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                                                 พระวนิัยปฎก   
                                                           เลม ๗  
                                                จุลวรรค ภาค ๒   
           ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น    
                                                ขุททกวัตถุขันธกะ     
                                          เร่ืองพระฉัพพัคคีย วัตรในการอาบน้ํา    
         [๑] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพทุธเจาประทับอยู ณ พระเวฬวุันวิหาร อันเปน 
สถานท่ีพระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตกรุงราชคฤห คร้ังนั้นแลพระฉัพพัคคียอาบน้ํา  
สีกาย คือ ขาบาง แขนบาง อกบาง หลังบาง ท่ีตนไม  ชาวบานเห็นแลวเพงโทษ ติเตียน  
โพนทะนาวา ไฉนพระสมณะเช้ือสายพระ  ศากยบุตรท้ังหลายอาบน้ํา จึงสีกาย คือ ขาบาง  
แขนบาง อกบาง หลังบาง ท่ีตนไม เหมือนพวกนักมวยผูชกกันดวยหมัด เหมือนพวกชาวบาน 
ผูชอบแตงผิวเลา ภิกษุท้ังหลายไดยินพวกนั้นเพงโทษ ตเิตียน โพนทะนาอยู ... จึงกราบทูลเร่ือง 
นั้นแดพระผูมีพระภาค   
                                          ประชุมสงฆทรงสอบถาม  
         ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภิกษุสงฆในเพราะเหตุเปนเคา  มูลนั้น ใน 
เพราะเหตุแรกเกิดนัน้ แลวทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุ ท้ังหลาย ขาววา ภิกษุฉัพพัคคีย 
อาบน้ํา สีกาย คือ ขาบาง แขนบาง อกบางหลังบาง ท่ีตนไม จริงหรือ   
         ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพทุธเจาขา   
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                                                          ทรงติเตียน 
         พระผูมีพระภาคพุทธเจา ทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย การกระทําของโมฆบุรุษ 
เหลานั้นนัน่ ไมเหมาะสม ไมสม ไมควร มิใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา ไฉน  
โมฆบุรุษเหลานั้นอาบน้ําจึงสีกาย คือ ขาบาง แขนบาง อกบาง  หลังบาง ท่ีตนไมเลา การ 
กระทําของโมฆบุรุษเหลานัน้นั่น ไมเปนไปเพื่อความ เล่ือมใส ของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส ... คร้ัน 
แลวทรงทําธรรมมีกถารับส่ังกะภิกษุ    ท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุอาบน้ํา ไมพึงสีกาย ท่ีตนไม  
รูปใดสี ตอง    อาบัติทุกกฏ ฯ  
         [๒] สมัยตอมา พระฉัพพัคคียอาบน้าํ สีกาย คือ ขาบาง แขนบาง  อกบาง หลังบาง  
ท่ีเสา ชาวบานเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระ สมณะเช้ือสายพระศากยบุตรท้ังหลาย 
อาบน้ํา จึงไดสีกาย คือ ขาบาง แขนบาง อกบาง หลังบาง ท่ีเสา เหมือนพวกนักมวยผูชก 
กันดวยหมัด เหมือนพวกชาว   บานผูชอบแตงผิวเลา ภกิษุท้ังหลายไดยนิพวกนั้นเพงโทษ ติเตียน  
โพนทะนาอยู ...จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค   
         พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา ...จริงหรือ  
         ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพทุธเจาขา  
         พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียน ... คร้ันแลวทรงทําธรรมีกถารับส่ังกะภิกษท้ัุงหลายวา 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุอาบน้ําไมพึงสีกายท่ีเสา รูปใดสี ตอง อาบัติทุกกฏ ฯ  
         [๓] สมัยตอมา พระฉัพพัคคียอาบน้ํา สีกาย คือ ขาบาง แขนบาง อกบาง หลังบาง 
ท่ีฝา ชาวบานเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระ  สมณะเช้ือสายพระศากยบุตรท้ังหลาย 
อาบน้ํา จึงไดสีกาย คือ ขาบาง แขนบาง อกบาง หลังบาง ท่ีฝา เหมือนพวกนักมวยผูชก 
กันดวยหมัด เหมือนพวกชาวบานผู  ชอบแตงผิวเลา ...  
         พระผูมีพระภาค ... รับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุ  อาบน้ํา ไมพึงสีกาย 
ท่ีฝา รูปใดสี ตองอาบัติทุกกฏ ฯ 
         [๔] สมัยตอมา พระฉัพพัคคียอาบน้ํา ยอมอาบในสถานท่ีอันไมสม ควร ชาวบานเพงโทษ 
ติเตียน โพนทะนาวา ... เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภคกาม    ภิกษุท้ังหลายไดยินพวกนัน้เพงโทษ 
ติเตียน โพนทะนาอยู ... จึงกราบทูลเร่ืองนั้น  แดพระผูมีพระภาค    
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         พระผูมีพระภาค ... ทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย   ขาววา ... จริงหรือ     
         ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพทุธเจาขา  
         พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียน ... คร้ันแลวทรงทําธรรมีกถารับส่ัง กะภิกษท้ัุงหลายวา 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุอาบน้ํา ไมพึงอาบในสถานท่ีอันไม  สมควร รูปใดอาบ ตองอาบัติทุกกฏ ฯ   
         [๕] สมัยตอมา พระฉัพพัคคียอาบน้ําถูดวยมือท่ีทําดวยไม ชาวบาน   เพงโทษ ตเิตียน  
โพนทะนาวา ... เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภคกาม ภิกษุท้ังหลายไดยินพวกนัน้เพงโทษ ติเตียน  
โพนทะนาอยู ... จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแด  พระผูมีพระภาค 
         พระผูมีพระภาค ... รับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุ  ไมพึงอาบน้ํา 
ถูดวยมือท่ีทําดวยไม รูปใดอาบ ตองอาบัติทุกกฏ ฯ     
         [๖] สมัยตอมา พระฉัพพัคคียอาบน้ําถูดวยกอนจุรณหินสีดั่งพลอยแดง  ชาวบาน 
เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ... เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภคกาม ภกิษุ   ท้ังหลาย ... จงึกราบทูล 
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค     
         พระผูมีพระภาค ... รับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุ  ไมพึงอาบน้ําถูดวย 
กอนจุรณหินสีดั่งพลอยแดง รูปใดอาบ ตองอาบัติทุกกฏ ฯ 
         [๗] สมัยตอมา พระฉัพพัคคียผลัดกันถูตัว ชาวบานเพงโทษ ติเตียน   โพนทะนาวา ...  
เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภคกาม ภิกษุท้ังหลาย ... จึงกราบทูล   เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค   
         พระผูมีพระภาค ... รับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษไุม    พึงผลัดกันถูตัว 
รูปใดใหทํา ตองอาบัติทุกกฏ ฯ 
         [๘] สมัยตอมา พระฉัพพัคคียอาบน้ําถูดวยไมบังเวยีนท่ีจกัเปนฟนมังกร  ชาวบานเพงโทษ 
ติเตียน โพนทะนาวา ... เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภคกาม    ภิกษุท้ังหลาย ... จึงกราบทูลเร่ืองนั้น 
แดพระผูมีพระภาค     
         พระผูมีพระภาค ... รับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุ  ไมพึงอาบน้ําถูดวย 
ไมบังเวยีนท่ีจกัเปนฟนมังกร รูปใดอาบ ตองอาบัติทุกกฏ ฯ 
         [๙] สมัยตอมา ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธเปนโรคหิด ภกิษนุั้นเวนไมบังเวียน   ท่ีจักเปนฟน 
มังกรเสีย ยอมไมสบาย ... ภกิษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแด   พระผูมีพระภาค 
         พระผูมีพระภาค ... รับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรา   อนุญาตไมบังเวียน 
ท่ีมิไดจักเปนฟนมังกรแกภกิษุอาพาธ ฯ     
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         [๑๐] สมัยตอมา ภกิษุรูปหนึ่งทุพพลภาพเพราะชรา เม่ืออาบน้ํา ไม  สามารถจะถูกายตน 
ได ... ภกิษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค  
         พระผูมีพระภาค ... รับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรา   อนุญาตเกลียวผา ฯ   
         [๑๑] สมัยตอมา ภกิษุรูปหนึ่งรังเกยีจเพื่อจะทําการถูหลัง ...  ภิกษุท้ังหลายกราบทูล 
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค   
         พระผูมีพระภาค ... รับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตการถูหลังดวยมือ ฯ 
                                                         เร่ืองเคร่ืองประดับตางชนิด   
         [๑๒] สมัยตอมา พระฉัพพัคคียทรงเคร่ืองประดับหู ... ทรงสังวาล ทรงสรอยคอ  
ทรงเคร่ืองประดับเอว ทรงวลัย ทรงสรอยตาบ ทรงเคร่ืองประดับ   ขอมือ ทรงแหวนประดับ 
นิ้วมือ ชาวบานเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ...เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภคกาม ภกิษุท้ังหลาย 
ไดยินพวกนั้นเพงโทษ ติเตียนโพนทะนาอยู ... จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค  
         ลําดับนั้น พระผูมีพระภาค ... ทรงสอบถามวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา   ภกิษุฉัพพัคคีย 
ทรงเคร่ืองประดับหู ทรงสังวาล ทรงสรอยคอ ทรงเคร่ืองประดับ   เอว ทรงวลัย ทรงสรอยตาบ 
ทรงเคร่ืองประดับขอมือ ทรงแหวนประดบันิ้วมือ  จริงหรือ  
         ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพทุธเจาขา  
         พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียน ... คร้ันแลวทรงทําธรรมีกถารับส่ัง    กะภิกษุท้ังหลายวา 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุไมพงึทรงเคร่ืองประดับหู ไมพึงทรง    สังวาล ไมพึงทรงสรอยคอ ไมพึงทรง 
เคร่ืองประดับเอว ไมพึงทรงวลัย ไมพึงทรงสรอยตาบ ไมพึงทรงเคร่ืองประดับขอมือ ไมพึงทรง 
แหวนประดับนิ้วมือ รูปใด  ทรง ตองอาบัติทุกกฏ ฯ    
                                                        เร่ืองไวผมยาว และเสยผม  หวีผม 
         [๑๓] สมัยตอมา พระฉัพพัคคียไวผมยาว ชาวบานเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ...  
เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภคกาม ภิกษุท้ังหลาย ... กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค    
         พระผูมีพระภาค ... รับส่ังวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุไมพึงไวผมยาว   รูปใดไว ตองอาบัต ิ
ทุกกฏดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหไวผมไดสองเดือน หรือยาวสององคุลี ฯ     
         [๑๔] สมัยตอมา พระฉัพพัคคียเสยผมดวยแปรง เสยผมดวยหวี เสยผมดวยนิ้วมือตางหวี  
เสยผมดวยน้ํามันผสมกับข้ีผ้ึง เสยผมดวยน้าํมันผสม    กับน้ํา ชาวบานเพงโทษ ติเตียน   
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โพนทะนาวา ... เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภคกาม ... ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมี 
พระภาค     
         พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษไุมพึงเสยผมดวยแปรง ไมพงึเสยผม 
ดวยหวี ไมพึงเสยผมดวยนิ้วมือตางหวี ไมพึงเสยผมดวย น้ํามันผสมกับข้ีผ้ึง ไมพึงเสยผมดวย 
น้ํามันผสมกับน้ํา รูปใดเสย ตองอาบัติทุกกฏ ฯ   
                                                    เร่ืองสองดูเงาหนา   
         [๑๕] สมัยตอมา พระฉัพพัคคียสองดูเงาหนาในแวนบาง ในภาชนะ น้ําบาง ชาวบาน 
เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ... เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภค    กาม ... ภิกษุท้ังหลายกราบทูล 
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค     
         พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษไุมพึงดูเงาหนาใน   แวนหรือในภาชนะ 
น้ํา รูปใดดู ตองอาบัติทุกกฏ  ฯ     
         [๑๖] สมัยตอมา ภกิษุรูปหนึ่ง เปนแผลท่ีหนา เธอถามภิกษุท้ังหลายวา    แผลของผม 
เปนเชนไร ขอรับ ภิกษุท้ังหลายตอบอยางนีว้า แผลของคุณเปนเชนนี้  ขอรับ เธอไมเช่ือ  
ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค     
         พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาตใหดเูงาหนา    ท่ีแวนหรือท่ีภาชนะ 
น้ําได เพราะเหตุอาพาธ ฯ   
                                                                    เร่ืองทาหนาเปนตน     
         [๑๗] สมัยตอมา พระฉัพพัคคียทาหนา ถูหนา ผัดหนา เจิมหนา ดวยมโนศิลา ยอมตัว  
ยอมหนา ยอมท้ังตัวและหนา ชาวบานเพงโทษ ติเตียนโพนทะนาวา ... เหมือนพวกคฤหัสถ 
ผูบริโภคกาม ภิกษุท้ังหลาย ... กราบทูล เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค   
         พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษไุมพึงทาหนา ไม    พึงถูหนา ไมพึง 
ผัดหนา ไมพึงเจิมหนาดวยมโนศิลา ไมพึงยอมตัว ไมพึงยอมหนา ไมพงึยอมท้ังตัวและหนา 
รูปใดทํา ตองอาบัติทุกกฏ ฯ    
         [๑๘] สมัยตอมา ภกิษรูุปหนึ่งอาพาธดวยโรคนยันตา ภิกษุท้ังหลาย    กราบทูลเร่ืองนั้น 
แดพระผูมีพระภาค  
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         พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาตใหทาหนาได    เพราะเหตุอาพาธฯ    
         [๑๙] สมัยตอมา ท่ีพระนครราชคฤห มีงานมหรสพบนยอดเขา พระฉัพพัคคียไดไป 
เท่ียวดูงานมหรสพ ชาวบานเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตร  
จึงไดไปดูการฟอนรํา การขับรอง และการ ประโคมดนตรี เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภคกาม  
ภิกษุท้ังหลาย ... กราบทูลเร่ือง   นั้นแดพระผูมีพระภาค    
         พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษไุมพึงไปดกูารฟอนรํา การขับรอง  
หรือการประโคมดนตรี รูปใดไป ตองอาบัติทุกกฏ ฯ     
                                                เร่ืองสวดพระธรรมดวยทํานอง 
         [๒๐] สมัยตอมา พระฉัพพัคคียสวดพระธรรมดวยทํานองยาวคลายเพลงขับ ชาวบาน 
เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา พระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตรเหลานี ้สวดพระธรรมดวย 
ทํานองยาวคลายเพลงขับ เหมือนพวกเราขับ ภิกษุท้ังหลายไดยินพวกนัน้เพงโทษ ติเตียน  
โพนทะนาอยู บรรดาท่ีเปนผูมักนอย ...ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระฉัพพัคคีย 
จึงไดสวดพระธรรม    ดวยทํานองยาวคลายเพลงขับ แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค  
         พระผูมีพระภาค ... ทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย   ขาววา ... จริงหรือ     
         ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพทุธเจาขา  
         พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียน ... คร้ันแลวทรงทําธรรมีกถารับส่ัง กะภิกษท้ัุงหลายวา 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุสวดพระธรรมดวยทํานองยาวคลายเพลง  ขับ มีโทษ ๕ ประการนี้ คือ:   
         ๑. ตนยนิดีในเสียงนัน้    
         ๒. คนอ่ืนก็ยนิดีในเสียงนั้น   
         ๓. ชาวบานติเตียน   
         ๔. สมาธิของผูพอใจการทําเสียงยอมเสียไป  
         ๕. ภิกษช้ัุนหลังจะถือเปนเยีย่งอยาง    
         ดูกรภกิษุท้ังหลาย โทษ ๕ ประการนี้แล ของภิกษผูุสวดพระธรรมดวย    ทํานองยาวคลาย 
เพลงขับ     
         ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุไมพึงสวดพระธรรมดวยทํานองยาวคลายเพลงขับ  รูปใดสวด  
ตองอาบัติทุกกฏ ฯ     
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                                                   เร่ืองการสวดสรภัญญะ    
         [๒๑] สมัยตอมา ภกิษท้ัุงหลายรังเกยีจในการสวดสรภัญญะ จึงกราบ ทูลเร่ืองนั้น 
แดพระผูมีพระภาค     
         พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหสวดเปน ทํานองสรภัญ 
ญะได ฯ   
         [๒๒] สมัยตอมา พระฉัพพัคคียหมผาขนสัตว มีขนขางนอก ชาวบาน    เพงโทษ 
ติเตียน โพนทะนาวา ... เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภคกาม ภิกษุท้ังหลาย  กราบทูลเร่ืองนั้นแด 
พระผูมีพระภาค 
         พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษไุมพึงหมผาขนสัตว มีขนขางนอก 
รูปใดหม ตองอาบัติทุกกฏ ฯ  
                                                  เร่ืองทรงหามฉันมะมวง  
         [๒๓] สมัยตอมา มะมวงท่ีพระราชอุทยานของพระเจาพิมพิสารจอม   เสนามาคธราช  
กําลังมีผล พระองคทรงอนุญาตไววา ขออาราธนาพระคุณเจา ท้ังหลาย ฉันผลมะมวงตามสบายเถิด  
พระฉัพพัคคียสอยผลมะมวงกระท่ัง  ผลออนๆ ฉัน พระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราชตองพระ 
ประสงคผลมะมวง จึงรับส่ังกับมหาดเล็กวา ไปเถิด พนาย จงไปสวนเกบ็มะมวงมา มหาดเล็ก 
รับพระบรมราชโองการแลว ไปสูพระราชอุทยาน บอกคนรักษาพระราชอุทยานวา ในหลวง มีพระ 
ประสงคผลมะมวง ทานจงถวายผลมะมวง คนรักษาพระราชอุทยานตอบวา ผลมะมวงไมมี ภิกษ ุ
ท้ังหลายเก็บไปฉันหมด กระท่ังผลออนๆ มหาดเล็กเหลานั้น   จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระเจาพิม 
พิสารๆ รับส่ังวา พระคุณเจาท้ังหลายฉันผล มะมวงหมดก็ดีแลว แตพระผูมีพระภาคทรงสรรเสริญ 
ความรูจักประมาณ ชาวบานเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร 
จึงไม   รูจักประมาณ ฉันผลมะมวงของในหลวงหมด ภกิษุท้ังหลายไดยนิพวกนั้นเพงโทษ   ติเตียน  
โพนทะนาอยู ... จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค    
         พระผูมีพระภาค .ตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุไมพึงฉันผลมะมวง   รูปใดฉันตองอาบัติ 
ทุกกฏ ฯ     
         [๒๔] สมัยตอมา สัปบุรุษหมูหนึ่งถวายภัตตาหารแกสงฆ เขาจัดผลมะมวงเปนช้ินๆ  
ไวในกับขาว ภิกษุท้ังหลายรังเกียจ ไมรับประเคน ...    
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         พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย พวกเธอจงรับประเคน   ฉันเถิด เราอนุญาต 
ผลมะมวงเปนช้ินๆ ฯ    
                                                    สมณกัปปะ ๕ อยาง 
         [๒๕] สมัยตอมา สัปบุรุษหมูหนึ่งถวายภัตตาหารแกสงฆ เขาไมไดฝาน มะมวงเปน 
ช้ินๆ ในโรงอาหารลวนแลวไปดวยผลมะมวงท้ังนั้น ภิกษุท้ังหลายรังเกียจไมรับประเคน ... 
         พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย พวกเธอจงรับประเคน   ฉันเถิด เราอนุญาต 
ใหฉันผลไมโดยสมณกัปปะ ๕ อยาง คือ    
         ๑. ผลไมท่ีลนดวยไฟ 
         ๒. ผลไมท่ีกรีดดวยศัสตรา     
         ๓. ผลไมท่ีจิกดวยเล็บ   
         ๔. ผลไมท่ีไมมีเมล็ด    
         ๕. ผลไมท่ีปลอนเมล็ดออกแลว  
         ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหฉันผลไมโดยสมณกัปปะ ๕ อยางนี้ ฯ   
                                                                เร่ืองภิกษุถูกงูกดั  
         [๒๖] สมัยตอมา ภกิษรูุปหนึ่งถูกงูกดัถึงมรณภาพ ภิกษุท้ังหลาย กราบทูลเร่ืองนั้น 
แดพระผูมีพระภาค 
         พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษรูุปนั้นไมไดแผ    เมตตาจิตไปสูตระกูล 
พญางูท้ัง ๔ เปนแน เพราะถาภิกษุรูปนั้นแผเมตตาจิตไปสูตระกูลพญางูท้ัง ๔ ภกิษุรูปนั้นจะไมพึง 
ถูกงูกัดถึงมรณภาพ ตระกูลพญางูท้ัง ๔  อะไรบาง คือ   
         ๑. ตระกูลพญางูวิรูปกขะ  
         ๒. ตระกูลพญางูเอราปถะ    
         ๓. ตระกูลพญางูฉัพยาปุตตะ 
         ๔. ตระกูลพญางูกัณหาโคตมกะ     
         ภิกษุรูปนั้นไมไดแผเมตตาจิตไปสูตระกูลพญางูท้ัง ๔ นี้เปนแน เพราะถา    ภิกษุนั้นแผ 
เมตตาจิตไปสูตระกูลพญางูท้ัง ๔ นี้ ภกิษนุั้นจะไมพึงถูกงูกัดถึงมรณภาพ ดกูรภิกษท้ัุงหลาย เรา 
อนุญาตใหแผเมตตาจิตไปสูตระกูลพญางูท้ัง ๔ นี้   เพื่อคุมครองตน เพื่อรักษาตน เพื่อปองกันตน 
ก็แล พึงทําการแผอยางน้ี:      
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                                                   คาถาแผเมตตากันงูกดั           
         [๒๗] เรากับพญางูตระกูลวิรูปกขะ                 จงมีเมตตาตอกัน   
         เรากับพญางูตระกูลเอราปถะ                                 จงมีเมตตาตอกนั     
         เรากับพญางูตระกูลฉัพยาปุตตะ                         จงมีเมตตาตอกัน  
         เรากับพญางูตระกูลกณัหาโคตมกะ                 จงมีเมตตาตอกัน 
         เรากับฝูงสัตวท่ีไมมีเทา                                         จงมีเมตตาตอกัน   
         เรากบัฝูงสัตว ๒ เทา                                                 จงมีเมตตาตอกนั   
         เรากับฝูงสัตว ๔ เทา                                                 จงมีเมตตาตอกนั   
         เรากับฝูงสัตวมีเทามาก                                         จงมีเมตตาตอกัน 
                 สัตวไมมีเทาอยาไดเบียดเบียนเรา สัตว ๒ เทา 
                 อยาไดเบียดเบียนเรา สัตว ๔ เทาอยาไดเบียดเบียนเรา 
                 สัตวมีเทามากอยาไดเบียดเบียนเรา แลสัตวท่ีเกดิ 
                 แลวยังมีชีวิตท้ังมวลทุกหมูเหลา จงประสพความ     
                 เจริญ อยาไดพบเห็นส่ิงลามกสักนอยหน่ึงเลย   
         พระพุทธเจามีพระคุณหาประมาณมิได พระธรรมมีพระคุณหาประมาณมิได พระสงฆมี 
 พระคุณหาประมาณมิได แตสัตวเสือกคลานท้ังหลาย คือ งู แมลงปอง   ตะขาบ แมลงมุม ตุกแก 
 หนู มีคุณพอประมาณ ความรักษาอันเราทําแลวความปองกันอันเราทําแลว ขอฝูงสัตวท้ังหลาย 
 จงถอยกลับไปเถิด เราน้ันขอมนัส การแดพระผูมีพระภาค ขอนมัสการแดพระสัมมาสัมพุทธเจา 
 ท้ัง ๗ พระองค ฯ  
                                                  เร่ืองภิกษุตดัองคกําเนิด     
         [๒๘] สมัยตอมา ภกิษรูุปหนึ่งถูกความกระสันเบียดเบียน ไดตัดองค กําเนิดของตนเสีย 
ภิกษุท้ังหลาย ... กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค  
         พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย โมฆบุรุษนั้น เม่ือส่ิงท่ี จะพึงตัดอยางอ่ืน 
ยังมี ไพลไปตัดเสียอีกอยาง ภิกษไุมพึงตัดองคกําเนิดของตน รูปใดตัด ตองอาบัติถุลลัจจัย ฯ     
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                                                   เร่ืองบาตรปุมไมจันทน     
         [๒๙] สมัยตอมา ปุมไมแกจนัทนมีราคามาก ไดบังเกิดแกเศรษฐี    ชาวเมืองราชคฤห  
จึงราชคหเศรษฐีไดคิดวา ถากระไรเราจะใหกลึงบาตรดวยปุมไม แกจนัทนนี้ สวนท่ีกลึงเหลือเรา 
จักเก็บไวใช และเราจักใหบาตรเปนทาน หลัง จากนั้น ทานราชคหเศรษฐีใหกลึงบาตรดวยปุมไม 
แกนจันทนนัน้ แลวใสสาแหลก  แขวนไวท่ีปลายไมไผผูกตอๆ กันข้ึนไป แลวกลาวอยางนีว้า  
สมณะหรือพราหมณ ผูใด เปนพระอรหนัตและมีฤทธ์ิ จงปลดบาตรท่ีเราใหแลวไปเถิด ฯ    
         [๓๐] ขณะนัน้ ปูรณะกัสสปเขาไปหาทานราชคหเศรษฐีแลว กลาววา ทานคหบดี  
อาตมานี้แหละเปนพระอรหนัตและมีฤทธ์ิ ขอทานจงใหบาตรแก อาตมาเถิด ทานเศรษฐีตอบวา 
ทานเจาขา ถาพระคุณเจาเปนพระอรหนัตและ มีฤทธ์ิ ก็จงปลดบาตรท่ีขาพเจาใหแลวนั่นแลไปเถิด 
         ตอมา ทานมักขลิโคสาล ทานอชิตเกสกัมพล ทานปกุธกัจจายนะทานสัญชัยเวลัฏฐบุตร 
ทานนิครนถนาฏบุตร ไดเขาไปหาทานราชคหเศรษฐี แลวกลาววา ทานคหบดี อาตมานี้แหละเปน 
พระอรหันต และมีฤทธ์ิ ขอทาน   จงใหบาตรแกอาตมาเถิด ทานเศรษฐตีอบวา ทานเจาขา ถาพระคุณ 
เจาเปนพระ    อรหันตและมีฤทธ์ิ ก็จงปลดบาตรท่ีขาพเจาใหแลวนั่นแลไปเถิด ฯ    
                                                    เร่ืองพระปณโฑลภารทวาชเถระ 
         [๓๑] สมัยตอมา ทานพระมหาโมคคัลลานะกับทานพระปณโฑลภาร  ทวาชะ ครองอันตร 
วาสกในเวลาเชาแลว ถือบาตรจีวร เขาไปบิณฑบาตในเมือง   ราชคฤห อันท่ีแท ทานพระปณโฑล 
ภารทวาชะ เปนพระอรหนัตและมีฤทธ์ิ แมทานพระมหาโมคคัลลานะก็เปนพระอรหันตและมีฤทธ์ิ  
จึงทานพระปณโฑลภาร ทวาชะ ไดกลาวกะทานพระมหาโมคคัลลานะวา ไปเถิด ทานโมคคัลลานะ    
 จงปลดบาตรนั้นลง บาตรนัน้ของทาน แมทานพระโมคคัลลานะก็กลาวกะทานพระปณโฑลภาร 
 ทวาชะวา ไปเถิด ทานภารทวาชะ จงปลดบาตรนั้นลง บาตรนั้นของทาน จึงทานพระปณโฑล 
 ภารทวาชะเหาะข้ึนสูเวหาส ถือบาตรนั้นเวยีนไป   รอบเมืองราชคฤห ๓ รอบ ฯ  
         [๓๒] คร้ังนั้น ทานราชคหเศรษฐีพรอมกับบุตรภรรยา ยืนอยูในเรือน   ของตน ประคอง 
อัญชลีนมัสการ กลาวนิมนตวา ทานเจาขา ขอพระคุณเจาภารทวาชะ จงประดิษฐานในเรือนของ 
ขาพเจานี้เถิด จึงทานพระปณโฑลภารทวาชะ ประดิษฐานในเรือนของทานราชคหเศรษฐี ขณะนัน้  
ทานราชคหเศรษฐีรับบาตรจากมือของทานพระปณโฑลภารทวาชะ แลวไดจัดของเค้ียวมีคามาก  
ถวายทาน  พระปณโฑลภารทวาชะ ทานพระปณโฑลภารทวาชะไดรับบาตรนั้นไปสูพระอาราม    
 ชาวบานไดทราบขาววา ทานพระปณโฑลภารทวาชะปลดบาตรของราชคหเศรษฐี ไปแลวและชาว  
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 บานเหลานั้นมีเสียงอึกทึกเกรียวกราว ตดิตามพระปณโฑลภารทวาชะไปขางหลังๆ พระผูมีพระภาค 
 ไดทรงสดับเสียงอึกทึกเกรียวกราว คร้ันแลว  ตรัสถามทานพระอานนทวา อานนท นั่นเสียงอึกทึก 
 เกรียวกราว เร่ืองอะไรกันทานพระอานนทกราบทูลวา พระพุทธเจาขา ทานพระปณโฑลภารทวาชะ 
 ปลดบาตร  ของทานราชคหเศรษฐีลงแลว พวกชาวบานทราบขาววา ทานพระปณโฑลภารทวาชะ  
 ปลดบาตรของทานราชคหเศรษฐีลง จึงพากันติดตามทานพระปณโฑลภารทวาชะมา  ขางหลังๆ  
 อยางอึกทึกเกรียวกราว พระพุทธเจาขา เสียงอึกทึกเกรียวกราวนี้    คือเสียงนั้น พระพุทธเจาขา ฯ 
         [๓๓] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภิกษุสงฆในเพราะเหตุ เปนเคามูลน้ัน  
ในเพราะเหตแุรกเกิดนัน้ แลวทรงสอบถามทานพระปณโฑลภาร ทวาชะวา ภารทวาชะ ขาววา 
เธอปลดบาตรของราชคหเศรษฐีลง จริงหรือ   
         ทานพระปณโฑลภารทวาชะทูลรับวา จริง พระพทุธเจาขา     
         พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ภารทวาชะ การกระทําของเธอนั่น  ไมเหมาะ ไมสม 
ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา ไฉน เธอจึงไดแสดงอิทธิปาฏิหาริย ซ่ึงเปนธรรม 
อันยวดยิ่งของมนุษย แกพวกคฤหัสถ เพราะเหตุแหงบาตรไม ซ่ึงเปนดจุซากศพเลา มาตุคาม 
แสดงของลับ เพราะเหตุแหงทรัพยซ่ึงเปนดจุซากศพแมฉันใด เธอก็ฉันนั้นเหมือนกัน ไดแสดง 
อิทธิปาฏิหาริยซ่ึงเปนธรรมอันยวดยิ่งของมนุษย แกพวกคฤหัสถ เพราะเหตุแหงบาตร ไมซ่ึงเปน 
ดุจซากศพ การกระทําของเธอนั่นไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชน   ท่ียังไมเล่ือมใส ... คร้ันแลว 
ทรงทําธรรมีกถารับส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษ ุท้ังหลาย ภิกษุไมพงึแสดงอิทธิปาฎิหาริย ซ่ึง 
เปนธรรมอันยวดยิ่งของมนษุย แกพวกคฤหัสถ รูปใดแสดง ตองอาบัติทุกกฏ   ดูกรภกิษุท้ังหลาย  
พวกเธอจงทําลายบาตรไมนัน่ บดใหละเอียด ใชเปนยาหยอดตาของภกิษุท้ังหลาย อนึง่ ภิกษไุมพึง 
ใชบาตรไม รูปใดใช ตองอาบัติทุกกฏ ฯ   
                                                                  เร่ืองบาตร    
         [๓๔] สมัยตอมา พระฉัพพัคคียใชบาตรตางๆ คือ บาตรทําดวยทองคํา  บาตรทําดวยเงิน  
ชาวบานเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ... เหมือนพวกคฤหัสถ ผูบริโภคกาม ภิกษุท้ังหลาย ... กราบทูล 
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค     
         พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษไุมพึงใชบาตรทองคํา  ไมพึงใชบาตรเงิน 
ไมพึงใชบาตรแกวมณี ไมพึงใชบาตรแกวไพฑูรย ไมพึงใช  บาตรแกวผลึก ไมพึงใชบาตรทอง 
สัมฤทธ์ิ ไมพึงใชบาตรกระจก ไมพึงใชบาตรดีบุก ไมพึงใชบาตรตะกัว่ ไมพึงใชบาตรทองแดง  
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รูปใดใช ตองอาบัติทุกกฏ ดกูรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตบาตร ๒ ชนิด คือ บาตรเหล็ก ๑  
บาตร ดิน ๑ ฯ   
         [๓๕] สมัยตอมา กนบาตรสึก ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค 
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตบังเวียนรองบาตร ฯ     
         [๓๖] สมัยตอมา พระฉัพพัคคียใชบังเวียนรองบาตรตางๆ ทําดวยทอง    ทําดวยเงิน  
ชาวบานเพงโทษ ติเตียนโพนทะนาวา ... เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภค  กาม ภิกษุท้ังหลาย ... กราบทูล 
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค    
         พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษไุมพึงใชบังเวยีน   รองบาตรตางๆ รูปใด 
ใช ตองอาบัติทุกกฏ  ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตบังเวยีนรองบาตร ๒ ชนิด คือ ทําดวย ดีบุก ๑  
ทําดวยตะกั่ว ๑ บังเวยีนรองบาตรหนา ไมกระชับกับบาตร ภิกษุ ท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแด 
พระผูมีพระภาค  พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เรา  อนุญาตใหกลึงบังเวียนรองบาตร 
ท่ีกลึงแลวยังเปนคล่ืน ... ตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย    เราอนุญาตใหจกัเปนฟนมังกร ฯ 
         [๓๗] สมัยตอมา พระฉัพพัคคียใชบังเวียนรองบาตรอันวิจิตร จางเขา  ทําใหมีลวดลาย 
เปนรูปภาพ เท่ียวแสดงไปแมตามถนน ชาวบานเพงโทษ ติเตียน  โพนทะนาวา ... เหมือนพวก 
คฤหัสถผูบริโภคกาม ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้น แดพระผูมีพระภาค  พระผูมีพระภาคตรัสวา  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุไมพงึใชบังเวยีนรองบาตร อันวจิิตร ท่ีจางเขาทําใหมีลวดลายเปนรูปภาพ  
รูปใดใช ตองอาบัติทุกกฏ ดกูรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหใชบังเวยีนรองบาตรอยางธรรมดา ฯ    
         [๓๘] สมัยตอมา ภกิษท้ัุงหลายเก็บงําบาตรท้ังท่ียังมีน้ํา บาตรเหม็นอับ    ภิกษท้ัุงหลาย 
กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค   
         พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย บาตรท่ียังมีน้ํา ภกิษุ    ไมพึงเง็บงํา รูปใดเก็บงํา  
ตองอาบัติทุกกฏ    ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหผ่ึงแลวจึงเก็บงําบาตร ฯ  
         [๓๙] สมัยตอมา ภกิษท้ัุงหลายผ่ึงบาตรท้ังท่ียังมีน้ํา บาตรมีกล่ินเหม็น  ภกิษุท้ังหลาย 
กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค   
         พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย บาตรท่ียังมีน้ํา ภกิษุไมพึง   ผ่ึงไว รูปใดผ่ึงไว  
ตองอาบัติทุกกฏ   ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาตใหทําใหหมดน้ําเสียกอนผ่ึง แลวจงึเก็บงํา   บาตร ฯ    
         [๔๐] สมัยตอมา ภกิษท้ัุงหลายวางบาตรไวในท่ีรอน ผิวบาตรเสีย ภิกษุ ท้ังหลาย 
กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษไุมพึงวางบาตร  
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ไวในท่ีรอน รูปใดวางไว ตองอาบัติทุกกฏ ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหผ่ึงไวในท่ีรอนครูเดียว  
แลวจึงเก็บงําบาตร ฯ     
         [๔๑] สมัยตอมา บาตรเปนอันมาก ไมมีเชิงรอง ภกิษุท้ังหลายวาง เก็บไวในท่ีแจง  
บาตรถูกลมหัวดวนพดักล้ิงตกแตก ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้น   แดพระผูมีพระภาค   
         พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาตเชิงรองบาตร ฯ   
         [๔๒] สมัยตอมา ภกิษท้ัุงหลายวางบาตรไวริมกระดานเลียบ บาตรกล้ิง   ตกแตก ภิกษ ุ
ท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค  
         พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษไุมพึงวางบาตรไว    ริมกระดานเลียบ 
รูปใดวางไว ตองอาบัติทุกกฏ ฯ 
         [๔๓] สมัยตอมา ภกิษท้ัุงหลายวางบาตรไวริมกระดานเลียบเล็กๆ   นอกฝา บาตรกล้ิง 
ตกแตก ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค  
         พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษไุมพึงวางบาตรไว   ริมกระดานเลียบเล็กๆ  
นอกฝา รูปใดวางไว ตองอาบัติทุกกฏ ฯ     
         [๔๔] สมัยตอมา ภกิษท้ัุงหลายคว่ําบาตรไวท่ีพื้นดนิ ขอบบาตรสึกภิกษุท้ังหลาย 
กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค   
         พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาตใหใชหญารอง หญาท่ีรองถูกปลวก 
กัด ภกิษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค  
         พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาตใหใชทอนผา รอง ทอนผาถูก 
ปลวกกัด ภิกษท้ัุงหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค 
         พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาตแทนเกบ็บาตร    บาตรตกจาก 
แทนเก็บ บาตรแตก ภกิษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค  
         พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาตใหใชหมอ เก็บบาตร บาตรครูดสี 
กับหมอเก็บบาตร ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมี    พระภาค    
         พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาตใหใชถุงบาตร   สายโยกไมมี  
ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค 
        พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนญุาตสายโยกเปน ดายถัก ฯ  
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         [๔๕] สมัยตอมา ภกิษท้ัุงหลายแขวนบาตรไวท่ีไมเดือยขางฝาบาง ท่ีไมนาคทนตบาง  
บาตรพลัดตกแตก ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมี   พระภาค    
         พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษไุมพึงแขวนบาตรไว   รูปใดแขวนไว  
ตองอาบัติทุกกฏ ฯ     
         [๔๖] สมัยตอมา ภกิษท้ัุงหลายเก็บบาตรไวบนเตียง เผลอสตินั่งทับ    บาตรแตก ภิกษ ุ
ท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค     
         พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษไุมพึงเก็บบาตรไว   บนเตียง รูปใดเก็บ 
ตองอาบัติทุกกฏ ฯ     
         [๔๗] สมัยตอมา ภกิษท้ัุงหลายเก็บบาตรไวบนตั่ง เผลอสตินั่งทับบาตรแตก ภกิษุ 
ท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค     
         พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษไุมพึงเก็บบาตรไว   บนตั่ง รูปใดเก็บ  
ตองอาบัติทุกกฏ ฯ 
         [๔๘] สมัยตอมา ภกิษท้ัุงหลายวางบาตรไวบนตกั เผลอสติลุกข้ึน  บาตรตกแตก ภิกษ ุ
ท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค   
         พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษไุมพึงวางบาตรไว    บนตกั รูปใดวาง 
ตองอาบัติทุกกฏ ฯ   
         [๔๙] สมัยตอมา ภกิษท้ัุงหลายเก็บบาตรไวบนกลด กลดถูกลมหัวดวนพัด บาตรตก 
แตก ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค    
         พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษไุมพึงเก็บบาตรไว   บนกลด รูปใดเก็บไว  
ตองอาบัติทุกกฏ ฯ    
         [๕๐] สมัยตอมา ภกิษท้ัุงหลายถือบาตรอยู ผลักบานประตูเขาไป บาตร  กระทบบาน 
ประตูแตก ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค 
         พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษถืุอบาตรอยู ไมพึง  ผลักบานประตูเขาไป  
รูปใดผลัก ตองอาบัติทุกกฏ ฯ    
         [๕๑] สมัยตอมา ภกิษท้ัุงหลายใชกระโหลกน้ําเตาเท่ียวบิณฑบาต ชาว บานเพงโทษ  
ติเตียน โพนทะนาวา ... เหมือนพวกเดยีรถีย ภกิษุท้ังหลาย   กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค  
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         พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษไุมพึงใชกระโหลก  น้ําเตาเท่ียวบิณฑบาต 
รูปใดใช ตองอาบัติทุกกฏ ฯ   
         [๕๒] สมัยตอมา ภกิษท้ัุงหลายใชกระเบ้ืองหมอเท่ียวบิณฑบาต ชาว    บานเพงโทษ 
ติเตียน โพนทะนาวา ... เหมือนพวกเดยีรถีย ภกิษุท้ังหลาย   กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค 
         พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษไุมพึงใชกระเบ้ืองหมอ   เท่ียวบิณฑบาต 
รูปใดใช ตองอาบัติทุกกฏ ฯ     
         [๕๓] สมัยตอมา ภกิษรูุปหนึ่งใชของบังสุกุลทุกอยาง เธอใชบาตร    กระโหลกผี สตรี 
ผูหนึ่งเหน็เขา กลัว ไดรองเสียงวีดแสดงความหวาดเสียววา    นี้ปศาจแน ชาวบานเพงโทษ ติเตียน  
โพนทะนาวา ไฉนพระสมณะเช้ือสาย พระศากยบุตรจึงใชบาตรกระโหลกผีเหมือนพวกปศาจ 
ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ือง    นั้นแดพระผูมีพระภาค    
         พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุไมพึงใชบาตรกระโหลกผี  รูปใดใช  
ตองอาบัติทุกกฏ อนึ่ง ภิกษุไมพึงใชของบังสุกุลทุกอยาง รูปใดใช  ตองอาบัติทุกกฏ ฯ   
         [๕๔] สมัยตอมา ภกิษท้ัุงหลายใชบาตรรับเศษอาหารบาง กางบาง น้ํา  บวนปากบาง  
ชาวบานเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระสมณะเช้ือสาย พระศากยบุตรเหลานี้จึงใชบาตร 
ตางกระโถน ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแด  พระผูมีพระภาค 
         พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษไุมพึงใชบาตรรับเศษ อาหาร กาง หรือ 
น้ําบวนปาก รูปใดใช ตองอาบัติทุกกฏ เราอนุญาตใหใช    กระโถน ฯ  
                                                                  เร่ืองจีวร    
         [๕๕] สมัยตอมา ภกิษท้ัุงหลายใชมือฉีกผาแลวเย็บเปนจีวร จวีรมีแนว    ไมเสมอกัน  
ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค  
         พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาตใหใชมีดมีผาพัน ฯ  
         [๕๖] สมัยตอมา มีดมดีามบังเกิดแกสงฆ ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้น แดพระผูมี 
พระภาค   
         พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหใชมีดมีดาม ฯ    
         [๕๗] สมัยตอมา พระฉัพพัคคียใชดามมีดตางๆ ทําดวยทอง ทําดวยเงิน ชาวบาน 
เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ... เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภคกาม ภกิษท้ัุงหลายกราบทูลเร่ืองนั้น 
แดพระผูมีพระภาค    
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         พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษไุมพึงใชดามมีดตางๆ    รูปใดใช  
ตองอาบัติทุกกฏดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนญุาตใหใชดามมีดท่ีทําดวยกระดูก งา เขา ไมออ ไมไผ  
ไมธรรมดา คร่ัง เมล็ดผลไม โลหะ และกระดองสังข ฯ     
         [๕๘] สมัยตอมา ภกิษท้ัุงหลายใชขนไกบาง ไมกลัดบาง เย็บจวีร    จีวรเย็บแลวไมดี  
ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค     
         พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาตใหใชเข็ม เข็มข้ึน  สนิม ... ตรัสวา 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหใชกลองเข็ม แมในกลองเข็ม ก็ยังข้ึนสนิม ... ตรัสวา ดูกรภกิษ ุ
ท้ังหลาย เราอนุญาตใหโรยดวยแปงขาวหมากแมในแปงขาวหมาก เข็มก็ยังข้ึนสนิม ... ตรัสวา  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหโรยดวยแปงเจือขม้ินผง แมในแปงเจือขม้ินผงเข็มก็ยงัข้ึนสนิม 
ได ... ตรัสวา ดูกร  ภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหใชฝุนหนิ แมในฝุนหนิเข็มก็ยังข้ึนสนิม ... ตรัสวา  
 ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหทาดวยข้ีผ้ึง ฝุนหินแตก ... ตรัสวา ดูกรภิกษุ   ท้ังหลาย เราอนุญาต 
 ใหใชผามัดข้ีผ้ึงพอกฝุนหิน ฯ 
                                                                 เร่ืองไมสะดึง 
         [๕๙] สมัยตอมา ภกิษท้ัุงหลายตอกหลักลงในท่ีนัน้ๆ ผูกขึงเย็บจีวร   จวีรเสียมุม  
ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค 
         พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาตไมสะดงึ เชือกผูก  ไมสะดึง ใหผูก 
ลงในท่ีนั้นๆ เย็บจีวรได ภิกษุท้ังหลายขึงไมสะดึงในท่ีไมเรียบ   ไมสะดึงหัก ... พระผูมีพระภาค 
ตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุไมพึงขึงไมสะดึง  ในท่ีไมเสมอ รูปใดขึง ตองอาบัติทุกกฏ   
         ภิกษุท้ังหลายขึงไมสะดึงบนพ้ืนดิน ไมสะดึงเปอนฝุน ... ตรัสวา ดูกร ภกิษุท้ังหลาย เรา 
อนุญาตใหใชหญารอง ขอบไมสะดึงชํารุด ... ตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหดามขอบ 
เหมือนผาอนวุาต ไมสะดึงไมพอ ... ตรัสวา ดูกร  ภกิษุท้ังหลาย เราอนญุาตไมสะดึงเล็ก ไมประกับ  
ซ่ีไมสําหรับสอดเขาในระหวาง จวีรสองช้ัน เชือกรัดสะดึงในกบัสะดึงนอก ดายผูกจีวรลงกับสะดึง 
ใน คร้ันขึงแลวจึงเย็บจวีร ดายเกษียนภายในไมเสมอ ... ตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตให 
ทําหมาย เสนดายคด ... ตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนญุาตเสนดาย  ตีบรรทัด ฯ     
         [๖๐]  สมัยตอมา ภกิษท้ัุงหลายมีเทาเปอนเหยยีบไมสะดึง ไมสะดึง เสียหาย ภกิษ ุ
ท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค      
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         พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษมีุเทาเปอนไมพึงเหยยีบ ไมสะดึง รูปใด 
เหยยีบ ตองอาบัติทุกกฏ ฯ  
         [๖๑] สมัยตอมา ภกิษุท้ังหลายมีเทาเปยกเหยยีบไมสะดึง ไมสะดึง   เสียหาย ภิกษ ุ
ท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค     
         พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษมีุเทาเปยก ไมพึงเหยยีบ ไมสะดึง 
รูปใดเหยียบ ตองอาบัติทุกกฏ ฯ  
         [๖๒] สมัยตอมา ภกิษท้ัุงหลายสวมรองเทาเหยยีบไมสะดึง ไมสะดึง    เสียหาย ภิกษ ุ
ท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค     
         พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษสุวมรองเทาไมพึงเหยียบ   ไมสะดึง 
รูปใดเหยียบ ตองอาบัติทุกกฏ ฯ  
         [๖๓] สมัยตอมา ภกิษท้ัุงหลายเย็บจวีร รับเข็มดวยนิ้วมือ นิว้มือกเ็จ็บ ภกิษุท้ังหลาย 
กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค   
         พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาตใหใชปลอกสวม   นิ้วมือ ฯ 
         [๖๔] สมัยตอมา พระฉัพพัคคียใชปลอกสวมน้ิวมือตางๆ คือ ทําดวย    ทอง ทําดวยเงิน  
ชาวบานเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ... เหมือนพวกคฤหัสถ ผูบริโภคกาม ภิกษุท้ังหลาย 
กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค     
         พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษไุมพึงใชปลอกสวม    นิว้มือตางๆ รูปใด 
ใช ตองอาบัติทุกกฏ  ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหใชปลอกสวมนิ้วมือท่ีทําดวยกระดูก ...    ทํา 
ดวยกระดองสังข ฯ 
         [๖๕] สมัยตอมา เข็มบาง มีดบาง ปลอกสวมนิ้วมือบาง หายไป  ภิกษุท้ังหลาย 
กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค   
         พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตกลองเก็บเครื่องเย็บผา ภิกษุ 
ท้ังหลายมัวพะวงอยูแตในกลองเก็บเคร่ืองเย็บผา ภกิษุท้ังหลายกราบทูล    เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค   
         พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตถุงเก็บปลอก   นิ้วมือ สายโยก 
ไมมี ... ตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตสายโยกเปนดายถัก ฯ   
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                                                        เร่ืองโรงสะดึง  
         [๖๖] สมัยตอมา ภกิษุท้ังหลายเย็บจีวรอยูในท่ีแจง ลําบากดวยความ  หนาวบาง  
ความรอนบาง จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค 
         พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตโรงสะดึง ปะรํา   สะดึง โรงสะดึง 
มีพื้นที่ต่ํา น้ําทวม 
         ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ     
ท้ังหลาย เราอนุญาตใหถมพืน้ท่ีใหสูง ดนิท่ีถมพังทะลาย พระผูมีพระภาคทรง    อนญุาตวา  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหกอมูลดนิท่ีถม ๓ อยาง คือ กอดวย อิฐ ๑ กอดวยศิลา ๑ 
กอดวยไม ๑ ภกิษุท้ังหลายข้ึนลงลําบาก ... ตรัสวา ดูกร ภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตบันได 
๓ อยาง คือ บันไดอิฐ ๑ บันไดหิน ๑ บันไดไม ๑  
         ภิกษุท้ังหลายขึ้นลงพลัดตก ... ตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนญุาตราว  สําหรับยึด ฯ    
         [๖๗] สมัยตอมา ผงหญาท่ีมุงรวงลงในโรงสะดึง ... ตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาต 
ใหร้ือลงแลวฉาบดวยดินท้ังขางนอกขางใน ใหมีสีขาว สีดํา สีเหลือง จําหลักเปนพวง 
ดอกไม เครือไม ฟนมังกร ดอกจอกหากลีบ ราวจีวร  สายระเดยีงจวีรได ฯ 
         [๖๘] สมัยตอมา ภกิษท้ัุงหลายเย็บจวีรเสร็จแลว ละท้ิงไมสดึงไวใน ท่ีนั้นเองแลว 
หลีกไป หนูบาง ปลวกบาง กัดกิน ภกิษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค 
พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหมวนไมสะดึงเก็บไว    ไมสะดึงหัก ... ตรัสวา 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหสอดทอนไมมวนไมสะดึง    เขาไป ไมสะดึงคล่ีออก ... ตรัสวา ดกูร 
ภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตเชือกผูก ฯ   
         [๖๙] สมัยตอมา ภกิษุท้ังหลายยกไมสะดึงเก็บไวท่ีฝาบาง ท่ีเสาบางแลวหลีกไป  
ไมสะดึงพลัดตกเสียหาย ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมี พระภาค พระผูมีพระภาค 
ตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหแขวนไวท่ีเดือยขางฝา หรือท่ี    ไมนาคทนต ฯ   
         [๗๐] คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคประทับอยูในพระนครราชคฤหตามพุทธา   ภริมย แลวเสดจ็ 
จาริกทางพระนครเวสาลี คร้ังนั้น ภกิษุท้ังหลายใชบาตรบรรจุ   เข็มบาง มีดบาง เคร่ืองยาบาง เดินทาง 
ไป ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแด พระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เรา 
อนุญาตถุงเก็บเคร่ืองยา สายโยก ไมมี ... ตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาตสายโยกเปนดายถัก ฯ  
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         [๗๑] สมัยตอมา ภกิษรูุปหนึ่งใชประคตเอวผูกรองเทาเขาไปบิณฑบาต   ในบาน อุบาสก 
ผูหนึ่งกราบภกิษุรูปนั้น ศีรษะกระทบรองเทา ภิกษุนั้นขวยใจคร้ันเธอกลับไปถึงวดัแลว แจง 
เร่ืองนั้นแกภกิษุท้ังหลาย ภิกษุท้ังหลาย  กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค  
ตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตถุงเก็บรองเทา สายโยก   ไมมี ... ตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย 
เราอนุญาตสายโยกเปนดายถัก ฯ 
                                                        เร่ืองผากรองน้ํา     
         [๗๒] สมัยตอมา น้ําในระหวางทาง เปนอกัปปยะ ผาสําหรับกรองน้ําไมมี ภกิษ ุ
ท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดกูรภิกษุท้ังหลายเรา 
อนุญาตผากรองน้ํา ทอนผาไมพอ ... ตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนญุาตผา กรองทํารูปคลายชอน  
ผาไมพอ ภิกษท้ัุงหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พรผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษ ุ
ท้ังหลาย เราอนุญาตใหใชกระบอกกรองน้ํา ฯ    
         [๗๓] สมัยตอมา ภกิษ ุ๒ รูปเดินทางไปในโกศลชนบท ภิกษุรูปหนึ่ง ประพฤต ิ
อนาจาร ภิกษุเพื่อนเตือนภิกษุรูปนั้นวา คุณอยาทําอยางนี้ซิ ขอรับ การ  ทํานี้ไมควร ภิกษนุั้น 
ผูกโกรธภิกษุเพื่อน คร้ันภกิษุเพื่อนกระหายน้ํา พดูออนวอน    ภิกษุรูปท่ีผูกโกรธวา โปรดให 
ผากรองน้ําแกผม ผมจักดื่มน้าํ ภิกษุรูปท่ีผูกโกรธไม ยอมให ภกิษเุพื่อนกระหายน้ําถึงมรณภาพ 
คร้ันภิกษุรูปท่ีผูกโกรธไปถึงวัดแลว   เลาความนั้นแกภิกษุท้ังหลาย ภิกษุท้ังหลายถามวา ทาน 
ถูกเพื่อนออนวอนขอผากรองนํ้า ก็   ไมใหเทียวหรือ เธอรับวา อยางนัน้ ขอรับ บรรดาภิกษ ุ
ท่ีเปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุเม่ือถูกขอผากรองน้ําจึงไมใหกัน 
แลว  กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค ฯ    
                                                            ประชุมสงฆสอบถาม 
         [๗๔] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะ   เหตุเปนเคามูลนั้น 
ในเพราะเหตแุรกเกิดนัน้ แลวทรงสอบถามภิกษนุั้นวา ดกูร  ภิกษุ ขาววา เธอถูกออนวอนขอผา 
กรองน้ํา ก็ไมยอมให จริงหรือ     
         ภิกษนุั้นทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา  
                                                          ทรงติเตียน    
         พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ การกระทําของเธอนั่น   ไมเหมาะ  
ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา ไฉนเม่ือ    เธอถูกเขาออนวอนขอผา  
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กรองน้ําจึงไมยอมให การกระทําของเธอนั่นไมเปนไปเพื่อ ความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส ... 
คร้ันแลวทรงทําธรรมีกถารับส่ังกะภกิษุ  ท้ังหลายวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุผูเดนิทางเม่ือถูกเขา 
ออนวอนขอผากรองน้ําจะไมพึงให ไมควร รูปใดไมให ตองอาบัติทุกกฏ   อนึ่ง ภิกษุไมมีผา 
กรองน้ํา อยาเดินทางไกล รูปใดเดนิทาง ตองอาบัติทุกกฏ    ถาผากรองน้ํา หรือกระบอกกรองน้ํา 
ไมมี แมมุมผาสังฆาฏิ ก็พึงอธิฐานวา เราจักกรองน้ําดวยมุมผาสังฆาฏินี้ดื่ม ดังนี้ ฯ    
         [๗๕] คร้ันพระผูมีพระภาคเสดจ็จาริกโดยลําดับ ถึงพระนครเวสาลีแลว   ทราบวา 
พระองคประทับอยู ณ กูฏาคารสาลา ปามหาวัน เขตพระนครเวสาลีนัน้ ฯ    
         [๗๖] สมัยนั้น ภิกษุท้ังหลายทํานวกรรมอยู ผากรองน้ําไมพอกนั ภิกษุ ท้ังหลาย 
กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เรา  อนุญาตผา 
กรองน้ํามีขอบ ผากรองน้ํามีขอบไมพอใช ภิกษุท้ังหลายจึงกราบทูล เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค 
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหลาดผาลงบนนํ้า ฯ   
         [๗๗] สมัยนั้น ภิกษุท้ังหลายถูกยุงรบกวน จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแด   พระผูมีพระภาค 
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตมุง ฯ   
                                         เร่ืองท่ีจงกรมและเรือนไฟ 
         [๗๘] สมัยนั้น ทายกทายิกาในพระนครเวสาลีเร่ิมจัดปรุงอาหารประณีต    ข้ึนตามลําดับ 
ภิกษุท้ังหลายฉันอาหารอันประณีตแลว มีรางกายอันโทษส่ังสม มีอาพาธมาก คร้ังนั้น  
หมอชีวกโกมารภัจไดไปสูเมืองเวสาลีดวยกิจจําเปนบางอยาง    ไดเหน็ภิกษุท้ังหลาย มีรางกายอัน 
โทษส่ังสม มีอาพาธมาก คร้ันแลวเขาไปเฝา  พระผูมีพระภาค ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ท่ีควร 
สวนขางหนึ่ง ไดกราบทูลพระผูมี  พระภาควา พระพุทธเจาขา บัดนี้ ภิกษุท้ังหลายมีรางกาย 
อันโทษส่ังสม มีอาพาธ มาก ขาพระพุทธเจาขอประทานพระวโรกาส ขอพระผูมีพระภาค ไดโปรด 
ทรง อนุญาตท่ีจงกรมและเรือนไฟแกภกิษท้ัุงหลายเถิด พระพุทธเจาขา เม่ือเปนเชนนี้    ภิกษ ุ
ท้ังหลายจักมีอาพาธนอย   
         คร้ังน้ัน พระผูมีพระภาคทรงช้ีแจงใหหมอชีวกโกมารภัจเหน็แจง สมาทาน    อาจหาญ  
ราเริงดวยธรรมีกถา จึงหมอชีวกโกมารภัจลุกจากท่ีนั่ง ถวายบังคม  พระผูมีพระภาค ทํา 
ประทักษณิกลับไป ฯ  
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                                            พุทธานุญาตท่ีจงกรมและเรือนไฟ    
         [๗๙] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถาในเพราะเหตุเปนเคามูล นั้น ใน 
เพราะเหตุแรกเกิดนัน้ แลวรับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย   เราอนุญาตท่ีจงกรมและ 
เรือนไฟ ฯ 
         [๘๐] สมัยตอมา ภกิษท้ัุงหลายจงกรมในท่ีขรุขระ เทาเจ็บ จึงกราบทูล เร่ืองนั้นแด 
พระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหทําท่ีจงกรม   ใหเรียบ ฯ     
         [๘๑] สมัยตอมา ท่ีจงกรมมีพื้นที่ต่ํา น้ําทวม ... ตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  เราอนุญาต 
ใหทําท่ีจงกรมใหสูง ท่ีถมพังลง ... ตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาต ใหกอมูลดนิท่ีถม  
๓ ชนิด  คือ กอดวยอิฐ ๑ กอดวยหิน ๑ กอดวยไม ๑ ภิกษุ ท้ังหลายข้ึนลงลําบาก ... ตรัสวา  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตบันได ๓ ชนดิ    คือ บันไดอิฐ ๑ บันไดหนิ ๑ บันไดไม ๑ ภิกษ ุ
ท้ังหลายข้ึนลงพลัดตก ... ตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาตราวสําหรับยึด ฯ    
         [๘๒] สมัยนั้น ภิกษุท้ังหลายจงกรมอยูในท่ีจงกรม พลัดตกลงมา   ภิกษุท้ังหลาย 
กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาต 
ร้ัวรอบท่ีจงกรม ฯ    
         [๘๓] สมัยตอมา ภกิษท้ัุงหลายจงกรมอยูกลางแจง ลําบาก ดวย    หนาวบาง รอนบาง  
ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เรา 
อนุญาตโรงจงกรม ผงหญาท่ีมุงหลนเกล่ือนในโรงจงกรม ...  ตรัสวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาต 
ใหร้ือลงแลวฉาบดวยดินท้ังขางนอกขางในทําใหมีสีขาว สีดํา สีเหลือง จําหลักเปนพวงดอกไม  
เครือไม ฟนมังกรดอกจอกหากลีบ ราวจีวร สายระเดียงจีวร ฯ  
         [๘๔] สมัยนั้น เรือนไฟมีพื้นต่ําไป น้ําทวมได ... ตรัสวา ดูกร   ภิกษุท้ังหลาย เรา 
อนุญาตใหถมพื้นใหสูง พืน้ท่ีถมพังลงมา ... ตรัสวา ดูกร   ภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหกอมูลดินท่ี 
ถม ๓ ชนิด คือ กอดวยอิฐ ๑ กอดวย   หนิ ๑ กอดวยไม ๑ ภิกษุท้ังหลายขึ้นลงลําบาก ... ตรัสวา 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย  เราอนุญาตบันได ๓ ชนดิ คือ บันไดอิฐ ๑ บันไดหิน ๑ บันไดไม ๑ ภิกษ ุ
 ท้ังหลายข้ึนลงพลัดตกลงมา ... ตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตราว   สําหรับยดึ เรือนไฟไมมี 
 บานประตู ... ตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตบานประตู กรอบเช็ดหนา ครกรองเดือยประตู  
 หวงขางบน สายยู ไมหัวลิงกลอน ล่ิม ชองดาน ชองสําหรับชักเชือก เชือกสําหรับชัก  
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 เชิงฝาเรือนไฟชํารุด ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา  
ดูกรภกิษุท้ัง    หลาย เราอนุญาตใหกอใหต่ํา เรือนไฟไมมีปลองควัน ... ตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย 
เราอนุญาตปลองควัน ฯ 
         [๘๕] สมัยตอมา ภกิษท้ัุงหลายทําท่ีตั้งเตาไฟไวกลางเรือนไฟขนาดเล็ก ไมมีอุปจาร ... 
ตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหทําท่ีตั้งเตาไฟไวสวนขางหนึ่ง เฉพาะเรือนไฟ 
ขนาดเล็ก เรือนไฟขนาดกวาง ตั้งไวตรงกลางได ไฟ  ในเรือนไฟลวกหนา ... ตรัสวา ดูกรภกิษ ุ
ท้ังหลาย เราอนุญาตดินสําหรับทาหนา    ภกิษุท้ังหลายละลายดินดวยมือ ... ตรัสวา ดูกรภิกษ ุ
ท้ังหลาย เราอนุญาตราง    สําหรับละลายดนิ ดินมีกล่ินเหม็น ... ตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เรา 
อนุญาตให  อบกล่ิน ฯ 
         [๘๖] สมัยตอมา ไฟในเรือนไฟลนกาย ... ตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย    เราอนญุาตให 
ตักน้ํามาไวมากๆ ภิกษุท้ังหลายใชถาดบาง บาตรบาง ตักน้ํา ...    ตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรา 
อนุญาตท่ีขังน้ํา ขันตักน้ํา เรือนไฟท่ีมุงดวยหญา    ไหมเกรียม ... ตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนญุาต 
ใหร้ือลงฉาบดนิท้ังขางบนขางลาง เรือนไฟเปนตม ... ตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนญุาต 
ใหปูเคร่ือง ลาด ๓ อยาง คือเคร่ืองลาดอิฐ ๑ เคร่ืองลาดหิน ๑ เคร่ืองลาดไม ๑ เรือนไฟ  ก็ยัง 
เปนตมอยูนัน้เอง ... ตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหชําระลาง  น้ําขัง ... ตรัสวา ดูกรภิกษ ุ
ท้ังหลาย เราอนุญาตทอระบายน้ํา ฯ 
         [๘๗] สมัยตอมา ภกิษท้ัุงหลายนั่งบนพ้ืนดนิในเรือนไฟ เนื้อตัวคัน ...    ตรัสวา ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตต่ังในเรือนไฟ ฯ     
         [๘๘] สมัยตอมา เรือนไฟยังไมมีเคร่ืองลอม ... ตรัสวา ดูกรภกิษุ  ท้ังหลาย เราอนุญาต 
ใหลอมร้ัว ๓ อยาง คือ ร้ัวอิฐ ๑ ร้ัวหนิ ๑ ร้ัวไม ๑   ซุมไมมี ... ตรัสวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย  
เราอนุญาตซุม ซุมตํ่าไป น้ําทวมได ...  ตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาตใหทําพืน้ท่ีใหสูง  
พื้นที่กอพัง ... ตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหกอมูลดิน ๓ อยาง คือ กอดวยอิฐ ๑  
กอดวย   หนิ ๑ กอดวยไม ๑ ภิกษุท้ังหลายขึ้นลงลําบาก ... ตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย  เราอนุญาต 
บันได ๓ อยาง คือ บันไดอิฐ ๑ บันไดหิน ๑ บันไดไม ๑ ภกิษุท้ังหลายข้ึนลงพลัดตกลงมา ...  
ตรัสวา  ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตราวสําหรับ ยึด  ซุมยังไมมีประตู  ... ตรัสวา  ดูกรภิกษ ุ
ท้ังหลาย  เราอนุญาตบานประตู  กรอบเช็ดหนา ครกรองรับเดือยบานประตู  หวงขางบน  สายยู  
ไมหัวลิง  กลอน    ล่ิม  ชองดาล ชองเชือกชัก เชือกชัก ฯ    
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         [๘๙] สมัยตอมา   ผงหญาหลนเกล่ือนซุม ... ตรัสวา   ดูกรภิกษุ   ท้ังหลาย เราอนุญาตให 
ร้ือลงฉาบดินท้ังขางบนขางลาง ทําใหมีสีขาว สีดํา สีเหลือง  จําหลักเปนพวงดอกไม เครือไม  
ฟนมังกร ดอกจอกหากลีบ บริเวณเปนตม ...  ตรัสวา  ดูกรภิกษุท้ังหลาย  เราอนุญาตใหโรย 
กรวดแร  กรวดแรยังไมเต็ม ...  ตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหวางศิลาเรียบ น้ําขัง ...  
ตรัสวา ดูกร ภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตทอระบายน้ํา ฯ    
                                           เร่ืองการเปลือยกาย     
         [๙๐] สมัยนั้น  ภิกษุเปลือยกายไหวภกิษุเปลือยกาย  ภิกษเุปลือยกาย  ไหวภิกษไุม 
เปลือยกาย  ภกิษุเปลือยกายใหภกิษุเปลือยกายไหวตน ภกิษุเปลือย   กายใหภิกษุไมเปลือยกาย 
ไหวตน ภกิษุเปลือยกายทําบริกรรมใหแกภกิษุเปลือยกาย  ภิกษเุปลือยกายใชใหทําบริกรรมแก 
ภิกษเุปลือยกาย   ภกิษุเปลือยกายใหของแก   ภิกษุเปลือยกาย  ภกิษุเปลือยกายรับประเคน  
เปลือยกายเค้ียว  เปลือยกายฉันเปลือยกายล้ิมรส  เปลือยกายด่ืม  ภิกษท้ัุงหลาย  กราบทูลเร่ือง 
นั้นแดพระผูมีพระภาค    
         พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษเุปลือยกายไมพึง  ไหวภกิษุเปลือยกาย 
ภิกษเุปลือยกายไมพึงไหวภกิษุเปลือยกายไมพึงใหภิกษุ  เปลือยกายไหวตน  ภิกษเุปลือยกายไม 
พึงใหภิกษุไมเปลือยกายไหวตน   ไมพึง   เปลือยกายทําบริกรรมแกภกิษุเปลือยกาย ไมพึงใชภกิษุเปลือย
กายทํา 
บริกรรม ไมพึงเปลือยกายใหของแกภิกษุเปลือยกาย ไมพึงเปลือยกายรับประเคน ไมพึงเปลือยกาย 
เค้ียวของ ไมพงึเปลือยกายฉันอาหาร ไมพงึเปลือยกายล้ิมรส ไม  พึงเปลือยกายด่ืม รูปใดดื่ม  
ตองอาบัติทุกกฏ ฯ 
                                                เร่ืองศาลาเรือนไฟและบอน้าํ     
         [๙๑] สมัยนั้น ภิกษุท้ังหลายวางจีวรไวบนพืน้ดนิในเรือนไฟจีวรเปอนฝุน ภกิษ ุ
ท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ...  ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาต 
ราวจีวร สายระเดียงจวีรในเรือนไฟ คร้ันฝนตก  จวีรถูกฝนเปยก ตรัสวา ... ดูกรภกิษุท้ังหลาย  
เราอนุญาตศาลาใกลเรือนไฟ ศาลาใกลเรือนไฟมีพื้นต่ํา น้ําทวม ... ตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  
เราอนุญาต   ใหถมใหสูง ดินท่ีถมพังลง ... ตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหกอ มูลดิน ...  
ภิกษุท้ังหลายขึ้นลงลําบาก ... ข้ึนลงพลัดตก ... ตรัสวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตราวสําหรับยึด ฯ   
         [๙๒] สมัยตอมา ผงหญาบนศาลาเรือนไฟตกเกล่ือน ... ตรัสวา    ดูกรภกิษุท้ังหลาย เรา 
อนุญาตใหร้ือลงฉาบดินท้ังขางบนขางลาง ... ราวจีวร   สายระเดยีงจวีร ฯ     
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         [๙๓] สมัยนั้น ภิกษุท้ังหลายรังเกยีจท่ีจะถูหลังท้ังในเรือนไฟ ท้ังในนํ้า จึงกราบทูล 
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาต เคร่ืองกําบัง 
๓ ชนิด คือ เรือนไฟ ๑ น้ํา ๑ ผา ๑ ฯ   
        [๙๔]  สมัยตอมา น้ําในเรือนไฟไมมี  ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้น   แดพระผูมี 
พระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาตบอน้ํา ขอบบอนํ้า    ทรุดพัง ...  
ตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหกอมูลดิน ๓ อยาง คือ    กอดวยอิฐ ๑ กอดวยหิน ๑  
กอดวยไม ๑ บอน้ําตํ่าไป น้ําทวมได ภิกษุท้ัง  หลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค 
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหถมใหสูง ดินท่ีถมพังทะลาย ... ภิกษ ุ
ท้ังหลายข้ึนลงลําบาก ... ข้ึนลง พลัดตก ... ตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตราวสําหรับยึด ฯ     
         [๙๕] สมัยนั้น ภิกษุท้ังหลายใชเถาวลัยบาง ประคดเอวบาง ผูกภาชนะตักน้ํา ... ตรัสวา 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตเชือกสําหรับบอน้ํา  มือเจ็บ ... ตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรา 
อนุญาตคันโพงคลายคันช่ัง ระหัดชัก ระหัดถีบ ภาชนะแตกเสียมาก ... ตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย 
เราอนุญาต ถังน้ํา ๓ อยาง คือ ถังน้ําโลหะ ๑ ถังน้ําไม ๑ ถังน้ําหนัง ๑ ฯ  
         [๙๖] สมัยตอมา ภกิษุท้ังหลายตักน้ําในท่ีแจง ลําบาก ดวยหนาวบาง  รอนบาง 
จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย  เราอนุญาต 
ศาลาสําหรับบอน้ํา ผงหญาท่ีศาลาบอน้ําหลนเกล่ือน ... ตรัสวา  ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตให 
ร้ือลงฉาบดวยดนิท้ังขางบนขางลาง ทําใหมีสีขาว   สีดํา สีเหลือง จําหลักเปนพวงดอกไม  
เครือไม ฟนมังกร ดอกจอกหากลีบราวจวีร สายระเดียงจีวร ฯ 
         [๙๗] สมัยนั้น บอน้ํายงัไมมีฝาปด ผงหญาบาง ฝุนบาง ตกลง ตรัสวา ดูกรภกิษ ุ
ท้ังหลาย เราอนุญาตฝาปด ฯ   
         [๙๘] สมัยตอมา ภาชนะสําหรับขังน้ํายังไมมี ... ตรัสวา ดูกรภกิษุ  ท้ังหลาย เราอนุญาต 
รางน้ํา อางน้ํา ฯ 
         [๙๙] สมัยนั้น ภิกษุท้ังหลายสรงน้ําในท่ีนั้นๆ ในอาราม  อารามเปนตม ภิกษ ุ
ท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรา  
อนุญาตลํารางระบายนํ้า ลําราง โลงโถง ภิกษุท้ังหลายอายท่ีจะสรงน้ํา ... ตรัสวา  ดูกรภิกษ ุ
ท้ังหลาย เราอนุญาตใหกั้นกาํแพง ๓ ชนิด คือกําแพงอิฐ ๑ กําแพงหิน ๑ กําแพงไม ๑   
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ลํารางระบายนํ้าเปนตม ... ตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย    เราอนุญาตเคร่ืองลาด ๓ ชนิด คืออิฐ ๑  
หิน ๑ ไม ๑ น้าํขัง ... ตรัสวา    ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตทอระบายน้าํ ฯ     
         [๑๐๐] สมัยนั้น ภิกษุท้ังหลายมีเนื้อตัวตกหนาว จึงกราบทูลเร่ืองนั้น แดพระผูมีพระภาค 
พระผูมีพระภาคตรัสวา ตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนญุาตใหเอาผาชุบน้ําเช็ดตัว ฯ 
                                                                 เร่ืองสรงน้ํา   
         [๑๐๑] สมัยนั้น อุบาสกผูหนึ่งใครจะสรางสระน้ําถวายสงฆ ภิกษุท้ังหลายกราบทูล 
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตสระน้ํา  
ขอบสระน้ําชํารุด ... ตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหกอ ขอบสระ ๓ อยาง คือ กอดวยอิฐ ๑  
กอดวยหนิ ๑ กอดวยไม ๑ ภกิษุท้ังหลาย    ข้ึนลงลําบาก พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษ ุ
ท้ังหลาย เราอนุญาตบันได ๓  อยาง คือ บันไดอิฐ ๑ บันไดหิน ๑ บันไดไม ๑ ภิกษุท้ังหลาย 
ข้ึนลงพลัดตก ... ตรัสวา   ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตราวสําหรับยึด น้ําในสระเปนน้ําเกา ...  
ตรัสวา    ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตรางน้ํา ทอระบายน้ํา ฯ   
         [๑๐๒] สมัยตอมา อุบาสกผูหนึ่งประสงคจะสรางเรือนไฟ มีปนลมถวายภิกษสุงฆ  
ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เรา 
อนุญาตเรือนไฟมีปนลม ฯ     
         [๑๐๓] สมัยนั้น พระฉัพพัคคียอยูปราศจากผานิสีทนะถึง ๔ เดือนภิกษุท้ังหลาย 
กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษไุมพึง 
อยูปราศจากผานิสีทนะถึง ๔ เดือน รูปใดอยูปราศ ตองอาบัติทุกกฏ ฯ     
                                                 ทรงหามนอนบนท่ีนอนดอกไม 
         [๑๐๔] สมัยตอมา พระฉัพพัคคียนอนบนท่ีนอนอันเกล่ือนดวยดอกไม    ชาวบาน 
เดินเท่ียวชมวหิารพบเหน็เขา จึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ...  เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภค 
กาม ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค    ... ตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
ภิกษไุมพึงนอนท่ีนอนอันเกล่ือนดวยดอกไมรูปใดนอน ตองอาบัติทุกกฏ ฯ    
                                                           พุทธานุญาตรับของหอม    
         [๑๐๕] สมัยนั้น ชาวบานถือของหอมบาง ดอกไมบางไปวัด ภิกษุ   ท้ังหลายรังเกียจไม 
รับประเคน จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวาดูกรภกิษท้ัุงหลาย   
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เราอนุญาตใหรับของหอมแลวเจิมไวท่ีบานประตูหนาตาง ให  รับดอกไมแลววางไวในสวนขางหน่ึง 
ในวหิาร ฯ  
         [๑๐๖] สมัยนั้น สันถัดขนเจียมหลอบังเกิดแกสงฆ ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้น 
แดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาต    สันถัดขนเจียมหลอ  
คร้ังนั้น ภิกษท้ัุงหลายคิดกนัวา สันถัดขนเจียมหลอจะตอง อธิษฐานหรือวิกัปป ... ตรัสวา ดูกรภกิษุ 
ท้ังหลาย สันถัดขนเจยีมท่ีหลอไม   ตองอธิษฐาน ไมตองวิกัปป ฯ  
         [๑๐๗] สมัยนั้น พระฉัพพัคคียฉันจงัหันบนเตียบ ชาวบานเพงโทษ ติเตียน โพนทะนา 
วา ... เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภคกาม ภกิษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผู 
มีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษไุมพึงฉัน    อาหารบนเตียบ รูปใดฉัน ตองอาบัติทุกกฏ ฯ 
         [๑๐๘] สมัยนั้น ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธ เวลาฉันจังหนั เธอไมสามารถจะทรงบาตรไว 
ดวยมือได ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ    ทรงอนุญาตวา  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตโตก ฯ     
                                                   ทรงหามฉันในภาชนะเดียวกันเปนตน 
         [๑๐๙] สมัยนั้น พระฉัพพัคคียฉันจังหันในภาชนะเดียวกันบาง ดืม่น้ํา ในขันเดยีวกันบาง 
นอนบนเตยีงเดียวกันบาง นอนบนเคร่ืองลาดเดียวกนับาง  นอนในผาหมผืนเดยีวกนับาง นอนบน 
เคร่ืองลาดและผาหมรวมผืนเดียวกันบางชาวบานตางกเ็พงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ... เหมือนพวก 
คฤหัสถผูบริโภค กาม ... ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกร ภกิษ ุ
ท้ังหลาย ภกิษไุมพึงฉันรวมภาชนะเดียวกนั ไมพึงดื่มรวมขันใบเดยีวกนั  ไมพึงนอนรวมเตียง 
เดียวกัน ไมพึงนอนรวมเคร่ืองลาดเดียวกัน ไมพึงนอน  รวมผาหมผืนเดยีวกัน ไมพึงนอนรวม 
เคร่ืองลาดและผาหมผืนเดียวกัน รูปใดนอน ตองอาบัติทุกกฏ ฯ   
                                           เร่ืองเจาวัฑฒะลิจฉวี  
         [๑๑๐] สมัยนั้น เจาวฑัฒะลิจฉวีเปนสหายของพระเมตติยะ และพระ  ภุมมชกะ จึง 
เจาวัฑฒะลิจฉวี เขาไปหาพระเมตติยะและพระภุมมชกะ แลว  กลาววา ผมไหวขอรับ เม่ือเธอ 
กลาวอยางนั้น ภิกษุท้ังสองรูปก็มิไดทักทาย   ปราศรัย แมคร้ังท่ีสอง เจาวัฑฒะลิจฉวไีดกลาววา 
ผมไหวขอรับ แมคร้ังท่ีสอง    ภิกษุท้ังสองรูปก็มิไดทักทายปราศรัย แมคร้ังท่ีสาม เจาวัฑฒะลิจฉว ี
ไดกลาววา   ผมไหวขอรับ แมคร้ังท่ีสาม ภิกษุท้ังสองรูปก็มิไดทักทายปราศรัย    
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         ว. ผมผิดอะไรตอพระคุณเจาอยางไร ทําไม พระคุณเจาจึงไมทักทาย  ปราศรัยกับผม   
         ภิกษุท้ังสองตอบวา กจ็ริงอยางนั้นแหละ ทานวัฑฒะ พวกอาตมาถูก  พวกพระทัพพมัลล 
บุตรเบียดเบียนอยู ทานยังเพิกเฉยได     
         ว. ผมจะชวยเหลืออยางไร ขอรับ 
         ภิ. ทานวฑัฒะ ถาทานเต็มใจชวย วันน้ีพระผูมีพระภาค ตองใหพระ  ทัพพมัลลบุตรสึก     
         ว. ผมจะทําอยางไร ผมสามารถจะชวยไดดวยวิธีไหน     
         ภิ. มาเถิด ทานวฑัฒะ ทานจงเขาเฝาพระผูมีพระภาคแลว กราบทูล    อยางนี้วา กรรมนี้ 
ไมแนบเนียน ไมสมควร ทิศท่ีไมมีภัย ไมมีจัญไร ไมมี    อันตราย บัดนีก้ลับมามีภัย มีจัญไร 
มีอันตราย ณ สถานท่ีไมมีลม บัดนี้กลับมี  ลมแรงข้ึน ประชาบดีของหมอมฉัน ถูกพระทัพพมัลลบุตร 
ประทุษราย คลายน้ําถูกไฟเผาพระพุทธเจาขา 
         เจาวัฑฒะลิจฉวีรับคําของพระเมตติยะและพระภุมมชกะ แลวเขาเฝาพระ   ผูมีพระภาค  
ถวายบังคม แลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง กราบทูลวา พระพุทธ   เจาขา กรรมนี้ไมแนบเนียน 
ไมสมควร ทิศท่ีไมมีภัย ไมมีจัญไร ไมมีอันตรายบัดนี้ กลับมามีภัย มีจัญไร มีอันตราย  
ณ สถานท่ีไมมีลม บัดนี้กลับมีลมแรง    ข้ึน ประชาบดีของหมอมฉันถูกพระทัพพมัลลบุตร 
ประทุษราย คลายน้ําถูกไฟเผา พระพุทธเจาขา ฯ    
         [๑๑๑] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภิกษสุงฆในเพราะ  เหตุเปนเคามูลนั้น 
ในเพราะเหตแุรกเกิดนัน้ แลวทรงสอบถามทานพระทัพพมัลล  บุตรวา ดูกรทัพพะ เธอยังระลึก 
ไดหรือวา เปนผูทํากรรมตามท่ีเจาวัฑฒะลิจฉวีนี้  กลาวหา ทานพระทัพพมัลลบุตรกราบทูลวา 
พระองคยอมทรงทราบวา ขาพระพุทธ    เจาเปนอยางไร พระพุทธเจาขา    
         แมคร้ังท่ีสอง พระผูมีพระภาค ...  
         แมคร้ังท่ีสาม พระผูมีพระภาคทรงสอบถามทานพระทัพพมัลลบุตรวา ดูกร ทัพพะ เธอยัง 
ระลึกไดหรือวา เปนผูทํากรรมตามท่ีเจาวฑัฒะลิจฉวีนีก้ลาวหา   ทานพระทัพพมัลลบุตรกราบทูลวา  
พระองคยอมทรงทราบวา ขาพระพุทธเจา    เปนอยางไร พระพุทธเจาขา    
         ภ. ดูกรทัพพะ บัณฑิตยอมไมกลาวแกคํากลาวหาอยางนี้ ถาเธอทํา   จงบอกวาทํา 
ถาไมไดทํา จงบอกวาไมไดทํา 
         ท. ตั้งแตขาพระพุทธเจาเกิดมาแลว แมโดยความฝน ก็ยังไมรูจกัเสพ    เมถุนธรรม  
จะกลาวไยถึงเมื่อต่ืนอยูเลา พระพุทธเจาขา  
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         [๑๑๒] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุ ท้ังหลาย ถา 
เชนนั้น สงฆจงคว่ําบาตรเจาวัฑฒะลิจฉวี คือ อยาใหคบกับสงฆ ฯ  
                                           องคแหงการคว่าํบาตร    
         [๑๑๓] ดกูรภิกษุท้ังหลาย สงฆพึงคว่าํบาตรแกอุบาสกผูประกอบดวย    องค ๘ คือ:   
         ๑. ขวนขวายเพื่อมิใชลาภแหงภกิษุท้ังหลาย     
         ๒. ขวนขวายเพื่อมิใชประโยชนแหงภิกษุท้ังหลาย     
         ๓. ขวนขวายเพื่ออยูไมไดแหงภกิษท้ัุงหลาย   
         ๔. ดาวาเปรียบเปรยภิกษุท้ังหลาย   
         ๕. ยุยงภกิษุท้ังหลายใหแตกกัน 
         ๖. กลาวติเตียนพระพุทธเจา    
         ๗. กลาวติเตียนพระธรรม   
         ๘. กลาวติเตียนพระสงฆ   
         ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหคว่าํบาตรแกอุบาสกผูประกอบดวยองค ๘ นี้ ฯ   
         [๑๑๔] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็แล สงฆพงึคว่ําบาตรอยางนี้ ภิกษุผูฉลาดผูสามารถ  
พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังนี้: 
                                           กรรมวาจาคว่ําบาตร  
         ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา เจาวัฑฒะลิจฉวี โจท   ทานพระทัพพมัลลบุตร 
ดวยศีลวิบัติอันไมมีมูล ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงท่ีแลว สงฆพึงคว่ําบาตรแกเจา 
วัฑฒะลิจฉวี คือ อยาใหคบกับ สงฆ นี้เปนญัตติ   
         ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา เจาวัฑฒะลิจฉวีโจททานพระทัพพมัลลบุตร 
ดวยศีลวิบัติอันไมมีมูล สงฆคว่ําบาตรแกเจาวัฑฒะ    ลิจฉวี คือ ไมใหคบกับสงฆ การ 
คว่ําบาตรแกเจาวัฑฒะลิจฉวี คือ    ไมใหคบกับสงฆ ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้น พึงเปนผูนิ่ง  
ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนัน้พึงพูด     
         บาตรอันสงฆคว่ําแลวแกเจาวัฑฒะลิจฉวี คือ ไมใหคบกับสงฆ  ชอบแกสงฆ เหตุนั้น 
จึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไวดวยอยางน้ี ฯ   
         [๑๑๕] คร้ันเวลาเชา ทานพระอานนทครองอันตรวาสกแลวถือบาตรจีวร เขาไปยังนิเวศน 
ของเจาวัฑฒะลิจฉวี คร้ันแลวไดกลาวคํานีก้ะเจาวัฑฒะลิจฉวีวา ทานวฑัฒะ สงฆคว่าํบาตรแกทานแลว   
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ทานคบกับสงฆไมได พอเจาวัฑฒะลิจฉวี    ทราบขาววา สงฆคว่ําบาตรแกเราแลว เราคบกับสงฆ 
ไมไดแลว ก็สลบลมลง  ณ ท่ีนั้นเอง   
         ขณะน้ัน มิตรอํามาตยญาติสาโลหิต ของเจาวัฑฒะลิจฉวี ไดกลาวคํานี้  กะเจาวฑัฒะลิจฉววีา  
ไมควร ทานวฑัฒะ อยาเศราโศก อยาครํ่าครวญไปนักเลย    พวกเราจักใหพระผูมีพระภาคและ 
ภิกษุสงฆเล่ือมใส จึงเจาวัฑฒะลิจฉวีพรอมดวย บุตรภรรยา พรอมดวยมิตรอํามาตย พรอมดวย 
ญาติสาโลหิต มีผาเปยก มีผมเปยก   เขาไปเฝาพระผูมีพระภาค ซบศรีษะลงแทบพระบาทของ 
พระผูมีพระภาค แลวกราบทลูวา พระพุทธเจาขา โทษไดมาถึงหมอมฉันแลว ตามความโง ตาม 
ความ เขลา ตามอกุศล ขอพระองคทรงพระกรุณารับโทษของหมอมฉันท่ีไดโจทพระคุณ เจาทัพพ 
มัลลบุตร ดวยศีลวิบัติอันไมมีมูล โดยความเปนโทษ เพือ่ความสํารวม    ตอไปเถิด พระพุทธเจาขา 
         พระผูมีพระภาคตรัสวา เชิญเถิด เจาวฑัฒะ โทษไดมาถึงทานแลว    ตามความโง  
ตามความเขลา ตามอกุศล ทานไดเห็นโทษท่ีไดโจททัพพมัลลบุตร   ดวยศีลวิบัติอันไมมีมูล 
โดยความเปนโทษแลวทําคืนตามธรรม เราขอรับโทษนั้น    ของทาน การท่ีทานเหน็โทษ โดยความ 
เปนโทษ แลวทําคืนตามธรรม ถึงความสํารวมตอไป นี้เปนความเจริญในอริยวนิัย ฯ     
         [๑๑๖] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุ  ท้ังหลาย ถาเชนนั้น 
สงฆจงหงายบาตร แกเจาวัฑฒะลิจฉวี คือ ทําใหคบ    กบัสงฆได     
                                                  องคแหงการหงายบาตร     
         ดูกรภกิษุท้ังหลาย สงฆพึงหงายบาตรแกอุบาสก ผูประกอบดวยองค ๘ คือ:  
         ๑. ไมขวนขวายเพื่อมิใชลาภแหงภิกษุท้ังหลาย  
         ๒. ไมขวนขวายเพื่อไมเปนประโยชนแหงภิกษุท้ังหลาย     
         ๓. ไมขวนขวายเพื่ออยูไมไดแหงภิกษุท้ังหลาย     
         ๔. ไมดาวาเปรียบเปรยภิกษุท้ังหลาย     
         ๕. ไมยุยงภิกษุท้ังหลายใหแตกราวกัน    
         ๖. ไมกลาวติเตียนพระพุทธเจา 
         ๗. ไมกลาวติเตียนพระธรรม     
         ๘. ไมกลาวติเตียนพระสงฆ     
         ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหหงายบาตร แกอุบาสกผูประกอบดวย    องค ๘ นี้ ฯ    
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         [๑๑๗] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็แล สงฆพงึหงายบาตรอยางนี้ เจาวัฑฒะ  ลิจฉวีนัน้พงึเขาไป 
หาสงฆ หมผาเฉวียงบา กราบเทาภิกษุท้ังหลาย นั่งกระหยงประ คองอัญชลี แลวกลาวอยางนีว้า 
ทานเจาขา สงฆคว่ําบาตรแกขาพเจาแลว ขาพเจา คบกับสงฆไมได ทานเจาขา ขาพเจานั้น 
ประพฤติชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตวั   ได ขอการหงายบาตรกะสงฆ  
         พึงขอแมคร้ังท่ีสอง พึงขอแมคร้ังท่ีสาม ฯ    
         [๑๑๘] ภกิษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติย กรรมวาจา วา 
ดังนี้:    
                                                   กรรมวาจาหงายบาตร  
         ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา สงฆคว่ําบาตรแกเจาวัฑฒะ   ลิจฉวีแลว คือ  
ไมใหคบกับสงฆ เธอประพฤติชอบ หายเยอหยิ่ง  ประพฤติแกตัวได ขอการหงายบาตร 
กะสงฆ ถาความพรอมพร่ังของ  สงฆถึงท่ีแลว สงฆพึงหงายบาตรแกเจาวัฑฒะลิจฉวี คือ  
ทําใหคบกับสงฆได นี้เปนญัตติ  
         ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา สงฆคว่ําบาตรแกเจาวัฑฒะ    ลิจฉวีแลว คือ ไมให 
คบกับสงฆ เธอประพฤติชอบ หายเยอหยิ่ง  ประพฤติแกตัวได ขอการหงายบาตร 
กะสงฆ สงฆหงายบาตรแกเจา    วัฑฒะลิจฉวี คือ ทําใหคบกับสงฆได การหงายบาตร 
แกเจาวัฑฒะ   ลิจฉวี คือ ทําใหคบกับสงฆได ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปน  ผูนิ่ง  
ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนัน้พึงพูด 
         บาตรอันสงฆหงายแลวแกเจาวัฑฒะลิจฉวี คือ ทําใหคบกับสงฆ    ได ชอบแกสงฆ  
เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไวดวยอยางนี้ ฯ    
         [๑๑๙] คร้ันพระผูมีพระภาคประทับอยูในเขตพระนครเวสาลีตามพระพุท   ธาภิรมยแลว 
เสด็จจาริกทางภัคคะชนบท เสด็จจาริกโดยลําดับ ถึงภัคคะชนบท แลว ทราบวา พระองคประทับ 
อยูท่ีเภสกฬามฤคทายวัน เขตเมืองสุงสุมารคิระ ในแควนภัคคะชนบทนัน้ ฯ   
                                                    เร่ืองโพธิราชกุมาร    
         [๑๒๐] สมัยนั้น ปราสาทโกกนุทของโพธิราชกุมาร สรางเสร็จใหมๆ  ยังไมมี 
สมณพราหมณ หรือผูใดผูหนึ่งอยูอาศัย จึงโพธิราชกุมาร รับส่ังกะมาณพสัญชิกาบุตรวา  
พอสหายสัญชิกาบุตร เธอจงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค ถวายบังคม  พระบาทดวยเศียรเกลา แลว  
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ถามถึงพระประชวรเบาบาง พระโรคนอย ความทรงกระปร้ีกระเปรา พระกําลัง ทรงพระสําราญ  
ตามคําของเราวา พระพุทธเจาขา    โพธิราชกุมารขอถวายบังคมพระบาทของพระองคดวยเศียรเกลา  
ทูลถามถึงพระ    ประชวรเบาบาง พระโรคนอย ความทรงกระปร้ีกระเปรา พระกําลัง ทรงพระ 
 สําราญและจงทูลอาราธนาอยางนี้วา ขอพระองคพรอมดวยภกิษุสงฆ จงทรงรับ  ภัตตาหารของ 
 โพธิราชกุมาร เพื่อเสวยในวนัพรุงนี้ พระพทุธเจาขา มาณพสัญชิ   กาบุตรรับคําส่ังโพธิราชกุมาร 
 แลวเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค กราบทูลปราศรัยกับพระผูมีพระภาค คร้ันผานการปราศรัยพอเปนท่ี 
 ช่ืนชม เปนท่ีใหระลึกถึงกนัแลวนั่งณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง กราบทูลวา โพธิราชกุมารขอถวาย 
 บังคมพระบาท ของพระองคผูเจริญดวยเศียรเกลา ทูลถามพระประชวรเบาบาง พระโรคนอย  
ทรงกระปร้ี    กระเปรา พระกําลัง ทรงพระสําราญ และกราบทูลอยางนี้วา ขอพระโคดมผูเจริญ 
 พรอมดวยภกิษุสงฆ จงทรงรับภัตตาหารของโพธิราชกุมาร เพื่อเสวยในวันพรุงนี้  พระผูมีพระภาค 
 ทรงรับดวยดษุณภีาพ คร้ันมาณพสัญชิกาบุตรทราบวา พระผูมีพระ  ภาคทรงรับอาราธนาแลวลุก 
 จากท่ีนั่งเขาไปเฝาโพธิราชกุมาร แลวทูลวา เกลา   กระหมอมไดกราบทูลทานพระโคดมนั้นตามรับ 
 ส่ังของพระองคแลววา โพธิราช กุมาร ขอถวายบังคมพระบาทของทานพระโคดมผูเจริญดวยเศียรเกลา  
ทูลถามถึงพระประชวรเบาบาง พระโรคนอย ทรงกระปรี้กระเปรา พระกําลัง ทรงพระ สําราญ 
และกราบทูลอยางนี้วา ขอพระโคดมผูเจริญ พรอมดวยภิกษุสงฆ จง ทรงรับภัตตาหารของ 
โพธิราชกุมาร เพื่อเสวยในวนัพรุงนี้ กแ็ลพระสมณโคดม   ทรงรับอาราธนาแลว ฯ 
         [๑๒๑] คร้ันลวงราตรีนั้น โพธิราชกมุารรับส่ังใหตกแตงของเค้ียวของฉัน  อันประณีต แล 
รับส่ังใหปูลาดโกกนุทปราสาทดวยผาขาว ตราบเทาถึงบันไดข้ันท่ีสุด แลวรับส่ังกะมาณพสัญชิกา 
บุตรวา พอสหายสัญชิกาบุตร เธอจงไปเฝาพระผูมีพระภาค กราบทูลภัตกาลแดพระผูมีพระภาควา  
ไดเวลาแลว พระพุทธเจาขา   ภัตตาหารเสร็จแลว มาณพสัญชิกาบุตรรับคําส่ังโพธิราชกุมาร แลว 
เขาไปเฝาพระ   ผูมีพระภาค กราบทูลภัตกาลแดพระผูมีพระภาควา ไดเวลาแลว พระพุทธเจาขา   
 ภัตตาหารเสร็จแลว ฯ 
         [๑๒๒] ขณะนัน้เปนเวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงครองอันตรวาสกแลวทรงถือบาตรจีวร 
เสด็จเขาสูนิเวศนของโพธิราชกุมาร ก็แลเวลานั้น โพธิราช    กุมารกําลังประทับรอพระผูมีพระภาค 
อยู ท่ีซุมพระทวารช้ันนอก ไดทอดพระเนตร  เห็นพระผูมีพระภาคกําลังเสด็จมาแตไกล คร้ัน 
แลวเสด็จไปรับแตท่ีไกลนัน้ ถวาย บังคมพระผูมีพระภาคใหเสด็จไปขางหนา ทรงดําเนินไปทาง 
โกกนุทปราสาท พระ  ผูมีพระภาคไดประทับยืนอยูใกลบันไดข้ันแรก จึงโพธิราชกุมาร กราบทูล  
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พระผูมี  พระภาควา พระพทุธเจาขา ขอพระผูมีพระภาคจงทรงเหยียบผา ขอพระสุคตจงทรงเหยยีบ 
ผา เพื่อความเกื้อกูล เพื่อความสุขแกขาพระพุทธเจาส้ินกาลนานเม่ือโพธิราชกุมารกราบทูลอยางนี ้
แลว พระผูมีพระภาคทรงดุษณีภาพ   
         แมคร้ังท่ีสอง ... แมคร้ังท่ีสาม โพธิราชกุมารกราบทูลพระผูมีพระภาควาพระพุทธเจาขา  
ขอพระผูมีพระภาคจงทรงเหยียบผา ขอพระสุคตจงทรงเหยยีบผา เพื่อความเก้ือกูล เพื่อความสุข  
แกขาพระพุทธเจาส้ินกาลนาน  
         ขณะน้ัน พระผูมีพระภาคทรงชําเลืองดูทานพระอานนท จึงทานพระ  อานนทไดถวาย 
พรแกโพธิราชกุมารวา จงมวนผาเถิด พระราชกุมาร พระผูมีพระ    ภาคจักไมทรงเหยียบผา  
พระตถาคตทรงอนุเคราะหหมูชนช้ันหลัง จึงโพธิราชกุมาร  รับส่ังใหมวนผา แลวใหปูอาสนะ  
ณ เบ้ืองบนโกกนุทปราสาท คร้ันพระผูมีพระ   ภาคเสด็จข้ึนโกกนุทปราสาท แลวประทับนั่งเหนือ 
อาสนะท่ีปูถวายพรอมดวยภกิษุ  สงฆ จึงโพธิราชกุมารทรงอังคาสภิกษสุงฆ มีพระพทุธเจา 
เปนประมุข ดวย   ขาทนยีโภชนียาหารอันประณีต ดวยพระหัตถของพระองค จนพระผูมีพระภาค     
 เสวยแลว ทรงลดพระหัตถจากบาตร หามภัตรแลว ไดประทับนั่ง ณ ท่ีควรสวน ขางหนึ่ง พระผู 
 มีพระภาคทรงช้ีแจงใหโพธิราชกุมารเห็นแจง สมาทาน อาจหาญราเริง ดวยธรรมีกถา เสด็จ 
 ลุกจากอาสนะ เสด็จกลับ ฯ 
                                           ทรงหามเหยียบแผนผา   
         [๑๒๓] หลังจากนัน้ พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุ   เปนเคามูลนั้น ใน 
เพราะเหตุแรกเกิดนัน้ แลวรับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุ  ท้ังหลาย  ภิกษไุมพึงเหยียบผืนผาท่ีปู 
ไว รูปใดเหยียบ ตองอาบัติทุกกฏ ฯ    
         [๑๒๔] สมัยตอมา สตรีผูหนึ่งปราศจากครรภ นิมนตภิกษุท้ังหลายไป   ปูผาแลว ไดกลาว 
วา ทานเจาขา ขอพระคุณเจาจงเหยียบผา ภกิษุท้ังหลายรังเกียจ ไมเหยยีบ นางไดกลาวอีกวา  
ทานเจาขา ขอพระคุณเจาจงเหยียบผาเพื่อประสงคใหเปนมงคล ภิกษุท้ังหลายรังเกยีจ ไมเหยยีบ  
จึงสตรีผูนั้น เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา เม่ือเขาขอเพ่ือประสงคใหเปนมงคล ไฉน 
พระคุณเจาท้ังหลายจึงไม   เหยยีบผืนผาท่ีปูให ภกิษุท้ังหลายไดยินสตรีผูนั้น เพงโทษ ติเตียน  
โพนทะนาอยู จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย 
คฤหัสถ   ตองการมงคล เราอนุญาตใหผูท่ีถูกคฤหัสถขอรองใหเหยียบเพื่อความเปนมงคล   เหยียบ 
ผืนผาได ฯ    
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         [๑๒๕] สมัยตอมา ภิกษุท้ังหลายรังเกียจท่ีจะเหยยีบผาสําหรับเช็ดเทาท่ีลางแลว จึง 
กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย    เราอนุญาตให 
เหยยีบผาสําหรับเช็ดเทาท่ีลางแลว ฯ  
                                                        ทุติยภาณวาร จบ  
                                                   __________________   
                                                เร่ืองนางวิสาขา มิคารมารดา     
         [๑๒๖] คร้ันพระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ภัคคะชนบท ตามพระพุทธาภิรมย แลวเสด็จ 
จาริกทางพระนครสาวัตถี เสด็จจาริกโดยลําดับถึงพระนครสาวัตถี  แลว ทราบวาพระองคประทับ 
อยู ณ พระวหิารเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถีนั้น คร้ังน้ัน  
นางวิสาขามิคารมารดา ถือหมอน้ํา   ปุมไมสําหรับเช็ดเทา และไมกวาด เขาไปเฝาพระผูมีพระภาค  
ถวายบังคมแลว    นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดกราบทูลวา ขอพระองคจงทรงรับหมอน้ํา 
 ปุมไมสําหรับเช็ดเทา และไมกวาดของหมอมฉัน เพื่อประโยชนเพื่อความสุขแก  หมอมฉัน  
 ส้ินกาลนาน พระเจาขา พระผูมีพระภาคทรงรับหมอน้ํา และไมกวาดมิไดทรงรับปุมไมสําหรับ 
 เช็ดเทา คร้ันพระผูมีพระภาคทรงช้ีแจงใหนางวิสาขามิคารมารดาเห็นแจง สมาทาน อาจหาญ  
 ราเริงดวยธรรมีกถา นางไดลุกจากท่ีนั่ง ถวายบังคม ทําประทักษณิแลวกลับไป ฯ  
         [๑๒๗] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปน เคามูลนัน้ ใน 
เพราะเหตุแรกเกิดนัน้ แลวรับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุ ท้ังหลาย เราอนุญาตหมอน้ํา และ 
ไมกวาด ภกิษไุมพึงใชปุมไมสําหรับเช็ดเทา   รูปใดใช ตองอาบัติทุกกฏดูกรภกิษุท้ังหลาย เรา 
อนุญาตท่ีเช็ดเทา ๓ ชนิด คือ หินกรวด ๑ กระเบ้ือง ๑ หนิฟองน้ําในทะเล ๑ ฯ    
         [๑๒๘] ตอจากนั้นมา นางวิสาขามิคารมารดา ถือพัดโบกและบัดใบตาล เขาไปเฝา 
พระผูมีพระภาค ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง ไดกราบทูลวา ขอพระองค 
จงทรงรับพัดโบก และพัดใบตาลของหมอมฉัน เพื่อประโยชน เพื่อความสุข แกหมอมฉัน 
ตลอดกาลนาน  พระเจาขา พระผูมีพระภาคทรงรับพัดโบกและพัดใบตาลแลว ไดทรงช้ีแจงให 
นางวิสาขามิคารมารดาเห็นแจง ... ดวยธรรมีกถา นางวิสาขา ... ทําประทักษิณแลวกลับไป ฯ  
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                                                                   เร่ืองพัด    
         [๑๒๙] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปน เคามูลนัน้ ในเพราะ 
เหตุแรกเกิดนัน้ แลวรับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดกูรภกิษุ ท้ังหลาย เราอนุญาตพัดโบก และพัด 
ใบตาล ฯ  
         [๑๓๐] สมัยนั้นไมปดยุงเกิดแกสงฆ ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแด  พระผูมีพระภาค 
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตไมปดยุง แสจามรี บังเกิดแกสงฆ 
ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภกิษุ ท้ังหลาย ภกิษ ุ
ไมพึงใชแสจามรี รูปใดใช ตองอาบัติทุกกฏ   ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนญุาตพัด ๓ ชนดิ คือ  
พัดทําดวยปอ ๑ พัด ทําดวยแฝก ๑ พัดทําดวยขนปกขนหางนกยูง ๑ ฯ     
                                                                   เร่ืองรม    
         [๑๓๑] สมัยนั้น รมบังเกิดแกสงฆ ภกิษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแด    พระผูมีพระภาค 
พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย  เราอนุญาตรม ฯ   
         [๑๓๒] สมัยนั้น พระฉัพพัคคียเดนิกั้นรมเท่ียวไป คร้ังนั้น อุบาสก ผูหนึ่งไดไปเท่ียว 
สวนกับสาวกของอาชีวกหลายคน พวกสาวกของอาชีวกเหลานั้น  ไดเห็นพระฉัพพคัคียเดินกั้นรม 
มาแตไกล คร้ันแลวไดกลาวกะอุบาสกผูนัน้วาพระคุณเจาเหลานี้ เปนผูเจริญของพวกทาน เดิน 
กั้นรมมาคลายมหาอํามาตยโหราจารย อุบาสกผูนั้นกลาววา นั่นมิใชภกิษุ เปนปริพาชก ขอรับ  
พวกเขา    แคลงใจวา ภิกษหุรือมิใชภกิษุ คร้ันอุบาสกเขาไปใกล กจ็ําได จึงเพงโทษติเตียน  
โพนทะนาวา ไฉน พระคุณเจาท้ังหลายจึงเดินกั้นรม ภิกษุท้ังหลายได   ยินอุบาสกนัน้ เพงโทษ 
ติเตียน โพนทะนาอยู จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมี  พระภาคๆ ตรัสถามวา ดูกรภิกษุ 
ท้ังหลาย ขาววา ... จริงหรือ   
         ภิกษเุหลานั้นกราบทูลวา จริงพระพทุธเจาขา  
         พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียน ... คร้ันแลวทรงทําธรรมีกถา รับส่ังกะ ภิกษท้ัุงหลายวา  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุไมพงึกั้นรม รูปใดกั้น ตองอาบัตทุิกกฏ ฯ    
         [๑๓๓] สมัยตอมา ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธ เธอเวนรมแลวไมสบาย ภิกษุ   ท้ังหลายกราบทูล 
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรา  อนุญาตรมแกภกิษ ุ
อาพาธ ฯ  
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         [๑๓๔] สมัยตอมา ภิกษุท้ังหลายทราบวา พระผูมีพระภาคทรงอนญุาต  รมแกภกิษุอาพาธ 
เทานั้น ไมไดทรงอนุญาตแกภิกษุไมอาพาธ จึงรังเกียจท่ีจะกัน้   รมในวัดและอุปจารของวัด ภกิษ ุ
ท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค    
         พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาตใหภิกษแุมไม  อาพาธกั้นรมในวัด  
หรือในอุปจารของวัดได ฯ    
                                                                 เร่ืองไมเทา  
         [๑๓๕] สมัยนั้น ภิกษรูุปหนึ่งวางบาตรไวในสาแหรก แลวหอยไวท่ี    ไมเทา เดินผานไป 
ทางประตูบานแหงหนึ่งในเวลาพลบคํ่า ชาวบานบอกกันวา  พวกเรา นัน่โจรกําลังเดนิไป ดาบของ 
มันสองแสงวาว แลวตามไลไปจับตัวได   รูแลวปลอยไป คร้ันภิกษนุั้นไปถึงวัดแลว แจงเร่ืองนั้น 
แกภกิษุท้ังหลายๆ ถาม   วา ก็คุณถือไมเทากับสาแหรกหรือ ภิกษนุั้นรับวา ถูกแลว  
ขอรับ บรรดาภิกษุ  ท่ีเปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน ภิกษุจึงไดถือไมเทา 
กับสาแหรกเลา แลวกราบทลูเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคทรง ติเตียน ... คร้ันแลว 
ทรงทําธรรมีกถารับส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย   ภิกษุไมพึงถือไมเทากบัสาแหรก รูปใด 
ถือ ตองอาบัติทุกกฏ ฯ   
         [๑๓๖] สมัยนั้น ภิกษรูุปหนึ่งอาพาธ ปราศจากไมเทา ไมสามารถจะเดินไปไหนได  
ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกร ภกิษท้ัุงหลาย เรา 
อนุญาตใหสมมติไมเทาแกภกิษุอาพาธ ฯ  
         [๑๓๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็แล สงฆพึงใหสมมติไมเทาอยางนี้:    
         ภิกษุอาพาธนั้นพึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา ไหวเทาภิกษุ  ผูแกกวา นั่ง 
กระหยงประคองอัญชลี แลวกลาวคําขออยางนี้ วาดังนี้:  
         ทานเจาขา ขาพเจาอาพาธ ไมใชไมเทาไมสามารถไปไหนได ทานเจาขา  ขาพเจานั้นขอ 
ทัณฑสมมติ กะสงฆ     
         พึงขอแมคร้ังท่ีสอง พึงขอแมคร้ังท่ีสาม ฯ    
         [๑๓๘] ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติ ทุติยกรรมวาจา  
วาดังนี:้     
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                                  กรรมวาจาใหทัณฑสมมติ    
         ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุมีช่ือนี้รูปนี้อาพาธ  ไมใชไมเทาไม 
สามารถจะไปไหนได เธอขอทัณฑสมมติกะสงฆ ถา  ความพรอมพร่ังของสงฆถึงท่ีแลว  
สงฆพึงใหทัณฑสมมติแกภิกษุมีช่ือนี้  นี้เปนญัตติ   
         ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุมีช่ือนี้รูปนี้อาพาธ   ไมใชไมเทาไม 
สามารถจะไปไหนได เธอขอทัณฑสมมติกะสงฆ สงฆ ใหทัณฑสมมติแกภิกษุมีช่ือนี้  
การใหทัณฑสมมติแกภิกษุมีช่ือนี้ ชอบ    แกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแก 
ทานผูใด ทานผูนั้น พึงพูด    
         ทัณฑสมมติ อันสงฆใหแลวแกภิกษมีุช่ือนี้ ชอบแกสงฆ เหตุ   นัน้จึงนิ่ง ขาพเจา 
ทรงความนี้ไว ดวยอยางนี้ ฯ  
         [๑๓๙] สมัยตอมา ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธ ไมใชสาแหรก ไมสามารถ   จะนําบาตรไปได  
ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวาดูกรภกิษท้ัุงหลาย  
เราอนุญาตใหสมมติสาแหรกแกภิกษุอาพาธ ฯ    
         [๑๔๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็แล สงฆพงึใหสมมติอยางนี้   
         ภิกษุอาพาธนั้น พึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา ไหวเทา ภิกษุผูแกกวา นั่งกระเหยง 
ประคองอัญชลี แลวกลาวคําขออยางนี้ วาดงันี้: 
                                                        คําขอสิกกาสมมติ  
         ทานเจาขา ขาพเจาอาพาธ ไมมีสาแหรกไมสามารถจะนําบาตรไปได ทานเจาขา ขาพเจานั้น 
ขอสิกกาสมมติกะสงฆ   
         พึงขอแมคร้ังท่ีสอง พึงขอแมคร้ังท่ีสาม ฯ    
         [๑๔๑] ภกิษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติย กรรมวาจา วา 
ดังนี้:    
                                          กรรมวาจาใหสิกกาสมมติ   
         ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุมีช่ือนี้รูปนี้อาพาธ  ไมใชสาแหรกไม 
สามารถจะนําบาตรไปได เธอขอสิกกาสมมติกะสงฆ    ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงท่ี 
แลว สงฆพึงใหสิกกาสมมติแกภกิษุมีช่ือนี ้นี้เปนญัตติ      
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         ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุมีช่ือนี้รูปนี้อาพาธ   ไมใชสาแหรกไม 
สามารถจะนําบาตรไปได เธอขอสิกกาสมมติกะสงฆ    สงฆใหสิกกาสมมติแกภกิษมีุช่ือนี้  
การใหสิกกาสมมติแกภิกษุมีช่ือนี้  ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแก 
ทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด  
         สิกกาสมมติ อันสงฆใหแลวแกภิกษมีุช่ือนี้ ชอบแกสงฆ เหตุ  นัน้จึงนิ่ง ขาพเจา 
ทรงความนี้ไว ดวยอยางนี้ ฯ  
         [๑๔๒] สมัยนั้น ภิกษรูุปหนึ่งอาพาธ ไมใชไมเทาไมสามารถจะไปไหน  ได และไมใช 
สาแหรกไมสามารถนําบาตรไปได ภกิษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พรผูมีพระ 
ภาคตรัสวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหสมมติไมเทาและ   สาแหรกแกภิกษุอาพาธ 
         ก็แล สงฆพึงใหสมมติอยางนี้ ภกิษุอาพาธนั้นพึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา  
ไหวเทาภกิษุผูแกกวา นั่งกระหยงประคองอัญชลี แลวกลาว    คําขออยางนี้ วาดังนี้: 
                                                           คําขอทัณฑสิกกาสมมติ     
         ทานเจาขา ขาพเจาอาพาธ ไมใชไมเทาไมสามารถจะไปไหนได และ   ไมใชสาแหรกไม 
สามารถจะนําบาตรไปได ทานเจาขา ขาพเจานั้นขอทัณฑสิกกา    สมมติกะสงฆ   
         พึงขอแมคร้ังท่ีสอง พึงขอแมคร้ังท่ีสาม ฯ    
         [๑๔๓] ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติย กรรมวาจา วา 
ดังนี้:    
                                                กรรมวาจาใหทัณฑสิกกาสมมติ 
         ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุมีช่ือนี้รูปนี้อาพาธ  ไมใชไมเทาไม 
สามารถจะเดินไปไหนได และไมใชสาแหรกไม    สามารถจะนําบาตรไปได เธอขอ 
ทัณฑสิกกาสมมติกะสงฆ ถาความ  พรอมพร่ังของสงฆถึงท่ีแลว สงฆพึงใหทัณฑสิกกา 
สมมติแกภกิษมีุช่ือนี้ นี้เปนญัตติ   
         ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุมีช่ือนี้รูปนี้อาพาธ   ไมใชไมเทาไม 
สามารถเดินไปไหนได และไมใชสาแหรกไมสามารถจะนําบาตรไปได เธอขอทัณฑ 
สิกกาสมมติกะสงฆ สงฆใหทัณฑสิกกา   สมมติแกภกิษมีุช่ือนี้ การใหทัณฑสิกกาสมมติแก  
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ภิกษุมีช่ือนี้ ชอบแก  ทานผูใด ทานผูนัน้พึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้น 
พึงพูด   
         ทัณฑสิกกาสมมติ อันสงฆใหแลวแกภิกษุมีช่ือนี้ ชอบแกสงฆ   เหตุนั้นจึงนิ่ง 
ขาพเจาทรงความนี้ไว ดวยอยางนี้ ฯ   
                                                         เร่ืองการอวกและการเก็บอาหาร 
         [๑๔๔] สมัยนั้น ภิกษรูุปหนึ่งเปนโรคเรอ เธอเรออวกแลวกลับกลืน    เขาไป ภกิษ ุ
ท้ังหลาย เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ภกิษุนี้ฉันอาหารในเวลาวิกาล  แลวกราบทูลเร่ืองนั้น 
แดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย   ภกิษุรูปนี้จุติมาจากกําเนิดโคไมนาน 
เราอนุญาตอาหารท่ีอวกแกภิกษุผูมักอวก แต  ออกมานอกปากแลวไมพึงกลืนเขาไป รูปใดกลืน 
เขาไป พึงปรับตามธรรม ฯ 
         [๑๔๕] สมัยนั้น สังฆภัตรเกิดแกสงฆหมูหนึ่ง เมล็ดขาวเปนอันมาก  กลาดเกล่ือนใน 
โรงอาหาร ชาวบานเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา เม่ือเขาถวาย  ขาวสุก ไฉนพระสมณะเช้ือสาย 
พระศากยบุตรจึงไดไมรับโดยเคารพ ขาวแตละ   เมล็ดจะสําเร็จไดดวยการกระทําหลายคร้ัง ภิกษุ 
ท้ังหลายไดยินชาวบานพวกนั้น    เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมี 
พระภาค  พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ส่ิงใดทายกถวายตกหลน เราอนุญาตใหเก็บ 
ส่ิงนั้นฉันเอง  ได ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะของนั้นทายกบริจาคแลว ฯ    
                                                                 เร่ืองการไวเล็บและตัดเล็บ 
         [๑๔๖] สมัยนั้น ภิกษรูุปหนึ่งไวเล็บยาวเท่ียวบิณฑบาต สตรีผูหนึ่งเห็น  เขา จึงไดกลาว 
ชวนภิกษุรูปนัน้วา ทานเจาขา นิมนตมาเสพเมถุน ภกิษุนัน้ตอบ    วา อยาเลย นองหญิง  
เร่ืองเชนนี้ไมสมควร   
         ส. ถาทานไมเสพ ดิฉันจักหยิกขวนเนือ้ตัวดวยเล็บของดิฉัน แลวรอง    โวยวายข้ึนใน 
บัดนี้วา ภิกษุนีข้มขืนดิฉัน    
         ภิ. จงรูเองเถิด นองหญิง     
         สตรีผูนั้นหยกิขวนเนือ้ตัวของตนดวยเล็บ แลวไดรองโวยวายข้ึนวา ภิกษุ    นีข้มขืนเรา  
ชาวบานไดวิ่งเขาไปจับกุมภกิษุนั้น พวกเขาไดเหน็ผิวหนงัและเลือด   ท่ีเล็บมือของสตรีผูนั้น คร้ัน 
แลวลงความเห็นวา การกระทํานี้ของสตรีผูนี้ตางหาก ภิกษไุมใชเปนผูกระทํา แลวปลอยภิกษุนั้นไป   
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คร้ันภิกษนุั้นไปถึงวัดแลว ไดเลาเร่ืองนั้นแกภิกษุท้ังหลาย ภกิษุท้ังหลายถามวา ก็คุณไวเล็บยาว 
หรือ ภิกษุรูป นั้นรับวา เปนอยางนั้น ขอรับ บรรดาภิกษท่ีุเปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ    ติเตียน 
โพนทะนาวา ไฉน ภกิษุจึงไดไวเล็บยาว  แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระ  ผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย ภิกษไุมพึงไวเล็บยาว รูปใดไว ตอง   อาบัตทุิกกฏ ฯ  
         [๑๔๗] สมัยนั้น ภิกษท้ัุงหลายตัดเล็บมือดวยเล็บมือบาง ตัดเล็บมือ ดวยปากบาง ครูด 
เล็บมือท่ีฝาผนังบาง นิ้วมือเจบ็ ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแด   พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตมีดตัดเล็บภิกษุท้ังหลายตัดเล็บจนเลือดออก นิว้มือเจ็บ ... ตรัสวา 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย เรา    อนญุาตใหตัดเล็บเสมอเน้ือ ฯ   
                                                                         เร่ืองขัดเล็บ  
         [๑๔๘] สมัยตอมา พระฉัพพัคคียวานกันใหขัดเล็บท้ัง ๒๐ นิ้ว ชาวบานเพงโทษ ติเตียน 
โพนทะนาวา ... เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภคกาม ภิกษุท้ังหลาย  กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค 
พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษไุมพึงวาน กันใหขัดเล็บท้ัง ๒๐ นิ้ว รูปใดใหขัด 
ตองอาบัติทุกกฏ ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนญุาตใหแคะข้ีเล็บได ฯ 
                                                                         เร่ืองมีดโกน   
         [๑๔๙] สมัยนั้น ภิกษท้ัุงหลายมีผมยาว ไดกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมี พระภาค พระผู 
มีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุสามารถจะปลงผมใหแกกันได   หรือ ภิกษุท้ังหลาย 
กราบทูลวา สามารถ พระพุทธเจาขา ลําดับนั้น พระผูมีพระ   ภาครับส่ังใหประชุมภิกษุสงฆในเพราะ 
เหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรก เกิดนัน้ ... รับส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรา 
อนุญาตมีดโกน หิน    ลับมีดโกน ฝกมีดโกน ผาพันมีดโกน เคร่ืองมีดโกนทุกอยาง ฯ    
                                                                เร่ืองแตงหนวด  
         [๑๕๐] สมัยนั้น พระฉัพพัคคียวานกันตัดหนวด ปลอยหนวดไวใหยาว  ไวเครา แตง 
หนวดเปนส่ีเหล่ียม ขมวดกลุมขนหนาอก ไวกลุมขนทอง ไวหนวด    เปนเข้ียวโงง โกนขนใน 
ท่ีแคบ ชาวบานเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ...    เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภคกาม ... ภิกษุท้ังหลาย 
กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระ  ภาค ... ตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุไมพึงตัดหนวด ไมพึงปลอย 
หนวดไวให ยาว ไมพึงไวเครา ไมพึงแตงหนวดเปนส่ีเหล่ียม ไมพึงขมวดกลุมขนหนาอก  ไมพึง 
ไวกลุมขนทอง ไมพึงไวหนวดเปนเข้ียวโงง ไมพึงโกนขนในท่ีแคบ รูปใด โกน ตองอาบัติทุกกฏ ฯ     



