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                                       พระวินัยปฎก 
                                      เลม  ๗ 

                             จุลวรรค ทุติยภาค 
ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนัน้ 

                               ขุททกวัตถุขันธกะ 
                   เรื่องพระฉัพพัคคีย   วัตรในการอาบนํ้า 
           [๑]  โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเวฬุวันวิหาร 
อันเปนสถานที่พระราชทานเหยื่อแกกระแต     เขตกรุงราชคฤห     ครั้งน้ันแล 
พระฉัพพัคคีย    อาบนํ้า   สีกาย   คือ   ขาบาง   แขนบาง   อกบาง   หลังบาง 
ที่ตนไม ชาวบานเห็นแลวเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระสมณะเชื้อ- 
สายพระศากยบุตรทั้งหลายอาบนํ้า   จึงสีกาย   คือ   ขาบาง   แขนบาง   อกบาง 
หลังบาง  ที่ตนไม  เหมือนพวกนักมวยผูชกกันดวยหมัด   เหมือนพวกชาวบาน 
ผูขอบแตงผิวเลา   ภิกษุทัง้หลายไดยินพวกนั้นเพงโทษ    ติเตียน   โพนทะนา 
อยู ...จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา. 

                                  ประชุมสงฆ ทรงสอบถาม 
           ลําดับนั้น   พระผูมีพระภาคเจารับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ  ในเพราะเหตุ 
เปนเคามูลนั้น    ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น    แลวทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา  



พระวนิัยปฎก จุลวรรค เลม ๗ ภาค ๒ - หนาท่ี 2 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขาววา ภิกษุฉัพพัคคียอาบนํ้า  สีกาย  คือ  ขาบาง  แขนบาง 
อกบาง  หลังบาง  ที่ตนไม  จริงหรือ. 
           ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา   จรงิ   พระพุทธเจาขา. 

                                            ทรงติเตียน  

           พระผูมีพระภาคพุทธเจา   ทรงติเตียนวา   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   การ 
กระทําของโมฆบุรุษเหลาน้ันนั่น   ไมเหมาะ   ไมสม    ไมควร    มิใชกิจของ 
สมณะ   ใชไมได   ไมควรทํา   ไฉน   โมฆบุรุษเหลาน้ันอาบน้ําจึงสีกาย   คือ 
ขาบาง   แขนบาง    อกบาง   หลังบาง   ที่ตนไมเลา   การกระทําของโมฆบุรุษ 
เหลาน้ันนั่น  ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใส   ของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส...ครัน้  
แลวทรงทําธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุอาบ 
น้ํา  ไมพึงสีกาย  ที่ตนไม  รูปใดสี  ตองอาบัติทุกกฏ. 
           [๒]   สมัยตอมา   พระฉัพพัคคียอาบนํ้า   สีกาย   คือ   ขาบาง   แขน 
บาง  อกบาง  หลังบาง  ที่เสา  ชาวบานเพงโทษ  ติเตียน  โพนทะนาวา ไฉน 
พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรทั้งหลายอาบนํ้า    จึงไดสีกาย    คือ     ขาบาง 
แขนบาง  อกบาง  หลังบาง ที่เสา  เหมือนพวกนักมวยผูชกกันดวยหมัด เหมือน 
พวกชาวบานผูชอบแตงผิวเลา    ภิกษุทั้งหลายไดยินพวกน้ันเพงโทษ    ติเตียน 
โพนทะนาอยู .. . จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา. 
           พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ขาววา .  . จรงิหรือ. 
           ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา   จรงิ   พระพุทธเจาขา. 
           พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียน   ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถารับสั่ง 
กะภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุอาบนํ้าไมพึงสีกายท่ีเสา   รปูใด 
สี  ตองอาบัติทุกกฏ.  
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           [๓]  สมัยตอมา   พระฉัพพัคคียอาบนํ้า  สีกาย   คือ   ขาบาง  แขน 
บาง  อกบาง  หลังบาง  ที่ฝา  ชาวบานเพงโทษ  ติเตียน  โพนทะนาวา  ไฉน 
พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรทั้งหลายอาบนํ้า    จึงไดสีกาย    คือ     ขาบาง 
แขนบาง  อกบาง  หลังบาง  ที่ฝา  เหมือนพวกนักมวยผูชกกันดวยหมัด  เหมือน 
พวกชาวบานผูขอบแตงผิวเลา . . . 
           พระผูมีพระภาคเจา    รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย 
ภิกษุอาบนํ้า  ไมพึงสีกายท่ีฝา  รูปใดสี   ตองอาบัติทุกกฏ. 
