พระวินัยปฎก
เลม ๗
จุลวรรค ภาค ๒
ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น
ขุททกวัตถุขันธกะ
เรื่องพระฉัพพัคคีย วัตรในการอาบน้ํา
[๑] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเวฬุวัน
วิหาร อันเปนสถานที่พระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตกรุงราชคฤห ครั้งนั้นแล
พระฉัพพัคคียอาบน้ํา สีกาย คือ ขาบาง แขนบาง อกบาง หลังบาง ที่ตนไม
ชาวบานเห็นแลวเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระสมณะเชือ้ สายพระ
ศากยบุตรทั้งหลายอาบน้ํา จึงสีกาย คือ ขาบาง แขนบาง อกบาง หลังบาง
ที่ตนไม เหมือนพวกนักมวยผูชกกันดวยหมัด เหมือนพวกชาวบานผูชอบแตงผิว
เลา ภิกษุทั้งหลายไดยนิ พวกนั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู ... จึงกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
ประชุมสงฆทรงสอบถาม
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆในเพราะเหตุเปนเคา
มูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนัน้ แลวทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ขาววา ภิกษุฉัพพัคคียอาบน้ํา สีกาย คือ ขาบาง แขนบาง อกบาง
หลังบาง ที่ตนไม จริงหรือ
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา
ทรงติเตียน
พระผูมีพระภาคพุทธเจา ทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย การกระทําของ
โมฆบุรุษเหลานั้นนั่น ไมเหมาะสม ไมสม ไมควร มิใชกิจของสมณะ ใชไมได
ไมควรทํา ไฉน โมฆบุรุษเหลานั้นอาบน้ําจึงสีกาย คือ ขาบาง แขนบาง อกบาง
หลังบาง ที่ตนไมเลา การกระทําของโมฆบุรุษเหลานั้นนั่น ไมเปนไปเพื่อความ
เลื่อมใส ของชุมชนที่ยังไมเลือ่ มใส ... ครั้นแลวทรงทําธรรมมีกถารับสั่งกะภิกษุ
ทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุอาบน้ํา ไมพึงสีกาย ที่ตนไม รูปใดสี ตอง
อาบัติทุกกฏ ฯ
[๒] สมัยตอมา พระฉัพพัคคียอาบน้ํา สีกาย คือ ขาบาง แขนบาง
อกบาง หลังบาง ที่เสา ชาวบานเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระ*สมณะเชื้อสายพระศากยบุตรทั้งหลายอาบน้ํา จึงไดสีกาย คือ ขาบาง แขนบาง
อกบาง หลังบาง ที่เสา เหมือนพวกนักมวยผูชกกันดวยหมัด เหมือนพวกชาว
บานผูชอบแตงผิวเลา ภิกษุทั้งหลายไดยินพวกนั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู ...

จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาค
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา ...
จริงหรือ
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียน ... ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถารับสั่ง
กะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุอาบน้ําไมพึงสีกายที่เสา รูปใดสี ตอง
อาบัติทุกกฏ ฯ
[๓] สมัยตอมา พระฉัพพัคคียอาบน้ํา สีกาย คือ ขาบาง แขนบาง
อกบาง หลังบาง ที่ฝา ชาวบานเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระ*สมณะเชื้อสายพระศากยบุตรทั้งหลายอาบน้ํา จึงไดสีกาย คือ ขาบาง แขนบาง
อกบาง หลังบาง ที่ฝา เหมือนพวกนักมวยผูชกกันดวยหมัด เหมือนพวกชาวบานผู
ชอบแตงผิวเลา ...
พระผูมีพระภาค ... รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
อาบน้ํา ไมพึงสีกายที่ฝา รูปใดสี ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
[๔] สมัยตอมา พระฉัพพัคคียอาบน้ํา ยอมอาบในสถานที่อันไมสม*ควร ชาวบานเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ... เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภคกาม
ภิกษุทั้งหลายไดยินพวกนั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู ... จึงกราบทูลเรื่องนั้น
แดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาค ... ทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ขาววา ... จริงหรือ
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียน ... ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถารับสั่ง
กะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุอาบน้ํา ไมพึงอาบในสถานที่อันไม
สมควร รูปใดอาบ ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
[๕] สมัยตอมา พระฉัพพัคคียอาบน้ําถูดวยมือที่ทําดวยไม ชาวบาน
เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ... เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภคกาม ภิกษุทั้ง*หลายไดยนิ พวกนั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู ... จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด
พระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาค ... รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
ไมพึงอาบน้ําถูดวยมือทีท่ ําดวยไม รูปใดอาบ ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
[๖] สมัยตอมา พระฉัพพัคคียอาบน้ําถูดวยกอนจุรณหินสีดั่งพลอยแดง
ชาวบานเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ... เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภคกาม ภิกษุ
ทั้งหลาย ... จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค

พระผูมีพระภาค ... รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
ไมพึงอาบน้ําถูดวยกอนจุรณหินสีดั่งพลอยแดง รูปใดอาบ ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
[๗] สมัยตอมา พระฉัพพัคคียผลัดกันถูตัว ชาวบานเพงโทษ ติเตียน
โพนทะนาวา ... เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภคกาม ภิกษุทั้งหลาย ... จึงกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาค ... รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม
พึงผลัดกันถูตัว รูปใดใหทํา ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
[๘] สมัยตอมา พระฉัพพัคคียอาบน้ําถูดวยไมบังเวียนทีจ่ ักเปนฟนมังกร
ชาวบานเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ... เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภคกาม
ภิกษุทั้งหลาย ... จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูม ีพระภาค
พระผูมีพระภาค ... รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
ไมพึงอาบน้ําถูดวยไมบังเวียนที่จักเปนฟนมังกร รูปใดอาบ ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
[๙] สมัยตอมา ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธเปนโรคหิด ภิกษุนั้นเวนไมบังเวียน
ที่จักเปนฟนมังกรเสีย ยอมไมสบาย ... ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด
พระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาค ... รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา*อนุญาตไมบังเวียนที่มไิ ดจักเปนฟนมังกรแกภิกษุอาพาธ ฯ
[๑๐] สมัยตอมา ภิกษุรูปหนึ่งทุพพลภาพเพราะชรา เมื่ออาบน้ํา ไม
สามารถจะถูกายของตนได ... ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาค ... รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา
อนุญาตเกลียวผา ฯ
[๑๑] สมัยตอมา ภิกษุรูปหนึ่งรังเกียจเพื่อจะทําการถูหลัง ... ภิกษุ
ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาค ... รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา
อนุญาตการถูหลังดวยมือ ฯ
เรื่องเครื่องประดับตางชนิด
[๑๒] สมัยตอมา พระฉัพพัคคียทรงเครื่องประดับหู ... ทรงสังวาล
ทรงสรอยคอ ทรงเครื่องประดับเอว ทรงวลัย ทรงสรอยตาบ ทรงเครื่องประดับ
ขอมือ ทรงแหวนประดับนิ้วมือ ชาวบานเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ...
เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภคกาม ภิกษุทั้งหลายไดยินพวกนั้นเพงโทษ ติเตียน
โพนทะนาอยู ... จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูม ีพระภาค
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาค ... ทรงสอบถามวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา
ภิกษุฉัพพัคคียทรงเครื่องประดับหู ทรงสังวาล ทรงสรอยคอ ทรงเครื่องประดับ-

*เอว ทรงวลัย ทรงสรอยตาบ ทรงเครื่องประดับขอมือ ทรงแหวนประดับนิ้วมือ
จริงหรือ
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียน ... ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถารับสั่ง
กะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงทรงเครื่องประดับหู ไมพึงทรง
สังวาล ไมพึงทรงสรอยคอ ไมพึงทรงเครื่องประดับเอว ไมพึงทรงวลัย ไมพึง
ทรงสรอยตาบ ไมพึงทรงเครื่องประดับขอมือ ไมพึงทรงแหวนประดับนิ้วมือ รูปใด
ทรง ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
เรื่องไวผมยาว
[๑๓] สมัยตอมา พระฉัพพัคคียไวผมยาว ชาวบานเพงโทษ ติเตียน
โพนทะนาวา ... เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภคกาม ภิกษุทั้งหลาย ... กราบทูลเรื่อง
นั้นแดพระผูมพี ระภาค
พระผูมีพระภาค ... รับสั่งวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงไวผมยาว
รูปใดไว ตองอาบัติทุกกฏ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหไวผมไดสองเดือน หรือยาวสององคุลี ฯ
[๑๔] สมัยตอมา พระฉัพพัคคียเสยผมดวยแปรง เสยผมดวยหวี
เสยผมดวยนิ้วมือตางหวี เสยผมดวยน้ํามันผสมกับขี้ผึ้ง เสยผมดวยน้ํามันผสม
กับน้ํา ชาวบานเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ... เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภค
กาม ... ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงเสยผมดวย
แปรง ไมพึงเสยผมดวยหวี ไมพึงเสยผมดวยนิ้วมือตางหวี ไมพึงเสยผมดวย
น้ํามันผสมกับขี้ผึ้ง ไมพึงเสยผมดวยน้ํามันผสมกับน้ํา รูปใดเสย ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
เรื่องสองดูเงาหนา
[๑๕] สมัยตอมา พระฉัพพัคคียสองดูเงาหนาในแวนบาง ในภาชนะ
น้ําบาง ชาวบานเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ... เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภค
กาม ... ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงดูเงาหนาใน
แวนหรือในภาชนะน้ํา รูปใดดู ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
[๑๖] สมัยตอมา ภิกษุรูปหนึ่ง เปนแผลที่หนา เธอถามภิกษุทั้งหลายวา
แผลของผมเปนเชนไร ขอรับ ภิกษุทั้งหลายตอบอยางนี้วา แผลของคุณเปนเชนนี้
ขอรับ เธอไมเชื่อ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาค
พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหดูเงาหนา
ที่แวนหรือที่ภาชนะน้ําได เพราะเหตุอาพาธ ฯ

เรื่องพระฉัพพัคคียทาหนาเปนตน
[๑๗] สมัยตอมา พระฉัพพัคคียทาหนา ถูหนา ผัดหนา เจิมหนา
ดวยมโนศิลา ยอมตัว ยอมหนา ยอมทั้งตัวและหนา ชาวบานเพงโทษ ติเตียน
โพนทะนาวา ... เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภคกาม ภิกษุทั้งหลาย ... กราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงทาหนา ไม
พึงถูหนา ไมพึงผัดหนา ไมพึงเจิมหนาดวยมโนศิลา ไมพึงยอมตัว ไมพึงยอม*หนา ไมพึงยอมทั้งตัวและหนา รูปใดทํา ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
[๑๘] สมัยตอมา ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธดวยโรคนัยนตา ภิกษุทั้งหลาย
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาค
พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหทาหนาได
เพราะเหตุอาพาธ ฯ
[๑๙] สมัยตอมา ที่พระนครราชคฤห มีงานมหรสพบนยอดเขา พระ
ฉัพพัคคียไดไปเที่ยวดูงานมหรสพ ชาวบานเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน
พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร จึงไดไปดูการฟอนรํา การขับรอง และการ
ประโคมดนตรี เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภคกาม ภิกษุทั้งหลาย ... กราบทูลเรื่อง
นั้นแดพระผูมพี ระภาค
พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงไปดูการฟอนรํา
การขับรอง หรือการประโคมดนตรี รูปใดไป ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
เรื่องสวดพระธรรมดวยทํานอง
[๒๐] สมัยตอมา พระฉัพพัคคียสวดพระธรรมดวยทํานองยาวคลาย
เพลงขับ ชาวบานเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา พระสมณะเชื้อสายพระศากย*บุตรเหลานี้ สวดพระธรรมดวยทํานองยาวคลายเพลงขับ เหมือนพวกเราขับ ภิกษุ
ทั้งหลายไดยินพวกนั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาที่เปนผูมกั นอย ...
ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระฉัพพัคคียจึงไดสวดพระธรรม
ดวยทํานองยาวคลายเพลงขับ แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูม ีพระภาค
พระผูมีพระภาค ... ทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ขาววา ... จริงหรือ
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียน ... ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถารับสั่ง
กะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุสวดพระธรรมดวยทํานองยาวคลายเพลง
ขับ มีโทษ ๕ ประการนี้ คือ:๑. ตนยินดีในเสียงนั้น

๒. คนอื่นก็ยินดีในเสียงนัน้
๓. ชาวบานติเตียน
๔. สมาธิของผูพอใจการทําเสียงยอมเสียไป
๕. ภิกษุชั้นหลังจะถือเปนเยี่ยงอยาง
ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทษ ๕ ประการนี้แล ของภิกษุผูสวดพระธรรมดวย
ทํานองยาวคลายเพลงขับ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงสวดพระธรรมดวยทํานองยาวคลายเพลงขับ
รูปใดสวด ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
เรื่องการสวดสรภัญญะ
[๒๑] สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายรังเกียจในการสวดสรภัญญะ จึงกราบ
ทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหสวดเปน
ทํานองสรภัญญะได ฯ
[๒๒] สมัยตอมา พระฉัพพัคคียหมผาขนสัตว มีขนขางนอก ชาวบาน
เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ... เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภคกาม ภิกษุทั้งหลาย
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาค
พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงหมผาขนสัตว
มีขนขางนอก รูปใดหม ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
เรื่องทรงหามฉันมะมวง
[๒๓] สมัยตอมา มะมวงทีพ่ ระราชอุทยานของพระเจาพิมพิสารจอม
เสนามาคธราช กําลังมีผล พระองคทรงอนุญาตไววา ขออาราธนาพระคุณเจา
ทั้งหลาย ฉันผลมะมวงตามสบายเถิด พระฉัพพัคคียสอยผลมะมวงกระทัง่
ผลออนๆ ฉัน พระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราชตองพระประสงคผลมะมวง จึงรับ
สั่งกับมหาดเล็กวา ไปเถิด พนาย จงไปสวนเก็บมะมวงมา มหาดเล็กรับพระ
บรมราชโองการแลว ไปสูพระราชอุทยาน บอกคนรักษาพระราชอุทยานวา ในหลวง
มีพระประสงคผลมะมวง ทานจงถวายผลมะมวง คนรักษาพระราชอุทยานตอบวา
ผลมะมวงไมมี ภิกษุทั้งหลายเก็บไปฉันหมด กระทั่งผลออนๆ มหาดเล็กเหลานั้น
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระเจาพิมพิสารๆ รับสั่งวา พระคุณเจาทั้งหลายฉันผล
มะมวงหมดก็ดีแลว แตพระผูมีพระภาคทรงสรรเสริญความรูจักประมาณ ชาวบาน
เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรจึงไม
รูจักประมาณ ฉันผลมะมวงของในหลวงหมด ภิกษุทั้งหลายไดยินพวกนั้นเพงโทษ
ติเตียน โพนทะนาอยู ... จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงฉันผลมะมวง

รูปใดฉันตองอาบัติทุกกฏ ฯ
[๒๔] สมัยตอมา สัปบุรุษหมูหนึ่งถวายภัตตาหารแกสงฆ เขาจัดผล
มะมวงเปนชิ้นๆ ไวในกับขาว ภิกษุทั้งหลายรังเกียจ ไมรับประเคน ...
พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงรับประเคน
ฉันเถิด เราอนุญาตผลมะมวงเปนชิ้นๆ ฯ
สมณกัปปะ ๕ อยาง
[๒๕] สมัยตอมา สัปบุรุษหมูหนึ่งถวายภัตตาหารแกสงฆ เขาไมไดฝาน
มะมวงเปนชิ้นๆ ในโรงอาหารลวนแลวไปดวยผลมะมวงทั้งนั้น ภิกษุทั้งหลาย
รังเกียจไมรับประเคน ...
พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงรับประเคน
ฉันเถิด เราอนุญาตใหฉันผลไมโดยสมณกัปปะ ๕ อยาง คือ
๑. ผลไมที่ลนดวยไฟ
๒. ผลไมทกี่ รีดดวยศัสตรา
๓. ผลไมทจี่ ิกดวยเล็บ
๔. ผลไมทไี่ มมีเมล็ด
๕. ผลไมทปี่ ลอนเมล็ดออกแลว
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหฉันผลไมโดยสมณกัปปะ ๕ อยางนี้ ฯ
เรื่องภิกษุถูกงูกัด
[๒๖] สมัยตอมา ภิกษุรูปหนึ่งถูกงูกัดถึงมรณภาพ ภิกษุทั้งหลาย
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาค
พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุรูปนั้นไมไดแผ
เมตตาจิตไปสูตระกูลพญางูทั้ง ๔ เปนแน เพราะถาภิกษุรูปนั้นแผเมตตาจิตไปสู
ตระกูลพญางูทั้ง ๔ ภิกษุรูปนั้นจะไมพึงถูกงูกัดถึงมรณภาพ ตระกูลพญางูทั้ง ๔
อะไรบาง คือ
๑. ตระกูลพญางูวิรูปกขะ
๒. ตระกูลพญางูเอราปถะ
๓. ตระกูลพญางูฉัพยาปุตตะ
๔. ตระกูลพญางูกัณหาโคตมกะ
ภิกษุรูปนั้นไมไดแผเมตตาจิตไปสูตระกูลพญางูทั้ง ๔ นี้เปนแน เพราะถา
ภิกษุนั้นแผเมตตาจิตไปสูตระกูลพญางูทั้ง ๔ นี้ ภิกษุนั้นจะไมพึงถูกงูกัดถึงมรณภาพ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหแผเมตตาจิตไปสูตระกูลพญางูทั้ง ๔ นี้
เพื่อคุมครองตน เพื่อรักษาตน เพื่อปองกันตน ก็แล พึงทําการแผอยางนี้:คาถาแผเมตตากันงูกัด

[๒๗] เรากับพญางูตระกูลวิรูปกขะ จงมีเมตตาตอกัน
เรากับพญางูตระกูลเอราปถะ จงมีเมตตาตอกัน
เรากับพญางูตระกูลฉัพยาปุตตะ จงมีเมตตาตอกัน
เรากับพญางูตระกูลกัณหาโคตมกะ จงมีเมตตาตอกัน
เรากับฝูงสัตวที่ไมมีเทา จงมีเมตตาตอกัน
เรากับฝูงสัตว ๒ เทา จงมีเมตตาตอกัน
เรากับฝูงสัตว ๔ เทา จงมีเมตตาตอกัน
เรากับฝูงสัตวมีเทามาก จงมีเมตตาตอกัน
สัตวไมมีเทาอยาไดเบียดเบียนเรา สัตว ๒ เทาอยา
ไดเบียดเบียนเรา สัตว ๔ เทาอยาไดเบียดเบียนเรา
สัตวมีเทามากอยาไดเบียดเบียนเรา แลสัตวที่เกิด
แลวยังมีชีวิตทั้งมวลทุกหมูเหลา จงประสพความ
เจริญ อยาไดพบเห็นสิ่งลามกสักนอยหนึ่งเลย
พระพุทธเจามีพระคุณหาประมาณมิได พระธรรมมีพระคุณหาประมาณมิได พระ
สงฆมีพระคุณหาประมาณมิได แตสัตวเสือกคลานทั้งหลาย คือ งู แมลงปอง
ตะขาบ แมลงมุม ตุกแก หนู มีคุณพอประมาณ ความรักษาอันเราทําแลว
ความปองกันอันเราทําแลว ขอฝูงสัตวทั้งหลายจงถอยกลับไปเถิด เรานั้นขอมนัส
การแดพระผูมีพระภาค ขอนมัสการแดพระสัมมาสัมพุทธเจาทั้ง ๗ พระองค ฯ
เรื่องภิกษุตัดองคกําเนิด
[๒๘] สมัยตอมา ภิกษุรูปหนึ่งถูกความกระสันเบียดเบียน ไดตัดองค
กําเนิดของตนเสีย ภิกษุทั้งหลาย ... กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย โมฆบุรุษนั้น เมื่อสิ่งที่
จะพึงตัดอยางอื่นยังมี ไพลไปตัดเสียอีกอยาง ภิกษุไมพึงตัดองคกําเนิดของตน
รูปใดตัด ตองอาบัติถุลลัจจัย ฯ
เรื่องบาตรปุมไมจันทน
[๒๙] สมัยตอมา ปุมไมแกจันทนมีราคามาก ไดบังเกิดแกเศรษฐี
ชาวเมืองราชคฤห จึงราชคหเศรษฐีไดคิดวา ถากระไรเราจะใหกลึงบาตรดวยปุมไม
แกจันทนนี้ สวนที่กลึงเหลือเราจักเก็บไวใช และเราจักใหบาตรเปนทาน หลัง
จากนั้น ทานราชคหเศรษฐีใหกลึงบาตรดวยปุมไมแกนจันทนนั้น แลวใสสาแหลก
แขวนไวที่ปลายไมไผผูกตอๆ กันขึ้นไป แลวกลาวอยางนี้วา สมณะหรือพราหมณ
ผูใด เปนพระอรหันตและมีฤทธิ์ จงปลดบาตรที่เราใหแลวไปเถิด ฯ
[๓๐] ขณะนั้น ปูรณะกัสสปเขาไปหาทานราชคหเศรษฐีแลว กลาววา
ทานคหบดี อาตมานี้แหละเปนพระอรหันตและมีฤทธิ์ ขอทานจงใหบาตรแก

อาตมาเถิด ทานเศรษฐีตอบวา ทานเจาขา ถาพระคุณเจาเปนพระอรหันตและ
มีฤทธิ์ ก็จงปลดบาตรที่ขาพเจาใหแลวนั่นแลไปเถิด
ตอมา ทานมักขลิโคสาล ทานอชิตเกสกัมพล ทานปกุธกัจจายนะ
ทานสัญชัยเวลัฏฐบุตร ทานนิครนถนาฏบุตร ไดเขาไปหาทานราชคหเศรษฐี
แลวกลาววา ทานคหบดี อาตมานี้แหละเปนพระอรหันต และมีฤทธิ์ ขอทาน
จงใหบาตรแกอาตมาเถิด ทานเศรษฐีตอบวา ทานเจาขา ถาพระคุณเจาเปนพระ
อรหันตและมีฤทธิ์ ก็จงปลดบาตรที่ขาพเจาใหแลวนั่นแลไปเถิด ฯ
เรื่องพระปณโฑลภารทวาชเถระ
[๓๑] สมัยตอมา ทานพระมหาโมคคัลลานะกับทานพระปณโฑลภาร*ทวาชะ ครองอันตรวาสกในเวลาเชาแลว ถือบาตรจีวร เขาไปบิณฑบาตในเมือง
ราชคฤห อันที่แท ทานพระปณโฑลภารทวาชะ เปนพระอรหันตและมีฤทธิ์
แมทานพระมหาโมคคัลลานะก็เปนพระอรหันตและมีฤทธิ์ จึงทานพระปณโฑลภาร
ทวาชะ ไดกลาวกะทานพระมหาโมคคัลลานะวา ไปเถิด ทานโมคคัลลานะ
จงปลดบาตรนั้นลง บาตรนั้นของทาน แมทานพระโมคคัลลานะก็กลาวกะทาน
พระปณโฑลภารทวาชะวา ไปเถิด ทานภารทวาชะ จงปลดบาตรนั้นลง บาตรนั้น
ของทาน จึงทานพระปณโฑลภารทวาชะเหาะขึ้นสูเวหาส ถือบาตรนั้นเวียนไป
รอบเมืองราชคฤห ๓ รอบ ฯ
[๓๒] ครั้งนั้น ทานราชคหเศรษฐีพรอมกับบุตรภรรยา ยืนอยูในเรือน
ของตน ประคองอัญชลีนมัสการ กลาวนิมนตวา ทานเจาขา ขอพระคุณเจา
ภารทวาชะ จงประดิษฐานในเรือนของขาพเจานี้เถิด จึงทานพระปณโฑลภารทวาชะ
ประดิษฐานในเรือนของทานราชคหเศรษฐี ขณะนั้น ทานราชคหเศรษฐีรับบาตร
จากมือของทานพระปณโฑลภารทวาชะ แลวไดจัดของเคี้ยวมีคามาก ถวายทาน
พระปณโฑลภารทวาชะ ทานพระปณโฑลภารทวาชะไดรับบาตรนั้นไปสูพระอาราม
ชาวบานไดทราบขาววา ทานพระปณโฑลภารทวาชะปลดบาตรของราชคหเศรษฐี
ไปแลว และชาวบานเหลานั้นมีเสียงอึกทึกเกรียวกราว ติดตามพระปณโฑลภาร*ทวาชะไปขางหลังๆ พระผูมพี ระภาคไดทรงสดับเสียงอึกทึกเกรียวกราว ครั้นแลว
ตรัสถามทานพระอานนทวา อานนท นั่นเสียงอึกทึกเกรียวกราว เรื่องอะไรกัน
ทานพระอานนทกราบทูลวา พระพุทธเจาขา ทานพระปณโฑลภารทวาชะปลดบาตร
ของทานราชคหเศรษฐีลงแลว พวกชาวบานทราบขาววา ทานพระปณโฑลภารทวาชะ
ปลดบาตรของทานราชคหเศรษฐีลง จึงพากันติดตามทานพระปณโฑลภารทวาชะมา
ขางหลังๆ อยางอึกทึกเกรียวกราว พระพุทธเจาขา เสียงอึกทึกเกรียวกราวนี้
คือเสียงนั้น พระพุทธเจาขา ฯ
[๓๓] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆในเพราะเหตุ

เปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถามทานพระปณโฑลภาร*ทวาชะวา ภารทวาชะ ขาววา เธอปลดบาตรของราชคหเศรษฐีลง จริงหรือ
ทานพระปณโฑลภารทวาชะทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ภารทวาชะ การกระทําของเธอนัน่
ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา ไฉน
เธอจึงไดแสดงอิทธิปาฏิหาริย ซึ่งเปนธรรมอันยวดยิ่งของมนุษย แกพวกคฤหัสถ
เพราะเหตุแหงบาตรไม ซึ่งเปนดุจซากศพเลา มาตุคามแสดงของลับ เพราะ
เหตุแหงทรัพยซึ่งเปนดุจซากศพแมฉันใด เธอก็ฉันนั้นเหมือนกัน ไดแสดงอิทธิ*ปาฏิหาริยซึ่งเปนธรรมอันยวดยิ่งของมนุษย แกพวกคฤหัสถ เพราะเหตุแหงบาตร
ไมซึ่งเปนดุจซากศพ การกระทําของเธอนั่นไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชน
ที่ยังไมเลื่อมใส ... ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุไมพึงแสดงอิทธิปาฎิหาริย ซึ่งเปนธรรมอันยวดยิ่งของมนุษย แก
พวกคฤหัสถ รูปใดแสดง ตองอาบัติทุกกฏ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงทําลายบาตรไมนั่น บดใหละเอียด ใชเปนยา
หยอดตาของภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุไมพึงใชบาตรไม รูปใดใช ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
เรื่องบาตร
[๓๔] สมัยตอมา พระฉัพพัคคียใชบาตรตางๆ คือ บาตรทําดวยทองคํา
บาตรทําดวยเงิน ชาวบานเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ... เหมือนพวกคฤหัสถ
ผูบริโภคกาม ภิกษุทั้งหลาย ... กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาค
พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงใชบาตรทองคํา
ไมพึงใชบาตรเงิน ไมพึงใชบาตรแกวมณี ไมพึงใชบาตรแกวไพฑูรย ไมพึงใช
บาตรแกวผลึก ไมพึงใชบาตรทองสัมฤทธิ์ ไมพึงใชบาตรกระจก ไมพึงใชบาตร
ดีบุก ไมพึงใชบาตรตะกั่ว ไมพึงใชบาตรทองแดง รูปใดใช ตองอาบัติทุกกฏ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตบาตร ๒ ชนิด คือ บาตรเหล็ก ๑ บาตร
ดิน ๑ ฯ
[๓๕] สมัยตอมา กนบาตรสึก ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระ
ผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตบังเวียนรองบาตร ฯ
[๓๖] สมัยตอมา พระฉัพพัคคียใชบังเวียนรองบาตรตางๆ ทําดวยทอง
ทําดวยเงิน ชาวบานเพงโทษ ติเตียนโพนทะนาวา ... เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภค
กาม ภิกษุทั้งหลาย ... กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงใชบังเวียน
รองบาตรตางๆ รูปใดใช ตองอาบัติทุกกฏ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตบังเวียนรองบาตร ๒ ชนิด คือ ทําดวย

ดีบุก ๑ ทําดวยตะกั่ว ๑ บังเวียนรองบาตรหนา ไมกระชับกับบาตร ภิกษุ
ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา
อนุญาตใหกลึงบังเวียนรองบาตรที่กลึงแลวยังเปนคลื่น ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เราอนุญาตใหจักเปนฟนมังกร ฯ
[๓๗] สมัยตอมา พระฉัพพัคคียใชบังเวียนรองบาตรอันวิจิตร จางเขา
ทําใหมีลวดลายเปนรูปภาพ เที่ยวแสดงไปแมตามถนน ชาวบานเพงโทษ ติเตียน
โพนทะนาวา ... เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภคกาม ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่ งนั้น
แดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงใชบังเวียนรองบาตร
อันวิจิตร ที่จางเขาทําใหมีลวดลายเปนรูปภาพ รูปใดใช ตองอาบัติทุกกฏ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหใชบังเวียนรองบาตรอยางธรรมดา ฯ
[๓๘] สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายเก็บงําบาตรทั้งที่ยังมีน้ํา บาตรเหม็นอับ
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย บาตรที่ยังมีน้ํา ภิกษุ
ไมพึงเง็บงํา รูปใดเก็บงํา ตองอาบัติทุกกฏ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหผึ่งแลวจึงเก็บงําบาตร ฯ
[๓๙] สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายผึ่งบาตรทั้งที่ยังมีน้ํา บาตรมีกลิ่นเหม็น
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย บาตรที่ยังมีน้ํา ภิกษุไมพึง
ผึ่งไว รูปใดผึ่งไว ตองอาบัติทุกกฏ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหทําใหหมดน้ําเสียกอนผึ่ง แลวจึงเก็บงํา
บาตร ฯ
[๔๐] สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายวางบาตรไวในที่รอน ผิวบาตรเสีย ภิกษุ
ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
ไมพึงวางบาตรไวในที่รอน รูปใดวางไว ตองอาบัติทุกกฏ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหผึ่งไวในที่รอนครูเดียว แลวจึงเก็บงําบาตร ฯ
[๔๑] สมัยตอมา บาตรเปนอันมาก ไมมเี ชิงรอง ภิกษุทั้งหลายวาง
เก็บไวในที่แจง บาตรถูกลมหัวดวนพัดกลิ้งตกแตก ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่ งนั้น
แดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเชิงรองบาตร ฯ
[๔๒] สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายวางบาตรไวริมกระดานเลียบ บาตรกลิ้ง
ตกแตก ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงวางบาตรไว
ริมกระดานเลียบ รูปใดวางไว ตองอาบัติทุกกฏ ฯ

[๔๓] สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายวางบาตรไวริมกระดานเลียบเล็กๆ
นอกฝา บาตรกลิ้งตกแตก ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงวางบาตรไว
ริมกระดานเลียบเล็กๆ นอกฝา รูปใดวางไว ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
[๔๔] สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายคว่ําบาตรไวที่พื้นดิน ขอบบาตรสึก
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหใชหญารอง
หญาที่รองถูกปลวกกัด ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหใชทอนผา
รอง ทอนผาถูกปลวกกัด ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตแทนเก็บบาตร
บาตรตกจากแทนเก็บ บาตรแตก ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาค
พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหใชหมอ
เก็บบาตร บาตรครูดสีกับหมอเก็บบาตร ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมี
พระภาค
พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหใชถุงบาตร
สายโยกไมมี ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตสายโยกเปน
ดายถัก ฯ
[๔๕] สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายแขวนบาตรไวที่ไมเดือยขางฝาบาง ที่
ไมนาคทนตบาง บาตรพลัดตกแตก ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่ งนั้นแดพระผูม ี
พระภาค
พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงแขวนบาตรไว
รูปใดแขวนไว ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
[๔๖] สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายเก็บบาตรไวบนเตียง เผลอสตินั่งทับ
บาตรแตก ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงเก็บบาตรไว
บนเตียง รูปใดเก็บ ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
[๔๗] สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายเก็บบาตรไวบนตั่ง เผลอสตินั่งทับ
บาตรแตก ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงเก็บบาตรไว
บนตั่ง รูปใดเก็บ ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
[๔๘] สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายวางบาตรไวบนตัก เผลอสติลุกขึ้น

บาตรตกแตก ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงวางบาตรไว
บนตัก รูปใดวาง ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
[๔๙] สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายเก็บบาตรไวบนกลด กลดถูกลมหัวดวน
พัด บาตรตกแตก ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาค
พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงเก็บบาตรไว
บนกลด รูปใดเก็บไว ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
[๕๐] สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายถือบาตรอยู ผลักบานประตูเขาไป บาตร
กระทบบานประตูแตก ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุถือบาตรอยู ไมพึง
ผลักบานประตูเขาไป รูปใดผลัก ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
[๕๑] สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายใชกระโหลกน้ําเตาเทีย่ วบิณฑบาต ชาว
บานเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ... เหมือนพวกเดียรถีย ภิกษุทั้งหลาย
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาค
พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงใชกระโหลก
น้ําเตาเที่ยวบิณฑบาต รูปใดใช ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
[๕๒] สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายใชกระเบือ้ งหมอเที่ยวบิณฑบาต ชาว
บานเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ... เหมือนพวกเดียรถีย ภิกษุทั้งหลาย
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาค
พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงใชกระเบื้องหมอ
เที่ยวบิณฑบาต รูปใดใช ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
[๕๓] สมัยตอมา ภิกษุรูปหนึ่งใชของบังสุกุลทุกอยาง เธอใชบาตร
กระโหลกผี สตรีผูหนึ่งเห็นเขา กลัว ไดรองเสียงวีดแสดงความหวาดเสียววา
นี้ปศาจแน ชาวบานเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระสมณะเชื้อสาย
พระศากยบุตรจึงใชบาตรกระโหลกผีเหมือนพวกปศาจ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่อง
นั้นแดพระผูมพี ระภาค
พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงใชบาตรกระโหลกผี
รูปใดใช ตองอาบัติทุกกฏ อนึ่ง ภิกษุไมพึงใชของบังสุกุลทุกอยาง รูปใดใช
ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
[๕๔] สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายใชบาตรรับเศษอาหารบาง กางบาง น้ํา
บวนปากบาง ชาวบานเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระสมณะเชื้อสาย
พระศากยบุตรเหลานี้จึงใชบาตรตางกระโถน ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด
พระผูมีพระภาค

พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงใชบาตรรับเศษ
อาหาร กาง หรือน้ําบวนปาก รูปใดใช ตองอาบัติทุกกฏ เราอนุญาตใหใช
กระโถน ฯ
เรื่องจีวร
[๕๕] สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายใชมือฉีกผาแลวเย็บเปนจีวร จีวรมีแนว
ไมเสมอกัน ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหใชมีดมีผาพัน ฯ
[๕๖] สมัยตอมา มีดมีดามบังเกิดแกสงฆ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้น
แดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหใชมีดมีดาม ฯ
[๕๗] สมัยตอมา พระฉัพพัคคียใชดามมีดตางๆ ทําดวยทอง ทําดวย
เงิน ชาวบานเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ... เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภคกาม
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงใชดามมีดตางๆ
รูปใดใช ตองอาบัติทุกกฏ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหใชดามมีดที่ทําดวยกระดูก งา เขา ไมออ
ไมไผ ไมธรรมดา ครั่ง เมล็ดผลไม โลหะ และกระดองสังข ฯ
[๕๘] สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายใชขนไกบาง ไมกลัดบาง เย็บจีวร
จีวรเย็บแลวไมดี ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาค
พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหใชเข็ม เข็มขึ้น
สนิม ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหใชกลองเข็ม แมในกลองเข็ม
ก็ยังขึ้นสนิม ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหโรยดวยแปงขาวหมาก
แมในแปงขาวหมาก เข็มก็ยังขึ้นสนิม ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต
ใหโรยดวยแปงเจือขมิ้นผง แมในแปงเจือขมิน้ ผงเข็มก็ยังขึน้ สนิมได ... ตรัสวา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหใชฝุนหิน แมในฝุน หินเข็มก็ยังขึน้ สนิม ... ตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหทาดวยขี้ผงึ้ ฝุนหินแตก ... ตรัสวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เราอนุญาตใหใชผามัดขี้ผึ้งพอกฝุน หิน ฯ
เรื่องไมสะดึง
[๕๙] สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายตอกหลักลงในที่นั้นๆ ผูกขึงเย็บจีวร
จีวรเสียมุม ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตไมสะดึง เชือกผูก
ไมสะดึง ใหผูกลงในที่นั้นๆ เย็บจีวรได ภิกษุทั้งหลายขึงไมสะดึงในที่ไมเรียบ
ไมสะดึงหัก ... พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงขึงไมสะดึง

ในที่ไมเสมอ รูปใดขึง ตองอาบัติทุกกฏ
ภิกษุทั้งหลายขึงไมสะดึงบนพื้นดิน ไมสะดึงเปอนฝุน ... ตรัสวา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหใชหญารอง ขอบไมสะดึงชํารุด ... ตรัสวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เราอนุญาตใหดามขอบเหมือนผาอนุวาต ไมสะดึงไมพอ ... ตรัสวา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตไมสะดึงเล็ก ไมประกับ ซี่ไมสําหรับสอดเขาในระหวาง
จีวรสองชั้น เชือกรัดสะดึงในกับสะดึงนอก ดายผูกจีวรลงกับสะดึงใน ครั้นขึงแลว
จึงเย็บจีวร ดายเกษียนภายในไมเสมอ ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต
ใหทําหมาย เสนดายคด ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเสนดาย
ตีบรรทัด ฯ
[๖๐] สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายมีเทาเปอนเหยียบไมสะดึง ไมสะดึง
เสียหาย ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุมีเทาเปอนไมพึงเหยียบ
ไมสะดึง รูปใดเหยียบ ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
[๖๑] สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายมีเทาเปยกเหยียบไมสะดึง ไมสะดึง
เสียหาย ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุมีเทาเปยก ไมพึงเหยียบ
ไมสะดึง รูปใดเหยียบ ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
[๖๒] สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายสวมรองเทาเหยียบไมสะดึง ไมสะดึง
เสียหาย ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุสวมรองเทาไมพึงเหยียบ
ไมสะดึง รูปใดเหยียบ ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
[๖๓] สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายเย็บจีวร รับเข็มดวยนิ้วมือ นิ้วมือก็เจ็บ
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหใชปลอกสวม
นิ้วมือ ฯ
[๖๔] สมัยตอมา พระฉัพพัคคียใชปลอกสวมนิ้วมือตางๆ คือ ทําดวย
ทอง ทําดวยเงิน ชาวบานเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ... เหมือนพวกคฤหัสถ
ผูบริโภคกาม ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงใชปลอกสวม
นิ้วมือตางๆ รูปใดใช ตองอาบัติทุกกฏ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหใชปลอกสวมนิ้วมือทีท่ ําดวยกระดูก ...
ทําดวยกระดองสังข ฯ
[๖๕] สมัยตอมา เข็มบาง มีดบาง ปลอกสวมนิ้วมือบาง หายไป

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตกลองเก็บเครื่อง
เย็บผา ภิกษุทั้งหลายมัวพะวงอยูแตในกลองเก็บเครื่องเย็บผา ภิกษุทั้งหลายกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตถุงเก็บปลอก
นิ้วมือ สายโยกไมมี ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตสายโยกเปนดายถัก ฯ
เรื่องโรงสะดึง
[๖๖] สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายเย็บจีวรอยูใ นที่แจง ลําบากดวยความ
หนาวบาง ความรอนบาง จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตโรงสะดึง ปะรํา
สะดึง โรงสะดึงมีพื้นที่ต่ํา น้ําทวม
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เราอนุญาตใหถมพื้นที่ใหสูง ดินที่ถมพังทะลาย พระผูมีพระภาคทรง
อนุญาตวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหกอมูลดินที่ถม ๓ อยาง คือ กอดวย
อิฐ ๑ กอดวยศิลา ๑ กอดวยไม ๑ ภิกษุทั้งหลายขึ้นลงลําบาก ... ตรัสวา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตบันได ๓ อยาง คือ บันไดอิฐ ๑ บันไดหิน ๑ บันไดไม ๑
ภิกษุทั้งหลายขึ้นลงพลัดตก ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตราว
สําหรับยึด ฯ
[๖๗] สมัยตอมา ผงหญาที่มุงรวงลงในโรงสะดึง ... ตรัสวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เราอนุญาตใหรื้อลงแลวฉาบดวยดินทั้งขางนอกขางใน ใหมีสีขาว สีดํา
สีเหลือง จําหลักเปนพวงดอกไม เครือไม ฟนมังกร ดอกจอกหากลีบ ราวจีวร
สายระเดียงจีวรได ฯ
[๖๘] สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายเย็บจีวรเสร็จแลว ละทิ้งไมสดึงไวใน
ที่นั้นเองแลวหลีกไป หนูบาง ปลวกบาง กัดกิน ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้น
แดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหมวนไมสะดึงเก็บไว
ไมสะดึงหัก ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหสอดทอนไมมวนไมสะดึง
เขาไป ไมสะดึงคลี่ออก ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเชือกผูก ฯ
[๖๙] สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายยกไมสะดึงเก็บไวที่ฝาบาง ที่เสาบาง
แลวหลีกไป ไมสะดึงพลัดตกเสียหาย ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูม-ี
*พระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหแขวนไวที่เดือยขางฝา หรือที่
ไมนาคทนต ฯ
[๗๐] ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคประทับอยูในพระนครราชคฤหตามพุทธา
ภิรมย แลวเสด็จจาริกทางพระนครเวสาลี ครั้งนั้น ภิกษุทั้งหลายใชบาตรบรรจุ

เข็มบาง มีดบาง เครื่องยาบาง เดินทางไป ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด
พระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตถุงเก็บเครื่องยา สายโยก
ไมมี ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตสายโยกเปนดายถัก ฯ
[๗๑] สมัยตอมา ภิกษุรูปหนึ่งใชประคตเอวผูกรองเทาเขาไปบิณฑบาต
ในบาน อุบาสกผูหนึ่งกราบภิกษุรูปนั้น ศีรษะกระทบรองเทา ภิกษุนั้นขวยใจ
ครั้นเธอกลับไปถึงวัดแลว แจงเรื่องนั้นแกภิกษุทั้งหลายๆ กราบทูลเรื่องนั้นแด
พระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตถุงเก็บรองเทา สายโยก
ไมมี ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตสายโยกเปนดายถัก ฯ
เรื่องผากรองน้าํ
[๗๒] สมัยตอมา น้ําในระหวางทาง เปนอกัปปยะ ผาสําหรับกรองน้ํา
ไมมี ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่ งนั้นแดพระผูม ีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เราอนุญาตผากรองน้ํา ทอนผาไมพอ ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตผา
กรองทํารูปคลายชอน ผาไมพอ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ
ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหใชกระบอกกรองน้ํา ฯ
[๗๓] สมัยตอมา ภิกษุ ๒ รูปเดินทางไปในโกศลชนบท ภิกษุรูปหนึ่ง
ประพฤติอนาจาร ภิกษุเพื่อนเตือนภิกษุรูปนั้นวา คุณอยาทําอยางนี้ซิ ขอรับ การ
ทํานี้ไมควร ภิกษุนั้นผูกโกรธภิกษุเพื่อน ครั้นภิกษุเพื่อนกระหายน้ํา พูดออนวอน
ภิกษุรูปที่ผูกโกรธวา โปรดใหผากรองน้ําแกผม ผมจักดืม่ น้ํา ภิกษุรูปที่ผูกโกรธไม
ยอมให ภิกษุเพื่อนกระหายน้ําถึงมรณภาพ ครั้นภิกษุรูปที่ผูกโกรธไปถึงวัดแลว
เลาความนั้นแกภิกษุทั้งหลายๆ ถามวา ทานถูกเพื่อนออนวอนขอผากรองน้าํ ก็
ไมใหเทียวหรือ เธอรับวา อยางนั้น ขอรับ บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย ... ตางก็
เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุเมื่อถูกขอผากรองน้ําจึงไมใหกัน แลว
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาค ฯ
ประชุมสงฆสอบถาม
[๗๔] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะ
เหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถามภิกษุนั้นวา ดูกร
ภิกษุ ขาววา เธอถูกออนวอนขอผากรองน้ํา ก็ไมยอมให จริงหรือ
ภิกษุนั้นทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา
ทรงติเตียน
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ การกระทําของเธอนั่น
ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา ไฉนเมือ่
เธอถูกเขาออนวอนขอผากรองน้ําจึงไมยอมให การกระทําของเธอนั่นไมเปนไปเพื่อ
ความเลื่อมใสของชุมชนทีย่ ังไมเลื่อมใส ... ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุ

ทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูเดินทางเมื่อถูกเขาออนวอนขอผากรองน้ํา
จะไมพึงให ไมควร รูปใดไมให ตองอาบัติทุกกฏ
อนึ่ง ภิกษุไมมีผากรองน้ํา อยาเดินทางไกล รูปใดเดินทาง ตองอาบัติทุกกฏ
ถาผากรองน้ํา หรือกระบอกกรองน้ําไมมี แมมุมผาสังฆาฏิ ก็พึงอธิฐานวา
เราจักกรองน้ําดวยมุมผาสังฆาฏินี้ดื่ม ดังนี้ ฯ
[๗๕] ครั้นพระผูมีพระภาคเสด็จจาริกโดยลําดับ ถึงพระนครเวสาลีแลว
ทราบวา พระองคประทับอยู ณ กูฏาคารสาลา ปามหาวัน เขตพระนครเวสาลีนั้น ฯ
[๗๖] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายทํานวกรรมอยู ผากรองน้ําไมพอกัน ภิกษุ
ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา
อนุญาตผากรองน้ํามีขอบ ผากรองน้ํามีขอบไมพอใช ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหลาดผาลง
บนน้ํา ฯ
[๗๗] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายถูกยุงรบกวน จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด
พระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตมุง ฯ
เรื่องที่จงกรมและเรือนไฟ
[๗๘] สมัยนั้น ทายกทายิกาในพระนครเวสาลีเริ่มจัดปรุงอาหารประณีต
ขึ้นตามลําดับ ภิกษุทั้งหลายฉันอาหารอันประณีตแลว มีรางกายอันโทษสั่งสม
มีอาพาธมาก ครั้งนั้น หมอชีวกโกมารภัจไดไปสูเมืองเวสาลีดวยกิจจําเปนบางอยาง
ไดเห็นภิกษุทั้งหลาย มีรางกายอันโทษสั่งสม มีอาพาธมาก ครั้นแลวเขาไปเฝา
พระผูมีพระภาค ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ไดกราบทูลพระผูมี
พระภาควา พระพุทธเจาขา บัดนี้ ภิกษุทั้งหลายมีรางกายอันโทษสั่งสม มีอาพาธ
มาก ขาพระพุทธเจาขอประทานพระวโรกาส ขอพระผูมีพระภาค ไดโปรดทรง
อนุญาตที่จงกรมและเรือนไฟแกภิกษุทั้งหลายเถิด พระพุทธเจาขา เมือ่ เปนเชนนี้
ภิกษุทั้งหลายจักมีอาพาธนอย
ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคทรงชี้แจงใหหมอชีวกโกมารภัจเห็นแจง สมาทาน
อาจหาญ ราเริงดวยธรรมีกถา จึงหมอชีวกโกมารภัจลุกจากที่นั่ง ถวายบังคม
พระผูมีพระภาค ทําประทักษิณกลับไป ฯ
พุทธานุญาตที่จงกรมและเรือนไฟ
[๗๙] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถาในเพราะเหตุเปนเคามูล
นั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เราอนุญาตที่จงกรมและเรือนไฟ ฯ
[๘๐] สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายจงกรมในที่ขรุขระ เทาเจ็บ จึงกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหทําที่จงกรม

ใหเรียบ ฯ
[๘๑] สมัยตอมา ที่จงกรมมีพื้นที่ต่ํา น้ําทวม ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เราอนุญาตใหทําที่จงกรมใหสูง ที่ถมพังลง ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต
ใหกอมูลดินทีถ่ ม ๓ ชนิด คือ กอดวยอิฐ ๑ กอดวยหิน ๑ กอดวยไม ๑ ภิกษุ
ทั้งหลายขึ้นลงลําบาก ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตบันได ๓ ชนิด
คือ บันไดอิฐ ๑ บันไดหิน ๑ บันไดไม ๑ ภิกษุทั้งหลายขึ้นลงพลัดตก ... ตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตราวสําหรับยึด ฯ
[๘๒] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายจงกรมอยูในที่จงกรม พลัดตกลงมา
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เราอนุญาตรั้วรอบที่จงกรม ฯ
[๘๓] สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายจงกรมอยูกลางแจง ลําบาก ดวย
หนาวบาง รอนบาง ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตโรงจงกรม ผงหญาที่มุงหลนเกลื่อนในโรงจงกรม ...
ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหรื้อลงแลวฉาบดวยดินทั้งขางนอกขางใน
ทําใหมีสีขาว สีดํา สีเหลือง จําหลักเปนพวงดอกไม เครือไม ฟนมังกร
ดอกจอกหากลีบ ราวจีวร สายระเดียงจีวร ฯ
[๘๔] สมัยนั้น เรือนไฟมีพื้นต่ําไป น้ําทวมได ... ตรัสวา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหถมพื้นใหสูง พื้นที่ถมพังลงมา ... ตรัสวา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหกอมูลดินที่ถม ๓ ชนิด คือ กอดวยอิฐ ๑ กอดวย
หิน ๑ กอดวยไม ๑ ภิกษุทั้งหลายขึ้นลงลําบาก ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เราอนุญาตบันได ๓ ชนิด คือ บันไดอิฐ ๑ บันไดหิน ๑ บันไดไม ๑ ภิกษุ
ทั้งหลายขึ้นลงพลัดตกลงมา ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตราว
สําหรับยึด เรือนไฟไมมีบานประตู ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต
บานประตู กรอบเช็ดหนา ครกรองเดือยประตู หวงขางบน สายยู ไมหัวลิง
กลอน ลิ่ม ชองดาน ชองสําหรับชักเชือก เชือกสําหรับชัก เชิงฝาเรือนไฟ
ชํารุด ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้ง
หลาย เราอนุญาตใหกอใหต่ํา เรือนไฟไมมีปลองควัน ... ตรัสวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เราอนุญาตปลองควัน ฯ
[๘๕] สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายทําที่ตั้งเตาไฟไวกลางเรือนไฟขนาดเล็ก
ไมมีอุปจาร ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหทําที่ตั้งเตาไฟไวสวน
ขางหนึ่ง เฉพาะเรือนไฟขนาดเล็ก เรือนไฟขนาดกวาง ตั้งไวตรงกลางได ไฟ
ในเรือนไฟลวกหนา ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตดินสําหรับทาหนา
ภิกษุทั้งหลายละลายดินดวยมือ ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตราง

สําหรับละลายดิน ดินมีกลิ่นเหม็น ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให
อบกลิ่น ฯ
[๘๖] สมัยตอมา ไฟในเรือนไฟลนกาย ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เราอนุญาตใหตักน้ํามาไวมากๆ ภิกษุทั้งหลายใชถาดบาง บาตรบาง ตักน้ํา ...
ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตที่ขังน้ํา ขันตักน้ํา เรือนไฟที่มุงดวยหญา
ไหมเกรียม ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหรื้อลงฉาบดินทั้งขางบน
ขางลาง เรือนไฟเปนตม ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหปูเครื่อง
ลาด ๓ อยาง คือเครื่องลาดอิฐ ๑ เครื่องลาดหิน ๑ เครื่องลาดไม ๑ เรือนไฟ
ก็ยังเปนตมอยูน ั้นเอง ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหชําระลาง
น้ําขัง ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตทอระบายน้ํา ฯ
[๘๗] สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายนั่งบนพื้นดินในเรือนไฟ เนื้อตัวคัน ...
ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตตั่งในเรือนไฟ ฯ
[๘๘] สมัยตอมา เรือนไฟยังไมมเี ครื่องลอม ... ตรัสวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เราอนุญาตใหลอมรั้ว ๓ อยาง คือ รั้วอิฐ ๑ รั้วหิน ๑ รั้วไม ๑
ซุมไมมี ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตซุม ซุมต่ําไป น้ําทวมได ...
ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหทําพื้นที่ใหสูง พื้นที่กอพัง ... ตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหกอมูลดิน ๓ อยาง คือ กอดวยอิฐ ๑ กอดวย
หิน ๑ กอดวยไม ๑ ภิกษุทั้งหลายขึ้นลงลําบาก ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เราอนุญาตบันได ๓ อยาง คือ บันไดอิฐ ๑ บันไดหิน ๑ บันไดไม ๑ ภิกษุ
ทั้งหลายขึ้นลงพลัดตกลงมา ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตราวสําหรับ
ยึด ซุมยังไมมปี ระตู ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตบานประตู
กรอบเช็ดหนา ครกรองรับเดือยบานประตู หวงขางบน สายยู ไมหัวลิง กลอน
ลิ่ม ชองดาล ชองเชือกชัก เชือกชัก ฯ
[๘๙] สมัยตอมา ผงหญาหลนเกลื่อนซุม ... ตรัสวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เราอนุญาตใหรื้อลงฉาบดินทั้งขางบนขางลาง ทําใหมีสีขาว สีดํา สีเหลือง
จําหลักเปนพวงดอกไม เครือไม ฟนมังกร ดอกจอกหากลีบ บริเวณเปนตม ...
ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหโรยกรวดแร กรวดแรยังไมเต็ม ...
ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหวางศิลาเรียบ น้ําขัง ... ตรัสวา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตทอระบายน้ํา ฯ
เรื่องการเปลือยกาย
[๙๐] สมัยนั้น ภิกษุเปลือยกายไหวภิกษุเปลือยกาย ภิกษุเปลือยกาย
ไหวภิกษุไมเปลือยกาย ภิกษุเปลือยกายใหภิกษุเปลือยกายไหวตน ภิกษุเปลือย
กายใหภิกษุไมเปลือยกายไหวตน ภิกษุเปลือยกายทําบริกรรมใหแกภิกษุเปลือยกาย

ภิกษุเปลือยกายใชใหทําบริกรรมแกภิกษุเปลือยกาย ภิกษุเปลือยกายใหของแก
ภิกษุเปลือยกาย ภิกษุเปลือยกายรับประเคน เปลือยกายเคีย้ ว เปลือยกายฉัน
เปลือยกายลิ้มรส เปลือยกายดื่ม ภิกษุทั้งหลาย กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูม ี
พระภาค
พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปลือยกายไมพึง
ไหวภิกษุเปลือยกาย ภิกษุเปลือยกายไมพงึ ไหวภิกษุเปลือยกายไมพึงใหภิกษุ
เปลือยกายไหวตน ภิกษุเปลือยกายไมพึงใหภิกษุไมเปลือยกายไหวตน ไมพึง
เปลือยกายทําบริกรรมแกภิกษุเปลือยกาย ไมพึงใชภิกษุเปลือยกายทําบริกรรม
ไมพึงเปลือยกายใหของแกภิกษุเปลือยกาย ไมพึงเปลือยกายรับประเคน ไม
พึงเปลือยกายเคี้ยวของ ไมพึงเปลือยกายฉันอาหาร ไมพึงเปลือยกายลิ้มรส ไม
พึงเปลือยกายดื่ม รูปใดดื่ม ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
เรื่องศาลาเรือนไฟและบอน้ํา
[๙๑] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายวางจีวรไวบนพื้นดินในเรือนไฟจีวรเปอน
ฝุน ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตราวจีวร สายระเดียงจีวรในเรือนไฟ ครั้นฝนตก
จีวรถูกฝนเปยก ตรัสวา ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตศาลาใกลเรือนไฟ
ศาลาใกลเรือนไฟมีพื้นต่ํา น้ําทวม ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต
ใหถมใหสูง ดินที่ถมพังลง ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหกอ
มูลดิน ... ภิกษุทั้งหลายขึ้นลงลําบาก ... ขึ้นลงพลัดตก ... ตรัสวา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตราวสําหรับยึด ฯ
[๙๒] สมัยตอมา ผงหญาบนศาลาเรือนไฟตกเกลื่อน ... ตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหรื้อลงฉาบดินทั้งขางบนขางลาง ... ราวจีวร
สายระเดียงจีวร ฯ
[๙๓] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายรังเกียจที่จะถูหลังทั้งในเรือนไฟ ทั้งในน้ํา
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต
เครื่องกําบัง ๓ ชนิด คือ เรือนไฟ ๑ น้ํา ๑ ผา ๑ ฯ
[๙๔] สมัยตอมา น้ําในเรือนไฟไมมี ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้น
แดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตบอน้ํา ขอบบอน้ํา
ทรุดพัง ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหกอมูลดิน ๓ อยาง คือ
กอดวยอิฐ ๑ กอดวยหิน ๑ กอดวยไม ๑ บอน้ําต่ําไป น้ําทวมได ภิกษุทั้ง
หลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต
ใหถมใหสูง ดินที่ถมพังทะลาย ... ภิกษุทั้งหลายขึ้นลงลําบาก ... ขึ้นลง
พลัดตก ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตราวสําหรับยึด ฯ

[๙๕] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายใชเถาวัลยบาง ประคดเอวบาง ผูก
ภาชนะตักน้ํา ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเชือกสําหรับบอน้ํา
มือเจ็บ ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตคันโพงคลายคันชั่ง ระหัดชัก
ระหัดถีบ ภาชนะแตกเสียมาก ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต
ถังน้ํา ๓ อยาง คือ ถังน้ําโลหะ ๑ ถังน้ําไม ๑ ถังน้ําหนัง ๑ ฯ
[๙๖] สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายตักน้ําในที่แจง ลําบาก ดวยหนาวบาง
รอนบาง จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เราอนุญาตศาลาสําหรับบอน้ํา ผงหญาที่ศาลาบอน้ําหลนเกลื่อน ... ตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหรื้อลงฉาบดวยดินทั้งขางบนขางลาง ทําใหมีสีขาว
สีดํา สีเหลือง จําหลักเปนพวงดอกไม เครือไม ฟนมังกร ดอกจอกหากลีบ
ราวจีวร สายระเดียงจีวร ฯ
[๙๗] สมัยนั้น บอน้ํายังไมมีฝาปด ผงหญาบาง ฝุนบาง ตกลง ...
ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตฝาปด ฯ
[๙๘] สมัยตอมา ภาชนะสําหรับขังน้ํายังไมมี ... ตรัสวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เราอนุญาตรางน้ํา อางน้ํา ฯ
[๙๙] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายสรงน้ําในที่นนั้ ๆ ในอาราม อารามเปนตม
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา
อนุญาตลํารางระบายน้ํา ลําราง โลงโถง ภิกษุทั้งหลายอายทีจ่ ะสรงน้ํา ... ตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหกั้นกําแพง ๓ ชนิด คือกําแพงอิฐ ๑ กําแพง
หิน ๑ กําแพงไม ๑ ลํารางระบายน้ําเปนตม ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เราอนุญาตเครื่องลาด ๓ ชนิด คืออิฐ ๑ หิน ๑ ไม ๑ น้ําขัง ... ตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตทอระบายน้ํา ฯ
[๑๐๐] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายมีเนื้อตัวตกหนาว จึงกราบทูลเรื่องนั้น
แดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหเอาผาชุบน้ํา
เช็ดตัว ฯ
เรื่องสรงน้ํา
[๑๐๑] สมัยนั้น อุบาสกผูหนึ่งใครจะสรางสระน้ําถวายสงฆ ภิกษุทั้ง
หลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต
สระน้ํา ขอบสระน้ําชํารุด ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหกอ
ขอบสระ ๓ อยาง คือ กอดวยอิฐ ๑ กอดวยหิน ๑ กอดวยไม ๑ ภิกษุทั้งหลาย
ขึ้นลงลําบาก พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตบันได ๓
อยาง คือ บันไดอิฐ ๑ บันไดหิน ๑ บันไดไม ๑ ขึ้นลงพลัดตก ... ตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตราวสําหรับยึด น้ําในสระเปนน้ําเกา ... ตรัสวา

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตรางน้ํา ทอระบายน้ํา ฯ
[๑๐๒] สมัยตอมา อุบาสกผูหนึ่งประสงคจะสรางเรือนไฟ มีปนลม
ถวายภิกษุสงฆ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเรือนไฟมีปนลม ฯ
[๑๐๓] สมัยนั้น พระฉัพพัคคียอยูปราศจากผานิสีทนะถึง ๔ เดือน
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุไมพึงอยูปราศจากผานิสีทนะถึง ๔ เดือน รูปใดอยูปราศ ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
ทรงหามนอนบนที่นอนดอกไม
[๑๐๔] สมัยตอมา พระฉัพพัคคียนอนบนที่นอนอันเกลื่อนดวยดอกไม
ชาวบานเดินเทีย่ วชมวิหารพบเห็นเขา จึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ...
เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภคกาม ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่ งนั้นแดพระผูม ีพระภาค
... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงนอนที่นอนอันเกลือ่ นดวยดอกไม
รูปใดนอน ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
พุทธานุญาตรับของหอม
[๑๐๕] สมัยนั้น ชาวบานถือของหอมบาง ดอกไมบางไปวัด ภิกษุ
ทั้งหลายรังเกียจไมรับประเคน จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาคๆ ตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหรับของหอมแลวเจิมไวที่บานประตูหนาตาง ให
รับดอกไมแลววางไวในสวนขางหนึ่งในวิหาร ฯ
[๑๐๖] สมัยนั้น สันถัดขนเจียมหลอบังเกิดแกสงฆ ภิกษุทั้งหลาย
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต
สันถัดขนเจียมหลอ ครั้งนั้น ภิกษุทั้งหลายคิดกันวา สันถัดขนเจียมหลอจะตอง
อธิษฐานหรือวิกัปป ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย สันถัดขนเจียมที่หลอไม
ตองอธิษฐาน ไมตองวิกัปป ฯ
[๑๐๗] สมัยนั้น พระฉัพพัคคียฉันจังหันบนเตียบ ชาวบานเพงโทษ
ติเตียน โพนทะนาวา ... เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภคกาม ภิกษุทั้งหลาย
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงฉัน
อาหารบนเตียบ รูปใดฉัน ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
[๑๐๘] สมัยนั้น ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธ เวลาฉันจังหัน เธอไมสามารถ
จะทรงบาตรไวดวยมือได ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ
ทรงอนุญาตวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตโตก ฯ
ทรงหามฉันในภาชนะเดียวกันเปนตน
[๑๐๙] สมัยนั้น พระฉัพพัคคียฉันจังหันในภาชนะเดียวกันบาง ดื่มน้ํา
ในขันเดียวกันบาง นอนบนเตียงเดียวกันบาง นอนบนเครื่องลาดเดียวกันบาง

นอนในผาหมผืนเดียวกันบาง นอนบนเครื่องลาดและผาหมรวมผืนเดียวกันบาง
ชาวบานตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ... เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภค
กาม ... ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงฉันรวมภาชนะเดียวกัน ไมพึงดื่มรวมขันใบเดียวกัน
ไมพึงนอนรวมเตียงเดียวกัน ไมพึงนอนรวมเครื่องลาดเดียวกัน ไมพึงนอน
รวมผาหมผืนเดียวกัน ไมพึงนอนรวมเครื่องลาดและผาหมผืนเดียวกัน รูปใดนอน
ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
เรื่องเจาวัฑฒะลิจฉวี
[๑๑๐] สมัยนั้น เจาวัฑฒะลิจฉวีเปนสหายของพระเมตติยะ และพระ
ภุมมชกะ จึงเจาวัฑฒะลิจฉวี เขาไปหาพระเมตติยะและพระภุมมชกะ แลว
กลาววา ผมไหวขอรับ เมื่อเธอกลาวอยางนั้น ภิกษุทั้งสองรูปก็มิไดทักทาย
ปราศรัย แมครั้งที่สอง เจาวัฑฒะลิจฉวีไดกลาววา ผมไหวขอรับ แมครั้งที่สอง
ภิกษุทั้งสองรูปก็มิไดทักทายปราศรัย แมครั้งที่สาม เจาวัฑฒะลิจฉวีไดกลาววา
ผมไหวขอรับ แมครั้งที่สาม ภิกษุทั้งสองรูปก็มิไดทักทายปราศรัย
ว. ผมผิดอะไรตอพระคุณเจาอยางไร ทําไม พระคุณเจาจึงไมทักทาย
ปราศรัยกับผม
ภิกษุทั้งสองตอบวา ก็จริงอยางนั้นแหละ ทานวัฑฒะ พวกอาตมาถูก
พวกพระทัพพมัลลบุตรเบียดเบียนอยู ทานยังเพิกเฉยได
ว. ผมจะชวยเหลืออยางไร ขอรับ
ภิ. ทานวัฑฒะ ถาทานเต็มใจชวย วันนี้พระผูมีพระภาค ตองใหพระ
ทัพพมัลลบุตรสึก
ว. ผมจะทําอยางไร ผมสามารถจะชวยไดดวยวิธีไหน
ภิ. มาเถิด ทานวัฑฒะ ทานจงเขาเฝาพระผูม ีพระภาคแลว กราบทูล
อยางนี้วา กรรมนี้ไมแนบเนียน ไมสมควร ทิศที่ไมมีภัย ไมมีจัญไร ไมมี
อันตราย บัดนี้กลับมามีภัย มีจัญไร มีอันตราย ณ สถานที่ไมมีลม บัดนี้กลับมี
ลมแรงขึ้น ประชาบดีของหมอมฉัน ถูกพระทัพพมัลลบุตรประทุษราย คลายน้ําถูก
ไฟเผาพระพุทธเจาขา
เจาวัฑฒะลิจฉวีรับคําของพระเมตติยะและพระภุมมชกะ แลวเขาเฝาพระ
ผูมีพระภาค ถวายบังคม แลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง กราบทูลวา พระพุทธ*เจาขา กรรมนี้ไมแนบเนียน ไมสมควร ทิศที่ไมมีภัย ไมมจี ัญไร ไมมีอันตราย
บัดนี้ กลับมามีภัย มีจัญไร มีอันตราย ณ สถานที่ไมมีลม บัดนี้กลับมีลมแรง
ขึ้น ประชาบดีของหมอมฉันถูกพระทัพพมัลลบุตรประทุษราย คลายน้ําถูกไฟเผา
พระพุทธเจาขา ฯ

[๑๑๑] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆในเพราะ*เหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถามทานพระทัพพมัลล*บุตรวา ดูกรทัพพะ เธอยังระลึกไดหรือวา เปนผูทํากรรมตามที่เจาวัฑฒะลิจฉวีนี้
กลาวหา ทานพระทัพพมัลลบุตรกราบทูลวา พระองคยอมทรงทราบวา ขาพระพุทธ*เจาเปนอยางไร พระพุทธเจาขา
แมครั้งที่สอง พระผูมีพระภาค ...
แมครั้งที่สาม พระผูมีพระภาคทรงสอบถามทานพระทัพพมัลลบุตรวา ดูกร
ทัพพะ เธอยังระลึกไดหรือวา เปนผูทํากรรมตามที่เจาวัฑฒะลิจฉวีนี้กลาวหา
ทานพระทัพพมัลลบุตรกราบทูลวา พระองคยอมทรงทราบวา ขาพระพุทธเจา
เปนอยางไร พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรทัพพะ บัณฑิตยอมไมกลาวแกคํากลาวหาอยางนี้ ถาเธอทํา
จงบอกวาทํา ถาไมไดทํา จงบอกวาไมไดทํา
ท. ตั้งแตขาพระพุทธเจาเกิดมาแลว แมโดยความฝน ก็ยังไมรูจักเสพ
เมถุนธรรม จะกลาวไยถึงเมือ่ ตื่นอยูเลา พระพุทธเจาขา
[๑๑๒] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ถาเชนนั้น สงฆจงคว่ําบาตรเจาวัฑฒะลิจฉวี คือ อยาใหคบกับสงฆ ฯ
องคแหงการคว่ําบาตร
[๑๑๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆพึงคว่ําบาตรแกอุบาสกผูประกอบดวย
องค ๘ คือ:๑. ขวนขวายเพื่อมิใชลาภแหงภิกษุทั้งหลาย
๒. ขวนขวายเพื่อมิใชประโยชนแหงภิกษุทั้งหลาย
๓. ขวนขวายเพื่ออยูไ มไดแหงภิกษุทั้งหลาย
๔. ดาวาเปรียบเปรยภิกษุทั้งหลาย
๕. ยุยงภิกษุทั้งหลายใหแตกกัน
๖. กลาวติเตียนพระพุทธเจา
๗. กลาวติเตียนพระธรรม
๘. กลาวติเตียนพระสงฆ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหคว่ําบาตรแกอุบาสกผูประกอบดวย
องค ๘ นี้ ฯ
[๑๑๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆพึงคว่ําบาตรอยางนี้ ภิกษุผูฉลาด
ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังนี้:กรรมวาจาคว่ําบาตร
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา เจาวัฑฒะลิจฉวี โจท

ทานพระทัพพมัลลบุตรดวยศีลวิบัติอันไมมีมูล ถาความพรอมพรั่งของ
สงฆถึงที่แลว สงฆพึงคว่ําบาตรแกเจาวัฑฒะลิจฉวี คือ อยาใหคบกับ
สงฆ นี้เปนญัตติ
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา เจาวัฑฒะลิจฉวีโจททาน
พระทัพพมัลลบุตรดวยศีลวิบัติอันไมมีมูล สงฆคว่ําบาตรแกเจาวัฑฒะ*ลิจฉวี คือ ไมใหคบกับสงฆ การคว่ําบาตรแกเจาวัฑฒะลิจฉวี คือ
ไมใหคบกับสงฆ ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้น พึงเปนผูนิ่ง ไมชอบ
แกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด
บาตรอันสงฆคว่ําแลวแกเจาวัฑฒะลิจฉวี คือ ไมใหคบกับสงฆ
ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไวดวยอยางนี้ ฯ
[๑๑๕] ครั้นเวลาเชา ทานพระอานนทครองอันตรวาสกแลวถือบาตรจีวร
เขาไปยังนิเวศนของเจาวัฑฒะลิจฉวี ครั้นแลวไดกลาวคํานี้กะเจาวัฑฒะลิจฉวีวา
ทานวัฑฒะ สงฆคว่ําบาตรแกทานแลว ทานคบกับสงฆไมได พอเจาวัฑฒะลิจฉวี
ทราบขาววา สงฆคว่ําบาตรแกเราแลว เราคบกับสงฆไมไดแลว ก็สลบลมลง
ณ ที่นั้นเอง
ขณะนั้น มิตรอํามาตยญาติสาโลหิต ของเจาวัฑฒะลิจฉวี ไดกลาวคํานี้
กะเจาวัฑฒะลิจฉวีวา ไมควร ทานวัฑฒะ อยาเศราโศก อยาคร่ําครวญไปนักเลย
พวกเราจักใหพระผูมีพระภาคและภิกษุสงฆเลื่อมใส จึงเจาวัฑฒะลิจฉวีพรอมดวย
บุตรภรรยา พรอมดวยมิตรอํามาตย พรอมดวยญาติสาโลหิต มีผาเปยก มีผมเปยก
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาค ซบศรีษะลงแทบพระบาทของพระผูมีพระภาค แลว
กราบทูลวา พระพุทธเจาขา โทษไดมาถึงหมอมฉันแลว ตามความโง ตามความ
เขลา ตามอกุศล ขอพระองคทรงพระกรุณารับโทษของหมอมฉันที่ไดโจทพระคุณ
เจาทัพพมัลลบุตร ดวยศีลวิบัติอันไมมีมูล โดยความเปนโทษ เพื่อความสํารวม
ตอไปเถิด พระพุทธเจาขา
พระผูมีพระภาคตรัสวา เชิญเถิด เจาวัฑฒะ โทษไดมาถึงทานแลว
ตามความโง ตามความเขลา ตามอกุศล ทานไดเห็นโทษที่ไดโจททัพพมัลลบุตร
ดวยศีลวิบัติอันไมมีมูล โดยความเปนโทษแลวทําคืนตามธรรม เราขอรับโทษนั้น
ของทาน การที่ทานเห็นโทษ โดยความเปนโทษ แลวทําคืนตามธรรม ถึงความ
สํารวมตอไป นี้เปนความเจริญในอริยวินัย ฯ
[๑๑๖] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ถาเชนนั้น สงฆจงหงายบาตร แกเจาวัฑฒะลิจฉวี คือ ทําใหคบ
กับสงฆได
องคแหงการหงายบาตร

ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆพึงหงายบาตรแกอุบาสก ผูประกอบดวยองค ๘ คือ:๑. ไมขวนขวายเพื่อมิใชลาภแหงภิกษุทั้งหลาย
๒. ไมขวนขวายเพื่อไมเปนประโยชนแหงภิกษุทั้งหลาย
๓. ไมขวนขวายเพื่ออยูไมไดแหงภิกษุทั้งหลาย
๔. ไมดาวาเปรียบเปรยภิกษุทั้งหลาย
๕. ไมยุยงภิกษุทั้งหลายใหแตกราวกัน
๖. ไมกลาวติเตียนพระพุทธเจา
๗. ไมกลาวติเตียนพระธรรม
๘. ไมกลาวติเตียนพระสงฆ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหหงายบาตร แกอุบาสกผูประกอบดวย
องค ๘ นี้ ฯ
[๑๑๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆพึงหงายบาตรอยางนี้ เจาวัฑฒะ*ลิจฉวีนั้นพึงเขาไปหาสงฆ หมผาเฉวียงบา กราบเทาภิกษุทั้งหลาย นั่งกระหยงประ
คองอัญชลี แลวกลาวอยางนี้วา ทานเจาขา สงฆคว่ําบาตรแกขาพเจาแลว ขาพเจา
คบกับสงฆไมได ทานเจาขา ขาพเจานั้นประพฤติชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตัว
ได ขอการหงายบาตรกะสงฆ
พึงขอแมครั้งที่สอง พึงขอแมครั้งที่สาม ฯ
[๑๑๘] ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติย*กรรมวาจา วาดังนี้:กรรมวาจาหงายบาตร
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา สงฆคว่ําบาตรแกเจาวัฑฒะ
ลิจฉวีแลว คือ ไมใหคบกับสงฆ เธอประพฤติชอบ หายเยอหยิ่ง
ประพฤติแกตัวได ขอการหงายบาตรกะสงฆ ถาความพรอมพรั่งของ
สงฆถึงที่แลว สงฆพึงหงายบาตรแกเจาวัฑฒะลิจฉวี คือ ทําใหคบ
กับสงฆได นี้เปนญัตติ
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา สงฆคว่ําบาตรแกเจาวัฑฒะ
ลิจฉวีแลว คือ ไมใหคบกับสงฆ เธอประพฤติชอบ หายเยอหยิ่ง
ประพฤติแกตัวได ขอการหงายบาตรกะสงฆ สงฆหงายบาตรแกเจา
วัฑฒะลิจฉวี คือ ทําใหคบกับสงฆได การหงายบาตรแกเจาวัฑฒะ
ลิจฉวี คือ ทําใหคบกับสงฆได ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปน
ผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด
บาตรอันสงฆหงายแลวแกเจาวัฑฒะลิจฉวี คือ ทําใหคบกับสงฆ
ได ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไวดวยอยางนี้ ฯ

[๑๑๙] ครั้นพระผูมีพระภาคประทับอยูในเขตพระนครเวสาลีตามพระพุท*ธาภิรมยแลว เสด็จจาริกทางภัคคะชนบท เสด็จจาริกโดยลําดับ ถึงภัคคะชนบท
แลว ทราบวา พระองคประทับอยูที่เภสกฬามฤคทายวัน เขตเมืองสุงสุมารคิระ
ในแควนภัคคะชนบทนั้น ฯ
เรื่องโพธิราชกุมาร
[๑๒๐] สมัยนั้น ปราสาทโกกนุทของโพธิราชกุมาร สรางเสร็จใหมๆ
ยังไมมีสมณพราหมณ หรือผูใดผูหนึ่งอยูอาศัย จึงโพธิราชกุมาร รับสั่งกะมาณพ
สัญชิกาบุตรวา พอสหายสัญชิกาบุตร เธอจงเขาไปเฝาพระผูม ีพระภาค ถวายบังคม
พระบาทดวยเศียรเกลา แลวถามถึงพระประชวรเบาบาง พระโรคนอย ความทรง
กระปรี้กระเปรา พระกําลัง ทรงพระสําราญ ตามคําของเราวา พระพุทธเจาขา
โพธิราชกุมารขอถวายบังคมพระบาทของพระองคดวยเศียรเกลา ทูลถามถึงพระ
ประชวรเบาบาง พระโรคนอย ความทรงกระปรี้กระเปรา พระกําลัง ทรงพระ
สําราญและจงทูลอาราธนาอยางนี้วา ขอพระองคพรอมดวยภิกษุสงฆ จงทรงรับ
ภัตตาหารของโพธิราชกุมาร เพื่อเสวยในวันพรุงนี้ พระพุทธเจาขา มาณพสัญชิ*กาบุตรรับคําสั่งโพธิราชกุมาร แลวเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค กราบทูลปราศรัยกับ
พระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอเปนที่ชื่นชม เปนที่ใหระลึกถึงกันแลวนั่ง
ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง กราบทูลวา โพธิราชกุมารขอถวายบังคมพระบาท ของพระ
องคผูเจริญดวยเศียรเกลา ทูลถามพระประชวรเบาบาง พระโรคนอย ทรงกระปรี้
กระเปรา พระกําลัง ทรงพระสําราญ และกราบทูลอยางนี้วา ขอพระโคดมผูเ จริญ
พรอมดวยภิกษุสงฆ จงทรงรับภัตตาหารของโพธิราชกุมาร เพื่อเสวยในวันพรุงนี้
พระผูมีพระภาคทรงรับดวยดุษณีภาพ ครั้นมาณพสัญชิกาบุตรทราบวา พระผูมีพระ
ภาคทรงรับอาราธนาแลวลุกจากที่นั่งเขาไปเฝาโพธิราชกุมาร แลวทูลวา เกลา
กระหมอมไดกราบทูลทานพระโคดมนั้นตามรับสั่งของพระองคแลววา โพธิราช*กุมาร ขอถวายบังคมพระบาทของทานพระโคดมผูเ จริญดวยเศียรเกลา ทูลถามถึง
พระประชวรเบาบาง พระโรคนอย ทรงกระปรี้กระเปรา พระกําลัง ทรงพระ
สําราญ และกราบทูลอยางนี้วา ขอพระโคดมผูเ จริญ พรอมดวยภิกษุสงฆ จง
ทรงรับภัตตาหารของโพธิราชกุมาร เพื่อเสวยในวันพรุงนี้ ก็แลพระสมณโคดม
ทรงรับอาราธนาแลว ฯ
[๑๒๑] ครั้นลวงราตรีนั้น โพธิราชกุมารรับสั่งใหตกแตงของเคี้ยวของฉัน
อันประณีต แลรับสั่งใหปูลาดโกกนุทปราสาทดวยผาขาว ตราบเทาถึงบันไดขั้นที่สุด
แลวรับสั่งกะมาณพสัญชิกาบุตรวา พอสหายสัญชิกาบุตร เธอจงไปเฝาพระผูมี
พระภาค กราบทูลภัตกาลแดพระผูมีพระภาควา ไดเวลาแลว พระพุทธเจาขา
ภัตตาหารเสร็จแลว มาณพสัญชิกาบุตรรับคําสั่งโพธิราชกุมาร แลวเขาไปเฝาพระ

ผูมีพระภาค กราบทูลภัตกาลแดพระผูมีพระภาควา ไดเวลาแลว พระพุทธเจาขา
ภัตตาหารเสร็จแลว ฯ
[๑๒๒] ขณะนั้นเปนเวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงครองอันตรวาสกแลว
ทรงถือบาตรจีวร เสด็จเขาสูนเิ วศนของโพธิราชกุมาร ก็แลเวลานั้น โพธิราช*กุมารกําลังประทับรอพระผูมีพระภาคอยู ที่ซุมพระทวารชั้นนอก ไดทอดพระเนตร
เห็นพระผูมีพระภาคกําลังเสด็จมาแตไกล ครั้นแลวเสด็จไปรับแตที่ไกลนั้น ถวาย
บังคมพระผูมีพระภาคใหเสด็จไปขางหนา ทรงดําเนินไปทางโกกนุทปราสาท พระ
ผูมีพระภาคไดประทับยืนอยูใกลบันไดขั้นแรก จึงโพธิราชกุมาร กราบทูลพระผูมี
พระภาควา พระพุทธเจาขา ขอพระผูมีพระภาคจงทรงเหยียบผา ขอพระสุคตจง
ทรงเหยียบผา เพื่อความเกื้อกูล เพื่อความสุขแกขาพระพุทธเจาสิ้นกาลนาน
เมื่อโพธิราชกุมารกราบทูลอยางนี้แลว พระผูมีพระภาคทรงดุษณีภาพ
แมครั้งที่สอง ... แมครั้งที่สาม โพธิราชกุมารกราบทูลพระผูมีพระภาควา
พระพุทธเจาขา ขอพระผูมีพระภาคจงทรงเหยียบผา ขอพระสุคตจงทรงเหยียบผา
เพื่อความเกื้อกูล เพื่อความสุข แกขาพระพุทธเจาสิ้นกาลนาน
ขณะนั้น พระผูมีพระภาคทรงชําเลืองดูทา นพระอานนท จึงทานพระ
อานนทไดถวายพรแกโพธิราชกุมารวา จงมวนผาเถิด พระราชกุมาร พระผูมีพระ
ภาคจักไมทรงเหยียบผา พระตถาคตทรงอนุเคราะหหมูชนชั้นหลัง จึงโพธิราชกุมาร
รับสั่งใหมวนผา แลวใหปูอาสนะ ณ เบื้องบนโกกนุทปราสาท ครั้นพระผูมีพระ
ภาคเสด็จขึ้นโกกนุทปราสาท แลวประทับนั่งเหนืออาสนะที่ปถู วายพรอมดวยภิกษุ
สงฆ จึงโพธิราชกุมารทรงอังคาสภิกษุสงฆ มีพระพุทธเจาเปนประมุข ดวย
ขาทนียโภชนียาหารอันประณีต ดวยพระหัตถของพระองค จนพระผูมีพระภาค
เสวยแลว ทรงลดพระหัตถจากบาตร หามภัตรแลว ไดประทับนั่ง ณ ที่ควรสวน
ขางหนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงชี้แจงใหโพธิราชกุมารเห็นแจง สมาทาน อาจหาญ
ราเริง ดวยธรรมีกถา เสด็จลุกจากอาสนะ เสด็จกลับ ฯ
ทรงหามเหยียบแผนผา
[๑๒๓] หลังจากนั้น พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุ
เปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุไมพึงเหยียบผืนผาที่ปูไว รูปใดเหยียบ ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
[๑๒๔] สมัยตอมา สตรีผูหนึ่งปราศจากครรภ นิมนตภิกษุทั้งหลายไป
ปูผาแลว ไดกลาววา ทานเจาขา ขอพระคุณเจาจงเหยียบผา ภิกษุทั้งหลายรังเกียจ
ไมเหยียบ นางไดกลาวอีกวา ทานเจาขา ขอพระคุณเจาจงเหยียบผาเพื่อประสงค
ใหเปนมงคล ภิกษุทั้งหลายรังเกียจ ไมเหยียบ จึงสตรีผูนั้น เพงโทษ ติเตียน
โพนทะนาวา เมื่อเขาขอเพื่อประสงคใหเปนมงคล ไฉนพระคุณเจาทั้งหลายจึงไม

เหยียบผืนผาทีป่ ูให ภิกษุทั้งหลายไดยินสตรีผูนั้น เพงโทษ ติเตียน โพนทะนา
อยู จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย คฤหัสถ
ตองการมงคล เราอนุญาตใหผูที่ถูกคฤหัสถขอรองใหเหยียบเพื่อความเปนมงคล
เหยียบผืนผาได ฯ
[๑๒๕] สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายรังเกียจทีจ่ ะเหยียบผาสําหรับเช็ดเทา
ที่ลางแลว จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เราอนุญาตใหเหยียบผาสําหรับเช็ดเทาที่ลางแลว ฯ
ทุติยภาณวาร จบ
--------------เรื่องนางวิสาขา มิคารมารดา
[๑๒๖] ครั้นพระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ภัคคะชนบท ตามพระพุทธา*ภิรมย แลวเสด็จจาริกทางพระนครสาวัตถี เสด็จจาริกโดยลําดับถึงพระนครสาวัตถี
แลว ทราบวาพระองคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิก
คหบดี เขตพระนครสาวัตถีนั้น ครั้งนั้น นางวิสาขามิคารมารดา ถือหมอน้ํา
ปุมไมสําหรับเช็ดเทา และไมกวาด เขาไปเฝาพระผูมีพระภาค ถวายบังคมแลว
นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลวา ขอพระองคจงทรงรับหมอน้ํา
ปุมไมสําหรับเช็ดเทา และไมกวาดของหมอมฉัน เพื่อประโยชนเพื่อความสุขแก
หมอมฉัน สิ้นกาลนาน พระเจาขา พระผูมีพระภาคทรงรับหมอน้ํา และไมกวาด
มิไดทรงรับปุมไมสําหรับเช็ดเทา ครั้นพระผูมีพระภาคทรงชี้แจงใหนางวิสาขามิคาร*มารดาเห็นแจง สมาทาน อาจหาญ ราเริงดวยธรรมีกถา นางไดลุกจากที่นั่ง
ถวายบังคม ทําประทักษิณแลวกลับไป ฯ
[๑๒๗] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปน
เคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เราอนุญาตหมอน้ํา และไมกวาด ภิกษุไมพึงใชปุมไมสําหรับเช็ดเทา
รูปใดใช ตองอาบัติทุกกฏ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตที่เช็ดเทา ๓ ชนิด คือ หินกรวด ๑
กระเบื้อง ๑ หินฟองน้ําในทะเล ๑ ฯ
[๑๒๘] ตอจากนั้นมา นางวิสาขามิคารมารดา ถือพัดโบกและบัดใบตาล
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาค ถวายบังคมแลวนัง่ ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ไดกราบทูล
วา ขอพระองคจงทรงรับพัดโบก และพัดใบตาลของหมอมฉัน เพื่อประโยชน
เพื่อความสุข แกหมอมฉันตลอดกาลนาน พระเจาขา พระผูม ีพระภาคทรงรับพัด
โบกและพัดใบตาลแลว ไดทรงชี้แจงใหนางวิสาขามิคารมารดาเห็นแจง ... ดวย
ธรรมีกถา นางวิสาขา ... ทําประทักษิณแลวกลับไป ฯ

เรื่องพัด
[๑๒๙] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปน
เคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เราอนุญาตพัดโบก และพัดใบตาล ฯ
[๑๓๐] สมัยนั้นไมปดยุงเกิดแกสงฆ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด
พระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตไมปดยุง แสจามรี
บังเกิด ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุไมพึงใชแสจามรี รูปใดใช ตองอาบัติทุกกฏ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตพัด ๓ ชนิด คือ พัดทําดวยปอ ๑ พัด
ทําดวยแฝก ๑ พัดทําดวยขนปกขนหางนกยูง ๑ ฯ
เรื่องรม
[๑๓๑] สมัยนั้น รมบังเกิดแกสงฆ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด
พระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตรม ฯ
[๑๓๒] สมัยนั้น พระฉัพพัคคียเดินกั้นรมเที่ยวไป ครั้งนั้น อุบาสก
ผูหนึ่งไดไปเทีย่ วสวนกับสาวกของอาชีวกหลายคน พวกสาวกของอาชีวกเหลานั้น
ไดเห็นพระฉัพพัคคียเดินกั้นรมมาแตไกล ครั้นแลวไดกลาวกะอุบาสกผูนั้นวา
พระคุณเจาเหลานี้ เปนผูเจริญของพวกทาน เดินกั้นรมมาคลายมหาอํามาตย
โหราจารย อุบาสกผูนั้นกลาววา นั่นมิใชภิกษุ เปนปริพาชก ขอรับ พวกเขา
แคลงใจวา ภิกษุหรือมิใชภิกษุ ครั้นอุบาสกเขาไปใกล ก็จําได จึงเพงโทษ
ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระคุณเจาทั้งหลายจึงเดินกั้นรม ภิกษุทั้งหลายได
ยินอุบาสกนั้น เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูม ี
พระภาคๆ ตรัสถามวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา ... จริงหรือ
ภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา จริงพระพุทธเจาขา
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียน ... ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถา รับสั่งกะ
ภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงกั้นรม รูปใดกั้น ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
[๑๓๓] สมัยตอมา ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธ เธอเวนรมแลวไมสบาย ภิกษุ
ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา
อนุญาตรมแกภิกษุอาพาธ ฯ
[๑๓๔] สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายทราบวา พระผูมีพระภาคทรงอนุญาต
รมแกภิกษุอาพาธเทานั้น ไมไดทรงอนุญาตแกภิกษุไมอาพาธ จึงรังเกียจทีจ่ ะกั้น
รมในวัดและอุปจารของวัด ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุแมไม
อาพาธกั้นรมในวัด หรือในอุปจารของวัดได ฯ

เรื่องไมเทา
[๑๓๕] สมัยนั้น ภิกษุรูปหนึ่งวางบาตรไวในสาแหรก แลวหอยไวที่
ไมเทา เดินผานไปทางประตูบานแหงหนึ่งในเวลาพลบค่ํา ชาวบานบอกกันวา
พวกเรา นั่นโจรกําลังเดินไป ดาบของมันสองแสงวาว แลวตามไลไปจับตัวได
รูแลวปลอยไป ครั้นภิกษุนั้นไปถึงวัดแลว แจงเรื่องนั้นแกภิกษุทั้งหลายๆ ถาม
วา ก็คุณถือไมเทากับสาแหรกหรือ ภิกษุนั้นรับวา ถูกแลว ขอรับ บรรดาภิกษุ
ที่เปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน ภิกษุจึงไดถือไม
เทากับสาแหรกเลา แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคทรง
ติเตียน ... ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุไมพึงถือไมเทากับสาแหรก รูปใดถือ ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
[๑๓๖] สมัยนั้น ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธ ปราศจากไมเทา ไมสามารถจะ
เดินไปไหนได ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหสมมติไมเทาแกภกิ ษุอาพาธ ฯ
[๑๓๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆพึงใหสมมติไมเทาอยางนี้:ภิกษุอาพาธนั้นพึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา ไหวเทาภิกษุ
ผูแกกวา นั่งกระหยงประคองอัญชลี แลวกลาวคําขออยางนี้ วาดังนี้:ทานเจาขา ขาพเจาอาพาธ ไมใชไมเทาไมสามารถไปไหนได ทานเจาขา
ขาพเจานั้นขอทัณฑสมมติ กะสงฆ
พึงขอแมครั้งที่สอง พึงขอแมครั้งที่สาม ฯ
[๑๓๘] ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติ*ทุติยกรรมวาจา วาดังนี้:กรรมวาจาใหทัณฑสมมติ
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุมีชื่อนี้รูปนี้อาพาธ
ไมใชไมเทาไมสามารถจะไปไหนได เธอขอทัณฑสมมติกะสงฆ ถา
ความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว สงฆพึงใหทัณฑสมมติแกภิกษุมีชื่อนี้
นี้เปนญัตติ
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุมีชื่อนี้รูปนี้อาพาธ
ไมใชไมเทาไมสามารถจะไปไหนได เธอขอทัณฑสมมติกะสงฆ สงฆ
ใหทัณฑสมมติแกภิกษุมีชื่อนี้ การใหทัณฑสมมติแกภิกษุมีชื่อนี้ ชอบ
แกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูน ั้น
พึงพูด
ทัณฑสมมติ อันสงฆใหแลวแกภิกษุมีชื่อนี้ ชอบแกสงฆ เหตุ
นั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนีไ้ ว ดวยอยางนี้ ฯ

[๑๓๙] สมัยตอมา ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธ ไมใชสาแหรก ไมสามารถ
จะนําบาตรไปได ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาคๆ ตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหสมมติสาแหรกแกภิกษุอาพาธ ฯ
[๑๔๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆพึงใหสมมติอยางนี้
ภิกษุอาพาธนั้น พึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา ไหวเทา
ภิกษุผูแกกวา นั่งกระเหยงประคองอัญชลี แลวกลาวคําขออยางนี้ วาดังนี้:คําขอสิกกาสมมติ
ทานเจาขา ขาพเจาอาพาธ ไมมีสาแหรกไมสามารถจะนําบาตรไปได
ทานเจาขา ขาพเจานั้นขอสิกกาสมมติกะสงฆ
พึงขอแมครั้งที่สอง พึงขอแมครั้งที่สาม ฯ
[๑๔๑] ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติย*กรรมวาจา วาดังนี้:กรรมวาจาใหสิกกาสมมติ
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุมีชื่อนี้รูปนี้อาพาธ
ไมใชสาแหรกไมสามารถจะนําบาตรไปได เธอขอสิกกาสมมติกะสงฆ
ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว สงฆพึงใหสิกกาสมมติแกภิกษุมี
ชื่อนี้ นี้เปนญัตติ
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุมีชื่อนี้รูปนี้อาพาธ
ไมใชสาแหรกไมสามารถจะนําบาตรไปได เธอขอสิกกาสมมติกะสงฆ
สงฆใหสิกกาสมมติแกภิกษุมีชื่อนี้ การใหสิกกาสมมติแกภิกษุมีชื่อนี้
ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทาน
ผูนั้นพึงพูด
สิกกาสมมติ อันสงฆใหแลวแกภิกษุมีชื่อนี้ ชอบแกสงฆ เหตุ
นั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนีไ้ ว ดวยอยางนี้ ฯ
[๑๔๒] สมัยนั้น ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธ ไมใชไมเทาไมสามารถจะไปไหน
ได และไมใชสาแหรกไมสามารถนําบาตรไปได ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้น
แดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหสมมติไมเทาและ
สาแหรกแกภิกษุอาพาธ
ก็แล สงฆพึงใหสมมติอยางนี้ ภิกษุอาพาธนั้นพึงเขาไปหาสงฆ หมผา
อุตราสงคเฉวียงบา ไหวเทาภิกษุผูแกกวา นั่งกระหยงประคองอัญชลี แลวกลาว
คําขออยางนี้ วาดังนี้:คําขอทัณฑสิกกาสมมติ
ทานเจาขา ขาพเจาอาพาธ ไมใชไมเทาไมสามารถจะไปไหนได และ

ไมใชสาแหรกไมสามารถจะนําบาตรไปได ทานเจาขา ขาพเจานั้นขอทัณฑสิกกา*สมมติกะสงฆ
พึงขอแมครั้งที่สอง พึงขอแมครั้งที่สาม ฯ
[๑๔๓] ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติย*กรรมวาจา วาดังนี้:กรรมวาจาใหทัณฑสิกกาสมมติ
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุมีชื่อนี้รูปนี้อาพาธ
ไมใชไมเทาไมสามารถจะเดินไปไหนได และไมใชสาแหรกไม
สามารถจะนําบาตรไปได เธอขอทัณฑสิกกาสมมติกะสงฆ ถาความ
พรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว สงฆพึงใหทัณฑสิกกาสมมติแกภิกษุมีชื่อนี้
นี้เปนญัตติ
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุมีชื่อนี้รูปนี้อาพาธ
ไมใชไมเทาไมสามารถเดินไปไหนได และไมใชสาแหรกไมสามารถ
จะนําบาตรไปได เธอขอทัณฑสิกกาสมมติกะสงฆ สงฆใหทัณฑสิกกา*สมมติแกภิกษุมีชื่อนี้ การใหทัณฑสิกกาสมมติแกภิกษุมีชื่อนี้ ชอบแก
ทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูน ิ่ง ไมชอบแกทา นผูใด ทานผูนนั้ พึงพูด
ทัณฑสิกกาสมมติ อันสงฆใหแลวแกภิกษุมีชื่อนี้ ชอบแกสงฆ
เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไว ดวยอยางนี้ ฯ
เรื่องภิกษุเรอ
[๑๔๔] สมัยนั้น ภิกษุรูปหนึ่งเปนโรคเรอ เธอเรออวกแลวกลับกลืน
เขาไป ภิกษุทั้งหลาย เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ภิกษุนี้ฉันอาหารในเวลา
วิกาล แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุรูปนี้จุติมาจากกําเนิดโคไมนาน เราอนุญาตอาหารที่อวกแกภิกษุผูมักอวก แต
ออกมานอกปากแลวไมพึงกลืนเขาไป รูปใดกลืนเขาไป พึงปรับตามธรรม ฯ
[๑๔๕] สมัยนั้น สังฆภัตรเกิดแกสงฆหมูห นึ่ง เมล็ดขาวเปนอันมาก
กลาดเกลือ่ นในโรงอาหาร ชาวบานเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา เมื่อเขาถวาย
ขาวสุก ไฉนพระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรจึงไดไมรับโดยเคารพ ขาวแตละ
เมล็ดจะสําเร็จไดดวยการกระทําหลายครั้ง ภิกษุทั้งหลายไดยินชาวบานพวกนั้น
เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูม ีพระภาค ... ตรัส
วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดทายกถวายตกหลน เราอนุญาตใหเก็บสิ่งนั้นฉันเอง
ได ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะของนั้นทายกบริจาคแลว ฯ
เรื่องเล็บยาว
[๑๔๖] สมัยนั้น ภิกษุรูปหนึ่งไวเล็บยาวเที่ยวบิณฑบาต สตรีผูหนึ่งเห็น

เขา จึงไดกลาวชวนภิกษุรูปนั้นวา ทานเจาขา นิมนตมาเสพเมถุน ภิกษุนั้นตอบ
วา อยาเลย นองหญิง เรื่องเชนนี้ไมสมควร
ส. ถาทานไมเสพ ดิฉันจักหยิกขวนเนื้อตัวดวยเล็บของดิฉัน แลวรอง
โวยวายขึ้นในบัดนี้วา ภิกษุนี้ขมขืนดิฉัน
ภิ. จงรูเองเถิด นองหญิง
สตรีผูนั้นหยิกขวนเนือ้ ตัวของตนดวยเล็บ แลวไดรองโวยวายขึ้นวา ภิกษุ
นี้ขมขืนเรา ชาวบานไดวิ่งเขาไปจับกุมภิกษุนั้น พวกเขาไดเห็นผิวหนังและเลือด
ที่เล็บมือของสตรีผูนั้น ครั้นแลวลงความเห็นวา การกระทํานี้ของสตรีผูนี้ตางหาก
ภิกษุไมใชเปนผูกระทํา แลวปลอยภิกษุนั้นไป ครั้นภิกษุนั้นไปถึงวัดแลว ได
เลาเรื่องนั้นแกภิกษุทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายถามวา ก็คุณไวเล็บยาวหรือ ภิกษุรูป
นั้นรับวา เปนอยางนั้น ขอรับ บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ
ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน ภิกษุจึงไดไวเล็บยาว แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระ
ผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงไวเล็บยาว รูปใดไว ตอง
อาบัติทุกกฏ ฯ
[๑๔๗] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายตัดเล็บมือดวยเล็บมือบาง ตัดเล็บมือ
ดวยปากบาง ครูดเล็บมือที่ฝาผนังบาง นิ้วมือเจ็บ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด
พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตมีดตัดเล็บ
ภิกษุทั้งหลายตัดเล็บจนเลือดออก นิ้วมือเจ็บ ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา
อนุญาตใหตัดเล็บเสมอเนื้อ ฯ
เรื่องขัดเล็บ
[๑๔๘] สมัยตอมา พระฉัพพัคคียวานกันใหขัดเล็บทั้ง ๒๐ นิ้ว ชาวบาน
เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ... เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภคกาม ภิกษุทั้งหลาย
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงวาน
กันใหขัดเล็บทัง้ ๒๐ นิ้ว รูปใดใหขัด ตองอาบัติทุกกฏ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา
อนุญาตใหแคะขี้เล็บได ฯ
เรื่องมีดโกน
[๑๔๙] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายมีผมยาว ไดกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมี
พระภาคๆ ตรัสถามวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุสามารถจะปลงผมใหแกกันได
หรือ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา สามารถ พระพุทธเจาขา ลําดับนั้น พระผูมีพระ
ภาครับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรก
เกิดนั้น ... รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตมีดโกน หิน
ลับมีดโกน ฝกมีดโกน ผาพันมีดโกน เครื่องมีดโกนทุกอยาง ฯ
เรื่องแตงหนวด

[๑๕๐] สมัยนั้น พระฉัพพัคคียวานกันตัดหนวด ปลอยหนวดไวใหยาว
ไวเครา แตงหนวดเปนสี่เหลีย่ ม ขมวดกลุมขนหนาอก ไวกลุมขนทอง ไวหนวด
เปนเขี้ยวโงง โกนขนในที่แคบ ชาวบานเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ...
เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภคกาม ... ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระ
ภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงตัดหนวด ไมพึงปลอยหนวดไวให
ยาว ไมพึงไวเครา ไมพึงแตงหนวดเปนสี่เหลี่ยม ไมพึงขมวดกลุมขนหนาอก
ไมพึงไวกลุมขนทอง ไมพึงไวหนวดเปนเขี้ยวโงง ไมพึงโกนขนในที่แคบ รูปใด
โกน ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
เรื่องโกนขนในที่แคบ
[๑๕๑] สมัยนั้น ภิกษุรูปหนึ่งเปนแผลในที่แคบ ทายาไมติด ... ภิกษุ
ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา
อนุญาตใหโกนขนในที่แคบได เพราะเหตุอาพาธ ฯ
[๑๕๒] สมัยนั้น พระฉัพพัคคียใชกันและกันใหตัดผมดวยกรรไกร
ชาวบาน เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ... เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภคกาม ...
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุไมพึงใหตัดผมดวยกรรไกร รูปใดใหตัด ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
[๑๕๓] สมัยนั้น ภิกษุรูปหนึ่งเปนแผลที่ศรี ษะ ไมอาจปลงผมดวยมีด
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต
ใหตัดผมดวยกรรไกรได เพราะเหตุอาพาธ ฯ
เรื่องไวขนจมูกยาว
[๑๕๔] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายปลอยขนจมูกไวยาว ชาวบาน เพงโทษ
ติเตียน โพนทะนาวา ... เหมือนพวกปศาจ ... ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด
พระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงไวขนจมูกยาว รูปใดไว
ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
[๑๕๕] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายใหถอนขนจมูกดวยกรวดบาง ดวยขี้ผึ้ง
บาง จมูกเจ็บ ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตแหนบ ฯ
[๑๕๖] สมัยนั้น พระฉัพพัคคียใชกันถอนผมหงอก ชาวบาน เพงโทษ
ติเตียน โพนทะนาวา ... เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภคกาม ... ภิกษุทั้งหลาย
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงให
ถอนผมหงอก รูปใดใหถอน ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
[๑๕๗] สมัยนั้น ภิกษุรูปหนึ่งมีขี้หูจุกชองหู ... ภิกษุทั้งหลายกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตไมแคะหู ฯ
[๑๕๘] สมัยนั้น พระฉัพพัคคียใชไมแคะหูตางๆ คือ ทําดวยทอง

ทําดวยเงิน ชาวบาน เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ... เหมือนพวกคฤหัสถ
ผูบริโภคกาม ... ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค ... ตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงใชไมแคะหูตางๆ รูปใดใช ตองอาบัติทุกกฏ เรา
อนุญาตไมแคะหูที่ทําดวยกระดูก งา เขา ไมออ ไมไผ ไมจริง ยางไม เมล็ดผลไม
โลหะ กระดองสังข ฯ
ทรงหามสั่งสมเครื่องโลหะเครื่องสัมฤทธิ์
[๑๕๙] ก็โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพัคคียสั่งสมเครื่องโลหะ เครื่องทอง
สัมฤทธิ์ไวเปนอันมาก ชาวบานไปเที่ยวชมตามวิหารพบเขา แลวเพงโทษ ติเตียน
โพนทะนาวา ไฉน พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรจึงไดสั่งสมเครื่องโลหะ
เครื่องทองสัมฤทธิ์ ไวมากมายคลายพอคาขายเครื่องทองสัมฤทธิ์ ... ภิกษุทั้งหลาย
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึง
สั่งสมเครื่องโลหะ เครื่องทองสัมฤทธิ์ รูปใดสัง่ สม ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
[๑๖๐] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายรังเกียจกลองยาตา ไมปายยาตา ไมแคะหู
ซึ่งเพียงหอรวมกันไว จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เราอนุญาตกลองยาตา ไมปายยาตา ไมแคะหู เพียงหอรวมกันไว ฯ
[๑๖๑] สมัยนั้น พระฉัพพัคคียนั่งรัดเขาดวยผาสังฆาฏิ แผนผาสังฆาฏิ
หลุด ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่ งนั้นแดพระผูม ีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุไมพึงนั่งรัดเขาดวยผาสังฆาฏิ รูปใดนั่ง ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
[๑๖๒] สมัยนั้น ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธ เธอเวนผารัดเขาเสียไมสบาย ...
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เราอนุญาตผารัดเขา ภิกษุทั้งหลายสงสัยวา เราจะพึงรูไดอยางไรวาเปนผารัดเขา
จึงไดกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต
ไมสะดึงที่แผดว ย ฟม ดายพัน ไมสลักทอ และเครื่องหูกทุกอยาง ฯ
เรื่องประคดเอว
[๑๖๓] สมัยนั้น ภิกษุรูปหนึ่งไมไดคาดรัดประคด เขาบานไปบิณฑบาต
ผาสบงของเธอหลุดที่ถนน ชาวบานเห็นแลวพากันโห ภิกษุนั้นกระดากอาย ครั้น
ไปถึงวัดแลว เลาเรื่องนั้นแกภกิ ษุทั้งหลายๆ กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค ...
ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมมีรัดประคดไมพึงเขาบาน รูปใดเขาบาน
ตองอาบัติทุกกฏ เราอนุญาตผารัดประคด ฯ
[๑๖๔] สมัยนั้น พระฉัพพัคคียใชผาประคดตางๆ คือ ประคดถักเชือก
หลายเสน ประคดถักเปนศีรษะงูน้ํา ประคดกลมคลายเกลียวเชือก ประคดคลาย
สังวาล ชาวบาน เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ... เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภค
กาม ... ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ...

