คํานํา
สังคีติกถา พรรณนาความเปนมาแหงพระธรรมวินัย ตั้งแตพระ
สัมมาสัมพุทธเจาไดเสด็จดับขันธปรินิพพานแลวมา นับวาเปนเรื่อง
สําคัญเรื่องหนึ่งในแผนกตํานาน สมควรที่ผูนับถือพระพุทธศาสนา
จะตองศึกษาใหรู เพื่อจักไดเปนประโยชนเกื้อกูลแกการประพฤติ
ปฏิบัติพระธรรมวินัยตามสมควร ตํานานแผนกนี้เปนเรื่องยืดยาวยาก
ที่จะกําหนดจํา เพื่อความสะดวกแกการกําหนดจําของนักศึกษา พระครู
พุทธมนตปรีชา (สนธิ์ กิจฺจกาโร) วัดบวรนิเวศวิหาร จึงไดรวบ
รวมเนื้อความที่สําคัญ ๆ มาเรียบเรียงไวเพื่อใหสะดวกแกความจํา เมื่อ
ไดเรียบเรียงเสร็จแลว ไดมอบลิขสิทธิ์ใหไวแกมหามกุฏราชวิทยาลัย.
กองตํารามหามกุฏราชวิทยาลัย เห็นวาจักเปนเครื่องอํานวยประโยชนใหแกนักศึกษาในทางพระพุทธศาสนาไดตามสมควร จึงจัดการ
พิมพขึ้น.
อนึ่ง ขอแสดงความขอบใจ พระครูพุทธมนตปรีชา (สนธิ์
กิจฺจกาโร ป. ธ. ๕) วัดบวรนิเวศวิหาร ผูเรียบเรียงหนังสือนี้ ใหแก
มหามกุฏราชวิทยาลัย และขออุทิศผลอันเกิดแตหนังสือนี้ บูชาพระคุณ
สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ผูประทานกําเนิด
นักธรรม และขอบูชาพระคุณแหงทานผูบุรพูปธยาจารย ผูบริหารพระ
ศาสนาสืบ ๆ มา.
กองตํารา
มหามกุฏราชวิทยาลัย
๕ กุมภาพันธ ๒๔๘๔
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อุปกรณสังคีติกถา
[นักธรรมและธรรมศึกษาชั้นโท - เอก]
เริ่มเรื่องสังคีติ
สังคีติ แปลวา รอยกรอง โดยความหมาย ในที่นี้ไดแกรอย
กรองธรรมวินัย คือจัดธรรมวินัยใหเขาระเบียบ เปนหมวดหมู เรียก
อีกอยางหนึ่งวา สังคายนา.
สังคีติหรือสังคายนา พระสารีบตุ รไดเริ่มปรารภไวกอน ดังมี
เรื่องเลาวา เมื่อครั้งพระสัมมาสัมพุทธเจาเสด็จประทับแรมที่อุพภตกสัณฐาคารของมัลลกษัตริย พระผูมีพระภาคตรัสเรียกพระสารีบุตรมา
ใหแสดงธรรมแกภิกษุทั้งหลาย พระสารีบุตรจึงปรารภเรื่องนิครนถนาฏบุตรผูเปนคณาจารย ครั้นทํากาลกิริยาแลว สาวกแตกกระจัด
กระจายดวยอํานาจลัทธิ แลวจึงแสดงสังคีติสูตร จัดระเบียบธรรม
วินัยใหเปนหมวดหมู ใหภิกษุทั้งหลายฟง พระผูมีพระภาคทรงสรรเสริญและทรงเห็นชอบดวย แตพระสารีบุตรมิทันไดจัดทํา นิพพาน
เสียกอน ตอมาพระเถระทั้งหลายมีพระมหากัสสปะเปนตน ไดถือเอา
เปนตัวอยางจัดทําขึ้นโดยทํานองนั้น และไดเปนตัวอยางตอ ๆ มา
และการทําสังคายนานั้น อาศัยมีเหตุเกิดขึ้นจัดทํา.
เหตุที่จะทําสังคายนามี ๓ คือ :๑. เพราะอลัชชีกลาวจวงจาบหรือละเมิดพระธรรมวินัย.
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๒. เพราะความเขาใจผิด เห็นผิด ปฏิบัติผิดธรรมวินัยเกิดขึ้น.
๓. เพราะประสงคจะใหพระศาสนามั่นคงถาวร.
เมื่อไดจัดทําสังคายนาเสร็จแลว ยอมอํานวยประโยชนใหแก
หมูคณะและพระศาสนาไดตามสมควร.
ผลแหงการทําสังคายนามี ๓ คือ :๑. กําจัดและปองกันอลัชชีได.
๒. ทําความเห็นใหถูกตองและปฏิบัติถูกได.
๓. ทําใหพระศาสนามั่นคงและแพรหลายยิ่งขึ้น.
การทําสังคายนายอมอํานวยประโยชนใหเชนนี้ พระเถระทั้งหลาย
ทานจึงนิยมทํา.
ในครั้งกอน ๆ ทานไดเลาเรียนจําทรงกันมาดวยปาก และตาง
แยกยายกันไปอยูในที่ไกล ๆ นานเขาเกรงจะเลือนหรือฟนเฟอน บาง
หมูยอมมีความเห็น ความเขาใจ ความปฏิบัติผิดแผกกันไป หรือทาน
ผูไมละอายบัญญัติลัทธิใหม เมื่อแตกตางกันไปแลว ยอมทําใหพระ
ศาสนาเสื่อมเร็ว เพื่อปรับปรุงใหลงระเบียบกัน ทานจึงประชุมสอบ
สวนกันดู เมื่อฝายไหนมากและลงกัน ก็ถือเอาเปนถูก แลวจําทรง
ไวตอไปอีก เพราะฉะนั้น สังคีติ ทานจึงแปลกันอยางหนึ่งวา ขับ
โดยความก็คือสวด ประชุมกันสวด ทานผูใดสวดผิดไปจากหมูมาก
ก็ตองเขาใจไดวาทานผูนั้นผิด จํามาคลาดเคลื่อน.
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เริ่มเรื่องประถมสังคายนา
เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจาไดทรงเทศนาพระธัมมจักกัปปวัตตนสูตรโปรดปญจวัคคียแลว เสด็จเที่ยวสั่งสอนเวไนยนิกรจนตราบเทา
พระชนมายุ ๘๐ พรรษา ทรงทรมานสุภัททปริพาชกอันเปนปจฉิมเวไนยพุทธสาวกใหไดศรัทธาเลื่อมใส ทรงใหบรรพชาเปนเอหิภิกขุ
สําเร็จแลว เสด็จดับขันธปรินิพพานในระหวางนางรังทั้งคู ณ สาลวัน
ปาไมรังแหงมัลลกษัตริยใ กลกรุงกุสินารา ปมะเส็งนพศก เพ็ญเดือน ๖
คิมหฤดู วันอังคาร เวลาใกลรุง ในเวลานั้น มีพระอนุรุทธเถระเปน
ผูใหญอยูในที่นั้น ครั้งนัน้ พระมหากัสสปะเปนผูมีวัสสยุกาลแกกวา
พระสงฆทั้งปวงประมาณ ๗ แสน บรรดาที่มาประชุมกัน แตในเวลาที่
เสด็จดับขันธปรินิพพาน พระมหากัสสปะยังมิไดมาประชุม ณ ที่นั้น
กําลังเดินทางจากปาวานคร หวังจะมาเฝาพระผูมีพระภาค เมื่อดําเนิน
มาในระหวางทาง ไดพักอยูใตรมพฤกษาแหงหนึ่ง เห็นปริพาชกผู
หนึ่งเดินทางมาจากกุสินารา พระมหากัสสปะจึงถามขาวถึงพระผูมีพระ
ภาค และไดทราบวาเสด็จดับขันธปรินิพพานแลวได ๗ วัน หมูภิกษุ
สงฆซึ่งอยูในที่นั้น บรรดาที่ยังมีกิเลสก็มีความเศราโศกปริเทวนาการ
ถึงพระผูมีพระภาค ที่มีกิเลสอันปราศแลวก็อดกลัน้ ดวยธรรมสังเวช
ในขณะนั้นมีภิกษุรูปหนึ่งชื่อสุภัททะบวชเมื่อภายแก จึงเรียกกันวา
สุภัททวุฑฒบรรพชิต ไดกลาวแกภิกษุทั้งปวงซึ่งอยูในที่นั้นวา ทาน
ทั้งหลายอยาเศราโศกถึงพระสมณโคดมนั้นเลย เธอปรินิพพานเสียดี
๑

๒

๑. ขอนี้ไมแนนัก ตามตนฉบับวาเปนอหิภิกขุ แตในทีอ่ ื่นวา มอบใหพระอานนทบรรพชา
แตยังมีบางแหงที่อางวาเปนปจฉิมสาวก ขอใหผูศึกษาจงพิจารณา.
๒. ฉบับเดิมวาเบญจศก.
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แลว ทีนี้เราพนทุกขพนรอนแลว เธอยังอยูมักคอยเบียดเบียนวากลาว
สิ่งนี้ควรสิ่งนี้ไมควร หามปรามนั่น ๆ นี่ ๆ จําเดิมแตนี้เราจะมีความ
สุขสบาย เราปรารถนาจะกระทําสิ่งใด เราก็กระทําสิ่งนั้นได พระ
มหากัสสปะไดยินแลวก็เกิดความสังเวชสลดใจวา พระผูมีพระภาค
เสด็จดับขันธปรินิพพานมิทันนาน สิน้ ระยะกาลเพียง ๗ วันเทานั้น ยัง
มีอลัชชีบาปชนกลาวจวงจาบพระธรรมวินัยไดเชนนี้, แตครั้นจะยกขึ้น
กลาวในเวลานั้น ก็ยังเห็นวายังไมควร ครั้นแลวจึงพาหมูภิกษุสงฆ
ไปถวายบังคมพระพุทธสรีระและถวายพระเพลิง เมื่อถวายพระเพลิง
พระพุทธสรีระแลว พระมหากัสสปะจึงปรารภในอันที่จะทําสังคายนา
ดวยอาศัยเหตุ ๒ ประการ (กลาวเฉพาะที่เปนขอใหญ) คือ :๑. ระลึกถึงคําของสุภัททวุฑฒบรรพชิตกลาวจวงจาบพระธรรม
วินัย ถาทิ้งไวนานไปพระสัทธรรมจักอันตรธาน เมื่อพระสัทธรรม
ยังตั้งอยู ก็เหมือนพระองคยังทรงพระชนมอยู.
๒. ระลึกถึงอุปการคุณของพระผูมีพระภาคที่ยังมีอยูแกตน เชน
ไดทรงประทานผาสังฆาฏิทรงให และไดยกยองไวในฐานที่เปนผูมี
ธรรมเปนเครื่องอยูเสมอดวยพระองคเปนตน.
เมื่อปรารภเหตุเหลานี้ขึ้นแลว จึงแจงความดําริและเลาความตั้ง
แตตนใหภิกษุทั้งปวงทราบ และชักชวนพระสงฆใหมีความอุตสาหะ
ปลงใจชวยทําสังคายนา ภิกษุทั้งหลายก็อํานวยตาม จึงขอใหพระ
เถรเจาเลือกพระสงฆที่จะเขาประชุมทําสังคายนา พระเถรเจาจึงเลือก
พระสงฆลวนแตพระอรหันต ผูไดปฏิสัมภิทาและอภิญญา ๖ ซึ่ง
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รับยกยองจากพระศาสดา เปนจํานวน ๕๐๐ หยอนอยูองคหนึ่ง เพื่อ
ไวโอกาสแกพระอานนท การที่ไมเลือกพระอานนทเขาจํานวนในเวลา
นั้น เพราะอาศัยเหตุ ๒ ประการ คือ :๑. เพื่อปองกันคําปรับปวาทวาเห็นแกหนา เพราะพระอานนท
เปนพระอนุชา เปนอุปฏฐากใกลชิดของพระศาสดา ทั้งยังเปนเสขบุคคล.
๒. เพื่อใหสงฆเลือกเอง แมอยางไร ๆ ก็ทิ้งพระอานนทไมได
เพราะพระอานนทปรากฏวา ทานเปนคลังแหงพระสัทธรรม จําทรง
พระพุทธพจนไวไดมาก จนไดรับยกยองจากพระศาสดา ถาเวนเสีย
การสังคายนาก็นาจะไมสําเร็จ.
เมื่อพระมหากัสสปะไมเลือกพระอานนทเขา ภิกษุสงฆจึงขอ
รองใหเลือกพระอานนทเขาดวย เมื่อไดโอกาสเชนนั้น จึงไดเลือก
พระอานนทเขาในจํานวนดวย จึงบรรจบเปน ๕๐๐ พอดี ครัน้ เลือก
พระสงฆเสร็จแลว จึงหารือถึงสถานที่ซึ่งพระสงฆจักประชุมกันทํา
สังคายนา ไดตกลงพรอมกันวาจักไปทําที่กรุงราชคฤห เพราะกรุง
ราชคฤห บริบูรณดวยเสนาสนะและโคจรคาม พระเถรเจาจึงสวด
ประกาศสงฆดวยญัตติทุติยกรรมวาจาหามภิกษุสงฆ นอกจากที่จะ
ไปทําสังคายนามิใหไปจําพรรษา เพราะการสังคายนาเปนการใหญ
เกรงจะมีวิสภาคบุคคลไปขัดขวาง การที่ทําจักไมสําเร็จผล เมื่อยังอีก
เดือนครึ่งจะเขาพรรษา พระมหากัสสปะจึงพาพระสงฆที่จะไปทํา
สังคายนา ๒๕๐ องคไปสูกรุงราชคฤหโดยทางหนึ่ง พระอนุรุทธเถระ
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พาพระสงฆที่จะทําสังคายนา ๒๔๙ องค ไปกรุงราชคฤหโดยทางหนึ่ง
แยกกันไปคนละพวก.
