่งบิณฑบาตก็หามิได้ เพราะเหตุแห่งเสนาสนะ
ก็หามิได้ เพราะเหตุแห่งคิลานปัจจยเภสัชชบริขารก็หามิได้”; ครัน้ พิจารณาเห็น
ดังนีแ้ ล้ว ภิกษุนน้ั พึงหลีกไปเสียจากวนปัตถ์นน้ั , อย่าอยูเ่ ลย.
ภิกษุทง้ั หลาย ! ภิกษุในกรณีน้ี เข้าไปอาศัยวนปัตถ์ (ป่าทึบ) แห่งใด
แห่งหนึง่ อยู,่ สติทย่ี งั ตัง้ ขึน้ ไม่ได้กต็ ง้ั ขึน้ ได้, จิตทีย่ งั ไม่ตง้ั มัน่ ก็ตง้ั มัน่ , อาสวะ
ทีย่ งั ไม่สน้ิ ก็ถงึ ความสิน้ , และอนุตตรโยคักเขมธรรมทีย่ งั ไม่บรรลุกบ็ รรลุ, แต่จวี ร
บิณฑบาต เสนาสนะ คิลานปัจจยเภสัชชบริขาร อันบรรพชิตพึง แสวงหามาเพือ่
เป็นบริขารของชีวติ นัน้ หามาได้โดยยาก, ภิกษุทง้ั หลาย ภิกษุนน้ั พิจารณาเห็น
โดยประจักษ์ดังนี้แล้วคิดว่า “เรามิได้ออกจากเรือนบวช เพราะเหตุแห่งจีวร
เพราะเหตุแห่งบิณฑบาต เพราะเหตุแห่งเสนาสนะ เพราะเหตุแห่งคิลานปัจจย
เภสัชชบริขาร”; ครัน้ พิจารณาเห็น ดังนีแ้ ล้ว ภิกษุนน้ั พึงอยูใ่ นวนปัตถ์นน้ั ,
อย่าหลีกไปเสียเลย.
ภิกษุทง้ั หลาย ! ภิกษุในกรณีน้ี เข้าไปอาศัยวนปัตถ์แห่งใด แห่งหนึง่ อยู,่
สติทย่ี งั ตัง้ ขึน้ ไม่ได้กต็ ง้ั ขึน้ ได้, จิตทีย่ งั ไม่ตง้ั มัน่ ก็ตง้ั มัน่ , อาสวะทีย่ งั ไม่สน้ิ ก็ถงึ
ความสิน้ , และอนุตตรโยคักเขมธรรมทีย่ งั ไม่บรรลุกบ็ รรลุ, ทัง้ จีวร บิณฑบาต
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เสนาสนะ คิลานปัจจยเภสัชชบริขาร อันบรรพชิตพึงแสวงหามาเพือ่ เป็นบริขาร
ของชีวิตนั้น หามาได้โดยไม่ยาก, ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นพิจารณาเห็นโดย
ประจักษ์ดงั นีแ้ ล้ว พึงอยูใ่ นวนปัตถ์นน้ั , จนตลอดชีวติ . อย่าหลีกไปเสียเลย.

เพียรแต่พอดี
(พระไตรปิฎกบาลี สยามรัฐ ๒๒ / ๓๒๖ / ๔๑๘)
ดูกอ่ นโสณะ ! ข้อนีก้ เ็ ป็นเช่นนัน้ แล กล่าวคือ ความเพียรทีบ่ คุ คล
ปรารภจัดเกินไป ย่อมเป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่าน, ที่ย่อหย่อนเกินไป
ย่อมเป็นไปเพือ่ ความเกียจคร้าน. โสณะ ! เพราะเหตุนน้ั แล เธอจงตัง้ ความ
เพียรแต่พอดี, จงเข้าใจความที่อินทรีย์ทั้งหลาย* ต้องเป็นธรรมชาติ
เสมอๆ กัน, จงกำหนดหมายในความพอดีนน้ั ไว้เถิด.

แต่ก็ไม่ให้เนิ่นช้า
(พระไตรปิฎกบาลี สยามรัฐ ๒๓ / ๑๒๐ / ๒๓๓)
ดีละ ดีละ อนุรทุ ธะ ! ดีละ ทีเ่ ธอตรึกแล้ว ซึง่ มหาปุรสิ วิตก ว่า :“๑. ธรรมะนี้ สำหรับผูม้ คี วามปรารถนาน้อย, ธรรมะนี้ มิใช่สำหรับผูม้ ี
ปรารถนาใหญ่.
๒. ธรรมะนี้ สำหรับผูส้ นั โดษ, ธรรมะนี้ มิใช่สำหรับผูไ้ ม่สนั โดษ.
๓. ธรรมะนี้ สำหรับผูส้ งบสงัด, ธรรมะนี้ มิใช่สำหรับผูย้ นิ ดีดว้ ยการ
คลุกคลีในหมู.่
๔. ธรรมะนี้ สำหรับผูป้ รารภความเพียร, ธรรมะนี้ มิใช่สำหรับผูเ้ กียจ
คร้าน.
๕. ธรรมะนี้ สำหรับผูม้ สี ติอนั เข้าไปตัง้ ไว้, ธรรมะนี้ มิใช่สำหรับผูม้ ี
สติอันหลงลืม.
๖. ธรรมะนี้ สำหรับผูม้ จี ติ ตัง้ มัน่ , ธรรมะนี้ มิใช่สำหรับผูม้ จี ติ ไม่ตง้ั มัน่
*

อินทรียท์ ง้ั หลายในทีน่ ค้ี อื สัทธา วิรยิ ะ สติ สมาธิ ปัญญา.
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๗. ธรรมะนี้ สำหรับผูม้ ปี ญ
ั ญา, ธรรมะนี้ มิใช่สำหรับผูท้ รามปัญญา”
ดังนี้
อนุรทุ ธะ ! แต่เธอควรจะตรึกมหาปุรสิ วิตกข้อที่ ๘ นีด้ ว้ ย ว่า :“๘. ธรรมะนี้ สำหรับผูพ
้ อใจในความไม่เนิน่ ช้า ผูย้ นิ ดีในความ
ไม่เนิน่ ช้า, ธรรมะนี้ มิใช่สำหรับผูพ
้ อใจในความเนิน่ ช้า ผูย้ นิ ดีในความ
เนิน่ ช้า” ดังนี.้

ภิกษุเพียรตลอดเวลาทำอย่างไร ?
(พระไตรปิฎกบาลี สยามรัฐ ๒๑ / ๑๑ / ๑๗)
ภิกษุทง้ั หลาย ! เมือ่ ภิกษุ กำลังเดินอยู.่ ..
ภิกษุทง้ั หลาย ! เมือ่ ภิกษุ กำลังยืนอยู.่ ..
ภิกษุทง้ั หลาย ! เมือ่ ภิกษุ กำลังนัง่ อยู.่ ..
ภิกษุทั้งหลาย ! เมื่อภิกษุ กำลังนอนอยู่ ถ้าเกิดครุ่นคิดด้วยความ
ครุน่ คิดในกาม หรือครุน่ คิดด้วยความครุน่ คิดในทางเดือดแค้น หรือครุน่ คิดด้วย
ความรุน่ คิดในทางทำผูอ้ น่ื ให้ลำบากเปล่า ๆ ขึน้ มา, และภิกษุกไ็ ม่รบั เอาความ
ครุน่ คิดนัน้ ไว้ สละทิง้ ไป ถ่ายถอนออก ทำให้สน้ิ สุดลงไปจนไม่มเี หลือ; ภิกษุท่ี
เป็นเช่นนี้ แม้กำลัง(เดินอยู.่ . ยืนอยู.่ . นัง่ อยู.่ .)นอนอยู่ ก็เรียกว่า เป็นผูท้ ำ
ความเพียรเผากิเลส รูส้ กึ กลัวต่อสิง่ ลามก เป็นคนปรารภความเพียร อุทศิ
ตนในการเผากิเลส อยูเ่ นืองนิจแล.

อานิสงส์สำหรับผูท้ ำศีลให้สมบูรณ์(บางส่วนเป็นบทสวดท้ายปาติโมกข์)
(พระไตรปิฎกบาลี สยามรัฐ ๑๒ / ๗๓ / ๕๘)
ภิกษุทง้ั หลาย ! เธอทัง้ หลาย จงมีศลี สมบูรณ์ มีปาติโมกข์สมบูรณ์
อยูเ่ ถิด. พวกเธอทัง้ หลาย จงสำรวมด้วยปาติโมกขสังวร สมบูรณ์ดว้ ย
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มารยาทและโคจรอยู่เถิด; จงเป็นผู้เห็นภัยในโทษทั้งหลายที่มีประมาณ
น้อย สมาทานศึกษาในสิกขาบททัง้ หลายเถิด.
(ตอนข้างต้นนีเ้ ป็นคำแปลบางส่วนบทสวดท้ายปาติโมกข์)
ภิกษุทง้ั หลาย ! ถ้าภิกษุหากจำนงว่า “เราพึงเป็นทีร่ กั ทีเ่ จริญใจ ที่
เคารพ ทีย่ กย่อง ของเพือ่ นผูป้ ระพฤติพรรหมจรรย์ดว้ ยกันทัง้ หลาย” ดังนีแ้ ล้ว,
เธอพึงทำให้สมบูรณ์ในศีลทัง้ หลาย พึงตามประกอบในธรรมเป็นเครือ่ งสงบแห่ง
จิตในภายใน เป็นผูไ้ ม่เหินห่างในฌาน ประกอบพร้อมด้วยวิปสั สนา และให้วตั ร
แห่งผูอ้ ยูส่ ญ
ุ ญาคารทัง้ หลายเจริญงอกงามเถิด.
ภิกษุทง้ั หลาย ! ถ้าภิกษุหากจำนงว่า “เราพึงเป็นผูม้ ลี าภด้วยบริขารคือ
จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปัจจยเภสัชบริขารทัง้ หลาย” ดังนีก้ ด็ ,ี ...
ภิกษุทั้งหลาย ! ถ้าภิกษุหากจำนงว่า “เราบริโภคจีวร บิณฑบาต
เสนาสนะ และคิลานปัจจยเภสัชบริขารของทายกเหล่าใด, การกระทำเหล่านัน้
พึงมีผลมาก มีอานิสงส์มากแก่ทายกเหล่านัน้ ” ดังนีก้ ด็ ,ี ...
ภิกษุทง้ั หลาย ! ถ้าภิกษุหากจำนงว่า “ญาติสาโลหิตทัง้ หลายซึง่ ตาย
จากกันไปแล้ว มีจติ เลือ่ มใส ระลึกถึงเราอยู,่ ข้อนัน้ จะพึงมีผลมาก มีอานิสงส์
มากแก่เขาเหล่านัน้ ” ดังนีก้ ด็ ,ี ...
ภิกษุทง้ั หลาย ! ถ้าภิกษุหากจำนงว่า “เราพึงอดทนได้ซง่ึ ความไม่ยนิ ดี
และ ความยินดี, อนึง่ ความไม่ยนิ ดีอย่าเบียดเบียนเรา, เราพึงครอบงำย่ำยี
ความไม่ยนิ ดี ซึง่ บังเกิดขึน้ แล้วอยูเ่ ถิด” ดังนีก้ ด็ ,ี ...
ภิกษุทง้ั หลาย ! ถ้าภิกษุหากจำนงว่า “เราพึงอดทนความขลาดกลัวได้,
อนึ่ง ความหวาดกลัวอย่าเบียดเบียนเรา, เราพึงครอบงำย่ำยีความหวาดกลัว
ทีบ่ งั เกิดขึน้ แล้วอยูเ่ ถิด” ดังนีก้ ด็ ,ี ...
ภิกษุทง้ั หลาย ! ถ้าภิกษุหากจำนงว่า “เราพึงได้ตามต้องการ ได้ไม่ยาก
ได้ไม่ลำบาก ซึง่ ฌานทัง้ สี่ อันเป็นไปในจิตอันยิง่ เป็นทิฏฐธรรมสุขวิหาร” ดังนี้
ก็ด,ี ...
ภิกษุทง้ั หลาย ! ถ้าภิกษุหากจำนงว่า “วิโมกข์เหล่าใด ก้าวล่วงรูปเสีย
แล้ว เป็นธรรมไม่มรี ปู เป็นของสงบ, เราพึงถูกต้องวิโมกข์เหล่านัน้ ด้วยนามกาย
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อยูเ่ ถิด” ดังนีก้ ด็ ,ี ...
ภิกษุทง้ั หลาย ! ถ้าภิกษุหากจำนงว่า “เราพึงเป็นโสดาบัน เพราะความ
สิ้นไปแห่งสังโยชน์สาม เป็นผู้มีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดา เป็นผู้เที่ยงต่อ
พระนิพพาน มีการตรัสรูอ้ ยูข่ า้ งหน้า” ดังนีก้ ด็ ,ี ...
ภิกษุทง้ั หลาย ! ถ้าภิกษุหากจำนงว่า “เราพึงเป็นสกทาคามี เพราะความ
สิน้ ไปแห่งสังโยชน์สาม และเพราะความเบาบางแห่งราคะ โทสะ และโมหะ พึง
มาสูโ่ ลกนีอ้ กี ครัง้ เดียวเท่านัน้ แล้วทำทีส่ ดุ แห่งทุกข์ได้” ดังนีก้ ด็ ,ี ...
ภิกษุทง้ั หลาย ! ถ้าภิกษุหากจำนงว่า “เราพึงเป็นโอปปาติกะ เพราะ
ความสิน้ ไปแห่งสังโยชน์เบือ้ งต่ำห้า พึงปรินพิ พานในภพนัน้ ไม่กลับจากโลกนัน้
เป็นธรรมดา” ดังนีก้ ด็ ,ี ...
ภิกษุทง้ั หลาย ! ถ้าภิกษุหากจำนงว่า “เราพึงแสดงอิทธิวธิ มี อี ย่างต่างๆ
ได้ ดังนีก้ ด็ ,ี ...
ภิกษุทง้ั หลาย ! ถ้าภิกษุหากจำนงว่า “เราพึงมีทพิ ยโสต...” ดังนีก้ ด็ ,ี ...
ภิกษุทง้ั หลาย ! ถ้าภิกษุหากจำนงว่า “เราใคร่ครวญแล้ว พึงรูจ้ ติ ของ
สัตว์เหล่าอืน่ ของบุคคลเหล่าอืน่ ด้วยจิตของตน...” ดังนีก้ ด็ ี ...
ภิกษุทง้ั หลาย ! ถ้าภิกษุหากจำนงว่า “เราพึงตามระลึกถึงภพทีเ่ คยอยู่
ในกาลก่อนได้หลาย ๆ อย่าง...” ดังนีก้ ด็ ,ี ...
ภิกษุทั้งหลาย ! ถ้าภิกษุหากจำนงว่า “เราพึงเห็นสัตว์ทั้งหลายด้วย
จักษุทพิ ย์อนั หมดจดเกินจักษุสามัญมนุษย์...” ดังนีก้ ด็ ,ี ...
ภิกษุทง้ั หลาย ! ถ้าภิกษุหากจำนงว่า “เราพึงทำให้แจ้งเจโตวิมตุ ติ
ปัญญาวิมตุ ติ อันหาอาสวะมิได้ เพราะความสิน้ ไปแห่งอาสวะทัง้ หลาย ด้วย
ปัญญาอันยิง่ เอง ในทิฏฐธรรมเทียว เข้าถึงแล้วแลอยู”่ ดังนีก้ ด็ ,ี เธอพึงทำให้
บริบรู ณ์ในศีลทัง้ หลาย พึงตามประกอบในธรรมเป็นเครือ่ งสงบแห่งจิตในภายใน
เป็นผูไ้ ม่เหินห่างในฌาน ประกอบพร้อมแล้วด้วยวิปสั สนา และให้วตั รแห่งผูอ้ ยู่
สุญญาคารทัง้ หลายเจริญงอกงามเถิด.
คำใดทีเ่ ราตถาคตกล่าวแล้วว่า “ภิกษุทง้ั หลาย ! เธอทัง้ หลาย จงมีศลี
สมบูรณ์ มีปาติโมกข์สมบูรณ์อยู่เถิด. พวกเธอทั้งหลาย จงสำรวมด้วย
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ปาติโมกขสังวร สมบูรณ์ด้วยมารยาทและโคจรอยู่เถิด; จงเป็นผู้เห็นภัยใน
โทษทัง้ หลายทีม่ ปี ระมาณน้อย สมาทานศึกษาในสิกขาบททัง้ หลายเถิด” ดังนี;้
คำกล่าวนัน้ อันเราตถาคตอาศัยเหตุผลดังกล่าวนีแ้ ล จึงได้กล่าวแล้ว.

ตายนะคาถา

(เป็นบทสวดท้ายปาติโมกข์)

(พระไตรปิฎกคอมพิวเตอร์ ม.มหิดล ๑๕ / ๒๔๐ / ๖๙)
ท่านจงพยายามตัดกระแสตัณหา จงบรรเทากามเสียเถิด
พราหมณ์ มุนไี ม่ละกาม ย่อมไม่เข้าถึงความทีจ่ ติ แน่วแน่ได้ ฯ
ถ้าบุคคลจะพึงทำความเพียร พึงทำความเพียรนัน้ จริงๆ พึง
บากบัน่ ทำความเพียรนัน้ ให้มน่ั เพราะว่าการบรรพชาทีป่ ฏิบตั ิ
ย่อหย่อน ยิง่ เรีย่ รายโทษดุจธุลี
ความชัว่ ไม่ทำเสียเลยประเสริฐกว่า ความชัว่ ย่อมเผาผลาญ
ในภายหลัง
ก็กรรมใดทำแล้วไม่เดือดร้อนในภายหลัง กรรมนั้นเป็น
ความดี ทำแล้วประเสริฐกว่า
หญ้าคาอันบุคคลจับไม่ดี ย่อมบาดมือนั่นเอง ฉันใด
ความเป็นสมณะ อันบุคคลปฏิบตั ไิ ม่ดี ย่อมฉุดเข้าไปเพือ่
เกิดในนรก ฉันนัน้
กรรมอันย่อหย่อนอย่างใดอย่างหนึง่ วัตรอันใดทีเ่ ศร้าหมอง
และพรหมจรรย์ทน่ี า่ รังเกียจ ทัง้ สามอย่างนัน้ ไม่มผี ลมาก.

ภาคผนวก
วิธพี นิ ทุ และอธิษฐานบริขาร,
วิธถี อื นิสยั , อธิษฐานพรรษา, ขอขมาโทษ,
วิธเี สียสละของ, ปลงอาบัต,ิ
กรรมวาจาสมมติเจ้าหน้าทีท่ ำการสงฆ์,
บุพพกรณ์บพุ พกิจอุโบสถ, วิธมี อบฉันทะบริสทุ ธิ,์
ปาติโมกข์, ปวารณา, กฐิน ฯลฯ

หมายเหตุ - วิธกี ารต่างๆ ในภาคนี้ ถ้าเป็นพุทธพจน์ จะแสดงด้วยอักษรปกติ
- ส่วนทีเ่ ป็นคำชัน้ อรรถกถา หรือคำอธิบาย จะแสดงด้วยอักษรเอน
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วิธีพินทุและอธิษฐานบริขาร
วิธพ
ี นิ ทุ (วิ.อ.๒/๓๖๘-๙/๔๑๐)
ในอรรถกถาว่า การทำให้จวี รทีไ่ ด้มาใหม่เสียสีหรือมีตำหนิดว้ ยสีเขียว สีตม
หรือสีดำคล้ำ มักทำจุดเป็นวงกลมอย่างใหญ่เท่าแววตานกยูง อย่างเล็กเท่าหลัง
ตัวเรือด ทีม่ มุ จีวรพร้อมกับกล่าวคำว่า “อิมงั พินทุกปั ปัง กะโรมิ”. (ดูหน้า ๑๔๓)

คำอธิษฐานบริขาร*
คำอธิษฐานบริขารสิง่ เดียว ในหัตถบาส ว่า ๓ หน
ชนิดบริขาร
คำอธิษฐาน
บาตร
อิมงั ปัตตัง
อะธิฏฐามิ.
สังฆาฏิ
อิมงั สังฆาฏิง
อะธิฏฐามิ.
อุตตราสงค์ (จีวร)
อิมงั อุตตะราสังคัง
อะธิฏฐามิ.
อันตรวาสก (สบง) อิมงั อันตะระวาสะกัง
อะธิฏฐามิ.
นิสที นะ (ผ้าปูนง่ั )
อิมงั นิสีทะนัง
อะธิฏฐามิ.
ผ้าอาบน้ำฝน
อิมงั วัสสิกะสาฏิกัง
อะธิฏฐามิ.
ผ้าปิดฝี
อิมงั กัณฑุปะฏิจฉาทิง
อะธิฏฐามิ.
ผ้าปูนอน
อิมงั ปัจจัตถะระณัง
อะธิฏฐามิ.
ผ้าเช็ดหน้า เช็ดปาก อิมงั มุขะปุญฉะนะโจลัง อะธิฏฐามิ.
ผ้าบริขาร
อิมงั ปะริกขาระโจลัง
อะธิฏฐามิ.
คำอธิษฐานบริขารหลายสิง่ ในหัตถบาส ว่า ๓ หน
ชนิดบริขาร
คำอธิษฐาน
ผ้าปูนอน
อิมานิ ปัจจัตถะระณานิ
อะธิฏฐามิ.
ผ้าเช็ดหน้า เช็ดปาก อิมานิ มุขะปุญฉะนะโจลานิ อะธิฏฐามิ.
ผ้าบริขาร
อิมานิ ปะริกขาระโจลานิ อะธิฏฐามิ.
* โดยพุทธพจน์ ทรงให้มกี ารอธิษฐานบริขารชนิดต่างๆ แต่มไิ ด้บอกวิธี ในคัมภีรป์ ริวารว่า อธิษฐานมี ๒ คือ ๑.อธิษฐาน
ด้วยกาย ๒.อธิษฐานด้วยวาจา. คำอธิษฐานและถอนอธิษฐานดังกล่าวนี้ อรรถกถาผูกขึน้ มาเพือ่ เป็นการอธิษฐานด้วยวาจา

๔๐๙

ภาคผนวก

คำถอนอธิษฐานบริขาร
คำถอนอธิษฐานนัน้ พึงว่าทุกอย่างเหมือนกับการอธิษฐาน แต่จะเปลีย่ น
เฉพาะคำว่า อะธิฏฐามิ เป็น ปัจจุทธะรามิ
(ในพระไตรปิฎกมิได้มีที่กล่าวถึงเรื่องการขาดอธิษฐาน แต่ในหนังสือ
บุพพสิกขาวรรณา หน้า ๔๖๔ กล่าวไว้วา่ ผ้าไตรจีวร ถ้าขาดเป็นช่องทะลุเท่าหลัง
เล็บก้อย เป็นเหตุให้ขาดอธิษฐาน ดังนี้
สังฆาฏิ และจีวร ด้านยาวตั้งแต่ริมผ้าเข้าไป ๑ คืบ
ด้านกว้างตัง้ แต่รมิ ผ้าเข้าไป ๘ นิ้ว
สบง
ด้านยาวตั้งแต่ริมผ้าเข้าไป ๑ คืบ
ด้านกว้างตั้งแต่ริมผ้าเข้าไป ๔ นิ้ว)

คำวิกปั บริขาร
(วิธกี ารวิกปั และถอนวิกปั นี้ มีอธิบายไว้ในสิกขาบทวิภงั ค์ สุราปานวรรค สิกขาบทที่ ๙ หน้า ๑๔๔)

คำวิกปั ต่อหน้าผูร้ บั ในหัตถบาส ว่าดังนี้ (๓ หน)
จีวรผืนเดียว
อิมงั จีวะรัง ตุยหัง วิกปั เปมิ.
จีวรหลายผืน
อิมานิ จีวะรานิ ตุยหัง วิกปั เปมิ.
บาตรใบเดียว
อิมงั ปัตตัง ตุยหัง วิกปั เปมิ.
บาตรหลายใบ
อิมานิ ปัตตานิ ตุยหัง วิกปั เปมิ.

คำถอนวิกปั
ผูถ้ อนแก่พรรษากว่า ในหัตถบาส ว่าดังนี้ (๓ หน)
จีวรผืนเดียว อิมงั จีวะรัง มัยหัง สันตะกัง ปริภญ
ุ ชะ วา
วิสชั เชหิ วา ยะถาปัจจะยัง วา กะโรหิ.
จีวรหลายผืน อิมานิ จีวะรานิ มัยหัง สันตะกานิ ปริภญ
ุ ชะ วา
วิสชั เชหิ วา ยะถาปัจจะยัง วา กะโรหิ.
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บาตรใบเดียว

อิมงั ปัตตัง มัยหัง สันตะกัง ปริภญ
ุ ชะ วา
วิสชั เชหิ วา ยะถาปัจจะยัง วา กะโรหิ.
บาตรหลายใบ อิมานิ ปัตตานิ มัยหัง สันตะกานิ ปริภญ
ุ ชะ วา
วิสชั เชหิ วา ยะถาปัจจะยัง วา กะโรหิ.
(ผูถ้ อนอ่อนพรรษากว่า ในหัตถบาส ให้เปลีย่ น กะโรหิ เป็น กะโรถะ )

วิธีถือนิสัย
วิธถี อื นิสยั พระอุปชั ฌาย์
สัทธิวิหาริกนั้น พึงห่มผ้าอุตตราสงค์เฉวียงบ่า ไหว้เท้านั่งกระโหย่ง
ประคองอัญชลี แล้วกล่าวคำอย่างนี้ ๓ หนว่า
"อุปชั ฌาโย เม ภันเต โหหิ."
"ท่านเจ้าข้า ขอท่านจงเป็นอุปชั ฌายะของข้าพเจ้า "
อุปชั ฌาย์รบั ว่า “สาหุ ดีละ, ละหุ เบาใจละ, โอปายิกงั ชอบแก่อบุ ายละ,
ปะฏิรปู งั สมควรละ, ปาสาทิเกนะ สัมปาเทหิ จงยังความปฏิบตั ใิ ห้ถงึ พร้อม
ด้วยอาการอันน่าเลือ่ มใสเถิด” ดังนีก้ ไ็ ด้ รับด้วยกาย รับด้วยวาจา รับด้วยทัง้ กาย
และวาจาก็ได้ เป็นอันว่าอันเตวาสิกถืออาจารย์แล้ว, ไม่รบั ด้วยกาย ไม่รบั ด้วย
วาจา ไม่รบั ด้วยทัง้ กายและวาจา ไม่เป็นอันว่าอันเตวาสิกถืออาจารย์แล้ว.
(ถ้าท่านรับสัทธิวหิ าริก พึงกล่าวรับว่า "สาธุ ภันเต."
กล่าวอีก ๓ หนว่า “อัชชะตัคเคทานิ เถโร มัยหัง ภาโร, อะหัมปิ
เถรัสสะ ภาโร.”) หมายเหตุ ในวงเล็บเป็นนัยแห่งอรรถกถา
วิธถี อื นิสยั พระอาจารย์
อันเตวาสิกนัน้ พึงห่มผ้าอุตตราสงค์เฉวียงบ่า ไหว้เท้านัง่ กระโหย่ง
ประคองอัญชลี แล้วกล่าวอย่างนี้ ๓ หนว่า
"อาจะริโย เม ภันเต โหหิ, อายัสม๎ ะโต นิสสายะ วัจฉามิ."
"ท่านเจ้าข้า ขอท่านจงเป็นอาจารย์ของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจักอาศัยท่านอยู"่
(ลำดับต่อจากนี้ เหมือนกับวิธถี อื นิสยั พระอุปชั ฌาย์ทกุ อย่าง )

๔๑๑
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คำอธิษฐานเข้าพรรษา
อิมสั ม๎ งิ อาวาเส อิมงั เตมาสัง วัสสัง อุเปมิ.

คำขอขมาโทษ
พิธขี มาหลายคน
ผูข้ อ เถเร ปะมาเทนะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง , สัพพัง อะปะราธัง
ขะมะตุ โน ภันเต. (๓ หน)
ผู้รับ อะหัง ขะมามิ ตุมเหหิปิ เม ขะมิตพั พัง.
ผูข้ อ ขะมามะ ภันเต.
พิธขี มาคนเดียว
ผูข้ อ เถเร ปะมาเทนะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง, สัพพัง อะปราธัง
ขะมะถะ เม ภันเต. (๓ หน)
ผู้รับ อะหัง ขะมามิ ตะยาปิ เม ขะมิตพั พัง.
ผูข้ อ ขะมามิ ภันเต.
คำตอบรับผูม้ าขอขมา (พุทธพจน์ พระไตรปิฎกบาลี สยามรัฐ ๗ / ๓๖๙ / ๑๘๐)
“ยะโต จะ โข ตะวัง อาวุโส อัจจะยัง อัจจะยะโต ทิส๎วา
ยะถาธัมมัง ปะฏิกะโรสิ ตันเต มะยัง ปะฏิคคัณหามะ วุทธิ เหสา อาวุโส
อะริยสั สะ วินะเย โย อัจจะยัง อัจจะยะโต ทิส๎วา ยะถาธัมมัง ปะฏิกะโรติ
อายะติง สังวะรัง อาปัชชะติ.”
เมือ่ ใดท่านเห็นโทษ โดยความเป็นโทษ แล้วทำคืนตามธรรม เมือ่ นัน้
เรารับโทษนัน้ ของท่าน เพราะผูใ้ ดเห็นโทษโดยความเป็นโทษ แล้วทำคืนตาม
ธรรม ถึงความสำรวมต่อไป ข้อนัน้ เป็นความเจริญในอริยวินยั .
คำสัตตาหะกะระณียะ
“สัตตาหะกะระณียัง กิจจัง เม อัตถิ ตัสมา มะยา คันตัพพัง
อิมสั ม๎ งิ สัตตาหัพภันตะเร นิวตั ติสสามิ.”
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คำเสียสละของเป็นนิสสัคคีย์
จีวรวรรค สิกขาบทที่ ๑ (เกีย่ วกับการเก็บจีวรเกินจำเป็นไว้เกิน ๑๐ วัน)
พึงเข้าไปหาภิกษุรปู หนึง่ ห่มผ้าอุตตราสงค์เฉวียงบ่า นัง่ กระโหย่ง
ประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่า
"อิทงั เม ภันเต (อาวุโส) จีวะรัง ทะสาหาติกกันตัง นิสสัคคิยงั
อิมาหัง อายัสม๎ ะโต นิสสัชชามิ. "
"ท่านเจ้าข้า จีวรผืนนีข้ องข้าพเจ้าล่วง ๑๐ วัน เป็นของจำจะเสียสละ
ข้าพเจ้าสละจีวรผืนนี้แก่ท่าน."
ถ้าสละตัง้ แต่ ๒ ผืนขึน้ ไป พึงว่ารวมกัน ดังนี้
"อิมานิ เม ภันเต (อาวุโส) จีวะรานิ ทะสาหาติกกันตานิ
นิสสัคคิยานิ อิมานาหัง อายัสม๎ ะโต นิสสัชชามิ."
"ท่านเจ้าข้า จีวรเหล่านีข้ องข้าพเจ้าล่วง ๑๐ วัน เป็นของจำจะเสียสละ
ข้าพเจ้าสละจีวรเหล่านี้แก่ท่าน."
ครัน้ สละแล้วพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผรู้ บั เสียสละนัน้ พึงรับอาบัติ พึงคืน
จีวรที่เสียสละให้ด้วยคำว่า

คำคืนจีวร
จีวรผืนเดียว พึงว่า "อิมงั จีวะรัง อายัสม๎ ะโต ทัมมิ."
จีวรหลายผืน พึงว่า "อิมานิ จีวะรานิ อายัสม๎ ะโต ทัมมิ."
จีวรวรรค สิกขาบทที่ ๒ (เกีย่ วกับอยูป่ ราศจากไตรจีวร แม้ราตรีหนึง่ )
พึงเข้าไปหาภิกษุรปู หนึง่ ห่มผ้าอุตตราสงค์เฉวียงบ่า นัง่ กระโหย่ง
ประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่า
"อิทงั เม ภันเต (อาวุโส) จีวะรัง รัตติวปิ ปะวุตถัง อัญญัตร๎ ะ
ภิกขุสมั มะติยา นิสสัคคิยงั อิมาหัง อายัสม๎ ะโต นิสสัชชามิ."
"ท่านเจ้าข้า จีวรผืนนีข้ องข้าพเจ้า อยูป่ ราศจากแล้วล่วงราตรี
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๔๑๓

เป็นของจำจะเสียสละ เว้นแต่ภกิ ษุได้รบั สมมติ ข้าพเจ้าสละจีวรผืนนีแ้ ก่ทา่ น."
ถ้าสละ ๒ ผืน พึงว่า "ทะวิจวี ะรัง"
ถ้าสละ ๓ ผืน พึงว่า "ติจวี ะรัง"
ครั้นสละแล้ว พึงแสดงอาบัติ ภิกษุผู้รับเสียสละนั้นพึงรับอาบัติ
พึงคืนจีวรทีเ่ สียสละให้อย่างสิกขาบทที่ ๑
จีวรวรรค สิกขาบทที่ ๓ (เกีย่ วกับเก็บอกาลจีวร ไว้เกินกำหนด)
"อิทงั เม ภันเต (อาวุโส) จีวะรัง อะกาละจีวะรัง มาสาติกกันตัง
นิสสัคคิยงั อิมาหัง อายัสม๎ ะโต นิสสัชชามิ."
"อกาลจีวรผืนนี้ของข้าพเจ้าล่วงเดือนหนึ่ง จำจะสละ ข้าพเจ้า
สละจีวรผืนนีแ้ ก่ทา่ น. "
จีวรวรรค สิกขาบทที่ ๖ (เกีย่ วกับขอจีวรต่อคฤหัสถ์ ทีไ่ ม่ใช่ญาติ)
"อิทงั เม ภันเต (อาวุโส) จีวะรัง อัญญาตะกัง คะหะปะติกงั
อัญญัตร๎ ะ สะมะยา วิญญาปิตงั นิสสัคคิยงั อิมาหัง อายัสม๎ ะโต นิสสัชชามิ."
"จีวรผืนนีข้ องข้าพเจ้า ขอต่อเจ้าเรือนผูม้ ใิ ช่ญาติ นอกจากสมัย
เป็นของจำจะสละ ข้าพเจ้าสละจีวรผืนนีแ้ ก่ทา่ น."
จีวรวรรค สิกขาบทที่ ๗ (เกีย่ วกับจีวรฉิบหายไป แล้วรับจีวรเกินกำหนด)
"อิทงั เม ภันเต (อาวุโส) จีวะรัง อัญญาตะกัง คะหะปะติกงั
ตะทุตตะริง วิญญาปิตงั นิสสัคคิยงั อิมาหัง อายัสม๎ ะโต นิสสัชชามิ. "
"ท่านเจ้าข้า จีวรผืนนีข้ องข้าพเจ้า ขอแล้วเกินกำหนดต่อเจ้าเรือน
ผูม้ ใิ ช่ญาติ เป็นของจำจะสละ ข้าพเจ้าสละจีวรผืนนีแ้ ก่ทา่ น. "
จีวรวรรค สิกขาบทที่ ๘ (เกีย่ วกับพูดให้เขาซือ้ จีวรทีด่ กี ว่าเขากำหนด)
"อิทัง เม ภันเต (อาวุโส) จีวะรัง ปุพเพ อัปปะวาริโต
อัญญาตะกัง คะหะปะติกงั อุปะสังกะมิตว๎ า จีวะเร วิกปั ปัง อาปันนัง
นิสสัคคิยงั อิมาหัง อายัสม๎ ะโต นิสสัชชามิ."
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"ท่านเจ้าข้า จีวรผืนนีข้ องข้าพเจ้า เขาไม่ได้ปวารณาไว้กอ่ น ข้าพเจ้า
เข้าไปหาเจ้าเรือนผูไ้ ม่ใช่ญาติ ถึงการกำหนดในจีวร เป็นของจำจะสละ ข้าพเจ้า
สละจีวรผืนนี้แก่ท่าน."
จีวรวรรค สิกขาบทที่ ๑๐ (เกีย่ วกับทวงจีวรจากผูร้ บั ฝากผูอ้ น่ื เกิน ๓ กำหนด)
"อิทงั เม ภันเต (อาวุโส) จีวะรัง อะติเรกะติกขัตตุง โจทะนายะ
อะติเรกะฉักขัตตุง ฐาเนนะ อะภินิปผาทิตัง นิสสัคคิยัง อิมาหัง
อายัสม๎ ะโต นิสสัชชามิ."
"ท่านเจ้าข้า จีวรผืนนีข้ องข้าพเจ้า ให้สำเร็จด้วยทวงเกิน ๓ ครัง้
ด้วยยืนเกิน ๖ ครัง้ เป็นของจำจะสละ ข้าพเจ้าสละจีวรผืนนีแ้ ก่ทา่ น."
โกสิยวรรค สิกขาบทที่ ๘ (เกีย่ วกับรับเงินหรือทอง)
"อะหัง ภันเต (อาวุโส) รูปิยัง ปะฏิคคะเหสิง, อิทัง เม
นิสสัคคิยงั อิมาหัง สังฆัสสะ นิสสัชชามิ."
"ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้ารับรูปยิ ะไว้แล้ว ของนีข้ องข้าพเจ้า เป็นของ
จำจะสละ ข้าพเจ้าสละรูปยิ ะนี้แก่สงฆ์."
โกสิยวรรค สิกขาบทที่ ๙ (เกีย่ วกับทำการซือ้ ขายด้วยรูปยิ ะ)
"อะหัง ภันเต (อาวุโส) นานัปปะการะกัง รูปยิ ะสังโวหารัง
สะมาปัชชิง, อิทงั เม นิสสัคคิยงั , อิมาหัง สังฆัสสะ นิสสัชชามิ."
"ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้าถึงการซือ้ ขาย ด้วยรูปยิ ะมีประการต่างๆ ของ
สิง่ นีข้ องข้าพเจ้าเป็นของจำจะสละ ข้าพเจ้าสละของสิง่ นี้แก่สงฆ์."
โกสิยวรรค สิกขาบทที่ ๑๐ (เกีย่ วกับทำการซือ้ ขาย โดยใช้ของแลก)
"อะหัง ภันเต (อาวุโส) นานัปปะการะกัง กะยะวิกกะยัง
สะมาปัชชิง, อิทงั เม นิสสัคคิยงั , อิมาหัง อายัสม๎ ะโต นิสสัชชามิ."
"ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้าได้ถงึ การแลกเปลีย่ นมีประการต่างๆ ของสิง่ นี้
ของข้าพเจ้าเป็นของจำจะสละ ข้าพเจ้าสละของสิง่ นีแ้ ก่ทา่ น."
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ปัตตวรรค สิกขาบทที่ ๑ (เกีย่ วกับบาตรทีเ่ กิน ๑ ลูกไว้เกิน ๑๐ วัน)
"อะยัง เม ภันเต (อาวุโส) ปัตโต ทะสาหาติกกันโต นิสสัคคิโย,
อิมาหัง อายัสม๎ ะโต นิสสัชชามิ."
"ท่านเจ้าข้า บาตรใบนีข้ องข้าพเจ้าล่วง ๑๐ วัน เป็นของจำจะเสียสละ
ข้าพเจ้าสละบาตรใบนี้แก่ท่าน"

คำคืนบาตร
"อิมงั ปัตตัง อายัสม๎ ะโต ทัมมิ"
"ข้าพเจ้าให้บาตรใบนี้แก่ท่าน"
ปัตตวรรค สิกขาบทที่ ๒ (เกีย่ วกับบาตรร้าวไม่เกิน ๕ แห่ง ขอบาตรใหม่)
"อะยัง เม ภันเต (อาวุโส) ปัตโต อูนะปัญจะพันธะเนนะ
ปัตเตนะ เจตาปิโต นิสสัคคิโย, อิมาหัง สังฆัสสะ นิสสัชชามิ. "
"ท่านเจ้าข้า บาตรใบนีข้ องข้าพเจ้า ให้จา่ ยมาแล้ว เป็นของจำจะสละ
เพราะเป็นบาตรมีแผลหย่อนห้า ข้าพเจ้าสละบาตรใบนี้แก่สงฆ์. "
ปัตตวรรค สิกขาบทที่ ๓ (เกีย่ วกับเก็บเภสัช ๕ ไว้เกิน ๗ วัน)
"อิทัง เม ภันเต (อาวุโส) เภสัชชัง สัตตาหาติกกันตัง
นิสสัคคิยงั , อิมาหัง อายัสม๎ ะโต นิสสัชชามิ."
" ท่านเจ้าข้า เภสัชนีข้ องข้าพเจ้าล่วง ๗ วัน เป็นของจำจะสละ
ข้าพเจ้าสละเภสัชนี้แก่ท่าน."

คำคืนเภสัช
"อิมงั เภสัชชัง อายัสม๎ ะโต ทัมมิ"
"ข้าพเจ้าให้เภสัชนี้แก่ท่าน"
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ปัตตวรรค สิกขาบทที่ ๔ (เกีย่ วกับแสวงหาและทำผ้าอาบน้ำฝนก่อนเวลา)
"อิทงั เม ภันเต (อาวุโส) วัสสิกะสาฏิกะจีวะรัง อะติเรกะมาเส
เสเส คิมหาเน ปะริยิฏฐัง อะติเรกัฑฒะมาเส เสเส คิมหาเน กัต๎วา
นิวตั ถัง นิสสัคคิยงั อิมาหัง อายัสม๎ ะโต นิสสัชชามิ."
"ท่านเจ้าข้า จีวรคือผ้าอาบน้ำฝนผืนนีข้ องข้าพเจ้า แสวงหาได้มา
ในฤดูรอ้ น ซึง่ ยังเหลือเกินกว่า ๑ เดือน ทำนุง่ ในฤดูรอ้ น ซึง่ ยังเหลืออยูเ่ กินกว่า
กึง่ เดือน เป็นของจำจะสละ ข้าพเจ้าสละจีวรคือผ้าอาบน้ำฝนนีแ้ ก่ทา่ น."
ปัตตวรรค สิกขาบทที่ ๕ (เกีย่ วกับให้จวี รแก่ภกิ ษุอน่ื แล้วชิงคืน)
"อิทัง เม ภันเต (อาวุโส) จีวะรัง ภิกขุสสะ สามัง ทัต๎วา
อัจฉินนัง นิสสัคคิยงั อิมาหัง อายัสม๎ ะโต นิสสัชชามิ. "
"ท่านเจ้าข้า จีวรผืนนีข้ องข้าพเจ้า ให้แก่ภกิ ษุเอง แล้วชิงเอามา เป็น
ของจำจะสละ ข้าพเจ้าสละจีวรผืนนีแ้ ก่ทา่ น."
ปัตตวรรค สิกขาบทที่ ๖ (เกีย่ วกับขอด้ายมาเองแล้ว ให้ชา่ งทอเป็นจีวร)
"อิทงั เม ภันเต (อาวุโส) จีวะรัง สามัง สุตตัง วิญญาเปต๎วา
ตันตะวาเยหิ วายาปิตงั นิสสัคคิยงั อิมาหัง อายัสม๎ ะโต นิสสัชชามิ. "
"ท่านเจ้าข้า จีวรผืนนีข้ องข้าพเจ้า ขอด้ายมาเองแล้ว ยังช่างหูกให้ทอ
เป็นของจำจะสละ ข้าพเจ้าสละจีวรผืนนีแ้ ก่ทา่ น. "
ปัตตวรรค สิกขาบทที่ ๗ (เกีย่ วกับให้ชา่ งทอดีกว่าผูท้ จ่ี ะถวายกำหนด)
"อิทัง เม ภันเต (อาวุโส) จีวะรัง ปุพเพ อัปปะวาริโต
อัญญาตะกัสสะ คะหะปะติกสั สะ ตันตะวาเย อุปะสังกะมิตว๎ า จีวะเร
วิกปั ปัง อาปันนัง นิสสัคคิยงั อิมาหัง อายัสม๎ ะโต นิสสัชชามิ. "
"ท่านเจ้าข้า จีวรผืนนีข้ องข้าพเจ้า เขาไม่ได้ปวารณาไว้กอ่ น ข้าพเจ้า
เข้าไปหาช่างหูกของเจ้าเรือน ผูไ้ ม่ใช่ญาติ ถึงความกำหนดในจีวร เป็นของ
จำจะสละ ข้าพเจ้าสละจีวรผืนนีแ้ ก่ทา่ น. "
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ปัตตวรรค สิกขาบทที่ ๘ (เกีย่ วกับเก็บผ้าจำนำพรรษาไว้เกินจีวรกาล)
"อิทงั เม ภันเต (อาวุโส) อัจเจกะจีวะรัง จีวะระกาละสะมะยัง
อะติกกามิตงั นิสสัคคิยงั อิมาหัง อายัสม๎ ะโต นิสสัชชามิ. "
"ท่านเจ้าข้า ผ้าอัจเจกจีวรผืนนีข้ องข้าพเจ้า เก็บไว้ลว่ งเลยสมัย
จีวรกาลเป็นของจำจะสละ ข้าพเจ้าสละผ้าอัจเจกจีวรผืนนีแ้ ก่ทา่ น. "
ปัตตวรรค สิกขาบทที่ ๙ (เกีย่ วกับอยูป่ า่ มีภยั เก็บจีวรในบ้านเกิน ๖ คืน)
"อิทงั เม ภันเต (อาวุโส) จีวะรัง อะติเรกะฉารัตตัง
วิปปะวุตถัง อัญญัตร๎ ะ ภิกขุสมั มะติยา นิสสัคคิยงั อิมาหัง อายัสม๎ ะโต
นิสสัชชามิ."
"ท่านเจ้าข้า จีวรผืนนีข้ องข้าพเจ้า อยูป่ ราศแล้วเกิน ๖ ราตรี เป็นของ
จำจะสละ เว้นไว้แต่ภกิ ษุได้สมมติ ข้าพเจ้าสละจีวรผืนนีแ้ ก่ทา่ น. "
ปัตตวรรค สิกขาบทที่ ๑๐ (เกีย่ วกับน้อมลาภทีเ่ ขาจะถวายสงฆ์มาเพือ่ ตน)
"อิทงั เม ภันเต (อาวุโส) ชานัง สังฆิกงั ลาภัง ปะริณะตัง
อัตตะโน ปะริณามิตงั นิสสัคคิยงั อิมาหัง อายัสม๎ ะโต นิสสัชชามิ."
"ท่านเจ้าข้า ลาภนีเ้ ขาน้อมไปเป็นของถวายสงฆ์ ข้าพเจ้ารูอ้ ยู่ น้อมมา
เพือ่ ตน เป็นของจำจะสละ ข้าพเจ้าสละลาภนีแ้ ก่ทา่ น. "