*เสน ประคดถักเปนศีรษะงูน้ํา ประคดกลมคลายเกลียวเชือก ประคดคลายสังวาล
รูปใดใช ตองอาบัติทุกกฏ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตประคด ๒ ชนิด คือ ประคดแผนผา ๑
ประคดกลมดังไสสุกร ๑ ... ชายผาประคดเกา ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา
อนุญาตใหถักกลมคลายเกลียวเชือก ใหถักคลายสังวาลได ปลายประคดเกา ...
ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเย็บทบเขามา ถักเปนหวง ที่สุดหวง
ประคดเกา ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตลูกถวิล ฯ
เรื่องลูกถวิล
[๑๖๕] สมัยนั้น พระฉัพพัคคียใชลูกถวิลตางๆ คือ ทําดวยทอง ทํา
ดวยเงิน ชาวบานเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภค
กาม ... ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงใชลูกถวิลตางๆ รูปใดใช ตองอาบัติทุกกฏ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตลูกถวิล ทําดวยกระดูก งา เขา ไมออ
ไมไผ ... กระดองสังข เสนดาย ฯ
เรื่องลูกดุม
[๑๖๖] สมัยนั้น ทานพระอานนทหมผาสังฆาฏิเนื้อบางเขาบานบิณฑบาต
สังฆาฏิของทานถูกลมหัวดวนพัดเลิกขึ้น ครั้นทานกลับถึงอารามแลว ไดแจงเรื่อง
นั้นแกภิกษุทั้งหลายๆ กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค
ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตลูกดุมและรังดุม ฯ
[๑๖๗] สมัยนั้น พระฉัพพัคคียใชลูกดุมตางๆ คือ ทําดวยทอง ทําดวย
เงิน ชาวบานเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ... เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภค
กาม ... ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงใชลูกดุมตางๆ รูปใดใช ตองอาบัติทุกกฏ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตลูกดุม ทําดวยกระดูก งา เขา ไมออ
ไมไผ ไมจริง ยางไม เมล็ดผลไม โลหะ กระดองสังข เสนดาย ฯ
[๑๖๘] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายเย็บตรึงลูกดุมบาง รังดุมบาง ลงที่จีวร
จีวรชํารุด ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ...
ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตแผนผารองลูกดุม แผนผารองรังดุม ภิกษุ
ทั้งหลายเย็บตรึงแผนผารองลูกดุมแผนผารองรังดุมลงที่ชายจีวร มุมผาเปด ภิกษุ
ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เราอนุญาตใหติดแผนผารองลูกดุม แผนผารองรังดุมที่ชายผาลึกเขาไป
๗-๘ องคุลี ฯ
เรื่องพระฉัพพัคคียนุงผาอยางคฤหัสถ

[๑๖๙] สมัยนั้น พระฉัพพัคคียนุงผาอยางคฤหัสถ คือ นุงหอยชาย
เหมือนงวงชาง นุงปลอยชายคลายหางปลา นุงปลอยชายสีแ่ ฉก นุงหอยชาย
คลายกานตาล นุงยกกลีบตั้งรอย ชาวบานเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ...
เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภคกาม ... ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระ*ภาค พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงนุงผาอยางคฤหัสถ
คือ นุงหอยชายเหมือนงวงชาง นุงปลอยชายคลายหางปลา นุงปลอยชายเปนสี่
แฉก นุงหอยชายคลายกานตาล นุงยกกลีบตั้งรอย รูปใดนุง ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
[๑๗๐] สมัยตอมา พระฉัพพัคคียหมผาอยางคฤหัสถ ชาวบานเพงโทษ
ติเตียน โพนทะนาวา ... เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภคกาม ... ภิกษุทั้งหลายกราบ
ทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุไมพึงหมผาอยางคฤหัสถ รูปใดหมตองอาบัติทุกกฏ ฯ
[๑๗๑] สมัยตอมา พระฉัพพัคคียนุงผาเหน็บชายกระเบน ชาวบาน
เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ... เหมือนคนหาบของหลวง ... ภิกษุทั้งหลาย
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาค พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุไมพึงนุงผาเหน็บชายกระเบน รูปใดนุง ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
[๑๗๒] สมัยตอมา พระฉัพพัคคียหาบของสองขาง ชาวบานเพงโทษ
ติเตียน โพนทะนาวา ... เหมือนคนหาบของหลวง ... ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่อง
นั้นแดพระผูมพี ระภาค พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึง
หาบของสองขาง รูปใดหาบ ตองอาบัติทุกกฏ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหคอน หาม เทิน แบก กระเดียด หิ้ว ฯ
เรื่องไมชําระฟน
[๑๗๓] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายไมเคี้ยวไมชําระฟน ปากมีกลิ่นเหม็น
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย การไมเคีย้ วไมชําระฟนมีโทษ ๕ ประการนี้ คือ นัยนตาไมแจม
ใส ๑ ปากมีกลิ่นเหม็น ๑ ลิ้นรับรสอาหารไมบริสุทธิ์ ๑ ดีและเสมหะหุมหอ
อาหาร ๑ ไมชอบฉันอาหาร ๑ ไมเคี้ยวไมชําระฟนมีโทษ ๕ ประการนี้แล
ดูกรภิกษุทั้งหลาย การเคี้ยวไมชําระฟนมีอานิสงส ๕ ประการนี้ คือ นัยนตา
แจมใส ๑ ปากไมมีกลิ่นเหม็น ๑ ลิ้นรับรสอาหารบริสุทธิ์ ๑ ดีและเสมหะไมหุมหอ
อาหาร ๑ ชอบฉันอาหาร ๑ การเคี้ยวไมชําระฟน มีอานิสงส ๕ ประการนี้แล
เราอนุญาตไมชําระฟน ฯ
[๑๗๔] สมัยนั้น พระฉัพพัคคียเคี้ยวไมชําระฟนยาว และตีสามเณร
ดวยไมชําฟนเหลานั้น ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมี
พระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงเคี้ยวไมชําระฟนยาว รูปใด

เคี้ยว ตองอาบัติทุกกฏ
เราอนุญาตไมชําระฟนยาว ๘ นิ้วเปนอยางยิ่ง และไมพึงตีสามเณรดวย
ไมนั้น รูปใดตี ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
[๑๗๕] สมัยตอมา ภิกษุรูปหนึ่งเคี้ยวไมชําระฟนสั้นเกินไป ไมชําระ*ฟนหลุดเขาไปติดในคอ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมี
พระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงเคี้ยวไมชําระฟนสั้นเกินไป
รูปใดเคี้ยว ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
เราอนุญาตไมชําระฟนขนาด ๔ องคุลีเปนอยางต่ํา ฯ
เรื่องพระฉัพพัคคียจุดไฟเผากองหญา
[๑๗๖] ก็โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพัคคียจุดไฟเผากองหญา ชาวบานเพง*โทษ ติเตียน โพนทะนาวา ... เหมือนคนเผาปา ... ภิกษุทั้งหลาย กราบทูลเรือ่ ง
นั้นแดพระผูมพี ระภาค พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึง
เผากองหญา รูปใดเผา ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
[๑๗๗] สมัยนั้น วิหารที่อยูมีหญาขึ้นรก เมื่อไฟปาไหมมาถึง วิหาร
ถูกไฟไหม ภิกษุทั้งหลายรังเกียจที่จะจุดไฟรับเพื่อทําการปองกัน ภิกษุทั้งหลาย
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เราอนุญาตไวเมื่อไฟปาไหมมาถึง ใหจุดไฟรับเพื่อปองกัน ฯ
เรื่องขึ้นตนไม
[๑๗๘] สมัยนั้น พระฉัพพัคคียขึ้นตนไม ไตจากตนหนึ่ง ไปสูตนหนึ่ง
ชาวบานเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ... เหมือนลิง ... ภิกษุทั้งหลายกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
ไมพึงขึ้นตนไม รูปใดขึ้น ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
[๑๗๙] สมัยนั้น ภิกษุรูปหนึ่งไปเมืองสาวัตถีในโกศลชนบท ชางไล
ในระหวางทาง จึงภิกษุนั้นวิ่งเขาไปยังโคนตนไม รังเกียจไมขึ้นตนไม ชางนั้นได
ไปทางอื่น ครั้นภิกษุนั้นไปถึงเมืองสาวัตถีแลว ไดแจงเรื่องนั้นแกภิกษุทั้งหลายๆ
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อมีกิจจําเปน
เราอนุญาตใหขึ้นตนไมสูงชั่วบุรุษ ในคราวมีอันตราย ขึ้นไดตามประสงค ฯ
[๑๘๐] สมัยนั้น ภิกษุสองรูปเปนพี่นองกัน ชื่อเมฏฐะและโกกุฏฐะ
เปนชาติพราหมณ พูดจาออนหวาน เสียงไพเราะ เธอสองรูปนั้นเขาไปเฝา
พระผูมีพระภาค ถวายบังคม นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลวกราบทูลวา พระ*พุทธเจาขา บัดนี้ ภิกษุทั้งหลายตางชื่อ ตางโคตร ตางชาติ ตางสกุลกันเขามา
บวช พวกเธอจะทําพระพุทธวจนะใหผิดเพี้ยนจากภาษาเดิม ผิฉะนั้น ขาพระ*พุทธเจาทั้งหลายจะขอยกพระพุทธวจนะขึน้ โดยภาษาสันสกฤต

พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆะบุรุษทั้งหลาย ไฉน พวก
เธอจึงไดกลาวอยางนี้วา ผิฉะนั้น ขาพระพุทธเจาทั้งหลายจะขอยกพระพุทธวจนะ
ขึ้นโดยภาษาสันสกฤตดังนี้เลา ดูกรโมฆะบุรุษทั้งหลาย การกระทําของพวกเธอนั่น
ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนทีย่ ังไมเลื่อมใส ... ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถา
รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงยกพุทธวจนะขึ้นโดยภาษา
สันสกฤต รูปใดยกขึ้น ตองอาบัติทุกกฏ
เราอนุญาตใหเลาเรียนพุทธวจนะตามภาษาเดิม ฯ
เรื่องเรียนคัมภีรโลกายตะ
[๑๘๑] สมัยนั้น พระฉัพพัคคียเรียนคัมภีรโลกายตะ ชาวบานเพงโทษ
ติเตียน โพนทะนาวา ... เหมือนคฤหัสถผูบริโภคกาม ภิกษุทั้งหลายไดยินชาวบาน
เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู ... จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผูทเี่ ห็นคัมภีรโลกายตะ
วามีสาระจะพึงถึงความเจริญงอกงามไพบูลยในธรรมวินัยนี้หรือ
ภิ. ไมอยางนั้น พระพุทธเจาขา
ภ. อันผูที่เห็นธรรมวินัยนี้วามีสาระ จะพึงเลาเรียนคัมภีรโลกายตะหรือ
ภิ. ไมอยางนั้น พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงเรียนคัมภีรโลกายตะ รูปใดเรียน
ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
[๑๘๒] สมัยตอมา พระฉัพพัคคียสอนคัมภีรโลกายตะ ชาวบานเพง
โทษ ติเตียน โพนทะนาวา ... เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภคกาม ... ภิกษุ
ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแกพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงสอนคัมภีร
โลกายตะ รูปใดสอน ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
เรื่องเรียนดิรัจฉานวิชา
[๑๘๓] สมัยตอมา พระฉัพพัคคียเรียนดิรัจฉานวิชา ... ภิกษุ
ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงเรียนดิรัจฉาน
วิชา รูปใดเรียน ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
[๑๘๔] สมัยตอมา พระฉัพพัคคียสอนดิรัจฉานวิชา ชาวบานเพงโทษ
ติเตียน โพนทะนาวา ... เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภคกาม ... ภิกษุทั้งหลายกราบ
ทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงสอนดิรัจฉาน*วิชา รูปใดสอน ตองอาบัติทุกกฏ ฯ

[๑๘๕] สมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจา อันบริษัทหมูใหญแวดลอม
แลว กําลังทรงแสดงธรรม ไดทรงจามขึ้น ภิกษุทั้งหลายไดถวายพระพรอยาง
อึงมี่วา ขอพระผูมีพระภาคจงทรงพระชนมายุ ขอพระสุคตจงทรงพระชนมายุเถิด
พระพุทธเจาขา ธรรมกถาไดพักในระหวางเพราะเสียงนั้น จึงพระผูมีพระภาค
รับสั่งถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลที่ถูกเขาใหพรวา ขอจงเจริญ
ชนมายุในเวลาจาม จะพึงเปน หรือพึงตายเพราะเหตุที่ใหพรนั้นหรือ
ภิ. ไมอยางนั้น พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงกลาวคําใหพรวา ขอจงมีชนมายุ ใน
เวลาที่เขาจาม รูปใดใหพร ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
[๑๘๖] สมัยนั้น ชาวบานใหพรในเวลาที่ภิกษุทั้งหลายจามวา ขอทาน
จงมีชนมายุ ภิกษุทั้งหลายรังเกียจ มิไดใหพรตอบ ชาวบานเพงโทษ ติเตียน
โพนทะนาวา ไฉน พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร เมื่อเขาใหพรวา จงเจริญ
ชนมายุ จึงไมใหพรตอบเลา ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ชาวบานมีความตองการดวยสิ่ง
เปนมงคล เราอนุญาตใหภิกษุผูที่เขาใหพรวา จงเจริญชนมายุ ดังนี้ ใหพรตอบ
แกชาวบานวา ขอทานจงเจริญชนมายุยืนนาน ฯ
เรื่องฉันกระเทียม
[๑๘๗] สมัยนั้น พระผูมีพระภาคอันบริษัทหมูใหญแวดลอม ประทับนั่ง
แสดงธรรมอยู ภิกษุรูปหนึ่งฉันกระเทียม แลเธอคิดวา ภิกษุทั้งหลายอยาได
รบกวน จึงนั่ง ณ ที่สุดสวนขางหนึ่ง พระผูมีพระภาคทอดพระเนตรเห็นภิกษุนั้น
นั่ง ณ ที่สุดสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวจึงรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ทําไมหนอ ภิกษุนั้นจึงนั่ง ณ ที่สุดสวนขางหนึ่ง ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ภิกษุ
นั้นฉันกระเทียม พระพุทธเจาขา แลเธอคิดวา ภิกษุทั้งหลายอยารบกวน จึงนั่ง
ณ ที่สุดสวนขางหนึ่ง
ภ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุฉันของใดแลว จะพึงเปนผูเหินหางจาก
ธรรมกถาเห็นปานนี้ ภิกษุควรฉันของนั้นหรือ
ภิ. ไมควรฉัน พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงฉันกระเทียม รูปใดฉัน ตองอาบัติ
ทุกกฏ ฯ
[๑๘๘] สมัยนั้น ทานพระสารีบุตรอาพาธเปนลมเสียดทอง ครั้งนั้น
ทานพระมหาโมคคัลลานะเขาไปหาทานพระสารีบุตรแลวถามวา เมื่อกอนทานเปน
ลมเสียดทอง หายดวยยาอะไร ทานพระสารีบุตรตอบวา ผมหายดวยกระเทียม
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย

เราอนุญาตใหฉันกระเทียมได เพราะเหตุอาพาธ ฯ
เรื่องหมอปสสาวะ
[๑๘๙] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายถายปสสาวะลงในที่นั้นๆ ใน
อาราม อารามสกปรก ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ
ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหถายปสสาวะในที่ควรสวนขางหนึ่ง อาราม
มีกลิ่นเหม็น ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตหมอปสสาวะ ภิกษุ
ทั้งหลายนั่งถายปสสาวะลําบาก ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเขียง
รองเทาถายปสสาวะ เขียงรองเทาถายปสสาวะเปดเผย ภิกษุทงั้ หลายละอายทีจ่ ะ
ถายปสสาวะ ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหลอมเครื่องลอม ๓ ชนิด
คือ เครื่องลอมอิฐ เครื่องลอมหิน ฝาไม หมอปสสาวะไมมฝี าปด มีกลิ่น
เหม็น ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตฝาปด ฯ
พุทธานุญาตหลุมถายอุจจาระ
[๑๙๐] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายถายอุจจาระลงในที่นั้นๆ ในอาราม
อารามสกปรก ... ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาค ... ตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหถายอุจจาระในที่ควรสวนขางหนึ่ง อารามมีกลิ่น
เหม็น ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตหลุมถายอุจจาระ ขอบปากหลุม
พัง ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหกอกรุ ๓ อยาง คือ กอดวยอิฐ
กอดวยศิลา กอดวยไม หลุมอุจจาระมีพื้นต่ําน้ําทวมได ... ตรัสวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เราอนุญาตใหถมพื้นใหสูง ดินที่ถมพื้นพัง ... ตรัสวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เราอนุญาตใหกอกรุ ๓ อยาง คือ กอดวยอิฐ กอดวยศิลา กอดวยไม
ภิกษุทั้งหลายขึ้นลงลําบาก ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตบันได ๓
อยาง คือ บันไดอิฐ บันไดหิน บันไดไม ภิกษุทั้งหลายขึ้นลงพลัดตกลงมา ...
ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตราวสําหรับยึด ภิกษุทั้งหลายนั่งถายอุจจาระ
ที่ริมหลุมพลัดตกลงไป ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหลาดพื้น
แลวเจาะชองถายอุจจาระตรงกลาง ภิกษุทั้งหลายนั่งถายอุจจาระลําบาก ... ตรัสวาดูกร
ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเขียงรองเทาถายอุจจาระ ภิกษุทั้งหลายถายปสสาวะออก
ไปขางนอก ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตรางรองปสสาวะ ไมชําระ
ไมมี ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตไมชําระ ตะกรารองรับไมชําระ
ไมมี ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตตะกรารองรับไมชําระ หลุมอุจจาระ
ไมไดปดมีกลิน่ เหม็น ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตฝาปด ฯ
พุทธานุญาตวัจจกุฎี
[๑๙๑] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายถายอุจจาระในที่แจงลําบากดวยรอนบาง
หนาวบาง จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย

เราอนุญาตวัจจกุฎี วัจจกุฎีไมมีบานประตู ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา
อนุญาตบานประตู กรอบเช็ดหนา ครกรับเดือยบานประตู หวงขางบน สายยู
ไมหัวลิง กลอน ลิ่ม ชองดาล ชองเชือกชัก เชือกชัก ผงหญาที่มุงวัจจกุฎี
ตกลงเกลื่อน ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหรื้อลงฉาบดินทั้งขางบน
ขางลาง ทําใหมีสีขาว สีดํา สีเหลือง จําหลักเปนพวงดอกไม เครือไม ฟน
มังกร ดอกจอกหากลีบ ราวจีวร สายระเดียงจีวร ฯ
[๑๙๒] สมัยนั้น ภิกษุรูปหนึ่งชราทุพพลภาพ ถายอุจจาระแลวลุกขึ้น
ลมลง ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เราอนุญาตเชือกหอยสําหรับเหนี่ยว ฯ
[๑๙๓] สมัยนั้น วัจจกุฎีไมไดลอม ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด
พระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหลอมเครื่องลอม ๓
อยาง คือ อิฐ ศิลา ไม ฯ
[๑๙๔] ซุมประตูไมมี ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตซุม
ประตู ซุมประตูมีพื้นต่ํา ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตถมพื้นใหสูง
ดินที่ถมพัง ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหกอกรุ ๓ อยาง คือ
กอดวยอิฐ กอดวยศิลา กอดวยไม ภิกษุทั้งหลายขึ้นลงลําบาก ... ตรัสวา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตบันได ๓ อยาง คือ บันไดอิฐ บันไดหิน บันไดไม
ภิกษุทั้งหลายขึ้นลงพลัดตกลงมา ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตราว
สําหรับยึด บานซุมประตูไมมี ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตซุม
ประตู กรอบเช็ดหนา ครกรองเดือยประตู หวงขางบน สายยู ไมหัวลิง กลอน
ลิ่มชองดาล ชองเชือกชัก เชือกชัก ผงหญาทีม่ ุงบนซุมประตูหลนเกลื่อน ...
ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหรื้อลง ฉาบดวยดินทั้งขางบนขางลาง
ทําใหมีสีขาว สีดํา สีเหลือง จําหลักเปนพวงดอกไม เครือไม ฟนมังกร
ดอกจอกหากลีบ บริเวณลื่น ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหโรย
กรวดแร กรวดแรไมเต็ม ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหวางศิลา
เลียบ น้ําขัง ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตทอระบายน้ํา หมออุจจาระ
ไมมี ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตหมออุจจาระ กระบอกตักน้ําชําระ
อุจจาระไมมี ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตกระบอกตักน้ําชําระอุจจาระ
ภิกษุทั้งหลายนั่งถายลําบาก ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเขียงไม
สําหรับนั่งถาย เขียงไมสําหรับนั่งถายอยูเปดเผย ภิกษุทั้งหลายละอายที่จะถาย
... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหลอมเครื่องลอม ๓ ชนิด คือ อิฐ
ศิลา ไม หมออุจจาระไมไดปด ผงหญาและขีฝ้ ุนตกลง ... ตรัสวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เราอนุญาตฝาปด

ประพฤติอนาจารตางๆ
[๑๙๕] สมัยนั้น พระฉัพพัคคียประพฤติอนาจารเห็นปานดังนี้ คือ ปลูก
ตนไมดอกเองบาง ใชใหผูอื่นปลูกบาง รดน้ําเองบาง ใชใหผูอื่นรดบาง เก็บ
ดอกไมเองบาง ใชใหผูอื่นเก็บบาง รอยกรองดอกไมเองบาง ใชใหผูอื่นรอยกรอง
บาง ทํามาลัยตอกานเองบาง ใชใหผูอื่นทําบาง ทํามาลัยเรียงกานเองบาง ใชให
ผูอื่นทําบาง ทําดอกไมชอเองบาง ใชใหผูอื่นทําบาง ทําดอกไมพุมเองบาง ใชให
ผูอื่นทําบาง ทําดอกไมเทริดเองบาง ใชใหผูอื่นทําบาง ทําดอกไมพวงเองบาง
ใชใหผูอื่นทําบาง ทําดอกไมตาขายประดับอกเองบาง ใชใหผูอื่นทําบาง ภิกษุ
พวกนั้นนําไปเองบาง ใชใหผูอื่นนําไปบาง ซึ่งมาลัยตอกาน นําไปเองบาง
ใชใหผูอื่นนําไปบาง ซึ่งมาลัยเรียงกาน นําไปเองบาง ใชใหผูอื่นนําไปบาง ซึ่ง
ดอกไมชอ นําไปเองบาง ใชผูอนื่ นําไปบาง ซึ่งดอกไมพุม นําไปเองบาง
ใชใหผูอื่นนําไปบาง ซึ่งดอกไมเทริด นําไปเองบาง ใชใหผูอื่นนําไปบาง ซึ่ง
ดอกไมพวง นําไปเองบาง ใชใหผูอื่นนําไปบาง ซึ่งดอกไมตาขายประดับอก
เพื่อกุลสตรี เพื่อกุลธิดา เพื่อกุมารีแหงสกุล เพื่อสะใภแหงสกุล เพื่อกุลทาสี
ภิกษุพวกนั้นฉันอาหารในภาชนะเดียวกันบาง ดื่มน้ําในขันเดียวกันบาง นั่งบน
อาสนะเดียวกันบาง นอนบนเตียงเดียวกันบาง นอนรวมเครื่องลาดเดียวกันบาง นอน
คลุมผาหมผืนเดียวกันบาง นอนรวมเครื่องลาดและคลุมผาหมรวมกันบาง กับ
กุลสตรี กุลธิดา กุมารีแหงสกุล สะใภแหงสกุล กุลทาสี ฉันอาหารในเวลา
วิกาลบาง ดื่มน้ําเมาบาง ทัดทรงดอกไมของหอมและเครื่องลูบไลบาง ฟอนรํา
บาง ขับรองบาง ประโคมบาง เตนรําบาง ฟอนรํากับหญิงฟอนรําบาง ขับรอง
กับหญิงฟอนรําบาง ประโคมกับหญิงฟอนรําบาง เตนรํากับหญิงฟอนรําบาง ...
ฟอนรํากับหญิงเตนรําบาง ขับรองกับหญิงเตนรําบาง ประโคมกับหญิงเตนรําบาง
เตนรํากับหญิงเตนรําบาง เลนหมากรุกแถวละแปดตาบาง เลนหมากรุกแถวละ
สิบตาบาง เลนหมากเก็บบาง เลนชิงนางบาง เลนหมากไหวบาง เลนโยนหวง
บาง เลนไมหึ่งบาง เลนฟาดใหเปนรูปตางๆ บาง เลนสะกาบาง เลนเปา
ใบไมบาง เลนไถนอยๆ บาง เลนหกคะเมนบาง เลนไมกังหันบาง เลนตวงทราย
ดวยใบไมบาง เลนรถนอยๆ บาง เลนธนูนอยบาง เลนเขียนทายบาง เลน
ทายใจบาง เลนเลียนคนพิการบาง หัดขี่ชางบาง หัดขี่มาบาง หัดขี่รถบาง
หัดยิงธนูบาง หัดเพลงอาวุธบาง วิ่งผลัดชางบาง วิ่งผลัดมาบาง วิ่งผลัดรถบาง
วิ่งขับกันบาง วิ่งเปยวกันบาง ผิวปากบาง ปรบมือบาง ปล้ํากันบาง ชกมวย
กันบาง ปูลาดผาสังฆาฏิ ณ กลางสถานที่เตนรํา แลวพูดกับหญิงฟอนรําอยางนี้วา
นองหญิง เธอจงฟอนรํา ณ ที่นี้ ดังนี้บาง ใหการคํานับบาง ประพฤติอนาจาร
มีอยางตางๆ บาง ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาค

พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงประพฤติ
อนาจารมีอยางตางๆ รูปใดประพฤติ พึงปรับอาบัติตามธรรม ฯ
พุทธานุญาตเครื่องโลหะเปนตน
[๑๙๖] สมัยตอมา เมื่อทานพระอุรุเวลกัสสปบวชแลว เครื่องโลหะ
เครื่องไม เครื่องดิน บังเกิดแกสงฆเปนอันมาก ครั้งนั้น ภิกษุทั้งหลายคิดวา
เครื่องโลหะชนิดไหน พระผูมีพระภาคทรงอนุญาต ชนิดไหนไมทรงอนุญาต
เครื่องไมชนิดไหน ทรงอนุญาต ชนิดไหนไมทรงอนุญาต เครื่องดินชนิดไหน
ทรงอนุญาต ชนิดไหน ไมทรงอนุญาต จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทางทําธรรมีกถาในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น
ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวาดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา
อนุญาตเครื่องโลหะทุกชนิด เวนเครื่องประหาร อนุญาตเครื่องไมทุกชนิด เวน
เกาอี้นอนมีแคร บัลลังก บาตรไมและเขียงไม อนุญาตเครื่องดินทุกชนิด เวน
เครื่องเช็ดเทาและกุฎีที่ทําดวยดินเผา ฯ
ขุททกวัตถุขันธกะ ที่ ๕ จบ
------------หัวขอประจําขันธกะ
[๑๙๗] ๑. เรื่องขัดสีกายที่ตนไม ๒. ขัดสีกายที่เสา ๓. ขัดสีกาย
ที่ฝา ๔. อาบน้ําในที่ไมควร ๕. อาบน้ําขัดสีกายดวยมือทําดวยไม ๖. ขัด
สีกายดวยจุณหินสีดังพลอยแดง ๗. ผลัดกันถูตัว ๘. อาบน้ําถูดวยไม
บังเวียน ๙. ภิกษุเปนหิด ๑๐. ภิกษุชรา ๑๑. ถูหลังดวยฝามือ ๑๒. เครื่อง
ตุมหู ๑๓. สังวาล ๑๔. สรอยคอ ๑๕. เครื่องประดับเอว ๑๖. ทรงวลัย
๑๗. ทรงสรอยตาบ ๑๘. ทรงเครื่องประดับขอมือ ๑๙. ทรงแหวนประดับนิ้วมือ
๒๐. ไวผมยาว ๒๑. เสยผมดวยแปรง ๒๒. เสยผมดวยมือ ๒๓. เสย
ผมดวยน้ํามันผสมขี้ผึ้ง ๒๔. เสยผมดวยน้ํามันผสมน้ํา ๒๕. สองเงาหนาใน
แวน ในขันน้ํา ๒๖. แผลเปนทีห่ นา ๒๗. ผัดหนา ๒๘. ทาหนา ถูหนา
ผัดหนา เจิมหนา ยอมตัว ยอมหนา ยอมทั้งหนาทั้งตัว ๒๙. โรคนัยนตา ๓๐.
มหรสพ ๓๑. สวดเสียงยาว ๓๒. สวดสรภัญญะ ๓๓. หมผาขนสัตว มีขน
ขางนอก ๓๔. มะมวงทั้งผล ๓๕. ชิ้นมะมวง ๓๖. มะมวงลวน ๓๗. เรื่องงู
๓๘. ตัดองคกําเนิด ๓๙. บาตรไมจันทน ๔๐. เรื่องบาตรตางๆ ๔๑. บังเวียน
รองบาตร ๔๒. บังเวียนทองรองบาตร หนาไป ทรงอนุญาตใหกลึง ๔๓. บังเวียน
รองบาตรวิจิตร ๔๔. บาตรเหม็นอับ ๔๕. บาตรมีกลิ่นเหม็น ๔๖. วาง
บาตรไวในที่รอน ๔๗. บาตรกลิ้งตกแตก ๔๘. เก็บบาตรไวที่กระดานเลียบ
๔๙. เก็บบาตรไวริมกระดานเลียบนอกฝา ๕๐. หญารองบาตร ๕๑. ทอน

ผารองบาตร ๕๒. แทนเก็บบาตร หมอเก็บบาตร ๕๓. ถุงบาตรและสาย
โยกเปนดายถัก ๕๔. แขวนบาตรไวที่ไมเดือย ๕๕. เก็บบาตรไวบนเตียง
๕๖. เก็บบาตรไวบนตั่ง ๕๗. วางบาตรไวบนตัก ๕๘. เก็บบาตรไวบนกลด
๕๙. ถือบาตรอยูผลักประตูเขาไป ๖๐. ใชกระโหลกน้ําเตาแทนบาตร ๖๑. ใช
กระเบื้องหมอแทนบาตร ๖๒. ใชกระโหลกผีแทนบาตร ๖๓. ใชบาตรตาง
กระโถน ๖๔. ใชมีดตัดจีวร ๖๕. เรื่องใชมีดมีดาม ๖๖. ใชดามมีดทํา
ดวยทอง ๖๗. ใชขนไกและไมกลัดเย็บจีวร กลองเข็ม แปงขาวหมาก ฝุน
หิน ขี้ผึ้ง ผามัดขี้ผึ้ง ๖๘. จีวรเสียมุม ผูกสะดึง ขึงสะดึงในทีไ่ มเสมอ
ขึงสะดึงที่พื้นดิน ขอบสะดึงชํารุด และไมพอ ทําเครื่องหมายและตีบรรทัด
๖๙. ไมลางเทาเหยียบสะดึง ๗๐. เทาเปยกเหยียบสะดึง ๗๑. สวมรอง
เทาเหยียบสะดึง ๗๒. ใชนิ้วมือรับเข็ม ๗๓. ปลอกนิ้วมือ ๗๔. กลอง
สําหรับเก็บเครื่องเย็บผา และสายโยก เปนดายถัก ๗๕. เย็บจีวรในที่แจง
โรงไมสะดึงต่ํา ถมพื้นใหสูง ขึ้นลงลําบาก ๗๖. ผงหญาที่มุงตกเกลื่อน
พระวินายกทรงอนุญาตใหรื้อลงฉาบดวยดินทั้งขางนอกขางใน ทําใหมีสีขาว สีดํา
สีเหลือง จําหลักเปนพวงดอกไม เครือไม ฟนมังกร ดอกจอกหากลีบ ราวจีวร
สายระเดียงจีวร ๗๗. ทิ้งไมสะดึงแลวหลีกไป ไมสะดึงหักเสียหาย คลี่ออก
๗๘. เก็บสะดึงไวที่ฝากุฏิ ๗๙. ใชบาตรบรรจุเข็ม มีด เครื่องยาเดินทาง
ถุงเก็บเครื่องยา สายโยกเปนดายถัก ๘๐. ใชผา กายพันธผูกรองเทา ถุงเก็บ
รองเทา สายโยกเปนดายถัก ๘๑. น้ําในระหวางทางเปนอกัปปยะ ผากรองน้าํ
กระบอกกรองน้ํา ๘๒. ภิกษุสองรูปเดินทางไปเมืองเวสาลี ๘๓. พระมหามุนี
ทรงอนุญาตผากรองน้ํามีขอบและผาลาดลงบนน้ํา ๘๔. ยุงรบกวน ๘๕. อาหาร
ประณีต เกิดโรคมาก หมอชีวกทูลขออนุญาตสรางที่จงกรมและเรือนไฟ ๘๖. ที่
จงกรมขรุขระ ๘๗. พื้นที่จงกรมต่ํา ทรงอนุญาตใหกอกรุดินที่ถม ๓ ชนิด ขึ้น
ลงลําบาก ทรงอนุญาตบันไดและราวสําหรับยึด ๘๘. ทรงอนุญาตรั้วรอบที่จง
กรม ๘๙. จงกรมในที่แจงผงหญาหลนเกลื่อน ทรงอนุญาตใหรื้อลงฉาบดวยดิน
ทําใหมี สีขาว สีดํา สีเหลือง จําหลักเปนพวงดอกไม เครือไม ฟนมังกร
ดอกจอกหากลีบ ราวจีวร สายระเดียงจีวร ๙๐. ทรงอนุญาตใหถมเรือนไฟ
ใหสูงกั้นกรุ บันได ราวบันได บานประตู กรอบเช็ดหนา ครกรองเดือยประตู
หวงขางบน สายยู ไมหัวลิง กลอน ลิ่ม ชองดาล ชองชักเชือก เชือกชัก
กอฝาเรือนไฟใหต่ํา และปลองควัน ๙๑. เรือนไฟตั้งอยูกลาง ทรงอนุญาตดิน
ทาหนา รางละลายดิน ดินมีกลิ่นเหม็น ๙๒. ไฟลนกาย ทรงอนุญาตที่ขังน้ํา
ขันตักน้ํา เรือนไฟไหมเกรียม พื้นที่เปนตม ทรงอนุญาตใหลาง ทําทอระบายน้ํา
๙๓. ตั่งรองนั่งในเรือนไฟ ๙๔. ทําซุม ๙๕. ทรงอนุญาตโรยกรวดแร วาง

ศิลาเลียบ ทอระบายน้ํา ๙๖. เปลือยกายไหวกนั ๙๗. วางจีวรไวบนพื้นดิน
ฝนตกเปยก ๙๘. ทรงอนุญาตเครื่องกําบัง ๓ ชนิด ๙๙. บอน้ํา ๑๐๐. ใช
ผากายพันธและเถาวัลยผูกภาชนะตักน้ํา ทรงอนุญาตคันโพง ระหัดชัก ระหัดถีบ
ภาชนะตักน้ําแตก ทรงอนุญาตถังน้ําทําดวยโลหะไมและทอนหนัง ๑๐๑. ทรง
อนุญาตศาลาใกลบอน้ํา ๑๐๒. ทรงอนุญาตฝาปดบอกันผงหญา ๑๐๓. ทรง
อนุญาตรางไม ๑๐๔. ทรงอนุญาตทอระบายน้ํา และกําแพงกั้น น้ําขังลื่น
ทรงอนุญาตทอระบายน้ํา ๑๐๕. เนื้อตัวตกหนาว ทรงอนุญาตผาชุบน้ํา ๑๐๖. ทรง
อนุญาตสระน้ํา น้ําในสระเกา ทรงอนุญาตใหทําทอระบายน้าํ ๑๐๗. ทรง
อนุญาตเรือนไฟมีปนลม ๑๐๘. ไมอยูปราศจากผานิสีทนะ ๔ เดือน ๑๐๙. นอน
บนที่นอนอันเดียรดาษดวยดอกได ๑๑๐. ไมรับประเคนดอกไมของหอม
๑๑๑. ไมตองอธิษฐานสันถัตขนเจียมหลอ ๑๑๒. ฉันจังหันบนเตียบ ๑๑๓. ทรง
อนุญาตโตก ๑๑๔. ฉันจังหันและนอนรวมกัน ๑๑๕. เจาวัฑฒะลิจฉวี
๑๑๖. โพธิราชกุมาร พระพุทธเจาไมทรงเหยียบผา ๑๑๗. หมอน้ํา ปุมไม
สําหรับเช็ดเทา และไมกวาด ๑๑๘. ทรงอนุญาตที่เช็ดเทาทําดวยหิน กรวด
กระเบื้อง หินฟองน้ํา ๑๑๙. ทรงอนุญาตพัดโบก พัดใบตาล ๑๒๐. ไม
ปดยุง แสจามรี ๑๒๑. ทรงอนุญาตรม ๑๒๒. ไมมีรมไมสบาย ๑๒๓. ทรง
อนุญาตรมในวัด รวม ๓ เรื่อง ๑๒๔. วางบาตรไวในสาแหรก ๑๒๕. สมมติ
สาแหรก สมมติไมเทาและสาแหรก ๑๒๖. โรคเรอ ๑๒๗. เมล็ดขาว
เกลื่อน ๑๒๘. ไวเล็บยาว ๑๒๙. ตัดเล็บ นิ้วมือเจ็บ ตัดเล็บจนถึงเลือด
ทรงอนุญาตใหตัดพอดีเนื้อ ๑๓๐. ขัดเล็บทั้ง ๒๐ นิ้ว ๑๓๑. ไวผมยาว
ทรงอนุญาตมีดโกน หินลับมีดโกน ปลอกมีดโกน ผาพันมีดโกน เครื่องมือ
โกนผมทุกอยาง ๑๓๒. ตัดหนวด ไวหนวด ไวเครา ไวหนวดสี่เหลี่ยม
ขมวดกลุมขนหนาอก ไวกลุมขนทอง ไวหนวดเปนเขีย้ วโงง โกนขนในที่แคบ
๑๓๓. อาพาธโกนขนในที่แคบได ๑๓๔. ตัดผมดวยกรรไกร ๑๓๕. ศีรษะ
เปนแผล ๑๓๖. ไวขนจมูกยาว ๑๓๗. ถอนขนจมูกดวยกอนกรวด ๑๓๘. เรื่อง
ถอนผมหงอก ๑๓๙. เรื่องมูลหูจุกชองหู ๑๔๐. ใชไมแคะหู ๑๔๑. เรื่อง
สั่งสมเครื่องโลหะกับไมปายยาตา ๑๔๒. นั่งรัดเขา ๑๔๓. ผารัดเขา ดาย
พัน ๑๔๔. ผารัดประคต ๑๔๕. ภิกษุใชรัดประคตเปนเชือกหลายเสน
ประคตถักเปนศีรษะงูน้ํา ประคตกลมคลายเกลียวเชือก ประคตคลายสังวาล
ทรงอนุญาตรัดประคตแผนผา และรัดประคตกลม ชายผารัดประคตเกา ทรง
อนุญาตใหเย็บทบ ถักเปนหวง ที่สุดหวงรัดประคตเกา ทรงอนุญาตลูกถวิน
๑๔๖. ทรงอนุญาตลูกดุม และรังดุม ๑๔๗. ทําลูกดุมตางๆ ๑๔๘. ติด
แผนผารองลูกดุม และรังดุม ๑๔๙. นุงผาอยางคฤหัสถ คือ นุงหอยชาย

เหมือนงวงชาง นุงปลอยชายคลายหางปลา นุงปลอยชายเปนสี่แฉก นุงหอยชาย
คลายกานตาล นุงยกกลีบตั้งรอย ๑๕๐. หมผาอยางคฤหัสถ ๑๕๑. นุงผา
เหน็บชายกระเบน ๑๕๒. หาบของสองขาง ๑๕๓. ไมชําระฟน ๑๕๔. ใช
ไมชําระฟนตีสามเณร ๑๕๕. ไมชําระฟนติดคอ ๑๕๖. จุดไฟเผากองหญา
๑๕๗. จุดไฟรับ ๑๕๘. ขึ้นตนไม ๑๕๙. หนีชาง ๑๖๐. ภาษาสันสกฤต
๑๖๑. เรียนโลกายตศาสตร ๑๖๒. สอนโลกายตศาสตร ๑๖๓. เรียน
ดิรัจฉานวิชา ๑๖๔. สอนดิรัจฉานวิชา ๑๖๕. ทรงจาม ๑๖๖. เรื่องมงคล
๑๖๗. ฉันกระเทียม ๑๖๘. อาพาธเปนลม ฉันกระเทียมได ๑๖๙. อาราม
สกปรกมีกลิ่นเหม็น นั่งปสสาวะลําบาก ทรงอนุญาตเขียงรองเทาถายปสสาวะ
ภิกษุทั้งหลายละอาย หมอปสสาวะไมมฝี าปด มีกลิ่นเหม็น ถายอุจจาระลงในที่
นั้นๆ มีกลิ่นเหม็น หลุมถายอุจจาระพัง ทรงอนุญาตใหถมขอบปากใหสูง และ
ใหกอกรุ บันได ราวสําหรับยึด นั่งริมๆ ถายอุจจาระ นั่งถายอุจจาระลําบาก
ทรงอนุญาตเขียงรองเทาถายอุจจาระ ถายปสสาวะออกไปขางนอก ทรงอนุญาต
รางรองปสสาวะ ไมชําระ ตะกรารองรับไมชําระ หลุมวัจจกุฎีไมไดปด ทรง
อนุญาตฝาปด ๑๗๐. วัจจกุฎี บานประตู กรอบเช็ดหนา ครกรับเดือยบาน
ประตู หวงขางบน สายยู ไมหัวลิง กลอน ลิ่ม ชองดาล ชองเชือกชัก
เชือกชัก ผงหญาตกลงเกลื่อน ทรงอนุญาตใหรื้อลงฉาบดวยดินทั้งขางบนขางลาง
ทําใหมีสีขาว สีดํา สีเหลือง จําหลักเปนพวงดอกไม เครือไม ฟนมังกร
ดอกจอกหากลีบ ราวจีวร สายระเดียง ๑๗๑. ภิกษุชราทุพพลภาพ ๑๗๒. ทรง
อนุญาตใหลอมเครื่องลอม ๑๗๓. ทรงอนุญาตซุมประตูวัจจกุฎี โรยกรวดแร
วางศิลาเลียบ น้ําขัง ทรงอนุญาตทอระบายน้ํา หมอน้ําชําระ ขันตักน้ําชําระ นั่ง
ชําระลําบาก ละอาย ทรงอนุญาตฝาปด ๑๗๔. พระฉัพพัคคียประพฤติอนาจาร
๑๗๕. ทรงอนุญาตเครื่องโลหะ เวนเครื่องประหาร พระมหามุนีทรงอนุญาตเครื่อง
ไมทั้งปวง เวนเกาอี้นอนมีแคร บัลลังก บาตรไมและเขียงไม พระตถาคตผูทรง
อนุเคราะห ทรงอนุญาตเครื่องดินแมทั้งมวล เวนเครื่องเช็ดเทา และกุฎีที่ทําดวย
ดินเผา
นิทเทศแหงวัตถุใด ถาเหมือนกับขางตน นักวินัยพึงทราบวัตถุนั้นวา
ทานยอไวในอุทาน โดยนัย
เรื่องในขุททกวัตถุขันธกะ ที่แสดงมานี้มี ๑๑๐ เรื่อง ๑- พระวินัยธรผู
ศึกษาดีแลว มีจิตเกื้อกูล มีศีลเปนที่รักดวยดี มีปญญาสองสวางดังดวงประทีป
เปนพหูสูต ควรบูชา จะเปนผูด ํารงพระสัทธรรม และอนุเคราะหแกเหลา
สพรหมจารีผูมีศีลเปนที่รัก ฯ
หัวขอประจําขันธกะ จบ

------------เสนาสนะขันธกะ
เรื่องราชคหเศรษฐีถวายวิหาร
[๑๙๘] โดยสมัยนั้น พระผูม ีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเวฬุวัน
วิหาร อันเปนสถานที่พระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห ครั้งนั้น
พระผูมีพระภาคยังมิไดทรงบัญญัติเสนาสนะแกภิกษุทั้งหลาย และภิกษุเหลานั้น
ก็อยูในที่นั้นๆ คือ ปา โคนไม ภูเขา ซอกเขา ถ้ําเขา ปาชา ปาชัฏ ที่แจง
ลอมฟาง ภิกษุเหลานั้นออกจากที่อยูนั้นๆ คือ ปา โคนไม ภูเขา ซอกเขา
ถ้ําเขา ปาชา ปาชัฏ ที่แจง ลอมฟาง แตเชาตรู มีอาการเดินไปขางหนา ถอย
กลับ แลเหลียว คูแขน เหยียดแขน หนาเลื่อมใส มีจักษุทอดลง สมบูรณ
ดวยอิริยาบถ ฯ
[๑๙๙] สมัยนั้น ราชคหเศรษฐีไดไปสวนแตเชาตรู ไดแลเห็นภิกษุ
เหลานั้นเดินออกจากที่อยูนั้นๆ คือ ปา โคนไม ภูเขา ซอกเขา ถ้ําเขา ปาชา
@๑ ทานวามี ๑๑๐ เรื่อง แตนับไดถึง ๑๗๕ เรื่อง ถารวมเขาคงไดตามจํานวนนั้น
ปาชัฏ ที่แจง ลอมฟาง แตเชาตรู มีอาการเดินไปขางหนา ถอยกลับ แลเหลียว
คูแขน เหยียดแขน หนาเลื่อมใส มีจักษุทอดลง สมบูรณดวยอิริยาบถ ครั้น
แลวก็มีจิตเลื่อมใส จึงเขาไปหาภิกษุเหลานั้น เรียนถามวา ทานเจาขา หาก
ขาพเจาสรางวิหารถวาย พระคุณเจาจะอยูในวิหารของขาพเจาหรือไม
ภิกษุเหลานั้นตอบวา ดูกรคหบดี พระผูมีพระภาคยังมิไดทรงอนุญาต
วิหาร
เศรษฐีกลาววา ทานเจาขา ถาเชนนั้น พระคุณเจาจงทูลถามพระผูมี
พระภาค แลวแจงแกขาพเจา
ภิกษุเหลานั้นรับคําของราชคหเศรษฐี แลวเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค
ถวายบังคมนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลวทูลถามวา พระพุทธเจาขา ราชคห*เศรษฐีประสงคจะสรางวิหารถวาย ขาพระพุทธเจาทั้งหลายจะพึงปฏิบัติอยางไร
พระพุทธเจาขา ฯ
พุทธานุญาตเสนาสนะ ๕ ชนิด
[๒๐๐] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปน
เคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เราอนุญาตเสนาสนะ ๕ ชนิด คือ วิหาร ๑ เรือนมุงแถบเดียว ๑
เรือนชั้น ๑ เรือนโลน ๑ ถ้ํา ๑ ฯ
[๒๐๑] ตอมา ภิกษุเหลานั้นเขาไปหาทานราชคหเศรษฐีแลวไดกลาววา
คหบดี พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตวิหารแลว บัดนี้เปนการสมควรที่จะสรางได

ราชคหเศรษฐีใหสรางวิหาร ๖๐ หลังโดยวันเดียวเทานัน้ ครั้นใหสรางเสร็จแลว
จึงเขาเฝาพระผูมีพระภาค ถวายบังคมนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลวกราบทูล
อาราธนาวา พระพุทธเจาขา ขอพระผูมีพระภาคกับภิกษุสงฆ จงทรงรับภัตตาหาร
ของขาพระพุทธเจา เพื่อเสวยในวันพรุงนี้ พระผูมีพระภาคทรงรับอาราธนาโดย
ดุษณีภาพ ครั้นเศรษฐีทราบวา ทรงรับอาราธนาแลวจึงลุกจากอาสนะ ถวายบังคม
ทําประทักษิณกลับไปแลว ใหตกแตงขาทนียโภชนียาหาร อันประณีตโดยลวง
ราตรีนั้น แลวใหคนไปกราบทูลภัตกาลแดพระผูมีพระภาควา ถึงเวลาแลว
ภัตตาหารเสร็จแลว พระพุทธเจาขา ฯ
ถวายวิหาร
[๒๐๒] ครั้นเวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงอันตรวาสก ถือบาตรจีวร
เสด็จไปยังนิเวศนของราชคหเศรษฐี ครั้นแลวประทับนั่งเหนืออาสนะทีเ่ ขาปูลาด
ถวาย พรอมดวยภิกษุสงฆ จึงราชคหเศรษฐี อังคาสภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปน
ประมุข ดวยขาทนียโภชนียาหารอันประณีตดวยมือของตน จนยังพระผูมพี ระภาค
ผูเสวยแลว ลดพระหัสถจากบาตร ใหหามภัตรแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
กราบทูลพระผูมีพระภาควา พระพุทธเจาขา ขาพระพุทธเจาตองการบุญ ตองการ
สวรรค ไดใหสรางวิหาร ๖๐ หลังนี้ไวแลว ขาพระพุทธเจาจะพึงปฏิบัติอยางไร
ในวิหารเหลานั้น พระพุทธเจาขา
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรคหบดี ถาเชนนั้น เธอจงถวายวิหารเหลา
นั้นแกสงฆจาตุรทิศ ทั้งที่มาแลวและยังไมมา ราชคหเศรษฐีทูลรับพระพุทธดํารัส
แลว ไดถวายวิหารเหลานั้น แกสงฆ จาตุรทิศ ทั้งที่มาแลวและยังไมมา
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงอนุโมทนาแกราชคหเศรษฐีดวยคาถาเหลานี้
วาดังนี้:คาถาอนุโมทนาวิหารทาน
[๒๐๓] วิหารยอมปองกันหนาว รอน และเนื้อราย นอกจากนั้นยัง
ปองกันงูและยุง ฝนในสิสริ ฤดู นอกจากนัน้ วิหารยังปองกัน
ลมและแดดอันกลาทีเ่ กิดขึ้นได การถวายวิหารแกสงฆ เพื่อ
หลีกเรนอยู เพื่อความสุข เพื่อเพงพิจารณา และเพื่อเห็น
แจง พระพุทธเจาทรงสรรเสริญวา เปนทานอันเลิศ เพราะ
เหตุนั้นแล คนผูฉลาด เมื่อเล็งเห็นประโยชนตน พึงสราง
วิหารอันรื่นรมยใหภิกษุทั้งหลายผูพหูสูต อยูในวิหารนี้เถิด อนึ่ง
พึงมีใจเลื่อมใสถวายขาว น้ํา ผา และเสนาสนะ อันเหมาะ
สมแกพวกเธอ ในพวกเธอผูซื่อตรง เพราะพวกเธอ ยอม
แสดงธรรมอันเปนเครื่องบรรเทาสรรพทุกขแกเขา เขารูทั่วถึง

แลว จะเปนผูไมมีอาสวะ ปรินิพพานในโลกนี้
ครั้นพระผูมีพระภาคทรงอนุโมทนาทานราชคหเศรษฐี ดวยคาถาเหลานี้
แลว ทรงลุกจากอาสนะเสด็จกลับ ฯ
พุทธานุญาตบานประตู
[๒๐๔] ชาวบานไดทราบขาววา พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตวิหารแลว
จึงชวยกันสรางวิหารถวายโดยเคารพ วิหารเหลานั้นยังไมมบี านประตู งู แมลงปอง
และตะขาบ เขาอาศัย ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัส
วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตบานประตู ภิกษุทั้งหลายเจาะชองฝา ผูกบาน
ประตูดวยเถาวัลยบาง เชือกบาง หนูและปลวกกัด เชือกที่ผูกไวถูกกัดขาด
บานประตูลมลงมา ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่ งนั้นแดพระผูม ีพระภาคๆ ตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตกรอบเช็ดหนา ครกรับเดือยประตู หวงขางบน
บานประตูปดไมสนิท ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตชองเชือก ชักเชือก
สําหรับชัก บานประตูปดไมอยู ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตสายยู
ไมหัวลิง ลิ่ม กลอน ฯ
พุทธานุญาตลูกดาล
[๒๐๕] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายไมสามารถปดบานประตูได จึงกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตชองลูกดาล
ลูกดาลมี ๓ ชนิด คือ ลูกดาลโลหะ ๑ ลูกดาลไม ๑ ลูกดาลเขา ๑ ภิกษุ
ทั้งหลายไขลูกดาลเขาไป วิหารยังคุมไมได จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมี
พระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตลิ่มยนต ฯ
[๒๐๖] สมัยนั้น วิหารมุงดวยหญา ถึงฤดูหนาวก็หนาว ถึงฤดูรอนก็
รอน ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่ งนั้นแดพระผูม ีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เราอนุญาตใหรื้อลงแลวฉาบดวยดินทั้งขางนอกขางใน ฯ
พุทธานุญาตบานหนาตาง
[๒๐๗] สมัยนั้น วิหารยังไมมีหนาตาง ไมเปนประโยชนแกนัยนตา
อบกลิ่นเหม็นไว ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตหนาตาง ๓ ชนิด คือ หนาตางมีชุกชี ๑ หนาตางมีขาย ๑
หนาตางมีซี่กรง ๑ ที่ซอกหนาตาง กระแตและคางคาวเขาไปได ภิกษุทั้งหลาย
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตผา
ผืนเล็กสําหรับหนาตาง ที่ริมผาผืนเล็ก กระแตและคางคาวยังเขาไปได ... ตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตบานหนาตาง มูลี่หนาตาง ฯ
พุทธานุญาตเครื่องลาด
[๒๐๘] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายนอนบนพื้นดิน เนื้อตัวและจีวรแปด

เปอนดวยฝุน จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เราอนุญาตใหลาดดวยหญา หญาที่ลาดถูกหนูบาง ปลวกบางกัด ... ตรัสวา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตแผนกระดานคลายตั่ง เมื่อนอนบนแผนกระดานคลายตั่ง
เนื้อตัวไมสบาย ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเตียงถักหรือสาน ฯ
พุทธานุญาตเตียงและตั่งชนิดตางๆ
[๒๐๙] สมัยนั้น เตียงมีแมแครสอดเขาในเทา ซึ่งทอดทิ้งอยูในปาชา
บังเกิดแกสงฆ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเตียงมีแครสอดเขาในเทา ตั่งมีแมแครสอดเขาในเทา
บังเกิดแลว ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตตั่งมีแมแครสอดเขาในเทา ฯ
[๒๑๐] สมัยนั้น เตียงมีแมแครติดกับเทา ซึ่งทอดทิ้งอยูในปาชา
บังเกิดแกสงฆ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเตียงมีแมแครติดกับเทา ตั่งมีแมแครติดกับเทาบังเกิด
แลว ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่ งนั้นแดพระผูม ีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เราอนุญาตตั่งมีแมแครติดกับเทา ฯ
พุทธานุญาตเตียงชนิดตางๆ
[๒๑๑] สมัยนั้น เตียงมีเทาดังกามปู ซึ่งทอดทิ้งอยูในปาชา บังเกิด
แกสงฆ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เราอนุญาตเตียงมีเทาดังกามปู ตั่งมีเทาดังกามปูบังเกิดแลว ภิกษุทั้งหลาย
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตตั่งมี
เทาดังกามปู ฯ
[๒๑๒] สมัยนั้น เตียงมีเทาจดแมแคร ซึ่งทอดทิ้งอยูในปาชา บังเกิด
แกสงฆ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เราอนุญาตเตียงมีเทาจดแมแคร ตั่งมีเทาจดแมแครบังเกิดแลว ภิกษุ
ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา
อนุญาตตั่งมีเทาจดแมแคร ฯ
พุทธานุญาตมาชนิดตางๆ
[๒๑๓] สมัยนั้น มาสี่เหลี่ยมบังเกิดแกสงฆ ภิกษุทั้งหลายกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตมาสี่เหลี่ยม
มาสี่เหลี่ยมชนิดสูงบังเกิดแลว ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ
ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตมาสี่เหลี่ยมชนิดสูง มาสี่เหลี่ยมชนิดสูง
มีพนักสามดานบังเกิดแลว ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ
ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตมาสี่เหลี่ยมมีพนักสามดาน มาสี่เหลีย่ มมี

พนักสามดานชนิดสูงบังเกิดแลว ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่ งนั้นแดพระผูม ี
พระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตมาสี่เหลี่ยมมีพนักสามดานชนิด
สูง ตั่งหวายบังเกิดแลว ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตตั่งหวาย ตั่งหุม
ดวยผาบังเกิดแลว ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาคๆ ตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตตั่งหุมดวยผา ตั่งขาทรายบังเกิดแลว ภิกษุทั้งหลาย
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตตั่ง
ขาทราย ตั่งกามมะขามปอมบังเกิดแลว ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมี
พระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตตั่งกามมะขามปอม แผน
กระดานบังเกิดแลว ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตแผนกระดาน เกาอี้บังเกิดแลว ภิกษุทั้งหลายกราบ
ทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเกาอี้ ตั่ง
ฟางบังเกิดแลว ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตตั่งฟาง ฯ
ทรงหามนอนบนเตียงสูง
[๒๑๔] สมัยนั้น พระฉัพพัคคียนอนบนเตียงสูง ชาวบานเที่ยวชม
วิหาร เห็นแลวเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ... เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภค
กาม ... ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุไมพึงนอนบนเตียงสูง รูปใดนอน ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
พุทธานุญาตเขียงรองเทาเตียง
[๒๑๕] สมัยนั้น ภิกษุรูปหนึ่งนอนบนเตียงต่ํา ถูกงูกัด ภิกษุทั้งหลาย
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเขียง
รองเทาเตียง ฯ
[๒๑๖] สมัยนั้น พระฉัพพัคคียใชเขียงรองเทาเตียงสูงเจาะติดกับเขียง
รองเทาเตียง ชาวบานเที่ยวชมวิหาร เห็นแลวเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ...
เหมือนพวกคฤหัสถผู บริโภคกาม ... ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูม-ี
*พระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงใชเขียงรองเทาเตียงสูง รูปใดใช
ตองอาบัติทุกกฏ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเขียงรองเทาเตียงสูง ๘ นิว้ เปนอยางยิ่ง ฯ
พุทธานุญาตดาย
[๒๑๗] สมัยนั้น ดายบังเกิดแกสงฆ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้น
แดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตดายไวถักเตียง ตัว
เตียงกินดายมาก ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหเจาะตัวเตียงแลวถัก
เปนตาหมากรุก ผาสามัญผืนนอยๆ บังเกิดแลว ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้น

แดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหทําเปนผารองพื้น
นุนบังเกิดแลว ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหสางออกทําเปนหมอน
นุนมี ๓ ชนิด คือ นุนตนไม ๑ นุนเถาวัลย ๑ นุนหญา ๑ ฯ
พุทธานุญาตหมอน
[๒๑๘] สมัยนั้น พระฉัพพัคคียใชหมอนยาวกึ่งกาย ชาวบานเที่ยวชม
วิหารพบเห็นแลว เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ... เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภค
กาม ... ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุไมพึงใชหมอนยาวกึ่งกาย รูปใดใช ตองอาบัติทุกกฏ เราอนุญาต
ใหทําหมอนพอดีกับศีรษะ ฯ
พุทธานุญาตฟูก ๕ ชนิด
[๒๑๙] สมัยนั้น ในเมืองราชคฤหมีมหรสพบนยอดเขา ชาวบานจัด
แจงฟูกสําหรับพวกมหาอํามาตย คือ ฟูกขนสัตว ฟูกผา ฟูกเปลือกไม ฟูกหญา
ฟูกใบไม ครั้นมหรสพเลิกแลว เขาก็เลิกผาหุม ไป ภิกษุทั้งหลายไดเห็นขนสัตว
บาง ทอนผาบาง เปลือกไมบาง หญาบาง ใบไมบาง เปนอันมาก ซึ่งเขาทิ้ง
ไวในที่เลนมหรสพ ครั้นแลวไดกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาคๆ ตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตฟูก ๕ ชนิด คือ ฟูกขนสัตว ฟูกผา ฟูกเปลือก
ไม ฟูกหญา ฟูกใบไม ฯ
[๒๒๐] สมัยนั้น ผาอันเปนบริขารของเสนาสนะ บังเกิดแกสงฆ
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เราอนุญาตใหหุมฟูก ฯ
พุทธานุญาตเตียงหุมฟูก
[๒๒๑] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายปูฟูกเตียงลงบนตั่ง ปูฟูกตั่งลงบนเตียง
ฟูกทั้งหลายขาดทําลาย ภิกษุทงั้ หลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเตียงหุมฟูก ตั่งหุมฟูก ภิกษุทั้งหลายปูลงไปไมได
ใชผารองลาง ฟูกยอยลงขางลาง ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหใช
ผารองปูแลวหุมฟูก โจรลักเลิกผาหุมไป ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต
ใหจดไว โจรก็ยังลักไป ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหทํารอยไว
ถึงอยางนั้นก็ยงั ลักไป ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหพิมพรอย
นิ้วมือไว ฯ
[๒๒๒] สมัยนั้น ที่อยูอาศัยของพวกเดียรถียทาสีขาว พื้นเขาแตงให
เปนสีดํา ฝาเขาทําบริกรรมใหเปนสีเหลือง ชาวบานเปนอันมาก พากันไปดูทอี่ ยู
พวกเดียรถีย ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตสีขาว สีดํา ทําบริกรรมดวยสีเหลือง ในวิหาร ฯ

[๒๒๓] สมัยนั้น ฝาหยาบ สีขาวไมจับ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่อง
นั้นแดพระผูมพี ระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหใชดินปนแกลบ
แลวกวดดวยเกรียง สีขาวจะไดจับ สีขาวยังไมติด ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่ ง
นั้นแดพระผูมพี ระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหใชดินละเอียด
แลวกวดดวยเกรียงใหสีขาวจับ สีขาวก็ยังไมจับ ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เราอนุญาตใหใชยางไม แปงเปยก ฯ
พุทธานุญาตดินปนแกลบ
[๒๒๔] สมัยนั้น ฝาหยาบสีเหลืองไมจับ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่อง
นั้นแดพระผูมพี ระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหใชดินปนแกลบ
แลวกวดดวยเกรียงใหสีเหลืองจับ สีเหลืองไมติด ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เราอนุญาตใหใชดินปนรํา แลวกวดดวยเกรียงใหสีเหลืองจับ สีเหลืองก็ยังไมติด
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา
อนุญาตใหใชแปงเมล็ดพรรณผักกาด ขีผ้ ึ้งเหลว ครั้นหนาเกินไป ภิกษุทั้งหลาย
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให
เช็ดออกดวยทอนผา ฯ
[๒๒๕] สมัยนั้น พื้นดินหยาบไป สีดําไมจับ ... ตรัสวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เราอนุญาตใหใชดินปนแกลบ แลวกวดดวยเกรียง สีดําจะไดจับ สีดํา
ก็ยังไมจับ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เราอนุญาตใหใชดินขุยไสเดือน แลวกวดดวยเกรียง ใหสีดําจับ สีดํา
ก็ยังไมจับ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เราอนุญาตใหใชยางไม น้ําฝาด ฯ
พุทธานุญาตภาพดอกไมเปนตน
[๒๒๖] สมัยนั้น พระฉัพพัคคียใหชางเขียนภาพสตรีบุรุษไวในวิหาร
ชาวบานเที่ยวชมวิหารเห็นเขา จึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ... เหมือนพวก
คฤหัสถผูบริโภคกาม ... ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ
ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงใหเขียนภาพสตรีบุรุษ รูปใดใหเขียน
ตองอาบัติทุกกฏ เราอนุญาตภาพดอกไม ภาพเครือเถา ฟนมังกร ดอกจอก
หากลีบ ฯ
เรื่องวิหารมีพื้นที่ต่ํา
[๒๒๗] สมัยนั้น วิหารมีพื้นต่ํา น้ําทวมได ภิกษุทั้งหลายกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหถมพื้นที่
ใหสูง ดินที่ถมพัง ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตกอกรุ ๓ อยาง คือ
กอดวยอิฐ ศิลา ไม ภิกษุทั้งหลายขึ้นลงลําบาก ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย

เราอนุญาตบันได ๓ อยาง คือ บันไดอิฐ ศิลา ไม ภิกษุทั้งหลายขึ้นลงพลัดตก
... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตราวสําหรับยึด ฯ
เรื่องวิหารมีพื้นโลงโถง
[๒๒๘] สมัยนั้น วิหารมีพื้นโลงโถง ภิกษุทั้งหลายละอายที่จะนอน
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต
ผามาน ภิกษุทั้งหลายเลิกผามานมองดูกัน ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด
พระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตฝากึง่ หนึ่ง คนมองดู
ขางบนจากฝากึ่งหนึ่งได ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตหอง ๓ ชนิด คือ หองสี่เหลี่ยมจัตุรัส ๑ หองยาว ๑
หองคลายตึกโลน ๑ ฯ
เรื่องวิหารเล็ก
[๒๒๙] สมัยนั้น วิหารเล็ก ภิกษุทั้งหลายกั้นหองไวตรงกลาง อุปจาร
ไมมี จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา
อนุญาตใหทําหองไวสวนขางหนึ่งในวิหารเล็ก แตในวิหารใหญ ทําไวตรงกลางได ฯ
[๒๓๐] สมัยนั้น เชิงฝาวิหารเกา ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด
พระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตกรอบเชิงฝา ฝาวิหารถูกฝน
สาด ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตแผงกันสาด ดินปนเถากับขี้วัว ฯ
[๒๓๑] สมัยนั้น งูตกจากหลังคามุงหญาถูกคอภิกษุรูปหนึ่ง เธอกลัว
รองโวยวาย ภิกษุทั้งหลายรีบเขาไปถามเธอวา ทําไม คุณจึงไดรองโวยวาย
เธอจึงแจงเรื่องนั้นแกภิกษุทั้งหลายๆ กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัส
วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเพดาน ฯ
พุทธานุญาตไมสําหรับแขวน
[๒๓๒] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายแขวนถุงไวที่เทาเตียงบาง ที่เทาตั่งบาง
หนูและปลวกกัดกิน ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัส
วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตไมเดือยติดฝา ไมนาคทนต ฯ
พุทธานุญาตราวไมเก็บจีวร
[๒๓๓] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายเก็บจีวรไวบนเตียงบาง บนตั่งบาง
จีวรขาด จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เราอนุญาตราวจีวร สายระเดียง ในวิหาร ฯ
[๒๓๔] สมัยนั้น วิหารยังไมมีระเบียง หาที่พักอาศัยมิได ภิกษุ
ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา
อนุญาตระเบียง เฉลียงลับแล หนามุขมีหลังคา ระเบียงโลงโถง ภิกษุทั้งหลาย
ละอายที่จะนอน ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตกันสาดเลื่อนฝาค้ํา ฯ

พุทธานุญาตหอฉัน
[๒๓๕] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายฉันอาหารในที่แจง ลําบากดวยหนาว
บาง รอนบาง จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เราอนุญาตหอฉัน หอฉันมีพื้นที่ต่ํา น้ําทวมได ... ตรัสวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เราอนุญาตใหถมพื้นที่ใหสูง ดินที่ถมพัง ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เราอนุญาตใหกอกรุ ดินที่ถม ๓ ชนิด คือ อิฐ ศิลา ไม ภิกษุทั้งหลายขึ้นลง
ลําบาก ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตบันได ๓ ชนิด คือ บันไดอิฐ
ศิลา ไม ภิกษุทั้งหลายขึ้นลงพลัดตก ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต
ราวสําหรับยึด ผงหญาที่มุงหอฉันตกลงเกลือ่ น ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เราอนุญาตใหรื้อลงแลวฉาบโบกดินทั้งขางบนขางลางใหมีสีขาว สีดํา สีเหลือง
มีลวดลาย ดอกไม เครือเถา ฟนมังกร ดอกจอกหากลีบ ราวจีวร สายระเดียง ฯ
[๒๓๖] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายปูจีวรลงบนพื้นดินกลางแจง จีวรเปอน
ฝุน ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตราวจีวร สายระเดียง ไวกลางแจง
... น้ําฉันถูกแดดเผา ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตโรงน้ําฉัน ปะรําน้ําฉัน
โรงน้ําฉันมีพื้นต่ํา น้ําทวมได ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหถม
พื้นใหสูง ดินที่ถมพัง ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหกอกรุ ๓ ชนิด
คือ กอดวยอิฐ กอดวยศิลา กรุดวยไม ภิกษุทั้งหลายขึ้นลงลําบาก ... ตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตบันได ๓ ชนิด คือ บันไดอิฐ ศิลา ไม ภิกษุ
ทั้งหลายขึ้นลงพลัดตก ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตราวสําหรับยึด
ผงหญาที่มุงโรงน้ําฉันตกเกลือ่ น ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหรื้อ
ลงฉาบดวยดินทั้งขางบนขางลางใหมีสีขาว สีดํา สีเหลือง มีลายดอกไม เครือ*เถา ฟนมังกร ดอกจอกหากลีบ ราวจีวร สายระเดียง ภาชนะตักน้ําฉันยังไมมี
... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตสังขตักน้ําดื่ม ขันตักน้ําดื่ม ฯ
[๒๓๗] สมัยนั้น วิหารยังไมมีเครื่องลอม ... ตรัสวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เราอนุญาตใหลอมดวยเครื่องลอม ๓ อยาง คือ อิฐ ศิลา ไม ซุม
ประตูยังไมมี ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตซุมประตู ซุมประตูมีพื้น
ต่ําไป น้ําทวมได ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหถมใหสูง ซุม
ประตูไมมีบาน ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตบานประตู กรอบ
เช็ดหนา ครกรองรับเดือยประตู หวงขางบน สายยู ไมหัวลิง ลิ่ม กลอน
ชองดาล ชองเชือกชัก เชือกชัก ผงหญาที่มุงซุมประตูตกเกลื่อน ... ตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหรื้อลง ฉาบทั้งขางบนขางลาง ใหมีสีขาว สีดํา
สีเหลือง มีลายดอกไม เครือเถา ฟนมังกร ดอกจอกหากลีบ ฯ
พุทธานุญาตทอระบายน้ํา

[๒๓๘] สมัยนั้น บริเวณเปนตม ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่ งนั้นแด
พระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหโรยกรวดแร กรวด
แรไมเต็ม ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหปูศิลาเรียบ น้ําขัง ...
ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตทอระบายน้ํา ฯ
พุทธานุญาตโรงไฟ
[๒๓๙] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายกอกองไฟไวในที่นั้นๆ ทั่วบริเวณ
บริเวณสกปรก ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหทําโรงไฟไวในที่ควรสวนขางหนึ่ง โรงไฟมีพื้นที่ต่ํา
น้ําทวมได ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหถมใหสูง ดินที่ถมพัง ...
ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหกอกรุ ๓ ชนิด คือ อิฐ ศิลา ไม
ภิกษุทั้งหลายขึ้นลงลําบาก ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตบันได ๓ ชนิด
คือ บันไดอิฐ ศิลา ไม ภิกษุทั้งหลายขึ้นลงพลัดตก ... ตรัสวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เราอนุญาตราวสําหรับยึด โรงไฟไมมีบานประตู ... ตรัสวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เราอนุญาตบานประตู กรอบเช็ดหนา ครกรับเดือยประตู หวงขางบน
สายยู ไมหัวลิง ลิ่ม กลอน ชองดาล ชองเชือกชัก เชือกชัก ผงหญาที่มุง
โรงไฟหลนเกลื่อน ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหรื้อลง ฉาบทั้ง
ขางบนทั้งขางลางใหมีสีขาว สีดํา สีเหลือง มีลายดอกไม เครือเถา ฟนมังกร
ดอกจอกหากลีบ ราวจีวร สายระเดียง อารามไมมีเครื่องลอม แพะบาง ปสุสัตว
บาง เบียดเบียนสิ่งที่ปลูกไว ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ
ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหลอมรั้ว ๓ อยาง คือ รั้วไมไผ รั้ว
หนาม คู ซุมประตูไมมี แพะบาง ปสุสัตวบาง ยังรบกวนสิ่งที่ปลูกไวตามเดิม
... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตซุมประตู เครื่องไมคราว บานประตูคู
เสาระเนียด กลอนเหล็ก ผงหญาที่มุงซุมหลนเกลื่อน ... ตรัสวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เราอนุญาตใหรื้อลงแลวฉาบทั้งขางบนขางลางใหมีสีขาว สีดํา สี*เหลือง มีลายดอกไม เครือเถา ฟนมังกร ดอกจอกหากลีบ อารามเปนตม ...
ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหโรยหินแร หินแรไมพอ ... ตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหปูหินเรียบ น้ําขัง ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เราอนุญาตทอระบายน้ํา ฯ
[๒๔๐] สมัยนั้น พระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราช มีพระราช*ประสงคจะทรงสรางปราสาทฉาบปูนขาวถวายสงฆ ครั้งนั้น ภิกษุทั้งหลายเกิด
สนเทหวา พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตเครื่องมุงชนิดไรไวบา งหนอ จึงกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเครื่องมุง
๕ ชนิด คือ กระเบื้อง ๑ หิน ๑ ปูนขาว ๑ หญา ๑ ใบไม ๑ ฯ

ภาณวารที่ ๑ จบ
-----------เรื่องอนาถบิณฑกคหบดีเขาเฝาพระพุทธเจาครั้งแรก
[๒๔๑] สมัยนั้น อนาถบิณฑิกคหบดี เปนนองเขยของราชคหเศรษฐี
ครั้งนั้น อนาถบิณฑิกคหบดีไปเมืองราชคฤห ดวยกรณียกิจบางอยาง ฯ
[๒๔๒] สมัยนั้น ราชคหเศรษฐีไดนิมนตพระสงฆมีพระพุทธเจาเปน
ประมุข เพื่อฉันในวันรุงขึ้น จึงไดสั่งทาสและกรรมกรทั้งหลายวา พนาย ถา
เชนนั้น พวกทานจงลุกขึ้นแตเชาตรู ตมขาว หุงขาว ตมแกง จงชวยกันจัดหา
อาหารที่มีรสอรอย ฯ
[๒๔๓] ขณะนั้น อนาถบิณฑิกคหบดีไดคิดวา เมื่อเรามาคราวกอน
ทานคหบดีผูนี้จัดทําธุระทุกอยางเสร็จแลว สนทนาปราศรัยกับเราผูเดียว บัดนี้เขา
มีทาทีเปลีย่ นไป สั่งทาสและกรรมกรทั้งหลายวา พนาย ถากระนั้นพวกทาน
จงลุกขึ้นแตเชาตรู ตมขาว หุงขาว ตมแกง จงชวยกันจัดหาอาหารที่มีรสอรอยๆ
บางทีคหบดีผูนี้จักมีงานอาวาหมงคล วิวาหมงคล หรือประกอบมหายัญ หรือจัก
ทูลเชิญเสด็จพระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราช พรอมทั้งกองพลมาเลี้ยงในวัน
รุงขึ้นกระมัง ฯ
[๒๔๔] ครั้นราชคหเศรษฐีสั่งทาสและกรรมกรแลว เขาไปหาอนาถบิณ*ฑิกคหบดี ไดนั่งสนทนากัน ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง อนาถบิณฑิกคหบดีได
ถามวา ทานคหบดี คราวกอนเมื่อฉันมาแลว ทานไดจัดทําธุระทุกอยางเสร็จแลว
ก็สนทนากับฉันผูเดียว บัดนี้ทานนั้นมัวสาละวนสั่งทาสและกรรมกรวา ถากระนั้น
พวกทานจงลุกขึ้นแตเชาตรู ตมขาว หุงขาว ตมแกง จงชวยกันจัดหาอาหารที่มีรส
อรอยๆ บางทีทานคหบดี จักมีงานอาวาหมงคล วิวาหมงคล หรือประกอบ
มหายัญ หรือจักทูลเชิญเสด็จพระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราช พรอมทั้งกองพล
มาเลี้ยงในวันพรุงนี้กระมัง ฯ
ราชคหเศรษฐีตอบวา ทานคหบดี ฉันจะไดมีงานอาวาหมงคล หรือ
วิวาหมงคล ก็หาไม แมพระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราช พรอมทั้งกองพล
ฉันก็มิไดเชิญเสด็จมาเลีย้ งในวันพรุงนี้ ที่ถูกฉันจะประกอบมหายัญ คือ ฉันได
นิมนตพระสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข เพื่อเลี้ยงในวันพรุงนี้
อ. ทานคหบดี ทานกลาววา พระพุทธเจา ดังนี้หรือ
ร. ทานคหบดี ฉันกลาววา พระพุทธเจา ดังนี้จะ
อ. ทานคหบดี ทานกลาววา พระพุทธเจา ดังนี้หรือ
ร. ทานคหบดี ฉันกลาววา พระพุทธเจา ดังนี้จะ
อ. ทานคหบดี ทานกลาววา พระพุทธเจา ดังนี้หรือ

ร. ทานคหบดี ฉันกลาววา พระพุทธเจา ดังนี้จะ
อ. ทานคหบดี แมเสียงวา พุทธะ นี้ก็ยากที่จะหาไดในโลก
ทานคหบดี ฉันสามารถจะเขาเฝาเยีย่ มพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมา
สัมพุทธเจาพระองคนั้น ในเวลานี้ไดไหม
ร. ทานคหบดี เวลานี้ยังไมควรที่จะเขาเฝาเยีย่ มพระผูม พี ระภาคอรหันต*สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนนั้ พรุงนี้ทานจึงจะไดเขาเฝาเยีย่ มพระผูมีพระภาค
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ฯ
[๒๔๕] หลังจากนั้น อนาถบิณฑิกคหบดีนอนนึกถึงพระพุทธเจาเปน
อารมณวา พรุงนี้ เราจะไดเขาเฝาเยี่ยมพระผูม ีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระองคนั้น ขาววา เธอลุกขึ้นในกลางคืนถึงสามครั้งเขาใจวา สวางแลว จึงได
เดินไปโดยทางอันจะไปประตูปาสีตวัน พวกอมนุษยเปดประตูให ขณะเมื่อเดิน
ออกจากพระนคร แสงสวางไดหายไป ความมืดปรากฏแทน ความกลัว ความ
หวาดเสียว ความขนพองสยองเกลาไดบังเกิดแลว เธอไดคดิ กลับจากที่นั้นอีก ฯ
[๒๔๖] ขณะนั้น สีวกยักษไมปรากฏราง ใหไดยินแตเสียงโดยคาถา
วาดังนี้
ชาง ๑ แสน มา ๑ แสน รถมาอัสดร ๑ แสน สาวนอยประดับ
ตางหูเพชร ๑ แสนก็ยังไมเทา เสี้ยวที่ ๑๖ แหงการยางเทาไป
กาวหนึ่ง เชิญกาวไปขางหนาเถิด ทานคหบดี เชิญกาวไปขาง
หนาเถิด ทานคหบดี ทานกาวไปขางหนาดีกวา อยาถอยกลับเลย ฯ
[๒๔๗] ทันใดนั้น ความมืดหายไป แสงสวางไดปรากฏแกอนาถ*บิณฑิกคหบดี ความกลัว ความหวาดเสียว ความขนพองสยองเกลา อันใดไดมี
แลว อันนั้นไดสงบแลว
แมครั้งที่สอง ...
แมครั้งที่สาม แสงสวางหายไป ความมืดไดปรากฏแกอนาถบิณฑิก*คหบดี ความกลัว ความหวาดเสียว ความขนพองสยองเกลาไดบังเกิด เธอคิดจะ
กลับจากที่นั้นอีก แมครั้งที่สาม สีวกยักษไมปรากฏราง ใหไดยินแตเสียง โดยคาถา
วาดังนี้:ชาง ๑ แสน มา ๑ แสน รถมาอัสดร ๑ แสน สาวนอย*ประดับตางหูเพชร ๑ แสน ก็ยังไมเทาเสีย้ วที่ ๑๖ แหงการ
ยางเทาไปกาวหนึ่ง เชิญกาวไปขางหนาเถิด ทานคหบดี เชิญ
กาวไปขางหนาเถิด ทานคหบดี ทานกาวไปขางหนาดีกวาอยา
ถอยกลับเลย
แมครั้งที่สาม ความมืดหายไป แสงสวางไดปรากฏแกอนาถบิณฑิกคหบดี

ความกลัว ความหวาดเสียว ความขนพองสยองเกลาอันใดไดมีแลว อันนั้นได
สงบแลว จึงอนาถบิณฑิกคหบดีเดินเขาไปยังสีตวันแลว ฯ
[๒๔๘] สมัยนั้น พระผูมีพระภาคเสด็จลุกขึ้นจงกรมในทีแ่ จง ณ เวลา
ปจจุสสมัยแหงราตรี ไดทอดพระเนตรเห็นอนาถบิณฑิกคหบดีนั้นเดินมาแตไกล
เทียว ครั้นแลวเสด็จลงจากที่จงกรมประทับนั่งเหนืออาสนะที่ปูลาดไว ครั้นแลว
ไดตรัสกะอนาถบิณฑิกคหบดีวา มาเถิดสุทัตตะ ทันใดนั้น อนาถบิณฑิกคหบดี
เบิกบานใจ ดีใจวา พระผูมีพระภาคตรัสเรียกชื่อเรา แลวเขาไปเฝาซบเศียรลง
แทบพระบาทพระผูมีพระภาค ทูลถามวา พระองคประทับสําราญ หรือ พระ*พุทธเจาขา ฯ
[๒๔๙] พระผูมีพระภาคตรัสตอบโดยคาถา วาดังนี้:พราหมณผูดับทุกขไดแลว ยอมอยูเปนสุขแททุกเวลา ผูใดไม
ติดในกาม มีใจเย็น ไมมีอปุ ธิ ตัดความเกีย่ วของทุกอยางได
แลว บรรเทาความกระวนกระวายในใจ ถึงความสงบแหงจิต
เปนผูสงบระงับแลว ยอมอยูเปนสุข ฯ
[๒๕๐] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคตรัสอนุปุพพิกถาแกอนาถบิณฑิก*คหบดี คือ บรรยายถึงทาน ศีล สวรรค อาทีนพ ความต่ําทราม ความเศราหมอง
ของกามทั้งหลาย แลวทรงประกาศอานิสงสในการออกจากกาม ขณะที่พระองค
ทรงทราบวา อนาถบิณฑิกคหบดีมีจิตควรแกการงาน มีจิตออน มีจิตปราศจาก
นิวรณ มีจิตสูง มีจิตเลื่อมใสแลว จึงทรงประกาศพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจา
ทั้งหลายทรงยกขึ้นแสดงดวยพระองคเอง คือ ทุกข เหตุใหเกิดทุกข ความดับทุกข
ขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข
อนาถบิณฑิกคหบดีไดดวงตาเห็นธรรม
ดวงตาเห็นธรรม ปราศจากธุลี ปราศจากมลทินวา สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความ
เกิดขึ้นเปนธรรมดา สิ่งนั้นทั้งมวลมีความดับเปนธรรมดา ไดเกิดแกอนาถบิณฑิก*คหบดี ณ ที่นั่งนั้นแล ดุจผาทีส่ ะอาดปราศจากมลทินควรไดรับน้ํายอม ฉะนั้น ฯ
[๒๕๑] ครั้นอนาถบิณฑิกคหบดี ไดเห็นธรรมแลว ไดบรรลุธรรมแลว
ไดรูธรรมแจมแจงแลว มีธรรมหยั่งลงแลว ขามความสงสัยไดแลว ปราศจาก
ถอยคําแสดงความสงสัย ถึงความเปนผูแกลวกลา ไมตองเชื่อผูอื่นในคําสอนของ
พระศาสดา ไดทูลคํานี้แดพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ภาษิตของ
พระองคแจมแจงนัก ภาษิตของพระองคไพเราะนัก พระพุทธเจาขา พระองค
ทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยายอยางนี้ เปรียบเหมือนบุคคลหงายของทีค่ ว่ํา
เปดของที่ปด บอกทางแกคนหลงทาง หรือสองประทีปในทีม่ ืดดวยตั้งใจวา คนมี
จักษุจักเห็นรูป ดังนี้ ขาพระพุทธเจานี้ขอถึงพระผูมีพระภาค พระธรรม และพระ-

*สงฆ วาเปนสรณะ ขอพระองคจงทรงจําขาพระพุทธเจาวา เปนอุบาสกผูมอบชีวิต
ถึงสรณะ จําเดิมแตวันนี้เปนตนไป และขอพระองคพรอมดวยภิกษุสงฆ จงทรง
รับภัตตาหาร เพื่อเจริญบุญกุศล ปติและปราโมทยในวันพรุงนี้ของขาพระพุทธเจา
พระผูมีพระภาคทรงรับอาราธนา โดยดุษณีภาพ ครั้นอนาถบิณฑิกคหบดีทราบวา
พระผูมีพระภาคทรงรับอาราธนาแลวจึงลุกจากที่นั่ง ถวายบังคม ทําประทักษิณ
กลับไป ฯ
[๒๕๒] ราชคหเศรษฐีไดทราบขาววา อนาถบิณฑิกคหบดีนิมนตพระ*สงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข เพื่อฉันในวันพรุงนี้ จึงไดถามอนาถบิณฑิกคหบดี
วา ทานคหบดี ขาววาทานไดนมิ นตพระสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข เพื่อฉันใน
วันพรุงนี้ แลทานก็เปนแขกแรกมา ฉันจะใหยมื ทรัพยที่จะจับจายสิ่งของแกทา น
เพื่อทานจะไดจัดทําอาหารเลีย้ งพระสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข
อนาถบิณฑิกะคหบดีตอบวา ไมตอง ทานคหบดี ทรัพยสําหรับที่จะจับจาย
สิ่งของเปนเครือ่ งทําอาหารถวายพระสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุขนั้น ของฉัน*มีแลว ฯ
[๒๕๓] ชาวนิคมเมืองราชคฤหไดทราบขาววา อนาถบิณฑิกคหบดี
นิมนตพระสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข เพื่อฉันในวันพรุงนี้ จึงไดถามอนาถ*บิณฑิกคหบดีวา ทานคหบดี ขาววาทานไดนิมนตพระสงฆมีพระพุทธเจาเปน
ประมุขเพื่อฉันในวันพรุงนี้ แลทานก็เปนแขกแรกมา ฉันจะใหยืมทรัพยทจี่ ะจับจาย
สิ่งของแกทาน เพื่อทานจะไดจัดทําอาหารเลีย้ งพระสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข
อนาถบิณฑิกะคหบดีตอบวา ไมตอง ทานผูเ จริญ ทรัพยสําหรับที่จะจับจาย
สิ่งของเปนเครือ่ งทําอาหารถวายพระสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุขนั้น ของฉัน*มีแลว ฯ
[๒๕๔] พระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราชไดทรงสดับขาววา อนาถ*บิณฑิกคหบดี นิมนตพระสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข เพื่อฉันในวันพรุงนี้
จึงตรัสถามอนาถบิณฑิกคหบดีวา ดูกรคหบดี ขาววา ทานนิมนตพระสงฆมี
พระพุทธเจาเปนประมุขเพื่อฉันในวันพรุงนี้ แลทานก็เปนแขกเมือง ฉันจะให
ยืมทรัพยที่จะจับจายสิ่งของแกทาน เพื่อทานจะไดจัดทําอาหารเลี้ยงพระสงฆมี
พระพุทธเจาเปนประมุข
อนาถบิณฑิกคหบดีกราบทูลวา ขอเดชะ เปนพระมหากรุณาธิคุณอยาง
ลนเกลา ทรัพยที่จะจับจายเปนเครื่องทําอาหารถวายพระสงฆมีพระพุทธเจาเปน*ประมุขนั้น ของขาพระพุทธเจามีแลว ฯ
อนาถบิณฑิกคหบดีถวายภัตตาหาร
[๒๕๕] หลังจากนั้น อนาถบิณฑิกคหบดีสั่งใหตกแตงอาหารของเคี้ยว

ของฉันอันประณีตในนิเวศนของราชคหเศรษฐี โดยลวงราตรีนั้น แลวใหกราบทูล
ภัตกาลแดพระผูมีพระภาควา ไดเวลาแลว ภัตตาหารสําเร็จแลว พระพุทธเจาขา
ครั้นเวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงครองอันตรวาสก ทรงถือบาตรจีวร เสด็จเขา
นิเวศนของราชคหเศรษฐี ครั้นแลวประทับนั่งเหนืออาสนะที่ปูลาดถวายพรอมกับ*ภิกษุสงฆ จึงอนาถบิณฑิกคหบดีอังคาสภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข ดวย
อาหารของเคี้ยวของฉันอันประณีตดวยมือตนเอง จนพระผูม ีพระภาคเสวยเสร็จ
ลดพระหัตถจากบาตร หามภัตรแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลวไดกราบทูล
วา พระพุทธเจาขา ขอพระองคพรอมกับภิกษุสงฆจงทรงรับอาราธนาอยูจาํ พรรษา
ในเมืองสาวัตถีของขาพระพุทธเจา
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรคหบดี พระตถาคตทั้งหลาย ยอมยินดีใน
สุญญาคาร
อนาถบิณฑิกะคหบดีทูลวา ทราบเกลาแลว พระผูมีพระภาค ทราบเกลาแลว
พระสุคต ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคทรงชี้แจงใหอนาถบิณฑิกคหบดีเห็นแจง
สมาทาน อาจหาญ ราเริงดวยธรรมีกถาแลวทรงลุกจากอาสนะเสด็จกลับ ฯ
อนาถบิณฑิกคหบดีสรางพระเชตวัน
[๒๕๖] สมัยนั้น อนาถบิณฑิกคหบดีเปนคนมีมิตรสหายมาก มีวาจา
ควรเชื่อถือ ครั้นเสร็จกิจนั้นในเมืองราชคฤหแลว กลับไปสูพระนครสาวัตถี ได
ชักชวนชาวบานระหวางทางวา ทานทั้งหลาย จงชวยกันสรางอาราม จงชวยกัน
สรางวิหาร เริ่มบําเพ็ญทาน เพราะเวลานี้พระพุทธเจาอุบัติในโลกแลว อนึ่ง พระ*องคอันขาพเจาไดนิมนตแลว จักเสด็จมาโดยทางนี้ ครั้งนั้น ชาวบานเหลานั้น
ที่อนาถบิณฑิกคหบดีชักชวนไว ตางพากันสรางอาราม สรางวิหาร เริ่มบําเพ็ญทาน
แลว ครั้นอนาถบิณฑิกคหบดีไปถึงพระนครสาวัตถีแลว เที่ยวตรวจดูพระนคร
สาวัตถีโดยรอบวา พระผูมีพระภาคควรจะประทับอยูที่ไหนดีหนอ ซึ่งเปนสถานที่
ไมไกลนัก ไมใกลนัก จากหมูบ าน มีคมนาคมสะดวก ชาวบานบรรดาที่มีความ
ประสงคไปมาไดงาย กลางวันมีคนนอย กลางคืนเงียบ มีเสียงอึกทึกนอย
ปราศจากกลิ่นไอของคน เปนสถานควรแกการประกอบกรรมในที่ลับของมนุษยชน
สมควรเปนที่หลีกเรน อนาถบิณฑิกคหบดีไดเห็นพระอุทยานของเจาเชตราชกุมาร
ซึ่งเปนสถานไมไกลนัก ไมใกลนักจากหมูบาน มีการคมนาคมสะดวก ชาวบาน
บรรดาที่มีความประสงคไปมาไดงาย กลางวันมีคนนอย กลางคืนเงียบ มีเสียง
อึกทึกนอย ปราศจากกลิ่นไอคน เปนสถานควรแกการประกอบกรรมในที่ลับของ
มนุษยชน สมควรเปนที่หลีกเรน ครั้นแลว จึงเขาเฝาเชตราชกุมาร กราบทูลวา
ขอใตฝาพระบาทจงทรงประทานพระอุทยานแกเกลากระหมอม เพื่อจัดสรางพระ*อาราม พระเจาขา

เจาเชตราชกุมารรับสั่งวา ทานคหบดี อารามเราใหไมได แตตองซื้อดวย
ลาดทรัพยเปนโกฏิ
อ. อาราม พระองคทรงตกลงขายหรือ พระเจาขา
ช. อาราม ฉันยังไมตกลงขาย ทานคหบดี
เจาชายกับคหบดี ไดถามมหาอํามาตยผพู ิพากษาความวา เปนอันตกลงขาย
หรือไมตกลงขาย มหาอํามาตยผูพิพากษาตอบวา เมื่อพระองคตีราคาแลว อาราม
เปนอันตกลงขาย
จึงอนาถบิณฑิกคหบดี สั่งใหคนเอาเกวียนบรรทุกเงินออกมาเรียงลาด
ริมจดกัน ณ อารามเชตวัน เงินที่ขนออกมาคราวเดียว ยังไมพอแกโอกาสหนอย
หนึ่งใกลซุมประตู จึงอนาถบิณฑิกคหบดี สั่งคนทั้งหลายวา พนาย พวกเธอจง
ไปขนเงินมาเรียงในโอกาสนี้ ขณะนั้น เจาเชตราชกุมารทรงพระรําพึงวา ที่อันนอย
นี้จักไมมีเหลือ โดยที่คหบดีนี้บริจาคเงินมากเพียงนั้น จึงเจาเชตราชกุมารตรัสกะ
อนาถบิณฑิกคหบดีวา พอแลว ทานคหบดี ทานอยาไดลาดโอกาสนี้เลย ทาน
จงใหโอกาสนี้แกฉัน ที่วางนี้ฉนั จักยกให ดังนัน้ อนาถบิณฑิกคหบดีใครครวญวา
เจาเชตราชกุมารนี้ ทรงเรืองพระนาม มีคนรูจักมาก อันความเลื่อมใสในพระธรรม*วินัยนี้ ของคนที่มีคนรูจักมากเห็นปานนี้ ยิ่งใหญนักแล จึงไดถวายที่วางนัน้ แก
เจาเชตราชกุมาร เจาเชตราชกุมารรับสั่งใหสรางซุมประตูลงในที่วางนั้น สวน
อนาถบิณฑิกคหบดีไดใหสรางวิหารหลายหลัง ไวในพระเชตวัน สรางบริเวณ
สรางซุมประตู สรางศาลาหอฉัน สรางโรงไฟ สรางกัปปยกุฎี สรางวัจจกุฎี
สรางที่จงกรม สรางโรงจงกรม สรางบอน้ํา สรางศาลาบอน้ํา สรางเรือนไฟ
สรางศาลาเรือนไฟ สรางสระโบกขรณี สรางมณฑป ฯ
[๒๕๗] ครั้นพระผูมีพระภาคประทับอยูในพระนครราชคฤห ตามพระ*พุทธาภิรมย แลวไดเสด็จจาริกทางพระนครเวสาลี เสด็จจาริกโดยลําดับ ถึง
พระนครเวสาลีแลว ทราบวา พระองคประทับอยูที่กูฏาคารศาลาปามหาวัน เขต*พระนครเวสาลีนั้น ฯ
[๒๕๘] ก็สมัยนั้น ชาวบานตั้งใจทําการกอสราง แลอุปฏฐากภิกษุผู
อํานวยการกอสรางดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และเภสัชบริขาร อันเปน
ปจจัยของภิกษุอาพาธ โดยเคารพ ฯ
เรื่องชางชุนเข็ญใจ
[๒๕๙] ขณะนั้น ชางชุนเข็ญใจคนหนึ่ง คิดวาที่อันนอยนีจ้ ักไมมีเหลือ
โดยที่คนเหลานี้ตั้งใจชวยกันทําการกอสราง ไฉนเราพึงชวยทําการกอสรางบาง
จึงชางชุนเข็ญใจนั้น ขยําโคลนกออิฐตั้งฝากําแพงขึ้นเอง เขาไมเขาใจกอ ฝากําแพง*คด ไดพังลง แมครั้งที่สอง ...

แมครั้งที่สาม ชางชุนเข็ญใจนั้นลงมือขยําโคลน กออิฐตั้งกําแพงเอง
เขาไมเขาใจกอ ฝากําแพงคด ไดพังลง เขาจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา
พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรเหลานี้บอกสอนแตเฉพาะพวกที่ถวายจีวร บิณฑ*บาต เสนาสนะ และเภสัชบริขารอันเปนปจจัยของภิกษุอาพาธ และอํานวยการ
กอสรางแกเขาเหลานั้น สวนเราเปนคนเข็ญใจ ไมมีใครบอกสอนหรืออํานวยการ
กอสรางแกเรา ภิกษุทั้งหลายไดยินชางชุนผูเข็ญใจนั้น เพงโทษ ติเตียน โพนทะนา
อยู จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปน
เคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เราอนุญาตใหๆ การกอสราง ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูอํานวยการ
กอสราง ตองขวนขวายวา ทําไฉนหนอ วิหารจึงจะสําเร็จไดเร็ว ตองซอม
สิ่งที่หักพัง
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆพึงใหอยางนี้ พึงขอรองภิกษุกอน ครั้น
แลวภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรมวาจา
วาดังนี้:กรรมวาจาใหนวกรรม
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ถาความพรอมพรั่งของสงฆ
ถึงที่แลว สงฆพึงใหวิหารของคหบดีผูมีชื่อนี้ เปนนวกรรมของภิกษุมี
ชื่อนี้ นี้เปนญัตติ
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา สงฆใหวิหารของคหบดี
ผูมีชื่อนี้ เปนนวกรรมของภิกษุมีชื่อนี้ การใหวิหารของคหบดีผูมีชื่อนี้
เปนนวกรรมของภิกษุมีชื่อนี้ ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง
ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด
วิหารของคหบดีผูมีชื่อนี้ สงฆใหเปนนวกรรมของภิกษุมีชื่อนี้
แลว ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไวดวยอยางนี้ ฯ
เรื่องความเคารพ
[๒๖๐] ครั้นพระผูมีพระภาค ประทับอยูทพี่ ระนครเวสาลี ตามพระ*พุทธาภิรมย แลวเสด็จจาริกทางพระนครสาวัตถี สมัยนั้น ภิกษุอันเตวาสิกของ
พระฉัพพัคคียรีบไปขางหนาภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข จองวิหาร กันที่นอน
ไววา ที่นี้ของอุปชฌายของพวกเรา ที่นี้ของอาจารยของพวกเรา ที่นี้ของพวกเรา
ครั้งนั้น ทานพระสารีบุตรไปลาหลังภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข เมื่อภิกษุ
ทั้งหลายจองวิหาร แลที่นอนหมดแลว หาที่นอนไมได จึงนัง่ ณ โคนไมแหงหนึ่ง
ครั้นเวลาปจจุสสมัยแหงราตรี พระผูมีพระภาค เสด็จลุกขึน้ ทรงพระกาสะ แมทาน
พระสารีบุตรก็กระแอมไอ

พ. ใคร ที่นั่น
ส. ขาพระพุทธเจา สารีบุตร พระพุทธเจาขา
พ. สารีบุตร ทําไมเธอจึงมานั่งที่โคนตนไมนี้เลา
ลําดับนั้น ทานพระสารีบุตร ไดกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูม ีพระภาค ฯ
[๒๖๑] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุ
เปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ขาววา ภิกษุอันเตวาสิกของพระฉัพพัคคีย รีบไปกอนภิกษุสงฆมีพระพุทธ*เจาเปนประมุข แลวจองวิหาร กันที่นอนไววา ที่นี้ของอุปชฌายของพวกเรา ที่นี้ของ
อาจารยของพวกเรา ที่นี้ของพวกเรา จริงหรือ
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา
พระผูมีพระภาคพุทธเจา ทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนโมฆบุรุษ
เหลานั้น จึงไดรีบไปกอนภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข แลวจองวิหาร กันที่*นอนไววา ทีน่ ี้ของอุปชฌายของพวกเรา ที่นี้ของอาจารยของพวกเรา ที่นี้ของพวกเรา
การกระทําของโมฆบุรุษเหลานั้นนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลือ่ มใสของชุมชนที่ยังไม*เลื่อมใส ... ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถา ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาถามวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุไรควรไดอาสนะอันเลิศ น้ําอันเลิศ บิณฑบาตอันเลิศ
ภิกษุบางพวกกราบทูลอยางนี้วา พระพุทธเจาขา ภิกษุใดบวชจากตระกูล
กษัตริย ภิกษุนั้นควรไดอาสนะอันเลิศ น้ําอันเลิศ บิณฑบาตอันเลิศ
ภิกษุบางพวกกราบทูลอยางนี้วา พระพุทธเจาขา ภิกษุใดบวชจากตระกูล
พราหมณ ภิกษุนั้นควรไดอาสนะอันเลิศ น้ําอันเลิศ บิณฑบาตอันเลิศ
ภิกษุบางพวกกราบทูลอยางนี้วา พระพุทธเจาขา ภิกษุใดบวชจากตระกูล
คหบดี ภิกษุนั้นควรไดอาสนะอันเลิศ น้ําอันเลิศ บิณฑบาตอันเลิศ
ภิกษุบางพวกกราบทูลอยางนี้วา พระพุทธเจาขา ภิกษุใดจําทรงพระสูตร
ไวได ภิกษุนั้นควรไดอาสนะอันเลิศ น้ําอันเลิศ บิณฑบาตอันเลิศ
ภิกษุบางพวกกราบทูลอยางนี้วา พระพุทธเจาขา ภิกษุใดทรงพระวินัย ภิกษุ
นั้นควรไดอาสนะอันเลิศ น้ําอันเลิศ บิณฑบาตอันเลิศ
ภิกษุบางพวกกราบทูลอยางนี้วา พระพุทธเจาขา ภิกษุใดเปนธรรมกถึก
ภิกษุนั้นควรไดอาสนะอันเลิศ น้ําอันเลิศ บิณฑบาตอันเลิศ
ภิกษุบางพวกกราบทูลอยางนี้วา พระพุทธเจาขา ภิกษุใดไดปฐมฌาน
ภิกษุนั้นควรไดอาสนะอันเลิศ น้ําอันเลิศ บิณฑบาตอันเลิศ
ภิกษุบางพวกกราบทูลอยางนี้วา พระพุทธเจาขา ภิกษุใดไดทุติยฌาน ภิกษุ
นั้นควรไดอาสนะอันเลิศ น้ําอันเลิศ บิณฑบาตอันเลิศ
ภิกษุบางพวกกราบทูลอยางนี้วา พระพุทธเจาขา ภิกษุใดไดตติยฌาน ...