           [๔]   สมัยตอมา  พระฉัพพัคคียอาบนํ้า  ยอมอาบในสถานท่ีอันไมสม- 
ควร ชาวบานเพงโทษ  ติเตียน  โพนทะนาวา.. . เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภค 
กาม  ภิกษุทั้งหลายไดยินพวกนั้นเพงโทษ  ติเตียน  โพทะนาอยู . . . จึงกราบ 
ทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา. 
           พระผูมีพระภาคเจา . . . ทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุทั้ง- 
หลาย   ขาววา . . .  จริงหรือ. 
           ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา   จรงิ   พระพุทธเจาขา. 
           พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียน...  ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถารับ 
สั่งกะภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุอาบนํ้า   ไมพึงอาบในสถาน 
ที่อันไมสมควร  รูปใดอาบ  ตองอาบัติทุกกฏ. 
           [๕]   สมัยตอมา พระฉัพพัคคียอาบนํ้าถูดวยมือท่ีทําดวยไม  ชาวบาน 
เพงโทษ  ติเตียน  โพนทะนาวา....  เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภคกาม   ภิกษุ 
ทั้งหลายไดยินพวกน้ัน  เพงโทษ  ติเตียน  โพนทะนาอยู ...   จึงกราบทูลเรื่อง 
นั้น แดพระผูมีพระภาคเจา. 
           พระผูมีพระภาคเจา...  รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ภิกษุไมพึงอาบนํ้าถูดวยมือท่ีทําดวยไม  รูปใดอาบ   ตองอาบัติทุกกฏ.  
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           [๖]  สมัยตอมา  พระฉัพพัคคียอาบนํ้าถูดวยกอนจุรณหินสีดั่งพลอย- 
แดง  ชาวบานเพงโทษ  ติเตียน  โพนทะนาวา   เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภค 
กาม   ภิกษุทัง้หลาย . . .   จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา. 
           พระผูมีพระภาคเจา    รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย 
ภิกษุไมพึงอาบนํ้าถูดวยกอนจุรณหินสีดั่งพลอยแดง  รูปใดอาบ  ตองอาบัติทุกกฏ. 
           [๗]  สมัยตอมา พระฉัพพัคคียผลัดกันถูตัว ชาวบานเพงโทษ ติเตียน 
โพนทะนาวา...    เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภคกาม    ภิกษุทั้งหลาย...    จึง 
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.  
           พระผูมีพระภาคเจา...  รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ภิกษุไมพึงผลัดกันถูตัว  รูปใดใหทํา   ตองอาบัติทุกกฏ.                             
           [๘]  สมัยตอมา    พระฉัพพัคคียอาบนํ้าถูดวยไมบังเวียนที่จักเปนฟน 
มังกร   ชาวบานเพงโทษ   ติเตียน   โพนทะนาวา.. .   เหมือนพวกคฤหัสถผู 
บริโภคกาม   ภิกษุทั้งหลาย . . .   จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.    
           พระผูมีพระภาคเจา...  รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ภิกษุไมพึงถูดวยไมบังเวียนที่จักเปนฟนมังกร  รปูใดอาบ   ตองอาบัติทุกกฏ. 
           [๙]  สมัยตอมา  ภิกษุรูปหน่ึงอาพาธเปนโรคหิด  ภิกษุนั้นเวนไมบัง- 
เวียนที่จักเปนฟนมังกรเสีย    ยอมไมสบาย . . .   ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่งนั้น 
แดพระผูมีพระภาคเจา.   
           พระผูมีพระภาคเจา . . .  รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
เราอนุญาตไมบังเวียนที่มิไดจักเปนฟนมังกรแกภิกษุอาพาธ. 
           [๑๐]   สมัยตอมา   ภิกษุรูปหน่ึงทุพพลภาพเพราะชรา   เม่ืออาบนํ้าไม 
สามารถจะถูกายของตนได . . .     ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมี- 
พระภาคเจา.   
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           พระผูมีพระภาคเจา ...  รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
เราอนุญาตเกลียวผา. 
           [๑๑]  สมัยตอมา   ภิกษุรูปหน่ึงรังเกียจเพ่ือจะทําการถูหลัง...   ภิกษุ 
ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา. 
           พระผูมีพระภาคเจา...  รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
เราอนุญาตการถูหลังดวยมือ. 
                            เรื่องเครื่องประดับตางชนิด 
           [๑๒]  สมัยตอมา  พระฉัพพัคคียทรงเครื่องประดับหู .. . ทรงสังวาล 
ทรงสรอยคอ   ทรงเครื่องประดับเอว   ทรงวลัย   ทรงสรอยตาบ    ทรงเครือ่ง 
ประดับขอมือ  ทรงแหวนประดับนิ้วมือ  ชาวบานเพงโทษ  ติเตียน  โพนทะนา 
วา. . .     เหมือนคฤหัสถผูบริโภคกาม     ภิกษุทั้งหลายไดยินพวกนั้นเพงโทษ 
ติเตียน  โพนทะนาอยู . . .   จึงกราบทูลเรื่องนั้น แดพระผูมีพระภาคเจา. 
