




พระวินัยปฎก 
เลม ๔ 

มหาวรรค ภาค ๑ 
ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น 

มหาขันธกะ 
โพธิกถา ปฏิจจสมุปบาทมนสิการ 

      [๑] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจา แรกตรัสรู ประทับอยู ณ ควงไมโพธิพฤกษ 
 ใกลฝงแมน้ําเนรัญชรา ในอุรุเวลาประเทศ. คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคประทับนั่งดวยบัลลังกเดียว 
 เสวยวิมุตติสุข ณ ควงไมโพธิพฤกษตลอด ๗ วัน และทรงมนสิการปฏิจจสมุปบาทเปนอนโุลม 
 และปฏิโลม ตลอดปฐมยามแหงราตรี วาดังนี้: 
                       ปฏิจจสมุปบาท อนุโลม 
                         เพราะอวิชชาเปนปจจัย จึงมสีังขาร 
                         เพราะสังขารเปนปจจัย จึงมวีิญญาณ 
                         เพราะวิญญาณเปนปจจัย จึงมนีามรูป 
                         เพราะนามรูปเปนปจจัย จึงมสีฬายตนะ 
                         เพราะสฬายตนะเปนปจจัย จงึมีผัสสะ 
                         เพราะผัสสะเปนปจจัย จึงมีเวทนา 
                         เพราะเวทนาเปนปจจัย จึงมตัีณหา 
                         เพราะตัณหาเปนปจจัย จึงมอีุปาทาน 
                         เพราะอุปาทานเปนปจจัย จึงมีภพ 
                         เพราะภพเปนปจจัย จึงมีชาติ 
      เพราะชาติเปนปจจัย จึงมชีรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทกุข โทมนัส อุปายาส 
      เปนอันวากองทุกขทั้งมวลนั่นยอมเกิด ดวยประการฉะนี้. 
                       ปฏิจจสมุปบาท ปฏิโลม 
      อนึ่ง เพราะอวิชชานั่นแหละดับโดยไมเหลอืดวยมรรคคือวิราคะ สังขาร จึงดับ 
                         เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ 
                         เพราะวิญญาณดับ นามรูปจึงดับ 
                         เพราะนามรูปดับ สฬายตนะจึงดับ 
                         เพราะสฬายตนะดับ ผัสสะจึงดับ 
                         เพราะผัสสะดบั เวทนาจึงดับ 
                         เพราะเวทนาดบั ตัณหาจึงดับ 
                         เพราะตัณหาดับ อุปาทานจึงดับ 
                         เพราะอุปาทานดับ ภพจึงดับ 



                         เพราะภพดับ ชาติจึงดับ 
      เพราะชาติดับ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อปุายาส จึงดับ 
      เปนอันวากองทุกขทั้งมวลนั่นยอมดับ ดวยประการฉะนี้. 
      ลําดับน้ัน พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแลว จึงทรงเปลงอุทานนี้ในเวลานั้น 
 วาดังนี้:- 
                        พุทธอุทานคาถาที่ ๑ 
                         เมื่อใดแล ธรรมทั้งหลาย ปรากฏแกพราหมณ 
                         ผูมีเพียรเพงอยู เมื่อนั้น ความสงสัยทั้งปวง 
                         ของพราหมณนั้นยอมสิ้นไป เพราะมารูธรรม 
                         พรอมทั้งเหตุ. 
      [๒] ลําดับน้ัน พระผูมีพระภาคทรงมนสิการปฏิจจสมุปบาท เปนอนุโลมและปฏิโลม 
 ตลอดมัชฌิมยามแหงราตรี วาดังนี้:- 
                       ปฏิจจสมุปบาท อนุโลม 
                         เพราะอวิชชาเปนปจจัย จึงมสีังขาร 
                         เพราะสังขารเปนปจจัย จึงมวีิญญาณ 
                         เพราะวิญญาณเปนปจจัย จึงมนีามรูป 
                         เพราะนามรูปเปนปจจัย จึงมสีฬายตนะ 
                         เพราะสฬายตนะเปนปจจัย จงึมีผัสสะ 
                         เพราะผัสสะเปนปจจัย จึงมีเวทนา 
                         เพราะเวทนาเปนปจจัย จึงมตัีณหา 
                         เพราะตัณหาเปนปจจัย จึงมอีุปาทาน 
                         เพราะอุปาทานเปนปจจัย จึงมีภพ 
                         เพราะภพเปนปจจัย จึงมีชาติ 
      เพราะชาติเปนปจจัย จึงมชีรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทกุข โทมนัส อุปายาส 
      เปนอันวากองทุกขทั้งมวลนั่นยอมเกิด ดวยประการฉะนี้. 
                       ปฏิจจสมุปบาท ปฏิโลม 
      อนึ่ง เพราะอวิชชานั่นแหละดับโดยไมเหลอืดวยมรรคคือวิราคะ สังขาร จึงดับ 
                         เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ 
                         เพราะวิญญาณดับ นามรูปจึงดับ 
                         เพราะนามรูปดับ สฬายตนะจึงดับ 
                         เพราะสฬายตนะดับ ผัสสะจึงดับ 
                         เพราะผัสสะดบั เวทนาจึงดับ 
                         เพราะเวทนาดบั ตัณหาจึงดับ 



                         เพราะตัณหาดับ อุปาทานจึงดับ 
                         เพราะอุปาทานดับ ภพจึงดับ 
                         เพราะภพดับ ชาติจึงดับ 
      เพราะชาติดับ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อปุายาส จึงดับ 
      เปนอันวากองทุกขทั้งมวลนั่นยอมดับ ดวยประการฉะนี้. 
      ลําดับน้ัน พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแลว จึงทรงเปลงอุทานนี้ในเวลานั้น 
 วาดังนี้:- 
                        พุทธอุทานคาถาที่ ๒ 
                         เมื่อใดแล ธรรมทั้งหลาย ปรากฏแกพราหมณ 
                         ผูมีเพียรเพงอยู เมื่อนั้น ความสงสัยทั้งปวง 
                         ของพราหมณนั้นยอมสิ้นไป เพราะไดรูความ 
                         สิ้นแหงปจจัยทั้งหลาย. 
      [๓] ลําดับน้ัน พระผูมีพระภาคทรงมนสิการปฏิจจสมุปบาท เปนอนุโลมและปฏิโลม 
 ตลอดปจฉิมยามแหงราตรี วาดังนี้:- 
                       ปฏิจจสมุปบาท อนุโลม 
                         เพราะอวิชชาเปนปจจัย จึงมสีังขาร 
                         เพราะสังขารเปนปจจัย จึงมวีิญญาณ 
                         เพราะวิญญาณเปนปจจัย จึงมนีามรูป 
                         เพราะนามรูปเปนปจจัย จึงมสีฬายตนะ 
                         เพราะสฬายตนะเปนปจจัย จงึมีผัสสะ 
                         เพราะผัสสะเปนปจจัย จึงมีเวทนา 
                         เพราะเวทนาเปนปจจัย จึงมตัีณหา 
                         เพราะตัณหาเปนปจจัย จึงมอีุปาทาน 
                         เพราะอุปาทานเปนปจจัย จึงมีภพ 
                         เพราะภพเปนปจจัย จึงมีชาติ 
      เพราะชาติเปนปจจัย จึงมชีรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทกุข โทมนัส อุปายาส 
      เปนอันวากองทุกขทั้งมวลนั่นยอมเกิด ดวยประการฉะนี้. 
                       ปฏิจจสมุปบาท ปฏิโลม 
      อนึ่ง เพราะอวิชชานั่นแหละดับโดยไมเหลอืดวยมรรคคือวิราคะ สังขาร จึงดับ 
                         เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ 
                         เพราะวิญญาณดับ นามรูปจึงดับ 
                         เพราะนามรูปดับ สฬายตนะจึงดับ 
                         เพราะสฬายตนะดับ ผัสสะจึงดับ 



                         เพราะผัสสะดบั เวทนาจึงดับ 
                         เพราะเวทนาดบั ตัณหาจึงดับ 
                         เพราะตัณหาดับ อุปาทานจึงดับ 
                         เพราะอุปาทานดับ ภพจึงดับ 
                         เพราะภพดับ ชาติจึงดับ 
      เพราะชาติดับ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อปุายาส จึงดับ 
      เปนอันวากองทุกขทั้งมวลนั่นยอมดับ ดวยประการฉะนี้. 
      ลําดับน้ัน พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแลว จึงทรงเปลงอุทานนี้ในเวลานั้น 
 วาดังนี้:- 
                        พุทธอุทานคาถาที่ ๓ 
                         เมื่อใดแล ธรรมทั้งหลาย ปรากฏแกพราหมณ 
                         ผูมีเพียรเพงอยู เมื่อนั้น พราหมณนั้น ยอม 
                         กําจัดมารและเสนาเสียได ดุจพระอาทิตยอุทยั 
                         ทําอากาศใหสวาง ฉะนั้น. 
                          โพธิกถา จบ 
                          ---------- 
                        อชปาลนิโครธกถา 
                       เร่ืองพราหมณหุหุกชาติ 
      [๔] คร้ันลวง ๗ วัน พระผูมีพระภาคทรงออกจากสมาธนิั้น เสด็จจากควงไม 
 โพธิพฤกษ เขาไปยังตนไมอชปาลนิโครธ แลวประทับน่ังดวยบัลลังกเดยีว เสวยวิมุตติสุข ณ 
 ควงไมอชปาลนิโครธตลอด ๗ วัน. 
      คร้ังนั้น พราหมณหุหุกชาติคนหนึ่ง ไดไปในพุทธสํานัก คร้ันถึงแลวไดทูลปราศรัย 
 กับพระผูมีพระภาค คร้ันผานการทูลปราศรัยพอใหเปนที่บันเทิง เปนที่ระลกึถึงกันไปแลว ได 
 ยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง. พราหมณนั้นไดยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ไดทูลคํานี ้
 แดผูมีพระภาควา ทานพระโคดม บุคคลชื่อวาเปนพราหมณ ดวยเหตุเพียงเทาไรหนอ ก็แล 
 ธรรมเหลาไหนทําบุคคลใหเปนพราหมณ? 
      ลําดับน้ัน พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแลว จึงทรงเปลงอุทานนี้ในเวลานั้น 
 วาดังนี้:- 
                         พุทธอุทานคาถา 
                         พราหมณใดมีบาปธรรมอันลอยเสียแลว ไม 
                         ตวาดผูอื่นวา หึ หึ ไมมีกิเลสดุจน้ําฝาด มีตน 
                         สํารวมแลว ถึงที่สุดแหงเวท มพีรหมจรรย 
                         อยูจบแลว พราหมณนั้นไมมกีิเลสเครื่องฟูขึน้ 



                         ในอารมณไหนๆ  ในโลก ควรกลาวถอยคําวา 
                         ตนเปนพราหมณโดยธรรม. 
                      อชปาลนิโครธกถา จบ 
                      ----------------- 
                          มุจจลินทกถา 
                       เร่ืองมุจจลินทนาคราช 
      [๕] คร้ันลวง ๗ วัน พระผูมีพระภาคทรงออกจากสมาธนิั้น เสด็จจากควงไมอชปาลนิโครธ 
 เขาไปยังตนไมมุจจลินท แลวประทับน่ังดวยบัลลังกเดียว เสวยวิมุตติสุข ณ ควงไมมุจจลินท 
 ตลอด ๗ วัน. 
      คร้ังนั้น เมฆใหญในสมัยมใิชฤดูกาลต้ังขึน้แลว ฝนตกพรําเจือดวยลมหนาว ตลอด 
 ๗ วัน. คร้ังนั้น มุจจลินทนาคราชออกจากที่อยูของตน ไดแวดวงพระกายพระผูมีพระภาคดวย 
 ขนด ๗ รอบ ไดแผพังพานใหญเหนือพระเศียรสถิตอยูดวยหวังใจวา ความหนาว ความรอน 
 อยาเบียดเบียนพระผูมีพระภาค สัมผัสแหงเหลือบ ยุง ลม แดด และสัตวเลื้อยคลาน อยา 
 เบียดเบียนพระผูมีพระภาค. คร้ันลวง ๗ วัน มุจจลินทนาคราชรูวา อากาศปลอดโปรงปราศจาก 
 ฝนแลว จึงคลายขนดจากพระกายของพระผูมีพระภาค จําแลงรูปของตนเปนเพศมาณพ ไดยืน 
 ประคองอัญชลีถวายมนัสการพระผูมีพระภาค ทางเบ้ืองพระพักตรพระผูมีพระภาค. 
      ลําดับน้ัน พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแลว จึงทรงเปลงอุทานนี้ในเวลานั้น 
 วาดังนี้:- 
                         พุทธอุทานคาถา 
                         ความสงัดเปนสุขของบุคคลผูสันโดษ มีธรรม 
                         ปรากฏแลว เห็นอยู ความไมพยาบาท คือความ 
                         สํารวมในสัตวทั้งหลาย เปนสขุในโลก ความ 
                         ปราศจากกําหนัด คือความลวงกามท้ังหลาย 
                         เสียได เปนสขุในโลก การกําจดัอัสมิมานะ 
                         เสียไดนั่นแล เปนสุขอยางยิ่ง. 
                         มุจจลินทกถา จบ 
                         ------------- 
                          ราชายตนกถา 
                     เร่ืองตปุสสะภัลลิกะ ๒ พอคา 
      [๖] คร้ันลวง ๗ วัน พระผูมีพระภาคทรงออกจากสมาธนิั้น แลวเสด็จจากควงไม 
 มุจจลินท เขาไปยังตนไมราชายตนะ แลวประทับน่ังดวยบัลลงักเดียว เสวยวมิุตติสุข ณ 
 ควงไมราชายตนะ ตลอด ๗ วัน. 
      ก็สมัยนั้น พอคาชื่อตปุสสะ ๑ ภัลลิกะ ๑ เดินทางไกลจากอุกกลชนบท ถึงตําบลน้ัน. 



 คร้ังนั้น เปนเทพยดาผูเปนญาติสาโลหิตของตปุสสะ ภัลลิกะ ๒ พอคา ไดกลาวคํานี้กะ ๒ พอคานั้น 
 วา ดูกรทานผูนิรทุกข พระผูมีพระภาคพระองคนี้แรกตรัสรู ประทับอยู ณ ควงไมราชายตนะ ทาน 
 ทั้งสองจงไปบูชาพระผูมีพระภาคนั้น ดวยสัตตุผง และ สัตตุกอน การบูชาของทานทั้งสองนั้น 
 จักเปนไปเพ่ือประโยชนและความสุขแกทานทั้งหลายตลอดกาลนาน. 
      คร้ังนั้น พอคาชื่อตปุสสะ และภัลลิกะ ถือสัตตุผงและสัตตุกอนเขาไปเฝาพระผูมี 
 พระภาคแลวถวายบังคม ไดยนือยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง. สองพอคานั้นยืนอยู ณ ที่ควรสวน 
 ขางหนึ่งแลว คร้ันแลวไดทูลคํานี้แดพระผูมพีระภาควา พระพุทธเจาขา ขอพระผูมีพระภาคจง 
 ทรงรับสัตตุผงสัตตุกอนของขาพระพุทธเจาทัง้สอง ซ่ึงจะเปนไปเพ่ือประโยชนเพ่ือความสขุแก 
 ขาพระพุทธเจาทั้งหลายตลอดกาลนาน. ขณะน้ัน พระผูมีพระภาคไดทรงปริวิตกวา พระตถาคต 
 ทั้งหลาย ไมรับวัตถุดวยมือ เราจะพึงรับสัตตุผง และสัตตุกอนดวยอะไรหนอ 
      ลําดับน้ัน ทาวมหาราชทั้ง ๔ องคทรงทราบพระปริวิตกแหงจิตของพระผูมีพระภาค ดวย 
 ใจของตนแลว เสด็จมาจาก ๔ ทิศ ทรงนําบาตรที่สําเร็จดวยศิลา ๔ ใบเขาไปถวายพระผูมี พระภาค 
 กราบทูลวา ขอพระผูมีพระภาคจงทรงรับสัตตุผงและสัตตุกอนดวยบาตรน้ี พระพุทธเจาขา. 
      พระผูมีพระภาคทรงใชบาตรสําเร็จดวยศิลาอันใหมเอี่ยม รับสัตตุผงและสัตตุกอน 
 แลวเสวย. 
      คร้ังนั้น พอคาตปุสสะและภัลลิกะ ไดทลูคาํนี้แดพระผูมีพระภาควา พระพุทธเจาขา 
 ขาพระพุทธเจาทั้งสองน้ี ขอถึงพระผูมีพระภาคและพระธรรมวา เปนสรณะ ขอพระผูมีพระภาค 
 จงทรงจําขาพระพุทธเจาทั้งสองวาเปนอุบาสกผูมอบชีวิตถึงสรณะ จําเดิมแตวันนี้เปนตนไป. 
      ก็นายพาณิชสองคนนั้น ไดเปนอุบาสกกลาวอาง ๒ รัตนะ เปนชุดแรกในโลก. 
                        ราชายตนกถา จบ 
                        -------------- 
      [๗] คร้ันลวง ๗ วัน พระผูมีพระภาคทรงออกจากสมาธนิั้นแลว เสด็จจากควงไม 
 ราชายตนะ เขาไปยังตนไมอชปาลนิโครธ. ทราบวา พระองคประทับอยู ณ ควงไมอชปาลนิโครธ 
 นั้น และพระองคเสด็จไปในทีส่งัด หลีกเรนอยู ไดมีพระปริวิตกแหงจิตเกิดขึ้นอยางนี้วา ธรรม 
 ที่เราไดบรรลุแลวน้ี เปนคุณอนัลึก เห็นไดยาก รูตามไดยาก เปนธรรมสงบ ประณีต ไมหยั่ง 
 ลงสูความตรึก ละเอยีด เปนวสิัยที่บัณฑิตจะพึงรูแจง สวนหมูสัตวนี้เริงรมยดวยอาลัย ยินดีใน 
 อาลัย ชื่นชมในอาลัย ฐานะคอืความที่อวิชชาเปนปจจัยแหงสังขารเปนตนนี้ เปนสภาพอาศัย 
 ปจจัยเกิดขึ้นนี ้อันหมูสัตวผูเริงรมยดวยอาลัย ยินดีในอาลยั ชื่นชมในอาลัยเห็นไดยาก แม 
 ฐานะคือธรรมเปนที่ระงับสังขารทั้งปวง เปนที่สละคืนอุปธิทั้งปวง เปนทีส่ิ้นตัณหา เปนที่สิ้น 
 กําหนัด เปนที่ดับสนิท หากิเลสเครื่องรอยรัดมิไดนี้ ก็แสนยากที่จะเห็นได กถ็าเราจะพึงแสดง 
 ธรรม สัตวเหลาอื่นก็จะไมพึงรูทั่วถึงธรรมของเรา ขอนั้น จะพึงเปนความเหน็ดเหนื่อยเปลา 
 แกเรา จะพึงเปนความลําบากเปลาแกเรา. 
      อนึ่ง อนัจฉริยคาถาเหลานี้ ที่ไมเคยไดสดบัในกาลกอน ปรากฏแกพระผูมีพระภาค 



 วาดังนี้:- 
                          อนัจฉริยคาถา 
                         บัดน้ี เรายังไมควรจะประกาศธรรมที่เราไดบรรลุแลว 
                         โดยยาก เพราะธรรมนี้อันสัตวผูอันราคะและโทสะ 
                         ครอบงําแลวไมตรัสรูไดงาย สัตวผูอันราคะยอมแลว 
                         ถูกกองอวิชชาหุมหอแลว จักไมเห็นธรรมอันละเอยีด 
                         ลึกซ้ึง ยากที่จะเห็น ละเอียดยิง่ อันจะยังสัตว 
                         ใหถึงธรรมที่ทวนกระแสคือนพิพาน. 
      เมื่อพระผูมพีระภาคทรงพิจารณาเห็นอยู ดังนี้ พระทัยกน็อมไปเพ่ือความขวนขวายนอย 
 ไมนอมไปเพ่ือทรงแสดงธรรม. 
                         พรหมยาจนกถา 
      [๘] คร้ังนั้น ทาวสหัมบดีพรหมทราบพระปริวิตกแหงจิตของพระผูมีพระภาคดวยใจ 
 ของตนแลวเกดิความปริวิตกวา ชาวเราผูเจริญ โลกจักฉิบหายหนอ โลกจักวินาศหนอ เพราะ 
 พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ทรงนอมพระทัยไปเพ่ือความขวนขวายนอย ไมทรงนอม 
 พระทัยไปเพ่ือทรงแสดงธรรม. 
      ลําดับน้ัน ทาวสหัมบดีพรหมไดหายไปในพรหมโลก มาปรากฏ ณ เบ้ืองพระพักตร 
 ของพระผูมีพระภาค ดุจบุรุษมีกําลังเหยยีดแขนที่คูหรือคูแขนที่เหยียดฉะนั้น คร้ันแลวหมผา 
 อุตราสงคเฉวียงบา คุกชาณุมณฑลเบ้ืองขวาลงบนแผนดิน ประณมอัญชลไีปทางพระผูมพีระภาค 
 แลวไดทูลคํานีแ้ดพระผูมีพระภาควา พระพุทธเจาขา ขอพระผูมีพระภาคไดโปรดทรงแสดงธรรม 
 ขอพระสุคตไดโปรดทรงแสดงธรรม  เพราะสัตวทั้งหลายจําพวกที่มีธุลีในจักษุนอยมีอยู เพราะ 
 ไมไดฟงธรรมยอมเสือ่ม ผูรูทัว่ถึงธรรมจักมี. 
      ทาวสหัมบดีพรหมไดกราบทูลดังนี้แลว จึงกราบทูลเปนประพันธคาถาตอไปวา 
                         เมื่อกอนธรรมไมบริสุทธิ์อันคนมีมลทินทั้งหลาย 
                         คิดแลวไดปรากฏในมคธชนบท ขอพระองคได 
                         โปรดทรงเปดประตูแหงอมตธรรมนี้ ขอสัตวทั้ง 
                         หลายจงฟงธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจา ผูหมด 
                         มลทินตรัสรูแลวตามลําดับ เปรียบเหมือนบุรุษ 
                         มีจักษุยืนอยูบนยอดภูเขา ซ่ึงลวนแลวดวยศิลา 
                         พึงเห็นชุมชนไดโดยรอบฉันใด ขาแตพระองคผูม ี
                         ปญญาดี มีพระปญญาจักษุรอบคอบ ขอพระองค 
                         ผูปราศจากความโศกจงเสด็จขึ้นสูปราสาท อัน 
                         สําเร็จดวยธรรม แลวทรงพิจารณาชุมชน ผู 
                         เกลื่อนกลนดวยความโศก ผูอนัชาติและชรา 



                         ครอบงําแลว มีอุปมัยฉันนั้นเถิด ขาแต 
                         พระองคผูมีความเพียร ทรงชนะสงคราม ผูนาํหมู 
                         หาหนี้มิได ขอพระองคจงทรงอุตสาหะเท่ียวไป 
                         ในโลกเถิด ขอพระผูมีพระภาคโปรดแสดงธรรม 
                         เพราะสัตวรูทั่วถึงธรรมจักมี. 
                     ทรงพิจารณาสัตวโลกเปรียบดวยดอกบัว ๔ เหลา 
      [๙] ลําดับน้ัน พระผูมีพระภาค ทรงกราบคําทูลอาราธนาของพรหม และทรงอาศัย 
 ความกรุณาในหมูสัตว จึงทรงตรวจดูสัตวโลกดวยพุทธจักษุ เมื่อตรวจดูสัตวโลกดวยพุทธจักษุ 
 ไดทรงเห็นสัตวทั้งหลายท่ีมีธลุีคือกิเลสในจักษุนอยก็มี ที่มีธลุีคือกิเลสในจักษุมากก็มี ที่มีอนิทรีย 
 แกกลาก็มี ที่มอีินทรียออนกม็ ีที่มีอาการดีก็ม ีที่มีอาการทรามก็มี ที่จะสอนใหรูไดงายก็ม ี
 ที่จะสอนใหรูไดยากก็มี ทีม่ีปกติเห็นปรโลกและโทษโดยความเปนภัยอยูก็มี. 
      มีอุปมาเหมือนดอกอุบลในกออุบล ดอกปทุมในกอปทุม หรือดอกบุณฑริกในกอบุณฑริก 
 ที่เกิดแลวในน้าํ เจริญแลวในน้ํา งอกงามแลวในน้ํา บางเหลายังจมในน้ํา อนัน้ําเลี้ยงไว 
 บางเหลาต้ังอยูเสมอน้ํา บางเหลาต้ังอยูพนน้ํา อันน้ําไมติดแลว. 
      พระผูมีพระภาคทรงตรวจดูสัตวโลกดวยพุทธจักษุ ไดทรงเห็นสัตวทั้งหลาย บางพวก 
 มีธุลีคือกิเลสในจักษุนอย บางพวกมีธุลีคือกิเลสในจักษุมาก บางพวกมีอินทรียแกกลา 
 บางพวกมีอินทรียออน บางพวกมีอาการดี บางพวกมีอาการทราม บางพวกสอนใหรูไดงาย 
 บางพวกสอนใหรูไดยาก บางพวกมีปกติเห็นปรโลกและโทษโดยความเปนภัยอยู ฉันนั้น 
 เหมือนกัน คร้ันแลวไดตรัสคาถาตอบทาวสหัมบดีพรหมวา ดังนี้:- 
                         เราเปดประตูอมตะแกทานแลว สัตวเหลาใดจะฟง 
                         จงปลอยศรัทธามาเถิด ดูกรพรหม เพราะเรา 
                         มีความสําคัญในความลําบาก จึงไมแสดงธรรม 
                         ที่เราคลองแคลว ประณีต ในหมูมนุษย. 
      คร้ันทาวสหัมบดีพรหมทราบวา พระผูมีพระภาคทรงประทานโอกาสเพ่ือจะแสดงธรรม 
 แลว จึงถวายบังคมพระผูมีพระภาคทําประทกัษิณแลว อันตรธานไปในที่นัน้แล. 
                        พรหมยาจนกถา จบ 
                        -------------- 
                         พุทธปริวิตกกถา 
      [๑๐] คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคไดทรงดําริวา เราจะพึงแสดงธรรมแกใครกอนหนอ 
 ใครจักรูทั่วถึงธรรมนี้ไดฉับพลัน คร้ันแลวทรงพระดําริตอไปวา อาฬารดาบส กาลามโคตรนี้แล 
 เปนผูฉลาด เฉยีบแหลม มีปญญา มีธุลีคือกิเลสในจักษุนอยเปนปกติมานาน ถากระไร 
 เราพึงแสดงธรรมแกอาฬารดาบส กาลามโคตรกอน เธอจักรูทั่วถึงธรรมนี้ไดฉับพลัน. ทีนั้น 
 เทพดาอันตรธานมากราบทูลพระผูมีพระภาควา อาฬารดาบส กาลามโคตร สิ้นชีพได ๗ วันแลว 



 พระพุทธเจาขา. แมพระผูมีพระภาคก็ทรงทราบวา อาฬารดาบสกาลามโคตรสิ้นชีพได ๗ วันแลว 
 จึงทรงพระดําริวา อาฬารดาบสกาลามโคตร เปนผูมีความเสื่อมใหญ เพราะถาเธอไดฟงธรรมนี้ 
 จะพึงรูทั่วถึงไดฉับพลัน. 
      ลําดับน้ัน พระผูมีพระภาคไดทรงพระดําริวา เราจะพึงแสดงธรรม แกใครกอนหนอ 
 ใครจักรูทั่วถึงธรรมนี้ไดฉับพลัน คร้ันแลวทรงพระดําริตอไปวา อุทกดาบส รามบุตรนี้แลเปน 
 ผูฉลาด เฉียบแหลม มีปญญา มีธุลีคือกเิลสในจักษุนอยเปนปกติมานาน ถากระไร เราพึง 
 แสดงธรรมแกอุทกดาบส รามบุตรกอน เธอจักรูทั่วถึงธรรมนี้ไดฉับพลัน.  ทีนั้น เทพดาอนัตรธาน 
 มากราบทูลพระผูมีพระภาควา อุทกดาบส รามบุตรสิ้นชีพเสียวานนี้แลว พระพุทธเจาขา. แม 
 พระผูมีพระภาคก็ทรงทราบวา อุทกดาบส รามบุตรสิ้นชีพเสียวานนี้แลว จึงทรงพระดําริวา 
 อุทกดาบส รามบุตรนี้ เปนผูมีความเสื่อมใหญ เพราะถาเธอไดฟงธรรมนี้ จะพึงรูทั่วถึงไดฉับพลัน. 
      ลําดับน้ัน พระผูมีพระภาคไดทรงพระดําริวา เราจะพึงแสดงธรรมแกใครกอนหนอ 
 ใครจักรูทั่วถึงธรรมนี้ไดฉับพลัน คร้ันแลวทรงพระดําริตอไปวา ภิกษุปญจวัคคียมีอุปการะแกเรา 
 มาก ไดบํารุงเราผูต้ังหนาบําเพ็ญเพียรอยู ถากระไร เราพึงแสดงธรรมแกภิกษุปญจวัคคียกอน 
 คร้ันแลวไดทรงพระดําริตอไปวา บัดน้ี ภิกษุปญจวัคคียอยูที่ไหนหนอ. พระผูมีพระภาคไดทรง 
 เห็นภิกษุปญจวัคคียอยู ณ ปาอิสิปตนะมฤคทายวัน เขตพระนครพาราณสี ดวยทิพยจักษุอัน 
 บริสุทธิ์ลวงจักษุมนุษย คร้ันพระองคประทับอยู ณ  อุรุเวลาประเทศตามควรแกพุทธาภิรมยแลว 
 เสด็จจาริกไปทางพระนครพาราณสี. 
                         เร่ืองอุปกาชีวก 
      [๑๑] อาชีวกชื่ออุปกะไดพบพระผูมีพระภาคเสด็จดําเนนิทางไกลระหวางแมน้ําคยาและ 
 ไมโพธิพฤกษ คร้ันแลวไดทูลคํานี้แดพระผูมพีระภาควา ดูกรอาวุโส อินทรียของทานผองใส 
 ยิ่งนัก ผิวพรรณของทานบริสุทธิ์ผุดผอง ดูกรอาวุโส ทานบวชอุทิศใคร? ใครเปนศาสดาของ 
 ทาน? หรือทานชอบธรรมของใคร?. เมื่ออปุกาชีวกกราบทูลอยางนี้แลว. พระผูมีพระภาค 
 ไดตรัสพระคาถาตอบอุปกาชีวกวาดังนี ้
                         เราเปนผูครอบงําธรรมทั้งปวง รูธรรมทั้งปวง 
                         อันตัณหาและทิฏฐิไมฉาบทาแลว ในธรรมทั้งปวง 
                         ละธรรมเปนไปในภูมิสามไดหมด พนแลวเพราะ 
                         ความส้ินไปแหงตัณหา เราตรัสรูยิ่งเองแลว จะพึง 
                         อางใครเลา อาจารยของเราไมมี คนเชนเรา 
                         ก็ไมมี บุคคลเสมอเหมือนเราก็ไมมี ในโลกกบั 
                         ทั้งเทวโลก เพราะเราเปนพระอรหันตในโลก 
                         เราเปนศาสดา หาศาสดาอื่นยิ่งกวามิได เราผูเดียว 
                         เปนพระสัมมาสัมพุทธะ เราเปนผูเย็นใจ ดับกิเลส 
                         ไดแลว เราจะไปเมืองในแควนกาสี เพ่ือ 



                         ประกาศธรรมจักรใหเปนไป เราจะตีกลองประกาศ 
                         อมตธรรมในโลกอันมืด เพ่ือใหสัตวไดธรรมจักษุ. 
      อุปกาชีวกทลูวา ดูกรอาวุโส ทานปฏิญาณโดยประการใด  ทานควรเปนผูชนะหาที่สุด 
 มิได โดยประการนั้น. 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา บุคคลเหลาใดถึงความส้ินอาสวะแลว บุคคลเหลานั้นชื่อวา 
 เปนผูชนะเชนเรา ดูกรอุปกะ เราชนะธรรมอนัลามกแลว เพราะฉะน้ันเราจึงชื่อวาเปนผูชนะ. 
      เมื่อพระผูมพีระภาคตรัสอยางนี้แลว อุปกาชีวกทูลวา เปนใหพอเถิด พอ ดังนี้ แลว 
 สั่นศีรษะ ถือเอาทางผิดเดินหลีกไป. 
                        เร่ืองอุปกาชีวก จบ 
                        -------------- 
                        เร่ืองพระปญจวัคคีย 
      [๑๒] คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคเสด็จจาริกโดยลําดับ ถึงปาอิสิปตนะมฤคทายวัน 
 แขวงเมืองพาราณสี เสด็จเขาไปทางสํานักพระปญจวัคคีย. พระปญจวัคคียไดเห็นพระผูมีพระภาค 
 เสด็จมาแตไกล แลวไดนัดหมายกันและกันวา ทานทั้งหลาย พระสมณะโคดมนี้เปนผูมักมาก 
 คลายความเพียร เวียนมาเพ่ือความเปนคนมกัมาก กําลังเสดจ็มา พวกเราไมพึงอภิวาท ไมพึง 
 ลุกขึ้นตอนรับพระองค ไมพึงรับบาตรจีวรของพระองค แตพึงวางอาสนะไว  ถาพระองคปรารถนา 
 ก็จักประทับน่ัง. คร้ันพระผูมพีระภาคเสด็จเขาไปถึงพระปญจวัคคีย พระปญจวัคคียนั้นไมต้ังอยู 
 ในกติกาของตน ตางลุกขึ้นตอนรับพระผูมีพระภาค รูปหนึ่งรับบาตรจีวรของพระผูมีพระภาค 
 รูปหน่ึงปูอาสนะ รูปหนึ่งจัดหานํ้าลางพระบาท รูปหนึ่งจัดต้ังต่ังรองพระบาท รูปหนึ่ง 
 นํากระเบ้ืองเชด็พระบาทเขาไปถวาย พระผูมีพระภาคประทับนั่งบนอาสนะ ที่พระปญจวัคคีย 
 จัดถวาย แลวทรงลางพระบาท. ฝายพระปญจวัคคียเรียกพระผูมีพระภาคโดยระบุพระนาม และ 
 ใชคําวา "อาวุโส" เมื่อพระปญจวัคคียกลาวอยางนั้นแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสหามพระ 
 ปญจวัคคียวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธออยาเรียกตถาคตโดยระบุชื่อ และอยาใชคําวา "อาวุโส" 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเปนอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ พวกเธอจงเงีย่โสตสดับ เราไดบรรลุ 
 อมตธรรมแลว เราจะส่ังสอน จะแสดงธรรม พวกเธอปฏิบัติอยูตามที่เราสั่งสอนแลว ไมชา 
 สักเทาไร จักทาํใหแจงซ่ึงคุณอันยอดเยีย่ม อนัเปนที่สุดแหงพรหมจรรย ที่กุลบุตรทั้งหลาย 
 ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการนั้น ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบัน 
 เขาถึงอยู. 
      เมื่อพระผูมพีระภาคตรัสอยางนี้แลว. พระปญจวัคคียไดทลูคานพระผูมีพระภาควา 
 อาวุโสโคดม แมดวยจริยานั้น แมดวยปฏิปทานั้น แมดวยทุกกรกิริยานั้น พระองคก็ยังไมได 
 บรรลุอุตตริมนุสสธรรม อันเปนความรูความเห็นพิเศษอยางประเสริฐ อยางสามารถ ก็บัดน้ี 
 พระองคเปนผูมักมาก คลายความเพียรเวียนมาเพ่ือความเปนคนมักมาก ไฉนจักบรรลุอุตตริ- 
 *มนุสสธรรม อันเปนความรูความเห็นพิเศษอยางประเสริฐ อยางสามารถไดเลา. 



      เมื่อพระปญจวัคคียกราบทูลอยางนี้แลว พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 ตถาคตไมใชเปนคนมักมาก ไมไดเปนคนคลายความเพียร ไมไดเวยีนมาเพ่ือความเปนคนมักมาก 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเปนอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ พวกเธอจงเงีย่โสตสดับ เราได 
 บรรลุอมตธรรมแลว เราจะสั่งสอน จะแสดงธรรม พวกเธอปฏิบัติอยูตามที่เราสั่งสอนแลว 
 ไมชาสักเทาไร จักทําใหแจงซ่ึงคุณอันยอดเยีย่ม อันเปนที่สุดแหงพรหมจรรย ที่กุลบุตรทั้งหลาย 
 ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการนั้น ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบัน 
 เขาถึงอยู. 
      แมคร้ังที่สอง พระปญจวัคคียไดทูลคานพระผูมีพระภาควา ... 
      แมคร้ังที่สอง พระผูมีพระภาคก็ไดตรัสวา ... 
      แมคร้ังที่สาม พระปญจวัคคียไดทูลคานพระผูมีพระภาควา อาวุโสโคดม แมดวยจริยา 
 นั้น แมดวยปฏิปทานั้น แมดวยทุกกรกิริยานัน้ พระองคก็ยังไมไดบรรลุอุตตริมนุสสธรรม 
 อันเปนความรูความเห็นพิเศษอยางประเสริฐ อยางสามารถ ก็บัดน้ีพระองคเปนผูมักมาก คลาย 
 ความเพียร เวียนมาเพ่ือความเปนคนมักมาก ไฉนจักบรรลุอุตตริมนุสสธรรม อันเปนความรู 
 ความเห็นพิเศษอยางประเสริฐ อยางสามารถไดเลา. 
      เมื่อพระปญจวัคคียกราบทูลอยางนี้แลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 พวกเธอยังจําไดหรือวา ถอยคําเชนนี้เราไดเคยพูดแลวในปางกอน แตกาลน้ี. 
      พระปญจวัคคียกราบทูลวา คํานี้ไมเคยไดฟงเลย พระพุทธเจาขา. 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเปนอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ 
 พวกเธอจงเงี่ยโสตสดับ เราไดบรรลุอมตธรรมแลว เราจะสั่งสอน จักแสดงธรรม พวกเธอ 
 ปฏิบัติอยูตามที่เราสั่งสอนแลว ไมชาสักเทาไร จักทําใหแจงซ่ึงคุณอันยอดเยี่ยม อันเปนทีสุ่ด 
 แหงพรหมจรรย ที่กุลบุตรทั้งหลายออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการนั้น ดวย 
 ปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบันเขาถึงอยู. พระผูมีพระภาคทรงสามารถใหพระปญจวัคคีย 
 ยินยอมไดแลว. ลําดับน้ันพระปญจวัคคีย ไดยอมเชื่อฟงพระผูมีพระภาค เงี่ยโสตสดับ ต้ังจิต 
 เพ่ือรูยิ่ง. 
                       ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 
                           ปฐมเทศนา 
      [๑๓] ลําดับน้ัน พระผูมีพระภาครับส่ังกะพระปญจวัคคียวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ที่สุด 
 สองอยางนี้อันบรรพชิตไมควรเสพ คือ 
      การประกอบตนใหพัวพันดวยกามสุขในกามทั้งหลาย เปนธรรมอันเลว เปนของชาวบาน 
 เปนของปุถุชน ไมใชของพระอริยะ ไมประกอบดวยประโยชน ๑ 
      การประกอบความเหน็ดเหนื่อยแกตน เปนความลําบาก ไมใชของพระอริยะ ไมประกอบ 
 ดวยประโยชน ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิปทาสายกลาง ไมเขาไปใกลที่สุดสองอยางนั้น นั่นตถาคตได 



 ตรัสรูแลวดวยปญญาอันยิ่ง ทําดวงตาใหเกิด ทําญาณใหเกิด ยอมเปนไปเพ่ือความสงบ 
 เพ่ือความรูยิ่ง เพ่ือความตรัสรู เพ่ือนิพพาน 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ปฏิปทาสายกลางที่ตถาคตไดตรัสรูแลวดวยปญญาอันยิ่ง ทําดวงตา 
 ใหเกิด ทําญาณใหเกิด ยอมเปนไปเพ่ือความสงบ เพ่ือความรูยิ่ง เพ่ือความตรัสรู เพ่ือนิพพาน 
 นั้น เปนไฉน? 
      ปฏิปทาสายกลางนั้น ไดแกอริยมรรค มีองค ๘ นี้แหละ คือปญญาอันเห็นชอบ ๑ 
 ความดําริชอบ ๑ เจรจาชอบ ๑ การงานชอบ ๑ เลี้ยงชีวิตชอบ ๑ พยายามชอบ ๑ ระลึกชอบ ๑ 
 ต้ังจิตชอบ ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้แลคือปฏิปทาสายกลางนั้น ที่ตถาคตไดตรัสรูแลวดวยปญญาอันยิ่ง 
 ทําดวงตาใหเกิด ทําญาณใหเกดิ ยอมเปนไปเพ่ือความสงบ เพ่ือความรูยิ่ง เพ่ือความตรัสรู 
 เพ่ือนิพพาน. 
      [๑๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอนี้แลเปนทุกขอริยสัจ คือ ความเกิดกเ็ปนทุกข ความแก 
 ก็เปนทุกข ความเจ็บไขกเ็ปนทกุข ความตายก็เปนทุกข ความประจวบดวยสิ่งที่ไมเปนที่รัก 
 ก็เปนทุกข ความพลัดพรากจากสิ่งเปนที่รักกเ็ปนทุกข ปรารถนาส่ิงใดไมไดสิ่งนั้นก็เปนทุกข 
 โดยยนยอ อุปาทานขันธ ๕ เปนทุกข 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอนี้แลเปนทุกขสมทุัยอริยสัจ คือตัณหาอันทําใหเกิดอีก ประกอบ 
 ดวยความกําหนัดดวยอํานาจความเพลิน มีปกติเพลิดเพลินในอารมณนั้นๆ คือ กามตัณหา 
 ภวตัณหา วิภวตัณหา. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอนี้แลเปนทุกขนิโรธอริยสัจ คือ ตัณหาน่ันแลดับ โดยไมเหลือ 
 ดวยมรรคคือวิราคะ สละ สละคืน ปลอยไป ไมพัวพัน. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอนี้แลเปนทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ คือ อริยมรรคมีองค ๘ 
 นี้แหละ คือ ปญญาเห็นชอบ ๑ ... ต้ังจิตชอบ ๑. 
      [๑๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ดวงตา ญาณ ปญญา วิทยา แสงสวาง ไดเกิดขึน้แลว 
 แกเรา ในธรรมทั้งหลายท่ีเราไมเคยฟงมากอนวา นี้ทุกขอริยสัจ. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ดวงตา ญาณ ปญญา วิทยา แสงสวาง ไดเกดิขึ้นแลวแกเรา 
 ในธรรมทั้งหลายท่ีเราไมเคยฟงมากอนวา ทุกขอริยสัจนี้นั้นแล ควรกําหนดรู. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ดวงตา ญาณ ปญญา วิทยา แสงสวาง ไดเกดิขึ้นแลวแกเรา 
 ในธรรมทั้งหลายท่ีเราไมเคยฟงมากอนวา ทุกขอริยสัจนี้นั้นแล เราก็ไดกําหนดรูแลว. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ดวงตา ญาณ ปญญา วิทยา แสงสวาง ไดเกดิขึ้นแลวแกเรา 
 ในธรรมทั้งหลายท่ีเราไมเคยฟงมากอนวา นี้ทกุขสมุทัยอริยสัจ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ดวงตา ญาณ ปญญา วิทยา แสงสวาง ไดเกดิขึ้นแลวแกเรา 
 ในธรรมทั้งหลายท่ีเราไมเคยฟงมากอนวา ทุกขสมุทัยอริยสัจน้ีนั้นแล ควรละเสีย. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ดวงตา ญาณ ปญญา วิทยา แสงสวาง ไดเกดิขึ้นแลวแกเรา 



 ในธรรมทั้งหลายท่ีเราไมเคยฟงมากอนวา ทุกขสมุทัยอริยสัจน้ีนั้นแล เราไดละแลว 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ดวงตา ญาณ ปญญา วิทยา แสงสวาง ไดเกดิขึ้นแลวแกเรา 
 ในธรรมทั้งหลายท่ีเราไมเคยฟงมากอนวา นี้ทกุขนิโรธอริยสจั. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ดวงตา ญาณ ปญญา วิทยา แสงสวาง ไดเกดิขึ้นแลวแกเรา 
 ในธรรมทั้งหลายท่ีเราไมเคยฟงมากอนวา ทุกขนิโรธอริยสัจน้ีนั้นแล ควรทําใหแจง. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ดวงตา ญาณ ปญญา วิทยา แสงสวาง ไดเกดิขึ้นแลวแกเรา 
 ในธรรมทั้งหลายท่ีเราไมเคยฟงมากอนวา ทุกขนิโรธอริยสัจน้ีนั้นแล เราทําใหแจงแลว. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ดวงตา ญาณ ปญญา วิทยา แสงสวาง ไดเกดิขึ้นแลวแกเรา 
 ในธรรมทั้งหลายท่ีเราไมเคยฟงมากอนวา นี้ทกุขนิโรธคามินปีฏิปทาอริยสัจ. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ดวงตา ญาณ ปญญา วิทยา แสงสวาง ไดเกดิขึ้นแลวแกเรา 
 ในธรรมทั้งหลายท่ีเราไมเคยฟงมากอนวา ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจนีน้ั้นแล ควรใหเจริญ. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ดวงตา ญาณ ปญญา วิทยา แสงสวาง ไดเกดิขึ้นแลวแกเรา 
 ในธรรมทั้งหลายท่ีเราไมเคยฟงมากอนวา ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจนีน้ั้นแล เราใหเจริญแลว. 
                  ญาณทัสสนะ มีรอบ ๓ มีอาการ ๑๒ 
      [๑๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปญญาอันรูเห็นตามเปนจริงของเราในอริยสัจ ๔ นี้ มีรอบ ๓ 
 มีอาการ ๑๒ อยางนี้ ยังไมหมดจดดีแลว เพียงใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายังยนืยันไมไดวา 
 เปนผูตรัสรูสัมมาสัมโพธิญาณ อันยอดเยี่ยมในโลก พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ใน 
 หมูสัตว พรอมทั้งสมณะ พราหมณ เทวดาและมนุษย เพียงนัน้. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เมื่อใดแล ปญญาอันรูเห็นตามเปนจริงของเรา ในอริยสัจ ๔ นี้ 
 มีรอบ ๓ มีอาการ ๑๒ อยางนี้ หมดจดดีแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อนั้น เราจงึยืนยันไดวา 
 เปนผูตรัสรูสัมมาสัมโพธิญาณ อันยอดเยี่ยมในโลก พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก 
 ในหมูสัตว พรอมทั้งสมณะ พราหมณ เทวดาและมนุษย. 
      อนึ่ง ปญญาอันรูเห็นไดเกดิขึ้นแลวแกเราวา ความพนวิเศษของเราไมกลับกําเริบ ชาติ 
 นี้เปนที่สุด ภพใหมไมมีตอไป. 
      ก็แลเมื่อพระผูมีพระภาคตรัสไวยากรณภาษิตนี้อยู ดวงตาเห็นธรรม ปราศจากธุล ี
 ปราศจากมลทิน ไดเกิดขึ้นแกทานพระโกณฑัญญะวา สิ่งใดส่ิงหนึ่งมีความเกดิขึ้นเปนธรรมดา 
 สิ่งนั้นทั้งมวล มีความดับเปนธรรมดา. 
      [๑๗] คร้ันพระผูมีพระภาคทรงประกาศธรรมจักรใหเปนไปแลว เหลาภุมมเทวดาได 
 บันลือเสียงวา นั่นพระธรรมจักรอันยอดเยีย่ม พระผูมีพระภาคทรงประกาศใหเปนไปแลว ณ 
 ปาอิสิปตนะมฤคทายวัน เขตพระนครพาราณสี อันสมณะ พราหมณ เทวดา มาร พรหม หรือ 
 ใครๆ  ในโลก จะปฏิวัติไมได. 
      เทวดาชั้นจาตุมหาราช ไดยินเสียงของพวกภุมมเทวดาแลว ก็บันลือเสียงตอไป. 
      เทวดาชั้นดาวดึงส ไดยินเสยีงของพวกเทวดาชั้นจาตุมหาราชแลว ก็บันลือเสียงตอไป. 



      เทวดาชั้นยามา ... 
      เทวดาชั้นดสุิต ... 
      เทวดาชั้นนมิมานรดี ... 
      เทวดาชั้นปรนิมมิตวสวดี ... 
      เทวดาที่นับเนื่องในหมูพรหม ไดยินเสยีงของพวกเทวดาชั้นปรนิมมิตวสวดีแลว ก็ 
 บันลือเสียงตอไปวา นั่นพระธรรมจักรอันยอดเยีย่ม พระผูมพีระภาคทรงประกาศใหเปนไปแลว 
 ณ ปาอิสิปตนะมฤคทายวัน เขตพระนครพาราณสี อันสมณะ พราหมณ เทวดา มาร พรหม 
 หรือใครๆ  ในโลก จะปฏิวัติไมได. 
      ชั่วขณะการครูหน่ึงนั้น เสียงกระฉอนขึ้นไปจนถึงพรหมโลก ดวยประการฉะนี้แล. 
      ทั้งหมื่นโลกธาตุนี้ไดหว่ันไหวสะเทือนสะทาน ทั้งแสงสวางอันยิ่งใหญหาประมาณมิได 
 ไดปรากฏแลวในโลก ลวงเทวานุภาพของเทวดาทั้งหลาย. 
      ลําดับน้ัน พระผูมีพระภาคทรงเปลงพระอทุานวา ทานผูเจริญ โกณฑัญญะ ไดรูแลวหนอ 
 ทานผูเจริญ โกณฑัญญะไดรูแลวหนอ เพราะเหตุนั้น คําวา อัญญาโกณฑัญญะนี้ จึงไดเปนชื่อ 
 ของทานพระโกณฑัญญะ ดวยประการฉะนี้. 
                      ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร จบ 
                      ------------------ 
                   ปญจวัคคียทูลขอบรรพชาอุปสมบท 
      [๑๘] คร้ังนั้น ทานพระอัญญาโกณฑัญญะ ไดเห็นธรรมแลว ไดบรรลุธรรมแลว ได 
 รูธรรมแจมแจงแลว มีธรรมอันหยั่งลงแลว ขามความสงสัยไดแลว ปราศจากถอยคําแสดง 
 ความสงสัย ถึงความเปนผูแกลวกลา ไมตองเชื่อผูอื่นในคําสอนของพระศาสดา ไดทูลคํานี ้
 ตอพระผูมีพระภาควา ขอขาพระองคพึงไดบรรพชา พึงไดอุปสมบท ในสํานักพระผูมีพระภาค 
 พระพุทธเจาขา. 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา เธอจงเปนภิกษุมาเถิด ดังนี้ แลวตรัสตอไปวาธรรมอันเรา 
 กลาวดีแลว เธอจงประพฤติพรหมจรรย เพ่ือทําที่สุดทุกขโดยชอบเถิด. 
      พระวาจาน้ันแล ไดเปนอุปสมบทของทานผูมีอายุนั้น. 
      [๑๙] คร้ันตอมา พระผูมีพระภาคไดทรงประทานโอวาทสัง่สอนภิกษุทั้งหลายท่ีเหลือ 
 จากน้ันดวยธรรมีกถา. เมื่อพระผูมีพระภาคทรงประทานโอวาทสั่งสอนดวยธรรมีกถาอยู ดวงตา 
 เห็นธรรม ปราศจากธุลี ปราศจากมลทิน ไดเกิดขึ้นแกทานพระวัปปะและทานพระภัททิยะวา 
 สิ่งใดส่ิงหนึ่งมีความเกิดขึ้นเปนธรรมดา สิ่งนั้นทั้งมวลมีความดับเปนธรรมดา. ทานทั้งสองนั้น 
 ไดเห็นธรรมแลว ไดบรรลุธรรมแลว ไดรูธรรมแจมแจงแลว มีธรรมอันหยั่งลงแลว ขามความ 
 สงสัยไดแลว ปราศจากถอยคําแสดงความสงสัย ถึงความเปนผูแกลวกลา ไมตองเชื่อผูอื่นใน 
 คําสอนของพระศาสดา ไดทูลคํานี้ตอพระผูมีพระภาควา ขอขาพระองคทั้งสองพึงไดบรรพชา 
 พึงไดอุปสมบท ในสํานักพระผูมีพระภาค พระพุทธเจาขา. 



      พระผูมีพระภาคตรัสวา เธอทั้งสองจงเปนภิกษุมาเถิด ดังนี้ แลวไดตรัสตอไปวา 
 ธรรมอันเรากลาวดีแลว เธอทัง้สองจงประพฤติพรหมจรรย เพ่ือทําที่สุดทุกขโดยชอบเถิด. 
      พระวาจาน้ันแล ไดเปนอุปสมบทของทานผูมีอายทุั้งสองนั้น. 
      คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคเสวยพระกระยาหารที่ทานทั้งสามนํามาถวาย ไดทรงประทาน 
 โอวาทส่ังสอนภิกษุที่เหลือจากน้ันดวยธรรมกีถา. ภิกษุเที่ยวบิณฑบาตนําบิณฑบาตใดมา ทั้ง ๖ 
 รูปก็เลี้ยงชีพดวยบิณฑบาตนั้น. 
      วันตอมา เมื่อพระผูมีพระภาคทรงประทานโอวาทสั่งสอนดวยธรรมีกถาอยู ดวงตาเห็น 
 ธรรม ปราศจากธุลี ปราศจากมลทินไดเกิดขึน้แกทานพระมหานามะและทานพระอัสสชิวา สิ่งใด 
 สิ่งหน่ึงมีความเกิดขึ้นเปนธรรมดา สิ่งนั้นทั้งมวลมีความดับเปนธรรมดา. ทานทั้งสองไดเห็น 
 ธรรมแลว ไดบรรลุธรรมแลว ไดรูธรรมแจมแจงแลว มีธรรมอันหยั่งลงแลว ขามความสงสัย 
 ไดแลว ปราศจากถอยคําแสดงความสงสัย ถึงความเปนผูแกลวกลา ไมตองเชื่อผูอื่นในคําสอน 
 ของพระศาสดา ไดทูลคํานี้ตอพระผูมีพระภาควา ขอขาพระองคทั้งสอง พึงไดบรรพชา พึงได 
 อุปสมบทในสํานักพระผูมีพระภาค พระพุทธเจาขา. 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา เธอทั้งสองจงเปนภิกษุมาเถิด ดังนี้ แลวไดตรัสตอไปวา 
 ธรรมอันเรากลาวดีแลว เธอทัง้สองจงประพฤติพรหมจรรย เพ่ือทําที่สุดทุกขโดยชอบเถิด. 
      พระวาจาน้ันแล ไดเปนอุปสมบทของทานผูมีอายทุั้งสองนั้น. 
                      ทรงแสดงอนัตตลักขณสูตร 
      [๒๐] คร้ังนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังกะพระปญจวัคคียวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย รูปเปน 
 อนัตตา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถารูปน้ีจักไดเปนอัตตาแลว รูปน้ีไมพึงเปนเพ่ืออาพาธ และบุคคล 
 พึงไดในรูปวา รูปของเราจงเปนอยางนี้เถิด รูปของเราอยาไดเปนอยางนั้นเลย. ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย ก็เพราะรูปเปนอนัตตา ฉะนั้นรูปจึงเปนไปเพ่ืออาพาธ และบุคคลยอมไมไดในรูปวา 
 รูปของเราจงเปนอยางนี้เถิด รูปของเราอยาไดเปนอยางนั้นเลย. 
      เวทนาเปนอนัตตา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาเวทนานี้จักไดเปนอัตตาแลว เวทนานี้ไมพึง 
 เปนไปเพ่ืออาพาธ และบุคคลพึงไดในเวทนาวา เวทนาของเราจงเปนอยางนี้เถิด เวทนาของ 
 เราจงอยาไดเปนอยางนั้นเลย. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เพราะเวทนาเปนอนัตตา ฉะนั้น เวทนาจงึ 
 เปนไปเพ่ืออาพาธ และบุคคลยอมไมไดในเวทนาวา เวทนาของเรา จงเปนอยางนั้นเถิด เวทนา 
 ของเราอยาไดเปนอยางนั้นเลย. 
      สัญญาเปนอนัตตา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาสัญญาน้ีจักไดเปนอัตตาแลว สัญญาน้ีไมพึง 
 เปนไปเพ่ืออาพาธ และบุคคลพึงไดในสัญญาวา สัญญาของเราจงเปนอยางนี้เถิด สัญญาของเรา 
 อยาไดเปนอยางนั้นเลย. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เพราะสัญญาเปนอนัตตา ฉะนั้น สัญญาจึงเปนไป 
 เพ่ืออาพาธ และบุคคลยอมไมไดในสัญญาวา สัญญาของเราจงเปนอยางนีเ้ถิด สัญญาของเรา 
 อยาไดเปนอยางนั้นเลย. 
      สังขารทั้งหลายเปนอนัตตา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาสังขารเหลานี้จักไดเปนอัตตาแลว 



 สังขารเหลานี้ไมพึงเปนไปเพ่ืออาพาธ และบุคคลพึงไดในสังขารทั้งหลายวา สังขารทั้งหลายของ 
 เราจงเปนอยางนี้เถิด สังขารทั้งหลายของเราอยาไดเปนอยางนั้นเลย. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เพราะ 
 สังขารทั้งหลายเปนอนัตตา ฉะนั้น สังขารทั้งหลายจึงเปนไปเพ่ืออาพาธ และบุคคลยอมไมได 
 ในสังขารทั้งหลายวา สังขารทัง้หลายของเรา จงเปนอยางนีเ้ถิด สังขารทั้งหลายของเราอยาได 
 เปนอยางนั้นเลย. 
      วิญญาณเปนอนัตตา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาวิญญาณน้ีจักไดเปนอัตตาแลว วิญญาณน้ี 
 ไมพึงเปนไปเพ่ืออาพาธ และบุคคลพึงไดในวิญญาณวา วิญญาณของเราจงเปนอยางนีเ้ถิด 
 วิญญาณของเราอยาไดเปนอยางนั้นเลย ดกูรภิกษุทั้งหลาย ก็เพราะวิญญาณเปนอนัตตา ฉะนั้น 
 วิญญาณจึงเปนไปเพ่ืออาพาธ และบุคคลยอมไมไดในวิญญาณวา วิญญาณของเราจงเปนอยางนี้เถิด 
 วิญญาณของเราอยาไดเปนอยางนั้นเลย. 
                  ตรัสถามความเห็นของพระปญจวัคคีย 
      [๒๑] พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอสําคัญความน้ันเปนไฉน 
 รูปเที่ยงหรือไมเที่ยง? 
      พระปญจวัคคียทูลวา ไมเที่ยง พระพุทธเจาขา. 
      ภ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา? 
      ป. เปนทุกข พระพุทธเจาขา. 
      ภ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือจะตามเห็นสิ่ง 
 นั้นวา นั่นของเรา นั่นเปนเรา นั่นเปนตนของเรา? 
      ป. ขอนั้น ไมควรเลย พระพุทธเจาขา. 
      ภ. เวทนาเที่ยงหรือไมเทีย่ง? 
      ป. ไมเที่ยง พระพุทธเจาขา. 
      ภ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา? 
      ป. เปนทุกข พระพุทธเจาขา. 
      ภ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือจะตามเห็นสิ่ง 
 นั้นวา นั่นของเรา นั่นเปนเรา นั่นเปนตนของเรา? 
      ป. ขอนั้นไมควรเลย พระพุทธเจาขา. 
      ภ. สัญญาเท่ียงหรือไมเทีย่ง? 
      ป. ไมเที่ยง พระพุทธเจาขา. 
      ภ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา? 
      ป. เปนทุกข พระพุทธเจาขา. 
      ภ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือจะตามเห็นสิ่งนั้น 
 วา นั่นของเรา นั่นเปนเรา นั่นเปนตนของเรา? 
      ป. ขอนั้นไมควรเลย พระพุทธเจาขา. 





      ภ. สังขารทั้งหลายเท่ียงหรอืไมเทีย่ง? 
      ป. ไมเที่ยง พระพุทธเจาขา. 
      ภ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา? 
      ป. เปนทุกข พระพุทธเจาขา. 
      ภ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือจะตามเห็นสิ่ง 
 นั้นวา นั่นของเรา นั่นเปนเรา นั่นเปนตนของเรา? 
      ป. ขอนั้นไมควรเลย พระพุทธเจาขา. 
      ภ. วิญญาณเที่ยงหรือไมเทีย่ง? 
      ป. ไมเที่ยง พระพุทธเจาขา. 
      ภ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกขหรือเปนสุขเลา? 
      ป. เปนทุกข พระพุทธเจาขา. 
      ภ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือจะตามเห็นสิ่ง 
 นั้นวา นั่นของเรา นั่นเปนเรา นั่นเปนตนของเรา? 
      ป. ขอนั้นไมควรเลย พระพุทธเจาขา. 
                 ตรัสใหพิจารณาโดยยถาภูตญาณทัสสนะ 
      [๒๒] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล รูปอยางใด 
 อยางหนึ่งที่เปนอดีต อนาคต และปจจุบัน ภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอยีด เลวหรือ 
 ประณีต ไกลหรือใกล ทั้งหมดก็เปนแตสักวารูป เธอทั้งหลายพึงเห็นรูปน้ันดวยปญญาอันชอบ 
 ตามเปนจริงอยางนี้วา นั่นไมใชของเรา นั่นไมเปนเรา นั่นไมใชตนของเรา. 
      เวทนาอยางใดอยางหนึ่ง ที่เปนอดีต อนาคต และปจจุบัน ภายในหรือภายนอก 
 หยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีต ไกลหรือใกล ทั้งหมดก็เปนแตสักวาเวทนา เธอทั้งหลาย 
 พึงเห็นเวทนานั้นดวยปญญาอันชอบ ตามเปนจริงอยางนี้วา นั่นไมใชของเรา นั่นไมเปนเรา 
 นั่นไมใชตนของเรา. 
      สัญญาอยางใดอยางหนึ่งทีเ่ปนอดีต อนาคต และปจจุบัน ภายในหรือภายนอก หยาบ 
 หรือละเอียด เลวหรือประณีต ไกลหรือใกล ทั้งหมดก็เปนแตสักวาเวทนา เธอทั้งหลายพึง 
 เห็นสัญญาน้ันดวยปญญาอันชอบ ตามเปนจริงอยางนี้วา นั่นไมใชของเรา นั่นไมเปนเรา นั่น 
 ไมใชตนของเรา. 
      สังขารทั้งหลายอยางใดอยางหน่ึงที่เปนอดตี อนาคต และปจจุบัน ภายในหรือภายนอก 
 หยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีต ไกลหรือใกล ทั้งหมดก็เปนแตสักวาสังขาร เธอทั้งหลาย 
 พึงเห็นสังขารนั้นดวยปญญาอันชอบ ตามเปนจริงอยางนี้วา นั่นไมใชของเรา นั่นไมเปนเรา 
 นั่นไมใชตนของเรา. 
      วิญญาณอยางใดอยางหนึ่งที่เปนอดีต อนาคต และปจจุบัน ภายในหรือภายนอก 
 หยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีต ไกลหรือใกล ทั้งหมดก็เปนแตสักวาวิญญาณ เธอทั้งหลาย 



 พึงเห็นวิญญาณน้ันดวยปญญาอันชอบ ตามเปนจริงอยางนี้วา นั่นไมใชของเรา นั่นไมเปนเรา 
 นั่นไมใชตนของเรา. 
      [๒๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดฟงแลว เห็นอยูอยางนี้ ยอมเบ่ือหนายแม 
 ในรูป ยอมเบ่ือหนายแมในเวทนา ยอมเบ่ือหนายแมในสัญญา ยอมเบ่ือหนายแมในสังขาร 
 ทั้งหลาย ยอมเบ่ือหนายแมในวิญญาณ เมื่อเบ่ือหนาย ยอมสิน้กําหนัด เพราะส้ินกําหนัด จิตก็พน 
 เมื่อจิตพนแลว ก็รูวาพนแลว อริยสาวกนั้นทราบชัดวา  ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยไดอยูจบแลว 
 กิจที่ควรทําไดทําเสร็จแลว กิจอื่นอีกเพ่ือความเปนอยางนีม้ิไดมี. 
      [๒๔] พระผูมีพระภาคไดตรัสพระสูตรนี้แลว พระปญจวัคคียมีใจยินดี เพลิดเพลิน 
 ภาษิตของผูมีพระภาค. ก็แลเมื่อพระผูมีพระภาคตรัสไวยากรณภาษิตนี้อยู จิตของพระปญจวัคคีย 
 พนแลวจากอาสวะท้ังหลาย เพราะไมถือมั่น. 

อนัตตลักขณสูตร จบ 
คร้ังนั้น มีพระอรหันตเกิดขึ้นในโลก ๖ องค. 

ปฐมภาณวาร จบ 
------------ 

                         เร่ืองยสกุลบุตร 
      [๒๕] ก็โดยสมัยนั้นแล ในพระนครพาราณสี มีกุลบุตร ชื่อ ยส เปนบุตรเศรษฐี 
 สุขุมาลชาติ. ยสกุลบุตรนั้นมีปราสาท ๓ หลัง คือ หลังหนึ่งเปนที่อยูในฤดูหนาว หลังหนึ่ง 
 เปนที่อยูในฤดรูอน หลังหนึ่งเปนที่อยูในฤดูฝน. ยสกุลบุตรนั้นรับบําเรอดวยพวกดนตรี ไมมี 
 บุรุษเจือปน ในปราสาทฤดูฝนตลอด ๔ เดือน ไมลงมาเบ้ืองลางปราสาท. ค่ําวันหน่ึง เมื่อ 
 ยสกุลบุตรอิ่มเอิบพรอมพร่ังบําเรออยูดวยกามคุณ ๕ ไดนอนหลับกอน สวนพวกบริวารชนนอน 
 หลับภายหลัง. ประทีปนํ้ามันตามสวางอยูตลอดคืน. คืนนั้นยสกุลบุตรต่ืนขึ้นกอน ไดเห็น 
 บริวารชนของตนกําลังนอนหลับ บางนางมีพิณตกอยูที่รักแร บางนางมีตะโพนวางอยูขางคอ 
 บางนางมีเปงมางตกอยูที่อก บางนางสยายผม บางนางมีน้ําลายไหล บางนางบนละเมอตางๆ 
 ปรากฏแกยสกุลบุตรดุจปาชาผีดิบ.  คร้ันแลวความเห็นเปนโทษไดปรากฏแกยสกุลบุตร จิตต้ังอยู 
 ในความเบ่ือหนาย จึงยสกุลบุตรเปลงอุทานวา ทานผูเจริญ  ที่นี่วุนวายหนอ  ที่นี่ขัดของหนอ 
 แลวสวมรองเทาทองเดินตรงไปยังประตูนิเวศน พวกอมนุษยเปดประตูใหดวยหวังใจวา  ใครๆ 
 อยาไดทําอันตรายแกการออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตของยสกุลบุตรเลย. ลําดับน้ัน ยสกุลบุตร 
 เดินตรงไปทางประตูพระนคร.  พวกอมนุษยเปดประตูใหดวยหวังใจวา ใครๆ  อยาไดทําอันตราย 
 แกการออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตของยสกุลบุตร. ทีนั้น  ยสกุลบุตรไดเดินตรงไปทางปา 
 อิสิปตนะมฤคทายวัน. 
      [๒๖] คร้ันปจจุสสมัยแหงราตรี พระผูมีพระภาคต่ืนบรรทมแลวเสด็จจงกรมอยู ณ ทีแ่จง 
 ไดทอดพระเนตรเห็นยสกุลบุตรเดินมาแตไกล คร้ันแลวเสดจ็ลงจากที่จงกรมประทับน่ังบนอาสนะ 
 ที่ปูลาดไว.  ขณะนั้น  ยสกุลบุตรเปลงอุทานในที่ไมไกลพระผูมีพระภาควา  ทานผูเจริญ  ที่นี่ 



 วุนวายหนอ ที่นี่ขัดของหนอ. ทันทีนั้น พระผูมีพระภาคตรัสกะยสกลุบุตรวา ดูกรยส ที่นี่ไมวุนวาย 
 ที่นี่ไมขัดของ  มาเถิดยส  นั่งลง  เราจักแสดงธรรมแกเธอ.  ที่นั้น ยสกุลบุตรราเริงบันเทิงใจวา 
 ไดยินวา  ที่นี่ไมวุนวาย  ที่นี่ไมขัดของ  ดังนี้  แลวถอดรองเทาทองเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค 
 ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวน่ัง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง   เมื่อยสกุลบุตรนั่งเรียบรอยแลว 
 พระผูมีพระภาคไดทรงแสดงอนุปุพพิกถา คือ ทรงประกาศทานกถา สีลกถา สัคคกถา  โทษ 
 ความตํ่าทราม ความเศราหมองของกามทั้งหลาย และอานสิงสในความออกจากกาม. เมื่อพระองค 
 ทรงทราบวา ยสกุลบุตรมีจิตสงบ มีจิตออน มีจิตปลอดจากนวิรณ มีจิตเบิกบาน มีจิตผองใสแลว 
 จึงทรงประกาศพระธรรมเทศนา ที่พระพุทธเจาทั้งหลายทรงยกขึ้นแสดงดวยพระองคเอง คือ ทุกข 
 สมุทัย  นิโรธ  มรรค. ดวงตาเห็นธรรม  ปราศจากธุลี  ปราศจากมลทิน วา  สิ่งใดส่ิงหนึ่ง 
 มีความเกิดขึ้นเปนธรรมดา สิ่งนั้นทั้งมวลมีความดับเปนธรรมดา  ไดเกดิแกยสกุลบุตร ณ ที่นั่ง 
 นั้นแล ดุจผาทีส่ะอาดปราศจากมลทิน ควรไดรับน้ํายอมเปนอยางดี ฉะน้ัน. 
                      บิดาของยสกุลบุตรตามหา 
      [๒๗] คร้ันรุงเชา มารดาของยสกุลบุตรขึ้นไปยังปราสาท  ไมเห็นยสกลุบุตร จึงเขา 
 ไปหาเศรษฐีผูคหบดี แลวไดถามวา ทานคหบดีเจาขา พอยสกุลบุตรของทานหายไปไหน? ฝาย 
 เศรษฐีผูคหบดีสงทูตขี่มาไปตามหาทั้ง ๔ ทิศแลว  สวนตัวเองไปหาทางปาอิสิปตนะมฤคทายวัน. 
 ไดพบรองเทาทองวางอยู  คร้ันแลวจึงตามไปสูที่นั้น.  พระผูมีพระภาคไดทอดพระเนตรเห็น 
 เศรษฐีผูคหบดีมาแตไกล. คร้ันแลวทรงพระดําริวา  ไฉนหนอ  เราพึงบันดาลอิทธาภิสังขารให 
 เศรษฐีคหบดีนั่งอยู ณ ที่นี้  ไมเห็นยสกุลบุตรผูนั่งอยู ณ ที่นี ้ แลวทรงบันดาลอิทธาภิสังขาร 
 ดังพระพุทธดําริ. คร้ังนั้น เศรษฐีผูคหบดีไดเขาเฝาพระผูมพีระภาคแลวทูลถามวา พระผูมีพระภาค 
 ทรงเห็นยสกุลบุตรบางไหม พระพุทธเจาขา? 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา  ดูกรคหบดี ถาอยางนั้น เชิญน่ัง  บางทีทานนั่งอยู ณ ที่นี้ 
 จะพึงไดเห็นยสกุลบุตรผูนั่งอยู ณ ที่นี้. 
      คร้ังนั้น เศรษฐีผูคหบดีราเริงบันเทิงใจวา  ไดยินวา  เรานั่งอยู ณ ที่นี้แหละ จักเห็น 
 ยสกุลบุตรผูนั่งอยู ณ ที่นี้  จึงถวายบังคมพระผูมีพระภาค  แลวน่ัง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง. เมื่อ 
 เศรษฐีผูคหบดีนั่งเรียบรอยแลว  พระผูมีพระภาคไดทรงแสดงอนุปุพพิกถา คือ ทรงประกาศ 
 ทานกถา สีลกถา สัคคกถา โทษ ความตํ่าทราม ความเศราหมองของกามทัง้หลาย และ 
 อานิสงสในความออกจากกาม.  เมื่อพระผูมีพระภาคทรงทราบวา  เศรษฐีผูคหบดี  มีจิตสงบ 
 มีจิตออน  มีจิตปลอดจากนิวรณ มีจิตเบิกบาน มีจิตผองใสแลว จึงทรงประกาศพระธรรมเทศนา 
 ที่พระพุทธเจาทั้งหลายทรงยกขึ้นแสดงดวยพระองคเอง คือ ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค. ดวงตา 
 เห็นธรรม  ปราศจากธุลี  ปราศจากมลทินวา สิ่งใดส่ิงหนึ่งมีความเกิดขึ้นเปนธรรมดา สิ่งนั้น 
 ทั้งมวลมีความดับเปนธรรมดา ไดเกิดแกเศรษฐีผูคหบดี ณ ที่นั่งนั้นแล  ดุจผาที่สะอาดปราศจาก 
 มลทิน  ควรไดรับน้ํายอม ฉะน้ัน. 
      คร้ันเศรษฐีผูคหบดี  ไดเห็นธรรมแลว  ไดบรรลุธรรมแลว  ไดรูธรรมแจมแจงแลว 



 มีธรรมอันหยั่งลงแลว ขามความสงสัยไดแลว ปราศจากถอยคําแสดงความสงสัย ถึงความเปน 
 ผูแกลวกลา ไมตองเชื่อผูอื่นในคําสอนของพระศาสดา ไดทูลคํานี้แดพระผูมพีระภาควา  ขาแต 
 พระองคผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก  ภาษิตของพระองคไพเราะนัก พระพุทธเจาขา 
 พระองคทรงประกาศธรรมโดยอเนกปรยิายอยางนี้  เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่ควํ่า  เปดของ 
 ที่ปด  บอกทางแกคนหลงทาง  หรือสองประทีปในที่มืดดวยต้ังใจวา  คนมีจักษุจักเห็นรูปดังนี้ 
 ขาพระพุทธเจานี้  ขอถึงพระผูมีพระภาค  พระธรรม  และพระสงฆ วาเปนสรณะ  ขอพระองค 
 จงทรงจําขาพระพุทธเจาวา เปนอุบาสกผูมอบชีวิตถึงสรณะจําเดิมแตวันนี้เปนตนไป. 
      ก็เศรษฐีผูคหบดีนั้น  ไดเปนอุบาสกกลาวอางพระรัตนตรัย เปนคนแรกในโลก. 
                     ยสกุลบุตรสําเร็จพระอรหัตต 
      [๒๘] คราวเมื่อพระผูมีพระภาคทรงแสดงธรรมแกบิดาของยสกุลบุตร จิตของยสกุลบุตร 
 ผูพิจารณาภูมิธรรมตามที่ตนไดเห็นแลว  ไดรูแจงแลว ก็พนจากอาสวะท้ังหลาย  เพราะไมถือมั่น. 
 คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคไดทรงพระดําริวา เมื่อเราแสดงธรรมแกบิดาของยสกุลบุตรอยู  จิตของ 
 ยสกุลบุตร ผูพิจารณาเห็นภูมิธรรมตามที่ตนไดเห็นแลว  ไดรูแจงแลว  พนแลวจากอาสวะ 
 ทั้งหลาย เพราะไมถือมั่น. ยสกุลบุตรไมควรจะกลับเปนคฤหัสถบริโภคกาม เหมือนเปนคฤหัสถ 
 คร้ังกอน  ถากระไร เราพึงคลายอิทธาภิสังขารนั้นไดแลว.  พระองคก็ไดทรงคลายอิทธาภิสงัขาร 
 นั้น.  เศรษฐีผูคหบดีไดเห็นยสกุลบุตรนั่งอยู  คร้ันแลวไดพูดกะยสกุลบุตรวา พอยส มารดา 
 ของเจาโศกเศราครํ่าครวญถึง  เจาจงใหชีวิตแกมารดาของเจาเถิด. คร้ังนั้น ยสกุลบุตรไดชําเลืองด ู
 พระผูมีพระภาคๆ  ไดตรัสแกเศรษฐีผูคหบดีวา  ดูกรคหบดี ทานจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน? 
 ยสกุลบุตรไดเห็นธรรมดวยญาณทัสสนะเพียงเสขภูมิเหมือนทาน  เมื่อเธอพิจารณาภูมิธรรมตามที่ 
 ตนไดเห็นแลว  ไดรูแจงแลว  จิตพนแลวจากอาสวะท้ังหลาย  เพราะไมถือมั่น  ดูกรคหบดี 
 ยสกุลบุตรควรหรือเพ่ือจะกลบัเปนคฤหัสถบริโภคกาม  เหมือนเปนคฤหัสถคร้ังกอน?. 
      เศรษฐีผูคหบดีกราบทูลวา  ขอนั้นไมควรเลย พระพุทธเจาขา. 
      พระผูมีพระภาคตรัสรับรองวา   ดูกรคหบดี  ยสกุลบุตรไดเห็นธรรมดวยญาณทัสสนะ 
 เพียงเสขภูมิเหมือนทาน เมื่อเธอพิจารณาภูมิธรรมตามที่ตนไดเห็นแลว ไดรูแจงแลว จิตพนแลว 
 จากอาสวะท้ังหลาย เพราะไมถือมั่น ดูกรคหบดี ยสกุลบุตรไมควรจะกลับเปนคฤหัสถบริโภคกาม 
 เหมือนเปนคฤหัสถคร้ังกอน. 
      เศรษฐีผูคหบดีกราบทูลวา การที่จิตของยสกุลบุตรพนจากอาสวะท้ังหลาย เพราะไมถือมั่น 
 นั้น เปนลาภของยสกุลบุตร ยสกุลบุตรไดดีแลว พระพุทธเจาขา ขอพระผูมพีระภาคมียสกุลบุตร 
 เปนปจฉาสมณะ  จงทรงรับภัตตาหารของขาพระพุทธเจา เพ่ือเสวยในวันนี้เถิด  พระพุทธเจาขา. 
 พระผูมีพระภาคทรงรับโดยดษุณีภาพ.  คร้ันเศรษฐีผูคหบดีทราบการรับนิมนตของพระผูมีพระภาค 
 แลว  ไดลุกจากที่นั่ง  ถวายบังคมพระผูมีพระภาค ทําประทกัษิณแลวกลับไป. 
      กาลเมื่อเศรษฐีผูคหบดีกลับไปแลวไมนาน  ยสกุลบุตรไดทูลคํานี้ตอพระผูมีพระภาควา 
 พระพุทธเจาขา  ขอขาพระองคพึงไดบรรพชา  พึงไดอุปสมบทในสํานักพระผูมีพระภาค. 



      พระผูมีพระภาคตรัสวา เธอจงเปนภิกษุมาเถิด  แลวไดตรัสตอไปวา  ธรรมอันเรากลาว 
 ดีแลว เธอจงประพฤติพรหมจรรยเถิด. 
      พระวาจาน้ันแล  ไดเปนอปุสมบทของทานผูมีอายุนัน้ 
      สมัยนั้น  มีพระอรหันตเกิดขึ้นในโลก ๗ องค. 
                         ยสบรรพชา  จบ 
                         ------------ 
              มารดาและภรรยาเกาของพระยสไดธรรมจักษุ 
      [๒๙] ขณะนั้นเปนเวลาเชา  พระผูมีพระภาคทรงอันตรวาสกแลว  ถือบาตรจีวรมีทาน 
 พระยสเปนปจฉาสมณะ  เสดจ็พระพุทธดําเนินไปสูนิเวศนของเศรษฐีผูคหบดี  คร้ันถึงแลว 
 ประทับน่ังเหนือพุทธอาสนที่เขาปูลาดถวาย.  ลําดับน้ัน  มารดาและภรรยาเกาของทานพระยส 
 พากันเขาเฝาพระผูมีพระภาค  ถวายบังคมแลวน่ัง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง.  พระผูมีพระภาคตรัส 
 อนุปุพพิกถาแกนางทั้งสอง คอื ทรงประกาศทานกถา สีลกถา สัคคกถา โทษ  ความตํ่าทราม 
 ความเศราหมองของกามทั้งหลาย   และอานิสงสในความออกจากกาม.   เมื่อพระผูมีพระภาค 
 ทรงทราบวา นางทั้งสองมีจิตสงบ มีจิตออน มีจิตปลอดจากนิวรณ มีจิตเบิกบาน มีจิตผองใส 
 แลว จึงทรงประกาศพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจาทั้งหลายทรงยกขึ้นแสดงดวยพระองคเอง คือ 
 ทุกข สมุทัย นโิรธ มรรค. ดวงตาเห็นธรรม ปราศจากธุลี ปราศจากมลทินวา  สิ่งใดส่ิงหนึ่ง 
 มีความเกิดขึ้นเปนธรรมดา  สิ่งนั้นทั้งมวลมีความดับเปนธรรมดา  ไดเกดิแกนางทั้งสอง ณ ที่นั่ง 
 นั้นแล ดุจผาทีส่ะอาดปราศจากมลทิน ควรไดรับน้ํายอมเปนอยางดี ฉะน้ัน. มารดาและภรรยาเกา 
 ของทานพระยสไดเห็นธรรมแลว ไดบรรลุธรรมแลว ไดรูธรรมแจมแจงแลว มีธรรมอันหยั่งลง 
 แลว  ขามความสงสัยไดแลว  ปราศจากถอยคําแสดงความสงสัย  ถึงความเปนผูแกลวกลา 
 ไมตองเชื่อผูอืน่ในคําสอนของพระศาสดา  ไดทูลคํานี้ตอพระผูมีพระภาควา  ขาแตพระองคผูเจริญ 
 ภาษิตของพระองคแจมแจงนกั  ภาษิตของพระองคไพเราะนัก  พระพุทธเจาขา  พระองคทรง 
 ประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่ควํ่า เปดของที่ปด  บอกทางแก 
 คนหลงทาง หรือสองประทีปในที่มืดดวยต้ังใจวา คนมีจักษุจักเห็นรูป ดังนี้ หมอมฉันทั้งสองนี้ 
 ขอถึงพระผูมีพระภาค พระธรรม และพระภิกษุสงฆวาเปนสรณะ ขอพระองคจงทรงจําหมอมฉัน 
 ทั้งสองวา เปนอุบาสิกาผูมอบชีวิตถึงสรณะ จําเดิมแตวันนี้เปนตนไป. 
      ก็มารดาและภรรยาเกาของทานพระยส  ไดเปนอุบาสิกา  กลาวอางพระรัตนตรัยเปน 
 ชุดแรกในโลก. คร้ังนั้น มารดาบิดาและภรรยาเกาของทานพระยสไดอังคาสพระผูมีพระภาคและ 
 ทานพระยส  ดวยขาทนียโภชนียาหารอันประณีตดวยมือของตนๆ  จนใหหามภัต ทรงนําพระหัตถ 
 ออกจากบาตรแลว  จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง.  ขณะนั้น  พระผูมีพระภาคทรงชี้แจงใหมารดา 
 บิดา  และภรรยาเกาของทานพระยส  เห็นแจง  สมาทาน  อาจหาญ  ราเริง  ดวยธรรมีกถา 
 แลวเสด็จลุกจากอาสนะกลับไป. 
               สหายคฤหัสถ ๔ คนของพระยสออกบรรพชา 



      [๓๐] สหายคฤหัสถ ๔ คนของทานพระยส  คือ  วิมล ๑  สุพาหุ ๑  ปุณณชิ ๑ 
 ควัมปติ ๑ เปนบุตรของสกุลเศรษฐีสืบๆ  มา ในพระนครพาราณสี  ไดทราบขาววา ยสกุลบุตร 
 ปลงผมและหนวด นุงหมผากาสายะ ออกจากเรือน บวชเปนบรรพชิตแลว. คร้ันทราบดังนั้นแลว 
 ไดดําริวา  ธรรมวินัยและบรรพชาที่ยสกุลบุตร  ปลงผมและหนวดนุงหมผากาสายะออกจากเรือน 
 บวชเปนบรรพชิตแลวน้ัน คงไมตํ่าทรามแนนอน ดังนี้ จึงพากันเขาไปหาทานพระยส อภิวาทแลว 
 ไดยืนอยู ณ ทีค่วรสวนขางหนึ่ง จึงทานพระยสพาสหายคฤหัสถทั้ง ๔ นั้น เขาเฝาพระผูมพีระภาค 
 ถวายบังคมแลวน่ัง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง  ไดกราบทูลวา  พระพุทธเจาขา สหายคฤหัสถของ 
 ขาพระองค ๔ คนน้ี ชื่อ วิมล ๑  สุพาหุ ๑  ปุณณชิ ๑  ควัมปติ ๑ เปนบุตรของสกุลเศรษฐี 
 สืบๆ  มาในพระนครพาราณสี  ขอพระผูมีพระภาคโปรดประทานโอวาทสั่งสอนสหายของขา 
 พระองคเหลานี้. 
      พระผูมีพระภาคทรงแสดงอนุปุพพิกถาแกพวกเขา  คือ  ทรงประกาศทานกถา สีลกถา 
 สัคคกถา  โทษ  ความตํ่าทราม  ความเศราหมองของกามทั้งหลาย   และอานิสงสในความ 
 ออกจากกาม.  เมื่อพระผูมีพระภาคทรงทราบวา  พวกเขามีจิตสงบ  มีจิตออน  มีจิตปลอดจาก 
 นิวรณ  มีจิตเบิกบาน  มีจิตผองใสแลว  จึงทรงประกาศพระธรรมเทศนาทีพ่ระพุทธเจา 
 ทั้งหลายทรงยกขึ้นแสดงดวยพระองคเอง คือ ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค.  ดวงตาเห็นธรรม 
 ปราศจากธุลี  ปราศจากมลทิน วา  สิ่งใดส่ิงหนึ่งมีความเกดิขึ้นเปนธรรมดา  สิ่งนั้นทั้งมวล 
 มีความดับเปนธรรมดา  ไดเกดิแกพวกเขา ณ ที่นั่งนั้นแล ดุจผาที่สะอาดปราศจากมลทิน ควร 
 ไดรับนํ้ายอมเปนอยางดี  ฉะน้ัน.  พวกเขาไดเห็นธรรมแลว  ไดบรรลุธรรมแลว  ไดรูธรรม 
 แจมแจงแลว  มีธรรมอันหยั่งลงแลว  ขามความสงสัยไดแลว ปราศจากถอยคําแสดงความสงสัย 
 ถึงความเปนผูแกลวกลา ไมตองเชื่อผูอื่นในคาํสอนของพระศาสดา ไดทูลคาํนี้ตอพระผูมีพระภาค 
 วา พระพุทธเจาขา ขอพวกขาพระองคพึงไดบรรพชา พึงไดอุปสมบทในสํานักพระผูมีพระภาค. 
 พระผูมีพระภาคตรัสวา พวกเธอจงเปนภิกษุมาเถิด ดังนี้ แลวไดตรัสตอไปวา  ธรรมอันเรากลาว 
 ดีแลว  พวกเธอจงประพฤติพรหมจรรย เพ่ือทําที่สุดทุกขโดยชอบเถิด. 
      พระวาจาน้ันแล ไดเปนอุปสมบทของทานผูมีอายเุหลานัน้. 
      ตอมา  พระผูมีพระภาคทรงประทานโอวาทสั่งสอนภิกษุเหลานั้นดวยธรรมีกถา. เมื่อพระ 
 ผูมีพระภาคทรงประทานโอวาทสั่งสอนภิกษุเหลานั้นดวยธรรมีกถา  จิตของภิกษุเหลานั้น พนแลว 
 จากอาสวะท้ังหลาย เพราะไมถือมั่น. 
      สมัยนั้น  มีพระอรหันตเกิดขึ้นในโลก ๑๑ องค. 
            สหายคฤหัสถ ๔ คน  ของพระยสออกบรรพชา จบ. 
                        -------------- 
              สหายคฤหัสถ ๕๐ คน ของพระยสออกบรรพชา 
      [๓๑] สหายคฤหัสถของทานพระยส  เปนชาวชนบทจํานวน ๕๐ คน  เปนบุตรของ 
 สกุลเกาสืบๆ  กันมา ไดทราบขาววา ยสกุลบุตร  ปลงผมและหนวด นุงหมผากาสายะ  ออก 



 จากเรือนบวชเปนบรรพชิตแลว.  คร้ันทราบดังนั้นแลวไดดาํริวา  ธรรมวินัยและบรรพชาที่ 
 ยสกุลบุตรปลงผมและหนวด  นุงหมผากาสายะออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตแลวน้ัน คงไม 
 ตํ่าทรามแนนอน  ดังนี้ จึงพากันเขาไปหาทานพระยส อภิวาทแลวไดยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง 
 จึงทานพระยสพาสหายคฤหัสถจํานวน ๕๐ คนนั้นเขาเฝาพระผูมีพระภาค ถวายบังคมแลวน่ัง ณ 
 ที่ควรสวนขางหนึ่ง  ไดกราบทูลวา พระพุทธเจาขา สหายคฤหัสถของขาพระองคเหลานี้เปนชาว 
 ชนบท  เปนบุตรของสกุลเกาสืบๆ  กันมา  ขอพระผูมีพระภาคโปรดประทานโอวาทสั่งสอนสหาย 
 ของขาพระองคเหลานี้. 
      พระผูมีพระภาคทรงแสดงอนุปุพพิกถาแกพวกเขา คือ ทรงประกาศทานกถา สีลกถา 
 สัคคกถา โทษ ความตํ่าทราม ความเศราหมองของกามทั้งหลาย และอานสิงสในความออกจาก 
 กาม.  เมื่อพระผูมีพระภาคทรงทราบวา  พวกเขามีจิตสงบ  มีจิตออน  มีจิตปลอดจากนิวรณ 
 มีจิตเบิกบาน  มีจิตผองใสแลว  จึงทรงประกาศพระธรรมเทศนา  ที่พระพุทธเจาทั้งหลายทรงยก 
 ขึ้นแสดงดวยพระองคเอง คือ ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค.  ดวงตาเห็นธรรม ปราศจากธุลี 
 ปราศจากมลทิน วา สิ่งใดส่ิงหน่ึงมีความเกิดขึน้เปนธรรมดา สิ่งนั้นทั้งมวลมคีวามดับเปนธรรมดา 
 ไดเกิดแกพวกเขา ณ ที่นั่งนั้นแล  ดุจผาที่สะอาดปราศจากมลทิน  ควรไดรับน้ํายอมเปนอยางดี 
 ฉะนั้น. พวกเขาไดเห็นธรรมแลว ไดบรรลุธรรมแลว ไดรูธรรมแจมแจงแลว  มีธรรมอันหยั่งลง 
 แลว  ขามความสงสัยไดแลว  ปราศจากถอยคําแสดงความสงสัย  ถึงความเปนผูแกลวกลา 
 ไมตองเชื่อผูอืน่ในคําสอนของพระศาสดา  ไดทูลคํานี้ตอพระผูมีพระภาควา  พระพุทธเจาขา 
 ขอพวกขาพระองคพึงไดบรรพชา พึงไดอุปสมบทในสํานักพระผูมีพระภาค.  พระผูมีพระภาคตรัสวา 
 พวกเธอจงเปนภิกษุมาเถิด  ดังนี้  แลวไดตรัสตอไปวา  ธรรมอันเรากลาวดแีลว พวกเธอจง 
 ประพฤติพรหมจรรยเพ่ือทําที่สุดทุกขโดยชอบเถิด. 
      พระวาจาน้ันแล ไดเปนอุปสมบทของทานผูมีอายเุหลานัน้. 
      ตอมาพระผูมีพระภาคทรงประทานโอวาทสั่งสอนภิกษุเหลานั้น ดวยธรรมีกถา.  เมื่อพระ 
 ผูมีพระภาคทรงประทานโอวาทสั่งสอนภิกษุเหลานั้นดวยธรรมีกถา จิตของภิกษุเหลานั้นพนแลว 
 จากอาสวะท้ังหลาย เพราะไมถือมั่น. 
      สมัยนั้น  มีพระอรหันตเกิดขึ้นในโลก ๖๑ องค. 
      สหายคฤหัสถ ๕๐ คน  ของพระยสออกบรรพชา จบ. 
                       --------------- 
                         เร่ืองพนจากบวง 
      [๓๒] คร้ังนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราพนแลว 
 จากบวงทั้งปวง  ทั้งที่เปนของทิพย  ทั้งที่เปนของมนุษย  แมพวกเธอก็พนแลวจากบวงทั้งปวง 
 ทั้งที่เปนของทพิย  ทั้งที่เปนของมนุษย  พวกเธอจงเที่ยวจาริก  เพ่ือประโยชนและความสุขแก 
 ชนหมูมาก เพ่ืออนุเคราะหโลก  เพ่ือประโยชนเกื้อกูลและความสุขแกทวยเทพและมนุษย 
 พวกเธออยาไดไปรวมทางเดียวกันสองรูป  จงแสดงธรรมงามในเบ้ืองตน  งามในทามกลาง 



 งามในที่สุด  จงประกาศพรหมจรรยพรอมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะครบบริบูรณ บริสุทธิ์ สัตวทั้งหลาย 
 จําพวกที่มีธุลคีือกิเลศในจักษุนอย  มีอยู  เพราะไมไดฟงธรรมยอมเส่ือม ผูรูทั่วถึงธรรม  จักมี 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  แมเราก็จกัไปยังตําบลอุรุเวลาเสนานิคม  เพ่ือแสดงธรรม. 
                       เร่ืองพนจากบวง จบ. 
                           เร่ืองมาร 
      [๓๓] คร้ังนั้น มารผูมีใจบาปเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค คร้ันแลวไดทูลพระผูมีพระภาค 
 ดวยคาถาวา 
      ทานเปนผูอนับวงทั้งปวง  ทั้งที่เปนของทพิย  ทั้งที่เปนของมนุษย  ผูกพันไวแลว ทาน 
 เปนผูอันเคร่ืองผูกใหญรัดรึงแลว  แนะสมณะ  ทานจักไมพนเรา. 
      พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา  เราเปนผูพนแลวจากบวงทั้งปวง  ทั้งที่เปนของทิพย ทั้งที่ 
 เปนของมนุษย  เราเปนผูพนแลวจากเคร่ืองผกูใหญ  ดูกรมาร  ทานถูกเรากําจัดเสียแลว. 
      มารกราบทูลวา  บวงน้ีเที่ยวไปไดในอากาศ  เปนของมีในจิต  สัญจรอยู  เราจักผูกรัด 
 ทานดวยบวงน้ัน  แนะสมณะ  ทานจักไมพนเรา. 
      พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา  เราปราศจากความพอใจในอารมณเหลานี้  คือ  รูป  เสียง 
 กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  อันเปนที่ร่ืนรมยใจ  ดูกรมาร  ทานถูกเรากําจัดเสียแลว. 
      คร้ังนั้น  มารผูมีใจบาปรูวา  พระผูมีพระภาคทรงรูจักเรา พระสุคตทรงรูจักเรา  ดังนี้แลว 
 มีทุกข  เสียใจ  หายไปในที่นั้นเอง. 
                         เร่ืองมาร จบ. 
            ทรงอนุญาตบรรพชาและอุปสมบทดวยไตรสรณคมน 
      [๓๔] ก็โดยสมัยนั้น  ภิกษุทั้งหลายพากุลบุตรผูมุงบรรพชาและผูมุงอุปสมบท  มาจาก 
 ทิศตางๆ  จากชนบทตางๆ  ดวยต้ังใจวา  พระผูมีพระภาคจกัใหพวกเขาบรรพชาอุปสมบท.  ใน 
 เพราะเหตุนั้น ทั้งพวกภิกษุ ทั้งกุลบุตรผูมุงบรรพชาและกุลบุตรผูมุงอุปสมบท  ยอมลําบาก. 
      คร้ังนั้น  พระผูมีพระภาคประทับในที่สงัด หลีกเรนอยู มีพระทัยปริวิตกเกิดขึน้อยางนีว้า 
 บัดน้ี  ภิกษุทั้งหลายพากุลบุตรผูมุงบรรพชาและผูมุงอุปสมบทมาจากทิศตางๆ จากชนบทตางๆ 
 ดวยต้ังใจวา  พระผูมีพระภาคจักใหพวกเขาบรรพชา  อุปสมบท  ในเพราะเหตุนั้น  ทั้งพวกภิกษุ 
 ทั้งกุลบุตรผูมุงบรรพชาและกุลบุตรผูมุงอุปสมบท ยอมลําบาก  ผิฉะนั้น  เราพึงอนุญาตแกภิกษุ 
 ทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย บัดน้ี พวกเธอนั่นแหละจงใหกุลบุตรทั้งหลายบรรพชาอุปสมบท 
 ในทิศนั้นๆ  ในชนบทน้ันๆ  เถิด. คร้ันเวลาเยน็ เสด็จออกจากที่เรน  รับส่ังใหประชุมภิกษุสงฆ 
 ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น  ในเพราะเหตุแรกเกิดน้ัน  ทรงทําธรรมีกถาแลว  รับส่ังกะภิกษุ 
 ทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราไปในที่สงัด หลีกเรนอยู ณ ที่นี้  ไดมีใจปริวิตกเกิดขึ้นอยางนี้ 
 วา บัดน้ี ภิกษุทั้งหลายพากุลบุตรผูมุงบรรพชาและผูมุงอุปสมบท มาจากทิศตางๆ  จากชนบท 
 ตางๆ  ดวยต้ังใจวา  พระผูมีพระภาคจักใหพวกเขาบรรพชาอุปสมบท  ในเพราะเหตุนั้น ทั้งพวก 
 ภิกษุ  ทั้งกุลบุตรผูมุงบรรพชา และกุลบุตรผูมุงอุปสมบท  ยอมลําบาก  ผิฉะน้ัน  เราพึงอนุญาต 



 แกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย  บัดน้ี  พวกเธอนั่นแหละจงใหกุลบุตรทั้งหลายบรรพชา 
 อุปสมบทในทิศนั้นๆ  ในชนบทน้ันๆ  เถิด.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย บัดน้ี เราอนุญาต พวกเธอ 
 นั่นแหละจงใหกุลบุตรทั้งหลายบรรพชาอุปสมบท ในทิศนั้นๆ  ในชนบทนั้นๆ  เถิด. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็แลพวกเธอพึงใหกุลบุตรบรรพชาอุปสมบทอยางนี:้- 
      ชั้นแรก พวกเธอพึงใหกุลบุตรผูมุงบรรพชาและผูมุงอุปสมบท ปลงผมและหนวด แลว 
 ใหครองผากาสายะ  ใหทําผาอุตราสงคเฉวียงบา  ใหกราบเทาภิกษุทั้งหลายแลว  ใหนั่งกระหยง 
 ประคองอัญชลีสั่งวา  เธอจงวาอยางนี้ แลวใหวาสรณคมน ดังนี้:- 
      ขาพเจาถึงพระพุทธเจาเปนที่พ่ึง 
      ขาพเจาถึงพระธรรมเปนที่พ่ึง 
      ขาพเจาถึงพระสงฆเปนทีพ่ึ่ง 
      แมวาระที่ ๒  ขาพเจาถึงพระพุทธเจาเปนที่พ่ึง 
      แมวาระที่ ๒  ขาพเจาถึงพระธรรมเปนที่พ่ึง 
      แมวาระที่ ๒  ขาพเจาถึงพระสงฆเปนทีพ่ึ่ง 
      แมวาระที่ ๓  ขาพเจาถึงพระพุทธเจาเปนที่พ่ึง 
      แมวาระที่ ๓  ขาพเจาถึงพระธรรมเปนทีพ่ึ่ง 
      แมวาระที่ ๓  ขาพเจาถึงพระสงฆเปนที่พ่ึง 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตบรรพชาอุปสมบท ดวยไตรสรณคมนนี้. 
                กถาวาดวยอุปสมบทดวยไตรสรณคมน จบ. 
                    ทรงประทานโอวาทแกภิกษุสงฆ 
      [๓๕] คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคทรงจําพรรษาแลว  รับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา  ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย  เพราะทําในใจโดยแยบคาย  เพราะต้ังความเพียรชอบโดยแยบคาย  เราจึงไดบรรลุ 
 อนุตตรวิมุติ  จึงไดทําอนุตตรวิมุติใหแจง  แมพวกเธอก็ไดบรรลุอนุตตรวิมุติ  ทําอนุตตรวิมุติ 
 ใหแจง  เพราะทําในใจโดยแยบคาย  เพราะต้ังความเพียรชอบโดยแยบคาย. 
      คร้ังนั้น  มารผูมีใจบาปเขาไปเฝาพระผูมพีระภาค  คร้ันแลวไดทูลพระผูมีพระภาคดวย 
 คาถาวา 
      ทานเปนผูอนับวงมาร  ทั้งที่เปนของทิพย  ทั้งที่เปนของมนุษยผูกพันไวแลว  ทานเปน 
 ผูอันเคร่ืองผกูแหงมารรัดรึงแลว แนะสมณะ ทานจักไมพนเรา. 
      พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา  เราเปนผูพนแลวจากบวงมาร ทั้งที่เปนของทิพย ทั้งที่เปน 
 ของมนุษย เราเปนผูพนแลวจากเคร่ืองผูกแหงมาร  ดูกรมาร  ทานถูกเรากําจัดเสียแลว. 
      คร้ังนั้น  มารผูมีใจบาปรูวา  พระผูมีพระภาคทรงรูจักเรา พระสุคตทรงรูจักเรา ดังนี้แลว 
 มีทุกข เสียใจ หายไปในที่นั้นเอง. 
                       เร่ืองสหายภัททวัคคีย 
      [๓๖] คร้ันพระผูมีพระภาคประทับอยูทีพ่ระนครพาราณสีตามพระพุทธาภิรมย แลวเสด็จ 



 จาริกไปโดยมรรคาอันจะไปสูตําบลอุรุเวลา  และทรงแวะจากทาง  แลวเสด็จเขาไปยังไพรสณฑ 
 แหงหนึ่ง  คร้ันถึงไพรสณฑนั้นแลว  ประทับน่ัง ณ โคนไมตนหนึ่ง. 
      ก็โดยสมัยนัน้แล  สหายภัททวัคคียจํานวน  ๓๐ คน  พรอมดวยปชาบดีบําเรอกันอยู ณ 
 ไพรสณฑแหงนั้น.  สหายคนหนึ่งไมมีประชาบดี.  สหายทั้งหลายจึงไดนําหญิงแพศยามาเพ่ือ 
 ประโยชนแกเขา.  ตอมาหญิงแพศยานั้น เมื่อพวกสหายน้ันเผลอตัวมัวบําเรอกันอยู  ไดลกั 
 เคร่ืองประดับหนีไป.  จึงพวกสหายน้ัน เมื่อจะทําการชวยเหลือสหาย  เที่ยวตามหาหญิงแพศยา 
 นั้น ไปถึงไพรสณฑแหงนั้น  ไดเห็นพระผูมพีระภาคประทับน่ังอยู ณ โคนไมตนหนึ่ง คร้ันแลว 
 จึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค  แลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา  พระผูมีพระภาคเห็นหญิงบางไหม 
 เจาขา? 
      พระผูมีพระภาคทรงยอนถามวา  ดูกรกุมารทั้งหลาย  พวกเธอจะตองการอะไรดวย 
 หญิงเลา? 
      ภัท. เจาขา พวกขาพเจาเปนสหายภัททวัคคียจํานวน ๓๐ คน ในตําบลน้ี  พรอมดวย 
 ปชาบดี บําเรอกันอยูในไพรสณฑแหงนี้  สหายคนหน่ึงไมมปีชาบดี  พวกขาพเจาจึงไดนําหญิง 
 แพศยามาเพ่ือประโยชนแกเขา ตอมา หญิงแพศยานั้น  เมื่อพวกขาพเจาเผลอตัวมัวบําเรอกันอยู 
 ไดลักเคร่ืองประดับหนีไป เพราะเหตุนั้น พวกขาพระองคผูเปนสหายกัน เมื่อจะทําการชวยเหลือ 
 สหาย จึงเที่ยวตามหาหญิงนั้นมาถึงไพรสณฑแหงนี้ เจาขา. 
      ภ.  ดูกรกุมารทั้งหลาย พวกเธอสําคัญความขอน้ันเปนไฉน ขอที่พวกเธอแสวงหาหญิง 
 หรือแสวงหาตนนั้น อยางไหนเปนความดีของพวกเธอเลา? 
      ภัท.  ขอที่พวกขาพระองคแสวงหาตนนั่นแล  เปนความดีของพวกขาพเจา เจาขา. 
      ภ.  ดูกรกุมารทั้งหลาย  ถาอยางนั้นพวกเธอน่ังลงเถิด  เราจักแสดงธรรมแกพวกเธอ. 
      พวกสหายภัททวัคคียเหลานั้น  รับพระพุทธาณัติพจนวา อยางนั้น เจาขา  ถวายบังคม 
 พระผูมีพระภาคแลว  นั่งอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง.  พระผูมีพระภาคทรงแสดงอนุปุพพิกถา 
 แกพวกเขา คือทรงประกาศทานกถา สีลกถา สัคคกถา โทษ ความตํ่าทราม  ความเศราหมองของ 
 กามทั้งหลาย  และอานิสงสในความออกจากกาม.  เมื่อพระองคทรงทราบวา  พวกเขามีจิตสงบ 
 มีจิตออน  มีจิตปลอดจากนิวรณ  มีจิตเบิกบาน  มีจิตผองใสแลว จึงทรงประกาศพระธรรมเทศนา 
 ที่พระพุทธเจาทั้งหลายทรงยกขึ้นแสดงดวยพระองคเอง  คือ ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค.  ดวงตา 
 เห็นธรรม  ปราศจากธุลี  ปราศจากมลทินวา  สิ่งใดส่ิงหนึ่งมีความเกิดขึ้นเปนธรรมดา  สิ่งนั้น 
 ทั้งมวลมีความดับเปนธรรมดา  ไดเกิดแกพวกเขา ณ ที่นั่งนัน่แล ดุจผาที่สะอาด ปราศจากมลทิน 
 ควรไดรับน้ํายอมเปนอยางดี ฉะนั้น. พวกเขาไดเห็นธรรมแลว ไดบรรลุธรรมแลว ไดรูธรรม 
 แจมแจงแลว มีธรรมอันหยั่งลงแลว ขามความสงสัยไดแลว ปราศจากถอยคําแสดงความสงสัย 
 ถึงความเปนผูแกลวกลา ไมตองเชื่อผูอื่นในคาํสอนของพระศาสดา ไดทูลคาํนี้ตอพระผูมีพระภาค 
 วา พระเจาขา พวกขาพระองคพึงไดบรรพชา พึงไดอุปสมบทในสํานักพระผูมีพระภาค. 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา พวกเธอจงเปนภิกษุมาเถิด ดังนี้ แลวไดตรัสตอไปวา ธรรม 



 อันเรากลาวดีแลว พวกเธอจงประพฤติพรหมจรรย เพ่ือทําที่สุดทุกขโดยชอบเถิด. 
      พระวาจาน้ันแล ไดเปนอุปสมบทของทานผูมีอายเุหลานัน้. 
                      เร่ืองสหายภัททวัคคีย จบ 
                        ทุติยภาณวาร จบ. 
                         ------------ 
                        เร่ืองชฎิล ๓ พ่ีนอง 
      [๓๗] คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคเสด็จจาริกโดยลาํดับ ถึงตําบลอุรุเวลาแลว. ก็โดย 
 สมัยนั้นแล ชฎลิ ๓ คน คือ อุรุเวลกัสสป ๑ นทีกัสสป ๑ คยากัสสป ๑ อาศัยอยูในตําบล 
 อุรุเวลา. บรรดาชฎิล ๓ คนน้ัน ชฎิลชื่ออุรุเวลกัสสป เปนผูนํา เปนผูฝกสอน เปนผูเลิศ เปน 
 หัวหนา เปนประธาน ของชฎลิ ๕๐๐ คน. ชฎิลชื่อนทีกัสสป เปนผูนํา เปนผูฝกสอน เปน 
 ผูเลิศ เปนหัวหนา เปนประธาน ของชฎิล ๓๐๐ คน. ชฎิลชื่อคยากัสสป เปนผูนํา เปน 
 ผูฝกสอน เปนผูเลิศ เปนหัวหนา เปนประธาน ของชฎิล ๒๐๐ คน. คร้ังนั้น พระผูมีพระภาค 
 ไดเสด็จเขาไปสูอาศรมของชฎิลชื่ออุรุเวลกัสสป แลวไดตรัสกะชฎิลชือ่อุรุเวลกัสสปวา ดูกร 
 กัสสป ถาทานไมหนักใจ เราขออาศัยอยูในโรงบูชาเพลิงสักคืนหนึ่ง. 
      อุรุ. ขาแตมหาสมณะ ขาพเจาไมหนักใจเลย แตในโรงบูชาเพลิงนั้นมีพญานาคดุราย 
 มีฤทธิ์ เปนอสรพิษ มีพิษรายแรง อยาเลย มนัจะทําใหทานลําบาก. 
      แมคร้ังที่สอง พระผูมีพระภาคไดตรัสแกชฎิลชื่ออุรุเวลกัสสปวา ดูกรกัสสป ถาทาน 
 ไมหนักใจ เราขออาศัยอยูในโรงบูชาเพลิงสักคืนหนึ่ง. 
      อุรุ. ขาแตมหาสมณะ ขาพเจาไมหนักใจเลย แตในโรงบูชาเพลิงนั้นมีพญานาคดุราย 
 มีฤทธิ์ เปนอสรพิษ มีพิษรายแรง อยาเลย มนัจะทําใหทานลําบาก. 
      แมคร้ังที่สาม พระผูมีพระภาคไดตรัสแกชฎิลชื่ออุรุเวลกสัสปวา ดูกรกัสสป ถาทาน 
 ไมหนักใจ เราขออาศัยอยูในโรงบูชาเพลิงสักคืนหนึ่ง. 
      อุรุ. ขาแตมหาสมณะ ขาพเจาไมหนักใจเลย แตในโรงบูชาเพลิงนั้นมีพญานาคดุราย 
 มีฤทธิ์ เปนอสรพิษ มีพิษรายแรง อยาเลย มนัจะทําใหทานลําบาก. 
      ภ. ลางที พญานาคจะไมทาํใหเราลําบาก ดูกรกัสสป เอาเถิด ขอทานจงอนุญาตโรง 
 บูชาเพลิง. 
      อุรุ. ขาแตมหาสมณะ เชิญทานอยูตามสบายเถิด. 
      คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคเสด็จเขาไปสูโรงบูชาเพลิง แลวทรงปูหญา เคร่ืองลาด ประทับ 
 นั่งคูบัลลังก ต้ังพระกายตรง ดํารงพระสติมั่น. 
                          ปาฏิหาริยที่ ๑ 
      [๓๘] คร้ังนั้น พญานาคน้ันไดเห็นพระผูมีพระภาคเสด็จเขาไปดังนั้น คร้ันแลว มี 
 ความขึ้งเคียดไมพอใจ จึงบังหวนควันขึ้น. ลําดับน้ัน พระผูมีพระภาคไดทรงดําริวา ไฉนหนอ 
 เราพึงครอบงําเดชของพญานาคนี้ดวยเดชของตน ไมกระทบกระทั่งผิวหนัง เนื้อ เอ็น กระดกู 



 และเยือ่ในกระดูก ดังนี้ แลวทรงบันดาลอิทธาภิสังขารเชนนัน้ ทรงบังหวนควันแลว. พญานาค 
 นั้นทนความลบหลูไมได จึงพนไฟสูในทันที. แมพระผูมีพระภาคก็ทรงเขากสิณสมาบัติมีเตโชธาตุ 
 เปนอารมณ บันดาลไฟตานทานไว. เมื่อทั้งสองฝายโพลงไฟขึ้น โรงบูชาเพลิงรุงโรจนเปนเปลว 
 เพลิงดุจไฟลุกไหมทั่วไป. จึงชฎิลพวกน้ันพากันลอมโรงบูชาเพลิง แลวกลาวอยางนี้วา ชาวเรา 
 พระมหาสมณะรูปงามคงถูกพญานาคเบียดเบียนแน. ตอมา พระผูมีพระภาคไดทรงครอบงําเดชของ 
 พญานาคน้ัน ดวยเดชของพระองค ไมกระทบกระทั่งผิวหนัง เนื้อ เอ็น กระดูก และเยือ่ใน 
 กระดูก ทรงขดพญานาคไวในบาตร โดยผานราตรีนั้น แลวทรงแสดงแกชฎิลอุรุเวลกัสสปดวย 
 พระพุทธดํารัสวา ดูกรกัสสป นี่พญานาคของทาน เราครอบงําเดชของมันดวยเดชของเราแลว 
 จึงชฎิลอุรุเวลกัสสปไดดําริวา พระมหาสมณะมีฤทธิม์าก มีอานุภาพมากแท จึงครอบงําเดช 
 ของพญานาคที่ดุราย  มีฤทธิ์ เปนอสรพิษ มีพิษรายแรง ดวยเดชของตนได  แตพระมหาสมณะ 
 นี้ก็ไมเปนพระอรหันตเหมือนเราแน. 
      [๓๙] ที่แมน้ําเนรัญชรา  พระผูมีพระภาคไดตรัสกะชฎิลอุรุเวลกัสสป วาดังนี้:- 
      ดูกรกัสสป  ถาทานไมหนักใจ  เราขออาศัยอยูในโรงบูชาเพลิงสักวันหนึ่ง. 
      อุรุ. ขาแตมหาสมณะ ขาพเจาไมหนักใจเลย แตขาพเจาหวังความสําราญจึงหามทานวา 
 ในโรงบูชาเพลิงนั้นมีพญานาคดุราย  มีฤทธิ์  เปนอสรพิษ  มีพิษรายแรง  อยาเลย  มันจะทําให 
 ทานลําบาก. 
      ภ.  ลางที พญานาคนั้นจะไมทําใหเราลําบาก  ดูกรกัสสป  เอาเถิด  ทานจงอนุญาตโรง 
 บูชาเพลิง. 
      พระผูมีพระภาคทรงทราบอุรุเวลกัสสปนั้นวา อนุญาตใหแลว ไมทรงคร่ันคราม ปราศจาก 
 ความกลัว  เสด็จเขาไป. 
      พญานาคเห็นพระผูมีพระภาคผูแสวงคณุความดี  เสดจ็เขาไปแลว  ไมพอใจ  จึงบังหวน 
 ควันขึ้น. 
      สวนพระพุทธเจาผูเปนมนษุยประเสริฐ มีพระทัยดี มีพระทัยไมขัดเคือง  ทรงบังหวน 
 ควันขึ้นในที่นั้น. 
      แตพญานาคทนความลบหลูไมได  จึงพนไฟสู. 
      สวนพระพุทธเจาผูเปนมนษุยประเสริฐ ทรงฉลาดในกสณิสมาบัติมีเตโชธาตุเปนอารมณ 
 ไดทรงบันดาลไฟตานทานไวในที่นั้น. 
      เมื่อทั้งสองฝายโพลงไฟขึน้แลว  โรงบูชาเพลิงรุงโรจนเปนเปลวเพลิง.  พวกชฎิลกลาว 
 กันวา ชาวเรา พระสมณะรูปงามคงถูกพญานาคเบียดเบียนแน. 
      คร้ันราตรีผานไป  เปลวไฟของพญานาคไมปรากฏ.  แตเปลวไฟสีตางๆ  ของพระผูม ี
 พระภาคผูทรงฤทธิ์ยังสถิตอยู. 
      พระรัศมีสีตางๆ  คือสีเขียว สีแดง สีหงสบาท สีเหลือง สีแกวผลึก ปรากฏที่พระกาย 
 พระอังคีรส. 