ภิกษุใดไดจตุตถฌาน ภิกษุนั้นควรไดอาสนะอันเลิศ น้ําอันเลิศ บิณฑบาตอันเลิศ
ภิกษุบางพวกกราบทูลอยางนี้วา พระพุทธเจาขา ภิกษุใดเปนพระโสดาบัน
ภิกษุนั้นควรไดอาสนะอันเลิศ น้ําอันเลิศ บิณฑบาตอันเลิศ
ภิกษุบางพวกกราบทูลอยางนี้วา พระพุทธเจาขา ภิกษุใดเปนพระสกทาคามี
... ภิกษุใดเปนอนาคามี ... ภิกษุใดเปนพระอรหันต ภิกษุนั้นควรไดอาสนะอันเลิศ
น้ําอันเลิศ บิณฑบาตอันเลิศ
ภิกษุบางพวกกราบทูลอยางนี้วา ภิกษุใดไดวิชชา ๓ ภิกษุนั้นควรไดอาสนะ
อันเลิศ น้ําอันเลิศ บิณฑบาตอันเลิศ
ภิกษุบางพวกกราบทูลอยางนี้วา พระพุทธเจาขา ภิกษุใดไดอภิญญา ๖ ภิกษุ
นั้นควรไดอาสนะอันเลิศ น้ําอันเลิศ บิณฑบาตอันเลิศ ฯ
เรื่องสัตว ๓ สหาย
[๒๖๒] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแลว มีตน ไทรใหญตนหนึ่งอยูแถบหิมพานต สัตว ๓ สหาย
คือ นกกระทา ๑ ลิง ๑ ชาง ๑ อาศัยตนไทรใหญนั้นอยู ทั้งสามสัตวนั้นมิไดเคารพ
มิไดยําเกรงกัน มีความประพฤติไมกลมเกลียวกันอยู จึงสัตว ๓ สหายนั้นปรึกษา*กันวา โอ พวกเราทําอยางไรจึงจะรูไดแนวาบรรดาพวกเราผูใดเปนใหญโดยกําเนิด
พวกเราจะไดสกั การะ เคารพ นับถือบูชาผูนั้น แลจะไดตั้งอยูในโอวาทของผูนั้น
จึงนกกระทาและลิงถามชางวา สหายทานจําเรื่องเกาแกอะไรไดบาง
ชางตอบวา สหายทั้งหลาย เมื่อฉันยังเล็ก ฉันเดินครอมตนไทรนี้ไว
ในหวางขาหนีบได ยอดไทรพอระทองฉัน ฉันจําเรื่องเกาได ดังนี้
นกกระทากับชางถามลิงวา สหาย ทานจําเรื่องเกาแกอะไรไดบาง
ลิงตอบวา สหายทั้งหลาย เมื่อฉันยังเล็ก ฉันนั่งบนพื้นดินเคี้ยวกิน*ยอดไทรนี้ ฉันจําเรื่องเกาได ดังนี้
ลิงและชางถามนกกระทาวา สหาย ทานจําเรื่องเกาแกอะไรไดบาง
นกกระทาตอบวา สหายทั้งหลาย ในสถานที่โนนมีตนไทรใหญ ฉันกินผล
จากตนไทรใหญนั้น แลวไดถายมูลไว ณ สถานที่นี้ ตนไทรตนนี้เกิดจากตนไทรใหญ
นั้น เพราะฉะนั้น ฉันจึงเปนใหญกวาโดยกําเนิด ลิงกับชางไดกลาวกับนกกระทาวา
บรรดาพวกเรา ทานเปนผูใหญกวา โดยกําเนิด พวกเราจักสักการะ เคารพ นับถือ
บูชาทานและจะตั้งอยูในโอวาทของทาน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นกกระทาไดใหลิงกับชาง สมาทานศีลหาและตนเอง
ก็ประพฤติสมาทานในศีลหา สัตวทั้งสามมีความเคารพยําเกรงกัน มีความประพฤติ
กลมเกลียวกันอยู เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก ไดเขาถึงสุคติโลกสวรรค ดูกร
ภิกษุทั้งหลายวัตรจริยานี้แล ไดชื่อวาติตติริยพรหมจรรย ฯ

[๒๖๓] คนเหลาใด ฉลาดในธรรม ประพฤติออนนอมตอทานผูใหญ
ยอมเปนผูอ นั มหาชนสรรเสริญในปจจุบันนี้ ทั้งสัมปรายภพของ*คนเหลานั้นเปนสุคติแล
ดูกรภิกษุทั้งหลาย แทจริงสัตวเหลานั้นเปนดิรัจฉาน ยังมีความเคารพ
ยําเกรงกัน มีความประพฤติกลมเกลียวกันอยู การที่พวกเธอเปนบรรพชิตในธรรม
วินัยที่เรากลาวดีแลวอยางนี้ มีความเคารพยําเกรงกัน มีความประพฤติกลมเกลียว
กันอยู นั่นจะพึงงามในธรรมวินัยนี้โดยแท
ดูกรภิกษุทั้งหลาย การกระทําของโมฆบุรุษเหลานั้นนั่น ไมเปนไปเพื่อความ
เลื่อมใสของชุมนุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ... ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถา รับสั่งกะภิกษุ
ทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตการกราบไหว การลุกรับ การทําอัญชลี
กรรม การทําสามีจิกรรม อาสนะที่เลิศ น้ําอันเลิศ บิณฑบาตอันเลิศ ตามลําดับผูแก
กวา อนึ่ง ภิกษุไมควรเกียดกันเสนาสนะของสงฆตามลําดับผูแกกวา รูปใดเกียดกัน
ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
บุคคลที่ไมควรไหว ๑๐ จําพวก
[๒๖๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๑๐ จําพวกนี้ อันภิกษุไมควรไหว
คืออันภิกษุผูอุปสมบทกอนไมควรไหวภิกษุผูอุปสมบทภายหลัง ๑ ไมควรไหว
อนุปสัมบัน ๑ ไมควรไหวภิกษุนานาสังวาสผูแกกวา แตไมใชธรรมวาที ๑ ไมควร
ไหวมาตุคาม ๑ ไมควรไหวบัณเฑาะก ๑ ไมควรไหวภิกษุผูอยูปริวาส ๑ ไมควรไหว
ภิกษุผูควรชักเขาหาอาบัติเดิม ๑ ไมควรไหวภิกษุผูควรมานัต ๑ ไมควรไหวภิกษุผู
ประพฤติมานัต ๑ ไมควรไหวภิกษุผูควรอัพภาน ๑
บุคคล ๑๐ จําพวกนี้แล อันภิกษุไมควรไหว ฯ
บุคคลที่ควรไหว ๓ จําพวก
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๓ จําพวกนี้ ภิกษุควรไหว คือภิกษุผูอุปสมบท
ภายหลัง ควรไหวภิกษุผูอุปสมบทกอน ๑ ควรไหวภิกษุนานาสังวาสผูแกกวา แตเปน
ธรรมวาที ๑ ควรไหวตถาคตผูอรหันตตรัสรูเองโดยชอบ ในโลกทั้งเทวโลก มารโลก
พรหมโลก ในหมูสัตวพรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดาและมนุษย
บุคคล ๓ จําพวกนี้แล ภิกษุควรไหว ฯ
เรื่องเกียดกันเสนาสนะของสงฆ
[๒๖๕] สมัยนั้น ชาวบานตกแตงมณฑป จัดแจงเครื่องลาดแผวถางสถาน
ที่ไวเฉพาะสงฆ ภิกษุอันเตวาสิกของพระฉัพพัคคียกลาววา พระผูมีพระภาคทรง
อนุญาตเสนาสนะตามลําดับผูแ กกวา เฉพาะของสงฆเทานั้น ของเหลานี้เขาไมไดทํา
เจาะจงไว จึงรีบไปกอนภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข จองมณฑป จองเครื่อง
ลาด จองสถานที่ไววา นี้สําหรับอุปชฌายของพวกเรา นี้สําหรับอาจารยของพวกเรา

นี้สําหรับพวกเรา ครั้นทานพระสารีบุตรไปลาหลัง ภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปน
ประมุข เมื่อภิกษุเหลานั้นจองมณฑป จองเครื่องลาด จองสถานที่หมดแลว หาที่วาง
ไมได จึงนั่งอยู ณ โคนไมแหงหนึ่ง ครั้นเวลาปจจุสสมัยแหงราตรี พระผูมีพระภาค
เสด็จลุกขึ้นทรงพระกาสะ แมทานพระสารีบุตรก็กระแอมไอ
พ. ใคร ที่นั่น
ส. ขาพระพุทธเจา สารีบุตร พระพุทธเจาขา
พ. สารีบุตร ทําไมเธอจึงมานั่งที่โคนตนไมนี้เลา
จึงทานพระสารีบุตรไดกราบทูลเรื่องนั้นแดผูมีพระภาค ฯ
[๒๖๖] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆในเพราะเหตุ
เปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ขาววา ภิกษุอันเตวาสิกของภิกษุฉพั พัคคียพูดวา พระผูมีพระภาคทรง
อนุญาตเสนาสนะตามลําดับผูแ กกวาเฉพาะของสงฆเทานั้น ไมไดทรงหมายถึงของ
ที่เขาทําเจาะจง จึงรีบไปกอนหนาภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข จองมณฑป
จองเครื่องลาด จองสถานที่วางไววา ที่นี้สําหรับอุปชฌายของพวกเรา ที่นี้ของอาจารย
ของพวกเรา ที่นี้ของพวกเรา จริงหรือ
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียน ... ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถารับสั่งกะ
ภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมของทีเ่ ขาทําเจาะจง ภิกษุก็ไมพึงเกียดกันตาม
ลําดับผูแกกวา รูปใดเกียดกัน ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
[๒๖๗] สมัยนั้น ชาวบานตกแตงที่นอนสูงที่นอนใหญไวในโรงอาหาร
ณ ละแวกบาน คือ เกาอี้นอนเตียงใหญ ผาโกเชาวขนยาว เครื่องลาดที่ทําดวยขนแกะ
วิจิตรดวยลวดลาย เครื่องลาดที่ทําดวยขนแกะสีขาว เครื่องลาดที่มีสัณฐานเปนชอ
ดอกไม เครื่องลาดที่ยดั นุน เครื่องลาดพรมขนแกะวิจิตรดวยรูปสัตวรายมีสีหะและ
เสือเปนตน เครื่องลาดขนแกะมีขนตั้ง เครื่องลาดขนแกะมีขนขางเดียว เครื่องลาด
ทองและเงินแกมไหม เครื่องลาดไหมขลิบทองและเงิน เครื่องลาดขนแกะจุนางฟอน
๑๖ คน เครื่องลาดหลังชาง เครื่องลาดหลังมา เครื่องลาดในรถ เครื่องลาดที่ทําดวย
หนังสัตวชื่ออชินะอันมีขนออนนุม เครื่องลาดอยางดีทําดวยหนังชะมด เครื่องลาด
มีเพดาน เครื่องลาดมีหมอนขาง ภิกษุทั้งหลายรังเกียจไมนั่งทับ จึงกราบทูลเรื่องนั้น
แดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเครื่องลาดที่เปนคิหิวิกัฏ
เวนเครื่องลาด ๓ ชนิด คือ เกาอี้นอน เตียงใหญ เครื่องลาดทีย่ ัดนุน นอกนั้นนั่งทับได
พุทธานุญาตใหนั่งทับเตียงตั่งเปนคิหิวิกัฏ
แตจะนอนทับไมได ฯ
[๒๖๘] สมัยนั้น ชาวบานตกแตงเตียงบาง ตั่งบาง ที่ยัดนุนไวในโรงอาหาร

ณ ละแวกบาน ภิกษุทั้งหลายรังเกียจไมนั่งทับจึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระ*ภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหนั่งทับเตียงตั่งที่เปนคิหิกัฏได แตจะ
นอนทับไมได ฯ
อนาถบิณฑิกคหบดีถวายพระเชตวนาราม
[๒๖๙] ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเสด็จจาริกโดยลําดับ ไดเสด็จถึงพระนคร
สาวัตถี ทราบวา พระองคประทับอยูที่พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี
เขตพระนครสาวัตถีนั้น จึงอนาถบิณฑิกคหบดีเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถวายบังคม
นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา พระพุทธเจาขา ขอพระ
ผูมีพระภาค พรอมกับภิกษุสงฆจงทรงรับภัตตาหารของขาพระพุทธเจาเพื่อเสวยใน*วันพรุงนี้ พระผูมีพระภาคทรงรับอาราธนาโดยดุษณีภาพ ครั้นอนาถบิณฑิกคหบดี
ทราบวา พระผูมีพระภาคทรงรับอาราธนา แลวลุกจากที่นั่งถวายบังคม ทําประทักษิณ
กลับไป ฯ
[๒๗๐] หลังจากนั้น อนาถบิณฑิกคหบดีสั่งใหตกแตงขาทนียโภชนี*ยาหารอันประณีต โดยลวงราตรีนั้น แลวสั่งใหคนไปกราบทูลภัตกาลแดพระผูมีพระ
ภาควา ถึงเวลาแลว พระพุทธเจาขา ภัตตาหารเสร็จแลว ครั้นเวลาเชา พระผูมีพระภาค
ทรงครองอันตรวาสก ทรงถือบาตรจีวรเสด็จเขาสูนิเวศนของอนาถบิณฑิกคหบดี
ครั้นแลวประทับนั่งบนอาสนะที่เขาจัดไวถวาย พรอมกับภิกษุสงฆ จึงอนาถบิณฑิก
คหบดี อังคาสภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุขดวยอาหารของเคี้ยวของฉันอัน*ประณีตดวยมือของตน จนพระผูมีพระภาคเสวยเสร็จลดพระหัตถจากบาตรหามภัตร
แลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลวไดกราบทูลวา พระพุทธเจาขา ขาพระพุทธ
เจาจะปฏิบัติอยางไรในพระเชตวันวิหาร พระผูมีพระภาคตรัสวา คหบดี ถาเชนนั้น
เธอจงถวายพระเชตวันวิหารแกสงฆจตุรทิศ ทั้งที่มาแลวและยังไมมา อนาถบิณฑิก
คหบดีรับสนองพระพุทธบัญชาแลวไดถวายพระเชตวันวิหารแกสงฆจตุรทิศ ทั้งที่มา
แลวและยังไมมา
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงอนุโมทนาอนาถบิณฑิกคหบดี ดวยคาถา
เหลานี้ วาดังนี้:คาถาอนุโมทนาวิหารทาน
[๒๗๑] วิหารยอมปองกันหนาวรอนและเนื้อราย นอกจากนั้นปองกันงู
และยุง ฝนในสิสิรฤดู นอกจากนั้น วิหารยังปอง*กันลมและแดดอันกลาที่เกิดขึ้นได การถวายวิหารแกสงฆเพื่อ
หลีกเรนอยู เพื่อความสุข เพื่อเพงพิจารณา และเพื่อเห็นแจง
พระพุทธเจาทรงสรรเสริญวา เปนทานอันเลิศ เพราะเหตุนั้นแล
คนผูฉลาดเมื่อเล็งเห็นประโยชนตน พึงสรางวิหารอันรื่นรมย

ใหภิกษุทั้งหลายผูพหูสูตอยูในวิหารเถิด อนึ่ง พึงมีน้ําใจเลื่อมใส
ถวายขาว น้ํา ผา และเสนาสนะอันเหมาะสมแกพวกเธอ ในพวก
เธอผูซื่อตรง เพราะพวกเธอยอมแสดงธรรม อันเปนเครื่อง
บรรเทาสรรพทุกขแกเขา อันเขารูทั่วถึงแลวจะเปนผูไ มมีอาสวะ
ปรินิพพานในโลกนี้
ครั้นพระผูมีพระภาคทรงอนุโมทนา อนาถบิณฑิกคหบดีดวยพระ
คาถาเหลานี้แลว เสด็จลุกจากอาสนะกลับไป ฯ
เรื่องใหภิกษุกําลังฉันคางอยูลุกขึ้น
[๒๗๒] สมัยนั้น มหาอํามาตยผูหนึ่งเปนสาวกของอาชีวกไดเลีย้ งอาหาร
พระสงฆ ทานพระอุปนนทศากยบุตรมาภายหลังไดใหภิกษุผูนั่งในลําดับลุกขึ้น ทั้ง
ที่กําลังฉันอาหารคางอยู โรงอาหารไดเกิดโกลาหล จึงมหาอํามาตยผูนั้น เพงโทษ
ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระสมณเชื้อสายพระศากยบุตรมาทีหลัง จึงไดให
ภิกษุผูนั่งในลําดับลุกขึ้นทั้งทีย่ งั ฉันอาหารคางอยูเลา โรงอาหารไดเกิดโกลาหลขึ้น
ภิกษุผูนั่งแมในที่อื่น จะพึงไดฉันจนอิ่มอยางไรเลา ภิกษุทั้งหลายไดยินมหาอํามาตย
ผูนั้น เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาที่เปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ
ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนทานพระอุปนนทศากยบุตรมาทีหลังจึงไดใหภิกษุผูนั่ง
ในลําดับลุกขึ้น ทั้งที่ยังฉันอาหารคางอยูเลา โรงอาหารไดเกิดโกลาหลขึ้น แลว
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาคๆ ... ทรงสอบถามวา ดูกรอุปนนท ขาววา
เธอมาทีหลังไดใหภิกษุผูนั่งในลําดับลุกขึ้นทัง้ ที่ยังฉันอาหารคางอยู โรงอาหาร
ไดเกิดโกลาหลขึ้น จริง หรือ
ทานพระอุปนนทศากยบุตรกราบทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ ไฉนเธอมาทีหลัง
จึงใหภิกษุผูนั่งในลําดับลุกขึ้นทั้งที่ยังฉันอาหารคางอยู โรงอาหารไดเกิดโกลาหลขึ้น
การกระทําของเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ...
ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถา รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึง
ใหภิกษุผูนั่งในลําดับลุกขึ้นทั้งที่ยังฉันอาหารคางอยู รูปใดใหลุกขึ้น ตองอาบัติ
ทุกกฏ ถาใหลุกขึ้นยอมเปนอันหามภัตรดวย พึงกลาววาทานจงไปหาน้ํามา ถาได
อยางนี้ นั่นเปนการดี ถาไมได พึงกลืนเมล็ดขาวใหเรียบรอยแลว จึงใหอาสนะ
แกภิกษุผูแกกวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง เรากลาวมิไดหมายความวา ภิกษุพึง
หวงกันอาสนะ แกภิกษุผูแกกวาโดยปริยายไรๆ รูปใดหวงกัน ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
เรื่องพระฉัพพัคคียไลภิกษุอาพาธใหลุกขึ้น
[๒๗๓] สมัยนั้น พระฉัพพัคคียไลภิกษุอาพาธใหลุกขึ้น ภิกษุอาพาธ
ตอบอยางนี้วา ทานทั้งหลาย พวกผมไมสามารถจะลุกขึ้นได เพราะเปนผูอ าพาธ

พระฉัพพัคคียกลาววา พวกผมจะพยุงพวกทานใหลุกขึ้น แลวประคองใหลุกขึ้น
พอยืนแลวก็ปลอยเสีย ภิกษุอาพาธลมสลบ ... ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด
พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงไลภิกษุอาพาธใหลุกขึ้น
รูปใดไลใหลุกขึ้น ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
[๒๗๔] สมัยนั้น พระฉัพพัคคียพูดวา พวกผมอาพาธ ลุกไมขึ้น
แลวยึดเอาที่นอนดีๆ ไว ... ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค ...
ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหที่นอนเหมาะสมแกภิกษุอาพาธ ฯ
[๒๗๕] สมัยนั้น พระฉัพพัคคียอาพาธเล็กนอย ก็หวงกันเสนาสนะไว
... ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุมีอาพาธเล็กนอย ไมพึงหวงกันเสนาสนะไว รูปใดหวงกัน ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
เรื่องพระสัตตรสวัคคียซอมวิหาร
[๒๗๖] สมัยนั้น พระสัตตรสวัคคียซอมวิหารใหญหลังหนึ่งซึ่งตั้งอยู
สุดเขต ดวยหมายใจวา พวกเราจักจําพรรษา ณ ที่นี้ พระฉัพพัคคียไดเห็น
พระสัตตรสวัคคียกําลังซอมวิหาร ครั้นแลวไดกลาวอยางนีว้ า ทานทั้งหลาย
พระสัตตรสวัคคียเหลานี้ กําลังซอมวิหาร พวกเราจงชวยกันไลพวกเธอไปเสียเถิด
ภิกษุบางพวกกลาวกันอยางนี้วา ทานทั้งหลายจงรอไวจนกวาจะซอมเสร็จ เมื่อซอม
เสร็จแลว จึงคอยไลไป ครั้นซอมเสร็จ พระฉัพพัคคียไดกลาวกะพระสัตตรสวัคคีย
วา ทานทั้งหลาย พวกทานจงออกไป วิหารถึงแกพวกผม
ส. ทานทั้งหลาย ควรจะบอกไวกอนมิใชหรือ พวกผมจะไดซอมที่อนื่
ฉ. ทานทั้งหลาย วิหารของสงฆมิใชหรือ
ส. ขอรับ วิหารของสงฆ
ฉ. ทานทั้งหลาย พวกทานจงออกไป วิหารถึงแกพวกผม
ส. ทานทั้งหลาย วิหารใหญ แมพวกทานก็อยูได แมพวกผมก็อยูได
ฉ. จงออกไป วิหารถึงแกพวกผม แลวทําเปนโกรธ ขัดเคือง จับคอ
ลากออกมา พระสัตตรสวัคคียเหลานั้น ถูกพระฉัพพัคคียฉุดคราออกมา ก็รองไห
ภิกษุทั้งหลายถามวา พวกทานรองไหทําไม พระสัตตรสวัคคียตอบวา ทานทั้งหลาย
พระฉัพพัคคียเหลานี้ โกรธ ขัดเคือง ฉุดคราพวกผมออกจากวิหารของสงฆ บรรดา
ภิกษุที่เปนผูมกั นอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระฉัพพัคคีย
จึงโกรธ ขัดเขือง ฉุดคราภิกษุทั้งหลายออกจากวิหารของสงฆ จึงภิกษุเหลานั้น
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาค ... พระผูมีพระภาคทรงสอบถามวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ขาววา ภิกษุฉัพพัคคีย โกรธ ขัดเขือง ฉุดคราภิกษุทั้งหลายออกจาก
วิหารของสงฆ จริงหรือ
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา

พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียน ... ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถา รับสั่ง
กะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงโกรธ ขัดเคือง ฉุดคราภิกษุ
ทั้งหลายออกจากวิหารของสงฆ รูปใดฉุดครา พึงปรับตามธรรม เราอนุญาตให
ภิกษุถือเสนาสนะ ฯ
ภิกษุผูควรไดรับสมมติเปนผูใหถือเสนาสนะ
[๒๗๗] ครั้งนั้น ภิกษุทั้งหลายหารือกันวา ใครพึงใหถือเสนาสนะ
แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูม ีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต
ใหสมมติภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ เปนผูใหถือเสนาสนะ คือ:๑. ไมถึงความลําเอียงเพราะความชอบพอ
๒. ไมถึงความลําเอียงเพราะความเกลียดชัง
๓. ไมถึงความลําเอียงเพราะความงมงาย
๔. ไมถึงความลําเอียงเพราะความกลัว และ
๕. รูเสนาสนะที่ใหถือแลวและยังไมใหถือ ฯ
วิธีสมมติ
[๒๗๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลสงฆพึงสมมติอยางนี้ พึงขอรองภิกษุ
กอน ครั้นแลวภิกษุผูฉลาด ผูส ามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรม
วาจา วาดังนี้:กรรมวาจาสมมติ
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ถาความพรอมพรั่งของสงฆ
ถึงที่แลว สงฆพึงสมมติภิกษุมีชื่อนี้เปนผูใหถือเสนาสนะนี้เปนญัตติ
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา สงฆสมมติภิกษุมีชื่อ นี้เปน
ผูใหถือเสนาสนะ การสมมติภิกษุมีชื่อนี้เปนผูใหถือเสนาสนะ ชอบแก
ทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูน ิ่ง ไมชอบแกทา นผูใด ทานผูนนั้ พึงพูด
ภิกษุมีชื่อนี้ สงฆสมมติใหเปนผูถือเสนาสนะแลว ชอบแกสงฆ
เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไว ดวยอยางนี้ ฯ
[๒๗๙] ตอมา ภิกษุทั้งหลายผูใหถือเสนาสนะหารือกันวา เราจะพึง
ใหถือเสนาสนะอยางไรหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาคๆ ตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหนับภิกษุกอน ครั้นแลวนับที่นอน ครั้นแลว
จึงใหถือตามจํานวนที่นอน เมือ่ ใหถือตามจํานวนที่นอนๆ เหลือมาก ... ตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหถือตามจํานวนวิหาร เมื่อใหถือตามจํานวนวิหารๆ
ก็ยังเหลือเปนอันมาก ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหถือตามจํานวน
บริเวณ เมื่อใหถือตามจํานวนบริเวณๆ ก็ยังเหลืออีกมาก พระผูมีพระภาคตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหๆ สวนซ้ําอีก เมื่อใหถือสวนซ้ําอีกแลว ภิกษุ

รูปอื่นมา ไมปราถนาก็อยาพึงให
[๒๘๐] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายใหภิกษุผูอยูนอกสีมาถือเสนาสนะ
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุไมพึงใหภิกษุผูอยูนอกสีมาถือเสนาสนะ รูปใดใหถือ ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
[๒๘๑] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายถือเสนาสนะแลวหวงกันไวตลอดเวลา
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุถือเสนาสนะแลว ไมพึงหวงกันไวตลอดทุกเวลา รูปใดหวงกันไว ตอง
อาบัติทุกกฏ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหหวงกันไวไดตลอดพรรษา ๓ เดือน
หวงกันไวตลอดฤดูกาลไมได ฯ
การใหถือเสนาสนะ ๓ อยาง
[๒๘๒] ตอมา ภิกษุทั้งหลายหารือกันวา การใหถือเสนาสนะมีกี่อยาง
หนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย การ
ใหถือเสนาสนะมี ๓ อยางนี้ คือ ใหถือเมื่อวันเขาปุริมพรรษา ๑ ใหถือเมื่อวัน
เขาพรรษาหลัง ๑ ใหถือในระหวางพนจากนั้น ๑ การใหถือเมื่อวันเขาปุริมพรรษา
พึงใหถือในวันแรม ๑ ค่ําเดือนอาสาฬหะ การใหถือในวันเขาพรรษาหลัง พึงให
ถือเมื่อเดือนอาสาฬหะลวงแลว ๑ เดือน การใหถือในระหวางพนจากนั้น พึงให
ถือในวันตอจากวันปวารณา คือแรม ๑ ค่ํา เพื่ออยูจําพรรษาตอไป การใหถือ
เสนาสนะมี ๓ อยางนี้แล ฯ
ภาณวาร ที่ ๒ จบ
------------เรื่องพระอุปนนทหวงกันเสนาสนะไว ๒ แหง
[๒๘๓] ก็โดยสมัยนั้นแล ทานพระอุปนนทศากยบุตร ถือเสนาสนะ
ไวในเขตพระนครสาวัตถีแลว ไดไปสูอาวาสใกลตําบลบานแหงหนึ่ง และไดถือ
เสนาสนะในอาวาสนั้นอีก จึงภิกษุเหลานั้นปรึกษากันวา ทานทั้งหลาย ทาน
พระอุปนนทศากยบุตรรูปนี้ เปนผูกอความบาดหมาง กอความทะเลาะ กอการวิวาท
กอความอื้อฉาว กออธิกรณในสงฆ ถาเธอจักอยูจําพรรษาในอาวาสนี้ พวกเรา
ทุกรูปจักอยูไมผาสุก ผิฉะนั้น เราจะถามเธอ จึงภิกษุเหลานั้นไดถามทาน
พระอุปนนทศากยบุตรวา ทานอุปนนท ทานถือเสนาสนะในพระนครสาวัตถีแลว
มิใชหรือ
อุ. ถูกละ ขอรับ
ภิ. ทานอุปนนท ก็ทานรูปเดียว เหตุไรจึงหวงกันเสนาสนะไวถึงสอง
แหงเลา

อุ. ผมจะละที่นี่ไปเดีย๋ วนี้ละ ขอรับ จะถือเอาที่พระนครสาวัตถีนั้น
บรรดาภิกษุที่เปนผูมกั นอย สันโดษ ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนา
วา ไฉนทานพระอุปนนทศากยบุตรรูปเดียว จึงไดหวงกันเสนาสนะไวถึงสองแหง
แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูม ีพระภาค ... ทรงสอบถามวา ดูกรอุปนนท ขาววา
เธอรูปเดียวหวงกันเสนาสนะไวถึงสองแหง จริงหรือ
ทานพระอุปนนทศากยบุตรทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ ไฉนเธอผูเ ดียว
จึงหวงกันเสนาสนะไวถึงสองแหงเลา เธอถือในที่นั้นแลว ละในที่นี้ ถือใน
ที่นี้แลว ละในที่นั้น เมื่อเปนเชนนี้เธอก็เปนคนอยูภายนอกทั้งสองแหง การ
กระทําของเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนทีย่ งั ไมเลื่อมใส ...
ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถา รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุรูปเดียว
ไมพึงหวงกันเสนาสนะไวสองแหง รูปใดหวงกัน ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
วินัยกถา
[๒๘๔] สมัยนั้น พระผูมีพระภาคตรัสวินัยกถาแกภิกษุทั้งหลายโดย
อเนกปริยาย คือทรงพรรณนาคุณของวินัย คุณของการเรียนวินัย ทรงสรรเสริญ
คุณของทานพระอุบาลีโดยเฉพาะเจาะจง ภิกษุทั้งหลายหารือกันวา พระผูมพี ระภาค
ตรัสวินัยกถาแกภิกษุทั้งหลายโดยอเนกปริยาย คือ ทรงพรรณนาคุณของวินัย
คุณของการเรียนวินัย ทรงสรรเสริญคุณของทานพระอุบาลีโดยเฉพาะเจาะจง อยา
กระนั้นเลย พวกเราจงเรียนพระวินัย ในสํานักทานพระอุบาลีกันเถิด ก็แลภิกษุ
เหลานั้นมากมาย ทั้งเถระ ทั้งนวกะ ทั้งมัชฌิมะ ตางพากันเรียนพระวินัยใน
สํานักทานพระอุบาลี ทานพระอุบาลียืนสอนดวยความเคารพพระเถระทั้งหลาย
แมพระเถระทั้งหลายก็ยืนเรียนดวยความเคารพธรรม บรรดาภิกษุเหลานั้น
พระเถระและทานพระอุบาลี ยอมเมื่อยลา ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด
พระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุนวกะผูสอนนั่งบน
อาสนะเสมอกันหรือสูงกวาได ดวยความเคารพธรรม ใหภิกษุเถระผูเรียนนัง่ บน
อาสนะเสมอกันหรือต่ํากวาได ดวยความเคารพธรรม ฯ
[๒๘๕] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายเปนอันมากยืนรับการสอนในสํานักทาน
พระอุบาลี ยอมเมื่อยลา จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุมีอาสนะเสมอกัน นั่งรวมกันได ฯ
[๒๘๖] ตอมา ภิกษุทั้งหลายมีความสงสัยวา ภิกษุชื่อวามีอาสนะ
เสมอกันดวยคุณสมบัติเพียงเทาไร จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัส
วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุระหวาง ๓ พรรษา นั่งรวมกันได ฯ
[๒๘๗] สมัยนั้น ภิกษุหลายรูปมีอาสนะเสมอกันนั่งรวมเตียงเดียว

กัน ทําเตียงหัก นั่งรวมตั่งเดียวกัน ทําตั่งหัก จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมี
พระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเตียงละ ๓ รูป ตั่งละ ๓ รูป
แมภิกษุ ๓ รูปนั่งลงบนเตียง ก็ทําเตียงหัก นัง่ ลงบนตั่ง ก็ทําตั่งหัก ภิกษุเหลานั้น
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต
เตียงละ ๒ รูป ตั่งละ ๒ รูป ฯ
[๒๘๘] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายนั่งลงบนอาสนะยาวรวมกับภิกษุผูมี
อาสนะไมเสมอกัน ก็รังเกียจ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาคๆ ตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหนั่งบนอาสนะยาวรวมกับภิกษุที่มีอาสนะไมเสมอ
กันได เวนบัณเฑาะก มาตุคาม อุภโตพยัญชนก ฯ
[๒๘๙] ครั้งนั้น ภิกษุทั้งหลายมีความสงสัยวา อาสนะยาวที่สุดมีกําหนด
เทาไร ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตอาสนะยาวทีส่ ุดมีกําหนดนั่งได ๓ รูป ฯ
[๒๙๐] สมัยนั้น นางวิสาขา มิคารมารดาใครจะใหสรางปราสาทมีเฉลียง
ประดุจเทริดทีต่ ั้งอยูบนกระพองชางถวายพระสงฆ ครั้งนั้นภิกษุทั้งหลายมีความ
สงสัยวา พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตการใชสอยปราสาทหรือไมทรงอนุญาตหนอ
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต
การใชสอยปราสาททุกอยาง ฯ
[๒๙๑] สมัยนั้น สมเด็จพระอัยยิกาของพระเจาปเสนทิโกศลทิวงคต
เพราะพระนางทิวงคต เครื่องอกัปปยภัณฑเปนอันมากบังเกิดแกสงฆ คือ เกาอี้นอน
เตียงใหญ ผาโกเชาวขนยาว เครื่องลาดที่ทําดวยขนแกะวิจติ รดวยลวดลาย เครื่อง*ลาดที่ทําดวยขนแกะสีขาว เครื่องลาดที่มีสณ
ั ฐานเปนชอดอกไม เครื่องลาดที่ยัดนุน
เครื่องลาดขนแกะวิจิตรดวยรูปสัตวรายมีสีหะและเสือเปนตน เครื่องลาดขนแกะ
มีขนตั้ง เครื่องลาดขนแกะมีขนขางเดียว เครื่องลาดทองและเงินแกมไหม เครื่อง*ลาดไหมขลิบทองและเงิน เครื่องลาดขนแกะจุนางฟอน ๑๖ คน เครื่องลาด
หลังชางเครื่องลาดหลังมา เครือ่ งลาดในรถ เครื่องลาดที่ทําดวยหนังสัตวชื่ออชินะอันมี
ขนออนนุม เครื่องลาดอยางดีที่ทําดวยหนังชะมด เครื่องลาดมีเพดาน เครื่องลาด
มีหมอนขาง ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เราอนุญาตใหตัดเทาเกาอี้นอนแลวใชสอยได เตียงใหญทําลายรูปสัตวราย
เสียแลวใชสอยได ฟูกที่ยัดนุนรื้อแลวทําเปนหมอน นอกนั้นทําเปนเครื่องลาดพื้น ฯ
เรื่องภิกษุแจกของที่ไมควรแจก
[๒๙๒] สมัยนั้น ภิกษุเจาถิ่นในอาวาสใกลบานแหงหนึ่งไมหางจาก
พระนครสาวัตถี เปนผูจัดเสนาสนะแกภิกษุอาคันตุกะและภิกษุผูเตรียมเดินทางยอม
ลําบาก ภิกษุเหลานั้นจึงปรึกษากันวาทานทั้งหลาย บัดนี้พวกเรา จัดเสนาสนะ
แกภิกษุอาคันตุกะและภิกษุผูเตรียมเดินทาง ยอมลําบาก เราตกลงจะมอบเสนาสนะ

ของสงฆทั้งหมดแกภิกษุรูปหนึ่ง เราจักใชสอยเสนาสนะของเธอ ภิกษุเหลานั้นได
มอบหมายเสนาสนะของสงฆทุกๆ อยาง แกภิกษุรูปหนึ่ง ภิกษุอาคันตุกะไดกลาว
คํานี้กะภิกษุเจาถิ่นเหลานั้นวา ทานทั้งหลาย โปรดจัดเสนาสนะใหพวกผม ภิกษุเจาถิ่น
ตอบวา เสนาสนะของสงฆไมมี ขอรับ พวกผมมอบแกภิกษุรูปหนึ่งหมดแลว
ทานอาคันตุกะ ก็พวกทานแจกจายเสนาสนะของสงฆหรือ ขอรับ
เจาถิ่น เปนเชนนั้น ขอรับ
บรรดาภิกษุที่เปนผูมกั นอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุ
จึงไดแจกจายเสนาสนะของสงฆเลา จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววาพวกภิกษุแจก
จายเสนาสนะของสงฆ จริงหรือ
ภิกษุทั้งหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา
ของที่ไมควรแจก ๕ หมวด
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนโมฆบุรุษ
เหลานั้น จึงแจกจายเสนาสนะของสงฆเลา การกระทําของโมฆบุรุษเหลานั้นนั่น
ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนทีย่ ังไมเลื่อมใส ... ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถา
รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ของที่ไมควรแจกจาย ๕ หมวดนี้อันภิกษุ
ไมควรแจกจายใหไป แมสงฆคณะหรือบุคคล แจกจายไปแลวก็ไมเปนอันแจกจาย
รูปใดแจกจาย ตองอาบัติถุลลัจจัย
ของไมควรแจกจาย ๕ หมวด อะไรบาง คืออาราม พื้นที่อาราม นี้เปนของ
ที่ไมควรแจกจายหมวดที่ ๑ สงฆก็ดี คณะก็ดี บุคคลก็ดี ไมควรแจกจายใหไป แม
แจกจายไปแลว ก็ไมเปนอันแจกจาย รูปใดแจกจาย ตองอาบัติถุลลัจจัย
วิหาร พื้นที่วิหาร นี้เปนของที่ไมควรแจกจายหมวดที่ ๒ สงฆก็ดี คณะก็ดี
บุคคลก็ดี ไมควรแจกจายใหไป แมแจกจายไปแลว ก็ไมเปนอันแจกจาย รูปใด
แจกจาย ตองอาบัติถุลลัจจัย
เตียง ตั่ง ฟูก หมอน นี้เปนของที่ไมควรแจกจายหมวดที่ ๓ สงฆก็ดี คณะ
ก็ดี บุคคลก็ดี ไมควรแจกจายใหไป แมแจกจายไปแลว ก็ไมเปนอันแจกจาย รูปใด
แจกจาย ตองอาบัติถุลลัจจัย
หมอโลหะ อางโลหะ กระถางโลหะ กระทะโลหะ มีด ขวาน ผึ่ง จอบ สวาน
นี้เปนของที่ไมควรแจกจาย หมวดที่ ๔ สงฆก็ดี คณะก็ดี บุคคลก็ดี ไมควรแจกจาย
ใหไป แมแจกจายไปแลว ก็ไมเปนอันแจกจาย รูปใดแจกจาย ตองอาบัติถุลลัจจัย
เถาวัลย ไมไผ หญาปลอง หญามุงกระตาย หญาสามัญ ดิน เครื่องไม
เครื่องดิน นี้เปนของที่ไมควรแจกจาย หมวดที่ ๕ สงฆก็ดี คณะก็ดี บุคคลก็ดี ไมควร
แจกจายใหไป แมแจกจายไปแลว ก็ไมเปนอันแจกจาย รูปใดแจกจาย ตองอาบัติ

ถุลลัจจัย
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ของที่ไมควรแจกจายมี ๕ หมวดนี้แล สงฆก็ดี คณะก็ดี
บุคคลก็ดี ไมควรแจกจายใหไป แมแจกจายไปแลว ก็ไมเปนอันแจกจาย รูปใด
แจกจาย ตองอาบัติถุลลัจจัย ฯ
เรื่องภิกษุแบงของที่ไมควรแบง
[๒๙๓] ครั้นพระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระนครสาวัตถีตามพุทธาภิรมย
แลวเสด็จจาริกทางกิฏาคิรีชนบท พรอมกับภิกษุสงฆหมูใหญ ประมาณ ๕๐๐ รูป ทั้ง
พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ ภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะไดทราบ
ขาววา พระผูมีพระภาคเสด็จมาสูกิฏาคิรีชนบท พรอมกับภิกษุสงฆหมูใหญประมาณ
๕๐๐ รูป ทั้งพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ ทานทั้งหลายพวกเราตกลงแบง
เสนาสนะของสงฆใหหมด เพราะพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะมีความปราถนา
ลามก ไปสูอํานาจแหงความปราถนาอันชั่วชา พวกเราจะไดไมตองจัดหาเสนาสนะ
ถวายทาน ภิกษุเหลานั้นไดแบงเสนาสนะของสงฆหมดแลว ครั้นพระผูมีพระภาค
เสด็จจาริกโดยลําดับ ไดถึงชนบทกิฏาคิรีแลว จึงรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย พวกเธอจงไปหาภิกษุพวกอัสสชิและปุนัพพสุกะแลวบอกอยางนีว้ า ทาน
ทั้งหลาย พระผูมีพระภาคเสด็จมาพรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ ประมาณ ๕๐๐ รูป ทั้ง
พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ ขอทานจงชวยจัดหาเสนาสนะถวายพระผูมีพระ
ภาค ภิกษุสงฆ และพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะ ภิกษุเหลานั้นรับสนองพระดํารัส
แลวเขาไปหาภิกษุพวกพระอัสสชิ และพระปุนัพพสุกะ ครั้นแลวไดแจงวา ทาน
ทั้งหลาย พระผูมีพระภาคเสด็จมาพรอมกับภิกษุสงฆหมูใหญประมาณ ๕๐๐ รูป ทั้งพระ
สารีบุตรและพระโมคคัลลานะ ก็แล พวกทานจงจัดหาเสนาสนะถวายพระผูม ีพระภาค
ภิกษุสงฆ และพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะ ภิกษุพวกพระอัสสชิและพระ
ปุนัพพสุกะตอบวา ทานทั้งหลาย เสนาสนะของสงฆไมมี พวกผมแบงกันหมดแลว
พระผูมีพระภาคเสด็จมาดีแลว พระองคทรงพระประสงคจะประทับในวิหารใด
ก็จักประทับในวิหารนั้น พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ มีความปราถนาลามก
ไปสูอํานาจของความปรารถนาอันชั่วชา พวกผมจักไมจัดหาเสนาสนะถวายทาน
ภิ. ทานทั้งหลาย พวกทานแบงเสนาสนะของสงฆหรือ
อ. เปนเชนนั้น ขอรับ
บรรดาภิกษุที่เปนผูมกั นอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวาไฉน ภิกษุ
พวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะจึงไดแบงเสนาสนะของสงฆเลา แลวกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค ...
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววาภิกษุพวกอัสสชิ
และปุนัพพสุกะ แบงเสนาสนะของสงฆ จริงหรือ

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา
ของที่ไมควรแบง ๕ หมวด
พระผูมีพระภาคพุทธเจา ทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุโมฆ
บุรุษเหลานั้น จึงไดแบงเสนาสนะของสงฆเลา การกระทําของโมฆบุรุษเหลานั้นนั่น
ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนทีย่ ังไมเลื่อมใส ... ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถา
รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ของที่ไมควรแบงมี ๕ หมวดนี้ สงฆก็ดี
คณะก็ดี บุคคลก็ดี ไมควรแบง แมแบงไปแลวก็ไมเปนอันแบง รูปใดแบง ตองอาบัติ
ถุลลัจจัย ของไมควรแบง ๕ หมวด อะไรบาง คืออาราม พื้นที่อาราม นี้เปนของไม
ควรแบงหมวดที่ ๑ สงฆก็ดี คณะก็ดี บุคคลก็ดี ไมควรแบงแมแบงแลว ก็ไมเปนอัน
แบง รูปใดแบง ตองอาบัติถุลลัจจัย
วิหาร พื้นที่วิหาร นี้เปนของไมควรแบงหมวดที่ ๒ สงฆก็ดี คณะก็ดี บุคคล
ก็ดี ไมควรแบง แมแบงแลว ก็ไมเปนอันแบง รูปใดแบง ตองอาบัติถุลลัจจัย
เตียง ตั่ง ฟูก หมอน นี้เปนของไมควรแบงหมวดที่ ๓ สงฆก็ดี คณะก็ดี
บุคคลก็ดี ไมควรแบง แมแบงแลว ก็ไมเปนอันแบง รูปใดแบง ตองอาบัติถุลลัจจัย
หมอโลหะ อางโลหะ กระถางโลหะ กระทะโลหะ มีด ขวาน ผึ่ง จอบ สวาน
นี้เปนของไมควรแบงหมวดที่ ๔ สงฆก็ดี คณะก็ดี บุคคลก็ดี ไมควรแบง แมแบงแลว
ก็ไมเปนอันแบง รูปใดแบง ตองอาบัติถุลลัจจัย
เถาวัลย ไมไผ หญาปลอง หญามุงกระตาย หญาสามัญ ดิน เครื่องไม
เครื่องดิน นี้เปนของไมควรแบงหมวดที่ ๕ สงฆก็ดี คณะก็ดี บุคคลก็ดี ไมควรแบง
แมแบงแลว ก็ไมเปนอันแบง รูปใดแบง ตองอาบัติถุลลัจจัย
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ของที่ไมควรแบง ๕ หมวดนี้แล สงฆก็ดี คณะก็ดี บุคคล
ก็ดี ไมควรแบง แมแบงแลว ก็ไมเปนอันแบง รูปใดแบง ตองอาบัติถุลลัจจัย ฯ
[๒๙๔] ครั้นพระผูมีพระภาคประทับอยู ณ กิฏาคิรีชนบทตามพุทธาภิรมย
แลวเสด็จจาริกทางเมืองอาฬวี เสด็จจาริกโดยลําดับถึงเมืองอาฬวีแลว ทราบวา พระ
องคประทับอยูท ี่อัคคาฬวเจดีย เขตเมืองอาฬวีนั้น ฯ
เรื่องภิกษุชาวเมืองอาฬวีใหนวกรรม
[๒๙๕] สมัยนั้น ภิกษุชาวเมืองอาฬวียอมใหนวกรรมเห็นปานนี้ คือ:ใหนวกรรม ดวยเหตุเพียงวางกอนดินบาง
ใหนวกรรม ดวยเหตุเพียงฉาบทาฝาบาง
ใหนวกรรม ดวยเหตุเพียงตั้งประตูบาง
ใหนวกรรม ดวยเหตุเพียงติดสายยูบาง
ใหนวกรรม ดวยเหตุเพียงกรอบเช็ดหนาบาง
ใหนวกรรม ดวยเหตุเพียงทาสีขาวบาง

ใหนวกรรม ดวยเหตุเพียงทาสีดําบาง
ใหนวกรรม ดวยเหตุเพียงทาสีเหลืองบาง
ใหนวกรรม ดวยเหตุเพียงมุงหลังคาบาง
ใหนวกรรม ดวยเหตุเพียงผูกมัดหลังคาบาง
ใหนวกรรม ดวยเหตุเพียงปดบังที่อาศัยแหงนกพิราบบาง
ใหนวกรรม ดวยเหตุเพียงปฏิสังขรณสิ่งชํารุดผุพังบาง
ใหนวกรรม ดวยเหตุเพียงขัดถูบาง
ใหนวกรรม ๒๐ ปบาง
ใหนวกรรม ๓๐ ปบาง
ใหนวกรรม ตลอดชีวิตบาง
ใหนวกรรมวิหารที่สรางเสร็จแลว ยังอยูในเวลาแหงควันก็มี บรรดาภิกษุ
ที่เปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุชาวเมืองอาฬวี
จึงไดใหนวกรรมเห็นปานนี้ คือ:ไดใหนวกรรม ดวยเหตุเพียงวางกอนดินบาง
ไดใหนวกรรม ดวยเหตุเพียงฉาบทาฝาบาง
ไดใหนวกรรม ดวยเหตุเพียงตั้งประตูบาง
ไดใหนวกรรม ดวยเหตุเพียงติดสายยูบาง
ไดใหนวกรรม ดวยเหตุเพียงติดกรอบเช็ดหนาบาง
ไดใหนวกรรม ดวยเหตุเพียงทาสีขาวบาง
ไดใหนวกรรม ดวยเหตุเพียงทาสีดําบาง
ไดใหนวกรรม ดวยเหตุเพียงทาสีเหลืองบาง
ไดใหนวกรรม ดวยเหตุเพียงมุงหลังคาบาง
ไดใหนวกรรม ดวยเหตุเพียงผูกมัดหลังคาบาง
ไดใหนวกรรม ดวยเหตุเพียงปดบังที่อาศัยแหงนกพิราบบาง
ไดใหนวกรรม ดวยเหตุเพียงปฏิสังขรณสงิ่ ชํารุดผุพังบาง
ไดใหนวกรรม ดวยเหตุเพียงขัดถูบาง
ไดใหนวกรรม ๒๐ ปบาง
ไดใหนวกรรม ๓๐ ปบาง
ไดใหนวกรรม ตลอดชีวิตบาง
ไดใหนวกรรมวิหารที่สรางเสร็จแลว ยังอยูใ นเวลาแหงควันก็มี จึงภิกษุ
เหลานั้นกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค ...
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววาภิกษุชาวเมือง
อาฬวี ... จริงหรือ

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา
พระผูมีพระภาคพุทธเจา ทรงติเตียน ... ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถารับสั่ง
กะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุไมพึงใหนวกรรม ดวยเหตุเพียงวางกอนดิน
ภิกษุไมพึงใหนวกรรม ดวยเหตุเพียงฉาบทาฝา
ภิกษุไมพึงใหนวกรรม ดวยเหตุเพียงตั้งประตู
ภิกษุไมพึงใหนวกรรม ดวยเหตุเพียงติดสายยู
ภิกษุไมพึงใหนวกรรม ดวยเหตุเพียงติดกรอบเช็ดหนา
ภิกษุไมพึงใหนวกรรม ดวยเหตุเพียงทาสีขาว
ภิกษุไมพึงใหนวกรรม ดวยเหตุเพียงทาสีดํา
ภิกษุไมพึงใหนวกรรม ดวยเหตุเพียงทาสีเหลือง
ภิกษุไมพึงใหนวกรรม ดวยเหตุเพียงมุงหลังคา
ภิกษุไมพึงใหนวกรรม ดวยเหตุเพียงผูกมัดหลังคา
ภิกษุไมพึงใหนวกรรม ดวยเหตุเพียงปดบังที่อาศัยแหงนกพิราบ
ภิกษุไมพึงใหนวกรรม ดวยเหตุเพียงปฏิสังขรณสิ่งชํารุดผุพัง
ภิกษุไมพึงใหนวกรรม ดวยเหตุเพียงขัดถู
ไมพึงใหนวกรรม ๒๐ ป
ไมพึงใหนวกรรม ๓๐ ป
ไมพึงใหนวกรรม ตลอดชีวิต
ไมพึงใหนวกรรมวิหารที่สรางเสร็จแลว ยังอยูในเวลาแหงควัน รูปใดให
นวกรรม ตองอาบัติทุกกฏ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหนวกรรมวิหารที่ยังไมไดทําหรือที่ทําคางไว
เฉพาะวิหารเล็กใหตรวจดูงานแลว ใหนวกรรม ๕-๖ ป เรือนมุงแถบเดียว ใหตรวจ
ดูงานแลว ใหนวกรรม ๗-๘ ป วิหารใหญหรือปราสาทใหตรวจดูงานแลวให
นวกรรม ๑๐-๑๒ ป ฯ
ใหนวกรรมวิหารทั้งหลัง
[๒๙๖] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายใหนวกรรมวิหารทั้งหลังจึงกราบทูลเรื่องนั้น
แดพระผูมีพระภาคๆ รับสั่งวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงใหนวกรรมวิหารทั้งหลัง
รูปใดให ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
[๒๙๗] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายใหนวกรรม ๒ ครั้งแกวิหาร ๑ หลัง จึง
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาคๆ รับสั่งวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงให
นวกรรม ๒ ครั้ง แกวิหาร ๑ หลัง รูปใดให ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
[๒๙๘] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายถือเอานวกรรมแลวใหภิกษุรูปอื่นอยู จึง

กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาคๆ รับสั่งวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุถือเอา
นวกรรมแลวไมพึงใหภิกษุรูปอื่นอยู รูปใดใหอยู ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
[๒๙๙] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายถือเอานวกรรมแลว เกียดกันเสนาสนะ
ของสงฆ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ รับสั่งวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
ถือเอานวกรรมแลว ไมพึงเกียดกันเสนาสนะของสงฆ รูปใดเกียดกัน ตองอาบัติ
ทุกกฏ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหถือที่นอนอยางดีแหงหนึ่ง ฯ
[๓๐๐] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายใหนวกรรม แกวิหารที่ตั้งอยูนอกสีมา
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาคๆ รับสั่งวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึง
ใหนวกรรม แกวิหารที่ตั้งอยูนอกสีมา รูปใดให ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
[๓๐๑] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายถือเอานวกรรมแลว เกียดกันตลอด
กาลทั้งปวง จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ รับสั่งวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุถือเอานวกรรมแลว ไมพึงเกียดกันตลอดกาลทั้งปวง รูปใดเกียดกัน ตอง
อาบัติทุกกฏ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหเกียดกันเฉพาะ ๓ เดือนฤดูฝน ไมให
เกียดกันตลอดฤดูกาล ฯ
ภิกษุถือเอานวกรรมแลวหลีกไปเปนตน
[๓๐๒] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายถือเอานวกรรมแลว หลีกไปบาง สึก
เสียบาง ถึงมรณภาพบาง ปฏิญาณเปนสามเณรบาง ปฏิญาณเปนผูบอกลาสิกขา
บาง ปฏิญาณเปนผูตองอันติมวัตถุบาง ปฏิญาณเปนผูวิกลจริตบาง ปฏิญาณเปน
ผูมีจิตฟุงซานบาง ปฏิญาณเปนผูกระสับกระสายเพราะเวทนาบาง ปฏิญาณเปนผู
ถูกยกวัตรฐานไมเห็นอาบัติบาง ปฏิญาณเปนผูถูกยกวัตรฐานไมกระทําคืนอาบัติบาง
ปฏิญาณเปนผูถ ูกยกวัตรฐานไมสละคืนทิฐิอนั ลามกบาง ปฏิญาณเปนบัณเฑาะกบาง
ปฏิญาณเปนผูล ักเพศบาง ปฏิญาณเปนผูเ ขารีดเดียรถียบาง ปฏิญาณเปนสัตว
ดิรัจฉานบาง ปฏิญาณเปนผูฆ ามารดาบาง ปฏิญาณเปนผูฆ าบิดาบาง ปฏิญาณเปน
ผูฆาพระอรหันตบาง ปฏิญาณเปนผูประทุษรายภิกษุณีบาง ปฏิญาณเปนผูท ําลาย
สงฆบาง ปฏิญาณเปนผูทาํ โลหิตุปบาทบาง ปฏิญาณเปนอุภโตพยัญชนกบาง
ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาค ฯ
[๓๐๓] พระผูมีพระภาครับสั่งวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรม
วินัยนี้ ถือเอานวกรรมแลว หลีกไป สงฆพึงมอบใหแกภิกษุรูปอื่นดวยสั่งวา
อยาใหของสงฆเสียหาย
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ถือเอานวกรรมแลวสึก
ถึงมรณภาพ ปฏิญาณเปนสามเณร ปฏิญาณเปนผูบอกลาสิกขา ปฏิญาณเปนผู

ตองอันติมวัตถุ ปฏิญาณเปนผูวิกลจริต ปฏิญาณเปนผูมีจติ ฟุงซาน ปฏิญาณเปน
ผูกระสับกระสายเพราะเวทนา ปฏิญาณเปนผูถ ูกยกวัตรฐานไมเห็นอาบัติ ปฏิญาณ
เปนผูถูกยกวัตรฐานไมกระทําคืนอาบัติ ปฏิญาณเปนผูถูกยกวัตรฐานไมสละคืนทิฐิ
อันลามก ปฏิญาณเปนบัณเฑาะก ปฏิญาณเปนผูลักเพศ ปฏิญาณเปนผูเขารีด
เดียรถีย ปฏิญาณเปนสัตวดิรัจฉาน ปฏิญาณเปนผูฆามารดา ปฏิญาณเปนผูฆ าบิดา
ปฏิญาณเปนผูฆ าพระอรหันต ปฏิญาณเปนผูป ระทุษรายภิกษุณี ปฏิญาณเปน
ผูทําลายสงฆ ปฏิญาณเปนผูท ําโลหิตุปบาท ปฏิญาณเปนอุภโตพยัญชนก สงฆ
พึงมอบใหแกภิกษุรูปอื่นดวยสั่งวา อยาใหของสงฆเสียหาย ฯ
[๓๐๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ถือเอานวกรรม
แลวหลีกไปในเมื่อยังทําไมเสร็จ สงฆพึงมอบใหแกภิกษุรูปอื่นดวยสั่งวา อยาให
ของสงฆเสียหาย
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ถือเอานวกรรมแลวสึก
ในเมื่อทํายังไมเสร็จ ... ถึงมรณภาพ ปฏิญาณเปนอุภโตพยัญชนก สงฆพึงมอบ
ใหแกภิกษุรูปอื่นดวยสั่งวา อยาใหของสงฆเสียหาย ฯ
[๓๐๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ถือเอานวกรรม
แลว หลีกไปในเมื่อทําเสร็จแลว นวกรรมนั้นตกเปนของภิกษุนั้นเอง ฯ
[๓๐๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ถือเอานวกรรม
แลว พอทําเสร็จแลว ก็สึก ถึงมรณภาพ ปฏิญาณเปนสามเณร ปฏิญาณเปน
ผูบอกลาสิกขา ปฏิญาณเปนผูต องอันติมวัตถุ สงฆเปนเจาของ ฯ
[๓๐๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ถือเอานวกรรม
แลว พอทําเสร็จ ก็ปฏิญาณเปนผูวิกลจริต ปฏิญาณเปนผูมจี ิตฟุงซาน ปฏิญาณ
เปนผูกระสับกระสายเพราะเวทนา ปฏิญาณเปนผูถูกยกวัตรฐานไมเห็นอาบัติ
ปฏิญาณเปนผูถ ูกยกวัตรฐานไมกระทําคืนอาบัติ ปฏิญาณเปนผูถูกยกวัตรฐานไม
สละคืนทิฐิอันลามก นวกรรมนั้นตกเปนของภิกษุนั้นเอง ฯ
[๓๐๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ถือเอานวกรรม
แลว พอทําเสร็จ ก็ปฏิญาณเปนบัณเฑาะก ปฏิญาณเปนผูลักเพศ ปฏิญาณเปน
ผูเขารีดเดียรถีย ปฏิญาณเปนสัตวดิรัจฉาน ปฏิญาณเปนผูฆ ามารดา ปฏิญาณ
เปนผูฆาบิดา ปฏิญาณเปนผูฆ าพระอรหันต ปฏิญาณเปนผูป ระทุษรายภิกษุณี
ปฏิญาณเปนผูท ําลายสงฆ ปฏิญาณเปนผูทําโลหิตุปบาท ปฏิญาณเปนอุภโต
พยัญชนก สงฆเปนเจาของแล ฯ
ใชเสนาสนะผิดสถานที่
[๓๐๙] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายใชสอยเสนาสนะอันเปนเครื่องใช
สําหรับวิหารของอุบาสกคนหนึ่ง ในวิหารหลังอื่น ครั้งนั้น อุบาสกนั้นจึงเพงโทษ

ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระคุณเจาทั้งหลาย จึงไดเอาเครื่องใชในวิหารแหง
หนึ่ง ไปใชในวิหารอีกแหงหนึ่ง ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมี
พระภาคๆ รับสั่งวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เครื่องใชในวิหารแหงหนึ่ง ภิกษุไมพึง
เอาไปใชในวิหารอีกแหงหนึ่ง รูปใดใช ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
พุทธานุญาตใหขอยืมเสนาสนะ
[๓๑๐] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายรังเกียจที่จะรักษาโรงอุโบสถบาง ที่นั่ง
ประชุมบาง จึงนั่งบนพื้นดิน ทั้งรางกาย ทั้งจีวร ยอมเปรอะเปอนดวยฝุน ภิกษุ
ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ รับสั่งวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา
อนุญาตใหนําไปใชฐานเปนของขอยืม ฯ
พุทธานุญาตใหเก็บเสนาสนะไปรักษา
[๓๑๑] สมัยนั้น มหาวิหารของสงฆชํารุด ภิกษุทั้งหลายรังเกียจ ไม
นําเสนาสนะออกไป จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ รับสั่งวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เราอนุญาตใหนําไปเพื่อเก็บรักษาไวได ฯ
พุทธานุญาตใหแลกเปลีย่ น
[๓๑๒] สมัยนั้น ผากัมพลมีราคามาก เปนบริขารสําหรับเสนาสนะ
เกิดขึ้นแกสงฆ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ รับสั่งวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหแลกเปลี่ยนเพื่อประโยชนแกผาติกรรมได ฯ
[๓๑๓] สมัยนั้น ผามีราคามาก เปนบริขารสําหรับเสนาสนะเกิดขึ้น
แกสงฆ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ รับสั่งวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เราอนุญาตใหแลกเปลี่ยนเพื่อประโยชนแกผาติกรรมได ฯ
พุทธานุญาตผาเช็ดเทา
[๓๑๔] สมัยนั้น หนังหมีบังเกิดแกสงฆ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่อง
นั้นแดพระผูมพี ระภาคๆ รับสั่งวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหทําเปนผา
เช็ดเทา ฯ
[๓๑๕] สมัยตอมา เครื่องเช็ดเทารูปวงลอบังเกิดแกสงฆ ภิกษุทั้งหลาย
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาคๆ รับสั่งวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให
ทําเปนผาเช็ดเทา ฯ
[๓๑๖] สมัยตอมา ผาทอนนอยบังเกิดแกสงฆ ภิกษุทั้งหลายกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ รับสั่งวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหทําเปน
ผาเช็ดเทา ฯ
มีเทาเปอนหามเหยียบเสนาสนะ
[๓๑๗] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายเหยียบเสนาสนะดวยเทาทีย่ ังมิไดลา ง
เสนาสนะเปรอะเปอน ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ รับสั่ง

วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงเหยียบเสนาสนะดวยเทาทีย่ งั มิไดลาง รูปใด
เหยียบ ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
มีเทาเปยกหามเหยียบเสนาสนะ
[๓๑๘] สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายเหยียบเสนาสนะดวยเทาที่ยังเปยก
เสนาสนะเปรอะเปอน ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ รับสั่ง
วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงเหยียบเสนาสนะดวยเทาทีย่ งั เปยก รูปใด
เหยียบ ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
สวมรองเทาหามเหยียบเสนาสนะ
[๓๑๙] สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายสวมรองเทาเหยียบเสนาสนะ
เสนาสนะเปรอะเปอน ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ รับสั่ง
วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุสวมรองเทาไมพึงเหยียบเสนาสนะ รูปใดเหยียบ
ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
ทรงหามถมเขฬะบนพื้นที่ขัดถู
[๓๒๐] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายถมเขฬะบนพื้นที่ขัดถูแลว ความงาม
ยอมเสียไป ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ รับสั่งวา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงถมเขฬะบนพื้นที่ขัดถูแลว รูปใดถม ตองอาบัติทุกกฏ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตกระโถน ฯ
พุทธานุญาตผาพันเทาเตียงตั่ง
[๓๒๑] สมัยนั้น ทั้งเทาเตียง ทั้งเทาตั่ง ยอมครูดพื้นที่ขัดถูแลว ภิกษุ
ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ รับสั่งวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา
อนุญาตใหใชผาพัน ฯ
[๓๒๒] สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายพิงฝาที่ขดั ถูแลว ความงามยอมเสีย
ไป ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาคๆ รับสั่งวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุไมพึงพิงฝาที่ขัดถูแลว รูปใดพิง ตองอาบัติทุกกฏ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา
อนุญาตพนักอิง พนักอิงสวนลางครูดพื้น และสวนบนครูดฝา ภิกษุทั้งหลาย
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาคๆ รับสั่งวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให
ใชผาพันทั้งขางลางและขางบน ฯ
พุทธานุญาตใหปูลาดนอน
[๓๒๓] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายลางเทาแลวยอมรังเกียจที่จะนอน จึง
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาคๆ รับสั่งวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให
ปูลาดกอนแลวนอน ฯ
พุทธานุญาตภัตร
[๓๒๔] ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคประทับอยูที่เมืองอาฬวีตามพระพุทธา-

*ภิรมย แลวเสด็จจาริกทางกรุงราชคฤห เสด็จจาริกโดยลําดับ ถึงกรุงราชคฤห
ทราบวา พระองคประทับอยู ณ พระเวฬุวันวิหารอันเปนสถานที่พระราชทานเหยื่อ
แกกระแต เขตกรุงราชคฤหนั้น ฯ
[๓๒๕] สมัยตอมา กรุงราชคฤหมีขาวแพง ประชาชนไมสามารถจะ
ทําสังฆภัตร แตปราถนาจะทําอุทเทสภัตร นิมันตนภัตร สลากภัตร ปกขิกภัตร
อุโปสถิกภัตร ปาฏิปทิกภัตร ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ
รับสั่งวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตสังฆภัตร อุทเทสภัตร นิมันตนภัตร
สลากภัตร ปกขิกภัตร อุโปสถิกภัตร ปาฏิปทิกภัตร ฯ
พุทธานุญาตใหสมมติภัตตุเทสก
[๓๒๖] สมัยนั้น พระฉัพพัคคียรับภัตตาหารดีๆ ไวสําหรับพวกตน ให
ภัตตาหารเลวๆ แกภิกษุทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูม-ี
*พระภาคๆ รับสั่งวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหสมมติภิกษุที่ประกอบดวย
องค ๕ เปนภัตตุเทสก คือ:๑. ไมถึงความลําเอียงเพราะความชอบพอ
๒. ไมถึงความลําเอียงเพราะความเกลียดชัง
๓. ไมถึงความลําเอียงเพราะความงมงาย
๔. ไมถึงความลําเอียงเพราะความกลัว และ
๕. รูจักภัตรที่แจกแลวและยังมิไดแจก ฯ
วิธีสมมติ
[๓๒๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆพึงสมมติอยางนี้ พึงขอรอง
ภิกษุกอน ครั้นแลวภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติ
ทุติยกรรมวาจา วาดังนี้:กรรมวาจาสมมติ
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ถาความพรอมพรั่งของสงฆ
ถึงที่แลว สงฆพึงสมมติภิกษุมีชื่อนี้เปนภัตตุเทสก นี้เปนญัตติ
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา สงฆสมมติภิกษุมีชื่อนี้เปน
ภัตตุเทสก การสมมติภิกษุมีชื่อนี้เปนภัตตุเทสก ชอบแกทานผูใด
ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด
ภิกษุมีชื่อนี้ สงฆสมมติเปนภัตตุเทสกแลว ชอบแกสงฆ เหตุ
นั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนีไ้ ว ดวยอยางนี้ ฯ
วิธีแจกภัตร
[๓๒๘] ครั้นนั้น พระภัตตุเทสกมีความสงสัยวา จะพึงแจกภัตรอยางไร
หนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ รับสั่งวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา

อนุญาตใหเขียนชื่อลงในสลากหรือแผนผารวมเขาไว แลวจึงแจกภัตร ฯ
สมมติภิกษุเปนผูแตงตั้งเสนาสนะเปนตน
[๓๒๙] สมัยนั้น สงฆไมมภี ิกษุผูแตงตั้งเสนาสนะ ...
ไมมีภิกษุผูรักษาเรือนคลัง ...
ไมมีภิกษุผูรับจีวร ...
ไมมีภิกษุผูแจกจีวร ...
ไมมีภิกษุผูแจกขาวยาคู ...
ไมมีภิกษุผูแจกผลไม ...
ไมมีภิกษุผูแจกของเคีย้ ว ของเคี้ยวที่ยังมิไดแจกยอมเสีย ภิกษุทั้งหลาย
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาคๆ รับสั่งวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให
สมมติภิกษุที่ประกอบดวยองค ๕ เปนผูแจกของเคี้ยว คือ:๑. ไมถึงความลําเอียงเพราะความชอบพอ
๒. ไมถึงความลําเอียงเพราะความเกลียดชัง
๓. ไมถึงความลําเอียงเพราะความงมงาย
๔. ไมถึงความลําเอียงเพราะความกลัว และ
๕. รูจักของเคี้ยวที่แจกแลวและยังมิไดแจก ฯ
วิธีสมมติ
[๓๓๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆพึงสมมติอยางนี้ พึงขอรองภิกษุ
กอน ครั้นแลว ภิกษุผูฉลาด ผูส ามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติ
ทุติยกรรมวาจา วาดังนี้:กรรมวาจาสมมติ
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ถาความพรอมพรั่งของสงฆ
ถึงที่แลว สงฆพึงสมมติภิกษุมีชื่อนี้เปนผูแจกของเคีย้ ว นี้เปนญัตติ
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา สงฆสมมติภิกษุมีชื่อนี้เปนผู
แจกของเคี้ยว การสมมติภิกษุมีชื่อนี้เปนผูแจกของของเคี้ยวชอบแก
ทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูน ิ่ง ไมชอบแกทา นผูใด ทานผูนนั้ พึงพูด
ภิกษุมีชื่อนี้ สงฆสมมติเปนผูแจกของเคี้ยวแลว ชอบแกสงฆ
เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไว ดวยอยางนี้ ฯ
สมมติภิกษุเปนผูแจกของเล็กนอย
[๓๓๑] สมัยนั้น บริขารเล็กนอยเกิดขึ้นในเรือนคลังของสงฆ ภิกษุ
ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ รับสั่งวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา
อนุญาตใหสมมติภิกษุที่ประกอบดวยองค ๕ เปนผูแจกของเล็กนอย คือ:๑. ไมถึงความลําเอียงเพราะความชอบพอ

๒. ไมถึงความลําเอียงเพราะความเกลียดชัง
๓. ไมถึงความลําเอียงเพราะความงมงาย
๔. ไมถึงความลําเอียงเพราะความกลัว และ
๕. รูจักของที่แจกแลวและมิไดแจก ฯ
วิธีสมมติ
[๓๓๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆพึงสมมติอยางนี้ พึงขอรองภิกษุ
กอน ครั้นแลวภิกษุผูฉลาด ผูส ามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติ
ทุติยกรรมวาจา วาดังนี้:กรรมวาจาสมมติ
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ถาความพรอมพรั่งของสงฆ
ถึงที่แลว สงฆพึงสมมติภิกษุมีชื่อนี้เปนผูแจกของเล็กนอยนี้เปนญัตติ
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา สงฆสมมติภิกษุมีชื่อนี้เปน
ผูแจกของเล็กนอย การสมมติภิกษุมีชื่อนี้เปนผูแจกของเล็กนอย ชอบ
แกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูน ั้น
พึงพูด
ภิกษุมีชื่อนี้ สงฆสมมติเปนผูแจกของเล็กนอยแลว ชอบแก
สงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไว ดวยอยางนี้ ฯ
ของเล็กนอยทีค่ วรแจก
[๓๓๓] อันภิกษุผูแจกของเล็กนอยนั้น เข็มเลมหนึ่งก็ควรให มีดก็ควร
ให รองเทาก็ควรให ประคดเอวก็ควรให สายโยกบาตรก็ควรให ผากรองน้ํา
ก็ควรให ธมกรกก็ควรให ผากุสิก็ควรให ผาอัฑฒกุสิก็ควรให ผามณฑลก็
ควรให ผาอัฑฒมณฑลก็ควรให ผาอนุวาตก็ควรให ผาดานสะกัดก็ควรให ถา
เนยใส น้ํามัน น้ําผึ้ง หรือน้ําออยของสงฆมีอยู ควรใหลิ้มไดคราวเดียว ถา
ตองการอีก ก็ควรใหอีก ถาตองการแมอีก ก็ควรใหอีก ฯ
พุทธานุญาตใหสมมติภิกษุเปนผูแจกผาเปนตน
[๓๓๔] สมัยนั้น สงฆไมมภี ิกษุผูแจกผา ...
ไมมีภิกษุผูแจกบาตร ...
ไมมีภิกษุผูใชคนวัด ...
ไมมีภิกษุใชสามเณร ... สามเณรทั้งหลายอันภิกษุไมใช ยอมไมทํา
การงาน ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ รับสั่งวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เราอนุญาตใหสมมติภิกษุที่ประกอบดวยองค ๕ เปนผูใชสามเณร คือ:๑. ไมถึงความลําเอียงเพราะความชอบพอ
๒. ไมถึงความลําเอียงเพราะความเกลียดชัง

๓. ไมถึงความลําเอียงเพราะความงมงาย
๔. ไมถึงความลําเอียงเพราะความกลัว และ
๕. รูจักการงานที่ใชแลวและยังมิไดใช ฯ
-----------วิธีสมมติ
[๓๓๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆพึงสมมติอยางนี้ พึงขอรองภิกษุ
กอน ครั้นแลวภิกษุผูฉลาด ผูส ามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติ
ทุติยกรรมวาจา วาดังนี้:-----------กรรมวาจาสมมติ
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ถาความพรอมพรั่งของสงฆ
ถึงที่แลว สงฆพึงสมมติภิกษุมีชื่อนี้เปนผูใชสามเณร นี้เปนญัตติ
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา สงฆสมมติภิกษุมีชื่อนี้เปน
ผูใชสามเณร การสมมติภิกษุมีชื่อนี้ เปนผูใชสามเณร ชอบแกทาน
ผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด
ภิกษุมีชื่อนี้ สงฆสมมติเปนผูใชสามเณรแลว ชอบแกสงฆ
เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไว ดวยอยางนี้ ฯ
ภาณวาร ที่ ๓ จบ
เสนาสนะขันธกะ ที่ ๖ จบ
------------หัวขอประจําขันธกะ
[๓๓๖] ๑. เรื่องพระพุทธเจาผูประเสริฐยังมิไดทรงบัญญัติวิหารในครั้ง
นั้น สาวกของพระชินเจาเหลานั้นอยูในที่นั้นๆ ยอมออกมาจากที่อยู ๒. เรื่อง
เศรษฐีคหบดีเห็นภิกษุเหลานั้นแลวไดกลาวแกภิกษุทั้งหลาย ดังนี้วา ขาพเจาจะ
ใหสรางวิหาร ทานทั้งหลายพึงอยู ภิกษุทูลถามพระโลกนายก ๓. เรื่องพระผู
มีพระภาคทรงอนุญาตที่เรน ๕ อยาง คือ ก. วิหาร ข. เรือนมุงแถบเดียว
ค. เรือนชั้น ง. เรือนโลน จ. ถ้ํา ๔. เรื่องเศรษฐีสรางวิหาร ๖๐ หลัง
๕. เรื่องมหาชนสรางวิหารไมมีบานประตู ๖. ภิกษุไมระวัง ๗. เรื่องทรง
อนุญาตบานประตู ๘. เรื่องทรงอนุญาตกรอบเช็ดหนา ครกรองรับเดือยประตู
หวงขางบน ๙. เรื่องทรงอนุญาตชองเชือกชัก และเชือกสําหรับชัก ๑๐. เรื่อง
ทรงอนุญาตสายยู ไมหัวลิง ลิม่ กลอน ๑๑. เรื่องทรงอนุญาตชองลูกดาล
ทําดวยโลหะ ไม และเขา ๑๒. เรื่องทรงอนุญาตลิ่มยนต ๑๓. เรื่องหลังคา
ฉาบดวยดิน ทัง้ ขางนอกขางใน ๑๔. เรื่องหนาตางมีชุกชี หนาตางมีตาขาย

หนาตางมีซี่กรง ๑๕. เรื่องผาผืนเล็กสําหรับหนาตาง ๑๖. เรื่องมูลี่หนาตาง
๑๗. เรื่องทรงอนุญาตเครื่องปูลาด ๑๘. เรื่องทรงอนุญาตแผนกระดานคลายตั่ง
๑๙. เรื่องทรงอนุญาตเตียงถักหรือสาน ๒๐. เรื่องทรงอนุญาตเตียงมีแมแคร
สอดเขาในเทา ๒๑. เรื่องทรงอนุญาตตั่งมีแมแครสอดเขาในเทา ๒๒. เรื่อง
ทรงอนุญาตเตียงมีแมแครติดกับเทา ๒๓. เรื่องทรงอนุญาตตั่งมีแมแครติดกับเทา
๒๔. เรื่องทรงอนุญาตเตียงมีเทาดั่งกามปู ๒๕. เรื่องทรงอนุญาตตั่งมีเทาดั่งกามปู
๒๖. เรื่องทรงอนุญาตเตียงมีเทาจดแมแคร ๒๗. เรื่องทรงอนุญาตตั่งมีเทาจด
แมแคร ๒๘. เรื่องทรงอนุญาตมาสี่เหลี่ยม ๒๙. เรื่องทรงอนุญาตมาสี่เหลี่ยม
ชนิดสูง ๓๐. เรื่องทรงอนุญาตมาสี่เหลี่ยมชนิดสูงมีพนักสามดาน ๓๑. เรื่อง
ทรงอนุญาตมาสี่เหลี่ยมมีพนักสามดานชนิดสูง ๓๒. เรื่องทรงอนุญาตตั่งหวาย
๓๓. เรื่องทรงอนุญาตตั่งหุมดวยผา ๓๔. เรือ่ งทรงอนุญาตตั่งขาทราย ๓๕.
เรื่องทรงอนุญาตตั่งกานมะขามปอม ๓๖. เรื่องทรงอนุญาตแผนกระดาน ๓๗.
เรื่องทรงอนุญาตเกาอี้ ๓๘. เรือ่ งทรงอนุญาตตั่งฟาง ๓๙. เรื่องทรงหามนอน
บนเตียงสูง ๔๐. เรื่องภิกษุนอนเตียงต่ําถูกงูกัด จึงทรงอนุญาตเขียงรองเทา
เตียง ๔๑. เรื่องทรงอนุญาตเขียงรองเทาเตียงสูง ๘ นิ้วเปนอยางยิ่ง ๔๒. เรื่อง
ทรงอนุญาตดายสําหรับถักเตียง ๔๓. เรื่องทรงอนุญาตใหเจาะตัวเตียงแลวถัก
เปนตาหมากรุก ๔๔. เรื่องทรงอนุญาตใหทําเปนผารองพื้น ๔๕. เรื่องทรง
อนุญาตใหรื้อออกทําเปนหมอน ๔๖. เรื่องทรงหามใชหมอนกึ่งกาย ๔๗. เรือ่ ง
มีมหรสพบนยอดเขา ทรงอนุญาตฟูก ๕ ชนิด ๔๘. เรื่องทรงอนุญาตผาสําหรับ
เสนาสนะ ๔๙. เรื่องทรงอนุญาตเตียงและตั่งบุ ๕๐. เรื่องฟูกยอยลงขางลาง
๕๑. เรื่องโจรลักเลิกผาหุมนําไป ทรงอนุญาตใหทํารอยไว ๕๒. เรื่องทรง
อนุญาตใหพิมพรอยนิ้วมือ ๕๓. เรื่องที่อยูอ าศัยของพวกเดียรถีย ทรงอนุญาต
สีขาว สีดํา ทําบริกรรมดวยสีเหลือง ในวิหาร ๕๔. เรื่องทรงอนุญาตดิน
ปนแกลบ ๕๕. เรื่องทรงอนุญาตดินละเอียด ๕๖. เรื่องทรงอนุญาตยางไม
๕๗. เรื่องทรงอนุญาตดินปนรํา ๕๘. เรื่องทรงอนุญาตแปงเมล็ดพรรณผักกาด
๕๙. เรื่องทรงอนุญาตขี้ผึ้งเหลว ๖๐. เรื่องขี้ผงึ้ เหลวหนา ทรงอนุญาตใชผาเช็ด
๖๑. เรื่องพื้นหยาบสีดําไมจับ ทรงอนุญาตดินขุยไล ๖๒. เรื่องทรงอนุญาต
ยางไม ๖๓. เรือ่ งรูปภาพ ๖๔. เรื่องวิหารมีพื้นที่ต่ํา ๖๕. เรื่องกอ ๖๖. เรื่อง
ภิกษุขึ้นลงพลัดตก ๖๗. เรื่องวิหารมีพื้นโลงโถง ทรงอนุญาตฟากกึ่งหนึ่ง
๖๘. เรื่องทรงอนุญาตหองอีก ๓ หอง ๖๙. เรื่องวิหารเล็ก ๗๐. เรื่องเชิงฝา
๗๑. เรื่องฝนสาด ๗๒. เรื่องภิกษุรองโวยวาย ๗๓. เรื่องไมเดือยติดฝา
๗๔. เรื่องราวจีวร ๗๕. เรื่องระเบียงกับฝาค้าํ ๗๖. เรื่องทรงอนุญาตราวสําหรับ
ยึด ๗๗. เรื่องผงหญามีนัยดังกลาวแลว ในหนหลัง ๗๘. เรื่องที่กลางแจง

น้ําฉันถูกแดดเผา ทรงอนุญาตโรงน้ําฉัน ๗๙. เรื่องภาชนะน้ําฉัน ๘๐. เรื่อง
วิหาร ๘๑. เรื่องซุม ๘๒. เรื่องบริเวณ เรื่องโรงไฟ ๘๓. เรื่องอาราม
๘๔. เรื่องซุมประตูมีนัยดังกลาวแลวในหนหลัง ๘๕. เรื่องอนาถบิณฑิกคหบดี
มีศรัทธาผองใส ไดไปสูปาสีตวัน ไดเห็นธรรมแลวทูลอาราธนาสมเด็จพระนายก
พรอมกับภิกษุสงฆในระหวางหนทางไดชักชวนประชาชนใหสรางอาราม ๘๖. เรื่อง
พระผูมีพระภาคประทับอยูในเมืองเวสาลี เรือ่ งนวกรรม เรื่องพระศิษยของพระ
ฉัพพัคคียรีบไปจองเสนาสนะ ๘๗. เรื่องใครควรไดภัตรอันเลิศ ๘๘. เรื่อง
ติตติรพรหมจรรย ๘๙. เรื่องบุคคลไมควรไหว ๙๐. เรื่องพระศิษยของพระ*ฉัพพัคคียเกียดกันเสนาสนะ ๙๑. เรื่องประชาชนตกแตงปูที่นั่งที่นอนสูงใหญใน
ละแวกบาน ๙๒. เรื่องเตียงตั่งหุมนุน ๙๓. เรื่องพระผูมีพระภาคเสด็จเมือง
สาวัตถี อนาถบิณฑิกคหบดีสรางอารามถวาย ๙๔. เรื่องเกิดโกลาหลในโรงภัตร
๙๕. เรื่องพระอาพาธ ๙๖. เรื่องที่นอนดี ๙๗. เรื่องอางเลศ ๙๘. เรื่องพระ*สัตตรสวัคคียซอมวิหารอยูจําพรรษาในที่นั้น ๙๙. เรื่องภิกษุมีความสงสัยวา ใคร
หนอควรใหถือเสนาสนะ ๑๐๐. เรื่องเสนาสนคหาปกภิกษุมีความสงสัยวา ควรให
ถือเสนาสนะอยางไรหนอ ๑๐๑. เรื่องใหแจกตามจํานวนวิหาร ๑๐๒. เรื่อง
ใหแจกตามจํานวนบริเวณ ๑๐๓. เรื่องทรงอนุญาตใหแจกสวนเพิ่ม แตไม
ปราถนาก็อยาให ๑๐๔. เรื่องใหภิกษุอยูนอกสีมา ๑๐๕. เรื่องทรงหามเกียดกัน
เสนาสนะตลอดกาลเปนนิตย ๑๐๖. เรื่องการใหถือเสนาสนะ ๓ ประการ ๑๐๗. เรื่อง
พระอุปนนทศากยบุตร ๑๐๘. เรื่องพระผูมีพระภาคทรงสรรเสริญพระวินัย
๑๐๙. เรื่องภิกษุยืนเรียนพระวินัย ๑๑๐. เรื่องทรงอนุญาตใหนั่งอาสนะเสมอกัน
๑๑๑. เรื่องภิกษุมีอาสนะเสมอกันทําเตียงตั่งหัก ๑๑๒. ทรงอนุญาตใหนั่งได ๓ รูป
และ ๒ รูป ๑๑๓. เรื่องทรงอนุญาตใหนั่งบนอาสนะยาวรวมกับผูมีอาสนะไมเสมอ
กันได ๑๑๔. เรื่องทรงอนุญาตใหใชสอยปราสาทมีเฉลียงรอบ ๑๑๕. เรื่อง
สมเด็จพระอัยยิกา ๑๑๖. เรื่องภิกษุเจาถิ่นไมหางเมืองสาวัตถีแบงเสนาสนะของ
สงฆ ๑๑๗. เรื่องกิฏาคิรีชนบท ๑๑๘. เรื่องภิกษุชาวเมืองอาฬวีใหนวกรรมดวย
เหตุเพียงวางกอนดินฉาบทาฝา ตั้งประตู ติดสายยู ติดกรอบเช็ดหนา ทําใหมีสีขาว
สีดํา สีเหลือง มุงหลังคา ผูกมัดหลังคา ปดบังที่อาศัยแหงนกพิราบ ปฏิสังขรณ
สิ่งชํารุดผุพัง ขัดถู ใหนวกรรมตั้ง ๒๐ ป ๓๐ ป ตลอดชีวิต ชั่วเวลาควันขึ้น
ในเมื่อวิหารสําเร็จแลว เรื่องพระผูมีพระภาคทรงอนุญาตใหนวกรรมแกวิหารที่ยังไม
ไดทํา ที่ทํายังไมเสร็จ ใหตรวจการงานในวิหารเล็กแลวใหนวกรรม ๕-๖ ป ให
ตรวจการงานในวิหารมุงแถบเดียว แลวใหนวกรรม ๗-๘ ป ใหตรวจการงานใน
วิหารหรือปราสาทใหญ แลวใหนวกรรม ๑๐ ป ๑๒ ป ๑๑๙. เรื่องภิกษุให
นวกรรมวิหารทั้งหลัง ๑๒๐. เรื่องภิกษุใหนวกรรม ๒ ครั้ง แกวิหารหนึ่งหลัง

๑๒๑. เรื่องภิกษุถือนวกรรมแลวใหภิกษุอื่นอยู ๑๒๒. เรื่องภิกษุถือนวกรรมแลว
เกียดกันเสนาสนะของสงฆ ๑๒๓. เรื่องภิกษุใหนวกรรมแกวิหารที่ตั้งอยูนอกสีมา
๑๒๔. เรื่องภิกษุถือเอานวกรรมแลวเกียดกันตลอดฤดูกาล ๑๒๕. เรื่องภิกษุถือ
เอานวกรรมแลวหลีกไปเสียบาง สึกเสียบาง มรณภาพบาง ปฏิญาณเปนสามเณร
บาง บอกลาสิกขาบาง ตองอันติมวัตถุบาง วิกลจริตบาง มีจิตฟุงซานบาง กระสับ
กระสายเพราะเวทนาบาง ถูกยกวัตรฐานไมเห็นอาบัติบาง ฐานไมทําคืนอาบัติบาง
ฐานไมสละคืนทิฐิอันลามกบาง ปฏิญาณเปนบัณเฑาะกบาง เปนเถยยสังวาสกบาง
เขารีดเดียรถียบาง เปนสัตวดิรัจฉานบาง เปนผูฆามารดาบาง เปนผูฆาบิดาบาง
ผูฆาพระอรหันตบาง ผูประทุษรายภิกษุณีบาง ผูทําลายสงฆบาง ผูทําโลหิตุปบาทบาง
เปนอุภโตพยัญชนกบาง พึงมอบแกภิกษุอื่นดวยสั่งวา อยาใหของสงฆเสียหาย
เมื่อทํายังไมเสร็จ ควรมอบใหแกภิกษุอื่น เมื่อทําเสร็จแลว หลีกไป นวกรรม
เปนของภิกษุนั้นนั่นเอง สึก ถึงมรณภาพ ปฏิญาณเปนสามเณร บอกลาสิกขา
ตองอันติมวัตถุ สงฆเปนเจาของ วิกลจริต มีจิตฟุงซาน กระสับกระสายเพราะ
เวทนา ถูกยกวัตร ฐานไมเห็นอาบัติ ฐานไมทําคืนอาบัติ ฐานไมสละคืนทิฐิ
อันลามก นวกรรมนั้นตกเปนของภิกษุนั้นนั่นเอง เปนบัณเฑาะก เปนเถยย*สังวาสก เขารีดเดียรถีย เปนสัตวดิรัจฉาน ฆามารดา ฆาบิดา ฆาพระอรหันต
ประทุษรายภิกษุณี ทําลายสงฆ ทําโลหิตุปบาท ปฏิญาณเปนอุภโตพยัญชนก
สงฆเปนเจาของ ๑๒๖. เรื่องภิกษุนําเสนาสนะไปใชในที่อนื่ ๑๒๗. เรื่องภิกษุ
รังเกียจ ๑๒๘. เรื่องวิหารใหญชํารุด ๑๒๙. เรื่องผากัมพล ๑๓๐. เรื่องผา
มีราคามาก ๑๓๑. เรื่องหนังหมี ๑๓๒. เรื่องผาเช็ดเทารูปวงลอ ๑๓๓. เรื่อง
ผาผืนเล็ก ๑๓๔. เรื่องภิกษุเหยียบเสนาสนะ ๑๓๕. เรื่องเทาเปยก ๑๓๖. เรื่อง
สวมรองเทา ๑๓๗. เรื่องถมเขฬะ ๑๓๘. เรื่องเทาเตียงตั่งครูดพื้น ๑๓๙. เรื่อง
ภิกษุพิงฝา ทรงอนุญาตพนักอิง พนักอิงครูดฝาอีก ๑๔๐. เรื่องลางเทา ทรงอนุญาต
ใหปูเครื่องลาดนอน ๑๔๑. เรื่องประทับในกรุงราชคฤห ประชาชนไมอาจถวาย
สังฆภัตร ๑๔๒. เรื่องแจกภัตรเลว สมมติพระภัตตุเทสก เรื่องแจกภัตรอยางไร
๑๔๓. เรื่องสมมติภิกษุเปนผูแตงตั้งเสนาสนะ สมมติภิกษุเปนผูรักษาเรือนคลัง ...
เปนผูรับจีวร ... เปนผูแจกจีวร ... เปนผูแจกขาวยาคู ... เปนผูแจกผลไม
เปนผูแจกของเคี้ยว ... เปนผูแจกของเล็กนอย ... เปนผูแจกผา ... เปนผูแจก
บาตร ... เปนผูใชคนวัด ... เปนผูใชสามเณร พระผูมีพระภาค ผูทรงครอบงํา
ซึ่งสรรพธรรมทรงรูจักโลก มีพระหทัยเกื้อกูล เปนผูนําชั้นเยี่ยม ทรงบัญญัติแลว
เพื่อหลีกเรน เพื่อความสุข เพื่อเพงเล็ง และเพื่อเห็นแจงดังนี้แล ฯ
หัวขอประจําขันธกะ จบ
-----------------

สังฆเภทขันธกะ
เรื่องมหานามศากยะและอนุรุทธศากยะ
[๓๓๗] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยูที่อนุปยนิคม
ของพวกเจามัลละ ครั้งนั้น พวกศากยกุมารที่มีชื่อเสียงออกผนวชตามพระผูมี
พระภาค ผูทรงผนวชแลว ฯ
[๓๓๘] สมัยนั้น มหานามศากยะ และอนุรุทธศากยะทั้ง ๒ เปนพี่นอง
กัน อนุรุทธศากยะ เปนสุขุมาลชาติ เธอมีประสาท ๓ หลัง คือ สําหรับ
อยูในฤดูหนาวหลัง ๑ สําหรับอยูในฤดูรอนหลัง ๑ สําหรับอยูในฤดูฝนหลัง ๑
เธออันเหลาสตรีไมมีบุรุษเจือปนบําเรออยูดวยดนตรีตลอด ๔ เดือน ในปราสาท
สําหรับฤดูฝน ไมลงมาภายใตปราสาทเลย ครัง้ นั้น มหานามศากยะคิดวา บัดนี้
พวกศากยกุมารที่มีชื่อเสียงตางออกผนวชตามพระผูมีพระภาคผูทรงผนวชแลว แต
สกุลของเราไมมีใครออกบวชเลย ถากระไร เราหรืออนุรุทธะพึงบวช จึงเขาไป
หาอนุรุทธศากยะกลาววา พออนุรุทธะ บัดนี้ พวกศากยะกุมารที่มีชื่อเสียงตาง
ออกผนวชตามพระผูมีพระภาคผูทรงผนวชแลว แตสกุลของเราไมมีใครออกบวช
เลย ถาเชนนั้น นองจงบวช หรือพี่จักบวช
อ. ฉันเปนสุขุมาลชาติ ไมสามารถจะออกบวชได พี่จงบวชเถิด
ม. พออนุรุทธะ นองจงมา พี่จะพร่ําสอนเรื่องการครองเรือนแกนอง
ผูอยูครองเรือน ชั้นตนตองใหไถนา ครั้นแลวใหหวาน ใหไขน้ําเขา ครั้นไข
น้ําเขามากเกินไป ตองใหระบายน้ําออก ครั้นใหระบายน้ําออกแลว ตองใหถอน
หญา ครั้นแลวตองใหเกี่ยว ใหขน ใหตั้งลอม ใหนวด ใหสงฟางออก ให
ฝดขาวลีบออก ใหโปรยละออง ใหขนขึ้นฉาง ครั้นถึงฤดูฝนตองทําอยางนี้ๆ
แหละตอไปอีก
อ. การงานไมหมดสิ้น ที่สุดของการงานไมปรากฏ เมื่อไรการงานจัก
หมดสิ้น เมื่อไรที่สุดของการงานจักปรากฏ เมื่อไรเราจักขวนขวายนอย เพียบ*พรอมบําเรอดวยเบญจกามคุณ
ม. พออนุรุทธะ การงานไมหมดสิ้นแน ที่สุดของการงาน ก็ไมปรากฏ
เมื่อการงานยังไมสิ้น มารดา บิดา ปู ยา ตา ยาย ก็ไดตายไปแลว
อ. ถาเชนนั้น พี่จงเขาใจเรื่องการอยูครองเรือนเองเถิด ฉันจักออก
บวชละ ฯ
[๓๓๙] ครั้งนั้น อนุรุทธศากยะเขาไปหามารดา แลวกลาววา ทานแม
หมอมฉันปราถนาจะออกบวช ขอทานแมจงอนุญาตใหหมอมฉันออกบวชเถิด
เมื่ออนุรุทธศากยะกลาวอยางนี้แลว มารดาไดกลาววา พออนุรุทธะ เจาทั้งสอง
เปนลูกที่รักทีพ่ ึงใจ ไมเปนที่เกลียดชังของแม แมดวยการตายของเจาทั้งหลาย

แมก็ไมปราถนาจะจาก ไฉนแมจะยอมอนุญาตใหเจาทั้งสองผูยังมีชีวิตออก
บวชเลา
แมครั้งที่สอง ...
แมครั้งที่สาม อนุรุทธศากยะไดกลาวกะมารดาวา ทานแม หมอมฉัน
ปราถนาจะออกบวช ขอทานแมจงอนุญาตใหหมอมฉันออกบวชเถิด ฯ
เรื่องพระเจาภัททิยศากยะ
[๓๔๐] สมัยนั้น พระเจาภัททิยศากยะไดครองสมบัติเปนราชาของพวก
ศากยะ และพระองคเปนพระสหายของอนุรทุ ธศากยะ ครั้งนั้น มารดาของอนุรุทธ
ศากยะคิดวา พระเจาภัททิยศากยะนี้ครองสมบัติเปนราชาของพวกศากยะ เปน
พระสหายของอนุรุทธศากยะ พระองคจักไมอาจทรงผนวช จึงไดกลาวกะอนุรุทธ
ศากยะวา พออนุรุทธะ ถาพระเจาภัททิยศากยะทรงผนวช เมือ่ เปนเชนนี้ เจา
ก็ออกบวชเถิด ลําดับนั้น อนุรุทธศากยะเขาไปเฝาพระเจาภัททิยศากยะ แลวได
ทูลวา สหาย บรรพชาของเราเนื่องดวยทาน
ภ. สหาย ถาเชนนั้น บรรพชาของทานจะเนื่องดวยเราหรือไมเนื่องก็
ตาม นั่นชางเถอะ ทานจงบวชตามสบายของทานเถิด
อ. มาเถิด สหาย เราทั้งสองจักออกบวชดวยกัน
ภ. สหาย เราไมสามารถจักออกบวช สิ่งอื่นใดที่เราสามารถจะทําให
ทานได เราจักทําสิ่งนั้นใหแกทาน ทานจงบวชเองเถิด
อ. สหาย มารดาไดพูดกะเราอยางนี้วา พออนุรุทธ ถาพระเจาภัททิย
ศากยะทรงผนวช เมื่อเปนเชนนี้ เจาก็ออกบวชเถิดสหาย ก็ทา นไดพูดไวอยางนี้
วา สหาย ถาบรรพชาของทานจะเนื่องดวยเราหรือไมเนื่องก็ตาม นั้นชางเถอะ
ทานจงบวชตามความสบายของทาน มาเถิด สหาย เราทั้งสองจะออกบวชดวยกัน
ก็สมัยนั้น คนทั้งหลายเปนผูพูดจริง ปฏิญาณจริง จึงพระเจาภัททิย
ศากยะไดตรัสกะอนุรุทธะวา จงรออยูสัก ๗ ปเถิด สหายตอลวง ๗ ปแลว
เราทั้งสองจึงจักออกบวชดวยกัน
อ. ๗ ปนานนัก สหาย เราไมสามารถจะรอไดถึง ๗ ป
ภ. จงรออยูสัก ๖ ปเถิดสหาย ... จงรออยูสัก ๕ ป ๔ ป ๓ ป ๒ ป
๑ ป ตอลวง ๑ ปแลว เราทั้งสองจึงจักออกบวชดวยกัน
อ. ๑ ปก็ยังนานนัก สหาย เราไมสามารถจะรอไดถึง ๑ ป
ภ. จงรออยูสัก ๗ เดือนเถิด สหาย ตอลวง ๗ เดือนแลว เราทั้งสอง
จักออกบวชดวยกัน
อ. ๗ เดือนก็ยังนานนัก สหาย เราไมสามารถจะรอไดถึง ๗ เดือน
ภ. จงรออยูสัก ๖ เดือนเถิด สหาย ... จงรออยูสัก ๕ เดือน ๔ เดือน

๓ เดือน ๒ เดือน ๑ เดือน กึ่งเดือน ตอลวงกึ่งเดือนแลว เราทัง้ สองจักออก
บวชดวยกัน
อ. กึ่งเดือนก็ยังนานนัก สหาย เราไมสามารถจะรอไดถึงกึ่งเดือน
ภ. จงรออยูสัก ๗ วันเถิด สหาย พอเราไดมอบหมายราชสมบัติแก
พวกลูกๆ และพี่นอง
อ. ๗ วันไมนานนักดอก สหาย เราจักรอ ฯ
เรื่องคน ๗ คน
[๓๔๑] ครั้งนั้น พระเจาภัททิยศากยะ อนุรุทธะ อานนท ภัคคุ กิมพิละ
และเทวทัต เปน ๗ ทั้งอุบาลีซึ่งเปนภูษามาลา เสด็จออกโดยเสนา ๔ เหลา
เหมือนเสด็จประภาสราชอุทยาน โดยเสนา ๔ เหลา ในกาลกอน ฉะนั้น
กษัตริยทั้ง ๖ องคเสด็จไปไกลแลวสั่งเสนาใหกลับ แลวยางเขาพรมแดน ทรง
เปลื้องเครื่องประดับ เอาภูษาหอแลว ไดกลาวกะอุบาลีผเู ปนภูษามาลาวา เชิญ
พนาย อุบาลี กลับเถิด ทรัพยเทานี้พอเลี้ยงชีพทานไดละ ฯ
[๓๔๒] ครั้งนั้น อุบาลีผูเปนภูษามาลาเมื่อจะกลับ คิดวาเจาศากยะ
ทั้งหลายเหี้ยมโหดนัก จะพึงใหฆาเราเสียดวยเขาพระทัยวา อุบาลีนี้ใหพระกุมาร
ทั้งหลายออกบวช ก็ศากยกุมารเหลานี้ยังทรงผนวชได ไฉนเราจักบวชไมไดเลา
เขาแกหอเครื่องประดับเอาเครือ่ งประดับนั้นแขวนไวบนตนไม แลวพูดวา ของนี้
เราใหแลวแล ผูใดเห็น ผูนั้นจงนําไปเถิด แลวเขาไปเฝาศากยกุมารเหลานั้น
ศากยกุมารเหลานั้น ทอดพระเนตรเห็นอุบาลีผูเปนภูษามาลา กําลังเดินมาแตไกล
ครั้นแลวจึงรับสั่งถามวา พนาย อุบาลีกลับมาทําไม
อ. พระพุทธเจาขา เมื่อขาพระพุทธเจาจะกลับมา ณ ที่นี้ คิดวาเจา*ศากยะทั้งหลายเหี้ยมโหดนัก จะพึงใหฆาเราเสียดวยเขาพระทัยวา อุบาลีนใี้ ห
พระกุมารทั้งหลายออกบวช ก็ศากยกุมารเหลานี้ยังทรงผนวชได ไฉน เราจักบวช
ไมไดเลา ขาพระพุทธเจานั้นแกหอเครื่องประดับแลว เอาเครื่องประดับนั้นแขวน
ไวบนตนไม แลวพูดวา ของนี้เราใหแลวแล ผูใดเห็น ผูนั้นจงนําไปเถิด แลว
จึงกลับมาจากที่นั้น พระพุทธเจาขา
ศ. พนาย อุบาลี ทานไดทําถูกตองแลว เพราะทานกลับไป เจาศากยะ
ทั้งหลายเหี้ยมโหดนัก จะพึงใหฆาทานเสียดวยเขาพระทัยวา อุบาลีนี้ใหพระกุมาร
ทั้งหลายออกบวช ฯ
[๓๔๓] ลําดับนั้น ศากยกุมารเหลานั้น พาอุบาลีผูเปนภูษามาลาเขาไป
เฝาพระผูมีพระภาค ครั้นแลวถวายบังคมประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลว
กราบทูลวา พระพุทธเจาขา พวกหมอมฉันเปนเจาศากยะยังมีมานะ อุบาลีผูเปน
ภูษามาลานี้เปนผูรับใชของหมอมฉันมานาน ขอพระผูมีพระภาคจงใหอุบาลีผูเปน

ภูษามาลานี้บวชกอนเถิด พวกหมอมฉันจักทําการอภิวาท การลุกรับ อัญชลีกรรม
สามีจิกรรม แกอุบาลีผูเปนภูษามาลานี้ เมื่อเปนอยางนี้ ความถือตัววาเปนศากยะ
ของพวกหมอมฉันผูเ ปนศากยะจักเสื่อมคลายลง
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคโปรดใหอุบาลีผูเปนภูษามาลาบวชกอน ให
ศากยกุมารเหลานั้นผนวชตอภายหลัง ฯ
[๓๔๔] ครั้นตอมา ในระหวางพรรษานั้นเอง ทานพระภัททิยะไดทําให
แจงซึ่งวิชชา ๓ ทานพระอนุรุทธะไดยังทิพยจักษุใหเกิด ทานพระอานนทไดทําให
แจงซึ่งโสดาปตติผล พระเทวทัตไดสําเร็จฤทธิ์ชั้นปุถุชน ฯ
เรื่องพระภัททิยะ
[๓๔๕] ครั้งนั้น ทานพระภัททิยะ ไปสูปา ก็ดี ไปสูโคนไมก็ดี ไปสู
เรือนวางก็ดี ยอมเปลงอุทานเนืองๆ วา สุขหนอ สุขหนอ ครั้งนั้น ภิกษุมาก
รูปเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค ถวายบังคมนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลวกราบทูล
วา พระพุทธเจาขา ทานพระภัททิยะไปสูปาก็ดี ไปสูโคนไมกด็ ี ไปสูเรือนวาง
ก็ดี ไดเปลงอุทานเนืองๆ วา สุขหนอ สุขหนอ พระพุทธเจาขา ทานพระ
ภัททิยะ ฝนใจประพฤติพรหมจรรยโดยไมตองสงสัย หรือมิฉะนั้นก็ระลึกถึงสุข
ในราชสมบัติครั้งกอนนั้นเอง ไปสูปาก็ดี ไปสูโ คนไมก็ดี ไปสูเ รือนวางก็ดี จึง
เปลงอุทานเนืองๆ วา สุขหนอ สุขหนอ
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งกะภิกษุรูปหนึ่งวา ดูกรภิกษุ เธอจงมา
จงเรียกภัททิยะภิกษุมาตามคําของเราวา ทานภัททิยะ พระศาสดารับสั่งหาทาน
ภิกษุนั้นรับสนองพระพุทธพจนแลว เขาไปหาทานพระภัททิยะ ครั้นแลวไดกลาว
วา ทานภัททิยะ พระศาสดารับสั่งหาทาน ฯ
[๓๔๖] ทานพระภัททิยะรับคําของภิกษุนั้น แลวเขาไปเฝาพระผูมีพระ*ภาค ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง เมื่อทานพระภัททิยะนั่งเรียบรอย
แลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภัททิยะ ขาววา เธอไปสูป าก็ดี ไปสูโคน
ไมก็ดี ไปสูเรือนวางก็ดี ไดเปลงอุทานเนืองๆ วา สุขหนอ สุขหนอ จริงหรือ
ภ. จริงอยางนั้น พระพุทธเจาขา
พ. ดูกรภัททิยะ ก็เธอพิจารณาเห็นอํานาจประโยชนอะไร ไปสูปาก็ดี
ไปสูโคนไมก็ดี ไปสูเรือนวางก็ดี จึงไดเปลงอุทานเนืองๆ วา สุขหนอ
สุขหนอ ดังนี้
ภ. พระพุทธเจาขา เมื่อกอนขาพระพุทธเจาเปนพระเจาแผนดิน แม
ภายในพระราชวังก็ไดจัดการรักษาไวอยางเรียบรอย แมภายนอกพระราชวังก็ไดจัด
การรักษาไวอยางเขมแข็ง แมภายในพระนครก็ไดจัดการรักษาไวเรียบรอย แม
ภายนอกพระนครก็ไดจัดการรักษาไวอยางแข็งแรง แมภายในชนบทก็ไดจัดการ

รักษาไวเรียบรอย แมภายนอกชนบทก็ไดจัดการรักษาไวอยางมั่นคง พระพุทธ*เจาขา ขาพระพุทธเจานั้น แมเปนผูอันเขาทั้งหลายรักษาคุมครองแลว อยางนี้ก็
ยังกลัว ยังหวั่น ยังหวาด ยังสะดุงอยู แตบัดนี้ ขาพระพุทธเจาไปสูปาก็ดี ไป
สูโคนไมก็ดี ไปสูเรือนวางก็ดี ลําพังผูเดียวก็ไมกลัว ไมหวั่น ไมหวาด ไม
สะดุง ขวนขวายนอย มีขนอันราบเรียบ เปนอยูดวยปจจัย ๔ ที่ผูอื่นให มีใจดุจ
มฤคอยู ขาพระพุทธเจาพิจารณาเห็นอํานาจประโยชนนี้แล ไปสูปาก็ดี ไปสู
โคนไมก็ดี ไปสูเรือนวางก็ดี ... จึงเปลงอุทานเนืองๆ วา สุขหนอ สุขหนอ
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทราบเรื่องนั้นแลว ทรงเปลงอุทานใน
เวลานั้น วาดังนี้:อุทานคาถา
[๓๔๗] บุคคลใดไมมีความโกรธภายในจิต และกาวลวงภพนอยภพ
ใหญมีประการเปนอันมากเสียได เทวดาทั้งหลายไมอาจเล็งเห็น
วาระจิตของบุคคลนั้น ผูปลอดภัย มีสขุ ไมมีโศก ฯ
[๓๔๘] ครั้นพระผูมีพระภาคประทับอยูในอนุปยนิคม ตามพุทธาภิรมย
แลวเสด็จจาริกทางเมืองโกสัมพี เสด็จจาริกโดยลําดับถึงเมืองโกสัมพีแลว ทราบ
วา พระองคประทับอยูที่โฆสิตาราม เขตเมืองโกสัมพีนั้น ฯ
เรื่องพระเทวทัต
[๓๔๙] ครั้งนั้น พระเทวทัตหลีกเรนอยูในที่สงัด เกิดความปริวิตก
แหงจิตอยางนี้วา เราจะพึงยังใครหนอใหเลื่อมใส เมื่อผูใดเลือ่ มใสตอเราแลว
ลาภสักการะเปนอันมากจะพึงเกิดขึ้น ลําดับนั้น พระเทวทัตไดคิดตอไปวา
อชาตสัตตุกุมารนี้แล ยังหนุม ยังเจริญตอไป ไฉนเราพึงยังอชาตสัตตุกุมารให
เลื่อมใส เมือ่ อชาตสัตตุกุมารนั้นเลื่อมใสตอเราแลว ลาภสักการะเปนอันมากจัก
เกิดขึ้น ลําดับนั้น พระเทวทัตเก็บเสนาสนะแลว ถือบาตร จีวร เดินทางไปยัง
กรุงราชคฤห ถึงกรุงราชคฤหโดยลําดับ แลวแปลงเพศของตนนิรมิตเพศเปน
กุมารนอยเอางูพันสะเอว ไดปรากฏบนพระเพลาของอชาตสัตตุกุมาร
ทีนั้น อชาตสัตตุกุมารกลัว หวั่นหวาด สะดุง ตกพระทัย
พระเทวทัตจึงไดกลาวกะอชาตสัตตุกุมารวา พระกุมาร ทานกลัวฉัน หรือ
อ. จะ ฉันกลัว ทานเปนใคร
ท. ฉัน คือ พระเทวทัต
อ. ทานเจาขา ถาทานเปนพระผูเปนเจาเทวทัต ขอจงปรากฏดวยเพศ
ของตนทีเดียวเถิด
ทันใดนั้น พระเทวทัตกลับเพศกุมารนอยแลว ทรงสังฆาฏิ บาตร และ
จีวร ไดยืนอยูข างหนาอชาตสัตตุกุมาร

ครั้งนั้น อชาตสัตตุกุมารเลื่อมใสยิ่งนัก ดวยอิทธิปาฏิหาริยนี้ของพระ*เทวทัต ไดไปสูที่บํารุงทั้งเวลาเย็นทั้งเวลาเชา ดวยรถ ๕๐๐ คัน และนํา
ภัตตาหาร ๕๐๐ สํารับไปดวย
ครั้งนั้น พระเทวทัต อันลาภสักการะและความสรรเสริญครอบงํา รึงรัด
จิต และเกิดความปราถนาเห็นปานนี้วา เราจักปกครองภิกษุสงฆ พระเทวทัต
ไดเสื่อมจากฤทธิ์นั้น พรอมกับจิตตุปบาททีเดียว ฯ
เรื่องกักกุธโกฬิยบุตร
[๓๕๐] สมัยนั้น โกฬิยบุตรชื่อกักกุธะ เปนอุปฏฐากของทานพระมหา*โมคคัลลานะ ผูตายไมนาน ไดเขาถึงมโนมัยกายอยางหนึ่ง อัตภาพเห็นปานดังนี้
ที่เขาไดมีขนาดเทากับคามเขตของชาวมคธ ๒ หรือ ๓ แหง เขายอมไมยังตนและ
คนอื่นใหลําบาก เพราะอัตภาพที่เขาไดนั้น ครั้งนั้น กักกุธะเทพบุตร เขาไปหา
ทานพระมหาโมคคัลลานะ อภิวาทแลวยืน ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวได
กลาวกะทานพระมหาโมคคัลลานะวา ทานเจาขา พระเทวทัตอันลาภสักการะและ
ความสรรเสริญ ครอบงํา รึงรัดจิต แลวไดเกิดความปราถนาเห็นปานนี้วา เรา
จักปกครองภิกษุสงฆ ทานเจาขา พระเทวทัตไดเสื่อมจากฤทธิ์นั้นแลว พรอมกับ
จิตตุปบาททีเดียว กักกุธะเทพบุตรไดกลาวอยางนี้แลว จึงอภิวาททานพระมหา
โมคคัลลานะ กระทําประทักษิณแลวหายไป ณ ที่นั้นเอง ฯ
[๓๕๑] ครั้งนั้น ทานพระมหาโมคคัลลานะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค
ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง กราบทูลวา พระพุทธเจาขา โกฬิยบุตร
ชื่อกักกุธะ เปนอุปฏฐากของขาพระพุทธเจา ผูตายไมนาน ไดเขาถึงมโนมัยกาย
อยางหนึ่ง อัตภาพเห็นปานดังนี้ ที่เขาไดมีขนาดเทากับคามเขตของชาวมคธ ๒
หรือ ๓ แหง เขายอมไมยังตนและคนอื่นใหลาํ บาก เพราะอัตภาพที่เขาไดนนั้
พระพุทธเจาขา ครั้งนั้น กักกุธะเทพบุตรเขาไปหาขาพระพุทธเจา อภิวาทแลว
ไดยืนอยู ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกลาวกะขาพระพุทธเจาวา ทานเจาขา
พระเทวทัตอันลาภสักการะครอบงํา รึงรัดจิตแลว ไดเกิดความปราถนาเห็นปานนี้
วา เราจักปกครองภิกษุสงฆ ทานเจาขา พระเทวทัตเสื่อมจากฤทธิ์นั้นแลวพรอม
กับจิตตุปบาททีเดียว พระพุทธเจาขา กักกุธะเทพบุตรไดกลาวอยางนี้แลว อภิวาท
ขาพระพุทธเจา กระทําประทักษิณแลวหายไป ณ ที่นั้นเอง
พ. ดูกรโมคคัลลานะ ก็กักกุธะเทพบุตรอันเธอกําหนดรูซึ่งจิตดวยจิต
แลวหรือวา กักกุธะเทพบุตรกลาวคําอยางหนึง่ อยางใด คํานัน้ ทั้งหมดยอมเปน
อยางนั้นทีเดียว ไมเปนอยางอืน่
ม. พระพุทธเจาขา กักกุธะเทพบุตรอันขาพระพุทธเจากําหนดรูจิตดวย
จิตแลววา กักกุธะเทพบุตรกลาวคําอยางหนึ่งอยางใด คํานั้นทั้งหมดยอมเปนอยาง

นั้นทีเดียว ไมเปนอยางอื่น
พ. ดูกรโมคคัลลานะ เธอจงรักษาวาจานั้น ดูกรโมคคัลลานะ เธอจง
รักษาวาจานั้น บัดนี้ โมฆบุรุษนั้นจักกระทําตนใหปรากฏดวยตนเอง ฯ
เรื่องศาสดา ๕ จําพวก
[๓๕๒] ดูกรโมคคัลลานะ ศาสดา ๕ จําพวกเหลานี้มีปรากฏอยูในโลก
๕ จําพวกเปนไฉน ดูกรโมคคัลลานะ ศาสดาบางคนในโลกนี้ เปนผูมีศีลไม
บริสุทธิ์ ปฏิญาณวา เราเปนผูมศี ีลบริสุทธิ์ และวา ศีลของเราบริสุทธิ์ ผุดผอง
ไมเศราหมอง สาวกทั้งหลายยอมรูซึ่งศาสดานั้นนั่นอยางนี้วา ศาสดาผูเจริญนี้แล
เปนผูมีศีลไมบริสุทธิ์ ปฏิญาณวา เราเปนผูมีศลี บริสุทธิ์ และวา ศีลของเรา
บริสุทธิ์ ผุดผอง ไมเศราหมอง ก็พวกเรานี่แหละพึงบอกแกพวกคฤหัสถ ศาสดา
นั้นไมพึงมีความพอใจ ก็ความไมพอใจใดแลจะพึงมี พวกเราจะพึงกลาวกะศาสดา
นั้นดวยความไมพอใจนั้นอยางไร ก็ศาสดานั้นยอมนับถือบูชาเราดวยจีวร บิณฑบาต
เสนาสนะ และ คิลานปจจัยเภสัชบริขาร ทานจักกระทํากรรมใดไว ทานก็จัก
ปรากฏดวยกรรมนั้นเอง ดูกรโมคคัลลานะ สาวกทั้งหลายยอมรักษาศาสดาเห็น
ปานนั้นโดยศีล ก็แล ศาสดาเห็นปานนั้น ยอมหวังการรักษาโดยศีลจากสาวก
ทั้งหลาย ฯ
[๓๕๓] ดูกรโมคคัลลานะ อนึ่ง ศาสดาบางคนในโลกนี้ เปนผูมีอาชีวะ
ไมบริสุทธิ์ ปฏิญาณวา เราเปนผูมีอาชีวะบริสุทธิ์ และวา อาชีวะของเราบริสุทธิ์
ผุดผอง ไมเศราหมอง สาวกทั้งหลายยอมรูซึ่งศาสดานั้นนั่นอยางนี้วา ศาสดา
ผูเจริญนี้แล เปนผูมีอาชีวะไมบริสุทธิ์ ปฏิญาณวา เราเปนผูมอี าชีวะบริสุทธิ์
และวา อาชีวะของเราบริสุทธิ์ ผุดผอง ไมเศราหมอง ก็พวกเรานี่แหละพึงบอก
แกพวกคฤหัสถ ศาสดานั้นไมพึงมีความพอใจ ก็ความไมพอใจใดแลพึงมี พวก
เราจะพึงกลาวกะศาสดานั้นดวยความไมพอใจนั้นอยางไร ก็ศาสดานั้นยอมนับถือ
บูชาเราดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร ทานจักกระ
ทํากรรมใดไว ทานก็จักปรากฏดวยกรรมนั้นเอง ดูกรโมคคัลลานะสาวกทั้งหลาย
ยอมรักษาศาสดาเห็นปานนั้นโดยอาชีวะ ก็แล ศาสดาเห็นปานนั้น ยอมหวังเฉพาะ
ซึ่งการรักษาโดยอาชีวะจากสาวกทั้งหลาย ฯ
[๓๕๔] ดูกรโมคคัลลานะ อนึ่ง ศาสดาบางคนในโลกนี้ เปนผูมีธรรม
เทศนาไมบริสุทธิ์ ปฏิญาณวา เราเปนผูมธี รรมเทศนาบริสุทธิ์ และวา ธรรม
เทศนาของเราบริสุทธิ์ ผุดผอง ไมเศราหมอง สาวกทั้งหลายยอมรูซึ่งศาสดานั้น
นั่นอยางนี้วา ศาสดาผูเจริญนี้แล เปนผูมีธรรมเทศนาไมบริสุทธิ์ ปฏิญาณวา
เราเปนผูมีธรรมเทศนาบริสุทธิ์ และวา ธรรมเทศนาของเราบริสุทธิ์ ผุดผอง ไม
เศราหมอง ก็พวกเรานี่แหละพึงบอกแกพวกคฤหัสถ ศาสดานั้นไมพึงมีความ