สมณกัปปะ
“ดูกอ่ นภิกษุทง้ั หลาย เราอนุญาตให้ฉนั ผลไม้โดยสมณกัปปะ ๕ อย่าง คือ
๑.ผลไม้ที่ลนด้วยไฟ
๒.ผลไม้ที่กรีดด้วยศัสตรา
๓.ผลไม้ที่จิกด้วยเล็บ
๔.ผลไม้ที่ไม่มีเมล็ด
๕.ผลไม้ที่ปล้อนเมล็ดออกแล้ว”
กระทำโดย ภิกษุกล่าวคำว่า “กัปปิยัง กะโรหิ” อนุปะสัมบัน ใช้ศัสตรา
หรือเล็บ ทำตำหนิทผ่ี ลไม้ซง่ึ อยูต่ ดิ ต่อกัน พร้อมกับกล่าวว่า “กัปปิยงั ภันเต”
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วิธแี สดงอาบัติ
แสดงอาบัตกิ อ่ นทำอุโบสถ
ภิกษุรปู หนึง่ ต้องอาบัตใิ นวันอุโบสถ. เธอได้มคี วามปริวติ กในขณะนัน้ ว่า
พระผูม้ พี ระภาคทรงบัญญัตไิ ว้วา่ ภิกษุมอี าบัตติ ดิ ตัว ไม่พงึ ทำอุโบสถ ดังนี้ ก็เรา
เป็นผูต้ อ้ งอาบัตแิ ล้ว จะพึงปฏิบตั อิ ย่างไรหนอ จึงบอกเรือ่ งนัน้ แก่ภกิ ษุทง้ั หลาย
ภิกษุทง้ั หลาย กราบทูลเรือ่ งนัน้ แด่พระผูม้ พี ระภาค.
พระผูม้ พี ระภาครับสัง่ กะภิกษุทง้ั หลายว่า ดูกอ่ นภิกษุทง้ั หลาย ก็ภกิ ษุใน
ศาสนานี้ต้องอาบัติในวันอุโบสถ. ภิกษุนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุรูปหนึ่ง ห่มผ้า
อุตราสงค์เฉวียงบ่า นัง่ กระโหย่ง ประคองอัญชลี แล้วกล่าวอย่างนีว้ า่
“อะหัง อาวุโส อิตถันนามัง อาปัตติง (แทนด้วยชือ่ ประเภทของอาบัต)ิ
อาปันโน ตัง ปะฏิเทเสมิ แน่ะเธอ ผมต้องอาบัตมิ ชี อ่ื นี้ ผมแสดงคืนอาบัตนิ น้ั .”
ภิกษุผู้รับพึงถามว่า
“ปัสสะสิ ท่านเห็นหรือ?”
ภิกษุผู้แสดงพึงตอบว่า “อามะ ปัสสามิ ครับ ผมเห็น.”
ภิกษุผู้รับพึงบอกว่า
“อายะติง สังวะเรยยาสิ ท่านพึงสำรวมต่อไป”
สงสัยในอาบัติ
ดูกอ่ นภิกษุทง้ั หลาย ก็ภกิ ษุในศาสนานีม้ คี วามสงสัยในอาบัติ ในวัน
อุโบสถ. ภิกษุนน้ั พึงเข้าไปหาภิกษุรปู หนึง่ ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า นัง่ กระโหย่ง
ประคองอัญชลีแล้ว กล่าวอย่างนี้ ว่า
“อะหัง อาวุโส อิตถันนามายะ อาปัตติยา (แทนด้วยชือ่ ประเภทของ
อาบัต)ิ เวมะติโก ยะทา นิพเพมะติโก ภะวิสสามิ ตะทา ตัง อาปัตติง
ปะฏิกะริสสามิ แน่ะเธอ ผมมีความสงสัยในอาบัตมิ ชี อ่ื นี้ จักหมดสงสัยเมือ่ ใด
จักทำคืนอาบัตินั้นเมื่อนั้น”
ครั้นแล้วพึงทำอุโบสถ ฟังปาติโมกข์ แต่ไม่พึงทำอันตรายแก่อุโบสถ
เพราะข้อที่สงสัยนั้นเป็นปัจจัย.
(จากพุทธพจน์น้ี ทำให้ทราบว่าสมัยพุทธกาลมีการแสดงอาบัตเิ ฉพาะ
ทีต่ อ้ งหรือสงสัยจริงๆ ปัจจุบนั ได้มคี ณาจารย์เรียบเรียงวิธกี ารแสดงอาบัตไิ ว้ ดังนี)้
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ภิกษุผอู้ อ่ นพรรษากว่า* พึงแสดงดังนี้
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ. (๓ จบ)
กระผมขอรวบรวมอาบัตทิ ง้ั หลายทัง้ ปวง ทีส่ มควรเทศนามาแสดงต่อท่าน
(พระอาจารย์) ถ้าหากกระผมล่วงเกินในสิกขาบทเหล่าใด ก็ขอแสดงในสิกขาบท
เหล่านัน้ ถ้าไม่ได้ลว่ งเกินก็เป็นอันว่าไม่ได้แสดง.
อะหัง ภันเต สัมพะหุลา นานาวัตถุกาโย ถุลลัจจะยาโย อาปัตติโย
อาปันโน ตา ปะฏิเทเสมิ.
ภิกษุผู้รับพึงถามว่า
ปัสสะสิ อาวุโส.
ภิกษุผู้แสดงพึงตอบว่า อามะ ภันเต ปัสสามิ.
ภิกษุผู้รับพึงถามว่า
อายะติง อาวุโส สังวะเรยยาสิ.
ภิกษุผู้แสดงพึงตอบว่า สาธุ สุฏฐุ ภันเต สังวะริสสามิ. (๓ หน)
อะหัง ภันเต สัมพะหุลา นานาวัตถุกาโย ปาจิตติยาโย อาปัตติโย
อาปันโน ตา ปะฏิเทเสมิ.
ภิกษุผู้รับพึงถามว่า
ปัสสะสิ อาวุโส.
ภิกษุผู้แสดงพึงตอบว่า อามะ ภันเต ปัสสามิ.
ภิกษุผู้รับพึงถามว่า
อายะติง อาวุโส สังวะเรยยาสิ.
ภิกษุผู้แสดงพึงตอบว่า สาธุ สุฏฐุ ภันเต สังวะริสสามิ. (๓ หน)
อะหัง ภันเต สัมพะหุลา นานาวัตถุกาโย ทุกกะฏาโย อาปัตติโย
อาปันโน ตา ปะฏิเทเสมิ.
ปัสสะสิ อาวุโส.
ภิกษุผู้รับพึงถามว่า
ภิกษุผู้แสดงพึงตอบว่า อามะ ภันเต ปัสสามิ.
ภิกษุผู้รับพึงถามว่า
อายะติง อาวุโส สังวะเรยยาสิ.
ภิกษุผู้แสดงพึงตอบว่า สาธุ สุฏฐุ ภันเต สังวะริสสามิ. (๓ หน)
อะหัง ภันเต สัมพะหุลา ทุพภาสิตาโย อาปัตติโย อาปันโน ตา ปะฏิเทเสมิ.
ภิกษุผู้รับพึงถามว่า
ปัสสะสิ อาวุโส.
ภิกษุผู้แสดงพึงตอบว่า อามะ ภันเต ปัสสามิ.
ภิกษุผู้รับพึงถามว่า
อายะติง อาวุโส สังวะเรยยาสิ.
ภิกษุผู้แสดงพึงตอบว่า สาธุ สุฏฐุ ภันเต สังวะริสสามิ. ( ๓ หน)
* ถ้าผูพ้ รรษามากเป็นผูแ้ สดงให้เปลีย่ นทีข่ ดี เส้นใต้ไว้ จากคำว่า ภันเต เป็น อาวุโส, อาวุโส เป็น ภันเต, ปัสสะสิ เป็น
ปัสสะถะ และ สังวะเรยยาสิ เป็น สังวะเรยยาถะ
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กรรมวาจาสมมติเจ้าหน้าที่ทำการสงฆ์
ทรงบัญญัตวิ า่ ในเบือ้ งต้นต้องขอร้องภิกษุ จากนัน้ ภิกษุ ผูฉ้ ลาดสามารถ
จึงสวดประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติทตุ ยิ กรรมวาจา ตามแต่ละหน้าทีด่ งั นี้
กรรมวาจาสมมติเจ้าหน้าที่แจกจีวร
สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ, ยะทิ สังฆัสสะ ปัตตะกัลลัง, สังโฆ
อิตถันนามัง ภิกขุง จีวะระภาชะกัง สัมมันเนยยะ, เอสา ญัตติ.
สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ, สังโฆ อิตถันนามัง ภิกขุง
จีวะระภาชะกัง สัมมันนะติ, ยัสสายัสม๎ ะโต ขะมะติ อิตถันนามัสสะ ภิกขุโน
จีวะระภาชะกัสสะ สัมมะติ, โส ตุณห๎ สั สะ ยัสสะ นักขะมะติ โส ภาเสยยะ.
สัมมะโต สังเฆนะ อิตถันนาโม ภิกขุ จีวะระภาชะโก ขะมะติ
สังฆัสสะ, ตัสม๎ า ตุณห๎ ,ี เอวะเมตัง ธาระยามิ.
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ถ้าความพร้อมพรัง่ ของสงฆ์ถงึ ทีแ่ ล้ว
ขอสงฆ์จงสมมติภกิ ษุมชี อ่ื อย่างนีไ้ ว้เป็นผูแ้ จกจีวร นีเ้ ป็นญัตติ.
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า สงฆ์สมมติภกิ ษุมชี อ่ื นีเ้ ป็นผูแ้ จกจีวร
การสมมติภกิ ษุมชี อ่ื อย่างนีเ้ ป็นผูแ้ จกจีวร ชอบแก่ทา่ นผูใ้ ด ท่านผูน้ น้ั พึงเป็นผูน้ ง่ิ
ไม่ชอบแก่ทา่ นผูใ้ ด ท่านผูน้ น้ั พึงพูด.
ภิกษุมชี อ่ื นี้ สงฆ์สมมติไว้เป็นผูแ้ จกจีวรแล้ว การสมมติชอบแก่สงฆ์
เหตุนน้ั จึงนิง่ ข้าพเจ้าทรงความนีไ้ ว้ดว้ ยอย่างนี.้
หมายเหตุ
- ถ้าภิกษุผรู้ บั สมมติชอ่ื ว่า “อาสะโภ” พึงเปลีย่ นคำว่า อิตถันนามัง เป็น
อาสะภัง, อิตถันนามัสสะ เป็น อาสะภัสสะ, คำว่า อิตถันนาโม เป็น อาสะโภ.
- ถ้าผูส้ วดอ่อนกว่าผูร้ บั สมมติ พึงเปลีย่ นคำว่า ภิกขุง เป็น อายัสม๎ นั ตัง
อาสะภัง, ภิกขุโน เป็น อายัสม๎ ะโต อาสะภัสสะ, ภิกขุ เป็น อายัสม๎ า อาสะโภ.
- การสมมติเจ้าหน้าที่แบบอื่นๆ พึงเปลี่ยนแต่คำว่า จีวะระภาชะกัง,
จีวะระภาชะกัสสะ, จีวะระภาชะโก. เป็นคำต่างๆ ตามลำดับดังนี้ :ผูร้ บั จีวร เป็น จีวะระปะฏิคคาหะกัง, จีวะระปะฏิคคาหะกัสสะ, จีวะระปะฏิคคาหะโก
ผูเ้ ก็บจีวร เปลีย่ นเป็น จีวะระนิทาหะกัง, จีวะระนิทาหะกัสสะ, จีวะระนิทาหะโก
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กรรมวาจาสมมติเจ้าหน้าทีร่ บั จีวร 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
จีวะระนิทาหะกัญจะ จีวะระภาชะกัญจะ สัมมันนะติ, ยัสสายัสม๎ ะโต ขะมะติ
อิตถันนามัสสะ ภิกขุโน จีวะระปะฏิคคาหะกัสสะ จะ จีวะระนิทาหะกัสสะ จะ
จีวะระภาชะกัสสะ จะ สัมมะติ, โส ตุณห๎ สั สะ ยัสสะ นักขะมะติ โส ภาเสยยะ.
สัมมะโต สังเฆนะ อิตถันนาโม ภิกขุ จีวะระปะฏิคคาหะโก จะ
จีวะระนิทาหะโก จะ จีวะระภาชะโก. ขะมะติ สังฆัสสะ, ตัสม๎ า ตุณห๎ ี,
เอวะเมตัง ธาระยามิ.
ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ถ้าความพร้อมพรัง่ ของสงฆ์ถงึ ทีแ่ ล้ว ขอสงฆ์
จงสมมติภกิ ษุมชี อ่ื อย่างนีไ้ ว้เป็นผูร้ บั จีวร ผูเ้ ก็บจีวร ผูแ้ จกจีวร นีเ้ ป็นญัตติ.
ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า สงฆ์สมมติภิกษุมีชื่ออย่างนี้ไว้เป็นผู้รับจีวร
ผูเ้ ก็บจีวร ผูแ้ จกจีวร การสมมติภกิ ษุมชี อ่ื อย่างนีเ้ ป็นผูร้ บั จีวร ผูเ้ ก็บจีวร
ผู้แจกจีวร ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด
ท่านผู้นั้นพึงพูด.
ภิกษุมชี อ่ื อย่างนี้ สงฆ์สมมติไว้เป็นผูร้ บั จีวร ผูเ้ ก็บจีวร ผูแ้ จกจีวรแล้ว
การสมมติชอบแก่สงฆ์ เหตุนน้ั จึงนิง่ ข้าพเจ้าทรงความนีไ้ ว้ดว้ ยอย่างนี.้
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 ตุณห๎ สั สะ ยัสสะ นักขะมะติ โส ภาเสยยะ.
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สัมมะโต สังเฆนะ อิตถันนาโม ภิกขุ ภัตตุทเทสะโก ขะมะติ
สังฆัสสะ, ตัสม๎ า ตุณห๎ ,ี เอวะเมตัง ธาระยามิ.
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ถ้าความพร้อมพรัง่ ของสงฆ์ถงึ
ทีแ่ ล้ว ขอสงฆ์จงสมมติภกิ ษุมชี อ่ื อย่างนี้ เป็นภัตตุเทสก์ นีเ้ ป็นญัตติ.
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า สงฆ์สมมติภกิ ษุมชี อ่ื อย่างนีเ้ ป็น
ภัตตุเทสก์ การสมมติภิกษุมีชื่ออย่างนี้เป็นภัตตุเทสก์ ชอบแก่ท่านผู้ใด
ท่านผูน้ น้ั พึงเป็นผูน้ ง่ิ ไม่ชอบแก่ทา่ นผูใ้ ด ท่านผูน้ น้ั พึงพูด.
ภิกษุมีชื่ออย่างนี้ สงฆ์สมมติเป็นภัตตุเทสก์แล้ว การสมมติชอบ
แก่สงฆ์ เหตุนน้ั จึงนิง่ ข้าพเจ้าทรงความนีไ้ ว้ดว้ ยอย่างนี.้
กรรมวาจาสมมติภัณฑาคาริก
สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ, ยะทิ สังฆัสสะ ปัตตะกัลลัง, สังโฆ
อิตถันนามัง ภิกขุง ภัณฑาคาริกงั สัมมันเนยยะ, เอสา ญัตติ.
สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ, สังโฆ อิตถันนามัง ภิกขุง ภัณฑาคาริกงั
สั มมั นนะติ, ยั สสายั ส๎มะโต ขะมะติ อิตถันนามัสสะ ภิกขุโน
ภัณฑาคาริกัสสะ สัมมะติ, โส ตุณห๎ สั สะ ยัสสะ นักขะมะติ โส ภาเสยยะ.
สัมมะโต สังเฆนะ อิตถันนาโม ภิกขุ ภัณฑาคาริโก ขะมะติ
สังฆัสสะ, ตัสม๎ า ตุณห๎ ,ี เอวะเมตัง ธาระยามิ.
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ถ้าความพร้อมพรัง่ ของสงฆ์ถงึ ทีแ่ ล้ว
สงฆ์พงึ สมมติภกิ ษุมชี อ่ื อย่างนี้ ให้เป็นเจ้าหน้าทีร่ กั ษาเรือนคลัง นีเ้ ป็นญัตติ.
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า สงฆ์สมมติภิกษุมีชื่ออย่างนี้
ให้เป็นเจ้าหน้าที่รักษาเรือนคลัง การสมมติภิกษุมีชื่ออย่างนี้ ให้เป็นเจ้า
หน้าทีร่ กั ษาเรือนคลังชอบแก่ทา่ นผูใ้ ด ท่านผูน้ น้ั พึงเป็นผูน้ ง่ิ ไม่ชอบแก่ทา่ นผู้
ใดท่านผูน้ น้ั พึงพูด.
สงฆ์สมมติภิกษุมีชื่ออย่างนี้ ให้เป็นเจ้าหน้าที่รักษาเรือนคลังแล้ว
ชอบแก่สงฆ์ เหตุนน้ั จึงนิง่ ข้าพเจ้าทรงความนีไ้ ว้ดว้ ยอย่างนี.้
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กรรมวาจาสมมติเรือนคลัง
สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ, ยะทิ สังฆัสสะ ปัตตะกัลลัง, สังโฆ
อิตถันนามัง วิหารัง ภัณฑาคารัง สัมมันเนยยะ เอสา ญัตติ.
สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ, สังโฆ อิตถันนามัง วิหารัง ภัณฑาคารัง
สัมมันนะติ, ยัสสายัสม๎ ะโต ขะมะติ อิตถันนามัสสะ วิหารัสสะ ภัณฑาคารัสสะ
สัมมะติ, โส ตุณห๎ สั สะ ยัสสะ นักขะมะติ โส ภาเสยยะ.
สัมมะโต สังเฆนะ อิตถันนาโม วิหาโร ภัณฑาคาโร ขะมะติ
สังฆัสสะ, ตัสม๎ า ตุณห๎ ,ี เอวะเมตัง ธาระยามิ.
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์
ถึงทีแ่ ล้ว ขอสงฆ์จงสมมติวหิ ารมีชอ่ื อย่างนี้ ให้เป็นเรือนคลัง นีเ้ ป็นญัตติ.
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า สงฆ์สมมติวิหารมีชื่ออย่างนี้
ให้เป็นเรือนคลัง การสมมติวหิ ารมีชอ่ื อย่างนี้ ให้เป็นเรือนคลัง ชอบแก่ทา่ นผูใ้ ด
ท่านผูน้ น้ั พึงเป็นผูน้ ง่ิ ไม่ชอบแก่ทา่ นผูใ้ ด ท่านผูน้ น้ั พึงพูด.
สงฆ์สมมติวิหารมีชื่ออย่างนี้ ให้เป็นเรือนคลังแล้ว ชอบแก่สงฆ์
เหตุนน้ั จึงนิง่ ข้าพเจ้าทรงความนีไ้ ว้ดว้ ยอย่างนี.้
กรรมวาจาสมมติเจ้าหน้าที่ผู้แจกให้ภิกษุถือเสนาสนะ
สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ, ยะทิ สังฆัสสะ ปัตตะกัลลัง, สังโฆ
อิตถันนามัง ภิกขุง เสนาสะนะคาหาปะกัง สัมมันเนยยะ, เอสา ญัตติ.
สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ, สังโฆ อิตถันนามัง ภิกขุง
เสนาสะนะคาหาปะกัง สัมมันนะติ, ยัสสายัสม๎ ะโต ขะมะติ อิตถันนามัสสะ
ภิกขุโน เสนาสะนะคาหาปะกัสสะ สัมมะติ, โส ตุณห๎ สั สะ ยัสสะ นักขะมะติ
โส ภาเสยยะ.
สัมมะโต สังเฆนะ อิตถันนาโม ภิกขุ เสนาสะนะคาหาปะโก
ขะมะติ สังฆัสสะ, ตัสม๎ า ตุณห๎ ,ี เอวะเมตัง ธาระยามิ.
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ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ถ้าความพร้อมพรัง่ ของสงฆ์ถงึ ทีแ่ ล้ว
ขอสงฆ์จงสมมติภกิ ษุมชี อ่ื นี้ เป็นผูแ้ จกให้ภกิ ษุถอื เสนาสนะ นีเ้ ป็นญัตติ.
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า สงฆ์สมมติภกิ ษุมชี อ่ื นี้ ให้เป็น
ผูแ้ จกให้ภกิ ษุถอื เสนาสนะ การสมมติภกิ ษุมชี อ่ื นี้ เป็นผูแ้ จกให้ภกิ ษุถอื เสนาสนะ
ชอบแก่ทา่ นผูใ้ ด ท่านผูน้ น้ั พึงเป็นผูน้ ง่ิ ไม่ชอบแก่ทา่ นผูใ้ ด ท่านผูน้ น้ั พึงพูด.
ภิกษุมีชื่อนี้ สงฆ์สมมติเป็นผู้ให้ถือเสนาสนะแล้ว ชอบแก่สงฆ์
เหตุนน้ั จึงนิง่ ข้าพเจ้าทรงความนีไ้ ว้ดว้ ยอย่างนี.้
กรรมวาจาให้นวกรรม
สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ, ยะทิ สังฆัสสะ ปัตตะกัลลัง, สังโฆ
อิตถันนามัสสะ คะหะปะติโน วิหารัง อิตถันนามัสสะ ภิกขุโน นะวะกัมมัง
ทะเทยยะ, เอสา ญัตติ.
สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ, สังโฆ อิตถันนามัสสะ คะหะปะติโน
วิหารัง อิตถันนามัสสะ ภิกขุโน นะวะกัมมัง เทติ, ยัสสายัสม๎ ะโต
ขะมะติ อิตถันนามัสสะ คะหะปะติโน วิหารัสสะ อิตถันนามัสสะ ภิกขุโน
นะวะกัมมัสสะ ทานัง, โส ตุณห๎ สั สะ ยัสสะ นักขะมะติ โส ภาเสยยะ.
ทินโน สังเฆนะ อิตถันนามัสสะ คะหะปะติโน วิหาโร อิตถันนามัสสะ
ภิกขุโน นะวะกัมมัง ขะมะติ สังฆัสสะ, ตัสม๎ า ตุณห๎ ,ี เอวะเมตัง ธาระยามิ.
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ถ้าความพร้อมพรัง่ ของสงฆ์ถงึ ทีแ่ ล้ว
ขอสงฆ์จงให้วหิ ารของคหบดีผมู้ ชี อ่ื นี้ เป็นนวกรรมของภิกษุมชี อ่ื นี้ นีเ้ ป็นญัตติ.
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า สงฆ์ให้วหิ ารของคหบดีผมู้ ชี อ่ื นี้
เป็นนวกรรมของภิกษุมชี อ่ื นี้ การให้วหิ ารของคหบดีผมู้ ชี อ่ื นี้ เป็นนวกรรม
ของภิกษุมชี อ่ื นี้ ชอบแก่ทา่ นผูใ้ ด ท่านผูน้ น้ั พึงเป็นผูน้ ง่ิ ไม่ชอบแก่ทา่ นผูใ้ ด
ท่านผู้นั้นพึงพูด.
วิหารของคฤหบดีผู้มีชื่อนี้ สงฆ์ให้เป็นนวกรรมของภิกษุมีชื่อนี้แล้ว
ชอบแก่สงฆ์ เหตุนน้ั จึงนิง่ ข้าพเจ้าทรงความนีไ้ ว้ดว้ ยอย่างนี.้
(คำว่า อิตถันนามัสสะ คะหะปะติโน พึงเปลีย่ นตามชือ่ ผูส้ ร้าง ดังนี้
เช่น สุทัตตัสสะ คะหะปะติโน, วิสาขายะ อุปาสิกายะ, สีหัสสะ กุมารัสสะ)
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กรรมวาจาสมมติกัปปิยภูมิ
ดูก่อนอานนท์ ถ้าเช่นนั้น สงฆ์จงสมมติวิหารที่ตั้งอยู่สุดเขตวัด
ให้เป็นสถานทีเ่ ก็บของกัปปิยะ แล้วให้เก็บไว้ในสถานทีท่ ส่ี งฆ์จำนงหมาย คือ
วิหาร เรือนมุงแถบเดียว เรือนชัน้ เรือนโล้น หรือถ้ำก็ได้.
วิธีสมมติกัปปิยภูมิ
ดูกอ่ นภิกษุทง้ั หลาย ก็แลสงฆ์พงึ สมมติอย่างนี้
ภิกษุผฉู้ ลาด ผูส้ ามารถ จึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติทตุ ยิ กรรมวาจา
ว่าดังนี้
กรรมวาจาสมมติกัปปิยภูมิ
สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ, ยะทิ สังฆัสสะ ปัตตะกัลลัง, สังโฆ
อิตถันนามัง วิหารัง กัปปิยะภูมงิ สัมมันเนยยะ เอสา ญัตติ.
สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ, สังโฆ อิตถันนามัง วิหารัง กัปปิยะภูมงิ
สัมมันนะติ, ยัสสายััสม๎ ะโต ขะมะติ อิตถันนามัสสะ วิหารัสสะ กัปปิยะภูมยิ า
สัมมะติ, โส ตุณ๎หสั สะ ยัสสะ นักขะมะติ โส ภาเสยยะ.
สัมมะโต สังเฆนะ อิตถันนาโม วิหาโร กัปปิยะภูมิ ขะมะติ
สังฆัสสะ, ตัสม๎ า ตุณห๎ ,ี เอวะเมตัง ธาระยามิ.
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ถ้าความพร้อมพรัง่ ของสงฆ์ถงึ ทีแ่ ล้ว
สงฆ์พงึ สมมติวหิ ารมีชอ่ื นี้ ให้เป็นกัปปิยภูมิ นีเ้ ป็นญัตติ.
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า สงฆ์สมมติวหิ ารมีชอ่ื นี้ ให้เป็น
กัปปิยภูมิ การสมมติวหิ ารมีชอ่ื นีใ้ ห้เป็นกัปปิยภูมิ ชอบแก่ทา่ นผูใ้ ด ท่านผูน้ น้ั
พึงเป็นผูน้ ง่ิ ไม่ชอบแก่ทา่ นผูใ้ ด ท่านผูน้ น้ั พึงพูด.
วิหารมีชอ่ื นี้ สงฆ์สมมติให้เป็นกัปปิยภูมแิ ล้ว ชอบแก่สงฆ์ เหตุนน้ั จึงนิง่
ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้.
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ประเภทของอุโบสถ
ถ้ามีภกิ ษุ ๔ รูปขึน้ ไป ให้ยกปาติโมกข์ขน้ึ แสดง
ปาริสทุ ธิอโุ บสถ ภิกษุ ๓ รูป
ภิกษุผฉู้ ลาด พึงประกาศให้ภกิ ษุเหล่านัน้ ทราบ ด้วยญัตติกรรมวาจา
ว่าดังนี้
“สุณนั ตุ เม ภันเต อายัสม๎ นั ตา อัชชุโปสะโถ ปัณณะระโส,
ยะทายัสม๎ นั ตานัง ปัตตะกัลลัง, มะยัง อัญญะมัญญัง ปะริสทุ ธิอโุ ปสะถัง
กะเรยยามะ.
ท่านทัง้ หลายเจ้าข้า ขอจงฟังข้าพเจ้า อุโบสถวันนีท้ ่ี ๑๕ ถ้าความ
พร้อมพรัง่ ของท่านทัง้ หลายถึงทีแ่ ล้ว เราทัง้ หลายพึงทำปาริสทุ ธิอโุ บสถกันเถิด.”
(ถ้าผูส้ วดแก่กว่า พึงว่า อาวุโส แทน ภันเต )
(ถ้า ๑๔ ค่ำ พึงเปลีย่ น ปัณณะระโส เป็น จาตุททะโส)
ภิกษุผเู้ ถระ พึงห่มผ้าอุตตราสงค์เฉวียงบ่า นัง่ กระโหย่ง ประคองอัญชลี
แล้วบอกความบริสทุ ธิข์ องตน ต่อภิกษุเหล่านัน้ อย่างนีว้ า่
“ปะริสทุ โธ อะหัง อาวุโส, ปะริสทุ โธติ มัง ธาเรถะ.
ฉันบริสทุ ธิแ์ ล้วเธอ ขอเธอจำฉันว่า ผูบ้ ริสทุ ธิแ์ ล้ว” (๓ หน)
ภิกษุนวกะ พึงห่มผ้าอุตตราสงค์เฉวียงบ่า นัง่ กระโหย่ง ประคองอัญชลี
แล้วบอกความบริสทุ ธิข์ องตน ต่อภิกษุเหล่านัน้ ดังนี้
“ปะริสทุ โธ อะหัง ภันเต, ปะริสทุ โธติ มัง ธาเรถะ.
ผมบริสทุ ธิแ์ ล้วขอรับ ขอท่านทัง้ หลายจำผมว่า ผูบ้ ริสทุ ธิแ์ ล้ว” (๓ หน)
ปาริสทุ ธิอโุ ปสถภิกษุ ๒ รูป
ภิกษุผู้เถระ พึงห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า นั่งกระโหย่ง ประคอง
อัญชลี แล้วบอกความบริสทุ ธิข์ องตน ต่อภิกษุผนู้ วกะอย่างนีว้ า่
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“ปะริสทุ โธ อะหัง อาวุโส, ปะริสทุ โธติ มัง ธาเรหิ.
ฉันบริสทุ ธิแ์ ล้วเธอ ขอเธอจำฉันว่า ผูบ้ ริสทุ ธิแ์ ล้ว” (๓ หน)
ภิกษุผนู้ วกะ พึงห่มผ้าอุตตราสงค์เฉวียงบ่า นัง่ กระโหย่ง ประคอง
อัญชลี แล้วบอกความบริสทุ ธิข์ องตน ต่อภิกษุผเู้ ถระอย่างนีว้ า่
“ปะริสทุ โธ อะหัง ภันเต, ปะริสทุ โธติ มัง ธาเรถะ.
ผมบริสทุ ธิแ์ ล้วขอรับ ขอท่านจำผมว่า ผูบ้ ริสทุ ธิแ์ ล้ว” (๓ หน)
อธิษฐานอุโปสถ
ภิกษุนน้ั พึงกวาดสถานทีเ่ ป็นทีไ่ ปมา แห่งภิกษุทง้ั หลาย คือจะเป็น
โรงฉัน มณฑป หรือโคนไม้กต็ าม แล้วตัง้ น้ำฉัน น้ำใช้ ปูอาสนะ ตามประทีปไว้
แล้วนัง่ รออยู่ ถ้าภิกษุเหล่าอืน่ มา พึงทำอุโบสถ ร่วมกับพวกเธอ ถ้าไม่มมี า
พึงอธิษฐานว่า
“อัชชะ เม อุโปสะโถ
วันนีเ้ ป็นวันอุโบสถของเรา” (๓ หน)
ถ้าไม่อธิษฐาน ต้องอาบัตทิ กุ กฏ.
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ปาติโมกขุทเทส ๕
(พระไตรปิฎกแปลไทย มจร.๔ / ๒๓๐ / ๑๕๐)
การสวดปาติโมกข์มี ๕ วิธี ดังนี้
๑. ภิกษุสวดนิทานจบแล้ว พึงสวดอุทเทสทีเ่ หลือด้วยสุตบท
๒.ภิกษุสวดนิทาน สวดปาราชิก ๔ จบแล้ว พึงสวดอุทเทสทีเ่ หลือด้วยสุตบท
๓.ภิกษุสวดนิทาน สวดปาราชิก ๔ สวดสังฆาทิเสส ๑๓ จบแล้ว
พึงสวดอุทเทสที่เหลือด้วยสุตบท
๔.ภิกษุสวดนิทาน สวดปาราชิก ๔ สวดสังฆาทิเสส ๑๓ สวดอนิยต ๒
จบแล้ว พึงสวดอุทเทสทีเ่ หลือด้วยสุตบท
๕. ภิกษุสวดโดยพิสดารหมด
“ ดูกอ่ นภิกษุทง้ั หลาย เมือ่ ไม่มอี นั ตราย ภิกษุไม่พงึ สวดปาติโมกข์ยอ่
รูปใดสวดต้องอาบัติทุกกฏ
ภิกษุทั้งหลายเมื่อมีอันตรายเราอนุญาตให้ยก
ปาติโมกข์ ขึน้ แสดงโดยย่อ”
อันตรายในเรื่องเหล่านี้คือ
๑.พระราชาเสด็จมา
๒.โจรมาปล้น
๓.ไฟไหม้
๔.น้ำหลากมา
๕.คนมามาก
๖.ผีเข้าภิกษุ
๗.สัตว์ร้ายเข้ามา
๘.งูรา้ ยเลือ้ ยเข้ามา
๙.ภิกษุจะถึงแก่ชีวิต๑
๑๐.มีอันตรายแก่พรหมจรรย์๒
ตัวอย่างการสวดปาติโมกข์ยอ่ เช่น วิธที ่ี ๑
ทีต่ รัสว่า “ภิกษุสวดนิทานจบแล้ว พึงสวดอุทเทสทีเ่ หลือด้วยสุตบท” โดย
๑

ภิกษุเป็นไข้ หรือ จะมรณภาพ หรือมีคนมีเวรกันประสงค์จะฆ่า จึงจับภิกษุนน้ั (วิ.อ. ๓/๑๕๐/๑๓๑).

๒

มนุษย์ทง้ั หลาย ประสงค์จะให้ภกิ ษุรปู เดียว หรือหลายรูป เคลือ่ นจากพรหมจรรย์ (จะให้สกึ ) จึงจับภิกษุเหล่านีไ้ ว้
(วิ.อ. ๓ / ๑๕๐ / ๑๓๑).
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๔๒๙

- เริม่ ด้วยการสวดบุพพกิจบุพพกรณ์ คือเริม่ ตัง้ แต่
อุโปสะถะกะระณะโต ปุพเพ นะวะวิธงั ปุพพะกิจจัง กาตัพพัง โหติ
..............สวดไปเรือ่ ย ๆ จนถึง................อะนุมาเนตัพโพ.
- ต่อไปจึงสวดนิทานุสเทส ดังนี้
สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ , อัชชุโปสะโถ ปัณณะระโส ยะทิ สังฆัสสะ
..............สวดไปเรือ่ ย ๆ จนถึง..............ผาสุ โหติ.
- จากนีจ้ งึ สวดอุทเทสทีเ่ หลือด้วยสุตบท ดังนี้
อุททิฏฐัง โข อายัสม๎ นั โต นิทานัง.
ตัตถายัสม๎ นั เต ปุจฉามิ. กัจจิตถะ ปะริสทุ ธา ?
ทุตยิ มั ปิ
ปุจฉามิ. กัจจิตถะ ปะริสทุ ธา ?
ตะติยมั ปิ
ปุจฉามิ. กัจจิตถะ ปะริสทุ ธา ?
ปะริสทุ เธตถายัสม๎ นั โต, ตัสม๎ า ตุณห๎ ,ี เอวะเมตัง ธาระยามิ.
สุตา โข ปะนายัสม๎ นั เตหิ จัตตาโร ปาราชิกา ธัมมา.
สุตา โข ปะนายัสม๎ นั เตหิ เตระสะ สังฆาทิเสสา ธัมมา.
สุตา โข ปะนายัสม๎ นั เตหิ เท๎ว อะนิยะตา ธัมมา.
สุตา โข ปะนายัสม๎ นั เตหิ ติงสะ นิสสัคคิยา ปาจิตติยา ธัมมา.
สุตา โข ปะนายัสม๎ นั เตหิ เท๎วนะวุติ ปาจิตติยา ธัมมา.
สุตา โข ปะนายัสม๎ นั เตหิ จัตตาโร ปาฏิเทสะนียา ธัมมา.
สุตา โข ปะนายัสม๎ นั เตหิ ปัญจะสัตตะติ เสขิยา ธัมมา.
สุตา โข ปะนายัสม๎ นั เตหิ สัตตาธิกะระณะสะมะถา ธัมมา.
เอตตะกันตัสสะ ภะคะวะโต สุตตาคะตัง สุตตะปะริยาปันนัง
อันว๎ ฑ
ั ฒะมาสัง อุทเทสัง อาคัจฉะติ.
ตัตถะ สัพเพเหวะ สะมัคเคหิ สัมโมทะมาเนหิ อะวิวะทะมาเนหิ
สิกขิตัพพันติ.
ภิกขุปาติโมกขัง นิฏฐิตงั .
(คำว่า ปะนายัสม๎ นั เตหิ ในบุพพสิกขาใช้ อายัสม๎ นั เตหิ)
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วิธมี อบปาริสทุ ธิ และมอบฉันทะ
ดูกอ่ นภิกษุทง้ั หลาย เราอนุญาตให้ภกิ ษุอาพาธมอบปาริสทุ ธิ.
วิธมี อบปาริสทุ ธิ
ดูกอ่ นภิกษุทง้ั หลาย ก็แล พึงมอบปาริสทุ ธิ อย่างนี:้ ภิกษุผอู้ าพาธ พึงเข้าไปหาภิกษุรปู หนึง่ ห่มผ้าอุตตราสงค์เฉวียงบ่า
นัง่ กระโหย่ง ประคองอัญชลีแล้ว กล่าวคำมอบปาริสทุ ธิอย่างนีว้ า่
" ปาริสทุ ธิง ทัมมิ, ปาริสทุ ธิง เม หะระ, ปาริสทุ ธิง เม อาโรเจหิ."
" ข้าพเจ้าขอมอบปาริสทุ ธิ ขอท่านจงนำปาริสทุ ธิของข้าพเจ้าไป
ขอท่านจงบอกปาริสทุ ธิของข้าพเจ้า "
ภิกษุรบั ด้วยกาย รับด้วยวาจา รับด้วยทัง้ กายและวาจาก็ได้ เป็นอันภิกษุ
อาพาธมอบปาริสทุ ธิแล้ว. ไม่รบั ด้วยกาย ไม่รบั ด้วยวาจา ไม่รบั ด้วยทัง้ กายและ
วาจา ไม่เป็นอันภิกษุอาพาธมอบปาริสทุ ธิ.
ถ้าได้ภิกษุเช่นนั้นอย่างนี้ นั่นเป็นการดี ถ้าไม่ได้ ภิกษุทั้งหลายพึงใช้
เตียงหรือตัง่ หามภิกษุอาพาธนัน้ มาในท่ามกลางสงฆ์ แล้วทำอุโบสถ.
ดูกอ่ นภิกษุทง้ั หลาย ถ้าพวกภิกษุผพู้ ยาบาลไข้คดิ อย่างนีว้ า่ ถ้าพวกเรา
จักย้ายภิกษุอาพาธอาพาธจักกำเริบหนัก หรือมิฉะนั้นก็จักถึงมรณภาพ ดังนี้
ไม่พงึ ย้ายภิกษุอาพาธ สงฆ์พงึ ไปทำอุโบสถในสำนักภิกษุอาพาธนัน้ แต่สงฆ์เป็น
วรรค ไม่พงึ ทำอุโบสถเลย ถ้าขืนทำ ต้องอาบัตทิ กุ กฏ.
วิธมี อบฉันทะ
ดูกอ่ นภิกษุทง้ั หลาย ก็แล พึงมอบฉันทะ อย่างนี:้ ภิกษุอาพาธ พึงเข้าไปหาภิกษุรปู หนึง่ ห่มผ้าอุตตราสงค์เฉวียงบ่า
นัง่ กระโหย่ง ประคองอัญชลี แล้วกล่าวคำมอบฉันทะอย่างนีว้ า่
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"ฉันทัง ทัมมิ, ฉันทัง เม หะระ, ฉันทัง เม อาโรเจหิ."
"ข้ า พเจ้ า มอบฉั น ทะ ขอท่ า นจงนำฉั น ทะของข้ า พเจ้ า ไป
ขอท่านจงบอก ฉันทะของข้าพเจ้า".
ดูกอ่ นภิกษุทง้ั หลาย ในวันอุโบสถ เราอนุญาตให้ภกิ ษุผมู้ อบ
ปาริสทุ ธิ มอบฉันทะด้วย เผือ่ สงฆ์จะมีกรณีกจิ .
ตัวอย่างคำที่ภิกษุผู้นำฉันทะและปาริสุทธิของภิกษุอาพาธบอกแก่สงฆ์
"อาสะโภ ภันเต ภิกขุ คิลาโน มัยหัง ฉันทัญจะ ปาริสุทธิญจะ
อะทาสิ, ตัสสะ ฉันโท จะ ปาริสทุ ธิ จะ มะยา อาหะฏา, สาธุ ภันเต สังโฆ
ธาเรตุ."
"ท่านเจ้าข้า อาสโภภิกษุอาพาธ ได้มอบฉันทะและปาริสุทธิแก่ผม
ผมนำฉันทะและปาริสทุ ธิ ของเธอมาแล้ว ขอสงฆ์จงทราบ."

วิธีงดปาติโมกข์แก่ภิกษุ
ดูกอ่ นภิกษุทง้ั หลาย วันอุโบสถ ๑๔ ค่ำ หรือ ๑๕ ค่ำ เมือ่ บุคคลนัน้
อยูพ่ ร้อมหน้าสงฆ์ พึงประกาศในท่ามกลางสงฆ์วา่
สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ อิตถันนาโม ปุคคะโล สาปัตติโก
ตัสสะ ปาฏิโมกขัง ฐะเปมิ นะ ตัสม๎ งิ สัมมุขภี เู ต ปาฏิโมกขัง อุททิสติ พั พันติ
ฐะปิตงั โหติ ปาฏิโมกขัง.
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า บุคคลมีชื่อนี้ มีอาบัติติดตัว
ข้าพเจ้างดปาติโมกข์แก่เธอ เมือ่ เธออยูพ่ ร้อมหน้าสงฆ์ ไม่พงึ สวดปาติโมกข์
ดังนี้ ปาติโมกข์เป็นอันงดแล้ว.
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การงดปาติโมกข์เพราะศีลวิบัติ
สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ อิตถันนาโม ปุคคะโล สีละวิปตั ติยาทิฏฐะสุตะปะริสังกิโต โหติ ตัสสะ ปาฏิโมกขัง ฐะเปมิ นะ ตัส๎มิง
สัมมุขภี เู ต ปาฏิโมกขัง อุททิสติ พั พันติ ธัมมิกงั ปาฏิโมกขัฏฐะปะนัง.
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า บุคคลมีชอ่ื นี้ มีผไู้ ด้เห็น ได้ยนิ
และรังเกียจ ด้วยศีลวิบตั ิ ข้าพเจ้างดปาติโมกข์แก่เธอ เมือ่ เธออยูพ่ ร้อม
หน้าสงฆ์ ไม่พงึ สวดปาติโมกข์ ดังนี้ การงดปาติโมกข์เป็นธรรม.
การงดปาติโมกข์เพราะอาจารวิบัติ
สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ อิตถันนาโม ปุคคะโล อาจาระวิปตั ติยาทิฏฐะสุตะปะริสงั กิโต โหติ ตัสสะ ปาฏิโมกขัง ฐะเปมิ นะ ตัสม๎ งิ สัมมุขภี เู ต
ปาฏิโมกขัง อุททิสติ พั พันติ ธัมมิกงั ปาฏิโมกขัฏฐะปะนัง.
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า บุคคลมีชอ่ื นี้ มีผไู้ ด้เห็น ได้ยนิ
และรังเกียจ ด้วยอาจารวิบัติ ข้าพเจ้างดปาติโมกข์แก่เธอ เมื่อเธออยู่
พร้อมหน้าสงฆ์ ไม่พงึ สวดปาติโมกข์ ดังนี้ การงดปาติโมกข์เป็นธรรม.
การงดปาติโมกข์เพราะทิฏฐิวิบัติ
สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ อิตถันนาโม ปุคคะโล ทิฏฐิวปิ ตั ติยาทิฏฐะสุตะปะริสังกิโต โหติ ตัสสะ ปาฏิโมกขัง ฐะเปมิ นะ ตัสมิง สัมมุขภี เู ต
ปาฏิโมกขัง อุททิสติ พั พันติ ธัมมิกงั ปาฏิโมกขัฏฐะปะนัง.
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า บุคคลมีชอ่ื นี้ มีผไู้ ด้เห็น ได้ยนิ
และรังเกียจ ด้วยทิฏฐิวบิ ตั ิ ข้าพเจ้างดปาติโมกข์แก่เธอ เมือ่ เธออยูพ่ ร้อมหน้า
สงฆ์ ไม่พงึ สวดปาติโมกข์ ดังนี้ การงดปาติโมกข์เป็นธรรม.
ข้อสังเกตุ มีพุทธพจน์ตรัสว่า “เมื่องดปาติโมกข์แล้ว บริษัทเลิกประชุมเพราะอันตราย ๑๐ อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ
๑.อันตรายแต่พระราชา ๒. ...” แสดงว่ามีการเลิกประชุมสงฆ์เพราะอันตราย ๑๐ ได้ (ดูหน้า ๓๕๒, ๔๒๘ ประกอบ)
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วิธีกระทำเมื่อสงฆ์ต้องสภาคาบัติ
ดูกอ่ นภิกษุทง้ั หลาย ก็ในอาวาสแห่งหนึง่ เมือ่ ถึงวันอุโบสถ สงฆ์ทง้ั หมด
ในศาสนานีต้ อ้ งสภาคาบัติ ภิกษุเหล่านัน้ พึงส่งภิกษุรปู หนึง่ ไปสูอ่ าวาส ใกล้เคียง
พอจะกลับมาทันในวันนัน้ ด้วยสัง่ ว่า "อาวุโส เธอจงไปทำคืนอาบัตนิ น้ั แล้วมา
พวกเราจักทำคืนอาบัตใิ นสำนักเธอ ถ้าได้ภกิ ษุเช่นนัน้ อย่างนี้ นัน่ เป็นการดี
ถ้าไม่ได้ภกิ ษุผฉู้ ลาดพึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติกรรมวาจา ว่าดังนี้
ญัตติกรรมวาจาสงฆ์ต้องสภาคาบัติ
“สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ อะยัง สัพโพ สังโฆ สะภาคัง อาปัตติง
อาปันโน ยะทา อัญญัง ภิกขุง สุทธัง อะนาปัตติกงั ปัสสิสสะติ ตะทา
ตัสสะ สันติเก ตัง อาปัตติง ปะฏิกะริสสะติ
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า สงฆ์ทง้ั หมดนีต้ อ้ งสภาคาบัติ เห็น
ภิกษุรปู อืน่ ผูบ้ ริสทุ ธิ์ ไม่มอี าบัตเิ มือ่ ใด จักทำคืนอาบัตนิ น้ั ในสำนักเธอเมือ่ นัน้ ”
ครัน้ แล้วพึงทำอุโบสถ สวดปาติโมกข์ แต่ไม่พงึ ทำอันตรายแก่อโุ บสถ
เพราะข้อทีต่ อ้ งสภาคาบัตนิ น้ั เป็นปัจจัย.
สงฆ์ทั้งหมดมีความสงสัยในสภาคาบัติ
ภิกษุผฉู้ ลาด พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติกรรมวาจา ว่าดังนี้
“สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ อะยัง สัพโพ สังโฆ สะภาคายะ
อาปัตติยา เวมะติโก ยะทา นิพเพมะติโก ภะวิสสะติ ตะทา ตัง อาปัตติง
ปะฏิกะริสสะติ
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า สงฆ์ทั้งหมดนี้มีความสงสัยใน
สภาคาบัติ หมดความสงสัยเมือ่ ใด จักทำคืนอาบัตนิ น้ั เมือ่ นัน้ ”
ครัน้ แล้วพึงทำอุโบสถ สวดปาติโมกข์ แต่ไม่พงึ ทำอันตรายแก่อโุ บสถ
เพราะข้อทีม่ ี ความสงสัยนัน้ เป็นปัจจัย.

๔๓๔

ธรรมทายาท
"ภิกษุทง้ั หลาย พวกเธอทัง้ หลาย
จงพากันเป็นธรรมทายาท (คือรับมรดก
ธรรม) ของเราเถิ ด , อย่ า ได้ เ ป็ น
อามิสทายาท (คือรับมรดก สิง่ ของ) เลย.
ความเป็ น ห่ ว งของเรา ในเธอ
ทัง้ หลายมีอยูว่ า่ ทำอย่างไรเสีย สาวก
ทัง้ หลายของเรา พึงเป็นธรรมทายาทเถิด
อย่าได้เป็นอามิสทายาทเลย".
( พระไตรปิฎกบาลี สยามรัฐ
๑๒ / ๒๑ / ๒๑)

๔๓๕
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บุพพกรณ์ - บุพพกิจ
อุโปสะถะกะระณะโต๑ ปุพเพ นะวะวิธงั ปุพพะกิจจัง กาตัพพัง โหติ.
ตัณฐานะสัมมัชชะนัญจะ ตัตถะ ปะทีปุชชะละนัญจะ อาสะนะปัญญะปะนัญจะ
ปานียะปะริโภชะนียปู ฏั ฐะปะนัญจะ ฉันทาระหานัง ภิกขูนงั ฉันทาหะระณัญจะ
เตสัญเญวะ อะกะตุโปสะถานัง ปาริสทุ ธิยาปิ๒ อาหะระณัญจะ อุตกุ ขานัญจะ
ภิกขุคะณะนา จะ ภิกขุนนี ะโมวาโท จาติ.
ตัตถะ ปุรมิ านิ จัตตาริ๓ ภิกขูนงั วัตตัง ชานันเตหิ อารามิเกหิปิ
ภิกขูหปิ ๔ิ กะตานิ ปะรินฏิ ฐิตานิ โหนติ.
ฉันทาหะระณะ ปาริสทุ ธิ อาหะระณานิ๕ ปะนะ อิมสิ สัง สีมายัง
หัตถะปาสัง วิชะหิตว๎ า นิสนิ นานัง ภิกขูนงั อะภาวะโต นัตถิ.
อุตกุ ขานัง นามะ เอตตะกัง อะติกกันตัง, เอตตะกัง อะวะสิฏฐันติ
เอวัง อุตอุ าจิกขะนัง; อุตนู ธี ะ ปะนะ สาสะเน เหมันตะคิมหะวัสสานานัง วะเสนะ
ตีณิ โหนติ. อะยัง เหมันโตตุ๖ , อัสม๎ ญ
ิ จะ อุตมุ หิ อัฏฐะ อุโปสะถา, อิมนิ า
ปักเขนะ เอโก อุโปสะโถ สัมปัตโต เท๎ว อุโปสะถา อะติกกันตา ปัญจะ อุโปสะถา
อะวะสิฏฐา๗ อิติ เอวัง สัพเพหิ อายัสม๎ นั เตหิ อุตกุ ขานัง ธาเรตัพพัง.
(รับพร้อมกันว่า เอวัง ภันเต ผูแ้ ก่กว่าพึงว่า เอวัง อาวุโส )
ภิกขุคะณะนา นามะ อิมัส๎มิง อุโปสะถัคเค อุโปสะถัตถายะ๘
สันนิปะติตา ภิกขู เอตตะกาติ ภิกขูนัง คะณะนา. อิมัส๎มิมปะนะ
อุโปสะถัคเค๙ จัตตาโร๑๐ ภิกขู สันนิปะติตา โหนติ. อิติ เอวัง สัพเพหิ
อายัสม๎ นั เตหิ ภิกขุ คะณะนาปิ ธาเรตัพพา.
( รับพร้อมกันว่า เอวัง ภันเต ผูแ้ ก่กว่าพึงว่า เอวัง อาวุโส )
ภิกขุนีนะโมวาโท ปะนะ อิทานิ ตาสัง นัตถิตายะ นัตถิ.
อิติ สะกะระโณกาสานัง ปุพพะกิจจานัง กะตัตตา นิกกะระโณกาสานัง
ปุพพะกิจจานัง ปะกะติยา ปะรินฏิ ฐิตตั ตา, เอวันตัง นะวะวิธงั ปุพพะกิจจัง
ปะรินฏิ ฐิตงั โหติ.
นิฏฐิเต จะ ปุพพะกิจเจ สะเจ โส ทิวะโส จาตุททะสี ปัณณะระสี
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สามัคคีนะมัญญะตะโร ยะถาชชุโปสะโถ๑๑ ปัณณะระโส๑๒ ยาวะติกา จะ ภิกขู
กัมมัปปัตตา สังฆุโปสะถาระหา จัตตาโร๑๓ วา ตะโต วา อะติเรกา
ปะกะตัตตา ปาราชิกงั อะนาปันนา สังเฆนะ วา อะนุกขิตตา, เต จะ โข
หัตถะปาสัง อะวิชะหิตว๎ า เอกะสีมายัง ฐิตา, เตสัญจะ วิกาละโภชะนาทิวะเสนะ
วัตถุสะภาคาปัตติโย เจ นะ วิชชันติ; เตสัญจะ หัตถะปาเส หัตถะปาสะโต
พะหิกะระณะวะเสนะ วัชเชตัพโพ โกจิ วัชชะนียะปุคคะโล เจ นัตถิ.
เอวันตัง อุโปสะถะกัมมัง๑๔ อิเมหิ จะตูหิ ลักขะเณหิ สังคะหิตัง
ปัตตะกัลลัง นามะ โหติ กาตุง ยุตตะรูปงั . อุโปสะถะกัมมัสสะ๑๕ ปัตตะกัลลัตตัง
วิทติ ว๎ า อิทานิ กะริยะมาโน อุโปสะโถ สังเฆนะ อะนุมาเนตัพโพ.๑๖
( รับพร้อมกันว่า เอวัง ภันเต ผูแ้ ก่กว่าพึงว่า เอวัง อาวุโส )
(ต่อจากนีท้ า่ นผูแ้ ก่กว่าในสงฆ์ ถ้าไม่ได้สวดเอง พึงกล่าวคำ อัชเฌสนา ดังนี)้
ปุ พ พะกะระณะปุ พ พะกิ จ จานิ สะมาเปต๎ ว า อิ ม ั ส สะ นิ ส ิ น นั ส สะ
ภิกขุสงั ฆัสสะ อะนุมะติยา ปาฏิโมกขัง อุททิสติ งุ ๑๗ อัชเฌสะนัง กะโรมิ.
วิธเี ปลีย่ นบุพพกิจตามลำดับเลขเชิงอรรถ
๑. ถ้าเป็นวันปวารณา พึงว่า ปะวาระณากะระณะโต.
๒. ถ้าเป็นวันปวารณา พึงว่า อะกะตะปะวาระณานัง ปะวาระณายะปิ.
๓. ถ้ากลางวัน พึงว่า ตัตถะ ปุรเิ มสุ จะตูสุ กิจเจสุ ปะทีปะกิจจัง อิทานิ
สุรยิ าโลกัสสะ อัตถิตายะ นัตถิ, อะปะรานิ ตีณ.ิ
๔. ถ้ารูปเดียว พึงว่า ภิกขูนัง วัตตัง ชานะตา ภิกขุนา ถ้าหลายรูป
ไม่มอี ารามิกะ พึงว่าแต่ ภิกขูหิ เท่านัน้ .
๕. ถ้าเป็นวันปวารณา พึงว่า ปะวาระณาอาหะระณานิ.
๖. ถ้าเป็นฤดูรอ้ น พึงว่า คิมโหตุ ถ้าเป็นฤดูฝน พึงว่า วัสสาโนตุ.
๗. นี ้ เ ป็ น ฤดู ท ี ่ ไ ม่ ม ี อ ธิ ก มาส ไม่ ม ี ป วารณา และเป็ น อุ โ บสถที ่ ๓
ถ้าเป็นอุโบสถที่ ๑ พึงว่า เอโก อุโปสะโถ สัมปัตโต สัตตะ อุโปสะถา
อะวะสิฏฐา ถ้าเป็นอุโบสถที่ ๒ คือล่วงแล้ว ๑ ปัจจุบนั ยังเหลืออยูอ่ กี ๖ พึงว่า
เอโก อุโปสะโถ อะติกกันโต, ฉะ อุโปสะถา อะวะสิฏฐา,
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๔๓๗