           ลําดับนั้น  พระผูมพีระภาคเจา...  ทรงสอบถามวา   ดูกอนภิกษุทั้ง- 
หลาย  ขาววา  ภิกษุฉัพพัคคียทรงเครื่องประดับหู   ทรงสังวาล  ทรงสรอยคอ 
ทรงเครื่องประดับเอว  ทรงวลัย  ทรงสรอยตาบ  ทรงเครื่องประดับขอมือ  ทรง 
แหวนประดับนิ้วมือ  จรงิหรือ. 
           ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา  จริง  พระพุทธเจาขา. 
           พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียน.. .  ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถารับ 
สั่งกะภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุไมพึงทรงเครื่องประดับหู  ไม 
พึงทรงสังวาล   ไมพึงทรงเครื่องประดับเอว   ไมพึงทรงวลัย   ไมพึงทรงสรอย 
ตาบ   ไมพึงทรงเครื่องประดับขอมือ   ไมพึงทรงแหวนประดับนิ้วมือ   รูปใด 
ทรง  ตองอาบัติทุกกฏ.  
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                                         เรื่องไวผมยาว 
           [๑๓]  สมัยตอมา  พระฉัพพัคคียไวผมยาว  ชาวบานเพงโทษ  ติเตียน 
โพนทะนาวา...  เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภคกาม   ภิกษุทั้งหลาย...   กราบ 
ทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.  
           พระผูมีพระภาคเจา. ..   รับสั่งวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุไมพึง 
ไวผมยาว  รูปใดไว  ตองอาบัติทุกกฏ. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตใหไวผมไดสองเดือน   หรือยาวสอง 
องคุลี. 
           [๑๔]   สมัยตอมา    พระฉัพพัคคียเสยผมดวยแปรง     เสยผมดวยหวี 
เสยผมดวยน้ิวมือตางหวี   เสยผมดวยนํ้ามันผสมกับข้ีผ้ึง   เสยผมดวยนํ้ามันผสม 
กับน้ํา   ชาวบานเพงโทษ   ติเตียน   โพนทะนาวา . . .   เหมือนพวกคฤหัสถผู 
บริโภคกาม . . .   ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา. 
           พระผูมีพระภาคเจา....  ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงเสยผม 
ดวยแปรง   ไมพึงเสยผมดวยหวี   ไมพึงเสยผมดวยนิ้วมือตางหวี   ไมพึงเสยผม 
ดวยนํ้ามันผสมกับข้ีผ้ึง    ไมพึงเสยผมดวยนํ้ามันผสมกับน้ํา    รูปใดเสย    ตอง 
อาบัติทุกกฏ. 
                                      เรื่องสองดูเงาหนา 
           [๑๕]   สมัยตอมา  พระฉัพพัคคียสองดูเงาน้ําในแวนบาง  ในภาชนะ 
น้ําบาง    ชาวบานเพงโทษ   ติเตียน    โพนทะนาวา. ..เหมือนพวกคฤหัสถผู 
บริโภคกาม . . .   ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา. 
           พระผูมีพระภาคเจา. . .ตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุไมพึงดูเงา 
หนาในแวนหรือในภาชนะนํ้า  รูปใดดู  ตองอาบัติทุกกฏ.  
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           [๑๖]  สมัยตอมา    ภิกษุรูปหน่ึง     เปนแผลที่หนา   เธอถามภิกษุ 
ทั้งหลายวา    แผลของผูเปนเชนไร     ขอรับ    ภิกษุทั้งหลายตอบอยางนี้วา 
แผลของคุณเปนเชนนี้    ขอรับ   เธอไมเชื่อ   ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด 
พระผูมีพระภาคเจา.  
           พระผูมีพระภาคเจา...ตรัสวา  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตใหดู 
เงาหนาท่ีแวนหรือทําภาชนะนี้ได   เพราะเหตุอาพาธ. 

                        เรื่องพระฉัพพัคคียทาหนาเปนตน 
           [๑๗]  สมัยตอมา  พระฉัพพัคคียทาหนา  ถหูนา   ผัดหนา   เจิมหนา 
ดวยมโนศิลา  ยอมตัว  ยอมหนา  ยอมท้ังตัวและหนา  ชาวบานเพงโทษ  ติเตียน 
โพนทะนาวา. . . เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภคกาม  ภิกษุทั้งหลาย. .. กราบทูล 
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา. 
           พระผูมีพระภาคเจา. . .ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุไมพึงทาหนา 
ไมพึงถูหนา   ไมพึงผัดหนา   ไมพึงเจิมหนาดวยมโนศิลา   ไมพึงยอมตัว  ไม 
พึงยอมหนา   ไมพึงยอนท้ังตัวและหนา   รูปใดทํา  ตองอาบัติทุกกฏ. 
