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พระวินัยปฎก
เลม ๗

จุลวรรค ทุติยภาค
ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนนั้

ขุททกวัตถุขันธกะ
เรื่องพระฉัพพัคคีย วัตรในการอาบน้าํ
[๑] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเวฬุวันวิหาร
อันเปนสถานที่พระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตกรุงราชคฤห ครั้งนั้นแล
พระฉัพพัคคีย อาบน้ํา สีกาย คือ ขาบาง แขนบาง อกบาง หลังบาง
ที่ตนไม ชาวบานเห็นแลวเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรทั้งหลายอาบน้ํา จึงสีกาย คือ ขาบาง แขนบาง อกบาง
หลังบาง ที่ตนไม เหมือนพวกนักมวยผูชกกันดวยหมัด เหมือนพวกชาวบาน
ผูขอบแตงผิวเลา ภิกษุทงั้ หลายไดยินพวกนั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนา
อยู ...จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.

ประชุมสงฆ ทรงสอบถาม
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจารับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุ
เปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขาววา ภิกษุฉัพพัคคียอาบน้ํา สีกาย คือ ขาบาง แขนบาง
อกบาง หลังบาง ที่ตนไม จริงหรือ.
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.

ทรงติเตียน
พระผูมีพระภาคพุทธเจา ทรงติเตียนวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย การ
กระทําของโมฆบุรุษเหลานั้นนั่น ไมเหมาะ ไมสม ไมควร มิใชกิจของ
สมณะ ใชไมได ไมควรทํา ไฉน โมฆบุรุษเหลานั้นอาบน้ําจึงสีกาย คือ
ขาบาง แขนบาง อกบาง หลังบาง ที่ตนไมเลา การกระทําของโมฆบุรุษ
เหลานั้นนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใส ของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส...ครัน้
แลวทรงทําธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุอาบ
น้ํา ไมพึงสีกาย ที่ตนไม รูปใดสี ตองอาบัติทุกกฏ.
[๒] สมัยตอมา พระฉัพพัคคียอาบน้ํา สีกาย คือ ขาบาง แขน
บาง อกบาง หลังบาง ที่เสา ชาวบานเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน
พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรทั้งหลายอาบน้ํา จึงไดสีกาย คือ ขาบาง
แขนบาง อกบาง หลังบาง ที่เสา เหมือนพวกนักมวยผูชกกันดวยหมัด เหมือน
พวกชาวบานผูชอบแตงผิวเลา ภิกษุทั้งหลายไดยินพวกนั้นเพงโทษ ติเตียน
โพนทะนาอยู .. . จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.
พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขาววา . . จริงหรือ.
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียน ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถารับสั่ง
กะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุอาบน้ําไมพึงสีกายที่เสา รูปใด
สี ตองอาบัติทุกกฏ.
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[๓] สมัยตอมา พระฉัพพัคคียอาบน้ํา สีกาย คือ ขาบาง แขน
บาง อกบาง หลังบาง ที่ฝา ชาวบานเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน
พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรทั้งหลายอาบน้ํา จึงไดสีกาย คือ ขาบาง
แขนบาง อกบาง หลังบาง ที่ฝา เหมือนพวกนักมวยผูชกกันดวยหมัด เหมือน
พวกชาวบานผูขอบแตงผิวเลา . . .
พระผูมีพระภาคเจา รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุอาบน้ํา ไมพึงสีกายที่ฝา รูปใดสี ตองอาบัติทุกกฏ.
[๔] สมัยตอมา พระฉัพพัคคียอาบน้ํา ยอมอาบในสถานที่อันไมสมควร ชาวบานเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา.. . เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภค
กาม ภิกษุทั้งหลายไดยินพวกนั้นเพงโทษ ติเตียน โพทะนาอยู . . . จึงกราบ
ทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.
พระผูมีพระภาคเจา . . . ทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขาววา . . . จริงหรือ.
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียน... ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถารับ
สั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุอาบน้ํา ไมพึงอาบในสถาน
ที่อันไมสมควร รูปใดอาบ ตองอาบัติทุกกฏ.
[๕] สมัยตอมา พระฉัพพัคคียอาบน้ําถูดวยมือที่ทําดวยไม ชาวบาน
เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา.... เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภคกาม ภิกษุ
ทั้งหลายไดยินพวกนั้น เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู ... จึงกราบทูลเรื่อง
นั้น แดพระผูมีพระภาคเจา.
พระผูมีพระภาคเจา... รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุไมพึงอาบน้ําถูดวยมือที่ทําดวยไม รูปใดอาบ ตองอาบัติทุกกฏ.
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[๖] สมัยตอมา พระฉัพพัคคียอาบน้ําถูดวยกอนจุรณหินสีดั่งพลอยแดง ชาวบานเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภค
กาม ภิกษุทงั้ หลาย . . . จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.
พระผูมีพระภาคเจา รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุไมพึงอาบน้ําถูดวยกอนจุรณหินสีดั่งพลอยแดง รูปใดอาบ ตองอาบัติทุกกฏ.
[๗] สมัยตอมา พระฉัพพัคคียผลัดกันถูตัว ชาวบานเพงโทษ ติเตียน
โพนทะนาวา... เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภคกาม ภิกษุทั้งหลาย... จึง
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.
พระผูมีพระภาคเจา... รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุไมพึงผลัดกันถูตัว รูปใดใหทํา ตองอาบัติทุกกฏ.
[๘] สมัยตอมา พระฉัพพัคคียอาบน้ําถูดวยไมบังเวียนที่จักเปนฟน
มังกร ชาวบานเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา.. . เหมือนพวกคฤหัสถผู
บริโภคกาม ภิกษุทั้งหลาย . . . จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.
พระผูมีพระภาคเจา... รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุไมพึงถูดวยไมบังเวียนที่จักเปนฟนมังกร รูปใดอาบ ตองอาบัติทุกกฏ.
[๙] สมัยตอมา ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธเปนโรคหิด ภิกษุนั้นเวนไมบังเวียนที่จักเปนฟนมังกรเสีย ยอมไมสบาย . . . ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่ งนั้น
แดพระผูมีพระภาคเจา.
พระผูมีพระภาคเจา . . . รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
เราอนุญาตไมบังเวียนที่มิไดจักเปนฟนมังกรแกภิกษุอาพาธ.
[๑๐] สมัยตอมา ภิกษุรูปหนึ่งทุพพลภาพเพราะชรา เมื่ออาบน้ําไม
สามารถจะถูกายของตนได . . . ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.
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พระผูมีพระภาคเจา ... รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
เราอนุญาตเกลียวผา.
[๑๑] สมัยตอมา ภิกษุรูปหนึ่งรังเกียจเพื่อจะทําการถูหลัง... ภิกษุ
ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.
พระผูมีพระภาคเจา... รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
เราอนุญาตการถูหลังดวยมือ.
เรื่องเครื่องประดับตางชนิด
[๑๒] สมัยตอมา พระฉัพพัคคียทรงเครื่องประดับหู .. . ทรงสังวาล
ทรงสรอยคอ ทรงเครื่องประดับเอว ทรงวลัย ทรงสรอยตาบ ทรงเครือ่ ง
ประดับขอมือ ทรงแหวนประดับนิ้วมือ ชาวบานเพงโทษ ติเตียน โพนทะนา
วา. . . เหมือนคฤหัสถผูบริโภคกาม ภิกษุทั้งหลายไดยินพวกนั้นเพงโทษ
ติเตียน โพนทะนาอยู . . . จึงกราบทูลเรื่องนั้น แดพระผูมีพระภาคเจา.
ลําดับนั้น พระผูมพี ระภาคเจา... ทรงสอบถามวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขาววา ภิกษุฉัพพัคคียทรงเครื่องประดับหู ทรงสังวาล ทรงสรอยคอ
ทรงเครื่องประดับเอว ทรงวลัย ทรงสรอยตาบ ทรงเครื่องประดับขอมือ ทรง
แหวนประดับนิ้วมือ จริงหรือ.
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียน.. . ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถารับ
สั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงทรงเครื่องประดับหู ไม
พึงทรงสังวาล ไมพึงทรงเครื่องประดับเอว ไมพึงทรงวลัย ไมพึงทรงสรอย
ตาบ ไมพึงทรงเครื่องประดับขอมือ ไมพึงทรงแหวนประดับนิ้วมือ รูปใด
ทรง ตองอาบัติทุกกฏ.
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เรื่องไวผมยาว
[๑๓] สมัยตอมา พระฉัพพัคคียไวผมยาว ชาวบานเพงโทษ ติเตียน
โพนทะนาวา... เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภคกาม ภิกษุทั้งหลาย... กราบ
ทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.
พระผูมีพระภาคเจา. .. รับสั่งวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึง
ไวผมยาว รูปใดไว ตองอาบัติทุกกฏ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหไวผมไดสองเดือน หรือยาวสอง
องคุลี.
[๑๔] สมัยตอมา พระฉัพพัคคียเสยผมดวยแปรง เสยผมดวยหวี
เสยผมดวยนิ้วมือตางหวี เสยผมดวยน้ํามันผสมกับขี้ผึ้ง เสยผมดวยน้ํามันผสม
กับน้ํา ชาวบานเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา . . . เหมือนพวกคฤหัสถผู
บริโภคกาม . . . ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.
พระผูมีพระภาคเจา.... ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงเสยผม
ดวยแปรง ไมพึงเสยผมดวยหวี ไมพึงเสยผมดวยนิ้วมือตางหวี ไมพึงเสยผม
ดวยน้ํามันผสมกับขี้ผึ้ง ไมพึงเสยผมดวยน้ํามันผสมกับน้ํา รูปใดเสย ตอง
อาบัติทุกกฏ.
เรื่องสองดูเงาหนา
[๑๕] สมัยตอมา พระฉัพพัคคียสองดูเงาน้ําในแวนบาง ในภาชนะ
น้ําบาง ชาวบานเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา. ..เหมือนพวกคฤหัสถผู
บริโภคกาม . . . ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.
พระผูมีพระภาคเจา. . .ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงดูเงา
หนาในแวนหรือในภาชนะน้ํา รูปใดดู ตองอาบัติทุกกฏ.
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[๑๖] สมัยตอมา ภิกษุรูปหนึง่ เปนแผลที่หนา เธอถามภิกษุ
ทั้งหลายวา แผลของผูเปนเชนไร ขอรับ ภิกษุทั้งหลายตอบอยางนี้วา
แผลของคุณเปนเชนนี้ ขอรับ เธอไมเชื่อ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด
พระผูมีพระภาคเจา.
พระผูมีพระภาคเจา...ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหดู
เงาหนาที่แวนหรือทําภาชนะนี้ได เพราะเหตุอาพาธ.

เรื่องพระฉัพพัคคียทาหนาเปนตน
[๑๗] สมัยตอมา พระฉัพพัคคียทาหนา ถูหนา ผัดหนา เจิมหนา
ดวยมโนศิลา ยอมตัว ยอมหนา ยอมทั้งตัวและหนา ชาวบานเพงโทษ ติเตียน
โพนทะนาวา. . . เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภคกาม ภิกษุทั้งหลาย. .. กราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.
พระผูมีพระภาคเจา. . .ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงทาหนา
ไมพึงถูหนา ไมพึงผัดหนา ไมพึงเจิมหนาดวยมโนศิลา ไมพึงยอมตัว ไม
พึงยอมหนา ไมพึงยอนทั้งตัวและหนา รูปใดทํา ตองอาบัติทุกกฏ.
[๑๘] สมัยตอมา ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธดวยโรคนัยนตา ภิกษุทั้งหลาย
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.
พระผูมีพระภาคเจา. .. ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให
ทาหนาได เพราะเหตุอาพาธ.
[๑๙] สมัยตอมา ที่พระนครราชคฤห มีงานมหรสพบนยอดเขา
พระฉัพพัคคียไดไปเที่ยวดูงานมหรสพ ชาวบานเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา
ไฉนพระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร จึงไดไปดูการฟอนรํา การขับรอง และ
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การประโคมดนตรี เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภคกาม ภิกษุทั้งหลาย ... กราบ
ทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.
พระผูมีพระภาคเจา...ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงไปดู
การฟอนรํา การขับรอง หรือการประโคมดนตรี รูปใดไป ตองอาบัติทุกกฏ.
เรื่องสวดพระธรรมดวยทํานอง
[๒๐] สมัยตอมา พระฉัพพัคคียสวดพระธรรมดวยทํานองยาวคลาย
เพลงขับ ชาวบานเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรเหลานั้น สวดพระธรรมดวยทํานองยาวคลายเพลงขับ เหมือนพวก
เราขับ ภิกษุทั้งหลายไดยินพวกนั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดา
ที่เปนผูมักนอย . .. ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระฉัพพัคคีย
จึงไดสวดพระธรรมดวยทํานองยาวคลายเพลงขับ แลวกราบทูลเรื่องนั้นแด
พระผูมีพระภาคเจา.
พระผูมีพระภาคเจา... ทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ขาววา... จริงหรือ.
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียน . . . ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถา
รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุสวดพระธรรมดวยทํานอง
ยาวคลายเพลงขับ มีโทษ ๕ ประการนี้ คือ:๑. ตนยินดีในเสียงนั้น
๒. คนอื่นก็ยินดีในเสียงนั้น
๓. ชาวบานติเตียน
๔. สมาธิของผูพอใจการทําเสียงยอมเสียไป
๕. ภิกษุชั้นหลังจะถือเปนเยี่ยงอยาง.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โทษ ๕ ประการนี้แล ของภิกษุผูสวดพระธรรม
ดวยทํานองยาวคลายเพลงขับ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงสวดพระธรรมดวยทํานองยาวคลาย
เพลงขับ รูปใดสวด ตองอาบัติทุกกฏ.
เรื่องการสวดสรภัญญะ
[๒๑] สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายรังเกียจในการสวดสรภัญญะ จึง
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.
พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาตวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต
ใหสวดเปนทํานองสรภัญญะได.
[๒๒] สมัยตอมา พระฉัพพัคคียหมผาขนสัตว มีขนขางนอก ชาวบาน
เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา. . . เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภคกาม ภิกษุ
ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.
พระผูมีพระภาคเจา . . .ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงหม
ผาขนสัตว มีขึ้นขางนอก รูปใดหม ตองอาบัติทุกกฏ.
เรื่องทรงหามฉันมะมวง
[๒๓] สมัยตอมา มะมวงที่พระราชอุทยาน ของพระเจาพิมพิสาร
จอมเสนามาคธราช กําลังมีผล พระองคทรงอนุญาตไววา ขออาราธนา
พระคุณเจาทั้งหลาย ฉันผลมะมวงตามสบายเถิด พระฉัพพัคคียสอยผลมะมวง
กระทั่งผลออน ๆ ฉัน พระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราชตองพระประสงค
ผลมะมวง จึงรับสั่งกับมหาดเล็กวา ไปเถิด พนาย จงไปสวนเก็บมะมวงมา
มหาดเล็กรับพระบรมราชโองการแลว ไปสูพระราชอุทยาน บอกคนรักษา
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พระราชอุทยานวา ในหลวงมีพระประสงคผลมะมวง ทานจงถวายผลมะมวง
คนรักษาพระราชอุทยานตอบวา ผลมะมวงไมมี ภิกษุทั้งหลายเก็บไปฉันหมด
กระทั่งผลออน ๆ มหาดเล็กเหลานั้น จึงกราบทูลเรื่องนั้น แดพระเจาพิมพิสารๆ
รับสั่งวา พระคุณเจาทั้งหลายฉันผลมะมวงหมดก็ดีแลว แดพระผูมีพระภาคเจา
ทรงสรรเสริญความรูจักประมาณ ชาวบานเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา
ไฉนพระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรจึงไมรูจักประมาณ ฉันผลมะมวงของ
ในหลวงหมด ภิกษุทั้งหลายไดยินพวกนั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู ...
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.
พระผูมีพระภาคเจา...ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงฉัน
ผลมะมวง รูปใดฉัน ตองอาบัติทุกกฏ.
[๒๔] สมัยตอมา สัปบุรุษหมูหนึ่งถวายภัตตาหารแกสงฆ เขาจัด
ผลมะมวงเปนชิ้น ๆ ไวในกับขาว ภิกษุทั้งหลายรังเกียจ ไมรบั ประเคน...
พระผูมีพระภาคเจา...ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงรับ
ประเคนฉันเถิด เราอนุญาตผลมะมวงเปนชิ้น ๆ.
สัมณกัปปะ ๕ อยาง
[๒๕] สมัยตอมา สัปบุรุษหมูห นึ่งถวายภัตตาหารแกสงฆ เขาไมได
ฝานมะมวงเปนชิ้น ๆ ในโรงอาหารลวนแลวไปดวยผลมะมวงทั้งนั้น ภิกษุ
ทั้งหลายรังเกียจไมรับประเคน . . .
พระผูมีพระภาคเจา ...ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงรับ
ประเคนฉันเถิด เราอนุญาตใหฉันผลไมโดยสมณกัปปะ ๕ อยาง คือ
๑. ผลไมที่ลนดวยไฟ
๒. ผลไมทํากรีดดวยศัสตรา
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๓. ผลไมที่จิกดวยเล็บ
๔. ผลไมที่ไมมีเมล็ด
๕. ผลไมที่ปลอนเมล็ดออกแลว .
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหฉันผลไมโดยสมณกัปปะ ๕ อยางนี้.
เรือ่ งภิกษุถูกงูกัด
[๒๖] สมัยตอมา ภิกษุรูปหนึง่ ถูกงูกัดถึงมรณภาพ ภิกษุทั้งหลาย
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.
พระผูมีพระภาคเจา. . .ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุรูปนั้นไมได
แผเมตตาจิตไปสูตระกูลพญางูทั้ง ๔ เปนแน เพราะถาภิกษุรูปนั้น แผเมตตาจิต
ไปสูตระกูลพญางูทั้ง ๔ ภิกษุรูปนั้นจะไมพึงถูกงูกัดถึงมรณภาพ ตระกูลพญางู
ทั้ง ๔ อะไรบาง คือ
๑. ตระกูลพญางูวิรูปกขะ
๒. ตระกูลพญางูเอราปถะ
๓. ตระกูลพญางูฉัพยาปุตตะ
๔. ตระกูลพญางูกัณหาโคตมกะ.
ภิกษุรปู นั้นไมไดแผเมตตาจิตไปสูตระกูลพญางูทั้ง ๔ นี้เปนแน เพราะ
ถาภิกษุนั้นแผเมตตาจิตไปสูตระกูลพญางูทั้ง ๔ นี้ ภิกษุนั้นจะไมพึงถูกงูกัดถึง
มรณภาพ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหแผเมตตาจิตไปสูตระกูลพญางูทั้ง
๔ นี้ เพื่อคุมครองตน เพื่อรักษาตน เพื่อปองกันตน ก็แล พึงทําการแผ
อยางนี้:-
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คถาแผเมตตากันงูกัด
[๒๗] เรากับพญางูระกูลวิรูปกขะ
จงมีเมตตาตอกัน เรากับพญางูตระกูล
เอราปถะ จงมีเมตตาตอกัน เรากับพญางู
ตระกูลฉัพยาปุตตะ จงมีเมตตาตอกัน เรากับ
พญางูตระกูลกัณหาโคตมกะ จงมีเมตตาตอ
กัน เรากับฝูงสัตวที่ไมมีเทา จงมีเมตตาตอ
กัน เรากับฝูงสัตว ๒ เทา จงมีเมตตาตอกัน
เรากับฝูงสัตว ๔ เทา จงมีเมตตาตอกัน สัตว
กับฝูงสัตวมีเทามาก จงมีเมตตาตอกัน สัตว
ไมมีเทาอยาไดเบียดเบียนเรา สัตว ๒ เทา
อยาไดเบียดเบียนเรา สัตว ๔ เทาอยาได
เบียดเบียนเรา สัตวมีเทามากอยาไดเบียดเบียนเรา และสัตวที่เกิดแลวยังมีชีวิตทั้งมวล
ทุกหมูเหลา จงประสบความเจริญ อยาได
พบเห็นสิ่งลามกสักนอยหนึ่งเลย.
พระพุทธเจามีพระคุณหาประมาณมิได พระธรรมมีพระคุณหาประมาณ
มิได พระสงฆมีพระคุณหาประมาณมิได แตสัตวเลื้อยคลานทั้งหลาย คือ งู
แมลงปอง ตะขาบ แมลงมุม ตุกแก หนู มีคุณพอประมาณ ความรักษาอันเรา
ทําแลว ความปองกันอันเราทําแลว ขอฝูงสัตวทั้งหลายจงถอยกลับไปเถิด เรา
นั้นขอนมัสการแดพระผูมีพระภาคเจา ขอนมัสการแดพระสัมมาสัมพุทธเจาทั้ง
๗ พระองค.
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เรื่องภิกษุตัดองคกําเนิด
[๒๘] สมัยตอมา ภิกษุรูปหนึ่งถูกความกระสันเบียดเบียน ไดตัดองค
กําเนิดของตนเสีย ภิกษุทั้งหลาย กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา
พระผูมีพระภาคเจา . . . ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โมฆบุรุษ เมื่อ
สิ่งที่จะพึงตัดอยางอื่นยังมี ไพลไปตัดเสียอีกอยาง ภิกษุไมพึงตัดองคกําเนิด
ของคน รูปใดตัด ตองอาบัติถุลลัจจัย.
เรื่องบาตรปุมไมจันทน
[๒๙] สมัยตอมา ปุมไมแกนจันทนมีราคามาก ไดบังเกิดแกเศรษฐี
ชาวเมืองราชคฤห จึงราชคหเศรษฐีไดคิดวา ถากระไรเราจะใหกลึงบาตรดวย
ปุมไมแกนจันทนนี้ สวนที่กลึงเหลือเราจักเก็บไวใช และเราจักใหบาตรเปน
ทาน หลังจากนั้น ทานราชคหเศรษฐีใหกลึงบาตรดวยปุมไมแกนจันทนนั้น
แลวใสสาแหรกแขวนไวที่ปลายไมไผผูกตอ ๆ กันขึ้นไป แลวกลาวอยางนี้วา
สมณะหรือพราหมณผูใด เปนพระอรหันตและมีฤทธิ์ จงปลดบาตรที่เราให
แลวไปเถิด.
[๓๐] ขณะนั้น ปูรณกัสสปเขาไปหาทานราชคหเศรษฐีแลว กลาววา
ทานคหบดี อาตมานี้แหละเปนพระอรหันตและมีฤทธิ์ ขอทานจงใหบาตรแก
อาตมาเถิด ทานเศรษฐีตอบวา ทานเจาขา ถาพระคุณเจาเปนพระอรหันต
และมีฤทธิ์ ก็จงปลดบาตรที่ขาพเจาใหแลวนั่นแลไปเถิด
ตอมา ทานมักขลิโคสาล ทานอชิตเกสกัมพล ทานปกุธกัจจายนะ
ทานสัญชัยเวลัฏฐบุตร ทานนิครนถนาฎบุตร ไดเขาไปหาทานเราชคหเศรษฐี
แลวกลาววา ทานคหบดี อาตมานี้แหละเปนพระอรหันต และมีฤทธิ์ ขอทาน
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จงใหบาตรแกอาตมาเถิด ทานเศรษฐีตอบวา ทานเจาขา ถาพระคุณเจาเปน
พระอรหันตและมีฤทธิ์ ก็จงปลดบาตรที่ขาพเจาใหแลวนั่นแลไปเถิด.
เรื่องพระปณโฑลภารทวาชเถระ
[๓๑] สมัยตอมา ทานพระมหาโมคคัลลานะกับทานพระปณโฑลภาร
ทวาชะ ครองอัตรวาสกในเวลาเชาแลว ถือบาตรจีวร เขาไปบิณฑบาตในเมือง
ราชคฤห อันที่แท ทานพระปณโฑลภารทวาชะ เปนอรหันตและมีฤทธิ์
แมทานพระมหาโมคคัลลานะก็เปนพระอรหันตและมีฤทธิ์ จึงทานพระปณโฑลภารทวาชะ ไคกลาวกะทานพระมหาโมคคัลลานะวา ไปเถิด ทานโมคคัลลานะ
จงปลดบาตรนั้นลง บาตรนั้น ของทาน แมทานพระโมคัคลลานะก็กลาวกะทาน
พระปณโฑลภารทวาชะวา ไปเถิด ทานภารทวาชะ จงปลดบาตรนั้นลง บาตร
นั้นของทาน จึงทานพระปณโฑลภารทวาชะเหาะขึ้นสูเวหาส ถือบาตรนั้นเวียน
ไปรอบเมืองราชคฤห ๓ รอบ.
[๓๒] ครั้งนั้น ทานราชคหเศรษฐีพรอมกับบุตรภรรยา ยืนอยูใน
เรือนของตน ประคองอัญชลีนมัสการ กลาวนิมนตวา ทานเจาขา ขอพระคุณ
เจาภารทวาชะ จงประดิษฐานในเรือนของขาพเจานี้เถิด จึงทานพระปณโฑลภารทวาชะ ประดิษฐานในเรือนของทานราชคหเศรษฐี ขณะนั้น ทานราชคหเศรษฐีรับบาตรจากมือของทานพระปณโฑลภารทวาชะ แลวไดจัดของเคี้ยว
มีคามาก ถวายทานพระปณโฑลภารทวาชะ ทานพระปณโฑลภารทวาชะไดรับ
บาตรนั้นไปสูพระอาราม ชาวบานไดทราบขาววา ทานพระปณโฑลภารทวาชะ
ปลดบาตรของราชคหเศรษฐีไปแลว และชาวบานเหลานั้นมีเสียงอึกทึกเกรียวกราว ติดตามพระปณโฑลภารทวาชะไปขางหลัง ๆ พระผูมีพระภาคเจาไดทรง
สดับเสียงอึกทึกเกรียวกราว ครั้นแลวตรัสถามพระอานนทวา อานนท นั่นเสียง
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อึกทึกเกรียวกราว เรื่องอะไรกัน ทานอานนทกราบทูลวา พระพุทธเจาขา
ทานพระปณโฑลภารทวาชะปลดบาตรของทานราชคหเศรษฐีลงแลว พวกชาว
บานทราบขาววา ทานพระปณโฑลภารทวาชะปลดบาตรของทานราชคหเศรษฐี
ลง จึงพากันติดตามทานพระปณโฑลภารทวาชะมาขางหลัง ๆ อยางอึกทึกเกรียว
กราว พระพุทธเจาขา เสียงอึกทึกเกรียวกราวนี้ คือเสียงนั้น พระพุทธเจาขา.
[๓๓] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจารับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆใน
เพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถามทานพระปณโฑลภารทวาชะวา ภารทวาชะ ขาววา เธอปลดบาตรของราชคหเศรษฐีลง
จริงหรือ
ทานพระปณโฑลภารทวาชะทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา
พระผูมีพระภาคเจาทรงติเตียนวา ภารทวาชะ การกระทําของเธอนั่น
ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา ไฉน
เธอจึงไดแสดงอิทธิปาฎิหาริย ซึ่งเปนธรรมอันยวดยิ่งของมนุษย แกพวก
คฤหัสถ เพราะเหตุแบงบาตรไม ซึง่ เปนดุจซากศพเลา มาตุคามแสดงของลับ
เพราะเหตุแหงทรัพยเปนดุจซากศพแมฉันใด เธอก็ฉันนั้นเหมือนกัน ไดแสดง
อิทธิปาฏิหาริยซึ่งเปนธรรมอันยวดยิ่งของมนุษย แกพวกคฤหัสถ เพราะเหตุแหง
บาตรไมซึ่งเปนดุจซากศพ การกระทําของเธอนั่นไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใส
ของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส . . . ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุทั้งหลาย
วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงแสดงอิทธิปาฏิหาริย ซึ่งเปนธรรมอันยวด
ยิ่งของมนุษย แกพวกคฤหัสถ รูปใดแสดง ตองอาบัติทุกกฏ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงทําลายบาตรไมนั้น บดใหละเอียด
ใชเปนยาหยอดตาของภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุไมพึงใชบาตรไม รูปใดใช
ตองอาบัติทุกกฏ.
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[๓๔] สมัยตอมา พระฉัพพัคคียใชบาตรตาง ๆ คือ บาตรทําดวย
ทองคํา บาตรทําดวยเงิน ชาวบานเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา . . . เหมือน
พวกคฤหัสถผูบริโภคกาม ภิกษุทั้งหลาย . .. กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา
พระผูมีพระภาคเจา.. . ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงใช
บาตรทองคํา ไมพึงใชบาตรเงิน ไมพึงใชบาตรแกวมณี ไมพึงใชบาตร
แกวไพฑูรย ไมพึงใชบาตรแกวผลึก ไมพึงใชบาตรทองสัมฤทธิ์ ไมพงึ ใช
บาตรกระจก ไมพึงใชบาตรดีบุก ไมพึงใชบาตรตะกั่ว ไมพึงใชบาตรทองแดง
รูปใดใช ตองอาบัติทุกกฏ.
.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตบาตร ๒ ชนิด คือ บาตรเหล็ก ๑
บาตรดิน ๑.
[๓๕] สมัยตอมา กนบาตรสึก ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด
พระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตบังเวียนรองบาตร.
[๓๖] สมัยตอมา พระฉัพพัคคียใชบังเวียนรองบาตรตาง ๆ ทําดวย
ทอง ทําดวยเงิน ชาวบานเพงโทษ ติเตียนโพนทะนาวา... เหมือนพวก
คฤหัสถผูบริโภคกาม ภิกษุทั้งหลาย .. .กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.
พระผูมีพระภาคเจา . . .ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงใช
บังเวียนรองบาตรตาง ๆ รูปใดใช ตองอาบัติทุกกฏ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตบังเวียนรองบาตร ๒ ชนิด คือ ทํา
ดวยดีบุก ๑ ทําดวยตะกั่ว ๑ บังเวียนรองบาตรหนา ไมกระชับกับบาตร
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่ งนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย เราอนุญาตใหกลึงบังเวียนรองบาตรที่กลึงแลวยังเปนคลื่น. . . ตรัสวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหจักเปนฟนมังกร.
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[๓๗] สมัยตอมา พระฉัพพัคคียใชบังเวียนรองบาตรอันวิจิตร
จางเขาทําใหมีลวดลายเปนรูปภาพ เที่ยวแสดงไปแมตามถนน ชาวบานเพงโทษ
ติเตียนโพนทะนาวา. . .เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภคกาม ภิกษุทั้งหลายกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงใช
บังเวียนรองบาตรอันวิจิตร ที่จางเขาทําใหมีลวดลายเปนรูปภาพ รูปใดใช
ตองอาบัติทุกกฏ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหใชบังเวียนรองบาตรอยางธรรมดา.
[๓๘] สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายเก็บงําบาตรทั้งที่ยังมีน้ํา บาตรเหม็น
อับ ภิกษุทงั้ หลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา
พระผูมีพระภาคเจา.. . .ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บาตรที่ยังมีน้ํา
ภิกษุไมพึงเก็บงํา รูปใดเก็บงํา ตองอาบัติทุกกกฏ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหผึ่งแลวจึงเก็บงําบาตร.
[๓๙] สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายผึ่งบาตรทั้งที่ยังมีน้ํา บาตรมีกลิ่น
เหม็น ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา
พระผูมีพระภาคเจา . . ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บาตรที่ยังมีน้ํา
ภิกษุไมพึงผึ่งไว รูปใดผึ่งไว ตองอาบัติทุกกฏ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหทําใหหมดน้ําเสียกอนผึ่ง แลวจึง
เก็บงําบาตร.
[๔๐] สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายผึ่งบาตรไวในที่รอน ผิวบาตรเสีย
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่ งนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนทั้งหลาย
ภิกษุไมพึงวางบาตรไวในที่รอน รูปใดวางไว ตองอาบัติทุกกฏ
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหผึ่งไวในที่รอนครูเดียวแลวจึงเก็บ
งําบาตร.
[๔๑] สมัยตอมา บาตรเปนอันมาก ไมมีเชิงรอง ภิกษุทั้งหลายวาง
เก็บไวในที่แจง บาตรถูกลมหัวดวนพัดกลิ้งตกแตก ภิกษุทงั้ หลายกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา
พระผูมีพระภาคเจา . . . ตรัสวา ดูกอนทั้งหลาย เราอนุญาตเชิงรอง
บาตร.
[๔๒] สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายวางบาตรไวริมกระดานเลียบ บาตร
กลิ้งตกแตก ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่ งนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา
พระผูมีพระภาคเจา. . .ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงวาง
บาตรไวริมกระดานเลียบ รูปไดวางไว ตองอาบัติทุกกฏ.
[๔๓] สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายวางบาตรไวริมกระดานเลียบเล็ก ๆ
นอกฝา บาตรกลิ้งตกแตก ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมี
พระภาคเจา
พระผูมีพระภาคเจา . . .ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงวาง
บาตรไวริมกระดานเลียบเล็ก ๆ นอกฝา รูปใดวางไว ตองอาบัติทุกกฏ.
[๔๔] สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายคว่ําบาตรไวที่พื้นดิน ขอบบาตรสึก
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่ งนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา
พระผูมีพระภาคเจา. ..ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให
ใชหญารอง หญาที่รองถูกปลวกกัด ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่ งนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา
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พระผูมีพระภาคเจา . . . ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหใช
ทอนผารอง ทอนผาถูกปลวกกัด ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมี
พระภาคเจา
พระผูมีพระภาคเจา . . . ตรัสวา ดูกอนทั้งหลาย เราอนุญาตแทนเก็บ
บาตร บาตรตกจากแทนเก็บ บาตรแตก ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด
พระผูมีพระภาคเจา.
พระผูมีพระภาคเจา ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหใช
หมอเก็บบาตร บาตรครูดสีกับหมอเก็บบาตร ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้น
แดพระผูมีพระภาคเจา.
พระผูมีพระภาคเจา.. .ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให
ใชถุงบาตร สายโยกไมมี ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา
พระมีพระภาคเจา . . .ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตสาย
โยกเปนดายถัก.
[๔๕] สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายแขวนบาตรไวที่ไมเดือยขางฝาบาง
ที่ไมนาคทนตบาง บาตรพลัดตกแตก ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่ งนั้นแดพระมีผู
พระภาคเจา
พระผูมีพระภาคเจา. . .ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงแขวน
บาตรไว รูปใดแขวนไว ตองอาบัติทุกกฏ.
[๔๖] สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายเก็บบาตรไวบนเตียง เผลอสตินั่งทับ
บาตรแตก ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่ งนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา
พระผูมีพระภาคเจา.. .ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงเก็บ
บาตรไวบนเตียง รูปใดเก็บ ตองอาบัติทุกกฏ.
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[๔๗] สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายเก็บบาตรไวบนตั่ง เผลอสตินั่งทับ
บาตรแตก ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่ งนั้น แดพระผูมีพระภาคเจา
พระผูมีพระภาคเจา. ..ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงเก็บ
บาตรไวบนตั่ง รูปใดเก็บ ตองอาบัติทุกกฏ.
[๔๘] สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายวางบาตรไวบนตัก เผลอสติลุกขึ้น
บาตรตกแตก ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา
พระผูมีพระภาคเจา...ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงวาง
บาตรไวบนตัก รูปใดวาง ตองอาบัติทุกกฏ.
[๔๙] สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายเก็บบาตรไวบนกลด กลดถูกลมหัว
ดวนพัด บาตรตกแตก ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่ งนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา
พระผูมีพระภาคเจา ...ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงเก็บ
บาตรไวบนกลด รูปใดเก็บไว ตองอาบัติทุกกฏ.
[๕๐] สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายถือบาตรอยู ผลักบานประตูเขาไป
บาตรกระทบบานประตูแตก ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมี.
พระภาคเจา
พระผูมีพระภาคเจา .. .ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุถือบาตร
อยู ไมพึงผลักบานประตูเขาไป รูปใดผลัก ตองอาบัติทุกกฏ.
[๕๑] สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายใชกะโหลกน้ําเตาเที่ยวบิณฑบาต
ชาวบานเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา . . . เหมือนพวกเดียรถีย ภิกษุทั้งหลาย
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา
พระผูมีพระภาคเจา . . .ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงใช
กะโหลกน้ําเตาเที่ยวบิณฑบาต รูปใดใช ตองอาบัติทุกกฏ
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[๕๒] สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายใชกระเบื้องหมอเที่ยวบิณฑบาตชาว
บานเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา. . .เหมือนพวกเดียรถีย ภิกษุทั้งหลาย
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา
พระผูมีพระภาคเจา...ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงใช
กระเบื้องหมอเที่ยวบิณฑบาต รูปใดใช ตองอาบัติทุกกฏ.
[๕๓] สมัยตอมา ภิกษุรูปหนึ่งใชของบังสกุลทุกอยาง เธอใชบาตร
กะโหลกผี สตรีผูหนึ่งเห็นเขา กลัว ไดรองเสียงวีดแสดงความหวาดเสียววา
นี้ปศาจแน ชาวบานเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระสมณะเชื้อสาย
พระศากยบุตรจึงใชบาตรกะโหลกผีเหมือนพวกปศาจ ภิกษุทั้งหลายกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา
พระผูมีพระภาคเจา ตรัสวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงใชบาตร
กะโหลกผี รูปใดใช ตองอาบัติทุกกฏ อนึ่ง ภิกษุไมพึงใชของบังสุกุลทุกอยาง
รูปใดใช ตองอาบัติทุกกฏ.
[๕๔] สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายใชบาตรรับเศษอาหารบาง กางบาง
น้ําบวนปากบาง ชาวบานเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระสมณะ
เชื้อสายพระศากยบุตรเหลานี้จึงใชบาตรตางกระโถน ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่อง
นั้นแดพระผูมีพระภาคเจา
พระผูมีพระภาคเจา.. .ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงใช
บาตรรับเศษอาหาร กาง หรือน้ําบวนปาก รูปใดใช ตองอาบัติทุกกฏ เรา
อนุญาตใหใชกระโถน.
เรื่องจีวร
[๕๕] สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายใชมือฉีกผาแลว เย็บเปนจีวร จีวร
มีแนวไมเสมอกัน ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา
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พระผูมีพระภาคเจา . ..ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให
ใชมีดมีผาพัน.
[๕๖] สมัยตอมา มีดมีดามบังเกิดแกสงฆ ภิกษุทั้งหลายกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหใชมีด
มีดาม.
[๕๗] สมัยตอมา พระฉัพพัคคียใชดามมีดตางๆ ทําดวยทอง ทําดวย
เงิน ชาวบานเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา . . .เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภค
กาม ภิกษุทงั้ หลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา
พระผูมีพระภาคเจา . . .ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงใช
ดามมีดตาง ๆ รูปใดใช ตองอาบัติทุกกฏ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหใชดามมีดที่ทําดวยกระดูก งา เขา
ไมออ ไมไผ ไมธรรมดา ครั่ง เมล็ดผลไม โลหะ และกระดองสังข.
[๕๘] สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายใชขนไกบาง ไมกลัดบาง เย็บจีวร
จีวรเย็บแลวไมดี ภิกษุทงั้ หลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา
พระผูมีพระภาคเจา . . .ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให
ใชเข็ม เข็มขึ้นสนิม . . .ตรัสวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหใชกลอง
เข็ม แมในกลองเข็มก็ยังขึ้นสนิม . . . ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต
ใหโรยดวยแปงขาวหมาก แมในแปงขาวหมาก เข็มก็ยังขึ้นสนิม . . . ตรัสวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหโรยดวยแปงเจือขมิ้นผง แมในแปงเจือขมิ้น
ผงเข็มก็ยังขึ้นสนิมได . . . ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหใชฝุน
หิน แมในฝุน หินเข็มก็ยังขึ้นสนิม... ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต
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ใหทาดวยขี้ผึ้ง ฝุนหินแตก . ..ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให
ใชผามัดขี้ผึ้งพอกฝุนหิน.
เรื่องไมสะดึง
[๕๙] สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายตอกหลักลงในที่นั้น ๆ ผูกขึงเย็บจีวร
จีวรเสียมุม ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่ งนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา
พระผูมีพระภาคเจา...ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตไม
สะดึง เชือกผูกไมสะดึง ใหผูกลงในที่นั้น ๆ เย็บจีวรได ภิกษุทั้งหลายขึงไม
สะดึงในที่ไมเรียบ ไมสะดึงหัก . . .พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้ง
หลาย ภิกษุไมพึงขึงไมสะดึงในที่ไมเสมอ รูปใดขึง ตองอาบัติทุกกฏ
ภิกษุทั้งหลายขึงไมสะดึงบนพื้นดิน ไมสะดึงเปอนฝุน...ตรัสวา ดู
กอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหใชหญารอง ขอบไมสะดึงชํารุด ...ตรัสวา
ดูกอนภิกษุหลาย เราอนุญาตใหดามขอบเหมือนผาอนุวาต ไมสะดึงไมพอ...
ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตไมสะดึงเล็ก ไมประกับ ซี่ไมสําหรับ
สอดเขาในระหวางจีวรสองชั้น เชือกรัดสะดึงในกับสะดึงนอก ดวยผูกจีวรลง
กับสะดึงใน ครั้นขึงแลวจึงเย็บจีวร ดวยเกษียนภายในไมเสมอ ...ตรัสวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหทําหมาย เสนดายคด...ตรัสวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเสนดายตีบรรทัด.
[๖๐] สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายมีเทาเปอนเหยียบไมสะดึง ไมสะดึงเสีย
หาย ภิกษุทงั้ หลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา
พระผูมีพระภาคเจา ...ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุมีเทาเปอน
ไมพึงเหยียบไมสะดึง รูปใดเหยียบ ตองอาบัติทุกกฏ.
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[๖๑] สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายมีเทาเปยกเหยียบไมสะดึง ไมสะดึง
เสียหาย ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้น แดพระผูมีพระภาคเจา
พระผูมีพระภาคเจา...ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุมีเทาเปยก
ไมพึงเหยียบไมสะดึง รูปใดเหยียบ ตองอาบัติทุกกฏ.
[๖๒] สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายสวมรองเทาเหยียบไมสะดึง ไมสะดึง
เสียหาย ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา
พระผูมีพระภาคเจา.. . . ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุสวมรองเทา
ไมพึงเหยียบไมสะดึง รูปใดเหยียบ ตองอาบัติทุกกฏ.
[๖๓] สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายเย็บจีวร รับเข็มดวยนิ้วมือ นิ้วมือ
ก็เจ็บ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา
พระผูมีพระภาคเจา . . . ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให
ใชปลอกสวมนิ้วมือ.
[๖๔] สมัยตอมา พระฉัพพัคคียใชปลอกสวมนิ้วมือตาง ๆ คือ ทํา
ดวยทอง ทําดวยเงิน ชาวบานเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา . . . เหมือน
พวกคฤหัสถ ผูบริโภคกาม ภิกษุ ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา
พระผูมีพระภาคเจา . .. ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึง
ใชปลอกสวมนิ้วมือตาง ๆ รูปใดใช ตองอาบัติทุกกฏ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหใชปลอกสวมนิ้วมือที่ทําดวย
กระดูก. . . ทําดวยกระดองสังข.
[๖๕] สมัยตอมา เข็มบาง มีดบาง ปลอกสวมนิ้วบาง มือหายไป
ภิกษุทั้ง หลายกราบทูลเรือ่ งนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.
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พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตกลองเก็บ
เครื่องเย็บผา ภิกษุทั้งหลายมัวพะวงอยูแตในกลองเก็บเครื่องเย็บผา ภิกษุ
ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตถุงเก็บ
ปลอกนิ้วมือ สายโยกไมมี .... ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตสาย
โยกเปนดายถัก.
เรื่องโรงสะดึง
[๖๖] สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายเย็บจีวรอยูในที่แจง ลําบากดวยความ
หนาวบาง รอนบาง จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตโรงสะดึง
ปะรําสะดึง โรงสะดึงมีพื้นที่ต่ํา น้ําทวม.
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดู
กอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหถมพื้นที่ใหสูง อินที่ถมพังทะลาย พระผูมี
พระภาคเจาทรงอนุญาตวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหกอมูลดินที่ถม
๓ อยางคือ กอดวยอิฐ ๑ กอดวยศิลา ๑ กอดวยไม ๑ ภิกษุทงั้ หลายขึ้นลง
ลําบาก . . . ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตบันได ๓ อยาง คือ บันไดอิฐ ๑ บันไดหิน ๑ บันไดไม ๑
ภิกษุทั้งหลายขึ้นลงพลัดตก .. . ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรา
อนุญาตราวสําหรับยึด.
[๖๗] สมัยตอมา ผงหญาที่มุงรวงลงในโรงสะดึง . . . ตรัสวา ดู
กอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหรื้อลงแลวฉาบดวยดินทั้งขางนอกขางใน ให
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มีสีขาว สีดํา สีเหลือง จําหลักเปนพวงดอกไม เครือไม ฟนมังกร ดอก
จอกหากลีบ ราวจีวร สายระเดียงจีวรได.
[๖๘] สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายเย็บจีวรเสร็จแลว ละทิ้งไมสะดึงไวใน
ที่นั้นเองแลวหลีกไป หนูบาง ปลวกบาง กัดกิน ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่ ง
นั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมพี ระภาคเจาตรัสวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย
เราอนุญาตใหมวนไมสะดึงเก็บไว ไมสะดึงหัก. ..ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
เราอนุญาตใหสอดทอนไมมวนไมสะดึงเขาไป ไมสะดึงคลี่ออก . . . ตรัสวา ดู
กอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเชือกผูก.
[๖๙] สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายยกไมสะดึงเก็บไวที่ฝาบาง ที่เสาบาง
แลวหลีกไป ไมสะดึงพลัดตกเสียหาย ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต
ใหแขวนไวที่เดือยขางฝา หรือที่ไมนาคทนต.
[๗๐] ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูในพระนครราชคฤห
ตามพุทธาภิรมย แลวเสด็จจาริกทางพระนครเวสาลี ครั้งนั้น ภิกษุทั้งหลาย
ใชบาตรบรรจุ เข็มบาง มีดบาง เครื่องยาบาง เดินทางไป ภิกษุทั้งหลาย
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตถุงเก็บเครื่องยา สายโยกไมมี ...ตรัสวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย เราอนุญาตสายโยกเปนดายถัก.
[๗๑] สมัยตอมา ภิกษุรูปหนึ่งใชประคดเอวผูกรองเทาเขาไปบิณฑบาตในบาน อุบาสกผูหนึ่งกราบภิกษุรูปนั้น ศีรษะกระทบรองเทา ภิกษุนั้น
ขวยใจ ครั้นเธอกลับไปถึงวัดแลว แจงเรื่องนั้นแกภิกษุทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลาย
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอน
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ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตถุงเก็บรองเทา สายโยกไมมี . . .ตรัสวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย เราอนุญาตสายโยกเปนดายถัก.
เรื่องผากรองน้ํา
[๗๒] สมัยตอมา น้ําในระหวางทาง เปนอกัปปยะ ผาสําหรับกรอง
น้ําไมมี ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตผากรองน้ํา ทอนผาไมพอ . . .
ตรัสวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตผากรองทํารูปคลายชอน ผูไมพอ
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่ งนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจาตรัส
วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหใชกระบอกกรองน้ํา.
[๗๓] สมัยตอมา ภิกษุ ๒ รูปเดินทางไปในโกศลชนบท ภิกษุรูป
หนึ่งประพฤติอนาจาร ภิกษุเพื่อนเตือนภิกษุรูปนั้นวา คุณอยาทําอยางนี้ซิ
ขอรับ การทานนี้ไมควร ภิกษุนั้นผูกโกรธภิกษุเพื่อน ครั้นภิกษุเพื่อนกระหาย
น้ํา พูดออนวอนภิกษุรูปที่ผูกโกรธวา โปรดใหผากรองน้ําแกผม ผมจักดื่มน้ํา
ภิกษุรูปที่ผูกโกรธไมยอมให ภิกษุเพื่อนกระหายน้ําถึงมรณภาพ ครั้นภิกษุรูปที่
ผูกโกรธไปถึงวัดแลว เลาความนั้นแกภิกษุทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายถามวา ทาน
ถูกเพื่อนออนวอนขอผากรองน้ํา ก็ไมใหเทียวหรือ เธอรับวา อยางนั้น ขอ
รับ บรรดาภิกษุเปนผูมักนอย . . .ตางก็ เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา
ไฉนภิกษุเมื่อถูกขอผากรองน้ําจึงไมใหกัน แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมี
พระภาคเจา.

ประชุมสงฆสอบถาม
[๗๔] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจารับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ ใน
เพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถามภิกษุนั้น
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วา ดูกอนภิกษุ ขาววา เธอถูกออนวอนขอผากรองน้ํา ก็ไมยอมให จริง
หรือ.
ภิกษุนั้นทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.

ทรงติเตียน
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกอ นโมฆบุรุษ การกระทํา
ของเธอนั่นไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควร
ทํา ไฉนเนื่องเธอถูกเขาออนวอนขอผากรองน้ําจึงไมยอมให การกระทําของเธอ
นั่นไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส . . . ครั้นแลวทรงทํา
ธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูเดินทางเมื่อถูก
เขาออนวอนขอผากรองน้ําจะไมพึงให ไมควร รูปใดไมให ตองอาบัติทุกกฏ .
อนึ่ง ภิกษุไมมีผากรองน้ํา อยาเดินทางไกล รูปใดเดินทาง ตอง
อาบัติทุกกฏ.
ถาผากรองน้ํา หรือกระบอกกรองน้ําไมมี แมมุมผาสังฆาฏิ ก็พงึ
อธิษฐานวา เราจักกรองน้ําดวยมุมผาสังฆาฏินี้ดื่ม ดังนี้ .
[๗๕] ครั้นพระผูมีพระภาคเจาเสด็จจาริกโดยลําดับ ถึงพระนครเวสาลีแลวทราบวา พระองคประทับอยู ณ กูฏาคารสาลา ปามหาวัน เขตพระนครเวสาลีนั้น.
[๗๖] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายทํานวกรรมอยู ผากรองน้ําไมพอกัน
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่ งนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย เราอนุญาตผากรองน้ํามีขอบ ผากรองน้ํามีขอบไมพอใช ภิกษุ
ทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูพระภาคเจาตรัสวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหลาดผาลงบนน้ํา.
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[๗๗] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายถูกยุงรบกวน จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด
พระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตมุง.
เรื่องทีจ่ งกรมและเรื่องไฟ
[๗๘] สมัยนั้น ทายกทายิกาในพระนครเวสาลีเริ่มจัดปรุงอาหาร
ประณีตขึ้นตามลําดับ ภิกษุทั้งหลายฉันอาหารอันประณีตแลว มีรางกายอันโทษ
สั่งสม มีอาพาธมาก ครั้งนั้น หมอชีวกโกมารภัจไดไปสูเมืองเวสาสีดวยกิจจํา
เปนบางอยางไดเห็นภิกษุทั้งหลาย มีรา งกายอนโทษสั่งสม มีอาพาธมาก ครั้น
แลวเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ถวายบังคมแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา พระพุทธเจาขา บัดนี้ ภิกษุทั้งหลาย มี
รางกายอันโทษสั่งสม มีอาพาธมาก ขาพระพุทธเจาขอประทานพระวโรกาส ขอ
พระผูมีพระภาคเจา ไดโปรดทรงอนุญาตที่จงกรมและเรือนไฟแกภิกษุทั้งหลาย
เถิด พระพุทธเจาขา เมื่อเปนเชนนี้ ภิกษุทั้งหลายจักมีอาพาธนอย.
ครั้งนั้น พระผูมพี ระภาคเจาทรงชี้แจงใหหมอชีวกโกมารภัจเห็นแจง
สมาทาน อาจหาญ... ราเริงดวยธรรมีกถา จึงหมอชีวกโกมารภัจลุกจากที่นั่ง
ถวายบังคมพระผูมีภาคเจา ทําประทักษิณกลับไป.

พุทธานุญาตที่จงกรมและเรือนไฟ
[๗๙] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงธรรมีกถาในเพราะเหตุเปน
เคามูลนั้น ในเพราะเหตุ แรกเกิดนัน้ แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตที่จงกรมและเรือนไฟ.
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[๘๐] สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายจงกรมในที่ขรุขระ เทาเจ็บ จึงกราบ
ทูลเรื่องนั้นแคพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย เราอนุญาตใหทําจงกรมใหเรียบ.
[๘๑] สมัยตอมา ที่จงกรมมีพื้นที่ต่ํา น้ําทวม . . .ตรัสวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหทําที่จงกรมใหสูง ที่ถมพังลง .. ตรัสวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหกอมูลดินที่ถม ๓ ชนิด คือ กอดวยอิฐ ๑ กอ
ดวยหิน ๑ กอดวยไม ๑ ภิกษุทั้งหลายขึ้นลงลําบาก . . ตรัสวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย เราอนุญาตบันได ๓ ชนิด คือ บันไดอิฐ ๑ บันไดหิน ๑ บันได
ไม ๑ ภิกษุทั้งหลายขึ้นลงพลัดตก ตรัสวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต
ราวสําหรับยึด.
[๘๒] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายจงกรมอยูในที่จงกรม พลัดตกลงมา
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่ งนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจาตรัส
วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตรั้วรอบที่จงกรม.
[๘๓] สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายจงกรมอยูกลางแจง ลําบาก ดวย
หนาวบาง รอนบาง ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้น แดพระผูมีพระภาคเจา
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตโรงจงกรม ผง
หญาที่มุงหลนเกลื่อนในโรงจงกรม .. . ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต
ใหรื้อลงแลวฉาบดวยดินทั้งขางนอกขางใน ทําใหมีสีขาว สีดํา สีเหลือง จํา
หลักเปนพวงดอกไม เครือไม ฟนมังกร ดอกจอกหากลีบ ราวจีวร สาย
ระเดียงจีวร.
[๘๔] สมัยนั้น เรือนไฟมีพื้นต่ําไป น้ําทวมได ตรัสวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหถมพื้นใหสูง พื้นที่ถมพังลงมา. ..ตรัสวา ดูกอน
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ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหกอมูลดินที่ถม ๓ ชนิด คือ กอดวยอิฐ ๑ กอ
ดวยหิน ๑ กอดวยไม ๑ ภิกษุทั้งหลายขึ้นลงลําบาก ...ตรัสวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย เราอนุญาตบันได ๓ ชนิด คือ บันไดอิฐ ๑ บันไดหิน ๑ บันได
ไม ๑ ภิกษุทั้งหลายขึ้นลงพัดตกลงมา . . .ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรา
อนุญาตราวสําหรับยึด เรือนไฟไมมีบานประตู. ..ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
เราอนุญาตบานประตู กรอบเช็ดหนา ครกรองเดือยประตู หวงขางบน สายยู
ไมหัวลิง กลอน ลิ่ม ชองดาล ชองสําหรับชักเชือก เชือกสําหรับชัก เชิง
ฝาเรือนไฟชํารุด ภิกษุทงั้ หลายกราบทูลเรื่องนั้นแคพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหกอใหต่ํา เรือนไฟ
ไมมีปลองควัน . . . ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตปลองควัน.
[๘๕] สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายทําที่ตั้งเตาไฟไวกลางเรือนไฟขนาด
เล็กไมมีอุปจาร . . . ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหทําหนาที่ตั้ง
เตาไฟไวสวนขางหนึ่ง เฉพาะเรือนไฟขนาดเล็ก เรือนไฟขนาดกวาง ตั้งไว
ตรงกลางได ไฟในเรือนไฟลวกหนา . . .ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรา
อนุญาตดินสําหรับทาหนา ภิกษุทั้งหลายละลายดินดวยมือ.. .ตรัสวา ดูกอ น
ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตรางสําหรับละลายดิน ดินมีกลิ่นเหม็น. ..ตรัสวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหอบกลิ่น.
[๘๖] สมัยตอมา ไฟในเรือนไฟลนกาย ...ตรัสวา ดูกอ นภิกษุ
ทั้งหลาย เราอนุญาตใหตักน้ํามาไวมาก ๆ ภิกษุทงั้ หลายใชถาดบาง บาตรบาง
ตักน้ํา ...ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตที่ขังน้ํา ขันตักน้ํา เรือนไฟ
ที่มุงดวยหญาไหมเกรียม . . . ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหรื้อลง
ฉาบดินทั้งขางบนขางลาง เรือนไฟเปนตม . . . ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
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เราอนุญาตใหปูเครื่องลาด ๓ อยาง คือเครื่องลาดอิฐ ๑ เครื่องลาดหิน ๑
เครื่องลาดไม ๑ เรือนไฟก็ยังเปนตมอยูนั่นเอง . .. ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
เราอนุญาตใหชําระลางน้ําขัง . . .ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตทอ
ระบายน้ํา.
[๘๗] สมัยตอมา ภิกษุทั้ง หลายนั่งบนพื้นดินในเรือนไฟ เนื้อตัว
คัน . .ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตตั่งในเรือนไฟ.
[๘๘] สมัยตอมา เรือนไฟยังไมมีเครื่องลอม. . . ตรัสวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย เราอนุญาตใหลอมรั้ว ๓ อยาง คือ รั้วอิฐ ๑ รั้วหิน ๑ รั้วไม ๑
ซุมไมมี. . . ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตซุม ซุมต่ําไป น้ําทวม
ได. . .ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหทําพื้นที่ใหสูง พื้นที่กอพัง
. . . ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหกอมูลดิน ๓ อยาง คือ กอดวย
อิฐ ๑ กอดวยหิน ๑ กอดวยไม ๑ ภิกษุทั้งหลายขึ้นลงลําบาก . .ตรัสวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตบันได ๓ อยาง คือ บันไดอิฐ ๑ บันไดหิน ๑
บันไดไม ๑ ภิกษุทั้งหลายขึ้นลงพลัดตกลงมา ...ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
เราอนุญาตราวสําหรับยึด ซุมยังไมมีประตู . . . ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
เราอนุญาตผานประตู กรอบเช็ดหนา ครกรองรับเดือยบานประตู หวงขางบน
สายยู ไมหวั ลิง กลอน ลิ่ม ชองดาล ชองเชือกชัก เชือกชัก.
[๘๙] สมัยตอมา ผงหญาหลนเกลื่อนซุม. . .ตรัสวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย เราอนุญาตใหรื้อลงฉาบดินทั้งขางบนขางลาง ทําใหมีสีขาว สีดํา
สีเหลือง จําหลักเปนพวงดอกไม เครือไม ฟนมังกร ดอกจอกหากลีบ
บริเวณเปนตม ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหโรยกรวดแร
กรวดแรยังไมเต็ม . . . ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหวางศิลาเรียบ
น้ําขัง. . . ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตทอระบายน้ํา.
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เรือ่ งการเปลือยกาย
[๙๐] สมัยนั้น ภิกษุเปลือยกายไหวภิกษุไมเปลือยกาย ภิกษุเปลือย
กายใหภิกษุเปลือยกายไหวคน ภิกษุเปลือยกายใหภิกษุไมเปลือยกายไหวตน
ภิกษุเปลือยกายทําบริกรรมใหแกภิกษุเปลือยกาย ภิกษุเปลือยใชใหทําบริกรรม
แกภิกษุเปลือยกาย ภิกษุเปลือยกายใหของแกภิกษุเปลือยกาย ภิกษุเปลือยกาย
รับประเคน เปลือยกายเคี้ยว เปลือยกายฉัน เปลือยกายลิ้มรส เปลือยกายดื่ม
ภิกษุทั้งหลาย กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.
พระผูมีพระภาคเจา .. .ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปลือยกาย
ไมพึงไหวภิกษุเปลือยกาย ภิกษุเปลือยกายไมพึงไหวภิกษุเปลือยกาย ไมพึงให
ภิกษุเปลือยกายไหวตน ภิกษุเปลือยกายไมพึงใหภิกษุไมเปลือยกายไหวตน
ไมพึงเปลือยกายทําบริกรรมแกภิกษุเปลือยกาย ไมพึงใชภิกษุเปลือยกายทํา
บริกรรม ไมพึงเปลือยกายใหของแกภิกษุเปลือยกาย ไมพึงเปลือยกายรับประเคน
ไมพึงเปลือยกายเคี้ยวของ ไมพึงเปลือยกายฉันอาหาร ไมพึงเปลือยกายลิม้ รส
ไมพึงเปลือยกายดื่ม รูปใดดื่ม ตองอาบัติทุกกฏ.
เรื่องศาลาเรือนไฟและบอน้ํา
[๙๑] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายวางจีวรไวบนพื้นดินในเรือนไฟ จีวร
เปอนฝุน ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูม-ี
พระภาคเจาตรัสวา. . . ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตราวจีวร สายระเดียงจีวร
ในเรือนไฟ ครั้นฝนตกจีวรถูกฝนเปยก ตรัสวา. . .ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรา
อนุญาตศาลาใกลเรือนไฟ ศาลาใกลเรือนไฟมีพื้นต่ํา น้ําทวม...ตรัสวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหถมใหสูง ดินที่ถมพังลง...ตรัสวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหกอมูลดิน. . . ภิกษุทงั้ หลายขึ้นลงลําบาก...ขึ้นลง
พลัดตก .ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตนราวสําหรับยึด.
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[๙๒ ] สมัยตอมา ผงหญาบนศาลาเรือนไฟตกเกลื่อน . . .ตรัสวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหรื้อลงฉาบดินทั้งขางบนขางลาง. ..ราวจีวร
สายระเดียงจีวร.
[๙๓] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายรังเกียจที่จะถูหลังทั้งในเรือนไฟ ทั้งใน
น้ํา จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเครื่องกําบัง ๓ ชนิด คือ เรือนไฟ ๑ น้ํา ๑ ผา ๑.
[๙๔] สมัยตอมา น้ําในเรือนไฟไมมี ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้น
แดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรา
อนุญาตบอน้ํา ขอบบอน้ําทรุดพัง.. .ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต
ใหกอมูลดิน ๓ อยาง คือ กอดวยอิฐ ๑ กอดวยหิน ๑ กอดวยไม ๑ บอน้ํา
ต่ําไป น้ําทวมได ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหถมใหสูง ดิน
ที่ถมพังทะลาย ภิกษุทั้งหลายขึ้นลงลําบาก . . .ขึ้นลงพลัดตก. . .ตรัสวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตราวสําหรับยึด.
[๙๕] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายใชเถาวัลยบาง ประคดเอวบาง ผูก
ภาชนะตักน้ํา . . .ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเชือกสําหรับบอน้ํา
มือเจ็บ ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตคันโพงคลายคันชั่ง ระหัด
ชัก ระหัดถีบ ภาชนะแตกเสียมาก . . .ตรัสวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต
ถังน้ํา ๓ อยาง คือ ถังน้าํ โลหะ ๑ ถังน้ําไม ๑ ถังน้ําหนัง ๑.
[๙๖] สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายตักน้ําในที่แจง ลําบาก ดวยหนาว
บาง รอนบาง จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตศาลาสําหรับบอน้ํา ผงหญาที่ศาลา
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บอน้ําหลนเกลื่อน. . . ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหรื้อลงฉาบ
ดวยดินทั้งขางบนขางลาง ทําใหมีสีขาว สี่ดํา สีเหลือง จําหลักเปนพวงดอกไม
เครือไม ฟนมังกร ดอกจอกหากลีบ ราวจีวร สายระเดียงจีวร.
[๙๗] สมัยนั้น บอน้ํายังไมมีฝาปด ผงหญาบาง ฝุนบาง ตกลง
ตรัสวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตฝาปด.
[๙๘] สมัยตอมา ภาชนะสําหรับขังน้ํายังไมมี. .ตรัสวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย เราอนุญาตรางน้ํา อางน้ํา.
[๙๙] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายสรงนาในที่นั้น ๆ ในอาราม อาราม
เปนตม ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตลํารางระบายน้ํา ลําราง
โลงโถง ภิกษุทั้งหลายอายที่จะสรงน้ํา. . .ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรา
อนุญาตใหกั้นกําแพง ๓ ชนิด คือกําแพงอิฐ ๑ กําแพงหิน ๑ กําแพงไม ๑
ลํารางระบายน้ําเปนตม. . .ตรัสวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเครื่องลาด
๓ ชนิด คืออิฐ ๑ หิน ๑ ไม ๑ น้ําขัง...ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
เราอนุญาตทอระบายน้ํา
[ ๑๐๐] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายมีเนื้อตัวตกหนาว จึงกราบทูลเรื่องนั้น
แดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรา
อนุญาตใหเอาผาชุบน้ําเช็ดตัว.
เรื่องสรงน้ํา
[๑๐๑] สมัยนั้น อุบาสกผูหนึ่งใครจะสรางสระน้ําถวายสงฆ ภิกษุ
ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้น แดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตสระน้ํา ขอบสระน้ําชํารุด.. .ตรัสวา ดูกอน
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ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหกอขอบสระ ๓ อยาง คือ กอดวยอิฐ ๑ กอดวย
หิน ๑ กอดวยไม ๑ ภิกษุทั้งหลายขึ้นลงลําบาก พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตบันได ๓ อยาง คือ บันไดอิฐ ๑ บันไดหิน ๑
บันไดไม ๑ ขึ้นลงพลัดตก. ..ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตราว
สําหรับยึด น้ําในสระเปนน้ําเกา... ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต
รางน้ํา ทอระบายน้ํา.
[๑๐๒] สมัยตอมา อุบาสกผูหนึ่งประสงคจะสรางเรือนไฟ มีปนลม
ถวายภิกษุสงฆ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมี
พระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเรือนไฟมีปนลม
[๑๐๓] สมัยนั้น พระฉัพพัคคียอยูปราศจากผานิสีทนะถึง ๔ เดือน
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่ งนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจาตรัส
วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงอยูปราศจากผานิสีทนะถึง ๔ เดือน รูปใด
อยูปราศ ตองอาบัติทุกกฏ.
ทรงหามนอนบนทีน่ อนดอกไม
[๑๐๔] สมัยตอมา พระฉัพพัคคียนอนบนที่นอนอันเกลื่อนดวยดอกไม
ชาวบานเดินเที่ยวชมวิหารพบเห็นเขา จึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ...
เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภคกาม ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่ งนั้นแดพระผูมี
พระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงนอน
ที่นอนอันเกลื่อนดวยดอกไม รูปใดนอน ตองอาบัติทุกกฏ.
พุทธานุญาตรับของหอม
[๑๐๕] สมัยนั้น ชาวบานถือของหอมบาง ดอกไมบางไปวัด ภิกษุ
ทั้งหลายรังเกียจไมรับประเคน จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา
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พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหรับของหอมแลว
เจิมไวที่บานประตูหนาตาง ใหรับดอกไมแลววางไวในสวนขางหนึ่งในวิหาร
[๑๐๖] สมัยนั้น สันถัดขนเจียมหลอบังเกิดแกสงฆ ภิกษุทั้งหลาย
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตสันถัดขนเจียมหลอ ครั้งนั้น ภิกษุทั้งหลายคิดกันวา
สันถัดขนเจียมหลอจะตองอธิษฐานหรือวิกัป . . .ตรัสวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย
สันถัดขนเจียมที่หลอไมตองอธิษฐาน ไมตองวิกัป.
[๑๐๗] สมัยนั้น พระฉัพพัคคียฉันจังหันบนเตียบ ชาวบานเพงโทษ
ติเตียน โพนทะนาวา . .. เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภคกาม ภิกษุทั้งหลาย
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอ น
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงฉันอาหารบนเตียบ รูปใดฉัน ตองอาบัติทุกกฎ.
[๑๐๘] สมัยนั้น ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธ เวลาฉันจังหัน เธอไมสามารถ
จะทรงบาตรไวดวยมือได ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา
พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาตวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตโต
ทรงหามฉันในภาชนะเดียวกันเปนตน
[๑๐๙] สมัยนั้น พระฉัพพัคคียฉันจังหันในภาชนะเดียวกันบาง
ดื่มน้ําในขันเดียวกันบาง นอนบนเตียงเดียวกันบาง นอนบนเครื่องลาดเดียว
กันบาง นอนในผาหมผืนเดียวกันบาง นอนบนเครื่องลาดและผาหมรวมผืน
เดียวกันบาง ชาวบานตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา . ..เหมือนพวก
คฤหัสถผูบริโภคกาม. . .ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่ งนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา
. . .ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงฉันรวมภาชนะเดียวกัน ไมพึงดื่ม
รวมขันใบเดียวกัน ไมพึงนอนรวมเตียงเดียวกัน ไมพึงนอนรวมเครื่องลาด
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เดียวกัน ไมพึงนอนรวมผาหมผืนเดียวกัน ไมพึงนอนรวมเครื่องลาดและ
ผาหมผืนเดียวกัน รูปใดนอน ตองอาบัติทุกกฎ.
เรือ่ งเจาวัฑฒลิจฉวี
[๑๑๐] สมัยนั้น เจาวัฑฒลิจฉวีเปนสหายของพระเมตติยะ และ
พระภุมมชก จึงเจาวัฑฒลิจฉวี เขาไปหาพระเมตติยะและพระภุมมชกะ แลว
กลาววา ผมไหวขอรับ เมื่อเธอกลาวอยางนั้น ภิกษุทั้งสองรูปก็มิไดทักทาย
ปราศรัย แมครั้งที่สอง เจาวัฑฒลิจฉวีไดกลาววา ผมไหวขอรับ แมครัง้
ที่สอง ภิกษุทั้งสองรูปก็มิไดทักทายปราศรัย แมครั้งที่สาม เจาวัฑฒลิจฉวีได
กลาววา ผมไหวขอรับ แมครั้งที่สาม ภิกษุทั้งสองรูปก็มิไดทักทายปราศรัย.
ว. ผมผิดอะไรตอพระคุณเจาอยางไร ทําไม พระคุณเจาจึงไมทักทาย
ปราศรัยกับผม.
ภิกษุทั้งสองตอบวา ก็จริงอยางนั้นแหละ ทานวัฑฒะ พวกอาตมา
ถูกทานพระทัพพมัลลบุตรเบียดเบียนอยู ทานยังเพิกเฉยได.
ว. ผมจะชวยเหลืออยางไร ขอรับ.
ภิ. ทานวัฑฒะ ถาทานเต็มใจชวย วันนี้พระผูมีพระภาคเจา ตอง
ใหพระทัพพมัลลบุตรสึก.
ว. ผมจะทําอยางไร ผมสามารถจะชวยไดดวยวิธีไหน.
ภิ. มาเถิด ทานวัฑฒะ ทานจงเขาเฝาพระผูมีพระภาคเจา แลว
กราบทูลอยางนี้วา กรรมนี้ไมแนบเนียน ไมสมควร ทิศที่ไมมีภัย ไมมีจัญไร
ไมมีอันตราย บัดนี้กลับมามีภัย มีจัญไร มีอันตราย ณ สถานที่ไมมีลม บัดนี้
กลับมีลมแรงขึ้น ประชาบดีของหมอมฉัน ถูกพระทัพพมัลบุตรประทุษราย
คลายน้ําถูกไฟเผา พระพุทธเจาขา.
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เจาวัฑฒลิจฉวีรับคําของพระเมตติยะและพระภุมมชกะ แลวเขาเฝา
พระผูมีพระภาคเจา ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง กราบทูลวา
พระพุทธเจาขา กรรมนีไ้ มแนบเนียน ไมสมควร ทิศที่ไมมภี ัย ไมมีจัญไร
ไมมีอันตราย บัดนี้กลับมามีภัย มีจัญไร มีอันตราย ณ สถานที่ไมมีลม บัดนี้
กลับมีลมแรงขึ้น ประชาบดีของหมอมฉันถูกพระทัพพมัลลบุตรประทุษราย
คลายน้ําถูกไฟเผา พระพุทธเจาขา.
[๑๑๑] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจารับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆใน
เพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถามทาน
พระทัพพมัลลบุตรวา ดูกอนทัพพะ เธอยังระลึกไดหรือวา เปนผูทํากรรม
ตามที่เจาวัฑฒลิจฉวีนี้ กลาวหา ทานพระทัพพมัลลบุตรกราบทูลวา พระองค
ยอมทรงทราบวา ขาพระพุทธเจาเปนอยางไร พระพุทธเจาขา.
แมครั้งที่สอง พระผูมีพระภาคเจา . . .
แมครั้งที่สาม พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามทานพระทัพพมัลลบุตร
วา ดูกอนทัพพะ เธอยังระลึกไดหรือวา เปนผูทํากรรมตามที่เจาวัฑฒลิจฉวี
นี้กลาวหา ทานพระทัพพมัลลบุตรกราบทูลวา พระองคยอมทรงทราบวา
ขาพระพุทธเจาเปนอยางไร พระพุทธเจาขา.
ภ. ดูกอนทัพพะ บัณฑิตยอมไมกลาวแกคํากลาวหาอยางนี้ ถาเธอทํา
จงบอกวาทํา ถาไมไดทํา จงบอกวาไมไดทํา.
ท. ตั้งแตขาพระพุทธเจาเกิดมาแลว แมโดยความฝน ก็ยังไมรูจักเสพ
เมถุนธรรม จะกลาวไยถึงเมื่อตื่นอยเลา พระพุทธเจา.
[๑๑๒] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ถาเชนนั้น สงฆจงคว่ําบาตรเจาวัฑฒลิจฉวี คือ อยาใหคบ
กับสงฆ.
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องคแหงการคว่ําบาตร
[๑๑๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สงฆพึงคว่ําบาตรแกอุบาสกผูประกอบ
ดวยองค ๘ คือ :๑. ขวนขวายเพื่อมิใชลาภแหงภิกษุทั้งหลาย
๒. ขวนขวายเพื่อมิใชประโยชนแหงภิกษุทั้งหลาย
๓. ขวนขวายเพื่ออยูไมไดแหงภิกษุทั้งหลาย
๔. ดาวาเปรียบเปรยภิกษุทั้งหลาย
๕. ยุยงภิกษุทั้งหลายใหแตกกัน
๖. กลาวติเตียนพระพุทธเจา
๗. กลาวติเตียนพระธรรม
๘. กลาวติเตียนพระสงฆ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหคว่ําบาตรแกอุบาสกผูประกอบดวย
องค ๘ นี้ .
[๑๑๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆพึงคว่ําบาตรอยางนี้ ภิกษุ
ผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังนี้ :กรรมวาจาคว่ําบาตร

ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา เจาวัฑฒลิจฉวี โจท
ทานพระทัพพมัลลบุตรดวยศีลวิบัติอันไมมีมูล ถาความพรอมพรั่ง
ของสงฆ ถึงที่แลว สงฆพงึ คว่ําบาตรแกเจาวัฑฒลิจฉวี คือ อยาให
คบกับสงฆ นี้เปนญัตติ.
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ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา เจาวัฑฒลิจฉวีโจททาน
พระทัพพมัลบุตรดวยศีลวิบัติอันไมมีมูล สงฆคว่ําบาตรแกเจาวัฑฒลิจฉวี คือ ไมใหคบกับสงฆ การคว่ําบาตรแกเจาวัฑฒลิจฉวี
คือไมใหคบกับสงฆ ชอบแกทานผูใด ทานผูนนั้ พึงเปนผูนิ่ง ไม
ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด.
บาตรอันสงฆคว่ําแลวแกเจาวัฑฒลิจฉวี คือ ไมใหคบกับ
สงฆชอบแกสงฆ เหตุนนั้ จึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไวดวยอยางนี้.
[๑๑๕] ครั้นเวลาเชา ทานพระอานนทครองอันตรวาสกแลวถือบาตร
จีวร เขาไปยังนิเวศนของเจาวัฑฒลิจฉวี ครั้นแลวไดกลาวคํานี้กะเจาวัฑฒลิจฉวีวา ทานวัฑฒะ สงฆคว่ําบาตรแกทานแลว ทานคบกับสงฆไมได พอเจาวัฑฒลิจฉวีทราบขาววา สงฆคว่ําบาตรแกเราแลว เราคบกับสงฆไมไดแลว
ก็สลบลมลง ณ ที่นั้นเอง.
ขณะนั้น มิตรอํามาตยญาติสาโลหิต ของเจาวัฑฒลิจฉวี ไดกลาว
คํานี้กะเจาวัฑตลิจฉวีวา ไมควร ทานวัฑฒะ อยาเศราโศก อยาคร่ําครวญ
ไปนักเลย พวกเราจักใหพระผูมีพระภาคเจาและภิกษุสงฆเลื่อมใส จึงเจา
วัฑฒลิจฉวี พรอมดวยบุตรภรรยา พรอมดวยมิตรอํามาตย พรอมดวย
ญาติสาโลหิต มีผาเปยก มีผมเปยก เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ซบศีรษะ
ลงแทบพระบาทของพระผูมีพระภาคเจา แลวกราบทูลวา พระพุทธเจาขา
โทษไดมาถึงหมอมฉันแลว ตามความโง ตามความเขลา ตามอกุศล ขอ
พระองคทรงพระกรุณารับโทษของหมอมฉันที่ไดโจทพระคุณเจาทัพพมัลลบุตร
ดวยศีลวิบัติอันไมมีมูล โดยความเปนโทษ เพือ่ ความสํารวมตอไปเถิด
พระพุทธเจาขา.
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พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา เชิญเถิด เจาวัฑฒะ โทษไดมาถึงทานแลว
ตามความโง ตามความเขลา ตามอกุศล ทานไดเห็นโทษ ที่ไดโจททัพพมัลลบุตร
ดวยศีลวิบัติอันไมมีมูล โดยความเปนโทษแลวทําคืนตามธรรม เราขอรับโทษ
นั้นของทาน การที่ทานเห็นโทษ โดยความเปนโทษ แลวทําคืนตามธรรม
ถึงความสํารวมตอไป นี้เปนความเจริญในอริยวินยั
[๑๑๖] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ถาเชนนัน้ สงฆจงหงายบาตร แกเจาวัฑฒลิจฉวี คือ ทําให
คบกับสงฆได.
องคแหงการหงายบาตร
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สงฆพึงหงายบาตรแกอุบาสก ผูประกอบดวย
องค ๘ คือ :๑. ไมขวนขวายเพื่อมิใชลาภแหงภิกษุทั้งหลาย
๒. ไมขวนขวายเพื่อไมเปนประโยชนแหงภิกษุทั้งหลาย
๓ . ไมขวนขวายเพื่ออยูไมไดแหงภิกษุทั้งหลาย
๔. ไมดาวาเปรียบเปรยภิกษุทั้งหลาย
๕. ไมยุยงภิกษุทั้งหลายใหแตกราวกัน
๖. ไมกลาวติเตียนพระพุทธเจา
๗. ไมกลาวติเตียนพระธรรม
๘. ไมกลาวติเตียนพระสงฆ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหหงายบาตร แกอุบาสกผูประกอบ
ดวยองค ๘ นี้.
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[๑๑๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆพึงหงายบาตรอยางนี้ เจาวัฑฒลิจฉวีนั้นพึงเขาไปหาสงฆ หมผาเฉวียงบา กราบเทาภิกษุทั้งหลาย นั่ง
กระโหยงประคองอัญชลี แลวกลาวอยางนี้วา ทานเจาขา สงฆคว่ําบาตรแก
ขาพเจาแลว ขาพเจาคบกับสงฆไมได ทานเจาขา ขาพเจานั้นประพฤติชอบ
หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตัวได ขอการหงายบาตรกะสงฆ.
พึงขอแมครั้งที่สอง พึงขอแมครั้งที่สาม.
[๑๑๘] ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังนี้ :กรรมวาจาหงายบาตร
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา สงฆ คว่ําบาตรแกเจาวัฑฒลิจฉวีแลว คือ ไมใหคบกับสงฆ เธอประพฤติชอบ หาย
เยอยิ่ง ประพฤติแกตัวได ขอการหงายบาตรกะสงฆ ถาความพรอม
พรั่งของสงฆถึงที่แลว สงฆพึงหงายบาตรแกเจาวัฑฒลิจฉวี คือ
ทําใหคบกับสงฆได นี้เปนญัตติ
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา สงฆคว่ําบาตรแกเจา
วัฑฒลิจฉวี คือ ไมใหคบกับสงฆ เธอประพฤติชอบ หายเยอหยิ่ง
ประพฤติแกตัวได ขอการหงายบาตรกะสงฆ สงฆหงายบาตรแกเจา
วัฑฒลิจฉวี คือ ทําใหคบกับสงฆได การหงายบาตรแกเจาวัฑฒลิจฉวี
คือ ทําไหคบกับสงฆได ชอบแกทานผูใด ทานผูน ั้นพึงเปนผูนิ่ง
ไมชอบแกทา นผูใด ทานผูนั้นพึงพูด
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บาตรอันสงฆหงายแลวแกเจาวัฑฒลิจฉวี คือ ทําใหคบกับ
สงฆได ชอบแกสงฆเหตุนั้น จึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไวดวยอยางนี้.
[๑๑๙] ครั้นพระผูม ีพระภาคเจาประทับอยู ในเขตพระนครเวสาลี
ตามพระพุทธาภิรมยแลว เสด็จจาริกทางภัคคชนบท เสด็จจาริกโดยลําดับ
ถึงภัคคชนบทแลว ทราบวา พระองคประทับอยูที่เภสกฬามฤคทายวัน เขต
เมืองสุงสุมารคิระ ในแควนภัคคชนบทนั้น
เรือ่ งโพธิราชกุมาร
[๑๒๐] สมัยนั้น ปราสาทโกกนุทของโพธิราชกุมาร สรางเสร็จใหมๆ
ยังไมมีสมณพราหมณ หรือผูใดผูหนึ่งอยูอาศัย จึงโพธิราชกุมาร รับสัง่
กะมาณพสัญชิกาบุตรวา พอสหายสัญชิกาบุตร เธอจงเขาเฝาพระผูมีพระภาคเจา
ถวายบังคมพระบาทดวยเศียรเกลา แลวถามถึงพระประชวรเบาบาง พระโรคนอย ความทรงกระปรี้กระเปรา พระกําลัง ทรงพระสําราญ ตามคําของเราวา
พระพุทธเจาขา โพธิราชกุมารขอถวายบังคมพระบาทของพระองคดวยเศียร.
เกลา ทูลถามถึงพระประชวรเบาบาง พระโรคนอย ความทรงกระปรี้กระเปรา
พระกําลัง ทรงพระสําราญและจงทูลอาราธนาอยางนี้วา ขอพระองคพรอมดวย
ภิกษุสงฆ จงทรงรับภัตตาหารของโพธิราชกุมาร เพื่อเสวยในวันพรุงนี้ พระ
พระพุทธเจาขา มาณพสัญชิกาบุตรรับคําสั่งโพธิราชกุมาร แลวเขาไปเฝา
พระผูมีพระภาคเจา กราบทูลปราศรัยกับพระผูมีพระภาคเจา ครั้นผานการ
ปราศรัยพอเปนที่ชื่นชม เปนที่ใหระลึกถึงกันแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
กราบทูลวา โพธิราชกุมารขอถวายบังคมพระบาทของพระองคผูเจริญ ดวย
เศียรเกลา ทูลถามพระประชวรเบาบาง พระโรคนอย ทรงกระปรี้กระเปรา
พระกําลัง ทรงพระสําราญ และกราบทูลอยางนี้วา ขอพระโคดมผูเจริญพรอม
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ดวยภิกษุสงฆ จงทรงรับภัตตาหารของโพธิราชกุมาร เพื่อเสวยในวันพรุงนี้
พระผูมีพระภาคเจาทรงรับดวยดุษณีภาพ ครั้นมาณพสัญชิกาบุตรทราบวา
พระผูมีพระภาคเจาทรงรับอาราธนาแลวลุกจากที่นั่งงเขาไปเฝาโพธิราชกุมาร
แลวทูลวา เกลากระหมอมไดกราบทูลทานพระโคดมนั้นตามรับสั่งของพระองค
แลววา โพธิราชกุมาร ขอถวายบังคมพระบาทของทานพระโคดมผูเจริญดวย
เศียรเกลา ทูลถามถึงพระประชวรเบาบาง พระโรคนอย ทรงกระปรี้กระเปรา
พระกําลัง ทรงพระสําราญ และทราบทูลอยางนี้วา ขอพระโคดมผูเจริญ
พรอมดวยภิกษุสงฆ จงทรงรับภัตตาหารของโพธิราชกุมาร เพื่อเสวยในวัน
พรุงนี้ ก็แลพระสมณโคดมทรงรับอาราธนาแลว..
[๑๒๑] ครั้นลวงราตรีนั้น โพธิราชกุมารรับสั่งใหตกแตงของเคี้ยว
ของฉันอันประณีตแลรับสั่งใหปูลาดโกกนุทปราสาทดวยผาขาวตราบเทาถึงบันได
ขึ้นที่สุดแลวรับสั่งกะมาณพสัญชิกาบุตรวา พอสหายสัญชิกาบุตร เธอจงไปเฝา
พระผูมีพระภาคเจา กราบทูลภัตกาลแดพระผูมีพระภาคเจาวา ไดเวลาแลว
พระพุทธเจาขา ภัตตาหารเสร็จ แลว มาณพสัญชิกาบุตรรับคําสําสั่งโพธิราชกุมาร
แลวเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา กราบทูลภัตกาลแดพระผูมีพระภาคเจาวา
ไดเวลาแลว พระพุทธเจาขา ภัตตาหารเสร็จแลว.
[๑๒๒] ขณะนั้นเปนเวลาเชา พระผูมีพระภาคเจาทรงครองอันตรายหรวาสก
แลวทรงถือบาตรจีวร เสด็จเขาสูนิเวศนของโพธิราชกุมาร ก็แลเวลานั้น โพธิราชกุมารกําลังประทับรอพระผูมีพระภาคเจาอยู ที่ซุมนพระทวารชั้นนอก ได
ทอดพระเนตรเห็นพระผูมีพระภาคเจากําลังเสด็จมาแตไกล  ครั้นแลวเสด็จ
รับแตที่ไกลนั้น ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาใหเสด็จไปขางหนา ทรงคําเนิน
ไปทางโกกนุทปราสาท พระผูมีพระภาคเจาไดประทับยืนอยูใกลบันไดขั้นแรก
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จึงโพธิราชกุมาร กราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา พระพุทธเจาขา ขอพระผูมี
พระภาคเจาทรงเหยียบผา ขอพระสุคตจงทรงเหยียบผา เพื่อความเกื้อกูล
เพื่อความสุขแกขาพระพุทธเจาสิ้นกาลนาน เมื่อโพธิราชกุมารกราบทูลอยางนี้
แลว พระผูม ีพระภาคเจาทรงดุษณีภาพ
แมครั้งที่สอง. . . แมครั้งที่สาม โพธิราชกุมารกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา พระพุทธเจาขา ขอพระผูมีพระภาคเจาจงทรงเหยียบผา ขอพระสุคต
จงทรงเหยียบผาเพื่อความเกื้อกูล เพื่อความสุข แกขาพระพุทธเจาสิ้นกาลนาน
ขณะนั้น พระผูมพี ระภาคเจาทรงชําเลืองดูทานพระอานนท จึงทาน
พระอานนทไดถวายพรแกโพธิราชกุมารวา จงมวนผาเถิด พระราชกุมาร
พระผูมีพระภาคเจาจักไมทรงเหยียบผา พระตถาคตอนุเคราะหหมูชนชั้นหลัง
จึงโพธิราชกุมารรับสั่งใหมวนผา แลวใหปูอาสนะ ณ เบื้องบนโกกนุทปราสาท
ครั้นพระผูมีพระภาคเจาเสร็จขึ้นโกกนุทปราสาท แลวประทับนั่งเหนืออาสนะที่
ปูถวายพรอมดวยภิกษุสงฆ จึงโพธิราชกุมารทรงอังคาสภิกษุสงฆ มีพระพุทธเจาเปนประมุข ดวยขาทนียโภชนียาหารอันประณีต ดวยพระหัตถของพระองค
จนพระผูมีพระภาคเจาเสวยแลว ทรงลดพระหัตถจากบาตร หามภัตรแลว ได
ประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาทรงชี้แจง ใหโพธิราชกุมารเห็นแจง สมาทาน อาจหาญราเริง ดวยธรรมีกถา เสด็จลุกจากอาสนะ
เสด็จกลับ.
ทรงหามเหยียบแผนผา
[๑๒๓] หลังจากนั้น พระผูม ีพระภาคเจาทรงทําธรรมีกถาในเพราะ
เหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงเหยียบผืนผาที่ปูไว รูปใดเหยียบ ตองอาบัติ
ทุกกฏ.
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[๑๒๔] สมัยตอมา สตรีผูหนึ่งปราศจากครรภ นิมนตภิกษุทั้งหลาย
ไปปูผาแลว ไดกลาววา ทานเจาขา ขอพระคุณเจาจงเหยียบผา ภิกษุทั้งหลาย
รังเกียจไมเหยียบ นางไดกลาวอีกวา ทานเจาขา ขอพระคุณเจาจงเหยียบ
ผาเพื่อประสงคใหเปนมงคล ภิกษุทั้งหลายรังเกียจ ไมเหยียบ จึงสตรีผูนั้น
เพงโทษ ติเตียนโพนทะนาวา เมื่อเขาขอเพื่อประสงคใหเปนมงคล ไฉนพระ
คุณเจาทั้งหลายจึงไมเหยียบผืนผาที่ปูให ภิกษุทั้งหลายไดยินสตรีผูนั้น เพงโทษ
ติเตียน โพนทะนาอยู จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมี
พระภาคเจา ตรัสวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย คฤหัสถตองการมงคล เราอนุญาต
ใหผูที่ถูกคฤหัสถขอรองใหเหยียบเพื่อความเปนมงคลเหยียบผืนผาได
[๑๒๕] สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายรังเกียจที่จะเหยียบผาสําหรับเช็คเทา
ที่ลางแลว จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหเหยียบผาสําหรับเช็ดเทาที่ลางแลว.
ทุติยภาณวาร จบ
เรื่องนางวิสาขา มิคารมารดา
[๑๒๖] ครั้นพระผูมีภาคเจาประทับอยู ณ ภัคคชนบท ตามพระ
พุทธาภิรมยแลวเสด็จจาริกทางพระนครสาวัตถี เสด็จจาริกโดยลําดับถึงพระนคร
สาวัตถีแลว ทราบวาพระองคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของ
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถีนั้น ครัง้ นั้น นางวิสาขามิคารมารดา
ถือหมอน้ําปุมไมสําหรับเช็ดเทา และไมกวาด เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา
ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลวา ขอพระองค
จงทรงรับหมอน้ําปุมไมสําหรับเช็ดเทา และไมกวาดของหมอมฉัน เพื่อประ-
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โยชน เพื่อความสุขแกหมอมฉัน สิ้นกาลนานพระเจาขา พระผูมีพระภาคเจา
ทรงรับหมอน้ํา และไมกวาด มิไดทรงรับปุมไมสําหรับเช็ดเทา ครั้นพระผูมี
พระภาคเจาทรงชี้แจงใหนางวิสาขามิคารมารดาไดเห็นแจง สมาทาน อาจหาญ
ราเริงดวยธรรมมีกถา นางไดลุกจากที่นั่งถวายบังคม ทําประทักษิณแลว
กลับไป.
[๑๒๗] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงทําธรรมมีกถา ในเพราะ
เหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตหมอน้ํา และไมกวาด ภิกษุไมพึงใชปุมไม
สําหรับเช็ดเทา รูปใดใช ตองอาบัติทุกกฏ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต ที่เช็ดเทา ๓ ชนิด คือ หินกรวด ๑
กระเบื้อง ๑ หินฟองน้ําในทะเล ๑.
[๑๒๘] ตอจากนั้นมา นางวิสาขามิคารมารดา ถือพัดโบกและพัดใบ
ตาลเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
ไดกราบทูลวา ขอพระองคจงทรงรับพัดโบก และพัดใบตาลของหมอมฉัน
เพื่อประโยชน เพื่อความสุข แกหมอมฉันตลอดกาลนาน พระเจาขา พระผูมี
พระภาคเจาทรงรับพัดโบกและพัดใบตาลแลว ไดทรงชี้แจงใหนางวิสาขามิคาร
มารดาเห็นแจง . . . ดวยธรรมีกถา นางวิสาขา . . .ทําประทักษิณแลวกลับไป.
เรื่องพัด
[๑๒๙] ลําดับนั้น พระผูมพี ระภาคเจาทรงทําธรรมีกถา ในเพราะ
เหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดู
กอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตพัดโบก และพัดใบตาล.
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[๑๓๐] สมัยนั้นไมปดยุงเกิดแกสงฆ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้น
แดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรา
อนุญาตไมปดยุง แสจามรีบังเกิดแกสงฆ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด
พระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอน ภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุไม
พึงใชแสจามรี รูปใดใช ตองอาบัติทุกกฎ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตพัด ๓ ชนิด คือ พัดทําดวยปอ ๑ พัด
ทําดวยแฝก ๑ พัดทําดวยขนปกขนหางนกยูง ๑.
เรื่องรม
[๑๓๑] สมัยนั้น รมบังเกิดแกสงฆ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้น
แดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุท้งั หลาย เรา
อนุญาตรม.
[๑๓๒] สมัยนั้น พระฉัพพัคคียเดินกั้นรมเที่ยวไป ครั้งนั้น อุบาสก
ผูหนึ่งไดไปเที่ยวสวนกับสาวกของอาชีวกหลายคน พวกสาวกของอาชีวกเหลา
นั้นไดเห็นพระฉัพพัคคียเดินกั้นรมมาแตไกล ครัน้ แลวไดกลาวกะอุบาสกผูนั้น
วา พระคุณเจาเหลานี้ เปนผูเจริญของพวกทาน เดินกั้นรมมาคลายมหาอํามาตย
โหราจารย อุบาสกผูนั้นกลาววา นั่นมิใชภิกษุ เปนปริพาชก ขอรับ พวก
เขาแคลงใจวา ภิกษุหรือมิใชภิกษุ ครั้นอุบาสกเขาไปใกล ก็จําได จึงเพง
โทษติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระคุณเจาทั้งหลายจึงเดินกั้นรม ภิกษุทั้ง
หลายไดยินอุบาสกนั้น เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู จึงกราบทูลเรื่องนั้น
แดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย
ขาววา . . . จริงหรือ.
ภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา จริงพระพุทธเจาขา.
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พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียน . . .ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถา
รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงกั้นรม รูปใดกั้นตอง
อาบัติทุกกฏ.
[๑๓๓] สมัยตอมา ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธ เธอเวนรมแลวไมสบาย
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่ งนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจาตรัส
วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตรมแกภิกษุอาพาธ.
[๑๓๔า สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายทราบวา พระผูมีพระภาคเจาทรง
อนุญาตรมแกภิกษุอาพาธเทานั้น ไมไดทรงอนุญาตแกภิกษุไมอาพาธ จึง
รังเกียจที่จะกั้นรมในวัดและอุปจารของวัด ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด
พระผูมีพระภาคเจา.
พระผูมีพระภาคเจา . ..ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให
ภิกษุแมไมอาพาธกั้นรมในวัด หรือในอุปจารของวัดได
เรื่องไมเทา
[๑๓๕] สมัยนั้น ภิกษุรูปหนึ่งวางบาตรไวในสาแหรก แลวหอยไว
ที่ไมเทา เดินผานไปทางประตูบานแหงหนึ่งในเวลาพลบค่ํา ชาวบานบอกกัน
วา พวกเรา นั่นโจรกําลังเดินไป ดาบของมันสองแสงวาว แลวตามไลไปจับ
ตัวได รูแลวปลอยไป ครั้นภิกษุนั้นไปถึงวัดแลว แจงเรื่องนั้นแกภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุทั้งหลายถามวา ก็คณ
ุ ถือไมเทากับสาแหรกหรือ ภิกษุนั้นรับวา ถูกแลว
ขอรับ บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย...ตางก็เพงโทษติเตียน โพนทะนาวา ไฉน
ภิกษุจึงไดถือไม เทากับสาแหรกเลา แลว กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา
พระผูมีพระภาคเจาทรงติเตียน ...ครัน้ แลวทรงทําธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงถือไมเทากับสาแหรก รูปใดถือ ตอง
อาบัติทุกกฏ.
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[๑๓๖] สมัยนั้น ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธ ปราศจากไมเทา ไมสามารถ
จะเดินไปไหนได ภิกษุทงั้ หลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค เจา พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหสมมติไมเทาแกภิกษุ
อาพาธ.
[๑๓๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แลสงฆพึงใหสมมติไมเทาอยางนอย
ภิกษุอาพาธนั้นพึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา ไหวเทา
ภิกษุผูแกกวา นั่งกระโหยงประคองอัญชลี แลวกลาวคําขออยางนี้ วาดังนี้ :ทานเจาขา ขาพเจาอาพาธ ไมใชไมเทาไมสามารถไปไหนได ทาน
เจาขา ขาพเจานั้นขอทัณฑสมมติ กะสงฆ.
พึงขอแมครั้งที่สอง พึงขอแมครั้งที่สาม.
[๑๓๘] ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังนี้ :กรรมวาจาใหทัณฑสมมติ
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุมีชื่อนี้รูปนี้อาพาธ
ไมใชไมเทาไมสามารถจะไปไหนได เธอขอทัณฑสมมติกะสงฆ ถา
ความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว สงฆพึงใหทัณฑสมมติแกภกิ ษุมี
ชื่อนี้ นี้เปนญัตติ.
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุมชี ื่อนี้รูปนี้อาพาธ
ไมใชไมเทาไมสามารถจะไปไหนได เธอขอทัณฑสมมติกะสงฆ
สงฆใหทัณฑสมมติแกภกิ ษุมีชื่อนี้ การใหทัณฑสมมติแกภิกษุมีชื่อ
นี้ ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้น พึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทาน
ผูนั้นพึงพูด.
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ทัณฑสมมติ อันสงฆใหแลวแกภิกษุมมีชื่อนี้ ชอบแกสงฆ
เหตุนั้น จึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไว ดวยอยางนี้.
[๑๓๙] สมัยตอมา ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธ ไมใชสาแหรก ไมสามารถ
จะนําบาตรไปได ภิกษุทงั้ หลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระ
ผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหสมมติสาแหรกแก
ภิกษุอาพาธ.
[๑๔๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แลสงฆพึงใ หสมมติอยางนี้:ภิกษุอาพาธนั้น พึงเขาหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา ไหวเทา
ภิกษุผูแกกวา นั่งกระโหยงประคองอัญชลี แลวกลาวคําขออยางนี้ วาดังนี้:คําขอสิกกาสมมติ
ทานเจาขา ขาพเจาอาพาธ ไมมีสาแหรกไมสามารถจะนําบาตรไปได
ทานเจาขา ขาพเจานั้นขอสิกกาสมมติกะสงฆ.
พึงขอแมครั้งที่สอง พึงขอแมครั้งที่สาม.
[๑๔๑] ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้ :กรรมวาจาใหสิกกาสมมติ
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุมีชอื่ นี้รูปนี้อาพาธไม
ใชสาแหรกไมสามารถจะนําบาตรไปได เธอขอสิกกาสมมติกะสงฆ
ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว สงฆพึงใหสกิ กาสมมติแกภิกษุ
มีชื่อนี้ นี้เปนญัตติ.
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ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุมีชอื่ นี้รูปนี้อาพาธไม
ใชสาแหรกไมสามารถจะนําบาตรไปได เธอขอสิกกาสมมติกะสงฆ
สงฆใหสิกกาสมมติแกภิกษุมีชื่อนี้ การใหสิกกาสมมติ แกภิกษุมีชื่อ
นี้ ชอบแกทา นผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูฟง ไมชอบแกทานผูใด
ทานผูนั้น พึงพูด.
สิกกาสมมติ อันสงฆใหแลวแกภิกษุมีชื่อนี้ ชอบแกสงฆ
เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไว ดวยอยางนี้.
[ ๑๔๒] สมัยนั้น ภิกษุรูปหนึง่ อาพาธ ไมใชไมเทาไมสามารถจะไป
ไหนได และไมใชสาแหรกไมสามารถนําบาตรไปได ภิกษุทงั้ หลายกราบทูล
เรื่องนั้น แดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
เราอนุญาตใหสมมติไมเทาและสาแหรกแกภิกษุอาพาธ.
ก็แล สงฆพึงใหสมมติอยางนี้ ภิกษุอาพาธนั้นพึงเขาไปหาสงฆ หม
ผาอุตราสงคเฉวียงบา ไหวเทาภิกษุผูแกกวา นั่งกระโหยงประคองอัญชลี แลว
กลาวคําขออยางนี้ วาดังนี้ :คําขอทัณฑสิกกาสมมติ
ทานเจาขา ขาพเจาอาพาธ ไมใชไมเทาไมสามารถจะไปไหนได
และไมใชสาแหรกไมสามารถจะนําบาตรไปได ทานเจาขา ขาพเจานั้น
ทัณฑสิกกาสมมติกะสงฆ.
พึงขอแมครั้งที่สอง พึงขอแมครั้งที่สาม
[๑๔๓] ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังนี้:-
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กรรมวาจาใหทัณฑสิกกาสมมติ
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุมีชอื่ นี้รูปนี้อาพาธไม
ใชไมเทา ไมสามารถจะเดินไปไหนได และไมใชสาแหรกไมสามารถ
จะนําบาตรไปได เธอขอทัณฑสิกกาสมมติกะสงฆ ถาความพรอม
พรั่งของสงฆ ถึงที่แลว สงฆ พึงใหทัณฑสิกกาสมมติแกภกิ ษุมีชื่อนี้
นี้เปนญัตติ.
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุมชี ื่อนี้รูปนี้อาพาธ
ไมใชไมเทาไมสามารถเดินไปไหนได และไมใชสาแหรกไมสามารถ
จะนําบาตรไปได เธอขอทัณฑสิกกาสมมติกะสงฆ สงฆใหทณ
ั ฑสิกกาสมมติแกภิกษุมชี ื่อนี้ การใหทณ
ั ฑสิกกาสมมติแกภิกษุมชี ื่อนี้
ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมขอบแกทานผูใด ทาน
ผูนั้นพึงพูด.
ทัณฑสิกกาสมมติ อันสงฆใหแลวแกภิกษุมีชื่อนี้ ชอบแก
สงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไว ดวยอยางนี้.
เรื่องภิกษุเรอ
[๑๔๔] สมัยนั้น ภิกษุรูปหนึ่งเปนโรคเรอ เธอเรออวกกลับกลืน
เขาไป ภิกษุทั้งหลาย เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ภิกษุนี้ฉันอาหารใน
เวลาวิกาล แลวกราบทูลเรื่องนั้น แดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจาตรัส
วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้จุติมาจากกําเนิดโคไมนาน เราอนุญาต
อาหารที่อวกแกภิกษุผูมักอวก แตออกมานอกปากแลวไมพึงกลืนเขาไป รูปใด
กลืนเขาไป พึงปรับตามธรรม.
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[๑๔๕] สมัยนั้น สังฆภัตรเกิดแกสงฆหมูหนึ่ง เมล็ดขาวเปนอันมาก
กลาดเกลื่อนในโรงอาหาร ชาวบานเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา เมือ่ เขา
ถวายขาวสุก ไฉนพระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรจึงไดไมรับโดยเคารพ ขาว
แตละเมล็ดจะสําเร็จไดดวยการกระทําหลายครั้ง ภิกษุทั้งหลายไดยินชาวบาน
พวกนั้น เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีภาคเจา . . .ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดทายกถวายตกหลน เราอนุญาต
ใหเก็บสิ่งนั้นฉันเองได ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะของนั้นทายกบริจาคแลว.
เรื่องเล็บยาว
[๑๔๖] สมัยนั้น ภิกษุรูปหนึ่งไวเล็บยาวเที่ยวบิณฑบาต สตรีผูหนึ่ง
เห็นเขา จึงไดกลาวชวนภิกษุรูปนั้นวา ทานเจาขา นิมนตมาเสพเมถุน ภิกษุ
นั้นตอบวา อยาเลย นองหญิง เรื่องเชนนี้ไมสมควร.
ส. ถาทานไมเสพ ดิฉันจักหยิกขวนเนื้อตัวดวยเล็บของดิฉัน แลว
รองโวยวายขึ้นในบัดนี้วา ภิกษุนี้ขมขืนดิฉัน.
ภิ. จงรูเองเถิด นองหญิง.
สตรีผูนั้นหยิกขวนเนื้อตัวของคนดวยเล็บ แลวไดรองโวยวายขึ้นวา
ภิกษุนี้ขมขนเรา ชาวบานไดวิ่งเขาไปจับกุมภิกษุนั้น พวกเขาไดเห็นผิวหนัง
และเลือดที่เล็บมือของสตรีผูนั้น ครัน้ แลวลงความเห็นวา การกระทํานี้ของสตรี
ผูนี้ตางหาก ภิกษุไมใชเปนผูกระทํา แลวปลอยภิกษุนั้นไป ครัน้ ภิกษุนั้นไป
ถึงวัดแลว ไดเลาเรื่องนั้นแกภิกษุทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายถามวา ก็คุณไวเล็บยาว
หรือ ภิกษุรปู นั้น รับวา เปนอยางนั้น ขอรับ บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย . . .
ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน ภิกษุจึงไวเล็บยาว แลวกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา...ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงไว
เล็บยาว รูปใดไว ตองอาบัติทุกกฏ.
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[๑๔๗] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายตัดเล็บมือดวยเล็บมือบาง ตัดเล็บมือ
ดวยปากบาง ครูดเล็บมือที่ฝาผนังบาง นิ้วมือเจ็บ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่อง
นั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ...ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตมีดตัดเล็บ
ภิกษุทั้งหลายตัดเล็บจนเลือดออก นิว้ มือเจ็บ ... .ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
เราอนุญาตใหตัดเล็บเสมอเนื้อ
เรื่องขัดเล็บ
[๑๔๘] สมัยตอมา พระฉัพพัคคียวานกันใหขัดเล็บทั้ง ๒๐ นิ้ว ชาว
บานเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา. . . เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภคกาม ภิกษุ
ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา . . .ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุไมพึงวานกันใหขัดเล็บทั้ง ๒๐ นิ้ว รูปใดใหขัด ตองอาบัติทุกกฏ ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหแคะขี้เล็บได.
เรื่องมีดโกน
[๑๔๙] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายมีผมยาว ไดกราบทูลเรือ่ งนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุสามารถ
จะปลงผมใหแกกันไดหรือ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา สามารถพระพุทธเจาขา
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจารับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆในเพราะเหตุเปนเคามูล
นั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น . . . รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
เราอนุญาตมีดโกน หินลับมีดโกน ฝกมีดโกน ผาพันมีดโกน เครื่องมีดโกน
ทุกอยาง.
เรือ่ งแตงหนวด
[๑๕๐] สมัยนั้น พระฉัพพัคคียวานกันตัดหนวด ปลอยหนวดไวให
ยาวไวเครา แตงหนวดเปนสี่เหลี่ยม ขมวดกลุมขนหนาอก ไวกลุมขนทอง
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ไวหนวดเปนเขี้ยวโงง โกนขนในที่แคบ ชาวบานเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา. . .เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภคกาม ... ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้น แด
พระผูมีพระภาคเจา. . .ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงตัดหนวด ไม
พึงปลอยหนวดไวใหยาว ไมพึงไวเครา ไมพึงแตงหนวดเปนสี่เหลี่ยม ไมพงึ
ขมวดกลุมขนหนาอก ไมพึงไวกลุมขนทอง ไมพึงไวหนวดเปนเขี้ยวโงง ไม
พึงโกนขนในที่แคบ รูปใดโกน ตองอาบัติทุกกฎ.
เรื่องโกนขนในที่แคบ
[๑๕๑] สมัยนั้น ภิกษุรูปหนึ่งเปนแผลในที่แคบ ทายาไมติด . . .
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่ งนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจาตรัส
วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหโกนขนในที่แคบได เพราะเหตุอาพาธ.
[๑๕๒] สมัยนั้น พระฉัพพัคคียใชกันและกันใหตัดผมดวยกรรไกร
ชาวบาน เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา...เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภคกาม...
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่ งนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา. . . ตรัสวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุไมพึงใหตัดผมดวยกรรไกร รูปไดใหตัด ตองอาบัติทุกกฏ.
[ ๑๕๓] สมัยนั้น ภิกษุรูปหนึง่ เปนแผลที่ศรีษะ ไมอาจปลงผมดวยมีด
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่ งนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจาตรัส
วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหตัดผมดวยกรรไกรได เพราะเหตุอาพาธ.
เรื่องไวขนยาว
[๑๕๔] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายปลอยขนจมูกยาวไวยาว ชาวบาน เพงโทษ
ติเตียน โพนทะนาวา. . .เหมือนพวกปศาจ . . . ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้น
แดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงไวขนจมูก
ยาว รูปใดไว ตองอาบัติทุกกฏ.
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[๑๕๕] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายใหถอนขนจมูกดวยกรวดบาง ดวย
ขี้ผึ้งบาง จมูกเจ็บ . . .ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตแหนบ.
[๑๕๖] สมัยนั้น พระฉัพพัคคียใชกันถอนผมหงอก ชาวบาน เพงโทษ
ติเตียน โพนทะนาวา... เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภคกาม... ภิกษุทั้งหลาย
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา...ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
ไมพึงใหถอนผมหงอก รูปใดใหถอน ตองอาบัติทุกกฏ.
[๑๕๗] สมัยนั้น ภิกษุรูปหนึง่ มีขี้หูจุกชองหู . .. ภิกษุทั้งหลายกราบ
ทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ..ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต
ไมแคะหู.
[๑๕๘] สมัยนั้น พระฉัพพัคคียใชไมแคะหูตาง ๆ คือ ทําดวยทอง
ทําดวยเงิน ชาวบาน เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา . . .เหมือนพวกคฤหัสถ
ผูบริโภคกาม . .. ภิกษุทงั้ หลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา...ตรัส
วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงใชไมแคะหูตาง ๆ รูปใดใช ตองอาบัติ
ทุกกฏ. เราอนุญาตไมแคะหูที่ทําดวยกระดูก งา เขา ไมออ ไมไผ ไมจริง
ยางไม เมล็ดผลไม โลหะ กระดองสังข.
ทรงหามสั่งสมเครื่องโลหะเครื่องสัมฤทธิ์
[๑๕๙] ก็โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพัคคียสั่งสมเครื่องโลหะ เครื่อง
ทองสัมฤทธิ์ไวเปนอันมาก ชาวบานไปเที่ยวชมตามวิหารพบเขา แลวเพงโทษ
ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระสมณเชื้อสายพระศากยบุตรจึงไดสั่งสมเครื่อง
โลหะ เครื่องทองสัมฤทธิ์ไวมากมายคลายพอคาขายเครื่องทองสัมฤทธิ์ . . . ภิกษุ
ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา. . .ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุไมพึงสั่งสมเครื่องโลหะ เครื่องทองสัมฤทธิ์ รูปใดสั่งสม ตองอาบัติทุกกฏ.
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[๑๖๐] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายรังเกียจกลองยาตา ไมปายาตา ไม
แคะหูซึ่งเพียงหอรวมกันไว จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ...
ตรัสวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตกลองยาตา ไมปายยาตา ไมแคะหู
เพียงหอรวมกันไว.
[๑๖๑] สมัยนั้น พระฉัพพัคคียนั่งรัดเขาดวยผาสังฆาฏิ แผนผา
สังฆาฏิหลุด ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา. . . ตรัสวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงนั่งรัดเขาดวยผาสังฆาฏิ รูปใดนั่ง ตองอาบัติ
ทุกกฏ.
[๑๖๒] สมัยนั้น ภิกษุรูปหนึง่ อาพาธ เธอเวนผารัดเขาเสียไมสบาย...
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่ งนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา . . . ตรัสวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย เราอนุญาตผารัดเขา ภิกษุทั้งหลายสงสัยวา เราจะพึงรูไดอยางไรวา
เปนผารัดเขา จึงไดกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ... ตรัสวา ดูกอ น
ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตไมสะดึงที่แผดาย ฟม ดายพัน ไมสลักทอ และ
เครื่องหูกทุกอยาง.
เรื่องประคดเอว
[๑๖๓] สมัยนั้น ภิกษุรูปหนึง่ ไมไดคาดรัดประคด เขาบานไป
บิณฑบาต ผาสบงของเธอหลุดที่ถนน ชาวบานเห็นแลวพากันโห ภิกษุนั้น
กระดากอาย ครั้นไปถึงวัดแลว เลาเรื่องนั้นแกภิกษุทั้งหลาย ๆ กราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา . . .ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมมีรัด
ประคดไมพึงเขาบาน รูปใดเขาบาน ตองอาบัติทุกกฏ เราอนุญาตผารัดประคด.
[๑๖๔] สมัยนั้น พระฉัพพัคคียใชผาประคดตาง ๆ คือ ประคดถัก
เชือกหลายเสน ประคดถักเปนศีรษะงูน้ํา ประคดกลมคลายเกลียวเชือก
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ประคดคลายสังวาล ชาวบาน เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา. . .เหมือนพวก
คฤหัสถผูบริโภคกาม . . . ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่ งนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา
พระผูมีพระภาคเจา .. .ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงใชประคด ตาง ๆ
คือ ประคดถักเชือกหลายเสน ประคดถักเปนศรีษะงูน้ํา ประคดกลมคลาย
เกลียวเชือก ประคดคลายสังวาล รูปใดใช ตองอาบัติทุกกฏ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตประคด ๒ ชนิด คือ ประคดแผนผา ๑
ประคดกลมดังไสสุกร ๑ .. .ชายผาประคดเกา. . .ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
เราอนุญาตใหถักกลมคลายเกลียวเชือก ไหถักคลายสังวาลได ปลายประคดเกา
...ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเย็บทบเขามา ถักเปนหวง ที่สุด
หวงประคดเกา . . . ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตลูกถวิล.
เรื่องลูกถวิล
[๑๖๕] สมัยนั้น พระฉัพพัคคียใชลกู ถวิลตาง ๆ คือ ทําดวยทอง
ทําดวยเงิน ชาวบานเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา . .. เหมือนพวกคฤหัสถ
ผูบริโภคกาม . . .ภิกษุทงั้ หลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมี
พระภาคเจา .. .ตรัสวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงใชลูกถวิลตาง ๆ รูปใด
ใช ตองอาบัติทุกกฏ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตลูกถวิล ทําดวยกระดูก งา เขา
ไมออ ไมไผ . . . กระดองสังข เสนดาย.
เรื่องลูกดุม
[๑๖๖] สมัยนั้น ทานพระอานนทหมผาสังฆาฏิเนื้อบางเขาบาน
บิณฑบาต สังฆาฏิของทานถูกลมหัวดวนพัดเลิกขึ้น ครั้นทานกลับถึงอาราม
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แลว ไดแจงเรื่องนั้นแกภิกษุทั้งหลาย ๆ กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา
พระผูมีพระภาคเจา. . . ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตลูกดุมและ
รังดุม.
[๑๖๗] สมัยนั้น พระฉัพพัคคียใชลูกดุมตาง ๆ คือ ทําดวยทอง
ทําดวยเงิน ชาวบานเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา...เหมือนพวกคฤหัสถ
ผูบริโภคกาม . . . ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมี
พระภาคเจา...ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงใชลูกดุมตาง ๆ รูปใดใช
ตองอาบัติทุกกฏ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตลูกดุม ทําดวยกระดูก งา เขา ไมออ
ไมไผ ไมจริง ยางไม เมล็ดผลไม โลหะ กระดองสังข เสนดาย.
[๑๖๘] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายเย็บตรึงลูกดุมบาง รังดุมบาง ลงที่
จีวร จีวรชํารุด ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมี
พระภาคเจา . . . ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตแผนผารองลูกดุม
แผนผารองรังดุม ภิกษุทงั้ หลายเย็บตรึงแผนผารองลูกดุมแผนผารองรังดุมลงที่
ชายจีวร มุมผาเปด ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่ งนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา
พระผูมีพระภาคเจา . . . ตรัสวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหติดแผนผา
รองลูกดุม แผนผารองรังดุมที่ชายผาลึกเขาไป ๗ - ๘ องคุลี
เรื่องพระฉัพพัคคียนุงผาอยางคฤหัสถ
[๑๖๙] สมัยนั้น พระฉัพพัคคียนุงผาอยางคฤหัสถ คือ นุงหอยชาย
เหมือนงวงชาง นุงปลอยชายคลายหางปลา นุงปลอยชายสีแ่ ฉก นุงหอยชาย
คลายกานตาล นุงยกกลีบตั้งรอย ชาวบานเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา. . .
เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภคกาม ... ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่ งนั้น แดพระผูมี
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พระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจา ...ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึง
นุงผาอยางคฤหัสถ คือ นุงหอยชายเหมือนงวงชาง นุงปลอยชายคลายหางปลา
นุงปลอยชายเปนสี่แฉก นุงหอยชายคลายกานตาล นุงยกกลีบตัง้ รอย รูปใดนุง
ตองอาบัติทุกกฏ.
[๑๗๐] สมัยตอมา พระฉัพพัคคียหมผาอยางคฤหัสถ ชาวบาน
เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา . . . เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภคกาม . . .ภิกษุ
ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจา . . .ตรัสวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงหมผาอยางคฤหัสถ รูปใดหม ตองอาบัติทุกกฏ.
[๑๗๑] สมัยตอมา พระฉัพพัคคียนุงผาเหน็บชายกระเบน ชาวบาน
เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา...เหมือนคนหาบของหลวง . ..ภิกษุทั้งหลาย
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจา . . .ตรัสวา ดูกอ น
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงนุงผาเหน็บชายกระเบน รูปใดนุง ตองอาบัติทุกกฏ.
[๑๗๒] สมัยตอมา พระฉัพพัคคียหาบของสองขาง ชาวบานเพงโทษ
ติเตียน โพนทะนาวา. . .เหมือนคนหาบของหลวง. ..ภิกษุทั้งหลายกราบทูล
เรื่องนั้น แดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจา . . . ตรัสวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุไมพึงหาบของสองขาง รูปใดหาบ ตองอาบัติทุกกฏ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหคอน หาม เทิน แบก กระเดียด
หิ้ว.
เรื่องไมชําระฟน
[๑๗๓] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายไมเคี้ยวไมชําระฟน ปากมีกลิ่นเหม็น
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่ งนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจา. . .
ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย การไมเคี้ยวไมชําระฟนมีโทษ ๕ ประการนี้ คือ
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นัยนตาไมแจมใส ๑ ปากมีกลิ่นเหม็น ๑ ลิ้นรับรสอาหารไมบริสุทธิ์ ๑ ดีและ
เสมหะหุมหออาหาร ๑ ไมชอบฉันอาหาร ๑ ไมเคี้ยวไมชําระฟนมีโทษ ๕
ประการนี้แล.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย การเคี้ยวไมชําระฟนมีอานิสงส ๕ ประการนี้ คือ
นัยนตาแจมใส ๑ ปากไมมีกลิ่นเหม็น ๑ ลิ้นรับรสอาหารบริสุทธิ์ ๑ ดีและ
เสมหะไมหุมหออาหาร ๑ ชอบฉันอาหาร ๑ การเคี้ยวไมชําระฟน มีอานิสงส
๕ ประการนี้แล เราอนุญาตไมชําระฟน.
[๑๗๔] สมัยนั้น พระฉัพพัคคียเคี้ยวไมชําระฟนยาว และตีสามเณร
ดวยไมชําระฟนเหลานั้น ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา
พระผูมีพระภาคเจา . . .ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงเคี้ยวไมชําระ
ฟนยาว รูปใดเคี้ยว ตองอาบัติทุกกฏ.
เราอนุญาตไมชําระฟนยาว ๘ นิ้วเปนอยางยิ่ง และไมพึงตีสามเณร
ดวยไมนั้น รูปใดตี ตองอาบัติทุกกฏ.
[๑๗๕] สมัยตอมา ภิกษุรปู หนึ่งเคี้ยวไมชําระฟนสั้นเกินไป ไม
ชําระฟนหลุดเขาไปติดในคอ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจา. . . ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงเคี้ยว
ไมชําระฟนสั้นเกินไป รูปใดเคี้ยว ตองอาบัติทุกกฏ.
เราอนุญาตไมชําระฟนขนาด ๔ องคุลีเปนอยางต่ํา.
เรื่องพระฉัคพัคคียจุดไฟเผากองหญา
[๑๗๖] ก็โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพัคคียจุดไฟเผากองหญา ชาวบาน
เพงโทษติเตียน โพนทะนาวา. . .เหมือนคนเผาปา...ภิกษุทั้งหลาย กราบทูล
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เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจา . . .ตรัสวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุไมพึงเผากองหญา รูปใดเผา ตองอาบัติทุกกฏ.
[๑๗๗] สมัยนั้น วิหารที่อยูมีหญาขึ้นรก เมื่อไฟปาไหมมาถึง วิหาร
ถูกไฟไหม ภิกษุทั้งหลายรังเกียจที่จะจุดไฟรับเพื่อการปองกัน ภิกษุทั้งหลาย
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตไวเมื่อไฟปาไหมมาถึง ใหจุดไฟรับเพื่อปองกัน.
เรื่องขึ้นตนไม
[๑๗๘] สมัยนั้น พระฉัพพัคคียขึ้นตนไม ไตจากตนหนึ่ง ไปสู
ตนหนึ่ง ชาวบานเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา .. .เหมือนลิง . .. ภิกษุ
ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจา...ตรัสวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงขึ้นตนไม รูปใดขึ้น ตองอาบัติทุกกฏ.
[๑๗๙] สมัยนั้น ภิกษุรูปหนึ่งไปเมืองสาวัตถีในโกศลชนบท ชางไล
ในระหวางทาง จึงภิกษุนั้นวิ่งเขาไปยังโคนตนไม รังเกียจไมขึ้นตนไม ชาง
นั้นไดไปทางอื่น ครั้นภิกษุนั้นไปถึงเมืองสาวัตถีแลว ไดแจงเรื่องนั้นแกภิกษุ
ทั้งหลาย ๆ กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย เมื่อมีกิจจําเปน เราอนุญาตใหขึ้นตนไมสูงชั่วบุรุษ ในคราวมี
อันตราย ขึ้นไดตามประสงค.
[๑๘๐] สมัยนั้น ภิกษุสองรูปเปนพี่นองกัน ชื่อเมฏฐะและโกกุฏฐะ
เปนชาติพราหมณ พูดจาออนหวาน เสียงไพเราะ เธอสองรูปนั้นเขาไปเฝา
พระผูมีพระภาคเจา ถวายบังคมนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลวกราบทูลวา
พระพุทธเจา บัดนี้ ภิกษุทั้งหลายตางชื่อ ตางโคตร ตางชาติ ตางสกุลกัน
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เขามาบวช พวกเธอจะทําพระพุทธวจนะใหผิดเพี้ยนจากภาษาเดิม มิฉะนั้น
ขาพระพุทธเจาทั้งหลายจะขอยกพระพุทธวจนะขึ้นโดยภาษาสันสกฤต.
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกอนโมฆบุรุษทั้งหลาย ไฉน
พวกเธอจึงไดกลาวอยางนี้วา มิฉะนั้น ขาพระพุทธเจาทั้งหลายจะยกพระพุทธวจนะขึ้นโดยภาษาสันสกฤตดังนี้เลา ดูกอนโมฆบุรุษทั้งหลาย การกระทําของ
พวกเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ...ครั้นแลว
ทรงทําธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงยก
พุทธวจนะขึ้นโดยภาษาสันสกฤต รูปโดยกขึ้น ตองอาบัติทุกกฏ.
เราอนุญาตใหเลาเรียนพุทธวจนะตามภาษาเดิม.
เรื่องเรียนคัมภีรโลกายตะ
[ ๑๘๑] สมัยนั้น พระฉัพพัคคียเรียนคัมภีรโลกายตะ ชาวบาน
เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา...เหมือนคฤหัสถผูบริโภคกาม ภิกษุทั้งหลาย
ไดยินชาวบานเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู . . . จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด
พระผูมีพระภาคเจา.
พระผูมีพระภาคเจา. . .ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ผูที่เห็นคัมภีร
โลกายตะ วามีสาระจะพึงถึงความเจริญงอกงามไพบูลยในธรรมวินัยนี้หรือ.
ภิ. ไมอยางนั้น พระพุทธเจาขา.
ภ. อันผูที่เห็นธรรมวินัยนี้วามีสาระ จะพึงเลาเรียนคัมภีรโลกายตะ
หรือ.
ภิ. ไมอยางนั้น พระพุทธเจาขา.
ภ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงเรียนคัมภีรโลกายตะ รูปใดเรียน
ตองอาบัติทุกกฏ.
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[๑๘๒] สมัยตอมา พระฉัพพัคคียสอนคัมภีรโลกายตะ ชาวบาน
เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา.. .เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภคกาม. ..ภิกษุ
ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.
พระผูมีพระภาคเจา ... ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงสอน
คัมภีรโลกายตะ รูปใดสอน ตองอาบัติทุกกฏ.
เรื่องเรียนดิรัจฉานวิชา
[๑๘๓] สมัยตอมา พระฉัพพัคคียเรียนดิรัจฉานวิชา...ภิกษุทั้งหลาย
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา
พระผูมีพระภาคเจา. . .ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงเรียน
ดิรัจฉานวิชา รูปใดเรียน ตองอาบัติทุกกฏ.
[๑๘๔] สมัยตอมา พระฉัพพัคคียสอนดิรัจฉานวิชา ชาวบานเพง
โทษติเตียน โพนทะนาวา เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภคกาม. . .ภิกษุทั้งหลาย
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา
พระผูมีพระภาคเจา . . .ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงสอน
ดิรัจฉานวิชา รูปใดสอน ตองอาบัติทุกกฏ.
[๑๘๕] สมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจา อันบริษัทหมูใหญ
แวดลอมแลว กําลังทรงแสดงธรรม ไดทรงจามขึ้น ภิกษุทั้งหลายไดถวาย
พระพรอยางอึงมีวา ขอพระผูมีพระภาคเจาจงทรงพระชนมายุ ขอพระสุคตจง
ทรงพระชนมายุเถิดพระพุทธเจาขา ธรรมกถาไดพักในระหวางเพราะเสียงนั้น
จึงพระผูมีพระภาคเจารับสั่งถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลที่
ถูกเขาใหพรวา ขอจงเจริญชนมายุในเวลาจาม จะพึงเปน หรือพึงตายเพราะ
เหตุที่ใหพรนั้นหรือ
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ภิ. ไมอยางนั้น พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงกลาวคําใหพรวา ขอจงมีชนมายุ
ในเวลาที่เขาจาม รูปใดใหพร ตองอาบัติทุกกฏ.
[๑๘๖] สมัยนั้น ชาวบานใหพรในเวลาที่ภิกษุทั้งหลายจามวา ขอ
ทานจงมีชนมายุ ภิกษุทั้งหลายรังเกียจ มิไดใหพรตอบ ชาวบานเพงโทษ
เรียน โพนทะนาวา ไฉน พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร เมื่อเขาใหพร
วา จงเจริญชนมายุ จึงไมใหพรตอบเลา ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด
พระภูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจา ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ชาว
บานมีความตองการดวยสิ่งเปนมงคล เราอนุญาตใหภิกษุที่เขาใหพรวา จงเจริญ
ชนมายุ ดังนี้ ใหพรตอบแกชาวบานวา ขอทานจงเจริญชนมายุยืนนาน
เรือ่ งฉันกระเทียม
[๑๘๗] สมัยนั้น พระผูมีพระภาคเจาอันบริษัทหมูใหญแวดลอม
ประทับนั่งแสดงธรรมอยู ภิกษุรูปหนึ่งฉันกระเทียม แลเธอคิดวา ภิกษุทั้ง
หลายอยูไดรบกวน จึงนั่ง ณ ที่สุดสวนขางหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาทอดพระ
เนตรเห็นภิกษุนั้นนั่ง ณ ที่สุดสวนขางหนึ่ง ครัน้ แลวจึงรับสั่งกะภิกษุทั้งหลาย
วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ทําไมหนอ ภิกษุนั้นจึงนั่ง ณ ที่สุดสวนขางหนึ่ง ภิกษุ
ทั้งหลายกราบทูลวา ภิกษุนั้นฉันกระเทียม พระพุทธเจาขา และเธอคิดวา
ภิกษุทั้งหลายอยูรบกวน จึงนั่ง ณ ที่สุดสวนขางหนึ่ง
ภ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุฉันของใครแลว จะพึงเปนผูเหินหาง
จากธรรมกถาเห็นปานนี้ ภิกษุควรฉันเองนั้น หรือ
ภ. ไมควรฉัน พระพุทธเจาขา
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ภ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงฉันกระเทียม รูปใดฉัน ตอง
อาบัติทุกกฏ
[๑๘๘] สมัยนั้น ทานพระสารีบุตรอาพาธเปนลมเสียดทอง ครั้งนั้น
ทานพระมหาโมคคัลลานะเขาไปหาทานพระสารีบุตรแลวถามวา เมื่อกอนทาน
เปนลมเสียดทอง หายดวยยาอะไร ทานพระสารีบุตรตอบวา ผมหายดวยกระ
เทียม ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหฉันกระเทียมได เพราะเหตุอาพาธ.
เรือ่ งหมอปสสาวะ
[๑๘๙] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายถายปสสาวะลงในที่นั้น ๆ ในอาราม
อารามสกปรก ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหถายปสสาวะในที่ควรสวนขางหนึ่ง อาราม
มีกลิ่นเหม็น...ตรัสวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตหมอปสสาวะ ภิกษุ
ทั้งหลายนั่งปสสาวะลําบาก . . . ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเขียง
รองเทาถายปสสาวะ เขียงรองเทาปสสาวะเปดเผย ภิกษุทั้งหลายละอายที่จะถาย
ปสสาวะ...ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหลอมเครื่องลอ ๘ ๓ ชนิด
คือ เครื่องลอมอิฐ เครื่องลอมหิน ฝาไม หมอปสสาวะไมมีฝาปด มีกลิน่
เหม็น. . .ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตฝาปด.
พุทธานุญาตหลุมถายอุจจาระ
[๑๙๐] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายถายอุจจาระลงในที่นั้น ๆ ในอาราม
อารามสกปรก . . . ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา . . . ตรัส
วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหถายอุจจาระในที่ควรสวนขางหนึ่ง อาราม

พระวินัยปฎก จุลวรรค เลม ๗ ภาค ๒ - หนาที่ 69

มีกลิ่นเหม็น ... ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตหลุมถายอุจจาระ
ขอบปากหลุมพัง... ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหกอกรุ ๓ อยาง
คือ กอดวยอิฐ กอดวยศิลา กอดวยไม หลุมอุจจาระมีพื้นต่ําน้ําทวมได...ตรัส
วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหถมพื้นใหสูง ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรา
อนุญาตใหกอกรุ ๓ อยาง คือ กอดวยอิฐ กอดวยศิลา กอดวยไม ภิกษุทั้งหลาย
เราอนุญาต บันได ๓ อยาง คือ บันไดอิฐ บันไดหิน บันไดไม ภิกษุทั้งหลาย
ขึ้นลงพลัดตกลงมา.. .ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตราวสําหรับยึด
ภิกษุทั้งหลายนั่งถายอุจจาระที่ริมหลุมพลัดตกลงไป. ..ตรัสวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย เราอนุญาตใหลาดพื้น แลวเจาะชองถายอุจจาระตรงกลาง ภิกษุ
ทั้งหลายนั่งถายอุจจาระลําบาก . .ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเขียง
รองเทาถายอุจจาระ ภิกษุทั้งหลายถายปสสาวะออกไปขางนอก. . . ตรัสวา ดู
กอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตรางรองปสสาวะ ไมชําระไมมี ...ตรัสวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตไมชําระ ตะกรารองรับไมชําระ หลุมอุจาจาระไม
ไดปดมีกลิ่นเหม็น...ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตฝาปด.
พุทธานุญาตวัจจกุฎี
[๑๙๑] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายถายอุจจาระในที่แจงลําบากดวยรอน
บาง หนาวบาง จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา . . .ตรัสวา ดูกอ น
ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตวัจจกุฎี วัจจกุฎีไมมีบานประตู ...ตรัสวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลา ย เราอนุญาตบานประตู กรอบเช็ดหนา ครกรับเดือยบานประตู
หวงขางบน สายยู ไมหัวลิง กลอน ลิ่ม ชองดาล ชองเชือกชัก เชือกชัก
ผงหญาที่มุงวัจจกุฎี ตกลงเกลื่อน. . . ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต

พระวินัยปฎก จุลวรรค เลม ๗ ภาค ๒ - หนาที่ 70

ใหรื้อลงฉาบดินทั้งขางบน ขางลาง ทําใหมีสีขาว สีดํา สีเหลือง จําหลัก
เปนพวงดอกไม เครือไม ฟนมังกร ดอกจอกหากลีบ ราวจีวร.
[๑๙๒] สมัยนั้น ภิกษุรูปหนึง่ ชราทุพพลภาพ ถายอุจาระแลวลุกขึ้น
ลมลง ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา . . . ตรัสวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเชือกหอยสําหรับ เหนี่ยว.
[๑๙๓] สมัยนั้น วัจจกุฎีไมไดลอม ภิกษุทงั้ หลายกราบทูลเรื่องนั้น
แดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหลอม
เครื่องลอม ๓ อยาง คือ อิฐ ศิลา ไม.
[๑๙๔ ] ซุมประตูไมมี. ..ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต
ซุมประตู ซุม ประตูมีพื้นต่ํา . . . ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตถม
พื้นใหสูง ดินที่ถมพัง . . .ตรัสวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหกอกรุ ๓
อยาง คือกอดวยอิฐ กอดวยศิลา กอดวยไม ภิกษุทั้งหลายขึ้นลงลําบาก . . .
ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตบันได ๓ อยาง คือ บันไดอิฐ บันไดหิน
บันใดไม ภิกษุทั้งหลายขั้นลงพลัดตกลงมา . . . ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรา
อนุญาตราวสําหรับยึด บานซุมประตูไมมี . . . ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรา
อนุญาตซุมประตู กรอบเช็ดหนา ครกรองเดือยประตู หวงขางบน สายยู ไม
หัวลิง กลอน ลิ่ม ชองดาล ชองเชือกชัก เชือกชัก ผงหญาที่มุงบนซุมประตูหลน
เกลื่อน... ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหรื้อลง ฉาบดวยดินทั้ง
ขางบนขางลางทําใหมีสีขาว สีดํา สีเหลือง จําหลักเปนพวงดอกไม เครือไม
ฟนมังกร ดอกจอกหากลีบ บริเวณลื่น.. .ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรา
อนุญาตใหโรยกรวดแร กรวดแรไมเต็ม ... ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรา
อนุญาตใหวางศิลา น้ําขัง . . . ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต
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ทอระบายน้ํา หมอ อุจจาระไมมี. . .ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต
หมออุจจาระ กระบอกตักน้ําชําระอุจจาระไมมี ... ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
เราอนุญาตกระบอกตักน้ําชําระอุจจาระ ภิกษุทั้งหลายนั่งถายลําบาก . . .ตรัสวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเขียงไมสําหรับนั่งถาย เขียงไมสําหรับนั่งถาย
อยูเปดเผย ภิกษุทั้งหลายละอายที่จะถาย . . . ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรา
อนุญาตใหลอมเครื่องลอม ๓ ชนิด คือ อิฐ ศิลา ไม หมออุจจาระไมไดปด
ผงหญาและขี้ฝุนตกลง.. .ตรัสวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตฝาปด.
ประพฤติอนาจารตาง ๆ
[๑๙๕] สมัยนั้น พระฉัพพัคคียประพฤติอนาจารเห็นปานดังนี้ คือ
ปลูกตนไมดอกเองบาง ใชใหผูอื่นปลูกบาง รดน้ําเองบาง ใชใหผูอื่นรดบาง
เก็บบดอกไมเองบาง ใชใหผูอื่นเก็บบาง รอยกรองดอกไมเองบาง ใชใหผูอื่นรอย
กรองบาง ทํามาลัยตอกานเองบาง ใชใหผูอื่นทําบาง ทํามาลัยเรียงกานเอง
บาง ใชใหผอู ื่นทําบาง ทําดอกไมชอเองบาง ใชผูอื่นทําบาง ทําดอกไมพุม
เองบาง ใชใหผูอื่นทําบาง ทําดอกไมเทริดเองบาง ใชใหผูอนื่ ทําบาง ทํา
ดอกไมพวงเองบาง ใชใหผูอื่นทําบาง ทําดอกไมตาขายประดับอกเองบาง ใช
ใหผูอื่นทําบาง ภิกษุพวกนั้นนําไปเองบาง ใชใหผอู ื่นนําไปบาง ซึ่งมาลัยตอ
กาน นําไปเองบาง ใชใหผูอื่นนําไปบาง ซึ่งมาลัยเรียงกาน นําไปเองบาง ใช
ใหผูอื่นนําไปบาง ซึ่งดอกไมชอ นําไปเองบาง ใชผูอื่นนําไปบาง ซึ่งดอกไมพุม
นําไปเองบาง ใชใหผูอื่นนําไปบาง ซึ่งงดอกไมเทริด นําไปเองบาง ใชใหผู
อื่นนําไปบาง ซึ่งดอกไมพวง นําไปเองบาง ใชใหผูอื่นนําไปบาง ซึ่งดอก
ไมตาขายประดับอกเพื่อกุลสตรี เพื่อกุลธิดา เพื่อกุมารีแหงสกุล เพื่อสะใภ
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แหงสกุล เพื่อกุลทาสี ภิกษุพวกนั้นฉันอาหารในภาชนะเดียวกันบาง ดืม่ น้ํา
ในขันเดียวกันบาง นั่งบนอาสนะเดียวกันบาง นอนบนเตียงเดียวกันบาง นอน
รวมเครื่องลาดเดียวกันบาง นอนคลุมผาหมผืนเดียวกันบาง นอนรวมเครื่อง
ลาดและคลุมผาหมรวมกันบาง กับกุลสตรี กุลธิดา กุมารีแหงสกุล สะใภแหง
สกุล กุลทาสี ฉันอาหารในเวลาวิกาลบาง ดื่มน้ําเมาบาง ทัดทรงดอกไมของ
หอมและเครื่องลูบไลบาง ฟอนรําบาง ขับรองบาง ประโคมบาง เตนรําบาง
ฟอนรํากับหญิงฟอนรําบาง ขับรองกับหญิงฟอนรําบาง ประโคมกับหญิงฟอน
รําบาง เตนรํากับหญิงฟอนรําบาง . . . ฟอนรํากับหญิงเตนรําบาง ขับรองกับ
หญิงเตนรําบาง ประโคมกับหญิงเตนรําบาง เตนรํากับหญิงเตนรําบาง เลน
หมากรุกแถวละแปดตาบาง แถวละสิบตาบาง เลนหมากเก็บบาง เลนชิงนางบาง
เลนหมากไหวบาง เลนโยนหวงบาง เลนไมหึ่งบาง เลนฟาดใหเปนรูปตาง ๆ
บาง เลนสกาบาง เลนเปาใบไมบาง เลนไถนอย ๆ บาง เลนหกคะเมนบาง
เลนไมกังหันบาง เลนตวงทรายดวยใบไมบาง เลนรถนอย ๆ บาง เลนธนูนอย
บาง เลนเขียนทายบาง เลนทายใจบาง เลนเลียนคนพิการบาง หัดขี่ชางบาง
หัดขี่มาบาง หัดขี่รถบาง หัดยิงธนูบา ง หัดเพลงอาวุธบาง วิ่งผลัดชางบาง
วิ่งผลัดมาบาง วิ่งผลัดรถบาง วิ่งขับกันบาง วิง่ เปยวกันบาง ผิวปากบาง
ปรบมือบาง ปล้ํากันบาง ชกมวยกันบาง ปูลาดผาสังฆาฏิ ณ กลางสถานที่
เตนรํา แลวพูดกับหญิง ฟอนรําอยางนี้วา นองหญิง เธอจงฟอนรํา ณ ทีน่ ี้
ดังนี้บาง ใหการคํานับบาง ประพฤติอนาจารมีอยางตาง ๆ บาง ภิกษุทั้งหลาย
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.
พระผูมีพระภาคเจา ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงประพฤติ
อนาจารมีอยางตาง ๆ รูปใดประพฤติ พึงปรับอาบัติตามธรรม.
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พุทธานุณาตเครื่องโลหะเปนตน
[๑๙๖] สมัยตอมา เมื่อทานพระอุรุเวลกัสสปบวชแลว เครื่องโลหะ
เครื่องไม เครื่องดิน บังเกิดแกสงฆเปนอันมาก ครั้งนั้น ภิกษุทั้งหลายคิด
วา เครื่องโลหะชนิดไหน พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาต ชนิดไหนไมทรง
อนุญาต เครื่องไมชนิดไหน ทรงอนุญาต ชนิดไหนไมทรงอนุญาต เครื่อง
ดินชนิดไหน ทรงอนุญาต ชนิดไหน ไมทรงอนุญาต จึงกราบทูลเรื่องนั้น
แดพระผูมีพระภาคเจา
ลําดับนั้น พระผูม ีพระภาคเจาทรงทําธรรมีกถาในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะ.เหตุแรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย เราอนุญาตเครื่องโลหะทุกชนิด เวนเครื่องประหาร อนุญาตเครื่อง
ไมทุกชนิด เวนเกาอี้นอนมีแคร บัลลังก บาตรไมและเขียงไม อนุญาตเครื่อง
ดินทุกชนิด เวนเครื่องเช็ดเทาและกุฎีที่ทําดวยดินเผา.
ขุททกวัตถุขันธกะที่ ๕ จบ
หัวขอประจําธกะ
[๑๙๗] ๑. เรื่องขัดสีกายที่ตนไม ๒. ขัดสีกายที่เสา ๓. ขัดสีกายที่ฝา
๔. อาบน้ําในที่ไมควร ๕. อาบน้ําขัดสีกายดวยมือทําดวยไม ๖. ขัดสีกายดวย
จุณหินสีดังพลอยแดง ๗. ผลัดกันถูตัว ๘. อาบน้าํ ถูดวยไมบังเวียน ๙. ภิกษุ
เปนหิด ๑๐. ภิกษุชรา ๑๑. ถูหลังดวยฝามือ ๑๒. เครื่องตุมหู ๑๓. สังวาล
๑๔. สรอยคอ ๑๕. เครือ่ งประดับเอว ๑๖. ทรงวลัย ๑๗. ทรงสรอยตาบ
๑๘. ทรงเครื่องประดับขอมือ ๑๙. ทรงแหวนประคับนิ้วมือ ๒ . ไวผมยาว
๒๑. เสยผมดวยแปรง ๒๒ . เสยผมดวยมือ ๒๓. เสยผมดวยน้ํามันผสมขี้ผึ้ง
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๒๔. เสยผมดวยน้ํามันผสมน้ํา ๒๑. สองเงาหนาในแวน ในขันน้ํา ๒๖. แผล
เปนที่หนา ๒๗. ผัดหนา ๒๘. ทาหนา ถูหนา ผัดหนา เจิมหนา ยอมตัว
ยอมหนา ยอมทั้งหนาทั้งตัว ๒๙. โรคนัยนตา ๓๐. มหรสพ ๓๑. สวดเสียง
ยาว ๓๒. สวดสรภัญญะ ๓๓. หมผาขนสัตว มีขนชางนอก ๓๘. มะมวงทั้ง
ผล ๓๕. ชิน้ มะมวง ๓๖. มะมวงลวน ๓๗. เรือ่ งงู ๓๘. ตัดองคกําเนิด
๓๙. บาตรไมจันทน ๔๐. เรื่องบาตรตาง ๆ ๔๑. บังเวียนรองบาตร ๔๒
บังเวียนทองรองบาตร หนาไป ทรงอนุญาตใหกลึง ๔๓. บังเวียนรองบาตร
วิจิตร ๔๔. บาตรเหม็นอับ ๔๕. บาตรมีกลิ่นเหม็น ๔๖. วางบาตรไวในที
รอน ๔๗. บาตรกลิ้งตกแตก ๔๘. เก็บบาตรไวที่กระดานเลียบ ๔๙. เก็บ
บาตรไวริมกระดานเลียบนอกฝา ๕๐. หญารองบาตร ๕๑. ทอนผารองบาตร
๕๒. แทนเก็บบาตร หมอ เก็บบาตร ๕๓. ถุงบาตรและสายโยกเปนดายถัก
๕๔. แขวนบาตรไว ที่ไมเดือย ๕๕. เก็บบาตรไวบนเตียง ๕๖. เก็บบาตรไว
บนตั่ง วางบาตรไวบนคัก ๕๘. เก็บบาตรไวบนกลด ๕๙. ถือบาตรอยูผลัก
ประตูเขาไป ๖๐. ใชกะโหลกน้ําเทาแทนบาตร ๖๑. ใชกระเบื้องหมอแทน
บาตร ๖๒. ใชกะโหลกผีแทนบาตร ๖๓. ใชบาตรตางกระโถน ๖๔. ใชมีด
ตัดจีวร ๖๕. เรื่องใชมีดดาม ๖๖. ใชดามมีดทําดวยทอง ๖๗. ใชชั้นไกและ
ไมกลัดเย็บจีวร กลองเข็ม แปงขาวหมาก ฝุนหิน ขี้ผึ้ง ผามัดขี้ผึ้ง ๖๘. จีวร
เสียมุม ผูกสะดึง ขึงสะดึงในที่ไมเสมอ ขึงสะดึงที่พื้นดิน ขอบสะดึงชํารุด
และไมพอ ทําเครื่องหมายและตีบรรทัด ๖๙. ไมลางเทาเหยียบสะดึง ๗๐.
เทาเปยกเหยียบสะดึง ๗๑. สวมรองเทาเหยียบสะดึง ๗๒. ใชนิ้วมือรับเข็ม
๗๓. ปลอกนิ้วมือ ๗๔. กลองสําหรับเก็บเครื่องเย็บผา และสายโยก เปนดายถัก
๗๕. เย็บจีวรในที่แจง โรงโมสะดึงต่ํา ถมพื้นใหสูง ขึ้นลงลําบาก ๗๖. ผง
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หญาที่มุงตกเกลื่อน พระวินายกทรงอนุญาตใหรื้อลงฉาบดวยดินทั้งขางใน ทํา
ใหมีสีขาว สีดํา สีเหลือง จําหลักเปนพวงดอกไม เครือไม ฟนมังกร ดอกจอกหากลีบ ราวจีวร สายระเดียงจีวร ๗๗. ทิ้งไมสะดึงแลวหลีกไป ไมสะดึง
หักเสียหาย คลี่ออก ๗๘. เก็บสะดึงไวที่ฝากุฏิ ๗๙. ใชบาตรบรรจุเข็ม มีด
เครื่องยาเดินทาง ถุงเก็บเครื่องยา สายโยกเปนดายถัก ๘๐. ใชผากายพันธ
ผูกรองเทา ถุงเก็บรองเทา สายโยกเปนดายถัก ๘๑. น้ําในระหวางทางเปน
อกัปปยะ ผากรองน้ํา กระบอกกรองน้ํา ๘๒. ภิกษุสองรูปเดินทางไปเมืองเวสาลี ๘๓. พระมหามุนีทรงอนุญาตผากรองน้ํามีขอบและผาลาดลงบนน้ํา
๘๔. ยุงรบกวน ๘๕. อาหารประณีต เกิดโรคมาก หมอชีวกทูลขออนุญาต
สรางที่จงกรมและเรือนไฟ ๘๖. ที่จงกรมขรุขระ ๘๗. พื้นที่จงกรมต่ํา ทรง
อนุญาตใหกอกรุดินที่ถม ๓ ชนิด ขึ้นลงลําบาก ทรงอนุญาตบันไดและราว
สําหรับยึด ๘๘. ทรงอนุญาตรั้วรอบที่จงกรม ๘๙. จงกรมในที่แจงผงหญา
หลนเกลื่อน ทรงอนุญาตใหรื้อลงฉาบดวยดินทําใหมี สีขาว สีดํา สีเหลือง
จําหลักเปนพวงดอกไม เครือไม ฟนมังกร ดอกจอกหากลีบ ราวจีวร สายระเดียงจีวร ๙๐. ทรงอนุญาตใหถมเรือนไฟใหสูงกั้นกรุ บันได ราวบันได
บานประตู กรอบเช็ดหนา ครกรองเดือยประตูหวงขางบน สายยู ไมหัวลิง
กลอน ลิ่ม ชองดาล ชองชักเชือก เชือกชัก กอฝาเรือนไฟใหต่ํา และ
ปลองควัน ๙๑. เรือนไฟตั้งอยูกลาง ทรงอนุญาตดินทาหนา รางละลายดิน
ดินมีกลิ่นเหม็น ๙๒. ไฟลนกาย ทรงอนุญาตที่ขังน้ํา ขันทักน้ํา เรือนไฟ
ไหมเกรียม พื้นที่เปนตม ทรงอนุญาตใหลาง ทําทอระบายน้ํา ๙๓. ตั่งรอง
นั่งในเรือนไฟ ๙๔. ทําซุม ๙๕. ทรงอนุญาตโรยกรวดแร วางศิลาเลียบ
ทอระบายน้ํา ๙๖. เปลือยกายไหวกัน. ๙๗. วางจีวรไวบนพื้นดิน ฝนตกเปยก
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๙๘. ทรงอนุญาตเครื่องกําบัง ๓ ชนิด ๙๙. บอน้ํา ๑๐๐. ใชผา กายพันธและ
เถาวัลยผูกภาชนะตักน้ํา ทรงอนุญาตคันโพง ระหัดชัก ระหัดถีบ ภาชนะ
ตักน้ําแตก ทรงอนุญาตถังน้ําทําดวยโลหะไมและทอนหนัง ๑๐๑. ทรงอนุญาต
ศาลาใกลบอน้ํา ๑๐๒. ทรงอนุญาตฝาปดบอกนผงหญา ๑๐๓. ทรงอนุญาต
รางไม ๑๐๔. ทรงอนุญาตทอระบายน้ํา และกําแพงกั้น น้ําขังลื่น ทรงอนุญาต
ทอระบายน้ํา ๑๐๕. เนื้อตัวตกหนาว ทรงอนุญาตผาชุบน้ํา ๑๐๖. ทรงอนุญาต
สระน้ํา น้ําในสระเกา ทรงอนุญาตใหทําทอระบายน้ํา ๑๐๗. ทรงอนุญาต
เรือนไฟมีปนลม ๑๐๘. ไมอยูปราศจากผานิสีทนะ ๔ เดือน ๑๐๙. นอนบนที่
นอนอันเดียรดาษดวยดอกไม ๑๑๐. ไมรับประเคนดอกไมของหอม ๑๑๑. ไม
ตองอธิษฐานสันถัตขนเจียมหลอ ๑๑๒. ฉันจังหันบนเตียบ ๑๑๓. ทรงอนุญาต
โตก ๑๑๔. ฉันจังหันและนอนรวมกัน ๑๑๕. เจาวัฑฒลิจฉวี ๑๑๖. โพธิราชกุมาร พระพุทธเจาไมทรงเหยียบผา ๑๑๗. หมอน้ํา ปุมไมสําหรับเช็ดเทา
และไมกวาด ๑๑๘. ทรงอนุญาตที่เช็ดเทาทําดวยหิน กรวดกระเบื้อง หิน
ฟองน้ํา ๑๑๙. ทรงอนุญาตพัดโบก พัดใบตาล ๑๒๐. ไมปดยุง แสจามรี
๑๒๑. ทรงอนุญาตรม ๑๒๒. ไมมีรมไมสบาย ๑๒๓. ทรงอนุญาตรมในวัด
รวม ๓ เรื่อง ๑๒๔. วางบาตรไวในสาแหรก ๑๒๕. สมมติสาแหรก สมมติ
ไมเทาและสาแหรก ๑๒๖. โรคเรอ ๑๒๗. เมล็ดขาวเกลื่อน ๑๒๘. ไวเล็บยาว
๑๒๙. ตัดเล็บ นิ้วมือเจ็บ ตัดเล็บจนถึงเลือด ทรงอนุญาตใหตัดพอดีเนื้อ
๑๓๐. ขัดเล็บทั้ง ๒๐ นิว้ ๑๓๑. ไวผมยาว ทรงอนุญาตมีดโกน หินลับมีดโกน
ปลอกมีดโกน ผาพันมีดโกน เครื่องมือโกนผมทุกอยาง ๑๓๒. ตัดหนวด
ไวหนวด ไวเครา ไวหนวดสี่เหลี่ยม ขมวดกลุมขนหนาอก ไวกลุมขนทอง
ไวหนวดเปนเขี้ยวโงง โกนขนในที่แคบ ๑๓๓. อาพาธโกนขนในที่แคบได
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๑๓๔. ตัดผมดวยกรรไกร ๑๓๕. ศีรษะเปนแผล ๑๓๖. ไวขนจมูกยาว
๑๓๗. ถอนขนจมูกดวยกอนกรวด ๑๓๘. เรื่องถอนผมหงอก ๑๓๙. เรื่องมูล
หูจุกชองหู ๑๔๐. ใชไมแคะหู ๑๔๑. เรื่องสั่งสมเครื่องโลหะกับไมปายยาตา
๑๔๒. นั่งรัดเขา ๑๔๓. ผารัดเขา ดายพัน ๑๔๔. ผารัดประคด ๑๔๕. ภิกษุ
ใชรัดประคดเปนเชือกหลายเสน ประคดถักเปนศีรษะงูน้ํา ประคดกลมคลาย
เกลียวเชือก ประคดคลายสังวาล ทรงอนุญาตรัดประคดแผนผา และรัด
ประคดกลม ชายผารัดประคดเกา ทรงอนุญาตใหเย็บทบ ถักเปนหวง ที่สุด
หวงรัดประคดเกา ทรงอนุญาตลูกถวิน ๑๔๖. ทรงอนุญาตลูกดุม และรังดุม
๑๔๗. ทําลูกดุมตาง ๆ ๑๔๘. ติดแผนผารองลูกดุม และรังดุม ๑๔๙. นุงผา
อยางคฤหัสถ คือ นุงหอยชายเหมือนงวงชาง นุง ปลอยชายคลายหางปลา นุง
ปลอยชายเปนสี่แฉก นุงหอยชายคลายกานตาล นุงยกกลีบตั้งรอย ๑๕๐. หม
ผาอยางคฤหัสถ ๑๕๑. นุงผาเหน็บชายกระเบน ๑๕๒. หาบของสองขาง ๑๕๓.
ไมชําระฟน ๑๕๔. ไมชําระฟนตีสามเณร ๑๕๕. ไมชําระฟนติดคอ ๑๕๖.
จุดไฟเผากองหญา ๑๕๗. จุดไฟรับ ๑๕๘. ขึ้นตนไม ๑๕๙. หนีชาง ๑๖๐.
ภาษาสันสกฤต ๑๖๑. เรียนโลกายตศาสตร ๑๖๒. สอนโลกายตศาสตร ๑๖๓.
เรียนดิรัจฉานวิชา ๑๖๔. สอนดิรัจฉานวิชา ๑๖๕. ทรงจาม ๑๖๖. เรื่องมงคล
๑๖๗. ฉันกระเทียม ๑๖๘. อาพาธเปนลม ฉันกระเทียมได ๑๖๙. อาราม
สกปรกมีกลิน่ เหม็น นั่งปสสาวะลําบาก ทรงอนุญาตเขียงรองเทาถายปสสาวะ
ภิกษุทั้งหลายละอาย หมอปสสาวะไมมีฝาปด มีกลิ่นเหม็น ถายอุจาระลงใน
ที่นั้น ๆ มีกลิน่ เหม็น หลุมถายอุจจาระพัง ทรงอนุญาตใหถมขอบปากใหสูง
และใหกอกรุ บันได ราวสําหรับยึด นั่งริม ๆ ถายอุจจาระ นั่งริม ๆ ถาย
อุจจาระลําบาก ทรงอนุญาตเขียงรองเทาถายอุจจาระ ถายปสสาวะออกไปขาง
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นอก ทรงอนุญาตรางรองปสสาวะ ไมชําระ ตะกรารองรับไมชําระ หลุม
วัจจกุฎีไมไดปด ทรงอนุญาตฝาปด ๑๗๐. วัจจกุฎี บานประตู กรอบเช็ดหนา
ครกรับเดือยบานประตู หวงขางบน สายยู ไมหวั ลิง กลอน ลิ่ม ชองดาล
ชองเชือกชัก เชือกชัก ผงหญาตกลงเกลื่อน ทรงอนุญาตใหรื้อลงฉาบดวยดิน
ทั้งขางบนขางลาง ทําใหมีสีขาว สีดํา สีเหลือง จําหลักเปนพวงดอกไม
เครือไม ฟนมังกร ดอกจอกหากลีบ ราวจีวร สายระเดียง ๑๗๑. ภิกษุชรา
ทุพพลภาพ ๑๗๒. ทรงอนุใหลอมเครื่องลอม ๑๗๓. ทรงอนุญาตซุมประตู
วัจจกุฎี โรยกรวดแร วางศิลาเลียบ น้ําขัง ทรงอนุญาต ทอระบายน้ํา หมอ
น้ําชําระ ขันตักน้ําชําระ นั่งชําระลําบาก ละอาย ทรงอนุญาตฝาปด ๑๗๔.
พระฉัพพัคคียประพฤติอนาจาร ๑๗๕. ทรงอนุญาตเครื่องโลหะ เวนเครื่อง
ประหาร พระมหามุนีทรงอนุญาตเครื่องไมทั้งปวง เวนเกาอี้นอนมีแคร บัลลังก
บาตรไมและเขียงไม พระตถาคตผูทรงอนุเคราะห ทรงอนุญาตเครื่องดินแม
ทั้งมวล เวนเครื่องเช็ดเทา และกุฎีทที่ ําดวยดินเผา.
นิเทศแหงวัตถุใด ถาเหมือนกับขางตน นักวินัยพึงทราบวัตถุนั้นวา
ทานยอไวในอุทาน โดยนัย.
เรื่องในขุททกวัทถุขันธกะ ที่แสดงมานี้มี ๑๑๐ เรื่อง พระวินัยธรผู
ศึกษาดีแลว มีจิตเกื้อกูล มีศลี เปนที่รักดวยดี มีปญญาสองสวางดังดวง
ประทีปเปนพหูสูต ควรบูชา จะเปนผูดํารงพระสัทธรรม และอนุเคราะหแก
เหลาสพรหมจารีผูมีศีลเปนที่รัก.
หัวขอประจําขันธกะ จบ
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ขุททกวัตถุขันธกวรรณนา
[วาดวยการอาบน้ํา]
วินิจฉัยในขุททกวัตถุขันธกะ พึงทราบดังนี้:บทวา มลฺลมุฏิกา ไดแก นักมวยผูชกกันดวยหมัด.
บทวา คามปูฏวา ไดแก ชนชาวเมืองผูประกอบเนือง ๆ ซึ่งการ
ประดับยอมผิว, ปาฐะวา คามโปตกา ก็มี เนื้อความเหมือนกัน.
บทวา ถมฺเภ ไดแก เสาที่เขาปกไวที่ทาเปนที่อาบน้ํา
บทวา กุฑฺเฑ ไดแก บรรดาฝาอิฐฝาศิลาและฝาไม ฝาชนิดใด
ชนิดหนึ่ง.
ชนทัง้ หลายถากตนไมใหเปนเหมือนแผนกระดานแลว ตัดใหเปนรอย
โดยอาการอยางกระดานหมากรุก แลวปกไวที่ทาเปนที่อาบ, ทาเชนนี้ชื่อ
อัฏฐานะ ในคําวา ภิกษุฉัพพัคคีย ยอมอาบที่ทาอันเปนอัฏฐานะ ชนทั้งหลาย
เรี่ยรายจุณแลวสีกายที่ทานั้น.
บทวา คนฺธพฺพหตฺถเกน มีความวา ภิกษุฉัพพัคคีย ยอมอาบ
ดวยมือทีทําดวยไม ที่เขาตั้งไวที่ทาเปนที่อาบ, ไดยินวา ชนทั้งหลายเอามือไม
นั้นถือจุณถูตัว.
บทวา กุรุวินฺทกสุตฺติยา ทานเรียกกํากลม ๆ ทีช่ นทั้งหลายขยํา
เคลาจุณแหงศิลามีสีดังพลอยแดง ดวยครั่งทําไว. ชนทั้งหลายจับกํากลม ๆ นั้น
ที่ปลาย ๒ ขางแลวถูตัว.
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ขอวา วิคคยฺห ปริกมฺม การาเปนติ มีความวา ภิกษุฉัพพัคคีย
เอาตัวกับตัวสีเขากะกันและกัน.
บังเวียนกระดานที่ทําโดยทรวดทรงอยางกนถวยจักเปนฟนมังกร เรียก
ชื่อวา มัลลกะ, บังเวียนกระดานที่จักเปนฟนนี้ ไมควรแมแกภิกษุผูอาพาธ.
บังเวียนกระดานที่ไมไดจักเปนฟน ชื่ออกตมัลลกะ, บังเวียนกระดาน
ที่ไมไดจักเปนฟนนี้ ไมควรแกภิกษุผูไมอาพาธ. สวนแผนอิฐ หรือแผน
กระเบื้อง ควรอยู.
บทวา อุกฺกาสิก ไดแก เกลียวผา. เพราะเหตุนั้น ภิกษุรูปใด
รูปหนึ่งผูอาบน้ํา จะถูหลังดวยเกลียวผาสําหรับอาบ ก็ควร.
การบริกรรมดวยมือ เรียกวา ปุถุปาณิก. เพราะเหตุนั้น ภิกษุ
ทั้งปวงจะทําบริกรรมหลังดวยมือ ควรอยู
[วาดวยการแตงตัวเปนตน]
คําวา วลฺลิกา นี้ เปนชื่อแหงเครื่องประดับหูเปนตนวา แกวมุกดา
และตุมหูที่หอยออกจากหู. ก็แล จะไมควรแตตุมหูอยางเดียวเทานั้นหามิได,
เครื่องประดับหูอยางใดอยางหนึ่ง โดยที่สุด แมเปนใบตาล ก็ไมควร.
สายสรอยชนิดใดชนิดหนึ่ง ชือ่ วา สังวาล.
เครื่องประดับสําหรับแตงที่คอ ชนิดใดชนิดหนึ่ง ชื่อวา สรอยคอ.
เครื่องประดับเอวชนิดใดชนิดหนึ่ง โดยที่สุดแมเพียงเปนสายดาย
ชื่อวา สายรัดเอว.
วลัย ชื่อวา เข็มขัด.
บานพับ (สําหรับรัดแขน) เปนตน ปรากฏชัดแลว เครื่องประดับ
ไมเลือกวาชนิดใดชนิดหนึ่ง ไมควร.
วินิจฉัยในคําวา ทุมาสิก วา ทุวงฺคุล วา นี้ พึงทราบดังนี้:-
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หากวา ภายใน ๒ เดือน ผมยาวถึง ๒ นิ้วไซร, ตองปลงเสียภายใน
๒ เดือนเทานั้น, จะปลอยใหยาวเกิน ๒ นิ้วไป ไมควร.
แมถาไมยาว, จะปลอยใหเกินกวา ๒ เดือนไปแมวันเดียว ก็ไมได
เหมือนกัน นี้เปนกําหนดอยางสูง ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสดวยบททั้ง ๒
ดวยประการฉะนี้. แตหยอนกวากําหนดนั้น ขึ้นชื่อวาความสมควร ไมมีหามิได.
สองบทวา โกจฺเฉน โอสณฺเหนฺติ มีความวา ภิกษุฉัพพัคคียใช
แปรงเสยผมทําใหเรียบ.
บทวา ผณเกน มีความวา ภิกษุฉัพพัคคีย ใชหวีอยางใดอยางหนึ่ง
มีหวีงาเปนตน เสยผมใหเรียบ.
บทวา หตฺถผณเกน มีความวา ภิกษุฉัพพัคคีย เมื่อจะใชมือนั่นเอง
ตางหวี จึงเสยผมดวยนิ้วมือทั้งหลาย.
บทวา สิตฺถเตลเกน มีความวา ภิกษุฉัพพัคคีย เสยผมดวยของ
เหนียวอยางใดอยางหนึ่ง มีขี้ผึ้งและยางเปนตน .
บทวา อุทกเตลเกน มีความวา ภิกษุฉัพพัคคีย เสยผมดวยน้ํามัน
เจือน้ํา, เพื่อประโยชนแกการประดับ ปรับทุกกฏทุกแหง, แตพึงชุบมือให
เปยกแลวเช็ดศีรษะ เพือ่ ยังผมที่มีปลายงอนใหราบไปตามลําดับ, จะเอามือ
อันเปยกเช็ดแมซึ่งศีรษะที่รอนจัด ดวยความรอนและเปอนธุลี ก็ควร.
วินิจฉัยในคําวา น ภิกขฺ เว อาทาเส วา อุทกปตฺเต วา
พึงทราบดังนี้:เงาหนายอมปรากฏในวัตถุเหลาใด วัตถุเหลานั้นทั้งหมด แมมีแผน
สําริดเปนตน ยอมถึงความนับวากระจกเหมือนกัน, แมวัตถุมีน้ําสมพะอูม
เปนตน ยอมถึงความนับวา ภาชนะน้ําเหมือนกัน เพราะฉะนั้น จึงเปนทุกกฏ
แกภิกษุผูแลดู (เงาหนา) ในที่ใดที่หนึ่ง.
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บทวา อาพาธปจฺจยา มีความวา เราอนุญาตใหภิกษุดูเงาหนาเพื่อ
รูวา แผลของเรามีผิวเต็มหรือยังกอน.
(ในปุรามอรรถกถา) กลาววา สมควรมองดูเงาหนา เพื่อตรวจดู
อายุสังขารอยางนี้วา เราแกหรือยังหนอ ดังนี้กไ็ ด.
สองบทวา มุข อาลิมฺเปนฺติ มีความวา ภิกษุฉัพพัคคีย ยอมผัด
ดวยเครืองผัดหนา สําหรับทําใหหนามีผิวผุดผอง.
บทวา อุมฺมทฺเทนฺติ มีความวา ยอมไลหนา ดวยเครื่องไลตาง ๆ.
บทวา จุณฺเณนฺติ มีความวา ยอมทา ดวยจุณสําหรับทาหนา.
หลายบทวา มโนสิลกาย มุข ลฺเฉนฺติ มีความวา ยอมทํา
การเจิมเปนจุด ๆ เปนตน ดวยมโนศิลา. การเจิมเหลานั้น ยอมไมควร แม
ดวยวัตถุมีหรดาลเปนตนแท. การยอมตัวเปนตน ชัดเจนแลว ปรับทุกกฏ
ในที่ทั้งปวง.
[วาดวยการฟอนและขับเปนตน]
วินิจฉัยในคําวา น ภิกขฺ เว นจฺจ วา เปนอาทิ พึงทราบดังนี้:เปนทุกกฏแกภิกษุผูไปเพื่อดูการฟอนอยางใดอยางหนึ่ง โดยที่สุด
แมการฟอนแหงนกยูง. เมื่อภิกษุฟอนแมเองก็ตาม ใหผูอื่นฟอนก็ตาม เปน
ทุกกฏเหมือนกัน . แมการขับอยางใดอยางหนึ่ง เปนการขับของคนฟอนก็ตาม
เปนการขับที่ดี (คือ เนื่องเฉพาะดวยอนิจจธรรมเปนตน ) ก็ตาม โดยทีส่ ุด
แมการขับดวยฟนก็ไมควร.
ภิกษุคิดวา เราจักขับ แลวรองเสียงเปลาในสวนเบื้องตนเพลงขับ
แมการรองเสียงเปลานั้น ก็ไมควร. เมื่อภิกษุขับเองก็ตาม ใหผูอินขับก็ตาม
เปนทุกกฏเหมือนกัน. แมการประโคม อยางใดอยางหนึ่ง ก็ไมควร. แตเมื่อ
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รําคาญหรือตั้งอยูในที่นารังเกียจ จึงดีดนิ้วมือก็ตาม ตบมือก็ตาม, ในขอนั้น
ไมเปนอาบัติ ไมเปนอาบัติแกภิกษุผูอยูภายในวัด เห็นการเลนทุกอยางมีการ
ฟอนเปนตน .
เมื่อภิกษุออกจากวัดไปสูวัด (อื่น) ดวยตั้งใจวา เราจักดู ดังนี้ เปน
อาบัติแท. นั่งอยูที่อาสนศาลาแลวเห็น, ไมเปนอาบัติ. ลุกเดินไปดวยคิดวา
เราจักดู เปนอาบัติ. แมยืนอยูที่ถนนเหลียวคอไปดู เปนอาบัติเหมือนกัน.
[วาดวยสรภัญญะ]
บทวา สรกุตฺตึ ไดแก ทําเสียง.
สองบทวา ภงฺโค โหติ มีความวา ไมอาจเพื่อจะยังสมาธิที่ตนยัง
ไมได ใหเกิดขึ้น, ไมอาจเพื่อจะเขาสมาธิที่ตนไดแลว .
ขอวา ปจฺฉิมา ชนตา เปนอาทิ มีความวา ประชุมชนในภายหลัง
ยอมถึงความเอาอยางวา อาจารยก็ดี อุปชฌายก็ดี ของเราทั้งหลายขับแลว
อยางนี้ คือ ขับอยางนั้นเหมือนกัน.
วินิจฉัยในขอวา น ภิกขฺ เว อายตเกน นี้ พึงทราบดังนี้ :เสียงขับที่ทําลายวัตร (คือวิธีเปลี่ยนเสียง) นั้น ๆ ทําอักขระใหเสีย
ชื่อเสียงขับอันยาว. สวนในธรรม วัตรสําหรับสุตตันตะก็มี วัตรสําหรับชาดก
ก็มี วัตรสําหรับคาถาก็มี การที่ยงั วัตรนั้นใหเสีย ทําเสียงใหยาวเกินไป
ไมควร. พึงแสดงบทและพยัญชนะใหเรียบรอยดวยวัตร (คือการเปลี่ยนเสียง)
อนกลมกลอม.
บทวา สรภฺ คือ การสวดดวยเสียง. ไดยินวา ในสรภัญญะ
มีวัตร ๓๒ มีตรังควัตร (ทํานองดังคลื่น) โทหกวัตร (ทํานองดังรีดนมโค)
คลิวัตร (ทํานองดังของเลื่อน) เปนตน . ในวัตรเหลานั้นภิกษุยอมไดเพื่อใช
วัตรที่ตนตองการ.
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การทีไ่ มยังบทและพยัญชนะใหเสียคือ ไมทําใหผิดเพี้ยนเปลี่ยนโดยนัย
ที่เหมาะ ซึ่งสมควรแกสมณะนั้นแล เปนลักษณะแหงวัตรทั้งปวง.
สองบทวา พาหิรโลมึ อุณฺณึ มีความวา ภิกษุฉัพพัคคีย หมผา
ปาวารขนสัตวเอาขนไวขางนอก. เปนทุกกฎแกภิกษุผูทรงอยางนั้น. จะหม
เอาขนไวขางใน ควรอยู.
.
สมณกัปปกถา ไดกลาวไวแลวในอรรถกถาแหงภูตคามสิกขาบท.
หลายบทวา น ภิกฺขเว อตฺตโน องฺคชาต มีความวา เปน
ถุลลัจจัย แกภิกษุผูตัดองคชาตเทานั้น. แมเมือ่ ภิกษุตัดอวัยวะอื่นอยางใด
อยางหนึ่ง มีหูจมูกและนิ้วเปนตนก็ตาม ยังทุกขเชนนั้นใหเกิดขึ้นก็ตาม เปน
ทุกกฏ. แตไมเปนอาบัติแกภิกษุผูกอกโลหิตหรือตัดอวัยวะเพราะถูกงูหรือราน
กัดเปนตนก็ตาม เพราะปจจัยคืออาพาธอยางอื่นก็ตาม.
[วาดวยบาตร]
สามบทวา จนฺทนคณฺี อุปฺปนฺนา โหติ มีความวา ปุมไมจันทน
เปนของเกิดขึ้นแลว.
ไดยินวา ราชคหเศรษฐีนั้นใหขึงขายทั้งเหมือน้ํา และใตน้ําแลว
เลนในแมน้ําคงคา. ปุมไมจันทนอันกระแสแหงแมน้ํานั้นพัดลอยมาติดที่ขาย.
บุรุษทั้งหลายของเศรษฐีนั้น ไดนําปุมไมจันทนนั้นมาให. ปุมไมจันทนนั้น
เปนของเกิดขึ้น ดวยประการฉะนี้.
อิทธิปาฏิหาริย คือ การแผลง พระผูมีพระภาคเจาทรงหามแลว
ในบทวา อิทฺธิปาฏิหาริย นี.้
สวนฤทธิ์ที่สําเร็จดวยอํานาจอธิษฐานพึงทราบวา ไมไดทรงหาม.
วินิจฉัยในคําวา น ภิกฺขเว โสวณฺณมโย ปตฺโต เปนตน
พึงทราบดังนี้:-
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ก็ถาวา คฤหัสถทงั้ หลาย ทํากับขาวใสในภาชนะมีจานทองคําเปนตน
นอมเขาไปถวายในโรงครัว, ไมควรแมเพื่อจะถูกตอง.
อนึ่ง ภาชนะทั้งหลาย มีจานเปนตน ทีท่ ําดวยแกวผลึก ทําดวย
กระจกและทําดวยสําริดเปนตน ยอมไมควร แตเพียงใชเปนของสวนตัวเทานั้น
ใชเปนของสงฆ หรือเปนคิหิวิกัติ (คือ เปนของคฤหัสถ) ควรอยู.
บาตร แมเปนวิการแหงทองแดง ก็ไมควร สวนภาชนะควร. คํา
ทั้งปวงที่วาดังนี้ ๆ ทานกลาวไวในกุรุนที.
สวนบาตรที่แลวดวยแกวมีแกวอินทนิลเปนตน พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสในบทวา มณิมโย นี้.
บาตรแมลวนแลวดวยทองหาว ทานรวมเขาในบทวา กสมโย นี้
คําวา เพื่อกลึง นี้ พระผูมพี ระภาคเจาตรัสเพื่อประโยชนแกการทํา
ใหบาง
บังเวียนปกตินั้น ไดแก บังเวียนที่จักเปนฟนมังกร.
บทวา อาวตฺติตฺวา ไดแก กระทบกันและกัน.
วินิจฉัยในคําวา ปตฺตาธารฺก นี้ พึงทราบดังนี้ :ในกุรนุ ทีกลาววา บนเชิงบาตรที่เนื่องกับพื้น ซึ่งทําดวยงาเถาวัลย
และหวายเปนตน ควรวางซอน ๆ กันได ๓ บาตร บนเชิงไม ควรวางซอน
กันได ๒ บาตร.
สวนในมหาอรรถกถากลาววา บนเชิงบาตรที่เนื่องกับพื้น ไมเปน
โอกาสแหงบาตร ๓ ใบ จะวางแต ๒ ใบ ก็ควร. แมในเชิงบาตรไมและเชิง
บาตรทอนไม ซึ่งตกแตงเกลี้ยงเกลาดี ก็มีนัยเหมือนกัน.
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ก็แล เชิงบาตรไมที่คลายปลายเครื่องกลึง และเชิงบาทรทอนไมที่ผูก
ดวยไม ๓ ทอน ไมเปนโอกาสแหงบาตรแมใบเดียว. แมวางบนเชิงนั้นแลว
ก็ตองนั่งเอามือยึดไวอยางนั้น. สวนบนพื้นพึงคว่ําวางไวแตใบเดียวเทานั้น.
บทวา มิฒนฺเต ไดแก ริมเฉลียงและกระดานเลียบเปนตน. ก็ถาวา
บาตรกลิ้งไปแลว จะคางอยูบนริมกระดานเลียบนั่นเอง; จะวางบนกระดานเลียบ
อันกวางเห็นปานนั้น ก็ควร.
บทวา ปริภณฺฑนฺเต ไดแก ริมกระดานเลียบอันแคบซึ่งเขาทําไว
ที่ขางภายนอก.
วินิจฉัยแมในกระดานเลียบอันแคบนี้ ก็พงึ ทราบตามนัยที่กลาวแลวใน
กระดานเลียบนั่นแล.
บทวา โจฬก ไดแก ผาที่เขาปูลาดแลววางบาตร. ก็เมื่อผานั้นไมมี ควร
วางบนเสื่อลําแพนหรือบนเสือออน หรือบนพื้นที่เขาทาขัดดวยดินเหนียว หรือ
บนพื้นเห็นปานนั้น ซึ่งจะไมประทุษรายบาตร หรือบนทรายก็ได.
แตเมื่อภิกษุวางในที่มีดินรวนและฝุนเปนตน หรือบนพื้นที่คมแข็ง
ตองทุกกฏ.
โรงสําหรับเก็บบาตรนั้น จะกอดวยอิฐหรือทําดวยไม ก็ควร.
หมอสําหรับเก็บสิ่งของ ทรวดทรงคลายอางน้ํา มีปากกวาง เรียกวา
หมอสําหรับเก็บบาตร.
สองบทวา โย ลคฺเคยฺย มีความวา เปนอาบัติทุกกฏแกภิกษุผู
แขวนบาตรในที่ใดที่หนึ่ง. จะผูกแขวนไวแมที่ราวจีวร ก็ไมควร.
เตียงและตั่ง จะเปนของที่เขาทําไวั เพื่อวางสิ่งของเทานั้น หรือเพือ่
นั่งนอน ก็ตามที, เปนทุกกฏแกภิกษุผูวางบาตรบนเตียงหรือตั่งอันใดอันหนึ่ง.
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แตจะมัดรวมกับของอื่นวางไว ควรอยู. หรือจะผูกที่แมแครหอยไว
ก็ควร. จะผูกแลววางขางบนเตียงและตั่ง ไมควรเหมือนกัน.
ก็ถาวา เตียงหรือตั่ง เปนของที่เขายกขึ้นพาดเปนนั่งรานบนราวจีวร
เปนตน, จะวางบนเตียงหรือตั่งนั้น. ก็ควร. จะเอาสายโยกคลองบนจะงอยบา
แลววางบนตัก ก็ควร. ถึงบาตรที่คลองบนจะงอยบาแมเต็มดวยขาวสุก ก็ไม
ควรวางบนรม. แตจะวางบาตรชนิดใดชนิดหนึ่ง หรือบนรมทีผ่ ูกมัดเปนราน
มาควรอยู.
วินิจฉัยในคําวา ปตฺตหตฺเถน พึงทราบดังนี้:บาตรของภิกษุใดอยูในมือ ภิกษุนั้นแล ชื่อวาผูมีบาตรในมืออยางเดียว
หามิได, อนึ่ง ภิกษุผูมีบาตรอยูในมือ ยอมไมไดเพื่อผลักบานประตูอยางเดียว
เทานั้นหามิได.
แตอันที่จริง เมือ่ บาตรอยูในมือหรือบนหลังเทา หรือที่อวัยวะแหง
สรีระอันใดอันหนึ่ง ภิกษุยอมไมไดเพื่อจะผลักบานประตูหรือเพื่อจะถอดลิ่มสลัก
หรือเพื่อจะเอาลูกกุญแจไขแมกุญแจ ดวยมือหรือดวยหลังเทา หรือดวยศีรษะ
หรือดวยอวัยวะแหงสรีระอันใดอันหนึ่ง. แตคลองบาตรบนจะงอยบาแลว ยอม
ไดเพื่อเปดบานประตูตามความสบายแท.
กะโหลกน้ําเตา เรียกวา ตุมฺพกฏาห จะรักษากะโหลกน้ําเตานั้น
ไว ไมควร. ก็แลไดมาแลวก็จะใชเปนของยืม ควรอยู. แมในกระเบื้อง
หมอ ก็มีนัยเหมือนกัน.
กระเบื้องหมอเรียกวา ฆฏิกฏาห.
คําวา อพฺภมุ ฺเม นี้ เปนคําแสดงความตกใจ.
วินิจฉัยในบทวา สพฺพปสุกูลิเกน นี้ พึงทราบดังนี้ :-
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จีวร เตียง และตั่ง เปนของบังสกุล ยอมควร. สวนของที่จะพึง
กลืนกิน อันเขาใหแลวนั่นแล พึงถือเอา.
บทวา จลกานิ ไดแก อามิสที่จะทิ้งคายออกไมกลืน.
บทวา อฏิกานิ ไดแก กางปลาหรือกระดูกเนื้อ.
บทวา อุจฺฉฏิ โทก ไดแก น้ําบวนปาก. เมื่อภิกษุผูใชบาตร
ขนทิ้งซึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ในอามิสที่เปนเดนเปนตนนั้น เปนทุกกฏ ภิกษุยอ ม
ไมได แมเพื่อจะทําบาตรใหเปนกระโถนลางมือ จะใสแมซึ่งน้ําลางมือลางเทา
ลงในบาตรแลวนําไปเท ก็ไมควร. จะจับบาตรที่สะอาด ไมเปอน ดวยมือ
ที่เปอน ก็ไมควร. แตจะเอามือซายเทน้ําลงในบาตรที่สะอาดนี้แลว อมเอา
น้ําอม ๑ แลวจึงจับดวยมือที่เปอน ควรอยู. จริงอยู แมดวยเหตุเพียงเทานี้
บาตรนั้น ยอมเปนบาตรเปอนดวย.
อนึ่ง จะลางมือที่เปอนดวยน้ําขางนอกแลว จึงจับ (บาตร) ควรอยู
เมื่อฉันเนื้อปลาและผลาผลเปนตนอยู ในของเหลานั้น สิ่งใดเปนกาง
หรือกระดูกหรือเปนเดน เปนผูใครจะทิ้งเสีย จะเอาสิ่งนั้นวางลงในบาตร
ยอมไมได. สวนสิ่งใด ยังอยากจะฉันตอไปอีก จะเอายาสิ่งนั้นวางลงในบาตร
ก็ได. จะวางเนื้อที่มีกระดูกและปลาที่มีกางเปนตน ในบาตรนั้นและเอามือ
ปลอนออกฉัน ก็ควร. แตสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เอาออกจากปากแลว ยังอยากจะฉันอีก
จะเอาสิ่งนั้นวางในบาตรไมได.
ชิ้นขิงและชิ้นมะพราวเปนตน กัดกินแลวจะวางอีกก็ได.
[วาดวยมีดและเข็ม]
บทวา นมตก ไดแก ทอนผาสําหรับหอมีด.
บทวา ทณฺฑสตฺถก ไดแก มีดที่เขาดามอยางใดอยางหนึ่งเปนมีด
พับหรือมีดอื่นก็ได.
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สองบทวา กณฺณกิตาโย โหนฺติ คือ เปนของอันสนิมจับ.
สองบทวา กิณฺเณน ปูเรตุ มีความวา เราอนุญาตใหบรรจุใหเต็ม
ดวยผงเปนแปงเหลา.
บทวา สตฺตุยา มีความวา เราอนุญาตใหบรรลุใหเต็มดวยผงแปงเจือ
ดวยขมิ้น.
แมจุลแหงศิลา เรียกวา ผงหิน. ความวา เราอนุญาตใหบรรจุให
เต็มดวยผงศิลานั้น.
สองบทวา มธุสติ ฺถเกน สาเรตุ มีความวา เราอนุญาตใหพอก
(เข็ม) ดวยขี้ผึ้ง.
สองบทวา สริตกมฺป ปริภชิ ฺชติ มีความวา ขี้ผึ้งที่พอกไวนั้น
แตกกระจาย.
บทวา สริตสิปาฏก ไดแก ผาหอขี้ผึ้ง คือปกมีด.
ในกุรนุ ที่กลาววา และผูกมีดก็อนุโลมตามผาหอเข็มนั้น.
[วาดวยไมสะดึง]
ไมสะดึงนั้น ไดแก แมสะดึงบาง เสื่อหวายหรือเสื่อลําแพนอยางใด
อยางหนึ่ง ที่จะพึงปูบนแมสะดึงนั้นบาง.
เชือกผูกไมสะดึงนั้น ไดแก เชือกสําหรับผูกจีวรที่ไมสะดึงเมื่อเย็บ
จีวร ๒ ชั้น.
สองบทวา กิน นปฺปโหติ มีความวา ไมสะดึงที่ทําตามขนาด
ของภิกษุที่สูง จีวรของภิกษุที่เตี้ย เมื่อขึงลาดบนไมสะดึงนั้นยอมไมพอ คือ
หลวมอยูภายในเทานั้น, อธิบายวา ไมถึงไมขอบสะดึง.
บทวา ทณฺฑกิน มีความวา เราอนุญาตใหผูกสะดึงอื่นตามขนาด
ของภิกษุผูเตี้ยนอกนี้ ในทามกลางแหงแมสะดึงยาวนั้น.
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บทวา วิทลก ไดแก การพับชายโดยรอบแหงเสื่อหวายทําใหเปน
๒ ชั้น พอไดขนาดกับกระทงสะดึง.
บทวา สุลาก ไดแก ซี่ไมสําหรับสอดเขาในระหวางแหงจีวร ๒ ชั้น.
บทวา วินทฺธนรชฺชุ ไดแก เชือกที่มัดแมสะดึงเล็กกับแมสะดึง
ใหญ ที่ไมสะดึงนั้น.
บทวา วินทุธนสุตฺตก ไดแก ดายที่ตรึงจีวรติดกับแมสะดึงเล็ก.
สามบทวา วินทฺธิตฺวา จีวร สิพฺเพตุ มีความวา เราอนุญาต
ใหตรึงจีวรที่แมสะดึงนั้น ดวยดายนั้นแลวเย็บ.
สองบทวา วิสมา โหนฺติ มีความวา ดวยเกษียนบางแหงเล็ก
บางแหงใหญ.
บทวา กฬิมฺพก ไดแก วัตถุมีใบตาลเปนตนอยางใดอยางหนึ่ง
สําหรับทําการวัดขนาด.
บทวา โมฆสุตฺตก ไดแก การทําแนวเครื่องหมาย ดวยเสน
บรรทัคขมิ้น ดังการทําแนวเครื่องหมายที่ไม ดวยเสนบรรทัดดําของพวกชาง
ไมฉะนั้น.
สองบทวา องฺคุลิยา ปฏิคฺคณฺหนฺติ มีความวา ภิกษุทงั้ หลาย
(เย็บจีวร) รับปากเข็มดวยนิ้วมือ.
บทวา ปฏิคฺคห ไดแก สนับแหงนิ้วมือ.
ภาชนะมีถาดและผอบเปนตน อยางใดอยางหนึ่ง ชื่อภาชนะสําหรับใส
และกระบอก.
บทวา อุจฺจวตฺถุก มีความวา เราอนุญาตใหภิกษุถมดินทําพื้นที่
ใหสูง.
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หลายบทวา โอคุมฺเพตฺวา อุลลฺ ิตฺตาวลิตฺต กาตุ มีความวา
เราอนุญาตใหภิกษุรื้อหลังคาเสียแลวทําระแนงใหทึบ โบกทั้งขางในและขางนอก
ดวยดินเหนียว.
บทวา โคฆสิกาย มีความวา เราอนุญาตใหภิกษุใสไมไผหรือไมจริง
ไวขางในแลวมวนแมสะดึงกับไมนั้น.
บทวา พนฺธนรชฺชุ ไดแก เชือกสําหรับมัดแมสะดึงที่มวนแลว
อยางนั้น
[วาดวยเครื่องกรอง]
ผากรองที่ผูกติดกับไม ๓ อัน ชื่อกระชอนสําหรับกรอง.
ขอวา โย น ทเทยฺย มีความวา ภิกษุใดไมใหผากรองแกภิกษุ
ผูไมมีผากรองนั่นแล, เปนอาบัติแกภิกษุนั้นแท.
ฝายภิกษุใด เมื่อผากรองในมือของตนแมมีอยู แตยังยืม ไมอยากให
ก็อยาพึงใหภิกษุนั้น.
บทวา ทณฺฑกปริสฺสาวน มีความวา พึงผูกผากับไมที่ทําดังแม
บันไดขั้นกลาง ซึ่งผูกติดบนขา ๔ ขา แลวเทน้ําลงตรงกลางไมที่ดังเครื่องกรอง
ดางของพวกชางยอม. น้าํ นั้นเต็มทั้ง ๒ หองแลวยอมไหลออก. ภิกษุทั้งหลาย
[๓๔๓] ลาดผากรองใดลงในน้ําแลวเอาหมอตักน้ํา ผากรองนั้น ชื่อ โอตฺถริก.
จริงอยู ภิกษุทั้งหลายผูกผาติดกับไม ๔ อัน ปกหลัก ๔ หลักลงใน
น้ําแลว ผูกผากรองนั้นติดกับหลักนั้น ใหริมผาโดยรอบทั้งหมดพนจากน้ํา
ตรงกลางหยอนลง แลวเอาหมอตักน้ํา.
เรือนที่ทําดวยจีวร เรียกวา มุง กันยุง.
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[วาดวยจงกรมและเรือนไฟ]
บทวา อภิสนฺนกายา คือ ผูมกี ายหมักหมมดวยสิ่งอันเปนโทษมี
เสมหะเปนตน.
เสาสําหรับใสลิ่ม ขนาดเทากับบานประตูพอดี เรียกชือ่ วาอัคคฬวัฏฎิ
เสาสําหรับใสลิ่มนั้น เปนเสาที่เขาเจาะรูไว ๓-๔ รู แลว ใสลมิ่ .
หวงสําหรับใสดาล ที่เขาเจาะบานประตูแลวตรึงติดที่บานประตูนั้น
เรียกชื่อวา สลักเพชร. ลิ่มที่เขาทําชองที่ตรงกลางสลักเพชรแลวสอดไว ชื่อ
สูจิกา กลอนที่เขาติดไวขางบนสลักเพชร ชื่อฆฎิกา.
สองบทวา มณฺฑลิก กาตุ มีความวา เราอนุญาตใหกอพื้นใหต่ํา.
ปลองควันนั้น ไดแก ชองสําหรับควันไฟออก.
บทวา วาเสตุ มีความวา เราอนุญาตใหอบดวยของหอมทั้งหลาย.
อุทกนิธานนั้น ไดแก ที่สําหรับขังน้ํา ภิกษุใชหมอตักน้ําขังไวใน
นั้นแลว เอาขันตักน้ําใช.
ซุมน้าํ ไดแก ซุมประตู.
วินิจฉัยในคําวา ติสฺโส ปฏิจฺฉาทิโย นี้ พึงทราบดังนี้ :เครื่องปกปด คือ เรือนไฟ ๑ เครื่องปกปด คือ น้ํา ๑ ควรแก
ภิกษุผูทําบริกรรมเทานั้น. ไมควรในสามีจิกรรมทั้งหลายมีอภิวาทเปนตนที่ยัง
เหลือ. เครื่องปกปด คือ ผา ควรในกรรมทั้งปวง
ขอวา น้ําไมมีนั้น ไดแก ไมมสี ําหรับอาบ.
I
บทวา ตุล ไดแก คันสําหรับโพงเอาน้ําขึ้น ดังคันชั่งของพวกชาว
ตลาด.
[๓๔๔] ยนตที่เทียมโค หรือใชมือจับชักดวยเชือกอันยาว เรียกวา
ระหัด.
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ยนตที่มีหมอผูกติดกับซี่ เรียกวา กังหัน.
ภาชนะที่ทําดวยหนัง ซึ่งจะพึงผูกติดกับคันโพงหรือระหัด ชื่อวา
ทอนหนัง.
สองบทวา ปากฏา โหติ มีความวา บอน้ําครํา เปนที่ไมไดลอม.
บทวา อุทกปฺุฉนี มีความวา เครื่องเช็ดน้ํา ทําดวยงาก็ดี ทํา
ดวยเขาก็ดี ทําดวยไมก็ดี ยอมควร. เมื่อเครื่องเช็ดน้ํานั้นไมมี จะใชผาซับน้ํา
ก็ควร.
บทวา อุทกมาติก ไดแก ลารางสําหรับน้ําไหล.
เรือนไฟที่ติดปนลมโดยรอบ เรียกชื่อวา เรือนไฟไมมีรอยมุง.
คําวา เรือนไฟไมมีรอยมุงนั้น เปนชื่อแหงเรือนไฟที่มีหลังคาทําเปน
ยอด ติดปนลมที่มณฑลชอฟาบนกลอนทั้งหลาย.
สองบทวา จาตุมฺมาส นิสีทเนน มีความวา ภิกษุไมพึงอยูปราศ
จากผานิสีทนะตลอด ๔ เดือน.
บทวา ปุปฺผาภิกิณฺเณสุ มีความวา ภิกษุไมพึงนอนบนที่นอนที่
เขาประดับดวยดอกไม.
บทวา นมตก มีความวา เครื่องปูนั่งคลายสันถัตที่ทํา คือทอดวย
ขนเจียม พึงใชสอย โดยบริหารไวอยางทอนหนัง.
[วาดวยการฉัน ]
ชื่อวา อาสิตฺตกูปธาน นั้น เปนคําเรียก ลุง ที่ทําดวยทองแดง
หรือดวยเงิน. อนึ่ง ลุงนั้น แมทําดวยไม ก็ไมควร เพราะเปนของที่ทรง
หามแลว .
เครื่องรองทําดวยไมทั้งทอน เรียกวา โตก. แมเครื่องรองที่ทําดวยใบ
กระเชาและตะกรา ก็นบั เขาในโตกนี้เหมือนกัน.
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[๓๔๕] จริงอยู วัตถุมีไมเสาเปนตนนั้น จําเดิมแตที่ถึงความรวมลง
วาเปนเครื่องรอง มีชองเจาะไวขางในก็ตาม เจาะไวโดยรอบก็ตาม ควร
เหมือนกัน.
วินิจฉัยในคําวา เอกภาชเน นี้ พึงทราบดังนี้ :หากวา ภิกษุรูปหนึ่งถือเอาผลไม หรือขนมจากภาชนะไป, ครั้นเมื่อ
ภิกษุนั้นหลีกไปแลว การที่ภิกษุนอกนี้จะฉันผลไมหรือขนมที่ยังเหลือ ยอม
ควร. แมภิกษุนอกจากนี้ จะถือเอาอีกในขณะนั้นก็ควร.
[วาดวยการคว่ําบาตร]
วินิจฉัยในคําวา อฏหงฺเคหิ นี้พึงทราบดังนี้:การทีส่ งฆคว่ําบาตรในภายในสีมา หรือไปสูภายนอกสีมาคว่ําบาตรใน
ที่ทั้งหลายมีแมน้ําเปน แกอุบาสกผูประกอบแมดวยองคอันหนึ่ง ๆ ยอมควรทั้ง
นั้น.
ก็แล เมื่อบาตรอันสงฆคว่ําแลวอยางนั้น ไทยธรรมไร ๆ ในเรือน
ของอุบาสกนั้น อันภิกษุทั้งหลายไมพึงรับ. พึงสงขาวไปในวัดแมเหลาอื่นวา
ทานทั้งหลายอยารับภิกษา ในเรือนของอุบาสกโนน
ก็ในการที่จะหงายบาตร ตองใหอุบาสกนั้น ขอเพียงครั้งที่ ๓ ให
อุบายสกนั้นละหัตถบาสแลว หงายบาตรดวยญัตติทุติยกรรม.
[เรื่องโพธิราชกุมาร]
สองบทวา ปุรกฺขิตฺวา ไดแก จัดไวโดยความเปนยอด.
บทวา สหรนฺตุ มีความวา ผาทั้งหลายอันทานจงมวนเสีย.
บทวา เจฬปฏิก ไดแก เครื่องปูลาด คือ ผา
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ไดยินวา โพธิราชกุมารนั้น ปูลาดแลวดวยความมุงหมายนี้วา ถาวา
เราจักไดบุตร, พระผูมีพระภาคเจาจักทรงเหยียบผืนผาของเรา.
จริงอยู โพธิราชกุมารนั้น ไมสมควรไดบุตร; เพราะเหตุนั้น พระ
ผูมีพระภาคเจาจึงไมทรงเหยียบ. หากวา พระองคพึงทรงเหยียบไซร, ภาย
หลังเมื่อกุมารไมไดบุตร จะพึงถือทิฏฐิวา พระผูมีพระภาคเจานี้ มิใชพระ
สัพพัญู. นีเ้ ปนเหตุในการที่พระผูมีพระภาคเจาไมทรงเหยียบกอน.
ฝายภิกษุทั้งหลายเลา เธอเหลาใด ไมรูอยู พึงเหยียบ, เธอเหลานั้น
พึงเปนผูถูกพวกคฤหัสถดูหมิ่น, เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงทรง
บัญญัติสิกขาบท เพื่อปลดภิกษุทั้งหลายจากความดูหมิ่น. นี้เปนเหตุในการทรง
บัญญัติสิกขาบท.
ขอวา มงฺคลตฺถาย ยาจิยมาเนน มีความวา สตรีจะเปนผูปราศ
ครรภ หรือเปนผูมีครรภแกก็ตามที, อันภิกษุซึ่งเขาออนวอนเพื่อตองการมงคล
ในฐานะเห็นปานนั้น สมควรเหยียบ.
[วาดวยเครื่องเช็ดเทา]
เครื่องปูลาด เปนของที่เขาลาดไวใกลทลี่ างเทา เพื่อประโยชน
ที่จะเหยียบดวยเทาซึ่งลางแลว ชื่อวาเครื่องลาดสําหรับเทาที่ลางแลว . ภิกษุ
ควรเหยียบเคลื่องลาดนั้น.
วัตถุที่มีทาทางคลายฝกบัว ซึ่งเขาทําใหหนามตั้งขึ้น เพื่อเช็ดเทา
ชื่อวาเครื่องเช็ดเทา, เครื่องเช็คเทานั้น จะเปนของกลม หรือตางโดยสัณฐาน
มี ๔ เหลีย่ มเปนตนก็ตามที เปนของที่ทรงหามทั้งนั้น เพราะเปนของอุดหนุน
แกความเปนผูมักมาก; ไมควรรับ ไมควรใชสอย.
ศิลา เรียกวา กรวด แมหินฟองน้ํา ก็ควร.
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[วาดวยพัด]
พัดเรียกวา วิธูปน แปลวา วัตถุสําหรับโบก. สวนพัดมีดามอยาง
ใบตาล จะเปนของที่สานดวยใบตาลหรือสานดวยเสนดอกไมไผและเสนตอกงา
หรือทําดวยขนหางนกยูง หรือทําดวยจัมมวิกัติทั้งหลายก็ตามที ควรทุกอยาง.
พัดปดยุงนั้น แมมีดามทําดวยงาหรือเขาก็ควร. แมพดั ปดยุงที่ทําดวย
ยานแหงไมเกดและใบมะพูดเปนตน สงเคราะหเขากับพัดที่ทําดวยเปลือกไม.
[วาดวยรม]
วินิจฉัยในคําวา คิลานสฺส ฉตฺต นี้ พึงทราบดังนี้:ภิกษุใด มีความรอนในกาย หรือมีความกลุมใจ หรือมีตาฟางก็ดี
หรืออาพาธบางชนิดอยางอื่น ที่เวนรมเสีย ยอมเกิดขึ้น, ภิกษุนั้นควรกางรม
ในบานหรือในปา. อนึ่ง เมื่อฝนตก จะกางรมเพื่อรักษาจีวร และในที่ควร
กลัวสัตวรายและโจร จะกางรมเพื่อปองกันตนบาง ก็ควร. สวนรมที่ทําดวย
ใบไมใบเดียว ควรในทีท่ ั้งปวงทีเดียว.
[วาดวยทัณฑสมมติเปนตน]
บทวา อุสิสฺส ตัดบทวา อสิ อสฺส แปลวา ดาบของโจรนั้น.
บทวา วิโชตลติ ไดแก สองแสงอยู.
วินิจฉัยในคําวา ทณฺฑสมฺมตึ นี้ พึงทราบดังนี้:ไมคาน ควรแกประมาณ คือยาว ๔ ศอกเทานั้น อันสงฆพึงสมมติ
ให. ไมคานที่หยอนหรือเกินกวา ๔ ศอกนั้น แมเวนจากการสมมติ ก็ควรแก
ภิกษุทั้งปวง.
สวนสาแหรก ไมควรแกภิกษุผูไมอาพาธ. สงฆจึงสมมติใหเฉพาะ
แกภิกษุผูอาพาธเทานั้น.
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[วาดวยภิกษุผูมักอวก]
วินิจฉัยในคําวา โรมฏกสฺส นี้ พึงทราบดังนี้:เวนภิกษุผูนักอวกเสีย เปนอาบัติแกภิกษุทั้งหลายที่เหลือ ผูยังอาหาร
ที่อวกออกมาใหคางอยูในปากแลวกลืนกิน. แตถาวา อาหารที่อวกออกมานั้น
ไมทันคาง ไหลลงลําคอไป ควรอยู.
คําวา ย ทียมาน นี้ ขาพเจาไดพรรณนาไวแลวในโภชนวรรค.
[วาดวยมีดตัดเล็บ]
สองบทวา กุปฺป กริสฺสามิ มีความวา เราจักทําซึ่งเสียง.
ไมมีอาบัติเพราะตัดเล็บดวยเล็บเปนตน . แตพระผูมีพระภาคเจาทรง
อนุญาตมีดตัดเล็บ ก็เพื่อรักษาตัว.
บทวา วีสติมฏ มีความวา ภิกษุฉัพพัคคีย ใหแตงเล็บทั้ง ๒๐
ใหเกลี้ยงดวยการขูด.
บทวา มลมตฺต มีความวา เราอนุญาตใหแคะแตมูลเล็บออกจากเล็บ.
[วาดวยผมและหนวด]
บทวา ขุรสิปาฏิก ไดแก ฝกมีดโกน.
สองบทวา มสฺสุ วปฺปาเปนฺติ มีความวา ภิกษุฉัพพัคคียใหตัด
หนวดดวยกรรไกร.
สองบทวา มสฺส  วฑฺฒาเปนฺติ ไดแก ใหแตงหนวดใหยาว เครา
ที่คางที่เอาไวยาวดังเคราแพะ เรียกวา หนวดดังพูขนโค.
บทวา จตุรสฺสก ไดแก ใหแตงหนวดเปน ๔ มุม.
บทวา ปริมุข ไดแก ใหทําการขมวดกลุมแหงขนที่อก.
บทวา อฑฺฒรุก ไดแก เอาไวกลุมขนที่ทอง.
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สองบทวา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส มีความวา เปนอาบัติทุกกฏในที่
ทั้งปวงมีตัดหนวดเปนตน.
หลายบทวา อาพาธปฺปจฺจยา สมฺพาเธ โลม มีความวา เรา
อนุญาตใหนําขนในที่แคบออก เพราะปจจัย คือ อาพาธมีฝแผลใหญและแผล
เล็กเปนตน .
หลายบทวา อาพาธปฺปจฺจยา กตฺตริกาย มีความวา เราอนุญาต
ใหตัดผมดวยกรรไกร เพราะปจจัย คือ อาพาธดวยอํานาจแหงโรคที่ศีรษะ คือ
ฝแผลใหญและแผลเล็ก.
ไมมีอาบัติ เพราะถอนขนจมูกดวยวัตถุมีกรวดเปนตน สวนแหนบ
พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาตเพื่อรักษาตัว.
วินิจฉัยในขอวา น ภิกฺขเว ปลิต คาหาเปตพฺพ นี้ พึงทราบ
ดังนี้ :ขนใดขึ้นที่คิ้ว หรือที่หนาผาก หรือที่ดงหนวด เปนของนาเกลียด
ขนเชนนั้นก็ตาม จะหงอกก็ตาม ไมหงอกก็ตาม สมควรถอนเสีย.
บทวา กสปตฺถริกา ไดแก พอคาเครื่องสําริด.
บทวา พนฺธนมตฺต ไดแก ปลอกแหงมีดและไมเทาเปนตน .
[วาดวยประคดเอว]
วินิจฉัยในคําวา น ภิกขฺ เว อกายพนฺธเนน นี้ พึงทราบดังนี้:ประคดเอว อันภิกษุผูมิไดคาดออกไปอยู คนระลึกไดในที่ใดพึงคาด
ในที่นั้น, คิดวา จักคาดที่อาสนศาลา ดังนี้ จะไปก็ควร, นึกไดแลวไมควร
เที่ยวบิณฑบาต ตลอดเวลาที่ยังมิไดคาด.
ประคดเอวมีสายมาก ชื่อ กลาพุก.
ประคดเอวคลายหัวงูน้ํา ชื่อ เทฑฺฑุภก.

พระวินัยปฎก จุลวรรค เลม ๗ ภาค ๒ - หนาที่ 99

ประคดเอวที่ถักทําใหมีสัณฐานกลมดังตะโพน ชื่อ มุรชช.
ประคดเอวที่มีทรวดทรงดังสังวาล ชื่อ มทฺทวีณ.
จริงอยู ประคดเอวเชนนี้ แมชนิดเดียวก็ไมควร ไมจําตองกลาวถึง
มากชนิด.
วินิจฉัยในคําวา ปฏฏิก สูกรนฺตก นี้ พึงทราบดังนี้.
ประคดแผนที่ทอตามปกติ หรือถักเปนกางปลา ยอมควร.
ประคดที่เหลือ ตางโดยประคดตาชางเปนตน ไมควร.
ขึ้นชือ่ วาประคดไสสุกร เปนของมีทรวดทรงคลายไสสุกรและฝก
กุญแจ. สวนประคดเชือกเสนเดียวและประคดกลม อนุโลมตามประคดไสสุกร.
คําที่วา "ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตการถักดายใหกลม การถักดังสาย
สังวาล" นี้ ทรงอนุญาตเฉพาะที่ชายทั้ง ๒. ก็ในชายกลมและชายดังสายสังวาลนี้
ชายดังสายสังวาล เกิน ๔ ชาย ไมควร.
การทบเขามาแลวเย็บขอบปาก ซึ่ง โสภก.
การเย็บโดยสัณฐานดังวงแหวน ชื่อ คุณก.
จริงอยู ชายประคดที่เย็บอยางนั้น ยอมเปนของแนน. รวมในหวง
เรียกวา ปวนนฺโต.
[วาดวยการนุงหม]
ผานุงที่ทําชายพกมีสัณฐานดังงวงชาง ใหหอยลงไปตั้งแตสะดือ
เหมือนการนุงของสตรีชาวโจลประเทศ ชื่อวานุงเปนงวงชาง.
ผานุงที่หอยปลายไวขาง ๑ หอยชายพกไวขาง ๑ ชื่อวานุงเปน
หางปลา.
นุงปลอยชายเปน ๔ มุมอยางนี้ คือ ขางบน ๒ มุม ขางลาง ๒ มุม
ชื่อวานุงเปน ๔ มุม.
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นุงหอยลงไป โดยทาทางดังกานตาล ชื่อวานุงดังกานตาล.
ผาผืนยาวใหมวนเปนชั้น ๆ นุงโจงกระเปนก็ดี นุงยกกลีบเปนลอนๆ
ที่ขางซายและขางขวาก็ดี. ชื่อวายกกลีบตั้งรอย. แตถาวาปรากฏเปนกลีบเดียว
หรือ ๒ กลีบตั้งแตเขาขึ้นไป ยอมควร.
สองบทวา สเวลิย นิวาเสนฺติ มีความวา ภิกษุฉพั พัคคียนุง
หยักรั้ง ดังนักมวยและกรรมกรเปนตน. การนุงหยักรั้งนั้น ยอมไมควรแก
ภิกษุ ทั้งผูอาพาธ ทั้งผูเดินทาง.
ภิกษุทั้งหลายผูกําลังเดินทาง ยกมุมขาง ๑ หรือ ๒ ขางขึ้นเหน็บบน
สบง หรือนุง ผากาสาวะผืน ๑ อยางนั้น ไวขางนั้นแลว นุงอีกผืน ๑ ทับ
ขางนอกแมอันใด การนุง หมเห็นปานนั้น ทั้งหมด ไมควร.
ฝายภิกษุผูอาพาธ จะนุงโจงกระเบนผากาสาวะไวขางใน แลวนุงอีก
ผืน ๑ ทับขางนอก ก็ได.
ภิกษุผูไมอาพาธ เมื่อจะนุง ๒ ผืน พึงซอนกันเขาเปน ๒ ชั้น
นุง. ดวยประการอยางนี้ พึงเวนการนุงทั้งปวงที่พระผูมีพระภาคเจาทรงหาม
ในขุททกวัตถุขันธกะนี้ และที่พระอรรถกถาจารยหามในเสขิยวัณณนา* ปกปด
ใหไดมณฑล ๓ ปราศจากวิการ นุงใหเรียบรอย. เธอเมื่อทําใหวิการอยางใดอยางหนึ่ง ไมพนทุกกฏ.
การทีไ่ มหม ดังการหมของคฤหัสถที่ทรงหามไวอยางนี้วา ภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุไมพึงหมอยางคฤหัสถ ดังนี้ หมจัดมุมทั้ง ๒ ใหเสมอกัน
ชื่อวา หมเรียบรอย. การหมเรียบรอยนั้น อันภิกษุพึงหม.
* สมนฺต. ทุติย. ๔๙๒.
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ในการหมดังคฤหัสถและการหมเรียบรอยนั้น การหมอยางใดอยางหนึ่ง
ที่หมแลวโดยประการอื่น จากลักษณะที่เรียบรอยมีอาทิอยางนี้ คือ หมผาขาว
หมอยางปริพาชก หมอยางคนที่ใชผาผืนเดียว หมอยางนักเลง หมอยางชาววัง
หมคลุมทั้งตัวดังคฤหบดีผูใหญ หมดังชาวนาเขากระทอม หมอยางพราหมณ
หมอยางภิกษุผูจัดแถว การหมนี้ท้งั หมด ชื่อวาหมอยางคฤหัสถ.
เพราะเหตุนั้น นิครนถทั้งหลาย ผูใชผา ขาว คลุมกายครึ่งเดียว
ยอมหนฉันใด, อนึ่ง ปริพาชกบางพวก เปดอกพาดผาหมไวบนจะงอยบาทั้ง
๒ ฉันใด, อนึ่ง คนทั้งหลายที่ใชผาผืนเดียว เอาชายผานุงขาง ๑ คลุมหลัง
พาดมุมทั้ง ๒ บนจะงอยบาทั้ง ๒ ฉันใด, อนึ่ง พวกนักเลงสุราเปนตน เอาผา
พันคอ หอยชายทั้ง ๒ ลงไปที่ทองบาง ตวัดไวบนหลังบาง ฉันใด, อนึ่ง
สตรีชาววังเปนตน หมคลุมศีรษะเปดแตหนวยตาไว ฉันใด, อนึ่ง คฤหบดี
ผูเปนใหญทั้งหลาย นุงผายาวคลุมตัวทั้งหมด ดวยชายขาง ๑ แหงชายผานั้นเอง
ฉันใด, อนึ่ง พวกชาวนา เมื่อจะเขาสูกระทอมนา หมผาตวัดเขาไปในซอก
รักแรแลวคลุมตัวดวยชายขาง ๑ แหงผานั้นเอง ฉันใด, อนึ่ง พวกพราหมณ
สอดผาเขาไปทางซอกรักแรทั้ง ๒ แลวตวัดไวบนจะงอยบาทั้ง ๒ ฉันใด, อนึ่ง
ภิกษุผูจัดแถว เปดแขนซายที่หมดวยผาหมเฉวียงบา ยกจีวรขึ้นพาดบนจะงอย
บา ฉันใด, ภิกษุไมพึงหมฉันนั้นเลยทีเดียว พึงเวนโทษแหงการหมเหลานั้น
ทั้งหมด และโทษแหงการหมเห็นปานนั้นเหลาอื่นเสีย หมใหเรียบรอย ปราศ
จากวิการ.
เมื่อภิกษุผูไมหมอยางนั้น กระทําวิการอยางใดอยางหนึ่ง ดวยไม
เอื้อเฟอ ในวัดก็ตาม ในละแวกบานก็ตาม ยอมเปนทุกกฏ.
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[วาดวยหาบเปนตน]
บทวา มุณฺฑวฏฏี มีอธิบายวา เหมือนคนหาบของสําหรับใช ของ
พระราชาผูเสด็จไปไหน ๆ.
บทวา อนฺตรากาช ไดแก ภาระที่จะพึงคลองไวกลางคาน แลว
หามไป ๒ คน.
บทวา อจกฺขุสฺส คือเปนของไมเกื้อกูลแกจักษุ ไดแก ยังความเสีย
ใหเกิดแกภิกษุ.
บทวา น ฉาเทติ ไดแก ไมชอบใจ.
บทวา อฏงฺคุลปรม ไดแก ไมสีฟนยาว ๘ นิ้วเปนอยางยิ่ง
ดวยนิ้วขนาดของมนุษยทั้งหลาย.
บทวา อติมนฺทาหก ไดแก ไมสีฟนที่สั้นนัก
[วาดวยการจุดไฟ]
สองบทวา ทาย อาเฬเปนติ มีความวา ภิกษุฉัพพัคคียจุดไฟที่
ดงหญาเปนตน.
บทวา ปฏคฺคึ มีความวา เราอนุญาตใหภิกษุจุดไฟรับ.
บทวา ปริตฺต มีความวา เราอนุญาตการปองกันดวยการทําให
ปราศจากหญา หรือดวยการขุดคู.
แตในการปองกันนี้ เมื่อมีอนุปสัมบัน ภิกษุจะจุดไฟเอง ยอมไมได,
เมื่อไมมีอนุปสัมบัน ภิกษุจะจุดไฟเองก็ดี จะถากถางพื้นดินนําหญาออกเสียก็ดี
จะขุดคูก็ดี จะหักกิ่งไมสดดับไฟก็ดี ยอมได.
ไฟถึงเสนาสนะแลวก็ตาม ยังไมถึงก็ตาม ภิกษุยอมไดเพื่อยังไฟใหดับ
ดวยอุบายอยางนั้นเปนแท.
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แตเมื่อจะใหไฟดับดวยน้ํา ยอมไดเพื่อใหดับดวยน้ําที่ควรเทานั้น
นอกนั้นไมได.
[วาดวยขึ้นตนไม]
ขอวา สติ กรณีเย มีความวา เมื่อมีกิจที่จะตองถือเอาฟนแหง
เปนตน.
บทวา โปริสิย ความวา อนุญาตใหภิกษุขึ้นตนไมประมาณแคตัว
บุรุษ.
ขอวา อาปทาสุ มีความวา ภิกษุเห็นอันตรายมีสัตวรายเปนตน
หรือเปนผูหลงทาง หรือเปนผูใครจะมองดูทิศ หรือเห็นไฟปาลามมา หรือ
เห็นหวงน้ําหลากมา ในอันตรายเห็นปานนี้ จะขึ้นตนไมแมสูงเกินประมาณ
ก็ควร.
[วาดวยคัมภีรทางโลก]
บทวา กลฺยาณวากฺกรณา ไดแก เปนผูมีเสียงไพเราะ.
สองบทวา ฉนฺทโส อาโรเปม มีความวา ขาพระพุทธเจาจะยก
พระพุทธวจนะขึ้นสูทางแหงการกลาวดวยภาษาสันสกฤตเหมือนเวท*.
โวหารที่เปนของชาวมคธ มีประการอันพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสแลว
ชื่อภาษาเดิม ในคําวา สกาย นิรุตฺติยา นี.้
คัมภีรเดียรถีย ซึ่งประกอบดวยเหตุอันไรประโยชน มีอาทิอยางนี้วา
สิ่งทั้งปวงเปนเดน เพราะเหตุนี้ และนี้ สิ่งทั้งปวงไมเปนเดน เพราะเหตุนี้
และนี้ กาเผือก เพราะเหตุนี้ และนี้ นกยางดํา เพราะเหตุนี้ และนี้ ดังนี้
ชื่อคัมภีรอันเนื่องดวยโลก.
* คือแตงเปนกาพยกลอนเปนโศลกเหมือนคัมภีรพระเวทของพราหมณ.
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สองบทวา อนฺตรา อโหสิ มีความวา ธรรมกถา ไดเปนเรื่อง
ขาดตอน คือ ไดถูกเสียงนั้นกลบเสีย.
บทวา อาพาธปฺปจฺจยา มีความวา กระเทียมเปนยาเพื่ออาพาธใด
เพราะปจจัย คืออาพาธนั้น.
วินิจฉัยในขอวา ปสฺสาวปาทุก นี้ พึงทราบดังนี้:ภิกษุจะทําเขียงรองเหยียบ ดวยอิฐก็ดี ดวยศิลาก็ดี ดวยไมก็ดี ควรอยู.
แมในวัจจปาทุกา ก็มีนัยเหมือนกัน.
บทวา ปริเวณ ไดแก รวมในแหงเครื่องลอมแหงเวจกุฎี.
ขอวา ยถาธมฺโม กาเรตพฺโพ มีความวา ในวัตถุแหงทุกกฏ
พึงปรับทุกกฏ ในวัตถุแหงปาจิตตีย พึงปรับปาจิตตีย.
[วาดวยของโลหะเปนตน]
ของโลหะที่เขาทําไว เพื่อประหาร เรียกวา เครื่องประหาร.
ความวา คําวา เครื่องประหารนั้น เปนชือ่ ของสิ่งของที่นับวาอาวุธ
ชนิดใดชนิดหนึ่ง, เราอนุญาตของโลหะทั้งปวงอื่น นอกจากเครื่องประหารนั้น.
ในคําวา กตกฺจ กุมฺภการิกฺจ นี้ มีวินิจฉัยวา เครื่อง
เช็ดเทานั้น ไดกลาวไวแลวแล.
กุฎีทําดวยดินลวน ดังกุฎีของพระธนิยะ เรียกวา กุมภการิกา. คําที่
เหลือในที่ทั้งปวง ตื้นทั้งนั้น ฉะนั้นแล.
ขุททกวัตถุขันธกวรรณนา จบ
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เสนาสนขันกะ *
เรื่องราชคหเศรษฐีถวายวิหาร
[๑๙๘] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระ
เวฬุวันวิหาร อันเปนสถานที่พระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห
ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจายังมิไดทรงบัญญัติเสนาสนะแกภิกษุทั้งหลาย และ
ภิกษุเหลานั้นก็อยูในที่นั้น ๆ คือ ปา โคนไม ภูเขา ซอกเขา ถ้ําเขา ปาชา
ปาชัฏ ที่แจง ลอมฟาง ภิกษุเหลานั้นออกจากที่อยูนั้น ๆ คือ ปา โคนไม
ภูเขา ชอกเขา ถ้ําเขา ปาชา ปาชัฏ ที่แจง ลอมฟาง แตเชาตรู มีอาการ
เดินไปขางหนา ถอยกลับ แลเหลียว คูแขน เหยียดแขน หนาเลื่อมใส
มีจักษุทอดลง สมบูรณดว ยอิริยาบถ.
[๑๙๙] สมัยนั้น ราชคหเศรษฐีไดไปสวนแตเชาตรู ไดแลเห็นภิกษุ
เหลานั้นเดินออกจากที่อยูนั้น ๆ คือ ปา โคนไม ภูเขา ซอกเขา ถ้ําเขา
ปาชา ปาชัฏ ที่แจง ลอมฟาง แตเชาตรู มีอาการเดินไปขางหนา ถอยกลับ
แลเหลียว คูแขน เหยียดแขน หนาเลื่อมใส มีจักษุทอดลง สมบูรณดวย
อิริยาบถ ครั้นแลวก็มีจิตเลื่อมใส จึงเขาไปหาภิกษุเหลานั้น เรียนถามวา
ทานเจาขา หากขาพเจาสรางวิหารถวาย พระคุณเจาจะอยูในวิหารของขาพเจา
หรือไม
ภิกษุเหลานั้นตอบวา ดูกอนคหบดี พระผูมีพระภาคเจายังมิไดทรง
อนุญาตวิหาร.
* ทานวามี ๑๐๐ เรื่อง แตนับไดถึง ๑๗๕ เรื่อง ถารวมเขาคงไดจาํ นวนนั้น.
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เศรษฐีกลาววา ทานเจาขา ถาเชนนั้น พระคุณเจาจงทูลถามพระผูมีพระภาคเจา แลวแจงแกขาพเจา.
ภิกษุเหลานั้นรับคําของราชคหเศรษฐี แลวเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ถวายบังคมนั่งที่ ณ ควรสวนขางหนึ่ง แลวทูลถามวา พระพุทธเจาขา
ราชคหเศรษฐีประสงคจะสรางวิหารถวาย ขาพระพุทธเจาทั้งหลายจะพึง
ปฏิบัติอยางไร พระพุทธเจาขา.
พุทธานุญาตเสนาสนะ ๕ ชนิด
[๒๐๐] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงทําธรรมีกถา ในเพราะ
เหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเสนาสนะ ๕ ชนิด คือ วิหาร ๑ เรือนมุง
แถบเดียว ๑ เรือนชั้น ๑ เรือนโลน ๑ ถา ๑.
[๒๐๑] ตอมา ภิกษุเหลานั้นเขาไปหาทานราชคหเศรษฐีแลวไดกลาว
วา คหบดี พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาตวิหารแลว บัดนี้เปนการสมควรที่จะ
สรางได ราชคหเศรษฐีใหสรางวิหาร ๖๐ หลังโดยวันเดียวเทานั้น ครั้นใหสราง
เสร็จแลว จึงเขาเฝาพระผูมีพระภาคเจา ถวายบังคมนั่ง ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง
แลวกราบทูลอาราธนาวา พระพุทธเจาขา ขอพระผูมีพระภาคเจากับภิกษุสงฆ
จงทรงรับภัตตาหารของขาพระพุทธเจา เพื่อเสวยในวันพรุงนี้ พระผูมีพระภาคเจาทรงรับอาราธนาโดยดุษณีภาพ ครั้นเศรษฐีทราบวา ทรงรับอาราธนา
แลวจึงลุกจากอาสนะ ถวายบังคมทําประทักษิณกลับไปแลว ใหตกแตงขาทนียโภชนียาหาร อันประณีตโดยลวงราตรีนั้น แลวใหคนไปกราบทูลภัตกาลแด
พระผูมีพระภาคเจาวา ถึงเวลาแลว ภัตตาหารเสร็จแลว พระพุทธเจาขา.
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ถวายวิหาร
[๒๐๒] ครั้นเวลาเชา พระผูมีพระภาคเจาทรงอันตรวาสก ถือบาตร
จีวรเสด็จไปยังนิเวศนของราชคหเศรษฐี ครั้นแลวประทับนั่งเหนืออาสนะที่เขา
ปูลาดถวาย พรอมดวยภิกษุสงฆ จึงราชคหเศรษฐี อังคาสภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข ดวยขาทนียโภชนียาหารอันประณีตดวยมือของตน จน
พระผูมีพระภาคเจาผูเสวยแลว ลดพระหัตถจากบาตร หามภัตรแลว นั่ง
ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งกราบทูลพระผูมีภาคเจาวา พระพุทธเจาขา ขาพระพุทธเจาตองการบุญ ตองการสวรรค ไดสรางวิหาร ๖๐ หลังนี้ไวแลว ขา
พระพุทธเจาจะพึงปฏิบัติอยางไรในวิหารเหลานั้น พระพุทธเจาขา.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนคหบดี ถาเชนนั้น เธอจงถวาย
วิหารเหลานั้นแกสงฆจาตุรทิศ ทั้งที่มาแลวและยังไมมา ราชคหเศรษฐีทูลรับ
พระพุทธดํารัสแลว ไดถวายวิหารเหลานั้น แกสงฆ จาตุรทิศ ทั้งที่มาแลว
และยังไมมา
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุโมทนาแกราชคหเศรษฐีดวย
คาถาเหลานี้ วาดังนี้ :คาถานุโมทนาวิหารทาน
[๒๐๓] วิหารยอมปองกันหนาว รอน
และเนื้อราย นอกจากนั้นยังปองกันงูและยุง
ฝนในสิสริ ฤดู นอกจากนั้นวิหาร ยังปองกัน
ลมและแดดอันรอนกลาที่เกิดขึ้นได การ
ถวายวิหารแกสงฆ เพื่อหลีกเรนอยู เพื่อ
ความสุข เพื่อเพงพิจารณา และเพื่อเห็นแจง
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พระพุทธเจาทรงสรรเสริญวา เปนทานอัน
เลิศ เพราะเหตุนั้นแล คนผูฉลาด เมื่อเล็ง
เห็นประโยชนตน พึงสรางวิหารอันรื่นรมย
ใหภิกษุทั้งหลายผูพหูสูต อยูในบริเวณนี้เถิด
อนึ่ง พึงมีใจเลื่อมใสถวายขาว น้ํา ผา และ
เสนาสนะ อันเหมาะสมแกพวกเธอ ในพวก
เธอผูซื่อตรง เพราะพวกเธอ ยอมแสดงธรรม
อัน เปนเครื่องบรรเทาสรรพทุกขแกเขา เขารู
ทั่วถึงแลว จะเปนผูมีอนาสวะ ปรินิพพานใน
โลกนี้.
ครั้นพระผูมีพระภาคเจาทรงอนุโมทนาทานราชคหเศรษฐี ดวยคาถา
เหลานี้แลว ทรงลุกจากอาสนะเสด็จกลับ.
พุทธานุญาตบานประตู
[ ๒๐๔ ] ชาวบานไดทราบขาววา พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาตวิหาร
แลวจึงชวยกันสรางวิหารถวายโดยเคารพ วิหารเหลานั้นยังไมมีบานประตู งู
แมลงปอง และตะขาบ เขาอาศัย ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมี.
พระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตบานประตู ภิกษุ
ทั้งหลายเจาะชองฝา ผูกบานประตูดวยเถาวัลยบาง เชือกบาง หนูและปลวก
กัด เชือกทีผ่ ูกไวถูกกัดขาด บานประตูลมลงมา ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่อง
นั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตกรอบ
เช็ดหนา ครกรับเดือยประตู หวงขางบนบานประตูปดไมสนิท ... ตรัสวา ดู

พระวินัยปฎก จุลวรรค เลม ๗ ภาค ๒ - หนาที่ 109

กอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตชองเชือก ชักเชือกสําหรับชัก บานประตูปดไม
อยู...ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตสายยู ไมหัวลิง ลิ่ม กลอน.
พุทธานุญาตลูกดาล
[๒๐๕] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายไมสามารถปดประตูได จึงกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต
ชองลูกดาล ลูกดาลมี ๓ ชนิด คือ ลูกดาลโลหะ ๑ ลูกดาลไม ๑ ลูกดาลเขา ๑
ภิกษุทั้งหลายไขลูกดาลเขาไป วิหารยังคุมไมได จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด
พระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตลิ่มยนต.
[๒๐๖] สมัยนั้น วิหารมุงดวยหญา ถึงฤดูหนาวก็หนาว ถึงฤดูรอ น
ก็รอน ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหรื้อลงแลวฉาบดวยดินทั้งขางนอกและขางใน.
พุทธานุญาตบานหนาตาง
[๒๐๗] สมัยนั้น วิหารยังไมมีหนาตาง ไมเปนประโยชนแกนัยนตา
อบกลิ่นเหม็นไว ภิกษุทงั้ หลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัส
วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตหนาตาง ๓ ชนิด คือ หนาตางมีชุกชี ๑
หนาตางมีขาย ๑ หนาตางมีซี่กรง ๑ ที่ซอกหนาตาง กระแตและคางคาวเขา
ไปได ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตผาผืนเล็กสําหรับหนาตาง ที่ริมผาผืนเล็ก กระแต
และคางคาวยังเขาไปได . . . ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตบานหนา
ตาง มูลี่หนาตาง.
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พุทธานุญาตเครื่องลาด
[๒๐๘] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายนอนบนพื้นดิน เนื้อตัวและจีวรแปด
เปอนดวยฝุน จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย เราอนุญาตใหลาดดวยหญา หญาที่ลาดถูกหนูกัดบาง ปลวกกัดบาง...
ตรัสวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตแผนกระดานคลายตั่ง เมื่อนอนบน
แผนกระดานคลายตั่งเนื้อตัวไมสบาย . . . ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรา
อนุญาตเตียงถักหรือสาน.
พุทธานุญาตเตียงและตั่งชนิดตาง ๆ
[๒๐๙] สมัยนั้น เตียงมีแมแครสอดเขาในเทา ซึ่งทอดทิ้งอยูในปา
ชาบังเกิดแกสงฆ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัส
วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเตียงมีแครสอดเขาในเทา ตั่งมีแมแคร
สอดเขาในเทาบังเกิดแลว ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตตั่งมีแครสอดเขาในเทา.
[๒๑๐] สมัยนั้น เตียงมีแมแครติดกับเทา ซึ่งทอดทิ้งอยูในปาชา
บังเกิดแกสงฆ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้น แดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเตียงมีแครติดกับเทา ตั่งมีแมแครติดกับเทา
บังเกิดแลว ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตตั่งมีแมแครติดกับเทา.
พุทธานุญาตเตียงชนิดตาง ๆ
[๒๑๑] สมัยนั้น เตียงมีเทาดังกามปู ซึ่งทอดทิ้งอยูในปาชา บังเกิด
แกสงฆ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดู
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กอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเตียงมีเทาดังกามปู ตั่งมีเทาดังกามปูเกิดแลว
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่ งนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย เราอนุญาตตั่งมีเทาดังกามปู.
[๒๑๒] สมัยนั้น เตียงมีเทาจดแมแคร ซึ่งทอดทิ้งอยูในปาชา บังเกิด
แกสงฆ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเตียงมีเทาจดแมแคร ตั่งมีเทาจดแมแครบังเกิดแลว
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่ งนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย เราอนุญาตตั่งมีเทาจดแมแคร.
พุทธานุญาตมาชนิดตาง ๆ
[๒๑๓] สมัยนั้น มาสี่เหลี่ยมบังเกิดแกสงฆ ภิกษุทั้งหลายกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต
มาสี่เหลี่ยม มาสี่เหลี่ยมชนิดสูงบังเกิดแลว ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด
พระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตมาสี่เหลี่ยม
ชนิดสูง มาสี่เหลี่ยม มีพนักสามดานบังเกิดแลว ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่อง
นั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตมา
สี่เหลี่ยมมีพนักสามดาน มาสี่เหลี่ยมมีพนักสามดานชนิดสูงบังเกิดแลว ภิกษุ
ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
เราอนุญาตมาสี่เหลี่ยมมีพนักสามดานชนิดสูง ตั่งหวายบังเกิดแลว... ตรัสวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตตั่งหวาย ตั่งหุมดวยผาบังเกิดแลว ภิกษุ
ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตตั่งหุมดวยผา ตั่งขาทรายบังเกิดแลว ภิกษุ
ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตตั่งขาทราย ตัง่ กามมะขามปอมบังเกิดแลว
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจาตรัส
วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตตั่งกามมะขามปอม แผนกระดานบังเกิด
แลว ภิกษุทงั้ หลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตแผนกระดาน เกาอี้บังเกิดแลว ภิกษุ
ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเกาอี้ ตั่งฟางบังเกิดแลว ภิกษุทั้งหลายกราบ
ทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย เราอนุญาตตั่งฟาง.
ทรงหามนอนบนเตียงสูง
[๒๑๔] สมัยนั้น พระฉัพพัคคียนอนบนเตียงสูง ชาวบานเที่ยวชม
วิหาร เห็นแลวเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา.. . เหมือนพวกคฤหัสถผู
บริโภคกาม . .. ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงนอนบนเตียงสูง รูปใดนอน ตองอาบัติทุกกฏ.
พุทธานุญาตเขียงรองเทาเตียง
[๒๑๕] สมัยนั้น ภิกษุรูปหนึ่งนอนบนเตียงต่ํา ถูกงูกัด ภิกษุทั้งหลาย
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเขียงรองเทาเตียง.
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[๒๑๖] สมัยนั้น พระฉัพพัคคียใชเขียงรองเทาเตียงสูงเจาะติดกับ
เขียงรองเทาเตียง ชาวบานเที่ยวชมวิหาร เห็นแลวเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา. . . เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภคกาม ...ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้น
แดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
ไมพึงใชเขียงรองเทาเตียงสูง รูปใดใช ตองอาบัติทุกกฏ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเขียงรองเทาเทียงสูง ๘ นิ้ว เปน
อยางยิ่ง.
พุทธานุญาตดาย
[๒๑๗] สมัยนั้น ดายบังเกิดแกสงฆ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้น
แดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรา
อนุญาตดายไวถักเตียง ตัวเตียงกินดายมาก . . . ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
เราอนุญาตใหเจาะตัวเตียงแลวถักเปนตาหมากรุก ผาสามัญผืนนอย ๆ บังเกิด
แลว ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหทําเปนผารองพื้น นุนบังเกิดแลว. . .
ตรัสวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหสางออกทําเปนหมอน นุนมี
๓ ชนิด คือ นุนตนไม ๑ นุนเถาวัลย ๑ นุนหญา ๑.
พุทธานุญาตหมอน
[๒๑๘] สมัยนั้น พระฉัพพัคคียใชหมอนยาวกึ่งกาย ชาวบานเที่ยวชม
วิหารพบเห็นแลว เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา...เหมือนพวกคฤหัสถผู
บริโภคกาม . . . ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผู
พระภาคเจาตรัสวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงใชหมอนยาวกึ่งกาย ภิกษุ
ใดใช ไมตองอาบัติทุกกฏ เราอนุญาตใหทําหมอนพอดีกับศีรษะ.
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พุทธานุญาตทําฟูก ๕ ชนิด
[๒๑๙] สมัยนั้น ในเมืองราชคฤหมีมหรสพบนยอดเขา ชาวบาน
จัดแจงฟูกสําหรับพวกมหาอํามาตย คือ ฟูกขนสัตว ฟูกผา ฟูกเปลือกไม
ฟูกหญา ฟูกใบไม ครัน้ มหรสพเลิกแลว เขาก็เลิกผาหุมไป ภิกษุทั้งหลาย
ไดเห็นขนสัตวบาง ทอนผาบาง เปลือกไมบาง หญาบาง ใบไมบาง เปน
อันมาก ซึ่งเขาทิ้งไวในที่เลนมหรสพ ครั้นแลวไดกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมี
พระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตฟูก
๕ ชนิด คือ ฟูกขนสัตว ฟูกผา ฟูกเปลือกไม ฟูกหญา ฟูกใบไม.
[๒๒๐] สมัยนั้น ผาอันเปนบริขารของเสนาสนะ บังเกิดแกสงฆ
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่ งนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหหุมมฟูก.
พุทธานุญาตเตียงหุมฟูก
[๒๒๑] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายปูฟูกเตียงลงบนตั่ง ปูฟูกตั่งลงบนเตียง
ฟูกทั้งหลายขาดทําลาย ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเตียงหุมฟูก ตั่งหุมฟูก ภิกษุทั้งหลายปูลงไปไมไดใชผารองลาง ฟูกยอยลงขางลาง . . . ตรัสวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหใชผารองปูฟนแลวหุมฟูก โจรเลิกผาหุมฟูก
ไป...ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหจดไว โจรก็ยังลักไป . . .
ตรัสวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหทํารอยไว ถึงอยางนั้นก็ยังลักไป
... ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหพิมพรอยนิ้วมือไว.
[๒๒๒] สมัยนั้น ที่อยูอาศัยของพวกเดียรถียทาสีขาว พื้นเขาแตง
ใหเปนสีดํา ฝาเขาทําบริกรรมใหเปนสีเหลือง ชาวบานเปนอันมาก พากัน
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ไปดูที่อยูพวกเดียรถีย ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่ งนั้น แดพระผูมีพระภาคเจา
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตสีขาว สีดํา ทํา
บริกรรมดวยสีเหลือง ในวิหาร.
[๒๒๓] สมัยนั้น ฝาหยาบ สีขาวไมจับ ภิกษุทั้งหลายกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
เราอนุญาตใหใชดินปนแกลบ แลวกวดดวยเกรียง สีขาวจะไดจับ สีขาวยัง
ไมติด ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมพี ระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหใชดินละเอียด แลวกวด
ดวยเกรียงใหสีขาวจับ สีขาวก็ยังไมจับ ... ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรา
อนุญาตใหใชยางไม แปงเปยก.
พุทธานุญาตดินปนแกลบ
[๒๒๔] สมัยนั้น ฝาหยาบสีเหลืองไมจับ ภิกษุทั้งหลายกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย
เราอนุญาตใหใชดินปนแกลบ แลวกวดดวยเกรียงใหมีเหลืองจับ สีเหลือง
ไมติด . . . ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหใชดินปนรํา แลวกวด
ดวยเกรียงใหสีเหลืองจับ สีเหลืองก็ยังไมติด ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่ งนั้น
แดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรา
อนุญาตใหใชแปงเมล็ดพรรณผักกาด ขี้ผึ้งเหลว ครั้นหนาเกินไป ภิกษุทั้งหลาย
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหเช็ดออกดวยทอนผา.
[๒๒๕] สมัยนั้น พื้นดินหยาบไป สีดําไมจับ . .. ตรัสวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย เราอนุญาตใหใชดินปนแกลบ แลวกวดดวยเกรียง สีดําจะไมจับ
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สีดําก็ยังไมจับ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมี
พระภาคเจาตรัสวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหใชยางไม น้ําฝาด.
พุทธานุญาตภาพดอกไมเปนตน
[๒๒๖] สมัยนั้น พระฉัพพัคคียใหชางเขียนภาพสตรีบุรุษไวในวิหาร
ชาวบานเที่ยวชมวิหารเห็นเขา จึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา. .. เหมือนพวก
คฤหัสถผูบริโภคกาม . . . ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่ งนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงใหเขียนภาพสตรี
บุรุษ รูปใดใหเขียน ตองอาบัติทุกกฏ เราอนุญาตภาพดอกไม ภาพเครือเถา
ฟนมังกร ดอกจอกหากลีบ.
เรื่องวิหารมีพื้นที่ต่ํา
[๒๒๗] สมัยนั้น วิหารมีพื้นต่ํา น้ําทวมได ภิกษุทั้งหลายกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
เราอนุญาตใหถมพื้นที่ใหสูง ดินทีถ่ มพัง . . . ตรัสวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย
เราอนุญาตกอกรุ ๓ อยาง คือ กอดวยอิฐ ๑ ศิลา ๑ ไม ๑ ภิกษุทั้งหลายขึ้นลง
ลําบาก . . .ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตบันใด ๓ อยาง คือ
บันใดอิฐ ศิลา ไม ภิกษุทั้งหลายขึ้นลงพลัดตก. . .ตรัสวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย เราอนุญาตราวสําหรับยึด.
เรื่องวิหารมีพื้นโลงโถง
[๒๒๘] สมัยนั้น วิหารมีพื้นโลงโถง ภิกษุทั้งหลายละอายที่จะนอน
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอ น
ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตผามาน ภิกษุทั้งหลายเลิกผามานมองดูกัน ภิกษุ

พระวินัยปฎก จุลวรรค เลม ๗ ภาค ๒ - หนาที่ 117

ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตฝากึ่งหนึ่ง คนมองดูขางบนจากฝากึ่งหนึ่งได
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่ งนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจาตรัส
วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตหอง ๓ ชนิด คือ หองสี่เหลี่ยมจตุรัส ๑
หองยาว ๑ หองคลายตึกโลน ๑.
เรื่องวิหารเล็ก
[๒๒๙] สมัยนั้น วิหารเล็ก ภิกษุทั้งหลายกั้นหองไวตรงกลาง
อุปจารไมมี จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหทําหองไวสวนขางหนึ่งในวิหารเล็ก
แตในวิหารใหญทําไวตรงกลางได.
[๒๓๐] สมัยนั้น เชิงฝาวิหารเกา ภิกษุทงั้ หลายกราบทูลเรื่องนั้นแด
พระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต
กรอบเชิงฝา ฝาวิหารถูกฝนสาด ...ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต
แผงกันสาด ดินปนเถากับขี้วัว.
[๒๓๑] สมัยนั้น งูตกจากหลังคามุงหญาถูกคอภิกษุรูปหนึ่ง เธอกลัว
รองโวยวาย ภิกษุทั้งหลายรีบเขาไปถามเธอวา ทําไม คุณจึงไดรองโวยวาย
เธอจึงแจงเรื่องนั้นแกภิกษุทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่ งนั้นแดพระผูมี
พระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจาตรัสวาดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเพดาน.
พุทธานุญาตไมสําหรับแขวน
[๒๓๒] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายแขวนถุงไวที่เทาเตียงบาง ที่เทาตั่ง
บาง หนูและปลวกกัดกิน ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระ-
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ภาคเจา พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตไมเดือย
ติดฝา ไมนาคทนต.
พุทธานุญาตราวไมเก็บจีวร
[๒๓๓] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายเก็บจีวรไวบนเตียงบาง บนตั่งบาง
จีวรขาด จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตราวจีวร สายระเดียง ในวิหาร.
[๒๓๔] สมัยนั้น วิหารยังไมมีระเบียง หาที่พักอาศัยมิได ภิกษุ
ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตระเบียง เฉลียงลับแล หนามุขมีหลังคา
ระเบียงโลงโถง ภิกษุทั้งหลายละอายที่จะนอน...ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
เราอนุญาตกันสาดเลื่อนฝาค้ํา.
พุทธานุญาตหอฉัน
[๒๓๕] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายฉันอาหารในที่แจง ลําบากดวยหนาว
บาง รอนบาง จึงกราบทูลเรื่องนั้นแตพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตหอฉัน หอฉันมีพื้นที่ต่ํา น้ําทวมได
...ตรัสวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหถมพื้นที่ใหสูง ดินที่ถมพัง...
ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหกอกรุ ดินที่ถม ๓ ชนิด คือ อิฐ
ศิลา ไม ภิกษุทั้งหลายขึ้นลงลําบาก ... ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรา
อนุญาตบันได ๓ ชนิด คือ บันไดอิฐ ศิลา ไม ภิกษุทั้งหลายขึ้นลงพลัดตก
... ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตราวสําหรับยึด ผงหญาที่มุงหอฉัน
ตกลงเกลื่อน ... ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหรื้อลงแลวฉาบ
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โบกดินทั้งขางบนขางลางใหมีสีขาว สีดํา สีเหลือง มีลวดลาย ดอกไม
เครือเถา ฟนมังกร ดอกจอกหากลีบ ราวจีวร สายระเดียง.
[๒๓๖] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายปูจีวรลงบนพื้นดินกลางแจง จีวร
เปอนฝุน . . . ตรัสวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตราวจีวร สายระเดียง
ไวกลางแจง . . . น้ําฉันถูกแดดเผา . . .ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต
โรงน้ําฉัน ปะรําน้ําฉัน โรงน้ําฉันมีพื้นต่ํา น้ําทวมได. . .ตรัสวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหถมพื้นใหสูง ดินทีถ่ มพัง . . . ตรัสวา ดูกอ น
ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหกอกรุ ๓ ชนิด คือ กอดวยอิฐ กอดวยศิลา กรุ
ดวยไม ภิกษุทั้งหลายขึ้นลงลําบาก. . . ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตบันได ๓ ชนิด คือ บันไดอิฐ ศิลา ไม ภิกษุทั้งหลายขึ้นลงพลัดตก...
ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตราวสําหรับยึด ผงหญาที่มุงโรงน้ําฉัน
ตกเกลื่อน ตรัสวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหรื้อลงฉาบดวยดินทั้ง
ขางบนขางลางใหมีสีขาว สีดํา สีเหลือง มีลายดอกไม เครือเถา ฟนมังกร
ดอกจอกหากลีบ ราวจีวร สายระเดียง ภาชนะตักน้ําฉันยังไมมี .. . ตรัสวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตสังขตักน้ําดื่ม ขันตักน้ําดื่ม.
[๒๓๗] สมัยนั้น วิหารยังไมมีเครื่องลอม.... ตรัสวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย เราอนุญาตใหลอมดวยเครื่องลอม ๓ อยาง คือ อิฐ ศิลา ไม ซุม
ประตูยังไมมี ...ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตซุมประตู ซุมประตู
มีพื้นต่ําไป น้ําทวมได . .. ตรัสวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหถมให
สูง ซุมประตูไมมีบาน . . .ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตซุมประตู
กรอบเช็ดหนา ครกรองรับเดือยประตู หวงขางบน สายยู ไมหัวลิง ลิ่ม
กลอน ชองดาล ชองเชือกชัก เชือกชัก ผงหญาที่มุงซุมประตูตกเกลื่อน ...
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ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหรื้อลง ฉาบทั้งขางบนขางลาง ใหมี
สีขาว สีดํา สีเหลือง มีลายดอกไม เครือเถา ฟนมังกร ดอกจอกหากลีบ.
พุทธานุญาตทอระบายน้ํา
[๒๓๘] สมัยนั้น บริเวณเปนตม ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด
พระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต
ใหโรยกรวดแร กรวดแรไมเต็ม .. . ตรัสวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต
ใหปูศิลาเรียบ น้ําขัง . . .ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตทอระบายน้ํา
พุทธานุญาตโรงไฟ
[๒๓๙] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายกอกองไฟไวในที่นั้น ๆ ทั่วบริเวณ
บริเวณสกปรก ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมี
พระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหทําโรงไฟไวในที่ควรสวน
ขางหนึ่ง โรงไฟมีพื้นที่ต่ํา น้ําทวมได. . . . ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรา
อนุญาตใหถมใหสูง ดินที่ถมพัง . . .ตรัสวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต
ใหกอกรุ ๓ ชนิด คือ อิฐ ศิลา ไม ภิกษุทั้งหลายขึ้นลงลําบาก . .. ตรัสวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตบันได ๓ ชนิด คือ บันไดอิฐ ศิลา ไม
ภิกษุทั้งหลายขึ้นลงพลัดตก . . . ตรัสวา ดูก็กอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตราว
สําหรับยึด โรงไฟไมมีบานประตู . . . ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตบานประตู กรอบเช็ดหนา ครกรับเดือยประตู หวงขางบน สายยู ไม
หัวลิง ลิ่ม กลอน ชองดาล ชองเชือกชัก เชือกชัก ผงหญาที่มุง โรงไฟ
หลนเกลื่อน .. . ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหรื้อลง ฉาบทั้ง
ขางบนทั้งขางลางใหมีสีขาว สีดํา สีเหลือง มีลายดอกไม เครือเถา ฟนมังกร
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ดอกจอกหากลีบ ราวจีวร สายสะเดียง อารามไมมีเครื่องลอม แพะบาง
ปสุสัตวบาง เบียดเบียนสิ่งที่ปลูกไว ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่ งนั้นแดพระผูมี
พระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหลอมรั้ว ๓ อยาง
คือ รั้วไมไผ รั้วหนาม คู ซุมประตูไมมี แพะบาง ปสุสัตวบาง ยังรบกวน
สิ่งที่ปลูกไวตามเดิม . . . ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตซุมประตู
เครื่องไมคราว บานประตูคู เสาระเนียด กลอนเหล็ก ผงหญาที่มุงซุมหลน
เกลื่อน . . . ตรัสวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหรื้อลงแลวฉาบทั้งขาง
บนทั้งขางลางใหมีสีขาว สีดํา สีเหลีอง มีลายดอกไม เครือเถา ฟนมังกร
ดอกจอกหากลีบ อารามเปนตม ... ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต
ใหโรยหินแร หินแรไมพอ . . . ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต
ใหปูหินเรียบ น้ําขัง . . . ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตทอระบาย
น้ํา.
[๒๔๐] สมัยนั้น พระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราช มีพระราชประสงคจะทรงสรางปราสาทปูนขาวถวายสงฆ ครั้งนั้น ภิกษุทั้งหลายเกิด
สนเทหวา พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาตเครื่องมุงชนิดไรไวบางหนอ จึง
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา . . . ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรา
อนุญาตเครื่องมุง ๕ ชนิด คือ กระเบื้อง ๑ หิน ๑ ปูนขาว ๑ หญา ๑
ใบไม ๑
ภาณวารที่ ๑ จบ
เรื่องอนาถบิณฑิกคหบดีเขาเฝาพระพุทธเจาครั้งแรก
[ ๒๔๑] สมัยนั้น อนาถบิณฑิกคหบดี เปนนองเขยของราชคห
เศรษฐี ครัง้ นั้น อนาถบิณฑิกคหบดีไปเมืองราชคฤห ดวยกรณียกิจบางอยาง.
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[๒๔๒] สมัยนั้น ราชคหเศรษฐีไดนิมนตพระสงฆมีพระพุทธเจา
เปนประมุข เพื่อฉันในวันรุงขึ้น จึงไดสั่งทาสและกรรมกรทั้งหลายวา พนาย
ถาเชนนั้น พวกทานจงลุกขึ้นแตเชาตรู ตมขาว หุงขาว ตมแกง จงชวยกัน
จัดหาอาหารที่มีรสอรอย.
[๒๔๓] ขณะนั้น อนาถบิณฑิกคหบดีไดคิดวา เมื่อเรามาคราวกอน
ทานคหบดีผูนี้จัดทําธุระทุกอยางเสร็จแลว สนทนาปราศรัยกับเราผูเดียว บัดนี้
เขามีทาทีเปลี่ยนไป สั่งทาสและกรรมกรทั้งหลายวา พนาย ถากระนั้นพวกทาน
จงลุกขึ้นแตเชาตรู ตมขาว หุงขาว ตมแกง จงชวยกันจัดหาอาหารที่มีรสอรอย ๆ
บางทีคหบดีผูนี้จักมีงานอาวาหมงคล วิวาหมงคล หรือประกอบมหายัญ หรือ
จักทูลเชิญเสด็จพระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราช พรอมทัง้ กองพลมาเลี้ยง
ในวันรุงขึ้นกระมัง.
[๒๔๔] ครั้นราชคหเศรษฐีสั่งทาสและกรรมกรแลว เขาไปหาอนาถบิณฑิกคหบดี ไดนั่งสนทนากัน ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง อนาถบิณฑิกคหบดีไดถามวา ทานคหบดี คราวกอนเมื่อฉันมาแลว ทานไดจัดทําธุระทุกอยาง
เสร็จแลวก็สนทนากับฉันผูเดียว บัดนี้ทานนั้นมัวสาละวนสั่งทาสและกรรมกรวา
ถากระนั้นพวกทานจงลุกขึ้นแตเชาตรู ตมขาว หุงขาว ตมแกง จงชวยกัน
จัดหาอาหารที่มีรสอรอย ๆ บางทีทานคหบดี จักมีงานอาวาหมงคล วิวาหมงคลหรือ
หรือประกอบมหายัญ หรือจักทูลเชิญเสด็จพระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราช
พรอมทั้งกองพลมาเลี้ยงในวันพรุงนี้กระมัง.
ราชคหเศรษฐีตอบวา ทานคหบดี ฉันจะไดมีงานอาวาหมงคล หรือ
วิวาหมงคล ก็หาไม แมพระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราช พรอมทั้งกองพล
ฉันก็มิไดเชิญเสด็จมาเลี้ยงในวันพรุงนี้ ที่ถูกฉันประกอบมหายัญ คือ ฉันได
นิมนตพระสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข เพื่อเลี้ยงในวันพรุงนี้.
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อ. ทานคหบดี ทานกลาววา พระพุทธเจา ดังนี้หรือ.
ร. ทานคหบดี ฉันกลาววา พระพุทธเจาขา ดังนี้จะ.
อ. ทานคหบดี ทานกลาววา พระพุทธเจา ดังนี้หรือ.
ร. ทานคหบดี ฉันกลาววา พระพุทธเจาขา ดังนี้จะ.
อ. ทานคหบดี ทานกลาววา พระพุทธเจา ดังนี้หรือ.
ร . ทานคหบดี ฉันกลาววา พระพุทธเจา ดังนี้จะ.
อ. ทานคหบดี แมเสียงวา พุทธะ นี้ก็อยากที่จะหาไดในโลก
ทานคหบดี ฉันสามารถจะเขาเฝาเยี่ยมพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ในเวลานี้ไดไหม.
ร. ทานคหบดี เวลานี้ยังไมควรที่จะเฝาเยี่ยมพระผูมีพระภาค
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น พรุงนี้ทานจึงจะไดเขาเฝาเยี่ยมพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น.
[๒๔๕] หลังจากนั้น อนาถบิณฑิกคหบดีนอนนึกถึงพระพุทธเจาเปน
อารมณวา พรุงนี้ เราจะไดเขาเฝาเยี่ยมพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ขาววา เธอ ลุกขึ้นโนกลางคืนถึงสามครั้งเขาใจวา สวาง
แลว จึงไดเดินไปโดยทางอันจะไปประตูปาสีตวัน พวกอมนุษยเปดประตูให
ขณะเมื่อเดินออกจากพระนคร แสงสวางไดหายไป ความมืดปรากฏแทน
ความกลัว ความหวาดเสียว ความขนพองสยองเกลาไดบังเกิดแลว เธอไดคิด
กลับจากที่นั้นอีก.
[ ๒๔๖] ขณะนั้น สีวกยักษไมปรากฏราง ใหไดยินแตเสียงโดยคาถา
วาดังนี้.
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ชาง ๑ แสน มา ๑ แสน รถมา
อัสดร ๑ แสน สาวนอยประดับตางหูเพชร ๑
แสน ก็ยังไมเทาเสี้ยวที่ ๑๖ แหงการยาง
เทาไปกาวหนึ่ง เชิญกาวไปขางหนาเถิด
ทานคหบดี เชิญกาวไปขางหนาเถิด ทาน
คหบดี ทานกาวไปขางหนาดีกวา อยาถอย
กลับเลย.
[๒๔๗] ทันใดนัน้ ความมืดหายไป แสงสวางไดปรากฏแกอนาถบิณฑิกคหบดี ความกลัว ความหวาดเสียว ความขนพองสยองเกลา อันใด
ไดมีแลว อันนั้น ไดสงบแลว
แมครั้งที่สอง . . .
แมครั้งที่สาม แสงสวางหายไป ความมืดไดปรากฏแกอนาถบิณฑิกคหบดี ความกลัว ความหวาดเสียว ความสยอง เกลาไดบังเกิด เธอคิคจะ
กลับจากที่นั้นอีก แมครั้งที่สาม สีวกยักษไมปรากฏราง ใหไดยินแตเสียง
วาดังนี้ :ชาง ๑ แสน มา ๑ แสน รถมาอัสดร
๑ แสน สาวนอยประดับตางหูเพชร ๑ แสน
ก็ยังไมเทาเสี้ยวที่ ๑๖ แหงการยางเทาไป
กาวหนึ่ง เชิญกาวไปขางหนาเถิด ทาน
คหบดี เชิญกาวไปขางหนาเถิด ทานคหบดี
ทานกาวไปขางหนาดีกวาอยาถอยกลับเลย.
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แมครั้งที่สาม ความมืดหายไป แสงสวางไดปรากฏแกอนาถบิณฑิกคหบดี ความกลัว ความหวาดเสียว ความขนพองสยองเกลาอันใดไดมีแลว
อันนั้นไดสงบแลว จึงอนาถบิณฑิกคหบดีเดินเขาไปยังสีตวันแลว.
[๒๔๘] สมัยนั้น พระผูมีพระภาคเจาเสด็จลุกขึ้นจงกรมในที่แจง ณ
เวลาปจจุสสมัยแหงราตรี ไดทอดพระเนตรเห็นอนาถบิณฑิกคหบดีนั้นเดินมา
แตไกลเทียว ครั้นแลวเสด็จลงจากที่จงกรมประทับนั่งเหนืออาสนะที่ปูลาดไว
ครั้นแลวไดตรัสกะอนาถบิณฑิกคหบดีวา มาเถิดสุทัตตะ ทันใดนั้น อนาถบิณฑิกคหบดี เบิกบานใจ ดีใจวา พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกชื่อเรา แลว
เขาไปเฝาซบเศียรลงแทบพระบาทพระผูมีพระภาคเจา ทูลถามวา พระองค
ประทับสําราญ หรือ พระพุทธเจาขา.
[๓๔๙] พระผูมพี ระภาคเจาตรัสตอบโดยคาถา วาดังนี้ :พราหมณผูดับทุกขไดแลว ยอมอยู
เปนสุขแททกุ เวลา ผูใดไมติดในกาม มีใจ
เย็น ไมมีอปุ ธิ ตัดความเกี่ยวของทุกอยาง
ไดแลว บรรเทาความกระวนระวายในใจ
ถึงความสงบแหงจิตเปนผูสงบระงับแลว
ยอมอยูเปนสุข.
[๒๕๐] ลําดับนัน้ พระผูมพี ระภาคเจาตรัสอนุปุพพิกถาแกอนาถ
บิณฑิกคหบดี คือ บรรยายถึงทาน ศีล สวรรค อาทีนพ ความต่ําทราม
ความเศราหมองของกามทั้งหลาย แลวทรงประกาศอานิสงสในการออกจากกาม
ขณะที่พระองกทรงทราบวา อนาถบิณฑิกคหบดีมีจิตควรแกการงาน มีจิตออน
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มีจิตปราศจากนิวรณ มีจิตสูง มีจิตเลื่อมใสแลว จึงทรงประกาศพระธรรม
เทศนาที่พระพุทธเจาทั้งหลายทรงยกขึ้นแสดงดวยพระองคเอง คือ ทุกข เหตุ
ใหเกิดทุกข ความดับทุกข ขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข
อนาถบิณฑิกคหบดีไดดวงตาเห็นธรรม
ดวงตาเห็นธรรม ปราศจากธุลี ปราศจากมลทินวา สิ่งใดสิ่งหนึ่งมี
ความเกิดขึ้นเปนธรรมดา
สิ่งนั้นทั้งมวลมีความดับเปนธรรมดา ไดเกิดแก
อนาถบิณฑิกคหบดี ณ ที่นั่งนั้นแล ดุจผาที่สะอาดปราศจากมลทินควรไดรับ
น้ํายอม ฉะนั้น.
[๒๕๑] ครั้นอนาถบิณฑิกคหบดี ไดเห็นธรรมแลว ไดบรรลุธรรม
แลว ไดรูธรรมแจมแจงแลว มีธรรมหยั่งลงแลว ขามความสงสัยไดแลว ปราศ
จากถอยคําแสดงความสงสัย ถึงความเปนผูแกลวกลา ไมตองเชื่อผูอื่นในคํา
สอนของพระศาสดา ไดทูลคํานี้แดพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแดพระองคผูเจริญ
ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ภาษิตของพระองคไพเราะนัก พระพุทธเจาขา
พระองคทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยายอยางนี้ เปรียบเหมือนบุคคลหงาย
ของที่คว่ํา เปดของที่ปด บอกทางแกคนหลงทาง หรือสองประทีปในที่มืด
ดวยตั้งใจวา คนมีจักษุจักเห็นรูป ดังนี้ ขอพระพุทธเจานี้ถึงพระผูมีพระภาคเจา พระธรรม และพระสงฆ วาเปนสรณะ ขอพระองคทรงจําขาพระ
พุทธเจาวา เปนอุบาสกผูมอบชีวิตถึงสรณะ จําเดิมแดวันนี้เปนตน และ
ขอพระองคพรอมดวยภิกษุสงฆ จงทรงรับภัตตาหาร เพื่อเจริญบุญกุศล ปติ
และปราโมทยในวันพรุงนี้ของขาพระพุทธเจา พระผูมีพระภาคเจาทรงรับ
อาราธนา โดยดุษณีภาพ ครั้นอนาถบิณฑิกคหบดีทราบวา พระผูมีพระภาคเจา
ทรงรับอาราธนาแลวจึงลุกจากที่นั่ง ถวายบังคม ทําประทักษิณกลับไป.
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[๒๕๒] ราชคหเศรษฐีไดทราบขาววา อนาถบิณฑิกคหบดีนิมนต
พระสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข เพื่อฉันในวันพรุงนี้ จึงไดถามอนาถบิณฑิกคหบดีวา ทานคหบดี ขาววาทานไดนิมนตพระสงฆมีพระพุทธเจาเปน
ประมุข เพื่อฉันในวันพรุงนี้ แลทานก็เปนแขกแรกมา ฉันจะใหยืมทรัพยที่
จะจับจายสิ่งของแกทาน เพื่อทานาจะไดจัดทําอาหารเลี้ยงพระสงฆมีพระพุทธเจา
เปนประมุข
อนาถบิณฑิกคหบดีตอบวา ไมตอง ทานคหบดี ทรัพยสําหรับที่จะ
จับจายสิ่งของเปนเครื่องทําอาหารถวายพระสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุขนั้น
ของฉันมีแลว.
[๒๕๓] ชาวนิคมเมืองราชคฤหไคทราบขาววา อนาถบิณฑิกคหบดี
นิมนตพระสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข เพื่อฉันในวันพรุงนี้ จึงไดถาม
อนาถบิณฑิกคหบดีวา ทานคหบดี ขาววาทาไดนิมนตพระสงฆมีพระพุทธเจา
เปนประมุขเพื่อฉันในวันพรุงนี้ แลทานก็เปนแขกแรกมา ฉันจะใหยืมทรัพย
ที่จะจับจายสิ่งของแกทาน เพื่อทานจะไดจัดทําอาหารเลี้ยงพระสงฆมีพระ
พุทธเจาเปนประมุข.
อนาถบิณฑิกคหบดีตอบวา ไมตอง ทานผูเจริญ ทรัพยสําหรับที่
จะจับจายสิ่งของเปนเครื่องทําอาหารถวายพระสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุขนั้น
ของฉันมีแลว.
[๒๕๔] พระเจา พิมพิสารจอม เสนามาคธราชไคทรงสดับขาววา
อนาถบิณฑิกคหบดี นิมนตพระสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข เพื่อฉันในวัน
พรุงนี้จึงตรัสถามอนาถบิณฑิกคหบดีวา ดูกอนคหบดี ขาววา ทานนิมนต
พระสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุขเพื่อฉันในวันพรุงนี้ แลทานก็เปนแขกเมือง
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ฉันจะใหยืมทรัพยที่จะจับจายสิ่งของแกทาน เพื่อทานจะไดจัดทําอาหารเลี้ยง
พระสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข
อนาถบิณฑิกคหบดีกราบทูลวา ขอเดชะ เปนพระมหากรุณาธิคุณ
อยางลนเกลา ทรัพยที่จะจับจายเปนเครื่องทําอาหารถวายพระสงฆมีพระพุทธเจา
เปนประมุขนั้น ของขาพระพุทธเจามีแลว .
อนาถบิณฑิกคหบดีถวายภัตตาหาร
[๒๕๕] หลังจากนั้น อนาถบิณฑิกคหบดีสั่งใหตกแตงอาหารของ
เคี้ยวของฉันอันประณีตในนิเวศนของราชคหเศรษฐี โดยลวงราตรีนั้น แลว
ใหกราบทูลภัตกาลแดพระผูมีพระภาคเจาวา ไดเวลาแลว ภัตตาหารสําเร็จแลว
พระพุทธเจาขา ครั้นเวลาเชา พระผูมีพระภาคเจาทรงครองอันตรวาสก ทรงถือ
บาตรจีวร เสด็จเขานิเวศนของราชคหเศรษฐี ครั้นแลวประทับนั่งเหนืออาสนะ
ที่ปูลาด ถวายพรอมกับภิกษุสงฆ จึงอนาถบิณฑิกคหบดีอังคาสภิกษุสงฆมีพระ
พุทธเจาเปนประมุข ดวยอาหารของเคี้ยวของฉันอันประณีตดวยมือตนเอง จน
พระผูมีพระภาคเจาเสวยเสร็จลดพระหัตถจากบาตร หามภัตรแลว จึงนั่ง ณ ที่
ควรสวนขางหนึ่ง แลวไดกราบทูลวา พระพุทธเจาขา ขอพระองคพรอมกับ
ภิกษุสงฆจงทรงรับอาราธนาอยูจําพรรษาในเมืองสาวัตถีของขาพระพุทธเจา
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนคหบดี พระตถาคตทั้งหลาย ยอม
ยินดีในสุญญาคาร
อนาถบิณฑิกคหบดีทูลวา ทราบเกลาแลว พระผูมีพระภาคเจา
ทราบเกลาแลวพระสุคต ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงชี้แจงใหอนาถ
บิณฑิกคหบดีเห็นแจง สมาทาน อาจหาญ ราเริงดวยธรรมีกถาแลวทรงลุกจาก
อาสนะเสด็จกลับ.
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อนาถบิณฑิกคหบดีสรางพระเชตวัน
[๒๕๖] สมัยนั้น อนาถบิณฑิกคหบดีเปนคนมีมิตรสหายมาก มีวาจา
ควรเชื่อถือ ครั้นเสร็จกิจนั้นในเมืองราชคฤหแลว กลับไปสูพระนครสาวัตถี
ไดชักชวนชาวบานระหวางทางวา ทานทั้งหลาย จงชวยกันสรางอาราม จงชวย
กันสรางวิหาร เริ่มบําเพ็ญทาน เพราะเวลานี้พระพุทธเจาอุบัติในโลกแลว
อนึ่ง พระองคอันขาพเจาไดนิมนตแลว จักเสด็จมาโดยทางนี้ ครั้งนั้น ชาว
บานเหลานั้นที่อนาถบิณฑิกคหบดีชักชวนไว ตางพากันสรางอาราม สรางวิหาร
เริ่มบําเพ็ญทานแลว ครัน้ อนาถบิณฑิกคหบดีไปถึงพระนครสาวัตถีแลว เที่ยว
ตรวจดูพระนครสาวัตถีโดยรอบวา พระผูมีพระภาคเจาควรจะประทับอยูที่ไหน
ดีหนอ ซึ่งเปนสถานที่ไมไกลนัก ไมใกลนัก จากหมูบาน มีคมนาคมสะดวก
ชาวบานบรรดาที่มีความประสงคไปมาไดงาย กลางวันมีคนนอย กลางคืนเงียบ
มีเสียงอึกทึกนอยปราศจากกลิ่นไอของคน เปนสถานควรแกการประกอบกรรม
ในที่ลับของมนุษยชนสมควรเปนที่หลีกเรน อนาถบิณฑิกคหบดีไดเห็นพระอุทยานของเจาเชตราชกุมารซึ่งเปนสถานไมไกลนัก ไมใกลนัก จากหมูบาน มี
การคมนาคมสะดวก ชาวบานบรรดาที่มีความประสงคไปมาไดงาย กลางวันมี
คนนอย กลางคืนเงียบ มีเสียงอึกทึกนอย ปราศจากกลิ่นไอคน เปนสถาน
ควรแกการประกอบกรรมในที่ลบั ของมนุษยชน สมควรเปนที่หลีกเรน ครั้น
แลว จึงเขาเฝาเชตราชกุมาร กราบทูลวา ขอใตฝาพระบาทจงทรงประทานพระ
อุทยานแกเกลากระหมอม เพื่อจัดสรางพระอาราม พระเจาขา
เจาเชตราชกุมารรับสั่งวา ทานคหบดี อารามเราใหไมได แตตอง
ซื้อดวยลาดทรัพยเปนโกฏิ
อ. อาราม พระองคทรงตกลงขายหรือ พระเจา
ช. อาราม ฉันยังไมตกลงขาย ทานคหบดี
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เจาชายกับคหบดี ไดถามมหาอํามาตยผูพิพากษาความวา เปนอันตก
ลงขายหรือไมตกลงขาย มหาอํามาตยผูพิพากษาตอบวา เมื่อพระองคตีราคา
แลว อารามเปนอันตกลงขาย
จึงอนาถบิณฑิกคหบดี สั่งใหคนเอาเกวียนบรรทุกเงินออกมาเรียงลาด
ริมจดกัน ณ อารามเชตวัน เงินที่ขนออกมาคราวเดียว ยังไมพอแกโอกาส
หนอยหนึ่งใกลซุมประตู จึงอนาถบิณฑิกคหบดี สั่งคนทั้งหลายวา พนาย
พวกเธอจงไปขนเงินมาเรียงในโอกาสนี้ ขณะนั้น เจาเชตราชกุมารทรงรําพึง
วา ที่อันนอยนี้จักไมมีเหลือ โดยที่คหบดีนี้บริจาคเงินมากเพียงนั้น จึงเจา
เชตราชกุมารตรัสกะอนาถบิณฑิกคหบดีวา พอแลว ทานคหบดี ทานอยาได
ลาดโอกาสนี้เลย ทานจงใหโอกาสนี้แกฉัน ที่วางนี้ฉันจักยกให ดังนั้น อนาถบิณฑิกคหบดี คร่ําครวญวา เจาเชตคราชกุมารนี้ ทรงเรืองพระนาม มีคนรูจักมาก
อันความเลื่อมใสในพระธรรมวินัยนี้ ของคนที่มีคนรูจักมากเห็นปานนี้ ยิง่ ใหญ
นักแล จึงไดถวายที่วางนั้นแกเจาเชตราชกุมาร เจาเชตราชกุมารรับสั่งใหสราง
ซุมประตูลงในที่วางนั้น สวนอนาถบิณฑิกคหบดีไดใหสรางวิหารหลายหลัง ไว
ในพระเชตวัน สรางบริเวณ สรางซุมประตู สรางศาลาหอฉัน สรางโรงไฟ
สรางกัปปยกุฎี สรางวัจจกุฎี สรางที่จงกรม สรางโรงจงกรม สรางบอนา
สรางศาลาบอนํา สรางเรือนไฟ สรางศาลาเรือนไฟ สรางสระโบกขรณี สราง
มณฑป.
[๒๕๗] ครั้นพระผูมีพระภาคเจาประทับอยูไนพระนครราชคฤห ตาม
พระพุทธาภิรมย แลวไดเสด็จจาริกทางพระนครเวสาลี เสด็จจาริกโดยลําดับ
ถึงพระนครเวสาลีแลว ทราบวา พระองคประทับอยูที่กูฎาคารศาลาปามหาวัน
เขตพระนครเวสาลีนั้น.
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[๒๕๘] ก็สมัยนัน้ ชาวบานทั้งตังใจทําการกอสราง แลอุปฎฐากภิกษุผู
อํานวยการกอสรางดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และเภสัชบริขาร อันเปน
ปจจัยของภิกษุอาพาธโดยเคารพ.
เรือ่ งชางชุนเข็ญใจ
[๒๕๙] ขณะนั้น ชางชุนเข็ญใจคนหนึ่ง คิดวา ที่อันนอยนี้จักไมมี
เหลือ โดยที่คนเหลานี้ตั้งใจชวยกันทําการกอสราง ไฉนเราพึงชวยทําการ
กอสรางบาง จึงชางชุนเข็ญใจนั้น ขยําโคลนกออิฐตั้งฝากําแพงขึ้นเอง เขาไม
เขาใจกอ ฝากําแพงคด ไดพังลง แมครั้งที่สอง . . .
แมครั้งที่สาม ชางชุนเข็ญใจนั้นลงมือขยําโคลน กออิฐตั้งกําแพงเอง
เขาไมเขาใจกอ ฝากําแพงคด ไดพังลง เขาจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา
พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรเหลานี้บอกสอนแตเฉพาะพวกที่ถวายจีวร
บิณฑบาต เสนาสนะ และเภสัชบริขารอันเปนปจจัยของภิกษุอาพาธ และ
อํานวยการกอสรางแกเขาเหลานั้น สวนเราเปนคนเข็ญใจ ไมมีใครบอกสอน
หรืออํานวยการกอสรางแกเรา ภิกษุทั้งหลายไดยินชางชุนผูเข็ญใจนั้น เพงโทษ
ติเตียน โพนทะนาอยู จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ทรงทํา
ธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวรับสั่ง
กะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให ๆ การกอสราง ดูกอ น
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูอํานวยการกอสราง ตองขวนขวายวา ทําไฉนหนอ
วิหารจึงจะสําเร็จไดเร็ว ตองซอมสิ่งที่หักพัง
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆพึงใหอยางนี้ พึงขอรองภิกษุกอน
ครั้นแลวภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรม.
วาจา วาดังนี้ :-

พระวินัยปฎก จุลวรรค เลม ๗ ภาค ๒ - หนาที่ 132

กรรมวาจาใหนวกรรม
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ถาความพรอมพรั่งของ
สงฆถึงที่แลว สงฆพึงใหวิหารของคหบดีผูมีชื่อนี้ เปนนวกรรมของ
ภิกษุมีชื่อนี้ นี้เปนญัตติ
ทานเจาขา ขอสงฆ จงฟงขาพเจา สงฆใหวิหารของคหบดี
ผูมีชื่อนั้น เปนนวกรรมของภิกษุมีชอื่ นี้ การใหวิหารของคหบดีผูมี
ชื่อนี้ เปนนวกรรมของภิกษุมีชื่อนี้ ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้น
พึงเปนผูฟงไมชอบแกทา นผูใด ทานผูนั้นพึงพูด
วิหารของคหบดีผมู ีชื่อนี้ สงฆใหเปนนวกรรมของภิกษุมีชื่อ
นี้แลว ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไวดวย
อยางนี้.
เรื่องความเคารพ
[๒๖๐] ครั้นพระผูมีพระภาคเจา ประทับอยูที่พระนครเวสาลี ตาม
พระพุทธาภิรมย แลวเสด็จจาริกทางพระนครสาวัตถี สมัยนัน้ ภิกษุอันเตวาสิก
ของพระฉัพพัคคียรีบไปขางหนาภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข จองวิหาร
กันที่นอนไววา ที่นี้ของอุปชญายของพวกเรา ที่นี้ของอาจารยของพวกเรา ที่นี้
ของพวกเรา ครั้งนั้น ทานพระสารีบุตรไปลาหลังภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปน
ประมุข เมือ่ ภิกษุทั้งหลายจองวิหาร แลที่นอนหมดแลว หาที่นอนไมได
จึงนั่ง ณ โคนไมแหงหนึ่ง ครั้นเวลาปจจุสสมัยแหงราตรี พระผูมีพระภาคเจา
เสด็จลุกขึ้น ทรงพระกาสะ แมทานพระสารีบุตรก็กระแอมไอ
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พ. ใคร ที่นั่น
ส. ขาพระพุทธเจา สารีบุตร พระพุทธเจาขา
พ. สารีบุตร ทําไมเธอจึงมานั่งที่โคนตนไมนี้เลา
ลําดับนั้น ทานพระสารีบุตร ไดกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระ
ภาคเจา.
[๒๖๑] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจารับสงฆใหประชุมภิกษุสงฆ ใน
เพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถามภิกษุ
ทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขาววา ภิกษุอันเตวาสิกของพระฉัพพัคคีย
รีบไปกอนภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข แลวจองวิหาร กันที่นอนไววา
ที่นี้ของอุปชณายของพวกเรา ที่นี้ของอาจารยของพวกเรา ที่นี้ของพวกเรา
จริงหรือ
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา
พระผูมีพระภาคพุทธเจา ทรงติเตียนวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ไฉน
โมฆบุรุษเหลานั้น จึงไดรีบไปกอนภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข แลว
จอง วิหาร กันที่นอนไววา ที่นี้ของอุปชฌายของพวกเรา ที่นี้ของอาจารยของ
พวกเรา ทีน่ ี้ของพวกเรา การกระทําของโมฆบุรุษเหลานั้นนั่น ไมเปนไป
เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส. . .ครันแลวทรงทําธรรมีกถา ตรัส
เรียกภิกษุทั้งหลายมาถามวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไรควรไดอาสนะอันเลิศ
น้ําอันเลิศ บิณฑบาตอันเลิศ
ภิกษุบางพวกกราบทูลอยางนี้วา พระพุทธเจาขา ภิกษุใดบวชจาก
ตระกูลกษัตริย ภิกษุนั้นควรไดอาสนะอันเลิศ น้ําอันเลิศ บิณฑบาตอันเลิศ
ภิกษุบางพวกกราบทูลอยางนี้วา พระพุทธเจาขา ภิกษุใดบวชจาก
ตระกูลพราหมณ ภิกษุนั้นควรไดอาสนะอันเลิศ น้ําอันเลิศ บิณฑบาตอันเลิศ
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ภิกษุบางพวกกราบทูลอยางนี้วา พระพุทธเจาขา ภิกษุใดบวชจาก
ตระกูลคหบดี ภิกษุนั้นควรไดอาสนะอันเลิศ น้ําอันเลิศ บิณฑบาตอันเลิศ
ภิกษุบางพวกกราบทูลอยางนี้วา พระพุทธเจาขา ภิกษุใดจําทรง
พระสูตรไวได ภิกษุนั้นควรไดอาสนะอันเลิศ น้ําาอันเลิศ บิณฑบาตอันเลิศ
ภิกษุบางพวกกราบทูลอยางนี้วา พระพุทธเจาขา ภิกษุใดทรงพระวินัย
ภิกษุนั้นควรไดอาสนะอันเลิศ น้ําอันเลิศ บิณฑบาตอันเลิศ
ภิกษุบางพวกกราบทูลอยางนี้วา พระพุทธเจาขา ภิกษุใดเปนธรรมกถึก
ภิกษุนั้นควรไดอาสนะอันเลิศ น้ําอันเลิศ บิณฑบาตอันเลิศ
ภิกษุบางพวกกราบทูลอยางนี้วา พระพุทธเจาขา ภิกษุใดไดปฐมฌาน
ภิกษุนั้นควรไดอาสนะอันเลิศ น้ําอันเลิศ บิณฑบาตอันเลิศ
ภิกษุบางพวกกราบทูลอยางนี้วา พระพุทธเจาขา ภิกษุใดไดทุติยฌาน
ภิกษุนั้นควรไดอาสนะอันเลิศ น้ําอันเลิศ บิณฑบาตอันเลิศ
ภิกษุบางพวกกราบทูลอยางนี้วา พระพุทธเจาขา ภิกษุใดไดตติยฌาน. .
ภิกษุใดไดจตุตถฌาน ภิกษุนั้นควรไดอาสนะอันเลิศ น้ําาอันเลิศ บิณฑบาต
อันเลิศ
ภิกษุบางพวกกราบทูลอยางนี้วา พระพุทธเจาขา ภิกษุใดเปนพระ
โสดาบัน ภิกษุนั้นควรไดอาสนะอันเลิศ น้ําาอันเลิศ บิณฑบาตอันเลิศ
ภิกษุบางพวกกราบทูลอยางนี้วา พระพุทธเจาขา ภิกษุใดเปนพระ
สกทาคามี...ภิกษุใดเปนอนาคามี . . .ภิกษุใดเปนพระอรหันต ภิกษุนั้นควร
ไดอาสนะอัน เลิศ น้ําอันเลิศ บิณฑบาตอันเลิศ
ภิกษุบางพวกกราบทูลอยางนี้วา ภิกษุใดไดวิชชา ๓ ภิกษุนั้นควรได
อาสนะอันเลิศ น้ําอันเลิศ บิณฑบาตอันเลิศ
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ภิกษุบางพวกกราบทูลอยางนี้วา พระพุทธเจาขา ภิกษุใดไดอภิญญา ๖
ภิกษุนั้นควรไดอาสนะอันเลิศ น้ําอันเลิศ บิณฑบาตอันเลิศ.
เรื่องสัตว ๓ สหาย
[๒๖๒] ลําดับนัน้ พระผูมีพระภาคเจารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแลว มีตนไทรใหญตนหนึ่งอยูแถบหิมพานต
สัตว ๓ สหาย คือ นกกระทา ๑ ลิง ๑ ชาง ๑ อาศัยตนไทรใหญนั้นอยู
ทั้งสามสัตวนั้นมิไดเคารพ มิไดยําเกรงกัน มีความประพฤติไมกลมเกลียวกันอยู
จึงสัตว ๓ สหายนั้นปรึกษากันวา โอ พวกเราทําอยางไรจึงจะรูไดแนวาบรรดา
พวกเราผูใดเปนใหญโดยกําเนิด พวกเราจะไดสักการะ เคารพ นับถือบูชา
ผูนั้น แลจะไดทั้งอยูในโอวาทของผูนั้น จึงนกกระทาและลิงถามชางวา สหาย
ทานจําเรื่องเกาแกอะไรไดบาง
ชางตอบวา สหายทั้งหลาย เมื่อฉันยังเล็ก ฉันเดินครอม ตนไทรนี้ไว
ในหวางขาหนีบได ยอดไทรพอระทองฉัน ฉันจําเรื่องเกาได ดังนี้
นกกระทากับชางถามลิงวา สหาย ทานจําเรื่องเกาแกอะไรไดบาง
ลิงตอบวา สหายทั้งหลาย เมือ่ ฉันยังเล็ก ฉันนั่งบนพื้นดินเคี้ยวกินยอดไทรนี้ ฉันจําเรื่องเกาได ดังนี้
ลิงและชางถามนกกระทาวา สหาย ทานจําเรื่องเกาแกอะไรไดบาง
นกกระทาตอบวา สหายทั้งหลาย ในสถานที่โนนมีตนไทรใหญ
ฉันกินผลจากตนไทรใหญนั้น แลวไดถายมูลไว ณ สถานที่นี้ ตนไทรตนนี้
เกิดจากตนไทรใหญนั้น เพราะฉะนั้น ฉันจึงเปนใหญกวาโดยกําเนิด ลิงกับ
ชางไดกลาวกับนกกระทาวา บรรดาพวกเรา ทานเปนผูใหญกวา โดยกําเนิด
พวกเราจักสักการะ เคารพ นับถือ บูชาทานและจะตั้งอยูในโอวาทของทาน
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นกกระทาไดใหลิงกับชาง สมาทานศีลหาและ
ตนเองก็ประพฤติสมาทานในศีลหา สัตวทั้งสามมีความเคารพรพยําเกรงกัน มีความ
ประพฤติกลมเกลียวกันอยู เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก ไดเขาถึงสุคติโลกสวรรค ดูกอนภิกษุทั้งหลายวัตรจริยานี้แล ไดชื่อวาติตติริยพรหมจรรย.
[๒๖๓] คนเหลาใด ฉลาดในธรรม
ประพฤติออ นนอมตอทานผูใหญ ยอมเปนผู
อนัมหาชนสรรเสริญในปจจุบันนี้ ทั้งสมปรายภพขอคนเหลานั้นเปนสุคติแล.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แทจริงสัตวนั้นเปนดิรัจฉาน ยังมีความ
เคารพยําเกรงกัน มีความประพฤติกลมเกลียวกันอยู การที่พวกเธอเปนบรรพชิต
ในธรรมวินัยที่เรากลาวดีแลวอยางนี้ มีความเคารพยําเกรงกัน มีความประพฤติ
กลมเกลียวกันอยู นั้นจะพึงงามในธรรมวินัยนี้โดยสแท
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย การกระทําของโมฆบุรุษเหลานั้นนั่น ไมเปนไป
เพื่อความเลื่อมใสของงชุมชนที่ยังเลื่อมใส . . . ครัน้ แลวทรงทําธรรมีกถา
รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตการกราบไหว การ
ลุกรับ การทําอัญชลีกรรม การทําสามีจิกรรม อาสนะที่เลิศ น้ําอันเลิศ
บิณฑบาตอันเลิศ ตามลําดับผูแกกวา อนึ่ง ภิกษุไมควรเกียดกันเสนาสนะของ
สงฆตามลําดับผูแกกวา รูปใดเกียดกัน ตองอาบัติทุกกฎ.
บุคคลที่ไมควรไหว ๑๐ จําพวก
[๒๖๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๑ จําพวกนี้ อันภิกษุไมควร
ไหว คืออันภิกษุผูอุปสมบทกอนไมควรไหวภิกษุผูอุปสมบทภายหลัง ๑ ไมควร
ไหว อนุปสัมบัน ๑ ไมควรไหวภิกษุนานาสังวาสผูแกกวา แตไมใชธรรมวาที ๑
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ไมควรไหวมาตุคาม ๑ ไมควรไหวบัณเฑาะก ๑ ไมควรไหวภิกษุผูอยูปริวาส ๑
ไมควรไหวภิกษุผูควรชักเขาหาอาบัติเดิม ๑ ไมควรไหวภิกษุผูควรมานัต ๑
ไมควรไหวภิกษุผูประพฤติมานัต ๑ ไมควรไหวภิกษุผูควรอัพภาน ๑
บุคคล ๑๐ จําพวกนี้แล อันภิกษุไมควรไหว.
บุคคลที่ควรไหว ๓ จําพวก
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๓ จําพวกนี้ ภิกษุควรไหว คือภิกษุผู
อุปสมบทภายหลัง ควรไหวภิกษุผูอุปสมบทกอน ๑ ควรไหวภิกษุนานาสังวาส
ผูแกกวา แตเปนธรรมวาที ๑ ควรไหวตถาคตผูอรหันตตรัสรูเองโดยชอบ
ในโลกทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูสตั วพรอมทั้งสมณพราหมณ
เทวดาและมนุษย.
บุคคล ๓ จําพวกนี้แล ภิกษุควรไหว
เรื่องเกียดกันเสนาสนะของสงฆ
[๒๖๕] สมัยนั้น ชาวบานตกแตงมณฑป จัดแจงเครื่องลาดแผวถาง
สถานที่ไวเฉพาะสงฆ ภิกษุอันเตวาสิกของพระฉัพพัคคียกลาววา พระผูมี
พระภาคเจาทรงอนุญาตเสนาสนะตามลําดับผูแกกวา เฉพาะของสงฆเทานั้น
ของเหลานี้เขาไมไดทําเจาะจงไว จึงรีบไปกอนภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปน
ประมุข จองมณฑป จองเครื่องลาด จองสถานที่ไววา นี้สําหรับอุปชฌาย
ของพวกเรา นี้สําหรับอาจารยของพวกเรา นีส้ ําหรับพวกเรา ครั้นทาน
พระสารีบุตรไปลาหลังภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข เมื่อภิกษุเหลานั้น
จองมณฑป จองเครื่องลาด จองสถานที่หมดแลว หาที่วางไมได จึงนั่งอยู
ณ โคนไมแหงหนึ่ง ครั้นเวลาปจจุสสมัยแหงราตรี พระผูมีพระภาคเจาเสด็จ
ลุกขึ้นทรงพระกาสะ แมทานพระสารีบุตรก็กระแอมไอ.
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พ. ใคร ที่นั่น .
ส. ขาพระพุทธเจา สารีบุตร พระพุทธเจาขา.
พ. สารีบุตร ทําไมเธอจึงมานั่งที่โคนตนนี้เลา.
จึงทานพระสารีบุตรไดกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.
[๒๖๖] ลําดับนัน้ พระผูมพี ระภาคเจารับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆใน
เพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถามภิกษุ
ทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขาววา ภิกษุอันเตวาสิกของภิกษุฉัพพัคคีย
พูดวา พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาตเสนาสนะตามลําดับผูแกกวาเฉพาะของ
สงฆเทานั้น ไมไดทรงหมายถึงของที่เขาทําเจาะจง จึงรีบไปกอนหนาภิกษุสงฆ
มีพระพุทธเจาเปนประมุข จองมถฑป จองเครื่องลาด จองสถานที่วางไววา
ที่นี้สําหรับอุปชฌายของพวกเรา ที่นี้ของอาจารยของพวกเรา ที่นี้ของพวกเรา
จริงหรือ.
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียน ... ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถา
รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมของที่เขาทําเจาะจง ภิกษุก็
ไมพึงเกียดกันตามลําดับผูแกกวา รูปใดเกียดกัน ตองอาบัติทุกกฎ.
[๒๖๗] สมัยนั้น ชาวบานตกแตงที่นอนสูงที่นอนใหญไวในโรงอาหาร ณ ละแวกบาน คือ เกาอี้นอน เตียงใหญ ผาโกเชาวขนยาว เครื่องลาด
ที่ทําดวยขนแกะวิจิตรดวยลวดลาย เครื่องลาดที่ทําดวยขนแกะสีขาว เครื่องลาด
ที่มีสัณฐานเปนชอดอกไม เครื่องลาดที่ยัดนุน เครื่องลาดพรมขนแกะวิจิตร
ดวยรูปสัตวรายมีสีหะและเสือเปนตน เครื่องลาดขนแกะมีขนตั้ง เครื่องลาด
ขนแกะมีขนขางเดียว เครื่องลาดทองและเงินแกมไหม เครื่องลาดไหมขลิบทอง
และเงิน เครื่องลาดขนแกะจุนางฟอน ๑๖ คน เครื่องลาดหลังชาง เครื่องลาด
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หลังมา เครื่องลาดในรถ เครื่องลาดที่ทําดวยหนังสัตวชื่อชินะอันมีขนออนนุม
เครื่องลาดอยางดีทําดวยหนังชะมด เครื่องลาดมีเพดาน เครื่องลาดมีหมอนขาง
ภิกษุทั้งหลายรังเกียจไมนั่งทับ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ
ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเครื่องลาดที่เปนคิหิวิกัฏ เวนเครื่องลาด
๓ ชนิด คือ เกาอี้นอน เตียงใหญ เครื่องลาดที่ยัดนุน นอกนั้นนั่งทับได
แตจะนอนทับไมได.
พุทธานุญาตใหนั่งทับเตียงตั่งเปนคิหิวิกัฏ
[๒๖๘] สมัยนั้น ชาวบานตกแตงเตียงบาง ตั่งบาง ที่ยัดนุนไวใน
โรงอาหาร ณ ละแวกบาน ภิกษุทั้งหลายรังเกียจไมนั่งทับ จึงกราบทูลเรื่อง
นั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหนั่ง
ทับเตียงตั่งที่เปนคิหิวิกัฎได แตจะนอนทับไมได.
อนาถบิณฑิกคหบดีถวายพระเชตวนาราม
[๒๖๙] ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาเสด็จจาริกโดยลําดับ ไดเสด็จ
ถึงพระนครสาวัตถี ทราบวาพระองคประทับอยูที่พระเชตวัน อารามของอนาถ
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถีนั้น จึงอนาถบิณฑิกคหบดีเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถวายบังคมนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ไดกราบทูลพระผูมี
พระภาคเจาวา พระพุทธเจาขา ขอพระผูมีพระภาคเจา พรอมกับภิกษุสงฆจง
ทรงรับภัตตาหารของขาพระพุทธเจาเพื่อเสวยในวันพรุงนี้ พระผูมีพระภาคเจา
ทรงรับอาราธนาโดยดุษณีภาพ ครัน้ อนาถบิณฑิกคหบดีทราบวา พระผูมี
พระภาคเจาทรงรับอาราธนา แลวลุกจากที่นั่งถวายบังคม ทําประทักษิณ
กลับไป.
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[๒๗๐] หลังจากนั้น อนาถบิณฑิกคหบดีสั่งใหตกแตงขาทนียโภชนียาหารอันประณีต โดยลวงราตรีนั้น แลวสั่งใหคนไปกราบทูลภัตกาลแด
พระผูมีพระภาคเจาวา ถึงเวลาแลว พระพุทธเจาขา ภัตตาหารเสร็จแลว
ครั้นเวลาเชา พระผูมีพระภาคเจาทรงครองอันตรวาสก ทรงถือบาตรจีวรเสด็จ
เขาสูนิเวศนของอนาถบิณฑิกคหบดี ครั้นแลวประทับนั่งบนอาสนะที่เขาจัด
ไวถวาย พรอมกับภิกษุสงฆ จึงอนาถบิณฑิกคหบดี อังคาสภิกษุสงฆมี
พระพุทธเจาเปนประมุขดวยอาหารของเคี้ยวของฉันอันประณีตดวยมือของตน
จนพระผูมีพระภาคเจาเสวยเสร็จลดพระหัตถจากบาตรหามภัตแลว จึงนั่ง ณ
ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลวไดกราบทูลวา พระพุทธเจาขา ขาพระพุทธเจาจะ
ปฏิบัติอยางไรในพระเชตวันวิหาร พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา คหบดี ถาเชนนั้น
เธอจงถวายพระเชตวันวิหารแกสงฆจตุรทิศ ทั้งที่มาแลวและยังไมมา อนาถบิณฑิกคหบดีรับสนองพระพุทธบัญชาแลว ไดถวายพระเชตวันวิหารแกสงฆ
จตุรทิศ ทั้งที่มาแลวและยังไมมา.
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุโมทนาอนาถบิณฑิกคหบดี ดวย
คาถาเหลานี้ วาดังนี้ :คาถาอนุโมทนาวิหารทาน
[๒๗๑] วิหารยอมปองกันหนาวรอน
และเนื้อราย นอกจากนั้นปองกันงูและยุง
ฝนในสิสิรฤดู นอกจากนั้น วิหารยังปองกัน
ลมและแดดอันกลาที่เกิดขึ้นได การถวาย
วิหารแกสงฆเพื่อหลีกเรนอยู เพื่อความสุข
เพื่อเพงพิจารณา และเพื่อเห็นแจง พระ-
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พุทธเจาทรงสรรเสริญวา เปนทานอันเลิศ
เพราะเหตุนั้นแล คนผูฉลาด เมือ่ เล็งเห็น
ประโยชนตน พึงสรางวิหารอันรื่นรมย ให
ภิกษุทั้งหลายผูพหูสูตอยูในวิหารเถิด อนึ่ง
พึงมีน้ําใจเลื่อมใส ถวายขาว น้ํา ผา และ
เสนาสนะอันเหมาะสมแกพวกเธอ ในพวก
เธอผูซื่อตรง เพราะพวกเธอยอมแสดงธรรม
อันเปนเครื่องบรรเทาสรรพทุกขแกเขา
อันเขารูทั่วถึงแลวจะเปนผูไมมีอาสวะ
ปรินิพพานในโลกนี้.
ครั้นพระผูมีพระภาคเจาทรงอนุโมทนาอนาถบิณฑิกคหบดี ดวย
พระคาถาเหลานี้แลว เสด็จลุกจากอาสนะกลับไป.
เรื่องใหภกิ ษุกําลังฉันคางอยูลุกขึ้น
[๒๗๒] สมัยนั้น มหาอํามาตยผูหนึ่งเปนสาวกของอาชีวกไดเลี้ยง
อาหารพระสงฆ ทานพระอุปนันทศากยบุตรมาภายหลัง ไดใหภิกษุผูนั่งใน
ลําดับลุกขึ้นทั้งที่กําลังฉันอาหารคางอยู โรงอาหารไดเกิดโกลาหล จึงมหา
อํามาตยผูนั้น เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระสมณะเชื้อสายพระ
ศากยบุตรมาทีหลัง จึงไดใหภิกษุผูนั่งในลําดับลุกขึ้นทั้งที่ยังฉันอาหารคางอยูเลา
โรงอาหารไดเกิดโกลาหลขึ้น ภิกษุผนู ั่งแมในที่อื่น จะพึงไดฉันจนอิ่มอยางไร
เลา ภิกษุทั้งหลายไดยินมหาอํามาตยผูนั้น เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู
บรรดาที่เปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนทาน
พระอุปนันทศากยบุตรมาทีหลังจงไดใหภิกษุผูนั่งในลําดับลุกขึ้น ทั้งที่ยังฉัน
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อาหารคางอยูเลา โรงอาหารไดเกิดโกลาหลขึน้ แลว กราบทูลเรื่องนั้นแด
พระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจา. . .ทรงสอบถามวา ดูกอนอุปนันทะ
ขาววา เธอมาทีหลังไดใหภิกษุผูนั่งในลําดับลุกขึ้นทั้งที่ยังฉันอาหารคางอยู โรง
อาหารไดเกิดโกลาหลขึน้ จริงหรือ.
ทานพระอุปนันทศากยบุตรกราบทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกอนโมฆบุรุษ ไฉนเธอมา
ทีหลังจึงใหภิกษุผูนั่งในลําดับลุกขึ้นทั้งที่ยังฉันอาหารคางอยู โรงอาหารไดเกิด
โกลาหลขึ้น การกระทําของเธอนั้น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่
ยังไมเลื่อมใส... ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถา รับสัง่ กะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงใหภิกษุผูนั่งในลําดับลุกขึ้น ทั้งที่ยังฉันอาหารคางอยู
รูปใดใหลุกขึ้น ตองอาบัติทุกกฏ ถาใหลุกขึ้นยอมเปนอันหามภัตรดวย พึง
กลาววา ทานจงไปหาน้ํามา ถาไดอยางนี้ นั่นเปนการดี ถาไมได พึงกลืน
เมล็ดขาวใหเรียบรอยแลว จึงใหอาสนะแกภิกษุผูแกกวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย
อนึ่ง เรากลาวมิไดหมายความวา ภิกษุพึงหวงกันอาสนะ แกภิกษุผูแกกวา
โดยปริยายไร ๆ รูปใดหวงกัน ตองอาบัติทุกกฏ.
เรือ่ งพระฉัพพัคคียไลภิกษุอาพาธใหลุกขึ้น
[๒๗๓] สมัยนั้น พระฉัพพัคคียไลภิกษุอาพาธใหลุกขึ้น ภิกษุอาพาธ
ตอบอยางนี้วา ทานทั้งหลาย พวกผมไมสามารถจะลุกขึ้นได เพราะเปนผู
อาพาธ พระฉัพพัคคียกลาววา พวกผมจะพยุงพวกทานใหลุกขึ้น แลวประคอง
ใหลุกขึ้นพอยืนแลวก็ปลอยเสีย ภิกษุอาพาธลมสลบ ...ภิกษุทั้งหลายกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา. . .ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึง
ไลภิกษุอาพาธใหลุกขึ้น รูปใดไลใหลุกขึ้น ตองอาบัติทุกกฏ.
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[๒๗๔] สมัยนั้น พระฉัพพัคคียพูดวา พวกผมอาพาธ ลุกไมขึ้น
แลวยึดเอาที่นอนดี ๆ ไว... ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้น แดพระผูมีพระภาคเจา . . . ตรัสวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหที่นอนเหมาะสมแก
ภิกษุอาพาธ.
[๒๗๕] สมัยนั้น พระฉัพพัคคียอาพาธเล็กนอย ก็หวงกันเสนาสนะ
ไว. . . ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา... ตรัสวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุมีอาพาธเล็กนอย ไมพึงหวงกันเสนาสนะไว รูปใด
หวงกัน ตองอาบัติทุกกฏ.
เรื่องพระสัตตรสวัคคียซอมวิหาร
[๒๗๖] สมัยนั้น พระสัตตรสวัคคียซอมวิหารใหญหลังหนึ่งซึ่งตั้งอยู
สุดเขต ดวยหมายใจวา พวกเราจักจําพรรษา ณ ทีน่ ี้ พระฉัพพัคคียไดเห็น
พระสัตตรสวัคคียกําลังซอมวิหาร ครั้นแลวไดกลาวอยางนี้วา ทานทั้งหลาย
พระสัตตรสวัคคียเหลานี้ กําลังซอมวิหาร พวกเราจงชวยกันไลพวกเธอไปเสีย
เถิด ภิกษุบางพวกกลาวกันอยางนี้วา ทานทั้งหลายจงรอไวจนกวาจะซอมเสร็จ
เมื่อซอมเสร็จแลว จึงคอยไลไป ครั้นซอมเสร็จ พระฉัพพัคคียไดกลาวกะ
พระสัตตรสวัคคียวา ทานทั้งหลาย พวกทานจงออกไป วิหารถึงแกพวกผม.
ส. ทานทั้งหลาย ควรจะบอกไวกอนมิใชหรือ พวกผมจะไดซอมที่อื่น.
ฉ. ทานทั้งหลาย วิหารของสงฆมิใชหรือ.
ส. ขอรับ วิหารของสงฆ.
ฉ. ทานทั้งหลาย พวกทานจงออกไป วิหารถึงแกพวกผม.
ส. ทานทั้งหลาย วิหารใหญ แมพวกทานก็อยูได แมพวกผมก็อยูได.
ฉ. จงออกไป วิหารถึงแกพวกผม แลวทําเปนโกรธ ขัดเคือง จับ
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คอลากออกมา พระสัตตรสวัคคียเหลานั้น ถูกพระฉัพพัคคียฉุดคราออกมา ก็
รองให ภิกษุทั้งหลายถามวา พวกทานรองใหทําไม พระสัตตรสวัคคียตอบวา
ทานทั้งหลาย พระฉัพพัคคียเหลานี้ โกรธ ขัดเคือง ฉุดคราพวกผมออกจาก
วิหารของสงฆ บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย . . .ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพน
ทะนาวา ไฉนพระฉัพพัคคีย จึงโกรธ ขัดเคือง ฉุดคราภิกษุทั้งหลายออก
จากวิหารของสงฆ จึงภิกษุเหลานั้น กราบทูลเรื่องนั้น แดพระผูมีพระภาคเจา...
พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามวา ดูกอนภิกษุทั้งหลายขาววา ภิกษุฉัพพัคคีย
โกรธ ชัดเคือง ฉุดคราภิกษุทั้งหลายออกจากวิหารของสงฆ จริงหรือ.
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียน . . . ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถา
รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงโกรธ ขัดเคือง
ฉุดคราภิกษุทั้งหลายออกจากวิหารของสงฆ รูปใดฉุดครา พึงปรับตามธรรม
เราอนุญาตใหภิกษุถือเสนาสนะ.
ภิกษุควรไดรับสมมติเปนผูใหเสนาสนะ
[๒๗๗] ครั้งนั้น ภิกษุทั้งหลายหารือกันวา ใครพึงใหถือเสนาสนะ
แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา . . . ตรัสวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย
เราอนุญาตใหสมมติภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ เปนผูใหถือเสนาสนะ คือ :๑. ไมถึงความลําเอียงเพราะความชอบพอ
๒. ไมถึงความลําเอียงเพราะความเกลียดชัง
๓. ไมถึงความลําเอียงเพราะความงมงาย
๔. ไมถึงความลําเอียงเพราะความกลัว และ
๕. รูเ สนาสนะที่ใหถือแลวและยังไมใหถือ.
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วิธีสมมติ
[๒๗๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แลสงฆพึงสมมติอยางนี้ พึงขอรอง
ภิกษุกอน ครั้นแลวภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวย
ญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังนี้ :กรรมวาจาสมมติ
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ถาความพรอมพรั่งของ
สงฆถึงที่แลว สงฆพึงสมมติภิกษุมีชอื่ นี้เปนผูใหถือเสนาสนะ นี้
เปนญัตติ.
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา สงฆสมมติภิกษุมชี ื่อนี้
เปนผูใหถือเสนาสนะ การสมมตภิกษุมีชื่อนี้เปนผูใหถือเสนาสนะ
ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทาน
ทานผูนั้นพึงพูด.
ภิกษุมีชื่อนี้ สงฆสมมติใหเปนผูถือเสนาสนะ ชอบแกสงฆ
เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไว ดวยอยางนี้.
[๒๗๙] ตอมา ภิกษุทั้งหลาย ผูใหถือเสนาสนะหารือกันวา เราจะพึง
ใหถือเสนาสนะอยางไรหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจา ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหนับภิกษุกอน
ครั้นแลวนับที่นอน ครัน้ แลว จึงใหถือตามจํานวนที่นอน เมื่อใหถือตาม
จํานวนที่นอน ที่นอนเหลือมาก . .. ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต
ใหถือตามจํานวนวิหารเมื่อใหถือตามจํานวนวิหาร วิหารก็ยังเหลือเปนอันมาก..
ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหถือตามจํานวนบริเวณ เมื่อใหถอื
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ตามจํานวนบริเวณ บริเวณก็ยังเหลืออีกมาก พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให ใหสวนซ้ําอีก เมือ่ ใหถือสวนซ้ําอีกแลว ภิกษุ
รูปอื่นมา ไมปรารถนาก็อยาพึงให.
[๒๘๐] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายใหภิกษุผูอยูนอกสีมาถือเสนาสนะ
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่ งนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.. . ตรัสวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุไมพึงใหภิกษุผูอยูนอกสีมาถือเสนาสนะ รูปใดใหถือ ตองอาบัติ
ทุกกฏ.
[๒๘๑] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายถือเสนาสนะแลวหวงกันไวตลอดเวลา
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่ งนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ... ตรัสวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุถือเสนาสนะแลว ไมพึงหวงกันไวตลอดทุกเวลา รูปใดหวงกัน
ไว ตองอาบัติทุกกฎ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหหวงกันไวไดตลอดพรรษา ๓ เดือน
หวงกันไวตลอดฤดูกาลไมได.
การใหถือเสนาสนะ ๓ อยาง
[๒๘๒] ตอมา ภิกษุทั้งหลายหารือกันวา การใหถือเสนาสนะมีกี่อยาง
หนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจา ตรัสวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย การใหถือเสนาสนะมี ๓ อยาง คือ ใหถือเมื่อวันเขาปุริม
พรรษา ๑ ใหถือเมื่อวันเขาปจฉิมพรรษา ๑ ใหถือในระหวางพนจากนั้น ๑
การใหถือเมื่อวันเขาปุริมพรรษา พึงใหถือในวันแรม ๑ ค่าํ เดือนอาสาฬหะ
การใหถือในวันเขาปจฉิมพรรษา พึงใหถือเมื่อเดือนอาสาฬหะลวงแลว ๑ เดือน
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การใหถือในระหวางพนจากนั้น พึงใหถือในวันตอจากวันปวารณา คือแรม
๑ ค่ํา เพื่ออยูจําพรรษาตอไป การใหถือเสนาสนะมี ๓ อยางนี้แล.
ภาณวาร ที่ ๒ จบ
เรื่องพระอุปนันทะหวงกันเสนาสนะไว ๒ แหง
[๒๘๓] ก็โดยสมัยนั้นแล ทานพระอุปนันทศากยบุตร ถือเสนาสนะ
ไวในเขตพระนครสาวัตถีแลว ไดไปสูอาวาสใกลตําบลบานแหงหนึ่ง และได
ถือเสนาสนะในอาวาสนั้นอีก จึงภิกษุเหลานั้น ปรึกษากันวา ทานทั้งหลาย ทาน
พระอุปนันทศากยบุตรรูปนี้ เปนผูกอความบาดหมาง กอความทะเลาะ กอการ
วิวาท กอความอื้อฉาว กออธิการณในสงฆ ถาเธอจักอยูจําพรรษาในอาวาสนี้
พวกเราทุกรูปจักอยูไมผาสุก มิฉะนั้น เราจะถามเธอ จึงภิกษุเหลานั้นไดถาม
ทานพระอุปนันทศากยบุตรวา ทานอุปนันทะ ทานถือเสนาสนะในพระนคร
สาวัตถีแลว มิใชหรือ.
อ. ถูกละ ขอรับ.
ภ. ทานอุปนันทะ ก็ทานรูปเดียว เหตุไรจึงหวงกันเสนาสนะไวถึง
สองแหงเลา.
อ. ผมจะละที่นี้ไปเดี๋ยวนี้ละ ขอรับ จะถือเอาที่พระนครสาวัตถีนั้น
บรรดาภิกษุทําเปนผูมักนอย สันโดษ ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน
โพนทะนาวา ไฉนทานพระอุปนันทศากยบุตรรูปเคียว จึงไดหวงกันเสนาสนะ
ไวถึงสองแหงแลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ... ทรงสอบถามวา
ดูกอนอุปนันทะ ขาววา เธอรูปเดียวหวงกันเสนาสนะไวถึงสองแหง จริงหรือ.
ทานพระอุปนันทศากยบุตรทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
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พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกอ นโมฆบุรุษ ไฉนเธอผู
เดียวจึงหวงกันเสนาสนะไวถึงสองแหงเลา เธอถือในที่นั้นแลว ละในทีน่ ี้ ถือ
ในที่นี้แลว ละในที่นั้น เมื่อเปนเชนนี้เธอก็เปนคนอยูภายนอกทั้งสองแหง
การกระทําของเธอนั้น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส
ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถา รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
รูปเดียว ไมพึงหวงกันเสนาสนะไวสองแหง รูปใดหวงกัน ตองอาบัติทุกกฏ
วินัยกถา
[๒๘๔] สมัยนั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสวินัยกถาแกภิกษุทั้งหลาย
โดยอเนกปริยาย คือทรงพรรณนาคุณของวินัย คุณของการเรียนวินัย ทรง
สรรเสริญคุณของทานพระอุบาลีโดยเฉพาะเจาะจง ภิกษุทั้งหลายหารือกันวา
พระผูมีพระภาคเจา ตรัสวินัยกถาแกภิกษุทั้งหลายโดยอเนกปริยาย คือ ทรง
พรรณนาคุณของวินัย คุณของการเรียนวินัย ทรงสรรเสริญคุณของทานพระอุบาลีโดยเฉพาะเจาะจง อยากระนั้นเลย พวกเราจงเรียนพระวินัย ในสํานัก
ทานพระอุบาลีกันเถิด ก็แลภิกษุเหลานั้นมากมาย ทั้งเถระ ทั้งนวกะ ทั้ง
มัชฌิมะ ตางพากันเรียนพระวินัยในสํานักทานอุบาลี ทานพระอุบาลียืนสอน
ดวยความเคารพพระเถระทั้งหลาย แมพระเถระทั้งหลายก็ยืนเรียนดวยความ
เคารพธรรม บรรดาภิกษุเหลานั้น พระเถระและทานพระอุบาลี ยอมเมื่อยลา
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่ งนั้น แดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุนวกะผูสอนนั่งบนอาสนะเสมอ
กันหรือสูงกวาได ดวยความเคารพธรรม ใหภกิ ษุเถระผูเรียนนั่งบนอาสนะ
เสมอกันหรือต่ํากวาได ดวยความเคารพธรรม.
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[๒๘๕] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายเปนอันมากยืนรับการสอนในสํานัก
ทานพระอุบาลี ยอมเมื่อยลา จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุมีอาสนะ
เสมอกัน นั่งรวมกันได.
[๒๘๖] ตอมา ภิกษุทั้งหลายมีความสงสัยวา ภิกษุชื่อวามีอาสนะ
เสมอกันดวยคุณสมบัติเพียงเทาไร จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา
พระผูมีพระภาคเจา ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุระหวาง
๒ พรรษา นัง่ รวมกันได.
[๒๘๗] สมัยนั้น ภิกษุหลายรูปมีอาสนะเสมอกันนั่งรวมเตียงเดียวกัน
ทําเตียงหัก นั่งรวมตั่งเดียวกัน ทําตั่งหัก จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจา ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเตียงละ
๓ รูป ตั่งละ ๓ รูป แมภิกษุ ๓ รูปนัง่ ลงบนเตียง ก็ทําเตียงหัก นั่งลงบนตั่ง
ก็ทําตั่งหัก ภิกษุเหลานั้น จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมี
พระภาคเจา ตรัสวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต เตียงละ ๒ รูป ตั่งละ
๒ รูป.
[๒๘๘] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายนั่งลงบนอาสนะยาวรวมกับภิกษุผูมี
อาสนะไมเสมอกัน ก็รงั เกียจ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา
พระผูมีพระภาคเจา ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหนั่งบนอาสนะ
ยาวรวมกับภิกษุที่มีอาสนะไมเสมอกันได เวนบัณเฑาะก มาตุคาม อุภโตพยัญชนก.
[๒๘๙] ครั้งนั้น ภิกษุทั้งหลายมีความสงสัยวา อาสนะยาวที่สุดมี
กําหนดเทาไร.. . ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตอาสนะยาวที่สุดมี
กําหนดนั่งได ๓ รูป.
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[๒๙๐] สมัยนั้น นางวิสาขา มิคารมารดาใครจะใหสรางปราสาทมี
เฉลียงประดุจเทริดที่ตั้งอยูบนกระพองชางถวายพระสงฆ ครัง้ นั้นภิกษุทั้งหลาย
มีความสงสัยวา พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาตการใชสอยปราสาทหรือไมทรง
อนุญาตหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้น แดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตการใชสอยปราสาททุกอยาง.
[๒๙๑] สมัยนั้น สมเด็จพระอัยยิกาของพระเจาปเสนทิโกศลทิวงคต
เพราะพระนางทิวงคต เครื่องอกัปปยภัณฑเปนอันมากบังเกิดแกสงฆ คือ เกาอี้
นอน เตียงใหญ ผาโกเชาวขนยาว เครื่องลาดที่ทําดวยขนแกะวิจิตรดวยลวดลาย
เครื่องลาดที่ทําดวยขนแกะสีขาว เครื่องลาดที่มีสัณฐานเปนชอดอกไม เครื่อง
ลาดที่ยัดนุน เครื่องลาดขนแกะวิจิตรดวยรูปสัตวรายมีสีหะและเสือเปนตน
เครื่องลาดขนแกะมีขนตั้ง เครื่องลาดขนแกะมีขนขางเดียว เครื่องลาดทองและ
เงินแกมไหม เครื่องลาดไหมขลิบทองและเงิน เครื่องลาดขนแกะจุนางฟอน
๑๖ คน เครือ่ งลาดหลังชาง เครื่องลาดหลังมา เครื่องลาดในรถ เครื่องลาด
ที่ทําดวยหนังสัตวชื่อชินะอันมีขนออนนุม เครือ่ งลาดอยางดีที่ทําดวยหนัง
ชะมด เครื่องลาดมีเพดาน เครื่องลาดมีหมอนขาง ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่อง
นั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจา ตรัสวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย
เราอนุญาตใหตัดเกาอี้นอนแลวใชสอยได เตียงใหญทําลายรูปสัตวรายเสียแลว
ใชสอยได ฟูกที่ยัดนุนรือ้ แลวทําเปนหมอน นอกนั้นทําเปนเครื่องลาดพื้น.
เรื่องภิกษุแจกของทีไ่ มควรแจก
[๒๙๒] สมัยนั้น ภิกษุเจาถิ่นในอาวาสใกลบานแหงหนึ่งไมหางจาก
พระนครสาวัตถี เปนผูจัดเสนาสนะแกภิกษุอาคันตุกะและภิกษุผูเตรียมเดินทาง
ยอมลําบาก ภิกษุเหลานั้นจึงปรึกษากันวา ทานทั้งหลาย บัดนี้พวกเรา จัด
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เสนาสนะแกภิกษุอาคันตุกะและภิกษุผูเตรียมเดินทาง ยอมลําบาก เราตกลงจะ
มอบเสนาสนะของสงฆทั้งหมดแกภิกษุรูปหนึ่ง เราจักใชสอยเสนาสนะของเธอ
ภิกษุ เหลานั้นไดมอบหมายเสนาสนะของสงฆทุก ๆ อยาง แกภิกษุรูปหนึ่ง ภิกษุอาคันตุกะไดกลาวคํานี้กะภิกษุเจาถิ่นเหลานั้นวา ทานทั้งหลายโปรดจัดเสนาสนะ
ใหพวกผม ภิกษุเจาถิ่นตอบวา เสนาสนะของสงฆไมมี ขอรับ พวกผมมอบ
แกภิกษุรูปหนึ่งหมดแลว
ทานอาคันตุกะ: ก็พวกทานแจกจายเสนาสนของสงฆหรือ ขอรับ
เจาถิ่น : เปนเชนนั้น ของรับ
บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย .. .ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา
ไฉนภิกษุ จึงไดแจกจายเสนาสนะของสงฆเลา จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมี
พระภาคเจา
พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามวา ดูกอนภิกษุท้งั หลาย ขาววา พวก
ภิกษุแจกจายเสนาสนะของสงฆ จริงหรือ
ภิกษุทั้งหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา
ของที่ไมควรแจก ๕ หมวด
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ไฉน
โมฆบุรุษเหลานั้น จึงแจกจายเสนาสนะของสงฆเลา การกระทําของโมฆบุรุษ
เหลานั้น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส... ครั้น
แลวทรงทําธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ของที่ไม
ควรแจกจาย ๕ หมวดนีอ้ ันภิกษุไมควรแจกจายใหไป แมสงฆ คณะ หรือ
บุคคล แจกจายไปแลวก็ไมเปนอันแจกจาย รูปใดแจกจาย ตองอาบัติถุลลัจจัย
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ของไมควรแจกจาย ๕ หมวด อะไรบาง คืออาราม พื้นที่อาราม นี้
เปนของที่ไมควรแจกจายหมวดที่ ๑ สงฆก็ดี คณะก็ดี บุคคลก็ดี ไมควรแจก
จายใหไป แมแจกจายไปแลว ก็ไมเปนอันแจกจาย รูปใดแจกจาย ตองอาบัติถุลลัจจัย
วิหาร พื้นวิหาร นี้เปนของที่ไมควรแจกจายหมวดที่ ๒ สงฆก็ดี คณะ
ก็ดี บุคคลก็ดี ไมควรแจกจายใหไป แมแจกจายไปแลว ก็ไมเปนอันแจกจาย
รูปใดแจกจาย ตองอาบัติถุลลัจจัย
เตียง ตั่ง ฟูก หมอน นี้เปนของที่ไมควรแจกจายหมวดที่ ๓ สงฆก็ดี
คณะก็ดี บุคคลก็ดี ไมควรแจกจายใหไป แมแจกจายไปแลว ก็ไมเปนอัน
แจกจาย รูปใดแจกจาย ตองอาบัติถุลลัจจัย
หมอโลหะ อางโลหะ กระถางโลหะ กระทะโลหะ มีด ขวาน ผึ่ง
จอบ สวาน นี้เปนของที่ไมควรแจกจายหมวดที่ ๔ สงฆก็ดี คณะก็ดี บุคคล
ก็ดี ไมควรแจกจายใหไป แมแจกจายไปแลว ก็ไมเปนอันแจกจาย รูปใด
แจกจาย ตองอาบัติถุลลัจจัย
เถาวัลย ไมไผ หญาปลอง หญามุงกระตาย หญาสามัญ ดิน เครือ่ ง
ไม เครื่องดิน นี้เปนของที่ไมควรแจกจาย หมวดที่ ๕ สงฆก็ดี คณะก็ดี
บุคคลก็ดี ไมควรแจกจายใหไป แมแจกจายไปแลว ก็ไมเปนอันแจกจาย รูป
ใดแจกจาย ตองอาบัติถุลลัจจัย
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ของที่ไมควรแจกจายมี ๕ หมวดนี้แล สงฆก็ดี
คณะก็ดี บุคคลก็ดี ไมควรแจกจายใหไป แมแจกจายไปแลว ก็ไมเปนอัน
แจกจาย รูปใดแจกจาย ตองอาบัติถุลลัจจัย
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เรื่องภิกษุแบงของที่ไมควรแบง
[๒๙๓] ครั้นพระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระนครสาวัตถี ตาม
พุทธาภิรมยแลวเสด็จจาริกทางกิฏาคิรีชนบท พรอมกับภิกษุสงฆหมูใหญ ประ
มาณ ๕๐๐ รูป ทั้งพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ ภิกษุพวกพระอัสสชิและ
พระปุนัพพสุกะไดทราบขาวแลวกลาวกันวา พระผูมีพระภาคเจาเสด็จสูกิฏาคิรีชนบทพรอมกับภิกษุสงฆหมูใหญประมาณ ๕๐๐ รูป ทั้งพระสารีบุตรและโมคคัลลานะ เชิญเถิด! พวกเราตกลงแบงเสนาสนะของสงฆใหหมด เพราะพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะมีความปรารถนาลามก ไปสูอํานาจแหงความปรารถนา
อันชั่วชา พวกเราจะไดไมตองจัดหาเสนาสนะถวายทาน ภิกษุเหลานั้นไดแบง
เสนาสนะของสงฆหมดแลว ครั้นพระผูมีพระภาคเจาเสด็จจาริกโดยลําดับ ได
ถึงชนบทกิฏาคิรีแลว จึงรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวก
เธอจงไปหาภิกษุพวกอัสสชิและปุนัพพสุกะแลวบอกอยางนี้วา ทานทั้งหลาย
พระผูมีพระภาคเจาเสด็จมาพรอมดวยยภิกษุสงฆหมูใหญประมาณ ๕๐๐ รูป ทั้ง
พระสารีบุตร และพระโมคคัลลานะ ขอทานจงจัดหาเสนาสนะถวายพระผูมี
พระภาคเจา ภิกษุสงฆและพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะ ภิกษุเหลานั้นรับ
สนองพระดํารัสแลวเขาไปหาภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะ ครั้นแลว
ไดแจงวา ทานทั้งหลาย พระผูมีพระภาคเจาเสด็จมาพรอมกับภิกษุสงฆหมูใหญ
ประมาณ ๕๐๐ รูป ทั้งพระสารีบุตรและโมคคัลลานะ ก็แลพวกทานจงจัดหา
เสนาสนะถวายพระผูมีพระภาคเจาภิกษุสงฆ และพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะ
ภิกษุพวกพระอัสสชิ และพระปุนัพพสุกะตอบวา ทานทั้งหลาย เสนาสนะของ
สงฆไมมี พวกผมแบงกันหมดแลว พระผูมีพระภาคเจาเสด็จมาดีแลว พระองค
ทรงพระประสงคจะประทับในวิหารใดก็จักประทับในวิหารนั้น พระสารีบุตร
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และพระโมคัลลานะ มีความปรารถนาลามก ไปสูอํานาจของความปรารถนา
อันชั่วชา พวกผมจักไมจัดหาเสนาสนะถวายทาน
ภ. ทานทั้งหลาย พวกทานแบงเสนาสน ะของสงฆหรือ
อ. เปนเชนนั้น ขอรับ
บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา
ไฉนภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะจึงไดแบงเสนาสนะของสงฆเลา
แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา . . .
พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขาววา ภิกษุ
พวกอัสสชิ และปุนัพพสุกะ แบงเสนาสนะของสงฆ จริงหรือ
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา
ของทีไ่ มควรแบง ๕ หมวด
พระผูมีพระภาคเจา ทรงติเตียนวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุ
โมฆบุรุษเหลานั้น จึงไดแบงเสนาสนะของสงฆเลา การกระทําของโมฆบุรุษ
เหลานั้นนั่นไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส . .. ครัน้
แลวทรงทําธรรมีกถา รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ของที่
ไมควรแบงมี ๕ หมวดนี้ สงฆก็ดี คณะก็ดี บุคคลก็ดี ไมควรแบง แมแบง
ไปแลว ก็ไมเปนอันแบง รูปใดแบงตองอาบัติถุลลัจจัย ของไมควรแบง ๕ หมวด
อะไรบาง คืออาราม พื้นที่อารามนี้เปนของไมควรแบงหมวดที่ ๑ สงฆก็ดี
คณะก็ดี บุคคลก็ดี ไมควรแบง แมแบงแลว ก็ไมเปนอันแบง รูปใดแบง
ตองอาบัติถุลลัยจัย

พระวินัยปฎก จุลวรรค เลม ๗ ภาค ๒ - หนาที่ 155

วิหาร พื้นที่วิหาร นี้เปนของไมควรแบงหมวดที่ ๒ สงฆก็ดี คณะ
ก็ดี บุคคลก็ดี ไมควรแบง แมแบงแลว ก็ไมเปนอันแบง รูปใดแบง ตอง
อาบัติถุลลัจจัย
เตียง ตั่ง ฟูก หมอน นี้เปนของไมควรแบงหมวดที่ ๓ สงฆก็ดี
คณะก็ดี บุคคลก็ดี ไมควรแบง แมแบงแลว ก็ไมเปนอันแบง รูปใดแบง
ตองอาบัติถุลลัจจัย
หมอโลหะ อางโลหะ กระถางโลหะ กระทะโลหะ มีด ขวาน ผึ่ง
จอบ สวาน นี้เปนของไมควรแบงหมวดที่ ๔ สงฆก็ดี คณะก็ดี บุคคลก็ดี
ไมควรแบง แมแบงแลว ก็ไมเปนอันแบง รูปใดแบง ตองอาบัติถุลลัจจัย
เถาวัลย ไมไผ หญาปลอง หญามุงกระตาย หญาสามัญ ดิน เครือ่ ง
ไม เครื่องดิน นี้เปนของไมควรแบงหมวดที่ ๕ สงฆก็ดี คณะก็ดี บุคคลก็ดี
ไมควรแบง แมแบงแลว ก็ไมเปนอันแบง ตองอาบัติถุลลัจจัย
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ของที่ไมควรแบง ๕ หมวดนี้แล สงฆก็ดี คณะ
ก็ดี บุคคลก็ดี ไมควรแบง แมแบงแลว ก็ไมเปนอันแบง รูปใดแบง ตอง
อาบัติถุลลัจจัย.
[๒๙๔] ครั้นพระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ กิฏาคิรีชนบทตาม
พุทธาภิรมยแลวเสด็จจาริกทางเมืองอาฬวี เสด็จจาริกโดยลําดับถึงเมืองอาฬวี
แลว ทราบวาพระองคประทับอยูที่อัคคาฬวเจดีย เขตเมืองอาฬวีนั้น.
เรื่องภิกษุชาวเมืองอาฬวีใหนวกรรม
[๒๙๕] สมัยนั้น ภิกษุชาวเมืองอาฬวียอมใหนวกรรมเห็นปานนี้
คือ :-
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ใหนวกรรม ดวยเหตุเพียงวางกอนดินบาง
ใหนวกรรม ดวยเหตุเพียงฉาบฝาบาง
ใหนวกรรม ดวยเหตุเพียงประตูบาง
ใหนวกรรม ดวยเหตุเพียงติดสายยูบาง
ใหนวกรรม ดวยเหตุเพียงติดกรอบเช็ดหนาบาง
ใหนวกรรม ดวยเหตุเพียงทาสีขาวบาง
ใหนวกรรม ดวยเหตุเพียงสีขาวบาง
ใหนวกรรม ดวยเหตุเพียงทาสีดําบาง
ใหนวกรรม ดวยเหตุเพียงทาสีเหลืองบาง
.
ใหนวกรรม ดวยเหตุเพียงมุงหลังคาบาง
ใหนวกรรม ดวยเหตุเพียงผูกมัดหลังคาบาง
ใหนวกรรม ดวยเหตุเพียงปดบังที่อาศัยแหงนกพิราบบาง
ใหนวกรรม ดวยเหตุเพียงปฏิสังขรณสิ่งชํารุดผุพังบาง
ใหนวกรรม ดวยเหตุเพียงขัดถูบาง
ใหนวกรรม ๒๐ ปบาง
ใหนวกรรม ๓๐ ปบาง
ใหนวกรรม ตลอดชีวิตบาง
ใหนวกรรมวิหารทีส่ รางเสร็จแลว ยังอยูในเวลาแหงควันก็มี บรรดา
ภิกษุที่เปนผูมักนอย ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน ภิกษุชาวเมือง
อาฬวี จึงไดใหนวกรรมเห็นปานนี้ คือ:ไดไหนวกรรม ดวยเหตุเพียงวางกอนดินบาง
ไดใหนวกรรม ดวยเหตุเพียงฉาบทาฝาบาง
ไดใหนวกรรม ดวยเหตุ เพียงตั้งประตูบาง
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ไดใหนวกรรม ดวยเหตุเพียงติดสายยูบาง
ไดใหนวกรรม ดวยเหตุเพียงคิดกรอบเช็ดหนาบาง
ไดใหนวกรรม ดวยเหตุเพียงทาสีขาวบาง
ไดใหนวกรรม ดวยเหตุเพียงทาสีดําบาง
ไดใหนวกรรม ดวยเหตุเพียงทาสีเหลืองบาง
ไดใหนวกรรม ดวยเหตุเพียงมุงหลังคาบาง
ไดใหนวกรรม ดวยเหตุเพียงผูกมัดหลังคาบาง
ไดใหนวกรรม ดวยเหตุเพียงปดบังที่อาศัยแหงนกพิราบบาง
ไดใหนวกรรม ดวยเหตุเพียงปฏิสังขรณสิ่งชํารุดผุพังบาง
ไดใหนวกรรม ดวยเหตุเพียงขัดถูบาง
ไดใหนวกรรม ๒๐ ปบาง
ไดใหนวกรรม ๓๐ ปบาง
ไดใหนวกรรม ตลอดชีวิตบาง
ไดใหนวกรรมวิหารที่สรางเสร็จแลว ยังอยูในเวลาแหงควันก็มี จึง
ภิกษุเหลานั้นกราบทูลเรือ่ งนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ...
พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขาววา ภิกษุ
ชาวเมืองอาฬวี . . . จริงหรือ.
.
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา
พระผูมีพระภาคพุทธเจา ทรงติเตียน. . . ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถา
รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุไมพึงใหนวกรรม ดวยเหตุเพียงวางกอนดิน
ภิกษุไมพึงใหนวกรรม ดวยเหตุเพียงฉาบทาฝา
ภิกษุไมพึงใหนวกรรม ดวยเหตุเพียง ตั้งประตู
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ภิกษุไมพึงใหนวกรรม ดวยเหตุเพียงติดสายยู
ภิกษุไมพึงใหนวกรรม ดวยเหตุเพียงติดกรอบเช็ดหนา
ภิกษุไมพึงใหนวกรรม ดวยเหตุเพียงทาสีขาว
ภิกษุไมพึงใหนวกรรม ดวยเหตุเพียงทาสีดํา
ภิกษุไมพึงใหนวกรรม ดวยเหตุเพียงทาสีเหลือง
ภิกษุไมพึงใหนวกรรม ดวยเหตุเพียงมุงหลังคา
ภิกษุไมพึงใหนวกรรม ดวยเหตุเพียงผูกมัดหลังคา
ภิกษุไมพึงใหนวกรรม ดวยเหตุเพียงปดบังที่อาศัยแหงนกพิราบ
ภิกษุไมพึงใหนวกรรม ดวยเหตุเพียงปฏิสังขรณสิ่งชํารุดผุพัง
ภิกษุไมพึงใหนวกรรม ดวยเหตุเพียงขัดถู
ไมพึงใหนวกรรม ๒๐ ป
ไมพึงใหนวกรรม ๓๐ ป
ไมพึงใหนวกรรม ตลอดชีวิต
ไมพึงใหนวกรรมวิหารที่สรางเสร็จแลว ยังอยูในเวลาแหงควัน รูป
ใดใหนวกรรม ตองอาบัติทุกกฏ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหนวกรรมวิหารที่ยงั ไมไดทําหรือที่
ทําคางไวเฉพาะวิหารเล็กไหตรวจดูงานแลว ใหนวกรรม ๕-๖ ป เรือนมุง
แถบเดียว ใหตรวจดูงานแลว ใหนวกรรม ๗- ๘ ป วิหารใหญหรือปราสาท
ใหตรวจดูงานแลวใหนวกรรม ๑- ๒ ป.
ใหนวกรรมวิหารทั้งหลัง
[๒๙๖] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายใหนวกรรม วิหารทั้งหลังจึงกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจา รับสั่งวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุไมพึงใหนวกรรมวิหารทั้งหลัง รูปใดให ตองอาบัติทุกกฏ.