ถ้าล่วงแล้ว ๒-๓-๔-๕-๖ อุโบสถ ยังเหลืออยู่ ๕-๔-๓-๒-๑ อุโบสถ พึงว่า
เท๎ว - ตะโย - จัตตาโร - ปัญจะ - ฉะ
อุโปสะถา อะติกกันตา,
ปัญจะ - จัตตาโร - ตะโย - เท๎ว
อุโปสะถา อะวะสิฏฐา, หรือ
เอโก อุโปสะโถ อะวะสิฏโฐ,
ถ้าล่วง ๗ อุโบสถ ปัจจุบัน ๑ รวมเป็น ๘ อุโบสถบริบูรณ์ พึงว่า สัตตะ
อุโปสะถา อะติกกันตา, อัฏฐะ อุโปสะถา ปะริปณ
ุ ณา.
ถ้าฤดูทม่ี อี ธิกมาส พึงว่า อะธิกะมาสะวะเสนะ ทะสะ อุโปสะถา, อิมนิ า
ปักเขนะ เอโก อุโปสะโถ สัมปัตโต, นะวะ อุโปสะถา อะวะสิฏฐา. อุโบสถที่
๒-๓ ถึ ง ที ่ ๑๐ ก็ ใ ห้ เ ปลี ่ ย นทำนองเดี ย วกั น กั บ ฤดู ท ี ่ ไ ม่ ม ี อ ธิ ก มาส
ต่างกันทีต่ อ้ งเติมคำว่า อะธิกะมาสะวะเสนะ เข้าข้างหน้าเสมอ เท่านัน้ .
ฤดูที่ไม่มีอธิกมาส แต่มีปวารณา อุโบสถที่ ๑ ให้เปลี่ยนว่า สัตตะ จะ
อุโปสะถา เอกา จะ ปะวาระณา, อิมนิ า ปักเขนะ เอโก อุโปสะโถ สัมปัตโต
ฉะ จะ อุโปสะถา เอกา จะ ปะวาระณา อะวะสิฏฐา. ถ้าล่วงแล้ว ๕ อุโบสถ
ปัจจุบนั เป็นวันปวารณา ยังเหลืออีก ๒ อุโบสถ พึงเปลีย่ นว่า สัตตะ จะ อุโปสะถา
เอกา จะ ปะวาระณา, อิมนิ า ปักเขนะ เอกา ปะวาระณา สัมปัตตา, ปัญจะ
อุโปสะถา อะติกกันตา, เท๎ว อุโปสะถา อะวะสิฏฐา. ถ้าเป็นอุโบสถทีส่ ดุ คือ
ล่วงแล้ว ๖ อุโบสถ กับปวารณา ๑ ปัจจุบนั ๑ พึงเปลีย่ นว่า สัตตะ จะ อุโปสะถา
เอกา จะ ปะวาระณา, อิมนิ า ปักเขนะ เอโก อุโปสะโถ สัมปัตโต, ฉะ จะ
อุโปสะถา เอกา จะ ปะวาระณา อะติกกันตา, สัตตะ จะ อุโปสะถา เอกา
จะ ปะวาระณา ปะริปณ
ุ ณา.
ถ้ า ฤดู ท ี ่ ม ี อ ธิ ม าสและปวารณาด้ ว ย อุ โ บสถที ่ ๑ พึ ง เปลี ่ ย นว่ า
อะธิกะมาสะวะเสนะ นะวะ จะ อุโปสะถา เอกา จะ ปะวาระณา, อิมินา
ปักเขนะ เอโก อุโปสะโถ สัมปัตโต, อัฏฐะ จะ อุโปสะถา เอกา จะ ปะวาระณา
อะวะสิฏฐา. อุโบสถต่อไป ก็พงึ เปลีย่ นทำนองเดียวกันกับฤดูทไ่ี ม่มอี ธิกมาส
แต่มปี วารณา ต่างกันแต่เติมว่า อะธิกะมาสะวะเสนะ เข้าข้างหน้าเสมอเท่านัน้ .
๘. ถ้าเป็นวันปวารณา พึงว่า ปะวาระณัคเค ปะวาระณัตถายะ.
๙. ถ้าเป็นวันปวารณา พึงว่า ปะวาระณัคเค.
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๑๐. นีภ้ กิ ษุ ๔ รูป ถ้า ๕ รูปว่า ปัญจะ ภิกขู, ๖ : ฉะ ภิกขู, ๗ : สัตตะ ภิกขู,
๘ : อัฏฐะ ภิกขู, ๙ : นะวะ ภิกขู, ๑๐ : ทะสะ ภิกขู (ต่อจากนีพ้ งึ ดูในเชิงอรรถ)
๑๑. ถ้าเป็นวันปวารณา พึงว่า ยะถาชชะ ปะวาระณา.
๑๒. ถ้าเป็นอุโบสถที่ ๑๔ ค่ำว่า จาตุททะโส ถ้าเป็นวันปวารณาที๑่ ๔ ค่ำ
ว่า จาตุททะสี วันปวารณาที่ ๑๕ ค่ำว่า ปัณณะระสี.
๑๓. ถ้าเป็นวันปวารณา พึงว่า สังฆะปะวาระณาระหา ปัญจะ วา
๑๔. ถ้าเป็นวันปวารณา พึงว่า เอวันตัง ปะวาระณากัมมัง.
๑๕. ถ้าเป็นวันปวารณา พึงว่า ปะวาระณากัมมัสสะ.
๑๖. ถ้าเป็นวันปวารณา พึงว่า อิ ท านิ กะริ ย ะมานา ปะวาระณา
สังเฆนะ อะนุมาเนตัพพา.
๑๗. ถ้าเป็นวันปวารณา พึงว่า ปะวาระณา ญัตติง ฐะเปตุง.
แบบการนับจำนวนภิกษุ
๑๑ เอกาทะสะ
๑๒ พาระสะ
๑๓ เตระสะ
๑๔ จะตุททะสะ
๑๕ ปัณณะระสะ
๑๖ โสฬะสะ
๑๗ สัตตะระสะ
๑๘ อัฏฐะระสะ
๑๙ เอกูนะวีสะติ
๒๐ วีสะติ
๒๑ เอกะวีสะติ
๒๒ พาวีสะติ
๒๓ เตวีสะติ
๒๔ จะตุวสี ะติ
๒๕ ปัญจะวีสะติ
๒๖ ฉัพพีสะติ
๒๗ สัตตะวีสะติ
๒๘ อัฏฐะวีสะติ
๒๙ เอกูนะติงสะ
๓๐ สะมะติงสะ
๓๑ เอกัตติงสะ
๓๒ ท๎วตั ติงสะ

๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔

เตตติงสะ
จะตุตติงสะ
ปัญจัตติงสะ
ฉัตติงสะ
สัตตัตติงสะ
อัฏฐัตติงสะ
เอกูนะจัตตาฬีสะ
จัตตาฬีสะ
เอกะจัตตาฬีสะ
ท๎วจิ ตั ตาฬีสะ
เตจัตตาฬีสะ
จะตุจตั ตาฬีสะ
ปัญจะจัตตาฬีสะ
ฉะจัตตาฬีสะ
สัตตะจัตตาฬีสะ
อัฏฐะจัตตาฬีสะ
เอกูนะปัญญาสะ
ปัญญาสะ
เอกะปัญญาสะ
ท๎วปิ ญ
ั ญาสะ
เตปัญญาสะ
จะตุปัญญาสะ

๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖

ปัญจะปัญญาสะ
ฉะปัญญาสะ
สัตตะปัญญาสะ
อัฏฐะปัญญาสะ
เอกูนะสัฏฐี
สัฏฐี
เอกะสัฏฐี
ท๎วสิ ฏั ฐี
เตสัฏฐี
จะตุสัฏฐี
ปัญจะสัฏฐี
ฉะสัฏฐี
สัตตะสัฏฐี
อัฏฐะสัฏฐี
เอกูนะสัตตะติ
สัตตะติ
เอกะสัตตะติ
ท๎วิสัตตะติ
เตสัตตะติ
จะตุสัตตะติ
ปัญจะสัตตะติ
ฉะสัตตะติ

๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘

สัตตะสัตตะติ
อัฏฐะสัตตะติ
เอกูนาสีติ
อะสีติ
เอกาสีติ
ท๎วาสีติ
ตะยาสีติ
จะตุราสีติ
ปัญจาสีติ
ฉะฬาสีติ
สัตตาสีติ
อัฏฐาสีติ
เอกูนะนะวุติ
นะวุติ
เอกะนะวุติ
เท๎วนะวุติ
เตนะวุติ
จะตุนะวุติ
ปัญจะนะวุติ
ฉะนะวุติ
สัตตะนะวุติ
อัฏฐะนะวุติ

๔๓๙
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บุพพกรณ์ - บุพพกิจ (แปล)
ก่อนแต่ทำอุโบสถ พึงทำบุรพกิจ ๙ ประการ คือ ๑.กวาดสถานทีท่ ำ
อุโบสถนัน้ ๒.จุดประทีปในทีน่ น้ั ๓.แต่งตัง้ อาสนะ ๔.ตัง้ น้ำฉันน้ำใช้ ๕.นำฉันทะ
ของภิกษุผคู้ วรแก่ฉนั ทะ ๖.บอกฤดู ๗.นำปาริสทุ ธิของเธอ ผูล้ งทำอุโบสถไม่ได้
๘.นับภิกษุ ๙.สอนพวกภิกษุณี
ในบุพพกิจ ๙ นัน้ ๔ เบือ้ งต้น อันคนเฝ้าอาราม และภิกษุทง้ั หลายผูร้ วู้ ตั ร
ของพวกภิกษุ ทำสำเร็จแล้ว.
ส่วนการนำฉันทะ นำปาริสุทธิไม่มี เพราะภิกษุทั้งหลาย ผู้นั่งเว้น
หัตถบาส ในสีมานีไ้ ม่มี
การบอกฤดูโดยนัยดังนีว้ า่ ล่วงเท่านี้ เหลือเท่านี้ ชือ่ ว่าบอกฤดู ก็ใน
ศาสนานีม้ ี ๓ ฤดู ด้วยอำนาจแห่งฤดูหนาว ฤดูรอ้ น ฤดูฝน. ก็ฤดูนเ้ี ป็นฤดูหนาว
ในฤดูหนาวนีม้ ี ๘ อุโบสถ อุโบสถหนึง่ ถึงด้วยปักษ์อนั นี้ ยังเหลือ ๗ อุโบสถ ท่าน
ทัง้ ปวงพึงจำการบอกฤดูอย่างนี้ ด้วยประการฉะนี.้
การนับภิกษุโดยนัยนี้ว่า ภิกษุทั้งหลายผู้ประชุมกัน เพื่อประสงค์
ทำอุโบสถในโรงอุโบสถนี้ เท่านีร้ ปู ดังนี้ ชือ่ ว่าการนับภิกษุ. ก็ในโรงอุโบสถนี้
มีภกิ ษุประชุมกัน ๔ รูป ท่านทัง้ ปวง พึงจำแม้การนับภิกษุ ด้วยประการฉะนี.้
ก็การสอนภิกษุณไี ม่มี เพราะพวกภิกษุณนี น้ั ในเวลานีไ้ ม่ม.ี เพราะ
บุพพกิจซึง่ มีโอกาสพอจะทำ ได้ทำแล้ว เพราะให้บพุ พกิจ ซึง่ หมดโอกาสจะทำ
สำเร็จไปเรียบร้อยแล้วตามปกติ ด้วยประการฉะนี้ บุรพกิจ ๙ ประการนัน้ จึงเป็น
อันสำเร็จเรียบร้อยแล้วด้วยประการอย่างนี้.
ก็เมื่อบุพพกิจสำเร็จแล้ว ถ้าวันนั้นเป็นวันจาตุททสี หรือวันปัณณรสี
หรือเป็นวันสามัคคี วันใดวันหนึง่ เช่น อุโบสถวันนีท้ ่ี ๑๕ ก็แลภิกษุผคู้ วร
แก่สงั ฆอุโบสถ พอทำสำเร็จได้มกี ำหนด ๔ รูปก็ดี เกินกว่านัน้ ก็ดี เป็น
ปกตัตตะภิกษุ(ภิกษุปกติ) ไม่ตอ้ งปาราชิก หรือไม่ถกู สงฆ์ยกวัตร ทัง้ เธอ
ไม่ละหัตถบาสแล ตัง้ อยูใ่ นสีมาเดียวกัน และถ้าเธอไม่มสี ภาคาบัตโิ ดยวัตถุ
เพราะฉันอาหารในเวลาวิกาลเป็นต้น และถ้าไม่มบี คุ คลควรเว้นไร ๆ ในหัตถบาส
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ซึ่งควรเว้น ด้วยกันไว้เสียนอกหัตถบาส อุโบสถกรรมนั้นกำหนดแล้วด้วย
ลักษณะทัง้ ๔ นี้ ชือ่ ว่ามีความพร้อมพรัง่ ถึงทีแ่ ล้ว สมควรทำได้ ด้วยประการฉะนี.้
สงฆ์ทราบความพร้อมพรั่งถึงที่แห่งอุโบสถกรรมแล้ว พึงให้อนุมัติ
อุโบสถทีจ่ ะกระทำ ณ กาลบัดนี.้
จบบุพพกิจ.

๔๔๑
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ภิกขุปาติโมกข์
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ)
สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ. อัชชุโปสะโถ ปัณณะระโส๑. ยะทิ สังฆัสสะ
ปัตตะกัลลัง, สังโฆ อุโปสะถัง กะเรยยะ, ปาติโมกขัง อุทเิ สยยะ.
กิง สังฆัสสะ ปุพพะกิจจัง, ปาริสทุ ธิง อายัสม๎ นั โต อาโรเจถะ, ปาติโมกขัง
อุททิสสิ สามิ. ตัง สัพเพวะ สันตา สาธุกงั สุโณมะ มะนะสิกะโรมะ. ยัสสะ สิยา
อาปัตติ, โส อาวิกะเรยยะ, อะสันติยา อาปัตติยา ตุณห๎ ี ภะวิตพั พัง. ตุณห๎ ภี าเวนะ
โข ปะนายัส๎มันเต ปะริสุทธาติ เวทิสสามิ. ยะถา โข ปะนะ ปัจเจกะปุฏฐัสสะ
เวยยากะระณัง โหติ, เอวะเมวัง เอวะรูปายะ ปะริสายะ ยาวะตะติยงั อะนุสสาวิตงั
โหติ. โย ปะนะ ภิกขุ ยาวะตะติยงั อะนุสสาวิยะมาเน สะระมาโน สันติง อาปัตติง
นาวิ ก ะเรยยะ, สั ม ปะชานะมุ ส าวาทั ส สะ โหติ , สั ม ปะชานะมุ ส าวาโท โข
ปะนายัสม๎ นั โต อันตะรายิโก ธัมโม วุตโต ภะคะวะตา; ตัสม๎ า สะระมาเนนะ
ภิกขุนา อาปันเนนะ วิสทุ ธาเปกเขนะ สันตี อาปัตติ อาวิกาตัพพา. อาวิกะตา
หิสสะ ผาสุ โหติ.
นิทานัง นิฏฐิตงั .
ตัตร๎ เิ ม จัตตาโร ปาราชิกา ธัมมา อุทเทสัง อาคัจฉันติ.
๑. โย ปะนะ ภิ ก ขุ ภิ ก ขู น ั ง สิ ก ขาสาชี ว ะสะมาปั น โน สิ ก ขั ง
อัปปัจจักขายะ ทุพพัลย๎ งั อะนาวิกตั ว๎ า เมถุนงั ธัมมัง ปะฏิเสเวยยะ อันตะมะโส
ติรจั ฉานะคะตายะปิ, ปาราชิโก โหติ อะสังวาโส.
๒. โย ปะนะ ภิกขุ คามา วา อะรัญญา วา อะทินนัง เถยยะสังขาตัง
อาทิเยยยะ, ยะถารูเป อะทินนาทาเน ราชาโน โจรัง คะเหต๎วา หะเนยยุง วา
พันเธยยุง วา ปัพพาเชยยุง วา “โจโรสิ พาโลสิ มุฬโ๎ หสิ เถโนสีต;ิ ตะถารูปงั ภิกขุ
อะทินนัง อาทิยะมาโน, อะยัมปิ ปาราชิโก โหติ อะสังวาโส.
๓. โย ปะนะ ภิกขุ สัญจิจจะ มะนุสสะวิคคะหัง ชีวิตา โวโรเปยยะ,
สัตถะหาระกัง วาสสะ ปะริเยเสยยะ, มะระณะวัณณัง วา สังวัณเณยยะ,
๑

ถ้า ๑๔ ค่ำ พึงว่า จาตุททะโส
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มะระณายะ วา สะมาทะเปยยะ “อัมโภ ปุริสะ กิง ตุยหิมินา ปาปะเกนะ
ทุ ช ชี ว ิ เ ตนะ, มะตั น เต ชี ว ิ ต า เสยโยติ ; อิ ต ิ จิ ต ตะมะโน จิ ต ตะสั ง กั ป โป
อะเนกะปะริยาเยนะ มะระณะวัณณัง วา สังวัณเณยยะ, มะระณายะ วา
สะมาทะเปยยะ; อะยัมปิ ปาราชิโก โหติ อะสังวาโส.
๔. โย ปะนะ ภิกขุ อะนะภิชานัง อุตตะริมะนุสสะธัมมัง อัตตูปะนายิกงั
อะละมะริยะญาณะทัสสะนัง สะมุทาจะเรยยะ “อิติ ชานามิ อิติ ปัสสามีต;ิ ตะโต
อะปะเรนะ สะมะเยนะ สะมะนุคคาหิยะมาโน วา อะสะมะนุคคาหิยะมาโน วา
อาปันโน วิสทุ ธาเปกโข เอวัง วะเทยยะ “อะชานะเมวัง อาวุโส อะวะจัง ‘ชานามิ’
อะปัสสัง ‘ปัสสามิ’ ตุจฉัง มุสา วิละปินติ, อัญญัตร๎ ะ อะธิมานา; อะยัมปิ ปาราชิโก
โหติ อะสังวาโส.
อุททิฏฐา โข อายัส๎มันโต จัตตาโร ปาราชิกา ธัมมา, เยสัง ภิกขุ
อัญญะตะรัง วา อัญญะตะรัง วา อาปัชชิตว๎ า นะ ละภะติ ภิกขูหิ สัทธิง
สังวาสัง, ยะถา ปุเร; ตะถา ปัจฉา; ปาราชิโก โหติ อะสังวาโส.
ตัตถายัสม๎ นั เต ปุจฉามิ:
กัจจิตถะ
ปะริสุทธา?
ทุตยิ มั ปิ
ปุจฉามิ:
กัจจิตถะ
ปะริสุทธา?
ตะติยัมปิ
ปุจฉามิ:
กัจจิตถะ
ปะริสุทธา?
ปะริสทุ เธตถายัสม๎ นั โต; ตัสม๎ า ตุณห๎ ,ี เอวะเมตัง ธาระยามิ.
ปาราชิกทุ เทโส นิฏฐิโต.
อิเม โข ปะนายัสม๎ นั โต เตระสะ สังฆาทิเสสา ธัมมา อุทเทสัง อาคัจฉันติ.
๑. สัญเจตะนิกา สุกกะวิสฏั ฐิ, อัญญัตร๎ ะ สุปนิ นั ตา สังฆาทิเสโส.
๒. โย ปะนะ ภิกขุ โอติณโณ วิปะริณะเตนะ จิตเตนะ มาตุคาเมนะ สัทธิง
กายะสังสัคคัง สะมาปัชเชยยะ, หัตถะคาหัง วา เวณิคาหัง วา อัญญะตะรัสสะ
วา อัญญะตะรัสสะ วา อังคัสสะ ปะรามะสะนัง, สังฆาทิเสโส.
๓. โย ปะนะ ภิกขุ โอติณโณ วิปะริณะเตนะ จิตเตนะ มาตุคามัง
ทุฏฐุลลาหิ วาจาหิ โอภาเสยยะ, ยะถาตัง ยุวา ยุวะติง เมถุนปู ะสัญหิตาหิ;
สังฆาทิเสโส.
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๔. โย ปะนะ ภิกขุ โอติณโณ วิปะริณะเตนะ จิตเตนะ มาตุคามัสสะ
สันติเก อัตตะกามะปาริจะริยายะ วัณณัง ภาเสยยะ “เอตะทัคคัง ภะคินิ
ปาริจะริยานัง, ยา มาทิสงั สีละวันตัง กัลย๎ าณะธัมมัง พ๎รหั มะจาริง เอเตนะ
ธัมเมนะ ปะริจะเรยยาติ เมถุนปู ะสัญหิเตนะ, สังฆาทิเสโส.
๕. โย ปะนะ ภิกขุ สัญจะริตตัง สะมาปัชเชยยะ อิตถิยา วา ปุรสิ ะมะติง
ปุรสิ สั สะ วา อิตถีมะติง ชายัตตะเน วา ชารัตตะเน วา อันตะมะโส ตัง ขะณิกายะปิ,
สังฆาทิเสโส.
๖. สัญญาจิกายะ ปะนะ ภิกขุนา กุฏิง การะยะมาเนนะ อัสสามิกัง
อัตตุทเทสัง ปะมาณิกา กาเรตัพพา; ตัต๎ริทัง ปะมาณัง: ทีฆะโส ทะวาทะสะ
วิทตั ถิโย สุคะตะวิทตั ถิยา, ติรยิ งั สัตตันตะรา. ภิกขู อะภิเนตัพพา วัตถุเทสะนายะ;
เตหิ ภิกขูหิ วัตถุง เทเสตัพพัง อะนารัมภัง สะปะริกกะมะนัง. สารัมเภ เจ ภิกขุ
วัตถุสม๎ งิ อะปะริกกะมะเน สัญญาจิกายะ กุฏงิ กาเรยยะ, ภิกขู วา อะนะภิเนยยะ
วัตถุเทสะนายะ, ปะมาณัง วา อะติกกาเมยยะ, สังฆาทิเสโส.
๗. มะหัลละกัมปะนะ ภิกขุนา วิหารัง การะยะมาเนนะ สัสสามิกัง
อัตตุทเทสัง ภิกขู อะภิเนตัพพา วัตถุเทสะนายะ; เตหิ ภิกขูหิ วัตถุง เทเสตัพพัง
อะนารัมภัง สะปะริกกะมะนัง. สารัมเภ เจ ภิกขุ วัตถุส๎มิง อะปะริกกะมะเน
มะหัลละกัง วิหารัง กาเรยยะ, ภิกขู วา อะนะภิเนยยะ วัตถุเทสะนายะ,
สังฆาทิเสโส.
๘. โย ปะนะ ภิกขุ ภิกขุง ทุฏโฐ โทโส อัปปะตีโต อะมูละเกนะ
ปาราชิเกนะ ธัมเมนะ อะนุทธังเสยยะ “อัปเปวะ นามะ นัง อิมมั หา พ๎รหั มะจะริยา
จาเวยยั น ติ . ตะโต อะปะเรนะ สะมะเยนะ สะมะนุ ค คาหิ ย ะมาโน วา
อะสะมะนุคาหิยะมาโน วา, อะมูละกัญเจวะ ตัง อะธิกะระณัง โหติ, ภิกขุ จะ โทสัง
ปะติฏฐาติ, สังฆาทิเสโส.
๙. โย ปะนะ ภิกขุ ภิกขุง ทุฏโฐ โทโส อัปปะตีโต อัญญะภาคิยสั สะ
อะธิกะระณัสสะ กิญจิ เทสัง เลสะมัตตัง อุปาทายะ ปาราชิเกนะ ธัมเมนะ
อะนุทธังเสยยะ “อัปเปวะ นามะ นัง อิมมั หา พ๎รหั มะจะริยา จาเวยยันติ. ตะโต
อะปะเรนะ สะมะเยนะ สะมะนุคคาหิยะมาโน วา อะสะมะนุคคาหิยะมาโน วา,
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อัญญะภาคิยญ
ั เจวะ ตัง อะธิกะระณัง โหติ, โกจิ เทโส เลสะมัตโต อุปาทินโน
ภิกขุ จะ โทสัง ปะติฏฐาติ, สังฆาทิเสโส.
๑๐. โย ปะนะ ภิกขุ สะมัคคัสสะ สังฆัสสะ เภทายะ ปะรักกะเมยยะ
เภทะนะสังวัตตะนิกงั วา อะธิกะระณัง สะมาทายะ ปัคคัยหะ ติฏเฐยยะ. โส ภิกขุ
ภิกขูหิ เอวะมัสสะ วะจะนีโย “มา อายัส๎มา สะมัคคัสสะ สังฆัสสะ เภทายะ
ปะรักกะมิ, เภทะนะสังวัตตะนิกงั วา อะธิกะระณัง สะมาทายะ ปัคคัยหะ อัฏฐาสิ;
สะเมตายัส๎มา สังเฆนะ, สะมัคโค หิ สังโฆ สัมโมทะมาโน อะวิวะทะมาโน
เอกุทเทโส ผาสุ วิหะระตีติ. เอวัญจะ โส ภิกขุ ภิกขูหิ วุจจะมาโน ตะเถวะ
ปั ค คั ณ เหยยะ, โส ภิ ก ขุ ภิ ก ขู ห ิ ยาวะตะติ ย ั ง สะมะนุ ภ าสิ ต ั พ โพ ตั ส สะ
ปะฏินิสสัคคายะ; ยาวะตะติยัญเจ สะมะนุภาสิยะมาโน ตัง ปะฏินิสสัชเชยยะ,
อิจเจตัง กุสะลัง; โน เจ ปะฏินสิ สัชเชยยะ, สังฆาทิเสโส.
๑๑. ตั ส เสวะ โข ปะนะ ภิ ก ขุ ส สะ ภิ ก ขู โหนติ อะนุ ว ั 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 รุจญ
ิ จะ อาทายะ โวหะระติ, ชานาติ โน ภาสะติ,
อัมหากัมเปตัง ขะมะตีต.ิ เต ภิกขู ภิกขูหิ เอวะมัสสุ วะจะนียา “มา อายัสม๎ นั โต
เอวัง อะวะจุตถะ, นะ เจโส ภิกขุ ธัมมะวาที, นะ เจโส ภิกขุ วินะยะวาที, มา
อายัสม๎ นั ตานัมปิ สังฆะเภโท รุจติ ถะ, สะเมตายัสม๎ นั ตานัง สังเฆนะ, สะมัคโค หิ
สังโฆ สัมโมทะมาโน อะวิวะทะมาโน เอกุทเทโส ผาสุ วิหะระตีต.ิ เอวัญจะ เต
ภิกขู ภิกขูหิ วุจจะมานา ตะเถวะ ปัคคัณเหยยุง. เต ภิกขู ภิกขูหิ ยาวะตะติยงั
สะมะนุภาสิตพั พา ตัสสะ ปะฏินสิ สัคคายะ; ยาวะตะติยญ
ั เจ สะมะนุภาสิยะมานา
ตัง ปะฏินสิ สัชเชยยุง อิจเจตัง กุสะลัง, โน เจ ปะฏินสิ สัชเชยยุง; สังฆาทิเสโส.
๑๒.ภิกขุ ปะเนวะ ทุพพะจะชาติโก โหติ, อุทเทสะปะริยาปันเนสุ
สิกขาปะเทสุ ภิกขูหิ สะหะธัมมิกงั วุจจะมาโน อัตตานัง อะวะจะนียงั กะโรติ “มา
มัง อายัสม๎ นั โต กิญจิ อะวะจุตถะ กัลย๎ าณัง วา ปาปะกัง วา, อะหัมปายัสม๎ นั เต
นะ กิญจิ วักขามิ กัลย๎ าณัง วา ปาปะกัง วา, วิระมะถายัสม๎ นั โต มะมะ วะจะนายาติ,
โส ภิกขุ ภิกขูหิ เอวะมัสสะ วะจะนีโย “มา อายัสม๎ า อัตตานัง อะวะจะนียงั อะกาสิ,
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วะจะนียะเมวะ อายัสม๎ า อัตตานัง กะโรตุ, อายัสม๎ าปิ ภิกขู วะเทตุ สะหะธัมเมนะ,
ภิกขูปิ อายัสม๎ นั ตัง วักขันติ สะหะธัมเมนะ, เอวัง สังวัฑฒา หิ ตัสสะ ภะคะวะโต
ปะริสา, ยะทิทงั อัญญะมัญญะวะจะเนนะ อัญญะมัญญะวุฏฐาปะเนนาติ. เอวัญจะ
โส ภิกขุ ภิกขูหิ วุจจะมาโน ตะเถวะ ปัคคัณเหยยะ, โส ภิกขุ ภิกขูหิ ยาวะตะติยงั
สะมะนุภาสิตพั โพ ตัสสะ ปะฏินสิ สัคคายะ, ยาวะตะติยญ
ั เจ สะมะนุภาสิยะมาโน
ตัง ปะฏินสิ สัชเชยยะ. อิจเจตัง กุสะลัง, โน เจ ปะฏินสิ สัชเชยยะ, สังฆาทิเสโส.
๑๓.ภิกขุ ปะเนวะ อัญญะตะรัง คามัง วา นิคะมัง วา อุปะนิสสายะ
วิหะระติ กุละทูสะโก ปาปะสะมาจาโร, ตัสสะ โข ปาปะกา สะมาจารา ทิสสันติ
เจวะ สุยยันติ จะ,กุลานิ จะ เตนะ ทุฏฐานิ ทิสสันติ เจวะ สุยยันติ จะ. โส ภิกขุ
ภิกขูหิ เอวะมัสสะ วะจะนีโย “อายัส๎มา โข กุละทูสะโก ปาปะสะมาจาโร,
อายัสม๎ ะโต โข ปาปะกา สะมาจารา ทิสสันติ เจวะ สุยยันติ จะ. กุลานิ จายัสม๎ ะตา
ทุฏฐานิ ทิสสันติ เจวะ สุยยันติ จะ; ปักกะมะตายัสม๎ า อิมมั หา 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, ตาทิสกิ ายะ อาปัตติยา เอกัจจัง ปัพพาเชนติ, เอกัจจัง
นะ ปัพพาเชนตีต.ิ โส ภิกขุ ภิกขูหิ เอวะมัสสะ วะจะนีโย “มา อายัสม๎ า เอวัง
อะวะจะ, นะ จะ ภิกขู ฉันทะคามิโน, นะ จะ ภิกขู โทสะคามิโน, นะ จะ ภิกขู
โมหะคามิโน, นะ จะ ภิกขู ภะยะคามิโน, อายัสม๎ า โข กุละทูสะโก ปาปะสะมาจาโร,
อายัสม๎ ะโต โข ปาปะกา สะมาจารา ทิสสันติ เจวะ สุยยันติ จะ, กุลานิ จายัสม๎ ะตา
ทุฏฐานิ ทิสสันติ เจวะ สุยยันติ จะ, ปักกะมะตายัสม๎ า อิมมั หา อาวาสา, อะลันเต
อิธะ วาเสนาติ. เอวัญจะ โส ภิกขุ ภิกขูหิ วุจจะมาโน ตะเถวะ ปัคคัณเหยยะ, โส
ภิ ก ขุ ภิ ก ขู ห ิ ยาวะตะติ ย ั ง สะมะนุ ภ าสิ ต ั พ โพ ตั ส สะ ปะฏิ น ิ ส สั ค คายะ;
ยาวะตะติยญ
ั เจ สะมะนุภาสิยะมาโน ตัง ปะฏินสิ สัชเชยยะ, อิจเจตัง กุสะลัง; โน
เจ ปะฏินสิ สัชเชยยะ, สังฆาทิเสโส.
อุ ท ทิ ฏ ฐา โข อายั ส ๎ ม ั น โต เตระสะ สั ง ฆาทิ เ สสา ธั ม มา: นะวะ
ปะฐะมาปัตติกา, จัตตาโร ยาวะตะติยะกา; เยสัง ภิกขุ อัญญะตะรัง วา อัญญะตะรัง
วา อาปัชชิตว๎ า ยาวะติหงั ชานัง ปะฏิจฉาเทติ; ตาวะติหงั เตนะ ภิกขุนา อะกามา
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ปะริวตั ถัพพัง, ปะริวตุ ถะปะริวาเสนะ ภิกขุนา อุตตะริง ฉารัตตัง ภิกขุมานัตตายะ
ปะฏิปชั ชิตพั พัง, จิณณะมานัตโต ภิกขุ, ยัตถะ สิยา วีสะติคะโน ภิกขุสงั โฆ, ตัตถะ
โส ภิกขุ อัพเภตัพโพ; เอเกนะปิ เจ อูโน วีสะติคะโณ ภิกขุสังโฆ, ตัง ภิกขุง
อัพเภยยะ, โส จะ ภิกขุ อะนัพภิโต, เต จะ ภิกขู คารัยห๎ า: อะยัง ตัตถะ สามีจ.ิ
ตัตถายัสม๎ นั เต ปุจฉามิ:
กัจจิตถะ
ปะริสุทธา?
ทุตยิ มั ปิ
ปุจฉามิ:
กัจจิตถะ
ปะริสุทธา?
ตะติยัมปิ
ปุจฉามิ:
กัจจิตถะ
ปะริสุทธา?
ปะริสทุ เธตถายัสม๎ นั โต, ตัสม๎ า ตุณห๎ ,ี เอวะเมตัง ธาระยามิ.
สังฆาทิเสสุทเทโส นิฏฐิโต.
อิเม โข ปะนายัสม๎ นั โต เท๎ว อะนิยะตา ธัมมา อุทเทสัง อาคัจฉันติ.
๑. โย ปะนะ ภิกขุ มาตุคาเมนะ สัทธิง เอโก เอกายะ ระโห ปะฏิจฉันเน
อาสะเน อะลังกัมมะนิเย นิสชั ชัง กัปเปยยะ; ตะเมนัง สัทเธยยะวะจะสา อุปาสิกา
ทิสว๎ า ติณณัง ธัมมานัง อัญญะตะเรนะ วะเทยยะ ปาราชิเกนะ วา สังฆาทิเสเสนะ
วา ปาจิ ต ติ เ ยนะ วา, นิ ส ั ช ชั ง ภิ ก ขุ ปะฏิ ช านะมาโน ติ ณ ณั ง ธั ม มานั ง
อัญญะตะเรนะ กาเรตัพโพ ปาราชิเกนะ วา สังฆาทิเสเสนะ วา ปาจิตติเยนะ วา;
เยนะ วา สา สัทเธยยะวะจะสา อุปาสิกา วะเทยยะ, เตนะ โส ภิกขุ กาเรตัพโพ;
อะยัง ธัมโม อะนิยะโต.
๒. นะ เหวะ โข ปะนะ ปะฏิจฉันนัง อาสะนัง โหติ นาลังกัมมะนิยงั ,
อะลัญจะ โข โหติ มาตุคามัง ทุฏฐุลลาหิ วาจาหิ โอภาสิตุง; โย ปะนะ ภิกขุ
ตะถารูเป อาสะเน มาตุคาเมนะ สัทธิง เอโก เอกายะ ระโห นิสชั ชัง กัปเปยยะ;
ตะเมนัง สัทเธยยะวะจะสา อุปาสิกา ทิส๎วา ท๎วินนัง ธัมมานัง อัญญะตะเรนะ
วะเทยยะ สังฆาทิเสเสนะ วา ปาจิตติเยนะ วา, นิสชั ชัง ภิกขุ ปะฏิชานะมาโน
ท๎วนิ นัง ธัมมานัง อัญญะตะเรนะ กาเรตัพโพ สังฆาทิเสเสนะ วา ปาจิตติเยนะ
วา, เยนะ วา สา สัทเธยยะวะจะสา อุปาสิกา วะเทยยะ, เตนะ โส ภิกขุ
กาเรตัพโพ; อะยัมปิ ธัมโม อะนิยะโต.
อุททิฏฐา โข อายัสม๎ นั โต เท๎ว อะนิยะตา ธัมมา.
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ตัตถายัสม๎ นั เต ปุจฉามิ:
กัจจิตถะ
ปะริสุทธา?
ทุตยิ มั ปิ
ปุจฉามิ:
กัจจิตถะ
ปะริสุทธา?
ตะติยัมปิ
ปุจฉามิ:
กัจจิตถะ
ปะริสุทธา?
ปะริสทุ เธตถายัสม๎ นั โต, ตัสม๎ า ตุณห๎ ,ี เอวะเมตัง ธาระยามิ.
อะนิยะตุทเทโส นิฏฐิโต.
อิเม โข ปะนายัสม๎ นั โต ติงสะ นิสสัคคิยา ปาจิตติยา ธัมมา อุทเทสัง
อาคัจฉันติ.
๑. นิฏฐิตะจีวะรัสม๎ งิ ภิกขุนา อุพภะตัสม๎ งิ กะฐิเน, ทะสาหะปะระมัง
อะติเรกะจีวะรัง ธาเรตัพพัง, ตัง อะติกกามะยะโต, นิสสัคคิยงั ปาจิตติยงั .
๒. นิฏฐิตะจีวะรัสม๎ งิ ภิกขุนา อุพภะตัสม๎ งิ กะฐิเน, เอกะรัตตัมปิ เจ ภิกขุ
ติจวี ะเรนะ วิปปะวะเสยยะ, อัญญัตร๎ ะ ภิกขุสมั มะติยา, นิสสัคคิยงั ปาจิตติยงั .
๓. นิฏฐิตะจีวะรัสม๎ งิ ภิกขุนา อุพภะตัสม๎ งิ กะฐิเน, ภิกขุโน ปะเนวะ
อะกาละจีวะรัง อุปปัชเชยยะ, อากังขะมาเนนะ ภิกขุนา ปะฏิคคะเหตัพพัง,
ปะฏิคคะเหต๎วา ขิปปะเมวะ กาเรตัพพัง; โน จัสสะ ปาริปรู ,ิ มาสะปะระมันเตนะ
ภิกขุนา ตัง จีวะรัง นิกขิปติ พั พัง อูนสั สะ ปาริปรู ยิ า สะติยา ปัจจาสายะ, ตะโต
เจ อุตตะริง นิกขิเปยยะ สะติยาปิ ปัจจาสายะ, นิสสัคคิยงั ปาจิตติยงั .
๔. โย ปะนะ ภิ ก ขุ อั ญ ญาติ ก ายะ ภิ ก ขุ น ิ ย า ปุ ร าณะจี ว ะรั ง
โธวาเปยยะวา ระชาเปยยะ วา อาโกฏาเปยยะ วา, นิสสัคคิยงั ปาจิตติยงั .
๕. โย ปะนะ ภิ ก ขุ อั ญ ญาติ ก ายะ ภิ ก ขุ น ิ ย า หั ต ถะโต จี ว ะรั ง
ปะฏิคคัณเหยยะ อัญญัตร๎ ะ ปาริวฏั ฏะกา, นิสสัคคิยงั ปาจิตติยงั .
๖. 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.
๗. ตัญเจ อัญญาตะโก คะหะปะติ วา คะหะปะตานี วา พะหูหิ จีวะเรหิ
อะภิหัฏฐุมปะวาเรยยะ, สันตะรุตตะระปะระมันเตนะ ภิกขุนา ตะโต จีวะรัง
สาทิตพั พัง, ตะโต เจ อุตตะริง สาทิเยยยะ, นิสสัคคิยงั ปาจิตติยงั .
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๘. ภิกขุง ปะเนวะ อุททิสสะ อัญญาตะกัสสะ คะหะปะติสสะ วา
คะหะปะตานิยา วา จีวะระเจตาปะนัง อุปกั ขะฏัง โหติ. “อิมนิ า จีวะระเจตาปะเนนะ
จีวะรัง เจตาเปต๎วา อิตถันนามัง ภิกขุง จีวะเรนะ อัจฉาเทสสามีต,ิ ตัตร๎ ะ เจโส
ภิกขุ ปุพเพ อัปปะวาริโต อุปะสังกะมิต๎วา จีวะเร วิกัปปัง อาปัชเชยยะ “สาธุ
วะตะ มัง อายัสม๎ า อิมนิ า จีวะระเจตาปะเนนะ เอวะรูปงั วา เอวะรูปงั วา จีวะรัง
เจตาเปต๎วา อัจฉาเทหีติ กัลย๎ าณะกัมย๎ ะตัง อุปาทายะ, นิสสัคคิยงั ปาจิตติยงั .
๙. ภิกขุง ปะเนวะ อุทสิ สะ อุภนิ นัง อัญญาตะกานัง คะหะปะตีนงั วา
คะหะปะตานีนงั วา ปัจเจกะจีวะระเจตาปะนา อุปกั ขะฏา โหนติ “อิเมหิ มะยัง
ปัจเจกะจีวะระเจตาปะเนหิ ปัจเจกะจีวะรานิ เจตาเปต๎วา อิตถันนามัง ภิกขุง
จีวะเรหิ อัจฉาเทสสามาติ, ตัต๎ระ เจ โส ภิกขุ ปุพเพ อัปปะวาริโต
อุปะสังกะมิตว๎ า จีวะเร วิกปั ปัง อาปัชเชยยะ “สาธุ วะตะ มัง อายัสม๎ นั โต
อิเมหิ ปัจเจกะจีวะระเจตาปะเนหิ เอวะรูปงั วา เอวะรูปงั วา จีวะรัง เจตาเปต๎วา
อัจฉาเทถะ อุโภวะ สันตา เอเกนาติ กัลย๎ าณะกัมย๎ ะตัง อุปาทายะ, นิสสัคคิยงั
ปาจิตติยัง.
๑๐. ภิกขุง ปะเนวะ อุททิสสะ ราชา วา ราชะโภคโค วา พราหมะโณ วา
คะหะปะติโก วา ทูเตนะ จีวะระเจตาปะนัง ปะหิเณยยะ “อิมนิ า จีวะระเจตาปะเนนะ
จีวะรัง เจตาเปต๎วา อิตถันนามัง ภิกขุง จีวะเรนะ อัจฉาเทหีต;ิ โส เจ ทูโต ตัง
ภิกขุง อุปะสังกะมิตว๎ า เอวัง วะเทยยะ “อิทงั 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 กัปปิยนั ติ; โส เจ
ทูโต ตัง ภิกขุง เอวัง วะเทยยะ “อัตถิ ปะนายัสม๎ ะโต โกจิ เวยยาวัจจะกะโรติ,
จีวะรัตถิเกนะ ภิกขะเว ภิกขุนา เวยยาวัจจะกะโร นิททิสติ พั โพ อารามิโก วา
อุปาสะโก วา “เอโส โข อาวุโส ภิกขูนัง เวยยาวัจจะกะโรติ; โส เจ ทูโต ตัง
เวยยาวัจจะกะรัง สัญญาเปต๎วา ตัง ภิกขุง อุปะสังกะมิตว๎ า เอวัง วะเทยยะ “ยัง
โข ภันเต อายัสม๎ า เวยยาวัจจะกะรัง นิททิส,ิ สัญญัตโต โส มะยา; อุปะสังกะมะตุ
อายัสม๎ า กาเลนะ จีวะเรนะ ตัง อัจฉาเทสสะตีต,ิ จีวะรัตถิเกนะ ภิกขะเว ภิกขุนา
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เวยยาวัจจะกะโร อุปะสังกะมิตว๎ า ท๎วติ ติกขัตตุง โจเทตัพโพ สาเรตัพโพ “อัตโถ
เม อาวุโส จีวะเรนาติ; ท๎วิตติกขัตตุง โจทะยะมาโน สาระยะมาโน ตัง จีวะรัง
อะภินปิ ผาเทยยะ, อิจเจตัง กุสะลัง; โน เจ อะภินปิ ผาเทยยะ, จะตุกขัตตุง
ปัญจักขัตตุง ฉักขัตตุปะระมัง ตุณ๎หีภูเตนะ อุททิสสะ ฐาตัพพัง; จะตุกขัตตุง
ปัญจักขัตตุง ฉักขัตตุปะระมัง ตุณ๎หีภูโต อุททิสสะ ติฏฐะมาโน ตัง จีวะรัง
อะภินปิ ผาเทยยะ, อิจเจตัง กุสะลัง; โน เจ อะภินปิ ผาเทยยะ, ตะโต เจ อุตตะริง
วายะมะมาโน ตัง จีวะรัง อะภินิปผาเทยยะ, นิสสัคคิยัง ปาจิตติยัง; โน เจ
อะภินปิ ผาเทยยะ, ยะตัสสะ จีวะระเจตาปะนัง อาภะตัง, ตัตถะ สามัง วา คันตัพพัง,
ทูโต วา ปาเหตัพโพ “ยัง โข ตุมเห อายัสม๎ นั โต ภิกขุง อุททิสสะ จีวะระเจตาปะนัง
ปะหิณติ ถะ, นะ ตันตัสสะ ภิกขุโน กิญจิ อัตถัง อะนุโภติ, ยุญชันตายัสม๎ นั โต สะกัง,
มาโว สะกัง วินสั สีต:ิ อะยัง ตัตถะ สามีจ.ิ
จีวะระวัคโค ปะฐะโม.
๑๑. โย ปะนะ ภิกขุ โกสิยะมิสสะกัง สันถะตัง การาเปยยะ, นิสสัคคิยงั
ปาจิตติยัง.
๑๒.โย ปะนะ ภิกขุ สุทธะกาฬะกานัง เอฬะกะโลมานัง สันถะตัง
การาเปยยะ, นิสสัคคิยงั ปาจิตติยงั .
๑๓.นะวั ม ปะนะ ภิ ก ขุ น า สั น ถะตั ง การะยะมาเนนะ เท๎ ว ภาคา
สุทธะกาฬะกานัง เอฬะกะโลมานัง อาทาตัพพา, ตะติยงั โอทาตานัง, จะตุตถัง
โคจะริยานัง; อะนาทา เจ ภิกขุ เท๎ว ภาเค สุทธะกาฬะกานัง เอฬะกะโลมานัง
ตะติยงั โอทาตานัง จะตุตถัง โคจะริยานัง นะวัง สันถะตัง การาเปยยะ, นิสสัคคิยงั
ปาจิตติยัง.
๑๔.นะวัมปะนะ ภิกขุนา สันถะตัง การาเปต๎วา ฉัพพัสสานิ ธาเรตัพพัง.
โอเรนะ เจ ฉันนัง วัสสานัง ตัง สันถะตัง วิสสัชเชต๎วา วา อะวิสสัชเชต๎วา วา
อัญญัง นะวัง สันถะตัง การาเปยยะ อัญญต๎ระ ภิกขุสัมมะติยา, นิสสัคคิยัง
ปาจิตติยัง.
๑๕. นิ ส ี ท ะนะสั น ถะตั ม ปะนะ ภิ ก ขุ น า การะยะมาเนนะ
ปุราณะสันถะตัสสะ สามันตา สุคะตะวิทตั ถิ อาทาตัพพา ทุพพัณณะกะระณายะ,
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อะนาทา เจ ภิ ก ขุ ปุ ร าณะสั น ถะตั ส สะ สามั น ตา สุ ค ะตะวิ ท ั ต ถิ ง นะวั ง
นิสที ะนะสันถะตัง การาเปยยะ, นิสสัคคิยงั ปาจิตติยงั .
๑๖. ภิกขุโน ปะเนวะ อัทธานะมัคคะปะฏิปันนัสสะ เอฬะกะโลมานิ
อุปปัชเชยยุง, อากังขะมาเนนะ ภิกขุนา ปะฏิคคะเหตัพพานิ, ปะฏิคคะเหต๎วา
ติโยชะนะปะระมัง สะหัตถา หาเรตัพพานิ, อะสันเต หาระเก, ตะโต เจ อุตตะริง
หะเรยยะ อะสันเตปิ หาระเก, นิสสัคคิยงั ปาจิตติยงั .
๑๗.โย ปะนะ ภิกขุ อัญญาติกายะ ภิกขุนยิ า เอฬะกะโลมานิ โธวาเปยยะ
วา ระชาเปยยะ วา วิชะฏาเปยยะ วา, นิสสัคคิยงั ปาจิตติยงั .
๑๘. โย ปะนะ ภิ ก ขุ ชาตะรู ป ะระชะตั ง อุ ค คั ณ เหยยะ วา
อุคคัณหาเปยยะ วา อุปะนิกขิตตัง วา สาทิเยยยะ, นิสสัคคิยงั ปาจิตติยงั .
๑๙. โย ปะนะ ภิกขุ นานัปปะการะกัง รูปยิ ะสังโวหารัง สะมาปัชเชยยะ,
นิสสัคคิยงั ปาจิตติยงั .
๒๐.โย ปะนะ ภิกขุ นานัปปะการะกัง กะยะวิกกะยัง สะมาปัชเชยยะ,
นิสสัคคิยงั ปาจิตติยงั .
โกสิยะวัคโค ทุตโิ ย.
๒๑.ทะสาหะปะระมัง อะติเรกะปัตโต ธาเรตัพโพ, ตัง อะติกกามะยะโต,
นิสสัคคิยงั ปาจิตติยงั .
๒๒.โย ปะนะ ภิกขุ อูนะปัญจะพันธะเนนะ ปัตเตนะ อัญญัง นะวัง ปัตตัง
เจตาเปยยะ, นิสสัคคิยัง ปาจิตติยัง. เตนะ ภิกขุนา โส ปัตโต ภิกขุปะริสายะ
นิสสัชชิตพั โพ; โย จะ ตัสสา ภิกขุปะริสายะ ปัตตะปะริยนั โต, โส จะ ตัสสะ ภิกขุโน
ปะทาตัพโพ “อะยันเต ภิกขุ ปัตโต, ยาวะ เภทะนายะ ธาเรตัพโพติ: อะยัง ตัตถะ
สามีจิ.
๒๓.ยานิ โข ปะนะ ตานิ คิลานานัง ภิกขูนงั ปะฏิสายะนียานิ เภสัชชานิ,
เสยยะถีทัง; สัปปิ นะวะนีตัง เตลัง มะธุ ผาณิตัง, ตานิ ปะฏิคคะเหต๎วา
สัตตาหะปะระมัง สันนิธิการะกัง ปะริภุญชิตัพพานิ, ตัง อะติกกามะยะโต
นิสสัคคิยงั ปาจิตติยงั .
๒๔.“มาโส เสโส คิ ม หานั น ติ ภิ ก ขุ น า วั ส สิ ก ะสาฏิ ก ะจี ว ะรั ง