ฝายพระอานนท ก็นําบาตรและจีวรของพระผูมีพระภาค พรอม
ดวยภิกษุสงฆเปนบริวารไปสูพระเชตวัน ณ พระนครสาวัตถี ซึ่งเปน
ที่ประทับของพระผูมีพระภาคในกาลกอน ในระหวางเดินทางไป เมื่อ
ประชาชนไดเห็นก็ทําใหนึกถึงพระผูมีพระภาค ไดมีความปริเทวนาการ
ร่ําใหระงมไปทั้ง ๒ ฟากมรรคา พระอานนทจึงเลาโลมใจมหาชนดวย
ไตรลักษณกถา ๓ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เมื่อถึงพระเชตวันแลว
ก็ปดกวาดพระคันธกุฎีซึ่งเปนที่เคยประทับของพระผูมีพระภาคใหหมด
จด ปฏิบัติดจุ ดังเมื่อพระองคยังทรงพระชนมอยู ในระหวางนั้นพระผู
เปนเจายืนและนั่งมากเกินไป จึงเปนเหตุใหเกิดอาพาธ รุงขึ้นวันที่ ๒
ไดฉันยาประจุอันเจือดวยนมสดและบํารุงกายใหสบายแลว ในวันที่ ๓
ไดเขาไปสูที่นิมนตของสุภมาณพมีพระเจตกเถระเปนปจฉาสมณะ ได
แสดงธรรมเทศนาสุภสูตรโปรดสุภมาณพ ขอหัตถกรรมปฏิสงั ขรณ
พระเชตวัน ครั้นเสร็จแลว ใกลจะเขาพรรษา พระเถรเจาก็ดําเนิน
ไปสูกรุงราชคฤห.
เมื่อไปประชุมพรอมกันที่กรุงราชคฤหแลว จึงพากันเขาไปทูล
พระเจาอชาตศัตรู ขอหัตถกรรมปฏิสังขารณมหาวิหาร ๑๘ ตําบล สําเร็จ
ในเดือนตนแหงกาลเขาพรรษา พอเขาเดือนที่ ๒ จึงไปทูลขอสถานที่
ประชุมทําสังคายนา พระเจาอชาตศัตรูก็สรางมหามณฑป ณ ประตูถ้ํา
สัตตบัณณคูหา ขางภูเขาเวภารบรรพต ถวายตามความประสงค เมื่อ
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วันกอนแหงวันที่พระสงฆจะประชมทําสังคายนา พระสงฆพากันเตือน
พระอานนทวา พรุงนี้เปนวันที่พระสงฆจักทําสังคายนาแลว ตัวทาน
ยังเปนเสขบุคคลอยู หาสมควรจักไปสูที่ประชุมไม ทานอยาประมาท
จงอุตสาหทําสมณธรรม พระอานนทก็รับคํา ในเวลาราตรีวันนั้น
พระอานนทก็ดํารงสติอยูดวยกายคตาสติกัมมัฏฐานปรารภความเพียรอัน
แรงกลา จนลวงเวลามัชฌิมยาม ก็ยังไมไดบรรลุธรรมวิเศษ จึงได
นึกถึงคําที่พระผูมีพระภาคตรัสทํานายไววา เราจักไดบรรลุธรรมพิเศษ
ในวันที่พระสงฆจักทําสังคายนา และไดดําริตอไปวาชะรอยความ
เพียรของเราจักกลาเกินไป ปรารภเพือ่ จักพักผอนรายกาย พอยกเทา
ทั้ง ๒ ขึ้นพนพื้น เอนกายขึ้นเหนือเตียง พระเศียรยังมิทันถึงเขนย
ก็ไดสําเร็จพระอรหัต พอรุงขึ้นก็ไดไปเขาประชุมทําสังคายนา เมื่อ
ประชุมพรอมกันแลว จึงปรึกษาสงฆ เลือกผูสมควรทําหนาที่
สังคายนา และวาจะควรสังคายนาพระปฎกไหนกอน จึงตกลงกันเลือก
พระมหากัสสปะ พระอุบาลี พระอานนท เปนผูทําหนาที่สังคายนา
และควรสังคายนาพระวินัยปฎกกอน เพราะพระวินัยเปนรากของพระศาสนา ถาพระวินัยยังตั้งมั่นอยูตราบใด พระศาสนาก็ดํารงมั่นอยู
ตราบนั้น และไดจัดทําโดยวิธีปุจฉาวิสัชนา คือ :ก. พระมหากัสสปะ เปนผูปุจฉาพระวินัย พระสูตร พระปรมัตถ.
ข. พระอุบาลี เปนผูวิสัชนาพระวินัย.
ค. พระอานนท เปนผูวิสัชนาพระสูตร พระปรมัตถ.
การปุจฉาและวิสัชนา ไดถามและแกถึงเรื่อง วัตถุ คือเรื่อง
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นิทาน คือเหตุแหงเรื่อง บุคคล คือผูที่เปนตนเหตุ บัญญัติ คือ
พระบัญญัติที่ทรงตั้งไวเดิม อนุบัญญัติ คือพระบัญญัติที่ทรงตั้งเพิ่ม
เติมขึ้นภายหลัง อาบัติ คือโทษที่ละเมิดพระบัญญัติ อนาบัติ คือ
ไมมีโทษ.
พระพุทธวจนะทั้งสิ้น จัดเปนปฎก คือหมวดหรือที่รวมได ๓
คือ :๑. พระวินัยปฎก ทีร่ วมพระวินัย.
๒. พระสุตตันตปฎก ทีร่ วมพระสูตร.
๓. พระปรมัตถปฎก ทีร่ วมพระปรมัตถ.
วิภังค ๒
พระวินยั แบงเปน ๒ วิภังค คือ :๑. ภิกขุวิภังค ไดแกวินัยของภิกษุ.
๒. ภิกขุนีวิภังค ไดแกวินัยของภิกษุณี.
เมื่อพระอุบาลีวิสัชนาพระวินัยจบแลว จึงจัดรวบรวมเขาเปน
กัณฑ ๆ ในชั้นตนวิสัชนาพระวินัยของภิกษุ เมื่อจบแลวจึงวิสัชนา
พระวินัยของภิกษุณี.
ภิกขุวิภังค มี ๘ กัณฑ
๑. ปาราชิก ๔ สิกขาบท ชื่อปาราชิกกัณฑ.
๒. สังฆาทิเสส ๑๓ สิกขาบท ชื่อเตรสกัณฑ.
๓. อนิยต ๒ สิกขาบท ชื่ออนิยตกัณฑ.
๔. นิสสัคคิยปาจิตตีย ๓๐ สิกขาบท ชื่อนิสสัคคิยกัณฑ.
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๕. ปาจิตตีย ๙๒ สิกขาบท ชือ่ ปาจิตติยกัณฑ.
๖. ปาฏิเทสนียะ ๔ สิกขาบท ชือ่ ปาฏิเทสนียกัณฑ.
๗. เสขิยวัตร ๗๕ สิกขาบท ชือ่ เสขิยกัณฑ.
๘. อธิกรณสมถะ ๗ สิกขาบท ชื่ออธิกรณสมถกัณฑ.
รวมภิกขุวิภังคมี ๒๒๗ สิกขาบท เปนวินัยของภิกษุ.
ภิกขุนีวิภังคมี ๗ กัณฑ
๑. ปาราชิก ๘ สิกขาบท ชื่อปาราชิกกัณฑ.
๒. สังฆาทิเสส ๑๗ สิกขาบท ชื่อสัตตรสกัณฑ.
๓. นิสสัคคิยปาจิตตีย ๓๐ สิกขาบท ชื่อนิสสัคคิยกัณฑ.
๔. สุทธิกปาจิตตีย ๑๖๖ สิกขาบท ชื่อปาจิตติยกัณฑ.
๕. ปาฏิเทสนียะ ๘ สิกขาบท ชื่อปาฏิเทสนียกัณฑ.
๖. เสขิยวัตร ๗๕ สิกขาบท ชือ่ เสขิยกัณฑ.
๗. อธิกรณสมถะ ๗ สิกขาบท ชื่อธิกรณสมถกัณฑ.
รวมภิกขุนีวิภงคมี ๓๑๑ สิกขาบท เปนวินัยสําหรับนางภิกษุณี.
วิภังคทั้ง ๒ นี้ เรียกอีกอยางหนึ่งวา อุภโตวิภังค.
เมื่อเสร็จแลวจึงสังคายนาขันธวรรคและปริวารวรรคตอไป ครั้น
แลวจัดเปนคัมภีรได ๕ คัมภีร :๑. คัมภีรอาทิกรรม.
๒. คัมภีรปาจิตตีย.
๓. คัมภีรมหาวรรค.
๔. คัมภีรจุลวรรค.
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๕. คัมภีรปริวารวรรค.
ในคัมภีรทั้ง ๕ นี้ เปนพระพุทธบัญญัติที่พระสัมมาสัมพุทธเจา
ทรงบัญญัติไว ตอมาไดมีทานผูรูไดอรรถาธิบายเพิ่มเติมเพื่อใหกุลบุตร
ไดเขาใจงาย และสะดวกแกการศึกษาปฏิบัติ ขอความที่ไดอรรถาธิบายไวนั้น ๆ ไดชื่อวาอรรถกถา มีสาํ หรับคัมภีรนั้น ๆ มีชื่อ
ดังนี้ :คัมภีรอาทิกรรม มีอรรถกถา ชื่อ ปมสมนฺตปาสาทิกา.
คัมภีรปาจิตตีย มีอรรถกถา ชื่อ ทุติยสนฺตปาสาทิกา.
คัมภีรมหาวรรค มีอรรถกถา ชื่อ ตติยสมนฺตปาสาทิกา.
คัมภีรจุลวรรค มีอรรถกถา ชื่อ จตุตฺถสมนฺตปาสาทิกา.
คัมภีรบริวาร
มีอรรถกถา ชื่อ ปฺจมสมนฺตปาสาทิกา.
พระวินยั ๕ คัมภีรน ี้ จัดเปนปฎกอันหนึ่ง ชือ่ วินัยปฎก จําแนก
เปนธรรมขันธ ๒๑,๐๐๐ พระธรรมขันธ.
อรรถแหงพระวินัย
พระวินยั ทั้งสิ้นมีอรรถ ๓ ประการ คือ :๑. วิวิธนยตฺตา เพราะอรรถวา มีนัยมีอยางตาง ๆ.
๒. วิเสสนยตฺตา เพราะอรรถวา มีนัยอันวิเศษ.
๓. กายวาจาน วินยโต เพราะอรรถวา เปนเครื่องตัดซึ่งกาย
และวาจา.
อํานาจประโยชนแหงการบัญญัติพระวินัย
พระวินัย พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติไว ดวยมุงใหไดรับ
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ประโยชน ๑๐ ประการ :๑. สงฺฆสุฏุตาย เพื่อวาดีแลวชอบแหงสงฆ.
๒. สงฺฆผาสุตาย เพื่อใหความสําราญแกสงฆ.
๓. ทุมมฺ กูน ปุคฺคลาน นิคฺคหาย เพื่อขมซึ่งบุคคลไมมีศีล
ทั้งหลาย อันเปนคนแกอยาก.
๔. เปสลาน ภิกขฺ ูน ผาสุวิหาราย เพื่อความอยูสบายแหง
ภิกษุทั้งหลายผูมีศีลเปนที่รกั .
๕. ทิฏ ธมฺมิกาน อาสวาน สวราย เพื่อปดเสียซึ่งอาสวะ
ทั้งหลายอันเปนไปในปจจุบันกาลเห็นประจักษ.
๖. สมฺปรายิกาน อาสวาน ปฏิฆาตาย เพื่อกําจัดเสีย ซึ่ง
อาสวะทั้งหลาย อันจักเกิดมี ณ ภพเบื้องหนา.
๗. อปฺปสนฺนาน วา ปสาทาย เพื่อความเลื่อมใสแหงชน
ทั้งหลาย ที่ยังไมเลื่อมใส.
๘. ปสนฺนาน วา ภิยฺโยภาวาย เพื่อนความเลื่อมใสยิ่งขึ้น
แหงชนทั้งหลายผูเลื่อมใสแลว
๙. สทฺธมฺมฏิติยา เพื่อความตั้งอยูแหงสัทธรรม.
๑๐. วินยานุคฺคหาย เพื่ออนุเคราะหซึ่งวินัย.
เมื่อสังคายนาพระวินัยจบแลว จึงสังคายนาพระสูตร พระสูตร
ที่ทานยกขึ้นแสดงเทาที่มีมาในสังคีติกถา ๒ สูตร คือพรหมชาลสูตร
สามัญญผลสูตร สังคายนาพรหมชาลสูตรกอน.