      พระพุทธองคทรงขดพญานาคไวในบาตรแลว   ทรงแสดงแกพราหมณวา  ดูกรกัสสป 
 นี่พญานาคของทาน  เราครอบงําเดชของมันดวยเดชของเราแลว. 
      คร้ังนั้น  ชฎิลอุรุเวลกัสสป  เลื่อมใสยิ่งนกั  เพราะอิทธิปาฏิหารยนี้ของพระผูมีพระภาค 
 ไดทูลคํานี้ตอพระผูมีพระภาควา  ขาแตมหาสมณะ นิมนตอยูในที่นี้แหละ  ขาพเจาจักบํารุงทาน 
 ดวยภัตตาหารประจํา. 
                        ปาฏิหาริยที่ ๑  จบ 
                        -------------- 
                          ปาฏิหาริยที่ ๒ 
      [๔๐] คร้ังนั้น  พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ไพรสณฑแหงหนึ่ง  ไมไกลจากอาศรม 
 ของชฎิลอุรุเวลกัสสป.  คร้ังนั้น ทาวมหาราชทั้ง ๔ เมื่อราตรีปฐมยามผานไปแลว เปลงรัศมีงาม 
 ยังไพรสณฑทั้งสิ้นใหสวางไสว  แลวเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค คร้ันถึงแลวจึงถวายบังคมพระผูมี 
 พระภาค  ไดยืนเฝาอยูทั้ง ๔ ทิศ  ดุจกองไฟใหญฉะนั้น.  ตอมาชฎิลอุรุเวลกสัสป  เขาไปเฝา 
 พระผูมีพระภาคโดยผานราตรีนั้น  คร้ันถึงแลวไดทูลคํานี้ตอพระผูมีพระภาควา  ถึงเวลาแลว 
 มหาสมณะ  ภัตตาหารเสร็จแลว  พวกน้ันคือใครกันหนอ เมื่อราตรีปฐมยามผานไปแลว มรัีศมี 
 งาม  ยังไพรสณฑทั้งสิ้นใหสวางไสว เขาไปหาทาน  คร้ันถึงแลวอภิวาททาน ไดยืนอยูทั้ง ๔ ทิศ 
 ดุจกองไฟใหญฉะนั้น? 
      พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรกัสสป พวกน้ันคือทาวมหาราชทั้ง ๔ เขามาหาเราเพ่ือ 
 ฟงธรรม. 
      คร้ังนั้น ชฎิลอุรุเวลกัสสปไดมีความดําริวา  พระมหาสมณะมีฤทธิ์มาก  มีอานุภาพมาก 
 แท  ถึงกับทาวมหาราชทั้ง ๔ เขามาหาเพ่ือฟงธรรม แตก็ไมเปนพระอรหันตเหมือนเราแน. 
      คร้ังนั้น  พระผูมีพระภาคเสวยภัตตาหารของชฎิลอุรุเวลกัสสป  แลวประทับอยูใน 
 ไพรสณฑตําบลนั้นแล. 
                        ปาฏิหาริยที่ ๒  จบ 
                        -------------- 
                          ปาฏิหาริยที่ ๓ 
      [๔๑] คร้ังนั้น  ทาวสักกะจอมทวยเทพ เมือ่ราตรีปฐมยามลวงไปแลว เปลงรัศมีงาม ยัง 
 ไพรสณฑทั้งสิ้นใหสวางไสว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาค  คร้ันถึงแลวจึงถวายบังคมพระผูมพีระภาค 
 ไดประทับยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ดุจกองไฟใหญ งามและประณีตกวารัศมีแตกอน. ตอมา 
 ชฎิลอุรุเวลกัสสปเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคโดยผานราตรีนั้น  คร้ันถึงแลวไดทูลคํานี้ตอพระผูม ี
 พระภาควา ถึงเวลาแลว มหาสมณะ ภัตตาหารเสร็จแลว ผูนั้นคือใครกันหนอ  เมื่อราตรีปฐมยาม 
 ผานไปแลว  เปลงรัศมีงาม  ยังไพรสณฑทั้งสิ้นใหสวางไสว เขามาหาทาน  คร้ันถึงแลวอภิวาท 
 ทาน  ไดยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ดุจกองไฟใหญ งามและประณีตกวารัศมีแตกอน? 
      พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรกัสสป ผูนั้น คือ  ทาวสักกะจอมทวยเทพเขามาหาเรา 



 เพ่ือฟงธรรม. 
      คร้ังนั้น  ชฎิลอุรุกัสสปไดมีความดําริวา  พระมหาสมณะมีฤทธิม์าก มีอานุภาพมากแท 
 ถึงกับทาวสักกะจอมทวยเทพเขามาหาเพ่ือฟงธรรม  แตก็ไมเปนพระอรหันตเหมือนเราแน. 
      คร้ังนั้น  พระผูมีพระภาคเสวยภัตตาหารของชฎิลอุรุเวลกัสสป   แลวประทับอยูใน 
 ไพรสณฑตําบลนั้นแล. 
                        ปาฏิหาริยที่ ๓  จบ 
                        -------------- 
                          ปาฏิหาริยที่ ๔ 
      [๔๒] คร้ังนั้น ทาวสหัมบดีพรหม เมื่อราตรีปฐมยามลวงไปแลว เปลงรัศมีงาม ยัง 
 ไพรสณฑทั้งสิ้นใหสวางไสว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาค คร้ันถึงแลวจึงถวายบังคมพระผูมพีระภาค 
 ไดยืนอยู ณ ทีค่วรสวนขางหนึ่ง  ดุจกองไฟใหญ  งามและประณีตกวารัศมีแตกอน.  คร้ันลวง 
 ราตรีนั้น  ชฎิลอุรุเวลกัสสป  ไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค  คร้ันถึงแลวไดทูลคํานี้ตอพระผูมี 
 พระภาควา ถึงเวลาแลว มหาสมณะ ภัตตาหารเสร็จแลว ผูนั้นคือใครกันหนอ เมื่อราตรีปฐมยาม 
 ผานไปแลว เปลงรัศมีงาม ยังไพรสนฑทั้งสิ้นใหสวางไสว  เขามาหาทาน  คร้ันถึงแลวอภิวาท 
 ทาน  ไดยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ดุจกองไฟใหญ งามและประณีตกวารัศมีแตกอน? 
      พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา  ดูกรกัสสป  ผูนั้น  คือ  ทาวสหัมบดีพรหมเขามาหาเรา 
 เพ่ือฟงธรรม. 
      คร้ังนั้น  ชฎิลอุรุเวลกัสสปไดดําริวา  พระมหาสมณะมฤีทธิ์มาก  มีอานุภาพมากแท 
 ถึงกับทาวสหัมบดีพรหมเขามาหาเพ่ือฟงธรรม แตก็ไมเปนพระอรหันตเหมือนเราแน. 
      คร้ังนั้น  พระผูมีพระภาคเสวยภัตตาหารของชฎิลอุรุเวลกัสสป  แลวประทับอยูใน 
 ไพรสณฑตําบลนั้นแล. 
                        ปาฏิหาริยที่ ๔  จบ 
                        -------------- 
                          ปาฏิหาริยที่ ๕ 
      [๔๓] ก็โดยสมัยนั้นแล  ชฎลิอุรุเวลกัสสปไดเตรียมการบูชายัญเปนการใหญ.  และ 
 ประชาชนชาวอังคะและมคธทั้งสิ้น  ถือของเคี้ยวของบริโภคเปนอันมาก  บายหนามุงไปหา. 
 จึงชฎิลอุรุเวลกัสสปไดดําริวา บัดน้ี เราไดเตรียมการบูชายัญเปนการใหญ และประชาชนชาวอังคะ 
 และมคธทั้งสิน้  ไดนําของเค้ียวของบริโภคเปนอันมากบายหนามุงมาหา  ถาพระมหาสมณะจักทํา 
 อิทธิปาฏิหาริยในหมูมหาชน  ลาภสักการะจักเจริญยิ่งแกพระมหาสมณะ  ลาภสักการะของเรา 
 จักเสื่อม  โอ  ทาํไฉน  วันพรุงนี้  พระมหาสมณะจึงจะไมมาฉัน.  คร้ังนั้น  พระผูมีพระภาค 
 ทรงทราบความปริวิตกแหงจิตของชฎิลอุรุเวลกัสสปดวยพระทัยแลว เสด็จไปอุตตรกุรุทวีป ทรง 
 นําบิณฑบาตมาจากอุตตรกุรุทวีปน้ัน แลวเสวยที่ริมสระอโนดาต ประทับกลางวันอยู ณ ที่นัน้แหละ. 
 คร้ันลวงราตรีนั้น  ชฎิลอุรุเวลกัสสปไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค  คร้ันถึงแลวไดทูลคํานีต้อ 



 พระผูมีพระภาควา  ถึงเวลาแลว  มหาสมณะ ภัตตาหารเสร็จแลว เพราะเหตุไรหนอ วานนี้ทาน 
 จึงไมมา  เปนความจริง พวกขาพเจาระลึกถึงทานวา เพราะเหตุไรหนอ  พระมหาสมณะจงึไมมา 
 แตสวนแหงขาทนียาหาร  ขาพเจาไดจัดไวเพ่ือทาน 
      พระผูมีพระภาคตรัสยอนถามวา  ดูกรกัสสป  ทานไดดําริอยางนี้มิใชหรือวา  บัดน้ี 
 เราไดเตรียมการบูชายัญเปนการใหญ  และประชาชนชาวอังคะและมคธทั้งสิน้ไดนําของเค้ียวและ 
 ของบริโภคเปนอันมากบายหนามุงมาหา  ถาพระมหาสมณะจักทําอทิธิปาฏิหาริย  ในหมูมหาชน 
 ลาภสักการะจักเจริญยิ่งแกพระมหาสมณะ  ลาภสักการะของเราจักเสื่อม  โอ  ทําไฉน วันพรุงนี้ 
 พระมหาสมณะจึงจะไมมาฉนั  ดูกรกัสสป  เรานั้นแลทราบความปริวิตกแหงจิตของทานดวยใจ 
 ของเรา  จึงไปอุตตรกุรุทวีป  นําบิณฑบาตมาจากอุตตรกุรุทวีปน้ัน  มาฉันที่ริมสระอโนดาตแลว 
 ไดพักกลางวันอยู ณ ที่นั้นแหละ. 
      ทีนั้น  ชฎิลอุรุเวลกัสสปไดดําริวา  พระมหาสมณะมีฤทธิ์มาก  มีอานุภาพมากแท 
 จึงไดทราบความคิดนึกแมดวยใจได  แตก็ไมเปนพระอรหันตเหมือนเราแน. 
      คร้ังนั้น  พระผูมีพระภาคเสวยภัตตาหารของชฎิลอุรุเวลกัสสป  แลวประทับอยู ณ 
 ไพรสณฑตําบลนั้นแล. 
                        ปาฏิหาริยที่ ๕ จบ 
                        ------------- 
                           ผาบังสุกุล 
      [๔๔] ก็โดยสมัยนั้น ผาบังสุกุลบังเกิดแกพระผูมีพระภาค. จึงพระองคไดทรงพระดําริวา 
 เราจะพึงซักผาบังสุกุล ณ ที่ไหนหนอ.  ลําดับน้ัน  ทาวสักกะจอมทวยเทพ  ทรงทราบพระดําริ 
 ในพระทัยของพระผูมีพระภาคดวยพระทัยของพระองค  จึงขุดสระโบกขรณีดวยพระหัตถ  แลว 
 ไดทูลพระผูมพีระภาควา พระพุทธเจาขา ขอพระผูมีพระภาคโปรดซักผาบังสุกุลในสระนี้.  ที่นั้น 
 พระผูมีพระภาคไดทรงพระดําริวา  เราจะพึงขยําผาบังสุกุล ณ ที่ไหนหนอ. ลําดับน้ัน ทาวสักกะ 
 จอมทวยเทพ  ทรงทราบพระดําริในพระทัยของพระผูมีพระภาคดวยพระทัยของพระองคแลว  ได 
 ยกศิลาแผนใหญมาวางพลางทูลวา  พระพุทธเจาขา  ขอพระผูมีพระภาคโปรดทรงขยําผาบังสุกุล 
 บนศิลาแผนนี้.  ลําดับน้ัน  พระผูมีพระภาคไดทรงพระดําริวา  เราจะพึงพาดผาบังสุกุลไว ณ 
 ที่ไหนหนอ.  คร้ังนั้น  เทพยดาที่สิงสถิตอยูที่ตนกุมบก  ทราบพระดําริในพระหทัยของพระผูม ี
 พระภาคดวยใจของตน  จึงนอมกิ่งกุมลงมา พลางกราบทูลวา พระพุทธเจาขา ขอพระผูมพีระภาค 
 โปรดทรงพาดผาบังสุกุลไวทีก่ิ่งกุมนี้.  คร้ังนั้น  พระผูมีพระภาคไดทรงพระดําริวา  เราจะผึ่งผา 
 บังสุกุล ณ ที่ไหนหนอ.  คร้ังนั้น  ทาวสักกะจอมทวยเทพ  ทรงทราบพระดําริในพระหทัยของ 
 พระผูมีพระภาคดวยพระทัยของพระองคแลว  ไดยกแผนศิลาใหญมาวางไว  พลางกราบทูลวา 
 พระพุทธเจาขา  ขอพระผูมีพระภาคโปรดทรงผึ่งผาบังสุกุลบนศิลาแผนนี้. 
      หลังจากน้ัน  ชฎิลอุรุเวลกสัสปเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคโดยลวงราตรีนั้น  คร้ันถึงแลว 
 ไดทูลคํานี้ตอพระผูมีพระภาควา  ถึงเวลาแลว มหาสมณะ ภัตตาหารเสร็จแลว เพราะเหตุไรหนอ 



 มหาสมณะ เมือ่กอนสระน้ีไมมีที่นี้  เดี๋ยวนี้มสีระอยูที่นี้  เมือ่กอนศิลาเหลานี้ไมมีวางอยู ใคร 
 ยกศิลาเหลานีม้าวางไว  เมื่อกอนกิ่งกุมบกตนนี้ไมนอมลง เดีย๋วนี้กิ่งนั้นนอมลง? 
      พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา  ดูกรกัสสป  ผาบังสุกุลบังเกิดแกเรา ณ ทีน่ี้  เรานั้นได 
 ดําริวา  จะพึงซักผาบังสุกุล ณ ที่ไหนหนอ  คร้ังนั้น ทาวสักกะจอมทวยเทพ ทรงทราบความดําริ 
 ในจิตของเราดวยพระทัยของพระองคแลว  จึงขุดสระโบกขรณีดวยพระหัตถ  แลวตรัสบอกแก 
 เราวา  พระพุทธเจาขา ขอพระผูมีพระภาคโปรดทรงซักผาบังสุกุลในสระนี้ สระน้ีอันผูมิใชมนุษย 
 ไดขุดแลวดวยมือ  ดูกรกัสสป  เรานั้นไดดําริวา  จะพึงขยําผาบังสุกุล ณ ที่ไหนหนอ  คร้ังนั้น 
 ทาวสักกะจอมทวยเทพ  ทราบความดําริในจิตของเราดวยพระทัยของพระองคแลว  ไดทรงยก 
 ศิลาแผนใหญมาวางไว  โดยทูลวา  พระพุทธเจาขา  ขอพระผูมีพระภาคโปรดทรงขยําผาบังสุกุล 
 บนศิลาแผนนี้  ศิลาแผนนี้อันผูมิใชมนุษยไดยกมาวางไว  ดกูรกัสสป  เรานั้นไดดําริวา  จะพึง 
 พาดผาบังสุกุล ณ ที่ไหนหนอ  คร้ังนั้น เทพดาที่สิงสถิตอยูที่ตนกุมบก  ทราบความดําริในจิต 
 ของเราดวยใจของตนแลว  จึงนอมกิ่งกุมลงมาโดยทูลวา  พระพุทธเจาขา  ขอพระผูมีพระภาค 
 โปรดทรงพาดผาบังสุกุลไวบนกิ่งกุมนี้  ตนกุมบกน้ีนั้นประหนึ่งจะกราบทูลวา  ขอพระองคจง 
 ทรงนําพระหัตถมาแลวนอมลง ดูกรกัสสป เราน้ันไดดําริวา  จะพึงผึ่งผาบังสุกุล ณ ที่ไหนหนอ 
 คร้ังนั้น ทาวสักกะจอมทวยเทพ ทรงทราบความดําริแหงจิตของเราดวยพระทัยของพระองคแลว 
 ไดยกศิลาแผนใหญมาวางไว โดยทูลวา พระพุทธเจา ขอพระผูมีพระภาคโปรดทรงผึ่งผาบังสุกุล 
 บนศิลาแผนนี้ ศิลาแผนนี้อันผูมิใชมนุษยไดยกมาวางไว. 
      คร้ังนั้น ชฎิลอุรุเวลกัสสปไดดําริวา พระมหาสมณะมีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมากแท 
 ถึงกับทาวสักกะจอมทวยเทพไดทําการชวยเหลือ แตก็ไมเปนพระอรหันตเหมือนเราแน. 
      คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคเสวยภัตตาหารของชฎิลอุรุเวลกัสสป แลวประทับอยูใน 
 ไพรสณฑตําบลนั้นแล. 
                         ผาบังสุกุล จบ. 
                     ปาฏิหาริยเก็บผลหวาเปนตน 
      [๔๕] คร้ันลวงราตรีนั้นไป   ชฎิลอุรุเวลกัสสปเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค  คร้ันแลวจึง 
 กราบทูลภัตตกาลแดพระผูมพีระภาควา  ถึงเวลาแลว  มหาสมณะ  ภัตตาหารเสร็จแลว. 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา  ดูกรกัสสป  ทานไปเถิด  เราจะตามไป.  พระผูมีพระภาค 
 ทรงสงชฎิลอุรุเวลกัสสปไปแลว ทรงเก็บผลหวาจากตนหวาประจําชมพูทวีป แลวเสด็จมาประทับ 
 นั่งในโรงบูชาเพลิงกอน.  ชฎิลอุรุเวลกัสสปไดเห็นพระผูมีพระภาคประทับน่ังในโรงบูชาเพลิงแลว 
 ไดทูลคํานี้ตอพระผูมีพระภาควา  ขาแตมหาสมณะ  ทานมาทางไหน  ขาพเจากลับมากอนทาน 
 แตทานยังมานั่งในโรงบูชาเพลิงกอน? 
      ภ.  ดูกรกัสสป  เราสงทานไปแลว ไดเก็บผลหวาจากตนหวาประจําชมพูทวีป แลวมา 
 นั่งในโรงบูชาเพลิงนี้กอน  ดูกรกัสสป ผลหวานี้แล  สมบูรณดวยสี กลิ่น รส ถาทานตองการ 
 เชิญบริโภคเถิด. 



      อุรุ.  อยาเลย  มหาสมณะ ทานนั่นแหละเก็บผลไมนี้มา  ทานนั่นแหละ  จงฉันผลไม 
 นี้เถิด. 
      ลําดับน้ัน ชฎิลอุรุเวลกัสสปไดมีความดําริวา พระมหาสมณะมีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมากแท 
 เพราะสงเรามากอนแลว  ยังเกบ็ผลหวาจากตนหวาประจําชมพูทวีปแลวมานั่งในโรงบูชาเพลิงกอน 
 แตก็ไมเปนพระอรหันตเหมือนเราแน. 
      คร้ังนั้น  พระผูมีพระภาคเสวยภัตตาหารของชฎิลอุรุเวลกัสสปแลว  ประทับอยูใน 
 ไพรสณฑตําบลนั้นแล. 
      คร้ันลวงราตรีนั้นไป  ชฎิลอุรุเวลกัสสปไปเฝาพระผูมีพระภาค คร้ันแลว จึงทูลภัตตกาล 
 แดพระผูมีพระภาควา  ถึงเวลาแลว มหาสมณะ ภัตตาหารเสร็จแลว. 
      พระผูมีพระภาคทรงสงชฎิลอุรุเวลกัสสปไปดวยพระดาํรัสวา  ดูกรกัสสป  ทานไปเถิด 
 เราจักตามไป  แลวทรงเก็บผลมะมวง ... ผลมะขามปอม ... ผลสมอ  ในที่ไมไกลตนหวาประจํา 
 ชมพูทวีปน้ัน ... เสด็จไปสูภพดาวดึงส ทรงเกบ็ดอกปาริฉัตตกะ แลวมาประทับน่ังในโรงบูชาเพลิง 
 กอน.  ชฎิลอุรุเวลกัสสปไดเห็นพระผูมีพระภาคประทับน่ังในโรงบูชาเพลิง  คร้ันแลวไดทูลคํานี ้
 ตอพระผูมีพระภาควา  ขาแตมหาสมณะ ทานมาทางไหน ขาพเจากลับมากอนทาน  แตทานยัง 
 มาน่ังในโรงบูชาเพลิงกอน?. 
      พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา  ดูกรกัสสป  เราสงทานแลวไดไปสูภพดาวดึงส  เก็บ 
 ดอกปาริฉัตตกะแลว มานั่งในโรงบูชาเพลิงกอน  ดูกรกัสสป  ดอกปาริฉัตตกะน้ีแล  สมบูรณ 
 ดวยสีและกลิ่น. 
      คร้ังนั้น  ชฎิลอุรุเวลกัสสปไดมีความดําริวา  พระมหาสมณะมฤีทธิ์มาก  มีอานุภาพ 
 มากแท  เพราะสงเรามากอนแลวยังไปสูภพดาวดึงส เก็บดอกปาริฉัตตกะแลว  มานั่งในโรงบูชา- 
 *เพลิงกอน  แตก็ไมเปนพระอรหันตเหมือนเราแน. 
                         ปาฏิหาริยผาฟน 
      [๔๖] ก็โดยสมัยนั้นแล  ชฎลิเหลานั้นปรารถนาจะบําเรอไฟ  แตไมอาจจะฝาฟนได. 
 จึงชฎิลเหลานัน้ไดมีความดําริตองกันวา  ขอที่พวกเราไมอาจผาฟนไดนั้น  คงเปนอิทธานภุาพของ 
 พระมหาสมณะ  ไมตองสงสัยเลย.  คร้ังนั้น  พระผูมีพระภาคไดตรัสกะชฎิลอุรุเวลกัสสปวา 
 ดูกรกัสสป  พวกชฎิลจงผาฟนเถิด. 
      ชฎิลอุรุเวลกัสสป รับพระพุทธดํารัสวา  ขาแตมหาสมณะ  พวกชฎิลจงผาฟนกัน. 
      ชฎิลทั้งหลายไดผาฟน ๕๐๐ ทอนคราวเดยีวเทานั้น.  คร้ังนั้นแล  ชฎิลอุรุเวลกัสสป 
 ไดมีความดําริวา พระมหาสมณะมีฤทธิ์มาก  มีอานุภาพมากแท  ถึงกับใหพวกชฎิลผาฟนได 
 แตก็ไมเปนพระอรหันตเหมือนเราแน. 
                         ปาฏิหาริยกอไฟ 
      [๔๗] ก็โดยสมัยนั้นแล ชฎลิเหลานั้นปรารถนาจะบําเรอไฟ แตไมอาจจะกอไฟใหลุก 
 ได. จึงชฎิลเหลานั้นไดมีความดําริตองกันวา  ขอที่พวกเราไมอาจจะกอไฟใหลุกขึ้นไดนั้น คงเปน 



 อิทธานุภาพของพระมหาสมณะ ไมตองสงสัยเลย. คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคไดตรัสกะชฎิลอุรุเวล 
 กัสสปวา  ดูกรกัสสป พวกชฎิลจงกอไฟใหลุกเถิด. 
      ชฎิลอุรุเวลกัสสป  รับพระพุทธดํารัสวา ขาแตมหาสมณะ  พวกชฎิลจงกอไฟใหลุก. 
 ไฟทั้ง ๕๐๐ กอง  ไดลุกขึ้นคราวเดียวกันเทยีว.  ลําดับน้ัน ชฎิลอุรุเวลกัสสป ไดมีความดําริวา 
 พระมหาสมณะมีฤทธิม์าก  มอีานุภาพมากแท  ถึงกับใหไฟลุกขึ้นได  แตกไ็มเปนพระอรหันต 
 เหมือนเราแน. 
                         ปาฏิหาริยดับไฟ 
      [๔๘] ก็โดยสมัยนั้นแล  ชฎลิเหลานั้นบําเรอไฟกันแลวไมอาจดับไฟได.  จึงไดคิด 
 ตองกันวา  ขอที่พวกเราไมอาจดับไฟไดนั้น  คงเปนอิทธานภุาพของพระสมณะ  ไมตองสงสัย 
 เลย. คร้ังนั้น  พระผูมีพระภาคไดตรัสกะชฎลิอุรุเวลกัสสปวา ดูกรกัสสป พวกชฎิลจงดับไฟเถิด. 
      ชฎิลอุรุเวลกัสสป รับพระพุทธดํารัสวา ขาแตมหาสมณะ พวกชฎิลจงดับไฟกัน. 
      ไฟทั้ง ๕๐๐ กอง  ไดดับคราวเดียวกันเทยีว. 
      คร้ังนั้นแล  ชฎิลอุรุเวลกัสสปไดมีความดาํริวา  พระมหาสมณะมฤีทธิ์มาก  มีอานุภาพ 
 มากแท  ถึงกับใหพวกชฏิลดับไฟได  แตก็ไมเปนพระอรหันตเหมือนเราแน. 
                         ปาฏิหาริยกองไฟ 
      [๔๙] ก็โดยสมัยนั้นแล  ชฎลิเหลานั้น พากันดําลงบาง ผุดขึ้นบาง  ทั้งดําทั้งผุดบาง 
 ในแมน้ําเนรัญชรา ในราตรีหนาวเหมันตฤดู ระหวางทายเดอืน ๓ ตนเดือน ๔ ในสมัยน้ําคางตก. 
 คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคไดทรงนิรมิตกองไฟไว ๕๐๐ กอง สําหรับใหชฎิลเหลานั้นขึ้นจากนํ้าแลว 
 จะไดผิง.  จึงชฎิลเหลานั้นไดมีความดําริตองกันวา  ขอที่กองไฟเหลานี้ถูกนิรมิตไวนั้น  คงตอง 
 เปนอิทธานุภาพของพระมหาสมณะ  ไมตองสงสัยเลย.  คร้ังนั้น  ชฎิลอุรุเวลกัสสปไดมีความ 
 ดําริวา  พระมหาสมณะมีฤทธิ์มาก  มีอานุภาพมากแท  ถึงกับนิรมิตกองไฟไดมากมายถึงเพียงนั้น 
 แตก็ไมเปนพระอรหันตเหมือนเราแน. 
                         ปาฏิหาริยน้ําทวม 
      [๕๐] ก็โดยสมัยนั้นแล เมฆใหญในสมัยที่มิใชฤดกูาลยังฝนใหตกแลว  หวงนํ้าใหญ 
 ไดไหลนองไป.  ประเทศที่พระผูมีพระภาคประทับอยูนั้นถูกน้ําทวม.  ขณะนั้น  พระผูมีพระภาค 
 ไดทรงพระดําริวา ไฉนหนอ เราพึงบันดาลใหน้ําหางออกไปโดยรอบ  แลวจงกรมอยูบนภาคพ้ืน 
 อันมีฝุนฟุงขึ้นตอนกลาง.  คร้ันแลวจึงทรงบันดาลใหน้ําหางออกไปโดยรอบแลวเสด็จจงกรมอยู 
 บนภาคพ้ืน  อันมีฝุนฟุงขึ้นตอนกลาง.  ตอมา ชฎิลอุรุเวลกสัสปกลาววา พระมหาสมณะอยาได 
 ถูกน้ําพัดไปเสียเลย  ดังนี้  แลวพรอมดวยชฎลิมากดวยกัน  ไดเอาเรือไปสูประเทศที่พระผูมี 
 พระภาคประทับอยู.  ไดเห็นพระผูมีพระภาคผูทรงบันดาลใหน้ําหางออกไปโดยรอบแลว  เสด็จ 
 จงกรมอยูบนภาคพ้ืนอันมีฝุนฟุงขึ้นตอนกลาง  แลวไดทูลพระผูมีพระภาควา  ขาแตมหาสมณะ 
 ทานยังอยูที่นีด่อกหรือ?  พระผูมีพระภาคตรัสตอบวาถูกละ  กัสสป  เรายังอยูที่นี่  ดังนีแ้ลว 
 เสด็จขึ้นสูเวหาสปรากฏอยูที่เรือ.  จึงชฎิลอุรุเวลกัสสปไดมีความดําริวา พระมหาสมณะมฤีทธิ์มาก 



 มีอานุภาพมากแท  ถึงกับบันดาลไมใหน้ําไหลไปได  แตก็ไมเปนพระอรหันตเหมือนเราแน. 
                     ทูลขอบรรพชาและอุปสมบท 
      [๕๑] ลําดับน้ัน  พระผูมีพระภาคไดทรงพระดําริวา โมฆบุรุษน้ี  ไดมีความคิดอยางนี ้
 มานานแลววา พระมหาสมณะมีฤทธิม์าก มีอานุภาพมากแท แตก็ไมเปนพระอรหันตเหมือนเราแน 
 ถากระไร  เราพึงใหชฎิลนี้สลดใจ  แลวจึงตรัสกะชฎิลอุรุเวลกัสสปวา ดูกรกัสสป ทานไมใช 
 พระอรหันตแน  ทั้งยังไมพบทางแหงความเปนพระอรหันต แมปฏิทาของทานที่จะเปนเหตุใหเปน 
 พระอรหันต  หรือพบทางแหงความเปนพระอรหันต  ก็ไมมี.  ทีนั้น  ชฎิลอุรุเวลกัสสปได 
 ซบเศียรลงที่พระบาทของพระผูมีพระภาค  แลวทูลขอบรรพชาอุปสมบทตอพระผูมีพระภาควา 
 ขอขาพระพุทธเจาพึงไดบรรพชา  พึงไดอุปสมบทในสํานักพระผูมีพระภาค พระพุทธเจาขา. 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรกัสสป ทานเปนผูนํา เปนผูฝกสอน เปนผูเลิศ เปนหัวหนา 
 เปนประธานของชฎิล ๕๐๐ คน ทานจงบอกกลาวพวกน้ันกอน พวกน้ันจักทําตามที่เขาใจ. 
      ลําดับน้ัน  ชฎิลอุรุเวลกัสสปเขาไปหาชฎลิเหลานั้น  คร้ันแลวไดแจงความประสงค 
 ตอชฎิลเหลานั้นวา ผูเจริญทั้งหลาย  เราปรารถนาจะประพฤติพรหมจรรยในพระมหาสมณะ 
 ทานผูเจริญทั้งหลาย  จงทําตามที่เขาใจ. 
      ชฎิลพวกน้ันกราบเรียนวา  พวกขาพเจาเลือ่มใสยิ่งในพระมหาสมณะมานานแลว ขอรับ 
 ถาทานอาจารยจักประพฤติพรหมจรรยในพระมหาสมณะ  พวกขาพเจาทั้งหมดก็จักประพฤติ- 
 *พรหมจรรยในพระมหาสมณะเหมือนกัน. 
      ตอมา  ชฎิลเหลานั้นไดลอยผม  ชฎา  เคร่ืองบริขาร  และเคร่ืองบูชาเพลิงในน้ํา แลว 
 พากันเขาเฝาพระผูมีพระภาค  ซบเศียรลงแทบพระบาทของพระผูมีพระภาค แลวไดทูลขอบรรพชา 
 อุปสมบทตอพระผูมีพระภาควา  ขอพวกขาพระองคพึงไดบรรพชา พึงไดอุปสมบทในสํานักพระผู 
 มีพระภาค  พระพุทธเจาขา. 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา พวกเธอจงเปนภิกษุมาเถิด  ดังนี้แลว  ไดตรัสตอไปวา ธรรม 
 อันเรากลาวดีแลว  พวกเธอจงประพฤติพรหมจรรยเพ่ือทําที่สุดทุกขโดยชอบเถิด. 
      พระวาจาน้ันแล  ไดเปนอปุสมบทของทานผูมีอายเุหลาน้ัน. 
      [๕๒] ชฎิลนทีกัสสปไดเห็นผม  ชฎา  เคร่ืองบริขาร  และเคร่ืองบูชาเพลิงลอยน้ํามา 
 คร้ันแลวไดมีความดําริวา  อุปสรรคอยาไดมีแกพ่ีชายเราเลย  จึงสงชฎิลไปดวยคําสั่งวา พวกเธอ 
 จงไป  จงรูพ่ีชายของเรา  ดังนี้แลว  ทั้งตนเองกับชฎิล ๓๐๐ ไดเขาไปหาทานพระอุรุเวลกสัสป 
 แลวเรียนถามวา  ขาแตพ่ีกัสสป  พรหมจรรยนี้ประเสริฐแนหรือ? 
      พระอุรุเวลกัสสปตอบวา  แนละเธอ พรหมจรรยนี้ประเสริฐ. 
      หลังจากน้ัน ชฎิลเหลานั้นลอยผม  ชฎา  เคร่ืองบริขารและเคร่ืองบูชาเพลิงในน้ํา แลว 
 พากันเขาเฝาพระผูมีพระภาค  ซบเศียรลงแทบพระบาทของพระผูมีพระภาค แลวไดทูลขอบรรพชา 
 อุปสมบทตอพระผูมีพระภาควา  ขอพวกขาพระพุทธเจาพึงไดบรรพชา พึงไดอุปสมบทในสํานัก 
 พระผูมีพระภาค พระพุทธเจาขา. 



      พระผูมีพระภาคตรัสวา  พวกเธอจงเปนภิกษุมาเถิด  ดังนี้แลว ไดตรัสตอไปวา  ธรรม 
 อันเรากลาวดีแลว  พวกเธอจงประพฤติพรหมจรรยเพ่ือทําที่สุดทุกขโดยชอบเถิด. 
      พระวาจาน้ันแล  ไดเปนอปุสมบทของทานผูมีอายเุหลาน้ัน. 
      [๕๓] ชฎิลคยากัสสปไดเห็นผม  ชฎา  เคร่ืองบริขาร  และเคร่ืองบูชาเพลิง ลอยน้ํามา. 
 คร้ันแลว ไดมีความดําริวา  อุปสรรคอยาไดมีแกพ่ีชายทั้งสองของเราเลย  แลวสงชฎิลไปดวย 
 คําสั่งวา  พวกเธอจงไป  จงรูพ่ีชายทั้งสองของเรา ดังนี้แลว ทั้งตนเองกับชฎิล ๒๐๐ คน ไดเขา 
 ไปหาทานพระอุรุเวลกัสสป  แลวเรียนถามวา ขาแตพ่ีกัสสป พรหมจรรยนี้ประเสริฐแนหรือ? 
      พระอุรุเวลกัสสปตอบวา  แนละเธอ  พรหมจรรยนี้ประเสริฐ. 
      หลังจากน้ัน  ชฎิลเหลานั้นลอยผม  ชฎา  เคร่ืองบริขาร  และเคร่ืองบูชาเพลิงในน้ํา 
 แลวพากันเขาเฝาพระผูมีพระภาค  ซบเศียรลงแทบพระบาทของพระผูมีพระภาคแลว  ไดทลูขอ 
 บรรพชาอุปสมบทตอพระผูมีพระภาควา  ขอพวกขาพระพุทธเจาพึงไดบรรพชา  พึงไดอุปสมบท 
 ในสํานักพระผูมีพระภาค  พระพุทธเจาขา. 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา พวกเธอจงเปนภิกษุมาเถิด  ดังนี้แลว ไดตรัสตอไปวา  ธรรม 
 อันเรากลาวดีแลว  พวกเธอจงประพฤติพรหมจรรยเพ่ือทําที่สุดทุกขโดยชอบเถิด. 
      พระวาจาน้ันแล ไดเปนอุปสมบทของทานผูมีอายเุหลานัน้. 
      [๕๔] พวกชฎิลนั้น  ผาฟน ๕๐๐ ทอนไมได แลวผาได กอไฟไมติด  แลวกอไฟติด 
 ขึ้นได ดับไฟไมดับ แลวดับได  ดวยการเพงอธิษฐานของพระผูมีพระภาค  พระผูมีพระภาค 
 ทรงนิรมิตกองไฟไว ๕๐๐ กอง. ปาฏิหาริย ๓๕๐๐ วิธี ยอมมโีดยนัยนี้. 
                       --------------- 
                        อาทิตตปริยายสูตร 
      [๕๕] คร้ันพระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ตําบลอุรุเวลา ตามพระพุทธาภิรมยแลว เสด็จ 
 จาริกไปโดยมรรคาอันจะไปสูตําบลคยาสีสะ พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ ๑๐๐๐ รูป  ลวนเปน 
 ปุราณชฎิล.  ไดยินวา  พระองคประทับอยูทีตํ่าบลคยาสีสะ  ใกลแมน้ําคยาน้ัน พรอมดวยภิกษุ 
 ๑๐๐๐ รูป. 
      ณ ที่นั้น  พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุทั้งหลาย วาดังนี้:- 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย  สิ่งทั้งปวงเปนของรอน  ก็อะไรเลาชือ่วาสิ่งทั้งปวงเปนของรอน? 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  จักษุเปนของรอน  รูปทั้งหลายเปนของรอน  วิญญาณอาศัยจักษุเปนของรอน 
 สัมผัสอาศัยจักษุเปนของรอน  ความเสวยอารมณ  เปนสุขเปนทุกข  หรือมิใชสุขมิใชทุกข ที่ 
 เกิดขึ้นเพราะจกัษุสัมผัสเปนปจจัย  แมนั้นก็เปนของรอน  รอนเพราะอะไร?  เรากลาววา รอน 
 เพราะไฟคือราคะ  เพราะไฟคือโทสะ  เพราะไฟคือโมหะ  รอนเพราะความเกิด  เพราะความแก 
 และความตาย  รอนเพราะความโศก  เพราะความรําพัน  เพราะทุกขกาย  เพราะทุกขใจ  เพราะ 
 ความคับแคน. 
      โสตเปนของรอน  เสียงทั้งหลายเปนของรอน ... 



      ฆานะเปนของรอน  กลิ่นทั้งหลายเปนของรอน ... 
      ชิวหาเปนของรอน  รสทั้งหลายเปนของรอน ... 
      กายเปนของรอน  โผฏฐัพพะทั้งหลายเปนของรอน ... 
      มนะเปนของรอน ธรรมทั้งหลายเปนของรอน  วิญญาณอาศัยมนะเปนของรอน 
 สัมผัสอาศัยมนะเปนของรอน  ความเสวยอารมณเปนสุข  เปนทุกขหรือมิใชทุกขมิใชสขุ  ที่ 
 เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย แมนั้นก็เปนของรอน  รอนเพราะอะไร? เรากลาววา  รอน 
 เพราะไฟคือราคะ  เพราะไฟคือโทสะ  เพราะไฟคือโมหะ  รอนเพราะความเกิด  เพราะความแก 
 และความตาย  รอนเพราะความโศก  เพราะความรําพัน  เพราะทุกขกาย เพราะทุกขใจ  เพราะ 
 ความคับแคน. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อริยสาวกผูไดฟงแลวเห็นอยูอยางนี้  ยอมเบ่ือหนายแมในจักษุ 
 ยอมเบ่ือหนายแมในรูปทั้งหลาย  ยอมเบ่ือหนายแมในวิญญาณอาศัยจักษุ  ยอมเบ่ือหนายแมใน 
 สัมผัสอาศัยจักษุ ยอมเบ่ือหนายแมในความเสวยอารมณ  ที่เปนสุข  เปนทุกข  หรือมิใชทุกข 
 มิใชสุข  ที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเปนปจจยั 
      ยอมเบ่ือหนายแมในโสต  ยอมเบ่ือหนายแมในเสียงทั้งหลาย ... 
      ยอมเบ่ือหนายแมในฆานะ  ยอมเบ่ือหนายแมในกลิ่นทั้งหลาย ... 
      ยอมเบ่ือหนายแมในชิวหา  ยอมเบ่ือหนายแมในรสทั้งหลาย ... 
      ยอมเบ่ือหนายแมในกาย  ยอมเบ่ือหนายแมในโผฏฐัพพะทั้งหลาย ... 
      ยอมเบ่ือหนายแมในมนะ  ยอมเบ่ือหนายแมในธรรมทั้งหลาย  ยอมเบ่ือหนายแมใน 
 วิญญาณอาศัยมนะ   ยอมเบ่ือหนายแมในสัมผัสอาศัยมนะ ยอมเบ่ือหนายแมในความเสวยอารมณ 
 ที่เปนสุข  เปนทุกข หรือมิใชทุกขมิใชสุข  ทีเ่กิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย. 
      เมื่อเบ่ือหนาย  ยอมสิ้นกําหนัด  เพราะส้ินกําหนัด จิตก็พน เมื่อจิตพนแลว ก็รูวาพน 
 แลว  อริยสาวกนั้นทราบชัดวา  ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยไดอยูจบแลว  กิจที่ควรทําไดทําเสร็จ 
 แลว  กิจอื่นอีกเพ่ือความเปนอยางนี้ไมมี.  ก็แล  เมื่อพระผูมพีระภาคตรัสไวยากรณภาษิตนี้อยู 
 จิตของภิกษุ ๑๐๐๐ รูปน้ัน  พนแลวจากอาสวะท้ังหลาย  เพราะไมถือมั่น. 
                      อาทิตตปริยายสูตร  จบ 
                 อุรุเวลปาฏิหาริย  ตติยภาณวาร  จบ. 
                       ---------------- 
                   ทรงเทศนาโปรดพระเจาพิมพิสาร 
                    เสด็จพระนครราชคฤหคร้ังแรก 
      [๕๖] คร้ังนั้น  พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ตําบลคยาสีสะตามพระพุทธาภิรมยแลว 
 เสด็จจาริกไป  โดยมรรคาอันจะไปสูพระนครราชคฤห  พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญจํานวน 
 ๑๐๐๐ รูป ลวนเปนปุราณชฎิล. เสด็จจาริกโดยลําดับถึงพระนครราชคฤหแลว. ทราบวา พระองค 
 ประทับอยูใตตนไทรชื่อสุประดิษฐเจดีย  ในสวนตาลหนุม  เขตพระนครราชคฤหนั้น. 



      [๕๗] พระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราช ไดทรงสดับขาวถนัดแนวา พระสมณโคดม 
 ศากยบุตรทรงผนวชจากศากยตระกูล เสด็จพระนครราชคฤหโดยลําดับ ประทับอยูใตตนไทร 
 ชื่อสุประดิษฐเจดีย ในสวนตาลหนุม เขตพระนครราชคฤห ก็แลพระกิตติศัพยอันงามของทาน 
 พระโคดมพระองคนั้น ขจรไปแลวอยางนี้วา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้นทรง 
 เปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ สมบูรณดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดี ทรงทราบโลก 
 ทรงเปนสารถีฝกบุรุษที่ควรฝก ไมมีผูอื่นยิ่งกวา เปนศาสดาของเทพและมนุษยทั้งหลาย เปนผู 
 เบิกบานแลว เปนผูจําแนกธรรม พระองคทรงทําโลกน้ี พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก 
 ใหแจงชัด ดวยพระปญญาอันยิ่งของพระองคเอง แลวทรงสอนหมูสัตวพรอมทั้งสมณะ พราหมณ 
 เทพ และมนุษย  ใหรู ทรงแสดงธรรมงามในเบ้ืองตน งามในทามกลาง งามในที่สุด ทรง 
 ประกาศพรหมจรรย พรอมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะบริบูรณบริสุทธิ์ อนึ่ง การเห็นพระอรหันตทั้งหลาย 
 เห็นปานนั้น เปนความดี. 
      หลังจากน้ัน พระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราช ทรงแวดลอมดวยพราหมณคหบดีชาว 
 มคธ ๑๒ นหุต เสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค คร้ันถึงจึงถวายบังคมพระผูมีพระภาค แลว 
 ประทับน่ัง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง. สวนพราหมณคหบดีชาวมคธ ๑๒ นหุต นั้นแล บางพวก 
 ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวน่ัง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง บางพวกไดทูลปราศรัยกับพระผูม ี
 พระภาค คร้ันผานการทูลปราศรัยพอใหเปนที่บันเทิง เปนทีร่ะลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควร 
 สวนขางหนึ่ง บางพวกประคองอัญชลีไปทางที่พระผูมีพระภาคประทับ แลวน่ัง ณ ที่ควรสวน 
 ขางหนึ่ง บางพวกประกาศนามและโคตรในสํานักพระผูมีพระภาค แลวน่ัง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง 
 บางพวกน่ังนิ่งอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง. คร้ังนั้น พราหมณคหบดีชาวมคธ ๑๒ นหุตนั้นไดม ี
 ความดําริวา พระมหาสมณะประพฤติพรหมจรรยในทานอุรุเวลกัสสป หรือวาทานอุรุเวลกสัสป 
 ประพฤติพรหมจรรยในพระมหาสมณะ. ลําดับน้ัน พระผูมีพระภาคทรงทราบความดําริในใจของ 
 พราหมณคหบดีชาวมคธ ๑๒ นหุตนั้น ดวยพระทัยของพระองค ไดตรัสกะทานพระอุรุเวลกัสสป 
 ดวยพระคาถาวา ดังนี้:- 
      ดูกรทานผูอยูในอุรุเวลามานาน เคยเปนอาจารยสั่งสอนหมูชฎิลผูผอม เพราะกําลังพรต 
 ทานเห็นเหตุอะไร จึงยอมละเพลิงเสียเลา? 
      ดูกรกัสสป เราถามเน้ือความน้ีกะทาน ทานละเพลิงที่บูชาเสียทําไมเลา? 
      ทานพระอุรุเวลกัสสปทูลตอบวา ยัญทั้งหลายกลาวยกยองรูปเสียงและรสที่นาปรารถนา 
 และสตรีทั้งหลาย ขาพระพุทธเจารูวานั่นเปนมลทินในอุปธิทัง้หลายแลว เพราะเหตุนั้น จึงไม 
 ยินดี ในการเซนสรวง ในการบูชา. 
      พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรกัสสป ก็ใจของทานไมยินดีแลวในอารมณ คือรูป 
 เสียงและรสเหลานั้น ดูกรกัสสป ก็เมื่อเปนเชนนั้น ใจของทานยินดีในสิ่งไรเลา ในเทวโลก 
 หรือมนุษยโลก ทานจงบอกขอนั้นแกเรา? 
      ทานพระอุรุเวลกัสสปทูลตอบวา ขาพระพุทธเจาไดเห็นทางอันสงบ ไมมีอุปธิ ไมมีกังวล 



 ไมติดอยูในกามภพ ไมมีภาวะเปนอยางอื่น ไมใชธรรมที่ผูอืน่แนะใหบรรลุ เพราะฉะน้ัน จงึไม 
 ยินดีในการเซนสรวง ในการบูชา 
      [๕๘] ลําดับน้ัน ทานพระอุรุเวลกัสสปลุกจากอาสนะ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา ซบ 
 เศียรลงที่พระบาทของพระผูมีพระภาค แลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา พระพุทธเจาขา 
 พระผูมีพระภาคเปนพระศาสดาของขาพระพุทธเจา ขาพระพุทธเจาเปนสาวก, พระผูมีพระภาคเปน 
 พระศาสดาของขาพระพุทธเจา ขาพระพุทธเจาเปนสาวก พระพุทธเจาขา. 
      ลําดับน้ัน พราหมณคหบดีชาวมคธ ทั้ง ๑๒ นหุต นั้น ไดมีความเขาใจวา ทานพระ 
 อุรุเวลกัสสปประพฤติพรหมจรรยในพระมหาสมณะ. คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคทรงทราบความ 
 ปริวิตกแหงจิตของพราหมณคหบดีชาวมคธทั้ง ๑๒ นหุตนั้น ดวยพระทัยของพระองคแลว ทรง 
 แสดงอนุปุพพิกถา คือทรงประกาศทานกถา สีลกถา สัคคกถา โทษ ความตํ่าทราม ความเศรา 
 หมองของกามทั้งหลายและอานิสงสในความออกจากกาม. เมื่อพระผูมีพระภาคทรงทราบวา พวก 
 เขามีจิตสงบ มีจิตออน มีจิตปลอดจากนิวรณ มีจิตเบิกบาน มีจิตผองใสแลว จึงทรงประกาศ 
 พระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจาทั้งหลายทรงยกขึ้นแสดงดวยพระองคเอง คือทุกข สมุทยั นิโรธ 
 มรรค. ดวงตาเห็นธรรม ปราศจากธุลี ปราศจากมลทิน วาสิง่ใดส่ิงหนึ่งมีความเกิดขึ้นเปนธรรมดา 
 สิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับเปนธรรมดา ไดเกดิแกพราหมณคหบดีชาวมคธ ๑๑ นหุต ซ่ึงมีพระเจา 
 พิมพิสารเปนประมุข ณ ที่นัง่นั้นแล ดุจผาทีส่ะอาด ปราศจากมลทิน ควรไดรับนํ้ายอมเปนอยางด ี
 ฉะนั้น. พราหมณคหบดีอีก ๑ นหุต แสดงตนเปนอุบาสก. 
      [๕๙] คร้ังนั้น พระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราช ไดทรงเห็นธรรมแลว ไดทรงบรรลุ 
 ธรรมแลว ไดทรงรูธรรมแจมแจงแลว ทรงมีธรรมอันหยั่งลงแลว ทรงขามความสงสัยไดแลว 
 ปราศจากถอยคําแสดงความสงสัย ทรงถึงความเปนผูแกลวกลา ไมตองทรงเชื่อผูอื่นในคําสอน 
 ของพระศาสดา ไดทูลพระวาจาน้ีตอพระผูมีพระภาควา คร้ังกอน เมื่อหมอมฉันยังเปนราชกุมาร 
 ไดมีความปรารถนา ๕ อยาง บัดน้ี ความปรารถนา ๕ อยางน้ัน ของหมอมฉันสําเร็จแลว. 
                      ความปรารถนา ๕ อยาง 
      ๑. คร้ังกอน เมื่อหมอมฉันยังเปนราชกุมาร ไดมีความปรารถนาวา ไฉนหนอ ชน 
 ทั้งหลายพึงอภิเษกเราในราชสมบัติดังนี้ นี้เปนความปรารถนาของหมอมฉนัประการที่ ๑ บัดน้ี 
 ความปรารถนานั้น ของหมอมฉันสําเร็จแลว พระพุทธเจาขา 
      ๒. ขอพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พึงเสด็จมาสูแวนแควนของหมอมฉันนั้น นี้เปน 
 ความปรารถนาของหมอมฉันประการที่ ๒ บัดน้ี ความปรารถนานั้นของหมอมฉันสําเร็จแลว 
 พระพุทธเจาขา 
      ๓. ขอหมอมฉันพึงไดเขาเฝาพระผูมีพระภาคพระองคนั้น นี้เปนความปรารถนาของ 
 หมอมฉันประการที่ ๓ บัดน้ี ความปรารถนาน้ัน ของหมอมฉันสําเร็จแลว พระพุทธเจาขา 
      ๔. ขอพระผูมีพระภาคพระองคนั้นพึงแสดงธรรมแกหมอมฉัน นี้เปนความปรารถนา 
 ของหมอมฉันประการที่ ๔ บัดน้ีความปรารถนานั้น ของหมอมฉันสําเร็จแลว พระพุทธเจาขา 



      ๕. ขอหมอมฉันพึงรูทั่วถึงธรรมของพระผูมีพระภาคพระองคนั้น นี้เปนความปรารถนา 
 ของหมอมฉันประการที่ ๕ บัดน้ี ความปรารถนานั้น ของหมอมฉันสําเร็จแลว พระพุทธเจาขา 
      พระพุทธเจาขา คร้ังกอนหมอมฉันยังเปนราชกุมาร ไดมคีวามปรารถนา ๕ อยางนี้ 
 บัดน้ีความปรารถนา ๕ อยางน้ันของหมอมฉันสําเร็จแลว ภาษิตของพระองคแจมแจงนกั ภาษิต 
 ของพระองคไพเราะนัก พระพุทธเจาขา พระองคทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยายอยางนี้ 
 เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่ควํ่า เปดของที่ปด บอกทางแกคนหลงทาง หรือสองประทีป 
 ในที่มืด ดวยต้ังใจวา คนมีจักษุจักเห็นรูป ดังนี้ หมอมฉันนี้ ขอถึงพระผูมีพระภาค พระธรรม 
 และพระภิกษุสงฆ วาเปนสรณะ ขอพระองคจงทรงจําหมอมฉันวา เปนอบุาสกผูมอบชีวติถึงสรณะ 
 จําเดิมแตวันนี้เปนตนไป และขอพระผูมีพระภาคพรอมดวยภิกษุสงฆจงทรงรับภัตตาหารของ 
 หมอมฉัน ในวันพรุงนี้. 
      พระผูมีพระภาคทรงรับดวยดุษณีภาพ. คร้ันพระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราชทรงทราบ 
 การรับนิมนตของพระผูมีพระภาคแลว เสดจ็ลุกจากที่ประทับถวายบังคมพระผูมีพระภาค ทรงทํา 
 ประทักษิณแลวเสด็จกลับไป. 
      [๖๐] หลังจากน้ัน พระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราช รับส่ังใหตกแตงของเค้ียว 
 ของฉันอันประณีตโดยผานราตรีนั้น แลวใหเจาพนักงานไปกราบทูลภัตตกาลแดพระผูมีพระภาควา 
 ถึงเวลาแลว พระพุทธเจาขา ภัตตาหารเสร็จแลว. ขณะนั้นเปนเวลาเชา พระผูมีพระภาคทรง 
 อันตรวาสกแลว ทรงถือบาตรจีวร เสด็จพระพุทธดําเนินสูพระนครราชคฤห พรอมดวยภิกษุสงฆ 
 หมูใหญ จํานวน ๑๐๐๐ รูป ลวนปุราณชฎิล. 
      [๖๑] ก็โดยสมัยนั้นแล ทาวสักกะจอมทวยเทพทรงนิรมติเพศเปนมาณพ เสด็จพระ 
 ดําเนินนําหนาภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข พลางขับคาถาเหลานี้ วาดังนี้:- 
                      คาถาสดุดีพระผูมีพระภาค 
        พระผูมีพระภาค มีพระฉวีเสมอดวยลิ่มทองสิงคี ทรงฝก 
        อินทรียแลว ทรงพนวิเศษแลว เสด็จประเวศสูพระนคร 
        ราชคฤหพรอมดวยพระปุราณชฎิลทั้งหลาย ผูฝกอินทรีย 
        แลว ผูพนวิเศษแลว. 
        พระผูมีพระภาค มีพระฉวีเสมอดวยลิ่มทองสิงคี ทรงพน 
        แลว ทรงพนวิเศษแลว เสด็จประเวศสูพระนครราชคฤห 
        พรอมดวยพระปุราณชฎิลทั้งหลาย ผูพนแลว ผูพนวิเศษ 
        แลว. พระผูมีพระภาคมีพระฉวีเสมอดวยลิ่มทองสิงค ี
        ทรงขามแลว ทรงพนวิเศษแลว เสด็จประเวศสูพระนคร 
        ราชคฤห พรอมดวยพระปุราณชฎิลทั้งหลาย ผูพนแลว 
        ผูพนวิเศษแลว. 
        พระผูมีพระภาค มีพระฉวีเสมอดวยลิ่มทองสิงคี ทรงสงบ 



        แลว ทรงพนวิเศษแลว เสด็จประเวศสูพระนครราชคฤห 
        พรอมดวยพระปุราณชฎิลทั้งหลาย ผูสงบแลว ผูพนวิเศษ 
        แลว. 
        พระผูมีพระภาคพระองคนั้นทรงมีอริยวาสธรรม ๑๐ ประการ 
        เปนเคร่ืองอยู ทรงประกอบดวยพระกําลัง ๑๐ ทรงทราบ 
        ธรรม คือ กรรมบถ ๑๐ และทรงประกอบดวยธรรมอันเปน 
        องคของพระอเสขะ ๑๐ มีภิกษุบริวารพันหนึ่ง เสด็จ 
        ประเวศสูพระนครราชคฤห 
      [๖๒] ประชาชนไดเห็นทาวสักกะจอมทวยเทพแลวพากันกลาวอยางนี้วา พอหนุมนี้ 
 มีรูปงามยิ่งนัก นาดูนัก นาชมนัก พอหนุมนี้ของใครหนอ. เมื่อประชาชนกลาวอยางนี้แลว 
 ทาวสักกะจอมทวยเทพไดกลาวตอบประชาชนพวกน้ันดวยคาถา วาดังนี้:- 
        พระผูมีพระภาคพระองคใดเปนนักปราชญ ทรงฝกอินทรีย 
        ทั้งปวงแลว เปนผูผองแผวหาบุคคลเปรียบมิได ไกลจาก 
        กิเลส เสด็จไปดีแลวในโลก ขาพเจาเปนผูรับใชของ 
        พระผูมีพระภาคพระองคนั้น. 
                   ทรงรับพระเวฬุวันเปนสังฆิกาวาส 
      [๖๓] คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคเสด็จพระพุทธดําเนินไปสูพระราชนิเวศนของพระเจา 
 พิมพิสารจอมเสนามาคธราช คร้ันถึงแลว ประทับน่ังเหนือพระพุทธอาสนทีเ่ขาจัดถวายพรอมดวย 
 ภิกษุสงฆ. จึงพระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราช ทรงอังคาสภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข 
 ดวยขาทนียโภชนียาหารอันประณีตดวยพระหัตถของพระองค จนใหพระผูมีพระภาคเสวยเสร็จ 
 ทรงนําพระหัตถออกจากบาตร หามภัตแลว จึงประทับน่ัง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง. ทาวเธอไดทรง 
 พระราชดําริวา พระผูมีพระภาคพึงประทับอยู ณ ที่ไหนดีหนอ ซ่ึงจะเปนสถานที่ไมไกล ไมใกล 
 จากบานนัก สะดวกดวยการคมนาคม ควรที่ประชาชนผูตองประสงคจะเขาไปเฝาได กลางวัน 
 ไมพลุกพลาน กลางคืนเงียบสงัด เสียงไมกึกกอง ปราศจากลมแตชนที่เดินเขาออก ควรเปน 
 ที่ประกอบกิจของผูตองการที่สงัด และควรเปนที่หลีกเรนอยูตามสมณวิสยั. แลวไดทรงพระราช 
 ดําริตอไปวา สวนเวฬุวันของเราน้ีแล ไมไกลไมใกลจากบานนัก สะดวกดวยการคมนาคม ควรที่ 
 ประชาชนผูตองประสงคจะพึงเขาไปเฝาได กลางวันไมพลุกพลาน กลางคืนเงียบสงัด เสยีงไม 
 กึกกอง ปราศจากลมแตชนที่เขาออก ควรเปนที่ประกอบกิจของผูตองการที่สงัด และควร 
 เปนที่หลีกเรนอยูตามสมณวิสยั ผิฉะน้ัน เราพึงถวายสวนเวฬุวันแกภิกษุสงฆมีพระพุทธเจา 
 เปนประมุข ดงันี้. ลําดับน้ัน จึงทรงจับพระสุวรรณภิงคาร ทรงหลั่งน้ํานอมถวายแดพระผูมีพระภาค 
 ดวยพระราชดํารัสวา หมอมฉันถวายสวนเวฬุวันนั่นแกภิกษุสงฆ มีพระพุทธเจาเปนประมุข 
 พระพุทธเจาขา. 
      พระผูมีพระภาคทรงรับอารามแลว. และทรงชี้แจงใหพระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราช 



 ทรงเห็นแจง สมาทาน อาจหาญ ราเริง ดวยธรรมีกถา แลวเสด็จลุกจากที่ประทับเสด็จกลับ. 
 ตอมา พระองคทรงทําธรรมีกถาในเพราะเหตุเปนเคามูลนัน้ แลวรับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกร 
 ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตอาราม. 
                 ทรงเทศนาโปรดพระเจาพิมพิสาร จบ. 
                พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะบรรพชา 
                         พระอัสสชิเถระ 
      [๖๔] ก็โดยสมัยนั้นแล สญชัยปริพาชกอาศัยอยูในพระนครราชคฤห พรอมดวย 
 ปริพาชกบริษัทหมูใหญ จํานวน ๒๕๐ คน. ก็คร้ังนั้น พระสารีบุตรพระโมคคัลลานะประพฤติ 
 พรหมจรรยอยูในสํานักสญชยัปริพาชก. ทานทั้งสองไดทํากติกากันไววา ผูใดบรรลุอมตธรรมกอน 
 ผูนั้นจงบอกแกอีกคนหน่ึง. ขณะนั้นเปนเวลาเชา ทานพระอัสสชินุงอันตรวาสกแลว ถือบาตรจีวร 
 เขาไปบิณฑบาตยังพระนครราชคฤห มีมรรยาทกาวไป ถอยกลับ แลเหลียว คูแขน เหยียดแขน 
 นาเลื่อมใส มีนยันตาทอดลง ถึงพรอมดวยอิริยาบถ. สารีบุตรปาริพาชกไดเห็นทานพระอัสสชิ 
 กําลังเที่ยวบิณฑบาตในพระนครราชคฤห มีมรรยาทกาวไป ถอยกลับ แลเหลียว คูแขน 
 เหยียดแขน นาเลื่อมใส มีนยันตาทอดลง ถึงพรอมดวยอิริยาบถ คร้ันแลวไดมีความดําริวา 
 บรรดาพระอรหันต หรือทานผูไดบรรลุพระอรหัตมรรคในโลก ภิกษุรูปน้ีคงเปนผูใดผูหน่ึงแน 
 ถากระไร เราพึงเขาไปหาภิกษุรูปน้ี แลวถามวา ทานบวชเฉพาะใคร ใครเปนศาสดาของทาน 
 หรือทานชอบใจธรรมของใคร? แลวไดดําริตอไปวา ยังเปนกาลไมสมควรจะถามภิกษุรูปน้ี เพราะ 
 ทานกําลังเขาละแวกบานเที่ยวบิณฑบาต ผิฉะน้ัน เราพึงติดตามภิกษุรูปน้ีไปขางหลังๆ เพราะเปน 
 ทางอันผูมุงประโยชนทั้งหลายจะตองสนใจ. คร้ังนั้น ทานพระอัสสชิเทีย่วบิณฑบาตในพระนคร 
 ราชคฤห ถือบิณฑบาตกลับไป. จึงสารีบุตรปริพาชกเขาไปหาทานพระอัสสชิ ถึงแลวไดพูด 
 ปราศรัยกับทานพระอัสสชิ คร้ันผานการพูดปราศรัยพอใหเปนที่บันเทิง เปนที่ระลึกถึงกันไปแลว 
 ไดยืนอยู ณ ทีค่วรสวนหนึ่ง. สารีบุตรปริพาชกยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ไดกลาวคํานี้ 
 กะทานพระอัสสชิวา อินทรียของทานผองใส ผิวพรรณของทานบริสุทธิ์ผุดผอง ทานบวช 
 เฉพาะใคร ใครเปนศาสดาของทาน หรือทานชอบใจธรรมของใคร ขอรับ? 
      อ. มีอยู ทาน พระมหาสมณะศากยบุตร เสด็จออกทรงผนวชจากศากยตระกูล เรา 
 บวชเฉพาะพระผูมีพระภาคพระองคนั้น พระผูมีพระภาคพระองคนั้นเปนศาสดาของเรา และเรา 
 ชอบใจธรรมของพระผูมีพระภาคพระองคนั้น. 
      สา. ก็พระศาสดาของทานสอนอยางไร แนะนําอยางไร? 
      อ. เราเปนคนใหม บวชยังไมนาน เพ่ิงมาสูพระธรรมวินัยนี้ ไมอาจแสดงธรรมแกทาน 
 ไดกวางขวาง แตจักกลาวใจความแกทานโดยยอ. 
      สา. นอยหรือมาก นิมนตกลาวเถิด ทานจงกลาวแตใจความแกขาพเจา ขาพเจาตอง 
 การใจความอยางเดียว ทานจกัทําพยัญชนะใหมากทําไม. 
                     พระอัสสชิเถระแสดงธรรม 



      [๖๕] ลําดับน้ัน ทานพระอัสสชิ ไดกลาวธรรมปริยายน้ีแกสารีบุตรปริพาชก วาดังนี้:- 
        ธรรมเหลาใดเกิดแตเหตุ พระตถาคตทรงแสดงเหตุแหงธรรม 
        เหลานั้น และความดับแหงธรรมเหลานั้น พระมหาสมณะมีปกติ 
        ทรงสั่งสอนอยางนี้. 
                  สารีบุตรปริพาชกไดดวงตาเห็นธรรม 
      [๖๖] คร้ันไดฟงธรรมปริยายน้ี ดวงตาเห็นธรรม ปราศจากธุลี ปราศจากมลทินวา สิ่งใด 
 สิ่งหน่ึงมีความเกิดขึ้นเปนธรรมดา สิ่งนั้นทั้งมวลมีความดับไปเปนธรรมดา ไดเกิดขึ้นแก 
 สารีบุตรปริพาชก 
           ธรรมน้ีแหละถามีก็เพียงนี้เทานั้น ทานทั้งหลายจงแทง 
           ตลอดบทอันหาความโศกมิได บทอันหาความโศกมิไดนี้ 
              พวกเรายังไมเห็น ลวงเลยมาแลวหลายหมื่นกัลป. 
                   สารีบุตรปริพาชกเปลื้องคําปฏิญญา 
      [๖๗] เวลาตอมา สารีบุตรปริพาชกเขาไปหาโมคคัลลานปริพาชก. โมคคัลลานปริพาชก 
 ไดเห็นสารีบุตรปริพาชกเดินมาแตไกล คร้ันแลวไดถามสารีบุตรปริพาชกวา ผูมีอายุ อินทรีย 
 ของทานผองใส ผิวพรรณของทานบริสุทธิ์ผดุผอง ทานไดบรรลุอมตธรรมแลวกระมังหนอ? 
      สา. ถูกละ ผูมีอายุ เราไดบรรลุอมตธรรมแลว. 
      โมค. ทานบรรลุอมตธรรมไดอยางไร ดวยวิธีไร? 
      สา. ผูมีอายุ วันนี้เราไดเห็นพระอัสสชิกําลงัเที่ยวบิณฑบาตในพระนครราชคฤห มี 
 มรรยาทกาวไป ถอยกลับ แลเหลียว เหยียดแขน คูแขน นาเลื่อมใส มีนัยนตาทอดลง ถึง 
 พรอมดวยอิริยาบถ คร้ันแลวเราไดมีความดําริวา บรรดาพระอรหันตหรือทานผูไดบรรลุอรหัตมรรค 
 ในโลก ภิกษุรูปนี้คงเปนผูใดผูหน่ึงแน ถากระไร เราพึงเขาไปหาภิกษุรูปน้ี แลวถามวา ทาน 
 บวชเฉพาะใคร ใครเปนศาสดาของทาน หรือทานชอบใจธรรมของใคร เรานั้นไดยั้งคิดวา ยัง 
 เปนกาลไมสมควรจะถามภิกษุรูปน้ี เพราะทานยังกําลังเขาละแวกบานเที่ยวบิณฑบาต ผิฉะน้ัน 
 เราพึงติดตามภิกษุรูปน้ีไปขางหลังๆ เพราะเปนทางอันผูมุงประโยชนทั้งหลายจะตองสนใจ ลําดับ 
 นั้น พระอัสสชิเที่ยวบิณฑบาตในพระนครราชคฤห ถือบิณฑบาตกลับไปแลว ตอมา เราไดเขา 
 ไปหาพระอัสสชิ คร้ันถึงแลว ไดพูดปราศรัยกับพระอัสสชิ คร้ันผานการพูดปราศรัยพอใหเปน 
 ที่บันเทิง เปนที่ระลึกถึงกันไปแลว ไดยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง เรายืนอยู ณ ที่ควรสวน 
 ขางหนึ่งแลว ไดกลาวคํานี้ตอพระอัสสชิวา อินทรียของทานผองใส ผิวพรรณของทานบริสุทธิ์ 
 ผุดผอง ทานบวชเฉพาะใคร ใครเปนศาสดาของทาน หรือทานชอบใจธรรมของใคร ขอรับ? 
 พระอัสสชิตอบวา มีอยู ทาน พระมหาสมณะศากยบุตรเสดจ็ออกทรงผนวชจากศากยตระกูล เรา 
 บวชเฉพาะพระผูมีพระภาคพระองคนั้น เราไดถามพระอัสสชิตอไปวา ก็พระศาสดาของ 
 ชอบใจธรรมของพระผูมีพระภาคพระองคนั้น เราไดถามพระอัสสชิตอไปวา ก็พระศาสดาของ 
 ทานสอนอยางไร แนะนําอยางไร? พระอัสสชิตอบวา เราเปนคนใหม บวชยังไมนาน เพ่ิงมา 



 สูพระธรรมวินัยนี้ ไมอาจแสดงธรรมแกทานไดกวางขวาง แตจักกลาวใจความแกทานโดยยอ เรา 
 ไดเรียนวา นอยหรือมาก นิมนตกลาวเถิด ทานจงกลาวแตใจความแกขาพเจา ขาพเจาตองการ 
 ใจความอยางเดียว ทานจักทําพยัญชนะใหมากทําไม. 
      [๖๘] ผูมีอายุ คร้ังนั้น พระอัสสชิไดกลาวธรรมปริยายน้ี วาดังนี้:- 
        ธรรมเหลาใดเกิดแตเหตุ  พระตถาคตทรงแสดงเหตุ 
        แหงธรรมเหลานั้น และความดับแหงธรรมเหลานั้น 
        พระมหาสมณะมีปกติทรงส่ังสอนอยางนี้. 
                 โมคคัลลานปริพาชกไดดวงตาเห็นธรรม 
      [๖๙] คร้ันไดฟงธรรมปริยายน้ี ดวงตาเห็นธรรม ปราศจากธุลี ปราศจากมลทินวา 
 สิ่งใดส่ิงหนึ่งมีความเกิดขึ้นเปนธรรมดา สิ่งนั้นทั้งมวลมีความดับไปเปนธรรมดา ไดเกดิขึน้แก 
 โมคคัลลานปริพาชก 
             ธรรมนี้แหละถามีก็เพียงนี้เทานั้น ทานทั้งหลายจงแทงตลอดบทอนัหาความ 
             โศกมิได บทอันหาความโศกมิไดนี้ พวกเรายังไมเห็น ลวงเลยมาแลว 
             หลายหมื่นกัลป. 
                      สองสหายอําลาอาจารย 
      [๗๐] คร้ังนั้น โมคคัลลานปริพาชกไดกลาวชักชวนสารีบุตรปริพาชกวา ผูมีอายุ เรา 
 พากันไปสํานักพระผูมีพระภาคเถิด เพราะพระผูมีพระภาคนัน้เปนพระศาสดาของเรา. 
      สารีบุตรปริพาชกกลาววา ผูมีอายุ ปริพาชก ๒๕๐ คนน้ีอาศัยเรา เห็นแกเรา จึงอยูใน 
 สํานักน้ี เราจงบอกกลาวพวกน้ันกอน พวกน้ันจักทําตามที่เขาใจ. 
      ลําดับน้ัน สารีบุตรโมคคัลลานะพากันเขาไปหาปริพาชกเหลานั้น คร้ันถึงแลวไดกลาว 
 คํานี้ตอพวกปริพาชกน้ันวา ทานทั้งหลาย เราจะไปในสํานักพระผูมีพระภาค เพราะพระผูมีพระภาค 
 นั้นเปนพระศาสดาของเรา. 
      พวกปริพาชกตอบวา พวกขาพเจาอาศัยทาน เห็นแกทานจึงอยูในสํานักน้ี ถาทาน 
 จักประพฤติพรหมจรรยในพระมหาสมณะ พวกขาพเจาทั้งหมด ก็จักประพฤติพรหมจรรยใน 
 พระมหาสมณะดวย. 
      ตอมา สารีบุตรโมคคัลลานะไดพากันเขาไปหาทานสญชัยปริพาชก คร้ันถึงแลวไดเรียน 
 วา ทานขอรับ พวกกระผมจะไปในสํานักพระผูมีพระภาค เพราะพระผูมีพระภาคนั้นเปนพระ 
 ศาสดาของพวกกระผม 
      สญชัยปริพาชกพูดหามวา อยาเลย ทานทั้งหลาย อยาไปเลย เราทั้งหมด ๓ คน 
 จักชวยกันบริหารคณะนี้. 
      แมคร้ังที่ ๒ ... 
      แมคร้ังที่สาม สารีบุตรโมคคัลลานะไดกลาวคํานี้ตอสญชัยปริพาชกวา ทานขอรับ พวก 
 กระผมจะไปในสํานักพระผูมพีระภาค เพราะพระผูมีพระภาคนั้นเปนพระศาสดาของพวกกระผม. 



      สญชัยปริพาชกพูดหามวา อยาเลย ทานทั้งหลาย อยาไปเลย เราทั้งหมด ๓ คน 
 จักชวยกันบริหารคณะนี้. 
      คร้ังนั้น สารีบุตรโมคคัลลานะพาปริพาชก ๒๕๐ คนน้ัน มุงไปทางที่จะไปพระวิหาร 
 เวฬุวัน. ก็โลหิตรอนไดพุงออกจากปากสญชยัปริพาชกในที่นั้นเอง. 
                     ทรงพยากรณพระอัครสาวก 
      [๗๑] พระผูมีพระภาคไดทอดพระเนตรเห็นสารีบุตรโมคคัลลานะมาแตไกลเทยีว คร้ัน 
 แลวรับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย สหายสองคนน้ัน คือโกลิตะ และอุปติสสะ 
 กําลังมานั่น จักเปนคูสาวกของเรา จักเปนคูอันเจริญชั้นเยีย่มของเรา 
            ก็สหายสองคนน้ันพนวิเศษแลว ในธรรมอันเปน 
            ที่สิ้นอุปธิ อันยอดเยีย่ม มีญาณวิสัยอนัลึกซ้ึง 
            ยังมาไมทันถึงพระวิหารเวฬุวัน พระศาสดา 
            ทรงพยากรณ วาดังนี้ 
            สหายสองคนนี้คือ โกลติะและอุปติสสะกําลัง 
            มานั่น จักเปนคูสาวกของเรา จักเปนคูอันเจริญ 
            ชั้นเยี่ยมของเรา. 
                    เขาเฝาทูลขอบรรพชาอุปสมบท 
      [๗๒] คร้ังนั้น สารีบุตรโมคคัลลานะไดพากันเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค คร้ันถึงแลว 
 ไดซบเศียรลงที่พระบาทของผูมีพระภาค แลวทูลขอบรรพชาอุปสมบทตอพระผูมีพระภาควา ขอ 
 พวกขาพระพุทธเจา พึงไดบรรพชา พึงไดอุปสมบทในสํานักพระผูมีพระภาค พระพุทธเจาขา. 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา พวกเธอจงเปนภิกษุมาเถิด ดังนี้ แลวไดตรัสตอไปวา ธรรมอัน 
 เรากลาวดีแลว พวกเธอจงประพฤติพรหมจรรยเพ่ือทําที่สุดทุกขโดยชอบเถิด. 
      พระวาจาน้ันแล ไดเปนอุปสมบทของทานผูมีอายเุหลานัน้. 
                          เสียงติเตียน 
      [๗๓] ก็โดยสมัยนั้นแล พวกกุลบุตรชาวมคธที่มีชื่อเสียงๆ พากันประพฤติพรหมจรรย 
 ในพระผูมีพระภาค. ประชาชนพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา พระสมณะโคดมปฏิบัติเพ่ือ 
 ใหชายไมมีบุตร พระสมณโคดมปฏิบัติเพ่ือใหหญิงเปนหมาย พระสมณโคดมปฏิบัติเพ่ือตัดสกุล 
 บัดน้ี พระสมณโคดมใหชฎิลพันรูปบวชแลว และใหปริพาชกศิษยของทานสญชัย ๒๕๐ คนน้ี 
 บวชแลว และกุลบุตรชาวมคธที่มีชื่อเสียงๆ พากันประพฤติพรหมจรรยในพระสมณโคดม. 
 อนึ่ง ประชาชนไดเห็นภิกษุทั้งหลายแลวไดโจทยดวยคาถานี้ วาดังนี้:- 
             พระมหาสมณะเสด็จมาสูพระนครคอกเขาของ 
             ชาวมคธแลว ไดทรงนาํปริพาชกพวกสญชัย 
             ทั้งปวงไปแลว บัดน้ี จักทรงนําใครไปอีกเลา. 
      [๗๔] ภิกษุทั้งหลายไดยินประชาชนพวกน้ันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู จึงกราบทูล 



 เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เสียงนั้นจกัอยูไมไดนาน จักอยูไดเพียง 
 ๗ วันเทานั้น พน ๗ วันก็จักหายไป ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาชนเหลาใดกลาวหาตอพวกเธอ ดวย 
 คาถาน้ี วาดังนี้:- 
            พระมหาสมณะเสด็จมาสูพระนครคอกเขาของ 
            ชาวมคธแลว ไดทรงนาํปริพาชกพวกสญชัย 
            ทั้งปวงไปแลว บัดน้ี จักทรงนําใครไปอีกเลา. 
      [๗๕] พวกเธอจงกลาวโตตอบตอชนเหลานั้น ดวยคาถานี้ วาดังนี้:- 
            พระตถาคตทั้งหลายผูแกลวกลามาก ยอมทรง 
            นําชนทั้งหลายไปดวยพระสัทธรรม เมื่อชน 
            ทั้งหลายอันพระองคทรงนําไปอยูโดยธรรม ผู 
            เขาใจอยางนี้จะริษยาทาํไม. 
      ก็โดยสมัยนัน้แล ประชาชนทั้งหลายไดเห็นภิกษุทั้งหลายแลว ยอมกลาวหาดวยคาถานี้ 
 วาดังนี้:- 
            พระมหาสมณะเสด็จมาสูพระนครคอกเขาของ 
            ชาวมคธแลว ไดทรงนาํปริพาชกพวกสญชัย 
            ทั้งปวงไปแลว บัดน้ี จักทรงนําใครไปอีกเลา. 
      ภิกษุทั้งหลายไดกลาวโตตอบตอประชาชนพวกน้ัน ดวยคาถานี้ วาดังนี้:- 
            พระตถาคตทั้งหลายผูแกลวกลามาก ยอมทรง 
            นําชนทั้งหลายไปดวยพระสัทธรรม เมื่อชน 
            ทั้งหลายอันพระองคทรงนําไปอยูโดยธรรม ผู 
            เขาใจอยางนี้จะริษยาทาํไม. 
      [๗๖] ประชาชนกลาวอยางนี้วา ไดยินวา พระสมณะเชือ้สายพระศากยบุตรทรงนําชน 
 ทั้งหลายไปโดยธรรม ไมทรงนําไปโดยอธรรม. 
      เสียงนั้นไดมีเพียง ๗ วันเทานั้น พน ๗ วันก็หายไป. 
               พระสารีบุตรพระโมคคัลลานะบรรพชา จบ. 
                        จตุตถภาณวาร จบ 
                       --------------- 
                        ตนเหตุอุปชฌายวัตร 
      [๗๗] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายไมมอีุปชฌาย ไมมีใครตักเตือน ไมมีใคร 
 พรํ่าสอน ยอมนุงหมไมเรียบรอย มีมรรยาทไมสมควร เที่ยวบิณฑบาต เมื่อประชาชนกําลัง 
 บริโภค ยอมนอมบาตรสําหรับเที่ยวบิณฑบาตเขาไปขางบนของควรบริโภคบาง ขางบนของควร 
 เคี้ยวบาง ขางบนของควรลิ้มบาง ขางบนของควรดื่มบาง ขอแกงบาง ขาวสุกบาง ดวยตนเอง 



 มาฉัน แมในโรงอาหารก็เปนผูมีเสียงอือ้อึง มีเสียงดังอยู. 
      คนทั้งหลายจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร 
 จึงไดนุงหมไมเรียบรอย มีมรรยาทไมสมควร เที่ยวบิณฑบาต เมื่อประชาชนกําลังบริโภค ได 
 นอมบาตรสําหรับเที่ยวบิณฑบาตเขาไปขางบนของควรบริโภคบาง ขางบนของควรเค้ียวบาง ขาง 
 บนของควรลิ้มบาง ขางบนของควรดื่มบาง ขอแกงบาง ขาวสุกบาง ดวยตนเองมาฉัน แมใน 
 โรงอาหารก็ไดเปนผูมเีสียงอือ้อึง มีเสียงดังอยู เหมือนพวกพราหมณในสถานที่เลี้ยงพราหมณ 
 ฉะนั้น. 
      [๗๘] ภิกษุทั้งหลายไดยินประชาชนพวกน้ันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู. บรรดาที่ 
 เปนผูมักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขา ตางก็เพงโทษ ติเตียน 
 โพนทะนาวา ไฉนภิกษุทั้งหลาย จึงไดนุงหมไมเรียบรอย มีมรรยาทไมสมควร เที่ยวบิณฑบาต 
 เมื่อประชาชนกําลังบริโภค ไดนอมบาตรสําหรับเที่ยวบิณฑบาตเขาไปขางบนของควรบริโภคบาง 
 ขางบนของควรเค้ียวบาง ขางบนของควรลิ้มบาง ขางบนของควรดื่มบาง ขอแกงบาง ขาวสุกบาง 
 ดวยตนเองมาฉัน แมในโรงอาหารก็ไดเปนผูมีเสียงอือ้อึง มีเสียงดังอยู ดังนี ้แลวกราบทูล 
 ความน้ันแดพระผูมีพระภาค. 
                   ประชุมภิกษุสงฆทรงสอบถาม 
      [๗๙] คร้ังนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น 
 ในเพราะเหตุแรกเกิดน้ัน แลวทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา ภิกษุ 
 ทั้งหลาย นุงหมไมเรียบรอย มีมรรยาทไมสมควรเท่ียวบิณฑบาต เมื่อประชาชนกําลังบริโภค 
 ยอมนอมบาตรสําหรับเที่ยวบิณฑบาต เขาไปขางบนของควรบริโภคบาง ขางบนของควรเค้ียวบาง 
 ขางบนของควรลิ้มบาง ขางบนของควรดื่มบาง ขอแกงบาง ขาวสุกบาง ดวยตนเองมาฉนั แม 
 ในโรงอาหารก็เปนผูมเีสียงอือ้อึง มีเสียงดังอยู จริงหรือ? 
      ภิกษุทั้งหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา. 
                           ทรงติเตียน 
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย การกระทําของโมฆบุรุษเหลานั้น 
 ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา ไฉนโมฆบุรุษเหลานั้น จึง 
 ไดนุงหมไมเรียบรอย มีมรรยาทไมสมควรเทีย่วบิณฑบาต เมื่อประชาชนกาํลังบริโภค ไดนอม 
 บาตรสําหรับเที่ยวบิณฑบาตเขาไปขางบนของควรบริโภคบาง ขางบนของควรเค้ียวบาง ขางบน 
 ของควรลิ้มบาง ขางบนของควรดื่มบาง ขอแกงบาง ขาวสุกบาง ดวยตนเองมาฉัน แมใน 
 โรงอาหารก็ไดเปนผูมเีสียงอือ้อึง มีเสียงดังอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย การกระทําของโมฆบุรุษเหลานั้น 
 นั่น ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนทีย่งัไมเลื่อมใส หรือเพ่ือความเลือ่มใสยิ่งของชมุชนที่ 
 เลื่อมใสแลว โดยท่ีแท ยอมเปนไปเพ่ือความไมเลื่อมใสของชมุชนที่ยังไมเลือ่มใส และเพ่ือ 
 ความเปนอยางอื่นของชนบางพวกผูเลื่อมใสแลว. 
                       ทรงอนุญาตอุปชฌายะ 



      [๘๐] คร้ันพระผูมีพระภาคทรงติเตียนภิกษุเหลานั้นโดยอเนกปริยายดังนี้แลว จึงตรัส 
 โทษแหงความเปนคนเลีย้งยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไม 
 สันโดษ ความคลุกคลี ความเกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเลี้ยงงาย ความเปนคนบํารุง 
 งาย ความมักนอย ความสันโดษ ความกําจัด ความขัดเกลา อาการที่นาเลื่อมใส การไมสะสม 
 การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย ทรงทาํธรรมีกถาที่สมควรแกเร่ืองนัน้ ที่เหมาะสมแก 
 เร่ืองนั้นแกภิกษุทั้งหลาย แลวรับส่ังวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตอุปชฌายะ อุปชฌายะจัก 
 ต้ังจิตสนิทสนมในสัทธิวิหาริกฉันบุตร สัทธิวิหาริกจักต้ังจิตสนิทสนมในอุปชฌายะฉันบิดา เมื่อ 
 เปนเชนนี้ อุปชฌายะและสัทธิวิหาริกน้ัน ตางจักมีความเคารพ ยําเกรง ประพฤติกลมเกลยีวกัน 
 อยู จักถึงความเจริญงอกงามไพบูลยในธรรมวินัยนี้. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลสัทธิวิหาริกพึงถืออุปชฌายะอยางนี้. 
                          วิธีถืออุปชฌายะ 
      สิทธิวิหาริกน้ัน พึงหมผาอุตราสงคเฉวียงบา ไหวเทา นั่งกระหยง ประคองอัญชลีแลว 
 กลาวคําอยางนี ้๓ หน 
      ทานเจาขา ขอทานจงเปนอุปชฌายะของขาพเจา, ทานเจาขา ขอทานจงเปนอุปชฌายะ 
 ของขาพเจา, ทานเจาขา ขอทานจงเปนอุปชฌายะของขาพเจา. 
      อุปชฌายะรับวา ดีละ เบาใจละ ชอบแกอุบายละ สมควรละ หรือรับวา จงยังความ 
 ปฏิบัติใหถึงพรอมดวยอาการอันนาเลื่อมใสเถิด ดังนี้ก็ได 
      รับดวยกาย รับดวยวาจา รับดวยกายดวยวาจาก็ได เปนอนัสัทธิวิหาริกถืออุปชฌายะ 
 แลว 
      ไมรับดวยกาย ไมรับดวยวาจา ไมรับดวยทั้งกายและวาจา ไมเปนอันสิทธิวิหาริกถือ 
 อุปชฌายะ. 
                          อุปชฌายวัตร 
      [๘๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัทธิวิหาริกพึงประพฤติชอบในอุปชฌายะ. 
      วิธีประพฤติชอบในอุปชฌายะน้ัน มีดงัตอไปนี้:- 
      สัทธิวิหาริกพึงลุกแตเชาตรู ถอดรองเทา หมผาเฉวียงบา แลวถวายไมชําระฟน 
 ถวายน้ําลางหนา ปูอาสนะไว 
      ถายาคูมี พึงลางภาชนะแลวนอมยาคูเขาไปถวาย เมื่ออุปชฌายะดื่มยาคแูลว พึงถวายนํ้า 
 รับภาชนะมา ถือตํ่าๆ อยาใหกระทบกัน ลางใหสะอาดแลวเก็บไว เมื่ออุปชฌายะลกุแลว พึงเก็บ 
 อาสนะ 
      ถาที่นั้นรก พึงกวาดที่นั้นเสีย. 
      ถาอุปชฌายะประสงคจะเขาบาน พึงถวายผานุง พึงรับผานุงผลัดมา พึงถวายประคตเอว 
 พึงพับผาสังฆาฏิเปนชั้นถวาย  พึงลางบาตรแลวถวายพรอมทั้งน้ําดวย 
      ถาอุปชฌายะปรารถนาจะใหเปนปจฉาสมณะ พึงปกปดมณฑล ๓ นุงใหเปนปริมณฑล 



 แลวคาดประคตเอว หมสังฆาฏิ ทําเปนชั้น กลัดดุม ลางบาตรแลว ถือไป เปนปจฉาสมณะ 
 ของอุปชฌายะ ไมพึงเดินใหหางนัก ไมพึงเดนิใหชิดนัก พึงรับวัตถุที่เนื่องในบาตร 
      เมื่ออุปชฌายะกําลังพูด ไมพึงพูดสอดขึ้นในระหวาง อุปชฌายะกลาวถอยคําใกลตอ 
 อาบัติ พึงหามเสีย 
      เมื่อกลับ พึงมากอน แลวปูอาสนะที่นั่งฉันไว พึงเตรียมน้ําลางเทา ต่ังรองเทา 
 กระเบ้ืองเช็ดเทาไว พึงลุกขึ้นรับบาตรและจีวร พึงถวายผานุงผลัด พึงรับผานุงมา. 
      ถาจีวรชุมเหงื่อ พึงผึ่งแดดไวครูหน่ึง แตไมพึงผึ่งทิ้งไวทีแ่ดด 
      พึงพับจีวร เมื่อพับจีวร พึงพับใหเหลื่อมมุมกัน ๔ นิ้ว ดวยต้ังใจมิใหมีรอยพับตรงกลาง 
 พึงทําประคตเอวไวในขนดอนัตรวาสก. 
      ถาบิณฑบาตมี และอุปชฌายะประสงคจะฉัน พึงถวายนํ้า แลวนอมบิณฑบาตเขาไปถวาย 
 พึงถามอุปชฌายะดวยน้ําฉัน เมื่ออุปชฌายะฉันแลว พึงถวายนํ้า รับบาตรมา ถือตํ่าๆ อยาให 
 กระทบ ลางใหสะอาด เช็ดใหแหงแลว ผึ่งไวที่แดดครูหน่ึง แตไมพึงผึ่งทิ้งไวที่แดด 
      พึงเก็บบาตรจีวร  เมื่อเก็บบาตร  พึงเอามือขางหนึ่งจับบาตร เอามือขางหนึ่งลูบคลํา 
 ใตเตียงหรือใตต่ัง แลวจึงเก็บบาตร แตไมพึงเก็บบาตรไวบนพ้ืนที่ไมมีสิ่งใดรอง 
      เมื่อเก็บจีวร พึงเอามือขางหนึ่งถือจีวร เอามือขางหนึ่งลบูราวจีวรหรือสายระเดยีง 
 แลวทําชายไวขางนอก ทําขนดไวขางใน แลวจึงเก็บจีวร 
      เมื่ออุปชฌายะลุกแลว พึงเก็บอาสนะ เก็บนํ้าลางเทา ต่ังรองเทา กระเบ้ืองเช็ดเทา 
 ถาที่นั้นรก พึงกวาดที่นั้นเสีย. 
      ถาอุปชฌายะใครจะสรงน้ํา พึงจัดนํ้าสรงถวาย ถาตองการนํ้าเย็น พึงจัดนํ้าเย็นถวาย 
 ถาตองการน้ํารอน พึงจัดนํ้ารอนถวาย. 
      ถาอุปชฌายะประสงคจะเขาเรือนไฟ พึงบดจุณ แชดิน ถือต่ังสําหรับเรือนไฟแลว 
 เดินตามหลังอุปชฌายะไป ถวายต่ังสําหรับเรือนไฟแลว รับจีวรมาวางไว ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง 
 พึงถวายจุณ ถวายดิน 
      ถาอุตสาหะอยู พึงเขาเรือนไฟ เมื่อเขาเรือนไฟ พึงเอาดินทาหนา ปดทั้งขางหนา 
 ขางหลัง แลวเขาเรือนไฟ ไมพึงนั่งเบียดภิกษุผูเถระ ไมพึงหามกันอาสนะภิกษุใหม พึงทํา 
 บริกรรม แกอุปชฌายะในเรือนไฟ 
      เมื่อออกจากเรือนไฟ พึงถือต่ังสําหรับเรือนไฟ แลวปดทั้งขางหนาทั้งขางหลังออกจาก 
 เรือนไฟ 
      พึงทําบริกรรมแกอุปชฌายะแมในน้ํา อาบเสร็จแลว พึงขึ้นมากอน ทําตัวของตน 
 ใหแหงน้ํา นุงผาแลว พึงเช็ดนํ้าจากตัวของอปุชฌายะ  พึงถวายผานุง พึงถวายผาสังฆาฏิ 
 ถือต่ังสําหรับเรือนไฟมากอน แลวปูอาสนะไว เตรียมน้ําลางเทา ต่ังรองเทา กระเบ้ืองเชด็เทาไว 
 พึงถามอุปชฌายะดวยน้ําฉัน. 
      ถาประสงคจะเรียนบาลี พึงขอใหอุปชฌายะแสดงบาลีขึน้ 



      ถาประสงคจะสอบถามอรรถกถา พึงสอบถาม. 
      อุปชฌายะอยูในวิหารแหงใด ถาวิหารแหงนั้นรก ถาอุตสาหะอยู พึงปดกวาดเสีย 
 เมื่อปดกวาดวิหาร พึงขนบาตรจีวรออกกอน แลววางไว ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พึงขนผาปูนั่ง 
 และผาปูนอน ฟูก หมอน ออกวางไว ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง 
      เตียงต่ัง สัทธิวิหาริกพึงยกตํ่าๆ อยาใหครูดสี อยาใหกระทบกระแทกบานและกรอบ 
 ประตู ขนออกใหเรียบรอย แลวต้ังไว ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง เขียงรองเตียง กระโถน พนักอิง 
 พึงขนออกต้ังไว ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง เคร่ืองปูพ้ืน พึงสังเกตที่ปูไวเดิม แลวขนออกวางไว 
 ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง 
      ถาในวิหารมีหยากเยือ่ พึงกวาดแตเพดานลงมากอน กรอบหนาตางและมุมหองพึงเช็ด 
 เสีย ถาฝาเขาทาํบริกรรมดวยน้ํามัน หรือพ้ืนเขาทาสีดําขึ้นรา พึงเอาผาชุบนํ้าบิดแลวเช็ดเสีย 
 ถาพ้ืนเขามิไดทํา พึงเอาน้ําประพรมแลวเช็ดเสีย ระวังอยาใหวิหารฟุงดวยธุลี พึงกวาดหยากเยื่อ 
 ทิ้งเสีย ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง 
      เคร่ืองลาดพ้ืน พึงผึ่งแดด ชําระ เคาะปด แลวขนกลับปูไวตามเดิม เขยีงรองเตียง 
 พึงผึ่งแดด ขัด เช็ด แลวขนกลบัต้ังไวที่เดิม เตียงต่ัง พึงผึ่งแดดขัดสี เคาะเสีย ยกตํ่าๆ อยาให 
 ครูดสี กระทบกระแทกบานและกรอบประตู ขนกลับไปใหดีๆ แลวต้ังไวตามเดิม ฟูก หมอน 
 ผาปูนั่ง ผาปูนอน พึงผึ่งแดด ทําใหสะอาด ตบเสีย แลวนํากลับวางปูไวตามเดิม กระโถน 
 พนักอิง พึงผึ่งแดด เช็ดถูเสยีแลวขนกลับต้ังไวตามเดิม 
      พึงเก็บบาตรจีวร เมื่อเก็บบาตร พึงเอามือขางหนึ่งจับบาตร เอามือขางหนึ่งลูบคลํา 
 ใตเตียงหรือใตต่ังแลวจึงเก็บบาตร แตไมพึงเก็บบาตรบนพ้ืนที่ไมมีสิ่งใดรอง 
      เมื่อเก็บจีวร พึงเอามือขางหนึ่งถือจีวร เอามือขางหนึ่งลบูราวจีวรหรือสายระเดยีง แลว 
 แลวทําชายไวขางนอก ทําขนดไวขางใน แลวเก็บจีวร. 
      ถาลมเจือดวยผงคลีพัดมาแตทิศตะวันออก พึงปดหนาตางดานตะวันออก ถาพัดมาแต 
 ทิศตะวันตก พึงปดหนาตางดานตะวันตก ถาพัดมาแตทิศเหนือ พึงปดหนาตางดานเหนือ 
 ถาพัดมาแตทิศใต พึงปดหนาตางดานใต ถาฤดูหนาวพึงเปดหนาตางกลางวัน กลางคืนพึงปด 
 ถาฤดูรอน พึงปดหนาตางกลางวัน กลางคืนพึงเปด. 
      ถาบริเวณ ซุมน้ํา โรงฉัน โรงไฟ วัจจกุฎี รก พึงปดกวาดเสีย ถาน้ําฉันน้ําใชไมม ี
 พึงจัดต้ังไว ถานํ้าในหมอชําระไมมี พึงตักน้ํามาไวในหมอชําระ. 
      ถาความกระสันบังเกิดแกอปุชฌายะ สัทธวิิหาริกพึงชวยระงับ หรือพึงวานภิกษุอื่นให 
 ชวยระงับ หรือพึงทําธรรมกถาแกอุปชฌายะนั้น ถาความรําคาญบังเกิดแกอุปชฌายะ สัทธิวิหาริก 
 พึงชวยบรรเทา หรือพึงวานภิกษุอื่นใหชวยบรรเทา หรือพึงทําธรรมกถาแกอุปชฌายะนั้น ถา 
 ความเห็นผิดบังเกิดแกอุปชฌายะ สัทธิวิหาริกพึงใหสละเสีย หรือพึงวานภิกษุอื่นใหชวย หรือ 
 พึงทําธรรมกถาแกอุปชฌายะนั้น. ถาอุปชฌายะตองอาบัติหนักควรปริวาส สัทธิวิหาริกพึงทําความ 
 ขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ สงฆพึงใหปริวาสแกอุปชฌายะ ถาอุปชฌายะควรชกัเขาหา 



 อาบัติเดิม สัทธิวิหาริกพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ สงฆพึงชักอุปชฌายะ 
 เขาหาอาบัติเดิม ถาอุปชฌายะควรมานัต สัทธิวิหาริกพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไร 
 หนอ สงฆพึงใหมานัตแกอุปชฌายะ ถาอุปชฌายะควรอัพภาน สัทธิวิหาริกพึงทําความขวนขวายวา 
 ดวยอุบายอยางไรหนอ สงฆพึงอัพภานอุปชฌายะ. 
      ถาสงฆปรารถนาจะทํากรรมแกอุปชฌายะ คือ ตัชชนียกรรม นิยสกรรม ปพพาชนียกรรม 
 ปฏิสารณียกรรม หรืออุกเขปนียกรรม สัทธวิิหาริก พึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไร 
 หนอ สงฆไมพึงทํากรรมแกอุปชฌายะ หรือสงฆพึงนอมไปเพ่ือกรรมสถานเบา หรืออุปชฌายะ 
 นั้นถูกสงฆลงตัชชนียกรรม นิยสกรรม ปพพาชนียกรรม ปฏิสารณียกรรม หรืออุกเขปนยีกรรม 
 แลว สัทธิวิหาริกพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ อุปชฌายะ พึงประพฤติชอบ 
 พึงหายเยอหยิ่ง พึงประพฤติแกตัว สงฆพึงระงับกรรมนั้นเสีย. 
      ถาจีวรของอุปชฌายะจะตองซัก สัทธิวิหาริกพึงซัก หรือพึงทําความขวนขวายวา ดวย 
 อุบายอยางไรหนอ ใครๆ พึงซักจีวรของอุปชฌายะ ถาจีวรของอุปชฌายะจะตองทํา สัทธวิิหาริก 
 พึงทํา หรือพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ ใครๆ พึงทําจีวรของอุปชฌายะ 
 ถาน้ํายอมของอุปชฌายะจะตองตม สัทธิวิหาริกพึงตม หรือพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบาย 
 อยางไรหนอ ใครๆ พึงตมน้ํายอมของอุปชฌายะ ถาจีวรของอุปชฌายะจะตองยอม สัทธิวหิาริก 
 พึงยอม หรือพึงทําความขวนขวายวา ดวยอบุายอยางไรหนอ ใครๆ พึงยอมจีวรของอุปชฌายะ 
 เมื่อยอมจีวร พึงยอมพลิกกลับไปกลับมาใหดีๆ เมื่อหยาดนํ้ายอมยังหยดไมขาดสาย ไมพึงหลีก 
 ไปเสีย. 
      สัทธิวิหาริกไมบอกอุปชฌายะกอน ไมพึงใหบาตรแกภิกษุบางรูป ไมพึงรับบาตรของ 
 ภิกษุบางรูป ไมพึงใหจีวรแกภิกษุบางรูป ไมพึงรับจีวรของภิกษุบางรูป ไมพึงใหบริขารแกภิกษุ 
 บางรูป ไมพึงรับบริขารของภิกษุบางรูป ไมพึงปลงผมใหภิกษุบางรูป ไมพึงใหภิกษุบางรูปปลงผม 
 ให ไมพึงทําบริกรรม ไมพึงใหภิกษุบางรูปทําบริกรรมให ไมพึงทําความขวนขวายแกภิกษุบางรูป 
 ไมพึงสั่งใหภิกษุบางรูปทําความขวนขวาย ไมพึงเปนปจฉาสมณะของภิกษุบางรูป ไมพึงพาภิกษุ 
 บางรูปไปเปนปจฉาสมณะ ไมพึงนําบิณฑบาตไปใหภิกษุบางรูป ไมพึงใหภิกษุบางรูปนําบิณฑบาต 
 มาให ไมลาอุปชฌายะกอน ไมพึงเขาบาน ไมพึงไปปาชา  ไมพึงหลีกไปสูทิศ ถาอุปชฌายะ 
 อาพาธ พึงพยาบาทจนตลอดชีวิต พึงรอจนกวาจะหาย. 
                         อุปชฌายวัตร จบ 
                       --------------- 
                         สัทธิวิหาริกวัตร 
      [๘๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุปชฌายะพึงประพฤติชอบในสัทธิวิหาริก. 
      วิธีประพฤติชอบในสัทธิวิหาริกน้ัน มีดังตอไปนี้:- 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุปชฌายะพึงสงเคราะห อนุเคราะห สัทธิวิหาริก ดวยสอนบาลี 
 และอรรถกถา ดวยใหโอวาทและอนุศาสนี. 



      ถาอุปชฌายะมีบาตร สัทธิวิหาริกไมมีบาตร อุปชฌายะพึงใหบาตรแกสัทธิวิหาริก หรือ 
 พึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ บาตรพึงบังเกิดแกสทัธิวิหาริก 
      ถาอุปชฌายะมีจีวร สัทธิวหิาริกไมมีจีวร อุปชฌายะพึงใหจีวรแกสัทธิวิหาริก หรือ 
 พึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ จีวรพึงบังเกิดแกสัทธิวิหาริก 
      ถาอุปชฌายะมีบริขาร สัทธิวิหาริกไมมีบริขาร อุปชฌายะ พึงใหบริขารแกสัทธิวิหาริก 
 หรือพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ บริขารพึงบังเกิดแกสัทธิวิหาริก. 
      ถาสัทธิวิหาริกอาพาธ อุปชฌายะพึงลุกแตเชาตรู แลวใหไมชําระฟน ใหน้ําลางหนา 
 ปูอาสนะไว 
      ถายาคูมี พึงลางภาชนะแลว นํายาคูเขาไปให เมื่อสัทธิวิหาริกดื่มยาคูแลว พึงใหน้ํา 
 รับภาชนะมา ถือตํ่าๆ อยาใหกระทบกัน ลางใหสะอาดแลวเก็บไว เมื่อสัทธหิาริกลุกแลว 
 พึงเก็บอาสนะ ถาที่นั้นรก พึงกวาดที่นั้นเสีย. 
      ถาสัทธิวิหาริกประสงคจะเขาบาน  พึงใหผานุง พึงรับผานุงผลัดมา พึงใหประคตเอว 
 พึงพับสังฆาฏิเปนชั้นให พึงลางบาตรแลวใหพรอมทั้งน้ําดวย พึงปูอาสนะที่นั่งฉันไว ดวยกําหนด 
 ในใจวาเพียงเวลาเทานี้ สัทธิวหิาริกจักกลับมา น้ําลางเทา ต่ังรองเทา กระเบ้ืองเช็ดเทา 
 พึงเตรียมต้ังไว พึงลุกขึ้นรับบาตรและจีวร พึงใหผานุงผลัด พึงรับผานุงมา. 
      ถาจีวรชุมเหงื่อ พึงผึ่งแดดไวครูหน่ึง แตไมพึงผึ่งทิ้งไวทีแ่ดด 
      พึงพับจีวร เมื่อพับจีวร พึงพับใหเหลื่อมมุมกัน ๔ นิ้ว ดวยต้ังใจมิใหมีรอยพับ 
 ตรงกลาง พึงทําประคตเอวไวในขนดอันตรวาสก. 
      ถาบิณฑบาตมี และสัทธิวหิาริกประสงคจะฉัน พึงใหน้ําแลวนําบิณฑบาตเขาไปให 
 พึงถามสัทธิวิหาริกดวยน้ําฉนั เมื่อสัทธิวิหาริกฉันแลว พึงใหน้ํา รับบาตรมา ถือตํ่าๆ อยาให 
 กระทบ ลางใหสะอาด เช็ดใหแหง แลวพึงผึ่งไวที่แดดครูหน่ึง แตไมพึงผึ่งทิ้งไวที่แดด 
      พึงเก็บบาตรจีวร เมื่อเก็บบาตร พึงเอามือขางหนึ่งจับบาตร เอามือขางหนึ่งลูบคลํา 
 ใตเตียงหรือใตต่ังแลวจึงเก็บบาตร แตไมพึงเก็บบาตรไวบนพ้ืนที่ไมมีสิ่งใดรอง 
      เมื่อเก็บจีวร พึงเอามือขางหนึ่งถือจีวร เอามือขางหนึ่งลบูราวจีวร หรือสายระเดยีง 
 แลวทําชายไวขางนอก ขนดไวขางในแลวจึงเก็บจีวร 
      เมื่อสัทธิวิหาริกลุกแลว พึงเก็บอาสนะ เก็บนํ้าลางเทา ต่ังรองเทา กระเบ้ืองเช็ดเทา 
 ถาที่นั้นรก พึงกวาดที่นั้นเสีย. 
      ถาสัทธิวิหาริกใครจะสรงน้ํา พึงจัดนํ้าสรงให ถาตองการน้ําเย็น พึงจัดนํ้าเย็นให 
 ถาตองการน้ํารอน พึงจัดนํ้ารอนให. 
      ถาสัทธิวิหาริกประสงคจะเขาเรือนไฟ พึงบดจุณ แชดิน ถือต่ังสําหรับเรือนไฟไป 
 แลวใหต่ังสําหรับเรือนไฟ แลวรับจีวรมาวางไว ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พึงใหจุณ ใหดิน 
      ถาอุตสาหะอยู พึงเขาเรือนไฟ เมื่อเขาเรือนไฟ พึงเอาดินทาหนา ปดทั้งขางหนา 
 ทั้งขางหลัง แลวเขาเรือนไฟ ไมพึงนั่งเบียดภิกษุผูเถระ ไมพึงหามกันอาสนะภิกษุใหม พึงทํา 



 บริกรรมแกสัทธิวิหาริกในเรือนไฟ 
      เมื่อออกจากเรือนไฟ พึงถือต่ังสําหรับเรือนไฟ แลวปดทั้งขางหนาทั้งขางหลัง ออกจาก 
 เรือนไฟ 
      พึงทําบริกรรมแกสัทธิวิหาริก แมในน้ํา อาบเสร็จแลวพึงขึ้นมากอน ทําตัวของตน 
 ใหแหงน้ํา นุงผาแลวพึงเช็ดนํ้าจากตัวของสัทธิวิหาริก พึงใหผานุง พึงใหผาสังฆาฏิ พึงถือต่ัง 
 สําหรับเรือนไฟมากอน แลวปูอาสนะไว เตรียมน้ําลางเทา ต่ังรองเทา กระเบ้ืองเช็ดเทาไว 
 พึงถามสัทธิวิหาริกดวยน้ําฉนั. 
      สัทธิวิหาริกอยูในวิหารแหงใด ถาวิหารแหงนั้นรก ถาอุตสาหะอยู พึงปดกวาดเสีย 
 เมื่อปดกวาดวิหาร พึงขนบาตรจีวรออกกอนแลววางไว ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พึงขนผาปูนั่ง 
 และผาปูนอน ฟูก หมอน ออกวางไว ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง 
      เตียงต่ัง อุปชฌายะพึงยกตํ่าๆ อยาใหครูดสี อยาใหกระทบกระแทกบานและกรอบประตู 
 ขนออกใหเรียบรอย แลวต้ังไว ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง เขียงรองเตียง กระโถน พนักอิง 
 พึงขนออกวางไว ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง เคร่ืองปูพ้ืน พึงสังเกตที่ปูไวที่เดิม แลวขนออกวางไว 
 ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง 
      ถาในวิหารมีหยากเยือ่ พึงกวาดแตเพดานลงมากอน กรอบหนาตางและมุมหอง พึง 
 เช็ดเสยี ถาฝาเขาทําบริกรรมดวยน้ํามัน หรือพ้ืนเขาทาสีดําขึ้นรา พึงเอาผาชุบนํ้าบิดแลวเช็ดเสีย 
 ถาพ้ืนเขามิไดทํา พึงเอาน้ําประพรมแลวเช็ดเสีย ระวังอยาใหวิหารฟุงดวยธุลี พึงกวาดหยากเยื่อ 
 ทิ้งเสีย ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง 
      เคร่ืองลาดพ้ืน พึงผึ่งแดด ชําระ เคาะ ปดแลว ขนกลับปูไวตามเดิม เขยีงรองเตียง พึง 
 ผึ่งแดด ขัด เชด็แลว ขนกลับไวในที่เดิม เตียงต่ัง พึงผึ่งแดด ขัดสี เคาะเสีย ยกตํ่าๆ อยาให 
 ครูดสี อยาใหกระทบกระแทกบานและกรอบประตู ขนกลับไปใหดีๆ แลวต้ังไวตามเดิม ฟูก 
 หมอน ผาปูนั่ง ผาปูนอน พึงผึ่งแดด ทําใหสะอาด ตบเสีย แลวนํากลับวางปูไวตามเดิม กระโถน 
 พนักอิง พึงผึ่งแดด เช็ด ถูเสยี แลวขนกลับต้ังไวตามเดิม 
      พึงเก็บบาตรจีวร เมื่อเก็บบาตร พึงเอามือขางหนึ่งจับบาตร เอามือขางหนึ่งลูบคลํา 
 ใตเตียงหรือใตต่ัง แลวจึงเก็บบาตร แตไมพึงวางบาตรบนพ้ืนที่ไมมีสิ่งใดรอง 
      เมื่อเก็บจีวร พึงเอามือขางหนึ่งถือจีวร เอามือขางหนึ่งลบูราวจีวรหรือสายระเดยีงแลว 
 ทําชายไวขางนอก ทําขนดไวขางในแลวจึงเกบ็จีวร. 
      ถาลมเจือดวยผลคลีพัดมาแตทิศตะวันออก พึงปดหนาตางดานตะวันออก ถาพัดมา 
 แตทิศตะวันตก พึงปดหนาตางดานตะวันตก ถาพัดมาแตทิศเหนือ พึงปดหนาตางดานเหนือ 
 ถาพัดมาแตทิศใต พึงปดหนาตางดานใต ถาฤดูหนาว พึงเปดหนาตางกลางวัน พึงปดกลางคืน 
 ถาฤดูรอน พึงปดหนาตางกลางวัน พึงเปดกลางคืน. 
      ถาบริเวณ ซุมน้ํา โรงฉัน โรงไฟ วัจจกุฎี รก พึงปดกวาดเสีย ถาน้ําฉันน้ําใชไมม ี
 พึงจัดต้ังไว ถานํ้าในหมอชําระไมมี พึงตักน้ํามาไวในหมอชําระ. 