           [๑๘]  สมัยตอมา  ภิกษุรูปหน่ึงอาพาธดวยโรคนัยนตา  ภิกษุทั้งหลาย 
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา. 
           พระผูมีพระภาคเจา. .. ตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เราอนุญาตให 
ทาหนาได   เพราะเหตุอาพาธ. 
           [๑๙]  สมัยตอมา    ที่พระนครราชคฤห     มงีานมหรสพบนยอดเขา 
พระฉัพพัคคียไดไปเที่ยวดูงานมหรสพ  ชาวบานเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา 
ไฉนพระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร  จึงไดไปดูการฟอนรํา  การขับรอง  และ  
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การประโคมดนตรี   เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภคกาม  ภิกษุทั้งหลาย ... กราบ 
ทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา. 
           พระผูมีพระภาคเจา...ตรัสวา  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุไมพึงไปดู 
การฟอนรํา การขับรอง  หรือการประโคมดนตรี  รูปใดไป  ตองอาบัติทุกกฏ. 
                        เรื่องสวดพระธรรมดวยทํานอง 
           [๒๐]  สมัยตอมา   พระฉัพพัคคียสวดพระธรรมดวยทํานองยาวคลาย 
เพลงขับ    ชาวบานเพงโทษ   ติเตียน   โพนทะนาวา    พระสมณะเชื้อสายพระ- 
ศากยบุตรเหลาน้ัน     สวดพระธรรมดวยทํานองยาวคลายเพลงขับ   เหมือนพวก 
เราขับ  ภิกษุทั้งหลายไดยินพวกน้ันเพงโทษ  ติเตียน  โพนทะนาอยู    บรรดา 
ที่เปนผูมักนอย . .. ตางก็เพงโทษ  ติเตียน  โพนทะนาวา   ไฉนพระฉัพพัคคีย 
จึงไดสวดพระธรรมดวยทํานองยาวคลายเพลงขับ         แลวกราบทูลเรื่องนั้นแด 
พระผูมีพระภาคเจา. 
           พระผูมีพระภาคเจา...    ทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา    ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย   ขาววา... จริงหรือ. 
           ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา   จรงิ   พระพุทธเจาขา. 
           พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียน . . .   ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถา 
รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุสวดพระธรรมดวยทํานอง 
ยาวคลายเพลงขับ   มโีทษ ๕ ประการนี้    คือ:- 
           ๑.  ตนยินดีในเสียงนั้น 
           ๒.  คนอ่ืนก็ยินดีในเสียงนั้น 
           ๓.  ชาวบานติเตียน 
           ๔.  สมาธิของผูพอใจการทําเสียงยอมเสียไป 
           ๕.  ภิกษุชั้นหลังจะถือเปนเยี่ยงอยาง.  
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           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  โทษ ๕ ประการนี้แล  ของภิกษุผูสวดพระธรรม 
ดวยทํานองยาวคลายเพลงขับ. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุไมพึงสวดพระธรรมดวยทํานองยาวคลาย 
เพลงขับ  รูปใดสวด  ตองอาบัติทุกกฏ.  
                                   เรื่องการสวดสรภัญญะ 
           [๒๑]   สมัยตอมา    ภิกษุทั้งหลายรังเกียจในการสวดสรภัญญะ    จึง 
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.  
           พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาตวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาต 
ใหสวดเปนทํานองสรภัญญะได.                   
           [๒๒]   สมัยตอมา  พระฉัพพัคคียหมผาขนสัตว มีขนขางนอก ชาวบาน 
เพงโทษ  ติเตียน  โพนทะนาวา. . .  เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภคกาม    ภิกษุ 
ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา. 
           พระผูมีพระภาคเจา . . .ตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุไมพึงหม 
ผาขนสัตว   มีข้ึนขางนอก   รูปใดหม   ตองอาบัติทุกกฏ. 