พรหมชาลสูตร พระผูมีพระภาคตรัสที่พระตําหนักรางในอุทยาน
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ชื่ออัมพลัฏฐิกา ในระหวางกรุงราชคฤหกับบานนาลันทาตอกัน ทรง
ปรารภสุปปยปริพาชกและพรหมทัตตมาณพ กลาวถอยคําเปนขาศึกกัน
สุปปยปริพาชกผูอาจารย กลาวนินทาพระรัตนตรัย พรหมทัตตมาณพ
ผูศิษยกลาวสรรเสริญพระรัตนตรัย ขอธรรมในพรหมชาลสูตรนั้น
ทรงแสดง จุลศีล มัชฌิมศีล มหาศีล และทิฏฐิ ๖๒ ประการ.
๑. จุลศีลมี ๒๖
๑. ปาณาติปาตา ปฏิวิรโต สพฺพภูตานุกมฺป เวนขาดจาก
ปาณาติบาต ปลูกเมตตาจิตในสัตวทั้งปวง.
๒. อทินฺนาทานา ปฏิวิรโต ทินฺนาทายี เวนขาดจากอทินนาทาน ถือเอาแตสิ่งของที่เจาของอนุญาตให.
๓. อพฺพหฺมจริย ปหาย พฺรหฺมจารี ละความประพฤติธรรม
อันมิใชพรหมจรรย ประพฤติธรรมอันเปนพรหมจรรย.
๔. มุสาวาทา ปฏิวิรโต สจฺจวาที เวนขาดจากการกลาวเท็จ
กลาวแตคําจริง.
๕. ปสณ
ุ าย วาจาย ปฏิวิรโต สมคฺคนนฺที เวนขาดจาก
การกลาววาจาสอเสียด พอใจกลาวแตคําอันชักนําใหสามัคคี.
๖. ผรุสาย วาจาย ปฏิวิรโต เปมนียา เวนขาดจากการ
กลาววาจาหยาบ กลาวแตวาจาออนหวานจับใจ.
๗. สมฺผปฺปลาปา ปฏิวิรโต ธมฺมวาที เวนขาดจากการกลาว
วาจาโปรยเสียซึ่งประโยชน กลาวแตวาจาอันเปนธรรม.
๘. พีชคามภูตคามสมารมฺภา ปฏิวิรโต เวนขาดจากการ
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พรากพีชคามและภูตคาม.
๙. วิรโต วิกาลโภชนา เวนจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาล.
๑๐. นจฺจคีตวาทิตวิสูกทสฺสนา ปฏิวิรโต เวนขาดจากการ
ฟอนรําขับรองและประโคมดนตรี.
๑๑. มาลาคนฺธวิเลปนธารณมณฺฑนวิภูสนฏานา ปฏิวิรโต
เวนขาดจากการลูบไล ทัดทรง ประดับตกแตงกาย ดวยดอกไม และ
ของหอม.
๑๒. อุจฺจาสยมนมหาสยนา ปฏิวิรโต เวนขาดจากการนั่งนอน
บนที่นั่งที่นอนสูงใหญ.
๑๓. ชาตรูปรชตปฏิคฺคหณา ปฏิวิรโต เวนขาดจากการรับ
ทองและเงิน.
๑๔. อามกธฺปฏิคฺคหณา ปฏิวิรโต เวนขาดจากการรับ
ธัญญชาติดิบ.
๑๕. อามกมสปฏคฺคหณา ปฏิวริ โต เวนขาดจากการรับเนื้อดิบ.
๑๖. อิตฺถีกุมาริกปฏิคฺคหณา ปฏิวิรโต เวนขาดจากการรับ
หญิงและเด็กหญิง.
๑๗. ทาสีทาสปฏิคฺคหณา ปฏิวริ โต เวนขาดจากการรับ
ทาสหญิงและทาสชาย.
๑๘. อเชฬกปฏิคฺคหณา ปฏิวริ โต เวนขาดจากการรับแพะ
และแกะ.
๑๙. กุกกฺ ุฏสูกรปฏิคคฺ หณา ปฏิวริ โต เวนขาดจากการรับไก
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และสุกร.
๒๐. หตฺถิควสฺสวฬวาปกฺคฺคหณา ปฏิวิรโต เวนขาดจากการ
รับชาง โค มา และลา.
๒๑. เขตฺตวตฺถุปฏิคฺคหณา ปฏิวริ โต เวนขาดจากการรับ
ที่นาและที่สวน.
๒๒. ทูเตยฺยปหิณคมนานุโยคา ปฏิวิรโค เวนขาดจากการ
รับใชผูอื่น อันมิเปนธรรม.
๒๓. กยวิกฺกยา ปฏิวิรโต เวนขาดจากการซื้อและขาย.
๒๔. ตุลากูฏกสกูฏมานกูฏา ปฏิวิรโต เวนขาดจากการโกง
ดวยตราชั่ง โกงดวยทอง และการโกงดวยการนับการตวง.
๒๕. อุกฺโกฏนวฺจนิกติสาวิโยคา ปฏิวิรโต เวนขาดจาก
การทําของปลอม การหลอกลวง และการทํากลอุบายตาง ๆ
๒๖. เฉทนวธพนฺะนวิปราโมสอาโลปสหสาการา ปฏิวิรโต
เวนขาดจากการประหาร การผลาญชีวิต การจองจํา การแยงชิง
การปลนสดม และการขูก รรมโชกตาง ๆ.
มัชฌิมศีล ๑๐
๑. พีชคามภูตคามสมารมฺภา ปฏิวิรโต เวนขาดจากการ
พรากพีชคามและภูตคาม.
๒. สนฺนิธิการกปริโภคา ปฏิวิรโต เวนขาดจากการบริโภค
อาหารที่ทําการสั่งสมไว.
๓. วิสกู ทสฺสนา ปฏิวิรโต เวนขาดจากการดูสิ่งเปนขาศึกแกกุศล.
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๔. ชูตปฺปมาทฏานา ปฏิวิรโต เวนขาดจากเหตุเปนที่ตั้ง
แหงความมัวเมา คือการเลนการพนัน.
๕. อุจจฺ าสยนมหาสยนา ปฏิวริ โต เวนขาดจากการนั่งนอน
บนที่นั่งที่นอนสูงใหญ.
๖. มณฺพนวิภูสนฏานานุโยคา ปฏิวิรโต เวนขาดจากการ
ประกอบเหตุแหงการประดับตกแตง.
๗. ติรจฺฉานกถาย ปฏิวิรโต เวนขาดจากการพูดดิรัจฉานกถา.
๘. วิคคฺ าหิกกถาย ปฏิวิรโต เวนขาดจากการกลาววาจาเราะราน.
๙. ทูเตยฺยปหิณคมนานุโยคา ปฏิวิรโต เวนขาดจากการรับ
ใชผูอื่นอันมิเปนธรรม
๑๐. กุหนลปนา ปฏิวิรโต เวนขาดจากการโกหกลอลวงตาง ๆ.
มหาศีล ๗
๑. เวนจากการเลี้ยงชีพผิด ดวยดิรัจฉานวิชชา มีการทายอวัยวะ
และวิชาวาดวยอวัยวะเปนตน.
๒. เวนาการเลี้ยงชีพผิด ดวยดิรัจฉานวิชชา คือการทาย
ลักษณะตาง ๆ มีลักษณะแกวมณีเปนตน.
๓. เวนจากการเลี้ยงชีพผิด ดวยดิรัจฉานวิชชา มีการดูฤกษยาม
เปนตน.
๔. เวนจากการเลี้ยงชีพผิด ดวยดิรัจฉานวิชา มีการทายพระจันทรพระอาทิตยเปนตน.
๕. เวนจากการเลี้ยงชีพผิด ดวยดิรัจฉานวิชชา มีการทายฝนดี
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และทายฝนแลงเปนตน.
๖. เวนจากการเลี้ยงชีพผิด ดวยดิรัจฉานวิชชา มีการทาย
อาวาหมงคลและวิวาหมงคลเปนตน.
๗. เวนจากการเลี้ยงชีพผิด ดวยดิรัจฉานวิชชา มีการบน
เทวดา บนภูตผีเปนตน.
สามัญญผลสูตร พระผูมีพระภาคตรัสที่สวนอัมพวัน คือสวน
มะมวงแหงหมดชีวกโกมารภัจจ ตรัสแกพระเจาอชาตศัตรูราชบพิตร
ผูเปนพระราชโอรสแหงนางเวเทหิราชเวที ผูครองราชคฤหมหานคร
ในความทรงแสดงถึงสามัญญผล คือผลแหงความเปนสมณะ ทรง
ยกสีลสังวร อินทรียสังวร นีวรณ รูปฌาน ๔ วิชชา ๘ วิมตุ ติ ๒
อาสวะ ๓.
พระสูตรรวมเปนนิกาย
เมื่อสังคายนาพระสูตรแลว จึงจัดรวบรวมเปนหมวดหมู เรียกวา
นิกาย มี ๕ คัมภีร คือ :๑. ทีฆนิกาย ๓๔ สูตร มีพรหมชาลสูตรเปนตน.
๒. มัชฌิมนิกาย ๑๕๒ สูตร มีมูลปริยายสูตรเปนตน.
๓. สังขุตตนิกาย ๗๗๖๒ สูตร มีโอฆตรณสูตรเปนตน.
๔. อังคุตตรนิกาย ๙๕๕๗ สูตร มีจิตปริยาทานสูตรเปนตน.
๕. ขุททกนิกาย จําแนกออกเปนคัมภีรอีก ๑๕ คัมภีร :๑) ขุททกปาฐะ.
๒) ธรรมบท.
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๓) อุทาน
๔) อิติวุตตก
๕) สุตตนิบาต
๖) วิมานวัตถุ
๗) เปตวัตถุ
๘) เถรคาถา
๙) เถรีคาถา
๑๐) ชาดก
๑๑) นิทเทส
๑๒) ปฏิสัมภิทา
๑๓) อปทาน
๑๔) พุทธวงศ
๑๕) จริยาปฎก
พระสุตตันตปฎก เมื่อจําแนกออกเปนธรรมขันธได ๒๑,๐๐๐
พระธรรมขันธ.
อรรถแหงพระสูตร
พระสูตรทั้งสิ้น มีอรรถ ๖ ประการ คือ :๑. สูจนโต
เหตุวาทรงแสดงผลใหเปนประโยชนแกผูอื่นเปน
อันดี.
๒. สุวตุ ฺตโต
เพราะเหตุตรัสเทศนาอนุโลมตามอัชฌาศัยแหง
สัตว.
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๓. สวนโต

เพราะพระสูตรนั้นใหสําเร็จซึ่งพระโยชน เหมือน
ขาวกลาใหสําเร็จผล.
๔. สูทนโต
เพราะพระสูตรนั้นเปนที่ไหลออกแหงผลเหมือน
แมโคนมเปนที่ไหลออกแหงน้ํานม.
๕. สุตตฺ าณา
เพราะพระสูตรนั้นรักษาไวซึ่งพระโยชนแกสัตว
ผูปฏิบัตดิ วยดี.
๖. สุตตฺ สภาคโต เพราะพระสูตรนั้น ยังสัตวใหปฏิบัติดําเนิน
ทางทรงตอพระนิพพาน เหมือนสายบรรทัด
แหงนายชางไม.

ทิฏฐิ ๖๒
ทิฏฐิ แปลวา ความเห็น ที่บัญญัติขึ้น ยอมเปนไปตามอํานาจ
ความเห็นของบุคคลพวกหนึ่ง ๆ พวกไหนมีความเห็นอยางไร ก็บัญญัติ
อยางนั้น ดวยสําคัญวาความเห็นของตนนั้นถูก เมื่อมากหมูมากพวก
ความเห็นจึงมีมาก และการที่บัญญัติขึ้น ก็เพราะปรารภวัตถุตาง ๆ กัน.
สมณพราหมณพวกหนึ่ง ปรารภขันธอันเปนสวนอดีต กลาวคํา
อันแสดงทิฏฐิดวยวัตถุ ๑๘ อยาง.
ผูมีความเห็นวาเที่ยง แลวบัญญัติตนและโลกวาเที่ยง ดวย
ปรารภวัตถุ ๔ อยาง คือ :-
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๑. อาศัยตนระลึกชาติได ชาติหนึ่งบาง สองชาติบาง จนถึง
หลายแสนชาติบาง.
๒. อาศัยตนระลึกชาติได สังวัฏฏกัปวิวัฏฏกัปหนึ่งบาง สอง
บาง จนถึงสิบบาง.
๓. อาศัยตนระลึกชาติได ยิ่งกวาสิบสังวัฏฏกัปวิวัฏฏกัปบาง
ยี่สิบบาง สามสิบบาง สี่สิบบาง.
๔. อาศัยตนนึกถึงเทียบเคียง คาดคะเนเอาดวยความคิดของ
ตนเอง.
ผูมีความเห็นวา บางอยางเที่ยง บางอยางไมเที่ยง บัญญัติตน
และโลกวา บางอยางเที่ยง บางอยางไมเที่ยง ดวยปรารภวัตถุ ๔ อยาง
คือ :๑. อาศัยตนไปเกิดเปนพรหม ระลึกชาติไดเพียงชาติเดียว
ถอยหลังยิ่งกวานั้นระลึกไมได เห็นพรหมผูเกิดกอนมีอายุยืน จึงสําคัญ
วา มหาพรหมเทานั้นเที่ยง นอกนั้นไมเที่ยง.