พระวนิัยปฎก เลม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หนาท่ี 40 
                                                           เร่ืองโกนขนในท่ีแคบ    
         [๑๕๑] สมัยนั้น ภิกษรูุปหนึ่งเปนแผลในที่แคบ ทายาไมติด ... ภิกษุ ท้ังหลายกราบทูล 
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรา  อนุญาตใหโกนขนใน 
ท่ีแคบได เพราะเหตุอาพาธ ฯ   
         [๑๕๒] สมัยนั้น พระฉัพพัคคียใชกนัและกนัใหตดัผมดวยกรรไกร  ชาวบาน เพงโทษ 
ติเตียน โพนทะนาวา ... เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภคกาม ...    ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผู 
มีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย   ภิกษไุมพึงใหตัดผมดวยกรรไกร รูปใดใหตัด ตองอาบัติ 
ทุกกฏ ฯ 
         [๑๕๓] สมัยนั้น ภิกษรูุปหนึ่งเปนแผลท่ีศีรษะ ไมอาจปลงผมดวยมีด   ภกิษุท้ังหลาย 
กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาต    ใหตัด 
ผมดวยกรรไกรได เพราะเหตุอาพาธ ฯ  
                                                            เร่ืองไวขนจมูกยาว    
         [๑๕๔] สมัยนั้น ภิกษท้ัุงหลายปลอยขนจมูกไวยาว ชาวบาน เพงโทษ    ติเตียน โพน 
ทะนาวา ... เหมือนพวกปศาจ ... ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค 
ตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุไมพึงไวขนจมูกยาว รูปใดไว ตองอาบัติทุกกฏ ฯ   
         [๑๕๕] สมัยนั้น ภิกษท้ัุงหลายใหถอนขนจมูกดวยกรวดบาง ดวยข้ีผ้ึง บาง จมูกเจ็บ ...  
ตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตแหนบ ฯ 
         [๑๕๖] สมัยนั้น พระฉัพพัคคียใชกนัถอนผมหงอก ชาวบาน เพงโทษ ติเตียน โพน 
ทะนาวา ... เหมือนพวกคฤหสัถผูบริโภคกาม ... ภิกษุท้ังหลาย กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค ...  
ตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุไมพึงให ถอนผมหงอก รูปใดใหถอน ตองอาบัติทุกกฏ ฯ 
         [๑๕๗] สมัยนั้น ภิกษรูุปหนึ่งมีข้ีหูจกุชองหู ... ภกิษุท้ังหลายกราบทูล เร่ืองนั้นแดพระผูมี 
พระภาค ... ตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาตไมแคะหู ฯ   
         [๑๕๘] สมัยนั้น พระฉัพพัคคียใชไมแคะหูตางๆ คือ ทําดวยทอง  ทําดวยเงิน ชาวบาน 
เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ... เหมือนพวกคฤหัสถ    ผูบริโภคกาม ... ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้น 
แดพระผูมีพระภาค ... ตรัสวา    ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุไมพึงใชไมแคะหูตางๆ รูปใดใช ตองอาบัติ 
ทุกกฏ เรา อนุญาตไมแคะหท่ีูทําดวยกระดกู งา เขา ไมออ ไมไผ ไมจริง ยางไม เมล็ดผลไม    
 โลหะ กระดองสังข ฯ   
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                                         ทรงหามส่ังสมเคร่ืองโลหะเคร่ืองสัมฤทธ์ิ 
         [๑๕๙] กโ็ดยสมัยนัน้แล พระฉัพพัคคียส่ังสมเคร่ืองโลหะ เคร่ืองทอง  สัมฤทธ์ิไวเปน 
อันมาก ชาวบานไปเท่ียวชมตามวิหารพบเขา แลวเพงโทษ ติเตียน  โพนทะนาวา ไฉน พระสมณะ 
เช้ือสายพระศากยบุตรจึงไดส่ังสมเคร่ืองโลหะ เคร่ืองทองสัมฤทธ์ิ ไวมากมายคลายพอคาขายเคร่ือง 
ทองสัมฤทธ์ิ ... ภิกษุท้ังหลาย  กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษ ุ
ไมพึง   ส่ังสมเคร่ืองโลหะ เคร่ืองทองสัมฤทธ์ิ รูปใดส่ังสม ตองอาบัติทุกกฏ ฯ    
         [๑๖๐] สมัยนั้น ภิกษุท้ังหลายรังเกยีจกลองยาตา ไมปายยาตา ไมแคะหู    ซ่ึงเพยีงหอ 
รวมกันไว จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภกิษุ    ท้ังหลาย เราอนุญาตกลอง 
ยาตา ไมปายยาตา ไมแคะหู เพียงหอรวมกนัไว ฯ  
         [๑๖๑] สมัยนั้น พระฉัพพัคคียนั่งรัดเขาดวยผาสังฆาฏิ แผนผาสังฆาฏิ  หลุด ภิกษุ 
ท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุ ท้ังหลาย ภกิษุไมพึงนั่งรัดเขาดวยผา 
สังฆาฏิ รูปใดนั่ง ตองอาบัติทุกกฏ ฯ  
         [๑๖๒] สมัยนั้น ภิกษรูุปหนึ่งอาพาธ เธอเวนผารัดเขาเสียไมสบาย ...    ภกิษท้ัุงหลาย 
กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย   เราอนุญาตผารัดเขา ภิกษุท้ังหลาย 
สงสัยวา เราจะพึงรูไดอยางไรวาเปนผารัดเขาจึงไดกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค ... ตรัสวา  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตไมสะดึงท่ีแผดวย ฟม ดายพัน ไมสลักทอ และเคร่ืองหกูทุกอยาง ฯ 
                                                        เร่ืองประคดเอว  
         [๑๖๓] สมัยนั้น ภิกษรูุปหนึ่งไมไดคาดรัดประคด เขาบานไปบิณฑบาต  ผาสบงของ 
เธอหลุดท่ีถนน ชาวบานเห็นแลวพากันโห ภิกษุนัน้กระดากอาย คร้ัน    ไปถึงวัดแลว เลาเร่ืองนั้น 
แกภกิษุท้ังหลายๆ กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค ...  ตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษไุมมีรัด 
ประคดไมพึงเขาบาน รูปใดเขาบาน   ตองอาบัติทุกกฏ เราอนุญาตผารัดประคด ฯ  
         [๑๖๔] สมัยนั้น พระฉัพพัคคียใชผาประคดตางๆ คือ ประคดถักเชือก   หลายเสน  
ประคดถักเปนศีรษะงูน้ํา ประคดกลมคลายเกลียวเชือก ประคดคลาย   สังวาล ชาวบาน เพงโทษ  
ติเตียน โพนทะนาวา ... เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภค    กาม ... ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระ 
ผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ... เสน ประคดถักเปนศีรษะงูน้ํา ประคดกลมคลายเกลียวเชือก ประคดคลาย  
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สังวาล   รูปใดใช ตองอาบัติทุกกฏดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตประคด ๒ ชนดิ คือ  
ประคดแผนผา ๑  ประคดกลมดังไสสุกร ๑ ... 
        ชายผาประคดเกา ... ตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เรา อนุญาตใหถักกลมคลายเกลียวเชือก  
ใหถักคลายสังวาลได ปลายประคดเกา ...ตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตเย็บทบเขามา 
ถักเปนหวง ท่ีสุดหวงประคดเกา ... ตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตลูกถวิล ฯ  
                                                                เร่ืองลูกถวิล  
         [๑๖๕] สมัยนั้น พระฉัพพัคคียใชลูกถวิลตางๆ คือ ทําดวยทอง ทํา  ดวยเงิน ชาว 
บานเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภค  กาม ... ภิกษุท้ังหลายกราบทูล 
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา   ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุไมพงึใชลูกถวิล 
ตางๆ รูปใดใช ตองอาบัติทุกกฏดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนญุาตลูกถวิล ทําดวยกระดูก งา  
เขา ไมออ    ไมไผ ... กระดองสังข เสนดาย ฯ  
                                                                  เร่ืองลูกดมุ  
         [๑๖๖] สมัยนั้น ทานพระอานนทหมผาสังฆาฏิเนื้อบางเขาบานบิณฑบาต สังฆาฏิของ 
ทานถูกลมหัวดวนพัดเลิกข้ึน คร้ันทานกลับถึงอารามแลว ไดแจงเร่ือง   นั้นแกภกิษุท้ังหลายๆ  
กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค    ตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาต 
ลูกดุมและรังดมุ ฯ   
         [๑๖๗] สมัยนั้น พระฉัพพัคคียใชลูกดุมตางๆ คือ ทําดวยทอง ทําดวย  เงิน ชาวบาน 
เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ... เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภค  กาม ... ภกิษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้น 
แดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา   ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุไมพึงใชลูกดุมตางๆ รูปใด 
ใช ตองอาบัติทุกกฏ ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตลูกดุม ทําดวยกระดูก งา เขา ไมออ    
ไมไผ ไมจริง ยางไม เมล็ดผลไม โลหะ กระดองสังข เสนดาย ฯ     
         [๑๖๘] สมัยนั้น ภิกษท้ัุงหลายเย็บตรึงลูกดุมบาง รังดุมบาง ลงท่ีจีวร   จวีรชํารุด 
ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ...    ตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย  
เราอนุญาตแผนผารองลูกดุม แผนผารองรังดุม ภิกษุ ท้ังหลายเย็บตรึงแผนผารองลูกดุมแผนผา 
รองรังดุมลงท่ีชายจีวร มุมผาเปด ภกิษุ   ท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมี 
พระภาค ... ตรัสวา ดูกรภกิษุ ท้ังหลาย เราอนุญาตใหตดิแผนผารองลูกดุม แผนผารองรังดุมท่ีชาย 
ผาลึกเขาไป๗-๘ องคุลี ฯ    
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                                   เร่ืองพระฉัพพัคคียนุงผาอยางคฤหัสถ     
         [๑๖๙] สมัยนั้น พระฉัพพัคคียนุงผาอยางคฤหัสถ คือ นุงหอยชาย  เหมือนงวงชาง  
นุงปลอยชายคลายหางปลา นุงปลอยชายส่ีแฉก นุงหอยชาย  คลายกานตาล นุงยกกลีบต้ังรอย  
ชาวบานเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ... เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภคกาม ... ภิกษุท้ังหลายกราบ 
ทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระ  ภาค พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุไมพึงนุงผา 
อยางคฤหัสถคือ นุงหอยชายเหมือนงวงชาง นุงปลอยชายคลายหางปลา นุงปลอยชายเปน 
ส่ี   แฉก นุงหอยชายคลายกานตาล นุงยกกลีบต้ังรอย รูปใดนุง ตองอาบัติทุกกฏ ฯ 
         [๑๗๐] สมัยตอมา พระฉัพพัคคียหมผาอยางคฤหัสถ ชาวบานเพงโทษ   ติเตียน  
โพนทะนาวา ... เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภคกาม ... ภิกษุท้ังหลายกราบ  ทูลเร่ืองนั้นแดพระผู 
มีพระภาค พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลายภิกษไุมพึงหมผาอยางคฤหัสถ รูปใดหมตองอาบัติ 
ทุกกฏ ฯ     
         [๑๗๑] สมัยตอมา พระฉัพพัคคียนุงผาเหน็บชายกระเบน ชาวบาน  เพงโทษ ติเตียน  
โพนทะนาวา ... เหมือนคนหาบของหลวง ... ภิกษุท้ังหลาย   กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผู 
มีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุไมพึงนุงผาเหน็บชายกระเบน รูปใดนุง ตองอาบัติ 
ทุกกฏ ฯ     
         [๑๗๒] สมัยตอมา พระฉัพพัคคียหาบของสองขาง ชาวบานเพงโทษ   ติเตียน  
โพนทะนาวา ... เหมือนคนหาบของหลวง ... ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ือง   นั้นแดพระผูมีพระภาค พระ 
ผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุไมพึง  หาบของสองขาง รูปใดหาบ ตองอาบัติทุกกฏ  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหคอน หาม เทิน แบก กระเดยีด หิว้ ฯ    
                                                        เร่ืองไมชําระฟน     
         [๑๗๓] สมัยนั้น ภิกษท้ัุงหลายไมเค้ียวไมชําระฟน ปากมีกล่ินเหม็น  ภิกษุท้ังหลาย 
กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย การไมเค้ียว 
ไมชําระฟนมีโทษ ๕ ประการนี้ คือ นัยนตาไมแจม    ใส ๑ ปากมีกล่ินเหม็น ๑ ล้ินรับรสอาหาร 
ไมบริสุทธ์ิ ๑ ดีและเสมหะหุมหอ อาหาร ๑ ไมชอบฉันอาหาร ๑ ไมเค้ียวไมชําระฟนมีโทษ ๕  
ประการนี้แล ดูกรภกิษุท้ังหลาย การเค้ียวไมชําระฟนมีอานิสงส ๕ ประการนี้ คือ นัยนตา    
 แจมใส ๑ ปากไมมีกล่ินเหม็น ๑ ล้ินรับรสอาหารบริสุทธ์ิ ๑ ดีและเสมหะไมหุมหอ  อาหาร ๑ ชอบ 
 ฉันอาหาร ๑ การเค้ียวไมชําระฟน มีอานิสงส ๕ ประการนี้แล    เราอนญุาตไมชําระฟน ฯ   
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         [๑๗๔] สมัยนั้น พระฉัพพัคคียเค้ียวไมชําระฟนยาว และตีสามเณรดวยไมชําฟน 
เหลานั้น ภิกษท้ัุงหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมี  พระภาค ... ตรัสวา ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย ภิกษไุมพึงเค้ียวไมชําระฟนยาว รูปใด  เค้ียว ตองอาบัติทุกกฏ ดูกรภิกษ ุ
ท้ังหลาย   เราอนุญาตไมชําระฟนยาว ๘ นิ้วเปนอยางยิง่ และไมพึงตีสามเณรดวย ไมนั้น รูปใดตี 
ตองอาบัติทุกกฏ ฯ  
         [๑๗๕] สมัยตอมา ภิกษุรูปหนึ่งเค้ียวไมชําระฟนส้ันเกินไป ไมชําระ ฟนหลุดเขาไป 
ติดในคอ ภิกษท้ัุงหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมี  พระภาค ... ตรัสวา ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย ภิกษไุมพึงเค้ียวไมชําระฟนส้ันเกินไป รูปใดเค้ียว ตองอาบัติทุกกฏ ฯ ดูกรภกิษ ุ
ท้ังหลาย   เราอนุญาตไมชําระฟนขนาด ๔ องคุลีเปนอยางตํ่า ฯ    
                                           เร่ืองพระฉัพพัคคียจุดไฟเผากองหญา    
         [๑๗๖] ก็โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพคัคียจุดไฟเผากองหญา ชาวบานเพง  โทษ ติเตียน  
โพนทะนาวา ... เหมือนคนเผาปา ... ภิกษุท้ังหลาย กราบทูลเร่ือง นั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมี 
พระภาค ... ตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษไุมพึง  เผากองหญา รูปใดเผา ตองอาบัติทุกกฏ ฯ   
         [๑๗๗] สมัยนั้น วิหารท่ีอยูมีหญาข้ึนรก เม่ือไฟปาไหมมาถึง วิหารถูกไฟไหม ภกิษ ุ
ท้ังหลายรังเกยีจท่ีจะจุดไฟรับเพื่อทําการปองกัน ภกิษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค  
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตไวเม่ือไฟปาไหมมาถึง ใหจุดไฟรับเพื่อ 
ปองกัน ฯ   
                                                         เร่ืองข้ึนตนไม    
         [๑๗๘] สมัยนั้น พระฉัพพัคคียข้ึนตนไม ไตจากตนหนึ่ง ไปสูตนหนึ่ง   ชาวบาน 
เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ... เหมือนลิง ... ภิกษุท้ังหลายกราบทูล   เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค  
พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุ  ไมพงึข้ึนตนไม รูปใดข้ึน ตองอาบัติทุกกฏ ฯ 
         [๑๗๙] สมัยนั้น ภิกษรูุปหนึ่งไปเมืองสาวัตถีในโกศลชนบท ชางไลในระหวางทาง 
จึงภิกษุนั้นวิ่งเขาไปยังโคนตนไม รังเกยีจไมข้ึนตนไม ชางนั้นได    ไปทางอ่ืน คร้ันภกิษุนั้นไปถึง 
เมืองสาวัตถีแลว ไดแจงเร่ืองนั้นแกภกิษุท้ังหลายๆกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมี 
พระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือมีกจิจําเปน  เราอนุญาตใหข้ึนตนไมสูงช่ัวบุรุษ ใน 
คราวมีอันตราย ข้ึนไดตามประสงค ฯ      
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         [๑๘๐] สมัยนั้น ภิกษุสองรูปเปนพี่นองกัน ช่ือเมฏฐะและโกกุฏฐะเปนชาติ 
พราหมณ พดูจาออนหวาน เสียงไพเราะ เธอสองรูปนั้นเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค ถวาย 
บังคม นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง แลวกราบทูลวา พระ    พุทธเจาขา บัดน้ี ภิกษุท้ังหลายตางช่ือ 
ตางโคตร ตางชาติ ตางสกุลกันเขามา   บวช พวกเธอจะทําพระพุทธวจนะใหผิดเพี้ยนจากภาษาเดมิ  
มิฉะนั้น ขาพระพุทธเจาท้ังหลายจะขอยกพระพุทธวจนะข้ึนโดยภาษาสันสกฤต   
         พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆะบุรุษท้ังหลาย ไฉน พวก   เธอจึงได 
กลาวอยางนี้วา มิฉะนั้น ขาพระพุทธเจาท้ังหลายจะขอยกพระพุทธวจนะ ข้ึนโดยภาษาสันสกฤตดังนี้ 
เลา ดูกรโมฆะบุรุษท้ังหลาย การกระทําของพวกเธอนัน่   ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชน 
ท่ียังไมเล่ือมใส ... คร้ันแลวทรงทําธรรมีกถา  รับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุไมพงึ 
ยกพุทธวจนะข้ึนโดยภาษา    สันสกฤต รูปใดยกข้ึน ตองอาบัติทุกกฏ ดกูรภิกษุท้ังหลาย  เรา 
อนุญาตใหเลาเรียนพุทธวจนะตามภาษาเดิม ฯ   
                                                 เร่ืองเรียนคัมภีรโลกายตะ     
         [๑๘๑] สมัยนั้น พระฉัพพัคคียเรียนคัมภีรโลกายตะ ชาวบานเพงโทษ   ติเตียน 
โพนทะนาวา ... เหมือนคฤหสัถผูบริโภคกาม ภิกษุท้ังหลายไดยินชาวบานเพงโทษ ติเตียน 
โพนทะนาอยู ... จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค 
         พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ผูท่ีเห็นคัมภีรโลกายตะ วามีสาระจะพึง 
ถึงความเจริญงอกงามไพบูลยในธรรมวนิัยนี้หรือ   
         ภิ. ไมอยางนั้น พระพุทธเจาขา    
         ภ. อันผูท่ีเห็นธรรมวนิัยนีว้ามีสาระ จะพึงเลาเรียนคัมภีรโลกายตะหรือ     
         ภิ. ไมอยางนั้น พระพุทธเจาขา    
         ภ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุไมพึงเรียนคัมภีรโลกายตะ รูปใดเรียน   ตองอาบัติทุกกฏ ฯ   
         [๑๘๒] สมัยตอมา พระฉัพพัคคียสอนคัมภีรโลกายตะ ชาวบานเพง  โทษ ติเตียน 
โพนทะนาวา ... เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภคกาม ... ภิกษุ   ท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแกพระผูม 
 ีพระภาค   
         พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษไุมพึงสอนคัมภีร  โลกายตะ รูปใด 
สอน ตองอาบัติทุกกฏ ฯ  
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                                          เร่ืองเรียนดิรัจฉานวิชา  และการใหพรเม่ือมีผูจาม 
         [๑๘๓] สมัยตอมา พระฉัพพัคคียเรียนดิรัจฉานวิชา ... ภิกษุ   ท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้น 
แดพระผูมีพระภาค   
         พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษไุมพึงเรียนดิรัจฉาน วิชา รูปใดเรียน 
ตองอาบัติทุกกฏ ฯ  
         [๑๘๔] สมัยตอมา พระฉัพพัคคียสอนดิรัจฉานวิชา ชาวบานเพงโทษ ติเตียน โพนทะนา 
วา ... เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภคกาม ... ภกิษุท้ังหลายกราบ  ทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค     
         พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษไุมพึงสอนดิรัจฉาน  วิชา รูปใดสอน 
ตองอาบัติทุกกฏ ฯ   
         [๑๘๕] สมัยนั้น พระผูมีพระภาคพทุธเจา อันบริษัทหมูใหญแวดลอม   แลว กาํลังทรง 
แสดงธรรม ไดทรงจามข้ึน ภิกษุท้ังหลายไดถวายพระพรอยาง    อึงม่ีวา ขอพระผูมีพระภาคจงทรง 
พระชนมายุ ขอพระสุคตจงทรงพระชนมายุเถิด  พระพทุธเจาขา ธรรมกถาไดพักในระหวางเพราะ 
เสียงนั้น จึงพระผูมีพระภาค รับส่ังถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลท่ีถูกเขาใหพรวา  
ขอจงเจริญ   ชนมายุในเวลาจาม จะพึงเปน หรือพึงตายเพราะเหตุท่ีใหพรนั้นหรือ    
         ภิ. ไมอยางนั้น พระพุทธเจาขา    
         ภ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุไมพึงกลาวคําใหพรวา ขอจงมีชนมายุ ใน  เวลาท่ีเขาจาม  
รูปใดใหพร ตองอาบัติทุกกฏ ฯ   
         [๑๘๖] สมัยนั้น ชาวบานใหพรในเวลาท่ีภิกษุท้ังหลายจามวา ขอทาน   จงมีชนมายุ  
ภิกษุท้ังหลายรังเกียจ มิไดใหพรตอบ ชาวบานเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระสมณะ 
เช้ือสายพระศากยบุตร เม่ือเขาใหพรวา จงเจริญ    ชนมายุ จึงไมใหพรตอบเลา ภิกษท้ัุงหลาย 
กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค  พระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ชาวบาน 
มีความตองการดวยส่ิงเปนมงคล เราอนุญาตใหภิกษุผูท่ีเขาใหพรวา จงเจริญชนมายุ ดงันี้ ใหพร 
ตอบ แกชาวบานวา ขอทานจงเจริญชนมายุยืนนาน ฯ    
                                                    เร่ืองฉันกระเทียม     
         [๑๘๗] สมัยนั้น พระผูมีพระภาคอันบริษัทหมูใหญแวดลอม ประทับนั่ง แสดงธรรมอยู  
ภิกษุรูปหนึ่งฉันกระเทียม แลเธอคิดวา ภิกษุท้ังหลายอยาไดรบกวน จึงนั่ง ณ ท่ีสุดสวนขาง 
หนึ่ง พระผูมีพระภาคทอดพระเนตรเห็นภิกษนุั้น  นั่ง ณ ท่ีสุดสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวจึงรับส่ัง  



พระวนิัยปฎก เลม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หนาท่ี 47 
กะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย   ทําไมหนอ ภกิษนุัน้จึงนั่ง ณ ท่ีสุดสวนขางหนึง่ ภิกษ ุ
ท้ังหลายกราบทูลวา ภิกษุ    นั้นฉันกระเทียม พระพุทธเจาขา แลเธอคิดวา ภิกษุท้ังหลายอยารบกวน 
จึงนั่ง ณ ท่ีสุดสวนขางหนึ่ง    
         ภ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุฉันของใดแลว จะพึงเปนผูเหินหางจาก  ธรรมกถาเห็นปาน 
นี้ ภิกษุควรฉันของนั้นหรือ     
         ภิ. ไมควรฉัน พระพุทธเจาขา  
         ภ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุไมพึงฉันกระเทียม รูปใดฉัน ตองอาบัติ  ทุกกฏ ฯ   
         [๑๘๘] สมัยนั้น ทานพระสารีบุตรอาพาธเปนลมเสียดทอง คร้ังนั้นทานพระมหา 
โมคคัลลานะเขาไปหาทานพระสารีบุตรแลวถามวา เม่ือกอนทานเปน    ลมเสียดทอง หายดวย 
ยาอะไร ทานพระสารีบุตรตอบวา ผมหายดวยกระเทียมภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแด 
พระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหฉันกระเทียมได  
เพราะเหตุอาพาธ ฯ  
                                                    เร่ืองหมอปสสาวะ     
         [๑๘๙] สมัยนั้น ภิกษท้ัุงหลายถายปสสาวะลงในท่ีนั้นๆ ใน อาราม อารามสกปรก 
ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคๆตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย 
เราอนุญาตใหถายปสสาวะในท่ีควรสวนขางหนึ่ง อาราม    มีกล่ินเหม็น ... ตรัสวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย 
เราอนุญาตหมอปสสาวะ ภิกษุ ท้ังหลายน่ังถายปสสาวะลําบาก ... ตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เรา 
อนุญาตเขียง  รองเทาถายปสสาวะ เขียงรองเทาถายปสสาวะเปดเผย ภิกษุท้ังหลายละอายที่จะ 
 ถายปสสาวะ ... ตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหลอมเคร่ืองลอม ๓ ชนิด    คือ เคร่ือง 
 ลอมอิฐ เคร่ืองลอมหิน ฝาไม หมอปสสาวะไมมีฝาปด มีกล่ินเหม็น ... ตรัสวา ดูกรภกิษ ุ
 ท้ังหลาย เราอนุญาตฝาปด ฯ   
                                         พุทธานุญาตหลุมถายอุจจาระ     
         [๑๙๐] สมัยนั้น ภิกษุท้ังหลายถายอุจจาระลงในท่ีนัน้ๆ ในอารามอารามสกปรก ...  
ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค  ... ตรัสวาดูกรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาตใหถาย 
อุจจาระในท่ีควรสวนขางหนึ่ง อารามมีกล่ินเหม็น ... ตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตหลุม 
ถายอุจจาระ ขอบปากหลุม    พัง ... ตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหกอกรุ ๓ อยาง คือ  
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กอดวยอิฐกอดวยศิลา กอดวยไม หลุมอุจจาระมีพื้นต่ําน้าํทวมได ... ตรัสวา ดูกรภกิษุ     
 ท้ังหลาย เราอนุญาตใหถมพืน้ใหสูง ดนิท่ีถมพื้นพัง ... ตรัสวา ดูกรภกิษุ    ท้ังหลาย เราอนุญาต 
 ใหกอกรุ ๓ อยาง คือ กอดวยอิฐ กอดวยศิลา กอดวยไม ภิกษุท้ังหลายขึ้นลงลําบาก ... ตรัสวา 
 ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตบันได ๓   อยาง คือ บันไดอิฐ บันไดหิน บันไดไม ภิกษท้ัุงหลาย 
 ข้ึนลงพลัดตกลงมา ...    ตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาตราวสําหรับยึด ภิกษท้ัุงหลายนั่งถาย 
 อุจจาระ   ท่ีริมหลุมพลัดตกลงไป ... ตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนญุาตใหลาดพ้ืนแลวเจาะชอง 
 ถายอุจจาระตรงกลาง ภิกษท้ัุงหลายน่ังถายอุจจาระลําบาก ... ตรัสวาดกูร  ภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาต 
 เขียงรองเทาถายอุจจาระ ภกิษุท้ังหลายถายปสสาวะออก ไปขางนอก ... ตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย 
 เราอนุญาตรางรองปสสาวะ ไมชําระไมมี ... ตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตไมชําระ 
 ตะกรารองรับไมชําระ   ไมมี ... ตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตตะกรารองรับไมชําระ หลุม 
 อุจจาระ   ไมไดปดมีกล่ินเหม็น ... ตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตฝาปด ฯ  
                                                                    พุทธานุญาตวจัจกุฎี    
         [๑๙๑] สมัยนั้น ภิกษุท้ังหลายถายอุจจาระในท่ีแจงลําบากดวยรอนบาง   หนาวบาง  
จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย  เราอนุญาตวัจจกุฎี วัจจกุฎี 
ไมมีบานประตู ... ตรัสวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย เรา  อนุญาตบานประตู กรอบเช็ดหนา ครกรับเดือย 
บานประตู หวงขางบน สายย ูไมหัวลิง กลอน ล่ิม ชองดาล ชองเชือกชัก เชือกชัก ผงหญา 
ท่ีมุงวจัจกุฎีตกลงเกล่ือน ... ตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหร้ือลงฉาบดินท้ังขางบน   ขางลาง  
ทําใหมีสีขาว สีดํา สีเหลือง จําหลักเปนพวงดอกไม เครือไม ฟน  มังกร ดอกจอกหากลีบ 
ราวจีวร สายระเดียงจวีร ฯ 
         [๑๙๒] สมัยนั้น ภิกษรูุปหนึ่งชราทุพพลภาพ ถายอุจจาระแลวลุกข้ึน   ลมลง ภิกษ ุ
ท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตเชือกหอย 
สําหรับเหนีย่ว ฯ   
         [๑๙๓] สมัยนั้น วัจจกฎีุไมไดลอม ภกิษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแด   พระผูมีพระภาค 
พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหลอมเคร่ืองลอม ๓  อยาง คือ อิฐ ศิลา ไม ฯ 
         [๑๙๔] ซุมประตูไมมี ... ตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตซุม ประตู ซุมประตูมี 
พื้นต่ํา ... ตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนญุาตถมพ้ืนใหสูง    ดินท่ีถมพัง ... ตรัสวา ดูกรภกิษ ุ
ท้ังหลาย เราอนุญาตใหกอกรุ ๓ อยาง คือ   กอดวยอิฐ กอดวยศิลา กอดวยไม ภิกษุท้ังหลาย  
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ข้ึนลงลําบาก ... ตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตบันได ๓ อยาง คือ บันไดอิฐ บันไดหนิ 
บันไดไม   ภิกษุท้ังหลายข้ึนลงพลัดตกลงมา ... ตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตราว   สําหรับยึด  
บานซุมประตูไมมี ... ตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตซุม    ประตู กรอบเช็ดหนา ครกรอง 
เดือยประตู หวงขางบน สายยู ไมหวัลิง กลอน   ล่ิมชองดาล ชองเชือกชัก เชือกชัก ผงหญา 
ท่ีมุงบนซุมประตูหลนเกล่ือน ...   ตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหร้ือลง ฉาบดวยดิน 
ท้ังขางบนขางลาง  ทําใหมีสีขาว สีดํา สีเหลือง จําหลักเปนพวงดอกไม เครือไม ฟนมังกร 
 ดอกจอกหากลีบ บริเวณล่ืน ... ตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหโรยกรวดแร กรวดแร 
 ไมเต็ม ... ตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาตใหวางศลิา   เลียบ น้ําขัง ... ตรัสวา ดูกรภกิษ ุ
 ท้ังหลาย เราอนุญาตทอระบายน้ํา หมออุจจาระ    ไมมี ... ตรัสวา ดูกรภิกษท้ัุงหลาย เราอนุญาต 
 หมออุจจาระ กระบอกตักน้าํชําระ อุจจาระไมมี ... ตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนญุาตกระบอก 
 ตักน้ําชําระอุจจาระภิกษุท้ังหลายนั่งถายลําบาก ... ตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตเขียงไม 
 สําหรับนั่งถาย เขียงไมสําหรับนั่งถายอยูเปดเผย ภกิษุท้ังหลายละอายท่ีจะถาย   ... ตรัสวา ดูกรภกิษุ 
 ท้ังหลาย เราอนุญาตใหลอมเคร่ืองลอม ๓ ชนิด คือ อิฐ   ศิลา ไม หมออุจจาระไมไดปด  
 ผงหญาและข้ีฝุนตกลง ... ตรัสวา ดูกรภกิษุ  ท้ังหลาย เราอนุญาตฝาปด  
                                                   ประพฤติอนาจารตางๆ     
         [๑๙๕] สมัยนั้น พระฉัพพัคคียประพฤติอนาจารเห็นปานดังนี้ คือ ปลูก ตนไมดอกเอง 
บาง ใชใหผูอ่ืนปลูกบาง รดน้ําเองบาง ใชใหผูอ่ืนรดบาง เก็บ    ดอกไมเองบาง ใชใหผูอ่ืนเก็บ 
บาง รอยกรองดอกไมเองบาง ใชใหผูอ่ืนรอยกรอง บาง ทํามาลัยตอกานเองบาง ใชใหผูอ่ืนทําบาง 
ทํามาลัยเรียงกานเองบาง ใชให   ผูอ่ืนทําบาง ทําดอกไมชอเองบาง ใชใหผูอ่ืนทําบาง ทําดอกไม 
พุมเองบาง ใชให ผูอ่ืนทําบาง ทําดอกไมเทริดเองบาง ใชใหผูอ่ืนทําบาง ทําดอกไมพวงเองบาง 
 ใชใหผูอ่ืนทําบาง ทําดอกไมตาขายประดับอกเองบาง ใชใหผูอ่ืนทําบาง ภิกษุ พวกนั้นนําไปเองบาง  
 ใชใหผูอ่ืนนําไปบาง ซ่ึงมาลัยตอกาน นําไปเองบาง ใชใหผูอ่ืนนําไปบาง ซ่ึงมาลัยเรียงกาน 
 นําไปเองบาง ใชใหผูอ่ืนนําไปบาง ซ่ึงดอกไมชอ นําไปเองบาง ใชผูอ่ืนนําไปบาง ซ่ึงดอกไมพุม  
 นําไปเองบาง   ใชใหผูอ่ืนนําไปบาง ซ่ึงดอกไมเทริด นําไปเองบาง ใชใหผูอ่ืนนําไปบาง ซ่ึง    
 ดอกไมพวง นําไปเองบาง ใชใหผูอ่ืนนําไปบาง ซ่ึงดอกไมตาขายประดับอก  เพื่อกุลสตรี เพื่อ 
 กุลธิดา เพื่อกมุารีแหงสกุล เพื่อสะใภแหงสกุล เพื่อกุลทาสี  ภิกษุพวกนั้นฉันอาหารในภาชนะ 
 เดียวกันบาง ดื่มน้ําในขันเดยีวกันบาง นั่งบน   อาสนะเดียวกันบาง นอนบนเตียงเดยีวกันบาง  
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 นอนรวมเคร่ืองลาดเดียวกนับาง นอน คลุมผาหมผืนเดยีวกันบาง นอนรวมเคร่ืองลาดและคลุมผา 
 หมรวมกนับาง กับ    กุลสตรี กุลธิดา กุมารีแหงสกุล สะใภแหงสกุล กลุทาสี ฉันอาหารในเวลา   
 วิกาลบาง ดื่มนํ้าเมาบาง ทัดทรงดอกไมของหอมและเครื่องลูบไลบาง ฟอนรํา บาง ขับรองบาง 
 ประโคมบาง เตนรําบาง ฟอนรํากับหญิงฟอนรําบาง ขับรอง  กับหญิงฟอนรําบาง ประโคมกับหญิง 
 ฟอนรําบาง เตนรํากับหญิงฟอนรําบาง ... ฟอนรํากับหญิงเตนรําบาง ขับรองกับหญิงเตนรําบาง  
 ประโคมกับหญิงเตนรําบาง   เตนรํากับหญิงเตนรําบาง เลนหมากรุกแถวละแปดตาบาง เลนหมากรุก 
 แถวละ   สิบตาบาง เลนหมากเก็บบาง เลนชิงนางบาง เลนหมากไหวบาง เลนโยนหวง บาง 
 เลนไมหึ่งบาง เลนฟาดใหเปนรูปตางๆ บาง เลนสะกาบาง เลนเปาใบไมบาง เลนไถนอยๆ 
 บาง เลนหกคะเมนบาง เลนไมกังหนับาง เลนตวงทราย  ดวยใบไมบาง เลนรถนอยๆ บาง 
 เลนธนูนอยบาง เลนเขียนทายบาง เลน  ทายใจบาง เลนเลียนคนพิการบาง หัดข่ีชางบาง หัดข่ีมา 
 บาง หัดข่ีรถบาง   หัดยิงธนบูาง หัดเพลงอาวุธบาง วิ่งผลัดชางบาง วิ่งผลัดมาบาง วิ่งผลัดรถบาง  
 วิ่งขับกันบาง วิ่งเปยวกนับาง ผิวปากบาง ปรบมือบาง ปลํ้ากนับาง ชกมวย   กันบาง ปูลาดผา 
 สังฆาฏิ ณ กลางสถานท่ีเตนรํา แลวพูดกับหญิงฟอนรําอยางนีว้านองหญิง เธอจงฟอนรํา ณ ท่ีนี้  
 ดังนี้บาง ใหการคํานับบาง ประพฤติอนาจารมีอยางตางๆ บาง ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้น 
 แดพระผูมีพระภาค     
         พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษไุมพึงประพฤติ  อนาจารมีอยางตางๆ 
รูปใดประพฤติ พึงปรับอาบัติตามธรรม ฯ 
                                        พุทธานุญาตเคร่ืองโลหะเปนตน   
         [๑๙๖] สมัยตอมา เม่ือทานพระอุรุเวลกัสสปบวชแลว เคร่ืองโลหะ เคร่ืองไม เคร่ืองดิน 
บังเกิดแกสงฆเปนอันมาก คร้ังนั้น ภกิษุท้ังหลายคิดวา    เคร่ืองโลหะชนิดไหน พระผูมีพระภาค 
ทรงอนุญาต ชนิดไหนไมทรงอนุญาต   เคร่ืองไมชนิดไหน ทรงอนุญาต ชนิดไหนไมทรงอนุญาต 
เคร่ืองดินชนิดไหนทรงอนุญาต ชนิดไหน ไมทรงอนุญาต จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค  
         ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทางทําธรรมีกถาในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น  ในเพราะเหตุแรก 
เกิดนัน้ แลวรับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวาดูกรภิกษุท้ังหลาย เรา  อนุญาตเคร่ืองโลหะทุกชนิด เวนเคร่ือง 
ประหาร อนุญาตเคร่ืองไมทุกชนิด เวน    เกาอ้ีนอนมีแคร บัลลังก บาตรไมและเขียงไม อนุญาต 
เคร่ืองดินทุกชนิด เวน  เคร่ืองเช็ดเทาและกฎีุท่ีทําดวยดินเผา ฯ 
                                                 ขุททกวัตถุขันธกะ ท่ี ๕ จบ      
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                                                    หัวขอประจําขันธกะ     
         [๑๙๗] ๑. เร่ืองขัดสีกายท่ีตนไม ๒. ขัดสีกายท่ีเสา ๓. ขัดสีกาย   ท่ีฝา ๔. อาบน้าํ 
ในท่ีไมควร ๕. อาบน้ําขัดสีกายดวยมือทําดวยไม ๖. ขัด   สีกายดวยจณุหินสีดังพลอยแดง 
๗. ผลัดกันถูตัว ๘. อาบนํ้าถูดวยไม   บังเวยีน ๙. ภิกษุเปนหิด ๑๐. ภิกษุชรา ๑๑. ถูหลัง 
ดวยฝามือ ๑๒. เคร่ืองตุมหู ๑๓. สังวาล ๑๔. สรอยคอ ๑๕. เคร่ืองประดับเอว  
๑๖. ทรงวลัย   ๑๗. ทรงสรอยตาบ ๑๘. ทรงเคร่ืองประดับขอมือ ๑๙. ทรงแหวนประดับนิ้วมือ   
 ๒๐. ไวผมยาว ๒๑. เสยผมดวยแปรง ๒๒. เสยผมดวยมือ ๒๓. เสยผมดวยน้ํามันผสมข้ีผ้ึง 
 ๒๔. เสยผมดวยน้ํามันผสมน้ํา ๒๕. สองเงาหนาใน   แวน ในขันน้ํา ๒๖. แผลเปนท่ีหนา  
 ๒๗. ผัดหนา ๒๘. ทาหนา ถูหนา   ผัดหนา เจิมหนา ยอมตัว ยอมหนา ยอมท้ังหนาท้ังตัว 
 ๒๙. โรคนัยนตา ๓๐.  มหรสพ ๓๑. สวดเสียงยาว ๓๒. สวดสรภัญญะ ๓๓. หมผาขนสัตว  
 มีขนขางนอก ๓๔. มะมวงท้ังผล ๓๕. ช้ินมะมวง ๓๖. มะมวงลวน ๓๗. เร่ืองงู   
 ๓๘. ตัดองคกาํเนิด ๓๙. บาตรไมจันทน ๔๐. เร่ืองบาตรตางๆ ๔๑. บังเวียน รองบาตร  
 ๔๒. บังเวียนทองรองบาตร หนาไป ทรงอนุญาตใหกลึง ๔๓. บังเวยีน    รองบาตรวิจติร  
 ๔๔. บาตรเหม็นอับ ๔๕. บาตรมีกล่ินเหม็น ๔๖. วางบาตรไวในท่ีรอน ๔๗. บาตรกล้ิงตกแตก 
 ๔๘. เก็บบาตรไวท่ีกระดานเลียบ๔๙. เก็บบาตรไวริมกระดานเลียบนอกฝา ๕๐. หญารองบาตร 
 ๕๑. ทอน ผารองบาตร ๕๒. แทนเก็บบาตร หมอเก็บบาตร ๕๓. ถุงบาตรและสาย  โยกเปนดายถัก  
 ๕๔. แขวนบาตรไวท่ีไมเดอืย ๕๕. เก็บบาตรไวบนเตียง ๕๖. เก็บบาตรไวบนตั่ง ๕๗. วางบาตร 
 ไวบนตกั ๕๘. เก็บบาตรไวบนกลด   ๕๙. ถือบาตรอยูผลักประตูเขาไป ๖๐. ใชกระโหลกนํ้า 
 เตาแทนบาตร ๖๑. ใช  กระเบ้ืองหมอแทนบาตร ๖๒. ใชกระโหลกผีแทนบาตร ๖๓. ใชบาตร 
ตางกระโถน ๖๔. ใชมีดตดัจีวร ๖๕. เร่ืองใชมีดมีดาม ๖๖. ใชดามมีดทําดวยทอง ๖๗. ใชขนไก 
และไมกลัดเยบ็จีวร กลองเข็ม แปงขาวหมาก ฝุน    หิน ข้ีผ้ึง ผามัดข้ีผ้ึง ๖๘. จีวรเสียมุม  
ผูกสะดึง ขึงสะดึงในท่ีไมเสมอ   ขึงสะดึงท่ีพื้นดิน ขอบสะดึงชํารุด และไมพอ ทําเคร่ืองหมาย 
และตีบรรทัด    ๖๙. ไมลางเทาเหยยีบสะดงึ ๗๐. เทาเปยกเหยียบสะดึง ๗๑. สวมรอ เทาเหยยีบ 
สะดึง ๗๒. ใชนิ้วมือรับเข็ม ๗๓. ปลอกนิ้วมือ ๗๔. กลอง สําหรับเก็บเคร่ืองเย็บผา และสาย 
โยก เปนดายถัก ๗๕. เย็บจีวรในท่ีแจง  โรงไมสะดึงตํ่า ถมพื้นใหสูง ข้ึนลงลําบาก  
๗๖. ผงหญาท่ีมุงตกเกล่ือนพระวินายกทรงอนุญาตใหร้ือลงฉาบดวยดนิท้ังขางนอกขางใน 
ทําใหมีสีขาว สีดํา   สีเหลือง จําหลักเปนพวงดอกไม เครือไม ฟนมังกร ดอกจอกหากลีบ   
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ราวจีวร  สายระเดียงจวีร ๗๗. ท้ิงไมสะดงึแลวหลีกไป ไมสะดึงหกัเสียหาย คล่ีออก  
 ๗๘. เก็บสะดึงไวท่ีฝากุฏิ ๗๙. ใชบาตรบรรจุเข็ม มีด เคร่ืองยาเดินทาง   ถุงเก็บเคร่ืองยา  
 สายโยกเปนดายถัก ๘๐. ใชผากายพันธผูกรองเทา ถุงเก็บ    รองเทา สายโยกเปนดายถัก 
 ๘๑. น้ําในระหวางทางเปนอกัปปยะ ผากรองนํ้า กระบอกกรองนํ้า ๘๒. ภกิษุสองรูปเดินทาง 
 ไปเมืองเวสาลี ๘๓. พระมหามุนีทรงอนญุาตผากรองน้ํามีขอบและผาลาดลงบนนํ้า ๘๔. ยุงรบกวน  
๘๕. อาหาร  ประณีต เกิดโรคมาก หมอชีวกทูลขออนุญาตสรางท่ีจงกรมและเรือนไฟ ๘๖. ท่ี   
 จงกรมขรุขระ ๘๗. พื้นท่ีจงกรมตํ่า ทรงอนุญาตใหกอกรุดินท่ีถม ๓ ชนิด ข้ึนลงลําบาก ทรง 
 อนุญาตบันไดและราวสําหรับยึด ๘๘. ทรงอนุญาตร้ัวรอบท่ีจง  กรม ๘๙. จงกรมในท่ีแจงผงหญา 
 หลนเกล่ือน ทรงอนุญาตใหร้ือลงฉาบดวยดิน  ทําใหมี สีขาว สีดํา สีเหลือง จําหลักเปนพวง 
 ดอกไม เครือไม ฟนมังกร    ดอกจอกหากลีบ ราวจีวร สายระเดยีงจวีร ๙๐. ทรงอนุญาตใหถม 
 เรือนไฟ   ใหสูงกั้นกรุ บันได ราวบันได บานประตู กรอบเช็ดหนา ครกรองเดือยประตู   หวงขางบน  
 สายยู ไมหัวลิง กลอน ล่ิม ชองดาล ชองชักเชือก เชือกชกั   กอฝาเรือนไฟใหต่าํ และ 
 ปลองควัน ๙๑. เรือนไฟตั้งอยูกลาง ทรงอนุญาตดิน ทาหนา รางละลายดิน ดินมีกล่ินเหม็น 
 ๙๒. ไฟลนกาย ทรงอนุญาตที่ขังน้ําขันตักน้ํา เรือนไฟไหมเกรียม พื้นท่ีเปนตม ทรงอนุญาต 
 ใหลาง ทําทอระบายนํ้า   ๙๓. ตั่งรองนั่งในเรือนไฟ ๙๔. ทําซุม ๙๕. ทรงอนุญาตโรยกรวดแร  
วาง  ศิลาเลียบ ทอระบายน้ํา ๙๖. เปลือยกายไหวกนั ๙๗. วางจวีรไวบนพื้นดิน    ฝนตกเปยก 
๙๘. ทรงอนุญาตเคร่ืองกําบัง ๓ ชนิด ๙๙. บอน้ํา ๑๐๐. ใช  ผากายพันธและเถาวัลย 
ผูกภาชนะตักน้ํา ทรงอนุญาตคันโพง ระหดัชัก ระหัดถีบภาชนะตักน้ําแตก ทรงอนุญาตถังน้ํา 
ทําดวยโลหะไมและทอนหนงั ๑๐๑. ทรง  อนุญาตศาลาใกลบอน้ํา ๑๐๒. ทรงอนุญาตฝาปดบอ 
กันผงหญา ๑๐๓. ทรง    อนุญาตรางไม ๑๐๔. ทรงอนุญาตทอระบายน้าํ และกําแพงกัน้ น้ําขังล่ืน   
 ทรงอนุญาตทอระบายน้ํา ๑๐๕. เนื้อตัวตกหนาว ทรงอนุญาตผาชุบน้ํา ๑๐๖. ทรง  อนุญาตสระน้ํา  
 น้ําในสระเกา ทรงอนุญาตใหทําทอระบายน้ํา ๑๐๗. ทรงอนุญาตเรือนไฟมีปนลม ๑๐๘. ไมอยู 
 ปราศจากผานสีิทนะ ๔ เดือน ๑๐๙. นอน  บนท่ีนอนอันเดียรดาษดวยดอกได ๑๑๐. ไมรับประเคน 
 ดอกไมของหอม ๑๑๑. ไมตองอธิษฐานสันถัตขนเจียมหลอ ๑๑๒. ฉันจังหันบนเตียบ ๑๑๓. 
 ทรง   อนุญาตโตก ๑๑๔. ฉันจังหันและนอนรวมกัน ๑๑๕. เจาวฑัฒะลิจฉวี  ๑๑๖. โพธิราชกุมาร 
 พระพุทธเจาไมทรงเหยยีบผา ๑๑๗. หมอน้ํา ปุมไมสําหรับเช็ดเทา และไมกวาด ๑๑๘. ทรงอนุญาต 
 ท่ีเช็ดเทาทําดวยหิน กรวดกระเบ้ือง หินฟองน้ํา ๑๑๙. ทรงอนุญาตพัดโบก พัดใบตาล ๑๒๐. ไม   
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 ปดยุง แสจามรี ๑๒๑. ทรงอนุญาตรม ๑๒๒. ไมมีรมไมสบาย ๑๒๓. ทรง อนุญาตรมในวดั  
 รวม ๓ เร่ือง ๑๒๔. วางบาตรไวในสาแหรก ๑๒๕. สมมติ  สาแหรก สมมติไมเทาและสาแหรก 
 ๑๒๖. โรคเรอ ๑๒๗. เมล็ดขาว    เกล่ือน ๑๒๘. ไวเล็บยาว ๑๒๙. ตดัเล็บ นิ้วมือเจ็บ ตัดเล็บ 
 จนถึงเลือด   ทรงอนุญาตใหตัดพอดเีนื้อ ๑๓๐. ขัดเล็บท้ัง ๒๐ นิ้ว ๑๓๑. ไวผมยาวทรงอนุญาต 
 มีดโกน หนิลับมีดโกน ปลอกมีดโกน ผาพันมีดโกน เคร่ืองมือ  โกนผมทุกอยาง ๑๓๒. ตัดหนวด  
 ไวหนวด ไวเครา ไวหนวดส่ีเหล่ียม    ขมวดกลุมขนหนาอก ไวกลุมขนทอง ไวหนวดเปนเข้ียวโงง  
 โกนขนในท่ีแคบ  ๑๓๓. อาพาธโกนขนในท่ีแคบได ๑๓๔. ตัดผมดวยกรรไกร ๑๓๕. ศีรษะ  
 เปนแผล ๑๓๖. ไวขนจมูกยาว ๑๓๗. ถอนขนจมูกดวยกอนกรวด ๑๓๘. เร่ือง ถอนผมหงอก  
 ๑๓๙. เร่ืองมูลหูจุกชองหู ๑๔๐. ใชไมแคะหู ๑๔๑. เร่ือง ส่ังสมเคร่ืองโลหะกับไมปายยาตา ๑๔๒. 
 นั่งรัดเขา ๑๔๓. ผารัดเขา ดาย พัน ๑๔๔. ผารัดประคต ๑๔๕. ภิกษใุชรัดประคตเปนเชือกหลายเสน 
 ประคตถักเปนศีรษะงูน้ํา ประคตกลมคลายเกลียวเชือก ประคตคลายสังวาลทรงอนุญาตรัดประคต 
 แผนผา และรัดประคตกลม ชายผารัดประคตเกา ทรง   อนุญาตใหเย็บทบ ถักเปนหวง ท่ีสุดหวงรัด 
 ประคตเกา ทรงอนุญาตลูกถวิน   ๑๔๖. ทรงอนุญาตลูกดุม และรังดุม ๑๔๗. ทําลูกดมุตางๆ ๑๔๘.  
 ติด แผนผารองลูกดุม และรังดุม ๑๔๙. นุงผาอยางคฤหัสถ คือ นุงหอยชาย  เหมือนงวงชาง นุงปลอย 
 ชายคลายหางปลา นุงปลอยชายเปนส่ีแฉก นุงหอยชาย   คลายกานตาล นุงยกกลีบต้ังรอย ๑๕๐. 
 หมผาอยางคฤหัสถ ๑๕๑. นุงผา  เหน็บชายกระเบน ๑๕๒. หาบของสองขาง ๑๕๓. ไมชําระฟน 
 ๑๕๔. ใช  ไมชําระฟนตีสามเณร ๑๕๕. ไมชําระฟนติดคอ ๑๕๖. จุดไฟเผากองหญา    ๑๕๗. จุดไฟรับ  
 ๑๕๘. ข้ึนตนไม ๑๕๙. หนชีาง ๑๖๐. ภาษาสันสกฤต๑๖๑. เรียนโลกายตศาสตร ๑๖๒.  
 สอนโลกายตศาสตร ๑๖๓. เรียน ดิรัจฉานวิชา ๑๖๔. สอนดิรัจฉานวิชา ๑๖๕. ทรงจาม 
 ๑๖๖. เร่ืองมงคล   ๑๖๗. ฉันกระเทียม ๑๖๘. อาพาธเปนลม ฉันกระเทียมได ๑๖๙. อาราม 
 สกปรกมีกล่ินเหม็น นั่งปสสาวะลําบาก ทรงอนุญาตเขียงรองเทาถายปสสาวะ ภกิษท้ัุงหลายละอาย  
 หมอปสสาวะไมมีฝาปด มีกล่ินเหม็น ถายอุจจาระลงในท่ี   นั้นๆ มีกล่ินเหม็น หลุมถายอุจจาระ 
 พัง ทรงอนุญาตใหถมขอบปากใหสูง และ ใหกอกรุ บันได ราวสําหรับยึด นั่งริมๆ ถายอุจจาระ 
 นั่งถายอุจจาระลําบาก    ทรงอนุญาตเขียงรองเทาถายอุจจาระ ถายปสสาวะออกไปขางนอก ทรงอนุญาต    
 รางรองปสสาวะ ไมชําระ ตะกรารองรับไมชําระ หลุมวจัจกุฎีไมไดปด ทรง  อนุญาตฝาปด ๑๗๐.  
 วัจจกุฎี บานประตู กรอบเช็ดหนา ครกรับเดือยบาน   ประตู หวงขางบน สายยู ไมหัวลิง กลอน ล่ิม  
 ชองดาล ชองเชือกชัก เชือกชัก ผงหญาตกลงเกล่ือน ทรงอนุญาตใหร้ือลงฉาบดวยดนิท้ังขางบน  
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 ขางลาง ทําใหมีสีขาว สีดํา สีเหลือง จําหลักเปนพวงดอกไม เครือไม ฟนมังกรดอกจอก 
 หากลีบ ราวจีวร สายระเดียง ๑๗๑. ภกิษุชราทุพพลภาพ ๑๗๒. ทรง อนุญาตใหลอมเคร่ืองลอม 
 ๑๗๓. ทรงอนุญาตซุมประตูวัจจกุฎี โรยกรวดแร  วางศิลาเลียบ น้ําขัง ทรงอนุญาตทอระบายน้ํา  
 หมอน้ําชําระ ขันตักน้ําชําระ นั่ง    ชําระลําบาก ละอาย ทรงอนุญาตฝาปด ๑๗๔. พระฉัพพัคคีย 
 ประพฤติอนาจาร   ๑๗๕. ทรงอนุญาตเคร่ืองโลหะ เวนเคร่ืองประหาร พระมหามุนีทรงอนุญาต 
 เคร่ือง    ไมท้ังปวง เวนเกาอ้ีนอนมีแคร บัลลังก บาตรไมและเขียงไม พระตถาคตผูทรง อนุเคราะห  
 ทรงอนุญาตเคร่ืองดินแมท้ังมวล เวนเคร่ืองเช็ดเทา และกุฎีท่ีทําดวย   ดินเผา    
         นิทเทศแหงวัตถุใด ถาเหมือนกับขางตน นักวินยัพึงทราบวัตถุนั้นวาทานยอไวในอุทาน 
โดยนัย 
         เร่ืองในขุททกวัตถุขันธกะ ท่ีแสดงมานี้มี ๑๑๐ เร่ือง  พระวนิัยธรผู   ศึกษาดีแลว มีจิต 
เกื้อกูล มีศีลเปนท่ีรักดวยดี มีปญญาสองสวางดังดวงประทีป    เปนพหสููต ควรบูชา จะเปนผูดํารง 
พระสัทธรรม และอนุเคราะหแกเหลา สพรหมจารีผูมีศีลเปนที่รัก ฯ 
                                                          หัวขอประจําขันธกะ จบ    
                                                            __________________    
                                                        เสนาสนะขันธกะ                   
                                                เร่ืองราชคหเศรษฐีถวายวิหาร     
         [๑๙๘] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเวฬุวนั  วหิาร อันเปน 
สถานท่ีพระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห คร้ังนั้นพระผูมีพระภาคยังมิไดทรง 
บัญญัติเสนาสนะแกภกิษุท้ังหลาย และภิกษุเหลานั้น  ก็อยูในท่ีนั้นๆ คือ ปา โคนไม ภูเขา 
ซอกเขา ถํ้าเขา ปาชา ปาชัฏ ท่ีแจง  ลอมฟาง ภิกษเุหลานัน้ออกจากท่ีอยูนั้นๆ คือ ปา 
โคนไม ภูเขา ซอกเขา   ถํ้าเขา ปาชา ปาชัฏ ท่ีแจง ลอมฟาง แตเชาตรู มีอาการเดินทางไป 
ขางหนา ถอย  กลับ แลเหลียว คูแขน เหยยีดแขน หนาเล่ือมใส มีจักษุทอดลง สมบูรณ 
 ดวยอิริยาบถ ฯ 
         [๑๙๙] สมัยนั้น ราชคหเศรษฐีไดไปสวนแตเชาตรู ไดแลเห็นภกิษุเหลานั้นเดนิออก 
จากท่ีอยูนั้นๆ คือ ปา โคนไม ภูเขา ซอกเขา ถํ้าเขา ปาชา  ปาชัฏ ท่ีแจง ลอมฟาง แตเชาตรู   
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มีอาการเดินไปขางหนา ถอยกลับ แลเหลียว   คูแขน เหยียดแขน หนาเล่ือมใส มีจักษุทอดลง 
สมบูรณดวยอิริยาบถ คร้ัน  แลวก็มีจติเล่ือมใส จึงเขาไปหาภิกษุเหลานัน้ เรียนถามวา ทานเจาขา  
หาก  ขาพเจาสรางวิหารถวาย พระคุณเจาจะอยูในวิหารของขาพเจาหรือไม 
         ภิกษเุหลานั้นตอบวา ดกูรคหบดี พระผูมีพระภาคยังมิไดทรงอนุญาต   วิหาร     
         เศรษฐีกลาววา ทานเจาขา ถาเชนนั้น พระคุณเจาจงทูลถามพระผูมีพระภาค แลวแจง 
แกขาพเจา    
         ภิกษเุหลานั้นรับคําของราชคหเศรษฐี แลวเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค   ถวายบังคมน่ัง ณ ท่ี 
ควรสวนขางหนึ่ง แลวทูลถามวา พระพุทธเจาขา ราชคห    เศรษฐีประสงคจะสรางวิหารถวาย  
ขาพระพุทธเจาท้ังหลายจะพึงปฏิบัติอยางไร   พระพุทธเจาขา ฯ    
                                                        พุทธานุญาตเสนาสนะ ๕ ชนิด  
         [๒๐๐] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปน เคามูลนัน้ ใน 
เพราะเหตุแรกเกิดนัน้ แลวรับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุ ท้ังหลาย เราอนุญาตเสนาสนะ ๕ 
ชนิด คือ วหิาร ๑ เรือนมุงแถบเดียว ๑  เรือนชั้น ๑ เรือนโลน ๑ ถํ้า ๑ ฯ    
         [๒๐๑] ตอมา ภิกษเุหลานั้นเขาไปหาทานราชคหเศรษฐีแลวไดกลาววา คหบดี พระผูมี 
พระภาคทรงอนุญาตวิหารแลว บัดนี้เปนการสมควรท่ีจะสรางไดราชคหเศรษฐีใหสรางวิหาร ๖๐  
หลังโดยวนัเดยีวเทานั้น คร้ันใหสรางเสร็จแลว จึงเขาเฝาพระผูมีพระภาค ถวายบังคมนั่ง ณ ท่ี 
ควรสวนขางหนึ่ง แลวกราบทูล  อาราธนาวา พระพุทธเจาขา ขอพระผูมีพระภาคกับภิกษุสงฆ  
จงทรงรับภัตตาหาร    ของขาพระพุทธเจา เพื่อเสวยในวันพรุงนี้ พระผูมีพระภาคทรงรับอาราธนาโดย    
 ดุษณภีาพ คร้ันเศรษฐีทราบวา ทรงรับอาราธนาแลวจึงลุกจากอาสนะ ถวายบังคมทําประทักษณิ 
 กลับไปแลว ใหตกแตงขาทนียโภชนียาหาร อันประณีตโดยลวง ราตรีนัน้ แลวใหคนไปกราบทูล 
 ภัตกาลแดพระผูมีพระภาควา ถึงเวลาแลว    ภัตตาหารเสร็จแลว พระพุทธเจาขา ฯ 
                                                                  ถวายวิหาร     
         [๒๐๒] คร้ันเวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงอันตรวาสก ถือบาตรจีวร  เสด็จไปยงันิเวศน 
ของราชคหเศรษฐี คร้ันแลวประทับนั่งเหนืออาสนะท่ีเขาปูลาด   ถวาย พรอมดวยภกิษุสงฆ  
จึงราชคหเศรษฐี อังคาสภิกษุสงฆมีพระพทุธเจาเปน    ประมุข ดวยขาทนียโภชนียาหารอันประณตี 
ดวยมือของตน จนยังพระผูมีพระภาค  ผูเสวยแลว ลดพระหัสถจากบาตร ใหหามภัตรแลว นั่ง ณ 
ท่ีควรสวนขางหน่ึง   กราบทูลพระผูมีพระภาควา พระพุทธเจาขา ขาพระพุทธเจาตองการบุญ ตอง  
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การ   สวรรค ไดใหสรางวิหาร ๖๐ หลังนี้ไวแลว ขาพระพุทธเจาจะพึงปฏิบัติอยางไร ในวหิารเหลานั้น 
พระพุทธเจาขา    
         พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรคหบดี ถาเชนนั้น เธอจงถวายวิหารเหลา  นั้นแกสงฆ 
จาตุรทิศ ท้ังท่ีมาแลวและยังไมมา ราชคหเศรษฐีทูลรับพระพุทธดํารัส แลว ไดถวายวหิารเหลานั้น  
แกสงฆ จาตุรทิศ ท้ังท่ีมาแลวและยังไมมา  
         ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงอนุโมทนาแกราชคหเศรษฐีดวยคาถาเหลานี้วาดงันี้:    
                                                  คาถาอนุโมทนาวิหารทาน    
         [๒๐๓] วิหารยอมปองกันหนาว รอน และเนื้อราย นอกจากนั้นยงั ปองกันงู 
         และยุง ฝนในสิสิรฤดู นอกจากนั้นวหิารยังปองกนัลมและแดดอันกลาท่ีเกิด 
         ข้ึนได การถวายวิหารแกสงฆ เพื่อ    หลีกเรนอยู เพือ่ความสุข เพื่อเพงพิจารณา 
         และเพื่อเห็น    แจง พระพุทธเจาทรงสรรเสริญวา เปนทานอันเลิศ เพราะเหตุนัน้ 
         แล คนผูฉลาด เม่ือเล็งเห็นประโยชนตน พึงสราง วหิารอันร่ืนรมยใหภิกษ ุ
         ท้ังหลายผูพหูสูต อยูในวิหารนี้เถิด อนึ่ง  พึงมีใจเล่ือมใสถวายขาว น้ํา ผา  
         และเสนาสนะ อันเหมาะ   สมแกพวกเธอ ในพวกเธอผูซ่ือตรง เพราะพวกเธอ 
         ยอม  แสดงธรรมอันเปนเคร่ืองบรรเทาสรรพทุกขแกเขา เขารูท่ัวถึง  แลว จะเปนผู 
         ไมมีอาสวะ ปรินพิพานในโลกนี้  
         คร้ันพระผูมีพระภาคทรงอนุโมทนาทานราชคหเศรษฐี ดวยคาถาเหลานี้  แลว ทรงลุกจาก 
อาสนะเสด็จกลับ ฯ     
                                           พุทธานุญาตบานประตู     
         [๒๐๔] ชาวบานไดทราบขาววา พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตวิหารแลว  จึงชวยกันสราง 
วิหารถวายโดยเคารพ วหิารเหลานั้นยังไมมีบานประตู งู แมลงปองและตะขาบ เขาอาศัย  
ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัส   วา ดูกรภกิษุท้ังหลาย  
เราอนุญาตบานประตู ภกิษท้ัุงหลายเจาะชองฝา ผูกบานประตูดวยเถาวัลยบาง เชือกบาง หน ู
และปลวกกัด เชือกท่ีผูกไวถูกกัดขาด บานประตูลมลงมา ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้น 
แดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา   ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนญุาตกรอบเช็ดหนา 
ครกรับเดือยประตู หวงขางบน   บานประตูปดไมสนิท ... ตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาต 
ชองเชือก ชักเชือก    สําหรับชัก บานประตูปดไมอยู ... ตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตสายย ู 
 ไมหัวลิง ล่ิม กลอน ฯ     
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                                                    พุทธานุญาตลูกดาล 
         [๒๐๕] สมัยนั้น ภิกษท้ัุงหลายไมสามารถปดบานประตูได จึงกราบทูล  เร่ืองนั้นแด 
พระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตชองลูกดาล ลูกดาลมี  
๓ ชนิด คือ ลูกดาลโลหะ ๑ ลูกดาลไม ๑ ลูกดาลเขา ๑ ภกิษ ุ  ท้ังหลายไขลูกดาลเขาไป วิหาร 
ยังคุมไมได จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมี  พระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  
เราอนุญาตล่ิมยนต ฯ  
         [๒๐๖] สมัยนั้น วิหารมุงดวยหญา ถึงฤดูหนาวก็หนาว ถึงฤดูรอนก็    รอน ภกิษุ 
ท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุ    ท้ังหลาย เรา 
อนุญาตใหร้ือลงแลวฉาบดวยดินท้ังขางนอกขางใน ฯ     
                                          พุทธานุญาตบานหนาตาง   
         [๒๐๗] สมัยนั้น วิหารยังไมมีหนาตาง ไมเปนประโยชนแกนยันตา   อบกล่ินเหม็นไว  
ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกร   ภกิษุท้ังหลาย  
เราอนุญาตหนาตาง ๓ ชนิด คือ หนาตางมีชุกชี ๑ หนาตางมีขาย ๑   หนาตางมีซ่ีกรง ๑ ท่ีซอก 
หนาตาง กระแตและคางคาวเขาไปได ภกิษุท้ังหลาย   กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมี 
พระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตผา ผืนเล็กสําหรับหนาตาง ท่ีริมผาผืนเล็ก กระแต 
และคางคาวยังเขาไปได ... ตรัสวา  ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตบานหนาตาง มูล่ีหนาตาง ฯ     
                                           พุทธานุญาตเคร่ืองลาด   
         [๒๐๘] สมัยนั้น ภิกษท้ัุงหลายนอนบนพื้นดนิ เนือ้ตัวและจีวรแปด เปอนดวยฝุน จึง 
กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาตให 
ลาดดวยหญา หญาท่ีลาดถูกหนูบาง ปลวกบางกัด ... ตรัสวา ดูกร  ภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตแผน 
กระดานคลายตั่ง เม่ือนอนบนแผนกระดานคลายต่ัง   เนือ้ตัวไมสบาย ... ตรัสวา ดูกรภิกษ ุ
ท้ังหลาย เราอนุญาตเตียงถักหรือสาน ฯ   
                                    พุทธานุญาตเตียงและต่ังชนิดตางๆ 
         [๒๐๙] สมัยนั้น เตียงมีแมแครสอดเขาในเทา ซ่ึงทอดท้ิงอยูในปาชา    บังเกิดแกสงฆ  
ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกร    ภกิษุท้ังหลาย เรา  
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อนุญาตเตียงมีแครสอดเขาในเทา ตั่งมีแมแครสอดเขาในเทา บังเกิดแลว ภิกษุท้ังหลายกราบทูล 
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกร  ภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตต่ังมีแมแคร 
สอดเขาในเทา ฯ    
         [๒๑๐] สมัยนั้น เตียงมีแมแครติดกบัเทา ซ่ึงทอดท้ิงอยูในปาชา  บังเกิดแกสงฆ  
ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกร   ภกิษุท้ังหลาย เรา 
อนุญาตเตียงมีแมแครติดกับเทา ตั่งมีแมแครติดกับเทาบังเกิด  แลว ภกิษท้ัุงหลายกราบทูลเร่ืองนั้น 
แดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภกิษุ    ท้ังหลาย เราอนุญาตต่ังมีแมแครติดกับเทา ฯ  
        [๒๑๑] สมัยนั้น เตียงมีเทาดังกามปู ซ่ึงทอดท้ิงอยูในปาชา บังเกิด   แกสงฆ ภกิษ ุ
ท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุ ท้ังหลาย เรา 
อนุญาตเตียงมีเทาดังกามปู ตัง่มีเทาดังกามปูบังเกิดแลว ภิกษุท้ังหลาย  กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมี 
พระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาตต่ังมี   เทาดังกามปู ฯ     
         [๒๑๒] สมัยนั้น เตียงมีเทาจดแมแคร ซ่ึงทอดท้ิงอยูในปาชา บังเกิด   แกสงฆ ภิกษ ุ
ท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุ ท้ังหลาย เรา 
อนุญาตเตียงมีเทาจดแมแคร ตั่งมีเทาจดแมแครบังเกิดแลว ภกิษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแด 
พระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรา  อนุญาตตั่งมีเทาจดแมแคร ฯ   
                                          พุทธานุญาตมาชนิดตางๆ  
         [๒๑๓] สมัยนั้น มาส่ีเหล่ียมบังเกดิแกสงฆ ภิกษุท้ังหลายกราบทูล  เร่ืองนั้นแดพระผูมี 
พระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาตมาส่ีเหล่ียม   มาส่ีเหล่ียมชนิดสูง 
บังเกิดแลว ภกิษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคๆตรัสวา ดูกรภกิษ ุ
ท้ังหลาย เราอนุญาตมาส่ีเหล่ียมชนิดสูง มาส่ีเหล่ียมชนิดสูง    มีพนักสามดานบังเกดิแลว ภกิษ ุ
ท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ  ตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรา 
อนุญาตมาส่ีเหล่ียมมีพนกัสามดาน มาส่ีเหล่ียมมี   พนักสามดานชนิดสูงบังเกิดแลว ภกิษุท้ังหลาย 
กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมี    พระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตมา 
ส่ีเหล่ียมมีพนกัสามดานชนดิ  สูง ตั่งหวายบังเกิดแลว ... ตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาต  
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ตั่งหวาย ตั่งหุมดวยผาบังเกดิแลว ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมี 
พระภาคตรัสวา   ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนญุาตต่ังหุมดวยผา ตั่งขาทรายบังเกิดแลว ภกิษ ุ
ท้ังหลาย  กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เรา 
อนุญาตต่ังขาทราย ตั่งกามมะขามปอมบังเกิดแลว ภกิษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแด 
พระผูมี   พระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตต่ังกามมะขามปอม  
แผนกระดานบังเกิดแลว ภกิษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค 
ตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตแผนกระดาน เกาอ้ีบังเกิดแลว ภกิษุท้ังหลายกราบ ทูล 
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตเกาอ้ี ตั่ง ฟาง 
บังเกิดแลว ภกิษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกร    
ภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตต่ังฟาง ฯ   
                                          ทรงหามนอนบนเตียงสูง    
         [๒๑๔] สมัยนั้น พระฉัพพัคคียนอนบนเตียงสูง ชาวบานเท่ียวชม   วิหาร เห็นแลวเพง 
โทษ ติเตียน โพนทะนาวา ... เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภคกาม ... ภิกษท้ัุงหลายกราบทูลเร่ืองนั้น 
แดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภกิษุ ท้ังหลาย ภกิษุไมพึงนอนบนเตยีงสูง รูป 
ใดนอน ตองอาบัติทุกกฏ ฯ     
                                        พุทธานุญาตเขียงรองเทาเตียง    
         [๒๑๕] สมัยนั้น ภิกษรูุปหนึ่งนอนบนเตียงตํ่า ถูกงูกัด ภกิษุท้ังหลาย กราบทูลเร่ือง 
นั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาตเขียง    รองเทาเตียง ฯ 
         [๒๑๖] สมัยนั้น พระฉัพพัคคียใชเขียงรองเทาเตียงสูงเจาะติดกบัเขียง    รองเทาเตียง 
ชาวบานเท่ียวชมวิหาร เห็นแลวเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ...   เหมือนพวกคฤหสัถผู บริโภค 
กาม ... ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมี    พระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษ ุ
ท้ังหลาย ภกิษไุมพึงใชเขียงรองเทาเตียงสูง รูปใดใช  ตองอาบัติทุกกฏ    ดูกรภกิษุท้ังหลาย  
เราอนุญาตเขียงรองเทาเตียงสูง ๘ นิ้ว เปนอยางยิ่ง ฯ     
                                                พุทธานุญาตดาย  
         [๒๑๗] สมัยนั้น ดายบังเกิดแกสงฆ ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้น แดพระผูมี 
พระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาตดายไวถักเตียง ตวั  เตียงกินดาย  
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มาก ... ตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหเจาะตัวเตียงแลวถัก   เปนตาหมากรุก ผาสามัญ 
ผืนนอยๆ บังเกิดแลว ภกิษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้น  แดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหทําเปนผารองพื้น  นุนบังเกิดแลว ... ตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย 
เราอนุญาตใหสางออกทําเปนหมอน นุนมี ๓ ชนิด คือ นุนตนไม ๑ นุนเถาวัลย ๑ นุนหญา ๑ ฯ  
                                        พุทธานุญาตหมอน  
         [๒๑๘] สมัยนั้น พระฉัพพัคคียใชหมอนยาวกึ่งกาย ชาวบานเท่ียวชม    วหิารพบเห็น 
แลว เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ... เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภค   กาม ... ภิกษุท้ังหลายกราบทูล 
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุ ท้ังหลาย ภิกษไุมพึงใชหมอนยาว 
กึ่งกาย รูปใดใช ตองอาบัติทุกกฏ เราอนุญาต   ใหทําหมอนพอดีกับศีรษะ ฯ  
                                           พุทธานุญาตฟูก ๕ ชนิด   
         [๒๑๙] สมัยนั้น ในเมืองราชคฤหมีมหรสพบนยอดเขา ชาวบานจัดแจงฟูกสําหรับพวก 
มหาอํามาตย คือ ฟูกขนสัตว ฟูกผา ฟกูเปลือกไม ฟูกหญา  ฟูกใบไม คร้ันมหรสพเลิกแลว 
เขาก็เลิกผาหุมไป ภิกษุท้ังหลายไดเห็นขนสัตว บาง ทอนผาบาง เปลือกไมบาง หญา 
บาง ใบไมบาง เปนอันมาก ซ่ึงเขาท้ิง   ไวในท่ีเลนมหรสพ คร้ันแลวไดกราบทูลเร่ืองนั้นแด 
พระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา  ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตฟูก ๕ ชนดิ คือ ฟูกขน 
สัตว ฟูกผา ฟกูเปลือก ไม ฟกูหญา ฟูกใบไม ฯ   
         [๒๒๐] สมัยนั้น ผาอันเปนบริขารของเสนาสนะ บังเกิดแกสงฆ    ภิกษุท้ังหลายกราบ 
ทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหหุมฟกู ฯ    
                                           พุทธานุญาตเตียงหุมฟูก 
         [๒๒๑] สมัยนั้น ภิกษท้ัุงหลายปูฟูกเตียงลงบนต่ัง ปูฟูกตั่งลงบนเตียงฟูกท้ังหลาย 
ขาดทําลาย ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา    ดูกรภกิษ ุ
ท้ังหลาย เราอนุญาตเตียงหุมฟูก ตั่งหุมฟูก ภิกษุท้ังหลายปูลงไปไมได   ใชผารองลาง ฟูกยอยลงขาง 
ลาง ... ตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหใช   ผารองปูแลวหุมฟูก โจรลักเลิกผาหุมไป ... 
ตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาต ใหจดไว โจรก็ยังลักไป ... ตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เรา 
อนุญาตใหทํารอยไว  ถึงอยางนั้นกย็ังลักไป ... ตรัสวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหพิมพ 
รอย  นิ้วมือไว ฯ    
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         [๒๒๒] สมัยนั้น ท่ีอยูอาศัยของพวกเดียรถียทาสีขาว พื้นเขาแตงให เปนสีดํา ฝา 
เขาทําบริกรรมใหเปนสีเหลือง ชาวบานเปนอันมาก พากนัไปดูท่ีอยู  พวกเดียรถีย ภิกษุท้ังหลาย 
กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกร ภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาตสีขาว   
สีดํา ทําบริกรรมดวยสีเหลือง ในวหิาร ฯ     
         [๒๒๓] สมัยนั้น ฝาหยาบ สีขาวไมจบั ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมี 
พระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาตใหใชดนิปนแกลบ  แลวกวด 
ดวยเกรียง สีขาวจะไดจับ สีขาวยังไมตดิ ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ือง  นั้นแดพระผูมีพระภาค 
พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหใชดินละเอียด แลวกวดดวยเกรียงให 
สีขาวจับ สีขาวกย็ังไมจับ ... ตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลายเราอนุญาตใหใชยางไม แปงเปยก ฯ  
                                           พุทธานุญาตดินปนแกลบ    
         [๒๒๔] สมัยนั้น ฝาหยาบสีเหลืองไมจับ ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ือง   นั้นแดพระผูมี 
พระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาตใหใชดนิปนแกลบ  แลวกวดดวย 
เกรียงใหสีเหลืองจับ สีเหลืองไมติด ... ตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย    เราอนุญาตใหใชดินปนรํา  
แลวกวดดวยเกรียงใหสีเหลืองจับ สีเหลืองก็ยังไมตดิ ภกิษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมี 
พระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เรา  อนุญาตใหใชแปงเมล็ดพรรณผักกาด ข้ีผ้ึง 
เหลว คร้ันหนาเกินไป ภิกษท้ัุงหลาย   กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคท พระผูมีพระภาค 
ตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตให เช็ดออกดวยทอนผา ฯ     
         [๒๒๕] สมัยนั้น พืน้ดนิหยาบไป สีดาํไมจับ ... ตรัสวา ดูกรภกิษุ    ท้ังหลาย เรา 
อนุญาตใหใชดินปนแกลบ แลวกวดดวยเกรียง สีดําจะไดจับ สีดํา กย็ังไมจับ ภกิษุท้ังหลาย 
กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภกิษุ  ท้ังหลาย เราอนุญาตให 
ใชยางไม น้ําฝาด ฯ 
                                                พุทธานุญาตภาพดอกไมเปนตน     
         [๒๒๖] สมัยนั้น พระฉัพพัคคียใหชางเขียนภาพสตรีบุรุษไวในวหิาร   ชาวบานเท่ียว 
ชมวิหารเห็นเขา จึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ... เหมือนพวก   คฤหสัถผูบริโภคกาม ... ภิกษ ุ
ท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ   ตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษ ุ
ไมพึงใหเขียนภาพสตรีบุรุษ รูปใดใหเขียน    ตองอาบัติทุกกฏ เราอนุญาตภาพดอกไม ภาพ 
เครือเถา ฟนมังกร ดอกจอก   หากลีบ ฯ  
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                                                    เร่ืองวิหารมีพื้นที่ต่ํา    
         [๒๒๗] สมัยนั้น วิหารมีพื้นต่ํา น้ําทวมได ภกิษุท้ังหลายกราบทูล    เร่ืองนั้นแดพระผู 
มีพระภาคๆ ... ตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหถมพื้นท่ีใหสูง ดินท่ีถม 
พัง ... ตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตกอกรุ ๓ อยาง คือ    กอดวยอิฐ ศิลา ไม ภกิษ ุ
ท้ังหลายข้ึนลงลําบาก ... ตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนญุาตบันได ๓ อยาง คือ บันไดอิฐ 
ศิลา ไม ภิกษท้ัุงหลายข้ึนลงพลัดตก... ตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาตราวสําหรับยึด ฯ  
                                                  เร่ืองวิหารมพีื้นโลงโถง     
         [๒๒๘] สมัยนั้น วิหารมีพื้นโลงโถง ภิกษุท้ังหลายละอายที่จะนอนจึงกราบทูลเร่ือง 
นั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาต ผามาน ภิกษ ุ
ท้ังหลายเลิกผามานมองดูกัน ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแด พระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค 
ตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตฝากึ่งหนึ่ง คนมองดขูางบนจากฝากึ่งหนึ่งได ภกิษุ 
ท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวาดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาต 
หอง ๓ ชนิด คือ หองส่ีเหล่ียมจัตุรัส ๑ หองยาว ๑    หองคลายตึกโลน ๑ ฯ     
                                                        เร่ืองวิหารเล็ก 
         [๒๒๙] สมัยนั้น วิหารเล็ก ภิกษุท้ังหลายก้ันหองไวตรงกลาง อุปจาร  ไมมี จึงกราบ 
ทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรา อนุญาตใหทําหอง 
ไวสวนขางหนึ่งในวิหารเล็ก แตในวหิารใหญ ทําไวตรงกลางได ฯ     
         [๒๓๐] สมัยนั้น เชิงฝาวิหารเกา ภกิษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแด พระผูมีพระภาค 
พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตกรอบเชิงฝา ฝาวิหารถูกฝน สาด ... ตรัสวา  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตแผงกันสาด ดินปนเถากับข้ีวัว ฯ  
         [๒๓๑] สมัยนั้น งูตกจากหลังคามุงหญาถูกคอภิกษรูุปหนึ่ง เธอกลัว    รองโวยวาย 
ภิกษุท้ังหลายรีบเขาไปถามเธอวา ทําไม คุณจึงไดรองโวยวาย   เธอจึงแจงเร่ืองนั้นแกภิกษ ุ
ท้ังหลายๆ กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัส  วา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนญุาตเพดาน ฯ  
                                                 พุทธานุญาตไมสําหรับแขวน  
         [๒๓๒] สมัยนั้น ภิกษท้ัุงหลายแขวนถุงไวท่ีเทาเตียงบาง ท่ีเทาต่ังบาง   หนูและปลวก 
กัดกิน ภกิษุท้ังหลายจึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัส  วา ดูกรภิกษ ุ
ท้ังหลาย เราอนุญาตไมเดือยติดฝา ไมนาคทนต ฯ    
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                                         พุทธานุญาตราวไมเก็บจวีร 
         [๒๓๓] สมัยนั้น ภิกษท้ัุงหลายเก็บจวีรไวบนเตียงบาง บนตั่งบาง    จีวรขาด จงึ 
กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย   เราอนุญาตราว 
จีวร สายระเดียง ในวิหาร ฯ   
         [๒๓๔] สมัยนั้น วิหารยังไมมีระเบียง หาท่ีพักอาศัยมิได ภกิษุท้ังหลายกราบทูลเร่ือง 
นั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เรา  อนุญาตระเบียง เฉลียง 
ลับแล หนามุขมีหลังคา ระเบียงโลงโถง ภิกษุท้ังหลายละอายท่ีจะนอน ... ตรัสวา ดูกรภิกษ ุ
ท้ังหลาย เราอนุญาตกันสาดเลื่อนฝาคํ้า ฯ   
                                                พุทธานุญาตหอฉัน 
         [๒๓๕] สมัยนั้น ภิกษท้ัุงหลายฉันอาหารในท่ีแจง ลําบากดวยหนาว บาง รอนบาง 
จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาต 
หอฉัน หอฉันมีพื้นที่ต่ํา น้ําทวมได ... ตรัสวา ดูกรภกิษุ ท้ังหลาย เราอนุญาตหอฉัน 
ใหถมพื้นท่ีใหสูง ดินท่ีถมพัง ... ตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย  เราอนุญาตใหกอกรุ ดนิท่ีถม ๓ ชนิด  
คือ อิฐ ศิลา ไม ภิกษุท้ังหลายข้ึนลง    ลําบาก ... ตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตบันได 
๓ ชนิด คือ บันไดอิฐศิลา ไม ภิกษุท้ังหลายข้ึนลงพลัดตก ... ตรัสวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย 
เราอนุญาต ราวสําหรับยึด ผงหญาท่ีมุงหอฉันตกลงเกล่ือน ... ตรัสวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย    เรา 
อนุญาตใหร้ือลงแลวฉาบโบกดินท้ังขางบนขางลางใหมีสีขาว สีดํา สีเหลือง  มีลวดลาย ดอกไม  
เครือเถา ฟนมังกร ดอกจอกหากลีบ ราวจีวร สายระเดียง ฯ  
         [๒๓๖] สมัยนั้น ภิกษท้ัุงหลายปูจวีรลงบนพ้ืนดินกลางแจง จีวรเปอน ฝุน ... ตรัสวา  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตราวจีวร สายระเดียง ไวกลางแจง ... น้ําฉันถูกแดดเผา ... ตรัสวา  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตโรงน้ําฉัน ปะรําน้ําฉัน โรงน้ําฉันมีพื้นต่ํา น้ําทวมได ... ตรัสวา ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหถม พื้นใหสูง ดินท่ีถมพัง ... ตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาต 
ใหกอกรุ ๓ ชนิด  คือ กอดวยอิฐ กอดวยศิลา กรุดวยไม ภิกษุท้ังหลายขึ้นลงลําบาก ... ตรัสวา 
 ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตบันได ๓ ชนดิ คือ บันไดอิฐ ศิลา ไม ภิกษุ   ท้ังหลายข้ึนลง 
 พลัดตก ... ตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาตราวสําหรับยึด  ผงหญาท่ีมุงโรงน้ําฉันตก 
 เกล่ือน ... ตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาตใหร้ือ  ลงฉาบดวยดนิท้ังขางบนขางลางใหมีสีขาว  
 สีดํา สีเหลือง มีลายดอกไม เครือ  เถา ฟนมังกร ดอกจอกหากลีบ ราวจีวร สายระเดียง 
 ภาชนะตักน้ําฉันยังไมมี ... ตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตสังขตักน้ําดื่ม ขันตักน้ําดื่ม ฯ    
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         [๒๓๗] สมัยนั้น วิหารยังไมมีเคร่ืองลอม ... ตรัสวา ดูกรภกิษุ   ท้ังหลาย เราอนญุาตให 
ลอมดวยเคร่ืองลอม ๓ อยาง คือ อิฐ ศิลา ไม ซุมประตูยังไมมี ... ตรัสวา ดูกรภกิษ ุ
ท้ังหลาย เราอนุญาตซุมประตู ซุมประตูมีพื้น  ต่ําไป น้ําทวมได ... ตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  
เราอนุญาตใหถมใหสูง ซุม   ประตูไมมีบาน ... ตรัสวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตบานประต 
 ู กรอบ    เช็ดหนา ครกรองรับเดือยประตู หวงขางบน สายยู ไมหัวลิง ล่ิม กลอนชองดาล 
ชองเชือกชัก เชือกชัก ผงหญาท่ีมุงซุมประตูตกเกล่ือน ... ตรัสวา   ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาต 
ใหร้ือลง ฉาบท้ังขางบนขางลาง ใหมีสีขาว สีดํา สีเหลือง มีลายดอกไม เครือเถา ฟนมังกร 
ดอกจอกหากลีบ ฯ 
                                                  พุทธานุญาตทอระบายน้ํา   
         [๒๓๘] สมัยนั้น บริเวณเปนตม ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแด    พระผูมีพระภาค 
พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหโรยกรวดแร กรวด แรไมเต็ม ... ตรัสวา  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหปูศิลาเรียบ น้ําขัง ...ตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาต 
ทอระบายน้ํา ฯ  
                                                    พุทธานุญาตโรงไฟ  
         [๒๓๙] สมัยนั้น ภิกษท้ัุงหลายกอกองไฟไวในท่ีนัน้ๆ ท่ัวบริเวณบริเวณสกปรก  
ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกร  ภกิษุท้ังหลาย 
เราอนุญาตใหทําโรงไฟไวในท่ีควรสวนขางหนึ่ง โรงไฟมีพื้นที่ต่ําน้ําทวมได ... ตรัสวา ดูกรภิกษ ุ
ท้ังหลาย เราอนุญาตใหถมใหสูง ดินท่ีถมพัง ...   ตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหกอกรุ 
๓ ชนิด คือ อิฐ ศิลา ไม  ภิกษท้ัุงหลายข้ึนลงลําบาก ... ตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรา 
อนุญาตบันได ๓ ชนิด    คือ บันไดอิฐ ศิลา ไม ภิกษุท้ังหลายข้ึนลงพลัดตก ... ตรัสวา ดูกร 
ภิกษุ ท้ังหลาย เราอนุญาตราวสําหรับยึด โรงไฟไมมีบานประตู ... ตรัสวา ดูกรภิกษุ ท้ังหลาย เรา 
อนุญาตบานประตู กรอบเช็ดหนา ครกรับเดือยประตู หวงขางบน   สายยู ไมหวัลิง ล่ิม กลอน 
ชองดาล ชองเชือกชัก เชือกชัก ผงหญาท่ีมุง  โรงไฟหลนเกล่ือน ... ตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
เราอนุญาตใหร้ือลง ฉาบท้ัง  ขางบนท้ังขางลางใหมีสีขาว สีดํา สีเหลือง มีลายดอกไม เครือเถา 
ฟนมังกร   ดอกจอกหากลีบ ราวจีวร สายระเดียง อารามไมมีเคร่ืองลอม แพะบาง ปสุสัตว    
 บาง เบียดเบียนส่ิงท่ีปลูกไว ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค  
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 ตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหลอมร้ัว ๓ อยาง คือ ร้ัวไมไผ ร้ัว หนาม คู ซุม 
 ประตูไมมี แพะบาง ปสุสัตวบาง ยังรบกวนส่ิงท่ีปลูกไวตามเดิม ... ตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย 
 เราอนุญาตซุมประตู เคร่ืองไมคราว บานประตูคู   เสาระเนยีด กลอนเหล็ก ผงหญาท่ีมุงซุมหลน 
 เกล่ือน ... ตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาตใหร้ือลงแลวฉาบท้ังขางบนขางลางใหมีสีขาว 
 สีดํา สี  เหลือง มีลายดอกไม เครือเถา ฟนมังกร ดอกจอกหากลีบ อารามเปนตม ...   ตรัสวา  
 ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหโรยหินแร หินแรไมพอ ... ตรัสวา   ดกูรภิกษุท้ังหลาย เรา 
 อนุญาตใหปูหินเรียบ น้ําขัง ... ตรัสวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย  เราอนุญาตทอระบายน้ํา ฯ   
         [๒๔๐] สมัยนั้น พระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราช มีพระราช ประสงคจะทรงสราง 
ปราสาทฉาบปูนขาวถวายสงฆ คร้ังนั้น ภกิษุท้ังหลายเกดิ สนเทหวา พระผูมีพระภาคทรงอนุญาต 
เคร่ืองมุงชนิดไรไวบางหนอ จึงกราบทูล    เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตเคร่ืองมุง ๕ ชนิด คือ กระเบ้ือง ๑ หิน ๑ ปูนขาว ๑ หญา ๑  
ใบไม ๑ ฯ 
                                                                ภาณวารท่ี ๑ จบ  
                                                        __________________ 
         เร่ืองอนาถบิณฑกคหบดีเขาเฝาพระพุทธเจาคร้ังแรก   
         [๒๔๑] สมัยนั้น อนาถบิณฑิกคหบดี เปนนองเขยของราชคหเศรษฐี    คร้ังน้ัน อนาถ 
บิณฑิกคหบดไีปเมืองราชคฤห ดวยกรณยีกิจบางอยาง ฯ   
         [๒๔๒] สมัยนั้น ราชคหเศรษฐีไดนิมนตพระสงฆมีพระพุทธเจาเปน ประมุข เพื่อฉัน 
ในวนัรุงข้ึน จงึไดส่ังทาสและกรรมกรท้ังหลายวา พนาย ถา    เชนนั้น พวกทานจงลุกข้ึนแตเชา 
ตรู ตมขาว หุงขาว ตมแกง จงชวยกันจดัหา อาหารที่มีรสอรอย ฯ 
         [๒๔๓] ขณะนัน้ อนาถบิณฑิกคหบดีไดคิดวา เม่ือเรามาคราวกอน   ทานคหบดีผูนี้จัดทํา 
ธุระทุกอยางเสร็จแลว สนทนาปราศรัยกับเราผูเดียว บัดนี้เขา  มีทาทีเปล่ียนไป ส่ังทาสและ 
กรรมกรท้ังหลายวา พนาย ถากระนั้นพวกทาน   จงลุกข้ึนแตเชาตรู ตมขาว หุงขาว ตมแกง 
จงชวยกันจัดหาอาหารท่ีมีรสอรอยๆ    บางทีคหบดีผูนี้จกัมีงานอาวาหมงคล วิวาหมงคล หรือ 
ประกอบมหายัญ หรือจัก  ทูลเชิญเสด็จพระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราช พรอมท้ังกองพลมา 
เล้ียงในวัน รุงข้ึนกระมัง ฯ     
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         [๒๔๔] คร้ันราชคหเศรษฐีส่ังทาสและกรรมกรแลว เขาไปหาอนาถบิณ ฑิกคหบดี ไดนั่ง 
สนทนากัน ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง อนาถบิณฑิกคหบดีได    ถามวา ทานคหบดี คราวกอนเม่ือฉัน 
มาแลว ทานไดจัดทําธุระทุกอยางเสร็จแลว  ก็สนทนากับฉันผูเดียว บัดนี้ทานนั้นมวัสาละวนส่ัง 
ทาสและกรรมกรวา ถากระนัน้พวกทานจงลุกข้ึนแตเชาตรู ตมขาว หุงขาว ตมแกง จงชวยกัน 
จัดหาอาหารท่ีมีรส   อรอยๆ บางทีทานคหบดี จักมีงานอาวาหมงคล ววิาหมงคล หรือประกอบ 
 มหายัญ หรือจักทูลเชิญเสดจ็พระเจาพิมพสิารจอมเสนามาคธราช พรอมท้ังกองพล มาเล้ียงในวัน 
 พรุงนี้กระมัง ฯ 
         ราชคหเศรษฐีตอบวา ทานคหบดี ฉันจะไดมีงานอาวาหมงคล หรือวิวาหมงคล ก็หาไม 
แมพระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราช พรอมท้ังกองพลฉันก็มิไดเชิญเสด็จมาเล้ียงในวันพรุงนี้  
ท่ีถูกฉันจะประกอบมหายัญ คือ ฉันไดนิมนตพระสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข เพือ่เล้ียงในวัน 
พรุงนี้    
         อ. ทานคหบดี ทานกลาววา พระพุทธเจา ดังน้ีหรือ  
         ร. ทานคหบดี ฉันกลาววา พระพุทธเจา ดังนี้จะ    
         อ. ทานคหบดี ทานกลาววา พระพุทธเจา ดังน้ีหรือ  
         ร. ทานคหบดี ฉันกลาววา พระพุทธเจา ดังนี้จะ    
         อ. ทานคหบดี ทานกลาววา พระพุทธเจา ดังน้ีหรือ  
         ร. ทานคหบดี ฉันกลาววา พระพุทธเจา ดังนี้จะ    
         อ. ทานคหบดี แมเสียงวา พุทธะ นีก้็ยากท่ีจะหาไดในโลก 
         ทานคหบดี ฉันสามารถจะเขาเฝาเยีย่มพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมา  สัมพุทธเจาพระองค 
นั้น ในเวลานีไ้ดไหม  
         ร. ทานคหบดี เวลานี้ยังไมควรที่จะเขาเฝาเยี่ยมพระผูมีพระภาคอรหันต สัมมาสัมพุทธเจา 
พระองคนั้น พรุงนี้ทานจึงจะไดเขาเฝาเยีย่มพระผูมีพระภาค   อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ฯ     
         [๒๔๕] หลังจากนัน้ อนาถบณิฑิกคหบดีนอนนึกถึงพระพุทธเจาเปน   อารมณวา พรุงนี้  
เราจะไดเขาเฝาเยี่ยมพระผูมีพระภาคอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจา   พระองคนั้น ขาววา เธอลุกข้ึนใน 
กลางคืนถึงสามคร้ังเขาใจวา สวางแลว จึงได    เดินไปโดยทางอันจะไปประตูปาสีตวนั พวกอมนุษย 
เปดประตูให ขณะเม่ือเดิน ออกจากพระนคร แสงสวางไดหายไป ความมืดปรากฏแทน ความ 
กลัว ความ หวาดเสียว ความขนพองสยองเกลาไดบังเกดิแลว เธอไดคิดกลับจากท่ีนัน้  
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         [๒๔๖] ขณะนัน้ สีวกยักษไมปรากฏราง ใหไดยนิแตเสียงโดยคาถาวาดังนี ้
         ชาง ๑ แสน มา ๑ แสน รถมาอัสดร ๑ แสน สาวนอยประดับ    
         ตางหูเพชร ๑ แสนกย็ังไมเทา เส้ียวท่ี ๑๖ แหงการยางเทาไป 
         กาวหน่ึง เชิญกาวไปขางหนาเถิด ทานคหบดี เชิญกาวไปขาง   
         หนาเถิด ทานคหบดี ทานกาวไปขางหนาดีกวา อยาถอยกลับเลย ฯ     
         [๒๔๗] ทันใดนัน้ ความมืดหายไป แสงสวางไดปรากฏแกอนาถ  บิณฑิกคหบดี ความ 
กลัว ความหวาดเสียว ความขนพองสยองเกลา อันใดไดมีแลว อันนัน้ไดสงบแลว   
         แมคร้ังท่ีสอง ...  
         แมคร้ังท่ีสาม แสงสวางหายไป ความมืดไดปรากฏแกอนาถบิณฑกิ  คหบดี ความกลัว  
ความหวาดเสียว ความขนพองสยองเกลาไดบังเกิด เธอคิดจะ   กลับจากท่ีนั้นอีก แมคร้ังท่ีสาม 
สีวกยกัษไมปรากฏราง ใหไดยินแตเสียง โดยคาถาวาดังนี้:    
         ชาง ๑ แสน มา ๑ แสน รถมาอัสดร ๑ แสน สาวนอย    
         ประดับตางหูเพชร ๑ แสน ก็ยังไมเทาเส้ียวท่ี ๑๖ แหงการ    
         ยางเทาไปกาวหนึ่ง เชิญกาวไปขางหนาเถิด ทานคหบดี เชิญ   
         กาวไปขางหนาเถิด ทานคหบดี ทานกาวไปขางหนาดีกวาอยา   
         ถอยกลับเลย     
         แมคร้ังท่ีสาม ความมืดหายไป แสงสวางไดปรากฏแกอนาถบิณฑกิคหบดี   ความกลัว  
ความหวาดเสียว ความขนพองสยองเกลาอันใดไดมีแลว อันนัน้ได    สงบแลว จึงอนาถบิณฑิก 
คหบดีเดนิเขาไปยังสีตวนัแลว ฯ    
         [๒๔๘] สมัยนั้น พระผูมีพระภาคเสด็จลุกข้ึนจงกรมในท่ีแจง ณ เวลา   ปจจุสสมัยแหง 
ราตรี ไดทอดพระเนตรเห็นอนาถบิณฑิกคหบดีนั้นเดินมาแตไกล  เทียว คร้ันแลวเสด็จลงจากที ่
จงกรมประทับนั่งเหนืออาสนะท่ีปูลาดไว คร้ันแลว ไดตรัสกะอนาถบิณฑิกคหบดวีา มาเถิด 
สุทัตตะ ทันใดนั้น อนาถบิณฑิกคหบดี   เบิกบานใจ ดีใจวา พระผูมีพระภาคตรัสเรียกช่ือเรา แลว 
เขาไปเฝาซบเศียรลง   แทบพระบาทพระผูมีพระภาค ทูลถามวา พระองคประทับสําราญ หรือ 
พระ   พุทธเจาขา ฯ 
         [๒๔๙] พระผูมีพระภาคตรัสตอบโดยคาถา วาดังนี:้    
         พราหมณผูดับทุกขไดแลว ยอมอยูเปนสุขแททุกเวลา ผูใดไม      
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         ติดในกาม มีใจเยน็ ไมมีอุปธิ ตัดความเกี่ยวของทุกอยางได   
         แลว บรรเทาความกระวนกระวายในใจ ถึงความสงบแหงจิต  
         เปนผูสงบระงับแลว ยอมอยูเปนสุข ฯ   
         [๒๕๐] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคตรัสอนุปุพพิกถาแกอนาถบิณฑกิ คหบดี คือ บรรยาย 
ถึงทาน ศีล สวรรค อาทีนพ ความตํ่าทราม ความเศราหมอง   ของกามท้ังหลาย แลวทรงประกาศ 
อานิสงสในการออกจากกาม ขณะท่ีพระองค ทรงทราบวา อนาถบิณฑิกคหบดีมีจิตควรแกการงาน  
มีจิตออน มีจิตปราศจาก    นวิรณ มีจิตสูง มีจิตเล่ือมใสแลว จึงทรงประกาศพระธรรมเทศนาท่ี 
พระพุทธเจา   ท้ังหลายทรงยกข้ึนแสดงดวยพระองคเอง คือ ทุกข เหตุใหเกิดทกุข ความดับทุกข     
 ขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข  
                                           อนาถบิณฑิกคหบดีไดดวงตาเห็นธรรม  
         ดวงตาเห็นธรรม ปราศจากธุลี ปราศจากมลทินวา ส่ิงใดส่ิงหนึ่งมีความ เกิดข้ึนเปน 
ธรรมดา ส่ิงนั้นท้ังมวลมีความดับเปนธรรมดา ไดเกิดแกอนาถบิณฑิกคหบดี ณ ท่ีนั่งนั้นแล 
ดุจผาท่ีสะอาดปราศจากมลทินควรไดรับน้ํายอม ฉะนัน้ ฯ 
         [๒๕๑] คร้ันอนาถบิณฑิกคหบดี ไดเห็นธรรมแลว ไดบรรลุธรรมแลว ไดรูธรรมแจม 
แจงแลว มีธรรมหย่ังลงแลว ขามความสงสัยไดแลว ปราศจาก ถอยคําแสดงความสงสัย ถึงความ 
เปนผูแกลวกลา ไมตองเช่ือผูอ่ืนในคําสอนของ  พระศาสดา ไดทูลคํานีแ้ดพระผูมีพระภาควา 
ขาแตพระองคผูเจริญ ภาษิตของ    พระองคแจมแจงนัก ภาษิตของพระองคไพเราะนกั พระพุทธเจา 
ขา พระองค    ทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยายอยางนี้ เปรียบเหมือนบุคคลหงายของท่ีคว่ํา  เปดของ 
ท่ีปด บอกทางแกคนหลงทาง หรือสองประทีปในท่ีมืดดวยต้ังใจวา คนมี   จักษจุักเหน็รูป ดังนี้  
ขาพระพุทธเจานี้ขอถึงพระผูมีพระภาค พระธรรม และพระสงฆ วาเปนสรณะ ขอพระองคจงทรง 
จําขาพระพุทธเจาวา เปนอุบาสกผูมอบชีวิต  ถึงสรณะ จําเดิมแตวนันี้เปนตนไป และขอพระองค 
พรอมดวยภกิษุสงฆ จงทรง รับภัตตาหาร เพื่อเจริญบุญกศุล ปติและปราโมทยในวันพรุงนี้ของ 
ขาพระพุทธเจาพระผูมีพระภาคทรงรับอาราธนา โดยดุษณีภาพ คร้ันอนาถบิณฑิกคหบดีทราบวา   
 พระผูมีพระภาคทรงรับอาราธนาแลวจึงลุกจากท่ีนั่ง ถวายบังคม ทําประทักษณิกลับไป ฯ  
         [๒๕๒] ราชคหเศรษฐีไดทราบขาววา อนาถบิณฑกิคหบดีนิมนตพระ สงฆมีพระพุทธเจา 
เปนประมุข เพื่อฉันในวันพรุงนี้ จึงไดถามอนาถบิณฑิกคหบดีวา ทานคหบดี ขาววาทานได 
นิมนตพระสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข เพื่อฉันในวันพรุงนี้ แลทานก็เปนแขกแรกมา ฉันจะ  
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ใหยืมทรัพยท่ีจะจับจายส่ิงของแกทาน    เพื่อทานจะไดจัดทําอาหารเล้ียงพระสงฆมีพระพุทธเจาเปน 
ประมุข     
         อนาถบิณฑิกะคหบดตีอบวา ไมตอง ทานคหบดี ทรัพยสําหรับท่ีจะจับจาย  ส่ิงของเปน 
เคร่ืองทําอาหารถวายพระสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุขนั้น ของฉัน    มีแลว ฯ 
         [๒๕๓] ชาวนิคมเมืองราชคฤหไดทราบขาววา อนาถบิณฑิกคหบดี  นิมนตพระสงฆมี 
พระพุทธเจาเปนประมุข เพือ่ฉันในวันพรุงนี้ จึงไดถามอนาถ  บิณฑิกคหบดีวา ทานคหบดี ขาววา 
ทานไดนิมนตพระสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุขเพื่อฉันในวันพรุงนี้ แลทานก็เปนแขกแรกมา 
ฉันจะใหยืมทรัพยท่ีจะจับจาย  ส่ิงของแกทาน เพื่อทานจะไดจดัทําอาหารเล้ียงพระสงฆมีพระพุทธเจา 
เปนประมุข     
         อนาถบิณฑิกะคหบดตีอบวา ไมตอง ทานผูเจริญ ทรัพยสําหรับท่ีจะจับจาย  ส่ิงของเปน 
เคร่ืองทําอาหารถวายพระสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุขนั้น ของฉัน    มีแลว ฯ 
         [๒๕๔] พระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราชไดทรงสดับขาววา อนาถ  บิณฑิกคหบดี  
นิมนตพระสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข เพื่อฉันในวันพรุงนี้    จึงตรัสถามอนาถบิณฑิกคหบดวีา  
ดูกรคหบดี ขาววา ทานนิมนตพระสงฆมี    พระพุทธเจาเปนประมุขเพือ่ฉันในวันพรุงนี้ แลทานก ็
เปนแขกเมือง ฉันจะให   ยืมทรัพยท่ีจะจับจายส่ิงของแกทาน เพื่อทานจะไดจัดทําอาหารเล้ียง 
พระสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข    
         อนาถบิณฑิกคหบดีกราบทูลวา ขอเดชะ เปนพระมหากรุณาธิคุณอยาง  ลนเกลา ทรัพยท่ี 
จะจับจายเปนเคร่ืองทําอาหารถวายพระสงฆมีพระพุทธเจาเปน ประมุขนั้น ของขาพระพุทธเจามีแลว ฯ   
                                                    อนาถบิณฑิกคหบดีถวายภัตตาหาร     
         [๒๕๕] หลังจากนัน้ อนาถบิณฑิกคหบดีส่ังใหตกแตงอาหารของเค้ียว ของฉันอันประณีต 
ในนิเวศนของราชคหเศรษฐี โดยลวงราตรีนั้น แลวใหกราบทูลภัตกาลแดพระผูมีพระภาควา ได 
เวลาแลว ภัตตาหารสําเร็จแลว พระพุทธเจาขา   คร้ันเวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงครองอันตรวาสก 
ทรงถือบาตรจีวร เสด็จเขา นเิวศนของราชคหเศรษฐี คร้ันแลวประทับนั่งเหนืออาสนะท่ีปูลาดถวาย 
พรอมกับ  ภิกษุสงฆ จึงอนาถบิณฑิกคหบดีอังคาสภิกษสุงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข ดวยอาหาร 
ของเค้ียวของฉันอันประณตีดวยมือตนเอง จนพระผูมีพระภาคเสวยเสรจ็   ลดพระหตัถจากบาตร  
หามภัตรแลว จึงนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง แลวไดกราบทูลวา พระพุทธเจาขา ขอพระองค 
พรอมกับภิกษสุงฆจงทรงรับอาราธนาอยูจําพรรษา    ในเมืองสาวัตถีของขาพระพุทธเจา     
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         พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรคหบดี พระตถาคตท้ังหลาย ยอมยินดีใน  สุญญาคาร  
         อนาถบิณฑิกะคหบดทูีลวา ทราบเกลาแลว พระผูมีพระภาค ทราบเกลาแลว พระสุคต  
         คร้ังน้ัน พระผูมีพระภาคทรงช้ีแจงใหอนาถบิณฑิกคหบดีเหน็แจง   สมาทาน อาจหาญ 
ราเริงดวยธรรมีกถาแลวทรงลุกจากอาสนะเสด็จกลับ ฯ   
                                            อนาถบิณฑิกคหบดีสรางพระเชตวนั   
         [๒๕๖] สมัยนั้น อนาถบิณฑิกคหบดีเปนคนมีมิตรสหายมาก มีวาจา   ควรเช่ือถือ คร้ัน 
เสร็จกิจนั้นในเมืองราชคฤหแลว กลับไปสูพระนครสาวตัถี ได ชักชวนชาวบานระหวางทางวา 
ทานท้ังหลาย จงชวยกันสรางอาราม จงชวยกัน สรางวหิาร เร่ิมบําเพ็ญทาน เพราะเวลานี้พระพุทธ 
เจาอุบัติในโลกแลว อนึ่ง พระองคอันขาพเจาไดนิมนตแลว จักเสดจ็มาโดยทางนี้ คร้ังน้ัน  
ชาวบานเหลานั้น    ท่ีอนาถบิณฑิกคหบดชัีกชวนไว ตางพากันสรางอาราม สรางวิหาร เร่ิมบําเพ็ญทาน  
 แลว คร้ันอนาถบิณฑิกคหบดีไปถึงพระนครสาวัตถีแลว เท่ียวตรวจดูพระนคร  สาวัตถีโดยรอบวา  
 พระผูมีพระภาคควรจะประทับอยูท่ีไหนดีหนอ ซ่ึงเปนสถานท่ี  ไมไกลนัก ไมใกลนัก จากหมูบาน  
 มีคมนาคมสะดวก ชาวบานบรรดาท่ีมีความ  ประสงคไปมาไดงาย กลางวันมีคนนอย กลางคืน 
 เงียบ มีเสียงอึกทึกนอย    ปราศจากกล่ินไอของคน เปนสถานควรแกการประกอบกรรมในท่ีลับของ 
 มนุษยชน   สมควรเปนท่ีหลีกเรน อนาถบิณฑิกคหบดไีดเหน็พระอุทยานของเจาเชตราชกุมารซ่ึง 
 เปนสถานไมไกลนัก ไมใกลนักจากหมูบาน มีการคมนาคมสะดวก ชาวบาน  บรรดาท่ีมีความ 
 ประสงคไปมาไดงาย กลางวันมีคนนอย กลางคืนเงียบ มีเสียงอึกทึกนอย ปราศจากกล่ินไอคน 
 เปนสถานควรแกการประกอบกรรมในท่ีลับของ    มนุษยชน สมควรเปนท่ีหลีกเรน คร้ันแลว จึงเขา 
 เฝาเชตราชกุมาร กราบทูลวา  ขอใตฝาพระบาทจงทรงประทานพระอุทยานแกเกลากระหมอม เพื่อจัด 
 สรางพระ อาราม พระเจาขา   
         เจาเชตราชกุมารรับส่ังวา ทานคหบด ีอารามเราใหไมได แตตองซ้ือดวยลาดทรัพยเปน 
โกฏิ   
         อ. อาราม พระองคทรงตกลงขายหรือ พระเจาขา    
         ช. อาราม ฉันยังไมตกลงขาย ทานคหบดี     
         เจาชายกบัคหบดี ไดถามมหาอํามาตยผูพิพากษาความวา เปนอันตกลงขาย หรือไมตกลง 
ขาย มหาอํามาตยผูพิพากษาตอบวา เม่ือพระองคตีราคาแลว อารามเปนอันตกลงขาย  
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         จึงอนาถบิณฑิกคหบดี ส่ังใหคนเอาเกวียนบรรทกุเงินออกมาเรียงลาด  ริมจดกัน ณ อาราม 
เชตวัน เงินท่ีขนออกมาคราวเดียว ยังไมพอแกโอกาสหนอย  หนึ่งใกลซุมประตู จึงอนาถบิณฑิก 
คหบดี ส่ังคนทั้งหลายวา พนาย พวกเธอจง ไปขนเงินมาเรียงในโอกาสนี้ ขณะนั้น เจาเชตราช 
กุมารทรงพระรําพึงวา ท่ีอันนอย นีจ้ักไมมีเหลือ โดยท่ีคหบดีนี้บริจาคเงินมากเพยีงนัน้ จึงเจา 
เชตราชกุมารตรัสกะ  อนาถบิณฑิกคหบดวีา พอแลว ทานคหบดี ทานอยาไดลาดโอกาสนี้เลย 
ทาน    จงใหโอกาสนี้แกฉัน ท่ีวางนี้ฉันจักยกให ดังนั้น อนาถบิณฑิกคหบดีใครครวญวา เจาเชต 
ราชกุมารนี้ ทรงเรืองพระนาม มีคนรูจักมาก อันความเล่ือมใสในพระธรรม  วินัยนี้ ของคนท่ีมีคน 
รูจักมากเห็นปานนี้ ยิ่งใหญนกัแล จึงไดถวายท่ีวางนั้นแกเจาเชตราชกุมาร เจาเชตราชกมุารรับส่ัง 
ใหสรางซุมประตูลงในท่ีวางน้ัน สวนอนาถบิณฑิกคหบดีไดใหสรางวหิารหลายหลัง ไวในพระ 
เชตวัน สรางบริเวณ    สรางซุมประตู สรางศาลาหอฉัน สรางโรงไฟ สรางกัปปยกุฎี สราง 
วัจจกุฎีสรางท่ีจงกรม สรางโรงจงกรม สรางบอน้ํา สรางศาลาบอน้ํา สรางเรือนไฟ  สราง 
ศาลาเรือนไฟ สรางสระโบกขรณี สรางมณฑป ฯ 
         [๒๕๗] คร้ันพระผูมีพระภาคประทับอยูในพระนครราชคฤห ตามพระ  พุทธาภิรมย แลว 
ไดเสด็จจาริกทางพระนครเวสาลี เสด็จจาริกโดยลําดับ ถึง  พระนครเวสาลีแลว ทราบวา พระองค 
ประทับอยูท่ีกฏูาคารศาลาปามหาวัน เขตพระนครเวสาลีนั้น ฯ 
         [๒๕๘] ก็สมัยนั้น ชาวบานต้ังใจทําการกอสราง แลอุปฏฐากภิกษผูุ   อํานวยการกอสราง 
ดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และเภสัชบริขาร อันเปน  ปจจัยของภิกษุอาพาธ โดยเคารพ ฯ     
                                                    เร่ืองชางชุนเข็ญใจ   
        [๒๕๙] ขณะนัน้ ชางชุนเข็ญใจคนหนึ่ง คิดวาท่ีอันนอยนี้จกัไมมีเหลือ   โดยท่ีคน 
เหลานี้ตั้งใจชวยกันทําการกอสราง ไฉนเราพึงชวยทําการกอสรางบาง  จึงชางชุนเข็ญใจนั้น ขยํา 
โคลนกออิฐต้ังฝากําแพงข้ึนเอง เขาไมเขาใจกอ ฝากําแพง   คด ไดพังลง แมคร้ังท่ีสอง ...    
         แมคร้ังท่ีสาม ชางชุนเข็ญใจนั้นลงมือขยําโคลน กออิฐต้ังกําแพงเอง  เขาไมเขาใจกอ  
ฝากําแพงคด ไดพังลง เขาจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา   พระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตร 
เหลานี้บอกสอนแตเฉพาะพวกท่ีถวายจวีร บิณฑ  บาต เสนาสนะ และเภสัชบริขารอันเปนปจจัย 
ของภิกษุอาพาธ และอํานวยการกอสรางแกเขาเหลานัน้ สวนเราเปนคนเข็ญใจ ไมมีใครบอก 
สอนหรืออํานวยการ กอสรางแกเรา  
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        ภิกษุท้ังหลายไดยนิชางชุนผูเข็ญใจนัน้ เพงโทษ ติเตียน โพนทะนา  อยู จึงกราบทูลเร่ืองนั้น 
แดพระผูมีพระภาคๆ ทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปน  เคามูลนั้น ในเพราะเหตุ 
แรกเกดินั้น แลวรับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุ ท้ังหลาย เราอนุญาตใหๆ การกอสราง ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผูอํานวยการ กอสราง ตองขวนขวายวา ทําไฉนหนอ วิหารจึงจะสําเร็จไดเร็ว  
ตองซอม    ส่ิงที่หักพัง ดูกรภกิษุท้ังหลาย กแ็ล สงฆพึงใหอยางนี้ พึงขอรองภิกษกุอน คร้ัน แลว 
ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังนี้:    
                                                           กรรมวาจาใหนวกรรม 
         ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ถาความพรอมพรั่งของสงฆ   ถึงท่ีแลว สงฆ 
พึงใหวิหารของคหบดีผูมีช่ือนี้ เปนนวกรรมของภิกษุมี  ช่ือนี้ นี้เปนญัตติ     
         ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา สงฆใหวหิารของคหบดี  ผูมีช่ือนี้ เปนนวกรรม 
ของภิกษุมีช่ือนี้ การใหวหิารของคหบดีผูมีช่ือนี้  เปนนวกรรมของภิกษุมีช่ือนี้ ชอบแก 
ทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด    
         วิหารของคหบดีผูมีช่ือนี้ สงฆใหเปนนวกรรมของภกิษุมีช่ือนี้    แลว ชอบแกสงฆ  
เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไวดวยอยางนี้ ฯ   
                                                    เร่ืองความเคารพ  
         [๒๖๐] คร้ันพระผูมีพระภาค ประทับอยูท่ีพระนครเวสาลี ตามพระ พุทธาภิรมย แลว 
เสด็จจาริกทางพระนครสาวตัถี สมัยนั้น ภกิษุอันเตวาสิกของ พระฉัพพคัคียรีบไปขางหนาภกิษุสงฆ 
มีพระพุทธเจาเปนประมุข จองวิหาร กนัท่ีนอน   ไววา ท่ีนี้ของอุปชฌายของพวกเรา ท่ีนี้ของอาจารย 
ของพวกเรา ท่ีนี้ของพวกเรา    คร้ังนั้น ทานพระสารีบุตรไปลาหลังภิกษสุงฆมีพระพุทธเจาเปน 
ประมุข เม่ือภกิษุ   ท้ังหลายจองวิหาร แลท่ีนอนหมดแลว หาท่ีนอนไมได จึงนั่ง ณ โคนไม 
แหงหนึ่ง  คร้ันเวลาปจจุสสมัยแหงราตรี พระผูมีพระภาค เสด็จลุกข้ึน ทรงพระกาสะ แมทาน     
 พระสารีบุตรก็กระแอมไอ    
         พ. ใคร ท่ีนั่น 
         ส. ขาพระพุทธเจา สารีบุตร พระพุทธเจาขา    
         พ. สารีบุตร ทําไมเธอจึงมาน่ังท่ีโคนตนไมนี้เลา   
         ลําดับนั้น ทานพระสารีบุตร ไดกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค ฯ      
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         [๒๖๑] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุ   เปนเคามูล 
นั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนัน้ แลวทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุ  ท้ังหลาย ขาววา  
ภิกษุอันเตวาสิกของพระฉัพพัคคีย รีบไปกอนภิกษุสงฆมีพระพุทธ   เจาเปนประมุข แลวจองวหิาร 
กันท่ีนอนไววา ท่ีนี้ของอุปชฌายของพวกเรา ท่ีนี้ของ   อาจารยของพวกเรา ท่ีนี้ของพวกเรา จริงหรือ    
         ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพทุธเจาขา  
         พระผูมีพระภาคพุทธเจา ทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ไฉนโมฆบุรุษ    เหลานั้น จึงได 
รีบไปกอนภกิษุสงฆมีพระพทุธเจาเปนประมุข แลวจองวิหาร กนัท่ี  นอนไววา ท่ีนี้ของอุปชฌายของ 
พวกเรา ท่ีนี้ของอาจารยของพวกเรา ท่ีนี้ของพวกเราการกระทําของโมฆบุรุษเหลานัน้นั่น ไมเปนไป 
เพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไม   เล่ือมใส ... คร้ันแลวทรงทําธรรมีกถา ตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายมา 
ถามวา ดูกรภกิษุ   ท้ังหลาย ภิกษไุรควรไดอาสนะอันเลิศ น้ําอันเลิศ บิณฑบาตอันเลิศ     
         ภิกษุบางพวกกราบทูลอยางนี้วา พระพุทธเจาขา ภิกษุใดบวชจากตระกูล กษัตริย ภิกษนุั้น 
ควรไดอาสนะอันเลิศ น้ําอันเลิศ บิณฑบาตอันเลิศ   
         ภิกษุบางพวกกราบทูลอยางนี้วา พระพุทธเจาขา ภิกษุใดบวชจากตระกูล พราหมณ ภกิษ ุ
นั้นควรไดอาสนะอันเลิศ น้าํอันเลิศ บิณฑบาตอันเลิศ    
         ภิกษุบางพวกกราบทูลอยางนี้วา พระพุทธเจาขา ภิกษุใดบวชจากตระกูล คหบดี ภิกษนุั้น 
ควรไดอาสนะอันเลิศ น้ําอันเลิศ บิณฑบาตอันเลิศ 
         ภิกษุบางพวกกราบทูลอยางนี้วา พระพุทธเจาขา ภิกษุใดจําทรงพระสูตร ไวได ภกิษุนั้น 
ควรไดอาสนะอันเลิศ น้ําอันเลิศ บิณฑบาตอันเลิศ     
         ภิกษุบางพวกกราบทูลอยางนี้วา พระพุทธเจาขา ภิกษุใดทรงพระวนิัย ภกิษุ นั้นควรได 
อาสนะอันเลิศ น้ําอันเลิศ บิณฑบาตอันเลิศ  
         ภิกษุบางพวกกราบทูลอยางนี้วา พระพุทธเจาขา ภิกษุใดเปนธรรมกถึก ภกิษุนัน้ควรได 
อาสนะอันเลิศ น้ําอันเลิศ บิณฑบาตอันเลิศ  
         ภิกษุบางพวกกราบทูลอยางนี้วา พระพุทธเจาขา ภิกษุใดไดปฐมฌาน    ภิกษุนั้นควรได 
อาสนะอันเลิศ น้ําอันเลิศ บิณฑบาตอันเลิศ  
         ภิกษุบางพวกกราบทูลอยางนี้วา พระพุทธเจาขา ภิกษุใดไดทุติยฌาน ภิกษุ นั้นควรได 
อาสนะอันเลิศ น้ําอันเลิศ บิณฑบาตอันเลิศ   
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         ภิกษุบางพวกกราบทูลอยางนี้วา พระพุทธเจาขา ภิกษุใดไดตติยฌาน ...  ภิกษุใดไดจตุตถ 
ฌาน ภิกษุนัน้ควรไดอาสนะอันเลิศ น้ําอันเลิศ บิณฑบาตอันเลิศ   
         ภิกษุบางพวกกราบทูลอยางนี้วา พระพุทธเจาขา ภิกษุใดเปนพระโสดาบัน    ภิกษุนั้นควร 
ไดอาสนะอันเลิศ น้ําอันเลิศ บิณฑบาตอันเลิศ  
         ภิกษุบางพวกกราบทูลอยางนี้วา พระพุทธเจาขา ภิกษุใดเปนพระสกทาคามี  ... ภกิษุใดเปน 
พระอนาคามี ... ภิกษใุดเปนพระอรหันต ภกิษุนั้นควรไดอาสนะอันเลิศ    น้ําอันเลิศ บิณฑบาตอันเลิศ     
         ภิกษุบางพวกกราบทูลอยางนี้วา ภิกษุใดไดวิชชา ๓ ภิกษนุั้นควรไดอาสนะ  
อันเลิศ น้ําอันเลิศ บิณฑบาตอันเลิศ  
         ภิกษุบางพวกกราบทูลอยางนี้วา พระพุทธเจาขา ภิกษุใดไดอภิญญา ๖ ภิกษุ นั้นควรได 
อาสนะอันเลิศ น้ําอันเลิศ บิณฑบาตอันเลิศ ฯ     
                                                                    เร่ืองสัตว ๓ สหาย    
         [๒๖๒] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เร่ือง 
เคยมีมาแลว มีตนไทรใหญตนหนึ่งอยูแถบหิมพานต สัตว ๓ สหายคือ นกกระทา ๑ ลิง ๑  
ชาง ๑ อาศัยตนไทรใหญนัน้อยู ท้ังสามสัตวนั้นมิไดเคารพ   มิไดยําเกรงกัน มีความประพฤติไม 
กลมเกลียวกันอยู จึงสัตว ๓ สหายนั้นปรึกษา กันวา โอ พวกเราทําอยางไรจึงจะรูไดแนวาบรรดา 
พวกเราผูใดเปนใหญโดยกําเนิด    พวกเราจะไดสักการะ เคารพ นับถือบูชาผูนั้น แลจะไดตั้งอยู 
ในโอวาทของผูนั้นจึงนกกระทาและลิงถามชางวา สหายทานจําเร่ืองเกาแกอะไรไดบาง    
         ชางตอบวา สหายท้ังหลาย เม่ือฉันยังเล็ก ฉันเดินครอมตนไทรนี้ไว ในหวางขาหนีบได  
ยอดไทรพอระทองฉัน ฉันจําเร่ืองเกาได ดังนี้     
         นกกระทากับชางถามลิงวา สหาย ทานจําเร่ืองเกาแกอะไรไดบาง 
         ลิงตอบวา สหายท้ังหลาย เม่ือฉันยังเล็ก ฉันนั่งบนพื้นดินเค้ียวกนิยอดไทรนี้ ฉันจํา 
เร่ืองเกาได ดังนี้    
         ลิงและชางถามนกกระทาวา สหาย ทานจําเร่ืองเกาแกอะไรไดบาง 
         นกกระทาตอบวา สหายท้ังหลาย ในสถานท่ีโนนมีตนไทรใหญ ฉันกินผล    จากตนไทร 
ใหญนั้น แลวไดถายมูลไว ณ สถานท่ีนี้ ตนไทรตนนี้เกดิจากตนไทรใหญ  นั้น เพราะฉะนัน้  
ฉันจึงเปนใหญกวาโดยกําเนิด ลิงกับชางไดกลาวกับนกกระทาวา    บรรดาพวกเรา ทานเปนผูใหญ 
กวา โดยกําเนดิ พวกเราจักสักการะ เคารพ นับถือ    บูชาทานและจะต้ังอยูในโอวาทของทาน  
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         ดูกรภกิษุท้ังหลาย นกกระทาไดใหลิงกับชาง สมาทานศีลหาและตนเอง   ก็ประพฤต ิ
สมาทานในศีลหา สัตวท้ังสามมีความเคารพยําเกรงกัน มีความประพฤติกลมเกลียวกนัอยู  
เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก ไดเขาถึงสุคติโลกสวรรค ดูกร ภกิษุท้ังหลายวัตรจริยานี้แล 
ไดช่ือวาติตติริยพรหมจรรย ฯ   
         [๒๖๓] คนเหลาใด ฉลาดในธรรม ประพฤติออนนอมตอทานผูใหญ    
         ยอมเปนผูอันมหาชนสรรเสริญในปจจุบันนี้ ท้ังสัมปรายภพของ  
         คนเหลานั้นเปนสุคติแล  
         ดูกรภกิษุท้ังหลาย แทจริงสัตวเหลานั้นเปนดิรัจฉาน ยังมีความเคารพ    ยําเกรงกัน มีความ 
ประพฤติกลมเกลียวกันอยู การท่ีพวกเธอเปนบรรพชิตในธรรม วินัยท่ีเรากลาวดแีลวอยางนี้ มีความ 
เคารพยําเกรงกัน มีความประพฤติกลมเกลียว กันอยู นั่นจะพึงงามในธรรมวินัยนี้โดยแท     
         ดูกรภกิษุท้ังหลาย การกระทําของโมฆบุรุษเหลานั้นนั่น ไมเปนไปเพื่อความ เล่ือมใสของ 
ชุมนุมชนท่ียังไมเล่ือมใส ... คร้ันแลวทรงทําธรรมีกถา รับส่ังกะภกิษุ  ท้ังหลายวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย  
เราอนุญาตการกราบไหว การลุกรับ การทําอัญชลี   กรรม การทําสามีจิกรรม อาสนะท่ีเลิศ น้ํา 
อันเลิศ บิณฑบาตอันเลิศ ตามลําดับผูแก กวา อน่ึง ภิกษไุมควรเกียดกนัเสนาสนะของสงฆ 
ตามลําดับผูแกกวา รูปใดเกียดกัน    ตองอาบัติทุกกฏ ฯ   
                                                        บุคคลท่ีไมควรไหว ๑๐ จําพวก    
         [๒๖๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคล ๑๐ จําพวกน้ี อันภิกษไุมควรไหวคืออันภิกษ ุ
ผูอุปสมบทกอนไมควรไหวภิกษุผูอุปสมบทภายหลัง ๑ ไมควรไหวอนปุสัมบัน ๑ ไมควรไหวภกิษ ุ
นานาสังวาสผูแกกวา แตไมใชธรรมวาที ๑ ไมควรไหวมาตุคาม ๑ ไมควรไหวบัณเฑาะก ๑  
ไมควรไหวภิกษุผูอยูปริวาส ๑ ไมควรไหว   ภิกษุผูควรชักเขาหาอาบัติเดิม ๑ ไมควรไหวภิกษุผูควร 
มานัต ๑ ไมควรไหวภิกษุผูประพฤติมานัต ๑ ไมควรไหวภิกษุผูควรอัพภาน ๑บุคคล ๑๐ จําพวก 
นี้แล อันภกิษไุมควรไหว ฯ     
                                                 บุคคลท่ีควรไหว ๓ จําพวก  
         ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคล ๓ จําพวกน้ี ภิกษุควรไหว คือภิกษุผูอุปสมบท    ภายหลัง ควร 
ไหวภิกษุผูอุปสมบทกอน ๑ ควรไหวภกิษนุานาสังวาสผูแกกวา แตเปน   ธรรมวาที ๑ ควรไหว  
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ตถาคตผูอรหันตตรัสรูเองโดยชอบ ในโลกท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตวพรอมท้ัง 
สมณพราหมณ เทวดาและมนุษย บุคคล ๓ จําพวกน้ีแล ภิกษุควรไหว ฯ  
                                            เร่ืองเกียดกันเสนาสนะของสงฆ    
         [๒๖๕] สมัยนั้น ชาวบานตกแตงมณฑป จัดแจงเคร่ืองลาดแผวถางสถาน  ท่ีไวเฉพาะ 
สงฆ ภิกษุอันเตวาสิกของพระฉัพพัคคียกลาววา พระผูมีพระภาคทรง  อนุญาตเสนาสนะตามลําดบั 
ผูแกกวา เฉพาะของสงฆเทานั้น ของเหลานี้เขาไมไดทําเจาะจงไว จึงรีบไปกอนภิกษสุงฆมี 
พระพุทธเจาเปนประมุข จองมณฑป จองเคร่ือง  ลาด จองสถานท่ีไววา นี้สําหรับอุปชฌายของ 
พวกเรา นี้สําหรับอาจารยของพวกเรา นี้สําหรับพวกเรา คร้ันทานพระสารีบุตรไปลาหลัง ภิกษุสงฆ 
มีพระพุทธเจาเปน   ประมุข เม่ือภิกษุเหลานั้นจองมณฑป จองเคร่ืองลาด จองสถานท่ีหมดแลว 
หาท่ีวางไมได จึงนั่งอยู ณ โคนไมแหงหนึ่ง คร้ันเวลาปจจสุสมัยแหงราตรี พระผูมีพระภาค เสด็จ 
ลุกข้ึนทรงพระกาสะ แมทานพระสารีบุตรก็กระแอมไอ    
         พ. ใคร ท่ีนั่น 
         ส. ขาพระพุทธเจา สารีบุตร พระพุทธเจาขา    
         พ. สารีบุตร ทําไมเธอจึงมาน่ังท่ีโคนตนไมนี้เลา   
         จึงทานพระสารีบุตรไดกราบทูลเร่ืองนั้นแดผูมีพระภาค ฯ 
         [๒๖๖] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภิกษุสงฆในเพราะเหตุ เปนเคามูลนั้น  
ในเพราะเหตแุรกเกิดนัน้ แลวทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดกูรภกิษุ  ท้ังหลาย ขาววา ภกิษุอัน 
เตวาสิกของภกิษุฉัพพัคคียพดูวา พระผูมีพระภาคทรง อนุญาตเสนาสนะตามลําดับผูแกกวาเฉพาะ 
ของสงฆเทานั้น ไมไดทรงหมายถึงของ    ท่ีเขาทําเจาะจง จึงรีบไปกอนหนาภิกษุสงฆมีพระพุทธเจา 
เปนประมุข จองมณฑป   จองเคร่ืองลาด จองสถานท่ีวางไววา ท่ีนี้สําหรับอุปชฌายของพวกเรา ท่ีนี้ 
ของอาจารย  ของพวกเรา ท่ีนี้ของพวกเรา จริงหรือ 
         ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพทุธเจาขา  
         พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียน ... คร้ันแลวทรงทําธรรมีกถารับส่ังกะ ภิกษท้ัุงหลายวา 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย แมของท่ีเขาทําเจาะจง ภกิษุก็ไมพึงเกยีดกันตาม  ลําดบัผูแกกวา รูปใดกีดกัน  
ตองอาบัติทุกกฏ ฯ    
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         [๒๖๗] สมัยนั้น ชาวบานตกแตงท่ีนอนสูงท่ีนอนใหญไวในโรงอาหาร ณ ละแวกบาน คือ 
เกาอ้ีนอนเตียงใหญ ผาโกเชาวขนยาว เคร่ืองลาดท่ีทําดวยขนแกะ  วจิิตรดวยลวดลาย เคร่ืองลาด 
ท่ีทําดวยขนแกะสีขาว เคร่ืองลาดท่ีมีสัณฐานเปนชอดอกไม เคร่ืองลาดท่ียัดนุน เคร่ืองลาดพรม 
ขนแกะวจิิตรดวยรูปสัตวรายมีสีหะและ   เสือเปนตน เคร่ืองลาดขนแกะมีขนต้ัง เคร่ืองลาดขนแกะ 
มีขนขางเดียว เคร่ืองลาดทองและเงินแกมไหม เคร่ืองลาดไหมขลิบทองและเงิน เคร่ืองลาดขนแกะ 
จุนางฟอน๑๖ คน เคร่ืองลาดหลังชาง เคร่ืองลาดหลังมา เคร่ืองลาดในรถ เคร่ืองลาดท่ีทําดวย   
หนังสัตวช่ืออชินะอันมีขนออนนุม เคร่ืองลาดอยางดีทําดวยหนังชะมด เคร่ืองลาด   มีเพดาน เคร่ือง 
ลาดมีหมอนขาง ภิกษุท้ังหลายรังเกยีจไมนัง่ทับ จึงกราบทูลเร่ืองนั้น   แดพระผูมีพระภาค พระผูมี 
พระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตเคร่ืองลาดท่ีเปนคิหิวกิัฏ  เวนเคร่ืองลาด ๓ ชนิด คือ 
เกาอ้ีนอน เตียงใหญ เคร่ืองลาดท่ียัดนุน นอกนั้นนั่งทับได   แตจะนอนทับไมได 
        [๒๖๘] สมัยนั้น ชาวบานตกแตงเตียงบาง ต่ังบาง ท่ียัดนุนไวในโรงอาหาร   ณ ละแวก 
บาน ภิกษุท้ังหลายรังเกยีจไมนั่งทับจึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระ  ภาคๆ ตรัสวา 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหนั่งทับเตียงต่ังท่ีเปนคิหิกฏัได แตจะ  นอนทับไมได ฯ 
                                          อนาถบิณฑิกคหบดีถวายพระเชตวนาราม   
         [๒๖๙] คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคเสดจ็จาริกโดยลําดับ ไดเสดจ็ถึงพระนคร   สาวัตถี  
ทราบวา พระองคประทับอยูท่ีพระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถีนั้น  
จึงอนาถบิณฑกิคหบดีเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถวายบังคม   นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลว ไดกราบ 
ทูลพระผูมีพระภาควา พระพุทธเจาขา ขอพระ ผูมีพระภาค พรอมกับภกิษุสงฆจงทรงรับภัตตาหาร 
ของขาพระพทุธเจาเพื่อเสวยใน วันพรุงนี้ พระผูมีพระภาคทรงรับอาราธนาโดยดุษณภีาพ คร้ัน 
อนาถบิณฑิกคหบดี   ทราบวา พระผูมีพระภาคทรงรับอาราธนา แลวลุกจากท่ีนั่งถวายบังคม ทํา 
ประทักษณิกลับไป ฯ  
         [๒๗๐] หลังจากนัน้ อนาถบิณฑิกคหบดีส่ังใหตกแตงขาทนียโภชนี  ยาหารอันประณีต  
โดยลวงราตรีนั้น แลวส่ังใหคนไปกราบทูลภัตกาลแดพระผูมีพระภาควา ถึงเวลาแลว พระพุทธเจา 
ขา ภัตตาหารเสร็จแลว คร้ันเวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงครองอันตรวาสก ทรงถือบาตรจีวร 
เสด็จเขาสูนิเวศนของอนาถบิณฑิกคหบดี  คร้ันแลวประทับนั่งบนอาสนะท่ีเขาจดัไวถวาย พรอมกบั  
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ภิกษุสงฆ จึงอนาถบิณฑิก คหบดี อังคาสภกิษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุขดวยอาหารของเค้ียว 
ของฉันอัน   ประณีตดวยมือของตน จนพระผูมีพระภาคเสวยเสร็จลดพระหัตถจากบาตรหามภัตรแลว  
จึงนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง แลวไดกราบทูลวา พระพุทธเจาขา ขาพระพุทธ  เจาจะปฏิบัติอยางไร 
ในพระเชตวนัวิหาร  
        พระผูมีพระภาคตรัสวา คหบดี ถาเชนนั้น    เธอจงถวายพระเชตวนัวิหารแกสงฆจตุรทิศ  
ท้ังท่ีมาแลวและยังไมมา อนาถบิณฑิก  คหบดีรับสนองพระพุทธบัญชาแลวไดถวายพระเชตวนั 
วิหารแกสงฆจตุรทิศ ท้ังท่ีมา  แลวและยังไมมา     
         ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงอนุโมทนาอนาถบิณฑิกคหบดี ดวยคาถา เหลานี้ วาดังนี:้     
                                                  ทรงอนุโมทนาวิหารทาน    
         [๒๗๑] วิหารยอมปองกันหนาวรอนและเนื้อราย นอกจากนัน้ปองกันงู   
          และยุง ฝนในสิสิรฤดู นอกจากนั้น วหิารยังปองกนั 
          ลมและแดดอันกลาท่ีเกิดข้ึนได การถวายวหิารแกสงฆเพื่อ 
          หลีกเรนอยู เพื่อความสุข เพื่อเพงพิจารณา และเพื่อเห็นแจง     
          พระพุทธเจาทรงสรรเสริญวา เปนทานอันเลิศ เพราะเหตุนั้นแล   
          คนผูฉลาดเม่ือเล็งเห็นประโยชนตน พึงสรางวิหารอันร่ืนรมย  
          ใหภิกษท้ัุงหลายผูพหสููตอยูในวิหารเถิด อนึ่ง พึงมีน้ําใจเล่ือมใส    
          ถวายขาว น้ํา ผา และเสนาสนะอันเหมาะสมแกพวกเธอ ในพวก  
          เธอผูซ่ือตรง เพราะพวกเธอยอมแสดงธรรม อันเปนเคร่ือง  
          บรรเทาสรรพทุกขแกเขา อันเขารูท่ัวถึงแลวจะเปนผูไมมีอาสวะ   
          ปรินิพพานในโลกน้ี  
         คร้ันพระผูมีพระภาคทรงอนุโมทนา อนาถบิณฑกิคหบดีดวยพร คาถาเหลานี้แลว เสด็จ 
ลุกจากอาสนะกลับไป ฯ    
                                            เร่ืองใหภกิษุกําลังฉันคางอยูลุกข้ึน     
         [๒๗๒] สมัยนั้น มหาอํามาตยผูหนึ่งเปนสาวกของอาชีวกไดเล้ียงอาหาร พระสงฆ ทาน 
พระอุปนนทศากยบุตรมาภายหลังไดใหภกิษุผูนั่งในลําดับลุกข้ึน ท้ัง ท่ีกําลังฉันอาหารคางอยู โรง 
อาหารไดเกดิโกลาหล จึงมหาอํามาตยผูนั้น เพงโทษติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระสมณเช้ือ 
สายพระศากยบุตรมาทีหลัง จงึไดใหภกิษุผูนั่งในลําดับลุกข้ึนท้ังท่ียังฉันอาหารคางอยูเลา โรงอาหาร  