                                  เรื่องทรงหามฉนัมะมวง 
           [๒๓]  สมัยตอมา    มะมวงที่พระราชอุทยาน    ของพระเจาพิมพิสาร 
จอมเสนามาคธราช    กําลังมีผล     พระองคทรงอนุญาตไววา     ขออาราธนา 
พระคุณเจาท้ังหลาย   ฉันผลมะมวงตามสบายเถิด  พระฉัพพัคคียสอยผลมะมวง 
กระทั่งผลออน ๆ  ฉัน   พระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราชตองพระประสงค 
ผลมะมวง    จึงรับสั่งกับมหาดเล็กวา   ไปเถิด   พนาย   จงไปสวนเก็บมะมวงมา 
มหาดเล็กรับพระบรมราชโองการแลว     ไปสูพระราชอุทยาน     บอกคนรักษา  
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พระราชอุทยานวา   ในหลวงมีพระประสงคผลมะมวง   ทานจงถวายผลมะมวง 
คนรักษาพระราชอุทยานตอบวา   ผลมะมวงไมมี   ภิกษุทั้งหลายเก็บไปฉันหมด 
กระทั่งผลออน ๆ มหาดเล็กเหลาน้ัน  จึงกราบทูลเรื่องนั้น แดพระเจาพิมพิสารๆ 
รับสั่งวา  พระคุณเจาท้ังหลายฉันผลมะมวงหมดก็ดีแลว   แดพระผูมีพระภาคเจา 
ทรงสรรเสรญิความรูจักประมาณ    ชาวบานเพงโทษ   ติเตียน    โพนทะนาวา 
ไฉนพระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรจึงไมรูจักประมาณ     ฉันผลมะมวงของ 
ในหลวงหมด  ภิกษุทั้งหลายไดยินพวกน้ันเพงโทษ  ติเตียน  โพนทะนาอยู ... 
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.   
           พระผูมีพระภาคเจา...ตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุไมพึงฉัน 
ผลมะมวง   รูปใดฉัน  ตองอาบัติทุกกฏ.  
           [๒๔]   สมัยตอมา    สัปบุรุษหมูหน่ึงถวายภัตตาหารแกสงฆ    เขาจัด 
ผลมะมวงเปนชิ้น ๆ ไวในกับขาว  ภิกษุทั้งหลายรังเกียจ  ไมรบัประเคน... 
           พระผูมีพระภาคเจา...ตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   พวกเธอจงรับ 
ประเคนฉันเถิด  เราอนุญาตผลมะมวงเปนชิ้น ๆ. 
                                     สมัณกัปปะ  ๕  อยาง 
           [๒๕]   สมัยตอมา   สัปบุรุษหมูหน่ึงถวายภัตตาหารแกสงฆ  เขาไมได 
ฝานมะมวงเปนชิ้น ๆ    ในโรงอาหารลวนแลวไปดวยผลมะมวงทั้งน้ัน    ภิกษุ 
ทั้งหลายรังเกียจไมรับประเคน . . . 
           พระผูมีพระภาคเจา ...ตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   พวกเธอจงรับ 
ประเคนฉันเถิด  เราอนุญาตใหฉันผลไมโดยสมณกัปปะ ๕ อยาง  คือ 
           ๑.   ผลไมที่ลนดวยไฟ 
           ๒.   ผลไมทํากรีดดวยศัสตรา     
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           ๓.  ผลไมที่จิกดวยเล็บ 
           ๔.  ผลไมที่ไมมีเมล็ด                    
           ๕.   ผลไมที่ปลอนเมล็ดออกแลว . 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตใหฉันผลไมโดยสมณกัปปะ ๕ อยางนี้. 
                                     เรือ่งภิกษุถูกงูกัด 
           [๒๖]  สมัยตอมา    ภิกษุรูปหน่ึงถูกงูกัดถึงมรณภาพ    ภิกษุทั้งหลาย 
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา. 
           พระผูมีพระภาคเจา. . .ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุรูปนั้นไมได 
แผเมตตาจิตไปสูตระกูลพญางูทั้ง ๔ เปนแน   เพราะถาภิกษุรูปนั้น แผเมตตาจิต 
ไปสูตระกูลพญางูทั้ง ๔  ภิกษุรูปนั้นจะไมพึงถูกงูกัดถึงมรณภาพ  ตระกูลพญางู 
ทั้ง  ๔ อะไรบาง   คือ 
           ๑.  ตระกูลพญางูวิรูปกขะ 
           ๒. ตระกูลพญางูเอราปถะ 
           ๓. ตระกูลพญางูฉัพยาปุตตะ 
           ๔.  ตระกูลพญางูกัณหาโคตมกะ. 