๒. อาศัยตนเกิดเปนเทพดา ชื่อขิฑฑาปโทสิกา และระลึกชาติ
ได จึงสําคัญวา เทพดาชื่อขิฑฑาปโทสิกาเทานั้นเที่ยง นอกนัน้ ไมเที่ยง.
๓. อาศัยตนเกิดเปนเทพดาชื่อ มโนโทสิกา และระลึกชาติได
จึงสําคัญวา เทพดาชื่อ มโนปโทสิกา เทานั้นเที่ยง นอกนั้นไมเที่ยง.
๔. อาศัยตนคิดคาดคะเนเทียบเคียงวา ตา หู จมูก ลิ้น กาย
ไดชื่อวาตนไมเที่ยง สวนจิต มนะ วิญญาณ ไดชอื่ วาตนเหมือนกัน
เปนของเที่ยง.
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ผูมีความเห็นวา โลกมีที่สุดหรือไมมีที่สุด และบัญญัติขึ้นดวย
วัตถุ ๔ อยาง คือ :๑. อาศัยเหตุที่ตนบรรลุเจโตสมาธิแลว เขาใจตามอาการแหง
โลก จึงบัญญัติวา โลกกลม มีที่สุด.
๒. อาศัยเหตุที่ตนตั้งอยูในคุณเชนนั้น เขาใจตามอาการแหง
โลก บัญญัตวิ า โลกไมมที ี่สุด.
๓. อาศัยเหตุที่ตนตั้งอยูในคุณเชนนั้น เขาใจตามอาการแหง
โลก จึงบัญญัติวา โลกมีที่สุดดวย ไมมีที่สุดดวย.
๔. อาศัยการนึกคาดคะเนเทียบเคียงเอา แลวบัญญัติวา โลก
มีที่สุดก็ไมใช ไมมีที่สุดก็ไมใช.
ผูมีความเห็นกลับกลอก พูดไมตายตัว เพราะกลัวผิด และ
บัญญัติขึ้นดวยวัตถุ ๔ อยาง คือ :๑. เพราะกลัวมุสา.
๒. เพราะกลัวอุปาทาน.
๓. เพราะกลัวถูกไลเลียง.
๔. เพราะความเขลา.
ผูมีความเห็นวา ตนและโลกเกิดขึ้นลอย ๆ และบัญญัติดวย
วัตถุ ๒ อยาง คือ :๑. อาศัยตนเกิดเปนอสัญญีสัตว ระลึกชาติไดเพียงเทานั้น ถอย
หลังไประลึกไมได จึงบัญญัติวา ตนและโลกเกิดขึ้นลอย ๆ.
๒. อาศัยตนนึกคาดคะเนเทียบเคียงเอา จึงบัญญัติวา ตนและ
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โลกเกิดขึ้นลอย ๆ.
ผูมีความเห็นวา สัตวตายแลว มีสัญญา และบัญญัติขึ้นดวย
วัตถุ ๑๖ อยาง คือ :๑. บัญญัติวา ตนมีรูป เที่ยง ตายแลว มีสญ
ั ญา.
๒. บัญญัติวา ตนไมมีรูป เที่ยง ตายแลว มีสัญญา.
๓. บัญญัติวา ตนมีรูปหรือไมมีรูป ก็ถูกทั้งนั้น เปนของเที่ยง
ตายแลว มีสญ
ั ญา.
๔. บัญญัติวา ตนมีรูปก็ไมใช ไมมีรูปก็ไมใช เปนของเที่ยง
ตายแลว มีสญ
ั ญา.
๕. บัญญัติวา ตนมีที่สุด เที่ยง ตายแลว มีสญ
ั ญา.
๖. บัญญัติวา ตนไมมีทีสุด เทียง ตายแลว มีสัญญา.
๗. บัญญัติวา ตนมีที่สุด หรือไมมีที่สุด ก็ถกู ทั้งนั้น เปนของ
เที่ยง ตายแลว มีสัญญา.
๘. บัญญัติวา ตนมีที่สุดก็ไมใช ไมมีที่สุดก็ไมใช เปนของ
เที่ยง ตายแลว มีสัญญา.
๙. บัญญัติวา ตนมีสัญญาอยางเดียว เปนของเที่ยง ตายแลว
มีสัญญา.
๑๐. บัญญัติวา ตนมีสัญญาตางกัน เปนของเที่ยง ตายแลว
มีสัญญา.
๑๑. บัญญัติวา ตนมีสัญญานอย เปนของเที่ยง ตายแลว
มีสัญญา.
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๑๒. บัญญัติวา ตนมีสัญญามาก เปนของเที่ยง ตายแลว
มีสัญญา.
๑๓. บัญญัติวา ตนมีสุขอยางเดียว เปนของเที่ยง ตายแลว
มีสัญญา.
๑๔. บัญญัติวา ตนมีทุกขอยางเดียว เปนของเที่ยง ตายแลว
มีสัญญา.
๑๕. บัญญัติวา ตนมีทั้งสุขทั้งทุกข เปนของเที่ยง ตายแลว
มีสัญญา.
๑๖. บัญญัติวา ตนไมมีสุขไมมีทุกข เปนของเที่ยง ตายแลว
มีสัญญา.
ผูมีความเห็นวา สัตวตายแลวไมมีสัญญา และบัญญัติขึ้นดวย
วัตถุ ๘ อยาง คือ :๑. บัญญัติวา ตนมีรูป เปนของเที่ยง ตายแลว ไมมีสัญญา.
๒. บัญญัติวา ตนไมมีรูป เที่ยง ตายแลว ไมมีสัญญา.
๓. บัญญัติวา ตนมีรูปหรือไมมีรูป ก็ถูก เทีย่ ง ตายแลว
ไมมีสัญญา.
๔. บัญญัติวา ตนมีรูปก็ไมใช ไมมีรูปก็ไมใช เที่ยง ตายแลว
ไมมีสัญญา.
๕. บัญญัติวา ตนมีที่สุด เที่ยง ตายแลว ไมมีสัญญา.
๖. บัญญัติวา ตนไมมีที่สุด เทีย่ ง ตายแลว ไมมีสัญญา.
๗. บัญญัติวา ตนไมมีที่สุด หรือไมมีที่สุด ก็ถูก เที่ยง ตายแลว
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ไมมีสัญญา.
๘. บัญญัติวา ตนมีที่สุดก็ไมใช ไมมีที่สุดก็ไมใช เที่ยง ตาย
แลว ไมมีสญ
ั ญา.
ผูมีความเห็นวา สัตวตายแลว มีสัญญาก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใช
และบัญญัตขิ ึ้นดวยวัตถุ ๘ อยางคือ :๑. บัญญัติวา ตนมีรูป เที่ยง ตายแลว มีสญ
ั ญาก็ไมใช
ไมมีสัญญาก็ไมใช.
๒. บัญญัติวา ตนไมมีรูป เที่ยง ตายแลว มีสัญญาก็ไมใช
ไมมีสัญญาก็ไมใช
๓. บัญญัติวา ตนมีรูปหรือไมมีรูป ก็ถูก เที่ยง ตายแลว
มีสัญญาก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใช.
๔. บัญญัติวา ตนมีรูปก็ไมใช ไมมีรูปก็ไมใช เที่ยง ตายแลว
มีสัญญาก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใช.
๕. บัญญัติวา ตนมีที่สุด เที่ยง ตายแลว มีสญ
ั ญาก็ไมใช
ไมมีสัญญาก็ไมใช.
๖. บัญญัติวา ตนไมมีที่สุด เทีย่ ง ตายแลว มีสัญญาก็ไมใช
ไมมีสัญญาก็ไมใช.
๗. บัญญัติวา ตนมีที่สุดหรือไมมีที่สุด ก็ถูก เที่ยง ตายแลว
มีสัญญาก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใช.
๘. บัญญัติวา ตนมีที่สุดก็ไมใช ไมมีที่สุดก็ไมใช ตายแลว
มีสัญญาก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใช.
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ผูมีความเห็นวา สัตวตายแลวขาดสูญ และบัญญัติขึ้นดวย
วัตถุ ๗ อยาง คือ :๑. บัญญัติวา สัตวเกิดในครรภ ตายแลวขาดสูญ.
๒. บัญญัติวา พวกเทพดาชั้นกามาวจร ตายแลวขาดสูญ.
๓. บัญญัติวา พวกเทพดาชั้นรูปพรหม ตายแลวขาดสูญ.
๔. บัญญัติวา พวกทานผูไดอรูปฌานที่ ๑ ตายแลวขาดสูญ.
๕. บัญญัติวา พวกทานผูไดอรูปฌานที่ ๒ ตายแลวขาดสูญ.
๖. บัญญัติวา พวกทานผูไดอรูปฌานที่ ๓ ตายแลวขาดสูญ.
๗. บัญญัติวา พวกทานผูไดอรูปฌานที่ ๔ ตายแลวขาดสูญ.
ผูมีความเห็นวา นิพพานมีในปจจุบัน และบัญญัติขึ้นดวยวัตถุ
๙ อยาง คือ :๑. บัญญัติวา ผูบริบูรณดวยกามคุณ ๕ ชื่อวาบรรลุนิพพานใน
ปจจุบัน .
๒. บัญญัติวา ผูไดปฐมฌาน ชือ่ วาไดบรรลุนิพพานในปจจุบัน.
๓. บัญญัติวา ผูไดทุติยฌาน ชือ่ วาไดบรรลุนิพพานในปจจุบัน.
๔. บัญญัติวา ผูไดตติยฌาน ชือ่ วาไดบรรลุนิพพานในปจจุบัน.
๕. บัญญัติวา ผูไดจตุตถฌาน ชือ่ วาไดบรรลุนิพพานในปจจุบัน.
พระสูตรทั้งสิ้น รวมเรียกวา สุตตันตปฎก จําแนกเปนธรรมขันธ ๒๑,๐๐๐ พระธรรมขันธ.
เมื่อสังคายนาพระสุตตันตปฎกจบแลว จึงสังคายนาพระปรมัตถปฎกสืบไป ธรรมที่ยกขึน้ แสดงจัดเปนปรมัตถ ในที่นี้ไดแกอภิธรรม.
๑

๑. ขอนี้แยกเปน ๕ ขอ ฯ ๒. ตั้งแตนไี้ ปเปน ๖---- ---- จึงรวมเปน ๙ ฯ
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มูลเหตุที่ทรงแสดงอภิธรรม
มีเรื่องเลาวา เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสรูแลวได ๗ พรรษามี
พระหฤทัยประกอบดวยพระกตัญูจะสนองคุณพระชนนี เมื่อพระองค
ทรงทํายมกปาฏิหาริยทรมานเดียรถีย ที่ตนคัณฑามพฤกษ (ตน
มะมวง) เสร็จแลวจึงเสด็จไปยังดาวดึงสพิภพ ประทับนั่งเหนือ
บัณฑุกัมพลสิลาอาสน ภายใตรมไมปาริกชาติ ครั้งนั้นสมเด็จ
อมรินทราธิราชจึงปาวประกาศเทพดาใหมาประชุม ในขณะนั้นพระ
พุทธมารดาเสด็จอยู ณ ชั้นดุสิตพิภพ ไมไดมาประชุม พระพุทธองค
จึงตรัสถามทาวโกสียถึงพระพุทธมารดา ทาวโกสียทราบพระอัธยาศัย
จึงไปเชิญพระพุทธมารดามาสูที่ประชุม ณ ดาวดึงสพิภพ .
ครั้นพระพุทธมารดาเสด็จมาแลว พระพุทธองคจึงทรงแสดง
พระอภิธรรม รวม ๗ คัมภีร เมื่อจบพระธรรมเทศนา พระพุทธมารดาไดสําเร็จโสดาปตติผล.
พระอภิธรรมมี ๗ คัมภีร
พระอภิธรรม ๗ คัมภีร โดยยอคือ สัง. วิ. ธา. ปุ. ก. ย. ป.
๑. สัง. - สังคณี.
๒. วิ. - วิภังค.
๑

๑. การที่พระพุทธเจาไมเสด็จไปยังดุสิตพิภพ อันเปนที่อยูของพระพุทธมารดานั้น ตามทาง
สันนิษฐานวา เพราะพระองคทรงมุงประโยชนอันใหญ ถาพระพุทธองคเสด็จเลยขึน้ ไปถึงชั้นดุสติ
พิภพ เทพดาชาวดาวดึงสพิภพซึ่งอยูต่ํากวา ก็ไมสามารถจะขึ้นไปยังดุสิตพิภพได จะไมได
รับรสพระสัทธรรม ถาเสด็จอยูชั้นดาวดึงส เทพดาชาวดุสิต ยอมสามารถมาฟงได เหตุนี้
จึงเสด็จประทับอยูเพียงดาวดึงสพิภพ. ส. ป.
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๓. ธา. - ธาตุกถา.
๔. ปุ. - ปุคคลบัญญัติ.
๕. ก. - กถาวัตถุ.
๖. ย. - ยมก.
๗. ป. - ปฏฐาน.
๑. คัมภีรพระสังคณี จําแนกเปนกัณฑ ๔ คือ :ก. จิตตวิภัตติกัณฑ
จําแนกจิตเจตสิกเปนตน.
ข. รูปวิภัตติกัณฑ
จําแนกรูปเปนตน.
ค. นิกเขปราสิกัณฑ จําแนกธรรมในบทมาติกานั้น ๆ.
ฆ. อัตถุทธารกัณฑ จําแนกอรรถ คือเนื้อความเปนตน.