      ถาความกระสันบังเกิดแกสัทธิวิหาริก อุปชฌายะพึงชวยระงับหรือพึงวานภิกษุอื่นให 
 ชวยระงับ หรือพึงทําธรรมกถาแกสัทธิวิหาริกน้ัน ถาความรําคาญบังเกิดแกสัทธิวิหาริก อุปชฌายะ 
 พึงบรรเทา หรือพึงวานภิกษุอื่นใหชวยบรรเทา หรือพึงทําธรรมกถาแกสัทธวิิหาริกน้ัน ถาความ 
 เห็นผิดบังเกิดแกสัทธิวิหาริก อุปชฌายะพึงใหสละเสีย หรือพึงวานภิกษุอื่นใหชวย หรือพึงทํา 
 ธรรมกถาแกสัทธิวิหาริกน้ัน. ถาสัทธิวิหาริกตองอาบัติหนัก ควรปริวาส อุปชฌายะพึงทําความ 
 ขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ สงฆพึงใหปริวาสแกสัทธิวิหาริก ถาสัทธิวิหาริกควรชักเขา 
 หาอาบัติเดิม อุปชฌายะพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ สงฆพึงชักสัทธิวหิาริก 
 เขาหาอาบัติเดิม ถาสัทธิวิหาริกควรมานัต อุปชฌายะพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไร 
 หนอ สงฆพึงใหมานัตแกสัทธิวิหาริก ถาสัทธิวิหาริกควรอัพภาน อุปชฌายะพึงทําความขวนขวาย 
 วา ดวยอุบายอยางไรหนอ สงฆพึงอัพภานสัทธิวิหาริก. 
      ถาสงฆปรารถนาจะทํากรรมแกสัทธิวิหาริก คือ ตัชชนียกรรม นิยสกรรม ปพพาชนียกรรม 
 ปฏิสารณียกรรม หรืออุกเขปนียกรรม อุปชฌายะพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ 
 สงฆไมพึงทํากรรมแกสัทธิวิหาริก หรือสงฆพึงนอมไปเพ่ือกรรมสถานเบา หรือสัทธิวิหาริกนั้น 
 ถูกสงฆลงตัชชนียกรรม นิยสกรรม ปพพาชนียกรรม ปฏิสารณียกรรม หรืออุกเขปนียกรรมแลว 
 อุปชฌายะพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ สัทธิวิหาริกพึงประพฤติชอบ 
 พึงหายเยอหยิ่ง พึงประพฤติแกตัว สงฆพึงระงับกรรมนั้นเสีย. 
      ถาจีวรของสัทธิวิหาริกจะตองซัก อุปชฌายะพึงบอกวา ทานพึงซักอยางนี้ หรือพึงทํา 
 ความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ ใครๆ พึงซักจีวรของสัทธิวิหาริก ถาจีวรของ 
 สัทธิวิหาริกจะตองทํา อุปชฌายะพึงบอกวา ทานพึงทําอยางนี้ หรือพึงทําความขวนขวายวา 
 ดวยอุบายอยางไรหนอ ใครๆ พึงทําจีวรของสัทธิวิหาริก ถานํ้ายอมของสัทธิวิหาริกจะตองตม 
 อุปชฌายะพึงบอกวา ทานพึงตมอยางนี้ หรือพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ 
 ใครๆ พึงตมน้ํายอมของสทัธิวหิาริก ถาจีวรของสัทธิวิหาริกจะตองยอม อุปชฌายะพึงบอกวา 
 ทานพึงยอมอยางนี้ หรือพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ ใครๆ พึงยอมจีวรของ 
 สัทธิวิหาริก เมื่อยอมจีวร พึงยอมพลิกกลับไปมาใหดีๆ เมื่อหยาดนํ้ายอมยังไมขาดสาย ไมพึง 
 หลีกไปเสีย. ถาสัทธิวิหาริกอาพาธ พึงพยาบาลจนตลอดชีวิต พึงรอจนกวาจะหาย. 
                       สัทธิวิหาริกวัตร จบ 
                       ---------------- 
                      การประณามและการใหขมา 
      [๘๓] ก็โดยสมัยนั้นแล สัทธิวิหาริกทั้งหลายไมประพฤติชอบในอุปชฌายะท้ังหลาย. 
 บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนสัทธวิิหาริกทั้งหลาย 
 จึงไมประพฤติชอบในอุปชฌายะทั้งหลายเลา แลวไดกราบทูลเร่ืองน้ันแดพระผูมีพระภาค. 
                          ทรงสอบถาม 
      พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา สัทธิวิหาริก 



 ทั้งหลายไมประพฤติชอบในอุปชฌายะทั้งหลาย จริงหรือ? 
      ภิกษุทั้งหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา. 
                           ทรงติเตียน 
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนสัทธิวิหาริกทั้งหลายจึง 
 ไมประพฤติชอบในอุปชฌายะทั้งหลายเลา คร้ันแลวทรงทําธรรมีกถา รับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัทธิวิหาริกจะไมประพฤติชอบในอุปชฌายะไมได รูปใดไมประพฤติชอบ 
 ตองอาบัติทุกกฏ. 
      สัทธิวิหาริกทั้งหลายยังไมประพฤติชอบอยางเดมิ. ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเร่ืองนั้นแด 
 พระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหประณามสัทธิวิหาริกผู 
 ไมประพฤติชอบ 
                           วิธีประณาม 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล อุปชฌายะพึงประณามสัทธิวิหาริกอยางนี้วา ฉนัประณามเธอ 
 เธออยาเขามา ณ ที่นี้ เธอจงขนบาตรจีวรของเธอออกไปเสยี, พึงประณามวา เธอไมตองอปุฐากฉัน 
 ดังนี้ก็ได 
      อุปชฌายะยอมยังสทัธิวิหาริกใหรูดวยกายก็ได ใหรูดวยวาจาก็ได ใหรูดวยทั้งกายและ 
 วาจาก็ได เปนอันประณามแลว ถายังมิไดแสดงอาการกายใหรู ยังมิบอกใหรูดวยวาจา ยัง 
 มิไดแสดงอาการกายและวาจาใหรู สัทธิวิหาริกไมชื่อวาถูกประณาม. 
      สมัยตอมา สัทธิวิหาริกทั้งหลายถูกประณามแลว ไมขอใหอุปชฌายะอดโทษ. ภิกษุ 
 ทั้งหลายจึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา 
 อนุญาตใหสัทธิวิหาริกขอใหอุปชฌายะอดโทษ. 
      สัทธิวิหาริกทั้งหลายไมยอมขอใหอุปชฌายะอดโทษอยางเดิม. ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูล 
 เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัทธิวิหาริกถูกประณาม 
 แลว จะไมขอใหอุปชฌายะอดโทษไมได รูปใดไมขอใหอุปชฌายะอดโทษ ตองอาบัติทุกกฏ. 
      สมัยตอมา อุปชฌายะทั้งหลายอันพวกสัทธิวิหาริกขอใหอดโทษอยู กไ็มยอมอดโทษ. 
 ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมพีระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 เราอนุญาตใหอุปชฌายะอดโทษ. 
      อุปชฌายะทั้งหลายยังไมยอมอดโทษอยางเดิม. พวกสัทธิวิหาริกหลีกไปเสียบาง สึก 
 ไปเสียบาง ไปเขารีดเดยีรถียเสียบาง. ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค 
 พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุปชฌายะอันพวกสัทธิวิหาริกขอใหอดโทษอยู จะไม 
 ยอมอดโทษไมได รูปใดไมยอมอดโทษ ตองอาบัติทุกกฏ. 
      [๘๔] ก็โดยสมัยนั้นแล อุปชฌายะประณามสัทธิวิหาริกผูประพฤติชอบ ไมประณาม 
 สัทธิวิหาริกผูประพฤติมิชอบ. ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูม ี
 พระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัทธิวิหาริกผูประพฤติชอบ อุปชฌายะไมพึงประณาม 



 รูปใดประณามตองอาบัติทุกกฏ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง สัทธิวิหาริกผูประพฤติมิชอบ อุปชฌายะ 
 จะไมประณามไมได รูปใดไมประณามตองอาบัติทุกกฏ. 
                       องคแหงการประณาม 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุปชฌายะพึงประณามสัทธิวิหาริกผูประกอบดวยองค ๕ คือ:- 
         ๑. หาความรักใครอยางยิง่ในอุปชฌายะมิได 
         ๒. หาความเลื่อมใสอยางยิ่งมิได 
         ๓. หาความละอายอยางยิ่งมิได 
         ๔. หาความเคารพอยางยิ่งมิได และ 
         ๕. หาความหวังดีตออยางยิ่งมิได 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุปชฌายะพึงประณามสัทธิวิหาริก ผูประกอบดวยองค ๕ นี้แล. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุปชฌายะไมพึงประณามสัทธิวิหาริก  ผูประกอบดวยองค ๕ คือ 
         ๑. มีความรักใครอยางยิ่งในอุปชฌายะ 
         ๒. มีความเลื่อมใสอยางยิ่ง 
         ๓. มีความละอายอยางยิง่ 
         ๔. มีความเคารพอยางยิง่ และ 
         ๕. มีความหวังดีตออยางยิ่ง 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุปชฌายะไมพึงประณามสัทธิวิหาริก ผูประกอบดวยองค ๕ นี้แล. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัทธิวิหาริกผูประกอบดวยองค ๕ ควรประณาม คือ 
         ๑. หาความรักใครอยางยิง่ในอุปชฌายะมิได 
         ๒. หาความเลื่อมใสอยางยิ่งมิได 
         ๓. หาความละอายอยางยิ่งมิได 
         ๔. หาความเคารพอยางยิ่งมิได และ 
         ๕. หาความหวังดีตออยางยิ่งมิได 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัทธิวิหาริกผูประกอบดวยองค ๕ นี้แล ควรประณาม. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัทธิวิหาริกผูประกอบดวยองค ๕ ไมควรประณาม คือ 
         ๑. มีความรักใครอยางยิ่งในอุปชฌายะ 
         ๒. มีความเลื่อมใสอยางยิ่ง 
         ๓. มีความละอายอยางยิง่ 
         ๔. มีความเคารพอยางยิง่ และ 
         ๕. มีความหวังดีตออยาง 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัทธิวิหาริกผูประกอบดวยองค ๕ นี้แล ไมควรประณาม. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัทธิวิหาริกผูประกอบดวยองค ๕ อุปชฌายะเมื่อไมประณาม ม ี
 โทษ เมื่อประณาม ไมมีโทษ คือ 



         ๑. หาความรักใครอยางยิง่ในอุปชฌายะมิได 
         ๒. หาความเลื่อมใสอยางยิ่งมิได 
         ๓. หาความละอายอยางยิ่งมิได 
         ๔. หาความเคารพอยางยิ่งมิได และ 
         ๕. หาความหวังดีตออยางยิ่งมิได 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัทธิวิหาริกผูประกอบดวยองค ๕ นี้แล อุปชฌายะ เมือ่ไมประณาม 
 มีโทษ เมื่อประณาม ไมมีโทษ. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัทธิวิหาริกผูประกอบดวยองค ๕ อุปชฌายะ เมื่อประณาม มีโทษ 
 เมื่อไมประณามไมมีโทษ คือ 
         ๑. มีความรักใครอยางยิ่งในอุปชฌายะ 
         ๒. มีความเลื่อมใสอยางยิ่ง 
         ๓. มีความละอายอยางยิง่ 
         ๔. มีความเคารพอยางยิง่ และ 
         ๕. มีความหวังดีตออยางยิ่ง 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัทธิวิหาริกผูประกอบดวยองค ๕ นี้แล อุปชฌายะ เมือ่ประณาม 
 มีโทษ เมื่อไมประณาม ไมมีโทษ 
                        -------------- 
                  มูลเหตุอุปสมบทดวยญัตติจตุตถกรรม 
                       เร่ืองพราหมณคนหนึ่ง 
      [๘๕] ก็โดยสมัยนั้นแล พราหมณคนหนึ่งเขาไปหาภิกษุทั้งหลาย แลวขอบรรพชา. 
 ภิกษุทั้งหลายไมปรารถนาจะใหเธอบรรพชา. เมื่อเธอไมไดบรรพชาในสํานักภิกษุ จึงไดซูบผอม 
 เศราหมอง มีผิวพรรณคล้ํา มีผิวเหลืองๆ ขึ้น มีเนื้อตัวสะพร่ังดวยเอ็น. พระผูมีพระภาคทอด 
 พระเนตรเห็นพราหมณนั้นซูบผอม เศราหมอง มีผิวพรรณคล้ํา มีผิวเหลืองขึ้นๆ มีเนื้อตัว 
 สะพรั่งดวยเอน็ คร้ันแลวรับส่ังถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหตุไฉนพราหมณนั้น 
 จึงไดซูบผอม เศราหมอง มีผิวพรรณคล้ํา มีผิวเหลืองขึ้นๆ มีเนื้อตัวสะพร่ังดวยเอ็นเลา? 
      ภิกษุทั้งหลายทูลวา เพราะพราหมณนั่นเขาไปหาภิกษุทั้งหลาย แลวขอบรรพชา ภิกษุ 
 ทั้งหลายไมปรารถนาจะใหเธอบรรพชา เมื่อเธอไมไดบรรพชาในสํานักภิกษุ จึงไดซูบผอม 
 เศราหมอง มีผิวพรรณคล้ํา มีผิวเหลืองขึ้นๆ มีเนื้อตัวสะพร่ังดวยเอ็น พระพุทธเจาขา. 
      ทีนั้น  พระผูมีพระภาครับส่ังถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ใครระลึกถึงบุญคุณ 
 ของพราหมณนั้นไดบาง? เมื่อตรัสถามอยางนี้แลว ทานพระสารีบุตรไดทูลคํานี้ตอพระผูมีพระภาค 
 วา ขาพระพุทธเจาระลึกถึงบุญคุณของพราหมณนั้นไดอยู พระพุทธเจาขา. 
      ภ. ดูกรสารีบุตร ก็เธอระลึกถึงบุญคุณของพราหมณนั้นไดอยางไรบาง? 
      สา. พระพุทธเจาขา เมื่อขาพระพุทธเจาเที่ยวบิณฑบาตอยู ณ พระนครราชคฤหนี้ 



 พราหมณผูนั้นไดสั่งใหถวายภิกษา ๑ ทัพพี ขาพระพุทธเจาระลึกถึงบุญคุณของพราหมณนั้นได 
 เทานี้แล พระพุทธเจาขา. 
      ภ. ดีละๆ สารีบุตร ความจริงสัตบุรุษทั้งหลาย เปนผูกตัญูกตเวที สารีบุตร 
 ถาเชนนั้น เธอจงใหพราหมณนั้นบรรพชาอุปสมบทเถิด. 
      สา. ขาพระพุทธเจาจะใหพราหมณนั้นบรรพชาอุปสมบทอยางไร พระพุทธเจาขา? 
                    อุปสมบทดวยญัตติจตุตถกรรม 
      ลําดับน้ัน พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนัน้ ในเพราะเหตุ 
 แรกเกิดน้ัน แลวรับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ต้ังแตวันนี้เปนตนไป เรา 
 หามการอุปสมบทดวยไตรสรณคมน ซ่ึงเราไดอนุญาตไว ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตการ 
 อุปสมบทดวยญัตติจตุตถกรรม 
                          วิธีใหอุปสมบท 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล พวกเธอพึงใหอุปสมบทอยางนี้ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึง 
 ประกาศใหสงฆทราบ ดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา วาดังนี้:- 
                       กรรมวาจาใหอุปสมบท 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ผูมีชื่อนี้ ผูนี้ เปนอุปสัมปทาเปกขะของทานผูม ี
 ชื่อนี้ ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงที่แลว สงฆพึงอุปสมบทผูมีชื่อนี้ มีทานผูมีชื่อนีเ้ปน 
 อุปชฌายะ นีเ่ปนญัตติ. 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ผูมีชื่อนี้ ผูนี้ เปนอุปสัมปทาเปกขะของทานผูม ี
 ชื่อนี้ สงฆอุปสมบทผูมีชื่อนี้ มทีานผูมีชื่อนีเ้ปนอุปชฌายะ การอุปสมบทผูมชีื่อนี้ มีทานผู 
 มีชื่อนี้เปนอุปชฌายะ ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทาน 
 ผูนั้นพึงพูด. 
      ขาพเจากลาวความนี้เปนคร้ังที่สอง ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ผูมีชื่อผูนี ้
 เปนอุปสัมปทาเปกขะของทานผูมีชื่อนี้ สงฆอุปสมบทผูมีชือ่นี้ มีทานผูมีชือ่นี้เปนอุปชฌายะ. 
 การอุปสมบทผูมีชื่อนี้ มีทานผูมีชื่อนีเ้ปนอุปชฌายะ ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผู 
 นิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด. 
      ขาพเจากลาวความนี้เปนคร้ังที่สาม ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ผูมีชื่อนี้ ผูนี ้
 เปนอุปสัมปทาเปกขะของทานผูมีชื่อนี้ สงฆอุปสมบทผูมีชือ่นี้ มีทานผูมีชือ่นี้เปนอุปชฌายะ 
 การอุปสมบทผูมีชื่อนี้ มีทานผูมีชื่อนีเ้ปนอุปชฌายะ ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปน 
 ผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด. 
      ผูมีชื่อนี้ สงฆอุปสมบทแลว มีทานผูมีชื่อนี้เปนอุปชฌายะ ชอบแกสงฆ เหตุนั้น 
 จึงนิ่ง ขาพเจาทรงความน้ีไวดวยอยางนี้. 
                       ภิกษุประพฤติอนาจาร 
      [๘๖] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งพออุปสมบทแลว ไดประพฤติอนาจาร. ภิกษุ 



 ทั้งหลายพากันกลาวหามอยางนี้วา อาวุโส คุณอยาไดทําอยางนั้น เพราะน่ันไมควร. เธอกลาว 
 อยางนี้วา กระผมมิไดขอรองทานทั้งหลายวา ขอจงใหกระผมอุปสมบท ทานทั้งหลายมิไดถูก 
 ขอรองแลว ใหกระผมอุปสมบทเพ่ืออะไร. ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค 
 พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูมิไดรับการขอรอง ไมพึงอุปสมบทให รูปใด 
 อุปสมบทให ตองอาบัติทุกกฏ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุผูถูกขอรองอุปสมบทให. 
                          วิธีขออุปสมบท 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลอุปสัมปทาเปกขะพึงขออยางนี ้
      อุปสัมปทาเปกขะน้ัน พึงเขาไปหาสงฆ หมผาเฉวียงบา ไหวเทาภิกษุทั้งหลาย นั่ง 
 กระหยง ประคองอัญชลี แลวกลาวคําขออุปสมบทอยางนี้วา 
      ขาพเจาขออุปสมบทตอสงฆ เจาขา ขอสงฆโปรดเอ็นดูยกขาพเจาขึ้นเถิด เจาขา. พึง 
 ขอแมคร้ังที่สอง ... พึงขอแมคร้ังที่สาม ... 
      ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา วาดังนี้:- 
                       กรรมวาจาใหอุปสมบท 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ผูมีชื่อนี้ ผูนี้ เปนอุปสัมปทาเปกขะของทานผูม ี
 ชื่อนี้. ผูมีชื่อนีข้ออุปสมบทตอสงฆ มีทานผูมีชื่อนี้เปนอุปชฌายะ. ถาความพรอมพร่ังของ 
 สงฆถึงที่แลว สงฆพึงอุปสมบทผูมีชื่อนี้ มีทานผูมีชื่อนีเ้ปนอุปชฌายะ. นี่เปนญัตติ. 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ผูมีชื่อนี้ ผูนี้ เปนอุปสัมปทาเปกขะของทานผูม ี
 ชื่อนี้ ผูมีชื่อนี้ขออุปสมบทตอสงฆ มีทานผูมชีื่อนี้เปนอุปชฌายะ สงฆอุปสมบทผูมีชื่อนี้ ม ี
 ทานผูมีชื่อนีเ้ปนอุปชฌายะ. การอุปสมบทผูมชีื่อนี้ มีทานผูมชีื่อนี้เปนอุปชฌายะ ชอบแก 
 ทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนัน้พึงพูด. 
      ขาพเจากลาวความนี้เปนคร้ังที่สอง ... 
      ขาพเจากลาวความนี้เปนคร้ังที่สาม ... 
      ผูมีชื่อนี้ สงฆอุปสมบทแลว มีทานผูมีชื่อนี้เปนอุปชฌายะ. ชอบแกสงฆ เหตุนั้น 
 จึงนิ่ง ขาพเจาทรงความน้ีไวดวยอยางนี้. 
                        พราหมณขออุปสมบท 
      [๘๗] ก็โดยสมัยนั้นแล ประชาชนทั้งหลายไดจัดต้ังลําดบัภัตตาหารอันประณีตไวที่ใน 
 พระนครราชคฤห. คร้ังนั้น พราหมณคนหนึ่งไดมีความดําริวา พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร 
 เหลานี้ มีปกติเปนสุข มีความประพฤติสบาย ฉันโภชนะที่ดี นอนบนที่นอนที่เงียบสงัด 
 ถากระไร เราพึงบวชในพระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรเถิด ดังนี้ แลวไดเขาไปหาภิกษุทั้งหลาย 
 แลวขอบรรพชา. ภิกษุทั้งหลายใหเขาบรรพชาอุปสมบทแลว. คร้ันเขาบวชแลว ประชาชนให 
 เลิกลําดับภัตตาหารเสีย. ภิกษุทั้งหลายกลาวอยางนี้วา คุณจงมาเดี๋ยวนี้ พวกเราจักไปบิณฑบาตร. 
 เธอพูดอยางนีว้า กระผมมิไดบวชเพราะเหตุนี้วา จักเที่ยวบิณฑบาต ถาทานทั้งหลายใหกระผม 
 กระผมจักฉัน ถาไมใหกระผม กระผมจะสกึ ขอรับ. 



      พวกภิกษุถามวา อาวุโส ก็คุณบวชเพราะเหตุแหงทองหรือ? 
      เธอตอบวา อยางนั้นซิ ขอรับ. 
      บรรดาภิกษุที่เปนผูมกันอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุจึงไดบวช 
 ในพระธรรมวินัย อันพระผูมพีระภาคตรัสดีแลวอยางนี้ เพราะเหตุแหงทองเลา แลวกราบทูล 
 เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. 
                          ทรงสอบถาม 
      พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุนั้นวา จริงหรือ ภิกษุ ขาววา เธอบวชเพราะเหตุ 
 แหงทอง? 
      ภิกษุนั้นทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา. 
                           ทรงติเตียน 
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ ไฉนเธอจึงไดบวชในธรรมวินัยที ่
 เรากลาวดีแลวอยางนี้ เพราะเหตุแหงทองเลา ดูกรโมฆบุรุษ การกระทําของเธอนั่น ไมเปนไป 
 เพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนทีย่ังไมเลื่อมใส หรือเพ่ือความเลือ่มใสยิ่งของชมุชนที่เลือ่มใสแลว ... 
 คร้ันแลว ทรงทําธรรมีกถา รับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุผูให 
 อุปสมบท บอกนิสสัย ๔ วาดงันี้:- 
                            นิสสัย ๔ 
      ๑. บรรพชาอาศัยโภชนะคอืคําขาวอันหาไดดวยกําลังปลแีขง เธอพึงทําอุตสาหะในส่ิง 
 นั้นตลอดชีวิต อดิเรกลาภ คือ ภัตถวายสงฆ ภัตเฉพาะสงฆ การนิมนต ภัตถวายตามสลาก 
 ภัตถวายในปกษ ภัตถวายในวันอุโบสถ ภัตถวายในวันปาฏิบท. 
      ๒. บรรพชาอาศัยบังสุกุลจวีร เธอพึงทําอุตสาหะในส่ิงนั้นตลอดชีวิต อดิเรกลาภ 
 คือ ผาเปลือกไม ผาฝาย ผาไหม ผาขนสัตว ผาปาน ผาเจือกนั. (เชนผาดายแกมไหม) 
      ๓. บรรพชา อาศัยโคนไมเปนเสนาสนะ เธอพึงทําอุตสาหะในส่ิงนั้นตลอดชีวิต 
 อดิเรกลาภ คือ วิหาร เรือนมุงแถบเดียว เรือนชั้น เรือนโลน ถํ้า. 
      ๔. บรรพชาอาศัยมูตรเนาเปนยา เธอพึงทาํอุตสาหะในส่ิงนั้นตลอดชีวิต อดิเรกลาภ 
 คือ เนยใส เนยขน น้ํามัน น้ําผึง้ น้ําออย. 
                      อุปชฌายวัตรภาณวาร จบ 
                      ------------------ 
                          การบอกนิสสัย 
      [๘๘] ก็โดยสมัยนั้นแล มาณพคนหนึ่งเขาไปหาภิกษุทั้งหลาย แลวขอบรรพชา. 
 พวกภิกษุไดบอกนิสสัยแกเธอกอนบวช. เธอจึงพูดอยางนี้วา ถาเมื่อกระผมบวชแลว พระคุณเจา 
 ทั้งหลายพึงบอกนิสสัยแกกระผม กระผมก็จะยินดียิ่ง บัดน้ี กระผมจักไมบวชละ เพราะนิสสัย 
 เปนสิ่งที่นาเกลียด เปนปฏิกูลแกกระผม. ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. 
 พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงบอกนิสสัยกอนบวช รูปใดบอก ตองอาบัติ- 



 *ทุกกฏ ดูกรภิกษุทั้งหลาย พออุปสมบทแลว เราอนุญาตใหบอกนิสสัย. 
                         อุปสมบทดวยคณะ 
      [๘๙] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายใหอุปสมบทดวยคณะมีพวกสองบาง มีพวกสาม 
 บาง มีพวกส่ีบาง. ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเร่ืองน้ันแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสวา 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงใหอุปสมบทดวยคณะ ซ่ึงมีพวกหยอน ๑๐ รูปใดใหอุปสมบท 
 ตองอาบัติทุกกฏ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหอุปสมบทดวยคณะมีพวก ๑๐ หรือมีพวก 
 เกิน ๑๐. 
                พระอุปเสนวังคันตบุตรอุปสมบทสัทธิวิหาริก 
      [๙๐] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายมีพรรษาหน่ึงบาง มีพรรษาสองบาง อุปสมบท 
 สัทธิวิหาริก. แมทานพระอุปเสนวังคันตบุตร มีพรรษาเดียว อุปสมบทสัทธวิิหาริก. ทานออก 
 พรรษาแลว มีพรรษาสอง ไดพาสัทธิวิหาริกมีพรรษหนึ่งเขาไปเฝาพระผูมพีระภาค คร้ันแลว 
 ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวน่ัง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง. 
      ก็การที่พระผูมีพระภาคพุทธเจาทั้งหลาย ทรงปราศรัยกับพระอาคันตุกะทั้งหลาย นั่นเปน 
 พุทธประเพณี. คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคตรัสถามทานพระอุปเสนวังคันตบุตรวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 รางกายของพวกเธอยังพอทนได ยังพอใหเปนไปไดหรือ พวกเธอเดินทางมามีความลําบาก 
 นอยหรือ? 
      ทานพระอุปเสนวังคันตบุตรกราบทูลวา ยังพอทนได พระพุทธเจาขา ยังพอใหเปนไปได 
 พระพุทธเจาขา และพวกขาพระพุทธเจาเดินทางมาก็มีความลําบากนอย พระพุทธเจาขา. 
                          พุทธประเพณี 
      พระตถาคตทั้งหลาย ทรงทราบอยู ยอมตรัสถามก็มี ทรงทราบอยู ยอมไมตรัสถามก็มี 
 ทรงทราบกาลแลวตรัสถาม ทรงทราบกาลแลวไมตรัสถาม พระตถาคตทั้งหลายยอมตรัสถามส่ิงที ่
 ประกอบดวยประโยชน ไมตรัสถามส่ิงที่ไมประกอบดวยประโยชน ในสิ่งที่ไมประกอบดวย 
 ประโยชน พระองคทรงกําจัดเสียดวยขอปฏิบัติ. พระผูมีพระภาคพุทธเจาทัง้หลายยอมทรงสอบถาม 
 ภิกษุทั้งหลายดวยอาการ ๒ อยาง คือจักทรงแสดงธรรมอยางหน่ึง จักทรงบัญญัติสิกขาบทแก 
 พระสาวกทั้งหลายอยางหนึ่ง. 
      คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคตรัสถามทานพระอุปเสนวังคันตบุตรวา เธอมีพรรษาไดเทาไร 
 ภิกษุ? 
      อุป. ขาพระพุทธเจามีพรรษาไดสอง พระพุทธเจา. 
      ภ. ภิกษุรูปนี้เลามีพรรษาไดเทาไร? 
      อุป. มีพรรษาเดียว พระพุทธเจาขา. 
      ภ. ภิกษุรูปนี้เปนอะไรกับเธอ? 
      อุป. เปนสัทธิวิหาริกของขาพระพุทธเจา พระพุทธเจาขา. 
                           ทรงติเตียน 



      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ การกระทําของเธอน้ัน ไมเหมาะ 
 ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา ดูกรโมฆบุรุษ เธอยังเปนผูอันผูอื่น 
 พึงโอวาทอนุศาสนอยู ไฉนจึงสําคัญตนเพ่ือโอวาทอนุศาสนผูอื่นเลา เธอเวยีนมาเพ่ือความเปน 
 ผูมักมาก ซ่ึงมคีวามพัวพันดวยหมูเร็วเกินนัก การกระทําของเธอนั่น ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใส 
 ของชุมชนทีย่งัไมเลื่อมใส หรือเพ่ือความเลือ่มใสยิ่งของชมุชนที่เลื่อมใสแลว ... คร้ันแลวทรงทํา 
 ธรรมีกถา รับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุมีพรรษาหยอน ๑๐ ไมพึงใหอุปสมบท 
 รูปใดใหอุปสมบท ตองอาบัติทุกกฏ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุมีพรรษาได ๑๐ 
 หรือมีพรรษาเกิน ๑๐ ใหอุปสมบท. 
               พระอุปชฌายะมีการศึกษานอยกวาสัทธิวิหาริก 
      [๙๑] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายคิดวาเรามีพรรษาได ๑๐ แลว เรามีพรรษาได ๑๐ 
 แลว ดังนี้ แตยังเปนผูเขลา ไมเฉียบแหลม ยอมใหอุปสมบท. ปรากฏวาพระอุปชฌายะ 
 เปนผูเขลา สัทธิวิหาริกเปนผูฉลาด ปรากฏวาพระอุปชฌายะเปนผูไมเฉียบแหลม สัทธิวิหาริก 
 เปนผูเฉียบแหลม ปรากฏวาพระอุปชฌายะเปนผูมีสุตะนอย สัทธิวิหาริกเปนผูมีสุตะมาก 
 ปรากฏวาพระอุปชฌายะเปนผูมีปญญาทราม สัทธิวิหาริกเปนผูมีปญญา. แมภิกษุรูปหนึ่งเคยเปน 
 อัญญเดียรถีย เมื่อพระอุปชฌายะวากลาวอยูโดยชอบธรรม ไดยกวาทะขึ้นโตเถียงแกพระ 
 อุปชฌายะ แลวหลีกไปสูลัทธเิดียรถียนั้นตามเดิม. 
      บรรดาภิกษุที่เปนผูมกันอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุทั้งหลาย 
 จึงไดอางวา เรามีพรรษาได ๑๐ แลว เรามีพรรษาได ๑๐ แลว ดังนี้ แตยังเปนผูเขลา 
 ไมเฉยีบแหลม ใหอุปสมบท ปรากฏวาพระอุปชฌายะเปนผูเขลา สัทธิวิหาริกเปนผูฉลาด 
 ปรากฏวาพระอุปชฌายะเปนผูไมเฉียบแหลม สัทธิวิหาริกเปนผูเฉยีบแหลม ปรากฏวาพระ 
 อุปชฌายะเปนผูมีสุตะนอย สทัธิวิหาริกเปนผูมีสุตะมาก ปรากฏวาพระอุปชฌายะเปนผูมี 
 ปญญาทราม สัทธิวิหาริกเปนผูมีปญญาเลา แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมพีระภาค. 
                          ทรงสอบถาม 
      พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววาภิกษุทั้งหลาย 
 อางวา เรามีพรรษาได ๑๐ แลว เรามีพรรษาได ๑๐ แลว ดังนี้ แตยังเปนผูเขลา ไมเฉยีบแหลม 
 ใหอุปสมบท ปรากฏวาอุปชฌายะเปนผูเขลา สัทธิวิหาริกเปนผูฉลาด ปรากฏวาอุปชฌายะเปนผู 
 ไมเฉยีบแหลม สัทธิวิหาริกเปนผูเฉยีบแหลม ปรากฏวาอุปชฌายะเปนผูมีสตุะนอย สัทธิวหิาริก 
 เปนผูมีสุตะมาก ปรากฏวาอุปชฌายะเปนผูมปีญญาทราม สัทธิวิหาริกเปนผูมีปญญา จริงหรือ? 
      ภิกษุทั้งหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา. 
                           ทรงติเตียน 
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนโมฆบุรุษเหลานั้นจึงได 
 อางวา เรามีพรรษาได ๑๐ แลว เรามีพรรษาได ๑๐ แลว ดังนี้ แตยังเปนผูเขลา ไมเฉยีบแหลม 
 ใหอุปสมบท ปรากฏวาอุปชฌายะเปนผูเขลา สัทธิวิหาริกเปนผูฉลาด ปรากฏวาอุปชฌายะ 



 เปนผูไมเฉยีบแหลม สัทธิวิหาริกเปนผูเฉียบแหลม ปรากฏวาอุปชฌายะเปนผูมีสุตะนอย 
 สัทธิวิหาริกเปนผูมีสุตะมาก ปรากฏวาอุปชฌายะเปนผูมีปญญาทราม สัทธิวิหาริกเปนผูมีปญญาเลา 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย การกระทําของพวกโมฆบุรุษน่ัน ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนที่ยัง 
 ไมเลื่อมใส หรือเพ่ือความเลือ่มใสยิ่งของชมุชนที่เลื่อมใสแลว ... คร้ันแลวทรงทําธรรมีกถา รับส่ัง 
 กะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูเขลา ไมเฉียบแหลม ไมพึงใหอุปสมบท รูปใด 
 ใหอุปสมบท ตองอาบัติทุกกฏ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุ ผูฉลาดผูสามารถ มีพรรษา 
 ได ๑๐ หรือมีพรรษาเกิน ๑๐ ใหอุปสมบท. 
                        ทรงอนุญาตอาจารย 
      [๙๒] ก็โดยสมัยนั้นแล เมือ่พระอุปชฌายะทั้งหลายหลีกไปเสียก็ดี สึกเสยีก็ดี ถึง 
 มรณภาพก็ดี ไปเขารีดเดยีรถียเสียก็ดี ภิกษุทั้งหลายไมมีอาจารย ไมมีใครตักเตือน ไมมีใคร 
 พรํ่าสอน ยอมนุงหมไมเรียบรอย มีมรรยาทไมสมควรเที่ยวบิณฑบาต. เมื่อประชาชนกําลังบริโภค 
 ยอมนอมบาตรสําหรับเที่ยวบิณฑบาตเขาไปขางบนของควรบริโภคบาง ขางบนของควรเค้ียวบาง 
 ขางบนของควรลิ้มบาง ขางบนของควรดื่มบาง ขอแกงบาง ขาวสุกบาง ดวยตนเองมาฉนั 
 แมในโรงอาหารก็เปนผูมเีสียงอื้ออึง มีเสยีงดงัอยู. 
      ประชาชนจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตร 
 จึงไดนุงหมไมเรียบรอย มีมรรยาทไมสมควร เที่ยวบิณฑบาตเลา เมื่อประชาชนกําลังบริโภค 
 ไดนอมบาตรสําหรับเที่ยวบิณฑบาตเขาไป ขางบนของควรบริโภคบาง ขางบนของควรเค้ียวบาง 
 ขางบนของควรลิ้มบาง ขางบนของควรดื่มบาง ขอแกงบาง ขาวสุกบาง ดวยตนเองมาฉนั 
 แมในโรงอาหาร ก็เปนผูมีเสยีงอื้ออึง มีเสยีงดังอยู เหมือนพวกพราหมณในสถานที่เลี้ยงพราหมณ 
 ฉะนั้น. 
      ภิกษุทั้งหลายไดยนิคนพวกน้ันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาที่เปนผูมักนอย ... 
 ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุทั้งหลาย จึงไดนุงหมไมเรียบรอย มีมรรยาท 
 ไมสมควร ... แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมพีระภาค. 
                          ทรงสอบถาม 
      คร้ังนั้น พระผูมีพระภาค ... ทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา 
 ภิกษุทั้งหลายนุงหมไมเรียบรอย มีมรรยาทไมสมควร ... จริงหรือ? 
      ภิกษุทั้งหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา. 
                           ทรงติเตียน 
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียน ... คร้ันแลวทรงทําธรรมีกถา รับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตอาจารย. อาจารยจักต้ังจิตสนิทสนมในอันเตวาสิกฉันบุตร 
 อันเตวาสิกจักต้ังจิตสนิทสนมในอาจารยฉันบิดา เมื่อเปนเชนนี้  อาจารยและอันเตวาสิกนัน้ 
 ตางจักมีความเคารพ ยําเกรง ประพฤติกลมเกลียวกันอยู จักถึงความเจริญงอกงามไพบูลยในธรรม 
 วินัยนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหอาศัยภิกษุมีพรรษา ๑๐ อยู อนุญาตใหภิกษุมีพรรษาได 



 ๑๐ ใหนิสสัย. 
                           วิธีถือนิสสัย 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลอันเตวาสิกพึงถืออาจารยอยางนี ้
      อันเตวาสิกนั้นพึงหมผาอุตราสงคเฉวียงบา ไหวเทา นั่งกระหยง ประคองอัญชลี แลว 
 กลาวอยางนี้ ๓ หน 
      ทานเจาขา ขอทานจงเปนอาจารยของขาพเจา ขาพเจาจักอาศัยทานอยู, ทานเจาขา 
 ขอทานจงเปนอาจารยของขาพเจา ขาพเจาจักอาศัยทานอยู, ทานเจาขา ขอทานจงเปนอาจารยของ 
 ขาพเจา ขาพเจาจักอาศัยทานอยู 
      อาจารยรับวา ดีละ เบาใจละ ชอบแกอุบายละ สมควรละ หรือรับวาจงยังความปฏิบัติ 
 ใหถึงพรอมดวยอาการอันนาเลื่อมใสเถิด ดังนี้ก็ได รับดวยกาย รับดวยวาจา รับดวยทั้งกาย 
 และวาจาก็ได เปนอันวาอันเตวาสิกถืออาจารยแลว, ไมรับดวยกาย ไมรับดวยวาจา ไมรับดวย 
 ทั้งกายและวาจา ไมเปนอันวาอันเตวาสิกถืออาจารยแลว. 
                           อาจริยวัตร 
      [๙๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันเตวาสิกพึงประพฤติชอบในอาจารย. 
      วิธีประพฤติชอบในอาจารยนั้น ดังตอไปนี้ 
      อันเตวาสิกพึงลุกแตเชาตรู ถอดรองเทา หมผาเฉวียงบา แลวถวายไมชําระฟน 
 ถวายน้ําลางหนา ปูอาสนะไว 
      ถายาคูมี พึงลางภาชนะแลวนอมยาคูเขาไปถวาย เมื่ออาจารยดื่มยาคูแลว พึงถวายนํ้า 
 รับภาชนะมา ถือตํ่าๆ อยาใหกระทบกัน ลางใหสะอาดแลวเก็บไว เมื่ออาจารยลุกแลว พึงเก็บ 
 ผาอาสนะ 
      ถาที่นั้นรก พึงกวาดเสีย. 
      ถาอาจารยประสงคจะเขาบาน พึงถวายผานุง พึงรับผานุงผลัดมา พึงถวายประคตเอว 
 พึงพับผาสังฆฏิใหเปนชั้นถวาย พึงลางบาตรแลวถวายพรอมทั้งน้ําดวย 
      ถาอาจารยปรารถนาใหเปนปจฉาสมณะ พึงปกปดมณฑลสาม นุงใหเปนปริมณฑล 
 แลวคาดประคตเอว หมสังฆาฏิทําเปนชั้น กลดัดุม ลางบาตรแลวถือไป เปนปจฉาสมณะของ 
 อาจารย ไมพึงเดินใหหางนัก ไมพึงเดินใหชดินัก พึงรับวัตถุที่เนื่องในบาตร 
      เมื่ออาจารยกําลังพูด ไมพึงพูดสอดขึ้นในระหวาง อาจารยกลาวถอยคําใกลตออาบัติ 
 พึงหามเสีย 
      เมื่อกลับ พึงมากอนแลวปูอาสนะที่นั่งฉันไว พึงเตรียมน้ําลางเทา ต่ังรองเทา 
 กระเบ้ืองเช็ดเทาไว พึงลุกขึ้นรับบาตรและจีวร พึงถวายผานุงผลัด พึงรับผานุงมา. 
      ถาจีวรชุมเหงื่อ พึงผึ่งแดดไวครูหน่ึง แตไมพึงผึ่งทิ้งไวทีแ่ดด 
      พึงพับจีวร เมื่อพับจีวร พึงพับจีวรใหเหลื่อมมุมกัน ๔ นิว้ ดวยต้ังใจมิใหมีรอยพับ 
 ตรงกลาง พึงทําประคตเอวไวในขนดอันตรวาสก. 



      ถาบิณฑบาตมี และอาจารยประสงคจะฉนั พึงถวายนํ้าแลวนอมบิณฑบาตเขาไปถวาย 
 พึงถามอาจารยดวยน้ําฉัน เมือ่อาจารยฉันแลว พึงถวายนํ้า รับบาตรมา ถือตํ่าๆ อยาใหกระทบ 
 ลางใหสะอาด เช็ดใหแหง แลวผึ่งไวที่แดดครูหน่ึง แตไมพึงผึ่งทิ้งไวที่แดด 
      พึงเก็บบาตรจีวร เมื่อเก็บบาตร พึงเอามือขางหนึ่งจับบาตร เอามือขางหนึ่งลูบคลํา 
 ใตเตียงหรือใตต่ัง แลวจึงเก็บบาตร แตไมพึงเก็บบาตรไวบนพ้ืนที่ไมมีสิ่งใดรอง 
      เมื่อเก็บจีวร พึงเอามือขางหนึ่งถือจีวร เอามือขางหนึ่งลบูราวจีวร หรือสายระเดยีง 
 แลวทําชายไวขางนอก ทําขนดไวขางใน แลวจึงเก็บจีวร 
      เมื่ออาจารยลุกแลว พึงเก็บอาสนะ เก็บนํ้าลางเทา ต่ังรองเทา กระเบ้ืองเชด็เทา 
 ถาที่นั้นรก พึงกวาดที่นั้นเสีย. 
      ถาอาจารยใครจะสรงน้ํา พึงจัดนํ้าสรงถวาย ถาตองการน้ําเย็น พึงจัดนํ้าเย็นถวาย 
 ถาตองการน้ํารอน พึงจัดนํ้ารอนถวาย. 
      ถาอาจารยประสงคจะเขาเรือนไฟ พึงบดจุณ แชดิน หรือถือต่ังสําหรับเรือนไฟ แลว 
 เดินตามหลังอาจารยไป ถวายต่ังสําหรับเรือนไฟแลว รับจีวรมาวางไว ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง 
 พึงถวายจุณ ถวายดิน 
      ถาอุตสาหะอยู พึงเขาเรือนไฟ เมื่อเขาเรือนไฟ พึงเอาดินทาหนา ปดทั้งขางหนา 
 ขางหลัง แลวเขาเรือนไฟ ไมพึงนั่งเบียดภิกษุผูเถระ ไมพึงหามกันอาสนะภิกษุใหม พึงทํา 
 บริกรรมแกอาจารยในเรือนไฟ 
      เมื่อออกจากเรือนไฟ พึงถือต่ังสําหรับเรือนไฟ แลวปดทั้งขางหนาทั้งขางหลังออกจาก 
 เรือนไฟ 
      พึงทําบริกรรมแกอาจารยแมในน้ํา อาบเสร็จแลว พึงขึ้นมากอน ทําตัวของตนใหแหงน้ํา 
 นุงผาแลว พึงเช็ดนํ้าจากตัวของอาจารย พึงถวายผานุง พึงถวายผาสังฆาฏิ ถือเอาต่ังสําหรับ 
 เรือนไฟมากอน แลวปูอาสนะไว เตรียมน้ําลางเทา ต่ังรองเทา กระเบ้ืองเช็ดเทาไว พึงถาม 
 อาจารยดวยน้าํฉัน. 
      ถาประสงคจะเรียนบาลี พึงขอใหอาจารยแสดงบาลีขึ้น ถาประสงคจะสอบถามอรรถกถา 
 พึงสอบถาม. 
      อาจารยอยูในวิหารแหงใด ถาวิหารแหงนั้นรก ถาอุตสาหะอยู พึงปดกวาดเสีย 
 เมื่อปดกวาดวิหาร พึงขนบาตรจีวรออกกอนแลววางไว ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พึงขนผาปูนั่ง 
 และผาปูนอน ฟูก หมอน ออกวางไว ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง 
      เตียงต่ัง อันเตวาสิกพึงยกตํ่าๆ อยาใหครูดสี อยาใหกระทบกระแทกบานและกรอบประตู 
 ขนออกใหเรียบรอย แลวต้ังไว ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง.  เขียงรองเตียง กระโถน พนักอิง 
 พึงขนออกต้ังไว ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง เคร่ืองปูพ้ืน พึงสังเกตที่ปูไวเดิม แลวขนออกวางไว 
 ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง. 
      ถาในวิหารมีหยากเยือ่ พึงกวาดแตเพดานลงมากอน กรอบหนาตางและมุมหอง 



 พึงเช็ดเสีย ถาฝาเขาทําบริกรรมดวยน้ํามัน หรือพ้ืนเขาทาสีดําขึ้นรา พึงเอาผาเชด็นํ้าบิดแลว 
 เช็ดเสยี ถาพ้ืนเขามิไดทํา พึงเอานํ้าประพรมแลวเช็ดเสีย ระวังอยาใหวิหารฟุงดวยธุลี พึงกวาด 
 หยากเยื่อทิ้งเสยี ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง 
      เคร่ืองลาดพ้ืน พึงผึ่งแดด ชําระ เคาะ ปด แลวขนกลับปูไวตามเดิม เขยีงรองเตียง 
 พึงผึ่งแดด ขัด เช็ด แลวขนกลบัต้ังไวที่เดิม เตียงต่ังพึงผึ่งแดดขัดสี เคาะเสีย ยกตํ่าๆ อยาให 
 ครูดสี กระทบกระแทกบานและกรอบประตู ขนกลับไปใหดีๆ แลวต้ังไวตามเดิม ฟูก หมอน 
 ผาปูนั่ง ผาปูนอน พึงผึ่งแดดทําใหสะอาด ตบเสีย แลวนํากลับวางปูไวตามเดิม กระโถน 
 พนักอิง พึงผึ่งแดด เช็ด ถูเสยี แลวขนกลับต้ังไวตามเดิม 
      พึงเก็บบาตรจีวร เมื่อเก็บบาตร พึงเอามือขางหนึ่งจับบาตร เอามือขางหนึ่งลูบคลํา 
 ใตเตียงหรือใตต่ัง แลวจึงเก็บบาตร แตไมพึงเก็บบาตร บนพ้ืนที่ไมมีสิ่งใดรอง 
      เมื่อเก็บจีวร พึงเอามือขางหนึ่งถือจีวร เอามือขางหนึ่งลบูราวจีวรหรือสายระเดยีงแลว 
 ทําชายไวขางนอก ทําขนดไวขางใน แลวเก็บจีวร. 
      ถาลมเจือดวยผงคลี พัดมาแตทิศตะวันออก พึงปดหนาตางดานตะวันออก ถาพัดมา 
 แตทิศตะวันตก พึงปดหนาตางดานตะวันตก ถาพัดมาแตทิศเหนือ พึงปดหนาตางดานเหนือ 
 ถาพัดมาแตทิศใต พึงปดหนาตางดานใต ถาฤดูหนาวพึงเปดหนาตางกลางวัน ปดกลางคืน 
 ถาฤดูรอน พึงปดหนาตางกลางวัน เปดกลางคืน 
      ถาบริเวณ ซุมน้ํา โรงฉัน โรงไฟ วัจจกุฎี รก พึงปดกวาดเสีย ถาน้ําฉัน น้ําใชไมม ี
 พึงจัดต้ังไว ถานํ้าในหมอชําระไมมี พึงตักน้ํามาไวในหมอชําระ 
      ถาความกระสันบังเกิดแกอาจารย อันเตวาสิกพึงชวยระงบั หรือพึงวานภิกษุอื่นใหชวย 
 ระงับ หรือพึงทําธรรมีกถาแกอาจารยนั้น ถาความรําคาญบังเกิดแกอาจารย อันเตวาสิกพึงชวย 
 บรรเทา หรือพึงวานภิกษุอื่นใหชวยบรรเทา หรือพึงทําธรรมีกถาแกอาจารยนั้น ถาความเห็นผิด 
 บังเกิดแกอาจารย อันเตวาสิกพึงใหสละเสีย หรือพึงวานภิกษุอื่นใหชวย หรือพึงทําธรรมีกถา 
 แกอาจารยนั้น. ถาอาจารยตองอาบัติหนัก ควรปริวาส อันเตวาสิกพึงทําความขวนขวายวา 
 ดวยอุบายอยางไรหนอ สงฆพึงใหปริวาสแกอาจารย ถาอาจารยควรชักเขาหาอาบัติเดิม อันเตวาสิก 
 พึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ สงฆพึงชักอาจารยเขาหาอาบัติเดิม ถาอาจารย 
 ควรมานัต อันเตวาสิกพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ สงฆพึงใหมานัตแก 
 อาจารย ถาอาจารยควรอัพภาน อันเตวาสิกพึงทําความขวนขวายวา ดวยอบุายอยางไรหนอ 
 สงฆพึงอัพภานอาจารย. 
      ถาสงฆปรารถนาจะทํากรรมแกอาจารย คอื ตัชชนียกรรม นิยสกรรม ปพพาชนียกรรม 
 ปฏิสารณียกรรม หรืออุกเขปนียกรรม อันเตวาสิกพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ 
 สงฆไมพึงทํากรรมแกอาจารย หรือสงฆพึงนอมไปเพ่ือกรรมสถานเบา หรืออาจารยนั้นถูกสงฆ 
 ลงตัชชนียกรรม นิยสกรรม ปพพาชนียกรรม ปฏิสารณียกรรม หรืออุกเขปนียกรรมแลว 
 อันเตวาสิกพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ อาจารยพึงประพฤติชอบ พึงหาย 



 เยอหยิ่ง พึงประพฤติแกตัว สงฆพึงระงับกรรมนั้นเสีย. 
      ถาจีวรของอาจารยจะตองซัก อันเตวาสิกพึงซัก หรือพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบาย 
 อยางไรหนอ ใครๆ พึงซักจีวรของอาจารย ถาจีวรของอาจารยจะตองทํา อันเตวาสิกพึงทํา 
 หรือพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ ใครๆ พึงทําจีวรของอาจารย ถาน้ํายอม 
 ของอาจารยจะตองตม อันเตวาสิกพึงตม หรือพึงทําความขวนขวายวา  ดวยอุบายอยางไรหนอ 
 ใครๆ พึงตมน้ํายอมของอาจารย ถาจีวรของอาจารยจะตองยอม อันเตวาสิกพึงยอม หรือพึง 
 ทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ ใครๆ พึงยอมจีวรของอาจารย เมื่อยอมจีวร 
 พึงยอมพลิกกลับไปกลับมาใหดีๆ เมื่อหยาดนํ้ายอมยังหยดไมขาดสาย ไมพึงหลีกไปเสีย. 
      อันเตวาสิกไมบอกอาจารยกอน ไมพึงใหบาตรแกภิกษุบางรูป ไมพึงรับบาตรของภิกษุ 
 บางรูป ไมพึงใหจีวรแกภิกษุบางรูป ไมพึงรับจีวรของภิกษุบางรูป ไมพึงใหบริขารแกภิกษุบางรูป 
 ไมพึงรับบริขารของภิกษุบางรูป ไมพึงปลงผมใหภิกษุบางรูป ไมพึงใหภิกษุบางรูปปลงผมให 
 ไมพึงทําบริกรรมแกภิกษุบางรูป ไมพึงใหภิกษุบางรูปทําบริกรรมให ไมพึงทําความขวนขวาย 
 แกภิกษุบางรูป ไมพึงสั่งใหภิกษุบางรูปทําความขวนขวาย ไมพึงเปนปจฉาสมณะของภิกษุบางรูป 
 ไมพึงพาภิกษุบางรูปไปเปนปจฉาสมณะ ไมพึงนําบิณฑบาตไปใหภิกษุบางรูป ไมพึงใหภิกษุบางรูป 
 นําบิณฑบาตมาให ไมบอกลาอาจารยกอน ไมพึงเขาบาน ไมพึงไปปาชา ไมพึงหลีกไปสูทิศ 
 ถาอาจารยอาพาธ พึงพยาบาล จนตลอดชีวิต พึงรอจนกวาจะหาย. 
                           อาจริยวัตร จบ 
                           ----------- 
                         อันเตวาสิกวัตร 
      [๙๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อาจารยพึงประพฤติชอบในอันเตวาสิก 
      วิธีประพฤติชอบในอันเตวาสิกนั้น ดังตอไปนี้:- 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อาจารยพึงสงเคราะห อนุเคราะหอันเตวาสิก ดวยสอนบาลีและ 
 อรรถกถา ดวยใหโอวาทและอนุศาสน. 
      ถาอาจารยมีบาตร อันเตวาสิกไมมีบาตร อาจารยพึงใหบาตรแกอันเตวาสิก หรือพึงทํา 
 ความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ บาตรพึงบังเกิดแกอันเตวาสิก 
      ถาอาจารยมีจีวร อันเตวาสิกไมมีจีวร อาจารยพึงใหจีวรแกอันเตวาสิก หรือพึงทําความ 
 ขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ จีวรพึงบังเกิดแกอันเตวาสิก 
      ถาอาจารยมีบริขาร อันเตวาสิกไมมีบริขาร อาจารยพึงใหบริขารแกอันเตวาสิก หรือ 
 พึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ บริขารพึงบังเกิดแกอันเตวาสิก. 
      ถาอันเตวาสิกอาพาธ อาจารยลุกแตเชาตรู แลวพึงใหไมชําระฟน ใหน้ําลางหนา 
 ปูอาสนะไว 
      ถายาคูมี พึงลางภาชนะ แลวนํายาคูเขาไปให เมื่ออันเตวาสิกดื่มยาคูแลว พึงใหน้ํา 
 รับภาชนะมา ถือตํ่าๆ อยาใหกระทบกัน ลางใหสะอาดแลวเก็บไว เมื่ออันเตวาสิกลุกแลว 



 พึงเก็บอาสนะ ถาที่นั้นรก พึงกวาดที่นั้นเสีย. 
      ถาอันเตวาสิกประสงคจะเขาบาน พึงใหผานุง พึงรับผานุงผลัดมา พึงใหประคตเอว 
 พึงพับผาสังฆาฏิเปนชั้นให พึงลางบาตรแลวใหพรอมทั้งน้ําดวย พึงปูผาอาสนะที่นั่งฉันไว 
 ดวยกําหนดในใจวา เพียงเวลาเทานี้ อันเตวาสกิจักกลับมา น้ําลางเทา ต่ังรองเทา กระเบ้ือง 
 เช็ดเทา พึงเตรียมต้ังไว พึงลุกขึ้นรับบาตรและจีวร พึงใหผานุงผลัด พึงรับผานุงมา. 
      ถาจีวรชุมเหงื่อ พึงผึ่งแดดไวครูหน่ึง แตไมพึงผึ่งทิ้งไวทีแ่ดด 
      พึงพับจีวร เมื่อพับจีวร พึงพับใหเหลื่อมมุมกัน ๔ นิ้ว ดวยต้ังใจมิใหมีรอยพับ 
 ตรงกลาง พึงทําประคตเอวไวในขนดอันตรวาสก. 
      ถาบิณฑบาตมี และอันเตวาสิกประสงคจะฉัน พึงใหน้ําแลวนําบิณฑบาตเขาไปให 
 พึงถามอันเตวาสิกดวยน้ําฉัน เมื่ออันเตวาสิกฉันแลว พึงใหน้ํา รับบาตรมา ถือตํ่าๆ อยาให 
 กระทบ ลางใหสะอาด เช็ดใหแหง แลวผึ่งไวที่แดดครูหน่ึง แตไมพึงผึ่งทิ้งไวที่แดด 
      พึงเก็บบาตรจีวร เมื่อเก็บบาตร พึงเอามือขางหนึ่งจับบาตร เอามือขางหนึ่งลูบคลําใตเตียง 
 หรือใตต่ัง แลวเก็บบาตร แตไมพึงเก็บบาตรไวบนพ้ืนที่ไมมีสิ่งใดรอง 
      เมื่อเก็บจีวร เอามือขางหนึ่งถือจีวร เอามือขางหนึ่งลูบราวจีวรหรือสายระเดียง แลว 
 ทําชายไวขางนอก ทําขนดไวขางใน แลวจึงเกบ็จีวร 
      เมื่ออันเตวาสิกลุกแลว พึงเก็บอาสนะ เก็บนํ้าลางเทา ต่ังรองเทา กระเบ้ืองเช็ดเทา 
 ถาที่นั้นรก พึงกวาดที่นั้นเสีย. 
      ถาอันเตวาสิกใครจะสรงน้ํา พึงจัดนํ้าสรงให ถาตองการน้ําเย็น พึงจัดนํ้าเย็นให 
 ถาตองการน้ํารอน พึงจัดนํ้ารอนให. 
      ถาอันเตวาสิกประสงคจะเขาเรือนไฟ พึงบดจุณ แชดิน ถือต่ังสําหรับเรือนไฟไป 
 ใหต่ังสําหรับเรือนไฟ แลวรับจีวรมาวางไว ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พึงใหจุณ ใหดิน 
      ถาอุตสาหะอยู พึงเขาเรือนไฟ เมื่อเขาเรือนไฟ พึงเอาดินทาหนา ปดทั้งขางหนา 
 ทั้งขางหลัง แลวเขาเรือนไฟ ไมพึงนั่งเบียดภิกษุผูเถระ ไมพึงหามกันอาสนะภิกษุใหม พึง 
 ทําบริกรรมแกอันเตวาสิกในเรือนไฟ 
      เมื่อออกจากเรือนไฟ พึงถือต่ังสําหรับเรือนไฟ แลวปดทั้งขางหนาทั้งขางหลัง ออกจาก 
 เรือนไฟ 
      พึงทําบริกรรมแกอันเตวาสิกแมในน้ํา อาบเสร็จแลวพึงขึ้นมากอน ทําตัวของตนให 
 แหงน้ํา นุงผาแลวพึงเช็ดนํ้าจากตัวของอันเตวาสิก พึงใหผานุง พึงใหผาสังฆาฏิ พึงถือต่ัง 
 สําหรับเรือนไฟมากอน แลวปูอาสนะไว เตรียมน้ําลางเทา ต่ังรองเทา กระเบ้ืองเช็ดเทาไว 
 พึงถามอันเตวาสิกดวยน้ําฉัน. 
      อันเตวาสิกอยูในวิหารแหงใด ถาวิหารแหงนั้นรก ถาอุตสาหะอยู พึงปดกวาดเสีย 
 เมื่อปดกวาดวิหาร พึงขนบาตรจีวรออกกอน แลววางไว ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พึงขนผาปูนั่ง 
 และผาปูนอน ฟูก หมอน ออกวางไว ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง 



      เตียงต่ังอาจารยพึงยกตํ่าๆ อยาใหครูดสี อยาใหกระทบกระแทกบานและกรอบประตู 
 ขนออกใหเรียบรอย แลวต้ังไว ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง เขียงรองเตียง กระโถน พนักอิง 
 พึงขนออกวางไว ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง เคร่ืองปูพ้ืนพึงสังเกตที่ปูไวเดิม แลวขนออกวางไว ณ ที่ 
 ควรสวนขางหน่ึง. 
      ถาในวิหารมีหยากเยือ่ พึงกวาดแตเพดานลงมากอน กรอบหนาตางและมุมหอง พึง 
 เช็ดเสยี ถาฝาเขาทําบริกรรมดวยน้ํามัน พ้ืนเขาทาสีดําขึ้นรา พึงเอาผาชุบนํ้าบิดแลวเช็ดเสีย 
 ถาพ้ืนเขามิไดทํา พึงเอาน้ําประพรมแลวเช็ดเสีย ระวังอยาใหวิหารฟุงดวยธุลี พึงกวาดหยากเยื่อ 
 ทิ้งเสีย ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง เคร่ืองลาดพ้ืน พึงผึ่งแดด ชําระ เคาะ ปดเสีย ขนกลับปูไวตามเดิม 
 เขียงรองเตียง พึงผึ่งแดด ขัด เช็ด เสีย ขนกลบัต้ังไวที่เดิม เตียงต่ังพึงผึ่งแดด ขัดสี เคาะเสีย 
 ยกตํ่าๆ อยาใหครูดสี อยาใหกระทบกระแทกบานและกรอบประตู ขนกลับไปใหดีๆ แลวต้ังไว 
 ตามเดิม ฟูก หมอน ผาปูนั่ง ผาปูนอน พึงผึ่งแดด ทําใหสะอาด ตบเสีย แลวนํากลับวางปูไว 
 ตามเดิมกระโถน พนักอิง พึงผึ่งแดด เช็ด ถูเสยี แลวขนกลับต้ังไวตามเดิม 
      พึงเก็บบาตรจีวร เมื่อเก็บบาตร พึงเอามือขางหนึ่งจับบาตร เอามือขางหนึ่งลูบคลํา 
 ใตเตียงหรือใตต่ัง แลวจึงเก็บบาตร แตไมพึงวางบาตรบนพ้ืนที่ไมมีสิ่งใดรอง 
      เมื่อเก็บจีวร พึงเอามือขางหนึ่งถือจีวร เอามือขางหนึ่งลบูราวจีวร หรือสายระเดยีงแลว 
 ทําชายไวขางนอก ทําขนดไวขางใน แลวจึงเกบ็จีวร. 
      ถาลมเจือดวยผงคลีพัดมาแตทิศตะวันออก พึงปดหนาตางดานตะวันออก  ถาพัดมา 
 แตทิศตะวันตก พึงปดหนาตางดานตะวันตก  ถาพัดมาแตทิศเหนือ พึงปดหนาตางดานเหนือ 
 ถาพัดมาแตทิศใต พึงปดหนาตางดานใต ถาฤดูหนาวพึงเปดหนาตางกลางวัน ปดกลางคืน 
 ถาฤดูรอน พึงปดหนาตางกลางวัน เปดกลางคืน. 
      ถาบริเวณ ซุมน้ํา โรงฉัน โรงไฟ วัจจกุฎี รก พึงปดกวาดเสีย ถาน้ําฉัน น้ําใช 
 ไมมี พึงจัดต้ังไว ถาน้ําในหมอชําระไมมี พึงตักน้ําไวในหมอชําระ. 
      ถาความกระสันบังเกิดแกอนัเตวาสิก อาจารยพึงชวยระงบั หรือพึงวานภิกษุอื่นใหชวย 
 ระงับ หรือพึงทําธรรมีกถาแกอันเตวาสิกนั้น ถาความรําคาญบังเกิดแกอันเตวาสิก อาจารย 
 พึงบรรเทา หรือพึงวานภิกษุอื่นใหชวยบรรเทา หรือพึงทําธรรมีกถาแกอันเตวาสิกนั้น ถาความ 
 เห็นผิดบังเกิดแกอันเตวาสิก อาจารยพึงใหสละเสีย หรือพึงวานภิกษุอื่นใหชวย หรือพึงทํา 
 ธรรมีกถาแกอันเตวาสิกนั้น. ถาอันเตวาสิกตองอาบัติหนัก ควรปริวาส อาจารยพึงทําความ 
 ขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ สงฆพึงใหปริวาสแกอันเตวาสิก ถาอันเตวาสิกควร 
 ชักเขาหาอาบัติเดิม อาจารยพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ สงฆพึงชักอันเตวาสิก 
 เขาหาอาบัติเดิม ถาอันเตวาสิกควรมานัต อาจารยพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ 
 สงฆพึงใหมานัตแกอันเตวาสิก ถาอันเตวาสิกควรอัพภาน อาจารยพึงทําความขวนขวายวา 
 ดวยอุบายอยางไรหนอ สงฆพึงอัพภานอันเตวาสิก. 
      ถาสงฆปรารถนาจะทํากรรมแกอันเตวาสิก คือ ตัชชนียกรรม นิยสกรรม ปพพาชนียกรรม 



 ปฏิสารณียกรรม หรืออุกเขปนียกรรม อาจารยพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ 
 สงฆไมพึงทํากรรมแกอันเตวาสิก หรือสงฆพึงนอมไปเพ่ือกรรมสถานเบา หรืออันเตวาสิกนั้น 
 ถูกสงฆลงตัชชนียกรรม นิยสกรรม ปพพาชนียกรรม ปฏิสารณียกรรม หรืออุกเขปนียกรรม 
 แลว อาจารยพึงทําความขวนขวายวา ดวยอบุายอยางไรหนอ อันเตวาสิกพึงประพฤติชอบ พึง 
 หายเยอหยิ่ง พึงประพฤติแกตัว สงฆพึงระงับกรรมนั้นเสีย. 
      ถาจีวรของอันเตวาสิกจะตองซัก อาจารยพึงบอกวา เธอพึงซักอยางนี้ หรือพึงทําความ 
 ขวนขวายวา  ดวยอุบายอยางไรหนอ ใครๆ พึงซักจีวรของอันเตวาสิก ถาจีวรของอันเตวาสิก 
 จะตองทํา อาจารยพึงบอกวา เธอพึงทําอยางนี้ หรือพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ 
 ใครๆ พึงทําจีวรของอันเตวาสิก ถาน้ํายอมของอันเตวาสิกจะตองตม อาจารยพึงบอกวา เธอ 
 พึงตมอยางนี้ หรือพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ ใครๆ พึงตมน้ํายอมของ 
 อันเตวาสิก ถาจีวรของอันเตวาสิกจะตองยอม อาจารยพึงบอกวา เธอพึงยอมอยางนี้ หรือพึง 
 ทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ ใครๆ พึงยอมจีวรของอันเตวาสิก เมื่อยอมจีวร 
 พึงยอมพลิกกลับไปกลับมาใหดีๆ เมื่อหยาดนํ้ายอมยังหยดไมขาดสาย ไมพึงหลีกไปเสีย. 
 ถาอันเตวาสิกอาพาธ พึงพยาบาลจนตลอดชีวิต พึงรอจนกวาจะหาย. 
                        อันเตวาสิกวัตร จบ 
                       --------------- 
                        วาดวยการประณาม 
      [๙๕] ก็โดยสมัยนั้นแล อันเตวาสิกทั้งหลายไมประพฤติชอบในอาจารยทัง้หลาย. ภิกษุ 
 ทั้งหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 อันเตวาสิกจะไมประพฤติชอบในอาจารยไมได รูปใดไมประพฤติชอบ ตองอาบัติทุกกฏ. 
      พวกอันเตวาสิกยังไมประพฤติชอบตามเดิม. ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเร่ืองน้ันแดพระผูม ี
 พระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหประณามอันเตวาสิกผูไม 
 ประพฤติชอบ. 
                           วิธีประณาม 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อาจารยพึงประณามอนัเตวาสิกอยางนี้วา ฉันประณามเธอ เธออยาง 
 เขามา ณ ที่นี้ เธอจงขนบาตรจีวรของเธอออกไปเสีย หรือพึงประณามวา เธอไมตองอุปฐากฉัน 
 ดังนี้ ก็ได อาจารยยอมยังอันเตวาสิกใหรูดวยกายก็ได ใหรูดวยวาจาก็ได ใหรูดวยทั้งกายและ 
 วาจาก็ได อันเตวาสิกชื่อวาเปนอันถูกประณามแลว ถามิใหรูดวยกาย มิใหรูดวยวาจา มิใหรู 
 ดวยทั้งกายและวาจา อันเตวาสิกไมชื่อวาถูกประณาม. 
      สมัยตอมา พวกอันเตวาสิกถูกประณามแลว ไมขอใหอาจารยอดโทษ. ภิกษุทั้งหลาย 
 จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมพีระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต 
 ใหอันเตวาสิกขอใหอาจารยอดโทษ. พวกอันเตวาสิกไมยอมขอใหอาจารยอดโทษอยางเดิม. ภิกษุ 
 ทั้งหลายจึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย 



 อันเตวาสิกถูกประณามแลว จะไมขอใหอาจารยอดโทษไมได รูปใดไมขอใหอาจารยอดโทษ 
 ตองอาบัติทุกกฏ. 
      สมัยตอมา อาจารยทั้งหลายอันเหลาอันเตวาสิกขอใหอดโทษอยู ก็ไมยอมอดโทษ. 
 ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 เราอนุญาตใหอาจารยอดโทษ. 
      อาจารยทั้งหลายยังไมยอมอดโทษอยางเดิม. พวกอันเตวาสิกหลีกไปเสยีบาง สึกเสียบาง 
 ไปเขารีดเดยีรถียเสียบาง. ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาค 
 ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย อาจารยอันพวกอันเตวาสิกขอใหอดโทษอยู จะไมยอมอดโทษไมได 
 รูปใดไมยอมอดโทษ ตองอาบัติทุกกฏ. 
      สมัยตอมา อาจารยทั้งหลายประณามอันเตวาสิกผูประพฤติชอบ ไมประณามอันเตวาสกิ 
 ผูประพฤติมิชอบ. ภิกษุทั้งหลาย กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมพีระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสวา 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันเตวาสิกผูประพฤติชอบ อาจารยไมพึงประณาม รูปใดประณาม ตอง 
 อาบัติทุกกฏ. แตอันเตวาสิกผูประพฤติมิชอบ อาจารยจะไมประณามไมได รูปใดไมประณาม 
 ตองอาบัติทุกกฏ. 
                       องคแหงการประณาม 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อาจารยพึงประณามอันเตวาสิกผูประกอบดวยองค ๕ คือ 
         ๑. หาความรักใครอยางยิง่ในอาจารยมิได 
         ๒. หาความเลื่อมใสอยางยิ่งมิได 
         ๓. หาความละอายอยางยิ่งมิได 
         ๔. หาความเคารพอยางยิ่งมิได และ 
         ๕. หาความหวังดีตออยางยิ่งมิได 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อาจารยพึงประณามอันเตวาสิกผูประกอบดวยองค ๕ นี้แล. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อาจารยไมพึงประณามอันเตวาสิก ผูประกอบดวยองค ๕ คือ 
         ๑. มีความรักใครอยางยิ่งในอาจารย 
         ๒. มีความเลื่อมใสอยางยิ่ง 
         ๓. มีความละอายอยางยิง่ 
         ๔. มีความเคารพอยางยิง่ และ 
         ๕. มีความหวังดีตออยางยิ่ง 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อาจารยไมพึงประณามอันเตวาสิก ผูประกอบดวยองค ๕ นี้แล. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันเตวาสิกผูประกอบดวยองค ๕ ควรประณาม คือ 
         ๑. หาความรักใครอยางยิง่ในอาจารยมิได 
         ๒. หาความเลื่อมใสอยางยิ่งมิได 
         ๓. หาความละอายอยางยิ่งมิได 



         ๔. หาความเคารพอยางยิ่งมิได และ 
         ๕. หาความหวังดีตออยางยิ่งมิได 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันเตวาสิกผูประกอบดวยองค ๕ นี้แล ควรประณาม. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันเตวาสิกผูประกอบดวยองค ๕ ไมควรประณาม คือ 
         ๑. มีความรักใครอยางยิ่งในอาจารย 
         ๒. มีความเลื่อมใสอยางยิ่ง 
         ๓. มีความละอายอยางยิง่ 
         ๔. มีความเคารพอยางยิง่ และ 
         ๕. มีความหวังดีตออยางยิ่ง 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันเตวาสิกผูประกอบดวยองค ๕ นี้แล ไมควรประณาม. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันเตวาสิกผูประกอบดวยองค ๕ อาจารยเมื่อไมประณาม มีโทษ 
 เมื่อประณาม ไมมีโทษ คือ 
         ๑. หาความรักใครอยางยิง่ในอาจารยมิได 
         ๒. หาความเลื่อมใสอยางยิ่งมิได 
         ๓. หาความละอายอยางยิ่งมิได 
         ๔. หาความเคารพอยางยิ่งมิได และ 
         ๕. หาความหวังดีตออยางยิ่งมิได 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันเตวาสิกผูประกอบดวยองค ๕ นี้แล อาจารยเมื่อไมประณาม ม ี
 โทษ เมื่อประณาม ไมมีโทษ. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันเตวาสิกผูประกอบดวยองค ๕ อาจารยเมื่อประณามมีโทษ เมื่อไม 
 ประณาม ไมมโีทษ คือ 
         ๑. มีความรักใครอยางยิ่งในอาจารย 
         ๒. มีความเลื่อมใสอยางยิ่ง 
         ๓. มีความละอายอยางยิง่ 
         ๔. มีความเคารพอยางยิง่ และ 
         ๕. มีความหวังดีตออยางยิ่ง 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันเตวาสิกผูประกอบดวยองค ๕ นี้แล อาจารยเมื่อประณาม มีโทษ 
 เมื่อไมประณาม ไมมีโทษ. 
                          การใหนิสสัย 
      [๙๖] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายคิดวา เรามีพรรษาได ๑๐ แลว เรามีพรรษาได 
 ๑๐ แลว ดังนี้ แตยังเปนผูเขลา ไมเฉยีบแหลม ยอมใหนิสสัย ปรากฏวาพวกอาจารยเปน 
 ผูเขลา พวกอันเตวาสิกเปนผูฉลาด ปรากฏวาพวกอาจารยเปนผูไมเฉียบแหลม พวกอันเตวาสิก 
 เปนผูเฉียบแหลม ปรากฏวาพวกอาจารยเปนผูไดยนิไดฟงนอย พวกอันเตวาสิกเปนผูไดยนิ 



 ไดฟงมาก ปรากฏวาพวกอาจารยเปนผูมีปญญาทราม พวกอันเตวาสิกเปนผูมีปญญา. 
      บรรดาภิกษุที่เปนผูมกันอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุทั้งหลาย 
 จึงไดอางวา เรามีพรรษาได ๑๐ แลว เรามีพรรษาได ๑๐ แลว ดังนี้ แตยังเปนผูเขลา ไม 
 เฉียบแหลม ใหนิสสัย ปรากฏวาพวกอาจารยเปนผูเขลา พวกอันเตวาสิกเปนผูฉลาด ปรากฏวา 
 พวกอาจารยเปนผูไมเฉียบแหลม พวกอันเตวาสิกเปนผูเฉยีบแหลม ปรากฏวาพวกอาจารยเปน 
 ผูไดยินไดฟงนอย พวกอันเตวาสิกเปนผูไดยนิไดฟงมาก  ปรากฏวาพวกอาจารยเปนผูมีปญญาทราม 
 พวกอันเตวาสิกเปนผูมีปญญา แลวกราบทูลเร่ืองนั้น แดพระผูมีพระภาค. 
                          ทรงสอบถาม 
      พระผูมีพระภาคทรงสอบถามวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววาภิกษุทั้งหลายอางวา เราม ี
 พรรษาได ๑๐ แลว เรามีพรรษาได ๑๐ แลว ดังนี้ แตยังเปนผูเขลา ไมเฉียบแหลม ใหนิสสัย 
 ปรากฏวาพวกอาจารยเปนผูเขลา ... พวกอันเตวาสิก เปนผูมีปญญา จริงหรือ? 
      ภิกษุทั้งหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา. 
                           ทรงติเตียน 
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียน ...  คร้ันแลวทรงทําธรรมีกถารับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูเขลา ไมเฉยีบแหลม ไมพึงใหนิสสัย รูปใดให ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ มีพรรษาได ๑๐ หรือมีพรรษา 
 เกิน ๑๐ ใหนิสสัย. 
                  นิสสัยระงับจากอปุชฌายและอาจารย 
      [๙๗] ก็โดยสมัยนั้นแล เมือ่อาจารยและอุปชฌายหลีกไปเสียก็ดี สึกเสียกด็ี ถึง 
 มรณภาพก็ดี ไปเขารีดเดยีรถียก็ดี ภิกษุทั้งหลายไมรูวานิสสยัระงับ. พวกเธอจึงกราบทูลเร่ืองนั้น 
 แดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิสสัยระงับจากอุปชฌายะ ๕ อยาง 
 ดังนี้ คือ 
         ๑. อุปชฌายะหลีกไป 
         ๒. สึกเสีย 
         ๓. ถึงมรณภาพ 
         ๔. ไปเขารีดเดียรถีย และ 
         ๕. สั่งบังคับ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิสสัยระงับจากอุปชฌายะ ๕ อยางนี้แล. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิสสัยระงับจากอาจารย ๖ อยาง ดังนี้ คือ 
         ๑. อาจารยหลีกไป 
         ๒. สึกเสีย 
         ๓. ถึงมรณภาพ 
         ๔. ไปเขารีดเดียรถีย 



         ๕. สั่งบังคับ และ 
         ๖. ไปรวมเขากับอุปชฌายะ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิสสัยระงับจากอาจารย ๖ อยางนี้แล. 
                         การใหนิสสัย จบ. 
                         ------------- 
                องค ๕ แหงภิกษุผูใหอุปสมบท ๑๖ หมวด 
                           กัณหปกษ ๑ 
      [๙๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ ไมพึงใหอุปสมบท ไมพึงใหนิสสัย 
 ไมพึงใหสามเณรอุปฏฐาก คือ 
         ๑. ไมประกอบดวยกองศีล อันเปนของพระอเสขะ 
         ๒. ไมประกอบดวยกองสมาธิ อันเปนของพระอเสขะ 
         ๓. ไมประกอบดวยกองปญญา อันเปนของพระอเสขะ 
         ๔. ไมประกอบดวยกองวิมุติ อันเปนของพระอเสขะ และ 
         ๕. ไมประกอบดวยกองวิมุตติญาณทัสสนะ อันเปนของพระอเสขะ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ นี้แล ไมพึงใหอุปสมบท ไมพึงใหนิสสัย 
 ไมพึงใหสามเณรอุปฏฐาก. 
                           ศุกลปกษ ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ พึงใหอุปสมบท พึงใหนิสสัย พึงให 
 สามเณรอุปฏฐาก คือ 
         ๑. ประกอบดวยกองศีล อนัเปนของพระอเสขะ 
         ๒. ประกอบดวยกองสมาธิ อันเปนของพระอเสขะ 
         ๓. ประกอบดวยกองปญญา อันเปนของพระอเสขะ 
         ๔. ประกอบดวยกองวิมติุ อันเปนของพระอเสขะ และ 
         ๕. ประกอบดวยกองวิมตุติญาณทัสสนะ อันเปนของพระอเสขะ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ นี้แล พึงใหอุปสมบท พึงใหนิสสัย 
 พึงใหสามเณรอุปฏฐาก. 
                           กัณหปกษ ๒ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ แมอื่นอีก ไมพึงใหอุปสมบท ไมพึงให 
 นิสสัย ไมพึงใหสามเณรอุปฏฐาก คือ 
         ๑. ตนเองไมประกอบดวยกองศีล อันเปนของพระอเสขะ และไมชักชวนผูอื่น 
 ในกองศีล อันเปนของพระอเสขะ 
         ๒. ตนเองไมประกอบดวยกองสมาธิ อนัเปนของพระอเสขะ และไมชักชวนผูอื่น 
 ในกองสมาธิ อนัเปนของพระอเสขะ 



         ๓. ตนเองไมประกอบดวยกองปญญา อันเปนของพระอเสขะ และไมชักชวนผูอื่น 
 ในกองปญญา อันเปนของพระอเสขะ 
         ๔. ตนเองไมประกอบดวยกองวิมุติ อันเปนของพระอเสขะ และไมชักชวนผูอื่น 
 ในกองวิมุติ อันเปนของพระอเสขะ และ 
         ๕. ตนเองไมประกอบดวยกองวิมุตติญาณทัสสนะ อันเปนของพระอเสขะ และ 
 ไมชักชวนผูอืน่ในกองวิมุตติญาณทัสสนะ อนัเปนของพระอเสขะ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ นี้แล ไมพึงใหอุปสมบท ไมพึงใหนิสสัย 
 ไมพึงใหสามเณรอุปฏฐาก. 
                           ศุกลปกษ ๒ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ พึงใหอุปสมบท พึงใหนิสสัย พึงให 
 สามเณรอุปฏฐาก คือ 
         ๑. ตนเองประกอบดวยกองศีล อันเปนของพระอเสขะ และชักชวนผูอืน่ในกองศีล 
 อันเปนของพระอเสขะ 
         ๒. ตนเองประกอบดวยกองสมาธิ อันเปนของพระอเสขะ และชกัชวนผูอื่นใน 
 กองสมาธิ อันเปนของพระอเสขะ 
         ๓. ตนเองประกอบดวยกองปญญา อันเปนของพระอเสขะ และชกัชวนผูอื่นใน 
 กองปญญา อันเปนของพระอเสขะ 
         ๔. ตนเองประกอบดวยกองวิมุติ อันเปนของพระอเสขะ และชักชวนผูอืน่ในกอง 
 วิมุติ อันเปนของพระอเสขะ และ 
         ๕. ตนเองประกอบดวยกองวิมุตติญาณทัสสนะ อันเปนของพระอเสขะ และชกัชวน 
 ผูอื่นในกองวิมตุติญาณทัสสนะ อันเปนของพระอเสขะ 
   ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ นี้แล พึงใหอุปสมบท พึงใหนิสสัย 
 พึงใหสามเณรอุปฏฐาก. 
                           กัณหปกษ ๓ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ แมอื่นอีก ไมพึงใหอุปสมบท ไมพึงให 
 นิสสัย ไมพึงใหสามเณรอุปฏฐาก คือ 
          ๑. เปนผูไมมีศรัทธา 
          ๒. เปนผูไมมีหิริ 
          ๓. เปนผูไมมีโอตตัปปะ 
          ๔. เปนผูเกียจคราน และ 
          ๕. เปนผูมีสติฟนเฟอน 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ นี้แล ไมพึงใหอุปสมบท ไมพึงใหนิสสัย 
 ไมพึงใหสามเณรอุปฏฐาก. 



                           ศุกลปกษ ๓ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ พึงใหอุปสมบท พึงใหนิสสัย พึงให 
 สามเณรอุปฏฐาก คือ 
         ๑. เปนผูมีศรัทธา 
         ๒. เปนผูมีหิริ 
         ๓. เปนผูมีโอตตัปปะ 
         ๔. เปนผูปรารภความเพียร และ 
         ๕. เปนผูมีสติต้ังมั่น 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๔ นี้แล พึงใหอุปสมบท พึงใหนิสสัย 
 พึงใหสามเณรอุปฏฐาก. 
                           กัณหปกษ ๔ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ แมอื่นอีก ไมพึงใหอุปสมบท ไมพึงให 
 นิสสัย ไมพึงใหสามเณรอุปฏฐาก คือ 
          ๑. เปนผูวิบัติดวยศีล ในอธิศีล 
          ๒. เปนผูวิบัติดวยอาจาระ ในอัธยาจาร 
          ๓. เปนผูวิบัติดวยทิฏฐิ ในทิฏฐิยิ่ง 
          ๔. เปนผูไดยินไดฟงนอย และ 
          ๕. เปนผูมีปญญาทราม 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ นี้แล ไมพึงใหอุปสมบท ไมพึงใหนิสสัย 
 ไมพึงใหสามเณรอุปฏฐาก. 
                           ศุกลปกษ ๔ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ พึงใหอุปสมบท พึงใหนิสสัย พึงให 
 สามเณรอุปฏฐาก คือ 
          ๑. เปนผูไมวิบัติดวยศีล ในอธิศีล 
          ๒. เปนผูไมวิบัติดวยอาจาระ ในอัธยาจาร 
          ๓. เปนผูไมวิบัติดวยทิฏฐิ ในทิฏฐิยิ่ง 
          ๔. เปนผูไดยินไดฟงมาก และ 
          ๕. เปนผูมีปญญา 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ นี้แล พึงใหอุปสมบท พึงใหนิสสัย 
 พึงใหสามเณรอุปฏฐาก. 
                            กัณหปกษ ๕ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ แมอื่นอีก ไมพึงใหอุปสมบท ไมพึงให 
 นิสสัย ไมพึงใหสามเณรอุปฏฐาก คือ 



          ๑. ไมสามารถจะพยาบาลเอง หรือใหผูอื่นพยาบาลอันเตวาสิก หรือสัทธิวิหาริก 
 ผูอาพาธ 
          ๒. ไมสามารถจะระงับเอง หรือหาผูอื่นใหชวยระงับความกระสัน 
          ๓. ไมสามารถจะบรรเทาเอง หรือหาผูอื่นใหชวยบรรเทาความเบ่ือหนายอันเกดิ 
 ขึ้นแลวโดยธรรม 
          ๔. ไมรูจักอาบัติ และ 
          ๕. ไมรูจักวิธีออกจากอาบัติ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ นี้แล ไมพึงใหอุปสมบท ไมพึงใหนิสสัย 
 ไมพึงใหสามเณรอุปฏฐาก. 
                           ศุกลปกษ ๕ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ พึงใหอุปสมบท พึงใหนิสสัย พึงให 
 สามเณรอุปฏฐาก คือ 
           ๑. อาจจะพยาบาลเอง หรือใหผูอื่นพยาบาลอันเตวาสิก หรือสัทธิวิหาริกผูอาพาธ 
           ๒. อาจจะระงับเอง หรือหาผูอื่นใหชวยระงับความกระสัน 
           ๓. อาจจะบรรเทาเอง หรือหาผูอื่นใหชวยบรรเทาความเบ่ือหนาย อันเกิดขึ้นแลว 
 โดยธรรม 
           ๔. รูจักอาบัติ และ 
           ๕. รูจักวิธีออกจากอาบัติ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ นี้แล พึงใหอุปสมบท พึงใหนิสสัย 
 พึงใหสามเณรอุปฏฐาก. 
                           กัณหปกษ ๖ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ แมอื่นอีก ไมพึงใหอุปสมบท ไมพึง 
 ใหนิสสัย ไมพึงใหสามเณรอุปฏฐาก คือ 
          ๑. ไมอาจจะฝกปรืออันเตวาสิกหรือสัทธิวิหาริก ในสิกขาอันเปนอภิสมาจาร 
          ๒. ไมอาจจะแนะนําในสิกขา อันเปนสวนเบ้ืองตนแหงพรหมจรรย 
          ๓. ไมอาจจะแนะนําในธรรมอันยิ่งขึ้นไป 
          ๔. ไมอาจจะแนะนําในวนิัยอันยิ่งขึ้นไป และ 
          ๕. ไมอาจจะเปลื้องความเห็นผิดอันเกดิขึ้นแลวโดยธรรม 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ นี้แล ไมพึงใหอุปสมบท ไมพึงใหนิสสัย 
 ไมพึงใหสามเณรอุปฏฐาก. 
                           ศุกลปกษ ๖ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ พึงใหอุปสมบท พึงใหนิสสัย พึงให 
 สามเณรอุปฏฐาก คือ 



           ๑. อาจจะฝกปรืออันเตวาสิกหรือสัทธิวิหาริก ในสิกขาอันเปนอภิสมาจาร 
           ๒. อาจจะแนะนําในสกิขา อันเปนสวนเบ้ืองตนแหงพรหมจรรย 
           ๓. อาจจะแนะนําในธรรมอันยิ่งขึ้นไป 
           ๔. อาจจะแนะนําในวินยัอันยิ่งขึ้นไป และ 
           ๕. อาจจะเปลื้องความเห็นผิดอันเกดิขึน้แลวโดยธรรม 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ นี้แล พึงใหอุปสมบท พึงใหนิสสัย 
 พึงใหสามเณรอุปฏฐาก. 
                           กัณหปกษ ๗ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ แมอื่นอีก ไมพึงใหอุปสมบท ไมพึง 
 ใหนิสสัย ไมพึงใหสามเณรอุปฏฐาก คือ 
           ๑. ไมรูจักอาบัติ 
           ๒. ไมรูจักอนาบัติ 
           ๓. ไมรูจักอาบัติเบา 
           ๔. ไมรูจักอาบัติหนัก และ 
           ๕. เธอจําปาติโมกขทั้งสองไมไดดีโดยพิสดาร จําแนกไมไดดวยดี ไมคลองแคลวด ี
 วินิจฉัยไมเรียบรอย โดยสุตตะ โดยอนุพยัญชนะ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ นี้แล ไมพึงใหอุปสมบท ไมพึงใหนิสสัย 
 ไมพึงใหสามเณรอุปฏฐาก. 
                           ศุกลปกษ ๗ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบองค ๕ พึงใหอุปสมบท พึงใหนิสสัย พึงใหสามเณร 
 อุปฏฐาก คือ 
           ๑. รูจักอาบัติ 
           ๒. รูจักอนาบัติ 
           ๓. รูจักอาบัติเบา 
           ๔. รูจักอาบัติหนัก และ 
           ๕. เธอจําปาติโมกขทั้งสองไดดีโดยพิสดาร จําแนกดี คลองแคลวดี วนิิจฉัยเรียบรอย 
 โดยสุตตะ โดยอนุพยัญชนะ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ นี้แล พึงใหอุปสมบท พึงใหนิสสัย พึง 
 ใหสามเณรอุปฏฐาก. 
                           กัณหปกษ ๘ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ แมอื่นอีก ไมพึงใหอุปสมบท ไมพึงให 
 นิสสัย ไมพึงใหสามเณรอุปฏฐาก คือ 
           ๑. ไมรูจักอาบัติ 



           ๒. ไมรูจักอนาบัติ 
           ๓. ไมรูจักอาบัติเบา 
           ๔. ไมรูจักอาบัติหนัก และ 
           ๕. มีพรรษาหยอน ๑๐ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ นี้แล ไมพึงใหอุปสมบท ไมพึงใหนิสสัย 
 ไมพึงใหสามเณรอุปฏฐาก. 
                           ศุกลปกษ ๘ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ พึงใหอุปสมบท พึงใหนิสสัย พึงให 
 สามเณรอุปฏฐาก คือ 
           ๑. รูจักอาบัติ 
           ๒. รูจักอนาบัติ 
           ๓. รูจักอาบัติเบา 
           ๔. รูจักอาบัติหนัก และ 
           ๕. มีพรรษาได ๑๐ หรือมีพรรษาเกิน ๑๐ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ นี้แล พึงใหอุปสมบท พึงใหนิสสัย พึง 
 ใหสามเณรอุปฏฐาก. 
              องค ๕ แหงภิกษุผูใหอุปสมบท ๑๖ หมวด จบ. 
                องค ๖ แหงภิกษุผูใหอุปสมบท ๑๖ หมวด 
                           กัณหปกษ ๑ 
      [๙๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๖ ไมพึงใหอุปสมบท ไมพึงใหนิสสัย 
 ไมพึงใหสามเณรอุปฏฐาก คือ 
          ๑. ไมประกอบดวยกองศีล อันเปนของพระอเสขะ 
          ๒. ไมประกอบดวยกองสมาธิ อันเปนของพระอเสขะ 
          ๓. ไมประกอบดวยกองปญญา อันเปนของพระอเสขะ 
          ๔. ไมประกอบดวยกองวิมุติ อันเปนของพระอเสขะ 
          ๕. ไมประกอบดวยกองวิมุตติญาณทัสสนะ อันเปนของพระอเสขะ และ 
          ๖. มีพรรษาหยอน ๑๐ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๖ นี้แล ไมพึงใหอุปสมบท ไมพึงใหนิสสัย 
 ไมพึงใหสามเณรอุปฏฐาก. 
                           ศุกลปกษ ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๖ พึงใหอุปสมบท พึงใหนิสสัย พึงให 
 สามเณรอุปฏฐาก คือ 
          ๑. ประกอบดวยกองศีล อันเปนของพระอเสขะ 



          ๒. ประกอบดวยกองสมาธิ อันเปนของพระอเสขะ 
          ๓. ประกอบดวยกองปญญา อันเปนของพระอเสขะ 
          ๔. ประกอบดวยกองวิมติุ อันเปนของพระอเสขะ 
          ๕. ประกอบดวยกองวิมตุติญาณทัสสนะ อันเปนของพระอเสขะ และ 
          ๖. มีพรรษาได ๑๐ หรือมีพรรษาเกิน ๑๐ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๖ นี้แล พึงใหอุปสมบท พึงใหนิสสัย 
 พึงใหสามเณรอุปฏฐาก. 
                           กัณหปกษ ๒ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๖ แมอื่นอีก ไมพึงใหอุปสมบท ไมพึงให 
 นิสสัย ไมพึงใหสามเณรอุปฏฐาก คือ 
         ๑. ตนเองไมประกอบดวยกองศีล อันเปนของพระอเสขะ และไมชักชวนผูอื่น 
 ในกองศีล อันเปนของพระอเสขะ 
         ๒. ตนเองไมประกอบดวยกองสมาธิ อนัเปนของพระอเสขะ และไมชักชวนผูอื่น 
 ในกองสมาธิ อนัเปนของพระอเสขะ 
         ๓. ตนเองไมประกอบดวยกองปญญา อันเปนของพระอเสขะ และไมชักชวนผูอื่น 
 ในกองปญญา อันเปนของพระอเสขะ 
         ๔. ตนเองไมประกอบดวยกองวิมุติ อันเปนของพระอเสขะ และไมชักชวนผูอื่น 
 ในกองวิมุติ อันเปนของพระอเสขะ 
         ๕. ตนเองไมประกอบดวยกองวิมุตติญาณทัสสนะ อันเปนของพระอเสขะ และไม 
 ชักชวนผูอื่นในกองวิมุตติญาณทัสสนะ อันเปนของพระอเสขะ และ 
         ๖. มีพรรษาหยอน ๑๐ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๖ นี้แล ไมพึงใหอุปสมบท ไมพึงใหนิสสัย 
 ไมพึงใหสามเณรอุปฏฐาก. 
                           ศุกลปกษ ๒ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๖ พึงใหอุปสมบท พึงใหนิสสัย พึงให 
 สามเณรอุปฏฐาก คือ 
         ๑. ตนเองประกอบดวยกองศีล อันเปนของพระอเสขะ และชักชวนผูอืน่ในกองศีล 
 อันเปนของพระอเสขะ 
         ๒. ตนเองประกอบดวยกองสมาธิ อันเปนของพระอเสขะ และชกัชวนผูอื่น 
 ในกองสมาธิ อนัเปนของพระอเสขะ 
         ๓. ตนเองประกอบดวยกองปญญา อันเปนของพระอเสขะ และชกัชวนผูอื่น 
 ในกองปญญา อันเปนของพระอเสขะ 
         ๔. ตนเองประกอบดวยกองวิมุติ อันเปนของพระอเสขะ และชักชวนผูอืน่ใน 



 กองวิมุติ อันเปนของพระอเสขะ 
         ๕. ตนเองประกอบดวยกองวิมุตติญาณทัสสนะ อันเปนของพระอเสขะ และชกัชวน 
 ผูอื่นในกองวิมตุติญาณทัสสนะ อันเปนของพระอเสขะ และ 
         ๖. มีพรรษาได ๑๐ หรือมีพรรษาเกิน ๑๐ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๖ นี้แล พึงใหอุปสมบท พึงใหนิสสัย 
 พึงใหสามเณรอุปฏฐาก. 
                           กัณหปกษ ๓ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๖ แมอื่นอีก ไมพึงใหอุปสมบท ไมพึง 
 ใหนิสสัย ไมพึงใหสามเณรอุปฏฐาก คือ 
          ๑. เปนผูไมมีศรัทธา 
          ๒. เปนผูไมมีหิริ 
          ๓. เปนผูไมมีโอตตัปปะ 
          ๔. เปนผูเกียจคราน 
          ๕. เปนผูมีสติฟนเฟอน และ 
          ๖. เปนผูมีพรรษาหยอน ๑๐ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๖ นี้แล ไมพึงใหอุปสมบท ไมพึงใหนิสสัย 
 ไมพึงใหสามเณรอุปฏฐาก. 
                           ศุกลปกษ ๓ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๖ พึงใหอุปสมบท พึงใหนิสสัย พึงให 
 สามเณรอุปฏฐาก คือ 
          ๑. เปนผูมีศรัทธา 
          ๒. เปนผูมีหิริ 
          ๓. เปนผูมีโอตตัปปะ 
          ๔. เปนผูปรารภความเพียร 
          ๕. เปนผูมีสติต้ังมั่น และ 
          ๖. เปนผูมีพรรษาได ๑๐ หรือมีพรรษาเกิน ๑๐ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๖ นี้แล พึงใหอุปสมบท พึงใหนิสสัย พึง 
 ใหสามเณรอุปฏฐาก. 
                           กัณหปกษ ๔ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๖ แมอื่นอีก ไมพึงใหอุปสมบท ไมพึงให 
 นิสสัย ไมพึงใหสามเณรอุปฏฐาก คือ 
          ๑. เปนผูวิบัติดวยศีล ในอธิศีล 
          ๒. เปนผูวิบัติดวยอาจาระ ในอัธยาจาร 



          ๓. เปนผูวิบัติดวยทิฏฐิ ในทิฏฐิยิ่ง 
          ๔. เปนผูไดยินไดฟงนอย 
          ๕. เปนผูมีปญญาทราม และ 
          ๖. เปนผูมีพรรษาหยอน ๑๐ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๖ นี้แล ไมพึงใหอุปสมบท ไมพึงใหนิสสัย 
 ไมพึงใหสามเณรอุปฏฐาก. 
                           ศุกลปกษ ๔ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๖ พึงใหอุปสมบท พึงใหนิสสัย พึงให 
 สามเณรอุปฏฐาก คือ 
          ๑. เปนผูไมมีวิบัติดวยศีล ในอธิศีล 
          ๒. เปนผูไมวิบัติดวยอาจาระ ในอัธยาจาร 
          ๓. เปนผูไมวิบัติดวยทิฏฐิ ในทิฏฐิยิ่ง 
          ๔. เปนผูไดยินไดฟงมาก 
          ๕. เปนผูมีปญญา และ 
          ๖. เปนผูมีพรรษาได ๑๐ หรือมีพรรษาเกิน ๑๐ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๖ นี้แล พึงใหอุปสมบท พึงใหนิสสัย พึงให 
 สามเณรอุปฏฐาก. 
                           กัณหปกษ ๕ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๖ แมอื่นอีก ไมพึงใหอุปสมบท ไมพึงให 
 นิสสัย ไมพึงใหสามเณรอุปฏฐาก คือ 
          ๑. ไมสามารถจะพยาบาลเอง หรือใหผูอื่นพยาบาลอันเตวาสิก หรือสัทธิวิหาริก 
 ผูอาพาธ 
          ๒. ไมสามารถจะระงับเอง หรือหาผูอื่นใหชวยระงับความกระสัน 
          ๓. ไมสามารถจะบรรเทาเอง หรือหาผูอื่นใหชวยบรรเทาความเบ่ือหนายอันเกดิขึ้น 
 แลวโดยธรรม 
          ๔. ไมรูจักอาบัติ 
          ๕. ไมรูจักวิธีออกจากอาบัติ และ 
          ๖. มีพรรษาหยอน ๑๐ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวย ๖ นี้แล ไมพึงใหอุปสมบท ไมพึงใหนิสสัย 
 ไมพึงใหสามเณรอุปฏฐาก. 
                           ศุกลปกษ ๕ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๖ พึงใหอุปสมบท พึงใหนิสสัย พึงให 
 สามเณรอุปฏฐาก คือ 



          ๑. อาจพยาบาลเอง หรือใหผูอื่นพยาบาล อันเตวาสิกหรือสัทธิวิหาริก ผูอาพาธ 
          ๒. อาจระงับเอง หรือหาผูอื่นใหชวยระงับความกระสัน 
          ๓. อาจบรรเทาเอง หรือหาผูอื่นใหชวยบรรเทาความเบ่ือหนายอันเกดิขึ้นแลวโดย 
 ธรรม 
          ๔. รูจักอาบัติ 
          ๕. รูจักวิธีออกจากอาบัติ และ 
          ๖. มีพรรษาได ๑๐ หรือมีพรรษาเกิน ๑๐ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๖ นี้แล พึงใหอุปสมบท พึงใหนิสสัย 
 พึงใหสามเณรอุปฏฐาก. 
                           กัณหปกษ ๖ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๖ แมอื่นอีก ไมพึงใหอุปสมบท ไมพึงให 
 นิสสัย ไมพึงใหสามเณรอุปฏฐาก คือ 
          ๑. ไมอาจฝกปรืออันเตวาสิกหรือสัทธิวิหาริก ในสิกขาอันเปนอภิสมาจาร 
          ๒. ไมอาจแนะนําในสิกขา อันเปนสวนเบ้ืองตนแหงพรหมจรรย 
          ๓. ไมอาจแนะนําในธรรมอันยิ่งขึ้นไป 
          ๔. ไมอาจแนะนําในวินยัอันยิ่งขึ้นไป 
          ๕. ไมอาจเปลื้องความเห็นผิดอันเกดิขึน้แลวโดยธรรม และ 
          ๖. มีพรรษาหยอน ๑๐ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๖ นี้แล ไมพึงใหอุปสมบท ไมพึงใหนิสสัย 
 ไมพึงใหสามเณรอุปฏฐาก. 
                           ศุกลปกษ ๖ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๖ พึงใหอุปสมบท พึงใหนิสสัย พึงให 
 สามเณรอุปฏฐาก คือ 
          ๑. อาจฝกปรืออันเตวาสิกหรือสัทธิวิหาริก ในสิกขาอันเปนอภิสมาจาร 
          ๒. อาจแนะนําในสิกขา อันเปนสวนเบ้ืองตนแหงพรหมจรรย 
          ๓. อาจแนะนําในธรรมอันยิ่งขึ้นไป 
          ๔. อาจแนะนําในวินัยอนัยิ่งขึ้นไป 
          ๕. อาจเปลื้องความเห็นผิดอันเกิดขึ้นแลวโดยธรรม และ 
          ๖. มีพรรษาได ๑๐ หรือมีพรรษาเกิน ๑๐ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๖ นี้แล พึงใหอุปสมบท พึงใหนิสสัย พึง 
 ใหสามเณรอุปฏฐาก. 
                           กัณหปกษ ๗ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๖ แมอื่นอีก ไมพึงใหอุปสมบท ไมพึงให 



 นิสสัย ไมพึงใหสามเณรอุปฏฐาก คือ 
          ๑. ไมรูจักอาบัติ 
          ๒. ไมรูจักอนาบัติ 
          ๓. ไมรูจักอาบัติเบา 
          ๔. ไมรูจักอาบัติหนัก 
          ๕. เธอจําปาติโมกขทั้งสองไมไดดีโดยพิสดาร จําแนกไมไดดวยดี ไมคลองแคลวด ี
 วินิจฉัยไมเรียบรอย โดยสุตตะ โดยอนุพยัญชนะ และ 
          ๖. มีพรรษาหยอน ๑๐ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๖ นี้แล ไมพึงใหอุปสมบท ไมพึงใหนิสสัย 
 ไมพึงใหสามเณรอุปฏฐาก. 
                           ศุกลปกษ ๗ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๖ พึงใหอุปสมบท พึงใหนิสสัย พึงให 
 สามเณรอุปฏฐาก คือ 
          ๑. รูจักอาบัติ 
          ๒. รูจักอนาบัติ 
          ๓. รูจักอาบัติเบา 
          ๔. รูจักอาบัติหนัก 
          ๕. เธอจําปาติโมกขทั้งสองไดดี โดยพิสดาร จําแนกไดดี คลองแคลวด ีวินิจฉัย 
 เรียบรอย โดยสุตตะ โดยอนพุยัญชนะ และ 
          ๖. มีพรรษาได ๑๐ หรือพรรษาเกิน ๑๐ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๖ นี้แล พึงใหอุปสมบท พึงใหนิสสัย พึง 
 ใหสามเณรอุปฏฐาก. 
      องค ๖ แหงภิกษุผูใหอุปสมบท ๑๖ หมวด ๑- จบ 
 @๑ ตามบาลีนับได ๑๔ หมวด 
                          ติตถิยปริวาส 
      [๑๐๐] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุผูเคยเปนอญัญเดียรถีย อันพระอุปชฌายะวากลาวอยู 
 โดยชอบธรรม ไดยกวาทะของอุปชฌายะเสีย แลวเขาไปสูลทัธิเดยีรถียนั้นดังเดิม. เธอกลบัมา 
 ขออุปสมบทตอภิกษุทั้งหลายอีก. ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเร่ืองน้ันแดพระผูมีพระภาค. พระผู 
 มีพระภาคตรัสวา 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุที่เคยเปนอัญญเดยีรถีย อันพระอุปชฌายะวากลาวอยูโดย 
 ชอบธรรม ไดยกวาทะของอปุชฌายะเสีย แลวเขาไปสูลทัธเิดียรถียนั้นดังเดิม มาแลว ไมพึง 
 อุปสมบทให แมผูอื่นทีเ่คยเปนอัญญเดียรถีย หวังบรรพชาอุปสมบทในพระธรรมวินัยนี้ พึงให 
 ปริวาส ๔ เดือนแกเธอ. 



      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลสงฆพึงใหติดถิยปริวาสอยางนี้:- 
                        วิธีใหติตถิยปริวาส 
      ชั้นตนพึงใหกุลบุตรที่เคยเปนอัญญเดียรถียปลงผมและหนวด ใหครองผากาสายะ 
 ใหหมผาเฉวียงบา ใหกราบเทาภิกษุทั้งหลาย แลวน่ังกระหยง ใหประคองอัญชลีสั่งวา จงวา 
 อยางนี้ แลวใหวาสรณคมน ดังนี้:- 
                          ไตรสรณคมน 
           พุทฺธํ สรณํ คจฺฉาม ิ
           ขาพเจาถึงพระพุทธเจา เปนที่พ่ึง 
           ธมฺมํ สรณํ คจฺฉาม ิ
           ขาพเจาถึงพระธรรม เปนที่พ่ึง 
           สงฺฆํ สรณํ คจฺฉาม ิ
           ขาพเจาถึงพระสงฆ เปนที่พ่ึง 
           ทุติยมฺป พุทฺธํ สรณํ คจฺฉาม ิ
           ขาพเจาถึงพระพุทธเจา เปนที่พ่ึง แมคร้ังที่สอง 
           ทุติยมฺป ธมฺมํ สรณํ คจฺฉาม ิ
           ขาพเจาถึงพระธรรม เปนที่พ่ึง แมคร้ังที่สอง 
           ทุติยมฺป สงฺฆํ สรณํ คจฺฉาม ิ
           ขาพเจาถึงพระสงฆ เปนที่พ่ึง แมคร้ังที่สอง 
           ตติยมฺป พุทฺธํ สรณํ คจฺฉาม ิ
           ขาพเจาถึงพระพุทธเจา เปนที่พ่ึง แมคร้ังที่สาม 
           ตติยมฺป ธมฺมํ สรณํ คจฺฉาม ิ
           ขาพเจาถึงพระธรรม เปนที่พ่ึง แมคร้ังที่สาม 
           ตติยมฺป สงฺฆํ สรณํ คจฺฉาม ิ
           ขาพเจาถึงพระสงฆ เปนที่พ่ึง แมคร้ังที่สาม 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย กุลบุตรที่เคยเปนอัญญเดียรถียนั้น พึงเขาไปหาสงฆ หมผาเฉวียงบา 
 กราบเทาภิกษุทั้งหลาย นั่งกระหยง ประคองอัญชลี แลวกลาวคําขอติตถิยปริวาสอยางนี้ วาดังนี้:- 
                        คําขอติตถิยปริวาส 
      ทานเจาขา ขาพเจาผูมีชือ่นี้ เคยเปนอัญญเดียรถีย หวังอุปสมบทในพระธรรมวินัยนี ้
 ทานเจาขา ขาพเจานั้น ขอปริวาส ๔ เดือนตอสงฆ. 
      พึงขอแมคร้ังที่สอง พึงขอแมคร้ังที่สาม. 
      ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังนี้:- 
                     กรรมวาจาใหติตถิยปริวาส 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ผูมีชื่อนีผู้นี้ เคยเปนอัญญเดียรถีย หวังอุปสมบท 



 ในพระธรรมวินัยนี้ เธอขอปริวาส ๔ เดือนตอสงฆ. ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงที่แลว 
 สงฆพึงใหปริวาส ๔ เดือน แกผูมีชื่อนี้ ผูเคยเปนอัญญเดียรถีย. นี่เปนญัตติ. 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ผูมีชื่อนี้ เคยเปนอัญญเดยีรถีย หวังอุปสมบท 
 ในพระธรรมวินัยนี้ เธอขอปริวาส ๔ เดือนตอสงฆ. สงฆใหปริวาส ๔ เดือนแกผูมีชื่อนี ้
 ผูเคยเปนอัญญเดียรถีย. การใหปริวาส ๔ เดือนแกผูมีชือ่นี้ ผูเคยเปนอัญญเดียรถีย ชอบ 
 แกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด 
      ปริวาส ๔ เดือน สงฆใหแลว แกผูมีชื่อนี้ ผูเคยเปนอัญญเดียรถีย ชอบแกสงฆ 
 เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความน้ีไวดวยอยางนี้. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย กุลบุตรผูเคยเปนอัญญเดียรถีย เปนผูปฏิบัติใหสงฆยินดี อยางนี้ และ 
 เปนผูปฏิบัติมิใหสงฆยินดีอยางนี้. 
                       ขอปฏิบัติที่มิใหสงฆยินด ี
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อยางไรเลา กุลบุตรผูเคยเปนอัญญเดียรถีย ชื่อวาเปนผูปฏิบัติมิให 
 สงฆยินด?ี 
      ๑. ดูกรภิกษุทั้งหลาย กุลบุตรผูเคยเปนอัญญเดียรถียในพระธรรมวินัยนี้ เขาบานเชา 
 เกินไป กลับสายเกินไป แมเชนนี้ ก็ชื่อวา เปนผูปฏิบัติมิใหสงฆยินดี. 
      ๒. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง กุลบุตรผูเคยเปนอญัญเดียรถีย เปนผูมีหญิง 
 แพศยาเปนโคจร มีหญิงหมายเปนโคจร มีสาวเท้ือเปนโคจร มีบัณเฑาะกเปนโคจร หรือมี 
 ภิกษุณีเปนโคจร แมเชนนี้ ก็ชือ่วาเปนผูปฏิบัติมิใหสงฆยินดี. 
      ๓. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง กุลบุตรผูเคยเปนอญัญเดียรถีย เปนผูไมขยัน 
 เกียจครานในการงานใหญนอยของเพ่ือนสพรหมจารีทั้งหลาย ไมประกอบดวยปญญาพิจารณา 
 สอดสอง ในการนั้น ไมอาจทํา ไมอาจจัดการ แมเชนนี้ ก็ชื่อวาเปนผูปฏิบัติมิใหสงฆยินด ี
      ๔. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง กุลบุตรผูเคยเปนอญัญเดียรถีย เปนผูไมสนใจ 
 ในการเรียนบาลี ในการเรียนอรรถกถา ในอธิศีล อธิจิต อธิปญญา แมเชนนี้ ก็ชื่อวาเปนผู 
 ปฏิบัติมิใหสงฆยินดี. 
      ๕. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง กุลบุตรผูเคยเปนอญัญเดียรถีย ตนหลีกมาจาก 
 สํานักเดียรถียแหงครูคนใด เมื่อมีผูกลาวติครูคนน้ัน ติความเห็น ความชอบใจ ความพอใจ 
 และความยึดถือ ของครูคนน้ัน ยังโกรธ ไมพอใจ ไมชอบใจ เมื่อมีผูกลาวติพระพุทธเจา 
 พระธรรม หรือพระสงฆ กลับพอใจ ราเริง ชอบใจ ก็หรือตนหลีกมาจากสาํนักเดยีรถีย 
 แหงครูคนใด เมื่อมีผูกลาวสรรเสริญครูคนน้ัน สรรเสริญความเห็น ความชอบใจ ความพอใจ 
 และความยึดถือ ของครูคนน้ัน ยอมพอใจ ราเริง ชอบใจ เมื่อมีผูกลาวสรรเสริญพระพุทธเจา 
 พระธรรม หรือพระสงฆ กลับโกรธ ไมพอใจ ไมชอบใจ. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอนี้เปนเคร่ืองสอบสวนในขอปฏิบัติที่ไมชวนใหสงฆยินดีแหง 
 กุลบุตรผูเคยเปนเดียรถีย. 