พอใจ ก็ความไมพอใจใดแลพึงมี พวกเราจะพึงกลาวกะศาสดานั้นดวยความไม
พอใจนั้นอยางไร ก็ศาสดานั้นยอมนับถือบูชาเราดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ
และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร ทานจักกระทํากรรมใดไว ทานก็จักปรากฏดวยกรรม
นั้นเอง ดูกรโมคคัลลานะ สาวกทั้งหลายยอมรักษาศาสดาเห็นปานนั้นโดยธรรม*เทศนา ก็แล ศาสดาเห็นปานนั้น ยอมหวังเฉพาะซึ่งการรักษา โดยธรรมเทศนา
จากสาวกทั้งหลาย ฯ
[๓๕๕] ดูกรโมคคัลลานะ อนึ่ง ศาสดาบางคนในโลกนี้ เปนผูม-ี
*ไวยากรณไมบริสุทธิ์ ปฏิญาณวา เราเปนผูมไี วยากรณบริสุทธิ์ และวา ไวยากรณ
ของเราบริสุทธิ์ ผุดผอง ไมเศราหมอง สาวกทั้งหลายยอมรูซ ึ่งศาสดานั้นนั่นอยาง
นี้วา ศาสดาผูเจริญนี้แล เปนผูมีไวยากรณไมบริสุทธิ์ ปฏิญาณวา เราเปนผูม ี*ไวยากรณบริสุทธิ์ และวา ไวยากรณของเราบริสุทธิ์ ผุดผอง ไมเศราหมอง
ก็พวกเรานี่แหละพึงบอกแกพวกคฤหัสถ ศาสดานั้นไมพึงมีความพอใจ ก็ความ
ไมพอใจใดแลพึงมี พวกเราพึงกลาวกะศาสดานั้นดวยความไมพอใจนั้นอยางไร
ก็ศาสดานั้นยอมนับถือบูชาเราดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัย
เภสัชบริขาร ทานจักกระทํากรรมใดไว ทานก็จักปรากฏดวยกรรมนั้นเอง ดูกร
โมคคัลลานะ สาวกทั้งหลายยอมรักษาศาสดาเห็นปานนั้นโดยไวยากรณ ก็แล
ศาสดาเห็นปานนั้น ยอมหวังเฉพาะซึ่งการรักษาโดยไวยากรณจากสาวกทัง้ หลาย ฯ
[๓๕๖] ดูกรโมคคัลลานะ อนึ่ง ศาสดาบางคนในโลกนี้ เปนผูมีญาณ
ทัสสนะไมบริสุทธิ์ ปฏิญาณวา เราเปนผูมีญาณทัสสนะบริสุทธิ์ และวา
ญาณทัสสนะของเราบริสุทธิ์ ผุดผอง ไมเศราหมอง สาวกทั้งหลายยอมรูซึ่ง
ศาสดานั้นนั่นอยางนี้วา ศาสดาผูเจริญนี้แล เปนผูมีญาณทัสสนะไมบริสุทธิ์
ปฏิญาณวา เราเปนผูมีญาณทัสสนะบริสุทธิ์ และวา ญาณทัสสนะของเราบริสุทธิ์
ผุดผอง ไมเศราหมอง ก็พวกเรานี่แหละพึงบอกแกพวกคฤหัสถ ศาสดานั้นไม
พึงมีความพอใจ ก็ความไมพอใจใดแลพึงมี พวกเราจะพึงกลาวกะศาสดานัน้ ดวย
ความไมพอใจนั้นอยางไร ก็ศาสดานั้นยอมนับถือบูชาเราดวยจีวร บิณฑบาต
เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร ทานจักกระทํากรรมใดไว ทานก็จักปรากฏ
ดวยกรรมนั้นเอง ดูกรโมคคัลลานะ สาวกทั้งหลายยอมรักษาศาสดาเห็นปานนั้น
โดยญาณทัสสนะ ก็แล ศาสดาเห็นปานนั้น ยอมหวังเฉพาะซึ่งการรักษาโดย
ญาณทัสสนะจากสาวกทั้งหลาย
ดูกรโมคคัลลานะ ศาสดา ๕ จําพวก เหลานี้แล มีปรากฏอยูในโลก ฯ
[๓๕๗] ดูกรโมคคัลลานะ ก็เราแลเปนผูมศี ีลบริสุทธิ์ปฏิญาณวา เรา
เปนผูมีศีลบริสุทธิ์ และวา ศีลของเราบริสุทธิ์ ผุดผอง ไมเศราหมอง แลสาวก
ทั้งหลายยอมไมรักษาเราโดยศีลและเราก็ไมหวังเฉพาะ ซึ่งการรักษาโดยศีล จาก

สาวกทั้งหลาย
อนึ่ง เราเปนผูมีอาชีวะบริสุทธิ์ ...
อนึ่ง เราเปนผูมีธรรมเทศนาบริสุทธิ์ ...
อนึ่ง เราเปนผูมีไวยากรณบริสุทธิ์ ...
อนึ่ง เราเปนผูมีญาณทัสสนะบริสุทธิ์ ปฏิญาณวา เราเปนผูมีญาณ
ทัสสนะบริสุทธิ์ และวา ญาณทัสสนะของเราบริสุทธิ์ ผุดผอง ไมเศราหมอง
แลสาวกทั้งหลายยอมไมรักษาเราโดยญาณทัสสนะ และเราก็ไมหวังเฉพาะ ซึ่งการ
รักษาโดยญาณทัสสนะ จากสาวกทั้งหลาย ฯ
เรื่องพระเทวทัต
[๓๕๘] ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคประทับอยูที่เมืองโกสัมพี ตามพุทธา
ภิรมย แลวเสด็จจาริกไปทางกรุงราชคฤห เสด็จจาริกไปโดยลําดับถึงกรุงราชคฤห
แลว ทราบวา พระองคประทับอยูที่เวฬุวันวิหาร อันเปนสถานที่พระราชทาน
เหยื่อแกกระแต เขตกรุงราชคฤหนั้น ฯ
[๓๕๙] ครั้งนั้น ภิกษุเปนอันมากเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค ถวายบังคม
แลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลวา พระพุทธเจาขา อชาต
สัตตุกุมารไดไปสูที่บํารุงของพระเทวทัต ทั้งเวลาเย็นทั้งเวลาเชา ดวยรถ ๕๐๐ คัน
แลนําภัตตาหาร ๕๐๐ สํารับไปดวย พระผูมพี ระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
พวกเธออยาพอใจลาภสักการะ และความสรรเสริญของเทวทัตเลย อชาตสัตตุกุมาร
จักไปสูที่บํารุงของเทวทัต ทั้งเวลาเย็น ทั้งเวลาเชา ดวยรถ ๕๐๐ คัน แลจักนํา
ภัตตาหาร ๕๐๐ สํารับไปดวย สักกี่วัน ดูกรภิกษุทั้งหลาย เทวทัตพึงหวังความ
เสื่อมในกุศลธรรมทั้งหลายถายเดียว หวังความเจริญไมได เปรียบเหมือนคน
ทั้งหลายพึงทาน้ําดีหมีที่จมูกลูกสุนัขที่ดุราย ลูกสุนัขนั้นจะเปนสัตวดุรายขึ้นยิ่งกวา
ประมาณ ดวยอาการอยางนี้แล แมฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย อชาตสัตตุกุมาร
จักไปสูที่บํารุงของเทวทัต ทั้งเวลาเย็นทั้งเวลาเชา ดวยรถ ๕๐๐ คัน แลจักนํา
ภัตตาหาร ๕๐๐ สํารับไปดวย สักกี่วัน ดูกรภิกษุทั้งหลาย เทวทัตพึงหวังความ
เสื่อมในกุศลธรรมทั้งหลาย ถายเดียว หวังความเจริญไมได ฉันนั้นเหมือนกัน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลาภสักการะและความสรรเสริญเกิดขึ้นแกเทวทัตเพื่อฆาตน
ลาภสักการะและความสรรเสริญเกิดขึ้นแกเทวทัตเพื่อความวอดวาย ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ตนกลวยยอมเผล็ดผลเพื่อฆาตน ยอมเผล็ดผลเพื่อความวอดวาย ฉันใด
ลาภสักการะและความสรรเสริญก็เกิดขึ้นแกเทวทัตเพื่อฆาตน ลาภสักการะและ
ความสรรเสริญเกิดขึ้นแกเทวทัตเพื่อความวอดวาย ฉันนัน้ เหมือนกันแล ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ไมไผยอมตกขุยเพื่อฆาตน ยอมตกขุยเพื่อความวอดวาย แมฉันใด
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลาภสักการะและความสรรเสริญก็เกิดขึ้นแกเทวทัตเพื่อฆาตน

ลาภสักการะและความสรรเสริญเกิดขึ้นแกเทวทัตเพื่อความวอดวาย ฉันนั้นเหมือน
กันแล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไมออ ยอมตกขุยเพือ่ ฆาตน ยอมตกขุยเพื่อความวอดวาย
แมฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลาภสักการะและความสรรเสริญเกิดขึ้นแกเทวทัต
เพื่อฆาตน ลาภสักการะและความสรรเสริญเกิดขึ้นแกเทวทัตเพื่อความวอดวาย
ฉันนั้นเหมือนกันแล ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมมาอัสดรยอมตัง้ ครรภเพื่อฆาตน ยอม
ตั้งครรภเพื่อความวอดวาย แมฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลาภสักการะและความ
สรรเสริญก็เกิดขึ้นแกเทวทัตเพื่อฆาตน ลาภสักการะและความสรรเสริญเกิดขึ้น
แกเทวทัต เพื่อความวอดวาย ฉันนั้นเหมือนกันแล ฯ
[๓๖๐] พระผูมีพระภาคตรัสไวยากรณบาลีนี้แลว จึงตรัสคาถาประพันธ
ดังตอไปนี้:ผลกลวยยอมฆาตนกลวย ขุยไผยอมฆาตนไผ
ขุยออยอมฆาตนออ สักการะยอมฆาคนชัว่
เหมือนมาอัสดรซึ่งเกิดในครรภ ยอมฆาแมมา
อัสดรฉะนัน้ ฯ
ปฐมภาณวาร จบ
-----------พระเทวทัตทูลขอปกครองสงฆ
[๓๖๑] ก็โดยสมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคอันบริษัทหมูใหญ แวดลอม
แลว ประทับนั่งแสดงธรรมแกบริษัทพรอมทั้งพระราชาครั้งนั้น พระเทวทัตลุกจาก
อาสนะ หมผาเฉวียงบา นั่งกระหยงประคองอัญชลีไปทางพระผูมีพระภาค แลว
กราบทูลวา พระพุทธเจาขา บัดนี้ พระผูมีพระภาคทรงพระชราแลว เปนผูเฒา
แกหงอมแลว ลวงกาลผานวัยไปแลว บัดนี้ ขอพระองคจงทรงขวนขวายนอย
ประกอบทิฏฐธรรมสุขวิหารอยูเถิด ขอจงมอบภิกษุสงฆแกขาพระพุทธเจา ขา*พระพุทธเจาจักปกครองภิกษุสงฆ
พระผูมีพระภาคตรัสหามวา อยาเลย เทวทัต เธออยาพอใจที่จะปกครอง
ภิกษุสงฆเลย
แมครั้งที่สอง ...
แมครั้งที่สาม พระเทวทัตก็ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา พระพุทธเจาขา
บัดนี้ พระผูมีพระภาคทรงพระชราแลว เปนผูเฒา แกหงอมแลว ลวงกาลผาน
วัยไปแลว บัดนี้ ขอพระผูมีพระภาคจงทรงขวนขวายนอย ประกอบทิฏฐธรรม
สุขวิหารอยูเถิด ขอจงมอบภิกษุสงฆแกขาพระพุทธเจา ขาพระพุทธเจาจักปกครอง
ภิกษุสงฆ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรเทวทัต แมแตสารีบุตรและโมคคัลลานะ

เรายังไมมอบภิกษุสงฆให ไฉนจะพึงมอบใหเธอผู เชนทรากศพ ผูบริโภคปจจัย
เชนกอนเขฬะเลา
ทีนั้น พระเทวทัตคิดวา พระผูมีพระภาคทรงรุกรานเรากลางบริษัทพรอม
ดวยพระราชา ดวยวาทะวาบริโภคปจจัยดุจกอนเขฬะ ทรงยกยองแตพระสารีบุตร
และพระโมคคัลลานะ ดังนี้ จึงโกรธ นอยใจ ถวายบังคมพระผูมีพระภาค ทํา
ประทักษิณแลวกลับไป
นี่แหละ พระเทวทัตไดผูกอาฆาตในพระผูมีพระภาค เปนครั้งแรก ฯ
ปกาสนียกรรม
[๓๖๒] ครั้งนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล สงฆจงลงปกาสนียกรรมในกรุงราชคฤหแกเทวทัตวา
ปกติของพระเทวทัตกอนเปนอยางหนึ่ง เดี๋ยวนี้เปนอีกอยางหนึ่ง พระเทวทัตทํา
อยางใด ดวยกาย วาจา ไมพึงเห็นวาพระพุทธ พระธรรม หรือพระสงฆ เปน
อยางนั้น พึงเห็นเฉพาะตัวพระเทวทัตเอง
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆพึงทําอยางนี้
ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรม
วาจา วาดังนี้:กรรมวาจาทําปกาสนียกรรม
ทานเจาขา ขอพระสงฆจงฟงขาพเจา ถาความพรอมพรั่งของ
สงฆถึงที่แลว สงฆพึงทําปกาสนียกรรมในกรุงราชคฤหแกพระเทวทัต
วา ปกติของพระเทวทัตกอนเปนอยางหนึ่ง เดี๋ยวนี้เปนอีกอยางหนึ่ง
พระเทวทัตทําอยางใดดวยกาย วาจา ไมพึงเห็นวาพระพุทธ พระ*ธรรม หรือพระสงฆ เปนอยางนั้น พึงเห็นเฉพาะตัวเทวทัตเอง นี้
เปนญัตติ
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา สงฆทําปกาสนียกรรมใน
กรุงราชคฤหแกพระเทวทัตวา ปกติของพระเทวทัตกอนเปนอยางหนึ่ง
เดี๋ยวนี้เปนอีกอยางหนึ่ง พระเทวทัตทําอยางใดดวยกาย วาจา ไม
พึงเห็นวาพระพุทธ พระธรรม หรือพระสงฆ เปนอยางนั้น พึงเห็น
เฉพาะตัวพระเทวทัตเอง การทําปกาสนียกรรมในกรุงราชคฤหแกพระ
เทวทัตวา ปกติของพระเทวทัตกอนเปนอยางหนึ่ง เดี๋ยวนี้เปนอีกอยาง
หนึ่ง พระเทวทัตทําอยางใดดวยกาย วาจา ไมพึงเห็นวาพระพุทธ
พระธรรม หรือพระสงฆ เปนอยางนั้น พึงเห็นเฉพาะตัวพระเทวทัต
เอง ชอบแกทานผูใด ทานผูนนั้ พึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใ ด
ทานผูนั้นพึงพูด

ปกาสนียกรรมในกรุงราชคฤห อันสงฆกระทําแลว แกพระ
เทวทัตวา ปกติของพระเทวทัตกอนเปนอยางหนึ่ง เดี๋ยวนี้เปนอีก
อยางหนึ่ง พระเทวทัตทําอยางใดดวยกาย วาจา ไมพึงเห็นวา พระ*พุทธ พระธรรม หรือพระสงฆ เปนอยางนั้น พึงเห็นเฉพาะตัวพระ
เทวทัตเอง ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไว
ดวยอยางนี้ ฯ
[๓๖๓] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งกะทานพระสารีบุตรวา ดูกร
สารีบุตร ถากระนั้น เธอจงประกาศเทวทัตในกรุงราชคฤห
ทานพระสารีบุตรทูลถามวา เมื่อกอนขาพระพุทธเจากลาวชมพระเทวทัต
ในกรุงราชคฤหวา โคธิบุตรมีฤทธิ์มาก โคธิบตุ รมีอนุภาพมาก ขาพระพุทธเจา
จะประกาศพระเทวทัตในกรุงราชคฤหอยางไร พระพุทธเจาขา
พ. ดูกรสารีบุตร เธอกลาวชมเทวทัตในกรุงราชคฤหแลว เทาที่เปน
จริงวา โคธิบุตรมีฤทธิ์มาก โคธิบุตรมีอนุภาพมาก
ส. อยางนั้น พระพุทธเจาขา
พ. ดูกรสารีบุตร เธอจงประกาศเทวทัตในกรุงราชคฤหเทาที่เปนจริง
เหมือนอยางนัน้ แล
ทานพระสารีบุตร ทูลรับสนองพระพุทธพจนแลว ฯ
[๓๖๔] ครั้งนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล สงฆจงสมมติสารีบุตรเพื่อประกาศเทวทัตในกรุงราช*คฤหวา ปกติของพระเทวทัตกอนเปนอยางหนึ่ง เดี๋ยวนี้เปนอีกอยางหนึ่ง พระ
เทวทัตทําอยางใดดวยกาย วาจา ไมพึงเห็นพระพุทธ พระธรรม หรือพระสงฆ
เปนอยางนั้น พึงเห็นเฉพาะตัวเทวทัตเอง ฯ
วิธีสมมติ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆพึงสมมติอยางนี้
พึงขอรองสารีบุตรกอน ครั้นแลวภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศ
ใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังนี้:กรรมวาจาสมมติ
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ถาความพรอมพรั่งของสงฆ
ถึงที่แลว สงฆพึงสมมติทานพระสารีบุตรเพื่อประกาศพระเทวทัตใน
กรุงราชคฤหวา ปกติของพระเทวทัต กอนเปนอยางหนึ่ง เดีย๋ วนี้เปน
อีกอยางหนึ่ง พระเทวทัตทําอยางใดดวยกาย วาจา ไมพึงเห็นวา
พระพุทธ พระธรรม หรือพระสงฆ เปนอยางนั้น พึงเห็นเฉพาะตัว
พระเทวทัตเอง นี้เปนญัตติ

ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา สงฆสมมติทานพระ
สารีบุตรเพื่อประกาศพระเทวทัตในกรุงราชคฤหวา ปกติของพระเทวทัต
กอนเปนอยางหนึ่ง เดี๋ยวนี้เปนอีกอยางหนึ่ง พระเทวทัตทําอยางใด
ดวยกาย วาจา ไมพึงเห็นวาพระพุทธ พระธรรม หรือพระสงฆ
เปนอยางนั้น พึงเห็นเฉพาะตัวพระเทวทัตเอง การสมมติทานพระ
สารีบุตรเพื่อประกาศพระเทวทัตในกรุงราชคฤหวา ปกติของพระเทวทัต
กอนเปนอยางหนึ่ง เดี๋ยวนี้เปนอีกอยางหนึ่ง พระเทวทัตทําอยางใด
ดวยกาย วาจา ไมพึงเห็นพระพุทธ พระธรรม หรือพระสงฆ เปน
อยางนั้น พึงเห็นเฉพาะตัวพระเทวทัตเอง ชอบแกทานผูใด ทาน
ผูนั้นพึงเปนผูน ิ่ง ไมชอบแกทา นผูใด ทานผูนนั้ พึงพูด
ทานพระสารีบุตรอันสงฆสมมติแลว เพื่อประกาศพระเทวทัต
ในกรุงราชคฤหวา ปกติของพระเทวทัต กอนเปนอยางหนึง่ เดี๋ยวนี้
เปนอีกอยางหนึ่ง พระเทวทัตทําอยางใดดวยกาย วาจา ไมพึงเห็น
วาพระพุทธ พระธรรม หรือพระสงฆ เปนอยางนั้น พึงเห็นเฉพาะ
ตัวพระเทวทัตเอง ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้
ไว ดวยอยางนี้ ฯ
[๓๖๕] ก็ทานพระสารีบุตรไดรับสมมติแลว จึงเขาไปสูกรุงราชคฤห
พรอมกับภิกษุมากรูป แลวไดประกาศพระเทวทัตในกรุงราชคฤหวา ปกติของ
พระเทวทัต กอนเปนอยางหนึ่ง เดี๋ยวนี้เปนอีกอยางหนึ่ง พระเทวทัตทําอยางใด
ดวยกาย วาจา ไมพึงเห็นวาพระพุทธ พระธรรม หรือพระสงฆ เปนอยางนั้น
พึงเห็นเฉพาะตัวพระเทวทัตเอง
ประชาชนในกรุงราชคฤหนั้นพวกที่ไมมศี รัทธา ไมเลื่อมใสไรปญญา
ตางกลาวอยางนี้วา พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรเหลานี้ เปนคนริษยา ยอม
เกียดกันลาภสักการะของพระเทวทัต
สวนประชาชนพวกที่มีศรัทธา เลื่อมใส เปนบัณฑิต มีปญญาดี กลาว
อยางนี้วา เรื่องนี้คงจักไมใชเรื่องเล็กนอย เพราะพระผูมีพระภาครับสั่งใหประกาศ
พระเทวทัตในกรุงราชคฤห ฯ
เรื่องอชาตสัตตุกุมาร
[๓๖๖] ครั้งนั้น พระเทวทัตเขาไปหาอชาตสัตตุกุมาร แลวไดกลาววา
ดูกรกุมาร เมื่อกอนคนทั้งหลายมีอายุยืน เดีย๋ วนี้มีอายุสั้น ก็การที่ทานจะพึงตาย
เสียเมือ่ ยังเปนเด็ก นั่นเปนฐานะจะมีได ดูกรกุมาร ถากระนั้น ทานจงปลง
พระชนมพระชนกเสียแลวเปนพระเจาแผนดิน อาตมาจักปลงพระชนมพระผูมี
พระภาคแลวเปนพระพุทธเจา ครั้งนั้น อชาตสัตตุกุมารคิดวา พระผูเปนเจา เทวทัต

มีฤทธิ์มาก มีอนุภาพมาก พระผูเปนเจาเทวทัตพึงทราบแน แลวเหน็บกฤชแนบ
พระเพลา ทรงกลัว หวั่นหวาด สะดุงพระทัยรีบเสด็จเขาไปภายในพระราชวังแต
เวลากลางวัน พวกมหาอํามาตยผูรักษาภายในพระราชวัง ไดแลเห็นอชาตสัตตุ
กุมารทรงกลัว หวั่นหวาด สะดุงพระทัยรีบเสด็จเขามาภายในพระราชวัง แตเวลา
กลางวัน จึงรีบจับไว มหาอํามาตยเหลานั้นตรวจคนพบกฤชเหน็บอยูที่พระเพลา
แลวไดทูลถามอชาตสัตตุกุมารวา พระองคประสงคจะทําการอันใด พระเจาขา
อ. เราประสงคจะปลงพระชนมพระชนก
ม. ใครใชพระองค
อ. พระผูเปนเจาเทวทัต
มหาอํามาตยบางพวกไดลงมติอยางนี้วา ควรปลงพระชนมพระกุมาร ควร
ฆาพระเทวทัต และภิกษุทั้งหมด
มหาอํามาตยบางพวกไดลงมติอยางนี้วา ไมควรฆาพวกภิกษุ เพราะพวก
ภิกษุไมผิดอะไร ควรปลงพระชนมพระกุมาร และฆาพระเทวทัต
มหาอํามาตยบางพวกไดลงมติอยางนี้วา ไมควรปลงพระชนมพระกุมาร
ไมควรฆาพระเทวทัต ไมควรฆาพวกภิกษุ ควรกราบทูลพระราชา พระราชารับสั่ง
อยางใด พวกเราจักทําอยางนัน้ ฯ
[๓๖๗] ครั้งนั้น มหาอํามาตยเหลานั้นคุมอชาตสัตตุกุมารเขาไปเฝา
พระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราช กราบทูลเรื่องนั้นแดพระเจาพิมพิสารจอม
เสนามาคธราช
พิ. ดูกรพนาย มหาอํามาตยทั้งหลายลงมติอยางไร
ม. ขอเดชะ มหาอํามาตยบางพวกไดลงมติอยางนี้วา ควรปลงพระชนม
พระกุมาร ควรฆาพระเทวทัต และภิกษุทั้งหมด มหาอํามาตยบางพวกไดลงมติ
อยางนี้วา ไมควรฆาพวกภิกษุ เพราะพวกภิกษุไมผิดอะไร ควรปลงพระชนม
พระกุมารและฆาพระเทวทัต มหาอํามาตยบางพวกไดลงมติอยางนี้วา ไมควรปลง
พระชนมพระกุมาร ไมควรฆาพระเทวทัต ไมควรฆาพวกภิกษุ ควรกราบทูล
พระราชา พระราชารับสั่งอยางใด พวกเราจักทําอยางนั้น
พิ. ดูกรพนาย พระพุทธ พระธรรม หรือพระสงฆ จักทําอะไรได
ชั้นแรกทีเดียว พระผูมีพระภาครับสั่งใหประกาศพระเทวทัต ในกรุงราชคฤหมิใช
หรือวา ปกติของพระเทวทัต กอนเปนอยางหนึ่ง เดี๋ยวนี้เปนอีกอยางหนึ่ง พระ
เทวทัตทําอยางใดดวยกาย วาจา ไมพึงเห็นวาพระพุทธ พระธรรม หรือพระสงฆ
เปนอยางนั้น พึงเห็นเฉพาะตัวพระเทวทัตเอง
บรรดามหาอํามาตย เหลานั้น พวกที่ลงมติอยางนี้วา ควรปลงพระชนม
พระกุมาร ควรฆาพระเทวทัต และภิกษุทั้งหมด พระราชาไดทรงถอดยศ

พวกเธอเสีย
พวกที่ลงมติอยางนี้วา ไมควรฆาพวกภิกษุ เพราะพวกภิกษุไมผิดอะไร
ควรปลงพระชนมพระกุมาร และฆาพระเทวทัต พระราชาไดทรงลดตําแหนง
พวกเธอ
พวกที่ลงมติอยางนี้วา ไมควรปลงพระชนมพระกุมาร ไมควรฆา
พระเทวทัต ไมควรฆาพวกภิกษุ ควรกราบทูลพระราชา พระราชารับสั่งอยางใด
พวกเราจักทําอยางนั้น พระราชาไดทรงเลือ่ นตําแหนงพวกเธอ
ลําดับนั้น พระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราช ไดรับสั่งถาม อชาตสัตตุกุมาร
วา ลูก เจาตองการฆาพอเพื่ออะไร
อชาตสัตตุกุมารกราบทูลวา หมอมฉันตองการราชสมบัติพระพุทธเจาขา
พระราชาตรัสวา ลูก ถาเจาตองการราชสมบัติ ราชสมบัตินั้นเปนของเจา
แลวทรงมอบราชสมบัติแกอชาตสัตตุกุมาร ฯ
พระเทวทัตสงคนไปปลงพระชนมพระศาสดา
[๓๖๘] ครั้งนั้น พระเทวทัตเขาไปหาอชาตสัตตุกุมาร แลวถวายพระพร
วา ขอถวายพระพร ขอมหาบพิตรจงรับสั่งใช ราชบุรุษผูจักปลงพระชนม
พระสมณโคดม ลําดับนั้น อชาตสัตตุกุมาร รับสั่งใชคนทั้งหลายวา พนาย พระ*ผูเปนเจาเทวทัตสั่งอยางใด ทานทั้งหลายจงทําอยางนั้น ลําดับนั้น พระเทวทัตจึง
สั่งราชบุรุษคนหนึ่งวา เจาจงไป พระสมณโคดมประทับอยูในโอกาสโนน จง
ปลงพระชนมพระองคแลวจงมาทางนี้ ดังนี้ ซุมราชบุรุษไว ๒ คนริมทางนั้นดวย
สั่งวา ราชบุรุษใดมาทางนี้ลําพังผูเดียว เจาทั้งสองจงฆาราชบุรุษนั้นแลวมาทางนี้
ไดซุมบุรุษไว ๔ คนริมทางนั้นดวยสั่งวา ราชบุรุษเหลาใดมาทางนี้ ๒ คน เจา
ทั้ง ๔ คน จงฆาราชบุรุษ ๒ คนนั้น แลวมาทางนี้ ไดซุมบุรุษไว ๘ คนริมทาง
นั้นดวยสั่งวา ราชบุรุษเหลาใดมาทางนี้ ๔ คน เจาทั้ง ๘ คน จงฆาราชบุรุษ ๔ คน
นั้นแลวมาทางนี้ ไดซุมราชบุรุษไว ๑๖ คนริมทางนั้น ดวยสั่งวา ราชบุรุษเหลาใด
มาทางนี้ ๘ คน เจาทั้ง ๑๖ คน จงฆาราชบุรุษ ๘ คนนั้นแลวมา ฯ
ทรงแสดงอนุปพุ พิกถา
[๓๖๙] ครั้งนั้น บุรุษคนเดียวนั้นถือดาบและโลหผูกสอดแลงธนู แลว
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาค กลัว หวั่นหวาด สะทกสะทาน มีกายแข็ง ไดยนื
อยูในที่ไมไกลพระผูมีพระภาคๆ ไดทอดพระเนตรเห็นบุรุษนั้น ผูกลัว หวั่นหวาด
สะทกสะทาน มีกายแข็ง ยืนอยู ครั้นแลวไดตรัสกะบุรุษนั้นวา มาเถิด เจา
อยากลัวเลย จึงบุรุษนั้นวางดาบและโลหปลดแลงธนูวางไว ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
แลวเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค ซบศรีษะลงแทบพระบาทยุคลของพระผูมพี ระภาค
แลวไดกราบทูลวา พระพุทธเจาขา โทษมาถึงซึ่งขาพระพุทธเจาตามความโง

ตามความหลง ตามอกุศล เพราะขาพระพุทธเจามีจิตคิดประทุษราย มีจิตคิดจะฆา
เขามาถึงที่นี้ ขอพระผูมีพระภาคโปรดรับโทษของขาพระพุทธเจานั้น โดยความ
เปนโทษ เพื่อความสํารวมตอไป พระพุทธเจาขา
พระผูมีพระภาคตรัสวา เอาเถอะเจา โทษมาถึงเจาตามความโง ตาม
ความหลง ตามอกุศล เพราะเจามีจิตคิดประทุษราย มีจิตคิดจะฆา เขามาถึงที่นี้
เมื่อใดเจาเห็นโทษ โดยความเปนโทษ แลวทําคืนตามธรรม เมื่อนั้น เรารับโทษ
นั้นของเจา เพราะผูใดเห็นโทษโดยความเปนโทษ แลวทําคืนตามธรรม ถึงความ
สํารวมตอไป ขอนั้น เปนความเจริญในอริยวินัย
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงแสดงอนุปพุ พิกถาแกบุรุษนั้น คือทรง
แสดงทาน ศีล สวรรค และอาทีนพ ความต่ําทราม ความเศราหมองของกาม
ทั้งหลาย แลวจึงทรงประกาศอานิสงสในการออกจากกาม เมื่อพระผูมีพระภาค
ทรงทราบวา บุรุษนั้นมีจิตคลอง มีจิตออน มีจิตปลอดจากนิวรณ มีจิตสูงขึ้น
มีจิตผองใส จึงทรงแสดงพระธรรมเทศนาทีพ่ ระพุทธเจาทัง้ หลายทรงยกขึ้นแสดง
ดวยพระองคเอง คือ ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค ดวงตาเห็นธรรมปราศจากธุลี
ปราศจากมลทินวา สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึน้ เปนธรรมดา สิ่งนั้นทั้งมวลมีความ
ดับเปนธรรมดา ไดเกิดแกบุรุษนั้น ณ ที่นั่นนั้นแล ดุจผาที่สะอาดปราศจากมลทิน
ควรไดรับน้ํายอมเปนอยางดี ฉะนั้น ครั้งนั้น บุรุษนั้นมีธรรมอันเห็นแลว ได
บรรลุธรรมแลว ไดรูธรรมแจมแจงแลว มีธรรมอันหยั่งลงแลว ขามความสงสัย
ไดแลว ปราศจากถอยคําแสดงความสงสัย ถึงความเปนผูแกลวกลาไมตองเชื่อ
ผูอื่นในคําสอนของพระศาสดา ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควาขาแตพระองคผูเจริญ
ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ภาษิตของพระองคไพเราะนัก พระพุทธเจาขา
พระองคทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยายอยางนี้ เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่
คว่ําเปดของทีป่ ด บอกทางแกคนหลงทางหรือสองประทีปในที่มืดดวยตั้งใจวาคนมี
จักษุจักเห็นรูป ดังนี้ ขาพระพุทธเจานี้ขอถึงพระผูมีพระภาค พระธรรม และภิกษุ
สงฆวาเปนสรณะ จําเดิมแตวันนี้เปนตนไป
ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคไดรับสั่งกะบุรุษนั้นวา เจาอยาไปทางนี้ จงไป
ทางนี้ แลวทรงสงไปทางอื่น ฯ
[๓๗๐] ครั้งนั้น บุรุษสองคนนั้นคิดวา ทําไมหนอ บุรุษคนเดียวนั้น
จึงมาชานัก แลวเดินสวนทางไป ไดพบพระผูมีพระภาคประทับนั่ง ณ โคนไม
แหงหนึ่ง แลวเขาไปเฝาพระผูม ีพระภาคถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
พระผูมีพระภาคทรงแสดงอนุปุพพิกถาแกบุรุษ ๒ คนนั้น ... พวกเขา ... ไมตอง
เชื่อผูอื่นในคําสอนของพระศาสดา ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองค
ผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ภาษิตของพระองคไพเราะนัก พระพุทธ-

*เจาขา ... ขอพระผูมีพระภาคจงทรงจําขาพระพุทธเจาทั้งสองวา เปนอุบาสกผูมอบ
ชีวิตถึงสรณะ จําเดิมแตวันนี้เปนตนไป
ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคไดรับสั่งกะบุรุษทั้งสองนั้นวา เจาทั้งสองอยาไป
ทางนี้ จงไปทางนี้ แลวทรงสงไปทางอื่น ฯ
[๓๗๑] ครั้งนั้น บุรุษ ๔ คนนั้น ...
ครั้งนั้น บุรุษ ๘ คนนั้น ...
ครั้งนั้น บุรุษ ๑๖ คนนั้น คิดวาทําไมหนอ บุรุษ ๘ คนนั้นจึงมาชานัก
แลวเดินสวนทางไป ไดไปพบพระผูมีพระภาคประทับนั่ง ณ ที่โคนไมแหงหนึ่ง
จึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พระผูมีพระ*ภาคทรงแสดงอนุปุพพิกถาแกบุรุษ ๑๖ คนนั้น คือ ทรงแสดงทาน ศีล ... พวกเขา
... ไมตองเชื่อผูอ ื่นในคําสอนของพระศาสดา ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขา*แตพระองคผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ภาษิตของพระองคไพเราะนัก
พระพุทธเจาขา ... ขอพระผูมพี ระภาคจงทรงจําขาพระพุทธเจาทั้ง ๑๖ คนวา เปน
อุบาสกผูมอบชีวิตถึงสรณะ จําเดิมแตวันนี้เปนตนไป
ครั้งนั้น บุรุษคนเดียวนั้นไดเขาไปหาพระเทวทัต แลวไดกลาววา ทาน
เจาขา กระผมไมสามารถจะปลงพระชนมพระผูมีพระภาคพระองคนั้นได เพราะ
พระองคมีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมาก พระเทวทัตจึงกลาววา อยาเลยเจา อยาปลง
พระชนมพระสมณโคดมเลย เรานี้แหละจักปลงพระชนมพระสมณโคดม ฯ
พระเทวทัตทําโลหิตุปบาท
[๓๗๒] สมัยนั้น พระผูมีพระภาคเสด็จจงกรมอยู ณ เขาคิชฌกูฏบรรพต
ครั้งนั้น พระเทวทัตขึ้นสูคิชฌกูฏบรรพต แลวกลิ้งศิลากอนใหญดวยหมายใจวา
จักปลงพระชนมพระสมณโคดมดวยศิลานี้ ยอดบรรพตทั้งสองนอมมารับศิลานั้น
ไว สะเก็ดกระเด็นจากศิลานั้นตองพระบาทของพระผูมีพระภาค ทําพระโลหิตให
หอขึ้นแลว ขณะนั้น พระผูมพี ระภาคทรงแหงนขึ้นไปไดตรัสกะพระเทวทัตวา ดูกร
โมฆบุรุษ เธอสั่งสมบาปมิใชบุญไวมากนัก เพราะมีจิตคิดประทุษราย มีจิตคิดฆา
ยังโลหิตของตถาคตใหหอขึ้น ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้จัดเปนอนันตริยกรรมขอที่ ๑ ที่เทวทัตสั่งสมแลว เพราะเธอ
มีจิตคิดประทุษราย มีจิตคิดฆา ทําโลหิตของตถาคตใหหอขึ้น ภิกษุทั้งหลายได
สดับขาววา พระเทวทัตไดประกอบการปลงพระชนมพระผูมีพระภาค ก็ภิกษุ
เหลานั้นจงกรมอยูรอบๆ วิหารของพระผูมีพระภาค ทําการสาธยายมีเสียงสูง
เสียงดัง เพื่อรักษาคุมครองปองกันพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคทรงสดับเสียง
สาธยาย มีเสียงเซงแซ แลวรับสั่งกะทานพระอานนทวา ดูกรอานนท นั่นเสียง
สาธยาย มีเสียงเซงแซ อะไรกัน

ทานอานนททูลตอบวา พระพุทธเจาขา ภิกษุทั้งหลายไดสดับขาววา พระ
เทวทัตไดประกอบการปลงพระชนมพระผูมพี ระภาค ก็ภิกษุเหลานั้นจงกรมอยูรอบ
รอบวิหารของพระผูมีพระภาคทําการสาธยายมีเสียงเซงแซ เพื่อรักษาคุมครอง
ปองกันพระผูมีพระภาค เสียงนั้นนั่น เปนเสียงสาธยาย มีเสียงเซงแซพระพุทธ
เจาขา
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท ถากระนั้น เธอจงเรียกภิกษุทั้งหลาย
เหลานั้นมาตามคําของเราวา พระศาสดารับสั่งหาทานทั้งหลาย
ทานพระอานนททูลรับสนองพระพุทธพจน แลวเขาไปหาภิกษุเหลานั้น
แจงใหทราบวา พระศาสดารับสั่งหาทานทั้งหลาย
ภิกษุเหลานั้นรับคําของทานพระอานนทแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาค
ถวายบังคมนั่ง ณ ที่สมควรสวนขางหนึ่ง เมื่อภิกษุเหลานั้นนั่งเรียบรอยแลว พระ
ผูมีพระภาครับสั่งวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่บุคคลจะปลงชีวิตตถาคตดวยความ
พยายามของผูอ ื่นนั่น มิใชฐานะ มิใชโอกาส เพราะพระตถาคตทั้งหลายยอมไม
ปรินิพพานดวยความพยายามของผูอื่น
ตรัสเรื่องศาสดา ๕ จําพวก
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ศาสดา ๕ จําพวกนี้มีปรากฏอยูในโลก ๕ จําพวกเปน
ไฉน คือ ศาสดาบางคนในโลกนี้ เปนผูมีศีลไมบริสุทธิ์ ปฏิญาณวาเราเปนผูม ี
ศีลบริสุทธิ์ และวา ศีลของเราบริสุทธิ์ ผุดผอง ไมเศราหมอง สาวกทั้งหลาย
ยอมรูซึ่งศาสดานั้นนั่นอยางนีว้ า ศาสดาผูเจริญนี้แล เปนผูมศี ีลไมบริสุทธิ์ยอ ม
ปฏิญาณวา เราเปนผูมีศีลบริสุทธิ์ และวา ศีลของเราบริสุทธิ์ ผุดผอง ไม
เศราหมอง ก็พวกเรานี่แหละพึงบอกแกพวกคฤหัสถ ศาสดานั้นไมพึงมีความพอใจ
ก็ความไมพอใจใดแลจะพึงมี พวกเราจะพึงกลาวกะศาสดานัน้ ดวยความไมพอ
ใจนั้นอยางไร ก็ศาสดานั้นยอมนับถือบูชาเราดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ
และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร ทานจักทํากรรมใดไว ทานก็จกั ปรากฏดวยกรรม
นั้นเอง ดูกรภิกษุทั้งหลาย สาวกทั้งหลาย ยอมรักษาศาสดาเห็นปานนี้โดยศีล
ก็แลศาสดาเห็นปานนั้น ยอมหวังการรักษาโดยศีลจากสาวกทั้งหลาย ฯ
[๓๗๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ศาสดาบางคนในโลกนี้เปนผูมีอาชีวะ
ไมบริสุทธิ์ ปฏิญาณวา เราเปนผูมีอาชีวะบริสุทธิ์ ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย สาวก
ทั้งหลายยอมรักษาศาสดาเห็นปานนั้นโดยอาชีวะ ก็แลศาสดาเห็นปานนั้น ยอม
หวังการรักษาโดยอาชีวะจากสาวกทั้งหลาย ฯ
[๓๗๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ศาสดาบางคนในโลกนี้เปนผูมีธรรม
เทศนาไมบริสุทธิ์ ปฏิญาณวา เราเปนผูมธี รรมเทศนาบริสุทธิ์ ... ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย สาวกทั้งหลายยอมรักษาศาสดาเห็นปานนั้น โดยธรรมเทศนา ก็แล

ศาสดาเห็นปานนั้น ยอมหวังการรักษา โดยธรรมเทศนา จากสาวกทั้งหลาย ฯ
[๓๗๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ศาสดาบางคนในโลกนี้เปนผูมี
ไวยากรณไมบริสุทธิ์ ปฏิญาณวา เราเปนผูมีไวยากรณบริสุทธิ์ ... ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย สาวกทั้งหลายยอมรักษาศาสดาเห็นปานนั้นโดยไวยากรณ ก็แล ศาสดา
เห็นปานนั้น ยอมหวังการรักษา โดยไวยากรณ จากสาวกทั้งหลาย ฯ
[๓๗๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ศาสดาบางคนในโลกนี้เปนผูมีญาณ
ทัสสนะไมบริสุทธิ์ ปฏิญาณวา เราเปนผูมีญาณทัสสนะบริสุทธิ์ และวา ญาณ
ทัสสนะของเราบริสุทธิ์ ผุดผอง ไมเศราหมอง สาวกทั้งหลายยอมรูซึ่งศาสดานั้น
นั่นอยางนี้วา ศาสดาผูเจริญนี้แล เปนผูมีญาณทัสสนะไมบริสุทธิ์ ปฏิญาณวา
เราเปนผูมีญาณทัสสนะบริสุทธิ์ และวา ญาณทัสสนะของเราบริสุทธิ์ ผุดผอง
ไมเศราหมอง ก็พวกเรานี้แหละพึงบอกแกพวกคฤหัสถ ศาสดานั้นไมพึงมีความ
พอใจ ก็ความไมพอใจใดแลจะพึงมี พวกเราจะพึงกลาวกะศาสดานั้นดวยความ
ไมพอใจนั้นอยางไร ก็ศาสดานั้นยอมนับถือบูชาเรา ดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ
และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร ทานจักทํากรรมใดไว ทานก็จกั ปรากฏดวยกรรม
นั้นเอง ดูกรภิกษุทั้งหลาย สาวกทั้งหลายยอมรักษาศาสดาเห็นปานนั้นโดยญาณ
ทัสสนะ ก็แล ศาสดาเห็นปานนั้น ยอมหวังการรักษา โดยญาณทัสสนะ จาก
สาวกทั้งหลาย
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ศาสดา ๕ จําพวกนี้แลมีปรากฏอยูในโลก
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เราเปนผูมีศีลบริสุทธิ์ ปฏิญาณวา เราเปนผูมีศีล
บริสุทธิ์ และวา ศีลของเราบริสุทธิ์ ผุดผอง ไมเศราหมอง และสาวกทั้งหลาย
ยอมไมรักษาเราโดยศีล และเราก็ยอมไมหวังการรักษาโดยศีล จากสาวกทั้งหลาย
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง เราเปนผูมีอาชีวะบริสุทธิ์ ...
... เปนผูม ีธรรมเทศนาบริสุทธิ์ ...
... เปนผูม ีไวยากรณบริสุทธิ์ ...
... เปนผูม ญ
ี าณทัสสนะบริสุทธิ์ ปฏิญาณวา เราเปนผูมีญาณทัสสนะ
บริสุทธิ์ และวา ญาณทัสสนะของเราบริสุทธิ์ ผุดผอง ไมเศราหมอง และ
สาวกทั้งหลายยอมไมรักษาเราโดยญาณทัสสนะ และเราก็ยอมไมหวังการรักษาโดย
ญาณทัสสนะ จากสาวกทั้งหลาย
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่บุคคลจะปลงชีวิตตถาคต ดวยความพยายามของ
ผูอื่นนั้นมิใชฐานะ มิใชโอกาส เพราะพระตถาคตทั้งหลาย ยอมไมปรินิพพาน
ดวยความพยายามของผูอื่น
ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงไปที่อยูตามเดิม พระตถาคตทั้งหลายอัน
พวกเธอไมตองรักษา ฯ

ปลอยชางนาฬาคิรี
[๓๗๗] สมัยนั้น ในกรุงราชคฤห มีชางชื่อนาฬาคิรี เปนสัตวดุราย
ฆามนุษย ครั้งนั้น พระเทวทัตเขาไปสูกรุงราชคฤหแลวไปยังโรงชางไดกลาวกะ
พวกควาญชางวา พนาย เราเปนพระราชญาติ สามารถจะแตงตั้งผูที่อยูในตําแหนง
ต่ําไวในตําแหนงสูงได สามารถจะเพิ่มไดทั้งเบี้ยเลีย้ งและเงินเดือน พนาย ถา
กระนั้นเวลาใดพระสมณโคดมทรงพระดําเนินมาตรอกนี้ เวลานั้น พวกทานจง
ปลอยชางนาฬาคิรีเขาไปยังตรอกนี้ ควาญชางเหลานั้นรับคําพระเทวทัตแลว ครั้น
เวลาเชา พระผูม ีพระภาคทรงครองอันตรวาสกแลวทรงถือบาตร จีวร เสด็จเขา
ไปยังกรุงราชคฤหพรอมกับภิกษุมากรูป ทรงพระดําเนินถึงตรอกนั้น ควาญชาง
เหลานั้นไดแลเห็นพระผูมีพระภาคทรงพระดําเนินถึงตรอกนั้น จึงปลอยชางนาฬา*คิรีใหไปยังตรอกนั้น ชางนาฬาคิรีไดแลเห็นพระผูมีพระภาค ทรงพระดําเนินมา
แตไกลเทียว แลวไดชูงวง หูชัน หางชี้ วิ่งรี่ไปทางพระผูมีพระภาค ภิกษุ
เหลานั้นไดแลเห็นชางนาฬาคิรีวิ่งมาแตไกลเทียว แลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาค
วา พระพุทธเจาขา ชางนาฬาคิรีนี้ดุราย หยาบชา ฆามนุษย เดินเขามายังตรอก
นี้แลว ขอพระผูมีพระภาคจงเสด็จกลับเถิด ขอพระสุคตจงเสด็จกลับเถิด พระพุทธ
เจาขา
พระผูมีพระภาครับสั่งวา มาเถิด ภิกษุทั้งหลาย เธออยากลัวเลย ขอที่
บุคคลจะปลงชีวิตตถาคตดวยความพยายามของผูอื่นนั่นไมใชฐานะ ไมใชโอกาส
เพราะพระตถาคตทั้งหลายยอมไมปรินิพพานดวยความพยายามของผูอื่น
แมครั้งที่สอง ภิกษุเหลานั้น ...
แมครั้งที่สาม ภิกษุเหลานั้นไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา พระพุทธเจาขา
ชางนาฬาคิรีนี้ ดุราย หยาบชา ฆามนุษย เดินเขามายังตรอกนี้แลว ขอพระผูม-ี
*พระภาคจงเสด็จกลับเถิด ขอพระสุคตจงเสด็จกลับเถิด พระพุทธเจาขา
พระผูมีพระภาครับสั่งวา มาเถิดภิกษุทั้งหลาย อยากลัวเลย ขอที่บุคคล
จะปลงชีวิตตถาคตดวยความพยายามของผูอ ื่น นั่นไมใชฐานะ ไมใชโอกาส
เพราะพระตถาคตทั้งหลายยอมไมปรินิพพานดวยความพยายามของผูอื่น ฯ
[๓๗๘] คราวนั้น คนทั้งหลาย หนีขึ้นไปอยูบนปราสาทบาง บนเรือน
โลนบาง บนหลังคาบาง บรรดาคนเหลานั้น พวกที่ไมมีศรัทธา ไมเลื่อมใส
ไรปญญา กลาวอยางนี้วา ชาวเราผูเจริญ พระมหาสมณโคดม พระรูปงาม จัก
ถูกชางเบียดเบียน
สวนพวกที่มีศรัทธา เลื่อมใส ฉลาด มีปญญา กลาวอยางนี้วา ชาวเรา
ผูเจริญ ไมนานเทาไรนัก พระพุทธนาคจักทรงทําสงครามกับชาง
ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคทรงแผเมตตาจิตไปสูชางนาฬาคิรี

ลําดับนั้น ชางนาฬาคิรีไดสัมผัสพระเมตตาจิตของพระผูมีพระภาคแลว
ลดงวงลงแลวเขาไปทางพระผูมีพระภาค แลวไดยืนอยูตรงพระพักตรพระผูม-ี
*พระภาค
ขณะนั้น พระผูมีพระภาคทรงยกพระหัตถขวาลูบกระพองชางนาฬาคิรี
พลางตรัสกะชางนาฬาคิรี ดวยพระคาถา วาดังนี้:[๓๗๙] ดูกรกุญชร เจาอยาเขาไปหาพระพุทธนาค เพราะการเขาไปหา
พระพุทธนาคดวยวธกะจิตเปนเหตุแหงทุกข ผูฆาพระพุทธนาค
จากชาตินี้ไปสูชาติหนาไมมีสุคติเลย เจาอยาเมา และอยา
ประมาท เพราะคนเหลานั้น เปนผูประมาทแลว จะไปสูสุคติ
ไมได เจานี่แหละ จักทําโดยประการทีจ่ ักไปสูสุคติได ฯ
[๓๘๐] ลําดับนั้น ชางนาฬาคิรีเอางวงลูบละอองธุลีพระบาทของพระผูม ี*พระภาคแลวพนลงบนกระหมอม ยอตัวถอยออกไปชั่วระยะที่แลเห็นพระผูม-ี
*พระภาค ไปสูโรงชางแลวไดยืนอยู ณ ทีข่ องตน
ก็แล ชางนาฬาคิรีเปนสัตวอันพระพุทธนาคทรงทรมานแลวดวยประการ
นั้น ฯ
[๓๘๑] สมัยนั้น คนทั้งหลายขับรองคาถานี้ วาดังนี้:คนพวกหนึ่งยอมฝกชางและมา ดวยใชทอนไมบาง ใชขอบาง
ใชแสบาง สมเด็จพระพุทธเจาผูแสวงพระคุณใหญทรงทรมาน
ชางโดยมิตองใชทอนไม มิตองใชศัสตรา
คนทั้งหลายตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา พระเทวทัตนี้เปนคน
มีบาป ไมมีบุญ เพราะพยายามปลงพระชนมพระสมณโคดม ผูมีฤทธิ์มากอยางนี้
มีอานุภาพมากอยางนี้ ลาภสักการะของพระเทวทัตเสื่อม สวนลาภสักการะของ
พระผูมีพระภาคเจริญยิ่งขึ้น ฯ
[๓๘๒] สมัยตอมา พระเทวทัตเสื่อมลาภสักการะแลว พรอมทั้งบริษัท
ไดเที่ยวขอในสกุลทั้งหลายมาฉัน ประชาชนทั้งหลายตางก็เพงโทษ ติเตียน
โพนทะนาวา ไฉนพระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร จึงเที่ยวขอในสกุลทั้งหลาย
มาฉันเลา ของที่ปรุงเสร็จแลวใครจะไมพอใจ ของที่ดีใครจะไมชอบใจ
ภิกษุทั้งหลาย ไดยินพวกนัน้ เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู พวกที่
เปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระเทวทัตพรอม
กับบริษัท จึงเที่ยวขอในสกุลทั้งหลายมาฉันเลา แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูม-ี
*พระภาค
พระผูมีพระภาค ... ตรัสถามวา ดูกรเทวทัต ขาววา เธอพรอมกับบริษัท
เที่ยวขอในสกุลทั้งหลายมาฉัน จริงหรือ

พระเทวทัตทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียน ... ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถารับสั่งกะ
ภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติโภชนะสําหรับ
๓ คนในสกุลแกภิกษุทั้งหลาย อาศัยอํานาจประโยชน ๓ ประการ คือ เพื่อขม
บุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูผาสุกของภิกษุผูมีศลี เปนที่รัก ๑ เพื่ออนุเคราะหสกุลดวย
หวังวา ภิกษุทั้งหลายที่มีความปรารถนาลามกอยาอาศัยฝกฝายทําลายสงฆ ๑ ในการ
ฉันเปนหมู พึงปรับอาบัติตามธรรม ฯ
เรื่องวัตถุ ๕ ประการ
[๓๘๓] ครั้งนั้น พระเทวทัตเขาไปหาพระโกกาลิกะ พระกตโมรกติส*สกะ พระขัณฑเทวีบุตร พระสมุททัตตะ แลวไดกลาววา มาเถิดทานทั้งหลาย
พวกเราจักทําสังฆเภท จักรเภท แกพระสมณโคดม เมือ่ พระเทวทัตกลาวอยางนี้
แลว
พระโกกาลิกะไดกลาววา พระสมณโคดมมีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมาก
พวกเราจักทําสังฆเภท จักรเภท แกพระสมณโคดมอยางไรได
พระเทวทัตกลาววา มาเถิดทานทั้งหลาย พวกเราจักเขาไปเฝาพระสมณ*โคดม แลวทูลขอวัตถุ ๕ ประการวา พระผูมีพระภาคตรัสคุณแหงความเปนผู
มักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการที่นาเลื่อมใส การไม
สั่งสม การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย พระพุทธเจาขา วัตถุ ๕ ประการนี้
ยอมเปนไปเพื่อความเปนผูม กั นอย ความเปนผูสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด
อาการที่นาเลื่อมใส การไมสั่งสม การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย
ขาพระพุทธเจา ขอประทานพระวโรกาส ภิกษุทั้งหลายพึงถือการอยูปาเปนวัตรตลอด
ชีวิต รูปใดอาศัยบานอยู รูปนั้นพึงตองโทษ ภิกษุทั้งหลายพึงถือเที่ยวบิณฑบาต
เปนวัตรตลอดชีวิต รูปใดยินดีกิจนิมนต รูปนั้นพึงตองโทษ ภิกษุทั้งหลายพึงถือ
ผาบังสุกุลเปนวัตรตลอดชีวิต รูปใดยินดีคหบดีจีวร รูปนั้นพึงตองโทษ ภิกษุ
ทั้งหลายพึงถืออยูโคนไมเปนวัตรตลอดชีวิต รูปใดเขาอาศัยทีม่ ุงที่บัง รูปนั้นพึงตอง*โทษ ภิกษุทั้งหลายไมพึงฉันปลาและเนือ้ ตลอดชีวิต รูปใดฉันปลาและเนือ้ รูปนั้น
พึงตองโทษ พระสมณโคดมจักไมทรงอนุญาตวัตถุ ๕ ประการนี้ แตพวกเรานั้น
จักใหประชาชนเชื่อถือวัตถุ ๕ ประการนี้
พระโกกาลิกะกลาววา ทานทั้งหลาย พวกเราสามารถเพื่อทําสังฆเภท
จักรเภท แกพระสมณโคดมดวยวัตถุ ๕ ประการนี้แน เพราะมนุษยทั้งหลายเลื่อมใส
ในความปฏิบัติเศราหมอง ฯ
ทูลขอวัตถุ ๕ ประการ
[๓๘๔] ครั้งนั้น พระเทวทัตพรอมกับบริษัทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค

ถวายบังคมแลวนั่งอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง เมื่อนั่งเรียบรอยแลวไดกราบทูล
พระผูมีพระภาควา พระพุทธเจาขา พระผูมพี ระภาคตรัสคุณแหงความเปนผูมักนอย
ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการที่นาเลื่อมใส ความไมสั่งสม
การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย พระพุทธเจาขา วัตถุ ๕ ประการนี้
ยอมเปนไปเพื่อความเปนผูม กั นอย ความเปนผูสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด
อาการที่นาเลื่อมใส ความไมสงั่ สม การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย
ขาพระพุทธเจา ขอประทานพระวโรกาส ภิกษุทั้งหลายพึงถือการอยูปาเปนวัตร
ตลอดชีวิต รูปใดอาศัยบานอยู รูปนั้นพึงตองโทษ ภิกษุทั้งหลายพึงถือเที่ยว
บิณฑบาตเปนวัตรตลอดชีวิต รูปใดยินดีกิจนิมนต รูปนั้นพึงตองโทษ ภิกษุ
ทั้งหลายพึงถือผาบังสุกุลเปนวัตรตลอดชีวิต รูปใดยินดีคหบดีจีวร รูปนั้นพึงตองโทษ
ภิกษุทั้งหลายพึงถือการอยูโคนไมเปนวัตรตลอดชีวิต รูปใดเขาอาศัยทีม่ ุงทีบ่ ัง รูป
นั้นพึงตองโทษ ภิกษุทั้งหลายไมพึงฉันปลาและเนื้อตลอดชีวิต รูปใดฉันปลาและ
เนื้อ รูปนั้นพึงตองโทษ
พระผูมีพระภาครับสั่งวา อยาเลย เทวทัต ภิกษุใดปรารถนา ภิกษุนั้น
จงถือการอยูปาเปนวัตร รูปใดปรารถนา จงอยูในบาน รูปใดปรารถนา จงถือ
เที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร รูปใดปรารถนา จงยินดีกิจนิมนต รูปใดปรารถนา จง
ถือผาบังสุกุลเปนวัตร รูปใดปรารถนา จงยินดีคหบดีจีวร เราอนุญาตโคนไมเปน
เสนาสนะ ๘ เดือน เราอนุญาตปลาและเนื้อทีบ่ ริสุทธิ์โดยสวนสาม คือ ไมไดเห็น
ไมไดยิน ไมรังเกียจ
ครั้งนั้น พระเทวทัตคิดวา พระผูมีพระภาคไมทรงอนุญาต วัตถุ ๕ ประการ
นี้ จึงราเริงดีใจพรอมกับบริษัทลุกจากอาสนะ ถวายบังคมพระผูมีพระภาค ทํา
ประทักษิณ แลวกลับไป ฯ
โฆษณาวัตถุ ๕ ประการ
[๓๘๕] ตอมา พระเทวทัตพรอมกับบริษัทเขาไปสูกรุงราชคฤหแลว
ประกาศใหประชาชนเขาใจวัตถุ ๕ ประการวา ทานทั้งหลาย พวกอาตมาเขาไปเฝา
พระสมณโคดมทูลขอวัตถุ ๕ ประการวา พระพุทธเจาขา พระผูมีพระภาคตรัสคุณ
แหงความเปนผูมักนอย ... การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย พระพุทธเจาขา
วัตถุ ๕ ประการนี้ ยอมเปนไปเพื่อความเปนผูม ักนอย ... การปรารภความเพียร
โดยอเนกปริยาย ขาพระพุทธเจาขอประทานพระวโรกาส ภิกษุทั้งหลายพึงถืออยู
ปาเปนวัตรตลอดชีวิต รูปใดอาศัยบานอยู รูปนั้นพึงตองโทษ ... ภิกษุทั้งหลาย
ไมพึงฉันปลาและเนื้อตลอดชีวิต รูปใดฉันปลาและเนื้อ รูปนัน้ พึงตองโทษ วัตถุ
๕ ประการนี้ พระสมณโคดมไมทรงอนุญาต แตพวกอาตมาสมาทานประพฤติตาม
วัตถุ ๕ ประการนี้ ฯ

[๓๘๖] บรรดาประชาชนเหลานั้น พวกที่ไมมีศรัทธา ไมเลื่อมใส ไรปญญา
กลาวอยางนี้วา พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรเหลานี้ เปนผูกําจัด มีความ
ประพฤติขัดเกลา สวนพระสมณโคดมประพฤติมักมาก ยอมคิดเพื่อความมักมาก
สวนพวกที่มีศรัทธา เลื่อมใส เปนผูฉลาด มีปญญา ยอมเพงโทษ ติเตียน
โพนทะนาวา ไฉนพระเทวทัตจึงไดพยายามเพื่อทําลายสงฆ เพื่อทําลายจักรเลา
ภิกษุทั้งหลายไดยินพวกนั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาที่เปนผูมกั นอย
... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระเทวทัตจึงไดพยายามเพื่อทํา
ลายสงฆ เพื่อทําลายจักร แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาค
พระผูมีพระภาค ... ทรงสอบถามวา ดูกรเทวทัต ขาววา เธอพยายาม
เพื่อทําลายสงฆ เพื่อทําลายจักร จริงหรือ
พระเทวทัตทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา
พระผูมีพระภาคตรัสวา อยาเลย เทวทัต เธออยาชอบใจการทําลายสงฆ
เพราะการทําลายสงฆมีโทษหนักนัก ผูใดทําลายสงฆผูพรอมเพรียงกันยอมประสพ*โทษตั้งกัป ยอมไหมในนรกตลอดกัป สวนผูใดสมานสงฆผูแตกกันแลวใหพรอม
เพรียงกัน ยอมประสพบุญอันประเสริฐ ยอมบรรเทิงในสวรรคตลอดกัป อยา
เลย เทวทัต เธออยาชอบใจการทําลายสงฆเลย เพราะการทําลายสงฆมโี ทษ
หนักนัก ฯ
[๓๘๗] ครั้งนั้นเปนเวลาเชา ทานพระอานนทนุงอันตรวาสก ถือบาตร
จีวร เขาไปบิณฑบาตยังกรุงราชคฤห พระเทวทัตไดพบทานพระอานนทกําลังเที่ยว*บิณฑบาตในกรุงราชคฤห จึงเขาไปหาทานพระอานนท แลวไดกลาววา ทาน
อานนท ตั้งแตวันนี้เปนตนไป ผมจักทําอุโบสถ จักทําสังฆกรรม แยกจากพระผูมี
พระภาค แยกจากภิกษุสงฆ ครั้นทานพระอานนทเทีย่ วบิณฑบาตในกรุงราชคฤห
แลว เวลาปจฉาภัตร กลับจากบิณฑบาตเขาเฝาพระผูมีพระภาค ถวายบังคม นั่ง ณ
ที่ควรสวนขางหนึ่ง เมื่อนั่งเรียบรอยแลวจึงกราบทูลวา พระพุทธเจาขา เมื่อเชานี้
ขาพระพุทธเจานุงอันตรวาสก ถือบาตร และจีวร เขาไปบิณฑบาตยังกรุงราชคฤห
พระเทวทัตพบขาพระพุทธเจากําลังเทีย่ วบิณฑบาตในกรุงราชคฤห แลวเขามาหา
ขาพระพุทธเจา ครั้นแลวกลาววา ทานอานนท ตั้งแตวันนี้เปนตนไป ผมจักทํา
อุโบสถ จักทําสังฆกรรม แยกจากพระผูมีพระภาค แยกจากภิกษุสงฆ วันนี้
พระเทวทัตจักทําลายสงฆ พระพุทธเจาขา
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทราบเรื่องนั้นแลว ทรงเปลงอุทานในเวลา
นั้น วาดังนี้:[๓๘๘] ความดี คนดีทํางาย ความดี คนชัว่ ทํายาก ความชั่ว
คนชั่วทํางาย แตอารยชน ทําความชั่วไดยาก ฯ

ทุติยภาณวาร จบ
-----------พระเทวทัตหาพรรคพวก
[๓๘๙] ครั้งนั้น ถึงวันอุโบสถ พระเทวทัตลุกจากอาสนะ ประกาศให
ภิกษุทั้งหลายจับสลากวา ทานทั้งหลาย พวกเราเขาไปเฝาพระสมณโคดมแลวทูล
ขอวัตถุ ๕ ประการวา พระพุทธเจาขา พระผูมีพระภาคตรัสคุณแหงความเปนผู
มักนอย ... การปรารภความเพียรโดยอเนกปริยาย วัตถุ ๕ ประการนี้ ยอมเปน
ไปเพื่อความเปนผูมักนอย ... การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย ขาพระพุทธเจา
ขอประทานพระวโรกาส ภิกษุทั้งหลายพึงถืออยูปาเปนวัตรตลอดชีวิต รูปใด
อาศัยบานอยู รูปนั้นพึงตองโทษ ... ภิกษุทั้งหลายไมพึงฉันปลาและเนือ้ ตลอดชีวิต
รูปใดพึงฉันปลาและเนือ้ รูปนั้นพึงตองโทษ วัตถุ ๕ ประการนี้ พระสมณโคดม
ไมทรงอนุญาต แตพวกเรานั้นยอมสมาทาน ประพฤติตามวัตถุ ๕ ประการนี้ วัตถุ
๕ ประการนี้ ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นจงจับสลาก ฯ
[๓๙๐] สมัยนั้น พระวัชชีบุตรชาวเมืองเวสาลี ประมาณ ๕๐๐ รูป เปน
พระบวชใหม และรูพระธรรมวินัยนอย พวกเธอจับสลากดวยเขาใจวา นี้ธรรม
นี้วินัย นี้สัตถุศาสน ลําดับนั้น พระเทวทัตทําลายสงฆแลว พาภิกษุประมาณ*๕๐๐ รูป หลีกไปทางคยาสีสะประเทศ ฯ
[๓๙๑] ครั้งนั้น พระสารีบุตรพระโมคคัลลานะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค
ถวายบังคมนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง เมื่อทานพระสารีบุตรนั่งเรียบรอยแลว ได
กราบทูลวา พระพุทธเจาขา พระเทวทัตทําลายสงฆแลว พาภิกษุประมาณ ๕๐๐ รูป
หลีกไปทางคยาสีสะประเทศ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรสารีบุตร โมคคัลลานะ พวกเธอจักมีความ
การุญในภิกษุใหมเหลานั้นมิใชหรือ พวกเธอจงรีบไป ภิกษุเหลานั้นกําลังจะถึง
ความยอยยับ
พระสารีบุตร พระโมคคัลลานะทูลรับสนองพระพุทธพจนแลว ลุกจาก
อาสนะถวายบังคมพระผูมีพระภาค ทําประทักษิณแลวเดินทางไปคยาสีสะประเทศ ฯ
เรื่องภิกษุรูปหนึ่ง
[๓๙๒] สมัยนั้น ภิกษุรูปหนึ่งยืนรองไหอยูไมไกลพระผูม ีพระภาค จึง
พระผูมีพระภาคตรัสถามภิกษุนั้นวา ดูกรภิกษุ เธอรองไหทําไม
ภิกษุนั้นกราบทูลวา พระพุทธเจาขา พระสารีบุตร พระโมคคัลลานะ
เปนอัครสาวกของพระผูมีพระภาค ไปในสํานักพระเทวทัต คงจะชอบใจธรรมของ
พระเทวทัต
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ ขอที่สารีบุตรโมคคัลลานะ จะพึงชอบ

ใจธรรมของเทวทัต นั่นมิใชฐานะ มิใชโอกาส แตเธอทั้งสองไปเพื่อซอมความ
เขาใจกะภิกษุ ฯ
พระอัครสาวกพาภิกษุ ๕๐๐ กลับ
[๓๙๓] สมัยนั้น พระเทวทัตอันบริษัทหมูใหญแวดลอม แลวนั่งแสดง
ธรรมอยู เธอไดเห็นพระสารีบุตร พระโมคคัลลานะ มาแตไกล จึงเตือนภิกษุ
ทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เห็นไหม ธรรมเรากลาวดีแลว พระสารีบุตร
โมคคัลลานะอัครสาวกของพระสมณโคดม พากันมาสูสํานักเรา ตองชอบใจธรรม
ของเรา เมื่อพระเทวทัตกลาวอยางนี้แลว พระโกกาลิกะ ไดกลาวกะพระเทวทัต
วา ทานเทวทัต ทานอยาไววางใจพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ เพราะเธอ
ทั้งสองมีความปรารถนาลามก ลุอํานาจแกความปรารถนาลามก พระเทวทัตกลาววา
อยาเลย คุณ ทานทั้งสองมาดี เพราะชอบใจธรรมของเรา
ลําดับนั้น ทานพระเทวทัตนิมนตทานพระสารีบุตรดวยอาสนะกึ่งหนึ่งวา
มาเถิด ทานสารีบุตร นิมนตนั่งบนอาสนะนี้ ทานพระสารีบุตรหามวา อยาเลยทาน
แลวถืออาสนะแหงหนึ่งนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง แมทานพระมหาโมคคัลลานะ
ก็ถืออาสนะแหงหนึ่งนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ลําดับนั้น พระเทวทัตแสดงธรรม*กถาใหภิกษุทั้งหลายเห็นแจง สมาทาน อาจหาญ ราเริง หลายราตรี แลวเชื้อเชิญ
ทานพระสารีบุตรวา ทานสารีบุตร ภิกษุสงฆปราศจากถีนมิทธะแลว ธรรมีกถา
ของภิกษุทั้งหลายจงแจมแจงกะทาน เราเมื่อยหลังจักเอน ทานพระสารีบุตรรับคํา
พระเทวทัตแลว ลําดับนั้น พระเทวทัตปูผาสังฆาฏิ ๔ ชั้น แลวจําวัตรโดยขางเบื้องขวา
เธอเหน็ดเหนื่อยหมดสติสัมปชัญญะ ครูเดียวเทานั้น ก็หลับไป ฯ
[๓๙๔] ครั้งนั้น ทานพระสารีบุตรกลาวสอน พร่ําสอนภิกษุทั้งหลาย
ดวยธรรมีกถาอันเปนอนุศาสนีเจือดวยอาเทสนาปาฏิหาริยทานพระมหาโมคคัลลานะ
กลาวสอน พร่ําสอน ภิกษุทั้งหลายดวยธรรมีกถาอันเปนอนุศาสนีเจือดวยอิทธิ
ปาฏิหาริย ขณะเมื่อภิกษุเหลานั้นอันทานพระสารีบุตรกลาวสอนอยู พร่ําสอนอยู
ดวยอนุศาสนีเจือดวยอาเทศนาปาฏิหาริย และอันทานพระมหาโมคคัลลานะกลาว
สอนอยู พร่ําสอนอยู ดวยอนุศาสนีเจือดวยอิทธิปาฏิหาริย ดวงตาเห็นธรรมที่
ปราศจากธุลี ปราศจากมลทินไดเกิดขึ้นวา สิง่ ใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเปนธรรมดา
สิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับเปนธรรมดา ที่นั้น ทานพระสารีบุตรเรียกภิกษุทั้งหลาย
มาวา ทานทั้งหลาย เราจักไปเฝาพระผูมีพระภาค ผูใดชอบใจธรรมของพระผูมี
พระภาคนั้น ผูนั้นจงมา
ครั้งนั้น พระสารีบุตร และพระโมคคัลลานะ พาภิกษุ ๕๐๐ รูปนั้นเขา
ไปทางพระเวฬุวัน
ครั้งนั้น พระโกกาลิกะปลุกพระเทวทัตใหลุกขึ้นดวยคําวาทานเทวทัต ลุก

ขึ้นเถิด พระสารีบุตร พระโมคคัลลานะพาภิกษุเหลานั้นไปแลว เราบอกทานแลว
มิใชหรือวา อยาไววางใจพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะ เพราะเธอทั้งสองมีความ
ปรารถนาลามก ถึงอํานาจความปรารถนาลามก
ครั้งนั้น โลหิตรอนไดพุงออกจากปากพระเทวทัต ในที่นนั้ เอง ฯ
[๓๙๕] ครั้งนั้น พระสารีบุตรพระโมคคัลลานะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค
ถวายบังคมนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง เมื่อทานพระสารีบุตรนั่งเรียบรอยแลว ได
กราบทูลพระผูมีพระภาควา พระพุทธเจาขา ขอประทานพระวโรกาส ภิกษุทั้งหลาย
ผูประพฤติตามภิกษุผูทําลาย พึงอุปสมบทใหม
พ. อยาเลย สารีบุตร เธออยาพอใจการอุปสมบทใหมของพวกภิกษุผู
ประพฤติตามภิกษุผูทําลายเลย ดูกรสารีบุตร ถาเชนนั้น เธอจงใหพวกภิกษุผู
ประพฤติตามภิกษุผูทําลายแสดงอาบัติถุลลัจจัย ก็เทวทัตปฏิบัติแกเธออยางไร
ส. พระพุทธเจาขา พระผูม ีพระภาคทรงแสดงธรรมีกถาใหภิกษุทั้งหลาย
เห็นแจง สมาทาน อาจหาญ ราเริง ตลอดราตรีเปนอันมาก แลวไดรับสั่งกะ*ขาพระพุทธเจาวา ดูกรสารีบุตร ภิกษุสงฆปราศจากถีนมิทธะแลว ธรรมีกถาของภิกษุ
ทั้งหลายจงแจมแจงแกเธอ เราเมื่อยหลัง ดังนี้ ฉันใด พระเทวทัต ก็ไดปฏิบัติ
ฉันนั้นเหมือนกัน พระพุทธเจาขา ฯ
[๓๙๖] ครั้งนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแลว มีสระใหญอยูในราวปา ชางทั้งหลายอาศัยสระนัน้ อยู
และพวกมันพากันลงสระนั้น เอางวงถอนเงาและรากบัวลางใหสะอาดจนไมมีตม
แลวเคี้ยวกลืนกินเงาและรากบัวนั้น เงาและรากบัวนั้น ยอมบํารุงวรรณะและ
กําลังของชางเหลานั้น และชางเหลานั้นก็ไมเขาถึงความตาย หรือความทุกขปางตาย
มีขอนั้นเปนเหตุ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สวนลูกชางตัวเล็กๆ เอาอยางชางใหญเหลานั้น
และพากันลงสระนั้น เอางวงถอนเงาและรากบัวแลวไมลางใหสะอาดเคีย้ วกลืน
กินทั้งที่มีตม เงาและรากบัวนั้น ยอมไมบํารุงวรรณะและกําลังของลูกชางเหลานั้น
และพวกมันยอมเขาถึงความตาย หรือความทุกขปางตาย มีขอนั้นเปนเหตุ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เทวทัตเลียนแบบเราจักตายอยางคนกําพรา อยางนั้น
เหมือนกัน ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสประพันธคาถา วาดังนี้:[๓๙๗] เมื่อชางใหญคุมฝูง ขุดดิน กินเงาบัวอยูในสระใหญ ลูกชาง
กินเงาบัวทั้งที่มีตมแลวตาย ฉันใด เทวทัตเลียนแบบเราแลว
จักตายอยางคนกําพรา ฉันนั้น ฯ
องคแหงทูต
[๓๙๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๘ ควรทําหนาที่ทูต

องค ๘ เปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้
๑. รับฟง
๒. ใหผูอื่นฟง
๓. กําหนด
๔. ทรงจํา
๕. เขาใจความ
๖. ใหผูอื่นเขาใจความ
๗. ฉลาดตอประโยชนและมิใชประโยชน
๘. ไมกอความทะเลาะ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๘ นี้แล ควรทําหนาที่ทูต ฯ
[๓๙๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สารีบุตรผูประกอบดวยองค ๘ ควรทําหนาที่
ทูต องค ๘ เปนไฉน คือ:๑. สารีบุตรเปนผูรับฟง
๒. ใหผูอื่นฟง
๓. กําหนด
๔. ทรงจํา
๕. เขาใจความ
๖. ใหผูอื่นเขาใจความ
๗. ฉลาดตอประโยชนและมิใชประโยชน
๘. ไมกอความทะเลาะ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สารีบุตรผูประกอบดวยองค ๘ นี้แล ควรทํา
หนาที่ทูต
พระผูมีพระภาคตรัสประพันธคาถา วาดังนี้:[๔๐๐] ภิกษุใด เขาไปสูบริษัทที่พูดคําหยาบก็ไมสะทกสะทาน
ไมยังคําพูดใหเสีย ไมปกปดขาวสาสนพูดจนหมดความสงสัย
และถูกถามก็ไมโกรธ ภิกษุผูเชนนั้นแล ยอมควรทําหนาที่ทูต ฯ
พระเทวทัตจักเกิดในอบาย
[๔๐๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เทวทัตมีจิตอันอสัทธรรม ๘ ประการ
ครอบงํา ย่ํายีแลว จักเกิดในอบาย ตกนรกชั่วกัปชวยเหลือไมได อสัทธรรม
๘ ประการ เปนไฉน คือ
๑. เทวทัตมีจิตอันลาภครอบงํา ย่ํายีแลว จักเกิดในอบายตกนรก ตั้ง
อยูตลอดกัป ชวยเหลือไมได
๒. เทวทัตมีจิตอันความเสื่อมลาภครอบงํา ย่ํายีแลว ...

๓. เทวทัตมีจิตอันยศครอบงํา ย่ํายีแลว ...
๔. เทวทัตมีจิตอันความเสื่อมยศครอบงํา ย่ํายีแลว ...
๕. เทวทัตมีจิตอันสักการะครอบงํา ย่ํายีแลว ...
๖. เทวทัตมีจิตอันความเสือ่ มสักการะครอบงํา ย่ํายีแลว ...
๗. เทวทัตมีจิตอันความปรารถนาลามกครอบงํา ย่ํายีแลว ...
๘. เทวทัตมีจิตอันความเปนมิตรชั่วครอบงํา ย่ํายีแลวจักเกิดในอบาย
ตกนรก ตั้งอยูตลอดกัป ชวยเหลือไมได
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เทวทัตมีจิตอันอสัทธรรม ๘ ประการนี้แล ครอบงํา
ย่ํายีแลว จักเกิดในอบาย ตกนรก ตั้งอยูตลอดกัป ชวยเหลือไมได
ดีละ ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพึงครอบงํา ย่ํายี ลาภที่เกิดขึ้นแลวอยู
... ความเสือ่ มลาภที่เกิดขึน้ แลวอยู
... ยศที่เกิดขึ้นแลวอยู
... ความเสือ่ มยศที่เกิดขึ้นแลวอยู
... สักการะที่เกิดขึน้ แลวอยู
... ความเสือ่ มสักการะทีเ่ กิดขึ้นแลวอยู
... ความปรารถนาลามกที่เกิดขึ้นแลวอยู
ภิกษุพึงครอบงํา ย่ํายี ความเปนมิตรลามกที่เกิดขึ้นแลวอยู ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ก็ภิกษุอาศัยอํานาจประโยชนอะไร จึงครอบงํา ย่ํายี ลาภที่เกิดขึ้น
แลวอยู
... ความเสือ่ มลาภที่เกิดขึน้ แลวอยู
... ยศที่เกิดขึ้นแลวอยู
... ความเสือ่ มยศที่เกิดขึ้นแลวอยู
... สักการะที่เกิดขึน้ แลวอยู
... ความเสือ่ มสักการะทีเ่ กิดขึ้นแลวอยู
... ความปรารถนาลามกที่เกิดขึ้นแลวอยู
ภิกษุครอบงํา ย่ํายี ความเปนมิตรลามกที่เกิดขึ้นแลวอยู
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เมื่อภิกษุนั้นไมครอบงําลาภที่เกิดขึ้นแลวอยู อาสวะ
ทั้งหลาย ที่ทําความคับแคนและรุมรอนพึงเกิดขึ้น เมื่อครอบงํา ย่ํายี ลาภที่เกิดขึ้น
แลวอยู อาสวะเหลานั้น ที่ทําความคับแคนและรุมรอน ยอมไมมีแกเธอ ดวย
อาการอยางนี้
ก็เมื่อเธอไมครอบงําความเสื่อมลาภที่เกิดขึ้นแลวอยู ...
... ยศที่เกิดขึ้นแลวอยู ...
... ความเสือ่ มยศที่เกิดขึ้นแลวอยู ...

... สักการะที่เกิดขึน้ แลวอยู ...
... ความเสือ่ มสักการะทีเ่ กิดขึ้นแลวอยู ...
... ความปรารถนาลามกที่เกิดขึ้นแลวอยู ...
เมื่อเธอไมครอบงําความมีมิตรชั่วที่เกิดขึน้ แลวอยู อาสวะทั้งหลาย ที่ทํา
ความคับแคนและรุมรอน พึงเกิดขึ้น
... ครอบงํา ย่ํายี ความเสือ่ มลาภที่เกิดขึ้นแลวอยู ...
... ครอบงํา ย่ํายี ความมีมิตรลามกที่เกิดขึน้ แลวอยู อาสวะเหลานั้น
ที่ทําความคับแคนและรุมรอน ยอมไมมีแกเธอ ดวยอาการอยางนี้
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุอาศัยอํานาจประโยชนนี้แล พึงครอบงํา ย่ํายี
ลาภที่เกิดขึ้นแลวอยู
... ความเสือ่ มลาภที่เกิดขึน้ แลวอยู ...
... ยศที่เกิดขึ้นแลวอยู ...
... ความเสือ่ มยศที่เกิดขึ้นแลวอยู ...
... สักการะที่เกิดขึน้ แลวอยู ...
... ความเสือ่ มสักการะทีเ่ กิดขึ้นแลวอยู ...
... ความปรารถนาลามกที่เกิดขึ้นแลวอยู ...
พึงครอบงํา ย่ํายี ความมีมติ รชั่วที่เกิดขึ้นแลวอยู
เพราะเหตุนั้นแล ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอพึงศึกษาวา พวกเราจักครอบงํา
ย่ํายีลาภที่เกิดขึ้นแลวอยู
... ความเสือ่ มลาภที่เกิดขึน้ แลวอยู
... ยศที่เกิดขึ้นแลวอยู
... ความเสือ่ มยศที่เกิดขึ้นแลวอยู
... สักการะที่เกิดขึน้ แลวอยู
... ความเสือ่ มสักการะทีเ่ กิดขึ้นแลวอยู
... ความปรารถนาลามกที่เกิดขึ้นแลวอยู
พวกเราจักครอบงํา ย่ํายี ความมีมิตรลามกที่เกิดขึ้นแลวอยู ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย พวกเธอพึงศึกษาอยางนี้แล ฯ
[๔๐๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เทวทัตมีจิตอันอสัทธรรม ๓ ประการ
ครอบงํา ย่ํายี จักเกิดในอบาย ตกนรก ตั้งอยูตลอดกัป ชวยเหลือไมได
อสัทธรรม ๓ ประการ เปนไฉน คือ:๑. ความปรารถนาลามก
๒. ความมีมิตรชั่ว
๓. พอบรรลุคุณวิเศษเพียงคั่นต่ํา ก็เลิกเสีย ในระหวาง

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เทวทัตมีจิตอันอสัทธรรม ๓ ประการนี้แล ครอบงํา
ย่ํายี จักเกิดในอบาย ตกนรก ตั้งอยูตลอดกัป ชวยเหลือไมได
นิคมคาถา
[๔๐๓] ใครๆ จงอยาเกิดเปนคนปรารถนาลามก ในโลก ทานทั้งหลายจง
รูจักเทวทัตนั้นตามเหตุแมนี้วา มีคติเหมือนคติของคนปรารถนา
ลามก เทวทัตปรากฏวา เปนบัณฑิต รูกันวาเปนผูอบรมตนแลว
เราก็ไดทราบวาเทวทัตตั้งอยูดุจผูรุงเรืองดวยยศ เธอสั่งสมความ
ประมาทเบียดเบียนตถาคตนั้น จึงตกนรกอเวจี มีประตูถึง ๔ ประตู
อันนากลัว ก็ผูใดประทุษรายตอผูไมประทุษราย ผูไมทําบาป
กรรม บาปยอมถูกตองเฉพาะผูนั้น ผูมีจติ ประทุษราย ไมเอื้อเฟอ
ผูใดตั้งใจประทุษรายมหาสมุทร ดวยยาพิษเปนหมอๆ ผูนั้นไม
ควรประทุษรายดวยยาพิษนั้นเพราะมหาสมุทรเปนสิ่งที่นากลัว
ฉันใด ผูใดเบียดเบียนตถาคตผูเสด็จไปดีแลว มีพระทัยสงบ
ดวยกลาวติเตียน การกลาวติเตียนในตถาคตนั้นฟงไมขึ้น ฉันนั้น
เหมือนกัน ภิกษุผูดําเนินตามมรรคาของพระพุทธเจา หรือสาวก
ของพระพุทธเจาพระองคใด พึงถึงความสิ้นทุกข บัณฑิตพึง
กระทําพระพุทธเจา หรือสาวกของพระพุทธเจา ผูเ ชนนัน้ ให
เปนมิตร และพึงคบหาทาน ฯ
สังฆราชี
[๔๐๔] ครั้งนั้น ทานพระอุบาลีเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถวายบังคม
แลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง เมื่อทานพระอุบาลีนั่งเรียบรอยแลวไดกราบทูลวา
พระพุทธเจาขา พระองคตรัสวา สังฆราชี สังฆราชี ดังนี้ ดวยเหตุเพียงเทาไรเปน
สังฆราชี แตไมเปนสังฆเภท ดวยเหตุเพียงเทาไร เปนทั้งสังฆราชี และสังฆเภท
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอุบาลี ฝายหนึ่งมีภิกษุหนึ่งรูป ฝายหนึ่งมี
๒ รูป รูปที่ ๔ ประกาศใหจับสลากวา นี้ธรรม นี้วินัย นี้สัตถุศาสน ทาน
ทั้งหลายจงจับสลากนี้ จงชอบใจสลากนี้ ดูกรอุบาลี แมดวยเหตุอยางนี้ เปน
สังฆราชี แตไมเปนสังฆเภท
ดูกรอุบาลี ฝายหนึ่งมีภิกษุ ๒ รูป ฝายหนึ่งก็มี ๒ รูป รูปที่ ๕ ประกาศ
ใหจับสลากวา นี้ธรรม นี้วินัย นี้สัตถุศาสน ทานทั้งหลายจงจับสลากนี้ จงชอบใจ
สลากนี้ ดูกรอุบาลี แมดวยเหตุอยางนี้ก็เปนสังฆราชี แตไมเปนสังฆเภท
ดูกรอุบาลี ฝายหนึ่งมีภิกษุ ๒ รูป ฝายหนึ่งมี ๓ รูป รูปที่ ๖ ประกาศ
ใหจับสลากวา นี้ธรรม นี้วินัย นี้สัตถุศาสน ทานทั้งหลายจงจับสลากนี้ จง
ชอบใจสลากนี้ ดูกรอุบาลี แมดวยเหตุอยางนีก้ ็เปนสังฆราชี แตไมเปนสังฆเภท

ดูกรอุบาลี ฝายหนึ่งมีภิกษุ ๓ รูป ฝายหนึ่งก็มี ๓ รูป รูปที่ ๗
ประกาศใหจับสลากวา นี้ธรรม นี้วินัย นี้สัตถุศาสน ทานทั้งหลายจงจับสลากนี้
จงชอบใจสลากนี้ ดูกรอุบาลี แมดวยเหตุอยางนี้ ก็เปนสังฆราชี แตไมเปนสังฆเภท
ดูกรอุบาลี ฝายหนึ่งมีภิกษุ ๓ รูป ฝายหนึ่งมี ๔ รูป รูปที่ ๘ ประกาศ
ใหจับสลากวา นี้ธรรม นี้วินัย นี้สัตถุศาสน ทานทั้งหลายจงจับสลากนี้ จงชอบใจ
สลากนี้ ดูกรอุบาลี แมดวยเหตุอยางนี้ ก็เปนสังฆราชี แตไมเปนสังฆเภท
ดูกรอุบาลี ฝายหนึ่งมีภิกษุ ๔ รูป ฝายหนึ่งมี ๔ รูป รูปที่ ๙ ประกาศ
ใหจับสลากวา นี้ธรรม นี้วินัย นี้สัตถุศาสน ทานทั้งหลายจงจับสลากนี้
จงชอบใจสลากนี้ ดูกรอุบาลี แมดวยเหตุอยางนี้แล เปนทั้งสังฆราชี และสังฆเภท
ดูกรอุบาลี ภิกษุ ๙ รูป หรือเกินกวา ๙ รูป เปนทั้งสังฆราชี และ
สังฆเภท
ดูกรอุบาลี ภิกษุณีทําลายสงฆยอมไมได แตพยายามเพื่อจะทําลายได
สิกขมานา ก็ทําลายสงฆไมได
สามเณรก็ทาํ ลายสงฆไมได
สามเณรีก็ทาํ ลายสงฆไมได
อุบาสกก็ทําลายสงฆไมได
อุบาสิกาก็ทําลายสงฆไมได แตพยายามเพื่อจะทําลายได
ดูกรอุบาลี ภิกษุปกตัตตะ มีสังวาสเสมอกัน อยูในสีมาเดียวกัน ยอม
ทําลายสงฆได ฯ
สังฆเภท
[๔๐๕] ทานพระอุบาลีทูลถามวา พระพุทธเจาขา พระองคตรัสวา
สังฆเภท สังฆเภท ดังนี้ ดวยเหตุเพียงเทาไร สงฆจึงแตก
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอุบาลี ภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้
๑. ยอมแสดงอธรรมวา เปนธรรม
๒. ยอมแสดงธรรมวา เปนอธรรม
๓. ยอมแสดงสิ่งไมเปนวินัยวา เปนวินัย
๔. ยอมแสดงวินัยวา ไมเปนวินัย
๕. ยอมแสดงคําอันตถาคตมิไดตรัสภาษิตไววา เปนคําอันตถาคตตรัส
ภาษิตไว
๖. ยอมแสดงคําอันตถาคตตรัสภาษิตไววา เปนคําอันตถาคตมิไดตรัส
ภาษิตไว
๗. ยอมแสดงกรรมอันตถาคตมิไดประพฤติมาวา เปนกรรมอันตถาคต
ประพฤติมา

๘. ยอมแสดงกรรมอันตถาคตประพฤติมาวา เปนกรรมอันตถาคตมิได
ประพฤติมา
๙. ยอมแสดงสิ่งที่ตถาคตมิไดบัญญัติไววา เปนสิ่งที่ตถาคตบัญญัติไว
๑๐. ยอมแสดงสิ่งที่ตถาคตบัญญัติไววา เปนสิ่งที่ตถาคตมิไดบัญญัติไว
๑๑. ยอมแสดงอนาบัติวา เปนอาบัติ
๑๒. ยอมแสดงอาบัติวา เปนอนาบัติ
๑๓. ยอมแสดงอาบัติเบาวา เปนอาบัติหนัก
๑๔. ยอมแสดงอาบัติหนักวา เปนอาบัติเบา
๑๕. ยอมแสดงอาบัติมีสวนเหลือวา เปนอาบัติหาสวนเหลือมิได
๑๖. ยอมแสดงอาบัติหาสวนเหลือมิไดวา เปนอาบัติมีสวนเหลือ
๑๗. ยอมแสดงอาบัติชั่วหยาบวา เปนอาบัติไมชั่วหยาบ
๑๘. ยอมแสดงอาบัติไมชั่วหยาบวา เปนอาบัติชั่วหยาบ
พวกเธอยอมประกาศใหแตกแยกกัน ดวยวัตถุ ๑๘ ประการนี้ ยอมแยก
ทําอุโบสถ แยกทําปวารณา แยกทําสังฆกรรม
ดูกรอุบาลี ดวยเหตุเพียงเทานี้แล สงฆเปนอันแตกกันแลว
สังฆสามัคคี
[๔๐๖] ทานพระอุบาลีทูลถามวา พระพุทธเจาขา พระองคตรัสวา
สังฆสามัคคี สังฆสามัคคี ดังนี้ ดวยเหตุเพียงเทาไรสงฆจึงพรอมเพรียงกัน
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอุบาลี ภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้
๑. ยอมแสดงสิ่งที่ไมเปนธรรมวา ไมเปนธรรม
๒. ยอมแสดงสิ่งที่เปนธรรมวา เปนธรรม
๓. ยอมแสดงสิ่งที่มิใชวินยั วา มิใชวินัย
๔. ยอมแสดงสิ่งที่เปนวินยั วา เปนวินัย
๕. ยอมแสดงคําอันตถาคตมิไดตรัสภาษิตไววา เปนคําอันตถาคตมิได
ตรัสภาษิตไว
๖. ยอมแสดงคําอันตถาคต ตรัสภาษิตไววา เปนคําอันตถาคตตรัส
ภาษิตไว
๗. ยอมแสดงกรรมอันตถาคตมิไดประพฤติมาวา เปนกรรมอันตถาคต
มิไดประพฤติมา
๘. ยอมแสดงกรรมอันตถาคตประพฤติมาแลววา เปนกรรมอันตถาคต
ประพฤติมาแลว
๙. ยอมแสดงสิ่งที่ตถาคต มิไดบัญญัติไววา เปนสิ่งที่ตถาคตมิได
บัญญัติไว

๑๐. ยอมแสดงสิ่งที่ตถาคตบัญญัติไววา เปนสิ่งที่ตถาคตบัญญัติไว
๑๑. ยอมแสดงอนาบัติวา เปนอนาบัติ
๑๒. ยอมแสดงอาบัติวา เปนอาบัติ
๑๓. ยอมแสดงอาบัติเบาวา เปนอาบัติเบา
๑๔. ยอมแสดงอาบัติหนักวา เปนอาบัติหนัก
๑๕. ยอมแสดงอาบัติมีสวนเหลือวา เปนอาบัติมีสวนเหลือ
๑๖. ยอมแสดงอาบัติหาสวนเหลือมิไดวา เปนอาบัติหาสวนเหลือมิได
๑๗. ยอมแสดงอาบัติชั่วหยาบวา เปนอาบัติชั่วหยาบ
๑๘. ยอมแสดงอาบัติไมชั่วหยาบวา เปนอาบัติไมชั่วหยาบ
พวกเธอยอมไมประกาศใหแตกแยกกันดวยวัตถุ ๑๘ ประการนี้ ยอมไม
แยกทําอุโบสถ ยอมไมแยกทําปวารณา ยอมไมแยกทําสังฆกรรม
ดูกรอุบาลี ดวยเหตุเพียงเทานี้แล สงฆเปนอันพรอมเพรียงกัน ฯ
[๔๐๗] ทานพระอุบาลีทูลถามวา พระพุทธเจาขา ก็ภิกษุนั้นทําลายสงฆ
ผูพรอมเพรียงกันแลว จะไดรบั ผลอยางไร
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอุบาลี ภิกษุทําลายสงฆผูพรอมเพรียงกัน
แลว ยอมไดรบั ผลชั่วราย ตั้งอยูชั่วกัป ยอมไหมในนรกตลอดกัป ฯ
นิคมคาถา
[๔๐๘] ภิกษุทําลายสงฆ ตองเกิดในอบาย ตกนรก อยูชั่วกัป
ภิกษุผูยินดีในการแตกพวก ไมตั้งอยูในธรรม ยอมเสื่อมจาก
ธรรมอันเกษมจากโยคะ ภิกษุทําลายสงฆผูพรอมเพรียงกันแลว
ยอมไหมในนรกตลอดกัป ฯ
[๔๐๙] ทานพระอุบาลีทูลถามวา พระพุทธเจาขา ก็ภิกษุสมานสงฆที่
แตกกันแลวใหพรอมเพรียงกัน จะไดรับผลอยางไร
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอุบาลี ภิกษุสมานสงฆที่แตกกันแลวให
พรอมเพรียงกัน ยอมไดบุญอันประเสริฐ ยอมบรรเทิงในสรวงสวรรคตลอดกัป ฯ
นิคมคาถา
[๔๑๐] ความพรอมเพรียงของหมู เปนเหตุแหงสุข และการ
สนับสนุนผูพรอมเพรียงกัน ก็เปนเหตุแหงสุข ภิกษุผูยินดีใน
ความพรอมเพรียงตั้งอยูในธรรม ยอมไมเสื่อมจากธรรมอัน
เกษมจากโยคะ ภิกษุสมานสงฆ ใหพรอมเพรียงกันแลว
ยอมบรรเทิงในสรวงสวรรคตลอดกัป ฯ
ผูทําลายสงฆตองเกิดในอบาย
[๔๑๑] ทานพระอุบาลีทูลถามวา มีหรือ พระพุทธเจาขา ภิกษุผูทํา

ลายสงฆตองเกิดในอบาย ตกนรก อยูชั่วกัป ชวยเหลือไมได
พระผูมีพระภาคตรัสวา มี อุบาลี ภิกษุผูทําลายสงฆ ตองเกิดในอบาย
ตกนรก อยูชั่วกัป ชวยเหลือไมได
อุ. และมีหรือ พระพุทธเจาขา ภิกษุผูทําลายสงฆ ไมตองเกิดในอบาย
ไมตกนรก อยูชั่วกัป พอชวยเหลือได
พ. มี อุบาลี ภิกษุผูทําลายสงฆ ไมตองเกิดในอบาย ไมตกนรก อยู
ชั่วกัป พอชวยเหลือได
อุ. พระพุทธเจาขา ก็ภิกษุผูทําลายสงฆ ตองเกิดในอบาย ตกนรก
อยูชั่วกัป ชวยเหลือไมได เปนไฉน
พ. ดูกรอุบาลี ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมแสดงอธรรมวา เปนธรรม
มีความเห็นในธรรมนั้นวาเปนอธรรม มีความเห็นในความแตกกันวาเปนอธรรม
อําพรางความเห็น อําพรางความถูกใจ อําพรางความชอบใจ อําพรางความจริง
ยอมประกาศใหจับสลากวา นี้ธรรม นี้วินัย นี้สัตถุศาสน ทานทั้งหลายจงจับ
สลากนี้ จงชอบใจสลากนี้
ดูกรอุบาลี ภิกษุผูทําลายสงฆแมนี้แล ตองเกิดในอบาย ตกนรก อยู
ชั่วกัป ชวยเหลือไมได
อนึ่ง อุบาลี ภิกษุยอมแสดงอธรรมวา เปนธรรม มีความเห็นในธรรม
นั้นวาเปนอธรรม มีความเห็นในความแตกกันวาเปนธรรม อําพรางความเห็น
อําพรางความถูกใจ อําพรางความชอบใจ อําพรางความจริง ยอมประกาศให
จับสลากวา นี้ธรรม นี้วินัย นี้สัตถุศาสน ทานทั้งหลายจงจับสลากนี้ จงชอบ
ใจสลากนี้
ดูกรอุบาลี ภิกษุผูทําลายสงฆนี้แล ตองเกิดในอบาย ตกนรก อยูชั่ว
กัป ชวยเหลือไมได
อนึ่ง อุบาลี ภิกษุยอมแสดงอธรรมวาเปนธรรม มีความเห็นในธรรม
นั้นวาเปนอธรรม มีความสงสัยในความแตกกัน อําพรางความเห็น อําพราง
ความถูกใจ อําพรางความชอบใจ อําพรางความจริง ยอมประกาศใหจับสลากวา
นี้ธรรม นี้วินัย นี้สัตถุศาสน ทานทั้งหลายจงจับสลากนี้ จงชอบใจสลากนี้
ดูกรอุบาลี ภิกษุผูทําลายสงฆแมนี้แล ตองเกิดในอบาย ตกนรก
อยูชั่วกัป ชวยเหลือไมได
อนึ่ง อุบาลี ภิกษุยอมแสดงอธรรมวาเปนธรรม มีความเห็นในอธรรม
นั้นวาเปนธรรม มีความเห็นในการแตกกันวาเปนอธรรม ...
... มีความเห็นในอธรรมนั้นวาเปนธรรมมีความสงสัยในความแตกกัน ...
... มีความสงสัยในอธรรมนั้น มีความเห็นในความแตกกันวาเปน

อธรรม ...
... มีความสงสัยในอธรรมนั้นมีความเห็นในความแตกกันวาเปนธรรม ...
... มีความสงสัยในอธรรมนั้น มีความสงสัยในความแตกกัน อําพราง
ความเห็น อําพรางความถูกใจ อําพรางความชอบใจ อําพรางความจริง ยอม
ประกาศใหจับสลากวา นี้ธรรม นี้วินัย นี้สัตถุศาสน ทานทั้งหลายจงจับ
สลากนี้ จงชอบใจสลากนี้
ดูกรอุบาลี ภิกษุผูทําลายสงฆแมนี้แล ตองเกิดในอบาย ตกนรก อยู
ชั่วกัป ชวยเหลือไมได
อนึ่ง อุบาลี ภิกษุยอมแสดงธรรมวาเปนอธรรม ... ยอมแสดงสิ่งมิใช
วินัยวาเปนวินยั ยอมแสดงวินยั วามิใชวินัย ยอมแสดงคําอันตถาคตมิไดตรัส
ภาษิตไว วาเปนคําอันตถาคตตรัสภาษิตไว ยอมแสดงคําอันตถาคตตรัสภาษิตไว
วาเปนคําอันตถาคตมิไดตรัสภาษิตไว ยอมแสดงกรรมอันตถาคตมิไดประพฤติมาวา
เปนกรรมอันตถาคตประพฤติมาแลว ยอมแสดงกรรมอันตถาคตประพฤติมาแลว
วาเปนกรรมอันตถาคตมิไดประพฤติมาแลว ยอมแสดงสิ่งทีต่ ถาคตมิไดบัญญัติไว
วาเปนสิ่งที่ตถาคตบัญญัติไว ยอมแสดงสิ่งทีต่ ถาคตบัญญัติไววาเปนสิ่งที่ตถาคตมิ
ไดบัญญัติไว ยอมแสดงอนาบัติวาเปนอาบัติ ยอมแสดงอาบัติวาเปนอนาบัติ ยอม
แสดงอาบัติเบาวาเปนอาบัติหนัก ยอมแสดงอาบัติหนักวาเปนอาบัติเบา ยอมแสดง
อาบัติมีสวนเหลือวาเปนอาบัติหาสวนเหลือมิได ยอมแสดงอาบัติหาสวนเหลือมิได
วาเปนอาบัติมีสวนเหลือ ยอมแสดงอาบัติชั่วหยาบวาเปนอาบัติไมชั่วหยาบ ยอม
แสดงอาบัติไมชั่วหยาบวาเปนอาบัติชั่วหยาบ มีความเห็นในธรรมนั้นวาเปนอธรรม
มีความเห็นในความแตกกันวาเปนอธรรม มีความเห็นในธรรมนั้นวาเปนอธรรม มี
ความเห็นในความแตกกันวาเปนธรรม มีความเห็นในธรรมนั้นวาเปนอธรรม มี
ความสงสัยในความแตกกัน มีความเห็นในธรรมนั้นวาเปนธรรม มีความเห็นใน
ความแตกกันวาเปนอธรรม มีความเห็นในธรรมนั้นวาเปนธรรม มีความสงสัยใน
ความแตกกัน มีความสงสัยในธรรมนั้น มีความเห็นในความแตกกันวาเปนอธรรม
มีความสงสัยในธรรมนั้น มีความเห็นในความแตกกันวาเปนธรรม มีความสงสัย
ในธรรมนั้น มีความสงสัยในความแตกกัน อําพรางความเห็น อําพรางความถูก
ใจ อําพรางความชอบใจ อําพรางความจริง ยอมประกาศใหจับสลากวา นี้ธรรม
นี้วินัย นี้สัตถุศาสน ทานทั้งหลายจงจับสลากนี้ จงชอบใจสลากนี้
ดูกรอุบาลี ภิกษุผูทําลายสงฆแมนี้แล ตองเกิดในอบาย ตกนรก อยู
ชั่วกัป ชวยเหลือไมได
ผูทําลายสงฆไมตองเกิดในอบาย
[๔๑๒] ทานพระอุบาลีทูลถามวา พระพุทธเจาขา ก็ภิกษุผูทําลายสงฆ

ไมตองเกิดในอบาย ไมตกนรก อยูชั่วกัป พอชวยเหลือได เปนไฉน
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอุบาลี ภิกษุในธรรมวินัยนี้ยอ มแสดงอธรรมวา
เปนธรรม มีความเห็นในอธรรมนั้นวาเปนธรรม มีความเห็นในความแตกกันวา
เปนธรรม ไมอาํ พรางความเห็น ไมอําพรางความถูกใจ ไมอําพรางความชอบใจ
ไมอําพรางความจริง ยอมประกาศใหจับสลากวา นี้ธรรม นี้วินัย นี้สัตถุศาสน
ทานทั้งหลายจงจับสลากนี้ จงชอบใจสลากนี้
ดูกรอุบาลี ภิกษุผูทําลายสงฆแมนี้แล ไมตองเกิดในอบาย ไมตกนรก
อยูชั่วกัป พอชวยเหลือได
อนึ่ง อุบาลี ภิกษุยอมแสดงธรรมวาเปนอธรรม ... ยอมแสดงอาบัติชั่ว
หยาบวาเปนอาบัติไมชั่วหยาบ มีความเห็นในธรรมนั้นวาเปนธรรม มีความเห็นใน
ความแตกกันวาเปนธรรม ไมอําพรางความเห็น ไมอําพรางความถูกใจ ไมอําพราง
ความชอบใจ ไมอําพรางความจริง ยอมประกาศใหจับสลากวา นี้ธรรม นี้วินัย
นี้สัตถุศาสน ทานทั้งหลาย จงจับสลากนี้ จงชอบใจสลากนี้
ดูกรอุบาลี ภิกษุผูทําลายสงฆแมนี้แล ไมตองเกิดในอบาย ไมตกนรก
อยูชั่วกัป พอชวยเหลือได ฯ
ตติยภาณวาร จบ
สงฆเภทขันธกะ ที่ ๗ จบ
-------------หัวขอประจําขันธกะ
[๔๑๓] เรื่องพระพุทธเจาประทับที่อนุปยนิคม เรื่องศากยกุมารผูม ีชื่อเสียง
เรื่องพระอนุรุทธะสุขุมาลชาติไมปรารถนาจะทรงผนวช เรือ่ งไถ หวาน ไขน้ํา ถอน*หญา เกี่ยวขาว ขนขาวตั้งลอม นวดขาว สงฟาง โปรยขาวลีบ ขนขึ้นฉางเรื่องการงาน
ไมสิ้นสุด มารดา บิดา ปูยา ตายาย ตายไปหมด เรื่องพระภัททิยะ พระอนุรุทธะ
พระอานนท พระภัคคุ พระกิมพิละ สําคัญพระองควาเปนศากยะ เรื่องพระพุทธเจา
ประทับที่เมืองโกสัมพี เรื่องพระเทวทัตเสื่อมจากฤทธิ์ เรื่องกักกุธะโกฬิยบุตรตาย
เรื่องประกาศพระเทวทัต เรื่องปลงพระชนมพระชนก เรื่องสงบุรุษ เรื่องกลิ้งศิลา
เรื่องปลอยชางนาฬาคิรี เรื่องอํานาจประโยชน ๓ ประการ เรื่องวัตถุ ๕ ประการ เรื่อง
ทําลายสงฆมโี ทษหนัก เรื่องพระเทวทัตทําลายสงฆ เรื่องใหภิกษุผูประพฤติตามภิกษุ
ผูทําลายสงฆแสดงอาบัติถุลลัจจัย เรื่ององค ๘ สามเรื่อง เรือ่ งอสัทธรรม ๓ ประการ
เรื่องสังฆราชี เรื่องสังฆเภท ฯ
หัวขอประจําขันธกะ จบ
------------วัตตขันธกะ