พระวินัยปฎก จุลวรรค เลม ๗ ภาค ๒ - หนาที่ 159

[๒๙๗] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายใหนวกรรม ๒ ครั้งแกวิหาร ๑ หลัง
จึงกราบทูลเรื่องนั้น แดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจา รับสั่งวา ดู
กอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงใหนวกรรม ๒ ครัง้ แกวิหาร ๑ หลัง รูปใดให
ตองอาบัติทุกกฏ.
[๒๙๘] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายถือเอานวกรรมแลวใหภิกษุรูปอื่นอยู
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจา รับสั่งวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุถือเอานวกรรมแลวไมพึงใหภิกษุรูปอื่นอยู รูปใดให
อยู ตองอาบัติทุกกฎ.
[๒๙๙] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายถือเอานวกรรมแลวเกียดกันเสนาสนะ
ของสงฆ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจารับ
สั่งวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุถือเอานวกรรมแลวไมพึงเกียดกันเสนาสนะ
ของสงฆ รูปใดเกียดกัน ตองอาบัติทุกกฏ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหถือที่นอนอยางดีแหงหนึ่ง.
[๓๐๐] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายใหนวกรรม แกวิหารที่ตั้งอยูนอกสีมา
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจา รับสั่งวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงใหนวกรรม แกวหิ ารที่ทั้งอยูนอกสีมา รูปใด
ให ตองอาบัติทุกกฏ.
[๓๐๑] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายถือเอานวกรรมแลว เกียดกันตลอด
กาลทั้งปวง จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจา
รับสั่งวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุถือเอานวกรรมแลว ไมพึงเกียดกันตลอด
กาลทั้งปวง รูปใดเกียดกัน ตองอาบัติทุกกฏ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหเกียดกันเฉพาะ ๓ เดือนฤดูฝน ไม
ใหเกียดกันตลอดฤดูกาล.
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ภิกษุถือเอานวกรรมแลวหลีกไปเปนตน
[๓๐๒] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายถือเอานวกรรมแลว หลีกไปบาง สึก
เสียบาง ถึงมรณภาพบาง ปฏิญาณเปนสามเณรบาง ปฏิญาณเปนผูบอกลา
สิกขาบาง ปฏิญาณเปนผูตองอันเติมวัตถุบาง ปฏิญาณเปนผูวิกลจริตบาง
ปฏิญาณเปนผูมีจิตฟุงซานบาง ปฏิญาณเปนผูกระสับกระสายเพราะเวทนาบาง
ปฏิญาณเปนผูถูกยกวัตรฐานไมเห็นอาบัติบาง ปฏิญาณเปนผูถูกยกวัตรฐานไม
กระทําคืออาบัติบาง ปฏิญาณเปนผูถูกยกวัตรฐานไมสละคืนทิฏฐิอันลามกบาง
ปฏิญาณเปนบิณเฑาะกบาง ปฏิญาณเปนลักเพศบาง ปฏิญาณเปนผูเขารีตเดียรถีย
บาง ปฏิญาณเปนสัตวดิรัจฉานบาง ปฏิญาณเปนผูฆามารดาบาง ปฏิญาณ
เปนผูฆาบิดาบาง ปฏิญาณเปนผูฆาพระอรหันตบาง ปฏิญาณเปนผูประทุษ
รายภิกษุณีบาง ปฏิญาณเปนผูทําลายสงฆบาง ปฏิญาณเปนผูทําโลหิตุปบาทบาง
ปฎิญาณเปนอุภโทพยัญชนกบาง ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.
[๓๐๓] พระผูมพี ระภาคเจารับสั่งวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุใน
ธรรมวินัยนีถ้ ือเอานวกรรมแลว หลีกไป สงฆพึงมอบใหแกภิกษุรูปอื่นดวยสั่ง
วา อยาใหของสงฆเสียหาย.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ถือเอานวกรรมแลว
สึก ถึงมรณภาพ ปฏิญาณเปนสามเณร ปฏิญาณเปนผูบอกลาสิกขา ปฏิญาณ
เปนผูตองอันทิมวัตถุ ปฏิญาณเปนผูวิกลจริต ปฏิญาณเปนผูมีจิตฟุงซาน
ปฏิญาณเปนผูกระสับกระสายเพราะเวทนา ปฏิญาณเปนผูถูกยกวัตรฐานไมเห็น
อาบัติ ปฏิญาณเปนผูถูกยกวัตรฐานไมกระทําคืนอาบัติ ปฏิญาณเปนผูถูกยก
วัตรฐานไมสละคืนทิฎฐิอันลามก ปฏิญาณเปนบัณเฑาะก ปฏิญาณเปนผูลักเพศ
ปฏิญาณเปนผูเขารีตเดียรถีย ปฏิญาณเปนสัตวดิรัจฉาน ปฏิญาณเปนผูฆา
มารดา ปฏิญาณเปนผูฆาบิดา ปฏิญาณเปนผูฆาพระอรหันต ปฏิญาณเปนผู
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ประทุษรายภิกษุณี ปฏิญาณเปนผูทําลายสงฆ ปฏิญาณเปนผูทําโลหิตุปบาท
ปฏิญาณเปนอุภโตพยัญชนก สงฆพึงมอบใหแกภิกษุรูปอื่นดวยสั่งวา อยาให
ของสงฆเสียหาย.
[๓๐๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ถือเอานวกรรมแลวหลีกไปในเมื่อยังทําไมเสร็จ สงฆพึงมอบใหแกภิกษุรูปอื่นดวยสั่งวา
อยาใหของสงฆเสียหาย.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ถือเอานวกรรมแลว
สึกในเมื่อทํายังไมเสร็จ. . . ถึงมรณภาพ ปฏิญาณเปนอุภโตพยัญชนก สงฆพึง
มอบใหแกภิกษุรูปอื่นดวยสั่งวา อยาใหของสงฆเสียหาย.
[๓๐๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ถือเอานวกรรมแลวหลีกไปในเมื่อทําเสร็จแลว นวกรรมนัน้ ตกเปนของภิกษุนั้นเอง.
[๓๐๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรนวินัยนี้ ถือเอา
นวกรรมแลว พอทําเสร็จแลว ก็สกึ ถึงมรณภาพ ปฏิญาณเปนสามเณร
ปฏิญาณเปนผูบอกลาสิกขา ปฏิญาณเปนผูตองอันติมวัตถุ สงฆเปนเจาของ.
[๓๐๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ถือเอา
นวกรรมแลว พอทําเสร็จ ก็ปฎิญาณเปนผูวิกลจริต ปฏิญาณเปนมีจิ ฟุงซาน
ปฏิญาณเปนผูกระสับกระสายเพราะเวทนา ปฏิญาณเปนผูถูกยกวัตรฐานไมเห็น
อาบัติ ปฏิญาณเปนผูถูกยกวัตรฐานไมกระทําคืนอาบัติ ปฏิญาณเปนผูถูกยก
วัตรฐานไมสละคืนทิฎฐิอันลามก นวกรรมนั้นตกเปนของภิกษุนั้นเอง.
[๓๐๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ถือเอา
นวกรรมแลว พอทําเสร็จ ก็ปฏิญาณเปนบัณเฑาะก ปฏิญาณเปนผูลักเพศ
ปฏิญาณเปนผูเขารีตเดียรถีย ปฏิญาณเปนสัตวดิรัจฉาน ปฏิญาณเปนผูฆามารดา
ปฏิญาณเปนผูฆาบิดา ปฏิญาณเปนผูฆาพระอรหันต ปฏิญาณเปนผูประทุษราย
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ภิกษุณี ปฏิญาณเปนผูทําลายสงฆ ปฏิญาณเปนผูทําโลหิตุปบาท ปฏิญาณเปน
อุภโตพยัญชนก สงฆเปนเจาของแล.
ใชเสนาสนะผิดสถานที่
[๓๐๙] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายใชสอยเสนาสนะอันเปนเครื่องใช
สําหรับวิหารของอุบาสกคนหนึ่ง ในวิหารหลังอื่น ครั้งนั้น อุบาสกนั้นจึง
เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระคุณเจาทั้งหลาย จึงไดเอาเครื่องใช
ในวิหารแหงหนึ่ง ไปใชในวิหารอีกแหงหนึ่ง ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้น
แดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจา รับสั่งวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
เครื่องใชในวิหารแหงหนึ่ง ภิกษุไมพึงเอาไปใชในวิหารอีกแหงหนึ่ง รูปใดใช
ตองอาบัติทุกกฏ.
พุทธานุญาตใหขอยืมเสนาสนะ
[๓๑๐] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายรังเกียจที่จะรักษาโรงอุโบสถบาง ที่นั่ง
ประชุมบาง จึงนั่งบนพื้นดิน ทั้งรางกาย ทั้งจีวร ยอมเปรอะเปอนดวยฝุน
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่ งนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจา รับ
สั่งวาดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหนําไปใชฐานเปนของขอยืม.

พุทธานุญาตใหเก็บเสนาสนะไปรักษา
[๓๑๑] สมัยนั้น มหาวิหารของสงฆชํารุด ภิกษุทั้งหลายรังเกียจ
ไมนําเสนาสนะออกไป จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจา รับสั่งวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหนําไปเพื่อเก็บรักษา
ไวได.
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พุทธานุญาตใหแลกเปลี่ยน
[๓๑๒] สมัยนั้น ผากัมพลมีราคามาก เปนบริขารสําหรับเสนาสนะ
เกิดขึ้นแกสงฆ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมี
พระภาคเจา รับสั่งวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหแลกเปลี่ยนเพื่อ
ประโยชนแกผาติกรรมได.
[๓๑๓] สมัยนั้น ผามีราคามาก เปนบริขารสําหรับเสนาสนะเกิดขึ้น น
แกสงฆ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจาพระผูมีพระภาคเจา
รับสั่งวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหแลกเปลี่ยนเพื่อประโยชนแก
ผาติกรรมได.
พุทธานุญาตผาเช็ดเทา
[๓๑๔] สมัยนั้น หนังหมีบังเกิดแกสงฆ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่ ง
นั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจา รับสั่งวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
เราอนุญาตใหทําเปนผาเช็ดเทา.
[๓๑๕] สมัยตอมา เครื่องเช็ดเทารูปวงลอบังเกิดแกสงฆ ภิกษุ
ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจา รับสั่งวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต ใหทําเปนผาเช็คเทา.
[๓๑๖] สมัยตอมา ผาทอนนอยบังเกิดแกสงฆ ภิกษุทั้งหลายกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจา รับสั่งวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย เราอนุญาตใหทําเปนผาเช็ดเทา.
มีเทาเปอนหามเหยียบเสนาสนะ
[๓๑๗] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายเหยียบเสนาสนะดวยเทาที่ยังมิไดลาง
เสนาสนะเปรอะเปอน ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่ งนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา
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พระผูมีพระภาคเจา รับสั่งวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงเหยียบเสนาสนะ
ดวยเทาที่ยังมิไดลาง รูปใดเหยียบ ตองอาบัติทุกกฏ.
มีเทาเปยกหามเหยียบเสนาสนะ
[๓๑๘] สมัยตอมา ภิกษุทงั้ หลายเหยียบเสนาสนะดวยเทาที่ยังเปยก
เสนาสนะเปรอะเปอน ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่ งนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา
พระผูมีพระภาคเจา รับสั่งวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงเหยียบเสนาสนะ
ดวยเทาที่ยังเปยก รูปใดเหยียบ ตองอาบัติทุกกฏ.

สวมรองเทาหามเหยียบเสนาสนะ
[๓๑๙า สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายสวมรองเทาเหยียบเสนาสนะ
เสนาสนะเปรอะเปอน ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่ งนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา
พระผูมีพระภาคเจา รับสั่งวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ภิกษุสวมรองเทาไมพึง
เหยียบเสนาสนะ รูปใดเหยียบ ตองอาบัติทุกกฏ.

ทรงหามถมเขฬะบนพื้นที่ขัดถู
[๓๒๐] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายถมเขฬะบนพื้นที่ขัดถูแลว ความงาม
ยอมเสียไป ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่ งนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมี
พระภาคเจา รับสั่งวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงถมเขฬะบนพื้นที่ขัดถู
แลว รูปใดถม ตองอาบัติทุกกฏ ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตกระโถน

พุทธานุญาตผาพันเทาเตียงตั่ง
[๓๒๑] สมัยนั้น ทั้งเทาเตียง ทั้งเทาตั่ง ยอมครูดพื้นที่ขัดถูแลว
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่ งนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจา
รับสั่งวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหใชผาพัน.
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[๓๒๒] สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายพิงฝาที่ขัดถูแลว ความงามยอมเสีย
ไป ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจา
รับสั่งวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงพิงฝาที่ขัดถูแลว รูปใดพิง ตอง
อาบัติทุกกฏ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตพนักอิง พนักอิงสวนลางครูดพื้น
และสวนบนครูดฝา ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา
พระผูมีพระภาคเจา รับสั่งวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหใชผาพัน
ทั้งขางลางและขางบน.
พุทธาญาตใหปูลาดนอน
[๓๒๓] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายลางเทาแลวยอมรังเกียจที่จะนอน จึง
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจา รับสั่งวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหปูลาดกอนแลวนอน
พุทธานุญาตภัตร
[๓๒๔] ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูที่เมืองอาฬวีตาม
พระพุทธาภิรมย แลวเสด็จจาริกทางกรุงราชคฤห เสด็จจาริกโดยลําดับ ถึง
กรุงราชคฤห ทราบวา พระองคประทับอยู ณ พระเวฬุวันวิหารอันเปนสถานที่
พระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตกรุงราชคฤหนั้น.
[๓๒๕] สมัยตอมา กรุงราชคฤหมีขาวแพง ประชาชนไมสามารถจะ
ทําสังฆภัตร แตปรารถนาจะทําอุทเทสภัตร นิมันตนภัตร สลากภัตร ปกขิกภัตร อุโปสถิกภัตร ปาฎิปทิกภัตร ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่ งนั้นแดพระผูมี
พระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจา รับสั่งวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต
สังฆภัตร อุทเทสภัตร นิมันตนภัตร สลากภัตร ปกขิกภัตร อุโปสถิกภัตร
ปาฏิปทิกภัตร.
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พุทธานุญาตใหสมมติภัตตุเทสก
[๓๒๖] สมัยนั้น พระฉัพพัคคียรับภัตตาหารดี ๆ ไวสาํ หรับพวกตน
ใหภัตตาหารเลว ๆ แกภิกษุทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมี
พระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจา รับสั่งวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต
ใหสมมติภิกษุที่ประกอบดวยองค ๕ เปนภัตตุเทสก คือ :๑. ไมถึงความลําเอียงเพราะความชอบพอ
.
๒. ไมถึงความลําเอียงเพราะความเกลียดชัง
๓. ไมถึงความลําเอียงเพราะความงมงาย
๔. ไมถึงความลําเอียงเพราะความกลัว และ
๕. รูจ ักภัตรที่แจกแลวและยังมิไดแจก .
วิธีสมมติ
[๓๒๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆพึงสมมติอยางนี้ พึงขอรอง
ภิกษุกอน ครั้นแลวภิกษุผูฉลาด ผูส ามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวย
ญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังนี้ :กรรมวาจาสมมติ
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ถาความพรอมพรั่งของสงฆ
ถึงที่แลว สงฆพึงสมมติภิกษุมีชื่อนี้เปนภัตตุเทสก นี้เปนญัตติ
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา สงฆสมมติภิกษุมีชื่อนีเ้ ปน
ภัตตเทสก การสมมติภกิ ษุมีชื่อนี้เปนภัตตุเทสก ชอบแกทานผูใด
ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด
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ภิกษุมีชื่อนี้ สงฆสมมติเปนภัตตุเทสก แลว ชอบแกสงฆ
เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไว ดวยอยางนี้.
วิธีแจกภัตร
[๓๒๘] ครั้งนั้น พระภัตตุเทสกมีความสงสัยวา จะพึงแจกภัตร
อยางไรหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้น แดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจา
รับสั่งวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหเขียนชื่อลงในสลากหรือแผนผา
รวมเขาไว แลวจึงแจกภัตร.

สมมติภิกษุเปนผูแตงตั้งเสนาสนะเปนตน
[๓๒๙] สมัยนั้น สงฆไมมีภิกษุแตงตั้งงเสนาสนะ...
ไมมีภิกษุผูรักษาเรือนคลัง. .
ไมมีภิกษุผูรับจีวร...
ไมมีภิกษุผูแจกจีวร. ..
ไมมีภิกษุผูแจกขาวยาคู . . .
ไมมีภิกษุผูแจกผลไม . ..
ไมมีภิกษุผูแจกของเคี้ยว ของเคี้ยวที่ยังมิไดแจกยอมเสีย ภิกษุทั้งหลาย
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจา รับสั่งวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหสมมติภิกษุที่ประกอบดวยองค ๕ เปนผูแจกของ
เคี้ยว คือ :๑. ไมถึงความลําเอียงเพราะความชอบพอ
๒. ไมถึงความลําเอียงเพราะความเกลียดชัง
๓. ไมถึงความลําเอียงเพราะความงมงาย
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๔. ไมถึงความลําเอียงเพราะความกลัว และ
๕. รูจ กั ของเคี้ยวที่แจกแลวและยังมิไดแจก.
วิธีสมมติ
[๓๓๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆพึงสมมติอยางนี้ พึงขอรอง
ภิกษุกอน ครั้นแลว ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวย
ญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังนี้ :กรรมวาจาสมมติ
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ถาความพรอมพรั่งของ
สงฆถึงที่แลว สงฆพึงสมมติภิกษุมีชอื่ นี้เปนผูแจกของเคี้ยว นี้เปน
ญัตติ.
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา สงฆสมมติภิกษุมีชื่อเปน
ผูแจกของเคี้ยว การสมมติภิกษุมีชอื่ นี้เปนผูแจกของเคี้ยวชอบ
แกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้น
พึงพูด.
ภิกษุมีชื่อนี้ สงฆสมมติเปนผูแจกของเคี้ยวแลว ชอบแกสงฆ
เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไว ดวยอยางนี้.
สมมติภิกษุเปนผูแจกของเล็กนอย
[๓๓๑] สมัยนั้น บริขารเล็กนอยเกิดขึ้นในเรือนคลังของสงฆ ภิกษุ
ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจารับสั่งวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหสมมติภิกษุที่ประกอบดวยองค ๕ เปนผู
แจกของเล็กนอย คือ :-
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๑. ไมถึงความลําเอียงเพราะความชอบพอ
๒. ไมถึงความลําเอียงเพราะความเกลียดชัง
๓. ไมถึงความลําเอียงเพราะความงมงาย
๔. ไมถึงความสําเอียงเพราะความกลัว และ
๕. รูจ ักของที่แจกแลว และมิไดแจก.
วิธีสมมติ
[๓๓๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆพึงสมมติอยางนี้ พึงขอรอง
ภิกษุกอน ครั้นแลวภิกษุผูฉลาด ผูส ามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวย
ญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังนี้ :กรรมวาจาสมมติ
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ถาความพรอมพรั่งของ
สงฆถึงที่แลว สงฆพึงสมมติภิกษุมชี ื่อนี้เปนผูแจกของเล็กนอย
นี้เปนญัตติ.
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา สงฆสมมติภิกษุมีชื่อนีเ้ ปน
ผูแจกของเล็กนอย การสมมติภิกษุมชี ื่อนี้เปนผูแจกของเล็กนอย
ชอบแกทานผูใด ทานผูน ั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทาน
ผูนั้นพึงพูด.
ภิกษุมีชื่อนี้ สงฆสมมติเปนผูแจกของเล็กนอยแลว ชอบ
แกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไว ดวยอยางนี้.
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ของเล็กนอยที่ควรแจก
[๓๓๓] อันภิกษุผูแจกของเล็กนอยนั้น เข็มเลมหนึ่งก็ควรให มีดก็
ควรให รองเทาก็ควรให ประคดเอวก็ควรให สายโยกบาตรก็ควรให ผากรองน้ําก็ควรให ธมกรกก็ควรให ผากุสิก็ควรให ผาอัฑฒกุสิก็ควรให
ผามณฑลก็ควรให ผาอัฑฒมณฑลก็ควรให ผาอนุวาตก็ควรให ผาดานสะกัด
ก็ควรให ถาเนยใส น้ํามัน น้ําผึ้ง หรือน้ําออยของสงฆมีออยู ควรใหลิ้มได
คราวเดียว ถาตองการอีก ก็ควรใหอีก ถาตองการแมอีก ก็ควรใหอีก
พุทธานุญาตใหสมมติภิกษุเปนผูแจกผาเปนตน
[๓๓๔] สมัยนั้น สงฆไมมีภิกษุผูแจกผา...
ไมมีภิกษุผูแจกบาตร. . .
ไมมีภิกษุผูใชคนวัด...
ไมมีภิกษุผูใชสามเณร. ..สามเณรทั้งหลายอันภิกษุไมใช ยอมไมทาํ
การงาน ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระ
ภาคเจารับสั่งวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหสมมติภิกษุที่ประกอบดวย
องค ๕ เปนผูใชสามเณร คือ :๑. ไมถึงความลําเอียงเพราะความชอบพอ
๒. ไมถึงความลําเอียงเพราะความเกลียดชัง
๓. ไมถึงความลําเอียงเพราะความงมงาย
๔. ไมถึงความลําเอียงเพราะความกลัว และ
๕. รูจ ักการงานที่ใชแลวและยังมิไดใช.
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วิธีสมมติ
[๓๓๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆพึงสมมติอยางนี้ พึงขอรอง
ภิกษุกอน ครั้น แลวภิกษุผูฉลาด ผูส ามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวย
ญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังนี้ :กรรมวาจาสมมติ
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ถาความพรอมพรั่งของสงฆ
ถึงที่แลว สงฆพึงสมมติภิกษุมีชื่อนี้เปนผูใชสามเณร นี้เปนญัตติ.
ทานเจาขา ขอสงฆ จงฟงขาพเจา สงฆสมมติภิกษุชื่อนี้เปน
ผูใชสามเณร การสมมติภิกษุมีชื่อนี้เปนผูใชสามเณร ชอบแกทาน
ผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด.
ภิกษุมีชื่อนี้ สงฆสมมติเปนผูใชสามเณรแลว ชอบแกสงฆ
เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ ดวยอยางนี้.
ภาณวาร ที่ ๓ จบ
เสนาสนขันธกะ ที่ ๖ จบ
หัวขอประจําขันธกะ
[๓๓๖] ๑. เรื่องพระพุทธเจาผูประเสริฐยังมิไดทรงบัญญัติวิหาร ใน
ครั้งนั้น สาวกของพระชินเจาเหลานั้นอยูในที่นั้น ๆ ยอมออกมาจากที่อยู ๒.
เรื่องเศรษฐีคหบดีเห็นภิกษุเหลานั้นแลวไดกลาวแกภิกษุทั้งหลาย ดังนี้วา
ขาพเจาจะใหสรางวิหาร ทานทั้งหลายพึงอยู ภิกษุทูลถามพระโลกนายก ๓.
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เรื่องพระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาตที่เรน ๕ อยาง คือ ก. วิหาร ช. เรือนมุง
แถบเดียว ค. เรือนชั้น ง. เรือนโลน จ. ถา ๔. เรื่องเศรษฐีสรางวิหาร
๖๐ หลัง ๕. เรื่องมหาชนสรางวิหารไมมีบานประตู ๖. เรื่องภิกษุไมระวัง
๗. เรื่องทรงอนุญาตบานประตู ๘. เรื่องทรงอนุญาตกรอบเช็ดหนา ครกรองรับเดือยประตู หวงขางบน ๙. เรื่องทรงอนุญาตชองเชือกชัก และเชือก
สําหรับชัก ๑๐. เรื่องทรงอนุญาตสายยู ไมหัวลิง ลิ่ม กลอน ๑๑. เรื่อง
ทรงอนุญาตชองลูกดาลทําดวยโลหะ ไม และเขา ๑๒. เรื่องทรงอนุญาต
ลิ่มยนต ๑๓. เรื่องหลังคาฉาบดวยดิน ทั้งขางนอกขางใน ๑๔. เรื่องหนาตาง
มีชุกชี หนาตางมีตาขาย หนาตางมีซี่กรง ๑๕. เรื่องผาผืนเล็กสําหรับหนาตาง
๑๖. เรื่องมูลี่หนาตาง ๑๗. เรื่องทรงอนุญาตเครื่องปูลาด ๑๘. เรื่องทรง
อนุญาตแผนกระดานคลายตั่ง ๑๙. เรื่องทรงอนุญาตเตียงถักหรือสาน ๒๐.
เรื่องทรงอนุญาตเตียงมีแนแครสอดเขาในเทา ๒๑. เรื่องทรงอนุญาตตั่งมีแมแครสอดเขาในเทา ๒๒. เรื่องทรงอนุญาตเตียงมีแมแครติดกับเทา ๒๓.
เรี่องทรงอนุญาตตั่งมีแมแครติดกับเทา ๒๔. เรื่องทรงอนุญาตเตียงมีเทาดั่ง
กามปู ๒๕. เรื่องทรงอนุญาตตั่งมีเทาดั่งกามปู ๒๖. เรื่องทรงอนุญาตเตียง
มีเทาจดแมแคร ๒๗. เรื่องทรงอนุญาตตั่งมีเทาจดแมแคร ๒๘. เรื่องทรง
อนุญาตมาสี่เหลี่ยม ๒๙. เรื่องทรงอนุญาตมาสี่เหลี่ยมชนิดสูง ๓๐. เรื่องทรง
อนุญาตมาสี่เหลี่ยมชนิดสูงมีพนักสามดาน ๓๑. เรื่องทรงอนุญาตมาสี่เหลี่ยม
มีพนักสามดานชนิดสูง ๓๒. เรื่องทรงอนุญาตตั่งหวาย ๓๓. เรื่องทรง
อนุญาตตั่งหุมดวยผา ๓๔. เรื่องทรงอนุญาตตั่งขาทราย ๓๕. เรื่องทรง
อนุญาตตั่งกานมะขามปอม ๓๖. เรื่องทรงอนุญาตแผนกระดาน ๓๗. เรื่อง
ทรงอนุญาตเกาอี้ ๓๘. เรื่องทรงอนุญาตตั่งฟาง ๓๙. เรื่องทรงหามนอน
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บนเตียงสูง ๔๐. เรื่องภิกษุนอนเตียงต่ําถูกงูกัด จึงทรงอนุญาตเขียงรองเทา
เตียง ๔๑. เรื่องทรงอนุญาตเขียงรองเทาเตียงสูง ๘ นิ้วเปนอยางยิ่ง ๔๒.
เรื่องทรงอนุญาตดายสําหรับถักเตียง ๔๓. เรือ่ งทรงอนุญาตใหเจาะตัวเตียง
แลวถักเปนตาหมากรุก ๔๔. เรื่องทรงอนุญาตใหทําเปนผารองพื้น ๔๕.
เรื่องทรงอนุญาตใหรื้อออกทําเปนหมอน ๔๖. เรื่องทรงหามใชหมอนกึง่ กาย
๔๗. เรื่องมีมหรสพบนยอดเขา ทรงอนุญาตฟูก ๕ ชนิด ๔๘. เรื่องทรง
อนุญาตผาสําหรับเสนาสนะ ๔๙. เรือ่ งทรงอนุญาตเตียงและตั่งบุ ๕๐. เรื่อง
ฟูกยอยลงขางลาง ๕๑. เรื่องโจรลักเลิกผาหุมนําไป ทรงอนุญาตใหทํารอยไว
๕๒. เรื่องทรงอนุญาตใหพิมพรอยนิ้วมือ ๕๓. เรื่องที่อยูอาศัยของพวก
เดียรถีย ทรงอนุญาตสีขาว สีดํา ทําบริกรรมดวยสีเหลือง ในวิหาร ๕๔.
เรื่องทรงอนุญาตดินปนแกลบ ๕๕. เรื่องทรงอนุญาตดินละเอียด ๕๖. เรือ่ ง
ทรงอนุญาตยางไม ๕๗. เรื่องทรงอนุญาตดินปนรํา ๕๘. เรื่องทรงอนุญาต
แปงเมล็ดพันธุผักกาด ๕๙. เรื่องทรงอนุญาตขี้ผึ้งเหลว ๖๐. เรื่องขี้ผึ้งเหลว
หนา ทรงอนุญาตใชผา เช็ด ๖๑. เรื่องพื้นหยาบสีดําไมจับ ทรงอนุญาตดินขุย
ไสเดือน ๖๒. เรื่องทรงอนุญาตยางไม ๖๓. เรือ่ งรูปภาพ ๖๔. เรื่องวิหาร
มีพื้นที่ต่ํา ๖๕. เรื่องกอ ๖๖. เรื่องภิกษุขึ้นลงพลัดตก ๖๗. เรื่องวิหารมี
พื้นโลงโถง ทรงอนุญาตฟากกึ่งหนึ่ง ๖๘. เรื่องทรงอนุญาตหองอีก ๓ หอง
๖๙. เรื่องวิหารเล็ก ๗๐. เรื่องเชิงฝา ๗๑. เรือ่ งฝนสาด ๗๒. เรื่องภิกษุ
รองโวยวาย ๗๓. เรื่องไมเดือยติดฝา ๗๔. เรือ่ งราวจีวร ๗๕. เรื่อง
ระเบียงกับฝาค้ํา ๗๖. เรื่องทรงอนุญาตราวสําหรับยึด ๗๗. เรื่องผงหญา
มีนัยดังกลาวแลว ในหนหลัง ๗๘. เรื่องที่กลางแจง น้าํ ฉันถูกแดดเผา
ทรงอนุญาตโรงน้ําฉัน ๗๙. เรื่องภาชนะน้ําฉัน ๘๐. เรื่องวิหาร ๘๑.
เรื่องซุม ๘๒. เรื่องบริเวณ เรื่องโรงไฟ ๘๓. เรื่องอาราม ๘๔. เรื่อง
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ซุมประตูมีนัยดังกลาวแลวในหนหลัง ๘๕. เรื่องอนาถบิณฑิกคหบดีมีศรัทธา
ผองใส ไดไปสูปาสีตวัน ไดเห็นธรรมแลวทูลอาราธนาสมเด็จพระนายก
พรอมกับภิกษุสงฆในระหวางหนทางไดชักชวนประชาชนใหสรางอาราม ๘๖.
เรื่องพระผูมีพระภาคเจาประทับอยูในเมืองเวสาลี เรื่องนวกรรม เรื่องพระศิษย
ของพระฉัพพัคคียรีบไปจองเสนาสนะ ๘๗. เรื่องใครควรไดภัตรอันเลิศ ๘๘.
เรื่องติดติรพรหมจรรย ๘๙. เรื่องบุคคลไมควรไหว ๙๐. เรื่องพระศิษย
ของพระฉัพพัคคียเกียดกันเสนาสนะ ๙๑. เรื่องประชาชนตกแตงปูที่นั่งที่
นอนสูงใหญในละแวกบาน ๙๒. เรือ่ งเตียงดังหุนนุน ๙๓. เรื่องพระผูมี
พระภาคเจาเสด็จเมืองสาวัตถี อนาถบิณฑิกคหบดีสรางอารามถวาย ๙๔. เรื่อง
เกิดโกลาหลในโรงภัตร ๙๕. เรื่องพระอาพาธ ๙๖. เรื่องที่นอนดี ๙๗.
เรื่องอางเลศ ๙๘. เรื่องพระสัตตรสวัคคียซอมวิหารอยูจําพรรษาในที่นั้น ๙๙.
เรื่องภิกษุมีความสงสัยวา ใครหนอควรใหถือเสนาสนะ ๑๐๐. เรื่องเสนาสนคาหาปกภิกษุมีความสงสัยวา ควรใหถือเสนาสนะอยางไรหนอ ๑๐๑. เรื่องให
แจกตามจํานวนวิหาร ๑๐๒. เรื่องใหแจกตามจํานวนบริเวณ ๑๐๓. เรื่อง
ทรงอนุญาตใหแจกสวนเพิ่ม แตไมปรารถนาก็อยาให ๑๐๔. เรื่องใหภิกษุ
อยูนอกสีมา ๑๐๕. เรื่องทรงหามเกียดกัน เสนาสนะตลอดกาลเปนนิตย ๑๐๖.
เรื่องการใหถอื เสนาสนะ ๓ ประการ ๑๐๗. เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร ๑๐๘.
เรื่องพระผูมีพระภาคเจาทรงสรรเสริญพระวินัย ๑๐๙. เรื่องภิกษุยืนเรียน
พระวินัย ๑๑๐. เรื่องทรงอนุญาตใหนั่งอาสนะเสมอกัน ๑๑๑. เรื่องภิกษุมี
อาสนะเสมอกันทําเตียงตั่งหัก ๑๑๒. ทรงอนุญาตใหนั่งได ๓ รูป และ ๒ รูป
๑๑๓. เรื่องทรงอนุญาตใหนั่งบนอาสนะยาวรวมกับผูนีอาสนะไมเสมอกันได
๑๑๔. เรื่องทรงอนุญาตใหใชสอยปราสาทมีเฉลียงรอบ ๑๑๕. เรื่องสมเด็จ
พระอัยยิกา ๑๑๖. เรื่องภิกษุเจาถิ่นในหางเมืองสาวัตถีแบงเสนาสนะของสงฆ
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๑๑๗. เรื่องกิฏาคิรีชนบท ๑๑๘. เรื่องภิกษุชาวเมืองอาฬวีใหนวกรรมดวย
เหตุเพียงวางกอนดินฉาบทาฝา ตั้งประตู ติดสายยู ติดกรอบเช็ดหนา ทําให
มีสีขาว สีดํา สีเหลือง มุงหลังคา ผูกมัดหลังคา ปดบังที่อาศัยแหงนกพิราบ
ปฏิสังขรณสิ่งชํารุดผุพัง ขัดถู ใหนวกรรมทั้ง ๒๐ ป ๓๐ ป ตลอดป ชั่วเวลา
ควันขึ้น ในเมื่อวิหารสําเร็จแลว เรื่องพระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาตให
นวกรรมแกวิหารที่ยังไมไดทํา ที่ทํายังไมเสร็จ ใหตรวจการงานในวิหารเล็ก
แลวใหนวกรรม ๕-๖ ป ใหตรวจการงานในวิหารมุงแถบเดียว แลวให
นวกรรม ๗-๘ ป ใหตรวจการงานในวิหารหรือปราสาทใหญ แลวใหนวกรรม
๑๐ ป ๑๒ ป ๑๑๙. เรื่องภิกษุใหนวกรรมวิหารทัง้ หลัง ๑๒๐. เรื่องภิกษุ
ใหนวกรรม ๒ แกวิหารหนึ่งหลัง ๑๒๑. เรื่องภิกษุถือนวกรรมแลวใหภิกษุ
อื่นอยู ๑๒๒. เรื่องภิกษุถือนวกรรมแลวเกียดกันเสนาสนะของสงฆ ๑๒๓.
เรื่องภิกษุใหนวกรรมแกวิหารที่ตั้งอยูนอกสีมา ๑๒๔. เรื่องภิกษุถือเอานวกรรม
แลวเกียดกันตลอดฤดูกาล ๑๒๕. เรือ่ งภิกษุถือเอานวกรรมแลวหลีกไปเสียบาง
สึกเสียบาง มรณภาพบาง ปฏิญาณเปนสามเณรบาง บอกลาสิกขาบาง ตอง
อันติมวัตถุบาง วิกลจริตบาง มีจิตฟุงซานบาง กระสับกระสายเพราะเวทนา
บาง ถูกยกวัตรฐานไมเห็นอาบัติบาง ฐานไมทําคืนอาบัติบาง ฐานไมสละคืน
ทิฏฐิอันลามกบาง ปฏิญาณเปนบัณเฑาะกบาง เปนเถยยสังวาสบาง เขารีต
เดียรถียบาง เปนสัตวดิรจั ฉานบาง เปนผูฆามารดาบาง เปนผูฆาบิดาบาง
ผูฆาพระอรหันตบาง ผูประทุษรายภิกษุณีบาง ผูทําลายสงฆบาง ผูทําโลหิตุปบาทบาง เปนอุภโตพยัญชนกบาง พึงมอบแกภิกษุอื่นดวยสั่งวา อยาให
ของสงฆเสียหาย เมื่อยังไมเสร็จ ควรมอบใหแกภิกษุอื่น เมื่อทําเสร็จ แลว
หลีกไป นวกรรมเปนของภิกษุนั้นนั่งเอง สึก ถึงมรณภาพ ปฏิญาณเปน
สามเถร บอกลาสิกขา ตองอันติมวัตถุ สงฆเปนเจาของ วิกลจริต มีจิตฟุงซาน
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กระสับกระสายเพราะเวทนา ถูกยกวัตร ฐานไมเห็นอาบัติ ฐานไมทําคืนอาบัติ
ฐานไมสละคืนทิฎฐิอันลามก นวกรรมนั้นตกเปนของภิกษุนั้นนั่นเอง เปน
บัณเฑาะก เปนเถยยสังวาส เขารีต เดียรถีย เปนสัตวดิรัจฉาน ฆามารดา
ฆาบิดา ฆาพระอรหันต ประทุษรายภิกษุณี ทําลายสงฆ ทําโลหิตุปบาท
ปฏิญาณเปนอุภโตพยัญชนก สงฆเปนเจาของ ๑๒๖. เรื่องภิกษุนําเสนาสนะ
ไปใชในที่อนื่ ๑๒๗. เรื่องภิกษุรังเกียจ ๑๒๘. เรื่องวิหารใหญชํารุด ๑๒๙.
เรื่องผากัมพล ๑๓๐. เรือ่ งผามีราคามาก ๑๓๑. เรื่องหนังหุม ๑๓๒. เรี่อง
ผาเช็ดเทารูปวงลอ ๑๓๓. เรื่องผาผืนเล็ก ๑๓๔. เรื่องภิกษุ เหยียบเสนาสนะ
เรื่องเทาเปยก ๑๓๖. เรือ่ งสวมรองเทา ๑๓๗. เรื่องถมเขฬะ ๑๓๘. เรื่อง
เทาเตียงตั่งครูดฟน ๑๓๙. เรื่องภิกษุพิงฝา ทรงอนุญาตพนักอิง พนักอิง
ครูดฝาอีก ๑๔๐. เรื่องลางเทา ทรงอนุญาตใหปูเครื่องลาดนอน ๑๔๑.
เรื่องประทับในกรุงราชคฤห ประชาชนไมอาจถวายสังฆภัตร ๑๔๒. เรื่อง
แจกภัตรเลว สมมติพระภัตตุเทสก เรื่องแจกภัตรอยางไร ๑๔๓. เรื่องสมมติ
ภิกษุเปนผูทั้งเสนาสนะ สมมติภิกษุเปนผูรักษาเรือนคลัง .. . เปนผูรับจีวร...
เปนผูรับแจกจีวร . . . เปนผูแจกขาวยาคู . . . เปนผูแจกผลไม... เปนผูแจก
ของเคี้ยว . . . เปนผูแจกของเล็กนอย . . . เปนผูแจกผา . . . เปนผูแจกบาตร...
เปนผูใชคนวัด. .. เปนผูใชสามเณร พระผูมีพระภาคเจา ผูทรงครอบงํา
ซึ่งสรรพธรรม ทรงรูจักโลก มีพระหทัยเกื้อกูล เปนผูนําชั้นเยี่ยม ทรง
บัญญัติแลวเพื่อหลีกเรน เพื่อความสุข เพื่อเพง และเพื่อเห็นแจง ดังนี้แล.
หัวขอประจําขันธกะ จบ
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เสนาสนักขันธกวรรณนา
[วินิจฉัยในเสนาสนักขันธกะ]
วินิจฉัยในเสนาสนักขันธกะ พึงทราบดังนี้ :บทวา เสนาสนะเปนของยังมิไดทรงบัญญัติ ไดแก เปนของ
ยังมิไดอนุญาต .
ที่อยูที่เหลือ พนจากเรือนมุงแถบเดียวเปนตนไป ชื่อวิหาร.
เรือนมุงแถบเดียวนั้น ไดแก เรือนที่โคงดังปกครุฑ.
ปราสาทนั้น ไดแก ปราสาทยาว.
เรือนโลนนั้น ไดแก ปราสาทนั่งเอง แตมีเรือนยอดตั้งอยูบนพื้น
บนอากาศ.
ถ้ํา นัน้ ไดแก ถ้ําอิฐ ถ้ําศิลา ถ้ําไม ถ้ําดิน
คําวา เพื่อสงฆทั้ง ๔ ทิศที่มาแลว และยังไมมา คือเพื่อสงฆ
ผูอยูใน ๔ ทิศ ทั้งที่มาแลว ทั้งที่ยังมิไดมา.
[วาดวยวิหารทาน]
วินิจฉัยในอนุโมทนาคาถา พึงทราบดังนี้ :สองบทวา เย็น รอน พระผูมีพระภาคเจาตรัสวาดวยอํานาจฤดูผิด
สวนกัน.
ลมเจือหยาดน้ํา ทานเรียกวา ลมในสิสริ ฤดู ในคํานี้วา สิสิเร จาป
วุฎิโย.
ฝนนั้น คือ ฝนที่เกิดแตเมฆโดยตรงนั่นเอง.
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บทเหลานี้ทั้งหมด พึงประกอบกับบทนี้เทียววา ปฏิหนติ.
บทวา ปฏิหฺติ ไดแก ลมและแดดอันวิหารยอมปองกัน.
บทวา เลณตถ คือ เพื่อหลีกเรนอยู.
บทวา สุขตถ คือ เพื่อความอยูสบาย เพราะไมมีอันตราย มีเย็น
เปนตน .
สองบทนี้วา ฌายิตุญจ วิปสสิตุ พึงประกอบกับบทนี้เทียววา
สุขตถฺจ.
จริงอยู ทานกลาวคําอธิบายดังนี้ :การถวายวิหาร เพื่อความสุข. การถวายวิหารเพื่อความสุข เปนไฉน ?
ความสุขใด มีเพื่อเพงพินิจ และเพื่อเห็นแจง, การถวายวิหารเพื่อความสุขนั้น.
อีกประการหนึ่ง สองบทวา ฌายิตฺุจ วิปสสิตุ นี้ พึงประกอบ
กับบทหลังบางวา ถวายวิหารเพื่อเพงพินิจ และเพื่อเห็นแจง.
การถวายวิหารแกสงฆ ของทายกผูถวายดวยตั้งใจวา ภิกษุทั้งหลาย
จักเพงพินิจ จักเห็นแจง ในกุฎีนี้ ทานผูรูทั้งหลาย สรรเสริญวาเลิศ. จริง
อยู พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสดํานี้วา ผูใดใหที่อยูผูนั้นเปนผูใหครบทุกอยาง.
จริงอยู การถวายวิหาร ทานผูรูทั้งหลายสรรเสริญวาเลิศ เพราะเหตุ
นั้น พระผูมพี ระภาคเจาจึงทรงประพันธคาถาวา ตสฺมา หิ ปณฑิโต โปโส.
คําวา วาสเยตถ พหุสสุเต มีความวา พึงนิมนตภิกษุทั้งหลาย
ผูเปนพหูสูตดวยการเลาเรียน และผูเปนพหูสูตดวยความตรัสรู ใหอยูในวิหาร.
นี้.
หลายบทวา เตส อนฺนฺจ เปนตน มีความวา ขาว น้าํ ผา
และเสนาสนะ มีเตียงตั่งเปนตน อันใด สมควรแกภิกษุเหลานั้น, พึงมอบถวาย
ปจจัยทั้งปวงนั้น ในภิกษุเหลานั้น ผูซื่อตรง คือมีจิตไมคดโกง
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บทวา ทเทยฺย คือ พึงมอบถวาย (หรือเพิ่มถวาย).
ก็แล พึงถวายปจจัยนั้น ดวยจิตอันเลื่อมใส ไมยังความเลื่อมใสแหง
จิตใหคลายเสีย. จริงอยู ทายกนั้นจะรูทั่วถึงธรรมใดในพระศาสนานี้แลว เปน
ผูไมมีอาสวะ ปรินิพพาน ภิกษุผูเปนพหูสูตเหลานั้น ยอมแสดงธรรมนั้น ซึ่ง
เปนเครื่องบรรเทาทุกขทั้งปวง แกเขาผูมีจิตผองใสอยางนั้น ฉะนี้แล.
[วาดวยลายยูเปนตน]
วินิจฉัยในคําวา อาวิญฉนฉิทท อาวิญฉนชฺชุ นี้ มีความวา
ขึ้นชื่อวาเชือก แมถาเปนของที่ทําดวยหางเสือ ควรแท. เชือกบางอยางไม
ควรหามิได.
ดาล ๓ ชนิดนั้น ไดแก กุญแจ ๓ อยาง.
วินิจฉัยในคําวา ยนตก สูจิก นี้วา ภิกษุควรทํากุญแจยนตที่ตน
รูจัก และลูกกุญแจสําหรับไขกุญแจยนตนั้น.
ที่ชื่อวาหนาตางสอบบน คลายเวทีแหงเจดีย
ที่ชื่อวาหนาตางตาขาย ไดแก หนาตางที่ขึงขาย.
มีชื่อวาหนาตางซี่ ไดแก หนาตางลูกรง.
ในคําวา จกกลิก นี้ มีความวา เราอนุญาตใหผูกผาเล็ก ๆ คลาย
ผาเช็ดเทา.
คําวา วาตปานภิสิก มีความวา เราอนุญาตใหทําเสื่อ ไดขนาด
หนาตางผูกไว.
[วาดวยเตียงและตั่ง]
บทวา มิฒึ ไดแก กระดานตั่ง
บทวา วิทลมฺจ ไดแก เตียงหวาย หรือเตียงที่สานดวยดอกใมไผ.
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ตั่ง ๔ เหลี่ยมจตุรัส เรียกวา อาสันทิกะ.
จริงอยู ตั่งยาวดานเดียวเทานั้น มีเทา ๘ นิ้ว จึงควร สวนตั่ง ๔
เหลี่ยมจตุรัส พึงทราบวา แมเกินประมาณก็ควร เพราะพระบาลีวา เรา
อนุญาตตั่ง ๔ เหลี่ยมจตุรัสแมสูง.
เตียงที่ทําพนักพิง ๓ ดาน ชือ่ สัตตังคะ. แมสัตตังคะนี้ ถึงเกิน
ประมาณก็ควร.
ตั่งที่ทําเสร็จดวยหวายลวน เรียกวา ภัททปฐะ.
เฉพาะตั่งที่ขึงดวยผาเกา เรียกวา ปฐกา.
ตั่งที่คิดเทาบนเขียงไม ทําคลายโตะกินขาว เรียกชื่อวา ตั่งขาทราย.
ตั่งมีเทามากประกอบไวดวยอาการดังผลมะขามปอม ชื่อวา ตั่งกาม
มะขามปอม.
ตั่งที่มาในพระบาลี เทานี้กอน, สวนตั่งไมควรทั้งหมด วินิจฉัยใน
อธิการวาดวยตั่งนี้ เทานี้ .
ตั่งที่ถัดดวยแฝก หรือถักดวยหญาปลอง หรือถักดวยหญามุงกระตาย
เรียกวา เกาอี้.
ในคําวา อฏงฺคุลปรม มญจปฏิปาทก นี้ วา ๘ นิ้ว คือ นิ้ว
ขนาดของพวกมนุษยนั่น เอง.
[วาดวยเครื่องลาดพื้นและนุนเปนตน ]
เครื่องปูลาดเพื่อตองการจะรักษาผิวแหงพื้นที่ทําบริกรรม เรียกชื่อวา .
จิมิลิกา ผาคลุม.
นุนแหงตนไมนั้น ไดแก นุนแหงตนไมเหลาใดเหลาหนึ่ง มีตนงิ้ว
เปนตน .

พระวินัยปฎก จุลวรรค เลม ๗ ภาค ๒ - หนาที่ 181

นุนแหงเครือวัลยนั้น ไดแก นุนแหงเถาวัลย เหลาใดเหลาหนึ่ง มี
เถาน้ํานมเปนตน.
นุนแหงหญานั้น ไดแก นุนแหงติณชาติเหลาใดเหลาหนึ่ง มีหญา
คมบางเปนตน โดยที่สุด แมนุนแหงออยและไมออเปนตน .
ภูตคามทั้งปวง เปนอัน พระผูมีพระภาคเจาทรงรวมเขาดวยตนไม
เถาวัลยและหญา ๓ ชนิดเหลานี้.
จริงอยู ขึ้นชื่อวา ภูตคามอื่น ซึ่งพน จากรุกขชาติ วัลลิชาติและ
ติณชาติไป ยอมไมมี. เพราะฉะนั้น นุนแหงภาคตามชนิดใดชนิดหนึ่ง ยอม
ควรในการทําหมอน.
แตครั้น มาถึงฟูกเขา นุนนั้น แมทุกชนิด ทานกลาววา เปนนุนที่
ไมควร. และจะควรในการทําหมอนเฉพาะนุนนั้นอยางเดียวหามิได, แมขน
แหงนกทุกชนิด มีหงสและนกยูงเปนตน และแหงสัตว ๔ เทาทุกชนิด มีสีหะ
เปนตน ก็ควร.
แคดอกไมชนิดใดชนิดหนึ่ง มีดอกประยงคและดอกพิกุลเปนตน ไม
ควร. เฉพาะใบเตารางลวน ๆ ทีเดียว ไมควร, แตปน ควรอยู แมนุนคือ
ขนสัตวเปนตน ๕ อยาง ที่ทรงอนุญาตสําหรับฟูก ก็ควรในการทําหนอน.
[วาดวยมอน]
ในกุรนุ ทีกลาววา บทวา อฑฺฒกายิกานิ มีความวา ชนทั้งหลาย
ยอมทอดกายตั้งแตบั้นเอวจนถึงศีรษะบนหมอนเหลาใด หมอนเหลานั้น ชื่อ
มีประมาณกึ่งกาย.. หมอนที่จัดวา ไดขนาดกับ ศรีษะ คือ ดานกวาง เมื่อวัด
ในระหวางมุมทั้ง ๒ เวน มุมหนึ่งเสียในบรรดา ๓ มุม ไดคืบ ๑ กับ ๔ นิ้ว
ตรงกลางไดศอกกําหนึ่ง สวนดานยาว ยาวศอกคืบหรือ ๒ ศอก.
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นี้เปนกําหนดอยางสูงแหงหมอนที่ไดขนาดกับศรีษะ. กวางเกินกวา
กําหนดนี้ขึ้นไปไมควร. ต่ําลงมาควร.
หนอน ๒ ชนิด คือ หมอนหนุนศีรษะ และหมอนหนุนเทา ควร
แกภิกษุผูไมอาพาธแท. ภิกษุผูอาพาธจะวางหมอนหลายใบแลวปูเครื่องลาดขาง
บนแลวนอน ก็ควร.
อนึ่ง พรุปุสสเทวเถระกลาววา นุนที่เปนกัปปยะะ ๕ อยางเหลาใด
ที่ทรงอนุญาต สําหรับฟูกทั้งหลาย, หมอนที่ทําดวยนุนเหลานั้นแมใหญก็ควร
ฝางพระอุปติสสเถระผูวินัยธรกลาววา ประมาณนั่นแล ควรแกภิกษุ
ผูยัดนุนเปนกัปปยะ หรือนุนที่เปนอกัปปยะ ดวยคิดวา จักทําหมอน.
[วาดวยฟูก]
ฟูก ๕ อยางนั้น ไดแก ฟูกที่ยดั ดวยของ ๕ อยาง มีขนสัตวเปนตน
จริงอยู พระผูมพี ระภาคเจาตรัสจํานวนแหงฟูกเหลานี้ ตามจํานวน
แหงนุน
บรรดานุนเหลานั้น ขนแกะอยางเดียวเทานั้น มิไดทรงถือเอาดวย
อุณณศัพท็, แตวา เวนขนมนุษยเสียแลว ขนแหงนกและสัตว ๔ เทาซึ่งเปน
ชาติที่มีเนื้อเปนกัปปยะและอกัปปยะ ชนิดใดชนิดหนึ่ง บรรดามี ขนทั้งหมด
นั้น ทรงถือเอาในอธิการวาดวยฟูกนี้ ดวยอุณณศัพททั่งนั้น.
เพราะฉะนั้น บรรดาจีวร ๖ ชนิด และอนุโลมจีวร ๖ ชนิด ภิกษุ
ทําเปลือกฟูกดวยชนิดหนึ่งแลว ยัดขนสัตวทุกอยางนั้นทําเปนฟูก ก็ควร.
อนึ่ง แมฟูกที่ภิกษุมิไดขัดขนแกะ ใสแตผากัมพล ๔ ชั้นหรือ ๕ ชั้น
ยอมถึงความนับวาฟูกขนสัตวเหมือนกัน.
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บรรดาฟูกทั้งหลายมีโจฬภิสิเปนตน ฟูกที่เขารวบรวมเศษผาใหม หรือ
เศษผาเกา อยางใดอยางหนึ่งซอนเขา หรือยัดเขาขางใน ชื่อโจฬภิสิ ฟูกที่
ยัดเปลือกไมชนิดใดชนิดหนึ่ง ชื่อวากภิสิ. ฟูกที่ยัดหญาชนิดใดชนิดหนึ่ง ชือ่
ติณภิสิ. ฟูกที่ยัดใบไมชนิดใดชนิดหนึ่ง นอกจากใบเตารางลวน พึงทราบวา
ปณณภิสิ.
สวนใบเตารางเฉพาะที่ปนกับใบไมเหลาอื่น จึงควร. ใบเตารางลวน
ไมควร
สําหรับฟูก ไมมีจํากัดประมาณ พึงกะประมาณตามความพอใจของ
ตน กําหนดดูพอสมควรแกฟูกเหลานี้ คือ ฟูกเตียง ฟูกตั่ง ฟูกปูพื้น ฟูก
ที่จงกรม ฟูกสําหรับเช็ดเทา.
สวนในกุรุนทีแกวา นุน ๕ อยาง มีขนสัตวเปนตน ซึง่ ควรในฟูก
ยอมควรแมในฟูกหนัง. ดวยคําที่กลาวในอรรถกถากุรุนทีนั้น เปนอันสําเร็จ
สันนิษฐานวา ภิกษุใชสอยฟูกหนัง ยอมควร.
ขอวา ลาดฟูกเตียงบนตั่ง ไดแก ปูลงบนตั่ง. แมอรรถวา นํา
ไปเพื่อประโยชนแกการปู ดังนี้ก็เหมาะ.
สองบทวา อุลฺโลก อกริตวา มีความวา ไมปูผารองไวขางใต.
สองบทวา โผสิตุ มีความวา เราอนุญาตใหเอาน้ํายอมหรือขมิ้น
แตมขางบน.
บทวา ภิตฺติกมฺม มีความ วา เราอนุญาต ใหทํารอยเปนทาง ๆ บน
เปลือกฟูก.
บทวา หตฺถภิตฺตึ มีความวา เราอนุญาตใหเจิมหมายรอยดวยนิ้ว
ทั้ง ๕.
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[วาดวยบริกรรมพื้น ]
บทวา อิกฺกาส ไดแก ยางไมหรือยางผสม.
บทวา ปฏมทฺท ได เก แปงเปยก.
บทวา กุณฺฑกมตฺติก ไดแก ดินเหนียวปนรํา.
บทวา สาสปกุฏ ไดแก แปงเมล็ดพรรณผักกาด.
บทวา สิตฺถเตลก ไดแก ขี้ผึงเหลว.
สองบทวา อจฺจุสฺสนฺน โหติ มีความวา เปนหยด ๆ ติดอยู.
บทวา ปจฺจุทฺธริตุ ไดแก เช็ด
บทวา ลณฺฑมตฺติก ไดแก ดินเหนียว คือ ขุยไสเดือน.
บทวา กสาว ไดแก น้ําฝาดแหงมะขามปอมและสมอ.
วินิจฉัยในคําวา น ภิกขฺ เว ปฏิภาณจิตฺต นี้ พึงทราบดังนี้ :รูปสตรีและบุรุษอยางเดียวเทานั้น อันภิกษุไมควรใหทํา หามิได รูปสัตวดิรัจฉาน โดยที่สุดแมรูปไสเดือนภิกษุไมควรทําเองหรือสั่งวา ทานจงทํา
ยอมไมไดแมเพื่อสั่งวา อุบาสก ทานจงทําคนเฝาประตู. แตยอมใหใชผูอื่น
เขียนเรื่องทั้งหลายซึ่งนาเลื่อมใส มีปกรณชาดกแลอสติสทานเปนตน หรือซึ่ง
ปฎิสังยุตดวยความเบื่อหนาย, ทั่งยอมใหทําเองซึ่งมาลากรมเปนตน .
บทวา อาฬกมนฺทา มีความวา เปนลาน อันเดียว คับคั่งดวยมนุษย.
[วาดวยหองเปนตน]
วินิจฉัยในบทวา ตโย คพฺเภ นี้ พึงทราบดังนี้ :สิวิกาคัพภะนั้น ไดแก หอง ๔ เหลี่ยมจตุรัส.
นาฬิกาคัพภะนั้น ไดแก หองยาวกวาดานกวาง ๒ เทาหรือ ๓ เทา
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หัมมิยคพัภะนั้น ไดแก หองเรือนยอดชั้นอากาศ หรือหองมีหลังคา
โลน
บทวา กุลงฺกปาทก มีความวา เราอนุญาตใหคงเชิงฝาซึ่งเลื่อนที่
ไมได เจาะไมตอกเดือยในไมนน รองบนพื้นเพื่อหนุนเชิงฝาเกา.
บทวา ปริตฺตาณกิฏก มีความวา เราอนุญาตใหติดกันสาดเพื่อ
ปองกันฝน.
บทวา อุทฺธาสุธ ไดแก ดินเหนียวซึ่งเคลากับมูลโคและเถา.
หนามุขเรียกวา เฉลียง. ขึ้นชือ่ วา ปฆนะ พึงทราบดังนี้ :ชนทัง้ หลาย เมื่อออกและเขา ยอมกระทบประเทศใด. ดวยเทาทั้งหลาย
คําวา ปฆนะ นี้ เปนชื่อ องประเทศนั้นที่ชักฝาออก ๒ ขาง ทําไวที่ประตู
กุฎี (ไดแกลบั แล) ปฆนะ นั้น เรียกวา ปฆานะ บาง.
ระเบียงรอบหองกลาง เรียกวา ปกุททะ ปาฐะวา ปกุฏฏ ก็มี.
โอสารกึ นั้น ไดแก หนามุขที่หลังคา ซึ่งติดคราวแลวทอด
ไมทอนออกไปจากคราวนั้น ทําไวที่กุฎีที่ไมมีระเบียง
กันสาดที่ติดหวงกลมสําหรับเลื่อน ชื่อวา แผงเลื่อน.
[วาดวยภาชนะน้ํา-ประตู]
ภาชนะน้ํานั้น ไดแก ภาชนะสําหรับตักน้ําใหดื่ม กระบวย และ
ขันอนุโลมตามสังขตักน้ํา.
อเปสี นั้น ไดแก เครื่องกั้นประตู ที่ใสเดือยเขาในไมยาวแลวผูก
เรียวหนาม.
ปลิฆะ นั้น ไดแก เครื่องกันประตูที่ติดลออยางที่ประตูบาน
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[เรื่องอนาถบิณฑิกะ]
รถทั้งหลายเทียมดวยแมมาอัสดรทั้งหลาย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อรถ
เทียมแมมาอัสดร.
บทวา อามุตฺตมณิกุณฺฑลา ไดแก ผูประดับตางหูแกวมณี.
บทวา ปรินิพฺพุโต มีความวา เพราะไมมีอุปธิคือกิเลส และอุปธิ
คือขันธ ทานจึงกลาววา ผูเย็นสนิท ไมมีอุปธิ.
บาทคาถาวา สพฺพา อาสตฺติโย เฉตฺวา มีความวา ตัดความ
ปรารถนาในอารมณทั้งหลายมีรูปเปนตน หรือในภพทั้งปวง.
บาทคาถาวา วิเนยฺย หทเย ทร ไดแก กําจัดความกระวนกระวาย
คือกิเลส ในจิตเสีย.
ทรัพยสําหรับใชหมดไป เรียกวา ทรัพยอนั ควรหมด เปลือง.
บทวา อาเทยฺยวาโจ มีความวา ถอยคําของอนาถบิณฑิกคหบดีนั้น
อันชนเปนอันมากควรเชื่อถือ; อธิบายวา คนเปนอันมากยอมสําคัญถอยคําของ
คหบดีนั้น วา อันตนควรฟง.
สองบทวา อาราเม อกสุ มีความวา ชนเหลาใดมีทรัพย ชน
เหลานั้นไดสรางดวยทรัพยของตน ชนเหลาใดมีทรัพยนอย และไมมีทรัพย
คฤหบดีไดใหทรัพยแกชนเหลานั้น .
คฤหบดีนั้น ใหทรัพยแสนกหาปณะ และสิ่งของราคาแสนหนึ่งกระ
ทําการสรางวิหารไวในระยะโยชนหนึ่ง ในหนทางไกล ๔๕ โยชนแลว ไดไป
กรุงสาวัตถี ดวยประการฉะนี้.
สองบทวา โกฏิสนฺถร สนฺถราเปสิ มีความวา ไดเรียงกหาปณะ.
ใหริมจดกัน ในที่บางแหงหมายเอาประมาณแหงเครื่องลอมของตนไมหรือสระ

พระวินัยปฎก จุลวรรค เลม ๗ ภาค ๒ - หนาที่ 187

ซึ่งมีในเชตวันนั้นเรียงให ขุมทรัพยอันหนึ่ง ๑๘ โกฎิ ของคฤหบดีนั้น ไดถึง
ความสิ้นไป ดวยประการฉะนี้.
สองบทวา กุมารสฺส เอตทโหสิ มีความวา ความรําพึงนี้ไดมีแก
ราชกุมาร เพราะเห็นอาการอัน ผองใสแหงหนาของคฤหบดี ผูแมตองสละ
ทรัพยมากอยางนั้น .
สองบทวา โกฏก มาเปสิ มีความวา ราชกุมารใหสรางปราสาท
มีซุมประตู ๗ ชั้น.
คําวา อถ โข อนาถปณฺฑิโก คหปติ เชตวเน วิหาเร
การาเปส ฯ เป ฯ มณฺฑเป การาเปสิ มีความวา อนาถบิณฑิกคฤหบดี
สรางวิหารเปนตนเหลานี้ บนพื้นที่ประมาณ ๘ กรีส ดวยทรัพยแมอื่นอีก
๑๘ โกฏิ.
จริงอยู คฤหบดีชอื่ ปุนัพพสุมิต ไดซื้อพื้นที่ประมาณโยชนหนึ่งดวย
ปูอิฐทองคํา (เต็มพื้นที่) สรางวิหารถวายพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา
วิปสสี.
สิริวฑ
ั ฒคฤหบดี ไดซื้อพื้นที่ประมาณ ๓ คาวุต ดวยลาดไมเสา
ทองคํา สรางวิหารถวายพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา สิขี.
โสตถิชคฤหบคี ไดซื้อพื้นที่ประมาณกึ่งโยชน ดวยลาดผาลทองคํา
สรางวิหารถวายพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา เวสสภู.
อัจจุตคฤหบดี ไดซื้อพื้นที่ประมาณคาวุตหนึ่ง ดวยเรียงเทาชางทองคํา
สรางวิหารถวายพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา กกุสันธะ.
๑

๒

๑. ๑ กรีส - ๑๒๕ ศอก. หรือ ๑ เสน ๑๑ วา ๑ ศอก.
๒. ๑ คาวุต = ๑๐๐ เสน.
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อุคคคฤหบดี ไดซอื้ พื้นที่ประมาณกึ่งคาวุต ดวยเรียงอิฐทองคําสราง
วิหารถวายพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา โกนาคมนะ.
สุมังคลคฤหบดี ไดซื้อพื้นที่ประมาณ ๒๐ อุสภะ ดวยเรียงเตาทองคํา
สรางวิหารถวายพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา กัสสปะ
สุทัตตคฤหบดี ไดซื้อพื้นที่ประมาณ ๘ กรีส ดวยเรียงกหาปณะสราง
วิหารถวายพระผูมีพระภาคเจาของเราทั้งหลาย ฉะนั้นแล.
สมบัติทั้งหลายเสื่อมสิ้นไปโดยลําดับ ดวยประการฉะนี้ เพราะเหตุนั้น
สมควรแทที่จะเบื่อหนายในสมบัติทั้งปวง สนควรแทที่จะพน ไปเสีย ฉะนั้นแล.
[วาดวยนวกรรม]
บทวา ขณฺฑ ไดแก โอกาสที่รา ว.
บทวา ผุลฺล ไดแก โอกาสที่แตกแยะ.
บทวา ปฏิสงฺขริสสฺ ติ ไดแก จักทําใหคืนเปนปกติ.
ในกุรนุ ทีแกวา ก็ภิกษุผูไดนวกรรม ไมควรถือเอา เครื่องมือมีมีด
ขวานและสีวเปนตน ลงมือทําเอง. ควรรูวา เปนอันทําแลวหรือไมเปนอันทํา.
[วาดวยการจับจองเสนาสนะ]
หลายบทวา ปฏิโต ปฏิโต คนฺตฺวา มีความวา ไดยินวา
พระเถระมัวปรนนิบัติภิกษุไขอยู มัวชวยเหลือภิกษุผูแกผูเฒาอยู จึงมาขางหลัง
ภิกษุทั้งปวง. ขอนี้เปนจารีตของทาน. ดวยเหตุนั้นพระธรรมสังคาหกาจารยจึง
กลาววา ไปลาหลัง.
บทวา อคฺคาสน ไดแก เถรอาสน
บทวา อคฺโคทก ไดแก ทักษิโณทก.
บทวา อคฺคปณฺฑ ไดแก บิณฑบาตสําหรับเพระสังฆเถระ.
๑

๑ อุสภะ = ๕๒ วา.
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บทวา ปติฏาเปสิ ไดแก ทําการบริจาคทรัพย ๑๘ โกฏิสรางไว
อนาถบิณฑิกดฤหบดี บริจาคทั้งหมด ๕๔ โกฏิ ดวยประการฉะนี้.
วาดวยธรรมเนียมในโรงฉัน
บทวา วิปฺปกตโภชเน มีความวา ภิกษุกําลังฉันอยูในที่ใดที่หนึ่ง
ในละแวกบานก็ตาม ในวิหารก็ตาม ในปาก็ตาม เมื่อการฉันยังไมเสร็จไมควร
ใหลุก. ในละแวกบาน ภิกษุผูมาที่หลังพึ่งรับภิกษาแลวไปยังที่แหงภิกษุผูเปน
สภาคกัน. ถาชาวบานหรือภิกษุทั้งหลาย นิมนตวา ทานจงเขาไป ควรบอก
วา เมื่อเราเขาไป ภิกษุทั้งหลายจักตองลุกขึ้น. เธออัน เขากลาววา ที่นยี่ ังมี
ที่นั่ง จึงควรเขาไป. ถาใคร ๆ ไมกลาวคํานี้นอยหนึ่ง พึงไปที่อาสนศาลาแลว
เฉียดมายืนอยูในที่แหงภิกษุผูเปนสภาคกัน ; เมื่อภิกษุทั้งหลายทําโอกาสแลว
เธออันเขานิมนตวา นิมนตเขามาเถิด ดังนี้ พึงเขาไป. แตถา ที่อาสนะซึ่ง
จะถึงแกเธอ มีภิกษุมิไดฉันนั่งอยู จะใหภิกษุนั้นลุกขึ้น ควรอยู ภิกษุผูนั่ง
ดื่มหรือขบฉันยาคู และของเคี้ยวเปนตน อยางใดอยางหนึ่งแลว แมมีมอื วางก็
ไมควรใหลุก จนกวาภิกษุอื่นจะมา เพราะวาเธอนับวาเปนผูฉัน คางเหมือนกัน.
ขอวา สเจ วุฏาเปติ มีความวา ถาแมเธอแกลงลวงอาบัติใหลุก
ขึ้นจนได.
ขอวา ปริวาริโต จ โหติ มีความวา เธอจะใหภิกษุใดลุก, ถา
ภิกษุนี้ เปน ผูหามโภชนะแลว, เธออันภิกษุนั้นพึงกลาววา จงไปหาน้ํามา.
จริง ขอนี้แล เปนสถานอันหนึ่ง ทีภ่ ิกษุหนุมใชภิกษุแกกวาได. ถาเธอไม
หาน้ํามาให. ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจา จะทรงแสดงหนาที่ซึ่งภิกษุผูออน
กวาจะพึงกระทํา จึงตรัสดําเปนตน วา พึงกลืนเมล็ดขาวใหเรียบรอย.
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[วาดวยเสนาสนะที่เหมาะแก ภิกษุอาพาธ]
วินิจฉัยในคําวา คิลานสฺส ปฏิรูป เสยย นี้ พึงทราบดังนี้ :ภิกษุใดเปนผูอาพาธ ดวยโรคหืดหรือโรคริดสีดวง และโรคลงแดง
เปนตน, ภาชนะมีกระโถนและหมออุจจาระเปนตน เปนของอันภิกษุนั้นควร
เตรียมไว.
อีกอยางหนึ่ง ภิกษุเปนโรคเรื้อน ยอมทําเสนาสนะใหเสีย, ควรให
ภายใตปราสาทมณฑปและศาลาเปนตน อยางใดอยางหนึ่งเปนเสนาสนะสวน
หนึ่ง แกภิกษุเห็นปานนั้น . เมื่อภิกษุผูอาพาธรูปใดอยู จะไมทําเสนาสนะให
เสียหาย. แมที่นอนประณีต ก็ควรใหแกภิกษุรูปนั้น แท ฝายภิกษุใด ทํายา
อยางใดอยางหนึ่ง เปนตน วา ยาแดง ยาถาย และยานัตถุ ภิกษุนั้นทั้งหมด
จัดวาผูอาพาธดวย. พึงกําหนดใหเสนาสนะทําเหมาะแกภิกษุแมนั้น.
บทวา เลสกปฺเปน ไดแก สักวาปวดศีรษะเปนตน เล็กนอย.
[วาดวยภิกษุผูเสนาสนคาหาปกะ]
สองบทวา ภิกฺขู คเณตฺวา ไดแก รูจํานวนภิกษุทั้งหลายในวิหาร
วา มีภิกษุเทานี้.
ที่ตั้งเตียง เรียกวา ที่นอน.
บทวา เสยฺยคฺเคน ไดแก จํานวนที่นอน. ความวา ในวันเขา
พรรษา เราอนุญาตใหภิกษุรูปหนึ่ง ประกาศเวลาแลวใหถือเอาที่วางเตียงอัน
หนึ่ง.
สองบทวา เสยฺยคฺเคน คาเหนฺตา ไดแก เมื่อใหถอื เอาตาม
จํานวนที่นอน.

พระวินัยปฎก จุลวรรค เลม ๗ ภาค ๒ - หนาที่ 191

สองบทวา เสยฺยา อุสฺสาทิยสึ ุ คือเมื่อใหถือเอาอยางนั้น ที่ตั้ง
เตียงไดเหลือมาก. แมในจํานวนวิหารเปนตน ก็มีนัยเหมือนกัน. วิหารนั้น
ประสงคหองมีอุปจาร.
บทวา อนุภาค มีความวา เราอนุญาตเพื่อใหสวนแมอื่นอีก, จริง
อยู เมื่อภิกษุมีนอยนัก สมควรใหรูปละ ๒-๓ บริเวณ.
ขอวา น อกามา ทาตพฺโพ มีความวา สวนเพิ่มนั้น ผูแ จกไม
พึงให เพราะไมปรารถนาจะให.
ในวันเขาพรรษา ครั้นเมื่อสวนเพิ่มอันภิกษุทั้งหลายถือเอาแลว สวน
เพิ่มนั้น ไมควรใหภิกษุผูมาภายหลัง เพราะคน (คือผูถือเอาแลว) ไมพอใจ.
แตถาสวนเพิ่มอันภิกษุใดไมถือแลว ภิกษุนั้นยอมใหสวนเพิ่มนั้น หรือสวน
แรก ดวยความพอใจของตน เชนนี้ ควรอยู.
สองบทวา นิสฺสีเม ิตสฺส ไดแก ผูทั้งอยูภายนอกอุปจารสีมา.
แตวา แมภิกษุผูตั้งอยูไกล แตเปนภายในอุปจารสีมา ยอมไดแท.
สองบทวา เสนาสน คเหตฺวา ไดแก ถือในวัน เขาพรรษา.
สองบทวา สพฺพกาล ปฏิพาหนฺติ ไดแก หวงแมในฤดูกาลใดย
ลวง ๔ เดือนไป.
[เสนาสนคาหวินิจฉัย]
บรรดาการถือเสนาสนะ ๓ อยาง การถือ ๒ อยาง เปนการถือยั่งยืน
คือ ถือในวันเขาพรรษาแรก ๑ ถือในวัน เขาพรรษาหลัง ๑.
การถือเสนาสนะที่เปนอันตราามุตกะ คือพนจากนั้น มีวินิจฉัย ดังนี้ :ในวิหารหนึ่ง มีเสนาสนะซึ่งมีลาภมาก. เจาของเสนาสนะบํารุงภิกษุ
ผูจําพรรษา ดวยปจจัยทั้งปวงโดยเอื้อเฟอ ถวายสมณบริขารมากในเวลา
ปวารณาแลวจะไป.
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พระมหาเถระทั้งหลายมาแตไกล ในวันเขาพรรษาถือเสนาสนะนั้นอยู
สําราญ ครัน้ จําพรรษาแลวรับลาภหลีกไปเสีย.
พวกภิกษุผูเจาวัด ไมเหลียวแลเสนาสนะนั้น แมชํารุดทรุดโทรมอยู
ดวยคิดวา พวกเราไมไดลาภที่เกิดในเสนาสนะนี้, พระมหาเถระผูอาคันตุกะแล
ไดเปนนิตย, พวกทานนั่นแล จักมาบํารุงเสนาสนะนั้น.
เพื่อใหบํารุงเสนาสนะนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา พึงใหถอื
เสนาสนะเปนอันตราวามุตกะ เพื่ออยูจําพรรษาตอไป ในวันมหาปวารณาซึ่งจะ
ถึงขางหนา. เมื่อภิกษุผูเสนาสนคาหาปกะ จะใหถืออันตรามุตกเสนาสนะนั้น
พึงบอกพระสังฆเถระวา ทานผูเจริญ นิมนตถือเสนาสนะเปนอันตรามุตกะเถิด.
ถาทานรับ พึงให, ถาไมรับ. พึงใหแกภิกษุผูจะรับ ตั้งแตพระอนุเถระเปน
ตนไป โดยที่สุดแมสามเณร ดวยอุบายนี้แล. ฝายผูรับนั้น พึงบํารุงเสนาสนะ
นั้น ๘ เดือน บรรดาหลังคาฝาและพื้น สิ่งใดสิ่งหนึ่งชํารุดหรือพังไป, ควร
ซอมแซมทั้งหมด. แมจะใหกลางวันสิ้นไปดวยอุทเทสและปริปุจฉาเปนตน
กลางคืนจึงอยูในเสนาสนะนั้นก็ได. กลางคืนจะอยูในบริเวณ กลางวันใหสิ้น
ไปดวยอยูในเสนาสนะนั้น ก็ได แมจะอยูในเสนาสนะนั้นเอง ทั้งกลางคืน
กลางวันก็ได ไมควรหวงหามภิกษุผูแกกวาซึ่งมาในฤดูกาล. แตเมื่อถึงวันเขา
พรรษาแลว พระสังฆเถระกลาววา เธอจงใหเสนาสนะนี้แกฉัน ; เชนนี้ไมได.
ภิกษุผูเสนาสนคาหาปกะ ไมพึงให ตองชี้แจงวา ทานผูเจริญ
เสนาสนะภิกษุรูปหนึ่ง ถือเอาเปนอันตรามุตกะ ไดบํารุงมา ๘ เดือนแลว.
เสนาสนะนั้นตองใหภิกษุผูบํารุงมา ๘ เดือนนั่นแลจับจองได.
สวนในเสนาสนะใด พวกเจาของถวายปจจัยปละ ๒ ครัง้ , เสนาสนะ
นั้น ไมควรใหถือเปนอันตรามุตกะ ทุกคราวที่ลว ง ๖ เดือน. หรือวาใน
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เสนาสนะใด พวกเจาของถวายปจจัยปละ ๓ ครั้ง เสนาสนะนั้น ไมควรให
ถือเปนอันตรามุตกะ ทุกคราวที่ลวง ๔ เดือน หรือใหเสนาสนะใด พวกเจา
ของถวายปจจัยปละ ๔ ครั้ง, เสนาสนะนั้น ไมควรใหถือเปนอันตรามุตกะ
ทุกคราวที่ลวง ๓ เดือน. เพราะวา เสนาสนะนั้น จักไดบํารุงดวยปจจัยแท.
สวนในเสนาสนะใด พวกเจาของถวายปจจัยมากมายเพียงป ละครัง้ ,
เสนาสนะนั้นควรใหถือเปนอันตรามุตกะได.
กถาวาดวยการถือเสนาสนะซึ่งมาในบาลี โดยวันเขาพรรษาภายในฤดู
ฝน เทานี้กอน.
[การถือเสนาสนะในฤดูกาล]
ก็ขึ้นชื่อวา การถือเสนาสนะนี้ ยอมมี ๒ อยาง คือ ถือในฤดูกาล ๑
ถือในวัลสาวาสกาล ๑.
ใน ๒ อยางนั้น พึงทราบวินิจฉัยในฤดูกาลกอน ภิกษุอาคันตุกะบาง
พวกมาในเวลาเชา, บางพวกมาในเวลาบาย, บางพวกมาในปฐมยาม, บาง
พวกมาในมัชฌิมยาม, บางพวกมาในปจฉิมยามก็มี, พวกใดมาในเวลาใด
ภิกษุผูเสนาสนคาหาปกะ พึงใหภิกษุทั้งหลายลุกขึ้นแลวใหเสนาสนะแกพวกนั้น
ในเวลานั้นเทียว, ขึ้นชื่อวา สมัยที่มิใชกาลยอมไมมี.
ฝายภิกษุผูแตงตั้งเสนาสนะตองเปนผูฉลาด พึงเวน ที่ตั้งเตียงไว ๑ หรือ
๒ ที่. ถาพระมหาเถระ รูป ๑ หรือ ๒ รูป มาในเวลาวิกาล, พึงบอกทานวา
ทานผูเจริญ ภิกษุแมทั้งหมด เมื่อผมใหขึ้นตั้งแตตน จักตองพากันขนของ
ออก, ขอทานจงอยูในที่อยูของผมนี่แล. แตเมื่อพระมหาเถระมากันมาก พึง
ใหภิกษุทั้งหลายลุกออกแลวใหลําดับ.
๑

* วิกาลในทีน่ ี้ นาจะไดแกกลางคืน.
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ถาพอกันองคละบริเวณ พึงใหองคละบริเวณ; แมสถานทั้งปวงเปน
ตนวา โรงไฟ โรงยาว และโรงกลมในบริเวณนั้น ยอมถึงแกทานดวย เมื่อ
แจกอยางนั้นไมพอกัน ควรใหตามจํานวนปราสาท.* เมื่อปราสาทไมพอ ควร
ใหตามจํานวนหองนอย. เมื่อจํานวนหองนอยไมพอกัน ควรใหตามจํานวนที่
นอน. เมื่อทีต่ ั้งเตียงไมพอกัน ควรใหเฉพาะที่ตั้งตั่งตัวหนึ่ง แตไมควรใหถือ
เอาที่เพียงโอกาสพอภิกษุยืนได เพราะที่เทานั้น ไมจัดเปนเสนาสนะ. แตเมื่อ
ที่ตั้งตั่งไมพอ พึงใหที่ตั้งเตียงหรือที่ตั้งตั่งอันหนึ่ง แกภิกษุ ๓ รูป ดวยกลาว
วา ทานจงผลัดเปลี่ยนกันพักเถิด ทานผูเจริญ.
ในฤดูหนาว ใคร ๆ ไมอาจเลยที่จะอยูกลางแจงตลอดทั้งคืน, พระมหาเถระ ควรพักผอน. ตลอดปฐมยาม แลวออกไปบอกพระเถระปที่ ๒ วา ผู
มีอายุ คุณจงเขาไปในที่นี้ ถาพระมหาเถระเปนคนขี้เซาไมรูเวลา, พระเถระที่
๒ พึงกระแอมเคาะประตูบอกวาไดเวลาแลวขอรับ ความหมายกวนนัก ดังนี้.
ทานควรออกไปใหโอกาส. จะไมใหไมได.
ฝายพระเถระที่ ๒ พักตลอดมัชฌิมยามแลว ก็ควรใหแกภิกษุนอกนี้
ตามนัยหนหลังเหมือนกัน พระเถระที่ ๒ เปนคนขี้เซา ก็ควรปลุกตามนัยที่
กลาวแลวเหมือนกัน. ที่ตั้งเตียงอันหนึ่งพึงใหแกภิกษุ ๓ รูปตลอดคืนหนึ่ง
อยางนี้ .
แตภิกษุบางพวกในชมพูทวีปเห็นวา เสนาสนะหรือที่ตั้งเตียง แลตั่ง
เฉพาะบางแหง ยอมเปนที่สบายสําหรับบางคน ไมเปนที่สบายสําหรับ บางคน
ภิกษุทั้งหลายจะเปนอาคันตุกะหรือหากไมใชก็ตาม ยอมใหถอื เสนาสนะทุกวัน
นี้ชื่อวา การถือเสนาสนะในฤดูกาล.
* ที่อยูที่ทําชั้น ๆ ปราสาทในที่นี้นาจะหมายวาชั้นหนึ่ง ๆ.
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[การถือเสนาสนะในคราวจําพรรษา]
สวนในคราวจําพรรษา ยอมมีอาคันตุกวัตร มีอาวาสิกวัตร. ใน
อาคันตุกะและเจาถิ่นนั้น ภิกษุอาคันตุกะกอนใครจะละถีนของคนไปอยูที่อื่น
ไมควรไปในที่นั้นในวันเขาพรรษา. เพราะวาที่อยูในที่นั้นจะตองเปนที่คับแคบกัน, หรือภิกษุจารจะไมทั่วถึง. ดวยเหตุนั้น เธอจะอยูไมผาสุก เพราะ
ฉะนั้น พึงกะวา ตั้งแตบัดนี้ไปราวเดือนหนึ่งจักเขาพรรษา แลวเขาไปสูวิหาร
นั้น.
เมื่ออยูในวิหารนั้น ราวเดือนหนึ่ง ถามีความตองการเรียนบาลีจัก
กําหนดไววา การเรียนบาลีพรอมมูล ถามุงตอกัมมัฏฐานจักกําหนดไดดวย
กัมมัฏฐานเปนที่สบาย ถามีความตองการปจจัยจักกําหนดปจจัยลาภไค จะอยู
เปนสุขภาพในพรรษา.
ก็แล เมื่อจะจากถิ่นของตนไปในที่นั้น ไมควรกระทบกระทั่งโคจร
คาม, คืออยูวากลาวชาวบานในที่นั้น วา สลากภัตเปนตนก็ดี ยาคูและของควร
เคี้ยวก็ดี ผาจํานําพรรษาก็ดี ที่อาศัยพวกทานยอมไมมี นี้บริขารของเจคีย
นี้บริขารของโรงโบสถ นี้ดาลและกุญแจ ทานจงรับที่อยูของทาน. ทีถ่ ูก ควร
จัดแจงเสนาสนะเก็บภัณฑะไมและภัณฑะดิน บําเพ็ญคมิยวัตรใหเต็มแลว จึงไป.
แมเมื่อจะไปอยางนั้น พึงใหภิกษุหนุมหิ้วหอบาตรและจีวรเปนตน ให
ชวยถือกระบอกน้ํามันและไมเทาเปนตน กางรมอยาเชิดตนไปทางประตู
เลย, ควรไปตามขางที่กําบัง เมื่อทางเขาคงไมมี ก็อยาบุกพุม ไมเปนตนไป
เลย
อนึ่ง พึงบําเพ็ญคมิยวัตรตัดวิตก มีจิตผุดผองไปดวยธรรมเนียม
แหงการไปเทานั้น
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แตถาทางมีทางประตูบาน, และพวกชาวบานเห็นคนกับบริวารไปอยู
จะวิ่งเขามาหาดวยคิดวา นั่นดูเหมือนพระเถระของพวกเราแลว จะปราศรัยวา
ทานจะขนบริขารทั้งหมดไปไหน ขอรับ ?
ถาในพวกเธอรูป ๑ กลาวอยางนี้วา นี่เปนในเวลาจวนเขาพรรษาแลว,
ภิกษุทั้งหลายยอมไปในที่ซึ่งตนจะไดภิกษาจารเปนนิตย และสิ่งของสําหรับปก
ปดภายในพรรษา.
ถาชาวบานเหลานั้น ไดฟงคําตอบของเธอแลวกลาววา ถึงในบานนี้
ชนยอมบริโภค ยอมนุง (เหมือนกัน) ขอรับ ทานอยาไปในที่อื่นเลย ดังนี้
แลวเรียกมิตรและอมาตยทั้งหลายมาแลว ทุกคนหารือพรอมกัน ตั้งนิตยภัตและ
ภัตตาง ๆ มีสลากภัตเปนตนทั้งผาจํานําพรรษาดวย ไวสําหรับสํานัก แลวชวย
กันออนวอนวา นิมนตจําพรรษาในสํานักนี้แลขอรับ. ภิกษุสมควรยินดีทั้ง
หมด, สิ่งทั้งปวงมีนิตยภัตเปนตน แมนั้น เปนของควรและหาโทษมิได.
สวนในกุรุนทีแกวา เมื่อเขาปราศรัยวา ทานจะไปไหน ? พึงตอบวา
ที่โนน ถูกเขาซักวา เหตุไร จึงไปที่นั้น ? พึงบอกเหตุ. และคําทั้ง ๒ นี้
ชื่อวาหาโทษมิได เพราะเธอเปนผูมีจิตบริสุทธิ์แท นี้ชื่ออาคันตุกวัตร
สวนอาวาสิกวัตร พึงทราบดังนี้ :อันภิกษุทั้งหลายผูเจาอาวาส พึงจัดแจงที่อยูกอนทีเดียว พึงทําการ
ปฏิสังขรณเสนาสนะที่ชํารุดหักพังและการตกแตง. พึงจัดแจงสถานทั้งปวง
เหลานี้ คือ ที่พักกลางคืน ที่พักกลางวัน เวจกุฎี และที่ถายปสสาวะ เรือน
บําเพ็ญเพียรและทางแหงที่อยู.
พึงทํากิจทั้งปวงแมนี้ คือ ฉาบปูนขาวที่พระเจดีย ทาน้ํามันชุกชีเล็ก
และปดเช็ดเตียงตั่ง ดวยตั้งใจวา ภิกษุทั้งหลายผูประสงคจะจําพรรษา มาแลว
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เมื่อทํากิจมีอุทเทสปริปุจฉาและประกอบความเพียรในกัมมัฏฐานเปนตน จักอยู
เปนสุข.
ภิกษุผูเจาอาวาสทําบริกรรมเสร็จแลว พึงถามถึงผาจํานําพรรษาจําเดิม
แตวันขึ้น ๕ ค่ํา เดือน ๘.
พึงถามในที่ไหน ?
พึงถามในที่ซึ่งตนไดอยูตามปกติ แตไมควรจะถามชนทั้งหลายที่ไม
เคยให
เหตุไรจึงตองถาม
ก็บางคราวชนทั้งหลายก็ถวาย, บางคราวพวกเขาถูกทุพภิกขภัยเปนตน
เบียดเบียน ยอมไมถวาย; ในชนเหลานั้น พวกใดจักไมถวาย, เมื่อไมถาม
พวกนั้นแลว ใหเขาจองผาจํานําพรรษาไป อันตรายแกลาภจะมีแกเหลาภิกษุ
ซึ่งเขาจองไว ; เพราะเหตุนั้น ควรถามกอนแลว จึงใหเขาจองเอาไป. เมือ่ จะ
ถาม พึงกลาววา เวลาจองผาจํานําพรรษาของพวกทาน ใกลเขามาแลว
ถาเขากลาววา ทานผูเจริญ ตลอดปนี้ พวกผมถูกฉาตกภัยเปนตน
เบียดเบียน ไมสามารถจะถวายได หรือวา พวกผมจักถวายนอยกวาที่เคยถวาย
หรือวา บัดนี้ฝายไดดี ผมจักถวายใหมากกวาที่เคยถวาย ดังนี้ ; ภิกษุพึง
กําหนดคํานั้นไวแลว ใหภิกษุทั้งหลายรับผาจํานําพรรษาในเสนาสนะของชน
เหลานั้น ตามนัยซึ่งเหมาะแกคํานั้น.
ถาเขากลาววา ผาจํานําพรรษาของพวกผมถึงแกพระผูเปนเจาองคใด,
พระผูเปนเจาองคนั้นจงตั้งน้ําฉันไว จงดูแลหนทางของที่อยู จงปดกวาดลานเจดียและลานโพธิ์ จงรดน้ําที่ตนโพธิ์ตลอดไทรมาส, ผาจํานําพรรษาของเขา
ถึงแกภิกษุใด พึงบอกแกภิกษุนั้น .
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สวนบานใด หางออกไปอยูในระยะ ๑ โยชน หรือ ๒ โยชน ถาสกุล
ทั้งหลายในบานนั้น มอบกัลปนาอันเปนตนทุนไวเฉพาะถวายผาจํานําพรรษา
ในที่อยู. แมไมถามสกุลเหลานั้น ก็ควรใหภิกษุผูทําวัตรอยูในเสนาสนะของ
สกุลเหลานั้น รับผาจํานําพรรษา.
แตถาภิกษุผูถือผาบังสุกุล อยูใ นเสนาสนะของสกุลเหลานั้น, และเขา
เห็นเธอมาแลว กลาววา ผมถวายผาจํานําพรรษาแกทาน. ภิกษุนั้นพึงบอก
แกสงฆ.
ถาสกุลเหลานั้น ไมปรารถนาจะถวายสงฆ กลาววา พวกผมถวาย
เฉพาะแกพวกทาน. ภิกษุผูถือผาบังสุกุลนั้น พึงสั่งภิกษุผูเปนสภาคกันวา
ทานจงทําวัตรแลวรับเอาไป, แตผาจํานําพรรษานั้น ไมควรแกภิกษุผูถือผา
บังสกุล. พึงถามชนทั้งหลาย ผูถวายดวยศรัทธาไทย ดวยประการฉะนี้.
สวนในจีวรที่เกิดขึ้นในสํานักนั้น ควรถามกัปปยการก.
ถามอยางไร ?
ควรถามวา ผูมีอายุ ภัณฑะสําหรับปกปด (คือผา) ของสงฆจักมี
หรือ ?
ถาเขากลาววา จักมีขอรับ ผมจักถวายผารูปละ ๙ ศอก ทานทั้งหลาย.
จงใหจองผาจํานําพรรษาเถิด ดังนี้ ; พึงใหภิกษุถือเสนาสนะได. แมถาเขา
กลาววา ผาไมมี แตวัตถุมี. ทานจงใหจองเถิด, แมเมื่อมีวัตถุ ก็ควรใหถือ.
เสนาสนะไดแท, เพราะวา พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาตใหภิกษุบริโภคสิ่ง
ที่เปนกัปปยะทั้งปวง จากวัตถุที่ทายกมอบไวในมือกัปปยการก สั่งวา ทานจง
ใชสอยของที่ควรเถิด.
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สวนวัตถุใดทายกเจาะจงถวายภิกษุในสํานักนี้ เพื่อประโยชนแกบณ
ิ ฑบาต หรือเพื่อประโยชนแกคิลานปจจัย, วัตถุนั้น เมื่อภิกษุทั้งหลายจะโอน
เขาในจีวร พึงอปโลกน เพื่อความเห็นชอบของสงฆแลวจึงคอยโอน.
วัตถุที่เขาเจาะจงถวายเพื่อประโยชนแกเสนาสนะ ยอมเปนครุภัณฑ.
สวนวัตถุที่เขาถวายไวเฉพาะคาจีวร หรือเปนคาปจจัย ๔ เมื่อจะโอนเขาในจีวร
ไมมีกิจที่จะตองทําดวยอปโลกนกรรม.
ก็แลเมื่อจะทําอปโลกนกรรม ควรทําใหเนื่องดวยบุคคลเทานั้น ไม
ควรทําใหเนื่องดวยสงฆ ไมควรทําอปโลกนกรรม แมดวยเนื่องกับทองและ
เงิน หรือดวยเนื่องกับขาวเปลือก. ควรทําแตเนื่องดวยอํานาจกัปปยภัณฑ
และดวยอํานาจจีวรและขาวสารเปนตนเทานั้น.
ก็แลอปโลกนกรรมนั้น พึงทําอยางนี้วา บัดนี้ ภิกษุหางาย บิณฑบาต
ไดงาย, ภิกษุทั้งหลายลําบากดวยจีวร, ภิกษุทั้งหลายพอใจจะโอนสวนขาวสาร
เทานี้ทําจีวร, คิลานปจจัยหาไดงาย. อีกประการหนึ่ง ภิกษุผูอาพาธก็ไมมี,
ภิกษุทั้งหลายพอใจจะโอนสวนขาวสารเทานี้ทําเปนจีวร. ครั้นกําหนดจีวรปจจัย
อยางนี้ แลว พึงสมมติภิกษุผูเสนาสนคาหาปกะ ในเมื่อกาลเปนที่ใหถือเสนาสนะ
ไดประกาศแลว สงฆประชุมกันแลว.
พระอรรถกถาจารยกลาววา ก็แลเมื่อจะสมมติ ไมควรสมมติรูปเดียว
พึงสมมติ ๒ รูป. ดวยวา เมื่อสมมติอยางนั้น ภิกษุออนจักใหภิกษุแกถือ
เสนาสนะ และภิกษุแกจักใหภิกษุออนถือ ฉะนั้นแล. สวนในสํานักใหญ เชน
กับมหาวิหาร ควรสมมติไว ๓-๔ รูป.
แตในกุรุนทีแกวา จะสมมติไว ๘ รูปบาง ๑๖ รูปบาง ก็ควร. การ
สมมติภิกษุเหลานั้น จะทําดวยกรรมวาจาก็ได ดวยอปโลกนกรรมก็ได ควร
ทั้งนั้น ภิกษุผูไดรับสมมติแลวเหลานั้น พึงกําหนดเสนาสนะ.

พระวินัยปฎก จุลวรรค เลม ๗ ภาค ๒ - หนาที่ 200

ก็เรือนเจดีย เรือนโพธิ์ เรือนพระปฏิมา รานไมกวาด รานเก็บไม
เวจกุฎี โรงอิฐ โรงชางไม ซุมประตู โรงน้ํา ศาลาครอมทาง ศาลาริมสระ
เหลานี้ ไมใชเสนาสนะ.
กุฎีทอี่ ยู เรือนมุงแถบเดียว ปราสาท เรือนโลน ถา มณฑป
โคนไม กอไผ เหลานี้ จัดเปนเสนาสนะ. เพราะฉะนั้น ควรใหถือเสนาสนะ.
เหลานั้น. และเมื่อจะใหถือ พึงใหถอื ตามนัยที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวใน
บาลีนี้วา เราอนุญาตใหภิกษุผูเสนาสนคาหาปกะนับภิกษุกอน ครั้นนับภิกษุ
แลว ใหนับที่นอน.
ถาจีวรปจจัยมี ๒ ชนิด คือ เปนของสงฆ ๑ เปนของทายกถวายดวย
ศรัทธา ๑. ใน ๒ ชนิดนัน้ ภิกษุทั้งหลายปรารถนาจะถือชนิดใดกอน พึงให
ถือเอาชนิดนั้น แลวพึงใหถือเอาชนิดนอกนี้ตั้งตนแตลําดับแหงชนิดแมนั้นไป.
พระมหาสุมเถระกลาววา ถาเมื่อภิกษุผูเสนาสนคาหาปกะจะใหภิกษุถือ
เสนาสนะดวยจํานวนบริเวณ เพราะมีภิกษุนอย บริเวณอันหนึ่ง มีลาภมาก,
ภิกษุผูอยู ไดไตรจีวร ๑๐ หรือ ๑๒ สํารับ ; พึงแบงจีวรนั้น เฉลี่ยในอาวาส
อื่น ๆ ที่ไมมลี าภ ใหภิกษุทั่งหลายแมเหลาอื่นถือเอาก็ได.
ฝายพระมหาปทุมเถระกลาววา ไมควรทําอยางนั้น อันชนทั้งหลาย
ถวายปจจัยก็เพื่อประโยชนแกการบํารุงอาวาสของตน ; เพราะฉะนั้น ภิกษุ
เหลาอื่นพึงเขาไปในบริเวณ ที่มีลาภมากนั้น. แตถาพระมหาเถระในบริเวณที่มี
ลาภมากนั้น คัดคานวา ผูมีอายุ ทานจงอยาใหภิกษุทั้งหลาย ถือเอาอยางนั้น,
จงทําตามคําที่พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุศาสนไว ; จริงอยู พระผูมีพระภาคเจา
ไดตรัสไววา ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเพื่อภิกษุผูเสนาสนคาหาปกะใหภิกษุ
๑

* จุล. ทุติย. ๑๒๗.
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ทั้งหลายถือเสนาสนะดวยจํานวนบริเวณ , ภิกษุผูเสนาสนคาหปกะ ไมควร
งดเพราะคําคัดคานของพระมหาเถระนั้น พึงกลาววา ทานผูเจริญ ภิกษุมมี าก
ปจจัยมีนอย ควรจะทําความสงเคราะห ยังทานใหยินยอมแลว พึงใหภกิ ษุ
ทั้งหลายถือเอาทีเดียว.
ก็แล ภิกษุผูไดรับ สมมติแลว เนื้อจะใหถือเอา พึงไปหาพระมหาเถระ
แลวกลาวอยางนี้วา ทานผูเจริญ เสนาสนะถึงแกทาน, ทานจงถือเอาปจจัย
เถิด. ทานกลาววา ผูมีอายุ ปจจัยของสกุลโนน และเสนาสนะโนน ถึงแก
เราหรือ ? พึงกลาววา ถึงขอรับ ทานจงถือเอาเสนาสนะนั้น ทานกลาววา
ผูมีอายุ เราถือเอาละ. อยางนี้ เสนาสนะเปนอันทานถือเอาแลว .
พระมหาสุมเถระกลาววา แตถา เมื่อภิกษุผูเสนาสนคาหาปกะกลาววา
ทานผูเจริญ เสนาสนะอันทานถือเอาแลวหรือ ? พระมหาเถระกลาววา เรา
ถือเอาแลว หรือเมื่อภิกษุผูเสนาสนคาหาปกะกลาววา ทานผูเจริญ ทานจักถือ
เอาหรือ ? พระมหาเถระตอบวา เราจักถือเอา ดังนี้ เสนาสนะไมเปนอันถือ.
ฝายพระมหาปทุมเถระแกวา ถอยคําเปนอดีตและอนาคต หรือถอยคํา
เปนปจจุบันก็ตามที. อันที่จริง ถอยคําเพียงทําใหไดสติ เพียงเปนเครื่องทํา
อาลัยเทานั้น เปนประมาณในการถือเสนาสนะนี้ ; เพราะเหตุนั้น เสนาสนะ
เปนอัน พระมหาเถระถือเอาแลวแท.
ฝายภิกษุผูถือผาบังสุกุลใด ถือเสนาสนะแลว สละปจจัยเสีย. แมปจ จัย
ที่ภิกษุนั้นสละแลวนี้ ไมพึงโอนไปในอาวาสอื่น; พึงคงไวในอาวาสนั้นแล.
จะใหภิกษุอื่นซึ่งอยูที่โรงเพลิง หรือทีศ่ าลายาว หรือที่โคนไมในบริเวณนั้น แล
ถือเอาก็ควร.
๑

* จล. ทุติย. ๑๒๗.
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ภิกษุผูถือผาบังสุกุลรับวา จะอยู แลวจักบํารุงเสนาสนะ. ภิกษุนอกนี้
รับวา จักถือเอาปจจัย แลวจักบํารุงเสนาสนะ. เสนาสนะจักเปนอัน ไดรับ
บํารุงเปนอันดียิ่ง ดวยเหตุ ๒ ประการ ดวยประการฉะนี้.
แตในมหาปจจรีแกวา เมื่อภิกษุผูถือผาบังสกุล รับเสนาสนะเพื่อ
ประโยชน แกการอยู ภิกษุผูเสนาสนคาหาปกะพึงกลาววา ในเสนาสนะนี้มีปจจัย
นะขอรับ ปจจัยนั้นสมควรทําอยางไร ? ภิกษุผูถือผาบังสุกุลนั้นพึงกลาววา
ภายหลังทานจงใหภิกษุอื่นถือเอาเถิด.
แตถาเธออยูแตไมพูดวาอะไรเลย, และทายกทั้งหลายถวายผาวางไว
แทบเทาของเธอผูจําพรรษาแลวในเสนาสนะนั้น, ผานั้นควรแกเธอ.
ถาพวกทายกกลาววา ผมถวายผาจํานําพรรษา ผานั้นยอมถึงแกภิกษุ
ทั้งหลาย ผูจ ําพรรษาในเสนาสนะนั้น.
สวนทายกเหลาใด ไมมีเสนาสนะ, ถวายแตปจจัยอยางเดียว สมควร
ใหภิกษุผูจําพรรษาในเสนาสนะที่ไมมีผาจํานําพรรษารับปจจัยของทายกเหลานั้น.
ชนทัง้ หลายสรางสถูปแลว ใหภิกษุรับผาจํานําพรรษา. ธรรมดาสถูป
ไมใชเสนาสนะ พึงโอนใหภิกษุผูจําพรรษาที่ตนไมหรือมณฑปซึ่งใกลสถูปนั้น
รับไป.
ภิกษุนั้นพึงปรนนิบัติเจดีย. แมในตนโพธิ์ เรือนโพธิ์ เรือนปฏิมา
รานไมกวาด รานเก็บไม เวจกุฎี ซุม ประตู กุฎนี ้ํา โรงน้ํา และโรงไมสีไฟ
ก็มีนัยเหมือนกัน.
สวนหอฉัน เปนเสนาสนะแท, เพราะเหตุนั้น สมควรกําหนดให
ภิกษุรูปเดียว หรือหลายรูปถือหอฉันนั้น คําทั้งปวงนี้ทานกลาวพิสดารใน
มหาปจจรี.
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อันภิกษุผูเสนาสนคาหาปกะ พึงใหภิกษุทั้งหลายถือเสนาสนะ ตั้งแต
อรุณแหงวันปาฏิบท ไปจนถึงเพียงที่อรุณใหมยังไมแตก.
จริงอยู ความกําหนดกาลนี้ เปนเขตแหงการถือเสนาสนะ.
หากวา เมื่อใหภิกษุทั้งหลายถือเสนาสนะแตเชา ภิกษุอื่นผูมีใจลังเลมา
ขอเสนาสนะ. ภิกษุผูเสนาสนคาหาปกะพึงบอกวา ทานผูเจริญ เสนาสนะถือกัน
เสร็จแลว สงฆเขาพรรษาแลว สํานักเปนที่นารื่นรมย บรรดาที่ตาง ๆ มีโคน
ไมเปนตน ทานปรารถนาจะอยูในที่ใด จงอยูในที่นั้นเถิด.
ภิกษุทั้งหลายผูเขาพรรษา พึงบอกภิกษุทั้งหลาย ผูตั้งวัตรประจํา
ภายในพรรษาแลวจําพรรษาวา ทานทั้งหลายจงผูกไมกวาดไว. ถาดามและซี่
เปนของหาไดงาย; ควรผูกไมกวาดไวรูปละ ๕-๖ อัน หรือผูกไมกวาดดามไว
รูปละ ๒-๓ อัน. ถาเปนของหายาก พึงผูกไมกวาดดามไวรูปละอัน สามเณร
ทั้งหลาย พึงตอกคบเพลิงไว ๕-๖ อัน. พึงทําการประพรมดวยน้ําฝาดในสถาน
ที่อยู.
ก็แล เมื่อจะตั้งวัตร ไมพึงตั้งวัตรที่ไมเปนธรรมเห็นปานนี้วา อยา
เรียนเอง อยาใหผูอื่นเรียน อยาทําการสาธยาย อยาใหบรรพชา อยาใหอุปสมบท อยาใหนิสัย อยาทําธัมมัสสวนะ เพราะวา พวกเราทั้งหมดนี้ ยังเปน
ผูมีธรรมเครื่องเนิ่นชา จักเปนผูไมมีธรรมเครื่องเนิ่นชาทําสมณธรรมเทานั้น
หรือวา ภิกษุทุกรูปจงสมาทานธุดงค ๑๓ อยาสําเร็จการนอน จงใหคืนและ
วันลวงไปดวยการยืนและจงกรม จงถือมูควัตร แมตองไปดวยสัตตาหกรณียะ
อยาไดภัณฑะที่สงฆควรแจก.
๑

๒

๑. วันแรม ๑ ค่ําแหงเดือนนั้น ๆ นับเปนวันตนเดือนของชาวมคธ เพราะนับวันเพ็ญเปนวัน
สิ้นเดือน.
๒. ถือการนิง่ ไมพูดกัน คลายคนใบ.
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แตพึงกระทําอยางนี้ คือ พึงทําวัตรเห็นปานนี้วา ธรรมดาปริยัติธรรม
ยอมยังสัทธรรมแม ๓ อยางใหตั้งมั่น เพราะเหตุนั้น ทานทั้งหลายจงเรียนบาลี
จงใหเรียนบาลีโดยเคารพ จงสาธยายโดยเคารพ อยาเบียดเสียดภิกษุทั้งหลาย
ผูอยูในเรือนบําเพ็ญเพียร จงนั่งภายในสํานัก เรียนบาลี ใหเรียนบาลี ทํา
การสาธยาย จงทําการฟงธรรมใหสําเร็จ เมื่อใหบรรพชา ตองชําระใหเรียบรอย
แลวจึงใหบรรพชา เมื่ออุปสมบท ตองชําระใหเรียบรอยแลว จึงใหอุปสมบท
เมื่อใหนิสัย ตองชําระใหเรียบรอย แลวจึงใหนิสัย ดวยวา กุลบุตรแมผูเดียวได
บรรพชาและอุปสมบทแลว จักดํารงพระศาสนาทั้งมวลไวได จงสมาทานธุดงค
เทาที่สามารถจะสมาทานไดดวยเรี่ยวแรงของตน. ขึ้นชื่อวาตลอดภายในพรรษา
นี้ ตองเปนผูไมประมาท ตองปรารภความเพียร ตลอดทั้งวัน และใน
ปฐมยามมัชฌิมยามและปจฉิมยามแหงราตรี, ถึงพระมหาเถระทั้งหลายแตเกา
กอนก็ไดตัดกังวลทุกอยางเสีย บําเพ็ญวัตรคือกัมมัฏฐานภาวนาที่จะพึงประพฤติ
ผูเดียวในภายในพรรษา. สมควรรูประมาณในถอยคําที่จะพึงกลาว กระทํากถา
วัตถุ ๑๐ ประการ อสุภะ ๑๐ ประการ อนุสติ ๑๐ ประการ และกถาปรารภ
อารมณ ๓๘. สมควรทําวัตรแกพวกภิกษุอาคันตุกะ สมควรอปโลกนใหแก
ภิกษุทั้งหลายผูไปดวยสัตตาหกรณียะ
อีกประการหนึ่ง พึงเดือนภิกษุทั้งหลายวา อยากลาวถอยคําแยงกับคํา
สอเสียดและคําหยาบ, ตองนึกถึงศีลทุก ๆ วัน อยาใหอารักขกัมมัฏฐาน ๔
เสื่อมคลาย จงเปนผูมากดวยมนสิการอยู.
พึงบอกธรรมเนียมเคี้ยวไมสีฟน พึงบอกวัตรคือมารยาท.
เมื่อกําลังไหวพระเจดียหรือตนโพธิ์ก็ดี เมื่อกําลังบูชาดวยของหอมและ
มาลัยก็ดี เมื่อกําลังเอาบาตรเขาถลกก็ดี ไมควรบอก.

พระวินัยปฎก จุลวรรค เลม ๗ ภาค ๒ - หนาที่ 205

พึงบอกธรรมเนียมเที่ยวบิณฑบาต อยากลาวถอยคําพาดพิงถึงปจจัย
หรือถอยคําไมถูกสวนกัน กับชนทั้งหลายภายในบาน.
พึงบอกนิยยานิกกถาแมมากเห็นปานนี้บางวา ตองเปนผูระวังอินทรีย
ตองบําเพ็ญขันธวัตรและเสขิยวัตร ฉะนี้แล.
อนึ่ง ในวันเขาพรรษาหลัง และเมื่อประกาศเวลาสงฆประชุมกันแลว
ใคร ๆ นําผายาว ๑๒ ศอกมาถวายเปนผาจํานําพรรษา ถาวาภิกษุอาคันตุกะ
เปนสังฆเถระ พึงถวายแกทาน.
ถาเปนนวกะ ภิกษุผูไดรับสมมติพึงเรียนพระสังเถระวา ทานผูเจริญ
ถาทานตองการ ทานจงสละสวนที่ ๑ เสีย ถือเอาผานี้; ไมพึงใหแกทานผู
ไมยอมสละ.
ก็ถาวา ทานยอมสละสวนที่ใหถือเอากอนแลวถือเอาไซร พึงสับเปลี่ยน
กัน จําเดิมแตพระเถระที่ ๒ ไปโดยอุบายนี้แล แลวใหแกอาคันตุกะในที่ซึ่ง
ถึงเขา.
หากวา ภิกษุทั้งหลายผูจําพรรษากอนได ๆ ผา ๒ ผืน หรือ ๓ ผืน
หรือ ๔ ผืน หรือ ๕ ผืน. พึงใหเธอยอมสละผาที่ไดไปแลว ๆ โดยอุบายนั้น
แลวจึงใหภิกษุอาคันตุกะ จนกวาจะเทากัน.
ก็แล เมื่อภิกษุอาคันตุกะนั้น ไดสวนเทากันแลว สวนยอยที่ยังเหลือ
พึงแถมใหในเถรอาสน.
สมควรจะทํากติกากัน ไววา เมื่อลาภเกิดขึ้นแลว จะเต็มใจ แจกกันตาม
ลําดับ ที่มีอยู.
ถาเปนสมัยที่มีภิกษุฝดเคือง ภิกษุทั้งหลายผูเขาพรรษาในวัสสูปนายิกาทั้ง ๒ ลําบากดวยภิกษา จึงพูดกันวา ผูมีอายุ ก็พวกเราอยูในที่นี้ ยอม
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ลําบากดวยกันทั้งหมด, ดีละ เราแบงกันเปน ๒ สวน. ทีแ่ หงญาติและคน
ปวารณา ของภิกษุเหลาใดมีอยู ภิกษุเหลานั้นจงอยูในที่แหงญาติและคน
ปวารณานั้นแลว จงมาปวารณาถือเอาผาจํานําพรรษาที่ถึงแกตน.
ในภิกษุเหลานั้น ภิกษุเหลาใด อยูในที่แหงญาติและแกปวารณานั้น
แลวมาเพื่อปวารณา, พึงทําอปโลกนกรรมใหผาจํานําพรรษาแกภิกษุเหลานั้น.
จริงอยู ภิกษุเหลานั้น แมยินดีอยูก็หาไดเปนเจาของแหงผาจํานํา
พรรษาใน ฝายพวกภิกษุ ผูเจาถิ่นแมบนอยูวา จะไมให ยอมไมไดเหมือนกัน.
แตในกุรุนทีแกวา ภิกษุทั้งหลายจะพึงทํากติกาวัตรกันวา หากวา
ยาคูและภัตรในที่นี้ จะไมเพียงพอแกพวกเราทั่วกันไซร, ทานทั้งหลายจงอยู
ในที่แหงภิกษุผูชอบพอกันแลวจงมา, จักไดผาจํานําพรรษาที่ถึงแกพวกทาน.
ถาภิกษุรูปหนึ่ง คานกติกาวัตรนั้นไซรเปนอันคัดคานชอบ. ถาไมคาน กติกา
เปนอันทําชอบ; ภายหลังตองอปโลกนใหแกภิกษุเหลานั้น ผูอยูในที่แหงญาติ
และคนปวารณาแลวมาแลว, ในเวลาอปโลกนไมยอมใหคาน.
ทานกลาวอีกวา ก็ถาวา เมื่อผาจํานําพรรษาไมถึงแกภิกษุบางพวก
ในบรรดาภิกษุผูจําพรรษา, ภิกษุทั้งหลายพึงทํากติกากันวา สงฆยินดีจะใหผา
จํานําพรรษาของภิกษุผูขาดพรรษา และผาจํานําพรรษาซึ่งเกิดขึ้นในบัดนี้ แก
ภิกษุเหลานั้น เมื่อไคตั้งกติกาไวอยางนี้แลว ผาจํานําพรรษายอมเปนเหมือน
ไดใหพวกเธอถือเอาแลว เหมือนกัน; ทั้งตองใหผาที่เกิดขึ้นแลว ๆ แกพวกเธอ
ดวย.
ภิกษุผูจัดตั้งน้ําฉันปดกวาดทางไปวิหาร ลานเจคีย และลานโพธิ์
เปนตน รดน้ําที่ตนโพธิ์ตลอดไตรมาสแลวหลีกไปเสียก็ดี ลาสิกขาเสียก็ดี
คงไดผาจํานําพรรษาเหมือนกัน. เพราะผาจํานําพรรษานั้นอันภิกษุนั้น ไดแลว
ดุจทําใหเปนคาจาง.
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อาจารยบางพวกกลาววา สวนผาจํานําพรรษาที่เปนของสงฆซึ่งทํา
อุปโลกนกรรมแลวแจกกัน แมภิกษุลาสิกขาภายในพรรษา ยอมไดเหมือนกัน
แตไมยอมใหถือเอาดวยอํานาจปจจัย.
หากวา ภิกษุผูจําพรรษาเสร็จแลว เตรียมจะไปสูทิศ ไคถือเอากัปปยภัณฑแตบางสิ่งจากมือของภิกษุผูอยูในอาวาสแลวสั่งวา ผาจํานําพรรษาของเรา
มีในสกุลโนน ทานจงถือเอาผาจํานําพรรษานั้นที่ถึงแลว ดังนี้แลว ลาสิกขาบท
เสียในที่ซึ่งตนไปแลว . ผาจํานําพรรษายอม เปนของสงฆ แตถาภิกษุนั้น ให
พาพวกชาวบานรับรองตอหนาแลวจึงไป ภิกษุผูอยูอาวาสยอมได.
เมื่อทายกสั่งไววา ขาพเจาทั้งหลาย ถวายผาจํานําพรรษานี้ แกภิกษุ
ผูจําพรรษาแลว ในเสนาสนะของพวกขาพเจา, เสนาสนะนั้น อันเสนาสนะ
คาหาปกะใหภิกษุใดถือเอา, ยอมเปนของภิกษุนั้นแล.
ก็ถาวา บุตรและธิดาเปนตนของเจาของเสนาสนะ นําผาเปนอันมาก
มากลาววา ทานทั้งหลายจงใหในเสนาสนะของพวกขาพเจา ดังนี้ เพื่อตอง
การจะใหเปนที่พอใจของเจาของเสนาสนะ สําหรับภิกษุผูจําพรรษาในเสนาสนะ
นั้น พึงใหผืนเดียวเทานั้น. ผาที่เหลือเปนของสงฆ, พึงใหภิกษุทั้งหลายถือ
ตามลําดับผาจํานําพรรษา. เมื่อลําดับไมมี พึงใหถือเอาตั้งแตเถรอาสนลงมา.
แมในผาจํานําพรรษา ที่ทายกนําผาจํานวนมากมาดวยจิตเลื่อมใสซึ่ง
อาศัยภิกษุผูจําพรรษาในเสนาสนะนั่นแลเกิดขึ้นแลว ถวายวา ขาพเจาถวายแก
เสนาสนะ ดังนี้ ก็มีนัยเหมือนกัน.
ก็ถาวา ทายกวางไวแทบเทาแลวกลาววา ขาพเจาถวายแกภิกษุนั่น;
ผาทั้งหมดยอมเปนของภิกษุนั้นเทานั้น.
ในเรือนของทายกคนหนึ่ง มีผาจํานําพรรษา ๒ ผืน สวนที่ ๑ เปน
ของที่ใหสามเณรถือเอาแลว สวนที่ ๒ ตองใหในเถรอาสน.
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ทายกนั้น สงผาสาฎก ๑๐ ศอกผืนหนึ่ง ๘ ศอกผืนหนึ่ง มาวา ทาน
จงถวายผาจํานําพรรษาที่ถึงแลว แกภกิ ษุทั้งหลาย. พึงเลือกใหสวนดีแกสามเณร
แลวใหสวนรองในเถรอาสน.
แตถา เขานําไปเรือนทั้ง ๒ รูป ใหฉัน แลว วางไวแทบเทาเองที
เดียว ; ผืนใดเขาถวายแลวแกรูปใด ผืนนั้นแลยอมเปนของรูปนั้น ตอแตนี้
ไป เปนนัยที่มาแลวในมหาปจจรี.
ผาจํานําพรรษาในเรือนแหงทายกคนหนึ่ง ถึงแกสามเณรหนุม. ถา
เขาถามวา ผาจํานําพรรษาของขาพเจาถึงแกใคร ? อยาบอกวา ถึงแกสามเณร
พึงบอกวา ทานจักทราบในเวลาถวายแลว ในวันถวายพึงสงพระมหาเถระรูป
หนึ่งไปนําเอามา.*
หากวา ผาจํานําพรรษาถึงแกผูใด, ผูนั้น ลาสิกขาเสีย หรือมรณภาพ
เสียไซร, และชาวบานเขาถามวา ผาจํานําพรรษาของพวกขาพเจาถึงแกใคร,
พึงบอกแกเขาตามเปนจริง.
ถาวา เขากลาววา ขาพเจาถวายแกทาน ; ผานั้น ยอมถึงแกภิกษุนั้น.
ถาเขาถวายแกสงฆหรือแกคณะ, ยอมถึงแกสงฆหรือแกคณะ.
หากวา ภิกษุทั้งหลายผูจําพรรษา เปนผูทรงผาบังสุกุลลวนทั้งนั้น ;
ผาจํานําพรรษาที่เขานํามาถวายแลว พึงทําใหเปนเสนาสนบริขารเก็บไว, หรือ
พึงทําใหเปนหมอนเปนตนเสีย ฉะนี้แล. นี้เปนวัตรสําหรับผูเจาถิ่น.
เสนาสนคาหวินิจฉัย จบ
* ทําอยางนีไ้ มเปน อุชุปฎิปนฺโน กระมัง ?
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[วาดวยการถือเสนาสนะระงับ]
วินิจฉัยในเรื่องพระอุปนันทะ. ในคําวา ตตฺถ ตยา โมฆปุริส
คหิต, อิธ มุกฺก, อิธ คหิต, ตตฺร มุกกฺ  นี้ พึงทราบดังนี้ :เสนาสนะใดในกรุงสาวัตถีนั้น อันเธอถือเอาแลว เสนาสนะนั้น ยอม
เปนอันเธอผูถืออยูนั่นแล สละเสียแลวในคามกาวาสนี้.
อนึ่ง เมื่อเธอกลาวอยูวา ผูมีอายุ บัดนี้เราสละเสนาสนะในคามกาวาสนี้ ดังนี้ เสนาสนะนั้น เปนอันเธอสละแลวแมในคามกาวาส นั้น ดวย
ประการอยางนี้ เธอเปนคนภายนอก ในอาวาสทั้ง ๒.
สวนวินิจฉัยในคํานี้ พึงทราบดังนี้ :การถือยอมระงับเพราะการถือ. อาลัยยอมระงับเพราะการถือ. การ
ถือยอมระงับเพราะอาลัย. อาลัยยอมระงับเพราะอาลัย.
อยางไร ? ภิกษุบางรูปในศาสนานี้ ถือเสนาสนะในวัดหนึ่งแลวไปสู
วัดใกลเคียง ถือเสนาสนะในวัดนั้นอีก ในวันเขาพรรษา, การถือครั้งแรก
ของภิกษุนั้น ยอมระงับเพราะการถือ (ครั้งหลัง) นี้.
ภิกษุอีกรูปหนึ่งกระทําเพียงอาลัยวา เราจักอยูในวัดนี้ แลวไปสูวดั
ใกลเคียง ถือเสนาสนะในวัคนั้นแล. อาลัยที่มีกอนของภิกษุนั้น ยอมระงับ
เพราะการถือนี้.
รูปหนึ่งถือเสนาสนะหรือทําอาลัยวา เราจักอยูในที่นี้ แลวไปสูวัดใกล
เคียง ถือเสนาสนะในวัดนั้น หรือทําอาลัยวา บัดนี้ เราจักอยูในที่นี้แล ;
ดวยประการอยางนี้ การถือของเธอ ยอมระงับ เพราะอาลัยบาง อาลัยของเธอ
ยอมระงับเพราะอาลัยบาง.
ภิกษุยอมตั้งอยูในการถือหรือในอาลัยครั้งหลัง ๆ ในที่ทงั้ ปวง.
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อนึ่ง ภิกษุใด ถือเสนาสนะในวัดหนึ่งแลว ไปดวยคิดวา เราจักอยู
ในวัดอื่น ; ในขณะที่ภิกษุนั้นกาวลวงอุปจารสีมาไป การถือเสนาสนะยอมระงับ.
แตหากวา ภิกษุไปดวยตั้งใจวา ถาในวัดนัน้ จักมีความสําราญ เราจัก
อยู, ถาไมมี เราจักมา ดังนี้ ทราบวาไมมีความสําราญ จึงกลับมาในภาย
หลัง เชนนี้ สมควร.
[วาดวยภิกษุผูมีอาสนะเสมอกัน ]
ภิกษุใดเปนผูใหญกวากัน หรือเปนเด็กกวากันเพียง ๒ พรรษา ภิกษุ
นั้น ชื่อวาผูมีภายใน ๓ พรรษา ในคําวา ติวสฺสนฺตเรน นี้.
ฝายภิกษุใด เปนผูใหญกวากัน หรือเปนเด็กกวาเพียงพรรษาเดียว
ก็หรือวา ภิกษุใดมีพรรษาเทากัน ไมมีคําจะพึงกลาวในภิกษุนั้นเลย. จริงอยู
ภิกษุทั้งหมดนี้ ยอมไดเพื่อนั่งเปนคู ๆ กันบนเตียงหรือบนตั่งอันเดียวกัน.
ที่นั่งใด พอแก ๓ คน, ที่นั่งนั้น จะเปนของเคลื่อนที่ได หรือ
เคลื่อนที่ไมไดก็ตามที่ ; ยอมไดเพื่อนั่งบนที่นั่งเห็นปานนั้น. ใชแตเทานั้น
บนแผนกระดาน จะนั่งรวมแมกับอนุปสัมบัน ก็ควร.
[วาดวยคิหิวิกัติ ]
บทวา หตฺถินขก คือ ตั่งประดิษฐานอยูบนกระพองเศียรแหงชาง
ทั้งหลาย.
ไดยินวา คําวา หัตถินขกะนี้ เปนชื่อแหงปราสาทที่ทําอยางนั้น.
หลายบทวา สพฺพ ปาสาท ปริโภค มีความวา บานหนาตาง
เตียงตั่ง พัดใบตาล วิจิตรดวยทองและเงินเปนตน ก็ดี หมอน้ํา ขันน้ําทําดวย
ทองและเงินก็ดี หรือวาเครื่องใชสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งจําหลักลวดลายงดงามก็ดี
ควรทุกอยาง.

พระวินัยปฎก จุลวรรค เลม ๗ ภาค ๒ - หนาที่ 211

ชนทัง้ หลายกลาววา ขาพเจาใหทาส ทาสี นา สวน โค กระบือ
แกปราสาท. ไมมีกิจจะรับแผนกหนึ่ง เมื่อรับปราสาท ก็เปนอันรับไวดวยแท.
จะใชสอยผาปูลาดโกเชาวเปนตน บนเตียงและตั่ง ในกุฎีเปนของสวนตัวบุคคล
ไมควร.
แตที่เขาปูลาดไวบนธรรมาสน ยอมไดเพื่อใชสอยโดยทํานองคิหิวิกัติ .
แมบนธรรมาสนนั้น ไมควรนอน.
[วาดวยครุกัณฑ]
บทวา ปฺจิมานิ มีความวา ครุภัณฑทั้งหลาย วาดวยอํานาจ
หมวดมี ๕ หมวด. ก็ครุภัณฑเหลานี้ วาดวยอํานาจรวม ยอมมีมากหลาย
บรรดาครุภัณฑเหลานั้น สวนดอกไมหรือสวนผลไม ชื่ออาราม.
โอกาสที่เขากําหนดทั้งไว เพื่อประโยชนแกอารามเหลานั้นเอง หรือเมื่ออาราม
เหลานั้นรางไปแลว ภูมิภาคเกแหงอารามนั้น ชือ่ อารามวัตถุ.
เสนาสนะมีปราสาทเปนตน ชนิดใดชนิดหนึ่ง ชื่อวิหาร.
โอกาสเปนที่ประดิษฐานเสนาสนะ มีปราสาทเปนตนนั้น ชื่อวิหาร
วัตถุ.
บรรดาเตียง ๔ ชนิดที่กลาวแลวในหนหลังเหลานี้ คือ เตียงมีแมแคร
สอดเขาในขา, เตียงมีปลายเทารอยดวยไมสลัก, เตียงมีขางอดังกามปู, เตียงมี
ขาจดแมแคร, ชนิดใดชนิดหนึ่ง ชื่อวาเตียง.
บรรดาตั่ง ๔ ชนิด มีตั่งมีแมแครสอดเขาในขาเปนตน ชนิดใดชนิด
หนึ่ง ชื่อวาตั่ง.
บรรดาฟูก ๕ ชนิด มีฟูกที่ยัดดวยขนสัตวเปนตน ชนิดใดชนิดหนึ่ง
ชื่อวาฟูก.
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บรรดาหมอนมีประการดังกลาวแลว ชนิดใดชนิดหนึ่ง ชื่อวาหมอน.
หมอที่ทําดวยโลหะ ชนิดใดชนิดหนึ่ง เปนเหล็กก็ตาม เปนทองแดง
ก็ตาม ชื่อวาหมอโลหะ. แมในอางโลหะเปนตน ก็มีนัยเหมือนกัน. ก็ในอาง
โลหะเปนตนนี้ ไหเรียกวาอาง, หมอน้ําเรียกวาขวด. กระทะนั้นเองเรียกวา
กระทะ. ในเครื่องมือมีพราโตเปนตน และในเครื่องใชมีเถาวัลยเปนตน ขึน้
ชื่อวาสิ่งที่รูจักยาก ยอมไมมี.
พระโลกนาถผูมีจักษุปราศจากมลทิน ๕ ดวง ทรงประกาศครุภัณฑ
๒๕ อยาง โดยหมวด ๕ อยางนี้ คือ ๒ หมวดสงเคราะหครุภัณฑ หมวดละ
๒ สิ่ง, หมวดที่ ๓ นับครุภัณฑได ๔ สิ่ง หมวดที่ ๔ มี ๙ สิ่ง, หมวดที่ ๕
จําแนกเปน ๘ สิ่ง ดวยประการฉะนี้.
วินิจฉัยกถาในครุภัณฑนั้น พึงทราบดังตอไปนี้ :ก็ครุภณ
ั ฑแมทั้งปวงนี้ แมในเสนาสนักขันธกะนี้ ทานกลาววา ไม
ควรแจก. สวนในคัมภีรปริวารมาแลววา:
ครุภัณฑ ๕ หมวด พระพุทธเจาผูแสวงคุณใหญตรัสวา ไมควรสละ
ไมควรแจก. แตไมเปนอาบัติแกภิกษุผูสละ ผูใชสอย ; ปญหาขอนี้ ทานผู
ฉลาดทั้งหลายคิดกันแลว.
เพราะเหตุนั้น พึงทราบอธิบายินในคํานี้ อยางนี้วา ครุภัณฑนี้ ที่วา
ไมควรสละ ไมควรแจก ดวยอํานาจขาดตัวนั้น แตเมื่อภิกษุผูสละและใชสอย
ดวยอํานาจการแลกเปลี่ยน ไมเปนอาบัติ.
อนุปุพพีกถาในครุภัณฑนั้น ดังนี้: ไมควรนอมครุภัณฑแมทั้ง ๕ ชนิดนี้เขาไป เพื่อประโยชนแกจีวร
บิณฑบาตและเภสัชกอน. แตจะเอาถาวรวัตถุแลกกับถาวรวัตถุและเอาครุภัณฑ
แลกกับครุภณ
ั ฑ ควรอยู.
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สวนในถาวรวัตถุ, ถาวรวัตถุเห็นปานนี้ คือ นา ที่นา บึงเหมือง
ภิกษุจะจัดการหรือจะรับหรือจะอนุมัติแทนสงฆ ไมควร.
ถาวรวัตถุนั้น อันกัปปยการกนั่นแลจัดการ, กัปปยภัณฑไดมาจาก
ถาวรวัตถุเห็นปานนั้น ควรอยู.
อนึ่ง จะเอาอารามแลกถาวรวัตถุทั้ง ๔ อยางนี้ คือ อาราม อารามวัตถุ
วิหาร วิหารวัตถุ ควรอยู.
[ปริวัตนนัย]
ปริวัตนนัยในครุภัณฑ ๔ อยางมีอารามเปนตน นั้น ดังนี้:-.
สวนมะพราวของสงฆอยูไกล, ทั้งพวกกัปปยการกกินเสียมากกวามาก,
แมที่ไมไดกินก็ตองชักออกใหคาจางเกวียนเสีย นํามาถวายนอย เต็มที.
สวนคนเหลาอื่นที่อยูในบานซึ่งไมไกลสวนนั้น มีสวนอยูใกลวัด. เขา
เขาไปหาสงฆขอเอาสวนของตนแลกเอาสวนนั้น สงฆพึงอปโลกนวา สงฆเห็น
ชอบ แลวรับเถิด.
ถึงแมวา สวนของพวกภิกษุมีตนไมตั้งพันตน, สวนของชาวบาน
มีตนไมหารอย ; (ถามีผลมากกวา) ก็ไมควรเกี่ยงวา สวนของทานเล็ก. เพราะ
สวนนี้เล็กก็จริง, แตที่แท สวนนี้ยอมใหผลมากกวาสวนนอกจากนี้.
ถึงแมวา สวนนี้จะใหผลเทา ๆ กัน, แมอยางนั้นจะยอมรับดวยมุง
หมายวา สามารถบริโภคไดทุกขณะที่ตองการ ก็ควร.
แตถา สวนของพวกชาวบานมีตนไมมากกวา, พึงกลาววา ตนไม
ของพวกทานมีมากกวามิใชหรือ ? ถาเขาตอบวา สวนที่เกินเลยไป จงเปน
บุญของพวกขาพเจา ๆ ถวายสงฆ. สมควรใหภิกษุสงฆทราบแลวจึงรับไว.
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ตนไมของพวกภิกษุมีผล. ตนไมของพวกชาวบานยังไมทันเผล็ดผล,
พึงยอมรับแท ดวยเล็งเห็นวา ตนไมของพวกชาวบาน ยังไมเผล็ดผลก็จริง
แตไมนานก็จักเผล็ดผล.
ตนไมของพวกชาวบานมีผล, ตนไมของพวกภิกษุยังไมทันเผล็ดผล
พึงกลาววา ตนไมของพวกทานมีผลมิใชหรือ ? ถาเขาถวายวา รับเถิด ทาน
ผูเจริญ จักเปนบุญแกพวกขาพเจา. สมควรใหภิกษุสงฆทราบแลวรับไว.
อารามกับอารามพึงแลกกันดวยประการฉะนี้. อารามวัตถุก็ดี วิหารก็ดี วิหาร
วัตถุก็ดี กับอารามพึงแลกกัน โดยนัยนี้ แล.
อนึ่ง อาราม อารามวัตถุ วิหาร และวิหารวัตถุ ก็พึงแลกกับอาราม
วัตถุ ที่ใหญก็ตาม เล็กก็ตาม โดยนัยนี้ เหมือนกันฉะนี้แล.
วิหารกับวิหารจะแลกกันอยางไร เรือนของสงฆอยูภายในบาน
ปราสาทของชาวบานอยูกลางวัด ทั้ง ๒ อยางวาโดยราคาเปนของเทากัน. หาก
วา ชาวบานขอเอาปราสาทนั้นแลกเรือนนั้นสมควรรับ
เรือนของพวกภิกษุมีราคามากกวา. และเมื่อภิกษุกลาววา เรือนของ
พวกเรามีราคามากกวา, เขาตอบวา เรือนของพวกทานมีราคา มากกวาก็จริง
แตไมสมควรแกบรรพชิต บรรพชิตไมสามารถอยูในเรือนนั้นได; สวนเรือน
นี้สมควร ขอทานทั้งหลายจงรับเถิด; แมอยางนี้ ก็ควรรับ.
ถาเรือนของชาวบาน, มีราคามาก ภิกษุพึงกลาววา เรือนของพวก
ทาน มีราคามากมิใชหรือ แตเมื่อเขาตอบวา ชางเถิดทานผูเจริญ, จักเปน
บุญแกพวกขาพเจา, โปรดรับเถิด ดังนี้สมควรรับ.
วิหารกับวิหาร พึงแลกกันอยางนี้. วิหารวัตถุก็ดี อารามก็ดี อาราม
วัตถุก็ดี พึงแลกกับวิหาร โดยนัยนี้แล.
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อนึ่ง วิหาร วิหารวัตถุ อารามและอารามวัตถุ ก็พึงแลกกับวิหารวัตถุ ที่มีราคามากก็ตาม มีราคานอยก็ตาม โดยนัยนี้เหมือนกันฉะนี้แล พึง
ทราบการแลกถาวรวัตถุกบั ถาวรวัตถุอยางนี้กอน.
สวนวินิจฉัยในการแลกครุภัณฑกับครุภัณฑ พึงทราบดังตอไปนี้:เตียงตั่งจะใหญหรือเล็กก็ตาม โดยที่สุดมีเทาเพียง ๔ นิ้ว แมที่พวกเด็ก
ชาวบานซึ่งยังเลนในโรงฝุนทํา ยอมเปนครุภัณฑ จําเดิม แตเวลาที่ถวาย
สงฆแลว.
แมถาพระราชาและราชมหาอมาตยเปนตน ถวายเพียงคราวเดียวเทา
นั้น ทั้งรอยเตียงหรือพันเตียง, เตียงที่เปนกัปปยะะทั้งหมดพึงรับไว. ครัน้ รับ
แลวพึงแจกตามลําดับผูแก วา ทานจงใชสอยโดยเปนเครื่องใชของสงฆ. อยา
ใหเปนสวนตัวบุคคล. แมจะตั้งเตียงที่เกินไวในเรือนคลังเปนตนแลว เก็บบาตร
จีวร ก็ควร.
เตียงที่เขาถวายนอกสีมา วา ขาพเจาถวายแกสงฆ ดังนี้ พึงใหไวใน
สถานที่อยูของพระสังฆเถระ. ถาในสถานที่อยูของพระสังฆเถระนั้น มีเตียงมาก,
ไมมีการที่ตองใชเตียง ; ในสถานทีอ่ ยูของภิกษุใด มีการที่ตองใชเตียง, พึง
ใหไวในสถานที่อยูของภิกษุนั้นสั่งวา ทานจงใชสอยเปนเครื่องใชสอยของสงฆ.
เตียงมีราคามาก คือ ตีราคาตั้งรอยหรือพันกหาปณะ จะแลกเตียงอื่น
ยอมไดตั้งรอยเตียง ควรแลกเอาไว. มิใชแตเตียงเดียวเทานั้น แมอาราม
อารามวัตถุ วิหาร วิหารวัตถุ ตั่ง ฟูกและหมอน ก็ควรแลก. แมในตั่งฟูกและ
หมอนก็นัยนี้ . แมในเตียงตั่งฟูกหมอนเหลานี้ สิ่งที่เปนกัปปยะและอกัปปยะ
มีนัยดังกลาวแลวนั่นแล.
ในกัปปยะและอกับบปยะนั้น ที่เปนอกัปปยะไมควรใชสอย. ที่เปน
กัปปยะ พึงใชสอยเปนเครื่องใชของสงฆ. ที่เปนอกัปปยะหรือที่เปนกัปปยะมี
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คามาก พึงแลกเอาวัตถุที่กลาวแลวไว. ขึ้นชื่อวาฟูกและหมอน ที่ไมจัด เปน
ครุภัณฑ ยอมไมมี.
ครุภัณฑ ๓ อยางนี้ คือ หมอโลหะ อางโลหะ กระทะโลหะจะใหญ
หรือเล็กก็ตาม โดยที่สุดแมจุน้ําเพียงฟายมือหนึ่ง ยอมเปนครุภัณฑเหมือนกัน.
สวนขวดโลหะที่ทําดวยเหล็ก ทองแดง สําริด ทองเหลืองอยางใด
อยางหนึ่ง จุน้ําไดบาทหนึ่ง ในเกาะสิงหล แจกกันได.
ที่ชื่อวาบาทหนึ่ง จุน้ําประมาณ ๕ ทะนานมคธ. ที่จุน้ําเกินกวานั้น
เปนครุภัณฑ, ภาชนะโลหะที่มาในบาลีเทานี้กอน.
สวนน้ําเตาทอง กระโถน กระบวย ทัพพี ชอน ถาด จาน ชาม
ผอบ อั้งโล และทัพพีตักควันเปนตน แมมิไดมาในบาลี จะเล็กหรือใหญก็
ตาม เปนครุภัณฑหมดทุกอยาง. แตภัณฑะเหลานี้ คือ บาตรเล็ก ภาชนะ
ทองแดง เปนของควรแจกกันได ภาชนะกาววาวที่ทําดวยสําริดหรือทองเหลือง
ควรใชสอยเปนเครื่องใชของสงฆ. หรือเปนคิหิวิกัติ ไมควรใชสอย เปนเครื่อง
ใชสวนตัวบุคคล.
ในมหาปจจรีแกวา ภาชนะสําริดเปนตน ที่เขาถวายสงฆจะรักษาไว
ใชเองไมควร, พึงใชสอยโดยทํานองคิหิวิกัติเทานั้น สวนในสิ่งขอโลหะที่เปน
กัปปยะแมอื่น ยกเวน ภาชนะกาววาวเสีย กลองยาทา ไมปายยาตา ไมควักหู
เข็ม เหล็กจาร มีดนอย เหล็ก หมาด กุญแจ ลูกดาล หวงไมเทา กลอง
ยานัตถุ สวาน รางโลหะ แผนโลหะ แทงโลหะ สิ่งของโลหะที่ทําคางไว
แมอยางอื่น เปนของควรแจกกันได.
สวนกลอง ยาสูบ ภาชนะโลหะ โคมมีดาม โคมตั้ง โคมแขวน รูปสตรี
รูปบุรุษ และรูปสัตวเดียรัจฉานหรือสิ่งของโลหะเหลาอื่น พึงติดไวตามฝาหรือ
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หลังคาหรือบานประตูเปนตน, สิ่งของโลหะทั้งปวง โดยทีส่ ุดจนกระทั่งตะปู
ยอมเปนครุภัณฑเหมือนกัน แมตนเองไดมาก็ไมควรเก็บไวใชอยางเครื่องใช
สวนตัวบุคคล. ควรใชอยางเครื่องใชของสงฆ หรือใชเปนคิหิวิกัติ.
แมในสิ่งของดีบุก ก็มีนัยเหมือนกัน. จานและขันเปนตนที่ทําดวยหิน
ออน เปนครุภัณฑเหมือนกัน, สวนหมอหรือภาชนะน้ํามันที่ใหญ เกินกวาจุน้ํา
มันบาทหนึ่งขึ้นไปเทานั้น เปนครุภัณฑ.
ภาชนะทองคํา เงิน นาก และแกว ผลึก และเปนคิหิวิกัติ ก็ไมควร,
ไมจําตองกลาวถึงใชอยางเครื่องใชของสงฆ หรืออยางเครื่องใชสวนตัวบุคคล.
แตดวยเครื่องใชสําหรับเสนาสนะ สิ่งของทุกอยางทั้งที่ควรจับตอง ทัง้ ที่ไม
ควรจับตอง จะใชสอยก็ควร.
ในมีดเปนตน มีดที่ไมอาจใชทําการใหญอยางอื่นได ยกการตัดไม
สีฟน หรือการปอกออยเสีย เปนของควรแจกกันได. มีดที่ทําดวยอาการอยาง
ใดอยางหนึ่ง ซึ่งใหญกวานั้น เปนครุภัณฑ.
สวนขวาน โดยที่สุดแมเปนขวานสําหรับตัดเอ็นของพวกแพทยยอม
เปนครุภัณฑเหมือนกัน.
ในผึ่งมีวินิจฉัยเชนขวานนั่นเอง. สวนผึ่งที่ทําโดยสังเขปวา เปนอาวุธ
เปนอนามาส.
จอบโดยที่สุด แมขนาด ๔ นิ้ว ยอมเปนครุภัณฑแท.
สิ่ว มีปากเปนเหลี่ยมก็ดี มีปากเปนรางก็ดี โดยทีส่ ุดแมเหล็กเจาะ
ดามไมกวาด เปนของเขาดามไว เปนครุภัณฑแท. แตเหล็กเจาะดามไมกวาด
ไมมีดาม มีแตตัวเทานั้น เปนของอาจใสฝกรักษาไวได เปนของควรแจก.
ึแมเหล็กแหลมก็สงเคราะหดวยสิ่งนั้นเอง.