      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อยางนีแ้ล กุลบุตรผูเคยเปนอัญญเดียรถีย ชื่อวาเปนผูปฏิบัติมิให 
 สงฆยินดี. กุลบุตรผูเคยเปนอญัญเดียรถีย ปฏิบัติมิใหสงฆยินดีเชนนี้แล มาแลว ไมพึง 
 อุปสมบทให. 
                       ขอปฏิบัติที่ใหสงฆยินด ี
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อยางไรเลา กุลบุตรผูเคยเปนอัญญเดียรถีย เปนผูปฏิบัติใหสงฆยินดี? 
      ๑. ดูกรภิกษุทั้งหลาย  กุลบุตรผูเคยเปนอญัญเดียรถียในพระธรรมวินัยนี้ เขาบาน 
 ไมเชาเกินไป กลับไมสายเกนิไป แมเชนนี้ ก็ชือ่วาเปนผูปฏิบัติใหสงฆยินดี. 
      ๒. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง กุลบุตรผูเคยเปนอญัญเดียรถีย ไมเปนผูม ี
 หญิงแพศยาเปนโคจร ไมมีหญิงหมายเปนโคจร ไมมีสาวเทื้อเปนโคจร ไมมีบัณเฑาะกเปนโคจร 
 ไมมีภิกษุณีเปนโคจร แมเชนนี้ ก็ชื่อวาเปนผูปฏิบัติใหสงฆยินดี. 
      ๓. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง กุลบุตรผูเคยเปนอญัญเดียรถีย เปนผูขยัน 
 ไมเกียจครานในการงานใหญนอยของเพ่ือนสพรหมจารีทั้งหลาย ประกอบดวยปญญาพิจารณา 
 สอดสองในการนั้น อาจทําได อาจจัดการได แมเชนนี้ ก็ชื่อวาเปนผูปฏิบัติใหสงฆยินด ี
      ๔. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง กุลบุตรผูเคยเปนอญัญเดียรถีย เปนผูสนใจ 
 ในการเรียนบาลี ในการเรียนอรรถกถา ในอธิศีล อธิจิต อธิปญญา แมเชนนี้ ก็ชื่อวา 
 เปนผูปฏิบัติใหสงฆยินดี. 
      ๕. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง กุลบุตรผูเคยเปนอญัญเดียรถีย ตนหลีกมาจาก 
 สํานักเดียรถียแหงครูคนใด เมื่อมีผูกลาวติครูคนน้ัน ติความเห็น ความชอบใจ ความพอใจ 
 และความยึดถือ ของครูคนน้ัน ยอมพอใจ ราเริง ชอบใจ เมื่อเขากลาวติพระพุทธเจา พระธรรม 
 หรือพระสงฆ กลับโกรธ ไมพอใจ ไมชอบใจ ก็หรือตนหลีกมาจากสํานักเดยีรถียแหงครูคนใด 
 เมื่อมีผูกลาวสรรเสริญครูคนนั้น สรรเสริญความเห็น ความชอบใจ ความพอใจ และความยึดถือ 
 ของครูคนน้ัน ยอมโกรธ ไมพอใจ ไมชอบใจ เมื่อเขากลาวสรรเสริญพระพุทธเจา พระธรรม 
 หรือพระสงฆ กลับพอใจ ราเริง ชอบใจ. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอนี้เปนเคร่ืองสอบสวนในขอปฏิบัติที่ชวนใหสงฆยนิดี แหง 
 กุลบุตรผูเคยเปนอัญญเดียรถีย. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อยางนีแ้ล กุลบุตรผูเคยเปนอัญญเดียรถีย ชื่อวาเปนผูปฏิบัติใหสงฆ 
 ยินดี. กุลบุตรผูเคยเปนอัญญเดียรถียปฏิบัติใหสงฆยินดีเชนนี้แล มาแลว พึงอุปสมบทให. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถากุลบุตรผูเคยเปนอญัญเดียรถีย เปลือยกายมา ตองแสวงหาจีวร 
 ซ่ึงมีอุปชฌายะเปนเจาของ ถายังมิไดปลงผมมา สงฆพึงอปโลกน เพ่ือปลงผม. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ชฏิลผูบูชาไฟเหลานั้นมาแลว พึงอุปสมบทให ไมตองใหปริวาส 
 แกพวกเธอ. ขอนั้นเปนเพราะเหตุไร? ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะชฎิลเหลานัน้ เปนกรรมวาที 
 กิริยวาที. 
      ถาศากยะโดยกําเนิดเคยเปนอัญญเดียรถียมา เธอมาแลวพึงอุปสมบทให ไมตองให 



 ปริวาสแกเธอ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราใหบริหารขอนี้เปนสวนพิเศษเฉพาะหมูญาติ. 
                       อัญญติถิยปุพพกถา จบ 
                         ภาณวารที่ ๗ จบ 
                       ---------------- 
                         อันตรายิกธรรม 
                          โรค ๕ ชนิด 
      [๑๐๑] ก็โดยสมัยนั้นแล ในมคธชนบทเกดิโรคระบาดขึน้ ๕ ชนิด คือ โรคเร้ือน ๑ 
 โรคฝ ๑ โรคกลาก ๑ โรคมองครอ ๑ โรคลมบาหมู ๑ ประชาชนอันโรค ๕ ชนิดกระทบเขาแลว 
 ไดเขาไปหาหมอชีวกโกมารภัจจ แลวกลาวอยางนี้วา ขอโอกาส ทานอาจารย ขอทานกรุณา 
 ชวยรักษาพวกขาพเจาดวย. 
      ชี. เจาทั้งหลาย ฉันนะ มกีจิมาก มีงานที่ตองทํามาก ฉันตองถวายอภิบาลพระเจา 
 พิมพิสารจอมเสนามาคธราช ทั้งพวกฝายใน และพระสงฆมพีระพุทธเจาเปนประมุข ฉันไม 
 สามารถจะชวยรักษาได. 
      ป. ทานอาจารย ทรัพยสมบัติทั้งหมดยกใหทาน และพวกขาพเจายอมเปนทาสของทาน 
 ขอโอกาส ทานอาจารย ขอทานกรุณาชวยรักษาพวกขาพเจาดวย. 
      ชี. เจาทั้งหลาย ฉันนะ มกีจิมาก มีงานที่ตองทํามาก ฉันตองถวายอภิบาลพระเจา 
 พิมพิสารจอมเสนามาคธราช ทั้งพวกฝายใน และพระสงฆมพีระพุทธเจาเปนประมุข ฉันไมสามารถ 
 จะชวยรักษาได. 
      จึงประชาชนพวกนั้นไดคิดวา พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรเหลานี้แล มีปกติเปนสุข 
 มีความประพฤติสบาย ฉันอาหารที่ดี นอนในหองนอนอันมิดชิด ถากระไร พวกเราพึงบวช 
 ในสํานักพระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร ในที่นั้น ภิกษุทั้งหลายจักพยาบาล และหมอชีวก 
 โกมารภัจจจักรักษา. ตอมา พวกเขาพากันเขาไปหาภิกษุทั้งหลายแลวขอบรรพชา. ภิกษุทั้งหลาย 
 ใหพวกเขาบรรพชาอุปสมบท แลวตองพยาบาล และหมอชวีกโกมารภัจจตองรักษาพวกเขา. 
      สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายพยาบาลภิกษุอาพาธมากรูป ยอมเปนผูมากดวยการขอรอง 
 มากดวยการขออยูวา ขอจงใหอาหารสําหรับภิกษุอาพาธ ขอจงใหอาหารสําหรับภิกษุผูพยาบาล 
 ภิกษุอาพาธ ขอจงใหเภสัชสําหรับภิกษุผูอาพาธ. แมหมอชีวกโกมารภัจจมัวรักษาภิกษุอาพาธ 
 มากรูป ไดปฏิบัติราชการบางอยางบกพรอง. บุรุษแมคนหนึ่ง ถูกโรค ๕ ชนิดกระทบเขาแลว 
 ก็เขาไปหาหมอชีวกโกมารภัจจ แลวกราบเรียนวา ขอโอกาส ทานอาจารย ขอทานกรุณา 
 ชวยรักษากระผมดวย. 
      ชี. เจา ขานะ มีกิจมาก มีงานที่ตองทํามาก ตองถวายอภิบาลพระเจาพิมพิสาร 
 จอมเสนามาคธราช ทั้งพวกฝายใน และพระสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมขุ ขาไมสามารถจะชวย 
 รักษาได. 
      บุรุษ. ทานอาจารย ทรัพยสมบัติทั้งหมดยกใหทาน และกระผมยอมเปนทาสของทาน 



 ขอโอกาส ทานอาจารย ขอทานกรุณาชวยรักษากระผมดวย. 
      ชี. เจา ขานะ มีกิจมาก มีงานที่ตองทํามาก ตองถวายอภิบาลพระเจาพิมพิสาร 
 จอมเสนามาคธราช ทั้งพวกฝายใน และพระสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมขุ ขาไมสามารถ 
 จะชวยรักษาได. 
      จึงบุรุษน้ันไดคิดวา พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรเหลานี้แล มีปกติเปนสุข มีความ 
 ประพฤติสบาย ฉันอาหารที่ด ีนอนในหองนอนอันมิดชดิ ถากระไร เราพึงบวชในสํานัก 
 พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร ในที่นั้น ภิกษุทั้งหลายจักพยาบาล และหมอชีวกโกมารภัจจ 
 จักรักษา เราหายโรคแลวจักสกึ จึงบุรุษน้ันเขาไปหาภิกษุทั้งหลายแลวขอบรรพชา. ภิกษุทั้งหลาย 
 ใหบุรุษน้ันบรรพชาอุปสมบทแลวตองพยาบาล และหมอชวีกโกมารภัจจตองรักษาภิกษุนั้น. ภิกษุ 
 นั้นหายโรคแลวสึก. 
      หมอชีวกโกมารภัจจไดเห็นบุรุษน้ันสึกแลว จึงไดไตถามบุรุษน้ันวา เจาบวชในสํานัก 
 ภิกษุมิใชหรือ? 
      บุรุษ. ใชแลวขอรับ ทานอาจารย. 
      ชี. เจาไดทําพฤติการณเชนนั้น เพ่ือประสงคอะไร? 
      จึงบุรุษน้ัน ไดเรียนเร่ืองนัน้ใหหมอชีวกโกมารภัจจทราบ. 
      หมอชีวกโกมารภัจจ จึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระคุณเจาทัง้หลายจึงได 
 ใหกุลบุตรผูถูกโรค ๕ ชนิดกระทบเขาแลวบวชเลา. คร้ันแลวเขาเฝาพระผูมพีระภาค ถวายบังคม 
 พระผูมีพระภาคแลวน่ัง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลวไดกราบทูลขอประทานพรตอพระผูมีพระภาควา 
 ขาพระพุทธเจา ขอประทานพระวโรกาส ขอพระผูเปนเจาทัง้หลายไมพึงยังกุลบุตรผูถูกโรค ๕ ชนิด 
 กระทบเขาแลว ใหบวช. 
      ลําดับน้ัน พระผูมีพระภาคทรงชี้แจงใหหมอชีวกโกมารภัจจ เห็นแจง สมาทาน อาจหาญ 
 ราเริง ดวยธรรมีกถา. คร้ันหมอชีวกโกมารภัจจอันพระผูมีพระภาคทรงชี้แจงใหเห็นแจง ให 
 สมาทาน ใหอาจหาญ ราเริงดวยธรรมีกถาแลวลุกจากที่นั่ง ถวายบังคมพระผูมีพระภาค 
 ทําประทักษิณแลวกลับไป. 
                    ทรงหามบวชคนเปนโรคติดตอ 
      ลําดับน้ัน พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนัน้ ในเพราะเหตุ 
 แรกเกิดน้ัน แลวรับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย กุลบุตรผูถูกโรค ๕ ชนิด กระทบ 
 เขาแลว ภิกษุไมพึงใหบวช รูปใดใหบวช ตองอาบัติทุกกฏ. 
                         เร่ืองราชภัฏบวช 
      [๑๐๒] ก็โดยสมัยนั้นแล เมอืงปลายเขตแดนของพระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราช 
 เกิดจลาจล. คร้ังนั้น ทาวเธอจงึมีพระบรมราชโองการสั่งพวกมหาอํามาตยผูเปนแมทัพนายกองวา 
 ดูกรพนาย ทานทั้งหลายจงไปปรับปรุงเมืองปลายเขตแดนใหเรียบรอย. พวกมหาอํามาตยผูเปน 
 แมทัพนายกองกราบทูลรับสนองพระบรมราชโองการพระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราชวา ขอ 



 เดชะ พระพุทธเจาขา. คร้ังนั้น เหลาทหารบรรดาที่มีชื่อเสยีง ไดมีความปริวิตกวา พวกเรา 
 พอใจในการรบ พากันไปทําบาปกรรม และประสพกรรมมิใชบุญมาก ดวยวิธีอยางไรหนอ 
 พวกเราพึงงดเวนจากบาปกรรม แลทําแตความดี ดังนี้ และไดมีความปริวิตกตอไปวา พระสมณะ 
 เชื้อสายพระศากยบุตรเหลานี้แล เปนผูประพฤติธรรม ประพฤติสงบ ประพฤติพรหมจรรย 
 กลาวแตคําสัตย มีศีล มีกัลยาณธรรม ถาแลพวกเราจะพึงบวชในสํานักพระสมณะเช้ือสาย 
 พระศากยบุตร ดวยวิธีอยางนี้ พวกเราก็จะพึงเวนจากบาปกรรม และทําแตความดี ดังนี ้
 จึงพากันเขาไปหาภิกษุทั้งหลายแลวขอบรรพชา. ภิกษุทั้งหลายใหพวกเขาบรรพชาอุปสมบทแลว. 
      พวกมหาอํามาตยผูเปนแมทัพนายกองถามพวกราชภัฏวา แนะพนาย ทหารผูมีชื่อนี้ 
 และมีชื่อนี้ หายไปไหน? 
      พวกราชภัฏเรียนวา นาย ทหารผูมีชื่อนี้และมีชื่อนี้ บวชในสํานักภิกษุแลว ขอรับนาย. 
      พวกมหาอํามาตยผูเปนแมทัพนายกอง จึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนเหลา- 
 *พระสมณะเชือ้สายพระศากยบุตรจึงไดใหราชภัฏบวชเลา แลวกราบบังคมทูลความเรื่องนั้น 
 แดพระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราช. 
      จึงทาวเธอไดตรัสถามมหาอํามาตยผูพิพากษาวา ดูกรพนาย ภิกษุรูปใดใหราชภัฏบวช 
 ภิกษุรูปน้ันจะตองโทษสถานไร? 
      คณะมหาอํามาตยผูพิพากษากราบทูลวา ขอเดชะ พระบารมีปกเกลาปกกระหมอม 
 พระอุปชฌายะตองถูกตัดศีรษะ พระอนุสาวนาจารยตองถูกดึงลิ้นออกมา พระคณะปูรกะตองถูก 
 หักซ่ีโครงแถบหน่ึง พระพุทธเจาขา 
      จึงทาวเธอเขาเฝาพระผูมพีระภาค คร้ันถึงแลวจึงถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวประทับ 
 นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลวไดกราบทูลขอประทานพรตอพระผูมีพระภาควา มีอยู พระพุทธเจา 
 ขา พระเจาแผนดินทั้งหลาย ที่ไมมีศรัทธา ไมทรงเลื่อมใสจะพึงเบียดเบียนภิกษุทั้งหลาย แม 
 ดวยกรณีเพียงเล็กนอย หมอมฉันขอประทานพระวโรกาส พระพุทธเจาขา ขอพระผูเปนเจา 
 ทั้งหลายไมพึงใหราชภัฏบวช. ลําดับน้ัน พระผูมีพระภาคทรงชี้แจงใหพระเจาพิมพิสารจอมเสนา- 
 *มาคธราชทรงเห็นแจง ทรงสมาทาน ทรงอาจหาญ ทรงราเริงดวยธรรมีกถา. คร้ันทาวเธออัน 
 พระผูมีพระภาคทรงชี้แจง ใหทรงเห็นแจง ทรงสมาทาน ทรงอาจหาญ ทรงราเริงดวยธรรมีกถา 
 แลว เสด็จลุกจากพระท่ีนั่ง ถวายบังคมพระผูมีพระภาค ทรงทําประทักษิณแลวเสด็จกลับ. 
                        ทรงหามบวชราชภัฏ 
      ลําดับน้ัน พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถาในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุ 
 แรกเกิดน้ัน แลวรับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ราชภัฏ ภิกษุไมพึงใหบวช รูปใด 
 ใหบวช ตองอาบัติทุกกฏ. 
                     หามบวชโจรที่ขึน้ชื่อโดงดัง 
      [๑๐๓] ก็โดยสมัยนั้นแล โจรองคุลิมาลบวชในสํานักภิกษุ. ชาวบานเห็นแลวพากัน 
 หวาดเสียวบาง ตกใจบาง หนีไปบาง ไปโดยทางอื่นบาง เมินหนาไปทางอื่นบาง ปดประตู 



 เสียบาง. ประชาชนจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตร 
 จึงใหโจรที่ขึ้นชื่อโดงดังบวชเลา. ภิกษุทั้งหลายไดยนิพวกน้ัน เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู 
 จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมพีระภาค. 
      พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย โจรที่ขึ้นชือ่โดงดัง ภิกษุ 
 ไมพึงใหบวช รูปใดใหบวช ตองอาบัติทุกกฏ. 
                         อภยูวรภาณวาร 
                      หามบวชโจรหนีเรือนจํา 
      [๑๐๔] ก็โดยสมัยนั้นแล พระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราช ไดทรงมีพระบรมราชา- 
 *นุญาตไววา กุลบุตรเหลาใดบวชในสํานักพระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตร กุลบุตรเหลาน้ัน 
 ใครๆ จะทําอะไรไมได เพราะธรรมอันพระผูมีพระภาคตรัสไวดีแลว จงประพฤติพรหมจรรย 
 เพ่ือทําที่สุดทุกขโดยชอบเถิด. 
      สมัยตอมา บุรุษคนหนึ่งทําโจรกรรมแลว ถูกเจาหนาที่จองจําไวในเรือนจาํ. เขาหนี 
 เรือนจําหลบไปบวชในสํานักภิกษุ. คนทั้งหลายเห็นแลวกลาวอยางนี้วา ภิกษุรูปน้ีคือโจรหนี 
 เรือนจําคนนั้น ถากระไร พวกเราจงจับมัน. 
      คนบางคนพูดทัดทานอยางนี้วา ทานทั้งหลายอยาไดพูดเชนนี้ เพราะพระเจาพิมพิสาร 
 จอมเสนามาคธราช ไดมีพระบรมราชานุญาตไววา กุลบุตรเหลาใดบวชในสํานักพระสมณะ 
 เชื้อสายพระศากยบุตร กุลบุตรเหลานั้น ใครๆ จะทําอะไรไมได เพราะธรรมอันพระผูมีพระภาค 
 ตรัสไวดีแลว จงประพฤติพรหมจรรย เพ่ือทําที่สุดทุกขโดยชอบเถิด. 
      ประชาชนจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรเหลานี้ 
 มิใชผูหลบหลีกภัย ใครๆ จะทําอะไรไมได แตไฉนจึงใหโจรผูหนีเรือนจําบวชเลา. ภิกษุทั้งหลาย 
 กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมพีระภาค. 
      พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย โจรผูหนีเรือนจํา ภิกษุไม 
 พึงใหบวช รูปใดใหบวช ตองอาบัติทุกกฏ. 
                   หามบวชโจรผูถูกออกหมายส่ังจบั 
      [๑๐๕] ก็โดยสมัยนั้นแล บุรุษคนหนึ่งทําโจรกรรม แลวหนีไปบวชในสํานักภิกษุ 
 และบุรุษน้ันถูกเจาหนาที่ออกหมายประกาศไวทั่วราชอาณาจกัรวา พบในท่ีใด พึงฆาเสียในที่นั้น. 
 คนทั้งหลายเห็นแลว กลาวอยางนี้วา ภิกษุรูปนี้ คือโจรผูถูกออกหมายจับคนน้ัน ถากระไร 
 พวกเราจงฆามันเสีย. 
      คนบางพวกพูดทัดทานอยางนี้วา ทานทั้งหลายอยาไดพูดเชนนี้ เพราะพระเจาพิมพิสาร 
 จอมเสนามาคธราชไดมีพระบรมราชานุญาตไววา กุลบุตรเหลาใดบวชในสํานักพระสมณะเช้ือสาย 
 พระศากยบุตร กุลบุตรเหลานั้น ใครๆ จะทําอะไรไมได เพราะธรรมอันพระผูมีพระภาคตรัส 
 ไวดีแลว จงประพฤติพรหมจรรยเพ่ือทําที่สดุทุกขโดยชอบเถิด. 
      ประชาชนจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรเหลานี้ 



 มิใชผูหลบหลีกภัย ใครๆ จะทําอะไรไมได แตไฉนจึงใหโจรผูถูกออกหมายส่ังจับบวชเลา. ภิกษุ 
 ทั้งหลายจึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. 
      พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย โจรผูถูกออกหมายส่ังจับ 
 ภิกษุไมพึงใหบวช รูปใดใหบวช ตองอาบัติทุกกฏ 
                   หามบวชบุรุษผูถูกเฆี่ยนดวยหวาย 
      [๑๐๖] ก็โดยสมัยนั้นแล บุรุษคนหนึ่งถูกลงอาญาเฆี่ยนดวยหวาย บวชในสํานักภิกษุ- 
 *ประชาชนจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร จึงใหบุรุษผู 
 ถูกลงอาญาเฆีย่นดวยหวายบวชเลา. ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเร่ืองน้ันแดพระผูมีพระภาค. 
      พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุรุษผูถูกลงอาญาเฆี่ยน 
 ดวยหวาย ภิกษุไมพึงใหบวช รูปใดใหบวช ตองอาบัติทุกกฏ. 
                    หามบวชบุรุษผูถูกสักหมายโทษ 
      [๑๐๗] ก็โดยสมัยนั้นแล บุรุษคนหนึ่งถูกลงอาญาสักหมายโทษ บวชในสํานักภิกษุ 
 ประชาชนจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร จึงใหบุรุษผูถูก 
 ลงอาญาสักหมายโทษบวชเลา. ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. 
      พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุรุษผูถูกลงอาญาสัก 
 หมายโทษ ภิกษุไมพึงใหบวช รูปใดใหบวช ตองอาบัติทุกกฏ. 
                         หามบวชคนมีหน้ี 
      [๑๐๘] ก็โดยสมัยนั้นแล ลกูหน้ีคนหนึ่งหนีบวชในสํานักภิกษุ. พวกเจาทรัพยพบแลว 
 กลาวอยางนี้วา ภิกษุรูปน้ีคือลูกหน้ีของพวกเราคนน้ัน ถากระไร พวกเราจงจับมัน. 
      เจาทรัพยบางพวกพูดทัดทานอยางนี้วา ทานทั้งหลายอยาไดพูดเชนนี้ เพราะพระเจา 
 พิมพิสารจอมเสนามาคธราช ไดมีพระบรมราชานุญาตไววา กุลบุตรเหลาใดบวชในสํานักพระ 
 สมณะเชือ้สายพระศากยบุตร กุลบุตรเหลานั้น ใครๆ จะทําอะไรไมได เพราะธรรมอันพระผูม ี
 พระภาคตรัสไวดีแลว จงประพฤติพรหมจรรยเพ่ือทําที่สุดทุกขโดยชอบเถิด. 
      ประชาชนจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรเหลานี้ 
 มิใชผูหลบหลีกภัย ใครๆ จะทําอะไรไมได แตไฉนจึงใหคนมหีน้ีบวชเลา. ภิกษุทั้งหลาย 
 กราบทูลความเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. 
      พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนมีหน้ี ภิกษุไมพึงใหบวช 
 รูปใดใหบวช ตองอาบัติทุกกฏ. 
                          หามบวชทาส 
      [๑๐๙] ก็โดยสมัยนั้นแล ทาสคนหน่ึงหนีไปบวชในสํานักภิกษุ. พวกเจานายพบเขา 
 จึงกลาวอยางนี้วา ภิกษุรูปน้ีคือทาสของพวกเราคนนั้น ถากระไร พวกเราจงจับมัน. 
      เจานายบางพวกพูดทัดทานอยางนี้วา ทานทั้งหลายอยาไดพูดเชนนี้ เพราะพระเจา 
 พิมพิสารจอมเสนามาคธราช ไดทรงมีพระบรมราชานุญาตไววา กุลบุตรเหลาใดบวชในสํานัก 



 พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร กุลบุตรเหลานั้น ใครๆ จะทําอะไรไมได เพราะธรรมอัน 
 พระผูมีพระภาคตรัสไวดีแลว จงประพฤติพรหมจรรยเพ่ือทําที่สุดทุกขโดยชอบเถิด. 
      ประชาชนจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรเหลานี้ 
 มิใชผูหลบหลีกภัย ใครๆ จะทําอะไรไมได แตไฉนจึงใหทาสบวชเลา. ภิกษุทั้งหลายกราบทูล 
 เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. 
      พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนเปนทาส ภิกษุไมพึงบวช 
 รูปใดใหบวช ตองอาบัติทุกกฏ. 
                       ทรงอนุญาตการปลงผม 
      [๑๑๐] ก็โดยสมัยนั้นแล บุตรชางทองศีรษะโลนคนหน่ึง ทะเลาะกับมารดาบิดา แลว 
 ไปอารามบวชในสํานักภิกษุ. คร้ังนั้น มารดาบิดาของเขาสืบหาเขาอยู ไดไปอารามถามภิกษุทั้งหลาย 
 วา ทานเจาขา ทานทั้งหลายเห็นเด็กชายมีรูปรางเชนนี้บางไหม. 
      บรรดาภิกษุพวกท่ีไมรูเลยตอบวา พวกอาตมาไมรู พวกท่ีไมเห็นเลยตอบวา พวก 
 อาตมาไมเห็น 
      คร้ันมารดาบิดาของเขาสืบหาอยู ไดเห็นเขาบวชแลวในสํานักภิกษุ จึงเพงโทษ ติเตียน 
 โพนทะนาวา พระสมณะเชือ้สายพระศากยบุตรเหลานี้ ชางไมละอาย เปนคนทุศีล พูดเทจ็ 
 รูอยูแทๆ บอกวาไมรู เห็นอยูชัดๆ บอกวาไมเห็น เด็กคนนี้บวชแลวในสํานกัภิกษุ. ภิกษุ 
 ทั้งหลายไดยินมารดาบิดาของบุตรชางทองศีรษะโลนนั้น เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู จงึ 
 กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมพีระภาค. 
      พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหอปโลกนตอ 
 สงฆ เมื่อการปลงผม 
                    พวกเด็กชายสัตตรสวัคคียบวช 
      [๑๑๑] ก็สมัยนั้นแล ในพระนครราชคฤหมีเด็กชายพวกหนึ่ง ๑๗ คน เปนเพ่ือนกัน 
 เด็กชายอุบาลีเปนหัวหนาของเด็กพวกน้ัน. คร้ังนั้น มารดาบิดาของเด็กชายอุบาลีไดหารือกันวา 
 ดวยวิธีอะไรหนอ เมื่อเราทั้งสองลวงลับไปแลว เจาอุบาลีจะอยูเปนสุข และจะไมตองลําบาก. 
 คร้ันแลวหารือกันตอไปวา ถาเจาอุบาลีจะพึงเรียนหนังสือ ดวยวิธีอยางนี้แหละ เมื่อเราทั้งสอง 
 ลวงลับไปแลว เจาอุบาลี จะพึงอยูเปนสุข และจะไมตองลําบาก แลวหารือกันตอไปอีกวา 
 ถาเจาอุบาลีจักเรียนหนังสือ นิ้วมือก็จักระบม ถาเจาอุบาลีเรียนวิชาคํานวณ ดวยอุบายอยางนี้แหละ 
 เมื่อเราทั้งสองลวงลับไปแลว เจาอุบาลีจะพึงอยูเปนสุข และไมตองลําบาก. คร้ันตอมาจึงหารือ 
 กันอีกวา ถาเจาอุบาลีจักเรียนวิชาคํานวณเขาจักหนักอก ถาจะพึงเรียนวิชาดรููปภาพ ดวยอุบาย 
 อยางนี้แหละ เมื่อเราทั้งสองลวงลับไปแลว เจาอุบาลีก็จะพึงอยูเปนสุข และจะไมตองลําบาก 
 คร้ันตอมา จึงหารือกันอีกวา ถาเจาอุบาลีจักเรียนวิชาดูรูปภาพ นัยนตาทั้งสองของเขาจักชอกช้ํา 
 พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรเหลานี้แล มีปกติเปนสุข มีความประพฤติเรียบรอย ฉันอาหาร 
 ที่ดี นอนในหองนอนอันมิดชดิ ถาเจาอุบาลีจะพึงบวชในสํานักพระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร 



 ดวยวิธีนี้แหละ เมื่อเราทั้งสองลวงลับไปแลว เจาอุบาลีก็จะอยูเปนสุข และจะไมตองลําบาก. 
      เด็กชายอุบาลีไดยินถอยคําที่มารดาบิดาสนทนาหารือกัน ดังนี้ จึงเขาไปหาเพ่ือนเด็ก 
 เหลานั้น คร้ันแลวไดพูดชวนวา มาเถิดพวกเจา พวกเราจักพากันไปบวชในสํานักพระสมณะ 
 เชื้อสายพระศากยบุตร. 
      เด็กชายเหลานั้นพูดวา ถาเจาบวช แมพวกเราก็จักบวชเหมือนกัน. 
      เด็กชายเหลานั้นไมรอชา ตางคนตางก็เขาไปหามารดาบิดาของตนๆ แลวขออนุญาตวา 
 ขอทานทั้งหลายจงอนุญาตใหขาพเจา ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตเถิด. 
      มารดาบิดาของเด็กชายเหลานั้นก็อนุญาตทันที ดวยคิดเห็นวา เด็กเหลาน้ีตางก็มีฉันทะ 
 รวมกัน มีความมุงหมายดีดวยกันทุกคน. 
      เด็กพวกน้ันเขาไปหาภิกษุทั้งหลายแลวขอบรรพชา. ภิกษุทั้งหลายใหพวกเขาบรรพชา 
 อุปสมบท. 
      คร้ันปจจุสสมัยแหงราตรี ภิกษุใหมเหลานั้นลุกขึ้นรองไห วิงวอนวา ขอทานทั้งหลาย 
 จงใหขาวตม จงใหขาวสวย จงใหของเคี้ยว. 
      ภิกษุทั้งหลายพูดอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย จงรอใหราตรีสวางกอน ถาขาวตมมี 
 จักไดดื่ม ถาขาวสวยมี จักไดฉนั ถาของเค้ียวมี จักไดเคีย้ว ถาขาวตม ขาวสวย หรือของ 
 เคี้ยวไมมี ตองเท่ียวบิณฑบาตฉัน. ภิกษุใหมเหลานั้นอันภิกษุทั้งหลายแมกลาวอยูอยางนี้แล 
 ก็ยังรองไหวิงวอนอยูอยางนัน้แลวา จงใหขาวตม จงใหขาวสวย จงใหของเคี้ยว ถายอุจจาระ 
 รดบาง ถายปสสาวะรดบาง ซ่ึงเสนาสนะ. 
      พระผูมีพระภาคทรงต่ืนบรรทมในปจจุสสมัยแหงราตรี ทรงไดยินเสียงเด็ก คร้ันแลว 
 ตรัสเรียกทานพระอานนทมาตรัสถามวา ดูกรอานนท นั่นเสยีงเด็ก หรือ? 
      จึงทานพระอานนทกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. 
      พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววาภิกษุทั้งหลายรูอยู 
 ใหบุคคลผูมีอายุหยอน ๒๐ ป อุปสมบท จริงหรือ? 
      ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา. 
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนโมฆบุรุษพวกน้ันรูอยู 
 จึงไดใหบุคคลมีอายุหยอน ๒๐ ป อุปสมบทเลา ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลมีอายุหยอน ๒๐ ป 
 เปนผูไมอดทนตอเย็น รอน หิว ระหาย เปนผูมีปกติไมอดกลัน้ตอสัมผัส แหงเหลือบ 
 ยุง ลม แดด สตัวเลื้อยคลาน ตอคลองแหงถอยคําที่เขากลาวราย อันมาแลวไมดี ตอทุกขเวทนา 
 ทางกายที่เกิดขึน้แลวอันกลาแข็งกลา เผด็รอน ไมเปนที่ยินดี ไมเปนที่ชอบใจ อันอาจนําชวีิต 
 เสียได สวนบุคคลมีอายุ ๒๐ ป ยอมเปนผูอดทนตอเย็น รอน หิว ระหาย เปนผูมีปกติ 
 อดกลั้นตอสัมผัสแหงเหลือบ ยุง ลม แดด สัตวเลื้อยคลาน ตอคลองแหงถอยคําที่เขากลาวราย 
 อันมาแลวไมด ีตอทุกขเวทนาทางกายท่ีเกิดขึน้แลว อันกลาแข็งเผด็รอน ไมเปนที่ยินดี ไมเปนที่ 
 ชอบใจ อันอาจนําชีวิตเสียได ดูกรภิกษุทั้งหลาย การกระทําของโมฆบุรุษเหลานั้นนั่น ไมเปน 



 ไปเพ่ือความเลือ่มใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส หรือเพ่ือความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใส 
 แลว ... คร้ันแลวทรงทําธรรมีกถารับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุรูอยู ไมพึงให 
 บุคคลมีอายุหยอน ๒๐ ปอุปสมบท รูปใดใหอุปสมบท ตองปรับตามธรรม. 
                    เร่ืองตายเพราะอหิวาตกโรค 
                    กําหนดอายุผูบวชเปนสามเณร 
      [๑๑๒] ก็โดยสมัยนั้นแล ตระกูลหน่ึงไดตายลง เพราะอหิวาตกโรค. ตระกูลนั้น 
 เหลืออยูแตพอกับลูก. คนทั้งสองน้ันบวชในสํานักภิกษุแลว เที่ยวบิณฑบาตดวยกัน. คร้ันเมื่อ 
 เขาถวายภิกษาแกภิกษุผูเปนบิดา สามเณรนอยก็ไดวิ่งเขาไปพูดวา พอจา ขอจงใหแกหนูบาง 
 พอจา ขอจงใหแกหนูบาง. 
      ประชาชนจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรเหลานี้ 
 มิใชผูประพฤติพรหมจรรย สามเณรนอยรูปน้ีชะรอยเกิดแตภิกษุณี. ภิกษุทั้งหลายไดยินประชาชน 
 พวกน้ันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. 
      พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เด็กชายมอีายุหยอน ๑๕ ป 
 ภิกษุไมพึงใหบวช รูปใดใหบวช ตองอาบัติทุกกฏ. 
                   เด็กชายตระกูลอปุฏฐากบรรพชา 
      [๑๑๓] ก็โดยสมัยนั้นแล ตระกูลอุปฏฐากของทานพระอานนทมีศรัทธาเลื่อมใส ได 
 ตายลงเพราะอหิวาตกโรค. เหลืออยูแตเดก็ชายสองคน. เด็กชายทั้งสองเห็นภิกษุทั้งหลาย จึงวิ่ง 
 เขาไปหาดวยกริิยาที่คุนเคยแตกอนมา. ภิกษุทั้งหลายไลไปเสีย. เด็กชายท้ังสองนั้นเมื่อถูกภิกษุ 
 ทั้งหลายไลก็รองไห จึงทานพระอานนทไดมคีวามดําริวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติ มิใหบวช 
 เด็กชายมีอายหุยอน ๑๕ ป ก็เด็กชายทัง้สองคนน้ีมีอายุหยอน ๑๕ ป ดวยวิธีอะไรหนอ เดก็ชาย 
 สองคนนี้จึงจะไมเสื่อมเสีย ดังนี้ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. 
      พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรอานนท เด็กชายสองคนนั้นอาจไลกาไดไหม? 
      ทานพระอานนทกราบทูลวา อาจ พระพุทธเจาขา. 
      ลําดับน้ัน พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนัน้ ในเพราะ 
 เหตุแรกเกิดน้ัน แลวรับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหบวชเด็กชาย 
 มีอายุหยอน ๑๕ ป แตสามารถไลกาได. 
                   เร่ืองสามเณรของทานพระอุปนันท 
      [๑๑๔] ก็โดยสมัยนั้นแล ทานพระอุปนันทศากยบุตรมีสามเณรอยู ๒ รูป คือสามเณร 
 กัณฏกะ ๑ สามเณรมหกะ ๑. เธอทั้งสองประทุษรายกันและกัน. ภิกษุทั้งหลายจึงเพงโทษ 
 ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนสามเณรทั้งสองจึงไดประพฤติอนาจารเห็นปานนั้นเลา แลวกราบทูล 
 เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. 
      พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุรูปเดียว ไมพึงให 
 สามเณร ๒ รูปอุปฏฐาก รูปใดใหอุปฏฐาก ตองอาบัติทุกกฏ. 



                          เร่ืองถือนิสสัย 
      [๑๑๕] ก็โดยสมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคประทับอยูในพระนครราชคฤหนั้นแล ตลอด 
 ฤดูฝน ฤดูหนาว ฤดูรอน. คนทั้งหลายพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ทิศทั้งหลาย 
 คับแคบมืดมนแกพระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร ทิศทั้งหลายไมปรากฏแกพระสมณะพวกนี้ 
 ภิกษุทั้งหลายไดยินคนพวกน้ันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู จึงกราบทูลเร่ืองน้ันแดพระผู 
 มีพระภาค 
      คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคตรัสเรียกทานพระอานนทมารับส่ังวา ดูกรอานนท เธอจงไป 
 ไขดาล บอกภิกษุทั้งหลายในบริเวณวิหารวา อาวุโสทั้งหลาย พระผูมีพระภาคทรงปรารถนาจะเสด็จ 
 จาริกทักขิณาครีิชนบท ทานผูใดมีความประสงค ทานผูนั้นจงมา. 
      ทานพระอานนทรับสนองพระพุทธบัญชาแลว ไขดาลแจงแกภิกษุทั้งหลายในบริเวณ 
 วิหารวา อาวุโสทั้งหลาย พระผูมีพระภาคทรงปรารถนาจะเสด็จจาริกทักขณิาคิรีชนบท ทานผูใด 
 มีความประสงค ทานผูนั้นจงมา. 
      ภิกษุทั้งหลายกลาวอยางนีว้า อาวุโส อานนท พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติใหภิกษุ 
 ถือนิสสัยอยูตลอด ๑๐ พรรษา และใหภิกษุมีพรรษาได ๑๐ ใหนิสสัย พวกผมจักตองไปใน 
 ทักขิณาคิรีนั้น จักตองถือนิสสัยดวย จักพักอยูเพียงเล็กนอยกต็องกลับมาอีก และจักตองกลบั 
 ถือนิสสัยอีก ถาพระอาจารย พระอุปชฌาย ของพวกผมไป แมพวกผมก็จกัไป หากทานไมไป 
 แมพวกผมก็จกัไมไป อาวุโส อานนท ความที่พวกผมมีใจเบาจักปรากฏ. 
      คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคเสด็จจาริกทักขณิาคิรีชนบท กับภิกษุสงฆมีจํานวนนอย. 
 คร้ันพระองคเสด็จอยู ณ ทักขณิาคิรีชนบทตามพระพุทธาภิรมย แลวเสดจ็กลับมาสูพระนคร 
 ราชคฤหอีกตามเดิม และพระองคตรัสเรียกทานพระอานนทมาสอบถามวา ดูกรอานนท ตถาคต 
 จาริกทักขิณาครีิชนบท กับภิกษุสงฆมีจํานวนนอย เพราะเหตุไร? จึงทานพระอานนทกราบทูล 
 ความเร่ืองนั้นใหพระผูมีพระภาคทรงทราบ 
                     พระพุทธานุญาตใหถือนิสสัย 
      ลําดับน้ัน พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนัน้ ในเพราะ 
 เหตุแรกเกิดน้ัน แลวตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมารับส่ังวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุ 
 ผูฉลาด ผูสามารถ ถือนิสสัยอยู ๕ พรรษา และใหภิกษุผูไมฉลาด ถือนิสสัยอยูตลอดชีวิต. 
                     องค ๕ แหงภิกษุผูตองถือนิสสัย 
      [๑๑๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ จะไมถือนิสสัยอยูไมได คือ 
          ๑. ไมประกอบดวยกองศีล อันเปนของพระอเสขะ 
          ๒. ไมประกอบดวยกองสมาธิ อันเปนของพระอเสขะ 
          ๓. ไมประกอบดวยกองปญญา อันเปนของพระอเสขะ 
          ๔. ไมประกอบดวยกองวิมุติ อันเปนของพระอเสขะ และ 
          ๕. ไมประกอบดวยกองวิมุตติญาณทัสสนะ อันเปนของพระอเสขะ 



      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ นี้แล จะไมถือนิสสัยอยูไมได. 
                   องค ๕ แหงภิกษุผูไมตองถือนิสสัย 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ ไมตองถือนิสสัยอยู คือ 
         ๑. ประกอบดวยกองศีล อนัเปนของพระอเสขะ 
         ๒. ประกอบดวยกองสมาธิ อันเปนของพระอเสขะ 
         ๓. ประกอบดวยกองปญญา อันเปนของพระอเสขะ 
         ๔. ประกอบดวยกองวิมตุติ อันเปนของพระอเสขะ และ 
         ๕. ประกอบดวยกองวิมตุติญาณทัสสนะ อันเปนของพระอเสขะ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ นี้แล ไมตองถือนิสสัยอยู. 
                    องค ๕ แหงภิกษุผูตองถือนิสสัย 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ แมอื่นอีก จะไมถือนิสสัยอยูไมได คือ 
         ๑. เปนผูไมมีศรัทธา 
         ๒. เปนผูไมมีหิริ 
         ๓. เปนผูไมมีโอตตัปปะ 
         ๔. เปนผูเกียจคราน และ 
         ๕. เปนผูมีสติฟนเฟอน 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ นี้แล จะไมถือนิสสัยอยูไมได. 
                   องค ๕ แหงภิกษุผูไมตองถือนิสสัย 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ ไมตองถือนิสสัยอยู คือ 
         ๑. เปนผูมีศรัทธา 
         ๒. เปนผูมีหิริ 
         ๓. เปนผูมีโอตตัปปะ 
         ๔. เปนผูปรารภความเพียร และ 
         ๕. เปนผูมีสติต้ังมั่น 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ นี้แล ไมตองถือนิสสัยอยู. 
                    องค ๕ แหงภิกษุผูตองถือนิสสัย 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ แมอื่นอีก จะไมถือนิสสัยอยูไมได คือ 
         ๑. เปนผูวิบัติดวยศีล ในอธิศีล 
         ๒. เปนผูวิบัติดวยอาจาระ ในอัธยาจาร 
         ๓. เปนผูวิบัติดวยทิฏฐิ ในทิฏฐิยิ่ง 
         ๔. เปนผูไดยินไดฟงนอย และ 
         ๕. เปนผูมีปญญาทราม 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ นี้แล จะไมถือนิสสัยอยูไมได. 



                   องค ๕ แหงภิกษุผูไมตองถือนิสสัย 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ ไมตองถือนิสสัยอยู คือ 
         ๑. เปนผูไมวิบัติดวยศีล ในอธิศีล 
         ๒. เปนผูไมวิบัติดวยอาจาระ ในอัธยาจาร 
         ๓. เปนผูไมวิบัติดวยทิฏฐิ ในทิฏฐิยิ่ง 
         ๔. เปนผูไดยินไดฟงมาก และ 
         ๕. เปนผูมีปญญา 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ นี้แล ไมตองถือนิสสัยอยู. 
                    องค ๕ แหงภิกษุผูตองถือนิสสัย 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ แมอื่นอีก จะไมถือนิสสัยอยูไมได คือ 
         ๑. ไมรูจักอาบัติ 
         ๒. ไมรูจักอนาบัติ 
         ๓. ไมรูจักอาบัติเบา 
         ๔. ไมรูจักอาบัติหนัก และ 
         ๕. เธอจําปาติโมกขทั้งสองไมไดดีโดยพิสดาร จําแนกไมไดดวยดี ไมคลองแคลวด ี
            วินิจฉัยไมเรียบรอย โดยสุตตะ โดยอนพุยัญชนะ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ นี้แล จะไมถือนิสสัยอยูไมได. 
                   องค ๕ แหงภิกษุผูไมตองถือนิสสัย 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ ไมตองถือนิสสัยอยู คือ 
         ๑. รูจักอาบัติ 
         ๒. รูจักอนาบัติ 
         ๓. รูจักอาบัติเบา 
         ๔. รูจักอาบัติหนัก และ 
         ๕. เธอจําปาติโมกขทั้งสองไดดีโดยพิสดาร จําแนกดี คลองแคลวดี วินจิฉัย 
            เรียบรอย โดยสุตตะ โดยอนุพยัญชนะ 
       ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ นี้แล ไมตองถือนิสสัยอยู. 
                    องค ๕ แหงภิกษุผูตองถือนิสสัย 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ แมอื่นอีก จะไมถือนิสสัยอยูไมได คือ 
         ๑. ไมรูจักอาบัติ 
         ๒. ไมรูจักอนาบัติ 
         ๓. ไมรูจักอาบัติเบา 
         ๔. ไมรูจักอาบัติหนัก และ 
         ๕. มีพรรษาหยอน ๕ 



      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ นี้แล จะไมถือนิสสัยอยูไมได. 
                   องค ๕ แหงภิกษุผูไมตองถือนิสสัย 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ ไมตองถือนิสสัยอยู คือ 
         ๑. รูจักอาบัติ 
         ๒. รูจักอนาบัติ 
         ๓. รูจักอาบัติเบา 
         ๔. รูจักอาบัติหนัก และ 
         ๕. มีพรรษาได ๕ หรือมีพรรษาเกิน ๕ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ นี้แล ไมตองถือนิสสัยอยู. 
                    องค ๖ แหงภิกษุผูตองถือนิสสัย 
      [๑๑๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๖ จะไมถือนิสสัยอยูไมได คือ 
         ๑. ไมประกอบดวยกองศีล อันเปนของพระอเสขะ 
         ๒. ไมประกอบดวยกองสมาธิ อันเปนของพระอเสขะ 
         ๓. ไมประกอบดวยกองปญญา อันเปนของพระอเสขะ 
         ๔. ไมประกอบดวยกองวิมุติ อันเปนของพระอเสขะ 
         ๕. ไมประกอบดวยกองวิมุตติญาณทัสสนะ อันเปนของพระอเสขะ และ 
         ๖. มีพรรษาหยอน ๕ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๖ นี้แล จะไมถือนิสสัยอยูไมได. 
                   องค ๖ แหงภิกษุผูไมตองถือนิสสัย 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๖ ไมตองถือนิสสัยอยู คือ 
         ๑. ประกอบดวยกองศีล อนัเปนของพระอเสขะ 
         ๒. ประกอบดวยกองสมาธิ อันเปนของพระอเสขะ 
         ๓. ประกอบดวยกองปญญา อันเปนของพระอเสขะ 
         ๔. ประกอบดวยกองวิมติุ อันเปนของพระอเสขะ 
         ๕. ประกอบดวยกองวิมตุติญาณทัสสนะ อันเปนของพระอเสขะ และ 
         ๖. มีพรรษาได ๕ หรือมีพรรษาเกิน ๕ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๖ นี้แล ไมตองถือนิสสัยอยู. 
                    องค ๖ แหงภิกษุผูตองถือนิสสัย 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๖ แมอื่นอีก จะไมถือนิสสัยอยูไมได คือ 
         ๑. เปนผูไมมีศรัทธา 
         ๒. เปนผูไมมีหิริ 
         ๓. เปนผูไมมีโอตตัปปะ 
         ๔. เปนผูเกียจคราน 



         ๕. เปนผูมีสติฟนเฟอน และ 
         ๖. มีพรรษาหยอน ๕ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๖ นี้แล จะไมถือนิสสัยอยูไมได. 
                   องค ๖ แหงภิกษุผูไมตองถือนิสสัย 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๖ ไมตองถือนิสสัยอยู คือ 
         ๑. เปนผูมีศรัทธา 
         ๒. เปนผูมีหิริ 
         ๓. เปนผูมีโอตตัปปะ 
         ๔. เปนผูปรารภความเพียร 
         ๕. เปนผูมีสติต้ังมั่น และ 
         ๖. มีพรรษาได ๕ หรือมีพรรษาเกิน ๕ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๖ นี้แล ไมตองถือนิสสัยอยู. 
                    องค ๖ แหงภิกษุผูตองถือนิสสัย 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๖ แมอื่นอีก จะไมถือนิสสัยอยูไมได คือ 
         ๑. เปนผูวิบัติดวยศีล ในอธิศีล 
         ๒. เปนผูวิบัติดวยอาจาระ ในอัธยาจาร 
         ๓. เปนผูวิบัติดวยทิฏฐิ ในทิฏฐิยิ่ง 
         ๔. เปนผูไดยินไดฟงนอย 
         ๕. เปนผูมีปญญาทราม และ 
         ๖. มีพรรษาหยอน ๕ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๖ นี้แล จะไมถือนิสสัยอยูไมได. 
                   องค ๖ แหงภิกษุผูไมตองถือนิสสัย 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๖ ไมตองถือนิสสัยอยู คือ 
         ๑. เปนผูไปไมวิบัติดวยศีล ในอธิศีล 
         ๒. เปนผูไมวิบัติดวยอาจาระ ในอัธยาจาร 
         ๓. เปนผูไมวิบัติดวยทิฏฐิ ในทิฏฐิยิ่ง 
         ๔. เปนผูไดยินไดฟงมาก 
         ๕. เปนผูมีปญญา และ 
         ๖. มีพรรษาได ๕ หรือมีพรรษาเกิน ๕ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๖ นี้แล ไมตองถือนิสสัยอยู. 
                    องค ๖ แหงภิกษุผูตองถือนิสสัย 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๖ แมอื่นอีก จะไมถือนิสสัยอยูไมได คือ 
         ๑. ไมรูจักอาบัติ 



         ๒. ไมรูจักอนาบัติ 
         ๓. ไมรูจักอาบัติเบา 
         ๔. ไมรูจักอาบัติหนัก 
         ๕. เธอจําปาติโมกขทั้งสองไมไดดีโดยพิสดาร จําแนกไมไดดวยดี ไมคลองแคลวด ี
            วินิจฉัยไมเรียบรอยโดยสุตตะ โดยอนพุยัญชนะ และ 
         ๖. มีพรรษาหยอน ๕ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๖ นี้แล จะไมถือนิสสัยอยูไมได. 
                   องค ๖ แหงภิกษุผูไมตองถือนิสสัย 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๖ ไมตองถือนิสสัยอยู คือ 
         ๑. รูจักอาบัติ 
         ๒. รูจักอนาบัติ 
         ๓. รูจักอาบัติเบา 
         ๔. รูจักอาบัติหนัก 
         ๕. เธอจําปาติโมกขทั้งสองไดดีโดยพิสดาร จําแนกดี คลองแคลวดี วินจิฉัยเรียบรอย 
            โดยสุตตะ โดยอนุพยญัชนะ และ 
         ๖. มีพรรษาได ๕ หรือมีพรรษาเกิน ๕ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๖ นี้แล ไมตองถือนิสสัยอยู. 
                        เร่ืองถือนิสสัย จบ 
                        อภยูวรภาณวาร จบ. 
                        -------------- 
                         ทายัชชภาณวาร 
                 พระราหุลกุมารทรงผนวชเปนสามเณร 
      [๑๑๘] คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคประทับอยูในพระนครราชคฤห ตามพระพุทธาภิรมย 
 แลว เสด็จจาริกไปทางพระนครกบิลพัสดุ เสด็จเทีย่วจาริกโดยลําดับถึงพระนครกบิลพัสดุ แลว. 
 ทราบวา พระองคประทับอยู ณ นิโครธาราม เขตพระนครกบิลพัสดุ สักกชนบทนั้น. คร้ัน 
 เวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงอันตรวาสกแลว ทรงถือบาตรจีวร เสด็จพระพุทธดําเนินไปสู 
 พระราชนิเวศนของพระเจาสทุโธทนศากยะ คร้ันแลวประทับน่ังเหนือพระพุทธอาสนที่เขาปูลาด 
 ถวาย. คร้ังนั้นพระเทวีราหุลมารดา ไดมีพระเสาวนีแกราหุลกุมารวา ดูกรราหุล พระสมณะน้ัน 
 เปนบิดาของเจา เจาจงไปทูลขอทรัพยมรดกตอพระองค จึงราหุลกุมารเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค 
 คร้ันถึงแลวไดประทับยืนเบ้ืองพระพักตรพระผูมีพระภาค พลางกราบทูลวา ขาแตพระสมณะ 
 พระฉายาของพระองคเปนสุข. ทันใดน้ัน พระผูมีพระภาคเสด็จอุฏฐาการจากพระพุทธอาสนแลว 
 กลับไป จึงราหุลกุมารไดตามเสด็จพระผูมีพระภาคไปเบ้ืองหลังๆ พลางทูลขอวา ขาแตพระสมณะ 
 ขอไดโปรดประทานทรัพยมรดกแกหมอมฉนั ขาแตพระสมณะ ขอไดโปรดประทานทรัพยมรดก 



 แกหมอมฉัน. 
      ลําดับน้ัน พระผูมีพระภาคตรัสเรียกทานพระสารีบุตรมารับส่ังวา ดูกรสารีบุตร ถาเชนนั้น 
 เธอจงใหราหุลกุมารบวช. 
      ทานพระสารีบุตรทูลถามวา ขาพระพุทธเจาจะใหราหุลกุมารทรงผนวชอยางไร พระพุทธ- 
 *เจาขา? 
      ลําดับน้ัน พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนัน้ ในเพราะ 
 เหตุแรกเกิดน้ัน แลวรับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตการบวชกุลบุตร 
 เปนสามเณรดวยไตรสรณคมน. 
                          วิธีใหบรรพชา 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุพึงใหกุลบุตรบวชอยางนี้:- 
      ชั้นตน พึงใหโกนผมและหนวด แลวใหครองผายอมฝาด ใหหมผาเฉวียงบา ให 
 กราบเทาภิกษุทั้งหลาย ใหนั่งกระหยง ใหประคองอัญชลี แลวส่ังวา จงวาอยางนี้ แลวสอนให 
 วาสรณคมนดังนี้:- 
                          ไตรสรณคมน 
         พุทฺธํ สรณํ คจฺฉาม ิ
         ขาพเจาถึงพระพุทธเจา เปนที่พ่ึง 
         ธมฺมํ สรณํ คจฺฉาม ิ
         ขาพเจาถึงพระธรรม เปนที่พ่ึง 
         สงฺฆํ สรณํ คจฺฉาม ิ
         ขาพเจาถึงพระสงฆ เปนที่พ่ึง 
         ทุติยมฺป พุทฺธํ สรณํ คจฺฉาม ิ
         ขาพเจาถึงพระพุทธเจา เปนที่พ่ึง แมคร้ังที่ ๒ 
         ทุติยมฺป ธมฺมํ สรณํ คจฺฉาม ิ
         ขาพเจาถึงพระธรรม เปนที่พ่ึง แมคร้ังที่ ๒ 
         ทุติยมฺป สงฺฆํ สรณํ คจฺฉาม ิ
         ขาพเจาถึงพระสงฆ เปนที่พ่ึง แมคร้ังที่ ๒ 
         ตติยมฺป พุทฺธํ สรณํ คจฺฉาม ิ
         ขาพเจาถึงพระพุทธเจา เปนที่พ่ึง แมคร้ังที่ ๓ 
         ตติยมฺป ธมฺมํ สรณํ คจฺฉาม ิ
         ขาพเจาถึงพระธรรม เปนที่พ่ึง แมคร้ังที่ ๓ 
         ตติยมฺป สงฺฆํ สรณํ คจฺฉาม ิ
         ขาพเจาถึงพระสงฆ เปนที่พ่ึง แมคร้ังที่ ๓ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตการบวชกุลบุตรเปนสามเณรดวยไตรสรณคมนนี้. 



      คราวน้ัน ทานพระสารีบุตร ใหราหุลกุมารบรรพชาแลว. 
                  พระเจาสุทโธทนศากยะทลูขอพระพร 
      ตอมา พระเจาสุทโธทนศากยะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค คร้ันถึงแลวถวายบังคมพระผูม ี
 พระภาคแลวประทับน่ัง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง คร้ันทาวเธอประทับน่ัง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว 
 ไดกราบทูลขอพระพรตอพระผูมีพระภาควา หมอมฉันขอประทานพรตอพระผูมีพระภาคสักอยาง 
 หน่ึง พระพุทธเจาขา. 
      พระผูมีพระภาคถวายพระพรวา ดูกรพระองคผูโคตมะ ตถาคตทั้งหลาย มีพรลวงเลย 
 เสียแลว 
      สุท. หมอมฉันทูลขอพรทีส่มควรและไมมีโทษ พระพุทธเจาขา. 
      ภ. พระองคโปรดตรัสบอกพรนั้นเถิด โคตมะ. 
      สุท. เมื่อพระผูมีพระภาคทรงผนวชแลว ความทุกขลนพนไดบังเกิดแกหมอมฉัน เมื่อ 
 พอนันทะบวชก็เชนเดียวกัน เมื่อพอราหุลบรรพชา ทุกขยิ่งมากลน พระพุทธเจาขา ความรัก 
 บุตรยอมตัดผิว คร้ันแลว ตัดหนัง ตัดเน้ือ ตัดเอ็น ตัดกระดกู แลวต้ังอยูจรดเยื่อในกระดูก 
 หมอมฉันขอประทานพระวโรกาส พระคุณเจาทั้งหลาย ไมพึงบวชบุตรที่บิดามารดายังมิไดอนุญาต 
 พระพุทธเจาขา. 
      คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคทรงชี้แจงใหพระเจาสุทโธทนศากยะทรงเห็นแจง ทรงสมาทาน 
 ทรงอาจหาญ ทรงราเริง ดวยธรรมีกถา. เมื่อพระเจาสุทโธทนศากยะ อันพระผูมีพระภาคทรง 
 ชี้แจงใหเห็นแจง สมาทาน อาจหาญ ราเริงดวยธรรมีกถาแลว เสด็จลุกจากพระที่ ถวายบังคม 
 พระผูมีพระภาค ทรงทําประทักษิณแลวเสดจ็กลับ. 
      ลําดับน้ันพระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนัน้ ในเพราะเหตุแรก 
 เกิดน้ัน แลวรับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุตรที่มารดาบิดาไมอนุญาต ภิกษุไม 
 พึงใหบวช รูปใดใหบวช ตองอาบัติทุกกฏ. 
      คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคประทับอยูในพระนครกบิลพัสดุ ตามพระพุทธาภิรมยแลว เสด็จ 
 จาริกไปทางพระนครสาวัตถี เสด็จเที่ยวจาริกโดยลาํดับ ถึงพระนครสาวัตถีแลว. ทราบวา 
 พระองคประทับอยูในพระวิหารเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถีนั้น 
             เร่ืองทรงอนุญาตใหภิกษุผูฉลาดมีสามเณรมากรูปได 
      [๑๑๙] ก็โดยสมัยนั้นแล ตระกูลอุปฐากของทานพระสารีบุตร สงเด็กชายไปในสํานัก 
 ทานพระสารีบุตร ดวยมอบหมายวา ขอพระเถระโปรดบรรพชาเด็กคนนี้. ทีนั้น ทานพระสารีบุตร 
 ไดมีความดําริวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติไมใหภิกษุรูปเดียวรับสามเณร ๒ รูปไวอุปฏฐาก ก็ 
 เรามีสามเณรราหุลนี้อยูแลว ทนีี้เราจะปฏิบัติอยางไร ดังนี้ จงึกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมพีระภาค. 
      พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุผูฉลาด 
 ผูสามารถรูปเดียว รับสามเณรสองรูปไวอุปฏฐากได ก็หรือเธออาจจะโอวาท อนุศาสนสามเณร 
 มีจํานวนเทาใดก็ใหรับไวอุปฏฐาก มีจํานวนเทานั้น. 



                       สิกขาบทของสามเณร 
      [๑๒๐] คร้ังนั้น สามเณรทั้งหลาย ไดมีความดําริวา สิกขาบทของพวกเรามีเทาไร 
 หนอแล และพวกเราจะตองศึกษาในอะไร. ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. 
      พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตสิกขาบท ๑๐ 
 แกสามเณรทั้งหลาย และใหสามเณรทั้งหลายศึกษาในสิกขาบท ๑๐ นั้น คือ 
      ๑. เวนจากการทําสัตวที่มีชีวิตใหตกลวงไป 
      ๒. เวนจากถือเอาพัสดุอันเจาของมิไดให 
      ๓. เวนจากกรรมอันเปนขาศึกแกพรหมจรรย 
      ๔. เวนจากการกลาวเท็จ 
      ๕. เวนจากการดื่มน้ําเมา คอื สุราและเมรัย อันเปนที่ต้ังแหงความประมาท 
      ๖. เวนจากบริโภคอาหารในเวลาวิกาล 
      ๗. เวนจากฟอนรํา ขับรอง ประโคมดนตรี และดูการเลนที่เปนขาศึก 
      ๘. เวนจากการทัดทรงตกแตงดวยดอกไมของหอม และเคร่ืองลูบไลอันเปนฐานแหง 
 การแตงตัว 
      ๙. เวนจากที่นั่งและที่นอนอันสูงและใหญ 
       ๑๐. เวนจากการรับทองและเงิน 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตสิกขาบท ๑๐ นี้ แกสามเณรทั้งหลาย และใหสามเณร 
 ทั้งหลายศึกษาในสิกขาบท ๑๐ นี้. 
                    เร่ืองลงทัณฑกรรมแกสามเณร 
      [๑๒๑] ก็โดยสมัยนั้นแล พวกสามเณรไมมีความเคารพ ไมมีความยําเกรง มีความ 
 ประพฤติไมเหมาะสม ในภิกษุทั้งหลายอยู. ภิกษุทั้งหลายจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา 
 ไฉนพวกสามเณรจึงไดไมมีความเคารพ ไมมีความยําเกรง มีความประพฤติไมเหมาะสมในภิกษุ 
 ทั้งหลายอยูเลา แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. 
      พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหลงทัณฑกรรม 
 แกสามเณรผูประกอบดวยองค ๕ คือ 
      ๑. พยายามเพื่อความเสื่อมลาภแหงภิกษุทั้งหลาย 
      ๒. พยายามเพ่ือความพินาศแหงภิกษุทั้งหลาย 
      ๓. พยายามเพ่ือความอยูไมไดแหงภิกษุทั้งหลาย 
      ๔. ดา บริภาษ ภิกษุทั้งหลาย 
      ๕. ยุยงภิกษุตอภิกษุใหแตกกัน 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหลงทัณฑกรรมแกสามเณรผูประกอบดวยองค ๕ นี้แล. 
      คร้ังนั้น ภิกษุทั้งหลายไดมคีวามดําริวา จะพึงลงทัณฑกรรมอยางไรหนอแล แลว 
 กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมพีระภาค พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย 



 เราอนุญาตใหลงทัณฑกรรม คือ หามปราม. 
      ก็โดยสมัยนัน้แล ภิกษุทั้งหลายลงทัณฑกรรมคือหามสังฆารามทุกแหงแกพวกสามเณร. 
 สามเณรเขาอารามไมได จึงหลีกไปเสยีบาง สึกเสียบาง ไปเขารีดเดยีรถียบาง. ภิกษุทั้งหลาย 
 กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมพีระภาค. 
      พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงลงทัณฑกรรม 
 คือหามสังฆารามทุกแหง รูปใดลงตองอาบัติทุกกฏ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหลงทัณฑกรรม 
 คือ หามเฉพาะสถานที่ที่สามเณรจะอยูหรือจะเขาไปได. 
      ก็โดยสมัยนัน้แล ภิกษุทั้งหลายลงทัณฑกรรมคือหามอาหารซ่ึงจะกลืนเขาไปทางชองปาก 
 แกพวกสามเณร. คนทั้งหลายทําปานะคือยาคูบาง สังฆภัตรบาง จึงกลาวนิมนตพวกสามเณร 
 อยางนี้วา นิมนตทานทั้งหลายมาดื่มยาคู นิมนตทานทั้งหลายมาฉันภัตตาหาร. พวกสามเณรจึง 
 กลาวอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย พวกอาตมาทําอยางนั้นไมได เพราะภิกษุทั้งหลายลงทัณฑกรรม 
 คือหามไว. 
      ประชาชนจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระผูเปนเจาผูเจริญทั้งหลาย จึงได 
 หามอาหาร ซ่ึงจะกลืนเขาไปทางชองปากแกพวกสามเณรเลา. ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแด 
 พระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาค รับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงลง 
 ทัณฑกรรมคือหามอาหารที่จะกลืนเขาไปทางชองปาก รูปใดลง ตองอาบัติทุกกฏ. 
                  เร่ืองลงทัณฑกรรมแกสามเณร จบ. 
                 เร่ืองกักกันสามเณรตองขออนุญาตกอน 
      [๑๒๒] ก็โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพัคคียไมอาปุจฉาพระอปุชฌายกอน แลวทําการ 
 กักกันสามเณรทั้งหลายไว. พระอุปชฌายทั้งหลายเที่ยวตามหาดวยนึกสงสยัวา ทําไมหนอ 
 สามเณรของพวกเราจึงหายไป. 
      ภิกษุทั้งหลายไดแจงใหทราบอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย พระฉัพพัคคียไดกักกันไว. 
      พระอุปชฌายทั้งหลาย จึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระฉัพพัคคียจึงไม 
 อาปุจฉาพวกเรากอน แลวทําการกักกันสามเณรของพวกเราเลา แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูม ี
 พระภาค. พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูไมอาปุจฉาอุปชฌาย 
 กอนแลว ไมพึงทําการกักกันสามเณรไว รูปใดทํา ตองอาบัติทุกกฏ. 
                   เร่ืองทรงหามเกลี้ยกลอมสามเณร 
      [๑๒๓] ก็โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพัคคียพากันเกลีย้กลอมพวกสามเณรของพระเถระ 
 ทั้งหลาย. พระเถระท้ังหลายตองหยิบไมชําระฟนบาง ตักน้ําลางหนาบาง ดวยตนเอง ยอมลําบาก 
 จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมพีระภาค. พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย บริษัทของภิกษุอื่น ภิกษุไมพึงเกลี้ยกลอม รูปใดเกล้ียกลอม ตองอาบัติทุกกฏ. 
                   องคแหงนาสนะ ๑๐ ของสามเณร 
      [๑๒๔] ก็โดยสมัยนั้นแล สามเณรของทานพระอุปนันทศากยบุตรชื่อ กัณฏกะ ได 



 ประทุษรายภิกษุณีกัณฏกี. ภิกษุทั้งหลายจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนสามเณรจึงได 
 ประพฤติอนาจารเห็นปานนี้เลา แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. 
      พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหนาสนะ 
 สามเณรผูประกอบดวยองค ๑๐ คือ 
      ๑. ทําสัตวที่มีชีวิตใหตกลวงไป 
      ๒. ถือเอาพัสดุอันเจาของมไิดให 
      ๓. ประพฤติกรรมอันเปนขาศึกแกพรหมจรรย 
      ๔. กลาววาจาเท็จ 
      ๕. ดื่มน้ําเมา 
      ๖. กลาวติพระพุทธเจา 
      ๗. กลาวติพระธรรม 
      ๘. กลาวติพระสงฆ 
      ๙. มีความเห็นผิด 
       ๑๐. ประทุษรายภิกษุณี 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหนาสนะสามเณรผูประกอบดวยองค ๑๐ นี้. 
                   เร่ืองหามบัณเฑาะกมิใหอุปสมบท 
      [๑๒๕] ก็โดยสมัยนั้นแล บัณเฑาะกคนหนึง่บวชในสํานักภิกษุ. เธอเขาไปหาภิกษุ 
 หนุมๆ แลวพูดชวนอยางนี้วา มาเถิดทานทั้งหลาย จงประทุษรายขาพเจา. ภิกษุทั้งหลายพูด 
 รุกรานวา เจาบัณเฑาะกจงฉิบหาย เจาบัณเฑาะกจงพินาศ จะประโยชนอะไรดวยเจา. เธอถูก 
 พวกภิกษุพูดรุกราน จึงเขาไปหาพวกสามเณรโคงผูมีรางล่ําสัน แลวพูดชวนอยางนี้วา มาเถิดทาน 
 ทั้งหลาย จงประทุษรายขาพเจา. พวกสามเณรพูดรุกรานวา เจาบัณเฑาะกจงฉิบหาย เจาบัณเฑาะก 
 จงพินาศ จะประโยชนอะไรดวยเจา. เธอถูกพวกสามเณรพูดรุกราน จึงเขาไปหาพวกคนเล้ียงชาง 
 คนเลี้ยงมา แลวพูดอยางนี้วา มาเถิด ทานทั้งหลาย จงประทุษรายขาพเจา. พวกคนเลี้ยงชาง 
 พวกคนเลี้ยงมา ประทุษรายแลวจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา พระสมณะเชือ้สายพระ 
 ศากยบุตรเหลานี้เปนบัณเฑาะก บรรดาพวกสมณะเหลานี้ แมพวกใดที่มิใชบัณเฑาะก แมพวก 
 นั้นก็ประทุษรายบัณเฑาะก เมื่อเปนเชนนี้ พระสมณะเหลานี้ก็ลวนแตไมใชเปนผูประพฤติ 
 พรหมจรรย. ภิกษุทั้งหลายไดยินพวกคนเลีย้งชาง พวกคนเลี้ยงมา พากันเพงโทษ ติเตียน 
 โพนทะนาอยู จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมพีระภาค. 
      พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนุปสัมบัน คือ บัณเฑาะก 
 ภิกษุไมพึงใหอุปสมบท ที่อุปสมบทแลวตองใหสึกเสีย. 
              เร่ืองหามคนลักเพศและคนเขารีดมิใหอุปสมบท 
      [๑๒๖] ก็โดยสมัยนั้นแล บุตรของตระกูลเกาแกคนหนึ่ง เปนสุขุมาลชาติ มีหมูญาติ 
 ที่รูจักกันในตระกูลหมดส้ินไป. คร้ังนั้น เขาไดมีความดําริวา เราเปนผูดี ไมสามารถจะหา 



 โภคทรัพยที่ยังหาไมได หรือไมสามารถจะทําโภคทรัพยที่หาไดแลวใหเจริญงอกงาม ดวยวธิี 
 อะไรหนอ เราจึงจะอยูเปนสขุ และไมตองลาํบาก แลวคิดไดในทันทีนั้นวา พวกสมณะเชือ้สาย 
 พระศากยบุตรเหลานี้แล มีปกติเปนสุข มีความประพฤติเรียบรอย ฉันอาหารที่ดี นอนใน 
 หองนอนอันมิดชิด ถากระไร เราพึงจัดแจงบาตรจีวร โกนผมและหนวด ครองผายอมฝาดเสียเอง 
 แลวไปอารามอยูรวมกับภิกษุทั้งหลาย. ตอมา เขาไดจัดแจงบาตรจีวร โกนผมและหนวด ครองผา 
 ยอมฝาดเอง แลวไปอารามกราบไหวภิกษุทั้งหลาย. 
      ภิกษุทั้งหลายถามวา คุณมีพรรษาไดเทาไร? 
      เขายอนถามวา ที่ชื่อวามีพรรษาไดเทาไร นั่นอะไรกัน ขอรับ? 
      ภิกษุทั้งหลายถามวา อาวุโส ใครเปนพระอุปชฌายของคุณ? 
      เขายอนถามวา ที่ชื่อวาพระอุปชฌาย นั่นอะไรกัน ขอรับ? 
      ภิกษุทั้งหลายไดแจงเร่ืองนั้นตอทานพระอุบาลีวา อาวุโสอุบาลี ขอนิมนตทานสอบสวน 
 บรรพชิตรูปน้ี. 
      คร้ันเขาถูกทานพระอุบาลีสอบสวน จึงแจงเร่ืองนั้นใหทราบ. ทานพระอุบาลีไดแจงให 
 ภิกษุทั้งหลายทราบแลว. ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. 
      พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนุปสัมบัน คือ คนลักเพศ 
 ภิกษุไมพึงใหอุปสมบท ที่อุปสมบทแลวตองใหสึกเสีย. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนุปสัมบัน คือ ผูไปเขารีดเดยีรถีย ภิกษุไมพึงใหอุปสมบท ที่ 
 อุปสมบทแลว ตองใหสึกเสีย. 
                 เร่ืองนาคแปลงกายเปนมนุษยมาขอบวช 
      [๑๒๗] ก็โดยสมัยนั้นแล นาคตัวหนึ่งอึดอัด ระอา เกลยีดกําเนิดนาค จึงนาคน้ันได 
 มีความดําริวา ดวยวิธีอะไรหนอ เราจึงจะพนจากกําเนิดนาค และกลับไดอตัภาพเปนมนุษย 
 เร็วพลัน. คร้ันแลวไดดําริตอไปวา พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรเหลานี้แล เปนผูประพฤติ- 
 *ธรรม ประพฤติสงบ ประพฤติพรหมจรรย กลาวแตคําสัตย มีศีล มีกัลยาณธรรม หากเรา 
 จะพึงบวชในสํานักพระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตร ดวยวิธีเชนนี้ เราก็จะพนจากกําเนิดนาค 
 และกลับไดอัตภาพเปนมนุษยเร็วพลัน คร้ันแลวนาคนั้นจึงแปลงกายเปนชายหนุม แลวเขาไป 
 หาภิกษุทั้งหลายขอบรรพชา.  ภิกษุทั้งหลายจึงใหเขาบรรพชาอุปสมบท. สมัยตอมา พระนาคน้ัน 
 อาศัยอยูในวิหารสุดเขตกับภิกษุรูปหนึ่ง. คร้ันปจจุสสมัยแหงราตรี ภิกษุรูปน้ัน ต่ืนนอนแลว 
 ออกไปเดินจงกรมอยูในที่แจง. คร้ันภิกษุรูปนั้นออกไปแลว. พระนาคน้ันก็วางใจจําวัด. วิหาร 
 ทั้งหลังเต็มไปดวยงู. ขนดยื่นออกไปทางหนาตาง. คร้ันภิกษุรูปน้ันผลักบานประตูดวยต้ังใจจัก 
 เขาวิหาร ไดเห็นวิหารทั้งหลังเต็มไปดวยงู เห็นขนดยื่นออกไปทางหนาตาง ก็ตกใจ จึงรอง 
 เอะอะขึ้น. 
      ภิกษุทั้งหลายพากันวิ่งเขาไปแลวไดถามภิกษุรูปน้ันวา อาวุโส ทานรองเอะอะไปทําไม? 
      ภิกษุรูปน้ันบอกวา อาวุโสทั้งหลาย วิหารนี้ทั้งหลังเต็มไปดวยงู ขนดยืน่ออกไปทาง 



 หนาตาง. 
      ขณะนั้น พระนาคน้ัน ไดต่ืนขึ้นเพราะเสียงนั้น แลวน่ังอยูบนอาสนะของตน. 
      ภิกษุทั้งหลายถามวา อาวุโส ทานเปนใคร? 
      น. ผมเปนนาค ขอรับ. 
      ภิ. อาวุโส ทานไดทําเชนนี้เพ่ือประสงคอะไร? 
      พระนาคน้ันจึงแจงเนื้อความน้ันแกภิกษุทั้งหลาย. ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแด 
 พระผูมีพระภาค. 
      ลําดับน้ัน พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ใน 
 เพราะเหตุแรกเกิดน้ัน แลวไดทรงประทานพระพุทธโธวาทนี้แกนาคนั้นวา พวกเจาเปนนาค 
 มีความไมงอกงามในธรรมวินัยนี้เปนธรรมดา ไปเถิดเจานาค จงไปรักษาอุโบสถในวันที่ ๑๔ 
 ที่ ๑๕ และที่ ๘ แหงปกษนั้นแหละ ดวยวิธีนี้เจาจักพนจากกําเนิดนาค และจักกลับไดอัตภาพ 
 เปนมนุษยเร็วพลัน. คร้ันนาคน้ันไดทราบวา ตนมีความไมงอกงามในพระธรรมวินัยนี้เปนธรรมดา 
 ก็เสียใจหลั่งน้ําตา สงเสียงดังแลวหลีกไป. 
      ลําดับน้ัน พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหตุแหงความ 
 ปรากฏตามสภาพของนาค มีสองประการนี้ คือ เวลาเสพเมถุนธรรมกับนางนาค ผูมีชาติเสมอ 
 กัน ๑ เวลาวางใจนอนหลับ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหตุแหงความปรากฏตามสภาพของนาค ๒ 
 ประการนี้แล 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนุปสัมบัน คือ สัตวดิรัจฉาน ภิกษุไมพึงใหอุปสมบท ที่อุปสมบท 
 แลว ตองใหสึกเสีย. 
                  เร่ืองหามคนฆามารดามิใหอุปสมบท 
      [๑๒๘] ก็โดยสมัยนั้นแล มาณพผูหน่ึงปลงชีวิตมารดาเสีย. เขาอึดอดั ระอา รังเกียจ 
 บาปกรรมอันนั้น และไดมีความดําริวา ดวยวธิีอะไรหนอ เราจึงจะทําการออกจากบาปกรรม 
 อันนี้ได จึงหวนระลึกนึกขึ้นไดวา พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรเหลานี้ เปนผูประพฤติธรรม 
 ประพฤติสงบ ประพฤติพรหมจรรย กลาวแตคําสัตย มีศีล มีกัลยาณธรรม ถาเราจะพึงบวช 
 ในสํานักพระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร ดวยวิธีเชนนี้ เราก็จะทําการออกจากบาปกรรมอันนี้ 
 ได. ตอมา เขาเขาไปหาภิกษุทั้งหลายขอบรรพชา. ภิกษุทั้งหลายไดแจงความน้ีตอทานพระอุบาลีวา 
 อาวุโส อุบาลี เมื่อคร้ังกอนแล นาคแปลงกายเปนชายหนุมเขามาบวชในสํานักภิกษุ อาวุโส 
 อุบาลี นิมนตทานไตสวนมาณพคนนี้. คร้ันมาณพนั้น ถูกทานพระอุบาลีไตสวนอยู จึงแจง 
 เร่ืองนั้น. ทานพระอุบาลีไดแจงใหพวกภิกษุทราบแลว. ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเร่ืองนั้นแด 
 พระผูมีพระภาค. 
      พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนุปสัมบัน คือ คนฆา 
 มารดา ภิกษุไมพึงใหอุปสมบท ที่อุปสมบทแลวตองใหสึกเสีย. 
                   เร่ืองหามคนฆาบิดามิใหอุปสมบท 



      [๑๒๙] ก็โดยสมัยนั้นแล มาณพผูหน่ึงปลงชีวิตบิดาเสีย. เขาอึดอัด ระอา รังเกียจ 
 บาปกรรมอันนั้น และไดมีความดําริวา ดวยวธิีอะไรหนอ เราจึงจะทําการออกจากบาปกรรม 
 อันนี้ได จึงหวนระลึกนึกขึ้นไดวา พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรเหลานี้ เปนผูประพฤติธรรม 
 ประพฤติสงบ ประพฤติพรหมจรรย กลาวแตคําสัตย มีศีล มีกัลยาณธรรม ถาเราจะพึงบวช 
 ในสํานักพระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร ดวยวิธีเชนนี้ เราก็จะทําการออกจากบาปกรรมอันนี้ 
 ได. ตอมา เขาเขาไปหาภิกษุทั้งหลายแลวขอบรรพชา. ภิกษุทั้งหลายไดแจงความน้ีตอทานพระอุบาลี 
 วา อาวุโสอุบาลี เมื่อคร้ังกอนแล นาคแปลงกายเปนชายหนุมเขามาบวชในสํานักภิกษุ อาวุโส 
 อุบาลี นิมนตทานไตสวนมาณพคนนี้. คร้ันมาณพนั้น ถูกทานพระอุบาลีไตสวนอยู จึงแจง 
 เร่ืองนั้น. ทานพระอุบาลีไดแจงใหพวกภิกษุทราบแลว. ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเร่ืองนั้นแด 
 พระผูมีพระภาค. 
      พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนุปสัมบัน คือ คนฆาบิดา 
 ภิกษุไมพึงใหอุปสมบท ที่อุปสมบทแลวตองใหสึกเสีย. 
                 เร่ืองหามคนฆาพระอรหันตมิใหอุปสมบท 
      [๑๓๐] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุมากรูปดวยกัน เดินทางไกล จากเมืองสาเกตไป 
 พระนครสาวัตถี. ในระหวางทาง พวกโจรพากันยกพวกออกมา แยงชิงภิกษุบางพวก ฆาภิกษุ 
 บางพวก. เจาหนาที่ยกออกไปจากพระนครสาวัตถี แลวจับโจรไดเปนบางพวก. บางพวกหลบหนี 
 ไปได. พวกท่ีหลบหนีไป ไดบวชในสํานักภิกษุ. พวกท่ีถูกจับได เจาหนาที่กําลังนําไปฆา. 
 พวกโจรที่บวชแลวเหลานั้นไดเห็นโจรพวกน้ันกําลังถูกนําไปฆา คร้ันแลวจึงพูดอยางนี้วา เคราะหดี 
 พวกเราพากันหนีรอดมาได ถาวันนั้นถูกจับ จะตองถูกเขาฆาเชนนี้เหมือนกนั. ภิกษุทั้งหลาย 
 พากันถามวา อาวุโสทั้งหลาย ก็พวกทานไดทําอะไรไว? จึงบรรพชิตเหลานั้นไดแจงเร่ืองนั้น 
 แกภิกษุทั้งหลาย. ภิกษุทั้งหลายไดกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาครับส่ัง 
 กะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพวกนั้นเปนอรหันต ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนุปสัมบัน 
 คือคนฆาพระอรหันต ภิกษุไมพึงใหอุปสมบท ที่อุปสมบทแลวตองใหสึกเสีย. 
               เร่ืองหามอุปสมบทคนประทุษรายภิกษุณีเปนตน 
      [๑๓๑] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุณีหลายรูป เดินทางไกลจากเมืองสาเกตไปพระนคร 
 สาวัตถี. ในระหวางทาง พวกโจรพากันยกออกมา แยงชิงภิกษุณีบางพวก ทํารายภิกษุณีบางพวก. 
 เจาหนาที่ยกออกไปจากพระนครสาวัตถี แลวจับโจรไดเปนบางพวก. บางพวกหลบหนีไปได. พวก 
 ที่หลบหนีไป ไดบวชในสํานักภิกษุ. พวกที่ถูกจับไดเจาหนาที่กําลังนําไปฆา. พวกโจรที่บวชแลว 
 เหลานั้น ไดเห็นโจรพวกน้ันกําลังถูกนําไปฆา คร้ันแลวจึงพูดอยางนี้วา เคราะหดี พวกเรา 
 พากันหนีรอดมาได ถาวันนั้นถูกจับ จะตองถูกเขาฆาเชนนี้เหมือนกัน. ภิกษุทั้งหลายพากันถามวา 
 อาวุโสทั้งหลาย ก็พวกทานไดทําอะไรไว. จึงบรรพชิตเหลานั้นไดแจงเร่ืองนั้นแกภิกษุทั้งหลาย. 
 ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. 
      พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนุปสัมบัน คือคน 



 ประทุษรายภิกษุณี ภิกษุไมพึงใหอุปสมบท ที่อุปสมบทแลวตองใหสึกเสีย. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนุปสัมบัน คือคนผูทําสังฆเภท ภิกษุไมพึงใหอุปสมบท ที่อุปสมบท 
 แลวตองใหสึกเสีย. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนุปสัมบัน คือคนทํารายพระพุทธเจาจนถึงหอพระโลหิต ภิกษุไมพึง 
 ใหอุปสมบท ที่อุปสมบทแลว ตองใหสึกเสีย. 
                   เร่ืองหามอุปสมบทอุภโตพยัญชนก 
      [๑๓๒] ก็โดยสมัยนั้นแล อภุโตพยัญชนกคนหนึ่งไดบวชในสํานักภิกษุ. เธอเสพ 
 เมถุนธรรมในสตรีทั้งหลาย ดวยปุริสนิมิตของตนบาง ใหบุรุษอื่นเสพเมถุนธรรมในอิตถีนิมิต 
 ของตนบาง. ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุ 
 ทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนุปสัมบัน คือ อุภโตพยัญชนก ภิกษุไมพึงใหอุปสมบท 
 ที่อุปสมบทแลวตองใหสึกเสีย. 
                  บุคคลไมควรใหอุปสมบท ๒๐ จําพวก 
      [๑๓๓] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายอุปสมบทกุลบุตรผูไมมีอุปชฌาย. ภิกษุทั้งหลาย 
 จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมพีระภาค. พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 กุลบุตรผูไมมีอุปชฌาย ภิกษุไมพึงอุปสมบทให รูปใดอุปสมบทให ตองอาบัติทุกกฏ. 
      สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายอุปสมบทกุลบุตรมีสงฆเปนอุปชฌาย. ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูล 
 เร่ืองนั้น แดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 กุลบุตรมีสงฆเปนอุปชฌาย ภิกษุไมพึงอุปสมบทให รูปใดอุปสมบทให ตองอาบัติทุกกฏ. 
      สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายอุปสมบทกุลบุตรมีคณะเปนอุปชฌาย. ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูล 
 เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย กุลบุตร 
 มีคณะเปนอุปชฌาย ภิกษุไมพึงอุปสมบทให รูปใดอุปสมบทให ตองอาบัติทุกกฏ. 
      สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายอุปสมบทกุลบุตรมีบัณเฑาะกเปนอุปชฌาย. 
         ... อุปสมบทกุลบุตรมีบุคคลลักเพศเปนอุปชฌาย. 
         ... อุปสมบทกุลบุตรมีภิกษุไปเขารีดเดยีรถียเปนอุปชฌาย. 
         ... อุปสมบทกุลบุตรมีสัตวดิรัจฉานเปนอุปชฌาย. 
         ... อุปสมบทกุลบุตรมีคนฆามารดาเปนอุปชฌาย. 
         ... อุปสมบทกุลบุตรมีคนฆาบิดาเปนอปุชฌาย. 
         ... อุปสมบทกุลบุตรมีคนฆาพระอรหันตเปนอุปชฌาย. 
         ... อุปสมบทกุลบุตรมีคนประทุษรายภิกษุณีเปนอุปชฌาย. 
         ... อุปสมบทกุลบุตรมีคนทําสังฆเภทเปนอุปชฌาย 
         ... อุปสมบทกุลบุตรมีคนทํารายพระศาสดาจนหอพระโลหิตเปนอุปชฌาย 
         ... อุปสมบทกุลบุตรมีอุภโตพยัญชนกเปนอุปชฌาย. 
      ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเร่ืองน้ันแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุ 



 ทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย กุลบุตรมีบัณเฑาะกเปนอุปชฌาย ภิกษุไมพึงอุปสมบทให ... 
      กุลบุตรมีบุคคลลักเพศเปนอุปชฌาย ภิกษุไมพึงอุปสมบทให ... 
      กุลบุตรมีภิกษุไปเขารีดเดยีรถียเปนอุปชฌาย ภิกษุไมพึงอุปสมบทให ... 
      กุลบุตรมีสัตวดิรัจฉานเปนอุปชฌาย ภิกษุไมพึงอุปสมบทให ... 
      กุลบุตรมีคนฆามารดาเปนอุปชฌาย ภิกษุไมพึงอุปสมบทให ... 
      กุลบุตรมีคนฆาบิดาเปนอปุชฌาย ภิกษุไมพึงอุปสมบทให ... 
      กุลบุตรมีคนฆาพระอรหันตเปนอุปชฌาย ภิกษุไมพึงอุปสมบทให ... 
      กุลบุตรมีคนประทุษรายภิกษุณีเปนอุปชฌาย ภิกษุไมพึงอุปสมบทให ... 
      กุลบุตรมีคนทําสังฆเภทเปนอุปชฌาย ภิกษุไมพึงอุปสมบทให ... 
      กุลบุตรมีคนทํารายพระศาสดาจนหอพระโลหิตเปนอุปชฌาย ภิกษุไมพึงอุปสมบทให ... 
      กุลบุตรมีอุภโตพยัญชนกเปนอุปชฌาย ภิกษุไมพึงอุปสมบทให รูปใดอุปสมบทให 
 ตองอาบัติทุกกฏ. 
      [๑๓๔] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายอุปสมบทกุลบุตรผูไมมีบาตร. พวกเธอเที่ยวรับ 
 บิณฑบาตดวยมือ. คนทั้งหลายจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา เที่ยวรับบิณฑบาตเหมือนพวก 
 เดียรถีย. ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุทั้งหลาย 
 วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย กุลบุตรไมมีบาตร ภิกษุไมพึงอุปสมบทให รูปใดอุปสมบทให ตอง 
 อาบัติทุกกฏ. 
      สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายอุปสมบทกุลบุตรผูไมมีจีวร. พวกเธอเปลือยกายเทีย่วรับ 
 บิณฑบาต. คนทั้งหลายจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา เทีย่วรับบิณฑบาตเหมือนพวก 
 เดียรถีย. ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุ 
 ทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย กุลบุตรไมมีจีวร ภิกษุไมพึงอุปสมบทให รูปใดอุปสมบทให 
 ตองอาบัติทุกกฏ. 
      สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายอุปสมบทกุลบุตรผูไมมีทั้งบาตรทั้งจีวร พวกเธอเปลือยกาย 
 เที่ยวรับบิณฑบาตดวยมือ คนทั้งหลายจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา เที่ยวรับบิณฑบาต 
 เหมือนพวกเดยีรถีย. ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเร่ืองน้ันแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาครับส่ัง 
 กะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย กุลบุตรไมมีทั้งบาตรทั้งจีวร ภิกษุไมพึงอุปสมบทให 
 รูปใดอุปสมบทให ตองอาบัติทุกกฏ. 
      สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายอุปสมบทกุลบุตรมีบาตรที่ยืมเขามา. เมื่ออุปสมบทแลว 
 เจาของก็นําบาตรคืนไป. พวกเธอเที่ยวรับบิณฑบาตดวยมือ. คนทั้งหลายจึงเพงโทษ ติเตียน 
 โพนทะนาวา เที่ยวรับบิณฑบาตเหมือนพวกเดียรถีย. ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแด 
 พระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลายกุลบุตรมีบาตรที่ยืม 
 เขามา ภิกษุไมพึงอุปสมบทให รูปใดอุปสมบทให ตองอาบัติทุกกฏ. 
      สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายอุปสมบทกุลบุตรมีจีวรที่ยืมเขามา. เมื่ออุปสมบทแลว เจาของ 



 ก็นําจีวรคืนไป. พวกเธอเปลือยกายเที่ยวรับบิณฑบาต. คนทั้งหลายจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนา 
 วา เที่ยวรับบิณฑบาตเหมือนพวกเดียรถีย. ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. 
 พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย กุลบุตรมีจีวรที่ยืมเขามา ภิกษุไมพึง 
 อุปสมบทให รูปใดอุปสมบทให ตองอาบัติทุกกฏ. 
      สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายอุปสมบทกุลบุตรมีบาตรและจีวรที่ยืมเขามา. เมื่ออุปสมบท 
 แลว เจาของกน็ําบาตรและจีวรคืนไป. พวกเธอเปลือยกายเทีย่วรับบิณฑบาตดวยมือ. คน 
 ทั้งหลายจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา เทีย่วรับบิณฑบาตเหมือนพวกเดียรถีย. ภิกษุทั้งหลาย 
 กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมพีระภาค. พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 กุลบุตรมีบาตรและจีวรที่ยืมเขามา ภิกษุไมพึงอุปสมบทให รูปใดอุปสมบทให ตองอาบัติทุกกฏ. 
                บุคคลไมควรใหอุปสมบท ๒๐ จําพวก จบ. 
                       --------------- 
                  บุคคลไมควรใหบรรพชา ๓๒ จําพวก 
      [๑๓๕] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายบรรพชาคนมือดวน ... บรรพชาคนเทาดวน ... 
 บรรพชาคนทั้งมือและเทาดวน ... บรรพชาคนหูขาด ... บรรพชาคนจมูกแหวง ... บรรพชาคนทั้งหูขาด 
 และจมูกแหวง ... บรรพชาคนนิ้วมือนิ้วเทาขาด ... บรรพชาคนมีงามมืองามเทาขาด ... บรรพชาคนเอ็น 
 ขาด ... บรรพชาคนมือเปนแผน ... บรรพชาคนคอม ... บรรพชาคนเต้ีย ... บรรพชาคนคอพอก ... 
 บรรพชาคนถูกสักหมายโทษ ... บรรพชาคนมีรอยเฆีย่นดวยหวาย ... บรรพชาคนถูกออกหมายส่ังจับ 
  ... บรรพชาคนเทาปุก ... บรรพชาคนมีโรคเร้ือรัง ... บรรพชาคนมีรูปรางไมสมประกอบ ... บรรพชา 
 คนตาบอดขางเดียว ... บรรพชาคนงอย ... บรรพชาคนกระจอก ... บรรพชาคนเปนโรคอัมพาต  ... 
 บรรพชาคนมีอิริยาบถขาด ... บรรพชาคนชราทุพพลภาพ ... บรรพชาคนตาบอดสองขาง ... บรรพชา 
 คนใบ ... บรรพชาคนหูหนวก ... บรรพชาคนทั้งบอดและใบ ... บรรพชาคนทั้งบอดและหนวก ... 
 บรรพชาคนทั้งใบและหนวก ... บรรพชาคนทั้งบอดใบและหนวก. 
      ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเร่ืองน้ันแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุ 
 ทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงบรรพชาคนมือดวน ... ไมพึงบรรพชาคนเทาดวน ... 
 ไมพึงบรรพชาคนทั้งมือและเทาดวน ... ไมพึงบรรพชาคนหูขาด ... ไมพึงบรรพชาคนจมูกแหวง ... 
 ไมพึงบรรพชาคนทั้งหูขาดทั้งจมูกแหวง ... ไมพึงบรรพชาคนน้ิวมือนิ้วเทาขาด ... ไมพึงบรรพชาคน 
 งามมืองามเทาขาด ... ไมพึงบรรพชาคนเอ็นขาด ... ไมพึงบรรพชาคนมือเปนแผน ... ไมพึงบรรพชา 
 คนคอม ... ไมพึงบรรพชาคนเต้ีย ... ไมพึงบรรพชาคนคอพอก ... ไมพึงบรรพชาคนถูกสักหมายโทษ ... 
 ไมพึงบรรพชาคนมีรอยเฆีย่นดวยหวาย ... ไมพึงบรรพชาคนถูกออกหมายสั่งจับ ... ไมพึงบรรพชา 
 คนเทาปุก ... ไมพึงบรรพชาคนมีโรคเร้ือรัง ... ไมพึงบรรพชาคนมีรูปรางไมสมประกอบ ... ไมพึง 
 บรรพชาคนตาบอดขางเดยีว ... ไมพึงบรรพชาคนงอย ... ไมพึงบรรพชาคนกระจอก ... ไมพึงบรรพชา 
 คนเปนโรคอัมพาต ... ไมพึงบรรพชาคนมีอิริยาบถขาด ... ไมพึงบรรพชาคนชราทุพพลภาพ ... ไมพึง 
 บรรพชาคนตาบอดสองขาง ... ไมพึงบรรพชาคนใบ ... ไมพึงบรรพชาคนหูหนวก ... ไมพึงบรรพชา 



 คนทั้งบอดและใบ ... ไมพึงบรรพชาคนทั้งบอดและหนวก ... ไมพึงบรรพชาคนทั้งใบและหนวก ... 
 ไมพึงบรรพชาคนทั้งบอดใบและหนวก รูปใดบรรพชาให ตองอาบัติทุกกฏ. 
                บุคคลไมควรใหบรรพชา ๓๒ จําพวก จบ. 
                      ทายัชชภาณวารที่ ๙ จบ. 
                        ------------- 
                      ทรงหามใหนิสสัยแกอลัชช ี
      [๑๓๖] ก็โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพัคคียใหนิสสัยแกภิกษุพวกอลัชชี. ภิกษุทั้งหลาย 
 จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมพีระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสหามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 ภิกษุไมพึงใหนิสสัยแกภิกษุพวกอลัชชี รูปใดใหตองอาบัติทุกกฏ. 
      สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายอยูอาศัยภิกษุพวกอลัชชี. ไมชาไมนานเทาไรนัก แมพวกเธอ 
 ก็กลายเปนพวกอลัชชี เปนภิกษุเลวทราม. ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. 
      พระผูมีพระภาคตรัสหามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงอยูอาศัยภิกษุ 
 พวกอลัชชี รูปใดอยู ตองอาบัติทุกกฏ. 
      คร้ังนั้น ภิกษุทั้งหลายไดมคีวามดําริวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติไววา ไมพึงให 
 นิสสัยแกภิกษุพวกอลัชชี และไมพึงอยูอาศัยภิกษุพวกอลัชชี ทําอยางไรหนอพวกเราจึงจะรูวา 
 เปนภิกษุลัชชี หรืออลัชชี แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัส 
 อนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหรอ ๔-๕ วัน พอจะสืบสวนรูวา 
 ภิกษุผูใหนิสสัยเปนสภาคกัน. 
                       ภิกษุผูไมตองถือนิสสัย 
      [๑๓๗] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งเดินทางไกลไปโกศลชนบท. คราวนั้นเธอได 
 มีความดําริวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติไววา ภิกษุจะไมถือนิสสัยอยูไมได ดังนี้ ก็เรามหีนาที่ 
 ตองถือนิสสัยแตจําตองเดินทางไกล จะพึงปฏิบัติอยางไรหนอแล. ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูล 
 เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 เราอนุญาตใหภิกษุผูเดินทางไกล เมื่อไมไดผูใหนิสสัย ไมตองถือนิสสัยอยู. 
      [๑๓๘] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุ ๒ รูปเดินทางไกลไปโกศลชนบท. เธอทั้งสองพักอยู 
 ณ อาวาสแหงหนึ่ง. ในภิกษุ ๒ รูปน้ัน รูปหนึ่งอาพาธ จึงรูปที่อาพาธน้ันไดมีความดําริวา 
 พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติไววา ภิกษุจะไมถือนิสสัยอยูไมได ก็เรามีหนาที่ตองถือนิสัย แตกําลัง 
 อาพาธ จะพึงปฏิบัติอยางใดหนอแล. ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. 
 พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุอาพาธ 
 เมื่อไมไดผูใหนิสสัย ไมตองถือนิสสัยอยู. 
      คร้ังนั้น ภิกษุผูพยาบาลไขนั้นไดมีความดาํริวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติไววา ภิกษุ 
 จะไมถือนิสสัยอยูไมได ก็เรามหีนาที่ตองถือนิสสัย แตภิกษุรูปน้ียังอาพาธ เราจะพึงปฏิบัติ 
 อยางไรหนอแล. ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัส 



 อนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุผูพยาบาลไข เมื่อไมไดผูให 
 นิสสัยถูกภิกษุอาพาธขอรอง ไมตองถือนิสสัยอยู. 
      ก็โดยสมัยนัน้แล ภิกษุรูปหนึ่งอยูวัดปา และเธอก็มีความผาสุกในเสนาสนะน้ัน. 
 คราวน้ันเธอไดมีความดําริวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติไววา  ภิกษุจะไมถือนิสสัยอยูไมได 
 ก็เรามีหนาที่ตองถือนิสสัย แตยังอยูวัดปา และเราก็มีความผาสุกในเสนาสนะนี้ จะพึงปฏิบัติ 
 อยางไรหนอแล. ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาต 
 แกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุผูถืออยูปาเปนวัตร กําหนดการอยูเปน 
 ผาสุก เมื่อไมไดผูใหนิสสัย ไมตองถือนิสสัย ดวยผูกใจวา เมือ่ใดมีภิกษุผูใหนิสสัยที่สมควร 
 มาอยู จักอาศัยภิกษุนั้นอยู. 
                          อุปสมบทกรรม 
                    สวดอุปสัมปทาเปกขะระบุโคตร 
      [๑๓๙] ก็โดยสมัยนั้นแล ทานพระมหากัสสปมีอุปสัมปทาเปกขะ และทานสงทูตไป 
 ในสํานักทานพระอานนทวา ทานอานนทจงมาสวดอุปสัมปทาเปกขะน้ี. ทานพระอานนทตอบไป 
 อยางนี้วา เกลากระผม ไมสามารถจะระบุนามของพระเถระได เพราะพระเถระเปนที่เคารพของ 
 เกลากระผม. ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาต 
 แกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหสวดระบุโคตรได. 
                           อุปสมบทคู 
      [๑๔๐] ก็โดยสมัยนั้นแล ทานพระมหากัสสปมีอุปสัมปทาเปกขะอยู ๒ คน. เธอ 
 ทั้งสองแกงแยงกันวา เราจักอปุสมบทกอน เราจักอุปสมบทกอน. ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูล 
 เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 เราอนุญาตใหทําอุปสัมปทาเปกขะ ๒ รูปในอนุสาวนาเดียวกัน. 
                      อุปสมบทคราวละ ๓ คน 
      สมัยตอมา พระเถระหลายรูปตางมีอุปสัมปทาเปกขะหลายคนดวยกัน. พวกเธอตางแกง 
 แยงกันวา เราจักอุปสมบทกอน เราจักอุปสมบทกอน. พระเถระทั้งหลายจึงตัดสินวา เอาเถอะ 
 พวกเราจะทําอปุสัมปทาเปกขะทุกคนในอนุสาวนาเดียวกัน. ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเร่ืองนั้นแด 
 พระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต 
 ใหทําอุปสัมปทาเปกขะ ในอนุสาวนาเดียวกนัคราวละ ๒ รูป ๓ รูป แตการสวดนั้นแล ตองมี 
 อุปชฌายรูปเดยีวกัน จะมีอุปชฌายตางกันไมไดเปนอนัขาด. 
                     นับอายุ ๒๐ ปทั้งอยูในครรภ 
                     พระกุมารกัสสปเปนตัวอยาง 
      [๑๔๑] ก็โดยสมัยนั้นแล ทานพระกุมารกัสสปมีอายุครบ ๒๐ ปทั้งอยูในครรภ จึงได 
 อุปสมบท. ตอมาทานไดมีความดําริวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติไววา บุคคลมีอายุหยอน 
 ๒๐ ป ภิกษุไมพึงอุปสมบทให ก็เรามีอายุครบ ๒๐ ทั้งอยูในครรภ จึงไดอุปสมบท จะเปนอนั 



 อุปสมบทหรือไมหนอ. ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาค 
 ตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย จิตดวงแรกใดเกิดแลวในอุทรมารดา วิญญาณ 
 ดวงแรกปรากฏแลว อาศัยจิตดวงแรก วิญญาณดวงแรกน้ันนั่นแหละเปนความเกิดของสัตวนั้น 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหอุปสมบทกุลบุตรมีอายุครบ ๒๐ ป ทั้งอยูในครรภ. 
                   สวดถามอันตรายิกธรรม ๑๓ ขอ 
      [๑๔๒] ก็โดยสมัยนั้นแล พวกกุลบุตรที่อุปสมบทแลวปรากฏเปนโรคเร้ือนก็มี เปนฝ 
 ก็มี เปนโรคกลากก็มี เปนโรคมองครอก็มี เปนโรคลมบาหมูก็มี. ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูล 
 เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 เราอนุญาตใหภิกษุผูใหอุปสมบท ถามอันตรายิกธรรม ๑๓ ขอ. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล พึงถามอุปสัมปทาเปกขะอยางนี้:- 
                         อันตรายิกธรรม 
      อาพาธเห็นปานนี้ของเจามหีรือ? คือ โรคเร้ือน ฝ โรคกลาก โรคมองครอ ลมบาหมู? 
 เจาเปนมนุษยหรือ เปนชายหรือ เปนไทหรือ ไมมีหน้ีสินหรือ มิใชราชภัฏหรือ มารดา 
 บิดาอนุญาตแลวหรือ มีปครบ ๒๐ แลวหรือ บาตรจีวรของเจามีครบแลวหรือ เจาชื่ออะไร 
 อุปชฌายของเจาชื่ออะไร? 
                   สอนซอมกอนถามอันตรายิกธรรม 
      ก็โดยสมัยนัน้แล ภิกษุทั้งหลายถามอันตรายิกธรรมกะพวกอุปสัมปทาเปกขะ ที่ยังมิได 
 สอนซอม.  พวกอุปสัมปทาเปกขะยอมสะทกสะทาน เกอเขนิ ไมอาจจะตอบได. ภิกษุทั้งหลาย 
 จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมพีระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย เราอนุญาตใหสอนซอมกอน แลวจึงถามอันตรายิกธรรมทีหลัง. 
      ภิกษุทั้งหลายสอนซอมในทามกลางสงฆนั้นนั่นแหละ. พวกอุปสัมปทาเปกขะยอมสะทก 
 สะทาน เกอเขนิ ไมอาจตอบไดเหมือนอยางเดิม. ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเร่ืองน้ันแดพระผูม ี
 พระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให 
 สอนซอม ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลวจึงถามอันตรายิกธรรมในทามกลางสงฆ. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพึงสอนซอมอุปสัมปทาเปกขะอยางนี้:- 
                         คําบอกบาตรจีวร 
      พึงใหอุปสัมปทาเปกขะถืออุปชฌายกอน คร้ันแลวพึงบอกบาตรจีวรวา นี้บาตรของเจา 
 นี้ผาทาบของเจา นี้ผาหมของเจา นี้ผานุงของเจา เจาจงไปยนื ณ โอกาสโนน. 
      ภิกษุทั้งหลายที่เขลา  ไมฉลาด ยอมสอนซอม เหลาอุปสัมปทาเปกขะทีถู่กสอนซอมไมดี 
 ยอมสะทกสะทาน เกอเขิน ไมอาจตอบได. ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมพีระภาค. 
 พระผูมีพระภาคตรัสหามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูเขลา  ไมฉลาด ไมพึง 
 สอนซอม รูปใดสอนซอม ตองอาบัติทุกกฏ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุผูฉลาด 
 ผูสามารถ สอนซอม. 