เรื่องพระอาคันตุกะ
[๔๑๔] โดยสมัยนั้น พระผูม ีพระภาคพุทธเจา ประทับอยู ณ พระเชตวัน
อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นพระอาคันตุกะ สวม
รองเทาเขาไปสูอารามก็มี กั้นรมเขาไปสูอารามก็มี คลุมศีรษะเขาไปสูอารามก็มี พาด
จีวรบนศีรษะเขาไปสูอารามก็มี ลางเทาดวยน้ําฉันก็มี ไมไหวภิกษุเจาถิ่นผูแกพรรษา
กวาก็มี ไมถามเสนาสนะก็มี มีพระอาคันตุกะรูปหนึ่ง ถอดลิ่มแลวผลักบานประตู
เขาไปสูวิหารที่ไมมีใครอยูโ ดยพลัน งูตกจากเบื้องบนลงมาที่คอของเธอ เธอกลัว
รองขึ้นสุดเสียง ภิกษุทั้งหลายรีบเขาไปถามวา ทานรองสุดเสียงทําไม เธอจึงบอก
เรื่องนั้นแกภิกษุทั้งหลาย บรรดาภิกษุที่เปนผูม ักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน
โพนทะนาวา ไฉน พระอาคันตุกะจึงสวมรองเทาเขาไปสูอารามก็มี กั้นรมเขาไปสู-
*อารามก็มี คลุมศีรษะเขาไปสูอ ารามก็มี พาดจีวรบนศีรษะเขาไปสูอารามก็มี
ลางเทาดวย น้าํ ฉันก็มี ไมไหวภิกษุเจาถิ่นผูแกพรรษากวาก็มี ไมถามเสนาสนะก็มี
แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูม ีพระภาค
พระผูมีพระภาค ... ทรงสอบถามวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววาภิกษุอาคันตุกะ
สวมรองเทาเขาไปสูอารามก็มี กั้นรมเขาไปสูอ ารามก็มี คลุมศีรษะเขาไปสูอารามก็มี
พาดจีวรบนศีรษะเขาไปสูอารามก็มี ลางเทาดวยน้ําฉันก็มี ไมไหวภิกษุเจาถิ่นผูแก
พรรษากวาก็มี ไมถามเสนาสนะก็มี จริงหรือ
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุอาคันตุกะ
จึงไดสวมรองเทาเขาไปสูอ ารามก็มี กั้นรมเขาไปสูอารามก็มี คลุมศีรษะเขาไป
สูอารามก็มี พาดจีวรบนศีรษะเขาไปสูอารามก็มี ลางเทาดวยน้ําฉันก็มี ไมไหวภิกษุ
เจาถิ่นผูแกพรรษากวาก็มี ไมถามเสนาสนะก็มี ดูกรภิกษุทั้งหลาย การกระทําของ
ภิกษุเหลานั้นนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนทีย่ งั ไมเลื่อมใส ... ครั้น
แลวทรงทําธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล
เราจักบัญญัติวัตรแกภิกษุอาคันตุกะทั้งหลาย โดยประการที่ภกิ ษุอาคันตุกะทัง้ หลาย
จะพึงประพฤติเรียบรอย ฯ
อาคันตุกวัตร
[๔๑๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุอาคันตุกะคิดวา จักเขาไปสูอารามเดีย๋ วนี้
พึงถอดรองเทาเคาะ แลวถือไปต่ําๆ ลดรม เปดศีรษะ ลดจีวรบนศีรษะลงไวที่บา ไม
ตองรีบรอน พึงเขาไปสูอารามตามปกติ เมื่อเขาไปสูอารามพึงสังเกตวา ภิกษุเจาถิ่น
ประชุมกันที่ไหน ภิกษุเจาถิ่นประชุมกันที่ใด คือ ที่โรงฉัน มณฑป หรือโคนไม พึง
ไปที่นั่น วางบาตรไวที่แหงหนึ่ง วางจีวรไวที่แหงหนึ่ง พึงถืออาสนะที่สมควรนั่ง พึง
ถามถึงน้ําฉัน พึงถามถึงน้ําใชวา ไหนน้ําฉัน ไหนน้ําใช ถาตองการน้ําฉัน พึงตักน้ํา

ฉันหาดื่ม ถาตองการน้ําใช พึงตักน้ําใชมาลางเทา เมื่อลางเทา พึงรดน้ําดวยมือขาง
หนึ่ง พึงลางเทาดวยมือขางหนึ่ง รดน้ําดวยมือใด ไมพึงลางเทาดวยมือนัน้ พึงถาม
ถึงผาเช็ดรองเทาแลวจึงเช็ดรองเทา เมือ่ จะเช็ดรองเทา พึงใชผาแหงเช็ดกอน ใช
ผาเปยกเช็ดทีหลัง พึงซักผาเช็ดรองเทาบิดแลวผึ่งไวที่ควรแหงหนึ่ง ถาภิกษุเจาถิ่น
แกพรรษากวา พึงอภิวาท ถาออนพรรษากวา พึงใหเธออภิวาท พึงถามถึงเสนาสนะ
วา เสนาสนะไหนถึงแกผม พึงถามถึงเสนาสนะที่มีภิกษุอยู หรือที่ไมมีภิกษุอยู พึง
ถามถึงโคจรคาม พึงถามถึงอโคจรคาม พึงถามถึงสกุลทั้งหลายที่ไดรับสมมติวาเปน
เสกขะ พึงถามถึงที่ถายอุจจาระ พึงถามถึงที่ถายปสสาวะ พึงถามถึงน้ําฉัน พึงถามถึง
น้ําใช พึงถามถึงไมเทา พึงถามถึงกติกาสงฆที่ตั้งไววา ควรเขาเวลาเทาไร ควรออก
เวลาเทาไร ถาวิหารไมมีภิกษุอยู พึงเคาะประตูรออยูสักครูหนึ่งแลวถอดลิ่ม
ผลักบานประตู ยืนอยูขางนอกแลดูใหทั่ว ถาวิหารรก หรือเตียงซอนอยูบนเตียง
หรือตั่งซอนอยูบนตั่ง เสนาสนะมีละอองจับอยูเบื้องบน ถาอุตสาหะอยู พึงชําระเสีย
เมื่อจะชําระวิหาร พึงขนเครื่องลาดพื้นออกไปวางไวที่ควรแหงหนึ่งกอน พึงขนเขียง
รองเทาเตียงออกไปวางไวที่ควรแหงหนึ่ง พึงขนฟูกและหมอนออกไปวางไวที่ควร
แหงหนึ่ง พึงขนผานิสีทนะและผาปูนอนออกไปวางไวที่ควรแหงหนึ่ง เตียง ตั่ง อัน
ภิกษุพึงยกต่ําๆ ทําใหเรียบรอย อยาใหครูดสี กระทบบานและกรอบประตู ขนไป
วางไวที่ควรแหงหนึ่ง กระโถนพึงขนออกไปวางไวที่ควรแหงหนึ่ง พนักอิงพึงขนออก
ไปวางไวที่ควรแหงหนึ่ง ถาในวิหารมีหยากเยือ่ พึงกวาดแตเพดานลงมากอน พึงเช็ด
กรอบหนาตาง ประตูและมุมหอง ถาฝาทาน้ํามันขึ้นรา พึงเอาผาชุบน้ําบิดแลวเช็ด
ถาพื้นทาสีดําขึ้นรา พึงเอาผาชุบน้ําบิดแลวเช็ด ถาพื้นไมไดทา พึงเอาน้ําพรมแลว
กวาด ดวยคิดวาอยาใหฝุนกลบวิหาร พึงเก็บกวาดหยากเยื่อไปทิ้งเสีย ณ ทีค่ วร
แหงหนึ่ง เครื่องลาดพื้น พึงผึ่งแดดชําระเคาะปด แลวขนกลับไปปูไวตามเดิม เขียง
รองเทาเตียง พึงผึ่งแดด ขัด เช็ดแลวขนกลับตั้งไวตามเดิม เตียง ตั่ง พึงผึ่งแดด ขัดสี
เคาะ ยกต่ําๆ ทําใหดี อยาใหครูดสี กระทบบานและกรอบประตู ขนกลับตั้งไว
ตามเดิม ฟูกและหมอนตากแหงแลว เคาะปดใหสะอาด ขนกลับวางไวตามเดิม ผา
ปูนั่งและผาปูนอนตากแหงแลว สลัดใหสะอาด ขนกลับปูไวตามเดิม กระโถน
พนักอิง ตากแลว พึงเช็ด ขนกลับไปตั้งไวตามเดิม พึงเก็บบาตร จีวร เมื่อเก็บบาตร
พึงเอามือขางหนึ่งจับบาตร เอามือขางหนึ่งลูบคลําใตเตียงหรือใตตั่ง แลวเก็บบาตร
แตอยาเก็บบาตรบนพื้นที่ปราศจากเครื่องรอง เมื่อเก็บจีวร พึงเอามือขางหนึ่งถือจีวร
เอามือขางหนึ่งลูบราวจีวรหรือสายระเดียง พึงทําชายไวขางนอก ขนดไวขา งใน เก็บ
จีวร ถามีลมเจือดวยผงคลีพัดมาทางทิศตะวันออก พึงปดหนาตางดานตะวันออก
ถามีลมเจือดวยผงคลีพัดมาทางทิศตะวันตก พึงปดหนาตางดานตะวันตก ถามีลมเจือ
ดวยผงคลีพัดมาทางทิศเหนือ พึงปดหนาตางดานเหนือ ถามีลมเจือดวยผงคลีพัดมา

ทางทิศใต พึงปดหนาตางดานใต ถาฤดูหนาว กลางวันพึงเปดหนาตาง กลางคืนพึงปด
ถาฤดูรอน กลางวันพึงปดหนาตาง กลางคืนพึงเปด ถาบริเวณ ซุมน้ํา โรงฉัน โรงไฟ
วัจจกุฎีรก พึงปดกวาดเสีย ถาน้ําฉัน น้ําใชไมมี พึงจัดตั้งไว ถาน้ําในหมอชําระไมมี
พึงตักน้ํามาไวในหมอชําระ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้แล เปนวัตรของภิกษุอาคันตุกะทั้งหลายซึ่งภิกษุอาคัน
ตุกะทั้งหลายพึงประพฤติเรียบรอย ฯ
อาวาสิกวัตร
[๔๑๖] สมัยนั้น ภิกษุเจาถิ่นเห็นพระอาคันตุกะแลว ไมปูอาสนะ ไมตั้ง
น้ําลางเทา ไมตั้งตั่งรองเทา ไมตั้งกระเบื้องเช็ดเทาไว ไมลุกรับบาตร จีวร ไมถาม
ดวยน้ําฉัน ไมถามดวยน้ําใช ไมไหวพระอาคันตุกะแมผูแกกวา ไมจัดเสนาสนะให
บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน ภิกษุเจาถิ่น
เห็นพระอาคันตุกะแลว จึงไมปูอาสนะ ไมตั้งน้ําลางเทา ไมตงั้ ตั่งรองเทา ไมตั้ง
กระเบื้องเช็ดเทา ไมลุกรับบาตร จีวร ไมถามดวยน้ําฉัน ไมถามดวยน้ําใช ไมไหว
พระอาคันตุกะผูแกกวา ไมจดั เสนาสนะให จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาค ... ทรงสอบถามวา ดูกรภิกษุทั้งหลายขาววา ... จริงหรือ
ภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา
พระผูมีพระภาคทรงติเตียน ... ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุ
ทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจัก บัญญัติวัตรแกภิกษุเจาถิ่น
ทั้งหลาย โดยประการที่ภิกษุเจาถิ่นทั้งหลายจะพึงประพฤติเรียบรอย ฯ
[๔๑๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเจาถิ่นเห็นภิกษุอาคันตุกะผูแกกวาแลว
พึงปูอาสนะ พึงตั้งน้ําลางเทา ตั่งรองเทา กระเบื้องเช็ดเทา พึงลุกรับบาตร จีวร พึง
ถามดวยน้ําฉัน พึงถามดวยน้ําใช ถาอุตสาหะ พึงเช็ดรองเทา เมื่อจะเช็ดรองเทา
พึงใชผาแหงเช็ดกอนใชผาเปยกเช็ดทีหลัง พึงซักผาเช็ดรองเทาบิดแลวผึ่งไว ณ
ที่ควรแหงหนึ่ง พึงอภิวาท ภิกษุอาคันตุกะผูแ กกวา พึงจัดเสนาสนะถวายวาเสนาสนะ
นั่นถึงแกทาน พึงบอกเสนาสนะที่มีภิกษุอยู หรือไมมีภิกษุอยู พึงบอกโคจรคาม
พึงบอกอโจรคาม พึงบอกสกุลที่เปนเสกขะสมมติ พึงบอกที่ถายอุจจาระ พึงบอก
ที่ถายปสสาวะ พึงบอกน้ําฉัน พึงบอกน้ําใช พึงบอกไมเทา พึงบอกกติกาสงฆที่ตั้งไววา
เวลานี้ควรเขา เวลานี้ควรออก ถาภิกษุอาคันตุกะออนพรรษากวา พึงนั่งบอกวา
ทานจงวางบาตรที่นั่น จงวางจีวรที่นั่น จงนั่งอาสนะนี้ พึงบอกน้ําฉัน พึงบอกน้ําใช
พึงบอกผาเช็ดรองเทา พึงแนะนําภิกษุอาคันตุกะใหอภิวาท พึงบอกเสนาสนะวา
เสนาสนะนั่นถึงแกทาน พึงบอกเสนาสนะที่มภี ิกษุอยู หรือไมมีภิกษุอยู พึงบอก
โคจรคาม พึงบอกอโคจรคาม พึงบอกสกุลที่เปนเสกขะสมมติ พึงบอกที่ถายอุจจาระ
พึงบอกที่ถายปสสาวะ พึงบอกน้ําฉัน พึงบอกน้ําใช พึงบอกไมเทา พึงบอกกติกา

สงฆที่ตั้งไววา เวลานี้ควรเขา เวลานี้ควรออก
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้แล เปนวัตรของภิกษุเจาถิ่นทั้งหลายซึ่งภิกษุเจาถิ่น
ทั้งหลายพึงประพฤติเรียบรอย ฯ
คมิกวัตร
[๔๑๘] สมัยนั้น ภิกษุผูเตรียมจะไปไมเก็บเครื่องไม เครื่องดิน เปดประตู
หนาตางทิ้งไว ไมมอบหมายเสนาสนะ แลวหลีกไป เครื่องไม เครื่องดิน เสียหาย
เสนาสนะไมมใี ครรักษา บรรดาภิกษุที่เปนผูม ักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน
โพนทะนาวาไฉนภิกษุผูเตรียมจะไป จึงไมเก็บเครื่องไม เครื่องดิน เปดประตูหนาตาง
ทิ้งไว ไมมอบหมายเสนาสนะ แลวหลีกไป เครื่องไม เครื่องดินเสียหาย เสนาสนะ
ไมมีใครรักษา จึงกราบทูลเรื่องนั้น แดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา ... จริงหรือ
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา
พระผูมีพระภาค ... ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติวัตรแกภิกษุผูเตรียมจะไป โดยประการ
ที่ภิกษุผูเตรียมจะไปพึงประพฤติเรียบรอย ฯ
[๔๑๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูเตรียมจะไปพึงเก็บเครือ่ งไม เครื่องดิน ปด
ประตูหนาตาง มอบหมายเสนาสนะ ถาภิกษุไมมี พึงมอบหมายสามเณร ถาสามเณร
ไมมี พึงมอบหมายคนวัด ถาคนวัดไมมี พึงมอบหมายอุบาสก ถาไมมีภิกษุ
สามเณร คนวัดหรืออุบาสก พึงยกเตียงขึ้น วางไวบนศิลา ๔ แผน แลวพึงยกเตียง
ซอนเตียง ยกตั่งซอนตั่ง แลวกองเครื่องเสนาสนะไวขางบน เก็บเครื่องไม เครื่องดิน
ปดประตูหนาตาง แลวจึงหลีกไป ถาวิหารฝนรั่ว ถาอุตสาหะอยู พึงมุง หรือพึงทํา
ความขวนขวายวา จะมุงวิหารไดอยางไร ถาไดตามความขวนขวายอยางนี้ นั่นเปน
ความดี ถาไมได ที่ใดฝนไมรั่ว พึงยกเตียงขึ้นวางบนศิลา ๔ แผน ในที่นั้น แลวพึง
ยกเตียงซอนเตียง ยกตั่งซอนตั่ง แลวกองเครื่องเสนาสนะไวขางบน เก็บเครื่องไม
เครื่องดิน ปดประตูหนาตางแลวจึงหลีกไป ถาวิหารฝนรั่วทุกแหง ถาอุตสาหะอยู
พึงขนเครื่องเสนาสนะเขาบาน หรือพึงทําความขวนขวายวา จะขนเครื่องเสนาสนะ
เขาบาน อยางไร ถาไดตามความขวนขวายอยางนี้ นั่นเปนความดี ถาไมได พึงยก
เตียงขึ้นวางบนกอนศิลา ๔ แผนในที่แจง แลวพึงยกเตียงซอนเตียง ยกตั่งซอนตั่ง
กองเครื่องเสนาสนะไวขางบนเก็บเครื่องไม เครื่องดิน แลวคลุมดวยหญาหรือใบไม
แลวจึงหลีกไปดวยคิดวา อยางไรเสีย สวนของเตียงตั่งคงเหลืออยูบาง
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้แล เปนวัตรของภิกษุผูเตรียมจะไป ซึ่งภิกษุผูเตรียม
จะไปพึงประพฤติเรียบรอย ฯ
ภัตตานุโมทนา

[๔๒๐] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายไมอนุโมทนาในโรงฉัน คนทั้งหลาย
จึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรจึงได
ไมอนุโมทนาในโรงฉัน ภิกษุทั้งหลายไดยินคนพวกนั้นเพงโทษ ติเตียน
โพนทะนาอยูจงึ กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาค
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนัน้
ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา
อนุญาตใหอนุโมทนาในโรงฉัน ฯ
[๔๒๑] ครั้งนั้น ภิกษุทั้งหลายคิดวา ใครหนอพึงอนุโมทนาในโรงฉัน
แลวจึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนัน้
ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เราอนุญาตใหภิกษุผูเถระอนุโมทนาในโรงฉัน ฯ
[๔๒๒] สมัยนั้น ประชาชนหมูหนึ่งถวายภัตรแกพระสงฆ ทานพระ
สารีบุตรเปนสังฆเถระ ภิกษุทั้งหลายคิดวา พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตใหภิกษุ
ผูเถระอนุโมทนาในโรงฉัน จึงเหลือทานพระสารีบุตรไวรูปเดียว แลวพากัน
กลับไป
ลําดับนั้น ทานพระสารีบุตรแสดงความยินดีกะคนเหลานั้น แลวไดไป
ทีหลังรูปเดียว
พระผูมีพระภาคไดทอดพระเนตรเห็นทานพระสารีบุตรเดินมาแตไกลรูป*เดียว จึงรับสัง่ ถามวา ดูกรสารีบุตร ภัตรมีมากมายกระมัง
ทานพระสารีบุตรทูลวา พระพุทธเจาขา ภัตรมีมากมาย แตภิกษุทั้งหลาย
ละขาพระพุทธเจาไวผเู ดียว แลวพากันกลับไป
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนัน้
ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา
อนุญาตใหภิกษุเถรานุเถระ ๔-๕ รูปรออยูในโรงฉัน ฯ
[๔๒๓] สมัยตอมา พระเถระรูปหนึ่งปวดอุจจาระรออยูในโรงฉัน เธอ
กลั้นอุจจาระอยูจนสลบลมลง ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ
รับสั่งวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมือ่ มีกรณียกิจ เราอนุญาตใหบอกลาภิกษุผูนั่งอยูใน
ลําดับ แลวไปได ฯ
ภัตตัคควัตร
[๔๒๔] สมัยนั้น พระฉัพพัคคียนุงหมไมเรียบรอย ไมมีมรรยาทไปสู
โรงฉัน เดินแซงไปขางหนาพระเถระทั้งหลายบาง นั่งเบียดเสียดพระเถระบาง
เกียดกันพวกภิกษุใหมดวยอาสนะบาง นั่งทับสังฆาฏิในละแวกบานบาง บรรดา

ภิกษุผูที่เปนผูม ักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระฉัพพัคคีย
จึงไดนุงหมไมเรียบรอย ไมมมี รรยาทไปสูโรงฉัน เดินแซงไปขางหนาพระเถระ
ทั้งหลายบาง นั่งเบียดเสียดพระเถระบาง เกียดกันพวกภิกษุใหมดวยอาสนะบาง
นั่งทับสังฆาฏิในละแวกบานบาง จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาค ... ทรงสอบถามวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา ภิกษุ
ฉัพพัคคียนุงหมไมเรียบรอย ไมมีมรรยาทไปสูโรงฉัน เดินแซงไปขางหนา
พระเถระทั้งหลายบาง นั่งเบียดเสียดพระเถระบาง เกียดกันพวกภิกษุใหมดวย
อาสนะบาง นั่งทับสังฆาฏิในละแวกบานบาง จริงหรือ
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา
พระผูมีพระภาค ... ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติวัตรในโรงฉันแกภิกษุทั้งหลาย
โดยประการทีภ่ ิกษุทั้งหลาย พึงประพฤติเรียบรอยในโรงฉัน ฯ
[๔๒๕] ถาภัตตุเทสกบอกภัตกาลในอาราม ภิกษุเมื่อปกปดมณฑล ๓
พึงนุงใหเปนปริมณฑล คาดประคดเอว หมผาซอน ๒ ชั้นกลัดลูกดุม ลางบาตร
แลวถือเขาบานโดยเรียบรอย ไมตองรีบรอน ไมพึงเดินแซงไปขางหนาพระเถระ
ทั้งหลาย พึงปกปดกายดวยดีไปในละแวกบาน พึงสํารวมดวยดีไปในละแวกบาน
พึงมีตาทอดลงไปในละแวกบาน อยาเวิกผาไปในละแวกบาน อยาหัวเราะลั่นไป
ในละแวกบาน พึงมีเสียงนอยไปในละแวกบาน อยาโยกกายไปในละแวกบาน
อยาไกวแขนไปในละแวกบาน อยาโคลงศีรษะไปในละแวกบาน อยาค้ํากาย
ไปในละแวกบาน อยาคลุมศีรษะไปในละแวกบาน อยาเดินกระโหยง
ไปในละแวกบาน พึงปกปดกายดวยดีนั่งในละแวกบาน พึงสํารวมดวยดีนั่งใน
ละแวกบาน พึงมีตาทอดลงนัง่ ในละแวกบาน อยาเวิกผานั่งในละแวกบาน อยา
หัวเราะลั่นนั่งในละแวกบาน พึงมีเสียงนอยนั่งในละแวกบาน อยาโยกกายนั่งใน
ละแวกบาน อยาไกวแขนนั่งในละแวกบาน อยาโคลงศีรษะนั่งในละแวกบาน
อยาค้ํากายนั่งในละแวกบาน อยาคลุมศีรษะนั่งในละแวกบาน อยานั่งรัดเขาใน
ละแวกบาน อยานั่งเบียดเสียดพระเถระ อยาเกียดกันภิกษุใหมดวยอาสนะ อยา
นั่งทับสังฆาฏิในละแวกบาน เมื่อเขาถวายน้ํา พึงใชมือทั้งสองประคองบาตรรับน้ํา
พึงลางบาตรถือต่ําๆ ใหดี อยาใหครูดสี ถากระโถนมี พึงคอยๆ เทน้ําลงใน
กระโถน ดวยคิดวา กระโถนอยาเลอะเทอะดวยน้ํา ภิกษุใกลเคียงอยาถูกน้ํา
กระเซ็น ผาสังฆาฏิอยาถูกน้ํากระเซ็น ถากระโถนไมมี พึงคอยๆ เทน้ําลงที่
พื้นดิน ดวยคิดวา ภิกษุใกลเคียงอยาถูกน้ํากระเซ็น ผาสังฆาฏิอยาถูกน้ํากระเซ็น
เมื่อเขาถวายขาวสุก พึงใชมือทั้งสองประคองบาตรรับขาวสุก พึงเวนเนื้อทีไ่ ว
สําหรับแกง ถามีเนยใส น้ํามัน หรือแกงออม พระเถระควรบอกวา จงจัด

ถวายภิกษุทั้งหลายเทาๆ กันทุกรูป พึงรับบิณฑบาตโดยเคารพ พึงมีความสําคัญ
ในบาตรรับบิณฑบาต พึงรับบิณฑบาตพอสมกับแกง พึงรับบิณฑบาตพอ
เสมอขอบปากบาตร พระเถระไมพึงฉันกอนจนกวาขาวสุกจะทั่วถึงภิกษุทุกรูป พึง
ฉันบิณฑบาตโดยเคารพ พึงมีความสําคัญในบาตรฉันบิณฑบาต พึงฉันบิณฑบาต
ตามลําดับ พึงฉันบิณฑบาตพอสมกับแกง ไมพึงฉันบิณฑบาตขยุมแตยอดลงไป
ไมพึงกลบแกง หรือกับขาวดวยขาวสุก เพราะอยากไดมาก ไมอาพาธ ไมพึง
ขอแกง หรือขาวสุกเพื่อประโยชนแกตนมาฉัน ไมพึงแลดูบาตรของภิกษุเหลาอื่น
ดวยหมายจะยกโทษ ไมพึงทําคําขาวใหใหญนัก พึงทําคําขาวใหกลมกลอม เมื่อ
คําขาวยังไมถึงปาก ไมพึงอาปาก กําลังฉันไมพึงสอดมือทั้งหมดเขาในปาก ปาก
ยังมีคําขาวไมพึงพูด ไมพึงฉันเดาะคําขาว ไมพึงฉันกัดคําขาว ไมพึงฉันทํา
กะพุงแกมใหตุย ไมพึงฉันสลัดมือ ไมพึงฉันทําเมล็ดขาวตก ไมพึงฉันแลบลิ้น
ไมพึงฉันทําเสียงดังจั๊บๆ ไมพึงฉันทําเสียงซูดๆ ไมพึงฉันเลียมือ ไมพึงฉัน
ขอดบาตร ไมพึงฉันเลียริมฝปาก ไมพึงรับโอน้ําดวยมือเปอนอามิส พระเถระ
ไมพึงรับน้ํากอนจนกวาภิกษุทั้งหมดฉันเสร็จ เมื่อเขาถวายน้ํา พึงใชมือทั้งสอง
ประคองบาตรรับน้ํา พึงคอยๆ ลางบาตรถือต่ําๆ ใหดี อยาใหครูดสี ถากระโถนมี
พึงคอยๆ เทน้ําลงในกระโถน ดวยคิดวา กระโถนอยาเลอะเทอะดวยน้ํา ภิกษุ
ใกลเคียงอยาถูกน้ํากระเซ็น ผาสังฆาฏิอยาถูกน้ํากระเซ็น ถากระโถนไมมี พึง
คอยๆ เทน้ําลงบนพื้นดิน ดวยคิดวา ภิกษุใกลเคียงอยาถูกน้ํากระเซ็น ผาสังฆาฏิ
อยาถูกน้ํากระเซ็น ไมพึงเทน้ําลางบาตรมีเมล็ดขาวในละแวกบาน เมื่อกลับ ภิกษุ
ใหมพึงกลับกอน พระเถระพึงกลับทีหลัง พึงปกปดกายดวยดีไปในละแวกบาน
พึงสํารวมดวยดีไปในละแวกบาน พึงมีตาทอดลงไปในละแวกบาน ไมพึงเวิกผา
ไปในละแวกบาน ไมพึงหัวเราะลั่นไปในละแวกบาน พึงมีเสียงนอยไปใน
ละแวกบาน ไมพึงโยกกายไปในละแวกบาน ไมพึงไกวแขนไปในละแวกบาน
ไมพึงโคลงศีรษะไปในละแวกบาน ไมพึงค้ํากายไปในละแวกบาน ไมพึง
คลุมศีรษะไปในละแวกบาน ไมพึงเดินกระโหยงไปในละแวกบาน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้แล วัตรในโรงฉันของภิกษุทั้งหลาย ซึ่งภิกษุทั้งหลาย
พึงประพฤติเรียบรอยในโรงฉัน ฯ
ปฐมภาณวาร จบ
----------ปณฑจาริกวัตร
[๔๒๖] สมัยนั้น ภิกษุผูเทีย่ วบิณฑบาตเปนวัตรนุงหมไมเรียบรอย ไมมี
มรรยาทเที่ยวบิณฑบาต ไมกําหนดเขาไปสูน ิเวศนบาง ไมกําหนดออกไปบาง
รีบรอนเขาไปบาง รีบรอนออกไปบาง ยืนไกลเกินไปบาง ยืนใกลเกินไปบาง

ยืนนานเกินไปบาง กลับเร็วเกินไปบาง ภิกษุผูเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตรรูปหนึ่ง
ไมกําหนดเขาไปสูนิเวศน เธอเขาใจวาประตูเขาไปสูหองนอยแหงหนึ่ง ใน
หองนอยนั้นมีหญิงเปลือยกายนอนหงายอยู เธอไดเห็นหญิงนั้นแลว รูวานี้ไมใช
ประตู นี้เปนหองนอย จึงออกจากหองนอยนัน้ ไป สามีของหญิงนั้นไดเห็น
หญิงนั้นเปลือยกายนอนหงายก็สําคัญวา ภิกษุนี้ประทุษรายภรรยาของเรา จึงจับ
ภิกษุนั้นทุบตี ในทันใด หญิงนั้นตื่นขึ้น เพราะเสียงนั้นจึงถามสามีวา นาย
ทานทุบตีภิกษุนี้ทําไม เขาตอบวา เพราะภิกษุนี้ประทุษรายเธอ นางตอบวา นาย
ภิกษุนี้ไมไดประทุษรายฉันเลย ทานไมไดทําอะไร แลวใหปลอยภิกษุนั้น ภิกษุ
นั้นไปอารามบอกเรื่องนั้นแกภกิ ษุทั้งหลาย บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย ... ตางก็
เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน ภิกษุผูเทีย่ วบิณฑบาตเปนวัตรจึงนุงหม
ไมเรียบรอย ไมมีมรรยาทเทีย่ วบิณฑบาต ไมกําหนดเขาไปสูนิเวศนบาง ไม
กําหนดออกไปบาง รีบรอนเขาไปบาง รีบรอนออกไปบาง ยืนไกลเกินไปบาง
ยืนใกลเกินไปบาง ยืนนานเกินไปบาง กลับเร็วเกินไปบาง จึงกราบทูลเรื่องนั้น
แดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาค ... ทรงสอบถามวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา ...
จริงหรือ
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา
พระผูมีพระภาค ... ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติวัตรแกภิกษุผูเที่ยวบิณฑบาต
เปนวัตร โดยประการที่ภิกษุผูเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร พึงประพฤติเรียบรอย ฯ
[๔๒๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร คิดวา จักเขา
บานในบัดนี้ เมื่อปกปดมณฑลสาม พึงนุงใหเปนปริมณฑล คาดประคดเอว
หมผาซอน ๒ ชั้น กลัดลูกดุม ลางบาตรแลว ถือเขาบานโดยเรียบรอยไมตอง
รีบรอน พึงปกปดกายดวยดีไปในละแวกบาน พึงสํารวมดวยดีไปในละแวกบาน
พึงมีตาทอดลงไปในละแวกบาน อยาเวิกผาไปในละแวกบาน อยาหัวเราะลั่นไป
ในละแวกบาน พึงมีเสียงนอยไปในละแวกบาน อยาโยกกายไปในละแวกบาน
อยาไกวแขนไปในละแวกบาน อยาโคลงศีรษะไปในละแวกบาน อยาค้ํากายไป
ในละแวกบาน อยาคลุมศีรษะไปในละแวกบาน อยาเดินกระหยงไปในละแวก*บาน เมื่อเขานิเวศนพึงกําหนดวา จักเขาทางนี้ จักออกทางนี้ อยารีบรอนเขาไป
อยารีบรอนออกเร็วนัก อยายืนไกลนัก อยายืนใกลนัก อยายืนนานนัก อยากลับ
เร็วนัก พึงยืนกําหนดวา เขาประสงคจะถวายภิกษา หรือไมประสงคจะถวาย
ถาเขาพักการงาน ลุกจากที่นั่งจับทัพพี หรือจับภาชนะ หรือตั้งไว พึงยืนดวยคิดวา
เขาประสงคจะถวาย เมื่อเขาถวายภิกษา พึงแหวกผาซอนดวยมือซาย พึงนอม

บาตรเขาไปดวยมือขวา แลวพึงใชมือทั้งสองประคองบาตรรับภิกษา และไมพึง
มองดูหนาผูถวายภิกษา พึงกําหนดวาเขาประสงคจะถวายแกงหรือไมประสงคจะ
ถวาย ถาเขาจับทัพพี จับภาชนะ หรือตั้งไว พึงยืนอยูดวยคิดวา เขาประสงค
จะถวาย เมื่อเขาถวายภิกษาแลว พึงคลุมบาตรดวยผาซอน แลวกลับโดยเรียบรอย
ไมตองรีบรอน พึงปกปดกายดวยดี ไปในละแวกบาน พึงสํารวมดวยดีไปใน
ละแวกบาน พึงมีตาทอดลงไปในละแวกบาน ไมพึงเวิกผาไปในละแวกบาน
ไมพึงหัวเราะลั่นไปในละแวกบาน พึงมีเสียงนอยไปในละแวกบาน ไมพึงโยกกาย
ไปในละแวกบาน ไมพึงไกวแขนไปในละแวกบาน ไมพึงโคลงศีรษะไปใน
ละแวกบาน ไมพึงค้ํากายไปในละแวกบาน ไมพึงคลุมศีรษะไปในละแวกบาน
ไมพึงเดินกระหยงไปในละแวกบาน ภิกษุใดกลับบิณฑบาตจากบานกอน ภิกษุนั้น
พึงปูอาสนะไว พึงจัดตั้งน้ําลางเทา ตั่งรองเทา กระเบื้องเช็ดเทา พึงลางภาชนะ
รองของฉันตั้งไว พึงตั้งน้ําฉัน น้ําใชไว ภิกษุใดกลับบิณฑบาตจากบานทีหลัง
ถาอาหารที่ฉันแลวยังเหลืออยู ถาจํานงก็พึงฉัน ถาไมจํานงก็พึงเททิ้ง ในที่ปราศจาก
ของเขียวสด หรือพึงเทลงในน้าํ ที่ไมมีตัวสัตว ภิกษุนั้นพึงรื้อขนอาสนะ เก็บน้ํา
ลางเทา ตั่งรองเทา กระเบื้องเช็ดเทา พึงลางภาชนะรองของฉัน เก็บไว พึงเก็บ
น้ําฉัน น้ําใช พึงกวาดโรงฉัน ภิกษุใดเห็นหมอน้ําฉัน หมอน้าํ ใช หรือหมอน้ํา
ชําระวางเปลา ภิกษุนั้นพึงจัดหาไปตั้งไว ถาเปนการสุดวิสัย พึงกวักมือเรียก
เพื่อนมา ใหชวยกันจัดตั้งไว แตไมพึงเปลงวาจาเพราะขอนั้นเปนเหตุ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้แลเปนวัตรของภิกษุผูเทีย่ วบิณฑบาตเปนวัตร ซึ่ง
ภิกษุผูเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร พึงประพฤติเรียบรอย ฯ
อารัญญกวัตร
[๔๒๘] สมัยนั้น ภิกษุมากรูปดวยกันอยูในปา พวกเธอไมตั้งน้ําฉัน
ไมตั้งน้ําใชไว ไมติดไฟไว ไมเตรียมไมสีไฟไว ไมรูทางนักษัตร ไมรูทิสาภาค
พวกโจรพากันไปที่นั้น ไดถามภิกษุเหลานั้นวา ทานผูเจริญทัง้ หลาย มีน้ําดื่ม
หรือไม
ภ. ไมมี ทานทั้งหลาย
จ. มีน้ําใชหรือไม
ภ. ไมมี ทานทั้งหลาย
จ. มีไฟหรือไม
ภ. ไมมี ทานทั้งหลาย
จ. มีไมสีไฟหรือไม
ภ. ไมมี ทานทั้งหลาย
จ. วันนี้ประกอบดวยฤกษอะไร

ภ. พวกเราไมรูเลย ทานทั้งหลาย
จ. นี้ทิศอะไร
ภ. พวกเราไมรูเลย ทานทั้งหลาย
ลําดับนั้น โจรเหลานั้นคิดกันวา พวกนี้น้ําดื่มก็ไมมี น้ําใชก็ไมมี ไฟก็
ไมมี ไมสีไฟก็ไมมี ทางนักษัตรก็ไมรู ทิสาภาคก็ไมรู พวกนี้เปนโจร พวกนี้
ไมใชภิกษุ จึงทุบตีแลวหลีกไป จึงภิกษุเหลานั้น แจงเรื่องนั้นแกภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุทั้งหลาย จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาค
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนัน้
ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวตรัสกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะ
เหตุนั้นแล เราจักบัญญัติวัตรแกพวกภิกษุผูอยูปาเปนวัตร โดยประการที่ภกิ ษุผูอยู
ปาเปนวัตร พึงประพฤติเรียบรอย ฯ
[๔๒๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูอยูปาเปนวัตร พึงลุกขึ้นแตเชาตรู
พึงสวมถุงบาตร คลองบา พาดจีวรบนไหล สวมรองเทา เก็บเครื่องไม เครื่องดิน
ปดประตูหนาตาง แลวออกจากเสนาสนะ กําหนดรูวาจักเขาบานเดี๋ยวนี้ พึงถอด
รองเทา เคาะต่าํ ๆ แลวใสถุง คลองบา เมื่อปกปดมณฑลสาม พึงนุงใหเปน
ปริมณฑล คาดประคดเอว หมผาซอน ๒ ชั้น กลัดลูกดุม ลางบาตรแลวถือเขา
บานโดยเรียบรอย ไมตองรีบรอน พึงปกปดกายดวยดีไปในละแวกบาน พึงสํารวม
ดวยดีไปในละแวกบาน ... อยาเดินกระหยงไปในละแวกบาน เมื่อเขาสูน ิเวศนพึง
กําหนดวา จักเขาทางนี้ จักออกทางนี้ อยารีบรอนเขาไป อยารีบรอนออกมา
อยายืนไกลนัก อยายืนใกลนกั อยายืนนานนัก อยากลับเร็วนัก ยืนอยูพึงกําหนด
วา เขาประสงคจะถวายภิกษา หรือไมประสงคจะถวาย ถาเขาพักการงาน ลุกจาก
ที่นั่ง จับทัพพี จับภาชนะ หรือตั้งไว พึงยืนอยูดวยคิดวา เขาประสงคจะถวาย
เมื่อเขาถวายภิกษา พึงแหวกผาซอนดวยมือซาย พึงนอมบาตรเขาไปดวยมือขวา
พึงใชมือทั้งสองประคองบาตรรับภิกษา และไมพึงมองดูหนาผูถวายภิกษา พึงกําหนด
วา เขาประสงคจะถวายแกง หรือไมประสงคจะถวาย ถาเขาจับทัพพี จับภาชนะ
หรือตั้งไว พึงยืนอยูดวยคิดวาเขาประสงคจะถวาย เมื่อเขาถวายภิกษาแลว พึง
คลุมบาตรดวยผาซอนแลวกลับโดยเรียบรอย ไมตองรีบรอน พึงปกปดกายดวยดี
ไปในละแวกบาน ... ไมพึงเดินกระหยงไปในละแวกบาน ออกจากบานแลว เขา
ถุงบาตร คลองบา พับจีวร วางบนศีรษะ สวมรองเทาเดินไป ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุผูอยูปาเปนวัตร พึงตั้งน้ําฉัน พึงตั้งน้ําใช พึงติดไฟไว พึงเตรียมไมสีไฟไว
พึงเตรียมไมเทาไว พึงเรียนทางนักษัตรทั้งสิ้น หรือบางสวนไว พึงเปนผูฉลาดในทิศ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้แล เปนวัตรของภิกษุผูอยูปาเปนวัตร ซึ่งภิกษุผูอยูป า
เปนวัตร พึงประพฤติเรียบรอย ฯ

เสนาสนวัตร
[๔๓๐] สมัยนั้น ภิกษุมากรูปดวยกันทําจีวรกรรมในที่แจงพระฉัพพัคคีย
เคาะเสนาสนะบนที่สูงเหนือลม ภิกษุทั้งหลายถูกธุลีกลบ บรรดาภิกษุที่เปนผูมัก*นอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุฉัพพัคคียจึงไดเคาะเสนาสนะ
ที่สูงเหนือลม ภิกษุทั้งหลายถูกธุลีกลบ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาค ... ทรงสอบถามวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา ภิกษุ*ฉัพพัคคียเคาะเสนาสนะบนที่สูงเหนือลม ภิกษุทั้งหลายถูกธุลีกลบ จริง หรือ
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา
พระผูมีพระภาค ... ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถา รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติเสนาสนวัตรแกภิกษุทั้งหลาย
โดยประการทีภ่ ิกษุทั้งหลาย พึงประพฤติเรียบรอยในเสนาสนะ ฯ
[๔๓๑] ภิกษุอยูในวิหารใด ถาวิหารนั้นรก ถาอุตสาหะอยู พึงชําระ
เมื่อจะชําระวิหาร พึงขนบาตร จีวร ออกไปวางไวที่ควรแหงหนึ่งกอน พึงขนผา
ปูนั่ง ผาปูนอน ออกวางไวที่ควรแหงหนึ่ง พึงขนฟูก หมอน ออกไปวางไวที่
ควรแหงหนึ่ง เตียงพึงยกต่ําๆ ขนออกไปใหดี อยาใหครูดสี กระทบกระแทก
บานและกรอบประตู แลวตั้งไวที่ควรแหงหนึ่ง ตั่งพึงยกต่ําๆ ขนออกไปใหดี
อยาใหครูดสีกระทบกระแทกบานและกรอบประตู แลวตั้งไวที่ควรแหงหนึ่ง เขียง
รองเทาเตียง พึงขนออกไปวางไวที่ควรแหงหนึ่ง กระโถนพึงขนออกไปวางไวที่
ควรแหงหนึ่ง พนักอิงพึงขนออกไปวางไวทคี่ วรแหงหนึ่ง เครื่องลาดพื้นพึงกําหนด
ที่ปูไวเดิม แลวขนออกไปวางไวที่ควรแหงหนึ่ง ถาในวิหารมีหยากไย พึงกวาด
แตเพดานลงมากอน พึงเช็ดกรอบหนาตาง ประตูและมุมหอง ถาฝาทาน้ํามันขึ้นรา
พึงเอาผาชุบน้ําบิดแลวเช็ด ถาพื้นทาสีดําขึ้นรา พึงเอาผาชุบน้ําบิดแลวเช็ด ถาพื้น
ไมไดทํา พึงเอาน้ําพรมแลวกวาดดวยคิดวา อยาใหฝุนกลบวิหาร พึงกวาดหยาก*เยื่อไปทิ้งเสีย ณ ที่ควรแหงหนึ่ง ไมพึงเคาะเสนาสนะในที่ใกลภิกษุ ไมพึงเคาะ
เสนาสนะในทีใ่ กลวิหาร ไมพึงเคาะเสนาสนะในที่ใกลน้ําฉัน ไมพึงเคาะเสนาสนะ
ในที่ใกลน้ําใช ไมพึงเคาะเสนาสนะบนที่สูงเหนือลม พึงเคาะเสนาสนะในที่ใต
ลม เครื่องลาดพื้นพึงผึ่งแดดในที่ควรแหงหนึ่ง ชําระ เคาะ ปด แลวขนกลับไป
ปูไวตามเดิม เขียงรองเทา เตียง พึงผึ่งแดดไวในที่ควรแหงหนึ่ง เช็ดแลวขนกลับตั้ง
ไวตามเดิม เตียง ตั่ง พึงผึ่งแดดไวที่ควรแหงหนึ่ง ขัดสี เคาะ ยกต่ําๆ ทําใหดี
อยาใหครูดสี กระทบบานและกรอบประตู ขนกลับตั้งไวตามเดิม ฟูกและหมอน
พึงตากไวที่ควรแหงหนึ่ง เคาะ ปดใหสะอาดแลวขนกลับตั้งไวตามเดิม ผาปูนั่ง
และผาปูนอน พึงตากไวที่ควรแหงหนึ่ง สลัดใหสะอาดแลวขนไปปูไวตามเดิม
กระโถน พนักอิง พึงตากไวที่ควรแหงหนึ่ง เช็ดแลวขนไปตัง้ ไวตามเดิม พึง

เก็บบาตร จีวร เมื่อเก็บบาตร พึงเอามือขางหนึ่งจับบาตร เอามือขางหนึ่งลูบคลํา
ใตเตียงหรือใตตั่งแลวเก็บบาตร แตอยาเก็บบาตรบนพื้นที่ปราศจากเครื่องรอง เมื่อ
จะเก็บจีวร พึงเอามือขางหนึ่งถือจีวร เอามือขางหนึ่งลูบราวจีวร หรือสายระเดียง
พึงทําชายไวขา งนอก ขนดไวขางใน เก็บจีวร ถามีลมเจือดวยผงคลีพัดมาทางทิศ
ตะวันออก พึงปดหนาตางดานตะวันออก ถามีลมเจือดวยผงคลีพัดมาทางทิศ
ตะวันตก พึงปดหนาตางดานตะวันตก ถามีลมเจือดวยผงคลีพัดมาทางทิศเหนือ
พึงปดหนาตางดานเหนือ ถามีลมเจือดวยผงคลีพัดมาทางทิศใต พึงปดหนาตาง
ดานใต ถาฤดูหนาว กลางวันพึงเปดหนาตาง กลางคืนพึงปด ถาฤดูรอน กลางวัน
พึงปดหนาตาง กลางคืนพึงเปด ถาบริเวณ ซุมน้ํา โรงฉัน โรงไฟ วัจจกุฎีรก
พึงปดกวาดเสีย ถาน้ําฉัน น้ําใชไมมี พึงจัดตั้งไว ถาน้ําในหมอชําระไมมี พึง
ตักน้ํามาไวในหมอชําระ ถาอยูในวิหารหลังเดียวกับภิกษุผูแกกวา ยังไมอาปุจฉา
ภิกษุผูแกกวา ไมพึงใหอุเทศ ไมพึงใหปริปุจฉา ไมพึงทําการสาธยาย ไมพึง
แสดงธรรม ไมพึงตามประทีป ไมพึงดับประทีป ไมพึงเปดหนาตาง ไมพึงปด
หนาตาง ถาเดินจงกรมในที่จงกรมเดียวกับภิกษุผูแกกวา พึงเดินคลอยตามภิกษุ
ผูแกกวา และไมพึงกระทบกระทั่งภิกษุผูแกกวา ดวยชายผาสังฆาฏิ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้แล เปนเสนาสนวัตรของภิกษุทั้งหลาย ซึ่งภิกษุ
ทั้งหลายพึงประพฤติเรียบรอยในเสนาสนะ ฯ
ชันตาฆรวัตร
[๔๓๒] สมัยนั้น พระฉัพพัคคียถูกพระเถระทั้งหลายในเรือนไฟหามอยู
อาศัยความไมเอื้อเฟอ ใสฟนมาก ติดไฟ ปดประตูแลวนั่งที่ประตู สวนพระ*เถระทั้งหลายถูกความรอนแผดเผา ออกประตูไมได สลบลมลง บรรดาภิกษุที่เปน
ผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระฉัพพัคคียอันพระเถระ
ทั้งหลายในเรือนไฟหามอยู จึงอาศัยความไมเอื้อเฟอ ใสฟนมาก ติดไฟปดประตู
แลวนั่งที่ประตู สวนพระเถระทั้งหลายถูกความรอนแผดเผา ออกประตูไมได
สลบลมลง จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
ประชุมสงฆทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาค ... ทรงสอบถามวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา ภิกษุ
ฉัพพัคคียอันพระเถระทั้งหลายในเรือนไฟหามอยู อาศัยความไมเอือ้ เฟอ ใสฟนมาก
ติดไฟ ปดประตู แลวนั่งที่ประตู ภิกษุทั้งหลายถูกความรอนแผดเผา ออกประตู
ไมได สลบลมลง จริง หรือ
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา
พระผูมีพระภาค ... ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุอันพระเถระในเรือนไฟหามอยู ไมพึงอาศัยความไมเอื้อเฟอ

ใสฟนมาก ติดไฟ รูปใดติดไฟตองอาบัติทุกกฏ
อนึ่ง ภิกษุไมพึงปดประตู แลวนั่งขวางประตู รูปใดนั่ง ตองอาบัติทุกกฏ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติวัตรในเรือนไฟแกภิกษุ
ทั้งหลาย โดยประการที่ภิกษุทั้งหลาย พึงประพฤติเรียบรอยในเรือนไฟ ฯ
[๔๓๓] ภิกษุใดไปสูเรือนไฟกอน ถามีเถามาก พึงเทเถาทิง้ เสีย ถา
เรือนไฟรก พึงกวาดเสีย ถาชานภายนอกรก พึงกวาดเสีย ถาบริเวณ ซุมประตู
ศาลาเรือนไฟรก พึงกวาดเสีย พึงบดจุณไว พึงแชดินเหนียว พึงตักน้ําไวในราง
น้ํา เมื่อจะเขาไปสูเรือนไฟ พึงเอาดินเหนียวทาหนา ปดทั้งขางหนาขางหลัง แลว
จึงเขาไปสูเรือนไฟ ไมพึงนั่งเบียดเสียดพระเถระ ไมพึงเกียดกันอาสนะภิกษุใหม
ถาอุตสาหะอยู พึงทําบริกรรมแกพระเถระในเรือนไฟ เมื่อออกจากเรือนไฟ พึง
ถือตั่งสําหรับเรือนไฟแลวปดทั้งขางหนาขางหลัง ออกจากเรือนไฟ ถาอุตสาหะอยู
พึงทําบริกรรมแกพระเถระแมในน้ํา ไมพึงอาบน้ําขางหนาพระเถระ แมเหนือน้ําก็
ไมพึงอาบ อาบแลวเมื่อจะขึ้น พึงใหทางแกพระเถระผูจะลง ภิกษุใดออกจาก
เรือนไฟภายหลัง ถาเรือนไฟเปรอะเปอน พึงลางใหสะอาด พึงลางรางแชดิน
เก็บตั่งสําหรับเรือนไฟ ดับไฟ ปดประตู แลวจึงหลีกไป
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้แล เปนวัตรในเรือนไฟของภิกษุทั้งหลาย ซึ่งภิกษุ
ทั้งหลายพึงประพฤติเรียบรอยในเรือนไฟ ฯ
มูลเหตุวัจจกุฎีวัตร
[๔๓๔] สมัยนั้น ภิกษุรูปหนึ่งเปนชาติพราหมณ ถายอุจจาระแลวไม
ปรารถนาจะชําระดวยรังเกียจวา ใครจักจับตองของเลว มีกลิ่นเหม็นนี้ได ใน
วัจจมรรคของเธอ มีหมูหนอนมั่วสุมอยู ตอมาเธอไดแจงเรือ่ งนั้นแกภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุทั้งหลายถามวา ก็ทานถายอุจจาระแลว ไมชําระ หรือ ขอรับ
ภิกษุนั้นตอบวา อยางนั้น ขอรับ
บรรดาภิกษุที่เปนผูมกั นอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน
ภิกษุถายอุจจาระแลว จึงไมชําระ แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาค ... ทรงสอบถามวา ดูกรภิกษุ ขาววา เธอถายอุจจาระ
แลวไมชําระ จริงหรือ
ภิกษุนั้นกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา
พระผูมีพระภาค ... ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุถายอุจจาระแลว เมื่อน้ํามีอยู จะไมชําระไมได รูปใดไมชาํ ระ
ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
[๔๓๕] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลาย ถายอุจจาระในวัจจกุฎีตามลําดับผูแก
กวา นวกะภิกษุทั้งหลายมาถึงกอน ปวดอุจจาระก็ตองรอ พวกเธอกลั้นอุจจาระจน

สลบลมลง ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาค ... ทรงสอบถามวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา ภิกษุ
ทั้งหลายถายอุจจาระในวัจจกุฎี ... ตามลําดับผูแกกวา นวกะภิกษุทั้งหลายมาถึงกอน
ปวดอุจจาระก็ตองรอ พวกเธอกลั้นอุจจาระจนสลบลมลง จริงหรือ
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา
พระผูมีพระภาค ... รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม
พึงถายอุจจาระในวัจจกุฎี ตามลําดับผูแกกวา รูปใดถายตองอาบัติทุกกฏ ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหถายอุจจาระตามลําดับของผูมาถึง ฯ
[๔๓๖] สมัยนั้น พระฉัพพัคคียเขาวัจจกุฎเี ร็วเกินไปบาง เวิกผาเขาไปบาง
ถอนหายใจใหญพลางถายอุจจาระบาง เคี้ยวไมชําระฟนพลางถายอุจจาระบาง ถาย*อุจจาระนอกรางอุจจาระบาง ถายปสสาวะนอกรางปสสวะบาง บวนเขฬะลงในราง
ปสสาวะบาง ชําระดวยไมหยาบบาง ทิ้งไมชําระลงในชองถายอุจจาระบาง ออกมา
เร็วเกินไปบาง เวิกผาออกมาบาง ชําระมีเสียงดังจะปุจะปุบาง เหลือน้ําไวใน
กระบอกชําระบาง บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา
ไฉนพระฉัพพัคคียจึงไดเขาวัจจกุฎีเร็วเกินไป เวิกผาเขาไปบาง ถอนหายใจใหญพลาง
ถายอุจจาระบาง เคี้ยวไมชําระฟนพลางถายอุจจาระบาง ถายอุจจาระนอกรางอุจจาระ
บาง ถายปสสาวะนอกรางปสสาวะบาง บวนเขฬะลงในรางปสสาวะบาง ชําระดวย
ไมหยาบบาง ทิ้งไมชําระลงในชองถายอุจจาระบาง ออกมาเร็วเกินไปบาง เวิกผา
ออกมาบาง ชําระมีเสียงดังจะปุจะปุบาง เหลือน้ําไวในกระบอกชําระบาง แลว
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาค
พระผูมีพระภาค ... ทรงสอบถามวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา ... จริงหรือ
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา
พระผูมีพระภาค ... ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติวัจจกุฎีวัตรแกภิกษุทั้งหลาย โดย
ประการที่ภิกษุทั้งหลายพึงประพฤติเรียบรอยในวัจจกุฎี ฯ
วัจจกุฎีวัตร
[๔๓๗] ภิกษุใดไปวัจจกุฎี ภิกษุนั้นยืนอยูข างนอก พึงกระแอมขึ้น
แมภิกษุผูนั่งอยูขางในก็พึงกระแอมรับ พึงพาดจีวรไวบนราวจีวร หรือบนสาย
ระเดียง แลวเขาวัจจกุฎี ทําใหเรียบรอย ไมตองรีบรอน ไมพึงเขาไปเร็วนัก
ไมพึงเวิกผาเขาไป ยืนบนเขียงถายอุจจาระ แลวจึงคอยเวิกผา ไมพึงถอนหายใจ
ใหญพลางถายอุจจาระ ไมพึงเคี้ยวไมชําระฟนพลางถายอุจจาระ ไมพึงถายอุจจาระ
นอกรางอุจจาระ ไมพึงถายปสสาวะนอกรางปสสาวะ ไมพึงบวนเขฬะลงในราง
ปสสาวะ ไมพึงชําระดวยไมหยาบ ไมพึงทิ้งไมชําระลงในชองถายอุจจาระ ยืน

บนเขียงถายแลวพึงปดผา ไมพึงออกมาเร็วนัก ไมพึงเวิกผาออกมา ยืนบนเขียง
ชําระแลวพึงเวิกผา ไมพึงชําระใหมีเสียงดังจะปุจะปุ ไมพึงเหลือน้ําไวในกระบอก
ชําระ ยืนบนเขียงชําระแลวพึงปดผา ถาวัจจกุฎีอันภิกษุถายไวเลอะเทอะ ตอง
ลางเสีย ถาตะกราใสไมชําระเต็ม พึงเทไมชําระ ถาวัจจกุฎีรก พึงกวาดวัจจกุฎี
ถาชานภายนอก บริเวณ ซุมประตูรก พึงกวาดเสีย ถาน้ําในหมอชําระไมมี
พึงตักน้ํามาไวในหมอชําระ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้แล เปนวัจจกุฎีวัตรของภิกษุทั้งหลาย ซึ่งภิกษุ
ทั้งหลาย พึงประพฤติเรียบรอยในวัจจกุฎี ฯ
มูลเหตุอุปชฌายวัตร
[๔๓๘] สมัยนั้น สัทธิวิหาริกทั้งหลายไมประพฤติชอบในพระอุปชฌายะ
บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน สัทธิ*วิหาริกทั้งหลายจึงไมประพฤติชอบในพระอุปชฌายะ แลวกราบทูลเรื่องนั้นแด
พระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาค ... ทรงสอบถามวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา สัทธิวิหาริก
ทั้งหลาย ไมประพฤติชอบในพระอุปชฌายะ จริงหรือ
ภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉน สัทธิ*วิหาริกทั้งหลายจึงไดไมประพฤติชอบในพระอุปชฌายะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย การ
กระทําของพวกเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ...
ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุ
นั้นแล เราจักบัญญัติอุปชฌายวัตรแกสัทธิวิหาริกทั้งหลาย โดยประการที่สทั ธิ*วิหาริกทั้งหลาย พึงประพฤติเรียบรอยในอุปช ฌายะ ฯ
อุปชฌายวัตร
[๔๓๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัทธิวิหาริกพึงประพฤติชอบในอุปชฌายะ
วิธีประพฤติชอบในอุปชฌายะนั้น ดังตอไปนี้
สัทธิวิหาริกพึงลุกขึ้นแตเชาตรู ถอดรองเทา หมผาเฉวียงบา แลวถวาย
ไมชําระฟน ถวายน้ําลางหนา ปูอาสนะไว ถายาคูมี พึงลางภาชนะ แลวนอม
ยาคูเขาไป เมื่ออุปชฌายะดื่มยาคูแลว พึงถวายน้ํา รับภาชนะมา ถือต่ําๆ ลาง
ใหเรียบรอย อยาใหกระทบ แลวเก็บไว เมื่ออุปชฌายะลุกแลว พึงเก็บอาสนะ
ถาที่นั้นรก พึงกวาดที่นั้นเสีย
ถาอุปชฌายะประสงคจะเขาบาน พึงถวายผานุง พึงรับผานุงผลัดมา พึง
ถวายประคดเอว พึงซอนผาหมสองชั้นถวาย พึงลางบาตรแลว ถวายพรอมทั้งน้ํา
ถาอุปชฌายะปรารถนาใหเปนปจฉาสมณะ พึงปกปดกายใหมีมณฑลสาม นุง ให

เปนปริมณฑล คาดประคดเอว ซอนผาหมสองชั้นหมคลุมกลัดลูกดุม ลางบาตร
แลวถือไป เปนปจฉาสมณะของอุปชฌายะ ไมพึงเดินใหหางนัก ใหชิดนัก พึง
รับวัตถุที่เนื่องในบาตร เมื่ออุปชฌายะกําลังพูด ไมพึงพูดสอดขึ้นในระหวางๆ
เมื่ออุปชฌายะกลาวถอยคําใกลตออาบัติ พึงหามเสีย เมื่อกลับ พึงกลับมากอน
แลวปูอาสนะไว พึงวางน้ําลางเทา ตั่งรองเทา กระเบื้องเช็ดเทาไวใกลๆ พึงรับ
บาตร จีวร พึงถวายผานุงผลัด พึงรับผานุงมา ถาจีวรชุมเหงื่อ พึงผึ่งแดดสักครู
หนึ่ง แตอยาผึ่งทิ้งไวที่แดด พึงพับจีวร เมื่อจะพับจีวร พึงพับจีวรใหเหลื่อมมุม
กัน ๔ นิ้ว ดวยตั้งใจมิใหมีรอยพับตรงกลาง พึงสอดประคดเอวไวในขนดจีวร
ถาบิณฑบาตมี และอุปชฌายะประสงคจะฉัน พึงถวายน้ํา แลวนอม
บิณฑบาตเขาไป พึงถามอุปชฌายะถึงน้ําฉัน เมื่ออุปชฌายะฉันแลว พึงถวายน้ํา
รับบาตรมา ถือต่ําๆ ลางใหเรียบรอยอยาใหกระทบ ลางเช็ดใหหมดน้ําแลวพึง
ผึ่งไวที่แดดสักครูหนึ่ง แตอยาผึ่งทิ้งไวที่แดด พึงเก็บบาตร จีวร เมื่อเก็บบาตร
พึงเอามือขางหนึ่งจับบาตร เอามือขางหนึ่งลูบคลําใตเตียงหรือใตตั่ง แลวเก็บบาตร
แตอยาเก็บบาตรไวบนพื้นที่ปราศจากเครื่องรอง เมื่อเก็บจีวร พึงเอามือขางหนึ่งถือ
จีวร เอามือขางหนึ่งลูบราวจีวร หรือสายระเดียง แลวทําชายจีวรไวขางนอก
ขนดไวขางใน แลวเก็บจีวร เมือ่ อุปชฌายะลุกขึ้นแลว พึงเก็บอาสนะ เก็บน้ํา
ลางเทา ตั่งรองเทา กระเบื้องเช็ดเทา ถาที่นั้นรก พึงกวาดที่นั้นเสีย
ถาอุปชฌายะใครจะสรงน้ํา พึงจัดน้ําสรงถวาย ถาตองการน้ําเย็น พึงจัด
น้ําเย็นถวาย ถาตองการน้ํารอน พึงจัดน้ํารอนถวาย ถาอุปชฌายะใครจะเขาเรือน
ไฟ พึงบดจุณ แชดิน ถือตั่งสําหรับเรือนไฟแลวเดินตามหลังอุปชฌายะไป
ถวายตั่งสําหรับเรือนไฟ แลวรับจีวรมาวางไว ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พึงถวายจุณ
ถวายดิน ถาอุตสาหะอยู พึงเขาเรือนไฟ เมื่อเขาเรือนไฟ พึงเอาดินทาหนา
ปดทั้งขางหนาทั้งขางหลัง แลวเขาเรือนไฟ อยานั่งเบียดภิกษุผูเถระ อยาเกียดกัน
อาสนะภิกษุใหม พึงทําบริกรรมแกอุปชฌายะในเรือนไฟ เมื่อออกจากเรือนไฟ
พึงถือตั่งสําหรับเรือนไฟ แลวปดทั้งขางหนาทั้งขางหลังออกจากเรือนไฟ พึงทํา
บริกรรมอุปชฌายะแมในน้ํา อาบเสร็จแลว พึงขึ้นมากอน ทําตัวของตนใหแหง
น้ํา นุงผาแลวพึงเช็ดน้ําจากตัวของอุปชฌายะ พึงถวายผานุง ผาสังฆาฏิ ถือตั่ง
สําหรับเรือนไฟมากอน แลวปูอาสนะไว พึงวางน้ําลางเทา ตั่งรองเทา กระเบื้อง
เช็ดเทาไวใกลๆ พึงถามอุปชฌายะดวยน้ําดื่ม
ถาประสงคจะเรียนบาลี พึงขอใหอุปชฌายะแสดงบาลีขนึ้ ถาประสงค
จะสอบถามอรรถกถา พึงสอบถาม อุปชฌายะอยูในวิหารแหงใด ถาวิหารแหง
นั้นรก ถาอุตสาหะอยู พึงปดกวาดเสีย เมื่อปดกวาดวิหาร พึงขนบาตร จีวร
ออกกอนแลววางไว ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พึงขนผาปูนั่ง และผาปูนอน ฟูก

หมอน ออกวางไว ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง เตียงตั่ง สัทธิวิหาริกพึงยกต่ําๆ ทําให
ดี อยาใหครูดสี กระทบกระแทกบานและกรอบประตู ตั้งไว ณ ที่ควรสวนขาง
หนึ่ง เขียงรองเทาเตียง กระโถน พนักอิง พึงขนออกไปตั้งไว ณ ที่ควรสวน
ขางหนึ่ง เครื่องปูพื้นพึงสังเกตที่ปูไวเดิม แลวขนออกไปวางไว ณ ที่ควรสวนขาง
หนึ่ง ถาในวิหารมีหยากเยื่อ พึงกวาดแตเพดานลงมากอน กรอบหนาตางและ
มุมหองพึงเช็ดเสีย ถาฝาเขาทําบริกรรมดวยน้ํามัน หรือพื้นเขาทาสีดําขึ้นรา พึง
เอาผาชุบน้ําบิดแลวเช็ดเสีย ถาพื้นเขามิไดทํา พึงเอาน้ําประพรมแลวเช็ดเสียดวย
คิดวา อยาใหฝนุ กลบวิหารดังนี้ พึงกวาดหยากเยื่อทิ้งเสีย ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
เครื่องปูพื้นพึงผึ่งแดด ชําระ เคาะ ปด แลวขนกลับปูไวดังเดิม เขียงรองเทา
เตียงพึงผึ่งแดด ปด เช็ด แลวขนกลับไปไวที่เดิม เตียงตั่งพึงผึ่งแดดขัดสี
เคาะยกต่ําๆ ทําใหดี อยาใหครูดสี กระทบกระแทกบานและกรอบประตู ขน
กลับตั้งไวตามเดิม ฟูก หมอน ผาปูนั่ง ผาปูนอน กระโถน พนักอิง พึงผึ่ง
แดด ชําระลาง เคาะ ปดเสีย แลวขนกลับตั้งไวตามเดิม พึงเก็บบาตร จีวร เมื่อ
เก็บบาตร พึงเอามือขางหนึ่งจับบาตร เอามือขางหนึ่งลูบคลําใตเตียง หรือใตตั่ง
แลวเก็บบาตร แตอยาเก็บบาตรบนพื้นที่ปราศจากเครื่องรอง เมื่อเก็บจีวรพึงเอา
มือขางหนึ่งถือจีวร เอามือขางหนึ่งลูบราวจีวร หรือสายระเดียง แลวทําชายไว
ขางนอก ขนดไวขางใน เก็บจีวร ถาลมเจือดวยผงคลีพัดมาแตทิศตะวันออก
พึงปดหนาตางดานตะวันออก ถาลมเจือผงคลีพัดมาแตทิศตะวันตก พึงปดหนาตาง
ดานตะวันตก ถาลมเจือผงคลีพัดมาแตทิศเหนือ พึงปดหนาตางดานเหนือ ถาลม
เจือผงคลีพัดมาแตทิศใต พึงปดหนาตางดานใต ถาฤดูหนาว พึงเปดหนาตาง
กลางวัน กลางคืนพึงปดเสีย ถาฤดูรอน กลางวันพึงปด กลางคืนพึงเปด ถา
บริเวณ ซุมน้ํา โรงฉัน โรงไฟ วัจจกุฎีรก พึงปดกวาดเสีย ถาน้ําฉัน น้ําใช
ไมมี พึงจัดตั้งไว ถาน้ําในหมอชําระไมมี พึงตักมาไวในหมอชําระ
ถาความกระสันบังเกิดขึ้นแกอุปชฌายะ สัทธิวิหาริกพึงชวยระงับ หรือ
พึงวานภิกษุอื่นใหชวยระงับ หรือพึงแสดงธรรมกถาแกอุปชฌายะนั้น ถาความ
รําคาญบังเกิดแกอุปชฌายะ สัทธิวิหาริกพึงชวยบรรเทา หรือพึงวานภิกษุอื่นให
ชวยบรรเทา หรือพึงแสดงธรรมกถาแกอุปชฌายะ ถาทิฐิบังเกิดแกอุปช ฌายะ
สัทธิวิหาริกพึงใหสละเสีย หรือพึงวานภิกษุอื่นใหชวย หรือพึงแสดงธรรมกถาแก
แกอุปชฌายะนั้น
ถาอุปชฌายะตองอาบัติหนัก ควรแกปริวาส สัทธิวิหาริก พึงทําความ
ขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ สงฆพึงใหปริวาสแกอุปชฌายะ ถาอุปช ฌายะ
ผูควรแกการชักเขาหาอาบัติเดิม สัทธิวิหาริกพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบาย
อยางไรหนอ สงฆพึงชักอุปชฌายะเขาหาอาบัติเดิม ถาอุปชฌายะผูควรแกมานัด

สัทธิวิหาริกพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ สงฆพึงใหมานัตแก
อุปชฌายะ ถาอุปชฌายะควรอัพภาน สัทธิวิหาริกพึงทําความขวนขวายวา ดวย
อุบายอยางไรหนอ สงฆพึงอัพภานอุปชฌายะ ถาสงฆใครกระทํากรรมแกอปุ ชฌายะ
คือตัชชนียกรรม นิยสกรรม ปพพาชนียกรรม ปฏิสารณียกรรม หรืออุกเขปนีย*กรรม สัทธิวิหาริกพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ สงฆไมพึงทํา
กรรมแกอุปชฌายะ หรือสงฆพึงนอมไปเพือ่ กรรมเบา หรืออุปชฌายะนั้นถูกสงฆ
ลงตัชชนียกรรม นิยสกรรม ปพพาชนียกรรม ปฏิสารณียกรรม หรืออุกเขปนีย*กรรมแลว สัทธิวิหาริก พึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ
อุปชฌายะพึงประพฤติชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตัวได สงฆพึงระงับกรรม
นั้นเสีย
ถาจีวรของอุปชฌายะจะตองซัก สัทธิวิหาริกพึงซัก หรือพึงทําความขวน
ขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ ใครๆ พึงซักจีวรของอุปชฌายะ ถาจีวรของ
อุปชฌายะจะตองทํา สัทธิวิหาริกพึงทํา หรือพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบาย
อยางไรหนอ ใครๆ พึงทําจีวรของอุปชฌายะ ถาน้ํายอมของอุปชฌายะจะตองตม
สัทธิวิหาริกพึงตมเอง หรือพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ ใครๆ
พึงตมน้ํายอมของอุปชฌายะ ถาจีวรของอุปชฌายะจะตองยอม สัทธิวิหาริกพึง
ยอม หรือพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ ใครๆ พึงยอมจีวรของ
อุปชฌายะ เมื่อยอมจีวร พึงยอมพลิกกลับไปกลับมาใหดี เมื่อหยาดน้ํายอมยัง
หยดไมขาดสาย อยาหลีกไปเสีย
สัทธิวิหาริกไมบอกอุปชฌายะกอน อยาใหบาตรแกภิกษุบางรูป อยารับ
บาตร อยาใหจีวร อยารับจีวร อยาใหบริขาร อยารับบริขารของภิกษุบางรูป อยา
ปลงผมใหแกภิกษุบางรูป อยาใหภิกษุบางรูปปลงผมให อยาทําบริกรรมแกภิกษุ
บางรูป อยาใหภิกษุบางรูปทําบริกรรมให อยาทําความขวนขวายแกภิกษุบางรูป
อยาสั่งใหภิกษุบางรูปทําความขวนขวาย อยาเปนปจฉาสมณะของภิกษุบางรูป อยา
พาภิกษุบางรูปไปเปนปจฉาสมณะ อยานําบิณฑบาตไปใหแกภิกษุบางรูป อยาให
ภิกษุบางรูปนําบิณฑบาตมาให
ไมบอกลาอุปชฌายะกอน อยาเขาบาน อยาไปปาชา อยาหลีกไปสูทิศ
ถาอุปชฌายะอาพาธ พึงพยาบาลจนตลอดชีวติ หรือจนกวาจะหาย
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้แล เปนอุปชฌายะวัตรของสัทธิวิหาริกทั้งหลาย ซึ่ง
สัทธิวิหาริกพึงประพฤติชอบในพระอุปชฌายะ ฯ
มูลเหตุสัทธิวิหาริกวัตร
[๔๔๐] สมัยนั้น พระอุปชฌายะทั้งหลายไมประพฤติชอบในสัทธิวิหาริก
บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระ-

*อุปชฌายะทั้งหลาย จึงไมประพฤติชอบในสัทธิวิหาริก แลวกราบทูลเรื่องนั้นแด
พระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาค ... ทรงสอบถามวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา อุปชฌายะ
ทั้งหลายไมประพฤติชอบในสัทธิวิหาริก จริงหรือ
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา
พระผูมีพระภาค ... ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสัทธิวิหาริกวัตรแกอุปชฌายะ
ทั้งหลาย โดยประการที่อุปชฌายะทั้งหลายพึงประพฤติชอบในสัทธิวิหาริก ฯ
สัทธิวิหาริกวัตร
[๔๔๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุปชฌายะพึงประพฤติชอบในสัทธิวิหาริก
วิธีประพฤติชอบในสัทธิวิหาริกนั้น ดังตอไปนี้:ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุปชฌายะพึงสงเคราะห อนุเคราะหสัทธิวิหาริกดวย
อุเทศ ปริปุจฉา โอวาท อนุศาสนี ถาอุปชฌายะมีบาตร สัทธิวิหาริกไมมี
อุปชฌายะพึงใหแกสัทธิวิหาริก หรือพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไร
หนอ บาตรพึงบังเกิดแกสัทธิวหิ าริก ถาอุปชฌายะมีจีวร สัทธิวิหาริกไมมี
อุปชฌายะพึงใหแกสัทธิวิหาริก หรือพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไร
หนอ จีวรพึงบังเกิดแกสทั ธิวหิ าริก ถาอุปชฌายะมีบริขาร สัทธิวิหาริกไมมี
อุปชฌายะพึงใหแกสัทธิวิหาริก หรือพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไร
หนอ บริขารพึงบังเกิดแกสัทธิวิหาริก ถาสัทธิวิหาริกอาพาธ อุปชฌายะพึงลุก
แตเชาตรู แลวใหไมชําระฟน ใหน้ําลางหนา ปูอาสนะ ถายาคูมี พึงลางภาชนะ
เสียกอน แลวนํายาคูเขาไปให เมื่อสัทธิวิหาริกดื่มยาคูแลว พึงใหน้ํา รับ
ภาชนะมา ถือต่ําๆ ลางใหเรียบรอย อยาใหกระทบแลวเก็บไว เมื่อสัทธิวิหาริก
ลุกแลว พึงเก็บอาสนะ ถาที่นั้นรก พึงกวาดที่นั้นเสีย ถาสัทธิวิหาริกประสงค
จะเขาบาน พึงใหผานุง พึงรับผานุงผลัดมา พึงใหประคดเอว พึงซอนผาหม ๒
ชั้นให พึงลางบาตรใหพรอมทั้งน้ํา พึงปูอาสนะไวดวยคิดวา เพียงเวลาเทานี้
สัทธิวิหาริกจักกลับมา พึงวางน้ําลางเทา ตั่งรองเทา กระเบื้องเช็ดเทาไวใกลๆ
พึงลุกรับบาตรจีวร พึงใหผานุงผลัด พึงรับผานุงมา ถาจีวรชุมเหงื่อ พึงผึ่งทีแ่ ดด
สักครูหนึ่ง แตอยาผึ่งทิ้งไวที่แดด พึงพับจีวร เมื่อพับจีวร พึงพับใหเหลื่อมมุม
กัน ๔ นิ้ว ดวยตั้งใจมิใหมีรอยพับตรงกลาง พึงสอดประคดเอวไวในขนดจีวร
ถาบิณฑบาตมี และสัทธิวหิ าริกก็ประสงคจะฉัน พึงใหน้ําแลวนํา
บิณฑบาตเขาไป พึงถามสัทธิวิหาริกถึงน้ําฉัน เมื่อสัทธิวิหาริกฉันแลว พึงใหน้ํา
รับบาตรมา ถือต่ําๆ ลางใหดี อยาใหครูดสี เช็ดใหหมดน้ํา ผึ่งไวที่แดดสักครู
หนึ่ง แตอยาผึ่งทิ้งไวที่แดด พึงเก็บบาตร จีวร เมื่อเก็บบาตร พึงเอามือขาง

หนึ่งจับบาตร เอามือขางหนึ่งลูบคลําใตเตียง หรือใตตั่งแลวเก็บบาตร แตอยา
เก็บบาตรไวบนพื้นที่ปราศจากเครื่องรอง เมือ่ เก็บจีวร พึงเอามือขางหนึ่งถือจีวร
เอามือขางหนึ่งลูบราวจีวร หรือสายระเดียง แลวทําชายไวขางนอก ขนดไวขา ง
ใน แลวเก็บ เมื่อสัทธิวิหาริกลุกแลว พึงเก็บอาสนะ น้ําลางเทา ตั่งรองเทา
กระเบื้องเช็ดเทา ถาที่นั้นรก พึงกวาดที่นั้นเสีย
ถาสัทธิวิหาริกใครจะสรงน้ํา พึงจัดน้ําสรงให ถาตองการน้ําเย็น พึงจัด
น้ําเย็นให ถาตองการน้ํารอน พึงจัดน้ํารอนให ถาสัทธิวิหาริกจะใครเขาเรือนไฟ
พึงบดจุณ แชดิน ถือตั่งสําหรับเรือนไฟไปให แลวรับจีวรมาวางไว ณ ที่ควร
สวนขางหนึ่ง พึงใหจุณ ใหดิน ถาอุตสาหะอยู พึงเขาเรือนไฟ เมื่อเขาเรือนไฟ
พึงเอาดินทาหนา ปดทั้งขางหนาทั้งขางหลัง แลวเขาเรือนไฟ อยานั่งเบียดภิกษุผูเถระ
อยาเกียดกัน อาสนะภิกษุใหม พึงทําบริกรรม แกสัทธิวิหาริกในเรือนไฟ เมื่อเขา
เรือนไฟ เมื่อออกจากเรือนไฟ พึงถือตั่งสําหรับเรือนไฟ แลวปดทั้งขางหนาและ
ขางหลังออกจากเรือนไฟ พึงทําบริกรรมแกสัทธิวิหาริกแมในน้ํา อาบเสร็จแลว พึง
ขึ้นมากอนทําตัวของตน ใหแหงน้ํา นุงผา แลวพึงเช็ดน้ําจากตัวสัทธิวิหาริกพึงให
ผานุง ผาสังฆาฏิ ถือ ตั่งสําหรับเรือนไฟมากอน แลวปูอาสนะไว จัดตั้งน้ํา
ลางเทา ตั่งรองเทา กระเบื้องเช็ดเทาไวใกลๆ พึงถามสัทธิวิหาริกดวยน้ําฉัน
สัทธิวิหาริกอยูในวิหารแหงใด ถาวิหารแหงนั้นรก ถาอุปชฌายะอุตสาหะ
อยู พึงปดกวาดใหสะอาด เมือ่ ปดกวาดวิหาร พึงขนบาตร จีวรออกกอน แลว
วางไว ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ... ถาน้ําในหมอชําระไมมี พึงตักมาไวในหมอชําระ
ถาความกระสันบังเกิดแกสัทธิวิหาริก อุปชฌายะพึงระงับ หรือพึงวาน
ภิกษุอื่นใหชวยระงับ หรือพึงแสดงธรรมกถาแกสัทธิวิหาริกนั้น ถาความรําคาญ
บังเกิดแกสัทธิวิหาริก อุปชฌายะพึงบรรเทา หรือพึงวานภิกษุอื่นใหชวยบรรเทา
หรือพึงแสดงธรรมกถาแกสัทธิวิหาริกนั้น ถาทิฐิบังเกิดแกสทั ธิวิหาริก อุปชฌายะพึง
ใหสละเสีย หรือพึงวานภิกษุอื่นใหชวย หรือพึงแสดงธรรมกถาแกสัทธิวิหาริกนั้น
ถาสัทธิวิหาริกตองอาบัติหนัก ควรแกปริวาส อุปชฌายะพึงทําความขวน
ขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ สงฆพึงใหปริวาสแกสัทธิวิหาริก ถาสัทธิวิหาริก
ควรแกการชักเขาหาอาบัติเดิม อุปชฌายะพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบาย
อยางไรหนอ สงฆพึงชักสัทธิวหิ าริกเขาหาอาบัติเดิม ถาสัทธิวิหาริกควรแกมานัต
อุปชฌายะพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ สงฆพึงใหมานัตแก
สัทธิวิหาริก ถาสัทธิวิหาริกควรอัพภาน อุปชฌายะพึงทําความขวนขวายวา ดวย
อุบายอยางไรหนอ สงฆพึงอัพภานสัทธิวิหาริก ถาสงฆใครจะทํากรรมแกสัทธิ
วิหาริก คือ ดัชชนียกรรม นิยสกรรม ปพพาชนียกรรม ปฏิสารณียกรรม หรือ
อุกเขปนียกรรม อุปชฌายะพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ สงฆ

ไมพึงทํากรรมแกสัทธิวิหาริก หรือสงฆพึงนอมไปเพื่อกรรมเบา หรือสัทธิวิหาริก
นั้นถูกสงฆลงตัชชนียกรรม นิยสกรรม ปพพาชนียกรรม ปฏิสารณียกรรม หรือ
อุกเขปนียกรรมแลว อุปชฌายะ พึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ
สัทธิวิหาริกพึงประพฤติชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตัวได สงฆพึงระงับกรรม
นั้นเสีย
ถาจีวรของสัทธิวิหาริกจะตองซัก อุปชฌายะพึงสั่งวา ทานพึงซักอยางนี้
หรือพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ ใครๆ พึงซักจีวรของสัทธิ
วิหาริก ถาจีวรของสัทธิวิหาริกจะตองทํา อุปช ฌายะพึงสั่งวา ทานพึงทําอยางนี้
หรือพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ ใครๆ พึงทําจีวรของสัทธิ*วิหาริก ถาน้ํายอมของสัทธิวหิ าริกจะตองตม อุปชฌายะพึงสั่งวา ทานพึงตม
อยางนี้ หรือพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ ใครๆ พึงตมน้ํา
ยอมของสัทธิวหิ าริก ถาจีวรของสัทธิวิหาริกจะตองยอม อุปช ฌายะพึงสั่งวา ทาน
พึงยอมอยางนี้ หรือพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ ใครๆ พึง
ยอมจีวรของสัทธิวิหาริก เมื่อยอมจีวร พึงยอมพลิกกลับไปกลับมาใหดี เมื่อ
หยาดน้ํายอมยังหยดไมขาดสาย ไมพึงหลีกไปเสีย
ถาสัทธิวิหาริกอาพาธ พึงพยาบาลจนตลอดชีวิต หรือจนกวาจะหาย
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้แล เปนสัทธิวิหาริกวัตรของอุปชฌายะทั้งหลาย
ซึ่งอุปชฌายะทั้งหลายพึงประพฤติชอบในสัทธิวิหาริก ฯ
ทุติยภาณวาร จบ
-----------มูลเหตุอาจริยวัตร
[๔๔๒] สมัยนั้น อันเตวาสิกทั้งหลายไมประพฤติชอบในพระอาจารย
บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียนโพนทะนาวา ไฉน
อันเตวาสิกทั้งหลาย จึงไมประพฤติชอบในพระอาจารย แลวกราบทูลเรื่องนั้นแด
พระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาค ... ทรงสอบถามวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา อันเตวาสิก
ทั้งหลายไมประพฤติชอบในอาจารย จริงหรือ
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา
พระผูมีพระภาค ... ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติอาจริยวัตรแกภิกษุอันเตวาสิก
ทั้งหลาย โดยประการที่ภิกษุอันเตวาสิกทั้งหลายพึงประพฤติชอบในอาจารย ฯ
อาจริยวัตร
[๔๔๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันเตวาสิกพึงประพฤติชอบในอาจารย วิธี

ประพฤติชอบในอาจารยนั้น ดังตอไปนี้:อันเตวาสิกพึงลุกแตเชาตรู ถอดรองเทา หมผาเฉวียงบาแลว ถวายไม
ชําระฟน ถวายน้ําลางหนา ปูอาสนะไว ถายาคูมี พึงลางภาชนะเสียกอน แลว
นอมยาคูเขาไป เมื่ออาจารยดมื่ ยาคูแลว พึงถวายน้ํา รับภาชนะมา ถือต่ําๆ
ลางใหเรียบรอย อยาใหกระทบแลวเก็บไว เมือ่ อาจารยลุกแลว พึงเก็บอาสนะ
ถาที่นั้นรก พึงกวาดที่นั้นเสีย
ถาอาจารยประสงคจะเขาบาน พึงถวายผานุง พึงรับผานุงผลัดมา พึงถวาย
ประคดเอว พึงซอนผาหมสองชั้นถวาย พึงลางบาตรแลวถวายพรอมทั้งน้ํา ถา
อาจารยปรารถนาจะใหเปนปจฉาสมณะ พึงปกปดกายใหมีมณฑลสาม นุงใหเปน
ปริมณฑลคาดประคดเอว ซอนผาหมสองชั้น หมคลุม กลัดลูกดุม ลางบาตร
แลวถือไป เปนปจฉาสมณะของอาจารย ไมพึงเดินใหหางนัก ใหชิดนัก พึงรับ
วัตถุที่เนื่องในบาตร เมื่ออาจารยกําลังพูด ไมพึงพูดสอดขึ้นในระหวางๆ อาจารย
กลาวถอยคําใกลตออาบัติ พึงหามเสีย เมื่อกลับ พึงกลับมากอน แลวปูอาสนะ
ไว พึงวางน้ําลางเทา ตั่งรองเทา กระเบื้องเช็ดเทาไวใกลๆ พึงลุกรับบาตร จีวร
พึงถวายผานุงผลัด พึงรับผานุงมา ถาจีวรชุมเหงื่อ พึงผึ่งแดดสักครูหนึ่ง แตอยา
ผึ่งทิ้งไวที่แดด พึงพับจีวร เมื่อจะพับจีวร พึงพับใหเหลื่อมมุมกันสี่นิ้ว ดวยตั้งใจ
มิใหมีรอยพับตรงกลาง พึงสอดประคดเอวไวในขนดจีวร
ถาบิณฑบาตมี และอาจารยประสงคจะฉัน พึงถวายน้ํา แลวนอม
บิณฑบาตเขาไป พึงถามอาจารยถึงน้ําฉัน เมือ่ อาจารยฉันแลว พึงถวายน้ํา
รับบาตรมา ถือต่ําๆ ลางใหเรียบรอย อยาใหกระทบ ลางเช็ดใหหมดน้ํา แลว
พึงผึ่งไวที่แดดสักครูหนึ่ง แตอยาผึ่งทิ้งไวที่แดด พึงเก็บบาตร จีวร เมื่อเก็บบาตร
พึงเอามือขางหนึ่งจับบาตร เอามือขางหนึ่งลูบคลําใตเตียง หรือใตตั่งแลวเก็บบาตร
แตอยาเก็บบาตรไวบนพื้นที่ปราศจากเครื่องรอง เมื่อเก็บจีวร พึงเอามือขางหนึ่ง
ถือจีวร เอามือขางหนึ่งลูบราวจีวรหรือสายระเดียง แลวทําชายไวขางนอก ขนด
ไวขางใน แลวเก็บเถิด เมื่ออาจารยลุกแลว พึงเก็บอาสนะ เก็บน้ําลางเทา ตั่ง
รองเทา กระเบือ้ งเช็ดเทา ถาทีน่ ั้นรก พึงกวาดที่นั้นเสีย
ถาอาจารยใครจะสรงน้ํา พึงจัดน้ําสรงถวาย ถาตองการน้ําเย็น พึงจัด
น้ําเย็นถวาย ถาตองการน้ํารอน พึงจัดน้ํารอนถวาย ถาอาจารยใครจะเขาเรือนไฟ
พึงบดจุณ แชดิน ถือตั่งสําหรับเรือนไฟแลวเดินตามหลังอาจารยไป ถวายตั่ง
สําหรับเรือนไฟแลวรับจีวรมาวางไว ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พึงถวายจุณ ถวายดิน
ถาอุตสาหะอยู พึงเขาเรือนไฟ เมื่อเขาเรือนไฟ พึงเอาดินทาหนา ปกปดทั้ง
ขางหนาทั้งขางหลัง แลวเขาเรือนไฟ อยานั่งเบียดภิกษุผูเถระ อยาเกียดกัน
อาสนะภิกษุใหม พึงทําบริกรรมแกอาจารยในเรือนไฟ เมื่อออกจากเรือนไฟ พึง

ถือตั่งสําหรับเรือนไฟ แลวปกปดทั้งขางหนาทั้งขางหลัง ออกจากเรือนไฟ พึงทํา
บริกรรมแกอาจารยแมในน้ํา อาบเสร็จแลวพึงขึ้นมากอน ทําตัวของตนใหแหงน้ํา
นุงผาแลวพึงเช็ดน้ําจากตัวของอาจารย พึงถวายผานุง ผาสังฆาฏิ ถือตั่งสําหรับ
เรือนไฟมากอนแลวปูอาสนะไว พึงวางน้ําลางเทา ตั่งรองเทา กระเบื้องเช็ดเทา
ไวใกลๆ พึงถามอาจารยดวยน้าํ ดื่ม
ถาประสงคจะเรียนบาลี พึงขอใหอาจารยแสดงบาลีขึ้น ถาประสงคจะ
สอบถามอรรถกถา พึงสอบถาม อาจารยอยูในวิหารแหงใด ถาวิหารแหงนั้นรก
ถาอุตสาหะอยู พึงปดกวาดเสีย เมื่อปดกวาดวิหาร พึงขนบาตร จีวร ออกกอน
แลววางไว ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พึงขนผาปูนั่งและผาปูนอน ขนฟูก หมอน
ออกวางไว ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง เตียง ตั่ง อันเตวาสิกพึงยกต่ําๆ ทําใหเรียบ
รอย อยาใหครูดสีกระทบกระแทกบานและกรอบประตู ตั้งไว ณ ที่ควรสวน
ขางหนึ่ง เขียงรองเทาเตียง กระโถน พนักอิง พึงขนออกไปวางไว ณ ที่ควร
สวนขางหนึ่ง เครื่องปูพื้น พึงสังเกตที่ปูไวเดิม แลวขนออกวางไว ณ ที่ควรสวน
ขางหนึ่ง ถาในวิหารมีหยากเยือ่ พึงกวาดแตเพดานลงมากอน กรอบหนาตางและ
มุมหอง พึงเช็ดเสีย ถาฝาเขาทําบริกรรมดวยน้ํามัน หรือพื้นทาสีดําขึ้นรา พึง
เอาผาชุบน้ําบิดเช็ดเสีย ถาพื้นเขามิไดทํา พึงเอาน้ําประพรมแลว เช็ดเสีย ระวัง
อยาใหฝุนฟุง พึงกวาดหยากเยื่อทิ้งเสีย ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง เครื่องปูพื้น พึง
ผึ่งแดดชําระเคาะปด แลวขนกลับปูไวตามเดิม เขียงรองเทาเตียง พึงผึ่งแดดขัด
เช็ด แลวขนกลับไปตั้งไว ณ ที่เดิม เตียง ตั่ง พึงผึ่งแดด ขัดสี เคาะ ยกต่ําๆ
ทําใหดี อยาใหครูดสีกระทบกระแทกบานและกรอบประตู ขนกลับจัดตั้งไวตาม
เดิม ฟูก หมอน ผาปูนั่ง ผาปูนอน กระโถน พนักอิง พึงผึ่งแดด ชําระ
ลาง ตบ ปดเสีย แลวขนกลับตั้งไวตามเดิม พึงเก็บบาตร จีวร เมื่อจะเก็บ
บาตร พึงเอามือขางหนึ่งจับบาตร เอามือขางหนึ่งลูบคลําใตเตียง หรือใตตั่งแลว
เก็บบาตร แตอยาเก็บบาตรบนพื้นที่ปราศจากเครื่องรอง เมื่อเก็บจีวร พึงเอามือ
ขางหนึ่งถือจีวร เอามือขางหนึ่งลูบราวจีวร หรือสายระเดียง แลวทําชายไวขางนอก
ขนดไวขางใน เก็บจีวรเถิด ถาลมเจือดวยผงคลีพัดมาแตทิศตะวันออก พึงปด
หนาตางดานตะวันออก ถาพัดมาแตทิศตะวันตก พึงปดหนาตางดานตะวันตก ถา
พัดมาแตทิศเหนือ พึงปดหนาตางดานเหนือ ถาพัดมาแตทิศใต พึงปดหนาตาง
ดานใต ถาฤดูหนาว พึงเปดหนาตางกลางวัน กลางคืนพึงปดเสีย ถาฤดูรอน
กลางวันพึงปด กลางคืนพึงเปด ถาบริเวณ ซุมน้ํา โรงฉัน โรงไฟ วัจจกุฎีรก
พึงปดกวาดเสีย ถาน้ําฉัน น้ําใชไมมี พึงจัดตั้งไว ถาน้ําในหมอชําระไมมี
พึงตักมาไวในหมอชําระ
ถาความกระสันบังเกิดแกอาจารย อันเตวาสิกพึงชวยระงับ หรือพึงวาน

ภิกษุอื่นใหชวยระงับ หรือพึงทําธรรมกถาแกอาจารยนั้น ถาความรําคาญบังเกิดแก
อาจารย อันเตวาสิกพึงชวยบรรเทา หรือพึงวานภิกษุอื่นใหชวยบรรเทา หรือพึง
ทําธรรมกถาแกอาจารยนั้น ถาทิฐิบังเกิดแกอาจารย อันเตวาสิกพึงใหสละเสีย
หรือพึงวานภิกษุอื่นใหชวย หรือพึงทําธรรมกถาแกอาจารยนั้น
ถาอาจารยตองอาบัติหนัก ควรแกปริวาส อันเตวาสิก พึงทําความ
ขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ สงฆพึงใหปริวาสแกอาจารย ถาอาจารยควร
แกการซักเขาหาอาบัติเดิม อันเตวาสิกพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไร
หนอ สงฆพึงชักอาจารยเขาในอาบัติเดิม ถาอาจารยควรแกมานัต อันเตวาสิก
พึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ สงฆพึงใหมานัตแกอาจารย ถา
อาจารยควรอัพภาน อันเตวาสิกพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ
สงฆพึงอัพภานอาจารย ถาสงฆใครจะทํากรรมแกอาจารย คือ ตัชชนียกรรม
นิยสกรรม ปพพาชนียกรรม ปฏิสารณียกรรม หรืออุกเขปนียกรรม อันเตวาสิก
พึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ สงฆไมพึงทํากรรมแกอาจารย
หรือสงฆพึงนอมไป เพื่อกรรมเบา หรืออาจารยนั้นถูกสงฆลงตัชชนียกรรม นิยส*กรรม ปพพาชนียกรรม ปฏิสารณียกรรม หรืออุกเขปนียกรรมแลว อันเตวาสิก
พึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ อาจารยพึงประพฤติชอบ หาย
เยอหยิ่ง ประพฤติแกตัวได สงฆพึงระงับกรรมนั้นเสีย
ถาจีวรของอาจารยจะตองซัก อันเตวาสิกพึงซัก หรือพึงทําความขวน
ขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ ใครๆ พึงซักจีวรของอาจารย ถาจีวรของอาจารย
จะตองทํา อันเตวาสิกพึงทํา หรือพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ
ใครๆ พึงทําจีวรของอาจารย ถาน้ํายอมของอาจารยจะตองตม อันเตวาสิก พึงตม
เอง หรือพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ ใครๆ พึงตมน้ํายอม
ของอาจารย ถาจีวรของอาจารยจะตองยอม อันเตวาสิกพึงยอม หรือพึงทําความ
ขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ ใครๆ พึงยอมจีวรของอาจารย เมื่อยอมจีวร
พึงยอมพลิกกลับไปกลับมาใหดี เมื่อหยาดน้าํ ยอมยังหยดไมขาดสายอยาพึงหลีก
ไปเสีย
อันเตวาสิกไมบอกอาจารยกอน อยาใหบาตรแกภิกษุบางรูป อยารับบาตร
อยาใหจีวร อยารับจีวร อยาใหบริขาร อยารับบริขารของภิกษุบางรูป อยาปลงผม
ใหแกภิกษุบางรูป อยาใหภิกษุบางรูปปลงผมให อยาทําบริกรรมแกภิกษุบางรูป
อยาใหภิกษุบางรูปทําบริกรรมให อยาทําความขวนขวายแกภิกษุบางรูป อยาให
ภิกษุบางรูปทําความขวนขวาย อยาเปนปจฉาสมณะของภิกษุบางรูป อยาพาภิกษุ
บางรูปไปเปนปจฉาสมณะ อยานําบิณฑบาตไปใหแกภิกษุบางรูป อยาใหภิกษุ
บางรูปนําบิณฑบาตมาให

อันเตวาสิกไมบอกลาอาจารยกอน อยาเขาบาน อยาไปปาชา อยาหลีก
ไปสูทิศ ถาอาจารยอาพาธ พึงพยาบาลจนตลอดชีวิตหรือจนกวาจะหาย
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้แล เปนอาจาริยวัตรของอันเตวาสิกทัง้ หลาย ซึ่ง
อันเตวาสิกทั้งหลายพึงประพฤติชอบในอาจารย ฯ
มูลเหตุอันเตวาสิกวัตร
[๔๔๔] ก็สมัยนั้น อาจารยทั้งหลายไมประพฤติชอบในอันเตวาสิก
บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน อาจารย
ทั้งหลายจึงไดไมประพฤติชอบในอันเตวาสิก แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูม ี
พระภาค
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาค รับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุ
เปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา อาจารยทั้งหลายไมประพฤติชอบในอันเตวาสิก
จริงหรือ
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา
พระผูมีพระภาค ... ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติอันเตวาสิกวัตรแกอาจารย
ทั้งหลาย โดยประการที่อาจารยทั้งหลายพึงประพฤติชอบในอันเตวาสิก ฯ
อันเตวาสิกวัตร
[๔๔๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อาจารยพึงประพฤติชอบในอันเตวาสิก วิธี
ประพฤติชอบในอันเตวาสิกนัน้ ดังตอไปนี้:ดูกรภิกษุทั้งหลาย อาจารยพึงสงเคราะห อนุเคราะห อันเตวาสิกดวย
อุเทศ ปริปุจฉา โอวาท อนุศาสนี ถาอาจารยมีบาตร อันเตวาสิกไมมี อาจารย
พึงใหแกอันเตวาสิก หรือพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ บาตร
พึงบังเกิดแกอันเตวาสิก ถาอาจารยมีจีวร อันเตวาสิกไมมี อาจารยพึงใหแก
อันเตวาสิก หรือพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ จีวรพึงบังเกิด
แกอันเตวาสิก ถาอาจารยมีบริขาร อันเตวาสิกไมมี อาจารยพึงใหแกอันเตวาสิก
หรือพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ บริขารพึงบังเกิดแกอนั เตวาสิก
ถาอันเตวาสิกอาพาธ อาจารยพึงลุกแตเชาตรูแลวใหไมชําระฟน ใหน้ําลางหนา
ปูอาสนะ ถายาคูมี พึงลางภาชนะเสียกอนแลวนํายาคูเขาไปให เมื่ออันเตวาสิกดื่ม
ยาคูแลว พึงใหน้ํา รับภาชนะมา ถือต่ําๆ ลางใหเรียบรอย อยาใหกระทบ
แลวเก็บไว เมื่ออันเตวาสิกลุกแลว พึงเก็บอาสนะ ถาที่นั้นรก พึงกวาดที่นั้น
เสีย ถาอันเตวาสิกประสงคจะเขาบาน พึงใหผานุง พึงรับผานุงผลัดมา พึงให
ประคดเอว พึงซอนผาหมสองชั้นให พึงลางบาตรใหพรอมทั้งน้ํา พึงปูอาสนะไว

ดวยเขาใจวา เพียงเวลาเทานีอ้ ันเตวาสิกจักกลับมา พึงวางน้ําลางเทา ตั่งรองเทา
กระเบื้องเช็ดเทาไวใกลๆ พึงลุกรับบาตร จีวร พึงใหผานุงผลัด พึงรับผานุงมา
ถาจีวรชุมเหงื่อ พึงผึ่งที่แดดสักครูหนึ่ง แตอยาผึ่งทิ้งไวที่แดด พึงพับจีวร เมื่อ
พับจีวร พึงพับใหเหลื่อมมุมกัน ๔ นิ้ว ดวยตั้งใจมิใหมีรอยพับตรงกลาง พึงสอด
ประคดเอวไวในขนดจีวร
ถาบิณฑบาตมี และอันเตวาสิกก็ประสงคจะฉัน พึงใหน้ํา แลวนํา
บิณฑบาตเขาไป พึงถามอันเตวาสิกถึงน้ําฉัน เมื่ออันเตวาสิกฉันแลว พึงใหน้ํา
รับบาตรมา ถือต่ําๆ ลางใหดี อยาใหครูดสีเช็ดใหหมดน้ํา ผึ่งไวที่แดดสักครู
หนึ่ง แตอยาผึ่งทิ้งไวที่แดด พึงเก็บบาตร จีวร เมื่อเก็บบาตร ... เมื่อเก็บจีวร
... ทําชายจีวรไวขางนอก ขนดไวขางใน แลวเก็บ เมื่ออันเตวาสิกลุกแลว พึง
เก็บอาสนะ น้ําลางเทา ตั่งรองเทา กระเบื้องเช็ดเทา ถาที่นั้นรก พึงกวาด
ที่นั้นเสีย
ถาอันเตวาสิกใครจะสรงน้ํา พึงจัดน้ําสรงให ถาตองการน้ําเย็น พึงจัด
น้ําเย็นให ถาตองการน้ํารอน พึงจัดน้ํารอนให ถาอันเตวาสิกใครจะเขาเรือนไฟ
พึงบดจุณ แชดิน ถือตั่งสําหรับเรือนไฟไปให แลวรับจีวรไปวางไว ณ ที่ควร
สวนขางหนึ่ง พึงใหจุณ ใหดิน ถาอุตสาหะอยู พึงเขาไปสูเรือนไฟ เมื่อเขา
ไปสูเรือนไฟ พึงเอาดินทาหนา ปกปดทั้งขางหนาทั้งขางหลัง แลวเขาไปสูเ รือน
ไฟ อยานั่งเบียดภิกษุผูเถระ อยาเกียดกันอาสนะภิกษุใหม พึงทําบริกรรมแก
อันเตวาสิกในเรือนไฟ เมื่อออกจากเรือนไฟ พึงถือตั่งสําหรับเรือนไฟ แลว
ปกปดทั้งขางหนาทั้งขางหลัง ออกจากเรือนไฟ พึงทําบริกรรมแกอันเตวาสิกแม
ในน้ํา อาบเสร็จแลวพึงขึ้นมากอนทําตัวของตนใหหมดน้ํา นุงผาแลวพึงเช็ดน้ํา
จากตัวของอันเตวาสิก พึงใหผานุง ผาสังฆาฏิ ถือตั่งสําหรับเรือนไฟมากอน
แลวปูอาสนะไว จัดตั้งน้ําลางเทา ตั่งรองเทา กระเบื้องเช็ดเทาไวใกลๆ พึง
ถามอันเตวาสิกดวยน้ําฉัน อันเตวาสิกอยูในวิหารแหงใด ถาวิหารแหงนั้นรก
ถาอุตสาหะอยู พึงปดกวาดใหสะอาด เมื่อปดกวาดวิหาร พึงขนบาตร จีวร
ออกกอนแลววางไว ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ... ถาน้ําในหมอชําระไมมี พึงตักมา
ไวในหมอชําระ
ถาความกระสันบังเกิดขึ้นแกอันเตวาสิก อาจารยพึงชวยระงับ หรือพึง
วานภิกษุอื่นใหชวยระงับ หรือพึงแสดงธรรมกถาแกอันเตวาสิกนั้น ถาความ
รําคาญบังเกิดแกอันเตวาสิก อาจารยพึงบรรเทา หรือพึงวานภิกษุอื่นใหชวยบรรเทา
หรือพึงแสดงธรรมกถาแกอันเตวาสิกนั้น ถาทิฐิบังเกิดแกอันเตวาสิก อาจารยพึง
ใหสละเสีย หรือพึงวานภิกษุอื่นใหชวย หรือพึงแสดงธรรมกถาแกอันเตวาสิกนั้น
ถาอันเตวาสิกตองอาบัติหนัก ควรแกปริวาส อาจารยพึงทําความ

ขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ สงฆพึงใหปริวาสแกอันเตวาสิก ถา
อันเตวาสิกควรแกการชักเขาหาอาบัติเดิม อาจารยพึงทําความขวนขวายวา ดวย
อุบายอะไรหนอ สงฆพึงชักอันเตวาสิกเขาหาอาบัติเดิม ถาอันเตวาสิกควรมานัต
อาจารยพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ สงฆพึงใหมานัตแก
อันเตวาสิก ถาอันเตวาสิกควรอัพภาน อาจารยพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบาย
อยางไรหนอ สงฆพึงอัพกานอันเตวาสิก ถาสงฆใครจะทํากรรมแกอันเตวาสิก
คือ ตัชชนียกรรม นิยสกรรม ปพพาชนียกรรม ปฏิสารณียกรรม หรือ
อุกเขปนียกรรม อาจารยพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ สงฆไม
พึงทํากรรมแกอันเตวาสิก หรือสงฆพึงนอมไปเพื่อกรรมเบา หรือวาอันเตวาสิก
นั้นถูกสงฆลงตัชชนียกรรม นิยสกรรม ปพพาชนียกรรม ปฏิสารณียกรรม
หรืออุกเขปนียกรรมแลว อาจารยพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ
อันเตวาสิกพึงประพฤติชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตัวได สงฆพึงระงับกรรม
นั้นเสีย
ถาจีวรของอันเตวาสิกจะตองซัก อาจารยพึงสั่งวา ทานพึงซักอยางนี้
หรือพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ ใครๆ พึงซักจีวรของ
อันเตวาสิก ถาน้ํายอมของอันเตวาสิกจะตองตม อาจารยพึงสั่งวา ทานพึงตม
อยางนี้ หรือพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ ใครๆ พึงตมน้ํายอม
ของอันเตวาสิก ถาจีวรของอันเตวาสิกจะตองยอม อาจารยพึงสั่งวา ทานพึงยอม
อยางนี้ หรือพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ ใครๆ พึงยอมจีวร
ของอันเตวาสิก เมื่อยอมจีวร พึงยอมพลิกกลับไปกลับมาใหดี และเมือ่ หยาดน้ํา
ยอมยังหยดไมขาดสาย ไมพึงหลีกไปเสีย
ถาอันเตวาสิกอาพาธ พึงพยาบาลจนตลอดชีวิต หรือจนกวาจะหาย
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้แล เปนอันเตวาสิกวัตรของอาจารยทั้งหลาย ซึ่ง
อาจารยทั้งหลายพึงประพฤติชอบในอันเตวาสิก ฯ
วัตตขันธกะ ที่ ๘ จบ
ในขันธกะนี้มี ๑๙ เรื่อง ๑๔ วัตร ฯ
------------หัวขอประจําขันธกะ
[๔๔๖] เรื่องพระอาคันตุกะ สวมรองเทา กั้นรม คลุมศีรษะ พาดจีวร
บนศีรษะ เขาไปสูอาราม ลางเทาดวยน้ําฉัน ไมไหวภิกษุเจาถิ่นผูแกกวา ไมถาม
ถึงเสนาสนะ งูตกลงมา ภิกษุผูมีศีลเปนที่รักพากันโพนทะนา พระผูมีพระภาค
ทรงบัญญัติวา ภิกษุอาคันตุกะจะเขาอาราม พึงถอดรองเทา ลดรม หมลดไหล
เขาอารามไมตอ งรีบรอน พึงสังเกตวา เจาถิ่นประชุมกันที่ไหน พึงวางบาตรจีวร

ไวที่แหงหนึ่ง ถืออาสนะที่สมควร ถามถึงน้ําฉันน้ําใช พึงลางเทา พึงเช็ดรอง*เทา ดวยผาแหงกอน ดวยผาเปยกทีหลัง พึงไหวภิกษุเจาถิ่นผูแกกวา พึงให
ภิกษุเจาถิ่นผูออนกวาไหว พึงถามเสนาสนะ ทั้งที่มีภิกษุอยู หรือไมมีภิกษุอยู
พึงถามถึงโคจรคาม และอโคจรคาม สกุลที่ไดรับสมมติวาเปนเสกขะ ที่ถาย
อุจจาระ ที่ถายปสสาวะ น้ําฉัน น้ําใช ไมเทา กติกาสงฆที่ตั้งไววาควรเขาเวลา
เทาไร พึงรอสักครูหนึ่ง วิหารมีหยากเยือ่ ตองชําระ กอนชําระ ตองขนเครื่อง
ลาดพื้น เขียงรองเทาเตียง ฟูก หมอน เตียง ตั่ง กระโถน พนักอิง พึงกวาด
หยากเยื่อแตเพดานลงมากอน พึงเช็ดกรอบหนาตาง ประตู และมุมหอง ฝา
ทาน้ํามันขึ้นรา พื้นทาสีดํา พึงเอาผาชุบน้ําเช็ด พื้นไมไดทํา พึงเอาน้ําพรมแลว
กวาดเสีย พึงกวาดหยากเยือ่ ทิง้ เครื่องลาดพื้น เขียงรองเทาเตียง เตียง ตั่ง
ฟูก หมอน ผาปูนั่ง ผาปูนอน กระโถน พนักอิง ผึ่งแดดแลวเก็บไวที่เดิม
พึงเก็บบาตร จีวร อยาวางบนพื้นที่ปราศจากเครื่องรอง พึงเก็บจีวรใหชายอยูดาน
นอก ขนดอยูด า นใน มีลมพัดมาทางทิศตะวันออก ตะวันตก ทิศเหนือ หรือ
ทิศใต พึงปดหนาตางทางทิศนั้นๆ ฤดูหนาว กลางวันพึงเปดหนาตาง กลางคืน
พึงปด ฤดูรอน กลางวันพึงปดหนาตาง กลางคืนพึงเปด พึงกวาดบริเวณ ซุมน้ํา
โรงฉัน โรงไฟ และวัจจกุฎี พึงตักน้ําฉัน น้ําใช และน้ําในหมอชําระ
อาคันตุกวัตรดังกลาวมานี้ อันพระผูมีพระภาคผูทรงพระคุณหาที่เปรียบมิได ทรง
บัญญัติแลว
เรื่องภิกษุเจาถิ่น ไมปูอาสนะ ไมตั้งน้ําลางเทา ไมลุกรับ ไมถามดวย
น้ําฉัน น้ําใช ไมไหว ไมจัดเสนาสนะให บรรดาภิกษุผูมีศีลเปนที่รักพากัน
โพนทะนา ภิกษุเจาถิ่นเห็นพระอาคันตุกะผูแกกวา พึงปูอาสนะ ตั้งน้ํา ลุกรับ ถาม
ดวยน้ําฉัน น้ําใช เช็ดรองเทาให ซักผาเช็ดรองเทาผึ่งไว ณ ที่ควรแหงหนึ่ง
พึงไหวพระอาคันตุกะผูแกกวา พึงจัดเสนาสนะถวาย พึงบอกเสนาสนะที่มภี ิกษุ
อยู หรือไมมีภิกษุอยู พึงบอกโคจรคาม และอโคจรคาม สกุลที่เปนเสกขสมมติ
ฐาน น้ําฉัน น้ําใช ไมเทา และพึงบอกกติกาสงฆที่ตั้งไววา เวลานี้ควรเขา
ควรออก พระอาคันตุกะออนพรรษากวาพึงนั่งบอก พึงแนะนําพระอาคันตุกะผู
ออนพรรษาใหอภิวาท พึงบอกเสนาสนะ นอกนั้นเหมือนนัยหนหลัง อาวาสิก*วัตรดังกลาวมานี้ อันพระผูมีพระภาคผูทรงนําหมู ทรงแสดงแลว
เรื่องภิกษุผูเตรียมจะไป ไมเก็บเครื่องไม เครื่องดิน เปดประตู หนา*ตางทิ้งไว ไมมอบหมายเสนาสนะ เครื่องไม เครื่องดินเสียหาย เสนาสนะไมมี
ใครรักษา บรรดาภิกษุผูมีศีลเปนที่รักพากันโพนทะนา
ภิกษุผูเตรียมจะไป พึงเก็บเครื่องไม เครื่องดิน ปดประตู หนาตาง
มอบหมายเสนาสนะแลวจึงหลีกไป พึงมอบหมาย ภิกษุสามเณร คนวัด หรือ