พระวินัยปฎก จุลวรรค เลม ๗ ภาค ๒ - หนาที่ 218

มีดเปนตน เปนของที่ชนเหลาใดถวายไวในวิหาร, ถาชนเหลานั้น
เมื่อถูกไฟไหมเรือน หรือถูกโจรปลน จึงกลาววา ทานผูเจริญจงใหเครื่องมือ
แกพวกขาพเจาเถิด, แลวจักคืนใหอีก, ควรให. ถาเขานํามาสง, อยาพึงหาม,
แมเขา. ไมนํามาสงก็ไมพึงทวง.
เครื่องมือทําดวยโลหะทุกอยาง มีทั่ง คอน คีม และคันชั่งเปน
ตน ของชางไม ชางกลึง ชางสาน ชางแกว และชางบุบาตร เปนครุภณ
ั ฑ
จําเดิมแตกาลที่ถวายสงฆแลว. แมในเครื่องมือของชางดีบุก ชางหนัง ก็มีนัย
เหมือนกัน.
สวนความที่แปลกกันดังนี้:เครื่องมือเหลานั้น คือ ในพวกเครื่องมือของชางดีบุกเลา มีดตัดดีบุก
ในพวกเครื่องมือของชางทอง มีดตัดทอง ในพวกเครื่องมือของชางหนึ่ง มีด
เล็กสําหรับตัดหนังที่ฟอกแลว เปนสิง่ ที่ควรแจก.
แมในเครื่องมือของกัลบกและชางชุน เวนกรรไกรใหญ แหนบใหญ
และมีดใหญเสีย ควรแจกทุกอยาง. กรรไกรใหญเปนตน เปนครุภัณฑ.
วินิจฉัยในเถาวัลยเปนตน พึงทราบดังนี้:เถาวัลยชนิดหนึ่ง มีหวายเปนตน ประมาณเพียงครึ่งแขน ที่เขา
ถวายสงฆก็ตาม ที่เกิดขึ้นในธรณีสงฆนั้นก็ตาม ซึ่งสงฆรักษาปกครองไว เปน
ครุภัณฑ.
เถาวัลยนั้น เมื่อการงานของสงฆและการงานที่เจดียทําเสร็จแลว ถา
เปนของเหลือ, จะนอมเขาไปในการงานสวนตัวบุคคลบาง ก็ควร. แตเถาวัลย
ที่สงฆไมรักษาไมเปนครุภัณฑเลย.
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เชือกหรือพวนที่ทําเสร็จดวยดาย ปอ ปาน เสี้ยนมะพราวและหนัง
ก็ดี เชือกเกลียวเดียวหรือ ๒ เกลียว ที่เขาฟนปานหรือเสี้ยนมะพราวทําก็ดี
ยอมเปนครุภัณฑ จําเดิมแตเวลาที่เขาถวายสงฆแลว .
สวนดายที่เขามิไดฟนถวาย และปอปานแลเสี้ยนมะพราวแจกกันได.
อนึ่ง เชือกและพวนเปนตนเหลานั้น เปนของที่ชนเหลาใดถวาย,
ชนเหลานั้นจะยืมไปดวยกรณียกิจของตน ไมควรหวงหาม.
ไมไผชนิดใดชนิดหนึ่ง โดยที่สุดแมขนาดเทาเข็มไม* ยาว ๘ นิว้
ที่เขาถวายสงฆ หรือที่เกิดในธรณีสงฆนั้น ซึ่งสงฆรักษาปกครองไว เปน
ครุภัณฑ.
เมื่อการงานของสงฆและการงานที่เจดียทําเสร็จแลว แมไมไผนั้นยัง
เหลือ จะใชในการงานเปนสวนตัวบุคคล ก็ควร.
ก็ในภัณฑะ คือ ไมไผนี้ ของเชนนี้ คือ กระบอกน้ํามัน จุน้ํามันบาท
หนึ่ง ไมเทา คานรองเทา คันรม ซีรม เปนของแจกกันได.
พวกชาวบานผูถูกไฟไหมเรือนฉวยเอาไป ไมควรหาม. เมื่อภิกษุจะ
ถือเอาไมไผที่สงฆรักษาปกครอง ตองทําถาวรวัตถุที่เทากัน หรือเกินกวา
โดยที่สุดทําผาติกรรม แมดวยทรายซึ่งมีราคาเทาไมไผนั้น แลวจึงถือเอา.
เมื่อจะไมทําผาติกรรมถือเอา ตองใชสอยในวัดนั้น เทานั้น. ในเวลาที่จะไป
ตองเก็บไวในที่อยูของสงฆกอน จึงคอยไป. ภิกษุผูถือเอาไปดวยความหลงลืม
ตองสงคืน. ไปสูประเทศอื่นแลว พึงเก็บไวในที่อยูของสงฆในวัดที่ไปถึงเขา.
หญานั้น คือ หญาชนิดใดชนิดหนึ่ง ที่นอกจากหญามุงกระตายและ
หญาปลอง. ก็ในที่ใด ไมมีหญา ในที่นั้น เขามุงดวยใบไม เพราะฉะนั้น
แมใบไมก็สงเคราะหดวยหญาเหมือนกัน.
* สุจิทณฑก เข็มไม (สําหรับเย็บของใหญ เชนใบเรือ) ไมกลัด (?).
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ในหญามุงกระตายเปนตน หญาชนิดใดชนิดหนึ่ง แมมีประมาณกํามือ
หนึ่ง แมในใบไมมีใบตาลเปน แมใบเดียว ที่เขาถวายสงฆหรือที่เกิดใน
ธรณีสงฆนั้น หรือเปนหญาที่เกิดแตสวนหญาของสงฆภายนอกอาราม ซึ่งสงฆ
รักษาปกครอง เปนครุภัณฑ.
เมื่อการงานของสงฆ หรือการงานที่เจดียทําเสร็จแลว หญาแมนั้นยัง
เหลือ จะใชในการงานเปนสวนตัวบุคคล ก็ควร. พวกชาวบานผูถูกไฟไหม
เรือนฉวยเอาไป ไมควรหาม.
ในลานเปลา แมขนาดเพียง ๘ นิ้ว ก็เปนครุภัณฑเหมือนกัน,
ดินเหนียว จะเปนดินธรรมดาหรือดิน ๕ สี หรือปูนขาวก็ตามที
หรือบรรดายางสนและชันเปนตน ยางชนิดใดชนิดหนึ่ง ที่เขานํามาถวายในที่
ซึ่งหาไดยากก็ดี ที่เกิดในธรณีสงฆนั้น ก็ดี ขนาดเทาผลตาลสุก ซึ่งสงฆรักษา
ปกครองไว เปนครุภัณฑ.
เมื่อการงานของสงฆ หรือการงานของเจดียทาเสร็จแลว ยางแมนั้นที่
เหลือ จะใชในการงานเปนสวนตัวบุคคล ก็ควร.
สวนหิงคุ รง หรดาล มโนศิลา และแรพลวง เปนของควรแจกกัน.
วินิจฉัยในสิ่งของคือไม พึงทราบดังนี้:ในกุรนุ ทีแกวา ภัณฑะไมชนิดใดชนิดหนึง่ แมขนาดเทาเข็มไมยาว
๘ นิ้ว เขาถวายสงฆในที่ซึ่งหาไดยาก หรือเกิดในธรณีสงฆนั้น ซึ่งสงฆรักษา
คุมครอง นี้เปนครุภัณฑ.
สวนในมหาอรรถกถา สงเคราะหของแปลกที่ทําดวยวัตถุเปนตน วา
ไมจริง ไมไผ หนัง และศิลา แมทกุ อยางดวยภัณฑะไม แลวกลาววินิจฉัย
แหงภัณฑะไม จําเดิมแตบาลีนี้วา เตน โข ปน สมเยน สงฺฆสฺส
อาสนฺทิโก อุปฺปนฺโน โหติ.
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ในมหาอรรถกถานั้น ไขความดังนี้ :ในของเหลานั้นกอน คือ ตั่ง ๔ เหลี่ยมจตุรัส ตั่งมีพนัก ๓ ดาน ตั่งหวาย
ตั่งสามัญ ตั่งขาทราย ตั่งกานมะขามปอม ตั่งมีพนักดานเดียว ตั้งกระดาน
เกาอี้ คงยัดฟาง ชนิดใดชนิดหนึ่ง เล็กหรือใหญก็ตาม ที่เขาถวายสงฆแลว
เปนครุภัณฑ.
อนึ่ง แมตั่งที่ยัดดวยใบตองเปนตน สงเคราะหในตั่งเหลานั้นดวยตั่ง
ยัดฟาง.
เกาอี้ที่หุมดวยหนังเสือโครงก็ดี บุดวยรูปสัตวรายก็ดี ขลิบดวยรัตนะ
ก็ดี เปนครุภณ
ั ฑเหมือนกัน.
ในของเหลานั้น คือ กระดานจงกรม กระดานยาว กระดานซักจีวร
กระดานรองทุบ ตลุมพุกสําหรับทุบ เขียงรองตัดไมสีฟน ไมคอน ถังไม
รางยอม กระโถน สมุกไมจริง หรือสมุกงา หรือสมุกไมไผ มีเทาก็ตาม
ไมมีเทาก็ตาม หีบ ขวดมีขนาดไมเกินจุน้ํา บาทหนึ่ง รางน้ํา ไหน้ํา กระบวย ทัพพี ขันน้ํา สังขตักน้ํา ชนิดใดชนิดหนึ่ง ทีถ่ วายสงฆแลว เปน
ครุภัณฑ, สวนภานะที่ทําดวยสังขแจกกันได. หมอน้ําที่ทําดวยไม ก็เหมือน
กัน.
เสวียนเช็ดเทา จะทําดวยไมหรือทําดวยใบตาลเปนตน ก็ตามที เปน
ครุภัณฑทั้งหมด.
ในของเหลานี้ คือ เชิงบาตร ฝาบาตร พัดใบตาล พัดวีชนี ผอบ
กระเชา ไมกวาดดามยาว ไมกวาดดามสั้น อยางใดอยางหนึ่ง จะเล็กหรือใหญ
ก็ตาม ทําดวยของอยางใดอยางหนึ่ง มีไมจริง ไมไผ ใบไมและหนังเปนตน
เปนครุภัณฑเหมือนกัน..
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บรรดาเครื่องเรือนมีเสา ชื่อ บันได และกระดานเปนตน เครื่องเรือน
อยางใด อยางหนึ่ง ซึ่งทําดวยไมก็ตาม ทําดวยศิลาก็ตาม เสื่อลําแพนชนิดใด
ชนิดหนึ่ง ที่เขาถวายสงฆแลว เปนครุภัณฑสมควรทําใหเปนเครื่องลาดฟน.
สวนหนังแพะ ซึ่งแมมีคติอยางเครื่องปูลาด ก็เปนครุภัณฑเหมือนกัน .
หนังที่เปนกัปปยะ เปนของควรแจกกันได.
แตในกุรุนที่แกวา หนังทุกชนิดมีขนาดเทาเตียง เปนครุภัณฑ. ครก
สาก กระดัง หินบด ลูกหินบด รางศิลา อางศิลา ภัณฑะของชางหูกเปน
อาทิทุกอยาง มีกระสวย ฟม และกระทอเปนตน เครื่องทํานาทุกอยาง
ลอเลื่อนทุกอยาง เปนครุภัณฑทั่งนั้น.
เทาเตียง แมแครเตียง เทาตั่ง แมแครตั่ง ดามมีดและสวานเปนตน
ในของเหลานี้ อยางใดอยางหนึ่งซึ่งถากขางไวยังไมทันเสร็จ แจกกันได แต
ที่ถากเกลี้ยงเกลาแลว เปนครุภัณฑ.
อนึ่ง ของเชนนี้ คือ ดามมีดที่ทรงอนุญาต ดามและปกกลด ไมเทา
รองเทา ไมสีไฟ กระบอกกรอง กระติกน้ําทรงมะขามปอม หมอน้ําทรง
มะขามปอม กระติกน้ําลูกน้ําเตา หมอน้ําหนัง หมอน้ําทรงน้ําเตา กระติกน้ํา
ทําดวยเขา จุน้ําไมเกินบาทหนึ่ง แจกกันไดทุกอยาง เขื่องกวานั้นเปนครุภัณฑ.
งาชางหรือเขาชนิดใดชนิดหนึง่ ยังมิไดเกลา คงอยูอยางเดิม แจก
กันได.
ในเทาเตียงเปนตน ที่ทําดวยงาชางและเขาเหลานั้น มีวินิจฉัยเชนกับ
ที่มีมาแลวในหนหลังนั่นเอง.
ของเชนนี้ คือ กลักใสหิงคุ กลักใสยาตา แมถากเกลาเสร็จแลว
ลูกดุม รังดุม แทนยาตา ดามยาตา กราดกวาดน้ํา ทุกอยางแจกกันไดทั้งนั้น.
วินิจฉัยในของที่ทําดวยดิน พึงทราบดังนี้:-
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เครื่องอุปโภค และบริโภคของมนุษยทั้งปวง คือภาชนะดิน มีหมอ
ฝาละมีเปนตน กระถางสําหรับระบมบาตร เชิงกราน ปลองควัน โคมมีดาม
โคมตั้ง อิฐสําหรับกอ กระเบื้องสําหรับมุง กระเบื้องหลบ เปนครุภัณฑ
จําเดิมแตเวลาที่ถวายสงฆแลว.
ก็ในของที่ทําดวยดิน ของเชนนี้ คือ หมอ บาตร ภาชนะ คนโทปากกวาง คนโทสามัญ ขนาดเขื่องไมเกินกวาจุน้ําบาทหนึ่ง เปนของที่แจก
กันได. อนึ่ง แมในของโลหะ พึงทราบวินิจฉัยเหมือนในของดิน. คนโทน้ํา
บวกเขากับสวนที่แจกกันไดเหมือนกัน. อนุปุพพีกถาในครุภัณฑนี้ เทานี้.
[วาดวยนวกรรม]
บทวา ภณฺฑกิ าธานมตฺเตน มีความวา ภิกษุชาวเมืองอาฬวียอม
ใหนวกรรม (คือสรางใหม) ดวยเพียงประกอบสิ่งที่ปดที่อาศัยอยูแหงนกพิราบ
ซึ่งทําเหนือบานประตู.
บทวา ปริภณฺฑถรณมตฺเตน คือ ดวยเพียงทําการฉาบทาดวย
โคมัยและชโลมดวยน้ําฝาด.
บทวา ธูมกาลิก มีความวา ภิกษุชาวเมืองอาฬวี ยอมอปโลกน
ใหที่อยูที่สรางทําแลวนี้ ในเวลาแหงควันอยางนี้วา ควันแหงจิตรกรรม
ของที่อยูนั้น ยังไมปรากฏเพียงใด, ที่อยูนี้จงเปนของภิกษุนั้นเพียงนั้น.
วินิจฉัยในบทวา วิปฺปกต นี้ พึงทราบดังนี้ :กลอนทั้งหลาย ยิ่งมิไดเอาขึ้นเพียงใด ที่อยูชื่อวาทําคางเพียงนั้น.
แตครั้นเมื่อกลอนทั้งหลายไดเอาขึ้นแลว ที่อยูช อื่ วาทําแลวโดยมาก, เพราะ
ฉะนั้น จําเดิมแตเวลาที่เอากลอนขึ้นแลวไปนั้น ไมควรใหทําใหม. เจาของ
จักขอแรงภิกษุ ใหชวยสรางอีกนิดหนอยเทานั้น.
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ขอวา ขุทฺทเก วิหาเร กมฺม โอโลเกตฺวา ฉปฺปณฺจวสฺสิก
มีความวา ภิกษุพึงตรวจดูงานแลวใหนวกรรม ๔ ป สําหรับทีอ่ ยูขนาด ๔ ศอก,
๕ ป สําหรับที่อยู ๕ ศอก, ๖ ป สําหรับที่อยู ๖ ศอก, สวนอัฑฒโยคะ
(คือ เพิง) เปนของมีขนาด ๗- ๘ ศอก เพราะฉะนั้น ในเพิงนี้ พระผูม ี
พระภาคเจาจึงตรัสวา ๗-๘ ป. ก็ถาเพิงนั้นมีขนาด ๙ ศอก, พึงใหนวกรรม
๙ ปก็ได.
อนึ่ง พึงใหนวกรรม ๑๐ ป หรือ ๑๑ ป สําหรับที่อยูหรือปราสาทเกา
มีขนาด ๑๐ ศอกหรือ ๑๑ ศอก. แตพึงใหนวกรรม ๑๒ ปเทานั้น สําหรับที่อยู
หรือปราสาทมีขนาด ๑๒ ศอก หรือแมเชนโลหะปราสาท ซึ่งเขื่องเกินกวา
นั้น, ไมพึงใหนวกรรมใหยิ่งกวา ๑๒ ปนั้นไป.
นวกัมมิกภิกษุไดที่อยูนั้นภายในกาลฝน, ไมไดเพื่อจะหามหวงใน
อุตุกาล.
ถาที่อยูนั้นชํารุด, พึงบอกแกเจาของอาวาสหรือแกใคร ๆ ผูเกิดใน
วงศของเขาวา ที่อยูของพวกทานทรุดโทรม ทานจงซอมแซมที่อยูนั้น.
ถาวาเขาไมสามารถ ภิกษุทั้งหลายพึงชักชวนญาติหรืออุปฏฐากชวย
ซอมแซม. ถาแมญาติและอุปฏฐากเหลานั้น ก็ไม สามารถ พึงซอมแซมดวย
ปจจัยของสงฆ แมเมื่อปจจัยของสงฆนั้นไมมี ก็พึงจําหนายอาวาส* หลังหนึ่ง
เสีย ซอมแซมอาวาสที่เหลือไว. แมจําหนายอาวาสเปนอันมากเสีย ซอมแซม
อาวาสหลังหนึ่งไวก็ควรเหมือนกัน.
ในคราวทุพภิกขภัย เมื่อภิกษุทั้งหลายพากันหลีกไปเสีย อาวาสทั้งปวง
จะทรุดโทรม เพราะฉะนั้น พึงจําหนายอาวาสเสียหลังหนึ่ง หรือ ๒ หลัง
* กุฎิ (?)
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หรือ ๓ หลังแลว บริโภคยาคูภัตและจีวรเปนตน จากอาวาสที่จําหนายเสียนั้น
รักษาอาวาสที่ยังเหลือไวเถิด.
สวนในกุรุนทีแกวา เมื่อปจจัยของสงฆไมมี พึงสั่งภิกษุรูปหนึ่งวา
ทานจงถือเอาที่พอเตียงอันหนึ่ง สําหรับทานซอมแซมเถิด.
หากวา ภิกษุนั้นตองการมากกวานั้น พึงใหสวนที่ ๓ (ใน ๔ สวน)
หรือกึ่งหนึ่งก็ได ใหซอมแซมเถิด.
หากวา เธอไมปรารถนาดวยเห็นวา ในที่อยูนี้ เหลือแตเพียงเสาเทานั้น
การที่จะตองทํามาก พึงบอกใหเธอซอมแซมวา ทานจงซอมแซมเปนสวนตัว
ของทานเทานั้นเถิด เพราะวา แมเมื่อเปนเชนนี้ ก็จักยังมีที่เก็บของสงฆดวย
จักมีสถานเปนที่อยูของภิกษุใหมทั้งหลายดวย. ก็แล อาวาสอันภิกษุทั้งหลาย
ซอมแซมแลวอยางนั้น ยอมเปนของสวนตัวบุคคล ในเมื่อภิกษุนั้นยังมีชีวิต
อยู, เมื่อภิกษุนั้นมรณภาพแลว ยอมตกเปนของสงฆแท.
หากวา ภิกษุนั้นเปนผูประสงคจะให (เปนที่อยู) แกสัทธิวิหาริก
ทั้งหลาย. สงฆพึงตรวจดูการงานแลวพึงยกสวนที่ ๓ หรือกึ่งหนึ่ง ใหเธอ
ซอมแซมเปนสวนตัว.
จริงอยู เธอยอมไดเพื่อใหสวนนั้นแกสัทธิวิหาริกทั้งหลาย. ก็เมื่อผู
ซอมแซมอยางนั้น ไมม,ี พึงใหซอมแซมตามนัยที่วา พึงจําหนายอาวาสหลัง
หนึ่งเสีย ดังนี้เปนตน . คําแมนี้ดวย คําอื่นดวยทานกลาวไวในกุรุนทีนั้นแล.
ภิกษุ ๒ รูป ถือเอาพื้นที่ของสงฆ แผวถางแลวสรางเสนาสนะเปน
ของสงฆ พื้นที่นั้นภิกษุใดจองกอน, ภิกษุนั้นเปนเจาของ. แมเธอทั้ง ๒ รูป
สรางเปนสวนตัวบุคคล ภิกษุผูจองกอนนั่นแลเปนเจาของ.
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ภิกษุผูจองพื้นที่กอนนั้นสรางเปนของสงฆ อีกรูปหนึ่งสรางเปนสวนตัว
บุคคล. หากวา ที่สรางเสนาสนะอื่น ๆ ยังมีมาก แมเธอสรางเปนสวนตัว
บุคคล ก็ไมควรหาม. แตเมื่อที่อันเหมาะเชนนั้นแหงอื่นไมมี อันภิกษุผูสราง
เปนของสงฆนั้นแล พึงหามเธอเสียแลวสรางเถิด.
ก็เครื่องใช มีทัพสัมภาระเปนตน ที่จะตองใชสอยหมดไปในสถาน
เปนที่สรางอาวาสของสงฆนั้น ของภิกษุนั้น สงฆพึงยอมใหแกเธอ.
อนึ่ง ถาวาในอาวาสที่สรางเสร็จแลวก็ดี ในสถานที่จะสรางอาวาสก็ดี
มีตนไมที่อาศัยรมไดและมีผล, พึงอปโลกนใหโคนเสียเถิด. ถาตนไมเหลานั้น
เปนของบุคคล, พึงบอกแกเจาของ. ถาเจาของไมยอมให, พึงบอกเพียงครั้ง
ที่ ๓ แลวใหโคนเสีย ดวยยอมรับวา พวกเราจักใหมูลคาราคาตนไม.
ฝายภิกษุใด ไมถือเอาเครื่องใชแมมาตรวาเถาวัลยของสงฆใหสราง
ที่อยูเปนสวนตัว ในพื้นที่ของสงฆ ดวยเครื่องอุปกรณทําตนหามา, เปนของ
สงฆกึ่งหนึ่ง เปนของบุคคลกึ่งหนึ่ง. ถาเปนปราสาท,* ปราสาทชั้นลางเปน
ของสงฆ ชั้นบนเปนของบุคคล. ถาภิกษุใด ตองการปราสาทชั้นลาง, ปราสาท
ชั้นลางยอมเปนของภิกษุนั้น. ถาเธอตองการทั้งชั้นลางทั้งชั้นบน ยอมได
ชั้นละกึ่งหนึ่งทั้ง ๒ ชั้น.
ภิกษุใหสรางเสนาสนะ ๒ แหง เปนของสงฆแหงหนึ่ง, เปนของ
บุคคลแหงหนึ่ง. หากวาภิกษุใหสรางดวยทัพสัมภาระเปนของสงฆซึ่งเกิดขึ้น
ในวัด, เธอยอมไดสวนที่ ๓. หากวา ภิกษุทําการกอตอขึ้นใหมในที่ซึ่งไมได
ทําไวก็ดี ตอหนามุขขึ้นภายนอกฝาก็ดี,กึ่งหนึ่งเปนของสงฆ กึ่งหนึ่งเปนของ
* ปราสาท หมายความวา เรือนชั้นตั้งแต ๒ ชั้นขึ้นไป ไมไดหมายวา ปราสาทราชมณเฑียร
อยางความไทย.
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เธอ. ถาวาสถานที่ใหญไมเสมอ เปนที่ซึ่งภิกษุพูนใหเสมอ แสดงทางเดินใน
ที่ซึ่งมิใชทาง สงฆไมเปนใหญในทีน่ ั้น .
[วาดวยสิทธิแหงนวกัมมิกะ]
ในขอวา เอก วรเสยฺย นี้ มีความวา ในสถานที่ใหนวกรรมก็ดี
ในสถานที่ถงึ ตามลําดับพรรษาก็ดี ภิกษุผูซอมแซมปรารถนาเสนาสนะใด ยอม
ไดเสนาสนะนั้น, เราอนุญาต ใหถือเอาเสนาสนะที่ดีแหงหนึ่ง.
ขอวา ปรโยสิเต ปกฺกมติ ตสฺเสว ต มีความวา เมื่อภิกษุนั้น
กลับมาจําพรรษาอีก เสนาสนะนั้น เปนของเธอเทานั้น ตลอดภายในพรรษา
แตเมื่อเธอไมมา สัทธิวหิ าริกเปนตน จะถือเอาไมได.
บทวา นาภิหรนฺต มีความวา ภิกษุทั้งหลายไมกลานํา (เสนาสนะ)
ไปใชในที่อนื่ .
บทวา คุตฺตตฺถาย มีความวา เราอนุญาตใหขนเสนาสนะ. มีเตียง
และตั่งเปนตน ในที่อยูนนั้ ไปในที่อื่น เพื่อประโยชนแกความคุมครองเสนาสนะ
นั้น. เพราะเหตุนั้น เมื่อภิกษุนําไปในที่อื่นแลวใชสอยเปนสังฆบริโภค
เสนาสนะนั้นเสียหายไป ก็เปนอันเสียหายไปดวยดี เกาไป ก็เปนอันเกาไป
ดวยดี ถาเสนาสนะนั้น ยังไมเสียหาย พึงเก็บงําไวตามเดิมอีก ในเมื่อที่อยู
นั้นไดปฏิสังขรณเสร็จแลว. เมื่อภิกษุใชสอยเปนเครื่องใชสวนตัว เสนาสนะ
นั้น เสียหายไปก็ดี เกาไปก็ดี เปนสินใช. เมื่อทีอ่ ยูนั้น ไดปฏิสังขรณเสร็จ
แลว ตองใชใหทีเดียว.
หากวา ภิกษุถือเอาทัพสัมภาระทั้งหลายมีกลอนเปนตน จากสังฆิกาวาสนั้น ประกอบในสังฆิกาวาสอื่น ที่ประกอบแลว ก็เปนอันประกอบดวยดี.
แตภิกษุผูประกอบในอาวาสสวนตัว ตองใหราคาหรือตองเอากลับคืนไวตามเดิม
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ภิกษุมีเถยยจิตถือเอาเตียงและตั่งเปนตน จากที่อยูที่ถูกละทิ้ง พระ
วินัยธรพึงปรับดวยราคาภัณฑะ ในขณะที่ยกขึ้นทีเดียว.
เมื่อภิกษุถือเอาใชสอยเปนสังฆบริโภค ดวยตั้งใจวา จักคืนใหในเวลา
ที่ภิกษุผูเจาถิ่นมาอีก เสียหายไป ก็เปนอันเสียหายไปดวยดี เกาไป ก็เปนอัน
เกาไปดวยดี, ถาไมเสียหาย พึงคืนไวตามเดิม, เมื่อภิกษุใชสอยเปนเครื่อง
ใชสวนตัว เสียหายไป เปนสินใช. ทัพสัมภาระมีประตูหนาตางเปนตน ที่
ภิกษุถือเอาจากที่อยูที่ถูกละทิ้งนั้น ไปประสมใชในสังฆิกาวาส หรือในอาวาส
สวนตัว ตองคืนใหแท.
บทวา ผาติกมฺมตฺถาย คือ เพื่อประโยชนแกการทําใหเพิ่มขึ้น.
ก็เสนาสนะมีเตียงและตั้งเปนตนนั้นเอง ที่มรี าคาเทากัน หรือมากกวา เปน
ผาติกรรม ยอมควรในคําวา เพื่อประโยชนแกผาติกรรม นี้ .
[วาดวยการใชเสนาสนะ]
เครื่องเช็ดเทา มีสัณฐานคลายลูกลอ ซึ่งทําหุมดวยผากัมพลเปนตน
ชื่อวา จักกลี.
ขอวา อลฺเลหิ ปาเทหิ มีความวา น้ํายอมปรากฏในที่ซึ่งเทา
เชนใดเหยียบแลว, พื้นก็ดี เสนาสนะก็ดี ที่ทําดวยการโบกฉาบ อันภิกษุ
ไมพึงเหยียบดวยเทาเชนนั้น. แตถาวา ปรากฏแคเพียงรอยน้ําจาง ๆ เทานั้น
น้ําหาปรากฏไม ควรจะเหยียบได. อนึ่ง จะเหยียบผาเช็ดเทา แมดวยเทาอัน
เบียกชุม ก็ควรเหมือนกัน.
ภิกษุผูสวมรองเทา ไมควรเหยียบในที่ซึ่งจะพึงเหยียบดวยเทาที่ลาง
แลวทีเดียว.

พระวินัยปฎก จุลวรรค เลม ๗ ภาค ๒ - หนาที่ 229

ขอวา โจฬเกน ปลิเวเตุ มีความวา ที่ฟนปูนขาวหรือที่พื้นที่
โบกฉาบ ถาไมมีเสื่อออนหรือเสื่อลําแพน, พึงเอาผาพันเทา (เตียงและตั่ง)
เสีย. เมื่อผานั้นไมมี แมใบไมก็ควรลาด. และเปนทุกกฏแกภิกษุผูไมลาด
อะไร ๆ เลย วางลงไป.
ก็ถาวา ภิกษุผูเจาถิ่นในอาวาสนั้น วางบนพื้นแมลาดแลว แตใชสอย
ทั้งที่มีเทามิไดลาง, จะใชสอยอยางนั้นบาง ก็ควร.
ขอวา น ภิกขฺ เว ปริกมฺมกตา ภิตฺติ มีความวา ฝาที่ทาขาว
หรือฝาที่ทําจิตรกรรมก็ตาม ไมควรพิง, และจะไมควรพิงแตฝาอยางเดียว
เทานั้น หามิได, แมประตูก็ดี หนาตางก็ดี พนักอิงก็ดี เสาศิลาก็ดี เสาไม
ก็ดีภิกษุไมรองดวยจีวรหรือของบางอยางแลว ยอมไมไดเพื่อจะพิงเหมือนกัน.
ขอวา โธตปาทถา มีความวา ภิกษุเปนผูมีเทาลางแลว ยอม
รังเกียจที่จะนอน ในที่ซงึ่ จะพึงเหยียบดวยเทาที่ลางแลว. ปาฐะวา โธตปาทเก
บางก็มี.
คําวา โธตปาทเก นั้น เปนชื่อของที่จะพึงเหยียบดวยเทาที่ลาง
แลว .
ขอวา ปจฺจตฺถริตฺวา มีความวา พื้นที่โบกฉาบก็ดี เสนาสนะมี
เครื่องรองพื้นก็ดี เตียงตั่งของสงฆก็ดี ตองเอาเครื่องปูลาดของตนลาดรอง
เสียกอน จึงคอยนอน.
ถาแมเมื่อภิกษุกําลังหลับ เครือ่ งปูลาดถลกเลิกไป อวัยวะแหงสรีระ
บางสวนถูกเตียงหรือตั่งเขา, เปนอาบัติเหมือนกัน. แตเมื่อขนถูกเปนอาบัติ
ตามจํานวนขน.* แมเมื่อพิงดวยมุงใชสอยเปนใหญก็มีนัยเหมือนกัน. แตจะถูก
* ถาปรับอาบัติเพียงจํานวนครั้ง จักพอดีกระมัง ? เพราะในการปรับอาบัติอื่น ทานไมปรับดวย
เสนขนอยางนี้ .
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หรือเหยียบดวยฝามือฝาเทา ควรอยู. เตียงตั่งกระทบกายของภิกษุผูกําลังขนไป
ไมเปนอาบัติ.
[วาดวยสังภัต]
ขอวา น สกฺโกนติ สงฺฆภตฺต กาตุ มีความวา ก็แลชนทั้งหลาย
ไมสามารถทําภัต เพื่อสงฆทั้งมวลได.
วินิจฉัยในคําวา อิจฺฉนฺติ อุท เทสภตฺต เปนตน พึงทราบ
ดังนี้:ชนทัง้ หลายปรารถนาจะทําภัต เพื่อภิกุที่ตนได ดวยการเจาะจง
อยางนี้วา ขอทานจงใหภิกษุรูป ๑ หรือ ๒ รูป ฯลฯ หรือ ๑๐ รูปเจาะจง
จากสงฆ.
ชนอีกพวกหนึ่ง ปรารถนาจะกําหนดจํานวนภิกษุอยางนั้นเหมือนกัน
นิมนตแลวทําภัตเพื่อภิกษุเหลานั้น.
อีกพวกหนึ่ง ปรารถนาจะกําหนดสลาก นิมนตแลวทําภัตเพื่อภิกษุ
เหลานั้น.
อีกพวกหนึ่ง ปรารถนาจะทําภัตเพื่อภิกษุรูป ๑ หรือ ๒ รูป ฯลฯ
หรือ ๑๐ รูป กะไวอยางนี้วา ปกขิกภัต อุโปสถิกภัต ปาฏิปทิกภัต ภัตมี
ประมาณเทานี้ ไดโวหารนี้วา อุทเทสภัต นิมันตนภัต ดวยประการฉะนี้.
อนึ่ง แมหากวาชนเหลานั้น ไมสามารถจะทําสังฆภัตไดในคราว
ทุพภิกขภัย, แตจักสามารถทําสังฆภัตไดอีกในคราวมีภิกษาหาไดงาย ; เพราะ
ฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงรวมแมซึ่งสังฆภัตนั้น ไวในจํานวนดวย ตรัสวา
ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตสังฆภัต อุทเทสภัต ดังนี้เปนตน .
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บรรดาภัตเหลานั้น ในสังฆภัตไมมีลําดับเปนธรรมดา, เพราะฉะนั้น
ในสังฆภัตนั้น ภิกษุทั้งหลายไมควรกลาวอยางนี้วา ๑๐ วัน หรือ ๑๒ วัน
ทั้งวันนี้แลว เฉพาะที่พวกเราฉัน, บัดนี้ทานจงนิมนตภิกษุมาจากที่อื่นเถิด.
ทั้งไมไดเพื่อจะกลาวอยางนี้วา ในวันกอน ๆ พวกเราไมไดเลย, บัดนี้ทานจง
ใหพวกเรารับสังฆภัตนั้นบาง ดังนี้. เพราะวา สังฆภัตนั้น ยอมถึงแกภิกษุ
ผูมาแลว ๆ เทานั้น.
[วาดวยอุทเทสภัต]
สวนในอุทเทสภัตเปนตน มีนัยดังนี้ :เมื่อพระราชาหรือมหาอมาตยของพระราชา สงคนไปนิมนตวา ทาน
จงเจาะจงสงฆ นิมนตมาเทานี้รูป ดังนี้ พระภัตตุทเทสก พึงแจงเวลาถามหา
ลําดับ, ถาลําดับมี พึงใหรับตั้งแตลําดับนั้น, ถาไมมีพึงใหรับทั้งแตเถรอาสน
ลงมา, พระภัตตุทเทสกอยาพึงขามลําดับ แมแหงภิกษุผูถือเที่ยวบิณฑบาตเสีย.
อันภิกษุผูถือเที่ยวบิณฑบาตเหลานั้น เมื่อจะรักษาธุดงค จักใหขามเสียเอง.
เมื่อใหรับอยูโดยวิธีอยางนี้ พระมหาเถระผูมีปกติเฉื่อยชา มาภายหลัง,
อยากลาวกะทานวา ทานผูเจริญ ขาพเจากําลังใหภิกษุ ๒๐ พรรษารับ, ลําดับ
ของทานเลยไปเสียแลว . พึงเวนลําดับไว ใหพระมหาเถระเหลานั้นรับเสร็จ
แลวจึงใหรับตามลําดับในภายหลัง.
ภิกษุทั้งหลายไดฟงขาววา ที่สํานักโนน อุทเทสภัตเกิดขึ้นมาก จึง
พากันมาแมจากสํานักซึ่งมีระยะคั่นกันโยชนหนึ่ง พึงใหภิกษุเหลานั้นรับ
จําเดิมแตสถานที่พวกเธอมาทันแลว ๆ ยืนอยู.
เมื่ออันเตวาสิกเปนตน จะรับแทนอาจารยและอุปชฌายแมผูมาไมทัน
แตเขาอุปจารสีมาแลว พึงใหรับเถิด.
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พวกเธอกลาววา ทานจงใหรับแทนภิกษุทั้งหลายผูตั้งอยูนอกอุปจาร
สีมา, อยาใหรับ. แตถาวา ภิกษุผูอยูที่ประตูสํานักหรือที่ภายในสํานักของตน
เปนผูเนื่องเปนอันเดียวกันกับภิกษุทั้งหลายผูเขาอุปจารสีมาแลว. สีมาจัดวา
ขยายออกดวยอํานาจบริษัท เพราะฉะนั้น พึงใหรบั .
แมใหแกสังฆนวกะแลว ก็ควรใหภิกษุทั้งหลายผูมาภายหลังรับ
เหมือนกัน. แตเมื่อสวนที่ ๒ ไดยกขึน้ สูเถรอาสนแลว สวนที่ ๑ ยอมไมถึง
แกภิกษุผูมาทีหลัง. พึงใหรับตามลําดับพรรษาตั้งแตสวนที่ ๒ ไป.
ในสํานักหนึ่ง อุทเทสภัตที่ทายกกําหนดสถานที่แจกภัตไวแหงหนึ่งแลว
บอกในที่ใดที่หนึ่งในอุปจารสีมาแมมีประมาณคาวุตหนึ่ง ตองใหรับในสถานที่
แจกภัตนั้นแล.
ทายกผูหนึ่ง สงขาวแกภิกษุรูปหนึ่งวา เฉพาะพรุงนี้ ขอทานเจาะจง
สงฆสงภิกษุไป ๑๐ รูป. ภิกษุนั้น พึงบอกเนื้อความนั้นแกพระภัตตุทเทสก
ถาวันนั้นลืมเสีย, รุงขึ้นตองบอกแตเชา. ถาลืมเสียแลวจะเขาไปบิณฑบาต
จึงระลึกได, สงฆยังไมกาวลวงอุปจารสีมาเพียงใด, พึงใหรับเนื่องดวยลําดับ
ตามปกติในโรงฉันเพียงนั้น.
แมถาภิกษุทั้งหลาย ผูกาวลวงอุปจารสีมาไปแลว เปนผูเ นื่องเปนแถว
เดียวกันกับภิกษุทั้งหลายผูตั้งอยูในอุปจารสีมา คือเดินไปไมทิ้งระยะกันและกัน
๑๒ ศอก. พึงใหรับเนื่องดวยลําดับตามปกติ แตเมื่อความเนื่องเปนแถวเดียวกัน
เชนนั้นของภิกษุทั้งหลายไมมี, ตนระลึกไดในที่ใดภายนอกอุปจารสีมา, พึงจัด
ลําดับใหมใหถือเอาในที่นั้น. เมื่อระลึกไดที่โรงฉันภายในบาน พึงใหถือเอา
ตานลําดับในโรงฉัน. ระลึกไดในที่ใดที่หนึ่งก็พึงใหถือเอาแท จะไมใหถือเอา
ไมควร. เพราะวาในวันที่ ๒ จะไมไดภัตนั้น.

พระวินัยปฎก จุลวรรค เลม ๗ ภาค ๒ - หนาที่ 233

หากวา ทายกบางคนเห็นภิกษุทั้งหลายออกจากที่อยูของตนไปสูสํานัก
อื่น จึงขอใหแจกอุทเทสภัต.
ภิกษุทั้งหลายในภายในที่ใกลเคียงกับภิกษุทั้งหลายผูตั้งอยูในอุปจารสีมา
เปนผูเนื่องเปนแถวเดียวกัน ตามนัยที่กลาวแลวนั้นเองเพียงใด, พึงใหถือเอา
ดวยอํานาจลําดับในที่อยูของคนนั่นแลเพียงนั้น.
สวนอุทเทสภัต ที่ทายกถวายภิกษุทั้งหลายผูตั้งอยูนอกอุปจาร เมื่อเขา
กลาววา ทานเจาขา ขอทานจงแสดงภิกษุเพียงเทานี้รูปจากสงฆ ดังนี้ พึงให
ถือเอาตามลําดับแหงภิกษุผูมาทัน.
แมภิกษุผูตั้งอยูในที่ไกล โดยนัยคือเนื่องเปนแถวเดียวกัน ไมทิ้ง
ระยะกัน ๑๒ ศอกนอกอุปจารนั้นนั่นแล พึงทราบวา ผูมาทันเหมือนกัน.
ถาภิกษุทั้งหลายไปสูสํานักใด, เขาบอกแกภิกษุทั้งหลายผูเขาไปใน
สํานักนั้นแลว; พึงถือเอาดวยอํานาจลําดับแหงสํานักนั้น.
แมถาทายกคนใดคนหนึ่ง พบภิกษุที่ประตูบาน หรือทีถ่ นน หรือที่
ทาง ๔ แพรง หรือในละแวกบาน จึงบอกภัตที่จะพึงแสดงจากสงฆ ใหภกิ ษุ
ทั้งหลายผูอยูภายในอุปจารในที่นั้นถือเอา.
ก็บรรดาอุปจารแหงประตูบานเปนตนนี้ อุปจารเรือน พึงทราบดวย
อํานาจแหงเรือนเหลานี้ คือ:เรือนหลังเดียว มีอุปจารเดียว, เรือนหลังเดียว ตางอุปจารกัน.
เรือนตางหลังกัน มีอุปจารเดียวกัน, เรือนตางหลังกัน ตางอุปจารกัน.
ในเรือนเหลานั้น เรือนใดของสกุลหนึ่ง เปนที่พึงใชสอย (แตออก
โดยประตูเดียวกัน ) เรือนนั้น ชื่อวามีอุปจารเดียวในรวมในแหงแดนกําหนด
ชั่วกระดงตก.

พระวินัยปฎก จุลวรรค เลม ๗ ภาค ๒ - หนาที่ 234

อุทเทสลาภที่เกิดขึ้นในเรือนนั้น ยอมถึงแกภิกษุทั้งปวงผูยืนอยู แม
ดวยภิกขาจารวัตรในอุปจารนั้น นี้ชอื่ วาเรือนหลังเดียวมีอุปจารเดียว.
สวนเรือนใดหลังเดียว เขากั้นฝาตรงกลาง เพื่อตองการอยูสบาย
สําหรับภรรยา ๒ คน ทําประตูสําหรับใชสอยคนละทาง, อุทเทสลาภที่เกิดขึ้น
ในเรือนนั้น ไมถึงแกภิกษุผูอยูภายในหองฝาดานหนึ่ง ถึงแกภิกษุผูนั่ง อยูใน
ที่นั้นเทานั้น นีช้ ื่อวาเรือนหลังเดียว ตางอุปจารกัน.
สวนในเรือนใด เขานิมนตภิกษุเปนอันมากใหนั่งเนื่องเปนกระบวน
เดียวกัน ตั้งแตภายในเรือนจนเต็มหลามไปถึงเรือนเพื่อนบานผูคุนเคย. อุทเทสลาภที่เกิดขึ้นในเรือนนั้น ถึงแกภิกษุทั่วทุกรูป.
เรือนแมใดของตางสกุล เขาไมทําฝากันกลางใชสอยทางประตูเดียวกัน
นั่นเอง, แมในเรือนนั้น ก็มีนัยนี้แล. นี้ชื่อวาตางเรือนมีอุปจารเดียวกัน.
ก็อุทเทสลาภใด เกิดขึ้นแกภิกษุทั้งหลายผูนั่งในเรือนตางสกุล, ภิกษุ
ทั้งหลายยอมเห็นกันทางชองฝาก็จริง, ถึงกระนั้น อุทเทสลาภนั้น ยอมถึงแก
ภิกษุทั้งหลายผูนั่งในเรือนนั้น ๆ เทานั้น. นี้ชื่อวาตางเรือนตางอุปจารกัน.
อนึ่ง ภิกษุใดไดอุทเทสภัตที่ประตูบาน ถนน และทาง ๔ แพรง
สถานใดสถานหนึ่ง, เมื่อภิกษุอื่นไมมี จึงใหถึงแกตนเสียแลว จะไดอุทเทสภัตอื่นในที่นั้นนั่นเอง แมในวันรุงขึ้น. ภิกษุนั้นเห็นภิกษุอื่นใดเปนนวกะหรือ
แกก็ตาม พึงใหภิกษุนั้นรับ. ถาวา ไมมีใคร ๆ เลย, ถึงแกตนแลวฉันเถิด.
หากวา เมื่อภิกษุทั้งหลายนั่งคอยเวลาอยูที่โรงฉัน อุบาสกบางคนมา
กลาววา ทานจงใหบาตรที่เจาะจงจากสงฆ ทานจงใหบาตรเฉพาะจากสงฆ
ทานจงใหบาตรของสงฆ. อุทเทสบาตรควรใหภิกษุรับตามลําดับ แลวใหไปเถิด.
แมในคําที่เขากลาววา ทานจงใหภิกษุเจาะจงจากสงฆ ทานจงใหภิกษุ
เฉพาะจากสงฆ ทานจงใหภิกษุเปนของสงฆ ก็มีนัยเหมือนกัน.
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ก็ในเรื่องอุทเทสภัตนี้ จําตองปรารถนาพระภัตตุทเทสก ผูมีศีลเปน
ที่รัก มีความละอาย มีความฉลาด. ภิกษุผูภัตตุทเทสกนั้น พึงถามถึงลําดับ ๓
ครั้ง ถาไมมีใคร ๆ ทราบลําดับ พึงใหถือเอาที่เถรอาสน. แตถาภิกษุบางรูป
กลาววา ขาพเจาทราบภิกษุ ๑๐ พรรษาได พึงถามวา ผูมีอายุ ๑๐ พรรษา
มีไหม ? ถาภิกษุไดฟงคําของเธอจึงบอกวา เรา ๑๐ พรรษา เรา ๑๐ พรรษา
แลวมากันมาก. อยาพึงกลาววา ถึงแกทาน ถึงแกทาน พึงสั่งวา พวกทาน
จงเงียบเสียงทั้งหมด แลว จัดตามลําดับ.
ครั้นจัดแลว พึงถามอุบาสกวา ทานตองการภิกษุเทาไร ?
เมื่อเขาตอบวา เทานี้เจาขา แลวอยาพึงกลาววา ถึงแกทาน ถึงแก
ทาน พึงถามถึงจํานวนพรรษา ฤดู สวนแหงวันและเงาของภิกษุผูมาใหมกวา
ทุกรูป.
ถาเมื่อกําลังถามถึงเงาอยู ภิกษุผูแกกวารูปอื่นมาถึง, พึงใหแกเธอ
ถาเมื่อถามถึงเงาเสร็จแลว สั่งวา ถึงทานดวย ดังนี้ ภิกษุผูแกกวามาถึง ก็หา
ไดไม.
จริงอยู เมื่อภิกษุผูแกกวา นัง่ ดวยความชักชาแหงถอยคําก็ดี หลับ
เสียก็ดี อุทเทสภัตที่ใหภิกษุผูใหมกวา ถือเอาแลว ก็เปนอันใหถือเอาเสียแลว
ดวยดี, ขามเลยไปเสีย ก็เปนอันขามเลยไปดวยดี เพราะวา ธรรมดาของที่
ควรแจกกันนั้น ยอมถึงแกภิกษุผูมาทันเทานั้น, ความเปนผูมาทันในที่นั้น
พึงกําหนดดวยอุปจา.
ก็แล ภายในโรงฉัน เครื่องลอมเปนอุปจาร. ลาภยอมถึงแกภิกษุผู
อยูในอุปจารนั้น ฉะนี้แล.
ทายกบางคน ใชคนใหนําอุทเทสบาตร ๘ บาตรมาจากโรงฉัน บรรจุโภชนะประณีตเต็ม ๗ บาตร ใสน้ําเสียบาตรหนึ่ง สงไปยังโรงฉันคนถือมา
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ไมพูดวากระไร ประเคนไวในมือภิกษุทั้งหลายแลวหลีกไป. ภัตใดภิกษุใดได
แลว ภัตนั้น ยอมเปนของภิกษุนั้นนั่นแล.
สวนน้ําภิกษุใดได พึงงดลําดับแมที่ขามเลยไปแลวของภิกษุนั้นเสีย
ใหเธอถือเอาอุทเทสภัตสวนอื่น.
ก็แล เธอไดอุทเทสภัตสวนนั้น จะทรามก็ตาม ประณีตก็ตาม มี
ไตรจีวรเปนบริวารก็ตาม ภัตนั้น ยอมเปนของเธอทั้งนั้น.
จริงอยู ลาภเชนนี้เปนบุญพิเศษของเธอ, แคเพราะน้ําไมใชอามิส
เพราะฉะนั้น เธอจึงตองไดอุทเทสภัตอื่น
แตถาชนผูถือมานั้นกลาววา ทานผูเจริญ ไดยินวา ภัตทั้งปวงนี้
ทานจะแบงกันฉันเองเถิด ดังนี้ แลวจึงไป. น้ําอันภิกษุทั้งปวงพึงแบงกันดื่ม.
แตเมื่อทายกกลาววา ทานเจาะจงเฉพาะสงฆใหพระมหาเถระ ๘ รูป,
ใหภิกษุปูนกลาง, ใหภิกษุใหม, ใหสามเณรผูมีปครบ. ใหภิกษุผูกลาวมัชญิมนิกายเปนตน จงใหภิกษุผูเปนญาติของขาพเจา.
ภิกษุผูภัตตุทเทสกพึงชี้แจงวา อุบาสก ทานพูดอยางนี้, แตลําดับของ
ทานเหลานั้นยังไมถึง ดังนี้แลว พึงใหเนื่องดวยลําดับนั้นเอง.
อนึ่ง เมื่อภิกษุหนุมและสามเณรไดอุทเทสภัตกันแลว. ถาในเรือน
ของพวกทายก มีการมงคล, พึงสั่งวา พวกเธอจงนิมนตอาจารยและอุปชฌาย
ของเธอมาเถิด.
ก็ในอุทเทสภัตใด สวนที่ ๑ ถึงแกสามเณร สวนรองถึงแกพระมหาเถระทั้งหลาย. ในอุทเทสภัตนั้น สามเณรยอม. ไมไดเพื่อจะไปขางหนาดวยทําในใจวา เราทั้งหลายไดสวนที่ ๑ พึงไปตามลําดับเดินนั่นแล.
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เมื่อทายกกลาววา ทานจงเจาะจงจากสงฆมาเองเถิด ดังนี้ ภิกษุพึง
กลาววา สําหรับเรา ทานจักทราบไดโดยประการอื่นบาง แตลําดับยอมถึง
อยางนี้ แลวพึงใหถือเอาดวยอํานาจแหงลําดับนั่นแล.
หากวา เขากลาววา ทานจงใหบาตรที่อุทิศจากสงฆ ดังนี้ เมื่อ
บาตรอันพระภัตตุทเทสกยังไมทันสั่งใหถือ ก็ฉวยเอาบาตรของภิกษุรูปใดรูป
หนึ่งบรรจุเต็มนํามา. แมอุทเทสภัตที่เขานํามาแลว พึงใหถือเอาตามลําดับ
เหมือนกัน.
ชนผูห นึ่ง ซึ่งเขาใชไปวา ทานจงนําบาตรเจาะจงสงฆมา ดังนี้
กลาววา ทานเจาขา ทานจงมอบบาตรใบหนึ่ง เราจักนํานิมันตนภัตมาถวาย
ถาชนนั้น ภิกษุทั้งหลายทราบวา ผูนี้มาจากเรือนอุทเทสภัต จึงถามวา ทาน
มาจากเรือนโนน มิใชหรือ ? จึงตอบวา ถูกแลว ทานผูเจริญ ไมใชนิมันตนภัต เปนอุทเทสภัต, พึงใหถือเอาตามลําดับ.
ฝายชนใด ซึ่งสั่งเขาวา จงนําบาตรลูกหนึ่งมา จึงยอนถามวา จะนํา
บาตรอะไรมา ไดรับตอบวา จงนํามาตามใจชอบของทาน ดังนี้ แลวมา;
ชนนี้ ชื่อ วิสสฏัฐทูต (คือทูตที่เขายอมตามใจ) เขาตองการบาตรเฉพาะสงฆ
หรือบาตรตามสําดับ หรือบาตรสวนตัวบุคคล อันใด พึงใหบาตรนั้นแกเขา.
ผูหนึ่งเปนคนโงไมฉลาด ซึ่งเขาใชไปวา จงนําบาตรเฉพาะสงฆมา
ดังนี้ ไมเขาใจที่จะพูด จึงยืนนิ่งอยู ภิกษุไมควรถามเขาวา ทานมาหาใคร
หรือวา ทานจักนําบาตรของใครไป เพราะวา เขาถูกถามอยางนั้น แลว จะ
พึงตอบเลียนคําถามวา มาหาทาน หรือวา จักนําบาตรของทานไป. เพราะ
เหตุที่กลาวนั้น ภิกษุเหลาอื่นจะพากันชัง ไมพึงแลดูภิกษุนั้นก็ได. ที่เหมาะ
ควรถามวา ทานจะไปไหน ? หรือวา ทานเที่ยวทําอะไร.
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เมื่อเขาตอบวา มาเพื่อตองการบาตรเฉพาะสงฆ ดังนี้ พึงใหภิกษุ
ถือเอาแลว ใหบาตรไป.
ที่จัดวา ลําดับโกงมีอยูชนิดหนึ่ง. จริงอยู ในพระราชนิเวศนหรือ
ในเรือนของราชมหาอํามาตย ถวายอุทเทสภัตอยางประณีตยิ่ง ๘ ที่เปนนิตย
ภิกษุทั้งหลายจัดอุทเทสภัตเหลานั้น ใหเปนภัตที่จะพึงถึงแกภิกษุรูปละครั้ง ฉัน
ตามลําดับแผนกหนึ่ง.
ภิกษุบางพวกคอยกําหนดลําดับของตนวา พรุงนี้แล จักถึงแกพวกเรา
ดังนี้ แลวไป.
ครั้นเมื่อภิกษุเหลานั้น ยังมิทันจะมา ภิกษุอาคันตุกะเหลาอื่นมานั่งที่
โรงฉัน. ในขณะนั้นเอง ราชบุรุษพากันกลาววา ทานจงใหบาตรสําหรับ
ปณีตภัต พวกภิกษุอาคันตุกะไมทราบลําดับ จะใหภิกษุทั้งหลายถือเอา. ใน
ขณะนั้นเอง ภิกษุผูทราบลําดับก็พากันมา จึงถามวา ทานใหถือเอาอะไร.
ภิกษุอาคันตุกะตอบวา ปณีตภัตในพระราชนิเวศน ตั้งแตพรรษา
เทาไรไป ? ตั้งแตพรรษาเทานี้ไป.
พวกภิกษุผูทราบลําดับ พึงหามวา อยาพึงใหถือ แลวใหถือเอาตาม
ลําดับ.
ภิกษุทั้งหลายผูทราบลําดับมาแลว ในเมื่อภิกษุอาคันตุกะใหภิกษุ
ทั้งหลายถือเอาแลว ก็ดี, มาแลวในเวลาที่จะใหบาตรก็ดี, มาแลวในเวลาที่ให
ไปแลวก็ดี, มาแลวใน เวลาที่ราชบุรุษยังบาตรใหเต็มนํามาจากพระราชนิเวศน
ก็ดี, มาแลวในเวลาที่ภิกษุอาคันตุกะทั้งหลายถือบิณฑบาต ซึ่งพระราชาทรง
ใชราชบุรุษไปวา วันนี้ ภิกษุทั้งหลายจงมาเองเถิด ดังนี้แลว ทรงประเคน
บิณฑบาตในมือของภิกษุทั้งหลายนั่นแล มาแลวก็ดี พึงหามวา อยาฉัน
แลวพึงใหภิกษุทั้งหลายถือเอาตามลําดับ เถิด.
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หากวา พระราชาทรงนิมนตภิกษุอาคันตุกะเหลานั้น ฉันแลว ยัง
บาตรของพวกเธอใหเต็มแลว ถวายดวย. ภัตที่เธอนํามา พึงใหถือเอาตามลําดับ
แตถามีภัตเพียงเล็กนอยที่เขาใสในบาตร ดวยคิดวา ภิกษุทั้งหลายอยาไปมือ
เปลา. ภัต ไมพึงใหถือเอา.
พระมาหาสุมัตเถระกลาววา ถาฉันเสร็จแลว มีบาตรเปลากลับมา ภัต
ที่พวกเธอฉันแลว ยอมเปนสินใชแกพวกเธอ.
ฝายพระมหาปทุมัตเถระกลาววา ในการฉันปณีตภัตนี้ ไมมีกิจเนื่อง
ดวยสินใช. ภิกษุผูไมทราบลําดับ พึงนั่งรอจนกวาภิกษุผูทราบจะมา, แมเมื่อ
เปนเชนนี้ ภัตที่ฉันแลว เปนอันฉัน แลวดวยดี, แตไมพึงใหเธอถือเอาภัตอื่น
ในที่ ๆ ถึงเขาในบัดนี้. บิณฑบาตหนึ่งมีราคาหนึ่งรอย มีไตรจีวรเปนบริวาร
ถึงแกภิกษุไมมีพรรษา. และภิกษุในวิหารจดไววา บิณฑบาตเห็นปานนี้ ถึง
แกภิกษุไมมีพรรษา ถาวา ตอลวงไป ๖๐ ป บิณฑบาตเห็นปานนั้นอื่น จึง
เกิดขึ้นอีกไซร.
ถามวา บิณฑบาตนี้ จะพึงใหถือเอาตามลําดับภิกษุผูไมมีพรรษา
หรือวา จะพึงใหถือเอาตามลําดับภิกษุผูมีพรรษา ๖๐ ?
ตอบวา ในอรรถกถาทั้งหลายทานกลาววา พึงใหถือเอาตามลําดับ
ภิกษุผูมีพรรษา ๖๐ เพราะวา ภิกษุนี้รับลําดับแลวก็แกไปเอง.
ภิกษุรปู หนึ่งฉันอุทเทสภัตแลว (ลาสิกขา) เปนสามเณร ยอมได
เพื่อถือเอาภัตนั้น อันถึงตามลําดับแหงสามเณรอีก. ไดยินวา ภิกษุนี้ชื่อวา
ผูตกเสียในระหวาง.
ฝายสารเณรรูปใด มีปบริบรู ณ จักไดอุทเทสภัตในวันพรุง แตเธอ
อุปสมบทเสียในวันนี้ ลําดับของสามเณรรูปนั้น เปนอันเลยไป.
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อุทเทสภัตถึงแกภิกษุรูปหนึ่ง, แตบาตรของเธอไมเปลา, เธอจึงให
มอบบาตรของภิกษุอื่นซึ่งนั่งใกลกันไปแทน.
ถาวา ชนเหลานั้นนําบาตรนั้นไปเสียดวยความเปนขโมย, เปนสินใช
แกเธอ. แตถาวา ภิกษุนั้นยอมใหไปเองวา เราใหบาตรของเราแทนทาน
นี้ไมเปนสินใช.
แมถาวา ภิกษุนั้น เปนผูไมมีความตองการดวยภัตนั้น จึงบอกกะ
ภิกษุอื่นวา ภัตของเราพอแลว, เราใหภัตนั้นแกทาน ทานจงสงบาตรไปให
นํามาเถิด สิ่งใดเขานํามาจากที่นั้น, สิ่งนั้นทั้งหมด ยอมเปนของภิกษุผูเจาของ
บาตร.
หากวา คนที่นําบาตรไปเลยลักไปเสีย, ก็เปนอันลักไปดวยดี, ไมเปน
สินใช เพราะเธอไดใหภัตแกเจาของบาตร.
ในสํานักมีภิกษุ ๑๐ รูป ใน ๑๐ รูปนั้น เปนผูถือปณฑปาติกธุดงคเสีย
๙ รูป รูป ๑ รับ* เมื่อทายกกลาววา ทานจะบอกบาตรสําหรับอุทเทสภัต ๑๐
บาตร ภิกษุผูถือบิณฑปาติกธุดงค ไมสามารถจะใหถือเอา ภิกษุนอกนี้รับ
ดวยคิดวา อุทเทสภัตทั้งหมดถึงแกเรา ดังนี้ ลําดับไมมี.
หากวา เธอรับเอาใหถึงที่ละสวน ๆ ลําดับยอมคงอยู. ภิกษุนั้น
ครั้นรับแลวอยางนั้น ใหเขานํามาทั้ง ๑๐ บาตรแลว ถวาย ๙ บาตรแกภิกษุ
ผูถือบิณฑปาติกธุดงควา ขอทานผูเจริญ จงทําความสงคเคราะหแกขาพเจา
ภัตเชนนี้ จัดเปนภัตที่ภิกษุถวาย ภิกษุผูถือบิณฑปาติกธุดงคสมควรรับ.
หากวา อุบาสกนั้น นิมนตวา ทานผูเจริญพึงไปเรือน และภิกษุนั้น
ชวนภิกษุเหลานั้นวา มาเถิดทานผูเจริญ จงเปนเพื่อนขาพเจา ดังนี้แลว ไป
* สาทิยนโก-(ส+อาทิยนโก).
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ยังเรือนของอุบาสกนั้น เธอไดสิ่งใดที่ในเรือนนั้น สิ่งนั้นทั้งหมด ยอมเปน
ของเธอเทานั้น ภิกษุนอกนี้ยอมไดของที่เธอถวาย.
หากวา อุบาสกนั้นนิมนตใหนั่งในเรือนแลวและถวายน้ําทักษิโณทก
แลวถวายยาคูและของขบเคี้ยวเปนตนแกภิกษุเหลานั้น ยาคูเปนตนนั้น ยอมควร
แกภิกษุผูถือบิณฑปาติกธุดงคนอกนี้ เฉพาะดวยถอยคําของภิกษุนั้นที่วา ทาน
ผูเจริญ ชนทั้งหลายถวายสิ่งใด ทานจงถือเอาสิ่งนั้นเถิด ดังนี้.
พวกทายกบรรจุภัตลงในบาตรจนเต็มแลว ถวายเพื่อตองการใหถือ
เอาไป ภัตทั้งหมดยอมเปนของภิกษุนั่นเทานั้น ภัตที่ภิกษุนั้นให จึงควรแก
พวกภิกษุนอกนี้.
แตถาวา ภิกษุผูถอื บิณฑปาติกธุดงคเหลานั้น อันภิกษุนั้นเผดียงไว
แตในสํานักวา ทานผูเจริญ จงรับภิกษุของขาพเจา และสมควรทําตามถอย
คําของพวกชาวบาน ดังนี้ จึงไปไซร พวกเธอฉันภัตใดในที่นั้น และนําภัต
ใดในที่นั้นไป ภัตนั้นทั้งหมดเปนของพวกเธอเทานั้น.
แมถาวา พวกเธอออนภิกษุนั้นมิไดเผดียงวา ทานจงรับภิกษาของ
ขาพเจา แตไดรับเผดียงวา สมควรทําตามคําของพวกชาวบาน ดังนี้ จึงไป.
หากวา พวกชาวบานฟงภิกษุรูปหนึ่งในภิกษุเหลานั้น ผูทําอนุโมทนาดวยเสียง
อันไพเราะ และเลื่อมใสในอาการอันสงบระงับของพระเถระทั้งหลาย จงถวาย
สมณบริขารเปนอันมาก ลาภนี้ เกิดขึน้ เพราะความเลื่อมใสในเหลาพระเถระ
จัดเปนสวนพิเศษ เพราะฉะนั้น ยอมถึงแกภิกษุทั่วกัน.
ทายกผูหนึ่ง นําบาตรที่ใหเฉพาะสงฆแลว ใหถือเอาตามลําดับไป
บรรจุบาตรเต็มดวยขาทนียะและโภนียะอันประณีตนํามาถวายวา ทานเจาขา
สงฆทั้งปวงจงบริโภคภัตนี้ ภิกษุทั้งปวงพึงแบงกันฉัน แตตองงดลําดับ แมที่
ลวงไปแลวของภิกษุผูเจาของบาตรเสีย ใหอุทเทสภัตอื่น.
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หากวา ทายกกลาววา ขอทานจงมอบบาตรเปนของเฉพาะสงฆทั้งปวง
ใหกอนทีเดียว พึงมอบใหบาตรเปนของภิกษุลัชชีรูปหนึ่ง และเมื่อเขานํามา
แลวกลาววา สงฆทั้งปวงจงบริโภค ดังนี้พึงแบงกันฉัน .
อนึ่ง ทายกผูนําภัตมาดวยถาดหนึ่งถวายวา ขาพเจาขอถวายภัตเฉพาะ
สงฆ อยาใหรูปละคํา พึงใหกะใหพอยังอัตภาพใหเปนไปแกภิกษุรูปหนึ่งตาม
ลําดับ.
หากวา เขานําภัตมาแลว ไมทราบวาจะพูดอยางไรจึงเปนผูนิ่งอยู,
อยาถามเขาวา ทานนํามาเพื่อใคร ? ทานประสงคจะถวายใคร ? เพราะวา
เขาจะพึงตอบเลียนคําถามวา นํามาเพื่อทาน ประสงคจะถวายทาน. เพราะ
เชนนั้น ภิกษุเหลาอื่นจะพากันชังภิกษุนั้น จะไมพึงเอาใจใสเธอ แมซึ่งเปน
ผูควรเอี้ยวคอแลดู.
แตถาภิกษุถามวา ทานจะไปไหน ทานเที่ยวทําอะไร ? ดังนี้ เขา
จะตอบวา ขาพเจาถือเอาอุทเทสภัตมา ภิกษุลัชชีรปู หนึ่งพึงใหถือเอาตามลําดับ.
ถาภัตที่เขานํามามีมาก และพอแกภิกษุทั้งปวง ไมตองใหถือเอาตาม
ลําดับ. พึงถวายเต็มบาตรตั้งแตเถรอาสนลงมา.
เมื่อทายกกลาววา ขอทานจงมอบบาตรที่เฉพาะสงฆให อยาถามวา
ทานจะนําอะไรมา ? พึงใหถือเอาตามลําดับปกตินั่นแล.
สวนขาวปายาสหรือบิณฑบาตมีรสอันใด สงฆไดอยูเปนนิตย, สําหรับ
โภชนะประณีตเชนนั้น พึงจัดลําดับไวแผนกหนึ่ง. ยาคูพรอมทั้งของบริวารก็ดี
ผลไมที่มีราคามากก็ดี ของขบเคี้ยวที่ประณีตก็ดี ควรจัดลําดับไวแผนกหนึ่ง
เหมือนกัน. แตภัตยาคูผลไมและของขบเคี้ยวตามปกติ ควรจัดลําดับเปนอัน
เดียวกันเสีย.
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เมื่อทายกกลาววา ขาพเจาจักนําเนยใสมา สําหรับเนยใสทั้งปวง ควร
เปนลําดับเดียวกัน. น้ํามันทั้งปวงก็เหมือนกัน
อนึ่ง เมื่อเขากลาววา ขาพเจาจักนําน้ําผึ้งมา สําหรับน้ําผึ้งควรเปน
ลําดับอันเดียวกัน. น้ําออยและเภสัชมีชะเอมเปนตนก็เหมือนกัน.
ถามวา ถาพวกทายกถวายของหอมและระเบียบเฉพาะสงฆ, จะควร
แกภิกษุผูถอื ปณฑปาติกธุดงคหรือไมควร ?
พระอาจารยทั้งหลายกลาววา ควร เพราะทานหามแตอามิสเทานั้น
แตไมควรถือเอาเพราะเขาถวายเฉพาะสงฆ.
อุทเทสภัตตกถา จบ
[นิมันตนภัต]
นิมันตนภัต ถาเปนของสวนบุคคล, ผูรับเองนั้นแลเปนใหญ สวน
ที่เปนของสงฆ พึงใหถือเอาตามนัยที่กลาวแลวในอุทเทสภัตนั่นแล.
แตในนิมันตนภัตนี้ ถาเปนทูตผูฉลาด เขาไมกลาววา ทานผูเจริญ
ขอทานทั้งหลายจงรับภัตสําหรับภิกษุสงฆในพระราชนิเวศน กลาววา ขอทาน
ทั้งหลายจงรับภิกษา ดังนี้ไซร ภัตนัน้ ยอมควรแมแกภิกษุผูถือปณฑปาติกธุดงค.
ถาทูตไมฉลาดกลาววา ขอทานทั้งหลายจงรับภัต ดังนี้. พระภัตตุทเทสกเปนผูฉลาด ไมออกชื่อวา ภัต กลาวแตวา ทานจงไป ทานจงไป
ดังนี้ แมอยางนี้ ภัตนั้น ยอมควรแกภิกษุผูถือปณฑปาติกธุดงค.
แตเมื่อพระภัตตุทเทสกกลาววา ภัตถึงแกพวกทานตามลําดับ ดังนี้
ไมควรแกภิกษุถือปณฑปาติกธุดงค.
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ถาคนทั้งหลาย ผูม าเพื่อจะนิมนต เขาไปยังโรงฉัน แลวกลาววา ทาน
จงใหภิกษุ ๘ รูป หรือวา ทานจงใหบาตร ๘ บาตร แมอยางนี้ ก็ควรแก
ภิกษุผูถือปณฑปาติกธุดงค. พระภัตตุทเทสกพึงกลาววา ทานดวย นิมนตไป.
แตเขากลาววา ทานจงใหภิกษุ ๘ รูป ทานทั้งหลายจงรับภัต หรือ
ทานจงใหบาตร ๘ บาตร ทานทั้งหลายจงรับภัตดังนี้ พระภัตตุทเทสกพึงให
ภิกษุทั้งหลายถือเอาตามลําดับ. และเมื่อจะใหถือเอา ตัดบทเสียไมออกชื่อวา
ภัต พูดแตวา ทานดวย ทานดวยนิมนตไป ดังนี้ ควรแกภิกษุผูถือปณฑปาติกธุดงค.
แตเมื่อเขากลาววา ทานเจาขา ทานจงใหบาตรของพวกทาน นิมนต
ทานมา ดังนี้ พึงรับวา ดีละ อุบาสก แลวไปเถิด.
เมื่อเขากลาววา ทานทั้งหลายเจาะจงเฉพาะจากสงฆมาเถิด ดังนี้ พึง
ใหถือเอาตามลําดับ.
อนึ่ง เมื่อเขามาจากเรือนนิมันตนภัต เพื่อตองการบาตร พึงใหบาตร
ตามลําดับ โดยนัยที่กลาวแลวในอุทเทสภัตนั้นแล.
ทายผูหนึ่งไมกลาววา จงใหบาตรตามลําดับจากสงฆ กลาวแคเพียงวา
ทานจงใหบาตรใบหนึ่ง ดังนี้ เมื่อยังไมทันใหถือเอาบาตร ก็ฉวยเอาบาตร
ของภิกษุรูปใดรูปหนึ่งไปบรรจุเต็มนํามา ภัตนั้น เปนของภิกษุผูเจาของบาตร
เทานั้น อยาใหถือเอาตามลําดับเหมือนในอุทเทสภัต.
แมในนิมันตนภัตนี้ ทายกใดมาแลวยืนนิ่งอยู ทายกนัน้ อันภิกษุไม
พึงถามวา ทานมาหาใคร หรือวา ทานจักนําบาตรของใครไป ? เพราะวา
เขาจะพึงตอบเลียนคําถามวา ขาพเจามาหาทาน จักนําบาตรของทานไป เพราะ
เชนนั้น ภิกษุนั้นจะพึงถูกภิกษุทั้งหลายเกลียดชัง.
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แตครั้นเมื่อภิกษุถามวา ทานจะไปไหน ทานเที่ยวทําอะไร ? เมื่อ
เขาตอบวา มาเพื่อตองการบาตร ดังนี้ พึงถือเอาบาตรตามลําดับเรียงตัวกัน
เหมือนกัน.
ถาเขานํามาแลวกลาววา ขอพระสงฆทั้งปวงจงฉัน พึงแบงกันฉัน
ตองงดลําดับแมที่ลวงไปแลว ของภิกษุผูเจาของบาตรเสียใหเธอถือเอา
ภัตเนื่องในลําดับอื่นใหม.
ทายกผูหนึ่ง นําภัตมาดวยถาดแลว กลาววา ขาพเจาถวายสงฆ พึง
แบงกัน โดยสังเขปเปนคํา ๆ ตั้งตนแตลําดับแหงอาโลปภัตไป.
อนึ่ง ถาเขานิ่งอยู ภิกษุอยาถามเขาวา ทานนํามาเพื่อใคร ทาน
ประสงคจะถวายใคร ? และถาเมื่อภิกษุถามวา ทานจะไปไหน ? ทานเที่ยว
ทําอะไร ? เขาจึงตอบวา ขาพเจานําภัตมาเพื่อสงฆ ขาพเจานําภัตมาเพื่อ
พระเถระ ดังนี้ พึงรับแลวแบงใหตามลําดับแหงอาโลปภัต.
ก็ถาวา ภัตที่เขานํามาอยางนั้น มีมาก พอแกสงฆทั้งสิ้น นีช้ ื่อวา
อภิหฏภิกฺขา (ภาษาที่เขานํามาพอ) ยอมควรแกภิกษุผูถือปณฑปาติกธุดงค
ไมมีกิจที่จะตองถามถึงลําดับ. พึงถวายเต็มบาตรตั้งแตเถรอาสนลงมา.
อุบาสกสงขาวไปถึงพระสังฆเถระก็ดี ภิกษุผูมีชื่อเสียงเนื่องดวยคันถธุระและธุดงคก็ดี พระภัตตุทเทสกก็ดี วา ทานจงพาภิกษุมา ๘ รูป เพื่อ
ประโยชนแกการรับภัตของขาพเจา.
แมหากวา ขาวนั้นจะเปนขาวที่ญาติและอุปฏฐากสงไปก็ดี ภิกษุ ๓ รูป
(มีพระสังฆเถระเปนตน ) นี้ ยอมไมไดเพื่อจะสอบถามเขา. ลําดับเปนอันยก
ขึ้นทีเดียว. พึงใหนิมนตภิกษุ ๘ รูปจากสงฆ มีตนเปนที่ ๙ ไปเถิด เพราะ
เหตุไร ? เพราะวาลาภอาศัยภิกษุเหลานั้น จึงเกิดขึ้นแกภิกษุสงฆ.
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สวนภิกษุเจาของถิ่น ซึ่งไมมีชื่อเสียงทางคันถธุระและธุดงคเปนตน
จะถามก็ได. เพราะฉะนั้น เธอพึงถามเขาวา ขาพเจาจะนิมนตจากสงฆ หรือ
วาจะมากับภิกษุทั้งหลายที่ขาพเจารูจัก ? ดังนี้แลว จึงจัดเขาลําดับปฏิบัติตามที่
ทายกเขาสั่ง.
ก็เมื่อเขาสั่งวา ทานจงพานิสิตของทาน หรือภิกษุที่ทานรูจักมาเถิด
ดังนี้ จะไปกับภิกษุที่ตนปรารถนาจะนิมนตก็ได.
ถาเขาสงขาวมาวา ทานจงสงภิกษุมา ๘ รูป พึงสงไปจากสงฆเทานั้น.
ถาตนเปนผูอาจจะไดภิกษาในบานอื่น พึงไปบานอื่น หากวา เปนผูไมอาจจะ
ได ก็พึงเขาไปบิณฑบาตที่บานนั้นแล.
ภิกษุทั้งหลายที่รับนิมนต นั่งอยูในโรงฉัน ถาคนมาที่โรงฉันนั้น
บอกวา ขอทานทั้งหลายจงใหบาตร ภิกษุผูมิไดรับนิมนตอยาให พึงบอกวา
นี่ ภิกษุที่ทานนิมนตไว. แตเมื่อเขาตอบวา ทานจงใหดวย ดังนี้ ควรให.
ในคราวมีมหรสพเปนตน ชนทั้งหลายไปสูบริเวณและเรือนบําเพ็ญเพียร นิมนตภิกษุผูทรงไตรปฏกและพระธรรมกถึก กับภิกษุรอ ยรูปเองทีเดียว.
ในกาลนั้น ภิกษุผูทรงไตรปฎกและธรรมกถึกเหลานั้น จะพาภิกษุ
ทั้งหลายที่ทราบไป ก็ควร. เพราะเหตุไร ? เพราะเหตุวาชนทั้งหลาย มี
ความตองการดวยภิกษุสงฆหมูใหญ จึงไปยังบริเวณและเรือนบําเพ็ญเพียรหา
มิได. แตเขานิมนตภิกษุทั้งหลายตามสติตามกําลังไป จากที่ชมุ ชนแหงภิกษุ
ทั้งหลาย.
ก็ถาวา พระสังฆเถระหรือภิกษุผูมีชื่อเสียงทางคันถธุระและธุดงค
หรือพระภัตตุทเทสกก็ดี จําพรรษาในที่อื่น หรือไปในที่บางแหง กลับมาสู
สถานของตนอีก. ชนทั้งหลายจึงทําสักการะสําหรับอาคันตุกะ พึงพาภิกษุ
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ทั้งหลายที่รูจักไปวาระ ๑. จําเดิมแตกาลที่ติดเนื่องกันไป เมือ่ เริ่มวาระที่ ๒
พึงนิมนตไปจากสงฆเทานั้น .
อนึ่ง ภิกษุทั้งหลายเปนอาคันตุกะผูมาใหม ๆ ไปดวยทั้งใจวา จัก
เยี่ยมญาติหรืออุปฏฐาก นั้น ญาติและอุปฏฐากทั้งหลายของภิกษุอาคันตุกะเหลา
นั้นกระทําสักการะ.
ก็แลในอาวาสนั้น ภิกษุเหลาใดทราบ พึงนิมนตภิกษุ เหลานั้นไป,
ฝายภิกษุใด เปนผูมีลาภเหลือเฟอ ฐานะของเธอและฐานะของอาคันตุกะเปน
เชนเดียวกัน, ชนทั้งหลายในที่ทั้งปวงตระเตรียมสังฆภัตเสร็จแลวอยู. ภิกษุนั้น
พึงนิมนตภิกษุไปจากสงฆเทานั้น, นี้เปนความแปลกกันในนิมนั ตนภัต.
ปญหาทั้งปวงที่ยังเหลือพึงทราบตามนัยที่กลาวแลวในอุทเทสภัตนั่นแล.
สวนในกุรุนที่แกวา เมื่อเขากลาววา ทานจงใหพระมหาเถระ ๘ รูป.
พึงใหพระมหาเถระเทานั้น ๘ รูป. ในภิกษุทั้งหลายมีภิกษุปูนกลางเปนตน ก็
นัยนี้แล.
แตถาเขากลาวมิใหแปลกกันวา ทานจงใหภิกษุ ๘ รูป ดังนี้พึงนิมนต
ใหไปจากสงฆ ดังนี้แล.
นิมันตนภัตตกถา จบ
[สลากภัตตกกา]
อนึ่ง พึงทราบวินิจฉัยในสลากภัต, เพราะพระบาลีวา ภิกษุทั้งหลาย
เราอนุญาตใหจดชื่อในสลาก หรือในแผนปายแลว รวมกันเขาแจกกัน* ดังนี้
พระภัตตุเทสกผูประกอบดวยองค ๕ พึงเขียนอักษรลงในสลากไมแกน หรือ
ในแผนปายที่ทําดวยตอกไมไผและใบตาลเปนตน อยางนี้วา สลากภัตของทายก
* จุลฺลวคฺค. ทุติย. ๗๑๔๗
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ชื่อโนน แลวรวมสลากทั้งหมดใสในกระเชา หรือในขนดจีวร แลวคนกลับ
ไปกลับมาจนทั่งถึงทั้งขางลางขางบนทีเดียว ถาลําดับมี พึงแจกสลากจําเดิมแต
ลําดับไป, ถาไมมี พึงแจกตั้งแตที่เถรอาสนลงมา.
ภิกษุผูมาภายหลังก็ดี ภิกษุผูตั้งอยูในที่ไกล ดวยอํานาจเนื่องถึงกันก็
ดี พึงใหตามนัยที่กลาวแลวในอุทเทสภัตนั่นแล.
หากวา โดยรอบสํานักมีโคจรคามมาก, สวนภิกษุมีไมมาก สลาก
ทั้งหลายยอมถึงแมดวยอํานาจแหงบาน พึงแจกสลากดวยอํานาจแหงบานทีเดียว
วาสลากภัตทั้งหลาย ในบานโนน ถึงแกพวกทาน, สลากภัตทั้งหลาย ในบาน
โนน ถึงแกพวกทาน.
เมื่อพระภัตตุทเทสกใหถือเอาอยางนั้น แมหากวา ในบานตําบลหนึ่งๆ
มีสลากภัต ๖๐ ที่ มีประการตาง ๆ กัน สลากภัตทั้งหมดเปนอันเธอใหถือเอา
เสร็จสิ้นไปแลว.
ในบานใกลเคียงกับบานที่ถึงแกภิกษุ ยังมีสลากภัตอื่นอีก ๒- ๓ ที,่ แม
สลากภัตเหลานั้น ก็ควรใหแกเธอเสียดวย. เพราะวาพระภัตตุทเทสกไมสามารถ
จะสงภิกษุอื่นไป เพราะเหตุแหงสลากภัตเหลานั้นได ฉะนี้แล.
ถาวา ในบางบานมีสลากภัตมาก พึงกําหนดใหแกภิกษุ ๗ รูปบาง,
๘ รูปบาง แตเมื่อจะใหตองมัดสลากรวมกันใหแกภิกษุ ๔-๕ รูปผูจะไป.
ถาวา ถัดบานนั้นไป มีบานอื่น, และในบานั้นมีสลากภัตเพียงที
เดียว. และเขาถวายสลากภัตนั้นแตเชาเทียว. สลากภัตแมนั้น พึงใหดวยบังคับ
แกภิกษุรูปหนึ่งในภิกษุเหลานั้น แลวสั่งเธอวา ทานจงรับสลากภัตนั้นเสียแต
เชา ภายหลังจึงคอยรับภัตนอกนี้ที่บานใกล.
ในกุรนุ ทีกลาวนัยดังนี้วา ถาวา เมื่อสลากภัตทั้งหลายในบานใกล ยัง
มิไดแจกจายกันเลย ภิกษุนั้น ไปเสีย ดวยสําคัญวาไดแจกกันเสร็จแลว, ครั้น
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ใหถือ เอาสลากภัตในบานไกลแลว ตองกลับมาวิหารอีก รับแจกสลากภัตนอก
นั้น แลวจึงคอยไปบานใกล เพราะวาลาภสงฆจะแจกกันภายนอกสีมา ยอม
ไมได.
แตถาภิกษุมีมาก. สลากดวยอํานาจแหงบานไมพอกัน ; พึงใหถือ
เอาดวยอํานาจถนนหนึ่ง หรือดวยอํานาจฟากหนึ่งในถนนหรือดวยอํานาจสกุล
หนึ่งก็ได
ก็แล ในถนนเปนตน ในที่ใดมีภัตรมาก, ในที่นั้น พึงใหภิกษุมาก
รูปถือเอง ตามนัยที่กลาวในบานนั่นแล. เมื่อสลากไมมี พึงเจาะจงใหถือเอาก็
ได. อันภิกษุผูใหสลากตองรูจักวัตร.
จริงอยู ภิกษุผูใหสลากนั้น พึงลุกขึ้นแตเชา ถือบาตรและจีวรไปสู
หอฉัน กวาดสถานที่ซึ่งยังมิไดกวาด จัดตั้งน้ําฉันน้ําใชไวกะเวลาวา บัดนี้
วัตรจักเปนอันภิกษุทั้งหลายทําเสร็จแลว จึงตีระฆัง เมื่อภิกษุทั้งหลายประชุม
กันแลว พึงใหถือสลากภัตที่บานเวรเสียกอน คือพึงกลาววา สลากที่บานเวร
ชื่อโนน ถึงแกทาน ทานจงไปที่บานนั้น.
ถาวา บานอยูในระยะทางเกินกวา ๑ คาวุต, ภิกษุผูไปในวันนั้นยอม
เหน็ดเหนื่อย, พึงใหเอาเสียแคในวันนี้ทีเดียววา พรุงนี้สลากที่บานเวรถึงแก
ทาน.
ภิกษุใด ถูกสงไปบานเวร ไมยอมไป จะเลือกเอาสลากอื่นอยาพึงให
แกภิกษุนั้น. เพราะวา จะเสื่อมบุญของพวกชนผูมีศรัทธาและจะขาดลาภสงฆ ;
เพราะฉะนั้น แมในวันที่ ๒ ที่ ๓ ก็อยาพึงใหสลากอื่นแกเธอ. พึงบอกเธอวา
ทานจงไปยังสถานที่ถึงแกตนแลวฉัน เถิด. แตเมื่อเธอไมยอมไปครบ ๓ วัน พึง
ใหเธอถือเอาสลากที่บานในแตบานเวรเขามา.
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หากวา เธอยอมรับสลากนั้นไซร, จําเดิมแคนั้น ไป ไมสมควรให
สลากอื่นแกเธอ.
สวนทัณฑกรรมตองลงใหหนัก คือ พึงลงทัณฑกรรมใหตักน้ํา อยา
ใหนอยกวา ๖๐ หรือ ๕๐ หมอ หรือใหขนฟนอยาใหนอยกวา ๖๐ หรือ ๕๐
มัด หรือใหขนทรายอยาใหหยอนกวา ๖๐ หรือ ๕๐ บาตร .
ครั้นใหรับสลากทีบ่ านเวรแลว พึงใหรับวาระเฝาสํานัก. พึงบอกเธอ
วา วาระเฝาสํานักถึงแกทาน. พึงใหสลากยาคู ๒-๓ ที่ และสลากภัต ๓ หรือ
๔ ที่ แกภิกษุผูรับวาระเผาสํานัก, แตอยาใหเปนประจํา. เพราะวา ทายกผู
ถวายยาคูและภัต จะพึงถึงความเสียใจวา พวกภิกษุผูเผาสํานักเทานั้น ฉันยาคู
และภัตของพวกเรา เพราะฉะนั้น จึงควรใหสลากในสกุลอื่น ๆ.
หากวา พวกภิกษุผูชอบพอกันของภิกษุผูรับวาระเฝาสํานัก นํามาถวาย
เอง. อยางนั้นนั่น เปนการดี ; ถาวา พวกเธอไมนํามาถวาย, พึงใหรับวาระ
แทน. ใหนาํ ยาคูและภัตมาให แกภกิ ษุผูรับวาระเฝาสํานักเหลานั้น. และสลาก
เหลานั้นของพวกภิกษุผูรับวาระเฝาสํานักนั้นยอมเปนสวนเพิ่มแท ทั้งเธอทั้ง
หลายยอมเปนสวนเพิ่มแท ทั้งเธอทั้งหลายยอมไดเพื่อถือเอาสลากภัตประณีต
แมอื่น ในทีซ่ ึ่งถึงตามลําดับพรรษาดวย, พึงแจกสลากจัดลําดับไวแผนกหนึ่ง
สําหรับเอกวาริยภัต ที่มีเครื่องปงจี่เหลือเฟอ.
ถาวา สลากอันภิกษุใดไดแลว, แตภิกษุนั้นไมไดภัตนั้นในวันนั้น
พึงใหเธอรับในรุงขึ้น.
ภิกษุใดไดแตภัต ไมไดเครื่องปงจี่, แมอยางนี้ ก็พึงใหรับใหม.
แมในสลากภัตมีนมสด ก็นัยนี้แล.
แตถาวา ไดแตนมสด ไมไดภัต, อยาพึงใหรับซ้ําอีก จําเดิมแตได
นมสดไปแลว. เอกวาริยภัต ๒-๓ ที่ ถึงแกภิกษุรูปเดียวเทานั้น. ในทุพภิกข-
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สมัย พึงเฉลี่ยใหถือเปนแผนก ๆ ในเวลาที่สังฆนวกะไดแลว. สลากภัตตาม
ปกติ แมภิกษุที่ยังไมได ก็พึงใหรับในวันรุงขึ้น.
ถาเปนสํานักเล็ก, ภิกษุทั้งปวงฉันรวมกัน, เมื่อจะใหถือเอาสลากออย
จะใหถึงแกภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง ซึ่งอยูต รงหนาแลวปอกถวายพระมหาเถระเปน
ตนในกาล ก็ควร.
สลากน้ําออย ครัน้ แจกกันแลว แมภายหลังภัต พึงกรองหรือใหทํา
เปนผาณิตแลว ถวายแมแกภิกษุผูถือปณฑปาติกธุดงคเปนตน, ตองรูวา ภิกษุ
อาคันตุกะมาแลวหรือยังไมมากอน จึงใหถือเอาสลาก.
ในอาวาสใหญ ตองจัดลําดับใหถือเอา. สลากเปรียง*เลา จะใหถึงใน
ที่แหงภิกษุผูเปนสภาคกัน หรือจะใหอุน หรือจะใหเจียวถวายพระเถระทั้งหลาย
ก็ควร. พึงปฏิบัติตามนัยที่กลาวแลวในอาวาสใหญนั่นแล.
แมสลากผลไม สลากขนมและสลากเภสัชของหอมและระเบียบเปนตน
พึงใหถือเอาตามลําดับเปนแผนก ๆ.
ก็แล ในสลากเหลานี้ สลากเภสัชเปนตน ยอมควรแกภิกษุผูถือ
ปณฑปาติกธุดงคก็ไมพึงยินดี เพราะเปนปจจัยที่ใหถือเอาเนื่องดวยสลาก.
ทายกถวายสลากภัต แมมีแตสกั วาภิกษาเลิศ, พึงถามถึงลําดับแลวให
ถือเอา. เมื่อไมมีลําดับ พึงใหตั้งแตเถรอาสนลงมา. หากวา ภัตเชนนั้นมีมาก
พึงใหแกภิกษุรูปละ ๒-๓ ที่. ถามีไมมาก, พึงใหรูปละที่เทานั้น เมื่อลําดับ
หมดแลวตามลําดับ พึงใหแตที่เถระอาสนลงมาอีก. ถาขาดลงเสียกลางคัน, พึง
จําลําดับไว แตถาภัตเชนนั้น เปนของมีเปนประจําทีเดียว. ภัตนั้นถึงแกภิกษุ
พึงบอกภิกษุนั้นวา ทานไดแลวก็ตาม ยังไมไดก็ตาม แมพรุงนี้ก็พึงรับ.
* ฆต เรียกตามฮินดูวา ฆิ (Ghee) เขมรวา เปรง แปลวาน้ํามัน เราเรียกเพีย้ นไป.
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ภัตรายหนึ่ง เปนของที่เขามิไดใหเปนนิตย แตในวันที่ไดยอมไดพอ
ฉัน . วันที่ไมไดมีมากกวา. ภัตนั้น ไมถึงแกภิกษุใด, พึงสั่งภิกษุนั้น วา ทาน
ไมได พึงรับในพรุงนี้ เถิด.
เมื่อใหจับสลากแลว ภิกษุใดมาภายหลัง, สลากของภิกษุนั้น เปนอัน
เลยไปแลว อยาพึงจัดแจงใหเลย.
จําเดิมแตตีระฆังไป ภิกษุผูมายื่นมือแล ยอมไดลาภคือสลากเปนแท.
เมื่อภิกษุอื่น แมมายืนอยูในที่ใกล สลากก็เปนอัน เลยไปแลว แตถา
ภิกษุอื่น ผูจะรับแทนภิกษุนั้นมีอยู, ภิกษุนั้นแมไมมาเอง ยอมได.
ในฐานะที่เปนผูชอบพอกัน ภิกษุผูแจกทราบวา ภิกษุโนน ยังไมมา
จะเก็บไวใหดวยตั้งใจวา นี่สลากของภิกษุนั้น ดังนี้ก็ควร.
ถาวา ภิกษุทั้งหลายทํากติกาไววา ไมพึงให แมแกภิกษุผูไมมา,
กติกานั้น ไมเปนธรรม. เพราะวา ภัณฑะที่จะพึงแจกกันยอมถึงแกภิกษุผูตั้ง
อยูภายในอุปจาร. และถาวา ภิกษุทั้งหลายทําเสียงอื้ออึงวา ทานจงใหแกภิกษุ
ผูไมมา พึงเริ่มตั้งทัณฑกรรมพึงสั่งวา จงมารับเอาเองเถิด
สลากหายไป ๕-๖ ที่, พระภัตตุทเทสกนึกชือ่ ทายกไมได ถาวาพระภัตตุทเทสกนั้น ใหสลากที่หายถึงแกพระมหาเถระหรือแกตนแลว พึงสั่งภิกษุ
ทั้งหลายวา สลากภัตที่บานโนน เราใหถึงแกตัวเรา ทานทั้งหลายพึงฉัน สลากภัต
ที่ไดในบานนั้นเถิด ดังนี้ สมควร
แตไมมอบถวายในสํานัก ไดภัตนั้นที่โรงฉัน แลวจะแจกกันฉัน ที่
โรงฉันนั้นเอง หาควรไม.
เมื่อทายกกลาววา ตั้งแตวันนี้ไป ทานทั้งหลายจงรับสลากภัต ของ
ขาพเจา ดังนี้ จะใหถือเอาที่โรงฉันในที่นั้น ไมควร. ตองนํามายังสํานักแลว
จึงใหถือเอา.
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อนึ่ง เมื่อทายกกลาววา ทานทั้งหลายจงรับสลากภัตของขาพเจา ตั้ง
แตพรุงนี้ไป ดังนี้ พึงบอกแกพระภัตตุเทสกวาสกุลชื่อโนน ถวายสลากภัต
ตั้งแตพรุงนี้ไป, ทานพึงนึกในเวลาใหจับสลาก.
ในคราวทุพภิกขภัย ชนทั้งหลายงดสลากภัตเสีย เมื่อถึงคราวหาภิกษา
ไดงาย พบภิกษุบางรูปแลว เริ่มตั้งไวอีกวา ทานทั้งหลายจงรับสลากภัตของพวก
ขาพเจา ตั้งแตวันนี้ไป. อยาแจกกันภายในบาน ตองนํามาสํานักกอน จึงคอย
แจกกัน. เพราะวาธรรมดาสลากภัตนี้ ไมเปนเหมือนอุทเทสภัต, ทายกยอม
หมายเฉพาะสํานักถวาย ; เพราะฉะนั้น จึงไมควรแจกกันนอกอุปจาร.
อนึ่ง เมื่อทายกบอกวา ทานทั้งหลายจงรับสลากภัตของขาพเจา ดัง
แตพรุงนี้ไป ดังนี้ ตองแจกกันในสํานักเหมือนกัน.
คมิกภิกษุประสงคจะไปสูทิศาภาคใด, สลากที่บานเวรในทิศาภาคนั้น
เปนของอันภิกษุอื่นไดแลว, คมิกภิกษุจะถือเอาสลากนั้น แลวสั่งภิกษุนอกนี้
วา ทานจงถือสลากที่ถึงแกเรา ดังนี้ แลวไป ก็ควร. แกภิกษุนั้น ตองถือ
เอาสลากของคมิกภิกษุนั้นเสีย ในเมือ่ เธอยังมิทันกาวลวงอุปจารสีมาไปทีเดียว.
ชนทัง้ หลายอยูในสํานักราง จัดตั้งสลากภัตไว ดวยคิควา ภิกษุทั้งหลาย
ปรนนิบัติตนโพธิ์ และเจดียเปนตน แลว จงฉัน เถิด ดังนี้. ภิกษุทั้งหลายคาง
อยูในที่ภิกษุผูชอบพอกันแลว ไปแตเชามืด กระทําวัตรในสํานักรางนั้นแลว
ฉันภัตนั้น ควรอยู.
หากวา เมื่อภิกษุเหลานั้น ใหถึงแกตนเพื่อจะไดฉันในพรุงนี้ แลว
พากันไป ภิกษุอาคันตุกะอยูในสํานักราง กระทําวัตรแตเชาทีเดียว ตีระฆัง
แลวใหสลากภัตถึงแกตนแลวไปสูโรงฉัน . ภิกษุอาคันตุกะนั้นแล เปนใหญ
แหงภัตนั้น.

พระวินัยปฎก จุลวรรค เลม ๗ ภาค ๒ - หนาที่ 254

ฝายภิกษุใด เมื่อภิกษุทั้งหลายกําลังทําวัตรอยูเทียว กวาดที่แผนดิน
๒-๓ ที่แลว ตีระฆังแลว ไปดวยทําในใจวา สลากภัตที่บานไกลถึงแกเรา.
สลากภัตนั้น ยอมไมถึงภิกษุนั้น เพราะเธอถือเอาดวยอาการลอบชิง, ยอม
เปนของภิกษุผูกระทําวัตรเสร็จแลวใหถึงแกตนมาภายหลังเทานั้น .
บานหนึ่งอยูไกลนัก, ภิกษุทั้งหลายไมปรารถนาจะไปเปนนิตย . ชน
ทั้งหลายจึงกลาววา พวกขาพเจาเปนผูเหินหางบุญ. พึงสั่งภิกษุทั้งหลายที่ชอบ
พอกันในสํานักใกลบานนั้นวา ในวันที่ภิกษุเหลานี้ไมมา พวกทานจงฉันแทน.
อนึ่ง สลากตองใหจับทุกวัน. ก็และสลากเหลานั้นแล ไมเปนอัน
พระภัตตุทเทสกนั้นใหจับแลว ดวยอาการสักวาตีระฆัง หรือสักวาคนกระเชา.
แตตองจับกระเชาเกลี่ยสลากลงในตะกรา และอยาจับกระเชาที่ขอบ
ปาก. เพราะถาวา ในกระเชานั้นมีงูหรือแมลงปอง มันจะกอทุกขให เพราะ
ฉะนั้น ตองจับขางใต หันปากกระเชาออกนอก และครั้นจับกระเชาแลวพึง
เกลี่ยสลากลง.
ถาแมจักมีงู, มันจักหนีไปขางโนนเทียว เพราะฉะนั้น จึงตองเกลี่ย
สลากอยางนั้น. สลากพึงใหจับเนื่องดวยบานเปนตน ตามนัยที่กลาวแลวใน
กอนนั่นแล
อีกประการหนึ่ง ภิกษุผูแจกสลากนั้น ใหสลากหนึ่งถึงแกพระมหาเถระ
แลว จึงใหถึงแกตนวา สลากที่เหลือ ยอมถึงแกเรา ดังนี้ ทําวัตรไหวเจดีย
แลว เมื่อภิกษุทั้งหลายผูอยูที่โรงระงับวิตกถามวา ผูมีอายุ สลากใหจับเสร็จ
แลวหรือ ? พึงตอบวา ทานผูเจริญ ทานจงรับสลากภัตที่บานซึ่งพวกทานไป
แลว ๆ เถิด.
จริงอยู สลากแมที่ใหถึงแลวอยางนี้ จัดวาใหถึงแลวดวยดีเหมือนกัน.
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ภิกษุทั้งหลายจะไปสูสํานักอื่น เพื่อฟงธรรมตลอดทั้งคืน จึงสั่งวา เรา
ทั้งหลายไมรับทานในที่นั้นละ จักเที่ยวบิณฑบาตที่โคจรตามของเราแลวจักมา
ดังนี้ ไมรับสลากแลวไปเสีย. ภิกษุเหลานั้นจะมาเพื่อฉันสลากภัตที่ถึงแกพระ
เถระในสํานักเชนนี้ก็ควร.
ถาวา แมพระมหาเถระก็ไปกับภิกษุเหลานั้น ดวยคิดวา เราจะทํา
อะไรอยูที่นี่ ภิกษุเหลานั้น ไมไดฉัน ที่สํานักซึ่งตนไป เที่ยวไปสูโคจรคามตาม
ลําดับ อยาพึงใหบาตร ในเมื่อทายกกลาววา ทานผูเจริญ จงมอบบาตรให
เถิด, ขาพเจาจักนําสลากยาคูเปนตนมาถวาย.
เมื่อเขาถามวา เหตุไรจึงไมใหเลา ทานผูเจริญ ? พึงตอบเขาวา
ภัตที่เจาะจงสํานัก ยอมถึงแกภิกษุทั้งหลายผูอยูในสํานัก เราทั้งหลายอยูในสํานัก
อื่น.
ก็เมื่อเขากลาววา โปรดใหเถิด ทานผูเจริญ ขาพเจาหาไดถวาย
แกสีมาแหงสํานักไม, ขาพเจาถวายแกทาน, ขอทานจงรับภิกษาของขาพเจา
เถิด ดังนี้ สมควรใหบาตรไปได.
สลากภัตตกถา จบ
[ปกขิกภัตเปนตน]
ก็วินิจฉัยในปกขิกภัตเปนตน พึงทราบดังนี้ :ภัตใด อันชนทั้งหลายผูขวนขวายในการงาน ถวายในวันปกษ (ที่
บัณฑิตกําหนดไว) เหลานี้ คือ วัน ๑๔ ค่ํา, วัน ๑๕ ค่ํา วัน ๗ ค่ํา วัน
๘ ค่ํา, เพื่อตองการเตือนสติ สําหรับทําอุโบสถภัตนั้นชื่อาปกขิกภัต. ปกขิกภัตนั้น มีคติอยางสลากภัตนั่นเอง พึงใหภิกษุทั้งหลายรับไปฉัน.
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ถาวา สลากภัตก็ดี ปกขิกภัตก็ดี มีมากทัว่ ถึง แกภิกษุทั้งปวง, พระภัตตุทเทสกพึงใหถือเอาภัตแมทั้ง ๒ เปนแผนก ๆ.
หากวา ภิกษุสงฆมีมาก, พึงใหถือเอาปกขิกภัตแลว จึงใหถือเอา
สลากภัตตอลําดับแหงปกขิกภัตนั้นก็ได หรือพึงใหถือเอาสลากภัตแลว จึงให
ถือเอาปกขิกภัต ตอลําดับแหงสลากภัตนั้นก็ได.
ภัต ๒ นั้น ยังไมถึงแกภิกษุเหลาใด ภิกษุเหลานั้น จักเที่ยว
บิณฑบาต
แมถาวา ภัตทั้ง ๒ มีมาก, ภิกษุมีนอย. ภิกษุยอมไดสลากภัตทุกวัน.
เพราะฉะนั้น พึงงดสลากนั้นเสีย ใหถอื เอาแตปกขิกภัตเทานั้นวา ผูมีอายุทาน
จงฉันปกขิกภัตเถิด ดังนี้ .
พวกทายกถวายปกขิกภัตประณีต, พึงจัดลําดับไวตางหาก. ไมพึงให
ถือเอาปกขิกภัตแตในวันนี้วา พรุงนี้ เปนวันปกษ.
ก็แล ถาทายกทั้งหลายกลาววา พรุงนี้แล ในเรือนของพวกขาพเจา
จักมีภัตเศราหมอง ขอทานจงแจกปกขิกภัตเสียแตในวันนี้ทีเดียว. อยางนี้ควร
ใหถือเอาในวันนี้ได.
ที่ชื่ออุโปสถิกภัตนั้น พึงทราบดังนี้ :บุคคลสมาทานองคอุโบสถ ในวันอุโบสถทุกกึ่งเดือนแลว ตนเอง
บริโภคภัตใด, ภัตนั้นแลอันเขายอมให.
ที่ชื่อปาฏิปทิกภัตนั้น ไดแก ทานที่ทายกใหในวันปาฏิบทดวยกําหนด
หมายวา ในวันอุโบสถ ชนเปนอันมากผู ศรัทธาเลื่อมใสยอมสักการะแกภิกษุ
ทั้งหลาย, สวนในวันปาฏิบท ภิกษุทั้งหลายยอมลําบาก, ทานที่ถวายในวัน
ปาฏิบท ยอมเปนกุศลมีผลใหญคลายทุพภิกขาทา, หรือทานที่ถวายในวันที่
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๒ แกภิกษุผูมีศีลบริสุทธิเ์ พราะอุโบสถกรรม ยอมเปนกุศลมีผลใหญ ดังนี้.
ภัตทั้ง ๒ แมนั้น มีคติอยางสลากภัตเหมือนกัน.
ภัตทั้ง ๗ อยางนั้น ไมควรแกภิกษุผูถือปณฑปาติกธุดงค ยอมกระทํา
ความทําลายแหงธุดงคเปนแท ดวยประการฉะนี้.
[อาคันตุกภัตเปนตน]
ภัตแมเหลาอื่นอีก ๔ ที่ นางวิสาขาขอประทานพรถวายในจีวรขันธกะ*
คือ อาคันตุกภัต คมิกภัต คิลานภัต คิลานุปฎฐากภัตมาแลวในบาลีเหมือน
กัน.
บรรดาภัตทั้ง ๔ นั้น ภัตที่ถวายแกภิกษุผูเปนอาคันตุกะ ชื่ออาคันตุกภัต. ในภัต ๓ อยางที่เหลือ มีนัยเชนเดียวกัน.
ก็ถาวา ในภัตทั้ง ๔ อยางนี้ ทั้งอาคันตุกภัต ทั้งอาคันตุกภิกษุมีมาก,
พึงใหภิกษุทั้งปวงถือเอารูปละสวน ๆ เมื่อภัตไมพอพึงใหเอาตามลําดับ.
ภิกษุอาคันตุกะรูปหนึ่ง มากอนทีเดียว ใหถือเอาคันตุกภัตทั้งหมดเพื่อ
ตนแลวนั่งอยู, อาคันตุกภัตทั้งปวง ยอมเปนของเธอเทานั้น ภิกษุอาคันตุกะ
ทั้งหลายผูมาทีหลัง พึงฉันที่เธอใหแลว.
แมเธอก็พึงถือเอาเพื่อคนสวนหนึ่งแลว พึงใหสวนที่เหลือ. นี้เปน
ความชอบยิ่ง.
แตถาวา ภิกษุอาคันตุกะนั้น แมมากอน แตไมถือเอาเพื่อตนนั่งเฉย
อยู. ภิกษุอาคันตุกะทั้งหลายผูนาทีหลัง พึงถือเอาตามลําดับพรอมกับเธอ.
ถาวา ภิกษุอาคันตุกะมาเปนนิตย พึงฉันอาคันตุกภัตเฉพาะในวันที่
มาเทานี้, ถาวา มาในระหวาง ๆ, พึงฉัน รูปละ ๒-๓ วัน
* มหาวคฺค. ทุติย. ๒๑๐
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สวนในมหาปจจรีแกวา ควรฉันได ๗ วัน. ภิกษุผูเจาถิ่นไปไหน ๆ
มาก็ดี, แมเธอก็พึงฉันอาคันตุกภัต.
อนึ่ง ถาวา อาคันตุกภัตนั้น เปนของที่เขาใหเนื่องในสํานักตองให
ถือเอาในสํานัก. ถาสํานักอยูไกล เขาจึงใหเนื่องในโรงฉัน ตองใหถือเอาใน
โรงฉัน.
ก็ถาวา ครั้นเมื่อภิกษุอาคันตุกะไมมี ทายกจึงสั่งวา แมภิกษุผูเจาถิ่น
ก็ฉันได ดังนี้, สมควรที่ภิกษุผูเจาถิ่นจะฉัน. เมื่อเขาไมสั่ง ไมควร.
ทางของเรื่อง แมในคมิกภัตก็ เหมือนกันนี้. สวนเนื้อความที่แปลก
ดังนี้ :อาคันตุกภิกษุ ยอมไดแตอาคันตุกภัตเทานั้น.
คมิกภิกษุ ยอมไดทั้งอาคันตุกภัต ทั้งคมิกภัต. แมภิกษุผูเจาถิ่น
ผูจํานงจะหลีกไป ยอมกลายเปนคมิกภิกษุ ยอมไดคมิกภัต. เหมือนอยางวา
อาคันตุกภัต อันอาคันตุกภิกษุยอมไดฉันใด คมิกภัตนี้ อันคมิกภิกษุ ยอม
ไดตั้ง ๒-๓ วัน หรือ ๗ วัน ฉันนั้นหามิได.
ภิกษุผูฉันดวยตั้งใจวาเราจักไป ตลอดวันนั้นไปไมได เพราะกรณียะ
อะไร ๆ ก็ตาม, แมในวันรุงขึ้นจะฉันก็ควร เพราะยังมีอุตสาหะ (ที่จะไป).
ในมหาปจจรีแกวา เมื่อภิกษุตั้งใจวา จักไป ฉันเสร็จแลว พวกโจร
ดักทางเสียก็ดี, น้ําหลากมาก็ดี, ฝนตกก็ดี, หมูเกวียนยังไมไปก็ดี, เธอผูยัง
มีอุตสาหะ พึงฉัน.
อันภิกษุผูรอดอุปทวะเหลานั้นอยู จะฉัน ๒- ๓ วันก็ควร แตภิกษุ
ผูอางเลศวา จักไป จักไป ยอมไมไดเพื่อฉัน .
คิลานภัตเลา ถามีพอแกภิกษุผูอาพาธทั่วกัน ก็พึงให ๆ ทั่วกัน หาก
วาไมพอ ก็พึงจัดลําดับใหถือเอา.
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ภิกษุอาพาธรูปหนึ่ง ทวงทีเหมือนคนไมมีโรค ยังอาจไปภายในบาน
ได, รูปหนึ่งไมอาจ รูปนี้ชื่อผูอาพาธหนัก. พึงใหคิลานภัตแกเธอแท.
ภิกษุผูอาพาธหนัก ๒ รูป, รูปหนึ่งรวยลาภ เปนผูม ีชื่อเสียงได
ขาทนียโภชนียะมาก, รูปหนึ่งอนาถา ตองเขาไปภายในบานเพราะมีลาภอัตคัค,
พึงใหคิลานภัตแกรูปหลังนั้น.
ในคิลานภัต ไมมีกําหนดวัน, ภิกษุผูอาพาธพึงฉันตลอดเวลาที่โรค
ยังไมสงบ เมื่อไมฉันโภชนะที่สบาย จะยังอัตภาพใหเปนไปไมได.
แตในกาลใด เมื่อภิกษุผูอาพาธนั้น แมฉันยาคูที่ระคน หรือภัตที่
ระคน โรคก็ไมกําเริบ, จําเดิมแตกาลนั้นไป ไมพึงฉันคิลานภัต.
คิลานุปฏฐากภัตเลา มีพอแกภิกษุผูพยาบาลไขทั่วถึงกัน พึงให ๆ ทัว่
ถึงกัน, หากวาไมพอ พึงจัดลําดับใหถือเอา.
แมคิลานุปฏฐากภัตนี้ ก็พึงแจกใหแกภิกษุผูพยาบาลภิกษุที่อาพาธนัก
ในบรรดาภิกษุผูอาพาธ ๒ รูป.
สกุลใด ถวายทั้งคิลานภัต ทั้งคิลานุปฏฐากภัต แกภกิ ษุผูพยาบาล
ภิกษุอาพาธที่อนาถา ในบรรดาภิกษุผูอาพาธหนัก ๒ รูป ภัตในสกุลนั้น ถึง
แกภิกษุผูอาพาธรูปใด แมภิกษุผูพยาบาลภิกษุที่อาพาธรูปนั้น ก็พึงใหถอื เอา
ในสกุลนั้นแล.
แมในคิลานุปฏฐานภัต ก็ไมมกี ําหนดวัน. ภิกษุผูอาพาธยังไดอยูเพียง
ใด, แมผูพยาบาลของเธอยูยอมไดเพียงนั้น, เพราะเหตุนั้น ภัต ๔ อยางนี้ ถา
เปนของที่เขาถวายอยางนี้วา ภิกษุอาคันตุกะ, ภิกษุผูเตรียมตัวไป, ภิกษุผู
อาพาธ. และภิกษุผูพยาบาลภิกษุผูอาพาธ, จงรับภิกษาของขาพเจา ยอมควร
แมแกภิกษุผูถือปณฑปาติกธุดงค. แตถาเปนของที่เขาถวายอยางนี้วา ขาพเจา
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จัดภัตไวใหเปนประจํา เพื่อภิกษุอาคันตุกะเปนตน . ภิกษุอาคันตุกะเปนตนจง
รับภัตของขาพเจา ไมควรแกภิกษุผูถือปณฑปาติกธุดงค.
[ภัตอีก ๓ ชนิด]
ภัตอื่นอีก ๓ ชนิดเหลานี้ คือ ธุวภัต กุฏิภตั วารกภัติ . ในภัต ๓
ชนิดนั้น นิตยภัต เรียกวา ธุวภัต. ธุวภัตนั้น มี ๒ อยาง คือ ของสงฆ
ของเฉพาะบุคคล ๑.
ใน ๒ อยางนั้น ธุวภัตใด อันทายกถวายใหเปนประจําวา ขาพเจา
ถวายธุวภัตแกสงฆ ดังนี้ ธุวภัตนั้น มีคติอยางสลากภัตเหมือนกัน. ก็แล
ธุวภัตนั้น อันทายกบอกถวายวา ทานผูมีอายุทั้งหลาย จงรับภิกษาประจําของ
ขาพเจา ดังนี้ ยอมควรแมแกภิกษุทั้งหลายถือปณฑปาติกธุดงค.
แมครั้นเมื่อธุวภัตเปนของเฉพาะบุคคล อันทายกกลาววา ขาพเจา
ถวายธุวภัต แกทานทั้งหลาย ดังนี้ ธุวภัตนั้น ไมควรแกภิกษุทั้งหลายผูถือ
ปณฑปาติกธุดงคเทานั้น. แตเมื่อเขากลาววา ทานทั้งหลายจงรับภิกษาประจํา
ของขาพเจา ดังนี้ ควรอยู, ภิกษุผูถือปณฑปาติกธุดงคพึงยินดี.
แมถาวาภายหลัง เมื่อลวงไปแลว ๒- ๓ วัน เขากลาววา ทานทั้งหลาย
จงรับธุวภัต ภัตนั้นควรแกภิกษุผูถือปณฑปาติกธุดงค เพราะเปนของที่เธอรับ
ไวดีแลวในวัน แรก.
ที่ชื่อกุฏิภัต คือภัตที่ทายกสรางที่อยูถวายสงฆแลว ถวายใหเปนประจํา
อยางนี้วา ทานผูมีอายุทั้งหลาย ผูอยูในเสนาสนะของพวกขาพเจา จงรับภัต
ของพวกขาพเจาเทานั้น ดังนี้ กุฏิภตั นั้น มีคติอยางสลากภัตเหมือนกัน. พึง
ใหภิกษุทั้งหลายรับมาฉัน.

พระวินัยปฎก จุลวรรค เลม ๗ ภาค ๒ - หนาที่ 261

ก็เมื่อทายกกลาววา ทานผูมีอายุทั้งหลาย ผูอยูในเสนาสนะของพวก
ขาพเจา จงรับภิกษาของพวกขาพเจาเทานั้น ดังนี้ กุฏิภัตนัน้ ยอมควรแมแก
ภิกษุทั้งหลายผูถือปณฑปาติกธุดงค สวนกุฏิภัตใด อันทายกเลื่อมใสในบุคคล
แลวสรางที่อยูเพื่อบุคคลนั้น ถวายวา ขาพเจาถวายแกทาน ดังนี้ กุฏิภตั นั้น
ยอมเปนของบุคคลนั้นเทานั้น ครั้นเมื่อบุคคลนั้น ไปในที่ไหน ๆ เสีย พวก
นิสิตพึงฉันแทน.
ที่ชื่อวารกภัต คือภัตที่ทายกถวายจําเดิมแคเรือนใกลไปวา พวก
ขาพเจาจักเปลี่ยนวาระกันบํารุงภิกษุทั้งหลาย ในสมัยที่ภิกษาหายาก, แมวารก
ภัตนั้น ที่ทายกถวายออกชื่อภิกษา ก็ควรแกภิกษุทั้งหลายผูถือปณฑปาติกธุดงค
แตเมื่อทายกกลาววา ถวายวารกภัต ดังนี้ วารกภัตนั้น มีคติอยางสลากภัต .
ก็ถาวา พวกทายกสงขาวสารเปนตน ไปใหวา สามเณรทั้งหลายจง
หุงตมถวาย ดังนี้, ภัตนั้น ควรแกภิกษุผูถือปณฑปาติกธุดงค.
ภัตเหลานี้ ๓ กับภัตอีก ๔ มีอาคันตุกภัตเปนตน รวมเปน ๗ ภัต
๗ นั้น รวมกับภัตอีก ๗ มีสังฆภัตเปนตน จึงเปนภัต ๑๔ อยาง ดวยประการ
ฉะนี้.
[ภัตอื่น ๔ อยางในอรรถกถา]
อนึ่ง ในอรรถกถากลาวภัต ๔ อยางแมอื่น คือ วิหารภัต อฏัฐภัต
จตุกภัต คุฬกภัต. ใน ๔ อยางนั้น ทีช่ ื่อวิหารภัต ไดแกภัตที่เกิดแตกัลปนา
สงฆในสํานักนั้น. สํานักภัตนั้น สงเคราะหดวยสังฆภัต.
อนึ่ง วิหารภัตนั้น ยอมควรแมแกภิกษุทั้งหลายผูถือปณฑปาติกธุดงค
ในฐานะทั้งหลายเชนนั้น เพราะเปนภัตที่พระขีณาสพผูบรรลุปฏิสัมภิทา ใน
ติสสมหาวิหารและจิตตลบรรพตเปนตน (เคย) รับ แลว อยางที่เปนภัตอันภิกษุ
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แมถือปณฑปาติกธุดงคก็สามารถฉันได. สวนภัตที่ทายกถวายอยางนี้วา ขาพเจา
ถวายแกภิกษุ ๘ รูป, ขาพเจาถวายแกภิกษุ ๔ รูป ดังนี้ ชือ่ อัฎฐกภัต และ
ชื่อจตุกภัต.
อัฏฐกภัตและจตุกภัตแมนั้น ที่ทายกถวายออกชื่อภิกษา ควรแกภกิ ษุ
ผูถือปณฑปาติกธุดงค.
ภัตที่ทายกหมายบาตรไว ดวยขนมมีรสอรอยยิ่ง มีเครื่องปรุงมาก
แลวถวาย ชือ่ คุฬกภัต. ภัต ๓ อยางนี้ มีคติอยางสลากภัตเหมือนกัน.
แมภัตอื่นอีกที่ชื่อ คุฬกภัต ก็ยังมี (คือ) คนทั้งหลายบางพวกในโลกนี้
ใหทําการฟงธรรมเปนการใหญ และการบูชาในสํานักแลวกลาววา พวกขาพเจา
ไมสามารถถวายแกพระสงฆทั้งสิ้นได, ภิกษุ ๒ - ๓ รอย จงรับภิกษาของพวก
ขาพเจา ดังนี้, แลวถวายน้ําออยงบ เพื่อทราบจํานวนภิกษุ. คุฬกภัตนี้
ยอมควรแมแกภิกษุทั้งหลายผูถือปณฑปาติกธุดงค.
จีวรที่ควรแจก ขาพเจาไดกลาวแลวในจีวรขันธกะ สวนเสนาสนะที่
ควรแจก และบิณฑบาตที่ควรแจก ขาพเจาไดกลาวในเสนาสนักขันธกะนี้
ดวยประการฉะนี้.
[คิลานปจจัยที่ควรแจก]
สวนคิลานปจจัยที่ควรแจก พึงทราบอยางนี้ :บรรดาเภสัชมีเนยใสเปนตน พระราชาหรือราชมหาอมาตย สงเนยใส
รอยหมอก็ดี พันหมอก็ดี ไปสูสํานักกอน. พระภัตตุทเทสกพึงตีระฆัง ใหๆ
เต็มภาชนะที่ถือมา จําเดิมแตเถรอาสนลงมา. เนยใสนั้น ยอมควรแมแกภิกษุ
ทั้งหลายผูถือปณฑปาติกธุดงค.
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ถาวา พระมหาเถระทั้งหลายเปนผูมักลาชา มาภายหลัง อยาพึงกลาว
กะทานวา ทานผูเจริญ ขาพเจากําลังแจกแกภิกษุผูมีพรรษา ๒๐, ลําดับของ
พวกทานเลยไปเสียแลว, พึงพักลําดับไว ถวายแกพระมหาเถระเหลานั้นแลว
จึงถวายตามลําดับในภายหลัง.
ภิกษุทั้งหลายไดฟง (ขาว) วา ที่สํานักโนน มีเนยใสเกิดขึ้นมาก จึง
พากันมาแมจากสํานักในระยะโยชนหนึ่ง. พึงใหตั้งแตสถานที่เธอทั้งหลายมา
ทัน ๆ กันยืนอยู.
เมื่อพวกนิสิตมีอันเตวาสิกเปนตน จะรับแทนภิกษุทั้งหลายแมผูมา
ไมทัน แตเขาอุปจารสีมาแลว ก็ควรใหแท.
พวกนิสิตเหลานั้นกลาววา ทานจงใหแกอุปชฌายอาจารยของขาพเจา
ผูตั้งอยูภายนอกอุปจารสีมา ดังนี้ ไมพึงให.
ถาวา ภิกษุทั้งหลายเปนผูเนื่องเปนอันเดียวกันกับภิกษุผูเขาสูอุปจารสีมาแลว มีที่ประตูสํานักของตนก็ดี ที่ภายในแหงสํานักทีเดียวก็ดี, สีมาชื่อวา
ขยายออกดวยอํานาจบริษัท; เพราะฉะนั้น พึงให. แมเมื่อใหสวนแกสังฆนวกะ
เสร็จแลว ก็พึงใหแกภิกษุทั้งหลายผูมาภายหลังเหมือนกัน.
แตวา เมื่อสวนที่ ๒ ไดยกขึ้นสูเถรอาสนแลว สวนที่ ๑ ยอมไมถึง
แกภิกษุทั้งหลายผูมาทีหลังอีก, พึงใหตามลําดับพรรษาตั้งแตสวนที่ ๒ ไป
เนยใสเปนของที่ทายกเขาไปสูอุปจารสีมาแลวใหในที่ใดที่หนึ่ง, เนยใสทั้งหมด
พึงแจกในที่ประชุมเทานั้น.
ในสํานักใด มีภิกษุ ๑๐ รูป และหมอเนยใสเปนตน อันทายกถวาย
๑๐ หมอเหมือนกัน, ในสํานักนั้น พึงแจกกันรูปละหมอ.
เนยใสมีหมอเดียว, ภิกษุมี ๑๐ รูป, พึงแบงออกแลวใหถือเอา.
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ถาวา ภิกษุเหลานั้นถือเอาวา เนยใสทั้งหมอตามที่ตั้งอยูนั่นแล ยอม
ถึงแกพวกเรา ดังนี้, เนยใสนั้น เปนอันถือเอาไมชอบ, ยอมเปนของสงฆ
ในที่ซึ่งตนไปแลว ๆ ทีเดียว.
แตวา ภิกษุเอียงหมอ เทเนยใสลงในภาชนะหนอยหนึ่งแลวกลาววา
นี่ถึงแกพระมหาเถระ, ที่เหลือถึงแกพวกเรา ดังนี้แลว กลับใสเนยใสนั้นลง
ในหมอนั่นเอง ถือเอาไปตามตองการ ควรอยู.
ถาวา เนยเปนแทง แมขีดเปนรอยถือเอาดวยคิดวา. สวนอื่นจากรอย
ที่ขีด ยอมถึงแกพระมหาเถระ, สวนที่เหลือถึงแกพวกเรา ดังนี้ ยอมเปนอัน
ถือเอาชอบ.
ในภิกษุและหมอเนยใส แมหยอนหรือเกินกวากําหนดดังกลาวแลว
ก็พึงแบงกันโดยอุบายนั้นแล. ก็ถาวา ภิกษุมีอยูรปู เดียว เนยใสก็มีอยูหมอเดียว
ภิกษุนั้นจะตีระฆังแลวถือเอาดวยคิดวา นี้ถึงแกเรา ดังนี้ก็ดี ควรอยู. แมจะ
ใหถึง (แกตน) ทีละนอย ๆ อยางนี้วา นี้สวนที่ ๑ ถึงแกเรา นี้สวนที่ ๒
ดังนี้ก็ควร. แมในเภสัชที่เหลือมีเนยขนเปนตน ก็นัยนี้.
แตวา รอยขีดไมคงอยูในน้ํามันงาเปนตนที่ใสใด, น้ํามันงาเปนตน
นั้น พึงตักแจกแท.
เภสัชมีขิงสดและพริกเปนตนก็ดี, สมณบริขารมีบาตรและภาชนะที่
เหลือเปนตนก็ดี, ทั้งหมดพึงกําหนดใหดีแลวแจกตามนัยอันสมควรแกอธิบาย
ดังกลาวแลวนั่นแล.
ภิกษุผูเฉียวฉลาด พึงพิจารณาบาลีและอรรถกถาแลวอยาประมาท
แจกปจจัยของสงฆอยางนั้นเถิด.
กถาวาดวยปจจัยที่ควรแจกโดยอาการทั้งปวง จบแลวดวยประการฉะนี้.
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[วาดวยหนาที่ผูแจก]
ภิกษุเจาหนาที่ มีเจาหนาที่แจกยาคูเปนตน ที่สงฆสมมติตั้งไวไม
ตองถาม (สงฆ) กอนก็ได พึงใหชนทั้งหลายผูมาสูสถานที่แจกคนละกึ่งสวน
แตวา ภิกษุที่มิไดรับสมมติตองอปโลกนให.
เจาหนาที่ผูแจกของเล็กนอย พึงใหเข็ม ๒ เลม คือ ยาวเลมหนึ่ง
สั้นเลมหนึ่ง แกภิกษุผูทาํ จีวรกรรมซึ่งกลาวอยูวา ทานจงใหเข็ม ดังนี้. ไมมี
กิจที่จะตองถามเพราะเกิดความรังเกียจวา ภัณฑะของสงฆไมควรแจก.
พึงใหมีดเล็กเลมหนึ่ง แกภิกษุผูมีความตองการดวยมีดเล็ก.
พึงใหรองเทาคูหนึ่ง แกภิกษุผปู ระสงคจะเดินทางกันดาร.
พึงใหประคดเอว แกภิกษุผูมีความตองการดวยประคดเอว.
พึงใหอังสะ แกภิกษุผูมา (ขอ) วา อังสะของขาพเจาเกาแลว.
พึงใหผากรองน้ํา แกภิกษุผูมีความตองการดวยผากรองน้ํา.
พึงใหกระบอกกรอง แกภิกษุผูมีความตองการดวยกระบอกกรอง ถา
ไมมีผา พึงใหกระบอกกรองพรอมทั้งผา.
เมื่อภิกษุขออยูวา ขาพเจาจักเพิ่มแผนผาดาม พึงให ๆ พอแกกุสิและ
อัฑฒกุสิ.
เมื่อภิกษุมา (บอก) วา ผามณฑลไมพอ พึงใหผามณฑลผืนหนึ่ง,
พึงใหผาอัฑฒมณฑล ๒ ผืน. เมื่อเธอขอผามณฑล ๒ ผืน ไมพึงให ๒ ผืน.
พึงใหผาที่พอแกจีวรตัวหนึ่ง แกภิกษุผูมีความตองการดวยผาอนุวาต
ดานรีและดานสกัด.
ตวงเภสัชไดประมาณทะนานหนึ่ง พึงใหสวนที่ ๓ จากทะนานหนึ่งนั้น
แกภิกษุผูอาพาธ ซึ่งมีความตองการดวยเภสัชมีเนยใสและเนยขนเปนตน.
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ครั้นให ๓ วันอยางนั้น ครบทะนานหนึ่งแลว ตั้งแตวันที่ ๔ ไป
ตองเรียนสงฆแลวจึงให.
ในน้ําออยงบเลา พึงใหสวนที่ ๓ ในวันหนึ่ง. เมื่อเต็มงบโดยครบ
๓ วันอยางนั้นแลว ตอแตนั้นไป ตองเรียนสงฆแลวจึงให.
คําที่เหลือทั้งปวง ตื้นทั้งนั้น ฉะนี้แล.
เสนาสนักขันธก วรรณนา จบ
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สังฆเภทขันธกะ
เรือ่ งมหานานศากยะและอนุรุทศากยะ
[๓๓๗] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยูที่อนุปยนิคม
ของพวกเจามัลละ ครั้งนั้น พวกศากยกุมารที่มีชื่อเสียงออกผนวชตามพระผูมี
พระภาคเจา ผูทรงผนวชแลว.
[๓๓๘] สมัยนั้น มหานามศากยะ และอนุรุทธศากยะทั้ง ๒ เปน
พี่นองกัน อนุรุทธศากยะ เปนสุขุมาลชาติ เธอมีปราสาท ๓ หลัง คือ สําหรับ
อยูในฤดูหนาวหลัง ๑ สําหรับอยูในฤดูรอนหลัง ๑ สําหรับอยูในฤดูฝนหลัง ๑
เธออันเหลาสตรีไมมีบุรุษเจือปนบําเรอยูดวยดนตรีตลอด ๔ เดือน ในปราสาท
สําหรับฤดูฝน ไมลงมาภายใตปราสาทเลย ครัง้ นั้น มหานามศากยะคิดวา
บัดนี้พวกศากยกุมารที่มีชื่อเสียงตางออกผนวชตามพระผูมีพระภาคเจาทรงผนวช
แลว แตสกุลของเราไมมีใครออกบวชเลย ถากระไร เราหรืออนุรุทธะพึงบวช
จึงเขาไปหาอนุรุทธศากยะกลาววา พออนุรุทธะ บัดนี้ พวกศากยกุมารที่มีชื่อ
เสียงตางออกผนวชตามพระผูมีพระภาคเจาผูทรงผนวชแลว แตสกุลของเรา
ไมมีใครออกบวชเลย ถาเชนนั้น นองจงบวช หรือพี่จักบวช.
อ. ฉันเปนสุขุมาลชาติ ไมสามารถจะออกบวชได พีจ่ งบวชเถิด.
ม. พออนุรุทธะ นองจงมา พี่จะพร่ําสอนเรื่องการครองเรือนแก
นองผูอยูครองเรือน ชัน้ ตนตองใหไถนา ครั้นแลวใหหวาน ใหไขน้ําเขา
ครั้นไขน้ําเขามากเกินไป ตองใหระบายน้ําออก ครั้นใหระบายน้ําออกแลว
ตองใหถอนหญา ครั้นแลวตองใหเกี่ยว ใหขน ใหตั้งลอม ใหนวด ใหสง
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ฟางออก ใหฝดขาวลีบออก ใหโปรยละออง ใหขนขึ้นฉาง ครั้นถึงฤดูฝน
ตองทําอยางนี้ ๆ แหละตอไปอีก.
อ. การงานไมหมดสิ้น ที่สุดของการงานไมปรากฏ เมื่อไรการงานจัก
หมดสิ้น เมือ่ ไรที่สุดของการงานจักปรากฏ เมื่อไรเราจักขวนขวายนอย เพียบพรอมบําเรอดวยเบญจกามคุณเที่ยวไป.
ม. พออนุรุทธะ การงานไมหมดสิ้นสุดแน ที่สุดของการงาน ก็ไม
ปรากฏ เมื่อการงานยังไมสิ้น มารดา บิดา ปู ยา ตา ยาย ก็ไดตายไปแลว.
อ. ถาเชนนั้น พี่จงเขาใจเรื่องการอยูครองเรือนเองเถิด ฉันจักออก
บวชละ.
[๓๓๙] ครั้งนั้น อนุรุทธศากยะเขาไปหามารดา แลวกลาววา ทาน
แม หมอมฉันปรารถนาจะออกบวช ขอทานแมจงอนุญาตใหหมอมฉันออกบวช
เถิด เมื่ออนุรุทธศากยะกลาวอยางนี้แลว มารดาไดกลาววา พออนุรุทธะ
เจาทั้งสองเปนลูกที่รักที่พงึ ใจ ไมเปนที่เกลียดชังของแม แมดว ยการตายของ
เจาทั้งหลายแมก็ไมปรารถนาจะจาก ไฉนแมจะยอมอนุญาตใหเจาทั้งสองผูยังมี
ชีวิตออกบวชเลา.
แมครั้งสอง . . .
แมครั้งที่สาม อนุรุทธศากยะไดกลาวกะมารดาวา ทานแม หมอมฉัน
ปรารถนาจะออกบวช ขอทานแมจงอนุญาตใหหมอมฉันออกบวชเถิด.
เรื่องพระเจาภัททิยศากยะ
[๓๔๐] สมัยนั้น พระเจาภัททิยศากยะไดครองสมบัติเปนราชาของ
พวกศากยะ และพระองคเปนพระสหายของอนุรุธศากยะ ครั้งนั้น มารดาของ
อนุรุทธศากยะคิดวา พระเจาภัททิยศากยะนี้ครองสมบัติเปนราชาของพวกศากยะ
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เปนพระสหายของอนุรุทธศากยะ พระองคจักไมอาจทรงผนวช จึงไดกลาวกะ
อนุรุทธศากยะวา พออนุรุทธะ ถาพระเจาภัททิยศากยะทรงผนวช เมื่อเปน
เชนนี้ เจาก็ออกบวชเถิด ลําดับนั้น อนุรุทธศากยะเขาไปเฝาพระเจาภัททิย
ศากยะ แลวไดทูลวา สหาย บรรพชาของเราเนื่องดวยทาน.
ภ. สหาย ถาเชนนั้น บรรพชาของทานจะเนื่องดวยเราหรือไมเนื่อง
ก็ตาม นั่นชางเถอะ ทานจงบวชตามสบายของทานเถิด.
อ. มาเถิด สหาย เราทั้งสองจักออกบวชดวยกัน.
ภ. สหาย เราไมสามารถจักออกบวช สิ่งอื่นใดที่เราสามารถจะทําให
ทานได เราจักทําสิ่งนั้นใหแกทาน ทานจงบวชเองเถิด.
อ. สหาย มารดาไดพูดกะเราอยางนี้วา พออนุรุทธะ ถาพระเจาภัททิย
ศากยะทรงผนวช เมื่อเปนเชนนี้ เจาก็ออกบวชเถิด สหาย ก็ทานไดพูดไว
อยางนี้วา สหาย ถาบรรพชาของทานจะเนื่องดวยเราหรือไมเนื่องก็ตาม นั้น
ชางเถอะ ทานจงออกบวชตามความสบายของทาน มาเถิด สหาย เราทั้งสอง
จะออกบวชดวยกัน.
ก็สมัยนั้น คนทั้งหลายเปนผูพูดจริง ปฏิญาณจริง จึงพระเจาภัททิย
ศากยะไดตรัสกะอนุรุทธะวา จงรออยูสัก ๗ ปเถิด สหายตอลวง ๗ ปแลว
เราทั้งสองจึงจักออกบวชดวยกัน.
อ. ๗ ปนานนัก สหาย เราไมสามารถจะรอไดถึง ๗ ป.
ภ. จงรออยูสัก ๖ ปเถิดสหาย . . . จงรออยูสัก ๕ ป ๔ ป ๓ ป
๒ ป ๑ ป ตอลวง ๑ ปแลว เราทั้งสองจึงจักออกบวชดวยกัน.
อ. ๑ ปก็ยังนานนัก สหาย เราไมสามารถจะรอไดถึง ๑ ป.
ภ. จงรออยูสัก ๗ เดือนเถิด สหาย ตอลวง ๗ เดือนแลว เราทั้ง
สองจักออกบวชดวยกัน.
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อ. ๗ เดือนก็ยังนานนัก สหาย เราไมสามารถจะรอไดถึง ๗ เดือน
ภ. จนรออยูสัก ๖ เดือนเถิด สหาย . . . จงรออยูสัก ๕ เดือน ๔
เดือน ๓ เดือน ๒ เดือน ๑ เดือน กึ่งเดือน ตอลวงกึ่งเดือนแลว เราทั้ง
สองจักออกบวชดวยกัน.
อ. กึง่ เดือนก็ยังนานนัก สหาย เราไมสามารถจะรอไดถึงกึ่งเดือน.
ภ. จงรออยูสัก ๗ วันเถิด สหาย พอเราไดมอบหมายราชสมบัติแก
พวกลูก ๆ และพี่นอง.
อ. ๗ วันไมนานนักดอก สหาย เราจักรอ.
เรื่องคน ๗ คน
[๓๔๑] ครั้งนั้น พระเจาภัททิยศากยะ อนุรุทธะ อานนท ภัคคุ
กิมพิละและเทวทัต เปน ๗ ทั้งอุบาลีซึ่งเปนภูษามาลา เสด็จออกโดยเสนา ๔
เหลา เหมือนเสด็จประพาสราชอุทยาน โดยเสนา ๔ เหลา ไปกาลกอน ฉะนั้น
กษัตริยทั้ง ๖ องคเสด็จไปไกลแลวสั่งเสนาใหกลับ แลวยางเขาพรมแดน ทรง
เปลื้องเครื่องประดับ เอาภูษาหอแลว ไดกลาวกะอุบาลีผูเปนภูษามาลาวา เชิญ
พนาย อุบาลี กลับเถิด ทรัพยเทานี้พอเลี้ยงชีพทานไดละ.
[๓๔๒] ครั้งนั้น อุบาลีผูเปนภูษามาลาเมื่อจะกลับ คิดวาเจาศากยะ
ทั้งหลายเหี้ยมโหดนัก จะพึงใหฆาเราเสียดวยเขาพระทัยวา อุบาลีนี้ใหพระ
กุมารทั้งหลายออกบวช ก็ศากยกุมารเหลานี้ยังทรงผนวชได ไฉนเราจักบวช
ไมไดเลา เขาแกหอเครื่องประดับเอาเครื่องประดับนั้นแขวนไวบนตนไม แลว
พูดวา ของนี้เราใหแลวแล ผูใดเห็น ผูนั้นจงนําไปเถิด แลวเขาไปเฝาศากย
กุมารเหลานั้น ศากยกุมารเหลานั้น ทอดพระเนตรเห็นอุบาลีผูเปนภูษามาลา
กําลังเดินมาแตไกล ครัน้ แลวจึงรับสั่งถามวา พนาย อุบาลีกลับมาทําไม.
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อ. พระพุทธเจาขา เมื่อขาพระพุทธเจาจะกลับมา ณ ทีน่ ี้ คิดวาเจาศากยะทั้งหลายเหี้ยมโหดนัก จะพึงใหฆาเราเสียดวยเขาพระทัยวา อุบาลีนี้ให
พระกุมารทั้งหลายออกบวช ก็ศากยกุมารเหลานี้ยังทรงผนวชได ไฉน เราจัก
บวชไมไดเลา ขาพระพุทธเจานั้นแกหอเครื่องประดับแลว เอาเครื่องประดับ
นั้นแขวนไวบนตนไม แลวพูดวา ของนี้เราใหแลวแล ผูใดเห็น ผูนั้นจงนํา
ไปเถิด แลวจึงกลับมาจากที่นั้น พระพุทธเจาขา.
ศ. พนาย อุบาลี ทานไดทําถูกตองแลว เพราะทานกลับไป เจาศากยะทั้งหลายเหี้ยมโหดนัก จะพึงใหฆาทานเสียดวยเขาพระทัยวา อุบาลีนี้ให
พระกุมารทั้งหลายออกบวช
[๓๔๓] ลําดับนั้น ศากยกุมารเหลานั้น พระอุบาลีผูเปนภูษามาลา
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ครั้นแลวถวายบังคมประทับนั่ง ณ ที่ควรสวน
ขางหนึ่ง แลวกราบทูลวา พระพุทธเจาขา พวกหมอมฉันเปนเจาศากยะยังมี
มานะ อุบาลีผูเปนภูษามาลานี้เปนผูรับใชของหมอมฉันมานาน ขอพระผูมี
พระภาคเจาจงใหอุบาลีผูเปนภูษามาลานี้บวชกอนเถิด พวกหมอมฉันจักทําการ
อภิวาท การลุกรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรม แกอุบาลีผูเปนภูษามาลานี้
เมื่อเปนอยางนี้ ความถือตัววาเปนศากยะของพวกหมอมฉันผูเปนศากยะจัก
เสื่อมคลายลง.
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาโปรดใหอุบาลีผูเปนภูษามาลาบวชกอน
ใหศากยกุมารเหลานั้นผนวชตอภายหลัง.
[ ๓๔๔ ] ครั้งตอมา ในระหวางพรรษานั้นเอง ทานพระภัททิยะได
ทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผล พระเทวทัตไดสําเร็จฤทธิ์ชั้นปุถุชน.
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เรื่องพระภัททิยะ
[๓๔๕] ครั้งนั้น ทานพระภัททิยะ ไปสูปา ก็ดี ไปสูโคนไมก็ดี ไป
สูเรือนวางก็ดี ยอมเปลงอุทานเนือง ๆ วา สุขหนอ สุขหนอ ครั้งนั้น ภิกษุ
มากรูปเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ถวายบังคมนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
แลวกราบทูลวา พระพุทธเจาขา ทานพระภัททิยะไปสูปาก็ดี ไปสูโคนไมก็ดี
ไปสูเรือนวางก็ดี ไดเปลงอุทานเนือง ๆ วา สุขหนอ สุขหนอ พระพุทธเจา
ขา ทานพระภัททิยะ ฝนใจประพฤติพรหมจรรยโดยไมตองสงสัย หรือมิ
ฉะนั้นก็ระลึกถึงสุขในราชสมบัติครั้งกอนนั้นเอง ไปสูปาก็ดี ไปสูโคนไมก็ดี
ไปสูเรือนวางก็ดี จึงเปลงอุทานเนือง ๆ วา สุขหนอ สุขหนอ.
ลําดับนั้น พระผูม ีพระภาคเจารับสั่งกะภิกษุรูปหนึ่งวา ดูกอนภิกษุ
เธอจงมา จงเรียกภัททิยะภิกษุมาตามคําของเราวา ทานภัททิยะ พระศาสดารับ
สั่งหาทาน ภิกษุนั้นรับสนองพระพุทธพจนแลว เขาไปหาทานพระภัททิยะ
ครั้นแลวไดกลาววา ทานภัททิยะ พระศาสดารับสั่งหาทาน.
[๓๔๖] ทานพระภัทภิยะรับคําของภิกษุนั้น แลวเขาไปเฝาพระผูมี
พระภาคเจา ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง เมื่อทานพระภัททิยะนั่ง
เรียบรอยแลว พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา ดูกอ นภัททิยะ ขาววา เธอไป
สูปาก็ดี ไปสูโคนไมก็ดี ไปสูเรือนวางก็ดี ไดเปลงอุทานเนือง ๆ วา สุขหนอ
สุขหนอ จริงหรือ
ภ. จริงอยางนั้น พระพุทธเจาขา
พ. ดูกอนภัททิยะ ก็เธอพิจารณาเห็นอํานาจประโยชนอะไร ไปสูปา
ก็ดี ไปสูโคนไมก็ดี ไปสูเรือนวางก็ดี จึงไดเปลงอุทานเนือง ๆ วา สุขหนอ
สุขหนอ ดังนี้

พระวินัยปฎก จุลวรรค เลม ๗ ภาค ๒ - หนาที่ 273

ภ. พระพุทธเจาขา เมื่อกอนขาพระพุทธเจาเปนพระเจาแผนดิน แม
ภายในพระราชวังก็ไดจัดการรักษาไวอยางเรียบรอย แมภายนอกพระราชวังก็
ไดจัดการรักษาไวอยางเขมแข็ง แมภายในพระนครก็ไดจัดการรักษาไวเรียบ
รอย แมภายนอกพระนครก็ไดจัดการรักษาไวอยางแข็งแรง แมภายในชนบท
ก็ไดจัดการรักษาไวเรียบรอย แมภายนอกชนบทก็ไดจัดการรักษาไวอยางมั่นคง
พระพุทธเจาขา ขาพระพุทธเจานั้น แมเปนผูอันเขาทั้งหลายรักษาคุมครอง
แลว อยางนี้ ก็ยังกลัว ยังหวั่น ยังหวาด ยังสะดุงอยู แตบัดนี้ ขาพระพุทธเจาไปสูปาก็ดี ไปสูโคนไมก็ดี ไปสูเรือนวางก็ดี ลําพังผูเดียวก็ไมกลัว ไม
หวั่น ไมหวาด ไมสะดุง ขวนขวายนอย มีขนอันราบเรียบ เปนอยูดวย
ปจจัย ๔ ทีผ่ ูอื่นให มีใจดุจมฤคอยู ขาพระพุทธเจาพิจารณาเห็นอํานาจประโยชนนี้แล ไปสูปาก็ดี ไปสูโคนไมก็ดี ไปสูเรือนวางก็ดี... จึงเปลงอุทาน
เนือง ๆ วา สุขหนอ สุขหนอ.
ลําดับนั้น พระผูม ีพระภาคเจาทรงทราบเรื่องนั้นแลว ทรงเปลงอุทาน
ในเวลานั้น วาดังนี้
อุทานคาถา
[๓๔๗] บุคคลใดไมมีความโกรธภาย
ในจิต และกาวลวงภพนอยภพใหญมปี ระการเปนอันมากเสียได เทวดาทั้งหลายไม
อาจเล็งเห็นวาระจิตของบุคคลนั้น ผูปลอดภัย มีสขุ ไมมีโศก.