      บรรดาภิกษุผูที่ยังไมไดรับสมมติ ยอมสอนซอม. ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเร่ืองนั้นแด 
 พระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาค ตรัสหามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุที่ยังไมได 
 รับสมมติ  ไมพึงสอนซอม รูปใดสอนซอม ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุที่ไดรับสมมติแลวสอนซอม. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพึงสมมติ ดังตอไปนี้:- 
                     วิธีสมมติภิกษุเปนผูสอนซอม 
      ตนเองพึงสมมติตนก็ได หรือภิกษุรูปอื่น พึงสมมติภิกษุอื่นก็ได. 
      อยางไรเลา ตนเองพึงสมมติตนเอง? คือ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆ 
 ทราบดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:- 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา  ผูมีชื่อนีเ้ปนอุปสัมปทาเปกขะของทานผูมีชื่อนี้. 
 ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว  ขาพเจาพึงสอนซอมผูมีชื่อนี้. 
      อยางนี้ ชื่อวาตนเองสมมติตนเอง. 
      อยางไรเลา ภิกษุรูปอื่น พึงสมมติภิกษุรูปอื่น? คือ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศ 
 ใหสงฆทราบดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:- 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ผูมีชื่อนีเ้ปนอุปสัมปทาเปกขะของทานผูมีชื่อนี้ ถาความ 
 พรอมพร่ังของสงฆถึงที่แลว ทานผูมีชื่อนี้พึงสอนซอมผูมชีื่อนี้. 
      อยางนี้ ชื่อวาภิกษุรูปอื่นสมมติภิกษุรูปอื่น. 
      ภิกษุผูไดรับสมมติแลวน้ัน พึงเขาไปหาอุปสัมปทาเปกขะ แลวกลาวอยางนี้ วาดังนี้:- 
                     คําสอนซอมอันตรายิกธรรม 
      แนะผูมีชื่อนี้ เจาฟงนะ นี้เปนกาลสัตย กาลจริงของเจา เมื่อทานถามในทามกลางสงฆ 
 ถึงสิ่งอันเกิดแลว มีอยู พึงบอกวา ไมมี พึงบอกวาไมมี เจาอยาสะทกสะทานแลวแล เจาอยา 
 ไดเปนผูเกอแลวแล ภิกษุทั้งหลายจักถามเจาอยางนี้ อาพาธเห็นปานนี้ของเจามีหรือ? คือ 
 โรคเร้ือน ฝ โรคกลาก โรคมองครอ ลมบาหมู? เจาเปนมนุษยหรือ เปนชายหรือ เปนไทหรือ 
 ไมมีหน้ีสินหรือ มิใชราชภัฏหรือ มารดาบิดาอนุญาตแลวหรือ มีปครบ ๒๐ แลวหรือ บาตร 
 จีวรของเจามีครบแลวหรือ เจาชื่ออะไร อุปชฌายของเจาชื่ออะไร? 
      ภิกษุผูสอนซอมกับอุปสัมปทาเปกขะเดินมาดวยกัน แตทัง้สองไมพึงเดินมาพรอมกัน 
 คือ ภิกษุผูสอนซอมตองมากอน แลวประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:- 
                   คําเรียกอุปสัมปทาเปกขะเขามา 
      ทานเจาขา  ขอสงฆจงฟงขาพเจา ผูมีชื่อนีเ้ปนอุปสัมปทาเปกขะของทานผูมีชื่อนี้. 
 ขาพเจาสอนซอมเขาแลว. ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงทีแ่ลว. ขอผูมีชื่อนี้พึงมา. 
      พึงเรียกอุปสัมปทาเปกขะวา เจาจงมา. 
      พึงใหอุปสัมปทาเปกขะน้ันหมผาเฉวียงบา ใหกราบเทาภิกษุทั้งหลาย ใหนั่งกระหยง 
 ใหประคองอัญชลีแลว พึงใหขออุปสมบทดังน้ี:- 



                          คําขออุปสมบท 
      ขาพเจาขออุปสมบทตอสงฆ  เจาขา ขอสงฆโปรดยกขาพเจาขึ้นเถิด  เจาขา. 
      ขาพเจาขออุปสมบทตอสงฆ เปนคร้ังที่สอง เจาขา ขอสงฆโปรดยกขาพเจาขึ้นเถิด 
 เจาขา. 
      ขาพเจาขออุปสมบทตอสงฆ เปนคร้ังที่สาม เจาขา ขอสงฆโปรดยกขาพเจาขึ้นเถิด 
 เจาขา. 
                  คําสมมติตนเพ่ือถามอันตรายิกธรรม 
      ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:- 
      ทานเจาขา  ขอสงฆจงฟงขาพเจา ผูมีชื่อนีผู้นี้ เปนอุปสัมปทาเปกขะของทานผูมีชื่อนี้. 
 ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว. ขาพเจาจะพึงถามอันตรายิกธรรมตอผูมีชื่อนี้ ดังนี้:- 
                       คําถามอันตรายิกธรรม 
      แนะ ผูมีชื่อนี้  เจาฟงนะ นี้เปนกาลสัตย กาลจริงของเจา เราจะถามส่ิงที่เกดิแลว มีอยู 
 พึงบอกวามี ไมมี พึงบอกวาไมมี อาพาธเห็นปานนี้ของเจามหีรือ? คือ โรคเร้ือน ฝ โรคกลาก 
 โรคมองครอ ลมบาหมู? เจาเปนมนุษยหรือ เปนชายหรือ เปนไทหรือ ไมมีหน้ีสินหรือ 
 มิใชราชภัฏหรือ มารดาบิดาอนุญาตแลวหรือ มีปครบ ๒๐ แลวหรือ บาตรจีวรของเจาม ี
 ครบแลวหรือ เจาชื่ออะไร อุปชฌายของเจาชือ่อะไร? 
                        กรรมวาจาอุปสมบท 
      ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา วาดังนี้:- 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ผูมีชื่อนีผู้นี้ เปนอุปสัมปทาเปกขะของทานผูม ี
 ชื่อนี้ บริสุทธิ์แลวจากอันตรายิกธรรมทั้งหลาย. บาตรจีวรของเขาครบแลว. ผูมีชื่อนี้ขอ 
 อุปสมบทตอสงฆ มีทานผูมีชือ่นี้เปนอุปชฌายะ. ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงที่แลว. 
 สงฆพึงอุปสมบทผูมีชื่อนี้ มีทานผูมีชื่อนีเ้ปนอุปชฌายะ. นี้เปนญัตติ. 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ผูมีชื่อนีผู้นี้ เปนอุปสัมปทาเปกขะของทานผูม ี
 ชื่อนี้ บริสุทธิ์แลวจากอันตรายิกธรรมทั้งหลาย. บาตรจีวรของเขาครบแลว. ผูมีชื่อนี ้
 ขออุปสมบทตอสงฆ มีทานผูมีชื่อนี้เปนอุปชฌายะ. สงฆอุปสมบทผูมีชื่อนี้ มีทานผูมีชือ่นี ้
 เปนอุปชฌายะ. การอุปสมบทผูมีชื่อนี้ มีทานผูมีชื่อนีเ้ปนอุปชฌายะ ชอบแกทานผูใด 
 ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด. 
      ขาพเจากลาวความนี้เปนคร้ังที่สอง. ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ผูมีชื่อนี้ผูนี ้
 เปนอุปสัมปทาเปกขะของทานผูมีชื่อนี้ บริสุทธิ์แลวจากอันตรายิกธรรมทั้งหลาย. บาตรจีวร 
 ของเขาครบแลว. ผูมีชื่อนี้ขออุปสมบทตอสงฆ มีทานผูมีชือ่นี้เปนอุปชฌายะ. สงฆอุปสมบท 
 ผูมีชื่อนี้ มีทานผูมีชื่อนีเ้ปนอุปชฌายะ. การอปุสมบทผูมีชื่อนี้ มีทานผูมีชื่อนี้เปนอุปชฌายะ 
 ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด. 
      ขาพเจากลาวความนี้เปนคร้ังที่สาม. ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ผูมีชื่อนี้ผูนี ้



 เปนอุปสัมปทาเปกขะของทานผูมีชื่อนี้ บริสุทธิ์แลวจากอันตรายิกธรรมทั้งหลาย. บาตรจีวร 
 ของเขาครบแลว. ผูมีชื่อนี้ขออุปสมบทตอสงฆ มีทานผูมีชือ่นี้เปนอุปชฌายะ. สงฆอุปสมบท 
 ผูมีชื่อนี้ มีทานผูมีชื่อนีเ้ปนอุปชฌายะ. การอปุสมบทผูมีชื่อนี้ มีทานผูมีชื่อนี้เปนอุปชฌายะ 
 ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด. 
    ผูมีชื่อนี้สงฆอุปสมบทแลว มีทานผูมีชือ่นี้เปนอุปชฌายะ ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง 
 ขาพเจาทรงความน้ีไวดวยอยางนี้. 
                        อุปสมบทกรรม จบ. 
                        ------------- 
                    พระพุทธานุญาตใหบอกนิสสัย ๔ 
      [๑๔๓] ทันใดน้ันแหละ พึงวัดเงา พึงบอกประมาณแหงฤดู พึงบอกสวนแหงวัน 
 พึงบอกสังคีติ พึงบอกนิสสัย ๔ วาดังนี้:- 
      ๑. บรรพชาอาศัยโภชนะ คอืคําขาวอันหาไดดวยกําลังปลแีขง เธอพึงทําอุตสาหะ 
 ในขอนั้นจนตลอดชีวิต. อติเรกลาภ คือภัตถวายสงฆ ภัตเฉพาะสงฆ การนิมนต ภัตถวายตาม 
 สลาก ภัตถวายในปกษ ภัตถวายในวันอุโบสถ ภัตถวายในวันปาฏิบท. 
      ๒. บรรพชาอาศัยบังสุกุลจวีร เธอพึงทําอุตสาหะในขอนั้นจนตลอดชีวิต. อติเรกลาภ 
 คือ ผาเปลือกไม ผาฝาย ผาไหม ผาขนสัตว ผาปาน ผาแกมกนั. 
      ๓. บรรพชาอาศัยโคนตนไมเปนเสนาสนะ เธอพึงอุตสาหะในขอนั้นจนตลอดชีวิต. 
 อติเรกลาภ คือวิหาร เรือนมุงแถบเดียว เรือนชั้น เรือนโลน ถํ้า. 
      ๔. บรรพชาอาศัยมูตรเนาเปนยา เธอพึงทาํอุตสาหะในขอนั้นจนตลอดชวีิต. อติเรกลาภ 
 คือเนยใส เนยขน น้ํามัน น้ําผึง้ น้ําออย. 
                          นิสสัย ๔ จบ. 
                          อกรณียกิจ ๔ 
      [๑๔๔] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายอุปสมบทภิกษุรูปหนึ่งแลว ทิ้งไวแตลําพังแลว 
 หลีกไป. เธอเดนิมาทีหลังแตรูปเดียว ไดพบภรรยาเกาเขา ณ ระหวางทาง. นางไดถามวา 
 เวลานี้ทานบวชแลวหรือ? 
      ภิกษุนั้นตอบวา จะ ฉันบวชแลว. 
      นางจึงพูดชวนวา เมถุนธรรมพวกบรรพชิตหาไดยาก นิมนตทานมาเสพเมถุนธรรม. 
      ภิกษุนั้นไดเสพเมถุนธรรมในนางแลว ไดไปถึงทีหลังชาไป. ภิกษุทั้งหลายถามวา 
 อาวุโส ทานมัวทําอะไรชักชาเชนนี้.? เธอไดแจงเร่ืองนั้นแกภิกษุทั้งหลาย. ภิกษุทั้งหลายจึง 
 กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมพีระภาค. 
                   พระพุทธานุญาตใหบอกอกรณียกจิ ๔ 
      ลําดับน้ัน พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนัน้ ในเพราะ 
 เหตุแรกเกิดน้ัน แลวรับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตใหภิกษุผูให 



 อุปสมบทแลวใหภิกษุอยูเปนเพ่ือน และใหบอกอกรณียกิจ ๔ ดังตอไปนี้:- 
      ๑. อันภิกษุผูอุปสมบทแลว ไมพึงเสพเมถุนธรรม โดยที่สดุแมในสัตวดิรัจฉานตัวเมีย. 
 ภิกษุใดเสพเมถุนธรรม ไมเปนสมณะ ไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร. เปรียบเหมือนบุรุษ 
 ถูกตัดศีรษะแลว ไมอาจจะมีสรีระคุมกันนั้นเปนอยู ภิกษุก็เหมือนกัน  เสพเมถุนธรรมแลว 
 ไมเปนสมณะ ไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร. การนั้น เธอไมพึงทําตลอดชีวิต. 
      ๒. อันภิกษุผูอุปสมบทแลว ไมพึงถือเอาของอันเขาไมไดให เปนสวนขโมย โดยที ่
 สุดหมายเอาถึงเสนหญา. ภิกษุใดถือเอาของอันเขาไมไดให เปนสวนขโมย ไดราคาบาทหน่ึงก็ด ี
 ควรแกราคาบาทหนึ่งก็ดี เกิดบาทหน่ึงก็ดี ไมเปนสมณะ ไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร. 
 เปรียบเหมือนใบไมเหลืองหลนจากขั้วแลวไมอาจจะเปนของเขียวสด. ภิกษุก็เหมือนกัน ถือเอา 
 ของอันเขาไมไดให เปนสวนขโมย ไดราคาบาทหนึ่งก็ดี ควรแกราคาบาทหนึ่งก็ดี เกินบาทหนึ่ง 
 ก็ดี ไมเปนสมณะ ไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร. การนั้น เธอไมพึงทําตลอดชีวิต. 
      ๓. อันภิกษุผูอุปสมบทแลว ไมพึงแกลงพรากสัตวจากชีวิต โดยที่สุดหมายเอาถึง 
 มดดํามดแดง. ภิกษุใดแกลงพรากกายมนุษยจากชีวิต โดยทีสุ่ดหมายเอาถึงยังครรภใหตก 
 ไมเปนสมณะ ไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร. เปรียบเหมือนศิลาหนาแตกสองเสี่ยงแลว 
 เปนของกลับตอกันไมได. ภิกษุก็เหมือนกัน แกลงพรากกายมนุษยจากชีวิตแลว ไมเปนสมณะ 
 ไมเปนเชือ้สายพระศากยบุตร. การนั้น เธอไมพึงทําตลอดชีวิต. 
      ๔. อันภิกษุผูอุปสมบทแลว ไมพึงพูดอวดอุตตริมนุสสธรรม โดยที่สุดวา เรายินดียิ่ง 
 ในเรือนวางเปลา. ภิกษุใดมีความปรารถนาลามก  อันความปรารถนาลามกครอบงําแลว พูดอวด 
 อุตตริมนุสสธรรม อันไมมีอยู อันไมจริง คือฌานก็ดี วิโมกขก็ดี สมาธิก็ดี สมาบัติก็ดี 
 มรรคก็ดี ผลกด็ี ไมเปนสมณะ ไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร. เปรียบเหมือนตนตาลมียอดดวน 
 แลว ไมอาจจะงอกอีก ภิกษุก็เหมือนกัน มีความปรารถนาลามก อันความปรารถนาลามกครอบงํา 
 แลว พูดอวดอุตตริมนุสสธรรม อันไมมีอยู อนัไมเปนจริง ไมเปนสมณะ ไมเปนเชือ้สาย 
 พระศากยบุตร. การนั้น เธอไมพึงทําตลอดชวีิต. 
                        อกรณียกิจ ๔ จบ. 
                   เร่ืองภิกษุผูถูกสงฆยกเสียเปนตน 
      [๑๔๕] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งถูกสงฆยกเสีย ฐานไมเห็นอาบัติ ไดสึกแลว. 
 เขากลับมาขออุปสมบทตอภิกษุทั้งหลายอีก. ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. 
 พระผูมีพระภาค ทรงแสดงวิธีปฏิบัติ ดังนี้:- 
                      วิธีปฏิบัติในภิกษุผูถูกยกเสยี 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ถูกสงฆยกเสียฐานไมเห็นอาบัติ สึกไป. 
 เธอกลับมาขออุปสมบทตอภิกษุทั้งหลายอีก. พึงสอบถามเขาเชนนี้วา เจาจกัเห็นอาบัตินั้นหรือ? 
 ถาเขาตอบวา กระผมจักเห็นขอรับ พึงใหบรรพชา ถาเขาตอบวา กระผมจักไมเห็นขอรับ 
 ไมพึงใหบรรพชา. คร้ันใหบรรพชาแลว พึงถามวา เจาจักเห็นอาบัตินั้นหรือ? ถาเขาตอบวา 



 กระผมจักเห็นขอรับ พึงใหอุปสมบท, ถาเขาตอบวา กระผมจักไมเห็นขอรับ ไมพึงใหอุปสมบท. 
 คร้ันใหอุปสมบทแลว พึงถามวา ทานจักเห็นอาบัตินั้นหรือ? ถาเธอตอบวา กระผมจักเห็น 
 ขอรับ พึงเรียกเขาหมู ถาเธอตอบวา กระผมจกัไมเห็นขอรับ ไมพึงเรียกเขาหมู. คร้ันเรียก 
 เขาหมูแลว พึงถามวา ทานเห็นอาบัตินั้นหรือ? ถาเห็น การเห็นไดอยางนี้ นั่นเปนการด ี
 หากไมเห็น เมือ่ไดสามัคคี พึงยกเสยีอีก เมื่อไมไดสามัคคี ไมเปนอาบัติในเพราะสมโภค 
 และอยูรวมกัน. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ถูกสงฆยกเสียฐานไมยอมทําคืนอาบัติ 
 สึกไป. เธอกลบัมาขออุปสมบทตอภิกษุทั้งหลายอีก. พึงสอบถามเขาเชนนีว้า เจาจักทําคืนอาบัติ 
 นั้นหรือ? ถาเขาตอบวา กระผมจักทําคืนขอรับ  พึงใหบรรพชา, ถาเขาตอบวา กระผมจักไม 
 ทําคืน ไมพึงใหบรรพชา. คร้ันใหบรรพชาแลว พึงถามวา เจาจักทําคืนอาบัตินั้นหรือ? 
 ถาเขาตอบวา  กระผมจักทําคนืขอรับ  พึงใหอุปสมบท, ถาเขาตอบวา กระผมจักไมทําคืนขอรับ 
 ไมพึงใหอุปสมบท. คร้ันใหอุปสมบทแลว พึงถามวาทานจักทําคืนอาบัตินั้นหรือ? ถาเธอตอบวา 
 กระผมจักทําคนืขอรับ พึงเรียกเขาหมู, ถาเธอตอบวา กระผมจักไมทําคืนขอรับ ไมพึงเรียกเขาหมู. 
 คร้ันเรียกเขาหมูแลว พึงกลาววา จงยอมทําคนือาบัตินั้นเสีย. ถาเธอยอมทําคืน การทําคืนได 
 อยางนี้ นั่นเปนการดี หากไมยอมทําคืน เมื่อไดสามัคคี พึงยกเสียอกี เมื่อไมไดสามัคคี 
 ไมเปนอาบัติในเพราะสมโภคและอยูรวมกัน. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ถูกสงฆยกเสียฐานไมยอมสละทิฏฐิบาป 
 สึกไป. เธอกลบัมาขออุปสมบทตอภิกษุทั้งหลายอีก. พึงสอบถามเขาเชนนีว้า เจาจักยอม 
 สละคืนทิฏฐิบาปน้ันหรือ? ถาเขาตอบวา กระผมจักยอมสละคืนขอรับ  พึงใหบรรพชา, ถาเขา 
 ตอบวา กระผมจักไมยอมสละคืนขอรับ ไมพึงใหบรรพชา. คร้ันใหบรรพชาแลว พึงถามวา 
 เจาจักยอมสละคืนทิฏฐิบาปน้ันหรือ? ถาเขาตอบวา  กระผมจักยอมสละคืนขอรับ พึงใหอุปสมบท, 
 ถาเขาตอบวา กระผมจักไมยอมสละคืนขอรับ ไมพึงใหอุปสมบท. คร้ันใหอุปสมบทแลว 
 พึงถามวา ทานยอมสละคืนทิฏฐิบาปน้ันหรือ? ถาเธอตอบวา  กระผมจักยอมสละคืนขอรับ 
 พึงเรียกเขาหมู, ถาเธอตอบวา กระผมจักไมยอมสละคืนขอรับ ไมพึงเรียกเขาหมู. คร้ันเรียก 
 เขาหมูแลว พึงกลาววา จงยอมสละคืนทิฏฐิบาปน้ัน. ถาเธอยอมสละคืน การยอมสละคืน 
 ไดอยางนี้ นั่นเปนการดี ถาไมยอมสละคืน เมือ่ไดสามัคคี พึงยกเสยีอีก เมื่อไมไดสามัคคี 
 ไมเปนอาบัติในเพราะสมโภคและอยูรวมกัน. 
                  วิธีปฏิบัติในภิกษุผูถูกสงฆยกเสีย จบ. 
                       มหาขันธกะที่ ๑ จบ. 
                       -------------- 
                          อุททานคาถา 
      [๑๔๖] พระวินัยมีประโยชนมาก คือนํามาซึ่งความสุขแกพวกภิกษุ 
            ผูมีศีลเปนที่รัก ขมพวกที่มีความปรารถนาลามก ยกยอง 



            พวกท่ีมีความละอายและทรงไวซ่ึงพระศาสนา เปนอารมณ 
            ของพระสัพพัญญชินเจา ไมเปนวิสัยของพวกอื่น เปนแดน 
            เกษม อันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติไวดีแลว ไมมขีอที่นา 
            สงสัย ภิกษุผูฉลาดในขันธกะ วินัย บริวาร และมาติกา 
            ปฏิบัติดวยปญญาอันหลักแหลม ชื่อวาผูทําประโยชนอันควร. 
            ชนใดไมรูจักโค ชนนั้นยอมรักษาฝูงโคไมไดฉันใด ภิกษุก็ 
            ฉันนั้น เมื่อไมรูจักศีล ไฉนเธอจะพึงรักษาสังวรไวได. 
            เมื่อพระสุตตันตะ และพระอภิธรรมเลอะเลอืนไปกอน 
            แตพระวินัยยังไมเสื่อมสูญ พระศาสนาชื่อวา ยังต้ังอยูตอไป. 
            เพราะเหตุแหงการสังคายนานั้น ขาพเจาจักประมวลกลาว 
            โดยลําดับตามความรู ขอทานทั้งหลายจงฟงขาพเจากลาวเพ่ือ 
            จะมิใหขอที่ทําไดยาก คือวัตถุ นิทาน อาบัติ นัยและเปยยาล 
            เหลือลง ขอทานทั้งหลาย จงทราบขอนั้นโดยนยัเถิด 
            เร่ืองประทับอยู ณ ควงไมโพธิ์ เร่ืองประทับอยู ณ ควงไม 
            อชปาลนิโครธ เร่ืองประทับอยู ณ ควงไมราชายตนพฤกษ 
            เร่ืองทาวสหัมบดีพรหม เร่ืองฤาษีอาฬาระ เร่ืองฤาษีอุททกะ 
            เร่ืองอุปกาชีวก เร่ืองภิกษุปญจวัคคีย คือ โกณฑัญญะ วัปปะ 
            ภัททิยะ มหานามะ อัสสชิ เร่ืองยสกุลบุตร เร่ืองสหาย 
            ๔ คน เร่ืองสหาย ๕๐ คน เร่ืองสงพระอรหันตทั้งหมดไป 
            ในทิศตางๆ เร่ืองมาร ๒ เร่ือง เร่ืองภัททวัคคียกุมาร ๓๐ 
            เร่ืองชฎิล ๓ พ่ีนอง มีอุรุเวลกัสสปเปนตน   เร่ือง 
            โรงบูชาไฟ เร่ืองทาวมหาราช เร่ืองทาวสักกะ เร่ืองทาว 
            มหาพรหม เร่ืองประชาชนชาวอังคะ มคธะทั้งหมด เร่ือง 
            ทรงชักผาบังสุกุล เร่ืองสระโบกขรณี เร่ืองศิลา เร่ือง 
            ตนกุม เร่ืองผึ่งผาบังสุกลุที่แผนศิลา เร่ืองไมหวา เร่ือง 
            ไมมะมวง เร่ืองไมมะขามปอม เร่ืองทรงเก็บดอกไม 
            ปาริฉัตตกะ เร่ืองชฎิลพวกอุรุเวลกัสสปผาฟน เร่ืองติดไฟ 
            เร่ืองดับไฟ เร่ืองดําน้ํา เร่ืองกองไฟ เร่ืองฝนตก เร่ือง 
            แมน้ําคยา เร่ืองสวนตาลหนุม เร่ืองพระเจาแผนดินมคธ 
            เร่ืองอุปติสสะและโกลติะ เร่ืองกุลบุตรที่มีชื่อเสยีงบวช 
            เร่ืองภิกษุนุงหมไมเรียบรอย เร่ืองประณาม เร่ืองพราหมณ 
            ซูบผอมหมนหมอง เร่ืองประพฤติอนาจาร เร่ืองบวชเห็น 
            แกทอง เร่ืองมาณพ เร่ืองใหอุปสมบทดวยคณะ เร่ือง 



            อุปชฌายะมีพรรษาเดียวใหกุลบุตรบวช เร่ืองอุปชฌายะ 
            เขลา เร่ืองอุปชฌายะหลีกไป เร่ืองถือนิสสัยกะอาจารย 
            มีพรรษา ๑๐ เร่ืองอันเตวาสิกไมประพฤติชอบ เร่ืองทรง 
            อนุญาตใหประณาม เร่ืองอาจารยเขลาใหนิสสัย เร่ืองนิสสัย 
            ระงับ เร่ืองภิกษุประกอบดวยองค ๕ เร่ืองภิกษุประกอบ 
            ดวยองค ๖ เร่ืองภิกษุเคยเปนอัญญเดยีรถีย เร่ืองชีเปลือย 
            เร่ืองไมโกนผม เร่ืองชฎิลบูชาไฟ เร่ืองอัญญเดียรถียที่เปน 
            ศากยะบวช เร่ืองอาพาธ ๕ อยาง ในมคธรัฐ เร่ืองราชภัฏ- 
            บวช เร่ืององคุลิมาลโจร เร่ืองพระเจาแผนดินมคธมพีระ 
            บรมราชานุญาตไว เร่ืองหามบวชนักโทษหนีเรือนจํา เร่ือง 
            หามบวชนักโทษที่ออกหมายสั่งจับ  เร่ืองหามบวชคนถูก 
            เฆี่ยนมีรอยหวายติดตัว เร่ืองหามบวชคนถูกอาญาสักหมาย 
            โทษ เร่ืองหามบวชคนมีหน้ีสิน เร่ืองหามบวชทาส เร่ืองบุตร 
            ชายชางทอง เร่ืองเดก็ชายอุบาลี เร่ืองอหิวาตกโรค เร่ือง 
            ตระกูลมีศรัทธา เร่ืองสามเณรกัณฏกะ เร่ืองทิศคับแคบ เร่ือง 
            ถือนิสสัย เร่ืองเดก็บรรพชา เร่ืองสิกขาบทของสามเณร เร่ือง 
            สามเณรไมเคารพภิกษุ เร่ืองคํานึงวาจะลงทัณฑกรรมอยางไร 
            หนอ เร่ืองลงทัณฑกรรม คือหามสังฆารามทุกแหง เร่ือง 
            หามปาก เร่ืองไมบอกพระอุปชฌายะ เร่ืองเกลีย้กลอม 
            สามเณรไวใช เร่ืองสามเณรกัณฏกะ เร่ืองหามอุปสมบท 
            บัณเฑาะก คนลักเพศ เร่ืองหามอุปสมบทคนเขารีดเดยีรถีย 
            เร่ืองหามอุปสมบทนาค คนฆามารดา คนฆาบิดา คนฆา 
            พระอรหันต คนทํารายภิกษุณี ภิกษุผูทําสังฆเภท คนทําราย 
            พระพุทธเจาจนถึงหอพระโลหิต อุภโตพยัญชนก  เร่ือง 
            หามอุปสมบทคนไมมอีุปชฌายะ คนมีสงฆเปนอุปชฌายะ 
            คนมีคณะเปนอุปชฌายะ คนมีบัณเฑาะกเปนอุปชฌายะ 
            เร่ืองหามอุปสมบทคนไมมีบาตร คนไมมีจีวร คนไมมีบาตร 
            จีวรทั้งสองอยาง เร่ืองหามอุปสมบทคนยืมบาตรยืมจีวร 
            ยืมทั้งบาตรจีวร รวม ๓ เร่ือง เร่ืองหามบรรพชาคนมือดวน 
            หามบรรพชาคนเทาดวน หามบรรพชาคนมือเทาดวน หาม 
            บรรพชาคนหูขาด หามบรรพชาคนจมูกขาด หามบรรพชา 
            คนทั้งหูและจมูกขาด หามบรรพชาคนน้ิวมือนิ้วเทาขาด 
            หามบรรพชาคนงามมืองามเทาขาด หามบรรพชาคนเอ็นขาด 



            หามบรรพชาคนมือเปนแผน หามบรรพชาคนคอม หาม 
            บรรพชาคนเต้ีย หามบรรพชาคนคอพอก หามบรรพชาคนถูก 
            ลงอาญาสักหมายโทษ หามบรรพชาคนถูกเฆี่ยนมีรอยหวาย 
            ติดตัว หามบรรพชาคนมีหมายประกาศจับ หามบรรพชาคน 
            เทาปุก หามบรรพชาคนมีโรคเร้ือรัง หามบรรพชาคนมีรูปราง 
            ไมสมประกอบ หามบรรพชาคนตาบอดขางเดยีว หาม 
            บรรพชาคนงอย หามบรรพชาคนกระจอก หามบรรพชาคน 
            เปนโรคอัมพาต หามบรรพชาคนมีอิริยาบถขาด หามบรรพชา 
            คนแก หามบรรพชาคนตาบอด ๒ ขาง หามบรรพชาคนใบ 
            หามบรรพชาคนหูหนวก หามบรรพชาคนทั้งบอดและใบ 
            หามบรรพชาคนทั้งบอดและหนวก หามบรรพชาคนทั้งใบ 
            และหนวก หามบรรพชาคนทั้งบอดใบและหนวก เร่ือง 
            ใหนิสสัยแกอลัชชี เร่ืองถือนิสสัยตออลชัชี เร่ืองเดินทาง 
            ไกล เร่ืองขอรอง เร่ืองพิจารณา เร่ืองจงมาสวด เร่ืองแยงกัน 
            อุปสมบทกอน เร่ืองอปุสมบทมีอุปชฌายะองคเดยีว เร่ือง 
            พระกุมารกัสสป เร่ืองอุปสัมบันปรากฏถูกโรคเบียดเบียน 
            เร่ืองอุปสัมปทาเปกขะยังมิไดสอนซอมสะทกสะทาน เร่ือง 
            สอนซอมในทามกลางสงฆนั้นแหละ เร่ืองหามภิกษุเขลา 
            สอนซอม เร่ืองหามภิกษุยังไมไดรับสมมติสอนซอม 
            เร่ืองผูสอนซอมกับอุปสัมปทาเปกขะมาพรอมกัน เร่ือง 
            ขอจงยกขึ้น เร่ืองญัตติจตุตถกรรมอุปสัมปทา เร่ืองบอก 
            นิสสัย เร่ืองละอุปสัมบันไวแตลําพัง เร่ืองภิกษุถูกสงฆยก 
            เสีย ๓ เร่ือง. 
                   รวมเร่ืองในขันธกะน้ี ๑๗๒ เร่ือง. 
                   หัวขอเร่ืองในมหาขันธกะ จบ. 
                      ----------------- 
                          อุโบสถขันธกะ 
                     เร่ืองปริพาชกอัญญเดียรถีย 
      [๑๔๗] ก็โดยสมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทบัอยู ณ ภูเขาคิชฌกูฏ เขต 
 พระนครราชคฤห. คร้ังนั้น พวกปริพาชกอัญญเดียรถีย ถึงวัน ๑๔ ค่ํา ๑๕ ค่ํา และ ๘ ค่ํา 
 แหงปกษ ยอมประชุมกันกลาวธรรม. คนทั้งหลายเขาไปหาปริพาชกอัญญเดียรถียเหลานัน้เพ่ือ 
 ฟงธรรม. พวกเขาไดความรัก ไดความเลือ่มใส ในพวกปริพาชกอัญญเดยีรถีย ปริพาชกอัญญ- 
 *เดียรถียยอมไดพรรคพวก. คร้ังนั้น พระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราช เสด็จไปในที่สงดั หลีก 



 เรนอยู ไดมีพระราชปริวิตกแหงพระราชหฤทัยเกดิขึ้น อยางนี้วา เดี๋ยวนี้ถึงวัน ๑๔ ค่ํา ๑๕ ค่ํา 
 และ ๘ ค่ํา แหงปกษ พวกปริพาชกอัญญเดยีรถียยอมประชมุกันกลาวธรรม คนทั้งหลายเขาไป 
 หาปริพาชกอัญญเดียรถียเหลานั้นเพ่ือฟงธรรม พวกเขาไดความรัก ไดความเลื่อมใส ในพวก 
 ปริพาชกอัญญเดียรถีย ปริพาชกอัญญเดยีรถียยอมไดพรรคพวก ไฉนหนอพระคุณเจาทั้งหลาย 
 พึงประชุมกันในวัน ๑๔ ค่ํา ๑๕ ค่ํา และ ๘ ค่ํา แหงปกษบาง จึงทาวเธอเขาไปเฝาพระผูม ี
 พระภาค ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว ประทับน่ัง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง. ทาวเธอประทับ 
 นั่งเรียบรอยแลว ไดทูลขอปริวิตกนั้นตอพระผูมีพระภาควา พระพุทธเจาขา หมอมฉันไปในที่ 
 สงัด หลีกเรนอยู ณ ตําบลน้ี ไดมีความปริวิตกแหงจิตเกิดขึน้อยางนี้วา เดีย๋วนี้พวกปริพาชก 
 อัญญเดียรถีย ถึงวัน  ๑๔ ค่ํา ๑๕ ค่ํา และ ๘ ค่ํา แหงปกษยอมประชุมกันกลาวธรรม คน 
 ทั้งหลายเขาไปหาปริพาชกอัญญเดียรถียเหลาน้ันเพ่ือฟงธรรม พวกเขาไดความรัก ไดความ 
 เลื่อมใส ในพวกปริพาชกอัญญเดียรถีย ปริพาชกอัญญเดยีรถียยอมไดพรรคพวก ไฉนหนอ 
 พระคุณเจาทั้งหลาย พึงประชุมกันในวัน ๑๔ ค่ํา ๑๕ ค่ํา และ ๘ ค่ํา แหงปกษบาง หมอมฉัน 
 ขอประทานพระวโรกาส ขอพระคุณเจาทั้งหลายพึงประชุมกันในวัน ๑๔ ค่ํา ๑๕ ค่ํา และ ๘  ค่ํา 
 แหงปกษบางเถิด พระพุทธเจาขา. 
                       ทรงแสดงธรรมีกถา 
      ลําดับน้ัน พระผูมีพระภาคทรงชี้แจงใหพระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราชทรงเห็นแจง 
 สมาทาน อาจหาญ ราเริงดวยธรรมีกถาแลว. คร้ันทาวเธออันพระผูมีพระภาคทรงชี้แจง ใหเห็นแจง 
 สมาทาน อาจหาญ ราเริงดวยธรรมีกถาแลว เสด็จลุกจากที่ประทับ ถวายบังคมพระผูม ี
 พระภาค ทรงทําประทักษิณเสด็จกลับไป. 
                      พระพุทธานุญาตวันประชุม 
      ลําดับน้ัน พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนัน้ ในเพราะเหตุ 
 แรกเกิดน้ัน แลวรับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหประชุมกัน ในวัน 
 ๑๔ ค่ํา ๑๕ ค่ํา และ ๘ ค่ํา แหงปกษ. 
                          ประชุมนั่งนิ่ง 
      [๑๔๘] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายพูดกันวา พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตให 
 ประชุมกันในวนั ๑๔ ค่ํา ๑๕ ค่ํา และ ๘ ค่ํา แหงปกษ. ภิกษุเหลานั้นจึงประชมุกันในวัน ๑๔ ค่ํา 
 ๑๕ ค่ํา และ ๘ ค่ํา แหงปกษ แลวน่ังนิ่งเสีย. คนทั้งหลายเขาไปหาภิกษุเหลาน้ันเพ่ือฟงธรรม. 
 พวกเขาตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรประชุมกัน 
 ในวัน ๑๔ ค่ํา ๑๕ ค่ํา และ ๘ ค่ํา แหงปกษ จึงไดนั่งนิ่งเสียเหมอืนสุกรอวนเลา ธรรมเนียม 
 ภิกษุผูประชุมกัน ควรกลาวธรรมมิใชหรือ? ภิกษุทั้งหลายไดยินพวกน้ันเพงโทษ ติเตียน 
 โพนทะนาอยู จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมพีระภาค. 
                    พระพุทธานุญาตใหกลาวธรรม 
      ลําดับน้ัน พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนัน้ ในเพราะเหตุ 



 แรกเกิดน้ัน แลวรับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหประชุมกันกลาวธรรม 
 ในวัน ๑๔ ค่ํา  ๑๕ ค่ํา และ ๘ ค่ํา แหงปกษ. 
                    พระพุทธานุญาตปาติโมกขุเทศ 
      [๑๔๙] คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคเสด็จไป ณ ที่สงัด หลีกเรนอยู ไดมีพระปริวิตกแหง 
 พระทัยเกิดขึ้นอยางนี้วา ไฉนหนอเราพึงอนุญาตสิกขาบทที่เราบัญญัติแลวแกภิกษุทั้งหลาย ให 
 เปนปาติโมกขุเทศของพวกเธอ ปาติโมกขุเทศนั้นจักเปนอุโบสถกรรมของพวกเธอ. คร้ันเวลา 
 สายัณห พระองคเสด็จออกจากท่ีเรนแลว ทรงทําธรรมีกถาในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะ 
 เหตุแรกเกิดน้ัน แลวรับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราไปในทีส่งัด หลีกเรนอยู ณ 
 ตําบลน้ี ไดมีความปริวิตกแหงจิตเกิดขึ้นอยางนี้วา ไฉนหนอเราพึงอนุญาตสิกขาบทที่เราบัญญัติ 
 แลวแกภิกษุทั้งหลาย ใหเปนปาติโมกขุเทศของพวกเธอ  ปาติโมกขุเทศนั้นจกัเปนอุโบสถกรรม 
 ของพวกเธอ ดงันี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหสวดปาติโมกข. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล ภิกษุพึงสวดอยางนี้:- 
      ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:- 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงที่แลว สงฆพึงทําอุโบสถ 
 พึงสวดปาติโมกข. อะไรเปนบุพพกิจของสงฆ? ทานทั้งหลายพึงบอกความบริสุทธิ์. ขาพเจาจัก 
 สวดปาติโมกข. พวกเราบรรดาที่มีอยูทั้งหมดจงฟง จงใสใจซ่ึงปาติโมกขนั้นใหสําเร็จประโยชน. 
 ทานผูใดมีอาบัติ ทานผูนั้นพึงเปดเผย เมื่ออาบัติไมมี พึงนิ่งอยู. ก็ดวยความเปนผูนิ่งแล 
 ขาพเจาจักทราบทานทั้งหลายวาเปนผูบริสุทธิ์. การสวดประกาศกวาจะครบ ๓ จบ ในบริษัทเห็น 
 ปานนี้ยอมเปนเหมือนการกลาวแกเฉพาะรูป ที่ถูกถามผูเดยีวฉะนั้น. ก็ภิกษุรูปใด เมื่อสวด 
 ประกาศกวาจะครบ ๓ จบ ระลึกได ไมยอมเปดเผยอาบัติที่มีอยู สัมปชานมุสาวาทยอมมแีก 
 ภิกษุรูปน้ัน. ทานทั้งหลาย ก็สมัปชานมุสาวาท พระผูมีพระภาคตรัสวา เปนธรรมทําอันตราย 
 เพราะฉะน้ัน ภิกษุตองอาบัติแลวระลึกได หวังความบริสุทธิ์ พึงเปดเผยอาบัติที่มีอยู. เพราะ 
 เปดเผยอาบัติแลว ความผาสุกยอมมีแกเธอ. 
                         นิทานุเทศวิภังค 
      [๑๕๐] คําวา ปาติโมกข นี้ เปนเบ้ืองตน เปนประธาน เปนประมุขแหงกุศลธรรม 
 ทั้งหลาย เพราะเหตุนั้น จึงตรัสเรียกวา ปาติโมกข 
      คําวา ทานทั้งหลาย นี้ เปนคํากลาวที่ออนหวาน เปนคําแสดงความเคารพ. 
      คําวา ทานทั้งหลาย นี้ เปนชื่อของถอยคาํที่ประกอบดวยความเคารพและประกอบดวย 
 ความยําเกรง. 
      คําวา จักสวด คือจักบอก จักแสดง จักทําใหปรากฏ จักริเร่ิม จักเปดเผย จักจําแนก 
 จักทําใหต้ืน จักประกาศ. 
      บทวา นั้น ตรัสเรียกปาติโมกข. 
      คําวา ที่มีอยูทั้งหมด ความวา ภิกษุในบริษัทนั้นมีจํานวนเทาไร เปนเถระก็ตาม นวกะ 



 ก็ตาม มัชฌิมะก็ตาม เหลานี้เรียกวา ที่มีอยูทั้งหมด. 
      คําวา จงฟงใหสําเร็จประโยชน ความวา จงต้ังใจ มนสิการ ประมวลเร่ืองทัง้หมด 
 ดวยใจ. 
      คําวา จงใสใจ ความวา จงเปนผูมีจิตแนวแน มีจิตไมฟุงซาน มีจิตไมซัดสาย 
 ต้ังใจฟง. 
      คําวา ทานผูใดมีอาบัติ ความวา ภิกษุเถระก็ตาม นวกะก็ตาม มัชฌิมะก็ตาม มีอาบัติ 
 ๕ กอง ตัวใดตัวหนึ่ง มีอาบัติ ๗ กอง ตัวใดตัวหนึ่ง. 
      คําวา ทานผูนั้นพึงเปดเผย ความวา ภิกษุนั้นพึงแสดง พึงเปดเผย พึงทําใหต้ืน 
 พึงประกาศในทามกลางสงฆ ทามกลางคณะ หรือในบุคคลผูหน่ึง. 
      อาบัติชื่อวา ไมมี คือ ภิกษุไมตองอาบัติ หรือวาตอง แตออกแลว. 
      คําวา พึงนิ่งอยู คือพึงนิ่ง ไมตองพูด. 
      คําวา ขาพเจาจักทราบวาเปนผูบริสุทธิ์ คือจักรู จักทรงจําไว. 
      คําวา ยอมเปนเหมือนการกลาวแก เฉพาะรูปที่ถูกถามผูเดียว ความวา พึงรูใน 
 บริษัทนั้นวา  ถามเรา ดังนี้  เหมือนภิกษุรูปหนึ่งถูกภิกษุอีกรูปหนึ่งถาม พึงแกฉะนั้น. 
      บริษัทที่ชื่อวา เห็นปานนี้ ตรัสเรียกภิกษุบริษัท. 
      คําวา การสวดประกาศกวาจะครบ ๓ จบ ความวา สวดประกาศแมคร้ังที่หน่ึง สวด 
 ประกาศแมคร้ังที่สอง สวดประกาศแมคร้ังทีส่าม. 
      บทวา ระลึกได คือรู จําได. 
      อาบัติที่ชื่อวา มีอยู คือภิกษุตองอาบัติแลว หรือตองแลวยังมิไดออก. 
      คําวา ไมยอมเปดเผย ความวา ไมยอมแสดง ไมยอมเปดเผย ไมยอมทําใหต้ืน ไม 
 ยอมประกาศในทามกลางสงฆ ทามกลางคณะ หรือในบุคคลผูหน่ึง. 
      คําวา สัมปชานมุสาวาท ยอมมีแกภิกษุรูปน้ัน คือ สัมปชานมุสาวาท เปนอะไร? 
 เปนอาบัติทุกกฏ. 
      คําวา พระผูมีพระภาคตรัสวา เปนธรรมอันตราย ความวาเปนธรรมทําอันตรายแก 
 อะไร? เปนธรรมทําอันตรายแกการบรรลุปฐมฌาน เปนธรรมทําอันตรายแกการบรรลุทุติยฌาน เปน 
 ธรรมทําอันตรายแกการบรรลุตติยฌาน เปนธรรมทําอันตรายแกการบรรลุจตุตถฌาน เปนธรรม 
 ทําอันตรายแกการบรรลุฌาน วิโมกข สมาธิ สมาบัติ เนกขัมมะ นิสสรณะ ปวิเวก กุศลธรรม. 
      บทวา เพราะฉะน้ัน คือ เพราะเหตุดังนั้น. 
      บทวา ระลึกได คือรู จําได. 
      บทวา หวังความบริสุทธิ์ คือประสงคเพ่ือออกจากอาบัติ ประสงคเพ่ือความหมดจด. 
      อาบัติที่ชื่อวา มีอยู คือภิกษุตองอาบัติแลว หรือตองแลวยังมิไดออก. 
      คําวา พึงเปดเผย ความวา พึงทําใหแจงในทามกลางสงฆ ทามกลางคณะ หรือใน 
 บุคคลผูหน่ึง. 



      คําวา เพราะเปดเผยอาบัติแลว ความผาสกุยอมมีแกเธอ ความวา ความผาสุกม ี
 เพ่ืออะไร?  ความผาสุกมเีพ่ือบรรลุปฐมฌาน ความผาสุกมีเพ่ือบรรลุทุติยฌาน ความผาสกุมีเพ่ือ 
 บรรลุตติยฌาน ความผาสุกมเีพ่ือบรรลุจตุตถฌาน ความผาสุกมีเพ่ือบรรลุฌาน  วิโมกข สมาธิ 
 สมาบัติ เนกขัมมะ นิสสรณะ ปวิเวก กุศลธรรม. 
                     สวดปาติโมกขในวันอุโบสถ 
      [๑๕๑] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายทราบวา พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตการสวด 
 ปาติโมกขแลว จึงสวดปาติโมกขทุกวัน. ภิกษุทั้งหลายพากันกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. 
 พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงสวดปาติโมกขทกุวัน 
 รูปใดสวด ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหสวดปาติโมกขในวันอุโบสถ. 
      สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายทราบวา พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตการสวดปาติโมกขในวนั 
 อุโบสถแลว จึงสวดปาติโมกขปกษละ ๓ คร้ัง คือ ในวัน ๑๔ ค่ํา วัน ๑๕ ค่ํา และวัน ๘ ค่ํา ภิกษุ 
 ทั้งหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย ภิกษุไมพึงสวดปาติโมกขปกษละ ๓ คร้ัง รูปใดสวด ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตใหสวดปาติโมกข ปกษละ ๑ คร้ัง คือ ในวัน ๑๔ ค่ํา หรือ 
 วัน ๑๕ ค่ํา 
                   เร่ืองพระฉัพพัคคียสวดปาติโมกข 
      [๑๕๒] ก็โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพัคคียสวดปาติโมกขแกบริษัทเทาที่มีอยู คือเฉพาะ 
 บริษัทของตนๆ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาครับส่ังกะ 
 ภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงสวดปาติโมกขแกบริษัทเทาที่มีอยู คือเฉพาะ 
 บริษัทของตนๆ รูปใดสวด ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตอุโบสถกรรมแกภิกษุทั้งหลาย ผูพรอมเพรียงกัน. 
      คร้ังนั้น ภิกษุทั้งหลายไดมคีวามปริวิตกวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติอุโบสถกรรมแก 
 ภิกษุทั้งหลายผูพรอมเพรียงกัน ดังนี้ แลวมคีวามดําริตอไปวา ความพรอมเพรียงมีเพียงเทาไร 
 หนอแล มีเพียงอาวาสหนึ่ง หรือทั่วทั้งแผนดนิ แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. 
 พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตความพรอมเพรียง เพียง 
 ชั่วอาวาสเดียวเทานั้น. 
               เร่ืองพระมหากัปปนเถระดําริจะไมทําอุโบสถ 
      [๑๕๓] ก็โดยสมัยนั้นแล ทานพระมหากัปปนะพักอยู ณ มัททกุจฉิมฤคทายวัน เขต 
 พระนครราชคฤห. คราวหนึ่ง ทานไปในที่สงดั หลีกเรนอยู ไดมีความปริวิตกแหงจิตเกิดขึน้ 
 อยางนี้วา เราควรไปทําอุโบสถ หรือไมควรไป ควรไปทําสังฆกรรม หรือไมควรไป โดยที่แท 
 เราเปนผูหมดจดแลวดวยความหมดจดอยางยิ่ง. ทีนั้น พระผูมีพระภาคทรงทราบความปริวิตกแหง 
 จิตของทานพระมหากัปปนะดวยพระทัยของพระองค แลวไดทรงหายพระองคไปในคิชฌกูฏบรรพต 



 มาปรากฏอยูตรงหนาทานพระมหากัปปนะ ณ มัททกุจฉิมฤคทายวัน เปรียบเหมือนบุรุษมีกําลัง 
 เหยียดแขนที่คู หรือคูแขนที่เหยียดฉะนั้น แลวพระองคประทับน่ังเหนือพุทธอาสนะท่ีเขาจดั 
 ถวาย. ฝายทานพระมหากัปปนะถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวน่ัง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง. 
      พระผูมีพระภาคจึงไดตรัสคํานี้กะทานพระมหากัปปนะผูนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งวา ดูกร 
 กัปปนะ เธอไปในที่สงัด หลีกเรนอยู ไดมีความปริวิตกแหงจิตเกิดขึ้นอยางนีว้า เราควรไปทํา 
 อุโบสถ หรือไมควรไป ควรไปทําสังฆกรรม หรือไมควรไป โดยที่แท เราเปนผูหมดจดแลว 
 ดวยความหมดจดอยางยิ่ง ดงันี้มิใชหรือ? 
      ทานพระมหากัปปนะทูลรับวา เปนอยางนั้น พระพุทธเจาขา. 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรพราหมณทั้งหลาย ถาพวกเธอไมสักการะ ไมเคารพ ไม 
 นับถือ ไมบูชา ซ่ึงอุโบสถ เมื่อเปนเชนนี้ ใครเลาจักสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ซ่ึงอุโบสถ 
 ดูกรพราหมณ เธอจงไปทาํอุโบสถ จะไมไปไมได จงไปทําสงัฆกรรม จะไมไปไมได. 
      ทานพระมหากัปปนะรับสนองพระพุทธพจนวา อยางนั้น พระพุทธเจาขา. 
      ลําดับน้ัน พระผูมีพระภาคทรงชี้แจงใหทานพระมหากัปปนะเห็นแจง สมาทาน อาจหาญ 
 ราเริงดวยธรรมีกถา แลวไดทรงหายพระองคไปในที่ตรงหนาทานพระมหากัปปนะ ณ มัททกุจฉ-ิ 
 *มฤคทายวัน มาปรากฏ ณ คิชฌกูฏบรรพต โดยรวดเร็ว เปรียบเหมือนบุรุษมีกําลัง เหยียดแขน 
 ที่คู หรือคูแขนท่ีเหยียด ฉะนัน้. 
                     สมมติสีมาและนิมิตแหงสีมา 
      [๑๕๔] คร้ังนั้น ภิกษุทั้งหลายไดมีความปริวิตกวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติวา ความ 
 พรอมเพรียงมีเพียงชั่วอาวาสเดียวเทานัน้ แลวไดมีความปรวิิตกตอไปวา อาวาสหน่ึงกําหนดเพียง 
 เทาไร จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหสมมติสีมา. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพึงสมมติสีมาอยางนี้:- 
                          วิธีสมมติสีมา 
      ชั้นตนพึงทักนิมิต คือ ปพพตนิมิต ปาสาณนิมิต วนนิมิต รุกขนิมิต มัคคนิมิต 
 วัมมิกนิมิต นทีนิมิต อุทกนิมติ คร้ันทักนิมิตแลว ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆ 
 ทราบดวยญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังนี้:- 
                       กรรมวาจาสมมติสีมา 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา นิมิตระบุไวโดยรอบแลวเพียงไร ถาความ 
 พรอมพร่ังของสงฆถึงที่แลว สงฆพึงสมมติสีมาใหมีสังวาสเสมอกัน มีอโุบสถเดียวกัน ดวย 
 นิมิตเหลานั้น. นี้เปนญัตติ. 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา นิมิตระบุไวโดยรอบแลวเพียงไร สงฆสมมติ 
 อยูบัดน้ีซ่ึงสีมา ใหมีสังวาสเสมอกัน มีอุโบสถเดียวกัน ดวยนิมิตเหลานั้น. การสมมติสีมา 
 ใหมีสังวาสเสมอกัน มีอุโบสถเดียวกัน ดวยนิมิตเหลานั้น ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้น 



 พึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด. 
      สีมาอันสงฆสมมติใหมีสังวาสเสมอกัน มอีุโบสถเดียวกันแลว ดวยนิมิตเหลานั้น 
 ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง. ขาพเจาทรงความน้ีไว ดวยอยางนี้. 
                    เร่ืองสมมติสีมาใหญเกินขนาด 
      [๑๕๕] ก็โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพัคคียคิดวา พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตการสมมติ 
 สีมาแลว จึงสมมติสีมาใหญเกินถึง ๔ โยชนบาง ๕ โยชนบาง ๖ โยชนบาง. ภิกษุทั้งหลาย 
 จะมาทําอุโบสถ ยอมมาถึงตอเมื่อกําลังสวดปาติโมกขบาง. มาถึงตอเมื่อสวดจบบาง  แรมคืน 
 อยูในระหวางทางบาง จึงพากันกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมพีระภาค. พระผูมีพระภาครับส่ัง 
 กะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงสมมติสีมาใหญเกินถึง ๔ โยชน ๕ โยชน 
 หรือ ๖ โยชน รูปใดสมมติ ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหสมมติสีมามีประมาณ ๓ โยชนเปนอยางยิ่ง. 
                     เร่ืองสมมติสีมาครอมแมน้ํา 
      [๑๕๖] ก็โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพัคคียสมมติสีมาครอมแมน้ํา. ภิกษุทั้งหลายจะมาทํา 
 อุโบสถ ถูกน้ําพัดไปก็มี บาตรถูกน้ําพัดไปก็มี จีวรถูกน้ําพัดไปก็มี จึงพากนักราบทูลเร่ืองนั้น 
 แดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึง 
 สมมติสีมาครอมแมน้ํา รูปใดสมมติ ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหสมมติสีมาครอมแมน้ําที่มีเรือจอดประจําหรือมีสะพาน 
 ถาวร. 
                       เร่ืองสมมติโรงอุโบสถ 
      [๑๕๗] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายสวดปาติโมกขตามบริเวณวิหาร โดยมไิด 
 กําหนดที่. พระอาคันตุกะทั้งหลายไมรูวา วันนี้พระสงฆจักทําอุโบสถที่ไหน จึงพากันกราบทูล 
 เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ 
 ไมพึงสวดปาติโมกขตามบริเวณวิหาร โดยมิไดกําหนดที่ รูปใดสวด ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหสมมติวิหาร เรือนมุงแถบเดียว เรือนชัน้ เรือนโลน 
 หรือถํ้า ที่สงฆจํานงใหเปนโรงอุโบสถแลวทําอุโบสถ. 
                        วิธีสมมติโรงอุโบสถ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล พึงสมมติโรงอุโบสถอยางนี้. 
      ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังนี้:- 
                     กรรมวาจาสมมติโรงอุโบสถ 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงที่แลว สงฆพึง 
 สมมติวิหารมีชื่อนี้ใหเปนโรงอุโบสถ. นี้เปนญัตติ. 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา สงฆสมมติอยูบัดน้ี ซ่ึงวิหารมีชื่อนี้ ใหเปน 
 โรงอุโบสถ. การสมมติวิหารมีชื่อนี้ใหเปนโรงอุโบสถ ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปน 



 ผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด. 
      วิหารมีชื่อนี้อันสงฆสมมติใหเปนโรงอุโบสถแลว ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง 
 ขาพเจาทรงความน้ีไว ดวยอยางนี้. 
                  กรรมวาจาสมมติโรงอุโบสถ  จบ. 
                       ---------------- 
             เร่ืองสมมติโรงอุโบสถ ๒ แหงในอาวาสเดียวกัน 
      [๑๕๘] ก็โดยสมัยนั้นแล ในอาวาสแหงหน่ึง สงฆสมมติโรงอุโบสถ ๒ แหง. ภิกษุ 
 ทั้งหลายประชมุกันในโรงอุโบสถท้ังสองดวยต้ังใจวา สงฆจักทําอุโบสถที่นี้ สงฆจักทําอุโบสถ 
 ณ ที่นี้ จึงพากันกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมพีระภาค พระผูมีพระภาคตรัสหามแกภิกษุทั้งหลายวา 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในอาวาสแหงหนึ่ง สงฆไมพึงสมมติโรงอุโบสถ ๒ แหง รูปใดสมมติ 
 ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหถอนโรงอุโบสถแหงหน่ึงแลวทําอุโบสถ ในโรงอุโบสถ 
 แหงหนึ่ง. 
                        วิธีถอนโรงอุโบสถ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล พึงถอนโรงอุโบสถอยางนี้. 
      ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังนี้:- 
                     กรรมวาจาถอนโรงอุโบสถ 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงที่แลว สงฆพึง 
 ถอนโรงอุโบสถมีชื่อนี้. นี้เปนญัตติ. 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา สงฆถอนอยูบัดน้ี ซ่ึงโรงอุโบสถมีชื่อนี้. การ 
 ถอนโรงอุโบสถมีชื่อนี้ ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้น พึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด 
 ทานผูนั้นพึงพูด. 
      โรงอุโบสถมีชื่อนี้อันสงฆถอนแลว ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความน้ี 
 ไว ดวยอยางนี.้ 
                    สมมติโรงอุโบสถเล็กเกินขนาด 
      [๑๕๙]  ก็โดยสมัยนั้นแล ในอาวาสแหงหน่ึง สงฆสมมติโรงอุโบสถเล็กเกินขนาด. 
 ถึงวันอุโบสถ ภิกษุสงฆลงประชุมกันมาก. ภิกษุทั้งหลายตองนั่งฟงปาติโมกขในพ้ืนที่ซ่ึงมิไดสมมติ 
 ภิกษุเหลานั้นจึงไดหารือกันวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติไววา พึงสมมติโรงอุโบสถแลว 
 จึงทําอุโบสถ ดังนี้ ก็พวกเรานั่งฟงปาติโมกขในพ้ืนที่ซ่ึงมิไดสมมติ อุโบสถเปนอันพวกเรา 
 ทําแลว หรือไมเปนอันทําหนอ จึงพากันกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาค 
 รับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั่งในพ้ืนที่ซ่ึงสมมติแลวก็ตาม มิไดสมมติ 
 ก็ตาม เพราะไดฟงปาติโมกข ฉะนั้นอโุบสถยอมเปนอันเธอไดทําแลวเหมือนกัน ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล สงฆจงสมมติพ้ืนที่ดานหนาโรงอุโบสถใหใหญเทาที่จํานง. 



                   วิธีสมมติพ้ืนที่ดานหนาโรงอุโบสถ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล พึงสมมติพ้ืนที่ดานหนาโรงอุโบสถอยางนี้. 
      พึงทักนิมิตกอน คร้ันทักนิมิตแลว ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบ 
 ดวยญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังนี้:- 
                กรรมวาจาสมมติพ้ืนที่ดานหนาโรงอุโบสถ 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา นิมิตระบุไวแลวโดยรอบเพียงไร ถาความ 
 พรอมพร่ังของสงฆถึงที่แลว สงฆพึงสมมติพ้ืนที่ดานหนาโรงอุโบสถ ดวยนิมิตเหลานั้น. 
 นี้เปนญัตติ. 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา นิมิตระบุไวแลวโดยรอบเพียงไร สงฆสมมติ 
 อยูบัดน้ี ซ่ึงพ้ืนที่ดานหนาโรงอุโบสถ ดวยนิมิตเหลานั้น. การสมมติพ้ืนที่ดานหนาโรงอุโบสถ 
 ดวยนิมิตเหลาน้ัน ชอบแกทานผูใด ทานผูนัน้พึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้น 
 พึงพูด. 
      พ้ืนที่ดานหนาโรงอุโบสถอันสงฆสมมติแลว ดวยนิมิตเหลานั้น ชอบแกสงฆ เหตุนั้น 
 จึงนิ่ง ขาพเจาทรงความน้ีไว ดวยอยางนี้. 
                      พระเถระลงประชุมกอน 
      [๑๖๐] ก็โดยสมัยนั้นแล ในวันอุโบสถ นวกภิกษุทั้งหลายในอาวาสแหงหนึ่ง 
 ลงประชุมกันกอนแลวหลีกไป ดวยนึกวาพระเถระทั้งหลายยังไมมากอน. ตอเวลาพลบค่ํา 
 จึงทําอุโบสถได. ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมพีระภาค. พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุ 
 ทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในวันอุโบสถ เราอนุญาตใหภิกษุผูเถระทั้งหลายลงประชุมกอน. 
                        ภิกษุหลายวัดทําอุโบสถรวมกัน 
      [๑๖๑] ก็โดยสมัยนั้นแล อาวาสในพระนครราชคฤหหลายแหง มีสีมาอันเดียวกัน. 
 ภิกษุทั้งหลายในอาวาสเหลานัน้ วิวาทกันวา ขอสงฆจงทําอโุบสถในอาวาสของพวกเรา ขอสงฆ 
 จงทําอุโบสถในอาวาสของพวกเรา. ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเร่ืองน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูม ี
 พระภาครับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย อาวาสในพระนครราชคฤหนี้ก็หลายแหง 
 มีสีมาอันเดยีวกัน ภิกษุทั้งหลายในอาวาสเหลานั้นวิวาทกันวา ขอสงฆจงทาํอุโบสถในอาวาส 
 ของพวกเรา ขอสงฆจงทําอุโบสถในอาวาสของพวกเรา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นทุกๆ รูป 
 พึงประชุมทําอุโบสถแหงเดียวกัน ก็หรือภิกษุผูเถระอยูในอาวาสใด พึงประชุมทําอุโบสถใน 
 อาวาสนั้น แตสงฆเปนวรรคไมพึงทําอุโบสถ รูปใดทํา ตองอาบัติทุกกฏ. 
                พระมหากัสสปเถระเดินทางไปทําอุโบสถ 
      [๑๖๒] ก็โดยสมัยนั้นแล ทานพระมหากัสสปมาจากอันธกวินทวิหาร สูพระนครราชคฤห 
 เพ่ือทําอุโบสถ ในระหวางทางขามแมน้ํา เกือบถูกน้ําพัดไป จีวรของทานเปยก. ภิกษุ 
 ทั้งหลายไดถามทานพระมหากัสสปวา อาวุโส เพราะเหตุไร จีวรของทานจึงเปยก? ทานตอบวา 
 อาวุโสทั้งหลาย ผมมาจากอันธกวินทวิหารสูพระนครราชคฤห เพ่ือทําอุโบสถ ณ ที่นี้ ไดขาม 



 แมน้ํา ในระหวางทาง เกือบถูกน้ําพัดไป เพราะเหตุนั้น จีวรของผมจึงเปยก. ภิกษุทั้งหลาย 
 จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมพีระภาค. พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 สีมาน้ันใดอันสงฆสมมติไวแลวใหมีสังวาสเสมอกัน มีอุโบสถเดียวกัน สงฆจงสมมติสีมานั้น 
 ใหเปนแดนไมอยูปราศจากไตรจีวร. 
                       วิธีสมมติติจีวราวิปปวาส 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล พึงสมมติติจีวราวิปปวาสสีมาอยางนี้. 
      ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังนี้:- 
                   กรรมวาจาสมมติติจีวราวิปปวาส 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา สีมานั้นใดอันสงฆสมมติไวแลว ใหมีสังวาสเสมอกัน 
 มีอุโบสถเดียวกัน. ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงที่แลว สงฆพึงสมมติสีมานั้น ใหเปนแดน 
 ไมอยูปราศจากไตรจีวร. นี้เปนญัตติ. 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา สีมานั้นใดอันสงฆสมมติไวแลว ใหมีสังวาส 
 เสมอกัน มีอุโบสถเดียวกัน สงฆสมมติอยูบัดน้ีซ่ึงสีมานั้น ใหเปนแดนไมอยูปราศจาก 
 ไตรจีวร. การสมมติสีมานี้ใหเปนแดนไมอยูปราศจากไตรจีวร ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้น 
 พึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด. 
      สีมานั้นสงฆสมมติใหเปนแดนไมอยูปราศจากไตรจีวรแลว ชอบแกสงฆ เหตุนั้น 
 จึงนิ่ง ขาพเจาทรงความน้ีไว ดวยอยางนี้. 
      สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายทราบวา พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตการสมมติติจีวราวิปปวาส 
 แลว จึงเก็บจีวรไวในละแวกบาน. จีวรเหลานั้นหายบาง ถูกไฟไหมบาง ถูกหนูกัดบาง. ภิกษุ 
 ทั้งหลายมีแตผาไมดี มีจีวรเศราหมอง. 
      ภิกษุทั้งหลายจึงถามกันอยางนี้วา อาวุโสทัง้หลาย เพราะเหตุไร พวกทานจึงมีแตผาไมดี 
 มีจีวรเศราหมองเลา? 
      ภิกษุเหลานั้นตอบวา อาวุโสทั้งหลาย พวกผมทราบวา พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตการ 
 สมมติติจีวราวิปปวาสแลว จึงเก็บจีวรไวในละแวกบาน ณ ตําบลน้ี จีวรเหลานั้นหายเสียบาง 
 ถูกไฟไหมบาง ถูกหนูกัดบาง เพราะเหตุนั้น พวกผมจึงมีแตผาไมดี มีจีวรเศราหมอง. 
      ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเร่ืองน้ันแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุ 
 ทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย สีมานั้นใดอันสงฆสมมติไวแลวใหมีสังวาสเสมอกัน มีอุโบสถ 
 เดียวกัน สงฆจงสมมติสีมานั้นใหเปนแดนไมอยูปราศจากไตรจีวร เวนบานและอุปจารแหงบาน. 
                      วิธีสมมติติจีวราวิปปวาส 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล พึงสมมติติจีวราวิปปวาสสีมาอยางนี้. 
      ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังนี้:- 
                   กรรมวาจาสมมติติจีวราวิปปวาส 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา สีมานั้นใดอันสงฆสมมติไวแลว ใหมีสังวาส 



 เสมอกัน มีอุโบสถเดียวกัน ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงที่แลว สงฆพึงสมมติสีมานั้น 
 ใหเปนแดนไมอยูปราศจากไตรจีวร เวนบานและอุปจารแหงบาน. นี้เปนญัตติ. 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา สีมานั้นใดอันสงฆสมมติไวแลว ใหมีสังวาส 
 เสมอกัน มีอุโบสถเดียวกัน สงฆสมมติอยูบัดน้ีซ่ึงสีมานั้น ใหเปนแดนไมอยูปราศจาก 
 ไตรจีวร เวนบานและอุปจารแหงบาน. การสมมติสีมานี้ใหเปนแดนไมอยูปราศจากไตร- 
 *จีวร เวนบานและอุปจารแหงบาน ชอบแกทานผูใด ทานผูนัน้พึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแก 
 ทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด. 
      สีมานั้นสงฆสมมติใหเปนแดนไมอยูปราศจากไตรจีวร เวนบานและอุปจารแหงบาน 
 แลว ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความน้ีไว ดวยอยางนี้. 
      [๑๖๓] พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุจะ 
 สมมติสีมา พึงสมมติสมานสังวาสสีมากอน ภายหลังจึงสมมติติจีวราวิปปวาส. เมื่อจะถอนสีมา 
 พึงถอนติจีวราวิปปวาสกอน ภายหลังจึงถอนสมานสังวาสสีมา. 
                       วิธีถอนติจีวราวิปปวาส 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล พึงถอนติจีวราวิปปวาสอยางนี้. 
      ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังนี้:- 
                    กรรมวาจาถอนติจีวราวิปปวาส 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา แดนไมอยูปราศจากไตรจีวรนั้นใด อันสงฆสมมติ 
 ไวแลว ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงที่แลว สงฆพึงถอนแดนไมอยูปราศจากไตรจีวรนั้น. 
 นี้เปนญัตติ. 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา แดนไมอยูปราศจากไตรจีวรนั้นใด อันสงฆ 
 สมมติไวแลว สงฆถอนอยูบัดน้ีซ่ึงแดนไมอยูปราศจากไตรจีวรนั้น การถอนแดนไมอยู 
 ปราศจากไตรจีวรนั้น ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทาน 
 ผูนั้นพึงพูด. 
      แดนไมอยูปราศจากไตรจีวรนั้น สงฆถอนแลว ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจา 
 ทรงความน้ีไว ดวยอยางนี้. 
                      วิธีถอนสมานสังวาสสีมา 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล พึงถอนสมานสังวาสสีมาอยางนี้. 
      ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังนี้:- 
                   กรรมวาจาถอนสมานสังวาสสีมา 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา สีมานั้นใดอันสงฆสมมติไวแลว ใหมีสังวาส 
 เสมอกัน ใหมอีุโบสถเดียวกัน ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว สงฆพึงถอนสีมานั้น. 
 นี้เปนญัตติ. 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา สีมานั้นใดอันสงฆสมมติไวแลว ใหมีสังวาส 



 เสมอกัน ใหมอีุโบสถเดียวกัน สงฆถอนอยูบัดน้ีซ่ึงสีมานั้น การถอนสีมามีสังวาสเสมอกัน 
 มีอุโบสถเดียวกันนี้ ชอบแกทานผูใด ทานผูนัน้พึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้น 
 พึงพูด. 
      สีมามีสังวาสเสมอกัน มีอโุบสถเดียวกันนัน้ อันสงฆถอนแลว ชอบแกสงฆ เหตุนั้น 
 จึงนิ่ง ขาพเจาทรงความน้ีไว ดวยอยางนี้. 
                           อพัทธสีมา 
      [๑๖๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆยังไมไดสมมติ ยังไมไดกําหนดสีมา ภิกษุเขาอาศัย 
 บานหรือนิคมใดอยู เขตของบานนั้น เปนคามสีมาบาง เขตของนิคมนั้น เปนนิคมสีมาบาง 
 สีมาน้ีมีสังวาสเสมอกัน มีอโุบสถเดียวกัน ในบานหรือนิคมนั้น. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาในปาหาคนต้ังบานเรือนมิได ชั่ว ๗ อัพภันดรโดยรอบ เปน 
 สัตตัพภันดรสีมา สีมานี้มีสังวาสเสมอกัน มอีโุบสถเดียวกันในปานั้น. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมน้ําทัง้หมด สมมติเปนสีมาไมได สมุทรทั้งหมด สมมติเปน 
 สีมาไมได ชาตสระทั้งหมด สมมติเปนสีมาไมได. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในแมน้ํา ในสมุทร หรือในชาตสระ ชั่ววักน้ําสาด โดยรอบแหง 
 มัชฌิมบุรุษ เปนอุทกุกเขปสีมา สีมานี้มีสังวาสเสมอกัน มีอโุบสถเดียวกัน ในนานน้ํานั้น. 
                           สีมาสังกระ 
      [๑๖๕] ก็โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพัคคียสมมติสีมาคาบเกี่ยวสีมา. ภิกษุทั้งหลายกราบ 
 ทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 สีมาอันภิกษุเหลาใดสมมติไวกอนแลว กรรมน้ันของภิกษุเหลานั้นเปนธรรม ไมกําเริบ ควรแก 
 ฐานะ สีมาอันภิกษุเหลาใดสมมติแลวในภายหลัง กรรมน้ันของภิกษุเหลานั้นไมเปนธรรม กําเริบ 
 ไมควรแกฐานะ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงสมมติสีมาคาบเกี่ยวสีมา รูปใดสมมติคาบเกี่ยว ตอง 
 อาบัติทุกกฏ. 
                           สีมาทับสีมา 
      สมัยตอมา พระฉัพพัคคียสมมติสีมาทับสีมา. ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมี 
 พระภาค. พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย สีมาอันภิกษุเหลาใด 
 สมมติไวกอนแลว กรรมน้ันของภิกษุเหลานั้นเปนธรรม ไมกําเริบ ควรแกฐานะ สีมาอันภิกษุ 
 เหลาใดสมมติแลวในภายหลัง กรรมน้ันของภิกษุเหลานั้นไมเปนธรรม กําเริบ ไมควรแกฐานะ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงสมมติสีมาทับสีมา รูปใดสมมติทับ ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุผูจะสมมติสีมา เวนสีมันตริกไว แลวสมมติสีมา. 
                          วันอุโบสถ ๒ 
      [๑๖๖] คร้ังนั้น ภิกษุทั้งหลายไดมีความปริวิตกวา วันอุโบสถมีเทาไรหนอ แลว 
 กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมพีระภาค. พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย 



 วันอุโบสถน้ีมี ๒ คือ อุโบสถมีในวัน ๑๔ ค่ํา อุโบสถมีในวัน ๑๕ ค่ํา ดูกรภิกษุทั้งหลาย วัน 
 อุโบสถ ๒ นี้แล. 
                      การทําอุโบสถ ๔ อยาง 
      คร้ังนั้น ภิกษุทั้งหลายไดมคีวามปริวิตกวา การทําอุโบสถมีเทาไรหนอแล แลวกราบทูล 
 เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย การ 
 ทําอุโบสถน้ีมี ๔ คือ การทําอุโบสถเปนวรรคโดยไมเปนธรรม ๑ การทําอุโบสถพรอมเพรียงโดย 
 ไมเปนธรรม ๑ การทําอุโบสถเปนวรรคโดยธรรม ๑ การทําอุโบสถพรอมเพรียงโดยธรรม ๑. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในการทําอุโบสถ ๔ อยางนั้น การทําอุโบสถน้ีใดเปนวรรคโดยไม 
 เปนธรรม การทําอุโบสถเห็นปานนั้น ไมควรทํา และเราก็ไมอนุญาต. 
      ในการทําอุโบสถ ๔ อยางนั้น การทําอุโบสถน้ีใด ที่พรอมเพรียงโดยไมเปนธรรม การทํา 
 อุโบสถเห็นปานนั้นไมควรทํา และเราก็ไมอนญุาต. 
      ในการทําอุโบสถ ๔ อยางนั้น การทําอุโบสถน้ีใด เปนวรรคโดยธรรม การทําอุโบสถเห็น 
 ปานนั้นไมควรทํา และเราก็ไมอนุญาต. 
      ในการทําอุโบสถ ๔ อยางนั้น การทําอุโบสถน้ีใดที่พรอมเพรียงโดยธรรม การทําอุโบสถ 
 เห็นปานนั้นควรทํา และเรากอ็นุญาต. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแหละพวกเธอพึงทําในใจวา จักทําอุโบสถกรรมชนิดที่ 
 พรอมเพรียงโดยธรรม ดังนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอพึงศึกษาอยางนี้แล. 
                         ปาติโมกขุเทศ ๕ 
      [๑๖๗] คร้ังนั้น ภิกษุทั้งหลาย ไดมีความปริวิตกวา ปาติโมกขุเทศมเีทาไรหนอ แลว 
 กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมพีระภาค. พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 ปาติโมกขุเทศนี้มี ๕ คือ ภิกษุสวดนิทานจบแลว  พึงสวดอุเทศที่เหลือดวยสตุบท นี้เปน 
 ปาติโมกขุเทศที่ ๑. 
      สวดนิทาน สวดปาราชิก ๔ จบแลว พึงสวดอุเทศทีเ่หลือดวยสุตบท นี้เปนปาติ 
 โมกขุเทศที่ ๒. 
      สวดนิทาน สวดปาราชิก ๔ สวดสังฆาทิเสส ๑๓ จบแลวพึงสวดอุเทศทีเ่หลือดวย 
 สุตบท นี้เปนปาติโมกขุเทศที่ ๓. 
      สวดนิทาน สวดปาราชิก ๔ สวดสังฆาทิเสส ๑๓ สวดอนิยต ๒ จบแลว พึงสวด 
 อุเทศที่เหลือดวยสุตบท นี้เปนปาติโมกขุเทศที่ ๔. 
      สวดโดยพิสดารหมด เปนปาติโมกขุเทศที่ ๕. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปาติโมกขุเทศ ๕ นี้แล. 
                      ทรงหามสวดปาติโมกขยอ 
      สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายทราบวา พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตการสวดปาติโมกขยอ ดงันี้ 
 จึงสวดปาติโมกขยอทกุคร้ัง. ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาค 



 รับส่ังหามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงสวดปาติโมกขยอ รูปใดสวด ตอง 
 อาบัติทุกกฏ. 
               ทรงอนุญาตใหสวดปาติโมกขยอเมื่อมีอันตราย 
      สมัยตอมา ณ อาวาสแหงหน่ึงในโกศลชนบท คนชาวดงไดมาพลุกพลานในวันอุโบสถ. 
 ภิกษุทั้งหลายไมอาจสวดปาติโมกขโดยพิสดาร จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูม ี
 พระภาคทรงอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อมีอันตราย เราอนุญาตใหสวด 
 ปาติโมกขยอ. 
                       อันตราย ๑๐ ประการ 
      สมัยตอมา พระฉัพพัคคีย แมเมื่ออันตรายไมมี ก็สวดปาติโมกขยอ. ภิกษุทั้งหลายจึง 
 กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมพีระภาค. พระผูมีพระภาครับส่ังหามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 เมื่อไมมอีันตราย ภิกษุไมพึงสวดปาติโมกขยอ รูปใดสวด ตองอาบัติทุกกฏ. 
      เมื่อมีอันตราย เราอนุญาตใหสวดปาติโมกขยอ. 
      อันตรายในเร่ืองนั้นเหลานี้ คือ 
      ๑. พระราชาเสด็จมา 
      ๒. โจรมาปลน 
      ๓. ไฟไหม 
      ๔. น้ําหลากมา 
      ๕. คนมามาก 
      ๖. ผีเขาภิกษุ 
      ๗. สัตวรายเขามา 
      ๘. งูรายเลื้อยเขามา 
      ๙. ภิกษุอาพาธหนักจะถึงเสียชีวิต 
     ๑๐. มีอันตรายแกพรหมจรรย 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหสวดปาติโมกขยอในเพราะอันตรายเห็นปานนี้ เมื่อไมมี 
 อันตราย ใหสวดโดยพิสดาร. 
           จะแสดงธรรมทามกลางสงฆตองไดรับอาราธนากอน 
      [๑๖๘] ก็โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพัคคียไมไดรับอาราธนา แสดงธรรมในทามกลางสงฆ. 
 ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาครับส่ังหามภิกษุทั้งหลายวา 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมไดรับอาราธนา ไมพึงแสดงธรรมในทามกลางสงฆ รูปใดแสดง ตอง 
 อาบัติทุกกฏ. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุผูเถระแสดงธรรมเอง หรือใหอาราธนาผูอื่นแสดง. 
              ถามพระวินัยทามกลางสงฆตองไดรับสมมติกอน 
     [๑๖๙] ก็โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพัคคียยังไมไดรับสมมติ ถามพระวินัยในทามกลางสงฆ. 



 ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกร 
 ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยังไมไดรับสมมติ ไมพึงถามวินัยในทามกลางสงฆ รูปใดถาม ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุผูไดรับสมมติแลว ถามวินัยในทามกลางสงฆได. 
                        วิธีสมมติเปนผูถาม 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุพึงสมมติอยางนี้. ตนเองสมมติตนก็ได ภิกษุอื่นสมมติ 
 ภิกษุอื่นก็ได. 
      อยางไรเลา ชื่อวาตนเองสมมติตน? 
      ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:- 
                        กรรมวาจาสมมติตน 
      พระสงฆเจาขา ขอจงฟงขาพเจา ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงที่แลว ขาพเจา 
 ขอถามพระวินัยตอผูมีชื่อนี้. 
      อยางนี้ ชื่อวาตนเองสมมติตน. 
      อยางไรเลา ชื่อวาภิกษุอื่นสมมติภิกษุอื่น? 
      ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:- 
                       กรรมวาจาสมมติผูอื่น 
      พระสงฆเจาขา ขอจงฟงขาพเจา ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงที่แลว ขอผูมีชื่อนี ้
 ถามพระวินัยตอผูมิชื่อนี้. 
      อยางนี้ ชื่อวาภิกษุอื่นสมมติภิกษุอื่น. 
                  ถามพระวินัยตองตรวจดูบริษัทกอน 
      สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายผูมีศีลเปนที่รัก ไดรับสมมติแลว ถามพระวินัยในทามกลางสงฆ. 
 พระฉัพพัคคียไดอาฆาต เคืองแคน คุกคามจะฆาเสีย. ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเร่ืองนั้นแด 
 พระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุ 
 แมที่ไดรับสมมติแลว ตรวจดูบริษัท พิจารณาดูบุคคลแลวจึงถามวินัยในทามกลางสงฆ. 
      สมัยตอมา พระฉัพพัคคียยังไมไดรับสมมติ วิสัชนาพระวินัยในทามกลางสงฆ. 
 ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมพีระภาค. พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูยังไมไดรับสมมติ ไมพึงวิสัชนาวินัยในทามกลางสงฆ รูปใดวิสัชนา 
 ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุที่ไดรับสมมติแลว วิสัชนาวินัยในทามกลางสงฆ. 
                        วิธีสมมติเปนผูวิสัชนา 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล ภิกษุพึงสมมติอยางนี้. ตนเองสมมติตนก็ได ภิกษุอื่นสมมติ 
 ภิกษุอื่นก็ได. 
      อยางไรเลา ชื่อวาตนเองสมมติตน? 
      ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:- 



                        กรรมวาจาสมมติตน 
      พระสงฆเจาขา ขอจงฟงขาพเจา ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงที่แลว ขาพเจา 
 อันผูมีชื่อนี้ถามถึงพระวินัยแลว ขอวิสัชนา. 
      อยางนี้ ชื่อวาตนเองสมมติตน. 
      อยางไรเลา ชื่อวาภิกษุอื่นสมมติภิกษุอื่น? 
      ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:- 
                       กรรมวาจาสมมติผูอื่น 
      พระสงฆเจาขา ขอจงฟงขาพเจา ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงที่แลว ผูมีชื่อนี ้
 อันผูมีชื่อนี้ถามถึงพระวินัยแลว ขอวิสัชนา. 
      อยางนี้ ชื่อวาภิกษุอื่นสมมติภิกษุอื่น. 
                  วิสัชนาพระวินัยตองตรวจดูบริษัทกอน 
      สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายผูมีศีลเปนที่รัก ไดรับสมมติแลว วิสัชนาพระวินัยในทาม 
 กลางสงฆ. พระฉัพพัคคียไดอาฆาต เคืองแคน  คุกคามจะฆาเสีย. ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูล 
 เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา 
 อนุญาตใหภิกษุแมที่ไดรับสมมติแลว ตรวจดูบริษัท พิจารณาดูบุคคลกอน จึงวิสัชนาวินัย 
 ในทามกลางสงฆ. 
                    โจทกตองขอโอกาสตอจําเลย 
      [๑๗๐] ก็โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพัคคียโจทภิกษุผูมิไดทําโอกาสดวยอาบัติ. ภิกษุ- 
 *ทั้งหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุ- 
 *ทั้งหลาย ภิกษุไมพึงโจทภิกษุผูมิไดทําโอกาสดวยอาบัติ รูปใดโจท ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหโจทกขอใหจําเลยทําโอกาส ดวยคําวา ขอทานจงทํา 
 โอกาส ผมใครจะกลาวกะทาน ดังนี้ แลวจึงโจทดวยอาบัติ. 
                     กอนโจทตองพิจารณาดูบุคคล 
      สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายผูมีศีลเปนที่รัก ขอใหพระฉัพพัคคียทําโอกาสแลว โจทดวย 
 อาบัติ. พระฉัพพัคคียไดอาฆาต เคืองแคน คุกคามจะฆาเสีย. ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเร่ืองนั้น 
 แดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต 
 ใหโจทแมเมื่อจําเลยทาํโอกาสแลว พิจารณาดูบุคคลกอน จึงโจทดวยอาบัติ. 
                   กอนขอโอกาสตองพิจารณาดูบุคคล 
      สมัยตอมา พระฉัพพัคคียคิดวา ภิกษุทั้งหลายผูมีศีลเปนที่รัก ขอใหพวกเราทําโอกาส 
 กอนดังนี้ จึงรีบขอใหภิกษุทั้งหลายท่ีบริสุทธิ์ไมมีอาบัติ ทําโอกาสในอธิกรณที่ไมเปนเร่ือง 
 ไมมีเหตุ. ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุ- 
 *ทั้งหลายวา ดกูรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงขอใหภิกษุทั้งหลายผูบริสุทธิ์ ไมมีอาบัติ ทําโอกาส 
 ในอธิกรณที่ไมเปนเร่ือง ไมมเีหตุ รูปใดขอใหทํา ตองอาบัติทุกกฏ. 



      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหพิจารณาดูบุคคลกอน จึงขอใหทําโอกาส. 
                    เร่ืองหามทํากรรมไมเปนธรรม 
      [๑๗๑] ก็โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพัคคียทํากรรมไมเปนธรรมในทามกลางสงฆ. ภิกษุ- 
 *ทั้งหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาครับส่ังวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 ภิกษุไมพึงทํากรรมไมเปนธรรมในทามกลางสงฆ รูปใดทําตองอาบัติทุกกฏ. 
      พระฉัพพัคคียยังขืนทํากรรมไมเปนธรรมอยูตามเดมิ. ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเร่ืองนั้น 
 แดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต 
 ใหคัดคาน ในเมื่อภิกษุทํากรรมไมเปนธรรม. 
      สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายผูมีศีลเปนที่รัก พากันคัดคาน ในเมื่อพระฉัพพัคคียทํากรรม 
 ไมเปนธรรม. พระฉัพพัคคียไดอาฆาต เคืองแคน คุกคามจะฆาเสีย. ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูล 
 เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 เราอนุญาตใหทําความเห็นแยงได. 
      ภิกษุทั้งหลายทําความเห็นแยงในสํานักพระฉัพพัคคียเหลานั้นนั่นแหละ. พระฉัพพัคคีย 
 ไดอาฆาต เคืองแคน คุกคามจะฆาเสยี. ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. 
 พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุ ๔-๕ รูปคัดคาน 
 ใหภิกษุ ๒-๓ รูป ทําความเห็นแยง ใหภิกษุรูปเดียวนึกในใจวา กรรมน้ันไมควรแกเรา. 
                    แกลงสวดปาติโมกขไมใหไดยิน 
      [๑๗๒] ก็โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพัคคียแกลงสวดปาติโมกขในทามกลางสงฆไมให 
 ไดยิน. ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเร่ืองน้ันแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาครับส่ังหามภิกษุทั้งหลาย 
 วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผูสวดปาติโมกขไมพึงแกลงสวดไมใหไดยิน รูปใดสวดไมให 
 ไดยิน ตองอาบัติทุกกฏ. 
      สมัยตอมา ทานพระอุทายีเปนผูสวดปาติโมกขแกสงฆ แตมีเสียงเครือดจุเสียงกา. 
 คร้ังนั้น ทานพระอุทายีไดมีความปริวิตกวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติไวแลววา ภิกษุสวด 
 ปาติโมกขตองสวดใหไดยินทัว่กัน ก็อาตมามีเสียงเครือดุจเสยีงกา อาตมาจะพึงปฏิบัติอยางไร 
 หนอ จึงแจงเร่ืองนั้นแกภิกษุทั้งหลายๆ กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาค 
 รับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุที่สวดปาติโมกข พยายามสวด 
 ดวยต้ังใจวาจะสวดใหไดยินถอยคําทั่วกัน เมือ่พยายาม ไมตองอาบัติ. 
                  หามสวดปาติโมกขในบริษัทที่มีคฤหัสถ 
      [๑๗๓] ก็โดยสมัยนั้นแล พระเทวทัตตสวดปาติโมกขในบริษัทที่มีคฤหัสถปนอยูดวย. 
 ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมพีระภาค. พระผูมีพระภาครับส่ังหามภิกษุทั้งหลายวา 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงสวดปาติโมกขในบริษัทที่มีคฤหัสถปนอยูดวย รูปใดสวด ตอง 
 อาบัติทุกกฏ. 
                 ตองไดรับอาราธนาจึงสวดปาติโมกขได 



      [๑๗๔] ก็โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพัคคียไมไดรับอาราธนาสวดปาติโมกขในทามกลาง 
 สงฆ. ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเร่ืองน้ันแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาครับส่ังหามภิกษุ 
 ทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมไดรับอาราธนา ไมพึงสวดปาติโมกขในทามกลางสงฆ 
 รูปใดสวด ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตปาติโมกขใหเปนหนาที่ของพระเถระ. 
                    อัญญติตถิยภาณวารที่ ๑๑ จบ. 
                      ----------------- 
                        หนาที่สวดปาติโมกข 
      [๑๗๕] คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระนครราชคฤหตามพระพุทธาภิรมย 
 แลว เสด็จจาริกโดยมรรคาอันจะไปเมอืงโจทนาวัตถุ เสด็จจาริกโดยลําดับ ลุถึงเมืองโจทนา 
 วัตถุแลว. ก็โดยสมัยนั้นแล ในอาวาสแหงหน่ึง มีภิกษุอยูดวยกันมากรูป. บรรดาภิกษุเหลานั้น 
 พระเถระเปนผูเขลา ไมฉลาด. ทานไมรูอุโบสถ หรือวิธีทําอุโบสถ ไมรูปาติโมกข หรือวิธี 
 สวดปาติโมกข จึงภิกษุเหลานั้นคิดกันวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติไวแลววา ปาติโมกข 
 เปนหนาที่ของพระเถระ ก็พระเถระของพวกเรารูปน้ีเปนผูเขลา ไมฉลาด ไมรูอุโบสถ หรือ 
 วิธีทําอุโบสถ ไมรูปาติโมกขหรือวิธีสวดปาติโมกข พวกเราจะพึงปฏิบัติอยางไรหนอ แลว 
 กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมพีระภาค. พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 บรรดาภิกษุเหลานั้น ภิกษุรูปใดเปนผูฉลาด สามารถ เราอนุญาตปาติโมกขใหเปนหนาที่ของภิกษุ 
 รูปน้ัน. 
                   ทรงใหสงภิกษุไปศึกษาปาติโมกข 
      [๑๗๖] ก็โดยสมัยนั้นแล ในอาวาสแหงหน่ึง ถึงวันอุโบสถ มีภิกษุอยูดวยกัน 
 มากรูป ลวนเปนผูเขลา ไมฉลาด. พวกเธอไมรูอุโบสถ หรือวิธีทําอุโบสถ ไมรูปาติโมกข 
 หรือวิธีสวดปาติโมกข. พวกเธอจึงอาราธนาพระเถระวา ขอพระเถระจงสวดปาติโมกข ขอรับ. 
 ทานตอบอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย เราสวดปาติโมกขไมได. ภิกษุทั้งหลายจึงอาราธนาพระเถระ 
 รูปที่ ๒ วา ขอพระเถระจงสวดปาติโมกข ขอรับ. แมทานก็ตอบอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย 
 เราสวดปาติโมกขไมได. ภิกษุทั้งหลายจึงอาราธนาพระเถระรูปที่ ๓ วา ขอพระเถระจงสวด 
 ปาติโมกข ขอรับ. แมทานก็ตอบ อยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย เราสวดปาติโมกขไมได. ภิกษุ 
 เหลานั้นไดอาราธนาจนถึงพระสังฆนวกะ โดยวิธีนี้แหละวา ขอคุณจงสวดปาติโมกข. แมเธอก ็
 ตอบอยางนี้วา ผมสวดปาติโมกขไมได ขอรับ. ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. 
      พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ในอาวาสแหงหนึ่งถึงวัน 
 อุโบสถ ภิกษุในศาสนานี้อยูดวยกันมาก ลวนเปนผูเขลา ไมฉลาด. พวกเธอไมรูอุโบสถ 
 หรือวิธีทําอุโบสถ ไมรูปาติโมกข หรือวิธีสวดปาติโมกข. พวกเธอจึงอาราธนาพระเถระวา 
 ขอพระเถระจงสวดปาติโมกข ขอรับ. ทานตอบอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย เราสวดปาติโมกข 
 ไมได. พวกเธอจึงอาราธนาพระเถระรูปที่ ๒ วา ขอพระเถระจงสวดปาติโมกข ขอรับ. แมทาน 



 ก็ตอบอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย เราสวดปาติโมกขไมได. พวกเธอจึงอาราธนาพระเถระรูปที่ ๓ 
 วา ขอพระเถระจงสวดปาติโมกข ขอรับ. แมทานก็ตอบอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย เราสวด 
 ปาติโมกขไมได. พวกเธอไดอาราธนาจนถึงพระสังฆนวกะ โดยวิธีนี้แหละวา ขอคุณจงสวด 
 ปาติโมกข. แมเธอรูปน้ันก็ตอบอยางนี้วา ผมสวดปาติโมกขไมได ขอรับ. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นพึงสงภิกษุรูปหนึ่งไปสูอาวาสใกลเคียง พอจะกลับมา 
 ทันในวันนั้น ดวยสั่งวา ดูกรอาวุโส เธอจงไปเรียนปาติโมกขโดยยอหรือโดยพิสดารมา. 
      คร้ังนั้น ภิกษุทั้งหลายไดมคีวามปริวิตกวา จะพึงสงภิกษุรูปไหนหนอไป แลวกราบทูล 
 เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา 
 อนุญาตใหภิกษุผูเถระบัญชาภิกษุผูนวกะไป. 
      ภิกษุนวกะทั้งหลายอันพระเถระบัญชาแลวไมยอมไป. ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเร่ืองนั้น 
 แดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมอาพาธ 
 อันพระเถระบัญชาแลวจะไมยอมไปไมได รูปใดไมยอมไป ตองอาบัติทุกกฏ. 
                   พระพุทธานุญาตใหเรียนปกขคณนา 
      [๑๗๗] คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคประทับอยูที่เมอืงโจทนาวัตถุตามพระพุทธาภิรมยแลว 
 เสด็จกลับมายงัพระนครราชคฤหอีก. ก็โดยสมัยนั้นแล ชาวบานถามภิกษุทั้งหลายท่ีกําลังเที่ยว 
 บิณฑบาตวา ดิถีที่เทาไรแหงปกษ เจาขา? ภิกษุทั้งหลายตอบอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย พวก 
 อาตมาไมรูเลย. ชาวบานจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา แมเพียงนับปกษ พระสมณะเชื้อสาย 
 พระศากยบุตรเหลานี้ก็ยังไมรู ไฉนจะรูคุณความดีอะไรอยางอื่นเลา. ภิกษุทั้งหลายกราบทูล 
 เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 เราอนุญาตใหเรียนปกขคณนา. 
      คร้ังนั้น ภิกษุทั้งหลายไดมคีวามปริวิตกวา ภิกษุรูปไหนหนอพึงเรียนปกขคณนา 
 แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกร 
 ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุทุกๆ รูปเรียนปกขคณนา. 
      ก็โดยสมัยนัน้แล ชาวบานถามภิกษุทั้งหลายท่ีกําลังเที่ยวบิณฑบาตวา ภิกษุมีจํานวน 
 เทาไร เจาขา? ภิกษุทั้งหลายตอบอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย พวกอาตมาไมรูเลย. ชาวบาน 
 จึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา แมพวกกันเอง พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรเหลานี้ 
 ก็ยังไมรู ไฉนจกัรูความดีอะไรอยางอื่นเลา. ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. 
 พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหนับภิกษุ. 
      คร้ังนั้น ภิกษุทั้งหลายไดมคีวามปริวิตกวา เมื่อไรหนอเราพึงนับภิกษุ แลวกราบทูล 
 เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา เราอนุญาตใหนับ 
 ภิกษุดวยเรียกชื่อหรือใหจับสลากในวันอุโบสถ. 
                   พระพุทธานุญาตใหบอกวันอุโบสถ 
      [๑๗๘] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายไมรูวาวันนี้เปนวันอุโบสถ ไปบิณฑบาต 



 ณ หมูบานที่ไกล. พวกเธอมาถึงเมื่อกําลังสวดปาติโมกขก็มี มาถึงเมื่อสวดจบแลวก็มี. ภิกษุ- 
 *ทั้งหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหบอกวา วันนี้เปนวันอุโบสถ. 
      คร้ังนั้น ภิกษุทั้งหลายไดมคีวามปริวิตกวา ภิกษุรูปไหนหนอพึงบอก แลวกราบทูล 
 เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 เราอนุญาตใหภิกษุเถระบอกแตเชาตรู. 
      สมัยตอมา พระเถระรูปหน่ึง เวลาเชาตรูระลึกไมได. ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเร่ืองนั้น 
 แดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา 
 อนุญาตใหบอก แมในเวลาภัตตกาล. แมในเวลาภัตตกาล พระเถระนั้นก็ระลกึไมได. ภิกษุทั้งหลาย 
 จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมพีระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกร 
 ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหบอกในกาลที่ตนระลึกได. 
                   บุพพกรณและบุพพกิจในโรงอุโบสถ 
      [๑๗๙] ก็โดยสมัยนั้นแล ในอาวาสแหงหน่ึง โรงอุโบสถรก. พวกพระอาคันตุกะ 
 พากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุทั้งหลายจึงไมกวาดโรงอุโบสถเลา. ภิกษุทั้งหลาย 
 กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมพีระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย เราอนุญาตใหกวาดโรงอุโบสถ. 
      คร้ังนั้น ภิกษุทั้งหลายไดมคีวามปริวิตกวา ภิกษุรูปไหนหนอพึงกวาดโรงอุโบสถ แลว 
 จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมพีระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกร 
 ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุเถระบัญชาภิกษุนวกะ. 
      ภิกษุนวกะทั้งหลายอันพระเถระบัญชาแลวไมยอมกวาด. ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเร่ืองนั้น 
 แดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมอาพาธ 
 อันพระเถระบัญชาแลว จะไมกวาดไมได รูปใดไมกวาด ตองอาบัติทุกกฏ. 
      สมัยตอมา ในโรงอุโบสถ ไมมีใครปูอาสนะไว. ภิกษุทั้งหลายน่ังที่พ้ืนดิน. ทั้งตัว 
 ทั้งจีวร เปอนฝุน. ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัส 
 อนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหปูอาสนะในโรงอุโบสถ. 
      คร้ังนั้น ภิกษุทั้งหลายไดมคีวามปริวิตกวา ภิกษุรูปไหนหนอ พึงปูอาสนะในโรงอุโบสถ 
 แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกร 
 ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุผูเถระบัญชาภิกษุนวกะ. 
      ภิกษุนวกะทั้งหลายอันพระเถระบัญชาแลวไมปูอาสนะ. ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเร่ืองนั้น 
 แดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมอาพาธ 
 อันพระเถระบัญชาแลว จะไมปูอาสนะไมได รูปใดไมปู ตองอาบัติทุกกฏ. 
      สมัยตอมา ในโรงอุโบสถ ไมไดตามประทปีไว. เวลาค่ําคืนภิกษุทั้งหลายเหยียบกาย 
 กันบาง เหยียบจีวรกันบาง  แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมพีระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาต 



 แกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหตามประทีปในโรงอุโบสถ. 
      คร้ังนั้น ภิกษุทั้งหลายไดมคีวามปริวิตกวา ภิกษุรูปไหนหนอพึงตามประทีปในโรงอุโบสถ 
 แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกร 
 ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุผูเถระบัญชาภิกษุนวกะ. 
      ภิกษุนวกะทั้งหลาย อันพระเถระบัญชาแลวไมยอมตามประทีป. ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูล 
 เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ 
 ไมอาพาธอันพระเถระบัญชาแลว จะไมตามประทีปไมได รูปใดไมตามประทีป ตองอาบัติทุกกฏ. 
                     จะไปไหนตองอาปุจฉากอน 
      [๑๘๐] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุหลายรูปดวยกันเปนผูเขลา ไมฉลาด ไปสูทิศ ไมอําลา 
 พระอุปชฌาย อาจารย. ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาค 
 รับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในศาสนาน้ีหลายรูปดวยกันเปนผูเขลา 
 ไมฉลาด ไปสูทิศ ไมอําลาพระอุปชฌาย อาจารย. พวกเธออนัพระอุปชฌาย อาจารยพึงถามวา 
 ทานทั้งหลายจักไปไหน? จักไปกับใคร? ถาพวกเธอเปนผูเขลา ไมฉลาด พูดอางถึงภิกษุ 
 เหลาอื่นที่เปนผูเขลา ไมฉลาดดวยกัน พระอุปชฌาย อาจารย ไมพึงอนุญาต ถาอนุญาต 
 ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาพวกเธอเปนผูเขลา ไมฉลาด อันพระอุปชฌาย อาจารย ไมอนุญาต 
 ถายังขืนไป ตองอาบัติทุกกฏ. 
                      พึงสงเคราะหพระพหูสูต 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในศาสนาน้ีอยูในอาวาสแหงหน่ึงมากรูปดวยกัน ลวนเปน 
 ผูเขลา ไมฉลาด. พวกเธอไมรูอุโบสถหรือวิธีทําอุโบสถ ไมรูปาติโมกข หรือวิธีสวดปาติโมกข. 
 ภิกษุรูปอื่นมาในอาวาสนั้น เปนผูคงแกเรียน ชํานาญในคัมภีร ทรงธรรม ทรงวินัย ทรงมาติกา 
 เปนบัณฑิต ฉลาด มีปญญา มีความละอาย รังเกียจ ใครตอสิกขา. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ 
 เหลานั้นพึงสงเคราะห อนุเคราะห ปราศรัย บํารุงเธอดวยจณุดิน ไมชําระฟน น้ําบวนปาก 
 ถาไมสงเคราะห อนุเคราะห ปราศรัย บํารุงดวยจุณดิน ไมชําระฟน น้ําบวนปาก ตองอาบัติ 
 ทุกกฏ. 
                   ทรงใหสงพระไปเรียนปาติโมกข 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ในอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวันอุโบสถ ภิกษุในศาสดาน้ีอยูดวยกัน 
 มากรูป  ลวนเปนผูเขลา ไมฉลาด. พวกเธอไมรูอุโบสถ หรือวิธีทําอุโบสถ ไมรูปาติโมกข 
 หรือวิธีสวดปาติโมกข. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นพึงสงภิกษุรูปหนึ่งไปสูอาวาสใกลเคียง 
 พอจะกลับมาทันในวันนั้น ดวยสั่งวา ดูกรอาวุโส เธอจงไปเรียนปาติโมกขโดยยอ หรือโดย 
 พิสดารมา.  ถาไดภิกษุเชนนั้นอยางนี้ นั่นเปนการดี ถาไมได ภิกษุเหลานั้นทุกๆ รูปพึงพากัน 
 ไปสูอาวาสที่มภิีกษุรูอุโบสถ หรือวิธีทําอุโบสถ รูปาติโมกข หรือวิธีสวดปาติโมกข ถาไมพา 
 กันไป ตองอาบัติทุกกฏ. 



           ทรงอนุญาตใหจําพรรษาในอาวาสที่มีผูสวดปาติโมกขได 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในศาสนาน้ี อยูจําพรรษาในอาวาสแหงหนึ่งมากรูปดวยกัน 
 ลวนเปนผูเขลา ไมฉลาด. พวกเธอไมรูอุโบสถ หรือวิธีทําอุโบสถ ไมรูปาติโมกข หรือวิธี 
 สวดปาติโมกข. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นพึงสงภิกษุรูปหนึ่งไปสูอาวาสใกลเคียง พอจะ 
 จะกลับมาทันในวันนั้น ดวยสัง่วา ดูกรอาวุโส เธอจงไปเรียนปาติโมกขโดยยอหรือโดยพิสดาร 
 มา. ถาไดภิกษุเชนนั้นอยางนี้ นั่นเปนการดี ถาไมได พึงสงภิกษุรูปหนึ่งไปชั่วระยะกาล ๗ วัน 
 ดวยสั่งวา ดูกรอาวุโส เธอจงไปเรียนปาติโมกขโดยยอหรือโดยพิสดารมา. ถาไดภิกษุเชนนั้น 
 อยางนี้ นั่นเปนการดี ถาไมได ภิกษุเหลานั้นไมพึงอยูจําพรรษาในอาวาสน้ัน ถาขืนอยู ตอง 
 อาบัติทุกกฏ. 
                    พระพุทธานุญาตใหมอบปาริสุทธิ 
      [๑๘๑] คร้ังนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอ 
 จงประชุมกัน สงฆจักทําอุโบสถ. เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ภิกษุรูปหนึ่งไดกราบทูล 
 พระผูมีพระภาควา ยังมีภิกษุอาพาธ ทานมาไมได พระพุทธเจาขา. 
      พระผูมีพระภาครับส่ังวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุอาพาธมอบปาริสุทธิ. 
                          วิธีมอบปาริสุทธิ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล พึงมอบปาริสุทธิ อยางนี้:- 
      ภิกษุอาพาธน้ันพึงเขาไปหาภิกษุรูปหนึ่ง หมผาอุตราสงคเฉวียงบา นั่งกระโหยง ประคอง 
 อัญชลี  แลวกลาวคํามอบปาริสุทธิอยางนี้วา ขาพเจาขอมอบปาริสุทธิ ขอทานจงนําปาริสุทธิของ 
 ขาพเจาไป ขอทานจงบอกปาริสุทธิของขาพเจา. 
      ภิกษุรับดวยกาย รับดวยวาจา รับดวยทั้งกายและวาจากไ็ด เปนอันภิกษุอาพาธมอบ 
 ปาริสุทธิแลว. ไมรับดวยกาย ไมรับดวยวาจา ไมรับดวยทั้งกายและวาจา ไมเปนอันภิกษุอาพาธ 
 มอบปาริสุทธิ. ถาไดภิกษุเชนนั้นอยางนี้ นั่นเปนการดี ถาไมได ภิกษุทั้งหลายพึงใชเตียงหรือ 
 ต่ัง หามภิกษุอาพาธน้ันมาในทามกลางสงฆ แลวทําอุโบสถ. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาพวกภิกษุผูพยาบาลไขคิดอยางนี้วา ถาพวกเราจักยายภิกษุอาพาธ 
 อาพาธจักกําเริบหนัก หรือมิฉะนั้นก็จักถึงมรณภาพ ดังนี้ ไมพึงยายภิกษุอาพาธ สงฆพึงไปทํา 
 อุโบสถในสํานักภิกษุอาพาธน้ัน แตสงฆเปนวรรค ไมพึงทําอุโบสถเลย ถาขืนทํา ตองอาบัติ- 
 ทุกกฏ. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุอาพาธมอบปาริสุทธิแลว ถาภิกษุผูนําปาริสุทธิ หลบไปจาก 
 ที่นั้น ภิกษุอาพาธพึงมอบปาริสุทธิแกรูปอื่น. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุอาพาธมอบปาริสุทธิแลว ถาภิกษุผูนําปาริสุทธิสึกเสยีในที ่
 นั้นแหละ ถึงมรณภาพ ปฏิญาณเปนสามเณร ปฏิญาณเปนผูบอกลาสิกขา ปฏิญาณเปนผูตอง 
 อันติมวัตถุ ปฏิญาณเปนผูวิกลจริต ปฏิญาณเปนผูมีจิตฟุงซาน ปฏิญาณเปนผูกระสับกระสาย 
 เพราะเวทนา ปฏิญาณเปนผูถูกสงฆยกเสียฐานไมเห็นอาบัติ ปฏิญาณเปนผูถูกสงฆยกเสียฐาน 



 ไมทําคืนอาบัติ ปฏิญาณเปนผูถูกสงฆยกเสียฐานไมสละคืนทิฏฐิอันลามก ปฏิญาณเปนบัณเฑาะก 
 ปฏิญาณเปนไถยสังวาส ปฏิญาณเปนผูเขารีดเดยีรถีย ปฏิญาณเปนสัตวดิรัจฉาน ปฏิญาณเปนผู 
 ฆามารดา ปฏิญาณเปนผูฆาบิดา ปฏิญาณเปนผูฆาพระอรหันต ปฏิญาณเปนผูประทุษรายภิกษุณี 
 ปฏิญาณเปนผูทําลายสงฆ ปฏิญาณเปนผูทํารายพระศาสดาจนถึงหอพระโลหิต ปฏิญาณเปนอุภโต- 
 *พยัญชนก ภิกษุอาพาธพึงมอบปาริสุทธิแกรูปอื่น. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุอาพาธมอบปาริสุทธิแลว ถาภิกษุผูนําปาริสุทธิหลบไปเสีย 
 ในระหวางทาง. ปาริสุทธิไมเปนอันนํามา. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุอาพาธมอบปาริสุทธิแลว ถาภิกษุผูนําปาริสุทธิสึกเสยีใน 
 ระหวางทาง ถึงมรณภาพ ... ปฏิญาณเปนอภุโตพยัญชนก ปาริสุทธิไมเปนอันนํามา. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุอาพาธมอบปาริสุทธิแลว ถาภิกษุผูนําปาริสุทธิเขาประชุมสงฆ 
 แลวหลบไปเสีย ปาริสุทธิเปนอันนํามาแลว. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุอาพาธมอบปาริสุทธิแลว ถาภิกษุผูนําปาริสุทธิเขาประชุมสงฆ 
 แลว สึกเสีย ถึงมรณภาพ ... ปฏิญาณเปนอุภโตพยัญชนก ปาริสุทธิเปนอันนาํมาแลว. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุอาพาธมอบปาริสุทธิแลว ถาภิกษุผูนําปาริสุทธิเขาประชุมสงฆ 
 แลว หลับเสียไมไดบอก เผลอไปไมไดบอก เขาสมาบัติไมไดบอก ปาริสุทธิเปนอันนํา 
 มาแลว. ภิกษุผูนําปาริสุทธิไมตองอาบัติ. 
      ดูกรกุมารทั้งหลาย เมื่อภิกษุอาพาธมอบปาริสุทธิแลว ถาภิกษุผูนําปาริสุทธิเขาประชุมสงฆ 
 แลว  แกลงไมบอก ปาริสุทธิเปนอันนํามาแลว แตภิกษุผูนําปาริสุทธิ ตองอาบัติทุกกฏ. 
                     พระพุทธานุญาตใหมอบฉันทะ 
      [๑๘๒] คร้ังนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรกุมารทั้งหลาย พวก 
 เธอจงประชุมกัน สงฆจักทํากรรม. เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ภิกษุรูปหนึ่งไดกราบทูล 
 พระผูมีพระภาควา ยังมีภิกษุอาพาธ ทานมาไมได พระพุทธเจาขา. 
      พระผูมีพระภาครับส่ังวา ดูกรกุมารทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุอาพาธมอบฉันทะ. 
                          วิธีมอบฉันทะ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล พึงมอบฉันทะ อยางนี้:- 
      ภิกษุอาพาธน้ันพึงเขาไปหาภิกษุรูปหนึ่ง หมผาอุตราสงคเฉวียงบา นั่งกระโหยง ประคอง 
 อัญชลี แลวกลาวคํามอบฉันทะอยางนี้วา 
      ขาพเจาขอมอบฉันทะ ขอทานจงนําฉันทะของขาพเจาไป ขอทานจงบอกฉันทะของ 
 ขาพเจา. 
      ภิกษุรับดวยกาย รับดวยวาจา รับดวยทั้งกายและวาจากไ็ด เปนอันภิกษุอาพาธมอบ 
 ฉันทะแลว. ไมรับดวยกาย ไมรับดวยวาจา ไมรับดวยทั้งกายและวาจา ไมเปนอันภิกษุอาพาธ 
 มอบฉันทะ. ถาไดภิกษุผูรับอยางนี้ นั่นเปนการดี ถาไมได ภิกษุทั้งหลายพึงใชเตียงหรือต่ัง 
 หามภิกษุอาพาธนั้นมาในทามกลางสงฆแลวทํากรรม. 



       ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาพวกภิกษุผูพยาบาลไขคิดอยางนี้วา ถาพวกเราจักยายภิกษุอาพาธ 
 อาพาธจักกําเริบหนัก หรือมิฉะนั้นก็จักถึงมรณะภาพ ดังนี้ ไมพึงยายภิกษุอาพาธ สงฆพึงไป 
 ทํากรรมในสํานักภิกษุอาพาธน้ัน แตสงฆเปนวรรค ไมพึงทํากรรมเลย ถาขนืทํา ตองอาบัติทุกกฏ. 
       ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุอาพาธทอบฉันทะแลว ถาภิกษุผูนําฉันทะหลบไปเสียจากที ่
 นั้น ภิกษุอาพาธพึงมอบฉันทะแกรูปอื่น. 
       ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุอาพาธมอบฉันทะแลว ถาภิกษุผูนําฉันทะสึกเสียในที ่
 นั้นแหละ ถึงมรณภาพเสีย ปฏิญาณเปนสามเณร  ปฏิญาณเปนผูบอกลาสิกขา ปฏิญาณเปนผู 
 ตองอันติมวัตถุ ปฏิญาณเปนผูวิกลจริต ปฏิญาณเปนผูมีจติฟุงซาน ปฏิญาณเปนผูกระสบักระสาย 
 เพราะเวทนา  ปฏิญาณเปนผูถูกสงฆยกเสียฐานไมเห็นอาบัติ  ปฏิญาณเปนผูถูกสงฆยกเสียฐาน 
 ไมทําคืนอาบัติ ปฏิญาณเปนผูถูกสงฆยกเสียฐานไมสละคืนทิฏฐิอันลามก ปฏิญาณเปนบัณเฑาะก 
 ปฏิญาณเปนไถยสังวาส ปฏิญาณเปนผูเขารีดเดยีรถีย ปฏิญาณเปนสัตวดิรัจฉาน ปฏิญาณเปนผู 
 ฆามารดา ปฏิญาณเปนผูฆาบิดา ปฏิญาณเปนผูฆาพระอรหันต ปฏิญาณเปนผูประทุษรายภิกษุณี 
 ปฏิญาณเปนผูทําลายสงฆ ปฏิญาณเปนผูทํารายพระศาสดาจนถึงหอพระโลหิต ปฏิญาณเปน 
 อุภโตพยัญชนก ภิกษุอาพาธพึงมอบฉันทะแกรูปอื่น. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุอาพาธมอบฉันทะแลว ถาภิกษุผูนําฉันทะหลบไปเสีย 
 ในระหวางทาง ฉันทะไมเปนอนันํามา. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุอาพาธมอบฉันทะแลว ถาภิกษุผูนําฉันทะสึกเสียในระหวาง 
 ทาง ถึงมรณะภาพ ... ปฏิญาณเปนอุภโตพยัญชนก ฉันทะไมเปนอันนํามา. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุอาพาธมอบฉันทะแลว ถาภิกษุผูนําฉันทะเขาประชุมสงฆ 
 แลวหลบไปเสีย ฉันทะอันเปนนํามาแลว. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุอาพาธมอบฉันทะแลว ถาภิกษุผูนําฉันทะเขาประชุมสงฆ 
 แลวสึกเสีย ถึงมรณภาพ ... ปฏิญาณเปนอุภโตพยัญชนก ฉันทะเปนอันนาํมาแลว. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุอาพาธมอบฉันทะแลว ถาภิกษุผูนําฉันทะเขาประชุมสงฆ 
 แลวหลับเสียไมไดบอก เผลอไปไมไดบอก เขาสมาบัติไมไดบอก ฉันทะเปนอันนํามาแลว. 
 ภิกษุผูนําฉันทะไมตองอาบัติ. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุอาพาธมอบฉันทะแลว ถาภิกษุผูนําฉันทะเขาประชุมสงฆ 
 แลวแกลงไมบอก ฉันทะเปนอนันํามาแลว. แตภิกษุผูนําฉันทะ ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในวันอุโบสถ เราอนุญาตใหภิกษุผูมอบปาริสุทธิมอบฉันทะดวย 
 เผื่อสงฆจะมีกรณียกิจ. 
                       พวกญาติเปนตนจับภิกษุ 
      [๑๘๓] ก็โดยสมัยนั้นแล ถึงวันอุโบสถ หมูญาติไดจับภิกษุรูปหนึ่งไว. ภิกษุทั้งหลาย 
 กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมพีระภาค. พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 ก็ในวันอุโบสถ หมูญาติจับภิกษุในศาสนาน้ีไว. หมูญาติเหลานั้นอันภิกษุทั้งหลายพึงวากลาว 



 อยางนี้วา ทานทั้งหลาย ขอทานกรุณาปลอยภิกษุรูปน้ีสักครูหน่ึง พอภิกษุรูปน้ีทําอุโบสถเสร็จ. 
 ถาไดตามขอรองอยางนี้ นั่นเปนการดี ถาไมได หมูญาติเหลานั้นอันภิกษุทั้งหลายพึงวากลาว 
 อยางนี้วา ทานทั้งหลาย ขอทานกรุณารออยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งสักครูกอน พอภิกษุนี้มอบ 
 ปาริสุทธิเสร็จ. ถาไดตามขอรองอยางนี้ นั่นเปนการดี ถาไมได หมูญาติเหลานั้น อันภิกษุ 
 ทั้งหลายพึงวากลาวอยางนี้วา ทานทั้งหลาย ขอทานกรุณานําภิกษุนี้ไปนอกสีมาสักครูหน่ึง พอ 
 พระสงฆทําอุโบสถเสร็จ. ถาไดตามขอรองอยางนี้ นั่นเปนการดี ถาไมได สงฆเปนวรรค 
 ไมพึงทําอุโบสถ ถาขืนทํา ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่งในวันอุโบสถ พระราชาทั้งหลายไดจับภิกษุในศาสนานี้ไว ... 
 พวกโจรไดจับ ... พวกนักเลงไดจับ ... พวกภิกษุที่เปนขาศึกไดจับภิกษุในศาสนานี้ไว พวกน้ัน 
 อันภิกษุทั้งหลายพึงวากลาว อยางนี้วา ทานทัง้หลาย ขอทานกรุณาปลอยภิกษุรูปน้ีสักครูหน่ึง 
 พอภิกษุรูปน้ีทําอุโบสถเสร็จ. ถาไดตามขอรองอยางนี้ นั่นเปนการดี ถาไมได พวกน้ันอันภิกษุ 
 ทั้งหลายพึงวากลาวอยางนี้วา ทานทั้งหลาย ขอทานกรุณารออยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งสักครูกอน 
 พอภิกษุรูปน้ีมอบปาริสุทธิเสร็จ. ถาไดตามขอรองอยางนี้ นัน่เปนการดี ถาไมได พวกน้ัน 
 อันภิกษุทั้งหลายพึงวากลาวอยางนี้วา ทานทัง้หลาย ขอทานกรุณานําภิกษุรูปน้ีไปนอกสีมาสักครู 
 หน่ึง พอพระสงฆทําอุโบสถเสร็จ. ถาไดตามขอรองอยางนี้ นัน่เปนการดี ถาไมได สงฆเปน 
 วรรค ไมพึงทําอุโบสถเลย ถาขืนทํา ตองอาบัติทุกกฏ. 
                          ภิกษุวิกลจริต 
      [๑๘๔] คร้ังนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอ 
 จงประชุมกัน กรณียกิจของสงฆมีอยู. เมือ่พระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ภิกษุรูปหนึ่งได 
 กราบทูลพระผูมีพระภาควา ยังมีภิกษุชื่อคัคคะ เปนผูวิกลจริต ทานไมมา พระพุทธเจาขา. 
      พระผูมีพระภาครับส่ังวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุวิกลจริตนี้มี ๒ จําพวก คือ ภิกษุที่ 
 วิกลจริตระลึกอุโบสถไดบาง ระลึกไมไดบาง ระลึกสังฆกรรมไดบาง ระลึกไมไดบาง ระลกึ 
 ไมไดเสยีเลยทเีดียวกม็ี มาสูอุโบสถบาง ไมมาบาง มาสูสังฆกรรมบาง ไมมาบาง ไมมา 
 เสียเลยทเีดียวก็มี. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาภิกษุวิกลจริตเหลานั้น รูปใดที่ยังระลึกอุโบสถไดบาง ระลึก 
 ไมไดบาง ระลกึสังฆกรรมไดบาง ระลึกไมไดบาง มาสูอุโบสถบาง ไมมาบาง มาสูสังฆกรรม 
 บาง ไมมาบาง. เราอนุญาตใหอุมมัตตกสมมติแกภิกษุวิกลจริตเห็นปานนั้น. 
                        วิธีใหอุมมัตตกสมมติ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพึงใหอุมมัตตกสมมติอยางนี้. 
      ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังนี้:- 
                     กรรมวาจาใหอุมมัตตกสมมติ 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุชื่อคัคคะเปนผูวกิลจริต ระลึกอุโบสถไดบาง 
 ระลึกไมไดบาง ระลึกสังฆกรรมไดบาง ระลึกไมไดบาง มาสูอุโบสถบาง ไมมาบาง 



 มาสูสังฆกรรมบาง ไมมาบาง. ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว สงฆพึงใหอุมมัตตก 
 สมมติ แกคัคคะภิกษุผูวิกลจริต คือ คัคคะภิกษุระลึกอุโบสถไดก็ตาม ระลึกไมไดก็ตาม 
 ระลึกสังฆกรรมไดก็ตาม ระลกึไมไดก็ตาม มาสูอุโบสถก็ตาม ไมมาก็ตาม มาสูสังฆกรรม 
 ก็ตาม ไมมาก็ตาม สงฆพรอมกับคัคคะภิกษุ หรือเวนจากคัดคะภิกษุ พึงทําอุโบสถได 
 พึงทําสังฆกรรมได. นี้เปนญัตติ. 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุชื่อคัคคะเปนผูวกิลจริต ระลึกอุโบสถไดบาง 
 ระลึกไมไดบาง ระลึกสังฆกรรมไดบาง ระลึกไมไดบาง มาสูอุโบสถบาง ไมมาบาง 
 มาสูสังฆกรรมบาง ไมมาบาง. สงฆใหอยูบัดน้ีซ่ึงอุมมัตตกสมมติแกคัคคะภิกษุผูวิกลจริต 
 คือคัคคะภิกษุระลึกอุโบสถไดก็ตาม ระลึกไมไดก็ตาม ระลึกสังฆกรรมไดกต็าม ระลึก 
 ไมไดก็ตาม มาสูอุโบสถก็ตาม ไมมาก็ตาม มาสูสังฆกรรมก็ตาม ไมมาก็ตาม สงฆ 
 พรอมกับคัคคะภิกษุ หรือเวนจากคัคคะภิกษุ จักทําอุโบสถก็ได จักทําสังฆกรรมก็ได. 
 การใหอุมมัตตกสมมติแกคัคคะภิกษุผูวิกลจริต คือ คัคคะภิกษุระลึกอุโบสถไดก็ตาม ระลึก 
 ไมไดก็ตาม ระลึกสังฆกรรมไดก็ตาม ระลึกไมไดก็ตาม มาสูอุโบสถก็ตาม ไมมาก็ตาม 
 มาสูสังฆกรรมก็ตาม ไมมาก็ตาม สงฆพรอมกับคัคคะภิกษุ หรือเวนจากคัคคะภิกษุ จักทํา 
 อุโบสถก็ได จักทําสังฆกรรมกไ็ด ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทาน 
 ผูใด ทานผูนั้นพึงพูด. 
      อุมมัตตกสมมติอันสงฆใหแลว แกคัคคะภิกษุผูวิกลจริต คือคัคคะภิกษุระลึกอุโบสถ 
 ไดก็ตาม ระลึกไมไดก็ตาม ระลึกสังฆกรรมไดก็ตาม ระลึกไมไดก็ตาม มาสูอุโบสถก็ตาม 
 ไมมาก็ตาม มาสูสังฆกรรมก็ตาม ไมมาก็ตาม สงฆพรอมกับคัคคะภิกษุ หรือเวนจาก 
 คัคคะภิกษุ จักทําอุโบสถก็ได จักทําสังฆกรรมก็ได ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจา 
 ทรงความน้ีไว ดวยอยางนี้. 
                       วิธีทําอุโบสถ ๓ อยาง 
                        ๑. สวดปาติโมกข 
      [๑๘๕] ก็โดยสมัยนั้นแล ในอาวาสแหงหน่ึงถึงวันอุโบสถ มีภิกษุอยูดวยกัน ๔ รูป 
 จึงภิกษุเหลานั้นไดมีความปริวิตกวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติไววา ภิกษุตองทําอุโบสถ ดังนี้ 
 ก็พวกเรามีอยูเพียง ๔ รูป จะพึงทําอุโบสถอยางไรหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. 
 พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุ ๔ รูป สวด 
 ปาติโมกข. 
                       ๒. ทําปาริสุทธิอุโบสถ 
      สมัยตอมา ในอาวาสแหงหน่ึงถึงวันอุโบสถ มีภิกษุอยูดวยกัน ๓ รูป จึงภิกษุเหลานั้น 
 ไดมีความปริวิตกวา พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตใหภิกษุ ๔ รูป สวดปาติโมกข ก็พวกเรามีอยู 
 เพียง ๓ รูป จะพึงทําอุโบสถอยางไรหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแตพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาค 
 รับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุ ๓ รูป ทําปาริสุทธิอุโบสถแกกัน. 