หรืออุบาสกก็ได พึงยกเตียงขึน้ วางไวบนศิลากองเครื่องเสนาสนะไวขางบน เก็บ
เครื่องไม เครื่องดิน ปดประตู หนาตาง ถาวิหารฝนรั่ว ภิกษุผูเตรียมจะไป
อุตสาหะอยู พึงมุงหรือพึงทําความขวนขวาย ในวิหารที่ฝนไมรั่วก็เหมือนกัน
ถาวิหารฝนรั่วทุกแหง พึงขนเครื่องเสนาสนะเขาบาน ในที่แจงก็เหมือนกัน ดวย
คิดวาอยางไรเสีย สวนของเตียง ตั่งก็คงเหลืออยูบาง นี้เปนวัตรอันภิกษุผูเตรียม
จะไปพึงประพฤติ
เรื่องภิกษุทั้งหลายไมอนุโมทนา พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตใหพระเถระ
อนุโมทนา ภิกษุทั้งหลายเหลือพระเถระไวรูปเดียว พระผูมพี ระภาคทรงอนุญาต
ใหพระเถรานุเถระรออยู ๔-๕ รูป พระเถระรูปหนึ่งปวดอุจจาระ กลั้นจนสลบ
ลง นี้เปนวัตรในการอนุโมทนา
เรื่องพระฉัพพัคคียนุงหมไมเรียบรอย ไมมีมรรยาท เดินแซง นั่งเบียด
เสียดพระเถระ เกียดกันอาสนะภิกษุใหม นั่งทับสังฆาฏิ ภิกษุผูมีศีลเปนที่รกั พา
กันโพนทะนา ภิกษุพึงนุงหมปกปดมณฑลสาม คาดประคดเอว หมผา ๒ ชั้น
กลัดลูกดุม ไมเดินแซง พึงปกปดกายดวยดี สํารวมดวยดี มีตาทอดลง ไม
เวิกผา ไมหัวเราะลั่น พึงมีเสียงนอย ไมโยกกาย ไมไกวแขน ไมโคลงศีรษะ
ไมค้ํากลาย ไมคลุมศีรษะ ไมเดินกระหยง ปกปดกายดวยดี สํารวมดวยดี มี
ตาทอดลง ไมเวิกผา ไมหัวเราะลั่น มีเสียงนอย ไมโยกกาย ไมไกวแขน ไม
โคลงศีรษะ ไมค้ํากาย ไมคลุมศีรษะ ไมนั่งรัดเขา ไมนั่งเบียดเสียดพระเถระ
ไมเกียดกันอาสนะภิกษุใหม ไมนั่งทับสังฆาฏิ เมื่อเขาถวายน้าํ พึงรับไปลาง
บาตรถือต่ําๆ พึงคอยๆ เทน้ําลงในกระโถน ดวยคิดวากระโถนอยาเลอะเทอะ
ภิกษุใกลเคียงอยาถูกน้ํากระเซ็น ผาสังฆาฏิอยาถูกน้ํากระเซ็น เมื่อเขาถวาย
ขาวสุก พึงประคองบาตรรับ พึงไวโอกาสสําหรับแกง ถามีเนยใส น้ํามัน หรือ
แกงออม พระเถระพึงบอกวา จงถวายภิกษุทุกรูปเทาๆ กัน พึงรับบิณฑบาต
โดยเคารพ พึงมีความสําคัญในบาตร พึงรับบิณฑบาตพอสมกับแกง พอเสมอ
ขอบปากบาตร พระเถระไมพึงฉันกอนในเมือ่ ขาวสุกยังไมทั่วถึงภิกษุทุกรูป พึง
ฉันบิณฑบาตโดยเคารพ พึงมีความสําคัญในบาตรฉัน พึงฉันบิณฑบาตตาม
ลําดับ พึงฉันพอสมกับแกง ไมพึงฉันขยุมแตยอดลงไป ไมพึงฉันกลบแกงหรือ
กับขาว ไมพึงขอแกง หรือกับขาวมาฉัน ไมพงึ แลดูบาตรของภิกษุอื่นดวยมุงจะ
ยกโทษ ไมพึงทําคําขาวใหใหญ พึงทําคําขาวใหกลมกลอม ไมพึงอาปากไวคอย
ทา ไมพึงสอดมือทั้งหมดเขาปาก ไมพึงพูดทั้งคําขาวยังอยูใ นปาก ไมพึงฉันโยน
คําขาว ไมพึงฉันกัดคําขาว ไมพึงฉันทําแกมใหตุย ไมพึงฉันสลัดมือ ไมพึงฉัน
ทําเมล็ดขาวตก ไมพึงฉันแลบลิ้น ไมพึงฉันทําเสียงดังจั๊บๆ ไมพึงฉันทําเสียง
ซูดๆ ไมพึงฉันเลียมือ ไมพึงฉันขอดบาตร ไมพึงฉันเลียริมฝปาก ไมพึงรับ

ขันน้ําดวยมือเปอนอามิส พระเถระไมพึงรับน้ํากอนที่ภิกษุทั้งหมดยังฉันไมเสร็จ
พึงคอยๆ ลางบาตร พึงคอยๆ เทน้ําลงในกระโถนอยาใหกระโถนเลอะเทอะ
อยาใหกระเซ็นถูกภิกษุใกลเคียง อยาใหกระเซ็นถูกสังฆาฏิ พึงคอยๆ เทน้ําลง
บนพื้นดิน ไมพึงเทน้ําลางบาตรมีเมล็ดขาว เมื่อกลับ ภิกษุใหมพึงกลับกอน
พระเถระพึงกลับทีหลัง พึงปกปดกายดวยดี ไมพึงเดินกระหยง ภัตตัคควัตร
ดังกลาวมานี้ อันพระผูมีพระภาคผูเปนธรรมราชาทรงบัญญัติไวแลว
เรื่องภิกษุถือเที่ยวบิณฑบาตนุงหมไมเรียบรอย ไมมีมรรยาทเขาบาน ออก
จากบานไมกําหนด เขาออกรีบรอนเกินไป ยืนไกลเกินไป ใกลเกินไป นานเกิน
ไปกลับเร็วเกินไป ภิกษุถือเที่ยวบิณฑบาตอีกรูปหนึ่งก็เปนเชนนั้น ภิกษุถือเที่ยว
บิณฑบาต จะเขาบานพึงปกปดกายดวยดี สํารวมดวยดี มีตาทอดลง ไมเวิกผา ไม
หัวเราะลั่น มีเสียงนอย ไมโยกกาย ไมไกวแขน ไมโคลงศีรษะ ไมค้ํากาย ไมคลุม
ศีรษะ ไมเดินกระหยง พึงสังเกตกอน อยารีบรอนเขาออก อยายืนไกลนัก ใกลนัก
นานนัก อยากลับเร็วนัก พึงยืนกําหนดวา เขาพักการงาน ลุกจากที่นั่ง จับทัพพี
จับภาชนะตั้งไวหรือไม พึงแหวกผาซอนประคองบาตรรับภิกษา ขณะรับไมพึง
มองดูหนาผูถวาย แมในแกงก็พึงกําหนดเชนนั้นเหมือนกัน เมื่อเขาถวายภิกษา
แลว ภิกษุพึงคลุมบาตรดวยผาซอนกลับไป พึงปกปดกายดวยดีเดินไป พึงสํา
รวมดวยดี มีตาทอดลง ไมเวิกผา ไมหัวเราะลัน่ มีเสียงนอย ไมโยกกาย ไม
ไกวแขน ไมโคลงศีรษะ ไมค้ํากาย ไมคลุมศีรษะ ไมเดินกระหยง รูปใดกลับกอน
พึงปูอาสนะไว จัดกระโถนไว เตรียมน้ําฉันน้าํ ใชไว รูปใดกลับทีหลังประสงคจะ
ฉันก็พึงฉัน ถาไมประสงคก็พึงเททิ้ง พึงเก็บอาสนะน้ําลางเทา ตั่งรองเทา
กระเบื้องเช็ดเทา เก็บน้ําฉันน้าํ ใช กวาดโรงฉัน รูปใดเห็นหมอน้ําฉัน น้ําใช
หมอน้ําชําระวางเปลา พึงจัดตั้งไว ถาเปนการสุดวิสัยพึงกวักมือเรียกเพื่อนมาชวย
แตไมพึงเปลงวาจา นี้เปนบิณฑปาติกวัตร
เรื่องภิกษุอยูปา ไมเตรียมน้ําฉัน น้ําใช ไฟ ไมสีไฟ ไมรูนักษัตร ไมรู
ทิศ พวกโจรถามก็ตอบวา ไมมี ไมรูทุกอยาง จึงถูกทุบตี ภิกษุที่อยูปา พึงเขา
ถุงบาตรคลองบา พาดจีวรบนไหล ครั้นจะเขาบาน พึงถอดรองเทาใสถุงคลองบา
ปกปดมณฑลสาม นุงหมใหเปนปริมณฑล แมในอารัญญกวัตร ก็มีนัยเหมือน
บิณฑจาริกวัตรออกจากบานแลว พึงเขาถุงบาตรคลองบา พับจีวรวางบนศีรษะ
สวมรองเทาเดินไป พึงเตรียมน้ําฉัน น้ําใช ไฟ ไมสีไฟ ไมเทาเรียนนักษัตร
ทั้งสิ้นหรือบางสวน พึงเปนผูฉลาดในทิศ อารัญญกวัตรดังกลาวมานี้ อันพระผูมี
พระภาคผูสูงสุดกวาหมูสัตวทรงบัญญัติแลว
เรื่องภิกษุมากรูปทําจีวรในที่แจง ถูกธุลีกลบ ภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก พา
กันโพนทะนา ถาวิหารรก เมื่อจะชําระ ชั้นตนพึงขนบาตรจีวรออก ขนฟูก หมอน

เตียง ตั่ง กระโถน พนักอิง ออกไป พึงกวาดหยากเยื่อลงจากเพดานพึงเช็ด
กรอบประตู หนาตาง และมุมหอง ฝาทาน้ํามันขึ้นรา พื้นทาสีดํา พื้นไมไดทํา พึง
เช็ดทําใหสะอาดพึงกวาดหยากเยื่อทิ้งเสีย ไมพึงเคาะเสนาสนะใกลภิกษุ วิหารน้ํา
ฉัน น้ําใช ไมพึงเคาะเสนาสนะในที่สูง เหนือลม ใตลม เครื่องลาดพื้น เขียง
รองเทาเตียง เตียง ตั่ง ฟูก หมอน ผานิสีทนะ กระโถน พนักอิง พึงตาก
ชําระ เก็บไวตามเดิม เก็บบาตร จีวร บาตรอยาวางบนพื้นที่ปราศจากเครื่องรอง
จีวรตองพาดชายไวดานนอก ขนดไวดานใน ลมทิศตะวันออก ทิศตะวันตก
ทิศเหนือ ทิศใต ฤดูหนาว กลางวันเปดหนาตาง กลางคืนปด ฤดูรอน กลางวัน
ปดหนาตาง กลางคืนเปด กวาดบริเวณ ซุมน้ํา โรงฉัน โรงไฟ วัจจกุฎีตักน้ํา
ฉัน น้ําใชมาตั้งไว ตักน้ํามาใสหมอน้ําชําระไว อยูกับภิกษุผูแกกวา ยังไมได
บอกกลาว อยาใหอุเทศ ปริปุจฉา อยาสาธยาย อยากลาวธรรม อยาตามประทีป
อยาเปดหนาตาง อยาปดหนาตาง พึงเดินตามภิกษุผูแกกวา อยากระทบแมดวย
ชายผา พระผูม ีพระภาคผูมหาวีระ ทรงบัญญัติเสนาสนะวัตรนั้นไวแลว
เรื่องพระฉัพพัคคียถูกพระเถระหาม ปดประตู พระเถระสลบภิกษุผูมีศีล
เปนที่รักพากันโพนทะนา ภิกษุพึงเทเถาทิ้งเสีย กวาดเรือนไฟ ชานภายนอก
บริเวณ ซุมประตู ศาลาเรือนไฟ บดจุณแชดิน ตักน้ําไวในรางน้ํา เอาดิน
เหนียวทาหนา ปดทั้งขางหนา ทั้งขางหลัง ไมนั่งเบียดเสียดพระเถระ ไมเกียด
กันอาสนะภิกษุใหม ถาอุตสาหะ พึงทําบริกรรมแกพระเถระในเรือนไฟ อยาอาบน้ํา
น้ําขางหนาเหนือ น้ําใหหนทาง เรือนไฟเปรอะเปอน รางแชดิน เก็บตั่งดับไฟ
เปดประตู นี้ชันตาฆรวัตร
เรื่องภิกษุถายอุจจาระแลวไมชําระ ถายอุจจาระตามลําดับผูแกกวา ทรง
อนุญาตใหถายตามลําดับผูมาถึง พระฉัพพัคคียเขาวัจจกุฎเี ร็วบาง เวิกผานุงเขาไป
บาง ถอนหายใจใหญพลางถายอุจจาระบาง เคี้ยวไมชําระฟนบาง ถายอุจจาระ
ปสสาวะออกนอกรางบาง บวนเขฬะลงในรางบาง ใชไมชําระหยาบบาง ทิ้งไมชําระ
ลงในชองถายอุจจาระบาง ออกมาเร็วเกินบาง เวิกผาออกมาบาง ชําระมีเสียงดัง
จะปุจะปุบาง เหลือน้ําไวในกระบอกชําระบาง ภิกษุยืนอยูขางนอกพึงกระแอม ภิกษุ
อยูขางในพึงกระแอมรับ พึงพาดจีวรไวบนราว สายระเดียง อยารีบดวนเขาไป
อยาเวิกผาเขาไป พึงยืนบนเขียง อยาถอนหายใจใหญ อยาเคีย้ วไมชําระฟน
อยาถายอุจจาระปสสาวะนอกราง อยาบวนเขฬะลงในราง อยาใชไมชําระหยาบ
อยาทิ้งไมชําระลงในชองถาย พึงยืนบนเขียงถาย ปดผา อยาออกมาใหเร็วนัก อยา
เวิกผาออกมา ยืนบนเขียงถายแลวจึงปด อยาชําระใหมีเสียงดังจะปุจะปุ อยา
เหลือน้ําชําระไว ยืนบนเขียงถายแลวจึงเวิกผา วัจจกุฎีเปรอะเปอน ตองชําระให
สะอาด ตะกราไมชําระเต็มพึงเทเสีย วัจจกุฎี ชานภายนอก บริเวณ ซุมประตู

พึงตักน้ําใสในหมอชําระ นี้วัจจกุฎีวัตร
เรื่องสัทธิวิหาริก ถอดรองเทา ถวายไมชําระฟน น้ําลางหนา ปูอาสนะ
ถวายยาคู น้ํา ลางภาชนะ เก็บอาสนะ ที่รกเขาบาน ถวายผานุง ประคดเอว
ผาซอนสองชัน้ บาตรพรอมทั้งน้ํา ปจฉาสมณะ ปดมณฑลสาม นุงใหเปนปริ*มณฑล คาดประคดเอวซอนผาสองชั้น ลางบาตร เปนปจฉาสมณะ เดินไมไกล
ไมชิดนัก รับของในบาตร พระอุปชฌายะกําลังพูด กลาวถอยคําลอแหลมตอ
อาบัติ กลับมากอน ปูอาสนะไว ตั้งน้ําลางเทา ตั่งรองเทา กระเบื้องเช็ดเทาลุกไป
รับ ถวายผานุงผลัด ผึ่งทีแ่ ดด อยาผึ่งทิ้งไว รอยพับ สอดประคดเอวไวในขนด
อุปชฌายะจะฉันพึงนอมบิณฑบาตถวาย ถามถึงน้ํา ฉันถวายน้ํา รับบาตรมาถือต่ําๆ
ผึ่งแดดไวครูหนึ่ง อยาผึ่งทิ้งไว อยาเก็บบาตรไวบนพื้นที่ปราศจากเครื่องรองพาด
ชายไวขางนอก ขนดไวขางใน เก็บอาสนะ เก็บน้ําลางเทากวาดที่รก พระอุปชฌายะ
จะสรงน้ํา ถวายน้ําเย็น น้ํารอน เรือนไฟ บดจุณ แชดิน ตามหลังเขาไป
ถวายตั่ง รับจีวร ถวายจุณ ถวายดิน ถาอุตสาหะ ทาหนา ปดขางหนาขางหลัง
ไมนั่งเบียดพระเถระ ไมเกียดกันอาสนะภิกษุใหม ทําบริกรรม ออกจากเรือนไฟ
ปดขางหนาขางหลัง ทําบริกรรมในน้ํา อาบน้ําแลวพึงขึ้นกอน นุงผา เช็ดตัว
อุปชฌายะถวายผานุง ผาสังฆาฏิ ถือตั่งเรือนไฟ ปูอาสนะไว ตั้งน้ําลางเทา ตั่ง
รองเทา กระเบือ้ งเช็ดเทาไว ถามถึงน้ําฉัน เรียนบาลีอรรถกถา ถาอุตสาหะ พึง
ปดกวาดวิหารที่รก กอนปดกวาดพึงขนบาตรจีวร ผาปูนั่ง ปูนอน ฟูก หมอน
เตียงตั่ง เขียงรองเทาเตียง กระโถน พนักอิง เครื่องลาดพื้นออกไป พึงกวาดหยากไย
แตเพดานลงมา เช็ดกรอบประตูหนาตาง ฝาทาน้ํามัน พื้นทาสีดํา พื้นไมไดทํา พึง
เก็บเครื่องลาดพื้น เขียงรองเทาเตียง เตียง ตั่ง ฟูก หมอน ผาปูนั่ง ปูนอน กระโถน
พนักอิง เก็บบาตรจีวร ลมทิศตะวันออก ทิศตะวันตก ทิศเหนือ ทิศใต ฤดู
หนาว ฤดูรอน กลางวัน กลางคืน บริเวณ ซุมน้ํา โรงฉัน โรงไฟ วัจจกุฎี
ตักน้ําฉัน น้ําใช น้ําชําระ พระอุปชฌายะกระสัน รําคาญ เห็นผิด ตองครุกาบัติ
ควรมูลายปฏิกัสสนา มานัต อัพภาน ถาถูกลงตัชชนียกรรม นิยสกรรม
ปพพาชนียกรรม ปฏิสารณียกรรม และอุกเขปนียกรรม จีวรของพระอุปชฌายะควร
ซัก ทํา ยอม พึงซัก ทํา ยอมใหพลิกกลับไปกลับมา รับบาตร จีวร และบริขาร
โกนผม ทําบริกรรม ทําความขวนขวายเปนปจฉาสมณะ ใหบิณฑบาต เขาบาน
อยาไปปาชา อยาไปสูทิศพระอุปชฌายะอาพาธ ตองพยาบาลตลอดชีวิต วัตรดัง
กลาวมานี้เปนอุปชฌายวัตร อันสัทธิวิหาริกพึงประพฤติชอบ
เรื่องอุปชฌายะสงเคราะหดวยโอวาท อนุศาสนี อุเทศ ปริปุจฉา บาตร จีวร
และบริขาร คราวอาพาธ ไมพึงเปนปจฉาสมณะ อุปชฌายวัตรฉันใด แมอาจริย*วัตรก็ฉันนั้น สิทธิวิหาริกวัตรฉันใด อันเตวาสิกวัตรก็ฉันนั้น อาคันตุกวัตรฉันใด

อาวาสิกวัตรก็ฉันนั้น คมิกวัตร อนุโนทนาวัตร ภัตตัคควัตร บิณฑปาติกวัตร
อารัญญกวัตร เสนาสนวัตร ชันตาฆรวัตร วัจจกุฎีวัตร อุปชฌายวัตร สัทธิ*วิหาริกวัตร อาจริยวัตร อันเตวาสิกวัตร เหมือนกันในขันธกะนี้ มี ๑๙ เรื่อง
๑๔ วัตร ภิกษุผูไมบําเพ็ญวัตร ชื่อวาไมบําเพ็ญศีล ผูมีศีลไมบริสุทธิ์ ทรามปญญา
ยอมไมประสพเอกัคคตาจิต ผูมีจิตฟุงซาน มีอารมณมาก ยอมไมเห็นธรรมโดย
ชอบ เมื่อไมเห็นพระสัทธรรม ยอมไมพนจากทุกข ภิกษุผูบําเพ็ญวัตร ชื่อวา
บําเพ็ญศีล ผูมีศีลบริสุทธิ์ มีปญญา ยอมประสพเอกัคคตาจิต ผูมีจิตไมฟุงซานมี
มีอารมณอยางเดียว ยอมเห็นธรรมโดยชอบ เมื่อเห็นพระสัทธรรมยอมพนจาก
ทุกขได เพราะเหตุนั้นแล โอรสของพระชินเจา ผูมีปญญาเห็นประจักษ พึง
บําเพ็ญวัตร อันเปนพระโอวาทของพระพุทธเจาผูประเสริฐ แตนั้นจักถึงพระ
นิพพาน ดังนี้แล ฯ
หัวขอประจําขันธกะ จบ
---------------ปาติโมกขฐปนะขันธกะ
เรื่องพระอานนทเถระ
[๔๔๗] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจา ประทับอยูที่ปราสาท
ของมิคารมารดา ในบุพพาราม เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้น เปนวันอุโบสถ
๑๕ ค่ํา พระผูมีพระภาคมีภิกษุสงฆแวดลอมประทับนั่งอยู จึงทานพระอานนท
เมื่อลวงเขาราตรี ปฐมยามผานไปแลว ลุกจากอาสนะ หมผาเฉวียงบา ประคอง
อัญชลีไปทางพระผูมีพระภาค แลวกราบทูลวา พระพุทธเจาขา ลวงเขาราตรี ปฐม
ยามผานไปแลว ภิกษุสงฆนั่งอยูนานแลว ขอพระผูมีพระภาคทรงแสดงพระปาติ
โมกขแกภิกษุทงั้ หลาย พระพุทธเจาขา เมื่อพระอานนทกราบทูลอยางนี้แลว พระ
ผูมีพระภาคทรงนิ่งเสีย
แมครั้งที่สอง ทานพระอานนท เมื่อลวงเขาราตรี มัชฌิมยามผานไปแลว
ลุกจากอาสนะ หมผาเฉวียงบา ประคองอัญชลีไปทางพระผูม ีพระภาค แลวกราบ
ทูลวา พระพุทธเจาขา ลวงเขาราตรี มัชฌิมยามผานไปแลว ภิกษุสงฆนั่งอยูนาน
แลว ขอพระผูมีพระภาคทรงแสดงพระปาติโมกขแกภิกษุทงั้ หลาย พระพุทธเจาขา
แมครั้งที่สอง พระผูมีพระภาคก็ทรงนิ่งเสีย
แมครั้งที่สาม ทานพระอานนท เมื่อลวงเขาราตรี ปจฉิมยามผานไปแลว
อรุณขึ้น ราตรีสวางแลว จึงลุกจากอาสนะ หมผาเฉวียงบา ประคองอัญชลีไป
ทางพระผูมีพระภาค แลวกราบทูลวา พระพุทธเจาขา ลวงเขาราตรี ปจฉิมยาม
ผานไปแลว อรุณขึ้นราตรีสวางแลว ภิกษุสงฆนั่งอยูนานแลว ขอพระผูมีพระ
ภาคทรงแสดงพระปาติโมกขแกภิกษุทั้งหลาย พระพุทธเจาขา

พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกรอานนท บริษัทไมบริสุทธิ์ ฯ
[๔๔๘] ครั้งนั้น ทานพระมหาโมคคัลลานะคิดวา พระผูม ีพระภาคตรัส
อยางนี้วา ดูกรอานนท บริษัทไมบริสุทธิ์ ทรงหมายถึงบุคคลไรหนอ
ทีนั้น ทานพระมหาโมคคัลลานะ มนสิการกําหนดจิตภิกษุสงฆทั้งหมด
ดวยจิต ไดเห็นบุคคลผูทุศีล มีธรรมลามก มีความประพฤติไมสะอาด นารังเกียจ
ปดบังการกระทํา ไมใชสมณะปฏิญาณวา เปนสมณะมิใชพรหมจารี ปฏิญาณวาเปน
พรหมจารี เนาภายใน โชกชุมดวยกิเลส ผูเศราหมองนั้น นั่งอยู ณ ทามกลางภิกษุ
สงฆ ครั้นแลว จึงเขาไปหาบุคคลนั้น ไดกลาวไววาลุกขึ้นเถิดทาน พระผูมีพระภาค
ทอดพระเนตรเห็นทานแลว ทานไมมีสังวาสกับภิกษุทั้งหลาย แมทานพระมหา*โมคคัลลานะกลาวอยางนี้แลว บุคคลนั้นก็ยังนิ่งเสีย
แมครั้งที่สอง ทานพระมหาโมคคัลลานะไดกลาวกะบุคคลนั้นวา ลุกขึน้
เถิดทาน พระผูมีพระภาคทอดพระเนตรเห็นทานแลว ทานไมมีสังวาสกับภิกษุ
ทั้งหลาย
แมครั้งที่สอง บุคคลนั้นก็ยังนิ่งเสีย
แมครั้งที่สาม ทานพระมหาโมคคัลลานะไดกลาวกะบุคคลนั้นวา ลุกขึ้น
เถิดทาน พระผูมีพระภาคทอดพระเนตรเห็นทานแลว ทานไมมีสังวาสกับภิกษุ
ทั้งหลาย
แมครั้งที่สาม บุคคลนั้นก็ยังนิ่งเสีย
ครั้งนั้น ทานพระมหาโมคคัลลานะจับบุคคลนั้นที่แขนใหออกไปนอกซุม
ประตู ใสกลอนแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคกราบทูลวา พระพุทธเจาขา บุคคล
นั้นขาพระองคใหออกไปแลว บริษัทบริสุทธิ์แลว ขอพระผูมพี ระภาคทรงแสดง
พระปาติโมกขแกภิกษุทั้งหลายเถิด พระพุทธเจาขา
พระผูมีพระภาคตรัสวา นาอัศจรรย โมคคัลลานะ ไมเคยมี โมคคัลลานะ
ถึงกับตองจับแขน โมฆบุรุษนั้นจึงมาได ฯ
ความอัศจรรยไมเคยมีในมหาสมุทร ๘ ประการ
[๔๔๙] ครั้งนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ความอัศจรรย ไมเคยมี ในมหาสมุทร ๘ อยางนี้ ที่พวกอสูรพบเห็น
แลว พากันชื่นชมอยูในมหาสมุทร ๘ อยางเปนไฉน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย มหาสมุทรลุมลึกลาดลงไปโดยลําดับ มิใชลึกมาแต
เดิมเลย
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่มหาสมุทรลุมลึกลาดลงไปโดยลําดับมิใชลึกมา
แตเดิมเลย นีเ้ ปนความอัศจรรย ไมเคยมี ในมหาสมุทรเปนขอที่ ๑ ที่พวก
อสูรพบเห็นแลว พากันชื่นชมในมหาสมุทร ฯ

[๔๕๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง มหาสมุทรตั้งอยูตามธรรมดาไมลนฝง
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่มหาสมุทรตั้งอยูตามธรรมดาไมลนฝง แมนี้เปน
เปนความอัศจรรย ไมเคยมี ในมหาสมุทรเปนขอที่ ๒ ที่พวกอสูรพบเห็นแลว
พากันชื่นชมในมหาสมุทร ฯ
[๔๕๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง มหาสมุทรไมรวมกับซากศพที่ตายแลว
ซากศพที่ตายแลวใดมีอยูในมหาสมุทร มหาสมุทรยอมนําซากศพที่ตายแลวนั้นไป
สูฝง ซัดขึ้นบกโดยพลัน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่มหาสมุทรไมรวมกับซากศพที่ตายแลว ซากศพ
ที่ตายแลวใดมีอยูในมหาสมุทร มหาสมุทรยอมนําซากศพที่ตายแลวนั้นไปสูฝง
ซัดขึ้นบกโดยพลัน แมนี้ก็เปนความอัศจรรย ไมเคยมี ในมหาสมุทร เปนขอ
ที่ ๓ ที่พวกอสูรพบเห็นแลว พากันชื่นชมในมหาสมุทร ฯ
[๔๕๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง แมน้ําใหญบางสาย คือ แมน้ําคงคา
ยมุนา อจิรวดี สรภู มหี ไหลถึงมหาสมุทรแลวยอมละนามและโคตรเดิมเสีย
ถึงซึ่งอันนับวามหาสมุทรทีเดียว
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่แมน้ําใหญบางสาย คือ แมน้ําคงคา ยมุนา
อจิรวดี สรภู มหี ไหลถึงมหาสมุทรแลว ยอมละนามและโคตรเดิมเสีย ถึง
ซึ่งอันนับวามหาสมุทรทีเดียว แมนี้ก็เปนความอัศจรรย ไมเคยมีในมหาสมุทรขอ
ที่ ๔ ที่พวกอสูรพบเห็นแลวพากันชื่นชมในมหาสมุทร ฯ
[๔๕๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง แมน้ําบางสายในโลกที่ไหลไป ยอม
ไปรวมยังมหาสมุทร และสายฝนยังตกลงมาจากอากาศ ความพรองหรือความเต็ม
ของมหาสมุทรยอมไมปรากฏ เพราะเหตุนั้น
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่แมน้ําบางสายในโลกที่ไหลไป ยอมไปรวมยัง
มหาสมุทร และสายฝนยังตกลงมาจากอากาศ ความพรองหรือความเต็มของ
มหาสมุทร ไมปรากฏ เพราะเหตุนั้น แมนี้ก็เปนความอัศจรรย ไมเคยมี ใน
มหาสมุทรเปนขอที่ ๕ ที่พวกอสูรพบเห็นแลว พากันชื่นชมในมหาสมุทร ฯ
[๔๕๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง มหาสมุทรมีรสเค็มรสเดียว ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ขอที่มหาสมุทรมีรสเค็มรสเดียว แมนี้ก็เปนความอัศจรรย ไมเคย
มีในมหาสมุทรเปนขอที่ ๖ ทีพ่ วกอสูรพบเห็นแลว พากันชื่นชมในมหาสมุทร ฯ
[๔๕๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง มหาสมุทรมีรัตนะมาก มีรัตนะมิใช
ชนิดเดียว รัตนะในมหาสมุทรนั้นเหลานี้ คือ แกวมุกดา แกวมณี แกวไพฑูรย
สังข ศิลา แกวประพาฬ เงิน ทอง ทับทิม มรกต
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่มหาสมุทรมีรัตนะมาก มีรัตนะมิใชชนิดเดียว
รัตนะในมหาสมุทรนั้นเหลานี้ คือ แกวมุกดา แกวมณี แกวไพฑูรย สังข ศิลา

ประพาฬ เงิน ทอง ทับทิม มรกต แมนี้ก็เปนความอัศจรรย ไมเคยมีใน
มหาสมุทร เปนขอที่ ๗ ที่พวกอสูรพบเขาแลว พากันชื่นชมในมหาสมุทร ฯ
[๔๕๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง มหาสมุทรเปนที่อยูอาศัยของสัตว
ใหญๆ สัตวใหญๆ ในมหาสมุทรนั้นเหลานี้ คือ ปลาติมิ ปลาติมิงคละ ปลา
ติมิติมิงคละ ปลามหาติมิงคละ อสูร นาค คนธรรพ อยูในมหาสมุทร มี
ลําตัวตั้งรอยโยชนก็มี สองรอยโยชนก็มี สามรอยโยชนก็มี สี่รอ ยโยชนก็มี
หารอยโยชนกม็ ี
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่มหาสมุทรเปนทีอ่ ยูอาศัยของสัตวใหญๆ สัตว
ใหญๆ ในมหาสมุทรนั้นเหลานี้ คือ ปลาติมิ ปลาติมิงคละ ปลาติมิติมิงคละ
ปลามหาติมิงคละ อสูร นาค คนธรรพ อยูในมหาสมุทร มีลําตัวตั้งรอยโยชนกม็ ี
... หารอยโยชนก็มี แมนี้ก็เปนความอัศจรรย ไมเคยมีในมหาสมุทร เปนขอที่
๘ ที่พวกอสูรพบเห็นแลว พากันชื่นชมในมหาสมุทร
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความอัศจรรยไมเคยมีในมหาสมุทร ๘ อยางนี้แล ที่
พวกอสูรพบเห็นแลว พากันชื่นชมอยูในมหาสมุทร ฯ
ความอัศจรรยไมเคยมีในธรรมวินัย ๘ ประการ
[๔๕๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความอัศจรรยไมเคยมีในธรรมวินัยนี้ มี
๘ อยางเหมือนกันแล ที่พวกภิกษุพบเห็นแลวพากันชื่นชมในธรรมวินัยนี้ ๘ อยาง
เปนไฉน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนมหาสมุทรลุมลึกลาดลงไปโดยลําดับ
มิใชลึกมาแตเดิมเลย สิกขาตามลําดับ กิริยาตามลําดับ ปฏิปทาตามลําดับ ใน
ธรรมวินัยนี้ก็เหมือนกัน มิใชแทงตลอดอรหัตผลมาแตเดิมเลย ขอที่สิกขาตาม
ลําดับ กิริยาตามลําดับ ปฏิปทาตามลําดับ ในธรรมวินัยนี้ มิใชแทงตลอดอรหัตผล
มาแตเดิมเลย นี้เปนความอัศจรรยไมเคยมีในธรรมวินัยนี้ เปนขอที่ ๑ ที่ภิกษุ
ทั้งหลายพบเห็นแลว พากันชื่นชมในธรรมวินัยนี้ ฯ
[๔๕๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนมหาสมุทรตั้งอยูตามธรรมดา
ไมลนฝง สาวกทั้งหลายของเราก็เหมือนกัน ไมลวงละเมิดสิกขาบทที่เราบัญญัติ
แลวแกสาวกทัง้ หลาย แมเพราะเหตุแหงชีวิต ขอที่สาวกทั้งหลายของเราไมลว ง
ละเมิดสิกขาบทที่เราบัญญัติแลวแกสาวกทั้งหลาย แมเพราะเหตุแหงชีวิต แมนี้
ก็เปนความอัศจรรย ไมเคยมีในธรรมวินัยนี้ เปนขอที่ ๒ ที่ภิกษุทั้งหลายพบเห็น
แลว พากันชื่นชมในธรรมวินัยนี้ ฯ
[๔๕๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนมหาสมุทรไมรวมกับซากศพที่
ตายแลว ซากศพที่ตายแลวใดมีอยูในมหาสมุทร มหาสมุทรยอมนําซากศพที่ตาย
แลวนั้นไปสูฝง ซัดขึ้นบกโดยพลัน บุคคลนั้นใดเปนผูท ุศีล มีธรรมลามก มี

ความประพฤติไมสะอาด นารังเกียจ ปดบังการกระทํา มิใชสมณะปฏิญาณวา
เปนสมณะ มิใชพรหมจารีปฏิญาณวาเปนพรหมจารี เนาภายใน โชกชุมดวย
กิเลส ผูเศราหมอง ก็เหมือนกัน สงฆยอมไมรวมกับบุคคลนั้น ยอมประชุมกัน
ยกเธอเสียโดยพลัน ถึงแมเธอนั่งในทามกลางภิกษุสงฆก็จริง ถึงอยางนั้น เธอ
ชื่อวาไกลจากสงฆ และสงฆก็ไกลจากเธอ ขอที่บุคคลนั้นใด เปนผูทุศีล มีธรรม
ลามก มีความประพฤติไมสะอาด นารังเกียจ ปดบังการกระทํา มิใชสมณะ
ปฏิญาณวาเปนสมณะ มิใชพรหมจารีปฏิญาณวาเปนพรหมจารี เนาภายใน โชกชุม
ดวยกิเลส ผูเศราหมอง สงฆยอมไมรวมกับบุคคลนั้น ยอมประชุมกันยกเธอเสีย
โดยพลัน ถึงแมเธอนั่งในทามกลางภิกษุสงฆก็จริง ถึงอยางนั้น เธอชื่อวาไกล
จากสงฆ และสงฆก็ไกลจากเธอ แมนี้ก็เปนความอัศจรรยไมเคยมีในธรรมวินัยนี้
เปนขอที่ ๓ ทีภ่ ิกษุทั้งหลายพบเห็นแลวพากันชื่นชมในธรรมวินัยนี้ ฯ
[๔๖๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนแมน้ําใหญบางสาย คือ แมน้ํา
คงคา ยมุนา อจิรวดี สรภู มหี ไหลถึงมหาสมุทรแลวยอมละนามและโคตรเดิมเสีย
ถึงซึ่งอันนับวามหาสมุทรทีเดียว วรรณะ ๔ เหลานี้ คือ กษัตริย พราหมณ แพศย
ศูทร ก็เหมือนกัน ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศ
แลว ยอมละชือ่ และตระกูลเดิมเสีย ถึงซึ่งอันนับวา สมณะเชือ้ สายพระ
ศากยบุตรทีเดียว ขอที่วรรณะ ๔ เหลานี้ คือ กษัตริย พราหมณ แพศย ศูทร ออกจาก
เรือนบวชเปนบรรพชิต ในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแลว ยอมละชื่อและตระกูล
เดิมเสีย ถึงซึ่งอันนับวาสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรทีเดียว แมนี้ก็เปนความ
อัศจรรยไมเคยมีในธรรมวินัยนี้ เปนขอที่ ๔ ที่ภิกษุทั้งหลายพบเห็นแลวพากัน
ชื่นชมในธรรมวินัยนี้ ฯ
[๔๖๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนแมน้ําบางสายในโลกที่ไหลไป
ยอมไปรวมยังมหาสมุทร และสายฝนยังตกลงมาจากอากาศ ความพรองหรือความ
เต็มของมหาสมุทรยอมไมปรากฏเพราะเหตุนั้น ภิกษุจํานวนมากก็เหมือนกัน ถา
แมยังปรินิพพานดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ความพรองหรือความเต็มของนิพพาน
ธาตุยอมไมปรากฏ เพราะเหตุนั้น ขอที่ภิกษุจํานวนมาก ถาแมยังปรินิพพานดวย
อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ความพรองหรือความเต็มของนิพพานธาตุยอมไมปรากฏ
เพราะเหตุนั้น แมนี้ก็เปนความอัศจรรยไมเคยมีในธรรมวินยั นี้ เปนขอที่ ๕ ที่
ภิกษุทั้งหลายพบเห็นแลว พากันชื่นชมในธรรมวินัยนี้ ฯ
[๔๖๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนมหาสมุทรมีรสเค็มรสเดียว
ธรรมวินัยนี้ก็เหมือนกัน มีวิมุตติรส รสเดียว ขอที่ธรรมวินัยนี้มีวิมุตติรส รสเดียว
แมนี้ก็เปนความอัศจรรยไมเคยมีในธรรมวินยั นี้ เปนขอที่ ๖ ที่ภิกษุทั้งหลายพบ
เห็นแลว พากันชื่นชมในธรรมวินัยนี้ ฯ

[๔๖๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนมหาสมุทรมีรัตนะมาก มี
รัตนะมิใชชนิดเดียว รัตนะในมหาสมุทรนั้นเหลานี้ คือ แกวมุกดา แกวมณี
แกวไพฑูรย สังข ศิลา แกวประพาฬ เงิน ทอง ทับทิม มรกต ธรรมวินัย
นี้ก็เหมือนกัน มีรัตนะมาก มีรัตนะมิใชอยางเดียว รัตนะในธรรมวินัยนั้นเหลานี้
คือ สติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗
อริยมรรคมีองค ๘ ขอที่ธรรมวินัยนี้ มีรัตนะมาก มีรัตนะมิใชอยางเดียว รัตนะ
ในธรรมวินัยนั้นเหลานี้ คือ สติปฏฐาน ๔ ... อริยมรรคมีองค ๘ แมนี้ก็เปน
ความอัศจรรย ไมเคยมีในธรรมวินัยนี้ เปนขอที่ ๗ ที่ภิกษุทั้งหลายพบเห็นแลว
พากันชื่นชมในธรรมวินัยนี้ ฯ
[๔๖๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนมหาสมุทรเปนทีอ่ ยูอาศัยของ
สัตวใหญๆ สัตวใหญๆ ในมหาสมุทรนั้นเหลานี้ คือ ปลาติมิ ... อสูร นาค
คนธรรพ มีอยูในมหาสมุทร มีลําตัวตั้งรอยโยชนก็มี สองรอยโยชนก็มี สามรอย
โยชนก็มี สี่รอยโยชนก็มี หารอยโยชนก็มี ธรรมวินัยนี้ก็เหมือนกัน เปนที่อยู
อาศัยของคนใหญๆ คนใหญๆ ในธรรมวินัยนั้นเหลานี้ คือ โสดาบัน ผูปฏิบัติเพื่อ
ทําใหแจงซึงโสดาปตติผล สกิทาคามี ผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งสกิทาคามิผล
อนาคามี ผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอนาคามิผล อรหันต ผูปฏิบัติเพื่อความเปน
อรหันต ขอที่ธรรมวินัยนี้เปนที่อยูอาศัยของคนใหญๆ คนใหญๆ ในธรรมวินัย
นั้นเหลานี้ คือ โสดาบัน ... ผูปฏิบัติเพื่อความเปนอรหันต แมนี้ก็เปนความอัศจรรย
ไมเคยมี ในธรรมวินัยนี้ เปนขอที่ ๘ ที่ภิกษุทั้งหลายพบเห็นแลวพากันชื่นชมใน
ธรรมวินัยนี้
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความอัศจรรยไมเคยมีในธรรมวินัยนี้ ๘ ประการนี้แล
ที่ภิกษุทั้งหลายพบเห็นแลวพากันชื่นชมในธรรมวินัยนี้ ฯ
[๔๖๕] ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคทรงทราบเรื่องนั้นแลว ทรงเปลงอุทาน
ในเวลานั้น วาดังนี้
อุทานคาถา
สิ่งที่ปดไว ยอมรั่วได สิ่งที่เปด ยอมไมรั่ว เพราะฉะนั้น
จงเปดสิ่งที่ปด เชนนี้ สิ่งที่เปดนั้นจักไมรั่ว ฯ
[๔๖๖] ครั้งนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ตั้งแตบัดนี้ไป เราจักไมทําอุโบสถ จักไมแสดงปาติโมกข ตั้งแตบัดนี้ไป
พวกเธอพึงทําอุโบสถ พึงสวดปาติโมกข ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่ตถาคตจะพึงทํา
อุโบสถ แสดงปาติโมกขในบริษัทผูไมบริสุทธิ์ นั้นไมใชฐานะ ไมใชโอกาส
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุมีอาบัติ ไมพึงฟงปาติโมกข รูปใดฟง ตองอาบัติทุกกฏ
เราอนุญาตใหงดปาติโมกข แกภิกษุผูมีอาบัติติดตัวฟงปาติโมกข

วิธีงดปาติโมกข
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพึงงดอยางนี้ เมื่อถึงวันอุโบสถ ๑๔ หรือ ๑๕ ค่ํา
เมื่อบุคคลนั้นอยูพรอมหนาสงฆ พึงประกาศในทามกลางสงฆวา
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา บุคคลมีชื่อนี้ มีอาบัติติดตัว ขาพเจา
งดปาติโมกขแกเธอ เมื่อเธออยูพรอมหนาสงฆ ไมพึงสวดปาติโมกข ดังนี้
ปาติโมกขเปนอันงดแลว ฯ
เรื่องพระฉัพพัคคีย
[๔๖๗] โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพัคคียปรึกษากันวา ใครๆ ไมรูพวก
เรา เปนผูมีอาบัติติดตัว ฟงปาติโมกขอยู พระเถระผูรูวารจิตของผูอื่น บอกแก
ภิกษุทั้งหลายวา ทานทั้งหลาย พระฉัพพัคคียมีชื่อนี้ และมีชอื่ นี้ ปรึกษากันวา
ใครๆ ไมรูพวกเราเปนผูมอี าบัติติดตัว ฟงปาติโมกขอยู พระฉัพพัคคียไดยนิ
เรื่องราววา พระเถระนี้รูวารจิตของผูอื่น บอกพวกเราแกภิกษุทั้งหลายวา พระ
ฉัพพัคคียมีชื่อนี้ และมีชื่อนี้ ปรึกษากันวา ใครๆ ไมรูพวกเราเปนผูมีอาบัติ
ติดตัว ฟงปาติโมกขอยู พวกเธอจึงปรึกษากันวา ภิกษุทั้งหลายผูมีศีลเปนที่รัก
จะงดปาติโมกขแกพวกเรากอน จึงรีบงดปาติโมกขแกภิกษุผบู ริสุทธิ์ ไมมีอาบัติ
ในเพราะเรื่องอันไมสมควร ในเพราะเหตุอันไมสมควร บรรดาภิกษุที่เปนผูม ักนอย
... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระฉัพพัคคียจึงไดงดปาติโมกข
แกภิกษุผูบริสุทธิ์ ไมมีอาบัติ ในเพราะเรื่องอันไมสมควร ในเพราะเหตุอันไม
สมควรเลา แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาค
พระผูมีพระภาค ... ทรงสอบถามวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา ภิกษุ
ฉัพพัคคียงดปาติโมกขแกภิกษุผูบริสุทธิ์ ไมมีอาบัติ ในเพราะเรื่องอันไมสมควร
ในเพราะเหตุอันไมสมควร จริงหรือ
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา
พระผูมีพระภาค ... ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงงดปาติโมกขแกภิกษุทั้งหลายที่บริสุทธิ์ ไมมีอาบัติ
ในเพราะเรื่องอันไมสมควร ในเพราะเหตุอันไมสมควร รูปใดงด ตองอาบัติ
ทุกกฏ ฯ
การงดปาติโมกขไมเปนธรรมและเปนธรรม
[๔๖๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย การงดปาติโมกข ไมเปนธรรมมีมูล ๑ เปน
ธรรม มีมูล ๑
การงดปาติโมกขไมเปนธรรมมีมูล ๒ เปนธรรมมีมูล ๒
การงดปาติโมกขไมเปนธรรมมีมูล ๓ เปนธรรมมีมูล ๓
การงดปาติโมกขไมเปนธรรมมีมูล ๔ เปนธรรมมีมูล ๔

การงดปาติโมกขไมเปนธรรมมีมูล ๕ เปนธรรมมีมูล ๕
การงดปาติโมกขไมเปนธรรมมีมูล ๖ เปนธรรมมีมูล ๖
การงดปาติโมกขไมเปนธรรมมีมูล ๗ เปนธรรมมีมูล ๗
การงดปาติโมกขไมเปนธรรมมีมูล ๘ เปนธรรมมีมูล ๘
การงดปาติโมกขไมเปนธรรมมีมูล ๙ เปนธรรมมีมูล ๙
การงดปาติโมกขไมเปนธรรมมีมูล ๑๐ เปนธรรมมีมูล ๑๐
[๔๖๙] การงดปาติโมกขไมเปนธรรม มีมูล ๑ เปนไฉน ภิกษุงดเวน
ปาติโมกข เพราะศีลวิบัติอันไมมีมูล
นี้การงดปาติโมกข ไมเปนธรรม มีมูล ๑ ฯ
[๔๗๐] การงดปาติโมกขเปนธรรม มีมูล ๑ เปนไฉน ภิกษุงดปาติโมกข
เพราะศีลวิบัติมีมูล
นี้การงดปาติโมกข เปนธรรม มีมูล ๑ ฯ
[๔๗๑] การงดปาติโมกขไมเปนธรรม มีมูล ๒ เปนไฉน ภิกษุงด
ปาติโมกข
๑. เพราะศีลวิบัติไมมีมูล
๒. เพราะอาจารวิบัติไมมีมูล
นี้การงดปาติโมกขไมเปนธรรม มีมูล ๒ ฯ
[๔๗๒] การงดปาติโมกขเปนธรรม มีมูล ๒ เปนไฉน ภิกษุงดปาติโมกข
๑. เพราะศีลวิบัติมีมูล
๒. เพราะอาจารวิบัติมีมูล
นี้การงดปาติโมกขเปนธรรม มีมูล ๒ ฯ
[๔๗๓] การงดปาติโมกขไมเปนธรรม มีมลู ๓ เปนไฉน ภิกษุงด*ปาติโมกข
๑. เพราะศีลวิบัติไมมีมูล
๒. เพราะอาจารวิบัติไมมีมูล
๓. เพราะทิฐิวิบัติไมมีมูล
นี้การงดปาติโมกขไมเปนธรรม มีมูล ๓ ฯ
[๔๗๔] การงดปาติโมกขเปนธรรม มีมูล ๓ เปนไฉน ภิกษุงดปาติโมกข
๑. เพราะศีลวิบัติมีมูล
๒. เพราะอาจารวิบัติมีมูล
๓. เพราะทิฐิวิบัติมีมูล
นี้การงดปาติโมกขเปนธรรม มีมูล ๓ ฯ
[๔๗๕] การงดปาติโมกขไมเปนธรรม มีมลู ๔ เปนไฉน ภิกษุงด

ปาติโมกข
๑. เพราะศีลวิบัติไมมีมูล
๒. เพราะอาจารวิบัติไมมีมูล
๓. เพราะทิฐิวิบัติไมมีมูล
๔. เพราะอาชีววิบัติไมมีมูล
นี้การงดปาติโมกขไมเปนธรรม มีมูล ๔ ฯ
[๔๗๖] การงดปาติโมกขเปนธรรม มีมูล ๔ เปนไฉน ภิกษุงดปาติโมกข
๑. เพราะศีลวิบัติมีมูล
๒. เพราะอาจารวิบัติมีมูล
๓. เพราะทิฐิวิบัติมีมูล
๔. เพราะอาชีววิบัติมีมูล
นี้การงดปาติโมกขเปนธรรม มีมูล ๔ ฯ
[๔๗๗] การงดปาติโมกขไมเปนธรรม มีมลู ๕ เปนไฉน ภิกษุงด*ปาติโมกข
๑. เพราะปาราชิกไมมีมูล
๒. เพราะสังฆาทิเสสไมมมี ูล
๓. เพราะปาจิตตียไมมีมูล
๔. เพราะปาฏิเทสนียะไมมีมูล
๕. เพราะทุกกฏไมมีมูล
นี้การงดปาติโมกขไมเปนธรรม มีมูล ๕ ฯ
[๔๗๘] การงดปาติโมกขเปนธรรม มีมูล ๕ เปนไฉน ภิกษุงดปาติโมกข
๑. เพราะปาราชิกมีมูล
๒. เพราะสังฆาทิเสสมีมูล
๓. เพราะปาจิตตียมีมูล
๔. เพราะปาฏิเทสนียะมีมลู
๕. เพราะทุกกฏมีมูล
นี้การงดปาติโมกข มีมูล ๕ ฯ
[๔๗๙] การงดปาติโมกขไมเปนธรรม มีมูล ๖ เปนไฉน ภิกษุงด
ปาติโมกข
๑. เพราะศีลวิบัติไมมีมูล ที่ภิกษุมิไดทํา
๒. เพราะศีลวิบัติไมมีมูล ที่ภิกษุทํา
๓. เพราะอาจารวิบัติไมมีมูล ที่ภิกษุมิไดทํา
๔. เพราะอาจารวิบัติไมมีมูล ที่ภิกษุทํา

๕. เพราะทิฐิวิบัติไมมีมูล ที่ภิกษุมิไดทํา
๖. เพราะทิฐิวิบัติไมมีมูล ที่ภิกษุทํา
นี้การงดปาติโมกขไมเปนธรรม มีมูล ๖ ฯ
[๔๘๐] การงดปาติโมกขเปนธรรม มีมูล ๖ เปนไฉน ภิกษุงดปาติโมกข
๑. เพราะศีลวิบัติมีมูล ที่ภิกษุมิไดทํา
๒. เพราะศีลวิบัติมีมูล ที่ภิกษุทํา
๓. เพราะอาจารวิบัติมีมูล ที่ภิกษุมิไดทํา
๔. เพราะอาจารวิบัติมีมูล ที่ภิกษุทํา
๕. เพราะทิฐิวิบัติมีมูล ที่ภิกษุมิไดทํา
๖. เพราะทิฐิวิบัติมีมูล ที่ภิกษุทํา
นี้การงดปาติโมกขเปนธรรม มีมูล ๖ ฯ
[๔๘๑] การงดปาติโมกขไมเปนธรรม มีมลู ๗ เปนไฉน ภิกษุงด
ปาติโมกข
๑. เพราะปาราชิกไมมีมูล
๒. เพราะสังฆาทิเสสไมมมี ูล
๓. เพราะถุลลัจจัยไมมีมูล
๔. เพราะปาจิตตียไมมีมูล
๕. เพราะปาฏิเทสนียะไมมีมูล
๖. เพราะทุกกฏไมมีมูล
๗. เพราะทุพภาสิตไมมีมูล
นี้การงดปาติโมกขไมเปนธรรม มีมูล ๗ ฯ
[๔๘๒] การงดปาติโมกขเปนธรรม มีมูล ๗ เปนไฉน ภิกษุงดปาติโมกข
๑. เพราะปาราชิกมีมูล
๒. เพราะสังฆาทิเสสมีมูล
๓. เพราะถุลลัจจัยมีมลู
๔. เพราะปาจิตตียมีมูล
๕. เพราะปาฏิเทสนียะมีมลู
๖. เพราะทุกกฏมีมูล
๗. เพราะทุพภาสิตมีมูล
นี้การงดปาติโมกขเปนธรรม มีมูล ๗ ฯ
[๔๘๓] การงดปาติโมกขไมเปนธรรม มีมลู ๘ เปนไฉน ภิกษุ
งดปาติโมกข
๑. เพราะศีลวิบัติไมมีมูล ที่ภิกษุมิไดทํา

๒. เพราะศีลวิบัติไมมีมูล ที่ภิกษุทํา
๓. เพราะอาจารวิบัติไมมีมูล ที่ภิกษุมิไดทํา
๔. เพราะอาจารวิบัติไมมีมูล ที่ภิกษุทํา
๕. เพราะทิฐิวิบัติไมมีมูล ที่ภิกษุมิไดทํา
๖. เพราะทิฐิวิบัติไมมีมูล ที่ภิกษุทํา
๗. เพราะอาชีววิบัติไมมีมูล ที่ภิกษุมิไดทาํ
๘. เพราะอาชีววิบัติไมมีมูล ที่ภิกษุทํา
นี้การงดปาติโมกขไมเปนธรรม มีมูล ๘ ฯ
[๔๘๔] การงดปาติโมกขเปนธรรม มีมูล ๘ เปนไฉน ภิกษุงดปาติโมกข
๑. เพราะศีลวิบัติมีมูล ที่ภิกษุมิไดทํา
๒. เพราะศีลวิบัติมีมูล ที่ภิกษุทํา
๓. เพราะอาจารวิบัติมีมูล ที่ภิกษุมิไดทํา
๔. เพราะอาจารวิบัติมีมูล ที่ภิกษุทํา
๕. เพราะทิฐิวิบัติมีมูล ที่ภิกษุมิไดทํา
๖. เพราะทิฐิวิบัติมีมูล ที่ภิกษุทํา
๗. เพราะอาชีววิบัติมีมูล ที่ภิกษุมิไดทํา
๘. เพราะอาชีววิบัติมีมูล ที่ภิกษุทํา
นี้การงดปาติโมกขเปนธรรม มีมูล ๘ ฯ
[๔๘๕] การงดปาติโมกขไมเปนธรรม มีมลู ๙ เปนไฉน ภิกษุงด*ปาติโมกข
๑. เพราะศีลวิบัติไมมีมูล ที่ภิกษุมิไดทํา
๒. เพราะศีลวิบัติไมมีมูล ที่ภิกษุทํา
๓. เพราะศีลวิบัติไมมีมูล ทั้งที่ภิกษุทําและมิไดทาํ
๔. เพราะอาจารวิบัติไมมีมูล ที่ภิกษุมิไดทํา
๕. เพราะอาจารวิบัติไมมีมูล ที่ภิกษุทํา
๖. เพราะอาจารวิบัติไมมีมูล ทั้งที่ภิกษุทําและมิไดทํา
๗. เพราะทิฐิวิบัติไมมีมูล ที่ภิกษุมิไดทํา
๘. เพราะทิฐิวิบัติไมมีมูล ที่ภิกษุทํา
๙. เพราะทิฐิวิบัติไมมีมูล ทั้งที่ภิกษุทําและมิไดทาํ
นี้การงดปาติโมกขไมเปนธรรม มีมูล ๙ ฯ
[๔๘๖] การงดปาติโมกขเปนธรรม มีมูล ๙ เปนไฉน ภิกษุงดปาติโมกข
๑. เพราะศีลวิบัติมีมูล ที่ภิกษุมิไดทํา
๒. เพราะศีลวิบัติมีมูล ที่ภิกษุทํา

๓. เพราะศีลวิบัติมีมูล ทั้งที่ภิกษุทําและมิไดทํา
๔. เพราะอาจารวิบัติมีมูล ที่ภิกษุมิไดทํา
๕. เพราะอาจารวิบัติมีมูล ที่ภิกษุทํา
๖. เพราะอาจารวิบัติมีมูล ทั้งที่ภิกษุทําและมิไดทาํ
๗. เพราะทิฐิวิบัติมีมูล ที่ภิกษุมิไดทํา
๘. เพราะทิฐิวิบัติมีมูล ที่ภิกษุทํา
๙. เพราะทิฐิวิบัติมีมูล ทั้งที่ภิกษุทําและมิไดทํา
นี้การงดปาติโมกขเปนธรรม มีมูล ๙ ฯ
[๔๘๗] การงดปาติโมกขไมเปนธรรม มีมลู ๑๐ เปนไฉน
๑. ภิกษุผูตองอาบัติปาราชิก ไมไดนั่งอยูในบริษัทนั้น
๒. กถาปรารภผูตองอาบัติปาราชิกมิไดคางอยู
๓. ภิกษุผูบอกลาสิกขาไมไดนั่งอยูในบริษัทนั้น
๔. กถาปรารภภิกษุผูบอกลาสิกขามิไดคางอยู
๕. ภิกษุรวมสามัคคีที่เปนธรรม
๖. ไมคานสามัคคีที่เปนธรรม
๗. กถาปรารภการคานสามัคคีที่เปนธรรมมิไดคางอยู
๘. ไมมีภิกษุที่มีผูไดเห็น ไดยิน และรังเกียจดวยศีลวิบัติ
๙. ไมมีภิกษุที่มีผูไดเห็น ไดยิน และรังเกียจดวยอาจารวิบัติ
๑๐. ไมมีภิกษุที่มีผูไดเห็น ไดยิน และรังเกียจดวยทิฐิวิบัติ
นี้การงดปาติโมกขไมเปนธรรม มีมูล ๑๐ ฯ
[๔๘๘] การงดปาติโมกขเปนธรรม มีมูล ๑๐ เปนไฉน
๑. ภิกษุผูตองอาบัติปาราชิกนั่งอยูในบริษัทนั้น
๒. กถาปรารภภิกษุผูตองอาบัติปาราชิกคางอยู
๓. ภิกษุผูบอกลาสิกขานั่งอยูในบริษัทนั้น
๔. กถาปรารภภิกษุผูบอกลาสิกขาคางอยู
๕. ภิกษุไมรวมสามัคคีที่เปนธรรม
๖. คานสามัคคีที่เปนธรรม
๗. กถาปรารภการคานสามัคคีที่เปนธรรมคางอยู
๘. มีภิกษุที่มีผูไดเห็น ไดยนิ และรังเกียจดวยศีลวิบัติ
๙. มีภิกษุที่มีผูไดเห็น ไดยนิ และรังเกียจดวยอาจารวิบัติ
๑๐. มีภิกษุที่มีผูไดเห็น ไดยนิ และรังเกียจดวยทิฐิวิบัติ
นี้การงดปาติโมกข มีมูล ๑๐ ฯ
[๔๘๙] อยางไร ภิกษุผูตองอาบัติปาราชิกชื่อวานั่งอยูในบริษัทนั้น ดูกร

ภิกษุทั้งหลาย ในธรรมวินัยนี้ การตองอาบัติปาราชิกยอมมี ดวยอาการ
ดวยเพศ ดวยนิมิตเหลาใด ภิกษุเห็นภิกษุตองอาบัติปาราชิก ดวยอาการ ดวยเพศ
ดวยนิมิตเหลานั้น ก็ภิกษุไมเคยเห็นภิกษุผูตองอาบัติปาราชิกเลย แตภิกษุอื่นบอก
แกภิกษุวา ทาน ภิกษุมีชื่อนี้ตองอาบัติปาราชิก ก็ภิกษุไมเคยเห็นภิกษุผูตองอาบัติ
ปาราชิกเลย แมภิกษุอื่นก็มิไดบอกแกภิกษุวา ทาน ภิกษุมีชื่อนี้ตองอาบัติปาราชิก
แตภิกษุนั้นแหละบอกแกภิกษุวา ทาน ผมตองอาบัติปาราชิก ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุหวังอยู ครั้งถึงวันอุโบสถ ๑๔ ค่ํา หรือ ๑๕ ค่ํา เมื่อบุคคลนั้นอยูพรอม
หนาสงฆ พึงประกาศในทามกลางสงฆ ดวยไดเห็น ดวยไดยนิ ดวยรังเกียจนั้นวา
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา บุคคลมีชื่อนี้ตองอาบัติปาราชิก ขาพเจา
งดปาติโมกขแกเธอ เมื่อเธอยังอยูพรอมหนาสงฆไมพึงสวดปาติโมกข ดังนี้ การ
งดปาติโมกขเปนธรรม ฯ
[๔๙๐] เมื่องดปาติโมกขแกภิกษุแลว บริษัทเลิกประชุมเพราะอันตราย
๑๐ อยางใดอยางหนึ่ง คือ:๑. อันตรายแตพระราชา
๒. อันตรายแตโจร
๓. อันตรายแตไฟ
๔. อันตรายแตน้ํา
๕. อันตรายแตมนุษย
๖. อันตรายแตอมนุษย
๗. อันตรายแตสัตวราย
๘. อันตรายแตสัตวเลื้อยคลาน
๙. อันตรายตอชีวิต
๑๐. อันตรายตอพรหมจรรย
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุหวังอยู เมื่อบุคคลนั้นอยูพรอมหนาสงฆใน
อาวาสนั้นหรือในอาวาสอื่น พึงประกาศในทามกลางสงฆวา
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา กถาปรารภอาบัติปาราชิกของบุคคลมีชอื่
นี้ยังคางอยู เรือ่ งนั้นยังมิไดวนิ ิจฉัย ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว สงฆพึง
วินิจฉัยเรื่องนัน้
ถาไดการวินิจฉัยนั้นอยางนี้ นั่นเปนการดี ถาไมได ครั้นถึงวันอุโบสถ
๑๔ ค่ํา หรือ ๑๕ ค่ํา เมื่อบุคคลนั้นอยูพรอมหนาสงฆ พึงประกาศในทามกลางสงฆวา
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา กถาปรารภอาบัติปาราชิกของบุคคลมี
ชื่อนี้ยังคางอยู เรื่องนั้นยังมิไดวินิจฉัย ขาพเจางดปาติโมกขแกเธอ เมื่อเธอยัง
อยูพรอมหนาสงฆ ไมพึงสวดปาติโมกข ดังนี้ การงดปาติโมกขเปนธรรม

[๔๙๑] อยางไร ภิกษุผูบอกลาสิกขา ชื่อวานั่งอยูในบริษัทนั้น ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ บอกลาสิกขาดวยอาการ ดวยเพศ ดวย
นิมิตเหลาใด ภิกษุเห็นภิกษุบอกลาสิกขาดวยอาการ ดวยเพศ ดวยนิมิตเหลานั้น
ก็ภิกษุไมเคยเห็นภิกษุผูบอกลาสิกขาเลย แตภิกษุบอกแกภิกษุวา ทาน ภิกษุ
มีชื่อนี้บอกลาสิกขา ก็ภิกษุไมเคยเห็นภิกษุผบู อกลาสิกขาเลย แมภิกษุอื่นก็ไมเคย
บอกแกภิกษุวา ทาน ภิกษุรูปนี้บอกลาสิกขา แตภิกษุนั้นแหละบอกแกภิกษุวา
ทาน ผมบอกลาสิกขาแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุหวังอยู ครั้นถึงวันอุโบสถ
๑๔ ค่ํา หรือ ๑๕ ค่ํา เมื่อบุคคลนั้นอยูพรอมหนาสงฆ พึงประกาศในทามกลาง
สงฆ ดวยไดเห็น ดวยไดยนิ ดวยรังเกียจนั้นวา
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา บุคคลมีชื่อนี้ บอกลาสิกขาแลว
ขาพเจางดปาติโมกขแกเธอ เมือ่ เธอยังอยูพรอมหนาสงฆ ไมพึงสวดปาติโมกข
ดังนี้ การงดปาติโมกขเปนธรรม ฯ
[๔๙๒] เมื่องดปาติโมกขแกภิกษุแลว บริษัทเลิกประชุมเพราะอันตราย
๑๐ อยางใดอยางหนึ่ง คือ อันตรายแตพระราชา ... อันตรายตอพรหม*จรรย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุหวังอยู เมื่อบุคคลนั้นอยูพรอมหนาสงฆ ใน
อาวาสนั้น หรือในอาวาสอื่น พึงประกาศในทามกลางสงฆวา
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา กถาปรารภการบอกลาสิกขา ของบุคคล
มีชื่อนี้ยังคางอยู เรื่องนั้นยังไมไดวินิจฉัย ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงทีแ่ ลว
สงฆพึงวินิจฉัยเรื่องนั้น
ถาไดการวินิจฉัยนั้นอยางนี้ นั่นเปนการดี ถาไมได ครั้นถึงวันอุโบสถ
๑๔ ค่ํา หรือ ๑๕ ค่ํา เมื่อบุคคลนั้นอยูพรอมหนาสงฆ พึงประกาศในทามกลาง
สงฆวา
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา กถาปรารภการบอกลาสิกขา ของบุคคล
มีชื่อนี้ยังคางอยู เรื่องนั้นยังมิไดวินิจฉัย ขาพเจางดปาติโมกขแกเธอ เมื่อเธอ
ยังอยูพรอมหนาสงฆ ไมพึงสวดปาติโมกข ดังนี้ การงดปาติโมกขเปนธรรม ฯ
[๔๙๓] อยางไร ภิกษุชื่อวาไมรวมสามัคคีที่เปนธรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ก็ในธรรมวินัยนี้ การไมรวมสามัคคีที่เปนธรรม ยอมมีดวยอาการ ดวยเพศ ดวย
นิมิตเหลาใด ภิกษุเห็นภิกษุไมรวมสามัคคีที่เปนธรรม ดวยอาการ ดวยเพศ
ดวยนิมิตเหลานั้น ก็ภิกษุไมเคยเห็นภิกษุผูไมรวมสามัคคีที่เปนธรรมเลย แตภิกษุ
อื่นบอกแกภิกษุวา ทาน ภิกษุมีชื่อนี้ไมรวมสามัคคีที่เปนธรรม ก็ภิกษุไมเคย
เห็นภิกษุผูไมรวมสามัคคีที่เปนธรรมเลย แมภิกษุอื่นก็มิไดบอกแกภิกษุวา ทาน
ภิกษุมีชื่อนี้ไมรวมสามัคคีที่เปนธรรม แตภิกษุนั่นแหละบอกแกภิกษุวา ทาน
ผมไมรวมสามัคคีที่เปนธรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุหวังอยู ครั้นถึงวันอุโบสถ

๑๔ ค่ํา หรือ ๑๕ ค่ํา เมื่อบุคคลนั้นอยูพรอมหนาสงฆ พึงประกาศในทามกลาง
สงฆ ดวยไดเห็น ดวยไดยนิ ดวยรังเกียจนั้นวา
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา บุคคลมีชื่อนี้ไมรวมสามัคคีที่เปนธรรม
ขาพเจางดปาติโมกขแกเธอ เมือ่ เธออยูพรอมหนาสงฆ ไมพึงสวดปาติโมกข
ดังนี้ การงดปาติโมกข เปนธรรม ฯ
[๔๙๔] อยางไร ภิกษุชื่อวาคานสามัคคีที่เปนธรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ในธรรมวินัยนี้ การคานสามัคคีที่เปนธรรม ยอมมีดวยอาการ ดวยเพศ ดวย
นิมิตเหลาใด ภิกษุเห็นภิกษุผูคานสามัคคีที่เปนธรรม ดวยอาการ ดวยเพศ
ดวยนิมิตเหลานั้น ก็ภิกษุไมเคยเห็นภิกษุผูคานสามัคคีที่เปนธรรมเลย แตภิกษุ
อื่นบอกแกภิกษุวา ทาน ภิกษุมีชื่อนี้คานสามัคคีที่เปนธรรม ภิกษุมิไดเห็นภิกษุ
ผูคานสามัคคีที่เปนธรรมเลย แมภิกษุอื่นก็มิไดบอกแกภิกษุวา ทาน ภิกษุมีชื่อนี้
คานสามัคคีที่เปนธรรม แตภิกษุนั้นแหละบอกแกภิกษุวา ทาน ผมคานสามัคคี
ที่เปนธรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุหวังอยู ครั้นถึงวันอุโบสถ ๑๔ ค่ํา หรือ
๑๕ ค่ํา เมื่อบุคคลนั้นอยูพรอมหนาสงฆ พึงประกาศในทามกลางสงฆ ดวยได
เห็น ดวยไดยนิ ดวยรังเกียจนั้นวา
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา บุคคลมีชื่อนี้คานสามัคคีที่เปนธรรม
ขาพเจางดปาติโมกขแกเธอ เมือ่ เธอยูพรอมหนาสงฆ ไมพึงสวดปาติโมกข ดังนี้
การงดปาติโมกขเปนธรรม ฯ
[๔๙๕] เมื่องดปาติโมกขแลว บริษัทเลิกประชุม เพราะอันตราย ๑๐
อยางใดอยางหนึ่ง คือ อันตรายแตพระราชา ... อันตรายตอพรหมจรรย ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุหวังอยู เมื่อบุคคลนั้นอยูพ รอมหนาสงฆ ในอาวาสนั้น หรือ
ในอาวาสอื่น พึงประกาศในทามกลางสงฆวา
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา กถาปรารภการคานสามัคคีที่เปนธรรม
ของบุคคลมีชื่อนี้ยังคางอยู เรื่องนั้นยังมิไดวนิ ิจฉัย ถาความพรอมพรั่งของสงฆ
ถึงที่แลว สงฆพึงวินิจฉัยเรื่องนั้น
ถาไดการวินิจฉัยนั้นอยางนี้ นั่นเปนการดี ถาไมได ครั้นถึงวันอุโบสถ
๑๔ ค่ํา หรือ ๑๕ ค่ํา เมื่อบุคคลนั้นอยูพรอมหนาสงฆ พึงประกาศในทามกลาง
สงฆวา
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา กถาปรารภการคานสามัคคีที่เปนธรรม
ของบุคคลมีชื่อนี้ยังคางอยู เรื่องนั้นยังไมไดวินิจฉัย ขาพเจางดปาติโมกขแกเธอ
เมื่อเธออยูพรอมหนาสงฆ ไมพึงสวดปาติโมกข ดังนี้ การงดปาติโมกข
เปนธรรม ฯ
[๔๙๖] อยางไร ภิกษุชื่อวามีผูไดเห็น ไดยนิ และรังเกียจ ดวย

ศีลวิบัติ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ มีผูไดเห็น ไดยิน และ
รังเกียจ ดวยศีลวิบัติ ดวยอาการ ดวยเพศ ดวยนิมิตเหลาใด ภิกษุเห็นภิกษุ
ที่มีผูไดเห็น ไดยิน และรังเกียจ ดวยศีลวิบัติ ดวยอาการ ดวยเพศ ดวย
นิมิตเหลานั้น ก็ภิกษุไมเคยเห็นภิกษุที่มีผูไดเห็น ไดยิน และรังเกียจ ดวย
ศีลวิบัติเลย แตภิกษุอื่นบอกแกภิกษุวา ทาน ภิกษุมีชื่อนี้ มีผูไดเห็น ไดยิน
และรังเกียจ ดวยศีลวิบัติ ก็ภิกษุไมเคยเห็นภิกษุที่มีผูไดเห็น ไดยิน และ
รังเกียจ ดวยศีลวิบัติเลย แมภิกษุอื่นก็มิไดบอกแกภิกษุวา ทาน ภิกษุมีชื่อนี้
มีผูไดเห็น ไดยนิ และรังเกียจ ดวยศีลวิบัติ แตภิกษุนั่นแหละบอกแกภิกษุวา
ทาน ผมมีผูทไี่ ดเห็น ไดยิน และรังเกียจ ดวยศีลวิบัติ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุหวังอยู ครั้งถึงวันอุโบสถ ๑๔ ค่ํา หรือ ๑๕ ค่ํา เมื่อบุคคลนั้นอยูพรอม
หนาสงฆ พึงประกาศในทามกลางสงฆ ดวยไดเห็น ดวยไดยนิ ดวยรังเกียจ
นั้นวา
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา บุคคลมีชื่อนี้มีผูไดเห็น ไดยิน และ
รังเกียจ ดวยศีลวิบัติ ขาพเจางดปาติโมกขแกเธอ เมื่อเธออยูพรอมหนาสงฆ
ไมพึงสวดปาติโมกข ดังนี้ การงดปาติโมกขเปนธรรม ฯ
[๔๙๗] อยางไร ภิกษุชื่อวามีผูไดเห็น ไดยนิ และรังเกียจ ดวย
อาจารวิบัติ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ มีผูไดเห็น ไดยิน และ
รังเกียจ ดวยอาจารวิบัติ ดวยอาการ ดวยเพศ ดวยนิมิตเหลาใด ภิกษุเห็น
ภิกษุที่มีผูไดเห็น ไดยิน และรังเกียจ ดวยอาจารวิบัติ ดวยอาการ ดวยเพศ
ดวยนิมิตเหลานั้น ก็ภิกษุไมเคยเห็นภิกษุที่มีผไู ดเห็น ไดยิน และรังเกียจ
ดวยอาจารวิบัติ แตภิกษุอื่นบอกแกภิกษุวา ทาน ภิกษุมีชื่อนี้มีผู ไดเห็น ไดยนิ
และรังเกียจ ดวยอาจารวิบัติ ก็ภิกษุไมเคยเห็นภิกษุที่มีผูไดเห็น ไดยิน และ
รังเกียจ ดวยอาจารวิบัติเลย แมภิกษุอื่นก็มิไดบอกแกภิกษุวา ทาน ภิกษุมีชื่อนี้
มีผูไดเห็น ไดยนิ และรังเกียจ ดวยอาจารวิบัติ แตภิกษุนั้นแหละบอกแกภิกษุ
วา ทาน ผมมีผไู ดเห็น ไดยิน และรังเกียจ ดวยอาจารวิบัติ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุหวังอยู ครั้นถึงวันอุโบสถ ๑๔ ค่ํา หรือ ๑๕ ค่ํา เมื่อบุคคลนั้น
อยูพรอมหนาสงฆ พึงประกาศในทามกลางสงฆดวยไดเห็น ไดยิน และรังเกียจวา
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา บุคคลมีชื่อนี้มีผูไดเห็น ไดยิน และ
รังเกียจดวยอาจารวิบัติ ขาพเจางดปาติโมกขแกเธอ เมื่อเธออยูพรอมหนาสงฆ
ไมพึงสวดปาติโมกข ดังนี้ การงดปาติโมกขเปนธรรม ฯ
[๔๙๘] อยางไร ภิกษุชื่อวามีผูไดเห็น ไดยนิ และรังเกียจ ดวยทิฐิ*วิบัติ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้มีผูไดเห็น ไดยิน และรังเกียจ
ดวยทิฐิวิบัติ ดวยอาการ ดวยเพศ ดวยนิมิตเหลาใด ภิกษุเห็นภิกษุที่มีผูไดเห็น

ไดยิน และรังเกียจดวยทิฐิวิบัติ ดวยอาการ ดวยเพศ ดวยนิมติ เหลานั้น ก็ภิกษุ
ไมเคยเห็นภิกษุที่มีผูไดเห็น ไดยิน และรังเกียจดวยทิฐิวิบัติ แตภิกษุอื่นบอก
แกภิกษุวา ทาน ภิกษุมีชื่อนี้ มีผูไดเห็น ไดยนิ และรังเกียจดวยทิฐิวิบัติ ก็ภิกษุ
ไมเคยเห็นภิกษุที่มีผูไดเห็น ไดยิน และรังเกียจดวยทิฐิวิบัติเลย แมภิกษุอื่น
ก็ไมไดบอกแกภิกษุวา ทาน ภิกษุนี้มีชื่อมีผูไดเห็น ไดยิน และรังเกียจดวย
ทิฐิวิบัติ แตภิกษุนั้นแหละบอกแกภิกษุวา ทาน ผมมีผูไดเห็น ไดยิน และ
รังเกียจดวยทิฐิวิบัติ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุหวังอยู ครั้นถึงวันอุโบสถ ๑๔ ค่ํา
หรือ ๑๕ ค่ํา เมื่อบุคคลนั้นอยูพ รอมหนาสงฆ พึงประกาศในทามกลางสงฆ
ดวยไดเห็น ดวยไดยิน ดวยรังเกียจนั้นวา
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา บุคคลมีชื่อนี้ มีผูไดเห็น ไดยิน
และรังเกียจดวยทิฐิวิบัติ ขาพเจางดปาติโมกขแกเธอ เมื่อเธออยูพรอมหนาสงฆ
ไมพึงสวดปาติโมกข ดังนี้ การงดปาติโมกขเปนธรรม
การงดปาติโมกขเปนธรรม ๑๐ ประการ นี้แล ฯ
ภาณวาร ที่ ๑ จบ
------------พระอุบาลีทูลถามอธิกรณ
[๔๙๙] ครั้งนั้น ทานพระอุบาลีเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค ถวายบังคม
นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลวกราบทูลวา พระพุทธเจาขา ภิกษุผูปรารถนาจะรับ
อธิกรณที่ตนรับ พึงรับอธิกรณที่ประกอบดวยองคเทาไร
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอุบาลี ภิกษุผูปรารถนาจะรับอธิกรณ พึง
รับอธิกรณประกอบดวยองค ๕ คือ:๑. ภิกษุผูปรารถนาจะรับอธิกรณ พึงพิจารณาอยางนี้วา เราปรารถนา
จะรับอธิกรณนี้ เปนกาลสมควรหรือไมที่จะรับ ถาภิกษุพิจารณาอยู รูอยางนี้วา
เปนกาลไมควรที่จะรับอธิกรณ นี้หาใชเปนกาลสมควรไม อธิกรณนั้น ภิกษุ
ไมพึงรับ
๒. ก็ถาภิกษุพิจารณาอยู รูอยางนี้วา นี้เปนกาลควรที่จะรับอธิกรณ
นี้หาใชกาลไมสมควรไม ภิกษุนั้นพึงพิจารณาตอไปวา ที่เราปรารถนาจะรับอธิกรณ
นี้ อธิกรณนี้เปนเรื่องจริงหรือไม ถาภิกษุพิจารณาอยู รูอยางนี้วา อธิกรณนี้
เปนเรื่องไมจริง หาใชเปนเรื่องจริงไม อธิกรณนั้น ภิกษุไมพึงรับ
๓. ก็ถาภิกษุพิจารณาอยู รูอยางนี้วา อธิกรณนี้เปนเรื่องจริง หาใชเปน
เรื่องไมจริงไม ภิกษุนั้นพึงพิจารณาตอไปวา เราปรารถนาจะรับอธิกรณนี้ อธิกรณ
นี้ประกอบดวยประโยชนหรือไม ถาภิกษุพิจารณาอยู รูอยางนี้วา อธิกรณนี้ ไม
ประกอบดวยประโยชน หาใชประกอบดวยประโยชนไม ภิกษุไมพึงรับ

๔. ก็ถาภิกษุพิจารณาอยู รูอยางนี้วา อธิกรณนี้ประกอบดวยประโยชน
หาใชไมประกอบดวยประโยชนไม ภิกษุนั้นพึงพิจารณาตอไปวา เมื่อเรารับอธิกรณ
นี้ไว จักไดภิกษุผูเคยเห็นกัน เคยคบกัน เปนฝายโดยธรรมโดยวินัยหรือไม
ถาภิกษุพิจารณาอยู รูอยางนีว้ า เมื่อเรารับอธิกรณนี้ไว จักไมไดภิกษุผูเคยเห็น
กัน เคยคบกัน เปนฝายโดยธรรมโดยวินัย อธิกรณนั้น ภิกษุไมพึงรับ
๕. ก็ถาภิกษุพิจารณาอยู รูอยางนี้วา เมื่อเรารับอธิกรณนี้ไว จักไดภิกษุ
ผูเคยเห็นกัน เคยคบกัน เปนฝายโดยธรรมโดยวินัย ภิกษุนั้นพึงพิจารณาตอไป
วา เมื่อเรารับอธิกรณนี้ไว ความบาดหมาง ความทะเลาะ ความแกงแยง ความ
วิวาท ความแตกแหงสงฆ ความราวรานแหงสงฆ ความถือตางแหงสงฆ การ
กระทําตางแหงสงฆ ซึ่งมีการนั้นเปนเหตุ จักมีแกสงฆหรือไม ถาภิกษุพิจารณาอยู
รูอยางนี้วา เมือ่ เรารับอธิกรณนี้ไว ความบาดหมาง ความทะเลาะ ความแกงแยง
ความวิวาท ความแตกแหงสงฆ ความราวรานแหงสงฆ อธิกรณนั้น ภิกษุไมพึงรับ
ก็ถาภิกษุพิจารณาอยู รูอยางนี้วา เมื่อเรารับอธิกรณนี้ไว ความบาดหมาง
ความทะเลาะ ความแกงแยง ความวิวาท ความแตกแหงสงฆ ความราวรานแหง
สงฆ ความถือตางแหงสงฆ การกระทําตางแหงสงฆ ซึ่งมีการนั้นเปนเหตุ จัก
ไมมีแกสงฆ อธิกรณนั้น ภิกษุพึงรับ
อุบาลี อธิกรณที่ประกอบดวยองค ๕ อยางนี้แล ภิกษุรับไวจักไมทํา
ความเดือดรอนแมในภายหลังแล ฯ
ทูลถามการโจท
[๕๐๐] พระอุบาลีทูลถามวา ภิกษุผูโจทก ปรารถนาจะโจทผูอื่น พึง
พิจารณาธรรมเทาไรในตน แลวโจทผูอื่น พระพุทธเจาขา
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอุบาลี ภิกษุผูโจทก ปรารถนาจะโจทผูอื่น
พึงพิจารณาธรรม ๕ ประการในตน แลวโจทผูอ ื่น ดูกรอุบาลี ภิกษุผูโจทก
ปรารถนาจะโจทผูอื่น พึงพิจารณาอยางนี้วา เรามีความประพฤติทางกายบริสุทธิ์
หรือหนอ เราประกอบดวยความประพฤติทางกายบริสุทธิ์ ไมมีชอง ไมมีตําหนิ
ธรรมนี้มีแกเราหรือไม ถาภิกษุไมใชเปนผูมคี วามประพฤติทางกายบริสุทธิ์ ประกอบ
ดวยความประพฤติทางกายบริสุทธิ์ ไมมีชอง ไมมีตําหนิ เธอยอมมีผูกลาววา
เชิญทานจงศึกษาความประพฤติทางกายเสียกอน เธอยอมจะมีผูกลาวดังนี้ ฯ
[๕๐๑] ดูกรอุบาลี อนึ่ง ภิกษุผูโจทก ปรารถนาจะโจทผูอนื่ พึง
พิจารณาอยางนี้วา เรามีความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์หรือหนอ เราประกอบดวย
ความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์ ไมมีชอง ไมมีตําหนิ ธรรมนี้มีแกเราหรือไม
ถาภิกษุไมใชเปนผูมีความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์ ประกอบดวยความประพฤติ
ทางวาจาบริสุทธิ์ ไมมีชอง ไมมีตําหนิ เธอยอมจะมีผูกลาววา เชิญทานจงศึกษา

ความประพฤติทางวาจาเสียกอน เธอยอมจะมีผูกลาวดังนี้ ฯ
[๕๐๒] ดูกรอุบาลี อนึ่ง ภิกษุผูโจทก ปรารถนาจะโจทผูอ ื่น พึง
พิจารณาอยางนี้วา จิตของเรามีเมตตาปรากฏ ไมอาฆาตในสพรหมจารีทั้งหลาย
หรือหนอ ธรรมนี้มีแกเราหรือไม ถาภิกษุไมใชเปนผูมเี มตตาจิตปรากฏ ไม
อาฆาตในสพรหมจารีทั้งหลาย เธอยอมจะมีผูกลาววา เชิญทานเขาไปตั้งเมตตาจิต
ในสพรหมจารีทั้งหลาย เธอยอมจะมีผูกลาวดังนี้ ฯ
[๕๐๓] ดูกรอุบาลี อนึ่ง ภิกษุผูโจทก ปรารถนาจะโจทผูอ ื่น พึง
พิจารณาอยางนี้วา เราเปนพหูสูต ทรงสุตะ เปนที่สั่งสมสุตะหรือหนอ ธรรม
เหลานั้นใด ไพเราะในเบื้องตน ไพเราะในทามกลาง ไพเราะในที่สุด ประกาศ
พรหมจรรย พรอมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง ธรรมเห็นปานนั้น
เปนธรรมอันเราสดับมาก ทรงไวคลองปาก ขึ้นใจ แทงตลอดดีแลวดวยปญญา
ธรรมนี้มีแกเราหรือไม ถาภิกษุไมใชเปนพหูสูต ทรงสุตะ เปนที่สั่งสมสุตะ
ธรรมเหลานั้นใด ไพเราะในเบือ้ งตน ไพเราะในทามกลาง ไพเราะในที่สุด
ประกาศพรหมจรรย พรอมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณ สิ้นเชิง ธรรม
เห็นปานนั้น ไมเปนธรรมอันเธอสดับมาก ทรงไวคลองปาก ขึ้นใจ แทงตลอด
ดีแลวดวยปญญา เธอยอมจะมีผูกลาววา เชิญทานจงเลาเรียนปริยัติเสียกอน
เธอยอมจะมีผกู ลาวดังนี้ ฯ
[๕๐๔] ดูกรอุบาลี อนึ่ง ภิกษุผูโจทก ปรารถนาจะโจทผูอ ื่น พึง
พิจารณาอยางนี้วา เราจําปาติโมกขทั้งสองไดดี โดยพิสดาร สวดไพเราะ คลอง
แคลว วินิจฉัยถูกตองโดยสุตตะ โดยอนุพยัญชนะหรือหนอ ธรรมนี้มีแกเราหรือไม
ถาภิกษุไมใชเปนผูจําปาติโมกขทั้งสองไดดีโดยพิสดาร สวดไพเราะ คลองแคลว
วินิจฉัยถูกตองโดยสุตตะ โดยอนุพยัญชนะ เธอถูกถามวา ทาน ก็พระผูมีพระภาค
ตรัสสิกขาบทนี้ที่ไหน จะตอบไมได เธอยอมจะมีผกู ลาววา เชิญทานเลาเรียน
วินัยเสียกอน เธอยอมจะมีผูกลาวดังนี้
ดูกรอุบาลี ภิกษุผูโจทกปรารถนาจะโจทผูอ ื่น พึงพิจารณาธรรม ๕ ประการ
นี้ในตน แลวพึงโจทผูอื่น ฯ
[๕๐๕] พระอุบาลีทูลถามวา พระพุทธเจาขา ภิกษุผูโจทกปรารถนา
จะโจทผูอ ื่น พึงตั้งธรรมเทาไรไวในตน แลวโจทผูอื่น
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอุบาลี ภิกษุผูโจทกปรารถนาจะโจทผูอื่น
พึงตั้งธรรม ๕ ประการไวในตน แลวโจทผูอื่น คือ:๑. เราจักกลาวโดยกาลอันควร จักไมกลาวโดยกาลอันไมควร
๒. จักกลาวดวยคําจริง จักไมกลาวดวยคําอันไมเปนจริง
๓. จักกลาวดวยคําสุภาพ จักไมกลาวดวยคําหยาบ

๔. จักกลาวดวยคําประกอบดวยประโยชน จักไมกลาวดวยคําไรประโยชน
๕. จักมีเมตตาจิตกลาว จักไมมุงรายกลาว
ดูกรอุบาลี ภิกษุผูโจทก ปรารถนาจะโจทผูอ ื่น พึงตั้งธรรม ๕ ประการนี้
ไวในตน แลวโจทผูอื่น ฯ
ผูโจทกโดยไมเปนธรรมตองเดือดรอน
[๕๐๖] พระอุบาลีทูลถามวา ภิกษุผูโจทกโดยไมเปนธรรม พึงถึงความ
เดือดรอนดวยอาการเทาไร พระพุทธเจาขา
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอุบาลี ภิกษุผูโจทกโดยไมเปนธรรม พึงถึง
ความเดือดรอนดวยอาการ ๕ คือ:๑. ทานโจทโดยกาลไมควร ไมโจทโดยกาลอันควร ทานตองเดือดรอน
๒. ทานโจทดวยเรื่องไมจริง ไมโจทดวยเรื่องจริง ทานตองเดือดรอน
๓. ทานโจทดวยคําหยาบ ไมโจทดวยคําสุภาพ ทานตองเดือดรอน
๔. ทานโจทดวยเรื่องไมประกอบดวยประโยชน ไมโจทดวยเรื่อง
ประกอบดวยประโยชน ทานตองเดือดรอน
๕. ทานมุงรายโจท มิใชมเี มตตาจิตโจท ทานตองเดือดรอน
ดูกรอุบาลี ภิกษุผูโจทกโดยไมเปนธรรม พึงถึงความเดือดรอนดวย
อาการ ๕ นี้ ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะภิกษุแมอื่น ไมพึงสําคัญเรื่องที่โจทดวย
คําเท็จ ฯ
ผูถูกโจทโดยไมเปนธรรมไมตองเดือดรอน
[๕๐๗] พระอุบาลีทูลถามวา ก็ภิกษุผูถูกโจทโดยไมเปนธรรม ไมตอง
เดือดรอนดวยอาการเทาไร พระพุทธเจาขา
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอุบาลี ภิกษุผูถูกโจทโดยไมเปนธรรม ไมตอง
เดือดรอน ดวยอาการ ๕ คือ:๑. ทานถูกโจทโดยกาลไมควร ไมถูกโจทโดยกาลอันควร ทานไมตอง
เดือดรอน
๒. ทานถูกโจทดวยเรื่องไมจริง ไมไดถูกโจทดวยเรื่องจริง ทานไมตอง
เดือดรอน
๓. ทานถูกโจทดวยคําหยาบ ไมถูกโจทดวยคําสุภาพ ทานไมตอง
เดือดรอน
๔. ทานถูกโจทดวยเรื่องไมประกอบดวยประโยชน ไมไดถูกโจทดวย
เรื่องประกอบดวยประโยชน ทานไมตองเดือดรอน
๕. ทานถูกโจทดวยมุงราย ไมถูกโจทดวยเมตตาจิต ทานไมตอง
เดือดรอน

ดูกรอุบาลี ภิกษุผูถูกโจทโดยไมเปนธรรม ไมตองเดือดรอนดวยอาการ
ทั้ง ๕ นี้ ฯ
ผูโจทกโดยเปนธรรมไมตองเดือดรอน
[๕๐๘] พระอุบาลีทูลถามวา ภิกษุผูโจทกโดยเปนธรรม พึงถึงความ
ไมเดือดรอน ดวยอาการเทาไร พระพุทธเจาขา
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอุบาลี ภิกษุผูโจทกโดยเปนธรรม พึงถึงความ
ไมเดือดรอน ดวยอาการ ๕ คือ:๑. ทานโจทโดยกาลอันควร ไมใชโจทโดยกาลอันไมควร ทานไมตอง
เดือดรอน
๒. ทานโจทดวยเรื่องจริง ไมใชโจทดวยเรื่องไมเปนจริง ทานไมตอง
เดือดรอน
๓. ทานโจทดวยคําสุภาพ ไมใชโจทดวยคําหยาบ ทานไมตองเดือดรอน
๔. ทานโจทดวยเรื่องประกอบดวยประโยชน ไมใชโจทดวยเรื่องไม
ประกอบดวยประโยชน ทานไมตองเดือดรอน
๕. ทานมีเมตตาจิตโจท ไมใชมุงรายโจท ทานไมตองเดือดรอน
ดูกรอุบาลี ภิกษุผูโจทกโดยเปนธรรม พึงถึงความไมเดือดรอนดวยอาการ
๕ นี้ ขอนั้นเปนเพราะเหตุไร เพราะภิกษุแมอื่นก็พึงสําคัญวาควรโจทดวยเรือ่ งจริง ฯ
ผูถูกโจทโดยธรรมตองเดือดรอน
[๕๐๙] พระอุบาลีทูลถามวา ก็ภิกษุผูถูกโจทโดยธรรม พึงถึงความ
เดือดรอนดวยอาการเทาไร พระพุทธเจาขา
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอุบาลี ภิกษุผูถูกโจทโดยธรรม พึงถึงความ
เดือดรอนดวยอาการ ๕ คือ:๑. ทานถูกโจทโดยกาลอันควร ไมใชถูกโจทโดยกาลอันไมควร ทาน
ตองเดือดรอน
๒. ทานถูกโจทดวยเรื่องจริง ไมใชถูกโจทดวยเรื่องไมเปนจริง ทาน
ตองเดือดรอน
๓. ทานถูกโจทดวยคําสุภาพ ไมใชถูกโจทดวยคําหยาบ ทานตอง
เดือดรอน
๔. ทานถูกโจทดวยเรื่องประกอบดวยประโยชน ไมใชถูกโจทดวยเรื่อง
ไมประกอบดวยประโยชน ทานตองเดือดรอน
๕. ทานถูกโจทดวยเมตตาจิต ไมใชถูกโจทดวยมุงราย ทานตอง
เดือดรอน
ดูกรอุบาลี ภิกษุผูถูกโจทโดยธรรม พึงถึงความเดือดรอนดวยอาการ ๕

นี้แล ฯ
ผูโจทกพึงมนสิการธรรม ๕ ประการ
[๕๑๐] พระอุบาลีทูลถามวา ภิกษุผูโจทกปรารถนาจะโจทผูอ ื่น พึง
มนสิการธรรมเทาไรไวในตน แลวโจทผูอนื่ พระพุทธเจาขา
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอุบาลี ภิกษุผูโจทกปรารถนาจะโจทผูอื่น
พึงมนสิการธรรม ๕ อยางไวในตน แลวโจทผูอ ื่น คือ:๑. ความการุญ
๒. ความหวังประโยชน
๓. ความเอ็นดู
๔. ความออกจากอาบัติ
๕. ความทําวินัยเปนเบื้องหนา
ดูกรอุบาลี ภิกษุผูโจทกปรารถนาจะโจทผูอ ื่น พึงมนสิการธรรม ๕ อยาง
นี้ไวในตน แลวโจทผูอื่น ฯ
ผูถูกโจทกพึงตั้งอยูในธรรม ๒ ประการ
[๕๑๑] พระอุบาลีทูลถามวา ก็ภิกษุผูถูกโจทก พึงตั้งอยูในธรรมเทาไร
พระพุทธเจาขา
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอุบาลี ภิกษุผูถูกโจทก พึงตั้งอยูในธรรม
๒ ประการ คือ ความจริง ๑ ความไมขุนเคือง ๑ ฯ
ปาติโมกขฐปนขันธกะ ที่ ๙ จบ
ในขันธกะนี้มี ๓๐ เรื่อง ๒ ภาณวาร
---------------หัวขอประจําขันธกะ
[๕๑๒] เรื่องปาปภิกษุในอุโบสถ ถูกไล ๓ ครั้ง ไมออกไป ถูก
พระโมคคัลลานะฉุดออก เรื่องอัศจรรยในศาสนาของพระชินะเจา ทรงเปรียบเทียบ
มหาสมุทร คือ อนุปุพพสิกขา เปรียบดวยมหาสมุทรอันลุมลึกโดยลําดับ
พระสาวกไมละเมิดสิกขาบท เปรียบดวยมหาสมุทรตั้งอยูตามปกติไมลนฝง สงฆ
ยอมขับไลบุคคลทุศีลออก เปรียบดวยมหาสมุทรซัดซากศพขึ้นฝง วรรณะ ๔
เหลา บวชเปนบรรพชิตแลว ละนามและโคตรเดิม ดุจแมน้ําใหญไหลไปสู
มหาสมุทรแลว ละนามและโคตรเดิม ภิกษุเปนอันมากปรินิพพาน เปรียบดวย
น้ําไหลไปเต็มมหาสมุทร พระธรรมวินัยมีวมิ ุตติรสรสเดียว เปรียบดวยมหา*สมุทรมีรสเค็มรสเดียว พระธรรมวินัยมีรัตนะมาก เปนทีอ่ ยูของพระอริยบุคคล
๘ จําพวก เปรียบดวยมหาสมุทรเปนที่อยูข องหมูสัตว แลวยังคุณในพระศาสนา
ใหดํารงอยู เรื่องงดปาติโมกขในวันอุโบสถ เรื่องพระฉัพพัคคียคิดวา ใครๆ

ไมรูเรา เรื่องภิกษุยกโทษกอน
เรื่องงดปาติโมกขเปนธรรม และไมเปนธรรม มีมูล ๑
เรื่องงดปาติโมกขเปนธรรม และไมเปนธรรม มีมูล ๒
เรื่องงดปาติโมกขเปนธรรม และไมเปนธรรม มีมูล ๓
เรื่องงดปาติโมกขเปนธรรม และไมเปนธรรม มีมูล ๔
เรื่องงดปาติโมกขเปนธรรม และไมเปนธรรม มีมูล ๕
เรื่องงดปาติโมกขเปนธรรม และไมเปนธรรม มีมูล ๖
เรื่องงดปาติโมกขเปนธรรม และไมเปนธรรม มีมูล ๗
เรื่องงดปาติโมกขเปนธรรม และไมเปนธรรม มีมูล ๘
เรื่องงดปาติโมกขเปนธรรม และไมเปนธรรม มีมูล ๙
เรื่องงดปาติโมกขเปนธรรม และไมเปนธรรม มีมูล ๑๐
เรื่องงดปาติโมกขเพราะวิบัติ ๔ อยาง คือ ศีล อาจาระ ทิฐิ และอาชีวะ
เรื่องงดปาติโมกขในสวน ๕ คือ ปาราชิก สังฆาทิเสส ปาจิตตีย
ปาฏิเทสนียะ และทุกกฏ
เรื่องงดปาติโมกขในสวน ๖ มีวิธีอยางนี้ คือ เพราะศีล อาจาระ ทิฐิวิบัติ
ที่ภิกษุมิไดทําและทํา
เรื่องงดปาติโมกขในสวน ๗ คือ ปาราชิก สังฆาทิเสส ถุลลัจจัย
ปาจิตตีย ปาฏิเทสนียะ ทุกกฏ และทุพภาสิต
เรื่องงดปาติโมกข เพราะศีล อาจาระ ทิฐิ และอาชีววิบัติ ที่ภิกษุ
มิไดทําและทํา รวม ๘ อยาง
เรื่องงดปาติโมกขมี ๙ วิธี คือ เพราะศีล อาจาระ ทิฐิ ที่ภิกษุมิไดทํา
และทั้งทําและไมทํา พระผูมพี ระภาคตรัสแกผูรูตามเปนจริงอยางนี้
จงทราบการงดปาติโมกข ๑๐ อยาง คือ ภิกษุตองอาบัติปาราชิก ๑ กถา
ปรารภภิกษุผูตองอาบัติปราชิกยังคางอยู ๑ ภิกษุบอกลาสิกขา ๑ กถาปรารภภิกษุ
ผูบอกลาสิกขายังคางอยู ๑ ภิกษุรวมสามัคคี ๑ กถาคานสามัคคี ๑ คานสามัคคี
ที่คาง ๑ มีผูไดเห็น ไดยิน และรังเกียจดวยศีลวิบัติ ๑ ดวยอาจารวิบัติ ๑
ดวยทิฐิวิบัติ ๑
เรื่องภิกษุเห็นภิกษุเอง ภิกษุอื่นบอกภิกษุนั้น หรือภิกษุผูตองอาบัติปาราชิก
นั้น บอกความจริงแกภิกษุนั้น ภิกษุนั้นงดปาติโมกข
เรื่องบริษัทเลิกประชุม เพราะอันตราย ๑๐ อยางใดอยางหนึ่ง คือ พระ
ราชา โจร ไฟ น้ํา มนุษย อมนุษย สัตวราย สัตวเลื้อยคลาน ชีวิต
พรหมจรรย จงทราบการงดปาติโมกขที่เปนธรรม และไมเปนธรรมตามแนวทาง
เรื่องโจทโดยกาลอันควร โจทดวยเรื่องจริง โจทดวยเรื่องเปนประโยชน

จักไดฝกฝาย จักมีความทะเลาะเปนตน ผูเปนโจทกมีกาย วาจา บริสุทธิ์
มีเมตตาจิต เปนพหูสูต รูปาติโมกขทั้งสอง
เรื่องภิกษุโจทโดยกาลอันควร ดวยเรื่องจริง ดวยคําสุภาพ ดวยเรื่อง
เปนประโยชน ดวยเมตตาจิต
เรื่องภิกษุเดือดรอน โดยอธรรม พึงบรรเทาเหมือนอยางนัน้
เรื่องภิกษุผูโจทกและถูกโจทเปนธรรม พึงบรรเทาความเดือดรอน เรื่อง
พระสัมพุทธทรงประกาศขอปฏิบัติสําหรับภิกษุผูโจทกไว ๕ อยาง คือ ความการุญ
ความหวังประโยชน ความเอ็นดู ความออกจากอาบัติ ความทําวินัยเปนเบื้องหนา
เรื่องตั้งอยูในความสัตยและความไมขุนเคือง นี้เปนธรรมดาของ
จําเลยแล ฯ
หัวขอประจําขันธกะ จบ
----------------ภิกขุนีขันธกะ
เรื่องพระนางมหาปชาบดีโคตมี
[๕๑๓] โดยสมัยนั้น พระผูม ีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ นิโครธาราม
เขตกรุงกบิลพัสดุ ในสักกะชนบท ครั้งนั้น พระนางมหาปชาบดีโคตมีเขาไปเฝา
พระผูมีพระภาค ถวายบังคมแลวไดยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว ได
กราบทูลพระผูมีพระภาควา ขอประทานวโรกาส พระพุทธเจาขา ขอสตรีพึงได
ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแลว
พระผูมีพระภาคตรัสหามวา อยาเลย โคตมี เธออยาชอบใจ การที่สตรี
ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแลวเลย
แมครั้งที่สอง ...
แมครั้งที่สาม พระนางมหาปชาบดีโคตมี ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา
ขอประทานวโรกาส พระพุทธเจาขา ขอสตรีพึงไดออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต
ในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแลว
พระผูมีพระภาคตรัสหามวา อยาเลย โคตมี เธออยาชอบใจ การที่สตรี
ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแลวเลย
ครั้งนั้น พระนางมหาปชาบดีโคตมี ทรงนอยพระทัยวา พระผูมีพระภาค
ไมทรงอนุญาตใหสตรีออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตในพระธรรมวินัยที่พระตถาคต
ประกาศแลว มีทุกข เสียพระทัย มีพระพักตรนองดวยน้ําพระเนตร ทรงกันแสง
พลางถวายบังคมพระผูมีพระภาค ทําประทักษิณ เสด็จกลับไป ฯ
[๕๑๔] ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคประทับอยูในกรุงกบิลพัสดุ ตาม
พระพุทธาภิรมย แลวเสด็จหลีกจาริกทางพระนครเวสาลี เสด็จจาริกโดยลําดับ

ถึงพระนครเวสาลี ขาววา พระองคประทับอยูที่กูฏาคารสาลาปามหาวัน เขต
พระนครเวสาลีนั้น
ครั้งนั้น พระนางมหาปชาบดีโคตมีใหปลงพระเกสา ทรงพระภูษายอมฝาด
พรอมดวยนางสากิยานีมากดวยกัน เสด็จหลีกไปทางพระนครเวสาลี เสด็จถึงเมือง
เวสาลี กูฏาคารสาลาปามหาวัน โดยลําดับ เวลานั้นพระนางมีพระบาททั้งสองพอง
มีพระวรกายเกลือกกลั้วดวยธุลี มีทุกข เสียพระทัย มีพระพักตรนองดวยน้ํา
พระเนตร ไดประทับยืนกันแสงอยูที่ซุมพระทวารภายนอก
ทานพระอานนทไดเห็นพระนางมหาปชาบดีโคตมี มีพระบาททั้งสองพอง
มีพระวรกายเกลือกกลั้วดวยธุลี มีทุกข เสียพระทัย มีพระพักตรนองดวยน้ํา
พระเนตร ประทับยืนกันแสงอยูที่ซุมพระทวารภายนอก ครั้นแลวไดถามวา ดูกร
โคตมี เพราะเหตุไร พระนางจึงมีพระบาททั้งสองพอง มีพระวรกายเกลือกกลั้ว
ดวยธุลีมีทกุ ข เสียพระทัย มีพระพักตรชุมดวยน้ําพระเนตร ประทับยืนกันแสง
อยูที่ซุมพระทวารภายนอก
พระนางตอบวา พระอานนทเจาขา เพราะพระผูมีพระภาคไมทรงอนุญาต
ใหสตรีออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ในพระธรรมวินัยทีพ่ ระตถาคตประกาศ
แลว ฯ
พระอานนทกลาววา ดูกรโคตมี ถาเชนนั้น พระนางจงรออยูที่นี่แหละ
สักครูหนึ่ง จนกวาอาตมาจะทูลขอพระผูมีพระภาคใหสตรีออกจากเรือนบวชเปน*บรรพชิต ในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแลว ฯ
[๕๑๕] ครั้งนั้น ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค ถวายบังคม
นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลวกราบทูลวา พระพุทธเจาขา พระนางมหาปชาบดี*โคตมีนั้น มีพระบาททั้งสองพอง มีพระวรกายเกลือกกลั้วดวยธุลี มีทุกข เสีย
พระทัย มีพระพักตรนองดวยน้ําพระเนตร ประทับยืนกันแสงอยูที่ซุมพระทวาร
ภายนอก ดวยนอยพระทัยวา พระผูมีพระภาคไมทรงอนุญาตใหสตรีออกจากเรือน
บวชเปนบรรพชิต ในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแลว ขอประทานวโรกาส
ขอสตรีพึงไดการออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ในพระธรรมวินัยที่พระตถาคต
ประกาศแลว พระพุทธเจาขา
พระผูมีพระภาคตรัสหามวา อยาเลย อานนท เธออยาชอบใจ การที่
สตรีออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแลวเลย
แมครั้งที่สอง ทานพระอานนทไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขอประทาน
วโรกาส ขอสตรีพึงไดการออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ในพระธรรมวินัยที่
พระตถาคตประกาศแลว พระพุทธเจาขา
พระผูมีพระภาคตรัสหามวา อยาเลย อานนท เธออยาชอบใจ การที่สตรี

ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแลวเลย
แมครั้งที่สาม ทานพระอานนทไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขอประทาน
วโรกาส ขอสตรีพึงไดการออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ในพระธรรมวินัยที่
พระตถาคตประกาศแลว พระพุทธเจาขา
พระผูมีพระภาคตรัสหามวา อยาเลย อานนท เธออยาชอบใจ การที่สตรี
ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแลวเลย
ครั้งนั้น ทานพระอานนทคิดวา พระผูมีพระภาคไมทรงอนุญาตใหสตรี
ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแลว ไฉน
หนอ เราพึงทูลขอพระผูมีพระภาคใหสตรีออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ในพระ
ธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแลว โดยปริยายสักอยางหนึ่ง จึงทูลถามวา พระ*พุทธเจาขา สตรีออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ในพระธรรมวินัยที่พระตถาคต
ประกาศแลว ควรหรือไมเพื่อทําใหแจงแมซึ่งโสดาปตติผล สกิทาคามิผล อนา*คามิผล หรืออรหัตตผล
พ. ดูกรอานนท สตรีออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ในธรรมวินัยที่
ตถาคตประกาศแลว ควรเพื่อทําใหแจงแมซึ่งโสดาปตติผล สกิทาคามิผล อนา*คามิผล หรืออรหัตตผล
อ. พระพุทธเจาขา ถาสตรีออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ในพระธรรม
วินัยที่พระตถาคตประกาศแลว ควรเพื่อทําใหแจงแมซึ่งโสดาปตติผล สกิทาคามิผล
อนาคามิผล อรหัตผลได พระพุทธเจาขา พระนางมหาปชาบดีโคตมี พระมาตุจฉา
ของพระผูมีพระภาค ทรงมีอุปการะมาก ทรงประคับประคอง เลี้ยงดู ทรง
ถวายขีรธารา เมื่อพระชนนีสวรรคต ไดใหพระผูมีพระภาคเสวยขีรธารา ขอประ
ทานวโรกาส ขอสตรีพึงไดการออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ในพระธรรมวินัย
ที่พระตถาคตประกาศแลว พระพุทธเจาขา ฯ
ครุธรรม ๘ ประการ
[๕๑๖] พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรอานนท ถาพระนางมหาปชาบดี
โคตมี ยอมรับครุธรรม ๘ ประการ ขอนั้นแหละ จงเปนอุปสัมปทาของพระนาง
คือ:๑. ภิกษุณีอุปสมบทแลว ๑๐๐ ป ตองกราบไหว ลุกรับ ทําอัญชลีกรรม
สามีจิกรรม แกภิกษุที่อุปสมบทในวันนั้น ธรรมแมนี้ ภิกษุณีตองสักการะ เคารพ
นับถือ บูชา ไมละเมิดตลอดชีวิต
๒. ภิกษุณีไมพึงอยูจําพรรษาในอาวาสที่ไมมีภิกษุ ธรรมแมนี้ ภิกษุณี
ตองสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ไมละเมิดตลอดชีวิต
๓. ภิกษุณีตองหวังธรรม ๒ ประการ คือ ถามวันอุโบสถ ๑ เขาไปฟง

คําสั่งสอน ๑ จากภิกษุสงฆทุกกึ่งเดือน ธรรมแมนี้ ภิกษุณีตองสักการะ เคารพ
ภายนอก ดวยนอยพระทัยวา พระผูมีพระภาคไมทรงอนุญาตใหสตรีออกจากเรือน
บวชเปนบรรพชิต ในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแลว ขอประทานวโรกาส
ขอสตรีพึงไดการออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ในพระธรรมวินัยที่พระตถาคต
ประกาศแลว พระพุทธเจาขา
พระผูมีพระภาคตรัสหามวา อยาเลย อานนท เธออยาชอบใจ การที่
สตรีออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแลวเลย
แมครั้งที่สอง ทานพระอานนทไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขอประทาน
วโรกาส ขอสตรีพึงไดการออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ในพระธรรมวินัยที่
พระตถาคตประกาศแลว พระพุทธเจาขา
พระผูมีพระภาคตรัสหามวา อยาเลย อานนท เธออยาชอบใจ การที่สตรี
ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแลวเลย
แมครั้งที่สาม ทานพระอานนทไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขอประทาน
วโรกาส ขอสตรีพึงไดการออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ในพระธรรมวินัยที่
พระตถาคตประกาศแลว พระพุทธเจาขา
พระผูมีพระภาคตรัสหามวา อยาเลย อานนท เธออยาชอบใจ การที่สตรี
ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแลวเลย
ครั้งนั้น ทานพระอานนทคิดวา พระผูมีพระภาคไมทรงอนุญาตใหสตรี
ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแลว ไฉน
หนอ เราพึงทูลขอพระผูมีพระภาคใหสตรีออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ในพระ
ธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแลว โดยปริยายสักอยางหนึ่ง จึงทูลถามวา พระ*พุทธเจาขา สตรีออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ในพระธรรมวินัยที่พระตถาคต
ประกาศแลว ควรหรือไมเพื่อทําใหแจงแมซึ่งโสดาปตติผล สกิทาคามิผล อนา*คามิผล หรืออรหัตตผล
พ. ดูกรอานนท สตรีออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ในธรรมวินัยที่
ตถาคตประกาศแลว ควรเพื่อทําใหแจงแมซึ่งโสดาปตติผล สกิทาคามิผล อนา*คามิผล หรืออรหัตตผล
อ. พระพุทธเจาขา ถาสตรีออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ในพระธรรม
วินัยที่พระตถาคตประกาศแลว ควรเพื่อทําใหแจงแมซึ่งโสดาปตติผล สกิทาคามิผล
อนาคามิผล อรหัตผลได พระพุทธเจาขา พระนางมหาปชาบดีโคตมี พระมาตุจฉา
ของพระผูมีพระภาค ทรงมีอุปการะมาก ทรงประคับประคอง เลี้ยงดู ทรง
ถวายขีรธารา เมื่อพระชนนีสวรรคต ไดใหพระผูมีพระภาคเสวยขีรธารา ขอประ

ทานวโรกาส ขอสตรีพึงไดการออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ในพระธรรมวินัย
ที่พระตถาคตประกาศแลว พระพุทธเจาขา ฯ
ครุธรรม ๘ ประการ
[๕๑๖] พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรอานนท ถาพระนางมหาปชาบดี
โคตมี ยอมรับครุธรรม ๘ ประการ ขอนั้นแหละ จงเปนอุปสัมปทาของพระนาง
คือ:๑. ภิกษุณีอุปสมบทแลว ๑๐๐ ป ตองกราบไหว ลุกรับ ทําอัญชลีกรรม
สามีจิกรรม แกภิกษุที่อุปสมบทในวันนั้น ธรรมแมนี้ ภิกษุณีตองสักการะ เคารพ
นับถือ บูชา ไมละเมิดตลอดชีวิต
๒. ภิกษุณีไมพึงอยูจําพรรษาในอาวาสที่ไมมีภิกษุ ธรรมแมนี้ ภิกษุณี
ตองสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ไมละเมิดตลอดชีวิต
๓. ภิกษุณีตองหวังธรรม ๒ ประการ คือ ถามวันอุโบสถ ๑ เขาไปฟง
คําสั่งสอน ๑ จากภิกษุสงฆทุกกึ่งเดือน ธรรมแมนี้ ภิกษุณีตองสักการะ เคารพ
นับถือ บูชา ไมละเมิดตลอดชีวิต
๔. ภิกษุณีอยูจําพรรษาแลว ตองปวารณาในสงฆสองฝาย โดยสถานทั้ง
๓ คือ โดยไดเห็น โดยไดยิน หรือโดยรังเกียจ ธรรมแมนี้ ภิกษุณีตองสักการะ
เคารพ นับถือ บูชา ไมละเมิดตลอดชีวิต
๕. ภิกษุณีตองธรรมที่หนักแลว ตองประพฤติปกขมานัตในสงฆ ๒ ฝาย
ธรรมแมนี้ ภิกษุณีตองสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ไมละเมิดตลอดชีวิต
๖. ภิกษุณีตองแสวงหาอุปสัมปทาในสงฆ ๒ ฝาย เพื่อสิกขมานาผูมีสกิ ขา
อันศึกษาแลวในธรรม ๖ ประการครบ ๒ ปแลว ธรรมแมนี้ ภิกษุณีตองสักการะ
เคารพ นับถือ บูชา ไมละเมิดตลอดชีวิต
๗. ภิกษุณีไมพึงดา บริภาษภิกษุ โดยปริยายอยางใดอยางหนึ่ง ธรรม
แมนี้ ภิกษุณีตองสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ไมละเมิดตลอดชีวิต
๘. ตั้งแตวันนี้เปนตนไป ปดทางไมใหภิกษุณีทั้งหลายสอนภิกษุ เปดทาง
ใหภิกษุทั้งหลายสอนภิกษุณี ธรรมแมนี้ ภิกษุณีตองสักการะ เคารพ นับถือ
บูชา ไมละเมิดตลอดชีวิต
ดูกรอานนท ก็ถาพระนางมหาปชาบดีโคตมี ยอมรับครุธรรม ๘ ประการนี้
ขอนั้นแหละจงเปนอุปสัมปทาของพระนาง ฯ
[๕๑๗] ครั้งนั้น ทานพระอานนทเรียนครุธรรม ๘ ประการ ในสํานัก
พระผูมีพระภาค แลวเขาไปหาพระนางมหาปชาบดีโคตมี ชี้แจงวา พระนางโคตมี
ถาพระนางยอมรับครุธรรม ๘ ประการ ขอนั้นแหละจักเปนอุปสัมปทาของพระนาง
คือ:-

๑. ภิกษุณีอุปสมบทแลว ๑๐๐ ป ตองกราบไหว ลุกรับ ทําอัญชลีกรรม
สามีจิกรรม แกภิกษุที่อุปสมบทในวันนั้น ธรรมแมนี้ ภิกษุณีตองสักการะ เคารพ
นับถือ บูชา ไมละเมิดตลอดชีวิต
๒. ภิกษุณีไมพึงอยูจําพรรษาในอาวาสที่ไมมีภิกษุ ธรรมแมนี้ ภิกษุณี
ตองสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ไมละเมิดตลอดชีวิต
๓. ภิกษุณีตองหวังธรรม ๒ ประการ คือ ถามวันอุโบสถ ๑ เขาไปฟง
คําสั่งสอน ๑ จากภิกษุสงฆทุกกึ่งเดือน ธรรมแมนี้ ภิกษุณีตองสักการะ เคารพ
นับถือ บูชา ไมละเมิดตลอดชีวิต
๔. ภิกษุณีอยูจําพรรษาแลว ตองปวารณาในสงฆ ๒ ฝาย โดยสถานทั้ง
๓ คือ โดยไดเห็น โดยไดยิน หรือโดยรังเกียจ ธรรมแมนี้ ภิกษุณีตองสักการะ
เคารพ นับถือ บูชา ไมละเมิดตลอดชีวิต
๕. ภิกษุณีตองธรรมที่หนักแลว ตองประพฤติปกขมานัตในสงฆ ๒ ฝาย
ธรรมแมนี้ ภิกษุณีตองสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ไมละเมิดตลอดชีวิต
๖. ภิกษุณีตองแสวงหาอุปสัมปทาในสงฆ ๒ ฝาย เพื่อสิกขมานาผูมีสกิ ขา
อันศึกษาแลวในธรรม ๖ ประการ ครบ ๒ ปแลว ธรรมแมนี้ ภิกษุณีตองสักการะ
เคารพ นับถือ บูชา ไมละเมิดตลอดชีวิต ฯ
๗. ภิกษุณีไมพึงดา บริภาษ ภิกษุโดยปริยายอยางใดอยางหนึ่ง ธรรม
แมนี้ ภิกษุณีตองสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ไมละเมิดตลอดชีวิต ฯ
๘. ตั้งแตวันนี้เปนตนไป ปดทางไมใหภิกษุณีทั้งหลายสอนภิกษุ เปด
ทางใหภิกษุทั้งหลายสอนภิกษุณี ธรรมแมนี้ ภิกษุณีตองสักการะ เคารพ นับถือ
บูชา ไมละเมิดตลอดชีวิต
พระนางโคตมี ถาพระนางยอมรับครุธรรม ๘ ประการนี้ ขอนั้นแหละ
จักเปนอุปสัมปทาของพระนาง
พระนางมหาปชาบดีโคตมีกลาววา ขาแตทานพระอานนท ดิฉันยอมรับ
ครุธรรม ๘ ประการนี้ ไมละเมิดตลอดชีวิต เปรียบเหมือนหญิงสาว หรือชายหนุม
ที่ชอบแตงกาย อาบน้ําสระเกลาแลว ไดพวงอุบล พวงมะลิ หรือพวงลําดวนแลว
พึงประคองรับดวยมือทั้งสอง ตั้งไวเหนือเศียรเกลาฉะนั้น ฯ
พรหมจรรยไมตั้งอยูนาน
[๕๑๘] ครั้งนั้น ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค ถวายบังคม
นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลวไดกราบทูลวา พระพุทธเจาขา พระนางมหาปชาบดี
โคตมี ยอมรับครุธรรม ๘ ประการแลว พระมาตุจฉาของพระผูมีพระภาค อุปสม*บทแลว

พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท ก็ถาสตรีจักไมไดออกจากเรือนบวช
เปนบรรพชิต ในธรรมวินัยทีต่ ถาคตประกาศแลว พรหมจรรยจักตั้งอยูไดนาน
สัทธรรมจะพึงตั้งอยูไดตลอดพันป ก็เพราะสตรีออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต
ในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแลว บัดนี้ พรหมจรรยจักไมตั้งอยูไดนาน สัท*ธรรมจักตั้งอยูไดเพียง ๕๐๐ ปเทานั้น ดูกรอานนท สตรีไดออกจากเรือนบวชเปน
บรรพชิตในธรรมวินัยใด ธรรมวินัยนั้นเปนพรหมจรรยไมตั้งอยูไดนาน เปรียบ
เหมือนตระกูลเหลาใดเหลาหนึ่งที่มีหญิงมาก มีชายนอย ตระกูลเหลานั้นถูกพวก
โจรผูลักทรัพยกําจัดไดงาย อีกประการหนึ่ง เปรียบเหมือนหนอนขยอกที่ลงใน
นาขาวสาลีที่สมบูรณ นาขาวสาลีนั้นไมตั้งอยูไดนาน อีกประการหนึ่ง เปรียบเหมือน
เพลี้ยที่ลงในไรออยที่สมบูรณ ไรออยนั้นไมตงั้ อยูไดนาน ดูกรอานนท บุรุษกั้น*ทํานบแหงสระใหญไวกอน เพื่อไมใหน้ําไหลไป แมฉันใด เราบัญญัติครุธรรม ๘
ประการแกภิกษุณี เพื่อไมใหภิกษุณีละเมิดตลอดชีวิต ฉันนั้นเหมือนกัน ฯ
ครุธรรม ๘ ประการของภิกษุณี จบ
------------------พุทธานุญาตใหอุปสมบทภิกษุณี
[๕๑๙] ครั้งนั้น พระมหาปชาบดีโคตมีเขาไปเฝาพระผูม พี ระภาค ถวาย
บังคม ไดยืน ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลวกราบทูลวา พระพุทธเจาขา หมอมฉัน
จะปฏิบัติในนางสากิยานีพวกนี้อยางไร
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงชี้แจงใหพระนางมหาปชาบดีโคตมีเห็นแจง
สมาทาน อาจหาญ ราเริง ดวยธรรมีกถาแลว ทีนั้นพระนางมหาปชาบดีโคตมี
ผูอันพระผูมีพระภาคไดทรงชีแ้ จงใหเห็นแจง สมาทาน อาจหาญ ราเริง ดวยธรรมี*กถาแลว จึงถวายบังคมพระผูมีพระภาค ทําประทักษิณกลับไป
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถาในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น
ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุทั้งหลายอุปสมบทภิกษุณี ฯ
[๕๒๐] ครั้งนั้นภิกษุณีเหลานั้นไดกลาวกะพระมหาปชาบดีโคตมีวา พระ
แมเจายังไมไดอุปสมบท แตพวกดิฉันอุปสมบทแลว เพราะพระผูมีพระภาคทรง
บัญญัติไวอยางนี้วา ภิกษุทั้งหลายพึงใหอุปสมบทภิกษุณี ลําดับนั้น พระมหาปชา*บดีโคตมีเขาไปหาทานพระอานนท อภิวาทแลวไดยืน ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลว
กลาววา ทานพระอานนท ภิกษุณีเหลานั้นพูดกะดิฉันอยางนี้วา พระแมเจายังไม
ไดอุปสมบท แตพวกดิฉันอุปสมบทแลว เพราะพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติไวอยาง
นี้วา ภิกษุทั้งหลายพึงใหอุปสมบทภิกษุณี ครั้งนั้น ทานพระอานนท เขาไปเฝา
พระผูมีพระภาค ถวายบังคมนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลวกราบทูลวา พระพุทธ-

*เจาขา พระมหาปชาบดีโคตมีกลาวอยางนี้วา ทานพระอานนท ภิกษุณีพวกนี้พูด
กะดิฉันอยางนีว้ า พระแมเจายังไมไดอุปสมบท แตพวกดิฉันอุปสมบทแลว เพราะ
พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติไวอยางนี้วา ภิกษุทั้งหลายพึงใหอุปสมบทภิกษุณี พระ
ผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท พระมหาปชาบดีโคตมี รับครุธรรม ๘ ประการ
แลวในกาลใด พระนางชื่อวาอุปสมบทแลวในกาลนั้นทีเดียว ฯ
ทูลขอพร
[๕๒๑] ครั้งนั้น พระมหาปชาบดีโคตมี เขาไปหาทานพระอานนท อภิ*วาท ไดยืน ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลวกลาววา ทานพระอานนท ดิฉันจะทูลขอ
พรอยางหนึ่งกะพระผูมีพระภาควา ขอประทานพระวโรกาส พระพุทธเจา ขอพระ
พระผูมีพระภาค พึงทรงอนุญาตการกราบไหว การลุกรับ การทําอัญชลีกรรม สามี*จิกรรม แกภิกษุและภิกษุณี ตามลําดับผูแก
ครั้งนั้น ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผูม ีพระภาค ถวายบังคมนั่ง ณ
ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลวกราบทูลวา พระพุทธเจาขา พระมหาปชาบดีโคตมีกลาว
อยางนี้วา ทานพระอานนท ดิฉันจะขอพรอยางหนึ่งกะพระผูมีพระภาควา ขอ
ประทานพระวโรกาส พระพุทธเจาขา ขอพระผูมีพระภาคทรงอนุญาตการกราบไหว
การลุกรับ การทําอัญชลีกรรม สามีจิกรรม แกภิกษุและภิกษุณี ตามลําดับผูแก
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท ขอที่ตถาคตจะอนุญาตการกราบไหว
การลุกรับ การทําอัญชลีกรรม สามีจิกรรม แกมาตุคามนั้น มิใชฐานะ มิใช
โอกาส เพราะพวกอัญญเดียรถียที่มีธรรมอันกลาวไมดีแลวเหลานี้ ยังไมกระทํา
การกราบไหว การลุกรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรม แกมาตุคาม ก็ไฉนเลา
ตถาคตจักอนุญาตการกราบไหว การลุกรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรมแกมาตุคาม
ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น
ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงทําการกราบไหว การลุกรับ อัญชลีกรรม
สามีจิกรรม แกมาตุคาม รูปใดทํา ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
ทูลถามถึงสิกขาบท
[๕๒๒] ครั้งนั้น พระมหาปชาบดีโคตมีเขาไปเฝาพระผูม พี ระภาค ถวาย
บังคม ไดยืน ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลวกราบทูลวา พระพุทธเจาขา สิกขาบท
ของภิกษุณีเหลานั้นใด ที่ทั่วถึงภิกษุ พวกหมอมฉันจะปฏิบัติในสิกขาบทเหลานั้น
อยางไร พระพุทธเจาขา ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรโคตมี สิกขาบทของภิกษุณีเหลานั้นใด ที่
ทั่วถึงภิกษุ พวกเธอจงศึกษาในสิกขาบทเหลานั้น ดุจภิกษุทั้งหลายศึกษาอยู ฉะนั้น
ม. พระพุทธเจาขา ก็สิกขาบทของภิกษุณีเหลานั้นใด ที่ไมทั่วถึงภิกษุ

พวกหมอมฉันจะปฏิบัติในสิกขาบทเหลานั้น อยางไร พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรโคตมี สิกขาบทของภิกษุณีเหลานั้นใด ที่ไมทั่วถึงภิกษุ พวก
เธอจงศึกษาในสิกขาบทเหลานั้น ตามที่เราบัญญัติไวแลว ฯ
ลักษณะวินิจฉัยพระธรรมวินัย
[๕๒๓] ครั้งนั้น พระมหาปชาบดีโคตมี เขาไปเฝาพระผูม ีพระภาค
ถวายบังคม ไดยืน ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลวกราบทูลวา ขอประทานพระวโรกาส
พระพุทธเจาขา ขอพระผูมีพระภาคโปรดแสดงธรรมโดยยอ ที่หมอมฉันฟงธรรม
ของพระผูมีพระภาคแลว เปนผูเดียวจะพึงหลีกออก ไมประมาท มีความเพียร
มีตนสงไปอยู
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรโคตมี เธอพึงรูธรรมเหลาใดวา ธรรมเหลานี้
เปนไปเพื่อความกําหนัด ไมใชเพื่อคลายความกําหนัด เปนไปเพื่อความประกอบ
ไมใชเพื่อความพราก เปนไปเพื่อความสะสม ไมใชเพื่อความไมสะสม เปนไป
เพื่อความมักมาก ไมใชเพื่อความมักนอย เปนไปเพื่อความไมสันโดษ ไมใช
เพื่อความสันโดษ เปนไปเพื่อความคลุกคลีดว ยหมู ไมใชเพือ่ ความสงัด เปนไป
เพื่อความเกียจคราน ไมใชเพื่อปรารภความเพียร เปนไปเพื่อความเลี้ยงยาก ไม
ใชเพื่อความเลีย้ งงาย ดูกรโคตมี เธอพึงทรงจําธรรมเหลานั้นไวโดยสวนเดียววา
นั่นไมใชธรรม นั่นไมใชวินัย นั่นไมใชสัตถุศาสน
ดูกรโคตมี อนึ่ง เธอพึงรูธรรมเหลาใดวา ธรรมเหลานี้เปนไปเพื่อความ
คลายกําหนัด ไมใชเพื่อมีความกําหนัด เปนไปเพื่อความพราก ไมใชเพื่อความ
ประกอบ เปนไปเพื่อความไมสะสม ไมใชเพื่อความสะสม เปนไปเพื่อความ
มักนอย ไมใชเพื่อความมักมาก เปนไปเพื่อความสันโดษ ไมใชเพื่อความไม
สันโดษ เปนไปเพื่อความสงัด ไมใชเพื่อความคลุกคลีดวยหมู เปนไปเพื่อ
ปรารภความเพียร ไมใชเพื่อความเกียจคราน เปนไปเพื่อความเลี้ยงงาย ไมใช
เพื่อความเลี้ยงยาก ดูกรโคตมี เธอพึงทรงจําธรรมเหลานั้นไวโดยสวนเดียววา
นั่นเปนธรรม นั่นเปนวินัย นัน่ เปนสัตถุศาสน ฯ
พุทธานุญาตใหแสดงปาติโมกข
[๕๒๔] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายไมแสดงปาติโมกขแกภิกษุณี ... ภิกษุ
เหลานั้นกราบทูลเรื่องนั้นพระผูมีพระภาคๆ ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา
อนุญาตใหแสดงปาติโมกข แกภิกษุณีทั้งหลาย ลําดับนั้น ภิกษุทั้งหลายคิดวา
ใครหนอ ควรแสดงปาติโมกขแกภิกษุณีทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นกราบทูลเรื่องนั้น
แดพระผูมีพระภาคๆ ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุแสดงปาติ*โมกขแกภิกษุณีทั้งหลาย ฯ
[๕๒๕] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายเขาไปถึงสํานักภิกษุณี แลวแสดงปาติ-

*โมกขแกภิกษุณีทั้งหลาย ประชาชน เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ภิกษุณี
เหลานี้เปนเมียของภิกษุพวกนี้ ภิกษุณีเหลานี้เปนชูของภิกษุพวกนี้ บัดนี้ ภิกษุ
เหลานี้จักอภิรมยกับภิกษุณีเหลานี้ ภิกษุทั้งหลาย ไดยินพวกนั้น เพงโทษ ติเตียน
โพนทะนาอยู จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาคๆ ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้ง
หลาย ภิกษุไมพึงแสดงปาติโมกขแกภิกษุณี รูปใดแสดง ตองอาบัติทุกกฏ เรา
อนุญาตใหภิกษุณีแสดงปาติโมกขแกภิกษุณดี วยกัน ภิกษุณีทั้งหลายไมรูวาจะพึง
แสดงปาติโมกขอยางนี้ ภิกษุเหลานั้นกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ...
ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุบอกภิกษุณีทั้งหลายวา พวกเธอ
พึงแสดงปาติโมกขอยางนี้ ฯ
พุทธานุญาตใหรับอาบัติ
[๕๒๖] สมัยนั้น ภิกษุณีทั้งหลายไมกระทําคืนอาบัติ ภิกษุเหลานั้น
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีจะไม
ทําคืนอาบัติไมได รูปใดไมทําคืน ตองอาบัติทุกกฏ ภิกษุณีทั้งหลายไมรูวา จะ
พึงทําคืนอาบัติแมอยางนี้ ... ภิกษุเหลานั้นกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ
ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุบอกภิกษุณีทั้งหลายวา พวกเธอ
พึงทําคืนอาบัติอยางนี้
ครั้งนั้น ภิกษุทั้งหลายคิดวา ใครหนอจะพึงรับอาบัติของภิกษุณีทั้งหลาย
ภิกษุเหลานั้นกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เราอนุญาตใหภิกษุรับอาบัติของภิกษุณีทั้งหลาย ฯ
รับแสดงอาบัติ
[๕๒๗] สมัยนั้น ภิกษุณีทั้งหลายพบภิกษุที่ถนนก็ดี ที่ตรอกก็ดี ที่ทาง
สามแพรงก็ดี วางบาตรไวที่พื้น หมผาเฉวียงบา นั่งกระหยงประคองอัญชลี ทํา
คืนอาบัติ ชาวบานเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ภิกษุณีเหลานี้เปนเมียของ*ภิกษุพวกนี้ ภิกษุณีเหลานี้เปนชูของภิกษุพวกนี้ ภิกษุณีเหลานี้ลวงเกินในราตรี
บัดนี้มาขอขมา ภิกษุเหลานั้นกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงรับอาบัติของภิกษุณีทั้งหลาย รูปใดรับ ตองอาบัติทุกกฏ
เราอนุญาตใหภิกษุณีรับอาบัติของภิกษุณีดวยกัน ภิกษุณีทั้งหลายไมรูวาจะพึงรับ
อาบัติแมอยางนี้ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาคๆ ... ตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุบอกภิกษุณีทั้งหลายวา ทานทั้งหลายพึงรับ
อาบัติอยางนี้ ฯ
พุทธานุญาตใหทํากรรม
[๕๒๘] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายไมทํากรรมแกภิกษุณีทั้งหลาย ภิกษุ
เหลานั้นกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา

อนุญาตใหทํากรรมแกภิกษุณีทั้งหลาย ครั้งนั้น ภิกษุทั้งหลายคิดวา ใครหนอพึง
ทํากรรมแกภิกษุณีทั้งหลาย แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาคๆ ... ตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุทํากรรมแกภิกษุณีทั้งหลาย ฯ
[๕๒๙] สมัยนั้น ภิกษุณีทั้งหลายที่ถูกทํากรรมแลว พบภิกษุที่ถนนก็ดี
ที่ตรอกก็ดี ที่ทางสามแพรงก็ดี วางบาตรไวที่พื้น หมผาเฉวียงบา นั่งกระหยง
ประคองอัญชลี ใหภิกษุอดโทษพลางตั้งใจวา จะไมทําอยางนัน้ อีก ชาวบานเพง
โทษ ติเตียน โพนทะนาวา ภิกษุณีเหลานี้เปนเมียของภิกษุพวกนี้ ภิกษุณีเหลานี้
เปนชูของภิกษุพวกนี้ ภิกษุณีเหลานี้ลวงเกินในราตรี บัดนี้ มาขอขมา ภิกษุเหลา
นั้นกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูม ีพระภาคๆ ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึง
ทํากรรมแกภิกษุณีทั้งหลาย รูปใดทํา ตองอาบัติทุกกฏ
เราอนุญาตใหภิกษุณีทํากรรมแกภิกษุณีดวยกัน ภิกษุณีทั้งหลายไมรูวา จะ
พึงทํากรรมแมอยางนี้ ภิกษุเหลานั้นกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ... ตรัส
วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุบอกภิกษุณีทั้งหลายวา พวกเธอพึงทํา
กรรมอยางนี้ ฯ
[๕๓๐] สมัยนั้น ภิกษุณีทั้งหลายเกิดความบาดหมาง เกิดความทะเลาะ
ถึงวิวาทกัน ทิ่มแทงกันและกันดวยหอกคือปากในทามกลางสงฆอยู ไมอาจระงับ
อธิกรณนั้นได ภิกษุเหลานั้นกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ... ตรัสวา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุระงับอธิกรณของภิกษุณีทงั้ หลาย ฯ
[๕๓๑] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายระงับอธิกรณของภิกษุณีทงั้ หลาย ก็เมื่อ
ภิกษุวินิจฉัยอธิกรณนั้นอยูปรากฏวา ภิกษุณีทั้งหลายเขากรรมบาง ตองอาบัติบาง
ภิกษุณีทั้งหลายกลาวอยางนี้วา ดีแลว ทานเจาขา ขอพระคุณเจาจงทํากรรมแกภิกษุณี
ทั้งหลาย ขอพระคุณเจาจงรับอาบัติของภิกษุณีทั้งหลาย เพราะพระผูมีพระภาค
ทรงบัญญัติไวอยางนี้วา ภิกษุพึงระงับอธิกรณของภิกษุณีทงั้ หลาย ภิกษุเหลานั้น
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาคๆ ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให
ภิกษุยกกรรมของพวกภิกษุณีมอบใหแกพวกภิกษุณี เพื่อใหพวกภิกษุณีทํากรรมแก
พวกภิกษุณี เพื่อใหภิกษุยกอาบัติของพวกภิกษุณีมอบใหแกพวกภิกษุณี เพื่อให
พวกภิกษุณีรับอาบัติของพวกภิกษุณี ฯ
[๕๓๒] สมัยนั้น ภิกษุณีอันเตวาสินีของภิกษุณีอุบลวรรณาติดตาม
พระผูมีพระภาคเรียนวินัยอยู ๗ ป นางมีสติฟนเฟอน วินัยที่เรียนไว เรียนไว ก็
เลอะเลือน นางไดทราบขาววา พระผูมีพระภาคประสงคจะเสด็จกรุงสาวัตถี จึง
คิดวา เราติดตามพระผูมีพระภาคเรียนวินัยอยู ๗ ป เรานั้นมีสติฟนเฟอน วินัย
ที่เรียนไว เรียนไวเลอะเลือน ก็การที่มาตุคามจะติดตามพระศาสดาไปตลอดชีวิต
ทําไดยาก เราจะพึงปฏิบัติอยางไรหนอ จึงแจงเรื่องนั้นแกภิกษุณีทั้งหลายๆ แจง

เรื่องนั้นแกภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นจึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ...
ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุสอนวินัยแกพวกภิกษุณี ฯ
ปฐมภาณวาร จบ
-------------[๕๓๓] ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคประทับอยูในพระนครเวสาลีตามพุทธา*ภิรมย แลวเสด็จจาริกทางพระนครสาวัตถี เสร็จจาริกโดยลําดับถึงพระนครสาวัตถี
ทราบวา พระองคประทับอยูทพี่ ระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี เขต
พระนครสาวัตถีนั้น
ครั้งนั้น พระฉัพพัคคียใชนา้ํ โคลนรดภิกษุณีดวยหวังวา แมไฉน ภิกษุ*ณีพึงรักใครในพวกเรา ... ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ...
ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงใชน้ําโคลนรดนางภิกษุณี รูปใดรดตองอาบัติ
ทุกกฏ
เราอนุญาตใหลงทัณฑกรรมแกภิกษุนั้น ภิกษุทั้งหลายคิดวา พวกเราจะ
พึงลงทัณฑกรรมอยางไร แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ... ตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีสงฆพึงทําภิกษุนั้นใหเปนผูไมควรไหว ฯ
ภิกษุแสดงอวัยวะมีกายเปนตนอวดภิกษุณี
[๕๓๔] สมัยนั้น ภิกษุฉัพพัคคียเปดกายอวดภิกษุณี เปดขาออนอวด
ภิกษุณี เปดองคกําเนิดอวดภิกษุณี พูดเกี้ยวภิกษุณี ชักจูงบุรุษใหสมสูกับภิกษุณี
ดวยหวังวา แมไฉน ภิกษุณีพึงรักใครในพวกเรา ... ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่ งนั้น
แดพระผูมีพระภาคๆ ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงเปดกายอวดภิกษุณี
ไมพึงเปดขาออนอวดภิกษุณี ไมพึงเปดองคกาํ เนิดอวดภิกษุณี ไมพึงพูดเกี้ยว
ภิกษุณี ไมพึงชักจูงบุรุษใหสมสูกับภิกษุณี รูปใดชักจูง ตองอาบัติทุกกฏ
เราอนุญาตใหลงทัณฑกรรมแกภิกษุนั้น ภิกษุทั้งหลายคิดวา พวกเราพึง
ลงทัณฑกรรมอยางไรหนอ แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาคๆ ... ตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีสงฆ พึงทําภิกษุนั้นใหเปนผูไมควรไหว ฯ
[๕๓๕] สมัยนั้น ภิกษุณีฉพั พัคคียใชน้ําโคลนรดภิกษุ ดวยหวังวา
แมไฉน ภิกษุพึงรักใครในพวกเรา ภิกษุเหลานั้นกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูม-ี
*พระภาคๆ ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีไมพึงใชน้ําโคลนรดภิกษุ รูปใด
รด ตองอาบัติทุกกฏ
เราอนุญาตใหลงทัณฑกรรมแกภิกษุณีนั้น ภิกษุทั้งหลายคิดวา พวกเรา
พึงลงทัณฑกรรมอยางไร แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค
... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหทําการหามปราม เมื่อภิกษุหามปรามแลว
ภิกษุณีทั้งหลายไมเชื่อฟง ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ...

ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหงดโอวาท ฯ
ภิกษุณีแสดงอวัยวะมีกายเปนตนอวดภิกษุ
[๕๓๖] สมัยตอมา ภิกษุณีฉัพพัคคียเปดกายอวดภิกษุ เปดถันอวด
ภิกษุ เปดขาออนอวดภิกษุ เปดองคกําเนิดอวดภิกษุ พูดเกี้ยวภิกษุ ชักจูงสตรี
ใหสมสูกับภิกษุดวยหวังวา แมไฉนภิกษุพึงรักใครในพวกเรา ... ภิกษุเหลานั้น
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาคๆ ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีไมพึง
เปดกายอวดภิกษุ ไมพึงเปดถันอวดภิกษุ ไมพึงเปดขาออนอวดภิกษุ ไมพึงเปด
องคกําเนิดอวดภิกษุ ไมพึงพูดเกี้ยวภิกษุ ไมพึงชักจูงสตรีใหสมสูกับภิกษุ รูปใด
ชักจูง ตองอาบัติทุกกฏ
เราอนุญาตใหลงทัณฑกรรมแกภิกษุณีนั้น ภิกษุทั้งหลายคิดวา พวกเรา
พึงลงทัณฑกรรมอยางไรหนอ แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูม ีพระภาค พระผูมี
พระภาค ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหทําการหามปราม เมื่อภิกษุ
ทําการหามปรามแลวภิกษุณีทั้งหลายไมเชือ่ ฟง ... ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด
พระผูมีพระภาคๆ ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหงดโอวาท ฯ
[๕๓๗] ครั้งนั้น ภิกษุทั้งหลายคิดวา การทําอุโบสถรวมกับภิกษุณีที่ถูก
งดโอวาทแลว ควรหรือไมควรหนอ แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ
... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงทําอุโบสถรวมกับภิกษุณีที่ถูกงดโอวาทแลว
จนกวาอธิกรณนั้นจะระงับ ฯ
เรื่องงดโอวาท
[๕๓๘] สมัยนั้น ทานพระอุทายีงดโอวาทแลวหลีกไปสูจาริก ภิกษุณี
ทั้งหลายเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระคุณเจาอุทายีงดโอวาทแลวจึงได
หลีกไปสูจาริกเสียเลา ... ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ...
ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุงดโอวาทแลวไมพึงหลีกไปสูจาริก รูปใดหลีกไป
ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
[๕๓๙] สมัยนั้น ภิกษุผูเขลา ไมฉลาด งดโอวาท ... ภิกษุทั้งหลาย
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาคๆ ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเขลา ไม
ฉลาด ไมพึงงดโอวาท รูปใดงด ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
[๕๔๐] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายงดโอวาทในเพราะเรื่องไมสมควร ใน
เพราะเหตุไมสมควร ... ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ... ตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงงดโอวาท ในเพราะเรื่องไมสมควร ในเพราะเหตุ
ไมสมควร รูปใดงด ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
[๕๔๑] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายงดโอวาทแลว ไมใหคําวินิจฉัย ภิกษุ
ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ

งดโอวาทแลว จะไมใหคําวินิจฉัยไมได รูปใดไมให ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
[๕๔๒] สมัยนั้น ภิกษุณีทั้งหลายไมไปรับโอวาท ภิกษุทั้งหลายกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีจะไมไปรับ
โอวาทไมได รูปใดไมไป พึงปรับตามธรรม ฯ
[๕๔๓] สมัยนั้น ภิกษุณีสงฆพากันไปรับโอวาททั้งหมด ชาวบาน
เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ภิกษุณีเหลานี้เปนเมียของภิกษุพวกนี้ ภิกษุณี
เหลานี้ เปนชูของภิกษุพวกนี้ บัดนี้ภิกษุเหลานี้จักชื่นชมกับภิกษุณีเหลานี้ ภิกษุ
ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณี
สงฆไมพึงไปรับโอวาททั้งหมด ถาไป ตองอาบัติทุกกฏ เราอนุญาตใหภิกษุณี
๔-๕ รูป ไปรับโอวาท ฯ
[๕๔๔] สมัยนั้น ภิกษุณี ๔-๕ รูป ไปรับโอวาท ชาวบานเพงโทษ
ติเตียน โพนทะนาวา ภิกษุณีเหลานี้เปนเมียของภิกษุพวกนี้ ภิกษุณีเหลานี้เปนชู
ของภิกษุพวกนี้ บัดนี้ ภิกษุพวกนี้จักชื่นชมกับภิกษุณีเหลานี้ ภิกษุทั้งหลายกราบ
ทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีไมพึงไปรับ
โอวาท ถึง ๔-๕ รูป ถาไป ตองอาบัติทุกกฏ เราอนุญาตใหภิกษุณี ๒-๓ รูป
ไปรับโอวาท
วิธีรับโอวาท
ภิกษุณีเหลานั้น พึงเขาไปหาภิกษุรูปหนึ่ง หมผาเฉวียงบา ไหวเทา นั่ง
กระหยง ประคองอัญชลี แลวกลาวอยางนี้วา ขาแตพระคุณเจา ภิกษุณีสงฆไหว
เทาภิกษุสงฆและขอเขารับโอวาท นัยวา ภิกษุณีสงฆจงไดเขารับโอวาท ภิกษุนั้น
พึงเขาไปหาภิกษุผูแสดงปาติโมกข แลวกลาวอยางนี้วา ทานเจาขา ภิกษุณีสงฆ
ไหวเทาภิกษุสงฆ และขอเขารับโอวาท นัยวา ภิกษุณีสงฆจงไดเขารับโอวาท
ภิกษุผูแสดงปาติโมกขพึงถามวา ภิกษุบางรูปที่สงฆสมมติใหเปนผูสอนภิกษุณีมีอยู
หรือ ถามีภิกษุบางรูปที่สงฆสมมติใหเปนผูสอนภิกษุณี อันภิกษุผูแสดงปาติโมกข
พึงกลาววา ภิกษุมีชื่อนี้ สงฆสมมติใหเปนผูสอนภิกษุณี ภิกษุณีสงฆจงเขาไป
หาเธอ ถาไมมีภิกษุบางรูปที่สงฆสมมติใหเปนผูสอนภิกษุณี ภิกษุผูแสดงปาติโมกข
พึงถามวา ทานรูปใดอาจสอนภิกษุณีได ถาภิกษุบางรูปอาจสอนภิกษุณีได และ
ภิกษุนั้นเปนผูประกอบดวยองค ๘ อันภิกษุผูแสดงปาติโมกขนั้นพึงสมมติแลวแจง
ใหทราบวา ภิกษุมีชื่อนี้สงฆสมมติใหเปนผูสอนภิกษุณี ภิกษุณีสงฆจงเขาไปหา
เธอ ถาไมมีใครๆ อาจสอนภิกษุณีได ภิกษุผูแสดงปาติโมกขพึงกลาววา ไมมี
ภิกษุรูปใดที่สงฆสมมติไดเปนผูสอนภิกษุณี ภิกษุณีสงฆจงยังอาการอันนาเลือ่ มใส
ใหถึงพรอมเถิด ฯ
[๕๔๕] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายไมรับใหโอวาท ... ภิกษุทั้งหลายกราบ

ทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุจะไมรับให
โอวาทไมได รูปใดไมรับ ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
[๕๔๖] สมัยนั้น ภิกษุรูปหนึ่งเปนผูเขลา ภิกษุณีทั้งหลายเขาไปหาเธอ
แลวกลาววา พระคุณเจาขา ขอทานจงรับใหโอวาท ภิกษุนั้นบอกวา นองหญิง
ฉันเปนผูเ ขลา จะรับใหโอวาทไดอยางไร ภิกษุณีทั้งหลายกลาววา ขอทานจงรับ
ใหโอวาทเถิดเจาขา เพราะพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติไวอยางนี้วา ภิกษุทั้งหลายพึง
รับใหโอวาทแกภิกษุณีทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เวนภิกษุเขลาเสีย เราอนุญาตให
ภิกษุทั้งหลายนอกนั้นรับใหโอวาท ฯ
[๕๔๗] สมัยตอมา ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธ ภิกษุณีทั้งหลายเขาไปหาเธอ
แลวกลาววา พระคุณเจาขา ขอทานจงรับใหโอวาท ภิกษุนั้นกลาววา ดูกรนองหญิง
ฉันอาพาธ จะรับใหโอวาทไดอยางไร ภิกษุณีทั้งหลายกลาววา ขอทานจงรับให
โอวาทเถิดเจาขา เพราะพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติไวอยางนี้วา เวนภิกษุเขลาเสีย
ภิกษุนอกนั้นตองรับใหโอวาท ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ
ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เวนภิกษุเขลา เวนภิกษุอาพาธ เราอนุญาตใหภิกษุ
นอกนั้นรับใหโอวาท ฯ
[๕๔๘] สมัยตอมา ภิกษุรูปหนึ่งเตรียมจะไป ภิกษุณีทั้งหลายเขาไปหา
เธอ แลวกลาววา พระคุณเจาขา ขอทานจงรับใหโอวาท ภิกษุนั้นกลาววา ดูกร
นองหญิง ฉันเตรียมจะไป จะรับใหโอวาทไดอยางไร ภิกษุณีทั้งหลายกลาววา
ขอทานจงรับใหโอวาทเถิดเจาขา เพราะพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติไวอยางนี้วา
เวนภิกษุเขลา เวนภิกษุอาพาธ ภิกษุนอกนั้นตองรับใหโอวาท ภิกษุทั้งหลาย
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาคๆ ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เวนภิกษุเขลา
เวนภิกษุอาพาธ เวนภิกษุเตรียมจะไป เราอนุญาตใหภิกษุนอกนั้นรับใหโอวาท ฯ
[๕๔๙] สมัยตอมา ภิกษุรูปหนึ่งอยูในปา ภิกษุณีทั้งหลายไดเขาไปหา
เธอแลวกลาววา พระคุณเจาขา ขอทานจงรับใหโอวาท ภิกษุนั้นกลาววา ดูกร
นองหญิง ฉันอยูในปา จะรับใหโอวาทไดอยางไร ภิกษุณีทั้งหลายกลาววา ขอ
ทานจงรับใหโอวาทเถิดเจาขา เพราะพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติไวอยางนี้วา เวน
ภิกษุเขลา เวนภิกษุอาพาธ เวนภิกษุเตรียมจะไป ภิกษุนอกนั้นตองรับใหโอวาท
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เราอนุญาตใหภิกษุผูถืออยูปารับใหโอวาท และทําการนัดหมายวา เราจักกลับใน
ที่นั้น ฯ
[๕๕๐] สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายรับใหโอวาทแลว ไมบอกภิกษุผูแสดง
ปาติโมกข ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ... ตรัสวา ดูกรภิกษุ

ทั้งหลาย ภิกษุจะไมบอกการใหโอวาทไมได รูปใดไมบอก ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
[๕๕๑] สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายรับใหโอวาทแลวไมกลับมาบอก ...
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุจะไมกลับมาบอกการใหโอวาทไมได รูปใดไมกลับมาบอก ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
[๕๕๒] สมัยตอมา ภิกษุณีทั้งหลายไมไปสูที่นัดหมาย ภิกษุทั้งหลาย
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาคๆ ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีจะไม
ไปที่นัดหมายไมได รูปใดไมไป ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
[๕๕๓] สมัยตอมา ภิกษุณีทั้งหลายใชผากายพันธนยาวรัดสีขางดวยผา
เหลานั้น ชาวบานเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ... เหมือนพวกหญิงคฤหัสถผู
บริโภคกาม ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ... ตรัสวา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีไมพึงใชผากายพันธนยาว รูปใดใช ตองอาบัติทุกกฏ
เราอนุญาตผากายพันธนทรี่ ัดไดรอบเดียวแกภิกษุณี แตอยารัดสีขางดวย
ผานั้น รูปใดรัด ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
รัดสีขาง
[๕๕๔] สมัยตอมา ภิกษุณีทั้งหลายรัดสีขา งดวยแผนไมสาน ดวยแผน
หนัง ดวยแผนผาขาว ดวยชองผา ดวยเกลียวผา ดวยผาผืนนอย ดวยชองผา
ผืนนอย ดวยเกลียวผาผืนนอย ดวยชองถักดวยดาย ดวยเกลียวดาย ชาวบาน
เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ... เหมือนพวกหญิงคฤหัสถผูบริโภคกาม ภิกษุ
ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณี
ไมพึงรัดสีขางดวยแผนไมสาน ดวยแผนหนัง ดวยแผนผาขาว ดวยชองผา ดวย
เกลียวผา ดวยผาผืนนอย ดวยชองผาผืนนอย ดวยเกลียวผาผืนนอย ดวยชอง
ถักดวยดาย ดวยเกลียวดาย รูปใดรัด ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
แตงกาย
[๕๕๕] สมัยตอมา ภิกษุณีทั้งหลายใหสีตะโพกดวยกระดูกแขงโค ให
นวดตะโพก มือ หลังมือ เทา หลังเทา ขาออน หนา ริมฝปาก ดวยไมมี
สัณฐานดุจคางโค ชาวบานเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ... เหมือนพวกหญิง
คฤหัสถผูบริโภคกาม ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ... ตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีไมพึงใหสีตะโพกดวยกระดูกแขงโค ไมพึงใหนวด
ตะโพก ไมพึงใหนวดมือ ไมพึงใหนวดหลังมือ ไมพึงใหนวดเทา ไมพึงใหนวด
หลังเทา ไมพึงใหนวดขาออน ไมพึงใหนวดหนา ไมพึงใหนวดริมฝปาก ดวย
ไมมีสัณฐานดุจหางโค รูปใดใหนวด ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
ทาหนาเปนตน
[๕๕๖] สมัยตอมา ภิกษุณีฉัพพัคคียทาหนา ถูหนา ผัดหนา เจิมหนา

ดวยมโนศิลา ยอมตัว ยอมหนา ยอมทั้งตัวทั้งหนา ชาวบาน เพงโทษ ติเตียน
โพนทะนาวา ... เหมือนพวกหญิงคฤหัสถผูบริโภคกาม ภิกษุทั้งหลายกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีไมพึงทาหนา
ไมพึงถูหนา ไมพึงผัดหนา ไมพึงเจิมหนาดวยมโนศิลา ไมพึงยอมตัว ไมพึง
ยอมหนา ไมพึงยอมทั้งตัวทั้งหนา รูปใดทํา ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
[๕๕๗] สมัยนั้น ภิกษุณีฉพั พัคคียแตมหนา ทาแกม เยีย่ มหนาตาง
ยืนแอบประตู ใหผูอื่นทําการฟอนรํา ตั้งสํานักหญิงแพศยา ตั้งรานขายสุรา ขาย
เนื้อ ออกรานขายของเบ็ดเตล็ด ประกอบการหากําไร ประกอบการคาขาย ใช
ทาสใหบํารุง ใชทาสีใหบํารุง ใชกรรมกรชายใหบํารุง ใชกรรมกรหญิงใหบํารุง
ใชสัตวเดียรัจฉานใหบํารุง ขายของสดและของสุก ใชสันถัดขนเจียมหลอ
ชาวบานเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ... เหมือนพวกหญิงคฤหัสถผูบริโภคกาม
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุณีไมพึงแตมหนา ไมพึงทาแกม ไมพึงเยี่ยมหนาตาง ไมพึงยืนแอบประตู
ไมพึงใหผูอื่นทําการฟอนรํา ไมพึงตั้งสํานักหญิงแพศยา ไมพึงตั้งรานขายสุรา ไม
พึงออกรานขายของเบ็ดเตล็ด ไมพึงประกอบการหากําไร ไมพึงประกอบการคา*ขาย ไมพึงใชทาสใหบํารุง ไมพึงใชทาสีใหบํารุง ไมพึงใชกรรมกรชายใหบํารุง
ไมพึงใชกรรมกรหญิงใหบํารุง ไมพึงใชสัตวเดียรัจฉานใหบํารุง ไมพึงขายของ
สดและของสุก ไมพึงใชสันถัดขนเจียมหลอ รูปใดใช ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
ใชจีวรสีครามลวนเปนตน
[๕๕๘] สมัยนั้น ภิกษุณีฉพั พัคคียใชจีวรสีครามลวน ใชจีวรสีเหลือง
ลวน ใชจีวรสีแดงลวน ใชจีวรสีบานเย็นลวน ใชจีวรสีดําลวน ใชจีวรสีแสด*ลวน ใชจีวรสีชมภูลวน ใชจีวรไมตัดชาย ใชจีวรมีชายยาว ใชจีวรมีชายเปน
ลายดอกไม ใชจีวรมีชายเปนลายผลไม สวมเสื้อ สวมหมวก ประชาชนเพงโทษ
ติเตียน โพนทะนาวา ... เหมือนพวกหญิงคฤหัสถผูบริโภคกาม ภิกษุทั้งหลาย
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาคๆ ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีไมพึง
ใชจีวรสีครามลวน ไมพึงใชจีวรสีเหลืองลวน ไมพึงใชจีวรสีแดงลวน ไมพึงใช
จีวรสีบานเย็นลวน ไมพึงใชจีวรสีดําลวน ไมพึงใชจีวรสีแสดลวน ไมพึงใช
จีวรสีชมภูลวน ไมพึงใชจีวรไมตัดชาย ไมพงึ ใชจีวรมีชายยาว ไมพึงใชจีวรมี
ชายเปนลายดอกไม ไมพึงใชจีวรมีชายเปนลายผลไม ไมพึงสวมเสื้อ ไมพึงสวม
หมวก รูปใดใช ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
พินัยกรรม
[๕๕๙] สมัยนั้น ภิกษุณีรูปหนึ่ง เมื่อจะถึงมรณภาพ พูดอยางนี้วา เมื่อ
ฉันลวงไปแลว บริขารของฉันจงเปนของสงฆ บรรดาสหธรรมิกเหลานั้น ภิกษุ

และภิกษุณีทั้งหลายโตเถียงกันวา บริขารเปนของพวกเรา บริขารเปนของพวกเรา
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ถาภิกษุณีเมื่อจะถึงมรณภาพพูดอยางนี้วา เมื่อฉันลวงไปแลว บริขารของฉันจงเปน
ของสงฆ ภิกษุสงฆไมเปนใหญในบริขารนั้น บริขารนั้นเปนของภิกษุณีสงฆ
ฝายเดียว
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาสิกขมานา ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาสามเณรี เมื่อจะถึงมรณภาพพูดอยางนี้วา เมื่อฉัน
ลวงไปแลว บริขารของฉันจงเปนของสงฆ ภิกษุสงฆไมเปนใหญในบริขารนั้น
บริขารนั้นเปนของภิกษุณีสงฆฝายเดียว
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาภิกษุเมื่อจะถึงมรณภาพพูดอยางนี้วา เมื่อฉันลวงไป
แลว บริขารของฉันจงเปนของสงฆ ภิกษุณีสงฆไมเปนใหญในบริขารนั้น บริขาร
นั้นเปนของภิกษุณีสงฆฝายเดียว
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาสามเณร ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาอุบาสก ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาอุบาสิกา ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาใครคนอื่นเมื่อจะตายพูดอยางนี้วา เมื่อฉันลวงไป
แลว บริขารของฉันจงเปนของสงฆ ภิกษุณีสงฆไมเปนใหญในบริขารนั้น บริขาร
นั้นเปนของภิกษุสงฆฝายเดียว ฯ
ภิกษุณีประหารภิกษุ
[๕๖๐] สมัยนั้น หญิงคนหนึ่งเปนภรรยาของนักมวยมากอน บวชใน
สํานักภิกษุณี นางเห็นภิกษุทุพพลภาพที่ถนน แลวใหประหารดวยไหลใหเซไป
ภิกษุทั้งหลายเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณีจึงไดใหประหารแกภิกษุ
เลา แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุณีไมพึงใหประหารแกภิกษุ รูปใดใหประหาร ตองอาบัติทุกกฏ เราอนุญาต
ใหภิกษุณีเห็นภิกษุแลว หลีกทางใหแตไกลเทียว ฯ
นําทารกไปดวยบาตร
[๕๖๑] สมัยนั้น หญิงคนหนึ่งผัวหยารางจึงมีครรภกับชายชู นางรีดครรภ
แลวกลาววานภิกษุณีผูกุลุปกะวา วานทีเถิดเจาขา ขอทานจงนําทารกนี้ไปดวยบาตร
ภิกษุณีนั้นจึงวางเด็กลงในบาตรปดดวยผาสังฆาฏิเดินไป
สมัยนั้น ภิกษุผูถือเที่ยวบิณฑบาตรูปหนึ่งทําการสมาทานวาเราไมให
ภิกษาที่ไดแกภิกษุ หรือภิกษุณีกอนแลวจักไมฉัน
ครั้งนั้น เธอพบภิกษุณีนั้นแลวไดกลาววา นองหญิง เชิญรับภิกษา
นางปฏิเสธวา อยาเลย เจาขา

แมครั้งที่สอง ภิกษุนั้นไดกลาวกะภิกษุณนี ั้นวา นองหญิงเชิญรับภิกษา
นางปฏิเสธวา อยาเลย เจาขา
แมครั้งที่สาม ภิกษุนั้นไดกลาวกะภิกษุณีนนั้ วา นองหญิงเชิญรับภิกษา
นางปฏิเสธวา อยาเลย เจาขา
ภิกษุนั้นชี้แจงวา นองหญิง ฉันสมาทานไววา ฉันไมใหภิกษาที่ไดแก
ภิกษุ หรือภิกษุณีกอนแลวจักไมฉัน นองหญิงเชิญรับภิกษา
ครั้นนางถูกภิกษุนั้นแคนไคอยู จึงนําบาตรออกแสดงกลาววา พระคุณเจา*ขา ทานจงดูทารกในบาตร ทานอยาบอกใคร ภิกษุนั้นเพงโทษ ติเตียน โพน*ทะนาวา ไฉนภิกษุณีจึงนําทารกไปดวยบาตรแลวแจงเรื่องนั้นแกภิกษุทั้งหลาย
บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณี
จึงไดนําทารกไปดวยบาตร แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาคๆ ... ตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีไมพึงนําทารกไปดวยบาตร รูปใดนําไป ตองอาบัติทุกกฏ
เราอนุญาตใหภิกษุณีพบภิกษุแลวนําบาตรออกแสดง ฯ
แสดงกนบาตร
[๕๖๒] สมัยนั้น ภิกษุณีฉพั พัคคียพบภิกษุแลว พลิกกลับแสดงกน*บาตร ภิกษุเหลานั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณีฉัพพัคคียพบ
ภิกษุแลว จึงไดพลิกกลับแสดงกนบาตร แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมี
พระภาคๆ ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีพบภิกษุแลว ไมพึงพลิกกลับ
แสดงกนบาตร รูปใดแสดง ตองอาบัติทุกกฏ เราอนุญาตใหภิกษุณีพบภิกษุแลว
หงายบาตรแสดง และอามิสใดมีในบาตร พึงนิมนตภิกษุดวยอามิสนั้น ฯ
เพงดูนิมิตบุรุษ
[๕๖๓] สมัยนั้น นิมิตบุรุษเขาทิ้งไวที่ถนนในพระนครสาวัตถี ภิกษุณี
ทั้งหลายตั้งใจเพงดูนิมิตบุรุษนั้น ชาวบานพากันโห ภิกษุณีเหลานั้นเกอ จึงไปสู
สํานักแลว บอกเรื่องนั้นแกภิกษุณีทั้งหลาย บรรดาภิกษุณีที่เปนผูมักนอย ... ตางก็
เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงไดเพงดูนิมิตบุรุษเลา แลว
ไดบอกเรื่องนัน้ แกภิกษุทั้งหลาย ... ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่ งนั้นแดพระผูม ีพระ*ภาคๆ ... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีไมพึงเพงดูนิมิตบุรุษ รูปใดเพงดู
ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
เรื่องใหอามิส
[๕๖๔] สมัยนั้น ประชาชนถวายอามิสแกภิกษุทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลาย
ใหอามิสแกพวกภิกษุณี ประชาชนเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระคุณ
เจาทั้งหลาย จึงไดใหอามิสที่เขาถวายแกตนเพื่อประโยชนบริโภคแกผูอื่นเลา
ก็พวกเราไมรูจักใหทานหรือ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ

... ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงใหอามิสที่เขาถวายแกตน เพื่อประโยชน
บริโภคแกผูอื่น รูปใดให ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
[๕๖๕] สมัยนั้น อามิสของภิกษุทั้งหลายมีมาก ภิกษุทั้งหลายกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเพื่อใหแก
สงฆ อามิสมีมากเหลือเฟอ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ
ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเพื่อใหเปนสวนบุคคล ฯ
[๕๖๖] สมัยนั้น อามิสที่ภิกษุทําการสั่งสมไวมีมาก ภิกษุทั้งหลาย
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให
ภิกษุยังภิกษุณีใหรับอามิสที่เปนสันนิธิของภิกษุแลวฉันได ฯ
[๕๖๗] สมัยนั้น ประชาชนถวายอามิสแกภิกษุณีทั้งหลาย ภิกษุณี
ทั้งหลายถวายแกภิกษุ คนทั้งหลายเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณี
ทั้งหลายจึงถวายอามิสทีเ่ ขาถวายแกตน เพื่อประโยชนบริโภคแกผูอื่น ก็พวกเรา
ไมรูจักใหทานหรือ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่ งนั้นแดพระผูม ีพระภาคๆ ตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีไมพึงใหอามิสที่เขาถวายแกตน เพื่อประโยชนบริโภค
แกผูอื่น รูปใดให ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
[๕๖๘] สมัยนั้น อามิสของภิกษุทั้งหลายมีมาก ภิกษุทั้งหลายกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหถวายแก
สงฆ อามิสมีมากเหลือเฟอ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ
ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเพื่อใหแมเปนสวนบุคคล ฯ
[๕๖๙] สมัยนั้น อามิสที่ภิกษุณีทําการสั่งสมมีมาก ภิกษุทั้งหลายกราบ
ทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุณี
ยังภิกษุใหรับอามิสที่เปนสันนิธิของภิกษุณีแลวฉันได ฯ
พุทธานุญาตเสนาสนะอาศัยชั่วคราว
[๕๗๐] สมัยนั้น เสนาสนะของภิกษุทั้งหลายมีมาก เสนาสนะของ
พวกภิกษุณีไมมี ภิกษุณีทั้งหลายสงทูตไปในสํานักภิกษุทั้งหลายวา ดีละ เจาขา
ขอพระคุณเจาทั้งหลายจงใหเสนาสนะแกพวกดิฉันอาศัยชั่วคราว ภิกษุทั้งหลาย
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเพื่อ
ใหเสนาสนะแกภิกษุณีทั้งหลายอาศัยชั่วคราว ฯ
พุทธานุญาตผาสําหรับนุงในที่พัก
[๕๗๑] สมัยนั้น ภิกษุณีทั้งหลายมีระดู ขึ้นนั่งบาง ขึ้นนอนบาง บน
เตียงที่บุ บนตั่งที่บุ เสนาสนะเปอนโลหิต ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด
พระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีไมพึงขึ้นนั่ง ไมพึงขึ้นนอน
บนเตียงที่บุ บนตั่งที่บุ รูปใดขึ้นนั่ง หรือขึ้นนอน ตองอาบัติทุกกฏ เราอนุญาต

ผาในที่พัก ผาในที่พักเปอนโลหิต ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมี
พระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตผาซับใน ผาซับในหลุด ภิกษุ
ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา
อนุญาตใหใชเชือกผูก แลวผูกไวที่ขาออน เชือกขาด ภิกษุทั้งหลายกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเชือกฟน
ผูกสะเอว ฯ
[๕๗๒] สมัยนั้น ภิกษุณีฉพั พัคคียใชเชือกผูกสะเอวตลอดกาล คน
ทั้งหลายเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ... เหมือนพวกหญิงคฤหัสถผูบริโภคกาม
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุณีไมพึงใชเชือกผูกสะเอวตลอดกาล รูปใดใช ตองอาบัติทุกกฏ เราอนุญาต
เชือกผูกสะเอว เมื่อมีระดู ฯ
ทุติยภาณวาร จบ
--------------อันตรายิกธรรมของภิกษุณี
[๕๗๓] สมัยนั้น ภิกษุณีทั้งหลายที่อุปสมบทแลวปรากฏวาไมมีนิมิตบาง
มีสักแตวานิมิตบาง ไมมีโลหิตบาง มีโลหิตเสมอบาง มีผาซับในเสมอบาง มีน้ํา
มูตรกะปริบกะปรอยบาง มีเดือยบาง เปนหญิงบัณเฑาะกบาง เปนหญิงคลายชาย
บาง เปนหญิงมีมรรคระคนกันบาง เปนหญิง ๒ เพศบาง ... ภิกษุทั้งหลายกราบ
ทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหถาม
อันตรายิกธรรม ๒๔ ประการ แกภิกษุณีผูจะอุปสมบท
วิธีถามอันตรายิกธรรม
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล พึงถามอยางนี้:เธอมิใชผไู มมีนิมิต หรือ
มิใชผูมีสักแตวานิมิต หรือ
มิใชผูไมมีโลหิต หรือ
มิใชผูมีโลหิตเสมอ หรือ
มิใชผูมีผาซับในเสมอ หรือ
มิใชผูมีน้ํามูตรกะปริบกะปรอย หรือ
มิใชผูมีเดือย หรือ
มิใชเปนหญิงบัณเฑาะก หรือ
มิใชเปนหญิงคลายชาย หรือ
มิใชผูเปนหญิงมีมรรคระคนกัน หรือ
มิใชเปนหญิง ๒ เพศ หรือ

อาพาธเหมือนอยางนี้ ของเธอ มีหรือ คือ โรคเรื้อน ฝ โรคกลาก
โรคมองครอ ลมบาหมู
เธอเปนมนุษย หรือ
เปนหญิง หรือ
เปนไทย หรือ
ไมมีหนี้สิน หรือ
ไมเปนราชภัฏ หรือ
มารดาบิดา สามี อนุญาตแลว หรือ
มีอายุครบ ๒๐ ปแลว หรือ
บาตร จีวรของเธอครบแลว หรือ
เธอ ชื่ออะไร
ปวัตตินีของเธอ ชื่ออะไร ฯ
[๕๗๔] สมัยนั้น ภิกษุถามอันตรายิกธรรมของภิกษุณี หญิงผูอุปสัมปทา*เปกขะยอมกระดาก เกอเขิน ไมอาจตอบได ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด
พระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหนางอุปสัมปทา*เปกขะอุปสมบทในสงฆฝายเดียว บริสุทธิ์ในภิกษุณีสงฆ แลวอุปสมบทใน
ภิกษุสงฆ ฯ
[๕๗๕] สมัยนั้น ภิกษุณีทั้งหลายถามอันตรายิกธรรมกะนางอุปสัมปทา*เปกขะผูย ังไมไดสอนซอม นางอุปสัมปทาเปกขะยอมกระดาก เกอเขิน ไมอาจ
ตอบได ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เราอนุญาตใหสอนซอมกอน แลวถามอันตรายิกธรรมตอภายหลัง ภิกษุณี
ทั้งหลายสอนซอมในทามกลางสงฆนั่นเอง นางอุปสัมปทาเปกขะยังกระดาก
เกอเขิน ไมอาจตอบไดเหมือนอยางนั้น ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมี
พระภาค
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหสอนซอม ณ
สถานที่ควรสวนขางหนึ่ง แลวถามอันตรายิกธรรมในทามกลางสงฆ
วิธีสอนซอม
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล พึงสอนซอมอยางนี้ พึงใหถืออุปชฌายะกอน
ครั้นแลวพึงบอกบาตรจีวรวา
นี้ บาตรของเธอ
นี้ ผาสังฆาฏิ
นี้ ผาอุดราสงค

นี้ ผาอันตรวาสก
นี้ ผารัดอก
นี้ ผาอาบน้ํา
เธอจงไปยืนอยู ณ โอกาสโนน
ภิกษุณีผูเขลา ไมฉลาด สอนซอม นางอุปสัมปทาเปกขะผูถูกสอน
ซอมไมดี ยอมกระดาก เกอเขิน ไมอาจตอบได ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้น
แดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีผูเขลา ไมฉลาด ไมพึง
สอนซอม รูปใดสอนซอม ตองอาบัติทุกกฏ
ภิกษุณีมิไดรับสมมติสอนซอม ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่ งนั้นแดพระ*ผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีมิไดรับสมมติไมพึงสอนซอม
รูปใดสอนซอม ตองอาบัติทุกกฏ เราอนุญาตใหภิกษุณีผูไดรับสมมติแลวสอนซอม
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล พึงสมมติอยางนี้ ตนเองพึงสมมติตน หรือ
ผูอื่นพึงสมมติผูอื่น ฯ
วิธีสมมติตน
[๕๗๖] ก็ตนเองพึงสมมติตน อยางไร
ภิกษุณีผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติกรรมวาจา
วาดังนี้:ญัตติกรรมวาจาสมมติตน
แมเจา เจาขา ขอสงฆจงฟงดิฉัน นางชื่อนี้ เปนอุปสัมปทา*เปกขะของแมเจาชื่อนี้ ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว ดิฉันพึง
สอนซอมนางชื่อนี้
อยางนี้ชื่อวาตนเองสมมติตน ฯ
วิธีสมมติผูอื่น
[๕๗๗] ก็ผอู ื่นพึงสมมติผูอื่น อยางไร
ภิกษุณีผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติกรรมวาจา
วาดังนี้:ญัตติกรรมวาจาสมมติผูอื่น
แมเจา เจาขา ขอสงฆจงฟงดิฉัน นางชื่อนีเ้ ปนอุปสัมปทา*เปกขะของแมเจาชื่อนี้ ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว ภิกษุณี
ชื่อนี้ พึงสอนซอมนางชื่อนี้
อยางนี้ชื่อวาผูอื่นสมมติผอู นื่ ฯ
คําสอนซอม
[๕๗๘] ภิกษุณีผูไดรับสมมติแลวนั้น พึงเขาไปหานางอุปสัมปทาเปกขะ

แลวกลาวอยางนี้วา
นางชื่อนี้ เธอจงฟงนะ นี้เปนกาลสัตย กาลจริง ของเธอ เมือ่ ถูกถาม
ในทามกลางสงฆ ถึงสิ่งอันเกิดแลว มีอยู พึงบอกวามี ไมมี พึงบอกวาไมมี
เธออยากระดาก เธออยาเกอเขิน ภิกษุณีทั้งหลายจักถามเธอ อยางนี้:เธอมิใชผไู มมีนิมิต หรือ
มิใชผูมีสักแตวานิมิต หรือ
มิใชผูไมมีโลหิต หรือ
มิใชผูมีโลหิตเสมอ หรือ
มิใชผูมีผาซับในเสมอ หรือ
มิใชผูมีน้ํามูตรกระปริบกระปรอย หรือ
มิใชผูมีเดือยหรือ
มิใชเปนหญิงบัณเฑาะก หรือ
มิใชเปนหญิงคลายชาย หรือ
มิใชเปนหญิงมีมรรคระคนกัน หรือ
มิใชเปนหญิง ๒ เพศ หรือ
อาพาธเหมือนอยางนี้ ของเธอ มีหรือ คือ
โรคเรื้อน ฝ โรคกลาก โรคมองครอ ลมบาหมู
เธอเปนมนุษย หรือ
เปนหญิง หรือ
เปนไทย หรือ
ไมมีหนี้สิน หรือ
ไมเปนราชภัฏ หรือ
มารดาบิดา สามี อนุญาตแลว หรือ
มีอายุครบ ๒๐ ปแลว หรือ
มีบาตรจีวรครบแลว หรือ
เธอ ชื่ออะไร
ปวัตตินีของเธอ ชื่ออะไร
ภิกษุณีผูสอนซอม กับนางอุปสัมปทาเปกขะมาพรอมกัน ... ไมพึงมา
พรอมกัน ภิกษุณีผูสอนซอมพึงมากอนแลวประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติกรรมวาจา
วาดังนี้:ญัตติกรรมวาจา
แมเจา เจาขา ขอสงฆจงฟงดิฉัน นางชื่อนีเ้ ปนอุปสัมปทา*เปกขะของแมเจาชื่อนี้ นางอันดิฉันสอนซอมแลว ถาความพรอมพรั่ง

ของสงฆถึงที่แลว นางชื่อนี้พึงมา
ภิกษุณีนั้นพึงกลาววา เธอจงมา พึงใหนางอุปสัมปทาเปกขะหมผาเฉวียง*บา ใหไหวเทาภิกษุณีทั้งหลาย ใหนั่งกระหยงประคองอัญชลี ขออุปสมบท
วาดังนี้:คําขออุปสมบท
แมเจา เจาขา ดิฉันขออุปสมบทตอสงฆ ขอสงฆโปรดเอ็นดูยกดิฉันขึ้น
เถิด เจาขา
แมเจา เจาขา ดิฉันขออุปสมบทกะสงฆ เปนครั้งที่สอง ขอสงฆ
โปรดเอ็นดูยกดิฉันขึ้นเถิด เจาขา
แมเจา เจาขา ดิฉันขออุปสมบทกะสงฆ เปนครั้งที่สาม ขอสงฆโปรด
เอ็นดูยกดิฉันขึน้ เถิด เจาขา
ภิกษุณีผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติกรรมวาจา
วาดังนี้:ญัตติกรรมวาจา
แมเจา เจาขา ขอสงฆจงฟงดิฉัน นางมีชื่อนี้ผูนี้ เปนอุป*สัมปทาเปกขะของแมเจาชื่อนี้ ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว
ดิฉันพึงถามอันตรายิกธรรมกะนางชื่อนี้
คําถามอันตรายิกธรรม
แนะนางชื่อนี้ เธอจงฟงนะ นี้เปนกาลสัตย กาลจริง ของเธอ ฉันถาม
ถึงสิ่งที่เกิดแลว มีอยู เธอพึงบอกวามี ไมมี เธอพึงบอกวา ไมมี
เธอมิใชผไู มมีนิมิต หรือ
มิใชผูมีสักแตวานิมิต หรือ ...
เธอ ชื่ออะไร
ปวัตตินีของเธอ ชื่ออะไร
ภิกษุณีผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถกรรม*วาจา วาดังนี้:ญัตติจตุตถกรรมวาจา
แมเจา เจาขา ขอสงฆจงฟงดิฉัน นางมีชื่อนี้ผูนี้ เปนอุป*สัมปทาเปกขะของแมเจาชื่อนี้ บริสุทธิ์แลวจากอันตรายิกธรรม
ทั้งหลาย บาตรจีวรของเธอครบแลว นางชื่อนี้ขออุปสมบทกะสงฆ มี
แมเจาชื่อนีเ้ ปนปวัตตินี ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว สงฆพึง
ใหนางชื่อนี้อุปสมบท มีแมเจาชื่อนี้เปนปวัตตินี นี้เปนญัตติ
แมเจา เจาขา ขอสงฆจงฟงดิฉัน นางมีชื่อนี้ผูนี้ เปนอุปสัม-

*ปทาเปกขะของแมเจาชือ่ นี้ บริสุทธิ์แลวจากอันตรายิกธรรมทั้งหลาย
บาตรจีวรของเธอครบแลว นางชื่อนี้ขออุปสมบทกะสงฆ มีแมเจาชื่อ
นี้เปนปวัตตินี สงฆใหนางชื่อนี้อุปสมบท มีแมเจาชื่อนีเ้ ปนปวัตตินี
การอุปสมบทของนางชื่อนี้ มีแมเจาชื่อนีเ้ ปนปวัตตินี ชอบแกทานผูใด
ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด
ดิฉันกลาวความนี้ แมครั้งที่สอง ...
ดิฉันกลาวความนี้ แมครั้งที่สาม แมเจา เจาขา ขอสงฆจง
ฟงดิฉัน นางมีชื่อนี้ผูนี้ เปนอุปสัมปทาเปกขะของแมเจาชื่อนี้ บริ*สุทธิ์แลวจากอันตรายิกธรรมทั้งหลาย บาตร จีวรของเธอครบแลว
นางชื่อนี้ขออุปสมบทกะสงฆ มีแมเจาชื่อนีเ้ ปนปวัตตินี สงฆใหนาง
ชื่อนี้อุปสมบท มีแมเจาชื่อนีเ้ ปนปวัตตินี การอุปสมบทนางชือ่ นี้ มี
แมเจาชื่อนีเ้ ปนปวัตตินี ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไม
ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด
นางชื่อนี้อันสงฆอุปสมบทแลว มีแมเจาชื่อนี้เปนปวัตตินี ชอบ
แกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ดิฉันทรงความนี้ไว ดวยอยางนี้ ฯ
[๕๗๙] ขณะนั้นเอง ภิกษุณีทั้งหลาย พึงพานางเขาไปหาภิกษุสงฆ
ใหหมผาเฉวียงบา ใหไหวเทาภิกษุทั้งหลาย ใหนั่งกระหยง ประคองอัญชลี ขอ
อุปสมบท วาดังนี้:คําขออุปสมบท
พระคุณเจาขา ดิฉันชื่อนี้ เปนอุปสัมปทาเปกขะของแมเจาชื่อนี้ อุป*สมบทแลวในสงฆฝายเดียว บริสุทธิ์แลวในภิกษุณีสงฆ ดิฉนั ขออุปสมบทกะ
สงฆ ขอสงฆโปรดเอ็นดู ยกดิฉันขึ้นเถิด เจาขา
พระคุณเจาขา ดิฉันชื่อนี้ เปนอุปสัมปทาเปกขะของแมเจาชื่อนี้ อุป*สมบทแลวในสงฆฝายเดียว บริสุทธิ์แลวในภิกษุณีสงฆ ดิฉนั ขออุปสมบทกะ
สงฆ แมครั้งที่สอง ขอสงฆโปรดเอ็นดูยกดิฉนั ขึ้นเถิด เจาขา
พระคุณเจาขา ดิฉันชื่อนี้ เปนอุปสัมปทาเปกขะของแมเจาชื่อนี้ อุป*สมบทแลวในสงฆฝายเดียว บริสุทธิ์แลวในภิกษุณีสงฆ ดิฉนั ขออุปสมบทกะ
สงฆ แมครั้งที่สาม ขอสงฆโปรดเอ็นดูยกดิฉนั ขึ้นเถิด เจาขา ฯ
[๕๘๐] ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติ*จตุตถกรรมวาจา วาดังนี้:ญัตติจตุตถกรรมวาจา
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา นางมีชื่อนี้ผูนี้ เปนอุปสัม*ปทาเปกขะของแมเจาชือ่ นี้ อุปสมบทแลวในสงฆฝายเดียว บริสุทธิ์

แลวในภิกษุณีสงฆ นางชื่อนีข้ ออุปสมบทกะสงฆ มีแมเจาชื่อนี้เปน
ปวัตตินี ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว สงฆพึงใหนางชื่อนี้อุป*สมบท มีแมเจาชื่อนี้เปนปวัตตินี นี้เปนญัตติ
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา นางมีชื่อนี้ผูนี้ เปนอุปสัม
ปทาเปกขะของแมเจาชื่อนี้ อุปสมบทแลวในสงฆฝายเดียว บริสุทธิ์
แลวในภิกษุณีสงฆ นางชื่อนีข้ ออุปสมบทกะสงฆ มีแมเจาชื่อนี้เปนปวัต*ตินี สงฆใหนางชื่อนี้อุปสมบท มีแมเจาชื่อนีเ้ ปนปวัตตินี การอุป*สมบทของนางชื่อนี้ มีแมเจาชื่อนี้เปนปวัตตินี ชอบแกทานผูใด
ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด
ขาพเจากลาวความนี้ แมครั้งที่สอง ...
ขาพเจากลาวความนี้ แมครั้งที่สาม ทานเจาขา ขอสงฆจง
ฟงขาพเจา นางมีชื่อนี้ผูนี้ เปนอุปสัมปทาเปกขะของแมเจาชื่อนี้
อุปสมบทแลวในสงฆฝายเดียว บริสุทธิ์แลวในภิกษุณีสงฆ นางชื่อนี้
ขออุปสมบทกะสงฆ มีแมเจาชื่อนี้เปนปวัตตินี สงฆใหนางชื่อนี้อุป*สมบท มีแมเจาชื่อนี้เปนปวัตตินี การอุปสมบทของนางชือ่ นี้ มีแม
เจาชื่อนี้เปนปวัตตินี ชอบแกทานผูใด ทานผูน ั้นพึงเปนผูนิ่ง ไม
ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด
นางชื่อนี้อันสงฆอุปสมบทแลว มีแมเจาชื่อนี้เปนปวัตตินี ชอบ
แกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไว ดวยอยางนี้ ฯ
วัดเงาแดดเปนตน
[๕๘๑] ทันใดนั้นพึงวัดเงาแดด พึงบอกประมาณแหงฤดู พึงบอกสวน
แหงวัน พึงบอกขอเบ็ดเสร็จ พึงสั่งภิกษุณีทั้งหลายวา พวกเธอจงบอกนิสัย
๓ อกรณียกิจ ๘ แกภิกษุณีนี้ ฯ
[๕๘๒] โดยสมัยนั้นแล ภิกษุณีทั้งหลายยึดถืออาสนะในโรงภัตร ยับ
ยั้งอยูตลอดกาล ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตภิกษุณี ๘ รูป ตาม
ลําดับพรรษา ภิกษุณีนอกนั้นตามลําดับที่มา ฯ
[๕๘๓] โดยสมัยนั้นแล ภิกษุณีทั้งหลายปรึกษากันวา พระผูมีพระภาค
ทรงอนุญาตภิกษุณี ๘ รูปตามลําดับพรรษา ภิกษุณีนอกนั้นตามลําดับที่มา ในที่
ทุกแหง ภิกษุณี ๘ รูปเทานั้นหามตามลําดับพรรษา นอกนั้นตามลําดับที่มา ภิกษุ
ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในโรงภัตร เราอนุญาตภิกษุณี
๖ รูป ตามลําดับพรรษา นอกนั้นตามลําดับที่มา ในที่อื่นไมพงึ หามตามลําดับ

พรรษา รูปใดหาม ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
เรื่องปวารณา
[๕๘๔] โดยสมัยนั้นแล ภิกษุณีทั้งหลายไมปวารณา ภิกษุทั้งหลาย
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีจะไม
ปวารณาไมได รูปใดไมปวารณา พึงปรับตามธรรม ฯ
ปวารณาดวยตนเอง
[๕๘๕] โดยสมัยนั้นแล ภิกษุณีปวารณาดวยตนเอง ไมปวารณาตอ
สงฆ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่ งนั้นแดพระผูม ีพระภาค
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีปวารณาดวยตนเอง
ไมปวารณาตอสงฆไมได รูปใดไมปวารณา พึงปรับตามธรรม ฯ
ปวารณาพรอมกับภิกษุ
[๕๘๖] โดยสมัยนั้นแล ภิกษุณีทั้งหลายปวารณาพรอมกันกับภิกษุ
ทั้งหลาย ไดทําความโกลาหล ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีไมพึงปวารณาพรอม
กันกับภิกษุทั้งหลาย รูปใดปวารณา ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
ปวารณากอนภัตร
[๕๘๗] โดยสมัยนั้นแล ภิกษุณีทั้งหลายปวารณาในกาลกอนภัตร ยัง
กาลใหลวงไป ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค
ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุณีปวารณาในกาลหลังภัตร ภิกษุณี
ทั้งหลายแมปวารณาในกาลหลังภัตร เวลาพลบค่ําลง ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่อง
นั้นแดพระผูมพี ระภาค
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุณีปวารณา
ตอภิกษุณีสงฆในวันนี้ แลวปวารณาตอภิกษุสงฆในวันรุงขึ้น ฯ
ปวารณาทั้งหมด
[๕๘๘] โดยสมัยนั้นแล ภิกษุณีสงฆทั้งหมดปวารณาอยู ไดทําความ
โกลาหล ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เราอนุญาตใหสมมติภิกษุณีผูฉลาด ผูสามารถรูปหนึ่งใหปวารณาตอสงฆ
แทนภิกษุณีสงฆ
วิธีสมมติ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล พึงสมมติอยางนี้ พึงขอรองภิกษุณีกอน ครั้น
แลวภิกษุณีผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติกรรมวาจา วา
ดังนี้:ญัตติกรรมวาจา

แมเจา เจาขา ขอสงฆจงฟงดิฉัน ถาความพรอมพรั่งของ
สงฆถึงที่แลว สงฆพึงสมมติภิกษุณีชื่อนี้ ใหปวารณาตอภิกษุสงฆ แทน
ภิกษุณีสงฆ นี้เปนญัตติ
แมเจา เจาขา ขอสงฆจงฟงดิฉัน สงฆสมมติภิกษุณีชื่อนี้ให
ปวารณาตอภิกษุสงฆ แทนภิกษุณีสงฆ การสมมติภิกษุณีชื่อนี้ให
ปวารณาตอภิกษุสงฆแทนภิกษุณีสงฆ ชอบแกแมเจาผูใด แมเจาผูนั้น
พึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกแมเจาผูใด แมเจาผูนนั้ พึงพูด
ภิกษุณีชื่อนี้ สงฆสมมติแลวใหปวารณาตอภิกษุสงฆ แทนภิกษุณี
สงฆ ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ดิฉันทรงความนี้ไวดวยอยางนี้ ฯ
[๕๘๙] ภิกษุณีผูไดรับสมมติแลวนั้น พึงพาภิกษุณีสงฆ เขาไปหา
ภิกษุสงฆ หมผาเฉวียงบา ไหวเทาภิกษุทั้งหลาย นั่งกระหยง ประคองอัญชลีแลว
กลาวอยางนี้ วาดังนี้:คําปวารณา
พระคุณเจา เจาขา ภิกษุณีสงฆ ปวารณาตอภิกษุสงฆ ดวยไดเห็นก็ดี
ดวยไดฟงก็ดี ดวยรังเกียจก็ดี ขอภิกษุสงฆจงอาศัยความกรุณาวากลาวภิกษุณีสงฆ
ภิกษุณีสงฆเห็นอยูจักทําคืน
พระคุณเจา เจาขา แมครั้งที่สอง ...
พระคุณเจา เจาขา แมครั้งที่สาม ภิกษุณีสงฆปวารณาตอภิกษุสงฆ
ดวยไดเห็นก็ดี ดวยไดฟงก็ดี ดวยรังเกียจก็ดี ขอภิกษุสงฆจงอาศัยความกรุณา
วากลาวภิกษุณีสงฆ ภิกษุณีสงฆเห็นอยูจักทําคืน ฯ
งดอุโบสถเปนตน
[๕๙๐] โดยสมัยนั้นแล ภิกษุณีทั้งหลายงดอุโบสถ งดปวารณา ทํา
การไตสวน เริ่มอนุวาทาธิกรณ ใหทําโอกาส โจท สืบพยานแกภิกษุทั้งหลาย ...
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุณีไมพึงงดอุโบสถแกภิกษุ แมงดก็ไมเปนอันงด ภิกษุณีผูงด ตองอาบัติทุกกฏ
ภิกษุณีไมพึงงดปวารณาแกภิกษุ แมงดก็ไมเปนอันงด ภิกษุณีผูงด ตอง
อาบัติทุกกฏ
ภิกษุณีไมพึงทําการสืบสวนภิกษุ แมทําก็ไมเปนอันทํา ภิกษุณีผูทํา ตอง
อาบัติทุกกฏ
ภิกษุณีไมพึงเริ่มอนุวาทาธิกรณแกภิกษุ แมเริ่มก็ไมเปนอันเริ่ม ภิกษุณี
ผูเริ่ม ตองอาบัติทุกกฏ
ภิกษุณีไมพึงใหภิกษุทําโอกาส แมใหทําก็ไมเปนอันใหทํา ภิกษุณีผูใหทํา
ตองอาบัติทุกกฏ

ภิกษุณีไมพึงโจทภิกษุ แมโจทก็ไมเปนอันโจท ภิกษุณีผูโจท ตองอาบัติ
ทุกกฏ
ภิกษุณีไมพึงสืบพยานภิกษุ แมสืบก็ไมเปนอันสืบ ภิกษุณีผูสืบพยาน
ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
[๕๙๑] โดยสมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายงดอุโบสถ งดปวารณา ทําการ
สืบสวน เริ่มอนุวาทาธิกรณ ใหทําโอกาส โจท สืบพยานแกภิกษุณีทั้งหลาย ภิกษุ
ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา
อนุญาตใหภิกษุงดอุโบสถแกภิกษุณี แมงดแลวเปนอันงดดวยดี ภิกษุผูงดไมตอง
อาบัติ ใหงดปวารณาแกภิกษุณี แมงดแลวเปนอันงดดวยดี ภิกษุผูงดไมตองอาบัติ
ใหทําการสืบสวนภิกษุณี แมทําแลวเปนอันทําดวยดี ภิกษุผูทาํ ไมตองอาบัติ ให
เริ่มอนุวาทาธิกรณ แมเริ่มแลวเปนอันเริ่มดวยดี ภิกษุผูเริ่มไมตองอาบัติ ใหภิกษุณี
ทําโอกาส แมใหทําแลวเปนอันใหทําดวยดี ภิกษุผูใหทําไมตองอาบัติ ใหโจท
ภิกษุณี แมโจทแลวเปนอันโจทดวยดี ภิกษุผูโจทกไมตองอาบัติ ใหสืบพยานแก
ภิกษุณี แมสืบแลวเปนอันสืบดวยดี ภิกษุผูใหสืบไมตองอาบัติ ฯ
เรื่องไปดวยยาน
[๕๙๒] โดยสมัยนั้นแล ภิกษุณีฉัพพัคคียขี่ยานที่เทียมดวยโคตัวเมีย
มีบุรุษเปนสารถีบาง เทียมดวยโคตัวผู มีสตรีเปนสารถีบาง ประชาชนเพงโทษ
ติเตียน โพนทะนาวา ... เหมือนชายหนุมหญิงสาวไปเลนน้ําในแมน้ําคงคา และ
แมน้ํามหี ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีไมพึงไปดวยยาน
รูปใดไป พึงปรับตามธรรม ฯ
[๕๙๓] สมัยนั้น ภิกษุณีรูปหนึ่งอาพาธ ไมอาจไปดวยเทาได ภิกษุ
ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุณีผูอาพาธไปดวยยานได ลําดับนั้น ภิกษุณีทั้งหลาย
คิดวา ยานนั้นเทียมดวยโคตัวเมียหรือเทียมดวยโคตัวผู ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่อง
นั้นแดพระผูมพี ระภาค
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตยานที่เทียมดวย
โคตัวเมีย ยานที่เทียมดวยโคตัวผู และยานที่ลากดวยมือ ฯ
[๕๙๔] สมัยตอมา ความไมสบายอยางแรงกลาไดมีแกภิกษุณีรูปหนึ่ง
เพราะความกระเทือนแหงยาน ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตคานหามมีตั่งนั่ง
เปลผาทีเ่ ขาผูกติดกับไมคาน ฯ
เรื่องหญิงแพศยาชื่ออัฑฒกาสี

[๕๙๕] โดยสมัยนั้นแล หญิงแพศยาชื่ออัฑฒกาสี บวชในสํานัก
ภิกษุณี ก็นางปรารถนาจะไปเมืองสาวัตถีดวยตั้งใจวา จักอุปสมบทในสํานัก
พระผูมีพระภาค พวกนักเลงไดทราบขาววาหญิงแพศยาชื่ออัฑฒกาสี ปรารถนาจะ
ไปเมืองสาวัตถี จึงแอบซุมอยูใกลหนทาง นางไดทราบขาววา พวกนักเลงแอบซุม
อยูใกลหนทาง จึงสงทูตไปในสํานักพระผูมีพระภาควา หมอมฉันปรารถนาจะ
อุปสมบท หมอมฉันจะพึงปฏิบัติอยางไร
ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น
ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา
อนุญาตใหภิกษุณีอุปสมบท แมโดยทูต
ภิกษุทั้งหลายใหภิกษุณีอุปสมบทโดยภิกษุเปนทูต ภิกษุทั้งหลายกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงใหภิกษุณี
อุปสมบทโดยภิกษุเปนทูต รูปใดใหอุปสมบท ตองอาบัติทุกกฏ
ภิกษุทั้งหลายใหภิกษุณีอุปสมบทโดยสิกขมานาเปนทูต ...
ใหภิกษุณีอุปสมบทโดยสามเณรเปนทูต ...
ใหภิกษุณีอุปสมบทโดยสามเณรีเปนทูต ...
ใหภิกษุณีอุปสมบทโดยภิกษุณีผูเขลา ไมฉลาดเปนทูต พระผูมีพระภาค
ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงใหภิกษุณีอุปสมบทโดยภิกษุณีผูเขลา ไม
ฉลาดเปนทูต รูปใดใหอุปสมบท ตองอาบัติทุกกฏ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุณีอุปสมบทโดยภิกษุณีผูฉลาด ผู
สามารถเปนทูต ภิกษุณีผูเปนทูตนั้นพึงเขาไปหาสงฆแลวหมผาเฉวียงบา ไหวเทา
ภิกษุทั้งหลาย นั่งกระหยงประคองอัญชลีกลาวอยางนี้ วาดังนี้:พระคุณเจา เจาขา นางชื่อนี้ เปนอุปสัมปทาเปกขะของแมเจาชื่อนี้
อุปสมบทแลวในสงฆฝายเดียว บริสุทธิ์แลวในภิกษุณีสงฆ นางมาไมไดเพราะ
อันตรายบางอยาง นางชื่อนี้ขออุปสมบทกะสงฆ ขอสงฆโปรดเอ็นดูยกนางขึ้นเถิด
เจาขา
พระคุณเจา เจาขา นางชื่อนี้ เปนอุปสัมปทาเปกขะของแมเจาชื่อนี้
อุปสมบทแลวในสงฆฝายเดียว บริสุทธิ์แลวในภิกษุณีสงฆ นางมาไมไดเพราะ
อันตรายบางอยาง แมครั้งที่สอง นางชื่อนี้ขออุปสมบทกะสงฆ ขอสงฆโปรด
เอ็นดูยกนางขึน้ เถิด เจาขา
พระคุณเจา เจาขา นางชื่อนี้ เปนอุปสัมปทาเปกขะของแมเจาชื่อนี้
อุปสมบทแลวในสงฆฝายเดียว บริสุทธิ์แลวในภิกษุณีสงฆ นางมาไมไดเพราะ
อันตรายบางอยาง แมครั้งที่สาม นางชื่อนี้ขออุปสมบทกะสงฆ ขอสงฆโปรด
เอ็นดูยกนางขึน้ เถิด เจาขา ฯ

ญัตติจตุตถกรรมวาจาใหอุปสมบทดวยทูต
[๕๙๖] ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุ*ตถกรรมวาจา วาดังนี้:ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา นางชื่อนี้เปนอุปสัมปทา*เปกขะของแมเจาชื่อนี้ อุปสมบทแลวในสงฆฝายเดียว บริสุทธิ์แลวใน
ภิกษุณีสงฆ นางมาไมไดเพราะอันตรายบางอยาง นางชื่อนี้ขอ
อุปสมบทกะสงฆ มีแมเจาชือ่ นี้เปนปวัตตินี ถาความพรอมพรั่งของสงฆ
ถึงที่แลว สงฆพึงใหนางชื่อนี้อุปสมบท มีแมเจาชื่อนีเ้ ปนปวัตตินี นี้
เปนญัตติ
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา นางชื่อนี้เปนอุปสัมปทา
เปกขะของแมเจาชื่อนี้ อุปสมบทแลวในสงฆฝายเดียว บริสุทธิ์แลว
ในภิกษุณีสงฆ นางมาไมไดเพราะอันตรายบางอยาง นางชื่อนี้ขอ
อุปสมบทกะสงฆ มีแมเจาชือ่ นี้เปนปวัตตินี สงฆใหนางชื่อนี้อุปสมบท
มีแมเจาชื่อนีเ้ ปนปวัตตินี การอุปสมบทของนางชื่อนี้ มีแมเจาชื่อนี้
เปนปวัตตินี ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทาน
ผูใด ทานผูนั้นพึงพูด
ขาพเจากลาวความนี้ แมครั้งที่สอง ...
ขาพเจากลาวความนี้ แมครั้งที่สาม ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา
นางชื่อนี้เปนอุปสัมปทาเปกขะของแมเจาชื่อนี้ อุปสมบทแลวในสงฆ
ฝายเดียว บริสุทธิ์แลวในภิกษุณีสงฆ นางมาไมไดเพราะอันตราย
บางอยาง นางชื่อนี้ขออุปสมบทกะสงฆ มีแมเจาชื่อนีเ้ ปนปวัตตินี
สงฆใหนางชื่อนี้อุปสมบท มีแมเจาชื่อนีเ้ ปนปวัตตินี การอุปสมบท
ของนางชื่อนี้ มีแมเจาชือ่ นี้เปนปวัตตินี ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้น
พึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใ ด ทานผูนั้นพึงพูด
นางชื่อนี้ อันสงฆอุปสมบทแลว มีแมเจาชื่อนี้เปนปวัตตินี
ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไว ดวยอยางนี้
ทันใดนั้น พึงวัดเงาแดด พึงบอกประมาณแหงฤดู พึงบอกสวนแหงวัน
พึงบอกขอเบ็ดเสร็จ พึงสั่งภิกษุณีทั้งหลายวา พวกเธอจงบอกนิสัย ๓ อกรณียกิจ ๘
แกภิกษุณีนั้น ฯ
ภิกษุณีอยูปา
[๕๙๗] สมัยนั้น ภิกษุณีทั้งหลายอยูในปา พวกนักเลงประทุษราย
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวาดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุณีไมพึงอยูในปา รูปใดอยู ตองอาบัติทุกกฏ ฯ

[๕๙๘] สมัยนั้นแล อุบาสกคนหนึ่งถวายโรงเก็บของ แกภิกษุณีสงฆ
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา
อนุญาตโรงเก็บของ โรงเก็บของไมพอ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมี
พระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตที่อยู ที่อยูไ มพอ ภิกษุ
ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา
อนุญาตนวกรรม นวกรรมไมพอ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมี
พระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหทําแมเปนสวนบุคคล ฯ
พุทธานุญาตสมมติภิกษุณีเปนเพื่อน
[๕๙๙] สมัยนั้น หญิงคนหนึ่งตั้งครรภแลวบวชในสํานักภิกษุณี เมื่อนาง
บวชแลวเด็กจึงคลอด ครั้งนั้น นางคิดวา เราจะพึงปฏิบัติในเด็กชายนีอ้ ยางไรหนอ
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เราอนุญาตใหเลี้ยงดู จนกวาเด็กนั้นจะรูเดียงสา นางคิดวาเราจะอยูแตตามลําพัง
ไมได และภิกษุณีอื่นจะอยูรวมกับเด็กชายอืน่ ก็ไมได เราจะพึงปฏิบัติอยางไรหนอ
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เราอนุญาตใหสมมติภิกษุณีรูปหนึ่ง ใหเปนเพื่อนของภิกษุณีนั้น
วิธีสมมติ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล พึงสมมติอยางนี้ พึงขอรองภิกษุณีกอน ครั้น
แลวภิกษุณีผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรมวาจา
วาดังนี้:กรรมวาจาใหสมมติ
แมเจา เจาขา ขอสงฆจงฟงดิฉัน ถาความพรอมพรั่งของ
สงฆถึงที่แลว สงฆพึงสมมติภิกษุณีชื่อนี้ ใหเปนเพื่อนของภิกษุณีชื่อนี้
นี้เปนญัตติ
แมเจา เจาขา ขอสงฆจงฟงดิฉัน สงฆสมมติภิกษุณีชื่อนี้ให
เปนเพื่อนของภิกษุณีชื่อนี้ การสมมติภิกษุณีชื่อนี้ ใหเปนเพื่อนของ
ภิกษุณีชื่อนี้ ชอบแกแมเจาผูใด แมเจาผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแก
แมเจาผูใด แมเจาผูนั้นพึงพูด
สงฆสมมติภิกษุณีชื่อนี้ ใหเปนเพื่อนของภิกษุณีชื่อนี้แลว ชอบ
แกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ดิฉันทรงความนี้ไว ดวยอยางนี้
ครั้งนั้น ภิกษุณีเพื่อนของนางคิดวา เราจะพึงปฏิบัติในเด็กชายนี้อยางไร
หนอ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้ง
หลาย เราอนุญาตใหปฏิบัติในเด็กชายนั้นเหมือนปฏิบัติในบุรุษอื่น เวนการนอน
รวมเรือนเดียวกัน ฯ

[๖๐๐] สมัยนั้น ภิกษุณีรูปหนึ่งตองอาบัติหนักแลว กําลังประพฤติ
มานัต นางคิดวา เราอยูแตลําพังผูเดียว และภิกษุณีอื่นจะอยูรวมกับเราก็ไมได
เราพึงปฏิบัติอยางไรหนอ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ
ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหสมมติภิกษุณีรูปหนึ่งใหเปนเพื่อนของ
ภิกษุณีนั้น
วิธีสมมติ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล พึงสมมติอยางนี้ พึงขอรองภิกษุณีกอน ครั้น
แลว ภิกษุณีผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรมวาจา
วาดังนี้:กรรมวาจาใหสมมติ
แมเจา เจาขา ขอสงฆจงฟงดิฉัน ถาความพรอมพรั่งของ
สงฆถึงที่แลว สงฆพึงสมมติภิกษุณีชื่อนี้ ใหเปนเพื่อนของภิกษุณีชื่อนี้
นี้เปนญัตติ
แมเจา เจาขา ขอสงฆจงฟงดิฉัน สงฆสมมติภิกษุณีชื่อนี้ให
เปนเพื่อนของภิกษุณีชื่อนี้ การสมมติภิกษุณีชื่อนี้ใหเปนเพื่อนของ
ภิกษุณีชื่อนี้ ชอบแกแมเจาผูใด แมเจาผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแก
แมเจาผูใด แมเจาผูนั้นพึงพูด
สงฆสมมติภิกษุณีชื่อนี้ ใหเปนเพื่อนของภิกษุณีชื่อนี้แลว
ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ดิฉันทรงความนีไ้ ว ดวยอยางนี้ ฯ
เรื่องภิกษุณีไมบอกลาสิกขา
[๖๐๑] สมัยนั้น ภิกษุณีรูปหนึ่งไมไดบอกลาสิกขาสึกไปแลว นางกลับ
มาขออุปสมบทกะภิกษุณีทั้งหลายอีก ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมี*พระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีไมตองบอกลาสิกขา นางสึกแลว
เมื่อใด ไมเปนภิกษุณีเมื่อนั้น ฯ
เขารีดเดียรถีย
[๖๐๒] สมัยนั้น ภิกษุณีรูปหนึ่งครองผากาสาวะ ไปเขารีดเดียรถีย นาง
กลับมาขออุปสมบทกะภิกษุณีทั้งหลายอีก ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผู-
*มีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีรูปใด ครองผากาสาวะไปเขารีด
เดียรถีย นางนั้นมาแลว ไมพึงใหอุปสมบท ฯ
[๖๐๓] สมัยนั้น ภิกษุณีทั้งหลายรังเกียจ ไมยินดีการอภิวาท การปลง
ผม การตัดเล็บ การรักษาแผล จากบุรุษทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้น
แดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหยินดี ฯ
นั่งขัดสมาธิ

[๖๐๔] สมัยนั้น ภิกษุณีทั้งหลายนั่งขัดสมาธิ ยินดีสัมผัสซนเทา
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุณีไมพึงนั่งขัดสมาธิ รูปใดนั่ง ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
[๖๐๕] สมัยนั้น ภิกษุณีรูปหนึ่งอาพาธ นางเวนขัดสมาธิไมสบาย
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา
อนุญาตใหภิกษุณีนั่งพับเพียบได ฯ
เรื่องถายอุจจาระ
[๖๐๖] สมัยนั้น ภิกษุณีทั้งหลายถายอุจจาระในวัจจกุฎี ภิกษุณี
ฉัพพัคคียยังครรภใหตกในวัจจกุฎีนั้นเอง ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระ*ผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีไมพึงถายอุจจาระในวัจจกุฎี
รูปใดถาย ตองอาบัติทุกกฏ เราอนุญาตใหถายอุจจาระในทีซ่ ึ่งเปดขางลาง
ปดขางบน ฯ
เรื่องอาบน้ํา
[๖๐๗] สมัยนั้น ภิกษุณีทั้งหลาย อาบน้ําดวยจุณ ชาวบานเพงโทษ
ติเตียน โพนทะนาวา ... เหมือนพวกหญิงคฤหัสถผูบริโภคกาม ภิกษุทั้งหลาย
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีไมพึง
อาบน้ําดวยจุณ รูปใดอาบ ตองอาบัติทุกกฏ เราอนุญาต รํา ดินเหนียว ฯ
[๖๐๘] สมัยนั้น ภิกษุณีทั้งหลายอาบน้ําดวยดินเหนียวทีอ่ บกลิ่น ชาว
บานเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ... เหมือนพวกหญิงคฤหัสถผูบริโภคกาม
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุณีไมพึงอาบน้ําดวยดินเหนียวที่อบกลิ่น รูปใดอาบ ตองอาบัติทุกกฏ เรา
อนุญาตดินเหนียวธรรมดา ฯ
[๖๐๙] สมัยนั้น ภิกษุณีทั้งหลายอาบน้ําในเรือนไฟ ทําโกลาหล ภิกษุ
ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณี
ไมพึงอาบน้ําในเรือนไฟ รูปใดอาบ ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
[๖๑๐] สมัยนั้น ภิกษุณีทั้งหลายอาบน้ําทวนกระแส ยินดีสัมผัสแหง
สายน้ํา ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุณีไมพึงอาบน้ําทวนกระแส รูปใดอาบ ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
[๖๑๑] สมัยนั้น ภิกษุณีทั้งหลายอาบน้ําในที่มิใชทาอาบน้าํ พวกนักเลง
ลอบประทุษราย ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีไมพึงอาบน้ําในที่มิใชทา อาบน้ํา รูปใดอาบ ตองอาบัติ
ทุกกฏ ฯ
[๖๑๒] สมัยนั้น ภิกษุณีอาบน้ําที่ทาสําหรับชายอาบ ชาวบานเพงโทษ

ติเตียน โพนทะนาวา ... เหมือนพวกหญิงคฤหัสถผูบริโภคกาม ... ภิกษุทั้งหลาย
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีไมพึง
อาบน้ําที่ทาสําหรับชายอาบ รูปใดอาบ ตองอาบัติทุกกฏ เราอนุญาตใหอาบน้ํา
ที่ทาสําหรับหญิงอาบ ฯ
ตติยภาณวาร จบ
ภิกขุนีขันธกะ ที่ ๑๐ จบ
ในขันธกะนี้ มี ๑๐๖ เรื่อง
-------------หัวขอประจําขันธกะ
[๖๑๓] เรื่องพระนางโคตมีทูลขอบรรพชา พระตถาคตไมทรงอนุญาต
เรื่องพระผูมีพระภาคผูฝกเวไนยเสด็จไปพระนครเวสาลี จากกรุงกบิลพัสดุ เรื่อง
พระนางโคตมีมีพระวรกายเกลือกกลั้วดวยธุลี ไดชี้แจงแกพระอานนทที่ซุมประตู
เรื่องพระอานนททูลขอโดยนัยวา มาตุคามเปนภัพพบุคคล พระนางโคตมีเปน
พระมาตุจฉา เปนผูเลีย้ งดู เรื่องครุธรรม ๘ ที่ภิกษุณีพึงประพฤติตลอดชีวิต คือ
ภิกษุณีบวชตั้งรอยปตองกราบไหวภิกษุแมบวชในวันนั้น ๑ ไมพึงจําพรรษาใน
อาวาสที่ไมมีภกิ ษุ ๑ หวังธรรม ๒ อยาง ๑ ปวารณาในสงฆ ๒ ฝาย ๑ ตอง
อาบัติหนัก ๑ พึงแสวงหาอุปสมบทเพื่อสิกขมานาผูศึกษาครบ ๒ ปแลว ๑ ไมดา
ภิกษุ ๑ เปดโอกาสใหภิกษุวากลาว ๑ เรื่องการรับครุธรรม ขอนั้นเปนอุปสัมปทา
ของพระนางโคตมี เรื่องพรหมจรรยอันจะตั้งอยูถึง ๑๐๐๐ ป และตั้งอยูไดเพียง
๕๐๐ ป ความเสื่อมแหงสัทธรรม เปรียบดวยโจรลักทรัพย ขยอก เพลี้ย อีก*อยางหนึ่ง ความตั้งมั่นแหงสัทธรรมเปรียบดวยกั้นทํานบ เรื่องใหอุปสมบทภิกษุณี
เรื่องแมเจาเปนอนุปสัมบัน เรื่องอภิวาทตามลําดับผูแก เรือ่ งไมทําอภิวาท เรื่อง
สิกขาบทที่ทั่วไปและไมทั่วไป จักกระทําอยางไร เรื่องโอวาท เรื่องปาติโมกข
เรื่องใครแสดงปาติโมกข เรื่องเขาไปแสดงถึงสํานักภิกษุณี เรื่องไมรู เรื่อง
บอก เรื่องไมทาํ คืน เรื่องภิกษุรับอาบัติ เรื่องใหภิกษุบอกใหนางภิกษุณีรับอาบัติ
เรื่องชาวบานติเตียน เรื่องใหภิกษุบอกใหทํากรรม เรื่องทะเลาะ เรื่องยกมอบ
เรื่องอันเตวาสินีของนางอุบลวรรณา เรื่องรดน้ําโคลนในเมืองสาวัตถี เรื่องไมควร
ไหว เรื่องเปดกาย เปดขาออน เปดองคกําเนิด เรื่องภิกษุพูดเกี้ยว เรื่องพระ*ฉัพพัคคียชักจูง เรื่องไมควรไหว เรื่องทัณฑกรรม ฝายภิกษุณีก็เหมือนกัน เรื่อง
หาม เรื่องงดโอวาท เรื่องควรหรือไม เรื่องหลีกไป เรื่องภิกษุเขลา เรื่องไม
เปนเรื่อง เรื่องไมใหคําวินิจฉัย เรื่องภิกษุณีสงฆไมไปรับโอวาท เรื่องภิกษุณี ๕
รูปรับโอวาท เรื่องภิกษุณี ๒-๓ รูปไปรับโอวาทแทน เรื่องภิกษุณีไมรับโอวาท
เรื่องภิกษุเขลา เรื่องภิกษุอาพาธ เรื่องภิกษุเตรียมจะไป เรื่องภิกษุอยูปา เรื่อง