ภาคผนวก

๔๕๑

ปะริเยสิตพั พัง, “อัฑฒะมาโส เสโส คิมหานันติ กัตว๎ า นิวาเสตัพพัง; “โอเรนะ เจ
มาโส เสโส คิมหานันติ วัสสิกะสาฏิกะจีวะรัง ปะริเยเสยยะ. “โอเรนัฑฒะมาโส
เสโส คิมหานันติ กัตว๎ า นิวาเสยยะ; นิสสัคคิยงั ปาจิตติยงั .
๒๕.โย ปะนะ ภิกขุ ภิกขุสสะ สามัง จีวะรัง ทัตว๎ า กุปโิ ต อะนัตตะมะโน
อัจฉินเทยยะ วา อัจฉินทาเปยยะ วา, นิสสัคคิยงั ปาจิตติยงั .
๒๖.โย ปะนะ ภิกขุ สามัง สุตตัง วิญญาเปต๎วา ตันตะวาเยหิ จีวะรัง
วายาเปยยะ, นิสสัคคิยงั ปาจิตติยงั .
๒๗. ภิกขุง ปะเนวะ อุททิสสะ อัญญาตะโก คะหะปะติ วา คะหะปะตานี
วา ตันตะวาเยหิ จีวะรัง วายาเปยยะ, ตัตร๎ ะ เจ โส ภิกขุ ปุพเพ อัปปะวาริโต
ตันตะวาเย อุปะสังกะมิตว๎ า จีวะเร วิกปั ปัง อาปัชเชยยะ “อิทงั โข อาวุโส จีวะรัง
มัง อุททิสสะ วียะติ, อายะตัญจะ กะโรถะ, วิตถะตัญจะ อัปปิตญ
ั จะ สุวติ ญ
ั จะ
สุปะวายิตญ
ั จะ สุวเิ ลกขิตญ
ั จะ สุวติ จั ฉิตญ
ั จะ กะโรถะ; อัปเปวะนามะ มะยัมปิ
อายัส๎มันตานัง กิญจิมัตตัง อะนุปะทัชเชยยามาติ, เอวัญจะ โส ภิกขุ วัต๎วา
กิญจิมัตตัง อะนุปะทัชเชยยะ อันตะมะโส ปิณฑะปาตะมัตตัมปิ, นิสสัคคิยัง
ปาจิตติยัง.
๒๘.ทะสาหานาคะตัง กัตติกะเตมาสิปุณณะมัง, ภิกขุโน ปะเนวะ
อัจเจกะจีวะรัง อุปปัชเชยยะ, อัจเจกัง มัญญะมาเนนะ ภิกขุนา ปะฏิคคะเหตัพพัง
ปะฏิคคะเหต๎วา ยาวะจีวะระกาละสะมะยัง นิกขิปิตัพพัง, ตะโต เจ อุตตะริง
นิขเิ ปยยะ, นิสสัคคิยงั ปาจิตติยงั .
๒๙.อุปะวัสสัง โข ปะนะ กัตติกะปุณณะมัง, ยานิ โข ปะนะ ตานิ
อารัญญะกานิ เสนาสะนานิ สาสังกะสัมมะตานิ สัปปะฏิภะยานิ, ตะถารูเปสุ ภิกขุ
เสนาสะเนสุ วิหะรันโต อากังขะมาโน ติณณัง จีวะรานัง อัญญะตะรัง จีวะรัง
อันตะระฆะเร นิกขิเปยยะ, สิยา จะ ตัสสะ ภิกขุโน โกจิเทวะ ปัจจะโย เตนะ
จีวะเรนะ วิปปะวาสายะ, ฉารัตตะปะระมันเตนะ ภิกขุนา เตนะ จีวะเรนะ
วิปปะวะสิตพั พัง, ตะโต เจ อุตตะริง วิปปะวะเสยยะ อัญญัตร๎ ะ ภิกขุสมั มะติยา,
นิสสัคคิยงั ปาจิตติยงั .
๓๐. โย ปะนะ ภิ ก ขุ ชานั ง สั ง ฆิ ก ั ง ลาภั ง ปะริ ณ ะตั ง อั ต ตะโน
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ปะริณาเมยยะ, นิสสัคคิยงั ปาจิตติยงั .
ปัตตะวัคโค ตะติโย.
อุททิฏฐา โข อายัสม๎ นั โต ติงสะ นิสสัคคิยา ปาจิตติยา ธัมมา.
ตัตถายัสม๎ นั เต ปุจฉามิ:
กัจจิตถะ
ปะริสุทธา?
ปุจฉามิ:
กัจจิตถะ
ปะริสุทธา?
ทุตยิ มั ปิ
ตะติยัมปิ
ปุจฉามิ:
กัจจิตถะ
ปะริสุทธา?
ปะริสทุ เธตถายัสม๎ นั โต, ตัสม๎ า ตุณห๎ ,ี เอวะเมตัง ธาระยามิ.
นิสสัคคิยา ปาจิตติยา ธัมมา นิฏฐิตา.
อิเม โข ปะนายัสม๎ นั โต เท๎วนะวุติ ปาจิตติยา ธัมมา อุทเทสัง อาคัจฉันติ.
๑. สัมปะชานะมุสาวาเท ปาจิตติยงั .
๒. โอมะสะวาเท ปาจิตติยงั .
๓. ภิกขุเปสุญเญ ปาจิตติยงั .
๔. โย ปะนะ ภิกขุ อะนุปะสัมปันนัง ปะทะโส ธัมมัง วาเจยยะ,
ปาจิตติยัง.
๕. โย ปะนะ ภิกขุ อะนุปะสัมปันเนนะ อุตตะริท๎วิรัตตะติรัตตัง
สะหะเสยยัง กัปเปยยะ, ปาจิตติยงั .
๖. โย ปะนะ ภิกขุ มาตุคาเมนะ สะหะเสยยัง กัปเปยยะ, ปาจิตติยงั .
๗. โย ปะนะ ภิกขุ มาตุคามัสสะ อุตตะริฉัปปัญจะวาจาหิ ธัมมัง
เทเสยยะ อัญญัตร๎ ะ วิญญุนา ปุรสิ ะวิคคะเหนะ, ปาจิตติยงั .
๘. โย ปะนะ ภิ ก ขุ อะนุ ป ะสั ม ปั น นั ส สะ อุ ต ตะริ ม ะนุ ส สะธั ม มั ง
อาโรเจยยะ, ภูตสั ม๎ งิ ปาจิตติยงั .
๙. โย ปะนะ ภิกขุ ภิกขุสสะ ทุฏฐุลลัง อาปัตติง อะนุปะสัมปันนัสสะ
อาโรเจยยะ, อัญญัตร๎ ะ ภิกขุสมั มะติยา, ปาจิตติยงั .
๑๐. โย ปะนะ ภิกขุ ปะฐะวิง ขะเณยยะ วา ขะณาเปยยะ วา, ปาจิตติยงั .
มุสาวาทะวัคโค ปะฐะโม.
๑๑. ภูตะคามะปาตัพย๎ ะตายะ ปาจิตติยงั .
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๑๒.อัญญะวาทะเก วิเหสะเก ปาจิตติยงั .
๑๓.อุชฌาปะนะเก ขิยยะนะเก ปาจิตติยงั .
๑๔.โย ปะนะ ภิกขุ สังฆิกงั มัญจัง วา ปีฐงั วา ภิสงิ วา โกจฉัง วา
อัชโฌกาเส สันถะริตว๎ า วา สันถะราเปต๎วา วา, ตัง ปักกะมันโต เนวะ อุทธะเรยยะ
นะ อุทธะราเปยยะ อะนาปุจฉัง วา คัจเฉยยะ, ปาจิตติยงั .
๑๕. โย ปะนะ ภิกขุ สังฆิเก วิหาเร เสยยัง สันถะริตว๎ า วา สันถะราเปต๎วา
วา, ตัง ปักกะมันโต เนวะ อุทธะเรยยะ นะ อุทธะราเปยยะ อะนาปุจฉัง วา
คัจเฉยยะ, ปาจิตติยงั .
๑๖. โย ปะนะ ภิกขุ สังฆิเก วิหาเร ชานัง ปุพพูปะคะตัง ภิกขุง
อะนูปะขัชชะ เสยยัง กัปเปยยะ “ยัสสะ สัมพาโธ ภะวิสสะติ, โส ปักกะมิสสะตีต;ิ
เอตะเทวะ ปัจจะยัง กะริตว๎ า อะนัญญัง, ปาจิตติยงั .
๑๗.โย ปะนะ ภิกขุ ภิกขุง กุปิโต อะนัตตะมะโน สังฆิกา วิหารา
นิกกัฑเฒยยะ วา นิกกัฑฒาเปยยะ วา, ปาจิตติยงั .
๑๘. โย ปะนะ ภิกขุ สังฆิเก วิหาเร อุปะริ เวหาสะกุฏยิ า อาหัจจะปาทะกัง
มัญจัง วา ปีฐงั วา อะภินสิ เี ทยยะ วา อะภินปิ ชั เชยยะ วา, ปาจิตติยงั .
๑๙. มะหั ล ละกั ม ปะนะ ภิ ก ขุ น า วิ ห ารั ง การะยะมาเนนะ ยาวะ
ท๎วาระโกสา อัคคะลัฏฐะปะนายะ อาโลกะสันธิปะริกมั มายะ ท๎วติ ติจฉะทะนัสสะ
ปะริยายัง อัปปะหะริเต ฐิเตนะ อะธิฏฐาตัพพัง, ตะโต เจ อุตตะริง อัปปะหะริเตปิ
ฐิโต อะธิฏฐะเหยยะ, ปาจิตติยงั .
๒๐.โย ปะนะ ภิกขุ ชานัง สัปปาณะกัง อุทะกัง ติณงั วา มัตติกงั วา
สิญเจยยะ วา สิญจาเปยยะ วา, ปาจิตติยงั .
ภูตะคามะวัคโค ทุตโิ ย.
๒๑. โย ปะนะ ภิกขุ อะสัมมะโต ภิกขุนโิ ย โอวะเทยยะ, ปาจิตติยงั .
๒๒. สัมมะโตปิ เจ ภิกขุ อัตถังคะเต สุริเย ภิกขุนิโย โอวะเทยยะ,
ปาจิตติยัง.
๒๓. โย ปะนะ ภิกขุ ภิกขุนูปัสสะยัง อุปะสังกะมิต๎วา ภิกขุนิโย
โอวะเทยยะ, อัญญัตร๎ ะ สะมะยา, ปาจิตติยงั . ตัตถายัง สะมะโย; คิลานา โหติ
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ภิกขุน,ี อะยัง ตัตถะ สะมะโย.
๒๔.โย ปะนะ ภิกขุ เอวัง วะเทยยะ “อามิสะเหตุ ภิกขู ภิกขุนิโย
โอวะทันตีต,ิ ปาจิตติยงั .
๒๕.โย ปะนะ ภิกขุ อัญญาติกายะ ภิกขุนยิ า จีวะรัง ทะเทยยะ อัญญัตร๎ ะ
ปาริวฏั ฏะกา, ปาจิตติยงั .
๒๖.โย ปะนะ ภิกขุ อัญญาติกายะ ภิกขุนิยา จีวะรัง สิพเพยยะ วา
สิพพาเปยยะ วา, ปาจิตติยงั .
๒๗.โย ปะนะ ภิกขุ ภิกขุนิยา สัทธิง สังวิธายะ เอกัทธานะมัคคัง
ปะฏิปชั เชยยะ อันตะมะโส คามันตะรัมปิ อัญญัตร๎ ะ สะมะยา, ปาจิตติยงั . ตัตถายัง
สะมะโย: สัตถะคะมะนีโย โหติ มัคโค สาสังกะสัมมะโต สัปปะฏิภะโย, อะยัง
ตัตถะ สะมะโย.
๒๘.โย ปะนะ ภิกขุ ภิกขุนยิ า สัทธิง สังวิธายะ เอกัง นาวัง อะภิรเู หยยะ
อุทธะคามินงิ วา อะโธคามินงิ วา อัญญัตร๎ ะ ติรยิ นั ตะระณายะ, ปาจิตติยงั .
๒๙.โย ปะนะ ภิกขุ ชานัง ภิกขุนปี ะริปาจิตงั ปิณฑะปาตัง ภุญเชยยะ
อัญญัตร๎ ะ ปุพเพ คิหสิ ะมารัมภา, ปาจิตติยงั .
๓๐. โย ปะนะ ภิกขุ ภิกขุนิยา สัทธิง เอโก เอกายะ ระโห นิสัชชัง
กัปเปยยะ, ปาจิตติยงั .
โอวาทะวัคโค ตะติโย.
๓๑.อะคิลาเนนะ ภิกขุนา เอโก อาวะสะถะปิณโฑ ภุญชิตพั โพ; ตะโต
เจ อุตตะริง ภุญเชยยะ, ปาจิตติยงั .
๓๒.คะณะโภชะเน อัญญัตร๎ ะ สะมะยา ปาจิตติยงั . ตัตถายัง
สะมะโย : คิลานะสะมะโย จีวะระทานะสะมะโย จีวะระการะสะมะโย
อัทธานะคะมะนะสะมะโย
นาวาภิรหู ะนะสะมะโย
มะหาสะมะโย
สะมะณะภัตตะสะมะโย, อะยัง ตัตถะ สะมะโย.
๓๓.ปะรัมปะระโภชะเน อัญญัตร๎ ะ สะมะยา ปาจิตติยงั . ตัตถายัง สะมะโย
คิลานะสะมะโย จีวะระทานะสะมะโย จีวะระการะสะมะโย; อะยัง ตัตถะ สะมะโย.
๓๔.ภิกขุง ปะเนวะ กุลงั อุปะคะตัง ปูเวหิ วา มันเถหิ วา
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อะภิหฏั ฐุมปะวาเรยยะ, อากังขะมาเนนะ
ภิกขุนา ท๎วติ ติปตั ตะปูรา
ปะฏิ ค คะเหตั พ พา; ตะโต เจ อุ ต ตะริ ง ปะฏิ ค คั ณ เหยยะ, ปาจิ ต ติ ย ั ง .
ท๎วติ ติปตั ตะปูเร ปะฏิคคะเหต๎วา ตะโต นีหะริตว๎ า ภิกขูหิ สัทธิง สังวิภะชิตพั พัง,
อะยัง ตัตถะ สามีจ.ิ
๓๕.โย ปะนะ ภิกขุ ภุตตาวี ปะวาริโต อะนะติริตตัง ขาทะนียัง วา
โภชะนียงั วา ขาเทยยะ วา ภุญเชยยะ วา, ปาจิตติยงั .
๓๖. โย ปะนะ ภิกขุ ภิกขุง ภุตตาวิง ปะวาริตัง อะนะติริตเตนะ
ขาทะนีเยนะ วา โภชะนีเยนะ วา อะภิหฏั ฐุมปะวาเรยยะ “หันทะ ภิกขุ ขาทะ วา
ภุญชะ วาติ ชานัง อาสาทะนาเปกโข, ภุตตัสม๎ งิ ปาจิตติยงั .
๓๗.โย ปะนะ ภิกขุ วิกาเล ขาทะนียงั วา โภชะนียงั วา ขาเทยยะ วา
ภุญเชยยะ วา, ปาจิตติยงั .
๓๘.โย ปะนะ ภิกขุ สันนิธกิ าระกัง ขาทะนียงั วา โภชะนียงั วา ขาเทยยะ
วา ภุญเชยยะ วา, ปาจิตติยงั .
๓๙.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.
๔๐. โย ปะนะ ภิกขุ อะทินนัง มุขะท๎วารัง อาหารัง อาหะเรยยะ อัญญัตร๎ ะ
อุทะกะทันตะโปณา, ปาจิตติยงั .
โภชะนะวัคโค จะตุตโถ.
๔๑.โย ปะนะ ภิกขุ อะเจละกัสสะ วา ปะริพพาชะกัสสะ วา ปะริพาชิกายะ
วา สะหัตถา ขาทะนียงั วา โภชะนียงั วา ทะเทยยะ, ปาจิตติยงั .
๔๒.โย ปะนะ ภิกขุ ภิกขุง เอวัง วะเทยยะ “เอหาวุโส คามัง วา นิคะมัง
วา ปิณฑายะ ปะวิสสิ สามาติ. ตัสสะ ทาเปต๎วา วา อะทาเปต๎วา วา อุยโยเชยยะ
“คัจฉาวุโส, นะ เม ตะยา สัทธิง กะถา วา นิสชั ชา วา ผาสุ โหติ, เอกะกัสสะ เม
กะถา วา นิสัชชา วา ผาสุ โหตีติ, เอตะเทวะ ปัจจะยัง กะริต๎วา อะนัญญัง,
ปาจิตติยัง.
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๔๓.โย ปะนะ ภิกขุ สะโภชะเน กุเล อะนูปะขัชชะ นิสชั ชัง กัปเปยยะ,
ปาจิตติยัง.
๔๔.โย ปะนะ ภิกขุ มาตุคาเมนะ สัทธิง ระโห ปะฏิจฉันเน อาสะเน
นิสชั ชัง กัปเปยยะ, ปาจิตติยงั .
๔๕.โย ปะนะ ภิกขุ มาตุคาเมนะ สัทธิง เอโก เอกายะ ระโห นิสชั ชัง
กัปเปยยะ, ปาจิตติยงั .
๔๖.โย ปะนะ ภิกขุ นิมันติโต สะภัตโต สะมาโน, สันตัง ภิกขุง
อะนาปุจฉา ปุเรภัตตัง วา ปัจฉาภัตตัง วา กุเลสุ จาริตตัง อาปัชเชยยะ อัญญัตร๎ ะ
สะมะยา, ปาจิตติยงั . ตัตถายัง สะมะโย: จีวะระทานะสะมะโย จีวะระการะสะมะโย,
อะยัง ตัตถะ สะมะโย.
๔๗.อะคิลาเนนะ ภิกขุนา จาตุมาสะปัจจะยะปะวะระณา สาทิตัพพา
อัญญัตร๎ ะ ปุนะปะวาระณายะ, อัญญัตร๎ ะ นิจจะปะวาระณายะ, ตะโต เจ อุตตะริง
สาทิเยยยะ, ปาจิตติยงั .
๔๘.โย ปะนะ ภิกขุ อุยยุตตัง เสนัง ทัสสะนายะ คัจเฉยยะ อัญญัตร๎ ะ
ตะถารูปะปัจจะยา, ปาจิตติยงั .
๔๙.สิยา จะ ตัสสะ ภิกขุโน โกจิเทวะ ปัจจะโย เสนัง คะมะนายะ,
ท๎วริ ตั ตะติรตั ตัง เตนะ ภิกขุนา เสนายะ วะสิตพั พัง. ตะโต เจ อุตตะริง วะเสยยะ,
ปาจิตติยัง.
๕๐. ท๎วริ ตั ตะติรตั ตัญเจ ภิกขุ เสนายะ วะสะมาโน อุยโยธิกงั วา พะลัคคัง
วา เสนาพ๎ยหู งั วา อะนีกะทัสสะนัง วา คัจเฉยยะ, ปาจิตติยงั .
อะเจละกะวัคโค ปัญจะโม.
๕๑. สุราเมระยะปาเน ปาจิตติยงั .
๕๒.อังคุลปิ ะโตทะเก ปาจิตติยงั .
๕๓.อุทะเก หัสสะธัมเม ปาจิตติยงั .
๕๔.อะนาทะริเย ปาจิตติยงั .
๕๕.โย ปะเน ภิกขุ ภิกขุง ภิงสาเปยยะ,ปาจิตติยงั .
๕๖. โย ปะนะ ภิกขุ อะคิลาโน วิสวี ะนาเปกโข โชติง สะมาทะเหยยะ วา

ภาคผนวก

๔๕๗

สะมาทะหาเปยยะ วา อัญญัตร๎ ะ ตะถารูปะปัจจะยา, ปาจิตติยงั .
๕๗.โย ปะนะ ภิกขุ โอเรนัฑฒะมาสัง นะหาเยยยะ อัญญัตร๎ ะ สะมะยา,
ปาจิตติยัง. ตัตถายัง สะมะโย: ทิยัฑโฒ มาโส เสโส คิมหานันติ วัสสานัสสะ
ปะฐะโม มาโส อิจเจเต อัฑฒะเตยยะมาสา อุณหะสะมะโย ปะริฬาหะสะมะโย
คิลานะสะมะโย กัมมะสะมะโย อัทธานะคะมะนะสะมะโย วาตะวุฏฐิสะมะโย. อะยัง
ตัตถะ สะมะโย.
๕๘.นะวัมปะนะ ภิกขุนา จีวะระลาเภนะ ติณณัง ทุพพัณณะกะระณานัง
อัญญะตะรัง ทุพพัณณะกะระณัง อาทาตัพพัง นีลัง วา กัททะมัง วา
กาฬะสามัง วา, อะนาทา เจ ภิกขุ ติณณัง ทุพพัณณะกะระณานัง อัญญะตะรัง
ทุพพัณณะกะระณัง นะวัง จีวะรัง ปริภญ
ุ เชยยะ, ปาจิตติยงั .
๕๙. โย ปะนะ ภิกขุ ภิกขุสสะ วา ภิกขุนิยา วา สิกขะมานายะ วา
สามะเณรัสสะ วา สามะเณริยา วา สามัง จีวะรัง วิกปั เปต๎วา อะปัจจุทธาระกัง
ปะริภญ
ุ เชยยะ, ปาจิตติยงั .
๖๐. โย ปะนะ ภิกขุ ภิกขุสสะ ปัตตัง วา จีวะรัง วา นิสที ะนัง วา สูจฆ
ิ ะรัง
วา กายะพันธะนัง วา อะปะนิเธยยะ วา อะปะนิธาเปยยะ วา อันตะมะโส
หัสสาเปกโขปิ, ปาจิตติยงั .
สุราปานะวัคโค ฉัฏโฐ.
๖๑. โย ปะนะ ภิกขุ สัญจิจจะ ปาณัง ชีวติ า โวโรเปยยะ, ปาจิตติยงั .
๖๒.โย ปะนะ ภิกขุ ชานัง สัปปาณะกัง อุทะกัง ปะริภุญเชยยะ,
ปาจิตติยัง.
๖๓. โย ปะนะ ภิกขุ ชานัง ยะถาธัมมัง นีหะตาธิกะระนัง ปุนะกัมมายะ
อุกโกเฏยยะ, ปาจิตติยงั .
๖๔.โย ปะนะ ภิกขุ ภิกขุสสะ ชานัง ทุฏฐุลลัง อาปัตติง ปะฏิจฉาเทยยะ,
ปาจิตติยัง.
๖๕. โย ปะนะ ภิกขุ ชานัง อูนะวีสะติวสั สัง ปุคคะลัง อุปะสัมปาเทยยะ,
โส จะ ปุคคะโล อะนุปะสัมปันโน, เต จะ ภิกขู คารัยห๎ า, อิทงั ตัสม๎ งิ ปาจิตติยงั .
๖๖. โย ปะนะ ภิ ก ขุ ชานั ง เถยยะสั ต เถนะ สั ท ธิ ง สั ง วิ ธ ายะ
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เอกัทธานะมัคคัง ปะฏิปชั เชยยะ อันตะมะโส คามันตะรัมปิ, ปาจิตติยงั .
๖๗.โย ปะนะ ภิกขุ มาตุคาเมนะ สัทธิง สังวิธายะ เอกัทธานะมัคคัง
ปะฏิปชั เชยยะ อันตะมะโส คามันตะรัมปิ, ปาจิตติยงั .
๖๘. โย ปะนะ ภิกขุ เอวัง วะเทยยะ “ตะถาหัง ภะคะวะตา ธัมมัง เทสิตงั
อาชานามิ; ยะถา เยเม อันตะรายิกา ธัมมา วุตตา ภะคะวะตา, เต ปะฏิเสวะโต
นาลัง อันตะรายายาติ, โส ภิกขุ ภิกขูหิ เอวะมัสสะ วะจะนีโย “มา อายัสม๎ า
เอวัง อะวะจะ, มา ภะคะวันตัง อัพภาจิกขิ; นะ หิ สาธุ ภะคะวะโต อัพภักขานัง,
นะ หิ ภะคะวา เอวัง วะเทยยะ; อะเนกะปะริยาเยนะ อาวุโส อันตะรายิกา ธัมมา
วุตตา ภะคะวะตา อะลัญจะ ปะนะ เต ปะฏิเสวะโต อันตะรายายาติ เอวัญจะ โส
ภิกขุ ภิกขูหิ วุจจะมาโน ตะเถวะ ปัคคัณเหยยะ, โส ภิกขุ ภิกขูหิ ยาวะตะติยงั
สะมะนุภาสิตพั โพ ตัสสะ ปะฏินสิ สัคคายะ; ยาวะตะติยญ
ั เจ สะมะนุภาสิยะมาโน
ตัง ปะฏินสิ สัชเชยยะ, อิจเจตัง กุสะลัง, โน เจ ปะฎินสิ สัชเชยยะ, ปาจิตติยงั .
๖๙. โย ปะนะ ภิกขุ ชานัง ตะถาวาทินา ภิกขุนา อะกะฏานุธมั เมนะ ตัง
ทิฏฐิง อัปปะฏินสิ สัฏเฐนะ สัทธิง สัมภุญเชยยะ วา สังวะเสยยะ วา สะหะ วา
เสยยัง กัปเปยยะ, ปาจิตติยงั .
๗๐.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 อะปะทิสติ พั โพ;
ยัมปิ จัญเญ สะมะณุทเทสา ละภันติ ภิกขูหิ สัทธิง ท๎วริ ตั ตะติรตั ตัง สะหะเสยยัง,
สาปิ เต นัตถิ; จะระ ปิเร วินัสสาติ. โย ปะนะ ภิกขุ ชานัง ตะถานาสิตัง
สะมะณุทเทสัง อุปะลาเปยยะ วา อุปฏั ฐาเปยยะ วา สัมภุญเชยยะ วา สะหะ วา
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เสยยัง กัปเปยยะ, ปาจิตติยงั .
สัปปาณะวัคโค สัตตะโม.
๗๑.โย ปะนะ ภิกขุ ภิกขูหิ สะหะธัมมิกงั วุจจะมาโน เอวัง วะเทยยะ
‘นะ ตาวาหัง อาวุโส เอตัสม๎ งิ สิกขาปะเท สิกขิสสามิ, ยาวะ นัญญัง ภิกขุง
พ๎ยตั ตัง วินะยะธะรัง ปะริปจุ ฉามีต,ิ ปาจิตติยงั . สิกขะมาเนนะ ภิกขะเว ภิกขุนา
อัญญาตัพพัง ปะริปจุ ฉิตพั พัง ปะริปญ
ั หิตพั พัง, อะยัง ตัตถะ สามีจ.ิ
๗๒.โย ปะนะ ภิกขุ ปาฏิโมกเข อุททิสสะมาเน เอวัง วะเทยยะ
“กิมปะนิเมหิ ขุททานุขทุ ทะเกหิ สิกขาปะเทหิ อุททิฏเฐหิ, ยาวะเทวะ กุกกุจจายะ
วิเหสายะ วิเลขายะ สังวัตตันตีต,ิ สิกขาปะทะวิวณ
ั ณะนะเก ปาจิตติยงั .
๗๓.โย ปะนะ ภิกขุ อันว๎ ฑ
ั ฒะมาสัง ปาฏิโมกเข อุททิสสะมาเน เอวัง
วะเทยยะ “อิทาเนวะ โข อะหัง อาชานามิ ‘อะยัมปิ กิระ ธัมโม สุตตาคะโต
สุตตะปะริยาปันโน อันว๎ ฑ
ั ฒะมาสัง อุทเทสัง อาคัจฉะตีต;ิ 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
มะนะสิกะโรสีต;ิ อิทงั ตัสม๎ งิ โมหะนะเก ปาจิตติยงั .
๗๔.โย ปะนะ ภิกขุ ภิกขุสสะ กุปโิ ต อะนัตตะมะโน ปะหารัง ทะเทยยะ,
ปาจิตติยัง.
๗๕.โย ปะนะ ภิกขุ ภิกขุสสะ กุปิโต อะนัตตะมะโน ตะละสัตติกัง
อุคคิเรยยะ, ปาจิตติยงั .
๗๖.โย ปะนะ ภิกขุ ภิกขุง อะมูละเกนะ สังฆาทิเสเสนะ อะนุทธังเสยยะ,
ปาจิตติยัง.
๗๗.โย ปะนะ ภิกขุ ภิกขุสสะ สัญจิจจะ กุกกุจจัง อุปะทะเหยยะ “อิตสิ สะ
มุหตุ ตัมปิ อะผาสุ ภะวิสสะตีติ เอตะเทวะ ปัจจะยัง กะริตว๎ า อะนัญญัง, ปาจิตติยงั .
๗๘.โย ปะนะ ภิกขุ ภิกขูนัง ภัณฑะนะชาตานัง กะละหะชาตานัง
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วิวาทาปันนานัง อุปสั สุตงิ ติฏเฐยยะ “ยัง อิเม ภะณิสสันติ, ตัง โสสสามีติ
เอตะเทวะ ปัจจะยัง กะริตว๎ า อะนัญญัง, ปาจิตติยงั .
๗๙.โย ปะนะ ภิ ก ขุ ธั ม มิ ก านั ง กั ม มานั ง ฉั น ทั ง ทั ต ๎ ว า ปั จ ฉา
ขิยยะนะธัมมัง อาปัชเชยยะ, ปาจิตติยงั .
๘๐. โย ปะนะ ภิกขุ สังเฆ วินิจฉะยะกาถายะ วัตตะมานายะ ฉันทัง
อะทัตว๎ า อุฏฐายาสะนา ปักกะเมยยะ, ปาจิตติยงั .
๘๑. โย ปะนะ ภิ ก ขุ สะมั ค เคนะ สั ง เฆนะ จี ว ะรั ง ทั ต ๎ ว า ปั จ ฉา
ขิยยะนะธัมมัง อาปัชเชยยะ “ยะถาสันถุตงั ภิกขู สังฆิกงั ลาภัง ปะริณาเมนตีต,ิ
ปาจิตติยัง.
๘๒.โย ปะนะ ภิกขุ ชานัง สังฆิกัง ลาภัง ปะริณะตัง ปุคคะลัสสะ
ปะริณาเมยยะ, ปาจิตติยงั .
สะหะธัมมิกะวัคโค อัฏฐะโม.
๘๓.โย ปะนะ ภิ ก ขุ รั ญ โญ ขั ต ติ ย ั ส สะ มุ ท ธาภิ ส ิ ต ตั ส สะ
อะนิกขันตะราชะเก อะนิคคะตะระตะนะเก ปุพเพ อัปปะติสังวิทิโต อินทะขีลัง
อะติกกาเมยยะ, ปาจิตติยงั .
๘๔.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 หะริสสะตีต:ิ อะยัง ตัตถะ สามีจ.ิ
๘๕.โย ปะนะ ภิกขุ สันตัง ภิกขุง อะนาปุจฉา วิกาเล คามัง ปะวิเสยยะ,
อัญญัตร๎ ะ ตะถารูปา อัจจายิกา กะระณียา, ปาจิตติยงั .
๘๖. โย ปะนะ ภิกขุ อัฎฐิมะยัง วา ทันตะมะยัง วา วิสาณะมะยัง วา
สูจฆ
ิ ะรัง การาเปยยะ, เภทะนะกัง ปาจิตติยงั .
๘๗.นะวั ม ปะนะ ภิ ก ขุ น า มั ญ จั ง วา ปี ฐ ั ง วา การะยะมาเนนะ
อัฎฐังคุละปาทะกัง กาเรตัพพัง สุคะตังคุเลนะ อัญญัตร๎ ะ เหฏฐิมายะ อะฏะนิยา,
ตัง อะติกกามะยะโต เฉทะนะกัง ปาจิตติยงั .
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๘๘.โย ปะนะ ภิกขุ มัญจัง วา ปีฐงั วา ตูโลนัทธัง การาเปยยะ,
อุททาละนะกัง ปาจิตติยงั .
๘๙. นิสที ะนัมปะนะ ภิกขุนา การะยะมาเนนะ ปะมาณิกงั กาเรตัพพัง;
ตัตร๎ ทิ งั ปะมาณัง: ทีฆะโส เท๎ว วิทตั ถิโย สุคะตะวิทตั ถิยา, ติรยิ งั ทิยฑ
ั ฒัง, ทะสา
วิทตั ถิ, ตัง อะติกกามะยะโต เฉทะนะกัง ปาจิตติยงั .
๙๐. กัณฑุปะฏิจฉาทิง ปะนะ ภิกขุนา การะยะมาเนนะ ปะมาณิกา
กาเรตัพพา; ตัตร๎ ทิ งั ปะมาณัง: ทีฆะโส จะตัสโส วิทตั ถิโย สุคะตะวิทตั ถิยา ติรยิ งั
เท๎ว วิทตั ถิโย, ตัง อะติกกามะยะโต เฉทะนะกัง ปาจิตติยงั .
๙๑. วั ส สิ ก ะสาฏิ ก ั ง ปะนะ ภิ ก ขุ น า การะยะมาเนนะ ปะมาณิ ก า
กาเรตัพพา; ตัต๎ริทัง ปะมาณัง: ทีฆะโส ฉะ วิทัตถิโย สุคะตะวิทัตถิยา ติริยัง
อัฑฒะเตยยา, ตัง อะติกกามะยะโต เฉทะนะกัง ปาจิตติยงั .
๙๒.โย ปะนะ ภิกขุ สุคะตะจีวะรัปปะมาณัง จีวะรัง การาเปยยะ อะติเรกัง
วา, เฉทะนะกัง ปาจิตติยงั . ตัตร๎ ทิ งั สุคะตัสสะ สุคะตะจีวะรัปปะมาณัง :
ทีฆะโส นะวะ วิทตั ถิโย สุคะตะวิทตั ถิยา ติรยิ งั ฉะ วิทตั ถิโย, อิทงั สุคะตัสสะ
สุคะตะจีวะรัปปะมาณัง.
ระตะนะวัคโค นะวะโม.
อุททิฏฐา โข อายัสม๎ นั โต เท๎วนะวุติ ปาจิตติยา ธัมมา.
ตัตถายัสม๎ นั เต ปุจฉามิ:
กัจจิตถะ
ปะริสุทธา?
ทุตยิ มั ปิ
ปุจฉามิ:
กัจจิตถะ
ปะริสุทธา?
ปะริสุทธา?
ตะติยัมปิ
ปุจฉามิ:
กัจจิตถะ
ปะริสทุ เธตถายัสม๎ นั โต, ตัสม๎ า ตุณห๎ ,ี เอวะเมตัง ธาระยามิ.
ปาจิตติยา นิฏฐิตา.
อิเม โข ปะนายัส๎มันโต จัตตาโร ปาฏิเทสะนียา ธัมมา อุทเทสัง
อาคัจฉันติ.
๑. โย ปะนะ ภิกขุ อัญญาติกายะ ภิกขุนยิ า อันตะระฆะรัง ปะวิฏฐายะ
หัตถะโต ขาทะนียงั วา โภชะนียงั วา สะหัตถา ปะฏิคคะเหต๎วา ขาเทยยะ วา

๔๖๒

ประมวลพระพุทธบัญญัติ

อริยวินยั จากพระไตรปิฎก

ภุญเชยยะ วา, ปะฏิเทเสตัพพัง เตนะ ภิกขุนา “คารัยห๎ งั อาวุโส ธัมมัง อาปัชชิง
อะสัปปายัง ปาฏิเทสะนียงั , ตัง ปะฏิเทเสมีต.ิ
๒. ภิกขู ปะเนวะ กุเลสุ นิมันติตา ภุญชันติ, ตัต๎ระ เจ ภิกขุนี
โวสาสะมานะรูปา ฐิตา โหติ “อิธะ สูปงั เทถะ, อิธะ โอทะนัง เทถาติ, เตหิ ภิกขูหิ
สา ภิกขุนี อะปะสาเทตัพพา “อะปะสักกะ ตาวะ ภะคิน,ิ ยาวะ ภิกขู ภุญชันตีต:ิ
เอกัสสะปิ เจ ภิกขุโน นัปปะฏิภาเสยยะ ตัง ภิกขุนงิ อะปะสาเทตุง “อะปะสักกะ
ตาวะ ภะคิน,ิ ยาวะ ภิกขู ภุญชันตีต,ิ ปะฏิเทเสตัพพัง เตหิ ภิกขูหิ “คารัยห๎ งั
อาวุโส ธัมมัง อาปัชชิมหา อะสัปปายัง ปาฏิเทสะนียงั , ตัง ปะฏิเทเสมาติ.
๓. ยานิ โข ปะนะ ตานิ เสกขะสัมมะตานิ กุลานิ, โย ปะนะ ภิกขุ
ตะถารูเปสุ เสกขะสัมมะเตสุ กุเลสุ ปุพเพ อะนิมนั ติโต อะคิลาโน ขาทะนียงั วา
โภชะนี ย ั ง วา สะหั ต ถา ปะฏิ ค คะเหต๎ ว า ขาเทยยะ วา ภุ ญ เชยยะ วา,
ปะฏิเทเสตัพพัง เตนะ ภิกขุนา “คารัยห๎ งั อาวุโส ธัมมัง อาปัชชิง อะสัปปายัง
ปาฏิเทสะนียงั , ตัง ปะฏิเทเสมีต.ิ
๔. ยานิ โข ปะนะ ตานิ อารัญญะกานิ เสนาสะนานิ สาสังกะสัมมะตานิ
สัปปะฏิภะยานิ, โย ปะนะ ภิกขุ ตะถารูเปสุ เสนาสะเนสุ วิหะรันโต ปุพเพ
อัปปะฏิสงั วิทติ งั ขาทะนียงั วา โภชะนียงั วา อัชฌาราเม สะหัตถา ปะฏิคคะเหต๎วา
อะคิลาโน ขาเทยยะ วา ภุญเชยยะ วา, ปะฏิเทเสตัพพัง เตนะ ภิกขุนา “คารัยห๎ งั
อาวุโส ธัมมัง อาปัชชิง อะสัปปายัง ปาฏิเทสะนียงั , ตัง ปะฏิเทเสมีต.ิ
อุททิฏฐา โข อายัสม๎ นั โต จัตตาโร ปาฏิเทสะนียา ธัมมา.
ตัตถายัสม๎ นั เต ปุจฉามิ:
กัจจิตถะ
ปะริสุทธา?
ทุตยิ มั ปิ
ปุจฉามิ:
กัจจิตถะ
ปะริสุทธา?
ตะติยัมปิ
ปุจฉามิ:
กัจจิตถะ
ปะริสุทธา?
ปะริสทุ เธตถายัสม๎ นั โต, ตัสม๎ า ตุณห๎ ,ี เอวะเมตัง ธาระยามิ.
ปาฏิเทสะนียา นิฏฐิตา.
อิเม โข ปะนายัส๎มันโต (ปัญจะสัตตะติ) เสขิยา ธัมมา อุทเทสัง
อาคัจฉันติ.
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๔๖๓
๑. “ปะริมณ
ั ฑะลัง นิวาเสสสามีติ สิกขา กะระณียา.
๒. “ปะริมณ
ั ฑะลัง ปารุปสิ สามีติ สิกขา กะระณียา.
๓. “สุปะฏิจฉันโน อันตะระฆะเร คะมิสสามีติ สิกขา กะระณียา.
๔. “สุปะฏิจฉันโน อันตะระฆะเร นิสที สิ สามีติ สิกขา กะระณียา.
๕. “สุสงั วุโต อันตะระฆะเร คะมิสสามีติ สิกขา กะระณียา.
๖. “สุสงั วุโต อันตะระฆะเร นิสที สิ สามีติ สิกขา กะระณียา.
๗. “โอกขิตตะจักขุ อันตะระฆะเร คะมิสสามีติ สิกขา กะระณียา.
๘. “โอกขิตตะจักขุ อันตะระฆะเร นิสที สิ สามีติ สิกขา กะระณียา.
๙. “นะ อุกขิตตะกายะ อันตะระฆะเร คะมิสสามีติ สิกขา กะระณียา.
๑๐. “นะ อุกขิตตะกายะ อันตะระฆะเร นิสที สิ สามีติ สิกขา กะระณียา.
๑๑. “นะ อุชชัคฆิกายะ อันตะระฆะเร คะมิสสามีติ สิกขา กะระณียา.
๑๒.“นะ อุชชัคฆิกายะ อันตะระฆะเร นิสที สิ สามีติ สิกขา กะระณียา.
๑๓.“อัปปะสัทโท อันตะระฆะเร คะมิสสามีติ สิกขา กะระณียา.
๑๔.“อัปปะสัทโท อันตะระฆะเร นิสที สิ สามีติ สิกขา กะระณียา.
๑๕. “นะ กายัปปะจาละกัง อันตะระฆะเร คะมิสสามีติ สิกขา กะระณียา.
๑๖. “นะ กายัปปะจาละกัง อันตะระฆะเร นิสที สิ สามีติ สิกขา กะระณียา.
๑๗.“นะ พาหุปปะจาละกัง อันตะระฆะเร คะมิสสามีติ สิกขา กะระณียา.
๑๘. “นะ พาหุปปะจาละกัง อันตะระฆะเร นิสที สิ สามีติ สิกขา กะระณียา.
๑๙. “นะ สีสปั ปะจาละกัง อันตะระฆะเร คะมิสสามีติ สิกขา กะระณียา.
๒๐.“นะ สีสปั ปะจาละกัง อันตะระฆะเร นิสที สิ สามีติ สิกขา กะระณียา.
๒๑.“นะ ขัมภะกะโต อันตะระฆะเร คะมิสสามีติ สิกขา กะระณียา.
๒๒.”นะ ขัมภะกะโต อันตะระฆะเร นิสที สิ สามีติ สิกขา กะระณียา.
๒๓.”นะ โอคุณฐิโต อันตะระฆะเร คะมิสสามีติ สิกขา กะระณียา.
๒๔.”นะ โอคุณฐิโต อันตะระฆะเร นิสที สิ สามีติ สิกขา กะระณียา.
๒๕.”นะ อุกกุฏกิ ายะ อันตะระฆะเร คะมิสสามีติ สิกขา กะระณียา.
๒๖.“นะ ปัลลัตถิกายะ อันตะระฆะเร นิสที สิ สามีติ สิกขา กะระณียา.
ฉัพพีสะติ สารุปปา.

๔๖๔

ประมวลพระพุทธบัญญัติ

อริยวินยั จากพระไตรปิฎก

๑. “สักกัจจัง ปิณฑะปาตัง ปะฏิคคะเหสสามีติ สิกขา กะระณียา.
๒. “ปัตตะสัญญี ปิณฑะปาตัง ปะฏิคคะเหสสามีติ สิกขา กะระณียา.
๓. “สะมะสูปะกัง ปิณฑะปาตัง ปะฏิคคะเหสสามีติ สิกขา กะระณียา.
๔. “สะมะติตติกงั ปิณฑะปาตัง ปะฏิคคะเหสสามีติ สิกขา กะระณียา.
๕. “สักกัจจัง ปิณฑะปาตัง ภุญชิสสามีติ สิกขา กะระณียา.
๖. “ปัตตะสัญญี ปิณฑะปาตัง ภุญชิสสามีติ สิกขา กะระณียา.
๗. “สะปะทานัง ปิณฑะปาตัง ภุญชิสสามีติ สิกขา กะระณียา.
๘. “สะมะสูปะกัง ปิณฑะปาตัง ภุญชิสสามีติ สิกขา กะระณียา.
๙. “นะ ถูปะโต โอมัททิต๎วา ปิณฑะปาตัง ภุญชิสสามีติ สิกขา
กะระณียา.
๑๐. “นะ สูปงั วา พ๎ยญ
ั ชะนัง วา โอทะเนนะ ปะฏิจฉาเทสสามิ
ภิยโยกัมย๎ ะตัง อุปาทายาติ สิกขา กะระณียา.
๑๑. “นะ สูปงั วา โอทะนัง วา อะคิลาโน อัตตะโน อัตถายะ วิญญาเปต๎วา
ภุญชิสสามีติ สิกขา กะระณียา.
๑๒.“นะ อุชฌานะสัญญี ปะเรสัง ปัตตัง โอโลเกสสามีติ สิกขา กะระณียา.
๑๓.“นาติมะหันตัง กะวะฬัง กะริสสามีติ สิกขา กะระณียา.
๑๔.“ปะริมณ
ั ฑะลัง อาโลปัง กะริสสามีติ สิกขา กะระณียา.
๑๕. “นะ อะนาหะเฏ กะวะเฬ มุขะท๎วารัง วิวะริสสามีติ สิกขา กะระณียา.
๑๖. “นะ ภุญชะมาโน สัพพัง หัตถัง มุเข ปักขิปสิ สามีติ สิกขา กะระณียา.
๑๗.“นะ สะกะวะเฬนะ มุเขนะ พ๎ยาหะริสสามีติ สิกขา กะระณียา.
๑๘. “นะ ปิณฑุกเขปะกัง ภุญชิสสามีติ สิกขา กะระณียา.
๑๙. “นะ กะวะฬาวัจเฉทะกัง ภุญชิสสามีติ สิกขา กะระณียา.
๒๐.“นะ อะวะคัณฑะการะกัง ภุญชิสสามีติ สิกขา กะระณียา.
๒๑.“นะ หัตถะนิทธูนะกัง ภุญชิสสามีติ สิกขา กะระณียา.
๒๒.”นะ สิตถาวะการะกัง ภุญชิสสามีติ สิกขา กะระณียา.
๒๓.“นะ ชิวหานิจฉาระกัง ภุญชิสสามีติ สิกขา กะระณียา.
๒๔.“นะ จะปุจะปุการะกัง ภุญชิสสามีติ สิกขา กะระณียา.
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๒๕.“นะ สุรสุ รุ กุ าระกัง ภุญชิสสามีติ สิกขา กะระณียา.
๒๖.“นะ หัตถะนิลเลหะกัง ภุญชิสสามีติ สิกขา กะระณียา.
๒๗.”นะ ปัตตะนิลเลหะกัง ภุญชิสสามีติ สิกขา กะระณียา.
๒๘.“นะ โอฏฐะนิลเลหะกัง ภุญชิสสามีติ สิกขา กะระณียา.
๒๙.“นะ สามิเสนะ หัตเถนะ ปานียะถาละกัง ปะฏิคคะเหสสามีติ สิกขา
กะระณียา.
๓๐. “นะ สะสิตถะกัง ปัตตะโธวะนัง อันตะระฆะเร ฉัฑเฑสสามีติ สิกขา
กะระณียา.
สะมะติงสะ โภชะนะปะฏิสงั ยุตตา.
๑. “นะ ฉัตตะปาณิสสะ อะคิลานัสสะ ธัมมัง เทสิสสามีติ สิกขา
กะระณียา.
๒. “นะ ทัณฑะปาณิสสะ อะคิลานัสสะ ธัมมัง เทสิสสามีติ สิกขา
กะระณียา.
๓. “นะ สัตถะปาณิสสะ อะคิลานัสสะ ธัมมัง เทสิสสามีติ สิกขา
กะระณียา.
๔. “นะ อาวุธะปาณิสสะ อะคิลานัสสะ ธัมมัง เทสิสสามีติ สิกขา
กะระณียา.
๕. “นะ ปาทุการูฬ๎หัสสะ อะคิลานัสสะ ธัมมัง เทสิสสามีติ สิกขา
กะระณียา.
๖. “นะ อุปาหะนารูฬ๎หัสสะ อะคิลานัสสะ ธัมมัง เทสิสสามีติ สิกขา
กะระณียา.
๗. “นะ ยานะคะตัสสะ อะคิลานัสสะ ธัมมัง เทสิสสามีติ สิกขา กะระณียา
๘. “นะ สะยะนะคะตัสสะ อะคิลานัสสะ ธัมมัง เทสิสสามีติ สิกขา
กะระณียา.
๙. “นะ ปัลลัตถิกายะ นิสนิ นัสสะ อะคิลานัสสะ ธัมมัง เทสิสสามีติ สิกขา
กะระณียา.
๑๐. “นะ เวฏฐิตะสีสัสสะ อะคิลานัสสะ ธัมมัง เทสิสสามีติ สิกขา
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กะระณียา.
๑๑. “นะ โอคุณฐิตะสีสัสสะ อะคิลานัสสะ ธัมมัง เทสิสสามีติ สิกขา
กะระณียา.
๑๒.“นะ ฉะมายัง นิสที ติ ว๎ า อาสะเน นิสนิ นัสสะ อะคิลานัสสะ ธัมมัง
เทสิสสามีติ สิกขา กะระณียา.
๑๓.“นะ นีเจ อาสะเน นิสที ติ ว๎ า อุจเจ อาสะเน นิสนิ นัสสะ อะคิลานัสสะ
ธัมมัง เทสิสสามีติ สิกขา กะระณียา.
๑๔.“นะ ฐิโต นิสินนัสสะ อะคิลานัสสะ ธัมมัง เทสิสสามีติ สิกขา
กะระณียา.
๑๕. “นะ ปัจฉะโต คัจฉันโต ปุระโต คัจฉันตัสสะ อะคิลานัสสะ ธัมมัง
เทสิสสามีติ สิกขา กะระณียา.
๑๖. “นะ อุปปะเถนะ คัจฉันโต ปะเถนะ คัจฉันตัสสะ อะคิลานัสสะ ธัมมัง
เทสิสสามีติ สิกขา กะระณียา.
โสฬะสะ ธัมมะเทสะนาปะฏิสงั ยุตตา.
๑. “นะ ฐิโต อะคิลาโน อุจจารัง วา ปัสสาวัง วา กะริสสามีติ สิกขา
กะระณียา.
๒. “นะ หะริเต อะคิลาโน อุจจารัง วา ปัสสาวัง วา เขฬัง วา กะริสสามีติ
สิกขา กะระณียา.
๓. “นะ อุทะเก อะคิลาโน อุจจารัง วา ปัสสาวัง วา เขฬัง วา กะริสสามีติ
สิกขา กะระณียา.
ตะโย ปะกิณณะกา.
อุททิฏฐา โข อายัสม๎ นั โต (ปัญจะสัตตะติ) เสขิยา ธัมมา.
ตัตถายัสม๎ นั เต ปุจฉามิ:
กัจจิตถะ
ปะริสุทธา?
ทุตยิ มั ปิ
ปุจฉามิ.
กัจจิตถะ
ปะริสุทธา?
ตะติยัมปิ
ปุจฉามิ.
กัจจิตถะ
ปะริสุทธา?
ปะริสทุ เธตถายัสม๎ นั โต, ตัสม๎ า ตุณห๎ ,ี เอวะเมตัง ธาระยามิ.
เสขิยา นิฏฐิตา.
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อิเม โข ปะนายัส๎มันโต สัตตาธิกะระณะสะมะถา ธัมมา อุทเทสัง
อาคัจฉันติ.
อุ ป ปั น นุ ป ปั น นานั ง อะธิ ก ะระณานั ง สะมะถายะ วู ป ะสะมายะ
สัมมุขาวินะโย ทาตัพโพ, สะติวินะโย ทาตัพโพ, อะมูฬ๎หะวินะโย ทาตัพโพ,
ปะฏิญญาตะกะระณัง, เยภุยยะสิกา, ตัสสะ ปาปิยะสิกา, ติณะวัตถาระโกติ.
อุททิฏฐา โข อายัสม๎ นั โต สัตตาธิกะระณะสะมะถา ธัมมา.
ตัตถายัสม๎ นั เต ปุจฉามิ:
กัจจิตถะ
ปะริสุทธา?
ทุตยิ มั ปิ
ปุจฉามิ:
กัจจิตถะ
ปะริสุทธา?
ตะติยัมปิ
ปุจฉามิ:
กัจจิตถะ
ปะริสุทธา?
ปะริสทุ เธตถายัสม๎ นั โต, ตัสม๎ า ตุณห๎ ,ี เอวะเมตัง ธาระยามิ.
สัตตาธิกะระณะสะมะถา นิฏฐิตา.
อุททิฏฐัง โข อายัสม๎ นั โต 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.
เอตตะกันตัสสะ ภะคะวะโต สุตตาคะตัง สุตตะปะริยาปันนัง
อันว๎ ฑ
ั ฒะมาสัง อุทเทสัง อาคัจฉะติ.
ตัตถะ สัพเพเหวะ สะมัคเคหิ สัมโมทะมาเนหิ อะวิวะทะมาเนหิ
สิกขิตัพพันติ.
ภิกขุปาฏิโมกขัง นิฏฐิตงั .
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ปวารณา
ภิกษุผู้ฉลาด สามารถ พึงตั้งบุพพกรณ์ และบุพพกิจในวันปวารณา
ตามวิธเี ปลีย่ นดังกล่าวแล้วในบุพพกรณ์ และบุพพกิจอุโบสถ ซึง่ อยูใ่ นหน้า ๔๒๘
สังฆปวารณา (มีภกิ ษุตง้ั แต่ ๕ รูปขึน้ ไป พึงตัง้ ญัตติ ดังนีว้ า่ )*
"สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ , อัชชะ ปะวาระณา ยะทิ สังฆัสสะ
ปัตตะกัลลัง , สังโฆ ปะวาเรยยะ."
"ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า วันนีเ้ ป็นวันปวารณา ถ้าความ
พรัง่ พร้อมของสงฆ์ถงึ ทีแ่ ล้ว สงฆ์พงึ ปวารณา."
ภิกษุผเู้ ถระพึงห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า นัง่ กระโหย่ง ประคองอัญชลี
แล้วกล่าวปวารณาอย่างนี้ ว่าดังนี:้ สังฆัง อาวุโส ปะวาเรมิ ทิฏเฐนะ วา สุเตนะ วา ปะริสงั กายะ
วา, วะทันตุ มัง อายัสม๎ นั โต อะนุกมั ปัง อุปาทายะ, ปัสสันโต ปะฏิกกะริสสามิ.
ทุตยิ มั ปิ อาวุโส สังฆัง ปะวาเรมิ ทิฏเฐนะ วา สุเตนะ วา ปะริสงั กายะ
วา, วะทันตุ มัง อายัสม๎ นั โต อะนุกมั ปัง อุปาทายะ, ปัสสันโต ปะฏิกกะริสสามิ.
ตะติยมั ปิ อาวุโส สังฆัง ปะวาเรมิ ทิฏเฐนะ วา สุเตนะ วา
ปะริสงั กายะ วา, วะทันตุ มัง อายัสม๎ นั โต อะนุกมั ปัง อุปาทายะ, ปัสสันโต
ปะฏิกกะริสสามิ.
ภิกษุผนู้ วกะพึงห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า นัง่ กระโหย่ง ประคองอัญชลี
แล้วกล่าวปวารณา (เช่นเดียวกัน โดยเปลีย่ นคำว่า อาวุโส เป็น ภันเต)
คณะปวารณา (มีภกิ ษุ ๔ รูป หรือ ๓ รูป)
ภิกษุ ๔ รูปพึงตัง้ ญัตติ ดังนีว้ า่
สุณนั ตุ เม อายัสม๎ นั โต, อัชชะ ปะวาระณา ยะทายัสม๎ นั ตานัง
ปัตตะกัลลัง , มะยัง อัญญะมัญญัง ปะวาเรยยามะ.
(ถ้ามีภกิ ษุ ๓ รูป ให้เปลีย่ นคำว่า อายัสม๎ นั โต เป็น อายัสม๎ นั ตา)
* คำบาลีทใ่ี ช้เหล่านีน้ ำมาจาก คัมภีรม์ หาวรรค ภาค ๑ พระไตรปิฏกบาลีสยามรัฐ เล่ม ๔ ข้อ ๒๒๕ หน้า ๓๑๒ โดยตรง
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ภิกษุผเู้ ถระพึงห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า นัง่ กระโหย่ง ประคองอัญชลี
แล้วกล่าวปวารณาอย่างนี้ ว่าดังนี:้ อะหัง อาวุโส อายัสม๎ นั เต ปะวาเรมิ ทิฏเฐนะ วา สุเตนะ วา....
..............ฯลฯ.........................................ปะฏิกกะริสสามิ,
ทุตยิ มั ปิ อาวุโส อายัสม๎ นั เต...... ปะฏิกกะริสสามิ,
ตะติยมั ปิ อาวุโส อายัสม๎ นั เต...... ปะฏิกกะริสสามิ
ภิกษุผนู้ วกะพึงห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า นัง่ กระโหย่ง ประคองอัญชลี
แล้วกล่าวปวารณา (เช่นเดียวกัน โดยเปลีย่ นคำว่า อาวุโส เป็น ภันเต)
คณะปวารณา (มีภกิ ษุ ๒ รูป)
ดูกอ่ นภิกษุทง้ั หลาย ก็แลภิกษุทง้ั สองพึงปวารณาอย่างนี:้ ภิกษุผู้เถระพึงห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า นั่งกระโหย่ง ประคองอัญชลี
แล้วกล่าวคำปวารณาต่อภิกษุผนู้ วกะอย่างนี้ ว่าดังนี:้ อะหัง อาวุโส อายัสม๎ นั ตัง..........ฯลฯ............ปะฏิกกะริสสามิ,
ทุตยิ มั ปิ อาวุโส อายัสม๎ นั ตัง..........ฯลฯ............ปะฏิกกะริสสามิ,
ตะติยมั ปิ อาวุโส อายัสม๎ นั ตัง..........ฯลฯ............ปะฏิกกะริสสามิ,
ภิกษุผนู้ วกะพึงห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า นัง่ กระโหย่ง ประคองอัญชลี
แล้วกล่าวคำปวารณาต่อภิกษุผเู้ ถระ (เช่นกัน โดยเปลีย่ นคำว่า อาวุโส เป็น ภันเต)
อธิษฐานปวารณา (มีภกิ ษุรปู เดียว)
ดูกอ่ นภิกษุทง้ั หลาย ก็ในอาวาสแห่งหนึง่ ถึงวันปวารณา มีภกิ ษุใน
ศาสนานีอ้ ยูร่ ปู เดียว. ภิกษุนน้ั พึงกวาดสถานทีเ่ ป็นทีไ่ ปมาแห่งภิกษุทง้ั หลาย คือ
จะเป็นโรงฉัน มณฑปหรือโคนต้นไม้ ก็ตาม แล้วจัดตัง้ น้ำฉัน น้ำใช้ไว้ ปูอาสนะ
ตามประทีป แล้วนัง่ รออยู.่ หากมีภิกษุเหล่าอื่นมา พึงปวารณาร่วมกับพวกเธอ
หากไม่มมี าพึง อธิษฐานว่า
"อัชชะ เม ปะวาระณา. ปวารณาของเราวันนี”้
หากไม่อธิษฐาน ต้องอาบัตทิ กุ กฏ.
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กรรมวาจากฐิน
คำถวายผ้ากฐิน
อิ ม ั ง ภั น เต, สะปะริ ว ารั ง , กะฐิ น ะจี ว ะระทุ ส สั ง , สั ง ฆั ส สะ,
โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, สังโฆ, อิมัง, สะปะริวารัง, กะฐินะทุสสัง
ปะฏิคคัณหาตุ, ปะฏิคคะเหต๎วา จะ, อิมินา ทุสเสนะ, กะฐินัง, อัตถะระตุ,
อัมหากัง, ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ.
ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายผ้ากฐินจีวร
กั บ ทั ้ ง บริ ว ารนี ้ แด่ พ ระสงฆ์ ขอพระสงฆ์ จ งรั บ ผ้ า กฐิ น กั บ ทั ้ ง บริ ว ารนี ้
ของข้าพเจ้าทั้งหลาย รับแล้ว จงกรานกฐิน ด้วยผ้านี้ เพื่อประโยชน์
และความสุข แก่ขา้ พเจ้าทัง้ หลาย สิน้ กาลนาน เทอญ.
คำอปโลกน์กฐิน
รูปที่ ๑
ผ้ากฐินทาน กับทั้งผ้าอานิสังสบริวารทั้งปวงนี้ เป็นของ...............
พร้อมด้วย ....................ผูป้ ระกอบด้วยศรัทธาอุตสาหะ พร้อมเพรียงกันนำมา
ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ ผูอ้ ยูจ่ ำพรรษาถ้วนไตรมาสในอาวาสนี้
ก็แล ผ้ากฐินทานนี้ เป็นของบริสุทธิ์ดุจเลื่อนลอยมาโดยนภากาศ
แล้วแลตกลงในทีป่ ระชุมสงฆ์ จะได้จำเพาะเจาะจงลงว่า เป็นของภิกษุรปู ใด
รูปหนึง่ ก็หามิได้ มีพระบรมพุทธานุญาตไว้วา่ ให้พระสงฆ์ทง้ั ปวงยอมอนุญาต
ให้แก่ภิกษุรูปหนึ่ง เพื่อจะทำซึ่งกฐินนัตถารกิจ ตามพระบรมพุทธานุญาต
และมีคำพระอรรถกถาจารย์ผรู้ พู้ ระบรมพุทธาธิบายสังวรรณนาไว้วา่ ภิกษุรปู ใด
ประกอบด้วยศีลสุตาธิคณ
ุ มีสติปญ
ั ญาสามารถ รูธ้ รรม ๘ ประการ มีบรุ พกิจ
เป็นต้น ภิกษุรูปนั้นจึงสมควรเพื่อจะทำซึ่งกฐินนัตถารกิจ ตามพระบรม
พุทธานุญาตได้
บัดนี้ พระสงฆ์ทง้ั ปวง จะเห็นสมควรแก่ภกิ ษุรปู ใด จงพร้อมกันยอม
อนุญาตให้แก่ภกิ ษุรปู นัน้ เทอญ. (ไม่ตอ้ งสาธุ)