                 วิธีทําปาริสุทธิอุโบสถสําหรับภิกษุ ๓ รูป 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล พึงทําปาริสุทธิอุโบสถ อยางนี้. 
      ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหภิกษุเหลานั้นทราบดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:- 
                         ญัตติกรรมวาจา 
      ทานทั้งหลายเจาขา ขอจงฟงขาพเจา อุโบสถวันนี้ที่ ๑๕ ถาความพรอมพร่ังของ 
 ทานทั้งหลายถึงที่แลว เราทั้งหลายพึงทําปาริสุทธิอุโบสถแกกนัเถิด. 
      ภิกษุผูเถระพึงหมผาอุตราสงคเฉวียงบา นั่งกระโหยง ประคองอัญชลี แลวบอกความ 
 บริสุทธิ์ของตน ตอภิกษุเหลาน้ันอยางนี้วา:- 
                        คําบอกความบริสุทธิ์ 
      ฉันบริสุทธิ์แลว เธอ ขอเธอจําฉันวา ผูบริสุทธิ์แลว 
      ฉันบริสุทธิ์แลว เธอ ขอเธอจําฉันวา ผูบริสุทธิ์แลว 
      ฉันบริสุทธิ์แลว เธอ ขอเธอจําฉันวา ผูบริสุทธิ์แลว. 
      ภิกษุผูนวกะพึงหมผาอุตราสงคเฉวียงบา นั่งกระโหยง ประคองอัญชลีแลวบอกความ 
 บริสุทธิ์ของตน ตอภิกษุเหลาน้ันอยางนี้วา:- 
      ผมบริสุทธิ์แลว ขอรับ ขอทานทั้งหลายจําผมวา ผูบริสุทธิ์แลว 
      ผมบริสุทธิ์แลว ขอรับ ขอทานทั้งหลายจําผมวา ผูบริสุทธิ์แลว 
      ผมบริสุทธิ์แลว ขอรับ ขอทานทั้งหลายจําผมวา ผูบริสุทธิ์แลว. 
      สมัยตอมา ในอาวาสแหงหน่ึง ถึงวันอุโบสถ มีภิกษุอยูดวยกัน ๒ รูป จึงภิกษุเหลานั้น 
 ไดมีความปริวิตกวา  พระผูมพีระภาคทรงอนุญาตใหภิกษุ ๔ รูปสวดปาติโมกข  ใหภิกษุ ๓ รูป 
 ทําปาริสุทธิอุโบสถแกกัน  ก็พวกเรามีเพียง ๒ รูป  จะพึงทําอุโบสถอยางไรหนอ จึงกราบทูล 
 เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.  พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา  ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา 
 อนุญาตใหภิกษุ ๒ รูป ทําปาริสุทธิอุโบสถ. 
                 วิธีทําปาริสุทธิอุโบสถสําหรับภิกษุ ๒ รูป 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล พึงทําปาริสุทธิอุโบสถอยางนี้:- 
      ภิกษุผูเถระพึงหมผาอุตราสงคเฉวียงบา นั่งกระโหยง ประคองอัญชลีแลว บอกความ 
 บริสุทธิ์ของตน ตอภิกษุผูนวกะอยางนี้วา:- 
                        คําบอกความบริสุทธิ์ 
      ฉันบริสุทธิ์แลว เธอ ขอเธอจําฉันวา ผูบริสุทธิ์แลว 
      ฉันบริสุทธิ์แลว เธอ ขอเธอจําฉันวา ผูบริสุทธิ์แลว 
      ฉันบริสุทธิ์แลว เธอ ขอเธอจําฉันวา ผูบริสุทธิ์แลว. 
      ภิกษุผูนวกะพึงหมผาอุตราสงคเฉวียงบา นั่งกระโหยง ประคองอัญชลีแลว บอกความ 
 บริสุทธิ์ของตน ตอภิกษุผูเถระอยางนี้วา:- 
                        คําบอกความบริสุทธิ์ 



      ผมบริสุทธิ์แลว ขอรับ ขอทานจําผมวา ผูบริสุทธิ์แลว 
      ผมบริสุทธิ์แลว ขอรับ ขอทานจําผมวา ผูบริสุทธิ์แลว 
      ผมบริสุทธิ์แลว ขอรับ ขอทานจําผมวา ผูบริสุทธิ์แลว. 
                        ๓. อธิษฐานอุโบสถ 
      สมัยตอมา ในอาวาสแหงหน่ึง ถึงวันอุโบสถ มีภิกษุอยูรูปเดียว จึงภิกษุนั้นไดมีความ 
 ปริวิตกวา พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตใหภิกษุ ๔ รูป สวดปาติโมกข ใหภิกษุ ๓ รูปทําปาริสุทธิ- 
 *อุโบสถแกกัน ใหภิกษุ ๒ รูป  ทําปาริสุทธิอุโบสถ ก็เรามีอยูเพียงรูปเดียว จะพึงทําอุโบสถ 
 อยางไรหนอ.  ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.  พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุ 
 ทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในอาวาสแหงหน่ึง ถึงวันอุโบสถ มีภิกษุในศาสนานี้อยูรูปเดยีว. 
 ภิกษุนั้นพึงกวาดสถานที่เปนที่ไปมาแหงภิกษุทั้งหลาย คือจะเปนโรงฉัน มณฑป หรือโคนตนไม 
 ก็ตาม  แลวต้ังน้ําฉัน น้ําใช ปูอาสนะ ตามประทีปไว แลวน่ังรออยู.  ถามีภิกษุเหลาอื่นมา 
 พึงทําอุโบสถรวมกับพวกเธอ ถาไมมีมา พึงอธิษฐานวา  วันนี้เปนวันอุโบสถของเรา ถาไม 
 อธิษฐาน ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในอาวาสที่มีภิกษุอยูดวยกัน ๔ รูป จะนําปาริสุทธิของภิกษุรูปหนึ่ง 
 มา แลว ๓ รูปสวดปาติโมกขไมได  ถาขืนสวด ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในอาวาสที่มีภิกษุอยูดวยกัน ๓ รูป จะนําปาริสุทธิของภิกษุรูปหนึ่ง 
 มา แลว ๒ รูปทําปาริสุทธิอุโบสถไมได  ถาขืนทํา ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในอาวาสที่มีภิกษุอยูดวยกัน ๒ รูป จะนําปาริสุทธิของภิกษุรูปหนึ่ง 
 มา แลวอีกรูปหนึ่งอธิษฐานไมได  ถาขืนอธษิฐาน ตองอาบัติทุกกฏ. 
                      แสดงอาบัติกอนทําอุโบสถ 
      [๑๘๖] ก็โดยสมัยนั้นแล  ภิกษุรูปหนึ่งตองอาบัติในวันอุโบสถ.  เธอไดมคีวามปริวิตก 
 ในขณะนั้นวา  พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติไววา ภิกษุมีอาบัติติดตัว ไมพึงทําอุโบสถ ดังนี้ ก็เรา 
 เปนผูตองอาบัติแลว จะพึงปฏิบัติอยางไรหนอ จึงบอกเร่ืองนั้นแกภิกษุทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลาย 
 กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมพีระภาค.  พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา  ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 ก็ภิกษุในศาสนานี้ตองอาบัติในวันอุโบสถ.  ภิกษุนั้นพึงเขาไปหาภิกษุรูปหนึ่ง หมผาอุตราสงค 
 เฉวียงบา นั่งกระโหยง ประคองอัญชลี แลวกลาวอยางนี้วา แนะเธอ ผมตองอาบัติมีชื่อนี้ ผม 
 แสดงคืนอาบัตินั้น. 
      ภิกษุผูรับพึงถามวา ทานเห็นหรือ? 
      ภิกษุผูแสดงพึงตอบวา ครับ ผมเห็น. 
      ภิกษุผูรับพึงบอกวา ทานพึงสํารวมตอไป. 
                          สงสัยในอาบัติ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในศาสนาน้ีมีความสงสัยในอาบัติ ในวันอุโบสถ.  ภิกษุนั้น 
 พึงเขาไปหาภิกษุรูปหนึ่ง หมผาอุตราสงคเฉวียงบา นั่งกระโหยง ประคองอัญชลีแลว กลาวอยางนี ้



 วา แนะเธอ  ผมมีความสงสัยในอาบัติมีชื่อนี้ จักหมดสงสัยเมื่อใด จักทําคืนอาบัตินั้นเมื่อนั้น 
 คร้ันแลวพึงทําอุโบสถ ฟงปาติโมกข แตไมพึงทําอันตรายแกอุโบสถ เพราะขอที่สงสัยน้ันเปน 
 ปจจัย. 
                       แสดงสภาคาบัติไมตก 
      [๑๘๗] ก็โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพัคคียแสดงสภาคาบัติ.  ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูล 
 เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.  พระผูมีพระภาคตรัสหามภิกษุทั้งหลายวา  ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ 
 ไมพึงแสดงสภาคาบัติ รูปใดแสดง ตองอาบัติทุกกฏ. 
      สมัยตอมา  ภิกษุฉัพพัคคียรับแสดงสภาคาบัติ.  ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเร่ืองนั้นแด 
 พระผูมีพระภาค.  พระผูมีพระภาคตรัสหามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงรับ 
 แสดงสภาคาบัติ  รูปใดรับแสดง ตองอาบัติทุกกฏ. 
                 ระลึกอาบัติไดเมื่อกาํลังสวดปาติโมกข 
      [๑๘๘] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งเมื่อกําลังสวดปาติโมกข ระลึกอาบัติได จึง 
 ภิกษุนั้นไดมีความปริวิตกวา  พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติไววา  ภิกษุมีอาบัติติดตัวไมพึงทําอุโบสถ 
 ก็เราเปนผูตองอาบัติแลว จะพึงปฏิบัติอยางไรหนอ.  จึงบอกเร่ืองนั้นแกภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ 
 ทั้งหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย เมื่อกาํลังสวดปาติโมกขอยู ภิกษุในศาสนาน้ีระลึกอาบัติได.  ภิกษุนั้นพึงบอกภิกษุ 
 ใกลเคียงอยางนี้วา  อาวุโส ผมตองอาบัติมีชื่อนี้ ลุกจากที่นี้แลวจักทําคืนอาบัตินั้น คร้ันแลวพึง 
 ทําอุโบสถ ฟงปาติโมกข แตไมพึงทําอันตรายแกอุโบสถ เพราะขอที่ระลกึอาบัติไดนั้นเปนปจจัย. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อกําลงัสวดปาติโมกขอยู ภิกษุในศาสนาน้ีมีความสงสัยในอาบัติ. 
 ภิกษุนั้นพึงบอกกะภิกษุใกลเคยีงอยางนี้วา แนะเธอ ผมมีความสงสัยในอาบัติมีชื่อนี้ จักหมด 
 สงสัยเมื่อใด  จักทําคืนอาบัตินั้น เมื่อนั้น คร้ันแลวพึงทําอุโบสถ ฟงปาติโมกข แตไมพึงทํา 
 อันตรายแกอุโบสถ เพราะขอที่สงสัยนั้นเปนปจจัย. 
                        สงฆตองสภาคาบัติ 
      [๑๘๙] ก็โดยสมัยนั้นแล ในอาวาสแหงหน่ึง ถึงวันอุโบสถ สงฆทั้งหมดตองสภาคาบัติ 
 จึงภิกษุเหลานั้นไดมีความปริวิตกวา  พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติไววา  ภิกษุจะแสดงสภาคาบัติ 
 ไมได  จะรับแสดงสภาคาบัติไมได  ดังนี้ ก็สงฆหมูนี้ ลวนตองสภาคาบัติแลว  พวกเราจะพึง 
 ปฏิบัติอยางไรหนอ  แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.  พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุ 
 ทั้งหลายวา  ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ในอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวันอุโบสถ สงฆทั้งหมดในศาสนาน้ี 
 ตองสภาคาบัติ.  ภิกษุเหลานั้นพึงสงภิกษุรูปหนึ่งไปสูอาวาสใกลเคียง พอจะกลับมาทันในวนันั้น 
 ดวยสั่งวา อาวุโส เธอจงไปทําคืนอาบัตินั้นแลวมา พวกเราจักทําคืนอาบัติในสํานักเธอ ถาได 
 ภิกษุเชนนั้นอยางนี้ นั่นเปนการดี  ถาไมได ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ  พึงประกาศใหสงฆทราบ 
 ดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:- 
                         ญัตติกรรมวาจา 



      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา  สงฆทั้งหมดนี้ตองสภาคาบัติ เห็นภิกษุรูปอื่น 
 ผูบริสุทธิ์  ไมมีอาบัติเมื่อใด จักทําคืนอาบัตินั้นในสํานักเธอเมื่อน้ัน  คร้ันแลวพึงทําอุโบสถ 
 สวดปาติโมกข แตไมพึงทําอันตรายแกอุโบสถ เพราะขอที่ตองสภาคาบัตินั้นเปนปจจัย. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวันอุโบสถ สงฆทั้งหมดในศาสนาน้ีมีความ 
 สงสัยในสภาคาบัติ.  ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติกรรมวาจา 
 วาดังนี้:- 
                         ญัตติกรรมวาจา 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา  สงฆทั้งหมดนี้มีความสงสัยในสภาคาบัติ หมดความ 
 สงสัยเมื่อใด จักทําคืนอาบัตินั้น  เมื่อนั้น  คร้ันแลวพึงทําอุโบสถ สวดปาติโมกข แตไมพึง 
 ทําอันตรายแกอุโบสถ เพราะขอที่มีความสงสัยนั้นเปนปจจยั. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็สงฆในศาสนาน้ีจําพรรษาอยูในอาวาสแหงหนึ่ง เปนผูตอง 
 สภาคาบัติ.  ภิกษุเหลานั้นสงภิกษุรูปหนึ่งไปสูอาวาสใกลเคยีงพอจะกลับมาทันในวันนั้น ดวยสั่งวา 
 อาวุโส เธอจงไปทําคืนอาบัตินั้นแลวมา  พวกเราจักทําคืนอาบัตินั้นในสํานักเธอ.  ถาไดภิกษุ 
 เชนนั้นอยางนี ้นั่นเปนการดี ถาไมได พึงสงภิกษุรูปหนึ่งไปช่ัวระยะกาล ๗ วัน ดวยสั่งวา อาวุโส 
 เธอจงไปทําคนือาบัตินั้นแลวมา พวกเราจักทําคืนอาบัตินั้น ในสํานักเธอ. 
      [๑๙๐] ก็โดยสมัยนั้นแล ในอาวาสแหงหน่ึง สงฆทั้งหมด ตองสภาคาบัติ. สงฆ 
 หมูนั้นไมรูจักชื่อ  ไมรูจักโคตรของอาบัตินั้น.  มีภิกษุรูปอื่นมาในอาวาสน้ัน เธอเปนพหูสูต 
 ชํานาญในคัมภีร ทรงธรรม ทรงวินัย ทรงมาติกา เปนบัณฑิต ฉลาด มีปญญา ละอาย รังเกียจ 
 ผูใครตอสิกขา. ภิกษุรูปหนึ่งเขาไปหาภิกษุนั้น แลวไดเรียนถามขอความนี้กะภิกษุนั้นวา ภิกษุ- 
 *รูปใด  ทําอยางนี้ดวย อยางนีด้วย ภิกษุรูปน้ันตองอาบัติชื่ออะไร ขอรับ? 
      พระพหูสูตตอบอยางนี้วา ภิกษุรูปใด ทําอยางนี้ดวย อยางนี้ดวย ภิกษุรูปน้ันตองอาบัติ- 
 *ชื่อนี้ ขอรับ ทานตองอาบัติชื่อนี้แลว จงทําคืนอาบัตินั้นเสีย. 
      ภิกษุรูปน้ันกลาวอยางนี้วา  มิใชผมแตผูเดยีวที่ตองอาบัตินี้ ขอรับ สงฆหมูนี้ลวนตอง 
 อาบัตินี้ทั้งนั้น. 
      พระพหูสูตกลาวอยางนี้วา  ภิกษุรูปอื่นที่ตองอาบัติแลว หรือมิไดตอง จักชวยอะไร- 
 *ทานได ขอรับ นิมนตทานออกจากอาบัติของตนเสียเถิด ขอรับ. 
      จึงภิกษุนั้นไดทําคืนอาบัตินั้นตามคําของพระพหูสูต แลวเขาไปหาภิกษุเหลานั้น คร้ันแลว 
 ไดแจงความขอนี้กะภิกษุเหลานั้นวา  อาวุโสทั้งหลาย ไดทราบมาวา  ภิกษุรูปใดทําอยางนีด้วย 
 อยางนี้ดวย  ภิกษุรูปน้ันตองอาบัติชื่อนี้ พวกทานตองอาบัติชื่อนี้แลว ขอรับ จงทําคืนอาบัติ- 
 *นั้นเสีย.  แตภิกษุเหลานั้นไมปรารถนาจะทําคืนอาบัตินั้น ตามคําของพระผูบอก.  ภิกษุทั้งหลาย 
 จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมพีระภาค  พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 ก็ในอาวาสแหงหนึ่ง สงฆทั้งหมดในศาสนาน้ีตองสภาคาบัติ. สงฆหมูนั้นไมรูจักชื่อ ไมรูจักโคตร 
 ของอาบัตินั้น.  มีภิกษุรูปอื่นมาในอาวาสนั้น  เธอเปนพหูสูต ชํานาญในคัมภีร  ทรงธรรม 



 ทรงวินัย ทรงมาติกา เปนบัณฑิต ฉลาด มีปญญา ละอาย รังเกียจ ผูใครตอสิกขา. ภิกษุ- 
 *รูปหนึ่งเขาไปหาภิกษุนั้น แลวไดเรียนถามภิกษุนั้นอยางนี้วา  ภิกษุรูปใดทําอยางนี้ดวย อยางนี้ดวย 
 ภิกษุรูปน้ันตองอาบัติชื่ออะไรขอรับ? 
      พระพหูสูตตอบอยางนี้ วาภิกษุรูปใดทําอยางนี้ดวย อยางนี้ดวย ภิกษุรูปน้ันตองอาบัติ 
 ชื่อนี้ ขอรับ ทานตองอาบัติชื่อนี้แลว จงทําคืนอาบัตินั้นเสีย. 
      ภิกษุรูปน้ันกลาวอยางนี้วา มิใชผมแตผูเดียวที่ตองอาบัตินี้ ขอรับ สงฆหมูนี้ลวนตอง 
 อาบัตินี้ทั้งนั้น. 
      พระพหูสูตกลาวอยางนี้วา ภิกษุรูปอื่นที่ตองอาบัติแลวหรือมิไดตอง จักชวยอะไรทานได 
 ขอรับ นิมนตทานออกจากอาบัติของตนเสียเถิด ขอรับ. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาภิกษุนั้นทําคืนอาบัตินั้น ตามคําของพระพหูสูต แลวเขาไปหา 
 ภิกษุเหลานั้น คร้ันแลวบอกภิกษุเหลานั้นอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย ไดทราบมาวา ภิกษุรูปใด 
 ทําอยางนี้ดวย อยางนี้ดวย ภิกษุรูปน้ันตองอาบัติชื่อนี้ พวกทานตองอาบัติชื่อนี้แลว ขอรับ 
 จงทําคืนอาบัตินั้นเสีย.  ถาภิกษุเหลานั้น  จะพึงทําคืนอาบัตินั้น ตามคําของภิกษุผูบอก 
 ทําไดอยางนี้ นัน่เปนการดี  ถาจะไมพึงทําคืน ภิกษุนั้นไมปรารถนา ก็ไมพึงวากลาวภิกษุ 
 เหลานั้น. 
                      โจทนาวัตถุภาณวาร จบ. 
                        -------------- 
                    ทําอุโบสถไมตองอาบัติ ๑๕ ขอ 
      [๑๙๑] ก็โดยสมัยนั้นแล ในอาวาสแหงหน่ึง ถึงวันอุโบสถ มีภิกษุเจาถ่ินมากรูป 
 ดวยกัน แตประชุมกัน ๔ รูปบาง เกินกวาบาง.  พวกเธอไมรูวายังมีภิกษุเจาถ่ินพวกอื่นที่ยังไมมา. 
 พวกเธอมีความสําคัญวาเปนธรรม  มีความสําคัญวาเปนวินัย  เปนหมู มีความสําคัญวาพรอมกัน 
 ไดทําอุโบสถ สวดปาติโมกข.  เมื่อพวกเธอกําลงัสวดปาติโมกข. ขณะนั้น มีภิกษุเจาถ่ินพวกอื่น 
 มาถึงมีจํานวนมากกวา.  ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.  พระผูมีพระภาค 
 รับส่ังกะภิกษุทั้งหลาย วาดังนี้:- 
      ๑. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ในอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวันอุโบสถ มีภิกษุเจาถ่ินในศาสนาน้ี 
 มากรูปดวยกัน แตประชุมกัน ๔ รูปบาง เกินกวาบาง. พวกเธอไมรูวา ยังมีภิกษุเจาถ่ินพวกอื่น 
 ที่ยังไมมา. พวกเธอมีความสําคัญวาเปนธรรม มีความสําคัญวาเปนวินัย เปนหมู มีความสําคัญ 
 วาพรอมกัน จึงทําอุโบสถ  สวดปาติโมกข.  เมื่อพวกเธอกําลงัสวดปาติโมกข. ขณะนั้น 
 มีภิกษุเจาถ่ินพวกอื่นมาถึง มีจํานวนมากกวา. ภิกษุเหลานั้นตองสวดปาติโมกขใหม. พวกภิกษุ 
 ผูสวด ไมตองอาบัติ. 
      ๒. ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อนึ่ง ในอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวันอุโบสถ มีภิกษุเจาถ่ินใน 
 ศาสนาน้ีมากรูปดวยกัน แตประชุมกัน ๔ รูปบาง เกินกวาบาง. พวกเธอไมรูวา ยังมีภิกษุ 
 เจาถ่ินพวกอื่นที่ยังไมมา. พวกเธอมีความสําคัญวาเปนธรรม มีความสําคัญวาเปนวินัย เปนหมู 



 มีความสําคัญวาพรอมกัน จึงทําอุโบสถสวดปาติโมกข.  เมื่อพวกเธอกําลังสวดปาติโมกข 
 ขณะนั้น มีภิกษุเจาถ่ินพวกอื่นมาถึง มีจํานวนเทากัน. ปาติโมกขที่สวดแลวก็เปนอันสวดดแีลว. 
 พวกภิกษุผูมาทีหลัง พึงฟงสวนที่ยังเหลือตอไป. พวกภิกษุผูสวด ไมตองอาบัติ. 
      ๓. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวันอุโบสถ มีภิกษุเจาถ่ินในศาสนาน้ี 
 มากรูปดวยกัน แตประชุมกัน ๔ รูปบาง เกินกวาบาง. พวกเธอไมรูวา ยังมีภิกษุเจาถ่ินพวกอื่น 
 ที่ยังไมมา. พวกเธอมีความสําคัญวาเปนธรรม มีความสําคัญวาเปนวินัย เปนหมู มีความสําคัญ 
 วาพรอมกัน จึงทําอุโบสถ  สวดปาติโมกข.  เมื่อพวกเธอกําลงัสวดปาติโมกข ขณะนั้นมีภิกษุ 
 เจาถ่ินพวกอื่นมาถึง มีจํานวนนอยกวา. ปาติโมกขที่สวดแลวก็เปนอันสวดดแีลว. พวกภิกษุ 
 ผูมาทีหลัง พึงฟงสวดที่ยังเหลือตอไป.  พวกภิกษุผูสวดไมตองอาบัติ. 
      ๔. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง  ในอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวันอุโบสถ มีภิกษุเจาถ่ินใน 
 ศาสนาน้ีมากรูปดวยกัน แตประชุมกัน ๔ รูปบาง เกินกวาบาง. พวกเธอไมรูวา ยังมีภิกษุ 
 เจาถ่ินพวกอื่นที่ยังไมมา. พวกเธอมีความสําคัญวาเปนธรรม มีความสําคัญวาเปนวินัย เปนหมู 
 มีความสําคัญวาพรอมกัน จึงทําอุโบสถ  สวดปาติโมกข.  พอพวกเธอสวดปาติโมกขจบ ขณะนั้น 
 มีภิกษุเจาถ่ินพวกอื่นมา ถึงมีจํานวนมากกวา.  ภิกษุเหลานั้นตองสวดปาติโมกขใหม. พวกภิกษุ 
 ผูสวด ไมตองอาบัติ. 
      ๕. ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อนึ่ง ในอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวันอุโบสถ มีภิกษุเจาถ่ินใน 
 ศาสนาน้ีมากรูปดวยกัน แตประชุมกัน ๔ รูปบาง เกินกวาบาง. พวกเธอไมรูวา ยังมีภิกษุเจาถ่ิน 
 พวกอ่ืนที่ยังไมมา. พวกเธอมีความสําคัญวาเปนธรรม มีความสําคัญวาเปนวินัย เปนหมู มีความ 
 สําคัญวาพรอมกัน จึงทําอุโบสถ สวดปาติโมกข. พอพวกเธอสวดปาติโมกขจบ ขณะนั้น 
 มีภิกษุเจาถ่ินพวกอื่นมาถึง มีจํานวนเทากัน. ปาติโมกขที่สวดแลวก็เปนอันสวดดีแลว. พวกภิกษุ- 
 *ผูมาทีหลัง พึงบอกปาริสุทธิในสํานักพวกเธอ. พวกภิกษุผูสวด ไมตองอาบัติ. 
      ๖. ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อนึ่ง ในอาวาสแหงหน่ึง ถึงวันอุโบสถ มีภิกษุเจาถ่ินใน 
 ศาสนาน้ีมากรูปดวยกัน แตประชุมกัน ๔ รูปบาง เกินกวาบาง. พวกเธอไมรูวา ยังมีพวกภิกษุ 
 เจาถ่ินพวกอื่นที่ยังไมมา. พวกเธอมีความสําคัญวาเปนธรรม มีความสําคัญวาเปนวินัย เปนหมู 
 มีความสําคัญวาพรอมกัน จึงทําอุโบสถ สวดปาติโมกข. พวกเธอสวดปาติโมกขจบ ขณะนัน้ 
 มีภิกษุเจาถ่ินพวกอื่นมาถึง มีจํานวนนอยกวา. ปาติโมกขที่สวดแลวก็เปนอันสวดดีแลว. พวก 
 ภิกษุผูมาทีหลัง พึงบอกปาริสุทธิในสํานักพวกเธอ. พวกภิกษุผูสวดไมตองอาบัติ. 
      ๗. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง  ในอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวันอุโบสถ มีภิกษุเจาถ่ินใน 
 ศาสนาน้ีมากรูปดวยกัน แตประชุมกัน ๔ รูปบาง เกินกวาบาง. พวกเธอไมรูวา ยังมีภิกษุเจาถ่ิน 
 พวกอ่ืนที่ยังไมมา. พวกเธอมีความสําคัญวาเปนธรรม มีความสําคัญวาเปนวินัย เปนหมู มีความ 
 สําคัญวาพรอมกัน จึงทําอุโบสถ  สวดปาติโมกข. พอพวกเธอสวดปาติโมกขจบ บริษัทยังไมทัน 
 ลุกไป ขณะนั้น  มีภิกษุเจาถ่ินพวกอ่ืนมาถึง มีจํานวนมากกวา. ภิกษุเหลานั้นตองสวดปาติโมกข 
 ใหม. พวกภิกษุผูสวดไมตองอาบัติ. 



      ๘. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง  ในอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวันอุโบสถ มีภิกษุเจาถ่ินใน 
 ศาสนาน้ีมากรูปดวยกัน แตประชุมกัน ๔ รูปบาง เกินกวาบาง. พวกเธอไมรูวา ยังมีภิกษุเจาถ่ิน 
 พวกอ่ืนที่ยังไมมา. พวกเธอมีความสําคัญวาเปนธรรม มีความสําคัญวาเปนวินัย เปนหมู มีความ 
 สําคัญวาพรอมกัน จึงทําอุโบสถ  สวดปาติโมกข.  พอพวกเธอสวดปาติโมกขจบ บริษัทยังไมทัน 
 ลุกไป ขณะนั้น  มีภิกษุเจาถ่ินพวกอ่ืนมาถึงมีจํานวนเทากัน .... 
      ๙. ดูกรภิกษุทั้งหลาย .... มีจํานวนนอยกวา ปาติโมกขที่สวดแลวก็เปนอันสวดดีแลว. 
 พวกภิกษุผูมาทีหลัง พึงบอกปาริสุทธิในสํานักพวกเธอ. พวกภิกษุผูสวด ไมตองอาบัติ. 
      ๑๐. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง  ในอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวันอุโบสถ มีภิกษุเจาถ่ิน 
 ในศาสนาน้ีมากรูปดวยกัน แตประชุมกัน ๔ รูปบาง เกินกวาบาง. พวกเธอไมรูวา ยังมีภิกษุ 
 เจาถ่ินพวกอื่นที่ยังไมมา. พวกเธอมีความสําคัญวาเปนธรรม มีความสําคัญวาเปนวินัย เปนหมู 
 มีความสําคัญวาพรอมกัน จึงทําอุโบสถ  สวดปาติโมกข. พอพวกเธอสวดปาติโมกขจบ บริษัท 
 บางพวกลุกไปแลว ขณะนั้นมภิีกษุเจาถ่ินพวกอื่นมาถึง มีจํานวนมากกวา. ภิกษุเหลานั้นตอง 
 สวดปาติโมกขใหม พวกภิกษุผูสวด ไมตองอาบัติ. 
      ๑๑. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง  ในอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวันอุโบสถ มีภิกษุเจาถ่ินใน 
 ศาสนาน้ีมากรูปดวยกัน แตประชุมกัน ๔ รูปบาง เกินกวาบาง. พวกเธอไมรูวา ยังมีภิกษุเจาถ่ิน 
 พวกอ่ืนที่ยังไมมา. พวกเธอมีความสําคัญวาเปนธรรม มีความสําคัญวาเปนวินัย เปนหมู มีความ 
 สําคัญวาพรอมกัน จึงทําอุโบสถ  สวดปาติโมกข. พอภิกษุเหลานั้นสวดปาติโมกขจบ บริษัท 
 บางพวกลุกไปแลว  ขณะนั้นมภิีกษุเจาถ่ินพวกอื่นมาถึง มีจํานวนเทากัน .... 
      ๑๒. ดูกรภิกษุทั้งหลาย .... มีจํานวนนอยกวา ปาติโมกขที่สวดแลวก็เปนอันสวดดีแลว. 
 พวกภิกษุผูมาทีหลัง พึงบอกปาริสุทธิในสํานักพวกเธอ. พวกภิกษุผูสวด ไมตองอาบัติ. 
      ๑๓. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง  ในอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวันอุโบสถ มีภิกษุเจาถ่ินใน 
 ศาสนาน้ีมากรูปดวยกัน แตประชุมกัน ๔ รูปบาง เกินกวาบาง. พวกเธอไมรูวา ยังมีภิกษุ 
 เจาถ่ินพวกอื่นที่ยังไมมา. พวกเธอมีความสําคัญวาเปนธรรม มีความสําคัญวาเปนวินัย เปนหมู 
 มีความสําคัญวาพรอมกัน จึงทําอุโบสถ  สวดปาติโมกข.  พอพวกเธอสวดปาติโมกขจบ บริษัท 
 ลุกไปหมดแลว ขณะนั้น มีภิกษุเจาถ่ินพวกอื่นมาถึง มีจํานวนมากกวา.  ภิกษุเหลานั้นตองสวด 
 ปาติโมกขใหม. พวกภิกษุผูสวด ไมตองอาบัติ. 
      ๑๔. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง  ในอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวันอุโบสถ มีภิกษุเจาถ่ินใน 
 ศาสนาน้ีมากรูปดวยกัน แตประชุมกัน ๔ รูปบาง เกินกวาบาง. พวกเธอไมรูวา ยังมีภิกษุ 
 เจาถ่ินพวกอื่นที่ยังไมมา. พวกเธอมีความสําคัญวาเปนธรรม มีความสําคัญวาเปนวินัย เปนหมู 
 มีความสําคัญวาพรอมกัน จึงทําอุโบสถ  สวดปาติโมกข.  พอพวกเธอสวดปาติโมกขจบ บริษัท 
 ลุกไปหมดแลว  ขณะนั้น  มีภิกษุเจาถ่ินพวกอื่นมาถึง มีจํานวนเทากัน .... 
      ๑๕. ดูกรภิกษุทั้งหลาย .... มีจํานวนนอยกวา ปาติโมกขที่สวดแลวก็เปนอันสวดดีแลว. 
 พวกภิกษุผูมาทีหลัง พึงบอกปาริสุทธิในสํานักพวกเธอ. พวกภิกษุผูสวด ไมตองอาบัติ. 



                  ทําอุโบสถไมตองอาบัติ ๑๕ ขอ จบ. 
                ทําอุโบสถเปนหมูสําคัญวาพรอมกัน ๑๕ ขอ 
      [๑๙๒] ๑. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ในอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวันอุโบสถ มีภิกษุเจาถ่ินใน 
 ศาสนาน้ีมากรูปดวยกัน แตประชุมกัน ๔ รูปบาง เกินกวาบาง. พวกเธอรูอยูวา ยังมีภิกษุเจาถ่ิน 
 พวกอ่ืนที่ยังไมมา. พวกเธอมีความสําคัญวาเปนธรรม มีความสําคัญวาเปนวินัย เปนหมู มีความ 
 สําคัญวาพรอมกัน จึงทําอุโบสถ  สวดปาติโมกข.  เมื่อพวกเธอกําลังสวดปาติโมกข ขณะนั้น 
 มีภิกษุเจาถ่ินพวกอื่นมาถึง มีจํานวนมากกวา.  ภิกษุเหลานั้นตองสวดปาติโมกขใหม. พวกภิกษุ 
 ผูสวด ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ๒. .... ขณะนั้น มีภิกษุเจาถ่ินพวกอื่นมาถึงมีจํานวนเทากนั .... 
      ๓. .... มีจํานวนนอยกวา ปาติโมกขที่สวดแลวก็เปนอันสวดดีแลว. พวกภิกษุผูมาทีหลัง 
 พึงฟงสวนที่เหลือตอไป.  พวกภิกษุผูสวด ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ๔. ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อนึ่ง ในอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวันอุโบสถ มีภิกษุเจาถ่ินในศาสนา 
 นี้มากรูปดวยกนั แตประชุมกัน ๔ รูปบาง เกินกวาบาง. พวกเธอรูอยูวา ยังมีภิกษุเจาถ่ินพวก 
 อื่นที่ยังไมมา. พวกเธอมีความสําคัญวาเปนธรรม มีความสําคัญวาเปนวินัย เปนหมู มีความ 
 สําคัญวาพรอมกัน จึงทําอุโบสถ  สวดปาติโมกข.  พอพวกเธอสวดปาติโมกขจบ  ขณะนัน้ มี 
 ภิกษุเจาถ่ินพวกอื่นมาถึง มีจํานวนมากกวา.  ภิกษุเหลานั้นตองสวดปาติโมกขใหม. พวกภิกษุ 
 ผูสวด ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ๕. .... ขณะนั้น มีภิกษุเจาถ่ินพวกอื่นมาถึง มีจํานวนเทากนั .... 
      ๖. .... มีจํานวนนอยกวา ปาติโมกขที่สวดแลวก็เปนอันสวดดีแลว พวกภิกษุผูมาทีหลัง 
 พึงบอกปาริสุทธิในสํานักพวกเธอ.  พวกภิกษุผูสวด ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ๗. ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อนึ่ง  ในอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวันอุโบสถ มีภิกษุเจาถ่ินในศาสนา 
 นี้มากรูปดวยกนั แตประชุมกัน ๔ รูปบาง เกินกวาบาง. พวกเธอรูอยูวา ยังมีพวกภิกษุเจาถ่ิน 
 อื่นที่ยังไมมา. พวกเธอมีความสําคัญวาเปนธรรม มีความสําคัญวาเปนวินัย เปนหมู มีความ 
 สําคัญวาพรอมกัน จึงทําอุโบสถ  สวดปาติโมกข. พอพวกเธอสวดปาติโมกขจบ บริษัทยังไม 
 ทันลุกไป .... มีจํานวนมากกวา .... 
      ๘. .... มีจํานวนเทากัน .... 
      ๙. .... มีจํานวนนอยกวา .... 
     ๑๐. .... บริษัทบางพวกลุกไปแลว .... มีจํานวนมากกวา .... 
     ๑๑. .... มีจํานวนเทากัน .... 
     ๑๒. .... มีจํานวนนอยกวา .... 
     ๑๓. .... บริษัทลุกไปหมดแลว ขณะนั้น มีภิกษุเจาถ่ินพวกอื่นมาถึง มีจํานวนมากกวา. 
 ภิกษุเหลานั้นตองสวดปาติโมกขใหม. พวกภิกษุผูสวด ตองอาบัติทุกกฏ. 
     ๑๔. .... ขณะนั้น มีภิกษุเจาถ่ินพวกอื่นมาถึง มีจํานวนเทากัน .... 



     ๑๕. .... มีจํานวนนอยกวา ปาติโมกขที่สวดแลวก็เปนอันสวดดีแลว. พวกภิกษุผูมาทีหลัง 
 พึงบอกปาริสุทธิในสํานักพวกเธอ. พวกภิกษุผูสวด ตองอาบัติทุกกฏ. 
              ทําอุโบสถเปนหมูสําคัญวาพรอมกัน ๑๕ ขอ จบ. 
                    มีความสงสัยทําอุโบสถ ๑๕ ขอ 
      [๑๙๓] ๑. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ในอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวันอุโบสถ มีภิกษุเจาถ่ินใน 
 ศาสนาน้ีมากรูปดวยกัน แตประชุมกัน ๔ รูปบาง เกินกวาบาง. พวกเธอรูอยูวา ยังมีภิกษุ 
 เจาถ่ินพวกอื่นที่ยังไมมา และมีความสงสัยวา พวกเราควรทําอุโบสถหรือไมควรหนอ ดังนี้ แลว 
 ยังขืนทําอุโบสถ  สวดปาติโมกข. เมื่อพวกเธอกําลังสวดปาติโมกข ขณะน้ัน  มีภิกษุเจาถ่ิน 
 พวกอ่ืนมาถึงมีจํานวนมากกวา ภิกษุเหลานั้นตองสวดปาติโมกขใหม. พวกภิกษุผูสวด ตอง 
 อาบัติทุกกฏ. 
      ๒. .... ขณะนั้น มีภิกษุเจาถ่ินพวกอื่นมาถึง มีจํานวนเทากนั .... 
      ๓. .... มีจํานวนนอยกวา ปาติโมกขที่สวดแลวก็เปนอันสวดดีแลว พวกภิกษุผูมา 
 ทีหลัง  พึงฟงสวนที่เหลือตอไป.  พวกภิกษุผูสวด ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ๔. ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อนึ่ง  ในอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวันอุโบสถ มีภิกษุเจาถ่ินในศาสนาน้ี 
 มากรูปดวยกัน แตประชุมกัน ๔ รูปบาง เกินกวาบาง. พวกเธอรูอยูวา ยังมีภิกษุเจาถ่ินพวกอื่น 
 ที่ยังไมมา และมีความสงสัยวา พวกเราควรทําอุโบสถหรือไมควรหนอ ดังนี้ แลวยังขืนทํา 
 อุโบสถ สวดปาติโมกข. พอพวกเธอสวดปาติโมกขจบ ขณะนั้นมีภิกษุ .... มีจํานวนมากกวา .... 
      ๕. .... มีจํานวนเทากัน .... 
      ๖. .... มีจํานวนนอยกวา .... 
      ๗. .... บริษัทยังไมทันลุกไป .... มีจํานวนมากกวา .... 
      ๘. .... มีจํานวนเทากัน .... 
      ๙. .... มีจํานวนนอยกวา .... 
     ๑๐. .... บริษัทบางพวกลุกไปแลว .... มีจํานวนมากกวา .... 
     ๑๑. .... มีจํานวนเทากัน .... 
     ๑๒. .... มีจํานวนนอยกวา .... 
     ๑๓. .... บริษัทลุกไปหมดแลว ขณะนั้น มีภิกษุเจาถ่ินพวกอื่นมาถึง มีจํานวนมากกวา. 
 ภิกษุเหลานั้นตองสวดปาติโมกขใหม. พวกภิกษุผูสวด ตองอาบัติทุกกฏ. 
     ๑๔. .... ขณะนั้น มีภิกษุเจาถ่ินพวกอื่นมาถึง มีจํานวนเทากัน .... 
     ๑๕. .... มีจํานวนนอยกวา ปาติโมกขที่สวดแลวก็เปนอันสวดดีแลว. พวกภิกษุผูมา 
 ทีหลัง พึงบอกปาริสุทธิในสํานักพวกเธอ. พวกภิกษุผูสวด ตองอาบัติทุกกฏ. 
                  มีความสงสัยทําอโุบสถ ๑๕ ขอ จบ. 
                      ฝนใจทําอุโบสถ ๑๕ ขอ 
      [๑๙๔] ๑. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อาวาสแหงหนึ่ง ถึงวันอุโบสถ มีภิกษุเจาถ่ินมากรูป 



 ดวยกัน แตประชุมกัน ๔ รูปบาง เกินกวาบาง. พวกเธอรูอยูวา ยังมีภิกษุเจาถ่ินพวกอื่นที่ยังไมมา. 
 แตฝนใจทําอุโบสถ สวดปาติโมกขดวยเขาใจวา พวกเราควรทําอุโบสถแท มิใชไมควร.  เมื่อพวก 
 เธอกําลังสวดปาติโมกข ขณะน้ัน  มีภิกษุเจาถ่ินพวกอื่นมาถึง มีจํานวนมากกวา.  ภิกษุเหลานั้น 
 ตองสวดปาติโมกขใหม. พวกภิกษุผูสวด ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ๒. .... ขณะนั้น มีภิกษุเจาถ่ินพวกอื่นมาถึง มีจํานวนเทากนั .... 
      ๓. .... มีจํานวนนอยกวา ปาติโมกขที่สวดแลว ก็เปนอันสวดดีแลว. พวกภิกษุที่มา 
 ทีหลัง  พึงฟงสวนที่เหลือตอไป.  พวกภิกษุผูสวด ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ๔. ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อนึ่ง  ในอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวันอุโบสถ มีภิกษุเจาถ่ินในศาสนาน้ี 
 มากรูปดวยกัน แตประชุมกัน ๔ รูปบาง เกินกวาบาง. พวกเธอรูอยูวา ยังมีภิกษุเจาถ่ินพวก 
 อื่นที่ยังไมมา. แตฝนใจทําอุโบสถ  สวดปาติโมกขดวยเขาใจวา พวกเราควรทําอุโบสถแท มิใช 
 ไมควร. พอพวกเธอสวดปาติโมกขจบ ขณะนัน้มีภิกษุ .... มีจํานวนมากกวา .... 
      ๕. .... มีจํานวนเทากัน .... 
      ๖. .... มีจํานวนนอยกวา .... 
      ๗. .... บริษัทยังไมทันลุกไป .... มีจํานวนมากกวา .... 
      ๘. .... มีจํานวนเทากัน .... 
      ๙. .... มีจํานวนนอยกวา .... 
     ๑๐. .... บริษัทบางพวกลุกไปแลว .... มีจํานวนมากกวา .... 
     ๑๑. .... มีจํานวนเทากัน .... 
     ๑๒. .... มีจํานวนนอยกวา .... 
     ๑๓. .... บริษัทลุกไปหมดแลว ขณะนั้น มีภิกษุเจาถ่ินพวกอื่นมาถึง มีจํานวนมากกวา. 
 ภิกษุเหลานั้นตองสวดปาติโมกขใหม. พวกภิกษุผูสวด ตองอาบัติทุกกฏ. 
     ๑๔. .... ขณะนั้น มีภิกษุเจาถ่ินพวกอื่นมาถึง มีจํานวนเทากัน .... 
     ๑๕. .... มีจํานวนนอยกวา ปาติโมกขที่สวดแลวก็เปนอันสวดดีแลว. พวกภิกษุผูมา 
 ทีหลัง พึงบอกปาริสุทธิในสํานักพวกเธอ. พวกภิกษุผูสวด ตองอาบัติทุกกฏ. 
                    ฝนใจทําอุโบสถ ๑๕ ขอ  จบ. 
                  มุงความแตกราวทําอุโบสถ ๑๕ ขอ 
      [๑๙๕] ๑. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ในอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวันอุโบสถ มีภิกษุเจาถ่ิน 
 ในศาสนาน้ีมากรูปดวยกัน แตประชุมกัน ๔ รูปบาง เกินกวาบาง. พวกเธอรูอยูวา ยังมีภิกษุเจาถ่ิน 
 พวกอ่ืนที่ยังไมมาและมุงความแตกราววา ขอภิกษุเหลานั้นเสื่อมสูญ  ขอภิกษุเหลานั้นจงพินาศ 
 จะประโยชนอะไรดวยภิกษุเหลานั้น ดังนี้ จึงทําอุโบสถ สวดปาติโมกข. เมื่อพวกเธอกําลัง 
 สวดปาติโมกข ขณะนั้นมีภิกษุเจาถ่ินพวกอื่นมาถึง มีจํานวนมากกวา  ภิกษุเหลานั้นตองสวด 
 ปาติโมกขใหม. พวกภิกษุผูสวด ตองอาบัติถุลลัจจัย. 
      ๒. .... ขณะนั้น มีภิกษุเจาถ่ินพวกอื่นมาถึง มีจํานวนเทากนั .... 



      ๓. .... มีจํานวนนอยกวา ปาติโมกขที่สวดแลว ก็เปนอันสวดดีแลว. พวกภิกษุ 
 ที่มาทีหลัง  พึงฟงสวนที่เหลือตอไป.  พวกภิกษุผูสวด ตองอาบัติถุลลัจจัย. 
      ๔. ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อนึ่ง  ในอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวันอุโบสถ มีภิกษุเจาถ่ินใน 
 ศาสนาน้ีมากรูปดวยกัน แตประชุมกัน ๔ รูปบาง เกินกวาบาง. พวกเธอรูอยูวา ยังมีภิกษุเจาถ่ิน 
 พวกอ่ืนที่ยังไมมาและมุงความแตกราววา ขอภิกษุเหลานั้นจงเส่ือมสูญ ขอภิกษุเหลานั้นจงพินาศ 
 จะประโยชนอะไรดวยภิกษุเหลานั้น  ดังนี้ จึงทําอุโบสถ สวดปาติโมกข. พอพวกเธอสวด 
 ปาติโมกขจบ ขณะนั้น  มีภิกษุ .... มีจํานวนมากกวา .... 
      ๕. .... มีจํานวนเทากัน .... 
      ๖. .... มีจํานวนนอยกวา .... 
      ๗. .... บริษัทยังไมทันลุกไป .... มีจํานวนมากกวา .... 
      ๘. .... มีจํานวนเทากัน .... 
      ๙. .... มีจํานวนนอยกวา .... 
     ๑๐. .... บริษัทบางพวกลุกไปแลว .... มีจํานวนมากกวา .... 
     ๑๑. .... มีจํานวนเทากัน .... 
     ๑๒. .... มีจํานวนนอยกวา .... 
     ๑๓. .... บริษัทลุกไปหมดแลว ขณะนั้น มีภิกษุเจาถ่ินพวกอื่นมาถึง มีจํานวนมากกวา. 
 ภิกษุเหลานั้นตองสวดปาติโมกขใหม. พวกภิกษุผูสวด ตองอาบัติถุลลัจจัย. 
     ๑๔. .... ขณะนั้น มีภิกษุเจาถ่ินพวกอื่นมาถึง มีจํานวนเทากัน .... 
     ๑๕. .... มีจํานวนนอยกวา ปาติโมกขที่สวดแลว  ก็เปนอนัสวดดีแลว. พวกภิกษุ 
 ผูมาทีหลัง  พึงบอกปาริสุทธิในสํานักพวกเธอ. พวกภิกษุผูสวด ตองอาบัติถุลลัจจัย. 
                มุงความแตกราวทําอุโบสถ ๑๕ ขอ จบ. 
                     การทําอุโบสถ ๒๕ ติกะ จบ 
                      ---------------- 
                       เปยยาลมขุ ๗๐๐ ติกะ 
      [๑๙๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวันอุโบสถ มีภิกษุเจาถ่ิน 
 ในศาสนาน้ีมากรูปดวยกัน แตประชุมกัน ๔ รูปบาง เกินกวาบาง. พวกเธอไมรูวา ยังมีภิกษุเจาถ่ิน 
 พวกอ่ืนกําลังเขามาภายในสีมา .... 
      .... พวกเธอไมรูวา มีภิกษุเจาถ่ินพวกอื่นเขามาภายในสีมาแลว .... 
      .... พวกเธอไมเห็นภิกษุเจาถ่ินพวกอื่นที่กําลังเขามาภายในสีมา .... 
      .... พวกเธอไมเห็นภิกษุเจาถ่ินพวกอื่นที่เขามาภายในสีมาแลว .... 
      .... พวกเธอไมไดยนิวา มีภิกษุเจาถ่ินพวกอื่นกําลังเขามาภายในสีมา .... 
      .... พวกเธอไมไดยนิวา มีภิกษุเจาถ่ินพวกอื่นเขามาภายในสีมาแลว .... 
      โดยนัย ๑๗๕ ติกะ  ภิกษุเจาถ่ินกับภิกษุเจาถ่ิน ภิกษุอาคันตุกะกับภิกษุเจาถ่ิน ภิกษุ 



 เจาถ่ินกับภิกษุอาคันตุกะ ภิกษุอาคันตุกะกับภิกษุอาคันตุกะ รวมเปน ๗๐๐ ติกะ โดยเปยยาลมุข. 
                         วันอุโบสถตางกัน 
      [๑๙๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็วันอุโบสถของพวกภิกษุเจาถ่ินในศาสนาน้ี เปนวัน ๑๔ ค่ํา 
 ของพวกภิกษุอาคันตุกะ เปนวัน ๑๕ ค่ํา. ถาพวกภิกษุเจาถ่ินมีจํานวนมากกวา พวกภิกษุอาคันตุกะ 
 พึงอนุวัตตามพวกภิกษุเจาถ่ิน.  ถามีจํานวนเทากัน  พวกภิกษุอาคันตุกะพึงอนุวัตตามพวกภิกษุ 
 เจาถ่ิน.  ถาพวกภิกษุอาคันตุกะมีจํานวนมากกวา พวกภิกษุเจาถ่ินพึงอนุวัตตามพวกภิกษุอาคันตุกะ. 
     ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง วันอุโบสถของพวกภิกษุเจาถ่ินในศาสนาน้ี เปนวัน ๑๕ ค่ํา 
 ของพวกภิกษุอาคันตุกะ เปนวัน ๑๔ ค่ํา. ถาพวกภิกษุเจาถ่ินมีจํานวนมากกวา พวกภิกษุอาคันตุกะ 
 พึงอนุวัตตามพวกภิกษุเจาถ่ิน.  ถามีจํานวนเทากัน  พวกภิกษุอาคันตุกะพึงอนุวัตตามพวกภิกษุ 
 เจาถ่ิน.  ถาพวกภิกษุอาคันตุกะมีจํานวนมากกวา พวกภิกษุเจาถ่ินพึงอนุวัตตามพวกภิกษุอาคันตุกะ. 
     ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง  วันอุโบสถของพวกภิกษุเจาถ่ินในศาสนาน้ี เปนวัน ๑ ค่ํา 
 ของพวกภิกษุอาคันตุกะ เปนวัน ๑๕ ค่ํา. ถาพวกภิกษุเจาถ่ินมีจํานวนมากกวา พวกภิกษุเจาถ่ิน 
 ไมปรารถนาก็ไมตองใหความสามัคคีแกพวกภิกษุอาคันตุกะ  พวกภิกษุอาคันตุกะพึงไปนอกสีมา 
 แลวทําอุโบสถเถิด. ถามีจํานวนเทากัน พวกภิกษุเจาถ่ินไมปรารถนา ก็ไมตองใหความสามัคคี 
 แกพวกภิกษุอาคันตุกะ พวกภิกษุอาคันตุกะพึงไปนอกสีมา  แลวทําอุโบสถเถิด. ถาพวกภิกษุ 
 อาคันตุกะมีจํานวนมากกวา พวกภิกษุเจาถ่ินพึงใหความสามัคคีแกพวกภิกษุอาคันตุกะ หรือพึงไป 
 นอกสีมา. 
     ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง  วันอุโบสถของพวกภิกษุเจาถ่ินในศาสนาน้ี เปนวัน ๑๕ ค่ํา 
 ของพวกภิกษุอาคันตุกะเปน ๑ ค่ํา. ถาพวกภิกษุเจาถ่ินมีจํานวนมากกวา พวกภิกษุอาคันตุกะ 
 พึงใหความสามัคคีแกพวกภิกษุเจาถ่ิน  หรือไปนอกสีมา. ถามีจํานวนเทากนั พวกภิกษุอาคันตุกะ 
 พึงใหความสามัคคีแกพวกภิกษุเจาถ่ิน หรือพึงไปนอกสีมา. ถาพวกภิกษุอาคันตุกะมีจํานวนมากกวา 
 พวกภิกษุอาคันตุกะไมปรารถนา ก็ไมตองใหความสามัคคีแกพวกภิกษุเจาถ่ิน พวกภิกษุเจาถ่ิน 
 พึงไปนอกสีมาแลว  ทําอุโบสถเถิด. 
                         มุงความแตกราว 
      [๑๙๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็พวกภิกษุอาคันตุกะในพระศาสนานี้  ไดเห็นอาการเจาถ่ิน 
 ลักษณะเจาถ่ิน เคร่ืองหมายเจาถ่ิน สิ่งที่แสดงเจาถ่ิน ของภิกษุเจาถ่ิน  เตียง ต่ัง ฟูก หมอน 
 ปูลาด จัดไวเรียบรอย น้ําฉัน น้ําใช  แตงต้ังไวเปนระเบียบ  บริเวณกวาดสะอาดสะอาน 
 คร้ันแลวมีความสงสัยวา  พวกภิกษุเจาถ่ินยังมีหรือไมมีหนอ. พวกเธอมีความสงสัยแตไมเที่ยว 
 คนหา คร้ันแลวขืนทําอุโบสถ ตองอาบัติทุกกฏ. พวกเธอมีความสงสัยไดคนหาแลว แตไมพบ 
 จึงทําอุโบสถ ไมตองอาบัติ.  พวกเธอมีความสงสัยไดคนหาแลวพบจึงทําอุโบสถรวมกันไมตอง 
 อาบัติ. พวกเธอมีความสงสัยไดคนหาแลวพบ คร้ันแลวแยกกันทําอุโบสถ ตองอาบัติทุกกฏ. 
 พวกเธอมีความสงสัยไดคนหาแลวพบ  คร้ันแลวมุงความแตกราววา ขอภิกษุเหลานั้นจงเส่ือมสูญ 
 ขอภิกษุเหลานั้นจงพินาศ จะประโยชนอะไรดวยภิกษุเหลานั้น ดังนี้ จึงทําอุโบสถ ตองอาบัติ- 



 *ถุลลัจจัย. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อนึ่ง พวกภิกษุอาคันตุกะในศาสนานี้ ไดยินอาการเจาถ่ิน ลักษณะ 
 เจาถ่ิน เคร่ืองหมายเจาถ่ิน สิ่งที่แสดงเจาถ่ินของพวกภิกษุเจาถ่ิน  ไดยินเสยีงเทาของภิกษุเจาถ่ิน 
 กําลังเดินจงกรม ไดยินสาธยาย  เสียงไอ เสียงจาม คร้ันแลว มีความสงสัยวา พวกภิกษุ 
 เจาถ่ินมีหรือไมมีหนอ. พวกเธอมีความสงสยั  แตไมคนหา คร้ันแลวขืนทําอุโบสถ ตองอาบัติ- 
 *ทุกกฏ. พวกเธอมีความสงสยัไดคนหา คร้ันคนหาไมพบ  คร้ันแลวจึงทําอุโบสถ ไมตองอาบัติ. 
 พวกเธอมีความสงสัยไดคนหา  คร้ันคนหาแลวจึงพบ  คร้ันพบแลวจึงทําอุโบสถรวมกัน ไมตอง- 
 *อาบัติ. พวกเธอมีความสงสยัไดคนหา  คร้ันคนหาแลวจึงพบ  คร้ันพบแลวจึงแยกกันทาํอุโบสถ 
 ตองอาบัติทุกกฏ.  พวกเธอมีความสงสัยไดคนหา คร้ันคนหาแลวจึงพบ  คร้ันพบแลวมุงความ 
 แตกราววา ขอภิกษุเหลานั้น จงเส่ือมสูญ  ขอภิกษุเหลานั้นจงพินาศ จะประโยชนอะไรดวย 
 ภิกษุเหลานั้น ดังนี้ จึงทําอุโบสถ ตองอาบัติถุลลัจจัย. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อนึ่ง  พวกภิกษุเจาถ่ินในศาสนาน้ี  ไดเห็นอาการอาคันตุกะ ลักษณะ 
 อาคันตุกะ  เคร่ืองหมายอาคันตุกะ สิ่งที่แสดงอาคันตุกะของภิกษุอาคันตุกะ ไดเห็นบาตร จีวร 
 ผานิสีทนะ อันเปนของภิกษุพวกอ่ืน ไดเห็นรอยน้ําลางเทา คร้ันแลวมีความสงสัยวา พวกภิกษุ 
 อาคันตุกะยังมหีรือไมมีหนอ. พวกเธอมีความสงสัย  แตไมคนหา คร้ันแลวขืนทําอุโบสถ 
 ตองอาบัติทุกกฏ. พวกเธอมีความสงสัย ไดคนหา  คร้ันคนหาแลวไมพบ คร้ันแลวทําอุโบสถ 
 ไมตองอาบัติ.  พวกเธอมีความสงสัยไดคนหา  คร้ันคนหาแลวจึงพบ  คร้ันพบแลวจึงทําอุโบสถ 
 รวมกัน  ไมตองอาบัติ. พวกเธอมีความสงสัยไดคนหา  คร้ันคนหาแลวจึงพบ คร้ันพบแลว 
 ไดแยกกันทําอโุบสถ ตองอาบัติทุกกฏ.  พวกเธอมีความสงสยัไดคนหา คร้ันคนหาแลวจึงพบ 
 คร้ันพบแลว  มุงความแตกราววา ขอภิกษุเหลานั้นจงเส่ือมสูญ  ขอภิกษุเหลานั้นจงพินาศ 
 จะประโยชนอะไรดวยภิกษุเหลานั้น ดังนี้ จึงทําอุโบสถ ตองอาบัติถุลลัจจัย. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อนึ่ง พวกภิกษุเจาถ่ินในศาสนาน้ี  ไดยินอาการอาคันตุกะ ลักษณะ 
 อาคันตุกะ เคร่ืองหมายอาคันตุกะ สิ่งที่แสดงอาคันตุกะ ของพวกภิกษุอาคันตุกะ ไดยินเสยีงเทา 
 ของพวกภิกษุอาคันตุกะกําลังเดินมา ไดยินเสยีงรองเทากระทบพ้ืน ไดยินเสียงไอ เสยีงจาม 
 คร้ันแลวมีความสงสัยวา พวกภิกษุอาคันตุกะยังมีหรือไมมีหนอ. พวกเธอมคีวามสงสัย  แตไม 
 คนหา คร้ันแลวขืนทําอุโบสถ ตองอาบัติทุกกฏ. พวกเธอมีความสงสัยไดคนหา คร้ันคนหา 
 แลวไมพบ  คร้ันแลวจึงทําอุโบสถ ไมตองอาบัติ.  พวกเธอมีความสงสัยไดคนหา  คร้ันคนหา 
 แลวจึงพบ  คร้ันพบแลวจึงไดทําอุโบสถรวมกัน ไมตองอาบัติ. พวกเธอมีความสงสัยไดคนหา 
 คร้ันคนหาแลวจึงพบ  คร้ันพบแลวแยกกันทาํอุโบสถ  ตองอาบัติทุกกฏ.  พวกเธอมีความสงสัย 
 ไดคนหา คร้ันคนหาแลวจึงพบ  คร้ันพบแลวมุงความแตกราววา ขอภิกษุเหลานั้นจงเส่ือมสูญ 
 ขอภิกษุเหลานั้นจงพินาศ จะประโยชนอะไรดวยภิกษุเหลานั้น ดังนี้ จึงทําอุโบสถ ตองอาบัติ 
 ถุลลัจจัย. 
                   ภิกษุนานาสังวาสและสมานสังวาส 



      [๑๙๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็พวกภิกษุอาคันตุกะในศาสนานี้ไดเห็นภิกษุเจาถ่ินมีสังวาส 
 ตางกัน พวกเธอกลับไดความเห็นวามีสังวาสเสมอกัน คร้ันแลวก็ไมไตถามจึงทําอุโบสถรวมกัน 
 ไมตองอาบัติ.  พวกเธอไดไตถาม คร้ันไตถามแลวไมรังเกยีจ ทําอุโบสถรวมกัน ตองอาบัติทุกกฏ 
 พวกเธอไดไตถาม คร้ันไตถามแลวไมรังเกยีจ แยกกันทําอโุบสถ ไมตองอาบัติ. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อนึ่ง  พวกภิกษุอาคันตุกะในศาสนานี้  ไดเห็นพวกภิกษุเจาถ่ินมี 
 สังวาสเสมอกนั พวกเธอกลับไดความเห็นวามีสังวาสตางกัน คร้ันแลวก็ไมไตถาม  ทําอุโบสถ 
 รวมกัน ตองอาบัติทุกกฏ. พวกเธอไดไตถาม คร้ันไตถามแลวรังเกียจ แยกกนัทําอุโบสถ 
 ตองอาบัติทุกกฏ. พวกเธอไดไตถาม  คร้ันไตถามแลวรังเกียจ ทําอุโบสถรวมกัน ไมตองอาบัติ. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อนึ่ง  พวกภิกษุเจาถ่ินในศาสนาน้ี ไดเห็นพวกภิกษุอาคันตุกะมีสังวาส 
 ตางกัน พวกเธอกลับไดความเห็นวามีสังวาสเสมอกัน คร้ันแลวก็ไมไตถาม จึงทําอุโบสถรวมกัน 
 ไมตองอาบัติ.  พวกเธอไดไตถาม คร้ันไตถามแลวไมรังเกยีจทําอุโบสถรวมกัน ตองอาบัติทุกกฏ. 
 พวกเธอไดไตถาม  คร้ันไตถามแลวไมรังเกยีจ แยกกันทําอโุบสถ ไมตองอาบัติ. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อนึ่ง  พวกภิกษุเจาถ่ินในศาสนาน้ี  ไดเห็นพวกภิกษุอาคันตุกะมี 
 สังวาสเสมอกนั พวกเธอกลับไดความเห็นวามีสังวาสตางกัน คร้ันแลวก็ไมไตถาม  ทําอุโบสถ 
 รวมกัน  ตองอาบัติทุกกฏ.  พวกเธอไดไตถาม คร้ันไตถามแลวรังเกียจ แยกกันทําอุโบสถ 
 ตองอาบัติทุกกฏ. พวกเธอไดไตถาม  คร้ันไตถามแลวรังเกียจ ทําอุโบสถรวมกัน  ไมตองอาบัติ. 
                     ไมควรไปไหนในวันอุโบสถ 
      [๒๐๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อถึงวันอุโบสถ ไมพึงไปจากอาวาสที่มีภิกษุครบจํานวน 
 สูอาวาสที่มีภิกษุไมครบจํานวน เวนแตไปกับสงฆ เวนแตมีอนัตราย. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อถึงวันอุโบสถ ไมพึงไปจากอาวาสทีม่ีภิกษุครบจํานวน สูถ่ินที่ 
 มิใชอาวาส ซ่ึงมีภิกษุไมครบจํานวน เวนแตไปกับสงฆ เวนแตมีอันตราย. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เมื่อถึงวันอุโบสถ ไมพึงไปจากอาวาสที่มีภิกษุครบจํานวน สูอาวาส 
 หรือถ่ินที่มิใชอาวาส ซ่ึงมีภิกษุไมครบจํานวน เวนแตไปกับสงฆ เวนแตมีอนัตราย. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อถึงวันอุโบสถ ไมพึงไปจากถ่ินที่มิใชอาวาส ซ่ึงมีภิกษุครบจํานวน 
 สูอาวาสที่มีภิกษุไมครบจํานวน 
      .... สูถ่ินที่มิใชอาวาส ซ่ึงมีภิกษุไมครบจํานวน เวนแตไปกับสงฆ เวนแตมีอันตราย. 
      .... สูอาวาสหรือถ่ินที่มิใชอาวาส ซ่ึงมีภิกษุไมครบจํานวน เวนแตไปกับสงฆ เวนแต 
 มีอันตราย. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อถึงวันอุโบสถ ไมพึงไปจากอาวาส หรือถ่ินที่มิใชอาวาส ซ่ึงมี 
 ภิกษุครบจํานวน สูอาวาสที่มภิีกษุไมครบจํานวน .... 
      .... สูถ่ินที่มิใชอาวาส ซ่ึงมีภิกษุไมครบจํานวน .... 
      .... สูอาวาสหรือถ่ินที่มิใชอาวาส ซ่ึงมีภิกษุไมครบจํานวน เวนแตไปกับสงฆ เวนแต 
 มีอันตราย. 



      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อถึงวันอุโบสถ ไมพึงไปจากอาวาสทีม่ีภิกษุครบจํานวน สูอาวาส 
 ที่มีภิกษุครบจํานวน ซ่ึงเปนที่อยูของพวกภิกษุผูมีสังวาสตางกัน เวนแตไปกับสงฆ  เวนแตมี 
 อันตราย. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อถึงวันอุโบสถ ไมพึงไปจากอาวาสทีม่ีภิกษุครบจํานวน สูถ่ินที่ 
 มิใชอาวาส ซ่ึงมีภิกษุครบจํานวน อันเปนที่อยูของพวกภิกษุผูมีสังวาสตางกนั เวนแตไปกับสงฆ 
 เวนแตมีอันตราย. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อถึงวันอุโบสถ ไมพึงไปจากอาวาสทีม่ีภิกษุครบจํานวน สูอาวาส 
 หรือถ่ินที่มิใชอาวาส  ซ่ึงมีภิกษุครบจํานวน อันเปนที่อยูของพวกภิกษุผูมีสังวาสตางกัน เวนแต 
 ไปกับสงฆ  เวนแตมีอันตราย. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อถึงวันอุโบสถ ไมพึงไปจากถ่ินที่มิใชอาวาส ซ่ึงมีภิกษุครบจํานวน 
 สูอาวาสที่มีภิกษุครบจํานวน .... 
      .... สูถ่ินที่มิใชอาวาส ซ่ึงมีภิกษุครบจํานวน .... 
      .... สูอาวาสหรือถ่ินที่มิใชอาวาส ซ่ึงมีภิกษุครบจํานวน อันเปนที่อยูของพวกภิกษุผูมี 
 สังวาสตางกัน  เวนแตไปกับสงฆ เวนแตมีอันตราย. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อถึงวันอุโบสถ ไมพึงไปจากอาวาส  หรือถ่ินที่มิใชอาวาส  ซ่ึงมี 
 ภิกษุครบจํานวน สูอาวาสที่มภิีกษุครบจํานวน .... 
      .... สูถ่ินที่มิใชอาวาส  ซ่ึงมีภิกษุครบจํานวน .... 
      .... สูอาวาสหรือถ่ินที่มิใชอาวาส ซ่ึงมีภิกษุครบจํานวน อันเปนที่อยูของพวกภิกษุผูมี 
 สังวาสตางกัน  เวนแตไปกับสงฆ เวนแตมีอันตราย. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อถึงวันอุโบสถ พึงไปจากอาวาสที่มีภิกษุครบจํานวน สูอาวาส 
 ซ่ึงมีภิกษุครบจํานวน  อันเปนที่อยูของพวกภิกษุที่มีสังวาสเสมอกัน ที่รูวา เราสามารถจะไปถึง 
 ในวันนี้ทีเดียว. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อถึงวันอุโบสถ พึงไปจากอาวาสที่มีภิกษุครบจํานวน สูถ่ินที่มิใช 
 อาวาส ซ่ึงมีภิกษุครบจํานวน .... 
      .... สูอาวาสหรือถ่ินที่มิใชอาวาส ซ่ึงมีภิกษุครบจํานวน อันเปนที่อยูของพวกภิกษุผูมี 
 สังวาสเสมอกนั ที่รูวา เราสามารถจะไปถึงในวันนี้ทีเดยีว. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อถึงวันอุโบสถ พึงไปจากถ่ินที่มิใชอาวาส  ซ่ึงมีภิกษุครบจํานวน 
 สูอาวาสที่มีภิกษุครบจํานวน .... 
      .... สูอาวาสหรือถ่ินที่มิใชอาวาส ซ่ึงมีภิกษุครบจํานวน อันเปนที่อยูของพวกภิกษุที่มี 
 สังวาสเสมอกนั ที่รูวา เราสามารถจะไปถึงในวันนี้ทีเดยีว. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อถึงวันอุโบสถ พึงไปจากอาวาสหรือถ่ินที่มิใชอาวาส  ซ่ึงมีภิกษุ 
 ครบจํานวน สูอาวาสที่มีภิกษุครบจํานวน .... 
      .... สูถ่ินที่มิใชอาวาส ซ่ึงมีภิกษุครบจํานวน .... 



      .... สูอาวาสหรือถ่ินที่มิใชอาวาส ซ่ึงมีภิกษุครบจํานวน อันเปนที่อยูของพวกภิกษุผูมี 
 สังวาสเสมอกนั ที่รูวา เราสามารถจะไปถึงในวันนี้ทีเดยีว. 
                      วัชชนียบุคคล ในอุโบสถ 
      [๒๐๑]  ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงสวดปาติโมกขในบริษัทที่มีภิกษุณีนั่งอยูดวย รูปใด 
 สวด ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงสวดปาติโมกข ในบริษัทที่มีสิกขมานานั่งอยูดวย .... 
      .... ที่สามเณรนั่งอยูดวย .... 
      .... ที่สามเณรีนั่งอยูดวย .... 
      .... ที่ภิกษุผูบอกลาสิกขานัง่อยูดวย .... 
      ไมพึงสวดปาติโมกขในบริษัทที่ภิกษุผูตองอันติมวัตถุ นั่งอยูดวย  รูปใดสวด ตอง 
 อาบัติทุกกฏ. 
      ไมพึงสวดปาติโมกข  ในบริษัทที่ภิกษุผูถูกสงฆยกเสียฐานไมเห็นอาบัตินั่งอยูดวย รูปใด 
 สวด พึงปรับอาบัติตามธรรม. 
      .... ในบริษัทที่ภิกษุผูถูกสงฆยกเสีย  ฐานไมกระทําคืนอาบัติ  นั่งอยูดวย .... 
      ไมพึงสวดปาติโมกข ในบริษัทที่ภิกษุผูถูกสงฆยกเสียฐานไมสละคืนทฏิฐิอันลามกนั่ง 
 อยูดวย รูปใดสวด พึงปรับอาบัติตามธรรม. 
      ไมพึงสวดปาติโมกขในบริษัทที่บัณเฑาะกนั่งอยูดวย รูปใดสวด ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ไมพึงสวดปาติโมกข ในบริษัทที่คนลักเพศนั่งอยูดวย .... 
      .... ที่ภิกษุเขารีดเดยีรถียนั่งอยูดวย .... 
      .... ที่คนคลายสัตวดิรัจฉานน่ังอยูดวย .... 
      .... ที่คนฆามารดานั่งอยูดวย .... 
      .... ที่คนฆาบิดาน่ังอยูดวย .... 
      .... ที่คนฆาพระอรหันตนั่งอยูดวย .... 
      .... ที่คนประทุษรายภิกษุณีนั่งอยูดวย .... 
      .... ภิกษุผูทําลายสงฆนั่งอยูดวย .... 
      .... ที่คนผูทํารายพระศาสดาจนถึงหอพระโลหิตนั่งอยูดวย .... 
      ไมพึงสวดปาติโมกข ในบริษัทที่อุภโตพยัญชนกนั่งอยูดวย รูปใดสวด ตองอาบัติทุกกฏ. 
      [๒๐๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ไมพึงทําอุโบสถ ดวยการใหปาริสุทธิคางคราว เวนแต 
 บริษัทยังไมลุกไป. 
      [๒๐๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อนึ่ง ไมพึงทําอุโบสถ ในกาลมิใชวันอุโบสถ เวนแต 
 วันสังฆสามัคคี. 
                 อุโบสถขันธกะ จบ ภาณวารที่ ๓ จบ. 
                    เร่ืองในขันธกะน้ีมี ๘๖ เร่ือง 



                      ----------------- 
                        หัวขอประจําขันธกะ 
      [๒๐๔] เร่ืองพวกเดียรถีย ๒. เร่ืองพระเจาพิมพิสาร ๓. เร่ืองประชุมกันนั่งนิ่ง ๔. เร่ือง 
 ประชุมกลาวธรรม ๕. เร่ืองประทับในที่สงัด ๖. เร่ืองสวดปาติโมกขคร้ังนั้นทุกวัน ๗. เร่ือง 
 ทรงอนุญาตใหสวดปาติโมกขปกษละคร้ัง ๘. เร่ืองสวดปาติโมกขในบริษัทเทาที่มีอยู ๙. เร่ือง 
 สวดปาติโมกขแกภิกษุผูพรอมเพรียงกัน ๑๐. เร่ืองทรงอนุญาตสามัคคี ๑๑. เร่ืองมัททกุจฉ-ิ 
 *มฤคทายวัน ๑๒. เร่ืองสมมติสีมา ๑๓. เร่ืองสมมติสีมาใหญเกินขนาด ๑๔. เร่ืองสมมตินทีปารสีมา 
 ๑๕. เร่ืองสวดปาติโมกขที่อนบุริเวณ ๑๖. เร่ืองสมมติโรงอุโบสถ ๒ โรง ๑๗. เร่ืองสมมติ 
 โรงอุโบสถเล็กเกินขนาด ๑๘.  เร่ืองพวกนวกะภิกษุ ๑๙. เร่ืองพระนครราชคฤห ๒๐. เร่ือง 
 สมมติสีมาใหเปนแดนไมอยูปราศจากไตรจีวร  ๒๑. เร่ืองสมมติสมานสังวาสสีมากอน 
 ๒๒. เร่ืองถอนสมานสังวาสสีมาทีหลัง ๒๓. เร่ืองคามสีมาที่ไมไดสมมติ ๒๔. เร่ืองอุทกุกเขป 
 ในแมน้ํา  ๒๕. เร่ืองอุทกุกเขปในสมุทร ๒๖. เร่ืองอุทกุกเขปในชาตสระ ๒๗. เร่ืองสีมา 
 คาบเกี่ยว ๒๘. เร่ืองสมมติสีมาทับสีมา ๒๙. เร่ืองวันอุโบสถมีเทาไร ๓๐. เร่ืองอาการทํา 
 อุโบสถมีเทาไร  ๓๑. เร่ืองปาติโมกขุทเทสมเีทาไร  ๓๒. เร่ืองคนชาวดงมาพลุกพลาน 
 ๓๓. เร่ืองไมมอีันตราย ๓๔. เร่ืองแสดงธรรม ๓๕. เร่ืองถามวินัย ๓๖. เร่ืองกลาวคุกคาม 
 ๓๗. เร่ืองวิสัชนาวินัย ๓๘. เร่ืองกลาวคุกคามอีกเร่ืองหนึ่ง ๓๙. เร่ืองโจทดวยอาบัติ 
 ๔๐. เร่ืองทําโอกาส ๔๑. เร่ืองคานกรรมที่ไมเปนธรรม ๔๒. เร่ืองภิกษุ ๔-๕ รูปทําความเห็นแยง 
 ๔๓. เร่ืองแกลงสวดปาติโมกขไมใหไดยิน ๔๔. เร่ืองทรงอนุญาตใหพยายามสวด ๔๕. เร่ือง 
 สวดปาติโมกขในบริษัทที่มีคฤหัสถปนอยูดวย  ๔๖. เร่ืองไมไดรับอาราธนาสวดปาติโมกข 
 ๔๗. เร่ืองภิกษุไมรูในโจทนาวัตถุนคร  ๔๘. เร่ืองภิกษุมากรูปดวยกันไมรูจกัอุโบสถเปนตน 
 ๔๙. เร่ืองสงไปพอจะกลับมาทนัในวันนั้น ๕๐. เร่ืองไมยอมไป ๕๑. เร่ืองดิถีที่เทาไรแหงปกษ 
 ๕๒. เร่ืองภิกษุมีเทาไร ๕๓. เร่ืองไปบิณฑบาตบานไกลทรงอนุญาตใหบอก ๕๔. เร่ืองไมระลึก 
 ไมได ๕๕. เร่ืองโรงอุโบสถรก  ๕๖. เร่ืองอาสนะและประทีป  ๕๗. เร่ืองภิกษุไปสูทิศ 
 ๕๘. เร่ืองภิกษุรูปอื่นเปนพหูสูต ๕๙. เร่ืองสงภิกษุไปพอจะกลับมาทันในวันนั้น ๖๐. เร่ืองจํา 
 พรรษา ๖๑. เร่ืองทําอุโบสถ ๖๒. เร่ืองใหปาริสุทธิ ๖๓. เร่ืองทํากรรม ๖๔. เร่ืองพวกญาติ 
 ๖๕. เร่ืองภิกษุชื่อคัคคะ ๖๖. เร่ืองภิกษุ ๔ รูป ๓ รูป ๒ รูป และรูปเดียว ๖๗. เร่ืองตอง 
 อาบัติ ๖๘. เร่ืองแสดงสภาคาบัติ ๖๙. เร่ืองภิกษุรูปหนึ่งระลึกอาบัติได ๗๐. เร่ืองสงฆทั้งหมด 
 ตองสภาคาบัติและสงสัย  ๗๑. เร่ืองไมรูชื่อและโคตรอาบัติ ๗๒. เร่ืองภิกษุพหูสูต 
 ๗๓. เร่ืองภิกษุมามากกวา มาเทากัน และมานอยกวา  ๗๔. เร่ืองบริษัทยังไมทันลุกไปและ 
 บางพวกลุกไปแลว ๗๕. เร่ืองบริษัทลุกไปหมดแลว ๗๖. เร่ืองภิกษุรู ๗๗. เร่ืองภิกษุสงสัย 
 ๗๘. เร่ืองภิกษุฝนใจทําดวยเขาใจวาควร ๗๙. เร่ืองภิกษุรู ไดเห็นและไดยิน ๘๐. เร่ืองภิกษุ 
 อาคันตุกะกับภิกษุเจาถ่ิน  ๘๑. เร่ืองวันจาตุททสี วันปณณรสี  ๘๒. เร่ืองวันปาฏิบทกับวัน 
 ปณณรสี ๘๓. เร่ืองลิงค ๘๔. เร่ืองสังวาส ๘๕. เร่ืองใหปาริสุทธิคางคราว ๘๖. เร่ืองทํา 



 อุโบสถในกาลมิใชวันอุโบสถ นอกจากวันสังฆสามัคคี อุททานที่จําแนกแลวเหลานี้ เปนหัวขอ 
 บอกเร่ือง. 
                      หัวขอประจําขันธกะ จบ. 
                        -------------- 
                        วัสสูปนายิกขันธกะ 
                        เร่ืองภิกษุหลายรูป 
      [๒๐๕] โดยสมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคเจา ประทับอยู ณ พระเวฬุวัน อันเปนสถานที่ 
 พระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห. คร้ังนั้น  พระผูมีพระภาคยังมิไดทรงบัญญัติ 
 การจําพรรษาแกภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นเที่ยวจาริกไปตลอดฤดูหนาว ฤดูรอน และฤดฝูน. 
 คนทั้งหลายจึงเพงโทษ  ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตร จึงไดเที่ยว 
 จาริกไปตลอดฤดูหนาว ฤดูรอน และฤดฝูน เหยียบย่ําติณชาติอันเขียวสด เบียดเบียนอินทรีย 
 อยางหนึ่งซ่ึงมีชีวะ ยังสัตวเลก็ๆ จํานวนมากใหถึงความวอดวายเลา ก็พวกปริพาชกอัญญเดียรถีย 
 เหลานี้เปนผูกลาวธรรมอันตํ่าทราม ยังพัก ยังอาศัยอยูประจําตลอดฤดูฝน อนึ่ง ฝูงนกเหลานี้เลา 
 ก็ยังทํารังบนยอดไม และพักอาศัยอยูประจําตลอดฤดฝูน สวนพระสมณะเชือ้สายพระศากยบุตร 
 เหลานี้ เที่ยวจาริกไปตลอดฤดูหนาว ฤดูรอน และฤดฝูน  เหยียบย่ําติณชาติอันเขียวสด 
 เบียดเบียนอินทรียอยางหนึ่งซ่ึงมีชีวะ ยังสัตวเล็กๆ จํานวนมากใหถึงความวอดวาย. ภิกษุทั้งหลาย 
 ไดยินคนพวกนั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนา จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. 
      ลําดับน้ัน พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถาในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น  ในเพราะเหตุ 
 แรกเกิดน้ัน แลวรับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา  ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหจําพรรษา. 
                      การจําพรรษา ๒ อยาง 
      [๒๐๖] คร้ังนั้น ภิกษุทั้งหลายคิดกันวา  พวกเราพึงจําพรรษาเม่ือไรหนอ แลวกราบทูล 
 เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาครับส่ังวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหจําพรรษา 
 ในฤดูฝน. 
      คร้ังนั้น ภิกษุทั้งหลายคิดกนัวา วันเขาพรรษามีกี่วันหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแด 
 พระผูมีพระภาค.  พระผูมีพระภาครับส่ังวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย  วันเขาพรรษาน้ีมี ๒ คือ ปุริมิกา 
 วันเขาพรรษาตน ๑ ปจฉิมิกา วันเขาพรรษาหลัง ๑ เมื่อพระจันทรเพ็ญเสวยฤกษอาสาฬหะลวง 
 ไปแลววันหนึ่ง พึงเขาพรรษาตน  เมื่อพระจันทรเพ็ญเสวยฤกษอาสาฬหะลวงไปแลวเดอืนหนึ่ง 
 พึงเขาพรรษาหลัง ดูกรภิกษุทั้งหลาย วันเขาพรรษามี ๒ วันเทานี้แล. 
                   พระฉัพพัคคียเทีย่วจาริกทุกเวลา 
      [๒๐๗] ก็โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพัคคียจําพรรษาแลว ยังเที่ยวจาริกในระหวางพรรษา. 
 คนทั้งหลายจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาเชนนั้นแหละวา ไฉนพระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร 
 จึงไดเทีย่วจาริกตลอดฤดูหนาว ฤดูรอน และฤดูฝน เหยยีบย่าํติณชาติอันเขยีวสด เบียดเบียน 
 อินทรียอยางหนึ่งซ่ึงมีชีวะยังสัตวเล็กๆ  มีจํานวนมากใหถึงความวอดวายเลา ก็พวกอัญญเดียรถีย 



 เหลานี้ เปนผูกลาวธรรมอันตํ่าทราม ยังพักอาศัยอยูประจําตลอดฤดฝูน  อนึง่ ฝูงนกเหลานี้เลา 
 ก็ยังทํารังบนยอดไมแลวพักอาศัยอยูประจําตลอดฤดฝูน  สวนพระสมณะเชือ้สายพระศากยบุตร 
 เหลานี้ เที่ยวจาริกตลอดฤดูหนาว ฤดูรอน และฤดฝูน  เหยยีบย่ําติณชาติอันเขียวสด เบียดเบียน 
 อินทรียอยางหนึ่งซ่ึงมีชีวะ ยังสัตวเล็กๆ ซ่ึงมีจํานวนมากใหถึงความวอดวาย.  ภิกษุทั้งหลาย 
 ไดยินคนพวกนั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนา. บรรดาที่เปนผูมักนอยตางก็เพงโทษ ติเตียน 
 โพนทะนาวา ไฉนพระฉัพพัคคียจําพรรษาแลว จึงไดเทีย่วจาริกระหวางพรรษาเลา จึงภิกษุเหลานั้น 
 กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมพีระภาค. 
      ลําดับน้ัน  พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถาในเพราะเหตุเปนเคามูลนัน้  ในเพราะ 
 เหตุแรกเกิดน้ัน แลวรับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุจําพรรษา ไมอยูให 
 ตลอด ๓ เดือนตน หรือ ๓ เดือนหลัง ไมพึงหลีกไปสูจาริก รูปใดหลีกไป ตองอาบัติทุกกฏ. 
                      พระฉัพพัคคียไมจําพรรษา 
      [๒๐๘] ก็โดยสมัยนั้นแล   พระฉัพพัคคียไมประสงคจะจาํพรรษา  ภิกษุทั้งหลาย 
 จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมพีระภาค.  พระผูมีพระภาครับส่ังหามวา  ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ 
 จะไมจําพรรษาไมได รูปใดไมจําพรรษา ตองอาบัติทุกกฏ. 
      สมัยตอมา พระฉัพพัคคีย ไมประสงคจะจําพรรษาในวันเขาพรรษา แกลงลวงเลยอาวาส 
 ไปเสีย.  ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.  พระผูมีพระภาครับส่ังหามวา 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมประสงคจะจําพรรษาในวันเขาพรรษา ไมพึงแกลงลวงเลยอาวาสไปเสีย 
 รูปใดลวงเลยไปเสีย ตองอาบัติทุกกฏ. 
                          เลื่อนกาลฝน 
      [๒๐๙] ก็โดยสมัยนั้นแล  พระเจาพิมพิสาร จอมเสนามาคธราช มีพระราชประสงค 
 จะทรงเลื่อนกาลฝนออกไป จึงทรงสงทูตไปในสํานักภิกษุทั้งหลายวา ถากระไร ขอพระคุณเจา 
 ทั้งหลายพึงจําพรรษาในชุณหปกษอันจะมาถึง. ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. 
 พระผูมีพระภาครับส่ังวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหคลอยตามพระเจาแผนดิน. 
                    เร่ืองทรงอนุญาตสัตตาหกรณียะ 
                    ทายกสรางวิหารเปนตนถวาย 
      [๒๑๐] คร้ังนั้น  พระผูมีพระภาคประทับอยูในพระนครราชคฤห ตามพระพุทธาภิรมย 
 แลว เสด็จจาริกไปทางพระนครสาวัตถี เสด็จจาริกไปโดยลาํดับ ลุถึงพระนครสาวัตถี. ทราบวา 
 พระองคประทับอยู ณ  พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถีนั้น. 
      ก็โดยสมัยนัน้แล  อุบาสกชื่ออุเทนไดใหสรางวิหารอุทิศตอสงฆไวในโกศลชนบท. 
 เขาไดสงทูตไปในสํานักภิกษุทั้งหลายวา ขออาราธนาพระคุณเจาทั้งหลายจงมา ขาพเจาปรารถนา 
 จะถวายทาน ฟงธรรม และพบเห็นภิกษุทั้งหลาย. 
      ภิกษุทั้งหลายตอบไปอยางนี้วา ทานอุบาสก พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติไววา ภิกษุ 
 จําพรรษา ไมอยูใหตลอด ๓ เดอืนตน หรือ ๓ เดือนหลัง  ไมพึงหลีกไปสูจาริก ขออุบาสก 



 อุเทนจงรอชั่วระยะเวลาที่ภิกษุทั้งหลายจําพรรษา  ออกพรรษาแลวจึงจักไปได  แตถาทานจะม ี
 กรณียกิจรีบดวน  จงใหประดิษฐานวิหารไวในสํานักภิกษุเจาถ่ิน ในโกศลชนบทนั้นนั่นแหละ. 
      อุบาสกอุเทนจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนเมื่อเราสงทูตไปแลว พระคุณเจา 
 ทั้งหลายจึงไดไมมาเลา เราก็เปนทายก เปนผูกอสราง เปนผูบํารุงสงฆ. 
      ภิกษุทั้งหลายไดยนิอุบาสกอุเทนเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู จึงกราบทูลเร่ืองนั้น 
 แดพระผูมีพระภาค. 
      ลําดับน้ัน  พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถาในเพราะเหตุเปนเคามูลนัน้ แลวรับส่ังกะ 
 ภิกษุทั้งหลายวา  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เมื่อบุคคล ๗ จําพวกสงทูตมา  เราอนุญาตใหไปดวย 
 สัตตาหกรณียะได  แมเมือ่เขาไมสงมา เราไมอนุญาต บุคคล ๗ จําพวก คือ ภิกษุ ภิกษุณี 
 สิกขมานา สามเณร สามเณรี อุบาสก อุบาสิกา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อบุคคล ๗ จําพวกน้ี 
 สงทูตมา เราอนุญาตใหไปดวยสัตตาหกรณียะได แตเมื่อเขาไมสงมา เราไมอนุญาต พึงกลับ 
 ใน ๗ วัน. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อุบาสกในศาสนาน้ีไดใหสรางวิหารอุทิศสงฆ.  ถาเขาสงทูตไปใน 
 สํานักภิกษุทั้งหลายวา ขออาราธนาพระคุณเจาทั้งหลายมา ขาพเจาปรารถนาจะถวายทาน ฟงธรรม 
 และพบเห็นภิกษุทั้งหลาย. เมื่อเขาสงทูตมา พึงไปดวยสัตตาหกรณียะได แตเมื่อเขาไมสงมา 
 ก็ไมพึงไป พึงกลับใน ๗ วัน. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง อุบาสกในศาสนาน้ีไดใหสรางเรือนมุงแถบเดียวอุทิศสงฆ .... 
      .... ไดใหสรางเรือนชั้น .... 
      .... ไดใหสรางเรือนโลน .... 
      .... ไดใหสรางถํ้า .... 
      .... ไดใหสรางบริเวณ .... 
      .... ไดใหสรางซุม .... 
      .... ไดใหสรางโรงฉัน .... 
      .... ไดใหสรางโรงไฟ .... 
      .... ไดใหสรางกัปปยกุฎี .... 
      .... ไดใหสรางวัจจกุฎี .... 
      .... ไดใหสรางที่จงกรม .... 
      .... ไดใหสรางโรงจงกรม .... 
      .... ไดใหสรางบอน้ํา .... 
      .... ไดใหสรางโรงน้ํา .... 
      .... ไดใหสรางเรือนไฟ .... 
      .... ไดใหสรางโรงเรือนไฟ .... 
      .... ไดใหสรางสระโบกขรณี .... 



      .... ไดใหสรางมณฑป .... 
      .... ไดใหสรางอาราม .... 
      .... ไดใหสรางอารามวัตถุ .... 
      ถาเขาสงทูตไปในสํานักภิกษุทั้งหลายวา ขออาราธนาพระคุณเจาทั้งหลายมา  ขาพเจา 
 ปรารถนาจะถวายทาน ฟงธรรม และพบเห็นภิกษุทั้งหลาย.  เมื่อเขาสงทูตมา  พึงไปดวย 
 สัตตาหกรณียะได แตเมื่อเขาไมสงมาก็ไมพึงไป พึงกลับใน ๗ วัน. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง อุบาสกในศาสนาน้ีไดใหสรางวิหารอุทิศภิกษุมากรูปดวยกัน .... 
      .... ไดใหสรางวิหารอุทิศภิกษุรูปหนึ่ง .... 
      .... ไดใหสรางเรือนมุงแถบเดียว .... 
      .... ไดใหสรางเรือนชั้น .... 
      .... ไดใหสรางเรือนโลน .... 
      .... ไดใหสรางถํ้า .... 
      .... ไดใหสรางบริเวณ .... 
      .... ไดใหสรางซุม .... 
      .... ไดใหสรางโรงฉัน .... 
      .... ไดใหสรางโรงไฟ .... 
      .... ไดใหสรางกัปปยกุฎี .... 
      .... ไดใหสรางวัจจกุฎี .... 
      .... ไดใหสรางที่จงกรม .... 
      .... ไดใหสรางโรงจงกรม .... 
      .... ไดใหสรางบอน้ํา .... 
      .... ไดใหสรางโรงน้ํา .... 
      .... ไดใหสรางเรือนไฟ .... 
      .... ไดใหสรางโรงเรือนไฟ .... 
      .... ไดใหสรางสระโบกขรณี .... 
      .... ไดใหสรางมณฑป .... 
      .... ไดใหสรางอาราม .... 
      .... ไดใหสรางอารามวัตถุ .... 
      ถาเขาสงทูตไปในสํานักภิกษุทั้งหลายวา ขออาราธนาพระคุณเจาทั้งหลายมา  ขาพเจา 
 ปรารถนาจะถวายทาน ฟงธรรม และพบเห็นภิกษุทั้งหลาย.  เมื่อเขาสงทูตมา  พึงไปดวย 
 สัตตาหกรณียะได แตเมื่อเขาไมสงมา ก็ไมพึงไป พึงกลับใน ๗ วัน. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อุบาสกในศาสนาน้ีไดใหสรางวิหารอุทิศภิกษุณีสงฆ .... 
      .... อุทิศภิกษุณีมากรูปดวยกัน .... 



      .... อุทิศภิกษุณีรูปหนึ่ง .... 
      .... อุทิศสิกขมานามากรูปดวยกัน .... 
      .... อุทิศสิกขมานารูปหนึ่ง .... 
      .... อุทิศสามเณรมากรูปดวยกัน .... 
      .... อุทิศสามเณรรูปหนึ่ง .... 
      .... อุทิศสามเณรีมากรูปดวยกัน .... 
      .... อุทิศสามเณรีรูปหนึ่ง .... 
      .... ไดใหสรางเรือนมุงแถบเดียว .... 
      .... ไดใหสรางเรือนชั้น .... 
      .... ไดใหสรางเรือนโลน .... 
      .... ไดใหสรางถํ้า .... 
      .... ไดใหสรางบริเวณ .... 
      .... ไดใหสรางซุม .... 
      .... ไดใหสรางโรงฉัน .... 
      .... ไดใหสรางโรงไฟ .... 
      .... ไดใหสรางกัปปยกุฎี .... 
      .... ไดใหสรางวัจจกุฎี .... 
      .... ไดใหสรางที่จงกรม .... 
      .... ไดใหสรางโรงจงกรม .... 
      .... ไดใหสรางบอน้ํา .... 
      .... ไดใหสรางโรงบอน้ํา .... 
      .... ไดใหสรางสระโบกขรณี .... 
      .... ไดใหสรางมณฑป .... 
      .... ไดใหสรางอาราม .... 
      .... ไดใหสรางอารามวัตถุ.  ถาเขาสงทูตไปในสํานักภิกษุทั้งหลายวา ขออาราธนา 
 พระคุณเจาทั้งหลายมา  ขาพเจาปรารถนาจะถวายทาน ฟงธรรม และพบภิกษุทั้งหลาย เมือ่เขา 
 สงทูตมา  พึงไปดวยสัตตาหกรณียะได แตเมือ่เขาไมสงมา กไ็มพึงไป พึงกลับใน ๗ วัน. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง อุบาสกในศาสนาน้ีไดใหสรางนิเวศนเพ่ือประโยชนตน .... 
      .... ไดใหสรางเรือนนอน .... 
      .... ไดใหสรางโรงเก็บของ .... 
      .... ไดใหสรางราน .... 
      .... ไดใหสรางโรงกลม .... 
      .... ไดใหสรางรานคา .... 



      .... ไดใหสรางโรงรานคา .... 
      .... ไดใหสรางเรือนชั้น .... 
      .... ไดใหสรางเรือนโลน .... 
      .... ไดใหสรางถํ้า .... 
      .... ไดใหสรางบริเวณ .... 
      .... ไดใหสรางซุม .... 
      .... ไดใหสรางโรงฉัน .... 
      .... ไดใหสรางโรงไฟ .... 
      .... ไดใหสรางโรงครัว .... 
      .... ไดใหสรางวัจจกุฎี .... 
      .... ไดใหสรางที่จงกรม .... 
      .... ไดใหสรางบอน้ํา .... 
      .... ไดใหสรางโรงบอน้ํา .... 
      .... ไดใหสรางเรือนไฟ .... 
      .... ไดใหสรางโรงเรือนไฟ .... 
      .... ไดใหสรางสระโบกขรณี .... 
      .... ไดใหสรางมณฑป .... 
      .... ไดใหสรางอาราม .... 
      .... ไดใหสรางอารามวัตถุ  อนึ่ง จะมีการมงคลแกบุตรก็ดี จะมีการมงคลแกธิดาก็ด ี
 เขาเจ็บไขกด็ี จะกลาวพระสุตตันตะท่ีรูเฉพาะก็ดี.  ถาเขาสงทูตไปในสํานักภิกษุทั้งหลายวา 
 ขออาราธนาพระคุณเจาทั้งหลายมา จักไดเรียนพระสุตตันตะนี้ไว โดยวิธทีี่พระสุตตันตะน้ี 
 จะไมเสื่อมสูญไปเสีย หรือวาเขามีกิจหรือกรณียะ อยางใดอยางหนึ่งก็ดี. ถาเขาสงทูตไป 
 ในสํานักภิกษุทั้งหลายวา ขออาราธนาพระคุณเจาทั้งหลายมา ขาพเจาปรารถนาจะถวายทาน 
 ฟงธรรม และพบเห็นภิกษุทั้งหลาย. เมื่อเขาสงทูตมา พึงไปดวยสัตตาหะกรณียะได แตเมือ่ 
 เขาไมสงมา ก็ไมพึงไป พึงกลับใน ๗ วัน 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง อุบาสิกาในศาสนาน้ีไดใหสรางวิหารอุทิศสงฆ.  ถาเขาสงทูต 
 ไปในสํานักภิกษุทั้งหลายวา ขออาราธนาพระผูเปนเจาทั้งหลายมา  ดิฉันปรารถนาจะถวายทาน 
 ฟงธรรม และพบเห็นภิกษุทั้งหลาย. เมื่อนางสงทูตมา พึงไปดวยสัตตาหกรณียะได แตเมื่อนาง 
 ไมสงมา ก็ไมพึงไป พึงกลับใน ๗ วัน. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง อุบาสิกาในศาสนาน้ีไดใหสรางเรือนมุงแถบเดียวอุทิศสงฆ .... 
      .... ไดใหสรางเรือนชั้น .... 
      .... ไดใหสรางเรือนโลน .... 
      .... ไดใหสรางถํ้า .... 



      .... ไดใหสรางบริเวณ .... 
      .... ไดใหสรางซุม .... 
      .... ไดใหสรางโรงฉัน .... 
      .... ไดใหสรางโรงไฟ .... 
      .... ไดใหสรางกัปปยกุฎี .... 
      .... ไดใหสรางวัจจกุฎี .... 
      .... ไดใหสรางที่จงกรม .... 
      .... ไดใหสรางโรงจงกรม .... 
      .... ไดใหสรางบอน้ํา .... 
      .... ไดใหสรางโรงบอน้ํา .... 
      .... ไดใหสรางเรือนไฟ .... 
      .... ไดใหสรางโรงเรือนไฟ .... 
      .... ไดใหสรางสระโบกขรณี .... 
      .... ไดใหสรางมณฑป .... 
      .... ไดใหสรางอาราม .... 
      .... ไดใหสรางอารามวัตถุ.  ถาเขาสงทูตไปในสํานักภิกษุทั้งหลายวา ขออาราธนา 
 พระคุณเจาทั้งหลายมา  ขาพเจาปรารถนาจะถวายทาน ฟงธรรม และพบเห็นภิกษุทั้งหลาย. เมื่อนาง 
 สงทูตมา  พึงไปดวยสัตตาหกรณียะได แตเมือ่นางไมสงมา ก็ไมพึงไป พึงกลับใน ๗ วัน. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง อุบาสิกาในศาสนาน้ีไดใหสรางวิหารอุทิศภิกษุมากรูปดวยกัน .... 
      .... อุทิศภิกษุรูปหนึ่ง .... 
      .... อุทิศภิกษุณีสงฆ .... 
      .... อุทิศภิกษุณีมากรูปดวยกัน .... 
      .... อุทิศภิกษุณีรูปหนึ่ง .... 
      .... อุทิศสิกขมานามากรูปดวยกัน .... 
      .... อุทิศสิกขมานารูปหนึ่ง .... 
      .... อุทิศสามเณรมากรูปดวยกัน .... 
      .... อุทิศสามเณรรูปหนึ่ง .... 
      .... อุทิศสามเณรีมากรูปดวยกัน .... 
      .... อุทิศสามเณรีรูปหนึ่ง .... 
      .... ไดใหสรางเรือนมุงแถบเดียว .... 
      .... ไดใหสรางเรือนชั้น .... 
      .... ไดใหสรางเรือนโลน .... 
      .... ไดใหสรางถํ้า .... 



      .... ไดใหสรางบริเวณ .... 
      .... ไดใหสรางซุม .... 
      .... ไดใหสรางโรงฉัน .... 
      .... ไดใหสรางโรงไฟ .... 
      .... ไดใหสรางกัปปยกุฎี .... 
      .... ไดใหสรางวัจจกุฎี .... 
      .... ไดใหสรางที่จงกรม .... 
      .... ไดใหสรางโรงจงกรม .... 
      .... ไดใหสรางบอน้ํา .... 
      .... ไดใหสรางโรงบอน้ํา .... 
      .... ไดใหสรางเรือนไฟ .... 
      .... ไดใหสรางโรงเรือนไฟ .... 
      .... ไดใหสรางสระโบกขรณี .... 
      .... ไดใหสรางมณฑป .... 
      .... ไดใหสรางอาราม .... 
      .... ไดใหสรางอารามวัตถุ.  ถานางสงทูตไปในสํานักภิกษุทั้งหลายวา ขออาราธนาพระ- 
 *คุณเจาทั้งหลายมา ดิฉันปรารถนาจะถวายทาน ฟงธรรม และพบเห็นภิกษุทั้งหลาย.  เมื่อนางสง 
 ทูตมา  พึงไปดวยสัตตาหกรณียะได แตเมือ่นางไมสงมา ก็ไมพึงไป พึงกลับใน ๗ วัน. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง อุบาสิกาในศาสนาน้ีไดใหสรางนิเวศน เพ่ือประโยชนตน .... 
      .... ไดใหสรางเรือนนอน .... 
      .... ไดใหสรางโรงเก็บของ .... 
      .... ไดใหสรางราน .... 
      .... ไดใหสรางโรงกลม .... 
      .... ไดใหสรางรานคา .... 
      .... ไดใหสรางโรงรานคา .... 
      .... ไดใหสรางเรือนชั้น .... 
      .... ไดใหสรางเรือนโลน .... 
      .... ไดใหสรางถํ้า .... 
      .... ไดใหสรางบริเวณ .... 
      .... ไดใหสรางซุม .... 
      .... ไดใหสรางโรงฉัน .... 
      .... ไดใหสรางโรงไฟ .... 
      .... ไดใหสรางกัปปยกุฎี .... 



      .... ไดใหสรางวัจจกุฎี .... 
      .... ไดใหสรางที่จงกรม .... 
      .... ไดใหสรางโรงจงกรม .... 
      .... ไดใหสรางบอน้ํา .... 
      .... ไดใหสรางโรงน้ํา .... 
      .... ไดใหสรางเรือนไฟ .... 
      .... ไดใหสรางโรงเรือนไฟ .... 
      .... ไดใหสรางสระโบกขรณี .... 
      .... ไดใหสรางมณฑป .... 
      .... ไดใหสรางอาราม .... 
      .... ไดใหสรางอารามวัตถุ อนึ่ง จะมีการมงคลแกบุตรก็ดี จะมีการมงคลแกธิดาก็ดี เขา 
 เจ็บไขก็ดี จะกลาวพระสุตตันตะที่รูเฉพาะก็ด.ี  ถาเขาสงทูตไปในสํานักภิกษุทั้งหลายวา ขอ 
 อาราธนาพระคุณเจาทั้งหลายมา จักไดเรียนพระสุตตันตะนี้ไว โดยวิธีที่พระสุตตันตะน้ีจะไมเสือ่มสูญ 
 ไปเสีย หรือวา เขามีกิจ หรือกรณียะอยางหนึ่งอยางใดกด็ี. ถาเขาสงทูตไปในสํานักภิกษุ 
 ทั้งหลายวา ขออาราธนาพระคุณเจาทั้งหลายมา ดิฉันปรารถนาจะถวายทาน ฟงธรรม และพบเห็น 
 ภิกษุทั้งหลาย. เมื่อนางสงทูตมา พึงไปดวยสตัตาหกรณียะได แตเมื่อนางไมสงมา ก็ไมพึงไป 
 พึงกลับใน ๗ วัน. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในศาสนาน้ีไดใหสรางวิหารอุทิศสงฆ .... 
      .... ภิกษุณีไดใหสรางวิหารอุทิศสงฆ .... 
      .... สิกขมานาไดใหสรางวิหารอุทิศสงฆ .... 
      .... สามเณรไดใหสรางวิหารอุทิศสงฆ .... 
      .... สามเณรีไดใหสรางวิหารอุทิศสงฆ .... 
      .... อุทิศภิกษุมากรูปดวยกนั .... 
      .... อุทิศภิกษุรูปหนึ่ง .... 
      .... อุทิศภิกษุณีสงฆ .... 
      .... อุทิศภิกษุณีมากรูปดวยกัน .... 
      .... อุทิศภิกษุณีรูปหนึ่ง .... 
      .... อุทิศสิกขมานามากรูปดวยกัน .... 
      .... อุทิศสิกขมานารูปหนึ่ง .... 
      .... อุทิศสามเณรมากรูปดวยกัน .... 
      .... อุทิศสามเณรรูปหนึ่ง .... 
      .... อุทิศสามเณรีมากรูปดวยกัน .... 
      .... อุทิศสามเณรีรูปหนึ่ง .... 