พระวนิัยปฎก เลม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หนาท่ี 79 
ไดเกดิโกลาหลขึ้น   ภิกษุผูนั่งแมในท่ีอ่ืน จะพึงไดฉันจนอ่ิมอยางไรเลา ภิกษุท้ังหลายไดยินมหา 
อํามาตย ผูนั้น เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาท่ีเปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ    ติเตียน 
โพนทะนาวา ไฉนทานพระอุปนนทศากยบุตรมาทีหลังจึงไดใหภกิษผูุนั่ง   ในลําดับลุกข้ึน ท้ังท่ียังฉัน 
อาหารคางอยูเลา โรงอาหารไดเกดิโกลาหลขึ้น แลว   กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผู 
มีพระภาค... ทรงสอบถามวา ดูกรอุปนนท ขาววา   เธอมาทีหลังไดใหภกิษุผูนั่งในลําดับลุกข้ึน 
ท้ังท่ียังฉันอาหารคางอยู โรงอาหาร  ไดเกดิโกลาหลขึ้น จริง หรือ   
         ทานพระอุปนนทศากยบุตรกราบทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา 
         พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ ไฉนเธอมาทีหลัง  จึงใหภกิษุผูนั่งใน 
ลําดับลุกข้ึนท้ังท่ียังฉันอาหารคางอยู โรงอาหารไดเกิดโกลาหลข้ึน การกระทําของเธอนั่น ไมเปนไป 
เพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส ... คร้ันแลวทรงทําธรรมีกถา รับส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุไมพงึ  ใหภกิษุผูนั่งในลําดับลุกข้ึนท้ังท่ียังฉันอาหารคางอยู รูปใดใหลุกข้ึน  
ตองอาบัติ   ทุกกฏ ถาใหลุกขึ้นยอมเปนอันหามภตัรดวย พึงกลาววาทานจงไปหานํ้ามา ถาได  อยางนี้  
นั่นเปนการดี ถาไมได พึงกลืนเมล็ดขาวใหเรียบรอยแลว จึงใหอาสนะ   แกภิกษุผูแกกวา ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย อนึ่ง เรากลาวมิไดหมายความวา ภกิษุพึง    หวงกนัอาสนะ แกภิกษุผูแกกวา 
โดยปริยายไรๆ รูปใดหวงกนั ตองอาบัติทุกกฏ ฯ   
                                         เร่ืองพระฉัพพัคคียไลภิกษุอาพาธใหลุกข้ึน   
         [๒๗๓] สมัยนั้น พระฉัพพัคคียไลภกิษุอาพาธใหลุกข้ึน ภกิษุอาพาธ  ตอบอยางนี้วา  
ทานท้ังหลาย พวกผมไมสามารถจะลุกข้ึนได เพราะเปนผูอาพาธ   พระฉัพพัคคียกลาววา พวกผม 
จะพยุงพวกทานใหลุกข้ึน แลวประคองใหลุกข้ึน    พอยนืแลวก็ปลอยเสีย ภกิษุอาพาธลมสลบ ...  
ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแด  พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุไมพึงไลภกิษ ุ
อาพาธใหลุกข้ึน รูปใดไลใหลุกขึ้น ตองอาบัติทุกกฏ ฯ    
         [๒๗๔] สมัยนั้น พระฉัพพัคคียพูดวา พวกผมอาพาธ ลุกไมข้ึน แลวยึดเอาท่ีนอนดีๆ  
ไว ... ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตให 
ท่ีนอนเหมาะสมแกภกิษุอาพาธ ฯ    
         [๒๗๕] สมัยนั้น พระฉัพพัคคียอาพาธเล็กนอย กห็วงกนัเสนาสนะไว  ... ภกิษท้ัุงหลาย 
กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  ภกิษมีุอาพาธเล็กนอย ไมพึงหวง 
กันเสนาสนะไว รูปใดหวงกนั ตองอาบัติทุกกฏ ฯ   
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                                           ภกิษุผูควรไดรับสมมติเปนผูใหถือเสนาสนะ 
         [๒๗๖] สมัยนั้น พระสัตตรสวัคคียซอมวิหารใหญหลังหนึ่งซ่ึงต้ังอยู สุดเขต ดวยหมาย 
ใจวา พวกเราจกัจําพรรษา ณ ท่ีนี้ พระฉัพพคัคียไดเห็น   พระสัตตรสวคัคียกําลังซอมวิหาร คร้ัน 
แลวไดกลาวอยางนีว้า ทานท้ังหลาย   พระสัตตรสวัคคียเหลานี้ กําลังซอมวิหาร พวกเราจงชวยกนั 
ไลพวกเธอไปเสียเถิด ภกิษุบางพวกกลาวกนัอยางนีว้า ทานท้ังหลายจงรอไวจนกวาจะซอมเสร็จ  
เม่ือซอม  เสร็จแลว จึงคอยไลไป คร้ันซอมเสร็จ พระฉัพพัคคียไดกลาวกะพระสัตตรสวัคคีย วา  
ทานท้ังหลาย พวกทานจงออกไป วหิารถึงแกพวกผม  
         ส. ทานท้ังหลาย ควรจะบอกไวกอนมิใชหรือ พวกผมจะไดซอมท่ีอ่ืน   
         ฉ. ทานท้ังหลาย วหิารของสงฆมิใชหรือ   
         ส. ขอรับ วิหารของสงฆ    
         ฉ. ทานท้ังหลาย พวกทานจงออกไป วิหารถึงแกพวกผม   
         ส. ทานท้ังหลาย วหิารใหญ แมพวกทานก็อยูได แมพวกผมก็อยูได  
         ฉ. จงออกไป วหิารถึงแกพวกผม แลวทําเปนโกรธ ขัดเคือง จับคอ ลากออกมา  
พระสัตตรสวคัคียเหลานั้น ถูกพระฉัพพัคคียฉุดคราออกมา ก็รองไห  ภิกษุท้ังหลายถามวา พวก 
ทานรองไหทําไม พระสัตตรสวัคคียตอบวา ทานท้ังหลาย พระฉัพพัคคียเหลานี้ โกรธ ขัดเคือง ฉุด 
คราพวกผมออกจากวิหารของสงฆ บรรดา   ภิกษุท่ีเปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนา 
วา ไฉนพระฉัพพัคคีย    จึงโกรธ ขัดเขือง ฉุดคราภิกษุท้ังหลายออกจากวิหารของสงฆ จึงภิกษ ุ
เหลานั้น กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค ... พระผูมีพระภาคทรงสอบถามวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย  
ขาววา ภิกษุฉัพพัคคีย โกรธ ขัดเขือง ฉุดคราภิกษุท้ังหลายออกจาก  วหิารของสงฆ จริงหรือ    
         ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพทุธเจาขา  
         พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียน ... คร้ันแลวทรงทําธรรมีกถา รับส่ัง  กะภิกษุท้ังหลายวา  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุไมพงึโกรธ ขัดเคือง ฉุดคราภิกษุ ท้ังหลายออกจากวิหารของสงฆ รูปใด 
ฉุดครา พึงปรับตามธรรม เราอนุญาตให   ภิกษุถือเสนาสนะ ฯ   
                                         ภิกษุผูควรไดรับสมมติเปนผูใหถือเสนาสนะ   
         [๒๗๗] คร้ังนั้น ภิกษท้ัุงหลายหารือกันวา ใครพึงใหถือเสนาสนะ  แลวกราบทูลเร่ืองนั้น 
แดพระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาต  ใหสมมติภิกษุผูประกอบดวยองค ๕  
เปนผูใหถือเสนาสนะ คือ:  
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         ๑. ไมถึงความลําเอียงเพราะความชอบพอ 
         ๒. ไมถึงความลําเอียงเพราะความเกลียดชัง  
         ๓. ไมถึงความลําเอียงเพราะความงมงาย 
         ๔. ไมถึงความลําเอียงเพราะความกลัว และ   
         ๕. รูเสนาสนะท่ีใหถือแลวและยังไมใหถือ ฯ  
                                                           วิธีสมมติ    
         [๒๗๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็แลสงฆพึงสมมติอยางนี้ พึงขอรองภกิษุ  กอน คร้ันแลว 
ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังนี้:    
                                                    กรรมวาจาสมมติ   
         ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ถาความพรอมพรั่งของสงฆ   ถึงท่ีแลว สงฆ 
พึงสมมติภิกษมีุช่ือนี้เปนผูใหถือเสนาสนะน้ีเปนญัตติ 
         ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา สงฆสมมติภิกษุมีช่ือ นี้เปน    ผูใหถือ 
เสนาสนะ การสมมติภิกษุมีช่ือนี้เปนผูใหถือเสนาสนะ ชอบแก   ทานผูใด ทานผูนัน้ 
พึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด   
         ภิกษุมีช่ือนี้ สงฆสมมติใหเปนผูถือเสนาสนะแลว ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง  
ขาพเจาทรงความนี้ไว ดวยอยางนี้ ฯ   
         [๒๗๙] ตอมา ภิกษุท้ังหลายผูใหถือเสนาสนะหารือกันวา เราจะพึง    ใหถือเสนาสนะ 
อยางไรหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวาดูกรภกิษุท้ังหลาย 
เราอนุญาตใหนับภิกษุกอน คร้ันแลวนับท่ีนอน คร้ันแลว    จึงใหถือตามจํานวนท่ีนอน เม่ือให 
ถือตามจํานวนท่ีนอนๆ เหลือมาก ... ตรัสวา    ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหถือตามจาํนวน 
วิหาร เม่ือใหถือตามจํานวนวหิารๆ   ก็ยังเหลือเปนอันมาก ... ตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรา 
อนุญาตใหถือตามจํานวน บริเวณ เม่ือใหถือตามจํานวนบริเวณๆ กย็ังเหลืออีกมาก  
พระผูมีพระภาคตรัสวา   ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหๆ สวนซํ้าอีก เม่ือใหถือสวนซํ้าอีก 
แลว ภกิษุ รูปอ่ืนมา ไมปราถนาก็อยาพึงให    
         [๒๘๐] สมัยนั้น ภิกษท้ัุงหลายใหภกิษุผูอยูนอกสีมาถือเสนาสนะ    ภิกษุท้ังหลาย 
กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย   ภกิษุไมพึงใหภกิษุผูอยูนอกสีมา 
ถือเสนาสนะ รูปใดใหถือ ตองอาบัติทุกกฏ ฯ   
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         [๒๘๑] สมัยนั้น ภิกษท้ัุงหลายถือเสนาสนะแลวหวงกันไวตลอดเวลา ภกิษุท้ังหลาย 
กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย   ภกิษุถือเสนาสนะแลว ไมพึง 
หวงกนัไวตลอดทุกเวลา รูปใดหวงกนัไว ตอง อาบัติทุกกฏ ฯ ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาต 
ใหหวงกนัไวไดตลอดพรรษา ๓ เดือน หวงกันไวตลอดฤดูกาลไมได ฯ   
                                                        การใหถือเสนาสนะ ๓ อยาง  
         [๒๘๒] ตอมา ภิกษุท้ังหลายหารือกนัวา การใหถือเสนาสนะมีกี่อยาง  หนอ จึงกราบทูล 
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย การ   ใหถือเสนาสนะมี  
๓ อยางนี้ คือ ใหถือเม่ือวนัเขาปุริมพรรษา ๑ ใหถือเม่ือวนั    เขาพรรษาหลัง ๑ ใหถือในระหวาง 
พนจากนั้น ๑ การใหถือเม่ือวันเขาปุริมพรรษาพึงใหถือในวันแรม ๑ คํ่าเดือนอาสาฬหะ การให 
ถือในวันเขาพรรษาหลัง พึงใหถือเม่ือเดือนอาสาฬหะลวงแลว ๑ เดือน การใหถือในระหวาง 
พนจากนั้น พึงให   ถือในวันตอจากวนัปวารณา คือแรม ๑ คํ่า เพื่ออยูจําพรรษาตอไป การใหถือ  
 เสนาสนะมี ๓ อยางนี้แล ฯ 
                                                            ภาณวาร ท่ี ๒ จบ  
                                                _____________________    
                                เร่ืองพระอุปนนทหวงกันเสนาสนะไว ๒ แหง  
         [๒๘๓] ก็โดยสมัยนั้นแล ทานพระอุปนนทศากยบุตร ถือเสนาสนะ ไวในเขตพระนคร 
สาวัตถีแลว ไดไปสูอาวาสใกลตําบลบานแหงหนึ่ง และไดถือเสนาสนะในอาวาสนั้นอีก จึง 
ภิกษเุหลานั้นปรึกษากันวา ทานท้ังหลาย ทาน พระอุปนนทศากยบุตรรูปนี้ เปนผูกอความบาดหมาง  
กอความทะเลาะ กอการวิวาท    กอความอ้ือฉาว กออธิกรณในสงฆ ถาเธอจักอยูจําพรรษาใน 
อาวาสนี้ พวกเรา ทุกรูปจักอยูไมผาสุก  มิฉะนั้น เราจะถามเธอ จึงภิกษุเหลานั้นไดถามทาน     
 พระอุปนนทศากยบุตรวา ทานอุปนนท ทานถือเสนาสนะในพระนครสาวัตถีแลว    มิใชหรือ 
         อุ. ถูกละ ขอรับ     
         ภิ. ทานอุปนนท ก็ทานรูปเดียว เหตุไรจึงหวงกันเสนาสนะไวถึงสอง   แหงเลา  
         อุ. ผมจะละท่ีนี่ไปเดีย๋วนี้ละ ขอรับ จะถือเอาท่ีพระนครสาวัตถีนั้น 
         บรรดาภกิษุท่ีเปนผูมักนอย สันโดษ ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนา  วา ไฉนทาน 
พระอุปนนทศากยบุตรรูปเดยีว จึงไดหวงกนัเสนาสนะไวถึงสองแหง แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแด  
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พระผูมีพระภาค ... ทรงสอบถามวา ดูกรอุปนนท ขาววา   เธอรูปเดียวหวงกันเสนาสนะไวถึง 
สองแหง จริงหรือ    
         ทานพระอุปนนทศากยบุตรทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา     
         พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ ไฉนเธอผูเดียว  จึงหวงกนัเสนาสนะ 
ไวถึงสองแหงเลา เธอถือในท่ีนั้นแลว ละในท่ีนี้ ถือในท่ีนี้แลว ละในท่ีนั้น เม่ือเปนเชนนี ้
เธอก็เปนคนอยูภายนอกท้ังสองแหง การกระทําของเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของ 
ชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส ...    คร้ันแลวทรงทําธรรมีกถา รับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย  
ภิกษุรูปเดียวไมพึงหวงกันเสนาสนะไวสองแหง รูปใดหวงกัน ตองอาบัติทุกกฏ ฯ 
                                                                           วินยักถา     
         [๒๘๔] สมัยนั้น พระผูมีพระภาคตรัสวินัยกถาแกภิกษุท้ังหลายโดยอเนกปริยาย คือ 
ทรงพรรณนาคุณของวินยั คุณของการเรียนวินยั ทรงสรรเสริญ    คุณของทานพระอุบาลีโดยเฉพาะ 
เจาะจง ภิกษุท้ังหลายหารือกนัวา พระผูมีพระภาค  ตรัสวนิัยกถาแกภกิษุท้ังหลายโดยอเนกปริยาย  
คือ ทรงพรรณนาคุณของวนิยั    คุณของการเรียนวนิัย ทรงสรรเสริญคุณของทานพระอุบาลีโดย 
เฉพาะเจาะจง อยา กระนั้นเลย พวกเราจงเรียนพระวินยั ในสํานักทานพระอุบาลีกันเถิด 
ก็แลภกิษุเหลานั้นมากมาย ท้ังเถระ ท้ังนวกะ ท้ังมัชฌิมะ ตางพากันเรียนพระวินัยใน  สํานัก 
ทานพระอุบาลี ทานพระอุบาลียืนสอนดวยความเคารพพระเถระท้ังหลา แมพระเถระท้ังหลาย 
ก็ยืนเรียนดวยความเคารพธรรม บรรดาภิกษุเหลานั้น  พระเถระและทานพระอุบาลี ยอมเม่ือยลา 
ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแด    พระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เรา 
อนุญาตใหภิกษุนวกะผูสอนนั่งบน  อาสนะเสมอกันหรือสูงกวาได ดวยความเคารพธรรม ใหภิกษ ุ
เถระผูเรียนนั่งบน    อาสนะเสมอกันหรือตํ่ากวาได ดวยความเคารพธรรม ฯ    
         [๒๘๕] สมัยนั้น ภิกษท้ัุงหลายเปนอันมากยนืรับการสอนในสํานกัทาน พระอุบาลี ยอม 
เม่ือยลา จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกร   ภกิษุท้ังหลาย เรา 
อนุญาตใหภิกษุมีอาสนะเสมอกัน นั่งรวมกนัได ฯ    
         [๒๘๖] ตอมา ภิกษุท้ังหลายมีความสงสัยวา ภกิษุช่ือวามีอาสนะ เสมอกันดวยคุณสมบัติ 
เพียงเทาไร จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  
เราอนุญาตใหภิกษุระหวาง ๓ พรรษา นั่งรวมกันได ฯ     
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        [๒๘๗] สมัยนั้น ภิกษหุลายรูปมีอาสนะเสมอกันนัง่รวมเตียงเดียว กัน ทําเตียงหัก 
นั่งรวมต่ังเดยีวกัน ทําต่ังหัก จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมี   พระภาคๆ ตรัสวา 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตเตียงละ ๓ รูป ตั่งละ ๓ รูป แมภิกษุ ๓ รูปนั่งลงบนเตียง ก็ทํา 
เตียงหกั นั่งลงบนต่ัง ก็ทําต่ังหัก ภกิษเุหลานั้นจึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมี 
พระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาต เตียงละ ๒ รูป ตั่งละ ๒ รูป ฯ  
         [๒๘๘] สมัยนั้น ภิกษท้ัุงหลายน่ังลงบนอาสนะยาวรวมกับภกิษุผูมี    อาสนะไมเสมอกัน  
ก็รังเกียจ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา  ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
เราอนุญาตใหนั่งบนอาสนะยาวรวมกับภิกษุท่ีมีอาสนะไมเสมอ  กันได เวนบัณเฑาะก มาตุคาม 
อุภโตพยัญชนก ฯ  
         [๒๘๙] คร้ังนั้น ภิกษท้ัุงหลายมีความสงสัยวา อาสนะยาวท่ีสุดมีกําหนด  เทาไร ... ตรัสวา  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตอาสนะยาวท่ีสุดมีกําหนดนัง่ได ๓ รูป ฯ   
         [๒๙๐] สมัยนั้น นางวสิาขา มิคารมารดาใครจะใหสรางปราสาทมีเฉลียง  ประดุจเทริดท่ี 
ตั้งอยูบนกระพองชางถวายพระสงฆ คร้ังนั้นภกิษุท้ังหลายมีความ สงสัยวา พระผูมีพระภาคทรง 
อนุญาตการใชสอยปราสาทหรือไมทรงอนุญาตหนอ    จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผู 
มีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาต การใชสอยปราสาททุกอยาง ฯ     
         [๒๙๑] สมัยนั้น สมเด็จพระอัยยิกาของพระเจาปเสนทิโกศลทิวงคต   เพราะพระนาง 
ทิวงคต เคร่ืองอกัปปยภัณฑเปนอันมากบังเกิดแกสงฆ คือ เกาอ้ีนอน    เตียงใหญ ผาโกเชาว 
ขนยาว เคร่ืองลาดท่ีทําดวยขนแกะวจิิตรดวยลวดลาย เคร่ือง  ลาดท่ีทําดวยขนแกะสีขาว เคร่ืองลาด 
ท่ีมีสัณฐานเปนชอดอกไม เคร่ืองลาดท่ียัดนุน เคร่ืองลาดขนแกะวจิิตรดวยรูปสัตวรายมีสีหะและ 
เสือเปนตน เคร่ืองลาดขนแกะ  มีขนต้ัง เคร่ืองลาดขนแกะมีขนขางเดียว เคร่ืองลาดทองและเงิน 
แกมไหม เคร่ือง  ลาดไหมขลิบทองและเงิน เคร่ืองลาดขนแกะจุนางฟอน ๑๖ คน เคร่ืองลาด  
 หลังชางเคร่ืองลาดหลังมา เคร่ืองลาดในรถ เคร่ืองลาดท่ีทําดวยหนังสัตวช่ืออชินะอันมี ขน 
 ออนนุม เคร่ืองลาดอยางดีท่ีทําดวยหนังชะมด เคร่ืองลาดมีเพดาน เคร่ืองลาด มีหมอนขาง ภิกษ ุ
 ท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภกิษุ   ท้ังหลาย เรา 
 อนุญาตใหตัดเทาเกาอ้ีนอนแลวใชสอยได เตียงใหญทําลายรูปสัตวราย  เสียแลวใชสอยได ฟูกท่ียัด 
 นุนร้ือแลวทําเปนหมอน นอกนั้นทําเปนเคร่ืองลาดพ้ืน ฯ  
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                                                เร่ืองภิกษแุจกของท่ีไมควรแจก  
         [๒๙๒] สมัยนั้น ภิกษเุจาถ่ินในอาวาสใกลบานแหงหนึ่งไมหางจาพระนครสาวตัถี 
เปนผูจัดเสนาสนะแกภิกษุอาคันตุกะและภิกษุผูเตรียมเดินทางยอม ลําบาก ภิกษุเหลานั้นจึงปรึกษา 
กันวาทานท้ังหลาย บัดนีพ้วกเรา จัดเสนาสนะ    แกภกิษุอาคันตุกะและภิกษุผูเตรียมเดินทาง  
ยอมลําบาก เราตกลงจะมอบเสนาสนะ    ของสงฆท้ังหมดแกภิกษุรูปหนึ่ง เราจักใชสอยเสนาสนะ 
ของเธอ ภิกษุเหลานั้นได มอบหมายเสนาสนะของสงฆทุกๆ อยาง แกภกิษุรูปหนึ่ง ภกิษุอาคัน 
ตุกะไดกลาว    คํานี้กะภิกษุเจาถ่ินเหลานั้นวา ทานท้ังหลาย โปรดจัดเสนาสนะใหพวกผม ภิกษุเจาถ่ิน   
 ตอบวา เสนาสนะของสงฆไมมี ขอรับ พวกผมมอบแกภิกษุรูปหนึ่งหมดแลว 
         ทานอาคันตุกะ ก็พวกทานแจกจายเสนาสนะของสงฆหรือ ขอรับ 
         เจาถ่ิน เปนเชนนัน้ ขอรับ   
         บรรดาภกิษุท่ีเปนผูมักนอย ... ตางกเ็พงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภกิษุ จึงได 
แจกจายเสนาสนะของสงฆเลา จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคพระผูมีพระภาคทรง 
สอบถามวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววาพวกภิกษแุจก  จายเสนาสนะของสงฆ จริงหรือ   
         ภิกษุท้ังหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา   
                                                         ของท่ีไมควรแจก ๕ หมวด   
         พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ไฉนโมฆบุรุษ   เหลานั้น จึง 
แจกจายเสนาสนะของสงฆเลา การกระทําของโมฆบุรุษเหลานั้นนัน่    ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใส 
ของชุมชนท่ียงัไมเล่ือมใส ... คร้ันแลวทรงทําธรรมีกถา  รับส่ังกะภิกษท้ัุงหลายวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย  
ของท่ีไมควรแจกจาย ๕ หมวดน้ีอันภิกษุ    ไมควรแจกจายใหไป แมสงฆคณะหรือบุคคล 
แจกจายไปแลวก็ไมเปนอันแจกจาย    รูปใดแจกจาย ตองอาบัติถุลลัจจัย   
         ของไมควรแจกจาย ๕ หมวด อะไรบาง คืออาราม พื้นท่ีอาราม นีเ้ปนของท่ีไมควร 
แจกจายหมวดท่ี ๑ สงฆก็ดี คณะก็ดี บุคคลก็ดี ไมควรแจกจายใหไป แมแจกจายไปแลว  
ก็ไมเปนอันแจกจาย รูปใดแจกจาย ตองอาบัติถุลลัจจัย    
         วิหาร พืน้ท่ีวิหาร นี้เปนของท่ีไมควรแจกจายหมวดที่ ๒ สงฆก็ด ีคณะก็ดี    บุคคลก็ดี  
ไมควรแจกจายใหไป แมแจกจายไปแลว ก็ไมเปนอันแจกจาย รูปใด    แจกจาย ตองอาบัติถุลลัจจัย   
         เตียง ตั่ง ฟูก หมอน นี้เปนของท่ีไมควรแจกจายหมวดท่ี ๓ สงฆกด็ี คณะ  ก็ดี  
บุคคลก็ดี ไมควรแจกจายใหไป แมแจกจายไปแลว ก็ไมเปนอันแจกจาย รูปใด    แจกจาย ตอง 
อาบัติถุลลัจจัย    
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         หมอโลหะ อางโลหะ กระถางโลหะ กระทะโลหะ มีด ขวาน ผ่ึง จอบ สวาน   นี้ 
เปนของท่ีไมควรแจกจาย หมวดท่ี ๔ สงฆก็ดี คณะก็ดี บุคคลก็ดี ไมควรแจกจาย   ใหไป แม 
แจกจายไปแลว ก็ไมเปนอันแจกจาย รูปใดแจกจาย ตองอาบัติถุลลัจจัย     
         เถาวัลย ไมไผ หญาปลอง หญามุงกระตาย หญาสามัญ ดิน เคร่ืองไม    เคร่ืองดิน นี ้
เปนของท่ีไมควรแจกจาย หมวดท่ี ๕ สงฆก็ดี คณะก็ดี บุคคลก็ดี ไมควร    แจกจายใหไป  
แมแจกจายไปแลว ก็ไมเปนอันแจกจาย รูปใดแจกจาย ตองอาบัติ  ถุลลัจจัย 
         ดูกรภกิษุท้ังหลาย ของท่ีไมควรแจกจายมี ๕ หมวดนี้แล สงฆก็ด ีคณะก็ดี  บุคคลก็ดี  
ไมควรแจกจายใหไป แมแจกจายไปแลว ก็ไมเปนอันแจกจาย รูปใด    แจกจาย ตองอาบัติถุลลัจจัย ฯ 
                                                        เร่ืองภิกษุแบงของท่ีไมควรแบง     
         [๒๙๓] คร้ันพระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระนครสาวัตถีตามพุทธาภิรมย  แลว 
เสด็จจาริกทางกิฏาคิรีชนบท พรอมกับภิกษสุงฆหมูใหญ ประมาณ ๕๐๐ รูป ท้ัง พระสารีบุตรและ 
พระโมคคัลลานะ ภกิษพุวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะไดทราบ  ขาวแลวกลาวกนัวา พระผูมี 
พระภาคเสดจ็มาสูกิฏาคิรีชนบท พรอมกบัภิกษุสงฆหมูใหญประมาณ    ๕๐๐ รูป ท้ังพระสารีบุตรพระ 
โมคคัลลานะ ทานท้ังหลายพวกเราตกลงแบง    เสนาสนะของสงฆใหหมด เพราะพระสารีบุตรและพระ 
โมคคัลลานะมีความปราถนาลามก ไปสูอํานาจแหงความปราถนาอันช่ัวชา พวกเราจะไดไมตอง 
จัดหาเสนาสนะ ถวายทาน ภกิษุเหลานั้นไดแบงเสนาสนะของสงฆหมดแลว คร้ันพระผูมีพระภาค    
 เสด็จจาริกโดยลําดับ ไดถึงชนบทกิฏาคิรีแลว จึงรับส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษ ุท้ังหลาย 
 พวกเธอจงไปหาภิกษุพวกอัสสชิและปุนัพพสุกะแลวบอกอยางนีว้า ทาน ท้ังหลาย พระผูมีพระภาค 
 เสด็จมาพรอมดวยภกิษุสงฆหมูใหญ ประมาณ ๕๐๐ รูป ท้ัง    พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ 
 ขอทานจงชวยจัดหาเสนาสนะถวายพระผูมีพระ   ภาค ภกิษุสงฆ และพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะ 
 ภิกษเุหลานั้นรับสนองพระดํารัส    แลวเขาไปหาภกิษุพวกพระอัสสชิ และพระปุนัพพสุกะ คร้ันแลวได 
แจงวา ทาน    ท้ังหลาย พระผูมีพระภาคเสด็จมาพรอมกบัภิกษุสงฆหมูใหญประมาณ ๕๐๐ รูป ท้ัง 
พระ  สารีบุตรและพระโมคคัลลานะ ก็แล พวกทานจงจดัหาเสนาสนะถวายพระผูมีพระภาคภิกษุสงฆ  
และพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะ ภิกษุพวกพระอัสสชิและพระ ปุนัพพสุกะตอบวา ทานท้ังหลาย  
เสนาสนะของสงฆไมมี พวกผมแบงกันหมดแลว พระผูมีพระภาคเสดจ็มาดีแลว พระองคทรง 
พระประสงคจะประทับในวหิารใดกจ็ักประทับในวิหารนั้น พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ 
มีความปราถนาลามก   ไปสูอํานาจของความปรารถนาอันช่ัวชา พวกผมจักไมจดัหาเสนาสนะ 
ถวายทาน     
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         ภิ. ทานท้ังหลาย พวกทานแบงเสนาสนะของสงฆหรือ    
         อ. เปนเชนนั้น ขอรับ    
         บรรดาภกิษุท่ีเปนผูมักนอย ... ตางกเ็พงโทษ ติเตียน โพนทะนาวาไฉน ภกิษุ  พวกพระ 
อัสสชิและพระปุนัพพสุกะจงึไดแบงเสนาสนะของสงฆเลา แลวกราบทูล  เร่ืองนั้นแดพระผูมี 
พระภาค ...    
         พระผูมีพระภาคทรงสอบถามวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววาภกิษพุวกอัสสชิ และปุนัพพะ 
สุกะ แบงเสนาสนะของสงฆ จริงหรือ    
         ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพทุธเจาขา  
                                                 ของท่ีไมควรแบง ๕ หมวด  
         พระผูมีพระภาคพุทธเจา ทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ไฉนภกิษุโมฆ บุรุษเหลานี้ 
จึงไดแบงเสนาสนะของสงฆเลา การกระทําของโมฆบุรุษเหลานั้นนัน่  ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใส 
ของชุมชนท่ียงัไมเล่ือมใส ... คร้ันแลวทรงทําธรรมีกถา  รับส่ังกะภิกษท้ัุงหลายวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย  
ของท่ีไมควรแบงมี ๕ หมวดนี้ สงฆก็ดี    คณะก็ดี บุคคลก็ดี ไมควรแบง แมแบงไปแลวก็ไมเปน 
อันแบง รูปใดแบง ตองอาบัติ ถุลลัจจัย ของไมควรแบง ๕ หมวด อะไรบาง คืออาราม  
พื้นที่อาราม นีเ้ปนของไมควรแบงหมวดท่ี ๑ สงฆก็ดี คณะก็ดี บุคคลก็ด ีไมควรแบง 
แมแบงแลว กไ็มเปนอัน  แบง รูปใดแบง ตองอาบัติถุลลัจจัย 
         วิหาร พืน้ท่ีวิหาร นี้เปนของไมควรแบงหมวดท่ี ๒ สงฆก็ดี คณะก็ดี บุคคล    กด็ี  
ไมควรแบง แมแบงแลว ก็ไมเปนอันแบง รูปใดแบง ตองอาบัติถุลลัจจัย 
         เตียง ตั่ง ฟูก หมอน นี้เปนของไมควรแบงหมวดท่ี ๓ สงฆก็ดี คณะก็ดี    บุคคลก็ดี  
ไมควรแบง แมแบงแลว ก็ไมเปนอันแบง รูปใดแบง ตองอาบัติถุลลัจจัย 
         หมอโลหะ อางโลหะ กระถางโลหะ กระทะโลหะ มีด ขวาน ผ่ึง จอบ สวาน   นี้ 
เปนของไมควรแบงหมวดท่ี ๔ สงฆก็ดี คณะก็ดี บุคคลก็ด ีไมควรแบง แมแบงแลว ก็ไม 
เปนอันแบง รูปใดแบง ตองอาบัติถุลลัจจัย    
         เถาวัลย ไมไผ หญาปลอง หญามุงกระตาย หญาสามัญ ดิน เคร่ืองไมเคร่ืองดิน  
นี้เปนของไมควรแบงหมวดที่ ๕ สงฆก็ดี คณะก็ดี บุคคลก็ดี ไมควรแบง  แมแบงแลว ก็ไม 
เปนอันแบง รูปใดแบง ตองอาบัติถุลลัจจัย  
         ดูกรภกิษุท้ังหลาย ของท่ีไมควรแบง ๕ หมวดนี้แล สงฆก็ดี คณะก็ดี บุคคล ก็ดี  
ไมควรแบง แมแบงแลว ก็ไมเปนอันแบง รูปใดแบง ตองอาบัติถุลลัจจัย ฯ     
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         [๒๙๔] คร้ันพระผูมีพระภาคประทับอยู ณ กิฏาคิรีชนบทตามพุทธาภิรมย แลวเสด็จจาริก 
ทางเมืองอาฬว ีเสด็จจาริกโดยลําดับถึงเมืองอาฬวแีลว ทราบวา พระองคประทับอยูท่ีอัคคาฬวเจดีย  
เขตเมืองอาฬวนีั้น ฯ     
                                           เร่ืองภิกษุชาวเมืองอาฬวใีหนวกรรม     
         [๒๙๕] สมัยนั้น ภกิษชุาวเมืองอาฬวยีอมใหนวกรรมเห็นปานนี้ คือ:   
         ใหนวกรรม ดวยเหตุเพียงวางกอนดนิบาง   
         ใหนวกรรม ดวยเหตุเพียงฉาบทาฝาบาง 
         ใหนวกรรม ดวยเหตุเพียงต้ังประตูบาง    
         ใหนวกรรม ดวยเหตุเพียงติดสายยูบาง     
         ใหนวกรรม ดวยเหตุเพียงกรอบเช็ดหนาบาง 
         ใหนวกรรม ดวยเหตุเพียงทาสีขาวบาง 
         ใหนวกรรม ดวยเหตุเพียงทาสีดําบาง  
         ใหนวกรรม ดวยเหตุเพียงทาสีเหลืองบาง   
         ใหนวกรรม ดวยเหตุเพียงมุงหลังคาบาง    
         ใหนวกรรม ดวยเหตุเพียงผูกมัดหลังคาบาง 
         ใหนวกรรม ดวยเหตุเพียงปดบังท่ีอาศัยแหงนกพิราบบาง   
         ใหนวกรรม ดวยเหตุเพียงปฏิสังขรณส่ิงชํารุดผุพังบาง    
         ใหนวกรรม ดวยเหตุเพียงขัดถูบาง   
         ใหนวกรรม ๒๐ ปบาง 
         ใหนวกรรม ๓๐ ปบาง 
         ใหนวกรรม ตลอดชีวิตบาง  
         ใหนวกรรมวิหารที่สรางเสร็จแลว ยังอยูในเวลาแหงควันก็มี  
        บรรดาภกิษุ  ท่ีเปนผูมักนอย ... ตางกเ็พงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภกิษุชาวเมือง 
อาฬวี   จึงไดใหนวกรรมเห็นปานนี้ คือ:    
         ไดใหนวกรรม ดวยเหตเุพียงวางกอนดินบาง     
         ไดใหนวกรรม ดวยเหตเุพียงฉาบทาฝาบาง   
         ไดใหนวกรรม ดวยเหตเุพียงต้ังประตูบาง  
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         ไดใหนวกรรม ดวยเหตเุพียงติดสายยบูาง  
         ไดใหนวกรรม ดวยเหตเุพียงติดกรอบเช็ดหนาบาง     
         ไดใหนวกรรม ดวยเหตเุพียงทาสีขาวบาง   
         ไดใหนวกรรม ดวยเหตเุพียงทาสีดําบาง    
         ไดใหนวกรรม ดวยเหตเุพียงทาสีเหลืองบาง     
         ไดใหนวกรรม ดวยเหตเุพียงมุงหลังคาบาง 
         ไดใหนวกรรม ดวยเหตเุพียงผูกมัดหลังคาบาง   
         ไดใหนวกรรม ดวยเหตเุพียงปดบังท่ีอาศัยแหงนกพริาบบาง     
         ไดใหนวกรรม ดวยเหตเุพียงปฏิสังขรณส่ิงชํารุดผุพังบาง 
         ไดใหนวกรรม ดวยเหตุเพียงขัดถูบาง     
         ไดใหนวกรรม ๒๐ ปบาง   
         ไดใหนวกรรม ๓๐ ปบาง   
         ไดใหนวกรรม ตลอดชีวิตบาง    
         ไดใหนวกรรมวิหารที่สรางเสร็จแลว ยังอยูในเวลาแหงควันก็มี จึงภิกษุ เหลานั้นกราบทูล 
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค ...   
         พระผูมีพระภาคทรงสอบถามวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววาภกิษชุาวเมือง  อาฬวี ... จริงหรือ  
         ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพทุธเจาขา  
         พระผูมีพระภาคพุทธเจา ทรงติเตียน ... คร้ันแลวทรงทําธรรมีกถารับส่ังกะภิกษท้ัุงหลายวา 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย    
         ภิกษไุมพึงใหนวกรรม ดวยเหตุเพียงวางกอนดิน 
         ภิกษไุมพึงใหนวกรรม ดวยเหตุเพียงฉาบทาฝา    
         ภิกษไุมพึงใหนวกรรม ดวยเหตุเพียงต้ังประตู  
         ภิกษไุมพึงใหนวกรรม ดวยเหตุเพียงติดสายยู   
         ภิกษไุมพึงใหนวกรรม ดวยเหตุเพียงติดกรอบเช็ดหนา 
         ภิกษไุมพึงใหนวกรรม ดวยเหตุเพียงทาสีขาว    
         ภิกษไุมพึงใหนวกรรม ดวยเหตุเพียงทาสีดํา      
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         ภิกษไุมพึงใหนวกรรม ดวยเหตุเพียงทาสีเหลือง 
         ภิกษไุมพึงใหนวกรรม ดวยเหตุเพียงมุงหลังคา  
         ภิกษไุมพึงใหนวกรรม ดวยเหตุเพียงผูกมัดหลังคา    
         ภิกษไุมพึงใหนวกรรม ดวยเหตุเพียงปดบังท่ีอาศัยแหงนกพิราบ 
         ภิกษไุมพึงใหนวกรรม ดวยเหตุเพียงปฏิสังขรณส่ิงชํารุดผุพัง  
         ภิกษไุมพึงใหนวกรรม ดวยเหตุเพียงขัดถู 
         ไมพึงใหนวกรรม ๒๐ ป    
         ไมพึงใหนวกรรม ๓๐ ป    
         ไมพึงใหนวกรรม ตลอดชีวิต     
         ไมพึงใหนวกรรมวิหารที่สรางเสร็จแลว ยังอยูในเวลาแหงควัน รูปใดให นวกรรม ตอง 
อาบัติทุกกฏ   
         ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหนวกรรมวิหารที่ยงัไมไดทําหรือท่ีทําคางไว  เฉพาะวหิาร 
เล็กใหตรวจดงูานแลว ใหนวกรรม ๕-๖ ป เรือนมุงแถบเดียว ใหตรวจ   ดูงานแลว ใหนวกรรม 
๗-๘ ป วหิารใหญหรือปราสาทใหตรวจดูงานแลวใหนวกรรม ๑๐-๑๒ ป ฯ   
                                                  ใหนวกรรมวิหารทั้งหลัง  
         [๒๙๖] สมัยนั้น ภิกษท้ัุงหลายใหนวกรรมวหิารทัง้หลังจึงกราบทูลเร่ืองนั้น แดพระผูมี 
พระภาคๆ รับส่ังวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุไมพึงใหนวกรรมวิหารทั้งหลัง    รูปใด 
ให ตองอาบัตทุิกกฏ ฯ    
         [๒๙๗] สมัยนั้น ภิกษท้ัุงหลายใหนวกรรม ๒ คร้ังแกวหิาร ๑ หลัง จึง กราบทูลเร่ือง 
นั้นแดพระผูมีพระภาคๆ รับส่ังวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุไมพึงให นวกรรม ๒ คร้ัง 
แกวหิาร ๑ หลัง รูปใดให ตองอาบัติทุกกฏ ฯ   
         [๒๙๘] สมัยนั้น ภิกษท้ัุงหลายถือเอานวกรรมแลวใหภกิษุรูปอ่ืนอยู จึง  กราบทูลเร่ือง 
นั้นแดพระผูมีพระภาคๆ รับส่ังวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุถือเอา    นวกรรมแลว 
ไมพึงใหภิกษรูุปอ่ืนอยู รูปใดใหอยู ตองอาบัติทุกกฏ ฯ    
         [๒๙๙] สมัยนั้น ภิกษท้ัุงหลายถือเอานวกรรมแลว เกียดกันเสนาสนะ    ของสงฆ จึงกราบ 
ทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ รับส่ังวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุ    ถือเอานวกรรม  
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แลว ไมพึงเกียดกันเสนาสนะของสงฆ รูปใดเกยีดกัน ตองอาบัติ   ทุกกฏ ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
เราอนุญาตใหถือท่ีนอนอยางดีแหงหนึ่ง ฯ   
         [๓๐๐] สมัยนั้น ภิกษท้ัุงหลายใหนวกรรม แกวหิารท่ีตั้งอยูนอกสีมา จึงกราบทูลเร่ือง 
นั้นแดพระผูมีพระภาคๆ รับส่ังวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุไมพึง ใหนวกรรม แก 
วิหารที่ตั้งอยูนอกสีมา รูปใดให ตองอาบัตทุิกกฏ ฯ  
         [๓๐๑] สมัยนั้น ภิกษท้ัุงหลายถือเอานวกรรมแลว เกียดกันตลอด  กาลทั้งปวง จึง 
กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ รับส่ังวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ภิกษุถือเอา 
นวกรรมแลว ไมพึงเกยีดกนัตลอดกาลท้ังปวง รูปใดเกียดกัน ตอง อาบัติทุกกฏ   ดูกรภิกษ ุ
ท้ังหลาย เราอนุญาตใหเกียดกันเฉพาะ ๓ เดือนฤดูฝน ไมให  เกยีดกันตลอดฤดูกาล ฯ     
                                  ภิกษุถือเอานวกรรมแลวหลีกไปเปนตน     
         [๓๐๒] สมัยนั้น ภิกษท้ัุงหลายถือเอานวกรรมแลว หลีกไปบาง สึก เสียบาง ถึงมรณภาพ 
บาง ปฏิญาณเปนสามเณรบาง ปฏิญาณเปนผูบอกลาสิกขา   บาง ปฏิญาณเปนผูตองอันติมวัตถุบาง  
ปฏิญาณเปนผูวิกลจริตบาง ปฏิญาณเปน ผูมีจิตฟุงซานบาง ปฏิญาณเปนผูกระสับกระสายเพราะ 
เวทนาบาง ปฏิญาณเปนผู    ถูกยกวัตรฐานไมเห็นอาบัตบิาง ปฏิญาณเปนผูถูกยกวัตรฐานไมสละคืน 
ทิฐิอันลามกบาง ปฏิญาณเปนบัณเฑาะกบาง  ปฏิญาณเปนผูลักเพศบาง ปฏิญาณเปนผูเขารีด 
เดียรถียบาง ปฏิญาณเปนสัตว  ดิรัจฉานบาง ปฏิญาณเปนผูฆามารดาบาง ปฏิญาณเปนผูฆาบิดาบาง  
ปฏิญาณเปน ผูฆาพระอรหนัตบาง ปฏิญาณเปนผูประทุษรายภกิษณุีบาง ปฏิญาณเปนผูทําลาย สงฆบาง  
ปฏิญาณเปนผูทําโลหิตุปบาทบาง ปฏิญาณเปนอุภโตพยัญชนกบาง    ภิกษุท้ังหลายจึงกราบทูลเร่ือง 
นั้นแดพระผูมีพระภาค ฯ   
         [๓๐๓] พระผูมีพระภาครับส่ังวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย กภ็ิกษใุนธรรม   วินัยน้ี ถือเอานวกรรม 
แลว หลีกไป สงฆพึงมอบใหแกภิกษุรูปอ่ืนดวยส่ังวา   อยาใหของสงฆเสียหาย    
         ดูกรภกิษุท้ังหลาย อนึง่ ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ถือเอานวกรรมแลวสึก  ถึงมรณภาพ 
ปฏิญาณเปนสามเณร ปฏิญาณเปนผูบอกลาสิกขา ปฏิญาณเปนผู ตองอันติมวัตถุ ปฏิญาณเปนผู 
วิกลจริต ปฏิญาณเปนผูมีจิตฟุงซาน ปฏิญาณเปนผูกระสับกระสายเพราะเวทนา ปฏิญาณเปนผู 
ถูกยกวัตรฐานไมเห็นอาบัติ ปฏิญาณ   เปนผูถูกยกวัตรฐานไมกระทําคืนอาบัติ ปฏิญาณเปนผูถูกยก  
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วัตรฐานไมสละคืนทิฐิ   อันลามก ปฏิญาณเปนบัณเฑาะก ปฏิญาณเปนผูลักเพศ ปฏิญาณเปนผูเขารีด  
 เดียรถีย ปฏิญาณเปนสัตวดิรัจฉาน ปฏิญาณเปนผูฆามารดา ปฏิญาณเปนผูฆาบิดา  ปฏิญาณเปน 
 ผูฆาพระอรหนัต ปฏิญาณเปนผูประทุษรายภกิษณุี ปฏิญาณเปน  ผูทําลายสงฆ ปฏิญาณเปนผูทํา 
 โลหิตุปบาท ปฏิญาณเปนอุภโตพยัญชนก สงฆ    พึงมอบใหแกภกิษุรูปอ่ืนดวยส่ังวา อยาใหของสงฆ 
 เสียหาย ฯ 
         [๓๐๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อนึ่ง ภกิษใุนธรรมวินยันี้ ถือเอานวกรรม  แลวหลีกไปใน 
เม่ือยังทําไมเสร็จ สงฆพึงมอบใหแกภกิษุรูปอ่ืนดวยส่ังวา อยาให  ของสงฆเสียหาย 
         ดูกรภกิษุท้ังหลาย อนึง่ ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ถือเอานวกรรมแลวสึก  ในเม่ือทํายังไมเสร็จ 
... ถึงมรณภาพ ปฏิญาณเปนอุภโตพยัญชนก สงฆพึงมอบ  ใหแกภกิษรูุปอ่ืนดวยส่ังวา อยาใหของ 
สงฆเสียหาย ฯ  
         [๓๐๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อนึ่ง ภกิษใุนธรรมวินยันี้ ถือเอานวกรรม แลว หลีกไปในเม่ือ 
ทําเสร็จแลว นวกรรมนั้นตกเปนของภิกษุนัน้เอง ฯ  
         [๓๐๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อนึ่ง ภกิษใุนธรรมวินัยนี้ ถือเอานวกรรม   แลว พอทําเสร็จ 
แลว ก็สึก ถึงมรณภาพ ปฏิญาณเปนสามเณร ปฏิญาณเปน   ผูบอกลาสิกขา ปฏิญาณเปนผูตอง 
อันติมวัตถุ สงฆเปนเจาของ ฯ     
         [๓๐๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อนึ่ง ภกิษใุนธรรมวินยันี้ ถือเอานวกรรม   แลว พอทําเสร็จ 
ก็ปฏิญาณเปนผูวิกลจริต ปฏิญาณเปนผูมีจติฟุงซาน ปฏิญาณ   เปนผูกระสับกระสายเพราะเวทนา  
ปฏิญาณเปนผูถูกยกวัตรฐานไมเห็นอาบัติ ปฏิญาณเปนผูถูกยกวัตรฐานไมกระทําคืนอาบัติ ปฏิญาณ 
เปนผูถูกยกวัตรฐานไม    สละคืนทิฐิอันลามก นวกรรมนัน้ตกเปนของภิกษนุั้นเอง ฯ    
         [๓๐๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อนึ่ง ภกิษใุนธรรมวินยันี้ ถือเอานวกรรม   แลว พอทําเสร็จ 
ก็ปฏิญาณเปนบัณเฑาะก ปฏิญาณเปนผูลักเพศ ปฏิญาณเปน   ผูเขารีดเดียรถีย ปฏิญาณเปนสัตว 
ดิรัจฉาน ปฏิญาณเปนผูฆามารดา ปฏิญาณ   เปนผูฆาบิดา ปฏิญาณเปนผูฆาพระอรหันต ปฏิญาณ 
เปนผูประทุษรายภิกษุณี   ปฏิญาณเปนผูทําลายสงฆ ปฏิญาณเปนผูทําโลหิตุปบาท ปฏิญาณเปน 
อุภโต พยัญชนก สงฆเปนเจาของแล ฯ   
                                                   ใชเสนาสนะผิดสถานท่ี   
         [๓๐๙] สมัยนั้น ภิกษท้ัุงหลายใชสอยเสนาสนะอันเปนเคร่ืองใช  สําหรับวิหารของอุบาสก 
คนหน่ึง ในวหิารหลังอ่ืน คร้ังนั้น อุบาสกนั้นจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระคุณเจา  
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ท้ังหลาย จึงไดเอาเคร่ืองใชในวิหารแหง  หนึ่ง ไปใชในวิหารอีกแหงหนึ่ง ภกิษุท้ังหลายกราบทูล 
เร่ืองนั้นแดพระผูมี   พระภาคๆ รับส่ังวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เคร่ืองใชในวิหารแหง 
หนึ่ง ภกิษไุมพึงเอาไปใชในวิหารอีกแหงหนึ่ง รูปใดใช ตองอาบัติทุกกฏ ฯ 
                                                พุทธานุญาตใหขอยืมเสนาสนะ 
         [๓๑๐] สมัยนั้น ภิกษท้ัุงหลายรังเกยีจท่ีจะรักษาโรงอุโบสถบาง ท่ีนั่ง  ประชุมบาง จึงน่ัง 
บนพื้นดนิ ท้ังรางกาย ท้ังจวีร ยอมเปรอะเปอนดวยฝุน ภกิษุ  ท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผู 
มีพระภาคๆ รับส่ังวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เรา    อนุญาตใหนําไปใชฐานเปนของขอยืม ฯ  
                                           พุทธานุญาตใหเก็บเสนาสนะไปรักษา  
         [๓๑๑] สมัยนั้น มหาวหิารของสงฆชํารุด ภิกษุท้ังหลายรังเกยีจ ไม นําเสนาสนะออกไป  
จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ รับส่ังวา ดูกรภิกษุ ท้ังหลาย เราอนุญาต 
ใหนําไปเพื่อเก็บรักษาไวได ฯ   
                                          พุทธานุญาตใหแลกเปล่ียน 
         [๓๑๒] สมัยนั้น ผากัมพลมีราคามาก เปนบริขารสําหรับเสนาสนะ  เกิดข้ึนแกสงฆ  
ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ รับส่ังวาดูกรภกิษท้ัุงหลาย เรา 
อนุญาตใหแลกเปล่ียนเพื่อประโยชนแกผาติกรรมได ฯ 
         [๓๑๓] สมัยนั้น ผามีราคามาก เปนบริขารสําหรับเสนาสนะเกดิข้ึน แกสงฆ ภกิษุ 
ท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ รับส่ังวา ดูกรภิกษุ   ท้ังหลาย เรา 
อนุญาตใหแลกเปล่ียนเพื่อประโยชนแกผาติกรรมได ฯ     
                                           พุทธานุญาตผาเช็ดเทา  
         [๓๑๔] สมัยนั้น หนังหมีบังเกิดแกสงฆ ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ือง  นั้นแดพระผูมี 
พระภาคๆ รับส่ังวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหทําเปนผา  เช็ดเทา ฯ     
         [๓๑๕] สมัยตอมา เคร่ืองเช็ดเทารูปวงลอบังเกิดแกสงฆ ภิกษุท้ังหลาย   กราบทูลเร่ืองนั้น 
แดพระผูมีพระภาคๆ รับส่ังวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนญุาตให   ทําเปนผาเช็ดเทา ฯ 
         [๓๑๖] สมัยตอมา ผาทอนนอยบังเกดิแกสงฆ ภกิษท้ัุงหลายกราบทูล  เร่ืองนั้นแดพระผู 
มีพระภาคๆ รับส่ังวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหทําเปน    ผาเช็ดเทา ฯ   
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                                    มีเทาเปอนหามเหยยีบเสนาสนะ   
         [๓๑๗] สมัยนั้น ภิกษท้ัุงหลายเหยียบเสนาสนะดวยเทาท่ียังมิไดลาง เสนาสนะ 
เปรอะเปอน ภกิษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ รับส่ังวา ดูกรภิกษ ุ
ท้ังหลาย ภกิษไุมพึงเหยียบเสนาสนะดวยเทาท่ียังมิไดลาง รูปใดเหยียบ ตองอาบัติทุกกฏ ฯ 
                                    มีเทาเปยกหามเหยียบเสนาสนะ    
         [๓๑๘] สมัยตอมา ภิกษุท้ังหลายเหยยีบเสนาสนะดวยเทาท่ียังเปยก  เสนาสนะเปรอะ 
เปอน ภกิษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ รับส่ังวา ดูกรภิกษ ุ
ท้ังหลาย ภกิษไุมพึงเหยียบเสนาสนะดวยเทาท่ียังเปยก รูปใด    เหยยีบ ตองอาบัติทุกกฏ ฯ 
                                สวมรองเทาหามเหยียบเสนาสนะ     
         [๓๑๙] สมัยตอมา ภิกษุท้ังหลายสวมรองเทาเหยยีบเสนาสนะ เสนาสนะเปรอะเปอน 
ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ รับส่ังวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุ 
สวมรองเทาไมพึงเหยียบเสนาสนะ รูปใดเหยียบ  ตองอาบัติทุกกฏ ฯ   
                                 ทรงหามถมเขฬะบนพื้นท่ีขัดถู  
         [๓๒๐] สมัยนั้น ภิกษท้ัุงหลายถมเขฬะบนพ้ืนท่ีขัดถูแลว ความงาม    ยอมเสียไป  
ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ รับส่ังวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย  
ภิกษไุมพึงถมเขฬะบนพื้นท่ีขัดถูแลว รูปใดถม ตองอาบัติทุกกฏ   ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาต 
กระโถน ฯ     
                                พุทธานุญาตผาพันเทาเตียงต่ัง  
         [๓๒๑] สมัยนั้น ท้ังเทาเตียง ท้ังเทาต่ัง ยอมครูดพื้นท่ีขัดถูแลว ภกิษุ  ท้ังหลายกราบทูล 
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ รับส่ังวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรา    อนุญาตใหใชผาพนั ฯ     
         [๓๒๒] สมัยตอมา ภิกษุท้ังหลายพิงฝาท่ีขัดถูแลว ความงามยอมเสีย   ไป ภกิษท้ัุงหลาย 
กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ รับส่ังวา ดูกรภกิษุท้ังหลายภิกษุไมพึงพิงฝา 
ท่ีขัดถูแลว รูปใดพิง ตองอาบัติทุกกฏ ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรา  อนุญาตพนักอิง พนกัอิงสวนลาง 
ครูดพื้น และสวนบนครูดฝา ภิกษุท้ังหลาย   กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค 
รับส่ังวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตให   ใชผาพันท้ังขางลางและขางบน ฯ    
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                                  พุทธานุญาตใหปูลาดนอน   
         [๓๒๓] สมัยนั้น ภิกษท้ัุงหลายลางเทาแลวยอมรังเกียจท่ีจะนอน จึง กราบทูลเร่ืองนั้น 
แดพระผูมีพระภาคๆ รับส่ังวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนญุาตให   ปูลาดกอนแลวนอน ฯ  
                                        พุทธานุญาตภัตร  
         [๓๒๔] คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคประทับอยูท่ีเมืองอาฬวีตามพระพทุธา ภิรมย แลวเสด็จ 
จาริกทางกรุงราชคฤห เสด็จจาริกโดยลําดับ ถึงกรุงราชคฤหทราบวา พระองคประทับอยู  
ณ พระเวฬุวนัวิหารอันเปนสถานท่ีพระราชทานเหยื่อ   แกกระแต เขตกรุงราชคฤหนั้น ฯ 
         [๓๒๕] สมัยตอมา กรุงราชคฤหมีขาวแพง ประชาชนไมสามารถจะทําสังฆภัตร แต 
ปราถนาจะทําอุทเทสภัตร นมัินตนภัตร สลากภัตร ปกขิกภัตร   อุโปสถิกภัตร ปาฏิปทิกภัตร 
ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ รับส่ังวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย  
เราอนุญาตสังฆภัตร อุทเทสภัตร นิมันตนภัตร สลากภัตร ปกขิกภัตร อุโปสถิกภัตร ปาฏิปทิกภัตร ฯ   
                                พุทธานุญาตใหสมมติภัตตุเทสก   
         [๓๒๖] สมัยนั้น พระฉัพพัคคียรับภตัตาหารดีๆ ไวสําหรับพวกตน ให    ภัตตาหารเลวๆ 
แกภกิษุท้ังหลาย ภกิษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมี   พระภาคๆ รับส่ังวา  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหสมมติภกิษุท่ีประกอบดวย  องค ๕ เปนภัตตุเทสก คือ:   
         ๑. ไมถึงความลําเอียงเพราะความชอบพอ 
         ๒. ไมถึงความลําเอียงเพราะความเกลียดชัง  
         ๓. ไมถึงความลําเอียงเพราะความงมงาย 
         ๔. ไมถึงความลําเอียงเพราะความกลัว และ   
         ๕. รูจักภัตรท่ีแจกแลวและยังมิไดแจก ฯ 
                                                   วิธีสมมติ    
         [๓๒๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็แล สงฆพึงสมมติอยางนี้ พึงขอรอง ภกิษุกอน คร้ันแลว 
ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติ    ทุติยกรรมวาจา วาดังนี้:      
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                                        กรรมวาจาสมมติ   
         ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ถาความพรอมพร่ังของสงฆ    ถึงท่ีแลว สงฆพึง 
สมมติภิกษุมีช่ือนี้เปนภตัตุเทสก นี้เปนญัตติ 
         ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา สงฆสมมติภิกษุมีช่ือนี้เปนภตัตุเทสก  
การสมมติภิกษุมีช่ือนี้เปนภตัตุเทสก ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบ 
แกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด   
         ภิกษุมีช่ือนี้ สงฆสมมติเปนภัตตุเทสกแลว ชอบแกสงฆ เหตุ  นั้นจึงนิ่ง ขาพเจา 
ทรงความนี้ไว ดวยอยางนี้ ฯ  
                                          วธีิแจกภตัร   
         [๓๒๘] คร้ันนั้น พระภัตตุเทสกมีความสงสัยวา จะพึงแจกภัตรอยางไ หนอ จึงกราบทูล 
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ รับส่ังวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหเขียนช่ือ 
ลงในสลากหรือแผนผารวมเขาไว แลวจึงแจกภัตร ฯ 
                                  สมมติภิกษเุปนผูแตงตั้งเสนาสนะเปนตน     
         [๓๒๙] สมัยนั้น สงฆไมมีภิกษุผูแตงต้ังเสนาสนะ ...    
         ไมมีภิกษุผูรักษาเรือนคลัง ...    
         ไมมีภิกษุผูรับจีวร ... 
         ไมมีภิกษุผูแจกจีวร ... 
         ไมมีภิกษุผูแจกขาวยาคู ...  
         ไมมีภิกษุผูแจกผลไม ...     
         ไมมีภิกษุผูแจกของเค้ียว ของเค้ียวท่ียังมิไดแจกยอมเสีย ภิกษุท้ังหลาย  กราบทูลเร่ืองนั้น 
แดพระผูมีพระภาคๆ รับส่ังวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนญุาตให   สมมติภิกษุท่ี 
ประกอบดวยองค ๕ เปนผูแจกของเค้ียว คือ:     
         ๑. ไมถึงความลําเอียงเพราะความชอบพอ 
         ๒. ไมถึงความลําเอียงเพราะความเกลียดชัง  
         ๓. ไมถึงความลําเอียงเพราะความงมงาย 
         ๔. ไมถึงความลําเอียงเพราะความกลัว และ   
         ๕. รูจักของเค้ียวท่ีแจกแลวและยังมิไดแจก ฯ  
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                                   วิธีสมมติ    
         [๓๓๐] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็แล สงฆพึงสมมติอยางนี้ พึงขอรองภกิษุ กอน คร้ันแลว  
ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติ   ทุติยกรรมวาจา วาดังนี้:     
                                กรรมวาจาสมมติ   
         ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ถาความพรอมพร่ังของสงฆ  ถึงท่ีแลว สงฆ 
พึงสมมติภิกษมีุช่ือนี้เปนผูแจกของเค้ียว นีเ้ปนญัตติ 
         ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา สงฆสมมติภิกษุมีช่ือนี้เปนผู แจกของเค้ียว  
การสมมติภิกษุมีช่ือนี้เปนผูแจกของของเค้ียวชอบแก ทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิง่ ไม 
ชอบแกทานผูใด ทานผูนัน้พึงพูด   
         ภิกษุมีช่ือนี้ สงฆสมมติเปนผูแจกของเค้ียวแลว ชอบแกสงฆ  เหตุนั้นจึงนิ่ง  
ขาพเจาทรงความนี้ไว ดวยอยางนี้ ฯ   
                                    สมมติภิกษเุปนผูแจกของเล็กนอย 
         [๓๓๑] สมัยนั้น บริขารเล็กนอยเกิดข้ึนในเรือนคลังของสงฆ ภิกษุ    ท้ังหลายกราบทูล 
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ รับส่ังวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรา    อนุญาตใหสมมติ 
ภิกษุท่ีประกอบดวยองค ๕ เปนผูแจกของเล็กนอย คือ:    
         ๑. ไมถึงความลําเอียงเพราะความชอบพอ 
         ๒. ไมถึงความลําเอียงเพราะความเกลียดชัง  
         ๓. ไมถึงความลําเอียงเพราะความงมงาย 
         ๔. ไมถึงความลําเอียงเพราะความกลัว และ   
         ๕. รูจักของท่ีแจกแลวและมิไดแจก ฯ     
                                                   วิธีสมมติ    
         [๓๓๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็แล สงฆพึงสมมติอยางนี้ พึงขอรองภกิษุ กอน คร้ัน 
แลวภกิษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติ    ทุติยกรรมวาจา วาดังนี้:      
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                                        กรรมวาจาสมมติ   
         ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ถาความพรอมพร่ังของสงฆ   ถึงท่ีแลว สงฆ 
พึงสมมติภิกษมีุช่ือนี้เปนผูแจกของเล็กนอยนี้เปนญัตติ     
         ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา สงฆสมมติภิกษุมีช่ือนี้เปนผูแจกของเล็กนอย 
การสมมติภิกษุมีช่ือนี้เปนผูแจกของเล็กนอย ชอบ    แกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง  
ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนัน้ พึงพูด    
         ภิกษุมีช่ือนี้ สงฆสมมติเปนผูแจกของเล็กนอยแลว ชอบแก    สงฆ เหตุนั้นจึงนิง่  
ขาพเจาทรงความนี้ไว ดวยอยางนี้ ฯ   
                                   ของเล็กนอยท่ีควรแจก   
         [๓๓๓] อันภิกษุผูแจกของเล็กนอยนัน้ เข็มเลมหนึ่งกค็วรให มีดกค็วร ให รองเทา 
ก็ควรให ประคดเอวก็ควรให สายโยกบาตรก็ควรให ผากรองน้ํา    กค็วรให ธมกรกก็ควรให  
ผากุสิก็ควรให ผาอัฑฒกุสิกค็วรให ผามณฑลก็  ควรให ผาอัฑฒมณฑลก็ควรให ผาอนุวาต 
ก็ควรให ผาดานสะกัดก็ควรให ถา เนยใส น้ํามัน น้ําผ้ึง หรือน้ําออยของสงฆมีอยู ควรใหล้ิม 
ไดคราวเดยีว ถา   ตองการอีก ก็ควรใหอีก ถาตองการแมอีก ก็ควรใหอีก ฯ  
                        พุทธานุญาตใหสมมติภิกษุเปนผูแจกผาเปนตน   
         [๓๓๔] สมัยนั้น สงฆไมมีภิกษุผูแจกผา ...   
         ไมมีภิกษุผูแจกบาตร ... 
         ไมมีภิกษุผูใชคนวดั ...     
         ไมมีภิกษุใชสามเณร ... สามเณรท้ังหลายอันภกิษุไมใช ยอมไมทํา  การงาน ภกิษุท้ังหลาย 
กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ รับส่ังวา ดูกรภกิษุ    ท้ังหลาย เราอนุญาตให 
สมมติภิกษุท่ีประกอบดวยองค ๕ เปนผูใชสามเณร คือ:  
         ๑. ไมถึงความลําเอียงเพราะความชอบพอ 
         ๒. ไมถึงความลําเอียงเพราะความเกลียดชัง  
         ๓. ไมถึงความลําเอียงเพราะความงมงาย  
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         ๔. ไมถึงความลําเอียงเพราะความกลัว และ   
         ๕. รูจักการงานท่ีใชแลวและยังมิไดใช ฯ    
        __________________    
                                           วธีิสมมติ    
         [๓๓๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็แล สงฆพึงสมมติอยางนี้ พึงขอรองภกิษุ กอน คร้ัน 
แลวภกิษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติ    ทุติยกรรมวาจา วาดังนี้:     
        __________________    
                                กรรมวาจาสมมติ   
         ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ถาความพรอมพรั่งของสงฆ    ถึงท่ีแลว สงฆ 
พึงสมมติภิกษมีุช่ือนี้เปนผูใชสามเณร นี้เปนญัตติ    
         ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา สงฆสมมติภิกษุมีช่ือนี้เปนผูใชสามเณร  
การสมมติภิกษุมีช่ือนี้ เปนผูใชสามเณร ชอบแกทาน ผูใด ทานผูนั้นพงึเปนผูนิ่ง  
ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนัน้พึงพูด  
         ภิกษุมีช่ือนี้ สงฆสมมติเปนผูใชสามเณรแลว ชอบแกสงฆ    เหตุนั้นจึงนิ่ง  
ขาพเจาทรงความนี้ไว ดวยอยางนี้ ฯ   
                                    ภาณวาร ท่ี ๓ จบ  
                                 เสนาสนะขันธกะ ท่ี ๖ จบ   
                                    _____________________    
                                    หัวขอประจําขันธกะ     
         [๓๓๖] ๑. เร่ืองพระพุทธเจาผูประเสริฐยังมิไดทรงบัญญัติวิหารในคร้ัง   นั้น สาวกของ 
พระชินเจาเหลานั้นอยูในท่ีนั้นๆ ยอมออกมาจากท่ีอยู ๒. เร่ือง  เศรษฐีคหบดีเห็นภกิษุเหลานั้นแลว 
ไดกลาวแกภิกษุท้ังหลาย ดังนี้วา ขาพเจาจะ  ใหสรางวิหาร ทานทั้งหลายพึงอยู ภิกษทูุลถาม 
พระโลกนายก ๓. เร่ืองพระผู    มีพระภาคทรงอนุญาตท่ีเรน ๕ อยาง คือ ก. วิหาร ข. เรือนมุงแถบ 
เดียว    ค. เรือนชั้น ง. เรือนโลน จ. ถํ้า ๔. เร่ืองเศรษฐีสรางวิหาร ๖๐ หลัง  ๕. เร่ืองมหาชน 
สรางวิหารไมมีบานประตู ๖. ภิกษไุมระวัง ๗. เร่ืองทรง   อนุญาตบานประตู ๘. เร่ืองทรง  
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อนุญาตบานประตู  ๘. เร่ืองทรงอนุญาตกรอบเช็ดหนา ครกรองรับเดือยประตูหวงขางบน ๙. เร่ือง 
ทรงอนุญาตชองเชือกชัก และเชือกสําหรับชัก ๑๐. เร่ือง  ทรงอนุญาตสายยู ไมหัวลิง ล่ิม กลอน 
๑๑. เร่ืองทรงอนุญาตชองลูกดาล ทําดวยโลหะ ไม และเขา ๑๒. เร่ืองทรงอนุญาตล่ิมยนต ๑๓. เร่ือง 
หลังคาฉาบดวยดิน ท้ังขางนอกขางใน ๑๔. เร่ืองหนาตางมีชุกชี หนาตางมีตาขาย หนาตางมีซ่ีกรง  
๑๕. เร่ืองผาผืนเล็กสําหรับหนาตาง ๑๖. เร่ืองมูล่ีหนาตาง   ๑๗. เร่ืองทรงอนุญาตเคร่ืองปูลาด ๑๘. เร่ือง 
ทรงอนุญาตแผนกระดานคลายต่ัง๑๙. เร่ืองทรงอนุญาตเตียงถักหรือสาน ๒๐. เร่ืองทรงอนุญาต 
เตียงมีแมแคร  สอดเขาในเทา ๒๑. เร่ืองทรงอนุญาตต่ังมีแมแครสอดเขาในเทา ๒๒. เร่ือง ทรง 
อนุญาตเตียงมีแมแครติดกับเทา ๒๓. เร่ืองทรงอนุญาตต่ังมีแมแครติดกับเทา    ๒๔. เร่ืองทรง 
อนุญาตเตียงมีเทาดั่งกามปู ๒๕. เร่ืองทรงอนุญาตต่ังมีเทาดั่งกามปู๒๖. เร่ืองทรงอนุญาตเตียงมี 
เทาจดแมแคร ๒๗. เร่ืองทรงอนุญาตต่ังมีเทาจด    แมแคร ๒๘. เร่ืองทรงอนุญาตมาส่ีเหล่ียม  
๒๙. เร่ืองทรงอนุญาตมาส่ีเหล่ียม  ชนิดสูง ๓๐. เร่ืองทรงอนุญาตมาส่ีเหล่ียมชนิดสูงมีพนักสามดาน 
๓๑. เร่ือง   ทรงอนุญาตมาส่ีเหล่ียมมีพนกัสามดานชนิดสูง ๓๒. เร่ืองทรงอนุญาตต่ังหวาย   ๓๓. เร่ือง 
ทรงอนุญาตต่ังหุมดวยผา ๓๔. เร่ืองทรงอนุญาตต่ังขาทราย ๓๕.  เร่ืองทรงอนุญาตต่ังกานมะขามปอม  
๓๖. เร่ืองทรงอนุญาตแผนกระดาน ๓๗.    เร่ืองทรงอนุญาตเกาอ้ี ๓๘. เร่ืองทรงอนุญาตต่ังฟาง 
๓๙. เร่ืองทรงหามนอน  บนเตียงสูง ๔๐. เร่ืองภิกษนุอนเตียงตํ่าถูกงูกดั จึงทรงอนุญาตเขียงรอง 
เทา เตียง ๔๑. เร่ืองทรงอนุญาตเขียงรองเทาเตียงสูง ๘ นิว้เปนอยางยิ่ง ๔๒. เร่ือง ทรงอนุญาตดาย 
สําหรับถักเตียง ๔๓. เร่ืองทรงอนุญาตใหเจาะตัวเตียงแลวถัก เปนตาหมากรุก ๔๔. เร่ืองทรง 
อนุญาตใหทําเปนผารองพื้น ๔๕. เร่ืองทรง    อนุญาตใหร้ือออกทําเปนหมอน ๔๖. เร่ืองทรงหาม 
ใชหมอนกึ่งกาย ๔๗. เร่ือง มีมหรสพบนยอดเขา ทรงอนุญาตฟูก ๕ ชนดิ ๔๘. เร่ืองทรงอนุญาต 
ผาสําหรับ เสนาสนะ ๔๙. เร่ืองทรงอนุญาตเตียงและต่ังบุ ๕๐. เร่ืองฟูกยอยลงขางลาง ๕๑. เร่ือง 
โจรลักเลิกผาหุมนําไป ทรงอนุญาตใหทํารอยไว ๕๒. เร่ืองทรง   อนุญาตใหพิมพรอยนิ้วมือ ๕๓. เร่ือง 
ท่ีอยูอาศัยของพวกเดียรถีย ทรงอนุญาต   สีขาว สีดํา ทําบริกรรมดวยสีเหลือง ในวหิาร 
๕๔. เร่ืองทรงอนุญาตดิน  ปนแกลบ ๕๕. เร่ืองทรงอนุญาตดินละเอียด ๕๖. เร่ืองทรงอนุญาต 
ยางไม   ๕๗. เร่ืองทรงอนุญาตดินปนรํา ๕๘. เร่ืองทรงอนุญาตแปงเมล็ดพรรณผักกาด   ๕๙. เร่ือง 
ทรงอนุญาตข้ีผ้ึงเหลว ๖๐. เร่ืองข้ีผ้ึงเหลวหนา ทรงอนญุาตใชผาเช็ด    ๖๑. เร่ืองพื้นหยาบสีดํา 
ไมจับ ทรงอนญุาตดินขุยไล  ๖๒. เร่ืองทรงอนุญาต  ยางไม ๖๓. เร่ืองรูปภาพ ๖๔. เร่ืองวิหาร 
มีพื้นที่ต่ํา ๖๕. เร่ืองกอ ๖๖. เร่ือง  ภิกษุข้ึนลงพลัดตก ๖๗. เร่ืองวิหารมีพื้นโลงโถง ทรงอนุญาต  
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ฟากกึ่งหนึ่ง  ๖๘. เร่ืองทรงอนุญาตหองอีก ๓ หอง ๖๙. เร่ืองวิหารเล็ก ๗๐. เร่ืองเชิงฝา  ๗๑. เร่ือง 
ฝนสาด ๗๒. เร่ืองภิกษุรองโวยวาย ๗๓. เร่ืองไมเดือยตดิฝา  ๗๔. เร่ืองราวจีวร ๗๕. เร่ือง 
ระเบียงกับฝาคํ้า ๗๖. เร่ืองทรงอนุญาตราวสําหรับ   ยดึ ๗๗. เร่ืองผงหญามีนัยดังกลาวแลว ในหน 
หลัง ๗๘. เร่ืองท่ีกลางแจง  น้ําฉันถูกแดดเผา ทรงอนุญาตโรงน้ําฉัน ๗๙. เร่ืองภาชนะนํ้าฉัน  
๘๐. เร่ือง   วิหาร ๘๑. เร่ืองซุม ๘๒. เร่ืองบริเวณ เร่ืองโรงไฟ ๘๓. เร่ืองอาราม๘๔. เร่ืองซุม 
ประตูมีนัยดังกลาวแลวในหนหลัง ๘๕. เร่ืองอนาถบิณฑกิคหบดีมีศรัทธาผองใส ไดไปสูปาสีตวัน  
ไดเหน็ธรรมแลวทูลอาราธนาสมเด็จพระนายก    พรอมกบัภิกษุสงฆในระหวางหนทางไดชักชวน 
ประชาชนใหสรางอาราม ๘๖. เร่ือง   พระผูมีพระภาคประทับอยูในเมืองเวสาลี เร่ืองนวกรรม เร่ือง 
พระศิษยของพระ    ฉัพพัคคียรีบไปจองเสนาสนะ ๘๗. เร่ืองใครควรไดภัตรอันเลิศ ๘๘. เร่ือง 
 ติตติรพรหมจรรย ๘๙. เร่ืองบุคคลไมควรไหว ๙๐. เร่ืองพระศิษยของพระ   ฉัพพัคคียเกยีดกนั 
 เสนาสนะ ๙๑. เร่ืองประชาชนตกแตงปูท่ีนัง่ท่ีนอนสูงใหญในละแวกบาน ๙๒. เร่ืองเตียงต่ังหุม 
 นุน ๙๓. เร่ืองพระผูมีพระภาคเสด็จเมือง  สาวัตถี อนาถบิณฑิกคหบดีสรางอารามถวาย ๙๔. เร่ือง 
 เกิดโกลาหลในโรงภัตร   ๙๕. เร่ืองพระอาพาธ ๙๖. เร่ืองท่ีนอนดี ๙๗. เร่ืองอางเลศ ๙๘. เร่ือง 
พระ สัตตรสวคัคียซอมวิหารอยูจําพรรษาในท่ีนั้น ๙๙. เร่ืองภกิษุมีความสงสัยวา ใคร หนอควรให 
ถือเสนาสนะ ๑๐๐. เร่ืองเสนาสนคหาปกภิกษุมีความสงสัยวา ควรให  ถือเสนาสนะอยางไรหนอ  
๑๐๑. เร่ืองใหแจกตามจํานวนวิหาร ๑๐๒. เร่ือง  ใหแจกตามจํานวนบริเวณ ๑๐๓. เร่ืองทรงอนุญาต 
ใหแจกสวนเพิม่ แตไม  ปราถนาก็อยาให ๑๐๔. เร่ืองใหภิกษุอยูนอกสีมา ๑๐๕. เร่ืองทรงหาม 
เกียดกัน  เสนาสนะตลอดกาลเปนนิตย ๑๐๖. เร่ืองการใหถือเสนาสนะ ๓ ประการ ๑๐๗. เร่ือง   
 พระอุปนนทศากยบุตร ๑๐๘. เร่ืองพระผูมีพระภาคทรงสรรเสริญพระวินัย   ๑๐๙. เร่ืองภิกษยุืนเรียน 
 พระวนิัย ๑๑๐. เร่ืองทรงอนุญาตใหนั่งอาสนะเสมอกัน   ๑๑๑. เร่ืองภกิษุมีอาสนะเสมอกันทํา 
 เตียงต่ังหกั ๑๑๒. ทรงอนุญาตใหนั่งได ๓ รูปและ ๒ รูป ๑๑๓. เร่ืองทรงอนุญาตใหนัง่บน 
 อาสนะยาวรวมกบัผูมีอาสนะไมเสมอ   กนัได ๑๑๔. เร่ืองทรงอนุญาตใหใชสอยปราสาทมีเฉลียงรอบ 
 ๑๑๕. เร่ือง  สมเด็จพระอัยยกิา ๑๑๖. เร่ืองภิกษเุจาถ่ินไมหางเมืองสาวตัถีแบงเสนาสนะของ สงฆ  
 ๑๑๗. เร่ืองกฏิาคิรีชนบท ๑๑๘. เร่ืองภิกษชุาวเมืองอาฬวใีหนวกรรมดวย  เหตุเพยีงวางกอนดินฉาบ 
 ทาฝา ตั้งประตู ติดสายยู ตดิกรอบเช็ดหนา ทําใหมีสีขาว สีดํา สีเหลือง มุงหลังคา ผูก 
 มัดหลังคา ปดบังท่ีอาศัยแหงนกพิราบ ปฏิสังขรณ ส่ิงชํารุดผุพัง ขัดถู ใหนวกรรมต้ัง ๒๐ ป   
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 ๓๐ ป ตลอดชีวิต ช่ัวเวลาควันข้ึน ในเม่ือวิหารสําเร็จแลว เร่ืองพระผูมีพระภาคทรงอนุญาตให 
 นวกรรมแกวหิารที่ยังไม  ไดทํา ท่ีทํายังไมเสร็จ ใหตรวจการงานในวหิารเล็กแลวใหนวกรรม ๕-๖  
 ป ให   ตรวจการงานในวิหารมุงแถบเดียว แลวใหนวกรรม ๗-๘ ป ใหตรวจการงานใน วิหารหรือ 
 ปราสาทใหญ แลวใหนวกรรม ๑๐ ป ๑๒ ป ๑๑๙. เร่ืองภกิษุใหนวกรรมวิหารทั้งหลัง ๑๒๐. เร่ือง 
 ภิกษใุหนวกรรม ๒ คร้ัง แกวิหารหน่ึงหลัง    ๑๒๑. เร่ืองภิกษุถือนวกรรมแลวใหภิกษุอ่ืนอยู ๑๒๒. เร่ือง 
 ภิกษุถือนวกรรมแลว  เกยีดกันเสนาสนะของสงฆ ๑๒๓. เร่ืองภิกษใุหนวกรรมแกวิหารที่ตั้งอยูนอก 
 สีมา๑๒๔. เร่ืองภิกษุถือเอานวกรรมแลวเกียดกันตลอดฤดูกาล ๑๒๕. เร่ืองภิกษุถือ เอานวกรรม 
 แลวหลีกไปเสียบาง สึกเสียบาง มรณภาพบาง ปฏิญาณเปนสามเณร   บาง บอกลาสิกขาบาง  
 ตองอันติมวัตถุบาง วิกลจริตบาง มีจิตฟุงซานบาง กระสับ  กระสายเพราะเวทนาบาง ถูกยกวัตรฐาน 
 ไมเห็นอาบัตบิาง ฐานไมทําคืนอาบัติบาง  ฐานไมสละคืนทิฐิอันลามกบาง ปฏิญาณเปนบัณเฑาะก 
 บาง เปนเถยยสังวาสกบาง   เขารีดเดียรถียบาง เปนสัตวดิรัจฉานบาง เปนผูฆามารดาบาง เปนผูฆาบิดา 
 บาง   ผูฆาพระอรหันตบาง ผูประทุษรายภกิษุณีบาง ผูทําลายสงฆบาง ผูทําโลหิตุปบาทบาง เปน 
 อุภโตพยัญชนกบาง พึงมอบแกภกิษุอ่ืนดวยส่ังวา อยาใหของสงฆเสียหาย  เม่ือทํายังไมเสร็จ  
 ควรมอบใหแกภิกษุอ่ืน เม่ือทําเสร็จแลว หลีกไป นวกรรม   เปนของภกิษุนั้นน่ันเอง สึก ถึง 
 มรณภาพ ปฏิญาณเปนสามเณร บอกลาสิกขา    ตองอันติมวัตถุ สงฆเปนเจาของ วกิลจริต มีจิต 
 ฟุงซาน กระสับกระสายเพราะ เวทนา ถูกยกวัตร ฐานไมเห็นอาบัติ ฐานไมทําคืนอาบัติ ฐาน 
 ไมสละคืนทิฐ ิ อันลามก นวกรรมนั้นตกเปนของภิกษุนั้นนั่นเอง เปนบัณเฑาะก เปนถยย สังวาสก  
 เขารีดเดียรถีย เปนสัตวดิรัจฉาน ฆามารดา ฆาบิดา ฆาพระอรหันต  ประทุษรายภิกษณุี ทํา 
 โลหิตุปบาท ปฏิญาณเปนอุภโตพยัญชนก  สงฆเปนเจาของ ๑๒๖. เร่ืองภิกษนุําเสนาสนะไปใช 
 ในท่ีอ่ืน ๑๒๗. เร่ืองภิกษุ  รังเกียจ ๑๒๘. เร่ืองวิหารใหญชํารุด ๑๒๙. เร่ืองผากัมพล ๑๓๐. เร่ือง 
ผามีราคามาก ๑๓๑. เร่ืองหนงัหมี ๑๓๒. เร่ืองผาเช็ดเทารูปวงลอ ๑๓๓. เร่ือง   ผาผืนเล็ก ๑๓๔. เร่ือง 
ภิกษเุหยียบเสนาสนะ ๑๓๕. เร่ืองเทาเปยก ๑๓๖. เร่ือง  สวมรองเทา ๑๓๗. เร่ืองถมเขฬะ  
๑๓๘. เร่ืองเทาเตียงต่ังครูดพืน้ ๑๓๙. เร่ือง ภิกษพุิงฝา ทรงอนุญาตพนักอิง พนักอิงครูดฝาอีก  
๑๔๐. เร่ืองลางเทา ทรงอนุญาต ใหปูเคร่ืองลาดนอน ๑๔๑. เร่ืองประทับในกรุงราชคฤห  
ประชาชนไมอาจถวาย   สังฆภัตร ๑๔๒. เร่ืองแจกภัตรเลว สมมติพระภัตตุเทสก เร่ือง 
แจกภัตรอยางไร๑๔๓. เร่ืองสมมติภิกษุเปนผูแตงต้ังเสนาสนะ สมมติภกิษุเปนผูรักษาเรือน  
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คลัง ... เปนผูรับจีวร ... เปนผูแจกจีวร ... เปนผูแจกขาวยาคู ... เปนผูแจกผลไม   เปนผูแจกของ 
เค้ียว ... เปนผูแจกของเล็กนอย ... เปนผูแจกผา ... เปนผูแจก  บาตร ... เปนผูใชคนวดั ... เปนผูใช 
สามเณร พระผูมีพระภาค ผูทรงครอบงํา  ซ่ึงสรรพธรรมทรงรูจักโลก มีพระหทัยเกื้อกูล 
เปนผูนําช้ันเยีย่ม ทรงบัญญัติแลว   เพื่อหลีกเรน เพื่อความสุข เพื่อเพงเล็ง และเพื่อเหน็แจง 
ดังนี้แล ฯ   
                                                  หัวขอประจาํขันธกะ จบ     