ภาคผนวก

๔๗๑

รูปที่ ๒
ผ้ากฐินทาน กับทัง้ ผ้าอานิสงั สบริวารทัง้ ปวงนี้ ข้าพเจ้าพิจารณาเห็น
สมควรแก่................เป็นผูม้ สี ติปญ
ั ญาสามารถ เพือ่ กระทำกฐินนัตถารกิจให้
ถูกต้องตามพระบรมพุทธานุญาตได้ ถ้าพระภิกษุรปู ใดเห็นไม่สมควร จงทักท้วง
ขึน้ ในท่ามกลางสงฆ์ ( หยุดรอครูห่ นึง่ ) ถ้าเห็นสมควรแล้วไซร้ จงให้สทั ทสัญญา
สาธุการขึน้ ให้พร้อมกัน เทอญ. (สาธุ พร้อมกัน)
แบบกรรมวาจาสวดให้ผ้ากฐิน
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ, ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต, อะระหะโต, สัมมาสัมพุทธัสสะ.
สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ, อิทงั สังฆัสสะ กะฐินะทุสสัง
อุปปันนัง, ยะทิ สังฆัสสะ ปัตตะกัลลัง, สังโฆ อิมงั กะฐินะทุสสัง อายัสม๎ ะโต
อิตถันนามัสสะ ทะเทยยะ, กะฐินงั อัตถะริตงุ , เอสา ญัตติ.
สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ, อิทงั สังฆัสสะ กะฐินะทุสสัง อุปปันนัง,
สังโฆ อิมงั กะฐินะทุสสัง อายัสม๎ ะโต อิตถันนามัสสะ เทติ, กะฐินงั อัตถะริตงุ ,
ยัสสายัสม๎ ะโต ขะมะติ, อิมสั สะ กะฐินะทุสสัสสะ, อายัสม๎ ะโต อิตถันนามัสสะ
ทานัง, กะฐินงั อัตถะริตงุ , โส ตุณห๎ สั สะ, ยัสสะ นักขะมะติ, โส ภาเสยยะ.
ทินนัง อิทงั สังเฆนะ, กะฐินะทุสสัง อายัสม๎ ะโต อิตถันนามัสสะ
กะฐินงั อัตถะริตงุ , ขะมะติ สังฆัสสะ, ตัสม๎ า ตุณห๎ ,ี เอวะเมตัง ธาระยามิ.
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ผ้ากฐินผืนนี้เกิดขึ้นแล้วแก่สงฆ์
ถ้าความพรั่งพร้อมของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงให้ผ้ากฐินผืนนี้แก่ภิกษุผู้มีชื่อนี้
เพือ่ กรานกฐิน นีเ้ ป็นญัตติ.
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ผ้ากฐินผืนนีเ้ กิดขึน้ แล้วแก่สงฆ์
สงฆ์ให้ผา้ กฐินผืนนี้ แก่ภกิ ษุผมู้ ชี อ่ื นี้ เพือ่ กรานกฐินการให้ผา้ กฐินผืนนี้ แก่
ภิกษุผมู้ ชี อ่ื นี้ เพือ่ กรานกฐิน ย่อมชอบแก่ทา่ นผูใ้ ด ท่านผูน้ น้ั พึงเป็นผูน้ ง่ิ
ไม่ชอบแก่ทา่ นผูใ้ ด ท่านผูน้ น้ั พึงพูด ผ้ากฐินผืนนี้ สงฆ์ให้แล้วแก่ภกิ ษุผมู้ ชี อ่ื นี้

๔๗๒

ประมวลพระพุทธบัญญัติ

อริยวินยั จากพระไตรปิฎก

เพือ่ จะกรานกฐินย่อมชอบแก่สงฆ์ เหตุนน้ั จึงนิง่ อยู่ ข้าพเจ้าทรงความนีไ้ ว้
ด้วยอย่างนี.้
(คำว่า อิตถันนามัสสะ ใช้เปลี่ยนตามชื่อของภิกษุผู้รับผ้ากฐิน เช่น
ขันติธัมโม เปลี่ยนเป็น ขันติธัมมัสสะ ถ้าภิกษุนั้นอ่อนกว่าผู้สวด ต้องตัด
อายัส๎มะโต ออกเสีย แล้วเติมภิกขุโน ต่อท้ายคำ อิตถันนามัสสะ เช่น
อายัสม๎ ะโต อิตถันนามัสสะ เปลีย่ นเป็น อิตถันนามัสสะ ภิกขุโน)
คำกรานกฐิน
ผ้าสังฆาฏิ
ผ้าอุตตราสงค์
ผ้าอันตรวาสก

อิมายะ สังฆาฏิยา กะฐินงั อัตถะรามิ.
อิมนิ า อุตตะราสังเฆนะ กะฐินงั อัตถะรามิ.
อิมนิ า อันตะระวาสะเกนะ กะฐินงั อัตถะรามิ.

คำอนุโมทนากฐิน
อันภิกษุผกู้ รานกฐินนัน้ พึงเข้าไปหาสงฆ์ ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า ประคอง
อัญชลี กล่าวอย่างนีว้ า่
“อัตถะตัง อาวุโส (ภันเต) สังฆัสสะ กะฐินงั , ธัมมิโก กะฐินตั ถาโร,
อะนุโมทะถะ. ท่านเจ้าข้า กฐินของสงฆ์กรานแล้ว การกรานกฐินเป็นธรรม ขอท่าน
ทัง้ หลาย อนุโมทนาเถิด.”
ภิกษุผู้อนุโมทนาเหล่านั้น พึงห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า ประคองอัญชลี
กล่าวอย่างนี้ ว่า
“อัตถะตัง ภันเต (อาวุโส) สังฆัสสะ กะฐินงั , ธัมมิโก กะฐินตั ถาโร,
อะนุโมทามะ. ผู้มีอายุ กฐินของสงฆ์กรานแล้ว การกรานกฐินเป็นธรรม
เราทัง้ หลาย อนุโมทนา.”

ภาคพิเศษ
เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้านำมาปฏิบัติ


ส่วนสรุปหลักเกณฑ์วธิ กี ารระงับอธิกรณ์
แผนผังที่ ๑ สรุปวิธกี ารทางสงฆ์เพือ่ จัดการอธิกรณ์
ตารางอธิบายอธิกรณ์ ๔ และอธิกรณสมถะ ๗
แผนผังที่ ๒ วิธกี ารลงโทษ ทีเ่ กิดเพราะเหตุอาชีวะหรือปาติโมกข์
แผนผังที่ ๓ วิธกี ารลงโทษ ทีเ่ กิดเพราะเหตุมรรคหรือปฏิปทา



ส่วนช่วยศึกษาค้นคว้าสิกขาบททีม่ ลี กั ษณะเดียวกัน



ส่วนดัชนี (ช่วยค้นหาคำ โดยเรียงตามลำดับอักษร)
ดัชนีเนือ้ เรือ่ งพระวินยั
ดัชนีเนือ้ เรือ่ งพระธรรม
ดัชนีชอ่ื เฉพาะ (อสาธารณนาม)

ถุงลม
“ภิกษุ! ภิกษุในกรณีนี้ ย่อมเล่าเรียนปริยัติธรรม (นานาชนิด)
คือ สุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาตกะ
อั พ ภู ต ธั ม มะ เวทั ล ละ; เธอใช้ เ วลาทั ้ ง วั น ให้ เ ปลื อ งไปด้ ว ยการเรี ย น
ธรรมนั้น ต้องเลิกร้างจากการหลีกเร้น ไม่ประกอบซึ่งธรรมเป็นเครื่อง
สงบใจในภายใน. ภิกษุน้ี เราเรียกว่า ผูม้ ากไปด้วยปริยตั ิ (นักเรียน)
ยังมิใช่ธรรมวิหารี (ผู้อยู่ด้วยธรรม).
อี ก อย่ า งหนึ ่ ง , ภิ ก ษุ แสดงธรรมตามที ่ ไ ด้ ฟ ั ง ได้ เ รี ย นมา
แก่คนอืน่ โดยพิสดาร, เธอใช้เวลาทัง้ วันให้เปลืองไปด้วยการบัญญัติ ธรรมนัน้
ต้ อ งเลิ ก ร้ า งจากการหลี ก เร้ น
ไม่ ป ระกอบซึ ่ ง ธรรมเป็ น เครื ่ อ ง
สงบใจในภายใน. ภิกษุน้ี เราเรียกว่า ผูม้ ากไปด้วยบัญญัติ (นักแต่ง)
ยังมิใช่ธรรมวิหารี (ผู้อยู่ด้วยธรรม).
อีกอย่างหนึง่ , ภิกษุ ทำการสาธยายธรรมตามทีไ่ ด้ฟงั ได้เรียน
มาโดยพิสดาร,เธอใช้เวลาทั้งวันให้เปลืองไปด้วยการสาธยาย ธรรมนั้น
ต้ อ งเลิ ก ร้ า งจากการหลี ก เร้ น ไม่ ป ระกอบซึ ่ ง ธรรม เป็ น เครื ่ อ ง
สงบใจในภายใน. ภิกษุน้ี เราเรียกว่า ผูม้ ากไปด้วยการสวด (นักสวด)
ยังมิใช่ ธรรมวิหารี (ผู้อยู่ด้วยธรรม).
อีกอย่างหนึง่ , ภิกษุ คิดพล่านไปในธรรมตามทีไ่ ด้ฟงั ได้เรียนมา,
เธอใช้ เ วลาทั ้ ง วั น ให้ เ ปลื อ งไป
ด้ ว ยการคิ ด พล่ า นใน
ธรรมนั้น ต้องเลิกร้างจากการหลีกเร้น ไม่ประกอบซึ่งธรรมเป็นเครื่อง
สงบใจ ในภายใน. ภิกษุน้ี เราเรียกว่า ผูม้ ากไปด้วยการคิด (นักคิด)
ยังมิใช่ธรรมวิหารี (ผู้อยู่ด้วยธรรม).
(พระไตรปิฎกบาลี สยามรัฐ ๒๒ / ๙๘ / ๗๓ )

๔๗๕

ส่วนสรุปหลักเกณฑ์วิธีการระงับอธิกรณ์
เพื่อให้ผู้ศึกษามองเห็นภาพโดยรวมของระบบอธิกรณ์ทั้งหมด
คือ ตัง้ แต่การเกิดอธิกรณ์ จนถึงอธิกรณ์ระงับ อย่างย่อ ๆ
(ซึ่งเป็นภาพโดยรวมของแผนผังที่ ๑, ๒ และ ๓ นั่นเอง)
สามารถที่จะบรรยายออกเป็นแผนภาพได้ดังนี้

แผนภาพรวมโดยย่อ ของ อธิกรณ์และการระงับอธิกรณ์
เกิดอธิกรณ์
(ดูแผนผังที่ ๑)
ใช้วิธีระงับอธิกรณ์ ๗ ประการ
(ดูตารางอธิบายอธิกรณ์ฯ)
ไม่ต้อง อาบัติ
(ดูแผนผังที่ ๑ ในกรอบเส้นประ)

ต้อง อาบัติ
เพราะเหตุ
อาชีวะ - ปาติโมกข์
(ดูแผนผังที่ ๒)

เพราะเหตุ
มรรค - ปฏิปทา
(ดูแผนผังที่ ๓)

อธิกรณ์ระงับ
ข้อสังเกต จากพระพุทธดำรัสใน สามคามสูตร (ดูหน้า ๓๘๙) มีการแบ่งเหตุความวิวาทเป็น ๒ ส่วน ซึ่งจะระงับ
โดยไม่ตอ้ งอาบัตแิ ละต้องอาบัติ ในการต้องอาบัตจิ งึ สามารถจัดกลุม่ ได้จากเหตุตามเรือ่ งทีเ่ กิดขึน้ ๒ ส่วนนี้ คือ ๑.เรือ่ ง
ทีเ่ กิดเพราะเหตุ อาชีวะอันยิ่งหรือปาติโมกข์อันยิ่ง และ ๒.เรื่องอันเกิดในสงฆ์ที่เกิดเพราะเหตุ มรรคหรือปฏิปทา.

แผนผั
งที่ ๑
แผนผังที่ ๑

๔๗๗

วิธีการทางสงฆ์
เ×Āพืã่อÐāòüçă
จัดการอธิ
กรณ์ğäāðæĄ
๔ ตามที
่ทรงบัÜญÜĀญัäตăďิไöśว้
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Ąรณ์Ð๔ปāòæāÖùÖÕŞ
ċ
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คือ เรื่องที่เกิดมีข้นึ แล้ว สงฆ์ต้องจัดต้องทำ ๔ ประเภท, อธิกรณสมถะ ๗ คือ วิธีระงับอธกรณ์ ๗ ประการ)
üçăÐòâŞğÓĆüċòĆēüÖæĄēċÐăãÑąĔèðĄČôśöùÖÕŞäśüÖ×ĀãäśüÖæĂğêòÿċïæ üçăÐòâùðåÿĢÓĆüöăçĄòÿÖĀéüçăÐòâŞĢêòÿÐāò
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ùĀððćÑāöăèĀñ íòśüðúèśāùÖÕŞ çòòð öăèĀñ éćÓÓô
ùäăöăèĀñ ñÐĎúśöŚāċêŢèëĈśðĄùäăùðéĈòâŞ
üðĈûúöăèĀñ ñÐĎúśöŚāæĂëăãÑâÿċêŢèéśā
êÞăÜÜāäÐòâÿ êòĀéäāðòĀéùāòïāíäāð×òăÖ
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äăâöĀäåāòÐÿ ãć×úÜśāÐôéďöś úñćãďðŚĎúśôćÐôāð
ãĈòāñôÿċüĄñãæĄēäāÖòāÖüçăÐòâŞğČôÿüçăÐòâùðåÿĢ

แผนผังที่ ๒
ĜüêčôÐèÐòòð

éüÐÐôŚāöČÐŚæĄēêòÿÙćð

ċÙŚè ÐāòČ×śÖÐāòêôÖëðëĈśÑüéöÙ
 êòÿÐā÷ÖãêāÞăčðÐÑŞČÐŚïăÐøć
 êòÿÐā÷Ďúś×ĀéØôāÐþôþ
  ãĈĠĜğ

üçăÐòâŞòÿÖĀé

üçăÐòâŞòÿÖĀé

öăçĄÐāòôÖčæøċíĆēüČÐśďÑæăÞßăíóäăÐòòðÑüÖïăÐøćÚąēÖëăãäāðçòòðæĄēċÐăãÑąĔè
ċíòāÿċúäćüāÙĄöÿüĀèñăēÖúòĆüêāÞăčðÐÑŞüĀèñăēÖ ãĈúèśāĞģĤ

ĝÜĀääăÐòòð

êòÿÐā÷ĎúśùÖÕŞæòāé

ğÜĀääă×äćäåÐòòð

êòÿÐā÷ ČôśöåāððäăùÖÕŞĞÓòĀĔÖ

ċÙŚè ÓâÿČôÿùĀÖÕÑüÖüćčéùåČôÿêöāòâā ċÙŚè ùððäăùĄðāÐĀêêőñÐćÝĄċ×śāúèśāæĄēùÖÕŞ
üçăÐòâŞòÿÖĀé

åüèïăÐøć×āÐÓâÿëĈśòÿÖĀéüçăÐòâŞ
  ĎúśêòăöāùČÐŚëĈś×ÿéöÙæĄēċÓñċêŢèċãĄñòåĄñŞ

ùððćäăäèåāðüĀèäòāñăÐçòòð ãĈĠĜğ   ÐāòĎúśÓòüÖëśāÐßăè ÐāòċãāÿÐßăè
  ãĈĠĜğ

üçăÐòâŞòÿÖĀé

úðāñċúäćèüÐ×āÐöăçĄÐāòæāÖùÖÕŞċúôŚāèĄĔñĀÖðĄÐāòåĆüèăùùĀñüñĈŚ÷ąÐøāçòòðöăèĀñ úèśāĝĜğ


ÐāòêòÿâāðÑĀéďôŚïăÐøć úèśāĝěĤ æĀâàÐòòðÐāòôÖčæøèāùèÿÑĀéďôŚùāðċâò úèśāĝĜġ 
ÐāòÑüÑðāþôþÚąēÖċêŢèöăçĄČèÿèĂùĀēÖùüèòÿúöŚāÖéćÓÓôúòĆüòÿúöŚāÖüćêŠÙÛāñŞüā×āòñŞäŚü÷ăøñŞ
ÚąēÖðĄÓöāðùĂÓĀÜðāÐċÙŚèÐĀèČôÿñĀÖðĄöăçĄÐāòêÞăéĀäăċíĆēüĎúśÓâÿùÖÕŞüñĈŚòŚöðÐĀèüñŚāÖëāùćÐ
ãśöñÐāòċÓāòíÐĀèäāðüāñćíòòøā úèśāĞĝĜ ÐāòêÞăéĀäăäāðöĀäòĜğ úèśāĞĞĠ 
Čðś×ÿñĀÖďðŚðĄüçăÐòâŞċÐăãÑąĔèÐĒäāðÐòâĄíòÿíćæçãĂòĀùĎúśôÖíòúðæĀâàŞíòÿØĀèèÿãĈ úèśāĞĠĤ

แผนผังที่ ๓

ĞÜĀääăæćäăñÐòòð

êòÿÐā÷ ČôśöåāððäăùÖÕŞĜÓòĀĔÖ

üçăÐòâŞòÿÖĀé

æĂêÐāùèĄñÐòòðČÐŚïăÐøćëĈśæĄēæĂôāñ
ùÖÕŞùððćäăĎúśêòÿÐā÷öŚāÐāòÐòÿæĂ
æāÖÐāñöā×āÑüÖïăÐøćèĀĔèċêŢèċØíāÿ
ÑüÖïăÐøćèĀĔèďðŚíąÖċúĒèöŚāíòÿòĀäèäòĀñ
ċêŢèüñŚāÖèĀĔè èĞĝĤ
ôÖčæøÓöēĂéāäăČÐŚüćéāùÐüćéāùăÐā
ëĈśãŚāïăÐøć ÑöñÑöāñæĂÓöāðċùĆēüðċùĄñ
ĎúśČÐŚïăÐøć ñćĎúśïăÐøćČäÐÐĀè äăċäĄñè
íòÿòĀäèäòĀñ èĞĜĜ

ċÙŚè ÐāòĎúśüćêùðéæ
  ċÑśāċêŢèïăÐøć
  Ďúśêòăöāù ðāèĀä
  üĀíïāè ãĈĠĜğ

üçăÐòâŞòÿÖĀé
ðĄÐòâĄċãĄñöÓĆü
ÐòâĄÑüÖíòÿċæöæĀä

üçăÐòâŞòÿÖĀé
ÐòâĄëĈśüćêùðéæďðŚďãś
ĜĜêòÿċïæ èĝĜģ 
äòĀùöŚāïăÐøćďðŚíąÖĎúś
üćêùðéææĄēüćêùðéæ
ČôśöäśüÖĎúśùąÐ

üçăÐòâŞòÿÖĀé

öăçĄÐāòôÖčæøċíĆēüČÐśďÑæăÞßăíóäăÐòòðÑüÖïăÐøćÚąēÖëăãäāðçòòðüĀèċÐăãĎèùÖÕŞæĄēċÐăãċíòāÿċúäćðòòÓúòĆüêÞăêæā
ðĄëôÐòÿæéðāÐċíòāÿäòĀùöŚāďðŚċÐĆĔüÐĈôďðŚĎÙŚùćÑďðŚĎÙŚêòÿčñÙèŞÑüÖðúāÙèċêŢèüĀèðāÐãĈúèśāĞģĤ

üçăÐòâŞòÿÖĀé

ผูท้ น่ี า่ รัก น่าเคารพ
"ภิกษุ ทัง้ หลาย ! ภิกษุ เมือ่ ประกอบด้วยธรรมแปดอย่างแล้ว ย่อมเป็นผูท้ ่ี
น่ารัก น่าพอใจ น่าเคารพ น่าสรรเสริญ ของเพือ่ นผูป้ ระพฤติพรหมจรรย์ดว้ ยกัน.
ธรรมแปดอย่างอะไรบ้างเล่า ? แปดอย่าง คือ :(๑) ภิกษุในธรรมวินยั นี้ เป็นผูไ้ ม่ตอ้ งการลาภ.
(๒) เป็นผูไ้ ม่ตอ้ งการสักการะ.
(๓) เป็นผูไ้ ม่ตอ้ งการทำตัวให้เด่น.
(๔) เป็นผูร้ จู้ กั กาล.
(๕) เป็นผูร้ จู้ กั ประมาณ.
(๖) เป็นคนใจสะอาด.
(๗) เป็นคนไม่พดู มาก.
(๘) ไม่เป็นคนมักด่าว่าร้ายเพือ่ นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ดว้ ยกัน.
ภิกษุ ทัง้ หลาย ! ภิกษุ เมือ่ ประกอบด้วยธรรมแปดอย่างเหล่านีแ้ ล้ว ย่อมเป็น
ผูท้ น่ี า่ รัก น่าพอใจ น่าเคารพ น่าสรรเสริญ ของเพือ่ นผูป้ ระพฤติพรหมจรรย์
ด้วยกันแล"
( พระไตรปิฎกบาลี สยามรัฐ ๒๓ / ๙๔ / ๑๕๘ )

๔๗๙

ตารางอธิบายอธิกรณ ๔ และอธิกรณสมถะ ๗
ประเภทของอธิกรณ ๔
วิธีระงับอธิกรณ ๗
สัมมุขาวินัย ระงับในที่พรอมตอหนา คือ
๑.พรอมหนาสงฆ
๒.พรอมหนาธรรมะ
๓.พรอมหนาวินัย
๔.พรอมหนาบุคคล คือ ทั้งโจทและจําเลย
สติวินัย ยกให วาเปนผู มีสติ สมบูรณ โดยมี
เงื่อนไข คือ ๑.ผูถูกโจทเปนผูบริสทุ ธิ์
๒.มีผูกลาวฟองเธอ ๓.เธอขอสติวินัย
๔.สงฆใหสติวินัยแกเธอ
๕.สงฆพรอมเพรียงกันใหโดยธรรม
อมูฬหวินัย ยกใหวาทําผิดขณะเปนบา
ให ขออมูฬหวินั ยกั บสงฆ , สงฆสวดประกาศ
ใหอมูฬหวินัย, มีลักษณะทีไ่ มเปนธรรม คือ
ทําผิดขณะรูตัว หรือไมเปนบา แตแกตัววา
ไมรู, วารูสกึ เหมือนฝน, แกตัวอางวาเปนบา
ปฏิ ญ ญาตกรณะ ปรั บ โทษตามการรั บ
สารภาพที่ไดกระทําลงไปจริง มีลักษณะที่ไม
เปนธรรม คือ สารภาพไมตรงตามที่ทําจริง
เยภุยยสิกา ตัดสินตามเสียงสวนใหญ โดย
สงฆสมมติภิกษุผูนับคะแนน มีองค ๕ คือ ไม
ลําเอียงเพราะรัก,เกลียด,หลง,กลัว,รูวาอยางไร
นับแลว, มีลักษณะไมเปนธรรม หนา ๒๙๗
ตัสสปาปยสิกา กิริยาทีล่ งโทษแกผูผิด มีองค
๕ คือ ๑.เปนผูไมบริสทุ ธิ์ ๒.เปนผูไมละอาย
๓.มีผูโจทฟอง ๔.สงฆทําตัสสปาปยสิกาแกเธอ
๕.สงฆพรอมกันลงโทษโดยธรรม
ติณ วัตถารกะ ดุจหญากลบไว, หยุดไมให
ลุ กลาม ถ าวิ วาทกั นต อไปจะลุกลามเลวราย
แตกแยกกัน ใหขอมติสงฆ เพื่อออกจากอาบัติ
ดวยกันทั้งสองฝาย โดยเวนอาบัติหยาบ, เวน
อาบั ติ ที่ เ นื่ อ งกั บ คฤหั ส ถ , เว น ผู ที่ มี ค วาม
เห็นแยง, เวนผูทไี่ มไดประชุมอยูในทีน่ ั้น

วิวาทธิกรณ
เถียงกันวาเปนธรรมวินัย, คําตรัส, พุทธจริยา,
บัญญัติ,อาบัติเบา-หนัก-มีสว นเหลือ หรือไมใช
๑.ใหระงับดวยสัมมุขาวินัยคือประชุมพรอมหนา
๒.ถ าไมไ ดให ไปอาวาสที่มีภิกษุมากกวาเพื่อให
ชวยระงับ ๓.ถาขณะวินิจฉัยมีเสียงไมสงบใหใช
อุพพาหิกวิธี คือสงฆตั้งภิกษุเปนคณะ (ผูมอี งคคุณ ๑๐) มอบเรื่องใหไปวินิจฉัย (หนา ๓๐๐)

อนุวาทาาธิกรณ
การโจทฟองกันดวย
ศีลวิบัติ, อาจารวิบัติ,
ทิฏฐิวิบัติ หรืออาชีววิบติัติ
ทรงใหใชสัมมุขาวินัยรวมกั
ม บสติวินัย,สัมมุขาวินัย
หรือสัมมุขาวินัยรวมกับ
รวมกับอมูฬหวินัย
ตัสสปาปยสิกา ตามควรรแกกรณี ดังนี้ :-

(ดูแผนผังที่ ๑ ประกอบ)

อาปตตาธิกรณ
การตองอาบัติ การปรับอาบัติ และการแกไขตน
ใหพนจากอาบัติ ทั้ง ๗ กอง
ทรงใหใชสมั มุขาวินัยรวมกับ ปฏิญญาตกรณ
หรือใหใชสมั มุขาวินัยรวมกับ
ติณวัตถารกะ
ตามควรแกกรณี ดังนี้ :-

ก.ทรงใหใชสมั มุขาวินัยรวมกับสติวินัย ในกรณีที่
ผูถูกโจทเปนผูมสี ติสมบูรรณ (คือเปนพระอรหันต)
และครบตามเงื่อนไขของงสติวินัย โดยใหสงฆ
สวดประกาศใหสติวินัยแก
แกเธอ
ข.กรณีที่จําเลยเปนผูทําผิดขณะทีเ่ ปนบา เมื่อ
หายบาแลวมีผูโจท ทรงใใหใชสมั มุขาวินัยรวมกับ
อมูฬหวินัย โดยใหผูนนั้นั ขออมูฬหวินัยกะสงฆ,
สงฆใหอมูฬหวินัย ดวยญ
ญัตติจตุตถกรรม
ก.ใหใชสัมมุขาวินัยรวมกับปฏิญญาตกรณะ คือ
ปรับโทษตามรับสารภาพทีไ่ ดทําจริง เชน อยู
ปริวาส,ประพฤติมานัต,แสดงอาบัติ(แผนผังที่ ๒)
๔.ถายังระงับไมได ใหระงับดวยเยภุยยสิกา คือ
นับคะแนนเสียงสวนมาก
โดยสงฆประกาศ
สมมติภิกษุผูจับนับคะแนน, ตรัสวิธีลงคะแนน ๓
คือ ๑.ปกปด, ๒.กระซิบบอก, ๓.เปดเผย
ค.ถาจําเลยทีป่ ฏิเสธแลววรับ รับแลวปฏิเสธ ให
การกลับกลอก กลาวเท็จจทั้งทีร่ ู ใหใชสมั มุขาวินัย
รวมกับตัสสปาปยสิกา ลงโทษใหประพฤติวัตร
๑๘ ขอ (มีวัตรเหมือนตัชชนี
ช ยฯ หนา ๒๗๘)
ข.กรณีภิกษุ ๒ ฝายวิวาทกัน ตางก็ประพฤติไม
สมควรเปนอันมาก ถาปรับกันและกันดวยอาบัติ
เหลานั้น เรื่องจะรุนแรงรายกาจและแตกกันได
จึงทรงใหใชสมั มุขาวินัยรวมกับ ติณวัตถารกะ
โดยใหภิกษุรูปหนึ่งของแตละฝาย ทีเ่ สนอญัตติ
เปนผูแสดงอาบัติแทน

กิจจาธิกรณ
เปนกิจของสงฆทตี่ องทํา มี อปโลกนกรรม,
ญัตติกรรม, ญัตติทุติยกรรม, ญัตติจตุตถกรรม
ระงับดวยประการเดียว คือดวยสัมมุขาวินัย
ดวยความพรอมหนาสงฆ, ธรรม, วินัย และ
พรอมหนาบุคคล เชน ใหอุปสมบท, อุโบสถ,
ปวารณา, ใหผากฐิน, ใหปริวาส, ใหมานัต, ให
อัพภาน ฯลฯ (ดูรายละเอียดในแผนผังที่ ๓)

รักษาพรหมจรรย์ไว้ด้วยน้ำตา
"ภิกษุ ทัง้ หลาย ! บรรพชิตรูปใด จะเป็นภิกษุหรือภิกษุณกี ต็ าม,
แม้จะทุกข์กายทุกข์ใจ ถึงน้ำตานองหน้า ร้องไห้อยู่ ก็ยงั สูป้ ระพฤติพรหมจรรย์
ให้บริสทุ ธิบ์ ริบรู ณ์อยูไ่ ด้กม็ ี ข้อทีน่ า่ สรรเสริญเธอให้เหมาะสมแก่ธรรมทีเ่ ธอได้มี
ในบัดนี้ มีอยูห่ า้ อย่าง. ห้าอย่างอะไรบ้างเล่า ? ห้าอย่างคือ :(๑) ธรรมทีช่ อ่ื ว่า ศรัทธา ในกุศลธรรมทัง้ หลาย ก็ได้มแี ล้วแก่เธอ.
(๒) ธรรมทีช่ อ่ื ว่า หิริ ในกุศลธรรมทัง้ หลาย ก็ได้มแี ล้วแก่เธอ.
(๓) ธรรมทีช่ อ่ื ว่า โอตตัปปะ ในกุศลธรรมทัง้ หลาย ก็ได้มแี ล้วแก่เธอ.
(๔) ธรรมทีช่ อ่ื ว่า วิรยิ ะ ในกุศลธรรมทัง้ หลาย ก็ได้มแี ล้วแก่เธอ.
(๕) ธรรมทีช่ อื่ ว่า ปัญญา ในกุศลธรมทัง้ หลาย ก็ได้มแี ล้วแก่เธอ.
ภิกษุ ทัง้ หลาย ! บรรพชิตรูปใด จะเป็นภิกษุหรือภิกษุณกี ต็ าม, แม้จะ
ทุกข์กายทุกข์ใจ ถึงน้ำตานองหน้า ร้องไห้อยู่ ก็ยงั สูป้ ระพฤติพรหมจรรย์ให้บริสทุ ธิ์
บริบรู ณ์อยูไ่ ด้กม็ ี ข้อทีน่ า่ สรรเสริญเธอให้เหมาะสมแก่ธรรมทีเ่ ธอได้มใี นบัดนี้
ห้าอย่างเหล่านีแ้ ล."
( พระไตรปิฎกบาลี สยามรัฐ ๒๒ / ๕ / ๔ )

๔๘๑

แผนผังที่ ๒

วิธ๒
ีการลงโทษ
เพือ่ แก้ไขทิēüฏČÐś
ฐิพďÑæă
ฤติÞ
กรมของภิ
ษุซง่ึ ผิดตามธรรม
แผนผังที่
öăçĄÐāòôÖčæøċíĆ
ßăíóäăÐกòòðÑüÖïă
ÐøćÚąēÖëăãäāðçòòð
æĄēċÐăãċíòāÿċúäć
öÿüĀ
èñăēÖโมกข์
úòĆüอêāÞă
ทีเ่ กิดเพราะเหตุ
อาชีวะอันüยิāÙĄ
ง่ หรื
อปาฏิ
นั ยิง่ čðÐÑŞüĀèñăēÖ
ïăÐøćôŚöÖôÿċðăãùăÐÑāéæ
 üāéĀäă

ÓćòćÐāéĀäă üāéĀäăúèĀÐ

ôúćÐāéĀäă üāéĀäăċéā

ĝùĀÖÕāæăċùùĜĞ

ĜêāòāÙăÐğ

ĞåćôôĀ××Āñ

üāéĀäăæĄēäśüÖüā÷ĀñùÖÕŞ

ëĈśíŚāñČíś

üāéĀäăæĀèæĄæĄēôŚöÖôÿċðăã
ďãśČÐŚùĀÖÕāæăċùùÑśüĜīĤ
Ñāã×āÐÓöāð
ċêŢèïăÐøćæĀèæĄ
Čðś×ÿďðŚðĄĎÓòòĈś
 úðãùăæçăüñĈŚòŚöð
 ĎèúðĈŚïăÐøć
 üćêùðéæüĄÐďðŚďãś
 äôüãďê
 úèśāĢīĜĤ

ďðŚêÐêőã
Óöāðëăãďöś

êÐêőã

Óöāðëăãďöś

ÑüðĈôāñêÞăÐĀùùèā
ÑüÙĀÐċÑśāúāüāéĀäăċãăð
ÐÿùÖÕŞ úèśāĝĤĞ

üāéĀäăÙĀēöúñāé

ùÖÕŞùöãĎúśċôăÐ
íóäăÐòòðĞúè
ñĀÖďðŚċôăÐ×ąÖüāéĀäă
ÑśüĜěīĜĞ

èăùùĀÓÓĄñ
êā×ăääĄñŞĞě

ÑüêòăöāùÐÿùÖÕŞ
äĀĔÖČäŚğòĈêÑąĔèďê

ċêŢèÓöāðëăã
ċèĆēüÖãśöñùăēÖÑüÖ
æĄēäśüÖùôÿĎèùÖÕŞ
úòĆüéćÓÓôÐŚüè
×ąÖêôÖüāéĀäăďãś
ċÙŚèċÖăè æüÖ 
ÑüÖæĄēďãś×āÐÐāò
ÚĆĔüÑāñúòĆü
ČôÐċêôĄēñè
ãĈöăçĄúèśāğĜĝ

üñĈŚêòăöāùðĄÑśüöĀäò

ĤğÑśü úśāðòĀääăċØæ
ĞÑśü üñĈŚċæŚāæĄē×Ăèöè
öĀèæĄēêőãďöś úèśāĝģġ

æĂëăãÚĔĂ
ÑüðāèĀäÐÿùÖÕŞäĀĔÖČäŚğòĈêÑąĔèďê

ÑüðĈôāñêÞăÐĀùùèā
ÑüÙĀÐċÑśāúāüāéĀäăċãăð
ÐÿùÖÕŞ úèśāĝĤĞ

åśāæĂëăãÚĔĂ

ğêā×ăääĄñŞ

ñĀÖÐć÷ôĎúśäÐďê

ĠêāÞăċæùùĄñÿğ
íąÖČùãÖÓĆè

ġæćÐÐÞ

æĂďðŚãĄ ëăãÐÝ
ÑśüéĀÜÜĀäă
Ďèüïăùðā×āò

Ģæćíïāùăä

ùćæçăÐ
êā×ăääĄñŞĤĝ

êā×ăääĄñŞ

êā×ăääĄñŞ

ċïæèÐċØæèÐ

äśüÖäŚüñæćé
òĆĔüèćŚèäĀãĎúśďãś
ÑèāãċùĄñÐŚüè
×ąÖêôÖüāéĀäăďãś
ċÙŚèÐôŚüÖċÑĒð 
ċæśāċäĄñÖ ëśāþ

åśāêòÿíóäăåĈÐäśüÖ

êòÿíóäăðāèĀäðĄÑśüöĀäòĤğÑśü
úśāðòĀääăċØæğÑśü
êòÿíóäăġöĀè úèśāĝģġ
åśāêòÿíóäăåĈÐäśüÖ

üüÐüĀíïāèÐÿùÖÕŞäĀĔÖČäŚĝěòĈêÑąĔèďê
ÐôĀéċêŢèïăÐøćêÐäă

üüÐ×āÐüāéĀäăãśöñÐāòČùãÖċêőãċëñüāéĀäăäŚüïăÐøćÓâÿïăÐøćúòĆüùÖÕŞ
ČôÿùĂòöðòÿöĀÖðăĎúśëăãüĄÐ ãĈöăçĄúèśāğĜģ  ċØíāÿüāéĀäăêāÞăċæùèĄñÿ
üüÐ×āÐüāéĀäăãśöñÐāòÐôŚāöÓĂČùãÖÓĆèäāðæĄēðĄüñĈŚĎèùăÐÑāéæèĀĔè

íśè×āÐüāéĀäă

íĈãďðŚãĄ
íĈãúñüÐôśü
üćêùĀðéĀèúòĆü
üèćêùĀðéĀè

กระดองของบรรพชิต
“ภิกษุ ทัง้ หลาย ! ในกาลใด พวกเธอทัง้ หลาย จักเป็นผูค้ มุ้ ครองทวาร
ในอินทรียท์ ง้ั หลาย (คือ ตา หู จมูก ลิน้ กาย ใจ) อยู่ ในกาลนัน้ มารผูใ้ จบาป
จักไม่ได้ชอ่ งแม้จากพวกเธอทัง้ หลาย และจักต้องหลีกไปเอง, เหมือนสุนขั จิง้ จอก
จักไม่ได้ชอ่ งจากเต่าก็หลีกไปเอง ฉะนัน้ .
“เต่า หดอวัยวะไว้ในกระดอง ฉันใด, ภิกษุ พึงตั้ง
มโนวิตก(ความตริตรึกทางใจ) ไว้ในกระดอง กล่าวคือ
อารมณ์แห่งกัมมัฏฐาน ฉั น นั ้ น . เป็ น ผู ้ ท ี ่ ต ั ณ หา
และทิ ฏ ฐิ ไม่ อ ิ ง อาศั ย ได้ , ไม่ เ บี ย ดเบี ย นผู ้ อ ื ่ น ,
ไม่ ก ล่ า วร้ า ยต่ อ ใครทั ้ ง หมด, เป็ น ผู ้ ด ั บ สนิ ท แล้ ว ”
ดังนี้แล.
(พระไตรปิฎกบาลี สยามรัฐ ๑๘ / ๓๒๐ / ๒๒๒)

แผนผัแผนผั
งที่ ๓งที่วิธ๓ีการลงโทษเพื
อ่ แก้ไขทิ
ฏฐิพďÑæă
ฤติกÞรรมของภิ
กษุซ่งึ ผิดตามธรรม
öăçĄÐāòôÖčæøċíĆ
ēüČÐś
ßăíóäăÐòòðÑüÖïă
ÐøćÚąēÖëăãäāðçòòð

๔๘๓

ที่เกิดเพราะเหตุ
รรคหรือปฏิปทาüêÞăêæā
æĄēċÐăãÑąĔèมċíòāÿðòòÓúòĆ
ïăÐøćðĄæăÞßăíóäăÐòòðæĄēďðŚùðÓöò

ĜäĀÙÙèĄñÐòòð

ĝèăñùÐòòð

ĞêŠííāÙèĄñÐòòð

ğêÞăùāòâĄñÐòòòð

ĠüćċÑêèĄñÐòòòð

ùÖÕŞôÖčæøãśöñÐāòÑŚðÑĈŚ

ùÖÕŞäĀãùăæçă ĎúśÐôĀéåĆüèăùùĀñĎúðŚ

ùÖÕŞÑĀéďôŚĎúśüüÐ×āÐíĆĔèæĄēèĀĔè

ùÖÕŞĎúśÐôĀéďêÑüčæøÓóúĀùåŞ

ùÖÕŞñÐïăÐøćüüÐċùĄñ×āÐúðĈŚ

ôĀÐøâÿÑüÖëĈśÓöòåĈÐôÖčæø
ïăÐøćëĈśÐŚüÐāòæÿċôāÿöăöāæ
ñćñÖĎúśïăøćéāãúðāÖÐĀè 
ÐŚüüçăÐòâŞ ðĄÓöāðëăãĎè
ġúðöãôĀÐøâÿ
úèśāĝĢĢ

ôĀÐøâÿÑüÖëĈśÓöòåĈÐôÖčæø
ïăÐøćëĈśðĄüāéĀäăðāÐ ðāòñāæ
æòāð ÓôćÐÓôĄÓóúĀùåŞčãñďðŚ
ùðÓöò æĀĔÖæĄēüñĈŚêòăöāùðāèĀä
ÙĀÐċÑśāüāéĀäăċãăððĄÓöāðëăãĎè
ġúðöãôĀÐøâÿ úèśāĝĢĢ

ôĀÐøâÿÑüÖëĈśÓöòåĈÐôÖčæø
ïăÐøćëĈśďðŚôÿüāñ êòÿíóäă
üèā×āòêòÿæćøòśāñùÐćô 
ôÿċðăãéĀÜÜĀäă êòÿÐüéðă×Øā
ÙĄí ðĄÓöāðëăãĎèġúðöã
ôĀÐøâÿ úèśāĝĢĢ  ģ
úðöãôĀÐøâÿ úèśāĝģě

ôĀÐøâÿÑüÖëĈśÓöòåĈÐôÖčæø
ïăÐøćãŚā ùòśāÖÓöāðċùĆēüðċùĄñ
ČÐŚÓóúĀùåŞúòĆüĎúśċÑāČäÐÐĀè
ðĄÓöāðëăãĎèġúðöãôĀÐøâÿ
úèśāĝĢĢ

ôĀÐøâÿÑüÖëĈśÓöòåĈÐôÖčæø
ïăÐøćëĈśďðŚċúĒèüāéĀäă ëĈśďðŚÓĆè
üāéĀäă ëĈśďðŚôÿÓöāðċúĒèëăã
ðĄÓöāðëăãĎèġúðöãôĀÐøâÿ
úèśāĝĢĢ

öăçĄÐāòôÖčæøĜùÖÕŞč×æïăÐøćèĀĔèäāðčæøĝĎúśïăÐøćèĀĔèĎúśÐāòĞêòĀéüāéĀäăäāðçòòðğùÖÕŞôÖčæøäāðôĀÐøâÿÓöāðëăããśöñÜĀääă×äćääåÐòòð
čæøæĄēďãśòĀéïăÐøćëĈśåĈÐôÖčæøäśüÖêòÿíóäăöĀäòåĈÐäĀãùăæçăĜģÑśü ãĈÑśüöĀäòæĀĔÖĜģÑśüèĀĔèĎèúèśāĝĢģ
ĎúśïăÐøćèĀĔèÐôĀéåĆüèăùùĀñĎúðŚ
÷ąÐøāçòòðöăèĀñÐĀéüćêŠÙÛāñŞ
üā×āòñŞüĄÐÓòĀĔÖ úèśāĝĢĤ

ĎúśïăÐøćèĀĔèüüÐ×āÐíĆĔèæĄēèĀĔè

ĎúśïăÐøćèĀĔèÐôĀéďêÑüčæø

ÓóúĀùåŞčãñùÖÕŞùððäăïăÐøć
ċêŢèæĈäÙŚöñċ×ò×ā úèśāĝģĝ

ĎúśäĀãùăæçăėċíăēðċäăðüĄÐĝĠÑśü
ċÙŚèďðŚòŚöðÓéúā ďðŚòŚöðÐăè
ďðŚòŚöðèüèãśöñ úèśāĝģĞ

åśāďðŚêòÿíóäăäāðČäŚäăċäĄñè
ÐāòÐùÖÕŞĎúśêòĀéüāéĀäăäāð
ùĀÖÕāæăċùùÑśüĜĞ úèśāğĝ

ÐāòòÿÖĀéčæø
ĜåśāêÞăéĀäăäāðöĀäòæĄēùÖÕŞòÿéćċêŢèæĄēċòĄñéòśüñÐôĀéêòÿíóäăÙüéúāñċñŚüúñăēÖÐôĀéäĀöďãśĎúśÑüòÿÖĀéčæøÐĀéùÖÕŞùÖÕŞòÿÖĀéčæøĎúśãśöñÜĀääă×äćäåÐòòð
ĝåśāďðŚêòÿíóäăäāðÑśüöĀäòæĄēòÿéćČôÿÑśüêÞăéĀäăæĄēċíăēðċäăðäāðôĀÐøâÿÑüÖÐòòðæĄēåĈÐùÖÕŞôÖčæøÐĒďðŚÓöòòÿÖĀéÐāòôÖčæø ÓöāðëăãČôÿčæøñĀÖÓÖüñĈŚäŚüďê
ÑśüùĀÖċÐä
íòÿċùññùÿåĈÐôÖčæøùĀÖÕāæăċùùÚąēÖċêŢèÐāòôÖčæøäāðüāéĀäăÐŚüèïāñúôĀÖ×ąÖôÖčæøèăñùÐòòð ãĈúèśāĝĠ ĝĢĢ
ïăÐøćíöÐíòÿüĀùùÙăČôÿíòÿêćèĀííùćÐÿåĈÐôÖčæøêŠííāÙèĄñÐòòðÐŚüèïāñúôĀÖ×ąÖåĈÐôÖčæøùĀÖÕāæăċùùÚąēÖċêŢèÐāòôÖčæøäāðüāéĀäă ãĈúèśāğġ ĝģě

ผูช้ ช้ี วนวิงวอน !
“ภิกษุ ทัง้ หลาย ! กิจอันใดทีศ่ าสดาผูเ้ อ็นดูแสวงหาประโยชน์เกือ้ กูล
อาศัยความเอ็นดูแล้ว จะพึงทำแก่สาวกทัง้ หลาย
กิจอันนัน้ เราได้ทำแล้วแก่พวกเธอทัง้ หลาย.”
“ภิกษุ ทัง้ หลาย ! นัน่ โคนไม้ทง้ั หลาย, นัน่ เรือนว่างทัง้ หลาย.
“ภิกษุ ทัง้ หลาย ! พวกเธอทัง้ หลายจงเพียรเผากิเลส, อย่าได้ประมาท
พวกเธอทัง้ หลาย อย่าได้เป็นผูท้ ต่ี อ้ งร้อนใจ ในภายหลังเลย.
นีแ่ ล เป็นวาจาเครือ่ งพร่ำสอนพวกเธอทัง้ หลายของเรา.”
(พระไตรปิฎกบาลี สยามรัฐ ๑๘ / ๖๗๔ / ๔๔๑)

ภาคพิเศษ : ส่วนช่วยศึกษาค้นคว้าสิกขาบททีม่ ลี กั ษณะเดียวกัน

๔๘๕

ส่วนช่วยศึกษาค้นคว้าสิกขาบททีม่ ลี กั ษณะเดียวกัน
จัดกลุม่ สิกขาบทเพือ่ การศึกษาค้นคว้า ตามลักษณะดังนี้ คือ :ก. กลุม่ สิกขาบทเกีย่ วกับนิสสัย ๔ (ปัจจัยเครือ่ งอาศัยของบรรพชิต)
ข. กลุม่ สิกขาบทเกีย่ วกับอกรณียกิจ ๔ (กิจทีบ่ รรพชิตไม่ควรทำ)
ค. กลุม่ สิกขาบทเกีย่ วกับอาจารวิบตั ิ (ผิดจรรยามารยาทของสมณะ)
ง. กลุม่ สิกขาบทเกีย่ วกับทิฏฐิวบิ ตั ิ (ความเห็นผิด)
จ. กลุม่ สิกขาบทเกีย่ วกับอาชีววิบตั ิ (การเลีย้ งชีพทีผ่ ดิ ของบรรพชิต)
ฉ. กลุม่ สิกขาบทเกีย่ วกับสังฆสามัคคี (ความพร้อมเพรียงในหมูส่ งฆ์)

ก. กลุม่ สิกขาบทเกีย่ วกับนิสสัย ๔
(ปัจจัยเครื่องอาศัยของบรรพชิต)
๑. สิกขาบทเกีย่ วกับอาหารการขบฉัน
“บรรพชาอาศัยโภชนะ คือคำข้าวที่พึงได้ด้วยกำลังปลีแข้ง
เธอพึงทำความอุตสาหะในโภชนะ คือคำข้าวที่พึงได้ด้วยกำลังปลีแข้งจนตลอดชีวิต
อติเรกลาภ คือ ภัตถวายสงฆ์ ภัตเฉพาะสงฆ์ การนิมนต์ ภัตถวายตามสลาก
ภัตถวายในปักษ์ ภัตถวายในวันอุโบสถ ภัตถวายในวันปาฎิบท”
(นิสสัย ๔ มหาวรรค ภาค.๑/ ดูหน้า ๒๒๒)

- ภิกษุฉนั อาหารทีเ่ ขายังไม่ได้ให้ ล่วงช่องปาก(ปาจิตตีย์ วรรคที่ ๔, ข้อ๑๐/ หน้า ๑๒๓)
- ภิกษุไม่อาพาธฉันอาหารประณีตทีข่ อมาเพือ่ ประโยชน์ตน (ปาจิตตีย์ ว.๔, ๙/ ๑๒๒)
- ภิกษุไม่อาพาธขอแกงหรือข้าวสุกเพือ่ ประโยชน์ตน (ทุกกฏ เสขิยะ ว.๒, ๑๑/ ๑๘๖)
- ภิกษุรบั และฉันบิณฑบาต โดยไม่เอือ้ เฟือ้ (ทุกกฏ เสขิยะ ว.๒, ข้อ๑,๕ /๑๘๔, ๑๘๕)
- ภิกษุรบั บิณฑบาตจนล้น (ขอบบาตร) (ทุกกฏ เสขิยะ วรรค ๒, ๔ /๑๘๕)
- เขาปวารณาให้นำไปตามปรารถนาภิกษุรบั ยิง่ กว่า ๓ บาตร (ปาจิตตีย์ ว. ๔, ๔/ ๑๑๗)
- ภิกษุพงึ ศึกษาว่า จักรับบิณฑบาตพอเหมาะกับแกง (ทุกกฏ เสขิยะ ว.๒, ๓/ ๑๘๕)
หมายเหตุ (-) เป็นสิกขาบททีเ่ ป็นข้อห้าม โดยจะแสดง : (ประเภทของโทษ คัมภีรห์ รือวรรคที,่ ข้อที่ / หน้าของหนังสือนี)้
(-)ทีต่ น้ บรรทัดเป็นระดับ อาทิพรหมจาริยาสิกขา, (-)ทีย่ อ่ เข้ามาเป็นบางส่วนของ อภิสมาจาริกาสิกขา
(-)อักษรเอน เป็นลักษณะพฤติกรรมทีค่ วรถูกสงฆ์ลงโทษ, หรือข้อห้ามที่มีในพระไตรปิฎกที่อื่นๆ
(*) อักษรเอนเป็นข้อทีท่ รงอนุญาต โดยจะแสดง : (ชือ่ คัมภีร์ / หน้าของหนังสือเล่มนี)้ ควรจะดูใจความเต็ม..