      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง สามเณรีในศาสนานี้ไดใหสรางวิหารเพ่ือประโยชนตน .... 
      .... ไดใหสรางเรือนมุงแถบเดียว .... 
      .... ไดใหสรางเรือนชั้น .... 
      .... ไดใหสรางเรือนโลน .... 
      .... ไดใหสรางถํ้า .... 
      .... ไดใหสรางบริเวณ .... 
      .... ไดใหสรางซุม .... 
      .... ไดใหสรางโรงฉัน .... 
      .... ไดใหสรางโรงไฟ .... 
      .... ไดใหสรางกัปปยกุฎี .... 
      .... ไดใหสรางวัจจกุฎี .... 
      .... ไดใหสรางที่จงกรม .... 
      .... ไดใหสรางโรงจงกรม .... 
      .... ไดใหสรางบอน้ํา .... 
      .... ไดใหสรางโรงบอน้ํา .... 
      .... ไดใหสรางสระโบกขรณี .... 
      .... ไดใหสรางมณฑป .... 
      .... ไดใหสรางอาราม .... 
      .... ไดใหสรางอารามวัตถุ.  ถานางสงทูตไปในสํานักภิกษุทั้งหลายวา ขออาราธนาพระ- 
 *คุณเจาทั้งหลายมา ดิฉันปรารถนาจะถวายทาน ฟงธรรม และพบเห็นภิกษุทั้งหลาย.  เมื่อนางสง 
 ทูตมา  พึงไปดวยสัตตาหกรณียะได แตเมือ่นางไมสงมา ก็ไมพึงไป พึงกลับใน ๗ วัน. 
               ทรงอนุญาตสัตตาหกรณียะเพราะสหธรรมิก ๕ 
      [๒๑๑] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธ. เธอไดสงทตูไปในสํานักภิกษุทั้งหลาย 
 วา กระผมเองอาพาธ ขออาราธนาภิกษุทั้งหลายมา กระผมปรารถนาการมาของภิกษุทั้งหลาย. 
 ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.  พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เมื่อสหธรรมิก ๕ แมมิไดสงทูตมา เราอนุญาตใหไปดวยสัตตาหกรณียะได 
 จะตองกลาวไปไยเม่ือเขาสงทูตมา สหธรรมิก ๕ คือ ภิกษุ ภิกษุณี สิกขมานา สามเณร สามเณรี 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสหธรรมิก ๕ นี้ แมมิไดสงทูตมา เราอนุญาตใหไปดวยสัตตาหกรณียะได 
 จะตองกลาวไปไยเม่ือเขาสงทูตมา แตตองกลับใน ๗ วัน. 
                     สัตตาหกรณียะเนื่องดวยภิกษุ 
      ๑. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในศาสนาน้ีอาพาธ ถาเธอจะพึงสงทูตไปในสํานักภิกษุ 
 ทั้งหลายวา กระผมเองอาพาธ ขออาราธนาภิกษุทั้งหลายมา กระผมปรารถนาการมาของภิกษุ. 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมเมือ่เธอมิไดสงทูตมา  ก็พึงไปดวยสัตตาหกรณียะได จะตองกลาวไปไย 



 เมื่อเธอสงทูตมา  พึงไปดวยต้ังใจวา จักแสวงหาคิลานภัต คิลานุปฐากภัต  คิลานเภสัช 
 จักถามอาการ หรือจักพยาบาล แตตองกลับใน ๗ วัน. 
     ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ความกระสันบังเกดิแกภิกษุในศาสนาน้ี.  ถาเธอจะพึงสงทูตไป 
 ในสํานักภิกษุทั้งหลายวา ความกระสันบังเกดิแกกระผมแลว ขออาราธนาภิกษุทั้งหลายมา 
 กระผมปรารถนาการมาของภิกษุทั้งหลาย. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมเมื่อเธอมิไดสงทูตมา ก็พึงไป 
 ดวยสัตตาหกรณียะได จะตองกลาวไปไยเม่ือเธอสงทูตมา  พึงไปดวยต้ังใจวา จักระงับความ 
 กระสัน หรือจักวานภิกษุอื่นใหชวยระงับ หรือจักทําธรรมกถาแกภิกษุนั้น แตตองกลับใน ๗ วัน. 
     ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ความรําคาญบังเกิดขึ้นแกภิกษุในศาสนาน้ี.  ถาเธอจะพึงสงทูต 
 ไปในสํานักภิกษุทั้งหลายวา ความรําคาญบังเกิดแกกระผม ขออาราธนาภิกษุทั้งหลายมา กระผม 
 ปรารถนาการมาของภิกษุทั้งหลาย. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมเมื่อเธอมิไดสงทตูมา ก็พึงไปดวย 
 สัตตาหกรณียะได จะตองกลาวไปไยเมื่อเธอสงทูตมา  พึงไปดวยต้ังใจวา จักบรรเทาความรําคาญ 
 หรือจักวานภิกษุอื่นใหชวยบรรเทา หรือจักทําธรรมกถาแกภิกษุนั้น แตตองกลับใน ๗ วัน. 
     ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ความเห็นผิดบังเกดิแกภิกษุในศาสนาน้ี.  ถาเธอจะพึงสงทูตไป 
 ในสํานักภิกษุทั้งหลายวา ความเห็นผิดบังเกดิแกกระผม ขออาราธนาภิกษุทั้งหลายมา กระผม 
 ปรารถนาการมาของภิกษุทั้งหลาย. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมเมื่อเธอมิไดสงทตูมา ก็พึงไปดวย 
 สัตตาหกรณียะได จะตองกลาวไปไยเมื่อเธอสงทูตมา  พึงไปดวยต้ังใจวา จักเปลื้องความเห็นผิด 
 จักวานภิกษุอื่นใหชวยเปลื้อง หรือจักทําธรรมกถาแกภิกษุนั้น แตตองกลับใน ๗ วัน. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในศาสนาน้ีเปนผูตองครุกาบัติควรอยูปริวาส.  ถาเธอพึง 
 สงทูตไปในสํานักภิกษุทั้งหลายวา กระผมเองตองคารุกาบัติควรอยูปริวาส  ขออาราธนาภิกษุ 
 ทั้งหลายมา กระผมปรารถนาการมาของภิกษุทั้งหลาย. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมเมื่อเธอมไิดสงทูตมา 
 ก็พึงไปดวยสัตตาหกรณียะได จะตองกลาวไปไยเมือ่เธอสงทตูมา พึงไปดวยต้ังใจวา จักทําการ 
 ขวนขวายใหปาริวาส จักชวยสวดหรือจักเปนคณะปูรกะ แตตองกลับใน ๗ วัน. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในศาสนาน้ีเปนผูควรชักเขาหาอาบัติเดิม.  ถาเธอจะพึง 
 สงทูตไปในสํานักภิกษุทั้งหลายวา กระผมเองเปนผูควรชักเขาหาอาบัติเดิม  ขออาราธนาภิกษุ 
 ทั้งหลายมา กระผมปรารถนาการมาของภิกษุทั้งหลาย. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมเมื่อเธอมไิดสงทูตมา 
 ก็พึงไปดวยสัตตาหกรณียะได จะตองกลาวไปไยเมือ่เธอสงทตูมา พึงไปดวยต้ังใจวา จักทําการ 
 ขวนขวายชักเขาหาอาบัติเดิม จักชวยสวด หรือจักเปนคณะปูรกะ แตตองกลับใน ๗ วัน. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในศาสนาน้ีเปนผูควรมานัต.  ถาเธอจะพึงสงทูตไปใน 
 สํานักภิกษุทั้งหลายวา กระผมเองเปนผูควรมานัต  ขออาราธนาภิกษุทั้งหลายมา กระผมปรารถนา 
 การมาของภิกษุทั้งหลาย. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมเมื่อเธอมไิดสงทูตมา ก็พึงไปดวยสัตตาหกรณียะได 
 จะตองกลาวไปไยเม่ือเธอสงทูตมา พึงไปดวยต้ังใจวา จักทําการขวนขวายใหมานัต จักชวยสวด 
 หรือจักเปนคณะปูรกะ แตตองกลับใน ๗ วัน. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในศาสนาน้ีเปนผูควรอัพภาน.  ถาเธอจะพึงสงทูตไปใน 



 สํานักภิกษุทั้งหลายวา กระผมเองเปนผูควรอัพภาน  ขออาราธนาภิกษุทั้งหลายมา กระผมปรารถนา 
 การมาของภิกษุทั้งหลาย. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมเมื่อเธอมไิดสงทูตมา ก็พึงไปดวยสัตตาหกรณียะได 
 จะตองกลาวไปไยเม่ือเธอสงทูตมา พึงไปดวยต้ังใจวา จักทําการขวนขวายใหอัพภาน จักชวยสวด 
 หรือจักเปนคณะปูรกะ แตตองกลับใน ๗ วัน. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง สงฆเปนผูใครเพ่ือทํากรรม  คือ ตัชชนียกรรม นยิสกรรม 
 ปพพาชนียกรรม  ปฏิสารณียกรรม  หรืออุกเขปนียกรรม แกภิกษุในศาสนาน้ี.  ถาเธอจะพึง 
 สงทูตไปในสํานักภิกษุทั้งหลายวา สงฆเปนผูใครเพ่ือทํากรรมแกกระผม ขออาราธนาภิกษุทั้งหลาย 
 มา กระผมปรารถนาการมาของภิกษุทั้งหลาย.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมเมือ่เธอมิไดสงทูตมา 
 ก็พึงไปดวยสัตตาหกรณียะได จะตองกลาวไปไยเมือ่เธอสงทตูมา  พึงไปดวยต้ังใจวา ดวยวิธี 
 อยางไรหนอ สงฆจึงจะไมทํากรรม หรือพึงนอมไปเพ่ือกรรมสถานเบา แตตองกลับใน ๗ วัน. 
 อนึ่ง ภิกษุนั้นไดถูกสงฆทํากรรม คือ ตัชชนียกรรม นิยสกรรม ปพพาชนียกรรม ปฏิสารณียกรรม 
 หรืออุกเขปนียกรรมแลว.  ถาเธอจะพึงสงทูตไปในสํานักภิกษุทั้งหลายวา สงฆไดทํากรรมแก 
 กระผมแลว ขออาราธนาภิกษุทั้งหลายมา กระผมปรารถนาการมาของภิกษุทั้งหลาย. ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 แมเมื่อเธอมิไดสงทูตมา ก็พึงไปดวยสัตตาหกรณียะได  จะตองกลาวไปไยเมื่อเธอสงทูตมา 
 พึงไปดวยต้ังใจวา  ดวยวิธีอยางไรหนอ ภิกษุนั้นพึงประพฤติชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตัวได 
 สงฆจะไดระงบักรรมนั้นเสีย แตตองกลับใน ๗ วัน. 
                    สัตตาหกรณียะเนื่องดวยภิกษุณี 
      ๒. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุณีในศาสนาน้ีอาพาธ. ถาเธอจะพึงสงทูตไปในสํานักภิกษุ 
 ทั้งหลายวา ดิฉนัเองอาพาธ ขออาราธนาพระคุณเจาทั้งหลายมา ดิฉันปรารถนาการมาของพระคุณเจา. 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมเมือ่เธอมิไดสงทูตมา พึงไปดวยสัตตาหกรณียะได จะตองกลาวไปไย 
 เมื่อเธอสงทูตมา  พึงไปดวยต้ังใจวา จักแสวงหาคิลานภัต คิลานุปฐากภัต  คิลานเภสัช 
 จักถามอาการ หรือจักพยาบาล แตตองกลับใน ๗ วัน. 
     ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ความกระสันบังเกดิแกภิกษุณีในศาสนาน้ี.  ถาเธอจะพึงสงทูต 
 ไปในสํานักภิกษุทั้งหลายวา ความกระสันบังเกิดแกดฉิันแลว ขออาราธนาพระคุณเจาทั้งหลายมา 
 ดิฉันปรารถนาการมาของพระคุณเจา. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมเมื่อเธอมิไดสงทตูมา ก็พึงไปดวย 
 สัตตาหกรณียะได จะตองกลาวไปไยเมื่อเธอสงทูตมา  พึงไปดวยต้ังใจวา จักระงับความกระสัน 
 หรือจักวานภิกษุอื่นใหชวยระงับ หรือจักทําธรรมกถา แกภิกษุณีนั้น แตตองกลับใน ๗ วัน. 
     ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ความรําคาญบังเกิดแกภิกษุณีในศาสนาน้ี.  ถาเธอจะพึงสงทูต 
 ไปในสํานักภิกษุทั้งหลายวา ความรําคาญบังเกิดแกดฉิันแลว ขออาราธนาพระคุณเจาทั้งหลายมา 
 ดิฉันปรารถนาการมาของพระคุณเจา. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมเมื่อเธอมิไดสงทตูมา ก็พึงไปดวย 
 สัตตาหกรณียะได จะตองกลาวไปไยเมื่อเธอสงทูตมา  พึงไปดวยต้ังใจวา จักบรรเทาความรําคาญ 
 หรือจักวานภิกษุอื่นใหชวยบรรเทา หรือจักทําธรรมกถาแกภิกษุณีนั้น แตตองกลับใน ๗ วัน. 
     ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ความเห็นผิดบังเกดิแกภิกษุณีในศาสนาน้ี.  ถาเธอจะพึงสงทูต 



 ไปในสํานักภิกษุทั้งหลายวา ความเห็นผิดบังเกิดแกดฉิัน ขออาราธนาพระคุณเจาทั้งหลายมา 
 ดิฉันปรารถนาการมาของพระคุณเจา. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมเมื่อเธอมิไดสงทตูมา ก็พึงไปดวย 
 สัตตาหกรณียะได จะตองกลาวไปไยเมื่อเธอสงทูตมา  พึงไปดวยต้ังใจวา จักเปลื้องความเห็นผิด 
 จักวานภิกษุอื่นใหชวยเปลื้อง หรือจักทําธรรมกถาแกภิกษุนั้น แตตองกลับใน ๗ วัน. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุณีในศาสนาน้ีเปนผูตองครุกาบัติ  ควรมานัต.  ถาเธอ 
 จะพึงสงทูตไปในสํานักภิกษุทั้งหลายวา ดิฉันเองตองครุกาบัติ ควรมานัต  ขออาราธนาพระคุณเจา 
 ทั้งหลายมา ดฉิันปรารถนาการมาของพระคุณเจา. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมเมื่อเธอมิไดสงทตูมา 
 ก็พึงไปดวยสัตตาหกรณียะได จะตองกลาวไปไยเมือ่เธอสงทตูมา พึงไปดวยต้ังใจวา จักทําการ 
 ขวนขวายใหมานัต  แตตองกลับใน ๗ วัน. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุณีในศาสนาน้ีเปนผูควรชักเขาหาอาบัติเดิม. ถาเธอจะพึง 
 สงทูตไปในสํานักภิกษุทั้งหลายวา ดิฉันเองเปนผูควรชักเขาหาอาบัติเดิม  ขออาราธนาพระคุณเจา 
 ทั้งหลายมา ดฉิันปรารถนาการมาของพระคุณเจา. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมเมื่อเธอมิไดสงทตูมา 
 ก็พึงไปดวยสัตตาหกรณียะได จะตองกลาวไปไยเมือ่เธอสงทตูมา พึงไปดวยต้ังใจวา จักทําการ 
 ขวนขวายชักเขาหาอาบัติเดิม  แตตองกลับใน ๗ วัน. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุณีในศาสนาน้ีเปนผูควรอัพภาน. ถาเธอจะพึงสงทูตไปใน 
 สํานักภิกษุทั้งหลายวา ดิฉันเองเปนผูควรอพัภาน  ขออาราธนาพระคุณเจาทั้งหลายมา ดิฉัน 
 ปรารถนาการมาของพระคุณเจา. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมเมื่อเธอมิไดสงทูตมาก็พึงไปดวยสตัตาห- 
 *กรณียะได จะตองกลาวไปไยเม่ือเธอสงทูตมา พึงไปดวยต้ังใจวา จักทําการขวนขวายใหอพัภาน 
 แตตองกลับใน ๗ วัน. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง สงฆเปนผูใครเพ่ือทํากรรม  คือ ตัชชนียกรรม นยิสกรรม 
 ปพพาชนียกรรม  ปฏิสารณียกรรม  หรืออุกเขปนียกรรม แกภิกษุณีในศาสนาน้ี.  ถาเธอจะพึงสง 
 ทูตไปในสํานักภิกษุทั้งหลายวา สงฆเปนผูใครเพ่ือทํากรรมแกดิฉัน ขออาราธนาพระคุณเจา 
 ทั้งหลายมา ดฉิันปรารถนาการมาของพระคุณเจา.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมเมื่อเธอมิไดสงทตูมา 
 ก็พึงไปดวยสัตตาหกรณียะได จะตองกลาวไปไยเมือ่เธอสงทตูมา  พึงไปดวยต้ังใจวา ดวยวิธีอยาง 
 ไรหนอ สงฆจึงจะไมทํากรรม หรือพึงนอมไปเพ่ือกรรมสถานเบา แตตองกลับใน ๗ วัน. อนึ่ง 
 ภิกษุณีนั้นไดถูกสงฆทํากรรม คือ ตัชชนียกรรม นิยสกรรม ปพพาชนียกรรม ปฏิสารณียกรรม  หรือ 
 อุกเขปนียกรรมแลว.  ถาเธอจะพึงสงทูตไปในสํานักภิกษุทั้งหลายวา สงฆไดทํากรรมแกดฉิันแลว 
 ขออาราธนาพระคุณเจาทั้งหลายมา ดฉิันปรารถนาการมาของพระคุณเจา. ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 แมเมื่อเธอมิไดสงทูตมา ก็พึงไปดวยสัตตาหกรณียะได  จะตองกลาวไปไยเมื่อเธอสงทูตมา 
 พึงไปดวยต้ังใจวา  ดวยวิธีอยางไรหนอ ภิกษุณีนั้นพึงประพฤติชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติ 
 แกตัวได สงฆจะไดระงับกรรมนั้นเสีย แตตองกลับใน ๗ วัน. 
                   สัตตาหกรณียะเนือ่งดวยสิกขมานา 
      ๓. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สิกขมานาในศาสนาน้ีอาพาธ. ถาเธอจะพึงสงทตูไปในสํานัก 



 ภิกษุทั้งหลายวา ดิฉันเองอาพาธ ขออาราธนาพระคุณเจาทั้งหลายมา ดิฉันปรารถนาการมาของ 
 พระคุณเจา. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมเมื่อเธอมิไดสงทูตมา  ก็พึงไปดวยสัตตาหกรณียะได จะตอง 
 กลาวไปไยเม่ือเธอสงทูตมา  พึงไปดวยต้ังใจวา จักแสวงหาคิลานภัต คิลานุปฐากภัต 
 คิลานเภสัช  จักถามอาการ หรือจักพยาบาล แตตองกลับใน ๗ วัน. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ความกระสันบังเกดิแกสิกขมานาในศาสนาน้ี .... 
      .... ความรําคาญบังเกิด .... 
      .... ความเห็นผิดบังเกิด .... 
      .... สิกขาของสิกขมานาในศาสนาน้ีกําเริบ. ถาเธอจะพึงสงทูตไปในสํานักภิกษุทั้งหลายวา 
 สิกขาของดฉิันกําเริบแลว  ขออาราธนาพระคุณเจาทั้งหลายมา  ดิฉันปรารถนาการมาของ 
 พระคุณเจา.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  แมเมื่อเธอมไิดสงทูตมา ก็พึงไปดวยสัตตาหกรณียะได 
 จะตองกลาวไปไยเม่ือเธอสงทูตมา  พึงไปดวยต้ังใจวา จักทําการขวนขวายใหสมาทานสิกขา 
 แตตองกลับใน ๗ วัน. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง สิกขมานาในศาสนาน้ีเปนผูใครจะอุปสมบท.  ถาเธอจะพึง 
 สงทูตไปในสํานักภิกษุทั้งหลายวา ดิฉันเองใครจะอุปสมบท ขออาราธนาพระคุณเจาทั้งหลายมา 
 ดิฉันปรารถนาการมาของพระคุณเจา.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  แมเมื่อเธอมไิดสงทูตมา ก็พึงไปดวย 
 สัตตาหกรณียะได  จะตองกลาวไปไยเมื่อเธอสงทูตมา  พึงไปดวยต้ังใจวา จักทําการขวนขวาย 
 ใหอุปสมบท  จักชวยสวดหรือจักเปนคณะปูรกะ แตตองกลับใน ๗ วัน. 
                   สัตตาหกรณียะเนือ่งดวยสามเณร 
      ๔. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สามเณรในศาสนานี้อาพาธ. ถาเธอจะพึงสงทูตไปใน 
 สํานักภิกษุทั้งหลายวา กระผมเองอาพาธ ขออาราธนาภิกษุทั้งหลายมา กระผมปรารถนาการมา 
 ของภิกษุทั้งหลาย.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมเมือ่เธอมไิดสงทูตมา  ก็พึงไปดวยสัตตาหกรณียะได 
 จะตองกลาวไปไยเม่ือเธอสงทูตมา  พึงไปดวยต้ังใจวา จักแสวงหาคิลานภัต คิลานุปฐากภัต 
 คิลานเภสัช จักถามอาการ หรือจักพยาบาล แตตองกลับใน ๗ วัน. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ความกระสันบังเกดิแกสามเณรในศาสนาน้ี .... 
      .... ความรําคาญบังเกิด .... 
      .... ความเห็นผิดบังเกิด .... 
      สามเณรเปนผูใครจะถามป. ถาเธอจะพึงสงทูตไปในสํานักภิกษุทั้งหลายวา กระผมเอง 
 ใครจะถามป ขออาราธนาภิกษุทั้งหลายมา  กระผมปรารถนาการมาของภิกษุทั้งหลาย  ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย 
 แมเมื่อเธอมิไดสงทูตมา ก็พึงไปดวยสัตตาหกรณียะได จะตองกลาวไปไยเม่ือเธอสงทูตมา  พึง 
 ไปดวยต้ังใจวา จักถาม หรือจักบอก แตตองกลับใน ๗ วัน. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง สามเณรในศาสนานี้เปนผูใครจะอปุสมบท.  ถาเธอจะพึงสงทูต 
 ไปในสํานักภิกษุทั้งหลายวา กระผมเองใครจะอุปสมบท ขออาราธนาพระคุณเจาทั้งหลายมา กระผม 



 ปรารถนาการมาของภิกษุทั้งหลาย.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  แมเมื่อเธอมิไดสงทตูมา ก็พึงไปดวย 
 สัตตาหกรณียะได  จะตองกลาวไปไยเมื่อเธอสงทูตมา  พึงไปดวยต้ังใจวา จักทําการขวนขวาย 
 ใหอุปสมบท  จักชวยสวด หรือจักเปนคณะปูรกะ แตตองกลับใน ๗ วัน. 
                   สัตตาหกรณียะเนือ่งดวยสามเณรี 
      ๕. ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็สามเณรีในศาสนาน้ีอาพาธ.  ถาเธอจะพึงสงทูตไปในสํานัก 
 ภิกษุทั้งหลายวา ดิฉันเองอาพาธ ขออาราธนาพระคุณเจาทั้งหลายมา ดิฉันปรารถนาการมาของ 
 พระคุณเจา. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมเมื่อเธอมิไดสงทูตมา  ก็พึงไปดวยสัตตาหกรณียะได จะตอง 
 กลาวไปไยเม่ือเธอสงทูตมา  พึงไปดวยต้ังใจวา จักแสวงหาคิลานภัต คิลานุปฐากภัต  คิลาน 
 เภสัช  จักถามอาการ หรือจักพยาบาล แตตองกลับใน ๗ วัน. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ความกระสันบังเกดิแกสามเณรีในศาสนาน้ี .... 
      .... ความรําคาญบังเกิด .... 
      .... ความเห็นผิดบังเกิด .... 
      .... สามเณรีเปนผูใครจะถามป .... 
      สามเณรีเปนผูใครจะสมาทานสิกขา.   ถาเธอจะพึงสงทตูไปในสํานักภิกษุทั้งหลายวา ดิฉัน 
 เองใครจะสมาทานสิกขา  ขออาราธนาพระคุณเจาทั้งหลายมา  ดิฉันปรารถนาการมาของพระ- 
 *คุณเจา.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  แมเมื่อเธอมไิดสงทูตมา ก็พึงไปดวยสัตตาหกรณียะได จะตอง 
 กลาวไปไยเม่ือเธอสงทูตมา  พึงไปดวยต้ังใจวา จักทําการขวนขวายใหสมาทานสิกขา แตตอง 
 กลับใน ๗ วัน. 
      [๒๑๒] ก็โดยสมัยนั้นแล มารดาของภิกษุรูปหนึ่งไดปวยไข.  นางสงทูตไปในสํานัก 
 ภิกษุผูเปนบุตรวา ดิฉันเองปวยไข ดิฉันปรารถนาการมาของบุตร จึงภิกษุนั้นไดดําริวา พระผูม ี
 พระภาคทรงบัญญัติไววา เมื่อบุคคล ๗ จําพวกสงทูตมา ไปดวยสัตตาหกรณียะได แตเมือ่เขา 
 ไมสงทูตมา จะไปไมได สําหรับสหธรรมิก ๕ แมมิไดสงทตูมาก็ไปดวยสตัตาหกรณียะได จะ 
 ตองกลาวไปไยเมื่อเขาสงทูตมา ก็นี่มารดาของเรากําลังปวยไข และทานกม็ใิชอุบาสิกา  เราจะ 
 พึงปฏิบัติอยางไรหนอ. ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.  พระผูมีพระภาคตรัส 
 อนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เมื่อบุคคล ๗ จําพวก แมมิไดสงทูตมา  เรา 
 อนุญาตใหไปดวยสัตตาหกรณียะได จะตองกลาวไปไยเม่ือเขาสงทูตมา  บุคคล ๗ จําพวก  คือ 
 ภิกษุ ภิกษุณี สิกขมานา สามเณร สามเณรี มารดาและบิดา ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เมื่อบุคคล ๗ 
 จําพวกน้ี  แมมิไดสงทูตมา เราอนุญาตใหไปดวยสัตตาหกรณียะได จะตองกลาวไปไยเม่ือเขา 
 สงทูตมา แตตองกลับใน ๗ วัน. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็มารดาของภิกษุในศาสนาน้ีปวยไข. ถาเขาจะพึงสงทูตไปในสํานักภิกษุ 
 ผูเปนบุตรวา ดิฉันเองปวยไข ขอบุตรของดิฉนัจงมา ดิฉันปรารถนาการมาของบุตร.  ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย แมเมือ่นางมิไดสงทตูมา ก็พึงไปดวยสัตตาหกรณียะได จะตองกลาวไปไย เมือ่นาง 
 สงทูตมา  พึงไปดวยต้ังใจวา จักแสวงหาคิลานภัต  คิลานุปฐากภัต คิลานเภสัช จักถามอาการ 



 หรือจักพยาบาล แตตองกลับใน ๗ วัน. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง บิดาของภิกษุในศาสนาน้ีปวยไข. ถาเขาจะพึงสงทูตไปในสํานัก 
 ภิกษุผูเปนบุตรวา   ฉันเองปวยไข ขอบุตรของฉันจงมา ฉันปรารถนาการมาของบุตร.  ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย แมเมือ่เขามิไดสงทูตมา ก็พึงไปดวยสัตตาหกรณียะได จะตองกลาวไปไย เมือ่เขา 
 สงทูตมา พึงไปดวยต้ังใจวา จักแสวงหาคิลานภัต คิลานุปฐากภัต คิลานเภสัช จักถามอาการ 
 หรือจักพยาบาล แตตองกลับใน ๗ วัน. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง พ่ีชายนองชายของภิกษุในศาสนานี้ปวยไข.  ถาเขาจะพึงสงทูต 
 ไปในสํานักภิกษุผูพ่ีชายนองชายวา กระผมเองปวยไข ขอพ่ีชายนองชายของกระผมจงมา กระผม 
 ปรารถนาการมาของพ่ีชายนองชาย.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เมื่อเขาสงทูตมา ก็พึงไปดวยสัตตาหกรณียะ 
 ได แตเมื่อเขาไมสงทูตมา ก็ไมพึงไป แตตองกลับใน ๗ วัน. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง พ่ีหญิงนองหญิงของภิกษุในศาสนาน้ีปวยไข. ถาเขาจะพึงสง 
 ทูตไปในสํานักภิกษุวา ดิฉันเองปวยไข  ขอพ่ีชายนองชายของดิฉันจงมา ดฉินัปรารถนาการมา 
 ของพ่ีชายนองชาย.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อเขาสงทูตมา ก็พึงไปดวยสัตตาหกรณียะได แตเมื่อ 
 เขาไมสงทูตมา ก็ไมพึงไป แตตองกลับใน ๗ วัน. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ญาติของภิกษุในศาสนาน้ีปวยไข. ถาเขาจะพึงสงทูตไปสํานัก 
 ภิกษุวา กระผมเองปวยไข ขอพระคุณเจาจงมา กระผมปรารถนาการมาของพระคุณเจา. ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย เมื่อเขาสงทูตมา  ก็พึงไปดวยสัตตาหกรณียะได แตเมื่อเขาไมสงทูตมา ก็ไมพึงไป 
 แตตองกลับใน ๗ วัน. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง บุรุษผูภักดีตอภิกษุในศาสนาน้ีปวยไข.  ถาเขาจะพึงสงทูตไปใน 
 สํานักภิกษุวา กระผมเองปวยไข ขออาราธนาภิกษุทั้งหลายมา กระผมปรารถนาการมาของภิกษุ 
 ทั้งหลาย. ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เมื่อเขาสงทูตมาก็พึงไปดวยสัตตาหกรณียะได แตเมื่อเขาไมสง 
 ทูตมา ก็ไมพึงไป แตตองกลับใน ๗ วัน. 
               ทรงอนุญาตสัตตาหกรณียะเพราะกิจของสงฆ 
      [๒๑๓] ก็โดยสมัยนั้นแล มหาวิหารของสงฆชํารุดลง อุบาสกคนหนึ่งไดใหตัดเคร่ือง 
 ทัพพสัมภาระไวในปา. เขาสงทูตไปในสํานักภิกษุทั้งหลายวา ถาพระคุณเจาทั้งหลาย จะพึงขน 
 เคร่ืองทัพพสัมภาระน้ันไปได  กระผมขอถวายเครื่องทัพพสัมภาระน้ัน.  ภิกษุทั้งหลายกราบทูล 
 เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.  พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา  ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 เราอนุญาตใหไปไดเพราะกรณยีะของสงฆ แตตองกลับใน ๗ วัน. 
                  เร่ืองทรงอนุญาตสัตตาหกรณียะ จบ. 
                     วัสสาวาสภาณวารที่ ๑ จบ 
                       ---------------- 
                     อันตรายของภิกษุผูจําพรรษา 
                    ถูกสัตวรายเบียดเบียนเปนตน 



      [๒๑๔] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายจําพรรษาในอาวาสแหงหนึ่งในโกศลชนบท ถูก 
 เหลาสัตวรายเบียดเบียน  มันจับเอาไปไดบาง หนีมันรอดมาไดบาง. ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเร่ือง 
 นั้นแดพระผูมพีระภาค. พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุทั้งหลาย วาดังนี้:- 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุทั้งหลายในศาสนานี้จําพรรษาแลวถูกสัตวรายเบียดเบียน มัน 
 จับเอาไปไดบาง หนีมันรอดมาไดบาง.  พวกเธอพึงหลีกไปดวยความสําคัญวา นั่นแลอันตราย 
 ไมตองอาบัติ แตพรรษาขาด. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุทั้งหลายในศาสนานี้จําพรรษาแลว ถูกงูเบียดเบียน มัน 
 ขบกัดเอาบาง หนีมันรอดมาไดบาง.  พวกเธอพึงหลีกไปดวยสําคัญวา นั่นแลอันตราย ไมตอง 
 อาบัติ แตพรรษาขาด. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุทั้งหลายในศาสนานี้จําพรรษาแลว พวกโจรเบียดเบียน มัน 
 ปลนบาง รุมตีบาง. พวกเธอพึงหลีกไปดวยสาํคัญวา นั่นแลอันตราย ไมตองอาบัติ แตพรรษาขาด. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุทั้งหลายในศาสนานี้จําพรรษาแลว ถูกพวกปศาจรบกวน 
 มันเขาสิงบาง พาเอาไปบาง. พวกเธอพึงหลีกไปดวยสําคัญวา  นั่นแลอันตราย ไมตองอาบัติ 
 แตพรรษาขาด. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง เมือ่ภิกษุทั้งหลายในศาสนานี้จําพรรษาแลว หมูบานประสบ 
 อัคคีภัย. ภิกษุทั้งหลายลําบากดวยบิณฑบาต. พวกเธอพึงหลีกไปดวยสําคัญวา นั่นแลอันตราย 
 ไมตองอาบัติ แตพรรษาขาด. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง เมือ่ภิกษุทั้งหลายในศาสนานี้จําพรรษาแลว เสนาสนะถูกไฟไหม. 
 ภิกษุทั้งหลายเดือดรอนดวยเสนาสนะ.  พวกเธอพึงหลีกไปดวยสําคัญวา นั่นแลอันตราย ไม 
 ตองอาบัติ แตพรรษาขาด. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง เมือ่ภิกษุทั้งหลายในศาสนานี้จําพรรษาแลว หมูบานประสบ 
 อุทกภัย. ภิกษุทั้งหลายลําบากดวยบิณฑบาต. พวกเธอพึงหลีกไปดวยสําคัญวา นั่นแลอันตราย 
 ไมตองอาบัติ แตพรรษาขาด. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง เมือ่ภิกษุทั้งหลายในศาสนานี้จําพรรษาแลว เสนาสนะถูก 
 น้ําทวม. ภิกษุทั้งหลายเดือดรอนดวยเสนาสนะ. พวกเธอพึงหลีกไปดวยสาํคัญวา นั่นแลอันตราย 
 ไมตองอาบัติ แตพรรษาขาด. 
      [๒๑๕] ก็โดยสมัยนั้นแล  เมื่อภิกษุทั้งหลายจําพรรษาในอาวาสแหงหนึ่ง ชาวบาน 
 อพยพไปเพราะพวกโจรภัย.  ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.  พระผูมีพระภาค 
 รับส่ังวา  ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหไปตามชาวบาน.  ชาวบานแยกกันเปนสองพวก. 
 ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.  พระผูมีพระภาครับส่ังวา  ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 เราอนุญาตใหไปตามชาวบานที่มากกวา.  ชาวบานที่มากกวาเปนผูไมมีศรัทธา  ไมเลื่อมใส. 
 ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระพุทธเจา.  พระผูมีพระภาครับส่ังวา  ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 เราอนุญาตใหไปตามชาวบานที่มีศรัทธาเลื่อมใส. 



      [๒๑๖] ก็โดยสมัยนั้นแล  ภิกษุทั้งหลายจําพรรษาในอาวาสแหงหนึ่งในโกศลชนบท 
 ไมไดโภชนาหารอันเศราหมองหรือประณีต บริบูรณตามตองการ  จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมี 
 พระภาค.  พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุทั้งหลาย วาดังนี้:- 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็ภิกษุทั้งหลายในศาสนานี้จําพรรษาแลว  ไมไดโภชนาหารอัน 
 เศราหมองหรือประณีต บริบูรณตามตองการ. พวกเธอพึงหลีกไปดวยสําคัญวา นั่นแลอันตราย 
 ไมตองอาบัติ แตพรรษาขาด. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุทั้งหลายในศาสนานี้จําพรรษาแลว  ไดโภชนาหารอัน 
 เศราหมองหรือประณีต บริบูรณตามตองการ แตไมไดโภชนาหารอันเปนที่สบาย  พวกเธอ 
 พึงหลีกไปดวยสําคัญวา นั่นแลอันตราย ไมตองอาบัติ แตพรรษาขาด. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุทั้งหลายในศาสนานี้จําพรรษาแลว  ไดโภชนาหารอัน 
 เศราหมองหรือประณีต บริบูรณตามตองการ  และไดโภชนาหารอันเปนที่สบาย  แตไมไดเภสัช 
 อันเปนที่สบาย  พวกเธอพึงหลีกไปดวยสําคญัวา นั่นแลอันตราย  ไมตองอาบัติ แตพรรษาขาด. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุทั้งหลายในศาสนานี้จําพรรษาแลว  ไดโภชนาหารอัน 
 เศราหมองหรือประณีต บริบูรณตามตองการ ไดโภชนาหารอันเปนที่สบาย  ไดเภสัชอันเปนที่สบาย 
 แตไมไดอุปฏฐากที่สมควร  พวกเธอพึงหลีกไปดวยสําคัญวา นั่นแลอันตราย ไมตองอาบัติ 
 แตพรรษาขาด. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในศาสนาน้ีจําพรรษาแลว  สตรีนิมนตวา ขอทานจงมา 
 เถิดเจาขา ดิฉนัจะถวาย เงิน ทอง นา สวน พอโค แมโค ทาส ทาสี แกทาน จะยกลกูสาวให 
 เปนภรรยาของทาน ดิฉันจะยอมเปนภรรยาของทาน หรือมิฉะนั้น จะนําสตรีอื่นมาใหเปน 
 ภรรยาของทาน.  ในเร่ืองนั้น ถาภิกษุจะคิดอยางนี้วา พระผูมีพระภาคตรัสวา จิตเปนธรรมชาติ 
 กลับกลอกเร็วนัก สักหนอยจะเปนอันตรายแกพรหมจรรยของเราก็ได พึงหลีกไปเสยี ไมตอง 
 อาบัติ แตพรรษาขาด. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในศาสนาน้ีจําพรรษาแลว หญิงแพศยานิมนต .... หญิงสาว 
 เทื้อนิมนต .... บัณเฑาะกนิมนต .... พวกญาตินิมนต .... พระราชาทั้งหลายนิมนต .... พวกโจรนิมนต .... 
 พวกนักเลงนิมนตวา ขอทานมาเถิด ขอรับ พวกขาพเจาจักถวาย เงิน ทอง นา สวน พอโค 
 แมโค ทาส ทาสี แกทาน จะยกลูกสาวใหเปนภรรยาทาน หรือจะนําสตรีอื่นมาใหเปนภรรยา 
 ของทาน.  ในเร่ืองนั้น  ถาภิกษุจะคิดอยางนีว้า  พระผูมีพระภาคตรัสวา จิตเปนธรรมชาติ 
 กลับกลอกเร็วนัก สักหนอยจะเปนอันตรายแกพรหมจรรยของเราก็ได พึงหลีกไปเสยี ไมตอง 
 อาบัติ แตพรรษาขาด. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อนึ่ง ภิกษุในศาสนาน้ีจําพรรษาแลว พบทรัพยไมมีเจาของ. 
 ในเร่ืองนั้น ถาภิกษุจะคิดอยางนี้วา พระผูมีพระภาคตรัสวา จิตเปนธรรมชาติกลับกลอกเร็วนัก 
 สักหนอยจะเปนอันตรายแกพรหมจรรยของเราก็ได พึงหลีกไปเสีย ไมตองอาบัติ แตพรรษาขาด. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อนึ่ง ภิกษุในศาสนาน้ีจําพรรษาแลว เห็นภิกษุมากรูปดวยกัน 



 กําลังตะเกียกตะกายเพ่ือทําลายสงฆ. ในเร่ืองนั้น ถาภิกษุจะคิดอยางนี้วา  พระผูมีพระภาคตรัสวา 
 การทําลายสงฆเปนกรรมหนักนัก เมื่อเราอยูพรอมหนา สงฆอยาแตกกันเลย พึงหลีกไปเสีย 
 ไมตองอาบัติ แตพรรษาขาด. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อนึ่ง ภิกษุในศาสนาน้ีจําพรรษาแลว ไดสดับขาววา ภิกษุมากรูป 
 ดวยกัน กําลังตะเกียกตะกายเพ่ือทําลายสงฆ. ในเร่ืองนั้น ถาภิกษุจะคิดอยางนี้วา พระผูมีพระภาค 
 ตรัสวา การทําลายสงฆเปนกรรมหนักนัก เมื่อเรายังอยูพรอมหนา สงฆอยาแตกกันเลย 
 พึงหลีกไปเสีย ไมตองอาบัติ แตพรรษาขาด. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในศาสนาน้ีจําพรรษาแลว ไดสดับขาววา ในอาวาสชื่อโนน 
 ภิกษุมากรูปดวยกัน กําลังตะเกยีกตะกายเพ่ือทาํลายสงฆ.  ในเรื่องนั้น  ถาภิกษุจะคิดอยางนีว้า 
 ภิกษุเหลานั้นลวนเปนมิตรของเรา เราจักวากลาวพวกเธอวา อาวุโสทั้งหลาย พระผูมีพระภาค 
 ตรัสวา การทําลายสงฆเปนกรรมหนักนัก พวกทานอยาพอใจทําลายสงฆเลย ดังนี้ พวกเธอ 
 จักทําตาม จักเชื่อฟงคําของเรา จักเงี่ยโสตลงสดับ พึงหลีกไปเสีย ไมตองอาบัติ แตพรรษา 
 ขาด. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในศาสนาน้ีจําพรรษาแลว ไดสดับขาววา ในอาวาส 
 ชื่อโนน ภิกษุมากรูปดวยกัน กาํลังตะเกียกตะกายเพ่ือทําลายสงฆ.  ในเร่ืองนั้น  ถาภิกษุจะคิด 
 อยางนี้วา ภิกษุเหลานั้นไมใชมติรของเราเลย แตภิกษุที่เปนมิตรของภิกษุเหลานั้น เปนมิตร 
 กับเรา เราจักบอกกับภิกษุเหลานั้น ภิกษุที่เราบอกแลวน้ัน จักวากลาวพวกเธอวา อาวุโส 
 ทั้งหลาย พระผูมีพระภาคตรัสวา การทําลายสงฆเปนกรรมหนักนัก พวกทานอยาพอใจทําลาย 
 สงฆเลย ดังนี้ พวกเธอจักทําตาม จักเชื่อฟงคาํของเรา จักเงีย่โสตลงสดับ พึงหลีกไปเสีย 
 ไมตองอาบัติ แตพรรษาขาด. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในศาสนาน้ีจําพรรษาแลว ไดสดับขาววา ในอาวาสชื่อโนน 
 ภิกษุมากรูปดวยกัน ไดทําลายสงฆแลว.  ในเร่ืองนั้น  ถาภิกษุจะคิดอยางนี้วา ภิกษุเหลานั้น 
 ลวนเปนมิตรของเรา เราจักวากลาวพวกเธอวา อาวุโสทั้งหลาย พระผูมีพระภาคตรัสวา การ 
 ทําลายสงฆเปนกรรมหนักนัก พวกทานอยาพอใจทําลายสงฆเลย ดังนี้ พวกเธอจักทําตาม 
 จักเชื่อฟงคําของเรา จักเงี่ยโสตลงสดับ พึงหลีกไปเสยี ไมตองอาบัติ แตพรรษาขาด. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในศาสนาน้ีจําพรรษาแลว ไดสดับขาววา ในอาวาสชื่อโนน 
 ภิกษุมากรูปดวยกัน ไดทําลายสงฆแลว. ในเร่ืองนั้น ถาภิกษุจะคิดอยางนี้วา ภิกษุเหลานั้นมิใช 
 มิตรของเราเลย แตภิกษุที่เปนมิตรของภิกษุเหลานั้นเปนมิตรกับเรา เราจักบอกภิกษุเหลานั้น 
 ภิกษุที่เราบอกแลวน้ัน จักวากลาวพวกเธอวา อาวุโสทั้งหลาย พระผูมีพระภาคตรัสวา การทําลาย 
 สงฆเปนกรรมหนักนัก พวกทานอยาพอใจทําลายสงฆเลย ดงันี้ พวกเธอจักทําตาม จักเชื่อฟง 
 คําของเรา จักเงี่ยโสตลงสดับ พึงหลีกไปเสีย ไมตองอาบัติ แตพรรษาขาด. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในศาสนาน้ีจําพรรษาแลว ไดสดับขาววา ในอาวาสชื่อโนน 
 ภิกษุณีมากรูปดวยกัน กําลังตะเกยีตะกายเพ่ือทําลายสงฆ. ในเร่ืองนั้น ถาภิกษุจะคิดอยางนี้วา 



 ภิกษุณีเหลานั้นลวนเปนมิตรของเรา เราจักวากลาวพวกเธอวา ดูกรนองหญิงทั้งหลาย พระผูม ี
 พระภาคตรัสวา การทําลายสงฆเปนกรรมหนักนัก พวกนองหญิงอยาพอใจทําลายสงฆเลย ดังนี้ 
 พวกเธอจักทําตาม จักเชื่อฟงคําของเรา จักเงีย่โสตลงสดับ พึงหลีกไปเสีย ไมตองอาบัติ 
 แตพรรษาขาด. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในศาสนาน้ีจําพรรษาแลว ไดสดับขาววา ในอาวาสชื่อโนน 
 ภิกษุณีมากรูปดวยกัน กําลังตะเกยีกตะกายเพ่ือทําลายสงฆ.  ในเร่ืองนั้น  ถาภิกษุจะคิดอยางนี้วา 
 ภิกษุณีเหลานั้นมิใชมิตรของเราเลย แตภิกษุณีที่เปนมิตรของภิกษุเหลานั้น เปนมิตรกับเรา 
 เราจักบอกภิกษุณีเหลานั้น ภิกษุณีที่เราบอกแลวน้ัน จักวากลาวพวกเธอวา ดูกรนองหญิงทั้งหลาย 
 พระผูมีพระภาคตรัสวา การทําลายสงฆเปนกรรมหนักนัก พวกนองหญิงอยาพอใจทําลายสงฆเลย 
 ดังนี้ พวกเธอจกัทําตาม จักเชือ่ฟงคําของเรา จักเงี่ยโสตลงสดับ พึงหลีกไปเสีย ไมตองอาบัติ 
 แตพรรษาขาด. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในศาสนาน้ีจําพรรษาแลว ไดสดับขาววา ในอาวาสชื่อโนน 
 ภิกษุณีมากรูปดวยกันไดทําลายสงฆแลว.  ในเรื่องนั้น  ถาภิกษุจะคิดอยางนีว้า ภิกษุณีเหลานั้น 
 ลวนเปนมิตรของเรา เราจักวากลาวพวกเธอวา ดูกรนองหญิงทั้งหลาย พระผูมีพระภาคตรัสวา 
 การทําลายสงฆเปนกรรมหนักนัก พวกนองอยาพอใจทําลายสงฆเลย ดังนี้ พวกเธอจักทําตาม 
 จักเชื่อฟงคําของเรา จักเงี่ยโสตลงสดับ พึงหลีกไปเสยี ไมตองอาบัติ แตพรรษาขาด. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในศาสนาน้ีจําพรรษาแลว ไดสดับขาววา ในอาวาสชื่อโนน 
 ภิกษุณีมากรูปดวยกัน ไดทําลายสงฆแลว.  ในเร่ืองนั้น  ถาภิกษุจะคิดอยางนี้วา ภิกษุณีเหลานั้น 
 ไมใชมิตรของเราเลย แตภิกษุณีที่เปนมิตรของภิกษุณีเหลานั้น เปนมิตรกับเรา เราจักบอกภิกษุณี 
 เหลานั้น ภิกษุณีที่เราบอกแลวน้ัน จักวากลาวพวกเธอวา ดกูรนองหญิงทั้งหลาย พระผูมีพระภาค 
 ตรัสวา การทําลายสงฆเปนกรรมหนักนัก พวกนองหญิงอยาพอใจทําลายสงฆเลย ดังนี ้
 พวกเธอจักทําตาม จักเชื่อฟงคําของเรา จักเงีย่โสตลงสดับ พึงหลีกไปเสีย ไมตองอาบัติ 
 แตพรรษาขาด 
                   อันตรายของภิกษุผูจําพรรษา จบ. 
                     จําพรรษาในสถานที่ตางๆ 
      [๒๑๗] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งใครจําพรรษาในหมูโคตาง. ภิกษุทั้งหลาย 
 กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมพีระภาค. พระผูมีพระภาค รับส่ังวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให 
 จําพรรษาในหมูโคตางได.  หมูโคตางยายไป. ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. 
 พระผูมีพระภาค รับส่ังวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหเดินทางไปกับหมูโคตางได. 
      สมัยตอมา ภิกษุรูปหนึ่งเมื่อจวนถึงวันเขาพรรษา ใครจะเดินทางไปกับพวกเกวียน. 
 ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาค รับส่ังวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 เราอนุญาตใหจําพรรษาในหมูพวกเกวียนได. 
      สมัยตอมา ภิกษุรูปหนึ่ง เมื่อจวนถึงวันเขาพรรษา ใครจะเดินทางไปกับเรือ ภิกษุทั้งหลาย 



 กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมพีระภาค. พระผูมีพระภาค รับส่ังวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให 
 จําพรรษาในเรือได. 
                    จําพรรษาในสถานท่ีไมสมควร 
      [๒๑๘] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งจําพรรษาในโพรงไม. คนทั้งหลายพากันเพงโทษ 
 ติเตียน โพนทะนาวา เหมือนพวกปศาจ. ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. 
 พระผูมีพระภาค  ตรัสหามวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงจําพรรษาในโพรงไม รูปใดจํา 
 ตองอาบัติทุกกฏ. 
      สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายจําพรรษาบนคาคบไม.  คนทั้งหลายพากันเพงโทษ  ติเตียน 
 โพนทะนาวา เหมือนพรานเน้ือ. ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมพีระภาค. พระผูมีพระภาค 
 ตรัสหามวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงจําพรรษาบนคาคบไม รูปใดจํา ตองอาบัติทุกกฏ. 
      [๒๑๙] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายจําพรรษาในที่แจง. เมื่อฝนตกกพ็ากันวิ่งเขาไป 
 สูโพรงไมบาง สูชายคาบาง. ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค 
 ตรัสหามวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงจําพรรษาในที่แจง รูปใดจํา ตองอาบัติทุกกฏ. 
      สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายหาเสนาสนะไมได จําพรรษา เดือดรอนดวยความหนาวบาง 
 ดวยความรอนบาง  จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาค ตรัสหามวา 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมมีเสนาสนะไมพึงจําพรรษา รูปใดจํา ตองอาบัติทุกกฏ. 
      สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายจําพรรษาในกระทอมผี. คนทั้งหลายพากันเพงโทษ ติเตียน 
 โพนทะนาวา  เหมือนพวกสัปเหรอ.  ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเร่ืองน้ันแดพระผูมีพระภาค. 
 พระผูมีพระภาค  ตรัสหามวา  ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงจําพรรษาในกระทอมผี รูปใดจํา 
 ตองอาบัติทุกกฏ. 
      สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายจําพรรษาในรม. คนทั้งหลายพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา 
 เหมือนพวกคนเลี้ยงวัว.  ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาค 
 ตรัสหามวา  ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงจําพรรษาในรม รูปใดจํา ตองอาบัติทุกกฏ. 
      สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายจําพรรษาในตุม. คนทั้งหลายพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา 
 เหมือนพวกเดยีรถีย.  ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเร่ืองน้ันแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาค 
 ตรัสหามวา  ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงจําพรรษาในตุม รูปใดจํา ตองอาบัติทุกกฏ. 
                 ต้ังกติกาไมเปนธรรมในระหวางพรรษา 
      [๒๒๐] ก็โดยสมัยนั้นแล พระสงฆในพระนครสาวัตถีไดต้ังกติกาไววา ในระหวางพรรษา 
 หามไมใหบรรพชา. 
      หลานชายของนางวิสาขา  มิคารมาตา  ไดเขาไปหาภิกษุทั้งหลายแลวขอบรรพชา. 
 ภิกษุทั้งหลายบอกอยางนี้วา คุณ พระสงฆไดต้ังกติกาไวแลววา ในระหวางพรรษาหามไมใหบรรพชา 
 คุณ จงรออยูจนกวาภิกษุทั้งหลายผูจําพรรษาเสร็จแลว จึงจะบวชให. คร้ันภิกษุเหลานั้นจําพรรษา 
 แลว ไดบอกหลานชายของนางวิสาขา มิคารมาตาวา อาวุโส บัดน้ี ทานจงมาบวชเถิด. 



 เขาจึงเรียนอยางนี้วา ทานขอรับ ถากระผมจกัไดบวชแลวไซร จะพึงยินดียิ่ง แตเดี๋ยวนี้กระผม 
 ยังไมบวชละ 
      นางวิสาขา มิคารมาตาจึงไดเพงโทษ ติเตียน  โพนทะนาวา ไฉนพระคุณเจาทั้งหลาย 
 จึงไดต้ังกติกาไวเชนนี้วา  ในระหวางพรรษาหามไมใหบรรพชา กาลเชนไรเลา จึงไมควร 
 ประพฤติธรรม. 
      ภิกษุทั้งหลายไดยนินางเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู  จงึกราบทูลเร่ืองนั้นแด 
 พระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาค ตรัสหามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงต้ังกติกา 
 เชนนี้วา ในระหวางพรรษา หามไมใหบรรพชา รูปใดต้ัง ตองอาบัติทุกกฏ. 
                     จําพรรษาในอาวาส ๒ แหง 
      [๒๒๑] ก็โดยสมัยนั้นแล ทานพระอุปนนทศากยบุตร ถวายปฏิญาณแกพระเจาปเสนท-ิ 
 *โกศลวา จะจาํพรรษาในวันเขาพรรษาตน. ทานไปสูอาวาสนั้น ในระหวางทาง ไดพบอาวาส ๒ แหง 
 มีจีวรมาก จึงคิดวา ไฉนหนอ เราจะพึงจําพรรษาในอาวาส ๒ แหงนี้   เมื่อเปนเชนนี้ จีวร 
 เปนอันมากก็จกับังเกิดแกเรา ดังนี้ เราจึงจําพรรษาในอาวาส ๒ แหงนั้น.  พระเจาปเสนทิโกศล 
 ทรงเพงโทษ ติเตียน  โพนทะนาวา พระคุณเจาอุปนนทศากยบุตร ใหปฏิญาณแกเราวาจะจําพรรษา 
 ไฉนจึงไดทําใหคลาดเสียเลา พระผูมีพระภาคทรงติเตียนการพูดเท็จ ทรงสรรเสริญกิริยาที่เวน 
 จากการพูดเทจ็  โดยอเนกปริยายมิใชหรือ?  ภิกษุทั้งหลายไดยินทาวเธอทรงเพงโทษ  ติเตียน 
 โพนทะนาอยู. บรรดาที่เปนผูมักนอย ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ทานพระอุปนนท- 
 *ศากยบุตรถวายปฏิญาณแกพระเจาปเสนทโิกศลวา จะจําพรรษา ไฉนจึงไดทําใหคลาดเสียเลา 
 พระผูมีพระภาคทรงติเตียนการพูดเท็จ ทรงสรรเสริญกิริยาที่เวนจากการพูดเท็จ  โดยอเนกปริยาย 
 มิใชหรือ? ดังนี้  จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. 
      ลําดับน้ัน   พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภิกษุสงฆ.  ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น 
 แลวทรงสอบถามทานพระอุปนนทศากยบุตรวา ดูกรอุปนนท ขาววาเธอถวายปฏิญาณแกพระเจา 
 ปเสนทิโกศลวา จะอยูจําพรรษา แลวทําใหคลาดจริงหรือ? 
      ทานอุปนนทศากยบุตรทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา. 
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ  เธอถวายปฏิญาณแกพระเจา 
 ปเสนทิโกศลวาจะจําพรรษา ไฉนจึงไดทําใหคลาดเสียเลา? เราติเตียนการพูดเท็จ  สรรเสริญกิริยา 
 ที่เวนจากการพูดเท็จ โดยอเนกปริยายแลวมิใชหรือ?  การกระทําของเธอน่ัน ไมเปนไปเพ่ือความ 
 เลื่อมใสของชมุชนที่ยังไมเลือ่มใส .... คร้ันแลวทรงทําธรรมีกถา รับส่ังกะภิกษุทั้งหลาย วาดังนี้:- 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในศาสนาน้ีใหปฏิญาณไววา  จะจําพรรษาในวันเขาพรรษาตน. 
 เธอไปสูอาวาสนั้น  พบอาวาส ๒ แหงมีจีวรมาก  ในระหวางทางจึงคิดอยางนีว้า  ไฉนหนอ 
 เราจะพึงจําพรรษาในอาวาส ๒ แหงนี้ เมื่อเปนเชนนี้ จีวรเปนอันมากก็จักบังเกิดแกเรา ดังนี้. 
 เธอจึงจําพรรษาในอาวาส ๒ แหงนั้น.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย วันจําพรรษาตนของภิกษุนั้นไมปรากฏ 
 และเธอตองอาบัติทุกกฏ. เพราะรับคํา 



                        ปฏิญาณจําพรรษาตน 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในศาสนาน้ีใหปฏิญาณไววา จะจําพรรษาในวันเขาพรรษา 
 ตน. เธอไปสูอาวาสนั้น ทําอุโบสถภายนอกวิหาร ถึงวันแรม ๑ ค่ํา จึงเขาวิหาร จัดเสนาสนะ 
 ต้ังน้ําฉัน  น้ําใช กวาดบริเวณ.  เธอไมมีกิจจําเปนหลีกไปเสียในวันนั้นทีเดยีว.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 วันจําพรรษาตนของภิกษุนั้นไมปรากฏ และเธอตองอาบัติทุกกฏ เพราะรับคํา. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อนึ่ง ภิกษุในศาสนาน้ีใหปฏิญาณไววา  จะจําพรรษาในวันเขา 
 พรรษาตน.  เธอไปสูอาวาสนัน้ ทําอุโบสถภายนอกวิหาร ถึงวันแรม ๑ ค่ํา จึงเขาวิหาร จัดหา 
 เสนาสนะ ต้ังน้ําฉัน น้ําใช กวาดบริเวณ. เธอมีกิจจําเปน  หลีกไปเสยีในวันนั้นทีเดยีว. 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย วันจําพรรษาตนของภิกษุนั้นไมปรากฏ และเธอตองอาบัติทุกกฏ เพราะรับคํา. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อนึ่ง ภิกษุในศาสนาน้ีใหปฏิญาณไววา  จะจําพรรษาในวันเขา 
 พรรษาตน.  เธอไปสูอาวาสนัน้ ทําอุโบสถภายนอกวิหาร ถึงวันแรม ๑ ค่ํา  จึงเขาวิหาร 
 จัดหาเสนาสนะ ต้ังน้ําฉัน น้ําใช กวาดบริเวณ.  เธอพักอยู ๒-๓ วัน  ไมมีกิจจําเปน หลีก 
 ไปเสีย.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  วันจําพรรษาตนของภิกษุนั้นไมปรากฏ และเธอตองอาบัติทุกกฏ 
 เพราะรับคํา. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในศาสนาน้ีใหปฏิญาณไววา จะจําพรรษาในวันเขาพรรษา 
 ตน.  เธอไปสูอาวาสน้ัน ทําอุโบสถภายนอกวิหาร ถึงวันแรม ๑ ค่ํา จึงเขาวิหาร จัดเสนาสนะ 
 ต้ังน้ําฉัน น้ําใช กวาดบริเวณ.  เธอพักอยู ๒-๓ วัน มีกิจจําเปน หลีกไปเสีย. ดกูรภิกษุทั้งหลาย 
 วันจําพรรษาตนของภิกษุนั้นไมปรากฏ และเธอตองอาบัติทุกกฏ เพราะรับคํา. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในศาสนาน้ีใหปฏิญาณไววา จะจําพรรษาในวันเขาพรรษา 
 ตน.  เธอไปสูอาวาสน้ัน ทําอุโบสถภายนอกวิหาร ถึงวันแรม ๑ ค่ํา จึงเขาวิหาร จัดเสนาสนะ 
 ต้ังน้ําฉัน น้ําใช กวาดบริเวณ.  เธอพักอยู ๒-๓ วัน แลวหลีกไปดวยสัตตาหกรณียะ. 
 เธออยูภายนอกพน ๗ วัน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย วันจําพรรษาตนของภิกษุนั้นไมปรากฏ  และเธอ 
 ตองอาบัติทุกกฏ เพราะรับคํา. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในศาสนาน้ีใหปฏิญาณไววา  จะจําพรรษาในวันเขาพรรษา 
 ตน.  เธอพักอยู ๒-๓ วัน  แลวหลีกไปดวยสตัตาหกรณียะ.  เธอกลับมาภายใน ๗ วัน. 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย วันจําพรรษาตน ของภิกษุนั้นปรากฏ และเธอไมตองอาบัติ เพราะรับคํา. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อนึ่ง ภิกษุในศาสนาน้ีใหปฏิญาณไววา  จะจําพรรษาในวันเขา 
 พรรษาตน. เธอไปสูอาวาสนัน้ ทําอุโบสถภายนอกวิหาร ถึงวันแรม ๑ ค่ํา จึงเขาวิหารจัดเสนาสนะ 
 ต้ังน้ําฉัน  น้ําใช กวาดบริเวณ.  ยังอีก ๗ วัน  จะถึงวันปวารณา เธอมีกิจจําเปน หลีกไปเสีย. 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุนั้นจะมาสูอาวาสนัน้ก็ตาม ไมมากต็าม. วันจําพรรษาตนของภิกษุนั้นปรากฏ 
 และเธอไมตองอาบัติ เพราะรับคํา. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในศาสนาน้ีใหปฏิญาณไววา   จะจําพรรษาในวันเขาพรรษาตน. 
 เธอไปสูอาวาสนั้น ทําอุโบสถ ถึงวันแรม ๑ ค่ํา  จึงเขาวิหาร จัดเสนาสนะ  ต้ังน้ําฉัน  น้ําใช 



 กวาดบริเวณ.  เธอไมมีกิจจําเปน หลีกไปเสียในวันนั้นทีเดยีว.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย วันจําพรรษา 
 ตนของภิกษุนั้นไมปรากฏ และเธอตองอาบัติทุกกฏ เพราะรับคํา. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อนึ่ง  ภิกษุในศาสนาน้ีใหปฏิญาณไววา  จะจําพรรษาในวันเขาพรรษา 
 ตน  เธอไปสูอาวาสนั้น  ทําอุโบสถถึงวันแรม ๑ ค่ํา  จึงเขาวิหารจัดหาเสนาสนะ  ต้ังน้ําฉัน 
 น้ําใช กวาดบริเวณ.  เธอมีกิจจาํเปน หลีกไปเสยีในวันนั้นทีเดยีว .... 
      .... เธอพักอยู ๒-๓ วัน  ไมมีกิจจําเปนหลกีไปเสีย .... 
      .... เธอพักอยู ๒-๓ วัน  มีกิจจําเปนหลีกไปเสีย .... 
      .... เธอพักอยู ๒-๓ วัน  แลวหลีกไปดวยสตัตาหกรณียะ. เธออยูภายนอกพน ๗ วัน. 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  วันจําพรรษาตนของภิกษุนั้นไมปรากฏ   และเธอตองอาบัติทุกกฏ เพราะรับคํา. 
      เธอพักอยู ๒-๓ วัน  แลวหลีกไปดวยสัตตาหกรณียะ.  เธอกลับมาภายใน ๗ วัน. 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  วันจําพรรษาตนของภิกษุนั้นปรากฏ และเธอไมตองอาบัติ เพราะรับคํา. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อนึ่ง ภิกษุในศาสนาน้ีใหปฏิญาณไววา  จะจําพรรษาในวันเขา 
 พรรษาตน.  เธอไปสูอาวาสนัน้ ทําอุโบสถถึงวันแรม ๑ ค่ํา  จึงเขาสูวิหารจัดเสนาสนะ ต้ังน้ําฉัน 
 น้ําใช กวาดบริเวณ. ยังอีก ๗ วนั จะถึงวันปวารณา เธอมีกิจจาํเปนหลีกไป.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 ภิกษุนั้นจะมาสูอาวาสนั้นก็ตาม ไมมาก็ตาม.  วันจําพรรษาตนของภิกษุนั้นปรากฏ  และเธอไม 
 ตองอาบัติ เพราะรับคํา. 
                       ปฏิญาณจําพรรษาหลัง 
      [๒๒๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็ภิกษุในศาสนานี้ใหปฏิญาณไววา  จะจําพรรษาในวันเขา 
 พรรษาหลัง.  เธอไปสูอาวาสนั้น ทําอุโบสถภายนอกวิหาร  ถึงวันแรม ๑ ค่ํา จึงเขาวิหาร จัด 
 เสนาสนะ ต้ังน้ําฉัน น้ําใช กวาดบริเวณ.   เธอไมมีกิจจําเปน หลีกไปเสียในวันนั้นทีเดยีว. 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  วันจําพรรษาหลังของภิกษุนั้นไมปรากฏ และเธอตองอาบัติทุกกฏ เพราะรับคํา. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อนึ่ง ภิกษุในศาสนาน้ีไดปฏิญาณไววา  จะจําพรรษาในวันเขาพรรษา 
 หลัง.  เธอไปสูอาวาสนั้น ทําอโุบสถภายนอกวิหาร ถึงวันแรม ๑ ค่ํา จึงเขาวิหาร จัดเสนาสนะ 
 ต้ังน้ําฉัน  น้ําใช  กวาดบริเวณ.  เธอมีกิจจําเปน หลีกไปเสียในวันนั้นทีเดยีว .... 
      .... เธอพักอยู ๒-๓ วัน ไมมกีิจจําเปนหลีกไปเสีย .... 
      .... เธอพักอยู ๒-๓ วัน มีกิจจําเปนหลีกไปเสีย .... 
      .... เธอพักอยู ๒-๓ วัน แลวหลีกไปดวยสัตตาหกรณียะ.  เธออยูภายนอกพน ๗ วัน. 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย วันจําพรรษาหลังของภิกษุนั้นไมปรากฏ และเธอตองอาบัติทุกกฏ เพราะรับคํา. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อนึ่ง  ภิกษุในศาสนาน้ีใหปฏิญาณไววา  จะจําพรรษาในวันเขา 
 พรรษาหลัง. เธอไปสูอาวาสนั้น ทําอุโบสถภายนอกวิหาร ถึงวันแรม ๑ ค่ํา จึงเขาวิหาร จัด 
 เสนาสนะ ต้ังน้ําฉัน  น้ําใช  กวาดบริเวณ.  เธอพักอยู ๒-๓ วัน แลวหลีกไปดวยสัตตาหะ- 
 *กรณียะ.  เธอกลับมาภายใน ๗ วัน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  วันจําพรรษาหลังของภิกษุนั้นปรากฏ 
 และเธอไมตองอาบัติ เพราะรับคํา. 



      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในศาสนาน้ีใหปฏิญาณไววา  จะจําพรรษาในวันเขาพรรษา 
 หลัง .... 
      .... ยังอีก ๗ วัน จะครบ ๔ เดือน  อันเปนทีบ่านแหงดอกโกมุท  เธอมกีิจจําเปนหลีก 
 ไปเสีย.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุนั้นจะมาสูอาวาสน้ันก็ตาม ไมมาก็ตาม.  วันจําพรรษาหลังของ 
 ภิกษุนั้นปรากฏ และเธอไมตองอาบัติ เพราะรับคํา. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในศาสนาน้ีใหปฏิญาณไววา จะจําพรรษาในวันเขาพรรษา 
 หลัง.  เธอเขาไปสูอาวาสนั้น  ทําอุโบสถ ถึงวันแรม ๑ ค่ํา จึงเขาวิหาร จัดเสนาสนะ ต้ังน้ําฉัน 
 น้ําใช กวาดบริเวณ. เธอไมมีกจิจําเปน หลีกไปเสียในวันนั้นทีเดียว .... 
      .... เธอมีกิจจําเปน  หลีกไปเสียในวันนั้นทเีดียว .... 
      .... เธอพักอยู  ๒-๓ วัน  ไมมีกิจจําเปนหลกีไปเสีย .... 
      .... เธอพักอยู  ๒-๓ วัน  มีกิจจําเปนหลีกไปเสีย .... 
      .... เธอพักอยู  ๒-๓ วัน  แลวหลีกไปดวยสตัตาหกรณียะ.   เธออยูภายนอกพน ๗ วัน. 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  วันจําพรรษาหลังของเธอไมปรากฏ และเธอตองอาบัติทุกกฏ เพราะรับคํา. 
      .... เธอพักอยู  ๒-๓ วัน  แลวหลีกไปดวยสตัตาหกรณียะ.  เธอกลับมาภายใน ๗ วัน. 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  วันจําพรรษาหลังของภิกษุนั้นปรากฏ  และเธอไมตองอาบัติ เพราะรับคํา. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในศาสนาน้ีใหปฏิญาณไววา  จะจําพรรษาในวันเขาพรรษา 
 หลัง .... 
      .... ยังอีก ๗ วันจะครบ ๔ เดือน  อันเปนทีบ่านแหงดอกโกมุท  เธอมกีิจจําเปนหลีก 
 ไปเสีย.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุนั้นจักมาสูอาวาสน้ันก็ตาม ไมมาก็ตาม.   วันจําพรรษาหลังของ 
 ภิกษุนั้นปรากฏ และเธอไมตองอาบัติ  เพราะรับคํา. 
                    วัสสูปนายิกขันธกะ  ที่ ๓ จบ. 
                      ----------------- 
                        หัวขอประจําขันธกะ 
      [๒๒๓] ๑. เร่ืองจําพรรษา  ๒. เร่ืองจําพรรษาในเวลาไหน  ๓. เร่ืองวันเขาพรรษามี 
 เทาไร  ๔. เร่ืองเที่ยวจาริกในระหวางพรรษา  ๕. เร่ืองไมประสงคจําพรรษา  ๖. เร่ืองแกลงไม 
 จําพรรษา  ๗. เร่ืองทรงเลื่อนกาลฝน  ๘. เร่ืองอุบาสกสรางวิหาร   ๙. เร่ืองภิกษุอาพาธ  ๑๐. เร่ือง 
 มารดา บิดา พ่ีชายนองชาย พ่ีหญิงนองหญิง ญาติและบุรุษผูภักดีตอภิกษุปวยไข  ๑๑. เร่ืองวิหาร 
 ชํารุด  ๑๒. เร่ืองสัตวรายเบียดเบียน  ๑๓. เร่ืองงูเบียดเบียน  ๑๔. เร่ืองพวกโจรเบียดเบียน 
 ๑๕. เร่ืองปศาจรบกวน  ๑๖. เร่ืองหมูบานประสบอัคคีภัย  ๑๗. เร่ืองเสนาสนะถูกไฟไหม 
 ๑๘. เร่ืองหมูบานประสบอุทกภัย  ๑๙. เร่ืองเสนาสนะถูกน้ําทวม  ๒๐. เร่ืองชาวบานพากันอพยพ 
 ๒๑. เร่ืองผูที่เปนทายกมีจํานวนมากกวา  ๒๒. เร่ืองไมไดโภชนะอันเศราหมองหรือประณีต ไมได 
 โภชนะและเภสัชอันสบาย  ไมไดอุปฏฐากทีส่มควร  ๒๓. เร่ืองถูกสตรีนิมนต  ๒๔. เร่ืองถูก 
 หญิงแพศยานิมนต  ๒๕. เร่ืองถูกหญิงสาวเท้ือนิมนต  ๒๖. เร่ืองถูกบัณเฑาะกนิมนต  ๒๗. เร่ือง 



 ถูกพวกญาตินิมนต  ๒๘. เร่ืองถูกพระราชานิมนต  ๒๙. เร่ืองถูกพวกโจรนิมนต  ๓๐.  เร่ืองถูก 
 พวกนักเลงนิมนต  ๓๑. เร่ืองพบขุมทรัพย  ๓๒. เร่ืองทําลายสงฆ ๘ วิธี  ๓๓. เร่ืองจําพรรษา 
 ในหมูโคตาง  ๓๔. เร่ืองจําพรรษาในหมูเกวียน ๓๕. เร่ืองจําพรรษาในเรือ  ๓๖.  เร่ืองจําพรรษา 
 ในโพรงไม  ๓๗. เร่ืองจําพรรษาบนคาคบไม  ๓๘. เร่ืองจําพรรษาในที่แจง  ๓๙. เร่ืองภิกษุไมมี 
 เสนาสนะจําพรรษา  ๔๐. เร่ืองจําพรรษาในกระทอมผี  ๔๑. เร่ืองจําพรรษาในรม  ๔๒. เร่ือง 
 จําพรรษาในตุม  ๔๓. เร่ืองต้ังกติกา  ๔๔. เร่ืองใหปฏิญาณ  ๔๕.  เร่ืองทําอุโบสถนอกวิหาร 
 ๔๖. เร่ืองวันจําพรรษาตน  ๔๗. เร่ืองวันจําพรรษาหลัง  ๔๘. เร่ืองไมมีกิจจําเปนหลีกไป  ๔๙. เร่ือง 
 มีกิจจําเปนหลกีไป  ๕๐. เร่ืองพักอยู ๒-๓ วัน  ๕๑.  เร่ืองหลีกไปดวยสัตตาหกรณียะ ๕๒. เร่ือง 
 ยังอีก ๗ วันจะถึงวันปวารณา  จะมาก็ตาม ไมมาก็ตาม. 
      พึงพิจารณาแนวฉบับ ตามลําดับหัวขอเร่ือง. 
                      ในขันธกะนี้มี ๕๒ เร่ือง 
                      ----------------- 
                         ปวารณาขันธกะ 
                        เร่ืองภิกษุหลายรูป 
      [๒๒๔] โดยสมัยนั้นแล  พระผูมีพระภาคพุทธเจา ประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ 
 อนาถบิณฑิกคหบดี  เขตพระนครสาวัตถี.  คร้ังนั้น ภิกษุมากรูปดวยกัน ซ่ึงเคยเห็นรวมคบหา 
 กันมา  จําพรรษาอยูในอาวาสแหงหนึ่ง ในโกศลชนบท จึงภิกษุเหลานั้นไดปรึกษากันวา  ดวยวิธ ี
 อยางไรหนอ พวกเราจึงพรอมเพรียงกัน ปรองดองกัน ไมววิาทกัน อยูจําพรรษาเปนผาสุก และ 
 จะไมตองลําบากดวยบิณฑบาต  คร้ันแลวไดปรึกษากันตอไปวา  หากพวกเราจะไมพึงทักทาย 
 จะไมพึงปราศรัยซ่ึงกันและกนั  รูปใดบิณฑบาตกลับจากบานกอน  รูปน้ันพึงปูอาสนะ จัดหานํ้า 
 ลางเทา ต่ังรองเทา  กระเบ้ืองเช็ดเทาไว ลางภาชนะสําหรับถายบิณฑบาตเตรียมต้ังไว จัดต้ังน้ําฉัน 
 น้ําใชไว  รูปใดบิณฑบาตกลับจากบานทีหลัง หากอาหารที่รูปกอนฉันแลวยงัมีเหลือ ถาตองการ 
 พึงฉัน  ถาไมตองการ  ก็พึงเททิ้งเสียในสถานอันปราศจากของสีเขียวสด หรือเทลางเสียในน้ําที่ 
 ปราศจากตัวสัตว  รูปน้ันพึงร้ืออาสนะ  พึงเกบ็นํ้าลางเทา  ต่ังรองเทา  กระเบ้ืองเช็ดเทา  ลาง 
 ภาชนะสําหรับถายบิณฑบาตเก็บไว เก็บนํ้าฉนั น้ําใช กวาดหอฉัน  รูปใดเห็นหมอน้ําฉัน  หมอ 
 น้ําใช หมอน้ําชําระ วางเปลา  รูปน้ันพึงจัดหาไว  หากภิกษุนั้นไมสามารถ  พึงกวักมือเรียกเพ่ือน 
 มาชวยเหลือกนั  แตไมพึงเปลงวาจาเพราะเหตุนั้นเลย ดวยวิธีอยางนี้แล  พวกเราจึงจะพรอมเพรียง 
 กัน  ปรองดองกัน  ไมวิวาทกนั  อยูจําพรรษาเปนผาสุก  และจะไมตองลําบากดวยบิณฑบาต. 
 คร้ันแลวภิกษุเหลานั้น  ไมทักทาย  ไมปราศรัยตอกันและกัน   ภิกษุรูปใดบิณฑบาตกลับจากบาน 
 กอน  ภิกษุรูปนั้นปูอาสนะ จดัหานํ้าลางเทา ต่ังรองเทา  กระเบ้ืองเชด็เทาไว  ลางภาชนะสําหรับ 
 ถายบิณฑบาต เตรียมต้ังไว จัดต้ังน้ําฉัน น้ําใชไว ภิกษุรูปใดบิณฑบาตกลับจากบานทีหลัง หาก 
 อาหารที่รูปกอนฉันแลวยังมเีหลือ ถาตองการ ก็ฉัน  ถาไมตองการก็เททิ้งเสยีในสถานที่อัน 
 ปราศจากของเขียวสด  หรือเทลางเสียในนํ้าอันปราศจากตัวสัตว   ภิกษุรูปน้ันร้ืออาสนะ  เก็บนํ้า 



 ลางเทา  ต่ังรองเทา  กระเบ้ืองเช็ดเทา  ลางภาชนะสําหรับถายบิณฑบาตเก็บไว เก็บนํ้าฉันน้าํใช 
 กวาดหอฉัน  ภิกษุรูปใดเห็นหมอน้ําฉัน  หมอน้ําใช  หรือหมอน้ําชําระวางเปลา  ภิกษุรูปนั้นก็ 
 จัดหาไว  หากภิกษุนั้นไมสามารถ  ก็กวักมือเรียกเพ่ือนภิกษุมาชวยเหลือกนั  แตไมเปลงวาจา 
 เพราะเหตุนั้นเลย. 
                   ธรรมเนียมเขาเฝาพระพุทธองค 
      [๒๒๕]  ก็การที่ภิกษุทั้งหลายออกพรรษาแลว เขาเฝาพระผูมีพระภาค  นั่นเปนประเพณี. 
 คร้ันภิกษุเหลาน้ันจําพรรษาโดยลวงไตรมาศแลวเก็บงําเสนาสนะถือบาตรจีวร  หลีกไปโดยมรรคา 
 อันจะไปสูพระนครสาวัตถี ถึงพระนครสาวัตถีและพระเชตวัน  อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี 
 โดยลําดับแลว เขาเฝาพระผูมพีระภาค ถวายบังคมน่ังอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง. 
      อนึ่ง  การที่พระผูมีพระภาคพุทธเจาทั้งหลาย  ทรงปราศรัยกับพระอาคันตุกะทั้งหลาย 
 นั่นเปนพุทธประเพณี. 
      คร้ังนั้น  พระผูมีพระภาคตรัสถามภิกษุเหลานั้นวา  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  รางกายของ 
 พวกเธอยังพอทนไดหรือ ยังพอใหเปนไปไดหรือ  พวกเธอเปนผูพรอมเพรียงกัน  ปรองดองกัน 
 ไมวิวาทกัน  อยูจําพรรษาเปนผาสุก  และไมลาํบากดวยบิณฑบาต  หรือ? 
      ภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา ยังพอทนได พระพุทธเจาขา  ยงัพอใหเปนไปได พระพุทธเจาขา 
 อนึ่ง  พวกขาพระพุทธเจาเปนผูพรอมเพรียงกัน  ปรองดองกัน  ไมวิวาทกนั  อยูจําพรรษา 
 เปนผาสุก  และไมลําบากดวยบิณฑบาต  พระพุทธเจาขา. 
                          พุทธประเพณี 
      พระตถาคตทั้งหลาย ทรงทราบอยู ยอมตรัสถามก็มี  ทรงทราบอยู ยอมไมตรัสถามก็มี 
 ทรงทราบกาลแลวตรัสถาม  ทรงทราบกาลแลวไมตรัสถาม  พระตถาคตทั้งหลาย ยอมตรัสถามส่ิงที่ 
 ประกอบดวยประโยชน  ไมตรัสถามส่ิงที่ไมประกอบดวยประโยชน  ในสิง่ที่ไมประกอบดวย 
 ประโยชน พระองคทรงกําจัดดวยขอปฏิบัติ.  พระผูมีพระภาคพุทธเจาทั้งหลาย ยอมทรงสอบถาม 
 ภิกษุทั้งหลายดวยอาการ ๒ อยาง คือ จักทรงแสดงธรรมอยางหน่ึง  จักทรงบัญญัติสิกขาบทแก 
 พระสาวกทั้งหลายอยางหนึ่ง. 
      คร้ังนั้น  พระผูมีพระภาคตรัสถามภิกษุเหลานั้นวา   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  พวกเธอเปนผู 
 พรอมเพรียงกัน ปรองดองกัน  ไมวิวาทกัน อยูจําพรรษาเปนผาสุก และไมลาํบากดวยบิณฑบาต 
 ดวยวิธีการอยางไร? 
      ภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา  พระพุทธเจาขา  พวกขาพระพุทธเจา  บรรดาที่นั่งเฝา ณ ที่นี ้
 เปนภิกษุซ่ึงเคยเห็นคบหากันมา  จํานวนมากดวยกัน  ไดจําพรรษาอยูในอาวาสแหงหนึ่ง ใน 
 โกศลชนบท  พวกขาพระพุทธเจาเหลานั้นไดปรึกษากันวา  ดวยวิธีอยางไรหนอ  พวกเราจึงจะ 
 พรอมเพรียงกัน  ปรองดองกัน  ไมวิวาทกัน  อยูจําพรรษาเปนผาสุก  และจะไมตองลําบากดวย 
 บิณฑบาต   พวกขาพระพุทธเจานั้นไดปรึกษากันตอไปวา  หากพวกเราจะไมพึงทักทาย จะไมพึง 
 ปราศรัยซ่ึงกันและกัน  รูปใดบิณฑบาตกลับจากบานกอน  รูปน้ันพึงปูอาสนะ  จัดหานํ้าลางเทา 



 ต่ังรองเทา  กระเบ้ืองเชด็เทาไว  ลางภาชนะสําหรับถายบิณฑบาต เตรียมต้ังไว  จัดต้ังน้ําฉัน 
 น้ําใชไว  รูปใดบิณฑบาตกลับจากบานทีหลัง หากอาหารที่รูปกอนฉันแลวยงัมีเหลือ  ถาตองการ 
 พึงฉัน  ถาไมตองการ ก็พึงเททิ้งเสียในสถานอันปราศจากของเขียวสด   หรือเทลางเสียในน้ํา 
 ที่ปราศจากตัวสัตว รูปน้ันพึงร้ืออาสนะ เก็บนํ้าลางเทา ต่ังรองเทา กระเบ้ืองเช็ดเทา ลางภาชนะ 
 สําหรับถายบิณฑบาตเก็บไว เก็บนํ้าฉันน้ําใช กวาดหอฉัน รูปใดเห็นหมอน้ําฉัน  หมอน้ําใช 
 หมอน้ําชําระวางเปลา รูปน้ันพึงจัดหาไว  หากภิกษุนั้นไมสามารถ  พึงกวักมือเรียกเพ่ือนมา 
 ชวยเหลือกัน  แตไมพึงเปลงวาจาเพราะเหตุนั้นเลย ดวยวิธอียางนี้แล  พวกเราจึงจะพรอมเพรียง 
 กัน ปรองดองกัน  ไมวิวาทกนั อยูจําพรรษาเปนผาสุก  และจะไมตองลําบากดวยบิณฑบาต 
 พระพุทธเจาขา  คร้ันแลวพวกขาพระพุทธเจาจึงไมทักทาย  ไมปราศรัยตอกันและกัน  ภิกษุรูปใด 
 บิณฑบาตกลับจากบานกอน  ภิกษุรูปน้ันยอมปูอาสนะไว จดัหานํ้าลางเทา ต่ังรองเทา กระเบ้ือง 
 เช็ดเทาไว  ลางภาชนะสําหรับถายบิณฑบาต  เตรียมต้ังไว จัดต้ังน้ําฉัน  น้ําใชไว  ภิกษุรูปใด 
 บิณฑบาตกลับจากบานทีหลัง  หากอาหารที่รูปกอนฉันแลวยงัมีเหลือ ถาตองการก็ฉัน  ถาไม 
 ตองการ  ก็เททิ้งเสียในสถานอนัปราศจากของเขียวสด  หรือเทลางเสียในน้ําอันปราศจากตัวสัตว 
 ภิกษุรูปน้ันยอมร้ืออาสนะ เกบ็นํ้าลางเทา ต่ังรองเทา  กระเบ้ืองเช็ดเทา  ลางภาชนะสําหรับ 
 ถายบิณฑบาตเก็บไว  เก็บนํ้าฉันน้ําใช  กวาดหอฉัน  ภิกษุรูปใดเห็นหมอน้ําฉนั  หมอน้ําใช 
 หรือหมอน้ําชําระวางเปลา  ภิกษุรูปน้ันก็จัดหาไว  หากภิกษุรูปน้ันไมสามารถก็กวักมือเรียกเพ่ือน 
 มาชวยเหลือกนั  แตไมพึงเปลงวาจาเพราะเหตุนั้นเลย ดวยวิธีอยางนี้แล  พวกขาพุทธเจาจึงเปน 
 ผูพรอมเพรียงกัน  ปรองดองกัน  ไมวิวาทกนั  อยูจําพรรษาเปนผาสุก  และไมตองลําบากดวย 
 บิณฑบาต พระพุทธเจาขา. 
                           ทรงติเตียน 
      [๒๒๖] ลําดับน้ัน พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา  ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา 
 โมฆบุรุษพวกนี้เปนผูอยูจําพรรษาไมผาสุกเลย ยังยืนยันวาอยูจําพรรษาเปนผาสุก ขาววา โมฆบุรุษ 
 พวกน้ีเปนผูอยูจําพรรษาอยางปศุสัตวอยูรวมกันแทๆ  ยังยนืยันวาอยูจําพรรษาเปนผาสุก ขาววา 
 โมฆบุรุษพวกนี้เปนผูอยูจําพรรษา อยางแพะอยูรวมกันแทๆ  ยังยืนยันวาอยูจําพรรษาเปนผาสุก 
 ขาววา โมฆบุรุษพวกน้ีเปนผูอยูจําพรรษาอยางคนประมาทอยูรวมกันแทๆ ยงัยืนยันวาอยูจําพรรษา 
 เปนผาสุก. 
                    ทรงหามมูควัตร ติตถิยสมาทาน 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เหตุไฉน  โมฆบุรุษพวกน้ีจึงไดถือมูควัตร  ซ่ึงพวกเดียรถียถือกัน 
 การกระทําของโมฆบุรุษเหลานั้น  นั่นไมเปนไปเพ่ือความเลือ่มใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส .... 
 คร้ันแลวทรงทําธรรมีกถารับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุไมพึงสมาทานมูควัตร 
 ที่พวกเดียรถียสมาทานกัน  รูปใดสมาทาน ตองอาบัติทุกกฏ. 
                      พระพุทธานุญาตปวารณา 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุทั้งหลายอยูจําพรรษา แลวปวารณาดวยเหตุ ๓ สถาน 



 คือ ดวยไดเห็น ๑  ดวยไดฟง ๑ ดวยสงสัย ๑ การปวารณานั้นจักเปนวิธีเหมาะสมเพ่ือวากลาว 
 กันและกัน  เปนวิธีออกจากอาบัติ เปนวิธีเคารพพระวินัยของพวกเธอ. 
                           วิธีปวารณา 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็แลพวกเธอพึงปวารณา อยางนี้:- 
      ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ  พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติกรรมวาจา  วาดังนี้:- 
                        สัพพสังคาหิกาญัตติ 
      ทานเจาขา  ขอสงฆจงฟงขาพเจา วันนี้เปนวันปวารณา ถาความพรอมพรั่งของสงฆ 
 ถึงที่แลว สงฆพึงปวารณา. 
      ภิกษุผูเถระพึงหมผาอุตราสงคเฉวียงบา นั่งกระโหยง ประคองอัญชลีแลวกลาวปวารณา 
 อยางนี้ วาดังนี:้- 
                        เตวาจิกาปวารณา 
      เธอทั้งหลาย  ฉันปวารณาตอสงฆ ดวยไดเห็นก็ดี ดวยไดฟงก็ดี  ดวยสงสัยก็ด ี
 ขอเธอทั้งหลายจงอาศัยความกรุณาวากลาวฉนั  ฉันเห็นอยูจกัทําคืนเสีย 
      เธอทั้งหลาย แมคร้ังที่สอง  ฉันปวารณาตอสงฆ  ดวยไดเห็นก็ดี  ดวยไดฟงก็ดี 
 ดวยสงสัยกด็ี  ขอเธอทั้งหลายจงอาศัยความกรุณาวากลาวฉนั  ฉันเห็นอยูจกัทําคืนเสีย 
      เธอทั้งหลาย  แมคร้ังที่สาม ฉันปวารณาตอสงฆ  ดวยไดเห็นก็ดี   ดวยไดฟงก็ด ี
 ดวยสงสัยกด็ี  ขอเธอทั้งหลายจงอาศัยความกรุณาวากลาวฉนั  ฉันเห็นอยูจกัทําคืนเสีย. 
      ภิกษุผูนวกะพึงหมผาอุตราสงคเฉวียงบา  นั่งกระโหยง ประคองอัญชลีแลวกลาวปวารณา 
 อยางนี้ วาดังนี:้- 
      ทานเจาขา ขาพเจาปวารณาตอสงฆ  ดวยไดเห็นก็ดี ดวยไดฟงก็ดี  ดวยสงสัยก็ด ี
 ขอทานทั้งหลายจงอาศัยความกรุณาวากลาวขาพเจา  ขาพเจาเห็นอยูจักทําคนืเสีย 
      ทานเจาขา แมคร้ังที่สอง ขาพเจาปวารณาตอสงฆ ดวยไดเห็นก็ดี  ดวยไดฟงก็ดี 
 ดวยสงสัยกด็ี  ขอทานทั้งหลายจงอาศัยความกรุณาวากลาวขาพเจา  ขาพเจาเห็นอยูจักทํา 
 คืนเสีย 
      ทานเจาขา  แมคร้ังที่สาม  ขาพเจาปวารณาตอสงฆ ดวยไดเห็นก็ดี ดวยไดฟงก็ดี 
 ดวยสงสัยกด็ี  ขอทานทั้งหลายจงอาศัยความกรุณาวากลาวขาพเจา ขาพเจาเห็นอยูจักทํา 
 คืนเสีย. 
                 พระพุทธานุญาตใหนั่งกระโหยงปวารณา 
      [๒๒๗] ก็โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพัคคียเมื่อภิกษุผูเถระทั้งหลายน่ังกระโหยงปวารณาอยู 
 ยังนั่งอยูบนอาสนะ.  บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย  ตางก็เพงโทษ  ติเตียน  โพนทะนาวา 
 ไฉนพระฉัพพัคคีย  เมื่อภิกษุผูเถระทั้งหลายนั่งกระโหยงปวารณาอยู   จึงไดนั่งอยูบนอาสนะเลา 
 แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. 
      พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ขาววาพระฉัพพัคคีย 



 เมื่อภิกษุผูเถระทั้งหลายน่ังกระโหยงปวารณาอยู  ยังนั่งบนอาสนะ จริงหรือ? 
      ภิกษุทั้งหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา. 
      พระผูมีพระภาคทรงติเตียนวา  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ไฉนโมฆบุรุษพวกน้ัน  เมื่อภิกษุ 
 ผูเถระทั้งหลายน่ังกระโหยงปวารณาอยู จึงไดนั่งอยูบนอาสนะเลา การกระทําของโมฆบุรุษเหลานั้น 
 นั่น ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนทีย่งัไมเลื่อมใส .... คร้ันแลวทรงทําธรรมีกถา  รับส่ังกะ 
 ภิกษุทั้งหลายวา   ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อบรรดาภิกษุผูเถระนั่งกระโหยงปวารณาอยู ภิกษุไมพึงนั่ง 
 บนอาสนะ  รูปใดนั่งตองอาบัติทุกกฏ ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตใหภิกษุทุกรูปน่ังกระโหยง 
 ปวารณา. 
      สมัยตอมา  พระเถระรูปหน่ึงชรา ทุพพลภาพ นั่งกระหยงรอคอยอยู จนกวาภิกษุทั้งหลาย 
 จะปวารณาเสร็จทุกรูป  ไดเปนลมลมลง. ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. 
      พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตใหนั่ง 
 กระโหยงในระหวางที่ยังปวารณา และอนุญาตใหภิกษุปวารณาแลวน่ังบนอาสนะ. 
                         วันปวารณามี  ๒ 
      [๒๒๘] คร้ังนั้นแล  ภิกษุทั้งหลายสงสัยวา  วันปวารณามีกี่วัน?  จึงกราบทูลเร่ืองนั้น 
 แดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาครับส่ังวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย วันปวารณานี้มี ๒ คือ วัน ๑๔ ค่ํา 
 วัน ๑๕ ค่ํา ดูกรภิกษุทั้งหลาย วันปวารณามี ๒ เทานี้แล. 
                      อาการที่ทําปวารณามี ๔ 
      คร้ังนั้น ภิกษุทั้งหลายสงสัยวา อาการที่ทําปวารณามีเทาไรหนอ? จึงกราบทูลเร่ืองนั้น 
 แดพระผูมีพระภาค.  พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา  ดูกรภิกษุทั้งหลาย อาการที่ทํา 
 ปวารณานี้มี ๔ คือ  การทําปวารณาเปนวรรคโดยอธรรม ๑ การทําปวารณาพรอมเพรียงกันโดย 
 อธรรม ๑ การทําปวารณาเปนวรรคโดยธรรม ๑  การทําปวารณาพรอมเพรียงกันโดยธรรม ๑. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ในการทําปวารณา ๔ นั้น  การทําปวารณานี้ใดเปนวรรคโดยอธรรม 
 การทําปวารณาเห็นปานนั้น  ไมควรทํา  และเราก็ไมอนุญาต. 
      การทําปวารณานี้ใดที่พรอมเพรียงกันโดยอธรรม การทําปวารณาเห็นปานนั้น ไมควรทํา 
 และเราก็ไมอนญุาต. 
      การทําปวารณานี้ใดที่เปนวรรคโดยธรรม   การทําปวารณาเห็นปานนั้น ไมควรทํา และ 
 เราก็ไมอนุญาต. 
      การทําปวารณานี้ใดที่พรอมเพรียงกันโดยธรรม  การทําปวารณาเห็นปานนั้น  ควรทํา 
 และเราก็อนุญาต. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เพราะเหตุนั้นแล  พวกเธอพึงทําในใจวา  จักทําปวารณากรรม 
 ชนิดที่พรอมเพรียงกันโดยธรรม  ดังนี้  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  พวกเธอพึงศึกษาอยางนี้แล. 
                    พระพุทธานุญาตใหมอบปวารณา 
      [๒๒๙] คร้ังนั้น  พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา  ดูกรภิกษุทั้งหลาย 



 พวกเธอจงประชุมกัน  สงฆจกัปวารณา.  เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว  ภิกษุรูปหนึ่ง 
 ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา  ยังมีภิกษุอาพาธอยู  เธอมาไมไดพระพุทธเจาขา. 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา  ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุอาพาธมอบปวารณา. 
                         วิธีมอบปวารณา 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล พึงมอบอยางนี้:- 
      ภิกษุอาพาธน้ัน พึงเขาไปหาภิกษุรูปหนึ่ง  หมผาอุตราสงคเฉวียงบา  นั่งกระโหยงประคอง 
 อัญชลีแลวกลาวคํามอบปวารณาอยางนี้วา:- 
      ขาพเจาขอมอบปวารณา ขอทานจงนําปวารณาของขาพเจาไป  ขอทานจงปวารณา 
 แทนขาพเจา 
      ภิกษุรับดวยกาย  รับดวยวาจา  รับดวยกายดวยวาจากไ็ด  เปนอันภิกษุอาพาธมอบปวารณา 
 แลว.  ไมรับดวยกาย  ไมรับดวยวาจา ไมรับดวยกายดวยวาจา   ไมเปนอันภิกษุอาพาธมอบ 
 ปวารณา.  หากไดภิกษุผูรับอยางนี้ นั่นเปนการดี หากไมได  ภิกษุทั้งหลาย พึงใชเตียงหรือต่ัง 
 หามภิกษุอาพาธนั้นมาในทามกลางสงฆแลวปวารณา. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย  หากพวกภิกษุผูพยาบาลไข  มีความคิดเห็นอยางนี้วา หากพวกเรา 
 จักยายภิกษุอาพาธ อาพาธจักกําเริบหนัก หรือมิฉะนั้นจักถึงมรณภาพ ดังนี้ ไมพึงยายภิกษุอาพาธ 
 สงฆพึงไปปวารณาในสํานักภิกษุอาพาธน้ัน  แตสงฆเปนวรรคไมพึงปวารณา  หากขืนปวารณา 
 ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุอาพาธมอบปวารณาแลว  หากภิกษุผูนําปวารณาหลบไป 
 เสียจากที่นั้นแล ภิกษุอาพาธพึงมอบปวารณาแกรูปอื่น. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เมื่อภิกษุอาพาธมอบปวารณาแลว  หากภิกษุผูนําปวารณาสึกเสีย ณ 
 ที่นั้นแหละ .... ถึงมรณภาพ ปฏิญาณเปนสามเณร ปฏิญาณเปนผูบอกลาสิกขา ปฏิญาณเปนผูตอง 
 อันติมวัตถุ ปฏิญาณเปนผูวิกลจริต  ปฏิญาณเปนผูมจีิตฟุงซาน  ปฏิญาณเปนผูกระสับกระสาย 
 เพราะเวทนา  ปฏิญาณเปนผูถูกสงฆยกเสียฐานไมเห็นอาบัติ  ปฏิญาณเปนผูถูกสงฆยกเสียฐาน 
 ไมทําคืนอาบัติ   ปฏิญาณเปนผูถูกสงฆยกเสียฐานไมสละคืนทิฏฐิอันลามก ปฏิญาณเปนบัณเฑาะก 
 ปฏิญาณเปนไถยสังวาส  ปฏิญาณเปนผูเขารีดเดยีรถีย  ปฏิญาณเปนดิรัจฉาน  ปฏิญาณเปนผูฆา 
 มารดา ปฏิญาณเปนผูฆาบิดา  ปฏิญาณเปนผูฆาพระอรหันต  ปฏิญาณเปนผูประทุษรายภิกษุณี 
 ปฏิญาณเปนผูทําลายสงฆ  ปฏิญาณเปนผูทํารายพระศาสดาจนถึงหอพระโลหิต  ปฏิญาณเปน 
 อุภโตพยัญชนก ภิกษุอาพาธจึงมอบปวารณาแกรูปอื่น. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุอาพาธมอบปวารณาแลว หากภิกษุผูนําปวารณาหลบไปเสีย 
 ในระหวางทาง  ปวารณาไมเปนอันนํามา. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุอาพาธมอบปวารณาแลว หากภิกษุผูนําปวารณาสึกเสีย 
 ในระหวางทาง ถึงมรณภาพ .... ปฏิญาณเปนอุภโตพยัญชนก ปวารณาไมเปนอันนํามา. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุอาพาธมอบปวารณาแลว หากภิกษุผูนําปวารณาเขาประชุมสงฆ 



 แลว หลบไปเสีย  ปวารณาเปนอันนํามาแลว. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุอาพาธมอบปวารณาแลว หากภิกษุผูนําปวารณาเขาประชุมสงฆ 
 แลว สึกเสีย ถึงมรณภาพ .... ปฏิญาณเปนอุภโตพยัญชนก ปวารณาเปนอันนาํมาแลว. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุอาพาธมอบปวารณาแลว หากภิกษุผูนําปวารณาเขาประชุมสงฆ 
 แลว หลับเสียมิไดบอก  ปวารณาเปนอันนํามาแลว ภิกษุผูนําปวารณา ไมตองอาบัติ. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุอาพาธมอบปวารณาแลว หากภิกษุผูนําปวารณาเขาประชุมสงฆ 
 แลว เขาสมาบัติ  มิไดบอก ปวารณาเปนอันนาํมาแลว ภิกษุผูนําปวารณา ไมตองอาบัติ. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุอาพาธมอบปวารณาแลว หากภิกษุผูนําปวารณาเขาประชุมสงฆ 
 แลว เผลอไปไมไดบอก  ปวารณาเปนอันนํามาแลว ภิกษุผูนําปวารณา  ไมตองอาบัติ. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุอาพาธมอบปวารณาแลว หากภิกษุผูนําปวารณาเขาประชุมสงฆ 
 แลว แกลงไมบอก ปวารณาเปนอันนํามาแลว แตภิกษุผูนําปวารณา ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ในวันปวารณา เราอนุญาตใหภิกษุผูมอบปวารณา มอบฉันทะดวย 
 เผื่อสงฆจะมีกรณียกิจ. 
                       หมูญาติเปนตนจับภิกษุ 
      [๒๓๐] ก็โดยสมัยนั้นแล ถึงวันปวารณา หมูญาติไดจับภิกษุรูปหนึ่งไว.  ภิกษุทั้งหลาย 
 กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมพีระภาค  พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา  ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 ก็ในวันปวารณา  พวกญาติจับภิกษุในศาสนาน้ีไว.  หมูญาติเหลานั้น  อันภิกษุทั้งหลายพึงวากลาว 
 อยางนี้วา ทานทั้งหลาย ขอพวกทานกรุณาปลอยภิกษุรูปน้ีสักครูหน่ึง พอภิกษุรูปน้ีปวารณาเสร็จ. 
 หากไดการขอรองอยางนี้ นั่นเปนการดี หากไมได หมูญาติเหลานั้น อันภิกษุทั้งหลายพึงวากลาว 
 อยางนี้วา ทานทั้งหลายขอพวกทานกรุณารออยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งสักครูกอน  พอภิกษุรูปน้ี 
 มอบปวารณาเสร็จ.  หากไดการขอรองอยางนี้  นั่นเปนการดี  หากไมได  พึงวากลาวอยางนี้วา 
 ทานทั้งหลาย ขอพวกทานกรุณานําภิกษุนี้ไปนอกสีมาสักครูหน่ึง พอสงฆปวารณาเสร็จ.  ถาได 
 การขอรองอยางนี้ นั่นเปนการดี หากไมได สงฆเปนวรรค  ไมพึงปวารณา หากขืนปวารณา 
 ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในวันปวารณา พระราชาทั้งหลายไดจับภิกษุในศาสนานี้ไว .... 
 พวกโจรไดจับ .... พวกนักเลงไดจับ ....  พวกภิกษุที่เปนขาศึกไดจับภิกษุในศาสนานี้ไว.  พวกนั้น 
 อันภิกษุทั้งหลายพึงวากลาว  อยางนี้วา  ทานทั้งหลาย  ขอพวกทานกรุณาปลอยภิกษุนี้สักครูหน่ึง 
 พอภิกษุรูปน้ีปวารณาเสร็จ.  หากไดการขอรองอยางนี้ นั่นเปนการดี  หากไมได พวกน้ันอนั 
 ภิกษุทั้งหลายพึงวากลาว อยางนี้วา  ทานทั้งหลาย  ขอพวกทานกรุณารออยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง 
 สักครูกอน พอภิกษุนี้มอบปวารณาเสร็จ. หากไดการขอรองอยางนี้ นั่นเปนการดี  หากไมได 
 พวกน้ันอันภิกษุทั้งหลายพึงวากลาว อยางนี้วา  ทานทั้งหลาย  ขอพวกทานกรุณาพาภิกษุรูปนี้ 
 ไปนอกสีมาสักครูหน่ึง  พอสงฆปวารณาเสร็จ.  หากไดการขอรองอยางนี้  นั่นเปนการดี  หากไมได 
 สงฆเปนวรรคไมพึงปวารณา หากขืนปวารณา ตองอาบัติทุกกฏ. 



                       ปวารณาเปนการสงฆ 
      [๒๓๑] ก็โดยสมัยนั้นแล ในอาวาสแหงหน่ึง ถึงวันปวารณา มีภิกษุอยูดวยกัน ๕ รูป 
 จึงภิกษุเหลานั้นไดมีความปริวิตกวา  พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติไววา  พึงปวารณาเปนการสงฆ 
 ก็พวกเรามีอยูเพียง ๕ รูป  จะพึงปวารณากันอยางไรหนอ  จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมพีระภาค. 
 พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา  ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนญุาตใหภิกษุ ๕ รูป 
 ปวารณาเปนการสงฆ. 
                       ปวารณาเปนการคณะ 
      สมัยตอมา ในอาวาสแหงหน่ึง ถึงวันปวารณา มีภิกษุอยูดวยกัน ๔ รูป จึงภิกษุเหลานั้น 
 ไดมีความปริวิตกวา พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตใหภิกษุ ๕ รูป ปวารณาเปนการสงฆ ก็พวกเรา 
 มีอยูเพียง ๔ รูป จะพึงปวารณากันอยางไรหนอ จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมี 
 พระภาคตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตใหภิกษุ ๔ รูป ปวารณา 
 ตอกัน. 
                        วิธีทําคณะปวารณา 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุทั้งหลายพึงปวารณาอยางนี้:- 
      ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหภิกษุเหลานั้นทราบดวยญัตติกรรมวาจาวา 
                         ญัตติกรรมวาจา 
      ขอทานทั้งหลายจงฟงขาพเจา  วันนี้เปนวันปวารณา  ถาความพรอมพร่ังของทาน 
 ทั้งหลายถึงที่แลว เราทั้งหลายพึงปวารณากันเถิด. 
      ภิกษุผูเถระพึงหมผาอุตราสงคเฉวียงบา นั่งกระโหยง ประคองอัญชลี แลวกลาวคําปวารณา 
 ตอภิกษุเหลานั้น อยางนี้วา 
                           คําปวารณา 
      เธอ  ฉันปวารณาตอทานทั้งหลาย  ดวยไดเห็นก็ดี  ดวยไดฟงก็ดี  ดวยสงสัยก็ด ี
 ขอทานทั้งหลายจงอาศัยความกรุณาวากลาวฉนั  ฉันเห็นอยูจกัทําคืนเสีย 
      เธอ  ฉันปวารณาตอทานทั้งหลาย  แมคร้ังที่สอง  ดวยไดเห็นก็ดี  ดวยไดฟงก็ดี 
 ดวยสงสัยกด็ี ขอทานทั้งหลายจงอาศัยความกรุณาวากลาวฉนั  ฉันเห็นอยูจกัทําคืนเสีย 
      เธอ  ฉันปวารณาตอทานทั้งหลาย แมคร้ังที่สาม  ดวยไดเห็นก็ดี  ดวยไดฟงก็ดี 
 ดวยสงสัยกด็ี ขอทานทั้งหลายจงอาศัยความกรุณาวากลาวฉนั  ฉันเห็นอยูจกัทําคืนเสีย 
      ภิกษุผูนวกะพึงหมผาอุตราสงฆเฉวยีงบา  นั่งกระโหยง  ประคองอัญชล ีแลวกลาวคํา 
 ปวารณาตอภิกษุเหลานั้น อยางนี้วา 
      ทานเจาขา  ผมปวารณาตอทานทั้งหลาย  ดวยไดเห็นก็ดี ดวยไดฟงก็ดี  ดวยสงสัย 
 ก็ดี  ขอทานทั้งหลายจงอาศัยความกรุณาวากลาวผม ผมเห็นอยูจักทําคืนเสีย. 
      ทานเจาขา ผมปวารณาตอทานทั้งหลาย  แมคร้ังที่สอง ดวยไดเห็นกด็ี ดวยไดฟง 
 ก็ดี  ดวยสงสัยก็ดี  ขอทานทั้งหลายจงอาศัยความกรุณาวากลาวผม ผมเห็นอยูจักทําคืนเสีย. 



      ทานเจาขา ผมปวารณาตอทานทั้งหลาย  แมคร้ังที่สาม ดวยไดเห็นกด็ี ดวยไดฟง 
 ก็ดี  ดวยสงสัยก็ดี  ขอทานทั้งหลายจงอาศัยความกรุณาวากลาวผม ผมเห็นอยูจักทําคืนเสีย. 
                    คณะปวารณา  (พระ ๓ รูป) 
      สมัยตอมา  ในอาวาสแหงหน่ึง ถึงวันปวารณามีภิกษุอยูดวยกัน ๓ รูป จึงภิกษุเหลานั้น 
 ไดมีความปริวิตกวา พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตใหภิกษุ ๕ รูป ปวารณาเปนการสงฆ ใหภิกษุ 
 ๔ รูป ปวารณาตอกัน ก็พวกเรามีอยูดวยกัน ๓ รูป จะพึงปวารณากันอยางไรหนอ แลวกราบทูล 
 เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 เราอนุญาตใหภิกษุ ๓ รูป ปวารณาตอกัน 
                        วิธีทําคณะปวารณา 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุทั้งหลายพึงปวารณาอยางนี้:- 
      ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหภิกษุเหลานั้นทราบดวยญัตติกรรมวาจาวา 
                         ญัตติกรรมวาจา 
      ขอทานทั้งหลายจงฟงขาพเจา  วันนี้เปนวันปวารณา  ถาความพรอมพร่ังของทาน 
 ทั้งหลายถึงที่แลว เราทั้งหลายพึงปวารณากันเถิด. 
      ภิกษุผูเถระพึงหมผาอุตราสงคเฉวียงบา นั่งกระโหยง ประคองอัญชลีแลว  กลาวคํา 
 ปวารณาตอภิกษุเหลานั้นอยางนี้ วาดังนี้:- 
                           คําปวารณา 
      เธอ  ฉันปวารณาตอเธอทั้งหลาย  ดวยไดเห็นก็ดี  ดวยไดฟงก็ดี  ดวยสงสัยก็ด ี
 ขอเธอทั้งหลายจงอาศัยความกรุณาวากลาวฉนั  ฉันเห็นอยูจกัทําคืนเสีย 
      เธอ  ฉันปวารณาตอเธอทั้งหลาย  แมคร้ังที่สอง  ดวยไดเห็นก็ดี  ดวยไดฟงก็ดี 
 ดวยสงสัยกด็ี ขอเธอทั้งหลายจงอาศัยความกรุณาวากลาวฉนั  ฉันเห็นอยูจกัทําคืนเสีย 
      เธอ  ฉันปวารณาตอเธอทั้งหลาย แมคร้ังที่สาม  ดวยไดเห็นก็ดี  ดวยไดฟงก็ด ี
 ดวยสงสัยกด็ี ขอเธอทั้งหลายจงอาศัยความกรุณาวากลาวฉนั  ฉันเห็นอยูจกัทําคืนเสีย. 
      ภิกษุผูนวกะพึงหมผาอุตราสงคเฉวียงบา  นั่งกระโหยง  ประคองอัญชลแีลว กลาวคํา 
 ปวารณาตอภิกษุเหลานั้น อยางนี้วา 
      ทานเจาขา  ขาพเจาปวารณาตอทานทั้งหลาย  ดวยไดเห็นก็ดี ดวยไดฟงก็ดี  ดวย 
 สงสัยก็ดี  ขอทานทั้งหลายจงอาศัยความกรุณาวากลาวขาพเจา ขาพเจาเห็นอยูจักทําคืนเสีย. 
      ทานเจาขา ขาพเจาปวารณาตอทานทั้งหลาย แมคร้ังที่สอง  ดวยไดเห็นกด็ี ดวย 
 ไดฟงก็ดี  ดวยสงสัยก็ดี  ขอทานทั้งหลายจงอาศัยความกรุณาวากลาวขาพเจา ขาพเจาเห็น 
 อยูจักทําคืนเสยี. 
      ทานเจาขา ขาพเจาปวารณาตอทานทั้งหลาย  แมคร้ังที่สาม ดวยไดเห็นกด็ี ดวย 
 ไดฟงก็ดี  ดวยสงสัยก็ดี  ขอทานทั้งหลายจงอาศัยความกรุณาวากลาวขาพเจา ขาพเจาเห็น 
 อยูจักทําคืนเสยี. 



                    คณะปวารณา  (พระ ๒ รูป) 
      สมัยตอมา  ในอาวาสแหงหน่ึง ถึงวันปวารณา มีภิกษุอยูดวยกัน ๒ รูป จึงภิกษุทั้งสอง 
 นั้นไดมีความปริวิตกวา พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตใหภิกษุ ๕ รูป ปวารณาเปนการสงฆ ให 
 ภิกษุ ๔ รูป ปวารณาตอกัน ใหภิกษุ ๓  รูป ปวารณาตอกัน ก็เรามีอยูดวยกันสองรูป จะพึง 
 ปวารณากันอยางไรหนอ แลวกราบทูลเร่ืองนั้นพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแก 
 ภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตใหภิกษุ ๒ รูป ปวารณาตอกัน. 
                        วิธีทําคณะปวารณา 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุทั้งสองพึงปวารณาอยางนี้:- 
      ภิกษุผูเถระพึงหมผาอุตราสงคเฉวียงบา นั่งกระโหยง ประคองอัญชลี แลวกลาวคําปวารณา 
 ตอภิกษุผูนวกอยางนี้ วาดังนี้:- 
      เธอ  ฉันปวารณาตอเธอ ดวยไดเห็นกด็ี  ดวยไดฟงก็ดี  ดวยสงสัยกด็ี  ขอเธอ 
 จงอาศัยความกรุณาวากลาวฉนั ฉันเห็นอยูจกัทําคืนเสีย 
      เธอ  ฉันปวารณาตอเธอ แมคร้ังที่สอง ดวยไดเห็นกด็ี  ดวยไดฟงก็ดี  ดวยสงสัย 
 ก็ดี  ขอเธอจงอาศัยความกรุณาวากลาวฉัน ฉันเห็นอยูจกัทาํคืนเสีย 
      เธอ  ฉันปวารณาตอเธอ แมคร้ังที่สาม  ดวยไดเห็นกด็ี ดวยไดฟงก็ดี ดวยสงสัย 
 ก็ดี ขอเธอจงอาศัยความกรุณาวากลาวฉัน  ฉนัเห็นอยูจักทําคืนเสีย. 
      ภิกษุผูนวกะพึงหมผาอุตราสงคเฉวียงบา นั่งกระโหยง   ประคองอัญชล ี แลวกลาวคํา 
 ปวารณาตอภิกษุผูเถระอยางนี ้วาดังนี้:- 
      ทาน ผมปวารณาตอทาน ดวยไดเห็นกด็ี ดวยไดฟงก็ดี ดวยสงสัยกด็ี ขอทานจง 
 อาศัยความกรุณาวากลาวผม ผมเห็นอยูจกัทาํคืนเสีย 
      ทาน ผมปวารณาตอทาน  แมคร้ังที่สอง  ดวยไดเห็นก็ดี  ดวยไดฟงก็ดี  ดวยสงสัย 
 ก็ดี ขอทานจงอาศัยความกรุณาวากลาวผม ผมเห็นอยูจกัทาํคืนเสีย 
      ทาน ผมปวารณาตอทาน แมคร้ังที่สาม ดวยไดเห็นกด็ี ดวยไดฟงก็ดี ดวยสงสัย 
 ก็ดี ขอทานจงอาศัยความกรุณาวากลาวผม ผมเห็นอยูจกัทาํคืนเสีย. 
                         อธิษฐานปวารณา 
      สมัยตอมา  ในอาวาสแหงหน่ึงถึงวันปวารณา มีภิกษุอยูรูปเดียว  จึงภิกษุนั้นไดมีความ 
 ปริวิตกวา พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตใหภิกษุ ๕ รูป ปวารณาเปนการสงฆ ใหภิกษุ ๔ รูป 
 ปวารณาตอกัน ใหภิกษุ ๓ รูป ปวารณาตอกัน ใหภิกษุ ๒ รูป ปวารณาตอกัน  ก็เรามีอยูรูปเดยีว 
 จะพึงปวารณากันไดอยางไรหนอ. ภิกษุทั้งหลาย กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมพีระภาค. พระผูมีพระ
ภาค 
 ตรัสกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็ในอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวันปวารณา  มีภิกษุใน 
 ศาสนาน้ีอยูรูปเดียว. ภิกษุนั้นพึงกวาดสถานที่เปนที่ไปมาแหงภิกษุทั้งหลาย คือ จะเปนโรงฉัน 
 มณฑปหรือโคนตนไม  ก็ตาม แลวจัดต้ังน้ําฉนั น้ําใชไว  ปูอาสนะ ตามประทีป แลวน่ังรออยู. 