พระวนิัยปฎก เลม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หนาท่ี 104 
                                                สังฆเภทขันธกะ   
          เร่ืองมหานามศากยะและอนุรุทธศากยะ  
         [๓๓๗] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยูท่ีอนุปยนคิม  ของพวก 
เจามัลละ คร้ังนั้น พวกศากยกุมารท่ีมีช่ือเสียงออกผนวชตามพระผูมี  พระภาค ผูทรงผนวชแลว ฯ  
         [๓๓๘] สมัยนั้น มหานามศากยะ และอนุรุทธศากยะท้ัง ๒ เปนพี่นอง    กัน อนุรุทธ 
ศากยะ เปนสุขุมาลชาติ เธอมีประสาท ๓ หลัง คือ สําหรับ  อยูในฤดหูนาวหลัง ๑ สําหรับ 
อยูในฤดูรอนหลัง ๑ สําหรับอยูในฤดูฝนหลัง ๑ เธออันเหลาสตรีไมมีบุรุษเจือปนบําเรออยูดวย 
ดนตรีตลอด ๔ เดือน ในปราสาทสําหรับฤดูฝน ไมลงมาภายใตปราสาทเลย คร้ังนั้น มหานาม 
ศากยะคิดวา บดันี้ พวกศากยกุมารท่ีมีช่ือเสียงตางออกผนวชตามพระผูมีพระภาคผูทรงผนวชแลว  
แต  สกุลของเราไมมีใครออกบวชเลย ถากระไร เราหรืออนุรุทธะพึงบวช จึงเขาไป หาอนุรุทธ 
ศากยะกลาววา พออนุรุทธะ บัดนี้ พวกศากยะกุมารท่ีมีช่ือเสียงตาง  ออกผนวชตามพระผูมี 
พระภาคผูทรงผนวชแลว แตสกุลของเราไมมีใครออกบวช    เลย ถาเชนนั้น นองจงบวช หรือพี ่
จักบวช 
         อ. ฉันเปนสุขุมาลชาติ ไมสามารถจะออกบวชได พีจ่งบวชเถิด     
         ม. พออนุรุทธะ นองจงมา พี่จะพรํ่าสอนเร่ืองการครองเรือนแกนอง   ผูอยูครองเรือน  
ช้ันตนตองใหไถนา คร้ันแลวใหหวาน ใหไขน้ําเขา คร้ันไข น้ําเขามากเกินไป ตองใหระบายนํ้า 
ออก คร้ันใหระบายน้ําออกแลว ตองใหถอน    หญา คร้ันแลวตองใหเกีย่ว ใหขน ใหตัง้ลอม 
ใหนวด ใหสงฟางออก ให   ฝดขาวลีบออก ใหโปรยละออง ใหขนข้ึนฉาง คร้ันถึงฤดูฝนตองทํา 
อยางนี้ๆ  แหละตอไปอีก   
         อ. การงานไมหมดส้ิน ท่ีสุดของการงานไมปรากฏ เม่ือไรการงานจัก  หมดส้ิน 
เม่ือไรที่สุดของการงานจักปรากฏ เม่ือไรเราจักขวนขวายนอย เพยีบพรอมบําเรอดวยเบญจ 
กามคุณ     
         ม. พออนุรุทธะ การงานไมหมดส้ินแน ท่ีสุดของการงาน ก็ไมปรากฏ    เม่ือการงาน 
ยังไมส้ิน มารดา บิดา ปู ยา ตา ยาย ก็ไดตายไปแลว   
         อ. ถาเชนนั้น พีจ่งเขาใจเร่ืองการอยูครองเรือนเองเถิด ฉันจักออก บวชละ ฯ    
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         [๓๓๙] คร้ังนั้น อนุรุทธศากยะเขาไปหามารดา แลวกลาววา ทานแม   หมอมฉันปราถนา 
จะออกบวช ขอทานแมจงอนุญาตใหหมอมฉันออกบวชเถิด    เม่ืออนุรุทธศากยะกลาวอยางนีแ้ลว  
มารดาไดกลาววา พออนุรุทธะ เจาท้ังสองเปนลูกท่ีรักท่ีพงึใจ ไมเปนท่ีเกลียดชังของแม แมดวย 
การตายของเจาท้ังหลาย    แมก็ไมปราถนาจะจาก ไฉนแมจะยอมอนุญาตใหเจาท้ังสองผูยังมีชีวิต 
ออก   บวชเลา   
         แมคร้ังท่ีสอง ...  
         แมคร้ังท่ีสาม อนุรุทธศากยะไดกลาวกะมารดาวา ทานแม หมอมฉัน   ปราถนาจะออก 
บวช ขอทานแมจงอนุญาตใหหมอมฉันออกบวชเถิด ฯ     
                                         เร่ืองพระเจาภัททิยศากยะ 
         [๓๔๐] สมัยนั้น พระเจาภัททิยศากยะไดครองสมบัติเปนราชาของพวก   ศากยะ และ 
พระองคเปนพระสหายของอนุรุทธศากยะ คร้ังนั้น มารดาของอนุรุทธ  ศากยะคิดวา พระเจา 
ภัททิยศากยะนี้ครองสมบัติเปนราชาของพวกศากยะ เปน   พระสหายของอนุรุทธศากยะ พระองค 
จักไมอาจทรงผนวช จึงไดกลาวกะอนุรุทธ   ศากยะวา พออนุรุทธะ ถาพระเจาภัททิยศากยะทรง 
ผนวช เม่ือเปนเชนนี้ เจา    กอ็อกบวชเถิด ลําดับนั้น อนุรุทธศากยะเขาไปเฝาพระเจาภทัทิย 
ศากยะ แลวได    ทูลวา สหาย บรรพชาของเราเน่ืองดวยทาน  
         ภ. สหาย ถาเชนนั้น บรรพชาของทานจะเนื่องดวยเราหรือไมเนื่องก็  ตาม นั่นชาง 
เถอะ ทานจงบวชตามสบายของทานเถิด 
         อ. มาเถิด สหาย เราท้ังสองจักออกบวชดวยกัน    
         ภ. สหาย เราไมสามารถจักออกบวช ส่ิงอ่ืนใดท่ีเราสามารถจะทําให ทานได เราจักทํา 
ส่ิงนั้นใหแกทาน ทานจงบวชเองเถิด    
         อ. สหาย มารดาไดพูดกะเราอยางนี้วา พออนุรุทธ ถาพระเจาภัททิย  ศากยะทรงผนวช 
เม่ือเปนเชนนี้ เจาก็ออกบวชเถิดสหาย ก็ทานไดพดูไวอยางนี้ วา สหาย ถาบรรพชาของทาน 
จะเนื่องดวยเราหรือไมเนื่องก็ตาม นั้นชางเถอะ    ทานจงบวชตามความสบายของทาน มาเถิด 
สหาย เราท้ังสองจะออกบวชดวยกัน      
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         ก็สมัยนัน้ คนท้ังหลายเปนผูพูดจริง ปฏิญาณจริง จงึพระเจาภัททิย  ศากยะไดตรัส 
กะอนุรุทธะวา จงรออยูสัก ๗ ปเถิด สหายตอลวง ๗ ปแลว   เราท้ังสองจึงจักออกบวชดวยกัน 
         อ. ๗ ปนานนัก สหาย เราไมสามารถจะรอไดถึง ๗ ป    
         ภ. จงรออยูสัก ๖ ปเถิดสหาย ... จงรออยูสัก ๕ ป ๔ ป ๓ ป ๒ ป  ๑ ป ตอลวง ๑ ป 
แลว เราท้ังสองจึงจักออกบวชดวยกัน    
         อ. ๑ ปกย็ังนานนัก สหาย เราไมสามารถจะรอไดถึง ๑ ป    
         ภ. จงรออยูสัก ๗ เดือนเถิด สหาย ตอลวง ๗ เดือนแลว เราท้ังสอง   จักออกบวช 
ดวยกัน    
         อ. ๗ เดอืนก็ยังนานนกั สหาย เราไมสามารถจะรอไดถึง ๗ เดือน   
         ภ. จงรออยูสัก ๖ เดือนเถิด สหาย ... จงรออยูสัก ๕ เดือน ๔ เดือน  ๓ เดือน ๒ เดือน 
๑ เดือน กึ่งเดือน ตอลวงกึ่งเดอืนแลว เราท้ังสองจักออก    บวชดวยกัน     
         อ. กึ่งเดอืนก็ยังนานนกั สหาย เราไมสามารถจะรอไดถึงกึ่งเดือน     
         ภ. จงรออยูสัก ๗ วนัเถิด สหาย พอเราไดมอบหมายราชสมบัติแก   พวกลูกๆ และ 
พี่นอง  
         อ. ๗ วันไมนานนกัดอก สหาย เราจกัรอ ฯ    
                                                        เร่ืองเจาศากยะทรงผนวช 
         [๓๔๑] คร้ังนั้น พระเจาภัททิยศากยะ อนุรุทธะ อานนท ภัคคุ กิมพิละ และเทวทัต 
เปน ๗ ท้ังอุบาลีซ่ึงเปนภูษามาลา เสด็จออกโดยเสนา ๔ เหลา   เหมือนเสด็จประภาสราชอุทยาน 
โดยเสนา ๔ เหลา ในกาลกอน ฉะนั้น กษตัริยท้ัง ๖ องคเสด็จไปไกลแลวส่ังเสนาใหกลับ 
แลวยางเขาพรมแดน ทรง    เปล้ืองเครื่องประดับ เอาภษูาหอแลว ไดกลาวกะอุบาลีผูเปนภูษามาลา 
วา เชิญพนาย อุบาลี กลับเถิด ทรัพยเทานีพ้อเล้ียงชีพทานไดละ ฯ    
         [๓๔๒] คร้ังนั้น อุบาลีผูเปนภูษามาลาเม่ือจะกลับ คิดวาเจาศากยะ ท้ังหลายเหีย้มโหดนัก  
จะพึงใหฆาเราเสียดวยเขาพระทัยวา อุบาลีนี้ใหพระกุมาร   ท้ังหลายออกบวช ก็ศากยกุมารเหลานี ้
ยังทรงผนวชได ไฉนเราจกับวชไมไดเลาเขาแกหอเคร่ืองประดับเอาเคร่ืองประดับนั้นแขวนไว 
บนตนไม แลวพูดวา ของน้ีเราใหแลวแล ผูใดเห็น ผูนัน้จงนําไปเถิด แลวเขาไปเฝาศากยกุมาร  
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เหลานั้น ศากยกุมารเหลานั้น ทอดพระเนตรเห็นอุบาลีผูเปนภูษามาลา กําลังเดินมาแตไกล   
 คร้ันแลวจึงรับส่ังถามวา พนาย อุบาลีกลับมาทําไม   
         อ. พระพุทธเจาขา เม่ือขาพระพุทธเจาจะกลับมา ณ ท่ีนี้ คิดวาเจา   ศากยะทั้งหลาย 
เหี้ยมโหดนัก จะพึงใหฆาเราเสียดวยเขาพระทัยวา อุบาลีนี้ใหพระกุมารท้ังหลายออกบวช 
ก็ศากยกุมารเหลานี้ยังทรงผนวชได ไฉน เราจักบวช ไมไดเลา ขาพระพุทธเจานั้นแกหอเคร่ือง 
ประดับแลว เอาเคร่ืองประดับนั้นแขวน   ไวบนตนไม แลวพูดวา ของน้ีเราใหแลวแล ผูใดเหน็ 
ผูนั้นจงนําไปเถิด แลว จึงกลับมาจากท่ีนั้น พระพุทธเจาขา 
         ศ. พนาย อุบาลี ทานไดทําถูกตองแลว เพราะทานกลับไป เจาศากยะ   ท้ังหลายเหีย้ม 
โหดนัก จะพึงใหฆาทานเสียดวยเขาพระทัยวา อุบาลีนีใ้หพระกมุาร  ท้ังหลายออกบวช ฯ    
         [๓๔๓] ลําดับนั้น ศากยกุมารเหลานัน้ พาอุบาลีผูเปนภูษามาลาเขาไป เฝาพระผูมีพระภาค 
คร้ันแลวถวายบังคมประทับนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง แลว กราบทูลวา พระพุทธเจาขา พวกหมอม 
ฉันเปนเจาศากยะยังมีมานะ อุบาลีผูเปน  ภูษามาลานี้เปนผูรับใชของหมอมฉันมานาน ขอพระผูมี 
พระภาคจงใหอุบาลีผูเปนภษูามาลานี้บวชกอนเถิด พวกหมอมฉันจักทําการอภิวาท การลุกรับ  
อัญชลีกรรม สามีจิกรรม แกอุบาลีผูเปนภษูามาลานี้ เม่ือเปนอยางนี้ ความถือตัววาเปนศากยะ 
 ของพวกหมอมฉันผูเปนศากยะจักเส่ือมคลายลง    
         ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคโปรดใหอุบาลีผูเปนภูษามาลาบวชกอน ให  ศากยกมุารเหลานั้น 
ผนวชตอภายหลัง ฯ 
         [๓๔๔] คร้ันตอมา ในระหวางพรรษาน้ันเอง ทานพระภัททิยะไดทําให    แจงซ่ึงวิชชา ๓  
ทานพระอนุรุทธะไดยังทิพยจักษุใหเกดิ ทานพระอานนทไดทําให  แจงซ่ึงโสดาปตติผล พระเทวทัต 
ไดสําเร็จฤทธ์ิช้ันปุถุชน ฯ     
                                        เร่ืองพระภัททิยะ     
         [๓๔๕] คร้ังนั้น ทานพระภัททิยะ ไปสูปาก็ดี ไปสูโคนไมก็ดี ไปสู    เรือนวางกด็ ี 
ยอมเปลงอุทานเนืองๆ วา สุขหนอ สุขหนอ คร้ังนั้น ภิกษุมาก    รูปเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค  
ถวายบังคมนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง แลวกราบทูลวา พระพุทธเจาขา ทานพระภัททิยะไปสูปา 
ก็ดี ไปสูโคนไมก็ดี ไปสูเรือนวาง    กด็ี ไดเปลงอุทานเนอืงๆ วา สุขหนอ สุขหนอ พระพุทธเจา 
ขา ทานพระภทัทิยะ ฝนใจประพฤติพรหมจรรยโดยไมตองสงสัย หรือมิฉะนั้นกระลึกถึงสุข ในราช  
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สมบัติคร้ังกอนนั้นเอง ไปสูปาก็ดี ไปสูโคนไมก็ดี ไปสูเรือนวางก็ดี จึง เปลงอุทานเนอืงๆ วา  
สุขหนอ สุขหนอ 
         ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังกะภกิษุรูปหนึ่งวา ดูกรภกิษุ เธอจงมา   จงเรียกภัททิยะ 
ภิกษุมาตามคําของเราวา ทานภัททิยะ พระศาสดารับส่ังหาทาน ภิกษุนั้นรับสนองพระพุทธพจน 
แลว เขาไปหาทานพระภัททิยะ คร้ันแลวไดกลาว   วา ทานภัททิยะ พระศาสดารับส่ังหาทาน ฯ 
         [๓๔๖] ทานพระภัททิยะรับคําของภกิษุนั้น แลวเขาไปเฝาพระผูมีพระ ภาค ถวายบังคม 
แลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง เม่ือทานพระภัททิยะนั่งเรียบรอย   แลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา  
ดูกรภัททิยะ ขาววา เธอไปสูปาก็ดี ไปสูโคน ไมก็ดี ไปสูเรือนวางก็ดี ไดเปลงอุทานเนืองๆ  
วา สุขหนอ สุขหนอ จริงหรือ  
         ภ. จริงอยางนั้น พระพุทธเจาขา    
         พ. ดูกรภทัทิยะ ก็เธอพจิารณาเหน็อํานาจประโยชนอะไร ไปสูปาก็ดี   ไปสูโคนไมก็ดี  
ไปสูเรือนวางก็ดี จึงไดเปลงอุทานเนืองๆ วา สุขหนอ สุขหนอ ดังนี้  
         ภ. พระพุทธเจาขา เม่ือกอนขาพระพุทธเจาเปนพระเจาแผนดิน แม ภายในพระราชวังกไ็ด 
จัดการรักษาไวอยางเรียบรอย แมภายนอกพระราชวังกไ็ดจัด การรักษาไวอยางเขมแข็ง แมภายใน 
พระนครก็ไดจัดการรักษาไวเรียบรอย แม  ภายนอกพระนครก็ไดจดัการรักษาไวอยางแข็งแรง แม 
ภายในชนบทก็ไดจดัการ   รักษาไวเรียบรอย แมภายนอกชนบทก็ไดจดัการรักษาไวอยางม่ันคง  
พระพุทธ เจาขา ขาพระพุทธเจานั้น แมเปนผูอันเขาท้ังหลายรักษาคุมครองแลว อยางนีก้็ ยังกลัว  
ยังหวั่น ยังหวาด ยังสะดุงอยู แตบัดนี้ ขาพระพุทธเจาไปสูปาก็ดี ไป  สูโคนไมก็ดี ไปสูเรือนวาง 
ก็ดี ลําพังผูเดยีวก็ไมกลัว ไมหวั่น ไมหวาด ไม สะดุง ขวนขวายนอย มีขนอันราบเรียบ เปนอยู 
ดวยปจจยั ๔ ท่ีผูอ่ืนให มีใจดุจ  มฤคอยู ขาพระพุทธเจาพิจารณาเห็นอํานาจประโยชนนี้แล ไป 
สูปาก็ดี ไปสู   โคนไมก็ดี ไปสูเรือนวางกด็ี ... จึงเปลงอุทานเนืองๆ วา สุขหนอ สุขหนอ    
         ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทราบเร่ืองนั้นแลว ทรงเปลงอุทานใน  เวลานั้น วาดังนี:้     
                                                          อุทานคาถา     
         [๓๔๗] บุคคลใดไมมีความโกรธภายในจิต และกาวลวงภพนอยภพ          ใหญมี 
         ประการเปนอันมากเสียได เทวดาท้ังหลายไมอาจเล็งเห็น วาระจิตของ 
         บุคคลนั้น ผูปลอดภัย มีสุข ไมมีโศก ฯ   
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         [๓๔๘] คร้ันพระผูมีพระภาคประทับอยูในอนุปยนิคม ตามพุทธาภิรมย แลวเสด็จจาริก 
ทางเมืองโกสัมพี เสด็จจาริกโดยลําดับถึงเมืองโกสัมพีแลว ทราบ   วา พระองคประทับอยูท่ี 
โฆสิตาราม เขตเมืองโกสัมพีนั้น ฯ     
                                                เร่ืองพระเทวทัต 
         [๓๔๙] คร้ังนั้น พระเทวทัตหลีกเรนอยูในท่ีสงัด เกิดความปริวติก   แหงจิตอยางนีว้า  
เราจะพึงยังใครหนอใหเล่ือมใส เม่ือผูใดเล่ือมใสตอเราแลว  ลาภสักการะเปนอันมากจะพึงเกิดข้ึน  
ลําดับนั้น พระเทวทัตไดคิดตอไปวา   อชาตสัตตุกุมารนี้แล ยังหนุม ยังเจริญตอไป ไฉนเราพึง 
ยังอชาตสัตตุกมุารให   เล่ือมใส เม่ืออชาตสัตตุกุมารนั้นเล่ือมใสตอเราแลว ลาภสักการะเปนอันมาก 
จักเกดิข้ึน ลําดบันั้น พระเทวทัตเก็บเสนาสนะแลว ถือบาตร จีวร เดนิทางไปยัง กรุงราชคฤห  
ถึงกรุงราชคฤหโดยลําดับ แลวแปลงเพศของตนนิรมิตเพศเปน กุมารนอยเอางูพันสะเอว ได 
ปรากฏบนพระเพลาของอชาตสัตตุกุมาร   
         ทีนั้น อชาตสัตตุกุมารกลัว หวัน่หวาด สะดุง ตกพระทัย    
         พระเทวทัตจึงไดกลาวกะอชาตสัตตุกุมารวา พระกมุาร ทานกลัวฉัน หรือ     
         อ. จะ ฉันกลัว ทานเปนใคร    
         ท. ฉัน คือ พระเทวทัต     
         อ. ทานเจาขา ถาทานเปนพระผูเปนเจาเทวทัต ขอจงปรากฏดวยเพศ  ของตนทีเดียวเถิด    
         ทันใดนัน้ พระเทวทัตกลับเพศกุมารนอยแลว ทรงสังฆาฏิ บาตร และ จวีร ไดยนือยู 
ขางหนาอชาตสัตตุกุมาร   
         คร้ังน้ัน อชาตสัตตุกุมารเล่ือมใสยิ่งนกั ดวยอิทธิปาฏิหาริยนี้ของพระ เทวทัต ไดไปสู 
ท่ีบํารุงท้ังเวลาเย็นท้ังเวลาเชา ดวยรถ ๕๐๐ คัน และนําภัตตาหาร ๕๐๐ สํารับไปดวย 
         คร้ังน้ัน พระเทวทัต อันลาภสักการะและความสรรเสริญครอบงํา รึงรัด จิต และเกิด 
ความปราถนาเห็นปานนี้วา เราจักปกครองภิกษุสงฆ พระเทวทัต  ไดเส่ือมจากฤทธ์ินั้น พรอมกับ 
จิตตุปบาททีเดยีว ฯ  
                                                   เร่ืองกักกุธโกฬิยบุตร  
         [๓๕๐] สมัยนั้น โกฬิยบุตรช่ือกักกุธะ เปนอุปฏฐากของทานพระมหา โมคคัลลานะ 
ผูตายไมนาน ไดเขาถึงมโนมัยกายอยางหนึ่ง อัตภาพเหน็ปานดังนี้ ท่ีเขาไดมีขนาดเทากับคามเขต 
ของชาวมคธ ๒ หรือ ๓ แหง เขายอมไมยงัตนและ   คนอ่ืนใหลําบาก เพราะอัตภาพที่เขาไดนั้น  
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คร้ังนั้น กักกุธะเทพบุตร เขาไปหา  ทานพระมหาโมคคัลลานะ อภวิาทแลวยนื ณ ท่ีควรสวนขาง 
หนึ่ง คร้ันแลวได กลาวกะทานพระมหาโมคคัลลานะวา ทานเจาขา พระเทวทัตอันลาภสักการะ 
และ ความสรรเสริญ ครอบงํา รึงรัดจิต แลวไดเกดิความปราถนาเห็นปานนี้วา เรา จกัปกครอง 
ภิกษุสงฆ ทานเจาขา พระเทวทัตไดเส่ือมจากฤทธ์ินั้นแลว พรอมกับ จิตตุปบาททีเดยีว กักกุธะ 
เทพบุตรไดกลาวอยางนีแ้ลว จึงอภิวาททานพระมหา    โมคคัลลานะ กระทําประทักษณิแลวหายไป 
ณ ท่ีนั้นเอง ฯ 
         [๓๕๑] คร้ังนั้น ทานพระมหาโมคคัลลานะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค   ถวายบังคมแลวนั่ง 
ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง กราบทูลวา พระพุทธเจาขา โกฬยิบุตรช่ือกักกธุะ เปนอุปฏฐากของ 
ขาพระพุทธเจา ผูตายไมนาน ไดเขาถึงมโนมัยกาย อยางหน่ึง อัตภาพเห็นปานดังนี้ ท่ีเขาไดมีขนาด 
เทากับคามเขตของชาวมคธ ๒หรือ ๓ แหง เขายอมไมยังตนและคนอ่ืนใหลําบาก เพราะอัตภาพ 
ท่ีเขาไดนั้น พระพุทธเจาขา คร้ังนั้น กักกุธะเทพบุตรเขาไปหาขาพระพทุธเจา อภิวาทแล ไดยนือยู  
ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดกลาวกะขาพระพุทธเจาวา ทานเจาขา พระเทวทัตอันลาภ 
สักการะครอบงํา รึงรัดจิตแลว ไดเกิดความปราถนาเห็นปานนี้วา เราจักปกครองภิกษสุงฆ  
ทานเจาขา พระเทวทัตเส่ือมจากฤทธ์ินั้นแลวพรอม กับจติตุปบาททีเดียว พระพุทธเจาขา กักกุธะ 
เทพบุตรไดกลาวอยางนีแ้ลว อภิวาท    ขาพระพุทธเจา กระทําประทักษณิแลวหายไป ณ ท่ีนั้นเอง    
         พ. ดูกรโมคคัลลานะ ก็กักกุธะเทพบุตรอันเธอกําหนดรูซ่ึงจิตดวยจิต   แลวหรือวา กักก ุ
ธะเทพบุตรกลาวคําอยางหนึง่อยางใด คํานัน้ท้ังหมดยอมเปน   อยางนัน้ทีเดียว ไมเปนอยางอ่ืน  
         ม. พระพุทธเจาขา กักกุธะเทพบุตรอันขาพระพุทธเจากําหนดรูจิตดวย จิตแลววา กักกุธะ 
เทพบุตรกลาวคําอยางหนึ่งอยางใด คํานั้นท้ังหมดยอมเปนอยาง    นัน้ทีเดียว ไมเปนอยางอ่ืน  
         พ. ดูกรโมคคัลลานะ เธอจงรักษาวาจานั้น ดูกรโมคคัลลานะ เธอจง   รักษาวาจานัน้  
บัดนี้ โมฆบุรุษนั้นจกักระทําตนใหปรากฏดวยตนเอง ฯ   
                                          เร่ืองศาสดา ๕ จาํพวก     
         [๓๕๒] ดูกรโมคคัลลานะ ศาสดา ๕ จําพวกเหลานีมี้ปรากฏอยูในโลก  ๕ จําพวกเปน 
ไฉน ดูกรโมคคัลลานะ ศาสดาบางคนในโลกนี้ เปนผูมีศีลไม บริสุทธ์ิ ปฏิญาณวา เราเปนผูมีศีล 
บริสุทธ์ิ และวา ศีลของเราบริสุทธ์ิ ผุดผอง  ไมเศราหมอง สาวกท้ังหลายยอมรูซ่ึงศาสดานั้นนัน่  
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อยางนี้วา ศาสดาผูเจริญนี้แล เปนผูมีศีลไมบริสุทธ์ิ ปฏิญาณวา เราเปนผูมีศีลบริสุทธ์ิ และวา  
ศีลของเรา    บริสุทธ์ิ ผุดผอง ไมเศราหมอง ก็พวกเรานีแ่หละพึงบอกแกพวกคฤหัสถ ศาสดา นั้น 
ไมพึงมีความพอใจ ก็ความไมพอใจใดแลจะพึงมี พวกเราจะพึงกลาวกะศาสดา นั้นดวยความไม 
พอใจนัน้อยางไร ก็ศาสดานัน้ยอมนับถือบูชาเราดวยจีวร บิณฑบาตเสนาสนะ และ คิลานปจจยั 
เภสัชบริขาร ทานจักกระทํากรรมใดไว ทานก็จัก    ปรากฏดวยกรรมนัน้เอง ดูกรโมคคัลลานะ สาวก 
ท้ังหลายยอมรักษาศาสดาเหน็    ปานนั้นโดยศีล ก็แล ศาสดาเห็นปานนั้น ยอมหวังการรักษาโดย 
ศีลจากสาวกท้ังหลาย ฯ     
         [๓๕๓] ดูกรโมคคัลลานะ อนึ่ง ศาสดาบางคนในโลกน้ี เปนผูมีอาชีวะ   ไมบริสุทธ์ิ  
ปฏิญาณวา เราเปนผูมีอาชีวะบริสุทธ์ิ และวา อาชีวะของเราบริสุทธ์ิ ผุดผอง ไมเศราหมอง สาวก 
ท้ังหลายยอมรูซ่ึงศาสดานั้นนั่นอยางนี้วา ศาสดา ผูเจริญนี้แล เปนผูมีอาชีวะไมบริสุทธ์ิ ปฏิญาณ 
วา เราเปนผูมีอาชีวะบริสุทธ์ิ และวา อาชีวะของเราบริสุทธ์ิ ผุดผอง ไมเศราหมอง กพ็วกเรา 
นี่แหละพึงบอก    แกพวกคฤหัสถ ศาสดานั้นไมพึงมีความพอใจ ก็ความไมพอใจใดแลพึงมี พวก    
 เราจะพึงกลาวกะศาสดานั้นดวยความไมพอใจนั้นอยางไร ก็ศาสดานั้นยอมนับถือ บูชาเราดวยจีวร  
 บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร ทานจักกระ  ทํากรรมใดไว ทานก็จักปรากฏ 
 ดวยกรรมนั้นเอง ดูกรโมคคัลลานะสาวกท้ังหลาย ยอมรักษาศาสดาเหน็ปานนั้นโดยอาชีวะ ก็แล  
 ศาสดาเห็นปานนั้น ยอมหวังเฉพาะซ่ึงการรักษาโดยอาชีวะจากสาวกท้ังหลาย ฯ  
         [๓๕๔] ดูกรโมคคัลลานะ อนึ่ง ศาสดาบางคนในโลกน้ี เปนผูมีธรรม เทศนาไมบริสุทธ์ิ  
ปฏิญาณวา เราเปนผูมีธรรมเทศนาบริสุทธ์ิ และวา ธรรมเทศนาของเราบริสุทธ์ิ ผุดผอง ไมเศรา 
หมอง สาวกท้ังหลายยอมรูซ่ึงศาสดานั้น นัน่อยางนีว้า ศาสดาผูเจริญนี้แล เปนผูมีธรรมเทศนา 
ไมบริสุทธ์ิ ปฏิญาณวาเราเปนผูมีธรรมเทศนาบริสุทธ์ิ และวา ธรรมเทศนาของเราบริสุทธ์ิ ผุดผอง  
ไมเศราหมอง ก็พวกเรานีแ่หละพึงบอกแกพวกคฤหัสถ ศาสดานั้นไมพึงมีความ    พอใจ ก็ความ 
ไมพอใจใดแลพึงมี พวกเราจะพึงกลาวกะศาสดาน้ันดวยความไม    พอใจนั้นอยางไร ก็ศาสดานั้น 
ยอมนับถือบูชาเราดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ  และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร ทานจักกระทํา 
กรรมใดไว ทานก็จักปรากฏดวยกรรมนั้นเอง ดูกรโมคคัลลานะ สาวกท้ังหลายยอมรักษาศาสดา 
เห็นปานนั้นโดยธรรม  เทศนา ก็แล ศาสดาเห็นปานนั้น ยอมหวังเฉพาะซ่ึงการรักษา โดยธรรม 
เทศนา   จากสาวกท้ังหลาย ฯ   
         [๓๕๕] ดูกรโมคคัลลานะ อนึ่ง ศาสดาบางคนในโลกน้ี เปนผูมี    ไวยากรณไมบริสุทธ์ิ  
ปฏิญาณวา เราเปนผูมีไวยากรณบริสุทธ์ิ และวา ไวยากรณ   ของเราบริสุทธ์ิ ผุดผอง ไมเศราหมอง   
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สาวกท้ังหลายยอมรูซ่ึงศาสดานั้นนั่นอยาง  นี้วา ศาสดาผูเจริญนี้แล เปนผูมีไวยากรณไมบริสุทธ์ิ  
ปฏิญาณวา เราเปนผูมี ไวยากรณบริสุทธ์ิ และวา ไวยากรณของเราบริสุทธ์ิ ผุดผอง ไมเศราหมอง     
 ก็พวกเรานีแ่หละพึงบอกแกพวกคฤหัสถ ศาสดานั้นไมพึงมีความพอใจ ก็ความ   ไมพอใจใดแลพึงมี  
 พวกเราพึงกลาวกะศาสดานัน้ดวยความไมพอใจนัน้อยางไร  ก็ศาสดานัน้ยอมนับถือบูชาเราดวยจีวร  
 บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัย   เภสัชบริขาร ทานจักกระทํากรรมใดไว ทานก็จักปรากฏ 
 ดวยกรรมนั้นเอง ดูกร  โมคคัลลานะ สาวกท้ังหลายยอมรักษาศาสดาเห็นปานนั้นโดยไวยากรณ กแ็ล 
 ศาสดาเห็นปานนั้น ยอมหวังเฉพาะซ่ึงการรักษาโดยไวยากรณจากสาวกทั้งหลาย ฯ     
         [๓๕๖] ดูกรโมคคัลลานะ อนึ่ง ศาสดาบางคนในโลกน้ี เปนผูมีญาณ ทัสสนะไม 
บริสุทธ์ิ ปฏิญาณวา เราเปนผูมีญาณทัสสนะบริสุทธ์ิ และวา    ญาณทัสสนะของเราบริสุทธ์ิ ผุดผอง 
ไมเศราหมอง สาวกท้ังหลายยอมรูซ่ึง ศาสดานั้นนัน่อยางนี้วา ศาสดาผูเจริญนี้แล เปนผูมีญาณ 
ทัสสนะไมบริสุทธ์ิ ปฏิญาณวา เราเปนผูมีญาณทัสสนะบริสุทธ์ิ และวา ญาณทัสสนะของเรา 
บริสุทธ์ิ   ผุดผอง ไมเศราหมอง ก็พวกเรานีแ่หละพึงบอกแกพวกคฤหัสถ ศาสดานั้นไม  พึงมีความ 
พอใจ ก็ความไมพอใจใดแลพึงมี พวกเราจะพึงกลาวกะศาสดาน้ันดวย  ความไมพอใจนั้นอยางไร  
ก็ศาสดาน้ันยอมนับถือบูชาเราดวยจีวร บิณฑบาต   เสนาสนะ และคิลานปจจยัเภสัชบริขาร  
ทานจักกระทํากรรมใดไว ทานก็จักปรากฏดวยกรรมนั้นเอง ดูกรโมคคัลลานะ สาวกท้ังหลาย 
ยอมรักษาศาสดาเห็นปานนัน้  โดยญาณทัสสนะ ก็แล ศาสดาเห็นปานนั้น ยอมหวังเฉพาะซ่ึง 
การรักษาโดย  ญาณทัสสนะจากสาวกท้ังหลาย 
         ดูกรโมคคัลลานะ ศาสดา ๕ จําพวก เหลานี้แล มีปรากฏอยูในโลก ฯ  
         [๓๕๗] ดูกรโมคคัลลานะ ก็เราแลเปนผูมีศีลบริสุทธ์ิปฏิญาณวา เรา   เปนผูมีศีลบริสุทธ์ิ  
และวา ศีลของเราบริสุทธ์ิ ผุดผอง ไมเศราหมอง แลสาวกท้ังหลายยอมไมรักษาเราโดยศีล 
และเราก็ไมหวังเฉพาะ ซ่ึงการรักษาโดยศีล จาก   สาวกท้ังหลาย   
         อนึ่ง เราเปนผูมีอาชีวะบริสุทธ์ิ ...   
         อนึ่ง เราเปนผูมีธรรมเทศนาบริสุทธ์ิ ...     
         อนึ่ง เราเปนผูมีไวยากรณบริสุทธ์ิ ... 
         อนึ่ง เราเปนผูมีญาณทัสสนะบริสุทธ์ิ ปฏิญาณวา เราเปนผูมีญาณ   ทัสสนะบริสุทธ์ิ 
และวา ญาณทัสสนะของเราบริสุทธ์ิ ผุดผอง ไมเศราหมอง  แลสาวกท้ังหลายยอมไมรักษาโดย 
ญาณทัสสนะ และเราก็ไมหวังเฉพาะ ซ่ึงการ รักษาโดยญาณทัสสนะ จากสาวกท้ังหลาย ฯ    



พระวนิัยปฎก เลม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หนาท่ี 113 
                                เร่ืองพระเทวทัต 
         [๓๕๘] คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคประทับอยูท่ีเมืองโกสัมพี ตามพุทธา ภิรมย แลวเสด็จ 
จาริกไปทางกรุงราชคฤห เสด็จจาริกไปโดยลําดับถึงกรุงราชคฤห   แลว ทราบวา พระองคประทับ 
อยูท่ีเวฬวุันวิหาร อันเปนสถานท่ีพระราชทาน เหยื่อแกกระแต เขตกรุงราชคฤหนั้น ฯ     
         [๓๕๙] คร้ังนั้น ภิกษุเปนอันมากเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค ถวายบังคม    แลวนัง่ ณ 
ท่ีควรสวนขางหน่ึง คร้ันแลวไดกราบทูลวา พระพุทธเจาขา อชาต  สัตตุกุมารไดไปสูท่ีบํารุงของ 
พระเทวทัต ท้ังเวลาเยน็ท้ังเวลาเชา ดวยรถ ๕๐๐ คัน  แลนําภัตตาหาร ๕๐๐ สํารับไปดวย 
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย  พวกเธออยาพอใจลาภสักการะ และความสรรเสริญ 
ของเทวทัตเลย อชาตสัตตุกุมาร   จักไปสูท่ีบํารุงของเทวทัต ท้ังเวลาเยน็ ท้ังเวลาเชา ดวยรถ ๕๐๐  
คัน แลจักนํา ภัตตาหาร ๕๐๐ สํารับไปดวย สักกีว่ัน ดกูรภิกษุท้ังหลาย เทวทัตพึงหวังความ     
เส่ือมในกุศลธรรมท้ังหลายถายเดยีว หวังความเจริญไมได เปรียบเหมือนคน ท้ังหลายพึงทาน้ําดีหมี 
ท่ีจมูกลูกสุนัขท่ีดุราย ลูกสุนขันั้นจะเปนสัตวดุรายข้ึนยิ่งกวา   ประมาณ ดวยอาการอยางนี้แล  
แมฉันใด ดูกรภิกษุท้ังหลาย อชาตสัตตุกุมาร  จักไปสูท่ีบํารุงของเทวทัต ท้ังเวลาเยน็ท้ังเวลาเชา 
ดวยรถ ๕๐๐ คัน แลจักนํา  ภัตตาหาร ๕๐๐ สํารับไปดวย สักกีว่ัน ดกูรภิกษุท้ังหลาย เทวทัต 
พึงหวังความ    เส่ือมในกุศลธรรมท้ังหลาย ถายเดียว หวังความเจริญไมได ฉันนัน้เหมือนกัน    
 ดูกรภกิษุท้ังหลาย ลาภสักการะและความสรรเสริญเกิดข้ึนแกเทวทัตเพือ่ฆาตน ลาภสักการะและ 
 ความสรรเสริญเกิดข้ึนแกเทวทัตเพื่อความวอดวาย ดกูรภิกษุ   ท้ังหลาย ตนกลวยยอมเผล็ดผลเพื่อ 
 ฆาตน ยอมเผล็ดผลเพ่ือความวอดวาย ฉันใด    ลาภสักการะและความสรรเสริญก็เกิดข้ึนแกเทวทัต 
 เพื่อฆาตน ลาภสักการะและ  ความสรรเสริญเกิดข้ึนแกเทวทัตเพื่อความวอดวาย ฉันน้ันเหมือนกัน 
แล ดูกรภกิษุ  ท้ังหลาย ไมไผยอมตกขุยเพือ่ฆาตน ยอมตกขุยเพ่ือความวอดวาย แมฉันใด  
 ดูกรภกิษุท้ังหลาย ลาภสักการะและความสรรเสริญก็เกิดข้ึนแกเทวทัตเพื่อฆาตน   ลาภสักการะ 
 และความสรรเสริญเกิดข้ึนแกเทวทัตเพื่อความวอดวาย ฉันนั้นเหมือน    กันแล ดกูรภิกษุท้ังหลาย  
 ไมออยอมตกขุยเพ่ือฆาตน ยอมตกขุยเพื่อความวอดวาย แมฉันใด ดูกรภิกษุท้ังหลาย ลาภสักการะ 
 และความสรรเสริญเกิดข้ึนแกเทวทัต เพื่อฆาตน ลาภสักการะและความสรรเสริญเกิดข้ึนแกเทวทัต 
 เพื่อความวอดวาย  ฉันนั้นเหมือนกันแล ดกูรภิกษุท้ังหลาย แมมาอัสดรยอมต้ังครรภเพื่อฆาตน  
 ยอม   ตั้งครรภเพื่อความวอดวาย แมฉันใด ดูกรภกิษุท้ังหลาย ลาภสักการะและความสรรเสริญ  
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 ก็เกิดข้ึนแกเทวทัตเพื่อฆาตน ลาภสักการะและความสรรเสริญเกิดข้ึน แกเทวทัต เพื่อความวอดวาย 
 ฉันนั้นเหมือนกันแล ฯ    
         [๓๖๐] พระผูมีพระภาคตรัสไวยากรณบาลีนี้แลว จงึตรัสคาถาประพันธ  ดังตอไปนี้:  
         ผลกลวยยอมฆาตนกลวย ขุยไผยอมฆาตนไผ   
         ขุยออยอมฆาตนออ สักการะยอมฆาคนช่ัว     
         เหมือนมาอัสดรซ่ึงเกิดในครรภ ยอมฆาแมมา  
         อัสดรฉะน้ัน ฯ  
                                                ปฐมภาณวาร จบ    
                                                __________________    
                                พระเทวทัตทูลขอปกครองสงฆ  
         [๓๖๑] กโ็ดยสมัยนัน้แล พระผูมีพระภาคอันบริษัทหมูใหญ แวดลอม    แลว ประทับ 
นั่งแสดงธรรมแกบริษัทพรอมท้ังพระราชาคร้ังนั้น พระเทวทัตลุกจาก  อาสนะ หมผาเฉวียงบา  
นั่งกระหยงประคองอัญชลีไปทางพระผูมีพระภาค แลว กราบทูลวา พระพุทธเจาขา บัดนี้ พระผูมี 
พระภาคทรงพระชราแลว เปนผูเฒา   แกหงอมแลว ลวงกาลผานวัยไปแลว บัดนี้ ขอพระองค 
จงทรงขวนขวายนอย    ประกอบทิฏฐธรรมสุขวิหารอยูเถิด ขอจงมอบภิกษุสงฆแกขาพระพุทธเจา  
ขาพระพุทธเจาจักปกครองภกิษุสงฆ     
         พระผูมีพระภาคตรัสหามวา อยาเลย เทวทัต เธออยาพอใจท่ีจะปกครอง ภิกษุสงฆเลย   
         แมคร้ังท่ีสอง ...  
         แมคร้ังท่ีสาม พระเทวทัตก็ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา พระพุทธเจาขา บัดน้ี พระผูมี 
พระภาคทรงพระชราแลว เปนผูเฒา แกหงอมแลว ลวงกาลผาน    วัยไปแลว บัดนี้ ขอพระผูมี 
พระภาคจงทรงขวนขวายนอย ประกอบทิฏฐธรรม สุขวิหารอยูเถิด ขอจงมอบภิกษุสงฆแกขาพระ 
พุทธเจา ขาพระพุทธเจาจกัปกครอง ภิกษุสงฆ 
         พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรเทวทัต แมแตสารีบุตรและโมคคัลลานะ   เรายังไมมอบภิกษ ุ
สงฆให ไฉนจะพึงมอบใหเธอผู  เชนทรากศพ ผูบริโภคปจจัย  เชนกอนเขฬะเลา    
         ทีนั้น พระเทวทัตคิดวา พระผูมีพระภาคทรงรุกรานเรากลางบริษัทพรอม ดวยพระราชา  
ดวยวาทะวาบริโภคปจจัยดุจกอนเขฬะ ทรงยกยองแตพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ ดังนี้  
จึงโกรธ นอยใจ ถวายบังคมพระผูมีพระภาค ทํา    ประทักษิณแลวกลับไป  
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         นี่แหละ พระเทวทัตไดผูกอาฆาตในพระผูมีพระภาค เปนคร้ังแรก ฯ 
                                                 ปกาสนียกรรม    
         [๓๖๒] คร้ังนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุ    ท้ังหลาย เพราะ 
เหตุนั้นแล สงฆจงลงปกาสนียกรรมในกรุงราชคฤหแกเทวทัตวา ปกติของพระเทวทัตกอนเปน 
อยางหนึ่ง เดี๋ยวนี้เปนอีกอยางหนึ่ง พระเทวทัตทํา  อยางใด ดวยกาย วาจา ไมพึงเห็นวา 
พระพุทธ พระธรรม หรือพระสงฆ เปน    อยางนั้น พึงเหน็เฉพาะตวัพระเทวทัตเอง   
         ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็แล สงฆพึงทําอยางนี้     
         ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุตยิกรรม    วาจา วาดังนี้:    
                                         กรรมวาจาทําปกาสนียกรรม    
         ทานเจาขา ขอพระสงฆจงฟงขาพเจา ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงท่ีแลว สงฆ 
พึงทําปกาสนยีกรรมในกรุงราชคฤหแกพระเทวทัตวา ปกติของพระเทวทัตกอนเปน 
อยางหนึ่ง เดี๋ยวนี้เปนอีกอยางหนึ่งพระเทวทัตทําอยางใดดวยกาย วาจา ไมพึงเหน็วา 
พระพุทธ พระ    ธรรม หรือพระสงฆ เปนอยางนั้น พึงเหน็เฉพาะตวัเทวทัตเอง 
นี้  เปนญัตติ 
         ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา สงฆทําปกาสนียกรรมใน    กรุงราชคฤหแก 
พระเทวทัตวา ปกติของพระเทวทัตกอนเปนอยางหนึ่ง   เดี๋ยวนี้เปนอีกอยางหนึ่ง  
พระเทวทัตทําอยางใดดวยกาย วาจา ไม    พึงเห็นวาพระพุทธ พระธรรม หรือพระสงฆ  
เปนอยางนัน้ พึงเห็น เฉพาะตัวพระเทวทัตเอง การทําปกาสนียกรรมในกรุงราชคฤห 
แกพระ    เทวทัตวา ปกติของพระเทวทัตกอนเปนอยางหนึ่ง เดี๋ยวนีเ้ปนอีกอยาง หนึ่ง  
พระเทวทัตทําอยางใดดวยกาย วาจา ไมพึงเห็นวาพระพุทธ   พระธรรม หรือพระสงฆ  
เปนอยางนัน้ พึงเห็นเฉพาะตัวพระเทวทัต  เอง ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง  
ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนัน้พึงพูด   
         ปกาสนียกรรมในกรุงราชคฤห อันสงฆกระทําแลว แกพระ  เทวทัตวา ปกติของ 
พระเทวทัตกอนเปนอยางหน่ึง เดี๋ยวนี้เปนอีก   อยางหนึ่ง พระเทวทัตทําอยางใดดวยกาย  
วาจา ไมพึงเหน็วา พระพุทธ พระธรรม หรือพระสงฆ เปนอยางนัน้ พึงเห็นเฉพาะ 
ตัวพระ  เทวทัตเอง ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจงึนิ่ง ขาพเจาทรงความน้ีไว  ดวยอยางน้ี ฯ  
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         [๓๖๓] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังกะทานพระสารีบุตรวา ดูกร   สารีบุตร ถากระนั้น 
เธอจงประกาศเทวทัตในกรุงราชคฤห     
         ทานพระสารีบุตรทูลถามวา เม่ือกอนขาพระพุทธเจากลาวชมพระเทวทัต ในกรุงราชคฤห 
วา โคธิบุตรมีฤทธ์ิมาก โคธิบุตรมีอนุภาพมาก ขาพระพทุธเจาจะประกาศพระเทวทัตในกรุง 
ราชคฤหอยางไร พระพุทธเจาขา   
         พ. ดูกรสารีบุตร เธอกลาวชมเทวทัตในกรุงราชคฤหแลว เทาท่ีเปน    จริงวา โคธิบุตร 
มีฤทธ์ิมาก โคธิบุตรมีอนุภาพมาก    
         ส. อยางนั้น พระพุทธเจาขา   
         พ. ดูกรสารีบุตร เธอจงประกาศเทวทัตในกรุงราชคฤหเทาท่ีเปนจริง    เหมือนอยางนั้นแล   
         ทานพระสารีบุตร ทูลรับสนองพระพุทธพจนแลว ฯ  
         [๓๖๔] คร้ังนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุ    ท้ังหลาย เพราะ 
เหตุนั้นแล สงฆจงสมมติสารีบุตรเพ่ือประกาศเทวทัตในกรุงราช    คฤหวา ปกติของพระเทวทัตกอน 
เปนอยางหน่ึง เดี๋ยวนี้เปนอีกอยางหนึ่ง พระ เทวทัตทําอยางใดดวยกาย วาจา ไมพึงเหน็ 
พระพุทธ พระธรรม หรือพระสงฆเปนอยางนั้น พึงเห็นเฉพาะตัวเทวทัตเอง ฯ     
                                                   วิธีสมมติ    
         ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็แล สงฆพึงสมมติอยางนี้  
         พึงขอรองสารีบุตรกอน คร้ันแลวภกิษผูุฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศ  ใหสงฆทราบดวย 
ญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังนี:้     
                                        กรรมวาจาสมมติ   
         ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ถาความพรอมพร่ังของสงฆ   ถึงท่ีแลว สงฆ 
พึงสมมติทานพระสารีบุตรเพ่ือประกาศพระเทวทัตใน    กรุงราชคฤหวา ปกติของพระ 
เทวทัต กอนเปนอยางหนึ่ง เดี๋ยวนี้เปน อีกอยางหนึ่ง พระเทวทัตทําอยางใดดวยกาย  
วาจา ไมพึงเหน็วา  พระพุทธ พระธรรม หรือพระสงฆ เปนอยางนัน้ พงึเห็นเฉพาะ 
ตัว   พระเทวทัตเอง นี้เปนญัตติ     
         ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา สงฆสมมติทานพระ  สารีบุตรเพ่ือประกาศ 
พระเทวทัตในกรุงราชคฤหวา ปกติของพระเทวทัต    กอนเปนอยางหน่ึง เดี๋ยวนี้เปนอีก  
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อยางหนึ่ง พระเทวทัตทําอยางใด ดวยกาย วาจา ไมพึงเหน็วาพระพุทธ พระธรรม  
หรือพระสงฆ  เปนอยางนัน้ พึงเห็นเฉพาะตัวพระเทวทัตเอง การสมมติทานพระ สารี 
บุตรเพ่ือประกาศพระเทวทัตในกรุงราชคฤหวา ปกติของพระเทวทัต    กอนเปนอยางหน่ึง  
เดี๋ยวนี้เปนอีกอยางหนึ่ง พระเทวทัตทําอยางใด ดวยกาย วาจา ไมพึงเหน็พระพุทธ  
พระธรรม หรือพระสงฆ เปนอยางนัน้ พึงเห็นเฉพาะตัวพระเทวทัตเอง ชอบแกทาน 
ผูใด ทาน  ผูนัน้พึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนัน้พึงพูด  
         ทานพระสารีบุตรอันสงฆสมมติแลว เพื่อประกาศพระเทวทัต   ในกรุงราชคฤหวา  
ปกติของพระเทวทัต กอนเปนอยางหนึ่ง เดีย๋วนี้  เปนอีกอยางหนึ่ง พระเทวทัตทํา 
อยางใดดวยกาย วาจา ไมพึงเห็น วาพระพุทธ พระธรรม หรือพระสงฆ เปนอยางนัน้ 
พึงเห็นเฉพาะ   ตัวพระเทวทัตเอง ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจงึนิ่ง ขาพเจาทรงความน้ี    ไว  
ดวยอยางน้ี ฯ  
         [๓๖๕] ก็ทานพระสารีบุตรไดรับสมมติแลว จึงเขาไปสูกรุงราชคฤห   พรอมกับภิกษ ุ
มากรูป แลวไดประกาศพระเทวทัตในกรุงราชคฤหวา ปกติของ    พระเทวทัต กอนเปนอยางหนึ่ง  
เดี๋ยวนี้เปนอีกอยางหนึ่ง พระเทวทัตทําอยางใด ดวยกาย วาจา ไมพึงเหน็วาพระพุทธ พระธรรม 
หรือพระสงฆ เปนอยางนัน้   พึงเห็นเฉพาะตัวพระเทวทัตเอง   
         ประชาชนในกรุงราชคฤหนั้นพวกที่ไมมีศรัทธา ไมเล่ือมใสไรปญญา   ตางกลาวอยางนี้วา 
พระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตรเหลานี้ เปนคนริษยา ยอม   เกียดกันลาภสักการะของพระเทวทัต     
         สวนประชาชนพวกท่ีมีศรัทธา เล่ือมใส เปนบัณฑติ มีปญญาดี กลาว    อยางนีว้า  
เร่ืองนี้คงจักไมใชเร่ืองเล็กนอย เพราะพระผูมีพระภาครับส่ังใหประกาศ   พระเทวทัตในกรุงราชคฤห ฯ 
                                                   เร่ืองอชาตสัตตุกุมาร   
         [๓๖๖] คร้ังนั้น พระเทวทัตเขาไปหาอชาตสัตตุกุมาร แลวไดกลาววา  ดูกรกุมาร เม่ือ 
กอนคนท้ังหลายมีอายยุืน เดีย๋วนี้มีอายุส้ัน ก็การท่ีทานจะพึงตาย เสียเม่ือยังเปนเด็ก นัน่เปนฐานะ 
จะมีได ดูกรกมุาร ถากระนัน้ ทานจงปลง    พระชนมพระชนกเสียแลวเปนพระเจาแผนดิน อาตมา 
จักปลงพระชนมพระผูมี    พระภาคแลวเปนพระพุทธเจา คร้ังน้ัน อชาตสัตตุกุมารคิดวา พระผูเปน 
เจา เทวทัต มีฤทธ์ิมาก มีอนุภาพมาก พระผูเปนเจาเทวทัตพึงทราบแน แลวเหน็บกฤชแนบ 
 พระเพลา ทรงกลัว หวั่นหวาด สะดุงพระทัยรีบเสด็จเขาไปภายในพระราชวังแตเวลากลางวัน  
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 พวกมหาอํามาตยผูรักษาภายในพระราชวงั ไดแลเหน็อชาตสัตตุ  กุมารทรงกลัว หวัน่หวาด สะดุง 
 พระทัยรีบเสด็จเขามาภายในพระราชวัง แตเวลา    กลางวัน จึงรีบจับไว มหาอํามาตยเหลานัน้ 
 ตรวจคนพบกฤชเหน็บอยูท่ีพระเพลา   แลวไดทูลถามอชาตสัตตุกุมารวา พระองคประสงคจะทําการ 
 อันใด พระเจาขา  
         อ. เราประสงคจะปลงพระชนมพระชนก    
         ม. ใครใชพระองค    
         อ. พระผูเปนเจาเทวทัต  
         มหาอํามาตยบางพวกไดลงมติอยางนีว้า ควรปลงพระชนมพระกมุาร ควร  ฆาพระเทวทัต 
และภกิษุท้ังหมด  
         มหาอํามาตยบางพวกไดลงมติอยางนีว้า ไมควรฆาพวกภิกษุ เพราะพวก   ภกิษไุมผิดอะไร 
ควรปลงพระชนมพระกุมาร และฆาพระเทวทัต  
         มหาอํามาตยบางพวกไดลงมติอยางนีว้า ไมควรปลงพระชนมพระกุมารไมควรฆาพระ 
เทวทัต ไมควรฆาพวกภิกษุ ควรกราบทูลพระราชา พระราชารับส่ัง อยางใด พวกเราจกัทําอยางนัน้ ฯ     
         [๓๖๗] คร้ังนั้น มหาอํามาตยเหลานัน้คุมอชาตสัตตุกุมารเขาไปเฝา   พระเจาพมิพิสารจอม 
เสนามาคธราช กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระเจาพิมพิสารจอม  เสนามาคธราช    
         พิ. ดูกรพนาย มหาอํามาตยท้ังหลายลงมติอยางไร  
         ม. ขอเดชะ มหาอํามาตยบางพวกไดลงมติอยางนี้วา ควรปลงพระชนม พระกุมาร  
ควรฆาพระเทวทัต และภิกษท้ัุงหมด มหาอํามาตยบางพวกไดลงมติ   อยางนีว้า ไมควรฆาพวกภิกษุ  
เพราะพวกภิกษุไมผิดอะไร ควรปลงพระชนม   พระกุมารและฆาพระเทวทัต มหาอํามาตยบางพวก 
ไดลงมติอยางนี้วา ไมควรปลง พระชนมพระกุมาร ไมควรฆาพระเทวทัต ไมควรฆาพวกภิกษุ  
ควรกราบทูล  พระราชา พระราชารับส่ังอยางใด พวกเราจกัทําอยางนัน้     
         พิ. ดูกรพนาย พระพุทธ พระธรรม หรือพระสงฆ จักทําอะไรได  ช้ันแรกทีเดียว  
พระผูมีพระภาครับส่ังใหประกาศพระเทวทัต ในกรุงราชคฤหมิใช  หรือวา ปกติของพระเทวทัต  
กอนเปนอยางหน่ึง เดีย๋วนี้เปนอีกอยางหน่ึง พระ เทวทัตทําอยางใดดวยกาย วาจา ไมพึงเห็นวา 
พระพุทธ พระธรรม หรือพระสงฆ  เปนอยางนั้น พึงเห็นเฉพาะตัวพระเทวทัตเอง    
         บรรดามหาอํามาตย เหลานั้น พวกท่ีลงมติอยางนีว้า ควรปลงพระชนม   พระกุมาร ควรฆา 
พระเทวทัต และภิกษุท้ังหมด พระราชาไดทรงถอดยศ พวกเธอเสีย      
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         พวกท่ีลงมติอยางนีว้า ไมควรฆาพวกภิกษุ เพราะพวกภิกษุไมผิดอะไร ควรปลงพระชนม 
พระกุมาร และฆาพระเทวทัต พระราชาไดทรงลดตําแหนงพวกเธอ    
         พวกท่ีลงมติอยางนีว้า ไมควรปลงพระชนมพระกุมาร ไมควรฆา   พระเทวทัต ไมควรฆา 
พวกภิกษุ ควรกราบทูลพระราชา พระราชารับส่ังอยางใด   พวกเราจักทําอยางนั้น พระราชาไดทรง 
เล่ือนตําแหนงพวกเธอ  
         ลําดับนั้น พระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราช ไดรับส่ังถาม อชาตสัตตุกุมาร  วา ลูก 
เจาตองการฆาพอเพ่ืออะไร 
         อชาตสัตตุกุมารกราบทูลวา หมอมฉันตองการราชสมบัติพระพุทธเจาขา  
         พระราชาตรัสวา ลูก ถาเจาตองการราชสมบัติ ราชสมบัตินั้นเปนของเจา   แลวทรงมอบ 
ราชสมบัติแกอชาตสัตตุกุมาร ฯ  
                                พระเทวทัตสงคนไปปลงพระชนมพระศาสดา  
         [๓๖๘] คร้ังนั้น พระเทวทัตเขาไปหาอชาตสัตตุกุมาร แลวถวายพระพร    วา ขอถวาย 
พระพร ขอมหาบพิตรจงรับส่ังใช ราชบุรุษผูจักปลงพระชนม  พระสมณโคดม ลําดบันั้น อชาต 
สัตตุกุมาร รับส่ังใชคนท้ังหลายวา พนาย พระ ผูเปนเจาเทวทัตส่ังอยางใด ทานท้ังหลายจงทํา 
อยางนั้น ลําดบันั้น พระเทวทัตจึง  ส่ังราชบุรุษคนหนึ่งวา เจาจงไป พระสมณโคดมประทับอยู 
ในโอกาสโนน จง    ปลงพระชนมพระองคแลวจงมาทางนี้ ดังนี้ ซุมราชบุรุษไว ๒ คนริมทางนั้น 
ดวย ส่ังวา ราชบุรุษใดมาทางน้ีลําพังผูเดียว เจาท้ังสองจงฆาราชบุรุษนั้นแลวมาทางนี ้   ไดซุมราช 
บุรุษไว ๔ คนริมทางนั้นดวยส่ังวา ราชบุรุษเหลาใดมาทางนี้ ๒ คน เจาท้ัง ๔ คน จงฆาราชบุรุษ 
๒ คนนั้น แลวมาทางนี้ ไดซุมบุรุษไว ๘ คนริมทาง   นั้นดวยส่ังวา ราชบุรุษเหลาใดมาทางนี้  
๔ คน เจาท้ัง ๘ คน จงฆาราชบุรุษ ๔ คน   นั้นแลวมาทางนี้ ไดซุมราชบุรุษไว ๑๖ คนริมทางนั้น 
ดวยส่ังวา ราชบุรุษเหลาใด มาทางนี้ ๘ คน เจาท้ัง ๑๖ คน จงฆาราชบุรุษ ๘ คนนั้นแลวมา ฯ 
                                                   ทรงแสดงอนุปุพพิกถา     
         [๓๖๙] คร้ังนั้น บุรุษคนเดียวนั้นถือดาบและโลหผูกสอดแลงธนู แลว เขาไปเฝาพระผูมี 
พระภาค กลัว หวั่นหวาด สะทกสะทาน มีกายแข็ง ไดยืน   อยูในท่ีไมไกลพระผูมีพระภาค 
พระผูมีพระภาคไดทอดพระเนตรเห็นบุรุษนั้น ผูกลัว หวัน่หวาดสะทกสะทาน มีกายแข็ง  
ยืนอยู คร้ันแลวไดตรัสกะบุรุษนั้นวา มาเถิด เจา    อยากลัวเลย จึงบุรุษนัน้วางดาบและโลห 
ปลดแลงธนูวางไว ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง    แลวเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค ซบศรีษะลงแทบพระบาท  



พระวนิัยปฎก เลม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หนาท่ี 120 
ยุคลของพระผูมีพระภาค  แลวไดกราบทูลวา พระพุทธเจาขา โทษมาถึงซ่ึงขาพระพุทธเจาตามความ 
โงตามความหลง ตามอกุศล เพราะขาพระพุทธเจามีจิตคิดประทุษราย มีจิตคิดจะฆา เขามาถึงท่ีนี้  
ขอพระผูมีพระภาคโปรดรับโทษของขาพระพุทธเจานัน้ โดยความ  เปนโทษ เพื่อความสํารวมตอไป  
พระพุทธเจาขา   
         พระผูมีพระภาคตรัสวา เอาเถอะเจา โทษมาถึงเจาตามความโง ตาม   ความหลง ตามอกุศล  
เพราะเจามีจิตคิดประทุษราย มีจิตคิดจะฆา เขามาถึงท่ีนี้ เม่ือใดเจาเห็นโทษ โดยความเปนโทษ 
แลวทําคืนตามธรรม เม่ือนั้น เรารับโทษนั้นของเจา เพราะผูใดเห็นโทษโดยความเปนโทษ แลว 
ทําคืนตามธรรม ถึงความ  สํารวมตอไป ขอนั้น เปนความเจริญในอริยวนิัย  
         ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงแสดงอนุปุพพิกถาแกบุรุษนั้น คือทรง    แสดงทาน ศีล  
สวรรค และอาทีนพ ความตํ่าทราม ความเศราหมองของกามท้ังหลาย แลวจึงทรงประกาศ 
อานิสงสในการออกจากกาม เม่ือพระผูมีพระภาค   ทรงทราบวา บุรุษนัน้มีจิตคลอง มีจิตออน 
มีจิตปลอดจากนิวรณ มีจิตสูงข้ึน   มีจิตผองใส จึงทรงแสดงพระธรรมเทศนาท่ีพระพุทธเจาท้ังหลาย 
ทรงยกข้ึนแสดง ดวยพระองคเอง คือ ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค ดวงตาเห็นธรรมปราศจาก 
ธุลี   ปราศจากมลทินวา ส่ิงใดส่ิงหนึ่งมีความเกิดข้ึนเปนธรรมดา ส่ิงนั้นท้ังมวลมีความ ดับเปน 
ธรรมดา ไดเกดิแกบุรุษนั้น ณ ท่ีนั่นนั้นแล ดุจผาท่ีสะอาดปราศจากมลทิน  ควรไดรับน้ํายอมเปน 
อยางดี ฉะนั้น 
        คร้ังนั้น บุรุษนั้นมีธรรมอันเห็นแลว ไดบรรลุธรรมแลว ไดรูธรรมแจมแจงแลว มีธรรม 
อันหยั่งลงแลว ขามความสงสัย  ไดแลว ปราศจากถอยคําแสดงความสงสัย ถึงความเปนผูแกลว 
กลาไมตองเช่ือผูอ่ืนในคําสอนของพระศาสดา ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควาขาแตพระองคผูเจริญ 
 ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ภาษิตของพระองคไพเราะนัก พระพุทธเจาขา พระองคทรงประกาศ 
 ธรรมโดยอเนกปริยายอยางนี้ เปรียบเหมือนบุคคลหงายของท่ี คว่ําเปดของท่ีปด บอกทางแกคน 
 หลงทางหรือสองประทีปในท่ีมืดดวยต้ังใจวาคนมี จักษุจักเห็นรูป ดงันี้ ขาพระพุทธเจานี้ขอถึง 
 พระผูมีพระภาค พระธรรม และภกิษุ    สงฆวาเปนสรณะ ขอพระผูมีพระภาคจงทรงจําขาพระพุทธ 
 เจาวา  เปนอุบาสกผูมอบชีวิตถึงสรณะ  จาํเดิมแตวันนีเ้ปนตนไป     
         คร้ังน้ัน พระผูมีพระภาคไดรับส่ังกะบุรุษนั้นวา เจาอยาไปทางน้ี จงไป   ทางนี้ แลวทรง 
สงไปทางอ่ืน ฯ   
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         [๓๗๐] คร้ังนั้น บุรุษสองคนน้ันคิดวา ทําไมหนอ บุรุษคนเดยีวนัน้    จึงมาชานกั แลว 
เดินสวนทางไป ไดพบพระผูมีพระภาคประทับนั่ง ณ โคนไม   แหงหนึ่ง แลวเขาไปเฝาพระผูมี 
พระภาคถวายบังคมแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง   พระผูมีพระภาคทรงแสดงอนปุุพพิกถาแกบุรุษ  
๒ คนนั้น ... พวกเขา ... ไมตอง   เช่ือผูอ่ืนในคําสอนของพระศาสดา ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา  
ขาแตพระองค   ผูเจริญ ภาษติของพระองคแจมแจงนัก ภาษิตของพระองคไพเราะนกั พระพุทธ 
เจาขา ... ขอพระผูมีพระภาคจงทรงจําขาพระพุทธเจาท้ังสองวา เปนอุบาสกผูมอบ  ชีวิตถึงสรณะ  
จําเดิมแตวันนีเ้ปนตนไป   
         คร้ังน้ัน พระผูมีพระภาคไดรับส่ังกะบุรุษท้ังสองนั้นวา เจาท้ังสองอยาไป  ทางนี้ จงไป 
ทางนี้ แลวทรงสงไปทางอ่ืน ฯ 
         [๓๗๑] คร้ังนั้น บุรุษ ๔ คนนั้น ... 
         คร้ังน้ัน บุรุษ ๘ คนนัน้ ...  
         คร้ังน้ัน บุรุษ ๑๖ คนน้ัน คิดวาทําไมหนอ บุรุษ ๘ คนนั้นจึงมาชานัก   แลวเดินสวน 
ทางไป ไดไปพบพระผูมีพระภาคประทับนั่ง ณ ท่ีโคนไมแหงหนึ่ง จึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค 
ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง พระผูมีพระ ภาคทรงแสดงอนุปุพพิกถาแกบุรุษ ๑๖ คน 
นั้น คือ ทรงแสดงทาน ศีล ... พวกเขา... ไมตองเช่ือผูอ่ืนในคําสอนของพระศาสดา ไดกราบทูล 
พระผูมีพระภาควา ขา แตพระองคผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ภาษิตของพระองค 
ไพเราะนกั    พระพุทธเจาขา ... ขอพระผูมีพระภาคจงทรงจําขาพระพทุธเจาท้ัง ๑๖ คนวา เปน อุบาสก 
ผูมอบชีวิตถึงสรณะ จําเดิมแตวันนี้เปนตนไป 
         คร้ังน้ัน บุรุษคนเดยีวนัน้ไดเขาไปหาพระเทวทัต แลวไดกลาววา ทาน   เจาขา กระผม 
ไมสามารถจะปลงพระชนมพระผูมีพระภาคพระองคนั้นได เพราะ  พระองคมีฤทธ์ิมาก มีอานุภาพ 
มาก พระเทวทัตจึงกลาววา อยาเลยเจา อยาปลง    พระชนมพระสมณโคดมเลย เราน้ีแหละจกั 
ปลงพระชนมพระสมณโคดม ฯ    
                                          พระเทวทัตทําโลหิตุปบาท   
         [๓๗๒] สมัยนั้น พระผูมีพระภาคเสด็จจงกรมอยู ณ เขาคิชฌกูฏบรรพต   คร้ังนั้น  
พระเทวทัตข้ึนสูคิชฌกูฏบรรพต แลวกล้ิงศิลากอนใหญดวยหมายใจวา  จักปลงพระชนมพระสมณ 
โคดมดวยศิลานี้ ยอดบรรพตทั้งสองนอมมารับศิลานั้น   ไว สะเก็ดกระเด็นจากศิลานัน้ตองพระบาท  
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ของพระผูมีพระภาค ทําพระโลหิตให หอข้ึนแลว ขณะนั้น พระผูมีพระภาคทรงแหงนข้ึนไปได 
ตรัสกะพระเทวทัตวา ดูกร  โมฆบุรุษ เธอส่ังสมบาปมิใชบุญไวมากนกั เพราะมีจิตคิดประทุษราย  
มีจิตคิดฆา ยังโลหิตของตถาคตใหหอข้ึน ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา    
 ดูกรภกิษุท้ังหลาย นี้จัดเปนอนันตริยกรรมขอท่ี ๑ ท่ีเทวทัตส่ังสมแลว เพราะเธอ  มีจติคิดประทุษ 
 ราย มีจิตคิดฆา ทําโลหิตของตถาคตใหหอข้ึน ภิกษุท้ังหลายได  สดับขาววา พระเทวทัตได 
 ประกอบการปลงพระชนมพระผูมีพระภาค ก็ภิกษุ   เหลานั้นจงกรมอยูรอบๆ วิหารของพระผูมี 
 พระภาค ทําการสาธยายมีเสียงสูง   เสียงดงั เพื่อรักษาคุมครองปองกันพระผูมีพระภาค พระผูมี 
 พระภาคทรงสดับเสียงสาธยาย มีเสียงเซงแซ แลวรับส่ังกะทานพระอานนทวา ดูกรอานนท 
 นั่นเสียง   สาธยาย มีเสียงเซงแซ อะไรกัน  
         ทานอานนททูลตอบวา พระพุทธเจาขา ภิกษุท้ังหลายไดสดับขาววา พระเทวทัตได 
ประกอบการปลงพระชนมพระผูมีพระภาค ก็ภิกษุเหลานั้นจงกรมอยูรอบ รอบวิหารของพระผูมี 
พระภาคทําการสาธยายมีเสียงเซงแซ เพ่ือรักษาคุมครอง  ปองกันพระผูมีพระภาค เสียงนั้นนั่น 
เปนเสียงสาธยาย มีเสียงเซงแซพระพุทธ   เจาขา   
         พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท ถากระนั้น เธอจงเรียกภิกษุท้ังหลาย   เหลานั้นมา 
ตามคําของเราวา พระศาสดารับส่ังหาทานท้ังหลาย     
         ทานพระอานนททูลรับสนองพระพุทธพจน แลวเขาไปหาภกิษุเหลานั้น   แจงใหทราบวา 
พระศาสดารับส่ังหาทานท้ังหลาย 
         ภิกษเุหลานั้นรับคําของทานพระอานนทแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาค ถวายบังคมนั่ง ณ 
ท่ีสมควรสวนขางหนึ่ง เม่ือภกิษุเหลานั้นนัง่เรียบรอยแลว พระ  ผูมีพระภาครับส่ังวา ดูกรภกิษ ุ
ท้ังหลาย ขอท่ีบุคคลจะปลงชีวิตตถาคตดวยความ พยายามของผูอ่ืนนั่น มิใชฐานะ มิใชโอกาส  
เพราะพระตถาคตท้ังหลายยอมไมปรินิพพานดวยความพยายามของผูอ่ืน  
                                         เร่ืองศาสดา  ๕ จําพวก         
         ดูกรภกิษุท้ังหลาย ศาสดา ๕ จําพวกนี้มีปรากฏอยูในโลก ๕ จําพวกเปน   ไฉน คือ ศาสดา 
บางคนในโลกนี้ เปนผูมีศีลไมบริสุทธ์ิ ปฏิญาณวาเราเปนผูมี  ศีลบริสุทธ์ิ และวา ศีลของเรา 
บริสุทธ์ิ ผุดผอง ไมเศราหมอง สาวกท้ังหลาย   ยอมรูซ่ึงศาสดานั้นนั่นอยางนีว้า ศาสดา 
ผูเจริญนี้แล เปนผูมีศีลไมบริสุทธ์ิยอม  ปฏิญาณวา เราเปนผูมีศีลบริสุทธ์ิ และวา ศีลของเรา  



พระวนิัยปฎก เลม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หนาท่ี 123 
บริสุทธ์ิ ผุดผอง ไมเศราหมอง ก็พวกเรานีแ่หละพึงบอกแกพวกคฤหัสถ ศาสดานั้นไมพึงมี 
ความพอใจก็ความไมพอใจใดแลจะพึงมี พวกเราจะพึงกลาวกะศาสดานัน้ดวยความไมพอ ใจนัน้ 
อยางไร ก็ศาสดานั้นยอมนับถือบูชาเราดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ    และคิลานปจจยัเภสัช 
บริขาร ทานจักทํากรรมใดไว ทานกจ็ักปรากฏดวยกรรม   นั้นเอง ดกูรภิกษุท้ังหลาย สาวกท้ังหลาย  
ยอมรักษาศาสดาเห็นปานนี้โดยศีล ก็แลศาสดาเห็นปานนั้น ยอมหวังการรักษาโดยศีลจากสาวก 
ท้ังหลาย ฯ     
         [๓๗๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อนึ่ง ศาสดาบางคนในโลกน้ีเปนผูมีอาชีวะ  ไมบริสุทธ์ิ  
ปฏิญาณวา เราเปนผูมีอาชีวะบริสุทธ์ิ ... ดูกรภิกษุท้ังหลาย สาวก   ท้ังหลายยอมรักษาศาสดาเห็น 
ปานนั้นโดยอาชีวะ ก็แลศาสดาเห็นปานนั้น ยอม  หวังการรักษาโดยอาชีวะจากสาวกท้ังหลาย ฯ  
         [๓๗๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อนึ่ง ศาสดาบางคนในโลกน้ีเปนผูมีธรรม    เทศนาไมบริสุทธ์ิ  
ปฏิญาณวา เราเปนผูมีธรรมเทศนาบริสุทธ์ิ ... ดูกรภกิษุ   ท้ังหลาย สาวกท้ังหลายยอมรักษาศาสดา 
เห็นปานนั้น โดยธรรมเทศนา ก็แล ศาสดาเห็นปานนั้น ยอมหวังการรักษา โดยธรรมเทศนา  
จากสาวกท้ังหลาย ฯ 
         [๓๗๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อนึ่ง ศาสดาบางคนในโลกน้ีเปนผูมี   ไวยากรณไมบริสุทธ์ิ  
ปฏิญาณวา เราเปนผูมีไวยากรณบริสุทธ์ิ ... ดูกรภกิษุ ท้ังหลาย สาวกท้ังหลายยอมรักษาศาสดาเห็น 
ปานนั้นโดยไวยากรณ กแ็ล ศาสดา  เห็นปานนั้น ยอมหวงัการรักษา โดยไวยากรณ จากสาวก 
ท้ังหลาย ฯ  
         [๓๗๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อนึ่ง ศาสดาบางคนในโลกน้ีเปนผูมีญาณทัสสนะไม 
บริสุทธ์ิ ปฏิญาณวา เราเปนผูมีญาณทัสสนะบริสุทธ์ิ และวา ญาณทัสสนะของเราบริสุทธ์ิ  
ผุดผอง ไมเศราหมอง สาวกท้ังหลายยอมรูซ่ึงศาสดานั้นนั่นอยางนี้วา ศาสดาผูเจริญนี้แล  
เปนผูมีญาณทัสสนะไมบริสุทธ์ิ ปฏิญาณวาเราเปนผูมีญาณทัสสนะบริสุทธ์ิ และวา ญาณทัสสนะ 
ของเราบริสุทธ์ิ ผุดผองไมเศราหมอง ก็พวกเราน้ีแหละพงึบอกแกพวกคฤหัสถ ศาสดานั้นไม 
พึงมีความ พอใจ ก็ความไมพอใจใดแลจะพึงมี พวกเราจะพึงกลาวกะศาสดาน้ันดวยความ   ไมพอใจ 
นั้นอยางไร กศ็าสดาน้ันยอมนับถือบูชาเรา ดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ   และคิลานปจจยั 
เภสัชบริขาร ทานจักทํากรรมใดไว ทานกจ็ักปรากฏดวยกรรม   นั้นเอง ดูกรภกิษุท้ังหลาย สาวก 
ท้ังหลายยอมรักษาศาสดาเหน็ปานนั้นโดยญาณ ทัสสนะ ก็แล ศาสดาเหน็ปานนั้น ยอมหวังการ 
รักษา โดยญาณทัสสนะ จาก   สาวกท้ังหลาย    
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         ดูกรภกิษุท้ังหลาย ศาสดา ๕ จําพวกนี้แลมีปรากฏอยูในโลก   
         ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็เราเปนผูมีศีลบริสุทธ์ิ ปฏิญาณวา เราเปนผูมีศีล   บริสุทธ์ิ และวา  
ศีลของเราบริสุทธ์ิ ผุดผอง ไมเศราหมอง และสาวกท้ังหลาย   ยอมไมรักษาเราโดยศีล และเราก ็
ยอมไมหวังการรักษาโดยศีล จากสาวกท้ังหลาย    
         ดูกรภกิษุท้ังหลาย อนึง่ เราเปนผูมีอาชีวะบริสุทธ์ิ ...     
         ... เปนผูมีธรรมเทศนาบริสุทธ์ิ ...     
         ... เปนผูมีไวยากรณบริสุทธ์ิ ... 
         ... เปนผูมีญาณทัสสนะบริสุทธ์ิ ปฏิญาณวา เราเปนผูมีญาณทัสสนะ  บริสุทธ์ิ และวา  
ญาณทัสสนะของเราบริสุทธ์ิ ผุดผอง ไมเศราหมอง และ    สาวกท้ังหลายยอมไมรักษาเราโดยญาณ 
ทัสสนะ และเราก็ยอมไมหวงัการรักษาโดยญาณทัสสนะ จากสาวกท้ังหลาย     
         ดูกรภกิษุท้ังหลาย ขอท่ีบุคคลจะปลงชีวิตตถาคต ดวยความพยายามของ   ผูอ่ืนนั้น 
มิใชฐานะ มิใชโอกาส เพราะพระตถาคตทั้งหลาย ยอมไมปรินิพพานดวยความพยายามของ 
ผูอ่ืน 
         ดูกรภกิษุท้ังหลาย พวกเธอจงไปท่ีอยูตามเดิม พระตถาคตท้ังหลายอัน   พวกเธอไมตอง 
รักษา ฯ     
                                                            เร่ืองปลอยชางนาฬาคิรี     
         [๓๗๗] สมัยนั้น ในกรุงราชคฤห มีชางช่ือนาฬาคิรี เปนสัตวดุราย  ฆามนุษย คร้ัง 
นั้น พระเทวทัตเขาไปสูกรุงราชคฤหแลวไปยังโรงชางไดกลาวกะพวกควาญชางวา พนาย เรา 
เปนพระราชญาติ  สามารถจะแตงต้ังผูท่ีอยูในตําแหนง ต่าํไวในตําแหนงสูงได สามารถจะเพ่ิมได 
ท้ังเบ้ียเล้ียงและเงินเดือน พนาย ถา กระน้ันเวลาใดพระสมณโคดมทรงพระดําเนนิมาตรอกน้ี  
เวลานั้น พวกทานจง  ปลอยชางนาฬาคิรีเขาไปยังตรอกน้ี ควาญชางเหลานั้นรับคําพระเทวทัต 
แลว  
        คร้ันเวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงครองอันตรวาสกแลวทรงถือบาตร จีวร เสด็จเขาไป 
ยังกรุงราชคฤหพรอมกับภิกษุมากรูป ทรงพระดําเนินถึงตรอกนั้น ควาญชาง เหลานัน้ไดแลเห็น 
พระผูมีพระภาคทรงพระดําเนินถึงตรอกน้ัน จึงปลอยชางนาฬา  คิรีใหไปยังตรอกน้ัน  
        ชางนาฬาคิรีไดแลเห็นพระผูมีพระภาค ทรงพระดําเนนิมา  แตไกลเทียว แลวไดชูงวง หูชัน  
หางช้ี วิ่งร่ีไปทางพระผูมีพระภาค ภิกษเุหลานั้นไดแลเหน็ชางนาฬาคิรีวิ่งมาแตไกลเทียว แลว  
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ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา พระพุทธเจาขา ชางนาฬาคิรีนี้ดุราย หยาบชา ฆามนุษย เดิน 
เขามายังตรอก    นี้แลว ขอพระผูมีพระภาคจงเสด็จกลับเถิด ขอพระสุคตจงเสด็จกลับเถิด  
พระพุทธเจาขา   
         พระผูมีพระภาครับส่ังวา มาเถิด ภกิษุท้ังหลาย เธออยากลัวเลย ขอท่ี บุคคลจะปลง 
ชีวิตตถาคตดวยความพยายามของผูอ่ืนนั่นไมใชฐานะ ไมใชโอกาสเพราะพระตถาคตท้ังหลาย 
ยอมไมปรินิพพานดวยความพยายามของผูอ่ืน    
         แมคร้ังท่ีสอง ภิกษุเหลานั้น ...  
         แมคร้ังท่ีสาม ภิกษุเหลานั้นไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา พระพุทธเจาขา   ชางนาฬาคิรี 
นี้ ดุราย หยาบชา ฆามนุษย เดินเขามายังตรอกน้ีแลว ขอพระผูมี   พระภาคจงเสด็จกลับเถิด  
ขอพระสุคตจงเสด็จกลับเถิด พระพุทธเจาขา   
         พระผูมีพระภาครับส่ังวา มาเถิดภกิษท้ัุงหลาย อยากลัวเลย ขอท่ีบุคคล  จะปลงชีวิต 
ตถาคตดวยความพยายามของผูอ่ืน นั่นไมใชฐานะ ไมใชโอกาส    เพราะพระตถาคตทั้งหลาย 
ยอมไมปรินิพพานดวยความพยายามของผูอ่ืน ฯ  
         [๓๗๘] คราวนั้น คนท้ังหลาย หนีข้ึนไปอยูบนปราสาทบาง บนเรือน โลนบาง บน 
หลังคาบาง บรรดาคนเหลาน้ัน พวกท่ีไมมีศรัทธา ไมเล่ือมใส  ไรปญญา กลาวอยางนี้วา  
ชาวเราผูเจริญ พระมหาสมณโคดม พระรูปงาม จัก  ถูกชางเบียดเบียน   
         สวนพวกที่มีศรัทธา เล่ือมใส ฉลาด มีปญญา กลาวอยางนี้วา ชาวเรา ผูเจริญ ไม 
นานเทาไรนกั พระพุทธนาคจักทรงทําสงครามกับชาง    
         คร้ังน้ัน พระผูมีพระภาคทรงแผเมตตาจิตไปสูชางนาฬาคิรี     
         ลําดับนั้น ชางนาฬาคิรีไดสัมผัสพระเมตตาจิตของพระผูมีพระภาคแลว  ลดงวงลงแลว 
เขาไปทางพระผูมีพระภาค แลวไดยืนอยูตรงพระพักตรพระผูมีพระภาค   
         ขณะน้ัน พระผูมีพระภาคทรงยกพระหัตถขวาลูบกระพองชางนาฬาคิรี พลางตรัสกะชาง 
นาฬาคิรี ดวยพระคาถา วาดังนี้:    
         [๓๗๙] ดูกรกุญชร เจาอยาเขาไปหาพระพุทธนาค เพราะการเขาไปหา 
          พระพุทธนาคดวยวธกะจิตเปนเหตุแหงทุกข ผูฆาพระพุทธนาค    
          จากชาตนิี้ไปสูชาติหนาไมมีสุคติเลย เจาอยาเมา และอยา    
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          ประมาท เพราะคนเหลานั้น เปนผูประมาทแลว จะไปสูสุคติ   
          ไมได เจานี่แหละ จกัทําโดยประการท่ีจักไปสูสุคติได ฯ     
         [๓๘๐] ลําดับนั้น ชางนาฬาคิรีเอางวงลูบละอองธุลีพระบาทของพระผูมี พระภาคแลวพน 
ลงบนกระหมอม ยอตัวถอยออกไปช่ัวระยะท่ีแลเหน็พระผูมี   พระภาค ไปสูโรงชางแลวไดยืนอยู  
ณ ท่ีของตน     
         ก็แล ชางนาฬาคิรีเปนสัตวอันพระพุทธนาคทรงทรมานแลวดวยประการ    นั้น ฯ    
         [๓๘๑] สมัยนั้น คนท้ังหลายขับรองคาถานี้ วาดังนี:้    
          คนพวกหนึ่งยอมฝกชางและมา ดวยใชทอนไมบาง ใชขอบาง   
          ใชแสบาง สมเด็จพระพุทธเจาผูแสวงพระคุณใหญทรงทรมาน 
          ชางโดยมิตองใชทอนไม มิตองใชศัสตรา     
         คนท้ังหลายตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา พระเทวทัตนี้เปนคน    มีบาป ไมมีบุญ  
เพราะพยายามปลงพระชนมพระสมณโคดม ผูมีฤทธ์ิมากอยางนี้  มีอานภุาพมากอยางนี้ ลาภ 
สักการะของพระเทวทัตเส่ือม สวนลาภสักการะของ   พระผูมีพระภาคเจริญยิ่งข้ึน ฯ 
         [๓๘๒] สมัยตอมา พระเทวทัตเส่ือมลาภสักการะแลว พรอมท้ังบริษัท    ไดเทีย่วขอใน 
สกุลท้ังหลายมาฉัน ประชาชนท้ังหลายตางก็เพงโทษ ติเตียน   โพนทะนาวา ไฉนพระสมณะ 
เช้ือสายพระศากยบุตร จึงเท่ียวขอในสกุลท้ังหลาย    มาฉันเลา ของท่ีปรุงเสร็จแลวใครจะไมพอใจ  
ของท่ีดีใครจะไมชอบใจ  
         ภิกษุท้ังหลาย ไดยินพวกนัน้เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู พวกที่    เปนผูมักนอย  
... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระเทวทัตพรอม กับบริษัท จึงเท่ียวขอในสกุลท้ัง 
หลายมาฉันเลา แลวกราบทลูเร่ืองนั้นแดพระผูมี  พระภาค   
         พระผูมีพระภาค ... ตรัสถามวา ดูกรเทวทัต ขาววา เธอพรอมกับบริษัท    เท่ียวขอในสกุล 
ท้ังหลายมาฉัน จริงหรือ    
         พระเทวทัตทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา  
         พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียน ... คร้ันแลวทรงทําธรรมีกถารับส่ังกะ  ภิกษุท้ังหลายวา  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจกับัญญัติโภชนะสําหรับ   ๓ คนในสกุลแกภิกษุท้ังหลาย อาศัย 
อํานาจประโยชน ๓ ประการ คือ เพื่อขม   บุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูผาสุกของภิกษุผูมีศีลเปนที่  
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รัก ๑ เพื่ออนุเคราะหสกุลดวย หวังวา ภิกษท้ัุงหลายท่ีมีความปรารถนาลามกอยาอาศัยฝกฝายทําลาย 
สงฆ ๑ ในการ ฉันเปนหมู พงึปรับอาบัติตามธรรม ฯ 
                                                   เร่ืองวัตถุ ๕ ประการ   
         [๓๘๓] คร้ังนั้น พระเทวทัตเขาไปหาพระโกกาลิกะ พระกตโมรกติส สกะ พระขัณฑ 
เทวีบุตร พระสมุททัตตะ แลวไดกลาววา มาเถิดทานท้ังหลาย  พวกเราจักทําสังฆเภท จักร 
เภท แกพระสมณโคดม  
        เม่ือพระเทวทัตกลาวอยางนี้  แลวพระโกกาลิกะไดกลาววา พระสมณโคดมมีฤทธ์ิมาก  
มีอานุภาพมาก  พวกเราจักทําสังฆเภท จักรเภท แกพระสมณโคดมอยางไรได     
         พระเทวทัตกลาววา มาเถิดทานท้ังหลาย พวกเราจกัเขาไปเฝาพระสมณ  โคดม แลว 
ทูลขอวัตถุ ๕ ประการวา พระผูมีพระภาคตรัสคุณแหงความเปนผู มักนอย ความสันโดษ ความ 
ขัดเกลา ความกําจัด อาการทีน่าเล่ือมใส การไม   ส่ังสม การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย 
พระพุทธเจาขา วัตถุ ๕ ประการนี้    ยอมเปนไปเพื่อความเปนผูมักนอย ความเปนผูสันโดษ  
ความขัดเกลา ความกําจดั  อาการท่ีนาเล่ือมใส การไมส่ังสม การปรารภความเพียร โดยอเนก 
ปริยาย ขาพระพุทธเจา ขอประทานพระวโรกาส ภิกษุท้ังหลายพึงถือการอยูปาเปนวตัรตลอด ชีวิต  
รูปใดอาศัยบานอยู รูปนั้นพงึตองโทษ ภิกษุท้ังหลายพึงถือเท่ียวบิณฑบาตเปนวัตรตลอดชีวิต  
รูปใดยินดีกจินิมนต รูปนั้นพึงตองโทษ ภกิษุท้ังหลายพึงถือผาบังสุกุลเปนวัตรตลอดชีวิต รูปใด 
ยินดีคหบดีจวีร รูปนั้นพึงตองโทษ ภิกษุ   ท้ังหลายพึงถืออยูโคนไมเปนวัตรตลอดชีวติ รูปใดเขา 
อาศัยท่ีมุงท่ีบัง รูปนั้นพึงตอง โทษ ภิกษุท้ังหลายไมพึงฉันปลาและเนื้อตลอดชีวิต รูปใดฉันปลา 
และเนื้อ รูปนัน้พึงตองโทษ พระสมณโคดมจักไมทรงอนุญาตวัตถุ ๕ ประการนี้ แตพวกเรานั้น   
 จักใหประชาชนเช่ือถือวัตถุ ๕ ประการนี้  
         พระโกกาลิกะกลาววา ทานท้ังหลาย พวกเราสามารถเพ่ือทําสังฆเภทจักรเภท แก 
พระสมณโคดมดวยวัตถุ ๕ ประการนี้แน เพราะมนุษยท้ังหลายเล่ือมใส  ในความปฏิบัติเศรา 
หมอง ฯ 
        [๓๘๔] คร้ังนั้น พระเทวทัตพรอมกบับริษัทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค ถวายบังคมแลว 
นั่งอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง เม่ือนั่งเรียบรอยแลวไดกราบทูล  พระผูมีพระภาควา พระพุทธเจาขา 
พระผูมีพระภาคตรัสคุณแหงความเปนผูมักนอย    ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกาํจัด อาการ  
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ท่ีนาเล่ือมใส ความไมส่ังสม    การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย พระพุทธเจาขา วัตถุ ๕  
ประการนี้ ยอมเปนไปเพื่อความเปนผูมักนอย ความเปนผูสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด  
 อาการที่นาเล่ือมใส ความไมส่ังสม การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย   ขาพระพทุธเจา  
 ขอประทานพระวโรกาส ภกิษุท้ังหลายพึงถือการอยูปาเปนวัตรตลอดชีวิต รูปใดอาศัยบานอยู  
 รูปนั้นพึงตองโทษ ภิกษุท้ังหลายพึงถือเท่ียว   บิณฑบาตเปนวัตรตลอดชีวิต รูปใดยินดีกิจนิมนต  
 รูปนั้นพึงตองโทษ ภิกษุ  ท้ังหลายพึงถือผาบังสุกุลเปนวัตรตลอดชีวิต รูปใดยนิดีคหบดีจีวร รูป 
นั้นพึงตองโทษภิกษุท้ังหลายพึงถือการอยูโคนไมเปนวตัรตลอดชีวิต รูปใดเขาอาศัยท่ีมุงท่ีบัง รูป     
 นั้นพึงตองโทษ ภิกษุท้ังหลายไมพึงฉันปลาและเนื้อตลอดชีวิต รูปใดฉันปลาและ  เนือ้ รูปนั้นพึง 
 ตองโทษ  
         พระผูมีพระภาครับส่ังวา อยาเลย เทวทัต ภกิษใุดปรารถนา ภิกษนุั้น จงถือการอยูปา 
เปนวัตร รูปใดปรารถนา จงอยูในบาน รูปใดปรารถนา จงถือ  เท่ียวบิณฑบาตเปนวัตร รูปใด 
ปรารถนา จงยนิดีกิจนิมนต รูปใดปรารถนา จง   ถือผาบังสุกุลเปนวัตร รูปใดปรารถนา จงยนิด ี
คหบดีจวีร เราอนุญาตโคนไมเปน   เสนาสนะ ๘ เดือน เราอนุญาตปลาและเนื้อท่ีบริสุทธ์ิโดย 
สวนสาม คือ ไมไดเห็น  ไมไดยิน ไมรังเกยีจ    
         คร้ังน้ัน พระเทวทัตคิดวา พระผูมีพระภาคไมทรงอนุญาต วัตถุ ๕ ประการ   นี้ จงึ 
ราเริงดีใจพรอมกับบริษัทลุกจากอาสนะ ถวายบังคมพระผูมีพระภาค ทําประทักษณิ แลว 
กลับไป ฯ   
                                                  พระเทวทัตโฆษณาวัตถุ ๕ ประการ     
         [๓๘๕] ตอมา พระเทวทัตพรอมกับบริษัทเขาไปสูกรุงราชคฤหแลว ประกาศให 
ประชาชนเขาใจวัตถุ ๕ ประการวา ทานท้ังหลาย พวกอาตมาเขาไปเฝา  พระสมณโคดมทูลขอวัตถุ  
๕ ประการวา พระพุทธเจาขา พระผูมีพระภาคตรัสคุณ แหงความเปนผูมักนอย ... การปรารภความ 
เพียร โดยอเนกปริยาย พระพุทธเจาขา  วตัถุ ๕ ประการนี้ ยอมเปนไปเพ่ือความเปนผูมักนอย 
... การปรารภความเพียร  โดยอเนกปริยาย ขาพระพุทธเจาขอประทานพระวโรกาส ภิกษุท้ังหลาย 
พึงถืออยูปาเปนวัตรตลอดชีวิต รูปใดอาศยับานอยู รูปนั้นพึงตองโทษ ... ภิกษุท้ังหลาย ไมพึงฉัน 
ปลาและเนื้อตลอดชีวิต รูปใดฉันปลาและเนื้อ รูปนั้นพึงตองโทษ วัตถุ  ๕ ประการนี้  
พระสมณโคดมไมทรงอนุญาต แตพวกอาตมาสมาทานประพฤติตาม   วัตถุ ๕ ประการนี้ ฯ  
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         [๓๘๖] บรรดาประชาชนเหลานั้น พวกท่ีไมมีศรัทธา ไมเล่ือมใส ไรปญญา    กลาว 
อยางนี้วา พระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตรเหลานี้ เปนผูกาํจัด มีความ    ประพฤติขัดเกลา สวน 
พระสมณโคดมประพฤติมักมาก ยอมคิดเพื่อความมักมาก     
         สวนพวกที่มีศรัทธา เล่ือมใส เปนผูฉลาด มีปญญา ยอมเพงโทษ ติเตียน   โพนทะนาวา  
ไฉนพระเทวทัตจึงไดพยายามเพ่ือทําลายสงฆ เพื่อทําลายจักรเลา  ภิกษท้ัุงหลายไดยินพวกนั้น 
เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาท่ีเปนผูมักนอย    ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา 
ไฉนพระเทวทัตจึงไดพยายามเพ่ือทํา  ลายสงฆ เพื่อทําลายจักร แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผู 
มีพระภาค    
         พระผูมีพระภาค ... ทรงสอบถามวา ดูกรเทวทัต ขาววา เธอพยายามเพ่ือทําลายสงฆ 
เพื่อทําลายจักร จริงหรือ  
         พระเทวทัตทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา  
         พระผูมีพระภาคตรัสวา อยาเลย เทวทัต เธออยาชอบใจการทําลายสงฆ    เพราะการ 
ทําลายสงฆมีโทษหนกันัก ผูใดทําลายสงฆผูพรอมเพรียงกันยอมประสพ    โทษต้ังกปั ยอมไหม 
ในนรกตลอดกัป สวนผูใดสมานสงฆผูแตกกันแลวใหพรอม    เพรียงกัน ยอมประสพบุญอัน 
ประเสริฐ ยอมบรรเทิงในสวรรคตลอดกัป อยาเลย เทวทัต เธออยาชอบใจการทําลายสงฆเลย  
เพราะการทําลายสงฆมีโทษ    หนักนัก ฯ 
         [๓๘๗] คร้ังนั้นเปนเวลาเชา ทานพระอานนทนุงอันตรวาสก ถือบาตร   จีวร เขาไป 
บิณฑบาตยังกรุงราชคฤห พระเทวทัตไดพบทานพระอานนทกําลังเท่ียว   บิณฑบาตในกรุงราชคฤห  
จึงเขาไปหาทานพระอานนท แลวไดกลาววา ทาน   อานนท ตั้งแตวนันี้เปนตนไป ผมจักทําอุโบสถ  
จักทําสังฆกรรม แยกจากพระผูมี   พระภาค แยกจากภิกษุสงฆ คร้ันทานพระอานนทเท่ียว 
บิณฑบาตในกรุงราชคฤห   แลว เวลาปจฉาภัตร กลับจากบิณฑบาตเขาเฝาพระผูมีพระภาค ถวาย 
บังคม นั่ง ณ   ท่ีควรสวนขางหน่ึง เม่ือนั่งเรียบรอยแลวจึงกราบทูลวา พระพุทธเจาขา เม่ือเชานี้  
 ขาพระพุทธเจานุงอันตรวาสก ถือบาตร และจีวร เขาไปบิณฑบาตยังกรุงราชคฤห    พระเทวทัต 
 พบขาพระพทุธเจากําลังเท่ียวบิณฑบาตในกรุงราชคฤห แลวเขามาหา ขาพระพุทธเจา คร้ันแลว 
 กลาววา ทานอานนท ตั้งแตวันนี้เปนตนไป ผมจักทํา อุโบสถ จักทําสังฆกรรม แยกจากพระผูมี 
 พระภาค แยกจากภกิษุสงฆ วันนีพ้ระเทวทัตจักทําลายสงฆ พระพุทธเจาขา     
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         ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทราบเร่ืองนั้นแลว ทรงเปลงอุทานในเวลา  นั้น  
วาดังนี:้    
         [๓๘๘] ความดี คนดีทํางาย ความดี คนช่ัวทํายาก ความชั่ว    
          คนช่ัวทํางาย แตอารยชน ทําความช่ัวไดยาก ฯ   
                                                          ทุติยภาณวาร จบ  
                                                                __________________    
                                                          พระเทวทัตหาพรรคพวก 
         [๓๘๙] คร้ังนั้น ถึงวันอุโบสถ พระเทวทัตลุกจากอาสนะ ประกาศให ภกิษุท้ังหลาย 
จับสลากวา ทานท้ังหลาย พวกเราเขาไปเฝาพระสมณโคดมแลวทูลขอวัตถุ ๕ ประการวา  
พระพุทธเจาขา พระผูมีพระภาคตรัสคุณแหงความเปนผู    มักนอย ... การปรารภความเพียรโดย 
อเนกปริยาย วตัถุ ๕ ประการนี้ ยอมเปน ไปเพ่ือความเปนผูมักนอย ... การปรารภความเพียร  
โดยอเนกปริยาย ขาพระพุทธเจา    ขอประทานพระวโรกาส ภิกษุท้ังหลายพึงถืออยูปาเปนวัตรตลอด 
ชีวิต รูปใด   อาศัยบานอยู รูปนั้นพึงตองโทษ ... ภิกษุท้ังหลายไมพึงฉันปลาและเนื้อตลอดชีวิต  
 รูปใดพึงฉันปลาและเนื้อ รูปนั้นพึงตองโทษ วัตถุ ๕ ประการนี้ พระสมณโคดม ไมทรงอนุญาต 
 แตพวกเรานัน้ยอมสมาทาน ประพฤติตามวัตถุ ๕ ประการนี้ วัตถุ    ๕ ประการนี้ ชอบแกทาน 
 ผูใด ทานผูนัน้จงจับสลาก ฯ     
         [๓๙๐] สมัยนั้น พระวชัชีบุตรชาวเมืองเวสาลี ประมาณ ๕๐๐ รูป เปน    พระบวชใหม  
และรูพระธรรมวินัยนอย พวกเธอจับสลากดวยเขาใจวา นี้ธรรม  นี้วินยั นี้สัตถุศาสน ลําดับนั้น  
พระเทวทัตทําลายสงฆแลว พาภิกษุประมาณ๕๐๐ รูป หลีกไปทางคยาสีสะประเทศ ฯ  
         [๓๙๑] คร้ังนั้น พระสารีบุตรพระโมคคัลลานะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค ถวายบังคมนั่ง 
ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง เม่ือทานพระสารีบุตรนั่งเรียบรอยแลว ได   กราบทูลวา พระพุทธเจาขา พระ 
เทวทัตทําลายสงฆแลว พาภกิษุประมาณ ๕๐๐ รูปหลีกไปทางคยาสีสะประเทศ   
         พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรสารีบุตร โมคคัลลานะ พวกเธอจักมีความ   การุญในภกิษุใหม 
เหลานั้นมิใชหรือ พวกเธอจงรีบไป ภิกษุเหลานั้นกําลังจะถึง  ความยอยยับ    
         พระสารีบุตร พระโมคคัลลานะทูลรับสนองพระพุทธพจนแลว ลุกจาก  อาสนะถวายบังคม 
พระผูมีพระภาค ทําประทักษณิแลวเดินทางไปคยาสีสะประเทศ ฯ  
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                                                เร่ืองภิกษุรูปหนึ่ง  
         [๓๙๒] สมัยนั้น ภิกษรูุปหนึ่งยนืรองไหอยูไมไกลพระผูมีพระภาค จึง  พระผูมีพระภาค 
ตรัสถามภิกษนุั้นวา ดูกรภกิษุ เธอรองไหทําไม  
         ภิกษนุั้นกราบทูลวา พระพุทธเจาขา พระสารีบุตร พระโมคคัลลานะเปนอัครสาวกของ 
พระผูมีพระภาค ไปในสํานักพระเทวทัต คงจะชอบใจธรรมของพระเทวทัต 
         พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุ ขอท่ีสารีบุตรโมคคัลลานะ จะพึงชอบ   ใจธรรมของ 
เทวทัต นัน่มิใชฐานะ มิใชโอกาส แตเธอท้ังสองไปเพ่ือซอมความ เขาใจกะภกิษุ ฯ     
                                            พระอัครสาวกพาภิกษุ ๕๐๐ กลับ     
         [๓๙๓] สมัยนั้น พระเทวทัตอันบริษทัหมูใหญแวดลอม แลวนั่งแสดง    ธรรมอยู เธอได 
เห็นพระสารีบุตร พระโมคคัลลานะ มาแตไกล จึงเตือนภกิษุ   ท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เหน็ 
ไหม ธรรมเรากลาวดแีลว พระสารีบุตร  โมคคัลลานะอัครสาวกของพระสมณโคดม พากัน 
มาสูสํานักเรา ตองชอบใจธรรม ของเรา เมื่อพระเทวทัตกลาวอยางนีแ้ลว พระโกกาลิกะ ไดกลาว 
กะพระเทวทัตวา ทานเทวทัต ทานอยาไววางใจพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ เพราะเธอ   
 ท้ังสองมีความปรารถนาลามก ลุอํานาจแกความปรารถนาลามก พระเทวทัตกลาววา  อยาเลย 
 คุณ ทานท้ังสองมาดี เพราะชอบใจธรรมของเรา  
         ลําดับนั้น ทานพระเทวทัตนิมนตทานพระสารีบุตรดวยอาสนะก่ึงหนึ่งวา มาเถิด ทานสารี 
บุตร นิมนตนัง่บนอาสนะนี้ ทานพระสารีบุตรหามวา อยาเลยทานแลวถืออาสนะแหงหนึ่งนั่ง  
ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง แมทานพระมหาโมคคัลลานะ    ก็ถืออาสนะแหงหนึ่งนั่ง ณ ที่ควรสวนขาง 
หนึ่ง ลําดับนัน้ พระเทวทัตแสดงธรรม กถาใหภกิษุท้ังหลายเหน็แจง สมาทาน อาจหาญ ราเริง 
หลายราตรี แลวเช้ือเชิญ ทานพระสารีบุตรวา ทานสารีบุตร ภิกษุสงฆปราศจากถีนมิทธะแลว  
ธรรมีกถา ของภิกษุท้ังหลายจงแจมแจงกะทาน เราเม่ือยหลังจักเอน ทานพระสารีบุตรรับคํา  
 พระเทวทัตแลว ลําดับนั้น พระเทวทัตปูผาสังฆาฏิ ๔ ช้ัน แลวจําวัตรโดยขางเบ้ืองขวา เธอเหน็ด 
 เหนื่อยหมดสติสัมปชัญญะ ครูเดียวเทานั้น ก็หลับไป ฯ 
         [๓๙๔] คร้ังนั้น ทานพระสารีบุตรกลาวสอน พรํ่าสอนภิกษุท้ังหลายดวยธรรมีกถาอัน 
เปนอนุศาสนีเจือดวยอาเทสนาปาฏิหาริยทานพระมหาโมคคัลลานะ   กลาวสอน พรํ่าสอน ภิกษ ุ
ท้ังหลายดวยธรรมีกถาอันเปนอนุศาสนีเจือดวยอิทธิปาฏิหาริย ขณะเม่ือภิกษเุหลานัน้อันทานพระ 
สารีบุตรกลาวสอนอยู พรํ่าสอนอยูดวยอนศุาสนีเจือดวยอาเทศนาปาฏิหาริย และอันทานพระมหา  
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โมคคัลลานะกลาว สอนอยู พรํ่าสอนอยู ดวยอนุศาสนเีจอืดวยอิทธิปาฏิหาริย ดวงตาเห็นธรรม 
ท่ี   ปราศจากธุลี ปราศจากมลทินไดเกดิข้ึนวา ส่ิงใดส่ิงหนึ่งมีความเกิดข้ึนเปนธรรมดา  ส่ิงนั้นท้ังหมด 
มีความดับเปนธรรมดา ท่ีนั้น ทานพระสารีบุตรเรียกภกิษท้ัุงหลาย  มาวา ทานท้ังหลาย เราจักไป 
เฝาพระผูมีพระภาค ผูใดชอบใจธรรมของพระผูมี    พระภาคนั้น ผูนัน้จงมา   
         คร้ังน้ัน พระสารีบุตร และพระโมคคัลลานะ พาภกิษุ ๕๐๐ รูปน้ันเขา   ไปทางพระเวฬวุัน     
         คร้ังน้ัน พระโกกาลิกะปลุกพระเทวทัตใหลุกข้ึนดวยคําวาทานเทวทัต ลุก ข้ึนเถิด  
พระสารีบุตร พระโมคคัลลานะพาภิกษุเหลานั้นไปแลว เราบอกทานแลว    มิใชหรือวา อยาไววางใจ 
พระสารีบุตรพระโมคคัลลานะ เพราะเธอทั้งสองมีความ    ปรารถนาลามก ถึงอํานาจความปรารถนา 
ลามก     
         คร้ังน้ัน โลหิตรอนไดพุงออกจากปากพระเทวทัต ในท่ีนั้นเอง ฯ 
         [๓๙๕] คร้ังนั้น พระสารีบุตรพระโมคคัลลานะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค ถวายบังคมนั่ง 
ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง เม่ือทานพระสารีบุตรนั่งเรียบรอยแลว ได   กราบทูลพระผูมีพระภาควา  
พระพุทธเจาขา ขอประทานพระวโรกาส ภิกษุท้ังหลาย    ผูประพฤติตามภิกษุผูทําลาย พึงอุปสมบท 
ใหม    
         พ. อยาเลย สารีบุตร เธออยาพอใจการอุปสมบทใหมของพวกภกิษุผู ประพฤตติามภิกษ ุ
ผูทําลายเลย ดกูรสารีบุตร ถาเชนนั้น เธอจงใหพวกภิกษผูุ    ประพฤติตามภิกษุผูทําลายแสดงอาบัติ 
ถุลลัจจัย ก็เทวทัตปฏิบัติแกเธออยางไร    
         ส. พระพุทธเจาขา พระผูมีพระภาคทรงแสดงธรรมีกถาใหภิกษท้ัุงหลาย  เหน็แจง สมา 
ทาน อาจหาญ ราเริง ตลอดราตรีเปนอันมาก แลวไดรับส่ังกะ  ขาพระพทุธเจาวา ดกูรสารีบุตร 
ภิกษุสงฆปราศจากถีนมิทธะแลว ธรรมีกถาของภิกษุ   ท้ังหลายจงแจมแจงแกเธอ เราเม่ือยหลัง ดงันี้  
ฉันใด พระเทวทัต ก็ไดปฏิบัติ ฉันนั้นเหมือนกัน พระพุทธเจาขา ฯ  
         [๓๙๖] คร้ังนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เร่ืองเคย 
มีมาแลว มีสระใหญอยูในราวปา ชางท้ังหลายอาศัยสระนั้นอยู   และพวกมันพากันลงสระน้ัน  
เอางวงถอนเงาและรากบัวลางใหสะอาดจนไมมีตม   แลวเค้ียวกลืนกินเงาและรากบัวนั้น เงาและ 
รากบัวนัน้ ยอมบํารุงวรรณะและกําลังของชางเหลานั้น และชางเหลานัน้ก็ไมเขาถึงความตาย หรือ 
ความทุกขปางตาย   มีขอนั้นเปนเหตุ ดกูรภกิษุท้ังหลาย สวนลูกชางตัวเล็กๆ เอาอยางชางใหญ 
เหลานั้น    และพากนัลงสระนั้น เอางวงถอนเงาและรากบัวแลวไมลางใหสะอาดเค้ียวกลืน กินท้ังท่ีมี  
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ตม เงาและรากบัวนัน้ ยอมไมบํารุงวรรณะและกําลังของลูกชางเหลานัน้   และพวกมันยอมเขา 
ถึงความตาย หรือความทุกขปางตาย มีขอนั้นเปนเหตุดกูรภิกษุท้ังหลาย เทวทัตเลียนแบบเรา 
จักตายอยางคนกําพรา อยางนั้น เหมือนกนั ฯ    
         พระผูมีพระภาคไดตรัสประพันธคาถา วาดังนี้: 
         [๓๙๗] เม่ือชางใหญคุมฝูง ขุดดิน กนิเงาบัวอยูในสระใหญ ลูกชาง 
          กินเงาบัวท้ังท่ีมีตมแลวตาย ฉันใด เทวทัตเลียนแบบเราแลว   
          จักตายอยางคนกําพรา ฉันนั้น ฯ     
                                                  องคแหงทูต   
         [๓๙๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๘ ควรทําหนาท่ีทูต องค ๘ เปนไฉน 
คือ ภิกษใุนธรรมวินัยนี้  
         ๑. รับฟง 
         ๒. ใหผูอ่ืนฟง    
         ๓. กําหนด  
         ๔. ทรงจาํ  
         ๕. เขาใจความ  
         ๖. ใหผูอ่ืนเขาใจความ  
         ๗. ฉลาดตอประโยชนและมิใชประโยชน 
         ๘. ไมกอความทะเลาะ 
         ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๘ นีแ้ล ควรทําหนาท่ีทูต ฯ    
         [๓๙๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย สารีบุตรผูประกอบดวยองค ๘ ควรทําหนาท่ี ทูต องค ๘  
เปนไฉน คือ: 
         ๑. สารีบุตรเปนผูรับฟง 
         ๒. ใหผูอ่ืนฟง    
         ๓. กําหนด  
         ๔. ทรงจาํ  
         ๕. เขาใจความ  
         ๖. ใหผูอ่ืนเขาใจความ   
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         ๗. ฉลาดตอประโยชนและมิใชประโยชน 
         ๘. ไมกอความทะเลาะ 
         ดูกรภกิษุท้ังหลาย สารีบุตรผูประกอบดวยองค ๘ นี้แล ควรทํา   หนาท่ีทูต     
         พระผูมีพระภาคตรัสประพันธคาถา วาดังนี:้    
         [๔๐๐] ภกิษุใด เขาไปสูบริษัทท่ีพูดคําหยาบกไ็มสะทกสะทาน    
         ไมยังคําพูดใหเสีย ไมปกปดขาวสาสนพูดจนหมดความสงสัย  
         และถูกถามก็ไมโกรธ ภิกษุผูเชนนั้นแล ยอมควรทําหนาท่ีทูต ฯ 
                                         พระเทวทัตจักเกดิในอบาย   
         [๔๐๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เทวทัตมีจิตอันอสัทธรรม ๘ ประการครอบงํา ย่ํายีแลว  
จักเกดิในอบาย ตกนรกช่ัวกปัชวยเหลือไมได อสัทธรรม   ๘ ประการ เปนไฉน คือ     
         ๑. เทวทัตมีจิตอันลาภครอบงํา ย่ํายีแลว จักเกิดในอบายตกนรก ตัง้อยูตลอดกัป  
ชวยเหลือไมได   
         ๒. เทวทัตมีจิตอันความเส่ือมลาภครอบงํา ย่ํายแีลว ...     
         ๓. เทวทัตมีจิตอันยศครอบงํา ย่ํายีแลว ... 
         ๔. เทวทัตมีจิตอันความเส่ือมยศครอบงํา ย่ํายแีลว ... 
         ๕. เทวทัตมีจิตอันสักการะครอบงํา ย่าํยีแลว ... 
         ๖. เทวทัตมีจิตอันความเส่ือมสักการะครอบงํา ย่ํายแีลว ... 
         ๗. เทวทัตมีจิตอันความปรารถนาลามกครอบงํา ย่ํายีแลว ...   
         ๘. เทวทัตมีจิตอันความเปนมิตรช่ัวครอบงํา ย่ํายีแลวจักเกิดในอบาย   ตกนรก ตัง้อยู 
ตลอดกัป ชวยเหลือไมได   
         ดูกรภกิษุท้ังหลาย เทวทัตมีจิตอันอสัทธรรม ๘ ประการนีแ้ล ครอบงํา    ย่ํายแีลว จักเกิด 
ในอบาย ตกนรก ตั้งอยูตลอดกัป ชวยเหลือไมได    
         ดีละ ภกิษุท้ังหลาย ภิกษุพึงครอบงํา ย่ํายี ลาภท่ีเกิดข้ึนแลวอยู   
         ... ความเส่ือมลาภท่ีเกิดข้ึนแลวอยู    
         ... ยศท่ีเกิดข้ึนแลวอยู     
         ... ความเส่ือมยศท่ีเกิดขึน้แลวอยู     
         ... สักการะท่ีเกิดข้ึนแลวอยู      
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         ... ความเส่ือมสักการะที่เกิดข้ึนแลวอยู     
         ... ความปรารถนาลามกท่ีเกิดข้ึนแลวอยู  
         ภิกษพุึงครอบงํา ย่ํายี ความเปนมิตรลามกท่ีเกิดข้ึนแลวอยู ดูกรภกิษุ    ท้ังหลาย ก็ภิกษ ุ
อาศัยอํานาจประโยชนอะไร จึงครอบงํา ย่ํายี ลาภท่ีเกดิข้ึน แลวอยู  
         ... ความเส่ือมลาภท่ีเกิดข้ึนแลวอยู    
         ... ยศท่ีเกิดข้ึนแลวอยู     
         ... ความเส่ือมยศท่ีเกิดขึน้แลวอยู     
         ... สักการะท่ีเกิดข้ึนแลวอยู     
         ... ความเส่ือมสักการะที่เกิดข้ึนแลวอยู     
         ... ความปรารถนาลามกท่ีเกิดข้ึนแลวอยู  
         ภิกษุครอบงํา ย่ํายี ความเปนมิตรลามกท่ีเกิดข้ึนแลวอยู  
         ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็เม่ือภิกษนุั้นไมครอบงําลาภท่ีเกิดข้ึนแลวอยู อาสวะ    ท้ังหลาย ท่ีทํา 
ความคับแคนและรุมรอนพงึเกิดข้ึน เม่ือครอบงํา ย่ํายี ลาภท่ีเกดิข้ึนแลวอยู อาสวะเหลานั้น 
ท่ีทําความคับแคนและรุมรอน ยอมไมมีแกเธอ ดวย   อาการอยางนี้  
         ก็เม่ือเธอไมครอบงําความเส่ือมลาภท่ีเกิดข้ึนแลวอยู ...     
         ... ยศท่ีเกิดข้ึนแลวอยู ... 
         ... ความเส่ือมยศท่ีเกิดขึน้แลวอยู ... 
         ... สักการะท่ีเกิดข้ึนแลวอยู ... 
         ... ความเส่ือมสักการะที่เกิดข้ึนแลวอยู  ...     
         ... ความปรารถนาลามกท่ีเกิดข้ึนแลวอยู ...   
         เม่ือเธอไมครอบงําความมีมิตรช่ัวท่ีเกดิข้ึนแลวอยู อาสวะท้ังหลาย ท่ีทํา   ความคับแคน 
และรุมรอน พงึเกิดข้ึน 
         ... ครอบงํา ย่ํายี ความเสื่อมลาภท่ีเกิดข้ึนแลวอยู ...  
         ... ครอบงํา ย่ํายี ความมมิีตรลามกท่ีเกดิข้ึนแลวอยู อาสวะเหลาน้ันท่ีทําความคับแคน 
และรุมรอน ยอมไมมีแกเธอ ดวยอาการอยางนี้    
         ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุอาศัยอํานาจประโยชนนีแ้ล พึงครอบงํา ย่ํายี   ลาภท่ีเกดิข้ึนแลวอยู   
         ... ความเส่ือมลาภท่ีเกิดข้ึนแลวอยู ...      
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         ... ยศท่ีเกิดข้ึนแลวอยู ... 
         ... ความเส่ือมยศท่ีเกิดขึน้แลวอยู ... 
         ... สักการะท่ีเกิดข้ึนแลวอยู ... 
         ... ความเส่ือมสักการะที่เกิดข้ึนแลวอยู ... 
         ... ความปรารถนาลามกท่ีเกิดข้ึนแลวอยู ...   
         พึงครอบงํา ย่ํายี ความมีมิตรช่ัวที่เกิดข้ึนแลวอยู 
         เพราะเหตุนั้นแล ภิกษท้ัุงหลาย พวกเธอพึงศึกษาวา พวกเราจักครอบงํา  ย่ํายีลาภท่ีเกดิ 
ข้ึนแลวอยู   
         ... ความเส่ือมลาภท่ีเกิดข้ึนแลวอยู    
         ... ยศท่ีเกิดข้ึนแลวอยู     
         ... ความเส่ือมยศท่ีเกิดขึน้แลวอยู     
         ... สักการะท่ีเกิดข้ึนแลวอยู     
         ... ความเส่ือมสักการะที่เกิดข้ึนแลวอยู     
         ... ความปรารถนาลามกท่ีเกิดข้ึนแลวอยู  
         พวกเราจักครอบงํา ย่ํายี ความมีมิตรลามกท่ีเกิดข้ึนแลวอยู ดูกรภกิษุ  ท้ังหลาย  
         พวกเธอพึงศึกษาอยางนี้แล ฯ     
         [๔๐๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เทวทัตมีจติอันอสัทธรรม ๓ ประการ    ครอบงํา ย่ํายี จักเกดิ 
ในอบาย ตกนรก ตั้งอยูตลอดกัป ชวยเหลือไมไดอสัทธรรม ๓ ประการ เปนไฉน คือ:    
         ๑. ความปรารถนาลามก  
         ๒. ความมีมิตรช่ัว   
         ๓. พอบรรลุคุณวิเศษเพียงค่ันตํ่า ก็เลิกเสีย ในระหวาง    
         ดูกรภกิษุท้ังหลาย เทวทัตมีจิตอันอสัทธรรม ๓ ประการนีแ้ล ครอบงํา   ย่ํายี จกัเกิดใน 
อบาย ตกนรก ตั้งอยูตลอดกปั ชวยเหลือไมได   
                                                          นิคมคาถา 
         [๔๐๓] ใครๆ จงอยาเกดิเปนคนปรารถนาลามก ในโลก ทานท้ังหลายจง 
         รูจักเทวทัตนั้นตามเหตุแมนี้วา มีคติเหมือนคติของคนปรารถนา     
          ลามก เทวทัตปรากฏวา เปนบัณฑิต รูกันวาเปนผูอบรมตนแลว   
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         เราก็ไดทราบวาเทวทัตต้ังอยูดุจผูรุงเรืองดวยยศ เธอส่ังสมความ 
         ประมาทเบียดเบยีนตถาคตนั้น จึงตกนรกอเวจี มีประตูถึง ๔ ประตู  
         อันนากลัว ก็ผูใดประทุษรายตอผูไมประทุษราย ผูไมทําบาปกรรม  
         บาปยอมถูกตองเฉพาะผูนั้น ผูมีจิตประทุษราย ไมเอ้ือเฟอ 
         ผูใดต้ังใจประทุษรายมหาสมุทร ดวยยาพิษเปนหมอๆ ผูนั้นไมควร 
         ประทุษรายดวยยาพิษนั้นเพราะมหาสมุทรเปนส่ิงท่ีนากลัวฉันใด  
         ผูใดเบียดเบียนตถาคตผูเสด็จไปดีแลว มีพระทัยสงบดวย 
         กลาวติเตียน การกลาวติเตียนในตถาคตนั้นฟงไมข้ึน ฉันนั้น    
         เหมือนกนั ภิกษุผูดําเนนิตามมรรคาของพระพุทธเจา หรือสาวก     
         ของพระพุทธเจาพระองคใด พึงถึงความส้ินทุกข บัณฑิตพึง  
         กระทําพระพุทธเจา หรือสาวกของพระพุทธเจา ผูเชนนั้น 
         ใหเปนมิตร และพึงคบหาทาน ฯ     
                                                           สังฆราชี     
         [๔๐๔] คร้ังนั้น ทานพระอุบาลีเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถวายบังคม   แลวนั่ง ณ ท่ีควร 
สวนขางหนึ่ง เม่ือทานพระอุบาลีนั่งเรียบรอยแลวไดกราบทูลวา พระพุทธเจาขา พระองคตรัสวา  
สังฆราชี สังฆราชี ดังนี้ ดวยเหตุเพยีงเทาไรเปน  สังฆราชี แตไมเปนสังฆเภท ดวยเหตเุพียง 
เทาไร เปนท้ังสังฆราชี และสังฆเภท 
         พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอุบาลี ฝายหนึ่งมีภิกษหุนึ่งรูป ฝายหนึ่งมี ๒ รูป รูปท่ี ๔  
ประกาศใหจับสลากวา นี้ธรรม นี้วินยั นี้สัตถุศาสน ทานท้ังหลายจงจับสลากนี้ จงชอบใจ 
สลากนี้ ดูกรอุบาลี แมดวยเหตุอยางนี้ เปน    สังฆราชี แตไมเปนสังฆเภท    
         ดูกรอุบาลี ฝายหนึ่งมีภกิษุ ๒ รูป ฝายหน่ึงก็มี ๒ รูป รูปท่ี ๕ ประกาศ ใหจับสลากวา  
นี้ธรรม นี้วินัย นี้สัตถุศาสน ทานท้ังหลายจงจับสลากน้ี จงชอบใจ   สลากนี้ ดูกรอุบาลี แมดวย 
เหตุอยางนี้ก็เปนสังฆราชี แตไมเปนสังฆเภท     
         ดูกรอุบาลี ฝายหนึ่งมีภกิษุ ๒ รูป ฝายหน่ึงมี ๓ รูป รูปท่ี ๖ ประกาศ   ใหจับสลากวา  
นี้ธรรม นี้วินัย นี้สัตถุศาสน ทานท้ังหลายจงจับสลากน้ี จง   ชอบใจสลากน้ี ดูกรอุบาลี แมดวย 
เหตุอยางนี้ก็เปนสังฆราชี แตไมเปนสังฆเภท     
         ดูกรอุบาลี ฝายหนึ่งมีภกิษุ ๓ รูป ฝายหน่ึงก็มี ๓ รูป รูปท่ี ๗   ประกาศใหจับสลากวา  
นี้ธรรม นี้วินัย นี้สัตถุศาสน ทานท้ังหลายจงจับสลากน้ีจงชอบใจสลากน้ี ดูกรอุบาลี แมดวย 
เหตุอยางนี้ ก็เปนสังฆราชี แตไมเปนสังฆเภท   
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         ดูกรอุบาลี  ฝายหนึ่งมีภกิษุ ๓ รูป ฝายหน่ึงก็มี  ๓ รูป รูปท่ี ๗ ประกาศใหจับสลากวา 
นี้ธรรม  นี้วินยั  นี้สัตถุศาสน  ทานทั้งหลายจงจับสลากนี้  จงชอบใจสลากน้ี  ดูกรอุบาลี แมดวย 
เหตุอยางนี้  ก็เปนสังฆราชี  แตไมเปนสังฆเภท 
        ดูกรอุบาลี ฝายหนึ่งมีภกิษุ ๓ รูป ฝายหน่ึงมี ๔ รูป รูปท่ี ๘ ประกาศ   ใหจับสลากวา  
นี้ธรรม นี้วินัย นี้สัตถุศาสน ทานท้ังหลายจงจับสลากน้ี จงชอบใจ   สลากนี้ ดูกรอุบาลี แมดวย 
เหตุอยางนี้ ก็เปนสังฆราชี แตไมเปนสังฆเภท    
         ดูกรอุบาลี ฝายหนึ่งมีภกิษุ ๔ รูป ฝายหน่ึงมี ๔ รูป รูปท่ี ๙ ประกาศ   ใหจับสลากวา 
นี้ธรรม นี้วินัย นี้สัตถุศาสน ทานท้ังหลายจงจับสลากน้ีจงชอบใจสลากน้ี ดูกรอุบาลี แมดวย 
เหตุอยางนี้แล เปนท้ังสังฆราชี และสังฆเภท     
         ดูกรอุบาลี ภิกษุ ๙ รูป หรือเกินกวา ๙ รูป เปนท้ังสังฆราชี และสังฆเภท            
         ดูกรอุบาลี ภิกษณุีทําลายสงฆยอมไมได แตพยายามเพ่ือจะทําลายได   
         สิกขมานา ก็ทําลายสงฆไมได    
         สามเณรก็ทําลายสงฆไมได  
         สามเณรีก็ทําลายสงฆไมได 
         อุบาสกก็ทําลายสงฆไมได  
         อุบาสิกาก็ทําลายสงฆไมได แตพยายามเพื่อจะทําลายได     
         ดูกรอุบาลี ภิกษุปกตัตตะ มีสังวาสเสมอกัน อยูในสีมาเดียวกัน ยอม ทําลายสงฆได ฯ 
                                                                   สังฆเภท 
         [๔๐๕] ทานพระอุบาลีทูลถามวา พระพุทธเจาขา พระองคตรัสวา  สังฆเภท สังฆเภท  
ดังนี้ ดวยเหตุเพียงเทาไร สงฆจึงแตก  
         พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอุบาลี ภกิษุท้ังหลายในธรรมวินัยนี้     
         ๑. ยอมแสดงอธรรมวา เปนธรรม  
         ๒. ยอมแสดงธรรมวา เปนอธรรม  
         ๓. ยอมแสดงส่ิงไมเปนวินยัวา เปนวินัย     
         ๔. ยอมแสดงวินยัวา ไมเปนวินยั   
         ๕. ยอมแสดงคําอันตถาคตมิไดตรัสภาษิตไววา เปนคําอันตถาคตตรัส ภาษิตไว  
         ๖. ยอมแสดงคําอันตถาคตตรัสภาษิตไววา เปนคําอันตถาคตมิไดตรัส  ภาษิตไว   
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         ๗. ยอมแสดงกรรมอันตถาคตมิไดประพฤติมาวา เปนกรรมอันตถาคต ประพฤติมา 
         ๘. ยอมแสดงกรรมอันตถาคตประพฤติมาวา เปนกรรมอันตถาคตมิได   ประพฤติมา 
         ๙. ยอมแสดงส่ิงท่ีตถาคตมิไดบัญญัติไววา เปนส่ิงท่ีตถาคตบัญญัติไว  
         ๑๐. ยอมแสดงส่ิงท่ีตถาคตบัญญัติไววา เปนส่ิงท่ีตถาคตมิไดบัญญัติไว 
         ๑๑. ยอมแสดงอนาบัตวิา เปนอาบัติ  
         ๑๒. ยอมแสดงอาบัติวา เปนอนาบัติ  
         ๑๓. ยอมแสดงอาบัติเบาวา เปนอาบัติหนัก 
         ๑๔. ยอมแสดงอาบัตหินักวา เปนอาบัติเบา 
         ๑๕. ยอมแสดงอาบัตมิีสวนเหลือวา เปนอาบัติหาสวนเหลือมิได 
         ๑๖. ยอมแสดงอาบัติหาสวนเหลือมิไดวา เปนอาบัตมีิสวนเหลือ 
         ๑๗. ยอมแสดงอาบัตช่ัิวหยาบวา เปนอาบัติไมช่ัวหยาบ    
         ๑๘. ยอมแสดงอาบัติไมช่ัวหยาบวา เปนอาบัติช่ัวหยาบ    
         พวกเธอยอมประกาศใหแตกแยกกนั ดวยวัตถุ ๑๘ ประการนี้ ยอมแยก ทําอุโบสถ แยก 
ทําปวารณา แยกทําสังฆกรรม 
         ดูกรอุบาลี ดวยเหตุเพยีงเทานี้แล สงฆเปนอันแตกกันแลว     
                                                  สังฆสามัคคี   
         [๔๐๖] ทานพระอุบาลีทูลถามวา พระพุทธเจาขา พระองคตรัสวา  สังฆสามัคคี สังฆ 
สามัคคี ดังนี้ ดวยเหตุเพียงเทาไรสงฆจึงพรอมเพรียงกัน    
         พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอุบาลี ภกิษุท้ังหลายในธรรมวินัยนี้     
         ๑. ยอมแสดงส่ิงท่ีไมเปนธรรมวา ไมเปนธรรม 
         ๒. ยอมแสดงส่ิงท่ีเปนธรรมวา เปนธรรม  
         ๓. ยอมแสดงส่ิงท่ีมิใชวินัยวา มิใชวินัย   
         ๔. ยอมแสดงส่ิงท่ีเปนวินัยวา เปนวนิัย     
         ๕. ยอมแสดงคําอันตถาคตมิไดตรัสภาษิตไววา เปนคําอันตถาคตมิได    ตรัสภาษิตไว   
         ๖. ยอมแสดงคําอันตถาคต ตรัสภาษิตไววา เปนคําอันตถาคตตรัส   ภาษิตไว  
         ๗. ยอมแสดงกรรมอันตถาคตมิไดประพฤติมาวา เปนกรรมอันตถาคต   มิไดประพฤติมา 
         ๘. ยอมแสดงกรรมอันตถาคตประพฤติมาแลววา เปนกรรมอันตถาคต    ประพฤติมาแลว   
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         ๙. ยอมแสดงส่ิงท่ีตถาคต มิไดบัญญัติไววา เปนส่ิงท่ีตถาคตมิได บัญญัติไว     
         ๑๐. ยอมแสดงส่ิงท่ีตถาคตบัญญัติไววา เปนส่ิงท่ีตถาคตบัญญัติไว 
         ๑๑. ยอมแสดงอนาบัตวิา เปนอนาบัติ 
         ๑๒. ยอมแสดงอาบัติวา เปนอาบัติ   
         ๑๓. ยอมแสดงอาบัติเบาวา เปนอาบัติเบา  
         ๑๔. ยอมแสดงอาบัตหินักวา เปนอาบัติหนัก     
         ๑๕. ยอมแสดงอาบัตมิีสวนเหลือวา เปนอาบัติมีสวนเหลือ 
         ๑๖. ยอมแสดงอาบัติหาสวนเหลือมิไดวา เปนอาบัตหิาสวนเหลือมิได 
         ๑๗. ยอมแสดงอาบัตช่ัิวหยาบวา เปนอาบัติช่ัวหยาบ  
         ๑๘. ยอมแสดงอาบัติไมช่ัวหยาบวา เปนอาบัติไมช่ัวหยาบ 
         พวกเธอยอมไมประกาศใหแตกแยกกันดวยวัตถุ ๑๘ ประการนี้ ยอมไม  แยกทําอุโบสถ  
ยอมไมแยกทําปวารณา ยอมไมแยกทําสังฆกรรม    
         ดูกรอุบาลี ดวยเหตุเพยีงเทานี้แล สงฆเปนอันพรอมเพรียงกนั ฯ    
         [๔๐๗] ทานพระอุบาลีทูลถามวา พระพุทธเจาขา ก็ภิกษุนัน้ทําลายสงฆ ผูพรอมเพรียง 
กันแลว จะไดรับผลอยางไร 
         พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอุบาลี ภกิษุทําลายสงฆผูพรอมเพรียงกันแลว ยอมไดรับผล 
ช่ัวราย ตั้งอยูช่ัวกัป ยอมไหมในนรกตลอดกัป ฯ 
                                                          นิคมคาถา 
         [๔๐๘] ภิกษุทําลายสงฆ ตองเกิดในอบาย ตกนรก อยูช่ัวกปั  
         ภิกษุผูยนิดีในการแตกพวก ไมตั้งอยูในธรรม ยอมเส่ือมจาก    
         ธรรมอันเกษมจากโยคะ ภกิษุทําลายสงฆผูพรอมเพรียงกันแลว 
         ยอมไหมในนรกตลอดกัป ฯ   
         [๔๐๙] ทานพระอุบาลีทูลถามวา พระพุทธเจาขา ก็ภิกษุสมานสงฆท่ี แตกกนัแลวให 
พรอมเพรียงกนั จะไดรับผลอยางไร     
         พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอุบาลี ภกิษุสมานสงฆท่ีแตกกนัแลวให  พรอมเพรียงกัน  
ยอมไดบุญอันประเสริฐ ยอมบรรเทิงในสรวงสวรรคตลอดกัป ฯ  
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                                                  นิคมคาถา 
         [๔๑๐] ความพรอมเพรียงของหมู เปนเหตุแหงสุข และการ    
         สนับสนุนผูพรอมเพรียงกัน ก็เปนเหตุแหงสุข ภกิษผูุยินดีใน 
         ความพรอมเพรียงต้ังอยูในธรรม ยอมไมเส่ือมจากธรรมอัน เกษม 
         จากโยคะ ภกิษุสมานสงฆ ใหพรอมเพรียงกันแลว  ยอมบรรเทิง 
         ในสรวงสวรรคตลอดกัป ฯ   
                                         ผูทําลายสงฆตองเกิดในอบาย     
         [๔๑๑] ทานพระอุบาลีทูลถามวา มีหรือ พระพุทธเจาขา ภิกษุผูทํา  ลายสงฆตองเกิดใน 
อบาย ตกนรก อยูช่ัวกปั ชวยเหลือไมได     
         พระผูมีพระภาคตรัสวา มี อุบาลี ภิกษุผูทําลายสงฆ ตองเกิดในอบาย ตกนรก อยูช่ัวกัป 
ชวยเหลือไมได  
         อุ. และมีหรือ พระพุทธเจาขา ภิกษุผูทําลายสงฆ ไมตองเกิดในอบาย ไมตกนรก  
อยูช่ัวกปั พอชวยเหลือได     
         พ. มี อุบาลี ภิกษุผูทําลายสงฆ ไมตองเกิดในอบาย ไมตกนรก อยู ช่ัวกัป พอชวย 
เหลือได   
         อุ. พระพุทธเจาขา ก็ภกิษุผูทําลายสงฆ ตองเกิดในอบาย ตกนรก อยูช่ัวกัป ชวยเหลือ 
ไมได เปนไฉน     
         พ. ดูกรอุบาลี ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมแสดงอธรรมวา เปนธรรม มีความเหน็ในธรรม 
นั้นวาเปนอธรรม มีความเหน็ในความแตกกันวาเปนอธรรม   อําพรางความเหน็ อําพรางความถูกใจ  
อําพรางความชอบใจ อําพรางความจริง    ยอมประกาศใหจับสลากวา นี้ธรรม นี้วินัย นี้สัตถุศาสน  
ทานท้ังหลายจงจับ   สลากนี้ จงชอบใจสลากน้ี   
         ดูกรอุบาลี ภิกษุผูทําลายสงฆแมนี้แล ตองเกิดในอบาย ตกนรก อยู   ช่ัวกัป ชวยเหลือ 
ไมได  
         อนึ่ง อุบาลี ภิกษยุอมแสดงอธรรมวา เปนธรรม มีความเหน็ในธรรม  นั้นวาเปนอธรรม 
มีความเหน็ในความแตกกันวาเปนธรรม อําพรางความเหน็   อําพรางความถูกใจ อําพรางความ 
ชอบใจ อําพรางความจริง ยอมประกาศใหจับสลากวา นีธ้รรม นี้วินัย นี้สัตถุศาสน ทานท้ังหลาย 
จงจับสลากน้ี จงชอบ   ใจสลากนี้  
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         ดูกรอุบาลี ภิกษุผูทําลายสงฆนี้แล ตองเกิดในอบาย ตกนรก อยูช่ัว  กัป ชวยเหลือ 
ไมได 
         อนึ่ง อุบาลี ภิกษยุอมแสดงอธรรมวาเปนธรรม มีความเหน็ในธรรม นั้นวาเปนอธรรม  
มีความสงสัยในความแตกกนั อําพรางความเห็น อําพราง   ความถูกใจ อําพรางความชอบใจ  
อําพรางความจริง ยอมประกาศใหจับสลากวา นี้ธรรม นีว้ินัย นี้สัตถุศาสน ทานท้ังหลายจงจับ 
สลากนี้ จงชอบใจสลากน้ี     
         ดูกรอุบาลี ภิกษุผูทําลายสงฆแมนี้แล ตองเกิดในอบาย ตกนรก   อยูช่ัวกัป ชวยเหลือ 
ไมได   
         อนึ่ง อุบาลี ภิกษยุอมแสดงอธรรมวาเปนธรรม มีความเหน็ในอธรรม  นั้นวาเปนธรรม 
มีความเหน็ในการแตกกันวาเปนอธรรม ...  
         ... มีความเห็นในอธรรมนั้นวาเปนธรรมมีความสงสัยในความแตกกัน ...  
         ... มีความสงสัยในอธรรมน้ัน มีความเห็นในความแตกกนัวาเปน อธรรม ... 
         ... มีความสงสัยในอธรรมน้ันมีความเห็นในความแตกกนัวาเปนธรรม ...  
         ... มีความสงสัยในอธรรมน้ัน มีความสงสัยในความแตกกัน อําพราง ความเห็น อําพราง 
ความถูกใจ อําพรางความชอบใจ อําพรางความจริง ยอม   ประกาศใหจบัสลากวา นี้ธรรม นี้วินัย  
นี้สัตถุศาสน ทานท้ังหลายจงจับ  สลากนี้ จงชอบใจสลากน้ี   
         ดูกรอุบาลี ภิกษุผูทําลายสงฆแมนี้แล ตองเกิดในอบาย ตกนรก อยู   ช่ัวกัป ชวยเหลือ 
ไมได  
         อนึ่ง อุบาลี ภิกษยุอมแสดงธรรมวาเปนอธรรม ... ยอมแสดงส่ิงมิใช วินยัวาเปนวินยั  
ยอมแสดงวินยัวามิใชวนิัย ยอมแสดงคําอันตถาคตมิไดตรัส   ภาษิตไว วาเปนคําอันตถาคตตรัส 
ภาษิตไว ยอมแสดงคําอันตถาคตตรัสภาษิตไว วาเปนคําอันตถาคตมิไดตรัสภาษิตไว ยอมแสดง 
กรรมอันตถาคตมิไดประพฤติมาวา   เปนกรรมอันตถาคตประพฤติมาแลว ยอมแสดงกรรมอันตถาคต 
ประพฤติมาแลว  วาเปนกรรมอันตถาคตมิไดประพฤตมิาแลว ยอมแสดงส่ิงท่ีตถาคตมิไดบัญญัติ 
ไว วาเปนส่ิงท่ีตถาคตบัญญัติไว ยอมแสดงส่ิงท่ีตถาคตบัญญัติไววาเปนส่ิงท่ีตถาคตมิ  ไดบัญญัติ 
ไว ยอมแสดงอนาบัติวาเปนอาบัติ ยอมแสดงอาบัติวาเปนอนาบัติ ยอม    แสดงอาบัตเิบาวาเปน 
อาบัติหนัก ยอมแสดงอาบัตหินักวาเปนอาบัติเบา ยอมแสดง อาบัติมีสวนเหลือวาเปน 
อาบัติหาสวนเหลือมิได ยอมแสดงอาบัติหาสวนเหลือมิได   วาเปนอาบัติมีสวนเหลือ ยอมแสดง  
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อาบัติช่ัวหยาบวาเปนอาบัติไมช่ัวหยาบ ยอมแสดงอาบัติไมช่ัวหยาบวาเปนอาบัติช่ัวหยาบ  
มีความเหน็ในธรรมนั้นวาเปนอธรรม    มีความเหน็ในความแตกกนัวาเปนอธรรม มีความเหน็ใน 
ธรรมนั้นวาเปนอธรรม มีความเห็นในความแตกกันวาเปนธรรม มีความเห็นในธรรมนั้นวาเปน 
อธรรม มี  ความสงสัยในความแตกกนั มีความเห็นในธรรมนั้นวาเปนธรรม มีความเหน็ในความ 
แตกกนัวาเปนอธรรม มีความเห็นในธรรมนั้นวาเปนธรรม มีความสงสัยใน  ความแตกกัน มีความ 
สงสัยในธรรมน้ัน มีความเหน็ในความแตกกันวาเปนอธรรม   มีความสงสัยในธรรมน้ัน มีความ 
เห็นในความแตกกันวาเปนธรรม มีความสงสัย   ในธรรมน้ัน มีความสงสัยในความแตกกัน  
อําพรางความเห็น อําพรางความถูก  ใจ อําพรางความชอบใจ อําพรางความจริง ยอมประกาศให 
จับสลากวา นีธ้รรมนี้วินยั นีสั้ตถุศาสน ทานท้ังหลายจงจบัสลากน้ี จงชอบใจสลากน้ี   
         ดูกรอุบาลี ภิกษุผูทําลายสงฆแมนี้แล ตองเกิดในอบาย ตกนรก อยู   ช่ัวกัป ชวยเหลือ 
ไมได  
                                            ผูทําลายสงฆไมตองเกิดในอบาย   
         [๔๑๒] ทานพระอุบาลีทูลถามวา พระพุทธเจาขา ก็ภิกษุผูทําลายสงฆ  ไมตองเกิดในอบาย  
ไมตกนรก อยูช่ัวกัป พอชวยเหลือได เปนไฉน    
         พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอุบาลี ภกิษุในธรรมวินัยนีย้อมแสดงอธรรมวา  เปนธรรม  
มีความเหน็ในอธรรมนั้นวาเปนธรรม มีความเห็นในความแตกกันวา   เปนธรรม ไมอําพรางความเหน็  
ไมอําพรางความถูกใจ ไมอําพรางความชอบใจ ไมอําพรางความจริง ยอมประกาศใหจบัสลากวา  
นี้ธรรม นี้วินัย นี้สัตถุศาสน   ทานทั้งหลายจงจับสลากน้ี จงชอบใจสลากน้ี 
         ดูกรอุบาลี ภิกษุผูทําลายสงฆแมนี้แล ไมตองเกิดในอบาย ไมตกนรก  อยูช่ัวกัป  
พอชวยเหลือได    
         อนึ่ง อุบาลี ภิกษยุอมแสดงธรรมวาเปนอธรรม ... ยอมแสดงอาบัติช่ัว   หยาบวาเปนอาบัต ิ
ไมช่ัวหยาบ มีความเหน็ในธรรมน้ันวาเปนธรรม มีความเห็นใน  ความแตกกันวาเปนธรรม ไม 
อําพรางความเห็น ไมอําพรางความถูกใจ ไมอําพราง  ความชอบใจ ไมอําพรางความจริง ยอม 
ประกาศใหจับสลากวา นี้ธรรม นี้วินยั  นี้สัตถุศาสน ทานท้ังหลาย จงจบัสลากน้ี จงชอบใจ 
สลากนี้  
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         ดูกรอุบาลี ภิกษุผูทําลายสงฆแมนี้แล ไมตองเกิดในอบาย ไมตกนรก  อยูช่ัวกัป  
พอชวยเหลือได ฯ  
                                                ตติยภาณวาร จบ   
                                        สงฆเภทขันธกะ ท่ี ๗ จบ  
                        ______________________________ 
                                        หัวขอประจําขันธกะ     
         [๔๑๓] เร่ืองพระพุทธเจาประทับท่ีอนุปยนิคม เร่ืองศากยกุมารผูมีช่ือเสียง เร่ืองพระ 
อนุรุทธะสุขุมาลชาติไมปรารถนาจะทรงผนวช เร่ืองไถ หวาน ไขน้ํา ถอน  หญา เกีย่วขาว ขนขาว 
ตั้งลอม นวดขาว สงฟาง โปรยขาวลีบ ขนข้ึนฉางเร่ืองการงาน  ไมส้ินสุด มารดา บิดา ปูยา  
ตายาย ตายไปหมด เร่ืองพระภัททิยะ พระอนุรุทธะ   พระอานนท พระภคัคุ พระกิมพิละ  
สําคัญพระองควาเปนศากยะ เร่ืองพระพุทธเจา   ประทับท่ีเมืองโกสัมพี เร่ืองพระเทวทัตเส่ือมจาก 
ฤทธ์ิ เร่ืองกักกธุะโกฬยิบุตรตาย   เร่ืองประกาศพระเทวทัต เร่ืองปลงพระชนมพระชนก เร่ืองสง 
บุรุษ เร่ืองกล้ิงศิลาเร่ืองปลอยชางนาฬาคิรี เร่ืองอํานาจประโยชน ๓ ประการ เร่ืองวัตถุ ๕  
ประการ เร่ืองทําลายสงฆมีโทษหนกั เร่ืองพระเทวทัตทําลายสงฆ เร่ืองใหภกิษุผูประพฤติตามภิกษุ    
 ผูทําลายสงฆแสดงอาบัติถุลลัจจัย เร่ืององค ๘ สามเร่ือง เร่ืองอสัทธรรม ๓ ประการ เร่ืองสังฆราชี  
 เร่ืองสังฆเภท ฯ     
                                                          หัวขอประจําขันธกะ จบ    
                                                                    _____________________    
                                                                  วตัตขันธกะ    
                                                            เร่ืองพระอาคันตุกะ    
         [๔๑๔] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจา ประทับอยู ณ พระเชตวัน  อารามของ 
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี คร้ังนั้นพระอาคันตุกะ สวม    รองเทาเขาไปสูอารามก็มี  
กั้นรมเขาไปสูอารามก็มี คลุมศีรษะเขาไปสูอารามก็มี พาด  จีวรบนศีรษะเขาไปสูอารามก็มี ลางเทา 
ดวยน้ําฉันก็มี ไมไหวภกิษุเจาถ่ินผูแกพรรษา กวาก็มี ไมถามเสนาสนะก็มี มีพระอาคนัตุกะรูปหนึ่ง  
ถอดล่ิมแลวผลักบานประตู  เขาไปสูวิหารท่ีไมมีใครอยูโดยพลัน งูตกจากเบ้ืองบนลงมาท่ีคอของเธอ  
เธอกลัว    รองข้ึนสุดเสียง ภกิษุท้ังหลายรีบเขาไปถามวา ทานรองสุดเสียงทําไม เธอจึงบอก  เร่ืองนั้น  
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แกภกิษุท้ังหลาย บรรดาภกิษุท่ีเปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน   โพนทะนาวา ไฉน พระ 
อาคันตุกะจึงสวมรองเทาเขาไปสูอารามก็มี กั้นรมเขาไปสู  อารามก็มี คลุมศีรษะเขาไปสูอารามก็มี  
พาดจวีรบนศีรษะเขาไปสูอารามก็มี    ลางเทาดวย น้ําฉันก็มี ไมไหวภิกษุเจาถ่ินผูแกพรรษากวาก็มี  
ไมถามเสนาสนะก็มี    แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค  
         พระผูมีพระภาค ... ทรงสอบถามวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ขาววาภิกษุอาคันตุกะ  สวมรองเทา 
เขาไปสูอารามก็มี กั้นรมเขาไปสูอารามก็มี คลุมศีรษะเขาไปสูอารามก็มี   พาดจวีรบนศีรษะเขาไป 
สูอารามก็มี ลางเทาดวยน้ําฉันก็มี ไมไหวภกิษุเจาถ่ินผูแก   พรรษากวากมี็ ไมถามเสนาสนะก็มี  
จริงหรือ     
         ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพทุธเจาขา  
         พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ไฉนภกิษุอาคันตุกะ   จึงได 
สวมรองเทาเขาไปสูอารามก็มี กั้นรมเขาไปสูอารามก็มี คลุมศีรษะเขาไป    สูอารามก็มี พาดจวีร 
บนศีรษะเขาไปสูอารามก็มี ลางเทาดวยน้ําฉันก็มี ไมไหวภิกษุ    เจาถ่ินผูแกพรรษากวาก็มี ไมถาม 
เสนาสนะก็มี ดูกรภกิษุท้ังหลาย การกระทําของภิกษุเหลานั้นนั่น ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของ 
ชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส ... คร้ันแลวทรงทําธรรมีกถารับส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เพราะ 
เหตุนั้นแล   เราจักบัญญัติวัตรแกภกิษุอาคันตุกะท้ังหลาย โดยประการที่ภิกษุอาคันตุกะท้ังหลาย  จะพึง 
ประพฤติเรียบรอย ฯ  
                                                                 อาคันตุกวัตร   
         [๔๑๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุอาคันตุกะคิดวา จกัเขาไปสูอารามเดี๋ยวนี้  พึงถอดรองเทา 
เคาะ แลวถือไปตํ่าๆ ลดรม เปดศีรษะ ลดจวีรบนศีรษะลงไวท่ีบา ไม    ตองรีบรอน พึงเขาไปสูอาราม 
ตามปกติ เม่ือเขาไปสูอารามพึงสังเกตวา ภกิษุเจาถ่ิน   ประชุมกันท่ีไหน ภิกษเุจาถ่ินประชุมกันท่ีใด  
คือ ท่ีโรงฉัน มณฑป หรือโคนไม พึง   ไปท่ีนั่น วางบาตรไวท่ีแหงหนึ่ง วางจวีรไวท่ีแหงหนึ่ง  
พึงถืออาสนะท่ีสมควรนั่ง พงึ  ถามถึงน้ําฉัน พึงถามถึงน้ําใชวา ไหนนํ้าฉัน ไหนน้ําใช ถาตองการ 
น้ําฉัน พึงตักน้าํ  ฉันหาดื่ม ถาตองการน้ําใช พึงตักน้ําใชมาลางเทา เม่ือลางเทา พึงรดน้ําดวยมือ 
ขาง  หนึ่ง พึงลางเทาดวยมือขางหนึ่ง รดน้าํดวยมือใด ไมพึงลางเทาดวยมือนั้น พึงถาม  ถึงผาเช็ด 
รองเทาแลวจึงเช็ดรองเทา เม่ือจะเช็ดรองเทา พึงใชผาแหงเช็ดกอน ใช  ผาเปยกเชด็ทีหลัง พึงซัก 
ผาเช็ดรองเทาบิดแลวผ่ึงไวท่ีควรแหงหนึ่ง ถาภิกษุเจาถ่ินแกพรรษากวา พึงอภิวาท ถาออนพรรษากวา   
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พึงใหเธออภิวาท พึงถามถึงเสนาสนะ วา เสนาสนะไหนถึงแกผม พึงถามถึงเสนาสนะท่ีมีภกิษุอยู  
หรือท่ีไมมีภกิษุอยู พึง ถามถึงโคจรคาม พึงถามถึงอโคจรคาม พึงถามถึงสกุลท้ังหลายท่ีไดรับสมมติ 
วาเปนเสกขะ พึงถามถึงท่ีถายอุจจาระ พึงถามถึงท่ีถายปสสาวะ พึงถามถึงน้ําฉัน พึงถามถึง น้ําใช  
พึงถามถึงไมเทา พึงถามถึงกติกาสงฆท่ีตัง้ไววา ควรเขาเวลาเทาไร ควรออก    เวลาเทาไร ถาวิหาร 
ไมมีภิกษุอยู พงึเคาะประตูรออยูสักครูหนึ่งแลวถอดล่ิมผลักบานประตู ยืนอยูขางนอกแลดูใหท่ัว  
ถาวิหารรก หรือเตียงซอนอยูบนเตียง หรือต่ังซอนอยูบนตั่ง เสนาสนะมีละอองจับอยูเบ้ืองบน 
ถาอุตสาหะอยู พึงชําระเสีย เม่ือจะชําระวิหาร พึงขนเครื่องลาดพ้ืนออกไปวางไวท่ีควรแหงหนึ่ง 
กอน พึงขนเขียง   รองเทาเตียงออกไปวางไวท่ีควรแหงหนึ่ง พึงขนฟกูและหมอนออกไปวางไวท่ีควร    
 แหงหนึ่ง พึงขนผานิสีทนะและผาปูนอนออกไปวางไวท่ีควรแหงหนึง่ เตียง ตั่ง อัน   ภิกษพุึงยกตํ่าๆ  
 ทําใหเรียบรอย อยาใหครูดสี กระทบบานและกรอบประตู ขนไป วางไวท่ีควรแหงหนึ่ง กระโถน 
 พึงขนออกไปวางไวท่ีควรแหงหนึ่ง พนักอิงพึงขนออกไปวางไวท่ีควรแหงหนึ่ง ถาในวหิารมีหยาก 
 เยื่อ พึงกวาดแตเพดานลงมากอน พึงเช็ด   กรอบหนาตาง ประตูและมุมหอง ถาฝาทาน้ํามันข้ึนรา  
 พึงเอาผาชุบน้าํบิดแลวเช็ดถาพื้นทาสีดําข้ึนรา พึงเอาผาชุบน้ําบิดแลวเช็ด ถาพื้นไมไดทา พึงเอา 
น้ําพรมแลวกวาด ดวยคิดวาอยาใหฝุนกลบวิหาร พึงเกบ็กวาดหยากเยื่อไปท้ิงเสีย ณ ท่ีควรแหง 
หนึ่ง เคร่ืองลาดพ้ืน พึงผ่ึงแดดชําระเคาะปด แลวขนกลับไปปูไวตามเดมิ เขียง   รองเทาเตียง  
พึงผ่ึงแดด ขัด เช็ดแลวขนกลับต้ังไวตามเดมิ เตียง ตั่ง พึงผ่ึงแดด ขัดสี เคาะ ยกตํ่าๆ ทําใหดี  
อยาใหครูดสี กระทบบานและกรอบประตู ขนกลับต้ังไว  ตามเดิม ฟูกและหมอนตากแหงแลว 
เคาะปดใหสะอาด ขนกลับวางไวตามเดิม ผา ปูนั่งและผาปูนอนตากแหงแลว สลัดใหสะอาด 
ขนกลับปูไวตามเดิม กระโถน   พนักอิง ตากแลว พึงเช็ด ขนกลับไปต้ังไวตามเดิม พึงเก็บบาตร 
จีวร เม่ือเก็บบาตร   พึงเอามือขางหนึ่งจับบาตร เอามือขางหนึ่งลูบคลําใตเตียงหรือใตตั่ง แลวเก็บ 
บาตรแตอยาเก็บบาตรบนพ้ืนท่ีปราศจากเคร่ืองรอง เม่ือเก็บจีวร พึงเอามือขางหนึ่งถือจีวร เอามือ 
ขางหนึ่งลูบราวจวีรหรือสายระเดียง พึงทําชายไวขางนอก ขนดไวขางใน เก็บ    จวีร ถามีลมเจือ 
ดวยผงคลีพัดมาทางทิศตะวนัออก พึงปดหนาตางดานตะวันออก    ถามีลมเจือดวยผงคลีพัดมาทาง 
ทิศตะวนัตก พึงปดหนาตางดานตะวันตก ถามีลมเจือ    ดวยผงคลีพัดมาทางทิศเหนอื พึงปดหนาตาง 
ดานเหนือ ถามีลมเจือดวยผงคลีพัดมาทางทิศใต พึงปดหนาตางดานใต ถาฤดูหนาว กลางวัน 
พึงเปดหนาตาง กลางคืนพึงปด ถาฤดูรอน กลางวันพึงปดหนาตาง กลางคืนพึงเปด ถาบริเวณ  