๔๘๖

ประมวลพระพุทธบัญญัติ

อริยวินยั จากพระไตรปิฎก

- ภิกษุไม่ได้รบั นิมนต์รบั อาหารในสกุลทีส่ งฆ์สมมติวา่ เป็นเสกขะ(ปาฏิเทสนียะ ๓/๑๗๘)
- ภิกษุฉนั อาหารทีท่ ำการสัง่ สม (เก็บไว้คา้ งคืน) (ปาจิตตีย์ วรรค ๔, ข้อ ๘ / หน้า๑๒๑)
* ทรงอนุญาตแสวงหาเสบียงเดินทางได้, แต่ไม่อนุญาตเงิน (เภสัชชขันธ์ มหา.๒/ ๒๕๓)
- ภิกษุเก็บอาหารค้างคืนในทีอ่ ยู่ (ทุกกฏ เภสัชชขันธ์ มหา.๒/ ๒๕๑)
- ภิกษุหงุ ต้มอาหารในทีอ่ ยู่ (ทุกกฏ เภสัชชขันธ์ มหา.๒/ ๒๕๑)
- ภิกษุหงุ ต้มอาหารด้วยตนเอง (ทุกกฏ เภสัชชขันธ์ มหา.๒/ ๒๕๑)
- ฉันผลไม้ทเ่ี ก็บมาเองโดยให้คนประเคนทีหลัง (ทุกกฏ เภสัช. มหา.๒/ ๒๕๒)
* ทรงอนุญาตฉันภัต ๖ อย่าง มีฉนั ในทีน่ มิ นต์ เป็นต้น (เภสัช. มหา.๒/ ๓๒๗)
- ภิกษุฉนั เป็นหมู่ เว้นแต่ในสมัยทีท่ รงอนุญาต (ปาจิตตีย์ วรรค ๔, ข้อ๒/ หน้า๑๑๔)
- ภิกษุรบั นิมนต์แล้ว เว้นโภชนะนัน้ ฉันโภชนะอืน่ (ปาจิตตีย์ ว. ๔, ๓/ ๑๑๖)
- ฉันเสร็จแล้วห้ามภัตแล้ว ฉันอาหารทีม่ ใิ ช่เดน(ปาจิตตีย์ ว.๔, ๕/๑๑๙; เภสัช. มหา. ๒/ ๒๕๒)
- ภิกษุมใิ ช่ผอู้ าพาธฉันอาหารในโรงทานยิง่ กว่าครัง้ หนึง่ (ปาจิตตีย์ ว.๔, ๑/ ๑๑๓)
- ภิกษุอยูใ่ นป่าทีม่ ภี ยั ฉันอาหารทีเ่ ขาไม่ได้บอกให้รไู้ ว้กอ่ น (ปาฏิเทสนียะ ๔/ ๑๗๙)
- ภิกษุฉนั อาหารในเวลาวิกาล (คือหลังเทีย่ งไป) (ปาจิตตีย์ วรรค ๔, ข้อ๗/ หน้า๑๒๑)

๒. สิกขาบทเกีย่ วกับเครือ่ งนุง่ ห่ม และบริขารอืน่ ๆ
“บรรพชาอาศัยผ้าบังสุกุล
เธอพึงทำความอุตสาหะในผ้าบังสุกุลนั้นจนตลอดชีวิต
อติเรกลาภ คือ ผ้าเปลือกไม้ ผ้าฝ้าย ผ้าไหม ผ้าขนสัตว์ ผ้าป่าน ผ้าเจือกัน”
(นิสสัย ๔ มหาวรรค ภาค ๑/ ดูหน้า ๒๒๒)

สิกขาบทเกี่ยวกับเครื่องนุ่มห่ม
* ทรงอนุญาตคหบดีจวี ร, และอนุญาตผ้าจีวร ๖ ชนิด (จีวรขันธ์ มหา.๒ /๒๖๐)
* ทรงอนุญาตสียอ้ มจีวรทีท่ ำจากรากลำต้นเปลือกใบดอกผลต้นไม้ (จีวรขันธ์ มหา.๒ /๒๖๑)
- ภิกษุใช้จวี รมีสที ไ่ี ม่สมควร (ทุกกฏ จีวรขันธ์ มหา.๒ /๒๖๖)

ภาคพิเศษ : ส่วนช่วยศึกษาค้นคว้าสิกขาบททีม่ ลี กั ษณะเดียวกัน

๔๘๗

* ทรงอนุญาตให้ใช้ไตรจีวร (จีวรขันธ์ มหาวรรค ภาค ๒ / ดูหน้า ๒๖๑)
- ภิกษุอยูป่ ราศจากไตรจีวร แม้สน้ิ ราตรีหนึง่ (นิสสัคคิยปาจิตตีย์ วรรค๑, ข้อ๒/ หน้า๕๓)
- ภิกษุอยูใ่ นป่าทีม่ ภี ยั เก็บจีวรไว้ในบ้านเกิน ๖ ราตรี (นิสสัคคิยปาจิตตีย์ ว.๓, ๙/ ๘๔)
- ภิกษุมแี ต่จวี ร กับสบงเข้าบ้าน เว้นมีเหตุจำเป็น ๕ (ทุกกฏ จีวร. มหา.๒/ ๒๖๓)
- ภิกษุขอจีวรต่อคฤหัสถ์ผมู้ ใิ ช่ญาติ นอกจากสมัยฯ (นิสสัคคิยปาจิตตีย์ ว.๑, ๖/ ๕๗)
- ภิกษุจวี รฉิบหายรับจีวรจากผูท้ ม่ี ใิ ช่ญาติเกินกำหนด (นิสสัคคิยปาจิตตีย์ ว.๑, ๗/ ๕๙)
- ผูท้ ม่ี ใิ ช่ญาติเตรียมจ่ายจีวรแก่ภกิ ษุๆไปกำหนดจีวร (นิสสัคคิยปาจิตตีย์ ว.๑, ๘/ ๖๐)
- ผูม้ ใิ ช่ญาติ๒คนเตรียมจ่ายจีวรแก่ภกิ ษุๆให้รวมกันจ่ายจีวรดี(นิสสัคคิยปาจิตตีย์ ว.๑, ๙/ ๖๑)
- ภิกษุทวงจีวรจากผูร้ บั ฝากผูอ้ น่ื ให้จา่ ยจีวร เกิน ๖ครัง้ (นิสสัคคิยปาจิตตีย์ ว.๑, ๑๐/ ๖๒)
- ภิกษุขอด้ายมาเองแล้ว ยังช่างหูกให้ทอจีวร (นิสสัคคิยปาจิตตีย์ ว.๓, ๖/ ๘๐)
- ผูม้ ใิ ช่ญาติให้ชา่ งหูกทอจีวรแก่ภกิ ษุๆสัง่ ช่างให้ทอให้ดี(นิสสัคคิยปาจิตตีย์ ว.๓, ๗/ ๘๑)
- ภิกษุทำจีวรมีประมาณเท่าสุคตจีวร หรือยิง่ กว่า (ปาจิตตีย์ ว.๙, ๑๐/ ๑๗๕)
- ภิกษุไม่ทำให้เสียสีอย่างใดอย่างหนึง่ ก่อน ใช้จวี รใหม่ (ปาจิตตีย์ ว.๖, ๘/ ๑๔๓)
- ผ้าทุกผืนทีไ่ ม่ได้ตดั ภิกษุไม่พงึ ใช้ (ทุกกฏ จีวร. มหา.๒/ หน้า๒๖๑ และ๒๖๓)
- ภิกษุทรงอติเรกจีวรไว้ยง่ิ กว่า ๑๐ วัน (นิสสัคคิยปาจิตตีย์ วรรค๑, ข้อ ๑/ ดูหน้า๕๓)
- ภิกษุวกิ ปั จีวรเองแก่สหธรรมิก แล้วใช้จวี รทีย่ งั ไม่ให้เขาถอน (ปาจิตตีย์ ว.๖, ๙/ ๑๔๔)
- ภิกษุเก็บอกาลจีวรไว้เกิน ๑ เดือน (นิสสัคคิยปาจิตตีย์ ว.๑, ๓/ ๕๕)
- ภิกษุเก็บอัจเจกจีวรไว้เกินสมัยทีเ่ ป็นจีวรกาล (นิสสัคคิยปาจิตตีย์ ว.๓, ๘/ ๘๒)
* ทรงอนุญาตผ้าต่างๆ (จีวรขันธ์ มหาวรรค ภาค๒/ ดูหน้า ๒๖๓)
- ภิกษุแสวงหา-ทำผ้าอาบน้ำฝนเกินเวลาทีท่ รงกำหนด(นิสสัคคิยปาจิตตีย์ ว.๓, ๔/ ๗๙)
- ทำผ้าปูนง่ั ,ผ้าปิดฝี,ผ้าอาบน้ำฝนมีขนาดเกินกำหนด(ปาจิตตีย์ ว.๙, ๗-๙/ ๑๗๒-๑๗๔)
- ภิกษุหม่ ผ้าขนสัตว์ทม่ี ขี นอยูด่ า้ นนอก (ทุกกฏ ขุททกวัตถุ. จุล.๒/ ๓๐๖)
- ภิกษุถอื ขนเจียมไปด้วยมือตนเองเกิน ๓ โยชน์ (นิสสัคคิยปาจิตตีย์ ว.๒, ๖/ ๗๐)

๔๘๘

ประมวลพระพุทธบัญญัติ

อริยวินยั จากพระไตรปิฎก

- สิกขาบทเกีย่ วกับการหล่อสันถัต ๕ เรือ่ ง (นิสสัคคิยปาจิตตีย์ ว.๒, ข้อ๑-๕/ ๖๕-๖๘)
- ภิกษุใช้ประคตเอวทีถ่ กั สวยงามมีทรวดทรงต่างๆ (ทุกกฏ ขุททกวัตถุ. จุล.๒/ ๓๑๕)
- ภิกษุเข้าบ้านโดยไม่มปี ระคตเอว (ทุกกฏ ขุททกวัตถุ. จุลวรรค ภาค๒/ ๓๑๕)
สิกขาบทเรื่องบริขารอื่นๆ
* ทรงอนุญาตบาตร ๒ชนิดคือ บาตรเหล็กและบาตรดิน (ขุททกวัตถุขนั ธ์ จุล.๒/ ๓๐๗)
- ใช้กะโหลกน้ำเต้า,หม้อกระเบือ้ ง,กะโหลกหัวผีเป็นบาตร(ทุกกฏ ขุททก. จุล.๒/ ๓๐๗)
- ภิกษุทรงอติเรกบาตรไว้เกิน ๑๐ วัน (นิสสัคคิยปาจิตตีย์ วรรค ๓, ข้อ๑/ ดูหน้า ๗๖)
- ภิกษุบาตรมีแผลหย่อน ๕ ให้จา่ ยบาตรใหม่ (นิสสัคคิยปาจิตตีย์ วรรค๓,ข้อ๒/หน้า๗๖)
* ทรงอนุญาตถุงบาตร ,สายโยก,บังเวียน,เชิงรองบาตร (ขุททกวัตถุ. จุล. ๒/ ๓๐๗)
- ภิกษุเก็บหรือผึง่ แดดบาตรทัง้ ทีเ่ ปียกน้ำ, ผึง่ บาตรในทีร่ อ้ นนาน, วางบาตรริมตัง่ ไม้,
วางบาตรบนเตียงตัง่ บนตักบนร่ม, ผลักประตูเมือ่ มือถือบาตร, แขวนบาตร , ใช้บาตร
รองรับเศษอาหารบ้างน้ำบ้วนปากบ้าง (ทุกกฏ ขุททกวัตถุ. จุล.๒/ ดูหน้า ๓๐๗)
* ทรงอนุญาตและห้ามต่างๆ เกีย่ วกับรองเท้า (จัมมขันธ์ มหาวรรค ภาค๒/ หน้า๒๔๐)
- ภิกษุสวมรองเท้าเข้าบ้าน เว้นแต่อาพาธ (ทุกกฏ จัมมขันธ์. มหา.๒/ หน้า๒๔๓)
* ทรงอนุญาตและห้ามเกีย่ วกับการใช้รม่ (ขุททกวัตถุ. จุล.๒/ ๓๑๓)
* ทรงอนุญาตมีดตัดผ้า, ปลอกมีด, เข็ม, กล่องเข็ม ฯลฯ (ขุททกวัตถุ. จุล.๒/ ๓๐๘)
- ภิกษุให้ทำกล่องเข็มแล้วด้วยกระดูก, งา, เขาสัตว์ (ปาจิตตีย์ วรรค ๙, ข้อ ๔/ ๑๖๙)
* ทรงอนุญาตผ้ากรองน้ำ, ถุงใส่ของ, มุง้ ฯลฯ (ขุททกวัตถุ. จุล.๒/ หน้า๓๐๙)
- ภิกษุเดินทางไกลโดยไม่มผี า้ กรองน้ำ (ทุกกฏ ขุททกวัตถุ. จุล.๒/ ๓๐๙)

๓. สิกขาบทเกีย่ วกับเสนาสนะ ทีอ่ ยูอ่ าศัย
“บรรพชาอาศัยเสนาสนะโคนไม้
เธอพึงทำความอุตสาหะในเสนาสนะ คือโคนไม้นั้นจนตลอดชีวิต
อติเรกลาภ คือ วิหาร เรือนมุงแถบเดียว ปราสาท เรือนโล้น ถ้ำ”
(นิสสัย ๔ มหาวรรค ภาค๑ / ดูหน้า ๒๒๒)

ภาคพิเศษ : ส่วนช่วยศึกษาค้นคว้าสิกขาบททีม่ ลี กั ษณะเดียวกัน

๔๘๙

* ทรงอนุญาตรุกขมูลเสนาสนะ(อยูโ่ คนไม้)ตลอด๘เดือน (ภิกขุวภิ งั ค์ ภาค๑/ ดูหน้า ๓๘)
* ทรงบัญญัตวิ ตั รของภิกษุผอู้ ยูป่ า่ ฯลฯ (วัตตขันธ์ จุลวรรค ภาค ๒/ ดูหน้า๓๔๐)
* ทรงอนุญาตเสนาสนะ (ทีอ่ ยูอ่ าศัย) ๕ ชนิด (เสนาสนะขันธ์ จุล.๒/ ๓๑๙)
* ทรงอนุญาตวัจกุฎี (ห้องส้วม) และส่วนประกอบอืน่ ๆ (ขุททกวัตถุ. จุล.๒/ ๓๑๘)
* ทรงอนุญาตชันตาฆร (เรือนไฟ) และส่วนประกอบอืน่ ๆ (ขุททกวัตถุ. จุล.๒/ ๓๐๙)
* ทรงอนุญาตกัปปิยภูมิ และส่วนประกอบอืน่ ๆ (เภสัชชขันธ์ มหาวรรค ภาค๒/ ๒๕๒)
* ทรงอนุญาตให้ใช้ปราสาท ส่วนทีน่ ง่ั นอนให้ทำให้ควรก่อน(ขุททกวัตถุ. จุล.๒/ ๓๒๕)
* ทรงอนุญาตหอฉัน ศาลาตัง้ เตา และส่วนประกอบอืน่ ๆ (เสนาสน. จุล.๒/ ๓๒๐)
* ทรงอนุญาตโรงไม้แบบ (กฐินศาลา) และส่วนประกอบอืน่ ๆ (ขุททกวัตถุ. จุล.๒/ ๓๐๙)
* ทรงอนุญาตสมมติสมี า และรายละเอียดอืน่ ๆ (อุโบสถ. มหา. ๒/ ๒๒๕)
* ทรงอนุญาตสมมติให้นวกรรม (สมมติภกิ ษุผดู้ แู ลการก่อสร้าง)(เสนาสน. จุล.๒/ ๓๒๖)
- ภิกษุสร้างกุฏเิ พือ่ ตนด้วยการขอ ใหญ่เกิน หรือไม่ให้สงฆ์แสดงที่ (สังฆาทิเสส ๖/๓๑)
- ภิกษุสร้างวิหารมีเจ้าภาพสร้างถวายเพือ่ ตน ไม่ได้ให้สงฆ์แสดงที่ (สังฆาทิเสส ๖/๓๓)
- ภิกษุอำนวยให้พอกหลังคาวิหารเกิน ๓ ชัน้ (ปาจิตตีย์ วรรค ๒, ข้อ ๙/ หน้า ๑๐๔)
- ภิกษุสร้างกุฏดิ นิ เผา (ทุกกฏ ขุททกวัตถุ. จุล. ๒/ ๓๑๘)
* ทรงอนุญาตเตียง, ตัง่ สำหรับนัง่ หลายชนิด (เสนาสนะขันธ์ จุลวรรค ภาค ๒/ ๓๑๙)
- ภิกษุให้ทำเตียง, ตัง่ ใหม่มเี ท้าสูงเกิน ๘ นิว้ ด้วยนิว้ พระสุคต (ปาจิตตีย์ ว.๙, ๕/ ๑๗๐)
- ภิกษุใหัทำเตียง, ตัง่ เป็นของหุม้ นุน่ (ยัดด้วยนุน่ )(ปาจิตตีย์ ว. ๙, ข้อ ๖/ ดูหน้า ๑๗๑)
- ภิกษุวางเตียงตัง่ ฟูกเก้าอีข้ องสงฆ์ไว้กลางแจ้ง หลีกไปไม่เก็บ (ปาจิตตีย์ ว.๒, ๔/ ๙๙)
- ภิกษุปลู าดทีน่ อนไว้ในวิหารของสงฆ์ หลีกไปไม่เก็บ (ปาจิตตีย์ ว.๒, ๕/ ๑๐๐)
- ภิกษุยา้ ยของใช้ประจำอยูเ่ สนาสนะหนึง่ ไปใช้ทอ่ี น่ื (ทุกกฏ เสนาสนะ. จุล. ๒/ ๓๒๖)
* ทรงบัญญัตขิ อ้ วัตรในการรักษาเสนาสนะ (เสนาสนะ. จุล. ๒/ ๓๒๖, วัตตขันธ์. จุล.๒/๓๔๑)

๔๙๐

ประมวลพระพุทธบัญญัติ

อริยวินยั จากพระไตรปิฎก

๔. สิกขาบทเกีย่ วกับเภสัช ยารักษาโรค
“บรรพชาอาศัยยา คือ น้ำมูตรเน่า
เธอพึงทำความอุตสาหะในยา คือ น้ำมูตรเน่านั้นจนตลอดชีวิต
อติเรกลาภ คือ เนยข้น เนยใส น้ำมัน น้ำผึ้ง น้ำอ้อย”
(นิสสัย ๔ มหาวรรค ภาค๑ / ดูหน้า ๒๒๒)

* ทรงอนุญาตใช้และเก็บเภสัชต่างๆได้ตลอดชีพ (เภสัชชขันธ์ มหาวรรค ภาค๒/ ๒๔๕)
* ทรงอนุญาตฉันเภสัช ๕ ได้ทง้ั ในกาลและในวิกาล (เภสัชชขันธ์ มหา.๒/ ๒๔๕)
* ทรงอนุญาตน้ำปานะ (เภสัชชขันธ์ มหา.๒/ ๒๕๓)(ควรชัว่ วันหนึง่ คืนหนึง่ ดูหน้า๒๕๕)
- ภิกษุรบั เภสัช ๕ เก็บไว้เกิน ๗ วัน (นิสสัคคิยปาจิตตีย์ ว.๓, ๓/ ๗๘)

ข.กลุม่ สิกขาบทเกีย่ วกับอกรณียกิจ ๔
(สิ่งที่บรรพชิตไม่ควรทำ)
๑. สิกขาบทเกีย่ วกับการประพฤติผดิ ในกาม
“ภิกษุผู้อุปสมบทแล้วไม่พึงเสพเมถุนธรรม โดยที่สุดแม้กับสัตว์เดรัชฉานตัวเมีย
ภิกษุใดเสพเมถุนธรรม ย่อมไม่เป็นสมณะ ไม่เป็นเชื้อสายพระศากบุตร...
เปรียบเหมือนคนถูกตัดศีรษะ ไม่อาจมีชีวิตอยู่ได้ โดยการต่อศีรษะเข้ากับร่างกายนั้น
การเสพเมถุนธรรมนั้น อันเธอไม่พึงกระทำจนตลอดชีวิต”
(อกรณียกิจ มหาวรรค ภาค ๑/ ดูหน้า ๒๒๒)

สิกขาบทเนื่องด้วยกาย
- ภิกษุเสพเมถุนโดยทีส่ ดุ แม้ในดิรจั ฉานตัวเมีย (ปาราชิก ข้อ ๑/ ดูหน้า ๗)
- ภิกษุปล่อยสุกกะ(น้ำอสุจ)ิ ด้วยความจงใจ เว้นไว้แต่ฝนั (สังฆาทิเสส ข้อ๑/ หน้า ๒๔)
- ภิกษุกำหนัดแล้วจับต้องกาย(อวัยวะใดๆ) ของมาตุคาม(ผูห้ ญิง) (สังฆาทิเสส ๒/ ๒๕)
- ภิกษุ ถูกต้ององค์กำเนิดโคตัวเมียด้วยจิตกำหนัด (ถุลลัจจัย จัมม. มหา.๒/ ๒๔๒)
- ภิกษุผเู้ ดียวนัง่ ในทีล่ บั คืออาสนะกำบังกับมาตุคามผูเ้ ดียว (อนิยต ข้อ๑/ หน้า๔๗)
- ภิกษุผเู้ ดียวนัง่ ในอาสนะหากำบังไม่เลยทีเดียวกับมาตุคามผูเ้ ดียว (อนิยต ข้อ ๒/ ๔๙)

ภาคพิเศษ : ส่วนช่วยศึกษาค้นคว้าสิกขาบททีม่ ลี กั ษณะเดียวกัน

๔๙๑

- ภิกษุนง่ั ในทีล่ บั คือในอาสนะกำบังกับมาตุคาม(ผูห้ ญิง) (ปาจิตตีย์ ว.๕, ๔/ หน้า๑๒๘)
- ภิกษุผเู้ ดียวนัง่ ในทีล่ บั กับมาตุคาม(ผูห้ ญิง)ผูเ้ ดียว (ปาจิตตีย์ วรรค ๕, ข้อ๕/ ๑๒๙)
- ภิกษุนง่ั บนม้ายาวเดียวกับผูห้ ญิงหรือกระเทย (ทุกกฏ เสนาสนะ. จุล. ๒/ ๓๒๕)
- ภิกษุสำเร็จการนอนร่วมกับมาตุคาม(ผูห้ ญิง) (ปาจิตตีย์ วรรค ๑, ข้อ ๖/ ดูหน้า ๙๑)
- ภิกษุชกั ชวนแล้วเดินทางไกลด้วยกันกับมาตุคาม ฯ (ปาจิตตีย์ ว.๗, ๗/ ๑๕๑)
- ภิกษุกราบไหว้ลกุ รับอัญชลีกรรมสามีจกิ รรมแก่มาตุคาม( ทุกกฏ ภิกขุน.ี จุล.๒/๓๕๕)
- ภิกษุทำกิจกรรมทีไ่ ม่สมควรต่างๆ กับผูห้ ญิง ( > ดูหน้า ๔๕, ๒๘๐, ๓๑๘)
- ภิกษุมอี าบัตมิ าก ไม่ฉลาด มารยาทไม่สมควร: ลงนิยสกรรม (กัมม. จุล. ๑/๒๗๙)
สิกขาบทเนื่องด้วยวาจา
- ภิกษุกำหนัดมีจติ แปรปรวนพูดเคาะมาตุคามด้วยวาจาชัว่ หยาบ (สังฆาทิเสส ๓/ ๒๖)
- ภิกษุกำหนัดพูดให้หญิงบำเรอตนด้วยกาม ด้วยคำพาดพิงเมถุน (สังฆาทิเสส ๔/ ๒๘)
- ภิกษุแสดงธรรมแก่มาตุคามเกิน๖คำ เว้นแต่มบี รุ ษุ รูเ้ ดียงสาอยู่ (ปาจิตตีย์ ๑,๗/ ๙๒)
- สิกขาบททีเ่ กีย่ วกับภิกษุณี (นิสสัคคิยปาจิตตีย์ ว.๑, ๔-๕/ ๕๖-๕๗; ว.๒, ๗/ ๗๑; ปาจิตตีย์
ว.๓/ ๑๐๖-๑๑๒; ปาฏิเทสนียะ ๑-๒/ ๑๗๖-๑๗๘; ภิกขุนขี นั ธ์ จุล. ๒/๓๕๔-๓๕๗)

๒. สิกขาบทเกีย่ วกับถือเอาสิง่ ของทีเ่ จ้าของมิได้ให้
“ภิกษุผู้อุปสมบทแล้วไม่พึงถือเอาสิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้ โดยส่วนแห่งจิตคิดจะลัก
ภิกษุใดถือเอาสิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้ โดยส่วนแห่งจิตคิดจะลัก ๑ บาทบ้าง ควรแก่
๑ บาทบ้าง เกินกว่า ๑ บาทบ้าง ย่อมไม่เป็นสมณะ ไม่เป็นเชื้อสายพระศากบุตร...
เปรียบเหมือนใบไม้เหี่ยวเหลืองหลุดจากขั้วแล้ว ไม่อาจเป็นของเขียวสดต่อไปได้
การถือเอาสิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้นั้น อันเธอไม่พึงกระทำจนตลอดชีวิต”
(อกรณียกิจ มหาวรรค ภาค ๑/ ดูหน้า ๒๒๒)

- ภิกษุถอื เอาทรัพย์อนั เจ้าของไม่ได้ให้ โดยส่วนแห่งความเป็นขโมย (ปาราชิก ๒/ ๑๒)
- ภิกษุนอ้ มลาภทีเ่ ขาน้อมไว้จะถวายสงฆ์มาเพือ่ ตน (นิสสัคคิยปาจิตตีย์ ว.๓, ๑๐/ ๘๕)
- ภิกษุรอู้ ยูน่ อ้ มลาภทีเ่ ขาน้อมไปจะถวายสงฆ์มาเพือ่ บุคคล (ปาจิตตีย์ ว.๘, ๑๒/ ๑๖๔)
- ภิกษุสละของสงฆ์ให้แก่บคุ คล (ถุลลัจจัย เสนาสนะ. จุล.๒/ ๓๒๕, มหาโจร ๕ หน้า๒๒)
- ภิกษุ เก็บ,ให้เก็บของมีคา่ ทีต่ กอยู่ เว้นแต่ในวัดทีอ่ ยูใ่ นทีอ่ ยูพ่ กั (ปาจิตตีย์ ว.๙, ๒/ ๑๖๗)

๔๙๒
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๓. สิกขาบทเกีย่ วกับการจงใจพรากสัตว์เสียจากชีวติ
“ภิกษุผู้อุปสมบทแล้ว ไม่พึงจงใจพรากสัตว์เสียจากชีวิต โดยที่สุดกระทั่งมดดำมดแดง
ภิกษุใดจงใจพรากกายมนุษย์จากชีวิตโดยที่สุดกระทั่งยังครรภ์ให้ตกไป
ย่อมไม่เป็นสมณะ ไม่เป็นเชื้อสาย พระศากบุตร...เปรียบเหมือนแผ่นศิลาหนา
แตกออกเป็น ๒ เสี่ยงจะประสานให้สนิทเป็นแผ่นเดียวกันอีกไม่ได้
การจงใจพรากกายมนุษย์เสียจากชีวิต อันเธอไม่พึงกระทำจนตลอดชีวิต”
(อกรณียกิจ มหาวรรค ภาค ๑/ ดูหน้า ๒๒๒)

- ภิกษุจงใจพรากกายมนุษย์จากชีวติ ฯลฯ (ปาราชิก ข้อ ๓/ ดูหน้า ๑๖)
- ภิกษุแกล้งพรากสัตว์เสียจากชีวติ (ปาจิตตีย์ วรรค ๗, ข้อ ๑/ ดูหน้า ๑๔๖)
- ภิกษุรอู้ ยูบ่ ริโภคน้ำมีตวั สัตว์ (ปาจิตตีย์ วรรค ๗, ข้อ ๒/ ดูหน้า ๑๔๗)
- ภิกษุรอู้ ยูว่ า่ น้ำมีตวั สัตว์ รดหรือให้รด ซึง่ หญ้าหรือดิน (ปาจิตตีย์ ว.๒, ๑๐/ ๑๐๕)
- ภิกษุพรากภูตคาม (ตัดทำลายต้นไม้) (ปาจิตตีย์ วรรค ๒, ข้อ ๑/ ๙๖)
- ภิกษุขดุ หรือให้ขดุ ซึง่ ปฐพี (ปาจิตตีย์ วรรค ๑, ข้อ ๑๐/ ดูหน้า ๙๕)
- ภิกษุเผากองหญ้า (ทุกกฏ ขุททกวัตถุขนั ธ์ จุลวรรค ภาค ๒/ ดูหน้า ๓๑๖)
* ทรงอนุญาตจำพรรษาเพราะภิกษุเหยียบต้นข้าว,สัตว์ตาย (วัสสูปนายิกา. มหา. ๑/ ๒๓๒)
- ภิกษุฉนั เนือ้ สัตว์ทเ่ี ขาฆ่าเจาะจงเพือ่ ถวายภิกษุ (ทุกกฏ เภสัชช. มหา.๒/ ๒๕๑)

๔. สิกขาบทเกีย่ วกับการพูดเท็จ, ส่อเสียด, หยาบ, เพ้อเจ้อ
“ภิกษุผู้อุปสมบทแล้ว ไม่พึงกล่าวอวดอุตตริมนุสสธรรม
โดยที่สุดพูดว่าข้าพเจ้ายินดีในเรือนว่าง ภิกษุใดมีความปรารถนาชั่ว
ถูกความอยากครอบงำ กล่าวอวดอุตริมนุสสธรรมที่ไม่มีอยู่ ไม่เป็นจริง
คือ ฌานก็ดี วิโมกข์กด็ ี สมาธิกด็ ี สมาบัติก็ดี มรรคก็ดี ผลก็ดี ย่อมไม่เป็นสมณะ
ไม่เป็นเชื้อสายพระศากบุตร... เปรียบเหมือนต้นตาลยอดด้วนที่ไม่อาจงอกได้ต่อไป
การกล่าวอวดอุตริมนุสสธรรมนั้น อันเธอไม่พึงกระทำจนตลอดชีวิต”
(อกรณียกิจ มหาวรรค ภาค ๑/ ดูหน้า ๒๒๒)

- ภิกษุใดไม่รเู้ ฉพาะ กล่าวอวดอุตตริมนุสสธรรมฯ น้อมเข้ามาในตน (ปาราชิก ๔/ ๑๙)
- ภิกษุจงใจจะพูดให้คลาดจากความจริง (ปาจิตตีย์ วรรค๑,ข้อ๑/หน้า๘๖)
- รับคำจะจำพรรษาทีใ่ ดแล้วไม่จำพรรษาในทีน่ น้ั (ทุกกฏ วัสสูปนายิกา. มหา.๑/ ๒๓๕)

ภาคพิเศษ : ส่วนช่วยศึกษาค้นคว้าสิกขาบททีม่ ลี กั ษณะเดียวกัน

๔๙๓

- ภิกษุพดู ส่อเสียดภิกษุ (พูดให้ภกิ ษุทะเลาะกัน) (ปาจิตตีย์ ว.๑, ๓/ ๘๗)
- ภิกษุพดู โอมสวาท (พูดคำเสียดแทงให้เจ็บใจ) (ปาจิตตีย์ ว.๑, ๒/ ๘๗)
- ภิกษุดา่ ปริภาษคฤหัสถ์: ลงปฏิสารณียกรรม (จัมปยย. มหา.๒/ ๒๖๘, กัมมขันธ์ จุล.๑/ ๒๘๑)
- พูดล้อเล่นอุปสัมบัน,อนุปสัมบันด้วยอักโกสวัตถุ (ทุพภาสิต วิภงั ค์ปาจิตตีย์ ว.๑, ๒/๘๘)
- ภิกษุพดู คุยเดรัชฉานกถา, พูดแก่งแย่ง, ล่อลวงฯ ( > ดู มัชฌิมศีล มหาศีล หน้า ๓๗๒)

ค.กลุ่มสิกขาบทเกี่ยวกับอาจารวิบัติ
(ผิดจรรยามารยาทของสมณะ)
- ภิกษุขดุ หรือให้ผอู้ น่ื ขุด ซึง่ ปฐพี (ปาจิตตีย์ วรรค. ๑, ข้อ ๑๐/ หน้า ๙๕)
- ภิกษุพรากภูตคาม (ตัดทำลายต้นไม้) (ปาจิตตีย์ วรรค ๒, ข้อ๑/ หน้า๙๖)
- ภิกษุมใิ ช่ผอู้ าพาธ มุง่ การผิง ติดหรือให้ตดิ ซึง่ ไฟ เว้นมีปจั จัย(ปาจิตตีย์ ว. ๖, ๖/ ๑๔๑)
- ภิกษุดม่ื สุราและเมรัย (ปาจิตตีย์ วรรค ๖, ข้อ ๑/ หน้า ๑๓๕)
- ภิกษุหวั เราะในน้ำ (ปาจิตตีย์ วรรค ๖, ข้อ ๓/ หน้า ๑๓๗)
- ภิกษุขน้ึ ต้นไม้ มีกจิ ขึน้ ได้สงู ชัว่ บุรษุ ฯ (ทุกกฏ ขุททกวัตถุ. จุล.๒/ หน้า ๓๑๖)
- ภิกษุยงั หย่อนกึง่ เดือนอาบน้ำเว้นแต่สมัย, เว้นปัจจันตชนบท (ปาจิตตีย์ ว.๖,๗/๑๔๒)
- ภิกษุไม่ได้รบั บอกก่อนก้าวล่วงธรณีเข้าไปในห้องของกษัตริย์ (ปาจิตตีย์ ว.๙, ๑/ ๑๖๖)
- ภิกษุนง่ั แทรกแซงในตระกูลทีม่ คี น ๒ คน (คือสตรีกบั บุรษุ ) (ปาจิตตีย์ ว. ๕, ๓/ ๑๒๗)
- ภิกษุชกั ชวนแล้วเดินทางไกลกับผูเ้ ป็นโจรหรือมาตุคาม(ปาจิตตีย์ ว. ๗, ๖-๗/๑๕๐-๑๕๑)
- ภิกษุไปเพือ่ ดูเสนาอันยกออกแล้ว เว้นแต่มปี จั จัย (ปาจิตตีย์ ว. ๕, ๘/ ๑๓๒)
- ถ้าปัจจัยบางอย่างเพือ่ จะไปสูเ่ สนามี, อยูใ่ นเสนาเกิน ๓ คืน (ปาจิตตีย์ ว. ๕, ๙/ ๑๓๓)
- ภิกษุอยูใ่ นเสนา ไปสูส่ นามรบ, ทีพ่ กั พล, ทีจ่ ดั ขบวนทัพ (ปาจิตตีย์ ว. ๕, ๑๐/ ๑๓๔)
- ภิกษุรอู้ ยูย่ งั บุคคลมีปหี ย่อน ๒๐ ให้อปุ สมบท (ปาจิตตีย์ วรรค ๗, ข้อ ๕/ หน้า๑๔๙)
- ภิกษุนอนร่วมกับอนุปสัมบัน(ผูไ้ ม่ได้อปุ สมบท)เกิน ๓ คืน (ปาจิตตีย์ ว. ๑, ๕/ ๙๐)
- ภิกษุยงั อนุปสัมบัน(ผูไ้ ม่ได้อปุ สมบท)ให้กล่าวธรรมโดยบท (ปาจิตตีย์ ว. ๑, ๔/ ๘๙)

๔๙๔

ประมวลพระพุทธบัญญัติ

อริยวินยั จากพระไตรปิฎก

- ภิกษุให้ของเคีย้ วของกินแก่นกั บวชอืน่ ด้วยมือของตน (ปาจิตตีย์ วรรค ๕, ข้อ๑/ ๑๒๔)
- ภิกษุสมาทานการเปลือยกายแบบเดียรถีย์ (ถุลลัจจัย จีวรขันธ์ มหา. ๒/ ๒๖๕)
- ภิกษุตดั องคชาติ (ถุลลัจจัย ขุททกวัตถุขนั ธ์ จุลวรรค ภาค ๒/ หน้า ๓๐๗)
- ภิกษุไม่ลาภิกษุ เข้าสูบ่ า้ นในเวลาวิกาล เว้นมีกจิ รีบด่วน (ปาจิตตีย์ ว. ๙, ๓/ ๑๖๘)
- ภิกษุรบั นิมนต์แล้วไม่บอกลาภิกษุ เป็นผูเ้ ทีย่ วไปในตระกูล (ปาจิตตีย์ ว. ๕, ๖/ ๑๓๐)
- ภิกษุนงุ่ ห่มผ้าแบบคฤหัสถ์ (ทุกกฏ ขุททกวัตถุ. จุลวรรค ภาค ๒/ หน้า ๓๑๖)
- ภิกษุใช้เครือ่ งประดับแบบคฤหัสถ์ (ทุกกฏ ขุททกวัตถุ. จุล. ๒/ ดูหน้า ๓๐๔)
- ภิกษุดฟู อ้ นรำ, ขับร้อง, บรรเลงดนตรี (ทุกกฏ ขุททกวัตถุ. จุล. ๒/ ๓๐๕)
- ภิกษุขบั ธรรม (สวดมนต์) ด้วยเสียงอันยาว (ทุกกฏ ขุททกวัตถุ. จุล. ๒/ ๓๐๕)
- ภิกษุเว้นขาดจากการฟ้อนรำ ขับร้อง ประโคม ดูการเล่น (นิยาย, เพลง, ชกมวย
กีฬาฯ) เล่นการพนัน, นอนทีน่ อนสูงใหญ่, ประดับตกแต่งร่างกาย, รับเงินทอง,
ข้าวเปลือกเนือ้ ดิบ,หญิง,ทาส, แพะแกะไก่สกุ รช้างโคม้า,ทีน่ าทีส่ วน,พูดเดรัชฉานกถา
กล่าวคำแก่งแย่งกัน ฯลฯ ( > ดู จุลศีล มัชฌิมศีล มหาศีล หน้า ๓๖๘-๓๗๘)
- สิกขาบทในเสขิยวัตรทัง้ ๗๕ ข้อ (ทุกกฏ ภิกขุวภิ งั ค์ ภาค ๒/ ดูหน้า ๑๘๑ - ๑๙๑)
* ทรงบัญญัตกิ ารบริหารสรีระ (ผม,ขน,เล็บ,การอาบน้ำฯลฯ) (ขุททกวัตถุ. จุล.๒/๓๐๔-๓๑๘)
* ทรงบัญญัติวตั ร ๑๔ (ข้อปฏิบตั ทิ พ่ี งึ กระทำ) (วัตตักขันธ์ จุล. ๒/ ๓๓๕-๓๔๙)

ง. กลุม่ สิกขาบทเกีย่ วกับทิฏฐิวบิ ตั ิ
(ความเห็นผิด)
- กล่าวว่าธรรมทีต่ รัสว่าอันตรายไม่อาจทำอันตรายแก่ผเู้ สพได้จริง(ปาจิตตีย์ ว.๗,๘/๑๕๒)
- ภิกษุรอู้ ยูก่ นิ ร่วม,อยูร่ ว่ ม,นอนด้วยกันกับภิกษุผกู้ ล่าวอย่างนัน้ (ปาจิตตีย์ ว.๗,๙/ ๑๕๓)
- ภิกษุรอู้ ยูใ่ ห้สามเณรผูก้ ล่าวอย่างนัน้ อุปฏั ฐาก,กินร่วม,นอนร่วม(ปาจิตตีย์ ว.๗,๙/ ๑๕๔)
- ภิกษุกน่ สิกขาบท (ปาจิตตีย์ วรรค ๘, ข้อ ๒/ ดูหน้า ๑๕๖)

ภาคพิเศษ : ส่วนช่วยศึกษาค้นคว้าสิกขาบททีม่ ลี กั ษณะเดียวกัน

๔๙๕

- ภิกษุแสดงความไม่เอือ้ เฟือ้ (ปาจิตตีย์ วรรค ๖, ข้อ ๔/ หน้า ๑๓๘)
- ถูกว่ากล่าวโดยชอบธรรมกลับพูดว่าจะยังไม่ศกึ ษาในสิกขาบทนี(้ ปาจิตตีย์ ว.๘,๑/๑๕๕)
- เคยฟังปาติโมกข์แต่พดู ว่าเพิง่ รูว้ า่ มีขอ้ นี,้ ปาจิตตียเ์ พราะแสร้งหลง(ปาจิตตีย์ ว.๘,๓ /๑๕๗)
- ภิกษุผตู้ อ้ งอาบัตแิ ล้วไม่เห็นอาบัตไิ ม่ทำคืนอาบัต,ิ หรือภิกษุผมู้ คี วามเห็นผิดว่า
ธรรมทีต่ รัสว่าอันตรายไม่อาจอันตรายแก่ผเู้ สพ : ลงอุกเขปนียกรรม(กัมม. จุล.๑/๒๘๓)
* ทรงให้ถอื นิสยั ในอุปชั ฌาย์อาจารย์ ๕ปี,ประฌาม,ขอขมา (มหาขันธ์ มหา.๑/๒๐๕-๒๑๔)

จ.กลุ่มสิกขาบทเกี่ยวกับอาชีววิบัติ
(การเลี้ยงชีพที่ผิดของบรรพชิต)
สิกขาบทเกี่ยวกับการซื้อขายแลกเปลี่ยนใช้เงินทอง
- ภิกษุรบั ให้รบั หรือยินดีเงินทองอันเขาเก็บไว้ให้ (นิสสัคคิยปาจิตตีย์ ว.๒, ๘/ ๗๓)
- ภิกษุซอ้ื ขายด้วยรูปยิ ะ(เงินตรา)มีประการต่างๆ (นิสสัคคิยปาจิตตีย์ ว.๒, ๙/ ๗๓)
- ภิกษุถงึ การแลกเปลีย่ นมีประการต่างๆ (นิสสัคคิยปาจิตตีย์ วรรค ๒, ข้อ ๑๐/หน้า๗๔)
* ให้ยนิ ดีของกัปปิยะจากกัปปิยภัณฑ์ แต่มใิ ห้ยนิ ดี,แสวงหาทองเงิน(เภสัช. มหา.๒/ ๒๕๓)
* ทรงอนุญาตทวงจีวรจากไวยาวัจจกรผูร้ บั ฝากทรัพย์ (> นิสสัคคิยปาจิตตีย์ ๑,๑๐/ ๖๒)
สิกขาบทเกี่ยวกับการแสดงคุณพิเศษ
- ภิกษุใดไม่รเู้ ฉพาะ กล่าวอวดอุตตริมนุสสธรรมฯ น้อมเข้ามาในตน (ปาราชิก ๔/ ๑๙)
- ภิกษุบอกอุตตริมนุสสธรรมทีม่ จี ริงแก่อนุปสัมบัน(ผูม้ ไิ ด้บวช) (ปาจิตตีย์ ว.๑, ๘/ ๙๓)
- ภิกษุแสดงอิทธิปาฏิหารย์แก่คฤหัสถ์ (ทุกกฏ ขุททกวัตถุขนั ธ์ จุล. ๒/ ๓๐๗)
สิกขาบทเกีย่ วกับการประจบ, ประพฤติอนาจาร, ล่อลวง
- ภิกษุประทุษร้ายตระกูลประจบคฤหัสถ์สงฆ์สวดห้าม ๓ ครัง้ (สังฆาทิเสส ๑๓/ /๔๒)
- ภิกษุชกั สือ่ ชายหญิงในความเป็นเมีย,เป็นชู,้ หรือแก่หญิงแพศยา(สังฆาทิเสส ๕ /๒๙)
- ภิกษุประพฤติอนาจารประจบคฤหัสถ์(ทุกกฏ ขุททกวัตถุ. จุล. ๓๑๘ ดู๔๔, ๒๘๐)

๔๙๖

ประมวลพระพุทธบัญญัติ

อริยวินยั จากพระไตรปิฎก

- ไม่ละอายประพฤติเลวทรามประจบคฤหัสถ์ : ลงปัพพชนียกรรม(กัมมขันธ์.จุล.๒/๒๘๐)
- ภิกษุรบั ใช้เป็นทูตนำข่าว,ล่อลวงชาวบ้าน,หมอทายโชคลาง, ทายลักษณะสิง่ ของ
ทายแพ้ชนะ, โหราศาสตร์, ทายดินฟ้าอากาศ, ดูฤกษ์ยาม, หมอผี หมอยา ฯลฯ
( > ดูลกั ษณะในจุลศีล มัชฌิมศีล มหาศีล หน้า ๓๗๓-๓๗๗)
- ภิกษุเรียน,สอนโลกายตะ หรือเดรัชฉานวิชา (ทุกกฏ ขุททกวัตถุ. จุล. ๒/ ๓๑๗)
สิกขาบทเกีย่ วกับการขอ และการสัง่ ให้ผอู้ น่ื ทำ
- ภิกษุขอเกินกว่าทีเ่ ขากำหนดปวารณา หรือเกิน ๔ เดือน (ปาจิตตีย์ ว.๕, ๗/ ๑๓๑)
- ภิกษุมากไปด้วยการขอแรงและวัสดุกอ่ สร้าง(> ดูตน้ บัญญัตสิ งั ฆาทิเสส ข้อ๖/หน้า ๓๑)
- ภิกษุขอจีวรต่อคฤหัสถ์ทม่ี ใิ ช่ญาติ (นิสสัคคิยปาจิตตีย์ ว.๑, ข้อ ๖-๑๐/ ๕๗-๖๓)
- ภิกษุขอด้ายมาเองแล้วให้ชา่ งหูกทอจีวร (นิสสัคคิยปาจิตตีย์ วรรค ๓, ข้อ ๖/หน้า๘๐)
- ภิกษุบาตรมีแผลหย่อน ๕ ให้จา่ ยบาตรใหม่ (นิสสัคคิยปาจิตตีย์ ว.๓, ๒/ ๗๗)
- ภิกษุมใิ ช่ผอู้ าพาธขออาหารปราณีตเพือ่ ประโยชน์ตนแล้วฉัน (ปาจิตตีย์ ว.๔, ๙/ ๑๒๒)
- ภิกษุสง่ั ให้ผอู้ น่ื รับทองเงิน แทนตน (นิสสัคคิยปาจิตตีย์ ว.๓, ข้อ ๘/ ๗๒)
- ภิกษุรอู้ ยูว่ า่ น้ำมีตวั สัตว์ สัง่ ให้ผอู้ น่ื รดหญ้าหรือดิน (ปาจิตตีย์ ว.๒, ๑๐/ ๑๐๕)
* กัปปิยโวหารให้ผอู้ น่ื ขุดดิน ( > ดูทอ่ี นาบัตปิ าจิตตีย์ ว.๑, ๑๐/ ๙๕)
* กัปปิยโวหารให้ผอู้ น่ื พรากต้นไม้ ( > ดูทอ่ี นาบัตปิ าจิตตีย์ ว.๒, ๑/ ๙๖)

ฉ. กลุม่ สิกขาบทเกีย่ วกับสังฆสามัคคี
(ความพร้อมเพรียงในหมู่สงฆ์)
สิกขาบทเกี่ยวกับการไม่ทำสงฆ์ให้แตกกัน
- ภิกษุพยายามทำลายสงฆ์ให้แตก สงฆ์หา้ ม ๓ ครัง้ ยังไม่เลิก (สังฆาทิเสส ๑๐/ ๓๗)
- ภิกษุผปู้ ระพฤติตามภิกษุผทู้ ำลายสงฆ์ สงฆ์หา้ ม ๓ ครัง้ (สังฆาทิเสส ข้อ ๑๑/ ๓๙)
- ภิกษุประพฤติตามภิกษุผทู้ ำสงฆ์ให้แตกกัน (ถุลลัจจัย สังฆเภทขันธ์ จุล. ๒/ ๓๓๒)