๒. คัมภีรพระวิภังค จําแนกวิภังค ๑๘ ประการ มีขันธวิภังค
เปนตน.
๓. คัมภีรพระธาตุกถา วาดวยการสงเคราะหธรรมอันจัดเปน
กองธาตุตาง ๆ เปนตน.
๔. คัมภีรพระปุคคลบัญญัติ กลาวถึงบัญญัติ ๖ ประการ มีขันธบัญญัติเปนตน.
๕. คัมภีรพระกถาวัตถุ จําแนกพระสูตรเปนฝายสกวาที ปรวาที
เปนตน.
๖. คัมภีรพระยมก จําแนกธรรมออกเปนคู ๆ เชนธรรมเปน
ฝายกุศลและมูลแหงธรรมฝายกุศลเปนตน.
๗. คัมภีรพระมหาปฏฐาน จําแนกธรรมประกอบดวยเหตุปจจัย
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เปนตน.
พระอภิธรรมทั้ง ๗ พระคัมภีร รวมเขาดวยกันจัดเปนปฎก
เรียกอภิธรรมปฎก จําแนกเปนธรรมขันธได ๔๒,๐๐๐ พระธรรมขันธ
ทรงแสดง ๓ เดือนจบ รวมทั้ง ๓ ปฎกเปน ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ.
อรรถแหงอภิธรรมมี ๕
๑. วุฑฌ
ฺ ิมนฺโต มีอรรถวาเจริญมากขึ้น.
๒. สลกฺขณา มีอรรถวากําหนด.
๓. ปูชติ า
มีอรรถวานาบูชา.
๔. ปริจฺฉินฺนา มีอรรถวาเปนสวน ๆ ไมคละกัน.
๕. อธิกา
มีอรรถวายิ่ง.
สังคายนาครั้งนี้ พระสงฆไดประชุมทําที่ถ้ําสัตตบัณณคูหา เขา
เวภารบรรพต กรุงราชคฤห นับแตพทุ ธปรินิพพานลวงแลวได ๓
เดือน พระมหากัสสประเปนประธาน การกสงฆ ๕๐๐ กระทําอยู ๗
เดือนจึงเสร็จ พระเจาอชาตศัตรูเปนผูอุปถัมภ.
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ทุติยสังคีติ
เมื่อพระอรหันต ๕๐๐ มีพระมหากัสสปะเปนประธาน ไดประชุม
ทําสังคายนาเสร็จแลว ตอจากนั้นมา นับแตวันพระสัมมาสัมพุทธเจา
เสด็จดับขันธปรินิพพานลวงมาได ๑๐๐ ป ภิกษุวัชชีบุตรผูอยูในเมือง
ไพศาลี ไดบัญญัติวัตถุ ๑๐ ประการ ซึ่งผิดตอพระวินัยบัญญัติวาไม
เปนอาบัติ ครั้งนั้นพระยสะ บุตรกากัณฑกพราหมณ เธอไดอภิญญา ๖
ประกอบดวยฤทธิ์ เที่ยวจาริกไปในบานวัชชีคาม ไดฟงวัตถุ ๑๐
ประการ ซึ่งภิกษุวัชชีบุตรบัญญัติขึ้น ประสงคจะระงับอธิกรณนั้น จึง
ไปอยูในมหาวันวิหารใกลกรุงไพศาลี ครั้งนั้นภิกษุวัชชีบุตรเอาถาด
ทองสําริดใสน้ําใหเต็มแลว ตั้งไวในทามกลางสงฆ ณ โรงอุโบสถ
ประกาศแกอุบาสกวา ทานจงถวายเงินทองแกสงฆเปนตน สงฆตอง
การดวยบริขารดังนี้ พระยสเถระก็หามวา ทานอยาให เงินทอง
ไมสมควรแกสงฆ แตอุบาสกไมเชื่อ ไดใหเงินทองแกสงฆ รุงขึ้นก็
นําออกแจกกัน และไดแบงสวนนํามาถวายพระยสเถระดวย พระยสเถระไมรับ กลับติเตียนทั้งผูรับและผูถวาย ภิกษุวัชชีบุตรที่ไมละอาย
แกบาป ชวนกันทําปฏิสารณียกรรมแกพระยสเถระ โดยฐานอางวา
ดาอุบาสกผูถวายทองเงินแกพระภิกษุสงฆ ใหพระยสะไปขอขมาโทษ
อุบาสก พระยสเถระจึงวา ถาจะใหเราไปขอขมาเชนนั้น จงใหภิกษุ
เปนอนุทูตกํากับเราไปดวย เมื่อภิกษุวัชชีบุตรสมมติภิกษุผูเปนอนุทูต
ใหแลว พระยสเถระจึงไปสูสํานักของอุบาสกกับดวยภิกษุอนุทูต ครั้น
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ไปถึงจึงกลาวแกอุบาสกเหลานั้น แสดงถึงเรื่องพระวินัยบัญญัติวา
ทองและเงินเปนของไมสมควรแกสมณะ พระสัมมาสัมพุทธเจาทรง
บัญญัติหามไมใหภิกษุรับทองเงิน พระสัมมาสัมพุทธเจา ไดตรัส
อุปมาอุปไมยแกภิกษุทั้งหลายไววา
พระจันทรพระอาทิตยจะเศราหมองดวยมลทิน ๔ ประการ คือ
หมอก ๑ ควัน ๑ ธุลี ๑ อสุรินทราหูเขาบังเหลี่ยม ๑.
ภิกษุในพระพุทธศาสนาจะไมมีตบะ ไมรุงเรืองดวยศีล ดวย
มลทิน ๔ ประการ
๑. เสพสุราเมรัย.
๒. สองเสพกามคุณ.
๓. ยินดีรับทองเงิน.
๔. เลี้ยงชีวิตไมชอบธรรม มีชังฆเปสนะ คือรับเปนคนใชของ
คฤหัสถเปนตน.
เมื่อพระยสะกลาวเชนนั้น เหลาอุบาสกชาวเมืองไพศาลี ก็ชื่น
ชมสรรเสริญพระยสะวา พระผูเปนเจาเทานั้น เปนสมณศักยบุตร
และอาราธนาใหอยูในเมืองไพศาลี ครั้นแลวพระยสะก็กลับมาสูมหา
วิหารกับดวยพระภิกษุผูอนุทูต เหลาภิกษุวัชชีบุตรจึงถามวา พระยสะ
ไปขอขมาโทษแลวหรือ ภิกษุอนุทูตจึงวา ไปขอขมาที่ไหน กลับไป
บอกแกเขาวา พวกเรานี้ไมใชสมณะทั้งสิ้น เขาก็เลื่อมใสเธอ
ึจึงคิดจะลงอุกเขปนียกรรมแกพระยสะ โดยฐานที่ไปยกโทษของพวกตน
ไดพากันไปลอมกุฎีของพระยสะ พระเถรเจารูตัว ก็เหาะขึ้น
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บนเวหาสไปในอากาศถึงเมืองโกสัมพี แลวใหภกิ ษุไปแจงเหตุแก
ภิกษุผูอยูในเมืองปาวาและอวันติกนครใหรู สวนพระยสเถระไดไป
สูสํานักพระสัมภูตเถระซึ่งอยูที่อโธตังคบรรพต แจงเหตุใหทราบ พระ
มหาเถระที่เปนพระขีณาสพอยูในเมืองปาวา ๖ รูป อยูในอวันติกนคร
๘๐ รูป ไดฟงถอยคําจากภิกษุผูไปบอกเชนนั้น ไดพากันออกจากที่อยู
ลงมาสูอโธตังคบรรพต รวมทั้งหมดที่มาประชุมกันในที่นั้น ๙๐,๐๐๐
(เกาหมื่น) รูป ลวนเปนพระขีณาสพหารือกันถึงเรื่องที่จะระงับอธิกรณ.
ในกาลนั้น พระเรวตเถระ ผูเปนสัทธิวิหาริกศิษยพระอานนท
อยูเมืองโสเรยยนคร เปนผูฉลาดในพระไตรปฎก พระขีณาสพเหลา
นั้นทราบวาทานจักเปนฝกฝายแหงตน จึงพากันไปหาทาน ณ โสเรยยนคร แตไมพบ จึงตามไปพบที่เมืองสหชาตินคร พระยสะจึงยกวัตถุ
๑๐ ประการ ที่พวกภิกษุวัชชีบุตรบัญญัติขึ้น ถามพระเรวตเถระวา
ควรหรือไม พระเรวตเถระตอบวาไมควร พระขีณาสพเหลานั้นได
มีความปรารถนาพรอมกันจะไประงับอธิกรณ.
ฝายภิกษุวัชชีบุตร คิดจะเอาพระเรวตเถระเขาเปนพวกของ
ตน จึงจัดแจงสมณบริขารรีบไปสูสหชาตินคร เพื่อถวายแกพระ
เรวตเถระ.
พระสาฬหเถระ ผูเปนศิษยพระอานนท ซึ่งอยูในสหชาตินคร
ไดทราบความแลวจึงพิจารณาดูวาฝายไหนผิด ฝายไหนถูก ก็ทราบ
ชัดดวยญาณ พรอมทั้งทาวมหาพรหมก็ไดลงมาแจงเหตุใหทราบอีก วา
ภิกษุผูที่อยูในปาวานคร เปนธรรมวาที ฝายภิกษุผูอยูในปาจินทิศ เปน
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อภิธรรมวาที.
เมื่อภิกษุวัชชีบุตร ถึงสหชาตินครแลว จึงเอาสมณบริขาร เขา
ถวายพระเรวตเถระ ๆ ไมรับ จึงพากันไปหาพระอุตตรภิกษุผูเปนศิษย
อุปฏฐาก ขอใหชวยวากลาวและสนับสนุนฝายตน อุตตรภิกษุผูอุปฏฐาก
ก็เขาไปวิงวอนพระเรวตเถระ ๆ จึงขับไลพระอุตตรภิกษุผูเปนศิษยนั้น
เสีย.
ฝายพวกภิกษุวัชชีบตุ รไมไดพวก จึงพากันไปสูเมืองปาตลีบุตร
เขาไปทูลลอลวงพระเจากาลาโศกราชวา พวกตนไดชําระพระคันธกุฎี
สมเด็จพระผูมีพระภาคในมหาวันวิหารวัชชีภูมิ ภิกษุคามวาสีจะมาชิง
เอาวิหารนั้นเสีย ขอบพิตรจงชวยหาม พระเจากาลาโศกราชก็ทรง
เชื่อ ครั้นแลวภิกษุวัชชีบุตรก็กลับมายังกรุงไพศาลี ในสหชาติวัน อัน
ใกลกับที่ซึ่งพระเรวตเถระอยู.
ภิกษุในสหชาติวันไดประชุมกัน ๑,๑๙๐,๐๐๐ (หนึ่งลานหนึ่งแสน
เกาหมื่น หรือสิบเอ็ดแสนเกาหมื่น) รูป เพื่อจะระงับอธิกรณ จึง
หารือแกพระเรวตเถระวา จะระงับอธิกรณในสหชาตินครนี้ พระเรวตเถระหาม ดวยอางวาวัตถุ ๑๐ ประการนี้เกิดขึ้นเพราะภิกษุวัชชีบุตรใน
กรุงไพศาลี จักเวนพวกที่เปนตนเหตุเสียไมได จึงตกลงพากันไปยังกรุง
ไพศาลี.
เมื่อถึงกรุงไพศาลีแลว พระเจากาลาโศกราชไมทันไดทรงพิจารณา
ใหเห็นผิดและชอบ หลงเชื่อภิกษุวัชชีบุตร จึงตรัสสั่งอํามาตยใหไป
หามภิกษุอื่นอยาใหอยูในวิหาร นอกจากที่ไดอยูมาแลว อํามาตยไปไม
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ถูก หลงทาง ดวยอํานาจเทพเจาบันดาลใหเปนไป พอตกเวลากลาง
คืน พระเจากาลาโศกราชทรงสุบินลามกวา นายนิรยบาลจับพระองค
ทอดลงในหมอเหล็กแดง จึงตกพระทัยตื่น.
พระนางนันทาเถรีผูเปนพระนองของพระเจากาลาโศกราช เปน
พระขีณาสพ ทรงอภิญญา ทราบวาพระมหากษัตริยเปนผูถือผิด ดวยพวก
อลัชชี จักเปนเสี้ยนหนามพระศาสนา ก็รีบมาโดยทางนภากาศ ครั้น
ถึงแลว ก็ทราบเหตุนิมิตที่ไดเกิดขึ้นแกพระเจากาลาโศกราช จึงให
โอวาทวา ดูกอนบพิตร นิมิตนี้ลามกยิ่งนัก เพราะพระองคไปเชื่อถอย
คําของเหลาภิกษุวัชชีบุตรผูไมละอายแกบาปกรรม นี้เปนกรรมอันหนัก
จงปฏิบัติตามหมูภิกษุผูเปนธรรมวาทีและวินัยวาที ใหทานอดโทษแลว
จงเปนฝกฝายชวยทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา เมื่อโอวาทเสร็จแลวพระ
นางก็ถวายพระพรลา.