พระวินัยปฎก จุลวรรค เลม ๗ ภาค ๒ - หนาที่ 274

[๓๔๘] ครั้นพระผูมีพระภาคเจาประทับอยูในอนุปยนิคม ตามพุทธาภิรมย แลวเสด็จจาริกทางเมืองโกสัมพี เสด็จจาริกโดยลําดับถึงเมืองโกสัมพี
แลว ทราบวา พระองคประทับอยูที่โฆสิตาราม เขตเมืองโกสัมพีนั้น.
เรือ่ งพระเทวทัต
[๓๔๙] ครั้งนั้น พระเทวทัตหลีกเรนอยูในที่สงัด เกิดความปริวิตก
แหงจิตอยางนี้วา เราจะพึงยังใครหนอใหเลื่อมใส เมื่อผูใดเลื่อมใสตอเราแลว
ลาภสักการะเปนอันมากจะพึงเกิดขึ้น ลําดับนั้น พระเทวทัตไดคิดตอไปวา
อชาตสัตตุกุมารนี้แล ยังหนุม ยังเจริญตอไป ไฉนเราพึงยังอชาตสัตตุกุมาร
ใหเลื่อมใส เมื่ออชาตสัตตุกุมารนั้นเลื่อมใสตอเราแลว ลาภสักการะเปนอันมาก
จักเกิดขึ้น ลําดับนั้น พระเทวทัตเก็บเสนาสนะแลว ถือบาตร จีวร เดินทาง
ไปยังกรุงราชคฤห ถึงกรุงราชคฤห โดยลําดับ แลวแปลงเพศของตนนิรมิต
เพศเปนกุมารนอยเอางูพันสะเอว ไดปรากฏบนพระเพลาของอชาตสัตตุกุมาร
ทีนั้น อชาตสัตตุกุมารกลัว หวัน่ หวาด สะดุง ตกพระทัย
พระเทวทัตจึงไดกลาวกะอชาตสัตตุกุมารวา พระกุมาร ทานกลัวฉัน
หรือ
อ. จะ ฉันกลัว ทานเปนใคร
ท. ฉัน คือ พระเทวทัต
อ. ทานเจาขา ถาทานเปนพระผูเปนเจาเทวทัต ขอจงปรากฎดวย
เพศของตนทีเดียวเถิด
ทันใดนั้น พระเทวทัตกลับเพศกุมารนอยแลว ทรงสังฆาฏิ บาตร
และ จีวร ไดยืนอยูขางหนาอชาตสัตตุกุมาร
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ครั้งนั้น อชาตสัตตุกุมารเลื่อมใสยิ่งนัก ดวยอิทธิปาฎิหาริยนี้ของ
พระเทวทัต ไดไปสูที่บาํ รุงทั้งเวลาเย็นทั้งเวลาเชา ดวยรถ ๕๐๐ คัน และนํา
ภัตตาหาร ๕๐๐ สํารับไปดวย
ครั้งนั้น พระเทวทัต อันลาภสักการะและความสรรเสริญครอบงํา
รึงรัดจิต และเกิดความปรารถนาเห็นปานนี้วา เราจะปกครองภิกษุสงฆ พระเทวทัตไดเสื่อมจากฤทธิ์นั้น พรอมกับจิตตุปบาททีเดียว.
เรือ่ งกักกุธโกฬิยบุตร
[๓๕๐] สมัยนั้น โกฬิยบุตรชือ่ กักกุธะ เปนอุปฏฐากของทานพระมหาโมคคัลลานะ ผูตายไมนาน ไดเขาถึงมโนมัยกายอยางหนึ่ง อัตภาพเห็น
ปานดังนี้ ทีเ่ ขาไดมีขนาดเทากับคามเขตของชาวมคธ ๒ หรือ ๓ แหง เขายอม
ไมยังตนและคนอื่นใหลําบาก เพราะอัตภาพที่เขาไดนั้น ครั้งนั้น กักกุธเทพ
บุตร เขาไปหาทานพระมหาโมคคัลลานะ อภิวาทแลวยืน ณ ที่ควรสวนขาง
หนึ่ง ครั้งแลวไดกลาวกะทานพระมหาโมคคัลลานะวา ทานเจาขา พระเทวทัต
อันลาภสักการะและความสรรเสริญ ครอบงํา รึงรัดจิต แลวไดเกิดความ
ปรารถนาเห็นปานนี้วา เราจักปกครองภิกษุสงฆ ทานเจาขา พระเทวทัตได
เสื่อมจากฤทธิ์นั้นแลว พรอมกับจิตตุปบาททีเดียว กักกุธเทพบุตรไดกลาว
อยางนี้แลว จึงอภิวาททานมหาโมคคัลลานะ กระทําประทักษิณแลวหายไป ณ
ที่นั้นเอง.
[๓๕๑] ครั้งนั้น ทานพระมหาโมคคัลลานะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง กราบทูลวา พระพุทธเจาขา
โกฬิยบุตร ชื่อกักกุธะ เปนอุปฏฐากของขาพระพุทธเจา ผูต ายไมนาน ได
เขาถึงมโนมัยกายอยางหนึ่ง อัตภาพเห็นปานดังนี้ ที่เขาไดมีขนาดเทากับคาม
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เขตของชาวมคธ ๒ หรือ ๓ แหง เขายอมไมยังตนและคนอื่นใหลําบาก เพราะ
อัตภาพที่เขาไดนั้นพระพุทธเจาขา ครั้งนั้น กักกุธเทพบุตรเขาไปหาขาพระพุทธเจา อภิวาทแลวไดยืนอยู ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกลาวกะ
ขาพระพุทธเจาวา ทานเจาขา พระเทวทัตอันลาภสักการะครอบงํา รึงรัดจิต
แลว ไดเกิดความปรารถนาเห็นปานนี้วา เราจักปกครองภิกษุสงฆ ทานเจาขา
พระเทวทัตเสื่อมจากฤทธิ์นั้นแลวพรอมกับจิตตุปบาททีเดียว พระพุทธเจาขา
กักกุธเทพบุตรไดกลาวอยางนี้แลว อภิวาทขาพระพุทธเจา กระทําประทักษิณ
แลวหายไป ณ ที่นั้นเอง
พ. ดูกอนโมคคัลลานะ ก็กักกุธเทพบุตรอันเธอกําหนดรูซึ่งจิตดวย
จิตแลวหรือวา กักกุธเทพบุตรกลาวคําอยางหนึ่งอยางใด คํานั้นทั้งหมดยอม
เปนอยางนั้นทีเดียว ไมเปนอยางอื่น
ม. พระพุทธเจาขา กักกุธเทพบุตรอันขาพระพุทธเจากําหนดรูจิต
ดวยจิตแลววา กักกุธเทพบุตรกลาวคําอยางหนึ่งอยางใด คํานั้นทั้งหมดยอม
เปนอยางนั้นทีเดียว ไมเปนอยางอื่น
พ. ดูกอนโมคคัลลานะ เธอจงรักษาวาจานั้น ดูกอนโมคคัลลานะ
เธอจงรักษาวาจานั้น บัดนี้ โมฆบุรษุ นั้นจักกระทําตนใหปรากฏดวยตนเอง.
เรื่องศาสดา ๕ จําพวก
[๓๕๒] ดูกอนโมคคัลลานะ ศาสดา ๕ จําพวกเหลานี้มีปรากฏอยูใน
โลก ๕ จําพวกเปนไฉน ดูกอนโมคคัลลานะ ศาสดาบางคนในโลกนี้ เปนผูมี
ศีลไมบริสุทธิ์ ปฎิญาณวา เราเปนผูมีศีลบริสุทธิ์ และวา ศีลของเราบริสุทธิ์
ผุดผองไมเศราหมอง สาวกทั้งหลายยอมรูซึ่งศาสดานั้นนั่นอยางนี้วา ศาสดาผู
เจริญนี้แลเปนผูมีศีลไมบริสุทธิ์ ปฎิญาณวา เราเปนผูมีศีลบริสุทธิ์ และวา
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ศีลของเราบริสุทธิ์ ผุดผอง ไมเศราหมอง ก็พวกเรานี่แหละพึงบอกแกพวก
คฤหัสถ ศาสดานั้นไมพึงมีความพอใจ ก็ความไมพอใจใดแลจะพึงมี พวกเรา
จะพึงกลาวกะศาสดา นั้นดวยความไมพอใจนั้นอยางไร ก็ศาสดานั้นยอมนับถือ
บูชาเราดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และ คิลานปจจัยเภสัชบริขาร ทาน
จักกระทํากรรมใดไว ทานก็จักปรากฏดวยกรรมนั้นเอง ดูกอ นโมคคัลลานะ
สาวกทั้งหลายยอมรักษาศาสดาเห็นปานนั้นโดยศีล ก็แล ศาสดาเห็นปานนั้น
ยอมหวังการรักษาโดยศีลจากสาวกทั้งหลาย.
[๓๕๓] ดูกอนโมคคัลลานะ อนึ่ง ศาสดาบางคนในโลกนี้ เปนผูม ี
อาชีวะไมบริสุทธิ์ ปฏิญาณวา เราเปนผูมีอาชีวะบริสุทธิ์ และวา อาชีวะของ
เราบริสุทธิ์ผุดผอง ไมเศราหมอง สาวกทั้งหลายยอมรูซึ่งศาสดานั้นนั่นอยางนี้
วา ศาสดาผูเจริญนี้แล เปนผูมีอาชีวะไมบริสุทธิ์ ปฏิญาณวา เราเปนผูมี
อาชีวะบริสุทธิ์ และวา อาชีวะของเราบริสุทธิ์ ผุดผอง ไมเศราหมอง ก็
พวกเรานี่แหละพึงบอกแกพวกคฤหัสถ ศาสดานั้นไมพึงมีความพอใจ ก็ความ
ไมพอใจใดแลพึงมี พวกเราจะพึงกลาวกะศาสดานั้นดวยความไมพอใจนั้นอยาง
ไร ก็ศาสดานั้นยอมนับถือบูชาเราดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลาน
ปจจัยเภสัชบริขาร ทานจักกระทํากรรมใดไว ทานก็จักปรากฏดวยกรรมนั้น
เอง ดูกอนโมคคัลลานะ สาวกทั้งหลายยอมรักษาศาสดาเห็นปานนั้นโดยอาชีวะ
ก็แล ศาสดาเห็นปานนั้น ยอมหวังเฉพาะซึ่งการรักษาโดยอาชีวะจากสาวกทั้ง
หลาย.
[๓๕๔] ดูกอนโมคคัลลานะ อนึ่ง ศาสดาบางคนในโลกนี้ เปนผูม ี
ธรรมเทศนาไมบริสุทธิ์ ปฏิญาณวา เราเปนผูมีธรรมเทศนาบริสุทธิ์ และวา
ธรรมเทศนาของเราบริสุทธิ์ ผุดผอง ไมเศราหมอง สาวกทั้งหลายยอมรูซึ่ง
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ศาสดานั้นนั่นอยางนี้วา ศาสดาผูเจริญนี้แล เปนผูมีธรรมเทศนาไมบริสุทธิ์
ปฏิญาณวาเราเปนผูมีธรรมเทศนาบริสุทธิ์ และวา ธรรมเทศนาของเราบริสุทธิ์
ผุดผอง ไมเศราหมอง ก็พวกเรานี่แหละพึงบอกแกพวกคฤหัสถ ศาสดานั้น
ไมพึงมีความพอใจ ก็ความไมพอใจใดแลพึงมี พวกเราจะพึงกลาวกะศาสดา
นั้นดวยความไมพอใจนั้นอยางไร ก็ศาสดานั้นยอมนับถือบูชาเราดวยจีวร
บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร ทานจักกระทํากรรมใดไว
ทานก็จักปรากฏดวยกรรมนั้นเอง ดูกอนโมคคัลลานะ สาวกทั้งหลายยอมรักษา
ศาสดาเห็นปานนั้นโดยธรรมเทศนา ก็แล ศาสดาเห็นปานนั้น ยอมหวังเฉพาะ
ซึ่งการรักษา โดยธรรมเทศนาจากสาวกทั้งหลาย.
[๓๕๕] ดูกอนโมคคัลลานะ อนึ่ง ศาสดาบางคนในโลกนี้ เปนผูม ี
ไวยากรณไมบริสุทธิ์ ปฏิญาณวา เราเปนผูมีไวยากรณบริสุทธิ์ เละวา ไวยากรณของเราบริสุทธิ์ ผุดผอง ไมเศราหมอง สาวกทั้งหลายยอมรูซึ่งศาสดานั้น
นั่นอยางนี้วา ศาสดาผูเจริญนี้แล เปนผูมีไวยากรณไมบริสุทธิ์ ปฏิญาณวา
เราเปนผูมีไวยากรณบริสุทธิ์ และวา ไวยากรณของเราบริสุทธิ์ ผุดผอง ไม
เศราหมอง ก็พวกเรานี่แหละพึงบอกแกพวกคฤหัสถ ศาสดานั้นไมพึงมีความพอ
ใจ ก็ความไมพอใจใดแลพึงมี พวกเราพึงกลาวกะศาสดานั้นดวยความไมพอ
ใจนั้นอยางไร ก็ศาสดานั้นยอมนับถือบูชาเราดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ
และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร ทานจักกระทํากรรมใดไว ทานก็จักปรากฏดวย
กรรมนั้นเอง ดูกอนโมคคัลลานะ สาวกทั้งหลายยอมรักษาศาสดาเห็นปานนั้น
โดยไวยากรณ ก็แลศาสดาเห็นปานนั้น ยอมหวังเฉพาะซึ่งการรักษาโดยไวยากรณจากสาวกทั้งหลาย.
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[๓๕๖] ดูกอนโมคคัลลานะ อนึ่ง ศาสดาบางคนในโลกนี้ เปนผูมี
ญาณทัสสนะไมบริสุทธิ์ ปฏิญาณวา เราเปนผูมีญาณทัสสนะบริสุทธิ์ และวา
ญาณทัสสนะของเราบริสุทธิ์ ผุดผอง ไมเศราหมอง สาวกทั้งหลายยอมรูซึ่ง
ศาสดานั้นนั่นอยางนี้วา ศาสดาผูเจริญนี้แล เปนผูมีญาณทัสสนะไมบริสุทธิ์
ปฏิญาณวา เราเปนผูมีญาณทัสสนะบริสุทธิ์ และวา ญาณทัสสนะของเรา
บริสุทธิ์ ผุดผอง ไมเศราหมอง ก็พวกเรานี่แหละพึงบอกแกพวกคฤหัสถ
ศาสดานั้นไมพึงมีความพอใจ ก็ความไมพอใจใดแลพึงมี พวกเราจะพึงกลาว
กะศาสดานั้นดวยความไมพอใจนั้นอยางไร ก็ศาสดานั้นยอมนับถือบูชาเราดวย
จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร ทานจักกระทํากรรม
ใดไว ทานก็จักปรากฏดวยกรรมนัน้ เอง ดูกอนโมคคัลลานะ สาวกทัง้ หลาย
ยอมรักษาศาสดาเห็นปานนั้น โดยญาณทัสสนะ ก็แล ศาสดาเห็นปานนั้น
ยอมหวังเฉพาะซึ่งการรักษาโดยญาณทัสสนะจากสาวกทั้งหลาย.
ดูกอนโมคคัลลานะ ศาสดา ๕ จําพวก เหลานี้แล มีปรากฏอยูในโลก.
[๓๕๗] ดูกอนโมคคัลลานะ ก็เราแลเปนผูมีศีลบริสุทธิ์ ปฏิญาณวา
เราเปนผูมีศีลบริสุทธิ์ และวา ศีลของเราบริสุทธิ์ ผุดผอง ไมเศราหมอง
แลสาวกทั้งหลายยอมไมรักษาเราโดยศีลและเราก็ไมหวังเฉพาะ ซึ่งการรักษา
โดยศีล จากสาวกทั้งหลาย.
อนึ่ง เราเปนผูมีอาชีวะบริสุทธิ์...
อนึ่ง เราเปนผูมีธรรมเทศนาบริสุทธิ์...
อนึ่ง เราเปนผูมีไวยากรณบริสุทธิ์...
อนึ่ง เราเปนผูมีญาณทัสสนะบริสุทธิ์ ปฏิญาณวา เราเปนผูมีญาณ
ทัสสนะบริสุทธิ์ และวา ญาณทัสสนะของเราบริสุทธิ์ ผุดผอง ไมเศราหมอง
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แลสาวกทั้งหลายยอมไมรักษาเราโดยญาณทัสสนะ และเราก็ไมหวังเฉพาะ ซึ่ง
การรักษาโดยญาณทัสสนะ จากสาวกทั้งหลาย.
เรือ่ งพระเทวทัต
[๓๕๘] ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูที่เมืองโกสัมพี ตาม
พุทธาภิรมย แลวเสด็จจาริกไปทางกรุงราชคฤห เสด็จจาริกไปโดยลําดับถึง
กรุงราชคฤหแลว ทราบวา พระองคประทับอยูที่เวฬุวันวิหาร อันเปนสถานที่
พระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตกรุงราชคฤหนั้น.
[๓๕๙] ครั้งนั้น ภิกษุเปนอันมากเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา
ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลวา พระพุทธเจาขา อชาตสัตตุกุมารไดไปสูที่บํารุงของพระเทวทัต ทั้งเวลาเย็นทั้งเวลาเชา
ดวยรถ ๕๐๐ คัน แลนําภัตตาหาร ๕๐๐ สํารับไปดัวย พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย พวกเธออยาพอใจลาภสักการะ และความ
สรรเสริญของเทวทัตเลย อชาตสัตตุกุมารจักไปสูที่บํารุงของเทวทัต ทั้งเวลา
เย็นทั้งเวลาเชา ดวยรถ ๕๐๐ คัน. แลจักนําภัตตาหาร ๕๐๐ สํารับไปดวย
สักกี่วัน ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย เทวทัตพึงหวังความเสื่อมในกุศลธรรมทั้งหลาย
ถายเดียว หวังความเจริญไมได เปรียบเหมือนคนทั้งหลายพึงทาน้ําดีหมีที่จมูก
ลูกสุนัขที่ดุรา ย ลูกสุนขั นั้นจะเปนสัตวดุรายขึ้นยิ่งกวาประมาณ ดวยอาการ
อยางนี้แล แมฉันใด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อชาตสัตตุกุมารจักไปสูที่บํารุงของ
เทวทัต ทั้งเวลาเย็นทั้งเวลาเชา ดวยรถ ๕๐๐ คัน แลจักนําภัตตาหาร ๕๐๐
สํารับไปดวย สักกี่วัน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เทวทัตพึงหวังความเสื่อมใน
กุศลธรรมทัง้ หลายถายเดียว หวังความเจริญไมได ฉันนั้นเหมือนกัน ดูกอ น
ภิกษุทั้งหลาย ลาภสักการะและความสรรเสริญเกิดขึ้นแกเทวทัตเพื่อฆาตน
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ลาภสักการะและความสรรเสริญเกิดขึ้นแกเทวทัตเพื่อความวอดวาย ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ตนกลวยยอมเผล็ดผลเพื่อฆาตน ยอมเผล็ดผลเพื่อความวอดวาย
ฉันใด ลาภสักการะและความสรรเสริญก็เกิดขึ้นแกเทวทัตเพื่อฆาตน ลาภ
สักการะและความสรรเสริญเกิดขึ้นแกเทวทัตเพื่อความวอดวาย ฉันนั้นเหมือน
กันแล ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ไมไผยอมตกขุยเพื่อฆาตน ยอมตกขุยเพื่อความ
วอดวาย แมฉันใด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ลาภสักการะและความสรรเสริญก็
เกิดขึ้นแกเทวทัตเพื่อฆาตน ลาภสักการะและความสรรเสริญเกิดขึ้นแกเทวทัด
เพื่อความวอดวาย ฉันนัน้ เหมือนกันแล ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ไมออยอม
ตกขุยเพื่อฆาตน ยอมตกขุยเพื่อความวอดวาย แมฉันใด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ลาภสักการะและความสรรเสริญเกิดขึ้นแกเทวทัตเพื่อฆาตน ลาภสักการะและ
ความสรรเสริญเกิดขึ้นแกเทวทัตเพื่อความวอดวาย ฉันนั้นเหมือนกันแล ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย แมมาอัสดรยอมตั้งครรภเพื่อฆาตน ยอมตัง้ ครรภเพื่อความ
วอดวาย แมฉันใด ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ลาภสักการะและความสรรเสริญก็
เกิดขึ้นแกเทวทัตเพื่อฆาตน ลาภสักการะและความสรรเสริญเกิดขึ้นแกเทวทัต
เพื่อความวอดวาย ฉันนั้นเหมือนกันแล.
[๓๖๐] พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวยากรณบาลีนี้แลว จึงตรัสคาถา
ประพันธ ดังตอไปนี้ :ผลกลวยยอมฆาตนกลวย ขุยไผยอม
ฆาตนไผ ขุยออยอมฆาตนออ สักการะ
ยอมฆาคนชั่ว เหมือนมาอัสดรซึ่งเกิดใน
ครรภ ยอมฆาแมมาอัสดร ฉะนั้น.
ปฐมภาณวาร จบ
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พระเทวทัตทูลขอปกครองสงฆ
[๓๖๑] ก็โดยสมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาอันบริษัทหมูใหญ
แวดลอมแลว ประทับนั่งแสดงธรรมแกบริษัทพรอมทั้งพระราชา ครั้งนั้น
พระเทวทัตลุกจากอาสนะ หมผาเฉวียงบา นั่งกระโหยงประคองอัญชลีไปทาง
พระผูมีพระภาคเจา แลวกราบทูลวา พระพุทธเจาขา บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจา
ทรงพระชราแลว เปนผูเฒาแกหงอมแลว ลวงกาลผานวัยไปแลว บัดนี้ ขอ
พระองคจงทรงขวนขวายนอย ประกอบทิฏฐธรรมสุขวิหารอยูเถิด ขอจงมอบ
ภิกษุสงฆแกขาพระพุทธเจา ขาพระพุทธเจาจักปกครองภิกษุสงฆ.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสหามวา อยาเลยเทวทัต เธออยาพอใจที่จะ
ปกครองภิกษุสงฆเลย.
แมครั้งที่สอง . . .
แมครั้งที่สาม พระเทวทัตก็ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคะจาวา พระพุทธเจาขา บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจาทรงพระชราแลว เปนผูเฒา แกหงอม
แลว ลวงกาลผานวัยไปแลว บัดนี้ ขอพระผูมีพระภาคเจาจงทรงขวนขวายนอย
ประกอบทิฏฐธรรมสุขวิหารอยูเถิด ขอจงมอบภิกษุสงฆแกขาพระพุทธเจา
ขาพระพุทธเจาจักปกครองภิกษุสงฆ.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนเทวทัต แมแตสารีบุตรและ
โมคคัลลานะ เรายังไมมอบภิกษุสงฆให ไฉนจะพึงมอบใหเธอผู เชนซากศพ
ผูบริโภคปจจัย เชนกอนเขฬะเลา.
ทีนั้น พระเทวทัตคิดวา พระผูมีพระภาคเจาทรงรุกรานเรากลางบริษัท
พรอมดวยพระราชา ดวยวาทะวาบริโภคปจจัยดุจกอนเขฬะ ทรงยกยองแต
พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ ดังนี้ จึงโกรธ นอยใจ ถวายบังคมพระผูมี
พระภาคเจา ทําประทักษิณแลวกลับไป.
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นี่แหละ พระเทวทัตไดผูกอาฆาตในพระผูมีพระภาคเจา เปนครั้งแรก.
ปกาสนียกรรม
[๓๖๒] ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอ น
ภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล สงฆจงลงปกาสนียกรรมในกรุงราชคฤหแก
เทวทัตวา ปกติของพระเทวทัตกอนเปนอยางหนึ่ง เดี๋ยวนี้เปนอีกอยางหนึ่ง
พระเทวทัตทําอยางใด ดวยกาย วาจา ไมพึงเห็นวาพระพุทธ พระธรรม
หรือพระสงฆ เปนอยางนั้น พึงเห็นเฉพาะตัวพระเทวทัตเอง.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆพึงทําอยางนี้
ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรม
วาจา วาดังนี้ :กรรมวาจาทําปกาสนียกรรม
ทานเจาขา ขอพระสงฆจงฟงขาพเจา ถาความพรอมพรั่ง
ของสงฆถึงที่แลว สงฆพึงทําปกาสนียกรรมในกรุงราชคฤหแกพระเทวทัตวา ปกติของพระเทวทัตกอนเปนอยางหนึ่ง เดี๋ยวนี้เปนอีก
อยางหนึ่ง พระเทวทัตทําอยางใดดวยกาย วาจา ไมพึงเห็นวา
พระพุทธ พระธรรม หรือพระสงฆ เปนอยางนั้น พึงเห็นเฉพาะ
ตัวเทวทัตเอง นี้เปนญัตติ.
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา สงฆทําปกาสนัยกรรมใน
กรุงราชคฤหแกพระเทวทัตวา ปกติของพระเทวทัตกอนเปนอยางหนึ่ง
เดี๋ยวนี้เปนอีกอยางหนึ่ง พระเทวทัตทําอยางใดดวยกาย วาจา ไม
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พึงเห็นวาพระพุทธ พระธรรม หรือพระสงฆ เปนอยางนั้น พึง
เห็นเฉพาะตัวพระเทวทัตเอง การทําปกาสนียกรรมในกรุงราชคฤห
แกพระเทวทัตวา ปกติของพระเทวทัตกอนเปนอยางหนึ่ง เดีย๋ วนี้
เปนอีกอยางหนึ่ง พระเทวทัตทําอยางใดดวยกาย วาจา ไมพึงเห็น
วาพระพุทธ พระธรรม หรือพระสงฆ เปนอยางนั้น พึงเห็นเฉพาะ
ตัวพระเทวทัตเอง ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบ
แกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด.
ปกาสนียกรรมในกรุงราชคฤห อันสงฆกระทําแลว แก
พระเทวทัตวา ปกติของพระเทวทัตกอนเปนอยางหนึ่ง เดี๋ยวนี้เปน
อีกอยางหนึ่ง พระเทวทัตทําอยางใดดวยกาย วาจา ไมพึงเห็นวา
พระพุทธ พระธรรม หรือพระสงฆ เปนอยางนั้น พึงเห็นเฉพาะ
ตัวพระเทวทัตเอง ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้
ไวดวยอยางนี้.
[๓๖๓] ลําดับนัน้ พระผูม ีพระภาคเจารับสั่งกะทานพระสารีบุตรวา
ดูกอนสารีบุตร ถากระนั้น เธอจงประกาศเทวทัตในกรุงราชคฤห.
ทานพระสารีบุตรทูลถามวา เมื่อกอนขาพระพุทธเจากลาวชมพระเทวทัตในกรุงราชคฤหวา โคธิบุตรมีฤทธิ์มาก โคธิบุตรมีอานุภาพมาก
ขาพระพุทธเจาจะประกาศพระเทวทัตในกรุงราชคฤหอยางไร พระพุทธเจาขา.
พ. ดูกอนสารีบุตร เธอกลาวชมเทวทัตในกรุงราชคฤหเเลว เทาที่
เปนจริงวา โคธิบุตรมีฤทธิ์มาก โคธิบตุ รมีอานุภาพมาก.
ส. อยางนั้น พระพุทธเจาขา.
พ. ดูกอนสารีบุตร เธอจงประกาศเทวทัตในกรุงราชคฤหเทาที่
เปนจริง เหมือนอยางนั้นแล.
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ทานพระสารีบุตร ทูลรับสนองพระพุทธพจนแลว.
[๓๖๔] ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอ น
ภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล สงฆจงสมมติสารีบุตรเพื่อประกาศเทวทัตใน
กรุงราชคฤหวา ปกติของพระเทวทัตกอนเปนอยางหนึ่ง เดี๋ยวนี้เปนอีกอยาง
หนึ่ง พระเทวทัตทําอยางใดดวยกาย วาจา ไมพึงเห็นพระพุทธ พระธรรม
หรือพระสงฆ เปนอยางนั้น พึงเห็นเฉพาะตัวเทวทัตเอง.
วิธีสมมติ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆพึงสมมติอยางนี้
พึงขอรองสารีบุตรกอน ครั้นแลวภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศ
ใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังนี้ :กรรมวาจาสมมติ
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ถาความพรอมพรั่งของ
สงฆถึงที่แลว สงฆพึงสมมติทานพระสารีบุตรเพื่อประกาศพระ เทวทัตในกรุงราชคฤหวา ปกติของพระเทวทัต กอนเปนอยางหนึ่ง
เดี๋ยวนี้เปนอีกอยางหนึ่ง พระเทวทัตทําอยางใดดวยกาย วาจา ไม
พึงเห็นวา พระพุทธ พระธรรม หรือพระสงฆ เปนอยางนั้น พึง
เห็นเฉพาะตัว พระเทวทัตเอง นี้เปนญัตติ
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา สงฆสมมติทานพระสารีบุตรเพื่อประกาศพระเทวทัตในกรุงราชคฤหวา ปกติของพระเทวทัต
กอนเปนอยางหนึ่ง เดี๋ยวนี้เปนอีกอยางหนึ่ง พระเทวทัตทําอยางใด
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ดวยกาย วาจา ไมพึงเห็นวาพระพุทธ พระธรรม หรือพระสงฆ
เปนอยางนั้น พึงเห็นเฉพาะตัวพระเทวทัตเอง การสมมติทา นพระ
สารีบุตรเพื่อประกาศพระเทวทัตในกรุงราชคฤหวา ปกติของพระ
เทวทัตกอนเปนอยางหนึ่ง เดี๋ยวนี้เปนอีกอยางหนึ่ง พระเทวทัตทํา
อยางใดดวยกาย วาจา ไมพึงเห็นพระพุทธ พระธรรม หรือพระสงฆ เปนอยางนั้น พึงเห็นเฉพาะตัวพระเทวทัตเอง ชอบแกทาน
ผูใด ทานผูน ั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด
ทานพระสารีบุตรอันสงฆสมมติแลว เพือ่ ประกาศพระเทวทัตในกรุงราชคฤหวา ปกติของพระเทวทัต กอนเปนอยางหนึ่ง
เดี๋ยวนี้เปนอีกอยางหนึ่ง พระเทวทัตทําอยางใดดวยกาย วาจา ไม
พึงเห็นวาพระพุทธ พระธรรม หรือพระสงฆ เปนอยางนั้น พึงเห็น
เฉพาะตัวพระเทวทัตเอง ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรง
ความนี้ไว ดวยอยางนี้.
[๓๖๕] ก็ทานพระสารีบุตรไดรับสมมติแลว จึงเขาไปสูกรุงราชคฤห
พรอมกับภิกษุมากรูป แลวไดประกาศพระเทวทัตในกรุงราชคฤหวา ปกติ
ของพระเทวทัต กอนเปนอยางหนึ่ง เดี๋ยวนี้เปนอีกอยางหนึ่ง พระเทวทัต
ทําอยางใดดวยกาย วาจา ไมพึงเห็นวาพระพุทธ พระธรรม หรือพระสงฆ
เปนอยางนั้น พึงเห็นเฉพาะตัวพระเทวทัตเอง
ประชาชนในกรุงราชคฤหนั้นพวกที่ไมมีศรัทธา ไมเลื่อมใสไรปญญา
ทานกลาวอยางนี้วา พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรเหลานี้ เปนคนริษยา
ยอมเกียดกันลาภสักการะของพระเทวทัต
สวนประชาชนพวกที่มีศรัทธา เลื่อมใส เปนบัณฑิต มีปญญาดี
กลาวอยางนี้วา เรื่องนี้คงจักไมใชเรื่องเล็กนอย เพราะพระผูมีพระภาคเจารับ
สั่งใหประกาศพระเทวทัตในกรุงราชคฤห.
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เรื่องอชาตสัตตุกุมาร
[๓๖๖] ครั้งนั้น พระเทวทัตเขาไปหาอชาตสัตตุกุมาร แลวไดกลาว
วา ดูกอนกุมาร เมื่อกอนคนทั้งหลายมีอายุยืน เดี๋ยวนี้มีอายุสั้น ก็การทีท่ าน
จะพึงตายเสียเมื่อยังเปนเด็ก นั่นเปนฐานะจะมีได ดูกอนกุมาร ถากระนั้น
ทานจงปลงพระชนมพระชนกเสียแลวเปนพระเจาแผนดิน อาตมาจักปลงพระชนมพระผูมีพระภาคเจาแลวเปนพระพุทธเจา ครัง้ นั้น อชาตสัตตุกุมารคิดวา
พระผูเปนเจา เทวทัตมีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมาก พระผูเปนเจาเทวทัตพึงทราบ
แน แลวเหน็บกฤชแนบพระเพลา ทรงกลัว หวั่นหวาด สะดุงพระทัยรับเสด็จ
เขาไปภายในพระราชวังแตเวลากลางวัน พวกมหาอํามาตยผูรักษาภายในพระราชวัง ไดแลเห็นอชาตสัตตุกุมารทรงกลัว หวัน่ หวาด สะดุงพระทัยรีบเสด็จ
เขามาภายในพระราชวัง แตเวลากลางวัน จึงรีบจับไว มหาอํามาตยเหลานั้น
ตรวจคนพบกฤชเหน็บอยูที่พระเพลาแลวไดทูลถามอชาตสัตตุกุมารวา พระองค
ประสงคจะทําการอันใด พระเจาขา
อ. เราประสงคจะปลงพระชนมพระชนก
ม. ใครใชพระองค
อ. พระผูเปนเจาเทวทัต
มหาอํามาตยบางพวกไดลงมติอยางนี้วา ควรปลงพระชนมพระกุมาร
ควรฆาพระเทวทัต และภิกษุทั้งหมด
มหาอํามาตยบางพวกไดลงมติอยางนี้วา ไมควรฆาพวกภิกษุ เพราะ
พวกภิกษุไมผิดอะไร ควรปลงพระชนมพระกุมาร และฆาพระเทวทัต
มหาอํามาตยบางพวกไดลงมติอยางนี้วา ไมควรปลงพระชนมพระกุมาร ไมควรฆาพระเทวทัต ไมควรฆาพวกภิกษุ ควรกราบทูลพระราชา พระราชารับสั่งอยางใด พวกเราจักทําอยางนั้น.
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[๓๖๗] ครั้งนั้น มหาอํามาตยเหลานั้นคุมอชาตสัตตุกุมารเขาไปเฝา
พระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราช กราบทูลเรื่องนั้นแดพระเจาพิมพิสารจอม
เสนามาคธราช
พิ. ดูกอนพนาย มหาอํามาตยทั้งหลายลงมติอยางไร
ม. ขอเดชะ มหาอํามาตยบางพวกไดลงมติอยางนี้วา ควรปลงพระชนมพระกุมาร ควรฆาพระเทวทัต และภิกษุทั้งหมด มหาอํามาตยบางพวก
ไดลงมติอยางนี้วา ไมควรฆาพวกภิกษุ เพราะพวกภิกษุไมผิดอะไร ควรปลง
พระชนมพระกุมารและฆาพระเทวทัต มหาอํามาตยบางพวกไดลงมติอยางนี้วา
ไมควรปลงพระชนมพระกุมาร ไมควรฆาพระเทวทัต ไมควรฆาพวกภิกษุ
ควรกราบทูลพระราชา พระราชารับสั่งอยางใด พวกเราจักทําอยางนั้น
พิ. ดูกอนพนาย พระพุทธ พระธรรม หรือพระสงฆ จักทําอะไร
ไดชั้นแรกทีเดียว พระผูมีพระภาคเจารับสั่งใหประกาศพระเทวทัต ในกรุง
ราชคฤหมิใชหรือวา ปกติของพระเทวทัต กอนเปนอยางหนึ่ง เดี๋ยวนี้เปน
อีกอยางหนึ่ง พระเทวทัตทําอยางใดดวยกาย วาจา ไมพึงเห็นวาพระพุทธ
พระธรรม หรือพระสงฆเปนอยางนั้น พึงเห็นเฉพาะตัวพระเทวทัตเอง
บรรดามหาอํามาตย เหลานั้น พวกที่ลงมติอยางนี้วา ควรปลงพระชนมพระกุมาร ควรฆาพระเทวทัต และภิกษุทั้งหมด พระราชาไดทรงถอดยศ
พวกเธอเสีย
พวกที่ลงมติอยางนี้วา ไมควรฆาพวกภิกษุ เพราะพวกภิกษุไมผิด
อะไร ควรปลงพระชนมระกุมาร และฆาพระเทวทัต พระราชาไดทรงลด
ตําแหนงพวกเธอ
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พวกที่ลงมติอยางนี้วา ไมควรปลงพระชนมพระกุมาร ไมควรฆา
พระเทวทัต ไมควรฆาพวกภิกษุ ควรกราบทูลพระราชา พระราชาสั่งอยางใด
พวกเราจักทําอยางนั้น พระราชาไดทรงเลื่อนตําแหนงพวกเธอ
ลําดับนั้น พระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราช ไดรับสั่งถาม อชาสัตตุกุมารวา ลูก เจาตองการฆาพอเพื่ออะไร
อชาตสัตตุกุมารกราบทูลวา หมอมฉันตองการราชสมบัติ พระพุทธเจาขา
พระราชาตรัสวา ลูก ถาเจาตองการราชสมบัติ ราชสมบัตินั้นเปน
ของเจาแลวทรงมอบราชสมบัติแกอชาตสัตตุกุมาร.
พระเทวทัตสงคนไปปลงพระชนมพระศาสดา
[๓๖๘] ครั้งนั้น พระเทวทัตเขาไปหาอชาตสัตตุกุมาร แลวถวาย
พระพรวา ขอถวายพระพร ขอมหาบพิตรจงรับสั่งใช ราชบุรุษผูจักปลง
พระชนม พระสมณโคดม ลําดับนั้น อชาตสัตตุกุมาร รับสั่งใชคนทั้งหลาย
วา พนาย พระผูเปนเจาเทวทัตสั่งอยางใด ทานทั้งหลายจงทําอยางนั้น ลําดับ
นั้น พระเทวทัตจึงสั่งราชบุรุษคนหนึ่งวา เจาจงไป พระสมณโคดมประทับ
อยูในโอกาสโนน จงปลงพระชนมพระองคแลวจงมาทางนี้ ดังนี้ ซุมราชบุรุษ
ไว ๒ คนริมทางนั้นดวยสั่งวา ราชบุรุษใดมาทางนี้ลําพังผูเดียว เจาทั้งสองจง
ฆาราชบุรุษนั้นแลวมาทางนี้ไดซุมบุรุษไว ๔ คนริมทางนั้นดวยสั่งวา ราชบุรุษ
เหลาใดมาทางนี้ ๒ คน เจาทั้ง ๔ คน จงฆาราชบุรุษ ๒ คนนั้น แลวมาทาง
นี้ ไดซุมบุรษุ ไว ๘ คน ริมทางนั้นดวยสั่งวา ราชบุรุษเหลาใดมาทางนี้ ๔ คน
เจาทั้ง ๘ คน จงฆาราชบุรุษ ๔ คนนั้นแลวมาทางนี้ ไดซุมราชบุรุษไว ๑๖
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คนริมทางนั้น ดวยสั่งวา ราชบุรุษเหลาใดมาทางนี้ ๘ คน เจาทั้ง ๑๖ คน จง
ฆาราชบุรุษ ๘ คนนั้นแลวมา.
ทรงแสดงอนุปุพพิกถา
[๓๖๙] ครั้งนั้น บุรุษคนเดียวนั้นถือดาบและโลผูกสอดแลงธนู
แลวเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา กลัว หวั่นหวาด สะทกสะทาน มีกายแข็ง
ไดยืนอยูในที่ไมใกลพระผูมีพระภาคเจา ๆ ไดทอดพระเนตรเห็นบุรุษนั้น ผู
กลัว หวั่นหวาด สะทกสะทาน มีกายแข็ง ยืนอยู ครั้นแลวไดตรัสกะบุรุษ
นั้นวา มาเถิด เจาอยากลัวเลย จึงบุรุษนั้นวางดาบและโลปลดแลงธนูวางไว
ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลวเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ซบศีรษะลงแทบพระบาทยุคลของพระผูมีพระภาคเจาแลวไดกราบทูลวา พระพุทธเจาขา โทษมาถึง
ซึ่งขาพระพุทธเจาตามความโง ตามความหลง ตามอกุศล เพราะขาพระพุทธ
เจามีจิตคิดประทุษราย มีจิตคิดจะฆาเขามาถึงที่นี้ ขอพระผูมีพระภาคเจาโปรด
รับโทษของขาพระพุทธเจานั้น โดยความเปนโทษ เพื่อความสํารวมตอไป
พระพุทธเจาขา
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา เอาเถอะเจา โทษมาถึงเจาตามความโง
ตามความหลง ตามอกุศล เพราะเจามีจิตคิดประทุษราย มีจิตคิดจะฆา เขา
มาถึงที่นี้ เมือ่ ใดเจาเห็นโทษ โดยความเปนโทษ แลวทําคืนตามธรรม เมื่อนั้น
เรารับโทษนั้นของเจา เพราะผูใดเห็นโทษโดยความเปนโทษ แลวทําคืนตาม
ธรรม ถึงความสํารวมตอไป ขอนั้น เปนความเจริญในอริยวินยั
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงอนุปุพพิกถาแกบุรุษนั้น คือ
ทรงแสดงทาน ศีล สวรรค และอาทีนพ ความต่ําทราม ความเศราหมอง
ของกามทั้งหลาย แลวจึงทรงประกาศอานิสงสในการออกจากกาม เมื่อพระผูมี
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พระภาคเจาทรงทราบวา บุรุษนั้นมีจติ คลอง มีจิตออน มีจิตปลอดจากนิวรณ
มีจิตสูงขึ้น มีจิตผองใส จึงทรงแสดงพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจาทั้งหลาย
ทรงยกขึ้นแสดงดวยพระองคเอง คือ ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค ดวงตาเห็น
ธรรมปราศจากธุลีปราศจากมลทินวา สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเปนธรรมดา
สิ่งนั้นทั้งมวลมีความดับเปนธรรมดา ไดเกิดแกบุรุษนั้น ณ ทีน่ ั่นนั้นแล ดุจ
ผาที่สะอาดปราศจากมลทิน ควรไดรับน้ํายอมเปนอยางดี ฉะนั้น ครั้งนั้น
บุรุษนั้นมีธรรมอันเห็นแลว ไดบรรลุธรรมแลว ไดรูธรรมแจมแจงแลว มี
ธรรมอันหยัง่ ลงแลว ขามความสงสัยไดแลว ปราศจากถอยคําแสดงความสงสัย
ถึงความเปนผูแกลวกลาไมตองเชื่อผูอื่นในคําสอนของพระศาสดา ไดกราบทูล
พระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก
พระพุทธเจาขา พระองคทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยายอยางนี้ เปรียบ
เหมือนบุคคลหงายของที่คว่ํา เปดของที่ปด บอกทางแกคนหลงทางหรือสอง
ประทีปในที่มืดดวยตั้งใจวา คนมีจักษุจักเห็นรูป ดังนี้ ขาพระพุทธเจานี้ขอ
ถึงพระผูมีพระภาคเจา พระธรรม และภิกษุสงฆวาเปนสรณะ ขอพระผูมีพระภาคเจาจงทรงจําขาพระพุทธเจาวา เปนอุบาสกผูมอบชีวิตถึงสรณะ จํา
เดิมแตวันนี้เปนตนไป.
ครั้งนั้น พระผูมพี ระภาคเจาไดรับสั่งกะบุรุษนั้นวา เจาอยาไปทางนี้
จงไปทางนี้ แลวทรงสงไปทางอื่น.
[๓๗๐] ครั้งนั้น บุรุษสองคนนั้นคิดวา ทําไมหนอ บุรุษคนเคียว
นั้นจึงมาชานัก. แลวเดินสวนทางไป ไดพบพระผูมีพระภาคเจาประทับนั่ง ณ
โคนไมแหงหนึ่ง แลวเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่
ควรสวนขางหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงอนุปุพพิกถาแกบุรุษ ๒ คน
นั้น . . .พวกเขา. . .ไมตองเชื่อผูอื่นในคําสอนของพระศาสดา ไดกราบทูลพระ -
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ผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก
ภาษิตของพระองคไพเราะนัก พระพุทธเจาขา .. .ขอพระผูมีพระภาคเจาจง
ทรงจําขาพระพุทธเจาทั้งสองวา เปนอุบาสกผูมอบชีวิตถึงสรณะ จําเดิมแตวัน
นี้เปนตนไป.
ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาไดรับสั่งกะบุรุษทั้งสองนั้นวา เจาทั้งสอง
นั้นวา เจาทั้งสองอยาไปทางนี้ จงไปทางนี้ แลวทรงสงไปทางอื่น.
[๓๗๑] ครั้งนั้น บุรุษ ๔ คนนั้น...
ครั้งนั้น บุรุษ ๘ คนนั้น...
ครั้งนั้น บุรุษ ๑๖ คนนั้น คิดวา ทําไมหนอ บุรุษ ๘ คนนั้นมาชา
นัก แลวเดินสวนทางไป ไดไปพบพระผูมีพระภาคเจาประทับนั่ง ณ ที่โคน
ไมแหงหนึ่ง จึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวน
ขางหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงอนุปุพพิกถาแกบุรุษ ๑๖ คนนั้น คือ
ทรงแสดงทาน ศีล . . .พวกเขา . . .ไมตองเชื่อผูอื่นในคําสอนของพระศาสดา
ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ ภาษิตของพระองค
แจมแจงนัก ภาษิตของพระองคไพเราะนัก พระพุทธเจาขา . . . ขอพระผูมีพระภาคเจาจงทรงจําขาพระพุทธเจาทั้ง ๑๖ คนวา เปนอุบาสกผูมอบชีวิตถึง
สรณะ จําเดิมแตวันนี้เปนตนไป
ครั้งนั้น บุรุษคนเดียวนั้นไดเขาไปหาพระเทวทัต แลวไดกลาววา
ทานเจาขา กระผมไมสามารถจะปลงพระชนมพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น
ได เพราะพระองคมีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมาก พระเทวทัตจึงกลาววา อยา
เลยเจา อยาปลงพระชนมพระสมณโคดมเลย เรานี้แหละจักปลงพระชนมพระสมณโคดม.
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พระเทวทัตทําโลหิตุปบาท
[๓๗๒] สมัยนั้น พระผูมีพระภาคเจาเสด็จจงกรมอยู ณ เขาคิชฌกูฏบรรพต ครั้งนั้น พระเทวทัตขึ้นสูคิชฌกูฏบรรพต แลวกลิ้งศิลากอันใหญ
ดวยหมายใจวา จักปลงพระชนมพระสมณโคดมดวยศิลานี้ ยอดบรรพตทั้งสอง
นอมมารับศิลานั้นไว สะเก็ดกระเด็นจากศิลานั้นตองพระบาทของพระผูมีพระภาคเจา ทําพระโลหิตใหหอขึ้นแลวขณะนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงแหงนขึ้น
ไปไดตรัสกะพระเทวทัตวา ดูกอนโมฆบุรุษ เธอสั่งสมบาปมิใชบุญไวมากนัก
เพราะมีจิตคิดประทุษราย มีจิตคิดฆายังโลหิตของตถาคตใหหอขึ้น ลําดับนั้น
พระผูมีพระภาคเจารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้จัดเปน
อนันตริยกรรมขอที่ ๑ ที่เทวทัตสั่งสมแลว เพราะเธอ มีจิตคิดประทุษราย
มีจิตคิดฆา ทําโลหิตของตถาคตใหหอขึ้น ภิกษุทั้งหลายไดสดับขาววา พระเทวทัตไดประกอบการปลงพระชนมพระผูมีพระภาคเจา ก็ภิกษุเหลานั้นจงกรม
อยูรอบ ๆ วิหารของพระผูมีพระภาคเจา ทําการสาธยายมีเสียงสูงเสียงดัง เพื่อ
รักษาคุมครองปองกันพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจาทรงสดับเสียง
สาธยาย มีเสียงเซ็งแซ แลวรับสั่งกะทานพระอานนทวา ดูกอ นอานนท นั่น
เสียงสาธยาย มีเสียงเซ็งแซ อะไรกัน.
ทานอานนททูลวา พระพุทธเจาขา ภิกษุทั้งหลายไดสดับขาววา
พระเทวทัตไดประกอบการปลงพระชนมพระผูมีพระภาคเจา ก็ภิกษุเหลานั้นจง
กรมอยูรอบ ๆ วิหารของพระผูมีพระภาคเจาทําการสาธยายมีเสียงเซ็งแซ เพื่อ
รักษาคุมครองปองกันพระผูมีพระภาคเจา เสียงนั้นนั่น เปนเสียงสาธยาย มี
เสียงเซ็งแซ พระพุทธเจาขา.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนอานนท ถากระนั้น เธอจงเรียกภิกษุ
ทั้งหลายเหลานั้นมาตามคําของเราวา พระศาสดารับสั่งหาทานทั้งหลาย.
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ทานพระอานนททูลรับสนองพระพุทธพจน แลวเขาไปหาภิกษุเหลา
นั้นแจงใหทราบวา พระศาสดารับสั่งหาทานทั้งหลาย.
ภิกษุเหลานั้นรับคําของทานพระอานนทแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถวายบังคมนั่ง ณ ที่สมควรสวนขางหนึ่ง เมื่อภิกษุเหลานั้นนั่งเรียบ
รอยแลว พระผูมีพระภาคเจารับสั่งวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขอที่บุคคลจะปลง
ชีวิตตถาคตดวยความพยายามของผูอื่นนั่น มิใชฐานะ มิใชโอกาส เพราะ
พระตถาคตทั้งหลายยอมไมปรินิพพานดวยความพยายามของผูอื่น.
ตรัสเรือ่ งศาสดา ๕ จําพวก
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ศาสดา ๕ จําพวกนี้มีปรากฏอยูในโลก ๕ จําพวก
เปนไฉน คือ ศาสดาบางคนในโลกนี้ เปนผูมีศีลไมบริสุทธิ์ ปฏิญาณวาเรา
เปนผูมีศีลบริสุทธิ์ และวา ศีลของเราบริสทุ ธิ์ ผุดผอง ไมเศราหมอง สาวก
ทั้งหลาย ยอมรูซึ่งศาสดานั้นนั่นอยางนี้วา ศาสดาผูเจริญนี้แล เปนผูมีศีลไมี
บริสุทธิ์ยอมปฏิญาณวา เราเปนผูมีศีลบริสุทธิ์ และวา ศีลของเราบริสุทธิ์
ผุดผอง ไมเศราหมอง ก็พวกเรานี่แหละพึงบอกแกพวกคฤหัสถ ศาสดานั้น
ไมพึงมีความพอใจ ก็ความไมพอใจใดแลจะพึงมี พวกเราจะพึงกลาวกะศาสดา
นั้นดวยความไมพอใจนั้นอยางไร ก็ศาสดานั้นยอมนับถือบูชาเราดวยจีวร
บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร ทานจักทํากรรมใดไว
ทานก็จักปรากฏดวยกรรมนั้นเอง ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สาวกทั้งหลาย ยอม
รักษาศาสดาเห็นปานนี้โดยศีล ก็แลศาสดาเห็นปานนั้น ยอมหวังการรักษาโดย
ศีลจากสาวกทั้งหลาย.
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[๓๗๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ศาสดาบางคนในโลกนี้เปนผูมี
อาชีวะไมบริสุทธิ์ ปฏิญาณวา เราเปนผูมีอาชีวะบริสุทธิ์... ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
สาวกทั้งหลายยอมรักษาศาสดาเห็นปานนั้นโดยอาชีวะ ก็แลศาสดาเห็นปานนั้น
ยอมหวังการรักษาโดยอาชีวะจากสาวกทั้งหลาย.
[๓๗๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ศาสดาบางคนในโลกนี้เปนผูมี
ธรรมเทศนาไมบริสุทธิ์ ปฏิญาณวา เราเปนผูมีธรรมเทศนาบริสุทธิ์...ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย สาวกทั้งหลายยอมรักษาศาสดาเห็นปานนั้น โดยธรรมเทศนา
ก็แลศาสดาเห็นปานนั้น ยอมหวังการรักษา โดยธรรมเทศนา จากสาวก
ทั้งหลาย
[๓๗๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ศาสดาบางคนในโลกนี้เปนผูมี
ไวยากรณไมบริสุทธิ์ ปฏิญาณวา เราเปนผูมีไวยากรณบริสุทธิ์... ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย สาวกทั้งหลายยอมรักษาศาสดาเห็นปานนัยโดยไวยากรณ ก็แล
ศาสดาเห็นปานนั้น ยอมหวังการรักษา โดยไวยากรณ จากสาวกทั้งหลาย.
[๓๗๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ศาสดาบางคนในโลกนี้เปนผูมี
ญาณทัสนะไมบริสุทธิ์ ปฏิญาณวา เราเปนผูมีญาณทัสสนะบริสุทธิ์ และวา
ญาณทัสสนะของเราบริสุทธิ์ ผุดผอง ไมเศราหมอง สาวกทั้งหลายยอมรูซึ่ง
ศาสดานั้นนั่นอยางนี้วา ศาสดาผูเจริญนี้แล เปนผูมีญาณทัสสนะไมบริสุทธิ์
ปฏิญาณวาเปนผูมีญาณทัสสนะบริสุทธิ์ และญาณทัสสนะของเราบริสุทธิ์ ผุดผอง
ไมเศราหมอง ก็พวกเรานี้แหละพึงบอกแกพวกคฤหัสถ ศาสดานั้นไมพึงมีความ
พอใจ ก็ความไมพอใจใดแลจะพึงมีพวกเราจะพึงกลาวกะศาสดานั้นดวยความ
ไมพอใจนั้นอยางไร ก็ศาสดานั้น ยอมนับถือบูชาเรา ดวยจีวร บิณฑบาต
เสนาสนะและคิลานปจจัยเภสัชบริขาร ทานจักทํากรรมใดไว ทานก็จักปรากฏ
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ดวยกรรมนัน้ เอง ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สาวกทั้งหลายยอมรักษาศาสดาเห็น
ปานนั้นโดยญาณทัสสนะ ก็แล ศาสดาเห็นปานนั้น ยอมหวังการรักษา โดย
ญาณทัสสนะ จากสาวกทั้งหลาย.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ศาสดา ๕ จําพวกนี้แลมีปรากฏอยูในโลก.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็เราเปนผูมีศีลบริสุทธิ์ ปฏิญาณวา เราเปนผู
มีศีลบริสุทธิ์ และวา ศีลของเราบริสุทธิ์ ผุดผอง ไมเศราหมอง และสาวก
ทั้งหลาย ยอมไมรักษาเราโดยศีล และเราก็ยอมไมหวังการรักษาโดยศีล จาก
สาวกทั้งหลาย.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง เราเปนผูมีอาชีวะบริสุทธิ์. . .
. . . เปนผูมีธรรมเทศนาบริสุทธิ์. . .
. . . เปนผูมีไวยากรณบริสุทธิ์ . . .
. . . เปนผูมีญาณทัสสนะบริสุทธิ์ ปฏิญาณวา เราเปนผูมีญาณทัสสนะ
บริสุทธิ์ และวา ญาณทัสสนะของเราบริสุทธิ์ ผุดผอง ไมเศราหมอง และ
สาวกทั้งหลายยอมไมรักษาเราโดยญาณทัสสนะ และเราก็ยอมไมหวังการรักษา
โดยญาณทัสสนะ จากสาวกทั้งหลาย
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขอที่บุคคลจะปลงชีวิตตถาคต ดวยความพยายาม
ของผูอื่นนั้นมิใชฐานะ มิใชโอกาส เพราะพระตถาคตทั้งหลาย ยอมไมปรินิพพานดวยความพยายามของผูอื่น.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงไปที่อยูตามเดิม พระตถาคตทั้งหลาย
อันพวกเธอไมตองรักษา.
ปลอยชางนาฬาคิรี
[๓๗๗] สมัยนั้น ในกรุงราชคฤห มีชางชื่อนาฬาคิรี เปนสัตวดุราย
ฆามนุษย ครั้งนั้น พระเทวทัตเขาไปสูกรุงราชคฤหแลวไปยังโรงชางไดกลาวกะ
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พวกควาญชางวา พนาย เราเปนพระราชญาติ สามารถจะแตงตั้งผูที่อยูใน
ตําแหนงต่ําไวในตําแหนงสูงได สามารถจะเพิ่มไดทั้งเบี้ยเลี้ยงและเงินเดือน
พนาย ถากระนั้น เวลาใดพระสมณโคดมทรงพระดําเนินมาตรอกนี้ เวลานั้น
พวกทานจงปลอยชางนาฬาคิรีเขาไปยังตรอกนี้ ควาญชางเหลานั้นรับคําพระเทวทัตแลว ครั้นเวลาเชา พระผูมีพระภาคเจาทรงครองอันตรวาสกแลวทรง
ถือบาตร จีวร เสด็จเขาไปยังกรุงราชคฤหพรอมกับภิกษุมากรูป ทรงพระ
ดําเนินถึงตรอกนั้น ควาญชางเหลานั้นไดแลเห็นพระผูมีพระภาคเจาทรงพระ
ดําเนินถึงตรอกนั้น จึงปลอยชางนาฬาคิรีใหไปยังตรอกนั้น ชางนาฬาคิรีได
แลเห็นพระผูมีพระภาคเจา ทรงพระดําเนินมาแตไกลเทียว แลวไดชูงวง หู
ชัน หางชี้ วิ่งรี่ไปทางพระผูมีพระภาคเจา ภิกษุเหลานั้นไดแลเห็นชางนาฬาคิรีวิ่งมาแตไกลเทียว แลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา พระพุทธเจาขา
ชางนาฬาคิรีนี้ดุราย หยาบชา ฆามนุษย เดินเขามายังตรอกนี้แลว ขอ
พระผูมีพระภาคเจาจงเสด็จกลับเถิด ขอพระสุคตจงเสด็จกลับเถิด พระพุทธ
เจาขา.
พระผูมีพระภาคเจารับสั่งวา มาเถิด ภิกษุทั้งหลาย เธออยากลัวเลย
ขอที่บุคคลจะปลงชีวิตตถาคตดวยความพยายามของผูอื่น นั่นไมใชฐานะ ไมใช
โอกาสเพราะพระตถาคตทั้งหลายยอมไมปรินิพานดวยความพยายามของผูอื่น.
แมครั้งที่สอง ภิกษุเหลานั้น. . .
แมครั้งที่สาม ภิกษุเหลานั้นไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา พระพุทธเจาขา ชางนาฬาคิรีนี้ ดุราย หยาบชา ฆามนุษย เดินเขามายังตรอกนี้
แลว ขอพระผูมีพระภาคเจาจงเสด็จกลับเถิด ขอพระสุคตจงเสด็จกลับเถิด
พระพุทธเจาขา.
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พระผูมีพระภาคเจารับสั่งวา มาเถิดภิกษุทั้งหลาย อยากลัวเลย ขอที่
บุคคลจะปลงชีวิตตถาคตดวยความพยายามของผูอื่น นั่นไมใชฐานะ ไมใช
โอกาสเพราะพระตถาคตทั้งหลายยอมไมปรินิพานดวยความพยายามของผูอื่น.
[๓๗๘] คราวนั้น คนทั้งหลาย หนีขึ้นไปอยูบนปราสาทบาง บน
เรือนโลนบาง บนหลังคาบาง บรรดาคนเหลานั้น พวกที่ไมมีศรัทธา ไม
เลื่อมใสไรปญญา กลาวอยางนี้วา ชาวเราผูเจริญ พระมหาสมณโคดม พระ
รูปงาม จักถูกชางเบียดเบียน.
สวนพวกที่มีศรัทธา เลื่อมใส ฉลาด มีปญ
 ญา กลาวอยางนี้วา ชาว
เราผูเจริญ ไมนานเทาไรนัก พระพุทธนาคจักทรงทําสงครามกับชาง.
ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงแผเมตตาจิตไปสูชางนาฬาคิรี.
ลําดับนั้น ชางนาพาคิรีไดสัมผัสพระเมตตาจิตของพระผูมีพระภาคเจา
แลว ลดงวงลงแลวเขาไปทางพระผูมีพระภาคเจา แลวไดยนื อยูตรงพระพักตร
พระผูมีพระภาคเจา.
ขณะนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงยกพระหัตถขวาลูบกระพองชาง
นาฬาคิรีพลางตรัสกะชางนาฬาคิรี ดวยพระคาถา วาดังนี้ :[๓๗๙] ดูกอนกุญชร เจาอยาเขาไป
หาพระพุทธนาค เพราะการเขาไปหาพระพุทธนาคดวยวธกจิตเปนเหตุแหงทุกข ผู
ฆาพระพุทธนาคจากชาตินี้ไปสูชาติหนาไมมี
สุคติเลย เจาอยาเมา และอยาประมาท
เพราะคนเหลานั้น เปนผูป ระมาทแลว จะ
ไปสูสุคติไมได เจานี่แหละ จักทําโดย
ประการที่จักไปสูสุคติได.
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[๓๘๐] ลําดับนัน้ ชางนาฬาคิรีเอางวงลูบละอองธุลีพระบาทของพระผูมีพระภาคเจาแลวพนลงบนกระหมอม ยอตัวถอยออกไปชั่วระยะที่แลเห็น
พระผูมีพระภาคเจา ไปสูโรงชางแลวไดยืนอยู ณ ที่ของตน.
ก็แล ชางนาฬาคิรีเปนสัตวอันพระพุทธนาคทรงทรมานแลวดวย
ประการนั้น.
[๓๘๑] สมัยนั้น คนทั้งหลายขับรองคาถานี้ วาดังนี้ :คนพวกหนึ่งยอมฝกชางและมา ดวย
ใชทอนไมบาง ใชขอบาง ใชแสบาง
สมเด็จพระพุทธเจาผูแสวงพระคุณใหญทรง
ทรมานชางโดยมิตองใชทอนไม มิตองใช
ศัสตรา.
คนทั้งหลายตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา พระเทวทัตนี้เปน
คนมีบาป ไมมีบุญ เพราะพยายามปลงพระชนมพระสมณโคดม ผูมีฤทธิม์ าก
อยางนี้ มีอานุภาพมากอยางนี้ ลาภสักการะของพระเทวทัตเสื่อม สวนลาภสักการะของพระผูมีพระภาคเจาเจริญยิ่งขึ้น.
[๓๘๒] สมัยตอมา พระเทวทัตเสื่อมลาภสักการะแลว พรอมทั้ง
บริษัทไดเที่ยวขอในสกุลทั้งหลายมาฉัน ประชาชนทั้งหลายตางก็เพงโทษ
ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร จึงเที่ยวขอใน
สกุลทั้งหลายมาฉันเลา ของที่ปรุงเสร็จแลวใครจะไมพอใจ ของที่ดีใครจะไม
ชอบใจ.
ภิกษุทั้งหลาย ไดยินพวกนั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู พวก
ที่เปนผูมักนอย . . . ตางก็เพงโทษ ตีเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระเทวทัต
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พรอมกับบริษัท จึงเที่ยวขอในสกุลทั้งหลายมาฉันเลา แลวกราบทูลเรื่องนั้น
แดพระะผูมีพระภาคเจา.
พระผูมีพระภาคเจา .. . ตรัสถามวา ดูกอนเทวทัต ขาววา เธอ
พรอมกับบริษัทเที่ยวขอในสกุลทั้งหลายมาฉัน จริงหรือ.
พระเทวทัตทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียน... ครัน้ แลวทรงทําธรรมีกถา
รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติ
โภชนะสําหรับ ๓ คนในสกุลแกภิกษุทั้งหลาย อาศัยอํานาจประโยชน ๓ ประการ
คือ เพื่อขมบุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูผาสุกของภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก ๑ เพือ่
อนุเคราะหสกุลดวยหวังวา ภิกษุทั้งหลายที่มีความปรารถนาลามกอยาอาศัยฝก
ฝายทําลายสงฆ ๑ ในการฉันเปนหมู พึงปรับอาบัติตามธรรม.
เรื่องวัตถุ ๕ ประการ
[๓๘๓] ครั้งนั้น พระเทวทัตเขาไปหาพระโกกาลิกะ พระกตโมรกติสสกะ พระขัณฑเทวีบุตร พระสมุทรทัตตะ แลวไดกลาววา มาเถิดทาน
ทั้งหลาย พวกเราจักทําสังฆเภท จักรเภท แกพระสมณโคดม เมื่อพระเทวทัต
กลาวอยางนี้แลว.
พระโกกาลิกะไดกลาววา พระสมณโคดมมีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมาก
พวกเราจักทําสังฆเภท จักรเภท แกสมณโคดมอยางไรได.
พระเทวทัตกลาววา มาเถิดทานทั้งหลาย พวกเราจักเขาไปเฝาพระสมณโคดม แลวทูลขอวัตถุ ๕ ประการวา พระผูมีพระภาคเจาตรัสคุณแหง
ความเปนผูมักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการที่นา
เลื่อมใส การไมสั่งสม การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย พระพุทธ
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เจาขา วัตถุ ๕ ประการนี้ยอมเปนไปเพื่อความเปนผูมักนอย ความเปนผูสันโดษ
ความขัดเกลา ความกําจัด อาการที่นาเลื่อมใส การไมสั่งสม การปรารภ
ความเพียร โดยอเนกปริยาย ขาพระพุทธเจา ขอประทานพระวโรกาส ภิกษุ
ทั้งหลายพึงถือการอยูปาเปนวัตรตลอดชีวิต รูปใดอาศัยบานอยู รูปนั้นพึงตอง
โทษ ภิกษุทั้งหลายพึงถือเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตรตลอดชีวิต รูปใดยินดี
กิจนิมนต รูปนั้นพึงตองโทษ ภิกษุทั้งหลายพึงถือผาบังสุกุลเปนวัตรตลอดชีวิต
รูปใดยินดีคหบดีจีวร รูปนั้น พึงตองโทษ ภิกษุทั้งหลายพึงถืออยูโคนไมเปน
วัตรตลอดชีวิต รูปใดเขาอาศัยที่มุงที่บัง รูปนั้นพึงตองโทษ ภิกษุทั้งหลายไม
พึงฉันปลาและเนื้อตลอดชีวิต รูปใดฉันปลาและเนื้อ รูปนั้นพึงตองโทษ
พระสมณโคดมจักไมทรงอนุญาตวัตถุ ๕ ประการนี้ แตพวกเรานั้น จักใหประชาชนเชื่อถือวัตถุ ๕ ประการนี้.
พระโกกาลิกะกลาววา ทานทั้งหลาย พวกเราสามารถเพื่อทําสังฆเภท
จักรเภท แกสมณโคดมดวยวัตถุ ๕ ประการนี้แน เพราะมนุษยทั้งหลายเลื่อมใส
ในความปฏิบัติเศราหมอง.
ทูลขอวัตถุ ๕ ประการ
[๓๘๔] ครั้งนั้น พระเทวทัตพรอมกับบริษัทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถวายบังคมแลวนั่งอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง เมื่อนั่งเรียบรอยแลวได
กราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา พระพุทธเจาขา พระผูมีพระภาคเจาตรัสคุณ
แหงความเปนผูมักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการที่
นาเลื่อมใส ความไมสั่งสม การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย พระพุทธ
เจาขา วัตถุ ๕ ประการนี้ ยอมเปนไปเพื่อความเปนผูมักนอย ความเปนผู
สันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการที่นาเลื่อมใส ความไมสั่งสม การ
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ปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย ขาพระพุทธเจา ขอประทานพระวโรกาส
ภิกษุทั้งหลายพึงถือการอยูปาเปนวัตรตลอดชีวิต รูปใดอาศัยบานอยู รูปนั้นพึง
ตองโทษ ภิกษุทั้งหลายพึงถือเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตรตลอดชีวิต รูปใดยินดี
กิจนิมนต รูปนั้นพึงตองโทษ ภิกษุทงั้ หลายพึงถือผาบังสุกุลเปนวัตรตลอดชีวิต
รูปใดยินดีคหบดีจีวร รูปนั้นพึงตองโทษ ภิกษุทั้งหลายพึงถือการอยูโคนไม
เปนวัตรตลอดชีวิต รูปใดเขาอาศัยที่มุงที่บัง รูปนั้นพึงตองโทษ ภิกษุทั้งหลาย
ไมพึงฉันปลาและเนื้อตลอดชีวิต รูปใดฉันปลาและเนื้อ รูปนัน้ พึงตองโทษ.
พระผูมีพระภาคเจารับสั่งวา อยาเลย เทวทัต ภิกษุใดปรารถนา
ภิกษุนั้นจงถือการอยูปาเปนวัตร รูปใดปรารถนา จงอยูในบาน รูปใดปราถนา
จงถือเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร รูปใดปารถนา จงยินดีกิจนิมนต รูปใดปรารถนา จงถือผาบังสุกุลเปนวัตร รูปใดปรารถนา จงยินดีคหบดีจีวร เราอนุญาต
โคนไมเปนเสนาสนะ ๘ เดือน เราอนุญาตปลาและเนื้อที่บริสุทธิ์โดยสวนสาม
ไมไดเห็น ไมไดยิน ไมรงั เกียจ.
ครั้งนั้น พระเทวทัตคิดวา พระผูมีพระภาคเจาไมทรงอนุญาต วัตถุ
๕ ประการนี้ จึงราเริงดีใจพรอมกับบริษัทลุกจากอาสนะ ถวายบังคมพระผูมี
พระภาคเจา ทําประทักษิณ แลวกลับไป.
โฆษณาวัตถุ ๕ ประการ
[๓๘๕] ตอมา พระเทวทัตพรอมกับบริษัทเขาไปสูกรุงราชคฤหแลว
ประกาศใหประชาชนเขาใจวัตถุ ๕ ประการวา ทานทั้งหลาย พวกอาตมาเขา
ไปเฝาพระสมณโคดมทูลขอวัตถุ ๕ ประการวา พระพุทธเจาขา พระผูมีพระ ภาคเจาตรัสคุณแหงความเปนผูมักนอย. . . การปรารภความเพียร โดยอเนก
ปริยาย พระพุทธเจาขา วัตถุ ๕ ประการนี้ ยอมเปนไปเพื่อความเปนผูมัก
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นอย. . . การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย ขาพระพุทธเจาขอประทาน
พระวโรกาส ภิกษุทั้งหลายพึงถืออยูปาเปนวัตรตลอดชีวิต รูปใดอาศัยบานอยู
รูปนั้นพึงตองโทษ... ภิกษุทั้งหลายไมพึงฉันปลาและเนื้อตลอดชีวิต รูปใด
ฉันปลาและเนื้อ รูปนั้นพึงตองโทษ วัตถุ ๕ ประการนี้ พระสมณโคดมไม
ทรงอนุญาต แตพวกอาตมาสมาทานประพฤติตามวัตถุ ๕ ประการนี้.
[๓๘๖] บรรดาประชาชนเหลานั้น พวกทีไ่ มมีศรัทธา ไมเลื่อมใส
ไรปญญากลาวอยางนี้วา พระสมณะเชื้อสายพระศากบุตรเหลานั้น เปนผูกําจัด
มีความประพฤติขัดเกลา สวนพระสมณโคดมประพฤติมักมาก ยอมคิดเพื่อความ
มักมาก.
สวนพวกที่มีศรัทธา เลื่อมใส เปนผูฉลาด มีปญญา ยอมเพงโทษ
ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระเทวทัตจึงไดพยายามเพื่อทําลายสงฆ เพื่อทํา
ลายจักรเลา ภิกษุทั้งหลายไดยินพวกนั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดา
ที่เปนผูมักนอย. . . ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระเทวทัต
จึงไดพยายามเพื่อทําลายสงฆ เพื่อทําลายจักร แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.
พระผูมีพระภาคเจา . . . ทรงสอบถามวา ดูกอนเทวทัต ขาววา เธอ
พยายามเพื่อทําลายสงฆ เพื่อทําลายจักร จริงหรือ.
พระเทวทัตทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา อยาเลย เทวทัต เธออยาชอบใจการทํา
ลายสงฆ เพราะการทําลายสงฆมีโทษหนักนัก ผูใดทําลายสงฆผูพรอมเพรีองกัน
ยอมประสบโทษตั้งกัป ยอมไหมในนรกตลอดกัป สวนผูใดสมานสงฆผูแตกกัน
แลวใหพรอมเพรียงกัน ยอมประสบบุญอันประเสริฐ ยอมบันเทิงในสวรรค
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ตลอดกัป อยาเลย เทวทัต เธออยาชอบใจการทําลายสงฆเลย เพราะการทํา
ลายสงฆมีโทษหนักนัก.
[๓๘๗] ครั้งนั้นเปนเวลาเชา ทานพระอานนทนุงอันตรวาสก ถือ
บาตร จีวร เขาไปบิณฑบาตยังกรุงราชคฤห พระเทวทัตไดพบทานพระอานนทกําลังเที่ยวบิณฑบาตในกรุงราชคฤห จึงเขาไปหาทานพระอานนท
แลวไดกลาววา ทานอานนท ตั้งแตวันนี้เปนตนไป ผมจักทําอุโบสถ จักทํา
สังฆกรรม แยกจากพระผูมีพระภาคเจา แยกจากภิกษุสงฆ ครั้นทานพระอานนท
เที่ยวบิณฑบาตในกรุงราชคฤหแลว เวลาปจฉาภัตร กลับจากบิณฑบาตเขาเฝา
พระผูมีพระภาคเจา ถวายบังคม นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง เมื่อนั่งเรียบรอย
แลวจึงกราบทูลวา พระพุทธเจาขา เมื่อเชานี้ขาพระพุทธเจานุงอันตรวาสก
ถือบาตร และจีวร เขาไปบิณฑบาตยังกรุงราชคฤห พระเทวทัตพบขาพระพุทธเจากําลังเที่ยวบิณฑบาตในกรุงราชคฤห แลวเขามาหาขาพระพุทธเจา ครั้นแลว
กลาววา ทานอานนท ตั้งแตวันนี้เปนตนไป ผมจักทําอุโบสถ จักทําสังฆกรรม
แยกจากพระผูมีพระภาคเจา แยกจากภิกษุสงฆ วันนี้พระเทวทัตจักทําลายสงฆ
พระพุทธเจาขา
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบเรื่องนั้นแลว ทรงเปลงอุทาน
ในเวลานั้น วาดังนี้ :[๓๘๘] ความดี คนดีทํางาย ความดี
คนชั่วทํายาก ความชั่ว คนชั่วทํางาย แต
อารยชน ทําความชั่วไดยาก.
ทุติยภาณวาร จบ
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พระเทวทัตหาพรรคพวก
[๓๘๙] ครั้งนั้น ถึงวันอุโบสถ พระเทวทัตลุกจากอาสนะ ประกาศ
ใหภิกษุทั้งหลายจับสลากวา ทานทั้งหลาย พวกเราเขาไปเฝาพระสมณโคดม
แลวทูลขอวัตถุ ๕ ประการวา พระพุทธเจาขา พระผูมีพระภาคเจาตรัสคุณ
แหงความเปนผูมักนอย . . . การปรารภความเพียรโดยอเนกปริยาย วัตถุ ๕
ประการนี้ ยอมเปนไปเพื่อความเปนผูมักนอย. . . การปรารภความเพียร โดย
อเนกปริยาย ขาพระพุทธเจาขอประทานพระวโรกาส ภิกษุทั้งหลายพึงถืออยูปา
เปนวัตรตลอดชีวิต รูปใดอาศัยบานอยู รูปนั้นพึงตองโทษ... ภิกษุทั้งหลาย
ไมพึงฉันปลาและเนื้อตลอดชีวิต รูปใดพึงฉันปลาและเนื้อ รูปนั้น พึงตองโทษ
วัตถุ ๕ ประการนี้ พระสมณโคดมไมทรงอนุญาต แตพวกเรานั้นยอมสมาทาน
ประพฤติตามวัตถุ ๕ ประการนี้ วัตถุ ๕ ประการนี้ ชอบแกทานผูใด ทาน
ผูนั้นจงจับสลาก.
[๓๙๐] สมัยนั้น พระวัชชีบุตรชาวเมืองเวสาลี ประมาณ ๕๐๐ รูป
เปนพระบวชใหม และรูพระธรรมวินัยนอย พวกเธอจับสลากดวยเขาใจวา
นี้ธรรม นีว้ ินัย นี้สัตถุศาสน ลําดับนั้น พระเทวทัตทําลายสงฆแลว พาภิกษุ
ประมาณ ๕๐๐ รูป หลีกไปทางคยาสีสูประเทศ.
[๓๙๑] ครั้งนั้น พระสารีบุตรพระโมคคัลลานะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถวายบังคมนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง เมื่อทานพระสารีบุตรนั่ง
เรียบรอยแลว ไดกราบทูลวา พระพุทธเจาขา พระเทวทัตทําลายสงฆแลว
พาภิกษุประมาณ ๕๐๐ รูปหลีกไปทางคยาสีสะประเทศ
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนสารีบุตร โมคคัลลานะ พวกเธอ
จักมีความการุญในภิกษุใหมเหลานั้นมิใชหรือ พวกเธอจงรีบไป ภิกษุเหลานั้น
กําลังจะถึงความยอยยับ
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พระสารีบุตร พระโมคคัลลานะทูลรับสนองพระพุทธพจนแลว ลุก
จากอาสนะถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา ทําประทักษิณแลว เดินทางไปคยาสีสะ
ประเทศ.
เรื่องภิกษุรูปหนึ่ง
[๓๙๒] สมัยนั้น ภิกษุรูปหนึ่งยืนรองไหอยูไมไกลพระผูมีพระภาคเจา จึงพระผูมีพระภาคเจาตรัสถามภิกษุนั้นวา ดูกอนภิกษุ เธอรองไหทําไม
ภิกษุนั้นกราบทูลวา พระพุทธเจาขา พระสารีบุตร พระโมคคัลลานะ
เปนอัครสาวกของพระผูมีพระภาคเจา ไปในสํานักพระเทวทัต คงจะชอบใจ
ธรรมของพระเทวทัต
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุ ขอที่สารีบุตรโมคคัลลานะ
จะพึงชอบใจธรรมของเทวทัต นั่นมิใชฐานะ มิใชโอกาส แตเธอทั้งสองไป
เพื่อซอมความเขาใจกะภิกษุ.
พระอัครสาวกพาภิกษุ ๕๐๐ กลับ
[๓๙๓] สมัยนั้น พระเทวทัตอันบริษัทหมูใหญแวดลอม แลวนั่ง
แสดงธรรมอยู เธอไดเห็นพระสารีบุตร พระโมคคัลลานะ มาแตไกล จึง
เตือนภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เห็นไหม ธรรมเรากลาวดีแลว
พระสารีบุตรโมคคัลลานะอัครสาวกของพระสมณโคดม พากันมาสูสํานักเรา
ตองชอบใจธรรมของเรา เมื่อพระเทวทัตกลาวอยางนี้แลว พระโกกาลิกะ ได
กลาวกะพระเทวทัตวา ทานเทวทัต ทานอยาไววางใจพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ เพราะเธอทั้งสองมีความปรารถนาลามก ลุอาํ นาจแกความ
ปรารถนาลามก พระเทวทัตกลาววา อยาเลย คุณ ทานทั้งสองมาดี เพราะ
ชอบใจธรรมของเรา
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ลําดับนั้น ทานพระเทวทัตนิมนตทานพระสารีบุตรดวยอาสนะกึ่งหนึ่ง
วา มาเถิด ทานสารีบุตร นิมนตนงั่ บนอาสนะนี้ ทานพระสารีบุตรหามวา
อยาเลยทาน แลวถืออาสนะแหงหนึ่งนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง แมทานพระมหาโมคคัลลานะก็ถืออาสนะเเหงหนึ่งนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ลําดับนั้น
พระเทวทัตแสดงธรรมกถาใหภิกษุทั้งหลายเห็นแจง สมาทาน อาจหาญ ราเริง
หลายราตรี แลวเชื้อเชิญทานพระสารีบุตรวา ทานสารีบุตร ภิกษุสงฆปราศ
จากถิ่นมิทธะแลว ธรรมีกถาของภิกษุทั้งหลายจงแจมแจงกะทาน เราเมื่อยหลัง
จักเอน ทานพระสารีบุตรรับคําพระเทวทัตแลว ลําดับนั้น พระเทวทัตปูผา
สังฆาฏิ ๔ ชัน้ แลวจําวัตรโดยขางเบื้องขวา เธอเหน็ดเหนื่อยหมดสติสัมปชัญญะ
ครูเดียวเทานั้น ก็หลับไป.
[๓๙๔] ครั้งนั้น ทานพระสารีบุตรกลาวสอน พร่ําสอนภิกษุทั้งหลาย
ดวยธรรมีกถาอันเปนอนุศาสนีเจือดวยอาเทสนาปฏิหาริย ทานพระมหาโมคคัลลานะกลาวสอน พร่ําสอน ภิกษุทั้งหลายดวยธรรมีกถาอันเปนอนุศาสนีเจือดวย
อิทธิปาฏิหาริย ขณะเมื่อภิกษุเหลานั้นอันทานพระสารีบุตรกลาวสอนอยู พร่ํา
สอนอยูดวยอนุศาสนีเจือดวยอาเทศนาปาฏิหาริย และอันทานพระมหาโมคคัลลานะกลาวสอนอยู พร่ําสอนอยู ดวยอนุศาสนีเจือดวยอิทธิปาฏิหาริย ดวงตา
เห็นธรรมที่ปราศจากธุลี ปราศจากมลทินไดเกิดขึ้นวา สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความ
เกิดขึ้นเปนธรรมดา สิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับเปนธรรมดา ทีนนั้ ทานพระสารีบุตรเรียกภิกษุทั้งหลายมาวา ทานทั้งหลาย เราจักไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา
ผูใดชอบใจธรรมของพระผูมีพระภาคเจานั้น ผูนั้นจงมา
ครั้งนั้น พระสารีบุตร และพระโมคคัลลานะ พาภิกษุ ๕๐๐ รูปนั้น
เขาไปทางพระเวฬุวัน
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ครั้งนั้น พระโกกาลิกะปลุกพระเทวทัตใหลุกขึ้นดวยคําวา ทานเทวทัต
ลุกขึ้นเถิด พระสารีบุตร พระโมคคัลลานะพาภิกษุเหลานั้นไปแลว เราบอก
ทานแลวมิใชหรือวา อยาไววางใจพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะ เพราะเธอ
ทั้งสองมีความปรารถนาลามก ถึงอํานาจความปรารถนาลามก
ครั้งนั้น โลหิตรอนไดพุงออกจากปากพระเทวทัต ในที่นั้นเอง.
[๓๙๕] ครั้งนั้น พระสารีบุตรพระโมคคัลลานะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถวายบังคมนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง เมื่อทานพระสารีบุตรนั่ง
เรียบรอยแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา พระพุทธเจาขา ขอประทาน
พระวโรกาส ภิกษุทั้งหลายผูพระพฤติตามภิกษุผูทําลาย พึงอุปสมบทใหม
พ. อยาเลย สารีบตุ ร เธออยาพอใจการอุปสมบทใหมของพวกภิกษุ
ผูพระพฤติตามภิกษุผูทําลายเลย ดูกอ นสารีบุตร ถาเชนนั้น เธอจงใหพวกภิกษุ
ผูประพฤติตามภิกษุผูทําลายแสดงอาบัติถุลลัจจัย ก็เทวทัตปฏิบัติแกเธออยางไร
ส. พระพุทธเจาขา พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงธรรมีกถาใหภิกษุ
ทั้งหลายเห็นแจง สมาทาน อาจหาญ ราเริง ตลอดราตรีเปนอันมาก แลวได
รับสั่งกะขาพระพุทธเจาวา ดูกอนสารีบุตร ภิกษุสงฆปราศจากถิ่นมิทธะแลว
ธรรมีกถาของภิกษุทั้งหลายจงแจมแจงแกเธอ เราเมื่อยหลัง ดังนี้ ฉันใด
พระเทวทัต ก็ไดปฏิบัติฉัน นั้นเหมือนกัน พระพุทธเจาขา.
[๓๙๖] ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแลว มีสระใหญอยูในราวปา ชางทั้งหลายอาศัยสระ
นั้นอยูและพวกมันพากันลงสระนั้น เอางวงถอนเหงาและรากบัวลางใหสะอาด
จนไมมีตมแลวเคี้ยวกลืนกินเหงาและรากบัวนั้น เหงาและรากบัวนั้น ยอมบํารุง
วรรณะและกําลังของชางเหลานั้น และชางเหลานั้นก็ไมเขาถึงความตาย หรือ
ความทุกขปางตายมีขอนั่นเปนเหตุ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สวนลูกชางตัวเล็ก ๆ
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เอาอยางชางใหญเหลานั้น และพากันลงสระนั้น เอางวงถอนเหงาและรากบัว
แลวไมลางใหสะอาดเคี้ยวกลืนกินทั้งที่มีตม เหงาและรากบัวนั้น ยอมไมบํารุง
วรรณะและกําลังของลูกชางเหลานั้น และพวกมั่นยอมเขาถึงความตาย หรือ
ความทุกขปางตาย มีขอนั้นเปนเหตุ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เทวทัตเลียนแบบเรา
จักตายอยางคนกําพรา อยางนั้นเหมือนกัน .
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสประพันธคาถา วาดังนี้ :[๓๙๗] เมื่อชางใหญคุมฝูง ขุดดิน
กินเหงาบัวอยูในสระใหญ ลูกชางกินเหงาบัว
ทั้งที่มีตมแลวตาย ฉันใด เทวทัตเลียนแบบ
เราแลวจักตายอยางคนกําพรา ฉันนั้น .
องคแหงทูต
[๓๙๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๘ ควรทํา
หนาที่ทูต องค ๘ เปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้
๑. รับฟง
๒. ใหผูอื่นฟง
๓. กําหนด
๔. ทรงจํา
๕. เขาใจความ
๖. ใหผูอื่นเขาใจความ
๗. ฉลาดตอประโยชนและมิใชประโยชน
๘. ไมกอความทะเลาะ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๘ นี้แล ควรทําหนาที่ทูต.
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[๓๙๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สารีบุตรผูประกอบดวยองค ๘ ควรทํา
หนาที่ทูต องค ๘ เปนไฉน คือ:๑. สารีบุตรเปนผูรับฟง
๒. ใหผูอื่นฟง
๓. กําหนด
๔. ทรงจํา
๕. เขาใจความ
๖. ใหผูอื่นเขาใจความ
๗. ฉลาดตอประโยชนและมิใชประโยชน
๘. ไมกอความทะเลาะ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สารีบุตรผูประกอบดวยองค ๘ นี้แล ควรทํา
หนาที่ทูต.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสประพันธคาถา วาดังนี้ :[๔๐๐] ภิกษุใด เขาไปสูบริษัททีพ่ ูด
คําหยาบก็ไมสะทกสะทาน ไมยังคําพูดให
เสีย ไมปกปดขาวสาสนพูดจนหมดความ
สงสัย และถูถถามก็ไมโกรธ ภิกษุผูเชนนั้น
แล ยอมควรทําหนาที่ทูต.
พระเทวทัตจักเกิดในอบาย
[๔๐๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เทวทัตมีจิตอันอสัทธรรม ๘ ประการ
ครอบงํา ย่ํายีแลว จักเกิดในอบาย ตกนรกชั่วกัปชวยเหลือไมได อสัทธรรม
๘ ประการ เปนไฉน คือ
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๑. เทวทัตมีจิตอันลาภครอบงํา ย่ํายีแลว จักเกิดในอบายตกนรก
ตั้งอยูตลอดกัป ชวยเหลือไมได
๒. เทวทัตมีจิตอันความเสื่อมลาภครอบงํา ย่ํายีแลว . . .
๓. เทวทัตมีจิตอันยศครอบงํา ย่ํายีแลว ...
๔. เทวทัตมีจิตอันความเสื่อมยศครอบงํา ย่ํายีแลว ....
๕. เทวทัตมีจิตอันสักการะครอบงํา ย่ํายีแลว ...
๖. เทวทัตมีจิตอันความเสื่อมสักการะครอบงํา ย่ํายีแลว ...
๗. เทวทัตมีจิตอันความปรารถนาลามกครอบงํา ย่ํายีแลว ...
๘. เทวทัตมีจิตอันความเปนมิตรชั่วครอบงํา ย่ํายีแลวจักเกิดในอบาย
ตกนรก ตั้งอยูตลอดกัป ชวยเหลือไมได.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เทวทัตมีจิตอันอสัทธรรม ๘ ประการนี้แล
ครอบงํา ย่ํายีแลว จักเกิดในอบาย ตกนรก ทั่งอยูตลอดกัป ชวยเหลือไมได.
ดีละ ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพึงครอบงํา ย่ํายี ลาภที่เกิดขึ้นแลวอยู
...ความเสื่อมลาภที่เกิดขึ้นแลวอยู
...ยศที่เกิดขึ้นแลวอยู
...ความเสื่อมยศที่เกิดขึ้นแลวอยู
...สักการะที่เกิดขึ้นแลวอยู
...ความเสื่อมสักการะที่เกิดขึ้นแลวอยู
...ความปรารถนาลามกที่เกิดขึ้นแลวอยู
ภิกษุพึงครอบงํา ย่ํายี ความเปนมิตรลามกทีเกิดขึ้นแลวอยู ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุอาศัยอํานาจประโยชนอะไร จึงครอบงํา ย่ํายี ลาภที่
เกิดขึ้นแลวอยู
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. . .ความเสื่อมลาภที่เกิดขึ้นแลวอยู
. . .ยศที่เกิดขึ้นแลวอยู
. . .ความเสื่อมยศที่เกิดขึ้นแลวอยู
. . .สักการะที่เกิดขึ้นแลวอยู
. . .ความเสื่อมสักการะที่เกิดขึ้นแลวอยู
. . .ความปรารถนาลามกที่เกิดขึ้นแลวอยู
ภิกษุครอบงํา ย่ํายี ความเปนมิตรลามกที่เกิดขึ้นแลวอยู ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ก็เมื่อภิกษุนั้นไมครอบงําลาภที่เกิดขึ้นแลวอยู อาสวะทั้งหลาย
ที่ทําความคับแคน และรุมรอนพึงเกิดขึ้น เมื่อครอบงํา ย่ํายี ลาภที่เกิดขึ้นแลว
อยู อาสวะเหลานั้น ทีท่ ําความคับแคนและรุมรอน ยอมไมมีแกเธอ ดวย
อาการอยางนี้.
ก็เมื่อเธอไมครอบงําความเสื่อมลาภที่เกิดขึ้นแลวอยู . . . .
. . .ยศที่เกิดขึ้นแลวอยู .. .
. . .ความเสื่อมยศที่เกิดขึ้นแลวอยู . . .
. . .สักการะที่เกิดขึ้นแลวอยู . . .
. . .ความเสื่อมสักการะที่เกิดขึ้นแลวอยู . . .
. . .ความปรารถนาลามกที่เกิดขึ้นแลวอยู . . .
เมื่อเธอไมครอบงําความมีมิตรชั่วที่เกิดขึ้นแลวอยู อาสนะทั้งหลาย
ที่ทําความคับแคนและรุมรอน พึงเกิดขึ้น.
. . .ครอบงํา ย่ํายี ความเสื่อมลาภที่เกิดขึ้นแลวอยู . . .
. . .ครอบงํา ย่ํายี ความมีมิตรลามกที่เกิดขึ้นแลวอยู อาสวะเหลานั้น
ที่ทําความคับแคน และรุมรอน ยอมไมมีแกเธอ ดวยอาการอยางนี้.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุอาศัยอํานาจประโยชนนี้แล พึงครอบงํา
ย่ํายี ลาภที่เกิดขึ้นแลวอยู.
. . .ความเสื่อมลาภที่เกิดขึ้นแลวอยู . . .
. . .ยศที่เกิดขึ้นแลวอยู . . .
. . .ความเสื่อมยศที่เกิดขึ้นแลวอยู . . .
. . .สักการะที่เกิดขึ้นแลวอยู . . .
. . .ความเสื่อมสักการะที่เกิดขึ้นแลวอยู . . .
. . .ความปรารถนาลามกที่เกิดขึ้นแลว อยู. . .
พึงครอบงํา ย่ํายี ความมีมิตรชั่วที่เกิดขึ้นแลวอยู.
เพราะเหตุนั้นแล ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอพึงศึกษาวา พวกเราจัก
ครอบงํา ย่ํายีลาภที่เกิดขึ้นแลวอยู
. . .ความเสื่อมลาภที่เกิดขึ้นแลวอยู
. . .ยศที่เกิดขึ้นแลวอยู
. . .ความเสื่อมยศที่เกิดขึ้นแลวอยู
. . .สักการะที่เกิดขึ้นแลวอยู
. . .ความเสื่อมสักการะที่เกิดขึ้นแลวอยู
.. . ความปรารถนาลามก เกิดขึน้ แลวอยู.
พวกเราจักครอบงํา ย่ํายี ความมีมิตรลามกที่เกิดขึ้นแลวอยู. ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอพึงศึกษาอยางนี้แล.
[๔๐๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เทวทัตมีจิตอันอสัทธรรม ๓ ประการ
ครอบงํา ย่ํายี จักเกิดในอบาย ตกนรก ตั้งอยูตลอดกัป ชวยเหลือไมได
อสัทธรรม ๓ ประการ เปนไฉน คือ:-
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๑. ความปรารถนาลามก
๒. ความมีมิตรชั่ว
๓. พอบรรลุคุณวิเศษเพียงคั่นต่ํา ก็เลิกเสียในระหวาง.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เทวทัตมีจิตอันอสัทธรรม ๓ ประการนี้แล
ครอบงํา ย่ํายี จักเกิดในอบาย ตกนรก ตั้งอยูตลอดกัป. ชวยเหลือไมได.
นิคมคาถา
[๔๐๓] ใคร ๆ จงอยาเกิดเปนคน
ปรารถนาลามกในโลก ทานทั้งหลายจงรูจัก
เทวทัตนั้นตามเหตุแมนี้วา มีคติเหมือนคติ
ของคนปรารถนาลามก เทวทัตปรากฏวา
เปนบัณฑิต รูกันวาเปนผูอบรมตนแลว เรา
ก็ไดทราบวาเทวทัตตั้งอยูดุจผูรุงเรื่องดวยยศ
เธอสั่งสมความประมาทเบียดเบียนตถาคต
นั้น จึงตกนรกอเวจี มีประตูถึง ๔ ประตู
อันนากลัว ก็ผูใดประทุษรายตอผูไม
ประทุษราย ผูไมทําบาปกรรม บาปยอมถูก
ตองเฉพาะผูนั้น ผูมีจติ ประทุษราย ไม
เอื้อเฟอ ผูใ ดตั้งใจประทุษรายมหาสมุทร
ดวยยาพิษเปนหมอ ๆ ผูนั้น ไมควรประทุษรายดวยยาพิษนั้นเพราะมหาสมุทรเปนสิ่งที่
นากลัว ฉันใด ผูใดเบียดเบียนตถาคตผูเสด็จ
ไปดีแลว มีพระทัยสงบ ดวยกลาวติเตียน
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การกลาวติเตียนในตถาคตนั้นฟงไมขึ้น
ฉันนั่นเหมือนกัน ภิกษุผูดําเนินตามมรรคา
ของพระพุทธเจา หรือสาวกของพระพุทธเจา
พระองคใด พึงถึงความสิ้นทุกข บัณฑิต
พึงกระทําพระพุทธเจา หรือสาวกของ
พระพุทธเจา ผูเปนนั้นใหเปนมิตร และพึง
คบหาทาน. .
สังฆราชี
[๔๐๔] ครั้งนั้น ทานพระอุบาลีเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถวาย
บังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง เมื่อทานพระอุบาลีนั่งเรียบรอยแลวได
กราบทูลวา พระพุทธเจาขา พระองคตรัสวา สังฆราชี สังฆราชี ดังนี้
ดวยเหตุเพียงเทาไรเปนสังฆราชี แตไมเปนสังฆเภท ดวยเหตุเพียงเทาไร
เปนทั้งสังฆราชี และสังฆเภท.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนอุบาลี ฝายหนึ่งมีภิกษุหนึ่งรูป
ฝายหนึ่งมี ๒ รูป รูปที่ ๔ ประกาศใหจับสลากวา นี้ธรรม นี้วนิ ัย นี้สัตถุศาสน
ทานทั้งหลายจงจับสลากนี้ จงชอบใจสลากนี้ ดูกอนอุบายลี แมดวยเหตุอยางนี้
เปนสังฆราชี แตไมเปนสังฆเภท.
ดูกอนอุบาลี ฝายหนึ่งมีภิกษุ ๒ รูป ฝายหนึ่งก็มี ๒ รูป รูปที่ ๕
ประกาศใหจับสลากวา นี้ธรรม นี้วนิ ัย นี้สัตถุศาสน ทานทั้งหลายจงจับสลากนี้
จงชอบใจสลากนี้ ดูกอนอุบาลี แมดวยเหตุอยางนี้ก็เปนสังฆราชี แตไมเปน
สังฆเภท.
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ดูกอนอุบาลี ฝายหนึ่งมีภิกษุ ๒ รูป ฝายหนึ่งมี ๓ รูป รูปที่ ๖
ประกาศใหจับสลากวา นีธ้ รรม นี้วินยั นี้สัตถุศาสน ทานทั้งหลายจงจับสลากนี้
จงชอบใจสลากนี้ ดูกอนอุนาลี แมดวยเหตุอยางนี้ก็เปนสังฆราชี แตไมเปน
สังฆเภท.
ดูกอนอบาลี ฝายหนึ่งมีภิกษุ ๓ รูป ฝายหนึ่งก็มี ๓ รูป รูปที่ ๗
ประกาศใหจับสลากวา นี้ธรรม นี้วนิ ัย นี้สัตถุศาสน ทานทั้งหลายจงจับ
สลากนี้ จงชอบใจสลากนี้ ดูกอนอุบาลี แมดวยเหตุอยางนี้ ก็เปนสังฆราชี
แตไมเปนสังฆเภท.
ดูกอนอุบาลี ฝายหนึ่งมีภิกษุ ๓ รูป ฝายหนึ่งมี ๔ รูป รูปที่ ๘
ประกาศใหจับสลากวา นี้ธรรม นี้วนิ ัย นี้สัตถุศาสน ทานทั้งหลายจงจับ
สลากนี้ จงชอบใจสลากนี้ ดูกอนอุบาลี แมดวยเหตุอยางนี้ ก็เปนสังฆราชี
แตไมเปนสังฆเภท.
ดูกอนอุบาลี ฝายหนึ่งมีภิกษุ ๔ รูป ฝายหนึ่งมี ๔ รูป รูปที่ ๙
ประกาศใหจับสลากวา นี้ธรรม นี้วนิ ัย นี้สัตถุศาสน ทานทั้งหลายจงจับ
สลากนี้ จงชอบใจสลากนี้ ดูกอนอุบาลี แมดวยเหตุอยางนี้แล เปนทั้งสังฆราชี
และสังฆเภท.
ดูกอนอุบาลี ภิกษุ ๙ รูป หรือเกินกวา ๙ รูป เปนทั้งสังฆราชี
และสังฆเภท.
ดูกอนอุบาลี ภิกษุณีทําลายสงฆยอมไมได แตพยายามเพื่อจะทําลายได
สิกขมานา ก็ทาํ ลายสงฆไมได.
สามเณรก็ทําลายสงฆไมได.
สามเณรีก็ทําลายสงฆไมได.
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อุบาสกก็ทําลายสงฆไมได .
อุบาสิกาก็ทําลายสงฆไมได แตพยายามเพื่อจะทําลายได.
ดูกอนอุบาลี ภิกษุปกตัตตะ มีสังวาสเสมอกัน อยูในสีมาเดียวกัน
ยอมทําลายสงฆได.
สังฆเภท
[๔๐๕] ทานพระอุบาลีทูลถามวา พระพุทธเจาขา พระองคตรัสวา
สังฆเภท สังฆเภท ดังนี้ ดวยเหตุเพียงเทาไร สงฆจึงแตก.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนอุบาลี ภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้
๑. ยอมแสดงอธรรมวา เปนธรรม
๒. ยอมแสดงธรรมวา เปนอธรรม
๓. ยอมแสดงสิ่งไมเปนวินัยวา เปนวินัย
๔. ยอมแสดงวินัยวา ไมเปนวินัย
๕. ยอมแสดงคําอันตถาคตมิไดตรัสภาษิตไววา เปนคําอันตถาคตตรัส
ภาษิตไว
๖. ยอมแสดงคําอันตถาคตตรัสภาษิตไววา เปนคําอันตถาคตมิไดตรัส
ภาษิตไว
๗. ยอมแสดงกรรมอันตถาคตมิไดประพฤติมาวา เปนกรรม
อันตถาคตประพฤติมา
๘. ยอมแสดงกรรมอันตถาคตประพฤติมาวา เปนกรรมอันตถาคตมิ
ไดประพฤติมา
๙. ยอมแสดงสิ่งที่ตถาคตมิไดบัญญัติไววา เปนสิ่งที่ตถาคตบัญญัติไว
๑๐. ยอมแสดงสิ่งที่ตถาคตบัญญัติไววา เปนสิ่งที่ตถาคตมิไดบัญญัติไว
๑๑. ยอมแสดงอนาบัติวา เปนอาบัติ
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๑๒. ยอมแสดงอาบัติวา เปนอนาบัติ
๑๓. ยอมแสดงอาบัติเบาวา เปนอาบัติหนัก
๑๔. ยอมแสดงอาบัติหนักวา เปนอาบัติเบา
๑๕. ยอมแสดงอาบัติมีสวนเหลือวา เปนอาบัติหาสวนเหลือมิได
๑๖. ยอมแสดงอาบัติหาสวนเหลือมิไดวา เปนอาบัติมีสวนเหลือ
๑๗. ยอมแสดงอาบัติชั่วหยาบวา เปนอาบัติไมชั่วหยาบ
๑๘. ยอมแสดงอาบัติไมชั่วหยาบวา เปนอาบัติชั่วหยาบ
พวกเธอยอมประกาศใหแตกแยกกัน ดวยวัตถุ ๑๘ ประการนี้ ยอม
แยกทําอุโบสถ แยกทําปวารณา แยกทําสังฆกรรม
ดูกอนอุบาลี ดวยเหตุเพียงเทานี้แล สงฆเปนอันแตกกันแลว
สังฆสามัคคี
[๔๐๖] ทานพระอุบาลีทูลถามวา พระพุทธเจาขา พระองคตรัสวา
สังฆสามัคคี สังฆสามัคคี ดังนี้ ดวยเหตุเพียงเทาไร สงฆจึงพรอมเพรียงกัน
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนอุบาลี ภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้
๑. ยอมแสดงสิ่งที่ไมเปนธรรมวา ไมเปนธรรม
๒. ยอมแสดงสิ่งที่เปนธรรมวา เปนธรรม
๓. ยอมแสดงสิ่งที่มิใชวินัยวา มิใชวินัย
๔. ยอมแสดงสิ่งที่เปนวินัยวา เปนวินัย
๕. ยอมแสดงคําอันตถาคตมิไดตรัสภาษิตไววา เปนคําอันตถาคตมิ
ไดตรัสภาษิตไว
๖. ยอมแสดงคําอันตถาคต ตรัสภาษิตไววา เปนคําอันตถาคตตรัส
ภาษิตไว
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๗. ยอมแสดงกรรมอันตถาคตมิไดประพฤติมาวา เปนกรรม
อันตถาคตมิไดประพฤติมา
๘. ยอมแสดงกรรมอันตถาคตประพฤติมาแลววา เปนกรรม
อันตถาคตประพฤติมาแลว
๙. ยอมแสดงสิ่งที่ตถาคต มิไดบัญญัติไววา เปนสิ่งที่ตถาคตมิได
บัญญัติไว
๑๐. ยอมแสดงสิ่งที่ตถาคตบัญญัติไววา เปนสิ่งที่ตถาคตบัญญัติไว
๑๑. ยอมแสดงอนาบัติวา เปนอนาบัติ
๑๒. ยอมแสดงอาบัติวา เปนอาบัติ
๑๓. ยอมแสดงอาบัติเบาวา เปนอาบัติเบา
๑๔. ยอมแสดงอาบัติหนักวา เปนอาบัติหนัก
๑๕. ยอมแสดงอาบัติมีสวนเหลือวา เปนอาบัติมีสวนเหลือ
๑๖. ยอมแสดงอาบัติหาสวนเหลือมิไดวา เปนอาบัติหาสวนเหลือมิได
๑๗. ยอมแสดงอาบัติชั่วหยาบวา เปนอาบัติชั่วหยาบ
๑๘. ยอมแสดงอาบัติไมชั่วหยาบวา เปนอาบัติไมชั่วหยาบ
พวกเธอยอมไมประกาศใหแตกแยกกันดวยวัตถุ ๑๘ ประการนี้ ยอม
ไมแยกทําอุโบสถ ยอมไมแยกทําปวารณา ยอมไมแยกทําสังฆกรรม
ดูกอนอุบาลี ดวยเหตุเพียงเทานี้แล สงฆเปนอันพรอมเพรียงกัน.
[๔๐๗] ทานพระอุบาลีทูลถามวา พระพุทธเจาขา ก็ภิกษุนั้นทําลาย
สงฆผูพรอมเพรียงกันแลว จะไดรับผลอยางไร
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนอุบาลี ภิกษุทําลายสงฆผูพรอมเพรียงกันแลว ยอมไดรบั ผลชั่วราย ตั้งอยูชั่วกัป ยอมไหมในนรกตลอดกัป.
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นิคมคาถา
[๔๐๘] ภิกษุทาํ ลายสงฆตองเกิดใน
อบาย ตกนรก อยูชั่วกัป ภิกษุผูยินดีในการ
แตกพวก ไมตั้งอยูในธรรม ยอมเสือ่ มจาก
ธรรมอันเกษมจากโยคะ ภิกษุทําลายสงฆผู
พรอมเพรียงกัน แลวยอมไหมในนรกตลอด
กัป.
[๔๐๙] ทานพระอุบาลีทูลถามวา พระพุทธเจาขา ก็ภิกษุสมานสงฆ
ที่แตกกันแลวใหพรอมเพรียงกัน จะไดรับผลอยางไร
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนอุบาลี ภิกษุสมานสงฆที่แตกกัน
แลวใหพรอมเพรียงกัน ยอมไดบุญอันประเสริฐ ยอมบันเทิงในสรวงสวรรค
ตลอดกัป.
นิคมคาถา
[๔๑๐] ความพรอมเพรียงของหมู
เปนเหตุแหงสุข และการสนับสนุนผูพรอม
เพียงกัน ก็เปนเหตุแหงสุข ภิกษุผูยินดีใน
ความพรอมเพรียงตั้งอยูในธรรม ยอมไม
เสื่อมจากธรรมอันเกษมจากโยคะ ภิกษุสมาน
สงฆ ใหพรอมเพรียงกันแลว ยอมบันเทิง
ในสรวงสวรรคตลอดกัป.
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ผูทําลายสงฆตองเกิดในอบาย
[๔๑๑] ทานพระอุบาลีทูลถามวา มีหรือ พระพุทธเจาขา ภิกษุผู
ทําลายสงฆตองเกิดในอบาย ตกนรก อยูชั่วกัป ชวยเหลือไมได
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา มี อุบาลี ภิกษุผูทําลายสงฆ ตองเกิดใน
อบาย ตกนรก อยูช ั่วกัป ชวยเหลือไมได
อุ. และมีหรือ พระพุทธเจาขา ภิกษุผูทําลายสงฆ ไมตองเกิดใน
อบาย ไมตกนรก ไมตั้งอยูชั่วกัป พอชวยเหลือได
พ. มี อุบาลี ภิกษุผูทําลายสงฆ ไมตองเกิดในอบาย ไมตกนรก
ไมตั้งอยูชั่วกัป พอชวยเหลือได
อุ. พระพุทธเจาขา ก็ภิกษุผูทําลายสงฆ ตองเกิดในอบาย ตกนรก
อยูชั่วกัป ชวยเหลือไมได เปนไฉน
พ. ดูกอนอุบาลี ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมแสดงอธรรมวา เปนธรรม
มีความเห็นในธรรมนั้นวาเปนอธรรม มีความเห็นในความแตกกันวาเปนอธรรม
อําพรางความเห็น อําพรางความถูกใจ อําพรางความชอบใจ อําพรางความ
จริง ยอมประกาศใหจับสลากวา นี้ธรรม นี้วินัย นี้สัตถุศาสน ทานทั้งหลาย
จงจับสลากนี้ จงชอบใจสลากนี้
ดูกอนอุบาลี ภิกษุผูทําลายสงฆแมนี้แล ตองเกิดในอบาย ตกนรก
อยูชั่วกัป ชวยเหลือไมได
อนึ่ง อบาลี ภิกษุยอมแสดงอธรรมวา เปนธรรม มีความเห็นในธรรม
นั้นวาเปนอธรรม มีความเห็นในความแตกกันวาเปนธรรม อําพรางความเห็น
อําพรางความถูกใจ อําพรางความชอบใจ อําพรางความจริง ยอมประกาศให
จับสลากวา นี้ธรรม นี้วนิ ัย นี้สัตถุศาสน ทานทั้งหลายจงจับสลากนี้ จงชอบ
ใจสลากนี้
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ดูกอนอุบาลี ภิกษุผูทําลายสงฆนี้แล ตองเกิดในอบาย ตกนรก อยู
ชั่วกัป ชวยเหลือไมได
อนึ่ง อุบาลี ภิกษุยอมแสดงอธรรมวาเปนธรรม มีความเห็นในธรรม
นั้นวาเปนอธรรม มีความสงสัยในความแตกกัน อําพรางความเห็น อําพราง
ความถูกใจ อําพรางความชอบใจ อําพรางความจริง ยอมประกาศใหจับสลาก
วานี้ธรรม นีว้ ินัย นี้สัตถุศาสน ทานทั้งหลายจงจับสลากนี้ จงชอบใจสลากนี้
ดูกอนอุบาลี ภิกษุผูทําลายสงฆแมนี้แล ตองเกิดในอบาย ตกนรก
อยูชั่วกัป ชวยเหลือไมได
อนึ่ง อุบาลี ภิกษุยอมแสดงอธรรมวาเปนธรรม มีความเห็นใน
อธรรมนั้นวาเปนธรรม มีความเห็นในการแตกกันวาเปนอธรรม . . .
. . .มีความเห็นในอธรรมนั้นวาเปนธรรมมีความสงสัยในความแตก
กัน. . .
. . . มีความสงสัยในอธรรมนั้น มีความเห็นในความแตกกันวาเปน
อธรรม. . .
. . . มีความสงสัยในอธรรมนั้นมีความเห็นในความแตกกันวาเปน
ธรรม. . .
. . . มีความสงสัยในอธรรมนั้น มีความสงสัยในความแตกกัน อําพราง
ความเห็น อําพรางความถูกใจ อําพรางความชอบใจ อําพรางความจริง ยอม
ประกาศใหจับสลากวา นีธ้ รรม นี้วินยั นี้สัตถุศาสน ทานทัง้ หลายจงจับ
สลากนี้ จงชอบใจสลากนี้
ดูกอนอุบาลี ภิกษุผูทําลายสงฆแมนี้แล ตองเกิดในอบาย ตกนรก
อยูชั่วกัป ชวยเหลือไมได
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อนึ่ง อุบาลี ภิกษุยอมแสดงธรรมวาเปนอธรรม. . . ยอมแสดงสิ่งมิ
ใชวินัยวาเปนวินัย ยอมแสดงวินัยวามิใชวินัย ยอมแสดงคําอันตถาคตมิไดตรัส
ภาษิตไว วาเปนคําอันตถาคตตรัสภาษิตไว ยอมแสดงคําอันตถาคตตรัสภาษิต
ไววา เปนคําอันตถาคตมิไดตรัสภาษิตไว ยอมแสดงกรรมอันตถาคตมิไดประพฤติมาวา เปนกรรมอันตถาคตพระพฤติมาแลว ยอมแสดงกรรมอัน ตถาคตประพฤติมาแลววาเปนกรรมอันตถาคตมิไดพระพฤติมาแลว ยอมแสดงสิ่งที่ตถาคต
มิไดบัญญัติไววาเปนสิ่งที่ตถาคตบัญญัติไว ยอมแสดงสิ่งที่ตถาคตบัญญัติไววา
เปนสิ่งที่ตถาคตมิไดบัญญัติไว ยอมแสดงอนาบัติวาเปนอาบัติ ยอมแสดงอาบัติ
วาเปนอนาบัติ ยอมแสดงอาบัติเบาวาเปนอาบัติหนัก ยอมแสดงอาบัติหนักวา
เปนอาบัติเบา ยอมแสดงอาบัติมีสวนเหลือวาเปนอาบัติหาสวนเหลือมิได ยอม
แสดงอาบัติหาสวนเหลือมิไดวาเปนอาบัติมีสวนเหลือ ยอมแสดงอาบัติชั่วหยาบ
วาเปนอาบัติไมชั่วหยาบ ยอมแสดงอาบัติไมชั่วหยาบวาเปนอาบัติชั่วหยาบ มี
ความเห็นในธรรมนั้นวาเปนอธรรม มีความเห็นในความแตกกันวาเปนอธรรม
มีความเห็นในธรรมนั้นวาเปนอธรรม มีความเห็นในความแตกกันวาเปนธรรม
มีความเห็นในธรรมนั้นวาเปนอธรรม มีความสงสัยในความแตกกัน มีความ
เห็นในธรรมนั้นวาเปนธรรม มีความเห็นในความแตกกันวาเปนอธรรม มี
ความเห็นในธรรมนั้นวาเปนธรรม มีความสงสัยในความแตกกัน มีความสงสัย
ในธรรมนั้น มีความเห็นในความแตกกันวาเปนอธรรม มีความสงสัยในธรรม
นั้น มีความเห็นในความแตกกันวาเปนธรรม มีความสงสัยในธรรมนั้น มี
ความสงสัยในความแตกกัน อําพรางความเห็น อําพรางความถูกใจ อําพราง
ความชอบใจ อําพรางความจริง ยอมประกาศใหจับสลากวา นีธ้ รรม นี้วินยั
นี้สัตถุศาสน ทานทั้งหลายจงจับสลากนี้ จงชอบใจสลากนี้.
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ดูกอนอุบาลี ภิกษุผูทําลายสงฆแมนี้แล ตองเกิดในอบาย ตกนรก
อยูชั่วกัป ชวยเหลือไมได.
ผูทําลายสงฆไมตองเกิดในอบาย
[๔๑๒] ทานพระอุบาลีทูลถามวา พระพุทธเจาขา ก็ภิกษุผูทําลาย
สงฆไมตองเกิดในอบาย ไมตกนรก อยูชั่วกัป พอชวยเหลือได เปนไฉน.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนอุบาลี ภิกษุในธรรมวินัยนี้ยอม
แสดงอธรรมวาเปนธรรม มีความเห็นในอธรรมนัน้ วาเปนธรรม มีความเห็น
ในความความแตกกันวาเปนธรรม ไมอําพรางความเห็น ไมอําพรางความถูก
ใจ ไมอําพรางความชอบใจ ไมอําพรางความจริง ยอมประกาศใหจับสลากวา
นี้ธรรม นี้วนิ ัย นี้สัตถุศาสน ทานทั้งหลายจงจับสลากนี้ จงชอบใจสลากนี้.
ดูกอนอุบาลี ภิกษุผูทําลายสงฆแมนี้แล ไมตองเกิดในอบาย ไมตก
นรกอยูชั่วกัป พอชวยเหลือได.
อนึ่ง อุบาลี ภิกษุยอมแสดงธรรมวาเปนอธรรม . . . ยอมแสดงอาบัติ
ชั่วหยาบวาเปนอาบัติไมชั่วหยาบ มีความเห็นในธรรมนั้นวาเปนธรรม มีความ
เห็นในความแตกกันวาเปนธรรม ไมอําพรางความเห็น ไมอําพรางความถูกใจ
ไมอําพรางความชอบใจ ไมอําพรางความจริง ยอมประกาศใหจับสลากวา นี้.
ธรรม นี้วินยั นี้สัตถุศาสน ทานทั้งหลาย จงจับสลากนี้ จงชอบใจสลากนี้.
ดูกอนอุบาลี ภิกษุผูทําลายสงฆแมนี้แล ไมตองเกิดในอบาย ไมตก
นรกอยูชั่วกัป พอชวยเหลือได.
ตติยภาณวาร จบ
สังฆเภทขันธกะที่ ๗ จบ
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หัวขอประจําขันธกะ
[๔๑๓] เรื่องพระพุทธเจาประทับที่อนุปยนิคม เรื่องศากยกุมารผูมี
ชื่อเสียง เรื่องพระอนุรุทธะสุขุมาลชาติไมปรารถนาจะทรงผนวช เรื่องไถ หวาน
ไขน้ํา ถอนหญา เกี่ยวขาว ขนขาวตั้งลอม นวดขาว สงฟาง โปรยขาวลีบ
ขนขึ้นฉาง เรื่องการงานไมสิ้นสุด มารดา บิดา ปูยา ตายาย ตายไปหมด
เรื่องพระภัททิยะ พระอนุรุทธะ พระอานนท พระภัคคุ พระกิมพิละ สําคัญ
พระองควาเปนศากยะ เรื่องพระพุทธเจาประทับที่เมืองโกสัมพี เรื่องพระเทวทัตเสื่อมจากฤทธิ์ เรื่องกักกุธโกฬิยบุตรตาย เรื่องประกาศพระเทวทัต เรือ่ ง
ปลงพระชนมพระชนก เรื่องสงบุรุษ เรื่องกลิ้งศิลา เรื่องปลอยชางนาฬาคิรี
เรื่องอํานาจประโยชน ๓ ประการ เรื่องวัตถุ ๕ ประการ เรือ่ งทําลายสงฆมี
โทษหนัก เรือ่ งพระเทวทัตทําลายสงฆ เรื่องพระใหภิกษุผูประพฤติตามภิกษุผู
ทําลายสงฆแสดงอาบัติถุลลัจจัย เรือ่ งองค ๘ สามเรื่อง เรือ่ งอสัทธรรม ๓
ประการ เรือ่ งสังฆราชี เรื่องสังฆเภท.
หัวขอประจําขัมธกะ จบ
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สังฆเภทักขันธกวรรณนา
วินิจฉัยในสัฆเภทักขันธกะ พึงทราบดังนี้:สองบทวา อภิฺาตา อภิ
ฺ าตา มีความวา อมาตย ๑๐ คน
มีกาฬุทายีอมาตยเปนตน พรอมดวยพวกบริวารและชนเปนอันมากเหลาอื่น
ชื่อศากยกุมารผูปรากฏแลว ๆ.
บทวา อมฺหาก คือในเราทั้งหลาย. อีกอยางหนึ่ง มีคาํ อธิบายวา
จากสกุลของเราทั้งหลาย.
สองบทวา ฆราวาสตฺถ อนุสิสฺสามิ มีความวา กิจอันใดเธอพึง
ทําในฆราวาส พี่จักใหทราบกิจนั้น.
บทวา อติเนตพฺพ คือ พึงไขน้ําเขา.
บทวา นินฺเนตพฺพ มีความวา น้ําจะเปนของเสมอกันในที่ทั้งปวง
โดยประการใด พึงใหโดยประการนั้น.
บทวา นิทฺทาเปตพฺพ คือ พึงดายหญา.
สองบทวา ภุสิกา อุทฺธราเปตพฺพา มีความวา ธัญชาติที่ปน
กับฟางละเอียด พึงคัดออกแมจากฟาง.
บทวา โอผุนาเปตพฺพ มีความวา พึงยังลมใหถือเอา (พึงใหลม
พัด) เพื่อฝคโปรยหญาและฟางละเอียดออก.
ขอวา เตนหิ ตฺวฺเว ฆราวาสตฺเถน อุปชานาหิ มีความ
วา ทานนั่นแลพึงทราบเพื่อการครองเรือน.
ในคําวา อห ตยา ยถาสุข ปพฺพชาหิ นี้ พึงทราบเนื้อความ
ดังนี้ :-
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อนุรทุ ธศากยะเปนผูใครเพื่อจะกลาวโดยเร็ว ดวยความรักในพระ สหายวา เรากับทานจักบวช เปนผูมีหฤทัยอันความโลภสิริราชสมบัติที่เหนี่ยว
รั้งไวอีก กลาวไดแตเพียงวา เรากับทาน เทานั้นแลวไมสามารถกลาวคําที่เหลือ.
บทวา นิปฺปาติตา มีความวา กุมารทั้งหลาย อันอุบาลีนี้ใหออก
ไปแลว .
บทวา มานสิสโิ น มีความวา พวกหมอนฉัน เปนคนอันมานะ
อาศัยอยู, มีคําอธิบายวา พวกหมอมฉันเปนคนเจามานะ.
ในบทวา ปรทตฺตวุโต นี้มีความวา ชื่อผูเปนไปดวยปจจัยอันชน
อื่นให เพราะเปนผูเลี้ยงชีพดวยปจจัยอันผูอื่นให.
บาทแหงคาถาวา ยสฺสนฺตรโต น สนฺติ โกปา มีความวา กิเลส
เครื่องยังจิตใหกําเริบทั้งหลาย ชื่อวาไมมีในจิตของผูใด เพราะเหตุวา ความ
โกรธนั้น เปนกิเลสอันมรรคที่ ๓ ถอนเสียแลว.
ก็เพราะสมบัติชื่อวาภวะ, วิบัติชื่อวาวิภวะ, อนึ่ง ความเจริญชื่อวาภวะ
ความเสื่อมชื่อวาวิภวะ. ความเที่ยงชื่อวาภวะ ความขาดสูญชื่อวาวิภวะ. บุญ
ชื่อวาภวะ, บาปชื่อวาวิภวะ. คําวา วิภวะ และ อภวะ นี้ เปนอันเดียว
กันโดยใจความแท; เหตุนั้นในบาทแหงคาถาวา อิติ ภวาภวตฺจ วีติวตฺโต
นี้ พึงเห็นเนื้อความอยางนี้แลวา ความมีและความไมมี มีประการอยางนั้น
คือ มีประการหลากหลายนั่นใด อันพระผูมีพระภาคเจาตรัสดวยอํานาจสมบัติ
และวิบัติ, ความเจริญและความเสื่อม, ความเที่ยงและความขาดสูญ, บุญและ
บาป ผูนั้นกาวลวงความมีและความไมมี มีประการอยางนั้น ๆ โดยนัยนั้น
ตามสมควรแกเหตุ ดวยมรรคแม ๔.
บทวา นานุภวนฺติ มีความวา ยอมไมสามารถ, อธิบายวา การ
เห็นบุคคลนั้น แมเทวดาทั้งหลาย ก็ไดดวยยาก.
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บทวา อหิเมขลิกาย คือ พันงูไวที่สะเอว.
บทวา อุจฺฉงฺเค ไดแก ที่อวัยวะทั้งหลาย.
บทวา สมฺมนฺนติ ไดแก นับถือ.
หลายบทวา ย ตุโม กริสฺสติ มีความวา เขาจักกระทําซึ่งกรรมใด.
ในคําวา เขฬสโก นี้ มีความวา เทวทัต อันพระผูมีพระภาคเจา
ตรัสวา ผูกนิ น้ําลาย เพราะคําอธิบายวา ปจจัยที่เกิดขึ้นดวยมิจฉาชีพ อัน
พระอริยทั้งหลายพึงคายเสีย เปนเชนกับน้ําลาย, เทวทัตนี้ ยอมกลืนกินซึ่ง
ปจจัยเห็นปานนั้น.
สองบทวา ปตฺถทฺเธน กาเยน มีความวา มีกายแข็งทื่อคลายใบ
ลาน. เทวทัต เมื่อจะยกตนเองโดยสภาพที่เปนพระญาติของพระราชาวา พระราชาทรงรูจักเรา จึงกลาววา มย โข ภเณ ราชญาตกา นาม.
บทวา ปหฏกณฺณวาโล มีความวา ชางนาฬาคีรีกระทําหูทั้ง ๒
ใหหยุดนิ่ง.
บทคาถาวา ทุกฺข หิ กฺุชร นาคมาสโท มีความวา กุญชร
ผูเจริญ ชื่อวาการเขาใกลพระพุทธเจาผูประเสริฐ ผูไมยินดีดวยจิตคิดฆา
เปนทุกข.
บทวา นาคหตสฺส มีความวา สุคติของบุคคลผูฆาพระพุทธเจาผู
ประเสริฐ ยอมไมมี.
สองบทวา ปฏิกฏุ ิโต ปฏิสกฺกิ มีความวา ชางนาฬาคิรี บายหนา
ไปหาพระตถาคตแลว ยอลงดวย ๒ เทาหนา.
ในบทวา อลกฺขิโก นี้ มีความวา เทวทัตนี้ยอมไมกําหนด. อธิบาย
วา ยอมไมรู เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ผูไมกําหนดเทวทัตยอมไมรูวา เราทํา
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กรรมลามกอยู. เทวทัตนั้น อันใคร ๆ ไมพึงกําหนดหมายได อธิบายวา อัน
ใคร ๆ ไมพึงเห็น เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ผูอันใคร ๆ กําหนดไมได (วา
ลามกเพียงไร).
ในบทวา ติกโภชน นี้ มีความวา โภชนะอันชน ๓ คนพึงบริโภค.
สองบทวา ต ปณฺาเปสฺสามิ มีความวา เราจักอนุญาตติกโภชนะ
นั้น . แตในคณโภชนะ ภิกษุตองทําตามธรรม.
บทวา กปฺป ไดแก อายุกัลปหนึ่ง.
บทวา พฺรหฺมปฺุ ไดแก บุญอันประเสริฐที่สุด.
สองบทวา กปฺป สคฺคมฺหิ ไดแก อายุกัลป หนึ่งนั่นเอง.
หลายบทวา อถ โข เทวทตฺโต สงฺฆ ภินฺทติ ฺวา มีความวา
ไดยินวา เทวทัตนั้น ครัน้ ใหจับสลากอยางนั้นแลว ทําอุโบสถแผนกหนึ่ง ใน
กรุงราชคฤหนั้นนั่นแลแลวจึงไป ดวยเหตุนั้น พระธรรมสังคาหกาจารยทั้งหลาย จึงกลาวคํานี้วา อถ โข เทวทตฺโต เปนอาทิ.
หลายบทวา ปฏิ เม อาคิลายติ มีความวา หลังของเรา ยอม
เมื่อย เพราะมีเวทนากลา ดวยการนัง่ นาน.
หลายบทวา ตมห อายมิสฺสามิ มีความวา เราจักเหยียดหลังนั้น.
ความรูจิตของผูอื่นอยางนี้วา ใจของทานเปนอยางนี้บาง ใจของทาน
เปนอยางนั้นบาง ดังนี้ แลวแสดงธรรมพอเหมาะเจาะแกจิตของผูอื่นนั้น ชื่อ
วา การพร่ําสอนมีการดักใจเปนอัศจรรย.
บทวา มมานุกุพฺพ มีความวา เมื่อทํากิริยาเลียนเรา.
บทวา กปโณ ความวา ถึงทุกขแลว .
บทวา มหาวราหสฺส ความวา เมื่อพญาชาง.
บทวา มหึ วิกุพพฺ โต ความวา ทําลายแผนดิน.
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สองบทวา ภึส ฆสานสฺส ความวา เคี้ยวกินเหงา (บัว).
ในคําวา นทีสุ ชคฺคโต นี้ มีเนื้อความวา ไดยินวา พญาชาง
นั้น เมือลงสูสระโบกขรณี อันมีนามวา นที นั้น เลนอยูในเวลาเย็น ชื่อ
วายังราตรีทั้งปวงใหผานไป คือทําความเปนผูตื่น.
ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา เลนอยูในน้ํา.
[วาดวยองคแหงทูตเปนตน]
บทวา สุตา ไดแก ผูฟง.
บาทคาถาวา อสนฺทิทฺโธ จ อกฺขาติ มีความวา เปนผูไมมีความ
สงสัยบอกเลา คือผูบอกประกอบดวยอํานาจแหงถอยคําอันสืบตอกันตามลําดับ.
เทวทัตจะเกิดในอบาย เพราะฉะนั้น จึงชื่อวาเปนชาวอบาย. เธอเปนชาวนรก
ก็เหมือนกัน. เทวทัตจักตั้งอยูตลอดกัป (ในนรก) เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา
ผูตั้งอยูตลอดกัป.
บัดนี้ เทวทัต แมพระพุทธเจาตั้งพันองค ก็ไมอาจแกไขได เพราะ
ฉะนั้น เธอจึงชื่อวา อเตกิจฺโฉ ผูอันพระพุทธเจาเยียวยาไมได.
หลายบทวา มา ชาตุ โกจิ โลกสฺมึ มีความวา แมในกาล
ไหน ๆ สัตวไร ๆ อยา (เกิด) ในโลกเลย.
บทวา อุปปชฺชถ ไดแก เกิด.
บาทคาถาวา ชลว ยสสา อฏา มีความวา เทวทัตตั้งอยูประหนึ่ง
ผูรุงเรื่องดวยยศ.
บาทคาถาวา ทวทตฺโตติ เม สุต มีความวา แมคําที่พระผูมี
พระภาคเจาทรงสดับแลววา เทวทัตเปนเชนนี้ ก็มีอยู, คําวา เทวทัตตั้งอยู
ประหนึ่งผูรุงเรื่องดวยยศ นี้ พระธรรมสังคาหกาจารยกลาว หมายเอาคําที่
พระผูมีพระภาคเจาทรงสดับแลวนั่นแล.
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ในคําวา โส ปมาท อนุจิณฺโณ นี้ มีความวา เทวทัตนั้นยอม
สรางสมความประมาท เพราะฉะนั้น เธอจึงชื่อวาผูสรางสมเนือง ๆ อธิบายวา
ความประมาทอันเธอไมละเสีย.
สองบทวา อาสชฺช น มีความวา ถึงหรือวาเบียดเบียนพระตถาคต
นั่น ดวยจิตลามก.
สวนคําวา อวีจินริ ย ปตฺโต นี้ เปนคํากลาวเนื้อความที่ลวงไป
แลว เปนไปในความหวัง.
บทวา เภสฺมา คือนําภัยมา.
[วาดวยสังฆราชี ]
ขอวา เอกโต อุปาลิ เอโถ มีความวา ในฝายธรรมวาทีมีรูป
เดียว.
ขอวา เอกโต เทฺว ความวา ในฝายอธรรมวาที มี ๒ รูป.
ขอวา จตุตฺโถ อนุสาเวติ สลาก คาเหติ มีความวา อธรรมวาทีเปนรูปที่ ๔ คิดวา เราจักทําลายสงฆ.
บทวา อนุสาเวติ ความวา ประกาศใหผูอื่นพลอยรับรู. อธิบายวา
เธอประกาศเภทกรวัตถุ ๑๘ ประการอยางนี้วา ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมแสดง
ธรรมวา ธรรม ดังนี้ โดยนัยเปนตนวา ทั้งพวกทาน ทั้งพวกเรา ไมมี
ความกลัวตอนรกเลย ทางแหงอเวจี แมพวกเราก็ไมไดปดไว พวกเราไม
กลัวตออกุศล ก็ถาวา ขอนี้ พึงเปนสภาพมิใชธรรม หรือขอนี้ พึงเปนสภาพ
มิใชวินัย หรือวา ขอนี้ไมพึงเปนคําสั่งสอนของพระศาสดาไซร; เราทั้งหลาย
ไมพึงถือเอา.
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ขอวา สลาก คาเหติ มีความวา ก็แลครั้นประกาศอยางนี้แลว
จึงบอกใหจับสลากวา ทานทั้งหลายจงจับสลากนี้, ทานทั้งหลายจงชอบใจ
สลากนี้.
แมในบททั้งหลายวา เอกโต อุปาลิ เทฺว โหนิติ เปนอาทิ ก็
มีนัยเหมือนกัน.
ขอวา เอว โข อุปาลิ สงฺฆราชิ เจว โหติ สงฺฆเภโท จ
มีความวา ความราวรานแหงสงฆดวย ความแตกแหงสงฆดวย ยอมมี ดวย
เหตุเพียงใหจับสลากอยางนี้, ก็แตวา สงฆจะเปนผูแตกกันแลว ดวยเหตุเพียง
เทานี้ก็หาไม.
ในคํานี้วา อุบาลี ภิกษุแล ผูป กตัตต มีสังวาสเสมอกันตั้งอยูใน
สีมาเสมอกัน . จึงทําลายสงฆได ดังนี้ พึงมีคําถามวา เมื่อเปนเชนนั้น
พระเทวทัต ชื่อวา ปกตัตตอยางไร พระเทวทัตไมใชผูปกตัตตกอน เพราะ
เธอใหฆาพระราชา และเพราะเธอทําโลหิตุปบาทอยางไรเลา ?
ขาพเจาขอกลาวในคําถามนี้วา การใหฆาพระราชา ชื่อวาไมมี เพราะ
คําสั่งบังคับคลาดเสียกอน, จริงอยู คําสั่งบังคับของพระเทวทัตนั้นอยางนี้วา
กุมาร ถากระนั้น ทานจงฆาพระบิดาแลว เปนพระราชาเถิด เราจักฆาพระผูมีพระภาคเจาแลว เปนพระพุทธเจา, แตกุมารเปนพระราชาแลว จึงยังพระบิดา
ใหสิ้นชีพในภายหลัง; การใหฆาพระราชา ชื่อวาไมมี เพราะคําสั่งบังคับคลาด
เสียกอน ดวยประการฉะนี้.
สวนความเปนอภัพบุคคล ซึง่ มีโลหิตุปบาทเปนปจจัย พระผูมีพระภาคเจามิไดตรัสแลว ในเมื่อโลหิตุปบาท พอพระเทวทัตทําแลว เทานั้น.
อันขอที่พระเทวทัตนั้นเปนอภัพบุคคล เวนคําของพระผูมีพระภาคเจาเสียแลว
ใคร ๆ ก็ไมสามารถจะยกขึ้นได. สวนคําวา ภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูยังโลหิต
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ใหหอขึ้น เปนอนุปสัมบันไมพึงใหอุปสมบท เปนอุปสันบัน พึงใหฉิบหาย
เสีย นี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสภายหลังแตสังฆเภท; เพราะเหตุนั้น สงฆชอื่
วาอันพระเทวทัตผูปกตัตตทําลายแลว.
[วาดวยสังฆเภท]
วินิจฉัยในเภทกรวัตถุ ๑๘ ประการ มีขอวา แสดงอธรรมวาธรรม
เปนตน.
โดยสุตตันตปริยายกอน. กุศลกรรมบถ ๑๐ ชื่อวาธรรม. อกุศลกรรม
บถ ๑๐ ชื่อวาอธรรม.
อนึ่ง โพธิปกขิยธรรม ๓๗ ประการ คือ สติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน
๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗ อริยมรรคมีองค ๘ ชื่อวา
ธรรม. ขอนี้ คือ สติปฏ ฐาน ๓ สัมมัปปธาน ๓ อิทธิบาท ๓ อินทรีย ๖
พละ ๖ โพชฌงค ๘ มรรคมีองค ๙ ชือ่ วาธรรม.
อนึ่ง ขอนี้ คือ อุปาทาน ๔ นีวรณ ๕ อนุสัย ๗ มิจฉัตตะ ๘
ชื่อวาอธรรม. ขอนี้ คือ อุปาทาน ๓ นีวรณ ๔ อนุสัย ๖ มิจฉัตตะ ๗ ชื่อ
วาอธรรม.
บรรดาธรรมและอธรรมนั้น ภิกษุทั้งหลายผูถือเอาสวนคืออธรรมอัน
หนึ่ง บางขอบางอยาง กลาวอยูซึ่งอธรรมนั้นวา นี้เปนธรรม ดวยทําในใจ
วา เราจักทําอธรรมนี้วาธรรม ดวยประการอยางนี้ สกุลแหงอาจารยของพวก
เราจักยอดเยี่ยม, และพวกเราจักเปนคนมีหนามีตาในโลก ชือ่ วาแสดงอธรรม
วา ธรรม
เมื่อถือเอาสวนอันหนึ่ง ในสวนแหงธรรมทั้งหลายกลาวอยูวา นี้เปน
อธรรม อยางนั้นนั่นแล ชื่อวาแสดงธรรมวา มิใชธรรม
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โดยวินัยปริยาย สวนกรรมทีพ่ ึงโจทแลวให ๆ การแลวทําตาม
ปฏิญญา ดวยวัตถุที่เปนจริง ชื่อวาธรรม. กรรมทีไ่ มโจท ไมให ๆ การ
ทําดวยไมปฏิญญา ดวยวัตถุไมเปนจริง ชื่อวาอธรรม
โดยสุตตันตปริยาย ขอนี้ คือ ราควินัย โทสวินัย โมหวินัย สังวร
ปหานะ การพิจารณา ชื่อวาวินัย. ขอนี้ คือ ความไมกําจัดกิเลสมีราคะเปน
ตน ความไมสํารวม ความไมละ การไมพิจารณา ชื่อวาอวินัย.
โดยวินัยปริยาย ขอนี้ คือ วัตถุสมบัติ ญัตติสมบัติ อนุสาวนา
สมบัติ สีมาสมบัติ ปริสสมบัติ ชื่อวาวินัย. ขอนี้ คือ วัตถุวิบัติ ฯลฯ
ปริสวิบัติ ชือ่ วาอวินัย.
โดยสุตตันตปริยาย คํานี้วา สติปฏฐาน ๔ ฯลฯ อริยมรรคมีองค ๘
ชื่อวาอันพระตถาคตทรงภาษิตแลว ตรัสแลว. คํานี้วา สติปฎฐาน ๓ ฯลฯ
มรรคมีองค ๙ ชื่อวาอันพระตถาคตไมทรงภาษิตแลว ไมตรัสแลว.
โดยวินัยปริยาย คํานี้วา ปาราชิก ๔ สังฆาทิเสส ๑๓ อนิยต ๒
นิสสัคคิยปาจิตตีย ๓๐ ชื่อวาอัน พระตถาคตทรงภาษิตแลว . ตรัสแลว คํานี้วา
ปาราชิก ๓ สังฆาทิเสส ๑๔ อนิยต ๓ นิสสิคคิยปาจิตตีย ๓๑ ชื่อวาอันพระตถาคตไมทรงภาษิตแลว ไมตรัสแลว.
โดยสุตตันตปริยาย ขอนี้ คือ การเขาผลสมาบัติ การเขามหากรุณา
สมาบัติ การเล็งดูสัตวโลกดวยพุทธจักษุทุกวัน การแสดงสุตตันตะ การตรัส
ชาดกเนื่องดวยความเกิดเรื่องขึ้น ชื่อวาอันพระตถาคตทรงประพฤติเสมอ. ขอ
นี้ คือ การไมเขาผลสมาบัติทุกวัน ฯลฯ การไมตรัสชาดก ชื่อวาอันพระตถาคตไมทรงประพฤติเลย.
โดยวินัยปริยาย ขอนี้ คือ การอยูจําพรรษาแลว บอกลาแลว จึง
หลีกไปสูที่จาริก ของภิกษุผรู ับนิมนตแลว การปวารณาแลวจึงหลีกไปสูที่จาริก
ความทําการตอนรับกอนกับภิกษุอาคันตุกะ ชื่อวาอันพระตถาคตทรงประพฤติ
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เสมอ ความไมกระทํากิจมีไมบอกลากอนเที่ยวไปสูที่จาริกนั้นนั่นแล ชือ่ วา
อันพระตถาคตไมทรงประพฤติและ
โดยสุตตันตปริยาย ขอนี้ คือ สติปฎฐาน ๔ ฯลฯ อริยมรรคมีองค ๘
ชื่อวาอันพระตถาคตทรงบัญญัติแลว. ขอนี้ คือ สติปฏฐาน ๓ ฯลฯ มรรค
มีองค ๙ ชื่อวาอันพระตถาคตไมทรงบัญญัติแลว.
โดยวินัยปริยาย ขอนี้ คือ ปาราชิก ๔ ฯลฯ นิสสัคคียปาจิตตีย ๓๐
ชื่อวาอันพระตถาคตทรงบัญญัติแลว. ขอนี้ คือ ปาราชิก ๓ ฯลฯ นิสสัคคียปาจิตตีย ๓๑ ชื่อวาอันพระตถาคตไมทรงบัญญัติแลว.
อนาบัติที่พระตถาคตตรัสแลวในสิกขาบทนั้น ๆ วา ไมเปนอาบัติแก
ภิกษุผูไมรู ผูไมมีไถยจิต ผูไมประสงคจะใหตาย ผูไมประสงคจะอวด ผู
ไมประสงคจะปลอย ชือ่ วาอนาบัติ อาบัติที่พระตถาคตตรัสแลวโดยนัยเปนตน
วา เปนอาบัติแกภิกษุผูรูอยู ผูมีไถยจิต ชื่อวาอาบัติ. อาบัติ ๕ กอง ชื่อวา
อาบัติเบา. อาบัติ ๒ กอง ชื่อวาอาบัติหนัก. อาบัติ ๖ กอง ชื่อวาอาบัติมี
สวนเหลือ. กองอาบัติปาราชิกกองเดียว ชื่อวาอาบัติไมมีสวนเหลือ. อาบัติ ๒
กอง ชื่อวาอาบัติชั่วหยาบ. อาบัติ ๕ กอง ชื่อวาอาบัติไมชั่วหยาบ.
ก็ในธรรมและอธรรมเปนตน ที่กลาวแลวโดยวินัยปริยายนี้ ภิกษุผู
กลาวอยูซึ่งธรรมมีประการดังกลาวแลววา นี้ไมใชธรรม โดยนัยกอนนั่นแล
ชื่อวาแสดงธรรมวา มิใชธรรม.
เมื่อกลาวอยูซึ่งขอที่มิใชวินัยวา นี้เปนวินัย ชื่อวา แสดงขอที่มิใช
วินัยวา วินัย ฯลฯ เมื่อกลาวอยูซึ่งอาบัติไมชั่วหยาบวา นี้เปนอาบัติชั่วหยาบ
ชื่อวาแสดงอาบัติไมชั่วหยาบวา อาบัติชั่วหยาบ.
ครั้นแสดงอธรรมวา เปนธรรม ฯลฯ หรือครั้นแสดงอาบัติไมชั่ว
หยาบวา อาบัติชั่วหยาบ อยางนั้นแลว ไดพวกแลวกระทําสังฆกรรม ๔
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อยางใดอยางหนึ่ง เปนแผนก ในสีมาเดียวกัน สงฆชื่อวาเปนอันภิกษุเหลานั้น
ทําลายแลว .
ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา ภิกษุทั้งหลายเหลานั้น
ยอมแตกไปเพราะเภทกรวัตถุ ๑๘ ประการนี้ เปนอาทิ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อปกสฺสนฺติ มีความวา ยอมแยง คือ
ยอมแบงซึ่งบริษัท ไดแกยอมคัดบริษัทใหลุกไปนั่ง ณ สวนขางหนึ่ง.
บทวา อวปกาสนฺติ มีความวา ยอมยุยงอยางยิ่ง คือ ภิกษุทั้งหลาย
จะเปนผูไมปรองดองกันโดยประการใด ยอมกระทําโดยประการนั้น.
บทวา อาเวณิก คือ แผนกหนึง่ .
ขอวา เอตฺตาวตา โข อุปาลิ สงฺโฆ ภินฺโน โหติ มีความ
วา ครั้นเมือ่ ภิกษุทั้งหลาย แสดงวัตถุอันใดอันหนึ่งแมวัตถุอันเดียว ใน
เภทกรวัตถุ ๑๘ แลว ใหภิกษุทั้งหลายหมายรูดวยเหตุนั้น ๆ วา ทานทั้งหลายจงจับสลากนี้ ทานจงชอบใจสลากนี้ ดังนี้ ใหจับสลากแลว ทําสังฆกรรม
แผนกหนึ่ง อยางนั้นแลว สงฆยอมเปนอันแตกกัน. สวนในคัมภีรบริวาร
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา อุบาลี สงฆยอมแตกกันดวยอาการ* ๕ เปนอาทิ.
คํานั้นกับลักษณะแหงสังฆเภทนี้ ที่ตรัสในสังฆเภทักขันธกะนี้ โดยใจความไม
มีความแตกตางกัน. และขาพเจาจักประกาศขอแตกตางกันแหงคํานั้น ในคัมภีร
บริวารนั้นแล.
คําที่เหลือในบททั้งปวง ตื้นทั้งนั้น ฉะนั้นแล.
สังฆเภทักขันธกวรรณนา จบ
* ปริวาร. ๔๙๕.
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วัตตขันธกะ
เรื่องพระอาคันตุกะ
[๔๑๔] โดยสมัยนั้น พระผูมพี ระภาคพุทธเจา ประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้น
พระอาคันตุกะ สวมรองเทาเขาไปสูอารามก็มี กั้นรมเขาไปสูอารามก็มี คลุม
ศีรษะเขาไปสูอารามก็มี พาดจีวรบนศีรษะเขาไปสูอารามก็มี ลางเทาดวยน้ํา
ฉันก็มี ไมไหวภิกษุเจาถิ่นผูแกพรรษากวาก็มี ไมถามเสนาสนะก็มี มีพระอาคันตุกะรูปหนึ่ง ถอดลิ่มแลวผลักบานประตูเขาไปสูวิหารที่ไมมีใครอยูโดย
พลัน งูตกจากเบื้องบนลงมาที่คอของเธอ เธอกลัวรองขึ้นสุดเสียง ภิกษุทั้ง
หลายรีบเขาไปถามวา ทานรองสุดเสียงทําไม เธอจึงบอกเรื่องนั้นแกภิกษุ
ทั้งหลาย บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย.. . ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนา
วา ไฉน พระอาคันตุกะจึงสวมรองเทาเขาไปสูอารามก็มี กั้นรมเขาไปสูอาราม
ก็มี คลุมศีรษะเขาไปสูอารามก็มี พาดจีวรบนศีรษะเขาไปสูอารามก็มี ลางเทา
ดวยน้ําฉันก็มี ไมไหวภิกษุเจาถิ่นผูแกพรรษากวาก็มี ไมถามเสนาสนะก็มี
แลวกราบทูลเรื่องนั้น แดพระผูมีพระภาคเจา.
พระผูมีพระภาคเจา . . . ทรงสอบถามวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขาววา
ภิกขุอาคันตุกะสวมรองเทาเขาไปสูอารามก็มี กัน้ รมเขาไปสูอารามก็มี คลุม
ศีรษะเขาไปสูอารามก็มี พาดจีวรบนศีรษะเขาไปสูอารามก็มี ลางเทาดวยน้ําฉัน
ก็มี ไมไหวภิกษุเจาถิ่นผูแกพรรษากวาก็มี ไมถามเสนาสนะก็มี จริงหรือ.
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.
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พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ไฉน
ภิกษุอาคันตุกะจึงไดสวมรองเทาเขาไปสูอารามก็มี กั้นรมเขาไปสูอารามก็มี
คลุมศีรษะเขาไปสูอารามก็มี พาดจีวรบนศรีษะเขาไปสูอารามก็มี ลางเทาดวย
น้ําฉันก็มี ไมไหวภิกษุเจาถิ่นผูแกพรรษากวาก็มี ไมถามเสนาสนะก็มี ดูกอ น
ภิกษุทั้งหลาย การกระทําของภิกษุเหลานั้น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของ
ชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส . . . ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติวัตรแกภิกษุอาคันตุกะ
ทั้งหลาย โดยประการที่ภิกษุอาคันตุกะทั้งหลายจะพึงประพฤติเรียบรอย.
อาคันตุกวัตร
[๔๑๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุอาคันตุกะคิดวา จักเขาไปสูอาราม
เดี๋ยวนี้พึงถอดรองเทาเคาะ แลวถือไปต่ํา ๆ ลดรม เปดศีรษะ ลดจีวรบน
ศีรษะลงไวที่บา ไมตองรีบรอน พึงเขาไปสูอารามตามปกติ เมื่อเขาไปสู
อารามพึงสังเกตวา ภิกษุเจาถิ่นประชุมกันที่ไหน ภิกษุเจาถิ่นประชุมกันทีใ่ ด
คือ ที่โรงฉัน มณฑป หรือโคนไม พึงไปที่นั้น วางบาตรไวที่แหงหนึ่ง
วางจีวรไวที่แหงหนึ่ง พึงถืออาสนะที่สมควรนั่ง พึงถามถึงน้ําฉัน พึงถามถึง
น้ําใชวา ไหนน้ําฉัน ไหนน้ําใช ถาตองการน้ําฉัน พึงตักน้ําฉันมาดื่ม ถา
ตองการน้ําใช พึงตักน้ําใชมาลางเทา เมื่อลางเทา พึงรดน้ําดวยมือขางหนึ่ง
พึงลางเทาดวยมือขางหนึ่ง รดน้ําดวยมือใด ไมพึงลางเทาดวยมือนั้น พึงถาม
ถึงผาเช็ดรองเทาแลวจึงเช็ดรองเทา เมื่อจะเช็ดรองเทา พึงใชผาแหงเช็ดกอน
ใชผาเปยกเช็ดทีหลัง พึงซักผาเช็ดรองเทาบิดแลวผึ่งไวที่ควรแหงหนึ่ง ถาภิกษุ
เจาถิ่นแกพรรษากวา พึงอภิวาท ถาออนพรรษกวา พึงใหเธออภิวาท พึง
ถามถึงเสนาสนะวา เสนาสนะไหนถึงแกผม พึงถามถึงเสนาสนะที่มีภิกษุอยู
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หรือที่ไมมีภิกษุอยู พึงถามถึงโคจรคาม พึงถามถึงอโคจรคาม พึงถามถึงสกุล
ทั้งหลายที่ไดรับสมมติวาเปนเสกขะ พึงถามถึงที่ถายอุจจาระ พึงถามถึงที่ถาย
ปสสาวะ พึงถามถึงน้ําฉัน พึงถามถึงน้ําใช พึงถามถึงไมเทา พึงถามถึงกติกาสงฆ
ที่ตั้งไววา ควรเขาเวลาเทาไร ควรออกเวลาเทาไร ถาวิหารไมมีภิกษุอยู พึงเคาะ
ประตูรออยูสักครูหนึ่งแลวถอดลิ่มผลักบานประตู ยืนอยูขา งนอกแลดูใหทั่ว ถา
วิหารรก หรือเตียงซอนอยูบนเตียงหรือตั่งซอนอยูบนตั่ง เสนาสนะมีละอองจับ
อยูเบื้องบน ถาอุตสาหะอยู พึงชําระเสีย เมื่อจะชําระวิหาร พึงขนเครื่องลาดพื้น
ออกไปวางไวที่ควรแหงหนึ่งกอน พึงขนเขียงรองเทาเตียงออกไปวางไวที่ควร
แหงหนึ่ง พึงขนฟูกและหมอนออกไปวางไวที่ควรแหงหนึ่ง พึงขนผานิสีทนะ
และผาปูนอนออกไปวางไวที่ควรแหงหนึ่ง เตียง ตั่ง อันภิกษุพึงยกต่ํา ๆ ทําให
เรียบรอย อยาใหครูดสี กระทบบานและกรอบประตู ขนไปวางไวที่ควรแหง
หนึ่ง กระโถนพึงขนออกไปวางไวที่ควรแหงหนึ่ง พนักอิงพึงขนออกไปวางไวที่
ควรแหงหนึ่งถาในวิหารมีหยากเยื่อ พึงกวาดแตเพดานลงมากอน พึงเช็ดกรอบ
หนาตาง ประตูและมุมหอง ถาฝาทาน้ํามันขึ้นรา พึงเอาผาชุบน้ําบิดแลวเช็ด ถา
พื้นทาสีดําขึ้นรา พึงเอาผาชุบน้ําบิดแลวเช็ด ถาพื้นไมไดทา พึงเอาน้ําพรม
แลวกวาด ดวยคิดวาอยาใหฝุนกลบวิหาร พึงเก็บกวาดหยากเยื่อไปทิ้งเสีย ณ
ที่ควรแหงหนึ่ง เครื่องลาดพื้น พึงผึ่งแดดชําระเคาะปด แลวขนกลับไปปูไว
ตามเดิม เขียงรองเทาเตียง พึงผึ่งแดด ขัด เช็ดแลวขนกลับตั้งไวตามเดิม
เตียง ตั่ง พึงผึ่งแดด ขัดสีเคาะ ยกตํา ๆ ทําใหดี อยาใหครูดสี กระทบ
บานและกรอบประตู ขนกลับตั้งไวตามเดิม ฟูกและหมอนตากแหงแลว สลัด
ปดใหสะอาด ขนกลับวางไวตามเดิม ผาปูนั่งและผาปูนอนตากแหงแลว สลัด
ใหสะอาด ขนกลับปูไวตามเดิม กระโถน พนักอิง ตากแลว พึงเช็ด ขน
กลับไปทั้งไวตามเดิม พึงเก็บบาตร จีวร เมื่อเก็บบาตร พึงเอามือขางหนึ่ง
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จับบาตร เอามือขางหนึ่งลูบคลําใตเตียงหรือใตตั่ง แลวเก็บบาตร แตอยาเก็บ
บาตรบนพื้นที่ปราศจากเครื่องรอง เมื่อเก็บจีวร พึงเอามือขางหนึ่งถือจีวรเอา
มือขางหนึ่งลูบราวจีวรหรือสายระเดียง พึงทําชายไวขางนอก ขนดไวขางใน
เก็บจีวร ถามีลมเจือดวยผงคลีพัดมาทางทิศตะวันออก พึงปดหนาตางดาน
ตะวันออก ถามีลมเจือดวยผงคลีพัดมาทางทิศตะวันตก พึงปดหนาตางดาน
ตะวันตก ถามีลมเจือดวยผงคลีพัดมาทางทิศเหนือ พึงปดหนาตางดานเหนือ
ถามีลมเจือดวยผงคลีพัดมาทางทิศใต พึงปดหนาตางดานใต ถาฤดูหนาว
กลางวันพึงเปดหนาตาง กลางคืนพึงปด ถาฤดูรอ น กลางวันพึงปดหนาตาง
กลางคืนพึงเปด ถาบริเวณ ซุมน้ํา โรงฉัน โรงไฟ วัจจกุฎีรก พึงปดกวาด
เสีย ถาน้ําฉัน น้ําใชไมมี พึงจัดตั้งไว ถาน้ําในหมอชําระไมมี พึงตักน้ํา
มาไวในหมอชําระ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้แล เปนวัตรของภิกษุอาคันตุกะทั้งหลายซึ่ง
ภิกษุอาคันตุกะทั้งหลายพึงประพฤติเรียบรอย.
อาวาสิกวัตร
[๔๑๖] สมัยนั้น ภิกษุเจาถิ่นเห็นพระอาคันตุกะแลว ไมปูอาสนะ
ไมตั้งน้ําลางเทา ไมตั้งตั่งรองเทา ไมตั้งกระเบื้องเช็ดเทาไว ไมลุกรับบาตร
จีวร ไมถามดวยน้ําฉัน ไมถามดวยน้ําใช ไมไหวพระอาคันตุกะแมผูแกกวา
ไมจัดเสนาสนะให บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย. .. ตางก็เพงโทษ ติเตียน
โพนทะนาวา ไฉน ภิกษุเจาถิ่น เห็นพระอาคันตุกะแลว จึงไมปูอาสนะ
ไมตั้งน้ําลางเทา ไมตั้งตั่งรองเทา ไมตั้งกระเบื้องเช็ดเทา ไมลุกรับบาตร
จีวร ไมถามดวยน้ําฉัน ไมถามดวยน้ําใช ไมไหวพระอาคันตุกะผูแกกวา ไม
จัดเสนาสนะให จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.
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พระผูมีพระภาคเจา ... ทรงสอบถามวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ขาววา
. . .จริงหรือ.
ภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.
พระผูมีพระภาคเจาทรงติเตียน. . . ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถารับสั่งกะ
ภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติวัตร
แกภิกษุเจาถิ่นทั้งหลาย โดยประการที่ภิกษุเจาถิ่นทั้งหลายจะพึงประพฤติ
เรียบรอย.
[๔๑๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเจาถิ่นเห็นภิกษุอาคันตุกะผูแกกวา
แลวพึงปูอาสนะ พึงตั้งน้ําลางเทา ตั่งรองเทา กระเบื้องเช็ดเทา พึงลุกรับ
บาตร จีวร พึงถามดวยน้ําฉัน พึงถามดวยน้ําใช ถาอุตสาหะ พึงเช็ดรองเทา
เมื่อจะเช็ดรองเทา พึงใชผาแหงเช็ดกอนใชผาเปยกเช็ดทีหลัง พึงซักผาเช็ด
รองเทาบิดแลวผึ่งไว ณ ที่ควรแหงหนึ่ง พึงอภิวาทภิกษุอาคันตุกะผูแกกวา
พึงจัดเสนาสนะถวายวา เสนาสนะนั่นถึงแกทาน พึงบอกเสนาสนะที่มีภิกษุอยู
หรือไมมีภิกษุอยู พึงบอกโคจรคาม พึงบอกอโคจรคาม พึงบอกสกุลที่เปน
เสกขสมมติ พึงบอกที่ถายอุจจาระ พึงบอกที่ถายปสสาวะ พึงบอกน้ําฉัน
พึงบอกน้ําใช พึงบอกไมเทา พึงบอกกติกาสงฆที่ตั้งใจวา เวลานี้ควรเขา เวลา
นี้ควรออก ถาภิกษุอาคันตุกะออนพรรษากวา พึงนั่งบอกวา ทานจงวางบาตร
ที่นั่น จงวางจีวรที่นั่น จงนั่งอาสนะนี้ พึงบอกน้ําฉัน พึงบอกน้ําใช พึงบอก
ผาเช็ดรองเทา พึงแนะนําภิกษุอาคันตุกะใหอภิวาท พึงบอกเสนาสนะวา
เสนาสนะนั่นถึงแกทาน พึงบอกเสนาสนะที่มีภิกษุอยู หรือไมมีภิกษุอยู พึง
บอกโคจรคาม พึงบอกอโคจรคาม พึงบอกสกุลที่เปนเสกขสมมติ พึงบอก
ที่ถายอุจจาระ พึงบอกที่ถายปสสาวะ พึงบอกน้ําฉัน พึงบอกน้ําใช พึงบอก
ไมเทา พึงบอกกติกาสงฆที่ตั้งไววา เวลานี้ควรเขา เวลานี้ควรออก.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้แล เปนวัตรของภิกษุเจาถิ่นทั้งหลายซึ่งภิกษุ
เจาถิ่นทั้งหลายพึงพระพฤติเรียบรอย.
คมิกวัตร
[๔๑๘] สมัยนัน้ ภิกษุผูเตรียมจะไปไมเก็บเครื่องไม เครื่องดิน
เปดประตูหนาตางทิ้งไว ไมมอบหมายเสนาสนะ แลวหลีกไป เครื่องไม
เครื่องดิน เสียหาย เสนาสนะไมมีใครรักษา บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย...
ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุผูเตรียมจะไป จึงไมเก็บ
เครื่องไม เครื่องดิน เปดประตูหนาตางทิ้งไว ไมมอบหมายเสนาสนะ แลว
หลีกไป เครื่องไม เครือ่ งดินเสียหาย เสนาสนะไมมีใครรักษา จึงกราบทูล
เรื่องนั้น แดพระผูมีพระภาคเจา.
พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขาววา
. . .จริงหรือ.
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริงพระพุทธเจาขา.
พระผูมีพระภาคเจา... ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุทั้งหลาย
วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติวัตรแกภิกษุผูเตรียม
จะไป โดยประการที่ภิกษุเตรียมจะไปพึงประพฤติเรียบรอย.
[๔๑๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูเตรียมจะไปพึงเก็บเครื่องไม
เครื่องดิน ปดประตูหนาตาง มอบหมายเสนาสนะ ถาภิกษุไมมี พึงมอบหมาย
สามเณร ถาสามเณรไมมี พึงมอบหมายคนวัด ถาคนวัดไมมี พึงมอบหมาย
อุบาสก ถาไมมีภิกษุสามเณร คนวัดหรืออุบาสก พึงยกเตียงขึ้น วางไวบน
ศิลา ๔ แผน แลวพึงยกเตียงซอนเตียง ยกตั่งซอนตั่ง แลวกองเครื่องเสนาสนะ
ไวขางบน เก็บเครื่องไม เครื่องดิน ปดประตูหนาตาง แลวจึงหลีกไป ถา
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วิหารฝนรั่ว ถาอุตสาหะอยูพึงมุง หรือพึงทําความขวนขวายวา จะมุงวิหารได
อยางไร ถาไดตามความขวนขวายอยางนี้ นั่นเปนความดี ถาไมได ที่ใดฝน
ไมรั่ว พึงยกเตียงขึ้นวางบนศิลา ๔ แผน ในที่นนั้ แลวพึงยกเตียงซอนเตียง
ยกตั่งซอนตั่ง แลวกองเครื่องเสนาสนะไวขางบน เก็บเครื่องไม เครือ่ งดิน
ปดประตูหนาตางแลวจึงหลีกไป ถาวิหารฝนรั่วทุกแหง ถาอุตสาหะอยู พึงขน
เครื่องเสนาสนะเขาบาน หรือพึงทําความขวนขวายวา จะขนเครื่องเสนาสนะ
เขาบานอยางไร ถาไดตามความขวนขวายอยางนี้ นั่นเปนความดี ถาไมได
พึงยกเตียงขึ้นวางบนกอนศิลา ๔ แผนในที่แจง แลวพึงยกเตียงซอนเตียง ยก
ตั่งซอนตั่ง กองเครื่องเสนาสนะไวขางบน เก็บเครื่องไม เครื่องดิน แลว
คลุมดวยหญาหรือใบไม แลวจึงหลีกไปดวยคิดวา อยางไรเสีย สวนของเตียงตั่ง
คงเหลืออยูบาง.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้แล เปนวัตรของภิกษุผูเตรียมจะไป ซึ่งภิกษุ
ผูเตรียมจะไปพึงพระพฤติเรียบรอย.
ภัตตานุโมทนา
[๔๒๐] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายไมอนุโมทนาในโรงฉัน คนทั้งหลาย
จึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรจึง
ไดไมอนุโมทนาในโรงฉัน ภิกษุทั้งหลายไดยินคนพวกนั้นเพงโทษ ติเตียน
โพนทะนาอยู จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา
ลําดับนั้น พระผูม ีพระภาคเจาทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปน
เคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวรับสัง่ กะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหอนุโมทนาในโรงฉัน.
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[๔๒๑] ครั้งนั้น ภิกษุทั้งหลายคิดวา ใครหนอพึงอนุโมทนาใน
โรงฉัน แลวจึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.
ลําดับนั้น พระผูม ีพระภาคเจาทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปน
เคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุผูเถระอนุโมทนาโนโรงฉัน.
[๔๒๒] สมัยนั้น ประชาชนหมูหนึ่งถวายภัตรแกพระสงฆ ทาน
พระสารีบุตรเปนสังฆเถระ ภิกษุทั้งหลายคิดวา พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาต
ใหภิกษุผูเถระอนุโมทนาในโรงฉัน จึงเหลือทานพระสารีบุตรไวรูปเดียว แลว
พากันกลับไป.
ลําดับนั้น ทานพระสารีบุตรแสดงความยินดีกะคนเหลานั้น แลวได
ไปทีหลังรูปเดียว.
พระผูมีพระภาคเจาไดทอดพระเนตรเห็นทานพระสารีบุตรเดินมาแตไกลรูปเดียว จึงรับสั่งถามวา ดูกอนสารีบุตร ภัตรมีมากมายกระมัง.
ทานพระสารีบุตรทูลวา พระพุทธเจาขา ภัตรมีมากมาย แตภิกษุ
ทั้งหลายละขาพระพุทธเจาไวผูเดียว แลวพากันกลับไป.
ลําดับนั้น พระผูม ีพระภาคเจาทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปน
เคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุเถรานุเถระ ๔ - ๕ รูปรออยูในโรงฉัน.
[๘๒๓] สมัยตอมา พระเถระรูปหนึ่งปวดอุจจาระรออยูในโรงฉัน
เธอกลั้นอุจจาระอยูจนสลบลมลง ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ รับสั่งวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อมีกรณียกิจ เราอนุญาตให
บอกลาภิกษุผูนั่งอยูในลําดับ แลวไปได.