พระวนิัยปฎก เลม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หนาท่ี 147 
ซุมน้ํา โรงฉัน โรงไฟ  วัจจกฎีุรก พึงปดกวาดเสีย ถาน้ําฉัน น้ําใชไมมี พึงจัดต้ังไว ถาน้ํา 
ในหมอชําระไมมี  พึงตักน้ํามาไวในหมอชําระ 
         ดูกรภกิษุท้ังหลาย นีแ้ล เปนวัตรของภิกษุอาคันตุกะท้ังหลายซ่ึงภิกษุอาคัน    ตุกะท้ังหลาย 
พึงประพฤติเรียบรอย ฯ  
                                                         อาวาสิกวัตร    
         [๔๑๖] สมัยนั้น ภิกษเุจาถ่ินเห็นพระอาคันตุกะแลว ไมปูอาสนะ ไมตั้งน้ําลางเทา 
ไมตั้งต่ังรองเทา ไมตั้งกระเบื้องเช็ดเทาไว ไมลุกรับบาตร จีวร ไมถาม ดวยน้ําฉัน ไมถามดวย 
น้ําใช ไมไหวพระอาคันตุกะแมผูแกกวา ไมจัดเสนาสนะให   บรรดาภิกษุท่ีเปนผูมักนอย ...  
ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน ภกิษุเจาถ่ิน   เหน็พระอาคันตุกะแลว จึงไมปูอาสนะ 
ไมตั้งน้ําลางเทา ไมตั้งต่ังรองเทา ไมตั้งกระเบื้องเช็ดเทา ไมลุกรับบาตร จีวร ไมถามดวยน้ําฉัน  
ไมถามดวยน้ําใช ไมไหว พระอาคันตุกะผูแกกวา ไมจัดเสนาสนะให จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแด 
พระผูมีพระภาค   
         พระผูมีพระภาค ... ทรงสอบถามวา ดูกรภกิษุท้ังหลายขาววา ... จริงหรือ 
         ภิกษเุหลานั้นกราบทูลวา จริง พระพทุธเจาขา 
         พระผูมีพระภาคทรงติเตียน ... คร้ันแลวทรงทําธรรมีกถารับส่ังกะภิกษุ ท้ังหลายวา ดูกรภิกษ ุ
ท้ังหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจัก บัญญัติวตัรแกภกิษุเจาถ่ินท้ังหลาย โดยประการท่ีภกิษุเจาถ่ิน 
ท้ังหลายจะพึงประพฤติเรียบรอย ฯ     
         [๔๑๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุเจาถ่ินเห็นภิกษุอาคันตุกะผูแกกวาแลว พึงปูอาสนะ  
พึงต้ังน้ําลางเทา ตั่งรองเทา กระเบ้ืองเช็ดเทา พึงลุกรับบาตร จีวร พึง   ถามดวยน้ําฉัน พึงถาม 
ดวยน้ําใช ถาอุตสาหะ พึงเช็ดรองเทา เม่ือจะเช็ดรองเทาพึงใชผาแหงเช็ดกอนใชผาเปยกเช็ด 
ทีหลัง พึงซักผาเช็ดรองเทาบิดแลวผ่ึงไว ณ ท่ีควรแหงหนึง่ พึงอภิวาท ภกิษุอาคันตุกะผูแกกวา 
พึงจัดเสนาสนะถวายวา    เสนาสนะน่ันถึงแกทาน พึงบอกเสนาสนะท่ีมีภิกษุอยู หรือไมมีภิกษุอยู  
พึงบอกโคจรคามพึงบอกอโจรคาม พึงบอกสกุลท่ีเปนเสกขะสมมติ พึงบอกท่ีถายอุจจาระ พึงบอก 
 ท่ีถายปสสาวะ พึงบอกน้ําฉัน พึงบอกน้ําใช พึงบอกไมเทา พึงบอกกติกาสงฆท่ีตั้งไววา  เวลานี ้
 ควรเขา เวลานี้ควรออก ถาภิกษุอาคันตุกะออนพรรษากวา พึงนั่งบอกวา  ทานจงวางบาตรท่ีนั่น  
 จงวางจวีรท่ีนัน่ จงนั่งอาสนะนี้ พึงบอกน้ําฉัน พึงบอกน้ําใช  พึงบอกผาเช็ดรองเทา พงึแนะนํา 
 ภิกษุอาคันตุกะใหอภวิาท พงึบอกเสนาสนะวา เสนาสนะนั่นถึงแกทาน พึงบอกเสนาสนะท่ีมี  
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 ภิกษุอยู หรือไมมีภิกษุอยู พงึบอก โคจรคาม พึงบอกอโคจรคาม พึงบอกสกุลท่ีเปนเสกขะสมมติ  
 พึงบอกท่ีถายอุจจาระ    พึงบอกท่ีถายปสสาวะ พึงบอกน้ําฉัน พึงบอกน้ําใช พึงบอกไมเทา  
 พึงบอกกติกา  สงฆท่ีตั้งไววา เวลานี้ควรเขา เวลานี้ควรออก    
         ดูกรภกิษุท้ังหลาย นีแ้ล เปนวัตรของภิกษเุจาถ่ินท้ังหลายซ่ึงภิกษเุจาถ่ิน ท้ังหลาย 
พึงประพฤติเรียบรอย ฯ 
                                                           คมิกวตัร     
         [๔๑๘] สมัยนั้น ภิกษผูุเตรียมจะไปไมเก็บเคร่ืองไม เคร่ืองดิน เปดประตู   หนาตางท้ิงไว  
ไมมอบหมายเสนาสนะ แลวหลีกไป เคร่ืองไม เคร่ืองดิน เสียหาย เสนาสนะไมมีใครรักษา  
บรรดาภิกษุท่ีเปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวาไฉนภกิษุผูเตรียมจะไป จึงไมเก็บ 
เคร่ืองไม เคร่ืองดิน เปดประตูหนาตาง    ท้ิงไว ไมมอบหมายเสนาสนะ แลวหลีกไป เคร่ืองไม  
เคร่ืองดินเสียหาย เสนาสนะ  ไมมีใครรักษา จึงกราบทูลเร่ืองนั้น แดพระผูมีพระภาค   
         พระผูมีพระภาคทรงสอบถามวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา ... จริงหรือ     
         ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพทุธเจาขา  
         พระผูมีพระภาค ... คร้ันแลวทรงทําธรรมีกถารับส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกร ภกิษุท้ังหลาย 
เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติวัตรแกภิกษุผูเตรียมจะไป โดยประการ  ท่ีภิกษุผูเตรียมจะไปพึง 
ประพฤติเรียบรอย ฯ   
         [๔๑๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุผูเตรียมจะไปพึงเก็บเคร่ืองไม เคร่ืองดิน ปด ประตู 
หนาตาง มอบหมายเสนาสนะ ถาภิกษุไมมี พึงมอบหมายสามเณร ถาสามเณร ไมมี พึงมอบ 
หมายคนวัด ถาคนวัดไมมี พงึมอบหมายอุบาสก ถาไมมีภิกษุ    สามเณร คนวัดหรืออุบาสก  
พึงยกเตียงข้ึน วางไวบนศิลา ๔ แผน แลวพงึยกเตียง   ซอนเตียง ยกต่ังซอนต่ัง แลวกองเคร่ือง 
เสนาสนะไวขางบน เก็บเคร่ืองไม เคร่ืองดิน    ปดประตูหนาตาง แลวจึงหลีกไป ถาวิหารฝนร่ัว 
ถาอุตสาหะอยู พึงมุง หรือพึงทํา   ความขวนขวายวา จะมุงวิหารไดอยางไร ถาไดตามความขวน 
ขวายอยางนี้ นัน่เปน  ความด ีถาไมได ท่ีใดฝนไมร่ัว พึงยกเตียงข้ึนวางบนศิลา ๔ แผน ในท่ีนัน้ 
แลวพึงยกเตียงซอนเตียง ยกตั่งซอนต่ัง แลวกองเคร่ืองเสนาสนะไวขางบน เก็บเคร่ืองไม   
 เคร่ืองดิน ปดประตูหนาตางแลวจึงหลีกไป ถาวิหารฝนรั่วทุกแหง ถาอุตสาหะอยู   พึงขน 
 เคร่ืองเสนาสนะเขาบาน หรือพึงทําความขวนขวายวา จะขนเคร่ืองเสนาสนะ เขาบาน อยางไร 
 ถาไดตามความขวนขวายอยางนี้ นั่นเปนความดี ถาไมได พึงยก เตียงข้ึนวางบนกอนศิลา ๔ แผน  
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 ในท่ีแจง แลวพึงยกเตียงซอนเตียง ยกต่ังซอนต่ัง  กองเคร่ืองเสนาสนะไวขางบนเก็บเคร่ืองไม  
 เคร่ืองดิน แลวคลุมดวยหญาหรือใบไม   แลวจึงหลีกไปดวยคิดวา อยางไรเสีย สวนของเตียงต่ัง 
 คงเหลืออยูบาง   
         ดูกรภกิษุท้ังหลาย นีแ้ล เปนวัตรของภิกษุผูเตรียมจะไป ซ่ึงภกิษผูุเตรียม จะไปพึงประพฤติ 
เรียบรอย ฯ     
                                                                 ภตัตานุโมทนา   
         [๔๒๐] สมัยนั้น ภิกษท้ัุงหลายไมอนุโมทนาในโรงฉัน คนท้ังหลาย  จึงเพงโทษ ติเตียน  
โพนทะนาวา ไฉน พระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตรจึงได    ไมอนุโมทนาในโรงฉัน ภิกษุท้ังหลาย 
ไดยินคนพวกน้ันเพงโทษ ตเิตียน  โพนทะนาอยูจึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค  
         ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุ 
แรกเกดินั้น แลวรับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เรา อนุญาตใหอนุโมทนาในโรงฉัน ฯ   
         [๔๒๑] คร้ังนั้น ภิกษท้ัุงหลายคิดวา ใครหนอพึงอนุโมทนาในโรงฉัน   แลวจึงกราบทูล 
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค    
         ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรก 
เกิดนัน้ แลวรับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลายเราอนุญาตใหภิกษุผูเถระอนโุมทนาในโรงฉัน ฯ   
         [๔๒๒] สมัยนั้น ประชาชนหมูหนึ่งถวายภตัรแกพระสงฆ ทานพระ   สารีบุตรเปน 
สังฆเถระ ภิกษุท้ังหลายคิดวา พระผูมีพระภาคทรงอนญุาตใหภกิษุ   ผูเถระอนุโมทนาในโรงฉัน  
จึงเหลือทานพระสารีบุตรไวรูปเดียว แลวพากัน  กลับไป    
         ลําดับนั้น ทานพระสารีบุตรแสดงความยินดกีะคนเหลานั้น แลวไดไป    ทีหลังรูปเดียว 
         พระผูมีพระภาคไดทอดพระเนตรเห็นทานพระสารีบุตรเดินมาแตไกลรูป   เดยีว จึงรับส่ัง 
ถามวา ดูกรสารีบุตร ภัตรมีมากมายกระมัง     
         ทานพระสารีบุตรทูลวา พระพุทธเจาขา ภัตรมีมากมาย แตภิกษุท้ังหลาย    ละขาพระพุทธ 
เจาไวผูเดียว แลวพากันกลับไป  
         ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุ 
แรกเกดินั้น แลวรับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เรา อนุญาตใหภิกษเุถรานุเถระ  
๔-๕ รูปรออยูในโรงฉัน ฯ   
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         [๔๒๓] สมัยตอมา พระเถระรูปหนึ่งปวดอุจจาระรออยูในโรงฉัน เธอ กล้ันอุจจาระอยู 
จนสลบลมลง ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคๆรับส่ังวา 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือมีกรณียกิจ เราอนญุาตใหบอกลาภิกษุผูนั่งอยูในลําดับ แลวไปได ฯ   
                                                          ภัตตัคควัตร   
         [๔๒๔] สมัยนั้น พระฉัพพัคคียนุงหมไมเรียบรอย ไมมีมรรยาทไปสู โรงฉัน เดินแซง 
ไปขางหนาพระเถระท้ังหลายบาง นั่งเบียดเสียดพระเถระบาง เกียดกันพวกภิกษุใหมดวยอาสนะ 
บาง นั่งทับสังฆาฏิในละแวกบานบาง บรรดา ภิกษุผูท่ีเปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน  
โพนทะนาวา ไฉน พระฉัพพัคคียจึงไดนุงหมไมเรียบรอย ไมมีมรรยาทไปสูโรงฉัน เดินแซง 
ไปขางหนาพระเถระ  ท้ังหลายบาง นั่งเบียดเสียดพระเถระบาง เกยีดกนัพวกภิกษุใหมดวย 
อาสนะบาง   นั่งทับสังฆาฏิในละแวกบานบาง จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค   
         พระผูมีพระภาค ... ทรงสอบถามวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ขาววา ภกิษุ  ฉัพพัคคียนุงหม 
ไมเรียบรอย ไมมีมรรยาทไปสูโรงฉัน เดินแซงไปขางหนาพระเถระท้ังหลายบาง นั่งเบียดเสียด 
พระเถระบาง เกียดกันพวกภกิษุใหมดวยอาสนะบาง นั่งทับสังฆาฏิในละแวกบานบาง จริงหรือ  
         ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพทุธเจาขา  
         พระผูมีพระภาค ... คร้ันแลวทรงทําธรรมีกถารับส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา  ดูกรภกิษุท้ังหลาย 
เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติวัตรในโรงฉันแกภิกษุท้ังหลายโดยประการที่ภิกษุท้ังหลาย  
พึงประพฤติเรียบรอยในโรงฉัน ฯ     
         [๔๒๕] ถาภัตตุเทสกบอกภัตกาลในอาราม ภิกษุเม่ือปกปดมณฑล ๓   พึงนุงใหเปน 
ปริมณฑล คาดประคดเอว หมผาซอน ๒ ช้ันกลัดลูกดุม ลางบาตรแลวถือเขาบานโดยเรียบรอย  
ไมตองรีบรอน ไมพึงเดนิแซงไปขางหนาพระเถระ  ท้ังหลาย พึงปกปดกายดวยดีไปในละแวก 
บาน พึงสํารวมดวยดีไปในละแวกบาน   พึงมีตาทอดลงไปในละแวกบาน อยาเวิกผาไปในละแวก 
บาน อยาหวัเราะล่ันไป  ในละแวกบาน พึงมีเสียงนอยไปในละแวกบาน อยาโยกกายไปใน 
ละแวกบาน  อยาไกวแขนไปในละแวกบาน อยาโคลงศีรษะไปในละแวกบาน อยาคํ้ากาย ไปใน 
ละแวกบาน อยาคลุมศีรษะไปในละแวกบาน อยาเดนิกระโหยง  ไปในละแวกบาน พึงปกปดกาย 
ดวยดีนั่งในละแวกบาน พึงสํารวมดวยดนีั่งใน   ละแวกบาน พึงมีตาทอดลงน่ังในละแวกบาน  
อยาเวกิผานั่งในละแวกบาน อยา หวัเราะล่ันนั่งในละแวกบาน พึงมีเสียงนอยนั่งในละแวกบาน อยา 
โยกกายน่ังใน  ละแวกบาน อยาไกวแขนน่ังในละแวกบาน อยาโคลงศีรษะน่ังในละแวกบาน  
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 อยาคํ้ากายนั่งในละแวกบาน อยาคลุมศีรษะน่ังในละแวกบาน อยานั่งรัดเขาใน   ละแวกบาน อยานั่ง 
 เบียดเสียดพระเถระ อยาเกียดกันภิกษุใหมดวยอาสนะ อยา    นั่งทับสังฆาฏิในละแวกบาน เม่ือเขา 
 ถวายน้ํา พึงใชมือท้ังสองประคองบาตรรับน้ํา พึงลางบาตรถือตํ่าๆ ใหดี อยาใหครูดสี ถา 
 กระโถนมี พึงคอยๆ เทน้ําลงในกระโถน ดวยคิดวา กระโถนอยาเลอะเทอะดวยน้ํา ภิกษุใกล 
 เคียงอยาถูกน้าํ กระเซ็น ผาสังฆาฏิอยาถูกน้ํากระเซ็น ถากระโถนไมมี พึงคอยๆ เทน้าํลงท่ีพื้นดิน  
 ดวยคิดวา ภิกษุใกลเคียงอยาถูกน้ํากระเซ็น ผาสังฆาฏิอยาถูกน้ํากระเซ็น  เม่ือเขาถวายขาวสุก  
 พึงใชมือท้ังสองประคองบาตรรับขาวสุก พึงเวนเนื้อท่ีไว  สําหรับแกง ถามีเนยใส น้าํมัน หรือ 
 แกงออม พระเถระควรบอกวา จงจดั   ถวายภกิษุท้ังหลายเทาๆ กันทุกรูป พึงรับบิณฑบาต 
 โดยเคารพ พงึมีความสําคัญในบาตรรับบิณฑบาต พึงรับบิณฑบาตพอสมกับแกง พงึรับบิณฑบาต 
พอเสมอขอบปากบาตร พระเถระไมพึงฉันกอนจนกวาขาวสุกจะท่ัวถึงภิกษุทุกรูป พงึฉันบิณฑบาต 
โดยเคารพ พึงมีความสําคัญในบาตรฉันบิณฑบาต พึงฉันบิณฑบาต  ตามลําดับ พึงฉันบิณฑบาต 
ไมพึงฉันบิณฑบาตขยุมแตยอดลงไป ไมพึงกลบแกง หรือกับขาวดวยขาวสุก เพราะอยากไดมาก 
ไมอาพาธ ไมพึง   ขอแกง หรือขาวสุกเพื่อประโยชนแกตนมาฉัน ไมพึงแลดูบาตรของภิกษเุหลา 
อ่ืน  ดวยหมายจะยกโทษ ไมพึงทําคําขาวใหใหญนกั พึงทําคําขาวใหกลมกลอม เม่ือคําขาวยังไมถึง 
ปาก ไมพึงอาปาก กําลังฉันไมพึงสอดมือท้ังหมดเขาในปาก ปาก   ยังมีคําขาวไมพึงพูด ไมพึงฉัน 
เดาะคําขาว ไมพึงฉันกัดคําขาว ไมพึงฉันทํา    กะพุงแกมใหตุย ไมพึงฉันสลัดมือ ไมพึงฉันทํา 
เมล็ดขาวตก ไมพึงฉันแลบล้ิน ไมพึงฉันทําเสียงดังจั๊บๆ ไมพึงฉันทําเสียงซูดๆ ไมพึงฉันเลียมือ 
ไมพึงฉัน  ขอดบาตร ไมพึงฉันเลียริมฝปาก ไมพึงรับโอน้ําดวยมือเปอนอามิส พระเถระ ไมพึงรับ 
น้ํากอนจนกวาภิกษุท้ังหมดฉันเสร็จ เม่ือเขาถวายน้ํา พึงใชมือท้ังสอง  ประคองบาตรรับน้ํา พึงคอยๆ  
ลางบาตรถือตํ่าๆ ใหดี อยาใหครูดสี ถากระโถนมี  พึงคอยๆ เทน้ําลงในกระโถน ดวยคิดวา  
กระโถนอยาเลอะเทอะดวยน้ํา ภิกษุ   ใกลเคียงอยาถูกน้ํากระเซ็น ผาสังฆาฏิอยาถูกน้ํากระเซ็น 
ถากระโถนไมมี พึง  คอยๆ เทน้ําลงบนพ้ืนดิน ดวยคิดวา ภิกษใุกลเคียงอยาถูกน้ํากระเซ็น  
ผาสังฆาฏิ อยาถูกน้ํากระเซ็น ไมพึงเทน้ําลางบาตรมีเมล็ดขาวในละแวกบาน เม่ือกลับ ภิกษใุหม 
พึงกลับกอน พระเถระพึงกลับทีหลัง พึงปกปดกายดวยดีไปในละแวกบาน   พึงสํารวมดวยดไีป 
ในละแวกบาน พึงมีตาทอดลงไปในละแวกบาน ไมพึงเวกิผา   ไปในละแวกบาน ไมพึงหัวเราะ 
ล่ันไปในละแวกบาน พึงมีเสียงนอยไปใน  ละแวกบาน ไมพึงโยกกายไปในละแวกบาน ไมพึง  
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ไกวแขนไปในละแวกบานไมพึงโคลงศีรษะไปในละแวกบาน ไมพึงคํ้ากายไปในละแวกบาน 
ไมพึง คลุมศีรษะไปในละแวกบาน ไมพึงเดินกระโหยงไปในละแวกบาน 
         ดูกรภกิษุท้ังหลาย นีแ้ล วัตรในโรงฉันของภิกษุท้ังหลาย ซ่ึงภิกษุท้ังหลาย  พึงประพฤติ 
เรียบรอยในโรงฉัน ฯ 
                                                                ปฐมภาณวาร จบ    
                                                                        _______________     
                                                                 ปณฑจาริกวัตร  
         [๔๒๖] สมัยนั้น ภิกษผูุเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตรนุงหมไมเรียบรอย ไมมี มรรยาทเท่ียว 
บิณฑบาต ไมกําหนดเขาไปสูนิเวศนบาง ไมกําหนดออกไปบาง    รีบรอนเขาไปบาง รีบรอนออก 
ไปบาง ยืนไกลเกินไปบาง ยนืใกลเกนิไปบาง ยืนนานเกนิไปบาง กลับเร็วเกนิไปบาง ภกิษุผูเท่ียว 
บิณฑบาตเปนวัตรรูปหนึ่ง  ไมกาํหนดเขาไปสูนิเวศน เธอเขาใจวาประตูเขาไปสูหองนอยแหงหนึ่ง  
ใน   หองนอยนั้นมีหญิงเปลือยกายนอนหงายอยู เธอไดเห็นหญิงนัน้แลว รูวานี้ไมใช  ประตู นี้เปน 
หองนอย จึงออกจากหองนอยนั้นไป สามีของหญิงนั้นไดเห็น  หญิงนัน้เปลือยกายนอนหงายก ็
สําคัญวา ภิกษนุี้ประทุษรายภรรยาของเรา จึงจับ    ภกิษนุั้นทุบตี ในทันใด หญิงนั้นตื่นข้ึน เพราะ 
เสียงนั้นจึงถามสามีวา นาย    ทานทุบตีภิกษุนี้ทําไม เขาตอบวา เพราะภกิษุนี้ประทุษรายเธอ  
นางตอบวา นาย   ภกิษุนีไ้มไดประทุษรายฉันเลย ทานไมไดทําอะไร แลวใหปลอยภิกษนุั้น ภิกษุ     
 นั้นไปอารามบอกเร่ืองนั้นแกภิกษุท้ังหลาย บรรดาภกิษท่ีุเปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน 
 โพนทะนาวา ไฉน ภกิษุผูเท่ียวบิณฑบาตเปนวัตรจึงนุงหม    ไมเรียบรอย ไมมีมรรยาทเท่ียวบิณฑบาต  
 ไมกําหนดเขาไปสูนิเวศนบาง ไมกําหนดออกไปบาง รีบรอนเขาไปบาง รีบรอนออกไปบาง 
 ยืนไกลเกินไปบาง  ยืนใกลเกินไปบาง ยืนนานเกินไปบาง กลับเร็วเกนิไปบาง จึงกราบทูลเร่ือง 
 นั้นแดพระผูมีพระภาค   
         พระผูมีพระภาค ... ทรงสอบถามวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ขาววา ...    จริงหรือ  
         ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพทุธเจาขา  
         พระผูมีพระภาค ... คร้ันแลวทรงทําธรรมีกถารับส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา  ดูกรภกิษุท้ังหลาย 
เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติวัตรแกภิกษุผูเที่ยวบิณฑบาต  เปนวัตร โดยประการทีภ่ิกษุผูเท่ียว 
บิณฑบาตเปนวัตร พึงประพฤติเรียบรอย ฯ    
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         [๔๒๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุผูเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร คิดวา จกัเขา  บานในบัดนี้  
เม่ือปกปดมณฑลสาม พึงนุงใหเปนปริมณฑล คาดประคดเอว หมผาซอน ๒ ช้ัน กลัดลูกดุม  
ลางบาตรแลว ถือเขาบานโดยเรียบรอยไมตอง   รีบรอน พึงปกปดกายดวยดีไปในละแวกบาน พึง 
สํารวมดวยดีไปในละแวกบาน    พึงมีตาทอดลงไปในละแวกบาน อยาเวิกผาไปในละแวกบาน  
อยาหวัเราะล่ันไป  ในละแวกบาน พึงมีเสียงนอยไปในละแวกบาน อยาโยกกายไปในละแวกบาน  
 อยาไกวแขนไปในละแวกบาน อยาโคลงศีรษะไปในละแวกบาน อยาคํ้ากายไป ในละแวกบาน 
 อยาคลุมศีรษะไปในละแวกบาน อยาเดนิกระหยงไปในละแวก บาน เม่ือเขานิเวศนพงึกําหนดวา  
 จักเขาทางน้ี จกัออกทางนี้ อยารีบรอนเขาไป  อยารีบรอนออกเร็วนกั อยายืนไกลนัก อยายืน 
 ใกลนัก อยายนืนานนกั อยากลับ  เร็วนัก พึงยืนกําหนดวา เขาประสงคจะถวายภกิษา หรือไม 
 ประสงคจะถวาย    ถาเขาพักการงาน ลุกจากท่ีนั่งจับทัพพี หรือจับภาชนะ หรือต้ังไว พึงยืนดวยคิดวา 
 เขาประสงคจะถวาย เม่ือเขาถวายภกิษา พงึแหวกผาซอนดวยมือซาย พึงนอม บาตรเขาไปดวยมือ 
 ขวา แลวพึงใชมือท้ังสองประคองบาตรรับภิกษา และไมพึง มองดูหนาผูถวายภกิษา พึงกําหนดวาเขา 
 ประสงคจะถวายแกงหรือไมประสงคจะ  ถวาย ถาเขาจบัทัพพี จับภาชนะ หรือต้ังไว พึงยนือยูดวย 
 คิดวา เขาประสงค   จะถวาย เม่ือเขาถวายภกิษาแลว พึงคลุมบาตรดวยผาซอน แลวกลับโดยเรียบรอย   
 ไมตองรีบรอน พึงปกปดกายดวยดี ไปในละแวกบาน พงึสํารวมดวยดไีปใน  ละแวกบาน พึงมีตา 
 ทอดลงไปในละแวกบาน ไมพึงเวิกผาไปในละแวกบาน  ไมพึงหวัเราะล่ันไปในละแวกบานพึงมี 
 เสียงนอยไปในละแวกบาน ไมพึงโยกกาย    ไปในละแวกบาน ไมพึงไกวแขนไปในละแวกบาน  
 ไมพึงโคลงศีรษะไปใน ละแวกบาน ไมพงึคํ้ากายไปในละแวกบาน ไมพึงคลุมศีรษะไปในละแวก 
 บานไมพึงเดนิกระหยงไปในละแวกบาน ภิกษใุดกลับบิณฑบาตจากบานกอน ภิกษนุั้น พึงปูอาสนะ 
 ไว พึงจัดต้ังน้าํลางเทา ตั่งรองเทา กระเบ้ืองเช็ดเทา พึงลางภาชนะ  รองของฉันต้ังไว พงึต้ังน้ําฉัน  
 น้ําใชไว ภกิษใุดกลับบิณฑบาตจากบานทีหลัง   ถาอาหารท่ีฉันแลวยังเหลืออยู ถาจํานงก็พึงฉัน 
 ถาไมจํานงกพ็ึงเทท้ิง ในท่ีปราศจาก    ของเขียวสด หรือพึงเทลงในน้าํท่ีไมมีตัวสัตว ภกิษุนัน้ 
 พึงร้ือขนอาสนะ เก็บน้ํา    ลางเทา ตั่งรองเทา กระเบ้ืองเช็ดเทา พึงลางภาชนะรองของฉัน เก็บไว  
พึงเก็บ    น้ําฉัน น้ําใช พึงกวาดโรงฉัน ภิกษุใดเห็นหมอน้ําฉัน หมอน้ําใช หรือหมอน้าํ  ชําระวาง 
เปลา ภิกษนุั้นพึงจัดหาไปต้ังไว ถาเปนการสุดวิสัย พึงกวกัมือเรียก  เพื่อนมา ใหชวยกนัจัดต้ังไว  
แตไมพึงเปลงวาจาเพราะขอนั้นเปนเหตุ   
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         ดูกรภกิษุท้ังหลาย นีแ้ลเปนวัตรของภิกษุผูเท่ียวบิณฑบาตเปนวตัร ซ่ึง  ภิกษุผูเท่ียว 
บิณฑบาตเปนวัตร พึงประพฤติเรียบรอย ฯ    
                                                         อารัญญกวัตร    
         [๔๒๘] สมัยนั้น ภิกษมุากรูปดวยกนัอยูในปา พวกเธอไมตั้งน้ําฉัน ไมตั้งน้ําใชไว  
ไมติดไฟไว ไมเตรียมไมสีไฟไว ไมรูทางนักษัตร ไมรูทิสาภาค พวกโจรพากันไปทีน่ั้น ไดถาม 
ภิกษเุหลานั้นวา ทานผูเจริญท้ังหลาย มีน้ําดื่ม  หรือไม   
         ภ. ไมมี ทานท้ังหลาย    
         จ. มีน้ําใชหรือไม  
         ภ. ไมมี ทานท้ังหลาย    
         จ. มีไฟหรือไม 
         ภ. ไมมี ทานทั้งหลาย    
         จ. มีไมสีไฟหรือไม 
         ภ. ไมมี ทานท้ังหลาย    
         จ. วันนีป้ระกอบดวยฤกษอะไร   
         ภ. พวกเราไมรูเลย ทานท้ังหลาย    
         จ. นี้ทิศอะไร  
         ภ. พวกเราไมรูเลย ทานท้ังหลาย    
         ลําดับนั้น โจรเหลานัน้คิดกันวา พวกน้ีน้ําด่ืมก็ไมมี น้ําใชก็ไมมี ไฟก็   ไมมี ไมสีไฟ 
ก็ไมมี ทางนักษัตรก็ไมรู ทิสาภาคก็ไมรู พวกนีเ้ปนโจร พวกนี้    ไมใชภิกษุ จึงทุบตีแลวหลีกไป จึง 
ภิกษเุหลานั้น แจงเร่ืองนั้นแกภิกษุท้ังหลาย ภกิษุท้ังหลาย จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค    
         ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุ 
แรกเกดินั้น แลวตรัสกะภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เพราะ  เหตุนั้นแล เราจกับัญญัติวัตร 
แกพวกภิกษุผูอยูปาเปนวัตร โดยประการทีภ่ิกษุผูอยู   ปาเปนวัตร พึงประพฤติเรียบรอย ฯ  
         [๔๒๙] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุผูอยูปาเปนวัตร พงึลุกข้ึนแตเชาตรู พึงสวมถุงบาตร  
คลองบา พาดจีวรบนไหล สวมรองเทา เกบ็เคร่ืองไม เคร่ืองดิน  ปดประตูหนาตาง แลวออก 
จากเสนาสนะ กําหนดรูวาจกัเขาบานเดีย๋วนี ้พึงถอด  รองเทา เคาะตํ่าๆ แลวใสถุง คลองบา   
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เม่ือปกปดมณฑลสาม พึงนุงใหเปน ปริมณฑล คาดประคดเอว หมผาซอน ๒ ช้ัน กลัดลูกดุม  
ลางบาตรแลวถือเขา  บานโดยเรียบรอย ไมตองรีบรอน พึงปกปดกายดวยดีไปในละแวกบาน พึง 
สํารวม   ดวยดีไปในละแวกบาน ... อยาเดนิกระหยงไปในละแวกบาน เม่ือเขาสูนิเวศนพึง     
 กําหนดวา จักเขาทางน้ี จักออกทางนี้ อยารีบรอนเขาไป อยารีบรอนออกมา    อยายนืไกลนัก  
 อยายืนใกลนกั อยายนืนานนัก อยากลับเร็วนัก ยืนอยูพึงกําหนดวา เขาประสงคจะถวายภกิษา 
 หรือไมประสงคจะถวาย ถาเขาพักการงาน ลุกจาก ท่ีนั่ง จบัทัพพี จับภาชนะ หรือต้ังไว พึง 
 ยืนอยูดวยคิดวา เขาประสงคจะถวายเม่ือเขาถวายภกิษา พึงแหวกผาซอนดวยมือซาย พึงนอม 
 บาตรเขาไปดวยมือขวา    พงึใชมือท้ังสองประคองบาตรรับภิกษา และไมพึงมองดูหนาผูถวายภิกษา  
 พึงกําหนดวา เขาประสงคจะถวายแกง หรือไมประสงคจะถวาย ถาเขาจบัทัพพี จับภาชนะ  
 หรือต้ังไว พึงยืนอยูดวยคิดวาเขาประสงคจะถวาย เม่ือเขาถวายภกิษาแลว พึงคลุมบาตรดวย 
 ผาซอนแลวกลับโดยเรียบรอย ไมตองรีบรอน พึงปกปดกายดวยดี   ไปในละแวกบาน ... ไมพึง 
 เดินกระหยงไปในละแวกบาน ออกจากบานแลว เขา ถุงบาตร คลองบา พับจีวร วางบนศีรษะ 
 สวมรองเทาเดินไป ดกูรภกิษุท้ังหลาย    ภกิษุผูอยูปาเปนวัตร พึงต้ังน้ําฉัน พึงต้ังน้ําใช พึงติด 
 ไฟไว พึงเตรียมไมสีไฟไว  พึงเตรียมไมเทาไว พึงเรียนทางนักษัตรท้ังส้ิน หรือบางสวนไว  
 พึงเปนผูฉลาดในทิศ    
         ดูกรภกิษุท้ังหลาย นีแ้ล เปนวัตรของภิกษุผูอยูปาเปนวัตร ซ่ึงภกิษุผูอยูปา  เปนวัตร  
พึงประพฤติเรียบรอย ฯ     
                                                                 เสนาสนวัตร     
         [๔๓๐] สมัยนั้น ภิกษมุากรูปดวยกนัทําจีวรกรรมในท่ีแจงพระฉัพพัคคีย    เคาะ 
เสนาสนะบนที่สูงเหนือลม ภิกษุท้ังหลายถูกธุลีกลบ บรรดาภิกษุท่ีเปนผูมักนอย ... ตางก็เพง 
โทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุฉัพพคัคียจึงไดเคาะเสนาสนะ  ท่ีสูงเหนือลม ภกิษุท้ังหลาย 
ถูกธุลีกลบ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค     
         พระผูมีพระภาค ... ทรงสอบถามวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ขาววา ภกิษุ ฉัพพัคคียเคาะ 
เสนาสนะบนที่สูงเหนือลม ภิกษุท้ังหลายถูกธุลีกลบ จริง หรือ    
         ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพทุธเจาขา   
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         พระผูมีพระภาค ... คร้ันแลวทรงทําธรรมีกถา รับส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย 
เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติเสนาสนวตัรแกภกิษุท้ังหลาย  โดยประการท่ีภกิษุท้ังหลาย 
พึงประพฤติเรียบรอยในเสนาสนะ ฯ    
         [๔๓๑] ภิกษุอยูในวหิารใด ถาวิหารนั้นรก ถาอุตสาหะอยู พึงชําระ   เม่ือจะชําระ 
วิหาร พึงขนบาตร จีวร ออกไปวางไวท่ีควรแหงหนึ่งกอน พึงขนผา    ปูนั่ง ผาปูนอน ออกวาง 
ไวท่ีควรแหงหนึ่ง พึงขนฟกู หมอน ออกไปวางไวท่ี ควรแหงหนึ่ง เตียงพึงยกตํ่าๆ ขนออกไปใหดี  
อยาใหครูดสี กระทบกระแทก    บานและกรอบประตู แลวตั้งไวท่ีควรแหงหนึ่ง ตั่งพึงยกตํ่าๆ ขน 
ออกไปใหดี อยาใหครูดสีกระทบกระแทกบานและกรอบประตู แลวตัง้ไวท่ีควรแหงหนึ่ง เขียงรองเทา
เตียง 
พึงขนออกไปวางไวท่ีควรแหงหนึ่ง กระโถนพึงขนออกไปวางไวท่ีควรแหงหนึ่ง พนกัอิงพึงขน 
ออกไปวางไวท่ีควรแหงหนึง่ เคร่ืองลาดพ้ืนพึงกําหนด ท่ีปูไวเดิม แลวขนออกไปวางไวท่ีควรแหง 
หนึ่ง ถาในวิหารมีหยากไย พึงกวาด  แตเพดานลงมากอน พึงเช็ดกรอบหนาตาง ประตูและ 
มุมหอง ถาฝาทาน้ํามันข้ึนรา   พึงเอาผาชุบน้ําบิดแลวเช็ด ถาพื้นทาสีดาํข้ึนรา พึงเอาผาชุบน้ําบิด 
แลวเช็ด ถาพืน้    ไมไดทํา พึงเอาน้ําพรมแลวกวาดดวยคิดวา อยาใหฝุนกลบวหิาร พงึกวาด 
หยาก   เยื่อไปทิ้งเสีย ณ ท่ีควรแหงหนึ่ง ไมพึงเคาะเสนาสนะในท่ีใกลภกิษุ ไมพึงเคาะ เสนาสนะ 
ในท่ีใกลวิหาร ไมพึงเคาะเสนาสนะในท่ีใกลน้ําฉัน ไมพงึเคาะเสนาสนะ   ในท่ีใกลน้าํใช ไมพึง 
เคาะเสนาสนะบนท่ีสูงเหนือลม พึงเคาะเสนาสนะในท่ีใต    ลม เคร่ืองลาดพ้ืนพึงผ่ึงแดดในที่ควร 
แหงหนึ่ง ชําระ เคาะ ปด แลวขนกลับไป    ปูไวตามเดิม เขียงรองเทา เตียง พึงผ่ึงแดดไว 
ในท่ีควรแหงหนึ่ง เช็ดแลวขนกลับต้ัง    ไวตามเดิม เตียง ตั่ง พึงผ่ึงแดดไวท่ีควรแหงหนึ่ง  
ขัดสี เคาะ ยกตํ่าๆ ทําใหดี    อยาใหครูดสี กระทบบานและกรอบประตู ขนกลับต้ังไวตามเดิม 
ฟูกและหมอน    พึงตากไวท่ีควรแหงหนึ่ง เคาะ ปดใหสะอาดแลวขนกลับต้ังไวตามเดิม ผาปูนั่ง     
 และผาปูนอน พึงตากไวท่ีควรแหงหนึ่ง สลัดใหสะอาดแลวขนไปปูไวตามเดิม กระโถน  
 พนักอิง พึงตากไวท่ีควรแหงหนึ่ง เช็ดแลวขนไปต้ังไวตามเดิม พึง เก็บบาตร จีวร เม่ือเก็บ 
 บาตร พึงเอามือขางหนึ่งจบับาตร เอามือขางหนึ่งลูบคลํา ใตเตียงหรือใตตั่งแลวเกบ็บาตร แตอยาเก็บ 
 บาตรบนพ้ืนท่ีปราศจากเครื่องรอง เม่ือ จะเก็บจวีร พึงเอามือขางหนึ่งถือจีวร เอามือขางหนึ่งลูบ 
 ราวจีวร หรือสายระเดียง   พึงทําชายไวขางนอก ขนดไวขางใน เก็บจวีร ถามีลมเจือดวย 
 ผงคลีพัดมาทางทิศ  ตะวนัออก พึงปดหนาตางดานตะวันออก ถามีลมเจือดวยผงคลีพดัมาทางทิศ   
 ตะวนัตก พึงปดหนาตางดานตะวันตก ถามีลมเจือดวยผงคลีพัดมาทางทิศเหนือ  พึงปด  
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 หนาตางดานเหนือ ถามีลมเจือดวยผงคลีพัดมาทางทิศใต พึงปดหนาตาง ดานใต ถาฤดูหนาว  
 กลางวันพึงเปดหนาตาง กลางคืนพึงปด ถาฤดูรอน กลางวัน พึงปดหนาตาง กลางคืนพึงเปด  
 ถาบริเวณ ซุมน้ํา โรงฉัน โรงไฟ วจัจกุฎีรก   พึงปดกวาดเสีย ถาน้ําฉัน น้ําใชไมมี พึงจัดต้ัง 
 ไว ถาน้ําในหมอชําระไมมี พึง  ตักน้ํามาไวในหมอชําระ ถาอยูในวิหารหลังเดียวกับภกิษุผูแกกวา  
 ยังไมอาปุจฉา   ภิกษุผูแกกวา ไมพึงใหอุเทศ ไมพึงใหปริปุจฉา ไมพึงทําการสาธยาย ไมพึง  
 แสดงธรรม ไมพึงตามประทีป ไมพึงดับประทีป ไมพึงเปดหนาตาง ไมพึงปด หนาตาง ถาเดิน 
 จงกรมในท่ีจงกรมเดียวกับภิกษุผูแกกวา พึงเดินคลอยตามภิกษุผูแกกวา และไมพึงกระทบ 
 กระท่ังภกิษุผูแกกวา ดวยชายผาสังฆาฏิ     
         ดูกรภกิษุท้ังหลาย นีแ้ล เปนเสนาสนวัตรของภกิษุท้ังหลาย ซ่ึงภิกษุท้ังหลายพึง 
ประพฤติเรียบรอยในเสนาสนะ ฯ  
                                                                 ชันตาฆรวัตร    
         [๔๓๒] สมัยนั้น พระฉัพพัคคียถูกพระเถระท้ังหลายในเรือนไฟหามอยู  อาศัยความไม 
เอ้ือเฟอ ใสฟนมาก ติดไฟ ปดประตูแลวนัง่ท่ีประตู สวนพระ   เถระท้ังหลายถูกความรอนแผด 
เผา ออกประตูไมได สลบลมลง บรรดาภิกษุท่ีเปน   ผูมักนอย ... ตางกเ็พงโทษ ติเตียน  
โพนทะนาวา ไฉนพระฉัพพคัคียอันพระเถระ ท้ังหลายในเรือนไฟหามอยู จึงอาศัยความไมเอ้ือเฟอ  
ใสฟนมาก ตดิไฟปดประตูแลวนั่งท่ีประตู สวนพระเถระทั้งหลายถูกความรอนแผดเผา ออก 
ประตูไมได  สลบลมลง จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค    
                                                  ประชุมสงฆทรงสอบถาม     
         พระผูมีพระภาค ... ทรงสอบถามวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ขาววา ภกิษุ  ฉัพพัคคียอันพระเถระ 
ท้ังหลายในเรือนไฟหามอยู อาศัยความไมเอ้ือเฟอ ใสฟนมาก  ติดไฟ ปดประตู แลวนัง่ท่ี 
ประตู ภิกษุท้ังหลายถูกความรอนแผดเผา ออกประตู  ไมได สลบลมลง จริง หรือ     
         ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพทุธเจาขา  
         พระผูมีพระภาค ... คร้ันแลวทรงทําธรรมีกถารับส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกร ภกิษุท้ังหลาย  
ภิกษุอันพระเถระในเรือนไฟหามอยู ไมพึงอาศัยความไมเอ้ือเฟอ    ใสฟนมาก ติดไฟ รูปใด 
ติดไฟตองอาบัติทุกกฏ    
         อนึ่ง ภิกษุไมพึงปดประตู แลวนั่งขวางประตู รูปใดนั่ง ตองอาบัติทุกกฏ  
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         ดูกรภกิษุท้ังหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติวตัรในเรือนไฟแกภกิษุ  ท้ังหลาย  
โดยประการทีภ่ิกษุท้ังหลาย พึงประพฤติเรียบรอยในเรือนไฟ ฯ     
         [๔๓๓] ภิกษใุดไปสูเรือนไฟกอน ถามีเถามาก พึงเทเถาท้ิงเสีย ถา เรือนไฟรก  
พึงกวาดเสีย ถาชานภายนอกรก พึงกวาดเสีย ถาบริเวณ ซุมประตู  ศาลาเรือนไฟรก พึงกวาด 
เสีย พึงบดจณุไว พึงแชดินเหนียว พึงตักน้าํไวในราง    น้าํ เม่ือจะเขาไปสูเรือนไฟ พึงเอาดิน 
เหนยีวทาหนา ปดท้ังขางหนาขางหลัง แลว  จึงเขาไปสูเรือนไฟ ไมพึงนัง่เบียดเสียดพระเถระ 
ไมพึงเกยีดกนัอาสนะภกิษุใหม    ถาอุตสาหะอยู พึงทําบริกรรมแกพระเถระในเรือนไฟ เม่ือ 
ออกจากเรือนไฟ พึง ถือต่ังสําหรับเรือนไฟแลวปดท้ังขางหนาขางหลัง ออกจากเรือนไฟ ถา 
อุตสาหะอยู    พึงทําบริกรรมแกพระเถระแมในน้ํา ไมพึงอาบน้ําขางหนาพระเถระ แมเหนือน้ําก็   
 ไมพึงอาบ อาบแลวเม่ือจะข้ึน พึงใหทางแกพระเถระผูจะลง ภิกษุใดออกจากเรือนไฟภายหลัง 
 ถาเรือนไฟเปรอะเปอน พึงลางใหสะอาด พึงลางรางแชดินเก็บต่ังสําหรับเรือนไฟ ดบัไฟ ปด 
 ประตู แลวจึงหลีกไป     
         ดูกรภกิษุท้ังหลาย นีแ้ล เปนวัตรในเรือนไฟของภกิษุท้ังหลาย ซ่ึงภิกษุ  ท้ังหลายพึง 
ประพฤติเรียบรอยในเรือนไฟ ฯ  
                                                            มูลเหตุวัจจกุฎีวัตร   
         [๔๓๔] สมัยนั้น ภิกษรูุปหนึ่งเปนชาติพราหมณ ถายอุจจาระแลวไม  ปรารถนาจะชําระ 
ดวยรังเกียจวา ใครจักจับตองของเลว มีกล่ินเหม็นนี้ได ในวัจจมรรคของเธอ มีหมูหนอนม่ัว 
สุมอยู ตอมาเธอไดแจงเร่ืองนั้นแกภกิษุท้ังหลาย  
         ภิกษุท้ังหลายถามวา กท็านถายอุจจาระแลว ไมชําระ หรือ ขอรับ     
         ภิกษนุั้นตอบวา อยางนั้น ขอรับ    
         บรรดาภกิษุท่ีเปนผูมักนอย ... ตางกเ็พงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน  ภกิษุถายอุจจาระ 
แลว จึงไมชําระ แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค     
         พระผูมีพระภาค ... ทรงสอบถามวา ดูกรภกิษุ ขาววา เธอถายอุจจาระ แลวไมชําระ  
จริงหรือ     
         ภิกษนุั้นกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา 
         พระผูมีพระภาค ... คร้ันแลวทรงทําธรรมีกถารับส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกร  ภกิษุท้ังหลาย 
ภิกษุถายอุจจาระแลว เม่ือน้ํามีอยู จะไมชําระไมได รูปใดไมชําระ  ตองอาบัติทุกกฏ ฯ   



พระวนิัยปฎก เลม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หนาท่ี 159 
         [๔๓๕] สมัยนั้น ภิกษท้ัุงหลาย ถายอุจจาระในวจัจกุฎีตามลําดับผูแก กวา นวกะภกิษ ุ
ท้ังหลายมาถึงกอน ปวดอุจจาระก็ตองรอ พวกเธอกล้ันอุจจาระจน    สลบลมลง ภิกษุท้ังหลาย 
กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค    
         พระผูมีพระภาค ... ทรงสอบถามวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ขาววา ภกิษุ  ท้ังหลายถายอุจจาระ 
ในวจัจกุฎี ... ตามลําดับผูแกกวา นวกะภิกษุท้ังหลายมาถึงกอน ปวดอุจจาระก็ตองรอ พวกเธอ 
กล้ันอุจจาระจนสลบลมลง จริงหรือ    
         ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพทุธเจาขา  
         พระผูมีพระภาค ... รับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษไุม  พึงถายอุจจาระใน 
วัจจกุฎี ตามลําดับผูแกกวา รูปใดถายตองอาบัติทุกกฏ ดูกร  ภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหถาย 
อุจจาระตามลําดับของผูมาถึง ฯ  
         [๔๓๖] สมัยนั้น พระฉัพพัคคียเขาวจัจกุฎีเรว็เกนิไปบาง เวิกผาเขาไปบาง   ถอนหายใจ 
ใหญพลางถายอุจจาระบาง เค้ียวไมชําระฟนพลางถายอุจจาระบาง ถาย  อุจจาระนอกรางอุจจาระบาง  
ถายปสสาวะนอกรางปสสวะบาง บวนเขฬะลงในราง ปสสาวะบาง ชําระดวยไมหยาบบาง ท้ิง 
ไมชําระลงในชองถายอุจจาระบาง ออกมา   เร็วเกนิไปบาง เวิกผาออกมาบาง ชําระมีเสียงดังจะปุ 
จะปุบาง เหลือน้ําไวใน   กระบอกชําระบาง บรรดาภิกษุท่ีเปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน  
โพนทะนาวาไฉนพระฉัพพัคคียจึงไดเขาวัจจกุฎีเร็วเกินไป เวิกผาเขาไปบาง ถอนหายใจ 
ใหญพลาง ถายอุจจาระบาง เค้ียวไมชําระฟนพลางถายอุจจาระบาง ถายอุจจาระนอกรางอุจจาระบาง  
ถายปสสาวะนอกรางปสสาวะบาง บวนเขฬะลงในรางปสสาวะบาง ชําระดวย ไมหยาบบาง ท้ิงให 
ชําระลงในชองถายอุจจาระบาง ออกมาเร็วเกนิไปบาง เวิกผา ออกมาบาง ชําระมีเสียงดังจะปุจะปุบาง  
เหลือน้ําไวในกระบอกชําระบาง แลว กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค 
         พระผูมีพระภาค ... ทรงสอบถามวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ขาววา ... จริงหรือ     
         ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพทุธเจาขา  
         พระผูมีพระภาค ... คร้ันแลวทรงทําธรรมีกถารับส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกร ภกิษุท้ังหลาย 
เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติวัจจกุฎีวัตรแกภกิษุท้ังหลาย โดย  ประการท่ีภิกษุท้ังหลายพึง 
ประพฤติเรียบรอยในวัจจกุฎี ฯ   
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                                                          วัจจกฎีุวัตร  
         [๔๓๗] ภิกษใุดไปวัจจกุฎี ภิกษุนัน้ยนือยูขางนอก พึงกระแอมข้ึน   แมภกิษุผูนั่งอยู 
ขางในก็พึงกระแอมรับ พึงพาดจีวรไวบนราวจีวร หรือบนสาย   ระเดยีง แลวเขาวจัจกุฎี ทําให 
เรียบรอย ไมตองรีบรอน ไมพึงเขาไปเร็วนกั ไมพึงเวิกผาเขาไป ยืนบนเขียงถายอุจจาระ แลว 
จึงคอยเวิกผา ไมพึงถอนหายใจใหญพลางถายอุจจาระ ไมพึงเค้ียวไมชําระฟนพลางถายอุจจาระ  
ไมพึงถายอุจจาระนอกรางอุจจาระ ไมพึงถายปสสาวะนอกรางปสสาวะ ไมพึงบวนเขฬะลงในราง    
 ปสสาวะ ไมพึงชําระดวยไมหยาบ ไมพึงทิ้งไมชําระลงในชองถายอุจจาระ ยนื บนเขียงถายแลว 
 พึงปดผา ไมพึงออกมาเร็วนัก ไมพึงเวกิผาออกมา ยืนบนเขียง  ชําระแลวพึงเวกิผา ไมพึงชําระใหมี 
 เสียงดังจะปุจะปุ ไมพึงเหลือน้ําไวในกระบอก   ชําระ ยนืบนเขียงชําระแลวพึงปดผา ถาวัจจกุฎีอัน 
 ภิกษุถายไวเลอะเทอะ ตอง   ลางเสีย ถาตะกราใสไมชําระเต็ม พึงเทไมชําระ ถาวัจจกฎีุรก พึง 
 กวาดวัจจกุฎีถาชานภายนอก บริเวณ ซุมประตูรก พึงกวาดเสีย ถาน้ําในหมอชําระไมมี  จึง 
 ตักน้ํามาไวในหมอชําระ 
         ดูกรภกิษุท้ังหลาย นีแ้ล เปนวัจจกุฎีวัตรของภิกษท้ัุงหลาย ซ่ึงภกิษุ ท้ังหลาย พึง 
ประพฤติเรียบรอยในวัจจกุฎี ฯ     
                                                            มูลเหตุอุปชฌายวัตร   
         [๔๓๘] สมัยนั้น สัทธิวิหาริกท้ังหลายไมประพฤตชิอบในพระอุปชฌายะ บรรดาภิกษ ุ
ท่ีเปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน สัทธิ  วิหาริกท้ังหลายจึงไมประพฤต ิ
ชอบในพระอุปชฌายะ แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแด   พระผูมีพระภาค 
         พระผูมีพระภาค ... ทรงสอบถามวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ขาววา สัทธิวิหาริก   ท้ังหลาย ไม 
ประพฤติชอบในพระอุปชฌายะ จริงหรือ     
         ภิกษเุหลานั้นกราบทูลวา จริง พระพทุธเจาขา 
         พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ไฉน สัทธิ วิหาริกท้ังหลายจึง 
ไดไมประพฤติชอบในพระอุปชฌายะ ดกูรภิกษุท้ังหลาย การ กระทําของพวกเธอน่ัน ไมเปนไป 
เพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส ... คร้ันแลวทรงทําธรรมีกถารับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจกับัญญัติอุปชฌายวัตรแกสัทธิวิหาริกท้ังหลาย โดย 
ประการท่ีสัทธิ วิหาริกท้ังหลาย พึงประพฤติเรียบรอยในอุปชฌายะ ฯ  
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                                                 อุปชฌายวัตร   
         [๔๓๙] ดูกรภกิษุท้ังหลาย สัทธิวิหาริกพึงประพฤติชอบในอุปชฌายะวิธีประพฤติ 
ชอบในอุปชฌายะนัน้ ดังตอไปนี้    
         สัทธิวิหาริกพึงลุกข้ึนแตเชาตรู ถอดรองเทา หมผาเฉวียงบา แลวถวาย ไมชําระฟน  
ถวายน้ําลางหนา ปูอาสนะไว ถายาคูมี พึงลางภาชนะ แลวนอม ยาคูเขาไป เม่ืออุปชฌายะดืม่ 
ยาคูแลว พึงถวายน้ํา รับภาชนะมา ถือตํ่าๆ ลาง   ใหเรียบรอย อยาใหกระทบ แลวเก็บไว  
เม่ืออุปชฌายะลุกแลว พึงเกบ็อาสนะ   ถาท่ีนั้นรก พึงกวาดที่นั้นเสีย    
         ถาอุปชฌายะประสงคจะเขาบาน พึงถวายผานุง พึงรับผานุงผลัดมา พึง  ถวายประคดเอว  
พึงซอนผาหมสองช้ันถวาย พึงลางบาตรแลว ถวายพรอมท้ังน้ําถาอุปชฌายะปรารถนาใหเปน 
ปจฉาสมณะ พึงปกปดกายใหมีมณฑลสาม นุงให   เปนปริมณฑล คาดประคดเอว ซอนผาหม 
สองช้ันหมคลุมกลัดลูกดุม ลางบาตร   แลวถือไป เปนปจฉาสมณะของอุปชฌายะ ไมพึงเดินให 
หางนัก ใหชิดนัก พึงรับวตัถุท่ีเนื่องในบาตร เม่ืออุปชฌายะกําลังพดู ไมพึงพูดสอดข้ึนในระหวางๆ  
 เม่ืออุปชฌายะกลาวถอยคําใกลตออาบัติ พึงหามเสีย เม่ือกลับ พึงกลับมากอน แลวปูอาสนะไว  
 พึงวางน้ําลางเทา ตั่งรองเทา กระเบ้ืองเช็ดเทาไวใกลๆ พึงรับ   บาตร จีวร พึงถวายผานุงผลัด 
 พึงรับผานุงมา ถาจีวรชุมเหงื่อ พึงผ่ึงแดดสักครูหนึ่ง แตอยาผ่ึงท้ิงไวท่ีแดด พึงพับจวีร เม่ือ 
 จะพับจีวร พึงพับจีวรใหเหล่ือมมุม  กัน ๔ นิ้ว ดวยต้ังใจมิใหมีรอยพับตรงกลาง พึงสอดประคด 
 เอวไวในขนดจีวร  
         ถาบิณฑบาตมี และอุปชฌายะประสงคจะฉัน พึงถวายนํ้า แลวนอม   บิณฑบาตเขาไป  
พึงถามอุปชฌายะถึงน้ําฉัน เม่ืออุปชฌายะฉันแลว พึงถวายนํ้า    รับบาตรมา ถือตํ่าๆ ลางให 
เรียบรอยอยาใหกระทบ ลางเช็ดใหหมดน้ําแลวพึง  ผ่ึงไวท่ีแดดสักครูหนึ่ง แตอยาผ่ึงท้ิงไวท่ีแดด  
พึงเก็บบาตร จวีร เม่ือเก็บบาตร  พึงเอามือขางหนึ่งจับบาตร เอามือขางหนึ่งลูบคลําใตเตียง 
หรือใตตั่ง แลวเก็บบาตร แตอยาเก็บบาตรไวบนพืน้ท่ีปราศจากเคร่ืองรอง เม่ือเก็บจวีร พึงเอา 
มือขางหนึ่งถือ จีวร เอามือขางหนึ่งลูบราวจีวร หรือสายระเดียง แลวทําชายจีวรไวขางนอก 
 ขนดไวขางใน แลวเก็บจวีร เม่ืออุปชฌายะลุกข้ึนแลว พงึเก็บอาสนะ เก็บน้ํา ลางเทา ตั่งรอง 
 เทา กระเบ้ืองเช็ดเทา ถาท่ีนัน้รก พึงกวาดที่นั้นเสีย     
         ถาอุปชฌายะใครจะสรงน้ํา พึงจัดน้าํสรงถวาย ถาตองการน้ําเยน็ พึงจัดน้ําเยน็ถวาย  
ถาตองการน้ํารอน พึงจัดน้ํารอนถวาย ถาอุปชฌายะใครจะเขาเรือน ไฟ พึงบดจณุ แชดิน ถือ  
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ตั่งสําหรับเรือนไฟแลวเดนิตามหลังอุปชฌายะไป ถวายต่ังสําหรับเรือนไฟ แลวรับจวีรมาวางไว  
ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง พึงถวายจณุ ถวายดนิ ถาอุตสาหะอยู พึงเขาเรือนไฟ เม่ือเขาเรือนไฟ 
พึงเอาดินทาหนาปดท้ังขางหนาท้ังขางหลัง แลวเขาเรือนไฟ อยานั่งเบียดภิกษุผูเถระ อยาเกยีด 
กัน  อาสนะภกิษุใหม พึงทําบริกรรมแกอุปชฌายะในเรือนไฟ เม่ือออกจากเรือนไฟ พึงถือต่ัง 
สําหรับเรือนไฟ แลวปดท้ังขางหนาท้ังขางหลังออกจากเรือนไฟ พึงทํา บริกรรมอุปชฌายะแมในน้ํา  
อาบเสร็จแลว พึงข้ึนมากอน ทําตัวของตนใหแหง น้ํา นุงผาแลวพึงเช็ดน้ําจากตัวของอุปชฌายะ  
พึงถวายผานุง ผาสังฆาฏิ ถือตั่ง สําหรับเรือนไฟมากอน แลวปูอาสนะไว พึงวางน้ําลางเทา  
ตั่งรองเทา กระเบ้ือง เช็ดเทาไวใกลๆ พึงถามอุปชฌายะดวยน้ําดื่ม  
         ถาประสงคจะเรียนบาลี พึงขอใหอุปชฌายะแสดงบาลีข้ึน ถาประสงค  จะสอบถาม 
อรรถกถา พึงสอบถาม อุปชฌายะอยูในวิหารแหงใด ถาวหิารแหงนั้นรก ถาอุตสาหะอยู พึง 
ปดกวาดเสีย เม่ือปดกวาดวหิาร พึงขนบาตร จีวร ออกกอนแลววางไว ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง 
พึงขนผาปูนั่ง และผาปูนอน ฟูกหมอน ออกวางไว ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง เตียงต่ัง สัทธิวิหาริก 
พึงยกตํ่าๆ ทําให ดี อยาใหครูดสี กระทบกระแทกบานและกรอบประตู ตั้งไว ณ ท่ีควรสวนขาง  
หนึ่ง เขียงรองเทาเตียง กระโถน พนักอิง พงึขนออกไปต้ังไว ณ ท่ีควรสวน ขางหนึ่ง เคร่ือง 
ปูพื้นพึงสังเกตท่ีปูไวเดิม แลวขนออกไปวางไว ณ ท่ีควรสวนขาง หนึง่ ถาในวหิารมีหยากเยื่อ 
พึงกวาดแตเพดานลงมากอน กรอบหนาตางและ   มุมหองพึงเช็ดเสีย ถาฝาเขาทําบริกรรมดวยน้ํามัน  
หรือพื้นเขาทาสีดําข้ึนรา พึง เอาผาชุบน้ําบิดแลวเช็ดเสีย ถาพื้นเขามิไดทํา พึงเอาน้ําประพรม 
แลวเช็ดเสียดวย   คิดวา อยาใหฝุนกลบวหิารดังนี้ พึงกวาดหยากเยื่อท้ิงเสีย ณ ท่ีควรสวนขาง 
หนึ่งเคร่ืองปูพืน้พึงผ่ึงแดด ชําระ เคาะ ปด แลวขนกลับปูไวดังเดิม เขียงรองเทา  เตียงพึง 
ผ่ึงแดด ปด เช็ด แลวขนกลับไปไวท่ีเดิม เตียงต่ังพึงผ่ึงแดดขัดสี   เคาะยกตํ่าๆ ทําใหดี อยา 
ใหครูดสี กระทบกระแทกบานและกรอบประตู ขน   กลับต้ังไวตามเดิม ฟูก หมอน ผาปูนั่ง  
ผาปูนอน กระโถน พนักอิง พึงผ่ึง แดด ชําระลาง เคาะ ปดเสีย แลวขนกลับต้ังไวตาม 
เดิม พึงเก็บบาตร จีวร เม่ือ  เก็บบาตร พึงเอามือขางหนึ่งจบับาตร เอามือขางหนึ่งลูบคลํา 
ใตเตียง หรือใตตั่ง    แลวเกบ็บาตร แตอยาเก็บบาตรบนพื้นท่ีปราศจากเคร่ืองรอง เม่ือเก็บจีวรพึง 
เอามือขางหนึง่ถือจีวร เอามือขางหนึ่งลูบราวจวีร หรือสายระเดียง แลวทําชายไวขางนอก ขนดไว 
ขางใน เก็บจีวร ถาลมเจือดวยผงคลีพัดมาแตทิศตะวนัออก   พึงปดหนาตางดานตะวันออก ถาลม 
เจือผงคลีพัดมาแตทิศตะวันตก พึงปดหนาตาง ดานตะวนัตก ถาลมเจือผงคลีพัดมาแตทิศเหนือ  
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พึงปดหนาตางดานเหนือ ถาลม   เจือผงคลีพัดมาแตทิศใต พึงปดหนาตางดานใต ถาฤดูหนาว  
พึงเปดหนาตาง   กลางวัน กลางคืนพึงปดเสีย ถาฤดูรอน กลางวันพึงปด กลางคืนพึงเปด ถา บริเวณ  
ซุมน้ํา โรงฉัน โรงไฟ วัจจกฎีุรก พึงปดกวาดเสีย ถาน้ําฉัน น้ําใชไมมี พึงจัดต้ังไว ถาน้ํา 
ในหมอชําระไมมี พึงตักมาไวในหมอชําระ  
         ถาความกระสันบังเกดิข้ึนแกอุปชฌายะ สัทธิวหิาริกพึงชวยระงับ หรือ   พึงวานภิกษุอ่ืน 
ใหชวยระงับ หรือพึงแสดงธรรมกถาแกอุปชฌายะนั้น ถาความรําคาญบังเกิดแกอุปชฌายะ 
สัทธิวิหาริกพงึชวยบรรเทา หรือพึงวานภกิษุอ่ืนให  ชวยบรรเทา หรือพึงแสดงธรรมกถาแก 
อุปชฌายะ ถาทิฐิบังเกิดแกอุปชฌายะ  สัทธิวิหาริกพึงใหสละเสีย หรือพึงวานภิกษุอ่ืนใหชวย  
หรือพึงแสดงธรรมกถาแก แกอุปชฌายะนั้น    
         ถาอุปชฌายะตองอาบัติหนัก ควรแกปริวาส สัทธิวิหาริก พึงทําความ   ขวนขวายวา 
ดวยอุบายอยางไรหนอ สงฆพึงใหปริวาสแกอุปชฌายะ ถาอุปชฌายะ   ผูควรแกการชกัเขาหาอาบัต ิ
เดิม สัทธิวิหาริกพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบาย  อยางไรหนอ สงฆพึงชักอุปชฌายะเขาหา 
อาบัติเดิม ถาอุปชฌายะผูควรแกมานดั  สัทธิวิหาริกพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ  
สงฆพึงใหมานัตแกอุปชฌายะ ถาอุปชฌายะควรอัพภาน สัทธิวิหาริกพึงทําความขวนขวายวา  
ดวย อุบายอยางไรหนอ สงฆพึงอัพภานอุปชฌายะ ถาสงฆใครกระทํากรรมแกอุปชฌายะ   คือ 
ตัชชนียกรรม นิยสกรรม ปพพาชนียกรรม ปฏิสารณียกรรม หรืออุกเขปนีย    กรรม สัทธิวิหาริก 
พึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ สงฆไมพึงทํากรรมแกอุปชฌายะ หรือสงฆ 
พึงนอมไปเพือ่กรรมเบา หรืออุปชฌายะนัน้ถูกสงฆ    ลงตัชชนยีกรรม นิยสกรรม ปพพาชนียกรรม  
ปฏิสารณียกรรม หรืออุกเขปนียกรรมแลว สัทธิวิหาริก พึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบาย 
อยางไรหนอ   อุปชฌายะพึงประพฤติชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตวัได สงฆพึงระงับกรรม 
 นั้นเสีย  
         ถาจีวรของอุปชฌายะจะตองซัก สัทธิวิหาริกพึงซัก หรือพึงทําความขวน ขวายวา ดวย 
อุบายอยางไรหนอ ใครๆ พงึซักจีวรของอุปชฌายะ ถาจวีรของ    อุปชฌายะจะตองทํา สัทธิวิหาริก 
พึงทํา หรือพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบาย อยางไรหนอ ใครๆ พึงทําจีวรของอุปชฌายะ  
ถาน้ํายอมของอุปชฌายะจะตองตม สัทธิวิหาริกพึงตมเอง หรือพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบาย 
อยางไรหนอ ใครๆพึงตมน้ํายอมของอุปชฌายะ ถาจวีรของอุปชฌายะจะตองยอม สัทธิวิหาริก 
พึง   ยอม หรือพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ ใครๆ พงึยอมจีวรของ  อุปชฌายะ   
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เม่ือยอมจวีร พงึยอมพลิกกลับไปกลับมาใหดี เม่ือหยาดน้ํายอมยัง หยดไมขาดสาย อยาหลีกไปเสีย   
         สัทธิวิหาริกไมบอกอุปชฌายะกอน อยาใหบาตรแกภิกษุบางรูป อยารับ   บาตร อยาให 
จีวร อยารับจวีร อยาใหบริขาร อยารับบริขารของภิกษุบางรูป อยาปลงผมใหแกภกิษุบางรูป 
อยาใหภิกษุบางรูปปลงผมให อยาทําบริกรรมแกภกิษุ    บางรูป อยาใหภิกษุบางรูปทําบริกรรมให  
อยาทําความขวนขวายแกภกิษุบางรูป อยาส่ังใหภกิษุบางรูปทําความขวนขวาย อยาเปนปจฉาสมณะ 
ของภิกษุบางรูป อยา   พาภกิษุบางรูปไปเปนปจฉาสมณะ อยานําบิณฑบาตไปใหแกภิกษุบางรูป  
อยาใหภิกษุบางรูปนําบิณฑบาตมาให     
         ไมบอกลาอุปชฌายะกอน อยาเขาบาน อยาไปปาชา อยาหลีกไปสูทิศ ถาอุปชฌายะ 
อาพาธ พึงพยาบาลจนตลอดชีวิต หรือจนกวาจะหาย 
         ดูกรภกิษุท้ังหลาย นีแ้ล เปนอุปชฌายะวัตรของสัทธิวิหาริกท้ังหลาย ซ่ึง สัทธิวิหาริก 
พึงประพฤติชอบในพระอุปชฌายะ ฯ    
                                                           มูลเหตุสัทธิวิหาริกวัตร     
         [๔๔๐] สมัยนั้น พระอุปชฌายะท้ังหลายไมประพฤติชอบในสัทธิวิหาริก   บรรดาภิกษ ุ
ท่ีเปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระ  อุปชฌายะท้ังหลาย จึงไม 
ประพฤติชอบในสัทธิวิหาริก แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแด พระผูมีพระภาค 
         พระผูมีพระภาค ... ทรงสอบถามวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ขาววา อุปชฌายะ   ท้ังหลายไม 
ประพฤติชอบในสัทธิวหิาริก จริงหรือ 
         ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพทุธเจาขา  
         พระผูมีพระภาค ... คร้ันแลวทรงทําธรรมีกถารับส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกร ภกิษุท้ังหลาย 
เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสัทธิวิหาริกวัตรแกอุปชฌายะ  ท้ังหลาย โดยประการที่อุปชฌายะ 
ท้ังหลายพึงประพฤติชอบในสัทธิวิหาริก ฯ   
                                                        สัทธิวิหาริกวัตร     
         [๔๔๑] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อุปชฌายะพึงประพฤติชอบในสัทธิวหิาริก   วิธีประพฤติชอบ 
ในสัทธิวิหาริกนั้น ดังตอไปนี้:    
         ดูกรภกิษุท้ังหลาย อุปชฌายะพึงสงเคราะห อนุเคราะหสัทธิวิหาริกดวย   อุเทศ ปริปุจฉา 
โอวาท อนุศาสนี ถาอุปชฌายะมีบาตร สัทธิวิหาริกไมมี    อุปชฌายะพึงใหแกสัทธิวหิาริก หรือ 
พึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไร    หนอ บาตรพงึบังเกิดแกสัทธิวิหาริก ถาอุปชฌายะ  
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มีจีวร สัทธิวิหาริกไมมีอุปชฌายะพึงใหแกสัทธิวิหาริก หรือพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบาย 
อยางไร   หนอ จีวรพึงบังเกดิแกสัทธิวหิาริก ถาอุปชฌายะมีบริขาร สัทธิวิหาริกไมมี   อุปชฌายะ 
พึงใหแกสัทธิวิหาริก หรือพงึทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไร  หนอ บริขารพงึบังเกิดแก 
สัทธิวิหาริก ถาสัทธิวิหาริกอาพาธ อุปชฌายะพึงลุก   แตเชาตรู แลวใหไมชําระฟน ใหน้ําลางหนา  
ปูอาสนะ ถายาคูมี พึงลางภาชนะ   เสียกอน แลวนํายาคูเขาไปให เม่ือสัทธิวิหาริกดื่มยาคูแลว  
พึงใหน้าํ รับ   ภาชนะมา ถือตํ่าๆ ลางใหเรียบรอย อยาใหกระทบแลวเกบ็ไว เม่ือสัทธิวิหาริก 
 ลุกแลว พึงเกบ็อาสนะ ถาท่ีนั้นรก พึงกวาดท่ีนั้นเสีย ถาสัทธิวิหาริกประสงค จะเขาบาน พึงให 
 ผานุง พึงรับผานุงผลัดมา พึงใหประคดเอว พึงซอนผาหม ๒  ช้ันให พงึลางบาตรใหพรอมท้ังน้ํา  
 พึงปูอาสนะไวดวยคิดวา เพยีงเวลาเทานี้   สัทธิวิหาริกจกักลับมา พึงวางนํ้าลางเทา ตั่งรองเทา 
 กระเบ้ืองเช็ดเทาไวใกลๆ   พึงลุกรับบาตรจีวร พึงใหผานุงผลัด พึงรับผานุงมา ถาจีวรชุมเหง่ือ 
 พึงผ่ึงท่ีแดด สักครูหนึ่ง แตอยาผ่ึงท้ิงไวท่ีแดด พึงพับจวีร เม่ือพับจีวร พึงพับใหเหล่ือมมุม    
 กัน ๔ นิ้ว ดวยต้ังใจมิใหมีรอยพับตรงกลาง พึงสอดประคดเอวไวในขนดจีวร  
         ถาบิณฑบาตมี และสัทธิวิหาริกก็ประสงคจะฉัน พึงใหน้ําแลวนํา  บิณฑบาตเขาไป พึงถาม 
สัทธิวิหาริกถึงน้ําฉัน เม่ือสัทธิวิหาริกฉันแลว พึงใหน้ํา    รับบาตรมา ถือตํ่าๆ ลางใหด ีอยาให 
ครูดสี เช็ดใหหมดน้ํา ผ่ึงไวท่ีแดดสักครู    หนึ่ง แตอยาผ่ึงท้ิงไวท่ีแดด พึงเก็บบาตร จวีร เม่ือ 
เก็บบาตร พึงเอามือขาง    หนึ่งจับบาตร เอามือขางหนึ่งลูบคลําใตเตียง หรือใตตั่งแลวเก็บบาตร  
แตอยาเก็บบาตรไวบนพืน้ท่ีปราศจากเคร่ืองรอง เม่ือเก็บจีวร พึงเอามือขางหนึ่งถือจีวร  เอามือ 
ขางหนึ่งลูบราวจวีร หรือสายระเดียง แลวทําชายไวขางนอก ขนดไวขาง    ใน แลวเก็บ  
เม่ือสัทธิวิหาริกลุกแลว พึงเกบ็อาสนะ น้ําลางเทา ตั่งรองเทา  กระเบ้ืองเช็ดเทา ถาท่ีนัน้รก  
พึงกวาดท่ีนั้นเสีย 
         ถาสัทธิวิหาริกใครจะสรงน้ํา พึงจัดน้าํสรงให ถาตองการน้ําเยน็ พงึจัด  น้ําเย็นให  
ถาตองการน้ํารอน พึงจัดน้ํารอนให ถาสัทธิวิหาริกจะใครเขาเรือนไฟ  พึงบดจณุ แชดิน ถือต่ัง 
สําหรับเรือนไฟไปให แลวรับจีวรมาวางไว ณ ท่ีควร  สวนขางหนึ่ง พงึใหจณุ ใหดิน ถาอุตสาหะอยู  
พึงเขาเรือนไฟ เม่ือเขาเรือนไฟ   พึงเอาดินทาหนา ปดท้ังขางหนาท้ังขางหลัง แลวเขาเรือนไฟ  
อยานั่งเบียดภกิษุผูเถระอยาเกียดกัน อาสนะภิกษุใหม พึงทําบริกรรม แกสัทธิวิหาริกในเรือนไฟ  
เม่ือเขา    เรือนไฟ เม่ือออกจากเรือนไฟ พงึถือต่ังสําหรับเรือนไฟ แลวปดท้ังขางหนาและ  ขางหลัง 
ออกจากเรือนไฟ พึงทําบริกรรมแกสัทธิวิหาริกแมในนํ้า อาบเสร็จแลว พึง ข้ึนมากอนทําตัวของตน  
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ใหแหงน้ํา นุงผา แลวพึงเช็ดน้ําจากตัวสัทธิวิหาริกพึงให  ผานุง ผาสังฆาฏิ ถือ ตั่งสําหรับเรือน 
ไฟมากอน แลวปูอาสนะไว จัดต้ังน้ํา   ลางเทา ตั่งรองเทา กระเบ้ืองเช็ดเทาไวใกลๆ พึงถาม 
สัทธิวิหาริกดวยน้ําฉัน     
         สัทธิวิหาริกอยูในวหิารแหงใด ถาวหิารแหงนั้นรก ถาอุปชฌายะอุตสาหะ  อยู พึงปดกวาด 
ใหสะอาด เม่ือปดกวาดวหิาร พึงขนบาตร จวีรออกกอน แลว  วางไว ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ...  
ถาน้ําในหมอชําระไมมี พึงตักมาไวในหมอชําระ    
         ถาความกระสันบังเกดิแกสัทธิวิหาริก อุปชฌายะพงึระงับ หรือพงึวาน ภิกษุอ่ืนใหชวยระงับ  
หรือพึงแสดงธรรมกถาแกสัทธิวิหาริกนัน้ ถาความรําคาญ   บังเกิดแกสัทธิวิหาริก อุปชฌายะ 
พึงบรรเทา หรือพึงวานภิกษอ่ืุนใหชวยบรรเทา หรือพึงแสดงธรรมกถาแกสัทธิวิหาริกนั้น ถาทิฐ ิ
บังเกิดแกสัทธิวิหาริก อุปชฌายะพึงใหสละเสีย หรือพึงวานภิกษุอ่ืนใหชวย หรือพึงแสดงธรรม 
กถาแกสัทธิวหิาริกนั้น     
         ถาสัทธิวิหาริกตองอาบัติหนัก ควรแกปริวาส อุปชฌายะพึงทําความขวน ขวายวา ดวย 
อุบายอยางไรหนอ สงฆพึงใหปริวาสแกสัทธิวิหาริก ถาสัทธิวิหาริก  ควรแกการชักเขาหาอาบัติเดมิ  
อุปชฌายะพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบาย   อยางไรหนอ สงฆพึงชักสัทธิวิหาริกเขาหาอาบัติเดิม  
ถาสัทธิวิหาริกควรแกมานัต    อุปชฌายะพงึทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ สงฆพึง 
ใหมานัตแก   สัทธิวิหาริก ถาสัทธิวิหาริกควรอัพภาน อุปชฌายะพึงทําความขวนขวายวา ดวย  อุบาย 
อยางไรหนอ สงฆพึงอัพภานสัทธิวิหาริก ถาสงฆใครจะทํากรรมแกสัทธิ วิหาริก คือ ดัชชนียกรรม  
นิยสกรรม ปพพาชนียกรรม ปฏิสารณียกรรม หรือ   อุกเขปนียกรรม อุปชฌายะพึงทําความขวนขวาย 
วา ดวยอุบายอยางไรหนอ สงฆ   ไมพึงทํากรรมแกสัทธิวิหาริก หรือสงฆพึงนอมไปเพื่อกรรมเบา  
หรือสัทธิวิหาริก นั้นถูกสงฆลงตัชชนียกรรม นิยสกรรม ปพพาชนียกรรม ปฏิสารณียกรรม หรือ    
 อุกเขปนียกรรมแลว อุปชฌายะ พึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ   สัทธิวิหาริก 
 พึงประพฤติชอบ หายเยอหยิง่ ประพฤติแกตัวได สงฆพึงระงับกรรม   นั้นเสีย  
         ถาจีวรของสัทธิวิหาริกจะตองซัก อุปชฌายะพึงส่ังวา ทานพึงซักอยางนี้ หรือพึงทําความ 
ขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ ใครๆ พึงซักจีวรของสัทธิ   วิหาริก ถาจีวรของสัทธิวิหาริก 
จะตองทํา อุปชฌายะพึงส่ังวา ทานพึงทําอยางนี้  หรือพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไร 
หนอ ใครๆ พงึทําจีวรของสัทธิ   วิหาริก ถาน้ํายอมของสัทธิวิหาริกจะตองตม อุปชฌายะพึงส่ังวา  
ทานพึงตม อยางนี้ หรือพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ ใครๆ พึงตมน้ํา ยอม  
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ของสัทธิวิหาริก ถาจีวรของสัทธิวิหาริกจะตองยอม อุปชฌายะพึงส่ังวา ทาน พึงยอมอยางนี้ หรือ 
พึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ ใครๆ พงึ  ยอมจีวรของสัทธิวิหาริก เม่ือยอม 
จีวร พึงยอมพลิกกลับไปกลับมาใหดี เม่ือ   หยาดน้ํายอมยังหยดไมขาดสาย ไมพึงหลีกไปเสีย  
         ถาสัทธิวิหาริกอาพาธ พึงพยาบาลจนตลอดชีวิต หรือจนกวาจะหาย   
         ดูกรภกิษุท้ังหลาย นีแ้ล เปนสัทธิวิหาริกวัตรของอุปชฌายะท้ังหลาย ซ่ึงอุปชฌายะ 
ท้ังหลายพึงประพฤติชอบในสัทธิวิหาริก ฯ     
                                                                ทุติยภาณวาร จบ  
                                                                        __________________    
                                                                    มูลเหตุอาจริยวัตร     
         [๔๔๒] สมัยนั้น อันเตวาสิกท้ังหลายไมประพฤติชอบในพระอาจารย  บรรดาภกิษุท่ี 
เปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียนโพนทะนาวา ไฉน   อันเตวาสิกท้ังหลาย จึงไมประพฤติชอบ 
ในพระอาจารย แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแด   พระผูมีพระภาค 
         พระผูมีพระภาค ... ทรงสอบถามวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ขาววา อันเตวาสิก  ท้ังหลาย 
ไมประพฤติชอบในอาจารย จริงหรือ 
         ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพทุธเจาขา  
         พระผูมีพระภาค ... คร้ันแลวทรงทําธรรมีกถารับส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา  ดูกรภกิษุท้ังหลาย 
เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติอาจริยวัตรแกภกิษุอันเตวาสิก   ท้ังหลาย โดยประการที่ภิกษุอัน 
เตวาสิกท้ังหลายพึงประพฤติชอบในอาจารย ฯ  
                                                          อาจริยวัตร    
         [๔๔๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อันเตวาสิกพึงประพฤติชอบในอาจารย วิธี  ประพฤติชอบใน 
อาจารยนั้น ดังตอไปนี้:   
         อันเตวาสิกพึงลุกแตเชาตรู ถอดรองเทา หมผาเฉวียงบาแลว ถวายไม   ชําระฟน  
ถวายน้ําลางหนา ปูอาสนะไว ถายาคูมี พึงลางภาชนะเสียกอน แลว  นอมยาคูเขาไป เม่ืออาจารย 
ดื่มยาคูแลว พงึถวายน้ํา รับภาชนะมา ถือตํ่าๆ ลางใหเรียบรอย อยาใหกระทบแลวเกบ็ไว  
เม่ืออาจารยลุกแลว พึงเก็บอาสนะ  ถาท่ีนั้นรก พึงกวาดท่ีนั้นเสีย     
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         ถาอาจารยประสงคจะเขาบาน พึงถวายผานุง พึงรับผานุงผลัดมา พึงถวาย  ประคดเอว  
พึงซอนผาหมสองช้ันถวาย พึงลางบาตรแลวถวายพรอมท้ังน้ํา ถา อาจารยปรารถนาจะใหเปน 
ปจฉาสมณะ พึงปกปดกายใหมีมณฑลสาม นุงใหเปน  ปริมณฑลคาดประคดเอว ซอนผาหม ๒ 
ช้ัน หมคลุม กลัดลูกดุม ลางบาตร แลวถือไป เปนปจฉาสมณะของอาจารย ไมพึงเดนิใหหางนัก 
ใหชิดนัก พึงรับ    วัตถุท่ีเนื่องในบาตร เม่ืออาจารยกําลังพูด ไมพึงพดูสอดข้ึนในระหวางๆ  
อาจารย    กลาวถอยคําใกลตออาบัติ พึงหามเสีย เม่ือกลับ พึงกลับมากอน แลวปูอาสนะ   ไว  
พึงวางน้ําลางเทา ตั่งรองเทา กระเบ้ืองเช็ดเทาไวใกลๆ พึงลุกรับบาตร จีวร  พึงถวายผานุงผลัด 
พึงรับผานุงมา ถาจีวรชุมเหง่ือ พึงผ่ึงแดดสักครูหนึ่ง แตอยา  ผ่ึงท้ิงไวท่ีแดด พึงพับจวีร เม่ือจะ 
พับจีวร พึงพับใหเหล่ือมมุมกันส่ีนิ้ว ดวยต้ังใจ มิใหมีรอยพับตรงกลาง พึงสอดประคดเอวไว 
ในขนดจีวร   
         ถาบิณฑบาตมี และอาจารยประสงคจะฉัน พึงถวายนํ้า แลวนอม  บิณฑบาตเขาไป พึงถาม 
อาจารยถึงน้ําฉัน เม่ืออาจารยฉันแลว พึงถวายนํ้า   รับบาตรมา ถือตํ่าๆ ลางใหเรียบรอย อยาให 
กระทบ ลางเช็ดใหหมดน้ํา แลวพึงผ่ึงไวท่ีแดดสักครูหนึ่ง แตอยาผ่ึงท้ิงไวท่ีแดด พึงเกบ็บาตร 
จีวร เม่ือเก็บบาตร พึงเอามือขางหนึ่งจับบาตร เอามือขางหนึ่งลูบคลําใตเตียง หรือใตตั่งแลวเก็บ 
บาตรแตอยาเก็บบาตรไวบนพื้นท่ีปราศจากเคร่ืองรอง เม่ือเก็บจวีร พึงเอามือขางหนึง่  ถือจีวร 
เอามือขางหนึง่ลูบราวจีวรหรือสายระเดียง แลวทําชายไวขางนอก ขนด ไวขางใน แลวเก็บเถิด  
เม่ืออาจารยลุกแลว พึงเก็บอาสนะ เก็บน้ําลางเทา ตั่ง    รองเทา กระเบ้ืองเช็ดเทา ถาท่ีนัน้รก 
พึงกวาดท่ีนั้นเสีย   
         ถาอาจารยใครจะสรงน้าํ พึงจัดน้ําสรงถวาย ถาตองการน้ําเย็น พึงจดั น้ําเยน็ถวาย ถาตอง 
การน้ํารอน พงึจัดน้ํารอนถวาย ถาอาจารยใครจะเขาเรือนไฟ พึงบดจุณ แชดิน ถือต่ังสําหรับเรือนไฟ 
แลวเดนิตามหลังอาจารยไป ถวายต่ัง สําหรับเรือนไฟแลวรับจีวรมาวางไว ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง  
พึงถวายจณุ ถวายดนิ  ถาอุตสาหะอยู พึงเขาเรือนไฟ เม่ือเขาเรือนไฟ พึงเอาดินทาหนา ปกปด 
ท้ัง   ขางหนาท้ังขางหลัง แลวเขาเรือนไฟ อยานั่งเบียดภกิษุผูเถระ อยาเกียดกัน  อาสนะภิกษใุหม  
พึงทําบริกรรมแกอาจารยในเรือนไฟ เม่ือออกจากเรือนไฟ พึง ถือต่ังสําหรับเรือนไฟ แลวปกปด 
ท้ังขางหนาท้ังขางหลัง ออกจากเรือนไฟ พงึทํา บริกรรมแกอาจารยแมในนํ้า อาบเสร็จแลวพึงข้ึน 
มากอน ทําตัวของตนใหแหงน้ํา   นุงผาแลวพึงเช็ดน้ําจากตัวของอาจารย พึงถวายผานุง ผาสังฆาฏิ   