           ภิกษุรปูนั้นไมไดแผเมตตาจิตไปสูตระกูลพญางูทั้ง ๔ นี้เปนแน เพราะ 
ถาภิกษุนั้นแผเมตตาจิตไปสูตระกูลพญางูทั้ง ๔ นี้   ภิกษุนั้นจะไมพึงถูกงูกัดถึง 
มรณภาพ. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เราอนุญาตใหแผเมตตาจิตไปสูตระกูลพญางูทั้ง 
๔ นี้   เพ่ือคุมครองตน    เพ่ือรักษาตน    เพ่ือปองกันตน   ก็แล   พึงทําการแผ 
อยางนี้:-  
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                              คถาแผเมตตากันงูกัด 
                              [๒๗]  เรากับพญางูระกูลวิรูปกขะ 
                   จงมีเมตตาตอกัน     เรากบัพญางูตระกูล  
                    เอราปถะ    จงมีเมตตาตอกัน     เรากบัพญางู 
                    ตระกูลฉัพยาปุตตะ จงมีเมตตาตอกัน เรากับ 
                    พญางูตระกูลกัณหาโคตมกะ   จงมีเมตตาตอ 
                    กัน  เรากบัฝูงสัตวที่ไมมีเทา  จงมีเมตตาตอ 
                    กัน  เรากบัฝูงสัตว  ๒  เทา  จงมีเมตตาตอกัน 
                    เรากับฝูงสัตว  ๔ เทา  จงมีเมตตาตอกัน  สัตว 
                    กับฝูงสัตวมีเทามาก  จงมเีมตตาตอกัน  สัตว 
                    ไมมีเทาอยาไดเบียดเบียนเรา  สัตว  ๒  เทา 
                    อยาไดเบียดเบียนเรา สัตว  ๔  เทาอยาได 
                    เบียดเบียนเรา  สัตวมีเทามากอยาไดเบียด- 
                    เบียนเรา  และสัตวที่เกิดแลวยังมีชีวิตทั้งมวล 
                    ทุกหมูเหลา  จงประสบความเจริญ  อยาได 
                    พบเห็นสิ่งลามกสักนอยหน่ึงเลย. 
           พระพุทธเจามีพระคุณหาประมาณมิได พระธรรมมีพระคุณหาประมาณ 
มิได   พระสงฆมีพระคุณหาประมาณมิได   แตสัตวเลื้อยคลานทั้งหลาย   คือ  งู 
แมลงปอง ตะขาบ แมลงมุม  ตุกแก หนู   มีคุณพอประมาณ   ความรักษาอันเรา 
ทําแลว   ความปองกันอันเราทําแลว   ขอฝูงสัตวทั้งหลายจงถอยกลับไปเถิด   เรา 
นั้นขอนมัสการแดพระผูมีพระภาคเจา   ขอนมัสการแดพระสัมมาสัมพุทธเจาท้ัง 
๗ พระองค.  
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                                 เรื่องภิกษุตัดองคกําเนิด 
           [๒๘]  สมัยตอมา  ภิกษุรูปหน่ึงถูกความกระสันเบียดเบียน  ไดตัดองค 
กําเนิดของตนเสีย   ภิกษุทั้งหลาย   กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา 
           พระผูมีพระภาคเจา . . . ตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  โมฆบุรุษ  เมื่อ 
สิ่งท่ีจะพึงตัดอยางอ่ืนยังมี    ไพลไปตัดเสียอีกอยาง    ภิกษุไมพึงตัดองคกําเนิด 
ของคน  รูปใดตัด  ตองอาบัติถุลลัจจัย.  
                                  เรื่องบาตรปุมไมจันทน 
           [๒๙]   สมัยตอมา  ปุมไมแกนจันทนมีราคามาก  ไดบังเกิดแกเศรษฐี 
ชาวเมืองราชคฤห   จึงราชคหเศรษฐีไดคิดวา   ถากระไรเราจะใหกลึงบาตรดวย 
ปุมไมแกนจันทนนี้    สวนที่กลึงเหลือเราจักเก็บไวใช    และเราจักใหบาตรเปน 
ทาน   หลังจากนั้น     ทานราชคหเศรษฐีใหกลึงบาตรดวยปุมไมแกนจันทนนั้น 
แลวใสสาแหรกแขวนไวที่ปลายไมไผผูกตอ ๆ   กันข้ึนไป    แลวกลาวอยางนี้วา 
สมณะหรือพราหมณผูใด    เปนพระอรหันตและมีฤทธิ์    จงปลดบาตรท่ีเราให 
แลวไปเถิด. 
           [๓๐]  ขณะนั้น   ปรูณกัสสปเขาไปหาทานราชคหเศรษฐีแลว  กลาววา 
ทานคหบดี   อาตมานี้แหละเปนพระอรหันตและมีฤทธิ์   ขอทานจงใหบาตรแก 
อาตมาเถิด    ทานเศรษฐีตอบวา    ทานเจาขา    ถาพระคุณเจาเปนพระอรหันต 
และมีฤทธิ์   ก็จงปลดบาตรท่ีขาพเจาใหแลวน่ันแลไปเถิด 
           ตอมา   ทานมักขลิโคสาล   ทานอชิตเกสกัมพล   ทานปกุธกัจจายนะ 
ทานสัญชัยเวลัฏฐบุตร  ทานนิครนถนาฎบุตร   ไดเขาไปหาทานเราชคหเศรษฐี 
แลวกลาววา   ทานคหบดี   อาตมานี้แหละเปนพระอรหันต  และมีฤทธิ์  ขอทาน  
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จงใหบาตรแกอาตมาเถิด    ทานเศรษฐีตอบวา   ทานเจาขา   ถาพระคุณเจาเปน 
พระอรหันตและมีฤทธิ์   ก็จงปลดบาตรท่ีขาพเจาใหแลวน่ันแลไปเถิด. 