พระวินัยปฎก จุลวรรค เลม ๗ ภาค ๒ - หนาที่ 345

ภัตตัคควัตร
[๔๒๔] สมัยนั้น พระฉัพพัคคียนุงหมไมเรียบรอย ไมมีมรรยาท
ไปสูโรงฉัน เดินแซงไปขางหนาพระเถระทั้งหลายบาง นั่งเบียดเสียดพระเถระ
บาง เกียดกันพวกภิกษุใหมดวยอาสนะบาง นั่งทับสังฆาฏิในละแวกบานบาง
บรรดาภิกษุผูที่เปนผูมักนอย. . .ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน
พระฉัพพัคคียจึงไดนุงหมไมเรียบรอย ไมมีมรรยาทไปสูโรงฉัน เดินแซงไป
ขางหนาพระเถระทั้งหลายบาง นั่งเบียดเสียดพระเถระบาง เกียดกันพวกภิกษุ
ใหมดวยอาสนะบาง นั่งทับสังฆาฏิในละแวกบานบาง จึงกราบทูลเรื่อง นั้นแด
พระผูมีพระภาคเจา.
พระผูมีพระภาคเจา . . .ทรงสอบถามวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขาววา
ภิกษุฉัพพัคคียนุงหมไมเรียบรอย ไมมมี รรยาทไปสูโรงฉัน เดินแซงไปขางหนา
พระเถระทั้งหลายบาง นั่งเบียดเสียดพระเถระบาง เกียดกันพวกภิกษุใหมดวย
อาสนะบาง นั่งทับสังฆาฏิในละแวกบานบาง จริงหรือ.
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.
พระผูมีพระภาคเจา. . . ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุทั้งหลาย
วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติวัตรในโรงฉันแก
ภิกษุทั้งหลาย โดยประการที่ภิกษุทั้งหลาย พึงประพฤติเรียบรอยในโรงฉัน.
[๔๒๕] ถาภัตตุเทสกบอกภัตกาลในอาราม ภิกษุเมื่อปกปดมณฑล ๓
พึงนุงใหเปนปริมณฑล คาดประคดเอว หมผาซอน ๒ ชั้นกลัดลูกดุม ลางบาตร
แลวถือเขาบานโดยเรียบรอย ไมตองรีบรอน ไมพึงเดินแซงไปขางหนาพระเถระทั้งหลาย พึงปกปดกายดวยดีไปในละแวกบาน พึงสํารวมดวยดีไปใน
ละแวกบาน พึงมีตาทอดลงไปในละแวกบาน อยาเวิกผาไปในละแวกบาน อยา
หัวเลาะลั่นไปในละแวกบาน พึงมีเสียงนอยไปในละแวกบาน อยาโยกกายไป
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ในละแวกบาน อยาไกวแขนไปในละแวกบาน อยาโคลงศีรษะไปในละแวกบาน
อยาค้ํากายไปในละแวกบาน อยาคลุมศรีษะไปในละแวกบาน อยาเดินกระโหยง
ไปในละแวกบาน พึงปกปดกายดวยดีนั่งในละแวกบาน พึงสํารวมดวยดีนั่งใน
ละแวกบาน พึงมีตาทอดลงนั่งในละแวกบาน อยาเวิกผานั่งในละแวกบาน
อยาหัวเราะลั่นนั่งในละแวกบาน พึงมีเสียงนอยนั่งในละแวกบาน อยาโยกกาย
นั่งในละแวกบาน อยาไกวแขนนั่งในละแวกบาน อยาโคลงศีรษะนั่งในละแวก
บาน อยาค้ํากายนั่งในละแวกบาน อยาคลุมศีรษะนั่ง ในละแวกบาน อยานั่ง
รัดเขาในละแวกบาน อยานั่งเบียดเสียดพระเถระ อยาเกียดกันภิกษุใหมดวย
อาสนะ อยานั่งทับสังฆาฏิในละแวกบาน เมื่อเขาถวายน้ํา พึงใชมือทั้งสอง
ประคองบาตรรับน้ํา พึงลางบาตรถือต่ํา ๆ ใหดี อยาใหครูดสี ถากระโถนมี
พึงคอย ๆ เทน้ําลงในกระโถน ดวยคิดวา กระโถนอยาเลอะเทอะดวยน้ํา ภิกษุ
ใกลเคียงอยาถูกน้ํากระเซ็น ผาสังฆาฏิอยาถูกน้ํากระเซ็น ถากระโถนไมมี
พึงคอย ๆ เทน้ําลงที่พื้นดิน. ดวยคิดวา ภิกษุใกลเคียงอยาถูกน้ํากระเซ็น ผาสังฆาฏิอยาถูกน้ํากระเซ็น เมื่อเขาถวายขาวสุก พึงใชมือทั้งสองประคองบาตร
รับขาวสุก พึงเวนเนื้อที่ไวสําหรับแกง ถามีเนยใส น้ํามัน หรือแกงออม
พระเถระควรบอกวา จงจัดถวายภิกษุทั้งหลายเทา ๆ กันทุกรูป พึงรับบิณฑบาต
โดยเคารพ พึงมีความสําคัญในบาตรรับบิณฑบาต พึงรับบิณฑบาตพอสม
กับแกง พึงรับบิณฑบาตพอเสมอขอบปากบาตร พระเถระไมพึงฉันกอนจน
กวาขาวสุกจะทั่วถึงภิกษุทุกรูป พึงฉันบิณฑบาตโดยเคารพ พึงมีความสําคัญ
ในบาตรฉันบิณฑบาต พึงฉันบิณฑบาตตามลําดับ พึงฉันบิณฑบาตพอสม
กับแกง ไมพึงฉันบิณฑบาตขยุมแตยอดลงไป ไมพึงกลบแกง หรือกับขาว
ดวยขาวสุก เพราะอยากไดมาก ไมอาพาธ ไมพึงขอแกง หรือขาวสุกเพื่อ
ประโยชนแกตนมาฉัน ไมพึงแลดูบาตรของภิกษุเหลาอื่นดวยหมายจะยกโทษ
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ไมพึงทําคําขาวใหใหญนัก พึงทําคําขาวใหกลมกลอม เมื่อคําขาวยังไมถึงปาก
ไมพึงอาปาก กําลังฉันไมพึงสอดมือทั้งหมดเขาในปาก ปากยังมีคําขาวไมพึงพูด
ไมพึงฉันเดาะคําขาว ไมพึงฉันกัดคําขาว ไมพึงฉันทํากระพุงแกมใหตุย ไม
พึงฉันสลัดมือ ไมพึงฉันทําเมล็ดขาวตก ไมพึงฉันแลบลิ้น ไมพึงฉันทําเสียง
ดังจั๊บ ๆ ไมพึงฉันทําเสียงซูด ๆ ไมพึงฉันเลียมือ ไมพึงฉันขอดบาตร ไม
พึงฉันเลียริมฝปาก ไมพงึ รับโอน้ําดวยมือเปอนอามิส พระเถระไมพึงรับน้ํา
กอนจนกวาภิกษุทั้งหมดฉันเสร็จ เมื่อเขาถวายน้ํา พึงใชมอื ทั้งสองประคอง
บาตรรับน้ํา พึงคอย ๆ ลางบาตร ถือต่ํา ๆ ใหดี อยาใหครูดสี ถากระโถนมี
พึงคอย ๆ เทน้ําลงในกระโถน ดวยคิดวา กระโถนอยาเลอะเทอะดวยน้ํา
ภิกษุใกลเคียงอยาถูกน้ํากระเซ็น ผูสังฆาฏิอยาถูกน้ํากระเซ็น ถากระโถนไมมี
พึงคอย ๆ เทน้ําลงบนพื้นดิน ดวยคิดวา ภิกษุใกลเคียงอยาถูกน้ํากระเช็น
ผาสังฆาฏิอยาถูกน้ํากระเซ็น ไมพงึ เทน้ําลางบาตรมีเมล็ดขาวในละแวกบาน
เมื่อกลับ ภิกษุใหมพึงกลับกอน พระเถระพึงกลับทีหลัง พึงปกปดกายดวยดี
ไปในละแวกบาน พึงสํารวมดวยดีไปในละแวกบาน พึงมีตาทอดลงไปใน
ละแวกบาน ไมพึ่งเวิกผาไปในละแวกบาน ไมพึงหัวเราะลั่นไปในละแวกบาน
พึงมีเสียงนอยไปในละแวกบาน ไมพึงโยกกายไปในละแวกบาน ไมพึงไกวแขน
ไปในละแวกบาน ไมพึงโคลงศีรษะไปในละแวกบาน ไมพึงค้ํากายไปใน
ละแวกบาน ไมพึงคลุมศีรษะไปในละแวกบาน ไมพึงเดินกระโหยงไปใน
ละแวกบาน.
กอนภิกษุทั้งหลาย นี้แล วัตรในโรงฉันของภิกษุทั้งหลาย ซึ่งภิกษุ
ทั้งหลายพึงประพฤติเรียบรอยในโรงฉัน.
ปฐมภาณวาร จบ
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ปณฑจาริกวัตร
[๔๒๖] สมัยนั้น ภิกษุผูเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตรนุงหมไมเรียบรอย
ไมมีมรรยาทเที่ยวบิณฑบาต ไมกําหนดเขาไปสูนิเวศนบาง ไมกําหนดออกไป
บาง รีบรอนเขาไปบาง รีบรอนออกไปบาง ยืนไกลเกินไปบาง ยืนใกล
เกินไปบาง ยืนนานเกินไปบาง กลับเร็วเกินไปบาง ภิกษุผูเที่ยวบิณฑบาต
เปนวัตรรูปหนึ่ง ไมกําหนดเขาไปสูนิเวศน เธอเขาใจวาประตูเขาไปสูหองนอย
แหงหนึ่ง ในหองนอยนั้นมีหญิงเปลือยกายนอนหงายอยู เธอไดเห็นหญิงนั้น
แลว รูวานี้ไมใชประตู นี้เปนหองนอย จึงออกจากหองนอยนั้นไป สามีของ
หญิงนั้นไดเห็นหญิงนั้นเปลือยกายนอนหงายก็สําคัญวา ภิกษุนี้ประทุษราย
ภรรยาของเรา จึงจับภิกษุนั้นทุบตี ในทันใด หญิงนั้นตื่นขึ้น เพราะเสียงนั้น
จึงถามสามีวา นายทานทุบตีภิกษุนี้ทําไม เขาตอบวา เพราะภิกษุนี้ประทุษราย
เธอ นางตอบวา นาย ภิกษุนี้ไมไดประทุษรายฉันเลย ทานไมไดทําอะไร
แลวใหปลอยภิกษุนั้น ภิกษุนั้นไปอารามบอกเรื่องนั้นแกภิกษุทั้งหลาย บรรดา
ภิกษุที่เปนผูมักนอย. . .ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุผู
เที่ยวบิณฑบาตเปนวัตรจึงนุงหมไมเรียบรอย ไมมมี รรยาทเที่ยวบิณฑบาต ไม
กําหนดเขาไปสูนิเวศนบาง ไมกําหนดออกไปบาง รีบรอนเขาไปบาง รีบรอน
ออกไปบาง ยืนไกลเกินไปบาง ยืนใกลเกินไปบาง ยืนนานเกินไปบาง
กลับเร็วเกินไปบาง จึงกราบทูลเรื่องนั้น แดพระผูมีพระภาคเจา
พระผูมีพระภาคเจา. ..ทรงสอบถามวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ขาววา
. . . จริงหรือ
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา
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พระผูมีพระภาคเจา .. .ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุทั้ง
หลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติวัตรแกภิกษุผูเที่ยว
บิณฑบาตเปนวัตร โดยประการที่ภิกษุผูเทียวบิณฑบาตเปนวัตร พึงประพฤติ
เรียบรอย.
[๔๒๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร คิดวา
จักเขาบานในบัดนี้ เมือ่ ปกปดมณฑลสาม พึงนุงใหเปนปริมณฑล คาดประ
คดเอวหมผาซอน ๒ ชั้น กลัดลูกดุม ลางบาตรแลว ถือเขาบานโดยเรียบรอย
ไมตองรีบรอน พึงปกปดกายดวยดีไปในละแวกบาน พึงสํารวมดวยดีไปในละ
แวกบาน พึงมีตาทอดลงไปในละแวกบาน อยาเวิกผาไปในละแวกบาน อยา
หัวเราะลั่นไปในละแวกบาน พึงมีเสียงนอยไปในละแวกบาน อยาโยกกายไป
ในละแวกบาน อยาไกวแขนไปในละแวกบาน อยาโคลงศีรษะไปในละแวกบาน
อยาค้ํากายไปในละแวกบาน อยาคลุมศีรษะไปในละแวกบาน อยาเดินกระโหยง
ไปในละแวกบาน เมื่อเขานิเวศนพึงกําหนดวา จักเขาทางนี้ จักออกทางนี้ อยา
รีบรอนเขาไป อยารีบรอนออกเร็วนัก อยายืนไกลนัก อยายืนใกลนัก อยายืน
นานนัก อยากลับเร็วนัก พึงยืนกําหนดวา เขาประสงคจะถวายภิกษา หรือไม
ประสงคจะถวาย ถาเขาพักการงาน ลุกจากที่นั่งจับทัพพี หรือจับภาชนะ หรือตั้ง
ไวพึงยืนดวยคิดวา เขาประสงคจะถวาย เมื่อเขาถวายภิกษา พึงแหวกผาซอนดวย
มือซาย พึงนอมบาตรเขาไปดวยมือขวา แลวพึงใชมือทั้งสองประคองบาตรรับ
ภิกษา และไมพึงมองดูหนาผูถวายภิกษา พึงกําหนดวาเขาประสงคจะถวายแกง
หรือไมประสงคจะถวาย ถาเขาจับทัพพี จับภาชนะ หรือตั้งไว พึงยืนอยูดวย
คิดวา เขาประสงคจะถวาย เมื่อเขาถวายภิกษาแลว พึงคลุมบาตรดวยผาซอน
แลวกลับโดยเรียบรอย ไมตองรีบรอน พึงปกปดกายดวยดี ไปในละแวกบาน
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พึงสํารวมดวยดีไปในละแวกบาน พึงมีตาทอดลงไปในละแวกบาน ไมพงึ เวิก
ผาไปในละแวกบาน ไมพึงหัวเราะลั่นไปในละแวกบาน พึงมีเสียงนอยไปใน
ละแวกบาน ไมพึงโยกกายไปในละแวกบาน ไมพึงไกวแขนไปในละแวก
บาน ไมพึงโคลงศีรษะไปในละแวกบาน ไมพึงค้ํากายไปในละแวกบาน ไมพึง
คลุมศรีษะไปในละแวกบาน ไมพึงเดินกระโหยงไปในละแวกบาน ภิกษุใดกลับ
บิณฑบาตจากบานกอน ภิกษุนั้น พึงปูอาสนะไว พึงจัดตั้งน้ําลางเทา ตั่งรองเทา
กระเบื้องเช็ดเทา พึงลางภาชนะรองของฉันตั้งไว พึงตั้งน้ําฉัน น้ําใชไว ภิกษุใด
กลับบิณฑบาตจากบานทีหลัง ถาอาหารที่ฉันแลวยังเหลืออยู ถาจํานงก็พึงฉัน
ถาไมจํานงก็พึงเททิ้ง ในที่ปราศจากของเขียวสด หรือพึงเทลงในน้ําที่ไมมีตัว
สัตว ภิกษุนั้นพึงรื้อขนอาสนะ เก็บน้ําลางเทา ตั่งรองเทา กระเบื้องเช็ดเทา พึง
ลางภาชนะรองของฉัน เก็บไว พึงเก็บน้ําฉัน น้ําใช พึงกวาดโรงฉัน ภิกษุ
ใดเห็นหมอน้ําฉัน หมอน้ําใช หรือหมอน้ําชําระวางเปลา ภิกษุนั้นพึงจัดหาไป
ตั้งไว ถาเปนการสุดวิสัย พึงกวักมือเรียกเพื่อนมา ใหชวยกันจัดตั้งไว แต
ไมพึงเปลงวาจาเพราะขอนั้นเปนเหตุ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้แลเปนวัตรของภิกษุผูเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร
ซึ่งภิกษุผูเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร พึงประพฤติเรียบรอย.
อารัญญกวัตร
[๔๒๘] สมัยนั้น ภิกษุมากรูปดวยกัน อยูในปา พวกเธอไมตั้งน้ําฉัน
ไมตั้งน้ําใชไว ไมติดไฟไว ไมเตรียมไมสีไฟไว ไมรูทางนักษัตร ไมรูทิศาภาค
พวกโจรพากันไปที่นั้น ไดถามภิกษุเหลานั้นวา ทานผูเจริญทั้งหลาย มีน้ําดื่ม
หรือ
ภ. ไมมี ทานทั้งหลาย
จ. มีน้ําใชหรือไม
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ภ. ไมมี ทานทั้งหลาย
จ. มีไฟหรือไม
ภ. ไมมี ทานทั้งหลาย
จ. มีไมสีไฟหรือไม
ภ. ไมมี ทานทั้งหลาย
จ. วันนี้ประกอบดวยฤกษอะไร
ภ. พวกเราไมรูเลย ทานทั้งหลาย
จ. นีท้ ิศอะไร
ภ. พวกเราไมรูเลย ทานทั้งหลาย.
ลําดับนั้น โจรเหลานั้นคิดกันวา พวกนีน้ ้ําดื่มก็ไมมี น้ําใชก็ไมมี
ไฟก็ไมมี ไมสีไฟก็ไมมี ทางนักษัตรก็ไมรู ทิศาภาคก็ไมรู พวกนี้เปนโจร
พวกนี้ไมใชภิกษุ จึงทุบตีแลวหลีกไป จึงภิกษุเหลานั้น แจงเรื่องนั้นแกภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลาย จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา
ลําดับนั้น พระผูม ีพระภาคเจาทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปน
เคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวตรัสกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย เพราะเหตุนั้น แล เราจักบัญญัติวัตรแกพวกภิกษุผูอยูปาเปนวัตร โดย
ประการที่ภิกษุผูอยูปาเปนวัตร พึงประพฤติเรียบรอย.
[๔๒๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูอยูปาเปนวัตร พึงลุกขึ้นแตเชา
ตรู พึงสวมถุงบาตร คลองบา พาดจีวรบนไหล สวมรองเทา เก็บเครื่องไม
เครื่องดินปดประตูหนาตาง แลวออกจากเสนาสนะ กําหนดรูวาจักเขาบานเดี่ยว
นี้ พึงถอดรองเทา เคาะต่ํา ๆ แลวใสถุง คลองบา เมื่อปกปดมณฑลสาม
พึงนุงใหเปนปริมณฑล คาดประคดเอว หมผาซอน ๒ ชั้น กลัดลูกดุม ลาง
บาตรแลวถือเขาบานโดยเรียบรอย ไมตองรีบรอน พึงปกปดกายดวยดีไปใน
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ละแวกบาน พึงสํารวมดวยดีไปในละแวกบาน. . .อยาเดินกระโหยงไปในละแวก
บาน เมื่อเขาสูนิเวศนพึงกําหนดวา จักเขาทางนี้ จักออกทางนี้ อยารีบรอนเขา
ไป อยารีบรอนออกมา อยายืนไกลนัก อยายืนใกลนัก อยายืนนานนัก อยากลับ
เร็วนัก ยืนอยูพึงกําหนดวา เขาประสงคจะถวายภิกษา หรือไมประสงคจะถวาย
เขาพักการงาน ลุกจากที่นั่ง จับทัพพี จับภาชนะ หรือตั้งไว พึงยืนอยูดวย
คิดวา เขาประสงคจะถวายเมื่อเขาถวายภิกษา พึงแหวกผาซอนดวยมือซาย พึง
นอมบาตรเขาไปดวยมือขวา พึงใชมือทั้งสองประคองบาตรรับภิกษา และไมพึง
มองดูหนาผูถวายภิกษา พึงกําหนดวา เขาประสงคจะถวายแกง หรือไมประสงคจะถวาย ถาเขาจับทัพพี จับภาชนะหรือตั้งไว พึงยืนอยูดวยคิดวาเขา
ประสงคจะถวาย เมื่อเขาถวายภิกษาแลว พึงคลุมบาตรดวยผาซอนแลวกลับ
โดยเรียบรอย ไมตองรีบรอน พึงปกปดกายดวยดีไปในละแวกบาน. . .ไมพึง
เดินกระโหยงไปในละแวกบาน ออกจากบานแลว เขาถุงบาตร คลองบา พับ
จีวร วางศีรษะ สวมรองเทาเดินไป ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูอยูปาเปนวัตร
พึงตั้งน้ําฉัน พึงตั้งน้ําใช พึงติดไฟไว พึงเริ่มไมสีไฟไว พึงเตรียมไมเทาไว
พึงเรียนทางนักษัตรพึงสิ้น หรือนางสวนไว พึงเปนผูฉลาดในทิศ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้แล เปนวัตรของภิกษุผูอยูปาเปนวัตร ซึ่งภิกษุ
ผูอยูปาเปนวัตร พึงประพฤติเรียบรอย.
เสนาสนวัตร
[๔๓๐] สมัยนั้น ภิกษุมากรูปดวยกันทําจีวรกรรมในที่แจง พระ
ฉัพพัคคียเคาะเสนาสนะบนที่สูงเหนือลม ภิกษุทงั้ หลายถูกธุลกี ลบ บรรดาภิกษุ
ที่เปนผูมักนอย...ตางเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุฉัพพัคคีย
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จึงไดเคาะเสนาสนะที่สูงเหนือลม ภิกษุทั้งหลายถูกธุลีกลบ จึงกราบทูลเรื่อง
นั้นแดพระผูมีพระภาคเจา
พระผูมีพระภาคเจา ...ทรงสอบถามวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขาววา
ภิกษุฉัพพัคคียเคาะเสนาสนะบนที่สูงเหนือลม ภิกษุทั้งหลายถูกธุลีกลบ จริง
หรือ
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา
พระผูมีพระภาคเจา. . . ครั้น แลวทรงทําธรรมีกถา รับสั่งกะภิกษุทั้ง
หลายวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติเสนาสนวัตรแก
ภิกษุทั้งหลายโดยประการที่ภิกษุทั้งหลาย พึงพระพฤติเรียบรอยในเสนาสนะ.
[๔๓๑] ภิกษุอยูในวิหารใด ถาวิหารนั้นรก ถาอุตสาหะอยู พึงชําระ
เมื่อจะชําระวิหาร พึงขนบาตร จีวร ออกไปวางไวที่ควรแหงหนึ่งกอน พึง
ขนผาปูนั่ง ผาปูนอน วางไวที่ควรแหงหนึ่ง พึงขนฟูกหมอน ออกไปวางไว
ที่ควรแหงหนึ่ง เตียงพึงยกต่ํา ๆ ขนออกไปใหดี อยาใหครูดสี กระทบกระแทกบานและกรอบประตู แลวตั้งไวที่ควรแหงหนึ่ง ตั่งพึงยกต่ํา ๆ ขนออกไป
ใหดี อยาใหครูดสีกระทบกระแตกบานและกรอบประตู แลวตั้งไวที่ควรแหงหนึ่ง
เขียงรองเทาเตียง พึงขนออกไปวางไวที่ควรแหงหนึ่ง พนักอิงพึงขนออกไป
วางไวที่ควรแหงหนึ่ง เครื่องลาดพื้นพึงกําหนดที่ปูไวเดิม แลวขนออกไปวาง
ไวที่ควรแหงหนึ่ง ถาในวิหารมีหยากไย พึงกวาดแตเพดานลงมากอน พึงเช็ด
กรอบหนาตาง ประตูและมุมหอง ถาฝาทาน้ํามันขึ้นรา พึงเอาผาชุบน้ําบิดแลว
เช็ด ถาพื้นทาสีดําขึ้นรา พึงเอาผาชุบน้ําบิดแลวเช็ด ถาพื้นไมไดทํา พึงเอา
น้ําพรมแลวกวาดดวยคิดวา อยาใหฝุนกลบวิหาร พึงกวาดหยากเยื่อไปทิ้งเสีย
ณ ที่ควรแหงหนึ่ง ไมพึงเคาะเสนาสนะในที่ใกลภิกษุ ไมพึงเคาะเสนาสนะใน
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ที่ใกลวิหาร ไมพึงเคาะเสนาสนะในที่ใกลน้ําฉัน ไมพึงเคาะเสนาสนะในที่ใกล
น้ําใช ไมพึงเคาะเสนาสนะบนที่สูงเหนือลม พึงเคาะเสนาสนะในที่ใตลม
เครื่องลาดพื้นพึงผึ่งแดดในที่ควรแหงหนึ่ง ชําระ เคาะ ปด แลวขนกลับไป
ปูไวตามเดิม เขียงรองเทา เตียง พึงผึ่งแดดไวในที่ควรแหงหนึ่ง เช็ดแลว
ขนกลับตั้งไวตามเดิม เตียง ตั่ง พึงผึ่งแดดไวที่ควรแหงหนึ่ง ขัดสี เคาะ ยก
ต่ํา ๆทําใหดี อยาใหครูดสีกระทบบานและกรอบประตู ขนกลับตั้งไวตามเดิม
ฟูกและหมอน พึงตากไวที่ควรแหงหนึ่ง เคาะ ปดใหสะอาดแลวขนกลับตั้ง
ไวตามเดิม ผาปูนั่งและผาปูนอน พึงตากไวที่ควรแหงหนึ่ง สลัดใหสะอาด
แลวขนไปปูไวตามเดิม กระโถน พนักอิง พึงตากไวที่ควรแหงหนึ่ง เช็ด
แลวขนไปตั้งไวตามเดิม พึงเก็บบาตร จีวร เมื่อเก็บบาตร พึงเอามือขางหนึ่ง
จับบาตร เอามือขางหนึ่งลูบคลําใตเตียงหรือใตตั่งแลวเก็บบาตร แตอยาเก็บ
บาตรบนพื้นที่ปราศจากเครื่องรอง เมื่อจะเก็บจีวร พึงเอามือขางหนึ่งถือจีวร
เอามือขางหนึ่งลูบราวจีวร หรือสายระเดียง พึงทําชายไวขางนอก ขนดไวขาง
ใน เก็บจีวร ถามีลมเจือดวยผงคลีพัดมาทางทิศตะวันออก พึงปดหนาตาง
ดานตะวันออก ถามีลมเจือดวยผงคลีพัดมาทางทิศทะวันตก พึงปดหนาตาง
ดานตะวันตก ถามีลมเจือดวยผงคลีพัดมาทางทิศเหนือ พึงปดหนาตางดาน
เหนือ ถามีลมเจือดวยผงคลีพัดมาทางทิศใต พึงปดหนาตางดานใต ถาฤดู
หนาว กลางวันพึงเปดหนาตาง กลางคืนพึงปด ถาฤดูรอน กลางวัน พึง
ปดหนาตาง กลางคืนพึงเปด ถาบริเวณ ซุมน้ํา โรงฉัน โรงไฟ วัจจกุฎีรก
พึงปดกวาดเสีย ถาน้ําฉัน น้ําใชไมมี พึงจัดตั้งไว ถาน้ําในชําระไมมี พึง
ตักน้ํามาไวในชําระ ถาอยูในวิหารหลังเดียวกับภิกษุผูแกกวา ยังไมอาปุจฉา
ภิกษุผูแกกวา ไมพึงใหอุเทศ ไมพึงใหปริปุจฉา ไมพึงทําการสาธยาย ไมพึง
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แสดงธรรม ไมพึงตามประทีป ไมพงึ เปดหนาตาง ไมพึงปดหนาตาง ถาเดิน
จงกรมในที่จงกรมเดียวกับภิกษุผูแกกวา พึงเดินคลายตามภิกษุผูแกกวา และ
ไมพึงกระทบกระทั่งภิกษุผูแกกวา ดวยชายผาสังฆาฏิ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้แล เปนเสนาสนวัตรของภิกษุทั้งหลาย ซึ่ง
ภิกษุทั้งหลายพึงประพฤติเรียบรอยในเสนาสนะ.
ชันตาฆรวัตร
[๔๓๒] สมัยนั้น พระฉัพพัคคียถูกพระเถระทั้งหลายในเรือนไฟหาม
อยู อาศัยความไมเอื้อเฟอ ใสฟนมาก ติดไฟ ปดประตูแลวนั่งที่ประตู สวน
พระเถระทั้งหลายถูกความรอนแผดเผา ออกประตูไมได สลบลมลง บรรดา
ภิกษุที่เปนผูมักนอย . . .ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระฉัพพัคคียอันพระเถระทั้งหลายในเรือนไฟหามอยู จึงอาศัยความไมเอื้อเฟอ ใส
ฟนมาก ติดไฟปดประตูแลวนั่งที่ประตู สวนพระเถระทั้งหลายถูกความรอน
แผดเผา ออกประตูไมได สลบลมลง จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.
ประชุมสงฆทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคเจา . ..ทรงสอบถามวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขาววา
ภิกษุฉัพพัคคียอันพระเถระทั้งหลายในเรือนไฟหามอยู อาศัยความไมเอื้อเฟอ
ใสฟนมาก ติดไฟ ปดประตู แลวนั่งที่ประตู ภิกษุทั้งหลายถูกความรอนแผด
เผา ออกประตูไมได สลบลมลง จริงหรือ.
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.
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พระผูมีพระภาคเจา . . .ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุทั้งหลาย
วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุอันพระเถระในเรือนไฟหามอยู ไมพึงอาศัยความ
ไมเอื้อเฟอ ใสฟนมาก ติดไฟ รูปใดติดไฟตองอาบัติทุกกฏ.
อนึ่ง ภิกษุไมพึงปดประตู แลวนั่งขวางประตู รูปใดนัง่ ตองอาบัติ
ทุกกฏ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติวัตรในเรือนไฟ
แกภิกษุทั้งหลาย โดยประการที่ภิกษุทั้งหลาย พึงประพฤติเรียบรอยในเรือนไฟ.
[๔๓๓] ภิกษุใดไปสูเรือนไฟกอน ถามีเถามาก พึงเทเถาทิ้งเสีย ถา
เรือนไฟรก พึงกวาดเสีย ถาชานภายนอกรก พึงกวาดเสีย ถาบริเวณ ซุม
ประตู ศาลา เรือนไฟรก พึงกวาดเสีย พึงบดจุณไว พึงแชดินเหนียว พึงตัก
น้ําไวในรางน้ํา เมื่อจะเขาไปสูเรือนไฟ พึงเอาดินเหนียวทาหนา ปดทั้งขาง
หนาขางหลัง แลวจึงเขาไปสูเรือนไฟ ไมพึงนั่งเบียดเสียดพระเถระ ไมพึง
เกียดกันอาสนะภิกษุใหม ถาอุตสาหะอยู พึงทําบริกรรมแกพระเถระในเรือน
ไฟ เมื่อออกจากเรือนไฟ พึงถือตั่งสําหรับเรือนไฟแลวปดทั้งขางหนาขางหลัง
ออกจากเรือนไป ถาอุตสาหะอยู พึงทําบริกรรม แกพระเถระแมในน้ํา ไมพึง
อาบน้ําขางหนาพระเถระ แมเหนือน้ําก็ไมพึงอาบ อาบแลวเมื่อจะขึ้น พึงให
ทางแกพระเถระผูจะลง ภิกษุใดออกจากเรือนไฟภายหลัง ถาเรือนไฟเปรอะเปอน พึงลางใหสะอาด พึงลางรางแชดิน เก็บตั่งสําหรับเรือนไฟ ดับไฟ
ปดประตู แลวจึงหลีกไป.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้แล เปนวัตรในเรือนไฟของภิกษุทั้งหลาย ซึ่ง
ภิกษุทั้งหลายพึงพระพฤติเรียบรอยในเรือนไฟ.
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มูลเหตุวัจจกุฏีวัตร
[๔๓๔] สมัยนั้น ภิกษุรูปหนึ่งเปนชาติพราหมณ ถายอุจจาระแลว
ไมปรารถนาจะชําระดวยรังเกียจวา ใครจักจับตองของเลว มีกลิ่นเหม็นนี้ได
ในวัจจมรรคของเธอ มีหมูหนอนมั่วสุมอยู ตอมาเธอไดแจงเรื่องนั้นแกภิกษุ
ทั้งหลาย.
ภิกษุทั้งหลายถามวา ก็ทานถายอุจจาระแลว ไมชําระ หรือ ขอรับ
ภิกษุนั้นตอบวา อยางนั้น ขอรบ
บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย .. .ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา
ไฉนภิกษุถายอุจจาระแลว จึงไมชําระ แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.
พระผูมีพระภาคเจา . . . ทรงสอบถามวา ดูกอนภิกษุ ขาววา เธอ
ถายอุจาระแลวไมชําระ จริงหรือ.
ภิกษุนั้นกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.
พระผูมีพระภาคเจา . . . ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุทั้งหลาย
วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุถายอุจจาระแลว เมื่อน้ํามีอยู จะไมชําระไมได
รูปใดไมชําระ ตองอาบัติทุกกฏ.
[๔๓๕] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลาย ถายอุจจาระในวัจจกุฎีตามลําดับผู
แกกวา นวกภิกษุทั้งหลายมาถึงกอน ปวดอุจจาระก็ตองรอ พวกเธอกลั้น
อุจจาระจนสลบลมลง ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.
พระผูมีพระภาคเจา ...ทรงสอบถามวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ขาววา
ภิกษุทั้งหลายถายอุจจาระในวัจจกุฎี . . . ตามลําดับผูแกกวา นวกภิกษุทั้งหลาย
มาถึงกอน ปวดอุจจาระก็ตองรอ พวกเธอกลั้นอุจจาระจนสลบลมลง จริงหรือ.
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ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา
พระผูมีพระภาคเจา...รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุไมพึงถายอุจจาระในวัจจกุฎี ตามลําดับผูแกกวา รูปใดถายตองอาบัติทุกกฏ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหถายอุจจาระตามลําดับของผูมาถึง
[๔๓๖] สมัยนั้น พระฉัพพัคคียเขาวัจจกุฎีเร็วเกินไปบาง เวิกผาเขา
ไปบาง ถอนหายใจพลางถายอุจจาระบาง เคี้ยวไมชําระฟนพลางถายอุจจาระ
บาง ถายอุจจาระนอกรางอุจจาระบาง ถายปสสาวะนวกรางบาง บวนเขฬะลง
ในรางปสสาวะบาง ชําระดวยไมหยาบบาง ทั้งไมชําระลงในชองถายอุจจาระ
บาง ออกมาเร็วเกินไปบาง เวิกผาออกมาบาง ชําระมีเสียงดังจะปุจะปุบาง
เหลือน้ําไวในกระบอกชําระบาง บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย . . .ตางก็เพงโทษ
ติเตียน โพทะนาวา ไฉนพระฉัพพัคคียจึงไดเขาวัจจกุฏีเร็วเกินไป เวิกผา
เขาไปบาง ถอนหายใจใหญพลางถายอุจจาระบาง เคี้ยวไมชําระฟนพลางถาย
อุจจาระบาง ถายอุจจาระนอกรางอุจจาระบาง ถายปสสาวะนอกรางปสสาวะบาง
บวนเขฬะลงในรางปสสาวะบาง ชําระดวยไมหยาบบาง ทิ้งไมชําระลงในชอง
ถายอุจจาระบาง ออกมาเร็วเกินไปบาง เวิกผาออกมาบาง ชําระมีเสียงดัง
จะปุจะปุบาง เหลือน้ําไวในกระบอกชําระบาง แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.
พระผูมีพระภาคเจา ... ทรงสอบถามวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ขาววา
... จริงหรือ.
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.
พระผูมีพระภาคเจา. .. ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุทั้งหลาย
วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติวัจจกุฏีวัตรแกภกิ ษุ
ทั้งหลาย โดยประการที่ภิกษุทั้งหลายพึงประพฤติเรียบรอยในวัจจกุฏี.
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วัจจกุฏีวัตร
[๔๓๗] ภิกษุใดไปวัจจกุฎี ภิกษุนั้นยืนอยูขางนอก พึงกระแอมขึ้น
แมภิกษุผูนั่งอยูขางในก็พึงกระแอมรับ พึงพาดจีวรไวบนราวจีวร หรือบนสาย
ระเดียง แลวเขาวัจจกุฎี ทําใหเรียบรอย ไมตองรีบรอน ไมพึงเขาไปเร็วนัก
ไมพึงเวิกผาเขาไป ยืนบนเขียงถายอุจจาาระ แลวจึงคอยเวิกผา ไมพึงถอน
หายใจใหญพลางถายอุจจาระ ไมพึงเคี้ยวไมชําระฟนพลางถายอุจจาระ ไมพึง
ถายอุจจาระนอกรางอุจจาระ ไมพึงถายปสสาวะนอกรางปสสาวะ ไมพงึ บวน
เขฬะลงในรางปสสาวะ ไมพึงชําระดวยไมหยาบ ไมพึงทิ้งไมชําระลงในชอง
ถายอุจจาระ ยืนบนเขียงถายแลวพึงปดผา ไมพึงออกมาเร็วนัก ไมพึงเวิกผา
ออกมา ยืนบนเขียงชําระแลวพึงเวิกผา ไมพึงชําระใหมีเสียงดังจะปุจะปุ ไม
พึงเหลือน้ําไวในกระบอกชําระ ยืนบนเขียงชําระแลวพึงปดผา ถาวัจจกุฎีอัน
ภิกษุถายไวเลอะเทอะ ตองลางเสีย ถาตะกราใสไมชําระเต็ม พึงเทไมชําระ
ถาวัจจกุฎีรก พึงกวาดวัจจกุฎี ถาชานภายนอก บริเวณ ซุมประตูรก พึง
กวาดเสีย ถาน้ําในหมอชําระไมมี พึงตักน้ํามาไวในหมอชําระ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้แล เปนวัจจกุฎีวัตรของภิกษุทั้งหลาย ซึง่
ภิกษุทั้งหลาย พึงประพฤติเรียบรอยในวัจจกุฎี.
มูลเหตุอุปชฌายวัตร
[๔๓๘] สมัยนั้น สัทธิวิหาริกทั้งหลายไมพระพฤติชอบในพระอุปชฌายะ บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย...ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนา
วา ไฉน สัทธิวิหาริกทั้งหลายจึงไมประพฤติชอบในพระอุปชฌายะ แลวกราบ
ทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา
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พระผูมีพระภาคเจา . . .ทรงสอบถามวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขาววา
สัทธิวิหาริกทั้งหลาย ไมประพฤติชอบในพระอุปชฌายะ จริงหรือ
ภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ไฉน
สัทธิวิหาริกทั้งหลายจึงไดไมประพฤติชอบในพระอุปชฌายะ ดูกอนภิกษุทั้ง
หลาย การกระทําของพวกเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยัง
ไมเลื่อมใส . . . ครั้นแลว ทรงทําธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติอุปชฌายวัตรแกสัทธิวิหาริกทั้งหลาย
โดยประการที่สัทธิวิหาริกทั้งหลาย พึงประพฤติเรียบรอยในอุปชฌายะ
อุปชฌายวัตร
[๔๓๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สัทธิวิหาริกพึงประพฤติชอบในอุปชฌายะ วิธีประพฤติชอบในอุปชฌายะนั้น ดังตอไปนี้
สัทธิวิหาริกพึงลุกขึ้นแตเชาตรู ถอดรองเทา หมผาเฉวียงบา แลว
ถวายไมชําระฟน ถวายน้ําลางหนา ปูอาสนะไว ถายาคูมี พึงลางภาชนะ
แลวนอมยาคูเขาไป เมื่ออุปชฌายะดื่มยาคูแลว พึงถวายน้ํา รับภาชนะมา ถือ
ต่ํา ๆ ลางใหเรียบรอย อยาใหกระทบ แลวเก็บไว เมื่ออุปชฌายะลุกแลว
พึงเก็บอาสนะ ถาที่นั้นรก พึงกวาดที่นั้นเสีย
ถาอุปชฌายะประสงคจะเขาบาน พึงถวายผานุง พึงรับผานุงผลัดมา
พึงถวายประคดเอว พึงซอนผาหมสองชั้นถวาย พึงลางบาตรแลว ถวายพรอม
ทั้งน้ํา ถาอุปชฌายะปรารถนาใหเปนปจฉาสมณะ พึงปกปดกายใหมีมณฑลสาม
นุงใหเปนปริมณฑล คาดประคดเอว ซอนผาหมสองชั้นหมคลุมกลัดลูกดุม
ลางบาตรแลวถือไป เปนปจฉาสมณะของอุปชฌายะ ไมพึงเดินใหหางนัก ให
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ชิดนัก พึงรับวัตถุที่เนื่องในบาตร เมื่ออุปชฌายะกําลังพูด ไมพึงพูดสอดขึ้น
ในระหวาง ๆ เมื่ออุปชฌายะกลาวถอยคําใกลตออาบัติ พึงหามเสีย เมื่อกลับ
พึงกลับมากอนแลว ปูอาสนะไว พึงวางน้ําลางเทา ตั่งรองเทา กระเบื้องเช็ด
เทาไว ใกล ๆ พึงรับบาตร จีวร พึงถวายผานุงผลัด พึงรับผานุงมา ถาจีวร
ชุมเหงื่อ พึงผึ่งแดดสักครูหนึ่ง แตอยาผึ่งทิ้งไวที่แดด พึงพับจีวร เมื่อจะ
พับจีวร พึงพับจีวรใหเหลื่อมมุมกัน ๔ นิ้ว ดวยตั้งใจมิใหมีรอยพับตรงกลาง
พึงสอดประคดเอวไวในขนดจีวร
ถาบิณฑบาตมี และอุปชฌายะประสงคจะฉัน พึงถวายน้ํา แลวนอม
บิณฑบาตเขาไป พึงถามอุปชฌายะถึงน้ําฉัน เมื่ออุปชฌายะฉันแลว พึงถวาย
น้ํารับบาตรมา ถือต่ํา ๆ ลางใหเรียบรอยอยาใหกระทบ ลางเช็ดใหหมดน้ํา
แลวพึงผึ่งไวที่แดดสักครูหนึ่ง แตอยาผึ่งทิ้งไวที่แดด พึงเก็บบาตร จีวร เมื่อ
เก็บบาตรพึงเอามือขางหนึ่งจับบาตร เอามือขางหนึ่งลูบคลําใตเตียงหรือใตตั่ง
แลวเก็บบาตร แตอยาเก็บบาตรไวบนพื้นที่ปราศจากเครื่องรอง เมื่อเก็บจีวร
พึงเอามือขางหนึ่งถือจีวร เอามือขางหนึ่งลูบราวจีวร หรือสายระเดียง แลว
ทําชายจีวรไวขางนอกขนดไวขางใน แลวเก็บจีวร เมื่ออุปชฌายะลุกขึ้นแลว
พึงเก็บอาสนะ เก็บน้ําลางเทา ตั่งรองเทา กระเบื้องเช็ดเทา ถาที่นั้นรก พึง
กวาดที่นั้นเสีย
ถาอุปชฌายะใครจะสรงน้ํา พึงจัดน้ําสรงถวาย ถาตองการน้ําเย็น
พึงจัดน้ําเย็นถวาย ถาตองการน้ํารอน พึงจัดน้ํารอนถวาย ถาอุปชฌายะใคร
จะเขาเรือนไฟ พึงบดจุณ แชดิน ถือตั่งสําหรับเรือนไฟแลวเดินตามหลัง
อุปชฌายะไปถวายตั่งสําหรับเรือนไฟ แลวรับจีวรมาวางไว ณ ที่ควรสวนขาง
หนึ่ง พึงถวายจุณ ถวายดิน ถาอุตสาหะอยู พึงเขาเรือนไฟ เมื่อเขาเรือนไฟ
พึงเอาดินทาหนาปดทั้งขางหนาทั้งขางหลัง แลวเขาเรือนไฟ อยานั่งเบียดภิกษุ
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ผูเถระ อยาเกียดกันอาสนะภิกษุใหม พึงทําบริกรรมแกอุปชฌายะในเรือนไฟ
เมื่อออกจากเรือนไฟ พึงถือตั่งสําหรับเรือนไฟ แลวปดทั้งขางหนาทั้งขางหลัง
ออกจากเรือนไฟ พึงทําบริกรรมอุปช ฌายะแมในน้ํา อาบเสร็จแลว พึงขึ้นมา
กอน ทําตัวของตนใหแหงน้ํา นุงผาแลวพึงเช็ดน้ําจากตัวของอุปชฌายะ พึง
ถวายผานุง ผาสังฆาฏิ ถือตั่งสําหรับเรือนไฟมากอน แลวปูอาสนะไว พึง
วางน้ําลางเทา ตั่งรองเทา กระเบื้องเช็ดเทาไวใกล ๆ พึงถามอุปชฌายะดวย
น้ําดื่ม
ถาประสงคจะเรียนบาลี พึงขอใหอุปชฌายะแสดงบาลีขึ้น ถาประสงค
จะสอบถามอรรถกถา พึงสอบถาม อุปชฌายะอยูในวิหารแหงใด ถาวิหารแหง
นั้นรก ถาอุตสาหะอยู พึงปดกวาดเสีย เมื่อปดกวาดวิหาร พึงขนบาตร จีวร
ออกกอนแลววางไว ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พึงขนผาปูนั่ง และผาปูนอน ฟูก
หมอน ออกวางไว ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง เตียงตั่ง สัทธิวิหาริกพึงยกต่ํา ๆ
ทําใหดี อยาใหครูดสี กระทบกระแทกบานและกรอบประตู ทั้งไว ณ ที่ควร
สวนขางหนึ่ง เขียงรองเทาเตียง กระโถน พนักอิง พึงขนออกไปตั้งไว ณ
ที่ควรสวนขางหนึ่ง เครือ่ งปูพื้นพึงสังเกตที่ปูไวเดิม แลวขนออกไปวางไว ณ
ที่ควรสวนขางหนึ่ง ถาโนวิหารมีหยากเยื่อ พึงกวาดแคเพคานล งมากอน กรอบ
หนาตางและมุมหองพึงเช็ดเสีย ถาฝาเขาทําบริกรรมดวยน้ํามัน หรือพืน้ เขา
ทาสีดําขึ้นรา พึงเอาผาชุบน้ําบิดแลวเช็ดเสีย ถาพื้นเขามิไดทํา พึงเอาน้ํา
ประพรมแลวเช็ดเสียดวยคิดวา อยาใหฝุนกลบวิหารดังนี้ พึงกวาดหยากเยื่อ
ทิ้งเสีย ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง เครื่องปูพื้นพึงผึ่งแดด ชําระ เคาะ ปด แลว
ขนกลับปูไวดังเดิม เขียงรองเทา เตียงพึงผึ่งแดด ปด เช็ด แลวขนกลับไป
ไวที่เดิม เตียงตั่งพึงผึ่งแดดขัดสีเคาะยกต่ํา ๆ ทําใหดี อยาใหครูดสี กระทบ
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กระแทกบานและกรอบประตู ขนกลับทั้งไวตามเดิม ฟูก หมอน ผาปูนั่ง
ผาปูนอน กระโถน พนักอิง พึงผึ่งแดด ชําระลาง เคาะ ปดเสีย แลวขน
กลับตั้งไวตามเดิม พึงเก็บบาตร จีวร เมื่อเก็บบาตร พึงเอามือขางหนึ่งจับ
บาตร เอามือขางหนึ่งลูบคลําใตเตียง หรือใตตั่งแลวเก็บบาตร แตอยาเก็บ
บาตรบนพื้นที่ปราศจากเครื่องรอง เมื่อเก็บจีวรพึงเอามือขางหนึ่งถือจีวร เอา
มือขางหนึ่งลูบราวจีวร หรือสายระเดียง แลวทําชายไวขางนอก ขนดไวขางใน
เก็บจีวร ถาลมเจือดวยผงคลีผลัดมาแตทิศตะวันออก พึงปดหนาตางดาน
ตะวันออก ถาลมเจือผงคลีพัดมาแตทิศทะวันตก พึงปดหนาตางดานตะวันตก
ถาลมเจือผงคาลีพัดมาแตทิศเหนือ พึงปดหนาตางดานเหนือ ถาลมเจือผงคลีพัด
มาแตทิศใต พึงปดหนาตางดานใต ถาฤดูหนาว พึงเปดหนาตางกลางวัน
กลางคืนพึงปดเสีย ถาฤดูรอน กลางวันพึงปด กลางคืนพึงเปด ถาบริเวณ
ซุมน้ํา โรงฉัน โรงไฟ วีจจกุฏีรก พึงปดกวาดเสีย ถาน้ําฉัน น้ําใชไมมี
พึงจัดทิ้งไว ถาน้ําในหมอชําระไมมี พึงตักมาไวในหมอชําระ
ถาความกระสันบังเกิดขึ้นแกอุปชฌายะ สัทธิวิหาริกพึงชวยระงับ หรือ
พึงวานภิกษุอื่นใหชวยระงับ หรือพึงแสดงธรรมกถาแกอุปชฌายะนั้น ถาความ
รําคาญบังเกิดแกอุปชฌายะ สัทธิวิหาจริกพึงชวยบรรเทา หรือพึงวานภิกษุอื่นให
ชวยบรรเทา หรือพึงแสดงธรรมกถาแกอุปชฌายะ ถาทิฏฐิบังเกิดแกอุปชฌายะ
สัทธิวิหาริกพึงใหสละเสีย หรือพึงวานภิกษุอื่นใหชวย หรือพึงแสดงธรรมกถา
แกอปชฌายะนั้น
ถาอุปชฌายะตองอาบัติหนัก ควรแกปริวาส สัทธิวิหาริก พึงทําความ
ขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ สงฆพึงใหปริวาสแกอุปชฌายะ ถา
อุปชฌายะผูควรแกการชักเขาหาอาบัติเดิม สัทธิวิหาริกพึงทําความขวนขวายวา
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ดวยอุบายอยางไรหนอ สงฆพึงชักอุปชฌายะเขาหาอาบัติเดิม ถาอุปชฌายะผู
ควรแกมานัต สัทธิวิหาริกพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ สงฆ
พึงใหมานัตแกอุปชฌายะ. ถาอุปชฌายะควรอัพภาน สัทธิวิหาริกพึงทําความ
ขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ สงฆพึงอัพภานอุปชฌายะ ถาสงฆใคร
กระทํากรรมแกอุปชฌายะ คือตัชชนียกรรม นิยสกรรม ปพพาชนียกรรม
ปฏิสารณียกรรม หรืออุกเขปนียกรรม สัทธิวิหาริกพึงทําความขวนขวายวา
ดวยอุบายอยางไรหนอ สงฆไมพึงทํากรรมแกอุปช ฌายะ หรือสงฆพึงนอมไป
เพื่อกรรมเบา หรืออุปชฌายะนั้น ถูกสงฆลงตัชชนียกรรม นิยสกรรม ปพพาชนียกรรม ปฏิสารณียกรรม หรืออุกเขปนียกรรมแลว สัทธิวิหาริก พึงทํา
ความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ อุปชฌายะพึงประพฤติชอบ หาย
เยอหยิ่ง พระพฤติแกตัวได สงฆพึงระงับกรรมนั้นเสีย
ถาจีวรของอุปชฌายะจะตองซัก สัทธิวิหาริกพึงซัก หรือพึงทําความ
ขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ ใคร ๆ พึงซักจีวรของอุปชฌายะ ถาจีวร
ของอุปชฌายะจะตองทํา สัทธิวิหาริกพึงทํา หรือพึงทําความขวนขวายวา ดวย
อุบายอยางไรหนอ ใคร ๆ พึงทําจีวรของอุปชฌายะ ถาน้ํายอมของอุปชฌายะ
จะตองตมสัทธิวิหาริกพึงตมเอง หรือพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยาง
ไรหนอ ใคร ๆ พึงตมน้ํายอมของอุปชฌายะ ถาจีวรของอุปชฌายะจะตองยอม
สัทธิวิหาริกพึงยอม หรือพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ
ใคร ๆ พึงยอมจีวรของอุปชฌายะ เมื่อยอมจีวร พึงยอมพลิกกลับไปกลับมา
ใหดี เมื่อหยาดน้ํายอมยังหยดไมขาดสาย อยาหลีกไปเสีย
สัทธิวิหาริกไมบอกอุปชฌายะกอน อยาใหบาตรแกภิกษุบางรูป อยา
รับบาตร อยาใหจีวร อยารับจีวร อยาใหบริขาร อยารับบริขารของภิกษุ
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บางรูป อยาปลงผมใหแกภิกษุบางรูป อยาใหภิกษุบางรูปปลงผมให อยาทํา
บริกรรมแกภิกษุบางรูป อยาใหภิกษุบางรูปทําบริกรรมให อยาทําความขวนขวายแกภิกษุบางรูป อยาสั่งใหภิกษุบางรูปทําความขวนขวาย อยาเปนปจฉาสมณะของภิกษุบางรูป อยาพาภิกษุบางรูปไปเปนปจฉาสมณะ อยานําบิณฑบาต
ไปใหแกภิกษุบางรูป อยาใหภิกษุบางรูปนําบิณฑบาตมาให
ไมบอกลาอุปชฌายะกอน อยาเขาบาน อยาไปปาชา อยาหลีกไปสู
ทิศ ถาอุปชฌายะอาพาธ พึงพยาบาลจนตลอดชีวิต หรือจนกวาจะหาย
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้แล เปนอุปชฌายวัตรของสัทธิวิหาริกทั้งหลาย
ซึ่งสัทธิวิหาริกพึงประพฤติชอบในพระอุปชฌายะ.
มูลเหตุสัทธิวิหาริกวัตร
[๔๔๐] สมัยนั้น พระอุปชฌายะทั้งหลายไมประพฤติชอบในสัทธิวิหาริก บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย. . . ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา
ไฉน พระอุปชฌายะทั้งหลาย จึงไมประพฤติชอบในสัทธิวิหาริก แลวกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา
พระผูมีพระภาคเจา . .. ทรงสอบถามวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ขาววา
อุปชฌายะทั้งหลายไมประพฤติชอบในสัทธิวิหาริก จริงหรือ
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา
พระผูมีพระภาคเจา . . . ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสัทธิวิหาริกวัตร
แกอุปชฌายะทั้งหลาย โดยประการที่อุปชฌายะทั้งหลายพึงประพฤติชอบใน
สัทธิวิหาริก.
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สัทธิวิหาริกวัตร
[๔๔๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อุปชฌายะพึงประพฤติชอบในสัทธิวิหาริก วิธปี ระพฤติชอบในสัทธิวิหาริกนั้น ดังตอไปนี้:ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อุปชฌายะพึงสงเคราะห อนุเคราะหสัทธิวิหาริก
ดวยอุเทศ ปริปุจฉา โอวาท อนุศาสนี ถาอุปชฌายะมีบาตร สัทธิวหิ าริก
ไมมี อุปชฌายะพึงใหแกสัทธิวิหาริก หรือพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบาย
อยางไรหนอ บาตรพึงบังเกิดแกสัทธิวิหาริก ถาอุปชฌายะมีจีวร สัทธิวิหาริก
ไมมี อุปชฌายะพึงใหแกสัทธิวิหาริก หรือพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบาย
อยางไรหนอ จีวรพึงบังเกิดแกสัทธิวิหาริก ถาอุปชฌายะมีบริขาร สัทธิวิหาริก
ไมมี อุปชฌายะพึงใหแกสัทธิวิหาริก หรือพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบาย
อยางไรหนอ บริขารพึงบังเกิดแกสัทธิวิหาริก ถาสัทธิวิหาริกอาพาธ อุปชฌายะ
พึงลุกแตเชาตรู แลวใหไมชําระฟน ใหน้ําลางหนา ปูอาสนะ ถายาคูมี พึง
ลางภาชนะเสียกอน แลวนํายาคูเขาไปให เมื่อสัทธิวิหาริกดื่มยาคูแลว พึงใหน้ํา
รับภาชนะมา ถือต่ํา ๆ ลางใหเรียบรอย อยาใหกระทบแลวเก็บไว เมื่อ
สัทธิวิหาริกลุกแลว พึงเก็บอาสนะ ถาที่นั้นรก พึงกวาดที่นั้นเสีย ถาสัทธิวิหาริกประสงคจะเขาบาน พึงใหผานุง พึงรับผานุงผลัดมา พึงใหประคดเอว
พึงซอนผาหม ๒ ชั้นให พึงลางบาตรใหพรอมทั้งน้ํา พึงปูอาสนะไวดวยคิดวา
เพียงเวลาเทานี้ สัทธิวิหาริกจักกลับมา พึงวางน้ําลางเทา ตั่งรองเทา
กระเบื้องเช็ดเทาไวใกล ๆ พึงลุกรับบาตรจีวร พึงใหผานุงผลัด พึงรับผานุงมา
ถาจีวรชุมเหงื่อ พึงผึ่งที่แดดสักครูหนึ่ง แตอยาผึ่งทิ้งไวที่แดด พึงพับจีวร
เมื่อพับจีวร พึงพับใหเหลื่อมมุมกัน ๔ นิ้ว ดวยตั้งใจมิใหมีรอยพับตรงกลาง
พึงสอดประคดเอวไวในขนดจีวร.
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ถาบิณฑบาตมี และสัทธิวิหาริกก็ประสงคจะฉัน พึงใหน้ําแลวนํา
บิณฑบาตเขาไป พึงถามสัทธิวิหาริกถึงน้ําฉัน เมื่อสัทธิวิหาริกฉันแลว พึง
ใหน้ํา รับบาตรมา ถือต่ํา ๆ ลางใหดี อยาใหครูดสี เช็ดใหหมดน้ํา ผึ่งไว
ที่แดดสักครูหนึ่ง แตอยาผึ่งทิ้งไวที่แดด พึงเก็บบาตร จีวร เมือเก็บบาตร
พึงเอามือขางหนึ่งจับบาตร เอามือขางหนึ่งลูบคลําใตเตียง หรือใตตั่งแลว
เก็บบาตร แตอยาเก็บบาตรไวบนพื้นที่ปราศจากเครื่องรอง เมื่อเก็บจีวร พึง
เอามือขางหนึ่งถือจีวร เอามือขางหนึ่งลูบราวจีวร หรือสายระเดียง แลวทําชาย
ไวขางนอก ขนดไวขางใน แลวเก็บ เมื่อสัทธิวิหาริกลุกแลว พึงเก็บอาสนะ
น้ําลางเทา ตั่งรองเทา กระเบื้องเช็ดเทา ถาที่นนั้ รก พึงกวาดที่นั้นเสีย.
ถาสัทธิวิหาริกใครจะสรงน้ํา พึงจัดน้ําสรงให ถาตองการน้ําเย็น
พึงจัดน้ําเย็นให ถาตองการน้ํารอน พึงจัดน้ํารอนให ถาสัทธิวิหาริกจะใคร
เขาเรือนไฟ พึงบดจุณ แชดิน ถือตัง่ สําหรับเรือนไฟไปให แลวรับจีวรมา
วางไว ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พึงใหจุณ ใหดิน ถาอุตสาหะอยู พึงเขาเรือนไฟ
เมื่อเขาเรือนไฟ พึงเอาดินทาหนา ปดทั้งขางหนาทั้งขางหลัง แลวเขาเรือนไฟ
อยานั่งเบียดภิกษุผูเถระ อยาเกียดกันอาสนะภิกษุใหม พึงทําบริกรรมแก
สัทธิวิหาริกในเรือนไฟ เมื่อเขาเรือนไฟ เมื่อออกจากเรือนไฟ พึงถือตั่ง
สําหรับเรือนไฟ แลวปดทั้งขางหนาและขางหลังออกจากเรือนไฟ พึงทํา
บริกรรมแกสัทธิวิหาริกแมในน้ํา อาบเสร็จแลว พึงขึ้นมากอนทําตัวของตน
ใหแหงน้ํา นุงผา แลวพึงเช็ดน้ําจากตัวสัทธิวิหาริกพึงใหผานุง ผาสังฆาฏิ ถือ
ตั่งสําหรับเรือนไฟมากอน แลวปูอาสนะไว จัดตั้งน้ําลางเทา ตั่งรองเทา
กระเบื้องเช็ดเทาไวใกล ๆ พึงถามสัทธิวิหาริกดวยน้ําฉัน.

พระวินัยปฎก จุลวรรค เลม ๗ ภาค ๒ - หนาที่ 368

สัทธิวิหาริกอยูในวิหารแหงใด ถาวิหารแหงนั้นรก ถาอุปชฌายะ
อุตสาหะอยู พึงปดกวาดใหสะอาด เมื่อปดกวาดวิหาร พึงขนบาตร จีวร
ออกกอน แลววางไว ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง . . . ถาน้ําในหมอชําระไมมี พึง
ตักมาไวในหมอชําระ.
ถาความกระสันบังเกิดแกสัทธิวิหาริก อุปช ฌายะพึงระงับ หรือพึง
วานภิกษุอื่นใหชวยระงับ หรือพึงแสดงธรรมกถาแกสัทธิวิหาริกนั้น ถาความ
รําคาญบังเกิดแกสัทธิวิหาริก อุปชฌายะพึงบรรเทา หรือพึงวานภิกษุอื่นให
ชวยบรรเทา หรือพึงแสดงธรรมกถาแกสัทธิวิหาริกนั้น ถาทิฏฐิบังเกิดแก
สัทธิวิหาริก อุปชฌายะพึงใหสละเสีย หรือพึงวานภิกษุอื่นใหชวย หรือพึง
แสดงธรรมกถาแกสัทธิวิหาริกนั้น.
ถาสัทธิวิหาริกตองอาบัติหนัก ควรแกปริวาส อุปชฌายะพึงทําความ
ขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ สงฆพึงใหปริวาสแกสัทธิวิหาริก ถา
สัทธิวิหาริกควรแกการชักเขาหาอาบัติเดิม อุปช ฌายะพึงทําความขวนขวายวา
ดวยอุบายอยางไรหนอ สงฆพึงชักสัทธิวิหาริกเขาหาอาบัติเดิม ถาสัทธิวิหาริก
ควรแกมานัต อุปชฌายะพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ สงฆ
พึงใหมานัตแกสัทธิวิหาริก ถาสัทธิวิหาริกควรอัพภาน อุปชฌายะพึงทําความ
ขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ สงฆพึงอัพภานสัทธิวิหาริก ถาสงฆใคร
จะทํากรรมแกสัทธิวิหาริก คือ ตัชชนียกรรม นิยสกรรม ปพพาชนียกรรม
ปฏิสารณียกรรม หรืออุกเขปนียกรรม อุปชฌายะพึงทําความขวนขวายวา
ดวยอุบายอยางไรหนอ สงฆไมพึงทํากรรมแกสัทธิวิหาริก หรือสงฆพึงนอมไป
เพื่อกรรมเบา หรือสัทธิวิหาริกนั้นถูกสงฆลงตัชชนียกรรม นิยสกรรม
ปพพาชนียกรรม ปฏิสารณียกรรม หรืออุกเขปนียกรรมแลว อุปชฌายะพึง
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ทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ สัทธิวิหาริกพึงประพฤติชอบ
หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตัวได สงฆพึงระงับ กรรมนั้นเสีย.
ถาจีวรของลัทธิวิหาริกจะตองซัก อุปชฌายะพึงสั่งวา ทานพึงซัก
อยางนี้ หรือพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ ใคร ๆ พึงซัก
จีวรของสัทธิวิหาริก ถาจีวรของสัทธิวิหาริกจะตองทํา อุปชฌายะพึงสั่งวา
ทานพึงทําอยางนี้ หรือพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ ใคร ๆ
พึงทําจีวรของสัทธิวิหาริก ถาน้ํายอมของสัทธิวิหาริกจะตองตม อุปชฌายะพึง
สั่งวา ทานพึงตมอยางนี้ หรือพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ
ใคร ๆ พึงตมน้ํายอมของสัทธิวิหาริก ถาจีวรของสัทธิวิหาริกจะตองยอม
อุปชฌายะพึงสั่งวา ทานพึงยอมอยางนี้ หรือพึงทําความขวนขวายวา ดวย
อุบายอยางไรหนอ ใคร ๆ พึงยอมจีวรของสัทธิวิหาริก เมื่อยอมจีวร พึงยอม
พลิกกลับไปกลับมาใหดี เมื่อหยาดน้ํายอมยังหยดไมขาดสาย ไมพึงหลีกไปเสีย.
ถาสัทธิวิหาริกอาพาธ พึงพยาบาลจนตลอดชีวิต หรือจนกวาจะหาย.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้แล เปนสัทธิวิหาริกวัตรของอุปชฌายะทั้งหลาย
ซึ่งอุปชฌายะทั้งหลายพึงประพฤติชอบในสัทธิวิหาริก.
ทุติยภาณวาร จบ
มูลเหตุอาจริยวัตร
[๔๔๒] สมัยนั้น อันเตวาสิกทั้งหลายไมประพฤติชอบในพระอาจารย
บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน
อันเตวาสิกทั้งหลาย จึงไมประพฤติชอบในพระอาจารย แลวกราบทูลเรื่องนั้น
แดพระผูมีพระภาคเจา.
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พระผูมีพระภาคเจา...ทรงสอบถามวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ขาววา
อันเตวาสิกทั้งหลายไมประพฤติชอบในอาจารย จริงหรือ.
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.
พระผูมีพระภาคเจา ... ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุทั้งหลาย
วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติอาจริยวัตรแกภิกษุ
อันเตวาสิกทั้งหลาย โดยประการที่ภิกษุอันเตวาสิกทั้งหลายพึงประพฤติชอบใน
อาจารย.
อาจริยวัตร
[๔๔๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อันเตวาสิกพึงประพฤติชอบในอาจารย
วิธีพระพฤติชอบในอาจารยนั้น ดังตอไปนี้ :อันเตวาสิกพึงลุกแตเชาตรู ถอดรองเทา หมผาเฉวียงบาแลว ถวาย
ไมชําระฟน ถวายน้ําลางหนา ปูอาสนะไว ถายาคูมี พึงลางภาชนะเสียกอน
แลวนอมยาคูเขาไป เมื่ออาจารยดื่มยาคูแลว พึงถวายน้ํา รับภาชนะมา ถือ
ต่ํา ๆ ลางใหเรียบรอย อยาใหกระทบแลวเก็บไว เมื่ออาจารยลุกแลว พึงเก็บ
อาสนะ ถาที่นั้นรก พึงกวาดที่นั้นเสีย.
ถาอาจารยประสงคจะเขาบาน พึงถวายผานุง พึงรับผานุงผลัดมา พึง
ถวายประคดเอว พึงซอนผาหมสองชั้นถวาย พึงลางบาตรแลวถวายพรอมทั้งน้ํา
ถาอาจารยปรารถนาจะใหเปนปจฉาสมณะ พึงปกปดกายใหมีมณฑลสาม นุง
ใหเปนปริมณฑลคาดประคดเอว ซอนผาหมสองชั้น หมคลุม กลัดลูกดุม
ลางบาตรแลวถือไป เปนปจฉาสมณะของอาจารย ไมพึงเดินใหหางนัก ให
ชิดนัก พึงรับวัตถุที่เนื่องในบาตร เมื่ออาจารยกําลังพูด ไมพึงพูดสอดขึ้นใน
ระหวาง ๆ อาจารยกลาวถอยคําใกลตออาบัติ พึงหามเสีย เมื่อกลับ พึงกลับ
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มากอน แลวปูอาสนะไว พึงวางน้ําลางเทา ตั่งรองเทา กระเบื้องเช็ดเทาไว
ใกล ๆ พึงลุกรับบาตร จีวร พึงถวายผานุงผลัด พึงรับผานุงมา ถาจีวร
ชุมเหงื่อ พึงผึ่งแดดสักครูหนึ่ง แตอยาผึ่งทิ้งไวที่แดด พึงพับจีวร เมือ่ จะ
พับจีวร พึงพับใหเหลื่อมมุมกันสี่นิ้ว ดวยตั้งใจมิใหมีรอยพับตรงกลาง พึง
สอดประคดเอวไวในขนดจีวร.
ถาบิณฑบาตมี และอาจารยประสงคจะฉัน พึงถวายน้ํา แลวนอม
บิณฑบาตเขาไป พึงถามอาจารยถึงน้ําฉัน เมื่ออาจารยฉันแลว พึงถวายน้ํา
รับบาตรมา ถือต่ํา ๆ ลางใหเรียบรอย อยาใหกระทบ ลางเช็ดใหหมดน้ํา
แลวพึงผึ่งไวที่แดดสักครูหนึ่ง แตอยาผึ่งทิ้งไวท่แี ดด พึงเก็บบาตร จีวร เมือ่
เก็บบาตร พึงเอามือขางหนึ่งจับบาตร เอามือขางหนึ่งลูบคลําใตเตียง หรือ
ใตตั่งแลวเก็บบาตร แตอยาเก็บบาตรไวบนพื้นที่ปราศจากเครื่องรอง เมื่อ
เก็บจีวร พึงเอามือขางหนึ่งถือจีวร เอามือขางหนึ่งลูบราวจีวรหรือสายระเดียง
แลวทําชายไวขางนอก ขนดไวขางใน แลวเก็บเถิด เมื่ออาจารยลุกแลว พึง
เก็บอาสนะ เก็บน้ําลางเทา ตั่งรองเทา กระเบื้องเช็ดเทา ถาที่นั้นรก พึง
กวาดที่นั้นเสีย.
ถาอาจารยใครจะสรงน้ํา พึงจัดน้ําสรงถวาย ถาตองการน้ําเย็น พึง
จัดน้ําเย็นถวาย ถาตองการน้ํารอน พึงจัดน้ํารอนถวาย ถาอาจารยใครจะเขา
เรือนไฟ พึงบดจุณ แชดิน ถือตั่งสําหรับเรือนไฟแลวเดินตามหลังอาจารย
ไป ถวายตั่งสําหรับเรือนไฟแลวรับจีวรมาวางไว ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พึง
ถวายจุณ ถวายดิน ถาอุตสาหะอยู พึงเขาเรือนไฟ เมื่อเขาเรือนไฟ พึงเอา
ดินทาหนา ปกปดทั่งขางหนาทั้งขางหลัง แลวเขาเรือนไฟ อยานั่งเบียดภิกษุ
ผูเถระ อยาเกียดกันอาสนะภิกษุใหม พึงทําบริกรรมแกอาจารยในเรือนไฟ
เมื่อออกจากเรือนไฟ พึงถือตั่งสําหรับเรือนไฟ แลวปกปดทั้งขางหนาทั้ง
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ขางหลัง ออกจากเรือนไฟ พึงทําบริกรรมแกอาจารยแมในน้ํา อาบเสร็จแลว
พึงขึ้นมากอน ทําตัวของตนใหแหงน้ํา นุงผาแลวพึงเช็ดน้ําจากตัวของอาจารย
พึงถวายผานุง ผาสังฆาฏิ ถือตั่งสําหรับเรือนไฟมากอนแลวปูอาสนะไว พึง
วางน้ําลางเทา ตั่งรองเทา กระเบื้องเช็ดเทาไวใกล ๆ พึงถามอาจารยดวยน้ําดื่ม.
ถาประสงคจะเรียนบาลี พึงขอใหอาจารยแสดงบาลีขึ้น ถาประสงคจะ
สอบถามอรรถกถา พึงสอบถาม อาจารยอยูในวิหารแหงใด ถาวิหารแหงนั้น
รก ถาอุตสาหะอยู พึงปดกวาดวิหาร พึงขนบาตร จีวร ออกกอนแลววางไว
ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พึงขนผาปูนั่งและผาปูนอน ขนฟูก หมอนออกวางไว
ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง เตียง ตั่ง อันเตวาสิกพึงยกต่ํา ๆ ทําใหเรียบรอย อยา
ใหครูดสีกระทบกระแทกบานและกรอบประตู ตั้งไว ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง
เขียงรองเทาเตียง กระโถน พนักอิง พึงขนออกไปวางไว ณ ที่ควรสวนขาง
หนึ่ง เครื่องปูพื้น พึงสังเกตที่ปูไวเดิม แลวขนออกวางไว ณ ที่ควรสวนขาง
หนึ่ง ถาในวิหารมีหยากเยื่อ พึ่งกวาดแตเพดานลงมากอน กรอบหนาตางและ
มุมหอง พึงเช็ดเสีย ถาฝาเขาทําบริกรรมดวยน้ํามัน หรือพืน้ ทาสีดําขึ้นรา
พึงเอาผาชุบน้ําบิดเช็ดเสีย ถาพื้นเขามิไดทํา พึงเอาน้ําประพรมแลว เช็ดเสีย
ระวังอยาใหฝุนฟุง พึงกวาดหยากเยื่อทิ้งเสีย ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง เครือ่ งปู
พื้น พึงผึ่งแดดชําระเคาะปด แลวขนกลับปูไวตามเดิม เขียงรองเทาเตียง พึง
ผึ่งแดดขัดเช็ด แลวขนกลับไปตั้งไว ณ ที่เดิม เตียง ตั่ง พึงผึ่งแดด ขัดสี
เคาะ ยกต่ํา ๆ ทําใหดี อยาใหครูดสีกระทบกระแตกบานและกรอบประตู ขน
กลับจัดตั้งไวตามเดิม ฟูก หมอน ผาปูนอน กระโถน พนักอิง พึงผึ่งแดด
ชําระลาง ตบ ปดเสีย แลวขนกลับตั้งไวตามเดิม พึงเก็บบาตร จีวร เมื่อ
จะเก็บบาตร พึงเอามือขางหนึ่งจับบาตร เอามือขางหนึ่งลูบคลําใตเตียง หรือ
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ใตตั่งแลวเก็บบาตร แตอยาเก็บบาตรบนพื้นที่ปราศจากเครื่องรอง เมื่อเก็บจีวร
พึงเอามือขางหนึ่งถือจีวร เอามือขางหนึ่งลูบราวจีวร หรือสายระเดียง แลวทํา
ชายไวขางนอกขนดไวขางใน เก็บจีวรเถิด ถาลมเจือดวยผงคลีพัดมาแตทิศ
ตะวันออก พึงปดหนาตางดานตะวันออก ถาพัดมาแตทิศตะวันตก พึงปดหนา
ตางดานตะวันตก ถาพัดมาแตทิศเหนือ พึงปดหนาตางดานเหนือ ถาพัดมา
แตทิศใต พึงปดหนาตางดานใต ถาฤดูหนาว พึงเปดหนาตางกลางวัน กลาง
คืนพึงปดเสีย ถาฤดูรอนกลางวันพึงปด กลางคืนพึงเปด ถาบริเวณ ซุม น้ํา
โรงฉัน โรงไฟ วัจจกุฎีรกพึงปดกวาดเสีย ถาน้ําใชไมมี พึงจัดตั้งไว ถาน้ํา
ในหมอชําระไมมีพึงตักมาไวในหมอชําระ
ถาความกระสันบังเกิดแกอาจารย อันเตวาสิก พึงชวยระงับ หรือพึง
วานภิกษุอื่นใหชวยระงับ หรือพึงทําธรรมกถาแกอาจารยนั้น ถาความรําคาญ
บังเกิดแกอาจารย อันเตวาสิกพึงชวยบรรเทา หรือพึงวานภิกษุอื่นใหชวย
บรรเทา หรือพึงทําธรรมกถาแกอาจารยนั้น ถาทิฏฐิบังเกิดแกอาจารย อัน
เตวาสิกพึงใหสละเสียหรือพึงวานภิกษุอื่นใหชวย หรือพึงทําธรรมกถาแก
อาจารยนั้น
ถาอาจารยตองอาบัติหนัก ควรแกปริวาส อันเตวาสิก พึงทําความ
ขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ สงฆพึงใหปริวาสแกอาจารย ถาอาจารยควร
แกการชักเขาหาอาบัติเดิม อันเตวาสิกพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยาง
ไรหนอ สงฆพึงชักอาจารยเขาในอาบัติเดิม ถาอาจารยควรแกมานัต อันเตวาสิก
พึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ สงฆพึงใหมานัตแกอาจารย
ถาอาจารยควรอัพภาน อันเตวาสิกพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไร
หนอ สงฆพึงอัพภานอาจารย ถาสงฆใครจะทํากรรมแกอาจารย คือ ตัชชนีย-
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กรรม นิยสกรรม ปพพาชนียกรรม ปฎิสารณียกรรม หรืออุกเขปนียกรรม
อันเตวาสิกพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ สงฆไมพึงทํากรรม
แกอาจารยหรือสงฆพึงนอมไป เพื่อกรรมเบา หรืออาจารยนั้นถูกสงฆลง
ตัชชนียกรรม นิยสกรรม ปพพาชนียกรรม ปฏิสารณียกรรม หรืออุกเขปนียกรรม หรืออุกเขปนียกรรมแลว อันเตวาสิกพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบาย
อยางไรหนอ อาจารยพึงประพฤติชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตัวได สงฆ
พึงระงับกรรมนั้นเสีย
ถาจีวรของอาจารยจะตองซัก อันเตวาสิกพึงซัก หรือพึงทําความขวน
ขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ ใคร ๆ พึงซักจีวรของอาจารย ถาจีวรของ
อาจารยจะตองทํา อันเตวาสิกพึงทํา หรือพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบาย
อยางไรหนอ ใคร ๆ พึงทําจีวรของอาจารย ถาน้ํายอมของอาจารยจะตองตม อันเตวาสิก พึงตมเอง หรือพึงทําควานขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ
ใคร ๆ พึงตมน้ํายอมของอาจารย ถาจีวรของอาจารยจะตองยอม อันเตวาสิก
พึงยอม หรือพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ ใคร ๆ พึงยอม
จีวรของอาจารย เมื่อยอมจีวรพึงยอมพลิกกลับไปกลับมาใหดี เมื่อหยาดน้ํายอม
ยังหยดไมขาดสาย อยาพึงหลีกไปเสีย
อันเตวาสิกไมบอกอาจารยกอน อยาใหบาตรแกภิกษุบางรูป อยารับ
บาตร อยาใหจีวร อยารับจีวร อยาใหบริขาร อยารับบริขารของภิกษุบางรูป
อยาปลงผมใหแกภิกษุบางรูป อยาใหภิกษุบางรูปปลงผมให อยาทําบริกรรม
แกภิกษุบางรูป อยาใหภิกษุบางรูปทําบริกรรมให อยาทําความขวนขวายแก
ภิกษุบางรูป อยาใหภิกษุบางรูปทําความขวนขวาย อยาเปนปจฉาสมณะของ
ภิกษุบางรูป อยาพาภิกษุบางรูปไปเปนปจฉาสมณะ อยานําบิณฑบาตไปใหแก
ภิกษุบางรูป อยาใหภิกษุบางรูปนําบิณฑบาตมาให
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อันเตวาสิกไมบอกลาอาจารยกอน อยาเขาบาน อยาไปปาชา อยา
หลีกไปสูทิศ ถาอาจารยอาพาธ พึงพยาบาลจนตลอดชีวิตหรือจนกวาจะหาย
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้แล เปนอาจาริยวัตรของอันเตวาสิกทั้งหลาย
ซึ่งอันเตวาสิกทั้งหลายพึงพระพฤติชอบในอาจารย.
มูลเหตุอันเตวาสิกวัตร
[๔๔๔] ก็สมัยนัน้ อาจารยทั้งหลายไมประพฤติชอบในอันเตวาสิก
บรรดาภิกษุที่เปนผูมกั นอย . . .ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน
อาจารยทั้งหลายจึงไดไมประพฤติชอบในอันเตวาสิก แลวกราบทูลเรื่องนั้นแด
พระผูมีพระภาคเจา
ลําดับนั้น พระผูมพี ระภาคเจา รับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะ
เหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถามภิกษุทั้งหลาย
วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขาววา อาจารยท้งั หลายไมพระพฤติชอบในอันเตวาสิก
จริงหรือ
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา
พระผูมีพระภาคเจา. . . ครั้น แลวทรงทําธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุทั้งหลาย
วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติอันเตวาสิกวัตรแก
อาจารยทั้งหลาย โดยประการที่อาจารยทั้งหลายพึงประพฤติชอบในอันเตวาสิก.
อันเตวาสิกวัตร
[๔๔๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อาจารยพึงประพฤติชอบในอันเตวาสิก
วิธีประพฤติชอบในอันเตวาสิกนั้น ดังตอไปนี้ :-
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อาจารยพึงสงเคราะห อนุเคราะห อันเตวาสิก
ดวยอุเทศ ปริปุจฉา โอวาท อนุศาสนี ถาอาจารยมีบาตร อันเตวาสิกไมมี
อาจารยพึงใหแกอันเตวาสิก หรือพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไร
หนอ บาตรพึงบังเกิดแกอันเตวาสิก ถาอาจารยมีจีวร อันเตวาสิกไมมี
อาจารยพึงใหแกอันเตวาสิก หรือพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไร
หนอ จีวรพึงบังเกิดแกอันเตวาสิก ถาอาจารยมีบริขาร อันเตวาสิกไมมี
อาจารยพึงใหแกอันเตวาสิกหรือพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ
บริขารพึงบังเกิดแกอันเตวาสิก ถาอันเตวาสิกอาพาธ อาจารยพึงลุกแตเชาตรู
แลวใหไมชําระฟน ใหน้ําลางหนาปูอาสนะ ถายาคูมี พึงลางภาชนะเสียกอน
แลวนํายาคูเขาไปให เมื่ออันเตวาสิกาดื่มยาคูแลว พึงใหน้ํา รับภาชนะมา ถือ
ต่ํา ๆ ลางใหเรียบรอย อยาใหกระทบแลวเก็บไว เมื่ออันเตวาสิกลุกแลว พึง
เก็บอาสนะ ถาที่นั้นรก พึงกวาดที่นั้นเสีย ถาอันเตวาสิกประสงคจะเขาบาน
พึงใหผานุง พึงรับผานุงผลัดมา พึงใหประคดเอว พึงซอนผาหมสองชั้นให
พึงลางบาตรใหพรอมทั้งน้ํา พึงปูอาสนะไวดวยเขาใจวา เพียงเวลาเทานี้
อันเตวาสิกจักกลับมา พึงวางน้ําลางเทา ตั่งรองเทากระเบื้องเช็ดเทาไวใกล ๆ
พึงลุกรับบาตร จีวร พึงใหผานุงผลัด พึงรับผานุงมา ถาจีวรชุมเหงื่อ พึง
ผึ่งแดดสักครูหนึ่ง แตอยาผึ่งทิ้งไวที่แดด พึงพับจีวร เมื่อพับจีวร พึงพับ
ใหเหลื่อมมุมกัน ๔ นิ้ว ดวยตั้งใจมิใหมีรอยพับตรงกลาง พึงสอดประคดเอว
ไวในขนดจีวร
ถาบิณฑบาตมี และอันเตวาสิกก็ประสงคจะฉัน พึงใหน้ํา แลวนํา
บิณฑบาตเขาไป พึงถามอันเตวาสิกถึงน้ําฉัน เมื่ออันเตวาสิกฉันแลว พึงให
น้ํา รับบาตรมาถือต่ํา ๆ ลางใหดี อยาใหครูดสีเช็ดใหหมดน้าํ ผึ่งไวที่แดด
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สักครูหนึ่ง แตอยาผึ่งทิ้งไวที่แดด พึงเก็บบาตร จีวร เมื่อเก็บบาตร . . .เมื่อ
เก็บจีวร . . . ทําชายจีวรไวขางใน แลวเก็บ เมื่ออันเตวาสิกลุกแลว พึงเก็บ
อาสนะ น้ําลางเทา ตั่งรองเทา กระเบื้องเช็ดเทา ถาที่นั้นรก พึงกวาดที่นั้น
เสีย
ถาอันเตวาสิกใครจะสรงน้ํา พึงจัดน้ําสรงให ถาตองการน้ําเย็น พึง
จัดน้ําเย็นให ถาตองการน้ํารอน พึงจัดน้ํารอนให ถาอันเตวาสิกใครจะเขา
เรือนไฟพึงบดจุณ แชดิน ถือตั่งสําหรับเรือนไฟไปให แลวรับจีวรไปวางไว
ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พึงใหจุณ ใหดิน ถาอุตสาหะอยู พึงเขาไปสูเรือนไฟ
เมื่อเขาไปสูเรือนไฟ พึงเอาดินทาหนา ปกปดทั้งขางหนาทั้งขางหลัง แลวเขา
ไปสูเรือนไฟอยานั่งเบียดภิกษุผูเถระ อยาเกียดกันอาสนะภิกษุใหม พึงทําบริกรรมแกอันเตวาสิกในเรือนไฟ เมื่อออกจากเรือนไฟ พึงถือตั่งสําหรับเรือนไฟ
แลว ปกปดทั้งขางหนาทั้งขางหลัง ออกจากเรือนไฟ พึงทําบริกรรมแกอันเตวาสิกแมในน้ํา อาบเสร็จแลวพึงขึ้นมากอนทําดวยของตนใหหมดน้ํา นุงผา
แลวพึงเช็ดน้ําจากตัวของอันเตวาสิก พึงใหผานุง ผาสังฆาฏิ ถือตั่งสําหรับ
เรือนไฟมากอนแลวปูอาสนะไว จัดตั้งน้ําลางเทา ตั่งรองเทา กระเบื้องเช็ดเทา
ไวไกล ๆ พึงถามอันเตวาสิกดวยน้ําฉัน อันเตวาสิกอยูในวิหารแหงใด ถา
วิหารแหงนั้นรก ถาอุตสาหะอยู พึงปดกวาดใหสะอาด เมื่อปดกวาดวิหาร พึง
ขนบาตร จีวรออกกอนแลววางไว ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ... ถาน้ําในหมอ
ชําระ ไมมี พึงตักมาไวในหมอชําระ
ถาความกระสันบังเกิดขึ้นแกอันเตวาสิก อาจารยพึงชวยระงับ หรือ
พึงวานภิกษุอื่นใหชวยระงับ หรือพึงแสดงธรรมกถาแกอันเตวาสิกนั้น ถาความ
รําคาญบังเกิดแกอันเตวาสิก อาจารยพึงบรรเทา หรือพึงวานภิกษุอื่นใหชวย
บรรเทาหรือพึงแสดงธรรมกถาแกอันเตวาสิกนั้น.
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ถาอันเตวาสิกตองอาบัติหนัก ควรแกปริวาส อาจารยพึงทําความขวน
ขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ สงฆพึงใหปริวาสแกอันเตวาสิก ถาอันเตวาสิก
ควรแกการชักเขาหาอาบัติเดิม อาจารยพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอะไร
หนอ สงฆพึงชักอันเตวาสิกเขาหาอาบัติเดิม ถาอันเตวาสิกควรมานัต อาจารย
พึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ สงฆพึงใหมานัตแกอันเตวาสิก
ถาอันเตวาสิกควรอัพภาน อาจารยพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไร
หนอ สงฆพึงอัพภานอันเตวาสิก ถาสงฆใครจะทํากรรมแกอันเตวาสิก คือ
ตัชชนียกรรม นิยสกรรม ปพพาชนียกรรม ปฏิสารณียกรรม หรืออุกเขปนียกรรม อาจารยพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ สงฆไมพึง
ทํากรรมแกอันเตวาสิก หรือสงฆพึงนอมไปเพื่อกรรมเบา หรือวาอันเตวาสิก
นั้นถูกสงฆลงตัชชนียกรรม นิยสกรรม ปพพาชนียกรรม ปฏิสารนียกรรม
หรืออุกเขปนียกรรมแลว อาจารยพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไร
หนอ อันเตวาสิกพึงประพฤติชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตัวได สงฆพึง
ระงับกรรมนั้นเสีย.
ถาจีวรของอันเตวาสิกจะตองซัก อาจารยพึงสั่งวา ทานพึงซักอยางนี้
หรือพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ ใคร ๆ พึงซักจีวรของ
อันเตวาสิก ถ้ําน้ํายอมของอันเตวาสิกจะตองตม อาจารยพึงสั่งวา ทานพึงตม
อยางนี้ หรือพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ ใคร ๆ พึงตม
น้ํายอมของอันเตวาสิก ถาจีวรของอันเตวาสิกจะตองยอม อาจารยพึงสั่งวา
ทานพึงยอมอยางนี้ หรือพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ ใคร ๆ
พึงยอมจีวรของอันเตวาสิก เมื่อยอมจีวร พึงยอมพลิกกลับไปกลับมาใหดี
และเมื่อหยาดน้ํายอมยังหยดไมขาดสาย ไมพึงหลีกไปเสีย.
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ถาอันเตวาสิกอาพาธ พึงพยาบาลจนตลอดชีวิต หรือจนกวาจะหาย.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้แล เปนอันเตวาสิกวัตรของอาจารยทั้งหลาย
ซึ่งอาจารยทั้งหลายพึงประพฤติชอบในอันเตวาสิก
วัตตขันธกะ ที่ ๘ จบ
ในขันธกะนี้มี ๑๙ เรื่อง ๑๔ วัตร
หัวขอประจําขันธกะ
[๔๔๖] เรื่องพระอาคันตุกะ สวมรองเทา กั้นรม คลุมศีรษะ พาด
จีวรบนศีรษะ เขาไปสูอาราม ลางเทาดวยน้ําฉัน ไมไหวภิกษุเจาถิ่นผูแกกวา
ไมถามถึงเสนาสนะ งูตกลงมา ภิกษุผูมีศีลเปนที่รักพากันโพนทะนา พระผูมี
พระภาคเจาทรงบัญญัติวา ภิกษุอาคันตุกะจะเขาอาราม พึงถอดรองเทา ลดรม
หมลดไหล เขาอารามไมตองรีบรอน พึงสังเกตวา เจาถิ่นประชุมกันที่ไหน
พึงวางบาตรจีวรไวที่แหงหนึ่ง ถืออาสนะที่สมควร ถามถึงน้ําฉันน้ําใช พึง
ลางเทา พึงเช็ดรองเทา ดวยผาแหงกอน ดวยผาเปยกทีหลัง พึงไหวภิกษุ
เจาถิ่นผูแกกวา พึงใหภิกษุเจาถิ่นผูออนกวาไหว พึงถามเสนาสนะ ทั้งที่มีภิกษุ
อยู หรือไมมีภิกษุอยู พึงถามถึงโคจรคาม และอโคจรคาม สกุลที่ไดรับ
สมมติวาเปนเสกขะ ที่ถายอุจจาระ ทีถ่ ายปสสาวะ น้ําฉัน น้ําใช ไมเทา
กติกาสงฆที่ตั้งไววาควรเขาเวลาเทาไร พึงรอสักครูหนึ่ง วิหารมีหยากเยื่อ
ตองชําระ กอนชําระ ตองขนเครื่องลาดพื้น เขียงรองเทาเตียง ฟูก หมอน
เตียง ตั่ง กระโถน พนักอิง พึงกวาดหยากเยื่อแตเพดานลงมากอน พึงเช็ด
กรอบหนาตาง ประตู และมุมหอง ฝาทาน้ํามันขึ้นรา พื้นทาสีดํา พึงเอาผา
ชุบน้ําเช็ด พื้นไมไดทํา พึงเอาน้ําพรมแลวกวาดเสีย พึงกวาดหยากเยื่อทิ้ง
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เครื่องลาดพื้น เขียงรองเทาเตียง เตียง ตั่ง ฟูก หมอน ผาปูนั่ง ผาปูนอน
กระโถน พนักอิง ผึ่งแดดแลวเก็บไวที่เดิม พึงเก็บบาตร จีวร อยาวางบน
พื้นที่ปราศจากเครื่องรอง พึงเก็บจีวรใหชายอยูดานนอก ขนดอยูดานใน มี
ลมพัดมาทางทิศตะวันออก ทะวันตก ทิศเหนือ หรือทิศใต พึงปดหนาตาง
ทางทิศนั้น ๆ ฤดูหนาว กลางวันพึงเปดหนาตาง กลางคืนพึงปด ฤดูรอน
กลางวันพึงปดหนาตาง กลางคืนพึงเปด พึงกวาดบริเวณ ซุม น้ํา โรงฉัน
โรงไฟ และวัจจกุฏี พึงตักน้ําฉัน น้ําใช และน้ําในหมอชําระ อาคันตุกวัตร
ดังกลาวมานี้ อันพระผูมีพระภาคเจาผูทรงพระคุณหาที่เปรียบมิได ทรงบัญญัติ
แลว.
เรื่องภิกษุเจาถิ่น ไมปูอาสนะ ไมตั้งน้ําลางเทา ไมลกุ รับ ไมถาม
ดวยน้ําฉัน น้ําใช ไมไหว ไมจัดเสนาสนะให บรรดาภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก
พากันโพนทะนา ภิกษุเจาถิ่นเห็นอาคันตุกะผูแกกวา พึงปูอาสนะ ตั้งน้ํา ลุก
รับ ถามดวยน้ําฉัน น้ําใช เช็ดรองเทาผึ่งไว ณ ที่ควรแหงหนึ่ง พึงไหว
พระอาคันตุกะผูแกกวา พึงจัดเสนาสนะถวาย พึงบอกเสนาสนะที่มีภิกษุอยู
หรือไมมีภิกษุอยู พึงบอกโคจรคาม และอโคจรคาม สกุลทีเ่ ปนเสกขสมมติ
ฐาน น้ําฉัน น้ําใช ไมเทา และพึงบอกกติกาสงฆที่ตั้งไววา เวลานี้ควรเขา
ควรออก พระอาคันตุกะออนพรรษากวาพึงนั่งบอก พึงแนะนําพระอาคันตุกะ
ผูออนพรรษาใหอภิวาท พึงบอกเสนาสนะ นอกนัน้ เหมือนนัยหนหลัง อาวาสิกวตรดังกลาวมานี้ อันพระผูมีพระภาคเจาผูทรงนําหมู ทรงแสดงแลว.
เรื่องภิกษุผูเตรียมจะไป ไมเก็บเครื่องไม เครื่องดิน เปดประตู
หนาตางทิ้งไว ไมมอบหมายเสนาสนะ เครื่องไม เครื่องดินเสียหาย เสนาสนะไมมีใครรักษา บรรดาภิกษุผูมีศีลเปนที่รักพากันโพนทะนา.
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ภิกษุผูเตรียมจะไป พึงเก็บเครื่องไม เครื่องดิน ปดประตู หนาตาง
มอบหมายเสนาสนะแลวจึงหลีกไป พึงมอบหมาย ภิกษุสามเณร คนวัด หรือ
อุบาสกก็ได พึงยกเตียงขึ้นวางไวบนศิลากองเครื่องเสนาสนะไวขางบน เก็บ
เครื่องไม เครื่องดิน ปดประตู หนาตาง ถาวิหารฝนรั่ว ภิกษุผูเตรียมจะไป
อุตสาหะอยู พึงมุงหรือพึงทําความขวนขวาย ในวิหารที่ฝนไมรั่วก็เหมือนกัน
ถาวิหารฝนรั่วทุกแหง พึงขนเครื่องเสนาสนะเขาบาน ในทีแ่ จงก็เหมือนกัน
ดวยคิดวา อยางไรเสีย สวนของเตียง ตั่งก็คงเหลืออยูบาง นี้เปนวัตรอันภิกษุ
ผูเตรียมจะไปพึงประพฤติ.
เรื่องภิกษุทั้งหลายไมอนุโมทนา พระผูม ีพระภาคเจาทรงอนุญาตให
พระเถระอนุโมทนา ภิกษุทั้งหลายเหลือพระเถระไวรูปเดียว พระผูมีพระภาคเจา
ทรงอนุญาตใหพระเถรานุเถระรออยู ๔-๕ รูป พระเถระรูปหนึ่งปวดอุจจาระ
กลั้นจนสลบลง นี้เปนวัตรในการอนุโมทนา.
เรื่องพระฉัพพัคคียนุงหมไมเรียบรอย ไมมีมรรยาท เดินแซง นั่ง
เบียดเสียดพระเถระ เกลียดกันอาสนะภิกษุใหม นั่งทับสังฆาฏิ ภิกษุผูมีศีล
เปนที่รักพากันโพนทะนา ภิกษุพึงนุงหมปกปดมณฑลสาม คาดประคดเอว
หมผา ๒ ชั้น กลัดลูกดุม ไมเดินแซง พึงปกปดกายดวยดี สํารวมดวยดี
มีตาทอดลง ไมเวิกผา ไมหัวเราะลั่น พึงมีเสียงนอย ไมโยกกาย ไมไกวแขน
ไมโคลงศีรษะ ไมค้ํากาย ไมคลุมศีรษะ ไมเดินกระโหยง ปกปดกายดวยดี
สํารวมดวยดี มีตาทอดลง ไมเวิกผา ไมหัวเราะลั่น มีเสียงนอย ไมโยกกาย
ไมไกวแขน ไมโคลงศีรษะ ไมค้ํากาย ไมคลุมศีรษะ ไมนั่งรัดเขา ไมนั่ง
เบียดเสียดพระเถระ ไมเกลียดกันอาสนะภิกษุใหม ไมนั่งทับสังฆาฏิ เมื่อเขา
ถวายน้ํา พึงรับไปลางบาตรถือต่ํา ๆ พึงคอย ๆ เทน้ําลงในกระโถน ดวย
คิดวา กระโถนอยาเลอะเทอะ ภิกษุใกลเคียงอยาถูกน้ํากระเซ็น เมื่อเขาถวาย
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ขาวสุก พึงประคองบาตรรับ พึงไวโอกาสสําหรับแกง ถามีเนยใส น้ํามัน
หรือแกงออม พระเถระพึงบอกวา จงถวายภิกษุทุกรูปเทา ๆ กัน พึงรับ
บิณฑบาตโดยเคารพ พึงมีความสําคัญในบาตร พึงรับบิณฑบาตพอสมกับแกง
พอเสมอขอบปากบาตร พระเถระไมพึงฉันกอนในเมื่อขาวสุกยังไมทั่วถึงภิกษุ
ทุกรูป พึงฉันบิณฑบาตโดยเคารพ พึงมีความสําคัญในบาตรฉัน พึงฉัน
บิณฑบาตตามลําดับ พึงฉันพอสมกับแกง ไมพึงฉันขยุมแตยอดลงไป ไมพึง
ฉันกลบแกงหรือกับขาว ไมพึงขอแกง หรือกับขาวมาฉัน ไมพึงแลดูบาตรของ
ภิกษุอื่นดวยมุงจะยกโทษ ไมพึงทําคําขาวใหใหญ พึงทําคําขาวใหกลมกลอม
ไมพึงอาปากไวคอยทา ไมพึงสอดมือทั้งหมดเขาปาก ไมพึงพูดทั้งคําขาวยัง
อยูในปาก ไมพึงฉันโยนคําขาว ไมพึงฉันกัดคําขาว ไมพึงฉันทําแกมใหตุย
ไมพึงฉันสลัดมือ ไมพึงฉันทําเมล็ดขาวตก ไมพึงฉันแลบลิ้น ไมทําเสียงดัง
จั๊บ ๆ ไมพงึ ฉันทําเสียงซูด ๆ ไมพึงฉันเลียมือ ไมพึงฉันขอดบาตร ไมพึง
ฉันเลียริมฝปาก ไมพึงรับขันน้ําดวยมือเปอนอามิส พระเถระไมพึงรับน้ํากอน
ที่ภิกษุทั้งหมดยังฉันไมเสร็จ พึงคอย ๆ ลางบาตร พึงคอย ๆ เทน้ําลงใน
กระโถน อยาใหกระโถนเลอะเทอะ อยาใหกระเซ็นถูกภิกษุใกลเคียง อยาให
กระเซ็นถูกสังฆาฏิ พึงคอย ๆ เทน้ําลงบนพื้นดิน ไมพึงเทน้ําลางบาตรมี
เมล็ดขาว เมื่อกลับ ภิกษุใหมพึงกลับกอน พระเถระพึงกลับทีหลัง พึงปกปด
กายดวยดี ไมพึงเดินกระโหยง ภัตตัคควัตร ดังกลาวมานี้ อันพระผูมีพระภาคเจาผูเปนธรรมราชาทรงบัญญัติไวแลว.
เรื่องภิกษุถือเที่ยวบิณฑบาตนุงหมไมเรียบรอย ไมมีมารยาทเขาบาน
ออกจากบานไมกําหนด เขาออกรีบรอนเกินไป ยืนไกลเกินไป ใกลเกินไป
นานเกินไป กลับเร็วเกินไป ภิกษุถือเที่ยวบิณฑบาตอีกรูปหนึ่งก็เปนเชนนั้น
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ภิกษุถือเที่ยวบิณฑบาต จะเขาบานพึงปกปดกายดวยดี สํารวมดวยดี มีตาทอด
ลง ไมเวิกผา ไมหัวเราะลั่น มีเสียงนอย ไมโยกกาย ไมไกวแขน ไมโคลง
ศีรษะ ไมคา้ํ กาย ไมคลุมศีรษะ ไมเดินกระโหยง พึงสังเกตกอน อยารีบ
รอนเขาออก อยายืนไกลนัก ใกลนกั นานนัก อยากลับเร็วนัก พึงยืน
กําหนดวา เขาพักการงาน ลุกจากที่นั่ง จับทัพพี จับภาชนะตั้งไวหรือไม
พึงแหวกผาซอนประคองบาตรรับภิกษา ขณะรับไมพึงนองดูหนาผูถวาย แมใน
แกงก็พึงกําหนดเชนนั้นเหมือนกัน เมื่อเขาถวายภิกษาแลว ภิกษุพึงคลุมบาตร
ดวยผาซอนกลับไป พึงปกปดกายดวยดีเดินไป พึงสํารวมดวยดี มีตาทอดลง
ไมเวิกผา ไมหัวเราะลั่น มีเสียงนอย ไมโยกกาย ไมไกวแขน ไมโคลงศีรษะ
ไมค้ํากาย ไมคลุมศีรษะ ไมเดินกระโหยง รูปใดกลับกอนพึงปูอาสนะไว จัด
กระโถนไว เตรียมน้ําฉันน้ําใชไว รูปใดกลับทีหลังประสงคจะฉันก็พึงฉัน ถา
ไมประสงคก็พึงเททิ้ง พึงเก็บอาสนะน้ําลางเทา ตั่งรองเทา กระเบื้องเช็ดเทา
เก็บน้ําฉันน้ําใช กวาดโรงฉัน รูปใดเห็นหมอน้ําฉัน น้ําใช หมอน้ําชําระวาง
เปลา พึงจัดตั้งไว ถาเปนการสุดวิสัยพึงกวักมือเรียกเพื่อนมาชวย แตไมพึง
เปลงวาจา นี้เปนบิณฑปาติกวัตร
เรื่องภิกษุอยูปา ไมเตรียมน้ําฉัน น้ําใช ไฟ ไมสีไฟ ไมรูนักษัตร
ไมรูทิศ พวกโจรถามก็ตอบวา ไมมี ไมรูทุกอยาง จึงถูกทุบตี ภิกษุ ที่อยูปา
พึงเขาถุงบาตรคลองบา พาดจีวรบนไหล ครั้นจะเขาบาน พึงถอดรองเทาใส
ถุงคลองบาปกปดมณฑลสาม นุงหมใหเปนปริมณฑล แมในอารัญญกวัตร
ก็มีนัยเหมือนบิณฑจาริกวัตรออกจากบานแลว พึงเขาถุงบาตรคลองบา พับ
จีวรวางบนศีรษะ สวมรองเทาเดินไป พึงเตรียมน้ําฉัน น้ําใช ไฟ ไมสไี ฟ
ไมเทา เรียนนักษัตร ทั้งสิ้นหรือบางสวน พึงเปนผูฉลาดในทิศ อารัญญกวัตร
ดังกลาวมานี้ อันพระผูมีพระภาคเจาผูสูงสุดกวาหมูสัตวทรงบัญญัติแลว
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เรื่องภิกษุมากรูปทําจีวรในที่แจง ถูกธุลีกลบ ภิกษุผูมีศีลเปนที่รกั
พากันโพนทะนา ถาวิหารรก เมื่อจะชําระ ชั้นตนพึงขนบาตรจีวรออก ขน
ฟูก หมอน เตียง ตั่ง กระโถน พนักอิง ออกไป พึงกวาดหยากเยื่อลงจาก
เพดาน พึงเช็ดกรอบประตู หนาตาง และมุมหอง ฝาทาน้ํามันขึ้นรา พื้นทา
สีดํา พื้นไมไดทํา พึงเช็ดทําใหสะอาด พึงกวาดหยากเยื่อทิ้งเสีย ไมพึงเคาะ
เสนาสนะใกลภิกษุ วิหาร น้ําฉัน น้ําใช ไมพึงเคาะเสนาสนะในที่สูง เหนือ
ลม ใตลม เครื่องลาดพื้น เขียงรองเทา เตียง ตั่ง ฟูก หมอน ผานิสีทนะ
กระโถน พนักอิง พึงตากชําระ เก็บไวตามเดิม เก็บบาตร จีวร บาตรอยา
วางบนพื้นที่ปราศจากเครื่องรอง จีวรตองพาดชายไวดานนอก ขนดไวดานใน
ลมทิศตะวันออก ทิศตะวันตก ทิศเหนือ ทิศใต ฤดูหนาว กลางวันเปด
หนาตาง กลางคืนปด ฤดูรอน กลางวันปดหนาตาง กลางคืนเปด กวาด
บริเวณ ซุมน้ํา โรงฉัน โรงไฟ วัจจกุฎี ตักน้ําฉัน น้ําใชมาตั้งไว ตักน้ํามา
ใสหมอน้ําชําระไว อยูก ับภิกษุผูแกกวา ยังไมไดบอกกลาว อยาใหอุเทศ
ปริปุจฉา อยาสาธยาย อยากลาวธรรม อยาตามประทีป อยาเปดหนาตาง
อยาปดหนาตาง พึงเดินตามภิกษุผูแกกวา อยากระทบแมดวยชายผา พระผู
มีพระภาคเจาผูมหาวีระ ทรงบัญญัติเสนาสนะวัตรนั้นไวแลว
เรื่องพระฉัพพัคคียถูกพระเถระหาม ปดประตู พระเถระสลบ ภิกษุผูมี
ศีลเปนที่รักพากันโพนทะนา ภิกษุพึงเทเถาทิ้งเสีย กวาดเรือนไฟ ชานภายนอกบริเวณ ซุมประตู ศาลาเรือนไฟ บดจุณแชดิน ตักน้ําไวในรางน้ํา เอา
ดินเหนียวทาหนา ปดทั้งขางหนา ทัง้ ขางหลัง ไมนั่งเบียดเสียดพระเถระ ไม
เกียดกันอาสนะภิกษุใหม ถาอุตสาหะ พึงทําบริกรรมแกพระเถระในเรือนไฟ
อยาอาบน้ํา น้ําขางหนา เหนือน้ํา ใหหนทาง เรือนไฟเปรอะเปอน รางแชดิน
เก็บตั่ง ดับไฟ เปดประตู นี้ชันตาฆรวัตร
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เรื่องภิกษุถายอุจจาระแลวไมชําระ ถายอุจจาระตามลําดับผูแกกวา
ทรงอนุญาตใหถายตามลําดับผูมาถึง พระฉัพพัคคียเขาวัจจกุฎีเร็วบาง เวิกผา
นุงเขาไปบาง ถอนหายใจใหญพลางถายอุจจาระบาง เคี้ยวไมชําระฟนบาง
ถายอุจจาระปสสาวะออกนอกรางบาง บวนเขฬะลงในรางบาง ใชไมชําระหยาบ
บาง ทิ้งใชชําระลงในชองถายอุจจาระบาง ออกมาเร็วเกินบาง เวิกผาออกมา
บาง ชําระมีเสียงดังจะปุจะปูบาง เหลือน้ําไวในกระบอกชําระบาง ภิกษุยืนอยู
ขางนอกพึงกระแอม ภิกษุอยูขางในพึงกระแอมรับ พึงพาดจีวรไวบนราว
สายระเดียง อยารีบดวนเขาไป อยาเวิกผาเขาไป พึงยืนบนเขียง อยาถอนหายใจใหญ อยาเคี้ยวไมชําระฟน อยาถายอุจจาระปสสาวะนอกราง อยาบวน
เขฬะลงในราง อยาใชไมชาํ ระหยาบ อยาทิ้งไมชําระลงในชองถาย พึงยืนบน
เขียงถาย ปดผา อยาออกมาใหเร็วนัก อยาเวิกผาออกมา ยืนบนเขียงถาย
แลวจึงปด อยาชําระใหมีเสียงดังจะปุจะปุ อยาเหลือน้ําชําระไว ยืนบนเขียง
ถายแลวจึงเวิกผา วัจจกุฎีเปรอะเปอน ตองชําระใหสะอาด ตะกราไมชาํ ระ
เต็มพึงเทเสีย วัจจกุฎี ชานภายนอก บริเวณ ซุมประตู พึงตักน้ําใสในหมอ
ชําระ นี้วัจจกุฎีวัตร
เรื่องสัทธิวิหาริก ถอดรองเทา ถวายไมชําระฟน น้าํ ลางหนา ปู
อาสนะ ถวายยาคู น้ําลางภาชนะ เก็บอาสนะ ที่รก เขาบาน ถวายผานุง
ประคดเอวผาซอนสองชั้น บาตรพรอมทั้งน้ํา ปจฉาสมณะ ปดมณฑลสาม
นุงใหเปนปริมณฑล คาดประคดเอวซอนผาสองชั้น ลางบาตร เปนปจฉาสมณะ เดินไมไกลไมชดิ นัก รับของในบาตร พระอุปชฌายะกําลังพูด กลาว
ถอยคําลอแหลมตออาบัติ กลับมากอน ปูอาสนะไว ตั้งน้ําลางเทา ตั่งรองเทา
กระเบื้องเช็ดเทา ลุกไปรับ ถวายผานุงผลัด ผึ่งที่แดด อยาผึ่งทิ้งไว รอยพับ
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สอดประคดเอวไวในขนด อุปชฌายะจะฉันพึงนอมบิณฑบาตถวาย ถามถึงน้ํา
ฉัน ถวายน้ํา รับบาตรมาถือต่ํา ๆ ผึ้งแดดไวครูหนึ่ง อยาผึ่งทิ้งไว อยาเก็บ
มาตรไวบนพื้นที่ปราศจากเครื่องรองพาดชายไวขางนอก ขนดไวชางใน เก็บ
อาสนะ เก็บน้ําลางเทากวาดที่รก พระอุปชฌายะจะสรงน้ํา ถวายน้ําเย็น น้ํา
รอน เรือนไฟ บดจุณ แชดิน ตามหลังเขาไปถวายตั่ง รับจีวร ถวายจุณ
ถวายดิน ถาอุตสาหะ ทาหนา ปดขางหนาขางหลัง ไมนั่งเบียดพระเถระ ไม
เกียดกันอาสนะภิกษุใหม ทําบริกรรม ออกจากเรือนไฟ ปดขางหนาขางหลัง
ทําบริกรรมในน้ํา อาบน้ําแลวพึงขึ้นกอน นุงผา เช็ดตัว อุปชฌายะถวายผา
นุง ผาสังฆาฏิ ถือตั่งเรือนไฟ ปูอาสนะไว ตั้งน้ําลางเทา ตั้งรองเทา กระเบื้องเช็ดเทาไว ถามถึงน้ําฉัน เรียนบาลีอรรถกถา ถาอุตสาหะ พึงปดกวาด
วิหารที่รก กอนปดกวาดพึงขนบาตรจีวร ผาปูนั่ง ปูนอน ฟูก หมอน เตียง
ตั่งเขียงรองเทาเตียง กระโถน พนักอิง เครื่องลาดพื้นออกไป พึงกวาดหยาก
ไยแตเพดานลงมา เช็ดกรอบประตูหนาตาง ฝาทาน้ํามัน พื้นทาสีดํา พื้นไม
ไดทํา พึงเก็บเครื่องลาดพื้น เขียงรองเทาเตียง เตียง ตั่ง ฟูก หมอน ผา
ปูนั่ง ปูนอน กระโถน พนักอิง เก็บบาตรจีวร ลมทิศตะวันออก ทิศตะวัน
ตก ทิศเหนือ ทิศใต ฤดูหนาว ฤดูรอ น กลางวัน กลางคืน บริเวณ ซุม
น้ํา โรงฉัน โรงไฟ วัจจกุฎีตักน้ําฉัน น้ําใช น้ําชําระ พระอุปชฌายะกระสัน
รําคาญ เห็นผิด ตองครุกาบัติ ควรมูลายปฏิกสั สนา นานัต อัพภาน ถาถูก
ลงตัชชนียกรรม นิยสกรรม ปพพาชนียกรรม ปฎิสารณียกรรม และ
อุกเขปนียกรรม จีวรของพระอุปชฌายะควรซัก ทํา ยอม พึงซัก ทํา ยอม
ใหพลิกกลับไปกลับมา รับบาตร จีวร และบริขารโกนผม ทําบริกรรม ทํา
ความขวนขวายเปนปจฉาสมณะ ใหบิณฑบาต เขาบานอยาไปปาชา อยาไปสู
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ทิศ พระอุปช ฌายะอาพาธตองพยาบาลตลอดชีวิต วัตรดังกลาวทานี้เปนอุปชฌายวัตร อันสัทธิวิหาริกพึงประพฤติชอบ
เรื่องอุปชฌายะสงเคราะหดวยโอวาท อนุศาสนี อุเทศ ปริปุจฉา บาตร
จีวร และบริขาร ความอาพาธ ไมพึงเปนปจฉาขาสมณะ อุปชฌายวัตรฉันใด
แมอาจริยวัตรก็ฉันนั้น สิทธิวิหาริกวัตรฉันใด อันเตวาสิกวัตรก็ฉันนั้น อาคันตุกวัตรฉันใด อาวาสิกวัตรก็ฉันนั้น คมิกวัตร อนุโมทนาวัตร ภัตตัคควัตร
บิณฑปาติกวัตร อารัญญกวัตร เสนาสนวัตร ชันตาฆรวัตร วัจจกุฎีวัตร
อุปชฌายวัตร สัทธิวิหาริกวัตร อาจริยวัตร อันเตวาสิกวัตร เหมือนกันใน
ขันธกะนี้ มี้ ๑๙ เรื่อง ๑๔ วัตร ภิกษุผูไมบําเพ็ญวัตร ชื่อวาไมบําเพ็ญศีล
ผูมีศีลไมบริสุทธิ์ ทรามปญญายอมไมประสบเอกัคคตาจิต ผูมีจิตฟุงซาน มี
อารมณมาก ยอมไมเห็นธรรมโดยชอบ เมื่อไมเห็นพระสัทธรรม ยอมไมพน
จากทุกข ภิกษุบําเพ็ญวัตร ชื่อวาบําเพ็ญศีล ผูมศี ีลบริสุทธิ์ มีปญญา ยอม
ประสบเอกัคคตาจิต ผูมีจิตไมฟุงซาน มีอารมณอยางเดียว ยอมเห็นธรรม
โดยชอบ เมื่อเห็นพระสัทธรรมยอมพนจากทุกขได เพราะเหตุนั้น แล โอรส
ของพระชินเจา ผูมีปญญาเห็นประจักษ พึงบําเพ็ญวัตร อันเปนพระโอวาท
ของพระพุทธเจาผูประเสริฐ แตนั้นจักถึงพระนิพพาน ดังนี้แล.
หัวขอประจําขันธกะ จบ
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วัตตักขันธก วรรณนา
[วินิจฉัยในวัตตักขันธกะ]
วินิจฉัยในวัตตักขันธกะ พึงทราบดังนี้:พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงที่ใกลอุปจารสีมา ดวยพระพุทธพจนนี้วา
บัดนี้ เราจักเขาสูอาราม; เพราะฉะนั้น ภิกษุถึงอุปจารสีมาแลว พึงทําคารวกิจ
ทั้งปวง มีถอดรองเทาเปนตน.
บทวา คเหตฺวา ไดแก ใชไมเทาคอนรองเทาไป.
บทวา ปฏิกฺกมนฺติ ไดแก ประชุมกัน.
หลายบทวา อุปาหนปฺุฉนโจฬน ปุจฺฉิตฺวา อุปาหนา ปฺุฉ-ิ
ตพฺพา มีความวา พึงถามภิกษุทั้งหลายผูเจาถิ่นวา ผาเช็ดรองเทาอยูที่ไหน.
บทวา วิสชฺเชตพฺพ คือ พึงผึ่งไว.
ขอวา โคจโร ปุจฺฉิตพฺโพ มีความวา พึงถามถึงที่เที่ยว เพื่อ
ภิกษาอยางนี้วา โคจรคามอยูใกลหรือไกล. ภิกษุพึงเที่ยวบิณฑบาตแตเชา
หรือสาย ? ดังนี้ . บานของพวกมิจฉาทิฏฐิก็ดี บานที่มีภิกษาเขาจํากัดไวก็ดี
ชื่อวา อโคจร.
ภิกษาในบานใด เขาถวายแกภิกษุรูปเดียวหรือ ๒ รูป บานแมนั้น
ก็ควรถาม.
หลายบทวา ปานีย ปุจฺฉิตพฺพ, ปริโภชนีย ปุจฺฉิตพฺพ มี
ความวา พึงถามถึงน้ําใชอยางนี้วา ภิกษุทั้งหลาย ยอมดื่มน้ําที่ควรดื่มแหง
สระนี้ ทั้งทําการใชสอย มีอาบเปนตนดวยหรือ ? สัตวรายหรือเหลาอมนุษย
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ยอมมีในสถานบางตําบล, เพราะฉะนั้น จึงควรถามวา ควรเขาไปเวลาไร ?
ควรออกมาเวลาไร ?
สองบทวา พหิ ิเตน มีความวา เห็นทางของงูหรือของอมนุษย
กําลังออกไป พึงยืนดูอยูขางนอก.
หลายบทวา สเจ อุสฺสหติ โสเธตพฺโพ มีความวา ถาวาตน
สามารถ, พึงชําระสํานักทั้งหมดใหสะอาด, เมื่อไมสามารถ พึงจัดแจงโอกาส
เปนที่อยูของตน.
ก็แลในธรรมเนียมแหงการชําระสํานักใหสะอาด ที่พระผูมีพระภาคเจา
ทรงแสดงแลว สําหรับภิกษุผูสามารถชําระสํานักทั้งหมดใหสะอาด พึงทราบ
วินิจฉัย ตามนัยที่กลาวแลวในมหาขันธกะนั่นแล.
[อาวาสิกวัตร]
วินิจฉัยในอาวาสิกวัตร พึงทราบดังนี้:เมื่ออาคันตุกะผูแกกวามา พึงงดจีวรกรรมหรือนวกรรมเสีย ทํากิจ
ทั้งปวง มีอาทิอยางนี้วา พึงแตงตั้งอาสนะ ดังนี้ กําลังกวาดลานเจดีย พึง
เก็บไมกวาดเสีย เริ่มทําวัตรแกเธอ.
หากวา อาคันตุกะเปนผูฉลาด. เธอจักกลาววา จงกวาดลานเจดีย
เสียกอนเถิด ผูมีอายุ.
อนึ่ง กําลังทํายาเพื่อคนไขอยู ถาวา คนไขไมทุรนทุรายนัก, พึงงด
ทําไว ทําวัตรเสียกอน, แตสําหรับ ไขหนัก ตองทํายากอน ถาอาคันตุกะเปน
ผูฉลาด, เธอจักกลาววา จงทํายาเสียกอน.
เมื่อถามถึงน้ําฉัน ถาวา อาคันตุกะดื่มน้ําที่นํามาแลวครั้งเดียวหมด,
พึงถามทานวา ผมจักตองนํามาอีกไหม ?
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อนึ่ง พึงพัดทานดวยพัด. เมื่อพัด พึงพัดที่หลังเทาครั้งหนึ่งกลางตัว
ครั้งหนึ่ง ศีรษะครั้งหนึ่ง. เธออันทานกลาววา พอหยุดเถิดพึงพัดใหออนลง.
เธออันทานกลาววา พอละ พึงพัดใหออนลงกวานั้น. ทานกลาวถึงครั้งที่ ๓
พึงวางพัดเสีย. พึงลางเทาของทาน. ครั้นลางแลว ถาน้ํามันของตนมี, พึงทา
ดวยน้ํามัน. ถาไมมี, พึงทาดวยน้ํามันของทาน. สวนการเช็ดรองเทา พึงทํา
ตามความชอบใจของตน. ดวยเหตุนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา สเจ
อุสฺสหติ. เพราะเหตุนั้น จึงไมเปนอาบัติ แมแกภกิ ษุผูไมเช็ดรองเทา.
เธออันทานถามวา เสนาสนะถึงแกเราที่ไหน ? พึงจัดแจง เสนาสนะ อธิบาย
วา พึงบอกอยางนี้วา เสนาสนะที่ถึงแกทาน ดังนี้. แลสมควรแท ที่จะตบ
เสียกอน จึงปูลาด.
วินิจฉัยในวัตรของอาคันตุกะผูนวกะ พึงทราบดังนี้:ขอวา ปานีย อาจิกฺขิตพฺพ มีความวา ภิกษุผูเจาถิ่น พึงบอก
วา ทานจงถือเอาน้ํานั้นดื่ม ดังนี้. แมในน้ําใช ก็มนี ัยนี้เหมือนกัน. คําที่เหลือ
เหมือนคํากอนนั่นแล.
จริงอยู ภิกษุเจาถิ่นจะไมทําวัตรแกอาคันตุกะ ผูมาถึงสํานักของตน
แมในอาวาสใหญ ยอมไมได.
[ คมิกวัตร]
วินิจฉัยในคมิกวัตร พึงทราบดังนี้:บทวา ทารุภณฺฑ ไดแก เตียงและตั่งเปนตน ที่กลาวแลวในเสนาสันกขันธกะ. แมภัณฑะดิน ก็ไดแกภาชนะสําหรับยอมเปนตน ภัณฑะทั้งปวง
มีประเภทดังกลาวแลวในเสนาสนักขันธกะนั่นแล.
ภัณฑะทั้งปวงนั้น อันภิกษุผูเตรียมจะไป พึงเก็บไวที่โรงไฟหรือใน
ที่อื่นซึ่งคุมไดแลวจึงไป. จะเก็บไวในเงื้อมที่ฝนไมรั่วก็ควร.
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วินิจฉัยในคําวา เสนาสน อาปุจฺฉิตพฺพ นี้ พึงทราบดังนี้:เสนาสนะใด สรางไวบนศิลาดาดหรือบนเสาศิลา, ปลวกทั้งหลายขึ้น
ไมไดในเสนาสนะใด, ไมเปนอาบัติ แมแกภิกษุผูไมบอกมอบเสนาสนะนั้น.
คําวา จตูสุ ปาสาณเกสุ เปนอาทิ พระผูมีพระภาคเจาตรัสเพื่อ
แสดงอาการที่จะพึงกระทํา ในเสนาสนะมีบรรณศาลาเปนตน อันเปนสถานที่
เกิดแหงปลวกทั้งหลาย.
ขอนี้วา บางที แมสวนทั้งหลาย จะพึงเหลืออยูบาง ดังนี้ เปน
อานิสงสในเสนาสนะที่ตั้งไวกลางแจง.
สวนในเรือนที่ฝนรั่วได เมื่อหญาและกอนดินตกลงขางบน (แหงเตียง
และตั่ง) แมสวนทั้งหลายแหงเตียงและตั่ง ยอมฉิบหายไป
[เรื่องอนุโมทนา]
วินิจฉัยในเรื่องอนุโมทนา พึงทราบดังนี้ :สองบทวา อิทธ อโหสิ มีความวา ภัตไดเปนของถึงพรอมแลว.
ขอวา จตูหิ ปฺจหิ มีความวา เมื่อพระสังฆเถระนั่งแลวเพื่อตอง
การจะอนุโมทนา ภิกษุ ๔ รูปพึงนั่งตามลําดับขางทาย. เมื่อพระอนุเถระนั่ง
แลว พระมหาเถระพึงนั่ง และภิกษุ ๓ รูปพึงนั่งขางทาย. เมื่อภิกษุรูปที่ ๕
นั่งแลว ภิกษุ ๔ รูปพึงนั่งขางบน. เมื่อภิกษุหนุมขางทาย อันพระสังฆเถระแม
เชิญแลว ภิกษุ ๔ รูป พึงนั่งตั้งแตพระสังฆเถระลงมาทีเดียว.
ก็ถาวา ภิกษุผูอนุโมทนากลาววา ไปเถิด ทานผูเจริญ ไมมีกิจที่จะ
ตองคอย ดังนี้ ควรไป. เมื่อพระมหาเถระกลาววา ผูมีอายุ พวกเราจะไปละ
เธอกลาววา นิมนตไปเถิด, แมอยางนี้ ก็ควรไป.
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พระมหาเถระแมทําความผูกใจวา พวกเราจักคอยอยูนอกบานดังนี้ ไป
ถึงนอกบานแลว แมจะสั่งนิสิตของตนวา เธอทั้งหลายจงคอยความมาของภิกษุ
นั้น ดังนี้ แลวไปเสีย ควรเหมือนกัน.
แตถาชาวบานใหภิกษุรูปหนึ่ง ซึ่งตนพอใจ ทําการอนุโมทนา หาเปน
อาบัติแกภิกษุนั้น ผูอนุโมทนาอยูไม, ไมเปนภาระแกพระมหาเถระ.
จริงอยู เพราะในอุปนิสินนกถา ตองเรียนพระเถระกอนในเมื่อชนทั้งหลายใหกลาว. สวนภิกษุที่พระมหาเถระเชิญเพื่ออนุโมทนาแทน ภิกษุทั้งหลาย
ตองคอย. นี้เปนลักษณะในเรื่องอนุโมทนานี้.
บทวา วจฺจิโต มีความวา พระเถระเกิดปวดอุจจาระ, อธิบายวา
ผูอันอุจจาระบีบคั้นแลว.
[ภัตตัคควัตร]
วินิจฉัยในภัตตัคควัตร พึงทราบดังนี้:ในอรรถกถาทั้งหลายกลาววา จะเปนในละแวกบานหรือในวัดก็ตาม
การที่ภิกษุผูจะไปสูที่เลี้ยงของชนทั้งหลาย หมจีวรคาดประคดนั่นแล สมควร.
หลายบทวา น เถเร ภิกขฺ ู อนูปขชฺช มีความวา ไมพึงนั่งเบียด
ภิกษุผูเปนเถระนัก หากวา อาสนะเสมอกับอาสนะที่พระมหาเถระนั่ง, เมื่อ
อาสนะมีมาก พึงนั่งเวนไว ๑ หรือ ๒ อาสนะ ไมพึงนั่งบนอาสนะที่เขานับ
ภิกษุแตงตั้งไว, พระมหาเถระสั่งวา จงนั่งเถิด พึงนั่ง. ถาพระมหาเถระไม
สั่ง, พึงเรียนวา อาสนะนี้สูงขอรับ เมื่อทานบอกวา จงนั่งเถิด พึงนั่ง, ก็
ถาวา เมื่อภิกษุใหม แมเรียนแลวอยางนั้น พระมหาเถระไมอนุญาต, ไมเปน
อาบัติแกเธอผูนั่ง. เปนอาบัติแกพระมหาเถระเทานั้น. จริงอยู ภิกษุใหมไม
เรียนกอน นัง่ บนอาสนะเห็นปานนั้น ยอมตองอาบัติเหมือนพระเถระอันภิกษุ
ใหมเรียนแลวไมอนุญาตฉะนั้น.
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หลายบทวา น สงฺฆาฏึ โอตฺถริตฺวา มีความวา ไมพึงปูสังฆาฏิ
แลวนั่งทับ.
คําวา อุโภหิ หตฺเถหิ พระผูมีพระภาคเจาตรัสหมายเอาน้ําสําหรับ
ลางบาตร สวนน้ําทักษิโณทก พึงวางบาตรบนเชิงขางหนาแลวจึงรับ.
บทวา สาธุก ไดแก ไมทําใหมีเสียงน้ํา.
สองบทวา สูปสฺส โอถาโส มีความวา โอกาสแหงแกงจะมีอยาง
ใด พึงรับขาวสุกพอประมาณอยางนั้น.
คําวา ทานจงไดทั่วถึงเทา ๆ กัน นี้ อันพระเถระพึงกลาวในเนยใส
เปนอาทิอยางเดียวหามิได, แมในขาวสุก ก็พึงกลาว.
ก็บรรดาเภสัชมีเนยใสเปนตน สิ่งใดมีนอย, สิ่งนั้นสมควรแกภิกษุรูป
เดียว หรือ ๒ รูป, เมื่อพระเถระกลาววา ทานจงใหทั่วถึงเทา ๆ กันแกภกิ ษุทั้ง
ปวง ความลําบากยอมมีแกพวกชาวบาน เพราะฉะนั้น ของเชนนั้น พึงรับครั้ง
เดียวหรือ ๒ ครั้งแลว ที่เหลือไมควรรับ.
คําวา น ตาว เถเรน ภฺุชิตพฺพ นี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัส
หมายเอาโรงเลี้ยงที่มีภิกษุอันทายกจํากัดไว (และ) โรงเลี้ยงที่ชนทั้งหลายเปน
ผูประสงคจะใหอาหารถึงแกภิกษุทั่วกันแลวไหว.
สวนโรงเลี้ยงใด เปนโรงใหญ, คือ ในโรงเลี้ยงใด ภิกษุทั้งหลายฉัน
อยูในประเทศหนึ่ง, ทายกถวายน้ําในประเทศหนึ่ง, ในโรงเลี้ยงนั้น พึงฉัน
ตามสบาย.
คําวา น ตาว เถเรน อุทก นี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสหมายเอา
น้ําลางมือ, ฝายภิกษุมีความระหายในระหวาง หรือผูมีอามิสติดคอ พึงดื่มน้ํา
ไมพึงลางมือ.
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ถาวาชนทั้งหลายกลาววา นิมนตลางบาตรและมือเถิดทานผูเจริญ หรือ
ภิกษุทั้งหลายกลาววาทานจงรับน้ําเถิด, พระเถระควรลางมือ.
ดวยคําวา นิวตฺตนฺเตน เปนตน พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงวา
สงฆเมื่อจะลุกขึ้นกลับจากโรงเลี้ยง พึงกลับอยางนี้. อยางไร ? พึงเห็นคํา
ทั้งปวงวา นเวเกหิ เปนตน .
จริงอยู ในเรือนทั้งหลายที่คับแคบ ไมมีโอกาสที่พระเถระทั้งหลาย
ออก; เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสอยางนั้น.
ก็นวกภิกษุทั้งหลาย ผูกลับอยูอยางนั้น รออยูที่ประตูเรือน พึงไป
ตามลําดับกันได ในเมื่อพระเถระทั้งหลายออกอยู.
แตถาวา พระมหาเถระทั้งหลาย เปนผูนั่งอยูไกล พวกนวกภิกษุนั่ง
อยูภายในเรือน, พึงออกตามแถวตั้งแตเถรอาสนลงมาทีเดียว อยาใหกายกับกาย
เบียดกัน เดินเปนแถวหาง ๆ ใหชนทั้งหลายอาจไปในระวางได.
[ปณฑจาริกวัตร]
วินิจฉัยในปณฑจาริกวัตร พึงทราบดังนี้:ขอวา กมฺม วา นิกฺขิปนฺติ มีความวา ชนทั้งหลายถือสิ่งใดเปน
ฝายหรือกระดงหรือสาก ทําการอยู เปนผูยืนก็ตาม นั่งก็ตาม, วางสิ่งนั้นเสีย.
ขอวา น จ ภิกขฺ าทายิกาย มีความวา ผูถวายภิกษา จะเปนสตรี
ก็ตาม บุรุษก็ตาม ในเวลาถวายภิกษา ภิกษุไมพึงมองหนา (เขา).
[อารัญญกวัตร]
วินิจฉัยในอารัญญกวัตร พึงทราบดังนี้:สองบทวา เสนาสนา โอตริตพฺพ มีความวา พึงออกจากที่อยู.
ในคําวา ปตฺต ถวิกาย ปกฺขิปต ฺวา นี้ มีวนิ ิจฉัยวา ถาวาภาย
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นอกบานไมมีน้ํา, พึงทําภัตกิจภายในบานนั่นแล, ถาวา ภายนอกบานมีน้ํา,
พึงทําภัตกิจภายนอกบานแลวลางบาตร ทําใหสะเด็ดน้ําแลวใสถลก.
ขอวา ปริโภชนีย อุปฏาเปตพฺพ มีความวา หากวาภาชนะไม
พอไซร, พึงเตรียมน้ําฉันนั่นแลไว ทําใหเปนน้ําใชดวย. เมือ่ ไมไดภาชนะ
พึงขังไวในกระบอกไมไผก็ได. ภิกษุผูไมไดแมซึ่งกระบอกไมไผนั้น พึงทําให
มีบอน้ําอยูในที่ใกล. เมือ่ ไมสีไฟไมมี แมจะไมกอไฟก็ควร. เหมือนอยางภิกษุ
ผูอยูปา พึงตองการไมสีไฟฉันใด, แมภิกษุผูเดินทางกันดาร ก็พึงตองการไม
สีไฟฉันนั้น แตสําหรับภิกษุผูอยูในหมู การอยู แมเวนจากไมสีไฟนั้น ก็ควร.
ดาวทั้งหลายนั่งเอง ชื่อนีก้ ษัตรบถ.
[เสนาสนวัตร]
วินิจฉัยในเสนาสนวัตร พึงทราบดังนี้:ธรรมดาประตูเปน ทางที่ใชมาก เพราะฉะนั้น ไมมีกจิ ที่จะตองบอก
เลาสําหรับประตู สวนกิจที่เหลือเปนตนวาใหอุทเทส ตองบอกเลาเสียกอน จึง
คอยทํา, สมควรบอกทุกวัน
แมหากวา เมื่อนวกภิกษุกลาววา ทานผูเจริญ เฉพาะกิจที่ผมจะตอง
บอกเลา จงเปนอันบอกเถิด ภิกษุผูแกกวารับวา ดีละหรือภิกษุผูแกกวาบอก
เสียเองวา ทานจงอยูตามสบายเถิด; แมอยางนี้ จะไมบอกเลาก็ได. แมดวย
ความคุนเคย จะไมบอกเลาแกภิกษุผูชอบกัน ควรเหมือนกัน.
ขอวา เยน วุฑฺโฒ เตน ปริวตฺติตพฺพ มีความวา ตรงหนา
ภิกษุผูแก พึงเลี้ยวไปเสีย. แมในโภชนศาลาเปนตน พึงปฏิบัติอยางนี้เหมือนกัน.
วินิจฉัยในชันตาฆรวัตร พึงทราบดังนี้:คําวา ปริภณฺฑ นั้น ไดแก ชานภายนอก.
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[เรื่องน้ําชําระ]
วินิจฉัยในเรื่องน้ําชําระ พึงทราบดังนี้:ในคําวา สติ อุทเก นี้ มีวินิจฉัยวา ถามีน้ํา แตไมมีที่กําบัง, พึง
ใชภาชนะตักไปชําระ. เมื่อไมมีภาชนะ พึงเอาบาตรตักไป. แมบาตรก็ไมมี
เปนอันชื่อวาไมมีภาชนะ. ภิกษุผูไปดวยทําในใจวา ที่นี่เปดเผยนัก ขางหนา
จักมีน้ําอื่น ยังไมทันไดน้ํา ไดเวลาภิกษาจาร, พึงเช็ดดวยไมหรือของบาง
อยางแลวจึงไป. ภิกษุนนั้ ฉันก็ดี กระทําอนุโมทนาก็ดี ยอมควร.
บทวา อาคตปฏิปาฏิยา มีความวา ลําดับแหงผูมาเทานั้นเปนประมาณ ในสถานทั้ง ๓ คือ เวจกุฎี ทีถ่ ายปสสาวะ ทาอาบน้ํา.
[เวจกุฏิวัตร]
วินิจฉัยในเวจกุฏิวัตร พึงทราบดังนี้.
ขอวา ไมพึงเคี้ยวไมสีฟนพลาง ถายอุจจาระพลาง นี้เปนขอ
หามในทีทั้งปวงทีเดียว ทั้งเวจกุฎี ทัง้ มิใชเวจกุฎี.
ขอวา ผรุเสน กฏเน มีความวา ไมควรเช็ดดวยไมที่ผา หรือ
ไมคม หรือไมมีปม หรือไมมีหนาม หรือไมมีแผล หรือไมผ.ุ แตไมเปน
อาบัติแกภิกษุผูไมถือชําระเขาไป.
คําวา น อาจมนสราวเก นี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสหมายเอาฐาน
ที่ทั่วไปแกภิกษุทั้งปวง.
จริงอยู ภิกษุอื่น ๆ ยอมมาที่สาธารณฐานนั้น, เพราะฉะนั้น จึงไม
ควรเหลือน้ําไว. สวนฐานใด เปนสถานที่ทําไวในเอกเทศในวัด แมเปน
ของสงฆ เพื่อตองการจะไปถายเปนนิตย หรือเปนฐานสวนดวยบุคคล. ใน
ฐานนั้น จะเหลือน้ําไวในขันชําระก็ได. แมภิกษุผูฉันยาถาย เขาไปบอย ๆ
จะเหลือไวก็ควรเหมือนกัน.
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บทวา อูหตา ไดแก เปอน อธิบายวา ภายนอกเปอนอุจจาระ.
บทวา โธวิตพฺพา ไดแก พึงนําน้ํามาลาง. น้ํามี ภาชนะไมมี,
เปนอันชื่อวาไมมี; ภาชนะมี น้ําไมมี, แมอันนี้ ก็ชื่อวาไมมี; เมื่อไมมีทั้ง
๒ อยาง เปนไมมีแท. พึงเช็ดดวยไม หรือดวยของบางอยางแลวจึงไป.
คําที่เหลือทุกสถาน ตื้นทั้งนั้น ฉะนั้นแล.
วัตตักขันธกวรรณนา จบ
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ปาติโมกขฐปนขันธกะ
เรื่องพระอานนทเถระ
[๔๔๗] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจา ประทับอยูที่ปราสาท
ของมิคารมารดา ในบุพพาราม เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนัน้ เปนวันอุโบสถ
๑๕ ค่ํา พระผูมีพระภาคเจามีภิกษุสงฆแวดลอมประทับนั่งอยู จึงทานพระอานนท เมื่อลวงเขาราตรี ปฐมยามผานไปแลว ลุกจากอาสนะ หมผาเฉวียงบา
ประคองอัญชลีไปทางพระผูมีพระภาคเจา แลวกราบทูลวา พระพุทธเจาขา
ลวงเขาราตรี ปฐมยามผานไปแลว ภิกษุสงฆนั่งอยูนานแลว ขอพระผูมี
พระภาคเจาทรงแสดงพระปาติโมกขแกภิกษุทั้งหลาย พระพุทธเจาขา เมื่อ
พระอานนทกราบทูลอยางนี้แลว พระผูมีพระภาคเจาทรงนิ่งเสีย.
แมครั้งที่สอง ทานพระอานนท เมื่อลวงเขาราตรี มัชฌิมยามผานไป
แลว ลุกจากอาสนะ หมผาเฉวียงบา ประคองอัญชลีไปทางพระผูมีพระภาคเจา
แลวกราบทูลวา พระพุทธเจาขา ลวงเขาราตรี มัชฌิมยามผานไปแลว
ภิกษุสงฆนั่งอยูนานแลว ขอพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงพระปาติโมกขแกภิกษุ
ทั้งหลาย พระพุทธเจาขา.
แมครั้งที่สอง พระผูมีพระภาคเจาก็ทรงนิ่งเสีย.
แมครั้งที่สาม ทานพระอานนท เมื่อลวงเขาราตรี ปจฉิมยามผานไป
แลว อรุณขึ้น ราตรีสวางแลว จึงลุกจากอาสนะ หมผาเฉวียงบา ประคองอัญชลีไปทางพระผูมีพระภาคเจา แลวกราบทูลวา พระพุทธเจาขา ลวงเขา
ราตรี ปจฉิมยามผานไปแลว อรุณขึ้นราตรีสวางแลว ภิกษุสงฆนั่งอยูนานแลว
ขอพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงพระปาติโมกขแกภิกษุทั้งหลาย พระพุทธเจาขา
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พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนอานนท บริษัทไมบริสุทธิ์ .
[๔๔๘] ครั้งนั้น ทานพระมหาโมคคัลลานะคิดวา พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสอยางนี้วา ดูกอนอานนท บริษัทไมบริสุทธิ์ ทรงหมายถึงบุคคลไรหนอ.
ทีนั้น ทานพระมหาโมคคัลลานะ มนสิการกําหนดจิตภิกษุสงฆ
ทั้งหมดดวยจิต ไดเห็นบุคคลผูทุศีล มีธรรมลามก มีความพระพฤติไมสะอาด
นารังเกียจ ปดบังการการทํา ไมใชสมณะปฏิญาณวา เปนสมณะ มิใชพรหมจารี
ปฏิญาณวาเปนพรหมจารี เนาภายใน โชกชุมดวยกิเลส ผูเศราหมองนั้น
นั่งอยู ณ ทามกลางภิกษุสงฆ ครั้นแลว จึงเขาไปหาบุคคลนั้น ไดกลาวไววา
ลุกขึ้นเถิดทาน พระผูมีพระภาคเจาทอดพระเนตรเห็นทานแลว ทานไมมี
สังวาสกับภิกษุทั้งหลาย แมทานพระมหาโมคคัลลานะกลาวอยางนี้แลว บุคคล
นั้นก็ยังนิ่งเสีย.
แมครั้งที่สอง ทานพระมหาโมคคัลลานะไดกลาวกะบุคคลนั้นวา
ลุกขึ้นเถิดทาน พระผูมีพระภาคเจาทอดพระเนตรเห็นทานแลว ทานไมมีสังวาส
กับภิกษุทั้งหลาย.
แมครั้งที่สอง บุคคลนั้นก็ยังนิ่งเสีย.
แมครั้งที่สาม ทานพระมหาโมคคัลลานะไดกลาวกะบุคคลนั้นวา
ลุกขึ้นเถิดทาน พระผูมีพระภาคเจาทอดพระเนตรเห็นทานแลว ทานไมมี
สังวาสกับภิกษุทั้งหลาย.
แมครั้งที่สาม บุคคลนั้นก็ยังนิ่งเสีย.
ครั้งนั้น ทานพระมหาโมคคัลลานะจับบุคคลนั้นที่แขนใหออกไปนอก
ซุมประตู ใสกลอนแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจากราบทูลวา พระพุทธเจาขา บุคคลนั้นขาพระองคใหออกไปแลว บริษทั บริสุทธิ์แลว ขอพระผูมี
พระภาคเจาทรงแสดงพระปาติโมกขแกภิกษุทั้งหลายเถิด พระพุทธเจาขา.
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พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา นาอัศจรรย โมคคัลลานะ ไมเคยมี
โมคคัลลานะถึงกับตองจับแขน โมฆบุรุษนั้นจึงมาได.
ความอัศจรรยไมเคยมีในมหาสมุทร ๘ ประการ.
[๔๔๙] ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอ น
ภิกษุทั้งหลาย ความอัศจรรย ไมเคยมี ในมหาสมุทร ๘ อยางนี้ ที่พวกอสูร
พบเห็นแลว พากันชื่นชมอยูในมหาสมุทร ๘ อยางเปนไฉน.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย มหาสมุทรลุมลึกลาดลงไปโดยลําดับ มิใชลกึ มา
แตเดิมเลย.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขอที่มหาสมุทรลุมลึกลาดลงไปโดยลําดับ มิใช
ลึกมาแตเดิมเลย นี้เปนความอัศจรรย ไมเคยมี ในมหาสมุทร เปนขอที่ ๑
ที่พวกอสูรพบเห็นแลว พากันชื่นชมในมหาสมุทร.
[๔๕๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง มหาสมุทรตั้งอยูตามธรรมดาไม
ลนฝง.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขอที่มหาสมุทรตั้งอยูตามธรรมดาไมลนฝง แมนี้
เปนความอัศจรรย ไมเคยมี ในมหาสมุทร เปนขอที่ ๒ ที่พวกอสูรพบเห็น
แลว พากันชื่นชมในมหาสมุทร.
[๔๕๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง มหาสมุทรไมรวมกับซากศพที่
ตายแลว ซากศพที่ตายแลวใดมีอยูในมหาสมุทร มหาสมุทรยอมนําซากศพที่
ตายแลวนั้นไปสูฝง ซัดขึ้นบกโดยพลัน.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขอที่มหาสมุทรไมรวมกับซากศพที่ตายแลว
ซากศพที่ตายแลวใดมีอยูในมหาสมุทร มหาสมุทรยอมนําซากศพที่ตายแลวนั้น
ไปสูฝง ซัดขึ้นบกโดยพลัน แมนี้ก็เปนความอัศจรรย ไมเคยมี ในมหาสมุทร
เปนขอที่ ๓ ที่พวกอสูรพบเห็นแลว พากันชื่นชมในมหาสมุทร.
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[๔๕๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง แมนา้ํ ใหญบางสาย คือ แมนา้ํ
คงคา ยมุนา อจิรวดี สรภู มหี ไหลถึงมหาสมุทรแลวยอมละนามและโคตรเดิม
เสีย ถึงซึ่งอันนับวามหาสมุทรทีเดียว.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขอที่แมน้ําใหญบางสาย คือ แมน้ําคงคา ยมุนา
อจิรวดี สรภู มหี ไหลถึงมหาสมุทรแลว ยอมละนามและโคตรเดิมเสีย ถึง
ซึ่งอันนับวามหาสมุทรทีเดียว แมนี้กเ็ ปนความอัศจรรย ไมเคยมีในมหาสมุทร
เปนขอที่ ๔ ที่พวกอสูรพบเห็นแลว พากันชื่นชมในมหาสมุทร.
[๔๕๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง แมนา้ํ บางสายในโลกที่ไหลไป
ยอมไปรวมยังมหาสมุทร และสายฝนยังตกลงมาจากอากาศ ความพรองหรือ
ความเต็มของมหาสมุทรยอมไมปรากฏ เพราะเหตุนั้น.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขอที่แมน้ําบางสายในโลกที่ไหลไป ยอมไปรวม
ยังมหาสมุทร และสายฝนยังตกลงมาจากอากาศ ความพรองหรือความเต็มของ
มหาสมุทร ไมปรากฏ เพราะเหตุนั้น แมนี้ก็เปนความอัศจรรย ไมเคยมี
ในมหาสมุทร เปนขอที่ ๕ ที่พวกอสูรพบเห็นแลว พากันชื่นชมในมหาสมุทร.
[๔๕๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง มหาสมุทรมีรสเค็มรสเดียว ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ขอที่มหาสมุทรมีรสเค็มรสเดียว แมนี้กเ็ ปนความอัศจรรย
ไมเคยมีในมหาสมุทร เปนขอที่ ๖ ทีพ่ วกอสูรพบเห็นแลว พากันชื่นชมใน
มหาสมุทร.
[๔๕๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง มหาสมุทรมีรัตนะมาก มีรัตนะ
มิใชชนิดเดียว รัตนะในมหาสมุทรนั้นเหลานี้ คือ แกวมุกดา แกวมณี
แกวไพฑูรย สังข ศิลา แกวประพาฬ เงิน ทอง ทับทิม มรกต.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขอที่มหาสมุทรมีรัตนะมาก มีรัตนะมิใชชนิดเดียว
รัตนะในมหาสมุทรนั้นเหลานั้น คือ แกวมุกดา แกวมณี แกวไพฑูรย สังข
ศิลา ประพาฬ เงิน ทอง ทับทิม มรกต แมนี้ก็เปนความอัศจรรย ไม
เคยมีในมหาสมุทร เปนขอที่ ๗ ทีพ่ วกอสูรพบเขาแลว พากันชื่นชมใน
มหาสมุทร.
[๔๕๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง มหาสมุทรเปนที่อยูอาศัยของสัตว
ใหญ ๆ สัตวใหญ ๆ ในมหาสมุทรนั้นเหลานี้ คือ ปลาติมิ ปลาติมิงคละ
ปลาติมิติมิงคละ ปลามหาติมิงคละ อสูร นาค คนธรรพ อยูใ นมหาสมุทร
มีลําตัวตั้งรอยโยชนก็มี สองรอยโยชนก็มี สามรอยโยชนก็มี สี่รอยโยชนก็มี
หารอยโยชนก็มี.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขอที่มหาสมุทรเปนที่อยูอาศัยของสัตวใหญ ๆ
สัตวใหญ ๆ ในมหาสมุทรนั้นเหลานี้ คือ ปลาติมิ ปลาติมิงคละ ปลาติมิติมิงคละ ปลามหาติมิงคละ อสูร นาค คนธรรพ อยูในมหาสมุทร มีลําตัว
ตั้งรอยโยชนก็มี . . . หารอยโยชนก็มี แมนี้ก็เปนความอัศจรรย ไมเคยมีใน
มหาสมุทร เปนขอที่ ๘ ที่พวกอสูรพบเห็นแลว พากันชื่นชมในมหาสมุทร.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความอัศจรรยไมเคยมีในมหาสมุทร ๘ อยางนี้แล
ที่พวกอสูรพบเห็นแลว พากันชื่นชมอยูในมหาสมุทร.
ความอัศจรรยไมเคยมีในธรรมวินัย ๘ ประการ
[๔๕๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความอัศจรรยไมเคยมีในธรรมวินัยนี้
มี ๘ อยางเหมือนกันแล ที่พวกภิกษุพบเห็นแลวพากันชื่นชมในธรรมวินัยนี้
๘ อยาง เปนไฉน.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนมหาสมุทรลุมลึกลาดลงไปโดยลําดับ
มิใชลึกมาแตเดิมเลย สิกขาตามลําดับ กิริยาตามลําดับ ปฏิปทาตามลําดับ
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ในธรรมวินัยนี้ก็เหมือนกัน มิใชแทงตลอดอรหัตผลมาแตเดิมเลย ขอที่สิกขา
ตามลําดับ กิริยาตามลําดับ ปฏิปทาตามลําดับ ในธรรมวินัยนี้ มิใชแทงตลอด
อรหัตผลมาแตเดิมเลย นี้เปนความอัศจรรย ไมเคยมีในธรรมวินัยนี้ เปนขอ
ที่ ๑ ที่ภิกษุทั้งหลายพบเห็นแลว พากันชื่นชมในธรรมวินัยนี้.
[๔๕๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนมหาสมุทรตั้งอยูตาม
ธรรมดาไมลน ฝง สาวกทั้งหลายของเราก็เหมือนกัน ไมลวงละเมิดสิกขาบท
ที่เราบัญญัติแลวแกสาวกทั้งหลาย แมเพราะเหตุแหงชีวิต ขอที่สาวกทั้งหลาย
ของเราไมลวงละเมิดสิกขาบทที่เราบัญญัติแลวแกสาวกทั้งหลาย แมเพราะเหตุ
แหงชีวิต แมนี้ก็เปนความอัศจรรย ไมเคยมีในธรรมวินัยนี้ เปนขอที่ ๒
ที่ภิกษุทั้งหลายพบเห็นแลว พากันชื่นชมในธรรมวินัยนี้.
[๔๕๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนมหาสมุทรไมรวมกับ
ซากศพที่ตายแลว ซากศพที่ตายแลวใดมีอยูในมหาสมุทร มหาสมุทรยอมนํา
ซากศพที่ตายแลวนั้นไปสูฝง ซัดขึ้นบกโดยพลัน บุคคลนั้นใดเปนผูทุศีล มี
ธรรมลามก มีความประพฤติไมสะอาด นารังเกียจ ปดบังการกระทํา มิใช
สมณะปฏิญาณวาเปนสมณะ มิใชพรหมจารีปฏิญาณวาเปนพรหมจารี เนาภายใน
โชกชุมดวยกิเลส ผูเศราหมอง ก็เหมือนกัน สงฆยอมไมรวมกับบุคคลนั้น
ยอมประชุมกันยกเธอเสียโดยพลัน ถึงแมเธอนั่งในทามกลางภิกษุสงฆก็จริง
ถึงอยางนั้น เธอชื่อวาไกลจากสงฆ และสงฆก็ไกลจากเธอ ขอที่บุคคลนั้นใด
เปนผูทุศีล มีธรรมลามก มีความประพฤติไมสะอาด นารังเกียจ ปดบังการ
กระทํา มิใชสมณะปฏิญาณวาเปนสมณะ มิใชพรหมจารีปฏิญาณวาเปน
พรหมจารี เนาภายใน โชกชุมดวยกิเลส ผูเศราหมอง สงฆยอมไมรวมกับ
บุคคลนั้น ยอมประชุมกันยกเธอเสียโดยพลัน ถึงแมเธอนั่งในทามกลางภิกษุ
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สงฆก็จริง ถึงอยางนั้น เธอชื่อวาไกลจากสงฆ และสงฆก็ไกลจากเธอ แมนี้
ก็เปนความอัศจรรย ไมเคยมีในธรรมวินัยนี้ เปนขอที่ ๓ ที่ภกิ ษุทั้งหลายพบ
เห็นแลวพากันชื่นชมในธรรมวินัยนี้.
[๔๖๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนแมน้ําใหญบางสาย คือ
แมน้ํา คงคา ยมุนา อจิรวดี สรภู มหี ไหลถึงมหาสมุทรแลวยอมละนาม
และโคตรเดิมเสียถึงซึ่งอันนับวามหาสมุทรทีเดียว วรรณะ ๔ เหลานี้ คือ
กษัตริย พราหมณ แพศย ศูทร ก็เหมือกัน ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต
ในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแลว ยอมละชื่อและตระกูลเดิมเสีย ถึงซึง่ อัน
นับวา สมณะเชื้อสายพระศากยบุตรทีเดียว ขอที่วรรณะ ๔ เหลานี้ คือ
กษัตริย พราหมณ แพศย ศูทร ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ในธรรม
วินัยที่ตถาคตประกาศแลว ยอมละชือ่ และตระกูลเดิมเสีย ถึงซึ่งอันนับวาสมณะ
เชื้อสายพระศากยบุตรทีเดียว แมนกี้ เ็ ปนความอัศจรรยไมเคยมีในธรรมวินัยนี้
เปนขอที่ ๔ ที่ภิกษุทั้งหลายพบเห็นแลวพากันชินชมในธรรมวินัยนี้.
[๔๖๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนแมน้ําบางสายในโลกที่
ไหลไป ยอมไปรวมยังมหาสมุทร และสายฝนยังตกลงมาจากอากาศ ความ
พรองหรือความเต็มของมหาสมุทรยอมไมปรากฏเพราะเหตุนั้น ภิกษุจํานวน
มากก็เหมือนกัน ถาแมยังปรินิพพานดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ความพรอง
หรือความเต็มของนิพพานธาตุยอมไมปรากฏ เพราะเหตุนั้น ขอที่ภิกษุจํานวน
มาก ถาแมยังปรินิพพานดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ความพรองหรือความ
เต็มของนิพพานธาตุยอมไมปรากฏ เพราะเหตุนั้น แมนี้ก็เปนความอัศจรรย
ไมเคยมีในธรรมวินัยนี้ เปนขอที่ ๕ ที่ภิกษุท้งั หลายพบเห็นแลว พากันชื่นชม
ในธรรมวินัยนี้.
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[๔๖๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนมหาสมุทรมีรสเค็มรส
เดียว ธรรมวินัยนี้ก็เหมือนกัน มีวิมุตติรส รสเดียว ขอที่ธรรมวินัยนี้มีวิมุตติ
รส รสเดียว แมนี้ก็เปนความอัศจรรยไมเคยมีในธรรมวินัยนี้ เปนขอที่ ๖ ที่
ภิกษุทั้งหลายพบเห็นแลว พากันชื่นชมในธรรมวินัยนี้.
[๔๖๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนมหาสมุทรมีรัตนะมาก
มีรัตนะมิใชนิดเดียว รัตนะในมหาสมุทรนั้นเหลานี้ คือ แกวมุกดา แกว
มณี แกวไพฑูรย สังข ศิลา แกวประพาฬ เงิน ทอง ทับทิม มรกต
ธรรมวินัยนีก้ ็เหมือนกัน มีรัตนะมาก มีรัตนะมิใชอยางเดียว รัตนะในธรรม
วินัยนั้นเหลานั้น คือ สติปฎฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย
๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗ อริยมรรคมีองค ๘ ขอที่ธรรมวินัยนี่ มีรัตนะมาก
มีรัตนะมิใชอยางเดียว รัตนะในธรรมวินัยนั้นเหลานั้น คือ สติปฏฐาน ๔. . .
อริยมรรคมีองค ๘ แมนี้ก็เปนความอัศจรรย ไมเคยมีในธรรมวินัยนี้ เปน
ขอที่ ๗ ที่ภิกษุทั้งหลายพบเห็นแลวพากันชื่นชมในธรรมวินัยนี้.
[๔๖๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนมหาสมุทรเปนที่อยูอาศัย
ของสัตวใหญ ๆ สัตวใหญ ๆ ในมหาสมุทรนั้นเหลานี้ คือ ปลาติมิ. .อสูร
นาค คนธรรพ มีอยูในมหาสมุทร มีลําตัวตั้งรอยโยชนก็มี สองรอยโยชน
ก็มี สามรอยโยชนก็มี สีร่ อยโยชนกม็ ี หารอยโยชนก็มี ธรรมวินัยนี้ก็เหมือน
กัน เปนทีอ่ ยูอาศัยของคนใหญ ๆ คนใหญ ๆ ในวินัยนั้นเหลานี้ คือ
โสดาบัน ผูป ฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผล สกทาคามี ผูปฏิบัติเพื่อทํา
ใหแจงซึ่งสกทาคามิผล อนาคามี ผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอนาคามิผล อรหันต
ผูปฏิบัติเพื่อความเปนอรหันต ขอที่ธรรมวินัยนี้เปนที่อยูอาศัยของคนใหญ
คนใหญ ๆ ในธรรมวินัยนั้นเหลานี้ คือ โสดาบัน. . . ผูปฏิบัติเพื่อความ
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เปนอรหันต แมนี้ก็เปนความอัศจรรยไมเคยมี ในธรรมวินัยนี้ เปนขอที่ ๘
ที่ภิกษุทั้งหลายพบเห็นแลวพากันชื่นชมในธรรมวินัยนี้.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความอัศจรรยไมเคยมีในธรรมวินัยนี้ ๘ ประการ
นี้แล ที่ภิกษุทั้งหลายพบเห็นแลวพากันชื่นชมในธรรมวินัยนี้.
[๔๖๕] ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบเรื่องนั้นแลว ทรง
เปลงอุทานในเวลานั้น วาดังนี้
อุทานคาถา
สิ่งที่ปดไว ยอมรั่วได สิ่งที่เปด ยอม
ไมรั่ว เพราะฉะนั้น จงเปดสิ่งที่ปด เชนนี้
สิ่งที่เปดนั้นจักไมรั่ว.
[๔๖๖] ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ตั้งแตบัดนี้ไป เราจักไมทําอุโบสถ จักไมแสดงปาติโมกข
ตั้งแตบัดนี้ไปพวกเธอพึงทําอุโบสถ พึงสวดปาติโมกข ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขอที่ตถาคตจะพึงทําอุโบสถ แสดงปาติโมกขในบริษัทผูไมบริสุทธิ์ นัน้ ไมใช
ฐานะ ไมใชโอกาส ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุมีอาบัติ ไมพึงฟงปาติโมกข
รูปใดฟงตองอาบัติทุกกฏ เราอนุญาตใหงดปาติโมกข แกภิกษุผูมีอาบัติติด
ตัวฟงปาติโมกข.
วิธีงดปาติโมกข
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แลพึงงดอยางนี้ เมื่อถึงวันอุโบสถ ๑๔ หรือ
๑๕ ค่ํา เมื่อบุคคลนั้นอยูพรอมหนาสงฆ พึงประกาศในทามกลางสงฆวา
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา บุคคลมีชื่อนี้ มีอาบัติติดตัว
ขาพเจางดปาติโมกขแกเธอ เมื่อเธออยูพรอมหนาสงฆ ไมพงึ สวดปาติโมกข
ดังนี้ ปาติโมกขเปนอันงดแลว.
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เรื่องพระฉัพพัคคีย
[๔๖๗] โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพัคคียปรึกษากันวา ใคร ๆ ไมรู
พวกเรา เปนผูมีอาบัติติดตัว ฟงปาติโมกขอยู พระเถระผูรูวารจิตของผูอื่น
บอกแกภิกษุทั้งหลายวา ทานทั้งหลาย พระฉัพพัคคียมีชื่อนี้ และมีชื่อนี้
ปรึกษากันวา ใคร ๆ ไมรูจักพวกเราเปนผูมีอาบัติติดตัว ฟงปาติโมกขอยู
พระฉัพพัคคียไดยินเรื่องราววา พระเถระนี้รูวารจิตของผูอื่น บอกพวกเราแก
ภิกษุทั้งหลายวา พระฉัพพัคคียมีชื่อนี้ และมีชื่อนี้ ปรึกษากันวา ใคร ๆ ไมรู
พวกเราเปนผูมีอาบัติติดตัว ฟงปาติโมกขอยู พวกเธอจึงปรึกษากันวา ภิกษุ
ทั้งหลายผูมีศีลเปนที่รักจะงดปาติโมกขแกพวกเรากอน จึงรีบงดปาติโมกขแก
ภิกษุผูบริสุทธิ์ ไมมีอาบัติในเพราะเรื่องอันไมสมควร ในเพราะเหตุอันไม
สมควร บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย . . . ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนา
วา ไฉนพระฉัพพัคคียจึงไดงดปาติโมกขแกภิกษุผูบริสุทธิ์ ไมมีอาบัติ ใน
เพราะเหตุอันไมสมควรเลา แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.
พระผูมีพระภาคเจา .. . ทรงสอบถามวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขาววา
ภิกษุฉัพพัคคียงดปาติโมกขแกภิกษุผูบริสุทธิ์ ไมมอี าบัติ ในเพราะเรื่องอันไม
สมควร ในเพราะเหตุอันไมสมควร จริงหรือ.
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.
พระผูมีพระภาคเจา. . . ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงงดปาติโมกขแกภิกษุทั้งหลายที่บริสุทธิ์
ไมมีอาบัติในเพราะเรื่องอันไมสมควร ในเพราะเหตุอันไมสมควร รูปใดงด
ตองอาบัติทุกกฏ
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การงดปาติโมกขไมเปนธรรมและเปนธรรม
[๔๖๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย การงดปาติโมกข ไมเปนธรรมมีมูล ๑
เปนธรรม มีมูล ๑
การงดปาติโมกขไมเปนธรรมมีมูล ๒ เปนธรรมมีมูล ๒
การงดปาติโมกขไมเปนธรรมมีมูล ๓ เปนธรรมมีมูล ๓
การงดปาติโมกขไมเปนธรรมมีมูล ๔ เปนธรรมมีมูล ๔
การงดปาติโมกขไมเปนธรรมมีมูล ๕ เปนธรรมมีมูล ๕
การงดปาติโมกขไมเปนธรรมมีมูล ๖ เปนธรรมมีมูล ๖
การงดปาติโมกขไมเปนธรรมมีมูล ๗ เปนธรรมมีมูล ๗
การงดปาติโมกขไมเปนธรรมมีมูล ๘ เปนธรรมมีมูล ๘
การงดปาติโมกขไมเปนธรรมมีมูล ๙ เปนธรรมมีมูล ๙
การงดปาติโมกขไมเปนธรรมมีมูล ๑๐ เปนธรรมมีมลู ๑๐.
[๔๖๙] การงดปาติโมกขไมเปนธรรม มีมลู ๑ เปนไฉน ภิกษุงด
เวนปาติโมกข เพราะศีลวิบัติอันไมมีมูล.
นี้การงดปาติโมกข ไมเปนธรรม มีมูล ๑.
[๔๗๐] การงดปาติโมกขเปนธรรม มีมลู ๑ เปนไฉน ภิกษุงด
ปาติโมกข เพราะศีลวิบัติมีมูล.
นี้การงดปาติโมกข เปนธรรม มีมูล ๑.
[๔๗๑] การงดปาติโมกขไมเปนธรรม มีมูล ๒ เปนไฉน ภิกษุงด
ปาติโมกข
๑. เพราะศีลวิบัติไมมีมูล
๒. เพราะอาจารวิบัติไมมีมูล
นี้การงดปาติโมกขไมเปนธรรม มีมูล ๒.
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[๔๗๒] การงดปาติโมกขเปนธรรม มีมลู ๒ เปนไฉน ภิกษุงด
ปาติโมกข
๑. เพราะศีลวิบัติมีมูล
๒. เพราะอาจารวิบัติมีมูล
นี้การงดปาติโมกขเปนธรรม มีมูล ๒.
[๔๗๓] การงดปาติโมกขไมเปนธรรม มีมูล ๓ เปนไฉน ภิกษุงด
ปาติโมกข
๑. เพราะศีลวิบัติไมมีมูล
๒. เพราะอาจารวิบัติไมมีมูล
๓. เพราะทิฏฐิวิบัติไมมีมูล
นี้การงดปาติโมกขไมเปนธรรม มีมลู ๓.
[๔๗๔] การงดปาติโมกขเปนธรรม มีมูล ๓ เปนไฉน ภิกษุงด
ปาติโมกข
๑. เพราะศีลวิบัติมีมูล
๒. เพราะอาจารวิบัติมีมูล
๓. เพราะทิฏฐิวิบัติมีมูล
นี้การงดปาติโมกขเปนธรรม มีมูล ๓.
[๔๗๕] การงดปาติโมกขไมเปนธรรม มีมูล เปนไฉน ภิกษุงด
ปาติโมกข
๑. เพราะศีลวิบัติไมมีมูล
๒. เพราะอาจารวิบัติไมมีมูล
๓. เพราะทิฏฐิวิบัติไมมีมูล
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๔. เพราะอาชีววิบัติไมมีมูล
นี้การงดปาติโมกขไมเปนธรรม มีมลู ๔.
[๔๗๖] การงดปาติโมกขเปนธรรม มีมูล ๔ เปนไฉน ภิกษุงด
ปาติโมกข
๑. เพราะศีลวิบัติมีมูล
๒. เพราะอาจารวิบัติมีมูล
๓. เพราะทิฏฐิวิบัติมีมูล
๔. เพราะอาชีววิบัติมีมูล
นี้การงดปาติโมกขเปนธรรม มีมูล ๔.
[๔๗๗] การงดปาติโมกขไมเปนธรรม มีมูล ๕ เปนไฉน ภิกษุงด
ปาติโมกข
๑. เพราะปาราชิกไมมีมูล
๒. เพราะสังฆาทิเสสไมมีมูล
๓. เพราะปาจิตตียไมมีมูล
๔. เพราะปาฏิเทสนียะไมมีมูล
๕. เพราะทุกกฎไมมีมูล
นี้การงดปาติโมกขไมเปนธรรม มีมลู ๕.
[๔๗๘] การงดปาติโมกขเปนธรรม มีมูล ๕ เปนไฉน ภิกษุงด
ปาติโมกข
๑. เพราะปาราชิกมีมูล
๒. เพราะสังฆาทิเสสมีมูล
๓. เพราะปาจิตตียมีมูล
๔. เพราะปาฏิเทสนียะมีมูล
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๕. เพราะทุกกฏมีมูล
นี้การงดปาติโมกข มีมูล ๕.
[๔๗๙] การงดปาติโมกขไมเปนธรรม มีมูล ๖ เปนไฉน ภิกษุงด
ปาติโมกข
๑. เพราะศีลวิบัติไมมีมูล ที่ภิกษุมิไดทํา
๒. เพราะศีลวิบัติไมมีมูล ที่ภิกษุทํา
๓. เพราะอาจารวิบัติไมมีมูล ที่ภิกษุมิไดทํา
๔. เพราะอาจารวิบัติไมมีมูล ที่ภิกษุทํา
๕. เพราะทิฏฐิวิบัติไมมีมูล ทีภ่ ิกษุมิไดทํา
๖. เพราะทิฏฐิวิบัติไมมีมูล ทีภ่ ิกษุทํา
นี้การงดปาติโมกขไมเปนธรรม มีมูล ๒.
[๔๘๑] การงดปาติโมกขเปนธรรม มีมูล ๖ เปนไฉน ภิกษุงด
ปาติโมกข
๑. เพราะศีลวิบัติมีมูล ที่ภิกษุมิไดทํา
๒. เพราะศีลวิบัติมีมูล ที่ภิกษุทํา
๓. เพราะอาจารวิบัติมีมูล ทีภ่ ิกษุมิไดทํา
๔. เพราะอาจารวิบัติมีมูล ทีภ่ ิกษุทํา
๕. เพราะทิฏฐิวิบัติมีมูล ที่ภกิ ษุมิไดทํา
๖. เพราะทิฏฐิวิบัติมีมูล ที่ภิกษุทํา
นี้การงดปาติโมกขเปนธรรม มีมูล ๒.
[๔๘๑] การงดปาติโมกขไมเปนธรรม มีมูล ๗ เปนไฉน ภิกษุงด
ปาติโมกข

พระวินัยปฎก จุลวรรค เลม ๗ ภาค ๒ - หนาที่ 412

๑. เพราะปาราชิกไมมีมูล
๒. เพราะสังฆาทิเสสไมมีมูล
๓. เพราะถุลลัจจัยไมมีมูล
๔. เพราะปาจิตตียไมมีมูล
๕. เพราะปาฏิเทสนียะไมมีมูล
๖. เพราะทุกกฏไมมีมูล
๗. เพราะทุพภาสิตไมมีมูล
นี้การงดปาติโมกขไมเปนธรรม มีมลู ๗.
[๔๘๒] การงดปาติโมกขเปนธรรม มีมูล ๗ เปนไฉน ภิกษุงด
ปาติโมกข
๑. เพราะปาราชิกมีมูล
๒. เพราะสังฆาทิเสสมีมูล
๓. เพราะถุลลัจจัยมีมูล
๔. เพราะปาจิตตียมีมูล
๕. เพราะปาฏิเทสนียะมีมูล
๖. เพราะทุกกฏมีมูล
๗. เพราะทุพภาสิตมีมูล
นี้การงดปาติโมกขเปนธรรม มีมูล ๗.
[๔๘๓] การงดปาติโมกขไมเปนธรรม มีมูล ๘ เปนไฉน ภิกษุงด
ปาติโมกข
๑. เพราะศีลวิบัติไมมีมูล ที่ภิกษุมิไดทํา
๒. เพราะศีลวิบัติไมมีมูล ทีภ่ ิกษุทํา
๓. เพราะอาจารวิบัติไมมีมูล ที่ภิกษุมิไดทํา
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๔. เพราะอาจารวิบัติไมมีมูล ที่ภิกษุทํา
๕. เพราะทิฎฐิวิบัติไมมีมูล ที่ภิกษุมิไดทํา
๖. เพราะทิฏฐิวิวิบัติไมมีมูล ทีภ่ ิกษุทํา
๗. เพราะอาชีววิบัติไมมีมูล ที่ภิกษุมิไดทํา
๘. เพราะอาชีววิบัติไมมีมูล ที่ภิกษุทํา
นี้การงดปาติโมกขไมเปนธรรม มีมลู ๘.
[๔๘๔] การงดปาติโมกขเปนธรรม มีมูล ๘ เปนไฉน ภิกษุงด
ปาติโมกข
๑. เพราะศีลวิบัติมีมูล ที่ภิกษุมิไดทํา
๒. เพราะศีลวิบัติมีมูล ที่ภิกษุทํา
๓. เพราะอาจารวิบัติมีมูล ทีภ่ ิกษุมิไดทํา
๔. เพราะอาจารวิบัติมีมูล ทีภ่ ิกษุทํา
๕. เพราะทิฏฐิวิบีจิมีมูล ที่ภิกษุมิไดทํา
๖. เพราะทิฏฐิวิบัติมีมูล ที่ภิกษุทํา
๗. เพราะอาชีววิบัติมีมูล ที่ภกิ ษุมิไดทํา
๘. เพราะอาชีววิบัติมีมูล ที่ภกิ ษุทํา
นี้การงดปาติโมกขเปนธรรม มีมูล ๘.
[๘๘๕] การงดปาติโมกขไมเปนธรรม มีมูล ๙ เปนไฉน ภิกษุงด
ปาติโมกข
๑. เพราะศีวิบัติไมมีมูล ที่ภิกษุมิไดทํา
๒. เพราะศีลวิบัติไมมีมูล ทีภ่ ิกษุทํา
๓. เพราะศีลวิบัติไมมีมูล ทัง้ ที่ภิกษุทําและมิไดทํา
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๔. เพราะอาจารวิบัติไมมีมูล ที่ภิกษุมิไดทํา
๕. เพราะอาจารวิบัติไมมีมูล ที่ภิกษุทํา
๖. เพราะอาจารวิบัติไมมีมูล ทั้งที่ภิกษุทําและมิไดทํา
๗. เพราะทิฏฐิวิบัติไมมีมูล ที่ภิกษุมิไดทํา
๘. เพราะทิฏฐิวิบัติไมมีมูล ที่ภิกษุทํา
๙. เพราะทิฏฐิวิบัติไมมีมูล ทั้งที่ภิกษุทําและมิไดทํา
นี้การงดปาติโมกขไมเปนธรรม มีมูล ๙.
[๔๘๖] การงดปาติโมกขเปนธรรม มีมูล ๙ เปนไฉน ภิกษุงด
ปาติโมกข
๑. เพราะศีลวิบัติมีมูล ที่ภิกษุมิไดทํา
๒. เพราะศีลวิบัติมีมูล ที่ภิกษุทํา
๓. เพราะศีลวิบัติมีมูล ทั้งทีภ่ ิกษุทําและมิไดทํา
๔. เพราะอาจารวิบัติมีมูล ทีภ่ ิกษุมิไดทํา
๕. เพราะอาจารวิบัติมีมูล ทีภ่ ิกษุทํา
๖. เพราะอาจารวิบัติมีมูล ทั้งที่ภิกษุทําและมิไดทํา
๗. เพราะทิฎฐิวิบัติมีมูล ที่ภกิ ษุมิไดทํา
๘. เพราะทิฎฐิวิบัติมีมูล ที่ภกิ ษุทํา
๙. เพราะทิฏฐิวิบัติมีมูล ทั้งทีภ่ ิกษุทําและมิไดทํา
นี้การงดปาติโมกขเปนธรรม มีมูล ๙.
[๔๘๗] การงดปาติโมกขไมเปนธรรม มีมูล ๑๐ เปนไฉน
๑. ภิกษุผูตองอาบัติปาราชิก ไมไดนั่งอยูในบริษัทนั้น
๒. กถาปรารภผูตองอาบัติปาราชิกมิไดคางอยู
๓. ภิกษุผูบอกลาสิกขาไมไดนั่งอยูในบริษัทนั้น
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๔. กถาปรารภภิกษุผูบอกลาสิกขามิไดคางอยู
๕. ภิกษุรวมสามัคคีที่เปนธรรม
๖. ไมคานสามัคคีที่เปนธรรม
๗. กถาปรารภการคานสามัคคีที่เปนธรรมมิไดคางอยู
๘. ไมมีภิกษุที่มีผูไดเห็น ไดยิน และรังเกียจดวยศีลวิบัติ
๙. ไมมีภิกษุที่มีผูไดเห็น ไดยิน และรังเกียจดวยอาจารวิบัติ
๑๐. ไมมีภิกษุที่มีผูไดเห็น ไดยิน และรังเกียจดวยทิฏฐิวิบัติ
นี้การงดปาติโมกขไมเปนธรรม มีมลู ๑๐.
[๔๘๘] การงดปาติโมกขเปนธรรม มีมูล ๑๐ เปนไฉน
๑. ภิกษุผูตองอาบัติปาราชิกนั่งอยูในบริษัทนั้น
๒. กถาปรารภภิกษุผูตองอาบัติปาราชิกคางอยู
๓. ภิกษุผูบอกลาสิกขานั่งอยูในบริษัทนั้น
๔. กถาปรารภภิกษุผูบอกลาสิกขาคางอยู
๕. ภิกษุไมรวมสามัคคีที่เปนธรรม
๖. คานสามัคคีที่เปนธรรม
๗. กถาปรารภการคานสามัคคีที่เปนธรรมคางอยู
๘. มีภิกษุที่มีผูไดเห็น ไดยิน และรังเกียจดวยศีลวิบัติ
๙. มีภิกษุที่มีผูไดเห็น ไดยิน และรังเกียจดวยอาจารวิบัติ
๑๐. มีภิกษุที่มีผูไดเห็น ไดยิน และรังเกียจดวยทิฏฐิวิบัติ
นี้การงดปาติโมกข มีมลู ๑๐.
[๔๘๙] อยางไร ภิกษุผูตองอาบัติปาราชิกชื่อวานั่งอยูในบริษัทนั้น
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในธรรมวินัยนี้ การตองอาบัติปาราชิกยอมมี ดวยอาการ
ดวยเพศ ดวยนิมิตเหลาใด ภิกษุเห็นภิกษุตองอาบัติปาราชิก ดวยอาการ
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ดวยเพศ ดวยนิมิตเหลานี้นั้น ก็ภิกษุไมเคยเห็นภิกษุผูตองอาบัติปาราชิกเลย
แตภิกษุอื่นบอกแกภิกษุวา ทานภิกษุมีชื่อนี้ไมตองปาราชิก ก็ภิกษุไมเคย
เห็นภิกษุผูตองอาบัติปาราชิกเลย แมภิกษุอื่นก็มิไดบอกแกภิกษุวา ทานภิกษุมี
ชื่อนี้ตองอาบัติปาราชิก แกภิกษุนั้นแหละบอกแกภิกษุวา ทาน ผมตองอาบัติ
ปาราชิก ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ภิกษุหวังอยู ครั้นถึงวันอุโบสถ ๑๔ ค่ํา หรือ
๑๕ ค่ํา เมื่อบุคคลนั้นอยูพรอมหนาสงฆ พึงประกาศในทามกลางสงฆ ดวย
ไดเห็น ดวยไดยิน ดวยรังเกียจนั้นวา
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา บุคคลมีชื่อนี้ตองอาบัติปาราชิก
ขาพเจางดปาติโมกขแกเธอ เมื่อเธอยังอยูพรอมหนาสงฆไมพึงสวดปาติโมกข
ดังนี้ การงดปาติโมกขเปนธรรม.
[๔๙๐] เมื่องดปาติโมกขแกภิกษุแลว บริษัทเลิกประชุมเพราะอันตราย ๑๐ อยางใดอยางหนึ่ง คือ :๑. อันตรายแตพระราชา
๒. อันตรายแตโจร
๓. อันตรายแตไฟ
๔. อันตรายแตน้ํา
๕. อันตรายแตมนุษย
๖. อันตรายแตอมนุษย
.
๗. อันตรายแตสัตวราย
๘. อันตรายแตสัตวเลื้อยคลาน
๙. อันตรายตอชีวิต
๑๐. อันตรายตอพรหมจรรย
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุหวังอยู เมื่อบุคคลนั้นอยูพรอมหนาสงฆใน
อาวาสนั้นหรือในอาวาสอื่น พึงประกาศในทามกลางสงฆวา
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา กถาปรารภอาบัติปาราชิกของบุคคล
มีชื่อนี้ยังคางอยู เรื่องนั้นยังมิไดวินิจฉัย ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว
สงฆพึงวินิจฉัยเรื่องนั้น
ถาไดการวินิจฉัยนั้นอยางนี้ นั่นเปนการดี ถาไมได ครั้นถึงวัน
อุโบสถ ๑๔ ค่ํา หรือ ๑๕ ค่ํา เมื่อบุคคลนั้นอยูพรอมหนาสงฆ พึงประกาศ
ในทามกลางสงฆวา
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา กถาปรารภอาบัติปาราชิกของบุคคล
มีชื่อนี้ยังคางอยู เรื่องนั้นยังมิไดวินิจฉัย ขาพเจางดปาติโมกขแกเธอ เมื่อเธอ
ยังอยูพรอมหนาสงฆ ไมพึงสวดปาติโมกข ดังนี้ การงดปาติโมกขเปนธรรม.
[๔๙๑] อยางไร ภิกษุผูบอกลาสิกขา ชื่อวานั่งอยูในบริษัทนั้น
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ บอกลาสิกขาดวยอาการ ดวยเพศ
ดวยนิมิตรเหลาใด ภิกษุเห็นภิกษุบอกลาสิกขาดวยอาการ ดวยเพศ ดวยนิมิต
เหลานั้น ก็ภิกษุไมเคยเห็นภิกษุผูบอกลาสิกขาเลย แตภิกษุบอกแกภิกษุวา ทาน
ภิกษุมีชื่อนี้บอกลาสิกขา ก็ภิกษุไมเคยเห็นภิกษุผูบอกลาสิกขาเลย แมภิกษุอื่น
ก็ไมเคยบอกแกภิกษุวา ทาน ภิกษุรปู นี้บอกลาสิกขา แตภิกษุนั้นแหละบอก
แกภิกษุวา ทาน ผมบอกลาสิกขาแลว ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุหวังอยู ครั้น
ถึงวันอุโบสถ ๑๔ ค่ํา หรือ ๑๕ ค่ํา เมื่อบุคคลนั้นอยูพรอมหนาสงฆ พึงประกาศในทามกลางสงฆ ดวยไดเห็น ดวยไดยิน ดวยรังเกียจนั้นวา
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา บุคคลมีชื่อนี้ บอกลาสิกขาแลว
ขาพเจางดปาติโมกขแกเธอ เมื่อเธอยังอยูพรอมหนาสงฆ ไมพึงสวดปติโมกข
ดังนี้ การงดปาติโมกขเปนธรรม.