พระวนิัยปฎก เลม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หนาท่ี 169 
ถือต่ังสําหรับ   เรือนไฟมากอนแลวปูอาสนะไว พึงวางน้ําลางเทา ตั่งรองเทา กระเบ้ืองเช็ดเทา  
 ไวใกลๆ พึงถามอาจารยดวยน้ําดื่ม  
         ถาประสงคจะเรียนบาลี พึงขอใหอาจารยแสดงบาลีข้ึน ถาประสงคจะ  สอบถามอรรถกถา 
พึงสอบถาม อาจารยอยูในวหิารแหงใด ถาวิหารแหงนัน้รก   ถาอุตสาหะอยู พึงปดกวาดเสีย เม่ือ 
ปดกวาดวหิาร พึงขนบาตร จวีร ออกกอนแลววางไว ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง พึงขนผาปูนั่ง 
และผาปูนอน ขนฟูก หมอน ออกวางไว ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง เตียง ตั่ง อันเตวาสิกพึงยก 
ต่ําๆ ทําใหเรียบ  รอย อยาใหครูดสีกระทบกระแทกบานและกรอบประตู ตั้งไว ณ ท่ีควรสวน     
 ขางหนึ่ง เขียงรองเทาเตียง กระโถน พนักอิง พึงขนออกไปวางไว ณ ท่ีควร  สวนขางหนึ่ง  
 เคร่ืองปูพื้น พงึสังเกตท่ีปูไวเดิม แลวขนออกวางไว ณ ท่ีควรสวน ขางหนึ่ง ถาในวหิารมีหยากเยื่อ  
 พึงกวาดแตเพดานลงมากอน กรอบหนาตางและ    มุมหอง พึงเช็ดเสีย ถาฝาเขาทําบริกรรมดวย 
 น้ํามัน หรือพืน้ทาสีดําข้ึนรา พึง   เอาผาชุบน้ําบิดเช็ดเสีย ถาพื้นเขามิไดทํา พึงเอาน้ําประพรมแลว  
 เช็ดเสีย ระวัง    อยาใหฝุนฟุง พึงกวาดหยากเยื่อท้ิงเสีย ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง เคร่ืองปูพื้น 
 พึง    ผ่ึงแดดชําระเคาะปด แลวขนกลับปูไวตามเดิม เขียงรองเทาเตียง พึงผ่ึงแดดขัด เช็ด แลว 
 ขนกลับไปต้ังไว ณ ท่ีเดิม เตียง ตั่ง พึงผ่ึงแดด ขัดสี เคาะ ยกตํ่าๆทําใหด ีอยาใหครูดสี 
 กระทบกระแทกบานและกรอบประตู ขนกลับจัดต้ังไวตาม  เดิม ฟูก หมอน ผาปูนั่ง ผาปูนอน  
 กระโถน พนกัอิง พึงผ่ึงแดด ชําระ ลาง ตบ ปดเสีย แลวขนกลับต้ังไวตามเดิม พึงเกบ็บาตร  
 จีวร เม่ือจะเกบ็ บาตร พึงเอามือขางหนึ่งจบับาตร เอามือขางหนึ่งลูบคลําใตเตียง หรือใตตั่งแลว    
 เก็บบาตร แตอยาเก็บบาตรบนพื้นท่ีปราศจากเคร่ืองรอง เม่ือเก็บจวีร พึงเอามือขางหนึ่งถือจีวร 
 เอามือขางหนึง่ลูบราวจีวร หรือสายระเดียง แลวทําชายไวขางนอก   ขนดไวขางใน เกบ็จีวรเถิด  
 ถาลมเจือดวยผงคลีพัดมาแตทิศตะวนัออก พึงปด  หนาตางดานตะวันออก ถาพัดมาแตทิศตะวันตก  
 พึงปดหนาตางดานตะวันตก ถา  พัดมาแตทิศเหนือ พึงปดหนาตางดานเหนือ ถาพัดมาแตทิศใต  
 พึงปดหนาตาง  ดานใต ถาฤดูหนาว พึงเปดหนาตางกลางวัน กลางคืนพึงปดเสีย ถาฤดูรอน     
 กลางวันพึงปด กลางคืนพึงเปด ถาบริเวณ ซุมน้ํา โรงฉัน โรงไฟ วัจจกฎีุรก พึงปดกวาดเสีย  
 ถาน้ําฉัน น้ําใชไมมี พึงจัดต้ังไว ถาน้ําในหมอชําระไมมี   พึงตักมาไวในหมอชําระ    
         ถาความกระสันบังเกดิแกอาจารย อันเตวาสิกพึงชวยระงับ หรือพงึวาน ภิกษุอ่ืนใหชวย 
ระงับ หรือพึงทําธรรมกถาแกอาจารยนัน้ ถาความรําคาญบังเกิดแก  อาจารย อันเตวาสิกพึงชวย  
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บรรเทา หรือพึงวานภิกษุอ่ืนใหชวยบรรเทา หรือพึง ทําธรรมกถาแกอาจารยนั้น ถาทิฐิบังเกิดแก 
อาจารย อันเตวาสิกพึงใหสละเสีย  หรือพงึวานภิกษุอ่ืนใหชวย หรือพึงทําธรรมกถาแกอาจารยนัน้   
         ถาอาจารยตองอาบัติหนัก ควรแกปริวาส อันเตวาสิก พึงทําความ  ขวนขวายวา ดวยอุบาย 
อยางไรหนอ สงฆพึงใหปรวิาสแกอาจารย ถาอาจารยควร   แกการซักเขาหาอาบัติเดมิ อันเตวาสิก 
พึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไร   หนอ สงฆพึงชักอาจารยเขาในอาบัติเดิม ถาอาจารย 
ควรแกมานัต อันเตวาสิกพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ สงฆพึงใหมานัต 
แกอาจารย ถา อาจารยควรอัพภาน อันเตวาสิกพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ    
 สงฆพึงอัพภานอาจารย ถาสงฆใครจะทํากรรมแกอาจารย คือ ตัชชนียกรรม นิยสกรรม ปพพาชนีย 
 กรรม ปฏิสารณียกรรม หรืออุกเขปนียกรรม อันเตวาสิกพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบาย 
 อยางไรหนอ สงฆไมพึงทํากรรมแกอาจารย    หรือสงฆพึงนอมไป เพือ่กรรมเบา หรืออาจารยนั้น 
 ถูกสงฆลงตัชชนียกรรม นยิส   กรรม ปพพาชนียกรรม ปฏิสารณียกรรม หรืออุกเขปนียกรรมแลว  
อันเตวาสิก    พึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ อาจารยพึงประพฤติชอบ หาย เยอหยิ่ง  
ประพฤติแกตวัได สงฆพึงระงับกรรมนั้นเสีย    
         ถาจีวรของอาจารยจะตองซัก อันเตวาสิกพึงซัก หรือพึงทําความขวน  ขวายวา ดวยอุบาย 
อยางไรหนอ ใครๆ พึงซักจีวรของอาจารย ถาจีวรของอาจารย  จะตองทํา อันเตวาสิกพึงทํา หรือ 
พึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ  ใครๆ พงึทําจีวรของอาจารย ถาน้ํายอมของ 
อาจารยจะตองตม อันเตวาสิก พึงตม  เอง หรือพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ 
ใครๆ พึงตมน้ํายอม    ของอาจารย ถาจีวรของอาจารยจะตองยอม อันเตวาสิกพึงยอม หรือพึงทํา 
ความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ ใครๆ พึงยอมจีวรของอาจารย เม่ือยอมจวีร พึงยอม 
พลิกกลับไปกลับมาใหดี เม่ือหยาดน้ํายอมยังหยดไมขาดสายอยาพึงหลีกไปเสีย    
         อันเตวาสิกไมบอกอาจารยกอน อยาใหบาตรแกภกิษุบางรูปอยารับบาตร   อยาใหจีวร  
อยารับจีวร อยาใหบริขาร อยารับบริขารของภิกษุบางรูป อยาปลงผม  ใหแกภิกษุบางรูป อยาให 
ภิกษุบางรูปปลงผมให อยาทําบริกรรมแกภิกษุบางรูป อยาใหภิกษุบางรูปทําบริกรรมให อยาทําความ 
ขวนขวายแกภกิษุบางรูป อยาให  ภกิษุบางรูปทําความขวนขวาย อยาเปนปจฉาสมณะของภิกษุบางรูป  
อยาพาภกิษุ  บางรูปไปเปนปจฉาสมณะ อยานําบิณฑบาตไปใหแกภิกษบุางรูป อยาใหภิกษุ บางรูป 
นําบิณฑบาตมาให      
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         อันเตวาสิกไมบอกลาอาจารยกอน อยาเขาบาน อยาไปปาชา อยาหลีก ไปสูทิศ ถาอาจารย 
อาพาธ พึงพยาบาลจนตลอดชีวิตหรือจนกวาจะหาย     
         ดูกรภกิษุท้ังหลาย นีแ้ล เปนอาจาริยวัตรของอันเตวาสิกท้ังหลาย ซ่ึง  อันเตวาสิกท้ังหลาย 
พึงประพฤติชอบในอาจารย ฯ   
                                                   มูลเหตุอันเตวาสิกวัตร  
         [๔๔๔] ก็สมัยนั้น อาจารยท้ังหลายไมประพฤติชอบในอันเตวาสิก  บรรดาภิกษท่ีุเปน 
ผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ตเิตียน โพนทะนาวา ไฉน อาจารย    ท้ังหลายจึงไดไมประพฤติชอบ 
ในอันเตวาสิก แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมี   พระภาค    
         ลําดับนั้น พระผูมีพระภาค รับส่ังใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุ   เปนเคามูลนั้น  
ในเพราะเหตแุรกเกิดนัน้ แลวทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา  ดกูรภกิษท้ัุงหลาย ขาววา อาจารย 
ท้ังหลายไมประพฤติชอบในอันเตวาสิก    จริงหรือ  
         ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพทุธเจาขา  
         พระผูมีพระภาค ... คร้ันแลวทรงทําธรรมีกถารับส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา  ดูกรภกิษุท้ังหลาย 
เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติอันเตวาสิกวัตรแกอาจารย  ท้ังหลาย โดยประการท่ีอาจารยท้ังหลาย 
พึงประพฤติชอบในอันเตวาสิก ฯ  
                                                        อันเตวาสิกวัตร  
         [๔๔๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อาจารยพงึประพฤติชอบในอันเตวาสิก วิธี ประพฤติชอบใน 
อันเตวาสิกนั้น ดังตอไปนี้:     
         ดูกรภกิษุท้ังหลาย อาจารยพึงสงเคราะห อนเุคราะห อันเตวาสิกดวย  อุเทศ ปริปุจฉา  
โอวาท อนุศาสนี ถาอาจารยมีบาตร อันเตวาสิกไมมี อาจารยพึงใหแกอันเตวาสิก หรือพึงทํา 
ความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ บาตร  พึงบังเกิดแกอันเตวาสิก ถาอาจารยมีจีวร  
อันเตวาสิกไมมี อาจารยพึงใหแก  อันเตวาสิก หรือพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ  
จีวรพึงบังเกิด แกอันเตวาสิก ถาอาจารยมีบริขาร อันเตวาสิกไมมี อาจารยพึงใหแกอันเตวาสิก     
 หรือพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ บริขารพึงบังเกิดแกอันเตวาสิกถาอันเตวาสิก 
 อาพาธ อาจารยพึงลุกแตเชาตรูแลวใหไมชําระฟน ใหน้ําลางหนา    ปูอาสนะ ถายาคูมี พึงลาง 
 ภาชนะเสียกอนแลวนํายาคูเขาไปให เม่ืออันเตวาสิกดื่ม  ยาคูแลว พึงใหน้ํา รับภาชนะมา ถือตํ่าๆ  
 ลางใหเรียบรอย อยาใหกระทบ   แลวเก็บไว เม่ืออันเตวาสิกลุกแลว พงึเก็บอาสนะ ถาท่ีนั้นรก  
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 พึงกวาดท่ีนั้น  เสีย ถาอันเตวาสิกประสงคจะเขาบาน พึงใหผานุง พึงรับผานุงผลัดมา  พึงให   
 ประคดเอว พงึซอนผาหมสองช้ันให พึงลางบาตรใหพรอมท้ังน้ํา พึงปูอาสนะไว ดวยเขาใจวา 
 เพียงเวลาเทานี้อันเตวาสิกจกักลับมา พึงวางนํ้าลางเทา ตั่งรองเทากระเบื้องเช็ดเทาไวใกลๆ พึง 
 ลุกรับบาตร จีวร พึงใหผานุงผลัด พึงรับผานุงมา  ถาจีวรชุมเหง่ือ พึงผ่ึงท่ีแดดสักครูหนึ่ง แต 
 อยาผ่ึงท้ิงไวท่ีแดด พึงพับจวีร เม่ือ พับจีวร พึงพับใหเหล่ือมมุมกัน ๔ นิว้ ดวยต้ังใจมิใหมีรอย 
 พับตรงกลาง พึงสอด  ประคดเอวไวในขนดจีวร     
         ถาบิณฑบาตมี และอันเตวาสิกก็ประสงคจะฉัน พึงใหน้ํา แลวนํา  บิณฑบาตเขาไป  
พึงถามอันเตวาสิกถึงน้ําฉัน เม่ืออันเตวาสิกฉันแลว พึงใหน้ํา   รับบาตรมา ถือตํ่าๆ ลางใหดี  
อยาใหครูดสีเช็ดใหหมดน้ํา ผ่ึงไวท่ีแดดสักครูหนึ่ง แตอยาผ่ึงท้ิงไวท่ีแดด พึงเก็บบาตร จีวร  
เม่ือเก็บบาตร ... เม่ือเก็บจวีร ... ทําชายจวีรไวขางนอก ขนดไวขางใน แลวเก็บ เม่ืออันเตวาสิกลุก 
แลว พึง   เก็บอาสนะ น้ําลางเทา ตั่งรองเทา กระเบ้ืองเช็ดเทา ถาท่ีนั้นรก พึงกวาด   ท่ีนั้นเสีย    
         ถาอันเตวาสิกใครจะสรงน้ํา พึงจัดน้าํสรงให ถาตองการน้ําเยน็ พงึจัด    น้ําเย็นให  
ถาตองการน้ํารอน พึงจัดน้ํารอนให ถาอันเตวาสิกใครจะเขาเรือนไฟ    พึงบดจณุ แชดิน ถือต่ัง 
สําหรับเรือนไฟไปให แลวรับจีวรไปวางไว ณ ท่ีควร  สวนขางหนึ่ง พงึใหจณุ ใหดิน ถาอุตสาหะ 
อยู พึงเขาไปสูเรือนไฟ เม่ือเขาไปสูเรือนไฟ พึงเอาดินทาหนา ปกปดท้ังขางหนาท้ังขางหลัง 
แลวเขาไปสูเรือน   ไฟ อยานัง่เบียดภิกษุผูเถระ อยาเกยีดกันอาสนะภิกษุใหม พึงทําบริกรรมแก 
 อันเตวาสิกในเรือนไฟ เม่ือออกจากเรือนไฟ พึงถือต่ังสําหรับเรือนไฟ แลว ปกปดท้ังขางหนา 
 ท้ังขางหลัง ออกจากเรือนไฟ พึงทําบริกรรมแกอันเตวาสิกแม ในนํ้า อาบเสร็จแลวพึงข้ึนมากอน 
 ทําตัวของตนใหหมดนํ้า นุงผาแลวพึงเช็ดน้ํา จากตัวของอันเตวาสิก พงึใหผานุง ผาสังฆาฏิ ถือต่ัง 
 สําหรับเรือนไฟมากอน    แลวปูอาสนะไว จัดต้ังน้ําลางเทา ตั่งรองเทา กระเบ้ืองเช็ดเทาไวใกลๆ  
พึง ถามอันเตวาสิกดวยน้ําฉัน อันเตวาสิกอยูในวิหารแหงใด ถาวหิารแหงนั้นรก ถาอุตสาหะอยู  
พึงปดกวาดใหสะอาด เม่ือปดกวาดวหิาร พึงขนบาตร จวีร   ออกกอนแลววางไว ณ ท่ีควรสวน 
ขางหนึ่ง ... ถาน้ําในหมอชําระไมมี พึงตักมา ไวในหมอชําระ  
         ถาความกระสันบังเกดิข้ึนแกอันเตวาสิก อาจารยพึงชวยระงับ หรือพึง  วานภิกษุอ่ืนให 
ชวยระงับ หรือพึงแสดงธรรมกถาแกอันเตวาสิกนั้น ถาความ รําคาญบังเกิดแกอันเตวาสิก อาจารย 
พึงบรรเทา หรือพึงวานภิกษอ่ืุนใหชวยบรรเทา  หรือพึงแสดงธรรมกถาแกอันเตวาสิกนั้น ถาทิฐิ  
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บังเกิดแกอันเตวาสิก อาจารยพึง ใหสละเสีย หรือพึงวานภิกษุอ่ืนใหชวย หรือพึงแสดงธรรมกถา 
แกอันเตวาสิกนั้น  
         ถาอันเตวาสิกตองอาบัติหนัก ควรแกปริวาส อาจารยพึงทําความ  ขวนขวายวา ดวยอุบาย 
อยางไรหนอ สงฆพึงใหปรวิาสแกอันเตวาสิก ถา อันเตวาสิกควรแกการชักเขาหาอาบัติเดิม อาจารย 
พึงทําความขวนขวายวา ดวย   อุบายอะไรหนอ สงฆพึงชักอันเตวาสิกเขาหาอาบัติเดมิ ถาอันเตวาสิก 
ควรมานัต    อาจารยพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ สงฆพึงใหมานตัแก  อันเตวาสิก  
ถาอันเตวาสิกควรอัพภาน อาจารยพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบาย   อยางไรหนอ สงฆพึงอัพกาน 
อันเตวาสิก ถาสงฆใครจะทํากรรมแกอันเตวาสิก   คือ ตัชชนียกรรม นยิสกรรม ปพพาชนียกรรม 
ปฏิสารณียกรรม หรือ  อุกเขปนียกรรม อาจารยพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ 
สงฆไม  พึงทํากรรมแกอันเตวาสิก หรือสงฆพึงนอมไปเพื่อกรรมเบา หรือวาอันเตวาสิก  นั้นถูกสงฆ 
ลงตัชชนียกรรม นิยสกรรม ปพพาชนียกรรม ปฏิสารณียกรรม    หรืออุกเขปนียกรรมแลว  
อาจารยพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ  อันเตวาสิกพึงประพฤติชอบ หายเยอหยิ่ง  
ประพฤติแกตวัได สงฆพึงระงับกรรมนั้นเสีย  
         ถาจีวรของอันเตวาสิกจะตองซัก อาจารยพึงส่ังวา ทานพึงซักอยางนี้   หรือพึงทําความ 
ขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ ใครๆ พึงซักจีวรของ อันเตวาสิก ถาน้ํายอมของอันเตวาสิก 
จะตองตม อาจารยพึงส่ังวา ทานพึงตม  อยางนี้ หรือพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไร 
หนอ ใครๆ พงึตมน้ํายอม    ของอันเตวาสิก ถาจีวรของอันเตวาสิกจะตองยอม อาจารยพึงส่ังวา 
ทานพึงยอม อยางนี้ หรือพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ ใครๆ พึงยอมจีวร ของ 
อันเตวาสิก เม่ือยอมจีวร พึงยอมพลิกกลับไปกลับมาใหดี และเม่ือหยาดน้ํา ยอมยังหยดไมขาด 
สาย ไมพึงหลีกไปเสีย    
         ถาอันเตวาสิกอาพาธ พึงพยาบาลจนตลอดชีวิต หรือจนกวาจะหาย     
         ดูกรภกิษุท้ังหลาย นีแ้ล เปนอันเตวาสิกวัตรของอาจารยท้ังหลาย ซ่ึง อาจารยท้ังหลาย 
พึงประพฤติชอบในอันเตวาสิก ฯ   
                                                   วัตตขันธกะ ท่ี ๘ จบ    
                                   ในขันธกะนี้มี ๑๙ เร่ือง ๑๔ วัตร ฯ      
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                                            หัวขอประจําขันธกะ     
         [๔๔๖] เร่ืองพระอาคันตุกะ สวมรองเทา กั้นรม คลุมศีรษะ พาดจวีร บนศีรษะ เขาไป 
สูอาราม ลางเทาดวยน้ําฉัน ไมไหวภกิษุเจาถ่ินผูแกกวา ไมถาม ถึงเสนาสนะ งูตกลงมา ภิกษ ุ
ผูมีศีลเปนที่รักพากันโพนทะนา พระผูมีพระภาค  ทรงบัญญัติวา ภิกษุอาคันตุกะจะเขาอาราม พึง 
ถอดรองเทา ลดรม หมลดไหล เขาอารามไมตองรีบรอน พึงสังเกตวา เจาถ่ินประชุมกนัท่ีไหน 
พึงวางบาตรจวีรไวท่ีแหงหนึ่ง ถืออาสนะท่ีสมควร ถามถึงน้ําฉันน้ําใช พึงลางเทา พึงเช็ดรอง เทา 
ดวยผาแหงกอน ดวยผาเปยกทีหลัง พึงไหวภิกษเุจาถ่ินผูแกกวา พึงให  ภิกษเุจาถ่ินผูออนกวาไหว  
พึงถามเสนาสนะ ท้ังท่ีมีภิกษุอยู หรือไมมีภิกษุอยูพึงถามถึงโคจรคาม และอโคจรคาม สกุล 
ท่ีไดรับสมมติวาเปนเสกขะ ท่ีถาย   อุจจาระ ท่ีถายปสสาวะ น้ําฉัน น้ําใช ไมเทา กติกาสงฆท่ี 
ตั้งไววาควรเขาเวลา  เทาไร พึงรอสักครูหนึ่ง วิหารมีหยากเยื่อตองชําระ กอนชําระ ตองขนเคร่ือง   
 ลาดพ้ืน เขียงรองเทาเตียง ฟกู หมอน เตียง ตั่ง กระโถน พนักอิง พึงกวาด  หยากเยื่อแต 
 เพดานลงมากอน พึงเช็ดกรอบหนาตาง ประตู และมุมหอง ฝาทาน้ํามันข้ึนรา พื้นทาสีดํา  
 พึงเอาผาชุบน้าํเช็ด พื้นไมไดทํา พึงเอาน้ําพรมแลว กวาดเสีย พึงกวาดหยากเยื่อท้ิง เคร่ืองลาดพ้ืน  
 เขียงรองเทาเตียง เตียง ตั่ง  ฟูก หมอน ผาปูนั่ง ผาปูนอน กระโถน พนกัอิง ผ่ึงแดดแลว 
 เก็บไวท่ีเดิม  พึงเก็บบาตร จวีร อยาวางบนพื้นท่ีปราศจากเคร่ืองรอง พึงเก็บจวีรใหชายอยูดานนอก  
 ขนดอยูดานใน มีลมพัดมาทางทิศตะวนัออก ตะวันตก ทิศเหนือ หรือ  ทิศใต พึงปดหนาตาง 
 ทางทิศนั้นๆ ฤดูหนาว กลางวันพึงเปดหนาตาง กลางคืน   พึงปด ฤดรูอน กลางวันพึงปดหนาตาง  
 กลางคืนพึงเปด พึงกวาดบริเวณ ซุมน้ํา  โรงฉัน โรงไฟ และวัจจกุฎี พึงตักน้ําฉัน น้ําใช และ 
 น้ําในหมอชําระ   อาคันตุกวัตรดังกลาวมานี้ อันพระผูมีพระภาคผูทรงพระคุณหาท่ีเปรียบมิได ทรง     
 บัญญัติแลว    
         เร่ืองภิกษุเจาถ่ิน ไมปูอาสนะ ไมตั้งน้ําลางเทา ไมลุกรับ ไมถามดวย น้ําฉัน น้ําใช  
ไมไหว ไมจดัเสนาสนะให บรรดาภิกษุผูมีศีลเปนท่ีรักพากนั  โพนทะนา ภิกษเุจาถ่ินเหน็พระอาคัน 
ตุกะผูแกกวา พึงปูอาสนะ ตัง้น้ํา ลุกรับ ถาม   ดวยนํ้าฉัน น้ําใช เช็ดรองเทาให ซักผาเช็ดรองเทา 
ผ่ึงไว ณ ท่ีควรแหงหนึ่ง  พึงไหวพระอาคันตุกะผูแกกวา พึงจัดเสนาสนะถวาย พึงบอกเสนาสนะ 
ท่ีมีภิกษุ   อยู หรือไมมีภกิษอุยู พึงบอกโคจรคาม และอโคจรคาม สกุลท่ีเปนเสกขสมมติ ฐาน  
น้ําฉัน น้ําใช ไมเทา และพึงบอกกติกาสงฆท่ีตั้งไววา เวลานี้ควรเขา   ควรออก พระอาคันตุกะ 
ออนพรรษากวาพึงนั่งบอก พึงแนะนําพระอาคันตุกะผู    ออนพรรษาใหอภวิาท พึงบอกเสนาสนะ   
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นอกนั้นเหมือนนัยหนหลัง อาวาสิก วัตรดงักลาวมานี้ อันพระผูมีพระภาคผูทรงนําหมู ทรงแสดง 
แลว     
         เร่ืองภิกษุผูเตรียมจะไป ไมเก็บเคร่ืองไม เคร่ืองดิน เปดประตู หนา ตางท้ิงไว ไมมอบ 
หมายเสนาสนะ เคร่ืองไม เคร่ืองดินเสียหาย เสนาสนะไมมี   ใครรักษา บรรดาภิกษผูุมีศีลเปน 
ท่ีรักพากันโพนทะนา 
         ภิกษุผูเตรียมจะไป พึงเก็บเคร่ืองไม เคร่ืองดิน ปดประตู หนาตาง    มอบหมายเสนาสนะ 
แลวจึงหลีกไป พึงมอบหมาย ภกิษุสามเณร คนวัด หรือ    หรืออุบาสกก็ได พึงยกเตียงข้ึนวางไวบน 
ศิลากองเคร่ืองเสนาสนะไวขางบน เก็บ  เคร่ืองไม เคร่ืองดิน ปดประตู หนาตาง ถาวหิารฝนร่ัว 
ภิกษุผูเตรียมจะไป  อุตสาหะอยู พึงมุงหรือพึงทําความขวนขวาย ในวิหารท่ีฝนไมร่ัวกเ็หมือนกนั 
 ถาวิหารฝนร่ัวทุกแหง พึงขนเคร่ืองเสนาสนะเขาบาน ในท่ีแจงก็เหมือนกัน ดวย คิดวาอยางไรเสีย  
 สวนของเตียง ตั่งก็คงเหลืออยูบาง นี้เปนวตัรอันภิกษุผูเตรียม  จะไปพึงประพฤติ 
         เร่ืองภิกษุท้ังหลายไมอนุโมทนา พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตใหพระเถระ อนุโมทนา ภกิษ ุ
ท้ังหลายเหลือพระเถระไวรูปเดียว พระผูมีพระภาคทรงอนุญาต ใหพระเถรานุเถระรออยู ๔-๕ รูป  
พระเถระรูปหนึ่งปวดอุจจาระ กล้ันจนสลบ   ลง นี้เปนวตัรในการอนุโมทนา   
         เร่ืองพระฉัพพัคคียนุงหมไมเรียบรอย ไมมีมรรยาท เดินแซง นั่งเบียด  เสียดพระเถระ  
เกียดกันอาสนะภกิษุใหม นั่งทับสังฆาฏิ ภิกษุผูมีศีลเปนที่รักพา    กันโพนทะนา ภิกษพุึงนุงหม 
ปกปดมณฑลสาม คาดประคดเอว หมผา ๒ ช้ัน กลัดลูกดุม ไมเดนิแซง พึงปกปดกายดวยดี  
สํารวมดวยดี มีตาทอดลง ไมเวิกผา ไมหัวเราะล่ัน พึงมีเสียงนอย ไมโยกกาย ไมไกวแขน  
ไมโคลงศีรษะไมคํ้ากลาย ไมคลุมศีรษะ ไมเดินกระหยง ปกปดกายดวยดี สํารวมดวยดี  
มี  ตาทอดลง ไมเวิกผา ไมหวัเราะล่ัน มีเสียงนอย ไมโยกกาย ไมไกวแขน ไม โคลงศีรษะ  
ไมคํ้ากาย ไมคลุมศีรษะ ไมนัง่รัดเขา ไมนั่งเบียดเสียดพระเถระ   ไมเกยีดกันอาสนะภิกษุใหม  
ไมนั่งทับสังฆาฏิ เม่ือเขาถวายน้ํา พึงรับไปลาง   บาตรถือต่ําๆ พึงคอยๆ เทน้ําลงในกระโถน ดวย 
คิดวากระโถนอยาเลอะเทอะ   ภิกษใุกลเคียงอยาถูกน้ํากระเซ็น ผาสังฆาฏิอยาถูกน้ํากระเซ็น เม่ือเขา 
ถวาย   ขาวสุก พึงประคองบาตรรับ พึงไวโอกาสสําหรับแกง ถามีเนยใส น้ํามัน หรือ  แกงออม 
พระเถระพึงบอกวา จงถวายภิกษุทุกรูปเทาๆ กัน พึงรับบิณฑบาต   โดยเคารพ พึงมีความสําคัญ 
ในบาตร พึงรับบิณฑบาตพอสมกับแกง พอเสมอขอบปากบาตร พระเถระไมพึงฉันกอนในเม่ือ 
ขาวสุกยังไมท่ัวถึงภิกษุทุกรูป พึง  ฉันบิณฑบาตโดยเคารพ พึงมีความสําคัญในบาตรฉัน พึงฉัน  
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บิณฑบาตตาม ลําดับ พึงฉันพอสมกับแกง ไมพึงฉันขยุมแตยอดลงไป ไมพึงฉันกลบแกงหรือ   
 กับขาว ไมพึงขอแกง หรือกบัขาวมาฉัน ไมพึงแลดูบาตรของภิกษุอ่ืนดวยมุงจะ  ยกโทษ ไมพึงทํา 
 คําขาวใหใหญ พึงทําคําขาวใหกลมกลอม ไมพึงอาปากไวคอย ทา ไมพึงสอดมือท้ังหมดเขาปาก  
 ไมพึงพูดท้ังคําขาวยังอยูในปาก ไมพึงฉันโยนคําขาว ไมพึงฉันกัดคําขาว ไมพึงฉันทําแกมใหตุย  
 ไมพึงฉันสลัดมือ ไมพึงฉันทําเมล็ดขาวตก ไมพึงฉันแลบล้ิน ไมพึงฉันทําเสียงดังจับ๊ๆ ไมพึง 
 ฉันทําเสียง   ซูดๆ ไมพึงฉันเลียมือ ไมพงึฉันขอดบาตร ไมพึงฉันเลียริมฝปาก ไมพึงรับ ขันน้ํา 
 ดวยมือเปอนอามิส พระเถระไมพึงรับน้ํากอนท่ีภิกษุท้ังหมดยังฉันไมเสร็จ  พึงคอยๆ ลางบาตร 
 พึงคอยๆ เทน้าํลงในกระโถนอยาใหกระโถนเลอะเทอะ  อยาใหกระเซ็นถูกภิกษุใกลเคียง  
 อยาใหกระเซ็นถูกสังฆาฏิ พึงคอยๆ เทน้ําลง  บนพื้นดนิ ไมพึงเทน้ําลางบาตรมีเมล็ดขาว เม่ือกลับ  
 ภิกษใุหมพึงกลับกอน    พระเถระพึงกลับทีหลัง พึงปกปดกายดวยดี ไมพึงเดินกระหยง ภัตตัคควตัร  
 ดังกลาวมานี้ อันพระผูมีพระภาคผูเปนธรรมราชาทรงบัญญัติไวแลว  
         เร่ืองภิกษุถือเที่ยวบิณฑบาตนุงหมไมเรียบรอย ไมมีมรรยาทเขาบาน ออก   จากบานไม 
กําหนด เขาออกรีบรอนเกินไป ยืนไกลเกินไป ใกลเกนิไป นานเกนิ  ไปกลับเร็วเกนิไป ภิกษุถือ 
เท่ียวบิณฑบาตอีกรูปหนึ่งกเ็ปนเชนนัน้ ภกิษุถือเที่ยว  บิณฑบาต จะเขาบานพึงปกปดกายดวยด ี
สํารวมดวยดี มีตาทอดลง ไมเวิกผา ไม   หัวเราะล่ัน มีเสียงนอย ไมโยกกาย ไมไกวแขน ไมโคลง 
ศีรษะ ไมคํ้ากาย ไมคลุม ศีรษะ ไมเดนิกระหยง พึงสังเกตกอน อยารีบรอนเขาออก อยายืน 
ไกลนัก ใกลนกันานนกั อยากลับเร็วนัก พงึยืนกําหนดวา เขาพักการงาน ลุกจากท่ีนั่ง จับทัพพี  
 จับภาชนะต้ังไวหรือไม พึงแหวกผาซอนประคองบาตรรับภิกษา ขณะรับไมพึง มองดูหนาผูถวาย  
 แมในแกงก็พงึกําหนดเชนนัน้เหมือนกัน เม่ือเขาถวายภกิษาแลว ภกิษพุึงคลุมบาตรดวยผาซอน 
 กลับไป พึงปกปดกายดวยดเีดินไป พึงสํา  รวมดวยดี มีตาทอดลง ไมเวกิผา ไมหวัเราะล่ัน  
 มีเสียงนอย ไมโยกกาย ไม   ไกวแขน ไมโคลงศีรษะ ไมคํ้ากาย ไมคลุมศีรษะ ไมเดนิกระหยง  
 รูปใดกลับกอน    พึงปูอาสนะไว จัดกระโถนไว เตรียมน้ําฉันน้ําใชไว รูปใดกลับทีหลังประสงค 
 จะ ฉันก็พึงฉัน ถาไมประสงคก็พึงเทท้ิง พึงเก็บอาสนะน้ําลางเทา ตั่งรองเทา  กระเบ้ืองเช็ดเทา 
 เก็บน้ําฉันน้ําใช กวาดโรงฉัน รูปใดเห็นหมอน้ําฉัน น้ําใช   หมอน้ําชําระวางเปลา พงึจัดต้ังไว 
 ถาเปนการสุดวิสัยพึงกวกัมือเรียกเพื่อนมาชวยแตไมพึงเปลงวาจา นี้เปนบิณฑปาติกวัตร  
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        เร่ืองภิกษอุยูปา ไมเตรียมน้ําฉัน น้ําใช ไฟ ไมสีไฟ ไมรูนักษัตร ไมรู  ทิศ พวกโจร 
ถามก็ตอบวา ไมมี ไมรูทุกอยาง จึงถูกทุบตี ภิกษท่ีุอยูปา พึงเขา  ถุงบาตรคลองบา พาดจีวร 
บนไหล คร้ันจะเขาบาน พึงถอดรองเทาใสถุงคลองบา  ปกปดมณฑลสาม นุงหมใหเปนปริมณฑล 
แมในอารัญญกวัตร ก็มีนัยเหมือนบิณฑจาริกวัตรออกจากบานแลว พงึเขาถุงบาตรคลองบา พับ 
จีวรวางบนศีรษะ  สวมรองเทาเดินไป พึงเตรียมน้ําฉัน น้าํใช ไฟ ไมสีไฟ ไมเทาเรียนนักษัตร     
 ท้ังส้ินหรือบางสวน พึงเปนผูฉลาดในทิศ อารัญญกวัตรดังกลาวมานี้ อันพระผูมี   พระภาคผูสูงสุด 
 กวาหมูสัตวทรงบัญญัติแลว   
         เร่ืองภิกษุมากรูปทําจวีรในท่ีแจง ถูกธุลีกลบ ภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก พา กันโพนทะนา ถา 
วิหารรก เม่ือจะชําระ ช้ันตนพึงขนบาตรจีวรออก ขนฟูก หมอน  เตียง ตั่ง กระโถน พนักอิง  
ออกไป พึงกวาดหยากเยื่อลงจากเพดานพึงเช็ดกรอบประตู หนาตาง และมุมหอง ฝาทาน้ํามัน 
ข้ึนรา พื้นทาสีดํา พื้นไมไดทํา พึง เช็ดทําใหสะอาดพึงกวาดหยากเยื่อท้ิงเสีย ไมพึงเคาะเสนาสนะ 
ใกลภิกษุ วิหารน้ํา ฉัน น้ําใช ไมพึงเคาะเสนาสนะในท่ีสูง เหนือลม ใตลม เคร่ืองลาดพ้ืน  
เขียง    รองเทาเตียง เตียง ตั่ง ฟูก หมอน ผานิสีทนะ กระโถน พนักอิง พงึตากชําระ เกบ็ไว 
ตามเดิม เก็บบาตร จีวร บาตรอยาวางบนพืน้ท่ีปราศจากเคร่ืองรอง  จีวรตองพาดชายไวดานนอก  
ขนดไวดานใน ลมทิศตะวนัออก ทิศตะวนัตก   ทิศเหนือ ทิศใต ฤดูหนาว กลางวันเปดหนาตาง 
กลางคืนปด ฤดูรอน กลางวนัปดหนาตาง กลางคืนเปด กวาดบริเวณ ซุมน้ํา โรงฉัน โรงไฟ  
วจัจกุฎีตักน้ําฉัน น้ําใชมาต้ังไว ตักนํ้ามาใสหมอน้ําชําระไว อยูกับภิกษุผูแกกวา ยังไมได บอก 
กลาว อยาใหอุเทศ ปริปุจฉา อยาสาธยาย อยากลาวธรรม อยาตามประทีป อยาเปดหนาตาง  
อยาปดหนาตาง พึงเดินตามภกิษุผูแกกวา อยากระทบแมดวยชายผา พระผูมีพระภาคผูมหาวีระ  
ทรงบัญญัติเสนาสนะวัตรนัน้ไวแลว 
         เร่ืองพระฉัพพัคคียถูกพระเถระหาม ปดประตู พระเถระสลบภิกษผูุมีศีล   เปนท่ีรักพากัน 
โพนทะนา ภิกษุพึงเทเถาท้ิงเสีย กวาดเรือนไฟ ชานภายนอก   บริเวณ ซุมประตู ศาลาเรือนไฟ  
บดจุณแชดิน ตักน้ําไวในรางน้ํา เอาดินเหนียวทาหนา ปดท้ังขางหนา ท้ังขางหลัง ไมนั่งเบียด 
เสียดพระเถระ ไมเกียดกนัอาสนะภกิษุใหม ถาอุตสาหะ พงึทําบริกรรมแกพระเถระในเรือนไฟ  
อยาอาบน้ํา   น้ําขางหนาเหนือ น้ําใหหนทาง เรือนไฟเปรอะเปอน รางแชดิน เก็บต่ังดับไฟ    
 เปดประตู นี้ชันตาฆรวัตร  
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         เร่ืองภิกษุถายอุจจาระแลวไมชําระ ถายอุจจาระตามลําดับผูแกกวา ทรงอนุญาตใหถายตาม 
ลําดับผูมาถึง พระฉัพพัคคียเขาวัจจกุฎีเร็วบาง เวิกผานุงเขาไป    บาง ถอนหายใจใหญพลางถาย 
อุจจาระบาง เค้ียวไมชําระฟนบาง ถายอุจจาระ ปสสาวะออกนอกรางบาง บวนเขฬะลงในรางบาง 
ใชไมชําระหยาบบาง ท้ิงไมชําระ    ลงในชองถายอุจจาระบาง ออกมาเร็วเกนิบาง เวกิผาออกมาบาง  
ชําระมีเสียงดัง  จะปุจะปุบาง เหลือน้ําไวในกระบอกชําระบาง ภิกษยุืนอยูขางนอกพึงกระแอม ภกิษุ     
 อยูขางในพึงกระแอมรับ พงึพาดจวีรไวบนราว สายระเดียง อยารีบดวนเขาไป  อยาเวิกผาเขาไป  
 พึงยืนบนเขียง อยาถอนหายใจใหญ อยาเค้ียวไมชําระฟน อยาถายอุจจาระปสสาวะนอกราง อยา 
 บวนเขฬะลงในราง อยาใชไมชําระหยาบ   อยาท้ิงไมชําระลงในชองถาย พึงยนืบนเขียงถาย  
 ปดผา อยาออกมาใหเร็วนกั อยา เวกิผาออกมา ยืนบนเขียงถายแลวจึงปด อยาชําระใหมีเสียงดัง 
 จะปุจะปุ อยา   เหลือน้ําชําระไว ยืนบนเขียงถายแลวจึงเวิกผา วจัจกุฎีเปรอะเปอน ตองชําระให    
 สะอาด ตะกราไมชําระเต็มพึงเทเสีย วัจจกุฎี ชานภายนอก บริเวณ ซุมประตู พึงตักน้าํใส 
 ในหมอชําระ นี้วัจจกุฎีวัตร  
         เร่ืองสัทธิวิหาริก ถอดรองเทา ถวายไมชําระฟน น้าํลางหนา ปูอาสนะถวายยาคู น้ํา  
ลางภาชนะ เกบ็อาสนะ ท่ีรกเขาบาน ถวายผานุง ประคดเอว   ผาซอนสองช้ัน บาตรพรอม 
ท้ังน้ํา ปจฉาสมณะ ปดมณฑลสาม นุงใหเปนปริ  มณฑล คาดประคดเอวซอนผาสองช้ัน ลางบาตร  
เปนปจฉาสมณะ เดินไมไกลไมชิดนัก รับของในบาตร พระอุปชฌายะกําลังพูด กลาวถอยคําลอ 
แหลมตออาบัติ กลับมากอน ปูอาสนะไว ตัง้น้ําลางเทา ตั่งรองเทา กระเบ้ืองเช็ดเทาลุกไป รับ  
ถวายผานุงผลัด ผ่ึงท่ีแดด อยาผ่ึงท้ิงไว รอยพับ สอดประคดเอวไวในขนด  อุปชฌายะจะฉันพึง 
นอมบิณฑบาตถวาย ถามถึงน้ํา ฉันถวายน้าํ รับบาตรมาถือตํ่าๆ    ผ่ึงแดดไวครูหนึ่ง อยาผ่ึงท้ิงไว  
อยาเก็บบาตรไวบนพืน้ท่ีปราศจากเคร่ืองรองพาดชายไวขางนอก ขนดไวขางใน เก็บอาสนะ เก็บ 
น้ําลางเทากวาดท่ีรก พระอุปชฌายะ จะสรงน้ํา ถวายน้ําเย็น น้ํารอน เรือนไฟ บดจุณ แชดิน  
ตามหลังเขาไป ถวายต่ัง รับจีวร ถวายจณุ ถวายดนิ ถาอุตสาหะ ทาหนา ปดขางหนาขางหลัง   
ไมนั่งเบียดพระเถระ ไมเกียดกันอาสนะภกิษุใหม ทําบริกรรม ออกจากเรือนไฟ ปดขางหนา 
ขางหลัง ทําบริกรรมในน้ํา อาบน้ําแลวพึงข้ึนกอน นุงผา เช็ดตัว   อุปชฌายะถวายผานุง ผาสังฆาฏิ  
ถือต่ังเรือนไฟ ปูอาสนะไว ตัง้น้ําลางเทา ตั่ง  รองเทา กระเบ้ืองเช็ดเทาไว ถามถึงน้ําฉัน เรียน 
บาลีอรรถกถา ถาอุตสาหะ พงึ  ปดกวาดวหิารท่ีรก กอนปดกวาดพึงขนบาตรจีวร ผาปูนั่ง ปูนอน 
ฟูก หมอน   เตียงต่ัง เขียงรองเทาเตียง กระโถน พนักอิง เคร่ืองลาดพ้ืนออกไป พึงกวาด  
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หยากไย   แตเพดานลงมา เช็ดกรอบประตูหนาตาง ฝาทานํ้ามัน พื้นทาสีดํา พื้นไมไดทํา พึง เก็บ 
เคร่ืองลาดพ้ืน เขียงรองเทาเตียง เตียง ตั่ง ฟกู หมอน ผาปูนั่ง ปูนอน กระโถน พนักอิง เก็บ 
บาตรจีวร ลมทิศตะวนัออก ทิศตะวนัตก ทิศเหนือ ทิศใต ฤดูหนาว ฤดูรอน กลางวัน 
กลางคืน บริเวณ ซุมน้ํา โรงฉัน โรงไฟ วัจจกุฎีตักน้ําฉัน น้ําใช น้ําชําระ พระอุปชฌายะ 
กระสัน รําคาญ เห็นผิด ตองครุกาบัติ    ควรมูลายปฏิกสัสนา มานัต อัพภาน ถาถูกลงตัชชนียกรรม 
นิยสกรรมปพพาชนียกรรม ปฏิสารณียกรรม และอุกเขปนียกรรม จวีรของพระอุปชฌายะควร   
 ซัก ทํา ยอม พึงซัก ทํา ยอมใหพลิกกลับไปกลับมา รับบาตร จีวร และบริขาร โกนผม ทําบริกรรม  
 ทําความขวนขวายเปนปจฉาสมณะ ใหบิณฑบาต เขาบาน   อยาไปปาชา อยาไปสูทิศพระอุปชฌายะ 
 อาพาธ ตองพยาบาลตลอดชีวิต วัตรดังกลาวมานี้เปนอุปชฌายวัตร อันสัทธิวิหาริกพึงประพฤติ 
 ชอบ     
         เร่ืองอุปชฌายะสงเคราะหดวยโอวาท อนุศาสนี อุเทศ ปริปุจฉา บาตร จีวร   และบริขาร  
คราวอาพาธ ไมพึงเปนปจฉาสมณะ อุปชฌายวัตรฉันใด แมอาจริย  วัตรก็ฉันนั้น สิทธิวิหาริกวัตร 
ฉันใด อันเตวาสิกวัตรก็ฉันนัน้ อาคันตุกวัตรฉันใด  อาวาสิกวัตรก็ฉันนัน้ คมิกวัตร อนุโนทนา 
วัตร ภัตตัคควตัร บิณฑปาติกวัตร  อารัญญกวัตร เสนาสนวัตร ชันตาฆรวัตร วัจจกฎีุวัตร  
อุปชฌายวัตร สัทธิ   วิหาริกวัตร อาจริยวัตร อันเตวาสิกวตัร เหมือนกนัในขันธกะนี้ มี ๑๙ เร่ือง 
 ๑๔ วัตร ภิกษผูุไมบําเพ็ญวัตร ช่ือวาไมบําเพ็ญศีล ผูมีศีลไมบริสุทธ์ิ ทรามปญญา   ยอมไม 
 ประสพเอกัคคตาจิต ผูมีจิตฟุงซาน มีอารมณมาก ยอมไมเห็นธรรมโดย   ชอบ เม่ือไมเห็นพระ 
 สัทธรรม ยอมไมพนจากทุกข ภิกษุผูบําเพ็ญวัตร ช่ือวา  บําเพ็ญศีล ผูมีศีลบริสุทธิ์ มีปญญา  
 ยอมประสพเอกัคคตาจิต ผูมีจิตไมฟุงซานมี มีอารมณอยางเดยีว ยอมเห็นธรรมโดยชอบ เมื่อเห็น 
 พระสัทธรรมยอมพนจาก   ทุกขได เพราะเหตุนั้นแล โอรสของพระชินเจา ผูมีปญญาเห็นประจักษ  
 พึงบําเพ็ญวัตร อันเปนพระโอวาทของพระพุทธเจาผูประเสริฐ แตนัน้จักถึงพระ นพิพาน ดังนีแ้ล ฯ   
                                                  หัวขอประจาํขันธกะ จบ     
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                                                   ปาติโมกขฐปนะขันธกะ     
                                                   เร่ืองพระอานนทเถระ     
         [๔๔๗] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจา ประทับอยูท่ีปราสาท  ของมิคารมารดา  
ในบุพพาราม เขตพระนครสาวัตถี คร้ังนั้น เปนวันอุโบสถ   ๑๕ คํ่า พระผูมีพระภาคมีภิกษุสงฆ 
แวดลอมประทับนั่งอยู จึงทานพระอานนทเม่ือลวงเขาราตรี ปฐมยามผานไปแลว ลุกจาก 
อาสนะ หมผาเฉวียงบา ประคองอัญชลีไปทางพระผูมีพระภาค แลวกราบทูลวา พระพุทธ 
เจาขา ลวงเขาราตรี ปฐม  ยามผานไปแลว ภิกษุสงฆนั่งอยูนานแลว ขอพระผูมีพระภาคทรง 
แสดงพระปาติ โมกขแกภิกษท้ัุงหลาย พระพุทธเจาขา เม่ือพระอานนทกราบทูลอยางนี้แลว 
พระ ผูมีพระภาคทรงนิ่งเสีย   
         แมคร้ังท่ีสอง ทานพระอานนท เม่ือลวงเขาราตรี มัชฌิมยามผานไปแลว   ลุกจาก 
อาสนะ หมผาเฉวียงบา ประคองอัญชลีไปทางพระผูมีพระภาค แลวกราบ ทูลวา พระพุทธเจาขา  
ลวงเขาราตรี มัชฌิมยามผานไปแลว ภิกษสุงฆนั่งอยูนาน    แลว ขอพระผูมีพระภาคทรงแสดง 
พระปาติโมกขแกภกิษุท้ังหลาย พระพุทธเจาขา    
         แมคร้ังท่ีสอง พระผูมีพระภาคก็ทรงน่ิงเสีย   
         แมคร้ังท่ีสาม ทานพระอานนท เม่ือลวงเขาราตรี ปจฉิมยามผานไปแลว   อรุณข้ึน  
ราตรีสวางแลว จึงลุกจากอาสนะ หมผาเฉวียงบา ประคองอัญชลีไป ทางพระผูมีพระภาค แลว 
กราบทูลวา พระพุทธเจาขา ลวงเขาราตรี ปจฉิมยาม    ผานไปแลว อรุณข้ึนราตรีสวางแลว  
ภิกษุสงฆนั่งอยูนานแลว ขอพระผูมีพระ   ภาคทรงแสดงพระปาติโมกขแกภกิษุท้ังหลาย พระพุทธ 
เจาขา  
         พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกรอานนท บริษัทไมบริสุทธ์ิ ฯ   
         [๔๔๘] คร้ังนั้น ทานพระมหาโมคคัลลานะคิดวา พระผูมีพระภาคตรัส  อยางนี้วา ดูกร 
อานนท บริษทัไมบริสุทธ์ิ ทรงหมายถึงบุคคลไรหนอ   
         ทีนั้น ทานพระมหาโมคคัลลานะ มนสิการกําหนดจติภิกษุสงฆท้ังหมด ดวยจิต ไดเห็น 
บุคคลผูทุศีล มีธรรมลามก มีความประพฤติไมสะอาด นารังเกียจ  ปดบังการกระทํา ไมใช 
สมณะปฏิญาณวา เปนสมณะมิใชพรหมจารี ปฏิญาณวาเปนพรหมจารี เนาภายใน โชกชุม  
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ดวยกิเลส ผูเศราหมองนั้น นัง่อยู ณ ทามกลางภิกษุ   สงฆ คร้ันแลว จึงเขาไปหาบุคคลน้ัน  
ไดกลาวไววาลุกข้ึนเถิดทาน พระผูมีพระภาคทอดพระเนตรเห็นทานแลว ทานไมมีสังวาสกับภกิษ ุ
ท้ังหลาย แมทานพระมหา โมคคัลลานะกลาวอยางนีแ้ลว บุคคลนั้นกย็งันิ่งเสีย    
         แมคร้ังท่ีสอง ทานพระมหาโมคคัลลานะไดกลาวกะบุคคลนั้นวา ลุกข้ึน เถิดทาน 
พระผูมีพระภาคทอดพระเนตรเห็นทานแลว ทานไมมีสังวาสกับภิกษุ ท้ังหลาย  
         แมคร้ังท่ีสอง บุคคลนั้นก็ยังนิ่งเสีย   
         แมคร้ังท่ีสาม ทานพระมหาโมคคัลลานะไดกลาวกะบุคคลนั้นวา ลุกข้ึน เถิดทาน  
พระผูมีพระภาคทอดพระเนตรเห็นทานแลว ทานไมมีสังวาสกับภิกษุ ท้ังหลาย  
         แมคร้ังท่ีสาม บุคคลนั้นก็ยังนิ่งเสีย   
         คร้ังน้ัน ทานพระมหาโมคคัลลานะจับบุคคลนั้นท่ีแขนใหออกไปนอกซุม  ประตู ใสกลอน 
แลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคกราบทูลวา พระพุทธเจาขา บุคคล  นั้นขาพระองคใหออกไปแลว  
บริษัทบริสุทธ์ิแลว ขอพระผูมีพระภาคทรงแสดงพระปาตโิมกขแกภิกษท้ัุงหลายเถิด พระพุทธ 
เจาขา   
         พระผูมีพระภาคตรัสวา นาอัศจรรย โมคคัลลานะ ไมเคยมี โมคคัลลานะ ถึงกับ 
ตองจับแขน โมฆบุรุษนั้นจึงมาได ฯ 
                                    ความอัศจรรยไมเคยมีในมหาสมุทร ๘ ประการ   
         [๔๔๙] คร้ังนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุ    ท้ังหลาย ความ 
อัศจรรย ไมเคยมี ในมหาสมุทร ๘ อยางนี้ ท่ีพวกอสูรพบเห็น แลว พากนัช่ืนชมอยูในมหาสมุทร 
๘ อยางเปนไฉน     
         ดูกรภกิษุท้ังหลาย มหาสมุทรลุมลึกลาดลงไปโดยลําดับ มิใชลึกมาแต   เดิมเลย   
         ดูกรภกิษุท้ังหลาย ขอท่ีมหาสมุทรลุมลึกลาดลงไปโดยลําดับมิใชลึกมา แตเดิมเลย นี้เปน 
ความอัศจรรย ไมเคยมี ในมหาสมุทรเปนขอท่ี ๑ ท่ีพวก อสูรพบเห็นแลว พากันช่ืนชมใน 
มหาสมุทร ฯ  
         [๔๕๐] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อนึ่ง มหาสมุทรต้ังอยูตามธรรมดาไมลนฝง     
         ดูกรภกิษุท้ังหลาย ขอท่ีมหาสมุทรต้ังอยูตามธรรมดาไมลนฝง แมนี้เปน เปนความอัศจรรย  
ไมเคยมี ในมหาสมุทรเปนขอท่ี ๒ ท่ีพวกอสูรพบเห็นแลว พากันช่ืนชมในมหาสมุทร ฯ   
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         [๔๕๑] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อนึ่ง มหาสมุทรไมรวมกับซากศพท่ีตายแลว  ซากศพท่ี 
ตายแลวใดมีอยูในมหาสมุทร มหาสมุทรยอมนําซากศพท่ีตายแลวนั้นไป สูฝง ซัดข้ึนบกโดยพลัน 
         ดูกรภกิษุท้ังหลาย ขอท่ีมหาสมุทรไมรวมกับซากศพท่ีตายแลว ซากศพ ท่ีตายแลวใดมี 
อยูในมหาสมุทร มหาสมุทรยอมนําซากศพท่ีตายแลวนัน้ไปสูฝง    ซัดข้ึนบกโดยพลัน แมนี้ก ็
เปนความอัศจรรย ไมเคยมี ในมหาสมุทร เปนขอ ท่ี ๓ ท่ีพวกอสูรพบเห็นแลว พากนัช่ืนชม 
ในมหาสมุทร ฯ     
         [๔๕๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อนึ่ง แมน้าํใหญบางสาย คือ แมน้ําคงคา    ยมุนา อจิรวดี  
สรภู มหี ไหลถึงมหาสมุทรแลวยอมละนามและโคตรเดิมเสียถึงซ่ึงอันนบัวามหาสมทุร 
ทีเดียว    
         ดูกรภกิษุท้ังหลาย ขอท่ีแมน้ําใหญบางสาย คือ แมน้ําคงคา ยมุนา    อจิรวดี สรภู  
มหี ไหลถึงมหาสมุทรแลว ยอมละนามและโคตรเดิมเสีย ถึง ซ่ึงอันนบัวามหาสมุทรทีเดียว  
แมนี้ก็เปนความอัศจรรย ไมเคยมีในมหาสมุทรขอท่ี ๔ ท่ีพวกอสูรพบเห็นแลวพากนัช่ืนชม 
ในมหาสมุทร ฯ 
         [๔๕๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อนึ่ง แมน้าํบางสายในโลกท่ีไหลไป ยอมไปรวมยัง 
มหาสมุทร และสายฝนยังตกลงมาจากอากาศ ความพรองหรือความเต็ม ของมหาสมุทรยอมไม 
ปรากฏ เพราะเหตุนั้น   
         ดูกรภกิษุท้ังหลาย ขอท่ีแมน้ําบางสายในโลกท่ีไหลไป ยอมไปรวมยัง มหาสมุทร และ 
สายฝนยังตกลงมาจากอากาศ ความพรองหรือความเต็มของ มหาสมุทร ไมปรากฏ เพราะเหตุนัน้  
แมนี้ก็เปนความอัศจรรย ไมเคยมี ใน  มหาสมุทรเปนขอท่ี ๕ ท่ีพวกอสูรพบเห็นแลว พากันช่ืน 
ชมในมหาสมุทร ฯ     
         [๔๕๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อนึ่ง มหาสมุทรมีรสเค็มรสเดียว ดูกร  ภิกษุท้ังหลาย ขอท่ี 
มหาสมุทรมีรสเค็มรสเดียว แมนี้ก็เปนความอัศจรรย ไมเคย   มีในมหาสมุทรเปนขอท่ี ๖ ท่ีพวก 
อสูรพบเห็นแลว พากันช่ืนชมในมหาสมุทร ฯ 
         [๔๕๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อนึ่ง มหาสมุทรมีรัตนะมาก มีรัตนะมิใช    ชนิดเดียว รัตนะ 
ในมหาสมุทรนั้นเหลานี้ คือ แกวมุกดา แกวมณี แกวไพฑูรย    สังข ศิลา แกวประพาฬ  
เงิน ทอง ทับทิม มรกต    
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         ดูกรภกิษุท้ังหลาย ขอท่ีมหาสมุทรมีรัตนะมาก มีรัตนะมิใชชนิดเดียว รัตนะใน 
มหาสมุทรนั้นเหลานี้ คือ แกวมุกดา แกวมณี แกวไพฑูรย สังข ศิลา   ประพาฬ เงิน  
ทอง ทับทิม มรกต แมนีก้็เปนความอัศจรรย ไมเคยมีใน  มหาสมุทร เปนขอท่ี ๗ ท่ีพวก 
อสูรพบเขาแลว พากนัช่ืนชมในมหาสมุทร ฯ    
         [๔๕๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อนึ่ง มหาสมุทรเปนท่ีอยูอาศัยของสัตว   ใหญๆ สัตวใหญๆ  
ในมหาสมุทรนั้นเหลานี้ คือ ปลาติมิ ปลาติมิงคละ ปลา   ติมิติมิงคละ ปลามหาติมิงคละ อสูร  
นาค คนธรรพ อยูในมหาสมุทร มี   ลําตัวตั้งรอยโยชนก็มี สองรอยโยชนก็มี สามรอยโยชน 
ก็มี ส่ีรอยโยชนก็มี  หารอยโยชนก็มี    
         ดูกรภกิษุท้ังหลาย ขอท่ีมหาสมุทรเปนท่ีอยูอาศัยของสัตวใหญๆ  สัตว   ใหญๆ  ใน 
มหาสมุทรนั้นเหลานี้ คือ ปลาติมิ ปลาติมิงคละ ปลาติมิติมิงคละ  ปลามหาติมิงคละ อสูร  
นาค คนธรรพ อยูในมหาสมุทร มีลําตัวตั้งรอยโยชนก็มี    ... หารอยโยชนก็มี แมนี้ก็เปนความ 
อัศจรรย ไมเคยมีในมหาสมุทร เปนขอท่ี๘ ท่ีพวกอสูรพบเห็นแลว พากันช่ืนชมในมหาสมุทร 
         ดูกรภกิษุท้ังหลาย ความอัศจรรยไมเคยมีในมหาสมุทร ๘ อยางนี้แล ท่ี   พวกอสูรพบเห็น 
แลว พากนัช่ืนชมอยูในมหาสมุทร ฯ     
                                 ความอัศจรรยไมเคยมีในธรรมวินยั ๘ ประการ     
         [๔๕๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ความอัศจรรยไมเคยมีในธรรมวินัยนี้ มี    ๘ อยางเหมือน 
กันแล ท่ีพวกภิกษพุบเหน็แลวพากันช่ืนชมในธรรมวินยันี้ ๘ อยาง  เปนไฉน   
         ดูกรภกิษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนมหาสมุทรลุมลึกลาดลงไปโดยลําดับมิใชลึกมาแตเดิม 
เลย สิกขาตามลําดับ กิริยาตามลําดับ ปฏิปทาตามลําดับ  ใน  ธรรมวินยันี้ก็เหมือนกัน มิใชแทง 
ตลอดอรหัตผลมาแตเดิมเลย ขอท่ีสิกขาตามลําดับ กิริยาตามลําดับ ปฏิปทาตามลําดับ ในธรรม 
วินัยนี้ มิใชแทงตลอดอรหัตผลมาแตเดิมเลย นี้เปนความอัศจรรยไมเคยมีในธรรมวนิยันี้ เปน 
ขอท่ี ๑ ท่ีภิกษ ุ   ท้ังหลายพบเห็นแลว พากนัช่ืนชมในธรรมวินัยนี้ ฯ    
         [๔๕๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนมหาสมุทรต้ังอยูตามธรรมดา    ไมลนฝง สาวก 
ท้ังหลายของเราก็เหมือนกัน ไมลวงละเมิดสิกขาบทท่ีเราบัญญัติ แลวแกสาวกท้ังหลาย แมเพราะ 
เหตุแหงชีวิต ขอท่ีสาวกท้ังหลายของเราไมลวง  ละเมิดสิกขาบทท่ีเราบัญญัติแลวแกสาวกท้ังหลาย 
แมเพราะเหตุแหงชีวิต แมนี้ ก็เปนความอัศจรรย ไมเคยมีในธรรมวินยันี้ เปนขอท่ี ๒ ท่ีภิกษ ุ
ท้ังหลายพบเหน็   แลว พากนัช่ืนชมในธรรมวินัยนี้ ฯ    
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         [๔๕๙] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนมหาสมุทรไมรวมกับซากศพท่ี  ตายแลว ซาก 
ศพท่ีตายแลวใดมีอยูในมหาสมุทร มหาสมุทรยอมนําซากศพท่ีตาย   แลวนั้นไปสูฝง ซัดข้ึนบกโดย 
พลัน บุคคลนั้นใดเปนผูทุศีล มีธรรมลามก มี   ความประพฤติไมสะอาด นารังเกยีจ ปดบังการ 
กระทํา มิใชสมณะปฏิญาณวาเปนสมณะ มิใชพรหมจารีปฏิญาณวาเปนพรหมจารี เนาภายใน 
โชกชุมดวยกิเลส ผูเศราหมอง ก็เหมือนกนั สงฆยอมไมรวมกับบุคคลน้ัน ยอมประชุมกัน   
 ยกเธอเสียโดยพลัน ถึงแมเธอน่ังในทามกลางภิกษุสงฆก็จริง ถึงอยางนั้น เธอ   ช่ือวาไกลจาก 
 สงฆ และสงฆก็ไกลจากเธอ ขอท่ีบุคคลนั้นใด เปนผูทุศีล มีธรรมลามก มีความประพฤติไม 
 สะอาด นารังเกียจ ปดบังการกระทํา มิใชสมณะ ปฏิญาณวาเปนสมณะ มิใชพรหมจารีปฏิญาณ 
 วาเปนพรหมจารี เนาภายใน โชกชุม    ดวยกิเลส ผูเศราหมอง สงฆยอมไมรวมกับบุคคลนั้น  
 ยอมประชุมกนัยกเธอเสีย  โดยพลัน ถึงแมเธอนั่งในทามกลางภิกษุสงฆก็จริง ถึงอยางนั้น เธอ 
 ช่ือวาไกล จากสงฆ และสงฆก็ไกลจากเธอ แมนี้ก็เปนความอัศจรรยไมเคยมีในธรรมวินัยนี้ เปน 
 ขอท่ี ๓ ท่ีภิกษุท้ังหลายพบเห็นแลวพากนัช่ืนชมในธรรมวินัยนี้ ฯ    
         [๔๖๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนแมน้ําใหญบางสาย คือ แมน้ํา  คงคา ยมุนา  
อจิรวดี สรภู มหี ไหลถึงมหาสมุทรแลวยอมละนามและโคตรเดิมเสีย   ถึงซ่ึงอันนับวามหาสมทุร 
ทีเดียว วรรณะ ๔ เหลานี้ คือ กษัตริย พราหมณ แพศยศูทร ก็เหมือนกัน ออกจากเรือน 
บวชเปนบรรพชิต ในธรรมวินัยท่ีตถาคตประกาศ  แลว ยอมละช่ือและตระกูลเดิมเสีย ถึงซ่ึงอัน 
นับวา สมณะเชื้อสายพระศากยบุตรทีเดยีว ขอท่ีวรรณะ ๔ เหลานี้ คือ กษัตริย พราหมณ  
แพศย ศูทร ออกจาก  เรือนบวชเปนบรรพชิต ในธรรมวินัยท่ีตถาคตประกาศแลว ยอมละช่ือ 
และตระกูล เดมิเสีย ถึงซ่ึงอันนับวาสมณะเช้ือสายพระศากยบุตรทีเดยีว แมนีก้็เปนความ   
 อัศจรรยไมเคยมีในธรรมวนิยันี้ เปนขอท่ี ๔ ท่ีภิกษุท้ังหลายพบเหน็แลวพากนั ช่ืนชมในธรรม 
 วินัยนี้ ฯ   
         [๔๖๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนแมน้ําบางสายในโลกท่ีไหลไป   ยอมไปรวม 
ยงัมหาสมุทร และสายฝนยังตกลงมาจากอากาศ ความพรองหรือความ เต็มของมหาสมุทรยอมไม 
ปรากฏเพราะเหตุนั้น ภิกษุจาํนวนมากก็เหมือนกัน ถา แมยังปรินิพพานดวยอนุปาทิเสส 
นิพพานธาตุ ความพรองหรือความเต็มของนิพพานธาตุยอมไมปรากฏ เพราะเหตุนั้น ขอท่ีภิกษ ุ
จํานวนมาก ถาแมยังปรินิพพานดวย  อนปุาทิเสสนิพพานธาตุ ความพรองหรือความเต็มของ  
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นิพพานธาตุยอมไมปรากฏ   เพราะเหตุนั้น แมนี้ก็เปนความอัศจรรยไมเคยมีในธรรมวนิัยนี้ เปน 
ขอท่ี ๕ ท่ี   ภกิษุท้ังหลายพบเห็นแลว พากันช่ืนชมในธรรมวินัยนี้ ฯ    
         [๔๖๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนมหาสมุทรมีรสเค็มรสเดียว ธรรมวนิยันี ้
ก็เหมือนกัน มีวิมุตติรส รสเดียว ขอท่ีธรรมวินัยนี้มีวิมุตติรส รสเดียว    แมนี้ก็เปนความ 
อัศจรรยไมเคยมีในธรรมวนิยันี้ เปนขอท่ี ๖ ท่ีภิกษุท้ังหลายพบ  เหน็แลว พากันช่ืนชมในธรรม 
วินัยนี้ ฯ    
         [๔๖๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนมหาสมุทรมีรัตนะมาก มี   รัตนะมิใชชนิดเดยีว 
รัตนะในมหาสมุทรนั้นเหลานี้ คือ แกวมุกดา แกวมณี แกวไพฑูรย สังข ศิลา แกวประพาฬ  
เงิน ทอง ทับทิม มรกต ธรรมวินัย นี้ก็เหมือนกัน มีรัตนะมาก มีรัตนะมิใชอยางเดยีว  
รัตนะในธรรมวินัยนั้นเหลานี้   คือ สติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕ พละ ๕ 
โพชฌงค ๗    อริยมรรคมีองค ๘ ขอท่ีธรรมวินัยนี้ มีรัตนะมาก มีรัตนะมิใชอยางเดยีว รัตนะ     
 ในธรรมวินยันั้นเหลานี้ คือ สติปฏฐาน ๔ ... อริยมรรคมีองค ๘ แมนี้ก็เปน  ความอัศจรรย ไม 
 เคยมีในธรรมวินัยนี้ เปนขอท่ี ๗ ท่ีภิกษุท้ังหลายพบเห็นแลว   พากนัช่ืนชมในธรรมวินัยนี้ ฯ   
         [๔๖๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนมหาสมุทรเปนท่ีอยูอาศัยของ  สัตวใหญๆ  
สัตวใหญๆ ในมหาสมุทรนัน้เหลานี้ คือ ปลาติมิ ... อสูร นาค คนธรรพ มีอยูในมหาสมุทร  
มีลําตัวตั้งรอยโยชนก็มี สองรอยโยชนก็มี สามรอย โยชนก็มี ส่ีรอยโยชนก็มี หารอยโยชนก็มี  
ธรรมวินัยนีก้็เหมือนกนั เปนท่ีอยู อาศัยของคนใหญๆ คนใหญๆ ในธรรมวินัยนั้นเหลานี้  
คือ โสดาบัน ผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึงโสดาปตติผล สกิทาคามี ผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซ่ึงสกิทา 
คามิผล  อนาคามี ผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซ่ึงอนาคามิผล อรหันต ผูปฏิบัติเพื่อความเปน อรหันต  
ขอท่ีธรรมวินัยนี้เปนท่ีอยูอาศัยของคนใหญๆ คนใหญๆ ในธรรมวินยั   นั้นเหลานี้ คือ โสดาบัน  
... ผูปฏิบัติเพื่อความเปนอรหนัต แมนีก้็เปนความอัศจรรย ไมเคยมี ในธรรมวินัยนี้ เปนขอท่ี ๘  
ท่ีภิกษุท้ังหลายพบเหน็แลวพากันช่ืนชมใน    ธรรมวินัยนี้   
         ดูกรภกิษุท้ังหลาย ความอัศจรรยไมเคยมีในธรรมวนิัยนี้ ๘ ประการนี้แล   ท่ีภิกษุท้ังหลาย 
พบเห็นแลวพากันช่ืนชมในธรรมวินัยนี้ ฯ  
         [๔๖๕] คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคทรงทราบเร่ืองนั้นแลว ทรงเปลงอุทานในเวลานั้น  
วาดังนี้      
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                                                  อุทานคาถา     
        ส่ิงท่ีปดไว ยอมร่ัวได ส่ิงท่ีเปด ยอมไมร่ัว เพราะฉะนั้น     
        จงเปดส่ิงท่ีปด เชนนี้ ส่ิงท่ีเปดนั้นจักไมร่ัว ฯ    
         [๔๖๖] คร้ังนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุ   ท้ังหลาย ตั้งแต 
บัดนี้ไป เราจกัไมทําอุโบสถ จักไมแสดงปาติโมกข ตั้งแตบัดนี้ไป  พวกเธอพึงทําอุโบสถ พึง 
สวดปาติโมกข ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขอท่ีตถาคตจะพึงทํา    อุโบสถ แสดงปาติโมกขในบริษัทผูไม 
บริสุทธ์ิ นั้นไมใชฐานะ ไมใชโอกาสดูกรภิกษุท้ังหลาย อันภิกษุมีอาบัติ ไมพึงฟงปาติโมกข  
รูปใดฟง ตองอาบัติทุกกฏ  เราอนุญาตใหงดปาติโมกข แกภิกษุผูมีอาบัติติดตัวฟงปาติโมกข    
                                        วิธีงดปาติโมกข 
         ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็แลพึงงดอยางนี ้เม่ือถึงวันอุโบสถ ๑๔ หรือ ๑๕ คํ่า  เม่ือบุคคลนั้น 
อยูพรอมหนาสงฆ พึงประกาศในทามกลางสงฆวา  
         ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา บุคคลมีช่ือนี้ มีอาบัติติดตัว ขาพเจา  งดปาติโมกขแก 
เธอ เม่ือเธออยูพรอมหนาสงฆ ไมพึงสวดปาติโมกข ดังนี้ ปาติโมกขเปนอันงดแลว ฯ 
                                            เร่ืองพระฉัพพคัคีย   
         [๔๖๗] โดยสมัยนัน้แล พระฉัพพัคคียปรึกษากนัวา ใครๆ ไมรูพวก เรา เปนผูมีอาบัติ 
ติดตัว ฟงปาติโมกขอยู พระเถระผูรูวารจิตของผูอ่ืน บอกแก ภกิษุท้ังหลายวา ทานท้ังหลาย  
พระฉัพพัคคียมีช่ือนี้ และมีช่ือนี้ ปรึกษากนัวา ใครๆ ไมรูพวกเราเปนผูมีอาบัติติดตัว ฟงปาติโมกข 
อยู พระฉัพพัคคียไดยินเร่ืองราววา พระเถระนี้รูวารจิตของผูอ่ืน บอกพวกเราแกภิกษท้ัุงหลายวา  
พระ    ฉัพพัคคียมีช่ือนี้ และมีช่ือนี้ ปรึกษากันวา ใครๆ ไมรูพวกเราเปนผูมีอาบัติ ติดตัว ฟง 
ปาติโมกขอยู พวกเธอจึงปรึกษากนัวา ภิกษุท้ังหลายผูมีศีลเปนที่รัก  จะงดปาติโมกขแกพวกเรา 
กอน จึงรีบงดปาติโมกขแกภิกษุผูบริสุทธ์ิ ไมมีอาบัติ    ในเพราะเรื่องอันไมสมควร ในเพราะเหต ุ
อันไมสมควร บรรดาภิกษุท่ีเปนผูมักนอย... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระฉัพพัคคีย 
จึงไดงดปาติโมกขแกภิกษุผูบริสุทธ์ิ ไมมีอาบัติ ในเพราะเร่ืองอันไมสมควร ในเพราะเหตุอันไม     
 สมควรเลา แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค  
         พระผูมีพระภาค ... ทรงสอบถามวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ขาววา ภกิษุ ฉัพพัคคียงดปาติโมกข 
แกภกิษุผูบริสุทธ์ิ ไมมีอาบัติ ในเพราะเรื่องอันไมสมควร  ในเพราะเหตอัุนไมสมควร จริงหรือ   



พระวนิัยปฎก เลม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หนาท่ี 187 
         ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพทุธเจาขา  
         พระผูมีพระภาค ... คร้ันแลวทรงทําธรรมีกถารับส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา  ดูกรภกิษุท้ังหลาย  
ภิกษไุมพึงงดปาติโมกขแกภิกษุท้ังหลายที่บริสุทธ์ิ ไมมีอาบัติในเพราะเร่ืองอันไมสมควร ใน 
เพราะเหตุอันไมสมควร รูปใดงด ตองอาบัติ    ทุกกฏ ฯ   
                                        การงดปาติโมกขไมเปนธรรมและเปนธรรม     
         [๔๖๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย การงดปาติโมกข ไมเปนธรรมมีมูล ๑ เปน   ธรรม มีมูล ๑   
         การงดปาติโมกขไมเปนธรรมมีมูล ๒ เปนธรรมมีมูล ๒  
         การงดปาติโมกขไมเปนธรรมมีมูล ๓ เปนธรรมมีมูล ๓  
         การงดปาติโมกขไมเปนธรรมมีมูล ๔ เปนธรรมมีมูล ๔  
         การงดปาติโมกขไมเปนธรรมมีมูล ๕ เปนธรรมมีมูล ๕  
         การงดปาติโมกขไมเปนธรรมมีมูล ๖ เปนธรรมมีมูล ๖  
         การงดปาติโมกขไมเปนธรรมมีมูล ๗ เปนธรรมมีมูล ๗  
         การงดปาติโมกขไมเปนธรรมมีมูล ๘ เปนธรรมมีมูล ๘  
         การงดปาติโมกขไมเปนธรรมมีมูล ๙ เปนธรรมมีมูล ๙  
         การงดปาติโมกขไมเปนธรรมมีมูล ๑๐ เปนธรรมมีมูล ๑๐     
         [๔๖๙] การงดปาติโมกขไมเปนธรรม มีมูล ๑ เปนไฉน ภิกษุงดเวน ปาติโมกข เพราะ 
ศีลวิบัติอันไมมีมูล     
         นี้การงดปาติโมกข ไมเปนธรรม มีมูล ๑ ฯ 
         [๔๗๐] การงดปาติโมกขเปนธรรม มีมูล ๑ เปนไฉน ภิกษุงดปาติโมกข    เพราะ 
ศีลวิบัติมีมูล 
         นี้การงดปาติโมกข เปนธรรม มีมูล ๑ ฯ    
         [๔๗๑] การงดปาติโมกขไมเปนธรรม มีมูล ๒ เปนไฉน ภกิษุงดปาติโมกข 
         ๑. เพราะศีลวิบัติไมมีมูล     
         ๒. เพราะอาจารวิบัตไิมมีมูล   
         นี้การงดปาติโมกขไมเปนธรรม มีมูล ๒ ฯ  
         [๔๗๒] การงดปาติโมกขเปนธรรม มีมูล ๒ เปนไฉน ภิกษุงดปาติโมกข    
         ๑. เพราะศีลวิบัติมีมูล    
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         ๒. เพราะอาจารวิบัติมีมูล 
         นี้การงดปาติโมกขเปนธรรม มีมูล ๒ ฯ     
         [๔๗๓] การงดปาติโมกขไมเปนธรรม มีมูล ๓ เปนไฉน ภกิษุงด    ปาติโมกข     
         ๑. เพราะศีลวิบัติไมมีมูล     
         ๒. เพราะอาจารวิบัตไิมมีมูล   
         ๓. เพราะทิฐิวิบัตไิมมีมูล    
         นี้การงดปาติโมกขไมเปนธรรม มีมูล ๓ ฯ  
         [๔๗๔] การงดปาติโมกขเปนธรรม มีมูล ๓ เปนไฉน ภิกษุงดปาติโมกข    
         ๑. เพราะศีลวิบัติมีมูล   
         ๒. เพราะอาจารวิบัติมีมูล 
         ๓. เพราะทิฐิวิบัติมีมูล  
         นี้การงดปาติโมกขเปนธรรม มีมูล ๓ ฯ     
         [๔๗๕] การงดปาติโมกขไมเปนธรรม มีมูล ๔ เปนไฉน ภกิษุงดปาติโมกข 
         ๑. เพราะศีลวิบัติไมมีมูล     
         ๒. เพราะอาจารวิบัตไิมมีมูล   
         ๓. เพราะทิฐิวิบัตไิมมีมูล    
         ๔. เพราะอาชีววิบัติไมมีมูล   
         นี้การงดปาติโมกขไมเปนธรรม มีมูล ๔ ฯ  
         [๔๗๖] การงดปาติโมกขเปนธรรม มีมูล ๔ เปนไฉน ภิกษุงดปาติโมกข    
         ๑. เพราะศีลวิบัติมีมูล   
         ๒. เพราะอาจารวิบัติมีมูล 
         ๓. เพราะทิฐิวิบัติมีมูล  
         ๔. เพราะอาชีววิบัติมีมูล 
         นี้การงดปาติโมกขเปนธรรม มีมูล ๔ ฯ     
         [๔๗๗] การงดปาติโมกขไมเปนธรรม มีมูล ๕ เปนไฉน ภกิษุงด    ปาติโมกข     
         ๑. เพราะปาราชิกไมมีมูล  
         ๒. เพราะสังฆาทิเสสไมมีมูล     
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         ๓. เพราะปาจิตตียไมมีมูล     
         ๔. เพราะปาฏิเทสนียะไมมีมูล   
         ๕. เพราะทุกกฏไมมีมูล    
         นี้การงดปาติโมกขไมเปนธรรม มีมูล ๕ ฯ  
         [๔๗๘] การงดปาติโมกขเปนธรรม มีมูล ๕ เปนไฉน ภิกษุงดปาติโมกข    
         ๑. เพราะปาราชิกมีมูล     
         ๒. เพราะสังฆาทิเสสมีมูล  
         ๓. เพราะปาจิตตียมีมูล   
         ๔. เพราะปาฏิเทสนียะมีมูล 
         ๕. เพราะทุกกฏมีมูล  
         นี้การงดปาติโมกข มีมูล ๕ ฯ   
         [๔๗๙] การงดปาติโมกขไมเปนธรรม มีมูล ๖ เปนไฉน ภกิษุงดปาติโมกข 
         ๑. เพราะศีลวิบัติไมมีมูล ท่ีภิกษุมิไดทํา    
         ๒. เพราะศีลวิบัติไมมีมูล ท่ีภิกษุทํา    
         ๓. เพราะอาจารวิบัตไิมมีมูล ท่ีภิกษมิุไดทํา  
         ๔. เพราะอาจารวิบัตไิมมีมูล ท่ีภิกษทํุา  
         ๕. เพราะทิฐิวิบัตไิมมีมูล ท่ีภิกษุมิไดทํา   
         ๖. เพราะทิฐิวิบัตไิมมีมูล ท่ีภิกษุทํา   
         นี้การงดปาติโมกขไมเปนธรรม มีมูล ๖ ฯ  
         [๔๘๐]  การงดปาติโมกขเปนธรรม มีมูล ๖ เปนไฉน ภิกษุงดปาติโมกข   
         ๑. เพราะศีลวิบัติมีมูล ท่ีภิกษุมิไดทํา  
         ๒. เพราะศีลวิบัติมีมูล ท่ีภิกษุทํา  
         ๓. เพราะอาจารวิบัติมีมูล ท่ีภิกษุมิไดทํา     
         ๔. เพราะอาจารวิบัติมีมูล ท่ีภิกษุทํา     
         ๕. เพราะทิฐิวิบัติมีมูล ท่ีภิกษุมิไดทํา 
         ๖. เพราะทิฐิวิบัติมีมูล ท่ีภิกษุทํา 
         นี้การงดปาติโมกขเปนธรรม มีมูล ๖ ฯ      
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         [๔๘๑]  การงดปาติโมกขไมเปนธรรม มีมูล ๗ เปนไฉน ภกิษุงด    ปาติโมกข 
         ๑. เพราะปาราชิกไมมีมูล  
         ๒. เพราะสังฆาทิเสสไมมีมูล    
         ๓. เพราะถุลลัจจัยไมมีมูล     
         ๔. เพราะปาจิตตียไมมีมูล     
         ๕. เพราะปาฏิเทสนียะไมมีมูล   
         ๖. เพราะทุกกฏไมมีมูล    
         ๗. เพราะทุพภาสิตไมมีมูล 
         นี้การงดปาติโมกขไมเปนธรรม มีมูล ๗ ฯ  
         [๔๘๒] การงดปาติโมกขเปนธรรม มีมูล ๗ เปนไฉน ภิกษุงดปาติโมกข    
         ๑. เพราะปาราชิกมีมูล     
         ๒. เพราะสังฆาทิเสสมีมูล  
         ๓. เพราะถุลลัจจัยมีมูล   
         ๔. เพราะปาจิตตียมีมูล   
         ๕. เพราะปาฏิเทสนียะมีมูล 
         ๖. เพราะทุกกฏมีมูล  
         ๗. เพราะทุพภาสิตมีมูล    
         นี้การงดปาติโมกขเปนธรรม มีมูล ๗ ฯ     
         [๔๘๓] การงดปาติโมกขไมเปนธรรม มีมูล ๘ เปนไฉน ภกิษุ  งดปาติโมกข    
         ๑. เพราะศีลวิบัติไมมีมูล ท่ีภิกษุมิไดทํา    
         ๒. เพราะศีลวิบัติไมมีมูล ท่ีภิกษุทํา    
         ๓. เพราะอาจารวิบัตไิมมีมูล ท่ีภิกษมิุไดทํา  
         ๔. เพราะอาจารวิบัตไิมมีมูล ท่ีภิกษทํุา  
         ๕. เพราะทิฐิวิบัตไิมมีมูล ท่ีภิกษุมิไดทํา   
         ๖. เพราะทิฐิวิบัตไิมมีมูล ท่ีภิกษุทํา   
         ๗. เพราะอาชีววิบัติไมมีมูล ท่ีภิกษุมไิดทํา  
         ๘. เพราะอาชีววิบัติไมมีมูล ท่ีภิกษุทํา   
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         นี้การงดปาติโมกขไมเปนธรรม มีมูล ๘ ฯ  
         [๔๘๔] การงดปาติโมกขเปนธรรม มีมูล ๘ เปนไฉน ภิกษุงดปาติโมกข    
         ๑. เพราะศีลวิบัติมีมูล ท่ีภิกษุมิไดทํา  
         ๒. เพราะศีลวิบัติมีมูล ท่ีภิกษุทํา  
         ๓. เพราะอาจารวิบัติมีมูล ท่ีภิกษุมิไดทํา     
         ๔. เพราะอาจารวิบัติมีมูล ท่ีภิกษุทํา     
         ๕. เพราะทิฐิวิบัติมีมูล ท่ีภิกษุมิไดทํา 
         ๖. เพราะทิฐิวิบัติมีมูล ท่ีภิกษุทํา 
         ๗. เพราะอาชีววิบัติมีมูล ท่ีภิกษุมิไดทํา     
         ๘. เพราะอาชีววิบัติมีมูล ท่ีภิกษุทํา     
         นี้การงดปาติโมกขเปนธรรม มีมูล ๘ ฯ     
         [๔๘๕] การงดปาติโมกขไมเปนธรรม มีมูล ๙ เปนไฉน ภกิษุงด    ปาติโมกข     
         ๑. เพราะศีลวิบัติไมมีมูล ท่ีภิกษุมิไดทํา    
         ๒. เพราะศีลวิบัติไมมีมูล ท่ีภิกษุทํา    
         ๓. เพราะศีลวิบัติไมมีมูล ท้ังท่ีภิกษทํุาและมิไดทํา     
         ๔. เพราะอาจารวิบัตไิมมีมูล ท่ีภิกษมิุไดทํา  
         ๕. เพราะอาจารวิบัตไิมมีมูล ท่ีภิกษทํุา  
         ๖. เพราะอาจารวิบัตไิมมีมูล ท้ังท่ีภิกษุทําและมิไดทํา   
         ๗. เพราะทิฐิวิบัตไิมมีมูล ท่ีภิกษุมิไดทํา   
         ๘. เพราะทิฐิวิบัตไิมมีมูล ท่ีภิกษุทํา   
         ๙. เพราะทิฐิวิบัตไิมมีมูล ท้ังท่ีภิกษทํุาและมิไดทํา    
         นี้การงดปาติโมกขไมเปนธรรม มีมูล ๙ ฯ  
         [๔๘๖] การงดปาติโมกขเปนธรรม มีมูล ๙ เปนไฉน ภิกษุงดปาติโมกข    
         ๑. เพราะศีลวิบัติมีมูล ท่ีภิกษุมิไดทํา  
         ๒. เพราะศีลวิบัติมีมูล ท่ีภิกษุทํา  
         ๓. เพราะศีลวิบัติมีมูล ท้ังท่ีภิกษุทําและมิไดทํา   
         ๔. เพราะอาจารวิบัติมีมูล ท่ีภิกษุมิไดทํา      
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         ๕. เพราะอาจารวิบัติมีมูล ท่ีภิกษุทํา     
         ๖. เพราะอาจารวิบัติมีมูล ท้ังท่ีภิกษทํุาและมิไดทํา 
         ๗. เพราะทิฐิวิบัติมีมูล ท่ีภิกษุมิไดทํา 
         ๘. เพราะทิฐิวิบัติมีมูล ท่ีภิกษุทํา 
         ๙. เพราะทิฐิวิบัติมีมูล ท้ังท่ีภิกษุทําและมิไดทํา  
         นี้การงดปาติโมกขเปนธรรม มีมูล ๙ ฯ     
         [๔๘๗] การงดปาติโมกขไมเปนธรรม มีมูล ๑๐ เปนไฉน  
         ๑. ภิกษผูุตองอาบัติปาราชิก ไมไดนัง่อยูในบริษัทนั้น     
         ๒. กถาปรารภผูตองอาบัติปาราชิกมิไดคางอยู 
         ๓. ภิกษผูุบอกลาสิกขาไมไดนั่งอยูในบริษัทนั้น   
         ๔. กถาปรารภภิกษุผูบอกลาสิกขามิไดคางอยู   
         ๕. ภิกษรุวมสามัคคีท่ีเปนธรรม     
         ๖. ไมคานสามัคคีท่ีเปนธรรม  
         ๗. กถาปรารภการคานสามัคคีท่ีเปนธรรมมิไดคางอยู 
         ๘. ไมมีภิกษุท่ีมีผูไดเห็น ไดยิน และรังเกียจดวยศีลวิบัติ     
         ๙. ไมมีภกิษุท่ีมีผูไดเหน็ ไดยนิ และรังเกียจดวยอาจารวิบัติ   
        ๑๐. ไมมีภิกษุท่ีมีผูไดเห็น ไดยิน และรังเกียจดวยทิฐิวิบัติ    
         นี้การงดปาติโมกขไมเปนธรรม มีมูล ๑๐ ฯ 
         [๔๘๘] การงดปาติโมกขเปนธรรม มีมูล ๑๐ เปนไฉน 
         ๑. ภิกษผูุตองอาบัติปาราชิกนั่งอยูในบริษัทนั้น  
         ๒. กถาปรารภภิกษุผูตองอาบัติปาราชิกคางอยู 
         ๓. ภิกษผูุบอกลาสิกขานั่งอยูในบริษทันั้น    
         ๔. กถาปรารภภิกษุผูบอกลาสิกขาคางอยู   
         ๕. ภิกษไุมรวมสามัคคีท่ีเปนธรรม  
         ๖. คานสามัคคีท่ีเปนธรรม     
         ๗. กถาปรารภการคานสามัคคีท่ีเปนธรรมคางอยู 
         ๘. มีภิกษุท่ีมีผูไดเหน็ ไดยิน และรังเกียจดวยศีลวิบัติ    
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         ๙. มีภิกษุท่ีมีผูไดเหน็ ไดยิน และรังเกียจดวยอาจารวิบัติ 
        ๑๐. มีภิกษุท่ีมีผูไดเหน็ ไดยิน และรังเกียจดวยทิฐวิิบัติ  
         นี้การงดปาติโมกข มีมูล ๑๐ ฯ  
         [๔๘๙] อยางไร ภกิษุผูตองอาบัติปาราชิกช่ือวานั่งอยูในบริษัทนั้น ดูกร  ภกิษุท้ังหลาย 
ในธรรมวินยันี้ การตองอาบัติปาราชิกยอมมี ดวยอาการ ดวยเพศ ดวยนิมิตเหลาใด ภิกษเุห็น 
ภิกษุตองอาบัติปาราชิก ดวยอาการ ดวยเพศ ดวยนิมิตเหลานั้น ก็ภกิษุไมเคยเหน็ภกิษผูุตอง 
อาบัติปาราชิกเลย แตภิกษุอ่ืนบอก  แกภกิษุวา ทาน ภิกษุมีช่ือนี้ตองอาบัติปาราชิก ก็ภิกษุไมเคย 
เห็นภิกษุผูตองอาบัติ ปาราชิกเลย แมภิกษอ่ืุนก็มิไดบอกแกภกิษวุา ทาน ภิกษุมีช่ือนีต้องอาบัติ 
ปาราชิก    แตภิกษนุั้นแหละบอกแกภิกษุวา ทาน ผมตองอาบัติปาราชิก ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ภิกษ ุ
หวังอยู คร้ังถึงวันอุโบสถ ๑๔ คํ่า หรือ ๑๕ คํ่า เม่ือบุคคลนั้นอยูพรอม หนาสงฆ พึงประกาศ 
ในทามกลางสงฆ ดวยไดเหน็ ดวยไดยิน ดวยรังเกียจนั้นวา     
         ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา บุคคลมีช่ือนี้ตองอาบัติปาราชิก ขาพเจา งดปาติโมกข 
แกเธอ เม่ือเธอยังอยูพรอมหนาสงฆไมพึงสวดปาติโมกข ดังนี้ การ  งดปาติโมกขเปนธรรม ฯ    
         [๔๙๐] เม่ืองดปาติโมกขแกภกิษแุลว บริษัทเลิกประชุมเพราะอันตราย  ๑๐ อยางใด 
อยางหนึ่ง คือ:    
         ๑. อันตรายแตพระราชา     
         ๒. อันตรายแตโจร    
         ๓. อันตรายแตไฟ     
         ๔. อันตรายแตน้ํา    
         ๕. อันตรายแตมนษุย 
         ๖. อันตรายแตอมนษุย     
         ๗. อันตรายแตสัตวราย   
         ๘. อันตรายแตสัตวเล้ือยคลาน  
         ๙. อันตรายตอชีวิต  
        ๑๐. อันตรายตอพรหมจรรย    
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         ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุหวังอยู เม่ือบุคคลนั้นอยูพรอมหนาสงฆใน  อาวาสนัน้หรือใน 
อาวาสอื่น พึงประกาศในทามกลางสงฆวา    
         ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา กถาปรารภอาบัติปาราชิกของบุคคลมีช่ือ   นี้ยังคางอยู  
เร่ืองนั้นยังมิไดวินจิฉัย ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงท่ีแลว สงฆพึง วนิิจฉัยเร่ืองนัน้  
         ถาไดการวินิจฉัยนั้นอยางนี้ นัน่เปนการดี ถาไมได คร้ันถึงวันอุโบสถ    ๑๔ คํ่า หรือ  
๑๕ คํ่า เม่ือบุคคลนั้นอยูพรอมหนาสงฆ พึงประกาศในทามกลางสงฆวา   
         ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา กถาปรารภอาบัติปาราชิกของบุคคลมี  ช่ือนี้ยังคางอยู  
เร่ืองนั้นยังมิไดวินจิฉัย ขาพเจางดปาติโมกขแกเธอ เม่ือเธอยัง  อยูพรอมหนาสงฆ ไมพึงสวด 
ปาติโมกข ดังนี้ การงดปาติโมกขเปนธรรม    
         [๔๙๑]  อยางไร ภกิษุผูบอกลาสิกขา ช่ือวานั่งอยูในบริษัทนั้น ดกูร  ภิกษุท้ังหลาย กภ็ิกษ ุ
ในธรรมวินยันี้ บอกลาสิกขาดวยอาการ ดวยเพศ ดวย  นมิิตเหลาใด ภิกษเุห็นภิกษุบอกลาสิกขา 
ดวยอาการ ดวยเพศ ดวยนิมิตเหลานั้น  ก็ภกิษุไมเคยเหน็ภิกษุผูบอกลาสิกขาเลย แตภกิษุบอก 
แกภกิษวุา ทาน ภิกษุ   มีช่ือนี้บอกลาสิกขา ก็ภิกษุไมเคยเห็นภิกษุผูบอกลาสิกขาเลย แมภิกษุอ่ืน 
ก็ไมเคย บอกแกภกิษวุา ทาน ภิกษุรูปนี้บอกลาสิกขา แตภิกษนุั้นแหละบอกแกภกิษวุา ทาน ผมบอก 
ลาสิกขาแลว ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุหวังอยู คร้ันถึงวันอุโบสถ    ๑๔ คํ่า หรือ ๑๕ คํ่า เม่ือบุคคล 
นั้นอยูพรอมหนาสงฆ พึงประกาศในทามกลางสงฆ ดวยไดเหน็ ดวยไดยิน ดวยรังเกยีจนัน้วา   
         ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา บุคคลมีช่ือนี้ บอกลาสิกขาแลว   ขาพเจางดปาติโมกข 
แกเธอ เม่ือเธอยังอยูพรอมหนาสงฆ ไมพึงสวดปาติโมกข  ดังนี้ การงดปาติโมกขเปนธรรม ฯ    
         [๔๙๒] เม่ืองดปาติโมกขแกภกิษแุลว บริษัทเลิกประชุมเพราะอันตราย  ๑๐ อยางใด 
อยางหนึ่ง คือ อันตรายแตพระราชา ... อันตรายตอพรหม  จรรย ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุหวังอยู  
เม่ือบุคคลนั้นอยูพรอมหนาสงฆ ใน  อาวาสนั้น หรือในอาวาสอ่ืน พึงประกาศในทามกลางสงฆวา   
         ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา กถาปรารภการบอกลาสิกขา ของบุคคล  มีช่ือนี้ยังคางอยู  
เร่ืองนั้นยังไมไดวนิิจฉัย ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงท่ีแลว  สงฆพงึวินิจฉัยเร่ืองนั้น     
         ถาไดการวินิจฉัยนั้นอยางนี้ นัน่เปนการดี ถาไมได คร้ันถึงวันอุโบสถ    ๑๔ คํ่า หรือ  
๑๕ คํ่า เม่ือบุคคลนั้นอยูพรอมหนาสงฆ พึงประกาศในทามกลางสงฆวา   
         ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา กถาปรารภการบอกลาสิกขา ของบุคคล มีช่ือนี้ยังคางอยู  
เร่ืองนั้นยังมิไดวินจิฉัย ขาพเจางดปาติโมกขแกเธอ เม่ือเธอ   ยังอยูพรอมหนาสงฆ ไมพึงสวด 
ปาติโมกข ดังนี้ การงดปาติโมกขเปนธรรม ฯ     
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         [๔๙๓] อยางไร ภกิษช่ืุอวาไมรวมสามัคคีท่ีเปนธรรม ดูกรภิกษุท้ังหลาย กใ็นธรรมวินัยนี้  
การไมรวมสามัคคีท่ีเปนธรรม ยอมมีดวยอาการ ดวยเพศ ดวย นิมิตเหลาใด ภกิษุเห็นภิกษไุม 
รวมสามัคคีท่ีเปนธรรม ดวยอาการ ดวยเพศดวยนิมิตเหลานั้น กภ็ิกษุไมเคยเหน็ภกิษุผูไมรวม 
สามัคคีท่ีเปนธรรมเลย แตภกิษุ    อ่ืนบอกแกภกิษวุา ทาน ภิกษุมีช่ือนีไ้มรวมสามัคคีท่ีเปนธรรม 
ก็ภิกษุไมเคย   เห็นภิกษุผูไมรวมสามัคคีท่ีเปนธรรมเลย แมภิกษุอ่ืนก็มิไดบอกแกภกิษุวา ทาน ภิกษุ 
มีช่ือนี้ไมรวมสามัคคีท่ีเปนธรรม แตภิกษนุั่นแหละบอกแกภกิษวุา ทาน  ผมไมรวมสามัคคีท่ีเปน 
ธรรม ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุหวังอยู คร้ันถึงวันอุโบสถ   ๑๔ คํ่า หรือ ๑๕ คํ่า เม่ือบุคคลนั้น 
อยูพรอมหนาสงฆ พึงประกาศในทามกลางสงฆ ดวยไดเห็น ดวยไดยนิ ดวยรังเกียจนัน้วา   
         ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา บุคคลมีช่ือนี้ไมรวมสามัคคีท่ีเปนธรรม  ขาพเจางด 
ปาติโมกขแกเธอ เม่ือเธออยูพรอมหนาสงฆ ไมพึงสวดปาติโมกข   ดังนี้ การงดปาติโมกข เปน 
ธรรม ฯ   
         [๔๙๔] อยางไร ภกิษช่ืุอวาคานสามัคคีท่ีเปนธรรม ดูกรภกิษุท้ังหลาย    ในธรรมวินัยนี้  
การคานสามัคคีท่ีเปนธรรม ยอมมีดวยอาการ ดวยเพศ ดวย นิมิตเหลาใด ภิกษเุห็นภิกษผูุคาน 
สามัคคีท่ีเปนธรรม ดวยอาการ ดวยเพศ  ดวยนิมิตเหลานัน้ ก็ภกิษุไมเคยเหน็ภกิษุผูคานสามัคคี 
ท่ีเปนธรรมเลย แตภิกษุ  อ่ืนบอกแกภิกษุวา ทาน ภิกษุมีช่ือนี้คานสามัคคีท่ีเปนธรรม ภิกษุมิได 
เห็นภิกษุผูคานสามัคคีท่ีเปนธรรมเลย แมภิกษุอ่ืนก็มิไดบอกแกภิกษุวา ทาน ภิกษุมีช่ือนี้ คาน 
สามัคคีท่ีเปนธรรม แตภิกษนุั้นแหละบอกแกภกิษวุา ทาน ผมคานสามัคคี  ท่ีเปนธรรม ดูกรภกิษ ุ
ท้ังหลาย ภกิษหุวังอยู คร้ันถึงวันอุโบสถ ๑๔ คํ่า หรือ  ๑๕ คํ่า เม่ือบุคคลนั้นอยูพรอมหนาสงฆ  
พึงประกาศในทามกลางสงฆ ดวยไดเห็น ดวยไดยนิ ดวยรังเกียจนั้นวา     
         ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา บุคคลมีช่ือนี้คานสามัคคีท่ีเปนธรรม  ขาพเจางดปาติโมกข 
แกเธอ เม่ือเธอยูพรอมหนาสงฆ ไมพึงสวดปาติโมกข ดังนี้    การงดปาติโมกขเปนธรรม ฯ 
         [๔๙๕] เม่ืองดปาติโมกขแลว บริษัทเลิกประชุม เพราะอันตราย ๑๐ อยางใดอยางหนึ่ง  
คือ อันตรายแตพระราชา ... อันตรายตอพรหมจรรย ดกูร  ภิกษุท้ังหลาย ภิกษหุวงัอยู เม่ือบุคคล 
นั้นอยูพรอมหนาสงฆ ในอาวาสนั้น หรือ    ในอาวาสอ่ืน พึงประกาศในทามกลางสงฆวา  
         ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา กถาปรารภการคานสามัคคีท่ีเปนธรรม ของบุคคลมีช่ือนี้ 
ยังคางอยู เร่ืองนั้นยังมิไดวนิจิฉัย ถาความพรอมพร่ังของสงฆ   ถึงท่ีแลว สงฆพึงวินจิฉัยเร่ืองนั้น     
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         ถาไดการวินิจฉัยนั้นอยางนี้ นัน่เปนการดี ถาไมได คร้ันถึงวันอุโบสถ    ๑๔ คํ่า หรือ  
๑๕ คํ่า เม่ือบุคคลนั้นอยูพรอมหนาสงฆ พึงประกาศในทามกลางสงฆวา   
         ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา กถาปรารภการคานสามัคคีท่ีเปนธรรม ของบุคคลมีช่ือนี้ 
ยังคางอยู เร่ืองนั้นยังไมไดวนิิจฉัย ขาพเจางดปาติโมกขแกเธอ  เม่ือเธออยูพรอมหนาสงฆ ไมพึง 
สวดปาติโมกข ดังนี้ การงดปาติโมกข    เปนธรรม ฯ     
         [๔๙๖] อยางไร ภกิษุช่ือวามีผูไดเห็น ไดยิน และรังเกียจ ดวย   ศีลวิบัติ ดูกรภิกษ ุ
ท้ังหลาย กภ็ิกษุในธรรมวินยันี้ มีผูไดเห็น ไดยิน และ  รังเกียจ ดวยศีลวบัิติ ดวยอาการ  
ดวยเพศ ดวยนิมิตเหลาใด ภิกษเุห็นภิกษุ   ท่ีมีผูไดเห็น ไดยิน และรังเกียจ ดวยศีลวบัิติ ดวย 
อาการ ดวยเพศ ดวย    นิมิตเหลานั้น กภ็ิกษุไมเคยเห็นภกิษุท่ีมีผูไดเหน็ ไดยนิ และรังเกียจ  
ดวย    ศีลวิบัตเิลย แตภิกษุอ่ืนบอกแกภกิษวุา ทาน ภิกษุมีช่ือนี้ มีผูไดเหน็ ไดยนิ และรังเกียจ 
ดวยศีลวิบัติ กภ็ิกษไุมเคยเหน็ภิกษุท่ีมีผูไดเห็น ไดยนิ และ รังเกยีจ ดวยศีลวิบัติเลย แมภกิษ ุ
อ่ืนก็มิไดบอกแกภกิษวุา ทาน ภิกษุมีช่ือนี้ มีผูไดเห็น ไดยิน และรังเกยีจ ดวยศีลวิบัติ แตภกิษ ุ
นั่นแหละบอกแกภกิษวุา    ทาน ผมมีผูท่ีไดเห็น ไดยนิ และรังเกียจ ดวยศีลวิบัติ ดูกรภกิษ ุ
ท้ังหลาย  ภกิษหุวังอยู คร้ังถึงวันอุโบสถ ๑๔ คํ่า หรือ ๑๕ คํ่า เม่ือบุคคลนั้นอยูพรอม หนาสงฆ  
พึงประกาศในทามกลางสงฆ ดวยไดเห็น ดวยไดยนิ ดวยรังเกียจ  นั้นวา   
         ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา บุคคลมีช่ือนี้มีผูไดเห็น ไดยิน และ รังเกียจ ดวยศีล 
วิบัติ ขาพเจางดปาติโมกขแกเธอ เม่ือเธออยูพรอมหนาสงฆ ไมพึงสวดปาติโมกข ดังนี้ การงด 
ปาติโมกขเปนธรรม ฯ     
         [๔๙๗] อยางไร ภกิษช่ืุอวามีผูไดเหน็ ไดยนิ และรังเกียจ ดวย   อาจารวิบัติ ดกูรภิกษ ุ
ท้ังหลาย กภ็ิกษุในธรรมวินยันี้ มีผูไดเห็น ไดยิน และรังเกียจ ดวยอาจารวิบัติ ดวยอาการ  
ดวยเพศ ดวยนิมิตเหลาใด ภิกษเุห็น ภิกษท่ีุมีผูไดเห็น ไดยิน และรังเกยีจ ดวยอาจารวิบัติ  
ดวยอาการ ดวยเพศ  ดวยนิมิตเหลานั้น ก็ภกิษุไมเคยเหน็ภิกษุท่ีมีผูไดเห็น ไดยิน และรังเกียจ     
 ดวยอาจารวิบัติ แตภกิษุอ่ืนบอกแกภิกษุวา ทาน ภิกษุมีช่ือนี้มีผู ไดเหน็ ไดยนิ   และรังเกียจ  
 ดวยอาจารวิบัติ ก็ภิกษุไมเคยเหน็ภกิษุท่ีมีผูไดเห็น ไดยนิ และ   รังเกยีจ ดวยอาจารวบัิติเลย  
 แมภิกษุอ่ืนกมิ็ไดบอกแกภกิษุวา ทาน ภกิษุมีช่ือนี้   มีผูไดเห็น ไดยิน และรังเกียจ ดวยอาจารวิบัติ  
 แตภกิษุนัน้แหละบอกแกภกิษุวา ทาน ผมมีผูไดเห็น ไดยิน และรังเกยีจ ดวยอาจารวบัิติ ดูกร  
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 ภิกษุ ท้ังหลาย ภิกษหุวังอยู คร้ันถึงวันอุโบสถ ๑๔ คํ่า หรือ ๑๕ คํ่า เม่ือบุคคลนั้นอยูพรอมหนา 
 สงฆ พึงประกาศในทามกลางสงฆดวยไดเห็น ไดยนิ และรังเกียจวา 
         ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา บุคคลมีช่ือนี้มีผูไดเห็น ไดยิน และรังเกียจดวย 
อาจารวิบัติ ขาพเจางดปาติโมกขแกเธอ เม่ือเธออยูพรอมหนาสงฆ   ไมพึงสวดปาติโมกข ดังนี้  
การงดปาติโมกขเปนธรรม ฯ     
         [๔๙๘] อยางไร ภกิษช่ืุอวามีผูไดเหน็ ไดยนิ และรังเกียจ ดวยทิฐิ   วิบัติ ดูกรภิกษุ 
ท้ังหลาย กภ็ิกษุในธรรมวินยันี้มีผูไดเห็น ไดยิน และรังเกียจ  ดวยทิฐวิบัิติ ดวยอาการ  
ดวยเพศ ดวยนิมิตเหลาใด ภิกษเุห็นภิกษท่ีุมีผูไดเห็น ไดยิน และรังเกยีจดวยทิฐิวิบัต ิดวย 
อาการ ดวยเพศ ดวยนิมิตเหลานั้น ก็ภกิษุ   ไมเคยเห็นภิกษุท่ีมีผูไดเหน็ ไดยิน และรังเกียจ 
ดวยทิฐิวิบัติ แตภิกษุอ่ืนบอก แกภกิษวุา ทาน ภิกษุมีช่ือนี้ มีผูไดเห็น ไดยิน และรังเกยีจ 
ดวยทิฐิวิบัติ กภ็ิกษไุมเคยเหน็ภิกษุท่ีมีผูไดเห็น ไดยนิ และรังเกียจดวยทิฐิวิบัติเลย แมภิกษ ุ
อ่ืน ก็ไมไดบอกแกภิกษุวา ทาน ภิกษุนี้มีช่ือมีผูไดเห็น ไดยิน และรังเกยีจดวย  ทิฐิวิบัติ แกภิกษ ุ
นั้นแหละบอกแกภกิษวุา ทาน ผมมีผูไดเหน็ ไดยนิ และ   รังเกียจดวยทิฐิวิบัติ ดกูรภิกษุ 
ท้ังหลาย ภกิษหุวังอยู คร้ันถึงวันอุโบสถ ๑๔ คํ่า หรือ ๑๕ คํ่า เม่ือบุคคลนั้นอยูพรอมหนาสงฆ  
พึงประกาศในทามกลางสงฆ   ดวยไดเห็น ดวยไดยิน ดวยรังเกียจนัน้วา   
         ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา บุคคลมีช่ือนี้ มีผูไดเห็น ไดยิน    และรังเกยีจดวย 
ทิฐิวิบัติ ขาพเจางดปาติโมกขแกเธอ เม่ือเธออยูพรอมหนาสงฆ   ไมพึงสวดปาติโมกข ดังนี้  
การงดปาติโมกขเปนธรรม  
         การงดปาติโมกขเปนธรรม ๑๐ ประการ นี้แล ฯ     
                                                            ภาณวาร ท่ี ๑ จบ  
                                                            _____________________    
                                                  พระอุบาลีทูลถามอธิกรณ  
         [๔๙๙] คร้ังนั้น ทานพระอุบาลีเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค ถวายบังคม  นั่ง ณ ท่ีควรสวน 
ขางหนึ่ง แลวกราบทูลวา พระพุทธเจาขา ภิกษุผูปรารถนาจะรับ  อธิกรณท่ีตนรับ พงึรับอธิกรณ 
ท่ีประกอบดวยองคเทาไร   
         พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอุบาลี ภกิษุผูปรารถนาจะรับอธิกรณ พึง รับอธิกรณประกอบ 
ดวยองค ๕ คือ:    
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         ๑. ภิกษผูุปรารถนาจะรับอธิกรณ พึงพิจารณาอยางนี้วา เราปรารถนา  จะรับอธิกรณนี้ เปน 
กาลสมควรหรือไมท่ีจะรับ ถาภิกษุพจิารณาอยู รูอยางนี้วา  เปนกาลไมควรที่จะรับอธิกรณ นี้หา 
ใชเปนกาลสมควรไม อธิกรณนั้น ภิกษุไมพึงรับ 
         ๒. ก็ถาภิกษพุิจารณาอยู รูอยางนีว้า นี้เปนกาลควรท่ีจะรับอธิกรณ  นี้หาใชกาลไมสมควร 
ไม ภิกษุนั้นพงึพิจารณาตอไปวา ท่ีเราปรารถนาจะรับอธิกรณ    นี้ อธิกรณนี้เปนเร่ืองจริงหรือไม ถา 
ภิกษพุิจารณาอยู รูอยางนีว้า อธิกรณนี้    เปนเร่ืองไมจริง หาใชเปนเร่ืองจริงไม อธิกรณนั้น  
ภิกษไุมพึงรับ   
         ๓. ก็ถาภกิษุพิจารณาอยู รูอยางนีว้า อธิกรณนี้เปนเร่ืองจริง หาใชเปน เร่ืองไมจริงไม  
ภิกษนุั้นพึงพิจารณาตอไปวา เราปรารถนาจะรับอธิกรณนี้ อธิกรณ  นีป้ระกอบดวยประโยชนหรือไม  
ถาภิกษุพจิารณาอยู รูอยางนี้วา อธิกรณนี ้ไม  ประกอบดวยประโยชน หาใชประกอบดวย 
ประโยชนไม ภิกษไุมพึงรับ     
         ๔. ก็ถาภกิษุพิจารณาอยู รูอยางนีว้า อธิกรณนี้ประกอบดวยประโยชน  หาใชไมประกอบ 
ดวยประโยชนไม ภิกษุนั้นพงึพิจารณาตอไปวา เม่ือเรารับอธิกรณ    นี้ไว จักไดภิกษุผูเคยเห็นกัน 
เคยคบกัน เปนฝายโดยธรรมโดยวนิัยหรือไม    ถาภิกษพุิจารณาอยู รูอยางนี้วา เม่ือเรารับอธิกรณ 
นี้ไว จักไมไดภิกษุผูเคยเหน็ กัน เคยคบกัน เปนฝายโดยธรรมโดยวินยั อธิกรณนั้น ภกิษ ุ
ไมพึงรับ  
         ๕. ก็ถาภกิษุพิจารณาอยู รูอยางนีว้า เม่ือเรารับอธิกรณนี้ไว จักไดภิกษุ    ผูเคยเห็นกนั  
เคยคบกัน เปนฝายโดยธรรมโดยวนิัย ภิกษุนั้นพึงพิจารณาตอไป    วา เม่ือเรารับอธิกรณนี้ไว  
ความบาดหมาง ความทะเลาะ ความแกงแยง ความ ววิาท ความแตกแหงสงฆ ความราวราน 
แหงสงฆ ความถือตางแหงสงฆ การกระทําตางแหงสงฆ ซ่ึงมีการนั้นเปนเหตุ จกัมีแกสงฆหรือไม  
ถาภิกษุพจิารณาอยู รูอยางนี้วา เม่ือเรารับอธิกรณนี้ไว ความบาดหมาง ความทะเลาะ ความแกงแยง     
 ความววิาท ความแตกแหงสงฆ ความราวรานแหงสงฆ อธิกรณนั้น ภิกษุไมพึงรับ   
         ก็ถาภิกษพุิจารณาอยู รูอยางนี้วา เม่ือเรารับอธิกรณนี้ไว ความบาดหมาง ความทะเลาะ  
ความแกงแยง ความววิาท ความแตกแหงสงฆ ความราวรานแหงสงฆ ความถือตางแหงสงฆ การกระทํา
ตางแหงสงฆ  
ซ่ึงมีการนั้นเปนเหตุ จกั    ไมมีแกสงฆ อธิกรณนั้น ภิกษุพงึรับ    
         อุบาลี อธิกรณท่ีประกอบดวยองค ๕ อยางนี้แล ภิกษุรับไวจกัไมทํา ความเดือดรอน 
แมในภายหลังแล ฯ  
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                                                ทูลถามการโจท    
         [๕๐๐] พระอุบาลีทูลถามวา ภิกษุผูโจทก ปรารถนาจะโจทผูอ่ืน พึง   พิจารณาธรรมเทาไร 
ในตน แลวโจทผูอ่ืน พระพุทธเจาขา    
         พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอุบาลี ภกิษุผูโจทก ปรารถนาจะโจทผูอ่ืน    พึงพิจารณา 
ธรรม ๕ ประการในตน แลวโจทผูอ่ืน ดกูรอุบาลี ภิกษุผูโจทก  ปรารถนาจะโจทผูอ่ืน พึงพิจารณา 
อยางนี้วา เรามีความประพฤติทางกายบริสุทธ์ิ  หรือหนอ เราประกอบดวยความประพฤติทางกาย 
บริสุทธ์ิ ไมมีชอง ไมมีตําหนิ  ธรรมนี้มีแกเราหรือไม ถาภกิษุไมใชเปนผูมีความประพฤติ 
ทางกายบริสุทธ์ิ ประกอบ ดวยความประพฤติทางกายบริสุทธ์ิ ไมมีชอง ไมมีตําหนิ เธอยอมมีผู 
กลาววา  เชิญทานจงศึกษาความประพฤติทางกายเสียกอน เธอยอมจะมีผูกลาวดังน้ี ฯ  
         [๕๐๑] ดกูรอุบาลี อนึ่ง ภิกษุผูโจทก ปรารถนาจะโจทผูอ่ืน พึง    พจิารณาอยางนีว้า  
เรามีความประพฤติทางวาจาบริสุทธ์ิหรือหนอ เราประกอบดวย   ความประพฤติทางวาจาบริสุทธ์ิ  
ไมมีชอง ไมมีตําหนิ ธรรมนีมี้แกเราหรือไม    ถาภิกษุไมใชเปนผูมีความประพฤติทางวาจาบริสุทธ์ิ  
ประกอบดวยความประพฤติ   ทางวาจาบริสุทธ์ิ ไมมีชอง ไมมีตําหนิ เธอยอมจะมีผูกลาววา  
เชิญทานจงศึกษา    ความประพฤติทางวาจาเสียกอน เธอยอมจะมีผูกลาวดังน้ี ฯ 
         [๕๐๒] ดูกรอุบาลี อนึ่ง ภิกษุผูโจทก ปรารถนาจะโจทผูอ่ืน พึง  พจิารณาอยางนีว้า  
จิตของเรามีเมตตาปรากฏ ไมอาฆาตในสพรหมจารีท้ังหลาย  หรือหนอ ธรรมนี้มีแกเราหรือไม ถาภิกษ ุ
ไมใชเปนผูมีเมตตาจิตปรากฏ ไม    อาฆาตในสพรหมจารีท้ังหลาย เธอยอมจะมีผูกลาววา เชิญทาน 
เขาไปต้ังเมตตาจิต ในสพรหมจารีท้ังหลาย เธอยอมจะมีผูกลาวดังน้ี ฯ   
         [๕๐๓] ดูกรอุบาลี อนึ่ง ภิกษุผูโจทก ปรารถนาจะโจทผูอ่ืน พึงพิจารณาอยางนีว้า  
เราเปนพหูสูต ทรงสุตะ เปนท่ีส่ังสมสุตะหรือหนอ ธรรมเหลานั้นใด ไพเราะในเบ้ืองตน  
ไพเราะในทามกลาง ไพเราะในท่ีสุด ประกาศ  พรหมจรรย พรอมท้ังอรรถท้ังพยัญชนะบริสุทธ์ิบริบูรณ 
ส้ินเชิง ธรรมเห็นปานนั้นเปนธรรมอันเราสดับมาก ทรงไวคลองปาก ข้ึนใจ แทงตลอด 
ดีแลวดวยปญญา    ธรรมนี้มีแกเราหรือไม ถาภิกษุไมใชเปนพหูสูต ทรงสุตะ เปนท่ีส่ังสมสุตะ  ธรรม 
เหลานั้นใด ไพเราะในเบ้ืองตน ไพเราะในทามกลาง ไพเราะในท่ีสุดประกาศพรหมจรรย  
พรอมท้ังอรรถท้ังพยัญชนะ บริสุทธ์ิบริบูรณ ส้ินเชิง ธรรม   เห็นปานนัน้ ไมเปนธรรมอันเธอสดับมาก  
ทรงไวคลองปาก ข้ึนใจ แทงตลอด    ดีแลวดวยปญญา เธอยอมจะมีผูกลาววา เชิญทานจง 
เลาเรียนปริยัตเิสียกอน  เธอยอมจะมีผูกลาวดังนี้ ฯ    
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         [๕๐๔] ดูกรอุบาลี อนึ่ง ภิกษุผูโจทก ปรารถนาจะโจทผูอ่ืน พึงพิจารณาอยางนีว้า  
เราจําปาติโมกขท้ังสองไดดี โดยพิสดาร สวดไพเราะ คลอง   แคลว วนิจิฉัยถูกตองโดยสุตตะ  
โดยอนุพยัญชนะหรือหนอ ธรรมนี้มีแกเราหรือไม  ถาภกิษุไมใชเปนผูจําปาติโมกขท้ังสองไดด ี
โดยพิสดาร สวดไพเราะ คลองแคลว วนิิจฉัยถูกตองโดยสุตตะ โดยอนพุยัญชนะ เธอถูก 
ถามวา ทาน กพ็ระผูมีพระภาค   ตรัสสิกขาบทนี้ท่ีไหน จะตอบไมได เธอยอมจะมีผูกลาววา  
เชิญทานเลาเรียน  วนิัยเสียกอน เธอยอมจะมีผูกลาวดังน้ี 
         ดูกรอุบาลี ภิกษุผูโจทกปรารถนาจะโจทผูอ่ืน พึงพิจารณาธรรม ๕ ประการ   นี้ในตน แลว 
พึงโจทผูอ่ืน ฯ   
         [๕๐๕] พระอุบาลีทูลถามวา พระพุทธเจาขา ภิกษุผูโจทกปรารถนาจะโจทผูอ่ืน พึง 
ตั้งธรรมเทาไรไวในตน แลวโจทผูอ่ืน   
         พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอุบาลี ภกิษุผูโจทกปรารถนาจะโจทผูอ่ืนพึงต้ังธรรม  
๕ ประการไวในตน แลวโจทผูอ่ืน คือ:  
         ๑. เราจักกลาวโดยกาลอันควร จักไมกลาวโดยกาลอันไมควร  
         ๒. จักกลาวดวยคําจริง จักไมกลาวดวยคําอันไมเปนจริง  
         ๓. จักกลาวดวยคําสุภาพ จักไมกลาวดวยคําหยาบ 
         ๔. จักกลาวดวยคําประกอบดวยประโยชน จักไมกลาวดวยคําไรประโยชน 
         ๕. จักมีเมตตาจิตกลาว จักไมมุงรายกลาว    
         ดูกรอุบาลี ภิกษุผูโจทก ปรารถนาจะโจทผูอ่ืน พึงต้ังธรรม ๕ ประการนี้  ไวในตน แลว 
โจทผูอ่ืน ฯ 
                                          ผูโจทกโดยไมเปนธรรมตองเดือดรอน    
         [๕๐๖] พระอุบาลีทูลถามวา ภิกษุผูโจทกโดยไมเปนธรรม พึงถึงความ  เดือดรอนดวย 
อาการเทาไร พระพุทธเจาขา 
         พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอุบาลี ภกิษุผูโจทกโดยไมเปนธรรม พึงถึง ความเดอืดรอนดวย 
อาการ ๕ คือ:     
         ๑. ทานโจทโดยกาลไมควร ไมโจทโดยกาลอันควร ทานตองเดือดรอน 
         ๒. ทานโจทดวยเร่ืองไมจริง ไมโจทดวยเร่ืองจริง ทานตองเดือดรอน    
         ๓. ทานโจทดวยคําหยาบ ไมโจทดวยคําสุภาพ ทานตองเดือดรอน     
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         ๔. ทานโจทดวยเร่ืองไมประกอบดวยประโยชน ไมโจทดวยเร่ือง  ประกอบดวยประโยชน  
ทานตองเดือดรอน    
         ๕. ทานมุงรายโจท มิใชมีเมตตาจิตโจท ทานตองเดือดรอน     
         ดูกรอุบาลี ภิกษุผูโจทกโดยไมเปนธรรม พึงถึงความเดือดรอนดวย   อาการ ๕ นี้ ขอน้ัน 
เพราะเหตุไร เพราะภิกษแุมอ่ืน ไมพึงสําคัญเร่ืองท่ีโจทดวย    คําเท็จ ฯ  
                                 ผูถูกโจทโดยไมเปนธรรมไมตองเดือดรอน 
         [๕๐๗] พระอุบาลีทูลถามวา ก็ภกิษผูุถูกโจทโดยไมเปนธรรม ไมตอง  เดือดรอนดวย 
อาการเทาไร พระพุทธเจาขา 
         พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอุบาลี ภกิษุผูถูกโจทโดยไมเปนธรรม ไมตอง เดือดรอน 
ดวยอาการ ๕ คือ:   
         ๑. ทานถูกโจทโดยกาลไมควร ไมถูกโจทโดยกาลอันควร ทานไมตอง เดือดรอน 
         ๒. ทานถูกโจทดวยเร่ืองไมจริง ไมไดถูกโจทดวยเรื่องจริง ทานไมตอง เดือดรอน 
         ๓. ทานถูกโจทดวยคําหยาบ ไมถูกโจทดวยคําสุภาพ ทานไมตอง    เดือดรอน 
         ๔. ทานถูกโจทดวยเร่ืองไมประกอบดวยประโยชน ไมไดถูกโจทดวย    เร่ืองประกอบดวย 
ประโยชน ทานไมตองเดือดรอน     
         ๕. ทานถูกโจทดวยมุงราย ไมถูกโจทดวยเมตตาจิต ทานไมตอง เดอืดรอน 
         ดูกรอุบาลี ภิกษุผูถูกโจทโดยไมเปนธรรม ไมตองเดือดรอนดวยอาการทั้ง ๕ นี้ ฯ   
                                          ผูโจทกโดยเปนธรรมไมตองเดือดรอน    
         [๕๐๘] พระอุบาลีทูลถามวา ภิกษุผูโจทกโดยเปนธรรม พึงถึงความ   ไมเดือดรอน ดวย 
อาการเทาไร พระพุทธเจาขา  
         พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอุบาลี ภกิษุผูโจทกโดยเปนธรรม พงึถึงความ  ไมเดือดรอน 
ดวยอาการ ๕ คือ:     
         ๑. ทานโจทโดยกาลอันควร ไมใชโจทโดยกาลอันไมควร ทานไมตอง เดือดรอน 
         ๒. ทานโจทดวยเร่ืองจริง ไมใชโจทดวยเร่ืองไมเปนจริง ทานไมตอง   เดือดรอน 
         ๓. ทานโจทดวยคําสุภาพ ไมใชโจทดวยคําหยาบ ทานไมตองเดอืดรอน    
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         ๔. ทานโจทดวยเร่ืองประกอบดวยประโยชน ไมใชโจทดวยเร่ืองไม    ประกอบดวย 
ประโยชน ทานไมตองเดือดรอน 
         ๕. ทานมีเมตตาจิตโจท ไมใชมุงรายโจท ทานไมตองเดือดรอน 
         ดูกรอุบาลี ภิกษุผูโจทกโดยเปนธรรม พึงถึงความไมเดือดรอนดวยอาการ   ๕ นี้ ขอนั้น 
เปนเพราะเหตุไร เพราะภิกษแุมอ่ืนก็พึงสําคัญวาควรโจทดวยเร่ืองจริง ฯ    
                                    ผูถูกโจทโดยธรรมตองเดือดรอน   
         [๕๐๙] พระอุบาลีทูลถามวา ก็ภกิษผูุถูกโจทโดยธรรม พึงถึงความ เดือดรอนดวยอาการ 
เทาไร พระพุทธเจาขา 
         พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอุบาลี ภกิษุผูถูกโจทโดยธรรม พึงถึงความเดือดรอนดวย 
อาการ ๕ คือ:    
         ๑. ทานถูกโจทโดยกาลอันควร ไมใชถูกโจทโดยกาลอันไมควร ทาน  ตองเดือดรอน  
         ๒. ทานถูกโจทดวยเร่ืองจริง ไมใชถูกโจทดวยเร่ืองไมเปนจริง ทาน    ตองเดือดรอน  
         ๓. ทานถูกโจทดวยคําสุภาพ ไมใชถูกโจทดวยคําหยาบ ทานตอง    เดือดรอน 
         ๔. ทานถูกโจทดวยเร่ืองประกอบดวยประโยชน ไมใชถูกโจทดวยเร่ือง ไมประกอบดวย 
ประโยชน ทานตองเดือดรอน 
         ๕. ทานถูกโจทดวยเมตตาจิต ไมใชถูกโจทดวยมุงราย ทานตองเดือดรอน 
         ดูกรอุบาลี ภิกษุผูถูกโจทโดยธรรม พึงถึงความเดือดรอนดวยอาการ ๕ นี้แล ฯ   
                                                        ธรรมสําหรับผูโจทก  ๕ ประการ 
         [๕๑๐] พระอุบาลีทูลถามวา ภิกษุผูโจทกปรารถนาจะโจทผูอ่ืน พึง  มนสิการธรรมเทาไร 
ไวในตน แลวโจทผูอ่ืน พระพุทธเจาขา 
         พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอุบาลี ภกิษุผูโจทกปรารถนาจะโจทผูอ่ืน   พึงมนสิการธรรม 
๕ อยางไวในตน แลวโจทผูอ่ืน คือ:     
         ๑. ความการุญ   
         ๒. ความหวังประโยชน 
         ๓. ความเอ็นดู  
         ๔. ความออกจากอาบัต ิ
         ๕. ความทําวินัยเปนเบ้ืองหนา   
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         ดูกรอุบาลี ภิกษุผูโจทกปรารถนาจะโจทผูอ่ืน พึงมนสิการธรรม ๕ อยาง    นี้ไวในตน 
แลวโจทผูอ่ืน ฯ   
                                          ผูถูกโจทกพึงต้ังอยูในธรรม ๒ ประการ  
         [๕๑๑] พระอุบาลีทูลถามวา ก็ภกิษผูุถูกโจทก พึงตั้งอยูในธรรมเทาไร   พระพุทธเจาขา 
         พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอุบาลี ภกิษุผูถูกโจทก พึงต้ังอยูในธรรม   ๒ ประการ คือ 
ความจริง ๑ ความไมขุนเคือง ๑ ฯ 
                                                ปาติโมกขฐปนขันธกะ ท่ี ๙ จบ     
                                                   ในขันธกะนี้มี ๓๐ เร่ือง ๒ ภาณวาร 
                                                                   _____________________  
                                                            หัวขอประจําขันธกะ     
         [๕๑๒] เร่ืองปาปภิกษใุนอุโบสถ ถูกไล ๓ คร้ัง ไมออกไป ถูกพระโมคคัลลานะ 
ฉุดออก เร่ืองอัศจรรยในศาสนาของพระชินะเจา ทรงเปรียบเทียบ มหาสมุทร คือ อนุปุพพสิกขา  
เปรียบดวยมหาสมุทรอันลุมลึกโดยลําดับ   พระสาวกไมละเมิดสิกขาบท เปรียบดวยมหาสมุทร 
ตั้งอยูตามปกติไมลนฝง สงฆ   ยอมขับไลบุคคลทุศีลออก เปรียบดวยมหาสมุทรซัดซากศพข้ึนฝง  
วรรณะ ๔    เหลา บวชเปนบรรพชิตแลว ละนามและโคตรเดิม ดุจแมน้ําใหญไหลไปสู  มหาสมุทร 
แลว ละนามและโคตรเดิม ภกิษุเปนอันมากปรินิพพาน เปรียบดวยน้ําไหลไปเต็มมหาสมุทร 
พระธรรมวินัยมีวิมุตติรสรสเดียว เปรียบดวยมหา    สมุทรมีรสเค็มรสเดียว พระธรรมวินัยมีรัตนะ 
มาก เปนท่ีอยูของพระอริยบุคคล    ๘ จําพวก เปรียบดวยมหาสมุทรเปนท่ีอยูของหมูสัตว แลวยัง 
คุณในพระศาสนาใหดํารงอยู เร่ืองงดปาติโมกขในวนัอุโบสถ เร่ืองพระฉัพพัคคียคิดวา ใครๆ    
 ไมรูเรา เร่ืองภิกษยุกโทษกอน     
         เร่ืองงดปาติโมกขเปนธรรม และไมเปนธรรม มีมูล ๑  
         เร่ืองงดปาติโมกขเปนธรรม และไมเปนธรรม มีมูล ๒  
         เร่ืองงดปาติโมกขเปนธรรม และไมเปนธรรม มีมูล ๓  
         เร่ืองงดปาติโมกขเปนธรรม และไมเปนธรรม มีมูล ๔  
         เร่ืองงดปาติโมกขเปนธรรม และไมเปนธรรม มีมูล ๕  
         เร่ืองงดปาติโมกขเปนธรรม และไมเปนธรรม มีมูล ๖  
         เร่ืองงดปาติโมกขเปนธรรม และไมเปนธรรม มีมูล ๗  
         เร่ืองงดปาติโมกขเปนธรรม และไมเปนธรรม มีมูล ๘   
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         เร่ืองงดปาติโมกขเปนธรรม และไมเปนธรรม มีมูล ๙  
         เร่ืองงดปาติโมกขเปนธรรม และไมเปนธรรม มีมูล ๑๐ 
         เร่ืองงดปาติโมกขเพราะวิบัติ ๔ อยาง คือ ศีล อาจาระ ทิฐิ และอาชีวะ    
         เร่ืองงดปาติโมกขในสวน ๕ คือ ปาราชิก สังฆาทิเสส ปาจิตตีย  ปาฏิเทสนียะ และ 
ทุกกฏ     
         เร่ืองงดปาติโมกขในสวน ๖ มีวิธีอยางนี้ คือ เพราะศีล อาจาระ ทิฐิวิบัติ   ท่ีภิกษุมิได 
ทําและทํา     
         เร่ืองงดปาติโมกขในสวน ๗ คือ ปาราชิก สังฆาทิเสส ถุลลัจจัย ปาจิตตีย ปาฏิเทสนียะ  
ทุกกฏ และทุพภาสิต 
         เร่ืองงดปาติโมกข เพราะศีล อาจาระ ทิฐิ และอาชีววิบัติ ท่ีภกิษุ  มิไดทําและทํา รวม  
๘ อยาง 
         เร่ืองงดปาติโมกขมี ๙ วิธี คือ เพราะศีล อาจาระ ทิฐิ ท่ีภิกษุมิไดทํา   และท้ังทํา 
และไมทํา พระผูมีพระภาคตรัสแกผูรูตามเปนจริงอยางนี ้
         จงทราบการงดปาติโมกข ๑๐ อยาง คือ ภิกษุตองอาบัติปาราชิก ๑ กถา ปรารภภกิษุผูตอง 
อาบัติปราชิกยงัคางอยู ๑ ภกิษุบอกลาสิกขา ๑ กถาปรารภภกิษุ ผูบอกลาสิกขายังคางอยู ๑ ภกิษุรวม 
สามัคคี ๑ กถาคานสามัคคี ๑ คานสามัคคี ท่ีคาง ๑ มีผูไดเห็น ไดยิน และรังเกียจดวยศีล 
วิบัติ ๑ ดวยอาจารวิบัติ ๑ ดวยทิฐิวิบัติ ๑    
         เร่ืองภิกษุเห็นภิกษุเอง ภิกษุอ่ืนบอกภกิษุนั้น หรือภกิษุผูตองอาบัติปาราชิก  นั้น บอก 
ความจริงแกภกิษุนั้น ภกิษุนัน้งดปาติโมกข 
         เร่ืองบริษัทเลิกประชุม เพราะอันตราย ๑๐ อยางใดอยางหนึ่ง คือ พระ ราชา โจร ไฟ  
น้ํา มนุษย อมนุษย สัตวราย สัตวเล้ือยคลาน ชีวิต  พรหมจรรย จงทราบการงดปาติโมกข 
ท่ีเปนธรรม และไมเปนธรรมตามแนวทาง     
         เร่ืองโจทโดยกาลอันควร โจทดวยเรื่องจริง โจทดวยเร่ืองเปนประโยชน   จักไดฝกฝาย  
จักมีความทะเลาะเปนตน ผูเปนโจทกมีกาย วาจา บริสุทธ์ิ มีเมตตาจิต เปนพหูสูต รูปาติโมกข 
ท้ังสอง    
         เร่ืองภิกษุโจทโดยกาลอันควร ดวยเร่ืองจริง ดวยคําสุภาพ ดวยเร่ือง เปนประโยชน  
ดวยเมตตาจิต      
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         เร่ืองภิกษุเดือดรอน โดยอธรรม พึงบรรเทาเหมือนอยางนัน้ 
         เร่ืองภิกษุผูโจทกและถูกโจทเปนธรรม พึงบรรเทาความเดือดรอน เร่ือง พระสัมพุทธทรง 
ประกาศขอปฏิบัติสําหรับภิกษุผูโจทกไว ๕ อยาง คือ ความการุญ  ความหวังประโยชน ความเอ็นดู  
ความออกจากอาบัติ ความทําวินัยเปนเบ้ืองหนา     
         เร่ืองต้ังอยูในความสัตยและความไมขุนเคือง นี้เปนธรรมดาของ    จําเลยแล ฯ 
                                                  หัวขอประจาํขันธกะ จบ     
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                                                         ภิกขุนขัีนธกะ  
                                        เร่ืองพระนางมหาปชาบดีโคตมี     
         [๕๑๓] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ นิโครธาราม  เขตกรุงกบิล 
พัสดุ ในสักกะชนบท คร้ังนั้น พระนางมหาปชาบดีโคตมีเขาไปเฝา  พระผูมีพระภา ถวายบังคม 
แลวไดยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลว ได กราบทูลพระผูมีพระภาควา ขอประทานวโรกาส  
พระพุทธเจาขา ขอสตรีพึงได   ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ในพระธรรมวินัยท่ีพระตถาคต 
ประกาศแลว    
         พระผูมีพระภาคตรัสหามวา อยาเลย โคตมี เธออยาชอบใจ การท่ีสตรี  ออกจากเรือน 
บวชเปนบรรพชิต ในธรรมวินัยท่ีตถาคตประกาศแลวเลย  
         แมคร้ังท่ีสอง ...  
         แมคร้ังท่ีสาม พระนางมหาปชาบดีโคตมี ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา  ขอประทาน 
วโรกาส พระพุทธเจาขา ขอสตรีพึงไดออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต   ในพระธรรมวินัยท่ี 
พระตถาคตประกาศแลว     
         พระผูมีพระภาคตรัสหามวา อยาเลย โคตมี เธออยาชอบใจ การท่ีสตรี  ออกจากเรือน 
บวชเปนบรรพชิต ในธรรมวินัยท่ีตถาคตประกาศแลวเลย  
         คร้ังน้ัน พระนางมหาปชาบดีโคตมี ทรงนอยพระทัยวา พระผูมีพระภาค  ไมทรงอนุญาต 
ใหสตรีออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตในพระธรรมวินัยท่ีพระตถาคต ประกาศแลว มีทุกข เสีย 
พระทัย มีพระพักตรนองดวยน้ําพระเนตร ทรงกันแสง  พลางถวายบังคมพระผูมีพระภาค ทําประ 
ทักษิณ เสด็จกลับไป ฯ  
         [๕๑๔] คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคประทับอยูในกรุงกบิลพัสดุ ตาม พระพุทธาภิรมย แลว 
เสด็จหลีกจาริกทางพระนครเวสาลี เสด็จจาริกโดยลําดับ   ถึงพระนครเวสาลี ขาววา พระองค 
ประทับอยูท่ีกฏูาคารสาลาปามหาวัน เขต  พระนครเวสาลีนั้น    
         คร้ังน้ัน พระนางมหาปชาบดีโคตมีใหปลงพระเกสา ทรงพระภษูายอมฝาด  พรอมดวย 
นางสากิยานีมากดวยกนั เสดจ็หลีกไปทางพระนครเวสาลี เสด็จถึงเมือง  เวสาลี กูฏาคารสาลาปา 
มหาวัน โดยลําดับ เวลานัน้พระนางมีพระบาทท้ังสองพอง มีพระวรกายเกลือกกล้ัวดวยธุลี มีทุกข  
เสียพระทัย มีพระพักตรนองดวยน้ําพระเนตร ไดประทับยืนกนัแสงอยูท่ีซุมพระทวารภายนอก      