ไมบอก เรื่องไมนํากลับมาบอก เรื่องผากายพันธยาว เรื่องแผนไมสาน แผนหนัง
ผาขาว ชองผา เกลียวผา ผาผืนนอย ชองผาผืนนอย เกลียวผานอย ชองถก
ดวยดาย เกลียวดาย เรื่องกระดูกแขงโค เรื่องนวดหลังมือ หลังเทา ขาออน
หนา ริมฝปาก ดวยไมมีสณ
ั ฐานดุจคางโค เรื่องทาหนา ถูหนา ผัดหนา เจิม*หนา ยอมตัว ยอมหนา ยอมทั้งตัวทั้งหนาทั้งสองอยาง เรื่องแตมหนาทาแกม
เยี่ยมหนาตาง ยืนแอบประตู ใหผูอื่นทําการฟอนรํา ตั้งสํานักหญิงแพศยา ตั้ง
รานขายสุรา ขายเนื้อ ออกรานขายของเบ็ดเตล็ด ประกอบการหากําไร ประกอบ
การคาขาย ใชทาส ทาสี กรรมกรชาย กรรมกรหญิง ใหบํารุง ใหสัตว
เดียรัจฉานบํารุง ขายของสดและของสุก ใชสนั ถัดขนเจียมหลอ เรื่องใชจีวร
สีคราม สีเหลือง สีแดง สีบานเย็น สีดํา สีแสด สีชมภู ไมตัดชาย มีชาย
ยาว มีชายเปนลายดอกไม มีชายเปนลายผลไม สวมเสื้อ สวมหมวก เรื่อง
เมื่อภิกษุณี สิกขมานา สามเณรีถึงมรณภาพ ภิกษุณีเปนใหญในบริขารที่ภิกษุณี
เปนตนมอบถวาย เมื่อภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา และใครอื่นปลง
บริขารให ภิกษุเปนใหญ เรื่องภิกษุณีเคยเปนภรรยานักมวย เรื่องครรภ เรื่อง
กนบาตร เรื่องนิมิต เรื่องอามิสมากมาย อามิสเหลือเฟอยิ่ง อามิสที่ทําสันนิธิ
อามิสเชนใดของภิกษุทั้งหลายในหนหลัง ของภิกษุณีทั้งหลายก็เชนนั้น เรือ่ ง
เสนาสนะเปอ นระดู เรื่องผา เรื่องเชือกขาด เรื่องใชเชือกผูกสะเอวตลอดกาล
เรื่องภิกษุณีปรากฏวาไมมีนิมติ บาง มีสักแตวานิมิตบาง ไมมีโลหิตบาง
มีโลหิตเสมอบาง มีผาซับในเสมอและมีนา้ํ มูตรกะปริบกะปรอย มีเดือย
เปนหญิงบัณเฑาะกบาง เปนหญิงคลายชายบาง เปนหญิงมีมรรคระคนกันบาง
เปนหญิง ๒ เพศบาง เรื่องถามอันตรายิกธรรม ตั้งแตคําวาหานิมิตมิได จนถึง
อุภโตพยัญชนก หลังจากเปยยาลไปถามดังนี้ โรคเรื้อน ฝ โรคกลาก โรค
มองครอ ลมบาหมู เปนมนุษยหรือ เปนหญิงหรือ เปนไทยหรือ ไมมีหนี้สิน
หรือ ไมใชราชภัฏหรือ มารดา บิดา สามี อนุญาตแลวหรือ มีอายุครบ ๒๐ ป
แลวหรือ มีบาตรจีวรครบแลวหรือ ชื่ออะไร ปวัตตินีของเธอชื่ออะไร รวม
๒๔ อยาง แลวใหอุปสมบท เรื่องอุปสัมปทาเปกขะยังไมไดสอนซอมกระดากใน
ทามกลางสงฆก็เหมือนกัน เรือ่ งถืออุปชฌายะ เรื่องบอกสังฆาฏิ อุตราสงค
อันตรวาสก ผารัด ผาอาบน้ํา แลวสงไป เรื่องภิกษุณีเขลา เรื่องภิกษุณีไมได
รับสมมติ ขอรองถามอันตรายิกธรรม เรื่องอุปสมบทในสงฆฝายเดียว ตอง
อุปสมบทในภิกษุสงฆอีก เรื่องบอกฉายา ฤดู วัน ขอเบ็ดเสร็จ นิสัย ๓
อกรณียกิจ ๘ เรื่องกาล เรื่องภิกษุณี ๘ รูปในที่ทุกแหง เรื่องภิกษุณีไมปวารณา
และไมปวารณากะภิกษุสงฆ เรื่องโกลาหล เรื่องปวารณากอนภัตร เรื่องปวารณา
เวลาพลบค่ํา เรื่องภิกษุณีสงฆโกลาหล เรื่องพระผูมีพระภาคผูแสวงหาคุณอันใหญ

ทรงหามไมใหภิกษุณีงดอุโบสถ ปวารณา กระทําการไตสวน เริ่มอนุวาทาธิกรณ
ทําโอกาส สืบพยาน โจท และใหการ แตทรงอนุญาตใหภิกษุทําอยางนั้นแก
ภิกษุณีได เรื่องยาน เรื่องภิกษุอาพาธ เรื่องยานที่ลาก เรื่องการกระทบกระทัง่
แหงยาน เรื่องนางอัฑฒกาสี เรื่องภิกษุ สิกขมานา สามเณร สามเณรี เปนทูต
เรื่องทูตเขลา เรื่องภิกษุณีอยูปา เรื่องอุบาสกถวายโรงเก็บของ เรื่องที่อยู
นวกรรม ไมพอ เรื่องภิกษุณีตั้งครรภอยูแตลําพังไมได เรื่องรวมเรือน เรื่องอาบัติ
หนัก เรื่องไมบอกลาสิกขา เรื่องเขารีดเดียรถีย เรื่องไมยินดีอภิวาท ปลงผม
ตัดเล็บ รักษาแผล เรื่องภิกษุณนี ั่งขัดสมาธิ เรือ่ งภิกษุณีอาพาธ เรื่องถายอุจจาระ
เรื่องอาบดวยจุณ เรื่องดินอบ เรื่องอาบน้ําในเรือนไฟ เรื่องอาบน้ําทวนกระแส
เรื่องอาบน้ําในที่มิใชทา เรื่องอาบน้ําที่ทาสําหรับชายอาบ พระนางมหาโคตมีและ
พระอานนททูลขอโดยแยบคาย บริษัทบรรพชาในศาสนาของพระชินเจาครบ ๔
เหลา พระพุทธเจาทรงแสดงขันธกะนี้ไว เพื่อประโยชนใหเกิดความสังเวช
และความเจริญแหงพระสัทธรรม เหมือนเภสัชสําหรับระงับความกระวนกระวาย
ฉะนั้น แมมาตุคามเหลาอื่นทีท่ รงฝกแลวในพระสัทธรรมอยางนี้ พวกเขายอมไปสู
สถานอันไมจุติ ซึ่งไปแลวไมเศราโศกแล ฯ
หัวขอประจําขันธกะ จบ
-----------ปญจสติกขันธกะ
เรื่องพระมหากัสสปเถระ
สงคายนาปรารภคําของพระสุภัททวุฑฒบรรพชิต
[๖๑๔] ครั้งนั้น ทานพระมหากัสสปชี้แจงแกภิกษุทั้งหลายวา ทานทั้งหลาย
ครั้งหนึ่ง เราออกจากเมืองปาวาเดินทางไกล ไปเมืองกุสินารากับภิกษุสงฆหมูใหญ
ประมาณ ๕๐๐ รูป ครั้งนั้น เราแวะจากทาง นัง่ พักอยูที่โคนไมแหงหนึ่ง อาชีวก
ผูหนึ่ง ถือดอกมณฑารพในเมืองกุสินาราเดินทางไกลมาสูเ มืองปาวา เราไดเห็น
อาชีวกนั้นเดินมาแตไกลเทียว ครั้นแลวไดถามอาชีวกนั้นวา ทานทราบขาว
พระศาสดาของเราบางหรือ อาชีวกตอบวา ทานขอรับ ผมทราบ พระสมณโคดม
ปรินิพพานได ๗ วันทั้งวันนี้แลว ดอกมณฑารพนี้ผมถือมาจากที่ปรินิพพานนั้น
บรรดาภิกษุเหลานั้น ทานที่ยังไมปราศจากราคะ บางพวกประคองแขนคร่ําครวญ
ดุจมีเทาขาดลมลงกลิ้งเกลือกไปมารําพันวา พระผูมีพระภาคเสด็จปรินิพพานเร็วนัก
พระสุคตเสด็จปรินิพพานเร็วนัก ดวงตาหายไปจากโลกเร็วนัก สวนพวกที่
ปราศจากราคะแลว มีสติสัมปชัญญะ ยอมอดกลั้นได ดวยคิดวา สังขารทั้งหลาย
ไมเที่ยง สิ่งทีเ่ ที่ยงนั้น จะไดในสังขารนี้แตไหนเลา ทานทั้งหลาย ครั้งนั้น เรา
ไดกลาวกะภิกษุทั้งหลายวา อยาเลยทานทั้งหลาย อยาโศกเศราร่ําไรเลย ขอนั้น

พระผูมีพระภาคไดตรัสบอกไวกอนแลวมิใชหรือวา ความเปนตาง ความเวน
ความเปนอยางอื่น จากสัตวและสังขารที่รักทีช่ อบใจทั้งปวงทีเดียวยอมมี สิ่งที่
เที่ยงนั้นจะไดในสังขารนั้นแตไหน สิ่งใดเกิดแลว มีแลว อันปจจัยปรุงแตงแลว
ตองมีความแตกสลายเปนธรรมดา ขอที่จะปรารถนาวา สิ่งนั้นอยาไดสลายเลย
นี้ไมเปนฐานะที่จะมีได ครั้งนั้น พระสุภัททวุฑฒบรรพชิต นั่งอยูในบริษัทนั้น เธอ
ไดกลาวกะภิกษุทั้งหลายวาพอเถิด ทานทั้งหลาย อยาโศกเศราร่ําไรไปเลย พวกเรา
พนไปดีแลวจากพระมหาสมณะนั้น ดวยวาพวกเราถูกเบียดเบียนวา สิ่งนีค้ วรแกพวก
เธอ สิ่งนี้ไมควรแกพวกเธอ ก็บัดนี้ พวกเราปรารถนาจะทําสิ่งใด ก็ทําสิ่งนั้นได ไม
ปรารถนาจักทําสิ่งใด ก็ไมทําสิ่งนั้น เอาเถิด ทานทั้งหลาย พวกเราจงสังคายนา
พระธรรมและพระวินัยเถิด ในภายหนาสภาวะมิใชธรรมจักรุงเรือง ธรรมจักเสื่อม
ถอย สภาวะมิใชวินัยจักรุงเรือง วินัยจักเสื่อมถอย ภายหนาอธรรมวาทีบุคคลจะ
มีกําลัง ธรรมวาทีบุคคลจักเสือ่ มกําลัง อวินยวาทีบุคคลจักมีกําลัง วินยวาทีบุคคล
จักเสื่อมกําลัง ฯ
สมมติภิกษุ ๕๐๐ รูป
[๖๑๕] ภิกษุทั้งหลายกลาววา ถากระนั้น ขอพระเถระ จงคัดเลือกภิกษุ
ทั้งหลายเถิดขอรับ ครั้งนั้น ทานพระมหากัสสป จึงคัดเลือกพระอรหันตได ๕๐๐ รูป
หยอนอยูองคหนึ่ง ภิกษุทั้งหลายไดกลาวกะทานพระมหากัสสปวา ทานเจาขา ทาน
พระอานนทนี้ยังเปนเสกขบุคคลอยูก็จริง แตไมลุอํานาจฉันทาคติ โทสาคติ โมหาคติ
ภยาคติและทานไดเรียนพระธรรมและพระวินัยเปนอันมาก ในสํานักพระผูม ีพระภาค
เพราะเหตุนั้น ขอพระเถระจงคัดเลือกทานพระอานนทเขาดวยเถิด ลําดับนัน้
พระมหากัสสปจึงคัดเลือกทานพระอานนทเขาดวย จึงพระเถระทั้งหลายปรึกษากันวา
พวกเราจักสังคายนาพระธรรมและพระวินัยที่ไหนดีหนอ ครั้นแลวเห็นพรอมกันวา
พระนครราชคฤห มีโคจรคามมาก มีเสนาสนะเพียงพอ สมควรแทที่พวกเราจะอยู
จําพรรษาในพระนครราชคฤห สังคายนาพระธรรมและพระวินัย ภิกษุพวกอื่นไมควร
เขาจําพรรษาในพระนครราชคฤห
ครั้งนั้น ทานพระมหากัสสปประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรมวาจา
วาดังนี้:ญัตติทุติยกรรมวาจา
ทานทั้งหลาย ขอสงฆจงฟงขาพเจา ถาความพรอมพรั่งของสงฆ
ถึงที่แลว สงฆพึงสมมติภิกษุ ๕๐๐ รูปนี้ ใหจําพรรษาในพระนครราช*คฤห เพื่อสังคายนาพระธรรมและพระวินัย ภิกษุพวกอื่นไมพึงจําพรรษา
ในพระนครราชคฤห นี้เปนญัตติ
ทานทั้งหลาย ขอสงฆจงฟงขาพเจา สงฆสมมติภิกษุ ๕๐๐ รูปนี้

ใหจําพรรษาในพระนครราชคฤห เพื่อสังคายนาพระธรรมและพระวินัย
ภิกษุพวกอื่นไมพึงจําพรรษาในพระนครราชคฤห การสมมติภิกษุ ๕๐๐
รูปนี้ ใหจําพรรษาในพระนครราชคฤห เพื่อสังคายนาพระธรรมและ
พระวินัย ภิกษุพวกอื่นไมพึงจําพรรษาในพระนครราชคฤห ชอบแกทาน
ผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่งไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด
สงฆสมมติภิกษุ ๕๐๐ รูปนี้ ใหจําพรรษาในพระนครราชคฤหเพื่อ
สังคายนาพระธรรมและพระวินัย ภิกษุพวกอื่นไมพึงจําพรรษาในพระ
นครราชคฤห ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไว
ดวยอยางนี้ ฯ
เรื่องปฏิสังขรณเสนาสนะที่ชํารุดทรุดโทรม
[๖๑๖] ครั้งนั้น พระเถระทั้งหลายไดไปพระนครราชคฤห เพื่อสังคายนา
พระธรรมและพระวินัย แลวปรึกษากันวา ทานทั้งหลาย พระผูมีพระภาคทรงสรร*เสริญการปฏิสังขรณเสนาสนะที่ชํารุดทรุดโทรมไว ถากระไรพวกเราจักปฏิสังขรณ
เสนาสนะที่ชํารุดทรุดโทรมในเดือนตน แลวจักประชุมสังคายนาพระธรรมและ
พระวินัยในเดือนทามกลาง ครั้งนั้น พระเถระไดปฏิสังขรณเสนาสนะทีช่ ํารุด
ทรุดโทรมในเดือนตน ฯ
พระอานนทสําเร็จพระอรหัต
[๖๑๗] ครั้งนั้น ทานพระอานนทคิดวา พรุงนี้เปนวันประชุม ขอทีเ่ รายัง
เปนเสกขบุคคลอยูจะพึงไปสูท ี่ประชุมนั้น ไมควรแกเรา จึงยังราตรีเปนสวนมากให
ลวงไปดวยกายคตาสติ ในเวลาใกลรุงแหงราตรีจึงเอนกายดวยตั้งใจวา จักนอน แต
ศีรษะยังไมทันถึงหมอนและเทายังไมทนั พนจากพื้น ในระหวางนั้น จิตไดหลุดพน
จากอาสวะ เพราะไมถือมั่น ครั้งนั้น ทานพระอานนทเปนพระอรหันตไดไปสู
ที่ประชุม ฯ
พระอุบาลีวิสัชนาพระวินัย
[๖๑๘] ครั้งนั้น ทานพระมหากัสสปประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติ*กรรมวาจา วาดังนี้:ญัตติกรรมวาจา
ทานทั้งหลาย ขอสงฆจงฟงขาพเจา ถาความพรอมพรั่งของ
สงฆถึงที่แลว ขาพเจาจะพึงถามพระวินัยกะพระอุบาลี
ทานพระอุบาลี ประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:ญัตติกรรมวาจา
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ถาความพรอมพรั่งของสงฆ
ถึงที่แลว ขาพเจาอันทานพระมหากัสสปถามพระวินัยแลวจะพึงวิสัชนา

ลําดับนั้น ทานพระมหากัสสปไดถามทานพระอุบาลีวา ทานอุบาลี ปฐมปารา*ชิกสิกขาบท พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติที่ไหน
อุ. ในเมืองเวสาลี ขอรับ
ม. ทรงปรารภใคร
อุ. ทรงปรารภพระสุทิน กลันทบุตร
ม. ในเพราะเรื่องอะไร
อุ. ในเพราะเมถุนธรรม
ตอจากนั้น ทานพระมหากัสสปถามวัตถุ นิทาน บุคคล บัญญัติ อนุบัญญัติ
อาบัติ อนาบัติ แหงปฐมปาราชิกสิกขาบทกะทานพระอุบาลี แลวถามตอไปวา ทุติย*ปาราชิกสิกขาบท พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติที่ไหน
อุ. ในพระนครราชคฤห ขอรับ
ม. ทรงปรารภใคร
อุ. ทรงปรารภพระธนิยะ กุมภการบุตร
ม. ในเพราะเรื่องอะไร
อุ. ในเพราะอทินนาทาน
ตอจากนั้น ทานพระมหากัสสปถามวัตถุ นิทาน บุคคล บัญญัติ อนุบัญญัติ
อาบัติ อนาบัติ แหงทุติยปาราชิกสิกขาบทกะทานพระอุบาลี แลวถามตอไปวา ทาน
พระอุบาลี ตติยปาราชิกสิกขาบท พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติที่ไหน
อุ. ในพระนครเวสาลี ขอรับ
ม. ทรงปรารภใคร
อุ. ทรงปรารภภิกษุมากรูปดวยกัน
ม. ในเพราะเรื่องอะไร
อุ. ในเพราะมนุสสวิคคหะ
ตอจากนั้น ทานพระมหากัสสปถามวัตถุ นิทาน บุคคล บัญญัติ อนุบัญญัติ
อาบัติ อนาบัติ แหงตติยปาราชิกสิกขาบทกะทานพระอุบาลี แลวถามตอไปวา
จตุตถปาราชิกสิกขาบท พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติที่ไหน
อุ. ในพระนครเวสาลี ขอรับ
ม. ทรงปรารภใคร
อุ. ทรงปรารภพวกภิกษุจําพรรษาอยูใกลฝงแมน้ําวัคคุมุทา
ม. ในเพราะเรื่องอะไร
อุ. ในเพราะอุตตริมนุสสธรรม
ตอจากนั้น ทานพระมหากัสสปถามวัตถุ นิทาน บุคคล บัญญัติ อนุบัญญัติ
อาบัติ อนาบัติ แหงจตุตถปาราชิกสิกขาบทกะทานพระอุบาลี แลวถามอุภโตวินัยโดย

อุบายนั้นแล ทานพระอุบาลีผูอันทานพระมหากัสสปถามแลว ถามแลว
ไดวิสัชนาแลว ฯ
พระอานนทวิสัชนาพระธรรม
[๖๑๙] ครั้งนั้น ทานพระมหากัสสปประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติกรรม*วาจา วาดังนี้:ญัตติกรรมวาจา
ทานทั้งหลาย ขอสงฆจงฟงขาพเจา ถาความพรอมพรั่งของสงฆ
ถึงที่แลว ขาพเจาจะพึงถามธรรมกะทานพระอานนท
ทานพระอานนท ประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:ญัตติกรรมวาจา
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ถาความพรอมพรั่งของสงฆ
ถึงที่แลว ขาพเจาอันทานพระมหากัสสปถามธรรมแลวจะพึงวิสัชนา
ครั้งนั้น ทานพระมหากัสสปถามทานพระอานนทวา ทานอานนท พรหม*ชาลสูตร พระผูมีพระภาคตรัสที่ไหน
อา. ตรัสในพระตําหนักในพระราชอุทยานอัมพลัฏฐิกาในระหวางกรุงราช*คฤห และเมืองนาลันทาตอกัน ขอรับ
ม. ทรงปรารภใคร
อา. ทรงปรารภสุปปยปริพาชก และพรหมทัตตมาณพ
ลําดับนั้น ทานพระมหากัสสป ไดถามนิทาน และบุคคลแหงพรหมชาลสูตร
กะทานพระอานนท แลวถามตอไปวา ทานอานนทสามัญญผลสูตร พระผูมีพระภาค
ตรัสที่ไหน
อา. ที่วิหารชีวกัมพวัน เขตกรุงราชคฤห ขอรับ
ม. ตรัสกับใคร
อา. กับพระเจาอชาตสัตตุ เวเทหิบุตร
ลําดับนั้น ทานพระมหากัสสป ถามนิทาน และบุคคลแหงสามัญญผลสูตร
กะทานพระอานนท แลวถามตลอดนิกาย ๕ โดยอุบายนั้นแล ทานพระอานนทผูอัน
ทานพระมหากัสสปถามแลว ถามแลว ไดวิสัชนาแลว ฯ
เรื่องสิกขาบทเล็กนอย
[๖๒๐] ครั้งนั้น ทานพระอานนทไดชี้แจงตอพระเถระทั้งหลายวา ทาน
เจาขา เมื่อจวนจะปรินิพพาน พระผูมีพระภาคไดตรัสกะขาพเจาวา ดูกรอานนท เมื่อ
เราลวงไป สงฆหวังอยูจะพึงถอนสิกขาบทเล็กนอยเสียก็ได พระเถระทั้งหลายถามวา
ทานพระอานนท ก็ทานทูลถามพระผูมีพระภาคหรือเปลาวา พระพุทธเจาขา สิกขาบท
เหลาไหน เปนสิกขาบทเล็กนอย ทานพระอานนทตอบวา ขาพเจาไมไดทลู ถามพระ

ผูมีพระภาควา พระพุทธเจาขา ก็สิกขาบทเหลาไหน เปนสิกขาบทเล็กนอย
พระเถระบางพวกกลาวอยางนี้วา เวนปาราชิก ๔ นอกนั้นเปนสิกขาบท
เล็กนอย
พระเถระบางพวกกลาวอยางนี้วา เวนปาราชิก ๔ เวนสังฆาทิเสส ๑๓
นอกนั้นเปนสิกขาบทเล็กนอย
พระเถระบางพวกกลาวอยางนี้วา เวนปาราชิก ๔ เวนสังฆาทิเสส ๑๓ เวน
อนิยต ๒ นอกนั้นเปนสิกขาบทเล็กนอย
พระเถระบางพวกกลาวอยางนี้วา เวนปาราชิก ๔ เวนสังฆาทิเสส ๑๓ เวน
อนิยต ๒ เวนนิสสัคคิยปาจิตตีย ๓๐ นอกนัน้ เปนสิกขาบทเล็กนอย
พระเถระบางพวกกลาวอยางนี้วา เวนปาราชิก ๔ เวนสังฆาทิเสส ๑๓ เวน
อนิยต ๒ เวนนิสสัคคิยปาจิตตีย ๓๐ เวนปาจิตตีย ๙๒ นอกนั้นเปนสิกขาบทเล็กนอย
พระเถระบางพวกกลาวอยางนี้วา เวนปาราชิก ๔ เวนสังฆาทิเสส ๑๓ เวน
อนิยต ๒ เวนนิสสัคคิยปาจิตตีย ๓๐ เวนปาจิตตีย ๙๒ เวนปาฏิเทสนียะ ๔
นอกนั้นเปนสิกขาบทเล็กนอย ฯ
เรื่องไมบัญญัติและไมถอนพระบัญญัติ
[๖๒๑] ครั้งนั้น ทานพระมหากัสสปประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติย*กรรมวาจา วาดังนี้:ญัตติทุติยกรรมวาจา
ทานทั้งหลาย ขอสงฆจงฟงขาพเจา สิกขาบทของพวกเราที่
ปรากฏแกคฤหัสถมีอยู แมพวกคฤหัสถก็รูวา สิ่งนี้ควรแกพระสมณะ
เชื้อสายพระศากยบุตร สิ่งนี้ไมควร ถาพวกเราจักถอนสิกขาบทเล็กนอย
เสีย จักมีผกู ลาววา พระสมณโคดมบัญญัติสิกขาบทแกสาวกทั้งหลาย
เปนกาลชั่วคราว พระศาสดาของพระสมณะเหลานี้ยังดํารงอยูตราบใด
สาวกเหลานี้ยังศึกษาในสิกขาบททั้งหลายตราบนั้น เพราะเหตุที่พระ*ศาสดาของพระสมณะเหลานี้ปรินิพพานแลว พระสมณะเหลานี้จึงไม
ศึกษาในสิกขาบททั้งหลายในบัดนี้ ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว
สงฆไมพึงบัญญัติสิ่งที่ไมทรงบัญญัติไมพึงถอนพระบัญญัติที่ทรงบัญญัติ
ไวแลว พึงสมาทานประพฤติ ในสิกขาบททั้งหลายตามที่ทรงบัญญัติแลว
นี้เปนญัตติ
ทานทั้งหลาย ขอสงฆจงฟงขาพเจา สิกขาบทของพวกเราที่
ปรากฏแกคฤหัสถมีอยู แมพวกคฤหัสถก็รูวา สิ่งนี้ควรแกพระสมณะเชื้อ
สายพระศากยบุตร สิ่งนี้ไมควร ถาพวกเราจักถอนสิกขาบทเล็กนอยเสีย
จักมีผูกลาววา พระสมณโคดมบัญญัติสิกขาบทแกสาวกทั้งหลายเปนกาล

ชั่วคราว พระศาสดาของพระสมณะเหลานีย้ ังดํารงอยูตราบใด สาวก
เหลานี้ยังศึกษาในสิกขาบททัง้ หลายตราบนั้น เพราะเหตุที่พระศาสดา
ของพระสมณะเหลานี้ปรินิพพานแลว พระสมณะเหลานี้จงึ ไมศึกษาใน
สิกขาบททั้งหลายในบัดนี้ สงฆไมบัญญัติสิ่งที่ไมทรงบัญญัติ ไมถอนพระ
บัญญัติที่ทรงบัญญัติแลว สมาทานประพฤติในสิกขาบททั้งหลายตามที่
ทรงบัญญัติไวแลว การไมบัญญัติสิ่งที่ไมทรงบัญญัติ ไมถอนพระบัญญัติ
ที่ทรงบัญญัติไวแลว สมาทานประพฤติในสิกขาบททั้งหลายตามที่ทรง
บัญญัติแลว ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด
ทานผูนั้นพึงพูด
สงฆไมบัญญัติสิ่งที่ทรงบัญญัติ ไมถอนพระบัญญัติตามที่ทรง
บัญญัติแลว สมาทานประพฤติในสิกขาบททั้งหลายตามที่ทรงบัญญัติ
แลว ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไว ดวย
อยางนี้ ฯ
ปรับอาบัติทุกกฏแกพระอานนท
[๖๒๒] ครั้งนั้น พระเถระทั้งหลายไดกลาวกะทานพระอานนทวา ทาน
อานนท ขอที่ทา นไมทูลถามพระผูมีพระภาควา พระพุทธเจาขา ก็สิกขาบท
เหลาไหน เปนสิกขาบทเล็กนอย นี่เปนอาบัติทุกกฏแกทาน ทานจงแสดงอาบัติ
ทุกกฏนั้น
ทานพระอานนทกลาววา ทานเจาขา เพราะระลึกไมได ขาพเจาจึงมิได
ทูลถามพระผูมีพระภาควา พระพุทธเจาขา สิกขาบทเหลาไหน เปนสิกขาบท
เล็กนอย ขาพเจาไมเห็นเหตุที่ไมไดทลู ถามนั้นวาเปนอาบัติทุกกฏ แตเพราะเชื่อ
ทานทั้งหลาย ขาพเจายอมแสดงอาบัติทุกกฏนั้น
พระเถระทั้งหลายกลาวตอไปวา ทานอานนท ขอที่ทานเหยียบผาวัสสิก*สาฎกของพระผูมีพระภาคเย็บ แมนี้ก็เปนอาบัติทุกกฏแกทาน ทานจงแสดงอาบัติ
ทุกกฏนั้น
ทานพระอานนทกลาววา ทานเจาขา ขาพเจาเหยียบผาวัสสิกสาฎกของ
พระผูมีพระภาคเย็บโดยมิไดเคารพก็หามิได ขาพเจาไมเห็นเหตุที่เหยียบนั้น วา
เปนอาบัติทุกกฏ แตเพราะเชื่อทานทั้งหลาย ขาพเจายอมแสดงอาบัติทุกกฏนั้น
พระเถระทั้งหลายกลาวตอไปวา ทานอานนท ขอที่ทานใหมาตุคามถวาย
บังคมพระสรีระของพระผูมีพระภาคกอน พระสรีระของพระผูมีพระภาคเปอนน้ําตา
ของพวกนางผูร องไหอยู แมนี้ก็เปนอาบัติทุกกฏแกทาน ทานจงแสดงอาบัติ
ทุกกฏนั้น
ทานพระอานนทกลาววา ทานเจาขา ขาพเจาคิดวามาตุคามเหลานี้อยาได

อยูจนเวลาพลบค่ํา จึงใหพวกมาตุคามถวายบังคมพระสรีระของพระผูมีพระภาคกอน
ขาพเจาไมเห็นเหตุที่ใหมาตุคามถวายบังคมพระสรีระของพระผูมีพระภาคนั้น วาเปน
อาบัติทุกกฏ แตเพราะเชื่อทานทั้งหลาย ขาพเจายอมแสดงอาบัตินั้น
พระเถระทั้งหลายกลาวตอไปวา ทานอานนท ขอที่เมือ่ พระผูมีพระภาค
ทรงทํานิมิตอันหยาบ กระทําโอภาสอันหยาบอยู ทานไมทลู ออนวอนพระผูมีพระภาค
วา ขอพระผูมีพระภาค จงทรงดํารงอยู ตลอดกัป ขอพระสุคตจงทรงดํารงอยู
ตลอดกัป เพื่อประโยชนแกชนมาก เพื่อความสุขแกชนมาก เพื่ออนุเคราะห
สัตวโลก เพื่อประโยชน เพื่อเกือ้ กูล เพื่อความสุข แกเทวดาและมนุษย
ทั้งหลาย แมนี้ ก็เปนอาบัติทุกกฏแกทาน ทานจงแสดงอาบัติทุกกฏนั้น
ทานพระอานนทกลาววา ทานเจาขา ขาพเจาถูกมารดลใจ จึงไมไดทลู
ออนวอนพระผูมีพระภาควา ขอพระผูมีพระภาคจงทรงดํารงอยูตลอดกัป ขอพระ*สุคตจงทรงดํารงอยูตลอดกัป เพื่อประโยชนแกชนมาก เพือ่ ความสุขแกชนมาก
เพื่ออนุเคราะหแกสัตวโลก เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขแกเทวดา
และมนุษยทั้งหลาย ขาพเจาไมเห็นเหตุนั้นวาเปนอาบัติทุกกฏ แตเพราะเชื่อทาน
ทั้งหลาย ขาพเจายอมแสดงอาบัติทุกกฏนั้น
พระเถระทั้งหลายกลาวตอไปวา ทานอานนท ขอที่ทานไดทําการขวนขวาย
ใหมาตุคามบวชในพระธรรมวินัย ที่พระตถาคตทรงประกาศแลว แมนี้ก็เปน
อาบัติทุกกฏแกทาน ทานจงแสดงอาบัติทุกกฏนั้น
ทานพระอานนทกลาววา ทานเจาขา ขาพเจาทําการขวนขวายใหมาตุ*คามบวชในพระธรรมวินัยทีพ่ ระตถาคตทรงประกาศแลวดวยคิดวาพระนางมหาปชา*บดีโคตมีนี้ เปนพระเจาแมน้ําของพระผูมพี ระภาค เปนผูประคับประคอง เลี้ยงดู
ทรงประทานขีรธาราแกพระผูมีพระภาคเมื่อพระพุทธมารดาทิวงคต ไดยังพระ*ผูมีพระภาคใหเสวยถัญญธารา ขาพเจาไมเห็นเหตุนั้นวาเปนอาบัติทุกกฏ แตเพราะ
เชื่อทานทั้งหลาย ขาพเจายอมแสดงอาบัติทุกกฏนั้น ฯ
เรื่องพระปุราณเถระ
[๖๒๓] สมัยนั้น ทานพระปุราณะเทีย่ วจาริกในชนบททักขิณาคิรี พรอม
ดวยภิกษุสงฆหมูใหญประมาณ ๕๐๐ รูป คราวเมื่อพระเถระทั้งหลายสังคายนา
พระธรรมและพระวินัยเสร็จแลว ไดพักอยูในชนบททักขิณาคิรีตามเถราภิรมย แลว
เขาไปหาพระเถระทั้งหลาย ที่พระวิหารเวฬุวัน อันเปนสถานที่พระราชทานเหยื่อ
แกกระแต เขตพระนครราชคฤห แลวไดกลาวสัมโมทนียะกับพระเถระทั้งหลาย
แลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พระเถระทั้งหลายไดกลาวกะทานพระปุราณะผูนั่ง
ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งวาทานปุราณะพระเถระทั้งหลายไดสังคายนาพระธรรมและพระ
วินัยแลว ทานจงรับรูพระธรรมและพระวินัยนั้นที่พระเถระทั้งหลายสังคายนาแลว

ทานพระปุราณะกลาววา ทานทั้งหลาย พระเถระทั้งหลาย สังคายนา
พระธรรมและพระวินัยเรียบรอยแลวหรือ แตวา ขาพเจาไดฟง ไดรับมาเฉพาะ
พระพักตรพระผูมีพระภาคดวยประการใด จักทรงไวดวยประการนั้น ฯ
[๖๒๔] ครั้งนั้น ทานพระอานนทไดกลาวกะพระเถระทั้งหลายวา ทาน
เจาขา เมื่อจวนเสด็จปรินิพพาน พระผูมีพระภาคตรัสกะขาพเจาอยางนี้วา ดูกร
อานนท ถาเชนนั้น เมื่อเราลวงไปแลว สงฆจงลงพรหมทัณฑแกภิกษุฉันนะ
พระเถระทั้งหลายกลาววา ทานอานนท ทานทูลถามพระผูมีพระภาคหรือ
วา พระพุทธเจาขา ก็พรหมทัณฑเปนอยางไร
พระอานนทตอบวา ทานเจาขา ขาพเจาทูลถามพระผูมีพระภาคแลววา
พรหมทัณฑเปนอยางไร พระพุทธเจาขา พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท
ภิกษุฉันนะพึงพูดตามปรารถนา ภิกษุทั้งหลาย ไมพึงวากลาว ไมพึงสั่งสอน ไม
พึงพร่ําสอนภิกษุฉันนะ
ทานพระเถระทั้งหลายกลาววา ทานอานนท ถาเชนนั้น ทานนั้นแหละจง
ลงพรหมทัณฑแกพระฉันนะ
พระอานนทปรึกษาวา ทานเจาขา ขาพเจาจะลงพรหมทัณฑแกพระฉันนะ
ไดอยางไร เพราะเธอดุราย หยาบคาย
พระเถระทั้งหลายกลาววา ทานอานนท ถาเชนนั้น ทานจงไปกับภิกษุ
หลายๆ รูป ทานพระอานนทรับเถระบัญชาแลวโดยสารเรือไป พรอมกับภิกษุ
หมูใหญประมาณ ๕๐๐ รูป ถึงเมืองโกสัมพี ลงจากเรือแลวไดนั่ง ณ โคนไม
แหงหนึ่งใกลพระราชอุทยานของพระเจาอุเทน ฯ
เรื่องพระเจาอุเทน
[๖๒๕] ครั้งนั้น พระเจาอุเทนกับพระมเหสี ประทับอยูในพระราช*อุทยานพรอมดวยขาราชบริพาร พระมเหสีของพระเจาอุเทนไดสดับขาววา พระ
คุณเจาอานนท อาจารยของพวกเรา นั่งอยูที่โคนไมแหงหนึ่งใกลพระราชอุทยาน
จึงกราบทูลพระเจาอุเทนวา ขอเดชะ ขาววา พระคุณเจาอานนท อาจารยของ
พวกหมอมฉัน นั่งอยูที่โคนไมแหงหนึ่งใกลพระราชอุทยาน พวกหมอมฉัน
ปรารถนาจะไปเยี่ยมพระคุณเจาอานนท พระเจาขา พระเจาอุเทนตรัสวา ถาเชนนั้น
พวกเธอจงเยีย่ มพระสมณะอานนทเถิด
ลําดับนั้น พระมเหสีของพระเจาอุเทน ไดเขาไปหาทานพระอานนท
แลวถวายอภิวาท นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ทานพระอานนทชี้แจงใหพระมเหสี
ของพระเจาอุเทนผูนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง เห็นแจง สมาทาน อาจหาญ
ราเริงดวยธรรมีกถา
ครั้งนั้น พระมเหสีของพระเจาอุเทนอันทานพระอานนทชี้แจงใหเห็นแจง

สมาทาน อาจหาญ ราเริง ดวยธรรมีกถา แลวไดถวายผาหม ๕๐๐ ผืน แก
ทานพระอานนท ครั้นชื่นชมยินดีภาษิตของทานพระอานนทแลวลุกจากอาสนะ
ถวายอภิวาท ทําประทักษิณ แลวเขาไปเฝาพระเจาอุเทน ฯ
[๖๒๖] ครั้งนั้น พระเจาอุเทนไดทอดพระเนตรเห็นพระมเหสีเสด็จมา
แตไกลเทียว ครั้นแลว ไดตรัสถามวา พวกเธอเยีย่ มพระสมณะอานนทแลวหรือ
พระมเหสีกราบทูลวา พวกหมอมฉันไดเยีย่ มพระคุณเจาอานนทแลว
พระเจาขา
อุ. พวกเธอไดถวายอะไร แกพระสมณะอานนทบาง
ม. พวกหมอมฉันไดถวายผาหม ๕๐๐ ผืน แกพระคุณเจาอานนท
พระเจาขา
พระเจาอุเทนทรงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระสมณะอานนท
จึงรับจีวรมากถึงเพียงนั้น พระสมณะอานนทจักทําการคาขายผา หรือจักตั้งรานคา
แลวเสด็จเขาไปหาทานพระอานนท ทรงปราศรัยกับทานพระอานนท ครั้นผานการ
ปราศรัยพอใหระลึกถึงกันแลว ประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลวตรัสถามวา
ทานพระอานนท มเหสีของขาพเจามาหาหรือ
อา. พระมเหสีของพระองคมาหา มหาบพิตร
อุ. ก็พระนางไดถวายอะไร แกทานพระอานนทบาง
อา. ไดถวายผาหมแกอาตมภาพ ๕๐๐ ผืน มหาบพิตร
อุ. ก็ทานพระอานนทจักทําอะไรกะจีวรมากมายเพียงนั้น
อา. อาตมภาพจักแจกใหแกภิกษุทั้งหลาย ที่มีจีวรคร่ําครา มหาบพิตร
อุ. ทานพระอานนท ก็ทานจักทําอยางไรกะจีวรที่เกาคร่ําเหลานั้นตอไป
อา. อาตมภาพจักทําผาเหลานั้นใหเปนผาดาดเพดาน มหาบพิตร
อุ. ทานพระอานนท ทานจักทําอยางไรกะผาดาดเพดานเกาเหลานั้น
อา. อาตมภาพจักทําผาเหลานั้นใหเปนผาปูฟูก
อุ. ทานพระอานนท ทานจักทําอยางไรกะผาปูฟูกที่เกาเหลานั้น
อา. อาตมภาพจักทําผาเหลานั้นใหเปนผาปูพื้น มหาบพิตร
อุ. ทานพระอานนท ทานจักทําอยางไรกะผาปูพื้นที่เกาเหลานั้น
อา. อาตมภาพจักทําผาเหลานั้นใหเปนผาเช็ดเทา มหาบพิตร
อุ. ทานพระอานนท ทานจักทําอยางไรกะผาเช็ดเทาที่เกาเหลานั้น
อา. อาตมภาพจักทําผาเหลานั้นใหเปนผาเช็ดธุลี มหาบพิตร
อุ. ทานพระอานนท ทานจักทําอยางไรกะผาเช็ดธุลีทเี่ กาเหลานั้น
อา. อาตมภาพจักโขลกผาเหลานั้น ขยํากับโคลนแลวฉาบทาฝา มหา*บพิตร

ครั้งนั้น พระเจาอุเทนทรงพระดําริวา พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร
ทั้งหลายนําผาไปแยบคายดี ไมเก็บผาเขาเรือนคลัง แลวถวายผาจํานวน ๕๐๐ ผืน
แมอื่นอีกแกทานพระอานนท ก็ในคราวนี้บริขารคือจีวรบังเกิดแกทานพระอานนท
เปนครั้งแรก คือผา ๑๐๐๐ ผืน เกิดขึ้นแลว ฯ
ลงพรหมทัณฑ
[๖๒๗] ครั้งนั้น ทานพระอานนทเขาไปยังวัดโฆสิตาราม ครั้นแลว
นั่งบนอาสนะที่เขาปูลาดไว ทานพระฉันนะเขาไปหาทานพระอานนทอภิวาทแลว
นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ทานพระอานนทไดกลาวกะทานพระฉันนะผูนั่ง ณ ที่
ควรสวนขางหนึ่งวา ทานฉันนะ สงฆลงพรหมทัณฑแกทานแลว ฯ
ฉ. ทานพระอานนท ก็พรหมทัณฑเปนอยางไร
อา. ทานฉันนะ ทานปรารถนาจะพูดคําใด พึงพูดคํานั้น ภิกษุทั้งหลาย
ไมพึงวากลาว ไมพึงตักเตือน ไมพึงพร่ําสอนทาน
ฉ. ทานพระอานนท ดวยเหตุเพียงที่ภิกษุทั้งหลายไมวากลาว ไมตักเตือน
ไมพร่ําสอนขาพเจานี้ เปนอันสงฆกําจัดขาพเจาแลวมิใชหรือ แลวสลบลมลง
ณ ที่นั้นเอง
ตอมา ทานพระฉันนะ อึดอัด ระอา รังเกียจอยูดวยพรหมทัณฑ จึง
หลีกออกอยูแตผูเดียว ไมประมาท มีเพียร มีตนสงไปอยู ไมนานเทาไรนัก ได
ทําใหแจงซึ่งคุณพิเศษอันยอดเยี่ยม เปนที่สุดพรหมจรรย ที่กุลบุตรทั้งหลายออก
จากเรือนบวชโดยชอบตองประสงค ดวยปญญาอันยิ่ง ดวยตนเองในปจจุบันนี้แหละ
เขาถึงอยูแลว ไดรูชัดแลววา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทํา
ไดทําเสร็จแลว กิจอื่นอีกเพื่อความเปนอยางนีไ้ มมี
ก็แล ทานพระฉันนะไดเปนพระอรหันตรูปหนึ่ง บรรดาพระอรหันต
ทั้งหลาย ครั้นทานพระฉันนะบรรลุพระอรหัตแลว เขาไปหาทานพระอานนทแลว
กลาววา ทานพระอานนท ขอทานจงระงับพรหมทัณฑแกผมในบัดนี้เถิด
ทานพระอานนทกลาววา ทานฉันนะ เมื่อใด ทานทําใหแจงซึ่งพระอรหัต
แลว เมื่อนั้นพรหมทัณฑของทานก็ระงับแลว ฯ
[๖๒๘] ก็ในการสังคายนาพระวินัยนี้ มีภิกษุ ๕๐๐ รูป ไมหยอนไมเกิน
เพราะฉะนั้น การสังคายนาพระวินัยครั้งนี้ บัณฑิตจึงเรียกวา แจง ๕๐๐ ดังนี้แล ฯ
ปญจสติกขันธกะ ที่ ๑๑ จบ
ในขันธกะนี้มี ๒๓ เรื่อง
------------------หัวขอประจําขันธกะ
[๖๒๙] เรื่องเมื่อพระสัมพุทธปรินิพพานแลว พระเถระชื่อกัสสปผูรักษา

พระสัทธรรม ไดชี้แจงกะหมูภิกษุถึงถอยคําที่พระสุภัททะกลาวหมิ่นพระธรรมวินัย
เมื่อเดินทางไกลจากเมืองปาวา พวกเราจักสังคายนาพระสัทธรรม ในภายหนา
อธรรมจักรุงเรือง เรื่องเลือกสรรภิกษุ ๕๐๐ รูปหยอนหนึ่ง เรื่องเลือกพระอานนท
เรื่องอยูใกลถ้ําอันอุดมเพื่อทําสังคายนาพระธรรมวินัย เรื่องถามวินัยกะพระอุบาลี
เรื่องถามพระสูตรกะพระอานนทผูฉลาด เรือ่ งพระสาวกของพระชินะเจาไดทําสัง*คายนาพระไตรปฎก เรื่องอาบัติเล็กนอยตางๆ เรื่องปฏิบัติตามพระบัญญัติ เรื่อง
ไมทูลถาม เรื่องเหยียบ เรื่องใหไหว เรื่องไมทูลขอ เรื่องใหมาตุคามบวช
เรื่องขาพเจายอมรับอาบัติทุกกฏ เพราะเชื่อทานทั้งหลาย เรื่องพระปุราณะ เรื่อง
พรหมทัณฑ เรื่องพระมเหสีกับพระเจาอุเทน เรื่องผามาก เรื่องผาเกา เรื่องผา
ดาดเพดาน เรือ่ งผาปูฟูก เรื่องผาลาดพื้น เรือ่ งผาเช็ดเทา เรื่องผาเช็ดธุลี
เรื่องผาขยํากับโคลน เรื่องผา ๑๐๐๐ ผืนเกิดแกพระอานนทเปนครั้งแรก เรื่อง
พระฉันนะถูกลงพรหมทัณฑไดบรรลุสัจจะ ๔ พระเถระผูเชี่ยวชาญ ๕๐๐ รูป
ฉะนั้น จึงเรียกวาแจง ๕๐๐ ฯ
หัวขอประจําขันธกะ จบ
---------------สัตตสติกขันธกะ
เรื่องพระวัชชีบุตรแสดงวัตถุ ๑๐ ประการ
[๖๓๐] ก็โดยสมัยนั้นแล เมือ่ พระผูมีพระภาคเสด็จปรินิพพานลวงได
๑๐๐ ป พวกพระวัชชีบุตรชาวเมืองเวสาลี แสดงวัตถุ ๑๐ ประการในเมืองเวสาลี
วาดังนี้:๑. เก็บเกลือไวในเขนงฉัน ควร
๒. ฉันอาหารในเวลาบาย ลวงสององคุลี ควร
๓. เขาบานฉันอาหารเปนอนติริตตะ ควร
๔. อาวาสมีสีมาเดียวกัน ทําอุโบสถตางๆ กัน ควร
๕. เวลาทําสังฆกรรม ภิกษุมาไมพรอมกันทํากอนได ภิกษุมาทีหลังจึง
บอกขออนุมัติ ควร
๖. การประพฤติตามอยาง ที่อุปชฌายและอาจารยประพฤติมาแลว ควร
๗. ฉันนมสดที่แปรแลว แตยังไมเปนนมสม ควร
๘. ดื่มสุราออน ควร
๙. ใชผานิสที นะไมมชี าย ควร
๑๐. รับทองและเงิน ควร ฯ
เรื่องพระยสกากัณฑกบุตร
[๖๓๑] สมัยนั้น ทานพระยสกากัณฑกบุตรเที่ยวจาริกในวัชชีชนบทถึง

พระนครเวสาลี ขาววา ทานพระยสกากัณฑกบุตรพักอยูที่กูฏาคารศาลาปามหาวัน
เขตพระนครเวสาลีนั้น ฯ
[๖๓๒] สมัยนั้น พวกพระวัชชีบุตรชาวเมืองเวสาลี ถึงวันอุโบสถ
เอาถาดทองสัมฤทธิ์ตักน้ําเต็มตั้งไว ในทามกลางภิกษุสงฆ กลาวแนะนําอุบาสกอุบา*สิกาชาวเมืองเวสาลี ที่มาประชุมกันอยางนีว้ า ทานทั้งหลายจงถวายรูปยะแกสงฆ
กหาปณะหนึ่งก็ได กึ่งกหาปณะก็ได บาทหนึ่งก็ได มาสกหนึ่งก็ได สงฆจักมี
กรณียะดวยบริขาร เมื่อพระวัชชีบุตรกลาวอยางนี้แลว ทานพระยสกากัณฑบุตรจึง
กลาวกะอุบาสกอุบาสิกาชาวเมืองเวสาลีวา ทานทั้งหลาย พวกทานอยาไดถวาย
รูปยะแกสงฆ กหาปณะหนึ่งก็ตาม กึ่งกหาปณะก็ตาม บาทหนึ่งก็ตาม มาสกหนึ่ง
ก็ตาม ทองและเงินไมควรแกสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร พระสมณะเชื้อสาย
พระศากยบุตรไมยินดีทองและเงิน พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรไมรับทองและ
เงิน พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร มีแกวและทองวางเสียแลว ปราศจาก
ทองและเงิน อุบาสกอุบาสิกาชาวเมืองเวสาลี แมอันทานพระยสกากัณฑกบุตร
กลาวอยูอยางนี้ ก็ยังขืนถวายรูปยะแกสงฆ กหาปณะหนึ่งบาง กึ่งกหาปณะบาง
บาทหนึ่งบาง มาสกหนึ่งบาง
ครั้นลวงราตรีนั้นแลว พวกพระวัชชีบุตรชาวเมืองเวสาลี ไดจัดสวนแบง
เงินนั้นตามจํานวนภิกษุแลว ไดกลาวกะทานพระยสกากัณฑกบุตรวา ทานพระยส
เงินจํานวนนี้เปนสวนของทาน ทานพระยสกลาววา ทานทัง้ หลาย ฉันไมมสี วนเงิน
ฉันไมยินดีเงิน ฯ
[๖๓๓] ครั้งนั้น พวกพระวัชชีบุตรชาวเมืองเวสาลีกลาววา ทานทั้งหลาย
พระยสกากัณฑกบุตรนี้ ดา บริภาษ อุบาสกอุบาสิกา ผูมีศรัทธาเลื่อมใส ทําให
เขาไมเลื่อมใส เอาละ พวกเราจะลงปฏิสารณียกรรมแกทาน แลวไดลงปฏิสารณีย*กรรมแกพระยสกากัณฑกบุตรนั้น
ครั้งนั้น ทานพระยสกากัณฑกบุตร ไดกลาวกะพวกพระวัชชีบุตรชาวเมือง
เวสาลีวา ทานทั้งหลาย พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติไววา สงฆพึงใหพระอนุทูต
แกภิกษุผูถูกลงปฏิสารณียกรรม ขอพวกเธอจงใหพระอนุทูตแกฉัน จึงพวกพระ*วัชชีบุตรชาวเมืองเวสาลีไดสมมติภิกษุรูปหนึ่งใหเปนอนุทตู แกทานพระยสกา*กัณฑกบุตร
ตอมา ทานพระยสกากัณฑกบุตร พรอมดวยพระอนุทูตพากันเขาไป
สูพระนครเวสาลี แลวชี้แจงแกอุบาสกอุบาสิกาชาวเมืองเวสาลีวา อาตมาผูกลาว
สิ่งไมเปนธรรม วาไมเปนธรรม สิ่งเปนธรรม วาเปนธรรม สิ่งไมเปนวินัย
วาไมเปนวินัย สิ่งเปนวินัย วาเปนวินัย เขาหาวาดา บริภาษทานอุบาสกอุบาสิกา
ผูมีศรัทธาเลื่อมใส ทําใหไมเลือ่ มใส ฯ

เครื่องเศราหมองของพระจันทรพระอาทิตย ๔ อยาง
[๖๓๔] พระยสกากัณฑกบุตรกลาวตอไปวา ทานทั้งหลาย สมัยหนึ่ง
พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี เขต
พระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย พระจันทรพระอาทิตยเศราหมอง เพราะเครื่องเศราหมอง ๔ ประการนี้
จึงไมแผดแสง ไมสวาง ไมรุงเรือง เครื่องเศราหมอง ๔ ประการเปนไฉน ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย
๑. พระจันทร พระอาทิตย เศราหมองเพราะเครื่องเศราหมอง คือ หมอก
จึงไมแผดแสง ไมสวาง ไมรุงเรือง
๒. พระจันทร พระอาทิตย เศราหมองเพราะเครื่องเศราหมอง คือ น้ําคาง
จึงไมแผดแสง ไมสวาง ไมรุงเรือง
๓. พระจันทร พระอาทิตย เศราหมองเพราะเครื่องเศราหมอง คือ
ละอองควัน จึงไมแผดแสง ไมสวาง ไมรุงเรือง
๔. พระจันทร พระอาทิตย เศราหมองเพราะเครื่องเศราหมอง คืออสุริน*ทราหู จึงไมแผดแสง ไมสวาง ไมรุงเรือง
ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระจันทร พระอาทิตย เศราหมองเพราะเครื่องเศรา*หมอง ๔ ประการนี้แล จึงไมแผดแสง ไมสวาง ไมรุงเรือง ฉันใด
เครื่องเศราหมองของสมณพราหมณ ๔ อยาง
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณพวกหนึ่ง เศราหมองเพราะเครื่องเศรา
หมอง ๔ ประการนี้ จึงไมมีสงา ไมผองใส ไมไพโรจน เครื่องเศราหมอง ๔
ประการ เปนไฉน
๑. ดูกรภิกษุทั้งหลาย มีสมณพราหมณพวกหนึ่ง ดื่มสุรา ดื่มเมรัย
ไมงดเวนจากการดื่มสุราเมรัย นี้เปนเครื่องเศราหมองของสมณพราหมณขอที่หนึ่ง
ซึ่งเปนเหตุใหสมณพราหมณพวกหนึ่งเศราหมอง ไมมีสงา ไมผองใส ไมไพโรจน
๒. อนึ่ง สมณพราหมณพวกหนึ่งเสพเมถุนธรรม ไมงดเวนจากเมถุน*ธรรม นี้เปนเครื่องเศราหมองของสมณพราหมณขอที่สอง ซึ่งเปนเหตุใหสมณ*พราหมณพวกหนึ่ง เศราหมอง ไมมีสงา ไมผองใส ไมไพโรจน
๓. อนึ่ง สมณพราหมณพวกหนึ่งยินดีทองและเงิน ไมงดเวนจากการ
รับทองและเงิน นี้เปนเครื่องเศราหมองของสมณพราหมณขอที่สาม ซึ่งเปนเหตุ
ใหสมณพราหมณพวกหนึ่ง เศราหมอง ไมมีสงา ไมผองใส ไมไพโรจน
๔. อนึ่ง สมณพราหมณพวกหนึ่งเลี้ยงชีวิตโดยมิจฉาชีพ ไมงดเวนจาก
มิจฉาชีพ นี้เปนเครื่องเศราหมองของสมณพราหมณขอที่สี่ ซึ่งเปนเหตุใหสมณ*พราหมณพวกหนึ่ง เศราหมอง ไมมีสงา ไมผองใส ไมไพโรจน

ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณพวกหนึ่งเศราหมองเพราะเครื่องเศรา
หมอง ๔ ประการนี้แล จึงไมมีสงา ไมผองใส ไมไพโรจน ฉันนั้น ทานทั้งหลาย
พระผูมีพระภาคไดตรัสคํานี้ ครั้นแลวพระสุคตผูศาสดาไดตรัสประพันธคาถา
มีเนื้อความ วาดังนี้:[๖๓๕] สมณพราหมณเศราหมอง เพราะราคะและโทสะ เปนคนอัน
อวิชชาหุมหอ เพลิดเพลิน รูปที่นารัก เปนคนไมรู พวกหนึ่ง
ดื่มสุราเมรัย พวกหนึ่งเสพเมถุน พวกหนึ่งยินดีเงินและทอง
พวกหนึ่งเปนอยูโดยมิจฉาชีพ เครื่องเศราหมองเหลานี้ พระ
พุทธเจาผูเปนเผาพันธุ แหงพระราชาผูสูงศักดิ์ตรัสวา เปนเหตุ
ใหสมณพราหมณพวกหนึ่งเศราหมอง ไมมีสงา ไมผองใส
ไมบริสุทธิ์ มีกิเลสธุลีดจุ มฤค ถูกความมืดรัดรึง เปนทาส
ตัณหา พรอมดวยกิเลส เครื่องนําไปสูภพ ยอมเพิ่มพูนสถาน
ทิ้งซากศพใหมาก ยอมถือเอาภพใหมตอไป ฯ
[๖๓๖] ขาพเจาผูมีวาทะอยางนี้กลาวสิ่งไมเปนธรรม วาไมเปนธรรม
สิ่งเปนธรรม วาเปนธรรม สิ่งไมเปนวินัย วาไมเปนวินัย สิ่งเปนวินัย วาเปน
วินัย เขาหาวา ดา บริภาษ อุบาสกอุบาสิกา ผูมศี รัทธาเลื่อมใส ทําใหไม
เลื่อมใส ฯ
เรื่องนายบานชื่อมณีจูฬกะ
[๖๓๗] ทานทั้งหลาย สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูที่เวฬุวัน
วิหาร อันเปนสถานที่พระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห ครั้งนั้น
ชนทั้งหลายนั่งประชุมกันในราชบริษัท ภายในราชสํานัก ไดยกถอยคํานี้ขึ้นสนทนา
ในระหวางวา ทองและเงินยอมควรแกพระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร พระสมณะ
เชื้อสายพระศากยบุตรยอมยินดีทองและเงิน พระสมณะเชือ้ สายพระศากยบุตร
ยอมรับทองและเงิน ก็คราวนัน้ นายบานชื่อมณีจูฬกะ นั่งอยูในบริษัทนั้นดวย
เขาไดกลาวกะบริษัทนั้นวา นาย พวกทานอยาไดพูดอยางนัน้ ทองและเงินไมควร
แกพระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรไมยินดี
ทองและเงิน พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรไมรับทองและเงิน พระสมณะเชือ้
สายพระศากยบุตรมีแกวและทองอันวางเสียแลว ปราศจากทองและเงิน นายบาน
ชื่อมณีจูฬกะสามารถชี้แจงใหบริษัทนั้นเขาใจ ครั้นแลวเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค
ถวายบังคมนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลวกราบทูลพระผูมีพระภาควา พระพุทธ*เจาขา ชนทั้งหลายนั่งประชุมกันในราชบริษัทภายในราชสํานัก ไดยกถอยคํานี้
ขึ้นสนทนาในระหวางวา ทองและเงินควรแกพระสมณะเชือ้ สายพระศากยบุตร
พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรยินดีทองและเงิน พระสมณะเชือ้ สายพระศากย-

*บุตรรับทองและเงิน เมื่อชนทั้งหลายพูดอยางนี้แลว ขาพระพุทธเจาไดพูดกะบริษัท
นั้นวา นาย พวกทานอยาไดพูดเชนนี้ ทองและเงินไมควรแกพระสมณะเชือ้ สาย
พระศากยบุตร พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรไมยินดีทองและเงิน พระสมณะ
เชื้อสายพระศากยบุตรไมรับทองและเงิน พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรมีแกว
และทองอันวางเสียแลว ปราศจากทองและเงิน ขาพระพุทธเจาสามารถชี้แจงให
บริษัทนั้นเขาใจได เมื่อขาพระพุทธเจาพยากรณอยางนี้ ชื่อวากลาวคลอยตามพระ*ผูมีพระภาค ไมชื่อวากลาวตูพ ระผูมีพระภาคดวยคําเท็จ ชือ่ วาพยากรณธรรมอัน
สมควรแกธรรม และสหธรรมิกบางรูป ผูกลาวตามวาทะ ยอมไมถึงฐานะทีค่ วร
ติเตียนหรือ พระพุทธเจาขา
พระผูมีพระภาคตรัสวา เอาละ นายบาน เธอพยากรณอยางนี้ชื่อวา
กลาวคลอยตามเรา ชื่อวาไมกลาวตูเราดวยคําเท็จ ชื่อวา พยากรณธรรมสมควรแก
ธรรม และสหธรรมิกบางรูปผูกลาวตามวาทะยอมไมถึงฐานะที่ควรติเตียน ดูกร
นายบาน ทองและเงินไมควรแกสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรโดยแท สมณะ
เชื้อสายพระศากยบุตรไมยินดีทองและเงิน สมณะเชื้อสายพระศากยบุตรไมรับทอง
และเงิน สมณะเชื้อสายพระศากยบุตรมีแกวและทองอันวางเสียแลว ปราศจาก
ทองและเงิน ทองและเงินควรแกผูใด แมกามคุณทั้งหาก็ควรแกผูนั้น กามคุณ
ทั้งหาควรแกผูใด เธอพึงจําผูน ั้นไวโดยสวนเดียววา มีปกติมใิ ชสมณะ มีปกติมิใช
เชื้อสายพระศากยบุตร เราจะกลาวอยางนี้วา ผูต องการหญา พึงแสวงหาหญา
ผูตองการไม พึงแสวงหาไม ผูตองการเกวียน พึงแสวงหาเกวียน ผูตองการบุรุษ
พึงแสวงหาบุรุษ แตเราไมกลาวโดยปริยายไรๆ วา สมณะพึงยินดี พึงแสวงหา
ทองและเงิน
ขาพเจาผูมวี าทะอยางนี้ กลาวสิ่งไมเปนธรรม วาไมเปนธรรม สิ่งเปนธรรม
วาเปนธรรม สิ่งไมเปนวินัย วาไมเปนวินัย สิง่ เปนวินัย วาเปนวินัย เขาหาวา
ดา บริภาษอุบาสกอุบาสิกา ผูมศี รัทธาเลื่อมใสทําใหไมเลื่อมใส
เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร
[๖๓๘] ทานทั้งหลาย สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงปรารภทานพระ*อุปนันทศากยบุตร ทรงหามทองและเงิน และทรงบัญญัติสิกขาบทในพระนคร
ราชคฤหนั้นแล ขาพเจามีวาทะอยางนี้ กลาวสิ่งไมเปนธรรม วาไมเปนธรรม
สิ่งเปนธรรม วาเปนธรรม สิ่งไมเปนวินัย วาไมเปนวินัย สิ่งเปนวินัย วาเปน
วินัย เขาหาวา ดา บริภาษ อุบาสกอุบาสิกา ผูมศี รัทธาเลื่อมใส ทําใหไมเลื่อมใส
เมื่อทานพระยสกากัณฑกบุตร กลาวอยางนี้แลว อุบาสกอุบาสิกาชาวเมือง
เวสาลีไดกลาวกะทานพระยสกากัณฑกบุตรวา ทานเจาขา พระคุณเจายสกากัณฑก*บุตรรูปเดียวเทานั้น เปนพระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร ภิกษุพวกนี้ทั้งหมดไม

ใชสมณะ ไมใชเชื้อสายพระศากยบุตร ทานเจาขา ขอพระคุณเจายสกากัณฑกบุตร
จงอยูในเมืองเวสาลี พวกขาพเจาจักทําการขวนขวายเพื่อจีวรบิณฑบาต เสนาสนะ
และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร แกพระคุณเจายสกากัณฑกบุตร
ครั้งนั้น ทานพระยสกากัณฑกบุตร ไดชี้แจงใหอุบาสกอุบาสิกาชาวเมือง
เวสาลีเขาใจแลว ไดไปอารามพรอมกับพระอนุทูต ฯ
ลงอุกเขปนียกรรม
[๖๓๙] ครั้งนั้น พวกพระวัชชีบุตรชาวเมืองเวสาลี ไดถามพระอนุทูตวา
คุณ พระยสกากัณฑกบุตร ขอโทษอุบาสกอุบาสิกาชาวเมืองเวสาลีแลวหรือ
พระอนุทูตตอบวา ทานทั้งหลาย อุบาสกอุบาสิกาทําความลามกใหแก
พวกเรา ทําพระยสกากัณฑบุตรรูปเดียวเทานั้นใหเปนสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร
ทําพวกเราทั้งหมดไมใหเปนสมณะ ไมใหเปนเชื้อสายพระศากยบุตร
ครั้งนั้น พวกพระวัชชีบุตรชาวเมืองเวสาลีปรึกษากันวา ทานทั้งหลาย
พระยสกากัณฑกบุตรนี้ พวกเรามิไดสมมติ แตประกาศแกพวกคฤหัสถ ถาเชนนั้น
พวกเราจะลงอุกเขปนียกรรมแกเธอ พระวัชชีบุตรเหลานั้น ปรารถนาจะลงอุกเขป*นียกรรมแกพระยสกากัณฑกบุตรนั้น จึงประชุมกันแลว
ครั้งนั้น ทานพระยสกากัณฑกบุตร เหาะสูเวหาสไปปรากฏในเมือง
โกสัมพี แลวสงทูตไป ณ สํานักภิกษุชาวเมืองปาฐา เมืองอวันตี และประเทศ
ทักขิณาบถวา ทานทั้งหลายจงมาชวยกันยกอธิกรณนี้ ตอไปในภายหนาสภาพมิใช
ธรรมจักรุงเรือง ธรรมจักเสื่อมถอย สภาพมิใชวินัยจักรุงเรือง วินัยจักเสื่อมถอย
ภายหนาพวกอธรรมวาทีจักมีกําลัง พวกธรรมวาทีจักเสือ่ มกําลัง พวกอวินยวาที
จักมีกําลัง พวกวินยวาทีจักเสือ่ มกําลัง ฯ
เรื่องพระสัมภูตสาณวาสีเถระ
[๖๔๐] สมัยนั้น ทานพระสัมภูตสาณวาสี อาศัยอยูทอี่ โหคังคบรรพต
ครั้งนั้น ทานพระยสกากัณฑกบุตร เขาไปหาทานพระสัมภูตสาณวาสียังอโหคังค*บรรพต อภิวาทแลวนั่ง ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง ครั้งแลวไดกลาววา ทานผูเจริญ
พวกพระวัชชีบุตร ชาวเมืองเวสาลีพวกนี้ แสดงวัตถุ ๑๐ ประการ ในเมืองเวสาลี
วาดังนี้:๑. เก็บเกลือไวในเขนงฉัน ควร
๒. ฉันอาหารในเวลาบายลวงสององคุลี ควร
๓. เขาบานฉันอาหารเปนอนติริตตะ ควร
๔. อาวาสมีสีมาเดียวกัน ทําอุโบสถตางๆ กัน ควร
๕. เวลาทําสังฆกรรม ภิกษุมาไมพรอมกันทํากอนได ภิกษุมาทีหลังจึง
บอกขออนุมัติ ควร

๖. การประพฤติตามอยาง ที่อุปชฌายและอาจารยประพฤติมาแลว ควร
๗. ฉันนมสดที่แปรแลว แตยังไมเปนนมสม ควร
๘. ดื่มสุราออน ควร
๙. ใชผานิสที นะไมมชี าย ควร
๑๐. รับทองและเงิน ควร
ถาเชนนั้น พวกเราจงชวยกันยกอธิกรณนี้ ภายหนาสภาพมิใชธรรมจัก
รุงเรือง ธรรมจักเสื่อมถอย สภาพมิใชวินัยจักรุงเรือง วินัยจักเสื่อมถอย ภาย*หนาพวกอธรรมวาทีจักมีกําลัง พวกธรรมวาทีจักเสื่อมกําลัง พวกอวินยวาทีจักมี
กําลัง พวกวินยาทีจักเสื่อมกําลัง ทานพระสัมภูตสาณวาสี รับคําทานพระยสกา*กัณฑกบุตรแลว
ครั้งนั้น พวกภิกษุชาวเมืองปาฐา ประมาณ ๖๐ รูป ถืออยูปาเปนวัตร
ทั้งหมด ถือเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตรทั้งหมด ถือผาบังสุกุลเปนวัตรทั้งหมด ถือ
ไตรจีวรเปนวัตรทั้งหมด เปนพระอรหันตทั้งหมด ประชุมกันที่อโหคังคบรรพต
ภิกษุชาวเมืองอวันตีและประเทศทักษิณาบถประมาณ ๘๐ รูป บางพวกถืออยูปา
เปนวัตร บางพวกถือเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร บางพวกถือผาบังสุกุลเปนวัตร บาง
พวกถือไตรจีวรเปนวัตร เปนพระอรหันตทั้งหมด ประชุมกันที่อโหคังคบรรพต ฯ
เรื่องพระเรวตเถระ
[๖๔๑] ครั้งนั้น พระเถระทั้งหลายกําลังปรึกษากัน ไดคิดวาอธิกรณนี้
หยาบชา กลาแข็งนัก ไฉนหนอ พวกเราจักไดฝกฝาย ที่เปนเหตุใหมีกําลังกวา
ในอธิกรณนี้
ครั้งนั้น ทานพระเรวตะอาศัยอยูในโสเรยยนคร เปนพหูสูต ชํานาญใน
คัมภีร ทรงธรรม ทรงวินัย ทรงมาติกา เปนผูฉลาด เฉียบแหลม เปนนักปราชญ
มีความละอาย มีความรังเกียจ ใครตอสิกขา
พระเถระทั้งหลาย คิดกันวา ทานพระเรวตะนี้แล อาศัยอยูในโสเรยย*นคร เปนพหูสูต ชํานาญในคัมภีร ทรงธรรม ทรงวินัย ทรงมาติกา เปนผูฉลาด
เฉียบแหลม เปนนักปราชญ มีความละอาย มีความรังเกียจ ใครตอสิกขา ถา
พวกเราไดทานพระเรวตะไวเปนฝกฝาย เมือ่ เปนเชนนี้ พวกเราจักมีกําลังกวาใน
อธิกรณนี้
ทานพระเรวตะไดยินถอยคําของพระเถระทั้งหลายปรึกษากันอยูดวยทิพ*โสตธาตุอันหมดจด ลวงเสียซึ่งโสตธาตุแหงมนุษย ครั้นแลวจึงคิดวา อธิกรณ
นี้แล หยาบชา กลาแข็ง ขอทีเ่ ราจะทอถอยในอธิกรณเห็นปานนั้นไมสมควรแก
เราเลย ก็แลบัดนี้ ภิกษุเหลานั้นจักมาหา เราคลุกคลีกับพวกเธอจักอยูไ มผาสุก
ถากระไร เราควรไปเสียกอน

ครั้งนั้น ทานพระเรวตะ ไดออกจากเมืองโสเรยยะไปสูเ มืองสังกัสสะ
ที่นั้น พระเถระทั้งหลายไดไปสูเมืองโสเรยยะ แลวถามวา ทานพระเรวตะไปไหน
พวกเขาตอบอยางนี้วา ทานพระเรวตะนั้นไปเมืองสังกัสสะแลว ตอมา ทานพระ*เรวตะไดออกจากเมืองสังกัสสะไปสูเมืองกัณณกุชชะแลว พระเถระทั้งหลายพากัน
ไปเมืองสังกัสสะ แลวถามวา ทานพระเรวตะไปไหน พวกเขาตอบอยางนี้วา ทาน
พระเรวตะนั้น ไปเมืองกัณณกุชชะแลว
ครั้งนั้น ทานพระเรวตะไดไปจากเมืองกัณณกุชชะ สูเ มืองอุทุมพร จึง
พระเถระทั้งหลายพากันไปเมืองกัณณกุชชะ แลวถามวา ทานพระเรวตะไปไหน
พวกเขาตอบอยางนี้วา ทานพระเรวตะนั้นไปเมืองอุทมุ พร
ครั้งนั้น ทานพระเรวตะไดไปจากเมืองอุทมุ พรสูเมืองอัคคฬปุระ จึงทาน
พระเถระทั้งหลายพากันไปเมืองอุทุมพร แลวถามวา ทาพระเรวตะไปไหน พวก
เขาตอบอยางนี้วา ทานพระเรวตะนั้นไปเมืองอัคคฬปุระ
ครั้งนั้น ทานพระเรวตะไดไปจากเมืองอัคคฬปุระ สูสหชาตินคร พระ
เถระทั้งหลายพากันไปเมืองอัคคฬปุระ แลวถามวา ทานพระเรวตะไปไหน พวก
เขาตอบอยางนี้วา ทานพระเรวตะนั้นไปสหชาตินครแลว พระเถระทั้งหลายไปทัน
ทานพระเรวตะที่สหชาตินคร ฯ
ปุจฉาวิสัชนาวัตถุ ๑๐ ประการ
[๖๔๒] ครั้งนั้น ทานพระสัมภูตสาณวาสี ไดกลาวกะทานพระยสกา*กัณฑกบุตรวา ทานพระเรวตะรูปนี้ เปนพหูสูต ชํานาญในคัมภีร ทรงธรรม
ทรงวินัย ทรงมาติกา เปนผูฉลาด เฉียบแหลม เปนนักปราชญ มีความละอาย
มีความรังเกียจ ใครตอสิกขา ถาพวกเราจักถามปญหากะทานพระเรวตะ ทาน
พระเรวตะสามารถจะยังราตรีแมทั้งสิ้น ใหลวงไปดวยปญหาขอเดียวเทานัน้ ก็แล
บัดนี้ ทานพระเรวตะจักเชิญพระอันเตวาสิกใหสวดสรภัญญะ ทานนั้น เมื่อภิกษุ
รูปนั้นสวดสรภัญญะจบ พึงเขาไปหาทานพระเรวตะ แลวถามวัตถุ ๑๐ ประการนี้
ทานพระยสกากัณฑกบุตรรับคําของทานพระสัมภูตสาณวาสีแลว ทานพระเรวตะ
ไดเชิญพระอันเตวาสิก ใหสวดสรภัญญะแลว ทานพระยสกากัณฑกบุตร เมื่อ
ภิกษุนั้นสวดสรภัญญะจบ ไดเขาไปหาทานพระเรวตะ อภิวาทนั่ง ณ ที่ควรสวน
ขางหนึ่ง แลวถามวา สิงคิโลณกัปปะ ควรหรือ ขอรับ
พระเรวตะยอนถามวา สิงคิโลณกัปปะนัน้ คืออะไร ขอรับ
ย. การเก็บเกลือไวในเขนงโดยตั้งใจวาจักปรุงในอาหารที่จืดฉัน ควรหรือ
ไม ขอรับ
ร. ไมควร ขอรับ
ย. ทวังคุลกัปปะ ควรหรือไม ขอรับ

ร. ทวังคุลกัปปะนั้น คืออะไร
ย. การฉันโภชนะในวิกาลเมื่อตะวันบายลวงแลวสององคุลี ควรหรือไม
ขอรับ
ร. ไมควร ขอรับ
ย. คามันตรกัปปะ ควรหรือไม ขอรับ
ร. คามันตรกัปปะนั้น คืออะไร ขอรับ
ย. ภิกษุฉันเสร็จ หามภัตรแลวคิดวา จักเขาละแวกบาน ในบัดนี้ ฉัน
โภชนะเปนอนติริตตะ ควรหรือไม ขอรับ
ร. ไมควร ขอรับ
ย. อาวาสกัปปะ ควรหรือไม ขอรับ
ร. อาวาสกัปปะนั้น คืออะไร ขอรับ
ย. อาวาสหลายแหง มีสีมาเดียวกัน ทําอุโบสถตางกัน ควรหรือไม ขอรับ
ร. ไมควร ขอรับ
ย. อนุมติกัปปะ ควรหรือไม ขอรับ
ร. อนุมติกัปปะนั้น คืออะไร ขอรับ
ย. สงฆเปนวรรคทํากรรม ดวยตั้งใจวา จักใหภิกษุที่มาแลวอนุมัติ
ควรหรือไม ขอรับ
ร. ไมควร ขอรับ
ย. อาจิณณกัปปะ ควรหรือไม ขอรับ
ร. อาจิณณกัปปะนั้น คืออะไร ขอรับ
ย. การประพฤติวัตรดวยเขาใจวา นี้พระอุปชฌายของเราเคยประพฤติมา
นี้พระอาจารยของเราเคยประพฤติมา ควรหรือไม ขอรับ
ร. อาจิณณกัปปะ บางอยางควร บางอยางไมควร ขอรับ
ย. อมถิตกัปปะ ควรหรือไม ขอรับ
ร. อมถิตกัปปะนั้น คืออะไร ขอรับ
ย. นมสดละความเปนนมสดแลว ยังไมถงึ ความเปนนมสม ภิกษุฉัน
เสร็จ หามภัตรแลว จะดื่มนมนั้นอันเปนอนติริตตะ ควรหรือไม ขอรับ
ร. ไมควร ขอรับ
ย. ดื่มชโลคิ ควรหรือไม ขอรับ
ร. ชโลคินั้น คืออะไร ขอรับ
ย. การดื่มสุราอยางออนทีย่ งั ไมถึงความเปนน้ําเมา ควรหรือไม ขอรับ
ร. ไมควร ขอรับ
ย. ผาปูนั่งไมมีชาย ควรหรือไม ขอรับ

ร. ไมควร ขอรับ
ย. ทองและเงิน ควรหรือไม ขอรับ
ร. ไมควร ขอรับ
ย. ทานเจาขา พวกพระวัชชีบุตรชาวเมืองเวสาลีนี้แสดงวัตถุ ๑๐ ประการ
เหลานี้ ในเมืองเวสาลี ทานเจาขา ถาเชนนั้น พวกเราจงชวยกันยกอธิกรณนี้ขึ้น
ในภายหนาสภาพที่มิใชธรรมจักรุงเรือง ธรรมจักเสื่อมถอย สภาพที่มิใชวินัยจัก
รุงเรือง วินัยจักเสื่อมถอย ในภายหนาพวกอธรรมวาทีจักมีกําลัง พวกธรรมวาที
จักเสื่อมกําลัง พวกอวินัยวาทีจักมีกําลัง พวกวินัยวาทีจักเสือ่ มกําลัง ทานพระ*เรวตะรับคําทานพระยสกากัณฑกบุตรแลว ฯ
ปฐมภาณวาร จบ
-----------[๖๔๓] พวกพระวัชชีบุตรชาวเมืองเวสาลีทราบขาววา พระยสกากัณฑ*กบุตร ปรารถนาจักยกอธิกรณนี้ขึ้น กําลังแสวงหาฝกฝาย และขาววา ไดฝก ฝาย
จึงคิดตอไปวา อธิกรณนี้แล หยาบชา กลาแข็ง พวกเราจะพึงไดใครเปนฝกฝายซึ่ง
เปนเหตุใหพวกเรามีกําลังกวาในอธิกรณนี้หนอ แลวคิดตอไปวา ทานพระเรวตะ
นี้เปนพหูสูต ชํานาญในคัมภีร ทรงธรรม ทรงวินัย ทรงมาติกา เปนผูฉลาด
เฉียบแหลม เปนนักปราชญ มีความละอาย มีความรังเกียจ ใครตอสิกขา ถา
พวกเราไดทานพระเรวตะเปนฝกฝาย เมื่อเปนเชนนี้ พวกเราจักมีกําลังกวาใน
อธิกรณนี้
ครั้งนั้น พวกพระวัชชีบุตรชาวเมืองเวสาลี จัดแจงสมณบริขารเปนอันมาก
คือ บาตรบาง จีวรบาง ผาปูนั่งบาง กลองเข็มบาง ผากายพันธบาง ผากรอง
น้ําบาง ธัมกรกบาง แลวขนสมณบริขารนั้นโดยสารเรือไปสูสหชาตินคร ขึ้นจาก
เรือแลวพักผอนฉันภัตตาหารที่โคนไมแหงหนึ่ง ฯ
เรื่องพระสาฬหเถระปริวิตก
[๖๔๔] ครั้งนั้น ทานพระสาฬหะ หลีกเรนอยูในที่สงัด เกิดความปริ*วิตกแหงจิตขึ้นอยางนี้วา ภิกษุพวกไหนหนอ เปนธรรมวาที คือ พวกปราจีนหรือ
พวกเมืองปาฐา เมื่อทานกําลังพิจารณาธรรมและวินัยไดคิดตอไปวา ภิกษุพวก
ปราจีนเปนอธรรมวาที ภิกษุพวกเมืองปาฐาเปนธรรมวาที ขณะนั้น เทวดาผูอยู
ในชั้นสุทธาวาสตนหนึ่ง ทราบความปริวิตกแหงจิตของทานพระสาฬหะ ดวยจิต
ของตน ไดหายไปในเทวโลกชั้นสุทธาวาส มาปรากฏเฉพาะหนาทานพระสาฬหะ
เหมือนบุรุษที่มีกําลังเหยียดแขนที่คู หรือคูแขนที่เหยียด ฉะนั้น แลวไดเรียน
ทานพระสาฬหะวา ถูกแลว ชอบแลว ทานพระสาฬหะ ภิกษุพวกปราจีนเปน
อธรรมวาที ภิกษุพวกเมืองปาฐาเปนธรรมวาที ถาเชนนั้น ทานจงดํารงอยูต าม

ธรรมเถิดขอรับ พระสาฬหะกลาววา เทวดา เมื่อกาลกอนแลบัดนี้ อาตมาดํารง
อยูตามธรรมแลว ก็แตวา อาตมายังทําความเห็นใหแจมแจงไมไดกอนวา แมไฉน
สงฆพึงสมมติเราเขาในอธิกรณนี้ ฯ
เรื่องพระอุตตรเถระ
[๖๔๕] ครั้งนั้น พวกพระวัชชีบุตรชาวเมืองเวสาลี ถือสมณบริขารนั้น
เขาไปหาทานเรวตะแลวเรียนวา ทานเจาขา ขอพระเถระจงรับสมณบริขาร คือ
บาตร จีวร ผาปูนั่ง กลองเข็ม ผากายพันธ ผากรองน้ํา และธัมกรก
พระเรวตะกลาววา อยาเลย ทานทั้งหลาย ไตรจีวรของเราบริบูรณแลว
ไมปรารถนารับ
สมัยนั้น ภิกษุชื่ออุตตระมีพรรษา ๒๐ เปนอุปฐากของทานพระเรวตะ
ครั้งนั้น พวกพระวัชชีบุตรชาวเมืองเวสาลีเขาไปหาทานพระอุตตระ แลวบอกวา
ขอทานอุตตระจงรับสมณบริขาร คือ บาตร จีวร ผาปูนั่ง กลองเข็ม ผากายพันธ
ผากรองน้ํา และธัมกรก
พระอุตตระกลาววา อยาเลย ทานทั้งหลาย ไตรจีวรของผมบริบูรณแลว
ไมปรารถนารับ
พวกพระวัชชีบุตรชาวเมืองเวสาลีกลาววา ทานอุตตระ คนทั้งหลาย
นอมถวายสมณบริขารแดพระผูมีพระภาค ถาพระผูมีพระภาคทรงรับ พวกเขายอม
ดีใจเพราะการทรงรับนั้นแล ถาไมทรงรับ พวกเขาก็นอมถวายแดทานพระอานนท
ดวยเรียนวา ทานเจาขา ขอพระเถระจงรับสมณบริขาร สมณบริขารที่พระเถระ
รับนั้น จักเหมือนสมณบริขารที่พระผูมีพระภาคทรงรับ ฉะนั้น ขอทานพระอุตตระ
จงรับสมณบริขารเถิด สมณบริขารที่ทานรับนั้น จักเปนเหมือนสมณบริขารที่พระ
เถระรับ ฉะนั้น
ครั้งนั้น ทานพระอุตตระถูกพวกพระวัชชีบุตรชาวเมืองเวสาลีแคนไคอยู
จึงรับจีวรผืนหนึ่งกลาววา ทานทั้งหลาย ทานพึงพูดสิ่งที่ทานตองการ
พวกพระวัชชีบุตรชาวเมืองเวสาลีกลาววา ขอทานพระอุตตระจงกลาวคํา
เพียงเทานี้กะพระเถระวา ทานเจาขา ขอพระเถระจงพูดคํามีประมาณเทานี้ในทาม
กลางสงฆวา พระผูมีพระภาคพระพุทธเจาทัง้ หลาย ยอมเสด็จอุบัติในปุรัตถิมชน*บท พวกพระชาวปราจีนเปนธรรมวาที พวกพระชาวเมืองปาฐาเปนอธรรมวาที
ทานพระอุตตระ รับคําของพวกพระวัชชีบุตรชาวเมืองเวสาลีแลว เขาไป
หาทานพระเรวตะ เรียนวา ทานเจาขา ขอพระเถระจงพูดคํามีประมาณเทานี้ใน
ทามกลางสงฆวา พระผูมีพระภาคพุทธเจาทั้งหลายยอมเสด็จอุบัติในปุรัตถิมชนบท
พวกพระชาวปราจีนเปนธรรมวาที พวกพระชาวเมืองปาฐา เปนอธรรมวาที
พระเถระกลาววา ภิกษุ เธอชวนเราในอธรรมหรือ แลวประณามทาน

พระอุตตระ ครั้งนั้น พวกพระวัชชีบุตรชาวเมืองเวสาลีไดถามทานพระอุตตระวา
ทานอุตตระ พระเถระพูดอยางไร
พระอุตตระตอบวา ทานทั้งหลาย พวกเราทําเลวทรามเสียแลว พระเถระ
กลาววา ภิกษุ เธอชวนเราในอธรรมหรือ แลวประณามเรา
ว. ทานอุตตระ ทานเปนผูใหญ มีพรรษา ๒๐ มิใชหรือ
อ. ถูกละ ขอรับ แตผมยังถือนิสัยในพระเถระ ฯ
สงฆมุงวินิจฉัยอธิกรณ
[๖๔๖] ครั้งนั้น สงฆปรารถนาจะวินิจฉัยอธิกรณนั้น ไดประชุมกันแลว
ทานพระเรวตะจึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:ญัตติกรรมวาจา
ทานทั้งหลาย ขอสงฆจงฟงขาพเจา ถาพวกเราจักระงับ
อธิกรณนี้ในทีน่ ี้ บางทีจะมีพวกภิกษุผูถือมูลอธิกรณรื้อฟนขึ้นทําใหม
ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว อธิกรณนี้เกิดขึ้น ณ ที่ใด สงฆ
พึงระงับอธิกรณนี้ในที่นั้น
ครั้งนั้น พระเถระทั้งหลายไดพากันไปเมืองเวสาลี มุงวินิจฉัยอธิกรณนั้น
ครั้งนั้น พระสัพพกามีเปนพระสงฆเถระทั่วแผนดิน มีพรรษา ๑๒๐ แตอุปสมบท
เปนสัทธิวิหาริกของทานพระอานนทอาศัยอยูในเมืองเวสาลี ทานพระเรวตะได
กลาวกะทานพระสัมภูตสาณวาสีวา ทาน ผมจะเขาไปสูวิหารที่พระสัพพกามีเถระ
อยู ทานพึงเขาไปหาทานพระสัพพกามีแตเชา แลวเรียนถามวัตถุ ๑๐ ประการนี้
ทานพระสัมภูตสาณวาสีรับเถระบัญชาแลว ครั้งนั้น ทานพระเรวตะเขาไปสูว ิหารที่
พระสัพพกามีเถระอยู เสนาสนะของทานพระสัพพกามีเขาจัดแจงไวในหอง
เสนาสนะของทานพระเรวตะเขาจัดแจงไวทหี่ นามุขของหอง ครั้งนั้น ทานพระ
เรวตะคิดวา พระผูเฒานี้ยังไมนอน จึงไมสําเร็จการนอน ทานพระสัพพกามีคิดวา
พระอาคันตุกะรูปนี้เหนื่อยมา ยังไมนอน จึงไมสําเร็จการนอน ฯ
[๖๔๗] ครั้นถึงเวลาใกลรุงแหงราตรี ทานพระสัพพกามีลุกขึ้น กลาว
กะทานพระเรวตะวา ทานผูเจริญ บัดนี้ ทานอยูดวยวิหารธรรมอะไรโดยมาก
ร. ทานเจาขา บัดนี้ ผมอยูด วยเมตตาวิหารธรรมโดยมาก
ส. ไดยินวา บัดนี้ ทานอยูดว ยวิหารธรรมตื้นๆ โดยมากวิหารธรรมตื้นๆ
นี้ คือเมตตา
ร. ทานเจาขา แมเมื่อกอนครั้งผมเปนคฤหัสถไดอบรมเมตตามา เพราะ
ฉะนั้น ถึงบัดนี้ ผมก็อยูด วยเมตตาวิหารธรรมโดยมาก และผมไดบรรลุพระอรหัต
มานานแลว ทานเจาขา ก็บัดนีพ้ ระเถระอยูดวยวิหารธรรมอะไรโดยมาก
ส. ทานผูเจริญ บัดนี้ ฉันอยูดวยสุญญตาวิหารธรรมโดยมาก

ร. ทานเจาขา ไดยินวา บัดนี้ พระเถระอยูดวยวิหารธรรมของพระ
มหาบุรุษโดยมาก วิหารธรรมของพระมหาบุรุษนี้ คือ สุญญตสมาบัติ
ส. ทานผูเจริญ แมเมื่อกอนครั้งฉันเปนคฤหัสถ ไดอบรมสุญญตสมาบัติ
มาแลว เพราะฉะนั้น บัดนี้ ฉันจึงอยูดวยวิหารธรรม คือ สุญญตสมาบัติ
และฉันไดบรรลุพระอรหัตมานานแลว ฯ
เรื่องพระสัมภูตสาณวาสีถาม
[๖๔๘] พระเถระทั้งสองสนทนากันมาโดยลําดับคางอยูเ พียงเทานี้ ครั้งนั้น
ทานพระสัมภูตสาณวาสีมาถึงโดยลําดับจึงเขาไปหาทานพระสัพพกามี อภิวาทแลว
นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ไดเรียนถามวา ทานเจาขา พวกพระวัชชีบุตรชาวเมือง
เวสาลีนี้ แสดงวัตถุ ๑๐ ประการในเมืองเวสาลี วาดังนี้:๑. สิงคิโลณกัปปะ ควร
๒. ทวังคุลกัปปะ ควร
๓. คามันตรกัปปะ ควร
๔. อาวาสกัปปะ ควร
๕. อนุมติกัปปะ ควร
๖. อาจิณณกัปปะ ควร
๗. อมถิตกัปปะ ควร
๘. ดื่มชโลคิ ควร
๙. ผาปูนั่งไมมีชาย ควร
๑๐. ทองและเงิน ควร
ทานเจาขา พระเถระไดศึกษาพระธรรมและพระวินัยเปนอันมากในสํานัก
พระอุปชฌายะ เมื่อพระเถระพิจารณาพระธรรมและพระวินัยอยูเ ปนอยางไร ขอรับ
ภิกษุพวกไหนเปนธรรมวาที คือ พวกปราจีน หรือพวกเมืองปาฐา
พระสัพพกามียอนถามวา ทานไดศึกษาพระธรรมและพระวินัยเปนอันมาก
ในสํานักอุปชฌายะ ก็เมื่อทานพิจารณาพระธรรมและพระวินัยอยูเ ปนอยางไร ขอรับ
ภิกษุพวกไหนเปนธรรมวาที คือ พวกปราจีน หรือพวกเมืองปาฐา
พระสัมภูตะตอบวา ทานเจาขา เมื่อผมพิจารณาพระธรรมและพระวินัยอยู
เปนอยางนี้ ขอรับ ภิกษุพวกปราจีนเปนอธรรมวาที ภิกษุพวกเมืองปาฐาเปนธรรม*วาที แตวาผมยังทําความเห็นใหแจมแจงไมไดกอนวา แมไฉน สงฆพึงสมมติ
ผมเขาในอธิกรณนี้
พระสัพพกามีกลาววา แมเมื่อผมพิจารณาพระธรรมและพระวินัยอยูกเ็ ปน
อยางนี้ ขอรับ ภิกษุพวกปราจีนเปนอธรรมวาที ภิกษุพวกเมืองปาฐาเปนธรรมวาที
แตวาผมยังทําความเห็นใหแจมแจงไมไดกอนวา แมไฉน สงฆพึงสมมติผมเขาใน

อธิกรณนี้ ฯ
สมมติภิกษุเปนพวกปราจีนและปาฐา
[๖๔๙] ครั้งนั้น สงฆประสงคจะวินิจฉัยอธิกรณนั้น จึงประชุมกัน
ก็เมื่อสงฆกําลังวินิจฉัยอธิกรณนั้น เสียงอือ้ ฉาวเกิดขึ้นไมสนิ้ สุด และไมเขาใจ
ขอความของถอยคําที่กลาวแลวสักขอเดียว ทานพระเรวตะจึงประกาศใหสงฆทราบ
ดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:ญัตติกรรมวาจา
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา เมื่อพวกเราวินิจฉัยอธิกรณ
นี้อยู เสียงอือ้ ฉาวเกิดขึ้นไมสิ้นสุด และไมเขาใจขอความของถอยคํา
ที่กลาวแลวสักขอเดียว ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว สงฆพึง
ระงับอธิกรณนี้ดวยอุพพาหิกวิธี
สงฆคัดเลือกภิกษุ ๔ รูปเปนพวกปราจีน ๔ รูปเปนพวกเมืองปาฐา คือ
ทานพระสัพพกามี ๑ ทานพระสาฬหะ ๑ ทานพระอุชชโสภิตะ ๑ ทานพระ
วาสภคามิกะ ๑ เปนฝายภิกษุพวกปราจีน ทานพระเรวตะ ๑ ทานพระสัมภูต*สาณวาสี ๑ ทานพระยสกากัณฑกบุตร ๑ ทานพระสุมน ๑ เปนฝายภิกษุพวก
เมืองปาฐา ครั้งนั้น ทานพระเรวตะประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรมวาจา
วาดังนี้:ญัตติทุติยกรรมวาจา
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา เมื่อพวกเราวินิจฉัยอธิกรณ
นี้อยู เสียงอือ้ ฉาวเกิดขึ้นไมสิ้นสุด และไมเขาใจขอความของถอยคํา
ที่กลาวแลวสักขอเดียว ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว สงฆพึง
สมมติภิกษุ ๔ รูปใหเปนพวกปราจีน ๔ รูปใหเปนพวกเมืองปาฐา
เพื่อระงับอธิกรณนี้ดวยอุพพาหิกวิธี นี้เปนญัตติ
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา เมื่อพวกเราวินิจฉัยอธิกรณ
นี้อยู เสียงอือ้ ฉาวเกิดขึ้นไมสิ้นสุด และไมเขาใจขอความของถอยคํา
ที่กลาวแลวสักขอเดียว สงฆสมมติภิกษุ ๔ รูป ใหเปนพวกปราจีน ๔ รูป
ใหเปนพวกเมืองปาฐา เพื่อระงับอธิกรณนี้ดวยอุพพาหิกวิธี การสมมติ
ภิกษุ ๔ รูปใหเปนพวกปราจีน ๔ รูปใหเปนพวกเมืองปาฐา เพื่อ
ระงับอธิกรณนี้ ดวยอุพพาหิกวิธี ชอบแกทานผูใด ทานผูนนั้ พึงเปน
ผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด
สงฆสมมติภิกษุ ๔ รูปใหเปนพวกปราจีน ๔ รูปใหเปนพวก
เมืองปาฐา เพื่อระงับอธิกรณนี้ดวยอุพพาหิกวิธีแลว ชอบแกสงฆ
เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไว ดวยอยางนี้ ฯ

เรื่องพระอชิตะ
[๖๕๐] โดยสมัยนั้นแล พระอชิตะมีพรรษาได ๑๐ เปนผูสวดปาติโมกข
แกสงฆ ครั้งนั้น สงฆสมมติทานพระอชิตะใหเปนผูปูอาสนะเพื่อพระเถระทั้งหลาย
พระเถระทั้งหลายคิดกันวา พวกเราจะระงับอธิกรณนี้ ณ ทีไ่ หนหนอ แลวคิด
ตอไปวา วาลิการามนี้แล เปนรมณียสถาน มีเสียงนอย ไมมีเสียงเอ็ดอึง
ถาไฉนพวกเราจะพึงระงับอธิกรณนี้ ณ วาลิการาม ครั้งนั้น พระเถระทั้งหลาย
ที่ประสงคจะวินิจฉัยอธิกรณนั้น ไดพากันไปวาลิการาม ฯ
สมมติตนเปนผูถามและแก
[๖๕๑] ครั้งนั้น ทานพระเรวตะประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติกรรมวาจา
วาดังนี้:ญัตติกรรมวาจา
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ถาความพรอมพรั่งของสงฆ
ถึงที่แลว ขาพเจาพึงถามพระวินัยกะทานพระสัพพกามี
ทานพระสัพพกามีประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:ญัตติกรรมวาจา
ทานทั้งหลาย ขอสงฆจงฟงขาพเจา ถาความพรอมพรั่งของสงฆ
ถึงที่แลว ขาพเจาอันพระเรวตะถามพระวินัยแลว จะพึงแก ฯ
ถามและแกวัตถุ ๑๐ ประการ
[๖๕๒] ครั้งนั้น ทานพระเรวตะถามทานพระสัพพกามีวา สิงคิโลณกัปปะ
ควรหรือ ขอรับ
พระสัพพกามียอนถามวา สิงคิโลณกัปปะนั้น คืออะไร ขอรับ
ร. การเก็บเกลือไวในเขนงโดยตั้งใจวา จักปรุงในอาหารที่จืดฉัน ควร
หรือไม ขอรับ
ส. ไมควร ขอรับ
ร. ทรงหามไวที่ไหน
ส. ในเมืองสาวัตถี ปรากฏในคัมภีรสุตตวิภังค
ร. ตองอาบัติอะไร
ส. ตองอาบัติปาจิตตีย ในเพราะอาหารที่ทําการสั่งสม
ร. ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา วัตถุที่ ๑ นี้ สงฆวินิจฉัยแลว
แมเพราะเหตุนี้ วัตถุนี้ จึงผิดธรรม ผิดวินัย หลีกเลี่ยงสัตถุศาสน
ขอที่ ๑ นี้ ขาพเจาขอลงคะแนน ฯ
[๖๕๓] ร. ทวังคุลกัปปะ ควรหรือไม ขอรับ
ส. ทวังคุลกัปปะนั้น คืออะไร ขอรับ

ร. การฉันโภชนะในวิกาล เมื่อตะวันบายลวงแลวสององคุลี ควรหรือไม
ขอรับ
ส. ไมควร ขอรับ
ร. ทรงหามไวที่ไหน
ส. ในเมืองราชคฤห ปรากฏในคัมภีรสุตตวิภังค
ร. ตองอาบัติอะไร
ส. ตองอาบัติปาจิตตีย ในเพราะฉันโภชนะในเวลาวิกาล
ร. ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา วัตถุที่ ๒ นี้สงฆวินิจฉัยแลว
แมเพราะเหตุนี้ วัตถุนี้จึงผิดธรรม ผิดวินัย หลีกเลี่ยงสัตถุศาสน ขอที่ ๒ นี้
ขาพเจาขอลงคะแนน ฯ
[๖๕๔] ร. คามันตรกัปปะ ควรหรือไม ขอรับ
ส. คามันตรกัปปะนั้น คืออะไร ขอรับ
ร. ภิกษุฉันเสร็จหามภัตรแลวคิดวา จักเขาละแวกบาน ในบัดนี้
ฉันโภชนะเปนอนติริตตะ ควรหรือไม ขอรับ
ส. ไมควร ขอรับ
ร. ทรงหามไวที่ไหน
ส. ในเมืองสาวัตถี ปรากฏในคัมภีรสุตตวิภังค
ร. ตองอาบัติอะไร
ส. ตองอาบัติปาจิตตีย ในเพราะฉันโภชนะเปนอนติริตตะ
ร. ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา วัตถุที่ ๓ นี้ สงฆวินิจฉัยแลว
แมเพราะเหตุนี้ วัตถุนี้จึงผิดธรรม ผิดวินัย หลีกเลี่ยงสัตถุศาสน ขอที่ ๓ นี้
ขาพเจาขอลงคะแนน ฯ
[๖๕๕] ร. อาวาสกัปปะ ควรหรือไม ขอรับ
ส. อาวาสกัปปะนั้น คืออะไร ขอรับ
ร. อาวาสหลายแหง มีสีมาเดียวกัน ทําอุโบสถตางกัน ควรหรือไม
ขอรับ
ส. ไมควร ขอรับ
ร. ทรงหามไวที่ไหน
ส. ในเมืองราชคฤห ปรากฏในคัมภีรอุโบสถสังยุต
ร. ตองอาบัติอะไร
ส. ตองอาบัติทุกกฏ เพราะละเมิดวินัย
ร. ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา วัตถุที่ ๔ นี้ สงฆวินิจฉัยแลว
แมเพราะเหตุนี้ วัตถุนี้จึงผิดธรรม ผิดวินัย หลีกเลี่ยงสัตถุศาสน ขอที่ ๔ นี้

ขาพเจาขอลงคะแนน ฯ
[๖๕๖] ร. อนุมติกัปปะ ควรหรือไม ขอรับ
ส. อนุมติกัปปะนั้น คืออะไร
ร. สงฆเปนวรรคทํากรรม ดวยตั้งใจวา จักใหภิกษุที่มาแลวอนุมัติ
ควรหรือไม ขอรับ
ส. ไมควร ขอรับ
ร. ทรงหามไวที่ไหน
ส. ในเมืองจัมเปยยกะ ปรากฏในเรื่องวินัย
ร. ตองอาบัติอะไร
ส. ตองอาบัติทุกกฏ ในเพราะละเมิดวินยั
ร. ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา วัตถุที่ ๕ นี้ สงฆวินิจฉัยแลว
แมเพราะเหตุนี้ วัตถุนี้จึงผิดธรรม ผิดวินัย หลีกเลี่ยงสัตถุศาสน ขอที่ ๕ นี้
ขาพเจาขอลงคะแนน ฯ
[๖๕๗] ร. อาจิณณกัปปะ ควรหรือไม ขอรับ
ส. อาจิณณกัปปะนั้น คืออะไร ขอรับ
ร. การประพฤติวัตรดวยเขาใจวา นี้พระอุปชฌายะของเราเคยประพฤติมา
นี้พระอาจารยของเราเคยประพฤติมา ควรหรือไม ขอรับ
ส. อาจิณณกัปปะบางอยางควร บางอยางไมควร ขอรับ
ร. ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา วัตถุที่ ๖ นี้ สงฆวินิจฉัยแลว
แมเพราะเหตุนี้ วัตถุนี้จึงผิดธรรม ผิดวินัย หลีกเลี่ยงสัตถุศาสน ขอที่ ๖ นี้
ขาพเจาขอลงคะแนน ฯ
[๖๕๘] ร. อมถิตกัปปะ ควรหรือไม ขอรับ
ส. อมถิตกัปปะนั้น คืออะไร ขอรับ
ร. นมสดละความเปนนมสดแลว ยังไมถงึ ความเปนนมสม ภิกษุ
ฉันเสร็จ หามภัตรแลว จะดื่มนมนั้นอันเปนอนติริตตะ ควรหรือไม ขอรับ
ส. ไมควร ขอรับ
ร. ทรงหามไวที่ไหน
ส. ในเมืองสาวัตถี ปรากฏในคัมภีรสุตตวิภังค
ร. ตองอาบัติอะไร
ส. ตองอาบัติปาจิตตีย ในเพราะฉันโภชนะอันเปนอนติรติ ตะ
ร. ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา วัตถุที่ ๗ นี้ สงฆวินิจฉัยแลว
แมเพราะเหตุนี้ วัตถุนี้จึงผิดธรรม ผิดวินัย หลีกเลี่ยงสัตถุศาสน ขอที่ ๗ นี้
สงฆวินิจฉัยแลว แมเพราะเหตุนี้ วัตถุนี้จึงผิดธรรม ผิดวินยั หลีกเลี่ยงสัตถุสาสน

ขอที่ ๗ นี้ ขาพเจาขอลงคะแนน ฯ
[๖๕๙] ร. การดื่มชโลคิ ควรหรือไม ขอรับ
ส. ชโลคินั้น คืออะไร ขอรับ
ร. การดื่มสุราอยางออนทีย่ งั ไมถึงความเปนน้ําเมา ควรหรือไม ขอรับ
ส. ไมควร ขอรับ
ร. ทรงหามไวที่ไหน
ส. ในเมืองโกสัมพี ปรากฏในคัมภีรสุตตวิภังค
ร. ตองอาบัติอะไร
ส. ตองอาบัติปาจิตตีย ในเพราะดื่มสุราและเมรัย
ร. ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา วัตถุที่ ๘ นี้ สงฆวินิจฉัยแลว
แมเพราะเหตุนี้ วัตถุนี้จึงผิดธรรม ผิดวินัย หลีกเลี่ยงสัตถุศาสน ขอที่ ๘ นี้
ขาพเจาขอลงคะแนน ฯ
[๖๖๐] ร. ผาปูนั่งไมมีชาย ควรหรือไม ขอรับ
ส. ไมควร ขอรับ
ร. ทรงหามไวที่ไหน
ส. ในเมืองสาวัตถี ปรากฏในคัมภีรสุตตวิภังค
ร. ตองอาบัติอะไร
ส. ตองอาบัติปาจิตตีย ที่ตองตัดเสีย
ร. ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา วัตถุที่ ๙ นี้ สงฆวินิจฉัยแลว
แมเพราะเหตุนี้ วัตถุนี้จึงผิดธรรม ผิดวินัย หลีกเลี่ยงสัตถุศาสน ขอที่ ๙ นี้
ขาพเจาขอลงคะแนน ฯ
[๖๖๑] ร. ทองและเงิน ควรหรือไม ขอรับ
ส. ไมควร ขอรับ
ร. ทรงหามไวที่ไหน
ส. ในเมืองราชคฤห ปรากฏในคัมภีรสุตตวิภังค
ร. ตองอาบัติอะไร
ส. ตองอาบัติปาจิตตีย เพราะรับทองและเงิน
ร. ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา วัตถุที่ ๑๐ นี้ สงฆวินิจฉัยแลว
แมเพราะเหตุนี้ วัตถุนี้จึงผิดธรรม ผิดวินัย หลีกเลี่ยงสัตถุศาสน ขอที่ ๑๐ นี้
ขาพเจาขอลงคะแนน ฯ
[๖๖๒] ร. ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา วัตถุ ๑๐ ประการนี้
สงฆวินิจฉัยแลว แมเพราะเหตุนี้ วัตถุ ๑๐ ประการนี้ จึงผิดธรรม ผิดวินัย
หลีกเลี่ยงสัตถุศาสน ฯ

[๖๖๓] พระสัพพกามีกลาววา ทานทั้งหลาย อธิกรณนั่นสงฆชําระแลว
สงบระงับเรียบรอยดีแลว อนึ่ง ทานพึงถามวัตถุ ๑๐ ประการนี้กะผม แมใน
ทามกลางสงฆ เพื่อประกาศใหภิกษุเหลานั้นรูทั่วกัน
ครั้งนั้น ทานพระเรวตะไดถามวัตถุ ๑๐ ประการนี้กะทานพระสัพพกามี
แมในทามกลางสงฆ ทานพระสัพพกามี อันทานพระเรวตะถามแลวๆ ไดวิสัชนา
แลว
ก็ในสังคายนาพระวินัยครั้งนี้ มีภิกษุ ๗๐๐ รูป ไมหยอน ไมเกิน เพราะ
ฉะนั้น การสังคายนาพระวินัยครั้งนี้ บัณฑิตจึงเรียกวา แจง ๗๐๐ ดังนี้แล ฯ
สัตตสติกขันธกะ ที่ ๑๒ จบ
ในขันธกะนี้มี ๒๕ เรื่อง
----------หัวขอประจําขันธกะ
[๖๖๔] เรื่องวัตถุ ๑๐ เรื่องเทน้ําใหเต็มถาดสัมฤทธิ์ เรื่องลงปฏิสารณีย*กรรม เรื่องเขาไปในเมืองเวสาลีกับทูต เรื่องเครื่องเศราหมองของพระจันทร
พระอาทิตย ๔ อยาง เรื่องความเศราหมองของสมณะอีก ๔ อยาง เรื่องรับทอง
และเงิน เรื่องพระยสไปปรากฏตัวที่เมืองโกสัมพี เรื่องภิกษุชาวเมืองปาฐา เรื่อง
แสวงหาพวก เรื่องเมืองโสเรยยะ เรื่องเมืองสังกัสสะ เรื่องเมืองกัณณกุชชะ
เรื่องไปเมืองอุทุมพร เรื่องไปเมืองสหชาติ เรื่องอาราธนาสวดสรภัญญะ เรื่อง
พระวัชชีบุตรชาวเมืองเวสาลีไดทราบขาว เรื่องพวกเราจะไดใครหนอเปนฝกฝาย
เรื่องจัดแจงสมณบริขารมีบาตรเปนตน เรื่องโดยสารเรือไปไกล เรื่องทาน
พระอุตตระรับคํา เรื่องถูกตําหนิรายแรง เรื่องสงฆไปเมืองเวสาลี เรื่องเมตตา
เรื่องสงฆระงับอธิกรณดวยอุพพาหิกวิธี ฯ
หัวขอประจําขันธกะ จบ
จุลวรรค ภาค ๒ จบ
พระวินัยปฏก เลม ๗ จบ
----------