พระวินัยปฎก จุลวรรค เลม ๗ ภาค ๒ - หนาที่ 418

[๔๙๒] เมื่องดปาติโมกขแกภิกษุแลว บริษัทเลิกประชุมเพราะอันตราย ๑๐ อยางใดอยางหนึ่ง คือ อันตรายแตพระราชา . . . อันตรายตอพรหมจรรย ดูกอนทั้งหลาย ภิกษุหวังอยู เมื่อบุคคลนั้นอยูพรอมหนาสงฆ ใน
อาวาสนั้น หรือในอาวาสอื่น พึงประกาศในทามกลางสงฆวา
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา กถาปรารภการบอกลาสิกขา ของ
บุคคลมีชื่อนี้ยังคางอยู เรื่องนั้นยังไมไดวินิจฉัย ถาความพรอมพรั่งของสงฆ
ถึงที่แลว สงฆพึงวินิจฉัยเรื่องนั้น
ถาไดการวินิจฉัยนั้นอยางนี้ นั้นเปนการดี ถาไมได ครั้นถึงวัน
อุโบสถ ๑๔ ค่ํา หรือ ๑๕ ค่ํา เมื่อบุคคลนั้นอยูพรอมหนาสงฆ พึงประกาศใน
ทามกลางสงฆวา
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา กถาปรารภการบอกลาสิกขา ของ
บุคคลมีชื่อนี้ยังคางอยู เรื่องนั้นยังมิไดวินิจฉัย ขาพเจางดปาติโมกขแกเธอ เมื่อ
เธอยังอยูพรอมหนาสงฆ ไมพึงสวดปาติโมกข ดังนี้ การงดปาติโมกขเปนธรรม.
[๔๙๓] อยางไร ภิกษุชื่อวาไมรวมสามัคคีที่เปนธรรม ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ก็ในธรรมวินัยนี้ การไมรว มสามัคคีที่เปนธรรม ยอมมีดวยอาการ
ดวยเพศ ดวยนิมิตเหลาใด ภิกษุเห็นภิกษุไมรวมสามัคคีที่เปนธรรม ดวยอาการ
ดวยเพศ ดวยนิมิตเหลานั้น ก็ภิกษุไมเคยเห็นภิกษุผูไมรวมสามัคคีที่เปนธรรม
เลย แตภิกษุอื่นบอกแกภิกษุวา ทาน ภิกษุมีชอื่ นี้ไมรวมสามัคคีที่เปนธรรม
ก็ภิกษุไมเคยเห็นภิกษุผไู มรวมสามัคคีที่เปนธรรมเลย แมภิกษุอื่นก็มิไดบอก
แกภิกษุวา ทานภิกษุมีชื่อนี้ไมรวมสามัคคีที่เปนธรรมเลย แตภิกษุนั่นแหละบอก
แกภิกษุวา ทาน ผมไมรวมสามัคคีที่เปนธรรม ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุหวัง
อยู ครั้นถึงวันอุโบสถ ๑๔ ค่ํา หรือ ๑๕ ค่ํา เมื่อบุคคลนั้นอยูพรอมหนาสงฆ
พึงประกาศในทามกลางสงฆดวยไดเห็น ดวยไดยิน ดวยรังเกียจนั้นวา
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ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา บุคคลมีชื่อนี้ไมรวมสามัคคีที่เปน
ธรรม ขาพเจางดปาติโมกขแกเธอ เมื่อเธออยูพรอมหนาสงฆ ไมพึงสวดปาติโมกขดังนี้ การงดปาติโมกข เปนธรรม.
[๔๙๔] อยางไร ภิกษุชื่อวาคานสามัคคีที่เปนธรรม ดูกอนภิกษุทั้ง
หลาย ในธรรมวินัยนี้ การคานสามัคคีที่เปนธรรม ยอมมีดวยอาการ ดวยเพศ
ดวยนิมิตเหลาใด ภิกษุเห็นภิกษุผูคานสามัคคีที่เปนธรรม ดวยอาการ ดวยเพศ
ดวยนิมิตเหลานั้น ก็ภิกษุไมเคยเห็นภิกษุผูคานสามัคคีที่เปนธรรมเลย แตภิกษุ
อื่นบอกแกภิกษุวา ทาน ภิกษุมีชื่อนีค้ านสามัคคีที่เปนธรรม ภิกษุมิไดเห็น
ภิกษุผูคานสามัคคีที่เปนธรรมเลย แมภิกษุอื่นก็มิไดบอกแกภิกษุวา ทาน ภิกษุ
มีชื่อนี้คานสามัคคีที่เปนธรรม แตภิกษุนั้นแหละบอกแกภิกษุวา ทาน ผมคาน
สามัคคีที่เปนธรรม ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ภิกษุหวังอยู ครั้นถึงวันอุโบสถ ๑๔
ค่ํา หรือ ๑๕ ค่ํา เมื่อบุคคลนั้นอยูพรอมหนาสงฆ พึงประกาศในทามกลาง
สงฆ ดวยไดเห็น ดวยไดยิน ดวยรังเกียจนั้นวา
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา บุคคลมีชื่อนี้คานสามัคคีที่ที่เปน
ธรรม ขาพเจางดปาติโมกขแกเธอ เมื่อเธออยูพรอมหนาสงฆ ไมพึงสวดปาติโมกข ดังนี้ การงดปาติโมกขเปนธรรม.
[๔๙๕] เมื่องดปาติโมกขแลว บริษัทเลิกประชุม เพราะอันตราย ๑๐
อยางใดอยางหนึ่ง คือ อันตรายแตพระราชา. . . อันตรายตอพรหมจรรย ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุหวังอยู เมื่อบุคคลนั้นอยูพรอมหนาสงฆ ในอาวาสนั้น
หรือในอาวาสอื่น พึงประกาศในทามกลางสงฆวา
ทานเจาขา ขอสงฆจงพึงขาพเจา กถาปรารภการคานสามัคคีที่เปน
ธรรมของบุคคลมีชื่อนี้ยังคางอยู เรือ่ งนั้นยังมิไดวินิจฉัย ถาความพรอมพรั่ง
ของสงฆถึงที่แลว สงฆพึงวินิจฉัยเรื่องนั้น
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ถาไดการวินิจฉัยนั้นอยางนี้ นั่นเปนการดี ถาไมได ครั้นถึงวัน
อุโบสถ ๑๔ ค่ํา หรือ ๑๕ ค่ํา เมื่อบุคคลนั้นอยูพรอมหนาสงฆ พึงประกาศใน
ทามกลางสงฆวา
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา กถาปรารภการคานสามัคคีที่เปน
ธรรมของบุคคลมีชื่อนี้ยังคางอยู เรือ่ งนั้นยังไมไดวินิจฉัย ขาพเจางดปาติโมกข
แกเธอ เมื่อเธออยูพรอมหนาสงฆ ไมพึงสวดปาติโมกข ดังนี้ การงดปาติโมกข
เปนธรรม.
[๔๙๖] อยางไร ภิกษุชื่อวามีผูไดเห็น ไดยิน และรังเกียจ ดวย
ศีลวิบัติ ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ มีผูไดเห็น ไดยิน และ
รังเกียจ ดวยศีลวิบัติ ดวยอาการ ดวยเพศ ดวยนิมิตเหลาใด ภิกษุเห็นภิกษุ
ที่มีผูไดเห็น ไดยิน และรังเกียจ ดวยศีลวิบัติ ดวยอาการ ดวยเพศ ดวย
นิมิตเหลานั้น ก็ภิกษุไมเคยเห็นภิกษุที่มีผูไดเห็น ไดยิน และรังเกียจ ดวย
ศีลวิบัติเลย แตภิกษุอื่นบอกแกภิกษุวา ทาน ภิกษุมีชื่อนี้ มีผูไดเห็น ไดยิน
และรังเกียจ ดวยศีลวิบัติ ก็ภิกษุไมเคยเห็นภิกษุที่มีผูไดเห็น ไดยิน และ
รังเกียจ ดวยศีลวิบัติเลย แมภิกษุอื่นก็มิไดบอกแกภิกษุวา ทาน ภิกษุมีชอื่ นี้
มีผูไดเห็น และรังเกียจ ดวยศีลวิบัติ แตภิกษุนั่นแหละบอกแกภิกษุวา ทาน
ผมมีผูที่ไดเห็น ไดยิน และรังเกียจ ดวยศีลวิบัติ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุหวัง
อยู ครั้นถึงวันอุโบสถ ๑๔ ค่ํา หรือ ๑๕ ค่ํา เมือ่ บุคคลนั้นอยูพรอมหนาสงฆ
พึงประกาศในทามกลางสงฆ ดวยไดเห็น ดวยไดยิน ดวยรังเกียจนั้นวา
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา บุคคลมีชื่อนี้มีผูไดเห็น ไดยิน และ
รังเกียจ ดวยศีลวิบัติ ขาพเจางดปาติโมกขแกเธอ เมื่อเธออยูพรอมหนาสงฆ
ไมพึงสวดปาติโมกข ดังนี้ การงดปาติโมกขเปนธรรม.
[๔๙๗] อยางไร ภิกษุชื่อวามีผูไดเห็น ไดยิน และรังเกียจ ดวย
อาจารวิบัติ กอนดูภิกษุทั้งหลาย ก็ภกิ ษุในธรรมวินัยนี้ มีผูไดเห็น ไดยนิ

พระวินัยปฎก จุลวรรค เลม ๗ ภาค ๒ - หนาที่ 421

และรังเกียจ ดวยอาจารวิบัติ ดวยอาการ ดวยเพศ ดวยนิมิตเหลาใด ภิกษุ
เห็นภิกษุที่มีผูไดเห็น ไดยิน และรังเกียจ ดวยอาจารวิบัติ ดวยอาการ ดวย
เพศ ดวยนิมิตเหลานั้น ก็ภิกษุไมเคยเห็นภิกษุที่มีผูไดเห็น ไดยิน และรังเกียจ
ดวยอาจารวิบัติ แตภิกษุอื่นบอกแกภิกษุวา ทาน ภิกษุมีชื่อนี้ มีผูไดเห็น
ไดยิน และรังเกียจ ดวยอาจารวิบัติ ก็ภิกษุไมเคยเห็นภิกษุที่มีผูไดเห็น ได
ยิน และรังเกียจ ดวยอาจารวิบัติเลย แมภิกษุอื่นก็มิไดบอกแกภิกษุวา ภิกษุ
มีชื่อนี้มีผูไดเห็น ไดยิน และรังเกียจ ดวยอาจารวิบัติ แตภิกษุนั้นแหละ
บอกแกภิกษุวา ทาน ผูม ีผูไดเห็น ไดยิน และรังเกียจ ดวยอาจารวิบัติ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุหวังอยู ครั้งถึงอุโบสถ ๑๔ ค่ํา หรือ ๑๕ ค่ํา เมื่อ
บุคลนั้น อยูพ รอมหนาสงสงฆ พึงประกาศในทามกลางสงฆดวยไดเห็น ไดยิน
และรังเกียจวา
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา บุคคลมีชื่อนี้มีผูไดเห็น ไดยิน และ
รังเกียจดวยอาจารวิบัติ ขาพเจางดปาติโมกขแกเธอ เมื่อเธออยูพรอมหนาสงฆ
ไมพึงสวดปาติโมกข ดังนี้ การงดปาติโมกขเปนธรรม.
[๔๙๘] อยางไร ภิกษุชื่อวามีผูไดเห็น ไดยิน และรังเกียจ ดวย
ทิฏฐิวิบัติ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้มีผูไดเห็น ไดยิน และ
รังเกียจดวยทิฏฐิวิบัติ ดวยอาการ ดวยเพศ ดวยนิมิตเหลาใด ภิกษุที่มีผูได
เห็นไดยิน และรังเกียจดวยทิฏฐิวิบัติ ดวยอาการ ดวยนิมิตเหลานั้น ก็ภิกษุ
ไมเคยเห็นภิกษุที่มีผูไดเห็น ไดยิน และรังเกียจดวยทิฏฐิวิบัติ แตภิกษุอื่นบอก
แกภิกษุวา ทาน ภิกษุมชี ื่อนี้ มีผูไดเห็น ไดยิน และรังเกียจดวยทิฏฐิวิบัติ
ก็ภิกษุไมเคยเห็นภิกษุที่มีผูไดเห็น ไดยิน และรังเกียจดวยทิฏฐิวิบัติเลย แม
ภิกษุอื่นก็ไมไดบอกแกภิกษุวา ทาน ภิกษุมีชื่อนี้ ผูไดเห็น ไดยิน และ
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รังเกียจดวยทิฏฐิวิบัติ แตภิกษุนั้นแหละบอกแกภิกษุวา ทาน ผมมีผูไดเห็น
ไดยิน และรังเกียจดวยทิฏฐิวิติ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุหวังอยู ครั้นถึง
วันอุโบสถ ๑๔ ค่ํา หรือ ๑๕ ค่ํา เมื่อบุคคลนั้นอยูพรอมหนาสงฆ พึงประกาศ
ในทามกลางสงฆดวยไดเห็น ดวยไดยิน ดวยรังเกียจนั้นวา
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา บุคคลมีชื่อนี้ มีผูไดเห็น ไดยนิ
และรังเกียจดวยทิฏฐิวิบัติ ขาพเจางดปาติโมกขแกเธอ เมื่อเธออยูพรอมหนา
สงฆไมพึงสวดปาติโมกข ดังนี้ การงดปาติโมกขเปนธรรม
การงดปาติโมกขเปนธรรม ๑๐ ประการ นี้แล.
ภาณวาร ที่ ๑ จบ
พระอุบาลีทูลถามอธิกรณ
[๔๙๙] ครั้งนั้น ทานพระอุบาลีเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ถวาย
บังคมนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลวกราบทูลวา พระพุทธเจาขา ภิกษุผู
ปรารถนาจะรับอธิกรณทตี่ นรับ พึงรับอธิกรณที่ประกอบดวยองคเทาไร
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนอุบาลี ภิกษุผูปรารถนาจะรับอธิกรณ
พึงรับอธิกรณประกอบดวยองค ๕ คือ:๑. ภิกษุผูปรารถนาจะรับอธิกรณ พึงพิจารณาอยางนี้วา เราปรารถนา
จะรับอธิกรณนี้ เปนกาลสมควรหรือไมที่จะรับ ถาภิกษุพิจารณาอยู รูอยางนี้
วาเปนกาลไมควรที่จะรับอธิกรณ นีห้ าใชเปนกาลสมควรไม อธิกรณนั้น ภิกษุ
ไมพึงรับ
๒. ก็ถาภิกษุพิจารณาอยู รูอยางนี้วา นี้เปนกาลควรที่จะรับอธิกรณ
นี้ หาใชกาลไมสมควรไม ภิกษุนนั้ พึงพิจารณาตอไปวา ที่เราปรารถนาจะรับ
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อธิกรณนี้ อธิกรณนี้เปนเรื่องจริงหรือไม ถาภิกษุพิจารณาอยู รูอยางนี้วา
อธิกรณนี้เปนเรื่องไมจริง หาใชเปนเรื่องจริงไม อธิกรณนั้น ภิกษุไมพึงรับ
๓. ก็ถาภิกษุพิจารณาอยู รูอยางนี้วา อธิกรณนี้เปนเรื่องจริง หา
ใชเปนเรื่องไมจริงไม ภิกษุนั้นพึงพิจารณาตอไปวา เราปรารถนาจะรับอธิกรณ
นี้ อธิกรณนี้ประกอบดวยประโยชนหรือไม ถาภิกษุพิจารณาอยู รูอยางนี้วา
อธิกรณนี้ ไมประกอบดวยประโยชน หาใชประกอบดวยประโยชนไม ภิกษุ
ไมพึงรับ
๔. ก็ถาภิกษุพิจารณาอยู รูอยางนี้วา อธิกรณนี้ประกอบดวยประโยชน หาใชไมประกอบดวยประโยชนไม ภิกษุนั้นพึงพิจารณาตอไปวา เมื่อ
เรารับอธิกรณนี้ไว จักไดภิกษุผูเคยเห็นกัน เคยคบกัน เปนฝายโดยธรรม
โดยวินัยหรือไม ถาภิกษุพิจารณาอยู รูอยางนี้วา เมื่อเรารับอธิกรณนี้ไว จัก
ไมไดภิกษุผูเคยเห็นกัน เคยคบกัน เปนฝายโดยธรรมโดยวินยั อธิกรณนั้น
ภิกษุไมพึงรับ
๕. ก็ถาภิกษุพิจารณาอยู รูอยางนี้วา เมื่อเรารับอธิกรณนี้ไว จัก
ไดภิกษุผูเคยเห็นกัน เคยคบกัน เปนฝายโดยธรรมโดยวินัย ภิกษุนั้นพึง
พิจารณาตอไปวา เมื่อเรารับอธิกรณนี้ไว ความบาดหมาง ความทะเลาะ
ความแกงแยง ความวิวาท ความแตกแหงสงฆ ความราวรานแหงสงฆ ความ
ถือตางแหงสงฆ การกระทําตางแหงสงฆ ซึ่งมีการนั้นเปนเหตุ จักมีแกสงฆ
หรือไม ถาภิกษุพิจารณาอยู รูอยางนี้วา เมื่อเรารับอธิกรณนไี้ ว ความบาด
หมาง ความทะเลาะ ความแกงแยง ความวิวาท ความแตกแหงสงฆ ความ
ราวรานแหงสงฆ ความถือตางแหงสงฆ การกระทําตางแหงสงฆ ซึ่งมีการนั้น
เปนเหตุจักมีแกสงฆ อธิกรณนั้น ภิกษุไมพึงรับ
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ก็ถาภิกษุพิจารณาอยู รูอยางนี้วา เมื่อเรารับอธิกรณนี้ไว ความบาด
หมาง. ความทะเลาะ ความแกงแยง ความวิวาท ความแตกแหงสงฆ ความ
ราวรานแหงสงฆ ความถือตางแหงสงฆ การกระทําตางแหงสงฆ ซึ่งมีการนั้น
เปนเหตุ จักไมมีแกสงฆ อธิกรณนั้น ภิกษุพึงรับ
อุบาลี อธิกรณที่ประกอบดวยองค ๕ อยางนี้แล ภิกษุรบั ไวจักไมทํา
ความเดือดรอนแมในภายหลังแล.
ทูลถามการโจท
[๕๐๐] พระอุบาลีทูลถามวา ภิกษุผูโจทก ปรารถนาจะโจทผูอื่น
พึงพิจารณาธรรมเทาไรในตน แลวโจทผูอื่น พระพุทธเจาขา
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนอุบาลี ภิกษุผูโจทก ปรารถนาจะ
โจทผูอื่น พึงพิจารณาธรรม ๕ ประการในตน แลวโจทผูอื่น ดูกอนอุบาลี
ภิกษุผูโจทกปรารถนาจะโจทผูอื่น พึงพิจารณาอยางนี้วา เรามีความประพฤติ
ทางกายบริสุทธิ์หรือหนอ เราประกอบดวยความประพฤติทางกายบริสุทธิ์ ไมมี
ชอง ไมมีตาํ หนิ ธรรมนี้มีแกเราหรือไม ถาภิกษุไมใชเปนผูมีความประพฤติ
ทางกายบริสุทธิ์ ประกอบดวยความประพฤติทางกายบริสุทธิ์ ไมมีชอง ไมมี
ตําหนิ เธอยอมมีผูกลาววา เชิญทานจงศึกษาความประพฤติทางกายเสียกอน
เธอยอมจะมีผูกลาวดังนี้.
[๕๐๑] ดูกอนอุบาลี อนึ่ง ภิกษุผูโจทก ปรารถนาจะโจทผูอื่น พึง
พิจารณาอยางนี้วา เรามีความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์หรือหนอ เราประกอบ
ดวยความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์ ไมมีชอง ไมมีตําหนิ ธรรมนี้มีแกเรา
หรือไม ถาภิกษุไมใชเปนผูมีความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์ ประกอบดวย
ความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์ ไมมีชอง ไมมตี ําหนิ เธอยอมจะมีผูกลาววา
เชิญทานจงศึกษาความประพฤติทางวาจาเสียกอน เธอยอมจะมีผูกลาวดังนี้.
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[๕๐๒] ดูกอนอุบาลี อนึ่ง ภิกษุผูโจทก ปรารถนาจะโจทผูอื่น พึง
พิจารณาอยางนี้วา จิตของเรามีเมตตาปรากฏ ไมอาฆาตในสพรหมจารีทั้งหลาย
หรือหนอ ธรรมนี้มีแกเราหรือไม ถาภิกษุไมใชเปนผูมีเมตตาจิตปรากฏ ไม
อาฆาตในสพรหมจารีทั้งหลาย เธอยอมจะมีผูกลาววา เชิญทานเขาไปตั้งเมตตา
จิตในสพรหมจารีทั้งหลาย เธอยอมจะมีผูกลาวดังนี้.
[๕๐๓] ดูกอนอุบาลี อนึ่ง ภิกษุผูโจทก ปรารถนาจะโจทผูอื่น พึง
พิจารณาอยางนี้วา เราเปนพหูสูต ทรงสุตะ เปนที่สั่งสมสุตะหรือหนอ ธรรม
เหลานั้นใด ไพเราะในเบื้องตน ไพเราะในทามกลาง ไพเราะในที่สุด ประกาศพรหมจรรย พรอมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์ บริบูรณสิ้นเชิง ธรรมเห็น
ปานนั้น เปนธรรมอันเราสดับมาก ทรงไวคลองปาก ขึ้นใจ แทงตลอดดีแลว
ดวยปญญาธรรมนี้มีแกเราหรือไม ถาภิกษุไมใชเปนพหูสูต ทรงสุตะ เปนที่
สั่งสมสุตะ ธรรมเหลานั้นใด ไพเราะในเบื้องตน ไพเราะในทามกลาง ไพเราะ
ในที่สุดประกาศพรหมจรรย พรอมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณ สิ้น
เชิง ธรรมเห็นปานนั้น ไมเปนธรรมอันเธอสดับมาก ทรงไวคลองปาก ขึ้น
ใจ แทงตลอดดีแลวดวยปญญา เธอยอมจะมีผูกลาววา เชิญทานจงเลาเรียน
ปริยัติเสียกอน เธอยอมจะมีผูกลาวดังนี้.
[๕๐๔] ดูกอนอุบาลี อนึ่ง ภิกษุผูโจทก ปรารถนาจะโจทผูอื่น พึง
พิจารณาอยางนี้วา เราจําปาติโมกขทั้งสองไดดี โดยพิสดาร สวดไพเราะ
คลองแคลว วินิจฉัยถูกตองโดยสุตตะ โดยอนุพยัญชนะหรือหนอ ธรรมนี้มี
แกเราหรือไม ถาภิกษุไมใชเปนผูจําปาติโมกขทั้งสองไดดีโดยพิสดาร สวด
ไพเราะ คลองแคลววินิจฉัยถูกตองโดยสุตตะ โดยอนุพยัญชนะ เธอถูกถาม
วา ทาน ก็พระผูมีพระภาคเจาตรัสสิกขาบทนี้ที่ไหน จะตอบไมได เธอยอม
จะมีผูกลาววา เชิญทานเลาเรียนวินัยเสียกอน เธอยอมจะมีผูกลาวดังนี้.
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ดูกอนอุบาลี ภิกษุผูโจทกปรารถนาจะโจทผูอื่น พึงพิจารณาธรรม ๕
ประการนี้ในตน แลวพึงโจทผูอื่น.
[๕๐๕] พระอุบาลีทูลถามวา พระพุทธเจาขา ภิกษุผูโจทกปรารถนา
จะโจทผูอื่น พึงตั้งธรรมเทาไรไวในตน แลวโจทผูอื่น
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนอุบาลี ภิกษุผูโจทกปรารถนาจะโจท
ผูอื่น พึงตั้งธรรม ๕ ประการไวในตน แลวโจทผูอื่น คือ :๑. เราจักกลาวโดยกาลอันควร จักไมกลาวโดยกาลอันไมควร
๒. จักกลาวดวยคําจริง จักไมกลาวดวยคําอันไมเปนจริง
๓. จักกลาวดวยคําสุภาพ จักไมกลาวดวยคําหยาบ
๔. จักกลาวดวยคําประกอบดวยประโยชน จักไมกลาวดวยคําไร
ประโยชน
๕. จักมีเมตตาจิตกลาว จักไมมุงรายกลาว
ดูกอนอุบาลี ภิกษุผูโจทก ปรารถนาจะโจทผูอื่น พึงตั้งธรรม ๕
ประการนี้ไวในตน แลวโจทผูอื่น.
ผูโจทกโดยไมเปนธรรมตองเดือดรอน
[๕๐๖] พระอุบาลีทูลถามวา ภิกษุผูโจทกโดยไมเปนธรรม พึงถึง
ความเดือดรอนดวยอาการเทาไร พระพุทธเจาขา.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนอุบาลี ภิกษุผูโจทกโดยไมเปนธรรม
พึงถึงความเดือดรอนดวยอาการ ๕ คือ:๑. ทานโจทโดยกาลไมควร ไมโจทโดยกาลอันควร ทานตองเดือด
รอน
๒. ทานโจทดวยเรื่องไมจริง ไมโจทดวยเรื่องจริง ทานตองเดือดรอน
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๓. ทานโจทดวยคําหยาบ ไมโจทดวยคําสุภาพ ทานตองเดือดรอน
๔. ทานโจทดวยเรื่องไมประกอบดวยประโยชน ไมโจทดวยเรื่อง
ประกอบดวยประโยชน ทานตองเดือดรอน
๕. ทานมุงรายโจท มิใชมีเมตตาจิตโจท ทานตองเดือดรอน
ดูกอนอุบาลี ภิกษุผูโจทกโดยไมเปนธรรม พึงถึงความเดือดรอน
ดวยอาการ ๕ นี้ ขอนัน้ เพราะเหตุไร เพราะภิกษุแมอื่น ไมพึงสําคัญเรื่องที่
โจทดวยคําเท็จ.
ผูถูกโจทโดยไมเปนธรรมไมตองเดือดรอน
[๕๐๗] พระอุบาลีทูลถามวา ก็ภิกษุผูถูกโจทกโดยไมเปนธรรม ไม
ตองเดือดรอนดวยอาการเทาไร พระพุทธเจาขา.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนอุบาลี ภิกษุผูโจทกโดยไมเปน
ธรรม ไมตอ งเดือดรอน ดวยอาการ ๕ คือ:๑. ทานถูกโจทโดยกาลไมควร ไมถูกโจทโดยกาลอันควร ทานไม
ตองเดือดรอน
๒. ทานถูกโจทดวยเรื่องไมจริง ไมไดถูกโจทดวยเรื่องจริง ทานไม
ตองเดือดรอน
๓. ทานถูกโจทดวยคําหยาบ ไมถูกโจทดวยคําสุภาพ ทานไมตอง
เดือดรอน
๔. ทานถูกโจทดวยเรื่องไมประกอบดวยประโยชน ไมไดถูกโจทดวย
เรื่องประกอบดวยประโยชน ทานไมตองเดือดรอน
๕. ทานถูกโจทดวยมุงราย ไมถูกโจทดวยเมตตาจิต ทานไมตอง
เดือดรอน.
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ดูกอนอุบาลี ภิกษุผูถูกโจทโดยไมเปนธรรม ไมตองเดือนรอนดวย
อาการทั้ง ๕ นี้.
ผูโจทยโดยเปนธรรมไมตองเดือนรอน
[๕๐๘] พระอุบาลีทูลถามวา ภิกษุผูโจทกโดยเปนธรรม พึงถึงความ
ไมเดือดรอน ดวยอาการเทาไร พระพุทธเจาขา.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนอุบาลี. ภิกษุผูโจทกโดยเปนธรรม
พึงถึงความไมเดือดรอน ดวยอาการ ๕ คือ :๑. ทานโจทโดยกาลอันควร ไมใชโจทโดยกาลอันไมควร ทานไม
ตองเดือดรอน
๒. ทานโจทดวยเรื่องจริง ไมใชโจทดวยเรื่องไมจริง ทานไมตอง
เดือดรอน
๓. ทานโจทดวยคําสุภาพ ไมใชโจทดวยคําหยาบ ทานไมตอง
เดือดรอน
๔. ทานโจทดวยเรื่องประกอบดวยประโยชน ไมใชโจทดวยเรื่องไม
ประกอบดวยประโยชน ทานไมตองเดือดรอน
๕. ทานมีเมตตาจิตโจท ไมใชมุงรายโจท ทานไมตองเดือดรอน.
ดูกอนอุบาลี ภิกษุผูโจทกโดยเปนธรรม พึงถึงความไมเดือดรอนดวย
อาการ ๕ นี้ ขอนั้นเปนเพราะเหตุไร เพราะภิกษุแมอื่นก็พึงสําคัญวาควรโจท
ดวยเรื่องจริง.
ผูถูกโจทโดยธรรมตองเดือนรอน
[๕๐๙] พระอุบาลีทูลถามวา ก็ภิกษุผูถูกโจทโดยธรรม พึงถึงความ
เดือดรอนดวยอาการเทาไร พระพุทธเจาขา.
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พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนอุบาลี ภิกษุผูถูกโจทโดยธรรม
พึงถึงความเดือดรอนดวยอาการ ๕ คือ:๑. ทานถูกโจทโดยกาลอันควร ไมใชถูกโจทโดยกาลอันไมควร ทาน
ตองเดือดรอน
๒. ทานถูกโจทดวยเรื่องจริง ไมใชถูกโจทดวยเรื่องไมเปนจริง ทาน
ตองเดือดรอน
๓. ทานถูกโจทดวยคําสุภาพ ไมใชถูกโจทดวยคําหยาบ ทานตอง
เดือดรอน
๔. ทานถูกโจทดวยเรื่องประกอบดวยประโยชน ไมใชถูกโจทดวย
เรื่องไมประกอบดวยประโยชน ทานตองเดือดรอน
๕. ทานถูกโจทดวยเมตตาจิต ไมใชถูกโจทดวยมุงราย ทานตอง
เดือดรอน.
ดูกอนอุบาลี ภิกษุผูถูกโจทโดยธรรม พึงถึงความเดือดรอนดวยอาการ
๕ นี้แล.
ผูโจทกพึงมนสิกาธรรม ๕ ประการ
[๕๑๐] พระอุบาลีทูลถามวา ภิกษุผูโจทกปรารถนาจะโจทผูอื่น พึง
มนสิการธรรมเทาไรไวในตน แลวโจทผูอื่น พระพุทธเจาขา.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนอุบาลี ภิกษุผูโจทกปรารถนาจะ
โจทผูอื่น พึงมนสิการธรรม ๕ อยางไวในตน แลวโจทผูอื่น คือ :๑. ความการุญ
๒. ความหวังประโยชน
๓. ความเอ็นดู
๔. ความออกจากอาบัติ
๕. ความทําวินัยเปนเบื้องหนา.
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ดูกอนอุบาลี ภิกษุผูโจทยปรารถนาจะโจทผูอื่น พึงมนสิการธรรม ๕
อยางนี้ไวในตน แลวโจทผูอื่น.
ผูถ ูกโจทกพึงตั้งอยูในธรรม ๒ ประการ
[๕๑๑] พระอุบาลีทูลถามวา ก็ภิกษุผูถูกโจทก พึงตั้งอยูในธรรม
เทาไร พระพุทธเจาขา.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนอุบาลี ภิกษุผูถูกโจทก พึงตั้งอยู
ในธรรม ๒ ประการ คือ ความจริง ๑ ความไมขุนเคือง ๑.
ปาติโมกขฐปนขันธกะ ที่ ๙ จบ
ในขันธกะนี้มี ๓๐ เรื่อง ๒ ภาณวาร
หัวขอประจําขันธกะ
[๕๑๒] เรื่องปาปภิกษุในอุโบสถ ถูกไล ๓ ครั้ง ไมออกไป ถูก
พระโมคคัลลานะฉุดออก เรื่องอัศจรรยในศาสนาของพระชินเจา ทรงเปรียบ
เทียบมหาสมุทร คือ อนุปุพพสิกขา. เปรียบดวยมหาสมุทรอันลุมลึกโดยลําดับ
พระสาวกไมละเมิดสิกขาบท เปรียบดวยมหาสมุทรตั้งอยูตามปกติไมลนฝงสงฆ
ยอมขับไลบุคคลทุศีลออก เปรียบดวยมหาสมุทรซัดซากศพขึ้นฝง วรรณะ ๔
เหลา บวชเปนบรรพชิตแลว ละนามและโคตรเดิม ดุจแมน้ําใหญไหลไปสู
มหาสมุทรแลว ละนามและโคตรเดิม ภิกษุเปนอันมากปรินิพพาน เปรียบดวย
น้ําไหลไปเต็มมหาสมุทร พระธรรมวินัยมีวิมุตติรสรสเดียว เปรียบดวยมหาสมุทรมีรสเค็มรสเดียว พระธรรมวินัยมีรัตนะมาก เปนที่อยูของพระอริยบุคคล
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๘ จําพวก เปรียบดวยมหาสมุทรเปนที่อยูของหมูสัตว แลวยังคุณในพระศาสนา
ใหดํารงอยู เรื่องงดปาติโมกขในวันอุโบสถ เรือ่ งพระฉัพพัคคียคิดวา ใคร ๆ
ไมรูเรา เรื่องภิกษุยกโทษกอน.
เรื่องงดปาติโมกขเปนธรรม และไมเปนธรรม มีมูล ๑.
เรื่องงดปาติโมกขเปนธรรม และไมเปนธรรม มีมูล ๒.
เรื่องงดปาติโมกขเปนธรรม และไมเปนธรรม มีมูล ๓.
เรื่องงดปาติโมกขเปนธรรม และไมเปนธรรม มีมูล ๔.
เรื่องงดปาติโมกขเปนธรรม และไมเปนธรรม มีมูล ๕.
เรื่องงดปาติโมกขเปนธรรม และไมเปนธรรม มีมูล ๖.
เรื่องงดปาติโมกขเปนธรรม และไมเปนธรรม มีมูล ๗.
เรื่องงดปาติโมกขเปนธรรม และไมเปนธรรม มีมูล ๘.
เรื่องงดปาติโมกขเปนธรรม และไมเปนธรรม มีมูล ๙.
เรื่องงดปาติโมกขเปนธรรม และไมเปนธรรม มีมูล ๑๐.
เรื่องงดปาติโมกขเพราะวิบัติ ๔ อยาง คือ ศีล อาจาระ ทิฏฐิ และ
อาชีวะ.
เรื่องงดปาติโมกขในสวน ๕ คือ ปาราชิก สังฆาทิเสส ปาจิตตีย
ปาฏิเทสนียะ และทุกกฏ.
เรื่องงดปาติโมกขในสวน ๖ มีวิธีอยางนี้ คือ เพราะศีล อาจาระ
ทิฏฐิวิบัติ ทีม่ ีภิกษุมิไดทําและทํา.
เรื่องงดปาติโมกขในสวน ๗ คือ ปาราชิก สังฆาทิเสส ถุลลัจจัย
ปาจิตตีย ปาฏิเทสนียะ ทุกกฏ และทุพภาสิต.
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เรื่องงดปาติโมกข เพราะศีล อาจาระ ทิฏฐิ และอาชีววิบัติ ที่ภิกษุ
มิไดทําและทํา รวม ๘ อยาง.
เรื่องงดปาติโมกขมี ๙ วิธี คือ เพราะศีล อาจาระ ทิฏฐิ ที่ภิกษุมิ
ไดทําและทั้งทําและไมทํา พระผูมีพระภาคเจาตรัสแกผูรูตามเปนจริงอยางนี้.
จงทราบการงดปาติโมกข ๑๐ อยาง คือ ภิกษุตองอาบัติปาราชิก ๑
กถาปรารภภิกษุผูตองอาบัติปาราชิกยังคางอยู ๑ ภิกษุบอกลาสิกขา ๑ กถา
ปรารภภิกษุผูบอกลาสิกขายังคางอยู ๑ ภิกษุรวมสามัคคี ๑ กถาคานสามัคคี ๑
คานสามัคคีที่คาง ๑ มีผูไดเห็น ไดยิน และรังเกียจดวยศีลวิบัติ ๑ ดวย
อาจารบัติ ๑ ดวยทิฏฐิวบิ ัติ ๑.
เรื่องภิกษุเห็นภิกษุเอง ภิกษุอื่นบอกภิกษุนั้น หรือภิกษุผูตองอาบัติ
ปาราชิกนั้น บอกความจริงแกภิกษุนั้น ภิกษุนั้นงดปาติโมกข.
เรื่องบริษัทเลิกประชุม เพราะอันตราย ๑๐ อยางใดอยางหนึ่ง คือ
พระราชา โจร ไฟ น้ํา มนุษย อมนุษย สัตวรา ย สัตวเลื้อยคลาน ชีวิต
พรหมจรรย จงทราบการงดปาติโมกขที่เปนธรรม และไมเปนธรรมตามแนว
ทาง.
เรื่องโจทโดยกาลอันควร โจทดวยเรื่องจริง โจทดวยเรื่องเปนประโยชนจักไดฝกฝาย จักมีความทะเลาะเปนตน ผูเปนโจทกมีกาย วาจา บริสุทธิ์
มีเมตตาจิต เปนพหูสูต รูป าติโมกขทั้งสอง.
เรื่องภิกษุโจทโดยกาลอันควร ดวยเรื่องจริง ดวยคําสุภาพ ดวยเรื่อง
เปน ประโยชน ดวยเมตตาจิต.
เรื่องภิกษุเดือดรอน โดยอธรรม พึงบรรเทาเหมือนอยางนั้น.
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เรื่องภิกษุผูโจทกและถูกโจทเปนธรรม พึงบรรเทาความเดือดรอน
เรื่องพระสัมพุทธทรงประกาศขอปฏิบัติสําหรับภิกษุผูถูกโจทกไว ๕ อยาง คือ
ความการุญ ความหวังประโยชน ความเอ็นดู ความออกจากอาบัติ ความทํา
วินัยเปนเบื้องหนา.
เรื่องทั้งอยูในความสัตยและความไมขุนเคือง นี้เปนธรรมดาของ
จําเลยแล.
หัวขอประจําขันธกะ จบ
ปาฏิโมกขัฏฐปนักขันธกวรรณนา
วินิจฉัยในปาฏิโมกขัฏฐรปนักขันธกะ พึงทราบดังนี้:สองบทวา นนฺทิมุขิยา รตฺติยา มีความวา ราตรีปรากฎเหมือน
มีหนาอันเอิบอิ่ม ในเวลาอรุณขึ้นแลว ดวยเหตุนั้น พระอุบาลีเถระจึงกลาว
วา ราตรีมีหนาชื่น.
บทวา อนฺโตปูตึ มีความวา ผูเสียขางใน โดยมีความเสียเพราะ
กิเลส ในภายในจิตสันดานเปนสภาพ.
บทวา อวสฺสุต มีความวา ผูช ุมแลวดวยอํานาจแหงความรั่วแหง
กิเลส.
บทวา กสมฺพุชาต มีความวา ชื่อวาผูเศราหมอง เพราะเปนผูมี
โทษเกลื่อนกลาด.
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ดวยคําวา ยาว พาหาคหณาป นาม พระผูมีพระภาคเจาทรง
แสดงพระประสงควา จริงอยู โมฆบุรุษนั้น พอไดฟงคําวา อานนท บริษทั
ไมบริสุทธิ์ แลว พึงหลีกไปเสียก็มี, โมฆบุรุษนั้นไมหลีกไปดวยคําอยางนั้น
จักมาเพียงจับแขนเทานั้น. ความมานี้ นาอัศจรรย.
ขอวา น อายตเกเนว ปปาโต โหติ มีความวา มหาสมุทร
เปนของลึกโตรกแตแรกหามิได คือ เปนของลึกโดยลําดับ.
ขอวา ิตธมฺโม เวล นาติวตฺตติ มีความวา มหาสมุทรไมลน
ฝง คือคันแดนเปนที่ลงและขึ้นแหงคลื่นทั้งหลาย.
สองบทวา ตีร วาเหติ มีความวา คลื่นยอมพัดขึ้นฝง คือซัด
ขึ้นบก.
บทวา อฺาปฏิเวโธ ไดแก ความตรัสรูพระอรหัต.
คําวา ฉนฺนมติวสฺสติ นี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสหมายเอาเนื้อ
ความนี้วา เมื่อตองอาบัติแลวปกปดไว ชื่อวาตองอาบัติใหมอื่น.
คําวา วิวฏ นาติวสฺสติ นี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสหมายเอาเนื้อ
ความนี้วา ตองอาบัติแลวเปดเผยเสีย ชื่อวาไมตองอาบัติอื่น.
[วาดวยการงดปาฏิโมกข]
วินิจฉัยในขอวา ปต โหติ ปาฏิโมกฺข นี้ พึงทราบดังนี้:ปาฏิโมกขที่เปนอันงดกอนหรือภายหลังก็มี ที่ไมเปนอันงดกอนหรือ
ภายหลังก็มี, แตปาฏิโมกขที่งดในเขตเทานั้น จึงเปนอันงด; เพราะฉะนั้น
ปาฏิโมกขอันสงฆพึงงดเพียงที่สวด เร อักษรในคํานี้วา สุณาตุ เม ภนฺเต
สงฺโฆ อชฺชุโปสโถ ปณฺณรโส ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล, สงฺโฆ
อุโปสถ กเรยฺย นี้แล ชื่อวาเขต. แตครั้นสวด ย อักษรแลว จึงงด
ชื่อวางดภายหลัง.

พระวินัยปฎก จุลวรรค เลม ๗ ภาค ๒ - หนาที่ 435

เมื่อคําวา สุณาตุ เม ยังไมทันไดเริ่ม เมื่องดเสีย เปนอันงดกอน.
ขอวา อมูลิกาย ทิฏิวิปตฺติยา ปาฏิโมกฺข เปติ อกตาย
มีความวา วิบัตินั้น จะเปนการที่บุคคลนั้น ทําแลวหรือมิไดทําก็ตามที, ความ
สําคัญของภิกษุผูงดปาฏิโมกข ยอมเปนของไมมีมูล ดวยอํานาจแหงวิบัติที่ไม
มีมูล.
คําวา กตากตาย อันพระผูมีพระภาคเจาตรัสรวมทั้ง ๒ อยาง ทั้งที่
ทํา ทั่งที่ไมทํา.
ขอวา ธมฺมิก สามคฺคึ น อุเปติ มีความวา เมื่อสังฆกรรม
อันสงฆกระทําอยู ภิกษุไมมา ไมมอบฉันทะ และอยูพรอมหนา คัดคาน
เพราะความเปนผูประสงคจะยังกรรมใหกําเริบ, ดวยเหตุนั้นเธอตองทุกกฏ.
ปาฏิโมกขของภิกษุผูมีอาบัติติดตัวนั้นแล ยอมเปนอันงด ดวยประการฉะนี้.
บทวา ปจฺจาทิยติ มีความวา ยอมกลับถือวา กรรมตองทําใหม.
เพราะการรื้อนั้น เธอยอมตองปาจิตตีย. ปาฏิโมกขของภิกษุผูมีอาบัติติดตัวแม
นั้นแล ยอมเปนอันงด ดวยประการฉะนี้.
ในคําวา เยหิ อากาเรหิ เยหิ ลิงฺเคหิ เยหิ นิมิตฺเตหิ นีพ้ ึง
ทราบ เครื่องหมายรูมีอาการเปนตน ในองคทั้งหลายมียังมรรคกับมรรคใหจด
กันเปนตน.
วัตถุที่ไดเห็นแลว และวัตถุที่ไดฟงแลว ในคําวา เตน ทิฏเน
เตน สุเตน ตาย ปริสงฺกาย นี้ มาแลวในพระบาลีนั่นเอง
ก็ถาวา ภิกษุพึงยังความรังเกียจใหเกิดขึ้น เพราะวัตถุที่ไดเห็นและได
ฟงแลวเหลานั้นไซร, คําวา ดวยความรังเกียจนั้น พระผูมพี ระภาคเจาตรัส
หมายเอาความรังเกียจนั้น.

พระวินัยปฎก จุลวรรค เลม ๗ ภาค ๒ - หนาที่ 436

[วาดวยองคแหงการฉวยอธิกรณ]
ภิกษุผูประสงคจะชําระพระศาสนาใหหมดจด จึงฉวยอธิกรณใด ดวย
ตน, อธิกรณนั้น พระอุบาลีเถระเรียกวา อตฺตาทาน ในคําวา อตฺตาทาน
อาทาตุกาเมน.
กาลนี้ คือ ราชภัย โจรภัย ทุพภิกขภัย กาลที่ฝนเปยกชุม เปน
สมัยมิใชกาล ในคําวา อกาโล อิม อตฺตาทาน อาทาตุ นี้ กาลพึง
เห็นแผกกัน.
ขอวา อภูต อิท อตฺตาทาน มีความวา อธิกรณนี้ไมมี, อธิบาย
วา ถาวา ภิกษุเมื่อพิจารณาทราบอยางนี้วา อธรรม เราถือวา เปนธรรม,
หรือวา ธรรม เราถือวา เปนอธรรม หรือวามิใชวินัย เราถือวา วินัย,
วินัย เราถือวา มิใชวินัย, หรือวาบุคคลทุศีล เราถือวา บุคคลมีศีล หรือ
วา บุคคลมีศีล เราถือวา บุคคลทุศีล. อธิกรณที่จริง พึงทราบโดยปริยาย
อันแผกกัน.
อธิกรณใด เปนไปเพื่ออันตรายแหงชีวิต หรือเพื่ออันตรายแก
พรหมจรรย อธิกรณนี้ชอื่ วาไมประกอบดวยประโยชน ในคําวา อนตฺถสฺหิต อิท อตฺตาทาน นี้. อธิกรณที่แผก (จากนั้น ) ชื่อวาประกอบ
ดวยประโยชน.
ขอวา น ลภิสฺสามิ สนฺทิฏเ สมฺภตฺเต ภิกฺขู มีความวาจริง
อยู ในกาลบางคราว ภิกษุทั้งหลายผูสนับสนุนฝายของตนเห็นปานนั้น ยอม
เปนผูอันเธอไมอาจที่จะได ในเพราะภัยมีราชภัยเปนตน. พระผูมีพระภาคเจา
ทรงหมายเอาความไมไดนั้น จึงตรัสวา เราจักไมได. แตในกาลบางคราว
ภิกษุทั้งหลายเห็นปานนั้น เปนผูอันเธออาจที่จะได เพราะเปนความปลอดภัย
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และมีภิกษาดีเปนตน. พระผูมีพระภาคเจาทรงหมายเอาความไดนั้น จึงตรัสวา
เราจักได.
ขอวา ภวิสฺสติ สงฺฆสฺส ตโตนิทาน ภณฺฑน มีความวา
ความบาดหมาง ความทะเลาะ ความแกงแยง ความวิวาท และความแตก
แหงสงฆ จักมีแกสงฆ เหมือนมีแกพวกภิกษุชาวกรุงโกสัมพี.
ขอวา ปจฺฉาป อวิปฺปฏิสารกร ภวิสฺสติ มีความวา ความ
หวนระลึกถึงอธิกรณนั้น ในภายหลัง ไมทําความเดือดรอนใหเหมือนความ
หวนระลึกของพระมหากัสสปเถระ ผูทําปญจสติกสังคีติขมขี่สุภัททภิกษุผบวช
เมื่อแก, และเหมือนความหวนระลึกของทานพระยสะผูทําสัตตสติกสังคีติ ขมขี่
ภิกษุหมื่นรูป เพราะอธิกรณมีวัตถุ ๑๐, และเหมือนความหวนระลึกของพระโมคคัลลีบุตรติสสเถระผูทําสหัสสกสังคีติ ขมขี่ภิกษุ ๖ หมื่นรูป ไมทําความ
เดือดรอนใหในภายหลังฉะนั้น. ทั้งอธิกรณที่ประกอบดวยองค ๕ อยางนั้น
อันภิกษุโจทแลว ยอมเปนไป เพื่อความที่พระศาสนาเปนของมีสิริเพียงดังดวง
จันทรและดวงอาทิตย อันปราศจากโทษเครื่องเศราหมอง
[วาดวยธรรมที่โจทกพึงตรวจดูในตน]
วินิจฉัยในคําวา อจฺฉิทฺเทน อปฺปฏิมเสน เปนอาทิ พึงทราบ
ดังนี้ :บรรดาคฤหัสถและบรรพชิตทั้งหลาย ผูใดผูหนึ่ง เปนผูอันบุคคลใด
ประหารแลวก็ดี แพทยกรรมทั้งหลาย มีการผาฝเปนตน อันบุคคลใดทําแลว
แกคฤหัสถทงั้ หลายก็ดี กายสมาจารของบุคคลนั้น เปนชองทะลุ เหมือนใบ
ตาลที่ปลวกกิน และชือ่ วามีโทษที่ควรสอดสอง เพราะเปนของที่จะพึงอาจ
เพื่อลูบคลําได คือเพื่อจับคราในที่ใดที่หนึ่งได. กายสมาจารที่แผกกัน พึง
ทราบวา ไมมีชองทะลุ ไมมีโทษที่ควรสอดสอง.
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สวนวจีสมาจาร ยอมเปนชองทะลุ และมีโทษควรสอดสอง เพราะ
พูดปด พูดเสียดแทง พูดสอเสียด และโจทอาบัติไมมีมูลเปนตน. วจีสมาจาร
ที่แผกกัน พึงทราบวา ไมมีชองทะลุ และไมมีโทษที่ควรสอดสอง.
ขอวา เมตฺต นุ โข เม จิตฺต มีความวา จิตของเรามีเมตตา
ตัดกังวล ถึงทับแลวดวยความใสใจกัมมัฏฐานภาวนา.
บทวา อนาฆาต ไดแกเวนจากอาฆาต. อธิบายวา ปราศจากอาฆาต
ดวยอํานาจแหงความขมไว.
ขอวา อิท ปน อาวุโส กตฺถ วุตฺต ภควตา มีความวา สิกขา
บทนี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลวที่เมืองไหน ?
[วาดวยธรรมที่โจทกพึงตั้งในตน]
วินิจฉัยในคําวา กาเลน วกฺขามิ เปนอาทิ พึงทราบดังนี้ :ภิกษุรปู หนึ่ง เมื่อยังบุคคลผูหนึ่งใหทําโอกาสแลวจึงโจท ชื่อวากลาว
โดยกาล เมื่อโจทในทามกลางสงฆ ทามกลางคณะ โรงสลากขาวตม โรงวิตก
ทางที่เที่ยวภิกษาและโรงฉันเปนตนก็ดี ในขณะที่อุปฏฐากทั้งหลายปวารณาก็ดี
ชื่อวา กลาวโดยมิใชกาล.
เมื่อกลาวดวยคําจริง ชื่อวา กลาวดวยคําแท.
เมื่อกลาววา แนะผูเจริญ แนะทานผูใหญ แนะทานผูเที่ยวอยูใน
บริษัท แนะทานผูถือบังสกุล แนะทานธรรมกถึก นี้สมควรแกทาน ชือ่ วา
กลาวดวยคําหยาบ.
แตเมื่อกลาวใหเปนถอยคําอิงอาศัยเหตุวา ผูเจริญ ทานเปนผูใหญ
ทานเปนผูเที่ยวอยูในบริษัท ทานเปนผูถือบังสกุล ทานเปนธรรมกถึก นี้
สมควรแกพวกทาน ชื่อวา กลาวดวยถอยคําไพเราะ.
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เมื่อกลาวใหเปนถอยคําอิงอาศัยเหตุ ชื่อวา กลาวดวยถอยคําประกอบ
ดวยประโยชน.
ขอวา เมตฺตจิตฺโต วกฺขามิ โน โทสนฺตโร มีความวา เรา
จักเขาไปตั้งเมตตาจิตกลาว จักไมเปนผูมีจิตประทุษรายกลาว.
[วาดวยธรรมที่โจทกพึงพิจารณาในตน]
สองบทวา อชฺฌตฺต มนสิกริตฺวา ไดแก พึงยังความคิดของตน
ใหเกิดขึ้น.
บทวา การฺุตา นั้น ไดแก ความมีกรุณา.
พระผูมีพระภาคเจา ทรงแสดงกรุณาและธรรมเปนสวนเบื้องตนแหง
กรุณา ดวยความมีกรุณานี้.
ความใฝหาประโยชน ชื่อวา ความเปนผูแสวงประโยชน.
ความประกอบพรอมดวยประโยชนเกื้อกูลนั้น ชื่อวา ความเปนผู
อนุเคราะห.
พระผูมีพระภาคเจา ทรงแสดงเมตตาและธรรมเปนสวนเบื้องตนแหง
เมตตา ดวยความเปนผูแสวงประโยชน และความเปนผูอนุเคราะหแมทั้ง ๒.
การใหออกเสียจากอาบัติแลว ใหตั้งอยูในสวนแหงผูหมดจด ชื่อวา
ความออกจากอาบัติ.
การทีฟ่ องคดีแลวใหจําเลยใหการ อางเอาคําปฏิญญา ทํากรรมตามที่
ปฏิญญาอยางไร ชื่อวา ความเปนผูทําพระวินัยใหเปนที่เคารพ
ขอวา อิเม ปฺจ ธมฺเม มีความวา ธรรมเหลานี้ใด ที่เรากลาวแลว
โดยนัยมีคําวา การฺุตา เปนตน, ภิกษุผูโจทก พึงพิจารณาธรรมทั้ง ๕
เหลานั้น ภายในตนแลว จึงโจทกผูอื่น ฉะนั้นแล.
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[วาดวยธรรมของจําเลย]
ขอวา สจฺเจ จ อกุปฺเป จ มีความวา จําเลยพึงตั้งอยูในคําจริง
และในความเปนผูไมโกรธ. จริงอยู จําเลยตองใหการตามจริง และตองไม
ทําอาการโกรธเคือง. อธิบายวา ไมพึงโกรธดวยตนเอง ไมพึงกระทบกระทั่ง
ผูอื่น.
คําที่เหลือในที่ทั้งปวง ตื้นทั้งนั้น ฉะนี้แล.
ปาฏิโมกขัฏฐปนักขันธกวรรณนา จบ
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ภิกขุนขี ันธกะ
เรื่องพระนางมหาปชาบดีโคตมี
[๕๑๓] โดยสมัยนั้น พระผูมพี ระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ นิโครธาราม เขตกรุงกบิลพัสดุ ในสักกชนบท ครั้งนั้น พระนางมหาปชาบดีโคตมี
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ถวายบังคมแลวไดยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
ครั้น แลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขอประทานวโรกาส พระพุทธเจาขา
ขอสตรีพึงไดออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ในพระธรรมวินัยที่พระตถาคต
ประกาศแลว.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสหามวา อยาเลย โคตมี เธออยาชอบใจ การที่
สตรีออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแลวเลย.
แมครั้งที่สอง . . .
แมครั้งที่สาม พระนางมหาปชาบดีโคตมี ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขอประทานวโรกาส พระพุทธเจาขา ขอสตรีพึงไดออกจากเรือน
บวชเปนบรรพชิต ในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแลว.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสหามวา อยาเลย โคตมี เธออยาชอบใจ การ
ที่สตรีออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแลวเลย.
ครั้งนั้น พระนางมหาปชาบดีโคตมี ทรงนอยพระทัยวา พระผูมี
พระภาคเจาไมทรงอนุญาตใหสตรีออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ในพระธรรนวินัยทีพ่ ระตถาคตประกาศแลว มีทุกข เสียพระทัย มีพระพักตรนองดวย
น้ําพระเนตร ทรงกันแสง พลางถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา ทําประทักษิณ
เสด็จกลับไป.
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[๕๑๔] ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูในกรุงกบิลพัสดุ ตาม
พระพุทธาภิรมย แลวเสด็จหลีกจาริกทางพระนครเวสาลี เสด็จจาริกโดยลําดับ
ถึงพระนครเวสาลี ขาววา พระองคประทับอยูที่กูฏาคารสาลาปามหาวัน เขต
พระนครเวสาลีนั้น.
ครั้งนั้น พระนางมหาปชาบดีโคตมีใหปลงพระเกสา ทรงพระภูษา
ยอมฝาด พรอมดวยนางสากิยานีมากดวยกัน เสด็จหลีกไปทางพระนครเวสาลี
เสด็จถึงเมืองเวสาลี กูฏาคารสาลาปามหาวัน โดยลําดับ เวลานั้นพระนางมี
พระบาททั้งสองพอง มีพระวรกายเกลือกกลั้วดวยธุลี มีทกุ ข เสียพระทัย มี
พระพักตรนองดวยน้ําพระเนตร ไดประทับยืนกันแสงอยูที่ซุมพระทวาร
ภายนอก.
ทานพระอานนทไดเห็นพระนางมหาปชาบดีโคตมี มีพระบาททั้งสอง
พอง มีพระวรกายเกลือกกลั้วดวยธุลี มีทุกข เสียพระทัย มีพระพักตรนอง
ดวยน้ําพระเนตร ประทับยืนกันแสงอยูที่ซุมพระทวารภายนอก ครั้นแลวได
ถามวา ดูกอ นโคตมี เพราะเหตุไร พระนางจึงมีพระบาททั้งสองพอง มี
พระวรกายเกลือกกลั้วดวยธุลี มีทกุ ข เสียพระทัย มีพระพักตรชุมดวยน้ํา
พระเนตร ประทับยืนกันแสงอยูที่ซุมพระทวารภายนอก.
พระนางตอบวา พระอานนทเจาขา เพราะพระผูมีพระภาคเจาไมทรง
อนุญาตใหสตรีออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ในพระธรรมวินัยที่พระคถาคต
ประกาศแลว .
พระอานนทกลาววา ดูกอนโคตมี ถาเชนนัน้ พระนางจงรออยูที่นี่
แหละสักครูหนึ่ง จนกวาอาตมาจะทูลขอพระผูมีพระภาคเจาใหสตรีออกจากเรือน
บวชเปนบรรพชิต ในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแลว .
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[๕๑๕] ครั้งนั้น ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ถวาย
บังคมนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลวกราบทูลวา พระพุทธเจาขา พระนาง
มหาปชาบดีโคตมีนั้น มีพระบาททั้งสองพอง มีพระวรกายเกลือกกลั้วดวยธุลี
มีทุกข เสียพระทัย มีพระพักตรนองดวยน้ําพระเนตร ประทับยืนกันแสงอยู
ที่ซุมพระทวารภายนอก ดวยนอยพระทัยวา พระผูมีพระภาคเจาไมทรงอนุญาต
ใหสตรีออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ในพระธรรมวินัยทีพ่ ระตถาคตประกาศ
แลว ขอประทานวโรกาส ขอสตรีพึงไดการออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ใน
พระธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแลว พระพุทธเจาขา.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสหามวา อยาเลย อานนท เธออยาชอบใจ การ
ที่สตรีออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแลวเลย
แมครั้งที่สอง ทานพระอานนทไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขอ
ประทานวโรกาส ขอสตรีพึงไดการออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ในพระธรรมวินัยทีพ่ ระตถาคตประกาศแลว พระพุทธเจาขา.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสหามวา อยาเลย อานนท เธออยาชอบใจ การ
ที่สตรีออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแลวเลย.
แมครั้งที่สาม ทานพระอานนทไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขอ
ประทานวโรกาส ขอสตรีพึงไดการออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ในพระ
ธรรมวินัยทีพ่ ระตถาคตประกาศแลว พระพุทธเจาขา.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสหามวา อยาเลย อานนท เธออยาชอบใจ การ
ที่สตรีออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแลวเลย.
ครั้งนั้น ทานพระอานนทคิดวา พระผูมีพระภาคเจาไมทรงอนุญาต
ใหสตรีออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ในพระธรรมวินัยทีพ่ ระตถาคตประกาศ
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แลว ไฉนหนอ เราพึงทูลขอพระผูมีพระภาคเจาใหสตรีออกจากเรือนบวชเปน
บรรพชิต ในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแลว โดยปริยายสักอยางหนึ่ง
จึงทูลถามวา พระพุทธเจาขา สตรีออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ในพระ
ธรรมวินัยทีพ่ ระตถาคตประกาศแลว ควรหรือไมเพื่อทําใหแจงแมซึ่งโสดาปตติผล สกิทาคามิผล อนาคามิผล หรืออรหัตผล.
พ. ดูกอนอานนท สตรีออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ในธรรม
วินัยที่ตถาคตประกาศแลว ควรเพื่อทําใหแจงแมซึ่งโสดาปตติผล สกิทาคามิผล
อนาคามิผล หรืออรหัตผล.
อ. พระพุทธเจาขา ถาสตรีออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ใน
พระธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแลว ควรเพื่อทําใหแจงแมซึ่งโสดาปตติผล
สกิทาคามิผล อนาคามิผล อรหัตผลได พระพุทธเจาขา พระนางมหาปชาบดี
โคตมี พระมาตุจฉาของพระผูมีพระภาคเจา ทรงมีอุปการะมาก ทรงประคับ
ประคอง เลี้ยงดู ทรงถวายขีรธารา เมื่อพระชนนีสวรรคต ไดใหพระผูมี
พระภาคเจาเสวยขีรธารา ขอประทานวโรกาส ขอสตรีพึงไดการออกจากเรือน
บวชเปนบรรพชิต ในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแลว พระพุทธเจาขา
ครุธรรม ๘ ประการ
[๕๑๖] พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา ดูกอนอานนท ถาพระนาง
มหาปชาบดีโคตมี ยอมรับครุธรรม ๘ ประการ ขอนั้นแหละ จงเปนอุปสัมปทา
ของพระนาง คือ:๑. ภิกษุณีอุปสมบทแลว ๑๐๐ ป ตองกราบไหว ลุกรับ ทําอัญชลี
กรรม สามีจิกรรม แกภกิ ษุที่อุปสมบทในวันนั้น ธรรมแมนี้ ภิกษุณีตอง
สักการะ เคารพ นับถือ บูชา ไมละเมิดตลอดชีวิต.
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๒. ภิกษุณีไมพึงอยูจําพรรษาในอาวาสที่ไมมีภิกษุ ธรรมแมนี้ ภิกษุณี
ตองสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ไมละเมิดตลอดชีวิต.
๓. ภิกษุณีตองหวังธรรม ๒ ประการ คือ ถามวันอุโบสถ ๑ เขา
ไปฟงคําสั่งสอน ๑ จากภิกษุสงฆทุกกึ่งเดือน ธรรมแมนี้ ภิกษุณีตองสักการะ
เคารพ นับถือ บูชา ไมละเมิดตลอดชีวิต.
๔. ภิกษุณีอยูจําพรรษาแลว ตองปวารณาในสงฆสองฝาย โดยสถาน
ทั้ง ๓ คือ โดยไดเห็น โดยไดยิน หรือโดยรังเกียจ ธรรมแมนี้ ภิกษุณี
ตองสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ไมละเมิดตลอดชีวิต.
๕. ภิกษุณีตองธรรมที่หนักแลว ตองประพฤติปกขมานัตในสงฆ
๒ ฝาย ธรรมแมนี้ ภิกษุณีตองสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ไมละเมิด
ตลอดชีวิต.
๖. ภิกษุณีตองแสวงหาอุปสัมปทาในสงฆ ๒ ฝาย เพื่อสิกขมานาผูมี
สิกขาอันศึกษาแลวในธรรม ๖ ประการครบ ๒ ปแลว ธรรมแมนี้ ภิกษุณี
ตองสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ไมละเมิดตลอดชีวิต.
๗. ภิกษุณีไมพึงดา บริภาษภิกษุ โดยปริยายอยางใดอยางหนึ่ง
ธรรมแมนี้ ภิกษุณีตองสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ไมละเมิดตลอดชีวิต.
๘. ตัง้ แตวันนี้เปนตนไป ปดทางไมใหภิกษุณีทั้งหลายสอนภิกษุ
เปดทางใหภิกษุทั้งหลายสอนภิกษุณี ธรรมแมนี้ ภิกษุณีตองสักการะ เคารพ
นับถือ บูชา ไมละเมิดตลอดชีวิต.
ดูกอนอานนท ก็ถาพระนางมหาปชาบดีโคตมี ยอมรับครุธรรม ๘
ประการนี้ ขอนั้นแหละจงเปนอุปสัมปทาของพระนาง.
[๕๑๗] ครั้งนั้น ทานพระอานนทเรียนครุธรรม ๘ ประการ ใน
สํานักพระผูมีพระภาคเจา แลวเขาไปหาพระนางมหาปชาบดีโคตมี ชี้แจงวา
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พระนางโคตมี ถาพระนางยอมรับครุธรรม ๘ ประการ ขอนั้นแหละจักเปน
อุปสัมปทาของพระนาง คือ:๑. ภิกษุณีอุปสมบทแลว ๑๐๐ ป ตองกราบไหว ลุกรับ ทําอัญชลี
กรรม สามีจิกรรม แกภิกษุที่อุปสมบทในวันนั้น ธรรมแมนี้ ภิกษุณีตอง
สักการะ เคารพ นับถือ บูชา ไมละเมิดตลอดชีวิต.
๒. ภิกษุณีไมพึงอยูจําพรรษาในอาวาสที่ไมมีภิกษุ ธรรมแมนี้ ภิกษุณี
ตองสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ไมละเมิดตลอดชีวิต.
๓. ภิกษุณีตองหวังธรรม ๒ ประการ คือ ถามวันอุโบสถ ๑ เขา
ไปฟงคําสั่งสอน ๑ จากภิกษุสงฆทุกกึ่งเดือน ธรรมแมนี้ ภิกษุณีตองสักการะ
เคารพ นับถือ บูชา ไมละเมิดตลอดชีวิต.
๔. ภิกษุณีอยูจําพรรษาแลว ตองปวารณาในสงฆ ๒ ฝาย โดยสถาน
ทั้ง ๓ คือ โดยไดเห็น โดยไดยิน หรือโดยรังเกียจ ธรรมแมนี้ ภิกษุณี
ตองสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ไมละเมิดตลอดชีวิต.
๕. ภิกษุณีตองธรรมทําหนักแลว ตองประพฤติปกขมานัตในสงฆ
๒ ฝาย ธรรมแมนี้ ภิกษุณีตองสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ไมละเมิด
ตลอดชีวิต.
๖. ภิกษุณีตองแสวงหาอุปสัมปทาในสงฆ ๒ ฝาย เพื่อสิกขมานาผูมี
สิกขาอันศึกษาแลวในธรรม ๖ ประการ ธรรมแมนี้ ภิกษุณีตองสักการะ
เคารพ นับถือ บูชา ไมละเมิดตลอดชีวิต.
๗. ภิกษุณีไมพึงดา บริภาษ ภิกษุโดยปริยายอยางใดอยางหนึ่ง
ธรรมแมนี้ ภิกษุณีตองสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ไมละเมิดตลอดชีวิต.
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๘. ตัง้ แตวันนี้เปนตนไป ปดทางไมใหภิกษุณีทั้งหลายสอนภิกษุ
เปดทางใหภิกษุทั้งหลายสอนภิกษุณี ธรรมแมนี้ ภิกษุณีตองสักการะ เคารพ
นับถือ บูชา ไมละเมิดตลอดชีวิต.
พระนางโคตมี ถาพระนางยอมรับครุธรรม ๘ ประการนี้ ขอนั้นแหละ
จักเปนอุปสัมปทาของพระนาง.
พระนางมหาปชาบดีโคตมีกลาววา ขาแตทานพระอานนท ดิฉนั ยอม
รับครุธรรม ๘ ประการนี้ ไมละเมิดตลอดชีวิต เปรียบเหมือนหญิงสาว หรือ
ชายหนุมที่ชอบแตงกาย อาบน้ําสระเกลาแลว ไดพวงอุบล พวงมะลิ หรือ
พวงลําดวนแลว พึงประคองรับดวยมือทั้งสอง ตั้งไวเหนือเศียรเกลาฉะนั้น.
พรหมจรรยไมตั้งอยูนาน
[๕๑๘] ครั้งนั้น ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ถวาย
บังคมนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลวไดกราบทูลวา พระพุทธเจาขา พระนาง
มหาปชาบดีโคตมี ยอมรับครุธรรม ๘ ประการแลว พระมาตุจฉาของพระผูมี
พระภาคเจา อุปสมบทแลว.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอ นอานนท ก็ถาสตรีจักไมไดออกจาก
เรือนบวชเปนบรรพชิต ในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแลว พรหมจรรยจัก
ตั้งอยูไดนาน สัทธรรมจะพึงตั้งอยูไดตลอดพันป ก็เพราะสตรีออกจากเรือนบวช
เปนบรรพชิตในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแลว บัดนี้ พรหมจรรยจักไมตั้งอยู
ไดนาน สัทธรรมจักตั้งอยูไดเพียง ๕๐๐ ปเทานั้น ดูกอนอานนท สตรีได
ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตในธรรมวินัยใด ธรรมวินัยนัน้ เปนพรหมจรรย
ไมตั้งอยูไดนาน เปรียบเหมือนตระกูลเหลาใดเหลาหนึ่งที่มีหญิงมาก มีชายนอย
ตระกูลเหลานั้นถูกพวกโจรผูลักทรัพยกําจัดไดงาย อีกประการหนึ่ง เปรียบ
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เหมือนหนอนขยอกที่ลงในนาขาวสาลีที่สมบูรณ นาขาวสาลีนั้นไมตั้งอยูไดนาน
อีกประการหนึ่ง เปรียบเหมือนเพลี้ยที่ลงในไรออยที่สมบูรณ ไรออยนั้นไม
ตั้งอยูไดนาน ดูกอนอานนท บุรุษกั้นทํานบแหงสระใหญไวกอน เพื่อไมให
น้ําไหลไป แมฉันใด เราบัญญัติครุธรรม ๘ ประการแกภิกษุณี เพื่อไมให
ภิกษุณีละเมิดตลอดชีวิต ฉันนั้นเหมือนกัน
ครุธรรม ๘ ประการของภิกษุณี จบ
พุทธานุญาตใหอุปสมบทภิกษุณี
[๕๑๙] ครั้งนั้น พระมหาปชาบดีโคตมีเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา
ถวายบังคม ไดยืน ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง แลวกราบทูลวา พระพุทธเจาขา
หมอมฉันจะปฏิบัติในนางสากิยานีพวกนี้อยางไร.
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงชี้แจงใหพระนางมหาปชาบดีโคตมี
เห็นแจง สมาทาน อาจหาญ ราเริง ดวยธรรมีกถาแลว ทีนนั้ พระนางปชาบดีโคตมีผูอันพระผูมีพระภาคเจาไดทรงชี้แจงใหเห็นแจง สมาทาน อาจหาญ
ราเริง ดวยธรรมีกถาแลว จึงถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา ทําประทักษิณ
กลับไป.
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงทําธรรมีกถาในเพราะเหตุ เปนเคามูล
นั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุทั้งหลายอุปสมบทภิกษุณี.
[๕๒๐] ครั้งนั้น ภิกษุณีเหลานั้นไดกลาวกะพระมหาปชาบดีโคตมีวา
พระแมเจายังไมไดอุปสมบท แตพวกดิฉันอุปสมบทแลว เพราะพระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติไวอยางนี้วา ภิกษุทั้งหลายพึงใหอุปสมบทภิกษุณี ลําดับนั้น
พระมหาปชาบดีโคตมีเขาไปหาทานพระอานนท อภิวาทแลวไดยืน ณ ทีค่ วร
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สวนขางหนึ่ง แลวกลาววา ทานพระอานนท ภิกษุณีเหลานั้นพูดกะดิฉัน
อยางนี้วา พระแมเจายังไมไดอุปสมบท แตพวกดิฉันอุปสมบทแลว เพราะ
พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติไวอยางนี้วา ภิกษุทั้งหลายพึงใหอุปสมบทภิกษุณี
ครั้งนั้น ทานพระอานนท เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ถวายบังคมนั่ง ณ
ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลวกราบทูลวา พระพุทธเจาขา พระมหาปชาบดีโคตมี
กลาวอยางนี้วา ทานพระอานนท ภิกษุณีพวกนี้พูดกะดิฉันอยางนี้วา พระแมเจายังไมไดอุปสมบท แตพวกดิฉันอุปสมบทแลว เพราะพระผูมีพระภาคเจา
ทรงบัญญัติไวอยางนี้วา ภิกษุทั้งหลายพึงใหอุปสมบทภิกษุณี พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนอานนท พระมหาปชาบดีโคตมี รับครุธรรม ๘ ประการ
แลวในกาลใด พระนางชื่อวาอุปสมบทแลวในกาลนั้นทีเดียว.
ทูลขอพร
[๕๒๑] ครั้งนั้น พระมหาปชาบดีโคตมี เขาไปหาทานพระอานนท
อภิวาท ไดยืน ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลวกลาววา ทานพระอานนท ดิฉันจะ
ทูลขอพรอยางหนึ่งกะพระผูมีพระภาคเจาวา ขอประทานพระวโรกาส พระพุทธ
เจาขา ขอพระผูมีพระภาคเจา พึงทรงอนุญาตการกราบไหว การลุกรับ การทํา
อัญชลีกรรม สามีจิกรรม แกภิกษุและภิกษุณี ตามลําดับผูแก
ครั้งนั้น ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ถวายบังคม
นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลวกราบทูลวา พระพุทธเจาขา พระมหาปชาบดีโคตมีกลาวอยางนี้วา ทานพระอานนท ดิฉันจะขอพรอยางหนึ่งกะพระผูมี
พระภาคเจาวา ขอประทานพระวโรกาส พระพุทธเจาขา ขอพระผูมีพระภาคเจา
ทรงอนุญาตการกราบไหว การลุกรับ การทําอัญชลีกรรม สามีจิกรรม แกภิกษุ
และภิกษุณี ตามลําดับผูแก.
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พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนอานนท ขอที่ตถาคตจะอนุญาตการ
กราบไหว การลุกรับ การทําอัญชลีกรรม สามีจิกรรม แกมาตุคามนั้น มิใช
ฐานะ มิใชโอกาส เพราะพวกอัญญเดียรถียที่มีธรรมอันกลาวไมดีแลวเหลานี้
ยังไมกระทําการกราบไหว การลุกรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรม แกมาตุคาม
ก็ไฉนเลาตถาคตจักอนุญาตการกราบไหว การลุกรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรม
แกมาตุคาม.
ครั้งนั้น พระผูมพี ระภาคเจาทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปน
เคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงทําการกราบไหว การลุกรับ อัญชลี
กรรม สามีจิกรรม แกมาตุคาม รูปใดทํา ตองอาบัติทุกกฏ.
ทูลถามถึงสิกขาบท
[๕๒๒] ครั้งนั้น พระมหาปชาบดีโคตมีเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา
ถวายบังคม ไดยืน ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง แลวกราบทูลวา พระพุทธเจาขา
สิกขาบทของภิกษุณีเหลานั้นใด ทีท่ ั่วถึงภิกษุ พวกหมอมฉันจะปฏิบัติใน
สิกขาบทเหลานั้นอยางไร พระพุทธเจาขา.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนโคตมี สิกขาบทของภิกษุณีเหลานั้น
ใด ที่ทั่วถึงภิกษุ พวกเธอจงศึกษาในสิกขาบทเหลานั้น ดุจภิกษุทั้งหลาย
ศึกษาอยู ฉะนั้น .
ม. พระพุทธเจาขา ก็สิกขาบทของภิกษุณีเหลานั้นใด ที่ไมทั่วถึง
ภิกษุ พวกหมอมฉันจะปฏิบัติในสิกขาบทเหลานั้น อยางไร พระพุทธเจาขา.
ภ. ดูกอนโคตมี สิกขาบทของภิกษุณีเหลานั้นใด ที่ไมทั่วถึงภิกษุ
พวกเธอจงศึกษาในสิกขาบทเหลานั้น ตามที่เราบัญญัติไวแลว.
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ลักษณะวินิจฉัยพระธรรมวินัย
[๕๒๓] ครั้งนั้น พระมหาปชาบดีโคตมี เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา
ถวายบังคม ไดยืน ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลวกราบทูลวา ขอประทานวโรกาส
พระพุทธเจาขา ขอพระผูมีพระภาคเจาโปรดแสดงธรรมโดยยอ ที่หมอมฉัน
ฟงธรรมของพระผูมีพระภาคเจาแลว เปนผูเดียวจะพึงหลีกออก ไมประมาท
มีความเพียร มีตนสงไปอยู.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนโคตมี เธอพึงรูธรรมเหลาใดวา
ธรรมเหลานี้ เปนไปเหลือความกําหนัด ไมใชเพื่อคลายความกําหนัด เปนไป
เพื่อความประกอบ ไมใชเพื่อความพราก เปนไปเพื่อความสะสม ไมใชเพื่อ
ความไมสะสม เปนไปเพื่อความมักมาก ไมใชความมักนอย เปนไปเพื่อความ
ไมสันโดษ ไมใชเพื่อความสันโดษ เปนไปเพื่อความคลุกคลีดวยหมู ไมใช
เพื่อความสงัด เปนไปเพื่อความเกียจคราน ไมใชเพื่อความเพียร เปนไปเพื่อ
ความเลี้ยงยาก ไมใชเพื่อความเลี้ยงงาย ดูกอนโคตมี เธอพึงทรงจําธรรม
เหลานั้น ไวโดยสวนเดียววา นั่นไมใชธรรม นั่นไมใชวินัย นั่นไมใชสัตถุศาสน.
ดูกอนโคตมี อนึง่ เธอพึงรูธรรมเหลาใดวา ธรรมเหลานี้เปนไป
เพื่อความคลายกําหนัด ไมใชเพื่อมีความกําหนัด เปนไปเพื่อความพราก ไมใช
เพื่อความประกอบ เปนไปเพื่อความไมสะสม ไมใชเพื่อความสะสม เปนไป
เพื่อความมักนอย ไมใชเพื่อความมักมาก เปนไปเพื่อความสันโดษ ไมใช
เพื่อความไมสันโดษ เปนไปเพื่อความสงัด ไมใชเพื่อความคลุกคลีดวยหมู
เปนไปเพื่อปรารภความเพียร ไมใชความเกียจคราน เปนไปเพื่อความเลี้ยงงาย
ไมใชเพื่อความเลี้ยงยาก ดูกอนโคตมี เธอพึงทรงจําธรรมเหลานั้นไวโดยสวน
เดียววา นั่นเปนธรรม นัน่ เปนวินัย นั่นเปนสัตถุศาสน.
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พุทธานุญาตใหแสดงปาติโมกข
[๕๒๔] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายไมแสดงปาติโมกขแกภิกษุณี...ภิกษุ
เหลานั้นกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ... ตรัสวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย เราอนุญาตใหแสดงปาติโมกข แกภิกษุณีทั้งหลาย ลําดับนั้น ภิกษุ
ทั้งหลายคิดวา ใครหนอ ควรแสดงปาติโมกขแกภิกษุณีทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้น
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ. . . ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรา
อนุญาตใหภิกษุแสดงปาติโมกขแกภิกษุณีทั้งหลาย.
[๕๒๕] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายเขาไปถึงสํานักภิกษุณี แลวแสดง
ปาติโมกขแกภิกษุณีทั้งหลาย ประชาชน เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา
ภิกษุณีเหลานี้เปนเมียของภิกษุพวกนี้ ภิกษุณีเหลานี้เปนชูของภิกษุพวกนี้ บัดนี้
ภิกษุเหลานี้จักอภิรมยกับภิกษุณีเหลานี้ ภิกษุทั้งหลาย ไดยินพวกนั้น เพงโทษ
ติเตียน โพนทะนาอยู จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ... ตรัส
วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงแสดงปาติโมกขแกภิกษุณี รูปใดแสดง ตอง
อาบัติทุกกฏ เราอนุญาตใหภิกษุณีแสดงปาติโมกขแกภิกษุณีดวยกัน ภิกษุณี
ทั้งหลายไมรูวาจะพึงแสดงปาติโมกขอยางนี้ ภิกษุเหลานั้น กราบทูลเรื่องนั้นแด
พระผูมีพระภาคเจา ๆ.. . ตรัสวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุ
บอกภิกษุณีทั้งหลายวา พวกเธอพึงแสดงปาติโมกขอยางนี้.
พุทธานุญาตใหรับอาบัติ
[๕๒๖] สมัยนั้น ภิกษุณีทั้งหลายไมกระทําคืนอาบัติ ภิกษุเหลานั้น
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณี
จะไมทําคืนอาบัติไมได รูปใดไมทําคืน ตองอาบัติทุกกฎ ภิกษุณีทั้งหลายไมรู
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จะพึงทําคืนอาบัติแมอยางนี้ .. . ภิกษุเหลานั้นกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุณีทั้งหลายวา พวก
เธอพึงทําคืนอาบัติอยางนี้
ครั้งนั้น ภิกษุทั้งหลายคิดวา ใครหนอจะพึงรับอาบัติของภิกษุณีทั้ง
หลาย ภิกษุเหลานั้นกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ.. ตรัสวา ดู
กอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุรับอาบัติของภิกษุณีทั้งหลาย.
รับแสดงอาบัติ
[๕๒๗] สมัยนั้น ภิกษุณีทั้งหลายพบภิกษุที่ถนนก็ดี ที่ตรอกก็ดี ที่
ทางสามแพรงก็ดี วางบาตรไวที่พื้น หมผาเฉวียงบา นั่งกระโหยงประคอง
อัญชลี ทําคืนอาบัติ ชาวบานเพงโทษ ติเตียนโพนทะนาวา ภิกษุณีเหลานี้เปน
เมียของภิกษุพวกนี้ ภิกษุณีเหลานี้เปนชูของภิกษุพวกนี้ ภิกษุณีเหลานี้ ลวงเกิน
ในราตรี บัดนี้มาขอขมา ภิกษุเหลานั้นกราบทูลเรือ่ งนั้น แดพระผูมีพระภาคเจา ๆ
ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงรับอาบัติของภิกษุณีทั้งหลาย รูปใดรับ
ตองอาบัติทุกกฏ เราอนุญาตใหภิกษุณีรับอาบัติของภิกษุณีดวยกัน ภิกษุณีทั้ง
หลายไมรูวาจะพึงรับอาบัติแมอยางนี้ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมี
พระภาคเจา ๆ. . .ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุบอกภิกษุณี
ทั้งหลายวา ทานทั้งหลายพึงรับอาบัติอยางนี้.
พุทธานุญาตใหทํากรรม
[๕๒๘] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายไมทํากรรมแกภิกษุณีทั้งหลาย ภิกษุ
เหลานั้นกราบทูลเรื่องนั้น แดพระผูมีพระภาคเจา ๆ. ..ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้ง
หลาย เราอนุญาตใหทํากรรมแกภิกษุณีทั้งหลาย ครั้งนั้น ภิกษุทั้งหลายคิดวา
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ใครหนอพึงทํากรรมแกภิกษุณีทั้งหลาย แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจาๆ...ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุทํากรรมแกภิกษุณี
ทั้งหลาย.
[๕๒๙] สมัยนั้น ภิกษุณีทั้งหลายที่ถูกทํากรรมแลว พบภิกษุที่ถนน
ก็ดี ที่ตรอกก็ดี ที่ทางสามแพรงก็ดี วางบาตรไวที่พื้น หมผาเฉวียงบา นั่งกระ
โหยงประคองอัญชลี ใหภิกษุอดโทษพลางตั้งใจวา จะไมทําอยางนั้นอีก ชาว
บานเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ภิกษุณีเหลานี้เปนเมียของภิกษุพวก
นี้ ภิกษุณีเหลานี้ เปนชูของภิกษุพวกนี้ ภิกษุณีเหลานี้ลวงเกินในราตรี บัดนี้
มาขอขมา ภิกษุเหลานั้นกราบทูลเรือ่ งนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ . . . ตรัสวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย. ภิกษุไมพึงทํากรรมแกภิกษุณีทั้งหลาย รูปใดทํา ตอง
อาบัติทุกกฏ
เราอนุญาตใหภิกษุณีทํากรรมแกภิกษุณีดวย ภิกษุณีทั้งหลายไมรูวา
จะพึงทํากรรมแมอยางนี้ ภิกษุเหลานั้นกราบทูลเรือ่ งนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ
...ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุบอกภิกษุณีทั้งหลายวา
พวกเธอพึงทํากรรมอยางนี้.
[๕๓๐] สมัยนั้น ภิกษุณีทั้งหลายเกิดความบาดหมาง เกิดความ
ทะเลาะถึงวิวาทกัน ทิ่มแทงกันและกันดวยหอกคือปากในทามกลางสงฆอยู ไม
อาจระงับอธิกรณนั้นได ภิกษุเหลานั้นกราบทูลเรือ่ งนั้นแดพระผูมีพระภาคเจาๆ
. . .ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุระงับอธิกรณของภิกษุณี
ทั้งหลาย.
[๕๓๑] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายระงับอธิกรณของภิกษุณีทั้งหลาย ก็
เมื่อภิกษุวินิจฉัยอธิกรณนั้นอยูปรากฏวา ภิกษุณีทั้งหลายเขากรรมบาง ตอง
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อาบัติบาง ภิกษุณีทั้งหลายกลาวอยางนี้วา ดีแลว ทานเจาขา ขอพระคุณเจาจง
ทํากรรมแกภิกษุณีทั้งหลาย ขอพระคุณเจาจงรับอาบัติของภิกษุณีทั้งหลาย
เพราะพระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติไวอยางนี้วา ภิกษุพึงระงับอธิกรณของ
ภิกษุณีทั้งหลายภิกษุเหลานั้นกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจาๆ...ตรัสวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุยกกรรมของพวกภิกษุณีมอบใหแกพวก
ภิกษุณีเพื่อใหพวกภิกษุณีทํากรรมแกพวกภิกษุณี เพื่อใหภิกษุยกอาบัติของพวก
ภิกษุณีมอบใหแกพวกภิกษุณี เพื่อใหพวกภิกษุณีรับอาบัติของพวกภิกษุณี.
[๕๓๒] สมัยนั้น ภิกษุณีอันเตวาสินีของภิกษุณีอุบลวรรณาติดตาม
พระผูมีพระภาคเจาเรียนวินัยอยู ๗ ป นางมีสติฟนเฟอน วินัยที่เรียนไว เรียน
ไว ก็เลอะเลือน นางไดทราบขาววา พระผูมีพระภาคเจาประสงคจะเสด็จกรุง
สาวัตถี จึงคิดวา เราติดตามพระผูมีพระภาคเจาเรียนวินัยอยู ๗ ป เรานั้นมี
สติฟนเฟอน วินัยที่เรียนไว เรียนไวเลอะเลือน ก็การที่มาตุคามจะติดตาม
พระศาสดาไปตลอดชีวิตทําไดยาก เราจะพึงปฏิบัติอยางไรหนอ จึงแจงเรื่อง
นั้นแกภิกษุณีทั้งหลาย ๆ แจงเรื่องนั้นแกภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นจึงกราบ ทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ . . . ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรา
อนุญาตใหภิกษุสอนวินัยแกพวกภิกษุณี.
ปฐมภาณวาร จบ
[๕๓๓] ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูในพระนครเวสาลีตาม
พุทธาภิรมย แลวเสด็จจาริกทางพระนครสาวัตถี เสร็จจาริกโดยลําดับถึงพระนครสาวัตถี ทราบวา พระองคประทับอยูที่พระเชตวัน อารามของอนาถ
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถีนั้น
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ครั้งนั้น พระฉัพพัคคียใชน้ําโคลนรดภิกษุณีดวยหวังวา แมไฉน
ภิกษุณีพึงรักใครในพวกเรา.. . ภิกษุทงั้ หลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ... ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงใชน้ําโคลนรดนางภิกษุณี
รูปใดรด ตองอาบัติทุกกฏ
เราอนุญาตใหลงทัณฑกรรมแกภิกษุนั้น ภิกษุทั้งหลายคิดวา พวกเรา
จะพึงลงทัณฑกรรมอยางไร แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ.
ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีสงฆพึงทําภิกษุนั้นใหเปนผูไมควรไหว.
ภิกษุแสดงอวัยวะมีกายเปนตนอวดภิกษุณี
[๕๓๔] สมัยนั้น ภิกษุฉัพพัคคียเปดกายอวดภิกษุณี เปดขาออนอวด
ภิกษุณี เปดองกกําเนิดอวดภิกษุณี พูดเกี้ยวภิกษุณี ชักจูงบุรุษใหสมสูกับ
ภิกษุณีดวยหวังวา แมไฉน ภิกษุณีพึงรักใครในพวกเรา . . . ภิกษุทั้งหลาย
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ . . . ตรัสวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุไมพึงเปดกายอวดภิกษุณี ไมพึงเปดขาออนอวดภิกษุณี ไมพึงเปดองค
กําเนิดอวดภิกษุณี ไมพึงพูดเกี้ยวภิกษุณี ไมพึงชักจูงบุรุษใหสมสูกับภิกษุณี
รูปใดชักจูง ตองอาบัติทุกกฏ
เราอนุญาตใหลงทัณฑกรรมแกภิกษุนั้น ภิกษุทั้งหลายคิดวา พวกเราพึง
ลงทัณฑกรรมอยางไรหนอ แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ. ..
ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีสงฆ พึงทําภิกษุนั้นใหเปนผูไมควรไหว.
[๕๓๕] สมัยนั้น ภิกษุณีฉัพพัคคียใชน้ําโคลนรดภิกษุ ดวยหวังวาแม
ไฉน ภิกษุพึงรักใครในพวกเรา ภิกษุเหลานั้นกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ...ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีไมพึงใชน้ําโคลนรด
ภิกษุ รูปใดรด ตองอาบัติทุกกฏ
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เราอนุญาตใหลงทัณฑกรรมแกภิกษุณีนั้น ภิกษุทั้งหลายคิดวา พวก
เราพึงลงทัณฑกรรมอยางไร แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา
พระผูมีพระภาคเจา...ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหทําการหาม
ปราม เมื่อภิกษุหามปรามแลวภิกษุณีทั้งหลายไมเชื่อฟง ภิกษุทั้งหลายกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ . . .ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต
ใหงดโอวาท.
ภิกษุณีแสดงอวัยวะมีกายเปนตนอวดภิกษุ
[๕๓๖] สมัยตอมา ภิกษุณีฉัพพัคคียเปดกายอวดภิกษุ เปดถันอวด
ภิกษุ เปดขาออนอวดภิกษุ เปดองคกําเนิดอวดภิกษุ พูดเกี้ยวภิกษุ ชักจูงสตรี
ใหสมสูกับภิกษุดวยหวังวา แมไฉนภิกษุพึงรักใครในพวกเราะ..ภิกษุเหลานั้น
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ . . . ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุณีไมพึงเปดกายอวดภิกษุ ไมพึงเปดถันอวดภิกษุ ไมพึงเปดขาออนอวด
ภิกษุ ไมพึงเปดองคกําเนิดอวดภิกษุ ไมพึงพูดเกี้ยวภิกษุ ไมพึงชักจูงสตรีให
สมสูกับภิกษุ รูปใดชักจูง ตองอาบัติทุกกฏ
เราอนุญาตใหลงทัณฑกรรมแกภิกษุณีนั้น ภิกษุทั้งหลายคิดวา พวก
เราพึงลงทัณฑกรรมอยางไรหนอ และกราบทูลเรื่องแดพระผูมีพระภาคเจา
พระผูมีพระภาคเจา .. .ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหทําการหามปราม เมื่อภิกษุทําการหามปรามแลว ภิกษุณีทั้งหลายไมเชื่อฟง... ภิกษุทั้งหลาย
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ . . . ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรา
อนุญาตใหงดโอวาท.
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[๕๓๗] ครั้งนั้น ภิกษุทั้งหลายคิดวา การทําอุโบสถรวมกับภิกษุณี
ที่ถูกงดโอวาทแลว ควรหรือไมควรหนอ แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ. . .ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงทําอุโบสถรวมกับภิกษุณี
ที่ถูกงดโอวาทแลวจนกวาอธิกรณนั้นจะระงับ.
เรื่องงดโอวาท
[๕๓๘] สมัยนั้น ทานพระอุทายีงดโอวาทแลวหลีกไปสูจาริก ภิกษุณี
ทั้งหลายเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระคุณเจาอุทายีงดโอวาทแลว
จึงไดหลีกไปสูจาริกเสียเลา. . .ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้น แดพระผูมีพระภาคเจา ๆ...ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุงดโอวาทแลวไมพึงหลีกไปสู
จาริก รูปใดหลีกไป ตองอาบัติทุกกฏ.
[๕๓๙] สมัยนั้น ภิกษุผูเขลา ไมฉลาด งดโอวาท...ภิกษุทั้งหลาย
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ. ..ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุเขลา ไมฉลาด ไมพึงงดโอวาท รูปใดงด ตองอาบัติทุกกฎ.
[๕๔๐] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายงดโอวาทในเพราะเรื่องไมสมควร ใน
เพราะเหตุไมสมควร . . . ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่ งนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ
. . . ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงงดโอวาท ในเพราะเรื่องไมสมควร
ในเพราะเหตุไมสมควร รูปใดงด ตองอาบัติทุกกฏ.
[๕๔๑] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายงดโอวาทแลว ไมใหคําวินิจฉัย ภิกษุ
ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ. . .ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้ง
หลาย ภิกษุงดโอวาทแลว จะไมใหคําวินิจฉัยไมได รูปใดไมให ตองอาบัติ
ทุกกฏ.
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[๕๔๒] สมัยนั้น ภิกษุณีทั้งหลายไมไปรับโอวาท ภิกษุทั้งหลาย
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณี
จะไมไปรับโอวาทไมได รูปใดไมไป พึงปรับตามธรรม.
[๕๔๓] สมัยนั้น ภิกษุณีสงฆพากันไปรับโอวาททั้งหมด ชาวบาน
เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ภิกษุณีเหลานี้เปนเมียของภิกษุพวกนี้ ภิกษุณี
เหลานี้ เปนชูของภิกษุพวกนี้ บัดนี้ภิกษุเหลานี้จักชื่นชมกับภิกษุณีเหลานี้
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่ งนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้ง
หลาย ภิกษุณีสงฆไมพึงไปรับโอวาททั้งหมด ถาไป ไมตองทุกกฏ เรา
อนุญาตใหภิกษุณี ๔-๕ รูป ไปรับโอวาท.
[๕๔๔] สมัยนั้น ภิกษุณี ๔ - ๕ รูป ไปรับโอวาท ชาวบานเพงโทษ
ติเตียน โพนทะนาวา ภิกษุณีเหลานี้เปนเมียของภิกษุพวกนี้ ภิกษุณีเหลานี้
เปนชูของภิกษุพวกนี้ บัดนี้ ภิกษุพวกนี้จักชื่นชมกับภิกษุณีเหลานี้ ภิกษุทั้ง
หลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุณีไมพึงไปรับโอวาท ถึง ๔-๕ รูป ถาไป ตองอาบัติทุกกฏ เราอนุญาต
ใหภิกษุณี ๒-๓ รูป ปรับโอวาท
วิธรี ับโอวาท
ภิกษุณีเหลานั้น พึงเขาไปหาภิกษุรูปหนึ่ง หมผาเฉวียงบา ไหวเทา
นั่งกระโหยง ประคองอัญชลี แลวกลาวอยางนี้วา ขาแตพระคุณเจา ภิกษุณี
สงฆไหวเทาภิกษุสงฆและขอเขารับโอวาท นัยวา ภิกษุณีสงฆจงไดเขารับ
โอวาท ภิกษุนั้นพึงเขาไปหาภิกษุผูแสดงปาติโมกข แลวกลาวอยางนี้วา ทาน
เจาขา ภิกษุณีสงฆไหวเทาภิกษุสงฆ และขอเขารับโอวาท นัยวา ภิกษุณี
สงฆจงไดเขารับโอวาท ภิกษุผูแสดงปาติโมกขพึงถามวา ภิกษุบางรูปที่สงฆ
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สมมติใหเปนผูสอนภิกษุณีมีอยูหรือ ถามีภิกษุบางรูปที่สงฆสมมติใหเปนผูสอน
ภิกษุณี อันภิกษุผูแสดงปาติโมกขพึงกลาววา ภิกษุมีชื่อนี้ สงฆสมมติใหเปน
ผูสอนภิกษุณี ภิกษุณีสงฆจงเขาไปหาเธอ ถาไมมีภิกษุบางรูปที่สงฆสมมติให
เปนผูสอนภิกษุณี ภิกษุผูแสดงปาติโมกขพึงถามวา ทานรูปใดอาจสอนภิกษุณี
ได ถาภิกษุบางรูปอาจสอนภิกษุณีได และภิกษุนั้น เปนผูประกอบดวยองค ๘
อันภิกษุผูแสดงปาติโมกขนั้น พึงสมมติแลวแจงใหทราบวา ภิกษุมีชื่อนี้สงฆ
สมมติใหเปนผูสอนภิกษุณี ภิกษุณีสงฆจงเขาไปหาเธอ ถาไมมีใคร ๆ อาจสอน
ภิกษุณีได ภิกษุผูแสดงปาติโมกขพึงกลาววา ไมมีภิกษุรูปใดที่สงฆสมมติได
เปนผูสอนภิกษุณี ภิกษุณีสงฆจงยังอาการอันนาเลื่อมใสใหถงึ พรอมเถิด.
[๕๔๕] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายไมรับใหโอวาท... ภิกษุทั้งหลาย
กราบทูลเรื่องนั้น แดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
จะไมรับใหโอวาทไมได รูปใดไมรับ ตองอาบัติทุกกฏ.
[๕๔๖] สมัยนั้น ภิกษุรูปหนึง่ เปนผูเขลา ภิกษุณีทั้งหลายเขาไปหา
เธอแลวกลาววา พระคุณเจาขา ขอทานจงรับใหโอวาท ภิกษุนั้นบอกวา นอง
หญิง ฉันเปนผูเขลา จะรับใหโอวาทไดอยางไร ภิกษุณีทั้งหลายกลาววา ขอ
ทานจงรับใหโอวาทเถิดเจาขา เพราะพระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติไวอยางนี้
วา ภิกษุทั้งหลายพึงรับใหโอวาทแกภิกษุณีทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่ ง
นั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจา ตรัสวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย
เวนภิกษุเขลาเสีย เราอนุญาตใหภิกษุทั้งหลายนอกนั้นรับใหโอวาท.
[๕๔๗] สมัยตอมา ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธ ภิกษุณีทั้งหลายเขาไปหา
เธอแลวกลาววา พระคุณเจาขา ขอทานจงรับใหโอวาท ภิกษุนั้นกลาววา ดู
กอนนองหญิง ฉันอาพาธ จะรับใหโอวาทไดอยางไร ภิกษุณีทั้งหลายกลาววา
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ขอทานจงรับใหโอวาทเถิดเจาขา เพราะพระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติไวอยาง
นี้วา เวนภิกษุเขลาเสียภิกษุนอกนั้นตองรับใหโอวาท ภิกษุทั้งหลายกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เวนภิกษุเขลา
เวนภิกษุอาพาธ เราอนุญาตใหภิกษุนอกนั้นรับใหโอวาท.
[๕๔๘] สมัยตอมา ภิกษุรูปหนึ่งเตรียมจะไป ภิกษุณีทั้งหลายเขาไป
หาเธอ แลวกลาววา พระคุณเจาขา ขอทานจงรับใหโอวาท ภิกษุนั้นกลาว
วา ดูกอนนองหญิง ฉันเตรียมจะไป จะรับใหโอวาทไดอยางไร ภิกษุณีทั้ง
หลายกลาววา ขอทานจงรับใหโอวาทเถิดเจาขา เพราะพระผูมีพระภาคเจาทรง
บัญญัติไวอยางนี้วา เวนภิกษุเขลา เวนภิกษุอาพาธ ภิกษุนอกนั้นตองรับให
โอวาท ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ. . .ตรัสวา ดู
กอนภิกษุทั้งหลาย เวนภิกษุเขลา เวนภิกษุอาพาธ เวนภิกษุเตรียมจะไป เรา
อนุญาตใหภิกษุนอกนั้นรับใหโอวาท.
[๕๔๙] สมัยตอมา ภิกษุรูปหนึ่งอยูในปา ภิกษุณีทั้งหลายไดเขาไป
หาเธอแลวกลาววา พระคุณเจาขา ขอทานจงรับใหโอวาท ภิกษุนั้นกลาววา
ดูกอนนองหญิง ฉันอยูในปา จะรับใหโอวาทไดอยางไร ภิกษุณีทั้งหลายกลาว
วา ขอทานจงรับใหโอวาทเถิดเจาขา เพราะพระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติไว
อยางนี้วา เวนภิกษุเขลา เวนภิกษุอาพาธ เวนภิกษุเตรียมจะไป ภิกษุนอก
นั้นตองรับใหโอวาท ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ. . .
ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุผูถืออยูปารับใหโอวาท และทํา
การนัดหมายวา เราจักกลับในที่นั้น.
[๕๕๐] สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายรับใหโอวาทแลว ไมบอกภิกษุผู
แสดงปาติโมกข ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ. . .
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ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุจะไมบอกการใหโอวาทไมได รูปใดไมบอก
ตองอาบัติทุกกฏ.
[๕๕๑] สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายรับใหโอวาทแลวไมกลับมาบอก . . .
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่ งนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ. . .ตรัสวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุจะไมกลับมาบอกการใหโอวาทไมได รูปใดไมกลับมาบอก ตอง
อาบัติทุกกฏ.
[๕๕๒] สมัยตอมา ภิกษุณีทั้งหลายไมไปสูที่นัดหมาย ภิกษุทั้งหลาย
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ . . . ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุณีจะไมไปที่นัดหมายไมได รูปใดไมไป ตองอาบัติทุกกฏ.
[๕๕๓] สมัยตอมา ภิกษุณที ั้งหลายใชผากายพันธนยาวรัดสีขางดวย
ผาเหลานั้น ชาวบานเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา.. . เหมือนพวกหญิง
คฤหัสถผูบริโภคกาม ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ...
ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีไมพึงใชผากายพันธนยาว รูปใดใช ตอง
อาบัติทุกกฏ
เราอนุญาตผากายพันธนที่รัดไดรอบเดียวแกภิกษุณี แตอยารัดสีขาง
ดวยผานั้น รูปใดรัด ตองอาบัติทุกกฏ.
รัดสีขาง
[๕๕๔] สมัยตอมา ภิกษุณที ั้งหลายรัดสีขางดวยแผนไมสาน ดวย
แผนหนัง ดวยแผนผาขาว ดวยชองผา ดวยเกลียวผา ดวยผาผืนนอย ดวย
ชองผาผืนนอย ดวยเกลียวผาผืนนอย ดวยชองถักดวยดาย ดวยเกลียวดาย
ชาวบานเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา. . .เหมือนพวกหญิงคฤหัสถผูบริโภค
กาม ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ... ตรัสวา ดูกอ น
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ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีไมพึงรัดสีขางดวยแผนไมสาน ดวยแผนหนัง ดวยแผน
ผาขาว ดวยชองผา ดวยเกลียวผา ดวยผาผืนนอย ดวยของผาผืนนอย ดวย
เกลียวผาผืนนอย ดวยชองถักดวยดาย ดวยเกลียวดาย รูปใดรัด ตองอาบัติ
ทุกกฏ.
แตงกาย
[๕๕๕] สมัยตอมาภิกษุณีทั้งหลายใหสีตะโพกดวยกระดูกแขงโค ให
นวดตะโพก มือ หลังมือ เทา หลังเทา ขาออน หนา ริมฝปาก ดวยไม
มีสัณฐานดุจคางโค ชาวบานเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา.. .เหมือนพวก
หญิงคฤหัสถผูบริโภคกาม ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
เจา ๆ. . .ตรัส วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีไมพึงใหสีตะโพกดวยกระดูก
แขงโค ไมพึงใหนวดตะโพก ไมพึงใหนวดมือ ไมพึงใหนวดหลังมือ ไมพึง
ใหนวดเทา ไมพึงใหนวดหลังเทา ไมพึงใหนวดขาออน ไมพึงใหนวดหนา
ไมพึงใหนวดริมฝปาก ดวยไมมีสัณฐานดุจคางโค รูปใดใหนวด ตองอาบัติ
ทุกกฏ.
ทาหนาเปนตน
[๕๕๖] สมัยตอมา ภิกษุณีฉัพพัคคียทาหนา ถูหนา ผัดหนา เจิม
หนาดวยมโนศิลา ยอมตัว ยอมหนา ยอมทั้งตัวทั้งหนา ชาวบาน เพงโทษ
ติเตียน โพนทะนาวา... เหมือนพวกหญิงคฤหัสถผูบริโภคกาม ภิกษุทั้งหลาย
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ...ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุณีไมพึงทาหนา ไมพึงถูหนา ไมพึงผัดหนา ไมพึงเจิมหนาดวยมโนศิลา
ไมพึงยอมตัว ไมพึงยอมหนา ไมพึงยอมทั้งตัวทั้งหนา รูปใดทํา ตองอาบัติ
ทุกกฏ.
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[๕๕๗] สมัยนั้น ภิกษุณีฉัพพัคคียแตมหนา ทาแกม เยี่ยมหนาตาง
ยืนแอบประตู ใหผูอื่นทําการฟอนรํา ตั้งสํานักหญิงแพศยา ตั้งรานขายสุรา
ขายเนื้อ ออกรานขายของเบ็ดเตล็ด ประกอบการหากําไร ประกอบการคาขาย
ใชทาสใหบํารุง ใชทาสีใหบํารุง ใชกรรมกรชายใหบํารุง ใชกรรมกรหญิงให
บํารุง ใชสัตวเดียรัจฉานใหบํารุง ขายของสดและของสุก ใชสันถัตขนเจียมหลอ
ชาวบานเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา.. .เหมือนพวกหญิงคฤหัสถผูบริโภค
กาม ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ. . . ตรัสวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีไมพึงแตมหนา ไมพึงทาแกม ไมพึงเยี่ยมหนาตาง ไม
พึงยืนแอบประตู ไมพึงใหผูอื่นทําการฟอนรํา ไมพึงตั้งสํานักหญิงแพศยา ไม
พึงตั้งรานขายสุรา ไมพึงออกรานขายของเบ็ดเตล็ด ไมพึงประกอบการหากําไร
ไมพึงประกอบการคาขาย ไมพึงใชทาสใหบํารุง ไมพึงใชทาสีใหบํารุง ไมพึง
ใชกรรมกรชายใหบํารุง ไมพึงใชกรรมกรหญิงใหบํารุง ไมพึงใชสัตวเดียรัจฉาน
ใหบํารุง ไมพึงขายของสดและของสุก ไมพึงใชสันถัตขนเจียมหลอ รูปใดใช
ตองอาบัติทุกกฏ.
ใชจีวรสีครามลวนเปนตน
[๕๕๘] สมัยนั้น ภิกษุณีฉัพพัคคียใชจีวรสีความลวน ใชจีวร
สีเหลืองลวน ใชจีวรสีแดงลวน ใชจวี รสีบานเย็นลวน ใชจีวรสีดําลวน ใช
จีวรสีแสดลวน ใชจีวรสีชมพูลวน ใชจีวรไมตัดชาย ใชจีวรมีชายยาว ใช
จีวรมีชายเปนลายดอกไม ใชจีวรมีชายเปนลายผลไม สวมเสื้อ สวมหมวก
ประชาชนเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา... เหมือนพวกหญิงคฤหัสถผู
บริโภคกาม ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่ งนั้นแดพระผูมีพระภาคเจาๆ. . .ตรัสวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีไมพึงใชจีวรสีความลวน ไมพึงใชจีวรสีเหลืองลวน
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ไมพึงใชจีวรสีแดงลวน ไมพึงใชจีวรสีบานเย็นลวน ไมพึงใชจีวรสีดําลวน
ไมพึงใชจีวรสีแสดลวน ไมพึงใชจีวรสีชมภูลวน ไมพึงใชจีวรไมตัดชาย ไม
พึงใชจีวรมีชายยาว ไมพึงใชจีวรมีชายเปนลายดอกไม ไมพึงใชจีวรมีชาย
เปนลายผลไม ไมพึงสวมเสื้อ ไมพึงสวมหมวก รูปใดใช ตองอาบัติทุกกฏ.
พินัยกรรม
[๕๕๙] สมัยนั้น ภิกษุณีรูปหนึ่ง เมื่อจะถึงมรณภาพ พูดอยางนี้วา
เมื่อฉันลวงไปแลว บริขารของฉันจงเปนของสงฆ บรรดาสหธรรมิกเหลานั้น
ภิกษุและภิกษุณีทั้งหลายโตเถียงกันวา บริขารเปนของพวกเรา บริขารเปน
ของพวกเรา ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่ งนั้นแดพระผูมีพระภาคเจาๆ...ตรัสวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถาภิกษุณีเมื่อจะถึงมรณภาพพูดอยางนี้วา เมื่อฉันลวงไป
แลว บริขารของฉันจงเปนของสงฆ ภิกษุสงฆไมเปนใหญในบริขารนั้น
บริขารนั้นเปนของภิกษุณีสงฆฝายเดียว.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถาสิกขมานา...
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถาสามเณรี เมื่อจะถึงมรณภาพพูดอยางนี้วา
เมื่อฉันลวงไปแลว บริขารของฉันจงเปนของสงฆ ภิภษุสงฆไมเปนใหญใน
บริขารนั้น บริขารนั้นเปนของภิกษุณีสงฆฝายเดียว.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถาภิกษุเมื่อจะถึงมรณภาพพูดอยางนี้วา เมื่อฉัน
ลวงไปแลว บริขารของฉันจงเปนของสงฆ ภิกษุณีสงฆไมเปนใหญในบริขาร
นั้น บริขารนั้นเปนของภิกษุสงฆฝายเดียว.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถาสามเณร...
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถาอุบาสก...
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถาอุบาสิกา...
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถาใครคนอื่นเมื่อจะตายพูดอยางนี้วา เมื่อฉัน
ลวงไปแลว บริขารของฉันจงเปนของสงฆ ภิกษุณีสงฆไมเปนใหญในบริขาร
นั้น บริขารนั้นเปนของภิกษุสงฆฝายเดียว.
ภิกษุณีประหารภิกษุ
[๕๖๐] สมัยนั้น หญิงคนหนึ่งเปนภรรยาของนักมวยมากอน บวช
ในสํานักภิกษุณี นางเห็นภิกษุทุพพลภาพที่ถนน แลวใหประหารดวยไหลให
เซไป ภิกษุทั้งหลายเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณีจึงไดให
ประหารแกภิกษุเลา แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ...ตรัสวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีไมพึงใหประหารแกภิกษุ รูปใดใหประหาร ตอง
อาบัติทุกกฏ เราอนุญาตใหภิกษุณีเห็นภิกษุแลว หลีกทางใหแตไกลเทียว.
นําทารกไปดวยบาตร
[๕๖๑] สมัยนั้น หญิงคนหนึ่งผัวหยารางจึงมีครรภกับชายชู นาง
รีดครรภแลวกลาววานภิกษุณีผูกุลุปกะวา วานทีเถิดเจาขา ขอทานจงนําทารก
นี้ไปดวยบาตร ภิกษุณีนนั้ จึงวางเด็กลงในบาตรปดดวยผาสังฆาฏิเดินไป.
สมัยนั้น ภิกษุผูถอื เที่ยวบิณฑบาตรูปหนึ่งทําการสมาทานวา เราไมให
ภิกษาที่ไดแกภิกษุ หรือภิกษุณีกอนแลวจักไมฉัน.
ครั้งนั้น เธอพบภิกษุณีนั้นแลวไดกลาววา นองหญิง เชิญรับภิกษา.
นางปฏิเสธวา อยาเลย เจาขา.
แมครั้งที่สอง ภิกษุนั้นไดกลาวกะภิกษุณีนั้นวา นองหญิงเชิญรับภิกษา.
นางปฏิเสธวา อยาเลย เจาขา.
แมครั้งที่สาม ภิกษุนั้นไดกลาวกะภิกษุณีนั้นวา นองหญิงเชิญรับภิกษา.
นางปฏิเสธวา อยาเลย เจาขา.
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ภิกษุนั้นชี้แจงวา. นองหญิง ฉันสมาทานไววา ฉันไมใหภิกษาที่ได
แกภิกษุ หรือภิกษุณีกอนแลวจักไมฉัน นองหญิงเชิญรับภิกษา.
ครั้นนางถูกภิกษุนั้นแคนไคอยู จึงนําบาตรออกแสดงกลาววา พระคุณเจาขา ทานจงดูทารกในบาตร ทานอยาบอกใคร ภิกษุนั้นเพงโทษ ติเตียน
โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณีจึงนําทารกไปดวยบาตรแลวแจงเรื่องนั้นแกภิกษุ
ทั้งหลาย บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย. . .ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา
ไฉนภิกษุณีจึงไดนําทารกไปดวยบาตร แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ . . .ตรัสวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณไี มพึงนําทารกไปดวยบาตร
รูปใดนําไป ตองอาบัติทุกกฏ เราอนุญาตใหภิกษุณีพบภิกษุแลวนําบาตร
ออกแสดง.
แสดงกนบาตร
[๕๖๒] สมัยนั้น ภิกษุณีฉัพพัคคียพบภิกษุแลว พลิกกลับแสดง
กนบาตร ภิกษุเหลานั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณีฉัพพัคคีย
พบภิกษุแลว จึงไดพลิกกลับแสดงกนบาตร แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมี
พระภาคเจา ๆ . . .ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีพบภิกษุแลว ไมพงึ
พลิกกลับแสดงกนบาตร รูปใดแสดง ตองอาบัติทุกกฏ เราอนุญาตใหภิกษุณี
พบภิกษุแลว หงายบาตรแสดง และอามิสใดมีในบาตร พึงนิมนตภิกษุดวย
อามิสนั้น.
เพงดูนิมิตบุรุษ
[๕๖๓] สมัยนั้น นิมิตบุรุษเขาทิ้งไวที่ถนนในพระนครสาวัตถี ภิกษุณี
ทั้งหลายตั้งใจเพงดูนิมิตบุรุษนั้น ชาวบานพากันโห ภิกษุณีเหลานั้นเกอ จึง
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ไปสูสํานักแลว บอกเรื่องนั้น แกภิกษุณีทั้งหลาย บรรดาภิกษุณีที่เปนผูมักนอย
... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงไดเพงดูนิมิต
บุรุษเลา แลวไดบอกเรื่องนั้นแกภิกษุทั้งหลาย . . .ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่อง
นั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ...ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีไมพึงเพง
ดูนิมิตบุรุษ รูปใดเพงดู ตองอาบัติทุกกฏ.
เรื่องใหอามิส
[๕๖๔] สมัยนั้น ประชาชนถวายอามิสแกภิกษุทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลาย
ใหอามิสแกพวกภิกษุณี ประชาชนเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน
พระคุณเจาทั้งหลาย จึงไดใหอามิสที่เขาถวายแกตนเพื่อประโยชนบริโภคแก
ผูอื่นเลา ก็พวกเราไมรูจักใหทานหรือ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด
พระผูมีพระภาคเจา ๆ . . .ตรัสวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงใหอานิสที่
เขาถวายแกตนเพื่อประโยชนบริโภคแกผูอื่น รูปใดให ตองอาบัติทุกกฏ.
[๕๖๕] สมัยนั้น อามิสของภิกษุทั้งหลายมีมาก ภิกษุทั้งหลายกราบ
ทูลเรื่องนั้น แดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต
เพื่อใหแกสงฆ อามิสมีมากเหลือเฟอ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่ งนั้นแดพระผูมี
พระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเพื่อใหเปนสวนบุคคล.
[๕๖๖] สมัยนั้น อามิสที่ภิกษุทําการสั่งสมไวมีมาก ภิกษุทั้งหลาย
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุท้งั หลาย เรา
อนุญาตใหภิกษุยังภิกษุณีใหรับอามิสที่เปนสันนิธิของภิกษุแลวฉันได.
[๕๖๗] สมัยนั้น ประชาชนถวายอามิสแกภิกษุณีทั้งหลาย ภิกษุณี
ทั้งหลายถวายแกภิกษุ คนทั้งหลายเพงโทษติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณี
ทั้งหลายจงถวายอามิสที่เขาถวายแกตน เพื่อประโยชนบริโภคแกผูอื่น ก็พวก
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เราไมรูจักใหทานหรือ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่ งนั้นแดพระผูมีพระภาคเจาๆ
ตรัสวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีไมพึงใหอามิสที่เขาถวายแกตน เพื่อ
ประโยชนบริโภคแกผูอื่น รูปใดให ตองอาบัติทุกกฏ.
[๕๖๘] สมัยนั้น อามิสของภิกษุทั้งหลายมีมาก ภิกษุทั้งหลายกราบ
ทูลเรื่องนั้น แดพระผูมีพระภาคเจาๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต
ใหถวายแกสงฆ อามิสมีมากเหลือเฟอ ภิกษุทงั้ หลายกราบทูลเรื่องนั้นแด
พระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเพื่อใหแมเปน
สวนบุคคล.
[๕๖๙] สมัยนั้น อามิสที่ภิกษุณีทําการสั่งสมมีมาก ภิกษุทั้งหลาย
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรา
อนุญาตใหภิกษุณียังภิกษุใหรับอามิสที่เปนสันนิธิของภิกษุณีแลวฉันได.
พุทธานุญาตเสนาสนะอาศัยชั่วคราว
[๕๗๐] สมัยนั้น เสนาสนะของภิกษุทั้งหลายมีมาก เสนาสนะของ
พวกภิกษุณีไมมี ภิกษุณีทงั้ หลายสงทูตไปในสํานักภิกษุทั้งหลายวา ดีละ เจาขา
ขอพระคุณเจาทั้งหลายจงใหเสนาสนะแกพวกดิฉันอาศัยชั่วคราว ภิกษุทั้งหลาย
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรา
อนุญาตเพื่อใหเสนาสนะแกภิกษุณีทั้งหลายอาศัยชั่วคราว.
พุทธานุญาตผาสําหรับนุงในที่พัก
[๕๗๑] สมัยนั้น ภิกษุณีทั้งหลายมีระดู ขึ้นนั่งบาง ขึ้นนอนบาง
บนเตียงที่บุ บนตั่งที่บุ เสนาสนะเปอนโลหิต ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้น
แดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีไมพึงขึ้นนั่ง
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ไมพึงขึ้นนอนบนเตียงที่บุ บนตั่งที่บุ รูปใดขึ้นนั่ง หรือขึ้นนอน ตองอาบัติ
ทุกกฏ เราอนุญาตผาในที่พัก ผาในที่พักเปอนโลหิต ภิกษุทั้งหลายกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต
ผาซับใน ผาซับในหลุด ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่ งนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ
ตรัสวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหใชเชือกผูก แลวผูกไวที่ขาออน
เชือกขาด ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่ งนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเชือกฟนผูกสะเอว.
[๕๗๒] สมัยนั้น ภิกษุณีฉัพพัคคียใชเชือกผูกสะเอวตลอดกาล คน
ทั้งหลายเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา . . .เหมือนพวกหญิงคฤหัสถผูบริโภค
กาม ภิกษุทงั้ หลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอ น
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีไมพึงใชเชือกผูกเอวตลอดกาล รูปใดใช ตองอาบัติ
ทุกกฏ เราอนุญาตเชือกผูกสะเอว เมื่อมีระดู.
ทุติยภาณวาร จบ
อันตรายิกธรรมของภิกษุณี
[๕๗๓] สมัยนั้น ภิกษุณีทั้งหลายที่อุปสมบทแลวปรากฏวาไมมีนิมิต
บาง มีสักแตวานิมิตบาง ไมมีโลหิตบาง มีโลหิตเสมอบาง มีผาซับในเสมอ
บาง มีน้ํามูตรกะปริบกะปรอยบาง มีเดือยบาง เปนหญิงบัณเฑาะกบาง เปน
หญิงคลายชายบาง เปนหญิงมีมรรคระคนกันบาง เปนหญิง ๒ เพศบาง.. .
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่ งนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย เราอนุญาตใหถามอันตรายิกธรรม ๒๔ ประการ แกภิกษุณีผูจะ
อุปสมบท.
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วิธีถามอันตรายิกธรรม
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แล พึงถามอยางนี้ :เธอมิใชผูมีนิมิต หรือ
มิใชผมู ีสักแตวานิมิต หรือ
มิใชผไู มมีโลหิต หรือ
มิใชผมู ีโลหิตเสมอ หรือ
มิใชผมู ีผาซับในเสมอ หรือ
มิใชผมู ีน้ํามูตรกะปริบกะปรอย หรือ
มิใชผมู ีเดือย หรือ
มิใชเปนหญิงบัณเฑาะก หรือ
มิใชเปนหญิงคลายชาย หรือ
มิใชผเู ปนหญิงมีมรรคระคนกัน หรือ
มิใชเปนหญิง ๒ เพศ หรือ
อาพาธเหมือนอยางนี้ ของเธอ มีหรือ คือ โรคเรื้อน ฝ โรคกลาก
โรคมองครอ ลมบาหมู
เธอเปนมนุษย หรือ
เปนหญิง หรือ
เปนไทย หรือ
ไมมีหนี้สิน หรือ
ไมเปนราชภัฏ หรือ
มารดาบิดา สามี อนุญาตแลว หรือ
มีอายุครบ ๒๐ ปแลว หรือ
บาตร จีวรของเธอครบแลว หรือ
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เธอ ชื่ออะไร
ปวัตตินีของเธอ ชื่ออะไร.
[๕๗๔] สมัยนั้น ภิกษุถามอันตรายิกธรรมของภิกษุณี หญิงผูอุปสัมปทาเปกขะยอมกระดาก เกอเขิน ไมอาจตอบได ภิกษุทั้งหลายกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหนาง
อุปสัมปทาเปกขะอุปสมบทในสงฆฝายเดียว บริสุทธิ์ในภิกษุณีสงฆ แลว
อุปสมบทในภิกษุสงฆ.
[๕๗๕] สมัยนั้น ภิกษุณีทั้งหลายถามอันตรายิกธรรมกะนางอุปสัมปทาเปกขะผูยังไมไดสอนซอม นางอุปสัมปทาเปกขะยอมกระดาก เกอเขิน
ไมอาจตอบได ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้น แดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหสอนซอมกอน แลวถามอันตรายิกธรรมตอ
ภายหลัง ภิกษุณีทั้งหลายสอนซอมในทามกลางสงฆนั่นเอง นางอุปสัมปทาเปกขะ
ยังกระดาก เกอเขิน ไมอาจตอบไดเหมือนอยางนั้น ภิกษุทั้งหลายกราบทูล
เรื่องนั้น แดพระผูมีพระภาคเจา.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหสอน
ซอม ณ สถานที่ควรสวนขางหนึ่ง แลวถามอันตรายิกธรรมในทามกลางสงฆ.
วิธีสอนซอม
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แล พึงสอนซอมอยางนี้ พึงใหถืออุปชฌายะ
กอนครั้นแลวพึงบอกบาตรจีวรวา
นี้ บาตรของเธอ
นี้ ผาสังฆาฏิ
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นี้ ผาอุตราสงค
นี้ ผาอันตรวาสก
นี้ ผารัดอก
นี้ ผาอาบน้ํา
เธอจงไปยืนอยู ณ โอกาสโนน.
ภิกษุณีผูเขลา ไมฉลาด สอนซอม นางอุปสัมปทาเปกขะผูถูกสอน
ซอมไมดี ยอมกระดาก เกอเขิน ไมอาจตอบได ภิกษุทั้งหลายกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีผูเขลา
ไมฉลาด ไมพึงสอนซอม รูปใดสอนซอม ตองอาบัติทุกกฏ.
ภิกษุณีมิไดรับสมมติสอนซอม ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด
พระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีมิไดรับสมมติไมพึง
สอนซอม รูปใดสอนซอม ตองอาบัติทุกกฏ เราอนุญาตใหภิกษุณีผูไดรับสมมติ
แลวสอนซอม.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แล พึงสมมติอยางนี้ ตนเองพึงสมมติตน
หรือผูอื่นพึงสมมติผูอื่น.
วิธีสมมติตน
[๕๗๖] ก็ตนเองพึงสมมติตน อยางไร.
ภิกษุณีผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติกรรมวาจา
วาดังนี้:-
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ญัตติกรรมวาจาสมมติตน
แมเจา เจาขา ขอสงฆจงฟงดิฉัน นางชื่อนี้ เปนอุปสัมปทาเปกขะของแมเจาชื่อนี้ ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว ดิฉัน
พึงสอนซอมนางชื่อนี้.
อยางนี้ชื่อวาตนเองสมมติตน.
วิธีสมมติผูอื่น
[๕๗๗] ก็ผูอื่นพึงสมมติผูอื่น อยางไร.
ภิกษุณีผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติกรรมวาจา
วาดังนี้:ญัตติกรรมวาจาสมมติผูอื่น
แมเจา เจาขา ขอสงฆจงฟงดิฉัน นางชื่อนี้เปนอุปสัมปทาเปกขะของแมเจาชื่อนี้ ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว ภิกษุณี
ชื่อนี้ พึงสอนซอมนางชื่อนี้.
อยางนี้ชื่อวาผูอื่นสมมติผูอื่น.
คําสอนซอม
[๕๗๘] ภิกษุณีผไู ดรับสมมติแลวนั้น พึงเขาไปหานางอุปสัมปทา เปกขะแลวกลาวอยางนี้วา
นางชื่อนี้ เธอจงฟงนะ นี้เปนกาลสัตย กาลจริง ของเธอ เมื่อถูกถาม
ในทามกลางสงฆ ถึงสิ่งอันเกิดแลว มีอยู พึงบอกวามี ไมมี พึงบอกวาไมมี
เธออยากระดาก เธออยาเกอเขิน ภิกษุณีทั้งหลายจักถามเธอ อยางนี้ :-
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เธอมิใชผูไมมีนิมิต หรือ
มิใชผมู ีสักแตวานิมิต หรือ
มิใชผไู มมีโลหิต หรือ
มิใชผมู ีโลหิตเสมอ หรือ
มิใชผมู ีผาซับในเสมอ หรือ
มิใชผมู ีน้ํามูตรกระปริบกระปรอย หรือ
มิใชผมู ีเดือยหรือ.
มิใชเปนหญิงบัณเฑาะก หรือ
มิใชเปนหญิงคลายชาย หรือ
มิใชเปนหญิงมีมรรคระคนกัน หรือ
มิใชเปนหญิง ๒ เพศ หรือ
อาพาธเหมือนอยางนี้ ของเธอ มีหรือ คือ
โรคเรือ้ น ฝ โรคกลาก โรคมองครอ ลมบาหมู
เธอเปนมนุษย หรือ
เปนหญิง หรือ
เปนไทย หรือ
ไมมีหนี้สิน หรือ
ไมเปนราชภัฏ หรือ
มารดาบิดา สามี อนุญาตแลว หรือ
มีอายุครบ ๒๐ ปแลว หรือ
มีบาตรจีวรครบแลว หรือ
เธอ ชื่ออะไร
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ปวัตตินีของเธอ ชื่ออะไร.
ภิกษุณีผูสอนซอม กับนางอุปสัมปทาเปกขะมาพรอมกัน. .. ไมพึงมา
พรอมกัน ภิกษุณีผูสอนซอมพึงมากอนแลวประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้ :ญัตติกรรมวาจา
แมเจา เจาขา ขอสงฆจงฟงดิฉัน นางชื่อนีเ้ ปนอุปสัมปทาเปกขะของแมเจาชื่อนี้ นางอันดิฉันสอนซอมแลว ถาความพรอม
พรั่งของสงฆถึงที่แลว นางชื่อนี้พึงมา.
ภิกษุณีนั้นพึงกลาววา เธอจงมา พึงใหนางอุปสัมปทาเปกขะหมผา
เฉวียงบา ใหไหวเทาภิกษุทั้งหลาย ใหนั่งกระโหยงประคองอัญชลี ขออุปสมบท
วาดังนี้ :คําขออุปสมบท
แมเจา เจาขา ดิฉันขออุปสมบทตอสงฆ ขอสงฆโปรดเอ็นดูยกดิฉัน
ขึ้นเถิด เจาขา.
แมเจา เจาขา ดิฉันขออุปสมบทกะสงฆ เปนครั้งที่สอง ขอสงฆ
โปรดเอ็นดูยกดิฉันขึ้นเถิด เจาขา.
แมเจา เจาขา ดิฉันขออุปสมบทกะสงฆ เปนครั้งที่สาม ขอสงฆ
โปรดเอ็นดูยกดิฉันขึ้นเถิด เจาขา.
ภิกษุณีผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:-
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ญัตติกรรมวาจา
แมเจา เจาขา ขอสงฆจงฟงดิฉัน นางมีชอื่ นี้ผูนี้ เปนอุปสัมปทาเปกขะของแมเจาชื่อนี้ ความพรอมพรั่งของสงฆ ถึงที่แลว
ดิฉันพึงถามอันตรายิกธรรมกะนางชื่อนี้
คําถามอันตรายิกธรรม
แนะนางชื่อนี้ เธอจงฟงนะ นี้เปนกาลสัตย กาลจริง ของเธอ ฉัน
ถามถึงสิ่งที่เกิดแลว มีอยู เธอพึงบอกวามี ไมมี เธอพึงบอกวา ไมมี
เธอมิใชผูไมมีนิมิต หรือ
มิใชผมู ีสักแตวานิมิต หรือ . . .
เธอ ชื่ออะไร
ปวัตตินีของเธอ ชื่ออะไร
ภิกษุณีผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา วาดังนี้ :ญัตติจตุตถกรรมวาจา
แมเจา เจาขา ขอสงฆจงฟงดิฉัน นางชื่อนี้ผูนี้ เปนอุปสัมปทาเปกขะของแมเจาชื่อนี้ บริสทุ ธิ์แลวจากอันตรายิกธรรมทั้ง
หลาย บาตรจีวรของเธอครบแลว นางชื่อนี้ขออุปสมบทกะสงฆ มีแม
เจาชื่อนี้เปนปวัตตินี ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว สงฆพึง
ใหนางชื่อนี้อปุ สมบท มีแมเจาชื่อนี้เปนปวัตตินี นี้เปนญัตติ
แมเจา เจาขา ขอสงฆจงฟงดิฉัน นางมีชื่อนี้ผูนี้ เปนอุปสัมปทาเปกขะของแมเจาชื่อนี้ บริสุทธิ์แลวจากอันตรายิกธรรมทั้ง
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หลาย บาตรจีวรของเธอครบแลว นางชื่อนี้ขออุปสมบทกะสงฆ มีแม
เจาชื่อนี้เปนปวัตตินี สงฆใหนางชื่อนี้อุปสมบท มีแมเจาชื่อนี้เปน
ปวัตตินี การอุปสมบทของนางนี้ มีแมเจาชื่อนีเ้ ปนปวัตตินี ชอบ
แกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้น
พึงพูด
ดิฉันกลาวความนี้ แมครั้งที่สอง...
ดิฉันกลาวความนี้ แมครั้งที่สาม แมเจา เจาขา ขอสงฆจง
ฟงดิฉัน นางมีชื่อนี้ผูนี้ เปนอุปสัมปทาเปกขะของแมเจาชื่อนี้ บริสุทธิ์แลวจากอันตรายกธรรมทั้งหลาย บาตร จีวรของเธอครบแลว
นางชื่อนี้ขออุปสมบทกะสงฆ มีแมเจาชื่อนี้เปนปวัตตินี สงฆใหนาง
ชื่อนี้อุปสมบท มีแมเจาชือ่ นี้เปนปวัตตินี การอุปสมบทนางชือ่ นี้ มี
แมเจา อันเปนปวัตตินี ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง
ไมชอบแกทา นผูใด ทานผูนั้นพึงพูด
นางชื่อนี้อันสงฆอุปสมบทแลว มีแมเจาชือ่ นี้เปนปวัตตินี
ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ดิฉันทรงความนี้ไว ดวยอยางนี้.
[๕๗๙] ขณะนั้นเอง ภิกษุณีทั้งหลาย พึงพานางเขาไปหาภิกษุสงฆ
ใหหมผาเฉวียงบา ใหไหวเทาภิกษุทั้งหลาย ใหนั่งกระโหยง ประคองอัญชลี
ขออุปสมบท วาดังนี้:คําขออุปสมบท
พระคุณเจาขา ดิฉันชื่อนี้ เปนอุปสัมปทาเปกขะของแมเจาชื่อนี้ อุปสมบทแลวในสงฆฝายเดียว บริสุทธิแ์ ลวในภิกษุณีสงฆ ดิฉันขออุปสมบทกะ
สงฆ ขอสงฆโปรดเอ็นดู ยกดิฉันขึน้ เถิด เจาขา
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พระคุณเจาขา ดิฉันชื่อนี้ เปนอุปสัมปทาเปกขะของแมเจาชื่อนี้ อุปสมบทแลวในสงฆฝายเดียว บริสุทธิแ์ ลวในภิกษุณีสงฆ ดิฉันขออุปสมบทกะ
สงฆ แมครั้งที่สอง ขอสงฆโปรดเอ็นดูยกดิฉันขึ้นเถิด เจาขา
พระคุณเจา ดิฉันชื่อนี้ เปนอุปสัมปทาเปกขะของแมเจาชื่อนี้ อุปสมบทแลวในสงฆฝายเดียว บริสุทธิแ์ ลวในภิกษุณีสงฆ ดิฉันขออุปสมบทกะ
สงฆ แมครัง้ ที่สาม ขอสงฆโปรดเอ็นดูยกดิฉันขึ้นเถิด เจาขา.
[๕๘๐] ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา วาดังนี้ :ญัตติจตุตถกรรมวาจา
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา นางมีชอ นี้ผูนี้ เปนอุปสัมปทาเปกขะของแมเจาชื่อนี้ อุปสมบทแลวในสงฆฝายเดียว บริสุทธิ์แลวในภิกษุณีสงฆ นางชื่อนี้ขออุปสมบทกะสงฆ มีแมเจาชื่อนี้
เปนปวัตตินี้ ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว สงฆพึงใหนาง
ชื่อนี้อุปสมบท มีแมเจาชือ่ นี้เปนวัตตินี นี้เปนญัตติ
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา นางมีชื่อนี้ผูนี้ เปนอุปสัมปทาเปกขุของแมเจาชื่อนี้ อุปสมบทแลวในสงฆฝายเดียว
บริสุทธิ์แลวในภิกษุสงฆ นางชื่อนี้ขออุปสมบทกะสงฆ มีแมเจา
ชื่อนี้เปนปวัตตินี สงฆใหนางชื่อนี้อุปสมบท มีแมเจาชื่อนี้เปนปวัตตินี การอุปสมบทของนางชื่อนี้ มีแมเจาชื่อนี้เปนปวัตตินี ชอบแก
ทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด
ขาพเจากลาวความนี้ แมครัง้ ที่สอง...
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ขาพเจากลาวความนี้ แมครั้งที่สาม ทานเจาขา ขอสงฆจง
ฟงขาพเจา นางมีชื่ออันผูนี้ เปนอุปสัมปทาเปกขะของแมเจาชื่อนี้อุปสมบทแลวในสงฆฝายเดียว บริสุทธิแ์ ลวในภิกษุณีสงฆ นางชื่อนี้
ขออุปสมบทกะสงฆ มีแมเจาชื่อนี้เปนปวัตตินี สงฆใหนางชื่อนี้อุปสมบท มีแมเจาชื่อนี้เปนปวัตตินี การอุปสมบทของนางชื่อนี้ มีแม
เจาชื่อนี้เปนปวัตตินี ชอบแกทานผูใด ทานผูนนั้ พึงเปนผูนิ่ง ไม
ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด
นางชื่อนี้อันสงฆอุปสมบทแลว มีแมเจาชื่อนี้เปนปวัตตินี ชอบ
แกสงฆเหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไว ดวยอยางนี้.
วัดเงาแดดเปนตน
[๕๘๑] ทันใดนัน้ พึงวัดเงาแดด พึงบอกประมาณแหงฤดู พึงบอก
สวนแหงวัน พึงบอกขอเบ็ดเสร็จ พึงสั่งภิกษุทั้งหลายวา พวกเธอจงบอก
นิสัย ๓ อกรณียกิจ ๘ แกภิกษุณีนี้.
[๕๘๒] โดยสมัยนั้น แลภิกษุณีทั้งหลายยึดถืออาสนะในโรงภัตร ยับ
ยั้งอยูตลอดกาล ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย เราอนุยาตภิกษุณี ๘
รูป ตามลําดับพรรษา ภิกษุณีนอกนั้นตามลําดับที่มา.
[๕๘๓] โดยสมัยนั้นแล ภิกษุณีทั้งหลายปรึกษากันวา พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุยาตภิกษุณี ๘ รูปตามลําดับพรรษา ภิกษุณีนอกนั้นตามลําดับที่
มาในที่ทุกแหง ภิกษุณี ๘ รูปเทานั้น หามตามลําดับพรรษา นอกนั้นตามลําดับ
ที่มา ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา
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พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในโรงภัตร เรา
อนุญาตภิกษุณี ๖ รูป ตามลําดับพรรษา นอกนั้นตามลําดับที่มา ในที่อื่นไม
พึงหามตามลําดับพรรษา รูปใดหาม ตองอาบัติทุกกฏ.
เรื่องปวารณา
[๕๘๔] โดยสมัยนั้นแล ภิกษุณีทั้งหลายไมปวารณา ภิกษุทั้งหลาย
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณี
จะไมปวารณาไมได รูปใดไมปวารณา พึงปรับตามธรรม.
ปวารณาดวยตนเอง
[๕๘๕] โดยสมัยนั้นแล ภิกษุณีปวารณาดวยตนเอง ไมปวารณาตอ
สงฆ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีปวารณาดวย
ตนเองไมปวารณาตอสงฆไมได รูปใดไมปวารณา พึงปรับตามธรรม.
ปวารณาพรอมกับภิกษุ
[๕๘๖] โดยสมัยนั้นแล ภิกษุณีทั้งหลายปวารณาพรอมกับภิกษุทั้ง
หลาย ไดทําความโกลาหล ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณไี มพึงปวารณา
พรอมกับภิกษุทั้งหลาย รูปใดปวารณา ตองอาบัติทุกกฏ.

พระวินัยปฎก จุลวรรค เลม ๗ ภาค ๒ - หนาที่ 482

ปวารณากอนภัตร
[๕๘๗] โดยสมัยนั้นแล ภิกษุณีทั้งหลายปวารณาในกาลกอนภัตร ยัง
กาลใหลวงไป ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุณีปวารณาในกาล
หลังภัตร ภิกษุณีทั้งหลายแมปวารณาในกาลหลังภัตร เวลาพลบค่ําลง ภิกษุ
ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา
พระผูม ีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุณี
ปวารณาตอภิกษุณีสงฆในวันนี้ แลวปวารณาตอภิกษุสงฆในวันรุงขึ้น
ปวารณาทั้งหมด
[๕๘๘] โดยสมัยนั้นแล ภิกษุณีสงฆทั้งหมดปวารณาอยู ไดทําความ
โกลาหล ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดู
กอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหสมมติภิกษุณผี ูฉลาด ผูสามารถรูปหนึง่ ให
ปวารณาตอสงฆแทนภิกษุณีสงฆ
วิธีสมมติ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แล พึงสมมติอยางนี้ พึงขอรองภิกษุณีกอน
ครั้นแลวภิกษุณีผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติกรรมวาจา
วาดังนี้ :ญัตติกรรมวาจา
แมเจา เจาขา ขอสงฆจงฟงดิฉัน ถาความพรอมพรัง่ ของ
สงฆถึงที่แลว สงฆพึงสมมติภิกษุณชี ื่อนี้ ใหปวารณาตอภิกษุสงฆ
แทนภิกษุณสี งฆ นี้เปนญัตติ
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แมเจา เจาขา ขอสงฆจงฟงดิฉัน สงฆสมมติภิกษุณีชื่อนี้
ใหปวารณาตอภิกษุสงฆ แทนภิกษุณสี งฆ การสมมติภิกษุณชี ื่อนี้ให
ปวารณาตอภิกษุสงฆ ชอบแกแมเจาผูใด แมเจาผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง
ไมชอบแกแมเจาผูใด แมเจาผูนั้นพึงพูด
ภิกษุณีชื่อนี้ สงฆสมมติแลวใหปวารณาตอภิกษุสงฆ แทน
ภิกษุณีสงฆ ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ดิฉันทรงความนี้ไวดวย
อยางนี้.

คําปวารณา
พระคุณเจา เจาขา ภิกษุณีสงฆ ปวารณาตอภิกษุสงฆ ดวยไดเห็น
ก็ดี ดวยไดฟงก็ดี ดวยรังเกียจก็ดี ของภิกษุสงฆจงอาศัยความกรุณาวากลาว
ภิกษุณี สงฆภิกษุณีสงฆเห็นอยูจักทําคืน
พระคุณเจา เจาขา แมครั้งที่สอง . . .
พระคุณเจา เจาขา แมครั้งที่สาม ภิกษุณีสงฆปวารณาตอภิกษุสงฆ
ดวยไดเห็นก็ดี ดวยไดฟงก็ดี ดวยรังเกียจก็ดี ขอภิกษุสงฆจงอาศัยความกรุณา
วากลาวภิกษุณีสงฆ ภิกษุณีสงฆเห็นอยูจักทําคืน.