พระเจากาลาโศกราช ไดทรงฟงโอวาทที่พระนางเถรีใหแลว เกิด
สังเวชสลดพระหฤทัย รุงเชา จึงเสด็จไปมหาวิหารกับดวยหมูอํามาตรยราช
บริพาร ใหอาราธนาพระสงฆที่จะมาระงับอธิกรณมาประชุมกัน เมื่อ
พระองคไดทรงฟงความพระสงฆทั้ง ๒ ฝาย ก็ทรงพิจารณาดวยปญญา
ทรงทราบความชัดวา พวกภิกษุวัชชีบตุ รเปนอลัชชีถือผิดจากพระวินัย
บัญญัติ จึงยังพระสงฆในปาวานครใหอดโทษแลว ถวายตัวเปนโยม
และชวยอุปถัมภในอันที่จะระงับอธิกรณ กระทําสังคายนา ครั้นแลว
จึงทรงอําลาพระสงฆเสด็จเขาสูพระนคร.
พระสงฆ จึงหารือกันที่จะระงับอธิกรณ พระเรวตเถระจึงใหสงฆ
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รูดวยอุพพาหิกกัมมวาจา คือทําสันนิษฐานกําหนดในทามกลางสงฆสมมติ
พระขีณาสพเปนฝายปาจินกภิกษุผูอธรรมวาที ๔ รูป เปนฝายปาวาภิกษุ
ผูธรรมวาที ๔ รูป สมมติไวสําหรับปูอาสนะ ๑ รูป เสร็จแลวพากัน
ไปสูวาลุการาม.
ฝายปาจินกภิกษุ ๔ รูป คือ :๑. พระสัพพกามี.
๒. พระสาฬหเถระ.
๓. พระอุชชโสภิตเถระ.
๔. พระวาสภคามีเถระ.
ฝายปาวาภิกษุ ๔ รูป คือ :๑. พระเรวตเถระ.
๒. พระสาณสัมภูตเถระ.
๓. พระยสเถระ.
๔. พระสุมนเถระ.
พระอชิตภิกษุ ผูปูอาสนะ.
การระงับอธิกรณนี้ กระทําโดยวิธีถามตอบกันในทามกลางสงฆ
ฝายปาวาภิกษุ พระเรวตเถระ เปนผูถาม ฝายปาจินกภิกษุ พระสัพพกามี
เปนผูตอบ.
วัตถุ ๑๐ ประการ
๑. กปฺปติ สิงฺคิโลณกปฺโป บริโภคเกลือที่รับประเคนแลว
สั่งสมไวในที่ตาง ๆ (เขนง) ควร.
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๒. กปฺปติ ทฺวงฺคุลกปฺโป บริโภคอาหารในเวลาแดดบายไป
แลวเพียง ๒ องคุลี ควร.
๓. กปฺปติ คามนฺตรกปฺโป เมื่อปรารถนาจะเขาบานฉัน
โภชนะที่เปนอนติริตตะ ควร.
๔. กปฺปติ อาวาสกปฺโป อาวาสมีสีมาเดียวกัน ทําอุโบสถ
ตางกัน ควร.
๕. กปฺปติ อนุมติกปฺโป ภิกษุผูควรจะนําฉันทะมามีอยู ไมได
รับอนุมัติทําสังฆกรรมกอนได ไมเปนอาบัติ.
๖. กปฺปติ อจิณฺณกปฺโป ประพฤติตามอุปชฌายอาจาย
ผูเห็นผิดเปนชอบ ควร.
๗. กปฺปติ อมถิตกปฺโป ฉันนมสดที่ยังไมแปรเปนนมสม
อันมิไดทําวินัยกรรมกอน ควร.
๘. กปฺปติ ชโลคึ ปาตุ เหลาออน ๆ ภิกษุฉัน ควร.
๙. กปฺปติ อทสก นิสีทน ผานิสีทนะไมมีชาย ควร.
๑๐. กปฺปติ ชาตรูปรชติ รับเงินและทอง ควร.
ในพระเถระ ๘ รูป ผูระงับอธิกรณเหลานั้น เปนศิษยพระ
อานนท ๖ รูป และไดทันเห็นพระพุทธเจา เมื่อยังทรงพระชนมอยู
คือ :๑. พระสัพพกามี
๒. พระสาฬหเถระ
๓. พระเรวตเถระ
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๔. พระขุชชโสภิตเถระ
๕. พระยสเถระ
๖. พระสาณสัมภูตเถระ
เปนศิษยของพระอนุรุทธ ๒ รูป และไดทนั เห็นพระพุทธเจา คือ :๑. พระวาสภคามีเถระ
๒. พระสุมนเถระ
สงฆประชุมกันระงับอธิกรณครั้งนั้น ๑,๒๐๐,๐๐๐ (สิบสองแสน
หรือหนึ่งลานสองแสน) ในจํานวนนี้ พระสัพพกามี มีพรรษาได ๑๒๐
เปนสังฆวุฑฒาจารย ผูเฒาแกกวาสงฆทั้งปวง.
เมื่อเสร็จการระงับอธิกรณแลว พระเรวตเถระจึงปรึกษาสงฆเพื่อ
ทําสังคายนา และเลือกเอาพระสงฆขีณาสพปฏิสัมภิทา ๗๐๐ (เจ็ดรอย)
รูปมีพระเรวตเถระเปนประธานมีพระเจากาลาโศกราชเปนศาสนูปถัมภ.
วิธีทําเหมือนกับปฐมสังคายนา ตางแตการสมมติ ผูปุจฉาวิสัชนา
การสมมติในครั้งนี้ มีเพียง ๒ รูป คือ :๑. พระเรวตเถระ เปนผูปุจฉา พระวินัย พระสูตร พระปรมัตถ
๒. พระสัพพกามี เปนผูวิสัชนา พระวินัย พระสูตร พระ
ปรมัตถ. กระทําอยู ๘ เดือนจึงสําเร็จ ที่วาลุการาม.
สังคายนาครั้งนี้ไดประชุมการกสงฆ ๗๐๐ รูป มีพระเรวตเถระ
เปนประธาน ทําที่วาลุการาม เมือไพศาลี พระเจากาลาโศกราชเปน
ผูอุปถัมภ ทําอยูประมาณ ๘ เดือน จึงสําเร็จ นับแตพุทธปรินิพพาน
ลวงแลวได ๑๐๐ ป.

แบบประกอบนักธรรมโท - อุปกรณสังคีติกถา - หนาที่ 36

ตติยสังคีติ
เมื่อพระเถระเจามีพระยสะเปนประธาน ไดทําสังคายนาเสร็จแลว
จึงพิจารณาตอไปวา จากนี้ไปอีก ๑๑๘ ป นับแตพระผูมีพระภาคเสด็จ
ดับขันธปรินิพพานได ๒๑๘ ป พระเจาธรรมาโศกราช ในเมืองปาตลีบุตร
จักไดเปนเอกราชในชมพูทวีป ทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามาก
บํารุงภิกษุสงฆดวยจตุปจจัยมาก พวกเดียรถียขาดแคลน จักปลอมตัว
มาบวชทําใหพระพุทธศาสนาเศราหมอง ก็พากันขึ้นไปอาราธนาติสสมหาพรหมในพรหมโลก ใหชวยชําระพระพุทธศาสนาใหรุงเรืองสืบไป
เมื่อกลับจากพรหมโลกจึงมาลงทันฑกรรมพระภิกษุ ๒ รูป คือ พระ
สิคควะ ๑ พระจันทวัชชี ๑ ดวยอางวา เมื่อครั้งทําสังคายนาครั้งที่ ๒
เธอไมเขามาประชุม ถาดิสสมหาพรหมลงมาเกิดในตระกูลโมคคัลลี
พราหมณใหเธอทั้ง ๒ รูปนั้นรูปหนึ่งพาตัวมาบวชใหได อีกรูปหนึ่ง
จงสั่งสอนอบรมใหมีความรูในพระพุทธศาสนา เมื่อสําเร็จผลเชนนี้แลว
เธอทั้ง ๒ จึงจะพนโทษ.
ภิกษุทั้ง ๒ รูป คือ พระสิคควะและพระจันทวัชชีเปนศิษยของ
พระโสณกะ อันสืบเนื่องมาจากพระอุบาลี และเธอทั้ง ๒ รูปนั้นได
เปนสหายกันมาตั้งแตครั้งเปนคฤหัสถ.
เมื่อถูกลงทันฑกรรมเชนนั้นแลว ตางก็เลาเรียนพระไตรปฎก
ในสํานักพระโสณกเถระผูพระอุปชฌาย จนไดเปนพระขีณาสพ สําเร็จ
ฉฬภิญญา เมื่อทราบวาดิสสมหาพรหมไดมาเกิดในตระกูลโมคคัลลีพราหมณ พระสิคควะก็พยายามที่จะไปนําดิสสกุมารนั้นมาบวชใหได
๑

๑. บางแหงก็เรียกพระเจาศรีธรรมาโศกราชบาง พระเจาอโศกบาง พึงทราบวา พระองคเดียวกัน.
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พยายามอยู ๗ ปจึงสําเร็จ เมื่อไปนํามาบวชไดแลว จึงบอกใหศึกษาอยู
ในสํานักพระจันทวัชชี จนไดสําเร็จเปนพระอรหันตขีณาสพ ตอมามี
นามวา โมคคีลลีบุตรดิสสเถระ นามนี้เปนชื่ออันเปนไปตามวงศสกุล.
ครั้นมาถึงรัชสมัยแหงพระเจาธรรมาโศกไดเปนเอกราช ในชมพู
ทวีป พระองคมีพระอาญาแผไปในที่ตาง ๆ และประกอบดวยบุญญาภิสมภารมาก บริบูรณดวยทรัพยสินเครื่องอุปโภคบริโภคเปนอเนก
พระองคทรงมีพระราชสัทธาปสาทะในพระพุทธศาสนา ทรงบริจาคทาน
โดยประการตาง ๆ พรอมทั้งบูชาพระรัตนตรัยและบํารุงพระภิกษุสงฆ
ลาภสักการะในครั้งนั้นไดเกิดขึ้นในพระพุทธศาสนามาก.
ฝายพวกเดียรถียในยุคนั้น เสื่อมลาภอดอยาก ทั้งขาวก็เกือบจะไมมี
บริโภค เมื่อเห็นทางฝายพระภิกษุในพระพุทธศาสนาเพียบพูนไปดวย
ลาภจึงไดพากันปลอมตัวเปนภิกษุในพระพุทธศาสนา สําแดง
ลัทธิของตนวา สิ่งนี้เปนธรรม สิ่งนี้เปนวินัย และพากันเขารวม
อุโบสถทําสังฆกรรมกับดวยหมูภิกษุ ทําสาละวนตาง ๆ ในพระพุทธ
ศาสนา ฝายภิกษุสงฆรูเขาเมื่อยังไมมีโอกาสจะจัดการอยางไร ก็ตองนิ่งไว
เปนแตไมทําอุโบสถสังฆกรรมรวมดวย และพวกเดียรถียมีมากจนดุ
กันยากเกือบไมรูวาใครเปนใคร พระภิกษุสงฆจึงงดการทําสังฆกรรม
ราว ๗ ป.
ฝายพระโมคคัลลีบุตรดิสสเถระพิจารณาเห็นวา อีกนานกวาจะทํา
การระงับได จึงมอบบรรดาภิกษุที่เปนศิษยใหพระมหินทเถระปกครอง
สวนทานไดหลีกไปจําพรรษาอยูที่อโธตังคบรรพต ๗ ป.
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พระเจาธรรมาโศกทรงทราบวา พระสงฆไมทําอุโบสถสังฆกรรม
และไมทันไดไตถามเหตุ จึงใชอํามาตยไประงับอธิกรณ อํามาตย
นั้นไมรูจะไปทําอยางไร เพื่อจึงแนะวา ถาใครขัดขืนก็ควรฆา
อํามาตยไปถึงหมูพระสงฆแลว บังคับใหทําอุโบสถสังฆกรรม พระสงฆ
ผูหนักอยูในพระธรรมวินัย ก็ไมอาจทําอุโบสถสังฆกรรมรวมกับพวก
เดียรถียนั้นได อํามาตยเห็นวาขัดคําสั่งก็ฆาเสีย ๒-๓ องค.
พระติสสะ ผูอนุชาของพระเจาธรรมาโศก ซึ่งไดออกผนวช เมื่อ
ครั้งกอนแตพระธรรมาโศกไดราชาภิเษก ไดผนวชอยูในสํานักพระธรรมรักขิตเถระ ไดเห็นอาการของอํามาตยกระทําดังนั้น จึงลุกมานั่งคั่นอยู
ในที่ใกลอํามาตยนั้น อํามาตยเห็นจําไดจึงหยุดแลวจึงกลับมากราบทูลแด
พระเจาธรรมาโศกราชวา กระหมอมฉัน ถือรับสั่งออกไประงับอธิกรณ
บอกใหพระสงฆทําอุโบสถสังฆกรรม กลับขัดขืนไมทําตาม จึงตัดศีรษะ
เสีย ๒-๓ รูป พระเจาธรรมาโศกราชไดทราบดังนั้น ทรงกลัวจะเปน
โทษ จึงรีบเสด็จไปยังอาราม เลาความนั้นใหพระสงฆฟงแลวจึงตรัสถาม
วาบาปจะตกอยูกับใคร พระสงฆถวายพระพรไมลงกัน บางพวกที่ปญญา
เขลาก็วา ตกอยูแกมหาบพิตร เพราะมหาบพิตรสั่งใหเขาไป บางพวก
ที่มีปญญาก็วา บาปตกอยูแกอํามาตย เพราะมหาบพิตรไมไดใชใหเขา
ไปฆา เมื่อไดทรงฟงคําถวายพระพรของพระสงฆไมลงกันเชนนั้น ก็ยิ่ง
สงสัยมากขึ้น จึงรับสั่งถามมหาพระสงฆผูที่มีความแกลวกลา อาจชําระ
ความสงสัยนี้ได พระสงฆถวายพระพรวา เห็นแตพระโมคคัลลีบุตร
ดิสสเถระเทานั้น อาจตัดความสงสัยอันนี้ได จึงใหจัดพระมหาเถระ
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และอํามาตยพรอมดวยบริวารไปอาราธนาถึง ๒ ครั้ง ทานก็ไมมา
เพราะไปบอกกับทานวา พระมหากษัตริยรับสั่งหา. ตอครั้งที่ ๓ จึงมา
เพราะไปบอกขอใหทานมาชวยชําระพระศาสนา.