                         เรื่องพระปณโฑลภารทวาชเถระ  
           [๓๑]   สมัยตอมา  ทานพระมหาโมคคัลลานะกับทานพระปณโฑลภาร 
ทวาชะ  ครองอัตรวาสกในเวลาเชาแลว   ถือบาตรจีวร  เขาไปบิณฑบาตในเมือง 
ราชคฤห    อันที่แท    ทานพระปณโฑลภารทวาชะ     เปนอรหันตและมีฤทธิ์ 
แมทานพระมหาโมคคัลลานะก็เปนพระอรหันตและมีฤทธิ์ จึงทานพระปณโฑล- 
ภารทวาชะ  ไคกลาวกะทานพระมหาโมคคัลลานะวา  ไปเถิด  ทานโมคคัลลานะ 
จงปลดบาตรน้ันลง  บาตรน้ัน  ของทาน   แมทานพระโมคัคลลานะก็กลาวกะทาน 
พระปณโฑลภารทวาชะวา  ไปเถิด  ทานภารทวาชะ  จงปลดบาตรน้ันลง  บาตร 
นั้นของทาน  จึงทานพระปณโฑลภารทวาชะเหาะข้ึนสูเวหาส  ถือบาตรน้ันเวียน 
ไปรอบเมืองราชคฤห ๓  รอบ.      
           [๓๒]   ครั้งน้ัน   ทานราชคหเศรษฐีพรอมกับบุตรภรรยา   ยืนอยูใน 
เรือนของตน  ประคองอัญชลีนมัสการ  กลาวนิมนตวา  ทานเจาขา  ขอพระคุณ 
เจาภารทวาชะ   จงประดิษฐานในเรือนของขาพเจาน้ีเถิด   จึงทานพระปณโฑล- 
ภารทวาชะ  ประดิษฐานในเรือนของทานราชคหเศรษฐี    ขณะนั้น   ทานราช- 
คหเศรษฐีรับบาตรจากมือของทานพระปณโฑลภารทวาชะ   แลวไดจัดของเค้ียว 
มีคามาก  ถวายทานพระปณโฑลภารทวาชะ  ทานพระปณโฑลภารทวาชะไดรับ 
บาตรน้ันไปสูพระอาราม  ชาวบานไดทราบขาววา  ทานพระปณโฑลภารทวาชะ 
ปลดบาตรของราชคหเศรษฐีไปแลว    และชาวบานเหลาน้ันมีเสียงอึกทึกเกรียว- 
กราว  ติดตามพระปณโฑลภารทวาชะไปขางหลัง ๆ พระผูมีพระภาคเจาไดทรง 
สดับเสียงอึกทึกเกรียวกราว  ครั้นแลวตรัสถามพระอานนทวา  อานนท  นั่นเสียง  
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อึกทึกเกรียวกราว    เรื่องอะไรกัน    ทานอานนทกราบทูลวา    พระพุทธเจาขา 
ทานพระปณโฑลภารทวาชะปลดบาตรของทานราชคหเศรษฐีลงแลว พวกชาว 
บานทราบขาววา  ทานพระปณโฑลภารทวาชะปลดบาตรของทานราชคหเศรษฐี 
ลง จึงพากันติดตามทานพระปณโฑลภารทวาชะมาขางหลัง ๆ อยางอึกทึกเกรียว 
กราว   พระพุทธเจาขา   เสียงอึกทึกเกรียวกราวน้ี  คือเสียงนั้น  พระพุทธเจาขา. 
           [๓๓]   ลําดับนั้น     พระผูมีพระภาคเจารับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆใน 
เพราะเหตุเปนเคามูลนั้น  ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น   แลวทรงสอบถามทานพระ- 
ปณโฑลภารทวาชะวา  ภารทวาชะ  ขาววา   เธอปลดบาตรของราชคหเศรษฐีลง 
จริงหรือ  
           ทานพระปณโฑลภารทวาชะทูลรับวา  จริง  พระพุทธเจาขา 
           พระผูมีพระภาคเจาทรงติเตียนวา   ภารทวาชะ   การกระทําของเธอนั่น 
ไมเหมาะ  ไมสม  ไมควร   ไมใชกิจของสมณะ   ใชไมได   ไมควรทํา  ไฉน 
เธอจึงไดแสดงอิทธิปาฎิหาริย      ซึ่งเปนธรรมอันยวดยิ่งของมนุษย      แกพวก 
คฤหัสถ   เพราะเหตุแบงบาตรไม   ซึง่เปนดุจซากศพเลา  มาตุคามแสดงของลับ 
เพราะเหตุแหงทรัพยเปนดุจซากศพแมฉันใด  เธอก็ฉันนั้นเหมือนกัน  ไดแสดง 
อิทธิปาฏิหาริยซึ่งเปนธรรมอันยวดย่ิงของมนุษย แกพวกคฤหัสถ เพราะเหตุแหง 
บาตรไมซึ่งเปนดุจซากศพ    การกระทําของเธอนั่นไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใส 
ของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส . . .  ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุทั้งหลาย 
วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุไมพึงแสดงอิทธิปาฏิหาริย   ซึ่งเปนธรรมอันยวด 
ยิ่งของมนุษย   แกพวกคฤหัสถ   รูปใดแสดง   ตองอาบัติทุกกฏ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    พวกเธอจงทําลายบาตรไมนั้น    บดใหละเอียด 
ใชเปนยาหยอดตาของภิกษุทั้งหลาย   อน่ึง   ภิกษุไมพึงใชบาตรไม    รูปใดใช 
ตองอาบัติทุกกฏ.  