ภาคพิเศษ : ส่วนช่วยศึกษาค้นคว้าสิกขาบททีม่ ลี กั ษณะเดียวกัน

๔๙๗

- ภิกษุฉนั เป็นหมู่ (ปาจิตตีย์ วรรค ๔, ข้อ ๒/ หน้า ๑๑๔ ดูเชิงอรรถหน้า ๑๑๖ประกอบ)
สิกขาบทเกี่ยวกับการไม่ให้เกิดการวิวาทกัน
- ภิกษุมโี ทสะตามกำจัดภิกษุดว้ ยอาบัตปิ าราชิกทีไ่ ม่มมี ลู (สังฆาทิเสส ๘/ หน้า ๓๔)
- ภิกษุมโี ทสะถือเอาเลสตามกำจัดภิกษุดว้ ยอาบัตปิ าราชิกทีไ่ ม่มมี ลู (สังฆาทิเสส ๙/ ๓๖)
- ภิกษุกำจัดภิกษุดว้ ยอาบัตสิ งั ฆาทิเสสทีไ่ ม่มมี ลู (ปาจิตตีย์ วรรค๘, ข้อ ๖/ หน้า ๑๕๙)
- ภิกษุโจทอาบัตโิ ดยไม่ขอโอกาสก่อน(ทุกกฏ อุโบสถขันธ์ มหา.๑/หน้า ๒๒๗ข้อ๒๒)
- ภิกษุกอ่ ความรำคาญ(สงสัยว่าเป็นอาบัต)ิ แก่ภกิ ษุอน่ื (ปาจิตตีย์ ว. ๘, ข้อ๗/ หน้า๑๖๐)
> ดูคณ
ุ สมบัตผิ โู้ จทและผูถ้ กู โจท (ปาฏิโมกขฐปนขันธ์ จุลวรรค ข้อ ๒/ หน้า ๓๕๓)
- ภิกษุบอกอาบัตชิ ว่ั หยาบของภิกษุแก่ผไู้ ม่ได้บวช (ปาจิตตีย์ วรรค ๑, ๙/ หน้า ๙๔)
- ภิกษุรอู้ ยูป่ กปิดอาบัตชิ ว่ั หยาบของภิกษุ (ปาจิตตีย์ วรรค ๗, ข้อ ๔/ หน้า ๑๔๘)
* ทรงอนุญาตให้สวดปาติโมกข์ทกุ กึง่ เดือน (อุโบสถ. มหาวรรค ๑ / หน้า๒๒๔-๒๒๕)
- ภิกษุพดู ส่อเสียด (ยุให้ทะเลาะกัน) (ปาจิตตีย์ วรรค ๑, ข้อ ๓/ หน้า ๘๘)
- ภิกษุแอบฟังความของภิกษุผทู้ ะเลาะกัน (ปาจิตตีย์ วรรค ๘, ข้อ ๘/ หน้า ๑๖๑)
- ภิกษุโพนทะนาบ่นว่า(ภิกษุทท่ี ำหน้าทีโ่ ดยธรรมทีส่ งฆ์สมมติ) (ปาจิตตีย์ ๒, ๓/๙๘)
- ภิกษุตเิ ตียนภิกษุวา่ สอนภิกษุณเี พราะเห็นแก่ลาภ (ปาจิตตีย์ ว.๓, ข้อ ๔/ หน้า ๑๐๘)
- ภิกษุกอ่ การทะเลาะวิวาทก่ออธิกรณ์: ลงตัชชนียกรรม (กัมม. จุล. ๑/ หน้า๒๗๗)
สิกขาบทเกี่ยวกับการเคารพซึ่งกันและกัน
- ภิกษุเป็นผูว้ า่ ยากสอนยาก สงฆ์หา้ ม๓ ครัง้ ไม่ละเลิก (สังฆาทิเสส ข้อ ๑๒/ หน้า ๔๑)
- ภิกษุเป็นผูใ้ ห้ลำบาก(คือ พูดเฉไฉเมือ่ ถูกสอบสวน) (ปาจิตตีย์ ว.๒, ข้อ ๒/ หน้า ๙๗)
* ทรงอนุญาตปวารณากันและกัน(คือให้ภกิ ษุอน่ื ว่ากล่าวตักเตือนได้) (ปวารณา. มหา.๑/๒๓๖)
- ภิกษุรอู้ ยูฟ่ น้ื อธิกรณ์ทท่ี ำเสร็จแล้วตามธรรม (ปาจิตตีย์ วรรค ๗, ข้อ ๓/ หน้า ๑๔๗)
- มอบฉันทะเพือ่ กรรมอันเป็นธรรมแล้วพูดบ่นว่าในภายหลัง (ปาจิตตีย์ ว. ๘, ๙/ ๑๖๒)
- กำลังวินจิ ฉัยเรือ่ งในสงฆ์อยูไ่ ม่ให้ฉนั ทะลุกจากอาสนะหลีกไปเสีย(ปาจิตตีย์ ว.๘,๑๐/๑๖๓)

๔๙๘
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- ภิกษุรว่ มกับสงฆ์ให้จวี รแก่ภกิ ษุแล้วติเตียนภายหลัง (ปาจิตตีย์ ว.๘, ๑๑/ หน้า ๑๖๔)
* ทรงบัญญัตวิ ตั ร ๑๔ ข้อปฏิบตั ติ อ่ กัน, ต่อสิง่ ต่างๆ (วัตตักขันธ์ จุล.๒/๓๓๕-๓๔๙)
- ภิกษุไม่ให้กราบไหว้,ลุกรับ,การทำอัญชลีกรรม,การทำสามีจกิ รรม,อาสนะทีเ่ ลิศ
น้ำอันเลิศ,บิณฑบาตอันเลิศ ตามลำดับผูแ้ ก่กว่า(ทุกกฏ เสนาสน. จุล.๒/๓๒๑-๓๒๓)
* ทรงอนุญาตผูส้ อนธรรมวินยั อ่อนกว่านัง่ อาสนะเสมอหรือสูงกว่าผูฟ้ งั และให้
ภิกษุผมู้ อี าสนะเสมอกันระหว่าง๒พรรษานัง่ รวมกันได้ (เสนาสน. จุล. ๒/ ๓๒๔)
- ภิกษุสงฆ์ ไม่พยาบาลภิกษุอาพาธ (ทุกกฏ จีวรขันธ์ มหา.๒/ ๒๖๔)
สิกขาบทเกี่ยวกับการไม่ทำตัวให้เป็นที่รังเกียจ
- ภิกษุโกรธน้อยใจให้ประหาร(ทำร้าย)ภิกษุ (ปาจิตตีย์ วรรค ๘, ข้อ ๔/ หน้า ๑๕๘)
- ภิกษุโกรธน้อยใจเงือ้ หอกคือฝ่ามือแก่ภกิ ษุ (ปาจิตตีย์ วรรค ๘, ข้อ ๕/ หน้า ๑๕๙)
- เป็นปาจิตตียใ์ นเพราะจีด้ ว้ ยนิว้ มือ (ปาจิตตีย์ วรรค ๖, ข้อ ๒/ หน้า ๑๓๖)
- ภิกษุโกรธขัดใจฉุดคร่าให้ฉดุ คร่าภิกษุจากวิหารของสงฆ์ (ปาจิตตีย์ ว.๒, ๙/ หน้า๑๐๒)
- ภิกษุรอู้ ยูน่ อนแทรกภิกษุผเู้ ข้าไปอยูก่ อ่ นในวิหารสงฆ์ฯ (ปาจิตตีย์ ว. ๒, ๖/ หน้า๑๐๑)
- ภิกษุนง่ั นอนทับเตียงตัง่ ทีอ่ ยูบ่ นร้านในวิหารสงฆ์ (ปาจิตตีย์ ว. ๒, ข้อ ๘/ หน้า ๑๐๓)
- ภิกษุให้จวี รแก่ภกิ ษุเองแล้วโกรธน้อยใจชิงเอามา (นิสสัคคิยปาจิตตีย์ ว.๓, ๕/ หน้า๘๐)
- ภิกษุชวนภิกษุไปบิณฑบาตด้วยกันแล้วไล่กลับ (ปาจิตตีย์ วรรค๕, ข้อ ๒/ หน้า ๑๒๖)
- ภิกษุรอู้ ยูเ่ พ่งจะหาโทษพูดให้ภกิ ษุทห่ี า้ มภัตแล้ว ฉันของมิใช่เดน(ปาจิตตีย์ ว.๔, ๖/๑๒๐)
- ภิกษุใดหลอนซึง่ ภิกษุ เป็นปาจิตตีย์ (ปาจิตตีย์ วรรค ๖, ข้อ ๕/ หน้า ๑๓๙)
- ภิกษุซอ่ นหรือให้ซอ่ นบริขารของภิกษุแม้เพือ่ จะหัวเราะ (ปาจิตตีย์ ว.๖,๑๐/ หน้า๑๔๕)
- ภิกษุเพ่งโพนทะนาแลดูบาตรของผูอ้ น่ื (ทุกกฏ เสขิยะ วรรค๒, ข้อ ๑๒/ หน้า ๑๘๖)
- มิใช่เพราะเหตุอาพาธ ฉันกระเทียม (ทุกกฏ ขุททกวัตถุ. จุล.๒/ หน้า ๓๑๗)
- ภิกษุฉนั หรือดืม่ ในภาชนะเดียวกัน, นอนร่วมเตียง,ร่วมเครือ่ งลาด,หรือ
ผ้าห่มผืนเดียวกัน (ทุกกฏ ขุททกวัตถุขนั ธ์ จุลวรรค ภาค ๒/ หน้า ๓๑๑)

๔๙๙

ภาคพิเศษ : ดัชนีเนื้อเรื่องพระวินัย

ก

ส่วนดัชนี (ค้นหาคำ เรียงลำดับตามอักษร)
ดัชนีเนือ้ เรือ่ งพระวินยั

กฐิน ๒๕๖
กฐินศาลา ๓๐๙
กรรมวาจา ๔๗๐
กรานกฐิน ๒๕๖, ๒๕๗, ๒๖๓,๔๗๒
คำล่าวอนุโมทนากฐิน ๔๗๒
เดาะกฐิน ๒๕๘, ๒๖๓
ปลิโพธ ๒๕๘
ไม้แบบ,ไม้สะดึง (ช่วยเย็บจีวร) ๓๐๘
สงฆ์ ๔ รูป ๒๖๗
อานิสงส์กฐิน ๕. ๒๕๖, ๒๖๓
กติกาสงฆ์ทต่ี ง้ั ขึน้ เอง ๖๙
กรรม (ดู สังฆกรรม)
กรอง
กรองน้ำ ๓๐๙
กรองมันเหลวในเวลาวิกาล ๒๔๕
กระจก (ส่องกระจก) ๓๐๕
กระโถน ๓๐๘
กระเทย (บัณเฑาะก์) ๒๑๘
กระเทียม ๓๑๗
กรานกฐิน (ดู กฐิน)
กสาวเภสัช ๒๔๕
ก่อสร้าง
๓๑, ๓๓, ๙๕, ๙๖, ๒๓๘, ๓๒๑,
๓๒๖ (ดู นวกรรม ด้วย)
กัณฑุปะฏิจฉาทิง (อธิษฐาน) ๔๐๘
กัปปะ (สมณกัปปะ) (ดู กัปปิยะ)
กัปปิยะ
กัปปิยะการก ๒๔๘, ๒๕๓
ไวยาวัจกร ๖๓
กัปปิยะภูมิ ๒๕๒
สมมติกปั ปิยะภูมิ ๔๒๕
กัปปิยะ ผลไม้ ๔๑๗
ดิน ๙๕
ภูตคาม ๙๖

ผลไม้ ๒๔๘, ๒๔๙, ๓๐๖, ๔๑๗
กาลิก ๔ ๑๑๙, ๑๒๑, ๑๒๒,
๒๔๕, ๒๕๕
กาลิกระคนกัน ๒๕๕
กิจจาธิกรณ์ ๒๙๙,๓๙๑,๔๗๗,๔๗๙
กีฬา ๔๕, ๒๘๐, ๓๑๘, ๓๗๐
กุฏิ
กุฏทิ ส่ี ำเร็จด้วยดินล้วน ๑๔
สร้างกุฏี ๓๑, ๓๓
เก็บอาหาร (ดู อาหาร)
เกลือ ๒๔๖, ๓๖๑
โกนผม ๒๑๓, ๒๕๔, ๓๐๕, ๓๑๔

ขับไล่ ๒๖๘, ๒๘๐
ขาบาตร (ใช้รองขณะฉัน :โตก) ๓๑๑
ข้าว ๒๕๓
ข้าวเปลือก ๓๖๙
ข้าวยาคู ๒๔๙
ข้าวสุก ๑๑๔ (ดู อาหาร ด้วย)
ขีร่ ถ ขีม่ า้ ๔๕
เข็ม ๑๖๙, ๓๐๘
เขียนภาพ ๓๒๐

ค

คณโภชนะ ๑๑๔, ๒๕๗, ๓๓๑
คมิกภัต ๒๖๒
คมิกวัตร ๓๓๗
ครุธรรม ๘ ประการ ๓๕๔
ขนจมูก ๓๑๔
ครุภัณฑ์ ครุบริขาร ๒๒, ๓๒๕
ขนเจียม ๖๖, ๗๐, ๗๑
คฤหัสถ์
ขนม ๑๑๔, ๑๑๘
คลุกคลีด้วยคฤหัสถ์ ๒๗๗
ขโมย ๑๓, ๑๖, ๒๓, ๒๒๒, ๓๖๘
ขอโทษคฤหัสถ์ (ปฏิสารณียกรรม)
ขอ
๒๖๙, ๒๘๑
ด้ายทำจีวร ๘๐
ชวนคฤหัสถ์ในทางไม่สมควร ๒๕๔
จีวร ๕๗
นุ่งห่มอย่างคฤหัสถ์ ๓๑๕
บาตร ๗๗
ประจบคฤหัสถ์ ๔๓, ๔๔, ๓๑๘
เพือ่ ประโยชน์แก่ภกิ ษุอน่ื ๑๒๓
ล่อลวงคฤหัสถ์ ๓๗๔
แรงและเครื่องมือ ๓๒
คว่ำบาตร ๓๑๑
สิกขาบทเกี่ยวกับการขอ ๔๙๖
อาหาร ๑๒๒, ๑๘๔
คหบดีจวี ร ๓๘, ๒๕๙
ขอขมา (ดู โทษ -ขอโทษ)
คะแนน (ลงคะแนน) ๒๙๗, ๓๐๐
ของเขียว (ภูตคาม) ๙๖, ๑๐๔, ๓๗๐ คัมภีร์
ของสงฆ์ ๒๒, ๓๒๕
จุลวรรค (๒๘)
น้อมลาภของสงฆ์ ๘๕, ๑๖๔
ปริวาร (๒๙)
ขอโทษ (ดู โทษ - ขอโทษ)
ภิกขุนีวิภังค์ (๒๗)
ขอนิสัย (ดู นิสยั )
ภิกขุวิภังค์ (๒๗)
ขอโอกาสโจท ๒๒๗
มหาวรรค (๒๗)
ขับร้อง ๔๕, ๓๑๘, ๓๖๙, ๓๗๐
คามสีมา ๒๒๖
ขับร้องธรรมด้วยเสียงยาว ๓๐๕ คิลานภัต ๒๖๒

ข
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คิลานเภสัช (ดู ยา)
ไตรจีวร
คิลานุปัฏฐากภัต ๒๖๒
ไม่ครบห้ามเข้าหมูบ่ า้ น ๒๖๓
คืนสิกขา (ลาสิกขา)
อนุญาตจีวร ๓ ผืน ๕๓, ๒๖๑
พระลาสิกขา ๗
อยูป่ ราศจากไตรจีวร ๕๓, ๒๕๖
เณรลาสิกขา ๒๑๗
เขตอยูป่ ราศจากไตรจีวร ๒๒๖
คืบพระสุคต ๓๑
บังสุกลุ จีวร ๒๖๐
เครื่องใช้ (โลหะ,ทองสัมฤทธิ)์ ๓๑๕,
ประมาณจีวร ๑๗๕
๓๑๘
ผ้าจีวร ๖ ชนิต ๒๖๐
เครื่องลาด ๓๗๑
ผ้าที่ทรงห้าม ๒๖๕
เคารพ
วิกปั ๕๓, ๑๔๔, ๒๕๗, ๒๖๑, ๔๐๙
สิกขาบทเกี่ยวกับการเคารพ และ
สีไม่ควร ๒๖๖
การไม่เคารพกัน ๔๙๙
สียอ้ มจีวร ๖ ชนิด ๒๖๑
แคะหู ๓๑๕
อกาลจีวร ๕๕
โค
อัจเจกจีวร ๘๓
ปัญจโครส (รสของโค ๕) ๒๕๓
อติเรกจีวร ๕๒, ๒๖๑
ถูกต้องโคตัวเมีย ๒๔๒
อธิษฐาน ๕๒, ๒๖๓, ๔๐๘
อนุญาต ๑ ชัน้ , ๒ ชัน้ , ๔ ชัน้ ๒๖๑
อนุญาตจีวรเพียง ๓ ผืน ๒๖๑
ฆ่าตัวตาย ๑๗
สิกขาเกีย่ วกับเครือ่ งนุง่ ห่ม ๔๘๖
ฆ่าสัตว์ ๑๔๖, ๒๒๒, ๓๖๘
จุดไฟเผากองหญ้า ๓๑๖
สิกขาบทเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์ ๔๙๐ จุลวรรค (๒๘)
จุลศีล ๓๖๘
เจริญพระชนม์ ๓๑๗
เงินทอง ๗๒, ๑๖๗, ๒๑๖, ๒๕๓,
เจ้าหน้าทีท่ ำการสงฆ์
๓๖๑, ๓๖๒, ๓๖๙
(ดู ผูอ้ นั สงฆ์สมมติ)
สิกขาบทเกี่ยวกับเงินทอง ๔๙๕ เจียว (มันเหลวในเวลาวิกาล) ๒๔๕
โจท ๒๒๗, ๒๗๕, ๒๙๖, ๒๙๙, ๔๗๗
ขอโอกาสก่อนโจท ๒๒๗
จงกรม ๓๐๙
คุณสมบัตผิ ทู้ จ่ี ะโจท ๕ อย่าง ๓๕๓
จัมเปยย ๒๖๗
คุณสมบัตผิ ถู้ กู โจท ๒ อย่าง ๓๕๓
จัมมะ ๒๔๐
อาบัติ ๓๔, ๓๖, ๑๕๙, ๒๙๙, ๔๗๕
จาม ๓๑๗
จีวร ๒๕๙ (ดู ผ้า ด้วย)
กติกา ๘ ประการทีจ่ วี รจะเกิดขึน้
ฉลาก (จับฉลาก) ๒๙๗, ๓๐๐
๒๖๖
ฉัน (ดู อาหาร ด้วย)
การถวายจีวร ๘ ประการ ๒๖๖
กระเทียม ๓๑๗
คหบดีจวี ร ๓๘, ๒๕๙
กัดคำข้าว ๑๘๗
จีวรกาล ๘๓
คณโภชนะ(ฉันเป็นหมู่)๑๑๔,๒๕๗
ตัดเป็นกระทงนา ๒๕๗,๒๖๑,๒๖๓ ฉันก่อนไปที่นิมนต์ ๑๑๖, ๒๕๐
ตัดเย็บ ๒๕๗
ฉันที่เหลือภิกษุอาพาธ ๑๑๙, ๑๒๓
ตัดให้เศร้าหมอง ๒๖๑
ฉันที่อาเจียนออกมาอีก ๓๑๓

ฆ
ง

จ

ฉ
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ฉันในเตียบ, ฉันบนโตก ๓๑๑
ฉันในที่นิมนต์ (นิมันตนภัต) ๓๒๗
ฉันในบาตรเป็นวัตร ๕ อย่าง ๓๖๗
ฉันในวิกาล ๔๕,๒๔๕,๒๔๘,๓๑๓
ฉันผลไม้ ๒๕๓, ๓๐๖
ฉันภัต
ที่เขาถวาย ๕ อย่าง ๑๑๕,๓๒๗
ภัตตัคควัตร ๓๓๘
ภัตตานุโมทนาวัตร ๓๓๘
สลากภัต ๓๒๗
ห้ามภัต ๑๑๙
ฉันภาชนะเดียวกัน ๓๑๑
ฉันโภชนะ ๕ ๑๑๔
โภชนะทีหลัง ๑๑๖, ๒๕๐
ขอโภชนะ ๑๒๒, ๑๘๖
ฉันวันหนึ่งหนเดียว ๑๑๙, ๓๖๙,
๓๘๓
ฉันอาหารที่ถวายเจาะจง ๓๒๗
ฉันอาหารที่เป็นเดน ๑๑๙
สิกขาบทเกี่ยวกับการฉัน ๔๘๕
ฉันทะ ๑๖๒, ๑๖๓
มอบฉันทะ ๒๒๘
วิธมี อบฉันทะ ๔๓๐
ฉุดคร่า ภิกษุ ๑๐๒, ๓๒๓

ช

ชกมวย ๔๖, ๓๗๑
ชตุเภสัช ๒๔๖
ชนบทชายแดน (ข้ออนุญาต) ๒๔๔
ชักสือ่ ชายหญิง ๒๙
ชันตาฆรวัตร ๓๔๓
ช่างตัดผม ๒๕๔, ๓๑๔

ญ

ญัตติ
ญัตติกรรม ๑๖๒,๒๙๙,๔๗๗,๕๑๔
ญัตติจตุตถกรรม ๑๖๒, ๒๐๗,
๒๙๙, ๔๗๗, ๕๑๔
ญัตติทตุ ยิ กรรม ๑๖๒, ๒๕๗,
๒๙๙, ๔๗๗, ๕๑๔
ญาติ (ผูท้ ม่ี ใิ ช่ญาติ ) ๕๖

๕๐๑
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ด

พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ๒๗๗, เที่ยง (ฉันอาหารเลยเที่ยง) ๓๖๑
๒๘๒, ๓๑๒
โทษ
ดนตรี ๓๐๕, ๓๖๙, ๓๗๐
พระวินยั ๑๓๘, ๑๕๒, ๑๕๖
ขอโทษ (ขอขมา)
ดอกไม้ ๔๔, ๒๘๐, ๓๑๑
ติสรณคมนูปสัมปทา ๒๐๑
๒๐๖, ๒๐๙, ๔๑๑
ดูการเล่น ๓๗๐
เต้นรำ (ดู ฟ้อนรำ)
ขอโทษคฤหัสถ์ (ปฏิสารณียกรรม)
เดน (อาหารอันเป็นเดน) ๑๑๙
เตียง ๙๙, ๑๐๓, ๓๑๙
๒๖๘, ๒๘๑, ๔๘๓
เดรัจฉานกถา ๓๗๒
ใช้สอยเตียง ๑๗๐
ยกโทษ ๒๐๙
เดรัจฉานวิชา ๓๑๗, ๓๗๔
เตียง (สูงใหญ่ ) ๒๔๓, ๓๑๙,
ลงโทษ (๒๘), ๑๙๑, ๒๖๙, ๒๗๔,
เดาะกฐิน (ดู กฐิน)
๓๖๙, ๓๗๑
๒๙๕, ๔๘๑, ๔๘๓
เดียรถีย์ ๒๑๐
ทีโ่ รยด้วยดอกไม้ ๓๑๐
แก่นางภิกษุณี ๓๕๗
นอนบนเตียงเดียวกัน ๓๑๑
แก่สามเณร ๒๑๖
คว่ำบาตร ๓๑๑
ตกแต่งร่างกาย ๓๐๔, ๓๐๕, ๓๑๔,
ลงโทษด้วยการไม่ไหว้ ๓๕๗
๓๖๙, ๓๗๒
ถอดยศตัดสิทธิ (ดู ตัดสิทธิ)
ตัชชนียกรรม ๒๖๘, ๒๗๔,
ต้นบัญญัติ (๓๐), (๓๑)
ถอนสิกขาบทเล็กน้อย ๓๕๘
๔๘๓
ต้นไม้
ถ้ำ ๓๑๙
ลักษณะผู้ควรลงโทษ ๒๗๗
๕ อย่าง ๙๖
ถุลลัจจัย (๒๖), ๓๖๕, ๔๘๑
นาสนะ ๑๕๕, ๒๑๗
ขึน้ ต้นไม้ ๓๑๖
เถาวัลย์ ๒๒, ๓๒๕
นิยสกรรม ๒๖๘, ๒๗๙, ๔๘๓
ตัดต้นไม้ ๓๓, ๙๖
ประณาม ๒๐๖, ๒๐๙
ปลูกต้นไม้และรดน้ำ ๔๓, ๔๔
ปัพพาชนียกรรม ๔๖, ๒๖๘,
ตระกูลเสกขะ ๑๗๘, ๓๓๕
ทะเลาะ (ดู วิวาท)
๒๘๐, ๔๘๓
ต้อนรับภิกษุ ๒๒๘, ๓๓๕
ทัณฑกรรม ๒๑๖, ๒๑๗
พรหมทัณฑ์ ๓๕๙
ตักเตือนกันและกัน ๔๑, ๒๓๖,
ทายลักษณะ ๓๗๕
เสียสิทธิ
ตัง่ (ดู เตียง)
ทาส, ทาสี ๔๕, ๓๖๙
๑๘ อย่าง ๒๗๘, ๔๘๓
ตัชชนียกรรม ๒๖๘, ๒๗๔, ๔๘๓ ทิฏฐิวิบัติ ๒๗๗, ๔๓๒,๔๙๔
ของภิกษุผอู้ ยูป่ ริวาส ๒๘๖
ลักษณะผูค้ วรถูกลงตัชชนียฯ ๒๗๗ ที่ (สถานที)่
อุกเขปนียกรรม ๒๖๗, ๒๖๘,
ตัดสิทธิ ๒๖๘, ๒๗๙, ๔๘๓
ที่เก็บอาหาร ๒๕๑, ๒๕๒, ๔๒๕
๒๘๓, ๔๘๓
๑๘ อย่าง ๒๗๘, ๔๘๓
ทีถ่ า่ ยปัสสาวะอุจจาระ ๓๑๘
๒๕ อย่าง ๒๘๓, ๔๘๓
ทีล่ บั ๑๑๒, ๑๒๘, ๑๒๙
ของภิกษุผอู้ ยูป่ ริวาส - มานัต ๒๘๖
ทีล่ บั ตา ๔๗, ๑๒๘
ธรรมทูตประกอบด้วยองค์ ๘. ๓๓๒
ตัดสิน
ทีล่ บั หู ๔๗, ๔๙, ๑๒๘, ๑๒๙
ธรรมวินยั (ดู พระธรรมวินยั )
วินยั (มหาประเทส ๔) ๒๕๕
ที่อยู่อาศัย ๓๑๙
ธรรมเป็นอันตราย ๑๕๒, ๑๕๔, ๒๘๓
ธรรมวินยั (มหาประเทส ๔) ๓๙๙
ถือที่อาศัย ๒ แห่ง ๓๒๔
ธัญชาติ ๗ อย่าง ๒๕๓
หลักตัดสินธรรมวินยั ๘. ๓๕๖
แสดงที่ ๓๑, ๓๓
ธุดงค์วตั ร ๑๓ ๗๐, ๓๖๖
ตัสสปาปิยสิกา ๑๙๑, ๒๙๘, ๓๐๑,
ทุกกฏ (๒๖), ๑๘๑, ๓๖๕, ๔๘๑
บิณฑบาติกธุดงค์ ๖๙, ๓๖๗
๓๙๑, ๓๙๓, ๔๗๗, ๔๗๙
ปฏิสสวทุกกฏ ๒๓๕, ๒๘๒
ปังสุกลุ กิ ธุดงค์ ๓๘,๖๙,๒๖๐,๓๖๗
ติณวัตถารกวินยั ๑๙๑, ๒๙๘, ๓๐๑, ทุตยิ กรรมวาจา (ดู ญัตติทตุ ยิ กรรม)
อารัญญิกธุดงค์ ๖๙,๗๐,๓๔๐,๓๖๗
๓๙๑, ๓๙๔, ๔๗๗, ๔๗๙
ทุพภาสิต (๒๖), ๘๘, ๓๖๖, ๔๘๑
ติเตียน
ทูต
เจ้าหน้าที่สงฆ์ ๙๘
ธรรมทูตประกอบด้วยองค์ ๘. ๓๓๒ นวกรรม (การก่อสร้าง) ๓๒, ๓๒๑,
บุคคล (ดู โจท)
ทูตนำข่าว ๓๖๙, ๓๗๓
๓๒๖, ๔๒๔

ต

ถ

ท

ธ

น

๕๐๒
นัง่
นั่งกับมาตุคาม ๔๗,๔๙,๑๒๘,๑๒๙
นัง่ ม้ายาวกับมาตุคาม(ผูห้ ญิง)๓๒๕
นั่งต่ำนั่งสูง ๓๒๔
นัง่ ต่ำนัง่ สูง แสดงธรรม ๑๙๐
นั่งทับเครื่องนั่งของคฤหัสถ์ ๓๒๒
นัง่ บัลลังก์ ๓๑๘, ๓๒๒
นัง่ เสมอกันระหว่าง ๒พรรษา ๓๒๔
นัง่ ไปในยาน ๑๘๙
นัง่ อาสนะเดียวกับมาตุคาม ๒๘๐
นัยน์ตา (ทอดลง) ๑๘๒
นางภิกษุณี ๑๐๖-๑๑๓, ๓๕๔
นาสนะ ๑๕๕, ๒๑๗
น้ำ
น้ำอสุจิ ๒๔, ๒๖๒
น้ำดื่ม ๘ อย่าง ๒๕๓
น้ำทีเ่ ป็นยา ๒๔๖
น้ำปานะ ๒๕๓
น้ำผึง้ ๗๘, ๑๒๒, ๒๔๕
น้ำมนต์ ๓๗๗
น้ำมัน ๑๒๒, ๒๔๕
น้ำมีสตั ว์ ๑๐๕, ๑๔๗
น้ำเมา ๔๕, ๑๓๕, ๓๖๑
น้ำลาย ๑๙๐, ๑๙๑, ๓๒๗
น้ำอ้อย ๗๘, ๑๒๒, ๒๔๕,
๒๔๘, ๒๕๐, ๒๕๓
น้ำอ้อยงบ ๒๔๘, ๒๕๐
น้ำอัฏฐบาน ๒๕๓
นิคคหกรรม (ดู โทษ - ลงโทษ)
นิคมสีมา ๒๒๖
นิมนต์ (นิมนั ตนภัต) ๓๒๗
นิมติ (สีมา) ๒๒๕
นิยสกรรม (ดู โทษ - ลงโทษ)
นิยาย (ฟังนิยาย) ๓๗๐
นิสสัคคีย์ ๕๒, ๓๖๕, ๔๗๙
คำเสียสละ ๔๑๒
นิสสัย
นิสสัย ๔. ๒๐๗, ๒๒๒, ๒๘๕,
ถือนิสสัย ๒๐๘, ๒๑๔, ๒๒๑
บอกนิสสัย ๒๐๗
นิสสัยระงับ ๕ ข้อ ๒๐๙

ประมวลพระพุทธบัญญัติ

นิสีทนะ (ผ้าปูนง่ั ) ๑๗๒, ๒๖๒,
๓๑๐, ๓๖๑, ๔๐๘
นุง่
นุง่ เหมือนงวงช้าง ๓๑๕
นุง่ โจงกระเบน ๓๑๖
นุ่งห่มอย่างคฤหัสถ์ ๓๑๕
สิกขาบทเกี่ยวกับการนุง่ ห่ม ๔๘๖
นุน่ (เครือ่ งลาดยัดนุน่ ) ๑๗๑, ๓๒๒,
๓๒๕, ๓๗๑
เนย ๗๘, ๑๒๒, ๒๔๕, ๒๕๓
เนือ้ ๑๑๔, ๑๒๒
เนือ้ ดิบ ๓๖๙
เนือ้ ทีบ่ ริสทุ ธิ์ ๓๘, ๒๕๑
ห้ามฉันเนือ้ ทีไ่ ม่สมควร ๑๐ ชนิด
๒๔๙
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ป

ปกตัตตภิกษุ ๒๗๘
ปกปิดอาบัตสิ งั ฆาทิเสส ๑๔๘, ๒๙๓
ปฏิญญาตกรณะ ๑๙๑, ๒๙๗,
๓๐๑, ๓๙๑, ๓๙๓, ๔๗๗, ๔๗๙
ปฏิสสวทุกกฏ ๒๓๕, ๒๘๒
ปฏิสารณียกรรม ๒๖๘, ๒๘๑, ๔๘๓
ประคดเอว ๑๔๕, ๓๑๕
ประเคน
องค์แห่งการประเคน ๑๒๓
สิง่ ทีป่ ระเคนแล้วตกพืน้ ๓๑๔
ประณาม (ดู โทษ - ลงโทษ)
ประดับกาย ๓๐๔, ๓๑๔, ๓๖๙, ๓๗๒
ประทุษร้ายสกุล ๔๓, ๔๔
ประพฤติเลวทราม (ดู อนาจาร)
ประโยชน์มงุ่ หมายของวินยั ๑๐ ข้อ
บรรพชา ๒๐๑, ๒๑๔
(๑๙), ๑๑
ข้อห้ามบรรพชา ๒๑๔
ประหาร ๑๕๘
บุคคลไม่ควรให้บรรพชา ๒๑๙
ปรับอาบัติ (๒๖) , ๒๒๙, ๓๐๑, ๔๘๑
บริสทุ ธิ์ (บอก) ๒๒๘, ๔๓๐
ปราสาท ๓๒๕
บวช (ดู อุปสัมปทา)
ปริพาชก, ปริพาชิกา ๑๒๕
บ้วนน้ำลาย ๑๙๐, ๑๙๑, ๓๒๗
ปริมณฑล ๑๘๑
บังสุกลุ จีวร ๓๘, ๖๙, ๒๕๖, ๒๖๐ ปริวาร (๒๙)
บัญญัติ
ปริวาส (ปริวาสกรรม) (๒๘), ๒๘๕,
สิกขาบทเพิม่ เติมด้วยตนเอง ๖๙
๓๒๑, ๔๘๑
บัญญัติสิ่งที่ไม่เคยบัญญัติ ๓๙๗
เก็บปริวาส ๒๙๒
บัณเฑาะก์ (กระเทย) ๒๑๘
ติตถิยปริวาส ๒๑๑
บาตร ๗๖, ๔๐๘
รัตติเฉท ๒๙๑
บาตร ๑๑ ชนิดทีห่ า้ มใช้ ๓๐๗
วัตร ๙๔ ข้อ ๒๘๖
บาตร ๒ ชนิดทีท่ รงอนุญาต ๓๐๗
สุทธันตปริวาส ๒๙๔
ข้อวัตรต่างๆเกีย่ วกับบาตร ๓๐๗ ปลงอาบัติ (๒๖), ๒๒๙, ๓๐๑, ๔๑๘
บังเวียน, เชิงรองบาตร, โตก ๓๑๑ ปลิโพธ (กฐิน) ๒๕๘
ปลูกต้นไม้ ๔๔
บาตรไม้ ๓๐๗, ๓๑๘
ปวารณา ๒๓๖, ๒๖๗
วิกปั บาตร ๗๖, ๔๐๙
คณะปวารณา ๔๖๘
อติเรกบาตร ๗๖
คำปวารณา ๔๖๘
อธิษฐานบาตร ๔๐๘
บิณฑบาต ๑๘๔, ๒๐๗, ๓๓๙, ๓๘๒ ตักเตือนกัน ๔๑, ๒๓๖, ๒๖๗
ปิณฑจาริกวัตร ๓๓๙
ปวารณาปัจจัย ๔. ๖๐, ๖๑, ๑๒๓,
บิณฑบาติกธุดงค์ ๖๙, ๓๖๗
๑๓๑
บุพพกรณ์ - บุพพกิจ ๔๓๕, ๔๓๙
ปุคคลปวารณา ๒๓๗, ๔๖๙

บ

๕๐๓
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ปหานะ ๓๘๒
ผ้าทีต่ อั งอธิฐาน ๒๖๓
ปะริกขาระโจลัง (อธิษฐาน) ๔๐๘
ผ้าทีห่ า้ มใช้ ๒๖๕
ปักขคณนา (การคำนวนปักษ์) ๒๒๗
ผ้านุง่ (สบง) ๒๖๑, ๒๖๓
ปักษ์ ๒๒๕, ๒๒๗, ๒๙๓
ผ้าบริขาร ๒๖๓, ๔๐๘
ปังสุกุลิกธุดงค์ ๓๘, ๖๙, ๒๖๐, ๓๖๗ ผ้าบังสุกลุ ๓๘, ๒๕๖, ๒๖๐
ปัจจัตถะระณัง (อธิษฐาน) ๔๐๘
ผ้าปิดฝี ๑๗๓, ๒๖๓, ๔๐๘
ปัจจันตชนบท (ข้ออนุญาต) ๒๔๔
ผ้าปูนอน ๒๖๒, ๔๐๘
ปัญจโครส ๒๕๓
ผ้าปูนง่ั ๑๗๒, ๒๖๒, ๓๑๐,
ปัณณเภสัช ๒๔๕
๓๖๑, ๔๐๘
ปัพพาชนียกรรม ๔๖, ๒๖๘,
ผ้าเปือ้ นฝุน่ (ดู ผ้าบังสุกลุ )
๒๘๐, ๔๘๓
ผ้าโพก ๒๖๖
ปัสสาวะ ๑๙๐, ๑๙๑, ๒๔๗, ๓๑๘,
ผ้าม่าน ๓๒๐
๔๙๐
ผ้าสังฆาฏิ ๒๖๑, ๓๑๕
ปาจิตตีย์ (๒๖), ๕๒, ๓๖๕, ๔๘๑
ผ้าไหม ๖๕, ๒๖๐
ปาฏิเทสนียะ (๒๖),๑๗๖,๓๖๕,๔๘๑
ผ้าอาบน้ำฝน (วัสสิกสาฎิกา) ๗๙,
ปาติโมกข์ (ดู พระปาติโมกข์)
๑๗๔, ๒๖๒, ๔๐๘
ปาราชิก (๒๖), ๗, ๑๒, ๑๖, ๑๙, ผ้าอุทกสาฎก ๒๖๒
๒๓๑, ๓๖๔, ๔๘๑
เหยียบผืนผ้าในบ้าน ๓๑๒
ปาริสทุ ธิ
ให้ตดั เย็บเป็นกระทงนา ๒๖๑,๒๖๓
ภิกษุไข้ทรงให้มอบปาริสทุ ธิ ๒๒๘ ผี (หมอทรงเจ้า, หมอขับผีฯลฯ) ๓๗๗
คำมอบปาริสทุ ธิ ๔๓๐
ผูอ้ นั สงฆ์สมมติ (เจ้าหน้าทีส่ งฆ์)
ปาริสทุ ธิอโุ บสถ ๒๒๙, ๔๒๖
๓๔, ๓๖, ๙๘, ๒๖๐, ๓๒๗
เปลือยกาย ๕๙, ๒๖๕, ๓๑๐
คุณสมบัติ (เจ้าหน้าที)่ ๕ ข้อ ๒๖๐
ผูค้ วบคุมการก่อสร้าง ๓๒๐, ๓๒๖,
๔๒๔
ผม ๒๑๓, ๒๕๔, ๓๐๕, ๓๑๔
ผูจ้ ดั เสนาสนะ (เสนาสนคาหาปก)
ผลเภสัช ๒๔๖
๓๔, ๙๘, ๓๒๓, ๔๒๓
ผลไม้
ผู้รักษาเรือนคลัง (ภัณฑาคาริก)
เก็บเอง ๒๔๘, ๒๕๒
๒๖๐, ๔๒๒
กัปปิยะผลไม้ ๓๐๖ (ดู กัปปิยะ)
ผู้แจกของเคี้ยว ๓๒๗
ทีเ่ ป็นยา ๒๔๖
ผู้แจกของเล็กน้อย ๙๘,๓๒๗,๔๒๒
น้ำผลไม้ ๒๕๓
ผูแ้ จกข้าวยาคู ๓๒๗
ผัก ๒๕๔
ผูแ้ จกจีวร ๒๖๐, ๓๒๗, ๔๒๐
ผ่าตัด ๒๔๗, ๒๔๙, ๓๐๖
ผูแ้ จกผลไม้ ๓๒๗
ผาติกรรม ๗๔, ๓๒๖
ผูแ้ จกอาหาร ๓๔, ๙๘, ๓๒๗, ๔๒๑
ผ้า (ดู จีวร ด้วย)
ผูส้ อนนางภิกษุณี ๑๐๗
เครือ่ งใช้ทเ่ี ป็นผ้า ๓๑๕
ภัตตุเทศก์ (ผูแ้ จกภัต) ๓๔, ๙๘,
ผ้ากรองน้ำ ๓๐๙
๓๒๗, ๔๒๑
ผ้าขนสัตว์ (ห่ม) ๓๐๖
สวดประกาศ (กรรมวาจาสมมติ)
ผ้าเช็ดเท้า ๓๒๗
๒๖๐, ๔๒๐
ผ้าเช็ดหน้า ๔๐๘
ภัณฑาคาริก ๔๒๒

ผ

พ

ภัตตุเทศก์ ๔๒๑
เสนาสนคาหาปก ๔๒๓
ผูค้ วบคุมการก่อสร้าง ๔๒๔

พนัน ๓๗๑
พยาบาล
คนไข้ที่พยาบาลได้ง่าย ๕ ข้อ ๒๖๕
คุณสมบัตผิ พู้ ยาบาล ๕ ข้อ ๒๖๕
รับสั่งให้พยาบาลภิกษุอาพาธ ๒๖๔
พรรณนาคุณแห่งความตาย ๑๖, ๑๘
พรรษา
ขาดทีไ่ ม่ตอ้ งอาบัติ ๒๓๓
ห้ามจำพรรษาในทีไ่ ม่ควร ๒๓๔
ลำดับ(พรรษา)แก่ออ่ น ๓๒๑, ๓๒๓
จำพรรษาต้น, พรรษาหลัง ๒๓๒
เข้าพรรษา ๒๓๒
พรหมทัณฑ์ ๓๕๙, ๔๗๖
พระธรรมวินยั
มหาปเทส ๔ (ทางธรรมวินยั ) ๓๙๙
มหาปเทส ๔ (ทางวินยั ) ๒๕๕
หลักตัดสินธรรมวินยั ๘. ๓๕๖
พระปาติโมกข์ (๒๕), ๓๕๐
คำอ่านบาลีอักษรไทย ๔๔๑
งดปาติโมกข์แก่ภกิ ษุ ๓๕๒, ๔๓๑
ปาฏิโมกขสังวรศีล (๒๕)
ปาติโมกขุทเทส ๕. ๔๒๘
ภิกษุณปี าติโมกข์ ๓๕๖
มอบปริสทุ ธิ์ ๔๓๐
ไม่ปริสทุ ธิ์ ๓๕๐
สวดโดยมีอนุปสัมบันปนอยู่ ๒๒๗
สวดปาติโมกข์ ๒๒๔, ๒๒๗, ๓๕๐
สวดปาติโมกข์ยอ่ ๒๒๗, ๔๒๘
สวดมิให้ผอู้ น่ื ได้ยนิ ๒๒๗
เหตุเลิกประชุม ๑๐ ประการ ๓๕๒
พระวินัย (๒๕)
ประโยชน์มงุ่ หมายวินยั (๑๙), ๑๑
พระวินยั ปิฏก (๒๗)
มหาปเทส ๔ (ทางธรรมวินยั ) ๓๙๙
มหาปเทส ๔ (ทางวินยั ) ๒๕๕
เรียนวินยั มีอานิสงส์ ๕ ข้อ. ๓๖๔

๕๐๔
ศึกษาพระวินยั ๑๕๕, ๓๒๔
หลักตัดสินธรรมวินยั ๘ ข้อ ๓๕๖
พินทุ (พินทุกปั ปัง - ทำให้เสียสี)
๑๔๓, ๒๕๗, ๔๐๘
สันถัต ๖๘
พีชคาม ๓๐๖, ๓๖๙, ๓๗๐
พืช (ดู ภูตคาม, พีชคาม)
พุทธพจน์(ยกขึน้ เป็นสันสกฤต) ๓๑๖
พูด
เกี้ยวหญิง ๒๗
แก้ลางจาม ๓๑๗
เดรัจฉานกถา ๓๗๒
เคาะมาตุคาม ๒๖
เท็จ (สัมปชานมุสาวาท) ๘๖
เพ้อเจ้อ, ไร้สาระ (เดรัจฉานกถา)
๓๖๙, ๓๗๒
ส่อเสียด(ให้ชอบ,ให้แตก)๘๘, ๓๖๘
สิกขาบทเกี่ยวกับการพูด ๔๙๒
ชัว่ หยาบ, คำหยาบ ๒๗, ๓๖๙
โอมสวาท (อักโกสวัตถุ,คำด่า) ๘๗

ประมวลพระพุทธบัญญัติ

พืชที่เป็นของสงฆ์ ๒๕๕
ไม่ทำลายภูตคาม ๙๖, ๓๗๐
เภสัช ๕ (ดู ยา)
โภชนะ ๕ (ดู ฉัน)

ม

มหาโจร ๕ จำพวก ๒๑
มหาปเทส ๔
ว่าด้วยทางพระธรรมวินัย ๓๙๙
ว่าด้วยทางพระวินัย ๒๕๕
มหาผล ๙ อย่าง ๒๕๓
มหาวรรค (๒๗)
มหาวิภังค์ (๒๗)
มหาศีล ๓๗๔
มะขามป้อมสด ๒๔๖, ๒๔๘
มัชฌิมชนบท ๒๔๔
มัชฌิมศีล ๓๗๐
มันเหลวที่เป็นยา ๒๔๕
มาติกา ๘ ในการเดาะกฐิน ๒๕๘
มาตุคาม (ดู สตรี ด้วย)
นัง่ กับมาตุคาม ๔๗, ๔๙, ๑๒๘,
๑๒๙, ๓๒๕
ฟ้อนรำ ๔๕, ๓๐๕, ๓๑๘, ๓๖๙,๓๗๐
สิกขาบทเกี่ยวกับการประพฤติ
ฟังปาติโมกข์ (มีอาบัตติ ดิ ตัว) ๓๕๒
ต่อมาตุคาม ๔๙๐
ฟังเพลง ๓๗๐
ม้านัง่ ๓๒๐
ฟูกยัดของ ๕ ชนิด (ทีอ่ นุญาต) ๓๒๐ มานัต ๒๘๕, ๓๒๒, ๔๘๑
เก็บมานัต ๒๙๒
รัตติเฉท ๒๙๑
ภัณฑาคาริก (ดู ผูอ้ นั สงฆ์สมมติ)
ม่าน ๓๒๐
ภัณฑุกมั ม์ (ดู โกนผม)
มารยาท (ของสมณะ)
ภัต (ดู ฉัน)
สิกขาบทเกี่ยวกับมารยาทของ
ภัตตัคควัตร ๓๓๘
สมณะ ๔๙๓
ภัตตานุโมทนาวัตร ๓๓๘
มิจฉาทิฏฐิ ๒๒๒, ๒๘๓
ภัตตุเทศก์ (ดู ผูอ้ นั สงฆ์สมมติ)
สิกขาบทเกี่ยวกับมิจฉาทิฏฐิ ๔๙๔
ภาชนะ (ใช้ภาชนะร่วมกัน) ๓๑๑
มิจฉาชีพ ๒๘๑, ๓๖๒
ภิกษุณี
สิกขาบทเกี่ยวกับมิจฉาชีพ ๔๙๕
ภิกษุณขี นั ธกะ ๓๕๔
มีด ๓๐๘
สิกขาบท (โอวาทวรรค) ๑๐๖
มุขะปุญฉะนะโจลัง (อธิษฐาน) ๔๐๘
สังฆกรรม ๓๕๖
มุง้ ๓๐๙
ปาติโมกข์ ๓๕๖
มุสาวาทะ(สัมปะชานะมุสาวาทะ) ๘๖
ภูตคาม ๙๖, ๓๐๖, ๓๖๙, ๓๗๐
มูควัตร (ห้ามสมาทานไม่พดู ) ๒๓๖

ฟ
ภ

อริยวินยั จากพระไตรปิฎก

มูลเภสัช ๒๔๕
มูลายปฏิกัสสนา ๒๘๕, ๔๘๑
เมณฑกคฤหบดี (ข้ออนุญาต) ๒๕๓
เมถุน ๗, ๘, ๑๒, ๒๒๒, ๓๖๒
เมรัย ๑๓๕, ๓๖๒
ไม้
ไม้เท้า ๒๔๑, ๓๑๓, ๓๔๑
ไม้ไผ่ ๒๒, ๓๒๕
ไม้พลอง ๑๘๘
ไม้สฟี นั ๑๒๓, ๓๑๖

ย

ย้อม (จีวร) ๒๖๑
ยา (เภสัช) ๒๔๕
กาลิก ๔ ๑๒๑,๑๒๒,๒๔๕, ๒๕๕
เกลือ ๒๔๖
ใบไม้ ๒๔๕,
ผลไม้ ๒๔๖
เภสัช ๕ ๗๘, ๒๔๕, ๒๔๗
ห้ามเก็บเกิน ๗ วัน ๗๘, ๒๔๗
มหาวิกตั ิ ๔ ๑๒๔, ๒๔๗
ยาดอง (โลณโสวีรกะ) ๒๔๘
ยาสูบ ๒๔๖
สิกขาบทเกี่ยวกับเภสัช ๔๙๐
อาหารอ่อน ๒๔๗
ยานพาหนะ เทียมสัตว์ ๒๔๒
ยามกาลิก ๑๒๑, ๑๒๒, ๒๕๓, ๒๕๕
ยามข้าวยาก (ถอนข้ออนุญาต) ๒๕๑
ย้ายของเสนาสนะหนึง่ ไปใช้ทอ่ี น่ื ๓๒๖
ยาวกาลิก ๑๒๒, ๒๕๕
ยาวชีวกิ ๑๒๑, ๑๒๒, ๒๔๕, ๒๕๕
เยภุยยสิกาวินยั ๑๙๑, ๒๙๗, ๓๐๐,
๓๙๑, ๓๙๒, ๔๗๗, ๔๗๙

ร

ร่ม ๑๘๘, ๓๑๓
รองเท้า ๑๘๙, ๒๔๐, ๒๔๓,
๒๔๔, ๓๑๘
ระงับอธิกรณ์ (ดู อธิกรณสมถะ)
รังดุม ๒๖๑, ๓๑๕
รัดเข่า ๑๘๔, ๑๘๙, ๓๑๕

๕๐๕
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ว

รัตติเฉท ของผูป้ ระพฤติมานัต ๒๙๑
รัตนะ ๑๖๖, ๑๖๗
วัจกุฎี ๓๑๘, ๓๔๓
ราชภัย ๓๐๒
ร้าวรานของสงฆ์ (สังฆราชี) ๓๓๒ วัตร (ข้อปฏิบตั )ิ
รุกขมูลเสนาสนะ ๓๘,๙๙, ๓๖๗,๔๔๘ วัตร ๑๘ อย่าง ของผูถ้ กู ตัดสิทธิ
รูปิยะ ๗๒, ๗๓, ๒๕๓
๒๗๘, ๔๘๓
เรือนไฟ (ชันตาฆร) ๓๐๙, ๓๔๓
วัตร ๔๓ อย่าง ของผูถ้ กู สงฆ์ลง
โรค (ทีห่ า้ มบวช) ๒๑๑, ๒๒๒
อุกเขปนียกรรม ๒๘๓, ๔๘๓
วัตร ๙๔ สำหรับผูอ้ ยูป่ ริวาส ๒๘๖
ธุดงค์วตั ร ๑๓. ๗๐, ๓๖๖
ฤดู ๒๒๕, ๔๓๖
วัตร ๑๔. ๓๓๕
ฤดูถวายจีวร ๑๑๕
คมิกวัตร (ของผูจ้ ะจากไป) ๓๓๗
ชันตาฆรวัตร (ในเรือนไฟ) ๓๔๓
ปิณฑจาริกวัตร ๓๓๙
ลงโทษ (ดู โทษ)
ภัตตัคควัตร (ในทีฉ่ นั ) ๓๓๘
ลักทรัพย์ (ดู ขโมย)
ภัตตานุโมทนาวัตร (ข้อปฏิบตั ิ
ลักษณะตัดสินธรรมวินยั ๘. ๓๕๖
การอนุโมทนาในทีฉ่ นั ) ๓๓๘
ลาภ
วัจกุฎวี ตั ร (เกีย่ วกับส้วม) ๓๔๓
ลาภสงฆ์ (ดู ของสงฆ์)
สัทธิวหิ าริกวัตร (ข้อปฏิบตั ขิ อง
สวงหาลาภด้วยการล่อหลอก ๓๗๔
อุปชั ฌาย์ตอ่ ศิษย์) ๒๐๕,๓๔๘
ลา
เสนาสนวัตร ๓๔๑
ลาภิกษุอน่ื ๑๓๐, ๑๖๘, ๒๕๖
อันเตวาสิกวัตร (ข้อปฏิบตั ขิ อง
ไปไม่บอกลาอุปชั ฌาย์ ๒๒๘
อาจารย์ตอ่ ศิษย์) ๒๐๘, ๓๔๙
ลาสิกขา
อาคันตุกวัตร (ผูม้ า) ๓๓๕
ลาสิกขา, คืนสิกขา (ภิกษุ) ๗
อาจาริยวัตร (ปฏิบตั ติ อ่ อาจารย์)
ไล่ (ให้สามเณร) สึก ๒๑๗
๒๐๘, ๓๔๙
ลำเอียง (ดู อคติ)
อารัญญิกวัตร (ผูอ้ ยูป่ า่ ) ๓๔๐
ลิงคนาสนะ ๒๑๗
อาวาสิกวัตร (ของเจ้าถิน่ ) ๓๓๖
ลูกดุม ๒๕๗, ๒๖๑, ๓๑๕
อุปชั ฌายวัตร (ข้อปฏิบตั ศิ ษิ ย์ตอ่
เล่น ๔๕, ๒๘๐, ๓๑๘
อุปชั ฌาย์) ๒๐๕, ๓๔๔
เล่นการพนัน ๓๗๑
วันอุโบสถ ๒๒๗
เล่นคะนองกายวาจาใจ ๒๘๐
วัสสิกสาฏิกา ๗๙, ๑๗๔, ๒๖๒, ๔๐๘
เล่นน้ำ ๑๓๗
วัสสูปนายิกา ๒๓๒
เล็บ
วาจา (ดู พูด)
ให้ขดั เล็บทัง้ ๒๐ นิว้ ๓๑๔
ว่ายาก ๒, ๔๑
ยาว ๓๑๔
วิกัป ๕๒, ๑๔๔
แลกเปลี่ยน ๗๔, ๓๒๖
คำถอนวิกปั ๔๐๙
โลกายตนะ ๓๑๗
คำวิกปั บริขารต่างๆ ๔๐๙
โลณเภสัช ๒๔๖
วิกปั จีวร ๕๒, ๑๔๔, ๒๕๗, ๒๖๑
โลณโสวีรกะ ๒๔๘
วิกปั บาตร ๗๖
โลหิตดิบ ๒๔๖
มิตอ้ งวิกปั สันถัตขนเจียมสงฆ์ ๓๑๑