 หากมีภิกษุเหลาอื่นมา พึงปวารณารวมกับพวกเธอ หากไมมมีา พึงอธิษฐานวา ปวารณาของเรา 
 วันนี้ หากไมอธิษฐาน ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในอาวาสที่มีภิกษุอยูดวยกัน ๕ รูป  จะนําปวารณาของภิกษุรูปหนึ่ง 
 มาแลว ๔ รูปปวารณาเปนการสงฆไมได หากขืนปวารณา ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในอาวาสที่มีภิกษุอยูดวยกัน ๔ รูป  จะนําปวารณาของภิกษุรูปหนึ่งมา 
 แลว ๓ รูปปวารณาตอกันไมได หากขืนปวารณา ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ในอาวาสที่มีภิกษุอยูดวยกัน ๓ รูป  จะนําปวารณาของภิกษุรูปหนึ่ง 
 มาแลว ๒ รูปปวารณาตอกันไมได  หากขืนปวารณา ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ในอาวาสที่มีภิกษุอยูดวยกัน ๒ รูป  จะนําปวารณาของภิกษุรูปหนึ่ง 
 มาแลว  อีกรูปหนึ่งอธิษฐานไมได  หากขืนอธิษฐาน ตองอาบัติทุกกฏ. 
                      แสดงอาบัติกอนปวารณา 
      [๒๓๒] ก็โดยสมัยนั้นแล  ภิกษุรูปหนึ่งตองอาบัติ ในวันปวารณา.  เธอไดคิดสงสัย 
 ในขณะนั้นวา  พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติไววา  ภิกษุมีอาบัติติดตัวไมพึงปวารณา ดังนี้ ก็เรา 
 เปนผูตองอาบัติแลว จะพึงปฏิบัติอยางไรหนอ. ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมพีระภาค. 
 พระผูมีพระภาคตรัสกะภิกษุทั้งหลายวา  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็ภิกษุในศาสนานี้  ตองอาบัติในวัน 
 ปวารณา.  ภิกษุนั้นพึงเขาไปหาภิกษุรูปหนึ่ง หมผาอุตราสงคเฉวียงบา  นั่งกระโหยง ประคอง 
 อัญชลี แลวกลาวอยางนี้วา 
      ทาน  ผมตองอาบัติมีชื่อนี้ ผมแสดงคืนอาบัตินั้น 
      ภิกษุผูรับพึงถามวา ทานเห็นหรือ? 
      ภิกษุผูแสดงพึงตอบวา ครับ ผมเห็น. 
      ภิกษุผูรับพึงบอกวา  ทานพึงสํารวมตอไป. 
                          สงสัยในอาบัติ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อนึ่ง ถึงวันปวารณา ภิกษุในศาสนาน้ีมีความสงสัยในอาบัติ. 
 เธอพึงเขาไปหาภิกษุรูปหนึ่ง หมผาอุตราสงคเฉวียงบา นั่งกระโหยง ประคองอัญชลี แลวกลาว 
 อยางนี้วา 
      ทาน  ผมมีความสงสัยในอาบัติมีชื่อนี้  จักหมดสงสัยเมือ่ใด  จักทําคืนอาบัตินั้น 
 เมื่อนั้น  คร้ันแลวพึงปวารณา  แตไมพึงทําอันตรายแกปวารณา  เพราะขอทีส่งสัยน้ันเปนปจจัย 
                     กําลังปวารณาระลึกอาบัติได 
      ก็โดยสมัยนัน้แล  ภิกษุรูปหนึ่งกําลังปวารณา  ระลึกอาบัติได  จึงภิกษุนั้นไดมีความ 
 ปริวิตกวา  พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติไววา  ภิกษุมีอาบัติติดตัว ไมพึงปวารณา ดังนี้ ก็เราเปน 
 ผูตองอาบัติแลว  จะพึงปฏิบัติอยางไรหนอ.  ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค 
 พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในศาสนาน้ี  กําลังปวารณา 
 ระลึกอาบัติได. เธอพึงบอกภิกษุใกลเคียงอยางนี้วา 



      อาวุโส ผมตองอาบัติมีชื่อนี้   ลุกจากที่นี้แลว จักทําคืนอาบัตินั้น คร้ันแลวพึงปวารณา 
 แตไมพึงทําอันตรายแกปวารณา เพราะขอทีร่ะลึกอาบัติไดนั้นเปนปจจัย. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในศาสนาน้ี กําลังปวารณา มีความสงสัยในอาบัติ. 
 เธอพึงบอกภิกษุใกลเคียงอยางนี้วา 
      อาวุโส ผมมีความสงสัยในอาบัติมีชื่อนี้ จักหมดสงสัยเมื่อใด จักทําคืนอาบัตินั้นเมื่อนั้น 
 คร้ันแลว พึงปวารณา แตไมพึงทําอันตรายแกปวารณา   เพราะขอที่มีความสงสัยนั้นเปนปจจัย. 
                        สงฆตองสภาคาบัติ 
      ก็โดยสมัยนัน้แล ในอาวาสแหงหนึ่งถึงวันปวารณา สงฆทั้งหมดตองสภาคาบัติ จึงภิกษุ 
 เหลานั้นไดมีความปริวิตกวา  พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติไววา  ภิกษุจะแสดงสภาคาบัติไมได จะรับ 
 แสดงสภาคาบัติก็ไมได  ก็สงฆหมูนี้ทั้งหมดตองสภาคาบัติ  พวกเราจะพึงปฏิบัติอยางไรหนอ 
 แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค  พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา  ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย  ก็ในอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวันปวารณา สงฆทั้งหมดในศาสนาน้ีตองสภาคาบัติ.  พวกเธอ 
 พึงสงภิกษุรูปหนึ่งไปสูอาวาสใกลเคียงพอจะกลับมาทัน ในวันนั้น ดวยสั่งวา  อาวุโส คุณจงไป 
 ทําคืนอาบัตินั้นแลวมา   พวกเราจักทําคืนอาบัตินั้นในสํานักคุณ.  ถาไดภิกษุเชนนั้น  อยางนี้ 
 นั่นเปนการดี  หากไมได ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติกรรมวาจา 
 วาดังนี้:- 
                          ญัตติกรรมวาจา 
      ทานเจาขา  ขอสงฆจงฟงขาพเจา  สงฆทั้งหมดนี้ตองสภาคาบัติ  เมื่อใดพบภิกษุ 
 รูปอื่นผูบริสุทธิ์ ไมมีอาบัติ  เมื่อนั้นสงฆจักทําคืนอาบัตินั้นในสํานักภิกษุรูปน้ัน 
      คร้ันแลวพึงปวารณา  แตไมพึงทําอันตรายแกปวารณา  เพราะขอที่ตองสภาคาบัตินั้น 
 เปนปจจัย. 
                        สงสัยในสภาคาบัติ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อนึ่ง ในอาวาสแหงหน่ึงถึงวันปวารณา  สงฆทั้งหมดในศาสนาน้ี 
 มีความสงสัยในสภาคาบัติ  ภิกษุผูฉลาด  ผูสามารถ  พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติกรรมวาจา 
 วาดังนี้:- 
                          ญัตติกรรมวาจา 
      ทานเจาขา  ขอสงฆจงฟงขาพเจา  สงฆทั้งหมดนี้มีความสงสัยในสภาคาบัติ จักหมด 
 ความสงสัยเมือ่ใด จักทําคืนอาบัตินั้นเมื่อนั้น. 
      คร้ันแลวพึงปวารณา  แตไมพึงทําอันตรายแกปวารณา  เพราะขอที่มีความสงสัยนั้น 
 เปนปจจัย. 
                        ปฐมภาณวาร  จบ. 
                        -------------- 
                    ปวารณาไมตองอาบัติ ๑๕ ขอ 



      [๒๓๓] ก็โดยสมัยนั้นแล ในอาวาสแหงหน่ึง ถึงวันปวารณา มีภิกษุเจาถ่ินมากรูป 
 ดวยกัน  แตประชุมกัน ๕ รูปบาง เกินกวาบาง.  พวกเธอไมทราบวายังมีภิกษุเจาถ่ินพวกอื่นที่ยัง 
 ไมมา.  พวกเธอมีความสําคัญวาเปนธรรม มีความสําคัญวาเปนวินัย  เปนหมู  มีความสําคัญวา 
 พรอมกัน ปวารณา.  เมื่อพวกเธอกําลังปวารณา  ขณะนั้น มภิีกษุเจาถ่ินพวกอื่นมาถึงมีจํานวน 
 มากกวา. ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุทั้งหลาย 
 วาดังนี้:- 
      ๑. ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็ในอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวันปวารณา มีภิกษุเจาถ่ินในศาสนาน้ี 
 มากรูปดวยกัน แตประชุมกัน ๕ รูปบาง เกินกวาบาง.  พวกเธอไมทราบวา  ยังมีภิกษุเจาถ่ิน 
 พวกอ่ืนที่ยังไมมา.  พวกเธอมีความสําคัญวาเปนธรรม มีความสําคัญวาเปนวินัย เปนหมู มีความ 
 สําคัญวาพรอมกัน ปวารณา เมื่อพวกเธอกําลงัปวารณา  ขณะนั้น มีภิกษุเจาถ่ินพวกอื่นมาถึง 
 มีจํานวนมากกวา. พวกเธอตองปวารณาใหม  ภิกษุที่ปวารณาแลว  ไมตองอาบัติ. 
      ๒.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อนึ่ง  ในอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวันปวารณา มีภิกษุเจาถ่ิน 
 ในศาสนาน้ีมากรูปดวยกัน  แตประชุมกัน ๕ รูปบาง เกินกวาบาง.  พวกเธอไมทราบวา ยังมี 
 ภิกษุเจาถ่ินพวกอื่นที่ยังไมมา.  พวกเธอมีความสําคัญวาเปนธรรม  มีความสําคัญวาเปนวินัย 
 เปนหมู  มีความสําคัญวาพรอมกัน ปวารณา.  เมื่อพวกเธอกําลังปวารณา ขณะนั้น มีภิกษุเจาถ่ิน 
 พวกอ่ืนมาถึงมีจํานวนเทากนั.  ภิกษุพวกท่ีปวารณาแลว เปนอันปวารณาดีแลว.  พวกท่ีเหลือ 
 พึงปวารณาตอไป.  พวกท่ีปวารณาแลว ไมตองอาบัติ. 
      ๓.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อนึ่ง  ในอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวันปวารณา มีภิกษุเจาถ่ิน 
 ในศาสนาน้ีมากรูปดวยกัน  แตประชุมกัน ๕ รูปบาง เกินกวาบาง.  พวกเธอไมทราบวา ยังมี 
 ภิกษุเจาถ่ินพวกอื่นที่ยังไมมา.  พวกเธอมีความสําคัญวาเปนธรรม  มีความสําคัญวาเปนวินัย 
 เปนหมู  มีความสําคัญวาพรอมกัน ปวารณา เมื่อพวกเธอกําลงัปวารณา ขณะนั้น มีภิกษุเจาถ่ิน 
 พวกอ่ืนมาถึงมีจํานวนนอยกวา.  ภิกษุพวกท่ีปวารณาแลว เปนอันปวารณาดีแลว.  พวกท่ีเหลือ 
 พึงปวารณาตอไป.  พวกท่ีปวารณาแลว ไมตองอาบัติ. 
      ๔. ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อนึ่ง  ในอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวันปวารณา มีภิกษุเจาถ่ิน 
 ในศาสนาน้ีมากรูปดวยกัน  แตประชุมกัน ๕ รูปบาง เกินกวาบาง.  พวกเธอไมทราบวา ยังมี 
 ภิกษุเจาถ่ินพวกอื่นที่ยังไมมา.  พวกเธอมีความสําคัญวาเปนธรรม  มีความสําคัญวาเปนวินัย 
 เปนหมู  มีความสําคัญวาพรอมกัน ปวารณา.  เมื่อพวกเธอกําลังปวารณา ขณะนั้น มีภิกษุ 
 เจาถ่ินพวกอื่นมาถึงมีจํานวนมากกวา ภิกษุเหลานั้นตองปวารณาใหม. ภิกษุที่ปวารณาแลว ไมตอง 
 อาบัติ. 
      ๕. ดูกรภิกษุทั้งหลาย .... ขณะนั้น มีภิกษุเจาถ่ินพวกอื่นมาถึงมีจํานวนเทากัน.  ภิกษุ 
 พวกท่ีปวารณาแลว เปนอันปวารณาดีแลว. ภิกษุพวกท่ีมาทีหลังพึงปวารณาในสํานักพวกเธอ 
 พวกท่ีปวารณาแลว ไมตองอาบัติ. 
      ๖. ดูกรภิกษุทั้งหลาย .... ขณะนั้น มีภิกษุเจาถ่ินพวกอื่นมาถึงมีจํานวนนอยกวา.  ภิกษุ 



 ที่ปวารณาแลว เปนอันปวารณาดีแลว.  ภิกษุพวกที่มาทีหลังพึงปวารณาในสํานักพวกเธอ. พวกท่ี 
 ปวารณาแลว ไมตองอาบัติ. 
      ๗. ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อนึ่ง  ในอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวันปวารณา มีภิกษุเจาถ่ิน 
 ในศาสนาน้ีมากรูปดวยกัน  แตประชุมกัน ๕ รูปบาง เกินกวาบาง.  พวกเธอไมทราบวา ยังมี 
 ภิกษุเจาถ่ินพวกอื่นที่ยังไมมา.  พวกเธอมีความสําคัญวาเปนธรรม  มีความสําคัญวาเปนวินัย 
 เปนหมู  มีความสําคัญวาพรอมกัน ปวารณา.  เมื่อพวกเธอปวารณาเสร็จพอดี แตบริษัทยังไมทัน 
 ลุกไป  ขณะนัน้ มีภิกษุเจาถ่ินพวกอื่นมาถึงมีจํานวนมากกวา ภิกษุเหลานั้นตองปวารณาใหม 
 ภิกษุพวกท่ีปวารณาแลว ไมตองอาบัติ. 
      ๘. ดูกรภิกษุทั้งหลาย .... ขณะนั้น มีภิกษุเจาถ่ินพวกอื่นมาถึงมีจํานวนเทากัน .... 
      ๙. ดูกรภิกษุทั้งหลาย .... ขณะนั้น มีภิกษุเจาถ่ินพวกอื่นมาถึง มีจํานวนนอยกวา. 
 ภิกษุพวกท่ีปวารณาแลว เปนอันปวารณาดีแลว. พวกท่ีมาทีหลัง พึงปวารณาในสํานักพวกเธอ 
 พวกท่ีปวารณาแลว ไมตองอาบัติ. 
      ๑๐. ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อนึ่ง  ในอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวันปวารณา มีภิกษุเจาถ่ิน 
 ในศาสนาน้ีมากรูปดวยกัน  แตประชุมกัน ๕ รูปบาง เกินกวาบาง.  พวกเธอไมทราบวา ยังมี 
 ภิกษุเจาถ่ินพวกอื่นที่ยังไมมา. พวกเธอมีความสําคัญวาเปนธรรมมีความสําคัญวาเปนวินัย เปนหมู 
 มีความสําคัญวาพรอมกัน ปวารณา.  เมื่อพวกเธอปวารณาเสร็จ บริษัทบางพวกลุกไปแลว 
 ขณะนั้น มีภิกษุเจาถ่ินพวกอื่นมาถึง มีจํานวนมากกวา.  ภิกษุเหลานั้นตองปวารณาใหม. พวกท่ี 
 ปวารณาแลว ไมตองอาบัติ. 
      ๑๑. ดูกรภิกษุทั้งหลาย .... ขณะนั้น มีภิกษุเจาถ่ินพวกอื่นมาถึง มีจํานวนเทากัน .... 
      ๑๒. ดูกรภิกษุทั้งหลาย .... ขณะนั้น มีภิกษุเจาถ่ินพวกอื่นมาถึง มีจํานวนนอยกวา 
 ภิกษุพวกท่ีปวารณาแลว เปนอันปวารณาดีแลว. พวกท่ีมาทีหลัง พึงปวารณาในสํานักพวกเธอ. 
 พวกท่ีปวารณาแลว ไมตองอาบัติ. 
      ๑๓. ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อนึ่ง ในอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวันปวารณา มีภิกษุเจาถ่ิน 
 ในศาสนาน้ีมากรูปดวยกัน  แตประชุมกัน ๕ รูปบาง เกินกวาบาง.  พวกเธอไมทราบวา ยังมี 
 ภิกษุเจาถ่ินพวกอื่นที่ยังไมมา. พวกเธอมีความสําคัญวาเปนธรรม  มีความสําคัญวาเปนวินัย 
 เปนหมู  มีความสําคัญวาพรอมกัน ปวารณา.  เมื่อพวกเธอปวารณาเสร็จ บริษัทลุกไปหมดแลว 
 ขณะนั้น มีภิกษุเจาถ่ินพวกอื่นมาถึงมีจํานวนมากกวา.  ภิกษุเหลานั้นตองปวารณาใหม.  พวกท่ี 
 ปวารณาแลว ไมตองอาบัติ. 
      ๑๔. ดูกรภิกษุทั้งหลาย .... ขณะนั้น มีภิกษุเจาถ่ินพวกอื่นมาถึงมีจํานวนเทากัน .... 
      ๑๕. ดูกรภิกษุทั้งหลาย .... ขณะนั้น มีภิกษุเจาถ่ินพวกอื่นมาถึง มีจํานวนนอยกวา. 
 ภิกษุพวกท่ีปวารณาแลว เปนอันปวารณาดีแลว. พวกท่ีมาทีหลังพึงปวารณาในสํานักพวกเธอ. 
 พวกท่ีปวารณาแลว ไมตองอาบัติ. 
                  ปวารณาไมตองอาบัติ ๑๕ ขอ จบ. 



                      ----------------- 
                ปวารณาเปนหมูสําคญัวาพรอมกัน ๑๕ ขอ 
      [๒๓๔] ๑. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ในอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวันปวารณา มีภิกษุเจาถ่ิน 
 ในศาสนาน้ีมากรูปดวยกัน  แตประชุมกัน ๕ รูปบาง เกินกวาบาง.  พวกเธอรูอยูวา ยังม ี
 ภิกษุเจาถ่ินพวกอื่นที่ยังไมมา.  พวกเธอมีความสําคัญวาเปนธรรม  มีความสําคัญวาเปนวินัย 
 เปนหมู  มีความสําคัญวาพรอมกัน ปวารณา. เมื่อพวกเธอกําลังปวารณา ขณะนั้น มีภิกษุเจาถ่ิน 
 พวกอ่ืนมาถึงมีจํานวนมากกวา  ภิกษุเหลานั้นตองปวารณาใหม.  พวกที่ปวารณาแลว ตองอาบัติ 
 ทุกกฏ. 
      ๒. .... ขณะนั้น มีภิกษุเจาถ่ินพวกอื่นมาถึง มีจํานวนเทากนั .... 
      ๓. .... ขณะนั้น มีภิกษุเจาถ่ินพวกอื่นมาถึง มีจํานวนนอยกวา  ภิกษุพวกที่ปวารณาแลว 
 เปนอันปวารณาดีแลว.  นอกน้ันพึงปวารณาตอไป.  พวกท่ีปวารณาแลว ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ๔. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง  ในอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวันปวารณา มีภิกษุเจาถ่ิน 
 ในศาสนาน้ีมากรูปดวยกัน  แตประชุมกัน ๕ รูปบาง เกินกวาบาง.  พวกเธอรูอยูวา ยังม ี
 ภิกษุเจาถ่ินพวกอื่นที่ยังไมมา. พวกเธอมีความสําคัญวาเปนธรรม  มีความสําคัญวาเปนวินัย 
 เปนหมู  มีความสําคัญวาพรอมกัน ปวารณา. เมื่อพวกเธอปวารณาเสร็จพอดี ขณะนั้น มีภิกษุ 
 เจาถ่ินพวกอื่นมาถึงมีจํานวนมากกวา .... 
      ๕. .... ขณะนั้น มีภิกษุเจาถ่ินพวกอื่นมาถึง มีจํานวนเทากนั .... 
      ๖. .... ขณะนั้น มีภิกษุเจาถ่ินพวกอื่นมาถึง มีจํานวนนอยกวา .... 
      ๗. .... เมื่อพวกเธอปวารณาเสร็จพอดี  บริษัทยังไมทันลุกไป ขณะนั้นมีภิกษุเจาถ่ิน 
 พวกอ่ืนมาถึง มีจํานวนมากกวา .... 
      ๘. .... ขณะนั้น มีภิกษุเจาถ่ินพวกอื่นมาถึง มีจํานวนเทากนั .... 
      ๙. .... ขณะนั้น มีภิกษุเจาถ่ินพวกอื่นมาถึง มีจํานวนนอยกวา .... 
      ๑๐. .... เมื่อพวกเธอปวารณาเสร็จพอดี  บริษัทบางพวกลุกไปแลว ขณะนั้นมีภิกษุเจาถ่ิน 
 พวกอ่ืนมาถึง มีจํานวนมากกวา .... 
      ๑๑. .... ขณะนั้น มีภิกษุเจาถ่ินพวกอื่นมาถึง มีจํานวนเทากัน .... 
      ๑๒. .... ขณะนั้น มีภิกษุเจาถ่ินพวกอื่นมาถึง มีจํานวนนอยกวา .... 
      ๑๓. .... เมื่อพวกเธอปวารณาเสร็จ  บริษัทลุกไปหมดแลว ขณะนั้น มีภิกษุเจาถ่ินพวกอื่น 
 มาถึง มีจํานวนมากกวา .... 
      ๑๔. .... ขณะนั้น  มีภิกษุเจาถ่ินพวกอื่นมาถึง มีจํานวนเทากัน .... 
      ๑๕. .... ขณะนั้น มีภิกษุเจาถ่ินพวกอื่นมาถึง มีจํานวนนอยกวา ภิกษุพวกที่ปวารณาแลว 
 เปนอันปวารณาดีแลว.  พวกท่ีมาทีหลังพึงปวารณาในสํานักพวกเธอ.  พวกท่ีปวารณาแลว 
 ตองอาบัติทุกกฏ. 
              ปวารณาเปนหมูสําคญัวาพรอมกัน ๑๕ ขอ จบ. 



                      ------------------ 
                    มีความสงสัยปวารณา ๑๕ ขอ 
      [๒๓๕] ๑. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ในอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวันปวารณา มีภิกษุเจาถ่ิน 
 ในศาสนาน้ีมากรูปดวยกัน  แตประชุมกัน ๕ รูปบาง เกินกวาบาง.  พวกเธอรูอยูวา ยังมีภิกษุ 
 เจาถ่ินพวกอื่นที่ยังไมมา.  พวกเธอมีความสงสัยวา พวกเราปวารณากันจะสมควรหรือไมสมควร 
 หนอ  ดังนี้  แลวยังขืนปวารณา. เมื่อพวกเธอกําลังปวารณา ขณะนั้น มีภิกษุเจาถ่ินพวกอื่นมาถึง 
 มีจํานวนมากกวา. ภิกษุเหลานั้นตองปวารณาใหม.  พวกที่ปวารณาแลว ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ๒. .... ขณะนั้น มีภิกษุเจาถ่ินพวกอื่นมาถึง มีจํานวนเทากนั .... 
      ๓. .... ขณะนั้น มีภิกษุเจาถ่ินพวกอื่นมาถึง มีจํานวนนอยกวา ภิกษุพวกที่ปวารณาแลว 
 เปนอันปวารณาดีแลว. พวกท่ีเหลือพึงปวารณาตอไป.  พวกท่ีปวารณาแลว ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ๔. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวันปวารณา มีภิกษุเจาถ่ินในศาสนาน้ี 
 มากรูปดวยกัน  แตประชุมกัน ๕ รูปบาง เกินกวาบาง.  พวกเธอรูอยูวา  ยังมีภิกษุเจาถ่ิน 
 พวกอ่ืนที่ยังไมมา. พวกเธอมีความสงสัยวา  พวกเราปวารณากันจะสมควรหรือไมสมควรหนอ 
 ดังนี้  แลวยังขืนปวารณา. พอพวกเธอปวารณาเสร็จ  ขณะนั้น  มีภิกษุเจาถ่ินพวกอื่นมาถึง 
 มีจํานวนมากกวา .... 
      ๕. .... ขณะนั้น มีภิกษุเจาถ่ินพวกอื่นมาถึง มีจํานวนเทากนั .... 
      ๖. .... ขณะนั้น มีภิกษุเจาถ่ินพวกอื่นมาถึง มีจํานวนนอยกวา .... 
      ๗. .... บริษัทยังไมทันลุกไป ขณะนั้น มีภิกษุเจาถ่ินพวกอื่นมาถึง มีจํานวนมากกวา .... 
      ๘. .... ขณะนั้น  มีภิกษุเจาถ่ินพวกอื่นมาถึง มีจํานวนเทากัน .... 
      ๙. .... ขณะนั้น มีภิกษุเจาถ่ินพวกอื่นมาถึง มีจํานวนนอยกวา .... 
      ๑๐. ....  บริษัทบางพวกลุกไปแลว ขณะนัน้ มีภิกษุเจาถ่ินพวกอื่นมาถึง มีจํานวน 
 มากกวา .... 
      ๑๑. .... ขณะนั้น มีภิกษุเจาถ่ินพวกอื่นมาถึง มีจํานวนเทากัน .... 
      ๑๒. .... ขณะนั้น มีภิกษุเจาถ่ินพวกอื่นมาถึง มีจํานวนนอยกวา .... 
      ๑๓. .... บริษัทลุกไปหมดแลว ขณะนั้น มภิีกษุเจาถ่ินพวกอื่นมาถึง มีจํานวนมากกวา .... 
      ๑๔. .... ขณะนั้น มีภิกษุเจาถ่ินพวกอื่นมาถึง มีจํานวนเทากัน .... 
      ๑๕. .... ขณะนั้น มีภิกษุเจาถ่ินพวกอื่นมาถึง มีจํานวนนอยกวา ภิกษุพวกที่ปวารณาแลว 
 เปนอันปวารณาดีแลว.  พวกท่ีมาทีหลังพึงปวารณาในสํานักพวกเธอ.  พวกท่ีปวารณาแลว 
 ตองอาบัติทุกกฏ. 
                  มีความสงสัยปวารณา  ๑๕ ขอ จบ. 
                     ------------------- 
                      ฝนใจทําปวารณา ๑๕ ขอ 
      [๒๓๖] ๑. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ในอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวันปวารณา มีภิกษุเจาถ่ิน 



 ในศาสนาน้ีมากรูปดวยกัน  แตประชุมกัน ๕ รูปบาง เกินกวาบาง.  พวกเธอรูอยูวา ยังมีภิกษุ 
 เจาถ่ินพวกอื่นที่ยังไมมา แตฝนใจทําปวารณา  ดวยเขาใจวา พวกเราปวารณากัน สมควรแท 
 จะไมสมควรกห็ามิได. เมื่อพวกเธอกําลังปวารณา ขณะนั้น มีภิกษุเจาถ่ินพวกอื่นมาถึง มีจํานวน 
 มากกวา ภิกษุเหลานั้นตองปวารณาใหม.  พวกที่ปวารณาแลว ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ๒. .... ขณะนั้น มีภิกษุเจาถ่ินพวกอื่นมาถึง มีจํานวนเทากนั .... 
      ๓. .... ขณะนั้น มีภิกษุเจาถ่ินพวกอื่นมาถึง มีจํานวนนอยกวา ภิกษุพวกที่ปวารณาแลว 
 เปนอันปวารณาดีแลว. พวกท่ีเหลือพึงปวารณาตอไป.  พวกท่ีปวารณาแลว ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ๔. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวันปวารณา มีภิกษุเจาถ่ินในศาสนาน้ี 
 มากรูปดวยกัน  แตประชุมกัน ๕ รูปบาง เกินกวาบาง.  พวกเธอรูอยูวา  ยังมีภิกษุเจาถ่ินพวกอื่น 
 ที่ยังไมมา แตฝนใจทําปวารณา ดวยเขาใจวาพวกเราปวารณากันสมควรแท จะไมสมควรก็หามิได. 
 พอพวกเธอปวารณาเสร็จ  ขณะน้ัน  มีภิกษุเจาถ่ินพวกอื่นมาถึงมีจํานวนมากกวา .... 
      ๕. .... ขณะนั้น มีภิกษุเจาถ่ินพวกอื่นมาถึง มีจํานวนเทากนั .... 
      ๖. .... ขณะนั้น มีภิกษุเจาถ่ินพวกอื่นมาถึง มีจํานวนนอยกวา .... 
      ๗. .... บริษัทยังไมทันลุกไป ขณะนั้น มีภิกษุเจาถ่ินพวกอื่นมาถึง มีจํานวนมากกวา .... 
      ๘. .... ขณะนั้น  มีภิกษุเจาถ่ินพวกอื่นมาถึง มีจํานวนเทากัน .... 
      ๙. .... ขณะนั้น มีภิกษุเจาถ่ินพวกอื่นมาถึง มีจํานวนนอยกวา .... 
      ๑๐. .... บริษัทบางพวกลุกไป ขณะนั้น มภิีกษุเจาถ่ินพวกอื่นมาถึง มีจํานวนมากกวา .... 
      ๑๑. .... ขณะนั้น มีภิกษุเจาถ่ินพวกอื่นมาถึง มีจํานวนเทากัน .... 
      ๑๒. .... ขณะนั้น มีภิกษุเจาถ่ินพวกอื่นมาถึง มีจํานวนนอยกวา .... 
      ๑๓. .... บริษัทลุกไปหมดแลว ขณะนั้น มภิีกษุเจาถ่ินพวกอื่นมาถึง มีจํานวนมากกวา .... 
      ๑๔. .... ขณะนั้น มีภิกษุเจาถ่ินพวกอื่นมาถึง มีจํานวนเทากัน .... 
      ๑๕. .... ขณะนั้น มีภิกษุเจาถ่ินพวกอื่นมาถึง มีจํานวนนอยกวา ภิกษุพวกที่ปวารณา 
 แลว เปนอันปวารณาดีแลว.  พวกท่ีมาทีหลังพึงปวารณาในสํานักพวกเธอ.  พวกท่ีปวารณาแลว 
 ตองอาบัติทุกกฏ. 
                    ฝนใจทําปวารณา ๑๕ ขอ จบ. 
                       -------------- 
                   มุงความแตกราวปวารณา ๑๕ ขอ 
      [๒๓๗] ๑. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ในอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวันปวารณา มีภิกษุเจาถ่ิน 
 ในศาสนาน้ีมากรูปดวยกัน แตประชุมกัน ๕ รูปบาง เกินกวาบาง.  พวกเธอรูอยูวา ยังมีภิกษุ 
 เจาถ่ินพวกอื่นที่ยังไมมา  และมุงความแตกราววา ขอภิกษุเหลานั้นจงเส่ือมสูญ  ขอภิกษุ 
 เหลานั้นจงพินาศ จะประโยชนอะไรดวยภิกษุเหลานั้น  ดังนี้ จึงปวารณา. เมื่อพวกเธอกําลัง 
 ปวารณา  ขณะนั้น มีภิกษุเจาถ่ินพวกอื่นมาถึง มีจํานวนมากกวา.  ภิกษุเหลาน้ันตองปวารณา 
 ใหม. พวกท่ีปวารณาแลว ตองอาบัติถุลลัจจัย. 



      ๒. .... ขณะนั้น มีภิกษุเจาถ่ินพวกอื่นมาถึง มีจํานวนมากกวา .... 
      ๓. .... ขณะนั้น มีภิกษุเจาถ่ินพวกอื่นมาถึง มีจํานวนนอยกวา ภิกษุพวกที่ปวารณาแลว 
 เปนอันปวารณาดีแลว. พวกท่ีเหลือพึงปวารณาตอไป. พวกท่ีปวารณาแลว ตองอาบัติถุลลัจจัย. 
      ๔. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวันปวารณา มีภิกษุเจาถ่ินในศาสนาน้ี 
 มากรูปดวยกัน  แตประชุมกัน ๕ รูปบาง เกินกวาบาง.  พวกเธอรูอยูวา  ยังมีภิกษุเจาถ่ิน 
 พวกอ่ืนที่ยังไมมา และมุงความแตกราววา  ขอภิกษุเหลานั้นจงเส่ือมสูญ ขอภิกษุเหลานั้น 
 จงพินาศ จะประโยชนอะไรดวยภิกษุเหลานั้น  ดังนี้  จึงปวารณา. พวกเธอปวารณาเสร็จ 
 ขณะนั้น  มีภิกษุเจาถ่ินพวกอื่นมาถึงมีจํานวนมากกวา .... 
      ๕. .... ขณะนั้น มีภิกษุเจาถ่ินพวกอื่นมาถึง มีจํานวนเทากนั .... 
      ๖. .... ขณะนั้น มีภิกษุเจาถ่ินพวกอื่นมาถึง มีจํานวนนอยกวา .... 
      ๗. .... บริษัทยังไมทันลุกไป ขณะนั้น มีภิกษุเจาถ่ินพวกอื่นมาถึง มีจํานวนมากกวา .... 
      ๘. .... ขณะนั้น  มีภิกษุเจาถ่ินพวกอื่นมาถึง มีจํานวนเทากัน .... 
      ๙. .... ขณะนั้น มีภิกษุเจาถ่ินพวกอื่นมาถึง มีจํานวนนอยกวา .... 
      ๑๐. .... บริษัทบางพวกลุกไปแลว ขณะนัน้ มีภิกษุเจาถ่ินพวกอื่นมาถึง มีจํานวน 
 มากกวา .... 
      ๑๑. .... ขณะนั้น มีภิกษุเจาถ่ินพวกอื่นมาถึง มีจํานวนเทากัน .... 
      ๑๒. .... ขณะนั้น มีภิกษุเจาถ่ินพวกอื่นมาถึง มีจํานวนนอยกวา .... 
      ๑๓. .... บริษัทลุกไปหมดแลว ขณะนั้น มภิีกษุเจาถ่ินพวกอื่นมาถึง มีจํานวนมากกวา. 
 ภิกษุเหลานั้นตองปวารณาใหม.  พวกท่ีปวารณาแลว ตองอาบัติถุลลัจจัย. 
      ๑๔. .... ขณะนั้น มีภิกษุเจาถ่ินพวกอื่นมาถึง มีจํานวนเทากัน .... 
      ๑๕. .... ขณะนั้น มีภิกษุเจาถ่ินพวกอื่นมาถึง มีจํานวนนอยกวา ภิกษุพวกที่ปวารณา 
 แลวเปนอันปวารณาดีแลว.  พวกที่มาทีหลังพึงปวารณาในสํานักพวกเธอ.  พวกท่ีปวารณาแลว 
 ตองอาบัติถุลลัจจัย. 
                 มุงความแตกราวปวารณา ๑๕ ขอ จบ. 
                       ---------------- 
                       เปยยาลมขุ ๗๐๐ ติกะ 
      [๒๓๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวันปวารณา มีภิกษุเจาถ่ินใน 
 ศาสนาน้ีมากรูปดวยกัน แตประชุมกัน ๕ รูปบาง เกินกวาบาง.  พวกเธอไมทราบวา มีภิกษุ 
 เจาถ่ินพวกอื่นกําลังเขามาภายในสีมา .... 
      .... พวกเธอไมทราบวา  มีภิกษุเจาถ่ินพวกอื่นเขามาในสมีาแลว .... 
      .... พวกเธอไมเห็นภิกษุเจาถ่ินพวกอื่นที่กําลังเขามาในสมีา .... 
      .... พวกเธอไมเห็นภิกษุเจาถ่ินพวกอื่น เขามาภายในสีมาแลว .... 
      .... พวกเธอไมไดยนิวา  มีภิกษุเจาถ่ินพวกอื่นกําลังเขามาภายในสีมา .... 



      .... พวกเธอไมไดยนิวา  มีภิกษุเจาถ่ินพวกอื่นเขามาภายในสีมาแลว .... 
      โดยนัย ๑๗๕ ติกะ ภิกษุเจาถ่ินกับภิกษุเจาถ่ิน ภิกษุอาคันตุกะกับภิกษุเจาถ่ิน ภิกษุ 
 เจาถ่ินกับภิกษุอาคันตุกะ ภิกษุอาคันตุกะกับภิกษุอาคันตุกะ รวมเปน ๗๐๐ ติกะ โดยเปยยาลมุข. 
                     เปยยาลมขุ ๗๐๐ ติกะ จบ. 
                      ----------------- 
             ภิกษุเจาถ่ินกับภิกษุอาคันตุกะนับวันปวารณาตางกัน 
      [๒๓๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็วันปวารณาของพวกภิกษุเจาถ่ินในศาสนาน้ีเปน ๑๔ ค่ํา 
 ของพวกภิกษุอาคันตุกะเปน ๑๕ ค่ํา. ถาพวกเจาถ่ินมีจํานวนมากกวาพวกภิกษุอาคันตุกะพึงอนุวัตร 
 พวกภิกษุเจาถ่ิน. ถามีจํานวนเทากัน พวกภิกษุอาคันตุกะพึงอนุวัตรพวกภิกษุเจาถ่ิน. ถาพวกภิกษุ 
 อาคันตุกะมีจํานวนมากกวา. พวกภิกษุเจาถ่ินพึงอนุวัตรพวกภิกษุอาคันตุกะ. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็วันปวารณาของพวกภิกษุเจาถ่ินในศาสนาน้ีเปน ๑๕ ค่ํา ของ 
 พวกภิกษุอาคันตุกะเปน ๑๔ ค่ํา. ถาพวกเจาถ่ินมีจํานวนมากกวา พวกภิกษุอาคันตุกะพึง 
 อนุวัตรพวกภิกษุเจาถ่ิน. ถามีจํานวนเทากัน พวกภิกษุอาคันตุกะพึงอนุวัตรพวกภิกษุเจาถ่ิน. ถา 
 พวกภิกษุอาคันตุกะมีจํานวนมากกวา. พวกภิกษุเจาถ่ินพึงอนุวัตรพวกภิกษุอาคันตุกะ. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง วันปวารณาของพวกภิกษุเจาถ่ินในศาสนาน้ีเปนวัน ๑ ค่ํา ของ 
 พวกภิกษุอาคันตุกะเปน ๑๕ ค่ํา. ถาพวกภิกษุเจาถ่ินมีจํานวนมากกวา. พวกภิกษุเจาถ่ินไมปรารถนา 
 ก็ไมใหความสามัคคีแกพวกภิกษุอาคันตุกะ.  พวกภิกษุอาคันตุกะพึงไปปวารณานอกสีมาเถิด. 
 ถามีจํานวนเทากัน พวกภิกษุเจาถ่ินไมปรารถนาก็ไมตองใหความสามัคคีแกพวกภิกษุอาคันตุกะ 
 พวกภิกษุอาคันตุกะพึงไปปวารณานอกสีมาเถิด.  ถาพวกภิกษุอาคันตุกะมีจํานวนมากกวา พวกภิกษุ 
 เจาถ่ินพึงใหความสามัคคีแกพวกภิกษุอาคันตุกะ หรือพึงไปเสียนอกสมีา. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง วันปวารณาของพวกภิกษุเจาถ่ินในศาสนาน้ีเปน ๑๕ ค่ํา ของ 
 พวกภิกษุอาคันตุกะเปน ๑ ค่ํา. ถาพวกภิกษุเจาถ่ินมีจํานวนมากกวา พวกภิกษุอาคันตุกะพึงให 
 ความสามัคคีแกพวกภิกษุเจาถ่ิน หรือพึงไปเสียนอกสีมา. ถามีจํานวนเทากนั. พวกภิกษุอาคันตุกะ 
 พึงใหความสามัคคีแกพวกภิกษุเจาถ่ิน หรือพึงไปเสียนอกสีมา.  ถาพวกภิกษุอาคันตุกะมีจํานวน 
 มากกวา พวกภิกษุอาคันตุกะไมปรารถนาก็ไมตองใหความสามัคคีแกพวกภิกษุเจาถ่ิน  พวกภิกษุ 
 เจาถ่ินพึงไปปวารณานอกสีมาเถิด. 
                    ปวารณาของภิกษุที่สงสัยเปนตน 
      [๒๔๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็พวกภิกษุอาคันตุกะในศาสนานี้ไดเห็นอาการเจาถ่ิน ลักษณะ 
 เจาถ่ิน เคร่ืองหมายเจาถ่ิน สิ่งที่แสดงเจาถ่ิน  ของพวกภิกษุเจาถ่ิน   เตียง  ต่ัง ฟูก  หมอน 
 จัดไวไดระเบียบ  น้ําฉัน น้ําใช จัดหาไวเปนอนัดี  บริเวณกวาดสะอาดสะอาน คร้ันแลว มีความ 
 สงสัยวา  พวกภิกษุเจาถ่ินมีหรือไมมีหนอ? พวกเธอมีความสงสัยแตไมเทีย่วคนหา  คร้ันแลว 
 ขืนปวารณา ตองอาบัติทุกกฏ. 
      .... พวกเธอมีความสงสัยไดคนหาแลวแตไมพบ จึงปวารณา ไมตองอาบัติ. 



      .... พวกเธอมีความสงสัยไดคนหาแลวพบ จึงปวารณารวมกัน ไมตองอาบัติ. 
      .... พวกเธอมีความสงสัยไดคนหาแลวพบ คร้ันแลวแยกกนัปวารณา ตองอาบัติทุกกฏ. 
      .... พวกเธอมีความสงสัยไดคนหาแลวพบ  คร้ันแลวมุงความแตกราววา ขอภิกษุพวก 
 นั้นจงเสื่อมสญู  จงพินาศ จะประโยชนอะไรดวยภิกษุพวกน้ัน ดังนี้จึงปวารณา ตองอาบัติ 
 ถุลลัจจัย. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อนึ่ง พวกภิกษุอาคันตุกะในศาสนานี้ไดยินอาการเจาถ่ิน ลักษณะ 
 เจาถ่ิน เคร่ืองหมายเจาถ่ิน  สิ่งที่แสดงเจาถ่ิน ของพวกภิกษุเจาถ่ิน  ไดยินเสยีงเทาของพวกภิกษุ 
 เจาถ่ินกําลังเดนิจงกรม  ไดยนิเสียงทองสาธยาย  เสียงไอ เสยีงจาม  คร้ันแลวมีความสงสัยวา 
 พวกภิกษุเจาถ่ินยังมีหรือไมมหีนอ?  พวกเธอมีความสงสยัแตไมคนหา  คร้ันแลวขืนปวารณา 
 ตองอาบัติทุกกฏ. 
      .... พวกเธอมีความสงสัยไดคนหา  คร้ันคนหาแลวไมพบ คร้ันแลวจึงปวารณา ไม 
 ตองอาบัติ. 
      .... พวกเธอมีความสงสัยไดคนหา คร้ันคนหาแลวจึงพบ  คร้ันพบแลวจึงปวารณารวมกัน 
 ไมตองอาบัติ. 
      .... พวกเธอมีความสงสัยไดคนหา  คร้ันคนหาแลวจึงพบ คร้ันพบแลวจึงแยกกันปวารณา 
 ตองอาบัติทุกกฏ. 
      .... พวกเธอมีความสงสัยไดคนหา คร้ันคนหาแลวจึงพบ คร้ันพบแลวมุงความแตกราว 
 วา  ขอภิกษุเหลานั้นจงเส่ือมสูญ จงพินาศ จะประโยชนอะไรดวยภิกษุเหลานั้น ดังนี้ จึงปวารณา 
 ตองอาบัติถุลลัจจัย. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง พวกภิกษุเจาถ่ินในศาสนาน้ีไดเห็นอาการอาคันตุกะ ลักษณะ 
 อาคันตุกะ เคร่ืองหมายอาคันตุกะ สิ่งที่แสดงอาคันตุกะ ของพวกภิกษุอาคันตุกะ ไดเห็น บาตร 
 จีวร  ผานิสีทนะ อันเปนของภิกษุพวกอ่ืน ไดเห็นรอยน้ําลางเทา  คร้ันแลวมีความสงสัยวา 
 พวกภิกษุอาคันตุกะยังมีหรือไมหนอ? 
      .... พวกเธอมีความสงสัยแตไมคนหา  คร้ันแลวขืนปวารณา ตองอาบัติทุกกฏ. 
      .... พวกเธอมีความสงสัยไดคนหา  คร้ันคนหาแลว ไมพบ คร้ันแลวจึงปวารณา ไม 
 ตองอาบัติ. 
      .... พวกเธอมีความสงสัยไดคนหา คร้ันคนหาแลว จึงพบ  คร้ันพบแลว จึงปวารณา 
 รวมกัน ไมตองอาบัติ. 
      .... พวกเธอมีความสงสัยไดคนหา  คร้ันคนหาแลว จึงพบ คร้ันพบแลว ไดแยกกนั 
 ปวารณา ตองอาบัติทุกกฏ. 
      .... พวกเธอมีความสงสัยไดคนหา คร้ันคนหาแลวจึงพบ คร้ันพบแลว มุงความแตกราว 
 วา  ขอภิกษุเหลานั้นจงเส่ือมสูญ จงพินาศ จะประโยชนอะไรดวยภิกษุเหลานั้น ดังนี้ จึงปวารณา 
 ตองอาบัติถุลลัจจัย. 



      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง พวกภิกษุเจาถ่ินในศาสนาน้ีไดยนิอาการอาคันตุกะ ลักษณะ 
 อาคันตุกะ เคร่ืองหมายอาคันตุกะ สิ่งที่แสดงอาคันตุกะ ของพวกภิกษุอาคันตุกะ ไดยิน 
 เสียงเทาของพวกภิกษุอาคันตุกะกําลังเดินมา ไดยินเสียงรองเทากระทบ ไดยนิเสียงไอ เสียงจาม 
 คร้ันแลวมีความสงสัยวา พวกภิกษุอาคันตุกะยังมีหรือไมหนอ?  พวกเธอมคีวามสงสัยแตไม 
 คนหา คร้ันแลวขืนปวารณา ตองอาบัติทุกกฏ. 
      .... พวกเธอมีความสงสัยไดคนหา  คร้ันคนหาแลว ไมพบ คร้ันแลวจึงปวารณา ไม 
 ตองอาบัติ. 
      .... พวกเธอมีความสงสัยไดคนหา คร้ันคนหาแลว จึงพบ  คร้ันพบแลว ไดปวารณา 
 รวมกัน ไมตองอาบัติ. 
      .... พวกเธอมีความสงสัยไดคนหา  คร้ันคนหาแลว จึงพบ คร้ันพบแลว ไดแยกกนั 
 ปวารณา ตองอาบัติทุกกฏ. 
      .... พวกเธอมีความสงสัยไดคนหา คร้ันคนหาแลวจึงพบ คร้ันพบแลว มุงความ 
 แตกราววา  ขอภิกษุเหลานั้นจงเส่ือมสูญ จงพินาศ จะประโยชนอะไรดวยภิกษุเหลานั้น ดังนี้ 
 จึงปวารณา ตองอาบัติถุลลัจจัย. 
                   ภิกษุสมานสังวาสเปนตนปวารณา 
      [๒๔๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็พวกภิกษุอาคันตุกะในศาสนานี้ไดเห็นพวกภิกษุเจาถ่ินซ่ึง 
 เปนนานาสังวาส. พวกเธอกลบัไดความเห็นวาเปนสมานสังวาส  คร้ันแลวก็ไมไตถาม คร้ัน 
 แลวจึงปวารณารวมกัน  ไมตองอาบัติ. 
      .... พวกเธอไดไตถาม คร้ันไตถามแลวไมรังเกียจ  คร้ันแลวปวารณารวมกัน ตองอาบัติ 
 ทุกกฏ. 
      .... พวกเธอไดไตถาม  คร้ันไตถามแลวไมรังเกียจ คร้ันแลวแยกกันปวารณา ไมตอง 
 อาบัติ. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง พวกภิกษุอาคันตุกะในศาสนานี้ไดเห็นพวกภิกษุเจาถ่ินซ่ึงเปน 
 สมานสังวาส.  พวกเธอกลับไดความเห็นวาเปนนานาสังวาส คร้ันแลวก็ไมไตถาม คร้ันแลว 
 ปวารณารวมกัน ตองอาบัติทุกกฏ. 
      .... พวกเธอไดไตถาม คร้ันไตถามแลวรังเกียจ คร้ันแลวแยกกันปวารณา ตองอาบัติ 
 ทุกกฏ. 
      .... พวกเธอไดไตถาม คร้ันไตถามแลวรังเกียจ คร้ันแลวปวารณารวมกัน ไมตองอาบัติ. 
      .... พวกเธอไดไตถาม คร้ันไตถามแลวไมรังเกียจ คร้ันแลวแยกกันปวารณา  ไมตอง 
 อาบัติ. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง พวกภิกษุเจาถ่ินในศาสนาน้ีไดเห็นพวกภิกษุอาคันตุกะซ่ึงเปน 
 นานาสังวาส.  พวกเธอกลับไดความเห็นวาเปนสมานสังวาส  คร้ันแลวก็ไมไตถาม คร้ันแลว 
 ปวารณารวมกัน ไมตองอาบัติ. 



      .... พวกเธอไดไตถาม คร้ันไตถามแลว ไมรังเกียจ  คร้ันแลวปวารณารวมกัน ตอง 
 อาบัติทุกกฏ. 
      .... พวกเธอไดไตถาม คร้ันไตถามแลวไมรังเกียจ คร้ันแลวแยกกันปวารณา ไมตอง 
 อาบัติ. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อนึ่ง พวกภิกษุเจาถ่ินในศาสนาน้ีเห็นพวกภิกษุอาคันตุกะซ่ึงเปน 
 สมานสังวาส.  พวกเธอกลับไดความเห็นวาเปนนานาสังวาส  คร้ันแลวก็ไมไตถาม  คร้ันแลว 
 ปวารณารวมกัน ตองอาบัติทุกกฏ. 
      .... พวกเธอไดไตถาม คร้ันไตถามแลวรังเกียจ คร้ันแลวแยกกันปวารณา ตองอาบัติ 
 ทุกกฏ. 
      .... พวกเธอไดไตถาม คร้ันไตถามแลวรังเกียจ คร้ันแลวปวารณารวมกัน ไมตองอาบัติ. 
                     ไมควรไปไหนในวันปวารณา 
      [๒๔๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เมื่อถึงวันปวารณา ภิกษุไมพึงไปจากอาวาสที่มีภิกษุครบ 
 จํานวน สูอาวาสที่มีภิกษุไมครบจํานวน นอกจากไปเปนคณะสงฆ นอกจากมีอันตราย. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อถึงวันปวารณา ไมพึงไปจากอาวาสที่มีภิกษุครบจํานวน สูถ่ินที่ 
 มิใชอาวาส ซ่ึงมีภิกษุไมครบจํานวน  นอกจากไปเปนคณะสงฆ นอกจากมีอนัตราย. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อถึงวันปวารณา ไมพึงไปจากอาวาสที่มีภิกษุครบจํานวน สูอาวาส 
 หรือถ่ินที่มิใชอาวาส ซ่ึงมีภิกษุไมครบจํานวน  นอกจากไปเปนคณะสงฆ  นอกจากมีอันตราย. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เมื่อถึงวันปวารณา ไมพึงไปจากถ่ินที่มิใชอาวาส ซ่ึงมีภิกษุครบจํานวน 
 สูอาวาสที่มีภิกษุไมครบจํานวน  นอกจากไปเปนคณะสงฆ นอกจากมีอันตราย. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อถึงวันปวารณา ไมพึงไปจากถ่ินที่มิใชอาวาส  ซ่ึงมีภิกษุครบจํานวน 
 สูถ่ินที่มิใชอาวาส  ซ่ึงมีภิกษุไมครบจํานวน นอกจากไปเปนคณะสงฆ นอกจากมีอันตราย. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เมื่อถึงวันปวารณา  ไมพึงไปจากถ่ินที่มิใชอาวาส ซ่ึงมีภิกษุครบ 
 จํานวน สูอาวาสหรือถ่ินมิใชอาวาส ซ่ึงมีภิกษุไมครบจํานวน  นอกจากไปเปนคณะสงฆ นอก 
 จากมีอันตราย. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เมื่อถึงวันปวารณา  ไมพึงไปจากอาวาส  หรือถ่ินมิใชอาวาส ซ่ึงมี 
 ภิกษุครบจํานวน สูอาวาสซ่ึงมีภิกษุไมครบจํานวน  นอกจากไปเปนคณะสงฆ นอกจากมีอนัตราย. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เมื่อถึงวันปวารณา  ไมพึงไปจากอาวาส หรือถ่ินที่มิใชอาวาส ซ่ึงมี 
 ภิกษุครบจํานวน สูอาวาสหรือถ่ินมิใชอาวาส ซ่ึงมีภิกษุไมครบจํานวน  นอกจากไปเปนคณะสงฆ 
 นอกจากมีอันตราย. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เมื่อถึงวันปวารณา  ไมพึงไปจากอาวาส  หรือถ่ินที่มิใชอาวาส ซ่ึงมี 
 ภิกษุครบจํานวน สูอาวาสหรือถ่ินมิใชอาวาส ซ่ึงมีภิกษุไมครบจํานวน  นอกจากไปเปนคณะสงฆ 
 นอกจากมีอันตราย. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เมื่อถึงวันปวารณา  ไมพึงไปจากอาวาส ซ่ึงมีภิกษุครบจํานวน สูอาวาส 



 มีภิกษุซ่ึงครบจํานวน  ซ่ึงเปนที่อยูของพวกภิกษุผูเปนนานาสังวาส  นอกจากไปเปนคณะสงฆ 
 นอกจากมีอันตราย. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อถึงวันปวารณา ไมพึงไปจากอาวาส ซ่ึงมีภิกษุครบจํานวน  สูถ่ิน 
 ที่มิใชอาวาส ซ่ึงมีภิกษุครบจํานวน  ซ่ึงเปนที่อยูของพวกภิกษุผูเปนนานาสงัวาส นอกจากไป 
 เปนคณะสงฆ นอกจากมีอันตราย. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อถึงวันปวารณา ไมพึงไปจากอาวาส ซ่ึงมีภิกษุครบจํานวน สูอาวาส 
 หรือถ่ินที่มิใชอาวาส ซ่ึงมีภิกษุครบจํานวน  ซ่ึงเปนที่อยูของพวกภิกษุผูเปนนานาสังวาส นอก 
 จากไปเปนคณะสงฆ นอกจากมีอันตราย. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อถึงวันปวารณา ไมพึงไปจากถ่ินที่มิใชอาวาส ซ่ึงมีภิกษุครบจํานวน 
 สูอาวาสซ่ึงมีภิกษุครบจํานวน .... 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เมื่อถึงวันปวารณา ไมพึงไปจากถ่ินที่มิใชอาวาส ซ่ึงมีภิกษุครบ 
 จํานวน .... 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อถึงวันปวารณา ไมพึงไปจากถ่ินที่มิใชอาวาส ซ่ึงมีภิกษุครบจํานวน 
 สูอาวาสหรือถ่ินที่มิใชอาวาส ซ่ึงมีภิกษุครบจํานวน ซ่ึงเปนที่อยูของพวกภิกษุผูเปนนานาสงัวาส 
 นอกจากไปเปนคณะสงฆ นอกจากมีอันตราย. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อถึงวันปวารณา ไมพึงไปจากอาวาส หรือถ่ินที่มิใชอาวาส  ซ่ึงมี 
 ภิกษุครบจํานวน  สูอาวาสซ่ึงมีภิกษุครบจํานวน .... 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เมื่อถึงวันปวารณา ไมพึงไปจากอาวาส หรือถ่ินที่มิใชอาวาส  ซ่ึงมี 
 ภิกษุครบจํานวน สูถ่ินที่มิใชอาวาส  ซ่ึงมีภิกษุครบจํานวน .... 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เมื่อถึงวันปวารณา   ไมพึงไปจากอาวาส หรือถ่ินที่มิใชอาวาส ซ่ึงมี 
 ภิกษุครบจํานวน  สูอาวาสหรือถ่ินที่มิใชอาวาส  ซ่ึงมีภิกษุครบจํานวน  ซ่ึงเปนที่อยูของภิกษุผูเปน 
 นานาสังวาส  นอกจากไปเปนคณะสงฆ นอกจากมีอันตราย. 
                     สถานท่ีควรไปในวันปวารณา 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อถึงวันปวารณา ภิกษุพึงไปจากอาวาสที่มีภิกษุครบจํานวน  สูอาวาส 
 ที่มีภิกษุครบจํานวน .... 
      .... สูถ่ินที่มิใชอาวาส .... 
      .... สูอาวาสหรือถ่ินที่มิใชอาวาส  ซ่ึงเปนที่อยูของพวกภิกษุผูเปนสมานสงัวาส ที่รูวา 
 เราสามารถจะไปถึงในวันนี้แหละ. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อถึงวันปวารณา พึงไปจากถ่ินที่มิใชอาวาสที่มีภิกษุครบจํานวน 
 สูอาวาสที่มีภิกษุครบจํานวน .... 
      .... สูถ่ินที่มิใชอาวาส .... 
      .... สูอาวาสหรือถ่ินที่มิใชอาวาส  อันเปนทีอ่ยูของพวกภิกษุผูเปนสมานสงัวาส ที่รูวา 
 เราสามารถจะไปถึงในวันนี้แหละ. 



      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อถึงวันปวารณา พึงไปจากอาวาสหรือถ่ินที่มิใชอาวาส ซ่ึงมีภิกษุ 
 ครบจํานวน  สูอาวาสที่มีภิกษุครบจํานวน .... 
      .... สูถ่ินที่มิใชอาวาส .... 
      .... สูอาวาสหรือถ่ินที่มิใชอาวาส  อันเปนทีอ่ยูของพวกภิกษุผูเปนสมานสงัวาส ที่รูวา 
 จะสามารถไปถึงในวันนี้แหละ. 
                     บุคคลที่ควรเวนในปวารณา 
      [๒๔๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงปวารณาในบริษัทที่มีภิกษุณีนั่งอยูดวย  รูปใด 
 ปวารณา ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุไมพึงปวารณาในบริษัทที่มีสิกขมานานั่งอยูดวย .... 
      ไมพึงปวารณาในบริษัทที่มีสามเณรนั่งอยูดวย .... 
      ไมพึงปวารณาในบริษัทที่มีสามเณรีนั่งอยูดวย .... 
      ไมพึงปวารณาในบริษัทที่มีภิกษุผูบอกลาสิกขาแลวน่ังอยูดวย .... 
      ไมพึงปวารณาในบริษัทที่มีภิกษุผูตองอันติมวัตถุนั่งอยูดวย รูปใดปวารณา ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุไมพึงปวารณาในบริษัทที่มีภิกษุผูถูกสงฆยกเสียฐานไมเห็นอาบัติ 
 นั่งอยูดวย  รูปใดปวารณา พึงปรับอาบัติตามธรรม. 
      ไมพึงปวารณาในบริษัทที่มีภิกษุผูถูกสงฆยกเสียฐานไมทาํคืนอาบัตินั่งอยูดวย .... 
      ไมพึงปวารณาในบริษัทที่มีภิกษุผูถูกสงฆยกเสียฐานไมสละคืนทิฏฐิอันลามกน่ังอยูดวย 
 รูปใดปวารณา พึงปรับอาบัติตามธรรม. 
      ไมพึงปวารณาในบริษัทที่มีบัณเฑาะกนั่งอยูดวย  รูปใดปวารณา ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ไมพึงปวารณาในบริษัทที่มีคนลักเพศนั่งอยูดวย .... 
      ไมพึงปวารณาในบริษัทที่มีภิกษุผูเขารีดเดยีรถียนั่งอยูดวย .... 
      ไมพึงปวารณาในบริษัทที่มีคนคลายดิรัจฉานน่ังอยูดวย .... 
      ไมพึงปวารณาในบริษัทที่มีคนฆามารดานัง่อยูดวย .... 
      ไมพึงปวารณาในบริษัทที่มีคนฆาบิดาน่ังอยูดวย .... 
      ไมพึงปวารณาในบริษัทที่มีคนฆาพระอรหันตนั่งอยูดวย .... 
      ไมพึงปวารณาในบริษัทที่มีคนประทุษรายภิกษุณีนั่งอยูดวย .... 
      ไมพึงปวารณาในบริษัทที่มีภิกษุทําลายสงฆนั่งอยูดวย .... 
      ไมพึงปวารณาในบริษัทที่มีคนทํารายพระศาสดาถึงหอพระโลหิตนั่งอยูดวย .... 
      ไมพึงปวารณาในบริษัทที่มีอุภโตพยัญชนกนั่งอยูดวย  รูปใดปวารณา  ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุไมพึงปวารณา ดวยการใหปวารณาคางคราว  นอกจากบริษัท 
 ยังไมลุกไป. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อนึ่ง  ภิกษุไมพึงปวารณาในดิถีมิใชวนัปวารณา  นอกจากวัน 
 สังฆสามัคคี. 



                        ภาณวารที่ ๒ จบ. 
                        ------------- 
                   พระพุทธานุญาตเตวาจิกาปวารณา 
                        สัญจรภัยในปวารณา 
      [๒๔๔] ก็โดยสมัยนั้นแล ณ อาวาสแหงหน่ึงในโกศลชนบท คนชาวดงไดมาพลุกพลาน 
 ในวันปวารณา.  ภิกษุทั้งหลายไมอาจปวารณา ๓ หน  จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. 
 พระผูมีพระภาค ตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา  ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนญุาตใหปวารณา ๒ หน. 
 คนชาวดงไดมาพลุกพลานมากขึ้น  ภิกษุทั้งหลายไมอาจปวารณา ๒ หน  จึงกราบทูลเร่ืองนั้น 
 แดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต 
 ใหปวารณาหนเดียว. ชนชาวดงไดมาพลุกพลานหนักขึ้นอีก. ภิกษุทั้งหลายไมอาจปวารณาหนเดียว 
 จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมพีระภาค.  พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกร 
 ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหปวารณามีพรรษาเทากัน. 
                         ราตรีจวนสวาง 
      ก็โดยสมัยนัน้แล ในอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวันปวารณา  ชาวบานมัวใหทานอยูจนราตรี 
 จวนสวาง จึงภิกษุเหลานั้นไดปรึกษากันวา คนเหลานี้มัวใหทานอยูจนราตรีจวนสวาง ถาสงฆจัก 
 ปวารณา ๓ หน สงฆจักไมทนัไดปวารณาทัว่กัน ราตรีนี้ก็จักสวางเสียกอน พวกเราจะพึงปฏิบัติ 
 อยางไรหนอ  แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.  พระผูมีพระภาคตรัสกะภิกษุทั้งหลายวา 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในอาวาสแหงหนึ่งถึงวันปวารณา ชาวบานในตําบลน้ีมัวใหทานอยู จนราตรี 
 จวนสวาง  หากภิกษุทั้งหลายในอาวาสน้ัน มีความคิดเห็นอยางนี้วา ชาวบานพากันใหทานอยูจน 
 ราตรีจวนสวาง ถาสงฆจะปวารณา ๓ หน  สงฆจักไมทันไดปวารณาทั่วกัน  ราตรีนี้ก็จักสวาง 
 เสียกอน ดังนี้. ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบ ดวยญัตติกรรมวาจาวาดังนี้:- 
      ทานเจาขา  ขอสงฆจงฟงขาพเจา  ชาวบานมัวใหทานอยูจนราตรีจวนสวาง 
 ถาสงฆจักปวารณา ๓ หน  สงฆจักไมทันไดปวารณาทั่วกัน  ราตรีจักสวางเสียกอน. 
 ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว สงฆพึงปวารณา ๒ หน .... หนเดียว .... มีพรรษาเทากัน. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ในอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวันปวารณา ภิกษุทั้งหลายกลาวธรรมกัน .... 
 ภิกษุที่เชี่ยวชาญในพระสูตร  สังคายนาพระสูตรกัน .... พระวินัยธรตัดสินพระวินัยกัน .... 
 พระธรรมกถึกสนทนาธรรมกัน .... ภิกษุทั้งหลายทะเลาะกันจนราตรีจวนสวาง.  หากภิกษุทั้งหลาย 
 ในอาวาสน้ันมีความคิดเห็นอยางนี้วา  ภิกษุทั้งหลายทะเลาะกันจนราตรีจวนสวาง ถาสงฆจัก 
 ปวารณา ๓ หน  สงฆจักไมทนัไดปวารณาทัว่กัน ราตรีจักสวางเสียกอน ดังนี้.  ภิกษุผูฉลาด 
 สามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:- 
      ทานเจาขา  ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุทั้งหลายมัวทะเลาะกันจนราตรีจวนสวาง 
 ถาสงฆจักปวารณา ๓ หน สงฆจักไมทันปวารณาทั่วกัน  ราตรีจักสวางเสียกอน  ถาความ 
 พรอมพร่ังของสงฆถึงที่แลว  สงฆพึงปวารณา ๒ หน .... หนเดียว .... มีพรรษาเทากัน. 



                         ฝนกําลังต้ังเคา 
      ก็โดยสมัยนัน้แล  ในอาวาสแหงหนึ่งในโกศลชนบท ถึงวันปวารณาภิกษุสงฆมาประชุม 
 กันมาก.  สถานที่ประชุมคับแคบ คุมฝนไมได และฝนกาํลังต้ังเคามาใหญ  จึงภิกษุเหลานั้นได 
 ปรึกษากันวา  ภิกษุสงฆนี้มาประชุมกันมาก สถานที่ประชุมคับแคบ คุมฝนไมได และฝนกก็ําลัง 
 ต้ังเคามาใหญ ถาสงฆจักปวารณา ๓ หน สงฆจักไมทันไดปวารณาทั่วกัน ฝนนี้ก็จักตกเสียกอน 
 พวกเราจะพึงปฏิบัติสถานไรหนอ  แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดผูมีพระภาค.  พระผูมีพระภาค รับส่ัง 
 กะภิกษุทั้งหลายวา  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็ในอาวาสแหงหนึ่ง ถึงวันปวารณา ภิกษุในศาสนาน้ีมา 
 ประชุมกันมาก.  สถานที่ประชุมคับแคบคุมฝนไมได  และฝนก็กําลังต้ังเคามาใหญ ถาภิกษุ 
 ทั้งหลายในอาวาสน้ันมีความคิดเห็นอยางนี้วา ภิกษุสงฆมาประชุมกันมาก สถานที่ประชุมคับแคบ 
 คุมฝนไมได และฝนกก็ําลังต้ังเคามาใหญ ถาสงฆจักปวารณา ๓ หน  สงฆจักไมทันไดปวารณา 
 ทั่วกัน  ฝนนี้ก็จักตกหนักเสียกอน.  ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติ 
 กรรมวาจา วาดังนี้:- 
      ทานเจาขา  ขอสงฆจงฟงขาพเจา  ภิกษุสงฆนี้ประชุมกันมาก สถานที่ประชุม 
 คับแคบ คุมฝนไมได และฝนกก็ําลังต้ังเคามาใหญ  ถาสงฆจักปวารณา ๓ หน สงฆจัก 
 ไมทันไดปวารณาทั่วกัน ฝนนีก้็จักตกเสียกอน. ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงที่แลว สงฆพึง 
 ปวารณา ๒ หน .... หนเดียว .... มีพรรษาเทากัน. 
                       อันตราย ๑๐ ประการ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อนึ่ง ในอาวาสแหงหน่ึงในตําบลน้ี ถึงวันปวารณา มีอันตราย 
 เกิดขึ้น คือ 
      ๑. พระราชาเสด็จมา .... 
      ๒. โจรปลน .... 
      ๓. ไฟไหม .... 
      ๔. น้ําหลากมา .... 
      ๕. คนมามาก .... 
      ๖. ผีเขาสิงภิกษุ .... 
      ๗. สัตวรายเขามา .... 
      ๘. งูรายเลื้อยเขามา .... 
      ๙. ภิกษุจะถึงเสียชีวิต .... 
      ๑๐. มีอันตรายแกพรหมจรรยเกิดขึ้น. 
      ในขอนั้น หากภิกษุทั้งหลายในอาวาสน้ันมีความคิดเห็นอยางนี้วา  เหตุฉุกเฉินนี้แหละ 
 คือ  อันตรายแกพรหมจรรย  ถาสงฆจักปวารณา ๓ หน  สงฆจักไมทันไดปวารณาทั่วถึงกัน 
 อันตรายแกพรหมจรรยนี้ก็จักเกิดเสียกอน.  ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวย 
 ญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:- 



      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา เหตุฉุกเฉินนี้คืออันตรายแกพรหมจรรย ถาสงฆ 
 จักปวารณา ๓ หน  สงฆจักไมทันไดปวารณาทั่วถึงกัน  อันตรายแกพรหมจรรยนี้ก็จักเกิด 
 เสียกอน. ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงที่แลว สงฆพึงปวารณา ๒ หน .... หนเดียว .... มีพรรษา 
 เทากัน. 
                      ภิกษุมีอาบัติหามปวารณา 
      [๒๔๕]  ก็โดยสมัยนั้นแล  พระฉัพพัคคียมีอาบัติติดตัวไดปวารณา.  ภิกษุทั้งหลาย 
 กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมพีระภาค.  พระผูมีพระภาคตรัสหามแกภิกษุทั้งหลายวา  ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย  ภิกษุมีอาบัติติดตัวไมพึงปวารณา รูปใดปวารณา ตองอาบัติทุกกฏ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 เราอนุญาตใหภิกษุผูมีอาบัติติดตัวปวารณา รูปน้ันทําโอกาส โจทดวยอาบัติ. 
      สมัยตอมา พระฉัพพัคคียอันสงฆใหทําโอกาส ก็ไมปรารถนาจะทําโอกาส.  ภิกษุทั้งหลาย 
 กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมพีระภาค.  พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลายวา  ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย เราอนุญาตใหงดปวารณาของภิกษุผูไมยอมทําโอกาส. 
                          วิธีงดปวารณา 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็แล  สงฆพึงงดปวารณาอยางนี้:- 
      เมื่อถึงวันปวารณา ๑๔ ค่ํา หรือ ๑๕ ค่ํา  เมื่อบุคคลนั้นอยูพรอมหนา ภิกษุผูฉลาด 
 ผูสามารถ พึงประกาศในทามกลางสงฆ วาดงันี้:- 
      ทานเจาขา  ขอสงฆจงฟงขาพเจา บุคคลมีชื่อนี้ มีอาบัติติดตัวปวารณา ขาพเจา 
 ของดปวารณาของเธอเสีย เมือ่เธอยังอยูพรอมหนา สงฆไมพึงปวารณา. 
      เทานี้ เปนอนังดปวารณาแลว. 
      สมัยตอมา  พระฉัพพัคคียหารือกันวา  ภิกษุทั้งหลายผูมศีีลเปนที่รัก งดปวารณาของ 
 พวกเรากอน  ดังนี้  จึงรีบงดปวารณาของภิกษุที่บริสุทธิ์ไมมีอาบัติเสียกอน  เพราะเร่ืองอันไม 
 สมควร  เพราะเหตุอันไมสมควร แมปวารณาของภิกษุที่ปวารณาแลวก็งดดวย.  ภิกษุทั้งหลาย 
 กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมพีระภาค.  พระผูมีพระภาคตรัสหามภิกษุทั้งหลายวา  ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 ภิกษุไมพึงงดปวารณา ของภิกษุผูบริสุทธิ์  ไมมีอาบัติ  เพราะเร่ืองอันไมสมควร เพราะเหตุ 
 อันไมสมควร  รูปใดงด ตองอาบัติทุกกฏ.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง แมปวารณาของภิกษุ 
 ที่ปวารณาแลว ก็ไมพึงงด รูปใดงด ตองอาบัติทุกกฏ. 
                     ลักษณะปวารณาที่ไมเปนอันงด 
      [๒๔๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อยางนี้แล ปวารณาเปนอันงด อยางนี้ไมเปนอนังด. 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ปวารณาไมเปนอันงดอยางไรเลา. ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ถาเมื่อปวารณา ๓ หน 
 อันภิกษุกลาววาจบแลว จึงงดปวารณา ปวารณาไมเปนอนังด. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาเมื่อปวารณา ๒ หน .... 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาเมื่อปวารณาหนเดียว .... 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาเมื่อปวารณามีพรรษาเทากัน อันภิกษุกลาววาจบแลว จึงงดปวารณา 



 ปวารณาไมเปนอันงด. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อยางนีแ้ล  ปวารณาไมเปนอันงด. 
                      ลักษณะปวารณาเปนอันงด 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปวารณาเปนอันงดอยางไรเลา? 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาเมื่อปวารณา ๓ หน  อันภิกษุกลาววายังไมทันจบ  จึงงดปวารณา 
 ปวารณาเปนอันงด. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาเมื่อปวารณา ๒ หน .... 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาเมื่อปวารณาหนเดียว .... 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาเมื่อปวารณามีพรรษาเทากันอันภิกษุกลาววายังไมทันจบ จึงงด 
 ปวารณา  ปวารณาเปนอันงด. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อยางนีแ้ล  ปวารณาเปนอันงด. 
                         ภิกษุผูงดปวารณา 
      [๒๔๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เมื่อถึงวันปวารณา ภิกษุในศาสนานี้ งดปวารณาของภิกษุ 
 เสีย.  ถาภิกษุเหลาอื่นรูจักภิกษุรูปน้ันวา  ทานองคนี้แล  มีความประพฤติทางกายไมบริสุทธิ์ 
 มีความประพฤติทางวาจาไมบริสุทธิ์  มีอาชีวะไมบริสุทธิ์  เปนผูเขลา ไมฉลาด เมื่อถูกซักถาม 
 ไมอาจใหคําตอบขอที่ซักถาม. สงฆพึงกลาวหามวา อยาเลย ภิกษุ อยาทุมเถียงกัน อยาทะเลาะ 
 กัน อยาแกงแยงกัน  อยาวิวาทกันเลย ดังนี้ แลวจึงปวารณา. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อนึ่ง เมื่อถึงวันปวารณา ภิกษุในศาสนานี้งดปวารณาของภิกษุเสีย. 
 ถาภิกษุเหลาอื่นรูจักภิกษุรูปน้ันวา  ทานองคนี้แล  มีความประพฤติทางกายบริสุทธิ์  แตมีความ 
 ประพฤติทางวาจาไมบริสุทธิ์  มีอาชีวะไมบริสุทธิ์  เปนผูเขลา ไมฉลาด เมื่อถูกซักถาม 
 ก็ไมอาจใหคําตอบขอที่ซักถาม. สงฆพึงกลาวหามวา อยาเลย ภิกษุ อยาทุมเถียงกัน อยาทะเลาะ 
 กัน อยาแกงแยงกัน  อยาวิวาทกันเลย ดังนี้ แลวจึงปวารณา. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง เมือ่ถึงวันปวารณา ภิกษุในศาสนานี้งดปวารณาของภิกษุเสีย. 
 ถาภิกษุเหลาอื่นรูจักภิกษุรูปน้ันวา  ทานองคนี้แล  มีความประพฤติทางกายบริสุทธิ์  มีความประพฤติ 
 ทางวาจาบริสุทธิ์  แตมีอาชีวะไมบริสุทธิ์  เปนผูเขลา ไมฉลาด เมื่อถูกซักถาม ก็ไมอาจให 
 คําตอบขอที่ซักถาม. สงฆพึงกลาวหามวา อยาเลย ภิกษุ อยาทุมเถียงกัน อยาทะเลาะกัน 
 อยาแกงแยงกนั  อยาวิวาทกนัเลย ดังนี้ แลวจึงปวารณา. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง เมือ่ถึงวันปวารณา ภิกษุในศาสนานี้งดปวารณาของภิกษุเสีย. 
 ถาภิกษุเหลาอื่นรูจักภิกษุรูปน้ันวา  ทานองคนี้แล  มีความประพฤติทางกายบริสุทธิ์  มีความประพฤติ 
 ทางวาจาบริสุทธิ์  มีอาชีวะบริสุทธิ์  แตเปนผูเขลา ไมฉลาด เมื่อถูกซักถาม ก็ไมอาจใหคําตอบ 
 ขอที่ซักถาม. สงฆพึงกลาวหามวา อยาเลย ภิกษุ อยาทุมเถียงกัน อยาทะเลาะกัน  อยา 
 แกงแยงกัน  อยาวิวาทกันเลย ดังนี้ แลวจึงปวารณา. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง เมือ่ถึงวันปวารณา ภิกษุในศาสนานี้ งดปวารณาของภิกษุ 



 เสีย. ถาภิกษุเหลาอื่นรูจักภิกษุรูปน้ันวา ทานองคนี้แล มีความประพฤติทางกายบริสุทธิ์ มีความ 
 ประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์  มีอาชีวะบริสุทธิ์ เปนบัณฑิต ฉลาด มีปญญา เมื่อถูกซักถาม 
 สามารถใหคําตอบขอที่ซักถามได.  ภิกษุนั้นอันสงฆพึงวากลาว  อยางนี้วา  อาวุโส  คุณงด 
 ปวารณาของภิกษุรูปน้ีเพราะอะไร? งดเพราะศีลวิบัติหรือ?  งดเพราะอาจารวิบัติหรือ? 
 งดเพราะทิฏฐิวิบัติหรือ?  หากเธอจะพึงตอบ อยางนี้วา ขาพเจางดเพราะศีลวิบัติ ขาพเจา 
 งดเพราะอาจารวิบัติ  ขาพเจางดเพราะทิฏฐิวิบัติ.  เธออันสงฆพึงถาม  อยางนี้วา  คุณรูจัก 
 ศีลวิบัติ รูจักอาจารวิบัติ รูจักทิฏฐิวิบัติหรือ?  หากเธอจะพึงตอบ อยางนี้วา  อาวุโสทั้งหลาย 
 ขาพเจารูจักศีลวิบัติ  รูจักอาจารวิบัติ รูจักทิฏฐิวิบัติ.  เธออันสงฆพึงถามอยางนี้วา อาวุโส 
 ก็ศีลวิบัติเปนอยางไร? อาจารวิบัติเปนอยางไร?  ทิฏฐิวิบัติเปนอยางไร?  หากเธอ 
 จะพึงตอบ  อยางนี้วา ปาราชิก ๔  สังฆาทิเสส ๑๓ นี้ชื่อวาศีลวิบัติ  ถุลลัจจัย  ปาจิตติยะ 
 ปาฏิเทสนียะ  ทุกกฏ ทุพภาสิต  นี้ชื่อวาอาจารวิบัติ มิจฉาทฏิฐิ  อันตคาหิกทิฏฐิ  นี้ชื่อวา 
 ทิฏฐิวิบัติ.  เธออันสงฆพึงถาม อยางนี้วา  อาวุโส  คุณงดปวารณาของภิกษุนี้ดวยเหตุอะไร? 
 งดดวยไดเห็นหรือ?  งดดวยไดฟงหรือ?  งดดวยสงสยัหรือ?.  หากเธอจะพึงตอบอยางนี้วา 
 ขาพเจางดดวยไดเห็นก็ดี  ขาพเจางดดวยไดฟงก็ดี ขาพเจางดดวยสงสัยกด็ี.  เธออันสงฆพึงถาม 
 อยางนี้วา  อาวุโส  คุณงดปวารณาของภิกษุนี้ดวยไดเห็นอยางไร?  คุณเห็นอะไร?  คุณเห็นวา 
 อยางไร?  คุณเห็นเมื่อไร?  คุณเห็นที่ไหน?  ภิกษุนี้ตองอาบัติปาราชิก  คุณเห็นหรือ?  ภิกษุนี้ 
 ตองอาบัติสังฆาทิเสส คุณเห็นหรือ?  ภิกษุนี้ตองอาบัติถุลลัจจัย .... อาบัติปาจิตติยะ .... อาบัติ 
 ปาฏิเทสนียะ .... อาบัติทุกกฏ .... อาบัติทุพภาสิต  คุณเห็นหรือ?  คุณอยูทีไ่หน?  และภิกษุนี้ 
 อยูที่ไหน?  คุณทําอะไรบาง?  ภิกษุนี้ทําอะไรบาง?. หากเธอจะพึงตอบอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย 
 ขาพเจามิไดงดปวารณาของภิกษุนี้ดวยไดเห็น  แตงดปวารณาดวยไดฟงตางหาก. เธออันสงฆพึง 
 ถามอยางนี้วา อาวุโส  คุณงดปวารณาของภิกษุนี้ดวยไดฟงมาอยางไร?  คุณไดฟงเร่ืองอะไร? 
 คุณไดฟงมาวาอยางไร?  คุณไดฟงมาเมื่อไร?  คุณไดฟงทีไ่หน?  คุณไดฟงวา  ภิกษุนี้ตองอาบัติ- 
 *ปาราชิกหรือ?  ไดฟงวาภิกษุนี้ตองอาบัติสังฆาทิเสสหรือ?  ไดฟงวาภิกษุนี้ตองอาบัติถุลลัจจัย 
 .... อาบัติปาจิตติยะ .... อาบัติปาฏิเทสนียะ .... อาบัติทุกกฏ .... อาบัติทุพภาสิตหรือ? ไดฟงมาจากภิกษุ 
 หรือ?  ไดฟงมาจากภิกษุณีหรือ?  ไดฟงมาจากสิกขมานาหรือ?  ไดฟงมาจากสามเณรหรือ? 
 ไดฟงมาจากสามเณรีหรือ?  ไดฟงมาจากอบุาสกหรือ?  ไดฟงมาจากอุบาสิกาหรือ? ไดฟงมาจาก 
 พระราชาหรือ?  ไดฟงมาจากราชมหาอํามาตยหรือ? ไดฟงมาจากพวกเดยีรถียหรือ?  ไดฟงมาจาก 
 พวกสาวกเดียรถียหรือ?. หากเธอจะพึงตอบ อยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย ขาพเจามิไดงดปวารณา 
 ของภิกษุนี้ดวยไดฟง  แตขาพเจางดปวารณาดวยสงสัยตางหาก.  เธออันสงฆพึงถามอยางนี้วา 
 อาวุโส คุณงดปวารณาของภิกษุนี้ดวยสงสัยอยางไร?  คุณสงสัยอะไร?  สงสัยวาอยางไร? 
 สงสัยเมื่อไร? สงสัยที่ไหน?  คุณสงสัยวาภิกษุนี้ตองอาบัติปาราชิกหรือ?  สงสัยวาภิกษุนี้ตอง 
 อาบัติสังฆาทิเสสหรือ?  สงสัยวาภิกษุนี้ตองอาบัติถุลลัจ .... อาบัติปาจิตติยะ .... อาบัติปาฏิเทสนียะ .... 
 อาบัติทุกกฏ .... อาบัติทุพภาสิตหรือ?  คุณฟงมาจากภิกษุแลวสงสัยหรือ? คุณฟงมาจากภิกษุณี 



 แลวสงสัยหรือ? คุณฟงมาจากสิกขมานาแลวสงสัยหรือ? คุณฟงมาจากสามเณรแลวสงสยัหรือ? 
 คุณฟงมาจากสามเณรีแลวสงสัยหรือ?  คุณฟงมาจากอุบาสกแลวสงสัยหรือ?  คุณฟงมาจากอุบาสิกา 
 แลวสงสัยหรือ? คุณฟงมาจากพระราชาแลวสงสัยหรือ?  คุณฟงมาจากราชมหาอํามาตยแลวสงสัย 
 หรือ? คุณฟงมาจากพวกเดยีรถียแลวสงสัยหรือ?  คุณฟงมาจากพวกสาวกเดียรถียแลวสงสัย 
 หรือ?  หากเธอจะพึงตอบอยางนี้วา อาวุโสทัง้หลาย ขาพเจามิไดงดปวารณาของภิกษุนี้ดวย 
 สงสัย ความจริงแมขาพเจาเองก็ไมทราบวา เรางดปวารณาของภิกษุนี้เสียดวยเหตุไรเลา?. 
                   ฟงคําปฏิญาณของโจทกและจําเลย 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย  หากภิกษุโจทกนั้นตอบขอซักถามไมเปนที่พอใจของสพรหมจารีผูรู 
 ทั้งหลาย สงฆควรบอกวา  คุณไมควรฟองภิกษุจําเลย. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย  หากภิกษุโจทกนั้นตอบขอซักถามเปนที่พอใจของสพรหมจารีผูรู 
 ทั้งหลาย สงฆควรบอกวา  คุณควรฟองภิกษุจําเลย. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย  หากภิกษุโจทกนั้นปฏิญาณวา  ตนตามกําจัดดวยอาบัติปาราชิกไมมีมูล 
 สงฆพึงปรับอาบัติสังฆาทิเสสแลวจึงปวารณา. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย หากภิกษุโจทกนั้นปฏิญาณวา ตนตามกําจัดดวยอาบัติสังฆาทิเสสไมม ี
 มูล สงฆพึงปรับอาบัติตามธรรมแลวจึงปวารณา. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย  หากภิกษุโจทกนั้นปฏิญาณวา ตนตามกําจัดดวยอาบัติถุลลัจจัยไมมีมูล 
 .... ดวยอาบัติปาจิตติยะ .... ดวยอาบัติปาฏิเทสนียะ .... ดวยอาบัติทุกกฏ .... ดวยอาบัติทุพภาสิตไมมีมูล 
 สงฆพึงปรับอาบัติตามธรรม แลวจึงปวารณา. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย หากภิกษุจําเลยนั้นปฏิญาณวา ตนตองอาบัติปาราชิก สงฆพึงนาสนะ 
 เสีย แลวจึงปวารณา. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย หากภิกษุจําเลยนั้นปฏิญาณวา ตนตองอาบัติสังฆาทิเสส สงฆพึง 
 ปรับอาบัติสังฆาทิเสส แลวจึงปวารณา. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย หากภิกษุจําเลยนั้นปฏิญาณวา ตนตองอาบัติถุลลัจจัย .... อาบัติปาจิตติยะ 
 .... อาบัติปาฏิเทสนียะ .... อาบัติทุกกฏ .... อาบัติทุพภาสิต สงฆพึงปรับอาบัติตามธรรม แลวปวารณา 
 เถิด. 
                  มีความเห็นไมตรงกันในอาบัติที่ตอง 
      [๒๔๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในศาสนาน้ี ตองอาบัติถุลลัจจัย ในวันปวารณา. 
 ภิกษุบางพวกมีความเห็นวา  ตองอาบัติถุลลัจจัย บางพวกมีความเห็นวา ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพวกที่มีความเห็นวา ตองอาบัติถุลลัจจัย พึงนําภิกษุรูปน้ัน 
 ออกไปในที่ควรสวนขางหนึ่ง  ปรับอาบัติตามธรรม  แลวเขาไปหาสงฆกลาวอยางนี้วา  อาวุโส 
 ทั้งหลาย ภิกษุรูปน้ันตองอาบัติใดแล อาบัตินั้นเธอทําคืนตามธรรมแลว ถาความพรอมพร่ังของ 
 สงฆถึงที่แลว สงฆพึงปวารณา. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในศาสนาน้ี ตองอาบัติถุลลัจจัย ในวันปวารณา. ภิกษุ 



 บางพวกมีความเห็นวาตองอาบัติถุลลัจจัย บางพวกมีความเห็นวาตองอาบัติปาจิตติยะ บางพวก 
 มีความเห็นวาตองอาบัติถุลลัจจัย บางพวกมีความเห็นวาตองอาบัติปาฏิเทสนียะ บางพวกมีความ 
 เห็นวาตองอาบัติถุลลัจจัย บางพวกมีความเห็นวาตองอาบัติทุกกฏ บางพวกมีความเห็นวาตอง 
 อาบัติถุลลัจจัย บางพวกมีความเห็นวาตองอาบัติทุพภาสิต. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุพวกที่มีความเห็นวา ตองอาบัติถุลลัจจัย  พึงนําภิกษุรูปน้ัน 
 ออกไป ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง  ปรับอาบัติตามธรรมแลว เขาไปหาสงฆกลาวอยางนี้วา  อาวุโส 
 ทั้งหลาย  ภิกษุนั้นตองอาบัติใดแล  อาบัตินั้นเธอทําคืนตามธรรมแลว  ถาความพรอมพร่ังของ 
 สงฆถึงที่แลว สงฆพึงปวารณา. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในศาสนาน้ี ตองอาบัติปาจิตติยะ .... ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ 
 .... ตองอาบัติทุกกฏ .... ตองอาบัติทุพภาสิต ในวันปวารณา.  ภิกษุบางพวกมีความเห็นวาตอง 
 อาบัติทุพภาสิต บางพวกมีความเห็นวาตองอาบัติสังฆาทิเสส. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุที่มีความเห็นวาตองอาบัติทุพภาสิต พึงนําภิกษุรูปน้ันออกไปใน 
 ที่ควรสวนขางหนึ่ง  ปรับอาบัติตามธรรมแลว เขาไปหาสงฆกลาวอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย 
 ภิกษุนั้นตองอาบัติใดแล อาบัตินั้นเธอทําคืนตามธรรมแลว ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว 
 สงฆพึงปวารณา. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในศาสนาน้ี ตองอาบัติทุพภาสิตในวันปวารณา. ภิกษุ 
 บางพวกมีความเห็นวาตองอาบัติทุพภาสิต บางพวกมีความเห็นวาตองอาบัติถุลลัจจัย บางพวก 
 มีความเห็นวาตองอาบัติทุพภาสิต   บางพวกมีความเห็นวาตองอาบัติปาจิตติยะ บางพวกมีความ 
 เห็นวาตองอาบัติทุพภาสิต  บางพวกมีความเห็นวาตองอาบัติปาฏิเทสนียะ  บางพวกมีความเห็นวา 
 ตองอาบัติทุพภาสิต   บางพวกมีความเห็นวาตองอาบัติทุกกฏ. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุที่มีความเห็นวาตองอาบัติทุพภาสิต พึงนําภิกษุรูปน้ันออก 
 ไปในที่ควรสวนขางหนึ่ง  ปรับอาบัติตามธรรมแลว เขาไปหาสงฆกลาวอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย 
 ภิกษุนั้นตองอาบัติใดแล อาบัตินั้นเธอทําคืนตามธรรมแลว ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว 
 สงฆพึงปวารณา. 
                        วัตถุและบุคคลปรากฏ 
      [๒๔๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็ภิกษุในศาสนานี้  พึงประกาศในทามกลางสงฆ ในวัน 
 ปวารณาวา 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา วัตถุนี้ปรากฏ บุคคลไมปรากฏ  ถาความ 
 พรอมพร่ังของสงฆถึงที่แลว สงฆพึงงดวัตถุ แลวปวารณาเถิด. 
      ภิกษุนั้นอันสงฆพึงกลาวอยางนี้วา อาวุโส  พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติปวารณาไวสําหรับ 
 ภิกษุทั้งหลายผูบริสุทธิ์  ถาวัตถุปรากฏ บุคคลไมปรากฏ เธอจงระบุคคลนั้นมาเดีย๋วนี้. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในศาสนาน้ี พึงประกาศในทามกลางสงฆในวันปวารณาวา 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา บุคคลนี้ปรากฏ วัตถุไมปรากฏ  ถาความพรอม 



 พร่ังของสงฆถึงที่แลว สงฆพึงงดบุคคล แลวปวารณาเถิด. 
      ภิกษุนั้นอันสงฆพึงกลาวอยางนี้วา อาวุโส  พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติปวารณาไวสําหรับ 
 ภิกษุทั้งหลายผูพรอมเพรียงกัน ถาบุคคลปรากฏ วัตถุไมปรากฏ เธอจงระบุวัตถุนั้นมาเดี๋ยวนี้. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในศาสนาน้ี พึงประกาศในทามกลางสงฆในวันปวารณาวา 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา วัตถุและบุคคลนี้ปรากฏ  ถาความพรอมพร่ัง 
 ของสงฆถึงที่แลว สงฆพึงงดวัตถุและบุคคลแลว ปวารณาเถิด. 
      ภิกษุนั้นอันสงฆพึงกลาวอยางนี้วา อาวุโส  พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติปวารณาไว 
 สําหรับภิกษุทั้งหลายผูบริสุทธิ์ และพรอมเพรียงกัน  ถาวัตถุและบุคคลปรากฏ เธอจงระบุวัตถุ 
 และบุคคลนั้นมาเดี๋ยวนี้. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย หากวัตถุปรากฏกอนปวารณา ภายหลังบุคคลจึงปรากฏ ควรพูดขึ้น. 
 หากบุคคลปรากฏกอนปวารณา ภายหลังวัตถุจึงปรากฏ ก็ควรพูดขึ้น. หากวัตถุและบุคคลปรากฏ 
 กอนปวารณา. ถาเมื่อทําปวารณาแลว ฟนเร่ืองนั้นขึ้นเปนปาจิตติยะ เพราะฟนเร่ืองขึ้น. 
                    ภิกษุกอความบาดหมางเปนตน 
      [๒๕๐] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุมากรูปดวยกันที่เคยเห็นรวมคบหากันมา จําพรรษาอยู 
 ในอาวาสแหงหนึ่ง  ในโกศลชนบท ณ สถานที่ใกลเคยีงของภิกษุเหลานั้น มีภิกษุเหลาอื่นที่กอ 
 ความบาดหมาง กอความทะเลาะ กอความวิวาท  ทําความอื้อฉาว กออธิกรณในสงฆ จําพรรษา 
 อยูดวยประสงควา  ในวันปวารณา  พวกเราจักงดปวารณาของภิกษุที่อยูจําพรรษาเหลานั้นเสีย. 
 ภิกษุเหลานั้นไดทราบขาววา ณ สถานที่ใกลเคียงของพวกเรา  มีภิกษุเหลาอื่นที่กอความบาดหมาง 
 กอความทะเลาะ กอความวิวาท  ทําความอื้อฉาว กออธิกรณในสงฆ จําพรรษาอยู  ดวยมุงหมายวา 
 ในวันปวารณา พวกเราจักงดปวารณาของภิกษุที่อยูจําพรรษาเหลานั้นเสีย ดังนี้ พวกเราจะพึง 
 ปฏิบัติอยางไรหนอ  จึงกราบทูลเร่ืองแดพระผูมีพระภาค. 
      พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุทั้งหลาย วาดังนี้:- 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็ภิกษุในศาสนาน้ี  มากรูปดวยกัน  ซ่ึงเคยเห็นรวมคบหากันมา 
 จําพรรษาอยูในอาวาสแหงหน่ึง. ณ สถานที่ใกลเคียงของภิกษุเหลานั้น มีภิกษุเหลาอื่นที่กอความ 
 บาดหมาง  กอความทะเลาะ  กอความวิวาท  ทําความอื้อฉาว  กออธิกรณในสงฆ  จําพรรษาอยู 
 ดวยมุงหมายวา  ในวันปวารณา  พวกเราจักงดปวารณาของพวกภิกษุที่อยูจําพรรษาเหลาน้ันเสีย 
 ดังนี้.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตใหภิกษุเหลานั้นทําอุโบสถ ๒ คือ ที่ ๓ ที่ ๔ หรือ ๓ 
 อุโบสถ คือ ที่ ๓ ที่ ๔ ที่ ๕  ใหเปนอุโบสถ ๑๔ ค่ํา ดวยประสงควา ไฉนพวกเราพึงปวารณา 
 กอนภิกษุเหลานั้น. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย  หากภิกษุพวกท่ีกอความบาดหมาง  กอความทะเลาะ กอความวิวาท 
 ทําความอื้อฉาว  กออธิกรณในสงฆเหลานั้น  มาสูอาวาส  ภิกษุพวกเจาถ่ินเหลานั้น พึงรีบประชุม 
 ปวารณาเสียโดยเร็ว  คร้ันแลวพึงแจงวา  อาวุโสทั้งหลาย  พวกเราปวารณากันเสร็จแลว 
 ทานทั้งหลายจะสําคัญสถานใด  ก็จงทําสถานน้ันเถิด. 



      ดูกรภิกษุทั้งหลาย  หากภิกษุพวกท่ีกอความบาดหมาง  กอความทะเลาะ กอความวิวาท 
 ทําความอื้อฉาว  กออธิกรณในสงฆเหลานั้น  ไมแจงใหทราบกอนมาสูอาวาสน้ัน พวกภิกษุ 
 เจาถ่ินเหลานั้น พึงปูอาสนะ จัดหานํ้าลางเทา ต่ังรองเทา กระเบ้ืองเช็ดเทาไว  พึงลุกขึ้นแลว 
 รับบาตรจีวร  พึงตอนรับดวยนํ้าดื่ม.  พึงเสแสรงกลาวแกภิกษุเหลานั้น แลวไปปวารณานอกสีมา. 
 คร้ันแลวพึงแจงวา  อาวุโสทั้งหลาย  พวกเราปวารณากันเสร็จแลว ทานทั้งหลายจะสําคัญสถานใด 
 ก็จงทําสถานน้ันเถิด.  ถาไดวิธีการนั้นอยางนี้  การไดอยางนี้ นั่นเปนการดี  หากไมไดภิกษุ 
 เจาถ่ินผูฉลาด ผูสามารถ  พึงประกาศใหภิกษุเจาถ่ินทั้งหลายทราบวา 
      ขอทานเจาถ่ินทั้งหลาย จงฟงขาพเจา  ถาความพรอมพร่ังของทานทั้งหลายถึงที่แลว 
 พวกเราพึงทําอุโบสถ  พึงสวดปาติโมกขในบัดนี้ พึงปวารณาในวันกาฬปกที่จะมาถึงเถิด. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย  หากภิกษุพวกท่ีกอความบาดหมาง  กอความทะเลาะ  กอความวิวาท 
 ทําความอื้อฉาว  กออธิกรณในสงฆเหลานั้น  จะพึงกลาวกะภิกษุเหลานั้น  อยางนี้วา  ดีแลว 
 อาวุโสทั้งหลาย  ขอพวกทานจงปวารณาตอพวกเราในบัดน้ีเถิด.  พวกเธออันภิกษุทั้งหลาย 
 พึงกลาวอยางนี้วา  อาวุโสทั้งหลาย  พวกทานไมเปนใหญในปวารณาของพวกเรา พวกเราจะ 
 ยังไมปวารณากอนละ. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย  หากภิกษุที่กอความบาดหมาง  กอความทะเลาะ กอความวิวาท 
 ทําความอื้อฉาว  กออธิกรณในสงฆเหลานั้น  จะพึงอยูคอยไปถึงวันกาฬปกษนั้น  ภิกษุเจาถ่ิน 
 ผูฉลาด  ผูสามารถ  พึงประกาศใหพวกภิกษุเจาถ่ินทราบวา 
      ขอทานเจาถ่ินทั้งหลาย จงฟงขาพเจา  ถาความพรอมพร่ังของทานทั้งหลายถึงที่แลว 
 พวกเราพึงทําอุโบสถ  พึงสวดปาติโมกขในบัดนี้เถิด พวกเราพึงปวารณาในวันชุณหปกษที่จะ 
 มาถึงเถิด. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย  หากภิกษุพวกท่ีกอความบาดหมาง  กอความทะเลาะ  กอความวิวาท 
 ทําความอื้อฉาว  กออธิกรณในสงฆเหลานั้น  จะพึงกลาวกะภิกษุเหลานั้น  อยางนี้วา  ดีแลว อาวุโส 
 ทั้งหลาย  ขอพวกทานจงปวารณาตอพวกเราในบัดน้ีเถิด.  พวกเธออันภิกษุทั้งหลายพึงกลาว 
 อยางนี้วา  อาวุโสทั้งหลาย  พวกทานไมเปนใหญในปวารณาของพวกเรา พวกเราจะยังไมปวารณา 
 กอนละ. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย  หากภิกษุพวกท่ีกอความบาดหมาง กอความทะเลาะ กอความวิวาท 
 ทําความอื้อฉาว  กออธิกรณในสงฆเหลานั้น จะพึงอยูคอยไปถึงวันชุณหปกษแมนั้น ภิกษุ 
 เหลานั้นทุกรูปไมปวารณา  ก็ตองปวารณาในวันเพ็ญเดือน ๑๒ เปนที่ครบ ๔ เดือนที่จะมาถึง. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ถาเมื่อภิกษุเหลานั้นกําลังปวารณากัน ภิกษุอาพาธงดปวารณาของภิกษุ 
 ผูไมอาพาธ  ภิกษุอาพาธน้ันอันภิกษุทั้งหลายพึงวากลาวอยางนี้วา  ทานกําลังอาพาธ อันผูอาพาธ 
 พระผูมีพระภาคตรัสวา ไมสูจะอดทนตอการซักถาม อาวุโส ขอทานจงรออยูจนกวาจะหายอาพาธ 
 หายอาพาธแลว เมื่อจํานงจึงคอยโจท. หากภิกษุอาพาธถูกวากลาวอยางนี้ ยังขืนโจท เปนปาจิตติยะ 
 เพราะไมเอื้อเฟอ. 



      ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ถาเมื่อภิกษุเหลานั้นกําลังปวารณากัน ภิกษุผูไมอาพาธงดปวารณา 
 ของภิกษุผูอาพาธ ภิกษุผูไมอาพาธน้ัน อันภิกษุทั้งหลายพึงวากลาว อยางนี้วา อาวุโส ภิกษุรูปน้ีแล 
 กําลังอาพาธ อันผูอาพาธ พระผูมีพระภาคตรัสวา ไมสูจะอดทนตอการซักถาม อาวุโส ขอทาน 
 จงรออยูจนกวาภิกษุรูปน้ีหายอาพาธ ภิกษุนั้นหายอาพาธแลว เมื่อจํานงจึงคอยโจท. หากภิกษุ 
 ผูไมอาพาธถูกวากลาวอยูอยางนี้ ยังขืนโจท เปนปาจิตติยะ เพราะไมเอื้อเฟอ. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ถาเมื่อภิกษุเหลานั้นกําลังปวารณาอยู ภิกษุอาพาธงดปวารณาของภิกษุ 
 อาพาธๆ นั้น  อันภิกษุทั้งหลายพึงวากลาว อยางนี้วา ทานทัง้หลายกําลังอาพาธ อันผูอาพาธ 
 พระผูมีพระภาคตรัสวา ไมสูจะอดทนตอการซักถาม โปรดรออยูกอนจนกวาจะหายอาพาธดวยกัน 
 หายอาพาธดวยกันแลว เมือ่จาํนงจึงคอยโจท. หากภิกษุผูอาพาธน้ันถูกวากลาวอยางนี้ ยังขืนโจท 
 เปนปาจิตติยะ เพราะไมเอือ้เฟอ. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาเมื่อภิกษุเหลานั้นกําลังปวารณากัน ภิกษุผูไมอาพาธงดปวารณา 
 ของภิกษุผูไมอาพาธ.  ทั้งสองฝาย สงฆพึงสอบสวนสืบสวนเปนการสงฆปรับอาบัติตามธรรม 
 แลวจึงปวารณาเถิด. 
                พวกท่ีพรอมเพรียงกันเปนตนเลื่อนปวารณา 
      [๒๕๑] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุมากรูปดวยกัน ซ่ึงเคยเห็นรวมคบหากันมา จําพรรษา 
 อยูในอาวาสแหงหนึ่ง ในโกศลชนบท. เมื่อพวกเธอพรอมเพรียงกัน ปรองดองกัน ไมวิวาทกันอยู 
 ยอมบรรลุผาสุวิหารธรรมอยางใดอยางหนึ่ง  จึงพวกเธอไดมคีวามปริวิตกวา  เมื่อพวกเรา 
 พรอมเพรียงกัน ปรองดองกัน ไมวิวาทกันอยูไดบรรลุผาสุวิหารธรรมอยางใดอยางหนึ่งแลว. 
 ถาพวกเราจักปวารณากันเสียในบัดน้ี  บางทีพวกภิกษุปวารณากันแลวจะพึงหลีกไปสูจาริกก็จะ 
 มีบาง เมื่อเปนเชนนั้น พวกเราก็จักเหินหางจากผาสุวิหารธรรมนี้ พวกเราจะพึงปฏิบัติอยางไรหนอ 
 แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. 
                   พระพุทธานุญาตใหเลื่อนปวารณา 
      พระผูมีพระภาคตรัสอนุญาตแกภิกษุทั้งหลาย วาดังนี้:- 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในศาสนาน้ีมากรูปดวยกัน  ซ่ึงเคยเห็นรวมคบหากันมา 
 จําพรรษาอยูในอาวาสแหงหน่ึง.  เมื่อพวกเธอพรอมเพรียงกัน ปรองดองกนั ไมวิวาทกันอยู 
 ยอมบรรลุผาสุวิหารธรรมอยางใดอยางหนึ่ง. หากภิกษุทั้งหลายในสังฆสันนบิาตนั้นคิดกันอยางนี้วา 
 พวกเราพรอมเพรียงกัน ปรองดองกัน ไมวิวาทกันอยู ไดบรรลุผาสุวิหารธรรมอยางใดอยางหน่ึง 
 แลว ถาพวกเราจักปวารณากนัเสียในบัดน้ี บางทีพวกภิกษุปวารณากันแลวจะพึงหลีกไปสูจาริก 
 ก็จะมีบาง เมื่อเปนเชนนั้น พวกเราก็จักเหินหางจากผาสุวิหารธรรมนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา 
 อนุญาตใหภิกษุเหลานั้นทําการเล่ือนปวารณาออกไป. 
                         วิธีเลื่อนปวารณา 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆพึงทําการเลื่อนปวารณาอยางนี้. 
      ภิกษุทุกๆ รูปตองประชุมพรอมกัน.  คร้ันแลวภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศ 



 ใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังนี้:- 
                      กรรมวาจาเลื่อนปวารณา 
      ทานเจาขา  ขอสงฆจงฟงขาพเจา เมื่อพวกเราพรอมเพรียงกัน  ปรองดองกัน 
 ไมวิวาทกันอยู  ไดบรรลุผาสุวิหารธรรมอยางใดอยางหนึ่งแลว.  หากพวกเราจักปวารณา 
 เสียในบัดน้ี บางทีภิกษุทั้งหลายปวารณากันแลว พึงหลีกไปสูจาริกก็จะมีบาง เมื่อเปน 
 เชนนั้น พวกเราก็จักเหินหางจากผาสุวิหารธรรมนี้ ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงที่แลว 
 สงฆพึงทําการเลื่อนปวารณาออกไป บัดน้ีพึงทําอุโบสถ สวดปาติโมกข พึงปวารณา 
 ในวันเพ็ญเดือน ๑๒  เปนที่ครบ ๔ เดือนที่จะมาถึง. นี่เปนญัตติ. 
      ทานเจาขา  ขอสงฆจงฟงขาพเจา เมื่อพวกเราพรอมเพรียงกัน  ปรองดองกัน 
 ไมวิวาทกันอยู  ไดบรรลุผาสุวิหารธรรมอยางใดอยางหนึ่งแลว. หากพวกเราจักปวารณาเสีย 
 ในบัดน้ี บางทีภิกษุทั้งหลายปวารณากันแลว พึงหลีกไปสูจาริกก็จะมีบาง เมื่อเปนเชนนั้น 
 พวกเราก็จักเหินหางจากผาสุวิหารธรรมนี้. สงฆทําการเลื่อนปวารณาออกไป บัดน้ีสงฆ 
 จักทําอุโบสถ สวดปาติโมกข จักปวารณาในวันเพ็ญเดือน ๑๒  เปนที่ครบ ๔ เดือนที่จะ 
 มาถึง การกระทําซ่ึงการเลื่อนปวารณาออกไป เดี๋ยวนี้สงฆจกัทําอุโบสถ สวดปาติโมกข 
 จักปวารณาในวันเพ็ญเดือน ๑๒ เปนที่ครบ ๔ เดือนที่จะมาถึง ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้น 
 พึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด. 
      การเลื่อนปวารณาอันสงฆทําแลว บัดน้ีสงฆจักทําอุโบสถ สวดปาติโมกข จัก 
 ปวารณาในวันเพ็ญเดือน ๑๒ เปนที่ครบ ๔ เดือนที่จะมาถึง ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง 
 ขาพเจาทรงความน้ีไวดวยอยางนี้. 
                       ไมเปนใหญในปวารณา 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุเหลานั้นทําการเล่ือนปวารณาออกไปแลว หากจะมีภิกษุ 
 สักรูปหนึ่งพูดอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย ผมปรารถนาจะหลีกไปสูจาริกตามชนบท เพราะผม 
 มีกิจจําเปนที่ชนบท. ภิกษุรูปนั้นอันภิกษุทั้งหลายพึงกลาวอยางนี้วา  ดีแลว อาวุโส ทานปวารณา 
 แลวจึงคอยไป. ดูกรภิกษุทั้งหลาย หากภิกษุรูปน้ันอันสงฆปวารณาอยู งดปวารณาของภิกษุรูปหนึ่ง 
 เสีย ภิกษุผูงดปวารณา อันภิกษุผูถูกหามปวารณาพึงกลาวอยางนี้วา อาวุโส ทานไมเปนใหญ 
 ในการปวารณาของผมๆ จักยงัไมปวารณากอน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุนั้นปวารณาอยู 
 ภิกษุรูปหนึ่งหามปวารณาของภิกษุรูปน้ัน สงฆพึงสอบสวนสืบสวนทั้ง ๒ ฝาย แลวปรับอาบัติ 
 ตามธรรม. 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย หากภิกษุรูปน้ันทํากรณียกิจนั้นในชนบทเสร็จแลวกลับมาสูอาวาสนั้น 
 ภายในวันเพ็ญเดือน ๑๒ เปนที่ครบ ๔ เดือน หากเมื่อภิกษุเหลานั้นกําลังปวารณา ภิกษุอีกรูปหนึ่ง 
 งดปวารณาของภิกษุรูปน้ัน ภิกษุผูงดปวารณา อันภิกษุผูถูกงดพึงกลาวอยางนี้วา อาวุโส ทาน 
 ไมเปนใหญในปวารณาของผม เพราะผมปวารณาเสร็จแลว. ดูกรภิกษุทั้งหลาย หากเมื่อภิกษุ 
 เหลานั้นปวารณาอยู ภิกษุนั้นงดปวารณาของภิกษุอีกรูปหนึ่ง.  ทั้ง ๒ ฝายสงฆพึงสอบสวน 



 สืบสวนเปนการสงฆ ปรับอาบัติตามธรรมแลวจึงปวารณาเถิด. 
                      ปวารณาขันธกะที่ ๔ จบ. 
                    เร่ืองในขันธกะน้ีมี ๔๖ เร่ือง 
                        -------------- 
                        หัวขอประจําขันธกะ 
      [๒๕๒] ๑. เร่ืองภิกษุจําพรรษาในโกศลชนบทมาเฝาพระศาสดา  ๒. เร่ืองจําพรรษา 
 ไมผาสุกเหมือนปศุสัตวอยูรวมกัน   ๓. เร่ืองการปวารณาที่เหมาะสมเพ่ือวากลาวกัน ๔. เร่ือง 
 พระฉัพพัคคียนั่งราบบนอาสนะปวารณา  ๕. เร่ืองวันปวารณามี ๒ วัน  ๖. เร่ืองอาการที่ทํา 
 ปวารณา  ๗. เร่ืองใหภิกษุอาพาธมอบปวารณา  ๘. เร่ืองภิกษุถูกพวกญาติคุมตัวไว  ๙. เร่ือง 
 ภิกษุถูกพระราชาคุมตัวไว  ๑๐. เร่ืองภิกษุถูกพวกโจรจับไว ๑๑. เร่ืองภิกษุถูกพวกนักเลง 
 จับไว  ๑๒. เร่ืองภิกษุถูกภิกษุผูเปนขาศึกจับไว ๑๓. เร่ืองสงฆปวารณา ๕ รูป  ๑๔. เร่ือง 
 คณะปวารณา ๔ รูป  ๑๕. เร่ืองคณะปวารณา ๓ รูป  ๑๖. เร่ืองคณะปวารณา ๒ รูป 
 ๑๗. เร่ืองภิกษุรูปเดียวอธิษฐานปวารณา  ๑๘. เร่ืองภิกษุตองอาบัติปวารณา  ๑๙. เร่ืองภิกษุ 
 สงสัยในอาบัติปวารณา ๒๐. เร่ืองภิกษุระลึกอาบัติ  ๒๑. เร่ืองสงฆทั้งหมดตองสภาคาบัติ 
 ๒๒. เร่ืองสงฆทั้งหมดสงสัยในสภาคาบัติ ๒๓. เร่ืองภิกษุเจาถ่ินพวกอื่นมามากกวา  ๒๔. เร่ือง 
 ภิกษุเจาถ่ินพวกอื่นมาเทากัน  ๒๕. เร่ืองภิกษุเจาถ่ินพวกอื่นมานอยกวา  ๒๖. เร่ืองวัน 
 ปวารณาของเจาถ่ินเปน ๑๔ ค่ํา  ๒๗. เร่ืองลักษณะเจาถ่ิน  ๒๘. เร่ืองภิกษุสองสังวาสปวารณา 
 ๒๙. เร่ืองไมควรไป  ๓๐. เร่ืองไมควรปวารณาในบริษัทมีภิกษุณีเปนตนนั่งอยูดวย  ๓๑. เร่ือง 
 ใหฉันทะ  ๓๒. เร่ืองหามปวารณาในวันมิใชวนัปวารณา  ๓๓. เร่ืองคนชาวดง  ๓๔. เร่ือง 
 ราตรีจวนสวาง  ๓๕. เร่ืองฝน ๓๖. เร่ืองมีอนัตราย  ๓๗. เร่ืองภิกษุมีอาบัติปวารณา 
 ๓๘. เร่ืองไมยอมทําโอกาส  ๓๙. เร่ืองงดปวารณาของพวกเรากอน  ๔๐. เร่ืองไมเปนอันงด 
 ปวารณา  ๔๑. เร่ืองงดปวารณาของภิกษุ  งดเพราะเร่ืองอะไรเปนตน เปนอยางไร  งดดวย 
 ไดเห็น ไดยิน หรือรังเกียจโจทกและจําเลย  ๔๒. เร่ืองภิกษุตองอาบัติถุลลัจจัย  ๔๓. เร่ือง 
 วัตถุปรากฏ  ๔๔. เร่ืองกอความบาดหมาง  ๔๕. เร่ืองเลื่อนปวารณา  ๔๖. เร่ืองไมเปนใหญ 
 ในปวารณา. 

หัวขอประจําขันธกะ จบ. 
----------------- 

 