งดอุโบสถเปนตน
[๕๙๐] โดยสมัยนัน้ แล ภิกษุณที ั้งหลายงดอุโบสถ งดปวารณา ทํา
การไตสวน เริ่มอนุวาทาธิกรณ ใหทาํ โอกาส โจท สืบพยานแกภิกษุทั้งหลาย
... ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุณีไมพึงงดอุโบสถแกภกิ ษุ แมงดก็ไมเปนอันงด ภิกษุณีผูงด
ตองอาบัติทุกกฏ

พระวินัยปฎก จุลวรรค เลม ๗ ภาค ๒ - หนาที่ 484

ภิกษุณีไมพึงงดปวารณาแกภิกษุ แมงดก็ไมเปนอันงด ภิกษุณีผูงด
ตองอาบัติทุกกฏ.
ภิกษุณีไมพึงทําการสืบสวนภิกษุ แมทําก็ไมเปนอันทํา ภิกษุณีผูทํา
ตองอาบัติทุกกฏ
ภิกษุณีไมพึงเริ่มอนุวาทาธิกรณแกภิกษุ แมเริ่มก็ไมเปนอันเริ่ม
ภิกษุณีผูเริ่ม ตองอาบัติทุกกฏ
ภิกษุณีไมพึงใหภิกษุทําโอกาส แมใหทําก็ไมเปนอันใหทํา ภิกษุณีผู
ใหทําตองอาบัติทุกกฏ
ภิกษุณีไมพึงโจทภิกษุ แมโจทภิกษุ ก็ไมเปนอันโจท ภิกษุณีผูโจท
ตองอาบัติทุกกฏ
ภิกษุณีไมพึงสืบพยานภิกษุ แมสืบก็ไมเปนอันสืบ ภิกษุณีผูสืบพยาน
ตองอาบัติทุกกฏ.
[๕๙๑] โดยสมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายงดอุโบสถ งดปวารณา ทํา
การสืบสวน เริ่มอนุวาทาธิกรณ ใหทําโอกาส โจท สืบพยานแกภิกษุณีทั้ง
หลาย ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุงดอุโบสถแกภิกษุณี แมงดแลวเปนอันงด
ดวยดี ภิกษุผูงดไมตองอาบัติ ใหงดปวารณาแกภิกษุณี แมงดแลวเปนอันงด
ดวยดี ภิกษุผูงดไมตองอาบัติใหทําการสืบสวนภิกษุณี แมทําแลวเปนอันทํา
ดวยดี ภิกษุผูทําใหตองอาบัติ ใหทําเริ่มอนุวาทาธิกรณ แมเริ่มแลวเปนอัน
เริ่มดวยดี ภิกษุผูเริ่มไมตองอาบัติ ใหภิกษุณีทําโอกาส แมใหทําแลวเปนอัน
ใหทําดวยดี ภิกษุผูใหทําไมตองอาบัติ ใหโจทภิกษุณี แมโจทแลวเปนอันโจท
ดวยดี ภิกษุผูโจทกไมตองอาบัติ ใหสืบพยานแกภิกษุณี แมสืบแลวเปนอัน
สืบดวยดี ภิกษุผูใหสืบไมตองอาบัติ
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เรื่องไปดวยยาน
[๕๙๒] โดยสมัยนั้นแล ภิกษุณีฉัพพัคคียขี่ยานที่เทียมดวยโคตัวเมีย
มีบุรุษเปนสารถีบาง เทียมดวยโคดวยผู มีสตรีเปนสารถีบาง ประชาชนเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา...เหมือนชายหนุมหญิงสาวไปเลนน้ําในแมน้ํา
คงคา และแมน้ํามหี ภิกษุทั้งหลายทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีไมพึงไปดวย
ยาน รูปใดไป พึงปรับตามธรรม.
[๕๙๓] สมัยนัน้ ภิกษุณีรูปหนึ่งอาพาธ ไมอาจไปดวยเทาได ภิกษุ
ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา
กอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุณีผูอาพาธไปดวยยานได ลําดับนั้น
ภิกษุณีทั้งหลายคิดวา ยานนั้นเทียมดวยโคตัวเมียหรือเทียมดวยโคตัวผู ภิกษุ
ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตยานที่
เทียมดวยโคตัวเมีย ยานที่เทียมดวยโคตัวผู และยานที่ลากดวยมือ.
[๕๙๔] สมัยตอมา ความไมสบายอยางแรงกลาไดมีแกภิกษุณีรูปหนึ่ง
เพราะความกระเทือนแหงยาน ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตคานหาม
มีตั่งนั่งเปลผาที่เขาผูกติดกับไมคาน.
เรื่องหญิงแพศยาชื่ออัฑฒกาสี
[๕๙๕] โดยสมัยนั้นแล หญิงแพศยาชื่ออัฑฒกาสี บวชในสํานัก
ภิกษุณี ก็นางปรารถนาจะไปเมืองสาวัตถีดวยตั้งใจวา จักอุปสมบทในสํานัก
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พระผูมีพระภาคเจา พวกนักเลงไดทราบขาววา หญิงแพศยาชื่ออัฑฒกาสี
ปรารถนาจะไปเมืองสาวัตถี จึงแอบซุมอยูใกลหนทาง นางไดทราบขาววา
พวกนักเลงแอบชุมอยูใกลหนทาง จึงสงทูตไปในสํานักพระผูมีพระภาคเจาวา
หมอมฉันปรารถนาจะอุปสมบท หมอมฉันจะพึงปฏิบัติอยางไร
ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงทําธรรมกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูล
นั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
เราอนุญาตใหภิกษุณีอุปสมบท แมโดยทูต
ภิกษุทั้งหลายใหภิกษุณีอุปสมบทโดยภิกษุเปนทูต ภิกษุทั้งหลาย
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
ไมพึงใหภิกษุณีอุปสมบทโดยภิกษุเปนทูต รูปใดใหอุปสมบท ตองอาบัติทุกกฏ
ภิกษุทั้งหลายใหภิกษุณีอุปสมบทโดยสิกขมานาเปนทูต...
ใหภิกษุณีอุปสมบทโดยสามเณรเปนทูต...
ใหภิกษุณีอุปสมบทโดยสามเณรีเปนทูต...
ใหภิกษุณีอุปสมบทโดยภิกษุณีผูเขลา ไมฉลาดเปนทูต พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงใหภิกษุณิอุปสมบทโดยภิกษุณี
เขลา ไมฉลาดเปนทูต รูปใดใหอุปสมบท ตองอาบัติทุกกฏ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุณีอุปสมบทโดยภิกษุณีผูฉลาด
ผูสามารถเปนทูต ภิกษุณีผูเปนทูตนั้นพึงเขาไปหาสงฆแลวหมผาเฉวียงบา ไหว
เทาภิกษุทั้งหลาย นั่งกระโหยงประคองอัญชลีกลาวอยางนี้ วาดังนี้ :พระคุณเจา เจาขา นางชื่อนี้ เปนอุปสัมปทาเปกขะของแมเจาชื่อนี้
อุปสมบทแลวในสงฆฝายเดียว บริสทุ ธิ์แลวในภิกษุณีสงฆ นางมาไมไดเพราะ
อันตรายบางอยาง นางชื่อนี้ขออุปสมบทกะสงฆ ขอสงฆโปรดเอ็นดูยกนางขึ้น
เถิดเจาขา.
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พระคุณเจา เจาขา นางชื่อนี้ เปนอุปสัมปทาเปกขะของแมเจาชื่อนี้
อุปสมบทแลวในสงฆฝายเดียว บริสุทธิ์ แลวในภิกษุณีสงฆ นางมาไมไดเพราะ
อันตรายบางอยาง แมครั้งที่สอง นางชื่อนี้ขออุปสมบทกะสงฆ ขอสงฆโปรด
เอ็นดูยกนางขึ้นเถิดเจาขา
พระคุณเจา เจาขา นางชื่อนี้ เปนอุปสัมปทาเปกขะของแมเจาชื่อนี้
อุปสมบทแลวในสงฆฝายเดียว บริสทุ ธิ์แลวในภิกษุณีสงฆ นางมาไมไดเพราะ
อันตรายบางอยาง แมครั้งที่สาม นางชื่อนี้ขออุปสมบทกะสงฆ ขอสงฆโปรด
เอ็นดูยกนางขึ้นเถิด เจาขา.
ญัตติจตุตถกรรมวาจาใหอุปสามบทดวยทูต
[๕๙๖] ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา :ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา นางชื่อนี้เปนอุปสัมปทาเปกขะของแมเจาชื่อนี้ อุปสมบทแลวในสงฆฝายเดียว บริสุทธิ์แลว
ในภิกษุณีสงฆ นางมาไมไดเพราะอันตรายบางอยาง นางชื่อนี้ขอ
อุปสมบทกะสงฆ มีแมเจาชื่อนี้เปนปวัตตินี ถาความพรอมพรั่งของ
สงฆถึงที่แลว สงฆพึงใหนางชื่อนี้อุปสมบท มีแมเจาชื่อนี้เปนปวัตตินี นี้เปนญัตติ
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา นางชื่อนี้เปนอุปสัมปทา
เปกขะ ของแมเจาชื่อนี้ อุปสมบทแลวในสงฆฝายเดียว บริสุทธิ์
แลวในภิกษุณีสงฆ นางมาไมไดเพราะอันตรายบางอยาง นางชื่อนี้
ขออุปสมบทกะสงฆ มีแมเจาชื่อนี้เปนปวัตตินี สงฆใหนางชื่อนี้อุป-
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สมบทมีแมเจาชื่อนี้เปนปวัตตินี การอุปสมบทของนางชื่อนี้ มีแมเจา
ชื่อนี้เปนปวัตตินี ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบ
แกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด
ขาพเจากลาวความนี้ แมครั้งที่สอง . . .
ขาพเจากลาวความนี้ แมครั้งที่สาม ทานเจาขา ขอสงฆจง
ฟงขาพเจา นางชื่อนี้เปนอุปสัมปทาเปกขะของแมเจาชื่อนี้ อุปสมบท
แลวในสงฆฝายเดียว บริสุทธิ์แลวในภิกษุณีสงฆ นางมาไมไดเพราะ
อันตรายบางอยาง นางชือ่ นี้ขออุปสมบทกะสงฆ มีแมเจาชื่อนีเ้ ปน
ปวัตตินี สงฆใหนางชื่อนี้อุปสมบท มีแมเจาชื่อนีเ้ ปนปวัตตินี การ
อุปสมบทของนางชื่อนี้ มีแมเจาชื่อนีเ้ ปนปวัตตินี ชอบแกทานผูใด
ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด
นางชื่อนี้ อันสงฆอุปสมบทแลว มีแมเจาชือ่ นี้เปนปวัตตินี
ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไว ดวยอยางนี้
ทันใดนั้น พึงวัดเงาแดด พึงบอกประมาณแหงฤดู พึงบอกสวนแหง
วัน พึงบอกขอเบ็ดเสร็จ พึงสั่งภิกษุณีทั้งหลายวา พอกเธอจงบอกนิสัย ๓
อกรณียกิจ ๘ แกภิกษุณนี ั้น.
ภิกษุณีอยูปา
[๕๙๗] สมัยนั้น ภิกษุณีทั้งหลายอยูในปา พวกนักลงประทุษราย
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่ งนั้นแดพระผูมีพระภาคเจาๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้ง
หลาย ภิกษุณีไมพึงอยูในปา รูปใดอยู ตองอาบัติทุกกฏ.
[๕๙๘] สมัยนั้นแล อุบาสกคนหนึ่งถวายโรงเก็บของ แกภิกษุณีสงฆ
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่ งนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้ง
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หลาย เราอนุญาตโรงเก็บของ โรงเก็บของไมพอ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่อง
นั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอน ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตที่อยู ที่
อยูไมพอ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดู
กอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตนวกรรม นวกรรมไมพอ ภิกษุทั้งหลายกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให
ทําแมเปนสวนบุคคล.
พุทธานุญาตสมมติภิกษุณีเปนเพื่อน
[๕๙๙] สมัยนั้น หญิงคนหนึ่งตั้งครรภแลวบวชในสํานักภิกษุณี เมื่อ
นางบวชแลวเด็กจึงคลอด ครั้งนั้น นางคิดวา เราจะพึงปฏิบัติในเด็กชายนี้
อยางไรหนอ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหเลี้ยงดู จนกวาเด็กนั้นจะรูเดียงสา นางคิด
วา เราจะอยูแตตามลําพังไมได และภิกษุณีอื่นจะอยูรวมกับเด็กชายอื่นก็ไมได
เราจะพึงปฏิบัติอยางไรหนอ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
เจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหสมมติภิกษุณีรูปหนึ่ง ให
เปนเพื่อนของภิกษุณีนั้น
วิธีสมมติ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แล พึงสมมติอยางนี้ พึงขอรองภิกษุณีกอน
ครั้นแลวภิกษุณีผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรม
วาจา วาดังนี้ :-
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กรรมวาจาใหสมมติ
แมเจา เจาขา ขอสงฆจงฟงดิฉัน ถาความพรอมพรั่งของ
สงฆถึงที่แลว สงฆพึงสมมติภิกษุณชี ื่อนี้ ใหเปนเพื่อนของภิกษุณี
ชื่อนี้ นี้เปนบัญญัติ
แมเจา เจาขา ขอสงฆจงฟงดิฉัน สงฆสมมติภิกษุณีชอื่ นี้ให
เปนเพื่อนของภิกษุณีชื่อนี้ การสมมติภิกษุณีชื่อนี้ ใหเปนเพื่อนของ
ภิกษุณีชื่อนี้ ชอบแกแมเจาผูใด แมเจาผูนั้น พึงเปนผูนิ่ง ไมชอบ
แกแมเจาผูใด แมเจาผูนนั้ พึงพูด
สงฆสมมติภิกษุณีชื่อนี้ ใหเปนเพื่อนของภิกษุชื่อนี้แลว ชอบ
แกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ดิฉัน ทรงความนี้ไว ดวยอยางนี้
ครั้งนั้น ภิกษุณีเพื่อนของนางคิดวา เราจะพึงปฏิบัติในเด็กชายนี้อยาง
ไรหนอ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดู
กอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหปฏิบัติในเด็กชายนั้นเหมือนปฏิบัติในบุรษุ อื่น
เวนการนอนรวมเรือนเดียวกัน .
[๖๐๐] สมัยนั้น ภิกษุณีรูปหนึ่งตองอาบัติหนักแลว กําลังประพฤติ
มานัต นางคิดวา เราอยูแตลําพังผูเดียว และภิกษุณีอื่นจะอยูรวมกับ เราก็ไม
ได เราพึงปฏิบัติอยางไรหนอ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหสมมติภิกษุณีรูปหนึ่งให
เปนเพื่อนของภิกษุณีนั้น

พระวินัยปฎก จุลวรรค เลม ๗ ภาค ๒ - หนาที่ 491

วิธีสมมติ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แล พึงสมมติอยางนี้ พึงขอรองภิกษุณีกอน
ครั้นแลว ภิกษุณีผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังนี้:กรรมวาจาใหสมมติ
แมเจา เจาขา ขอสงฆจงฟงดิฉัน ถาความพรอมพรั่งของ
สงฆถึงที่แลว สงฆพึงสมมติภิกษุณชี ื่อนี้ ใหเปนเพื่อนของภิกษุณี
ชื่อนี้ นี้เปนญัตติ
แมเจา เจาขา ขอสงฆจงฟงดิฉัน สงฆสมมติภิกษุณีชอื่ นี้ให
เปนเพื่อนของภิกษุณีชื่อนี้ การสมมติภิกษุณีชื่อนี้ใหเปนเพื่อนของ
ภิกษุณีชื่อนี้ ชอบแกแมเจาผูใด แมเจาผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแก
แมเจาผูใด แมเจาผูนั้นพึงพูด
สงฆสมมติภิกษุณีชื่อนี้ ใหเปนเพื่อนของภิกษุณีชื่อนีแ้ ลว
ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ดิฉันทรงความนี้ไว ดวยอยางนี้.
เรื่องภิกษุณีไมบอกสิกขา
[๖๐๑] สมัยนั้น ภิกษุณีรูปหนึ่งไมไดบอกลาสิกขาสึกไปแลว นาง
กลับมาขออุปสมบทกะภิกษุณีทั้งหลายอีก ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด
พระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีไมตองบอกลาสิกขา
นางสึกแลวเมื่อใด ไมเปนภิกษุณีเมื่อนั้น.
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เขารีตเดียรถีย
[๖๐๒] สมัยนั้น ภิกษุณีรูปหนึ่งครองผากาสาวะ ไปเขารีตเดียรถีย
นางกลันมาขออุปสมบทกะภิกษุณีทั้งหลายอีก ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด
พระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีรปู ใด ครองผา
กาสาวะไปเขารีตเดียรถีย นางนั้นมาแลว ไมพงึ ใหอุปสมบท.
[๖๐๓] สมัยนั้น ภิกษุณีทั้งหลายรังเกียจ ไมยินดีการอภิวาท การ
ปลงผม การตัดเล็บ การรักษาแผล จากบุรุษทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายกราบ
ทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต
ใหยินดี.
นั่งขัดสมาธิ
[๖๐๔] สมัยนั้น ภิกษุณีทั้งหลายนั่งขัดสมาธิ ยินดีสัมผัสเซนเทา ภิกษุ
ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุณีไมพึงนั่งขัดสมาธิ รูปใดนั่ง ตองอาบัติทุกกฏ.
[๖๐๕] สมัยนั้น ภิกษุณีรูปหนึ่งอาพาธ นางเวนขัดสมาธิไมสบาย
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่ งนั้น แดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุณีนั่งพับเพียบได.
เรื่องถายอุจจาระ
[๖๐๖] สมันนั้น ภิกษุณีทั้งหลายถายอุจจาระในวัจจกุฎี ภิกษุณีฉัพพัคคียยังครรภใหตกในวัจจกุฎีนั้นเอง ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแกพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีไมพึงถายอุจจาระใน
วัจจกุฎี รูปใดถาย ตองอาบัติทุกกฏ เราอนุญาตใหถายอุจจาระในที่ซึ่งเปดขาง
ลางปดขางบน.
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เรื่องอาบน้ํา
[๖๐๗] สมัยนั้น ภิกษุณีทั้งหลาย อาบน้ําดวยจุณ ชาวบานเพงโทษ
ติเตียน โพนทะนาวา. . . เหมือนพวกหญิงคฤหัสถผูบริโภคกาม ภิกษุทั้งหลาย
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณี
ไมพึงอาบน้ําดวยจุณ รูปใดอาบ ตองอาบัติทุกกฎ เราอนุญาต รํา ดินเหนียว.
[๖๐๘] สมัยนั้น ภิกษุณีทั้งหลายอาบน้ําดวยดินเหนียวที่อบกลิ่น ชาว
บานเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา. . . เหมือนพวกหญิงคฤหัสถผูบริโภคกาม
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่ งนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุณีไมพึงอาบน้ําดวยดินเหนียวที่อบกลิ่น รูปใดอาบ ตองอาบัติ
ทุกกฏ เราอนุญาตดินเหนียวธรรมดา.
[๖๐๙] สมัยนั้น ภิกษุณีทั้งหลายอาบน้ําในเรือนไฟ ทําโกลาหล
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่ งนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุณีไมพึงอาบน้ําในเรือนไฟ รูปใดอาบ ตองอาบัติทุกกฏ.
[๖๑๐] สมัยนั้น ภิกษุณีทั้งหลายอาบน้ําทวนกระแส ยินดีสัมผัสแหง
สายน้ํา ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีไมพึงอาบน้ําทวนกระแส รูปใดอาบ ตองอาบัติทุกกฏ.
[๖๑๑] สมัยนั้น ภิกษุณีทั้งหลายอาบน้ําในที่มิใชทาอาบน้ํา พวก
นักเลงลอบประทุษราย ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่ งนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ
ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีไมพึงอาบน้ําในที่มิใชทาอานน้ํา รูปใด
อาบ ตองอาบัติทุกกฏ.
[๖๐๒] สมัยนั้น ภิกษุณีอาบน้ําที่ทาสําหรับชายอาบ ชาวบานเพง
โทษ ติเตียน โพนทะนาวา...เหมือนพวกหญิงคฤหัสถผูบริโภคกาม...ภิกษุ
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ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัส วา ดูกอนภิกษุ ทัง้ หลาย
ภิกษุณีไมพึงอาบน้ําที่ทาสําหรับชายอาบ รูปใดอาบ ตองอาบัติทุกกฏ เรา
อนุญาตใหอาบน้ําที่ทาสําหรับหญิงอาบ.
ตติยภารวาร จบ
ภิกขุนีขันธกะ ที่ ๑๐ จบ
ในขันธกะนี้ มี ๑๐๙ เรื่อง
หัวขอประจําขันธกะ
[๖๑๓] เรื่องพระนางโคตมีทูลของบรรพชา พระตถาคตไมทรง
อนุญาต เรือ่ งพระผูมีพระภาคเจาผูฝกเวไนยเสด็จไปพระนครเวสาลี จากกรุง
กบิลพัสดุ เรื่องพระนางโคตมีมีพระวรกายเกลือกกลั้วดวยธุลี ไดชี้แจงแก
พระอานนทที่ซุมประตู เรื่องพระอานนททูลขอโดยนัยวา มาตุคามเปนภัพบุคคล พระนางโคตมีเปนพระมาตุจฉา เปนผูเลี้ยงดู เรื่องครุธรรม ๘ ทีภ่ ิกษุณี
พึงประพฤติตลอดชีวิต คือ ภิกษุณีบวชตั้งรอยปตองกราบไหวภิกษุแมบวชใน
วันนั้น ๑ ไมพึงจําพรรษาในอาวาสที่ไมมีภิกษุ ๑ หวังธรรม ๒ อยาง ๑
ปวารณาในสงฆ ๒ ฝาย ๑ ตองอาบัติหนัก ๑ พึงแสวงหาอุปสมบทเพื่อ
สิกขมานาผูศึกษาครบ ๒ ปแลว ๑ ไมดาภิกษุ ๑ เปดโอกาสใหภิกษุวากลาว ๑
เรื่องการรับครุธรรม ขอนั้นเปนอุปสัมปทาของพระนางโคตมี เรื่องพรหมจรรย
อันจะตั้งอยูถึง ๑,๐๐๐ ป และตั้งอยูไดเพียง ๕๐๐ ป ความเสื่อมแหงสัทธรรม
เปรียบดวยโจรลักทรัพย ขยอก เพลี้ย อีกอยางหนึ่ง ความตั้งมั่นแหงสัทธรรม
เปรียบดวยกั้นทํานบ เรือ่ งใหอุปสมบทภิกษุณี เรื่องแมเจาเปนอนุปสัมบัน
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เรื่องภิวาทตามลําดับผูแก เรื่องไมทําอภิวาท เรือ่ งสิกขาบทที่ทั่วไปและไม
ทั่วไป จักกระทําอยางไร เรื่องโอวาท เรื่องปาติโมกข เรื่องใครแสดงปาติโมกข
เรื่องเขาไปแสดงถึงสํานักภิกษุณี เรือ่ งไมรู เรื่องบอก เรื่องไมทําคืน เรื่อง
ภิกษุรับอาบัติ เรื่องใหภิกษุบอกใหภิกษุณีรับอาบัติ เรื่องชาวบานติเตียน
เรื่องใหภิกษุบอกใหทํากรรม เรื่องทะเลาะ เรื่องยกมอบ เรื่องอันเตวาสินี
ของนางอุบลวรรณา เรือ่ งรดน้ําโคลนในเมืองสาวัตถี เรื่องไมควรไหว
เรื่องเปดกาย เปดขาออน เปดองคกําเนิด เรื่องภิกษุพูดเกี้ยว เรื่องพระฉัพพัคคียชักจูง เรื่องไมควรไหว เรือ่ งทัณฑกรรม ฝายภิกษุณีก็เหมือนกัน
เรื่องหาม เรื่องงดโอวาท เรื่องควรหรือไม เรื่องหลีกไป เรื่องภิกษุเขลา
เรื่องไมเปนเรื่อง เรื่องไมใหคําวินิจฉัย เรื่องภิกษุณีสงฆไมไปรับโอวาท เรือ่ ง
ภิกษุณี ๔ รูปรับโอวาท เรื่องภิกษุณี ๒ - ๓ รูปไปรับโอวาทแทน เรื่องภิกษุณี
ไมรับโอวาท เรื่องภิกษุเขลา เรื่องภิกษุอาพาธ เรื่องภิกษุเตรียมจะไป เรื่อง
ภิกษุอยูปา เรื่องไมบอก เรื่องไมนํากลับมาบอก เรื่องผากายพันธยาว เรื่อง
แผนไมสาน แผนหนัง ผาขาว ชองผา เกลียวผา ผาผืนนอย ชองผาผืนนอย
เกลียวผานอย ชองถักดวยดาย เกลียวดาย เรื่องกระดูกแขงโค เรื่องนวด
หลังมือ หลังเทา ขาออน หนา ริมฝปาก ดวยไมมีสัณฐานดุจคางโค เรื่อง
ทาหนา ถูหนา ผัดหนา เจิมหนา ยอมตัว ยอนหนา ยอมทัง้ ตัวทั้งหนา
ทั้งสองอยาง เรื่องแตมหนาทาแกม เยี่ยมหนาตาง ยืนแอบประตู ใหผูอื่น
ทําการฟอนรํา ตั้งสํานักหญิงแพศยา ตั้งรานชายสุรา ขายเนื้อ ออกรานขาย
ของเบ็ดเตล็ด ประกอบการหากําไร ประกอบการคาขาย ใชทาส ทาสี
กรรมกรชาย กรรมกรหญิง ใหบํารุง ใหสัตวเดียรัจฉานบํารุง ขายของสด
และของสุก ใชสันถัตขนเจียมหลอ เรื่องใชจีวรสีคราม สีเหลือง สีแดง
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สีบานเย็น สีดํา สีแสด สีชมพู ไมตดั ชาย มีชายเปนลายดอกไม
มีชายเปนลายผลไม สวมเสื้อ สวมหมวก เรื่องเมื่อภิกษุณี สิกขนานา สามเณรี
ถึงมรณภาพ ภิกษุณีเปนใหญในบริขารที่ภิกษุณีเปนตนมอบถวาย เมื่อภิกษุ
สามเณร อุบาสก อุบาสิกา และใครอื่นปลงบริขารให ภิกษุเปนใหญ เรือ่ ง
ภิกษุณีเคยเปนภรรยานักมวย เรื่องครรภ เรื่องกนบาตร เรื่องนิมิต เรื่อง.
อามิสมากมาย อามิสเหลือเฟอยิ่ง อามิสที่ทําสันนิธิ อามิสเชนใดของภิกษุ
ทั้งหลายในหนหลัง ของภิกษุณีทั้งหลายก็เชนนั้น เรื่องเสนาสนะเปอนระดู
เรื่องผา เรื่องเชือกขาด เรื่องใชเชือกผูกสะเอวตลอดกาล เรือ่ งภิกษุณีปรากฏ
วาไมมีนิมิตบาง มีสักแตวานิมิตบาง ไมมีโลหิตบาง มีโลหิตเสมอบาง เปน
ซับในเสมอและมีน้ํามูตรกะปริบกะปรอย มีเดือยเปนหญิงบัณเฑาะกบาง เปน
หญิงคลายชายบาง เปนหญิงมีมรรคระคนกันบาง เปนหญิง ๒ เพศบาง เรื่อง
ถามอันตรายิกธรรม ตั้งแตคําวาหานิมิตมิได จนถึงอุภโตพยัญชนก หลังจาก
เปยยาลไปถามดังนี้ โรคเรื้อน ฝ โรคกลาก โรคมองครอ ลมบาหมู เปน
มนุษยหรือ เปนหญิงหรือ เปนไทยหรือ ไมมีหนาสิ้นหรือ ไมใชราชภัฏหรือ.
มารดา บิดา สามี อนุญาตแลวหรือ มีอายุครบ ๒๐ ปแลวหรือ มีบาตร
จีวรครบแลวหรือ ชื่ออะไร ปวัตตินีของเธอชื่ออะไร รวม ๒๔ อยาง แลว
ใหอุปสมบท เรื่องอุปสัมปทาเปกขะยังไมไดสอนซอมกระดากในทามกลางสงฆ
ก็เหมือนกัน เรื่องถืออุปชฌายะ เรื่องบอกสังฆาฏิ อุตราสงค อันตรวาสก
ผารัด ผาอาบน้ํา แลวสงไป เรื่องภิกษุณีเขลา เรื่องภิกษุณีไมไดรับสมมติ
ขอรองถามอันตรายิกธรรม เรื่องอุปสมบทในสงฆฝายเดียว ตองอุปสมบทใน
ภิกษุสงฆอีก เรื่องบอกฉายา ฤดู วัน ขอเบ็ดเสร็จ นิสัย ๓ อกรณียกิจ ๘
เรื่องกาล เรือ่ งภิกษุณี ๘ รูปในที่ทุกแหง เรื่องภิกษุณีไมปวารณา และไม
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ปวารณากะภิกษุสงฆ เรื่องโกลาหล เรื่องปวารณากอนภัตร เรื่องปวารณา
เวลาพลบค่ํา เรื่องภิกษุณีสงฆโกลาหล เรื่องพระผูมีพระภาคเจาผูแสวงหาคุณ
อันใหญ ทรงหามไมใหภิกษุณีงดอุโบสถ ปวารณา กระทําการไตสวน เริ่ม
อนุวาทาธิกรณ ทําโอกาส สืบพยาน โจท และใหการ แตทรงอนุญาตให
ภิกษุทําอยางนั้นแกภิกษุณีได เรื่องยาน เรื่องภิกษุอาพาธ เรื่องยานที่ลาก
เรื่องการกระทบกระทั่งแหงยาน เรือ่ งนางอัฑฒกาสี เรื่องภิกษุ สิกขมานา
สามเณร สามเณรี เปนทูต เรื่องทูตเขลา เรื่องภิกษุณีอยูปา เรื่องอุบาสก
ถวายโรงเก็บของ เรื่องที่อยูนวกรรม ไมพอ เรื่องภิกษุณีตั้งครรภอยูแตลําพัง
ไมได เรื่องรวมเรือน เรื่องอาบัติหนัก เรื่องไมบอกลาสิกขา เรื่องเขารีต
เดียรถีย เรือ่ งไมยินดีอภิวาท ปลงผม ตัดเล็บ รักษาแผล เรื่องภิกษุณี
นั่งขัดสมาธิ เรื่องภิกษุณีอาพาธ เรื่องถายอุจจาระ เรื่องอาบดวยจุณ เรื่อง
ดินอบ เรื่องอาบน้ําในเรือนไฟ เรื่องอาบน้ําทวนกระแส เรือ่ งอาบน้ําในที่
มิใชทา เรื่องอาบน้ําที่ทาสําหรับชายอาบ พระนางมหาโคตมีและพระอานนท
ทูลขอโดยแยบคาย บริษัทบรรพชาในศาสนาของพระชินเจาครบ ๔ เหลา
พระพุทธเจาทรงแสดงขันธกะนี้ไว เพื่อประโยชนใหเกิดความสังเวชและความ
เจริญแหงพระสัทธรรม เหมือนเภสัชสําหรับระงับความกระวนกระวาย ฉะนั้น
แมมาตุคามเหลาอื่นที่ทรงฝกแลวในพระสัทธรรมอยางนี้ พวกเขายอมไปสู
สถานอันไมจุติ ซึ่งไปแลวไมเศราโศกแล.
หัวขอประจําขันธกะ จบ
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ภิกขุนิกขันธก วรรณนา
[วาดวยครุธรรม ๘]
วินิจฉัยในภิกขุนิกขันธกะ พึงทราบดังนี้:ถามวา เพราะเหตุไร พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงหามวา อยาเลย
โคตมี (บรรพชาของมาตุคาม) อยาไดชอบใจแกทานเลย, บริษัทของ
พระพุทธเจาแมทั้งปวง ยอมมี ๔ มิใชหรือ
ตอบวา บริษัทของพระพุทธเจาแมทั้งปวงมี ๔ ก็จริง ถึงกระนั้น
พระผูมีพระภาคเจาทรงมีพระประสงคจะยังพระนางมหาปชาบดีโคตมีใหลําบาก
แลว จึงทรงอนุญาตทําใหเปนของสําคัญ (อยางนี้) วา สตรีทั้งหลายจักคิดวา
บรรพชานี้ เราไดยาก ดังนี้ แลวจักบริบาลไวโดยชอบ ซึ่งบรรพชา อันเรา
ถูกวิงวอนแลวมากครั้งจึงอนุญาต ดังนี้ จึงทรงหามเสีย.
กถาวาดวยครุธรรม ๘ ไดกลาวไวแลว ในมหาวิภังค*แล.
บทวา กุมฺภเถนเกหิ ไดแก โจรผูตามประทีปในหมอแลว คน
สิ่งของในเรือนของชนอื่น ดวยแสงนั้น ลักเอาไป.
ขอวา เสตฏิกา นาม โรคชาติ นั้น ไดแก ชื่อสัตวมชี ีวิต
ชนิดหนึ่ง. รวงขาวสาลีแมพลุงแลว ไมอาจเลี้ยงน้ํานมไวได เพราะถูกสัตวใด
เจาะแลว สัตวนั้น ยอมเจาะไสซึ่งยังอยูในปลอง.
ขอวา มฺเชฏิกา นาม โรคชาติ นั้น ไดแก การที่ออยเปน
โรคไสแดง.
* มหาวิภงฺค. ทุติย. ๒๗๐. ๒. องฺกุร.
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ก็แล ดวยคําวา มหโต ตฬากสฺส ปฏิกจฺเจว ปาลึ นี้ พระผูมี
พระภาคเจาทรงแสดงเนื้อความนี้วา เมื่อชอบแหงสระใหญแมไมไดกอแลว
น้ํานอยหนึ่งพึงขังอยูได, แตเมื่อไดกอขอบไวเสียกอนแลว น้ําใดไมพึงขังอยู
เพราะเหตุที่มิไดกอขอบไว, น้ําแมนั้นพึงขังอยูได เมื่อไดกอ ขอบแลว ขอนี้
ฉันใด; ครุธรรมเหลานี้ใด อันพระผูมีพระภาคเจาทรงรีบบัญญัติเสียกอน เพื่อ
กันความละเมิด ในเมื่อยังไมเกิดเรื่อง, เมื่อครุธรรมเหลานั้น อันพระผูมี
พระภาคเจาแมมิไดทรงบัญญัติ พระสัทธรรมจะพึงตั้งอยูไดหารอยป เพราะ
เหตุที่มาตุคามบวช, แตเพราะเหตุที่ทรงบัญญัติครุธรรมเหลานั้นไวกอน
พระสัทธรรมจักตั้งอยูไดอีกหารอยป ขอนี้ ก็ฉนั นั้นแล จึงรวมความวา
พระสัทธรรมจักตั้งอยูตลอดพันปที่ตรัสทีแรกนัน่ เอง ดวยประการฉะนี้.
แตคําวา พันป นัน้ พระองคตรัสดวยอํานาจพระขีณาสพผูถึงความ
แตกฉานในปฏิสัมภิทาเทานั้น. แตเมื่อจะตั้งอยูยิ่งกวาพันปนั้นบาง จักตั้งอยู
สิ้นพันป ดวยอํานาจแหงพระขีณาสพสุกขวิปสสกะ, จักตั้งอยูสิ้นพันป ดวย
อํานาจแหงพระอนาคามี, จักตั้งอยูสิ้นพันป ดวยอํานาจแหงพระสกทาคามี,
จักตั้งอยูสิ้นพันป ดวยอํานาจพระโสดาบัน, รวมความวา พระปฏิเวธสัทธรรม
จักตั้งอยูตลอดหาพันป ดวยประการฉะนี้.
ฝายพระปริยัติธรรม จักตั้งอยูเชนนั้นเหมือนกัน. เมือ่ ปริยัติไมมี
ปฏิเวธจะมีไมไดเลย เมือ่ ปริยัติมี ปฏิเวธจะไมมี ก็ไมได. แตเมื่อปริยัติ
แมเสื่อมสูญไปแลว เพศจะเปนไปตลอดกาลนานฉะนี้แล.
[วาดวยอุปสัมปทาแหงภิกษุณีเปนตน]
ภิกษุทั้งหลายใหอุปสมบทนางสากิยานีหารอย ทําใหเปนสัทธิวิหารินี
ของพระนางมหาปชาบดีโคตมี โดยพระอนุญาตนี้วา ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต
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ใหภิกษุทั้งหลายใหอุปสมบทนางภิกษุณี. นางสากิยานีแมทั้งปวงเหลานั้น ได
เปนผูชื่อวา อุปสมบทแลวพรอมกัน ดวยประการฉะนี้.
พระนางโคตมี บรรลุพระอรหัตดวยพระโอวาทนี้วา เย โข ตฺว
โคตมิ (เปนอาทิ).
ขอวา กมฺม น กริยติ มีความว า ภิกษุทงั้ หลายไมทํากรรมทั้ง
๗ อยาง มีตัชชนียกรรมเปนอาทิ.
บทวา ขมาเปนฺติ มีความวา ภิกษุเหลานี้ ยอมขอโทษวา เราทั้งหลาย
จักไมทํากรรมเห็นปานนี้อีก.
วินิจฉัยในคําวา อนุชานามิ ภิกฺขเว ภิกขฺ หู ิ ภิกฺขุน กมฺม
อโรเปตฺวา ภิกฺขุนีย นิยยิ าเทตุ นี้ พึงทราบดังนี้ :อันภิกษุทั้งหลายพึงยกขึ้นอยางนี้วา บรรดากรรมมีตัชชนียกรรม
เปนตน กรรมชื่อนี้ พึงทําแกภิกษุณีนั่น แลวพึงมอบหมายวา บัดนี้ ทาน
ทั้งหลายนั่นแล จงทํากรรมนั้น.
ก็ถาวา ภิกษุณีทั้งหลายทํากรรมอื่น ในเมื่อกรรมอื่น อันภิกษุยก
ขึ้นแลว เธอทั้งหลาย ยอมถึงความเปนผูอันสงฆควรปรับโทษ ตามนัยที่
กลาวแลวในบาลีนี้วา ทํานิยสกรรม แกบุคคลผูควรแกตัชชนียกรรม ทีเดียว.
[วาดวยอวันทิยกรณเปนตน]
วินิจฉัยในคําวา กทฺทโมทเกน นี้ พึงทราบดังนี้:เปนทุกกฏแกภิกษุผูรดดวยน้ําโคลนอยางเดียวเทานั้น หามิได เมื่อรด
แมดวยน้ําใส น้ํายอมและตมเปนตนอยางใดอยางหนึ่ง ก็เปนทุกกฏเหมือนกัน.
ขอวา อวนฺทิโย โส ภิกขฺ เว ภิกฺขุ ภิกฺขุนิสงฺเฆน กาตพฺโพ
มีความวา ภิกษุณีสงฆพึงประชุมกัน ในสํานักภิกษุณี สวดประกาศ ๓ ครัง้
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อยางนี้วา พระผูเปนเจา ชื่อโนน แสดงอาการไมนาเลื่อมใสแกภิกษุณีทั้งหลาย
การทําพระผูเปนเจานั้น ใหเปนผูอันภิกษุณีไมพึงไหว ยอมชอบใจแกสงฆ
ภิกษุนั้น ยอมเปนผูอัน ภิกษุณีทั้งหลายกระทําใหเปนผูอันตนไมควรไหว ดวย
สวดประกาศเพียงเทานี้ จําเดิมแตนั้น ภิกษุนั้น อันภิกษุณีแมเห็นแลวไมพึง
ไหวอยางที่เห็นสามเณรแลวไมไหวฉะนั้น.
อันภิกษุนั้น เมื่อจะประพฤติชอบ ไมพึงไปสูสํานักภิกษุณี พึงเขาไป
หาสงฆหรือบุคคลผูหนึ่ง ในสํานักนั่นแล นั่งกระโหยงประนมมือ ขอขมา
โทษวา ขอภิกษุณีสงฆจงอดโทษแกขาพเจา. ภิกษุนั้น พึงไปสูสํานักภิกษุณี
กลาววา ภิกษุนั้น ขอโทษพวกทาน. จําเดิมแตนั้น ภิกษุณีทงั้ หลายพึงไหว
ภิกษุนั้น. ความสังเขปในภิกขุนิกขันธกะนี้ เทานี้ แตขาพเจาจักกลาวความ
พิสดาร ในกัมมวิภังค.
บทวา โอภาเสนฺติ มีความวา ภิกษุฉัคพัคคียยอมชักชวนภิกษุณี
ทั้งหลาย ดวยอสัทธรรม.
หลายบทวา ภิกขฺ นุ ีหิ สทฺธึ สมปฺโยเชนฺติ มีความวา ภิกษุ
ฉัพพัคคียชวยชักจูงบุรุษกับภิกษุณีดวยอสัทธรรม. การทําใหเปนผูอันภิกษุณี
ทั้งหลายไมพึงไหว มีนัยดังกลาวแลวนั่นแล.
บทวา อาวรณ ไดแก การกีดกัน มีการหามมิใหเขาในสํานัก
เปนตน .
บทวา น อาทิยนฺติ มีความวา ภิกษุณีพวกฉัพพัคคีย ไมยอม
รับเองโดยชอบ.
วินิจฉัยในคําวา โอวาท เปตุ นี้ พึงทราบดังนี้:-
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โอวาทอันภิกษุไมพึงไปงดที่สํานักภิกษุณี แตพึงบอกภิกษุณีทั้งหลาย
ผูมาเพื่อประโยชนแกโอวาท วา ภิกษุณีชื่อโนน มีอาบัติติดตัว เรางดโอวาท
แกภิกษุณีนั้น เธอทั้งหลายอยาทําอุโบสถกับภิกษุณีนั้น. ทัณฑกรรมแมในการ
เปดกายเปนตน มีนัยดังกลาวแลวเหมือนกัน.
คําวา น ภิกฺขเว ภิกฺขุนิยา โอวาโท น คนฺตพฺโพ เปน
อาทิขาพเจาไดกลาวเสร็จแลว ในวรรณนาแหงภิกขุนีวิภังค.
[วาดวยการแตงตัวเปนตน]
ขอวา ผาสุเก นเมนฺติ มีความวา ภิกษุณีทั้งหลาย ใชประคดอก
คาดซี่โครง เพื่อประโยชนที่จะดัด อยางหญิงคฤหัสถเพิ่งรุนสาว คาดดวย
ผาคาดนมฉะนั้น.
บทวา เอกปริยายกต ไดแก ประคดที่คาดไดรอบเดียว.
สองบทวา วิลิเวน ปฏเฏน ไดแก ผาแถบที่ทอดวยตอกไมไผ
อยางละเอียด.
บทวา ทุสฺสปฏเฏน . ไดแก ผาแถบขาว
บทวา ทุสฺสเวณิยา ไดแก ชองที่ทําดวยผา.
บทวา ทุสฺสวฏฏิยา ไดแก เกลียวที่ทําดวยผา.
ในผาแถบเล็กเปนตน ผากาสาวะผืนเล็ก พึงทราบวา ชื่อวาผาแถบเล็ก.
บทวา อฏิลฺเลน ไดแก กระดูกเเขงแหงโค. บั้นสะเอวเรียก
ตะโพก.
สองบทวา หตฺถ โกฏฏาเปนฺติ ไดแก ใหทุบปลายแขนแตงให
งามดวยชนนกยูงเปนตน.
บทวา หตถฺโกจฺฉ ไดแก หลังมือ.
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บทวา ปาท ไดแก แขง.
บทวา ปาทโกจฺฉ ไดแก หลังเทา. การไลหนาเปนตน มีนัยดัง
กลาวแลวนั้นแล.
สองบทวา อวงฺค กโรนฺติ มีความวา ภิกษุณีพวกฉัคพัคคียเขียน
ลวดลายหันหนาลงลางที่หางตา ดวยไมปายยาตา.
บทวา วิเสสก มีความวา ภิกษุณีเหลานั้น ทํารูปสัตวแปลก ๆ มี
ทรวดทรงงดงาม ที่แกม.
บทวา โอโลกนเกน มีความวา เปดหนาตางแลดูถนน.
สองบทวา สาโกเก ติฏนฺติ มีความวา เปดประตู ยืนเยี่ยมอยู
ครึ่งตัว.
บทวา สนจฺจ มีความวา ใหทําการมหรสพดวยนักระบํา.
สองบทวา เวสึ วุฏเปนฺติ มีความวา ไดทั้งหญิงนครโสเภณี.
สองบทวา ปานาคาร เปนฺติ มีความวา ยอมชายสุรา.
สองบทวา สูน เปนฺติ มีความวา ยอมชายเนื้อ.
บทวา อาปณ มีความวา ยอมออกรานสินคาตาง ๆ หลายอยาง.
สองบทวา ทาส อุปฏาเปนฺติ มีความวา ยอมรับทาสแลวยัง
ทาสนั้น ใหทําการรับใชสองของตน. แมในทาสีเปนตน ก็มนี ัยเหมือนกัน .
สองบทวา หริตกปตฺติก ปกีณนฺติ มีความวา ยอมขายของสด
และของแหง. มีคําอธิบายวา ยอมออกรานขายของเปดแลวแล.
กถาวาดวยจีวรเขียวทั้งปวงเปนตน ไดกลาวแลวแล.
[วาดวยการปลงบริขาร]
ในขอวา ภิกฺขุนี เจ ภิกขฺ เว กาล กโรนฺติ เปนอาทิ มี
วินิจฉัยนอกพระบาลี ดังตอไปนี้ :-
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ก็ถาวา ในสหธรรมิกทั้ง ๕ ผูใ ดผูหนึ่ง เมื่อจะทากาลกิริยาจึงสั่งวา
โดยสมัยที่ขาพเจาลวงไป บริขารของขาพเจาจงเปนของพระอุปชฌาย หรือวา
จงเปนของพระอาจารย หรือวา จงเปนของสัทธิวิหาริก หรือวา จงเปนของ
อันเตวาสิก หรือวา จงเปนของมารดา หรือวา จงเปนของบิดา หรือวา
จงเปนของใคร ๆ อื่น บริขารของผูนั้น ไมเปนของชนเหลานั้น คงเปนของ
สงฆเทานั้น เพราะวาการใหโดยกาลที่ลวงไป (แหงตน) ของสหธรรมิกทั้ง ๕
ยอมใชไมได ของพวกคฤหัสถ ใชได .
ภิกษุทํากาลกิริยาในสํานักของภิกษุณี บริขารของเธอ ยอมเปนของ
ภิกษุทั้งหลายเทานั้น. ภิกษุณีทํากาลกิริยาในสํานักของภิกษุบริขารของเธอ ยอม
เปนของภิกษุณีทั้งหลายเทานั้น.
บทวา ปุราณมลฺลี มีความวา เปนภริยาของนักมวย ในกาลกอน
คือ ในครั้งเปนคฤหัสถ.
บทวา ปุริสพฺยฺชน มีความวา นิมิตของบุรุษ จะเปนอวัยวะที่
ปกปดก็ตาม มิไดปกปดก็ตาม คือ จะเปนของที่สิ่งไร ๆ กําบังก็ตาม มิได
กําบังก็ตาม. ถาภิกษุณี เพงดูความคิดใหเกิดขึ้นวา นิมิตของบุรุษอยูที่นี่ ตอง
ทุกกฏ.
[วาดวยอามิสที่เขาถวายเฉพาะตน]
อามิสใดที่เขาบอกถวายวา ทานจงบริโภคเอง อามิสนั้นชื่อวาของ
ที่เขาถวาย เพื่อประโยชนแกการบริโภคเฉพาะตน เมื่อภิกษุใหอามิสนั้นแกผูอื่น
เปนทุกกฏ. แตถือเอาสวนดีเสียกอนแลว จึงใหควรอยู.
ถาวา อามิสนั้นไมเปนที่สบาย จะสละเสียทั้งหมด ก็ควร. จะบริโภค
จีวรเสียวันหนึ่ง หรือ ๒ วันแลวจึงให ก็ควร. แมในบาตรเปนตน ก็มี
นัยเหมือนกัน.
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[วาดวยฐานะแหงของที่รบั ประเคน]
ขอวา ภิกฺขูหิ ภิกขฺ นุ ีหิ ปฏิคฺคหาเปตฺวา มีความวา อามิสที่ภิกษุ
รับประเคนเก็บไวเมื่อวันวาน เมื่ออนุปสัมบันอื่นไมมีในวันนี้ภิกษุณีทั้งหลาย
พึงใหภิกษุรับประเคนแลวฉัน. เพราะวา อามิสที่ภิกษุรับประเคนแลว ยอม
ตั้งอยู ในฐานะแหงอามิสที่ยังมิไดรับประเคน สําหรับภิกษุณี. แมสําหรับ
ภิกษุ ก็มีนัยเหมือนในภิกษุณีนั่นแล.
[วาดวยการนั่ง]
สองบทวา อาสน สงฺคายนฺติโย มีความวา ภิกษุณีทั้งหลายเมื่อ
ยังกันและกันใหถือเอาที่นั่ง.
สองบทวา กาล วีตินาเมสุ ความวา มัวใหรูปหนึ่งลุกขึ้น ให
อีกรูปหนึ่งนั่งอยู ไดยังเวลาฉันใหลวงเลยไปเสีย.
วินิจฉัยในคําวา อฏนฺน ภิกขุนีน ยถาวุฑฺฒ นี้ พึงทราบ
หากวา ภิกษุณี ๘ รูปนั่งในที่ใกล ภิกษุณีอื่นที่เปนไปภายในแหง
ภิกษุณีเหลานั้นมา. เธอยอมไดเพื่อยังภิกษุณีผูออนกวาตนใหลุกขึ้นแลวนัง่
แทน.
ฝายภิกษุณีใด เปนผูออนกวาภิกษุณีทั้ง ๘ รูป ภิกษุณีนนั้ แมหากจะ
มีพรรษา ๖๐ ยอมไดเพื่อนั่งตามลําดับแหงผูมาเทานั้น.
ขอวา อฺญตฺถ ยถาวุฑฺฒ น ปฏิพาหิตพฺพ มีความวา ใน
ที่แจกปจจัย ๔ แหงอื่น นอกจากโรงเลี้ยง ใครจะหามภิกษุแกวา เรามากอน
แลวถือเอาสิ่งไร ๆ ไมได. การถือเอาตามลําดับผูแกนั่นแลจึงควร.
กถาวาดวยปวารณา ขาพเจาไดกลาวแลวแล.
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ยานทุกชนิด อันพระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาตแลว ดวยคําวา
อิตฺถียุตฺต เปนอาทิ.
บทวา ปาฏงฺกึ ไดแก เปลผา.
[วาดวยการอุปสมบทดวยทูต]
การอุปสมบทดวยทูต ยอมควร เพราะอันตรายอยางใดอยางหนึ่ง
บรรดาอันตราย ๑๐ อยาง. ในเวลาจบกรรมวาจา ภิกษุณีนนั้ จะยืนหรือนั่งอยู
ก็ตาม ตื่นอยูหรือหลับอยูก็ตาม ในสํานักภิกษุณี, เธอยอมเปนผูอุปสมบทแลว
แท. ในทันทีนั้น ภิกษุสงฆพึงบอกสวนแหงวันมีคําวา เงา เปนตน แก
ภิกษุณีทูตผูมาแลว.
[วาดวยโรงเก็บของเปนตน]
บทวา อุทฺโทสิโต ไดแก โรงเก็บของ.
บทวา น สมฺมติ ไดแก ไมพอ.
บทวา อุปสฺสย ไดแก เรือน.
บทวา นวกมฺม มีความวา เราอนุญาตใหภิกษุณีทําการสรางใหม
เพื่อประโยชนแกสงฆ.
สองบทวา ตสฺสา ปพฺพชิตาย ไดแก ในเวลาที่หญิงนั้นบวชแลว.
หลายบทวา ยาว โส ทารโก วิฺุต ปาปุณาติ มีความวา
(เราอนุญาตใหเลี้ยงดู) จนกวาทารกนั้นจะสามารถขบเคี้ยวบริโภคและอาบได
ตามธรรมดาของตน.
สองบทวา เปตฺวา สาคาร ไดแก เวนเพียงหองเรือนที่เปน
สหไสย. พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงวา ภิกษุณีผูเปนเพื่อน พึงปฏิบตั ิใน
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ทารกนั้น เหมือนที่ปฏิบัติในบุรุษอื่น. ภิกษุณีผูเปนมารดา ยอมไดเพื่อยัง
ทารกนั้นใหอาบ ใหดื่ม และใหบริโภค เพื่อแตงตัวทารกและใหเพื่อนอนกก
ทารกนั้นไวที่อก.
[วาดวยลาสิกขาเปนตน ]
ดวยคําวา ยเทว สา วิพฺภนฺตา พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงวา
เพราะภิกษุณีนั้น สึกแลวนุงผาขาว ดวยความยินดีพอใจของตน ฉะนั้นแล
เธอจึงมิใชภิกษุณี, เธอมิใชภิกษุณี เพราะการลาสิกขาหามิได. เธอยอมไมได
อุปสมบทอีก.
ขอวา สา อาคตา น อุปสมฺปาเทตพฺพา มีความวา ก็ภิกษุณี
นั้น อันสงฆไมพึงใหอุปสมบทอยางเดียวเทานั้น หามิไดล เธอยอมไมไดแม
ซึ่งบรรพชา. ฝายนางผูนุงขาวสึกไป ยอมไดเพียงบรรพชา.
[วาดวยยินดีการอภิวาทเปนตน]
ในบทวา อภิวาทน เปนอาทิ มีความวา บุรุษทั้งหลาย เมื่อจะ
นวดเทา ยอมไหว ยอมปลงผม, ยอมตัดเล็บ, ยอมทําการรักษาแผล,
ภิกษุณีทั้งหลาย รังเกียจการนั้น ทั้งหมด จึงไมยินดี.
ในคําวา อภิวาทน เปนตนนั้น อาจารยบางพวกกลาววา ถาวา
เปนผูอันราคะครอบงําแลว เปนผูมีความกําหนัดกลา ขางภิกษุณีฝายเดียวหรือ
ทั้ง ๒ ขาง, เปนอาบัติตามวัตถุแท
พระอาจารยพวกหนึ่งกลาววา ในการไหวเปนตนนี้ ไมมีอาบัติ.
พระอรรถกถาจารยทั้งหลายแสดงอาจริยวาทอยางนี้ กลาวไวในอรรถกถาวา
การไหวเปนตนนี้ พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาตจําเพาะแกภิกษุณีทั้งหลาย จึง
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สมควร. คําแหงอรรถกถานี้ เปนประมาณ. เพราะวาการบุรุษทั้งหลายไหว
เปนตน เปนกิจสมควร โดยพระบาลีวา ภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตใหภิกษุณี
ยินดี ดังนี้แล.
สองบทวา ปลฺลงฺเกน นิสีทนฺติ ไดแก นัง่ ขัดสมาธิ.
บทวา อฑฺฒปลฺลงฺก ไดแก นั่งขัดสมาธิทบเทาขางเดียว.
วินิจฉัยในคําวา เหฏาวิวเฏ อุปริปฏิจฉฺ นฺเน นี้ พึงทราบ
ดังนี้ :ถาวา เปนหลุมที่เขาขุด และเพียงแตไมเรียบขางบนเทานั้น ปรากฏ
ในทิศทั้งปวง จะถายอุจจาระในหลุมแมเห็นปานนั้น ก็ควร.
สองบทวา กุกฺกสุ  มตฺติก ไดแก รําและดินเหนียว.
คําที่เหลือในที่ทั้งปวง ดินทั้งนั้น ฉะนั้นแล.
ภิกขุนิกขันธกวรรณนา จบ
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ปญจสติกขันธกะ
เรื่องพระมหากัสสปเถระ

สงคายนาปรารภคําของพระสุภทั ทวุฑฒบรรพชิต
[๖๑๔] ครั้งนั้น ทานพระมหากัสสปชี้แจงแกภิกษุทั้งหลายวา ทาน
ทั้งหลาย ครั้งหนึ่ง เราออกจากเมืองปาวาเดินทางไกล ไปเมืองกุสินารากับ
ภิกษุสงฆหมูใหญประมาณ ๕๐๐ รูป ครั้งนั้น เราแวะจากทาง นั่งพักอยูที่
โคนไมแหงหนึ่ง อาชีวกผูหนึ่ง ถือดอกมณฑารพในเมืองกุสินาราเดินทางไกล
มาสูเมืองปาวา เราไดเห็นอาชีวกนั้นเดินมาแตไกลเทียว ครั้นแลวไดถามอาชีวก
นั้นวา ทานทราบขาวพระศากของเราบางหรือ อาชีวกตอบวา ทานขอรับ
ผมทราบ พระสมณโคดมปรินิพพานได ๗ วันทั้งวันนี้แลว ดอกมณฑารพนี้
ผมถือมาจากที่ปรินิพพานนั้น บรรดาภิกษุเหลานั้น ทานที่ยังไมปราศจากราคะ
บางพวกประคองแขนคร่ําครวญดุจมีเทาขาดลมลงกลิ้งเกลือกไปมารําพันวา
พระผูมีพระภาคเจาเสด็จปรินิพพานเร็วนัก พระสุคตเสด็จปรินิพพานเร็วนัก
ดวงตาหายไปจากโลกเร็วนัก สวนพวกที่ปราศจากราคะแลว มีสติสัมปชัญญะ
ยอมอดกลั้นได ดวยคิดวา สังขารทั้งหลายไมเที่ยง สิ่งที่เที่ยงนั้น จะไดใน
สังขารนี้แตไหนเลา ทานทั้งหลาย ครั้งนั้น เราไดกลาวกะภิกษุทั้งหลายวา
อยาเลยทานทั้งหลาย อยาโศกเศราร่ําไรเลย นัน้ พระผูมีพระภาคเจาไดตรัส
บอกไวกอนแลวมิใชหรือวา ความนั้นตาง ความเวน ความเปนอยางอื่น
จากสัตวและสังขารที่รักที่ชอบใจทั้งปวงทีเดียวยอมมี สิ่งที่เพียงนั้นจะไดใน
สังขารนั้นแคไหน สิ่งใดเกิดแลว มีแลว เปนปจจัยปรุงแตงแลวตองมีความ
แตกสลายเปนธรรมดา ขอที่จะปรารถนาวา สิ่งนั้นอยาไดสายเลย นี้ไมเปน
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ฐานะที่มีได ครั้งนั้น พระสุภัททวุฑฒบรรพชิต นั่งอยูในบริษัทนั่น เธอได
กลาวกะภิกษุทั้งหลายวา พอเถิด ทานทั้งหลาย อยาโศกเศราร่ําไรไปเลย พวก
เราพนไปดีแลวจากพระมหาสมณะนั้น ดวยวาพวกเราถูกเบียดเบียนวา สิง่ นี้
ควรแกพวกเธอ สิ่งนี้ไมควรแกพวกเธอ ก็บัดนี้ พวกเราปรารถนาจะทําสิ่งใด
ก็ทําสิ่งนั้นได ไมปรารถนานําจักทําสิ่งใด ก็ไมทําสิ่งนั้น เอาเถิด ทานทั้งหลาย
พวกเราจงสังคายนาพระธรรมและพระวินัยเถิด ในภายหนาสภาวะมิใชธรรมจัก
รุงเรื่อง ธรรมจักเสื่อมถอย สภาวะมิใชวินัยจักรุง เรื่อง วินัยจักเสื่อมถอย
ภายหนาอธรรมวาทีบุคคลจะมีกําลัง ธรรมวาทีบุคคลจักเสื่อม อวินยวาที
บุคคลจักมีกําลัง วินัยวาทีบุคคลจักเสื่อมกําลัง.
สมมติภิกษุ ๕๐๐ รูป
[๖๑๕] ภิกษุทั้งหลายกลาววา ถากระนั้น ขอพระเถระ จงคัดเลือก
ภิกษุทั้งหลายเถิดขอรับ ครั้งนั้น ทานพระมหากัสสป จึงคัดเลือกพระอรหันต
ได ๕๐๐ รูป หยอนอยูองคหนึ่ง ภิกษุทั้งหลายไดกลาวกะทานพระมหากัสสป
วา ทานเจาขา ทานพระอานนทนี้ยังเปนเสกขบุคคลอยูก็จริง แตไมลุอํานาจ
ฉันทาคติ โทสาคติ โมหาคติ ภยาคติและทานไดเรียนพระธรรมและพระวินัย
เปนอันมากในสํานักพระผูมีพระภาคเจา เพราะเหตุนั้น ขอพระเถระจงคัดเลือก
ทานพระอานนทเขาดวยเถิด ลําดับนั้นพระมหากัสสปจึงคัดเลือกทานพระอานนทเขาดวย จึงพระเถระทั้งหลายปรึกษากันวา พวกเราจักสังคายนาพระ ธรรมและพระวินัยที่ไหนดีหนอ ครัน้ แลวเห็นพรอมกันวา พระนครราชคฤห มี
โคตรคามมาก มีเสนาสนะเพียงพอ สมควรแทที่พวกเราจะอยูจําพรรษาใน
พระนครราชคฤห สังคายนาพระธรรมและพระวินัย ภิกษุพวกอื่นไมควรเขา
จําพรรษาในพระนครราชคฤห
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ครั้งนั้น ทานพระมหากัสสปประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรม
วาจา วาดังนี้ :ญัตติทุติยกรรมวาจา
ทานทั้งหลาย ขอสงฆจงฟงขาพเจา ถาความพรอมพรัง่ ของ
สงฆงที่แลว สงฆพึงสมมติภิกษุ ๕๐๐ รูปนี้ ใหจําพรรษาในพระ นครราชคฤห เพื่อสังคายนาพระธรรมและพระวินัย ภิกษุพวกอื่นไม
พึงจําพรรษาในพระนครราชคฤห นีเ้ ปนตน
ทานทั้งหลาย ขอสงฆจงฟงขาพเจา สงฆสมมติภิกษุ ๕๐๐
รูปนี้ ใหจาํ พรรษาในพระนครราชคฤห เพื่อสังคายนาพระธรรม
และพระวินัย ภิกษุพวกอื่นไมพึงจําพรรษาในพระนครราชคฤห การ
สมมติภิกษุ ๕๐๐ รูปนี้ ใหจําพรรษาในพระนครราชคฤห เพื่อ
สังคายนาพระธรรมและพระวินัย ภิกษุพวกอื่นไมพึงจําพรรษาใน
พระนครราชคฤหชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบ
แกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด.
สงฆสมมติภิกษุ ๕๐๐ รูปนี้ ใหจําพรรษาในพระนครราชคฤห
เพื่อสังคายนาพระธรรมและพระวินัย ภิกษุพวกอื่นไมพึงจําพรรษา
ในพระนครราชคฤห ชอบแกสงฆ เหตุนั้น จึงนิ่ง ขาพเจาทรง
ความนี้ไวดวยอยางนี้.
เรื่องปฏิสังขรณเสนาสนะที่ชํารุดทรุดโทรม
[๖๑๖] ครั้งนั้น พระเถระทั้งหลายไดไปพระนครราชคฤห เพื่อ
สังคายนาพระธรรมและพระวินัย แลวปรึกษากันวา ทานทั้งหลาย พระผูมี
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พระภาคเจาทรงสรรเสริญการปฏิสังขรณเสนาสนะที่ชํารุดทรุดโทรมไว ถากระไร
พวกเราจักปฏิสังขรณเสนาสนะที่ชํารุดทรุดโทรมในเดือนตน แลวจักประชุม
สังคายนาพระธรรมและพระวินัยในเดือนทามกลาง ครั้งนั้น พระเถระได
ปฏิสังขรณเสนาสนะที่ชํารุดทรุดโทรมในเดือนตน .
พระอานนทสําเร็จพระอรหัต
[๖๑๗] ครั้งนั้น ทานพระอานนทคิดวา พรุงนี้เปนวันประชุม ขอ
ที่เรายังเปนเสกขบุคคลอยูจะพึงไปสูที่ประชุมนั้น ไมควรแกเรา จึงยังราตรี
เปนสวนมากใหลวงไปดวยกายคตาสติ ในเวลาใกลรุงแหงราตรีจึงเอนกายดวย
ตั้งใจวา จักนอน แตศีรษะยังไมทันถึงหมอนและเทายังไมทันพนจากพื้น ใน
ระหวางนั้น จิตไดหลุดพนจากอาสวะ. เพราะไมถือมั่น ครั้งนั้น ทานพระอานนทเปนพระอรหันตไดไปสูที่ประชุม.
พระอุบาลีวิสัชนาพระวินัย
[๖๑๘] ครั้งนั้น ทานพระมหากัสสปประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:ญัตติกรรมวาจา
ทานทั้งหลาย ขอสงฆจงฟงขาพเจา ถาความพรอมพรั่ง
ของสงฆถึงที่แลว ขาพเจาจะพึงถามพระวินัยกะพระอุบาลี.
ทานพระอุบาลี ประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้ :-
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ญัตติกรรมวาจา
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ถาความพรอมพรั่งของ
สงฆถึงที่แลว ขาพเจาอันทานพระมหากัสสปถามพระวินัยแลวจะ
พึงวิสัชนา.
ลําดับนั้น ทานพระมหากัสสปไดถามทานพระอุบาลีวา ทานอุบาลี
ปฐมปาราชิกสิกขาบท พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติที่ไหน.
อุ. ในเมืองเวสาลี ขอรับ
ม. ทรงปรารภใคร
อุ. ทรงปรารภพระสุทิน กลันทบุตร
ม. ในเพราะเรื่องอะไร
อุ. ในเพราะเมถุนธรรม.
ตอจากนั้น ทานพระมหากัสสปถามวัตถุ นิทาน บุคคล บัญญัติ
อนุบัญญัติ อาบัติ อนาบัติ แหงปฐมปาราชิกสิกขาบทกะทานพระอุบาลี แลว
ถามตอไปวา ทุติยปาราชิกสิกขาบท พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติที่ไหน.
อุ. ในพระนครราชคฤห ขอรับ
ม. ทรงปรารภใคร
อุ. ทรงปรารภพระธนิยะ กุมภการบุตร
ม. ในเพราะเรื่องอะไร
อุ. ในเพราะอทินนาทาน.
ตอจากนั้น ทานพระมหากัสสปถามวัตถุ นิทาน บุคคล บัญญัติ
อนุบัญญัติ อาบัติ อนาบัติ แหงทุติยปาราชิกสิกขาบทกะทานพระอุบาลี แลว
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ถามตอไปวา ทานพระอุบาลี ตติยปาราชิกสิกขาบท พระผูมีพระภาคเจาทรง
บัญญัติที่ไหน.
อุ. ในพระนครเวสาลี ขอรับ
ม. ทรงปรารภใคร
อุ. ทรงปรารภภิกษุมากรูปดวยกัน
ม. ในเพราะเรื่องอะไร
อุ. ในเพราะมนุสสวิคคหะ.
ตอจากนั้น ทานพระมหากัสสปถามวัตถุ นิทาน บุคคล บัญญติ
อนุบัญญัติ อาบัติ อนาบัติ แหงตติยปาราชิกสิกขาบทกะทานพระอุบาลี แลว
ถามตอไปวา จตุทถปาราชิกสิกขาบท พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติที่ไหน.
อุ. ในพระนครเวสาลี ขอรับ
ม. ทรงปรารภใคร
อุ. ทรงปรารภพวกภิกษุจําพรรษาอยูใกลฝงแมน้ําวัคคุมุทา
ม. ในเพราะเรื่องอะไร
อุ. ในเพราะอุตริมนุสธรรม.
ตอจากนั้น ทานพระมหากัสสปถามวัตถุ นิทาน บุคคล บัญญัติ
อนุบัญญัติ อาบัติ อนาบัติ แหงจตุตถปาราชิกสิกขาบทกะทานพระอุบาลี แลว
ถามอุภโตวินัยโดยอุบายนั้นแล ทานพระอุบาลีผูอันทานพระมหากัสสปถามแลว
ถามแลว ไดวิสัชนาแลว .
พระอานนทวิสัชนาพระธรรม
[๖๑๙] ครั้งนั้น ทานพระมหากัสสปประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:-
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ญัตติกรรมวาจา
ทานทั้งหลาย ขอสงฆจงฟงขาพเจา ถาความพรอมพรัง่ ของ
สงฆถึงที่แลว ขาพเจาจะพึงถามกรรมกะทานพระอานนท .
ทานพระอานนท ประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:ญัตติกรรมวาจา
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ถาความพรอมพรั่งของ
สงฆถึงที่แลว ขาพเจาอันทานพระมหากัสสปถามธรรมแลวจะพึง
วิสัชนา.
ครั้งนั้น ทานพระมหากัสสปถามทานพระอานนทวา ทานอานนท
พรหมชาลสูตร พระผูมพี ระภาคเจาตรัสที่ไหน.
อา. ตรัสในพระตําหนักในพระราชอุทยานอัมพลัฏฐิกาในระหวางกรุง
ราชคฤห และเมืองนาลันทาตอกัน ขอรับ
ม. ทรงปรารภใคร
อา. ทรงปรารภสุปปยปริพาชก และพรหมทัตตมาณพ.
ลําดับนั้น ทานพระมหากัสสปไดถามนิทาน และบุคคลแหงพรหม
ชาลสูตรกะทานพระอานนท แลวถามตอไปวา ทานอานนท สามัญญผลสูตร
พระผูมีพระภาคเจาตรัสที่ไหน.
อา. ที่วิหารชีวกัมพวัน เขตกรุงราชคฤห ขอรับ
ม. ตรัสกับใคร
อา. กับพระเจาอชาตสัตตุ เวเทหิบุตร.

พระวินัยปฎก จุลวรรค เลม ๗ ภาค ๒ - หนาที่ 516

ลําดับนั้นทานพระมหากัสสป ถามนิทาน และบุคคลแหงสามัญญผลสูตรกะทานพระอานนท แลวถามตลอดนิกาย ๕ โดยอุบายนั้นแล ทานพระ
อานนทผูอันทานพระมหากัสสปถามแลว ถามแลว ไดวิสัชนาแลว.
เรื่องสิกขาบทเล็กนอย
[๖๒๐] ครั้งนั้น ทานพระอานนทไดชี้แจงตอพระเถระทั้งหลายวา
ทานเจาขา เมื่อจวนจะปรินิพพาน พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสกะขาพเจาวา
ดูกอนอานนท เมื่อเราลวงไป สงฆหวังอยูจะพึงถอนสิกขาบทเล็กนอยเสียก็ได
พระเถระทั้งหลายถามวา ทานพระอานนท ก็ทานทูลถามพระผูมีพระภาคเจา
หรือเปลาวา พระพุทธเจาขา สิกขาบทเหลาไหน เปนสิกขาบทเล็กนอย ทาน
พระอานนทตอบวา ขาพเจาไมไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา พระพุทธเจาขา
ก็สิกขาบทเหลาไหน เปนสิกขาบทเล็กนอย.
พระเถระบางพวกกลาวอยางนี้วา เวนปาราชิก ๔ นอกนั้นเปน
สิกขาบทเล็กนอย.
พระเถระบางพวกกลาวอยางนี้วา เวนปาราชิก ๔ เวน สังฆาทิเสส ๑๓
นอกนั้นเปนสิกขาบทเล็กนอย.
พระเถระบางพวกกลาวอยางนี้วา เวนปาราชิก ๔ เวนสังฆาทิเสส ๑๓
เวนอนิยต ๒ นอกนั้น เปนสิกขาบทเล็กนอย.
พระเถระบางพวกกลาวอยางนี้วา เวนปาราชิก ๔ เวน สังฆาทิเสส ๑๓
เวนอนิยต ๒ เวนนิสสัคคิยปาจิตตีย ๓๐ นอกนั้น เปนสิกขาบทเล็กนอย.
พระเถระบางพวกกลาวอยางนี้วา เวนปาราชิก ๔ เวน สังฆาทิเสส ๑๓
เวนอนิยต ๒ เวนนิสสัคคิยปาจิตตีย ๓๐ เวนปาจิตตีย ๙๒ นอกนั้นเปน
สิกขาบทเล็กนอย.
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พระเถระบางพวกกลาวอยางนี้วา เวนปาราชิก ๔ เวนสังฆาทิเสส ๑๓
เวนอนิยต ๒ เวนนิสสัคคิยปาจิตตีย ๓๐ เวนปาจิตตีย ๙๒ เวนปาฎิเทสนียะ ๔
นอกนั้นเปนสิกขาบทเล็กนอย.
เรื่องไมบญ
ั ญัติและไมถอนพระบัญญัติ
[๖๒๑] ครั้งนั้น ทานพระมหากัสสปประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังนี้:ญัตติทุติยกรรมวาจา
ทานทั้งหลายขอสงฆจงฟงขาพเจา สิกขาบทของพวกเราที่
ปรากฏแกคฤหัสถมีอยู แมพวกคฤหัสถก็รูวา สิ่งนี้ควรแกพระสมณะ
เชื้อสายพระศากยบุตร สิ่งนี้ไมควร ถาพวกเราจักถอนสิกขาบท
เล็กนอยเสีย จักมีผูกลาววา พระสมณะโคดมบัญญัติสิกขาบทแกสาวก
ทั้งหลายเปนกาลชั่วคราว พระศาสดาของพระสมณะเหลานี้ยังดํารง
อยูตราบใด สาวกเหลานี้ยังศึกษาในสิกขาบททั้งหลายตราบนั้น เพราะ
เหตุที่พระศาสดาของพระสมณะเหลานี้ปรินิพพานแลว พระสมณะ
เหลานี้จึงไมศึกษาในสิกขาบททั้งหลายในบัดนี้ ถาความพรอมพรั่ง
ของสงฆถึงที่แลว สงฆไมพึงบัญญัติสิ่งที่ไมทรงบัญญัติ ไมพึงถอน
พระบัญญัติที่ทรงบัญญัติไวแลว พึงสมาทานประพฤติ ในสิกขาบท
ทั้งหลายตามที่ทรงบัญญัติแลว นี้เปนญัตติ.
ทานทั้งหลาย ขอสงฆจงฟงขาพเจา สิกขาบทของพวกเราที่
ปรากฏแกคฤหัสถมีอยู แมพวกคฤหัสถก็รูวา สิ่งนี้ควรแกพระสมณะ
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เชื้อสายพระศากยบุตร สิ่งนี้ไมควร ถาพวกเราจักถอนสิกขาบท
เล็กนอยเสีย จักมีผูกลาววา พระสมณโคดมบัญญัติสิกขาบทแกสาวก
ทั้งหลายเปนกาลชั่วคราว พระศาสดาของพระสมณะเหลานี้ยังดํารง
อยูตราบใด สาวกเหลานี้ยังศึกษาในสิกขาบททั้งหลายตราบนั้น
เพราะเหตุที่พระศาสดาของพระสมณะเหลานี้ปรินิพพานแลว พระสมณะเหลานี้จึงไมศึกษาในสิกขาบททั้งหลายในบัดนี้ สงฆไมบัญญัติ
สิ่งที่ไมทรงบัญญัติ ไมถอนพระบัญญัติที่ทรงบัญญัติแลว สมาทาน
ประพฤติในสิกขาบททั้งหลายตามที่ทรงบัญญัติไวแลว การไมบัญญัติ
สิ่งที่ไมทรงบัญญัติ ไมถอนพระบัญญัติที่ทรงบัญญัติไวแลว สมาทาน
ประพฤติในสิกขาบททั้งหลายตามทั้งทรงบัญญัติแลว ชอบแกทาน
ผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้น พึงพูด.
สงฆไมบัญญัติสิ่งที่ทรงบัญญัติ ไมถอนพระบัญญัติตามที่ทรง
บัญญัติแลว สมาทานประพฤติในสิกขาบททั้งหลายตามที่ทรงบัญญัติ
แลว ชอบแกสงฆ เหตุนนั้ จึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไว ดวยอยางนี้.
ปรับอาบัติทุกกฏแกพระอานนท
[๖๒๒] ครั้งนั้น พระเถระทั้งหลายไดกลาวกะทานพระอานนทวา
ทานอานนท ขอที่ทานไมทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา พระพุทธเจาขา ก็
สิกขาบทเหลาไหน เปนสิกขาบทเล็กนอย นี่เปนอาบัติทุกกฏแกทาน ทานจง
แสดงอาบัติทุกกฏนั้น.
ทานพระอานนทกลาววา ทานเจาขา เพราะระลึกไมได ขาพเจาจึง
มิไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา พระพุทธเจาขา สิกขาบทเหลาไหน เปน
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สิกขาบทเล็กนอย ขาพเจาไมเห็นเหตุที่ไมไดทูลถามนั้น วาเปนอาบัติทุกกฏ แต
เพราะเชื่อทานทั้งหลาย ขาพเจายอมแสดงอาบัติทุกกฏนั้น .
พระเถระทั้งหลายกลาวตอไปวา ทานพระอานนท ขอที่ทานเหยียบ
ผาวัสสิกสาฎกของพระผูมีพระภาคเจาเย็บ แมนี้ก็เปนอาบัติทุกกฏแกทาน ทาน
จงแสดงอาบัติทุกกฏนั้น.
ทานพระอานนทกลาววา ทานเจาขา ขาพเจาเหยียบผาวัสสิกสาฎกของ
พระผูมีพระภาคเจาเย็บโดยมิไดเคารพก็หามิได ขาพเจาไมเห็นเหตุที่เหยียบนั้น
วาเปนอาบัติทุกกฏ แตเพราะเชื่อทานทั้งหลาย ขาพเจายอมแสดงอาบัติทุกกฏ
นั้น.
พระเถระทั้งหลายกลาวตอไปวา ทานพระอานนท ขอที่ทานใหมาตุคาม
ถวายบังคมพระสรีระของพระผูมีพระภาคเจากอน พระสรีระของพระผูมีพระภาคเจาเปอนน้ําตาของพวกนางผูรองไหอยู แมนี้กเ็ ปนอาบัติทุกกฏนั้น.
ทานพระอานนทกลาววา ทานเจาขา ขาพเจาคิดวามาตุคามเหลานี้
อยาไดอยูจนเวลาพลบค่ํา จึงใหพวกมาตุคามถวายบังคมพระสรีระของพระผูมี
พระภาคเจากอน ขาพเจาไมเห็นเหตุที่ใหมาตุคามถวายบังคมพระสรีระของ
พระผูมีภาคเจานั้น วาเปนอาบัติทุกกฏ แตเพราะเชื่อทานทั้งหลาย ขาพเจา
ยอมแสดงอาบัตินั้น.
พระเถระทั้งหลายกลาวตอไปวา ทานพระอานนท ขอที่พระผูมีพระภาคเจาทรงทํานิมิตอันหยาบ ทรงทําโอกาสอันหยาบอยู ทานไมทูลออนวอน
พระผูมีพระภาคเจาวา ขอพระผูมีพระภาคเจา จงทรงดํารงอยู ตลอดกัป ขอ
พระสุคตจงทรงดํารงอยูตลอดกัป เพื่อประโยชนแกชนมาก เพื่อความสุขแก
ชนมาก เพื่ออนุเคราะหสัตวโลก เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุข
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แกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย แมนี้ ก็เปนอาบัติทุกกฏแกทาน ทานจงแสดง
อาบัติทุกกฏนั้น.
ทานพระอานนทกลาววา ทานเจาขา ขาพเจาถูกมารดลใจ จึงไมได
ทูลออนวอนพระผูมีพระภาคเจาวา ขอพระผูมีพระภาคเจาทรงดํารงอยูตลอด
กัป ขอพระสุคตจงทรงดํารงอยูตลอดกัป เพื่อประโยชนแกชนมาก เพื่อความ
สุขแกชนมาก เพื่ออนุเคราะหแกสัตวโลก เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อ
ความสุขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ขาพเจาไมเห็นเหตุนั้นวาเปนอาบัติทุกกฏ
แตเพราะเชื่อทานทั้งหลาย ขาพเจายอมแสดงอาบัติทุกกฏนัน้ .
พระเถระทั้งหลายกลาวตอไปวา ทานอานนท ขอที่ทานไดทําการ
ขวนขวายใหมาตุคามบวชในพระธรรมวินัย ที่พระตถาคตทรงประกาศแลว แม
นี้ก็เปนอาบัติทุกกฏแกทา น ทานจงแสดงอาบัติทุกกฏนั้น.
ทานพระอานนทกลาววา ทานเจาขา ขาพเจาทําการขวนขวายให
มาตุคามบวชในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตทรงประกาศแลวดวยคิดวาพระนาง
มหาปชาบดีโคตมีนี้ เปนพระเจาแมน้ําของพระผูมีพระภาคเจา เปนผูประคับ
ประคอง เลีย้ งดูทรงประทานขีรธาราแกพระผูมีพระภาคเจา เมื่อพระพุทธมารดาทิวงคต ไดยังพระผูมีพระภาคเจาใหเสวยถัญญธารา ขาพเจาไมเห็น
เหตุนั้นวาเปนอาบัติทุกกฏ แตเพราะเชื่อทานทั้งหลาย ขาพเจายอมแสดงอาบท
ทุกกฏนั้น.
เรือ่ งพระปุราณเถระ
[๖๒๓] สมัยนั้น ทานพระปุราณะเที่ยวจาริกในชนบททักขิณาคิรี
พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญประมาณ ๕๐๐ รูป คราวเมื่อพระเถระทั้งหลาย
สังคายนาพระธรรมและพระวินัยเสร็จแลว ไดพักอยูในชนบททักขิณาคิรีตาม
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เถราภิรมย แลวเขาไปหาพระเถระทั้งหลาย ที่พระวิหารเวฬุวัน อันเปนสถาน
ที่พระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห แลวไดกลาวสัมโมทนียะ
กับพระเถระทั้งหลายแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พระเถระทั้งหลายไดกลาวกะ
ทานพระปุราณะผูนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งวา ทานปุราณะ พระเถระทั้งหลาย
ไดสังคายนาพระธรรมและพระวินัยแลว ทานจงรับรูพระธรรมและพระวินัยนั้น
ที่พระเถระทั้งหลายสังคายนาแลว.
ทานพระปุราณะกลาววา ทานทั้งหลาย พระเถระทั้งหลาย สังคายนา
พระธรรมและพระวินัยเรียบรอยแลวหรือ แตวา ขาพเจาไดฟง ไดรับมา
เฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาคเจาดวยประการใด จักทรงไวดวยประการนั้น
[๖๒๔] ครั้งนั้น ทานพระอานนทไดกลาวกะพระเถระทั้งหลายวา
ทานเจาขา เมื่อจวนเสด็จปรินิพพาน พระผูมีพระภาคเจาตรัสกะขาพเจาอยางนี้
วา ดูกอนอานนท ถาเชนนั้น เมื่อเราลวงไปแลว สงฆจงลงพรหมทัณฑแก
แกภิกษุฉันนะ.
พระเถระทั้งหลายกลาววา ทานอานนท ทานทูลถามพระผูมีพระภาคเจาหรือวา พระพุทธเจาขา ก็พรหมทัณฑเปนอยางไร
พระอานนทตอบวา ทานเจาขา ขาพเจาทูลถามพระผูมีพระภาคเจา
แลววา พรหมทัณฑเปนอยางไร พระพุทธเจาขา พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา
ดูกอนอานนท ภิกษุฉันนะพึงพูดตามปรารถนา ภิกษุทั้งหลาย ไมพึงวากลาว
ไมพึงสั่งสอน ไมพึงพร่ําสอนภิกษุฉันนะ.
ทานพระเถระทั้งหลายกลาววา ทานอานนท ถาเชนนั้น ทานนัน้
แหละจงลงพรหมทัณฑแกพระฉันนะ.
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พระอานนทปรึกษาวา ทานเจาขา ขาพเจาจะลงพรหมทัณฑแกพระฉันนะไดอยางไร เพราะเธอดุราย หยาบคาย.
พระเถระทั้งหลายกลาววา ทานอานนท ถาเชนนั้น ทานจงไปกับ
ภิกษุหลาย ๆ รูป ทานพระอานนทรับเถระบัญชาแลวโดยสารเรือไป พรอม
กับภิกษุหมูใหญประมาณ ๕๐๐ รูป ถึงเมืองโกสัมพี ลงจากเรือแลวไดนั่ง ณ
โคนไมแหงหนึ่งใกลพระราชอุทยานของพระเจาอุเทน.
เรื่องพระเจาอุเทน
[๖๒๕] ครั้งนั้น พระเจาอุเทนกับพระมเหสี ประทับอยูในพระราชอุทยานพรอมดวยขาราชบริพาร พระมเหสีของพระเจาอุเทนไดสดับขาววา
พระคุณเจาอานนท อาจารยของพวกเรา นั่งอยูที่โคนไมแหงหนึ่งใกลพระราชอุทยานจึงกราบทูลพระเจาอุเทนวา ขอเดชะ ขาววา พระคุณเจาอานนท
อาจารยของพวกหมอมฉัน นั่งอยูที่โคนไมแหงหนึ่งใกลพระราชอุทยาน พวก
หมอมฉันปรารถนาจะไปเยี่ยมพระคุณเจาอานนท พระเจาขา พระเจาอุเทน
ตรัสวา ถาเชนนั้น พวกเธอจงเยี่ยมพระสมณะอานนทเถิด
ลําดับนั้น พระมเหสีของพระเจาอุเทน ไดเขาไปหาทานพระอานนท
แลวถวายอภิวาท นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ทานพระอานนทชี้แจงใหพระ
มเหสีของพระเจาอุเทนผูนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง เห็นแจา สมาทาน อาจหาญ
ราเริงดวยธรรมีกถา.
ครั้งนั้น พระมเหสีของพระเจาอุเทนอันทานพระอานนทชี้แจงใหเห็น
แจง สมาทาน อาจหาญ ราเริง ดวยธรรมีกถา แลวไดถวายผาหม ๕๐๐ ผืน
แกทานพระอานนท ครั้นชื่นชมยินดีภาษิตของทานพระอานนทแลวลุกจาก
อาสนะถวายอภิวาท ทําประทักษิณ แลวเขาไปเฝาพระเจาอุเทน.

พระวินัยปฎก จุลวรรค เลม ๗ ภาค ๒ - หนาที่ 523

[๖๒๖] ครั้งนั้น พระเจาอุเทนไดทอดพระเนตรเห็นพระมเหสีเสด็จ
มาแตไกลเทียว ครั้นแลว ไดตรัสถามวา พวกเธอเยี่ยมพระสมณะอานนท
แลวหรือ
พระมเหสีกราบทูลวา พวกหมอมฉันไดเยี่ยมพระคุณเจาอานนทแลว
พระเจาขา
อุ. พวกเธอไดถวายอะไร แกพระสมณะอานนทบาง
ร . พวกหมอมฉันไดถวายผาหม ๕๐๐ ผืน แกพระคุณเจาอานนท
พระเจาขา
พระเจาอุเทนทรงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระสมณะอานนทจึงรับจีวรมากถึงเพียงนั้น พระสมณะอานนทจักทําการคาขายผา หรือ
จักตั้งรานคา แลวเสด็จเขาไปหาทานพระอานนท ทรงปราศรัยกับทานพระอานนท ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันแลว ประทับนั่ง ณ ที่ควรสวน
ขางหนึ่ง แลวตรัสถามวา ทานพระอานนท มเหสีของขาพเจามาหาหรือ
อา. พระมเหสีของพระองคมาหา มหาบพิตร
อุ. ก็พระนางไดถวายอะไร แกทานพระอานนทบาง
อา. ไดถวายผาหมแกอาตมภาพ ๕๐๐ ผืน มหาบพิตร
อุ. ก็ทานพระอานนทจักทําอะไรกะจีวรมากมายเพียงนั้น
อา. อาตมภาพจักแจกใหแกภิกษุทั้งหลาย ที่มีจีวรคร่ําครา มหาบพิตร
อุ. ทานพระอานนท ก็ทานจักทําอยางไรกะจีวรที่เกาคร่ําเหลานั้น
ตอไป
อา. อาตมภาพจักทําผาเหลานั้น ใหเปนผาดาดเพดาน มหาบพิตร
อุ. ทานพระอานนท ทานจักทําอยางไรกะผาดาดเพดานเกาเหลานั้น
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อา. อาตมภาพจักทําผาเหลานี้นั้นใหเปนผาปูฟูก
อุ . ทานพระอานนท ทานจักทําอยางไรกะผาปูฟูกที่เกาเหลานั้น
อา. อาตมภาพจักทําผาเหลานั้นใหเปนผาปูพื้น มหาบพิตร
อุ . ทานพระอานนท ทานจักทําอยางไรกะผาปูพื้นที่เกาเหลานั้น
อา. อาตมภาพจักทําผาเหลานั้นใหเปนผาเช็ดเทา มหาบพิตร
อุ. ทานพระอานนท ทานจักทําอยางไรกะผาเช็ดเทาที่เกาเหลานั้น
อา. อาตมภาพจักทําผาเหลานั้นใหเมนผาเช็ดธุลี มหาบพิตร
อุ. ทานพระอานนท ทานจักทําอยางไรกะผาเช็ดธุลีที่เกาเหลานั้น
อา. อาตมภาพจักโขลกผาเหลานั้น ขยํากับโคลนแลวฉาบทาฝา มหาบพิตร
ครั้งนั้น พระเจาอุเทนทรงพระดําริวา พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรทั้งหลายนําผาไปแยบคายดี ไมเก็บผาเชาเรือนคลัง แลวถวายผาจํานวน
๕๐๐ ผืน แมอื่นอีกแกทานพระอานนท ก็ในคราวนี้บริขารคือจีวรบังเกิดแก
ทานพระอานนทเปนครั้งแรก คือผา ๑,๐๐๐ ผืน เกิดขึ้นแลว.
ลงพรหมฑัณฑ
[๖๒๗] ครั้งนั้น ทานพระอานนทเขาไปยังวัดโฆสิตาราม ครั้นแลว
นั่งบนอาสนะที่เขาปูลาดไว ทานพระฉันนะเขาไปหาทานพระอานนทอภิวาท
แลวนั่ง ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง ทานพระอานนทไดกลาวกะทานพระฉันนะผูนั่ง
ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งวา ทานฉันนะ สงฆลงพรหมทัณฑแกทานแลว.
ฉ. ทานพระอานนท ก็พรหมทัณฑเปนอยางไร
อา. ทานฉันนะ ทานปรารถนาจะพูดคําใด พึงพูดคํานั้น ภิกษุทั้งหลายไมพึงวากลาว ไมพึงตักเตือน ไมพึงพร่ําสอนทาน
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ฉ. ทานพระอานนท ดวยเหตุเพียงที่ภิกษุทั้งหลายไมวากลาว ไมตัก
เตือน ไมพร่ําสอนขาพเจานี้ เปนอันสงฆกําจัดขาพเจาแลวมิใชหรือ แลว
สลบลมลง ณ ที่นั้นเอง
ตอมา ทานพระฉันนะ อึดอัด ระอา รังเกียจอยูดวยพรหมทัณฑ
จึงหลีกออกอยูแตผูเดียว ไมประมาท มีเพียร มีตนสงไปอยู ไมนานเทาไรนัก
ไดทําใหแจงซึ่งคุณพิเศษอันยอดเยี่ยม เปนที่สุดพรหมจรรย ทีก่ ุลบุตรทั้งหลาย
ออกจากเรือนบวชโดยชอบตองประสงค ดวยปญญาอันยิ่ง ดวยตนเองใน
ปจจุบันนี้แหละเขาถึงอยูแลว ไดรูชดั แลววา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบ
แลว กิจที่ควรทําไดทําเสร็จแลว กิจอื่นอีกเพื่อความเปนอยางนี้ไมมี
ก็แล ทานพระฉันนะไดเปนพระอรหันตรูปหนึ่ง บรรดาพระอรหันต
ทั้งหลาย ครัน้ ทานพระฉันนะบรรลุพระอรหัตแลว เขาไปหาทานพระอานนท
แลวกลาววา ทานพระอานนท ขอทานจงระงับพรหมทัณฑแกผมในบัดนี้เถิด
ทานพระอานนทกลาววา ทานฉันนะ เมื่อใด ทานทําใหแจงซึ่ง
พระอรหัตแลว เมื่อนั้นพรหมทัณฑของทานก็ระงับแลว.
[๖๒๘] ก็ในการสังคายนาพระวินัยนี้ มีภกิ ษุ ๕๐๐ รูป ไมหยอนไม
เกิน เพราะฉะนั้น การสังคายนาพระวินัยครั้งนี้ บัณฑิตจึงเรียกวา แจง ๕๐๐
ดังนี้แล.
ปญจสติกขันธกะ ที่ ๑๑ จบ
ในขันธกะนี้มี ๒๓ เรื่อง
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หัวขอประจําขันธกะ
[๖๒๙] เรื่องเมื่อพระสัมพุทธปรินิพพานแลว พระเถระชื่อกัสสปผู
รักษาพระสัทธรรม ไดชี้แจงกะหมูภิกษุถึงถอยคําที่พระสุภัททะกลาวหมิ่นพระธรรมวินัยเมื่อเดินทางไกลจากเมืองปาวา พวกเราจักสังคายนาพระสัทธรรม ใน
ภายหนาอธรรมจักรุงเรื่อง เรื่องเลือกสรรภิกษุ ๕๐๐ รูปหยอนหนึ่ง เรื่องเลือก
พระอานนท เรื่องอยูใกลถ้ําอันอุดมเพื่อทําสังคายนาพระธรรมวินัย เรื่องถาม
วินัยกะพระอุบาลี เรื่องถามพระสูตรกะพระอานนทผูฉลาด เรื่องพระสาวกของ
พระชินะเจาไดทําสังคายนาพระไตรปกฎ เรื่องอาบัติเล็กนอยตาง ๆ เรื่องปฏิบัติ
ตามพระบัญญัติ เรื่องไมทูลถาม เรื่องเหยียบ เรือ่ งใหไหว เรื่องไมทูลขอ
เรืองใหมาตุคามบวช เรือ่ งขาพเจายอมรับอาบัติทุกกฏ เพราะเธอทานทั้งหลาย
เรื่องพระปุราณะ เรื่องพรหมทัณฑ เรื่องพระมเหสีกับพระเจาอุเทน เรื่องผา
มาก เรื่องผาเกา เรื่องผาดาดเพดาน เรื่องผาปูฟูก เรื่องผาลาดพื้น เรื่อง
ผาเช็ดเทา เรื่องผาเช็ดธุลี เรื่องผาขยํากับโคน เรื่องผา ๑,๐๐๐ ผืนเกิดแก
พระอานนทเปนครั้งแรก เรื่องพระฉันนะถูกลงพรหมทัณฑไดบรรลุสัจจะ ๔
พระเถระผูเชี่ยวชาญ ๕๐๐ รูป ฉะนั้น จึงเรียกวาแจง ๕๐๐.
หัวขอประจําขันธกะ จบ
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ปญจสติกักขันธก วรรณนา
วินิจฉัยในปญจสติกักขันธกะ พึงทราบดังนี้:สองบทวา ปฺจ นิกาเย ปุจฉฺ ิ มีความวา ทานพระมหากัสสปะ
ถามนิกาย ๕ คือ ทีฆนิกาย มัชฌิมนิกาย อังคุตตรนิกาย สังยุตตนิกาย
ขุททกนิกาย.
คําอยางนี้วา เวนปาราชิก ๔ เสีย สิกขาบทที่เหลือ เปนสิกขาบทเล็ก
และเล็กนอย เปนอาทิ พระสังคาหกเถระทั้งหลายกลาวแลวโดยปริยาย เพื่อ
แสดงความที่สิกขาบททั้งปวง อันทานฟงรวบรวมเอาไว ไมละทิ้งแมสิกขาบท
เดียว.
หลายบทวา อิท โว สมณาน มีความวา นี้ สมควรแกสมณะ
ทั้งหลาย. โว อักษร ใชในอรรถสักวายังบทใหเต็ม.
บทวา ธูมกาลก มีความวา ควันแหงจิตกาธารเปนที่ปรินิพพาน
ของพระสมณะ ยังปรากฏอยูเพียงใด, กาลเพียงนั้น เปนกาลแหงสิกขาบทที่
พระสมณะทรงบัญญัติแลวแกสาวกทั้งหลาย.
คําวา อิทป เต อวุโส อานนฺท ทุกฺกฏ นี้ อันพระเถระ
ทั้งหลาย เพียงแตจะติวา กรรมนี้อันทานทําไมดีแลว จึงกลาวแลว, หาได
กลาวหมายถึงอาบัติไม. อันพระเถระเหลานั้น จะไมรูจักอาบัติ และมิใชอาบัติ
หามิได.
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จริงอยู ในบัดนี้เอง ทานพระมหากัสสปะไดประกาศคํานี้วา สงฆไม
บัญญัติสิกขาบทที่พระผูมีพระภาคเจาไมทรงบัญญัติไว. ไมเลิกถอนสิกขาบทที่
พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติแลว.
อนึ่ง แมคําวา เทเสหิ ต อาวุโส ทุกฺกฏ นี้ อันพระเถระ
ทั้งหลาย กลาวหมายถึงความประสงคนี้วา ทานจงปฏิญญาการไมทูลถามนั้นวา
เปนการทําเสีย อยางนี้วา ทานผูเจริญ ขาพเจาทําไมดีจริง จะกลาวหาถึง
การแสดงอาบัติ หามิได.
ฝายพระเถระไมทูลถามแลว เพราะระลึกไมได หาใชเพราะไมเอื้อ
เฟอไม; เพราะฉะนั้น ทานเมื่อกําหนดไมได แมซึ่งความเปนการทําเสีย
เพราะไมทูลถามนั้น ๆ จึงกลาววา ขาพเจาไมเห็นควานทําเสียนั้น เมื่อจะแสดง
ความเคารพในพระเถระทั้งหลาย จึงกลาววา แตขาพเจาเชื่อ* ทานทั้งหลาย
ขอแสดงความทําเสียนั้น.
มีคําอธิบายวา ทานทั้งหลายกลาวอยางใด, ขาพเจายอมปฎิญญาอยาง
นั้น. ในสถานทั้ง ๔ แมที่เหลือมีนัยเหมือนกัน.
ทานพระอานนทกลาววา มา ยิมา วิกาเล อเหสุ โดยอธิบายวา
การไปในเวลาวิกาลของสตรี อยาไดมีแลว.
สองบทวา รโชหรณ กริสฺสาม มีความวา อาตมภาพทั้งหลาย
จักชุบน้ําบิดแลวเช็ดพื้นที่ทําบริกรรม.
สองบทวา น กุลว คเมนฺติ มีอธิบายวา สมณศากยบุตรเหลานี้
ไมเก็บงําไวในคลัง.
* ในโยชนาเปน สทฺธาย.

พระวินัยปฎก จุลวรรค เลม ๗ ภาค ๒ - หนาที่ 529

สองบทวา ยทคฺเคน ตยา มีความวา ถาวา พระอรหัตอันทาน
ทําใหแจงแลว ในกาลเริม่ แรกทีเดียว ฉะนี้แล.
คําใดที่จะพึงกลาว ซึ่งยังเหลือ จะพึงมีในปญจสติกกักขันธกะนี้ คํานั้น
ขาพเจาไดกลาวในนิทานวรรณนาเสร็จแลว.
ปญจสติกักขันธก วรรณนา จบ
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สัตตสติกขันธกะ
เรื่องพระวัชชีบตุ รแสดงวัตถุ ๑๐ ประการ
[๖๓๐] ก็โดยสมัยนั้นแล เมือ่ พระผูมีพระภาคเจาเสด็จปรินิพพาน
ลวงได ๑๐๐ ป พวกพระวัชชีบุตรชาวเมืองเวสาลี แสดงวัตถุ ๑๐ ประการใน
เมืองเวสาลี วาดังนี้ :๑. เก็บเกลือไวในเขนงฉัน ควร
๒. ฉันอาหารในเวลาบาย ลวงสององคุลี ควร
๓. เขาบานฉันอาหารเปนอนติริตตะ ควร
๔. อาวาสมีสีมาเดียวกัน ทําอุโบสถตาง ๆ กัน ควร
๕. เวลาทําสังฆกรรม ภิกษุมาไมพรอมกันทํากอนได ภิกษุมาทีหลัง
จึงบอกขอนุมัติ ควร
๖. การประพฤติตามอยาง ที่อุปชฌายและอาจารยประพฤติมาแลวควร
๗. ฉันนมสดที่แปรแลว แตยังไมเปนนมสม ควร
๘. ดืม่ สุราออน ควร
๙. ใชผานิสีทนะไมมีชาย ควร
๑๐. รับทองและเงิน ควร.
เรื่องพระยสกากัณฑกบุตร
[๖๓๑] สมัยนั้น ทานพระยสกากัณฑกบุตรเที่ยวจาริกในวัชชีชนบท
ถึงพระนครเวสาลี ขาววา ทานพระยสกากัณฑกบุตรพักอยูที่กูฎาคารศาลา
ปามหาวัน เขตพระนครเวสาลีนั้น.
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[๖๓๒] สมัยนั้น พวกพระวัชชีบุตรชาวเมืองเวสาลี ถึงวันอุโบสถ
เอาถาดทองสัมฤทธิ์ตักน้ําเต็มตั้งไว ในทามกลางภิกษุสงฆ กลาวแนะนําอุบาสก
อุบาสิกาชาวเมืองเวสาลี ที่มาประชุมกันอยางนี้วา ทานทั้งหลายจงถวายรูปยะ
แกสงฆ กหาปณะหนึ่งก็ได กึ่งกหาปณะก็ได บาทหนึ่งก็ได มาสกหนึ่งก็ได
สงฆจักมีกรณียะดวยบริขาร เมื่อพระวัชชีบุตรกลาวอยางนี้แลว ทานพระยสกากัณฑกบุตรจึงกลาวกะอุบาสกอุบาสิกาชาวเมืองเวสาลีวา ทานทั้งหลาย พวก
ทานอยาไดถวายรูปยะแกสงฆ กหาปณะหนึ่งก็ตาม กึ่งกหาปณะก็ตาม บาทหนึ่ง
ก็ตาม มาสกหนึ่งก็ตาม ทองและเงินไมควรแกสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร
พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรไมยินดีทองและเงิน พระสมณะเชื้อสาย
พระศากยบุตรไมรับทองและเงิน พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร มีแกว
และทองวางเสียแลว ปราศจากทองและเงิน อุบาสกอุบาสิกาชาวเมืองเวสาลี
แมอันทานพระยสกากัณฑกบุตรกลาวอยูอยางนี้ ก็ยังขืนถวายรูปยะแกสงฆ
กหาปณะหนึ่งบาง กึ่งกหาปณะบาง บาทหนึ่งบาง มาสกหนึ่งบาง.
ครั้นลวงราตรีนั้นแลว พวกพระวัชชีบุตรชาวเมืองเวสาลี ไดจัดสวน
แบงเงินนั้นตามจํานวนภิกษุแลว ไดกลาวกะทานพระยสกากัณฑกบุตรวา ทาน
พระยส เงินจํานวนนี้เปนสวนของทาน ทานพระยสกลาววา ทานทั้งหลาย
ฉันไมมีสวนเงิน ฉันไมยินดีเงิน.
[๖๓๓] ครั้งนั้น พวกพระวัชชีบุตรชาวเมืองเวสาลีกลาววา ทาน
ทั้งหลาย พระยสกากัณฑกบุตรนี้ ดา บริภาษ อุบาสกอุบาสิกา ผูมีศรัทธา
เลื่อมใส ทําใหเขาไมเลื่อมใส เอาละ พวกเราจะลงปฎิสารณียกรรมแกทาน
แลวไดลงปฏิสารณียกรรมแกพระยสกากัณฑกบุตรนั้น.
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ครั้งนั้น ทานพระยสกากัณฑกบุตร ไดกลาวกะพวกพระวัชชีบุตร
ชาวเมืองเวสาลีวา ทานทั้งหลาย พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติไววา สงฆ
พึงใหพระอนุทูตแกภิกษุผูถูกลงปฎิสารณียกรรม ขอพวกเธอจงใหพระอนุทูต
แกฉัน จึงพวกพระวัชชีบุตรชาวเมืองเวสาลีไดสมมติภิกษุรูปหนึ่งใหเปนอนุทูต
แกทานพระยสกากัณฑกบุตร.
ตอมา ทานพระยสกากัณฑกบุตร พรอมดวยพระอนุทูตพากันเขาไป
สูพระนครเวสาลี แลวชี้แจงแกอุบาสกอุบาสิกาชาวเมืองเวสาลีวา อาตมาผู
กลาวสิ่งไมเปนธรรม วาไมเปนธรรม สิ่งเปนธรรม วาเปนธรรม สิ่งไม
เปนวินัย วาไมเปนวินัย สิ่งเปนวินัย วาเปนวินัย เขาหาวา ดา บริภาษทาน
อุบาสกอุบาสิกาผูมีศรัทธาเลื่อมใส ทําใหไมเลื่อมใส.
เครื่องเศราหมองของพระจันทรพระอาทิตย ๔ อยาง
[๖๓๔] พระยสกากัณฑกบุตรกลาวตอไปวา ทานทั้งหลาย สมัยหนึ่ง
พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี
เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคเจารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พระจันทรพระอาทิตยเศราหมอง เพราะเครื่องเศราหมอง
๔ ประการนี้ จึงไมแผดแสงไมสวาง ไมรุงเรื่อง เครื่องเศราหมอง ๔ ประการ
เปนไฉน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
๑. พระจันทร พระอาทิตย เศราหมองเพราะเครื่องเศราหมอง คือ
หมอก จึงไมแผดแสง ไมสวาง ไมรุงเรื่อง.
๒. พระจันทร พระอาทิตย เศราหมองเพราะเครื่องเศราหมอง คือ
น้ําคาง จึงไมแผดแสง ไมสวาง ไมรุงเรื่อง.
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๓. พระจันทร พระอาทิตย เศราหมองเพราะเครื่องเศราหมอง คือ
ละอองควัน จึงไมแผดแสง ไมสวาง ไมรุงเรื่อง.
๔. พระจันทร พระอาทิตย เศราหมองเพราะเครื่องเศราหมอง คือ
อสุรินทราหู จึงไมแผดแสง ไมสวาง ไมรุงเรือง.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พระจันทร พระอาทิตย เศราหมองเพราะเครื่อง
เศราหมอง ๔ ประการนีแ้ ล จึงไมแผดแสง ไมสวาง ไมรุงเรื่อง ฉันใด
เครื่องเศราหมองของสมณพราหมณ ๔ อยาง
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณพวกหนึ่ง เศราหมองเพราะเครื่อง
เศราหมอง ๔ ประการนี้ จึงไมมีสงา ไมผองใส ไมไพโรจน เครื่องเศราหมอง
๔ ประการ เปนไฉน
๑. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย มีสมณพราหมณพวกหนึ่ง ดื่มสุรา ดื่มเมรัย
ไมงดเวน จากการดื่มสุราเมรัย นี้เปนเครื่องเศราหมองของสมณพราหมณขอที่
หนึ่ง ซึ่งเปนเหตุใหสมณพราหมณพวกหนึ่งเศราหมอง ไมมีสงา ไมผองใส
ไมไพโรจน.
๒. อนึ่ง สมณพราหมณพวกหนึ่งเสพเมถุนธรรม ไมงดเวนจาก
เมถุนธรรม นี้เปนเครื่องเศราหมองของสมณพราหมณขอที่สอง ซึ่งเปนเหตุ
ใหสมณพราหมณพวกหนึ่ง เศราหมอง ไมมีสงา ไมผองใส ไมไพโรจน.
๓. อนึ่ง สมณพราหมณพวกหนึ่งยินดีทองและเงิน ไมงดเวนจาก
การรับทองและเงิน นี้เปนเครื่องเศราหมองของสมณพราหมณขอที่สาม ซึ่ง
เปนเหตุใหสมณพราหมณพวกหนึ่ง เศราหมอง ไมมีสงา ไมผองใส ไม
ไพโรจน.
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๔. อนึ่ง สมณพราหนณพวกหนึ่งเลี้ยงชีวิตโดยมิจฉาชีพ ไมงดเวน
จากมิจฉาชีพ นี้เปนเครื่องเศราหมองของสมณพราหมณขอที่สี่ ซึ่งเปนเหตุให
สมณพราหมณพวกหนึ่ง เศราหมอง ไมมีสงา ไมผองใส ไมไพโรจน.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณพวกหนึ่งเศราหมองเพราะเครื่อง
เศราหมอง ๔ ประการนีแ้ ล จึงไมมีสงา ไมผองใส ไมไพโรจน ฉันนั้น
ทานทั้งหลาย พระผูมพี ระภาคเจาไดตรัสคํานี้ ครั้นแลวพระสุคตผูศาสดาได
ตรัสประพันธคาถามีเนื้อความ วาดังนี้ :[๖๓๕] สมณพราหมณเศราหมอง
เพราะราคะและโทสะ เปนคนอันอวิชชา
หุม หอ เพลิดเพลิน รูปที่นารัก เปนคนไมรู
พวกหนึ่งดืม่ สุราเมรัย พวกหนึ่งเสพเมถุน
พวกหนึ่งยินดีเงินและทอง พวกหนึ่งเปน
อยูโดยมิจฉาชีพ เครื่องเศราหมองเหลานี้
พระพุทธเจาผูเปนเผาพันธุ แหงพระราชาผู
สูงศักดิ์ตรัสวา เปนเหตุใหสมณพราหมณ
พวกหนึ่งเศราหมอง ไมมีสงา ไมผองใส
ไมบริสุทธิ์ มีกิเลสธุลีดจุ มฤค ถูกความมือ
รัดรึง เปนทาสตัณหา พรอมดวยกิเลส
เครื่องนําไปสูภพ ยอมเพิ่มพูนสถานทิ้ง
ซากศพใหมาก ยอมถือเอาภพใหมตอ ไป.
[๖๓๖] ขาพเจาผูมีวาทะอยางนี้กลาวสิ่งไมเปนธรรม วาไมเปนธรรม
สิ่งเปนธรรม วาเปนธรรม สิ่งไมเปนวินัย วาไมเปนวินัย สิ่งเปนวินัย วา
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เปนวินัย เขาหาวา ดา บริภาษ อุบาสกอุบายสิกา ผูมีศรัทธาเลื่อมใส ทําให
ไมเลื่อมใส.
เรื่องนายบานชื่อมณีจูฬกะ
[๖๓๗] ทานทั้งหลาย สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูที่
เวฬุวันวิหาร อันเปนสถานที่พระราชทานเหยื่อเกกระแต เขตพระนครราชคฤห
ครั้งนั้น ชนทั้งหลายนั่งประชุมกันในราชบริษัท ภายในราชสํานัก ไดยาก
ถอยคํานี้ขึ้นสนทนาในระหวางวา ทองและเงินยอมควรแกพระสมณะเชื้อสาย
พระศากยบุตร พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรยอมยินดีทองและเงิน พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรยอมรับทองและเงิน ก็คราวนั้น นายบานชื่อ
มณีจูฬกะ นัง่ อยูในบริษัทนั้นดวย เขาไดกลาวกะบริษัทนั้นวา นาย พวกทาน
อยาไดพูดอยางนั้น ทองและเงินไมควรแกพระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร
พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรไมยินดีทองและเงิน พระสมณะเชื้อสายพระ
ศากยบุตรไมรับทองและเงิน พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรมีแกวและทอง
อันวางเสียแลว ปราศจากทองและเงิน นายบานชื่อมณีจูฬกะสามารถชี้แจงให
บริษัทนั้นเขาใจ ครั้นแลวเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ถวายบังคมนั่ง ณ
ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลวกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา พระพุทธเจาขา ชน
ทั้งหลายนั่งประชุมกันในราชบริษัทภายในราชสํานัก ไดยกถอยคํานี้ขึ้นสนทนา
ในระหวางวา ทองและ.เงินควรแกพระสมณะเธอสายพระศากยบุตร พระสมณะ
เชื้อสายพระศากยบุตรยินดีทองและเงิน พระมณะเชื้อสายพระสากยบุตรรับ
ทองและเงิน เมื่อชนทั้งหลายพูดอยางนี้แลว ขาพระพุทธเจาไดพูดกะบริษัท
นั้นวา นาย พวกทานอยาไดพูดเชนนี้ ทองและเงินไมควรแกพระสมณะเชื้อสาย

พระวินัยปฎก จุลวรรค เลม ๗ ภาค ๒ - หนาที่ 536

พระศากยบุตร พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรไมยินดีทองและเงิน พระสมณะ
เชื้อสายพระศากยบุตรไมรับทองและเงิน พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรมี
แกวและทองอันวางเสียแลว ปราศจากทองและเงิน ขาพระพุทธเจาสามารถ
ชี้แจงใหบริษัทนั้นเขาใจได เมื่อขาพระพุทธเจาพยากรณอยางนี้ ชื่อวากลาว
คลอยตามพระผูมีพระภาคเจา ไมชื่อวากลาวตูพระผูมีพระภาคเจาดวยคําเท็จ
ชื่อวาพยากรณธรรมอันสมควรแกธรรม และสหธรรมิกบางรูป ผูกลาวตาม
วาทะ ยอมไมถึงฐานะที่ควรติเตียนหรือ พระพุทธเจาขา.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา เอาละ นายบาน เธอพยากรณอยางนี้
ชื่อวากลาวคลอยตามเรา ชื่อวาไมกลาวตูเราดวยคําเท็จ ชื่อวา พยากรณธรรม
สมควรแกธรรม และสหธรรมิกบางรูปผูกลาวตามวาทะยอมไมถึงฐานะที่ควร
ติเตียน ดูกอนนายบาน ทองและเงินไมควรแกสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร
โดยแท สมณะเชื้อสายพระศากยบุตรไมยินดีทองและเงิน สมณะเชื้อสายพระ
ศากยบุตรไมรับทองและเงิน สมณะเชื้อสายพระศากยบุตรมีแกวและทองอันวาง
เสียแลว ปราศจากทองและเงิน ทองและเงินควรแกผูใด แมกามคุณทั้งหาก็
ควรแกผูนั้น กามคุณทั้งหาควรแกผูใด เธอพึงจําผูนั้นไวโดยสวน เดียววา มี
ปกติมิใชสมณะ มีปกติมิใชเชื้อสายพระศากยบุตร เราจะกลาวอยางนี้วา ผูตอง
การหญา พึงแสวงหาหญา ผูตองการไม พึงแสวงหาไม ผูตองการเกวียน พึง
แสวงหาเกวียน ผูตองการบุรุษ พึงแสวงหาบุรุษ แตเราไมกลาวโดยปริยาย
ไร ๆ วา สมณะพึงยินดี พึงแสวงหาทองและเงิน.
ขาพเจาผูมีวาทะอยางนี้ กลาวสิ่งไมเปนธรรม วาไมเปนธรรม สิ่ง
เปนธรรมวาเปนธรรม สิง่ ไมเปนวินัย วาไมเปนวินัย สิ่งเปนวินัย วาเปนวินัย
เขาหาวา ดา บริภาษอุบาสกอุบาสิกา ผูมีศรัทธาเลื่อมใสทําใหไมเลื่อมใส.
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เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร
[๖๓๘] ทานทั้งหลาย สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาทรงปรารภทาน
พระอุปนันทศากยบุตร ทรงหามทองและเงิน และทรงบัญญัติสิกขาบทใน
พระนครราชคฤหนั้นแล ขาพเจามีวาทะอยางนี้ กลาวสิ่งไมเปนธรรม วาไม
เปนธรรม สิง่ เปนธรรม วาเปนธรรม สิ่งไมเปนวินัย วาไมเปนวินัย สิ่ง
เปนวินัย วาเปนวินัย เขาหาวา ดา บริภาษ อุบาสกอุบาสิกา ผูมีศรัทธา
เลื่อมใส ทําใหไมเลื่อมใส.
เมื่อทานพระยสกากัณฑกบุตร กลาวอยางนี้แลว อุบาสกอุบาสิกาชาว
เมืองเวสาลีไดกลาวกะทานพระยสากัณฑกบุตรวา ทานเจาขา พระคุณเจายสกากัณฑกบุตรรูปเดียวเทานั้น เปนพระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร ภิกษุพวกนี้
ทั้งหมดไมใชสมณะ ไมใชเชื้อสายพระศากยบุตร ทานเจาขา ขอพระคุณเจา
ยสกากัณฑกบุตรจงอยูในเมืองเวสาสี พวกขาพเจาจักทําการขวนขวายเพื่อจีวร
บิณฑบาต เสนาสนะและคิลานปจจัยเภสัสบริขาร แกพระคุณเจายสกากัณฑกบุตร.
ครั้งนั้น ทานพระยสกากัณฑกบุตร ไดชี้แจงใหอุบาสกอุบาสิกาชาว
เมืองเวสาลีเขาใจแลว ไดไปอารามพรอมกับพระอนุทูต.
ลงอุกเขปนียกรรม
[๖๓๙] ครั้งนั้น พวกพระวัชชีบุตรชาวเมืองเวสาลี ไดถามพระอนุทูต
วา คุณ พระยสกากัณฑกบุตร ขอโทษอุบาสกอุบาสิกาชาวเมืองเวสาลีแลวหรือ.
พระอนุทูตตอบวา ทานทั้งหลาย อุบาสกอุบาสิกาทําความลามกให
แกพวกเรา ทําพระยสกากัณฑกบุตรรูปเดียวเทานั้นใหเปนสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร ทําพวกเราทั้งหมดไมใหเปนสมณะ ไมใหเปนเชื้อสายพระศากยบุตร.
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ครั้งนั้น พวกพระวัชชีบุตรชาวเมืองเวสาลีปรึกษากันวา ทานทั้งหลาย
พระยสกากัณฑกบุตรนี้ พวกเรามิไดสมมติ แตประกาศแกพวกคฤหัสถ ถา
เชนนั้นพวกเราจะลงอุกเขปนียกรรมแกเธอ พระวัชชีบุตรเหลานั้น ปรารถนา
จะลงอุกเขปนียกรรมแกพระยสกากัณฑกบุตรนั้น จึงประชุมกันแลว.
ครั้งนั้น ทานพระยสกากัณฑกบุตร เหาะสูเวหาสไปปรากฏในเมือง
โกสัมพี แลวสงทูตไป ณ สํานักภิกษุชาวเมืองปาฐา เมืองอวันตี และประเทศ
ทักขิณาบถวา ทานทั้งหลายจงมาชวยกันยกอธิกรณนี้ ตอไปในภายหนาสภาพ
มิใชธรรมจักรุงเรื่อง ธรรมจักเสื่อมถอย สภาพมิใชวินัยจักรุงเรื่อง วินัยจัก
เสื่อมถอย ภายหนาพวกอธรรมวาทีจักมีกําลัง พวกธรรมวาทีจักเสื่อมกําลัง
พวกอวินยวาทีจักมีกําลัง พวกวินยวาทีจักเสื่อมกําลัง.
เรื่องพระสัมภูตสาณวาสีเถระ
[๖๔๐] สมัยนั้น ทานพระสัมภูตสาณวาสี อาศัยอยูที่อโหคังคบรรพต
ครั้งนั้น ทานพระยสกากัณฑกบุตร เขาไปหาทานพระสัมภูตสาณวาสียังอโหคังคบรรพต อภิวาทแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกลาววา ทาน
ผูเจริญ พวกพระวัชชีบตุ ร ชาวเมืองเวสาลีพวกนี้ แสดงวัตถุ ๑๐ ประการ ใน
เวสาลี วาดังนี้:๑. เก็บเกลือไวในเขนงฉัน ควร
๒. ฉันอาหารในเวลาบายลวงสององคุลี ควร
๓. เขาบานฉัน อาหารเปนอนติริตตะ ควร
๔. อาวาสมีสีมาเดียวกัน ทําอุโบสถตาง ๆ กัน ควร
๕. เวลาทําสังฆกรรม ภิกษุมาไมพรอมกันทํากอนได ภิกษุมาทีหลัง
จึงบอกขออนุมัติ ควร

พระวินัยปฎก จุลวรรค เลม ๗ ภาค ๒ - หนาที่ 539

๖. การประพฤติตามอยาง ที่อุปชฌายและอาจารยประพฤติมาแลว
ควร
๗. ฉันนมสดที่แปรแลว แตยังไมเปนนมสม ควร
๘. ดืม่ สุราออน ควร
๙. ใชผานิสีทนะไมมีชาย ควร
๑๐. รับทองและเงิน ควร.
ถาเชนนั้น พวกเราจงชวยกันยกอธิกรณนี้ ภายหนาสภาพมิใช
ธรรมจักรุงเรื่อง ธรรมจักเสื่อมถอย สภาพมิใชวินัยจักรุงเรื่อง วินัยจักเสื่อม
ถอย ภายหนาพวกอธรรมวาทีจักมีกําลัง พวกธรรมวาทีจักเสื่อมกําลัง พวก
อวินยวาทีจักมีกําลัง พวกวินยวาทีจักเสื่อมกําลัง ทานพระสัมภูตสาณวาสี
รับคําพระยสกากัณฑกบุตรแลว.
ครั้งนั้น พวกภิกษุชาวเมืองปาฐา ประมาณ ๖๐ รูป ถืออยูปาเปน
วัตรทั้งหมด ถือเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตรทั้งหมด ถือผาบังสุกุลเปนวัตรทั้งหมด
ถือไตรจีวรเปนวัตรทั้งหมด เปนพระอรหันตทั้งหมด ประชุมกันที่อโหคังคบรรพต ภิกษุชาวเมืองอวันตีและประเทศทักษิณาบถประมาณ ๘๐ รูป บางพวก
ถืออยูปาเปนวัตร บางพวกถือผาบังสุกุลเปนวัตร บางพวกถือไตรจีวรเปนวัตร
เปนอรหันตทั้งหมด ประชุมกันที่อโหคังคบรรพต.
เรื่องพระเรวตเถระ
[๖๔๑] ครั้งนั้น พระเถระทั้งหลายกําลังปรึกษากัน ไดคิดวาอธิกรณ
นี้หยาบชา กลาแข็งนัก ไฉนหนอ พวกเราจักไดฝกฝาย ที่เปนเหตุใหมีกําลัง
กวาในอธิกรณนี้.
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ครั้งนั้น ทานพระเรวตะอาศัยอยูในโสเรยยนคร เปนพหูสูต ชํานาญ
ในคัมภีร ทรงธรรม ทรงวินัย ทรงมาติกา เปนผูฉลาด เฉียบแหลม เปน
นักปราชญ มีความละอาย มีความรังเกียจ ใครตอสิกขา
พระเถระทั้งหลาย คิดกันวา ทานพระเรวตะนี้แล อาศัยอยูใน
โสเรยยนคร เปนพหูสูต ชํานาญในคัมภีร ทรงธรรม ทรงวินัย ทรงมาติกา
เปนผูฉลาดเฉียบแหลม เปนนักปราชญ มีความละอาย มีความรังเกียจ ใคร
ตอสิกขา ถาพวกเราไดทานพระเรวตะไวเปนฝกฝาย เมื่อเปนเชนนี้ พวกเรา
จักมีกําลังกวาในอธิกรณนี้.
ทานพระเรวตะไดยินถอยคําของพระเถระทั้งหลายปรึกษากันอยูดวย
ทิพโสตธาตุอันหมดจด ลวงเสียซึ่งโสตธาตุแหงมนุษย ครั้นแลวจึงคิดวา
อธิกรณนี้แล หยาบชา กลาแข็ง ขอที่เรา จะถอยในอธิกรณเห็นปานนั้นไม
สมควรแกเราเลย ก็แลบัดนี้ ภิกษุเหลานั้นจักมาหา เราคลุกคลีกับพวกเธอ
จักอยูไมผาสุก ถากระไร เราควรไปเสียกอน.
ครั้งนั้น ทานพระเรวตะ ไดออกจากเมืองโสเรยยะไปสูเมืองสังกัสสะ
ทีนั้น พระเถระทั้งหลายไดไปสูเมืองโสเรยยะ. แลวถามวา ทานพระเรวตะไป
ไหน พวกเขาตอบอยางนี้วา ทานพระเรวตะนั้นไปเมืองสังกัสสะแลว ตอมา
ทานพระเรวตะไดออกจากเมืองสังกัสสะไปสูเมืองกัณณกุชชะแลว พระเถระ
ทั้งหลายพากันไปเมืองสังกัสสะ แลวถามวา ทานพระเรวตะไปไหน พวกเขา
ตอบอยางนี้วา ทานพระเรวตะนั้น ไปเมืองกัณณกุชชะแลว.
ครั้งนั้น ทานพระเรวตะไดไปจากเมืองกัณณกุชชะ สูเมืองอุทุมพร
จึงพระเถระทั้งหลายพากันไปเมืองกัณณกุชชะ แลวถามวา ทานพระเรวตะไป
ไหน พวกเขาตอบอยางนี้วา ทานพระเรวตะนั้นไปเมืองอุทุมพร.

พระวินัยปฎก จุลวรรค เลม ๗ ภาค ๒ - หนาที่ 541

ครั้งนั้น ทานพระเรวตะไดไปจากเมืองอุทุมพรสูเมืองลัคคฬปุระ จึง
ทานพระเถระทั้งหลายพากันไปเมืองอุทุมพร แลวถามวา ทาพระเรวตะไปไหน
พวกเขาตอบอยางนี้วา ทานพระเรวตะนั้นไปเมืองอิคคฬปุระ.
ครั้งนั้น ทานพระเรวตะไดไปจากเมืองคัคคฬปุระ สูสหชาตินคร
พระเถระทั้งหลายพากันไปเมืองอัคคฬปุระ แลวถามวา ทานพระเรวตะไปไหน
พวกเขาตอบอยางนี้วา ทานพระเรวตะนั้นไปสหชาตินครแลว พระเถระทั้งหลาย
ไปทันทานพระเรวตะที่สหชาตินคร.
ปุจฉาวิสัชนาวัตถุ ๑๐ ประการ
[๖๔๒] ครั้งนั้น ทานพระสมภูตสาณวาสี ไดกลาวกะทานพระยสกา.
กัณฑกบุตรวา ทานพระเรวตะรูปนี้ เปนพหูสูต ชํานาญในคัมภีร ทรงธรรม
ทรงวินัย ทรงมาติกา เปนผูฉลาด เฉียบแหลม เปนนักปราชญ มีความ
ละอาย มีความรังเกียจ ใครตอสิกขา ถาพวกเราจักถามปญหากะทานพระเรวตะ
ทานพระเรวตะสามารถจะยังราตรีทั้งสิ้น ใหลวงไป ดวยปญหาขอเดียวเทานั้น
ก็แลบัดนี้ ทานพระเรวตะจักเชิญพระอันเตวาสิกใหสวดสรภัญญะ ทานนั้น
เมื่อภิกษุรูปนั้น สวดสรภัญญะจบ พึงเขาไปหาทานพระเรวตะ แลวถามวัตถุ
๑๐ ประการนี้ ทานพระยสกากัณฑกบุตรรับคําของทานพระสัมภูตสาณวาสีแลว
ทานพระเรวตะไดเชิญพระอันเตวาสิก ใหสวดสรภัญญะแลว ทานพระยสกากัณฑกบุตร เมื่อภิกษุนั้นสวดสรภัญญะจบ ไดเขาไปหาทานพระเรวตะ อภิวาท
นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลวถามวา สิงคิโสณกัปปะ ควรหรือ ขอรับ.
พระเรวตะยอนถามวา สิงคิโลณกัปปะนั้น คืออะไร ขอรับ
ย. คือการเก็บเกลือไวในเขนงโดยตั้งใจวาจักปรุงในอาหารที่จืดฉัน
ควรหรือไม ขอรับ.
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ร. ไมควร ขอรับ.
ย. ทวังคุลกัปปะ ควรหรือไม ขอรับ.
ร. ทวังคุลกัปปะนั้น คืออะไร.
ย. คือการฉันโภชนะในวิกาลเมื่อตะวันบายลวงแลวสององคุลี ควร
หรือไม ขอรับ .
ร. ไมควร ขอรับ.
ย. คามันตรกัปปะ ควรหรือไม ขอรับ.
ร. คามันตรกัปปะนั้น คืออะไร ขอรับ.
ย. คือภิกษุฉันเสร็จ หามภัตรแลวคิดวา จักเขาละแวกบาน ในบัดนี้
ฉันโภชนะเปนอนติริตตะ ควรหรือไม ขอรับ .
ร. ไมควร ขอรับ.
ย. อาวาสกัปปะ ควรหรือไม ขอรับ.
ร. อาวาสกัปปะนั้น คืออะไร ขอรับ.
ย. คืออาวาสหลายแหง มีสีมาเดียวกัน ทําอุโบสถตางกัน ควรหรือ
ไม ขอรับ .
ร. ไมควร ขอรับ.
ย. อนุมติกัปปะ ควรหรือไม ขอรับ.
ร. อนุมติกัปปะนั้น คออะไร ขอรับ.
ย. คือสงฆเปนวรรคทํากรรม ดวยตั้งใจวา จักใหภิกษุที่มาแลว
อนุมัติ ควรหรือไม ขอรับ.
ร. ไมควร ขอรับ.
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ย. อาจิณณกัปปะ ควรหรือไม ขอรับ
ร. อาจิณณกัปปะนั้น คืออะไร ขอรับ
ย. คือการประพฤติวัตรดวยเขาใจวา นี้พระอุปชฌายของเราเคยประพฤติมา นี้พระอาจารยของเราเคยประพฤติมา ควรหรือไม ขอรับ
ร. อาจิณณกัปปะ บางอยางควร บางอยางไมควร ขอรับ
ย. อมถิตกัปปะ ควรหรือไม ขอรับ
ร. อมถิตกัปปะนั้น คืออะไร ขอรับ
ย. คือนมสดละความเปนนมสดแลว ยังไมถึงความเปนนมสม ภิกษุ
ฉันเสร็จ หามภัตรแลว จะดื่มนมนั้นอันเปนอนติริตตะ ควรหรือไม ขอรับ
ร. ไมควร ขอรับ
ย. ดืม่ ชโลคิ ควรหรือไม ขอรับ
ร. ชโลคินั้น คืออะไร ขอรับ
ย. คือการดื่มสุราอยางออนที่ยังไมถึงความเปนน้ําเมา ควรหรือไม
ขอรับ
ร. ไมควร ขอรับ
ย. ผาปูนั่งไมมีชาย ควรหรือไม ขอรับ
ร. ไมควร ขอรับ
ย. ทองและเงิน ควรหรือไม ขอรับ
ร. ไมควร ขอรับ
ย. ทานเจาขา พวกพระวัชชีบุตรชาวเมืองเวสาลีนี้แสดงวัตถุ ๑๐
ประการเหลานี้ ในเมืองเวสาลี ทานเจาขา ถาเชนนั้น พวกเราจงชวยกันยก
อธิกรณนี้ขึ้น ในภายหนาสภาพที่มิใชธรรมจักรุงเรื่อง ธรรมจักเสื่อมถอย สภาพ
ที่มิใชวินัยจักรุงเรื่อง วินัยจักเสื่อมถอย ในภายหนาพวกอธรรมวาทีจักมีกําลัง

พระวินัยปฎก จุลวรรค เลม ๗ ภาค ๒ - หนาที่ 544

พวกธรรมวาทีจักเสื่อมกําลัง พวกอวินัยวาที จักมีกําลัง พวกวินัยวาทีจักเสื่อม
กําลัง ทานพระเรวตะรับคําทานพระยสกากัณฑกบุตรแลว.
ปฐมภาณวาร จบ
[๖๔๓] พวกพระวัชชีบุตรชาวเมืองเวสาลีทราบขาววา พระยสกากัณฑกบุตร ปรารถนาจักยกอธิกรณนขี้ ึ้น กําลังแสวงหาฝกฝาย และขาววา
ไดฝกฝายจึงคิดตอไปวา อธิกรณนี้แล หยาบชา กลาแข็ง พวกเราจะพึงได
ใครเปนฝกฝายซึ่งเปนเหตุใหพวกเรามีกําลังกวาในอธิกรณนี้หนอ แลวคิดตอ
ไปวา ทานพระเรวตะนี้เปนพหูสูต ชํานาญในคัมภีร ทรงธรรม ทรงวินัย
ทรงมาติกา เปนผูฉลาดเฉียบแหลม เปนนักปราชญ มีความละอาย มีความ
รังเกียจ ใครตอสิกขา ถาพวกเราไดทานพระเรวตะเปนฝกฝาย เมื่อเปนเชนนี้
พวกเราจักมีกําลังกวาในอธิกรณนี้
ครั้งนั้น พวกพระวัชชีบุตร ชาวเมืองเวสาลี จัดแจงสมณบริขารเปน
อันมาก คือ บาตรบาง จีวรบาง ผาปูนั่งบาง กลองเข็มบาง ผากายพันธ
บาง ผากรองน้ําบาง ธมกรกบาง แลวขนสมณบริขารนั้นโดยสารเรือไปสู
สหชาตินคร ขึ้นจากเรือแลวพักผอนฉันภัตตาหารที่โคนไมแหงหนึ่ง.
เรื่องพระสาฬหเถระปริวิตก
[๖๔๔] ครั้งนั้น ทานพระสาฬหะ หลีกเรนอยูในที่สงัด เกิดความ
ปริวิตกแหงจิตขึ้นอยางนี้วา ภิกษุพวกไหนหนอ เปนธรรมวาที คือ พวก
ปราจีนหรือพวกเมืองปาฐา เมื่อทานกําลังพิจารณาธรรมและวินัยไดคิดตอไปวา
ภิกษุพวกปราจีนเปนอธรรมวาที ภิกษุ พวกเนืองปาฐาเปนธรรมวาที ขณะนั้น
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เทวดาผูอยูในชั้นสุทธาวาสตนหนึ่ง ทราบความปริวิตกแหงจิตของทานพระสาฬหะ ดวยจิตของตน ไดหายไปในเทวโลกชั้นสุทธาวาส มาปรากฏเฉพาะ
หนาทานพระสาฬหะเหมือนบุรุษที่มีกําลังเหยียดแขนที่คู หรือคูแขนที่เหยียด
ฉะนั้น แลวไดเรียนทานพระสาฬหะวา ถูกแลว ชอบแลว ทานพระสาฬหะ
ภิกษุพวกปราจีนเปนอธรรมวาที ภิกษุพวกเมืองปาฐาเปนธรรมวาที ถาเชนนั้น
ทานจงดํารงอยูตามธรรมเถิดขอรับ พระสาฬหะกลาววา เทวดา เมื่อกาลกอน
แลบัดนี้ อาตมาดํารงอยูตามธรรมแลว ก็แตวา อาตมายังทําความเห็นใหแจม
แจงไมไดกอนวา แมไฉนสงฆพึงสมมติเราเขาในอธิกรณนี้.
เรื่องพระอุตตรเถระ
[๖๔๕] ครั้งนั้น พวกพระวัชชีบุตรชาวเมืองเวสาลี ถือสมณบริขาร
นั้นเขาไปหาทานเรวตะแลวเรียนวา ทานเจาขา ขอพระเถระจงรับสมณบริขาร
คือ บาตร จีวร ผาปูนั่ง กลองเข็ม ผากายพันธ ผากรองน้ํา และธมกรก
พระเรวตะกลาววา อยาเลย ทานทั้งหลาย ไตรจีวรของเราบริบูรณ
แลว ไมปรารถนารับ
สมัยนั้น ภิกษุชื่ออุตตระมีพรรษา ๒๐ เปนอุปฏฐากของทานพระเรวตะ
ครั้งนั้น พวกพระวัชชีบตุ รชาวเมืองเวสาลีเขาไปหาทานพระอุตตระ แลวบอก
วา ขอทานอุตตระจงรับสมณบริขาร คือ บาตร จีวร ผาปูนั่ง กลองเข็ม
ผากายพันธ ผากรองน้ํา และธมกรก
พระอุตตระกลาววา อยาเลย ทานทั้งหลาย ไตรจีวรของผมบริบูรณ
แลวไมปรารถนารับ
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พวกพระวัชชีบุตรชาวเมืองเวสาลีกลาววา ทานอุตตระ คนทั้งหลาย
นอมถวายสมณบริขารแดพระผูมีพระภาคเจา ถาพระผูมีพระภาคเจาทรงรับ
พวกเขายอมดีใจเพราะการทรงรับนั้นแล ถาไมทรงรับ พวกเขาก็นอมถวาย
แดทานพระอานนทดวยเรียนวา ทานเจาขา ขอพระเถระจงรับสมณบริขาร
สมณบริขารที่พระเถระรับนั้น จักเหมือนสมณบริขารที่พระผูมีพระภาคเจาทรง
รับ ฉะนั้น ขอทานพระอุตตระจงรับสมณบริขารเถิด สมณบริขารที่ทานรับ
นั้น จักเปนเหมือนสมณบริขารที่พระเถระรับ ฉะนั้น
ครั้งนั้น ทานพระอุตตระถูกพวกพระวัชชีบุตรชาวเมืองเวสาลีแคนไค
อยู จึงรับจีวรผืนหนึ่งกลาววา ทานทั้งหลาย ทานพึงพูดสิ่งที่ทานตองการ
พวกพระวัชชีบุตรชาวเมืองเวสาลีกลาววา ขอทานพระอุตตระจงกลาว
คําเพียงเทานี้กะพระเถระวา ทานเจาขา ขอพระเถระจงพูดคํามีประมาณเทานี้
ในทามกลางสงฆวา พระผูมีพระภาคพระพุทธเจาทั้งหลาย ยอมเสด็จอุบัติ
ในปุรัตถิมชนบท พวกพระชาวปราจีนเปนธรรมวาที พวกพระชาวเมืองปาฐา
เปนอธรรมวาที
ทานพระอุตตระ รับคําของพวกพระวัชชีบตุ รชาวเมืองเวสาลีแลว เขา
ไปหาทานพระเรวตะ เรียนวา ทานเจาขา ขอพระเถระจงพูดคํามีประมาณ
เทานี้ในทามกลางสงฆวา พระผูมีพระภาคพุทธเจาทั้งหลายยอมเสด็จอุบัติใน
ปุรัตถิมชนบท พวกพระชาวปราจีนเปนธรรมวาที พวกพระชาวเมืองปาฐา
เปนอธรธมวาที
พระเถระกลาววา ภิกษุ เธอชวนเราในอธรรมหรือ แลวประณาม
ทานพระอุตตระ ครั้งนั้น พวกพระวัชชีบุตรชาวเมืองเวสาลีไดถามทานพระอุตตระวา ทานอุตตระ พระเถระพูดอยางไร
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พระอุตตระตอบวา ทานทั้งหลาย พวกเราทําเลวทรามเสียแลว พระเถระกลาววา ภิกษุ เธอชวนเราในอธรรมหรือ แลวประณามเรา
ว. ทานอุตตระ ทานเปนผูใหญ มีพรรษา ๒๐ มิใชหรือ
อ. ถูกละ ขอรับ แตผมยังถือนิสัยในพระเถระ.
สงฆมุงวินิจฉัยอธิกรณ
[๖๔๖] ครั้งนั้น สงฆปรารถนาจะวินิจฉัยอธิกรณนั้น ไดประชุมกัน
แลว ทานพระเรวตะจึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้.
ญัตติกรรมวาจา
ทานทั้งหลาย ขอสงฆจงฟงขาพเจา ถาพวกเราจักระงับ
อธิกรณนี้ในที่นี้ บางทีจะมีพวกภิกษุผถู ือมูลอธิกรณรื้อฟนขึ้นทําใหม
ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว อธิกรณนี้เกิดขึ้น ณ ทีใ่ ด สงฆ
พึงระงับอธิกรณนี้ในที่นนั้
ครั้งนั้น พระเถระทั้งหลายไดพากันไปเมืองเวสาลี มุงวินิจฉัยอธิกรณ
นั้น ครั้งนั้น พระสัพพกามีเปนพระสงฆเถระทั่วแผนดิน มีพรรษา ๑๒๐ แต
อุปสมบทเปนสัทธิวิหาริกของทานพระอานนทอาศัยอยูในเมืองเวสาลี ทาน
พระเรวตะไดกลาวกะทานพระสัมภูตสาณวาสีวา ทาน ผมจะเขาไปสูวิหารที่
พระสัพพกามีเถระอยู ทานพึงเขาไปหาทานพระสัพพกามีแตเชา แลวเรียนถาม
วัตถุ ๑๐ ประการนี้ ทานพระสัมภูตสาณวาสีรับเถระบัญชาแลว ครั้งนั้น ทาน
พระเรวตะเขาไปสูวิหารที่พระสัพพกามีเถระอยู เสนาสนะของทานพระสัพพกามีเขาจัดแจงไวในหอง เสนาสนะของทานพระเรวตะเขาจัดแจงไวที่หนามุขของ
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หอง ครั้นนั้น ทานพระเรวตะคิดวา พระผูเฒานี้ยังไมนอน จึงไมสําเร็จการ
นอน ทานพระสัพพกามีคิดวา พระอาคันตุกะรูปนี้เหนื่อยมา ยังไมนอน จึงไม
สําเร็จการนอน.
[๖๔๗] ครั้นถึงเวลาใกลรุง. แหงราตรี ทานพระสัพพกามีลุกขึ้น กลาว
กะทานพระเรวตะวา ทานผูเจริญ บัดนี้ ทานอยูดวยวิหารธรรมอะไรโดยมาก
ร. ทานเจาขา บัดนี้ ผมอยูดวยเมตตาวิหารธรรมโดยมาก
ส. ไดยินวา บัดนี้ ทานอยูดวยวิหารธรรมตื้นๆ โดยมากวิหารธรรม
ตื้น ๆ นี้ คือเมตตา.
ร. ทานเจาขา แมเมื่อกอนครั้งผมเปนคฤหัสถไดอบรมเมตตามา
เพราะฉะนั้น ถึงบัดนี้ ผมก็อยูดวยเมตตาวิหารธรรมโดยมาก และผมไดบรรลุ
พระอรหัตมานานแลว ทานเจาขา ก็บัดนี้พระเถระอยูดวยวิหารธรรมอะไร
โดยมาก
ส. ทานผูเจริญ บัดนี้ ฉันอยูดวยสุญญตาวิหารธรรมโดยมาก
ร. ทานเจาขา ไดยินวา บัดนี้ พระเถระอยูดวยวิหารธรรมของพระ
มหาบุรุษโดยมาก วิหารธรรมของพระมหาบุรุษนี้ คือ สุญญตสมาบัติ
ส. ทานผูเจริญ แมเมื่อกอนครั้งฉันเปนคฤหัสถ ไดอบรนสุญญตสมาบัติมาแลว เพราะฉะนั้น บัดนี้ ฉันจึงอยูดวยวิหารธรรม คือ สุญญตสมาบัติและฉันไดบรรลุพระอรหัตมานานแลว.
เรื่องพระสัมภูตสาณวาสีถาม
[๖๔๘] พระเถระทั้งสองสนทนากันมาโดยลําดับคางอยูเพียงเทานี้
ครั้งนั้น. ทานพระสัมภูตสาณวาสีมาถึงโดยลําดับจึงเขาไปหาทานพระสัพพกามี
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อภิวาทแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ไดเรียนถามวา ทานเจาขา พวกพระวัชชีบุตรชาวเมืองเวสาลีนี้ แสดงวัตถุ ๑๐ ประการในเมืองเวสาลี วาดังนี้ :๑. สิงคิโลณกัปปะ ควร
๒. ทวังคุลกัปปะ ควร
๓. คามันตรกัปปะ ควร
๔. อาวาสกัปปะ ควร
๕. อนุมัติกัปปะ ควร
๖. อาจิณณกัปปะ ควร
๗. อมถิตกัปปะ ควร
๘. ดืม่ ชโลคิ ควร
๙. ผาปูนั่งไมมีชาย ควร
๑๐. ทองและเงิน ควร
ทานเจาขา พระเถระไดศึกษาพระธรรมและพระวินัยเปนอันมากใน
สํานักพระอุปชฌายะ เมื่อพระเถระพิจารณาพระธรรมและพระวินัยอยูเปน
อยางไร ขอรับ ภิกษุพวกไหนเปนธรรมวาที คือ พวกปราจีน หรือพวก
เมืองปาฐา
พระสัพพกามียอนถามวา ทานไดศึกษาพระธรรมและพระวินัยเปนอัน
มากในสํานักอุปชฌายะ ก็เมื่อทานพิจารณาพระธรรมและพระวินัยอยูเปน
อยางไร ขอรับ ภิกษุพวกไหนเปนธรรมวาที คือ พวกปราจีน หรือพวกเมือง
ปาฐา
พระสัมภูตะตอบวา ทานเจาขา เมื่อผมพิจารณาพระธรรมและพระวินัย
เปนอยางนี้ ขอรับ ภิกษุพวกปราจีนเปนอธรรมวาที ภิกษุพวกเมืองปาฐา
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เปนธรรมวาที แตวาผมยังทําความเห็นใหแจมแจงไมไดกอนวา แมไฉน สงฆ
พึงสมมติผมเขาในอธิกรณนี้
พระสัพพกามีกลาววา แมเมื่อผมพิจารณาพระธรรมและพระวินัยอยูก็
เปนอยางนี้ ขอรับ ภิกษุพวกปราจีนเปนอธรรมวาที ภิกษุพวกเมืองปาฐาเปน
ธรรมวาที แตวาผมยังทําความเห็นใหแจมแจงไมไดกอนวา แมไฉน สงฆพึง
สมมติผมเขาในอธิกรณนี้.
สมมติภกิ ษุเปนพวกปราจีนและปาฐา
[๖๔๙] ครั้งนั้น สงฆประสงคจะวินิจฉัยอธิกรณนั้น จึงประชุมกัน
ก็เมื่อสงฆกําลังวินิจฉัยอธิกรณนั้น เสียงอื้อฉาวเกิดขึ้นไมสิ้นสุด และไมเขาใจ
ขอความของถอยคําที่กลาวแลวสักขอเดียว ทานพระเรวตะจึงประกาศใหสงฆ
ทราบดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้ :ญัตติกรรมวาจา
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา เมื่อพวกเราวินิจฉัยอธิกรณ
นี้อยู เสียงอือ้ ฉาวเกิดขึ้นไมสิ้นสุด. และไมเขาใจขอความของถอยคํา
ที่กลาวแลวสักขอเดียว ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว สงฆ
พึงระงับอธิกรณนี้ดวยอุพพาหิกวิธี.
สงฆคัดเลือกภิกษุ รูปเปนพวกปราจีน ๔ รูปเปนพวกเมืองปาฐา
คือ ทานพระสัพพกามี ๑ ทานพระสาฬหะ ๑ ทานพระอุชชโสภิตะ ๑ ทาน
พระวาสภคามิกะ ๑ เปนฝายภิกษุพวกปราจีน ทานพระเรวตะ ๑ ทานพระ-
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สัมภูตสาณวาสี ๑ ทานพระยสกากัณฑกบุตร ๑ ทานพระสุมน ๑ เปนฝาย
ภิกษุพวกเมืองปาฐา ครั้งนั้น ทานพระเรวตะประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติ
ทุติยกรรมวาจา วาดังนี้:ญัตติทุติยกรรมวาจา
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา เมื่อพวกเราวินิจฉัยอธิกรณ
นี้อยู เสียงอือ้ ฉาวเกิดขึ้นไมสั้นสุด และไมเขาใจขอความของถอยคํา
ที่กลาวแลวสักขอเดียว ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว สงฆ
พึงสมมติภิกษุ ๔ รูปใหเปนพวกปราจีน ๔ รูปใหเปนพวกเมื่องปาฐา
เพื่อระงับอธิกรณนี้ดวยอุพพาหิกวิธี นี้เปนญัตติ.
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา เนื้อพวกเราวินิจฉัยอธิกรณ
นี้อยู เสียงอือ้ ฉาวเกิดขึ้นไมสิ้นสุด และไมเขาใจขอความของถอยคํา
ที่กลาวแลวสักขอเดียว สงฆสมมติภกิ ษุ ๔ รูปใหเปนพวกปราจีน
๔ รูปใหเปนพวกเมื่องปาฐา เพื่อระงับอธิกรณนี้ดวยอุพพาหิกวิธี
การสมมตภิกษุ ๔ รูปใหเปนพวกปราจีน ๔ รูปใหเปนพวกเมืองปาฐา
เพื่อระงับอธิกรณนี้ ดวยอุพพาหิกวิธี ชอบแกทานผูใด. ทานผูนั้น
พึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทา นผูใด ทานผูนั้นพึงพูด.
สงฆสมมตภิกษุ ๔ รูปใหเปนพวกปราจีน ๔ รูปใหเปนพวก
เมื่องปาฐา เพื่อระงับอธิกรณนี้ดวยอุพพาหิกวิธีแลว ชอบแกสงฆ
เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไว ดวยอยางนี้.
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เรื่องพระอชิตะ
[๖๕๐] โดยสมัยนัน้ แล พระอชิตะมีพรรษาได ๑๐ เปนผูสวด
ปาติโมกขแกสงฆ ครัง้ นั้น สงฆสมมติทานพระอชิตะใหเปนผูปูอาสนะเพื่อ
พระเถระทั้งหลาย พระเถระทั้งหลายคิดกันวา พวกเราจะระงับอธิกรณนี้ ณ
ที่ไหนหนอ แลวคิดตอไปวา วาลิการามนี้แล เปนรมณียสถาน มีเสียงนอย
ไมมีเสียงเอ็ดอึง ถาไฉนพวกเราจะพึงระงับอธิกรณนี้ ณ วาลิการาม ครั้งนั้น
พระเถระทั้งหลายที่ประสงคจะวินิจฉัยอธิกรณนั้น ไดพากันไปวาลิการาม.
สมมติตนเปนผูถามและแก
[๖๕๑] ครั้งนั้น ทานพระเรวตะประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:ญัตติกรรมวาจา
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ถาความพรอมพรั่งของ
สงฆถึงที่แลว ขาพเจาพึงถามพระวินัยกะทานพระสัพพกามี.
ทานพระสัพพกามีประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:ญัตติกรรมวาจา
ทานทั้งหลาย ขอสงฆจงฟงขาพเจา ถาความพรอมพรั่ง
ของสงฆถึงที่แลว ขาพเจาอันพระเรวตะถามพระวินัยแลวจะพึงแก.
ถามและแกวัตถุ ๑๐ ประการ
[๖๕๒] ครั้งนั้น ทานพระเรวตะถามทานพระสัพพกามีวา สิงคิโลณกัปปะควรหรือ ขอรับ.
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พระสัพพกามียอนถามวา สิงคิโลณกัปปะนั้น คืออะไร ขอรับ.
ร. คือ การเก็บเกลือไวในเขนงโดยตั้งใจวา จักปรุงในอาหารที่จืดฉัน
ควรหรือ ขอรับ.
ส. ไมควร ขอรับ.
ร. ทรงหามไวที่ไหน.
ส. ในเมืองสาวัตถี ปรากฏในคัมภีรสุตตวิภังค.
ร. ตองอาบัติอะไร.
ส. ตองอาบัติปาจิตตีย ในเพราะอาหารที่ทําการสั่งสม.
ร. ทานเจาขา ขอสงฆจงพึงขาพเจา วัตถุที่ ๑ นี้ สงฆวินิจฉัยแลว
แมเพราะเหตุนี้ วัตถุนี้ จึงผิดธรรม ผิดวินัย หลีกเลี่ยงสัตถุศาสน.
ขอที่ ๑ นี้ ขาพเจาขอลงคะแนน.
[๖๕๓] ร. ทวังคุลกัปปะ ควรหรือไม ขอรับ.
ส. ทวังคุลกัปปะนั้น คืออะไร ขอรับ.
ร. คือ การฉันโภชนะในวิกาล เมื่อตะวันบายลวงแลวสององคุลี ควร
หรือไม ขอรับ.
ส. ไมควร ขอรับ.
ร. ทรงหามไวที่ไหน.
ส. ในเมืองราชคฤห ปรากฏในคัมภีรสุตตวิภังค.
ร. ตองอาบัติอะไร.
ส. ตองอาบัติปาจิตตีย ในเพราะฉันโภชนะในเวลาวิกาล.
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ร. ทานเจาขา ขอสงฆจงพึงขาพเจา วัตถุที่ ๒ นี้สงฆวินิจฉัยแลว
แมเพราะเหตุนี้ วัตถุนี้จงึ ผิดธรรม ผิดวินัย หลีกเลี่ยงสัตถุศาสน ขอที่ ๒ นี้
ขาพเจาขอลงคะแนน.
[๖๕๔] ร. คามันตรกัปปะ ควรหรือไม ขอรับ .
ส. คามันตรกัปปะนั้น คืออะไร ขอรับ.
ร. คือ ภิกษุฉันเสร็จหามภัตรแลวคิดวา จักเขาละแวกบาน ในบัดนี้
ฉันโภชนะเปนอนติริตตะ ควรหรือไม ขอรับ.
ส. ไมควร ขอรับ.
ร. ทรงหามไวที่ไหน.
ส. ในเมืองสาวัตถี ปรากฏในคัมภีรสุตตวิภังค
ร. ตองอาบัติอะไร.
ส. ตองอาบัติปาจิตตีย ในเพราะฉันโภชนะเปนอนติริตตะ
ร. ทานเจาขา ขอสงฆจงพึงขาพเจา วัตถุที่ ๓ นี้ สงฆวินิจฉัยแลว
แมเพราะเหตุนี้ วัตถุนจี้ ึงผิดธรรม ผิดวินัย หลีกเลี่ยงสัตถุศาสน ขอที่ ๓ นี้
ขาพเจาขอลงคะแนน.
[๖๕๕] ร. อาวาสกัปปะ ควรหรือไม ขอรับ.
ส. อาวาสกัปปะนั้น คืออะไร ขอรับ.
ร. คืออาวาสหลายแหง มีสีมาเดียวกัน. ทําอุโบสถตางกัน ควรหรือ
ไม ขอรับ.
ส. ไมควร ขอรับ.
ร. ทรงหามไวที่ไหน.
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ส. ในเมืองราชคฤห ปรากฏในคัมภีรอุโบสถสังยุต.
ร. ตองอาบัติอะไร.
ส. ตองอาบัติทุกกฏ เพราะละเมิดวินัย.
ร. ทานเจาขา ขอสงฆจงพึงขาพเจา วัตถุที่ ๔ นี้ สงฆวินิจฉัยแลว
แมเพราะเหตุนี้ วัตถุนี้จงึ ผิดธรรม ผิดวินัย หลีกเลี่ยงสัตถุศาสน ขอที่ ๔ นี้
ขาพเจาขอลงคะแนน.
[ ๖๕๖] ร. อนุมติกัปปะ ควรหรือไม ขอรับ.
ส. อนุมติกัปปะนั้น คืออะไร.
ร. คือ สงฆเปนวรรคทํากรรม ดวยตั้งใจวา จักใหภิกษุที่มาแลว
อนุมัติ ควรหรือไม ขอรับ.
ส. ไมควร ขอรับ.
ร. ทรงหามไวที่ไหน .
ส. ในเมืองจัมเปยยกะ ปรากฏในเรื่องวินัย.
ร. ตองอาบัติอะไร.
ส. ตองอาบัติทุกกฏ ในเพราะละเมิดวินัย.
ร. ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา วัตถุที่ ๕ นี้ สงฆวินิจฉัยแลว
แมเพราะเหตุนี้ วัตถุนี้จงึ ผิดธรรม ผิดวินัย หลีกเลี่ยงสัตถุศาสน ขอที่ ๕ นี้
ขาพเจาขอลงคะแนน.
[๖๕๗] ร. อาจิณณกัปปะ ควรหรือไม ขอรับ.
ส. อาจิณกัปปะนั้น คืออะไร ขอรับ.
ร. คือ การประพฤติวัตรดวยเขาใจวา นี้พระอุปชฌายะของเราเคย
ประพฤติมา นี้พระอาจารยของเราเคยพระพฤติมา ควรหรือไม ขอรับ.
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ส. อาจิณณกัปปะบางอยางควร บางอยางไมควร ขอรับ.
ร. ทานเจาขา ขอสงฆจงพึงขาพเจา วัตถุที่ ๖ นี้ สงฆวินิจฉัยแลว
แมเพราะเหตุนี้ วัตถุนี้จงึ ผิดธรรม ผิดวินัย หลีกเลี่ยงสัตถุศาสน ขอที่ ๖ นี้
ขาพเจาขอลงคะแนน.
[๖๕๘] ร. อมถิตกัปปะ ควรหรือไม ขอรับ.
ส. อมถิตกัปปะนั้น คืออะไร ขอรับ.
ร. คือ นมสดละความเปนนมสดแลว ยังไมถึงความเปนนมสม ภิกษุ
ฉันเสร็จ หามภัตแลว จะดื่มนมนั้นอันเปนอนติริตตะ ควรหรือไม ขอรับ.
ส. ไมควร ขอรับ.
ร. ทรงหามไวที่ไหน.
ส. ในเมืองสาวัตถี ปรากฏในคัมภีรสุตตวิภังค
ร. ตองอาบัติอะไร.
ส. ตองอาบัติปาจิตตีย ในเพราะฉันโภชนะอันเปนอนติริตตะ.
ร. ทานเจาขา ขอสงฆจงพึงขาพเจา วัตถุที่ ๗ นี้ สงฆวินิจฉัยแลว
แมเพราะเหตุนี้ วัตถุนี้จงึ ผิดธรรม ผิดวินัย หลีกเลี่ยงสัตถุศาสน ขอที่ ๗ นี้
สงฆวินิจฉัยแลว แมเพราะเหตุนี้ วัตถุนี้จึงผิดธรรม ผิดวินัย หลีกเลีย่ ง
สัตถุสาสนขอที่ ๗ นี้ ขาพเจาขอลงคะแนน.
[๖๕๙] ร. การดื่มชโลคิ ควรหรือไม ขอรับ.
ส. ชโลคินั้น คืออะไร ขอรับ.
ร. คือ การดื่มสุราอยางออนที่ยังไมถึงความเปนน้ําเมา ควรหรือไม
ขอรับ.
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ส. ไมควร ขอรับ
ร. ทรงหามไวที่ไหน.
ส. ในเมืองโกสัมพี ปรากฏในคัมภีรสุตตวิภังค.
ร. ตองอาบัติอะไร.
ส. ตองอาบัติปาจิตตีย ในเพราะดื่มสุราและเมรัย
ร. ทานเจาขา ขอสงฆจงพึงขาพเจา วัตถุที่ ๘ นี้ สงฆวนิ ิจฉัยแลว
แมเพราะเหตุนี้ วัตถุนจี้ ึงผิดธรรม ผิดวินัย หลีกเลี่ยงสัตถุศาสน ขอที่ ๘ นี้
ขาพเจาขอลงคะแนน.
[๖๖๐] ร. ผาปูนงั่ ไมมีชาย ควรหรือไม ขอรับ.
ส. ไมควร ขอรับ .
ร. ทรงหามไวที่ไหน.
ส. ในเมืองสาวัตถี ปรากฏในคัมภีรสุตตวิภังค.
ร. ตองอาบัติอะไร.
ส. ตองอาบัติปาจิตตีย ที่ตองตัดเสีย.
ร. ทานเจาขา ของสงฆจงพึงขาพเจา วัตถุที่ ๙ นี้ สงฆวินิจฉัยแลว
แมเพราะเหตุนี้ วัตถุนี้จงึ ผิดธรรม ผิดวินัย หลีกเลี่ยงสัตถุศาสน ขอที่ ๙ นี้
ขาพเจาขอลงคะแนน.
[๖๖๐] ร. ทองและเงิน ควร หรือไม ขอรับ.
ส. ไมควร ขอรับ.
ร. ทรงหามไวที่ไหน.
ส. ในเมืองราชคฤห ปรากฏในคัมภีรสุตตวิภังค.
ร. ตองอาบัติอะไร.
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ส. ตองอาบัติปาจิตตีย เพราะรับทองและเงิน.
ร. ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา วัตถุที่ ๑๐ นี้ สงฆวินิจฉัย
แลวแมเพราะเหตุนี้ วัตถุนี้จึงผิดธรรม ผิดวินัย หลีกเลี่ยงสัตถุศาสน ขอที่
๑๐ นี้ ขาพเจาขอลงคะแนน.
[๖๖๒] ร. ทานเจาขา ขอสงฆจงพึงขาพเจา วัตถุ ๑๐ ประการนี้
สงฆวินิจฉัยแลว แมเพราะเหตุนี้ วัตถุ ๑๐ ประการนี้ จึงผิดธรรม ผิดวินัย
หลีกเลี่ยงสัตถุศาสน.
[๖๖๓] พระสัพพกามีกลาววา ทานทั้งหลาย อธิกรณนนั่ สงฆชําระ
แลว สงบระงับเรียบรอยดีแลว อนึง่ ทานพึงถามวัตถุ ๑๐ ประการนี้กะผม
แมในทามกลางสงฆ เพื่อประกาศใหภิกษุเหลานั้นรูทั่วกัน.
ครั้งนั้น ทานพระเรวตะไดถามวัตถุ ๑๐ ประการนี้กะทานพระสัพพกามีแมในทามกลางสงฆ ทานพระสัพพกามี อันทานพระเรวตะถามแลว ๆ
ไดวิสัชนาแลว.
ก็ในสังคายนาพระวินัยครั้งนี้ มีภิกษุ ๗๐๐ รูป ไมหยอน ไมเกิน
เพราะฉะนั้น การสังคายนาพระวินัยครั้งนี้ บัณฑิตจึงเรียกวา แจง ๗๐๐
ดังนี้แล
สัตตสติกขันธกะ ที่ ๑๒ จบ
ในขันธกะนี้มี ๒๕ เรื่อง
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หัวขอประจําขันธกะ
[๖๖๔] เรื่องวัตถุ ๑๐ เรื่องเทน้ําใหเต็มถาดสัมฤทธิ์ เรื่องลงปฏิสารณียกรรม เรื่องเขาไปในเมืองเวสาลีกับทูต เรือ่ งเศราหมองของพระจันทร
พระอาทิตย ๔ อยาง เรื่องความเศราหมองของสมณะอีก ๔ อยาง เรื่องรับทอง
และเงิน เรือ่ งพระยสไปปรากฏตัวที่เมืองโกสัมพี เรื่องภิกษุชาวเมืองปาฐา
เรื่องแสวงหาพวก เรื่องเมืองโสเรยยะ เรื่องเมืองสังกัสสะ เรื่องเมืองกัณณกุชชะ เรื่องไปเมืองอุทุมพร เรื่องไปเมืองสหชาติ เรื่องอาราธนาสวดสรกัญญะ
เรื่องพระวัชชีบุตรชาวเมืองเวสาลีไดทราบขาว เรื่องพวกเราจะไดใครหนอเปน
ฝกฝาย เรื่องจัดแจงสมณบริขารมีบาตรเปนตน เรื่องโดยสารเรือไปไกล เรื่อง
ทานพระอุตตระรับคํา เรื่องถูกตําหนิรายแรง เรื่องสงฆไปเมืองเวสาลี เรื่อง
เมตตา เรื่องสงฆระงับอธิกรณดวยอุพพาหิกวิธี.
หัวขอประจําขันธกะ จบ
จุลวรรค ภาค ๒ จบ
พระวินัยปฏก เลม ๗ จบ
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สัตตสติกักขันธก วรรณนา
วินิจฉัยในสัตตสติกักขันธกะ พึงทราบดังนี้ :บทวา ภิกขฺ ุคฺเคน มีความวา ภิกษุวัชชีบุตร ชาวเมืองเวสาลี นับ
ภิกษุทั้งหลายตามจํานวนภิกษุแลว จัดสวนไวมีประมาณเทานั้น.
บทวา มหิกา ไดแก หมอกในคราวหิมะตก.
บทวา อวิชฺชานีวุตา ไดแก ผูอันอวิชชาปดบังแลว.
บทวา โปสา ไดแก บุรุษ. ชือ่ วาผูชื่นชมนักซึ่งปยรูป เพราะ
เพลินนัก คือ กระหยิ่ม ปรารถนาซึ่งปยรูป.
บทวา อวิทฺทสุ ไดแก ไมรู ชือ่ วาผูมีุลีดวยธุลีคือราคะ. ชื่อวา
ผูเปนเพียงดังมฤค เพราะเปนผูคลายมฤค. ชื่อวาผูมีตัณหาเครื่องนําไปสูภพ
เพราะเปนไปกับดวยตัณหาเครื่องนําไปสูภพ.
บาทคาถาวา วฑฺเฒนฺติ กฏสึ โฆร มีความวา ยอมยังภูมิเปน
ที่ทิ้งซากศพใหหนาขึ้นเนือง ๆ. ก็แลเมื่อยังภูมิเปนที่ทิ้งซากศพใหหนาขึ้น
เนือง ๆ อยางนั้น ชื่อวายอมถือเอาภพใหมที่นากลัว คือวายอมเกิดอีก ฉะนี้
แล.
ขอวา ปาปก โน อาวุโส กต มีความวา ผูมีอายุ กรรมลามก
อัน เราทั้งหลายกระทําแลว.
บทวา ภุมฺมิ นี้ ซึง่ มีอยูใน คําวา กตเมน ตฺว ภุมฺมิ วิหาเรน
นี้ เปนคําไพเราะ.
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ไดยินวา ทานพระสัพพกามี ผูประสงคจะกลาวคําอันไพเราะจึงเรียก
ภิกษุใหมทั้งหลาย อยางนั้น .
บทวา กุลฺลกวิหาเรน ไดแก ธรรมเปนที่อยูอันตื้น.
[วาดวยสิงคิโลณกัปปะ]
สองบทวา สาวตฺถิยา สุตฺตวิภงฺเค มีความวา เกลือเขนงนี้เปน
ของอันพระผูมีพระภาคเจาทรงหามแลวในสุตตวิภังค อยางไร ? จริงอยู ใน
สุตตวิภังคนั้น เกลือเขนงเปนของอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ของภิกษุรับ
ประเคนแลวในวันนี้ ควรเพื่อฉันในวันอื่นอีก ชื่อวาเปนของสันนิธิ ดังนี้แลว
ตรัสอาบัติหามอีกวา ภิกษุมีความสําคัญในของเคี้ยวของฉันที่รับประเคนไว
คางคืน วามิไดรับประเคนไวคางคืน เคี้ยวของเคี้ยวก็ดี ฉันของฉันก็ดี ตอง
ปาจิตตีย.
ในสุตตวิภังคนั้น อาจารยพวกหนึ่งเขาใจวา ก็ สิกขาบทนี้พระผูมี
พระภาคเจาตรัสแลววา โย ปน ภิกขฺ ุ สนฺนิธิการก ขาทนีย วา โภชนีย
วา เปนอาทิ แตธรรมดาเกลือนี้ ไมถึงความเปนสันนิธิ เพราะเปนยาวชีวิก
ภิกษุรับประเคนอามิสที่ไมเค็มแมใดดวยเกลือนั้น แลวฉันพรอมกับเกลือนั้น
อามิสนั้น อันภิกษุรับประเคนในวันนั้นเทานั้น เพราะเหตุนั้น อันอาบัติทุกกฏ
ในเพราะเกลือที่รับประเคนกอนนี้ พึงมี เพราะพระบาลีวา ภิกษุทั้งหลาย
วัตถุเปนยาวชีวก ภิกษุรบั ประเคนในวันนั้น พรอมกับวัตถุเปนยาวกาลิกควร
ในกาล ไมควรในวิกาล.*
* มหาวคฺค. ทติย. ๑๓๒.
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อาจารยเหลานั้น อันปรวาที่พึงกลาวแกวา แมอาบัติทุกกฏก็ไมพึงมี
ตามมติของพวกทาน ดวยวา บรรดาเกลือและอามิสที่ไมเค็มนี้ เกลือซึ่งเปน
ยาวชีวิก หาไดรับประเคนในวันนั้นไม อามิสที่ไมเค็มซึ่งเปนยาวกาลิกเทานั้น
รับประเคนในวันนั้น และอามิสนั้นภิกษุหาไดบริโภคในเวลาวิกาลไม หรือ
หากวา พวกทานสําคัญอาบัติทุกกฏ เพราะพระบาลีวา วิกาเล น กปฺปติ
ดังนี้ ไซร แมอาบัติปาจิตตีย เพราะในวิกาลโภชน จะไมพึงมี แกภกิ ษุผู
บริโภคยาวกาลิกซึ่งปนกับยาวชีวิก ในเวลาวิกาล. เพราะเหตุนั้น ทานไมพึง
ฉวยเอาแตเพียงพยัญชนะ พึงพิจารณาดูใจความ
ในคําวา วิกาเล กปฺปติ นี้ มีเนื้อความดังนี้ :ยาวชีวิกกับยาวกาลิก ทีร่ ับประเคนในวันนั้น ถาวา เปนของมีรส
เจือกันได ยอมเปนของมีคติอยางยาวกาลิกแท. เพราะเหตุนั้นทุกกฏชื่อวาไมมี
ในคําวา กาเล กปฺปติ วิกาเล น กปฺปติ นี้ เพราะสิกขาบทนี้วา
โย ปน ภิกขฺ ุ วิกาเล ขาทนีย วา โภชนีย วา ดังนี้เปนอาทิ แต
ยอมมีในเพราะยาวชีวิก มีรสเจือปนกับยาวกาลิกนี้ดวยสักวา คําวา น กปฺปติ.
ยาวชีวิกที่รับประเคนในวันนั้น มีรสเจือปนยาวกาลิก ไมควรในวิกาล
คือ เปนกาลิกที่นํามาซึ่งปาจิตตีย เพราะวิกาลโภชนฉันใดเลย ยาวชีวิกแมที่
รับประเคนในวันนี้ มีรสเจือปนกับยาวกาลิกในวันอื่นอีก ไมควร คือ เปน
กาลิกนํามาซึ่งปาจิตตียเพราะฉันของเปนสันนิธิ ขอนี้ก็ฉันนั้น. ภิกษุแมไมรูอยู
ซึ่งกาลิกนั้นวา นี้เปนของที่ทําการสะสม ยอมไมพน (จากอาบัติ).
จริงอยู คํานี้อันพระธรรมสังคาหกาจารยกลาวแลววา ภิกษุมีความ
สําคัญในของเคี้ยวของฉันที่รับประเคนไวคางคืน วานี้ไดรับประเคนไวคางคืน
เคี้ยวของเคี้ยวก็ดี ฉันของฉันก็ดี ตองอาบัติปาจิตตีย เพราะเหตุนั้น คําตอบ
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ที่วา สาวตฺถิยา สุตฺตวิภงฺเค นี้ จึงเปนคําตอบที่หมดจดดี แหงคําถาม
ที่วา กตฺถ ปฏิกฺขิตฺต นี.้
[วาดวยอาวาสกัปปะ ]
คําวา ราชคเห อุโปสถสยุตฺเต นี้ อันพระสังคาหกเถระกลาว
หมายเอาพระพุทธพจนนี้วา ภิกษุทั้งหลาย ในอาวาสเดียวกัน ไมควรสมมติ
โรงอุโบสถ ๒ แหง ภิกษุไดพึงสมมติ ภิกษุนั้นตองทุกกฏ.
ขอวา วินยาติสาเร ทุกฺกฏ มีความวา เปนทุกกฏ เพราะละเมิด
พระวินัยนี้วา ภิกษุทั้งหลาย ในอาวาสเดียวกัน ไมควรสมมติโรงอุโบสถ
๒ แหง นีแ้ ล.
[วาดวยอนุมติกัปปะ]
คําวา จมฺเปยฺยเก วินยวตฺถุสฺมึ นี้ พระสังคาหกเถระกลาวหมาย
เอาเรื่องวินัย อันมาแลวในจัมเปยยักขันธกะ เริม่ ตนอยางนี้วา อธมฺเมน
เจ ภิกขฺ เว วคฺคกมฺม อกมฺน น จ กรณีย ดังนี้.
คําวา เอกจฺโจ กปฺปติ นี้ พระสังคาหกเถระกลาวหมายเอาความ
ประพฤติที่เปนธรรม.

[วาดวยอทสกนิสีทนกัปปะ]
จริงอยู คําวา เฉทนเก ปาจิตฺติย นี้ มาแลวในสุตตวิภังควา
ผาปูนั่งที่มีชาย เรียกชื่อวา นิสีทนะ เพราะเหตุนั้น เฉพาะชายประมาณคืบ
หนึ่ง อันภิกษุยอมไดเกินกวา ๒ คืบสุคตขึ้นไป.
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คําวา เปนปาจิตตีย มีการตัดเปนวินัยกรรม แกภิกษุผูใหกาวลวง
ประมาณนั้น นี้ ยอมเปนคําปรับไดทีเดียว แกภิกษุผูทําตามประมาณนั้น
เวนชายเสีย. เพราะเหตุนั้น ทานพระสัพพกามี อันทานพระเรวตะถามวา ตอง
อาบัติอะไร ? จึงตอบวา ตองปาจิตตีย ในเฉทนกสิกขาบท อธิบายวา ตอง
อาบัติปาจิตตียอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสไวในเฉทนกสิกขาบท.
คําที่เหลือในที่ทั้งปวง ตื้นทั้งนั้น ฉะนี้แล.
สัตตสติกักขันธก วรรณนา ในอรรถกถา
ชื่อสมันตปาสาทิกา จบ
คาถาสรูป
ขันธกะ ๒๒ ประเภท สงเคราะห
ดวยวรรค ๒ อัน พระผูมีพระภาคเจาผูทรงละ
ทุกข คือ เบญจขันธเสีย ตรัสแลวในพระศาสนา วรรณนาขันธกะเหลานี้นั้น สําเร็จ
แลวปราศจากอันตรายฉันใด แมความหวัง
อันงามทั้งหลาย ของสัตวมีปราณจงสําเร็จ
ฉันนั้นเถิด ฉะนี้แล.
ในจุลลวรรคนี้ มีขันธกะ คือ กัมมักขันธกะ ปาริวาสิกักขันธกะ สมุจจยักขันธกะ
สมถักขันธกะ ขุททกวัตถุกขันธกะ เสนาสนักขันธกะ สังฆเภทักขันธกะ วัตตักขันธกะ
ปาติโมกขัฏฐปนักขันธกะ ภิกขุนิกขันธกะ
ปญจสติกักขันธกะ และสัตตสติกักขันธกะ
จบแลว.