พระวนิัยปฎก เลม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หนาท่ี 207 
         ทานพระอานนทไดเหน็พระนางมหาปชาบดีโคตมี มีพระบาทท้ังสองพอง มีพระวรกาย 
เกลือกกล้ัวดวยธุลี มีทุกข เสียพระทัย มีพระพักตรนองดวยน้ําพระเนตร ประทับยืนกนัแสง 
อยูท่ีซุมพระทวารภายนอก คร้ันแลวไดถามวา ดูกร  โคตมี เพราะเหตุไร พระนางจึงมีพระบาท 
ท้ังสองพอง มีพระวรกายเกลือกกล้ัว  ดวยธุลีมีทุกข เสียพระทัย มีพระพักตรชุมดวยน้ําพระเนตร  
ประทับยืนกันแสง   อยูท่ีซุมพระทวารภายนอก 
         พระนางตอบวา พระอานนทเจาขา เพราะพระผูมีพระภาคไมทรงอนุญาต ใหสตรีออกจาก 
เรือนบวชเปนบรรพชิต ในพระธรรมวินัยท่ีพระตถาคตประกาศ แลว ฯ    
         พระอานนทกลาววา ดกูรโคตมี ถาเชนนั้น พระนางจงรออยูท่ีนี่แหละ สักครูหนึ่ง จน 
กวาอาตมาจะทูลขอพระผูมีพระภาคใหสตรีออกจากเรือนบวชเปน บรรพชิต ในพระธรรมวินัย 
ท่ีพระตถาคตประกาศแลว ฯ    
         [๕๑๕] คร้ังนั้น ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค ถวายบังคม  นั่ง ณ ท่ีควร 
สวนขางหนึ่ง แลวกราบทูลวา พระพุทธเจาขา พระนางมหาปชาบดี  โคตมีนั้น มีพระบาทท้ัง ๒ 
พอง มีพระวรกายเกลือกกล้ัวดวยธุลี มีทุกข เสีย   พระทัย มีพระพักตรนองดวยน้ําพระเนตร  
ประทับยืนกันแสงอยูท่ีซุมพระทวาร ภายนอก ดวยนอยพระทัยวา พระผูมีพระภาคไมทรงอนุญาต 
ใหสตรีออกจากเรือน บวชเปนบรรพชิต ในพระธรรมวินัยท่ีพระตถาคตประกาศแลว ขอประทาน 
วโรกาส    ขอสตรีพึงไดการออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ในพระธรรมวินัยท่ีพระตถาคตประกาศ 
แลว พระพุทธเจาขา     
         พระผูมีพระภาคตรัสหามวา อยาเลย อานนท เธออยาชอบใจ การท่ี สตรีออกจากเรือน 
บวชเปนบรรพชิต ในธรรมวินัยท่ีตถาคตประกาศแลวเลย   
         แมคร้ังท่ีสอง ทานพระอานนทไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขอประทาน วโรกาส ขอ 
สตรีพึงไดการออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ในพระธรรมวินัยท่ี  พระตถาคตประกาศแลว พระ 
พุทธเจาขา  
         พระผูมีพระภาคตรัสหามวา อยาเลย อานนท เธออยาชอบใจ การท่ีสตรี ออกจากเรือน 
บวชเปนบรรพชิต ในธรรมวินัยท่ีตถาคตประกาศแลวเลย  
         แมคร้ังท่ีสาม ทานพระอานนทไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขอประทาน วโรกาส  
ขอสตรีพึงไดการออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ในพระธรรมวินัยท่ี  พระตถาคตประกาศแลว 
พระพุทธเจาขา   
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         พระผูมีพระภาคตรัสหามวา อยาเลย อานนท เธออยาชอบใจ การท่ีสตรี ออกจากเรือน 
บวชเปนบรรพชิต ในธรรมวินัยท่ีตถาคตประกาศแลวเลย  
         คร้ังน้ัน ทานพระอานนทคิดวา พระผูมีพระภาคไมทรงอนุญาตใหสตรี ออกจากเรือนบวช 
เปนบรรพชิต ในพระธรรมวนิัยท่ีพระตถาคตประกาศแลว ไฉนหนอ เราพึงทูลขอพระผูมีพระภาค 
ใหสตรีออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ในพระธรรมวินัยท่ีพระตถาคตประกาศแลว โดยปริยาย 
สักอยางหนึ่ง จึงทูลถามวา พระ พุทธเจาขา สตรีออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ในพระธรรม 
วินัยท่ีพระตถาคต  ประกาศแลว ควรหรือไมเพื่อทําใหแจงแมซ่ึงโสดาปตติผล สกิทาคามิผล  
อนาคามิผล หรืออรหัตตผล     
         พ. ดูกรอานนท สตรีออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ในธรรมวินยัท่ี  ตถาคตประกาศ 
แลว ควรเพื่อทําใหแจงแมซ่ึงโสดาปตติผล สกิทาคามิผล อนา  คามิผล หรืออรหัตตผล     
         อ. พระพุทธเจาขา ถาสตรีออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ในพระธรรมวินัยท่ีพระ 
ตถาคตประกาศแลว ควรเพื่อทําใหแจงแมซ่ึงโสดาปตติผล สกิทาคามิผลอนาคามิผล อรหัตผลได  
พระพุทธเจาขา พระนางมหาปชาบดีโคตมี พระมาตุจฉาของพระผูมีพระภาค ทรงมีอุปการะมาก  
ทรงประคับประคอง เล้ียงดู ทรงถวายขีรธารา เม่ือพระชนนีสวรรคต ไดใหพระผูมีพระภาค 
เสวยขีรธารา ขอประทานวโรกาส ขอสตรีพึงไดการออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ในพระธรรม 
วินัยท่ีพระตถาคตประกาศแลว พระพุทธเจาขา ฯ  
                                                           ครุธรรม ๘ ประการ  
         [๕๑๖] พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรอานนท ถาพระนางมหาปชาบดี โคตมี ยอมรับ 
ครุธรรม ๘ ประการ ขอนั้นแหละ จงเปนอุปสัมปทาของพระนาง    คือ:     
         ๑. ภิกษณุีอุปสมบทแลว ๑๐๐ ป ตองกราบไหว ลุกรับ ทําอัญชลีกรรม  สามีจิกรรม 
แกภกิษุท่ีอุปสมบทในวนันั้น ธรรมแมนี้ ภกิษุณีตองสักการะ เคารพ นบัถือ บูชา ไมละเมิด 
ตลอดชีวิต     
         ๒. ภิกษณุีไมพึงอยูจําพรรษาในอาวาสท่ีไมมีภิกษุ ธรรมแมนี้ ภิกษุณีตองสักการะ เคารพ  
นับถือ บูชา ไมละเมิดตลอดชีวิต  
         ๓. ภิกษณุีตองหวังธรรม ๒ ประการ คือ ถามวันอุโบสถ ๑ เขาไปฟง  คําส่ังสอน ๑ จาก 
ภิกษุสงฆทุกกึง่เดือน ธรรมแมนี้ ภิกษุณีตองสักการะ เคารพ   นับถือ บูชา ไมละเมิดตลอดชีวิต   
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         ๔. ภิกษณุีอยูจําพรรษาแลว ตองปวารณาในสงฆสองฝาย โดยสถานท้ัง    ๓ คือ โดยได 
เห็น โดยไดยนิ หรือโดยรังเกียจ ธรรมแมนี้ ภิกษุณีตองสักการะ   เคารพ นับถือ บูชา ไมละเมิด 
ตลอดชีวิต    
         ๕. ภิกษณุีตองธรรมท่ีหนักแลว ตองประพฤติปกขมานัตในสงฆ ๒ ฝาย  ธรรมแมนี้  
ภิกษณุีตองสักการะ เคารพ นบัถือ บูชา ไมละเมิดตลอดชีวิต    
         ๖. ภิกษณุีตองแสวงหาอุปสัมปทาในสงฆ ๒ ฝาย เพื่อสิกขมานาผูมีสิกขา อันศึกษาแลว 
ในธรรม ๖ ประการครบ ๒ ปแลว ธรรมแมนี้ ภิกษุณีตองสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ไมละเมิด 
ตลอดชีวิต    
         ๗. ภิกษณุีไมพึงดา บริภาษภิกษุ โดยปริยายอยางใดอยางหนึ่ง ธรรม แมนี้ ภกิษณุตีอง 
สักการะ เคารพ นับถือ บูชา ไมละเมิดตลอดชีวิต   
         ๘. ตั้งแตวันนี้เปนตนไป ปดทางไมใหภิกษุณท้ัีงหลายสอนภิกษุ เปดทาง ใหภิกษุท้ังหลาย 
สอนภิกษณุี ธรรมแมนี้ ภิกษุณีตองสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ไมละเมิดตลอดชีวิต  
         ดูกรอานนท ก็ถาพระนางมหาปชาบดีโคตมี ยอมรับครุธรรม ๘ ประการนี้   ขอนั้นแหละ 
จงเปนอุปสัมปทาของพระนาง ฯ   
         [๕๑๗] คร้ังนั้น ทานพระอานนทเรียนครุธรรม ๘ ประการ ในสํานัก  พระผูมีพระภาค  
แลวเขาไปหาพระนางมหาปชาบดีโคตมี ช้ีแจงวา พระนางโคตมี ถาพระนางยอมรับครุธรรม ๘ 
ประการ ขอนัน้แหละจักเปนอุปสัมปทาของพระนาง  คือ:     
         ๑. ภิกษณุีอุปสมบทแลว ๑๐๐ ป ตองกราบไหว ลุกรับ ทําอัญชลีกรรม   สามีจิกรรม  
แกภกิษุท่ีอุปสมบทในวนันั้น ธรรมแมนี้ ภกิษุณีตองสักการะ เคารพ นบัถือ บูชา ไมละเมิด 
ตลอดชีวิต     
         ๒. ภิกษณุีไมพึงอยูจําพรรษาในอาวาสท่ีไมมีภิกษุ ธรรมแมนี้ ภิกษุณี    ตองสักการะ เคารพ 
นับถือ บูชา ไมละเมิดตลอดชีวิต  
         ๓. ภิกษณุีตองหวังธรรม ๒ ประการ คือ ถามวันอุโบสถ ๑ เขาไปฟง   คําส่ังสอน ๑ จาก 
ภิกษุสงฆทุกกึง่เดือน ธรรมแมนี้ ภิกษุณีตองสักการะ เคารพ   นับถือ บูชา ไมละเมิดตลอดชีวิต     
         ๔. ภิกษณุีอยูจําพรรษาแลว ตองปวารณาในสงฆ ๒ ฝาย โดยสถานท้ัง    ๓ คือ โดยได 
เห็น โดยไดยนิ หรือโดยรังเกียจ ธรรมแมนี้ ภิกษุณีตองสักการะ   เคารพ นับถือ บูชา  
ไมละเมิดตลอดชีวิต     
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         ๕. ภิกษณุีตองธรรมท่ีหนักแลว ตองประพฤติปกขมานัตในสงฆ ๒ ฝาย  ธรรมแมนี้  
ภิกษณุีตองสักการะ เคารพ นบัถือ บูชา ไมละเมิดตลอดชีวิต    
         ๖. ภิกษณุีตองแสวงหาอุปสัมปทาในสงฆ ๒ ฝาย เพื่อสิกขมานาผูมีสิกขา  อันศึกษาแลว 
ในธรรม ๖ ประการ ครบ ๒ ปแลว ธรรมแมนี้ ภิกษุณีตองสักการะเคารพ นับถือ บูชา  
ไมละเมิดตลอดชีวิต ฯ  
         ๗. ภิกษณุีไมพึงดา บริภาษ ภิกษุโดยปริยายอยางใดอยางหนึ่ง ธรรม  แมนี้ ภกิษณุ ี
ตองสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ไมละเมิดตลอดชีวิต ฯ 
         ๘. ตั้งแตวันนี้เปนตนไป ปดทางไมใหภิกษุณท้ัีงหลายสอนภิกษุ เปด ทางใหภิกษุท้ังหลาย 
สอนภิกษณุี ธรรมแมนี้ ภิกษุณีตองสักการะ เคารพ นับถือ   บูชา ไมละเมิดตลอดชีวิต  
         พระนางโคตมี ถาพระนางยอมรับครุธรรม ๘ ประการนี้ ขอนั้นแหละ  จักเปนอปุสัมปทา 
ของพระนาง     
         พระนางมหาปชาบดีโคตมีกลาววา ขาแตทานพระอานนท ดิฉันยอมรับ  ครุธรรม ๘ ประการ 
นี้ ไมละเมิดตลอดชีวิต เปรียบเหมือนหญิงสาว หรือชายหนุม    ท่ีชอบแตงกาย อาบน้ําสระเกลา 
แลว ไดพวงอุบล พวงมะลิ หรือพวงลําดวนแลว  พึงประคองรับดวยมือท้ังสอง ตั้งไวเหนือ 
เศียรเกลาฉะนัน้ ฯ   
                                                  พรหมจรรยไมตั้งอยูนาน 
         [๕๑๘] คร้ังนั้น ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค ถวายบังคม  นั่ง ณ ท่ีควร 
สวนขางหนึ่ง แลวไดกราบทูลวา พระพุทธเจาขา พระนางมหาปชาบดี  โคตมี ยอมรับครุธรรม 
๘ ประการแลว พระมาตุจฉาของพระผูมีพระภาค อุปสม   บทแลว   
         พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท ก็ถาสตรีจักไมไดออกจากเรือนบวช   เปนบรรพชิต 
ในธรรมวินยัท่ีตถาคตประกาศแลว พรหมจรรยจักตั้งอยูไดนาน สัทธรรมจะพึงต้ังอยูไดตลอดพนัป  
ก็เพราะสตรีออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ในธรรมวนิัยท่ีตถาคตประกาศแลว บัดนี้ พรหมจรรย 
จักไมตั้งอยูไดนาน สัท    ธรรมจักตั้งอยูไดเพียง ๕๐๐ ปเทานั้น ดูกรอานนท สตรีไดออกจากเรือน 
บวชเปน บรรพชิตในธรรมวินัยใด ธรรมวินัยนั้นเปนพรหมจรรยไมตัง้อยูไดนาน เปรียบเหมือน 
ตระกูลเหลาใดเหลาหนึ่งท่ีมีหญิงมาก มีชายนอย ตระกูลเหลานั้นถูกพวก โจรผูลักทรัพยกําจัดได 
งาย อีกประการหนึ่ง เปรียบเหมือนหนอนขยอกท่ีลงใน  นาขาวสาลีท่ีสมบูรณ นาขาวสาลีนั้นไม 
ตั้งอยูไดนาน อีกประการหนึ่ง เปรียบเหมือน เพล้ียท่ีลงในไรออยที่สมบูรณ ไรออยนั้นไมตั้งอยู  
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ไดนาน ดูกรอานนท บุรุษกัน้    ทํานบแหงสระใหญไวกอน เพื่อไมใหน้ําไหลไป แมฉันใด เรา 
บัญญัติครุธรรม ๘   ประการแกภกิษณุี เพื่อไมใหภิกษุณีละเมิดตลอดชีวติ ฉันนั้นเหมือนกัน ฯ 
                                                   ครุธรรม ๘ ประการของภิกษณุี จบ    
                                                                         ______________________________ 
                                                 พุทธานุญาตใหอุปสมบทภกิษุณี   
         [๕๑๙] คร้ังนั้น พระมหาปชาบดีโคตมีเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค ถวาย   บังคม ไดยืน ณ  
ท่ีควรสวนขางหน่ึง แลวกราบทูลวา พระพุทธเจาขา หมอมฉัน  จะปฏิบัติในนางสากยิานีพวกนี ้
อยางไร     
         ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงช้ีแจงใหพระนางมหาปชาบดีโคตมีเห็นแจง สมาทาน  
อาจหาญ ราเริง ดวยธรรมีกถาแลว ทีนั้นพระนางมหาปชาบดีโคตมีผูอันพระผูมีพระภาคไดทรง 
ช้ีแจงใหเหน็แจง สมาทาน อาจหาญ ราเริง ดวยธรรมี    กถาแลว จึงถวายบังคมพระผูมีพระภาค 
ทําประทักษณิกลับไป  
         ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถาในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น  ในเพราะเหตุแรก 
เกิดนัน้ แลวรับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา   
         ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหภิกษุท้ังหลายอุปสมบทภิกษณุี ฯ 
         [๕๒๐] คร้ังนั้นภิกษุณเีหลานั้นไดกลาวกะพระมหาปชาบดีโคตมีวา พระ แมเจายังไมได 
อุปสมบท แตพวกดิฉันอุปสมบทแลว เพราะพระผูมีพระภาคทรง บัญญัติไวอยางนี้วา ภิกษุท้ังหลาย 
พึงใหอุปสมบทภิกษณุี ลําดบันั้น พระมหาปชา    บดีโคตมีเขาไปหาทานพระอานนท อภิวาทแลว 
ไดยืน ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง แลว กลาววา ทานพระอานนท ภิกษุณเีหลานั้นพูดกะดิฉันอยางนีว้า  
พระแมเจายังไม   ไดอุปสมบท แตพวกดิฉันอุปสมบทแลว เพราะพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติไวอยาง    
 นี้วา ภิกษุท้ังหลายพึงใหอุปสมบทภิกษณุี คร้ังนั้น ทานพระอานนท เขาไปเฝา  พระผูมีพระภาค 
 ถวายบังคมนัง่ ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง แลวกราบทูลวา พระพุทธ เจาขา พระมหาปชาบดีโคตมี 
 กลาวอยางนี้วา ทานพระอานนท ภกิษณุีพวกนีพู้ด กะดิฉันอยางนีว้า พระแมเจายังไมไดอุปสมบท  
 แตพวกดิฉันอุปสมบทแลว เพราะ พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติไวอยางนี้วา ภิกษุท้ังหลายพึงให 
 อุปสมบทภิกษุณี พระ ผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท พระมหาปชาบดีโคตมี รับครุธรรม ๘  
 ประการ  แลวในกาลใด พระนางช่ือวาอุปสมบทแลวในกาลนั้นทีเดยีว ฯ  
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                                                           ทูลขอพร 
         [๕๒๑] คร้ังนั้น พระมหาปชาบดีโคตมี เขาไปหาทานพระอานนท อภิวาท ไดยนื ณ  
ท่ีควรสวนขางหน่ึง แลวกลาววา ทานพระอานนท ดิฉันจะทูลขอ พรอยางหนึ่งกะพระผูมีพระภาค 
วา ขอประทานพระวโรกาส พระพุทธเจา ขอพระ   พระผูมีพระภาค พงึทรงอนุญาตการกราบไหว  
การลุกรับ การทําอัญชลีกรรม สามี  จิกรรม แกภกิษแุละภิกษณุี ตามลําดับผูแก    
         คร้ังน้ัน ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค ถวายบังคมนั่ง ณ  ท่ีควรสวนขางหนึ่ง 
แลวกราบทูลวา พระพุทธเจาขา พระมหาปชาบดีโคตมีกลาว   อยางนีว้า ทานพระอานนท ดิฉัน 
จะขอพรอยางหน่ึงกะพระผูมีพระภาควา ขอ ประทานพระวโรกาส พระพุทธเจาขา ขอพระผูมี 
พระภาคทรงอนุญาตการกราบไหว   การลุกรับ การทําอัญชลีกรรม สามีจิกรรม แกภกิษุและภกิษณุ ี 
ตามลําดับผูแก     
         พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท ขอท่ีตถาคตจะอนุญาตการกราบไหว  การลุกรับ  
การทําอัญชลีกรรม สามีจิกรรม แกมาตุคามนั้น มิใชฐานะ มิใช   โอกาส เพราะพวกอัญญเดียรถียท่ีมี 
ธรรมอันกลาวไมดีแลวเหลานี้ ยังไมกระทํา  การกราบไหว การลุกรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรม 
แกมาตุคาม กไ็ฉนเลา ตถาคตจักอนุญาตการกราบไหว การลุกรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรมแก 
มาตุคาม   
         คร้ังน้ัน พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรก 
เกิดนัน้ แลวรับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา   
         ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุไมพึงทําการกราบไหว การลุกรับ อัญชลีกรรม  สามีจิกรรม  
แกมาตุคาม รูปใดทํา ตองอาบัติทุกกฏ ฯ   
                                                            ทูลถามถึงสิกขาบท 
         [๕๒๒] คร้ังนั้น พระมหาปชาบดีโคตมีเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค ถวายบังคม ไดยืน  
ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง แลวกราบทูลวา พระพุทธเจาขา สิกขาบท ของภิกษณุีเหลานัน้ใด ท่ีท่ัวถึง 
ภิกษุ พวกหมอมฉันจะปฏิบัติในสิกขาบทเหลานั้น    อยางไร พระพุทธเจาขา ฯ 
         พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรโคตมี สิกขาบทของภกิษุณเีหลานั้นใด ท่ี ท่ัวถึงภิกษุ  
พวกเธอจงศึกษาในสิกขาบทเหลานั้น ดจุภิกษุท้ังหลายศึกษาอยู ฉะนัน้   
         ม. พระพุทธเจาขา ก็สิกขาบทของภกิษุณเีหลานั้นใด ท่ีไมท่ัวถึงภิกษุ  พวกหมอมฉันจะ 
ปฏิบัติในสิกขาบทเหลานั้น อยางไร พระพุทธเจาขา     
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         ภ. ดูกรโคตมี สิกขาบทของภิกษณุีเหลานั้นใด ท่ีไมท่ัวถึงภิกษุ พวก เธอจงศึกษาใน 
สิกขาบทเหลานั้น ตามท่ีเราบัญญัติไวแลว ฯ 
                                                 ลักษณะวนิิจฉัยพระธรรมวนิัย    
         [๕๒๓] คร้ังนั้น พระมหาปชาบดีโคตมี เขาไปเฝาพระผูมีพระภาค  ถวายบังคม ไดยืน  
ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง แลวกราบทูลวา ขอประทานพระวโรกาส  พระพุทธเจาขา ขอพระผูมีพระภาค 
โปรดแสดงธรรมโดยยอ ท่ีหมอมฉันฟงธรรม  ของพระผูมีพระภาคแลว เปนผูเดียวจะพึงหลีกออก  
ไมประมาท มีความเพยีร  มีตนสงไปอยู  
         พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรโคตมี เธอพึงรูธรรมเหลาใดวา ธรรมเหลานี้  เปนไปเพื่อ 
ความกําหนัด ไมใชเพื่อคลายความกําหนดั เปนไปเพื่อความประกอบ ไมใชเพื่อความพราก เปน 
ไปเพื่อความสะสม ไมใชเพือ่ความไมสะสม เปนไป เพือ่ความมักมาก ไมใชเพื่อความมักนอย 
เปนไปเพื่อความไมสันโดษ ไมใชเพื่อความสันโดษ เปนไปเพื่อความคลุกคลีดวยหมู ไมใช 
เพื่อความสงัด เปนไป  เพื่อความเกยีจคราน ไมใชเพื่อปรารภความเพียร เปนไปเพื่อความเล้ียงยาก  
ไมใชเพื่อความเล้ียงงาย ดกูรโคตมี เธอพึงทรงจําธรรมเหลานั้นไวโดยสวนเดียววา  นั่นไมใชธรรม  
นั่นไมใชวินยั นั่นไมใชสัตถุศาสน    
         ดูกรโคตมี อนึ่ง เธอพึงรูธรรมเหลาใดวา ธรรมเหลานี้เปนไปเพื่อความ  คลายกาํหนัด  
ไมใชเพื่อมีความกําหนดั เปนไปเพื่อความพราก ไมใชเพือ่ความ  ประกอบ เปนไปเพือ่ความไม 
สะสม ไมใชเพื่อความสะสม เปนไปเพื่อความมักนอย ไมใชเพื่อความมักมาก เปนไปเพื่อ 
ความสันโดษ ไมใชเพื่อความไมสันโดษ เปนไปเพื่อความสงัด ไมใชเพื่อความคลุกคลีดวยหมู เ 
ปนไปเพื่อ ปรารภความเพยีร ไมใชเพื่อความเกียจคราน เปนไปเพื่อความเล้ียงงาย ไมใช เพื่อความ 
เล้ียงยาก ดูกรโคตมี เธอพึงทรงจําธรรมเหลานั้นไวโดยสวนเดียววา  นั่นเปนธรรม นั่นเปน 
วินัย นั่นเปนสัตถุศาสน ฯ   
                                                พุทธานุญาตใหแสดงปาติโมกข     
         [๕๒๔] สมัยนั้น ภิกษทุั้งหลายไมแสดงปาติโมกขแกภิกษุณี ... ภิกษุ เหลานั้นกราบทูล 
เร่ืองนั้นพระผูมีพระภาคๆ ... ตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหแสดง 
ปาติโมกข แกภิกษณุีท้ังหลาย ลําดับนั้น ภกิษุท้ังหลายคิดวา    ใครหนอ ควรแสดงปาติโมกขแก 
ภิกษณุีท้ังหลาย ภกิษุเหลานัน้กราบทูลเร่ืองนั้น  แดพระผูมีพระภาคๆ ... ตรัสวา  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหภิกษแุสดงปาติโมกขแกภิกษณุีท้ังหลาย ฯ     
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         [๕๒๕] สมัยนั้น ภิกษท้ัุงหลายเขาไปถึงสํานักภิกษุณี แลวแสดงปาติ  โมกขแก 
ภิกษณุีท้ังหลาย ประชาชน เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ภิกษณุี   เหลานี้เปนเมียของภิกษ ุ
พวกนี้ ภกิษณุีเหลานี้เปนชูของภิกษพุวกนี้ บัดนี้ ภกิษุเหลานี้จักอภิรมยกบัภิกษณุีเหลานี้ ภิกษ ุ
ท้ังหลาย ไดยนิพวกนั้น เพงโทษ ติเตียนโพนทะนาอยู จงึกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค 
พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุท้ัง    หลาย ภกิษุไมพึงแสดงปาติโมกขแกภิกษุณ ีรูปใดแสดง  
ตองอาบัติทุกกฏ เรา อนุญาตใหภิกษณุีแสดงปาติโมกขแกภิกษุณดีวยกนั ภิกษุณีท้ังหลายไมรูวา 
จะพึง   แสดงปาติโมกขอยางนี้ ภิกษุเหลานั้นกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค    
ตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหภกิษุบอกภิกษณุีท้ังหลายวา พวกเธอ   พึงแสดงปาติโมกข 
อยางนี้ ฯ    
                                                           พุทธานุญาตใหรับอาบัติ 
         [๕๒๖] สมัยนั้น ภิกษณุีท้ังหลายไมกระทําคืนอาบัติ ภิกษเุหลานัน้   กราบทูลเร่ืองนั้น 
แดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษณุีจะไม ทําคืนอาบัติไมได  
รูปใดไมทําคืน ตองอาบัติทุกกฏ ภกิษณุีท้ังหลายไมรูวา จะ พึงทําคืนอาบัติแมอยางนี ้... ภิกษ ุ
เหลานั้นกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรา 
อนุญาตใหภิกษุบอกภกิษณุท้ัีงหลายวา พวกเธอ   พึงทําคืนอาบัติอยางนี้   
         คร้ังน้ัน ภิกษุท้ังหลายคิดวา ใครหนอจะพึงรับอาบัติของภิกษณุีท้ังหลาย  ภกิษุเหลานั้น 
กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ... ตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตให 
ภิกษุรับอาบัตขิองภิกษณุีท้ังหลาย ฯ    
                                                         รับแสดงอาบัติ  
         [๕๒๗] สมัยนั้น ภิกษณุีท้ังหลายพบภิกษุท่ีถนนก็ด ีท่ีตรอกก็ดี ท่ีทาง  สามแพรงก็ดี  
วางบาตรไวท่ีพื้น หมผาเฉวยีงบา นั่งกระหยงประคองอัญชลี ทํา  คืนอาบัติ ชาวบานเพงโทษ 
ติเตียน โพนทะนาวา ภกิษณุเีหลานี้เปนเมียของ  ภิกษพุวกนี้ ภกิษณุีเหลานี้เปนชูของภกิษุพวกนี้  
ภิกษณุีเหลานีล้วงเกินในราตรีบัดนี้มาขอขมา ภิกษเุหลานั้นกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค  
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกร    ภิกษุท้ังหลาย ภกิษุไมพึงรับอาบัติของภิกษุณีท้ังหลาย รูปใดรับ  
ตองอาบัติทุกกฏ   เราอนุญาตใหภิกษณุีรับอาบัติของภิกษุณดีวยกัน ภกิษุณีท้ังหลายไมรูวาจะพึง 
รับ อาบัติแมอยางนี้ ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ... ตรัสวา  
 ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหภิกษุบอกภิกษณุีท้ังหลายวา ทานท้ังหลายพึงรับ  อาบัติอยางนี้ ฯ     



พระวนิัยปฎก เลม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หนาท่ี 215 
                                                   พุทธานุญาตใหทํากรรม    
         [๕๒๘] สมัยนั้น ภิกษท้ัุงหลายไมทํากรรมแกภิกษณุีท้ังหลาย ภิกษุ   เหลานั้นกราบทูล 
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ... ตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรา  อนุญาตใหทํากรรม 
แกภกิษณุีท้ังหลาย คร้ังนั้น ภกิษุท้ังหลายคิดวา ใครหนอพึง  ทํากรรมแกภิกษุณีท้ังหลาย แลว 
กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ... ตรัสวา    ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาต 
ใหภกิษุทํากรรมแกภกิษณุีท้ังหลาย ฯ    
         [๕๒๙] สมัยนั้น ภิกษณุีท้ังหลายท่ีถูกทํากรรมแลว พบภิกษุท่ีถนนก็ดี ท่ีตรอกกด็ี  
ท่ีทางสามแพรงก็ดี วางบาตรไวท่ีพื้น หมผาเฉวียงบา นั่งกระหยง    ประคองอัญชลี ใหภิกษุอด 
โทษพลางต้ังใจวา จะไมทําอยางนั้นอีก ชาวบานเพง    โทษ ติเตียน โพนทะนาวา ภกิษุณีเหลานี ้
เปนเมียของภกิษุพวกนี้ ภิกษุณีเหลานี้    เปนชูของภิกษพุวกนี้ ภกิษณุีเหลานี้ลวงเกนิในราตรี บัดนี้  
มาขอขมา ภิกษุเหลา  นั้นกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ... ตรัสวา ดูกรภกิษ ุ
ท้ังหลาย ภกิษไุมพึง    ทํากรรมแกภกิษณุีท้ังหลาย รูปใดทํา ตองอาบัติทุกกฏ  
         เราอนุญาตใหภิกษณุีทํากรรมแกภิกษณุีดวยกนั ภกิษุณีท้ังหลายไมรูวา จะ พึงทํากรรม 
แมอยางนี้ ภิกษุเหลานั้นกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ... ตรัส วา ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหภิกษุบอกภกิษณุีท้ังหลายวา พวกเธอพึงทํา   กรรมอยางนี้ ฯ 
         [๕๓๐] สมัยนั้น ภิกษณุีท้ังหลายเกิดความบาดหมาง เกิดความทะเลาะ    ถึงวิวาทกัน 
ท่ิมแทงกันและกันดวยหอกคือปากในทามกลางสงฆอยู ไมอาจระงับ อธิกรณนั้นได ภิกษเุหลา 
นั้นกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ... ตรัสวา ดูกร    ภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาต 
ใหภกิษุระงับอธิกรณของภกิษุณีท้ังหลาย ฯ  
         [๕๓๑] สมัยนั้น ภิกษท้ัุงหลายระงับอธิกรณของภกิษุณีท้ังหลาย ก็เม่ือ   ภกิษวุนิิจฉัย 
อธิกรณนั้นอยูปรากฏวา ภกิษุณีท้ังหลายเขากรรมบาง ตองอาบัติบาง ภกิษุณีท้ังหลายกลาวอยาง 
นี้วา ดแีลว ทานเจาขา ขอพระคุณเจาจงทํากรรมแกภิกษณุี    ท้ังหลาย ขอพระคุณเจาจงรับอาบัติ 
ของภิกษณุีท้ังหลาย เพราะพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติไวอยางนี้วา ภิกษุพึงระงับอธิกรณของ 
ภิกษณุีท้ังหลาย ภกิษุเหลานัน้  กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ... ตรัสวา  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตให  ภิกษยุกกรรมของพวกภิกษณุีมอบใหแกพวกภิกษุณ ีเพื่อใหพวก 
ภิกษณุีทํากรรมแก   พวกภิกษุณี เพื่อใหภิกษุยกอาบัติของพวกภิกษุณีมอบใหแกพวกภกิษุณี เพื่อให  
 พวกภิกษุณีรับอาบัติของพวกภิกษณุี ฯ  



พระวนิัยปฎก เลม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หนาท่ี 216 
         [๕๓๒] สมัยนั้น ภิกษณุีอันเตวาสินขีองภิกษณุีอุบลวรรณาติดตาม พระผูมีพระภาคเรียน 
วินัยอยู ๗ ป นางมีสติฟนเฟอน วินยัท่ีเรียนไว เรียนไว ก็เลอะเลือน นางไดทราบขาววา  
พระผูมีพระภาคประสงคจะเสด็จกรุงสาวัตถี จึง    คิดวา เราติดตามพระผูมีพระภาคเรียนวนิัยอยู ๗ ป  
เรานั้นมีสติฟนเฟอน วินยั   ท่ีเรียนไว เรียนไวเลอะเลือน ก็การท่ีมาตุคามจะติดตามพระศาสดา 
ไปตลอดชีวิต   ทําไดยาก เราจะพึงปฏิบัติอยางไรหนอ จึงแจงเร่ืองนั้นแกภิกษุณีท้ังหลายๆ แจง    
 เร่ืองนั้นแกภกิษุท้ังหลาย ภกิษุเหลานั้นจึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค 
 ตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหภกิษุสอนวนิัยแกพวกภกิษณุี ฯ    
                                                        ปฐมภาณวาร จบ    
                                                            ________________________   
         [๕๓๓] คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคประทับอยูในพระนครเวสาลีตามพุทธา  ภิรมย แลว 
เสด็จจาริกทางพระนครสาวตัถี เสร็จจาริกโดยลําดับถึงพระนครสาวัตถี  ทราบวา พระองค 
ประทับอยูท่ีพระเชตวนั อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถีนั้น   
         คร้ังน้ัน พระฉัพพัคคียใชน้ําโคลนรดภิกษณุีดวยหวงัวา แมไฉน ภกิษุ   ณพีึงรักใครใน 
พวกเรา ... ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ...  ตรัสวา ดูกรภิกษ ุ
ท้ังหลาย ภกิษไุมพึงใชน้ําโคลนรดนางภกิษุณี รูปใดรดตองอาบัติ   ทุกกฏ   เราอนุญาต 
ใหลงทัณฑกรรมแกภกิษุนัน้  
        ภิกษุท้ังหลายคิดวา พวกเราจะ  พึงลงทัณฑกรรมอยางไร แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมี 
พระภาคๆ ... ตรัสวา  ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุณีสงฆพึงทําภิกษนุั้นใหเปนผูไม 
ควรไหว ฯ     
                                          ภกิษุแสดงอวัยวะมีกายเปนตนอวดภกิษณุี  
         [๕๓๔] สมัยนั้น ภิกษฉัุพพัคคียเปดกายอวดภกิษณุี เปดขาออนอวด   ภิกษณุี เปดองค 
กําเนิดอวดภิกษุณี พดูเกีย้วภกิษุณี ชักจูงบุรุษใหสมสูกับภกิษุณี ดวยหวังวา แมไฉน ภกิษุณ ี
พึงรักใครในพวกเรา ... ภิกษท้ัุงหลายกราบทูลเร่ืองนั้น แดพระผูมีพระภาคๆ ... ตรัสวา  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุไมพงึเปดกายอวดภิกษณุี   ไมพึงเปดขาออนอวดภิกษุณี ไมพงึเปดองค 
กําเนิดอวดภิกษุณี ไมพึงพูดเกี้ยว  ภกิษณุี ไมพึงชักจูงบุรุษใหสมสูกับภกิษุณี รูปใดชักจูง ตอง 
อาบัติทุกกฏ   เราอนุญาตใหลงทัณฑกรรมแกภกิษนุั้น ภกิษุท้ังหลายคิดวา พวกเราพงึ ลง  
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ทัณฑกรรมอยางไรหนอ แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ... ตรัสวา   ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย ภิกษณุีสงฆ พงึทําภิกษนุั้นใหเปนผูไมควรไหว ฯ    
         [๕๓๕] สมัยนั้น ภิกษณุีฉัพพัคคียใชน้ําโคลนรดภกิษุ ดวยหวังวา    แมไฉน ภกิษุพึง 
รักใครในพวกเรา ภิกษเุหลานั้นกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมี พระภาคๆ ... ตรัสวา  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุณไีมพึงใชน้ําโคลนรดภิกษุ รูปใด รด   ตองอาบัติทุกกฏ เราอนุญาตให 
ลงทัณฑกรรมแกภกิษณุีนัน้  
        ภิกษุท้ังหลายคิดวา พวกเรา  พึงลงทัณฑกรรมอยางไร แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมี 
พระภาค พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหทําการหามปราม เม่ือ 
ภิกษหุามปรามแลว  ภกิษณุท้ัีงหลายไมเช่ือฟง ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค 
พระผูมีพระภาค... ตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหงดโอวาท ฯ   
                                  ภิกษณุแีสดงอวยัวะมีกายเปนตนอวดภิกษุ  
         [๕๓๖] สมัยตอมา ภิกษุณีฉัพพัคคียเปดกายอวดภิกษุ เปดถันอวด ภิกษุ เปดขาออน 
อวดภกิษุ เปดองคกําเนิดอวดภิกษุ พูดเกีย้วภกิษุ ชักจูงสตรี  ใหสมสูกบัภิกษดุวยหวงัวา แม 
ไฉนภิกษุพึงรักใครในพวกเรา ... ภิกษุเหลานั้น    กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค 
... ตรัสวา ดูกรภิกษท้ัุงหลาย ภิกษณุีไมพึง เปดกายอวดภิกษุ ไมพึงเปดถันอวดภิกษุ ไมพึงเปดขา 
ออนอวดภิกษุ ไมพึงเปด  องคกําเนิดอวดภกิษุ ไมพึงพูดเกี้ยวภกิษุ ไมพงึชักจูงสตรีใหสมสูกับ 
ภิกษุ รูปใด  ชักจูง ตองอาบัติทุกกฏ  เราอนุญาตใหลงทัณฑกรรมแกภกิษุณนีั้น  
        ภิกษุท้ังหลายคิดวา พวกเรา  พึงลงทัณฑกรรมอยางไรหนอ แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระ 
ผูมีพระภาค พระผูมี    พระภาค ... ตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหทําการหามปราม เม่ือ 
ภิกษุ ทําการหามปรามแลวภกิษุณีท้ังหลายไมเช่ือฟง ... ภกิษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแด พระผูมี 
พระภาคๆ ... ตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหงดโอวาท ฯ   
         [๕๓๗] คร้ังนั้น ภิกษท้ัุงหลายคิดวา การทําอุโบสถรวมกับภกิษณุีท่ีถูก   งดโอวาทแลว  
ควรหรือไมควรหนอ แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ  ... ตรัสวา ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย ภิกษไุมพึงทําอุโบสถรวมกับภิกษณุีท่ีถูกงดโอวาทแลวจนกวาอธิกรณนั้นจะระงับ ฯ    
                                                เร่ืองงดโอวาท   
         [๕๓๘] สมัยนั้น ทานพระอุทายีงดโอวาทแลวหลีกไปสูจาริก ภกิษุณี   ท้ังหลายเพงโทษ  
ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระคุณเจาอุทายีงดโอวาทแลวจึงได    หลีกไปสูจาริกเสียเลา ... ภิกษุ  
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ท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ... ตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษ ุ
งดโอวาทแลวไมพึงหลีกไปสูจาริก รูปใดหลีกไป ตองอาบัติทุกกฏ ฯ   
         [๕๓๙] สมัยนั้น ภิกษผูุเขลา ไมฉลาด งดโอวาท ... ภิกษุท้ังหลาย    กราบทูลเร่ืองนั้นแด 
พระผูมีพระภาคๆ ... ตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุเขลา ไม ฉลาด ไมพึง 
งดโอวาท รูปใดงด ตองอาบัติทุกกฏ ฯ 
         [๕๔๐] สมัยนั้น ภิกษท้ัุงหลายงดโอวาทในเพราะเร่ืองไมสมควร ใน เพราะเหตุไม 
สมควร ... ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ... ตรัสวา   ดูกรภิกษ ุ
ท้ังหลาย ภกิษไุมพึงงดโอวาท ในเพราะเรือ่งไมสมควร ในเพราะเหตไุมสมควร รูปใดงด  
ตองอาบัติทุกกฏ ฯ 
         [๕๔๑] สมัยนั้น ภิกษท้ัุงหลายงดโอวาทแลว ไมใหคําวินจิฉัย ภกิษุ   ท้ังหลายกราบทูล 
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ... ตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุ งดโอวาทแลว  
จะไมใหคําวินจิฉัยไมได รูปใดไมให ตองอาบัติทุกกฏ ฯ    
         [๕๔๒] สมัยนั้น ภิกษณุีท้ังหลายไมไปรับโอวาท ภิกษุท้ังหลายกราบทูล เร่ืองนั้นแด 
พระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษณุีจะไมไปรับ   โอวาทไมได  
รูปใดไมไป พงึปรับตามธรรม ฯ 
         [๕๔๓] สมัยนั้น ภิกษณุีสงฆพากันไปรับโอวาทท้ังหมด ชาวบาน    เพงโทษ ติเตียน  
โพนทะนาวา ภิกษณุีเหลานี้เปนเมียของภิกษุพวกนี้ ภิกษณุี   เหลานี้ เปนชูของภิกษุพวกนี้ บัดนี ้
ภิกษเุหลานี้จกัช่ืนชมกับภกิษณุีเหลานี้ ภิกษ ุ ท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมี 
พระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษณุี   สงฆไมพึงไปรับโอวาทท้ังหมด ถาไป ตองอาบัติ 
ทุกกฏ เราอนญุาตใหภกิษณุ ี๔-๕ รูป ไปรับโอวาท ฯ     
         [๕๔๔] สมัยนั้น ภิกษณุี ๔-๕ รูป ไปรับโอวาท ชาวบานเพงโทษ    ติเตียน โพน 
ทะนาวา ภกิษณุีเหลานีเ้ปนเมียของภิกษุพวกนี้ ภิกษุณเีหลานี้เปนชู ของภิกษพุวกนี้ บัดนี้ ภกิษ ุ
พวกนี้จักช่ืนชมกับภิกษุณเีหลานี้ ภิกษุท้ังหลายกราบ  ทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมี 
พระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษณุีไมพึงไปรับ    โอวาท ถึง ๔-๕ รูป ถาไป ตอง 
อาบัติทุกกฏ เราอนุญาตใหภิกษณุี ๒-๓ รูป   ไปรับโอวาท      
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                                                         วิธีรับโอวาท   
         ภิกษณุีเหลานั้น พึงเขาไปหาภกิษุรูปหนึ่ง หมผาเฉวียงบา ไหวเทา นั่ง  กระหยง  
ประคองอัญชลี แลวกลาวอยางนีว้า ขาแตพระคุณเจา ภกิษุณีสงฆไหว เทาภิกษุสงฆและขอเขา 
รับโอวาท นยัวา ภกิษณุีสงฆจงไดเขารับโอวาท ภกิษุนัน้    พึงเขาไปหาภิกษุผูแสดงปาติโมกข แลว 
กลาวอยางนี้วา ทานเจาขา ภกิษุณีสงฆ   ไหวเทาภิกษุสงฆ และขอเขารับโอวาท นัยวา ภิกษณุ ี
สงฆจงไดเขารับโอวาท    ภกิษุผูแสดงปาติโมกขพึงถามวา ภกิษุบางรูปท่ีสงฆสมมติใหเปนผูสอน 
ภิกษณุีมีอยู    หรือ ถามีภิกษบุางรูปท่ีสงฆสมมติใหเปนผูสอนภิกษณุี อันภิกษุผูแสดงปาติโมกข  
 พึงกลาววา ภกิษุมีช่ือนี้ สงฆสมมติใหเปนผูสอนภิกษณุี ภกิษณุีสงฆจงเขาไป   หาเธอ ถาไมมี 
 ภิกษุบางรูปท่ีสงฆสมมติใหเปนผูสอนภิกษุณี ภิกษุผูแสดงปาติโมกขพึงถามวา ทานรูปใดอาจ 
 สอนภิกษณุีได ถาภิกษุบางรูปอาจสอนภกิษุณไีด และภกิษุนั้นเปนผูประกอบดวยองค ๘ อัน 
 ภิกษุผูแสดงปาติโมกขนั้นพงึสมมติแลวแจง  ใหทราบวา ภิกษุมีช่ือนี้สงฆสมมติใหเปนผูสอน 
 ภิกษณุี ภิกษณุีสงฆจงเขาไปหา    เธอ ถาไมมีใครๆ อาจสอนภิกษุณไีด ภิกษผูุแสดงปาติโมกข 
 พึงกลาววา ไมมี  ภิกษุรูปใดท่ีสงฆสมมติไดเปนผูสอนภิกษณุี ภิกษณุสีงฆจงยังอาการอันนาเล่ือมใส  
 ใหถึงพรอมเถิด ฯ   
         [๕๔๕] สมัยนั้น ภิกษท้ัุงหลายไมรับใหโอวาท ... ภกิษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแด 
พระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุจะไมรับให โอวาทไมได  
รูปใดไมรับ ตองอาบัติทุกกฏ ฯ    
         [๕๔๖] สมัยนั้น ภิกษรูุปหนึ่งเปนผูเขลา ภิกษณุีท้ังหลายเขาไปหาเธอ    แลวกลาววา  
พระคุณเจาขา ขอทานจงรับใหโอวาท ภกิษนุั้นบอกวา นองหญิง    ฉันเปนผูเขลา จะรับใหโอวาท 
ไดอยางไร ภิกษุณีท้ังหลายกลาววา ขอทานจงรับ ใหโอวาทเถิดเจาขา เพราะพระผูมีพระภาคทรง 
บัญญัติไวอยางนี้วา ภิกษุท้ังหลายพึงรับใหโอวาทแกภิกษุณีท้ังหลาย ภกิษุท้ังหลายกราบทูลเร่ือง 
นั้นแดพระผูมีพระภาค   พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เวนภิกษุเขลาเสีย เราอนุญาต 
ให ภกิษุท้ังหลายนอกนั้นรับใหโอวาท ฯ  
         [๕๔๗] สมัยตอมา ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธ ภิกษณุีท้ังหลายเขาไปหาเธอ แลวกลาววา  
พระคุณเจาขา ขอทานจงรับใหโอวาท ภกิษนุั้นกลาววา ดกูรนองหญิง   ฉันอาพาธ จะรับให 
โอวาทไดอยางไร ภิกษุณีท้ังหลายกลาววา ขอทานจงรับให    โอวาทเถิดเจาขา เพราะพระผูมี 
พระภาคทรงบัญญัติไวอยางนี้วา เวนภิกษุเขลาเสีย  ภิกษนุอกนั้นตองรับใหโอวาท ภกิษุท้ังหลาย  
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กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ  ตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เวนภกิษุเขลา  
เวนภิกษุอาพาธ เราอนุญาตใหภิกษุ   นอกนั้นรับใหโอวาท ฯ     
         [๕๔๘] สมัยตอมา ภิกษุรูปหนึ่งเตรียมจะไป ภิกษณุีท้ังหลายเขาไปหา  เธอ แลวกลาว 
วา พระคุณเจาขา ขอทานจงรับใหโอวาท ภิกษนุั้นกลาววา ดูกร  นองหญิง ฉันเตรียมจะไป  
จะรับใหโอวาทไดอยางไร ภกิษุณีท้ังหลายกลาววาขอทานจงรับใหโอวาทเถิดเจาขา เพราะ 
พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติไวอยางนีว้า เวนภิกษุเขลา เวนภิกษุอาพาธ ภิกษนุอกนัน้ตองรับให 
โอวาท ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ... ตรัสวา ดูกรภิกษ ุ
ท้ังหลาย เวนภกิษุเขลา เวนภกิษุอาพาธ เวนภิกษเุตรียมจะไป เราอนุญาตใหภกิษนุอกนัน้รับ 
ใหโอวาท ฯ   
         [๕๔๙] สมัยตอมา ภิกษุรูปหนึ่งอยูในปา ภิกษุณีท้ังหลายไดเขาไปหาเธอแลวกลาววา  
พระคุณเจาขา ขอทานจงรับใหโอวาท ภกิษนุั้นกลาววา ดกูร   นองหญิง ฉันอยูในปา จะรับให 
โอวาทไดอยางไร ภิกษุณีท้ังหลายกลาววา ขอ   ทานจงรับใหโอวาทเถิดเจาขา เพราะพระผูมี 
พระภาคทรงบัญญัติไวอยางนี้วา เวน   ภิกษุเขลา เวนภิกษุอาพาธ เวนภกิษุเตรียมจะไป ภิกษ ุ
นอกนั้นตองรับใหโอวาท   ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค 
ตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย  เราอนุญาตใหภิกษุผูถืออยูปารับใหโอวาท และทําการนดัหมายวา เรา 
จักกลับใน  ท่ีนั้น ฯ 
         [๕๕๐] สมัยตอมา ภิกษุท้ังหลายรับใหโอวาทแลว ไมบอกภกิษุผูแสดง  ปาติโมกข  
ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ... ตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย  
ภิกษจุะไมบอกการใหโอวาทไมได รูปใดไมบอก ตองอาบัติทุกกฏ ฯ 
         [๕๕๑] สมัยตอมา ภิกษุท้ังหลายรับใหโอวาทแลวไมกลับมาบอก ...ภิกษุท้ังหลายกราบ 
ทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ... ตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ภิกษุจะไมกลับมา 
บอกการใหโอวาทไมได รูปใดไมกลับมาบอก ตองอาบัติทุกกฏ ฯ   
         [๕๕๒] สมัยตอมา ภิกษุณีท้ังหลายไมไปสูท่ีนัดหมาย ภกิษุท้ังหลาย  กราบทูลเร่ืองนั้น 
แดพระผูมีพระภาคๆ ... ตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษณุีจะไม  ไปท่ีนัดหมายไมได  
รูปใดไมไป ตองอาบัติทุกกฏ ฯ   
         [๕๕๓] สมัยตอมา ภิกษุณีท้ังหลายใชผากายพันธนยาวรัดสีขางดวยผา  เหลานั้น ชาว 
บานเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ... เหมือนพวกหญิงคฤหัสถผู    บริโภคกาม ภกิษท้ัุงหลาย  
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กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ... ตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุณไีมพึง 
ใชผากายพนัธนยาว รูปใดใช ตองอาบัติทุกกฏ เราอนุญาตผากายพันธนท่ีรัดไดรอบเดียวแก 
ภิกษณุี แตอยารัดสีขางดวย ผานั้น รูปใดรัด ตองอาบัติทุกกฏ ฯ 
                                                           เร่ืองภกิษุณีรัดสีขาง    
         [๕๕๔] สมัยตอมา ภิกษุณีท้ังหลายรัดสีขางดวยแผนไมสาน ดวยแผน หนัง ดวยแผน 
ผาขาว ดวยชองผา ดวยเกลียวผา ดวยผาผืนนอย ดวยชองผา   ผืนนอย ดวยเกลียวผาผืนนอย 
ดวยชองถักดวยดาย ดวยเกลียวดาย ชาวบาน    เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ... เหมือนพวกหญิง 
คฤหัสถผูบริโภคกาม ภิกษุ ท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ... ตรัส 
วา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษณุ ี   ไมพึงรัดสีขางดวยแผนไมสาน ดวยแผนหนัง ดวยแผนผาขาว  
ดวยชองผา ดวย เกลียวผา ดวยผาผืนนอย ดวยชองผาผืนนอย ดวยเกลียวผาผืนนอย ดวยชอง  
 ถักดวยดาย ดวยเกลียวดาย รูปใดรัด ตองอาบัติทุกกฏ ฯ  
                                                           เร่ืองภกิษุณแีตงกาย 
         [๕๕๕] สมัยตอมา ภิกษุณีท้ังหลายใหสีตะโพกดวยกระดูกแขงโค ให นวดตะโพก  
มือ หลังมือ เทา หลังเทา ขาออน หนา ริมฝปาก ดวยไมมี    สัณฐานดจุคางโค ชาวบาน 
เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ... เหมือนพวกหญิง    คฤหสัถผูบริโภคกาม ภิกษุท้ังหลายกราบทูล 
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ... ตรัสวาดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษณุีไมพงึใหสีตะโพก 
ดวยกระดูกแขงโค ไมพึงใหนวดตะโพก ไมพึงใหนวดมอื ไมพึงใหนวดหลังมือ ไมพงึให 
นวดเทา ไมพึงใหนวด    หลังเทา ไมพึงใหนวดขาออน ไมพึงใหนวดหนา ไมพึงใหนวดริมฝปาก  
ดวย    ไมมีสัณฐานดจุหางโค รูปใดใหนวด ตองอาบัติทุกกฏ ฯ 
                                                         ทาหนาเปนตน  
         [๕๕๖] สมัยตอมา ภิกษุณีฉัพพัคคียทาหนา ถูหนา ผัดหนา เจิมหนา ดวยมโนศิลา  
ยอมตัว ยอมหนา ยอมท้ังตัวท้ังหนา ชาวบาน เพงโทษ ติเตียน   โพนทะนาวา ... เหมือนพวก 
หญิงคฤหัสถผูบริโภคกาม ภกิษุท้ังหลายกราบทูล  เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค 
ตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุณไีมพึงทาหนา  ไมพึงถูหนา ไมพึงผัดหนา ไมพึงเจมิหนาดวย 
มโนศิลา ไมพึงยอมตัว ไมพงึ  ยอมหนา ไมพึงยอมท้ังตัวท้ังหนา รูปใดทํา ตองอาบัติทุกกฏ ฯ    
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         [๕๕๗] สมัยนั้น ภิกษณุีฉัพพัคคียแตมหนา ทาแกม เยี่ยมหนาตาง   ยืนแอบประตู  
ใหผูอ่ืนทําการฟอนรํา ตั้งสํานักหญิงแพศยา ตั้งรานขายสุรา ขาย   เนื้อ ออกรานขายของเบ็ด 
เตล็ด ประกอบการหากําไร ประกอบการคาขาย ใช ทาสใหบํารุง ใชทาสีใหบํารุง ใชกรรมกรชาย 
ใหบํารุง ใชกรรมกรหญิงใหบํารุงใชสัตวเดียรัจฉานใหบํารุง ขายของสดและของสุก ใช 
สันถัดขนเจียมหลอชาวบานเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ... เหมือนพวกหญิงคฤหัสถผูบริโภค 
กาม ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ... ตรัสวา ดูกรภิกษ ุ
ท้ังหลาย  ภกิษณุีไมพึงแตมหนา ไมพึงทาแกม ไมพึงเยี่ยมหนาตาง ไมพงึยืนแอบประตู  ไมพึง 
ใหผูอ่ืนทําการฟอนรํา ไมพึงตั้งสํานักหญิงแพศยา ไมพึงตั้งรานขายสุรา ไม  พึงออกรานขายของ 
เบ็ดเตล็ด ไมพงึประกอบการหากําไร ไมพึงประกอบการคา   ขาย ไมพึงใชทาสใหบํารุง ไมพึงใช 
ทาสีใหบํารุง ไมพึงใชกรรมกรชายใหบํารุง ไมพึงใชกรรมกรหญิงใหบํารุง ไมพึงใชสัตวเดยีรัจฉาน 
ใหบํารุง ไมพงึขายของ  สดและของสุก ไมพึงใชสันถัดขนเจียมหลอ รูปใดใช ตองอาบัติทุกกฏ ฯ     
                                                          ใชจีวรสีครามลวนเปนตน     
         [๕๕๘] สมัยนั้น ภิกษณุีฉัพพัคคียใชจีวรสีครามลวน ใชจวีรสีเหลือง  ลวน ใชจีวร 
สีแดงลวน ใชจีวรสีบานเย็นลวน ใชจวีรสีดําลวน ใชจีวรสีแสด  ลวน ใชจีวรสีชมภูลวน  
ใชจีวรไมตัดชาย ใชจวีรมีชายยาว ใชจวีรมีชายเปน  ลายดอกไม ใชจีวรมีชายเปนลายผลไม  
สวมเส้ือ สวมหมวก ประชาชนเพงโทษ    ติเตียน โพนทะนาวา ... เหมือนพวกหญิงคฤหัสถ 
ผูบริโภคกาม ภิกษุท้ังหลาย กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ... ตรัสวา  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุณไีมพึง ใชจวีรสีครามลวน ไมพงึใชจีวรสีเหลืองลวน ไมพึงใชจีวร 
สีแดงลวน ไมพึงใช    จวีรสีบานเย็นลวน ไมพึงใชจวีรสีดําลวน ไมพึงใชจีวรสีแสดลวน ไมพึงใช   
 จีวรสีชมภูลวน ไมพึงใชจีวรไมตัดชาย ไมพึงใชจวีรมีชายยาว ไมพึงใชจีวรมี  ชายเปนลายดอกไม  
 ไมพึงใชจวีรมีชายเปนลายผลไม ไมพึงสวมเส้ือ ไมพึงสวม   หมวก รูปใดใช ตองอาบัติทุกกฏ ฯ    
                                                                  พินัยกรรม     
         [๕๕๙] สมัยนั้น ภิกษณุีรูปหนึ่ง เม่ือจะถึงมรณภาพ พูดอยางนี้วา เม่ือ  ฉันลวงไปแลว 
บริขารของฉันจงเปนของสงฆ บรรดาสหธรรมิกเหลานั้น ภิกษุ  และภิกษุณีท้ังหลายโตเถียงกันวา  
บริขารเปนของพวกเรา บริขารเปนของพวกเรา   ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค 
พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย  ถาภิกษณุีเม่ือจะถึงมรณภาพพูดอยางนีว้า เม่ือฉัน  
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ลวงไปแลว บริขารของฉันจงเปน  ของสงฆ ภิกษุสงฆไมเปนใหญในบริขารนั้น บริขารนั้นเปน 
ของภิกษณุีสงฆ ฝายเดียว 
         ดูกรภกิษุท้ังหลาย ถาสิกขมานา ...  
         ดูกรภกิษุท้ังหลาย ถาสามเณรี เม่ือจะถึงมรณภาพพูดอยางนีว้า เม่ือฉัน  ลวงไปแลว  
บริขารของฉันจงเปนของสงฆ ภิกษุสงฆไมเปนใหญในบริขารนั้น บริขารนั้นเปนของภิกษณุีสงฆ 
ฝายเดียว   
         ดูกรภกิษุท้ังหลาย ถาภิกษเุม่ือจะถึงมรณภาพพูดอยางนีว้า เม่ือฉันลวงไป    แลว บริขาร 
ของฉันจงเปนของสงฆ ภิกษณุีสงฆไมเปนใหญในบริขารน้ัน บริขาร   นั้นเปนของภกิษุณีสงฆ 
ฝายเดียว    
         ดูกรภกิษุท้ังหลาย ถาสามเณร ...    
         ดูกรภกิษุท้ังหลาย ถาอุบาสก ...    
         ดูกรภกิษุท้ังหลาย ถาอุบาสิกา ...  
         ดูกรภกิษุท้ังหลาย ถาใครคนอ่ืนเม่ือจะตายพูดอยางนี้วา เม่ือฉันลวงไป แลว บริขาร 
ของฉันจงเปนของสงฆ ภิกษณุีสงฆไมเปนใหญในบริขารน้ัน บริขาร   นั้นเปนของภกิษุสงฆฝายเดยีว ฯ    
                                                    ภิกษณุีประหารภกิษุ    
         [๕๖๐] สมัยนั้น หญิงคนหน่ึงเปนภรรยาของนักมวยมากอน บวชใน  สํานักภกิษุณี  
นางเห็นภิกษทุุพพลภาพที่ถนน แลวใหประหารดวยไหลใหเซไป  ภิกษท้ัุงหลายเพงโทษ ติเตียน  
โพนทะนาวา ไฉนภิกษณุีจึงไดใหประหารแกภกิษุ  เลา แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมี 
พระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษณุีไมพึงดันภิกษุ  รูปใดดัน ตองอาบัติทุกกฎ  เราอนุญาต 
ใหภกิษณุีเห็นภิกษแุลว หลีกทางใหแตไกลเทียว ฯ   
                                                   นําทารกไปดวยบาตร  
         [๕๖๑] สมัยนั้น หญิงคนหน่ึงผัวหยารางจึงมีครรภกับชายชู นางรีดครรภ  แลวกลาววาน 
ภิกษณุีผูกุลุปกะวา วานทีเถิดเจาขา ขอทานจงนําทารกน้ีไปดวยบาตร   ภิกษณุีนัน้จึงวางเด็กลง 
ในบาตรปดดวยผาสังฆาฏิเดินไป   
         สมัยนั้น ภิกษุผูถือเทีย่วบิณฑบาตรูปหนึ่งทําการสมาทานวาเราไมให ภกิษาท่ีไดแกภิกษุ  
หรือภิกษุณกีอนแลวจกัไมฉัน   
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         คร้ังน้ัน เธอพบภิกษณุนีั้นแลวไดกลาววา นองหญิง เชิญรับภิกษา  
         นางปฏิเสธวา อยาเลย เจาขา  
         แมคร้ังท่ีสอง ภิกษุนัน้ไดกลาวกะภิกษณุีนั้นวา นองหญิงเชิญรับภกิษา 
         นางปฏิเสธวา อยาเลย เจาขา  
         แมคร้ังท่ีสาม ภิกษุนัน้ไดกลาวกะภิกษณุีนั้นวา นองหญิงเชิญรับภกิษา 
         นางปฏิเสธวา อยาเลย เจาขา  
         ภิกษนุั้นช้ีแจงวา นองหญิง ฉันสมาทานไววา ฉันไมใหภิกษาท่ีไดแก   ภกิษุ หรือภิกษุณ ี
กอนแลวจักไมฉัน นองหญิงเชิญรับภิกษา     
         คร้ันนางถูกภิกษนุั้นแคนไคอยู จึงนําบาตรออกแสดงกลาววา พระคุณเจาขา ทานจงด ู
ทารกในบาตร ทานอยาบอกใคร ภิกษุนั้นเพงโทษ ติเตียน โพน  ทะนาวา ไฉนภิกษุณจีึงนําทารก 
ไปดวยบาตรแลวแจงเร่ืองนัน้แกภิกษุท้ังหลาย   บรรดาภกิษุท่ีเปนผูมักนอย ... ตางกเ็พงโทษ 
ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภกิษุณี  จึงไดนาํทารกไปดวยบาตร แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมี 
พระภาคๆ ... ตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุณไีมพึงนําทารกไปดวยบาตร รูปใดนํา 
ไป ตองอาบัติทุกกฏ  เราอนญุาตใหภกิษณุพีบภิกษุแลวนาํบาตรออกแสดง ฯ     
                                                 แสดงกนบาตร    
         [๕๖๒] สมัยนั้น ภิกษณุีฉัพพัคคียพบภิกษแุลว พลิกกลับแสดงกน บาตร ภกิษุเหลานั้น 
เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภกิษณุฉัีพพัคคียพบ ภิกษแุลว จึงไดพลิกกลับแสดงกนบาตร  
แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมี  พระภาคๆ ... ตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษณุีพบ 
ภิกษแุลว ไมพงึพลิกกลับ    แสดงกนบาตร รูปใดแสดง ตองอาบัติทุกกฏ เราอนุญาตใหภิกษณุ ี
พบภิกษุแลว  หงายบาตรแสดง และอามิสใดมีในบาตร พึงนิมนตภิกษดุวยอามิสนัน้ ฯ    
                                                         เพงดูนมิิตบุรุษ                            
         [๕๖๓] สมัยนั้น นิมิตบุรุษเขาท้ิงไวท่ีถนนในพระนครสาวัตถี ภกิษุณี ท้ังหลายตั้งใจ 
เพงดูนิมิตบุรุษนั้น ชาวบานพากันโห ภิกษณุีเหลานัน้เกอ จึงไปสู  สํานักแลว บอกเร่ืองนั้นแก 
ภิกษณุีท้ังหลาย บรรดาภกิษณุีท่ีเปนผูมักนอย ... ตางก็   เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภกิษณุ ี
ท้ังหลายจึงไดเพงดูนิมิตบุรุษเลา แลว    ไดบอกเร่ืองนั้นแกภิกษุท้ังหลาย ... ภกิษุท้ังหลายกราบทูล 
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระ   ภาคๆ ... ตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุณไีมพึงเพงดูนิมิต 
บุรุษ รูปใดเพงดู   ตองอาบัติทุกกฏ ฯ    
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                                                         เร่ืองใหอามิส 
         [๕๖๔] สมัยนั้น ประชาชนถวายอามิสแกภกิษุท้ังหลาย ภกิษุท้ังหลาย  ใหอามิสแกพวก 
ภิกษณุี ประชาชนเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระคุณ  เจาท้ังหลาย จึงไดใหอามิสท่ีเขา 
ถวายแกตนเพือ่ประโยชนบริโภคแกผูอ่ืนเลา  ก็พวกเราไมรูจักใหทานหรือ ภิกษุท้ังหลายกราบทูล 
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ    ... ตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุไมพงึใหอามิสท่ีเขา 
ถวายแกตน เพือ่ประโยชน  บริโภคแกผูอ่ืน รูปใดให ตองอาบัติทุกกฏ ฯ  
         [๕๖๕] สมัยนั้น อามิสของภิกษุท้ังหลายมีมาก ภกิษุท้ังหลายกราบทูล   เร่ืองนั้นแดพระผูมี 
พระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาตเพ่ือใหแก  สงฆ อามิสมีมาก 
เหลือเฟอ ภกิษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ  ตรัสวา ดูกรภกิษ ุ
ท้ังหลาย เราอนุญาตเพ่ือใหเปนสวนบุคคล ฯ  
         [๕๖๖] สมัยนั้น อามิสท่ีภิกษุทําการส่ังสมไวมีมาก ภิกษุท้ังหลาย   กราบทูลเร่ืองนั้น 
แดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตให ภิกษยุังภิกษณุีใหรับ 
อามิสท่ีเปนสันนิธิของภิกษแุลวฉันได ฯ     
         [๕๖๗] สมัยนั้น ประชาชนถวายอามิสแกภกิษณุท้ัีงหลาย ภกิษณุี   ท้ังหลายถวายแกภิกษุ  
คนท้ังหลายเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษณุี  ท้ังหลายจึงถวายอามิสท่ีเขาถวายแกตน 
เพื่อประโยชนบริโภคแกผูอ่ืน ก็พวกเรา ไมรูจักใหทานหรือ ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมี 
พระภาคๆ ตรัสวา    ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุณีไมพึงใหอามิสท่ีเขาถวายแกตน 
เพื่อประโยชนบริโภค แกผูอ่ืน รูปใดให ตองอาบัติทุกกฏ ฯ   
         [๕๖๘] สมัยนั้น อามิสของภิกษุท้ังหลายมีมาก ภกิษุท้ังหลายกราบทูล   เร่ืองนั้นแดพระผูมี 
พระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาตใหถวายแก สงฆ อามิสมีมาก 
เหลือเฟอ ภกิษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ  ตรัสวา ดูกรภกิษ ุ
ท้ังหลาย เราอนุญาตเพ่ือใหแมเปนสวนบุคคล ฯ    
         [๕๖๙] สมัยนั้น อามิสท่ีภิกษณุีทําการส่ังสมมีมาก ภิกษุท้ังหลายกราบ ทูลเร่ืองนั้น 
แดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหภิกษณุี  ยังภกิษุใหรับ 
อามิสท่ีเปนสันนิธิของภิกษณุีแลวฉันได ฯ      
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                                   พุทธานุญาตเสนาสนะอาศัยช่ัวคราว   
         [๕๗๐] สมัยนั้น เสนาสนะของภิกษท้ัุงหลายมีมาก เสนาสนะของ พวกภิกษุณไีมมี  
ภิกษณุีท้ังหลายสงทูตไปในสํานักภิกษุท้ังหลายวา ดีละ เจาขาขอพระคุณเจาท้ังหลายจงให 
เสนาสนะแกพวกดิฉันอาศัยช่ัวคราว ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมี 
พระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตเพ่ือ    ใหเสนาสนะแกภกิษุณีท้ังหลายอาศัยช่ัวคราว ฯ  
                                        พุทธานุญาตผาสําหรับนุงในท่ีพกั     
         [๕๗๑] สมัยนั้น ภิกษณุีท้ังหลายมีระดู ข้ึนนั่งบาง ข้ึนนอนบาง บน เตียงท่ีบุ บนตั่ง 
ท่ีบุ เสนาสนะเปอนโลหิต ภกิษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค 
ตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุณไีมพึงข้ึนนั่ง ไมพึงข้ึนนอน   บนเตียงท่ีบุ บนตั่งท่ีบุ รูปใดข้ึนนั่ง  
หรือข้ึนนอน ตองอาบัติทุกกฏ เราอนุญาต    ผาในท่ีพัก ผาในท่ีพักเปอนโลหิต ภิกษุท้ังหลาย 
กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมี    พระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาต 
ผาซับใน ผาซับในหลุด ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค 
ตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เรา  อนุญาตใหใชเชือกผูก แลวผูกไวท่ีขาออน เชือกขาด ภกิษ ุ
ท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาต 
เชือกฟน  ผูกสะเอว ฯ     
         [๕๗๒] สมัยนั้น ภิกษณุีฉัพพัคคียใชเชือกผูกสะเอวตลอดกาล คน  ท้ังหลายเพงโทษ  
ติเตียน โพนทะนาวา ... เหมือนพวกหญิงคฤหัสถผูบริโภคกาม    ภิกษท้ัุงหลายกราบทูลเร่ืองนั้น 
แดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษณุีไมพึงใชเชือกผูกสะเอว 
ตลอดกาล รูปใดใช ตองอาบัติทุกกฏ เราอนุญาต    เชือกผูกสะเอว เม่ือมีระดู ฯ   
                                                                ทุติยภาณวาร จบ  
                                                                   __________________   
                                                          อันตรายิกธรรมของภิกษณุ ี
         [๕๗๓] สมัยนั้น ภิกษณุีท้ังหลายท่ีอุปสมบทแลวปรากฏวาไมมีนมิิตบาง    มีสักแตวา 
นิมิตบาง ไมมีโลหิตบาง มีโลหิตเสมอบาง มีผาซับในเสมอบาง มีน้ํา  มูตรกะปริบกะปรอยบาง 
มีเดือยบาง เปนหญิงบัณเฑาะกบาง เปนหญิงคลายชาย    บาง เปนหญิงมีมรรคระคนกันบาง   
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เปนหญิง ๒ เพศบาง ... ภิกษุท้ังหลายกราบ    ทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหถาม  อันตรายิกธรรม ๒๔ ประการ แกภกิษณุีผูจะอุปสมบท    
                                                                   วธีิถามอันตรายิกธรรม   
         ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็แล พึงถามอยางนี้: 
         เธอมิใชผูไมมีนิมิต หรือ    
         มิใชผูมีสักแตวานิมิต หรือ 
         มิใชผูไมมีโลหิต หรือ  
         มิใชผูมีโลหิตเสมอ หรือ 
         มิใชผูมีผาซับในเสมอ หรือ   
         มิใชผูมีน้ํามูตรกะปริบกะปรอย หรือ 
         มิใชผูมีเดือย หรือ     
         มิใชเปนหญิงบัณเฑาะก หรือ   
         มิใชเปนหญิงคลายชาย หรือ    
         มิใชผูเปนหญิงมีมรรคระคนกัน หรือ 
         มิใชเปนหญิง ๒ เพศ หรือ 
         อาพาธเหมือนอยางนี้ ของเธอ มีหรือ คือ โรคเร้ือน ฝ โรคกลาก โรคมองครอ  
ลมบาหมู 
         เธอเปนมนุษย หรือ  
         เปนหญิง หรือ  
         เปนไทย หรือ   
         ไมมีหนีสิ้น หรือ   
         ไมเปนราชภัฏ หรือ  
         มารดาบิดา สามี อนุญาตแลว หรือ     
         มีอายุครบ ๒๐ ปแลว หรือ 
         บาตร จีวรของเธอครบแลว หรือ   
         เธอ ช่ืออะไร    
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         ปวัตตินขีองเธอ ช่ืออะไร ฯ     
         [๕๗๔] สมัยนั้น ภิกษถุามอันตรายิกธรรมของภิกษุณี หญิงผูอุปสัมปทา เปกขะยอม 
กระดาก เกอเขิน ไมอาจตอบได ภกิษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแด   พระผูมีพระภาค 
         พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหนางอุปสัมปทา เปกขะอุปสมบท 
ในสงฆฝายเดยีว บริสุทธ์ิในภิกษณุีสงฆ แลวอุปสมบทในภิกษุสงฆ ฯ    
         [๕๗๕] สมัยนั้น ภิกษณุีท้ังหลายถามอันตรายิกธรรมกะนางอุปสัมปทา   เปกขะผูยังไมได 
สอนซอม นางอุปสัมปทาเปกขะยอมกระดาก เกอเขิน ไมอาจ ตอบได ภกิษุท้ังหลายกราบทูล 
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุ  ท้ังหลาย เราอนุญาตใหสอนซอม 
กอน แลวถามอันตรายิกธรรมตอภายหลัง ภิกษณุี    ท้ังหลายสอนซอมในทามกลางสงฆนั่นเอง 
นางอุปสัมปทาเปกขะยังกระดาก  เกอเขิน ไมอาจตอบไดเหมือนอยางนัน้ ภิกษุท้ังหลายกราบทูล 
เร่ืองนั้นแดพระผูมี  พระภาค    
         พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหสอนซอม ณ    สถานท่ีควร 
สวนขางหนึ่ง แลวถามอันตรายิกธรรมในทามกลางสงฆ  
                                                                  วธีิสอนซอม   
         ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็แล พึงสอนซอมอยางนี้ พึงใหถืออุปชฌายะกอน คร้ันแลวพึงบอก 
บาตรจีวรวา    
         นี้ บาตรของเธอ 
         นี้ ผาสังฆาฏิ 
         นี้ ผาอุดราสงค    
         นี้ ผาอันตรวาสก    
         นี้ ผารัดอก   
         นี้ ผาอาบน้ํา  
         เธอจงไปยืนอยู ณ โอกาสโนน    
         ภิกษณุีผูเขลา ไมฉลาด สอนซอม นางอุปสัมปทาเปกขะผูถูกสอน   ซอมไมดี ยอม 
กระดาก เกอเขิน ไมอาจตอบได ภกิษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้น  แดพระผูมีพระภาค พระผูมี  
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พระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษณุีผูเขลา ไมฉลาด ไมพึง สอนซอม รูปใดสอนซอม  
ตองอาบัติทุกกฏ    
         ภิกษณุีมิไดรับสมมติสอนซอม ภิกษท้ัุงหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระ  ผูมีพระภาค พระผูมี 
พระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษณุมิีไดรับสมมติไมพึงสอนซอม  รูปใดสอนซอม  
ตองอาบัติทุกกฏ เราอนุญาตใหภิกษณุีผูไดรับสมมติแลวสอนซอม ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็แล  
พึงสมมติอยางนี้ ตนเองพึงสมมติตน หรือผูอ่ืนพึงสมมติผูอ่ืน ฯ 
                                                                          วิธีสมมติตน   
         [๕๗๖] ก็ตนเองพึงสมมติตน อยางไร    
         ภิกษณุีผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติกรรมวาจา   วาดังนี้:    
                                                                  ญัตติกรรมวาจาสมมติตน            
         แมเจา เจาขา ขอสงฆจงฟงดิฉัน นางช่ือนี้ เปนอุปสัมปทา เปกขะของแมเจา 
ช่ือนี้ ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงท่ีแลว ดิฉันพึง  สอนซอมนางช่ือนี้   
         อยางนี้ช่ือวาตนเองสมมติตน ฯ 
                                                                 วธีิสมมติผูอ่ืน    
         [๕๗๗] ก็ผูอ่ืนพึงสมมติผูอ่ืน อยางไร  
         ภิกษณุีผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติกรรมวาจา  วาดังนี้:    
                                                  ญัตติกรรมวาจาสมมติผูอ่ืน    
         แมเจา เจาขา ขอสงฆจงฟงดิฉัน นางช่ือนี้เปนอุปสัมปทา  เปกขะของแมเจา 
ช่ือนี้ ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงท่ีแลว ภกิษณุี   ช่ือนี้ พึงสอนซอมนางช่ือนี้  
         อยางนี้ช่ือวาผูอ่ืนสมมติผูอ่ืน ฯ    
                                                          คําสอนซอม     
         [๕๗๘] ภิกษณุีผูไดรับสมมติแลวนั้น พึงเขาไปหานางอุปสัมปทาเปกขะแลวกลาว 
อยางนี้วา      
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         นางช่ือน้ี เธอจงฟงนะ นี้เปนกาลสัตย กาลจริง ของเธอ เม่ือถูกถาม ในทามกลางสงฆ  
ถึงส่ิงอันเกิดแลว มีอยู พึงบอกวามี ไมมี พงึบอกวาไมมี  เธออยากระดาก เธออยาเกอเขิน  
ภิกษณุีท้ังหลายจักถามเธอ อยางนี้:     
         เธอมิใชผูไมมีนิมิต หรือ    
         มิใชผูมีสักแตวานิมิต หรือ 
         มิใชผูไมมีโลหิต หรือ  
         มิใชผูมีโลหิตเสมอ หรือ 
         มิใชผูมีผาซับในเสมอ หรือ   
         มิใชผูมีน้ํามูตรกระปริบกระปรอย หรือ    
         มิใชผูมีเดือยหรือ 
         มิใชเปนหญิงบัณเฑาะก หรือ   
         มิใชเปนหญิงคลายชาย หรือ    
         มิใชเปนหญิงมีมรรคระคนกัน หรือ    
         มิใชเปนหญิง ๒ เพศ หรือ 
         อาพาธเหมือนอยางนี้ ของเธอ มีหรือ คือ   
         โรคเร้ือน ฝ โรคกลาก โรคมองครอ ลมบาหมู     
         เธอเปนมนุษย หรือ  
         เปนหญิง หรือ  
         เปนไทย หรือ   
         ไมมีหนีสิ้น หรือ   
         ไมเปนราชภัฏ หรือ  
         มารดาบิดา สามี อนุญาตแลว หรือ     
         มีอายุครบ ๒๐ ปแลว หรือ 
         มีบาตรจีวรครบแลว หรือ   
         เธอ ช่ืออะไร   
         ปวัตตินขีองเธอ ช่ืออะไร  
         ภิกษณุีผูสอนซอม กับนางอุปสัมปทาเปกขะมาพรอมกัน ... ไมพงึมา   พรอมกัน ภิกษุณ ี
ผูสอนซอมพึงมากอนแลวประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติกรรมวาจา  วาดังนี:้     
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                                                        ญัตติกรรมวาจา   
         แมเจา เจาขา ขอสงฆจงฟงดิฉัน นางช่ือนี้เปนอุปสัมปทา   เปกขะของแมเจา 
ช่ือนี้ นางอันดฉัินสอนซอมแลว ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงท่ีแลว นางช่ือน้ีพึงมา  
         ภิกษณุีนัน้พึงกลาววา เธอจงมา พึงใหนางอุปสัมปทาเปกขะหมผาเฉวียง  บา ใหไหวเทา 
ภิกษณุีท้ังหลาย ใหนั่งกระหยงประคองอัญชลี ขออุปสมบท  วาดังนี:้    
                                                         คําขออุปสมบท    
         แมเจา เจาขา ดิฉันขออุปสมบทตอสงฆ ขอสงฆโปรดเอ็นดยูกดิฉันข้ึน  เถิด เจาขา   
         แมเจา เจาขา ดิฉันขออุปสมบทกะสงฆ เปนคร้ังท่ีสอง ขอสงฆ โปรดเอ็นดยูกดฉัิน 
ข้ึนเถิด เจาขา  
         แมเจา เจาขา ดิฉันขออุปสมบทกะสงฆ เปนคร้ังท่ีสาม ขอสงฆโปรด  เอ็นดยูกดฉัิน 
ข้ึนเถิด เจาขา 
         ภิกษณุีผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติกรรมวาจา   วาดังนี้:    
                                                        ญัตติกรรมวาจา   
         แมเจา เจาขา ขอสงฆจงฟงดิฉัน นางมีช่ือนี้ผูนี้ เปนอุปสัมปทาเปกขะของ 
แมเจาช่ือนี้ ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงท่ีแลวดิฉันพึงถามอันตรายิกธรรมกะนาง 
ช่ือนี้    
                                                   คําถามอันตรายิกธรรม     
         แนะนางช่ือนี้ เธอจงฟงนะ นี้เปนกาลสัตย กาลจริง ของเธอ ฉันถาม  ถึงส่ิงท่ีเกิดแลว 
มีอยู เธอพึงบอกวามี ไมมี เธอพึงบอกวา ไมมี     
         เธอมิใชผูไมมีนิมิต หรือ    
         มิใชผูมีสักแตวานิมิต หรือ ...  
         เธอ ช่ืออะไร   
         ปวัตตินขีองเธอ ช่ืออะไร  
         ภิกษณุีผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถกรรม วาจา วาดังนี:้    
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                                           ญัตติจตุตถกรรมวาจา     
         แมเจา เจาขา ขอสงฆจงฟงดิฉัน นางมีช่ือนี้ผูนี้ เปนอุป  สัมปทาเปกขะของ 
แมเจาช่ือนี้ บริสุทธ์ิแลวจากอันตรายิกธรรมท้ังหลาย บาตรจีวรของเธอครบแลว  
นางช่ือนี้ขออุปสมบทกะสงฆ มี แมเจาช่ือนี้เปนปวัตตินี ถาความพรอมพร่ังของสงฆ 
ถึงท่ีแลว สงฆพึง ใหนางช่ือนี้อุปสมบท มีแมเจาช่ือนีเ้ปนปวัตตินี นี้เปนญัตติ   
         แมเจา เจาขา ขอสงฆจงฟงดิฉัน นางมีช่ือนี้ผูนี้ เปนอุปสัม  ปทาเปกขะของ 
แมเจาช่ือนี้ บริสุทธ์ิแลวจากอันตรายิกธรรมท้ังหลายบาตรจีวรของเธอครบแลว นาง 
ช่ือนี้ขออุปสมบทกะสงฆ มีแมเจาช่ือ    นีเ้ปนปวัตตินี สงฆใหนางช่ือนี้อุปสมบท มีแมเจา 
ช่ือนี้เปนปวตัตินี การอุปสมบทของนางช่ือนี้ มีแมเจาช่ือนี้เปนปวตัตินี ชอบแกทาน 
ผูใด  ทานผูนัน้พึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนัน้พึงพูด   
         ดิฉันกลาวความนี้ แมคร้ังท่ีสอง ...    
         ดิฉันกลาวความนี้ แมคร้ังท่ีสาม แมเจา เจาขา ขอสงฆจง   ฟงดิฉัน นางมี 
ช่ือนี้ผูนี้ เปนอุปสัมปทาเปกขะของแมเจาช่ือนี้ บริ สุทธ์ิแลวจากอันตรายิกธรรมท้ังหลาย  
บาตร จีวรของเธอครบแลว  นางช่ือนี้ขออุปสมบทกะสงฆ มีแมเจาช่ือนี้เปนปวัตตินี  
สงฆใหนางช่ือนี้อุปสมบท มีแมเจาช่ือนีเ้ปนปวัตตินี การอุปสมบทนางช่ือนี้ มี แมเจา 
ช่ือนี้เปนปวตัตินี ชอบแกทานผูใด ทานผูนัน้พึงเปนผูนิ่ง ไม   ชอบแกทานผูใด ทาน 
ผูนั้นพึงพูด  
         นางช่ือน้ีอันสงฆอุปสมบทแลว มีแมเจาช่ือนี้เปนปวตัตินี ชอบ  แกสงฆ เหตุนั้น 
จึงนิ่ง ดิฉันทรงความนี้ไว ดวยอยางน้ี ฯ   
         [๕๗๙] ขณะนัน้เอง ภกิษุณีท้ังหลาย พึงพานางเขาไปหาภิกษุสงฆ  ใหหมผาเฉวยีงบา  
ใหไหวเทาภิกษุท้ังหลาย ใหนั่งกระหยง ประคองอัญชลี ขอ อุปสมบท วาดังนี:้ 
                                                         คําขออุปสมบท    
         พระคุณเจาขา ดิฉันช่ือนี้ เปนอุปสัมปทาเปกขะของแมเจาช่ือนี้ อุป สมบทแลวใน 
สงฆฝายเดียว บริสุทธ์ิแลวในภิกษุณีสงฆ ดิฉันขออุปสมบทกะ  สงฆ ขอสงฆโปรดเอ็นดู ยก 
ดิฉันข้ึนเถิด เจาขา      
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         พระคุณเจาขา ดิฉันช่ือนี้ เปนอุปสัมปทาเปกขะของแมเจาช่ือนี้ อุป สมบทแลวในสงฆ 
ฝายเดียว บริสุทธ์ิแลวในภิกษุณีสงฆ ดิฉันขออุปสมบทกะ  สงฆ แมคร้ังท่ีสอง ขอสงฆโปรด 
เอ็นดูยกดิฉันข้ึนเถิด เจาขา 
         พระคุณเจาขา ดิฉันช่ือนี้ เปนอุปสัมปทาเปกขะของแมเจาช่ือนี้ อุป สมบทแลวในสงฆ 
ฝายเดียว บริสุทธ์ิแลวในภิกษุณีสงฆ ดิฉันขออุปสมบทกะ  สงฆ แมคร้ังท่ีสาม ขอสงฆโปรด 
เอ็นดูยกดิฉันข้ึนเถิด เจาขา ฯ    
         [๕๘๐] ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติ จตุตถกรรมวาจา  
วาดังนี:้    
                                                           ญัตติจตุตถกรรมวาจา     
         ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา นางมีช่ือนี้ผูนี้ เปนอุปสัมปทาเปกขะของ 
แมเจาช่ือนี้ อุปสมบทแลวในสงฆฝายเดียว บริสุทธ์ิ แลวในภิกษุณีสงฆ นางช่ือนี้ขอ 
อุปสมบทกะสงฆ มีแมเจาช่ือนี้เปน ปวัตติน ีถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงท่ีแลว สงฆ 
พึงใหนางช่ือนี้อุป  สมบท มีแมเจาช่ือนีเ้ปนปวัตตินี นี้เปนญัตติ   
         ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา นางมีช่ือนี้ผูนี้ เปนอุปสัม  ปทาเปกขะของแม 
เจาช่ือนี้ อุปสมบทแลวในสงฆฝายเดียว บริสุทธ์ิ  แลวในภิกษณุีสงฆ นางช่ือน้ีขอ 
อุปสมบทกะสงฆ มีแมเจาช่ือนี้เปนปวัต ติน ีสงฆใหนางช่ือนี้อุปสมบท มีแมเจาช่ือนี ้
เปนปวัตตินี การอุป   สมบทของนางช่ือนี้ มีแมเจาช่ือนีเ้ปนปวัตตินี ชอบแกทานผูใด  
 ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด   
         ขาพเจากลาวความนี้ แมคร้ังท่ีสอง ... 
         ขาพเจากลาวความนี้ แมคร้ังท่ีสาม ทานเจาขา ขอสงฆจง    ฟงขาพเจา นางมี 
ช่ือนี้ผูนี้ เปนอุปสัมปทาเปกขะของแมเจาช่ือนี้   อุปสมบทแลวในสงฆฝายเดียว บริสุทธ์ิ 
แลวในภกิษณุสีงฆ นางช่ือนี้ ขออุปสมบทกะสงฆ มีแมเจาช่ือนี้เปนปวตัตินี สงฆให 
นางช่ือนี้อุป    สมบท มีแมเจาช่ือนี้เปนปวตัตินี การอุปสมบทของนางช่ือนี้ มีแม เจาช่ือนี้ 
เปนปวัตตินี ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพงึเปนผูนิ่ง ไม ชอบแกทานผูใด ทานผูนัน้ 
พึงพูด   
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         นางช่ือน้ีอันสงฆอุปสมบทแลว มีแมเจาช่ือนี้เปนปวตัตินี ชอบ  แกสงฆ เหตุนั้น 
จึงนิ่ง ขาพเจาทรงความน้ีไว ดวยอยางน้ี ฯ     
                                                    วัดเงาแดดเปนตน 
         [๕๘๑] ทันใดนัน้พึงวดัเงาแดด พึงบอกประมาณแหงฤดู พึงบอกสวน  แหงวนั พึง 
บอกขอเบ็ดเสร็จ พึงส่ังภิกษณุีท้ังหลายวา พวกเธอจงบอกนิสัย ๓ อกรณียกิจ ๘ แกภกิษุณนีี้ ฯ 
         [๕๘๒] โดยสมัยนัน้แล ภิกษณุีท้ังหลายยึดถืออาสนะในโรงภัตร ยับ ยั้งอยูตลอดกาล 
ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค  
         พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตภิกษณุี ๘ รูป ตาม    ลําดับพรรษา 
ภิกษณุีนอกนัน้ตามลําดับท่ีมา ฯ     
         [๕๘๓] โดยสมัยนัน้แล ภิกษณุีท้ังหลายปรึกษากนัวา พระผูมีพระภาค   ทรงอนุญาต 
ภิกษณุี ๘ รูปตามลําดับพรรษา ภิกษณุีนอกนั้นตามลําดับท่ีมา ในท่ี ทุกแหง ภิกษณุี ๘ รูปเทานั้น 
หามตามลําดับพรรษา นอกนัน้ตามลําดับท่ีมา ภิกษุ  ท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค   
         พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ในโรงภตัร เราอนุญาตภิกษณุี    ๖ รูป ตาม 
ลําดับพรรษา นอกนั้นตามลําดับท่ีมา ในท่ีอ่ืนไมพึงหามตามลําดับ  พรรษา รูปใดหาม ตองอาบัติ 
ทุกกฏ ฯ  
                                                         เร่ืองปวารณา   
         [๕๘๔] โดยสมัยนัน้แล ภิกษณุีท้ังหลายไมปวารณา ภิกษุท้ังหลาย  กราบทูลเร่ืองนั้น 
แดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษณุีจะไม ปวารณาไมได รูปใด 
ไมปวารณา พงึปรับตามธรรม ฯ 
                                                    ปวารณาดวยตนเอง  
         [๕๘๕] โดยสมัยนัน้แล ภิกษณุีปวารณาดวยตนเอง ไมปวารณาตอ   สงฆ ภิกษุท้ังหลาย 
กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค   
         พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษณุปีวารณาดวยตนเอง   ไมปวารณาตอสงฆ 
ไมได รูปใดไมปวารณา พึงปรับตามธรรม ฯ 
                                                   ปวารณาพรอมกับภิกษุ    
         [๕๘๖] โดยสมัยนัน้แล ภิกษณุีท้ังหลายปวารณาพรอมกันกับภิกษุ   ท้ังหลาย ไดทําความ 
โกลาหล ภิกษท้ัุงหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค    
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         พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษณุีไมพึงปวารณาพรอม กันกับภิกษุท้ังหลาย 
รูปใดปวารณา ตองอาบัติทุกกฏ ฯ 
                                                ปวารณากอนภัตร  
         [๕๘๗] โดยสมัยนัน้แล ภิกษณุีท้ังหลายปวารณาในกาลกอนภัตร ยัง  กาลใหลวงไป  
ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เรา 
อนุญาตใหภิกษุณีปวารณาในกาลหลังภัตร ภิกษณุี   ท้ังหลายแมปวารณาในกาลหลังภัตร เวลาพลบค่ํา 
ลง ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค    
         พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหภิกษณุีปวารณา   ตอภกิษุณีสงฆ 
ในวนันี้ แลวปวารณาตอภิกษุสงฆในวนัรุงข้ึน ฯ     
                                        ปวารณาท้ังหมด   
         [๕๘๘] โดยสมัยนัน้แล ภิกษณุีสงฆท้ังหมดปวารณาอยู ไดทําความ  โกลาหล ภิกษ ุ
ท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุ  ท้ังหลาย เราอนุญาต 
ใหสมมติภกิษณุีผูฉลาด ผูสามารถรูปหนึ่งใหปวารณาตอสงฆ แทนภิกษุณีสงฆ 
                                           วธีิสมมติ    
         ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็แล พึงสมมติอยางนี้ พึงขอรองภิกษณุีกอน คร้ัน   แลวภกิษุณีผูฉลาด  
ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี:้  
                                        ญัตติกรรมวาจา   
         แมเจา เจาขา ขอสงฆจงฟงดิฉัน ถาความพรอมพร่ังของ  สงฆถึงท่ีแลว สงฆ 
พึงสมมติภิกษณุีช่ือนี้ ใหปวารณาตอภิกษุสงฆ แทน   ภกิษุณีสงฆ นี้เปนญัตติ 
         แมเจา เจาขา ขอสงฆจงฟงดิฉัน สงฆสมมติภิกษณุช่ืีอนี้ให ปวารณาตอภกิษ ุ
สงฆ แทนภิกษุณีสงฆ การสมมติภิกษณุช่ืีอน้ีใหปวารณาตอภกิษุสงฆแทนภกิษณุสีงฆ  
ชอบแกแมเจาผูใด แมเจาผูนัน้    พึงเปนผูนิง่ ไมชอบแกแมเจาผูใด แมเจาผูนั้นพึงพูด   
         ภิกษณุีช่ือนี้ สงฆสมมติแลวใหปวารณาตอภกิษุสงฆ แทนภกิษณุสีงฆ ชอบแก 
สงฆ เหตุนั้นจงึนิ่ง ดิฉันทรงความน้ีไวดวยอยางนี้ ฯ 
        [๕๘๙] ภกิษุณีผูไดรับสมมติแลวนัน้ พึงพาภกิษณุีสงฆ เขาไปหา    ภิกษุสงฆ หมผา 
เฉวียงบา ไหวเทาภิกษุท้ังหลาย นั่งกระหยง ประคองอัญชลีแลว    กลาวอยางนี้ วาดังนี:้      
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                                                          คําปวารณา 
         พระคุณเจา เจาขา ภกิษณุีสงฆ ปวารณาตอภกิษุสงฆ ดวยไดเห็นก็ดี   ดวยไดฟงก็ดี  
ดวยรังเกียจกด็ ีขอภิกษุสงฆจงอาศัยความกรุณาวากลาวภกิษุณีสงฆ  ภิกษุณีสงฆเหน็อยูจักทําคืน   
         พระคุณเจา เจาขา แมคร้ังท่ีสอง ...   
         พระคุณเจา เจาขา แมคร้ังท่ีสาม ภิกษณุีสงฆปวารณาตอภิกษุสงฆ  ดวยไดเห็นกด็ี  
ดวยไดฟงก็ดี ดวยรังเกียจกด็ ีขอภิกษุสงฆจงอาศัยความกรุณาวากลาวภกิษุณีสงฆ  
ภิกษณุีสงฆเหน็อยูจกัทําคืน ฯ 
                                                งดอุโบสถเปนตน 
         [๕๙๐] โดยสมัยนัน้แล ภิกษณุีท้ังหลายงดอุโบสถ งดปวารณา ทํา   การไตสวน เร่ิม 
อนุวาทาธิกรณ ใหทําโอกาส โจท สืบพยานแกภิกษุท้ังหลาย ...  ภกิษท้ัุงหลายกราบทูลเร่ืองนั้น 
แดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษณุีไมพึงงดอุโบสถแกภกิษุ  
แมงดก็ไมเปนอันงด ภกิษณุผูีงด ตองอาบัติทุกกฏ  
         ภิกษณุไีมพึงงดปวารณาแกภกิษุ แมงดก็ไมเปนอันงด ภิกษุณีผูงด ตอง   อาบัติทุกกฏ    
         ภิกษณุีไมพึงทําการสืบสวนภกิษุ แมทําก็ไมเปนอันทํา ภิกษุณีผูทํา ตอง   อาบัติทุกกฏ    
         ภิกษณุีไมพึงเร่ิมอนุวาทาธิกรณแกภกิษุ แมเร่ิมก็ไมเปนอันเร่ิม ภิกษณุี  ผูเร่ิม ตองอาบัติ 
ทุกกฏ 
         ภิกษณุีไมพึงใหภิกษุทําโอกาส แมใหทําก็ไมเปนอันใหทํา ภิกษณุีผูใหทําตองอาบัติทุกกฏ     
         ภิกษณุีไมพึงโจทภิกษุ แมโจทก็ไมเปนอันโจท ภกิษุณีผูโจท ตองอาบัติ  ทุกกฏ     
         ภิกษณุีไมพึงสืบพยานภิกษุ แมสืบกไ็มเปนอันสืบ ภิกษณุีผูสืบพยานตองอาบัตทุิกกฏ ฯ   
         [๕๙๑] โดยสมัยนัน้แล ภิกษุท้ังหลายงดอุโบสถ งดปวารณา ทําการ สืบสวน เร่ิม 
อนุวาทาธิกรณ ใหทําโอกาส โจท สืบพยานแกภิกษุณีท้ังหลาย ภกิษุ   ท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้น 
แดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เรา  อนญุาตใหภกิษุงดอุโบสถแก 
ภิกษณุี แมงดแลวเปนอันงดดวยดี ภกิษุผูงดไมตองอาบัต ิใหงดปวารณาแกภกิษณุี แมงดแลว 
เปนอันงดดวยดี ภิกษุผูงดไมตองอาบัติ   ใหทําการสืบสวนภิกษณุี แมทําแลวเปนอันทําดวยดี ภกิษ ุ
ผูทําไมตองอาบัติ ให เร่ิมอนวุาทาธิกรณ แมเร่ิมแลวเปนอันเร่ิมดวยด ีภิกษุผูเร่ิมไมตองอาบัติ  
ใหภกิษณุี   ทําโอกาส แมใหทําแลวเปนอันใหทําดวยดี ภกิษุผูใหทําไมตองอาบัติ ใหโจท ภิกษุณี  
แมโจทแลวเปนอันโจทดวยดี ภิกษุผูโจทกไมตองอาบัติ ใหสืบพยานแก  ภิกษุณี แมสืบแลวเปน 
อันสืบดวยดี ภกิษุผูใหสืบไมตองอาบัติ ฯ  
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                                                        เร่ืองไปดวยยาน 
         [๕๙๒] โดยสมัยนัน้แล ภิกษณุีฉัพพคัคียข่ียานท่ีเทียมดวยโคตัวเมีย มีบุรุษเปนสารถี 
บาง เทียมดวยโคตัวผู มีสตรีเปนสารถีบาง ประชาชนเพงโทษ  ติเตียน โพนทะนาวา ... เหมือน 
ชายหนุมหญิงสาวไปเลนน้ําในแมน้ําคงคา และ แมน้ํามหี ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแด 
พระผูมีพระภาค   
         พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษณุีไมพึงไปดวยยาน   รูปใดไป พึงปรับ 
ตามธรรม ฯ 
         [๕๙๓] สมัยนั้น ภิกษณุีรูปหนึ่งอาพาธ ไมอาจไปดวยเทาได ภิกษ ุ   ท้ังหลายกราบทูล 
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ ท้ังหลาย เราอนุญาตใหภิกษณุ ี
ผูอาพาธไปดวยยานได ลําดบันั้น ภกิษณุีท้ังหลาย คิดวา ยานนัน้เทียมดวยโคตัวเมียหรือเทียม 
ดวยโคตัวผู ภกิษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค    
         พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตยานท่ีเทียมดวย โคตัวเมีย ยานท่ี 
เทียมดวยโคตัวผู และยานท่ีลากดวยมือ ฯ     
         [๕๙๔] สมัยตอมา ความไมสบายอยางแรงกลาไดมีแกภกิษณุีรูปหนึ่ง เพราะความกระเทือน 
แหงยาน ภกิษท้ัุงหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค   
        พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตคานหามมีตัง่นั่ง   เปลผาท่ีเขาผูกติด 
กับไมคาน ฯ 
                                                 เร่ืองหญิงแพศยาช่ืออัฑฒกาสี   
         [๕๙๕] โดยสมัยนัน้แล หญิงแพศยาช่ืออัฑฒกาสี บวชในสํานกั   ภิกษณุี กน็างปรารถนา 
จะไปเมืองสาวัตถีดวยต้ังใจวา จักอุปสมบทในสํานัก   พระผูมีพระภาค พวกนักเลงไดทราบขาววา 
หญิงแพศยาช่ืออัฑฒกาสี ปรารถนาจะ ไปเมืองสาวัตถี จงึแอบซุมอยูใกลหนทาง นางไดทราบ 
ขาววา พวกนกัเลงแอบซุม  อยูใกลหนทาง จึงสงทูตไปในสํานักพระผูมีพระภาควา หมอมฉัน 
ปรารถนาจะ   อุปสมบท หมอมฉันจะพึงปฏิบัติอยางไร     
         คร้ังน้ัน พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรก 
เกิดนัน้ แลวรับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรา อนุญาตใหภิกษณุีอุปสมบท แมโดยทูต  
         ภิกษุท้ังหลายใหภกิษณุีอุปสมบทโดยภกิษเุปนทูต ภิกษท้ัุงหลายกราบทูล    เร่ืองนั้นแด 
พระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุไมพึงใหภิกษุณ ี  อุปสมบทโดย 
ภิกษเุปนทูต รูปใดใหอุปสมบท ตองอาบัติทุกกฏ  
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         ภิกษุท้ังหลายใหภกิษณุีอุปสมบทโดยสิกขมานาเปนทูต ...   
         ใหภิกษณุีอุปสมบทโดยสามเณรเปนทูต ...   
         ใหภิกษณุีอุปสมบทโดยสามเณรีเปนทูต ...  
         ใหภิกษณุีอุปสมบทโดยภกิษณุีผูเขลา ไมฉลาดเปนทูต พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย ภิกษไุมพึงใหภิกษณุีอุปสมบทโดยภกิษณุผูีเขลา ไม  ฉลาดเปนทูต รูปใดใหอุปสมบท  
ตองอาบัติทุกกฏ  
         ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหภิกษุณีอุปสมบทโดยภกิษณุีผูฉลาด ผู  สามารถเปนทูต  
ภิกษณุีผูเปนทูตนั้นพึงเขาไปหาสงฆแลวหมผาเฉวียงบา ไหวเท ภกิษุท้ังหลาย นั่งกระหยงประคอง 
อัญชลีกลาวอยางนี้ วาดังนี้:   
         พระคุณเจา เจาขา นางชื่อนี้ เปนอุปสัมปทาเปกขะของแมเจาช่ือนี้  อุปสมบทแลวใน 
สงฆฝายเดียว บริสุทธ์ิแลวในภิกษุณีสงฆ นางมาไมไดเพราะอันตรายบางอยาง นางชื่อนี้ขอ 
อุปสมบทกะสงฆ ขอสงฆโปรดเอ็นดยูกนางข้ึนเถิด    เจาขา   
         พระคุณเจา เจาขา นางชื่อนี้ เปนอุปสัมปทาเปกขะของแมเจาช่ือนี้  อุปสมบทแลวในสงฆ 
ฝายเดียว บริสุทธ์ิแลวในภิกษุณีสงฆ นางมาไมไดเพราะอันตรายบางอยาง แมคร้ังท่ีสอง นาง 
ช่ือนี้ขออุปสมบทกะสงฆ ขอสงฆโปรด   เอ็นดูยกนางข้ึนเถิด เจาขา   
         พระคุณเจา เจาขา นางชื่อนี้ เปนอุปสัมปทาเปกขะของแมเจาช่ือนี้    อุปสมบทแลวใน 
สงฆฝายเดียว บริสุทธ์ิแลวในภิกษุณีสงฆ นางมาไมไดเพราะ  อันตรายบางอยาง แมคร้ังท่ีสาม 
นางช่ือนี้ขออุปสมบทกะสงฆ ขอสงฆโปรด   เอ็นดยูกนางข้ึนเถิด เจาขา ฯ 
                                          ญัตติจตุตถกรรมวาจาใหอุปสมบทดวยทูต    
         [๕๙๖] ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุ   ตถกรรมวาจา  
วาดังนี:้  
         ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา นางช่ือน้ีเปนอุปสัมปทาเปกขะของแมเจา 
ช่ือนี้ อุปสมบทแลวในสงฆฝายเดียว บริสุทธ์ิแลวใน   ภกิษุณีสงฆ นางมาไมไดเพราะ 
อันตรายบางอยาง นางช่ือน้ีขอ    อุปสมบทกะสงฆ มีแมเจาช่ือนี้เปนปวตัตินี ถาความ 
พรอมพร่ังของสงฆ   ถึงท่ีแลว สงฆพึงใหนางช่ือนี้อุปสมบท มีแมเจาช่ือนี้เปนปวตัตินี นี้    
 เปนญัตติ  
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         ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา นางช่ือน้ีเปนอุปสัมปทา  เปกขะของแมเจา 
ช่ือนี้ อุปสมบทแลวในสงฆฝายเดียว บริสุทธ์ิแลว ในภิกษุณีสงฆ นางมาไมไดเพราะ 
อันตรายบางอยาง นางช่ือน้ีขอ  อุปสมบทกะสงฆ มีแมเจาช่ือนี้เปนปวตัตินี สงฆให 
นางช่ือนี้อุปสมบท   มีแมเจาช่ือนี้เปนปวตัตินี การอุปสมบทของนางช่ือนี้ มีแมเจาช่ือนี้ 
 เปนปวัตตินี ชอบแกทานผูใด ทานผูนัน้พึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทาน  ผูใด ทานผูนัน้ 
 พึงพูด  
         ขาพเจากลาวความนี้ แมคร้ังท่ีสอง ... 
         ขาพเจากลาวความนี้ แมคร้ังท่ีสาม ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา นางช่ือนี ้
เปนอุปสัมปทาเปกขะของแมเจาช่ือนี้ อุปสมบทแลวในสงฆ ฝายเดียว บริสุทธ์ิแลวใน 
ภิกษณุีสงฆ นางมาไมไดเพราะอันตราย    บางอยาง นางชื่อนี้ขออุปสมบทกะสงฆ มีแม 
เจาช่ือนี้เปนปวัตตินี  สงฆใหนางช่ือนี้อุปสมบท มีแมเจาช่ือนี้เปนปวตัตินี การอุปสมบท 
 ของนางช่ือนี้ มีแมเจาช่ือนีเ้ปนปวัตตินี ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้น    พึงเปนผูนิ่ง  
 ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนัน้พึงพูด    
         นางช่ือน้ี อันสงฆอุปสมบทแลว มีแมเจาช่ือนี้เปนปวัตตินี ชอบแกสงฆ เหตุนั้น 
จึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไว ดวยอยางน้ี    
         ทันใดนัน้ พึงวดัเงาแดด พึงบอกประมาณแหงฤดู พงึบอกสวนแหงวัน   พึงบอกขอเบ็ด 
เสร็จ พึงส่ังภิกษุณีท้ังหลายวา พวกเธอจงบอกนิสัย ๓ อกรณียกจิ ๘แกภกิษุณนีั้น ฯ    
                                                          ภิกษณุอียูปา     
         [๕๙๗] สมัยนั้น ภิกษณุีท้ังหลายอยูในปา พวกนักเลงประทุษราย ภิกษุท้ังหลายกราบทูล 
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวาดูกรภิกษุท้ังหลาย  ภิกษณุีไมพึงอยูในปา รูปใด 
อยู ตองอาบัตทุิกกฏ ฯ     
         [๕๙๘] สมัยนั้นแล อุบาสกคนหน่ึงถวายโรงเก็บของ แกภกิษณุสีงฆ ภิกษุท้ังหลาย 
กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เรา  อนุญาตโรงเก็บ 
ของ โรงเก็บของไมพอ ภิกษท้ัุงหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมี พระภาคๆ ตรัสวา  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตท่ีอยู ท่ีอยูไมพอ ภิกษุ ท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค 
พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรา  อนุญาตนวกรรม นวกรรมไมพอ ภิกษท้ัุงหลาย  
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กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมี    พระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหทํา 
แมเปนสวนบุคคล ฯ    
                                            พุทธานุญาตสมมติภิกษุณีเปนเพื่อน     
         [๕๙๙] สมัยนั้น หญิงคนหน่ึงต้ังครรภแลวบวชในสํานักภกิษณุ ีเม่ือนาง   บวชแลว 
เด็กจึงคลอด คร้ังนั้น นางคิดวา เราจะพึงปฏิบัติในเด็กชายนี้อยางไรหนอ    ภิกษุท้ังหลาย 
กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาตให 
เล้ียงดู จนกวาเด็กนั้นจะรูเดียงสา นางคิดวาเราจะอยูแตตามลําพัง  ไมได และภกิษณุีอ่ืนจะอยูรวม 
กับเด็กชายอ่ืนก็ไมได เราจะพึงปฏิบัติอยางไรหนอ ภกิษท้ัุงหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมี 
พระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาตใหสมมติภิกษณุีรูปหนึ่ง ใหเปน 
เพื่อนของภกิษุณีนัน้     
                                                           วิธีสมมติ    
         ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็แล พึงสมมติอยางนี้ พึงขอรองภิกษณุีกอน คร้ัน   แลวภกิษุณีผู 
ฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรมวาจา    วาดังนี้:    
                                            กรรมวาจาใหสมมติ 
         แมเจา เจาขา ขอสงฆจงฟงดิฉัน ถาความพรอมพร่ังของ  สงฆถึงท่ีแลว  
สงฆพึงสมมติภิกษณุีช่ือนี้ ใหเปนเพื่อนของภิกษณุีช่ือนี้  นี้เปนญัตติ   
         แมเจา เจาขา ขอสงฆจงฟงดิฉัน สงฆสมมติภิกษณุช่ืีอนี้ใหเปนเพือ่นของ 
ภิกษณุีช่ือนี้ การสมมติภิกษณุีช่ือนี้ ใหเปนเพื่อนของ  ภกิษุณีช่ือนี้ ชอบแกแมเจาผูใด  
แมเจาผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแก   แมเจาผูใด แมเจาผูนัน้พึงพูด  
         สงฆสมมติภิกษณุีช่ือนี้ ใหเปนเพื่อนของภิกษุณีช่ือนี้แลว ชอบ   แกสงฆ  
เหตุนั้นจึงนิ่ง ดิฉันทรงความน้ีไว ดวยอยางนี้     
        คร้ังนั้น ภิกษณุีเพื่อนของนางคิดวา เราจะพึงปฏิบัติในเดก็ชายนีอ้ยางไร หนอ ภิกษ ุ
ท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุท้ัง หลาย เราอนุญาต 
ใหปฏิบัติในเด็กชายนัน้เหมือนปฏิบัติในบุรุษอ่ืน เวนการนอน   รวมเรือนเดียวกนั ฯ 
         [๖๐๐] สมัยนั้น ภิกษุณรูีปหนึ่งตองอาบัติหนักแลว กําลังประพฤติ    มานัต นางคิดวา  
เราอยูแตลําพังผูเดียว และภิกษุณีอ่ืนจะอยูรวมกับเรากไ็มได  เราพึงปฏิบัติอยางไรหนอ ภิกษุ  
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ท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ   ตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาต 
ใหสมมติภกิษณุีรูปหนึ่งใหเปนเพื่อนของ ภิกษณุีนัน้    
                                                                   วธีิสมมติ    
         ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็แล พึงสมมติอยางนี้ พึงขอรองภิกษณุีกอน คร้ัน แลว ภกิษุณ ี
ผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุตยิกรรมวาจา   วาดังนี:้    
                                                            กรรมวาจาใหสมมติ 
         แมเจา เจาขา ขอสงฆจงฟงดิฉัน ถาความพรอมพร่ังของ  สงฆถึงท่ีแลว  
สงฆพึงสมมติภิกษณุีช่ือนี้ ใหเปนเพื่อนของภิกษณุีช่ือนี้  นี้เปนญัตติ   
         แมเจา เจาขา ขอสงฆจงฟงดิฉัน สงฆสมมติภิกษณุช่ืีอนี้ใหเปนเพือ่นของ 
ภิกษณุีช่ือนี้ การสมมติภิกษณุีช่ือนี้ใหเปนเพื่อนของ   ภิกษุณีช่ือนี้ ชอบแกแมเจาผูใด  
แมเจาผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแก   แมเจาผูใด แมเจาผูนัน้พึงพูด  
         สงฆสมมติภิกษณุีช่ือนี้ ใหเปนเพื่อนของภิกษุณีช่ือน้ีแลว  ชอบแกสงฆ เหตุนัน้ 
จึงนิ่ง ดิฉันทรงความนี้ไว ดวยอยางน้ี ฯ     
                                                 เร่ืองภิกษณุไีมบอกลาสิกขา    
         [๖๐๑] สมัยนั้น ภิกษุณรูีปหนึ่งไมไดบอกลาสิกขาสึกไปแลว นางกลับ  มาขออุปสมบท 
กะภิกษณุีท้ังหลายอีก ภกิษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมี พระภาคๆ ตรัสวา  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุณไีมตองบอกลาสิกขา นางสึกแลวเม่ือใด ไมเปนภิกษุณเีม่ือนั้น ฯ  
                                                        เขารีดเดยีรถีย     
         [๖๐๒] สมัยนั้น ภิกษณุีรูปหนึ่งครองผากาสาวะ ไปเขารีดเดียรถีย นาง    กลับมาขอ 
อุปสมบทกะภกิษุณีท้ังหลายอีก ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผู มีพระภาค พระผูมีพระ 
ภาคตรัสวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษณุีรูปใด ครองผากาสาวะไปเขารีด   เดียรถีย นางนั้นมาแลว 
ไมพึงใหอุปสมบท ฯ   
         [๖๐๓] สมัยนั้น ภิกษณุีท้ังหลายรังเกียจ ไมยินดีการอภิวาท การปลง  ผม การตัดเล็บ  
การรักษาแผล จากบุรุษท้ังหลาย ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้น  แดพระผูมีพระภาค พระผุมีพระ 
ภาคตรัสวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหยนิดี ฯ  
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                                                          นั่งขัดสมาธิ  
         [๖๐๔] สมัยนั้น ภิกษณุีท้ังหลายนั่งขัดสมาธิ ยินดสัีมผัสซนเทา    ภิกษุท้ังหลาย 
กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษณุีไมพึงนั่ง 
ขัดสมาธิ รูปใดนั่ง ตองอาบัติทุกกฏ ฯ  
         [๖๐๕] สมัยนั้น ภิกษณุีรูปหนึ่งอาพาธ นางเวนขัดสมาธิไมสบาย  ภิกษุท้ังหลาย 
กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เรา  อนุญาตให 
ภิกษณุีนั่งพับเพียบได ฯ  
                                                    เร่ืองถายอุจจาระ     
         [๖๐๖] สมัยนั้น ภิกษุณท้ัีงหลายถายอุจจาระในวจัจกุฎี ภิกษุณี ฉัพพัคคียยังครรภใหตก 
ในวจัจกุฎีนั้นเอง ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระ  ผูมีพระภาคๆ ตรัสวา  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุณไีมพึงถายอุจจาระในวัจจกุฎี รูปใดถาย ตองอาบัติทุกกฏ เราอนุญาต 
ใหถายอุจจาระในท่ีซ่ึงเปดขางลางปดขางบน ฯ    
                                                         เร่ืองอาบน้ํา   
         [๖๐๗] สมัยนั้น ภิกษณุีท้ังหลาย อาบนํ้าดวยจณุ ชาวบานเพงโทษ ติเตียน โพนทะนา 
วา ... เหมือนพวกหญิงคฤหัสถผูบริโภคกาม ภิกษุท้ังหลาย กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค 
พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษณุีไมพึง  อาบน้ําดวยจณุ รูปใดอาบ ตองอาบัติทุกกฏ  
เราอนุญาต รํา ดินเหนียว ฯ  
         [๖๐๘] สมัยนั้น ภิกษณุีท้ังหลายอาบนํ้าดวยดนิเหนียวท่ีอบกล่ิน ชาว  บานเพงโทษ  
ติเตียน โพนทะนาวา ... เหมือนพวกหญิงคฤหัสถผูบริโภคกาม   ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแด 
พระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษณุีไมพึงอาบน้ําดวยดินเหนียวท่ี 
อบกล่ิน รูปใดอาบ ตองอาบัติทุกกฏ เรา    อนุญาตดินเหนียวธรรมดา ฯ  
         [๖๐๙] สมัยนั้น ภิกษุณท้ัีงหลายอาบน้ําในเรือนไฟ ทําโกลาหล ภกิษุ   ท้ังหลาย 
กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษณุี   ไมพึง 
อาบน้ําในเรือนไฟ รูปใดอาบ ตองอาบัติทุกกฏ ฯ  
         [๖๑๐] สมัยนั้น ภิกษุณท้ัีงหลายอาบน้ําทวนกระแส ยินดีสัมผัสแหงสายน้ํา ภกิษ ุ
ท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุ  ท้ังหลาย ภกิษณุ ี
ไมพึงอาบน้ําทวนกระแส รูปใดอาบ ตองอาบัติทุกกฏ ฯ   
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         [๖๑๑] สมัยนั้น ภิกษุณท้ัีงหลายอาบน้ําในท่ีมิใชทาอาบน้ํา พวกนกัเลง  ลอบประทุษราย  
ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  
ภิกษณุีไมพึงอาบน้ําในท่ีมิใชทาอาบน้ํา รูปใดอาบ ตองอาบัติ   ทุกกฏ ฯ   
         [๖๑๒] สมัยนั้น ภิกษณุีอาบน้ําท่ีทาสําหรับชายอาบ ชาวบานเพงโทษ    ติเตียน 
โพนทะนาวา ... เหมือนพวกหญิงคฤหัสถผูบริโภคกาม ... ภิกษุท้ังหลาย  กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมี 
พระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษณุีไมพึงอาบน้าํท่ีทาสําหรับชายอาบ  
รูปใดอาบ ตองอาบัติทุกกฏ เราอนุญาตใหอาบน้ํา  ท่ีทาสําหรับหญิงอาบ ฯ    
                                                        ตติยภาณวาร จบ   
                                                  ภิกขุนีขันธกะ ท่ี ๑๐ จบ 
                                                 ในขันธกะนี ้มี ๑๐๖ เร่ือง     
                                                                    ________________________   
                                                    หัวขอประจําขันธกะ     
         [๖๑๓] เร่ืองพระนางโคตมีทูลขอบรรพชา พระตถาคตไมทรงอนุญาต  เร่ืองพระผูมีพระภาค 
ผูฝกเวไนยเสด็จไปพระนครเวสาลี จากกรุงกบิลพัสดุ เร่ือง  พระนางโคตมีมีพระวรกายเกลือกกล้ัว 
ดวยธุลี ไดช้ีแจงแกพระอานนทท่ีซุมประตู เร่ืองพระอานนททูลขอโดยนัยวา มาตุคามเปนภัพพ 
บุคคล พระนางโคตมีเปน    พระมาตุจฉา เปนผูเล้ียงดู เร่ืองครุธรรม ๘ ท่ีภิกษณุีพึงประพฤติตลอด 
ชีวิต คือ    ภกิษุณีบวชต้ังรอยปตองกราบไหวภิกษแุมบวชในวันนั้น ๑ ไมพึงจําพรรษาใน  อาวาสที ่
ไมมีภิกษุ ๑ หวังธรรม ๒ อยาง ๑ ปวารณาในสงฆ ๒ ฝาย ๑ ตอง  อาบัติหนัก ๑ พึงแสวงหา 
อุปสมบทเพ่ือสิกขมานาผูศึกษาครบ ๒ ปแลว ๑ ไมดา    ภิกษุ ๑ เปดโอกาสใหภิกษวุากลาว ๑ 
เร่ืองการรับครุธรรม ขอนั้นเปนอุปสัมปทา    ของพระนางโคตมี เร่ืองพรหมจรรยอันจะต้ังอยูถึง 
๑๐๐๐ ป และต้ังอยูไดเพียง ๕๐๐ ป ความเส่ือมแหงสัทธรรม เปรียบดวยโจรลักทรัพย ขยอก  
เพล้ีย อีก  อยางหนึ่ง ความต้ังม่ันแหงสัทธรรมเปรียบดวยกั้นทํานบ เร่ืองใหอุปสมบทภิกษณุี   
 เร่ืองแมเจาเปนอนุปสัมบัน เร่ืองอภิวาทตามลําดับผูแก เร่ืองไมทําอภิวาท เร่ือง สิกขาบทท่ีท่ัวไป 
 และไมท่ัวไป จักกระทําอยางไร เร่ืองโอวาท เร่ืองปาติโมกข   เร่ืองใครแสดงปาติโมกข  
 เร่ืองเขาไปแสดงถึงสํานักภิกษณุี เร่ืองไมรู เร่ือง บอก เร่ืองไมทําคืน เร่ืองภิกษุรับอาบัติ  
 เร่ืองใหภกิษบุอกใหนางภกิษุณีรับอาบัตเิร่ืองชาวบานติเตียน เร่ืองใหภิกษุบอกใหทํากรรม  
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 เร่ืองทะเลาะ เร่ืองยกมอบ   เร่ืองอันเตวาสินีของนางอุบลวรรณา เร่ืองรดน้ําโคลนในเมืองสาวัตถี  
เร่ืองไมควร ไหว เร่ืองเปดกาย เปดขาออน เปดองคกําเนดิ เร่ืองภิกษุพดูเกี้ยว เร่ืองพระฉัพพัคคีย 
ชักจูง เร่ืองไมควรไหว เร่ืองทัณฑกรรม ฝายภกิษณุีก็เหมือนกัน เร่ือง หาม เร่ืองงดโอวาท 
เร่ืองควรหรือไม เร่ืองหลีกไป เร่ืองภิกษเุขลา เร่ืองไม เปนเร่ือง เร่ืองไมใหคําวนิิจฉัย  
เร่ืองภิกษณุีสงฆไมไปรับโอวาท เร่ืองภกิษณุี ๕  รูปรับโอวาท เร่ืองภกิษุณี ๒-๓ รูปไปรับโอวาท 
แทน เร่ืองภกิษุณีไมรับโอวาท    เร่ืองภิกษุเขลา เร่ืองภกิษุอาพาธ เร่ืองภิกษเุตรียมจะไป  
เร่ืองภิกษุอยูปา เร่ืองไมบอก เร่ืองไมนํากลับมาบอก เร่ืองผากายพันธยาว เร่ืองแผนไมสาน  
แผนหนัง ผาขาว ชองผา เกลียวผา ผาผืนนอย ชองผาผืนนอย เกลียวผานอย ชองถก    
 ดวยดาย เกลียวดาย เร่ืองกระดูกแขงโค เร่ืองนวดหลังมือ หลังเทา ขาออน    หนา ริมฝปาก  
 ดวยไมมีสัณฐานดุจคางโค เร่ืองทาหนา ถูหนา ผัดหนา เจิม    หนา ยอมตัว ยอมหนา  
 ยอมท้ังตัวท้ังหนาท้ังสองอยาง เร่ืองแตมหนาทาแกม    เยี่ยมหนาตาง ยืนแอบประตู ใหผูอ่ืน 
 ทําการฟอนรํา ตั้งสํานักหญิงแพศยา ตั้ง  รานขายสุรา ขายเนื้อ ออกรานขายของเบ็ดเตล็ด  
 ประกอบการหากําไร ประกอบ   การคาขาย ใชทาส ทาสี กรรมกรชาย กรรมกรหญิง ใหบํารุง  
 ใหสัตว    เดียรัจฉานบํารุง ขายของสดและของสุก ใชสันถัดขนเจียมหลอ เร่ืองใชจีวร  สีคราม 
 สีเหลือง สีแดง สีบานเย็น สีดํา สีแสด สีชมภู ไมตัดชาย มีชาย    ยาว มีชายเปนลาย 
 ดอกไม มีชายเปนลายผลไม สวมเส้ือ สวมหมวก เร่ือง เมือ่ภิกษณุี สิกขมานา สามเณรีถึง 
 มรณภาพ ภิกษุณีเปนใหญในบริขารท่ีภิกษุณี  เปนตนมอบถวาย เม่ือภกิษุ สามเณร อุบาสก  
 อุบาสิกา และใครอ่ืนปลง  บริขารให ภิกษุเปนใหญ เร่ืองภิกษณุีเคยเปนภรรยานกัมวย เร่ืองครรภ  
เร่ือง กนบาตร เร่ืองนิมิต เร่ืองอามิสมากมาย อามิสเหลือเฟอยิ่ง อามิสท่ีทําสันนิธิ อามิสเชนใด 
ของภิกษุท้ังหลายในหนหลัง ของภิกษณุีท้ังหลายก็เชนนัน้ เร่ือง    เสนาสนะเปอนระดู เร่ืองผา 
เร่ืองเชือกขาด เร่ืองใชเชือกผูกสะเอวตลอดกาล   เร่ืองภิกษุณีปรากฏวาไมมีนิมิตบาง มีสักแต 
วานิมิตบาง ไมมีโลหิตบาง    มีโลหิตเสมอบาง มีผาซับในเสมอและมีน้ํามูตรกะปริบกะปรอย 
มีเดือย   เปนหญิงบัณเฑาะกบาง เปนหญิงคลายชายบาง เปนหญิงมีมรรคระคนกันบาง  เปนหญิง ๒  
เพศบาง เร่ืองถามอันตรายิกธรรม ตั้งแตคําวาหานิมิตมิได จนถึง   อุภโตพยัญชนก หลังจาก 
เปยยาลไปถามดังนี้ โรคเร้ือน ฝ โรคกลาก โรค   มองครอ ลมบาหมู เปนมนุษยหรือ เปนหญิง 
หรือ เปนไทยหรือ ไมมีหนีสิ้น หรือ ไมใชราชภัฏหรือ มารดา บิดา สามี อนุญาตแลวหรือ 
มีอายุครบ ๒๐ ป  แลวหรือ มีบาตรจีวรครบแลวหรือ ช่ืออะไร ปวัตตินขีองเธอช่ืออะไร รวม  ๒๔   