ผูไปอาราธนาครั้งที่ ๑ คือ พระมหาเถระที่เปนธรรมกถึก ๔ รูป
มีบริวารองคละ ๑,๐๐๐ (หนึ่งพัน) รูป และอํามาตย ๔ คนมีบริวาร
คนละ ๑,๐๐๐ (หนึ่งพัน).
ครั้งที่ ๒ พระมหาเถระ ๘ รูป บริวาร ๘,๐๐๐ (แปดพัน)
อํามาตย ๘ คน บริวาร ๘,๐๐๐ (แปดพัน).
ครั้งที่ ๓ พระมหาเถระผูใหญ ๑๖ รูป อํามาตย ๑๖ คน บริวาร
๓๒,๐๐๐ (สามหมื่นสองพัน).
เมื่อพระโมคคัลลีบุตรดิสสเถระมาถึง พระบรมกษัตริยจึงทรงทํา
การตอนรับ และใหทานพักพอสมควรแลว จึงตรัสเลาเรื่องแตตน
จนถึงอํามาตยไปฆาพระสงฆ ใหพระโมคคัลลีลบุตรดิสสเถระฟงแลว
ตรัสถามวา บาปจะตกอยูแกใคร พระโมคคัลลีบุตรดิสสเถระถวายพระ
พรวา บาปตกอยูแกอํามาตยผูฆา เพราะพระมหาบพิตรไมไดมีเจตนาจัก
ใหอํามาตยไปฆา ยกพระพุทธพจนที่วา เจตนาห ภิกฺขเว ภมฺม วทามิ
ขึ้นเปนหลักวินิจฉัย และใหพระมหากษัตริยหายสงสัย และไดอาง
ชาดกสาธกอีกมากมาย พระโมคัลลีบตุ รดิสสเถระยังพระมหากษัตริย
ใหทรงทราบดวยพระธรรมเทศนา ดังนี้ แลวอยูในอุทยานนั้น ๗ วัน
ใหพระมหากษัตริยเรียนลัทธิสมัยในพระพุทธศาสนา ในวันที่ ๗ พระ
บรมกษัตริย ตรัสใชใหไปประกาศแกภิกษุบรรดาที่อยูชมพูทวีปใหมา
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ประชุมในอโศการาม.
วิธีระงับอธิการณ
เมื่อพระสงฆมาประชุมพรอมกันแลว พระเจาธรรมาโศกราช
ประทับอยูภายในมานกับพระโมคคัลลีบุตรติสสเถระแลว รับสั่งให
เรียกภิกษุพวกที่ถือลัทธิเดียวกันนั่งเปนหมู ๆ แลวตรัสถามเปนใจความ
วา พระพุทธเจาทรงสอนอะไร พวกมิจฉาทิฏฐิก็ตอบตามทิฏฐิที่ตนถือ
มีอุจเฉททิฏฐิและสัสสติทิฏฐิเปนตน เมื่อทรงทราบวาเปนมิจฉาทิฏฐิ
ก็รับสั่งใหสึก ไดสึกพวกเดียรถียมิจฉาทิฏฐิในครั้งนั้น ๖๐,๐๐๐ (หกหมืน่
หรือหกสิบพัน) เมื่อชําระเสร็จเรียบรอยแลว จึงทรงอาราธนาใหพระสงฆ
มีความพรอมเพรียงรวมกันทําอุโบสถสังฆกรรม.
ทําสังคายนา
พระโมคคัลลีบุตร เมื่อชําระอธิกรณเสร็จแลว จึงเลือกพระสงฆ
ในจํานวน ๖,๐๐๐,๐๐๐ (หกลานหรือหกสิบแสน) รูป เลือกเอาแตลวน
เชี่ยวชาญและไดอภิญญา ๖ ประการได ๑,๐๐๐ (หนึ่งพัน) รูป ประชุมทําสังคายนา พระโมคคัลลีบุตรดิสสเถระ เปนประธาน ทําโดยนัย
สังคายนาครั้งที่ ๑ ทําอยู ๙ เดือน ทีอ่ โศการาม เมืองปาตลีบุตร
พระเจาธรรมาโศกราชเปนผูอุปถัมภ นับแตพระพุทธปรินิพพานมา
๒๑๘ ป.
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จตุตถสังคีติ
เมื่อทําสังคายนาครั้งที่ ๓ เสร็จแลว พระโมคคัลลีบุตรไดจัดสง
พระภิกษุนั้น ๆ ไปประกาศพระศาสนาในปจจันตชนบทตาง ๆ คือ :๑. พระมัชฌันติกเถระ ไปแควนกัศมีระและคันธาระ ไดไป
ทรมานพระยานาคชื่ออารวาฬใหเสื่อมพยศอันราย แลวแสดงธรรมีกถา ใหพระยานาคกับบริวารตั้งอยูในสรณคมนและในศีล ๕ ปญจกยักษกับนางยักขินีกบั บุตร ๕๐๐ คน ไดสําเร็จโสดาปตติผล และแสดง
อาสิวิโสปมสูตร แกหมูม นุษย เมื่อจบเทศนา เทพดาและมนุษยได
บรรลุอริยมรรคอริยผลประมาณ ๘๔,๐๐๐ (แปดหมืนสี่พัน) บรรพชา
ในพระพุทธศาสนา ๑๐๐,๐๐๐ (หนึ่งแสน) ตระกูล.
๒. พระมหาเทวเถระ ไปมหิสสกมรฑลชนบท แสดงเทวทูตสูตร ใหสัตวที่มีอุปนิสัยไดธรรมจักษุบรรลุอริยมรรคอริยผล ประมาณ
๔๐,๐๐๐ (สีห่ มื่น) ออกบรรพชาในพระพุทธศาสนาประมาณ ๔๐,๐๐๐
(สี่หมื่น).
๓. พระรักขิตเถระ ไปวนวาสีประเทศ แสดงซึ่งความที่สังสารวัฏมีเบื้องตนมิไดปรากฏ เมื่อจบมหาชนไดบรรลุมรรคผลประมาณ
๖๐,๐๐๐ (หกหมื่น) ออกบรรพชาในพระพุทธศาสนา ประมาณ
๓๗,๐๐๐ (สามหมื่นเจ็ดพัน) อารามเกิดขึ้น ๕๐๐ (หารอย) อาราม.
๔. พระโยนกธรรมรักขิตเถระ ไปอปรันตกชนบท แสดงอัคคิขันโธปมสูตร ยังมหาชนใหไดดื่มรสอมตะประมาณ ๓๗,๐๐๐ (สาม
หมื่นเจ็ดพัน) ออกบรรพชาจากขัตติยสกุล ๑,๐๐๐ (หนึ่งพัน) สตรี
ออกบรรพชา ๖,๐๐๐ (หกพัน).
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๕. พระมหาธรรมรักขิตเถระ ไปมหารัฐชนบท แสดงมหานารทชาดก มหาชนตั้งอยูในอริยมรรคอริยผลประมาณ ๘๖,๐๐๐
(แปดหมื่นสีพัน) ออกบรรพชาในพระพุทธศาสนา ๑๓,๐๐๐ (หนึ่ง
หมื่นสามพัน).
๖. พระมหารักขิตเถระ ไปโยนกรัฐชนบท แสดงกาฬการามสูตร
ใหชนตั้งอยูในอริยมรรคอริยผลประมาณ ๑๓๗,๐๐๐ (หนึ่งแสนสามหมื่น
เจ็ดพัน) ออกพรรพชาในพระพุทธศาสนา ๑๐,๐๐๐ (หนึ่งหมื่น).
๗. พระมัชฌิมเถระกับพระเถระอีก ๔ คือ พระกัสสปโคตตเถระ ๑
พระอฬกเทวเถระ ๑ พระพุนทุภิสสรเถระ ๑ พระสหัสสเทเถระ ๑
ไปประเทศอันเปนสวนหนึ่งแหงปาหิมพานต แสดงธัมมจักกัปปวัตตนสูตร หมูชนไดมรรคผล ๘๐,๐๐๐,๐๐๐ (แปดโกฏิ) กุลบุตรออก
บรรพชาในสํานักพระเถระองคหนึ่ง ๆ ประมาณ ๑,๐๐๐ ๆ (หนึ่งพัน ๆ).
๘. พระโสณกเถระ กับพระอุตตระไปสุวรรณภูมิ แสดงธรรม
เทศนาพรหมชาลสูตร ยังหมูชนใหตั้งอยูในสรณคมนและศีล ๕ ที่มี
อุปนิสัย ไดบรรลุมรรคผล ๖๐,๐๐๐ (หกหมื่น) เด็ก ๆ ออกบรรพชา
๑,๕๐๐ (หนึ่งพันหารอย).
๙. พระมหินทเถระ ไปลังกาทวีป แสดงหัตถิปโทปมสูตร แก
พระเจาเทวานัมปยติสสะกับสรรพสัตว ๔๐,๐๐๐ (สี่หมื่น) ใหตั้งอยู
ในสรณคมน.
๑

๑. สุวรรณภูมิ ไดแกนครปฐม แตไมสูแนนัก เพราะพมามอญตางก็อางวา เมืองสะเทิม คือ
สุวรรณภูมิ.
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แสดงสมจิตตสูตรแกเทพดา ไดบรรลุมรรคผล ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐
(สิบโกฏิ).
แสดงเปตวัตถุ วิมานวัตถุ สัจจสังยุต อาสิวิโสปมสูตร ยัง
ชนที่มีอุปนิสัยใหบรรลุมรรคผลประมาณ ๒ล๕๐๐ (สองพันหารอย).
ตอมา อมาตยชื่ออริฏฐะกับพี่นองชาย ๕๕ คน ทูลลาพระเจา
เทวานัมปยติสสะออกบรรพชาในสํานักพระเถระเจา ไดสําเร็จพระอรหัต
ทั้งหมด.
ตอมา พระเจาเทวานัมปยติสสะ ทรงบริจาคพระราชทรัพยสราง
พระสตูป อาราธนาสุมนสามเณรผูเปนหลานพระมหินทเถระ ใหเที่ยว
แสวงหาพระสารีริกธาตุมาบรรจุไวในพระสตูป แลวกระทําสักการะบูชา
เสร็จแลวพระมหินทเถระก็ไปอยูในเมฆวนุทยาน.