ฤ
ล

วิกาล ๑๒๑, ๒๔๕
กำหนดวิกาล ๑๒๑, ๓๖๑
วิง่ ๔๕
วิบตั ิ ๒๗๗, ๒๙๙
วิปปวาสะ ๒๙๑
วิภังค์ (๓๐), ๑๓
วิวาท ๒๗๐, ๒๗๔, ๒๗๗, ๒๙๙,
๓๐๐, ๓๗๓, ๓๘๔, ๓๘๗, ๓๘๙,
๓๙๐, ๔๗๗, ๔๘๓
ข่มขูผ่ กู้ อ่ การทะเลาะวิวาท(ตัชชนียะ)
๒๖๘, ๒๗๔, ๔๘๓
สิกขาบทเกีย่ วกับการวิวาทกัน๔๙๗
วิวาทาธิกรณ์ ๒๙๙, ๓๐๐, ๓๙๑,
๔๗๗, ๔๗๙
วิสาสะ ๒๖๖
วิหาร ๓๑๙, ๓๒๕
สร้างวิหาร ๓๓, ๑๐๔
เวลาวิกาล (ดู วิกาล)
ไวยาวัจกร (ดู กัปปิยการก) ๖๓,๒๕๓

ศ

ศรัทธาไทย ๒๖๓
ศีล ๑๐ (ของสามเณร) ๒๑๕
ศีลวิบัติ ๒๗๗, ๒๙๙, ๔๓๒

ส

สงฆ์
๔ รูป, ๕ รูป, ๑๐ รูป, ๒๐ รูป ๒๖๗
สงฆ์ทม่ี าในทิศทัง้ ๔. ๓๑๙
สงฆ์แตกกัน (ดู สังฆเภท)
สตรี ๔๕, ๒๗๒, ๓๑๘ (ดู มาตุคาม)
สติวนิ ยั ๑๙๑, ๒๙๕, ๓๐๑, ๓๙๑,
๓๙๒, ๔๗๗, ๔๗๙
เงือ่ นไขในการให้สติวนิ ยั ๕ประการ
๒๙๖
สบง (ดู ผ้านุง่ ) ๒๖๑
สภาคาบัติ ๒๒๙, ๔๓๓
สมณกัปปะ (ดู กัปปิยะ)
สมถะ (ดู อธิกรณสมถะ)
สมนุภาสน์ ๓๗, ๓๙, ๔๑, ๔๒
สมมติสมี า ๒๒๕

๕๐๖
สวด
ขับธรรมด้วยเสียงขับยาว ๓๐๕
บทสวดท้ายปาติโมกข์ ๔๐๓, ๔๐๖
ปาติโมกข์ (ดู พระปาติโมกข์)
สมนุภาสน์ ๓๗, ๓๙, ๔๑, ๔๒
ส้วม (วัจกุฎ)ี ๓๑๘, ๓๔๓
สหธัมมิก ๕. ๒๓๓
สหวาสะ ๒๙๑
สะสมสิง่ ของ ๓๗๐
สังคายนา
ครัง้ ที่ ๑. ๓๕๘
ครัง้ ที่ ๒. ๓๖๑
วัตถุ ๑๐ ประการ ๓๖๑
สังฆกรรม ๑๖๒, ๒๖๗, ๒๙๙, ๔๗๗
นางภิกษุณี ๓๕๖
สังฆกรรมทีเ่ ป็นธรรมและไม่เป็น
ธรรม ๑๖๒, ๒๖๗, ๒๗๔
สังฆกรรมลงโทษ ๒๗๔ (ดู โทษ)
สังฆเภท ๓๗,๓๙,๒๗๐, ๓๒๘, ๓๓๒
สิกขาบทเกี่ยวกับการทำสงฆ์ให้
แตกกัน ๔๙๖
เหตุแตกกัน ๑๘ ข้อ ๓๓๓
สังฆราชี ๙๗, ๓๓๒
สังฆาฏิ ๒๖๑, ๔๐๘
สังฆาทิเสส (๒๖), ๒๔, ๒๘๕,
๒๙๓, ๓๖๔, ๔๘๑
สังวาส ๘
สังวาสนาสนะ ๒๑๗
สัตตหกาลิก ๑๒๑, ๑๒๒, ๒๕๕
สัตตัพภันตรสีมา ๒๒๖
สัตตาหกรณียะ ๒๓๒, ๔๑๑
สัตตุผง ๑๑๘
สัทธิวหิ าริก ๒๐๕, ๓๔๘
สันถัต ๖๕, ๓๑๑
สันสกฤต (ยกพุทธพจน์ขน้ึ เป็น) ๓๑๖
สันนิธิ (ดู อาหาร - สั่งสมอาหาร )
สัมมุขาวินัย ๑๙๑, ๒๙๕, ๓๐๐,
๓๐๑, ๔๗๗, ๔๗๙
สามเณร
นาสนะ (ไล่) สามเณร ๒๑๗
ศีล ๑๐ ของสามเณร ๒๑๕

ประมวลพระพุทธบัญญัติ

สามปักกะ(ทำให้สกุ ด้วยตนเอง) ๒๕๑
สามัคคี ๒๗๑, ๓๘๗
วันสงฆ์สามัคคี ๒๓๑, ๒๗๑
สิกขาบทเกี่ยวกับสังฆสามัคคี๔๙๖
สายคล้องบ่า ๓๐๙
สารภาพ (ดู ปฏิญญาตกรณะ)
สิกขาบท (๒๖)
ตัง้ สิกขาบทเพิม่ ขึน้ เอง ๖๙, ๓๙๗
ถอนสิกขาบทเล็กน้อย ๓๕๘
นอกพระปาติโมกข์ (๓๑)
สิกขาบททีม่ ลี กั ษณะเดียวกัน ๔๘๕
สีมา ๒๒๕
ติจวี ราวิปปวาส ๒๒๖
พัทธสีมา ๒๒๕
อพัทธสีมา ๒๒๖
คามสีมา, นิคมสีมา ๒๒๖
สัตตัพภันตรสีมา ๒๒๖
อุทกุกเขปสีมา ๒๒๖
สึก
(ดู คืนสิกขา)
สุกกะ ๒๔
สุทธันตปริวาส ๒๙๔
สุรา ๔๕, ๑๓๕, ๓๖๒, (ดู น้ำเมา)
สิทธิ (ดู ตัดสิทธิ)
สูปะ ๑๘๕
เสก (เสกเป่า ปลุกเสก) ๓๗๔
เสกขะสมมติตระกูล ๑๗๘, ๓๓๕
เสขิยวัตร (เสขิยะ) ๑๘๑,๓๓๘, ๓๖๖
เสนาสนะ ๓๑๙, ๓๔๑
ถือเสนาสนะ ๓ อย่าง ๓๒๔
ถือเสนาสนะได้เพียง ๓ เดือน ๓๒๖
ห้ามถือเสนาสนะ ๒ แห่ง ๓๒๔
สิกขาบทเกี่ยวกับเสนาสนะ ๔๘๘
เสนาสนวัตร ๓๔๑
เสนาสนะ ๕ ชนิด ๓๑๙
เสนาสนคาหาปกะ ๓๔,๓๒๓,๔๒๓
เสนาสนะป่า ๘๔,๑๗๙, ๓๔๐,๓๙๗
เสบียง ๒๕๓
เสื้อ ๒๖๖
แส้ไล่แมลง ๓๑๓
แสดงที่ (ให้สงฆ์แสดงที)่ ๓๑, ๓๓

อริยวินยั จากพระไตรปิฎก

ห
หญ้า ๒๒, ๓๒๕, ๓๑๖
หนวดเครา ๓๑๔
หนัง ๒๔๐
ห่มผ้าแบบคฤหัสถ์ ๒๖๖, ๓๑๖
หมวก ๒๖๖
หมอ ๔๓, ๓๗๗
หมอดู, หมอโหราศาสตร์ ๓๗๔, ๓๗๖
หมอน ๓๒๐
หลอนอุปสัมบัน ๑๓๙
ห้องน้ำ ๓๐๔, ๓๑๐, ๓๑๘, ๓๔๓
หัตถบาส ๑๑๙, ๑๒๓
หัวเราะ ๑๓๖, ๑๓๗, ๑๔๕
หาบหาม ๓๑๖
หุงต้ม ๒๔๘, ๒๕๑
เหยียบ
เหยียบผืนผ้า ๓๑๒, ๓๒๗
เหยียบไม้สะดึง (ไม้แบบจีวร) ๓๐๘
เหยียบเสนาสนะทำให้เปื้อน ๓๒๗
โหราศาสตร์ ๓๗๖
ไหม ๖๕, ๒๖๐
ไหว้
ผูค้ วรไหว้ ๓ ประเภท ๓๒๒
ผูเ้ ปลือยกาย ๓๑๐
ผูไ้ ม่ควรไหว้ ๑๐ ประเภท ๓๒๑
ไหว้ภกิ ษุณ,ี ไหว้ผหู้ ญิง ๓๒๑, ๓๕๕
ลงโทษภิกษุดว้ ยการไม่ไหว้ ๓๕๗

อ

อกาลจีวร ๕๕
อรุณ ๕๔
อกรณียกิจ ๒๒๒, ๔๙๐
อคติ ๒๖๐, ๓๐๐, ๓๒๗
องคชาต (ห้ามตัดองคชาต) ๓๐๗
อเจลก ๑๒๔
อติเรกจีวร ๕๒, ๒๖๑
อติเรกบาตร ๗๖
อเทสนาคามินี ๒๗๕
อธิกรณ์ (๒๘), ๒๗๔, ๒๗๗, ๒๙๕,
๒๙๙,๓๐๐,๓๙๑,๔๗๕,๔๗๗,๔๗๙

๕๐๗

ภาคพิเศษ : ดัชนีเนื้อเรื่องพระวินัย

องค์แห่งอธิกรณ์ที่ควรรับ ๓๕๒
อธิกรณสมถะ(วิธรี ะงับอธิกรณ์)๑๙๑,
๒๙๕,๓๐๐,๓๙๑,๔๗๕,๔๗๗,๔๗๙
ตัสสปาปิยสิกา (การลงโทษ) ๑๙๑,
๒๙๘, ๓๐๑, ๓๙๑, ๓๙๓, ๔๗๗,
๔๗๙
ติณวัตถารก (ให้เลิกแล้วกันไป)
๑๙๑, ๒๙๘, ๓๐๑, ๓๙๑, ๓๙๔,
๔๗๗, ๔๗๙
ปฏิญญาตกรณะ (สารภาพ) ๑๙๑,
๒๙๗, ๓๐๑, ๓๙๑, ๓๙๓, ๔๗๗,
๔๗๙
เยภุยยสิกาวินัย (ถือเสียงข้างมาก)
๑๙๑,๒๙๗, ๓๐๐, ๓๙๑, ๓๙๒,
๔๗๕, ๔๗๗
สติวนิ ยั (ด้วยยกให้วา่ เป็นผูม้ สี ติ)
๑๙๑, ๒๙๕, ๓๐๑, ๓๙๑, ๓๙๒,
๔๗๗, ๔๗๙
สัมมุขาวินยั (ระงับต่อหน้า) ๑๙๑,
๒๙๕, ๓๐๐, ๓๙๑, ๔๗๗, ๔๗๙
อมูฬหวินยั (ด้วยยกให้วา่ เป็นบ้า)
๑๙๑, ๒๙๖, ๓๐๑, ๓๙๑, ๓๙๒,
๔๗๗, ๔๗๙
อธิษฐานบริขาร ๔๐๘
ขาดอธิษฐาน ๔๐๙
คำถอนอธิษฐานบริขาร ๔๐๙
อธิษฐานจีวร ๕๒, ๒๖๓, ๔๐๘
อธิษฐานบาตร ๗๖, ๔๐๘
อธิษฐานผ้าต่างๆ ๒๖๓, ๔๐๘
อธิษฐานบริขารต่างๆ ๔๐๘
อธิษฐานอุโบสถ ๒๒๙, ๔๒๗
อนาจาร ๔๒, ๔๓, ๔๔, ๑๕๖,
๑๕๘, ๒๘๐, ๓๑๘
สิกขาบทเกี่ยวกับอาจารวิบัติ
(ประพฤติอนาจาร) ๔๙๓
อนาบัติ (๓๐), (๓๑), ๘
อนาโรจนา ๒๙๑
อนิยต ๔๗, ๓๖๔, ๔๘๑
อนุบัญญัติ (๓๐), ๑๒
อนุโมทนาในทีฉ่ นั ๓๓๘
อนุวตั ตามพระราชา ๒๓๒

อนุวาต ๒๕๗
อนุวาทาธิกรณ์ ๒๙๙, ๓๐๑, ๓๙๑,
๔๗๗, ๔๗๙
วิธรี ะงับ ๔ ประการ ๓๐๑, ๔๗๙
อนุศาสน์ ๒๒๒
อนุสาวนา ๒๒๑
อปโลกนกรรม๑๖๒,๒๙๙,๔๗๗,๕๑๔
อภิสมาจาริกาสิกขา(๒๕),(๒๗),๑๙๓
อมนุษย์
อมนุษย์เบียดเบียน ๓๕๒
อมนุษย์สงิ ๒๔๖
อมูฬหวินัย ๑๙๑, ๒๙๖, ๓๐๑,
๓๙๑, ๓๙๒, ๔๗๗, ๔๗๙
อลัชชี (ผูไ้ ม่ละอาย) ๔๔, ๒๐๖, ๒๒๑
อักโกสวัตถุ ๑๐. ๘๗, ๘๙
อัคคีภัย ๒๓๓, ๓๐๒, ๓๕๒, ๔๒๘
อัจเจกจีวร ๘๓
อัชฌาจาร ๒๗๗
อัฏฐบาน ๒๕๓
อันตรธาน (๒๔), ๕, ๑๙๔
อันตราวาสก ๒๖๓ (ดู ผ้า นุง่ ด้วย)
อันตรายิกธรรม ๒๒๒
อันติมวัตถุ ๒๓๑
อันเตวาสิก ๒๐๘, ๓๔๙
อันเตวาสิกวัตร ๓๔๙
อันโตปักกะ ๒๕๑
อันโตวุฏฐะ ๒๕๑
อัพภาน ๒๖๗, ๒๘๕, ๓๒๒, ๔๘๑
อาคันตุกะ ๒๓๐, ๓๓๕
อาคันตุกภัต ๒๖๒
อาคันตุกวัตร ๓๓๕
อาจารย์ ๒๐๘
อาจาริยวัตร ๓๔๙
อาจารวิบัติ ๒๗๗, ๔๓๒, ๔๙๓
อาเจียน ๓๑๓
อาทิกมั มิกะ ๘
อาทิพรหมจริยกาสิกขา (๒๕),(๒๗)
อาทิพรหมจริยศีล ๓๖๘
อานิสงส์
อานิสงส์กฐิน ๒๕๖, ๒๖๓
อานิสงส์ในการเรียนวินยั ๓๖๔

อาบน้ำ ๑๔๒, ๒๔๔, ๓๐๔, ๓๑๐
อาบัติ (๒๖), ๓๖๔, ๔๘๑
ครุกาบัติ ๔๘๑
ชั่วหยาบ ๙๔
ชือ่ อาบัติ (๒๖), ๓๖๔, ๔๘๑
ต้องอาบัตดิ ว้ ยอาการ ๕. ๓๖๖
ต้องอาบัติแล้วไม่รับว่าต้อง ๒๒๒,
๒๘๓
ทุกกฏ (๒๖), ๑๘๑, ๓๖๔, ๔๘๑
ไม่ทำคืนอาบัติ ๒๒๒, ๒๘๓
ลหุกาบัติ ๔๘๑
วิธแี สดงอาบัติ ๓๙๓, ๔๑๘
สภาคาบัติ ๒๒๙, ๔๓๓
สังฆาทิเสส ๒๘๕, ๔๘๑
อนาบัติ (๒๘), (๓๑), (๓๙), ๘
อาบัติ ๗ กอง (๒๖), ๔๘๑
อาบัติที่เนื่องด้วยคฤหัสถ์ ๒๙๙
อาบัตทิ เ่ี ป็นอเทสนาคามินี ๒๗๕
อาปัตตาธิกรณ์ ๒๙๙, ๓๐๑, ๓๙๑,
๔๗๗, ๔๗๙
วิธรี ะงับ ๓ อย่าง ๓๐๑
อาพาธ
พยาบาลภิกษุอาพาธ ๒๖๔
อาพาธในฤดูสารท ๒๔๕
อารัญญิกธุดงค์ ๖๙,๗๐,๓๔๐,๓๖๗
อารัญญิกวัตร (ของผูอ้ ยูป่ า่ ) ๓๔๐
อาวาสิกวัตร ๓๓๖
อาสนะกำบัง (ดู ทีล่ บั )
อาหาร (ดู ฉัน )
ถวายเจาะจง ๑๑๔, ๑๑๖, ๓๒๗
ในทีน่ มิ นต์ ๓๒๗
ประณีต ๑๒๒, ๑๘๖
สัง่ สมอาหาร ๑๒๒
สันนิธิ (สัง่ สม) ๑๒๒, ๒๔๘, ๒๕๑
เก็บค้างคืนในทีอ่ ยู่ ๒๔๘, ๒๕๑
เก็บเสบียง ๒๕๓
สัตตุผง ๑๑๘
หุงต้มในทีอ่ ยู่ ๒๔๘, ๒๕๑
หุงต้มเอง ๒๔๘, ๒๕๑
อาหารเดน ๑๑๙,๒๔๙,๒๕๒,๓๖๑
อาหารอ่อน ๒๔๗

๕๐๘

ประมวลพระพุทธบัญญัติ

อริยวินยั จากพระไตรปิฎก

ปาริสทุ ธิอโุ บสถ ๒๒๙, ๔๒๖
บุคคลผูไ้ ม่สมควรอุปสมบท
อำนาจประโยชน์ ๑๐ ประการ ใน
โรงอุโบสถ ๒๒๕
๒๑๑, ๒๑๓, ๒๑๘, ๒๑๙
การบัญญัตสิ กิ ขาบท (๑๙), ๑๑
อธิษฐานอุโปสถ ๒๒๙, ๔๒๗
ผูอ้ ายุไม่ครบ ๒๐ ปี ๑๔๙,
อิทธิปาฏิหารย์ ๓๐๗, ๔๙๕
๒๑๓, ๒๒๑
อุกเขปนียกรรม ๒๖๘, ๒๘๓, ๔๘๓ อุปัฏฐาก ๓๓, ๓๒๑
รับสามเณรเป็นอุปฎั ฐาก ๑๕๔,
อุปสมบทมีคณะต่ำกว่า ๑๐ รูป
อุคคหิตปฏิคกหิตกะ ๒๕๒
๒๑๕, ๒๑๗
๒๐๘, ๒๔๔
อุจจาระ ๑๙๐, ๑๙๑, ๓๑๘, ๓๔๓
อุปสัมปทา ๒๐๑, ๒๐๗, ๒๖๗
เอหิภกิ ขุอปุ สัมปทา ๒๐๑, ๒๐๔
อุตตราสงค์ ๒๖๓ (ดู จีวร ด้วย)
ติรณคมนูปสัมปทา (ไตรสรณคมน์) อุปชั ฌาย์ ๒๐๕, ๓๔๔
อุตตริมนุสสธรรม ๑๙, ๒๒, ๒๒๒,
๓๐๗
๒๐๑, ๒๑๔
คุณสมบัตขิ องอุปฌ
ั าย์ ๕. ๒๐๙
สิกขาบทเกี่ยวกับอุตตริมนุสสธรรม
ญัตติจตุตถกัมมอุปสัมปทา ๒๐๗
คุณสมบัตขิ องอุปฌ
ั าย์ ๖. ๒๑๐
๔๙๕
พิธกี รรม ๒๒๑
พยาบาลอุปชั ฌาย์ ๒๖๔, ๓๔๗
อุทกภัย ๒๓๓, ๓๐๒, ๓๕๒, ๔๒๘
ภิกษุณอี ปุ สัมปทา ๓๕๕
อุปชั ฌายวัตร ๒๐๕, ๓๔๔
อุทกุกเขปสีมา ๒๒๖
สงสัยในการอุปสมบท ๑๖๐
อุพพาหิกวิธิ ๓๐๐, ๔๗๙
อุโบสถ ๒๒๔, ๓๕๐, ๔๒๖
ห้ามอุปสมบท
โอมสวาท ๘๗
ประเภทอุโบสถ ๒๒๙, ๔๒๖
บุคคลทีห่ า้ มอุปสมบท ๒๑๗

๕๐๙

ภาคพิเศษ : ดัชนีเนือ้ เรือ่ งพระธรรม

ดัชนีเนือ้ เรือ่ งพระธรรม
ก

ธ

กกจูปมสูตร ๓๘๓
กาฝากสังคม ๓๐๒
กามคุณ ๓๘๔
กามสุขัลลิกานุโยค ๑๙๘
กินคูถ ๑๙๒

ธรรม
ความขาดทะลุดา่ งพร้อยพรหมจรรย์
โดยพิสดาร ๕
(เมถุนสังโยค ๗) ๓๘๓
เป็นทีพ่ ง่ึ ๓๘๑
พรหมจรรย์ตง้ั มัน่ หรือไม่ตง้ั มัน่ ๕
ธรรมทายาท ๔๓๒
อานิสงส์ของพรหมจรรย์ ๓๗๘
ธรรมเป็นทีต่ ง้ั แห่งความระลึกถึงกัน พระเจ้าปเสนทิโกศลพรรณาคุณพระภิกษุ
(สาราณียธรรม) ๓๙๕
ในธรรมวินยั นี้ ๓๘๔
ธรรมวินยั ( ดู พระธรรมวินยั )
พระดำรัสของพระผูม้ พี ระภาค ๓๙๙
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ๑๙๘
พระเถระ (เคารพในพระเถระ) ๓๙๗
พระธรรมวินยั
พระธรรมวินยั จักเป็นศาสดา ๓๘๑
นอน (พอใจในการนอน) ๒๓๘, ๓๙๘ มหาปเทส ๔ (พระธรรมวินยั ) ๓๙๙
มีสติมอี านิสงส์ ๕ อย่าง ๒๖๒
มหาปเทส ๔ (พระวินยั ) ๒๕๕
น้ำอสุจไิ ม่เคลือ่ น ๒๖๒
หลักตัดสินธรรมวินยั ๘. ๓๕๖
นิพพาน ๓๕๑
พระสกทาคามี ๓๕๑, ๔๐๕
พระสงฆ์ (การเป็นอยูไ่ ม่เสือ่ ม) ๓๙๖,
๓๙๘
บทสวดท้ายปาติโมกข์ ๔๐๔, ๔๐๖ พระโสดาบัน ๖, ๓๕๑, ๔๐๕
บุคคลและสถานทีท่ ค่ี วรเสพฯ ๔๐๐ พระอนาคามี ๓๕๑, ๔๐๕
พระอรหันต์ ๓๕๑, ๔๐๕
น้ำอสุจิ ของพระอรหันต์ ๒๖๒
ปฏิจจสมุปบาท ๑๙๖
โลกไม่วา่ งจากพระอรหันต์ ๓๘๐
ประชุม
พละ ๕. ๓๕๑
ประชุมกันเนืองนิตย์ ๓๙๖
พยาบาล(คุณสมบัตผิ พู้ ยาบาล) ๒๖๕
ประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ๓๙๗ เพียร ๔๐๒, ๔๐๓
ประโยชน์ ๑๐ ในการบัญญัตสิ กิ ขาบท โพชฌงค์ ๗. ๓๕๑
(๑๙), ๑๑
โพธิปกั ขิยธรรม ๓๗. ๓๕๑
ปัญญาวิมตุ ติ ๔๐๕

ข

ของร้อน ๒๐๒
ขันธ์ ๕ ๑๙๙
ขุมทรัพย์ (๕๔)

ค

คลุกคลีกัน ๒๓๘, ๓๙๘
คุย (พอใจในการคุย) ๒๓๘, ๓๙๘
เคารพ (พระเถระ) ๓๙๗

จ

จงกรม ๓๐๙
จีวรตามมีตามได้ ๓๘๑
เจติยสูตร ๓๘๔
เจโตวิมตุ ติ ๒๒๓, ๔๐๕
โจรปล้นเมือง ๒๓

ด

ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ (สิง่ มัว
หมอง) ๓๖๒
ดอกบัว ๓ ชนิด ๑๙๘

ต

น
บ

ป

ผ

ตา หู จมูก ลิน้ กาย ใจ ๒๐๒
ผาสุก (อยูเ่ ป็นผาสุก) ๓๘๖
ตายนะคาถา(บทท้ายปาติโมกข์)๔๐๖ ผูก้ นิ คูถ ๑๙๒
ผูช้ นะ ๕
ผูต้ อ้ งติดต่อด้วยสตรี ๒๗๒
ทิฏฐิ (เสมอกันโดยทิฏฐิ) ๓๙๖
ทะเลาะวิวาทกัน ๒๙๗, ๒๙๘,
๓๘๔, ๓๘๗
พรหมจรรย์

ท

พ

ม

มรรคมีองค์ ๘. ๑๙๘, ๓๕๑
มหาโจร ๕ จำพวก ๒๑, ๓๒๕
มหาปเทส ๔ (พระธรรมวินยั ) ๓๙๙
มหาปเทส ๔ (พระวินยั ) ๒๕๕
มหาสมุทร (ความอัศจรรย์ ๘) ๓๕๐
มัชฌิมาปฏิปทา ๑๙๘
มาตุคาม ๒๗๒, ๓๘๓
มารยาทและโคจร ๔๐๔

๕๑๐

ประมวลพระพุทธบัญญัติ

ศีล
มิตรชัว่
๓๙๘
เมตตา กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ผูท้ ศุ ลี มีบาปธรรม ๓๕๐
๓๘๖, ๓๙๕
สมบูรณ์ดว้ ยศีล ๓๘๖
ให้พญางู ๔. ๓๐๖
เสมอกันโดยศีล ๓๙๖
เมถุนสังโยค ๗ ๓๘๓
อานิสงส์ของศีล ๒๕๐, ๓๗๘, ๔๐๓

อริยวินยั จากพระไตรปิฎก

หลักใหญ่สอบพระธรรมวินยั ๓๙๙
หลับอย่างมีสติ (อานิสงส์) ๒๖๒

อ

อดทน ๔๐๔
อธิกรณ์ อธิกรณสมถะ ๗. ๓๙๑
อนัตตลักขณสูตร ๑๙๙
รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ สกุล (เหตุปจั จัยทำลายสกุล ๘) ๓๐๒ อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ๑๙๙
๑๙๙
สตรี (ผูต้ อ้ งติดต่อด้วยสตรี) ๒๗๒ อนุปพุ พิกถา ๒๐๐
รูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ ๒๐๒ สติปฏั ฐาน ๔. ๓๕๑
อปริหานิยธรรม ๗ (การเป็นอยู่
สถานทีแ่ ละบุคคลทีค่ วรเสพไม่ควรเสพ ทีไ่ ม่เสือ่ ม) ๓๙๖, ๓๙๘
๔๐๐
อรหัตตผล ๓๕๐
ลักษณะตัดสินธรรมวินยั ๘. ๓๕๖ สมบัติ (ไม่มสี มบัต,ิ ไม่ตดิ สมบัต)ิ ๔ อริยมรรคมีองค์ ๘. ๑๙๘, ๓๕๑
ลาภ
สังขาร ๑๙๙
อริยวงศ์ ๔. ๓๘๑
แบ่งกัน ๓๙๕
สัญญา ๑๙๙
อริยสัจ ๔. ๑๙๘
ลาภสักการะ ๑๙๒
สันโดษ ๓๘๑
อวิปปฏิสาร ๓๗๘
ลาภสักการะย่อมฆ่าคนชัว่ ๓๒๙
สัมมัปปธาน ๔. ๓๕๑
อสุภะ (เจริญอสุภะ) ๑๗
สามคามสูตร ๓๘๙
อัตตกิลมถานุโยค ๑๙๘
สามัคคี ๓๘๗, ๔๐๐
อันตรธาน (๒๔), ๕, ๑๙๔
วรรณะ ๔. ๓๕๑
สายกลาง ๑๙๘, ๒๔๐
อัศจรรย์ ๘ ประการของมหาสมุทร
วิญญาณ ๑๙๙
สาราณียธรรม ๖. ๓๙๕
และพระธรรมวินยั ๓๕๐
วิมตุ ติรส ๓๕๑
สิกขาบท
อาทิตตปริยายสูตร ๒๐๒
วิมตุ ติสขุ
๑๙๗
ทูลขอให้บญ
ั ญัตสิ กิ ขาบท ๖
อานิสงส์
วิวาทกัน ๒๙๗, ๒๙๘, ๓๘๔, ๓๘๗
ประโยชน์ ๑๐ ประการ ในการ
ของการนอนหลับอย่างมีสติ ๒๖๒
ทรงประณามพระทีว่ วิ าทกัน ๓๘๗
บัญญัตสิ กิ ขาบท (๑๙), ๑๑
ของศีล ๒๕๐, ๓๗๘, ๔๐๓
อิทธิบาท ๔. ๓๕๑
มูลเหตุ วิวาท ๓๘๙, ๓๙๐
เสือ่ ม
อิทธิปาฏิหารย์ (แสดงอิทธิวธิ )ี ๔๐๕
วิธรี ะงับ ๓๘๙
การเป็นอยู่ที่ไม่เสื่อม
อินทรีย์ ๕. ๓๕๑
เวทนา ๑๙๙
(อปริหานิยธรรม) ๓๙๖, ๓๙๘
อุปกั กิเลสสูตร ๓๘๗
เวรทัง้ หลายไม่ระงับด้วยการผูกเวรเลย พระสงฆ์ (ไม่เสือ่ ม) ๓๙๖
ศาสนาเสือ่ ม ๒
อุปกิเลสเป็นเหตุให้สมณพราหมณ์
๒๗๐, ๓๘๘
มัวหมอง ๔ อย่าง ๓๖๒
อุปมา สายพิณ ๒๔๐
ศาสนาเสือ่ ม ๒
หลักตัดสินธรรมวินัย๘ประการ ๓๕๖ โอปปาติกะ ๔๐๕

ร

ส

ล

ว

ศ

ห

๕๑๑

ภาคพิเศษ : ดัชนีชอ่ื เฉพาะ (อสาธารณนาม)

ดัชนีชอ่ื เฉพาะ (อสาธารณนาม)
ก
กบิลพัสดุ์ ๒๑๔
กลันทะ (กลันทคาม) ๘, ๙
กาสี ๔๔
กัณฑกะ สามเณร ๑๕๕
กัณณกุชชะ ๖
กิฎาคิรี ๔๔, ๒๘๐
พระ ประพฤติเลวทราม ๒๘๐
กุสนิ ารา ๒๕๔
กูฏาคารศาลา ๓๒๐
เกณิยะชฎิล ปรุงน้ำปานะ ๒๕๓
โกฏิคาม ๒๕๐
โกศล ๒๓๖
โกศลชนบท ๗๑, ๙๒
โกสัมพี ๓๓, ๔๒
เหตุการณ์ในกรุงโกสัมพี๒๗๐,๓๘๘

ข

เขตทุรกันดาร ๒๔๓
เขาคิชฌกูฏ ๑๓, ๒๔๐

ค

คยากัสสป ๒๐๒
คยาสีสะ ๒๐๒, ๓๓๑
คิชฌกูฏ ๑๓, ๒๔๐
แคว้นกาสี ๔๔
โคตมกเจดีย์ ๕๓
โฆสิตาราม ๓๓, ๔๒

จ

จันทปัชโชติ ๒๕๙
จัมปา เหตุการณ์ในกรุงจัมปา ๒๖๗
จิตตะคฤหบดี ๒๘๑

ช

ชฎิล ๓ พีน่ อ้ ง ๒๐๑

ช่างตัดผม ๒๕๔
ช้าง นาฬาคิรี ๓๓๑
ช้าง ปาริเลยยกะ ๒๗๐
ชีวกโกมารภัจจ์
(ดู หมอชีวกโกมารภัจจ์)
เชตวนาราม ๒๕, ๒๖, ๒๗, ๒๘,
๒๙. ๔๔, ๔๘, ๕๔, ๕๕, ๕๖, ๖๙,
๒๕๖, ๒๗๔, ๒๘๑, ๓๒๓, ๓๖๒
การสร้างขึน้ ๓๒๐
ถวายเชตวนาราม ๓๒๒

ต

ต้นไม้
เกต (ราชายตนะ) ๑๙๗
จิก ๑๙๗
ไทร (อชปาลนิโครธ) ๑๙๗
โพธิ ๑๙๖
สะเดา ๔ , สาละ ๒๗๐
ตปุสสะ ๑๙๗
ตักกสิลา ๒๕๙

ท

ทีฆาวุกมุ าร ๒๗๐
ทักขิณาคิรี ๒๖๑, ๓๕๙
ท้าวสหัมบดีพรหม ๑๙๘

น

นทีกสั สป ๒๐๒
นาง
ถุลลนันทาภิกษุณี ๑๑๒
ภิกษุณีฉัพพัคคีย์ ๓๕๗
มหาปชาบดีโคตมี ๓๕๔
เมตติยาภิกษุณี ๓๕, ๓๖, ๒๙๖
วิสาขา ๓๑๒, ๓๕๐
คำขอ ๘ ประการ ๒๖๒
อัมพปาลี ๒๕๙
ถวายป่ามะม่วง ๒๕๐

อุบลวรรณา (ภิกษุณี) ๕๗
นาย มิคลัณฑิกะ ๑๗
นิครนถนาฏบุตร ๒๕๑

บ

บุพพาราม ๓๕๐

ป

ปัจจันตชนบท ๒๔๔
ปัญจวัคคีย์ ๑๙๘, ๑๙๙
หลุดพ้นจาก อาสวะ ๑๙๙
ปาฏลิคาม ๒๕๐
ป่า
ปาริเลยยกะ ๒๗๐
มัจฉิกา ๒๘๑
มหาวัน ๖, ๑๗, ๒๐, ๓๒๐
มะม่วง ๒๕๑
อิสปิ ตนมฤคทายวัน ๑๙๘
โปกขรัฏฐ ๒๕๒

พ

พญานาคชือ่ มุจลินท์ ๑๙๗
พระ
๖ รูป (ดู พระฉัพพัคคีย)์
๑๗ รูป (ดู พระสัตตรสวัคคีย)์
พระ กฏโมรกติสสกะ ๓๗
พระ กังขาเรวตะ ๒๔๘
พระ กัสสปโคตร ๒๖๗
พระ กิมพิละ ๓๒๘, ๓๘๖
พระ โกกาลิกะ ๓๗, ๔๐
พระ โกณฑัญญะ ๑๙๙
พระ ขัณฑเทวบุตรี ๓๗
พระ คัคคะ ๒๙๖
พระ จูฬปันถก ๑๐๗
พระ ฉันนะ ๓๓, ๔๒, ๙๘, ๑๐๕,
๑๓๙, ๒๘๓, ๓๕๙
บรรลุอรหัตตผล ๓๖๐

๕๑๒
ถูกลงพรหมทัณฑ์ ๓๕๙
พระ ฉัพพัคคีย์ ๑๖, ๑๘, ๕๓, ๕๙,
๖๕, ๖๖, ๖๗, ๗๑, ๗๔, ๗๖,
๗๙, ๘๑, ๘๕, ๘๘, ๘๙, ๙๐, ๙๔,
๙๙, ๑๐๒, ๑๐๓, ๑๐๖, ๑๐๘,
๑๐๙, ๑๑๑, ๑๑๔, ๑๒๓, ๑๓๒,
๑๓๓, ๑๓๔, ๑๓๖, ๑๔๐, ๑๔๖,
๑๔๗, ๑๔๘, ๑๕๓, ๑๕๕, ๑๕๖,
๑๕๘, ๑๕๙, ๑๖๑, ๑๖๒, ๑๖๓,
๑๖๔, ๑๖๕, ๑๖๙, ๑๗๒, ๑๗๓,
๑๗๔, ๑๗๘, ๑๘๑, ๒๑๖, ๒๒๕,
๒๔๒, ๒๙๕, ๒๙๗, ๓๐๔, ๓๑๓,
๓๑๔, ๓๑๘, ๓๒๑, ๓๒๒, ๓๕๗
พระ ชาวเมืองปาเฐยยกะ ๒๕๖
พระ ชาวเมืองอาฬวี ๙๕, ๙๖, ๑๐๖
พระ ทัพพมัลลบุตร ๓๔, ๓๕,
๓๖, ๙๙, ๑๖๔, ๒๙๕,๒๙๖,๓๑๑
พระ ทืก่ ฎิ าคิรี ๔๔, ๒๘๐
พระ เทวทัต ๓๗, ๔๐, ๑๑๒,
๑๑๕, ๓๒๘, ๓๒๙
เสนอข้อปฏิบตั ิ ๕ ข้อ ๓๗, ๓๘,
๓๓๑
ทำให้สงฆ์แตกกัน ๓๓๑
ประทุษร้ายพระพุทธเจ้า ๓๓๐
พระ ธนิยะ ๑๓
พระ นันทะพระพุทธอนุชา ๑๗๕
พระ นันทิยะ ๓๘๖
พระ นางมหาปชาบดีโคตมี ๓๕๔
พระ ปิณโฑลภารัทวาชะแสดงฤทธิ์
๓๐๗
พระ ปิลนิ ทวัจฉะ ๗๘, ๒๔๗
พระ ปุนพั พสุกะ ๔๔
พระ ปุราณะ ๓๕๙
พระ พวกปัณฑุกะและพระโลหิตกะ
๒๗๔
พระ พวกพระอัสสชิและปุนพั พสุกะ
๒๘๐
พระ ภัคคุ ๓๒๘
พระ ภัททิยะ ๑๙๙, ๓๒๘
พระ ภิกษุชาวแคว้นอาฬวี ๓๒
พระ ภุมมชกะ ๙๙

ประมวลพระพุทธบัญญัติ

พระ มหากัจจายนะ ๒๔๓
พระ มหากัสสปะ ๓๒, ๓๕๘
พระ มหานามะ ๑๙๙
พระ มหาโมคคัลลานะ ๓๒๘
พระ เมตติยะ ๙๙
พระ เมตติยะและภุมมชกะ
๓๕, ๓๖, ๙๙, ๓๑๑
พวกภิกษุเมตติยะและภุมมชกะ
๒๙๖
พระ โมคคัลลานะ ๕, ๔๖, ๒๘๐,
๓๕๐
ออกบวช ๒๐๔
พระ ยสะกากัณฏกบุตร ๓๖๑, ๓๖๒
พระ ราหุลผนวชเป็นสามเณร ๒๑๔
พระ เรวตะ ๓๖๒
พระ วัชชีบตุ ร ชาวกรุงเวสาลี
๑๒, ๓๖๑
พระ วัปปะ ๑๙๙
พระ วาสภะคากะ ๓๖๒
พระ เวลัฏฐสีสะ ๑๒๒
พระ สมุทรทัต ๓๗
พระ สัตตรสวัคคีย์ (ภิกษุพวก
๑๗) ๑๐๑, ๑๒๑, ๑๓๖, ๑๓๘,
๑๔๐, ๑๔๖, ๑๕๘, ๑๕๙, ๒๑๓
พระ สัพพกามี ๓๖๒
พระ สัมภูตะ ๓๖๒
พระ สาคตะ ๑๓๕
พระ สารีบตุ ร ๕, ๔๖, ๕๓,
๒๐๔, ๒๘๐, ๓๓๒
ได้ดวงตาเห็นธรรม ๒๐๔
ออกบวช ๒๐๔
พระ สาฬหะ ๓๖๒
พระ สุทนิ นะ ๘, ๙
พระ สุธรรม ๒๘๑
พระ สุภทั ทะ ๓๕๘
พระ สุมน ๓๖๒
พระ เสยยสกะ ๒๕, ๒๗๙
พระ โสณกุฏกิ ณ
ั ณะ ๒๔๓
พระ โสณโกฬิวสิ ะ ๒๔๐, ๔๐๒
พระ หัตถกศากยบุตร ๘๗
พระ อชิตะ ๓๖๒

อริยวินยั จากพระไตรปิฎก

พระ อนุรุทธะ
๙๒, ๓๒๘, ๓๘๖, ๔๐๒
พระ อริฏฐะ ๑๕๒, ๑๕๓, ๒๘๓
พระ อัสสชิ ๔๔, ๑๙๙
บิณฑบาต ๒๐๔
พระ อานนท์ ๕๓, ๑๒๕, ๑๖๗,
๒๔๘, ๓๒๘, ๓๕๘, ๓๘๖, ๓๘๙
ถูกปรับอาบัติ ๓๕๙
พยาบาลภิกษุอาพาธ ๒๖๔
บรรลุพระอรหัตตผล ๓๕๘
พระ อุชชโสภิตะ ๓๖๒
พระ อุทายี ๒๕, ๒๖, ๒๗, ๒๘,
๒๙, ๔๘, ๔๙, ๕๖, ๕๗, ๑๑๐,
๑๑๓, ๑๔๖
พระ อุบาลี
๓๒๔, ๓๒๘, ๓๕๒, ๓๕๘
พระ อุปนันทะ(ศากยบุตร) ๕๘,
๖๑, ๖๒, ๖๓, ๗๒, ๗๕, ๘๐,
๘๒, ๙๔, ๑๒๖, ๑๒๗, ๑๒๘,
๑๒๙, ๑๓๐, ๑๔๕, ๑๔๙, ๑๗๑
พระ อุปวาฬะ ถูกฟ้อง ๒๙๘
พระ อุปเสนวังคันตบุตร ๖๙
พระ อุรเุ วลกัสสป ๓๑๘
พระเจ้าจันทปัชโชติ ๒๕๙
พระเจ้าทีฆตี ิ ๒๗๐
พระเจ้าปเสนทิโกศล ๑๓๓, ๑๓๘,
๑๖๗, ๓๘๔
พระเจ้าพรหมทัต ๒๗๐
พระเจ้าพิมพิสาร ๑๔, ๒๐๓, ๒๒๔,
๒๓๒, ๒๔๐, ๒๔๗, ๒๕๙, ๓๒๙
พระราชประสงค์ ๕ ประการ ๒๐๓
พระเจ้าสุทโธทนะ ๒๑๕
พระนางมัลลิกา ๑๖๗
พระผูม้ พ
ี ระภาคเจ้า
โปรด ชฎิล ๓ พีน่ อ้ ง ๒๐๑
โปรด ปัญจวัคคีย์ ๑๙๘
โปรด พระเจ้าพิมพิสาร ๒๐๓
โปรด ภัททวัคคีย์ ๒๐๑
โปรด เมณฑกคฤหบดี ๒๕๒
โปรด ยสกุลบุตร ๒๐๐
โปรด เวลัฏฐะ กัจจายนะ ๒๕๐

๕๑๓

ภาคพิเศษ : ดัชนีชอ่ื เฉพาะ (อสาธารณนาม)

โปรด สหาย ๓๐ คน ๒๐๑
พยาบาลภิกษุอาพาธ ๒๖๔
โรคลมในท้อง ๒๔๘
สรรเสริญพระอุบาลี ๓๒๔
สรรเสริญพระสารีบตุ ร ๓๓๒
หลีกออกเร้น ๖๙, ๒๗๐
พราหมณ์ชอบตวาดคน ๑๙๖
พาราณสี ๖, ๑๙๘
โพธิราชกุมาร ๓๑๒

ร

ส

ราธพรหมณ์ ๒๐๗
ราชกุมาร
ชือ่ อชาตศัตรู ๓๒๘
ชื่อเชต ๓๒๐
ในโกลิยสกุล ๓๒๘
ในศากยสกุล ๓๒๘
ราชคฤห์ ๑๓, ๓๒, ๓๔, ๕๗, ๒๐๓,
๒๐๔, ๓๑๙, ๓๕๘
โรชะ (มัลละกษัตริย)์ ๒๕๔

ภัททิยราชา ๓๒๘
ภัลลิกะ ๑๙๗

ล

สหาย ๓๐ คน ๒๐๑
สังกัสส์ ๖
สัญชัยปริพาชก ๒๐๔
สาเกต ๑๔๓, ๒๕๖, ๒๕๙
สาวัตถี ๒๕, ๔๔, ๔๘, ๕๓, ๖๙,
๗๑, ๙๒, ๑๔๓, ๑๕๑, ๒๕๕,
๒๕๖, ๒๗๔, ๓๒๐, ๓๒๑
สีหเสนาบดี ๒๕๑
สุนธี วัสสการะ ๒๕๐
โสเรยยะ ๖

ภ

ม

มคธ (แบบนาชาวมคธ) ๒๖๑
มหานามศากยะ ๑๓๒
มหาวัน ๖, ๑๗, ๒๐, ๓๒๐
มะซาง ๒๕๓
เมตติยา ๓๕, ๓๖, ๒๙๖
มัชฌิมชนบท ๒๔๔
มารดานางกาณา ๑๑๘
มุจลินท์ ๑๙๗
เมณฑกคฤหบดี (ข้ออนุญาต) ๒๕๓
แม่นำ้
คงคา ๒๕๐
โปทา ๑๔๒
เนรัญชรา ๑๙๖
อจิรวดี ๑๓๘

ย

ยสกุลบุตร ๒๐๐
ยาโลณโสวีรกะ ๒๔๘

ลิจฉวี (คณะกษัตริย์) ๒๕๑

ว

วนัฏฐะ ๒๕๒
วัชชี ๙, ๒๐
วัฑฒลิจฉวี ๓๑๑
วาลิการาม ๓๖๒
เวทัลละ ๕
เวรัญชพราหมณ์ ๔, ๖
เวรัญชา ๔
เวสาลี ๖, ๙, ๑๗, ๒๐, ๒๕๐, ๒๕๑,
๒๕๙, ๓๒๐
พระ วัชชีบตุ ร (ชาวกรุงเวสาลี)
๑๒, ๓๖๑
เวฬุวนั ๓๒, ๓๔, ๓๗, ๕๗, ๒๐๔,
๒๓๒, ๓๑๙

ศ

ศากยสกุล ๓๒๘

ห

หมอ ชีวกโกมารภัจจ์ ๒๕๙, ๓๐๙

อ

อชาตศัตรู ๓๒๘, ๓๒๙
อนาถบิณฑิกคหบดี ๓๒๒
ถวายเชตวนาราม ๓๒๒
นับถือพระพุทธศาสนา ๓๒๐
อภัยราชกุมาร ๒๕๙
อัคคาฬวีเจดีย์ ๓๒
อังคุตตราปะ ๒๕๓
อัมพปาลี ๒๕๙
อาตุมา ๒๕๔
อาปณะ ๒๕๓
อาฬวี ๓๒, ๑๐๖
อิสคิ ลิ ี ๑๓
อิสปิ ตนมฤคทายวัน ๑๙๘
อุกละชนบท ๑๙๗
อุบาสกชุดแรก ๑๙๗
อุรเุ วลกัสสป ๒๐๑, ๒๐๓
อุรเุ วลา ๑๙๖, ๒๐๑, ๒๐๒

๕๑๔

ประมวลพระพุทธบัญญัติ

อริยวินยั จากพระไตรปิฎก

บันทึกท้ายเล่ม
พระพุทธพจน์ทท่ี รงบัญญัตหิ า้ มหรือทรงอนุญาต ซึง่ เป็นพระดำรัสนัน้
มีความหมายชัดเจน ทัง้ โดยพยัญชนะและโดยอรรถ ซึง่ จะเห็นได้ในหลายกรณี
โดยจะกินความหมายได้ครบถ้วน กว้างขวาง และยืดหยุน่ กว่าในเหตุตน้ บัญญัติ
ทัง้ ยังสอดรับตรงกันในทุกแห่ง จึงควรทีจ่ ะพิจารณาพระดำรัสทีต่ รัสไว้โดยตรง
เป็นหลัก โดยคำนึงถึงพุทธประสงค์ และพุทธจริยาประกอบด้วย
ส่วนวิภงั ค์สกิ ขาบท, อนาบัติ ซึง่ ได้รวบรวมไว้ในชัน้ พระไตรปิฎก มี
ความไม่สอดคล้องกับเรื่องหรือพุทธพจน์บ้างในบางแห่ง
ส่วนองค์แห่งอาบัต,ิ คัมภีรช์ น้ั อรรถกถา, และคำอธิบายชัน้ หลัง ฯลฯ
(ซึง่ ได้แยกไว้ในส่วนเชิงอรรถ) มีการอธิบายขยายความตามทัศนะของแต่ละท่าน
แตกต่างกันไป
การศึกษาพระธรรมวินยั จึงควรทีจ่ ะพิจารณาความสำคัญ ความถูกต้อง
ความน่าเชื่อถือ แยกตามลำดับชั้นของข้อมูล โดยมุ่งเน้นไปที่พระพุทธดำรัส
ทีต่ รัสโดยตรง นักวินยั ธรทัง้ หลายเห็นควรประการใดพึงพิจารณาเองเถิด...
การรวบรวมพระวินัยที่ทรงบัญญัติไว้ทั้งหมดนี้ ยิ่งค้นคว้าตรวจสอบ
ก็ยิ่งพบความละเอียดละออ เป็นข้อความลึก มีความหมายซึ้ง ซึ่งเป็นเฉพาะ
พระพุทธวิสยั โดยตรงจริงๆ จึงเป็นการยากทีจ่ ะชีช้ ดั ให้กระจ่างลงไปในบางกรณี
จึงได้ใช้ความพยายามรวบรวมด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งก็ทำได้
ภายใต้ขอ้ มูลทีม่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั ขอท่านผูร้ ทู้ ง้ั หลาย โปรดพิจารณาให้ละเอียด
ด้วยดีกอ่ น จึงจะปลงความเห็นใดๆลงไป
คณะผูร้ วบรวมจึงขอน้อมรับ ขออภัยต่อทุกท่าน และกราบขอขมาต่อ
“องค์พระรัตนตรัย” ถ้าจะมีสง่ิ บกพร่องใดๆ อันอาจเกิดมีขน้ึ ได้ในหนังสือเล่มนี.้
คณะผู้รวบรวมและเรียบเรียง
วันพฤหัสบดีท่ี ๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗
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