พระวนิัยปฎก เลม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หนาท่ี 245 
อยาง แลวใหอุปสมบท เร่ืองอุปสัมปทาเปกขะยังไมไดสอนซอมกระดากใน  ทามกลางสงฆก็ 
เหมือนกนั เร่ืองถืออุปชฌายะ เร่ืองบอกสังฆาฏิ อุตราสงค อันตรวาสก ผารัด ผาอาบน้ํา แลว 
สงไป เร่ืองภิกษุณีเขลา เร่ืองภิกษณุีไมได รับสมมติ ขอรองถามอันตรายิกธรรม เร่ืองอุปสมบท 
ในสงฆฝายเดยีว ตองอุปสมบทในภิกษุสงฆอีก เร่ืองบอกฉายา ฤดู วนั ขอเบ็ดเสร็จ นิสัย ๓ 
 อกรณียกิจ ๘ เร่ืองกาล เร่ืองภิกษณุี ๘ รูปในท่ีทุกแหง เร่ืองภิกษณุีไมปวารณา  และไมปวารณา 
 กะภิกษุสงฆ เร่ืองโกลาหล เร่ืองปวารณากอนภัตร เร่ืองปวารณา  เวลาพลบคํ่า เร่ืองภิกษุณีสงฆ 
 โกลาหล เร่ืองพระผูมีพระภาคผูแสวงหาคุณอันใหญ ทรงหามไมใหภกิษุณีงดอุโบสถ ปวารณา  
 กระทําการไตสวน เร่ิมอนวุาทาธิกรณ ทําโอกาส สืบพยาน โจท และใหการ แตทรงอนุญาต 
 ใหภกิษุทําอยางนั้นแกภกิษณุีได เร่ืองยาน เร่ืองภิกษุอาพาธ เร่ืองยานท่ีลาก เร่ืองการกระทบกระท่ัง     
 แหงยาน เร่ืองนางอัฑฒกาสี เร่ืองภิกษุ สิกขมานา สามเณร สามเณรี เปนทูต เร่ืองทูตเขลา  
 เร่ืองภิกษณุีอยูปา เร่ืองอุบาสกถวายโรงเก็บของ เร่ืองท่ีอยูนวกรรม ไมพอ เร่ืองภิกษณุีตั้งครรภอยู 
 แตลําพังไมได เร่ืองรวมเรือน เร่ืองอาบัติ   หนัก เร่ืองไมบอกลาสิกขา เร่ืองเขารีดเดียรถีย เร่ือง 
 ไมยินดีอภวิาท ปลงผมตัดเล็บ รักษาแผล เร่ืองภิกษณุีนั่งขัดสมาธิ เร่ืองภิกษณุีอาพาธ เร่ืองถาย 
 อุจจาระเร่ืองอาบดวยจุณ เร่ืองดินอบ เร่ืองอาบนํ้าในเรือนไฟ เร่ืองอาบน้ําทวนกระแส   เร่ือง 
 อาบน้ําในท่ีมิใชทา เร่ืองอาบน้ําท่ีทาสําหรับชายอาบ พระนางมหาโคตมีและพระอานนททูลขอโดย 
 แยบคาย บริษทับรรพชาในศาสนาของพระชินเจาครบ ๔   เหลา พระพุทธเจาทรงแสดงขันธกะนีไ้ว  
 เพื่อประโยชนใหเกิดความสังเวช   และความเจริญแหงพระสัทธรรม เหมือนเภสัชสําหรับระงับความ 
กระวนกระวาย ฉะนัน้ แมมาตุคามเหลาอ่ืนท่ีทรงฝกแลวในพระสัทธรรมอยางนี้ พวกเขายอม 
ไปสูสถานอันไมจุติ ซ่ึงไปแลวไมเศราโศกแล ฯ     
                                                          หัวขอประจําขันธกะ จบ     
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                                                                ปญจสติกขันธกะ  
                                        เร่ืองพระมหากัสสปเถระปรารภการทําสังคายนาคร้ังท่ี ๑ 
         [๖๑๔] คร้ังนั้น ทานพระมหากัสสปช้ีแจงแกภกิษุท้ังหลายวา ทานท้ังหลาย คร้ังหนึ่ง 
เราออกจากเมืองปาวาเดินทางไกล ไปเมืองกุสินารากับภกิษุสงฆหมูใหญ    ประมาณ ๕๐๐ รูป  
คร้ังนั้น เราแวะจากทาง นั่งพักอยูท่ีโคนไมแหงหนึ่ง อาชีวก ผูหนึ่ง ถือดอกมณฑารพในเมือง 
กุสินาราเดินทางไกลมาสูเมืองปาวา เราไดเห็น    อาชีวกนั้นเดนิมาแตไกลเทียว คร้ันแลวไดถาม 
อาชีวกนัน้วา ทานทราบขาว พระศาสดาของเราบางหรือ อาชีวกตอบวา ทานขอรับ ผมทราบ  
พระสมณโคดม  ปรินิพพานได ๗ วนัท้ังวนันี้แลว ดอกมณฑารพน้ีผมถือมาจากท่ีปรินพิพานนัน้    
 บรรดาภิกษเุหลานั้น ทานท่ียังไมปราศจากราคะ บางพวกประคองแขนครํ่าครวญ ดุจมีเทาขาดลมลง 
 กล้ิงเกลือกไปมารําพันวา พระผูมีพระภาคเสด็จปรินิพพานเร็วนกั พระสุคตเสด็จปรินิพพานเร็วนกั  
 ดวงตาหายไปจากโลกเร็วนกั สวนพวกท่ี  ปราศจากราคะแลว มีสติสัมปชัญญะ ยอมอดกล้ันได  
 ดวยคิดวา สังขารท้ังหลาย ไมเท่ียง ส่ิงท่ีเท่ียงนั้น จะไดในสังขารนี้แตไหนเลา ทานท้ังหลาย  
 คร้ังนั้น เรา    ไดกลาวกะภิกษุท้ังหลายวา อยาเลยทานท้ังหลาย อยาโศกเศรารํ่าไรเลย ขอนั้น     
 พระผูมีพระภาคไดตรัสบอกไวกอนแลวมิใชหรือวา ความเปนตาง ความเวน ความเปนอยางอ่ืน  
 จากสัตวและสังขารท่ีรักท่ีชอบใจท้ังปวงทีเดียวยอมมี ส่ิงท่ี   เท่ียงนัน้จะไดในสังขารนั้นแตไหน 
 ส่ิงใดเกิดแลว มีแลว อันปจจัยปรุงแตงแลว   ตองมีความแตกสลายเปนธรรมดา ขอท่ีจะปรารถนา 
 วา ส่ิงนั้นอยาไดสลายเลย นีไ้มเปนฐานะท่ีจะมีได คร้ังน้ัน พระสุภัททวุฑฒบรรพชิต นั่งอยู 
 ในบริษัทนัน้ เธอ  ไดกลาวกะภิกษุท้ังหลายวาพอเถิด ทานท้ังหลาย อยาโศกเศรารํ่าไรไปเลย  
 พวกเรา พนไปดีแลวจากพระมหาสมณะนัน้ ดวยวาพวกเราถูกเบียดเบียนวา ส่ิงนี้ควรแกพวก     
 เธอ ส่ิงน้ีไมควรแกพวกเธอ ก็บัดนี้ พวกเราปรารถนาจะทําส่ิงใด ก็ทําส่ิงนั้นได ไมปรารถนา 
 จักทําส่ิงใด กไ็มทําส่ิงนั้น เอาเถิด ทานท้ังหลาย พวกเราจงสังคายนา  พระธรรมและพระวนิัย 
 เถิด ในภายหนาสภาวะมิใชธรรมจักรุงเรือง ธรรมจักเส่ือม  ถอย สภาวะมิใชวินัยจักรุงเรือง  
 วินัยจักเส่ือมถอย ภายหนาอธรรมวาทีบุคคลจะ มีกําลัง ธรรมวาทีบุคคลจักเส่ือมกําลัง อวินยวาที 
 บุคคลจักมีกําลัง วินยวาทีบุคคล จักเส่ือมกําลัง ฯ     
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                                                    สมมติภิกษุ ๕๐๐ รูป    
         [๖๑๕] ภิกษุท้ังหลายกลาววา ถากระนั้น ขอพระเถระ จงคัดเลือกภิกษุ ท้ังหลายเถิด 
ขอรับ คร้ังนั้น ทานพระมหากัสสป จึงคัดเลือกพระอรหนัตได ๕๐๐ รูป    หยอนอยูองคหนึ่ง  
ภิกษุท้ังหลายไดกลาวกะทานพระมหากัสสปวา ทานเจาขา ทาน   พระอานนทนีย้ังเปนเสกขบุคคลอยู 
ก็จริง แตไมลุอํานาจฉันทาคติ โทสาคติ โมหาคติ   ภยาคติและทานไดเรียนพระธรรมและ 
พระวนิัยเปนอันมาก ในสํานกัพระผูมีพระภาค    เพราะเหตุนั้น ขอพระเถระจงคัดเลือกทาน 
พระอานนทเขาดวยเถิด ลําดบันั้น  พระมหากัสสปจึงคัดเลือกทานพระอานนทเขาดวย จึง 
พระเถระท้ังหลายปรึกษากนัวา พวกเราจกัสังคายนาพระธรรมและพระวินยัท่ีไหนดีหนอ คร้ันแลว 
เห็นพรอมกนัวา    พระนครราชคฤห มีโคจรคามมาก มีเสนาสนะเพียงพอ สมควรแทท่ีพวกเรา 
จะอยู   จําพรรษาในพระนครราชคฤห สังคายนาพระธรรมและพระวนิัย ภกิษพุวกอ่ืนไมควรเขา 
จําพรรษาในพระนครราชคฤห    
         คร้ังน้ัน ทานพระมหากัสสปประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุตยิกรรมวาจา วาดังนี้:    
         ทานท้ังหลาย ขอสงฆจงฟงขาพเจา ถาความพรอมพร่ังของสงฆ   ถึงท่ีแลว  
สงฆพึงสมมติภิกษุ ๕๐๐ รูปน้ี ใหจําพรรษาในพระนครราช  คฤห เพื่อสังคายนา 
พระธรรมและพระวนิัย ภิกษพุวกอ่ืนไมพึงจําพรรษาในพระนครราชคฤห นี้เปนญัตติ  
         ทานท้ังหลาย ขอสงฆจงฟงขาพเจา สงฆสมมติภิกษุ ๕๐๐ รูปน้ี ใหจําพรรษา 
ในพระนครราชคฤห เพื่อสังคายนาพระธรรมและพระวนิัย   ภกิษพุวกอื่นไมพึงจําพรรษาใน 
พระนครราชคฤห การสมมติภิกษุ ๕๐๐  รูปนี้ ใหจําพรรษาในพระนครราชคฤห  
เพื่อสังคายนาพระธรรมและ    พระวนิัย ภกิษุพวกอ่ืนไมพึงจําพรรษาในพระนครราชคฤห  
ชอบแกทานผูใด ทานผูนัน้พึงเปนผูนิ่งไมชอบแกทานผูใด ทานผูนัน้พึงพูด   
         สงฆสมมติภิกษ ุ๕๐๐ รูปน้ี ใหจําพรรษาในพระนครราชคฤหเพื่อ    สังคายนา 
พระธรรมและพระวนิัย ภิกษพุวกอ่ืนไมพึงจําพรรษาในพระ  นครราชคฤห ชอบแกสงฆ  
เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไว ดวยอยางนี้ ฯ 
                                         เร่ืองปฏิสังขรณเสนาสนะท่ีชํารุดทรุดโทรม 
         [๖๑๖] คร้ังนั้น พระเถระทั้งหลายไดไปพระนครราชคฤห เพื่อสังคายนา  พระธรรมและ 
พระวนิัย แลวปรึกษากันวา ทานท้ังหลาย พระผูมีพระภาคทรงสรร  เสริญการปฏิสังขรณเสนาสนะท่ี  
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ชํารุดทรุดโทรมไว ถากระไรพวกเราจักปฏิสังขรณ  เสนาสนะท่ีชํารุดทรุดโทรมในเดอืนตน แลวจัก 
ประชุมสังคายนาพระธรรมและพระวนิัยในเดือนทามกลาง คร้ังน้ัน พระเถระไดปฏิสังขรณ 
เสนาสนะท่ีชํารุด ทรุดโทรมในเดือนตน ฯ     
                                                 พระอานนทสําเร็จพระอรหัต  
         [๖๑๗] คร้ังนั้น ทานพระอานนทคิดวา พรุงนี้เปนวนัประชุม ขอท่ีเรายัง เปนเสกข 
บุคคลอยูจะพงึไปสูท่ีประชุมนั้น ไมควรแกเรา จึงยังราตรีเปนสวนมากให ลวงไปดวยกายคตาสติ  
ในเวลาใกลรุงแหงราตรีจึงเอนกายดวยต้ังใจวา จกันอน แต    ศีรษะยังไมทันถึงหมอนและเทายัง 
ไมทันพนจากพื้น ในระหวางนั้น จิตไดหลุดพน   จากอาสวะ เพราะไมถือม่ัน คร้ังนั้น ทาน 
พระอานนทเปนพระอรหนัตไดไปสูท่ีประชุม ฯ    
                                          พระอุบาลีวิสัชนาพระวินัย     
         [๖๑๘] คร้ังนั้น ทานพระมหากัสสปประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติ  กรรมวาจา วาดังนี:้    
                                                ญัตติกรรมวาจา   
         ทานท้ังหลาย ขอสงฆจงฟงขาพเจา ถาความพรอมพร่ังของ  สงฆถึงท่ีแลว 
ขาพเจาจะพึงถามพระวินยักะพระอุบาลี     
          ทานพระอุบาลี ประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:    
                                                ญัตติกรรมวาจา   
         ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ถาความพรอมพรั่งของสงฆ    ถึงท่ีแลว ขาพเจา 
อันทานพระมหากัสสปถามพระวนิัยแลวจะพึงวิสัชนา 
        ลําดับนั้น ทานพระมหากัสสปไดถามทานพระอุบาลีวา ทานอุบาลี ปฐมปารา ชิกสิกขาบท 
พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติท่ีไหน   
         อุ. ในเมืองเวสาลี ขอรับ  
         ม. ทรงปรารภใคร 
         อุ. ทรงปรารภพระสุทิน กลันทบุตร     
         ม. ในเพราะเร่ืองอะไร     
         อุ. ในเพราะเมถุนธรรม      
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         ตอจากนัน้ ทานพระมหากัสสปถามวัตถุ นิทาน บุคคล บัญญัติ อนุบัญญัติ    อาบัติ  
อนาบัติ แหงปฐมปาราชิกสิกขาบทกะทานพระอุบาลี แลวถามตอไปวา ทุติย ปาราชิกสิกขาบท 
พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติท่ีไหน    
         อุ. ในพระนครราชคฤห ขอรับ     
         ม. ทรงปรารภใคร 
         อุ. ทรงปรารภพระธนิยะ กุมภการบุตร   
         ม. ในเพราะเร่ืองอะไร     
         อุ. ในเพราะอทินนาทาน     
         ตอจากนัน้ ทานพระมหากัสสปถามวัตถุ นิทาน บุคคล บัญญัติ อนุบัญญัติ   อาบัติ อนาบัติ  
แหงทุตยิปาราชิกสิกขาบทกะทานพระอุบาลี แลวถามตอไปวา ทาน พระอุบาลี ตติยปาราชิกสิกขาบท  
พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติท่ีไหน 
         อุ. ในพระนครเวสาลี ขอรับ 
         ม. ทรงปรารภใคร 
         อุ. ทรงปรารภภิกษุมากรูปดวยกัน     
         ม. ในเพราะเร่ืองอะไร     
         อุ. ในเพราะมนุสสวิคคหะ   
         ตอจากนัน้ ทานพระมหากัสสปถามวัตถุ นิทาน บุคคล บัญญัติ อนุบัญญัติ   อาบัติ  
อนาบัติ แหงตติยปาราชิกสิกขาบทกะทานพระอุบาลี แลวถามตอไปวา จตุตถปาราชิกสิกขาบท 
พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติท่ีไหน     
         อุ. ในพระนครเวสาลี ขอรับ 
         ม. ทรงปรารภใคร 
         อุ. ทรงปรารภพวกภกิษุจําพรรษาอยูใกลฝงแมน้ําวคัคุมุทา 
         ม. ในเพราะเร่ืองอะไร     
         อุ. ในเพราะอุตตริมนสุสธรรม    
         ตอจากนัน้ ทานพระมหากัสสปถามวัตถุ นิทาน บุคคล บัญญัติ อนุบัญญัติ   อาบัติ  
อนาบัติ แหงจตุตถปาราชิกสิกขาบทกะทานพระอุบาลี แลวถามอุภโตวนิัยโดย อุบายนั้นแล ทาน 
พระอุบาลีผูอันทานพระมหากัสสปถามแลว ถามแลว    ไดวิสัชนาแลว ฯ     
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                                 พระอานนทวิสัชนาพระธรรม  
         [๖๑๙] คร้ังนั้น ทานพระมหากัสสปประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติกรรม   วาจา วาดังนี:้   
                                                ญัตติกรรมวาจา   
         ทานท้ังหลาย ขอสงฆจงฟงขาพเจา ถาความพรอมพร่ังของสงฆ   ถึงท่ีแลว  
ขาพเจาจะพึงถามธรรมกะทานพระอานนท    
         ทานพระอานนท ประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:     
                                                ญัตติกรรมวาจา   
         ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ถาความพรอมพรั่งของสงฆ    ถึงท่ีแลว  
ขาพเจาอันทานพระมหากัสสปถามธรรมแลวจะพึงวิสัชนา     
         คร้ังน้ัน ทานพระมหากัสสปถามทานพระอานนทวา ทานอานนท พรหม ชาลสูตร  
พระผูมีพระภาคตรัสท่ีไหน  
         อา. ตรัสในพระตําหนกัในพระราชอทุยานอัมพลัฏฐิกาในระหวางกรุงราช คฤห และเมือง 
นาลันทาตอกนั ขอรับ  
         ม. ทรงปรารภใคร 
         อา. ทรงปรารภสุปปยปริพาชก และพรหมทัตตมาณพ    
         ลําดับนั้น ทานพระมหากัสสป ไดถามนิทาน และบุคคลแหงพรหมชาลสูตร  กะทาน 
พระอานนท แลวถามตอไปวา ทานอานนทสามัญญผลสูตร พระผูมีพระภาค ตรัสท่ีไหน     
         อา. ท่ีวิหารชีวกัมพวัน เขตกรุงราชคฤห ขอรับ  
         ม. ตรัสกับใคร  
         อา. กับพระเจาอชาตสัตตุ เวเทหิบุตร 
         ลําดับนั้น ทานพระมหากัสสป ถามนิทาน และบุคคลแหงสามัญญผลสูตร กะทานพระ 
อานนท แลวถามตลอดนิกาย ๕ โดยอุบายนั้นแล ทานพระอานนทผูอัน ทานพระมหากัสสปถาม 
แลว ถามแลว ไดวิสัชนาแลว ฯ   
                                                           เร่ืองสิกขาบทเล็กนอย  
         [๖๒๐] คร้ังนั้น ทานพระอานนทไดช้ีแจงตอพระเถระทั้งหลายวา ทาน เจาขา เม่ือจวน 
จะปรินิพพาน พระผูมีพระภาคไดตรัสกะขาพเจาวา ดูกรอานนท เม่ือ เราลวงไป สงฆหวังอยูจะพึง  
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ถอนสิกขาบทเล็กนอยเสียก็ได พระเถระท้ังหลายถามวา   ทานพระอานนท ก็ทานทูลถามพระผูมี 
พระภาคหรือเปลาวา พระพุทธเจาขา สิกขาบทเหลาไหน เปนสิกขาบทเล็กนอย ทานพระอานนท 
ตอบวา ขาพเจาไมไดทูลถามพระ   ผูมีพระภาควา พระพุทธเจาขา ก็สิกขาบทเหลาไหน เปนสิกขาบท 
เล็กนอย   
         พระเถระบางพวกกลาวอยางนีว้า เวนปาราชิก ๔ นอกนั้นเปนสิกขาบท   เล็กนอย  
         พระเถระบางพวกกลาวอยางนีว้า เวนปาราชิก ๔ เวนสังฆาทิเสส ๑๓    นอกนัน้เปน 
สิกขาบทเล็กนอย    
         พระเถระบางพวกกลาวอยางนีว้า เวนปาราชิก ๔ เวนสังฆาทิเสส ๑๓ เวน    อนยิต ๒  
นอกนั้นเปนสิกขาบทเล็กนอย 
         พระเถระบางพวกกลาวอยางนีว้า เวนปาราชิก ๔ เวนสังฆาทิเสส ๑๓ เวน    อนยิต ๒  
เวนนิสสัคคิยปาจิตตีย ๓๐ นอกนั้นเปนสิกขาบทเล็กนอย     
         พระเถระบางพวกกลาวอยางนีว้า เวนปาราชิก ๔ เวนสังฆาทิเสส ๑๓ เวน    อนยิต ๒  
เวนนิสสัคคิยปาจิตตีย ๓๐ เวนปาจิตตีย ๙๒ นอกนั้นเปนสิกขาบทเล็กนอย   
         พระเถระบางพวกกลาวอยางนีว้า เวนปาราชิก ๔ เวนสังฆาทิเสส ๑๓ เวน    อนยิต ๒  
เวนนิสสัคคิยปาจิตตีย ๓๐ เวนปาจิตตีย ๙๒ เวนปาฏิเทสนียะ ๔  นอกนั้นเปนสิกขาบทเล็กนอย ฯ  
                                           เร่ืองไมบัญญัติและไมถอนพระบัญญัติ   
         [๖๒๑] คร้ังนั้น ทานพระมหากัสสปประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติย  กรรมวาจา  
วาดังนี:้    
                                                            ญัตติทุติยกรรมวาจา    
         ทานท้ังหลาย ขอสงฆจงฟงขาพเจา สิกขาบทของพวกเราท่ี  ปรากฏแกคฤหัสถ 
มีอยู แมพวกคฤหัสถก็รูวา ส่ิงน้ีควรแกพระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตร ส่ิงนี้ไมควร  
ถาพวกเราจกัถอนสิกขาบทเล็กนอย เสีย จักมีผูกลาววา พระสมณโคดมบัญญัติสิกขาบท 
แกสาวกท้ังหลาย    เปนกาลชั่วคราว พระศาสดาของพระสมณะเหลานี้ยังดํารงอยูตราบใด 
 สาวกเหลานีย้งัศึกษาในสิกขาบทท้ังหลายตราบน้ัน เพราะเหตุท่ีพระศาสดาของพระ 
 สมณะเหลานีป้รินิพพานแลว พระสมณะเหลานี้จึงไมศึกษาในสิกขาบทท้ังหลายใน 
 บัดนี้ ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงท่ีแลว  สงฆไมพึงบัญญัติส่ิงท่ีไมทรงบัญญัติไมพึง  
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 ถอนพระบัญญัติท่ีทรงบัญญัติไวแลว พึงสมาทานประพฤติ ในสิกขาบทท้ังหลายตามท่ี 
ทรงบัญญัติแลว   นี้เปนญัตติ   
         ทานท้ังหลาย ขอสงฆจงฟงขาพเจา สิกขาบทของพวกเราท่ี   ปรากฏแกคฤหัสถ 
มีอยู แมพวกคฤหัสถก็รูวา ส่ิงน้ีควรแกพระสมณะเช้ือ สายพระศากยบุตร ส่ิงนี้ไมควร 
ถาพวกเราจกัถอนสิกขาบทเล็กนอยเสีย  จักมีผูกลาววา พระสมณโคดมบัญญัติสิกขาบท 
แกสาวกท้ังหลายเปนกาล  ช่ัวคราว พระศาสดาของพระสมณะเหลานี้ยังดํารงอยูตราบใด  
สาวก   เหลานีย้ังศึกษาในสิกขาบทท้ังหลายตราบน้ัน เพราะเหตุท่ีพระศาสดา   ของพระ 
สมณะเหลานีป้รินิพพานแลว พระสมณะเหลานี้จึงไมศึกษาในสิกขาบทท้ังหลายใน 
บัดนี้ สงฆไมบัญญัติส่ิงท่ีไมทรงบัญญัติ ไมถอนพระ  บัญญัติท่ีทรงบัญญัติแลว สมาทาน 
ประพฤติในสิกขาบทท้ังหลายตามท่ี    ทรงบัญญัติไวแลว การไมบัญญัติส่ิงท่ีไมทรงบัญญัติ  
ไมถอนพระบัญญัติ  ท่ีทรงบัญญัติไวแลว สมาทานประพฤติในสิกขาบทท้ังหลายตามท่ี 
ทรงบัญญัติแลว ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด   ทานผูนัน้ 
พึงพูด   
          สงฆไมบัญญัติส่ิงท่ีทรงบัญญัติ ไมถอนพระบัญญัติตามท่ีทรง  บัญญัติแลว  
สมาทานประพฤติในสิกขาบทท้ังหลายตามท่ีทรงบัญญัติ แลว ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึง 
นิ่ง ขาพเจาทรงความน้ีไว ดวย  อยางนี้ ฯ     
                                                ปรับอาบัติทุกกฏแกพระอานนท    
         [๖๒๒] คร้ังนั้น พระเถระท้ังหลายไดกลาวกะทานพระอานนทวา ทาน   อานนท ขอท่ี 
ทานไมทูลถามพระผูมีพระภาควา พระพทุธเจาขา ก็สิกขาบท  เหลาไหน เปนสิกขาบทเล็กนอย 
นี่เปนอาบัติทุกกฏแกทาน ทานจงแสดงอาบัติ   ทุกกฏนัน้ 
         ทานพระอานนทกลาววา ทานเจาขา เพราะระลึกไมได ขาพเจาจึงมิได  ทูลถามพระผูมี 
พระภาควา พระพุทธเจาขา สิกขาบทเหลาไหน เปนสิกขาบท    เล็กนอย ขาพเจาไมเห็นเหตุท่ี 
ไมไดทูลถามนั้นวาเปนอาบัติทุกกฏ แตเพราะเช่ือ ทานท้ังหลาย ขาพเจายอมแสดงอาบัติทุกกฏนั้น  
         พระเถระท้ังหลายกลาวตอไปวา ทานอานนท ขอท่ีทานเหยียบผาวัสสิก    สาฎกของพระ 
ผูมีพระภาคเยบ็ แมนี้ก็เปนอาบัติทุกกฏแกทาน ทานจงแสดงอาบัติ ทุกกฏนั้น  
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         ทานพระอานนทกลาววา ทานเจาขา ขาพเจาเหยียบผาวัสสิกสาฎกของ พระผูมีพระภาค 
เย็บโดยมิไดเคารพก็หามิได ขาพเจาไมเห็นเหตุท่ีเหยยีบนัน้ วา   เปนอาบัติทุกกฏ แตเพราะเช่ือ 
ทานท้ังหลาย ขาพเจายอมแสดงอาบัติทุกกฏนั้น   
         พระเถระท้ังหลายกลาวตอไปวา ทานอานนท ขอท่ีทานใหมาตุคามถวาย บังคมพระสรีระ 
ของพระผูมีพระภาคกอน พระสรีระของพระผูมีพระภาคเปอนน้ําตา ของพวกนางผูรองไหอยู แมนี ้
ก็เปนอาบัติทุกกฏแกทาน ทานจงแสดงอาบัติ    ทุกกฏนัน้ 
         ทานพระอานนทกลาววา ทานเจาขา ขาพเจาคิดวามาตุคามเหลานีอ้ยาได    อยูจนเวลา 
พลบคํ่า จึงใหพวกมาตุคามถวายบังคมพระสรีระของพระผูมีพระภาคกอน  ขาพเจาไมเห็นเหตุท่ีให 
มาตุคามถวายบังคมพระสรีระของพระผูมีพระภาคนัน้ วาเปน  อาบัติทุกกฏ แตเพราะเช่ือทาน 
ท้ังหลาย ขาพเจายอมแสดงอาบัตินั้น  
         พระเถระท้ังหลายกลาวตอไปวา ทานอานนท ขอท่ีเม่ือพระผูมีพระภาค   ทรงทํานิมิตอันหยาบ  
กระทําโอภาสอันหยาบอยู ทานไมทูลออนวอนพระผูมีพระภาค    วา ขอพระผูมีพระภาค จงทรงดํารง 
อยู ตลอดกัป ขอพระสุคตจงทรงดํารงอยูตลอดกัป เพื่อประโยชนแกชนมาก เพื่อความสุขแก 
ชนมาก เพื่ออนุเคราะห    สัตวโลก เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุข แกเทวดาและมนุษย   
 ท้ังหลาย แมนี้ ก็เปนอาบัตทุิกกฏแกทาน ทานจงแสดงอาบัติทุกกฏนั้น    
         ทานพระอานนทกลาววา ทานเจาขา ขาพเจาถูกมารดลใจ จึงไมไดทูล ออนวอนพระผูมี 
พระภาควา ขอพระผูมีพระภาคจงทรงดํารงอยูตลอดกัป ขอพระ  สุคตจงทรงดํารงอยูตลอดกัป เพือ่ 
ประโยชนแกชนมาก เพื่อความสุขแกชนมาก  เพื่ออนุเคราะหแกสัตวโลก เพื่อประโยชน เพื่อ 
เกื้อกูล เพื่อความสุขแกเทวดาและมนุษยท้ังหลาย ขาพเจาไมเห็นเหตุนัน้วาเปนอาบัตทุิกกฏ แต 
เพราะเช่ือทาน   ท้ังหลาย ขาพเจายอมแสดงอาบัติทุกกฏนั้น 
         พระเถระท้ังหลายกลาวตอไปวา ทานอานนท ขอท่ีทานไดทําการขวนขวาย   ใหมาตุคาม 
บวชในพระธรรมวินัย ท่ีพระตถาคตทรงประกาศแลว แมนี้ก็เปน    อาบัติทุกกฏแกทาน ทานจงแสดง 
อาบัติทุกกฏนัน้ 
         ทานพระอานนทกลาววา ทานเจาขา ขาพเจาทําการขวนขวายใหมาตุ  คามบวชในพระธรรม 
วินัยท่ีพระตถาคตทรงประกาศแลวดวยคิดวาพระนางมหาปชา  บดีโคตมีนี้ เปนพระเจาแมน้ําของ 
พระผูมีพระภาค เปนผูประคับประคอง เล้ียงดู    ทรงประทานขีรธาราแกพระผูมีพระภาคเม่ือพระ  
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พุทธมารดาทิวงคต ไดยังพระ ผูมีพระภาคใหเสวยถัญญธารา ขาพเจาไมเห็นเหตุนั้นวาเปนอาบัต ิ
ทุกกฏ แตเพราะ  เช่ือทานทัง้หลาย ขาพเจายอมแสดงอาบัติทุกกฏนั้น ฯ     
                                                           เร่ืองพระปุราณเถระ     
         [๖๒๓] สมัยนั้น ทานพระปุราณะเท่ียวจาริกในชนบททักขิณาคิรี พรอม   ดวยภกิษุสงฆ 
หมูใหญประมาณ ๕๐๐ รูป คราวเม่ือพระเถระท้ังหลายสังคายนา  พระธรรมและพระวนิัยเสร็จแลว  
ไดพักอยูในชนบททักขิณาคิรีตามเถราภิรมย แลว  เขาไปหาพระเถระท้ังหลาย ท่ีพระวิหารเวฬวุัน  
อันเปนสถานที่พระราชทานเหยื่อ   แกกระแต เขตพระนครราชคฤห แลวไดกลาวสัมโมทนียะกับ 
พระเถระท้ังหลาย    แลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง พระเถระท้ังหลายไดกลาวกะทานพระปุราณะผูนั่ง    
 ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งวาทานปุราณะพระเถระท้ังหลายไดสังคายนาพระธรรมและพระ วินยัแลว  
 ทานจงรับรูพระธรรมและพระวินยันัน้ท่ีพระเถระท้ังหลายสังคายนาแลว 
         ทานพระปุราณะกลาววา ทานท้ังหลาย พระเถระท้ังหลาย สังคายนา พระธรรมและ 
พระวนิัยเรียบรอยแลวหรือ แตวา ขาพเจาไดฟง ไดรับมาเฉพาะ  พระพักตรพระผูมีพระภาคดวย 
ประการใด จักทรงไวดวยประการนั้น ฯ    
         [๖๒๔] คร้ังนั้น ทานพระอานนทไดกลาวกะพระเถระท้ังหลายวา ทาน   เจาขา เม่ือจวน 
เสด็จปรินิพพาน พระผูมีพระภาคตรัสกะขาพเจาอยางนี้วา ดูกร อานนท ถาเชนนั้น เม่ือเราลวง 
ไปแลว สงฆจงลงพรหมทัณฑแกภิกษุฉันนะ  
         พระเถระท้ังหลายกลาววา ทานอานนท ทานทูลถามพระผูมีพระภาคหรือ วา พระพุทธเจาขา  
ก็พรหมทัณฑเปนอยางไร    
         พระอานนทตอบวา ทานเจาขา ขาพเจาทูลถามพระผูมีพระภาคแลววา  พรหมทัณฑเปน 
อยางไร พระพุทธเจาขา พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท  ภิกษุฉันนะพึงพดูตามปรารถนา 
ภิกษุท้ังหลาย ไมพึงวากลาว ไมพึงส่ังสอน ไม  พึงพรํ่าสอนภิกษุฉันนะ     
         ทานพระเถระท้ังหลายกลาววา ทานอานนท ถาเชนนั้น ทานนั้นแหละจง ลงพรหมทัณฑ 
แกพระฉันนะ   
         พระอานนทปรึกษาวา ทานเจาขา ขาพเจาจะลงพรหมทัณฑแกพระฉันนะ  ไดอยางไร เพราะ 
เธอดุราย หยาบคาย  
         พระเถระท้ังหลายกลาววา ทานอานนท ถาเชนนั้น ทานจงไปกับภิกษุ  หลายๆ รูป ทาน 
พระอานนทรับเถระบัญชาแลวโดยสารเรือไป พรอมกับภิกษหุมูใหญประมาณ ๕๐๐ รูป ถึงเมือง 
โกสัมพี ลงจากเรือแลวไดนัง่ ณ โคนไม  แหงหนึ่งใกลพระราชอุทยานของพระเจาอุเทน ฯ    
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                                                    เร่ืองพระเจาอุเทน    
         [๖๒๕] คร้ังนั้น พระเจาอุเทนกับพระมเหสี ประทับอยูในพระราช อุทยานพรอมดวย 
ขาราชบริพาร พระมเหสีของพระเจาอุเทนไดสดับขาววา พระ  คุณเจาอานนท อาจารยของพวกเรา 
นั่งอยูท่ีโคนไมแหงหนึ่งใกลพระราชอุทยาน  จึงกราบทูลพระเจาอุเทนวา ขอเดชะ ขาววา  
พระคุณเจาอานนท อาจารยของ  พวกหมอมฉัน นั่งอยูท่ีโคนไมแหงหนึ่งใกลพระราชอุทยาน พวก 
หมอมฉัน    ปรารถนาจะไปเยี่ยมพระคุณเจาอานนท พระเจาขา พระเจาอุเทนตรัสวา ถาเชนนั้น    
 พวกเธอจงเยีย่มพระสมณะอานนทเถิด    
         ลําดับนั้น พระมเหสีของพระเจาอุเทน ไดเขาไปหาทานพระอานนท  แลวถวายอภิวาท  
นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง ทานพระอานนทช้ีแจงใหพระมเหสี   ของพระเจาอุเทนผูนั่ง ณ ท่ีควร 
สวนขางหนึ่ง เห็นแจง สมาทาน อาจหาญ   ราเริงดวยธรรมีกถา 
         คร้ังน้ัน พระมเหสีของพระเจาอุเทนอันทานพระอานนทช้ีแจงใหเห็นแจง  สมาทาน  
อาจหาญ ราเริง ดวยธรรมีกถา แลวไดถวายผาหม ๕๐๐ ผืน แก ทานพระอานนท คร้ันช่ืนชม 
ยินดภีาษิตของทานพระอานนทแลวลุกจากอาสนะ    ถวายอภวิาท ทําประทักษณิ แลวเขาไปเฝา 
พระเจาอุเทน ฯ    
         [๖๒๖] คร้ังนั้น พระเจาอุเทนไดทอดพระเนตรเห็นพระมเหสีเสดจ็มา แตไกลเทียว 
คร้ันแลว ไดตรัสถามวา พวกเธอเยีย่มพระสมณะอานนทแลวหรือ 
         พระมเหสีกราบทูลวา พวกหมอมฉันไดเยีย่มพระคุณเจาอานนทแลว พระเจาขา     
         อุ. พวกเธอไดถวายอะไร แกพระสมณะอานนทบาง   
         ม. พวกหมอมฉันไดถวายผาหม ๕๐๐ ผืน แกพระคุณเจาอานนทพระเจาขา     
         พระเจาอุเทนทรงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระสมณะอานนท จึงรับจีวรมาก 
ถึงเพียงนั้น พระสมณะอานนทจักทําการคาขายผา หรือจกัตั้งรานคา  แลวเสด็จเขาไปหาทาน 
พระอานนท ทรงปราศรัยกับทานพระอานนท คร้ันผานการ ปราศรัยพอใหระลึกถึงกนัแลว ประทับ 
นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง แลวตรัสถามวาทานพระอานนท มเหสีของขาพเจามาหาหรือ  
         อา. พระมเหสีของพระองคมาหา มหาบพิตร     
         อุ. ก็พระนางไดถวายอะไร แกทานพระอานนทบาง 
         อา. ไดถวายผาหมแกอาตมภาพ ๕๐๐ ผืน มหาบพิตร 
         อุ. ก็ทานพระอานนทจกัทําอะไรกะจีวรมากมายเพียงนั้น  
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         อา. อาตมภาพจกัแจกใหแกภิกษุท้ังหลาย ท่ีมีจีวรครํ่าครา มหาบพิตร  
         อุ. ทานพระอานนท กท็านจักทําอยางไรกะจีวรท่ีเกาครํ่าเหลานั้นตอไป   
         อา. อาตมภาพจกัทําผาเหลานั้นใหเปนผาดาดเพดาน มหาบพิตร     
         อุ. ทานพระอานนท ทานจักทําอยางไรกะผาดาดเพดานเกาเหลานัน้     
         อา. อาตมภาพจกัทําผาเหลานั้นใหเปนผาปูฟูก  
         อุ. ทานพระอานนท ทานจักทําอยางไรกะผาปูฟูกท่ีเกาเหลานัน้     
         อา. อาตมภาพจกัทําผาเหลานั้นใหเปนผาปูพื้น มหาบพิตร  
         อุ. ทานพระอานนท ทานจักทําอยางไรกะผาปูพื้นท่ีเกาเหลานัน้    
         อา. อาตมภาพจกัทําผาเหลานั้นใหเปนผาเช็ดเทา มหาบพิตร     
         อุ. ทานพระอานนท ทานจักทําอยางไรกะผาเช็ดเทาท่ีเกาเหลานัน้  
         อา. อาตมภาพจกัทําผาเหลานั้นใหเปนผาเช็ดธุลี มหาบพิตร     
         อุ. ทานพระอานนท ทานจักทําอยางไรกะผาเช็ดธุลีท่ีเกาเหลานัน้  
         อา. อาตมภาพจกัโขลกผาเหลานั้น ขยํากับโคลนแลวฉาบทาฝา มหา   บพิตร    
         คร้ังน้ัน พระเจาอุเทนทรงพระดําริวา พระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตร ท้ังหลายนําผาไป 
แยบคายดี ไมเก็บผาเขาเรือนคลัง แลวถวายผาจํานวน ๕๐๐ ผืน   แมอ่ืนอีกแกทานพระอานนท  
ก็ในคราวนี้บริขารคือจีวรบังเกิดแกทานพระอานนท เปนคร้ังแรก คือผา ๑๐๐๐ ผืน เกิดข้ึนแลว ฯ  
                                                         ลงพรหมทัณฑ    
         [๖๒๗] คร้ังนั้น ทานพระอานนทเขาไปยังวดัโฆสิตาราม คร้ันแลว   นั่งบนอาสนะท่ีเขา 
ปูลาดไว ทานพระฉันนะเขาไปหาทานพระอานนทอภิวาทแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ทาน 
พระอานนทไดกลาวกะทานพระฉันนะผูนัง่ ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งวา ทานฉันนะ สงฆลงพรหมทัณฑ 
แกทานแลว ฯ  
         ฉ. ทานพระอานนท กพ็รหมทัณฑเปนอยางไร 
         อา. ทานฉันนะ ทานปรารถนาจะพูดคําใด พึงพดูคํานั้น ภกิษุท้ังหลาย   ไมพึงวากลาว  
ไมพึงตักเตือน ไมพึงพรํ่าสอนทาน    
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         ฉ. ทานพระอานนท ดวยเหตุเพยีงท่ีภิกษุท้ังหลายไมวากลาว ไมตักเตือน ไมพรํ่าสอน 
ขาพเจานี้ เปนอันสงฆกําจัดขาพเจาแลวมิใชหรือ แลวสลบลมลง   ณ ท่ีนั้นเอง   
         ตอมา ทานพระฉันนะ อึดอัด ระอา รังเกียจอยูดวยพรหมทัณฑ จงึหลีกออกอยูแต 
ผูเดียว ไมประมาท มีเพียร มีตนสงไปอยู ไมนานเทาไรนกั ได ทําใหแจงซ่ึงคุณพิเศษอันยอดเยี่ยม  
เปนท่ีสุดพรหมจรรย ท่ีกุลบุตรท้ังหลายออก  จากเรือนบวชโดยชอบตองประสงค ดวยปญญาอันยิง่  
ดวยตนเองในปจจุบันนีแ้หละ   เขาถึงอยูแลว ไดรูชัดแลววา ชาติส้ินแลว พรหมจรรยอยูจบแลว 
กิจท่ีควรทํา   ไดทําเสร็จแลว กิจอ่ืนอีกเพือ่ความเปนอยางนี้ไมมี    
         ก็แล ทานพระฉันนะไดเปนพระอรหันตรูปหนึ่ง บรรดาพระอรหันต  ท้ังหลาย คร้ันทาน 
พระฉันนะบรรลุพระอรหัตแลว เขาไปหาทานพระอานนทแลว กลาววา ทานพระอานนท ขอทาน 
จงระงับพรหมทัณฑแกผมในบัดนี้เถิด   
         ทานพระอานนทกลาววา ทานฉันนะ เม่ือใด ทานทําใหแจงซ่ึงพระอรหัต   แลว เม่ือนั้น 
พรหมทัณฑของทานก็ระงับแลว ฯ  
         [๖๒๘] ก็ในการสังคายนาพระวินยันี้ มีภิกษุ ๕๐๐ รูป ไมหยอนไมเกิน เพราะฉะน้ัน  
การสังคายนาพระวินัยคร้ังนี ้บัณฑิตจึงเรียกวา แจง ๕๐๐ ดังนี้แล ฯ    
                                                 ปญจสติกขันธกะ ท่ี ๑๑ จบ 
                                                  ในขันธกะนี้มี ๒๓ เร่ือง 
                                                         ______________________________ 
                                                    หัวขอประจําขันธกะ     
         [๖๒๙] เร่ืองเม่ือพระสัมพุทธปรินิพพานแลว พระเถระช่ือกัสสปผูรักษา  พระสัทธรรม  
ไดช้ีแจงกะหมูภิกษุถึงถอยคําท่ีพระสุภัททะกลาวหม่ินพระธรรมวินัย  เม่ือเดินทางไกลจากเมืองปาวา 
พวกเราจักสังคายนาพระสัทธรรม ในภายหนาอธรรมจักรุงเรือง เร่ืองเลือกสรรภิกษุ ๕๐๐ รูป 
หยอนหน่ึง เร่ืองเลือกพระอานนท    เร่ืองอยูใกลถํ้าอันอุดมเพื่อทําสังคายนาพระธรรมวินัย เร่ืองถาม 
วินัยกะพระอุบาลี   เร่ืองถามพระสูตรกะพระอานนทผูฉลาด เร่ืองพระสาวกของพระชินะเจาไดทํา  
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สัง    
 คายนาพระไตรปฎก เร่ืองอาบัติเล็กนอยตางๆ เร่ืองปฏิบัติตามพระบัญญัติ เร่ืองไมทูลถาม 
 เร่ืองเหยยีบ เร่ืองใหไหว เร่ืองไมทูลขอ เร่ืองใหมาตุคามบวช เร่ืองขาพเจายอมรับอาบัติทุกกฏ 
 เพราะเช่ือทานทั้งหลาย เร่ืองพระปุราณะ เร่ือง  พรหมทัณฑ เร่ืองพระมเหสีกับพระเจาอุเทน  
 เร่ืองผามาก เร่ืองผาเกา เร่ืองผา   ดาดเพดาน เร่ืองผาปูฟูก เร่ืองผาลาดพื้น เร่ืองผาเช็ดเทา เร่ือง 
 ผาเช็ดธุลี   เร่ืองผาขยํากับโคลน เร่ืองผา ๑๐๐๐ ผืนเกิดแกพระอานนทเปนคร้ังแรก เร่ืองพระฉันนะ 
 ถูกลงพรหมทัณฑไดบรรลุสัจจะ ๔ พระเถระผูเช่ียวชาญ ๕๐๐ รูป  ฉะนั้น จึงเรียกวาแจง ๕๐๐ ฯ   
                                                          หัวขอประจําขันธกะ จบ     
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                                                                สัตตสติกขันธกะ  
         เร่ืองพระวัชชีบุตรแสดงวัตถุ ๑๐ ประการ   
         [๖๓๐] กโ็ดยสมัยนัน้แล เม่ือพระผูมีพระภาคเสดจ็ปรินิพพานลวงได   ๑๐๐ ป พวก 
พระวัชชีบุตรชาวเมืองเวสาลี แสดงวัตถุ ๑๐ ประการในเมืองเวสาลี วาดังนี้:    
         ๑. เก็บเกลือไวในเขนงฉัน ควร  
         ๒. ฉันอาหารในเวลาบาย ลวงสององคุลี ควร 
         ๓. เขาบานฉันอาหารเปนอนติริตตะ ควร    
         ๔. อาวาสมีสีมาเดียวกนั ทําอุโบสถตางๆ กัน ควร 
         ๕. เวลาทําสังฆกรรม ภิกษุมาไมพรอมกันทํากอนได ภกิษุมาทีหลังจึง   บอกขออนุมัติ ควร    
         ๖. การประพฤติตามอยาง ท่ีอุปชฌายและอาจารยประพฤติมาแลว ควร    
         ๗. ฉันนมสดท่ีแปรแลว แตยังไมเปนนมสม ควร  
         ๘. ดื่มสุราออน ควร 
         ๙. ใชผานิสีทนะไมมีชาย ควร  
         ๑๐. รับทองและเงิน ควร ฯ  
                                                  เร่ืองพระยสกากัณฑกบุตร  
         [๖๓๑] สมัยนั้น ทานพระยสกากัณฑกบุตรเท่ียวจาริกในวัชชีชนบทถึง   พระนครเวสาลี  
ขาววา ทานพระยสกากณัฑกบุตรพักอยูท่ีกูฏาคารศาลาปามหาวัน    เขตพระนครเวสาลีนั้น ฯ    
         [๖๓๒] สมัยนั้น พวกพระวัชชีบุตรชาวเมืองเวสาลี ถึงวันอุโบสถ  เอาถาดทองสัมฤทธ์ิ 
ตักน้ําเต็มต้ังไว ในทามกลางภิกษุสงฆ กลาวแนะนําอุบาสกอุบา    สิกาชาวเมืองเวสาลี ท่ีมา 
ประชุมกันอยางนี้วา ทานท้ังหลายจงถวายรูปยะแกสงฆ   กหาปณะหนึง่ก็ได กึ่งกหาปณะก็ได  
บาทหนึ่งกไ็ด มาสกหนึ่งกไ็ด สงฆจักมี    กรณียะดวยบริขาร เม่ือพระวัชชีบุตรกลาวอยางนี้แลว 
ทานพระยสกากัณฑบุตรจึง กลาวกะอุบาสกอุบาสิกาชาวเมืองเวสาลีวา ทานท้ังหลาย พวกทาน 
อยาไดถวาย รูปยะแกสงฆ กหาปณะหน่ึงก็ตาม กึ่งกหาปณะก็ตาม บาทหน่ึงก็ตาม มาสกหน่ึง ก็ตาม   
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ทองและเงินไมควรแกสมณะเช้ือสายพระศากยบุตร พระสมณะเช้ือสาย พระศากยบุตรไม 
ยินดีทองและเงิน พระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตรไมรับทองและ  เงิน พระสมณะเช้ือสาย 
พระศากยบุตร มีแกวและทองวางเสียแลว ปราศจาก  ทองและเงิน อุบาสกอุบาสิกาชาวเมืองเวสาลี  
แมอันทานพระยสกากัณฑกบุตร    กลาวอยูอยางนี้ ก็ยังขืนถวายรูปยะแกสงฆ กหาปณะหนึ่งบาง  
กึ่งกหาปณะบาง บาทหนึ่งบาง มาสกหนึ่งบาง    
         คร้ันลวงราตรีนั้นแลว พวกพระวัชชีบุตรชาวเมืองเวสาลี ไดจัดสวนแบง   เงินนั้นตาม 
จํานวนภกิษแุลว ไดกลาวกะทานพระยสกากัณฑกบุตรวา ทานพระยส เงินจํานวนนี้เปนสวนของ 
ทาน ทานพระยสกลาววา ทานท้ังหลาย ฉันไมมีสวนเงินฉันไมยินดีเงิน ฯ   
         [๖๓๓] คร้ังนั้น พวกพระวัชชีบุตรชาวเมืองเวสาลีกลาววา ทานท้ังหลาย   พระยสกา 
กัณฑกบุตรนี้ ดา บริภาษ อุบาสกอุบาสิกา ผูมีศรัทธาเล่ือมใส ทําให    เขาไมเล่ือมใส เอาละ  
พวกเราจะลงปฏิสารณียกรรมแกทาน แลวไดลงปฏิสารณีย    กรรมแกพระยสกากัณฑกบุตรนั้น  
         คร้ังน้ัน ทานพระยสกากัณฑกบุตร ไดกลาวกะพวกพระวัชชีบุตรชาวเมือง เวสาลีวา  
ทานท้ังหลาย พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติไววา สงฆพึงใหพระอนุทูต  แกภกิษุผูถูกลงปฏิสารณียกรรม  
ขอพวกเธอจงใหพระอนุทูตแกฉัน จึงพวกพระ วัชชีบุตรชาวเมืองเวสาลีไดสมมติภิกษุรูปหนึ่ง 
ใหเปนอนุทูต แกทานพระยสกา กัณฑกบุตร     
         ตอมา ทานพระยสกากณัฑกบุตร พรอมดวยพระอนุทูตพากันเขาไป    สูพระนครเวสาลี  
แลวช้ีแจงแกอุบาสกอุบาสิกาชาวเมืองเวสาลีวา อาตมาผูกลาว ส่ิงไมเปนธรรม วาไมเปนธรรม 
ส่ิงเปนธรรม วาเปนธรรม ส่ิงไมเปนวนิัย   วาไมเปนวินยั ส่ิงเปนวินยั วาเปนวินยั เขาหาวาดา  
บริภาษทานอุบาสกอุบาสิกา ผูมีศรัทธาเล่ือมใส ทําใหไมเล่ือมใส ฯ  
                                  เคร่ืองเศราหมองของพระจันทรพระอาทิตย ๔ อยาง   
         [๖๓๔] พระยสกากัณฑกบุตรกลาวตอไปวา ทานท้ังหลาย สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาค 
ประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี เขต พระนครสาวัตถี ณ ท่ีนัน้แล  
พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย พระจันทรพระอาทิตยเศราหมอง 
เพราะเคร่ืองเศราหมอง ๔ ประการนี้    จึงไมแผดแสง ไมสวาง ไมรุงเรือง เคร่ืองเศราหมอง ๔  
ประการเปนไฉน ดูกร   ภกิษุท้ังหลาย  
         ๑. พระจนัทร พระอาทิตย เศราหมองเพราะเคร่ืองเศราหมอง คือ หมอก  จึงไมแผดแสง  
ไมสวาง ไมรุงเรือง  
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         ๒. พระจันทร พระอาทิตย เศราหมองเพราะเคร่ืองเศราหมอง คือ น้ําคาง    จึงไม 
แผดแสง ไมสวาง ไมรุงเรือง 
         ๓. พระจันทร พระอาทิตย เศราหมองเพราะเคร่ืองเศราหมอง คือ  ละอองควัน จงึไม 
แผดแสง ไมสวาง ไมรุงเรือง 
         ๔. พระจันทร พระอาทิตย เศราหมองเพราะเคร่ืองเศราหมอง คืออสุรินทราหู จึงไม 
แผดแสง ไมสวาง ไมรุงเรือง    
         ดูกรภกิษุท้ังหลาย พระจันทร พระอาทิตย เศราหมองเพราะเคร่ืองเศรา  หมอง ๔ ประการ 
นี้แล จึงไมแผดแสง ไมสวาง ไมรุงเรือง ฉันใด     
                                        เคร่ืองเศราหมองของสมณพราหมณ ๔ อยาง    
         ดูกรภกิษุท้ังหลาย สมณพราหมณพวกหนึ่ง เศราหมองเพราะเคร่ืองเศรา  หมอง ๔ ประการ 
นี้ จึงไมมีสงา ไมผองใส ไมไพโรจน เคร่ืองเศราหมอง ๔ ประการ เปนไฉน 
         ๑. ดูกรภกิษุท้ังหลาย มีสมณพราหมณพวกหนึ่ง ดืม่สุรา ดื่มเมรัย   ไมงดเวนจากการดื่ม 
สุราเมรัย นี้เปนเคร่ืองเศราหมองของสมณพราหมณขอท่ีหนึ่ง    ซ่ึงเปนเหตุใหสมณพราหมณ 
พวกหนึ่งเศราหมอง ไมมีสงา ไมผองใส ไมไพโรจน  
         ๒. อนึ่ง สมณพราหมณพวกหนึ่งเสพเมถุนธรรม ไมงดเวนจากเมถุน  ธรรม นี้เปน 
เคร่ืองเศราหมองของสมณพราหมณขอท่ีสอง ซ่ึงเปนเหตุใหสมณ  พราหมณพวกหนึง่ เศราหมอง  
ไมมีสงา ไมผองใส ไมไพโรจน   
         ๓. อนึ่ง สมณพราหมณพวกหนึ่งยนิดีทองและเงิน ไมงดเวนจากการ  รับทองและเงิน  
นี้เปนเคร่ืองเศราหมองของสมณพราหมณขอท่ีสาม ซ่ึงเปนเหตุ ใหสมณพราหมณพวกหนึ่ง เศรา 
หมอง ไมมีสงา ไมผองใส ไมไพโรจน   
         ๔. อนึ่ง สมณพราหมณพวกหนึ่งเล้ียงชีวิตโดยมิจฉาชีพ ไมงดเวนจาก   มิจฉาชีพ นี้เปน 
เคร่ืองเศราหมองของสมณพราหมณขอท่ีส่ี ซ่ึงเปนเหตุใหสมณ พราหมณพวกหนึ่ง เศราหมอง 
ไมมีสงา ไมผองใส ไมไพโรจน   
         ดูกรภกิษุท้ังหลาย สมณพราหมณพวกหนึ่งเศราหมองเพราะเคร่ืองเศรา  หมอง ๔ ประการ 
นี้แล จึงไมมีสงา ไมผองใส ไมไพโรจน ฉันนั้น ทานท้ังหลาย  พระผูมีพระภาคไดตรัสคํานี้  
คร้ันแลวพระสุคตผูศาสดาไดตรัสประพันธคาถา มีเนื้อความ วาดังนี้:   
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         [๖๓๕] สมณพราหมณเศราหมอง เพราะราคะและโทสะ เปนคนอันอวิชชา 
         หุมหอ เพลิดเพลิน รูปท่ีนารัก เปนคนไมรู พวกหนึ่ง  ดื่มสุราเมรัย 
         พวกหนึง่เสพเมถุน พวกหนึ่งยินดเีงินและทอง   พวกหนึ่งเปนอยูโดยมิจฉาชีพ 
         เคร่ืองเศราหมองเหลานี้ พระ   พุทธเจาผูเปนเผาพนัธุ แหงพระราชาผูสูงศักดิ์ 
         ตรัสวา เปนเหตุ    ใหสมณพราหมณพวกหนึ่งเศราหมอง ไมมีสงา ไมผองใส    
          ไมบริสุทธ์ิ มีกิเลสธุลีดุจมฤค ถูกความมืดรัดรึง เปนทาส    ตัณหา พรอมดวย 
          กิเลส เคร่ืองนําไปสูภพ ยอมเพิ่มพูนสถาน    ท้ิงซากศพใหมาก ยอมถือเอา 
          ภพใหมตอไป ฯ     
         [๖๓๖] ขาพเจาผูมีวาทะอยางนีก้ลาวส่ิงไมเปนธรรม วาไมเปนธรรม    ส่ิงเปนธรรม 
วาเปนธรรม ส่ิงไมเปนวนิัย วาไมเปนวนิัย ส่ิงเปนวินยั วาเปน วินยั เขาหาวา ดา บริภาษ  
อุบาสกอุบาสิกา ผูมีศรัทธาเล่ือมใส ทําใหไม เล่ือมใส ฯ     
                                          เร่ืองนายบานช่ือมณีจฬูกะ    
         [๖๓๗] ทานท้ังหลาย สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูท่ีเวฬวุัน  วิหาร อันเปน 
สถานท่ีพระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห คร้ังนั้น  ชนท้ังหลายน่ังประชุมกัน 
ในราชบริษัท ภายในราชสํานัก ไดยกถอยคํานี้ข้ึนสนทนา   ในระหวางวา ทองและเงินยอมควร 
แกพระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตร พระสมณะ   เช้ือสายพระศากยบุตรยอมยินดีทองและเงิน 
พระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตรยอมรับทองและเงิน กค็ราวนั้น นายบานช่ือมณีจฬูกะ  
นั่งอยูในบริษทันั้นดวย  เขาไดกลาวกะบริษัทนั้นวา นาย พวกทานอยาไดพูดอยางนัน้ ทองและ 
เงินไมควร แกพระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตร พระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตรไมยินดี ทองและ 
เงิน พระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตรไมรับทองและเงิน พระสมณะเช้ือ  สายพระศากยบุตรมีแกว 
และทองอันวางเสียแลว ปราศจากทองและเงิน นายบาน    ช่ือมณีจฬูกะสามารถช้ีแจงใหบริษัท 
นั้นเขาใจ คร้ันแลวเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค  ถวายบังคมนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง แลวกราบทูล 
พระผูมีพระภาควา พระพุทธ  เจาขา ชนท้ังหลายนั่งประชุมกันในราชบริษัทภายในราชสํานัก ได 
ยกถอยคํานี้    ข้ึนสนทนาในระหวางวา ทองและเงินควรแกพระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตร 
 พระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตรยินดีทองและเงิน พระสมณะเช้ือสายพระศากย  บุตรรับทองและ 
 เงิน เม่ือชนท้ังหลายพูดอยางนี้แลว ขาพระพุทธเจาไดพดูกะบริษัท  นัน้วา นาย พวกทานอยาได 
 พูดเชนนี้ ทองและเงินไมควรแกพระสมณะเช้ือสาย    พระศากยบุตร พระสมณะเช้ือสายพระศากย  
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 บุตรไมยินดีทองและเงิน พระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตรไมรับทองและเงิน พระสมณะ 
 เช้ือสายพระศากยบุตรมีแกว และทองอันวางเสียแลว ปราศจากทองและเงิน ขาพระพทุธเจาสามารถ 
 ช้ีแจงให บริษทันั้นเขาใจได เม่ือขาพระพุทธเจาพยากรณอยางนี้ ช่ือวากลาวคลอยตามพระผูมี 
 พระภาค ไมช่ือวากลาวตูพระผูมีพระภาคดวยคําเท็จ ช่ือวาพยากรณธรรมอัน สมควรแกธรรม และ 
 สหธรรมิกบางรูป ผูกลาวตามวาทะ ยอมไมถึงฐานะท่ีควร   ติเตียนหรือ พระพุทธเจาขา    
         พระผูมีพระภาคตรัสวา เอาละ นายบาน เธอพยากรณอยางนี้ช่ือวา   กลาวคลอยตามเรา  
ช่ือวาไมกลาวตูเราดวยคําเท็จ ช่ือวา พยากรณธรรมสมควรแก ธรรม และสหธรรมิกบางรูปผูกลาว 
ตามวาทะยอมไมถึงฐานะท่ีควรติเตียน ดูกร นายบาน ทองและเงินไมควรแกสมณะเช้ือสายพระ 
ศากยบุตรโดยแท สมณะ    เช้ือสายพระศากยบุตรไมยินดีทองและเงิน สมณะเช้ือสายพระศากยบุตร 
ไมรับทอง    และเงิน สมณะเชื้อสายพระศากยบุตรมีแกวและทองอันวางเสียแลว ปราศจากทอง 
และเงิน ทองและเงินควรแกผูใด แมกามคุณท้ังหาก็ควรแกผูนั้น กามคุณ    ท้ังหาควรแกผูใด  
เธอพึงจําผูนั้นไวโดยสวนเดยีววา มีปกติมิใชสมณะ มีปกติมิใชเช้ือสายพระศากยบุตร เราจะ 
กลาวอยางนี้วา ผูตองการหญา พึงแสวงหาหญา   ผูตองการไม พึงแสวงหาไม ผูตองการเกวยีน 
พึงแสวงหาเกวียน ผูตองการบุรุษพึงแสวงหาบุรุษ แตเราไมกลาวโดยปริยายไรๆ วา สมณะ 
พึงยินดี พึงแสวงหา  ทองและเงิน     
         ขาพเจาผูมีวาทะอยางนี้ กลาวส่ิงไมเปนธรรม วาไมเปนธรรม ส่ิงเปนธรรม วาเปนธรรม  
ส่ิงไมเปนวินยั วาไมเปนวินยั ส่ิงเปนวินยั วาเปนวนิัย เขาหาวาดา บริภาษอุบาสกอุบาสิกา  
ผูมีศรัทธาเล่ือมใสทําใหไมเล่ือมใส     
                                         เร่ืองพระอุปนันทศากยบุตร 
         [๖๓๘] ทานท้ังหลาย สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงปรารภทานพระ อุปนันทศากยบุตร  
ทรงหามทองและเงิน และทรงบัญญัติสิกขาบทในพระนคร  ราชคฤหนั้นแล ขาพเจามีวาทะอยางนี้  
กลาวส่ิงไมเปนธรรม วาไมเปนธรรม   ส่ิงเปนธรรม วาเปนธรรม ส่ิงไมเปนวินยั วาไมเปนวินยั  
ส่ิงเปนวินยั วาเปน วินยั เขาหาวา ดา บริภาษ อุบาสกอุบาสิกา ผูมีศรัทธาเล่ือมใส ทําให 
ไมเล่ือมใส   
        เม่ือทานพระยสกากัณฑกบุตร กลาวอยางนี้แลว อุบาสกอุบาสิกาชาวเมือง   เวสาลีได 
กลาวกะทานพระยสกากัณฑกบุตรวา ทานเจาขา พระคุณเจายสกากณัฑก บุตรรูปเดยีวเทานั้น เปน  
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พระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตร ภิกษุพวกน้ีท้ังหมดไม ใชสมณะ ไมใชเช้ือสายพระศากยบุตร 
ทานเจาขา ขอพระคุณเจายสกากัณฑกบุตร    จงอยูในเมืองเวสาลี พวกขาพเจาจกัทําการขวนขวาย 
เพื่อจีวรบิณฑบาต เสนาสนะ  และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร แกพระคุณเจายสกากณัฑกบุตร   
         คร้ังน้ัน ทานพระยสกากัณฑกบุตร ไดช้ีแจงใหอุบาสกอุบาสิกาชาวเมือง  เวสาลีเขาใจแลว  
ไดไปอารามพรอมกับพระอนุทูต ฯ    
                                                            ลงอุกเขปนียกรรม  
         [๖๓๙] คร้ังนั้น พวกพระวัชชีบุตรชาวเมืองเวสาลี ไดถามพระอนทูุตวา คุณ  
พระยสกากัณฑกบุตร ขอโทษอุบาสกอุบาสิกาชาวเมืองเวสาลีแลวหรือ   
         พระอนทูุตตอบวา ทานท้ังหลาย อุบาสกอุบาสิกาทําความลามกใหแก พวกเรา ทํา 
พระยสกากัณฑบุตรรูปเดียวเทานั้นใหเปนสมณะเช้ือสายพระศากยบุตร  ทําพวกเราท้ังหมดไมใหเปน
สมณะ ไมให 
เปนเช้ือสายพระศากยบุตร 
         คร้ังน้ัน พวกพระวัชชีบุตรชาวเมืองเวสาลีปรึกษากนัวา ทานท้ังหลาย พระยสกากัณฑก 
บุตรนี้ พวกเรามิไดสมมติ แตประกาศแกพวกคฤหัสถ ถาเชนนั้น  พวกเราจะลงอุกเขปนียกรรม 
แกเธอ พระวัชชีบุตรเหลานั้น ปรารถนาจะลงอุกเขปนียกรรมแกพระยสกากัณฑกบุตรนั้น จึง 
ประชุมกันแลว  
         คร้ังน้ัน ทานพระยสกากัณฑกบุตร เหาะสูเวหาสไปปรากฏในเมือง  โกสัมพี แลวสงทูต 
ไป ณ สํานักภกิษุชาวเมืองปาฐา เมืองอวันตี และประเทศ  ทักขิณาบถวา ทานท้ังหลายจงมาชวย 
กันยกอธิกรณนี้ ตอไปในภายหนาสภาพมใิช   ธรรมจักรุงเรือง ธรรมจักเส่ือมถอย สภาพมิใชวินยั 
จักรุงเรือง วินยัจักเส่ือมถอย  ภายหนาพวกอธรรมวาทีจักมีกําลัง พวกธรรมวาทีจักเส่ือมกําลัง  
พวกอวินยวาที  จักมีกําลัง พวกวินยวาทีจกัเส่ือมกําลัง ฯ  
                                                เร่ืองพระสัมภูตสาณวาสีเถระ     
         [๖๔๐] สมัยนั้น ทานพระสัมภูตสาณวาสี อาศัยอยูท่ีอโหคังคบรรพต   คร้ังนั้น ทาน 
พระยสกากัณฑกบุตร เขาไปหาทานพระสัมภูตสาณวาสียังอโหคังค  บรรพต อภิวาทแลวนั่ง ณ ท่ีควร 
สวนขางหนึ่ง คร้ังแลวไดกลาววา ทานผูเจริญ   พวกพระวัชชีบุตร ชาวเมืองเวสาลีพวกนี้ แสดง 
วัตถุ ๑๐ ประการ ในเมืองเวสาลีวาดังนี้:     
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         ๑. เก็บเกลือไวในเขนงฉัน ควร  
         ๒. ฉันอาหารในเวลาบายลวงสององคุลี ควร  
         ๓. เขาบานฉันอาหารเปนอนติริตตะ ควร    
         ๔. อาวาสมีสีมาเดียวกนั ทําอุโบสถตางๆ กัน ควร 
         ๕. เวลาทําสังฆกรรม ภิกษุมาไมพรอมกันทํากอนได ภกิษุมาทีหลังจึง   บอกขออนุมัติ ควร    
         ๖. การประพฤติตามอยาง ท่ีอุปชฌายและอาจารยประพฤติมาแลว ควร    
         ๗. ฉันนมสดท่ีแปรแลว แตยังไมเปนนมสม ควร  
         ๘. ดื่มสุราออน ควร 
         ๙. ใชผานิสีทนะไมมีชาย ควร  
        ๑๐. รับทองและเงิน ควร     
         ถาเชนนัน้ พวกเราจงชวยกันยกอธิกรณนี้ ภายหนาสภาพมิใชธรรมจัก  รุงเรือง ธรรมจัก 
เส่ือมถอย สภาพมิใชวนิัยจักรุงเรือง วินัยจกัเส่ือมถอย ภาย  หนาพวกอธรรมวาทีจักมีกําลัง พวก 
ธรรมวาทีจักเส่ือมกําลัง พวกอวินยวาทีจักมี    กําลัง พวกวินยาทีจกัเส่ือมกําลัง ทานพระสัมภูต 
สาณวาสี รับคําทานพระยสกา กัณฑกบุตรแลว 
         คร้ังน้ัน พวกภิกษุชาวเมืองปาฐา ประมาณ ๖๐ รูป ถืออยูปาเปนวตัร  ท้ังหมด ถือเท่ียว 
บิณฑบาตเปนวัตรท้ังหมด ถือผาบังสุกุลเปนวัตรท้ังหมด ถือ  ไตรจีวรเปนวัตรท้ังหมด เปนพระ 
อรหันตท้ังหมด ประชุมกันท่ีอโหคังคบรรพต ภิกษุชาวเมืองอวันตีและประเทศทักษณิาบถประมาณ  
๘๐ รูป บางพวกถืออยูปา   เปนวัตร บางพวกถือเท่ียวบิณฑบาตเปนวัตร บางพวกถือผาบังสุกุล 
เปนวัตร บาง   พวกถือไตรจวีรเปนวัตร เปนพระอรหนัตท้ังหมด ประชุมกันท่ีอโหคังคบรรพต ฯ     
                                                   เร่ืองพระเรวตเถระ 
         [๖๔๑] คร้ังนั้น พระเถระทั้งหลายกําลังปรึกษากัน ไดคิดวาอธิกรณนี้  หยาบชา 
กลาแข็งนัก ไฉนหนอ พวกเราจักไดฝกฝาย ท่ีเปนเหตุใหมีกําลังกวา   ในอธิกรณนี้   
         คร้ังน้ัน ทานพระเรวตะอาศัยอยูในโสเรยยนคร เปนพหูสูต ชํานาญใน    คัมภีร ทรงธรรม 
ทรงวินัย ทรงมาติกา เปนผูฉลาด เฉียบแหลม เปนนักปราชญมีความละอาย มีความรังเกียจ 
ใครตอสิกขา 
         พระเถระท้ังหลาย คิดกันวา ทานพระเรวตะนีแ้ล อาศัยอยูในโสเรยย   นคร เปนพหูสูต  
ชํานาญในคัมภีร ทรงธรรม ทรงวินัย ทรงมาติกา เปนผูฉลาด เฉียบแหลม เปนนักปราชญ   
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มีความละอาย มีความรังเกียจ ใครตอสิกขา ถา   พวกเราไดทานพระเรวตะไวเปนฝกฝาย เม่ือ 
เปนเชนนี้ พวกเราจักมีกําลังกวาในอธิกรณนี้     
         ทานพระเรวตะไดยินถอยคําของพระเถระท้ังหลายปรึกษากันอยูดวยทิพ  โสตธาตุอัน 
หมดจด ลวงเสียซ่ึงโสตธาตุแหงมนษุย คร้ันแลวจึงคิดวา อธิกรณ  นี้แล หยาบชา กลาแข็ง  
ขอท่ีเราจะทอถอยในอธิกรณเหน็ปานนัน้ไมสมควรแก    เราเลย ก็แลบัดนี้ ภกิษุเหลานั้นจักมาหา  
เราคลุกคลีกับพวกเธอจกัอยูไมผาสุก ถากระไร เราควรไปเสียกอน     
         คร้ังน้ัน ทานพระเรวตะ ไดออกจากเมืองโสเรยยะไปสูเมืองสังกัสสะ   ท่ีนั้น พระเถระ 
ท้ังหลายไดไปสูเมืองโสเรยยะ แลวถามวา ทานพระเรวตะไปไหน   พวกเขาตอบอยางนี้วา  
ทานพระเรวตะนั้นไปเมืองสังกัสสะแลว ตอมา ทานพระ  เรวตะไดออกจากเมืองสังกสัสะไปสู 
เมืองกัณณกุชชะแลว พระเถระท้ังหลายพากัน   ไปเมืองสังกัสสะ แลวถามวา ทานพระเรวตะ 
ไปไหน พวกเขาตอบอยางนีว้า ทานพระเรวตะนั้น ไปเมืองกัณณกุชชะแลว  
         คร้ังน้ัน ทานพระเรวตะไดไปจากเมืองกัณณกุชชะ สูเมืองอุทุมพร จึง พระเถระท้ังหลาย 
พากันไปเมืองกัณณกุชชะ แลวถามวา ทานพระเรวตะไปไหน  พวกเขาตอบอยางนี้วา ทานพระ 
เรวตะนั้นไปเมืองอุทุมพร    
         คร้ังน้ัน ทานพระเรวตะไดไปจากเมืองอุทุมพรสูเมืองอัคคฬปุระ จึงทาน  พระเถระท้ังหลาย 
พากันไปเมืองอุทุมพร แลวถามวา ทาพระเรวตะไปไหน พวก    เขาตอบอยางนี้วา ทานพระ 
เรวตะนั้นไปเมืองอัคคฬปุระ     
         คร้ังน้ัน ทานพระเรวตะไดไปจากเมืองอัคคฬปุระ สูสหชาตินคร พระ  เถระท้ังหลายพากนั 
ไปเมืองอัคคฬปุระ แลวถามวา ทานพระเรวตะไปไหน พวก    เขาตอบอยางนี้วา ทานพระเรวตะ 
นั้นไปสหชาตินครแลว พระเถระท้ังหลายไปทันทานพระเรวตะท่ีสหชาตินคร ฯ    
                                                ปุจฉาวิสัชนาวัตถุ ๑๐ ประการ    
         [๖๔๒] คร้ังนั้น ทานพระสัมภูตสาณวาสี ไดกลาวกะทานพระยสกา กัณฑกบุตรวา  
ทานพระเรวตะรูปนี้ เปนพหสููต ชํานาญในคัมภีร ทรงธรรม    ทรงวินัย ทรงมาติกา เปนผูฉลาด  
เฉียบแหลม เปนนักปราชญ มีความละอาย    มีความรังเกยีจ ใครตอสิกขา ถาพวกเราจักถามปญหา 
กะทานพระเรวตะ ทาน   พระเรวตะสามารถจะยังราตรีแมท้ังส้ิน ใหลวงไปดวยปญหาขอเดียวเทานัน้  
ก็แล    บัดนี้ ทานพระเรวตะจักเชิญพระอันเตวาสิกใหสวดสรภัญญะ ทานนั้น เม่ือภกิษุ  รูปนั้น  



พระวนิัยปฎก เลม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หนาท่ี 267 
สวดสรภัญญะจบ พึงเขาไปหาทานพระเรวตะ แลวถามวัตถุ ๑๐ ประการนี้ ทานพระยสกา 
กัณฑกบุตรรับคําของทานพระสัมภูตสาณวาสีแลว ทานพระเรวตะไดเชิญพระอันเตวาสิก ให 
สวดสรภัญญะแลว ทานพระยสกากณัฑกบุตร เม่ือภิกษนุัน้สวดสรภัญญะจบ ไดเขาไปหาทาน 
พระเรวตะ อภวิาทนั่ง ณ ท่ีควรสวน ขางหนึ่ง แลวถามวา สิงคิโลณกัปปะ ควรหรือ ขอรับ  
         พระเรวตะยอนถามวา สิงคิโลณกัปปะนั้น คืออะไร ขอรับ     
         ย. การเกบ็เกลือไวในเขนงโดยต้ังใจวาจักปรุงในอาหารท่ีจืดฉัน ควรหรือ   ไม ขอรับ 
         ร. ไมควร ขอรับ     
         ย. ทวังคุลกัปปะ ควรหรือไม ขอรับ   
         ร. ทวังคุลกัปปะนั้น คืออะไร   
         ย. การฉันโภชนะในวกิาลเม่ือตะวนับายลวงแลวสององคุลี ควรหรือไม  ขอรับ     
         ร. ไมควร ขอรับ     
         ย. คามันตรกัปปะ ควรหรือไม ขอรับ   
         ร. คามันตรกัปปะนัน้ คืออะไร ขอรับ  
         ย. ภกิษุฉันเสร็จ หามภตัรแลวคิดวา จกัเขาละแวกบาน ในบัดนี้ ฉัน โภชนะเปน 
อนติริตตะ ควรหรือไม ขอรับ     
         ร. ไมควร ขอรับ     
         ย. อาวาสกัปปะ ควรหรือไม ขอรับ     
         ร. อาวาสกัปปะนั้น คืออะไร ขอรับ    
         ย. อาวาสหลายแหง มีสีมาเดียวกัน ทําอุโบสถตางกัน ควรหรือไม ขอรับ 
         ร. ไมควร ขอรับ     
         ย. อนุมติกัปปะ ควรหรือไม ขอรับ    
         ร. อนุมติกัปปะนัน้ คืออะไร ขอรับ   
         ย. สงฆเปนวรรคทํากรรม ดวยต้ังใจวา จักใหภกิษุท่ีมาแลวอนุมัติ  ควรหรือไม ขอรับ    
         ร. ไมควร ขอรับ     
         ย. อาจิณณกัปปะ ควรหรือไม ขอรับ    
         ร. อาจิณณกัปปะน้ัน คืออะไร ขอรับ    
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         ย. การประพฤติวัตรดวยเขาใจวา นีพ้ระอุปชฌายของเราเคยประพฤติมา นี้พระอาจารย 
ของเราเคยประพฤติมา ควรหรือไม ขอรับ  
         ร. อาจิณณกัปปะ บางอยางควร บางอยางไมควร ขอรับ   
         ย. อมถิตกัปปะ ควรหรือไม ขอรับ     
         ร. อมถิตกัปปะนัน้ คืออะไร ขอรับ    
         ย. นมสดละความเปนนมสดแลว ยังไมถึงความเปนนมสม ภิกษฉัุน   เสร็จ หามภัตร 
แลว จะดื่มนมนั้นอันเปนอนติริตตะ ควรหรือไม ขอรับ 
         ร. ไมควร ขอรับ     
         ย. ดื่มชโลคิ ควรหรือไม ขอรับ 
         ร. ชโลคินั้น คืออะไร ขอรับ    
         ย. การดืม่สุราอยางออนท่ียังไมถึงความเปนน้ําเมา ควรหรือไม ขอรับ    
         ร. ไมควร ขอรับ     
         ย. ผาปูนัง่ไมมีชาย ควรหรือไม ขอรับ   
         ร. ไมควร ขอรับ     
         ย. ทองและเงิน ควรหรือไม ขอรับ     
         ร. ไมควร ขอรับ     
         ย. ทานเจาขา พวกพระวัชชีบุตรชาวเมืองเวสาลีนี้แสดงวัตถุ ๑๐ ประการ  เหลานี้  
ในเมืองเวสาลี ทานเจาขา ถาเชนนั้น พวกเราจงชวยกันยกอธิกรณนี้ข้ึน ในภายหนาสภาพท่ีมิใช 
ธรรมจักรุงเรือง ธรรมจักเส่ือมถอย สภาพท่ีมิใชวินยัจกั  รุงเรือง วินัยจักเส่ือมถอย ในภายหนา 
พวกอธรรมวาทีจักมีกําลัง พวกธรรมวาที  จักเส่ือมกําลัง พวกอวินยัวาทีจักมีกําลัง พวกวินัยวาที 
จักเส่ือมกําลัง ทานพระ เรวตะรับคําทานพระยสกากัณฑกบุตรแลว ฯ   
                                                                ปฐมภาณวาร จบ    
                                                                        __________________    
         [๖๔๓] พวกพระวัชชีบุตรชาวเมืองเวสาลีทราบขาววา พระยสกากัณฑกบุตร ปรารถนา 
จักยกอธิกรณนี้ข้ึน กําลังแสวงหาฝกฝาย และขาววา ไดฝกฝาย จึงคิดตอไปวา อธิกรณนี้แล  
หยาบชา กลาแข็ง พวกเราจะพึงไดใครเปนฝกฝายซ่ึง   เปนเหตุใหพวกเรามีกําลังกวาในอธิกรณนี้  
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หนอ แลวคิดตอไปวา ทานพระเรวตะ   นี้เปนพหูสูต ชํานาญในคัมภีร ทรงธรรม ทรงวินัย 
ทรงมาติกา เปนผูฉลาด   เฉียบแหลม เปนนกัปราชญ มีความละอาย มีความรังเกียจ ใครตอสิกขา  
ถา  พวกเราไดทานพระเรวตะเปนฝกฝาย เม่ือเปนเชนนี้ พวกเราจักมีกาํลังกวาใน  อธิกรณนี้     
         คร้ังน้ัน พวกพระวัชชีบุตรชาวเมืองเวสาลี จัดแจงสมณบริขารเปนอันมาก   คือ บาตร 
บาง จีวรบาง ผาปูนั่งบาง กลองเข็มบาง ผากายพนัธบาง ผากรอง  น้ําบาง ธัมกรกบาง แลว 
ขนสมณบริขารนั้นโดยสารเรือไปสูสหชาตินคร ข้ึนจากเรือแลวพักผอนฉันภัตตาหารท่ีโคนไม 
แหงหนึ่ง ฯ    
                                                 เร่ืองพระสาฬหเถระปริวิตก 
         [๖๔๔] คร้ังนั้น ทานพระสาฬหะ หลีกเรนอยูในท่ีสงัด เกิดความปร วิตกแหงจิตข้ึน 
อยางนี้วา ภิกษุพวกไหนหนอ เปนธรรมวาที คือ พวกปราจีนหรือ  พวกเมืองปาฐา เม่ือทาน 
กําลังพิจารณาธรรมและวินัยไดคิดตอไปวา ภิกษพุวก ปราจีนเปนอธรรมวาที ภกิษุพวกเมืองปาฐา 
เปนธรรมวาที ขณะนัน้ เทวดาผูอยูในช้ันสุทธาวาสตนหนึ่ง ทราบความปริวิตกแหงจิตของทาน 
พระสาฬหะ ดวยจติ   ของตน ไดหายไปในเทวโลกช้ันสุทธาวาส มาปรากฏเฉพาะหนาทาน 
พระสาฬหะ  เหมือนบุรุษท่ีมีกําลังเหยยีดแขนท่ีคู หรือคูแขนท่ีเหยียด ฉะนั้น แลวไดเรียน ทาน 
พระสาฬหะวา ถูกแลว ชอบแลว ทานพระสาฬหะ ภิกษพุวกปราจนีเปน  อธรรมวาที ภิกษ ุ
พวกเมืองปาฐาเปนธรรมวาที ถาเชนนั้น ทานจงดํารงอยูตาม ธรรมเถิดขอรับ พระสาฬหะกลาว 
วา เทวดา เม่ือกาลกอนแลบัดนี้ อาตมาดํารง   อยูตามธรรมแลว กแ็ตวา อาตมายังทําความเหน็ 
ใหแจมแจงไมไดกอนวา แมไฉน สงฆพึงสมมติเราเขาในอธิกรณนี้ ฯ  
                                                   เร่ืองพระอุตตรเถระ     
         [๖๔๕] คร้ังนั้น พวกพระวัชชีบุตรชาวเมืองเวสาลี ถือสมณบริขารนั้น   เขาไปหาทาน 
เรวตะแลวเรียนวา ทานเจาขา ขอพระเถระจงรับสมณบริขาร คือ บาตร จีวร ผาปูนั่ง กลองเข็ม 
ผากายพันธ ผากรองน้ํา และธัมกรก   
         พระเรวตะกลาววา อยาเลย ทานท้ังหลาย ไตรจีวรของเราบริบูรณแลว  ไม 
ปรารถนารับ  
         สมัยนั้น ภิกษุช่ืออุตตระมีพรรษา ๒๐ เปนอุปฐากของทานพระเรวตะคร้ังนัน้ พวก 
พระวัชชีบุตรชาวเมืองเวสาลีเขาไปหาทานพระอุตตระ แลวบอกวา ขอทานอุตตระจงรับสมณ 
บริขาร คือ บาตร จีวร ผาปูนัง่ กลองเข็ม ผากายพนัธ   ผากรองน้ํา และธัมกรก      
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         พระอุตตระกลาววา อยาเลย ทานท้ังหลาย ไตรจวีรของผมบริบูรณแลว  ไมปรารถนารับ  
         พวกพระวัชชีบุตรชาวเมืองเวสาลีกลาววา ทานอุตตระ คนท้ังหลาย นอมถวายสมณ 
บริขารแดพระผูมีพระภาค ถาพระผูมีพระภาคทรงรับ พวกเขายอม ดใีจเพราะการทรงรับนั้นแล  
ถาไมทรงรับ พวกเขาก็นอมถวายแดทานพระอานนทดวยเรียนวา ทานเจาขา ขอพระเถระจงรับ 
สมณบริขาร สมณบริขารท่ีพระเถระ  รับน้ัน จักเหมือนสมณบริขารท่ีพระผูมีพระภาคทรงรับ  
ฉะนั้น ขอทานพระอุตตระ   จงรับสมณบริขารเถิด สมณบริขารท่ีทานรับนั้น จกัเปนเหมือนสมณ 
บริขารท่ีพระ    เถระรับ ฉะนัน้ 
         คร้ังน้ัน ทานพระอุตตระถูกพวกพระวัชชีบุตรชาวเมืองเวสาลีแคนไคอยู    จึงรับจีวรผืน 
หนึ่งกลาววา ทานท้ังหลาย ทานพึงพูดส่ิงท่ีทานตองการ  
         พวกพระวัชชีบุตรชาวเมืองเวสาลีกลาววา ขอทานพระอุตตระจงกลาวคํา เพยีงเทานี้กะ 
พระเถระวา ทานเจาขา ขอพระเถระจงพูดคํามีประมาณเทานี้ในทาม กลางสงฆวา พระผูมีพระภาค 
พระพุทธเจาท้ังหลาย ยอมเสด็จอุบัติในปุรัตถิมชน บท พวกพระชาวปราจีนเปนธรรมวาที พวก 
พระชาวเมืองปาฐาเปนอธรรมวาที  
         ทานพระอุตตระ รับคําของพวกพระวัชชีบุตรชาวเมืองเวสาลีแลว เขาไป  หาทาน 
พระเรวตะ เรียนวา ทานเจาขา ขอพระเถระจงพูดคํามีประมาณเทานีใ้น ทามกลางสงฆวา พระผูมี 
พระภาคพุทธเจาท้ังหลายยอมเสด็จอุบัติในปุรัตถิมชนบท   พวกพระชาวปราจีนเปนธรรมวาที พวก 
พระชาวเมืองปาฐา เปนอธรรมวาที     
         พระเถระกลาววา ภกิษุ เธอชวนเราในอธรรมหรือ แลวประณามทาน   พระอุตตระ  
คร้ังนั้น พวกพระวัชชีบุตรชาวเมืองเวสาลีไดถามทานพระอุตตระวา  ทานอุตตระ พระเถระพูด 
อยางไร  
         พระอุตตระตอบวา ทานท้ังหลาย พวกเราทําเลวทรามเสียแลว พระเถระ  กลาว 
วา ภกิษุ เธอชวนเราในอธรรมหรือ แลวประณามเรา 
         ว. ทานอตุตระ ทานเปนผูใหญ มีพรรษา ๒๐ มิใชหรือ     
         อ. ถูกละ ขอรับ แตผมยังถือนิสัยในพระเถระ ฯ   
                                                           สงฆมุงวินิจฉัยอธิกรณ     
         [๖๔๖] คร้ังนั้น สงฆปรารถนาจะวินจิฉัยอธิกรณนัน้ ไดประชุมกนัแลว   ทาน 
พระเรวตะจึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี:้     
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                                                                ญัตติกรรมวาจา   
         ทานท้ังหลาย ขอสงฆจงฟงขาพเจา ถาพวกเราจกัระงับอธิกรณนีใ้นท่ีนี้  
บางทีจะมีพวกภิกษุผูถือมูลอธิกรณร้ือฟนข้ึนทําใหม    ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงท่ี 
แลว อธิกรณนีเ้กิดข้ึน ณ ท่ีใด สงฆ    พึงระงับอธิกรณนีใ้นท่ีนั้น   
         คร้ังน้ัน พระเถระท้ังหลายไดพากันไปเมืองเวสาลี มุงวินิจฉัยอธิกรณนั้นคร้ังนัน้ 
พระสัพพกามีเปนพระสงฆเถระท่ัวแผนดนิ มีพรรษา ๑๒๐ แตอุปสมบท  เปนสัทธิวิหาริกของทาน 
พระอานนทอาศัยอยูในเมืองเวสาลี ทานพระเรวตะไดกลาวกะทานพระสัมภูตสาณวาสีวา ทาน  
ผมจะเขาไปสูวิหารที่พระสัพพกามีเถระ   อยู ทานพึงเขาไปหาทานพระสัพพกามแีตเชา แลวเรียน 
ถามวัตถุ ๑๐ ประการน้ี  ทานพระสัมภูตสาณวาสีรับเถระบัญชาแลว คร้ังนั้น ทานพระเรวตะ 
เขาไปสูวิหารที่    พระสัพพกามีเถระอยู เสนาสนะของทานพระสัพพกามีเขาจัดแจงไวในหอง  
 เสนาสนะของทานพระเรวตะเขาจัดแจงไวท่ีหนามุขของหอง คร้ังนั้น ทานพระ เรวตะคิดวา  
 พระผูเฒานีย้ังไมนอน จึงไมสําเร็จการนอน ทานพระสัพพกามีคิดวา    พระอาคันตุกะรูปนี ้
 เหนื่อยมา ยังไมนอน จึงไมสําเร็จการนอน ฯ  
         [๖๔๗] คร้ันถึงเวลาใกลรุงแหงราตรี ทานพระสัพพกามีลุกข้ึน กลาวกะทานพระเรวตะ 
วา ทานผูเจริญ บัดนี้ ทานอยูดวยวหิารธรรมอะไรโดยมาก 
         ร. ทานเจาขา บัดนี้ ผมอยูดวยเมตตาวิหารธรรมโดยมาก   
         ส. ไดยินวา บัดนี้ ทานอยูดวยวิหารธรรมต้ืนๆ โดยมากวิหารธรรมต้ืนๆ   นี้ คือเมตตา   
         ร. ทานเจาขา แมเม่ือกอนคร้ังผมเปนคฤหัสถไดอบรมเมตตามา เพราะฉะน้ัน ถึง 
บัดนี้ ผมก็อยูดวยเมตตาวหิารธรรมโดยมาก และผมไดบรรลุพระอรหัต    มานานแลว ทานเจาขา  
ก็บัดนี้พระเถระอยูดวยวหิารธรรมอะไรโดยมาก 
         ส. ทานผูเจริญ บัดนี้ ฉันอยูดวยสุญญตาวิหารธรรมโดยมาก     
         ร. ทานเจาขา ไดยนิวา บัดนี้ พระเถระอยูดวยวหิารธรรมของพระ มหาบุรุษโดยมาก  
วิหารธรรมของพระมหาบุรุษนี้ คือ สุญญตสมาบัติ  
         ส. ทานผูเจริญ แมเม่ือกอนคร้ังฉันเปนคฤหัสถ ไดอบรมสุญญตสมาบัติ   มาแลว เพราะ 
ฉะนั้น บัดนี้ ฉันจึงอยูดวยวหิารธรรม คือ สุญญตสมาบัติ    และฉันไดบรรลุพระอรหัตมานานแลว ฯ  
                                                 เร่ืองพระสัมภูตสาณวาสีถาม     
         [๖๔๘] พระเถระท้ังสองสนทนากันมาโดยลําดับคางอยูเพยีงเทานี้ คร้ังนั้น  ทาน 
พระสัมภูตสาณวาสีมาถึงโดยลําดับจึงเขาไปหาทานพระสัพพกามี อภวิาทแลว  นั่ง ณ ท่ีควรสวน  
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ขางหนึ่ง ไดเรียนถามวา ทานเจาขา พวกพระวัชชีบุตรชาวเมือง เวสาลีนี้ แสดงวตัถุ ๑๐ ประการ 
ในเมืองเวสาลี วาดังนี:้ 
         ๑. สิงคิโลณกัปปะ ควร     
         ๒. ทวังคุลกัปปะ ควร 
         ๓. คามันตรกัปปะ ควร 
         ๔. อาวาสกัปปะ ควร   
         ๕. อนุมติกัปปะ ควร  
         ๖. อาจิณณกัปปะ ควร  
         ๗. อมถิตกัปปะ ควร   
         ๘. ดื่มชโลคิ ควร    
         ๙. ผาปูนั่งไมมีชาย ควร 
         ๑๐. ทองและเงิน ควร  
         ทานเจาขา พระเถระไดศึกษาพระธรรมและพระวนิัยเปนอันมากในสํานัก  พระอุปชฌายะ 
เม่ือพระเถระพิจารณาพระธรรมและพระวนิัยอยูเปนอยางไร ขอรับ    ภิกษุพวกไหนเปนธรรมวาที  
คือ พวกปราจนี หรือพวกเมืองปาฐา 
         พระสัพพกามียอนถามวา ทานไดศึกษาพระธรรมและพระวินยัเปนอันมาก   ในสํานัก 
อุปชฌายะ ก็เม่ือทานพิจารณาพระธรรมและพระวินยัอยูเปนอยางไร ขอรับ ภิกษุพวกไหนเปน 
ธรรมวาที คือ พวกปราจนี หรือพวกเมืองปาฐา 
         พระสัมภูตะตอบวา ทานเจาขา เม่ือผมพิจารณาพระธรรมและพระวินยัอยู   เปนอยางนี้  
ขอรับ ภิกษุพวกปราจีนเปนอธรรมวาที ภิกษุพวกเมืองปาฐาเปนธรรม  วาที แตวาผมยงัทําความ 
เห็นใหแจมแจงไมไดกอนวา แมไฉน สงฆพึงสมมติ    ผมเขาในอธิกรณนี้  
         พระสัพพกามีกลาววา แมเม่ือผมพิจารณาพระธรรมและพระวินยัอยูก็เปน   อยางนี้ ขอรับ 
ภิกษพุวกปราจีนเปนอธรรมวาที ภกิษุพวกเมืองปาฐาเปนธรรมวาที แตวาผมยังทําความเห็นให 
แจมแจงไมไดกอนวา แมไฉน สงฆพึงสมมติผมเขาใน  อธิกรณนี้ ฯ    
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                                   คัดเลือกภิกษุเปนพวกปราจีนและปาฐา   
         [๖๔๙] คร้ังนั้น สงฆประสงคจะวินิจฉัยอธิกรณนัน้ จงึประชุมกัน    ก็เม่ือสงฆกําลัง 
วินิจฉัยอธิกรณนั้น เสียงอ้ือฉาวเกิดข้ึนไมส้ินสุด และไมเขาใจ ขอความของถอยคําท่ีกลาวแลว 
สักขอเดียว ทานพระเรวตะจงึประกาศใหสงฆทราบ   ดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้: 
                                                ญัตติกรรมวาจา   
         ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา เม่ือพวกเราวินจิฉัยอธิกรณ  นีอ้ยู เสียง 
อ้ือฉาวเกิดข้ึนไมส้ินสุด และไมเขาใจขอความของถอยคํา  ท่ีกลาวแลวสักขอเดียว ถา 
ความพรอมพรั่งของสงฆถึงท่ีแลว สงฆพึง    ระงับอธิกรณนี้ดวยอุพพาหิกวิธี    
         สงฆคัดเลือกภิกษุ ๔ รูปเปนพวกปราจีน ๔ รูปเปนพวกเมืองปาฐา คือ   ทานพระสัพพกามี  
๑ ทานพระสาฬหะ ๑ ทานพระอุชชโสภิตะ ๑ ทานพระ   วาสภคามิกะ ๑ เปนฝายภิกษุพวกปราจีน  
ทานพระเรวตะ ๑ ทานพระสัมภูตสาณวาสี ๑ ทานพระยสกากณัฑกบุตร ๑ ทานพระสุมน ๑ เปน 
ฝายภิกษุพวก เมืองปาฐา คร้ังนั้น ทานพระเรวตะประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรมวาจา    
 วาดังนี:้    
                                                    ญัตติทุติยกรรมวาจา    
         ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา เม่ือพวกเราวินจิฉัยอธิกรณ  นีอ้ยู เสียงอ้ือฉาว 
เกิดข้ึนไมส้ินสุด และไมเขาใจขอความของถอยคํา  ท่ีกลาวแลวสักขอเดียว ถาความ 
พรอมพร่ังของสงฆถึงท่ีแลว สงฆพึง    สมมติภิกษุ ๔ รูปใหเปนพวกปราจีน ๔ รูปให 
เปนพวกเมืองปาฐา   เพื่อระงับอธิกรณนี้ดวยอุพพาหกิวธีิ นี้เปนญัตติ 
         ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา เม่ือพวกเราวินจิฉัยอธิกรณ  นีอ้ยู เสียง 
อ้ือฉาวเกิดข้ึนไมส้ินสุด และไมเขาใจขอความของถอยคํา   ท่ีกลาวแลวสักขอเดียว  
สงฆสมมติภิกษุ ๔ รูป ใหเปนพวกปราจีน ๔ รูป   ใหเปนพวกเมืองปาฐา เพื่อระงับ 
อธิกรณนี้ดวยอุพพาหิกวิธี การสมมติภิกษุ ๔ รูปใหเปนพวกปราจนี ๔ รูปใหเปน  
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พวกเมืองปาฐา เพื่อ  ระงับอธิกรณนี้ ดวยอุพพาหิกวิธี ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึง 
เปน   ผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนัน้พึงพูด 
         สงฆสมมติภิกษ ุ๔ รูปใหเปนพวกปราจีน ๔ รูปใหเปนพวก   เมืองปาฐา เพื่อ 
ระงับอธิกรณนี้ดวยอุพพาหกิวิธีแลว ชอบแกสงฆ   เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความน้ี 
ไว ดวยอยางนี ้ฯ   
                                                เร่ืองพระอชิตะ  
         [๖๕๐] โดยสมัยนัน้แล พระอชิตะมีพรรษาได ๑๐ เปนผูสวดปาตโิมกข   แกสงฆ คร้ัง 
นั้น สงฆสมมติทานพระอชิตะใหเปนผูปูอาสนะเพื่อพระเถระท้ังหลาย  พระเถระท้ังหลายคิดกนั 
วา พวกเราจะระงับอธิกรณนี้ ณ ท่ีไหนหนอ แลวคิด  ตอไปวา วาลิการามนี้แล เปนรมณียสถาน 
มีเสียงนอย ไมมีเสียงเอ็ดอึง   ถาไฉนพวกเราจะพึงระงับอธิกรณนี้ ณ วาลิการาม คร้ังนั้น  
พระเถระท้ังหลายท่ีประสงคจะวนิิจฉัยอธิกรณนั้น ไดพากันไปวาลิการาม ฯ  
                                          สมมติตนเปนผูถามและแก 
         [๖๕๑] คร้ังนั้น ทานพระเรวตะประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติกรรมวาจา   วาดังนี้:    
                                                ญัตติกรรมวาจา   
         ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ถาความพรอมพรั่งของสงฆ    ถึงท่ีแลว ขาพเจา 
พึงถามพระวินัยกะทานพระสัพพกามี     
         ทานพระสัพพกามีประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:    
                                                ญัตติกรรมวาจา   
         ทานท้ังหลาย ขอสงฆจงฟงขาพเจา ถาความพรอมพร่ังของสงฆ   ถึงท่ีแลว  
ขาพเจาอันพระเรวตะถามพระวินยัแลว จะพึงแก ฯ    
                                        ถามและแกวัตถุ ๑๐ ประการ  
         [๖๕๒] คร้ังนั้น ทานพระเรวตะถามทานพระสัพพกามีวา สิงคิโลณกัปปะ  ควรหรือ  
ขอรับ  
        พระสัพพกามียอนถามวา สิงคิโลณกัปปะนัน้ คืออะไร ขอรับ   
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         ร. การเกบ็เกลือไวในเขนงโดยต้ังใจวา จักปรุงในอาหารท่ีจืดฉัน ควร หรือไม ขอรับ  
         ส. ไมควร ขอรับ     
         ร. ทรงหามไวท่ีไหน 
         ส. ในเมืองสาวัตถี ปรากฏในคัมภีรสุตตวิภังค  
         ร. ตองอาบัติอะไร   
         ส. ตองอาบัติปาจิตตีย ในเพราะอาหารที่ทําการส่ังสม 
         ร. ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา วัตถุท่ี ๑ นี้ สงฆวินิจฉัยแลว    แมเพราะเหตุนี้  
วัตถุนี้ จึงผิดธรรม ผิดวินัย หลีกเล่ียงสัตถุศาสน    ขอท่ี ๑ นี้ ขาพเจาขอลงคะแนน ฯ   
         [๖๕๓] ร. ทวังคุลกัปปะ ควรหรือไม ขอรับ  
         ส. ทวังคุลกัปปะนั้น คืออะไร ขอรับ  
         ร. การฉันโภชนะในวกิาล เม่ือตะวนับายลวงแลวสององคุลี ควรหรือไม ขอรับ     
         ส. ไมควร ขอรับ     
         ร. ทรงหามไวท่ีไหน 
         ส. ในเมืองราชคฤห ปรากฏในคัมภีรสุตตวิภังค  
         ร. ตองอาบัติอะไร   
         ส. ตองอาบัติปาจิตตีย ในเพราะฉันโภชนะในเวลาวิกาล 
         ร. ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา วัตถุท่ี ๒ นี้สงฆวินิจฉัยแลวแมเพราะเหตุนี้  
วัตถุนี้จึงผิดธรรม ผิดวินัย หลีกเล่ียงสัตถุศาสน ขอท่ี ๒ นี้   ขาพเจาขอลงคะแนน ฯ 
         [๖๕๔] ร. คามันตรกัปปะ ควรหรือไม ขอรับ  
         ส. คามันตรกัปปะนัน้ คืออะไร ขอรับ  
         ร. ภิกษุฉันเสร็จหามภตัรแลวคิดวา จักเขาละแวกบาน ในบัดนี้ฉันโภชนะเปน 
อนติริตตะ ควรหรือไม ขอรับ  
         ส. ไมควร ขอรับ     
         ร. ทรงหามไวท่ีไหน 
         ส. ในเมืองสาวัตถี ปรากฏในคัมภีรสุตตวิภังค  
         ร. ตองอาบัติอะไร    
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         ส. ตองอาบัติปาจิตตีย ในเพราะฉันโภชนะเปนอนติริตตะ    
         ร. ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา วัตถุท่ี ๓ นี้ สงฆวินิจฉัยแลว    แมเพราะเหตุนี้  
วัตถุนี้จึงผิดธรรม ผิดวินัย หลีกเล่ียงสัตถุศาสน ขอท่ี ๓ นี้   ขาพเจาขอลงคะแนน ฯ 
         [๖๕๕] ร. อาวาสกัปปะ ควรหรือไม ขอรับ    
         ส. อาวาสกัปปะนั้น คืออะไร ขอรับ    
         ร. อาวาสหลายแหง มีสีมาเดียวกัน ทําอุโบสถตางกัน ควรหรือไม  ขอรับ     
         ส. ไมควร ขอรับ     
         ร. ทรงหามไวท่ีไหน 
         ส. ในเมืองราชคฤห ปรากฏในคัมภีรอุโบสถสังยุต 
         ร. ตองอาบัติอะไร   
         ส. ตองอาบัติทุกกฏ เพราะละเมิดวินยั     
         ร. ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา วัตถุท่ี ๔ นี้ สงฆวินิจฉัยแลว   แมเพราะเหตุนี้  
วัตถุนี้จึงผิดธรรม ผิดวินัย หลีกเล่ียงสัตถุศาสน ขอท่ี ๔ นี้  ขาพเจาขอลงคะแนน ฯ 
         [๖๕๖] ร. อนุมติกัปปะ ควรหรือไม ขอรับ   
         ส. อนุมติกัปปะนัน้ คืออะไร    
         ร. สงฆเปนวรรคทํากรรม ดวยต้ังใจวา จักใหภกิษุท่ีมาแลวอนุมัติ ควรหรือไม  
ขอรับ    
         ส. ไมควร ขอรับ     
         ร. ทรงหามไวท่ีไหน 
         ส. ในเมืองจัมเปยยกะ ปรากฏในเร่ืองวินัย  
         ร. ตองอาบัติอะไร   
         ส. ตองอาบัติทุกกฏ ในเพราะละเมิดวนิัย   
         ร. ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา วัตถุท่ี ๕ นี้ สงฆวินิจฉัยแลว    แมเพราะเหตุนี้  
วัตถุนี้จึงผิดธรรม ผิดวินัย หลีกเล่ียงสัตถุศาสน ขอท่ี ๕ นี้   ขาพเจาขอลงคะแนน ฯ 
         [๖๕๗] ร. อาจิณณกัปปะ ควรหรือไม ขอรับ   
         ส. อาจิณณกัปปะน้ัน คืออะไร ขอรับ    
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         ร. การประพฤติวัตรดวยเขาใจวา นีพ้ระอุปชฌายะของเราเคยประพฤติมา นี้พระอาจารย 
ของเราเคยประพฤติมา ควรหรือไม ขอรับ  
         ส. อาจิณณกัปปะบางอยางควร บางอยางไมควร ขอรับ    
         ร. ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา วัตถุท่ี ๖ นี้ สงฆวินิจฉัยแลว    แมเพราะเหตุนี้  
วัตถุนี้จึงผิดธรรม ผิดวินัย หลีกเล่ียงสัตถุศาสน ขอท่ี ๖ นี้   ขาพเจาขอลงคะแนน ฯ 
         [๖๕๘] ร. อมถิตกัปปะ ควรหรือไม ขอรับ    
         ส. อมถิตกัปปะนัน้ คืออะไร ขอรับ    
         ร. นมสดละความเปนนมสดแลว ยังไมถึงความเปนนมสม ภิกษุ ฉันเสร็จ หามภัตรแลว 
จะดื่มนมนั้นอันเปนอนติริตตะ ควรหรือไม ขอรับ   
         ส. ไมควร ขอรับ     
         ร. ทรงหามไวท่ีไหน 
         ส. ในเมืองสาวัตถี ปรากฏในคัมภีรสุตตวิภังค  
         ร. ตองอาบัติอะไร   
         ส. ตองอาบัติปาจิตตีย ในเพราะฉันโภชนะอนัเปนอนติริตตะ 
         ร. ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา วัตถุท่ี ๗ นี้ สงฆวินิจฉัยแลว    แมเพราะเหตุนี้  
วัตถุนี้จึงผิดธรรม ผิดวินัย หลีกเล่ียงสัตถุศาสน ขอท่ี ๗ นี้   ขาพเจาขอลงคะแนน ฯ   
         [๖๕๙] ร. การดื่มชโลคิ ควรหรือไม ขอรับ  
         ส. ชโลคินั้น คืออะไร ขอรับ    
         ร. การดื่มสุราอยางออนท่ียังไมถึงความเปนน้ําเมา ควรหรือไม ขอรับ    
         ส. ไมควร ขอรับ     
         ร. ทรงหามไวท่ีไหน 
         ส. ในเมอืงโกสัมพี ปรากฏในคัมภีรสุตตวิภังค  
         ร. ตองอาบัติอะไร   
         ส. ตองอาบัติปาจิตตีย ในเพราะดื่มสุราและเมรัย    
         ร. ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา วัตถุท่ี ๘ นี้ สงฆวินิจฉัยแลว    แมเพราะเหตุนี้  
วัตถุนี้จึงผิดธรรม ผิดวินัย หลีกเล่ียงสัตถุศาสน ขอท่ี ๘ นี้   ขาพเจาขอลงคะแนน ฯ  
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         [๖๖๐] ร. ผาปูนั่งไมมีชาย ควรหรือไม ขอรับ  
         ส. ไมควร ขอรับ     
         ร. ทรงหามไวท่ีไหน 
         ส. ในเมืองสาวัตถี ปรากฏในคัมภีรสุตตวิภังค  
         ร. ตองอาบัติอะไร   
         ส. ตองอาบัติปาจิตตีย ท่ีตองตัดเสีย   
         ร. ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา วัตถุท่ี ๙ นี้ สงฆวินิจฉัยแลว    แมเพราะเหตุนี้  
วัตถุนี้จึงผิดธรรม ผิดวินัย หลีกเล่ียงสัตถุศาสน ขอท่ี ๙ นี้   ขาพเจาขอลงคะแนน ฯ 
         [๖๖๑] ร. ทองและเงิน ควรหรือไม ขอรับ    
         ส. ไมควร ขอรับ     
         ร. ทรงหามไวท่ีไหน 
         ส. ในเมืองราชคฤห ปรากฏในคัมภีรสุตตวิภังค  
         ร. ตองอาบัติอะไร   
         ส. ตองอาบัติปาจิตตีย เพราะรับทองและเงิน    
         ร. ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา วัตถุท่ี ๑๐ นี้ สงฆวินิจฉัยแลว   แมเพราะเหตุนี้  
วัตถุนี้จึงผิดธรรม ผิดวินัย หลีกเล่ียงสัตถุศาสน ขอท่ี ๑๐ นี้  ขาพเจาขอลงคะแนน ฯ 
         [๖๖๒] ร. ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา วัตถุ ๑๐ ประการนี้ สงฆวินิจฉัยแลว  
แมเพราะเหตุนี้ วัตถุ ๑๐ ประการนี้ จึงผิดธรรม ผิดวินัย    หลีกเล่ียงสัตถุศาสน ฯ   
         [๖๖๓] พระสัพพกามกีลาววา ทานท้ังหลาย อธิกรณนั่นสงฆชําระแลว   สงบระงับ 
เรียบรอยดแีลว อนึ่ง ทานพึงถามวัตถุ ๑๐ ประการนี้กะผม แมใน  ทามกลางสงฆ เพื่อประกาศ 
ใหภกิษุเหลานัน้รูท่ัวกนั    
         คร้ังน้ัน ทานพระเรวตะไดถามวตัถุ ๑๐ ประการนีก้ะทานพระสัพพกามี  แมในทามกลาง 
สงฆ ทานพระสัพพกามี อันทานพระเรวตะถามแลวๆ ไดวิสัชนา  แลว 
         ก็ในสังคายนาพระวินยัคร้ังนี้ มีภิกษุ ๗๐๐ รูป ไมหยอน ไมเกิน เพราะ   ฉะนัน้  
การสังคายนาพระวินัยคร้ังนี ้บัณฑิตจึงเรียกวา แจง ๗๐๐ ดังนี้แล ฯ    
                                                 สัตตสติกขันธกะ ท่ี ๑๒ จบ 
                                                  ในขันธกะนี้มี ๒๕ เร่ือง  
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                                                    หัวขอประจําขันธกะ     
         [๖๖๔] เร่ืองวัตถุ ๑๐ เร่ืองเทน้ําใหเต็มถาดสัมฤทธ์ิ เร่ืองลงปฏิสารณีย กรรม เร่ืองเขา 
ไปในเมืองเวสาลีกับทูต เร่ืองเคร่ืองเศราหมองของพระจันทร   พระอาทิตย ๔ อยาง เร่ืองความ 
เศราหมองของสมณะอีก ๔ อยาง เร่ืองรับทอง และเงิน เร่ืองพระยสไปปรากฏตัวท่ีเมืองโกสัมพี  
เร่ืองภิกษุชาวเมืองปาฐา เร่ืองแสวงหาพวก เร่ืองเมืองโสเรยยะ เร่ืองเมืองสังกัสสะ เร่ืองเมือง 
กัณณกุชชะ เร่ืองไปเมืองอุทุมพร เร่ืองไปเมืองสหชาติ เร่ืองอาราธนาสวดสรภัญญะ เร่ือง พระ 
วัชชีบุตรชาวเมืองเวสาลีไดทราบขาว เร่ืองพวกเราจะไดใครหนอเปนฝกฝาย   เร่ืองจดัแจงสมณ 
บริขารมีบาตรเปนตน เร่ืองโดยสารเรือไปไกล เร่ืองทาน   พระอุตตระรับคํา เร่ืองถูกตําหนิรายแรง  
เร่ืองสงฆไปเมืองเวสาลี เร่ืองเมตตา   เร่ืองสงฆระงับอธิกรณดวยอุพพาหิกวิธี ฯ     
                                                  หัวขอประจาํขันธกะ จบ    
                                                   จุลวรรค ภาค ๒ จบ  
                                                  พระวนิัยปฏก เลม ๗ จบ  
                                                __________________ 