ครั้งนั้น สมเด็จพระอนุฬาราชเทวี อัครมเหสีทาวมหานาค ผูเปน
พระยามหาอุปราช เปนพระอนุชาธิราชแหงพระเจาเทวานัมปยติสสะกับ
นางบริวาร ๑,๐๐๐ (หนึ่งพัน) สมาทานศีล ๑๐ ทรงผากาสาวพัสตร
(อุทิศบรรพชา) ใครจะบวชเปนภิกษุณี พระเจาเทวานัมปยติสสะทรง
ทราบ จึงเสด็จไปสํานักพระมหินทเถรเจา มีพระบรมราชโองการตรัส
เลาเรื่องใหพระเถระทราบ พระเถระจึงถวายพระพรวา ถากระนั้น
พระองคจงใหราชบุรุษไปยังสํานักสมเด็จพระบิดาของอาตมภาพ ผูเปน
อทิฏฐสหายของพระองค ขอพระมหาโพธิและพระนางเจาสังฆมิตตาเถรีเจามาดวยจักไดมาอุปสมบทอุบาสิกาในลังกาทวีป พระบรมกษัตริยจึงตรัส
ใหอริฏฐอมาตยไปยังสํานักสหาย ณ กรุงปาฏลีบุตร ขอพระมหาโพธิกับ
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พระนางสังฆมิตตาเถรี ฝายมหาอํามาตย กอนที่จะไป ไดกราบทูลถวาย
บังคมลาบวช ในเมื่อเวลากลับมาถึง พระบรมกษัตริยก็ทรงอนุญาต เมื่อ
ไปถึงจึงขึ้นเฝาสมเด็จพระเจาธรรมาโศกราช ถวายบังคมทูลความตั้งแต
ตนจนถึงขอเชิญพระมหาโพธิและพระสังฆมิตตาเถรี ไปทํานุบํารุงพระ
ศาสนาในลังกาทวีป สมเด็จพระเจาธรรมาโศกราชจึงใหไปหาพระสังฆมิตตาเถรี เมื่อไปถึงแลวจึงถวายนมัสการแลวแจงเหตุแตตนจนถึงที่สุด
พระนางสังฆมิตตาเถรีก็ยินดี รุงขึ้นจึงเขาไปถายพระพรลาพระบรม
บพิตร สมเด็จพระบรมบพิตรก็ทรงโสกาลัยเปนอันมาก ฝายพระนาง
สังฆมิตตาเถรีก็มิไดเอื้อเฟอ เพราะเปนพระขีณาสพ พระบรมบพิตรจึง
ตรัสสั่งวา เมื่อแมจะไปลังกาทวีปจงเชิญกิ่งพระมหาโพธิไปดวย พระเจา
ธรรมาโศกราชจึงเชิญกิ่งพระมหาโพธิเบื้องขวาลงประดิษฐานในอางทอง
มอบใหกับพระนางสังฆมิตตาเถรี นําลงสูสําเภาไปยังลังกาทวีป พระ
มหินทเถระครั้นทราบวาสําเภาใกลจะถึง จึงทูลแจงอาการแดพระเจา
เทวานัมปยติสสะ และไดพรอมดวยพระอรหันตและราชบริพารมาคอย
รับที่ทาชมพูโกลปฏนะ พอไดทอดพระเนตรเห็นสําเภาพระมหาโพธิ
มาแตไกล ก็ทรงปติปราโมทยเปนอยางยิ่ง ครั้นมาถึงทาก็ทรง
ตอนรับดวยเอิกเกริกเปนกําลัง พรอมทั้งไดพากันกระทําสักการะบูชา
ทั้งเทพดาและมนุษย และเชิญมาสูอนุราธบุรีโดยทิศอุดรแหงพระนคร
พระมหาโพธิมีพระปาฏิหาริยตาง ๆ บุรุษชาวเมืองลังกาทวีปมีประมาณ
๑๐,๐๐๐ (หนึ่งหมื่น) ไดเห็น เกิดความเลื่อมใส แลวหยั่ง
ปญญาลงสูไตรลักษณก็ไดบรรลุพระอรหัตสิ้นทั้งหมื่น พากันเขาบวช
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ในพระพุทธศาสนา ในสํานักแหงพระมหินทเถระ ครั้นแลวพระเจา
เทวานัมปยติสสะจึงตรัสหารือพระมหินทเถระวา จักเชิญพระมหาโพธิ
ไปประดิษฐานไว ณ ตําบลใดจึงจะดี พระมหินทเถระจึงถวายพระพรวา
ขางทักษิณแหงอนุราธบุรี ไกลออกไปราว ๕๐ ชัว่ ธนู (๕๐๐ วา)
นั้นแลเปนที่บริโภคเจดียแหงสมเด็จพระสัพพัญูเจามาแตกอน พระเจา
เทวานัมปยติสสะทรงเห็นรวมดวย จึงนําไปประดิษฐานไวในที่นั้น
ตอมามีผลหลนงอกขึ้นเปนลําตนประมาณ ๔๐ ตน จึงนําไปประดิษฐาน
ไวในทิศตาง ๆ เปนตนวาที่ทาชมพูโกลปฏนะพระองค ๑ บานควักกพราหมณพระองค ๑ ถูปารามพระองค ๑ อิศรนิมมานวิหารพระองค ๑
ปฐมเจดียพระองค ๑ เจติยบรรพตพระองค ๑ โรหนชนบท ๒ พระองค
บานการชคามพระองค ๑ บานจันทนคามพระองค ๑.
ฝายสมเด็จพระอนุฬาราชเทวีกับนางขัตติยกัญยาและอันเตปุริกราชนารี (หญิงในราชสํานัก) พากันบวชในสํานักพระนางสังฆมิตตาเถรี ไดสําเร็จพระอรหัตทั้งสิ้น ประมาณ ๑,๐๐๐ (หนึ่งพัน) คน.
มหาอริฏฐอมาตย บรรพชาในสํานักพระมหินทเถรเจา พอคม
มีดโกนจดถึงศีรษะ ปลงปญญาลงสูพระไตรลักษณะ ก็ไดบรรลุพระ
อรหัตแลวบวชเปนภิกษุ.
พระเจาเทวานัมปยติสสะตรัสถามพระมหินทเถระวา พระพุทธศาสนาจะไดชื่อวาตั้งมั่นในลังกาทวีปหรือยัง จึงถวายพระพรวา พระ
พุทธ พระธรรม พระสงฆ ก็บริบรู ณอยูแลว แตรากแกวพระพุทธศาสนายังหาบริบูรณไม เมื่อทรงทราบวา พระวินัยเปนรากแกวของ
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พระศาสนา จึงปรารภและหารือในการที่จะจัดทําสังคายนา.
สังคายนาครั้งนี้ ไดทําที่ถูปาราม เมืองอนุราธบุรี ประชุมสงฆ
องคอรหันต ๖๘,๐๐๐ (หกหมื่นแปดพัน) พระองค พระอริฏฐมหาเถระ
ผูเปนราชภาคิไนย (หลาน) ของพระเจาเทวานัมปยติสสะเปนประธาน
พระมหินทเถรเจาเปนผูปุจฉา พระอริฏฐมหาเถระเจาเปนผูวิสัชนาทําอยู
๑๐ เดือนจึงสําเร็จ นับแตพุทธปรินิพพานลวงแลว ๒๗๖ ป ไดพระ
เจาเทวานัมปยติสสะเปนผูอุปถัมภ.
การปุจฉาวิสัชนาและสังคายนาทั้งปวง เหมือนปฐมสังคายนา.
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ปญจมสังคีติ
เมื่อพระเจาเทวานัมปยติสสะ ไดเปนใหญในลังกาทวีป ไดทรง
บํารุงสถานที่และภิกษุสามเณรและภิกษุณี ใหไดรับความสุขดวยจตุปจจัย
ตราบเทาสิ้นพระชนมชีพ พระเจาอุตติยะพระราชอนุชาไดดํารงราช
สมบัติสืบมา.
พระมหินทเถรเจา จําเนียรกาลลวงมาถึงชราภาพ ก็ดับขันธปรินิพพาน พระเจาอุตติยราชทรงทราบ จึงจัดการฌาปนกิจศพพระเถระ
ที่เถรพัทธมาลกะ ทางดานปาจีนทิศแหงมหาวิหาร และสรางพระสตูป
ไว ณ ที่นั้น รุงขึ้นอีกปหนึ่ง พระสังฆมิตตาเถรีก็ดับขันธปรินิพพาน
พระบรมกษัตริยจึงทรงจัดการฌาปนกิจศพ ทางดานบุรพทิศแหงถูปาราม และสรางพระเจดียบรรจุพระสารีริกธาตุไว ณ ที่นั้น ครัน้ ตอมาพระ
เจาอุตติยะทิวงคตแลว พระเจามหาสิวะและพระเจาสุรติสสะผูพระราช
อนุชา ไดดํารงราชสมบัติสืบมา ในระหวางนั้นไดเกิดทมิฬชิงพระราช
สมบัติ ผลัดเปลี่ยนกันตอ ๆ มา จนถึงสมัยพระยาขัลลาตนาค ผูพระ
อนุชาธิราชของพระเจาลัชชิกติสสะ ไดผานสมบัติในลังกาทวีป ทรง
ประกอบดวยสัทธา ทรงสรางพระวิหารขึ้นอีก ชื่อกุรุนทปาสกวิหาร
ครองสมบัติอยูได ๖ ป เสนาบดีคิดประทุษราย จับพระยาขัลลาตนาค
ฆาเสีย ขึ้นครองสมบัติในอนุราธบุรีเอง วัฏฏคามิณีกุมารผูเปนพระ
ราชกนิฏฐาของพระยาขัลลาตนาค จับเสนาบดีฆาเสีย ขึ้นครองราช
สมบัติเอง และไดยกพระอนุฬาราชเทวีผูพี่สะใภ ตั้งไวในตําแหนงพระ
อัครมเหสี ครองสมบัติอยูได ๕ เดือน มีทมิฬ ๗ คนกับบริวารเปน
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อันมาก ไดมาทําการแยงชิงพระราชสมบัติ พระเจาวัฏฏคามิณี จึงหนี
จากพระนคร ไปซอนอยูใ นปาใกลเวสสคิรีวิหาร ซึ่งพระมหาติสสเถระ
อาศัยอยู ณ ที่นั้น พระเถระเจาทราบวาพระมหากษัตริยไดหนีภัยมาซุมซอน
อยู ณ ที่นั้น เมื่อบิณฑบาตมาไดก็แบงไปถวาย ทรงพอพระทัย จึงทรง
สรางพระวิหารถวายเปนสังฆบริโภค ๑ หลัง ตอมา พระมหาติสสเถระ
ไดฝากใหเสด็จอยูกับตนสีวะผูเปนนายแขวงและเปนอุปฏฐากของตน
จึงเสด็จอยูในที่นั้นราว ๑๙ ป.
ในระหวางนั้นเหลาทมิฬทั้ง ๗ คน เมื่อใครเปนใหญก็พากันจับ
ฆาชิงครองราชสมบัติเสียเอง ครองอยูไดราว ๒ ปบาง กวา ๒ ปบาง
แลวถูกฆา เปนมาเชนนี้ถึงสมัยทาฐิยทมิฬครองราชสมบัติ.
พระเจาวัฏฏคามิณีมีกําลังขึ้นก็ยกพยุหพลมาตี ฝายทาฐิยทมิฬก็
พายแพ จึงทรงครองราชสมบัติไดอีก และไดสั่งใหทําลายอารามแหง
เดียรถียนิครนถในตําบลนั้น แลวทรงสรางวิหารลงในตําบลนั้นมี ๑๒
บริเวณ และพระองคทรงสรางอภัยคิรีวิหารถวายแกพระติสสมหาเถระ
เมื่อสรางเสร็จแลวจึงรับสั่งใหราชบุรุษไปนิมนตมาอยู เพราะอาศัยการ
ระลึกถึงอุปการคุณซึ่งพระเถระไดมีอยูแดพระองค ครั้นพระเถระมาแลว
ก็ทรงมอบอภัยคิรีวิหารถวาย และทรงบํารุงดวยจตุปจ จัย แมที่ซึ่งพระ
องคทรงบังคับใหนางโสมเทวีลงจากรถ เมื่อครั้งหนีทมิฬ ก็ทรงสราง
อารามขึ้น ชื่อวา โสมาราม.
ฝายโยธาทั้ง ๗ อตติยอมาตย สรางพระวิหารชื่อ ทักขิณาวิหาร
ดานทักษิณแหงอนุราธบุรี.
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มูลวอมาตย สราง มูลวิหาร.
สาลิยอมาตย สราง สาลยาราม.
ปพพตอมาตย สราง ปพพตาราม.
ติสสอมาตย สราง ติสสาราม.
สรางทางดานอุตตรทิศแหงอนุราธบุรี.
ครั้นสรางเสร็จแลวไดมอบถวายพระติสสมหาเถระ พระติสสมหาเถระจึงจัดสงพระสงฆไปอยูทุก ๆ พระอาราม อมาตยผูเปนเจาของ
วิหารก็พากันบํารุงดวยปจจัยตามสมควรแกสมณะ.
ตอมา พระสงฆฝายมหาวิหารกลาวติเตียนยกโทษพระติสสมหาเถระวา เปนผูระคนดวยตระกูลแหงคฤหัสถ ชวนกันกําจัดออกจาก
พระอาราม พระติสสะอีกรูปหนึ่งผูเปนศิษย เขาขางอาจารย เห็น
พระสงฆทําอาการดังนั้นแกอาจารยของตนก็ขัดใจ จึงไปอยูในอภัยคิรีวิหาร ตั้งแตนั้นพระสงฆไดแตกออกเปน ๒ พวก คือพวกมหาวิหาร ๑
พวกอภัยคิรีวิหาร ๑.
พระภิกษุทั้งหลายผูประกอบดวยปญญา เห็นอาการดังนั้น จึง
เห็นวานานไปเบื้องหนา กุลบุตรจัดเสื่อมถอยนอยปญญา พระศาสนา
จักลบเลือนเสื่อมสูญไปโดยเร็ว จึงพรอมใจกันเริ่มทําสังคายนา จด
จารจารึกพระไตรปฎก เพื่อจักยังพระพุทธศาสนาใหจิรัฏฐิติกาลสืบไป
จึงประชุมพระสงฆองคอรหันต ๑,๐๐๐ (หนึ่งพัน) พระองค ปรึกษา
พรอมกันแลว ไดเขาไปถวายพระพรแจงเหตุแดพระเจาวัฏฏคามิณี
พระองคทรงทราบและทรงยินดีในอันที่จะทรงอุปถัมภ จึงใหสรางมณฑป
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ขึ้น ณ ทามกลางติสสมหาวิหาร ในลังกาทวีป.
สังคายนาครั้งนี้ไดทําที่ติสสมหาวิหาร ลังกาทวีป ประชุมสงฆ
องคอรหันต ๑,๐๐๐ (หนึ่งพัน) พระองค พระพุทธทัตตเถรเจานั่งเปน
ประธาน พระติสสมหาเถรเจาเปนผูวิสัชนา พระวินัย พระสูตร พระ
ปรมัตถ ทําอยู ๑ ปจึงสําเร็จ นับแตพุทธปรินิพพานลวงแลว ๔๓๓ ป
ไดพระเจาวัฏฏคามิณีเปนผูอุปถัมภ เมื่อสังคายนาจบแลวไดจารึกไวเปน
ตัวอักษร ใหไดเลาเรียนกันสืบมา.
๑. บางแหงเรียกวา มหาวิหาร.