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           [๓๔]  สมัยตอมา  พระฉัพพัคคียใชบาตรตาง ๆ   คือ   บาตรทําดวย 
ทองคํา  บาตรทําดวยเงิน  ชาวบานเพงโทษ  ติเตียน  โพนทะนาวา . . .  เหมือน 
พวกคฤหัสถผูบริโภคกาม       ภิกษุทั้งหลาย . ..  กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมี-  
พระภาคเจา  
           พระผูมีพระภาคเจา.. .   ตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุไมพึงใช 
บาตรทองคํา    ไมพึงใชบาตรเงิน    ไมพึงใชบาตรแกวมณี     ไมพึงใชบาตร 
แกวไพฑูรย    ไมพึงใชบาตรแกวผลึก   ไมพึงใชบาตรทองสัมฤทธิ์     ไมพึงใช 
บาตรกระจก  ไมพึงใชบาตรดีบุก  ไมพึงใชบาตรตะกั่ว  ไมพึงใชบาตรทองแดง 
รูปใดใช  ตองอาบัติทุกกฏ.                                                                     . 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตบาตร  ๒ ชนิด    คือ   บาตรเหล็ก ๑ 
บาตรดิน ๑.                                                                         
           [๓๕]   สมัยตอมา    กนบาตรสึก    ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด 
พระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตบังเวียนรองบาตร. 
           [๓๖]   สมัยตอมา   พระฉัพพัคคียใชบังเวียนรองบาตรตาง ๆ ทําดวย 
ทอง    ทําดวยเงิน    ชาวบานเพงโทษ    ติเตียนโพนทะนาวา... เหมือนพวก 
คฤหัสถผูบรโิภคกาม ภิกษุทั้งหลาย .. .กราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาคเจา. 
           พระผูมีพระภาคเจา . . .ตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุไมพึงใช 
บังเวียนรองบาตรตาง ๆ รูปใดใช  ตองอาบัติทุกกฏ. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตบังเวียนรองบาตร ๒ ชนิด  คือ  ทาํ 
ดวยดีบุก  ๑  ทําดวยตะกั่ว  ๑    บังเวียนรองบาตรหนา    ไมกระชับกับบาตร 
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่งนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ  ตรัสวา    ดกูอนภิกษุ 
ทั้งหลาย   เราอนุญาตใหกลึงบังเวียนรองบาตรท่ีกลึงแลวยังเปนคลื่น. . . ตรัสวา           
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตใหจักเปนฟนมังกร.  
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           [๓๗]   สมัยตอมา    พระฉัพพัคคียใชบังเวียนรองบาตรอันวิจิตร 
จางเขาทําใหมีลวดลายเปนรูปภาพ  เที่ยวแสดงไปแมตามถนน ชาวบานเพงโทษ 
ติเตียนโพนทะนาวา. . .เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภคกาม ภิกษุทั้งหลายกราบทูล 
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุไมพึงใช 
บังเวียนรองบาตรอันวิจิตร     ที่จางเขาทําใหมีลวดลายเปนรูปภาพ     รูปใดใช 
ตองอาบัติทุกกฏ.     
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตใหใชบังเวียนรองบาตรอยางธรรมดา. 
           [๓๘]   สมัยตอมา   ภิกษุทั้งหลายเก็บงําบาตรท้ังท่ียังมีน้ํา  บาตรเหม็น 
อับ    ภิกษุทัง้หลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา 
           พระผูมีพระภาคเจา.. . .ตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    บาตรท่ียังมีน้ํา 
ภิกษุไมพึงเก็บงํา   รูปใดเก็บงํา   ตองอาบัติทุกกกฏ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตใหผ่ึงแลวจึงเก็บงําบาตร. 
           [๓๙]  สมัยตอมา    ภิกษุทั้งหลายผ่ึงบาตรท้ังที่ยังมีน้ํา    บาตรมีกลิ่น 
เหม็น   ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา 
           พระผูมีพระภาคเจา .  . ตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   บาตรท่ียังมีน้ํา 
ภิกษุไมพึงผ่ึงไว  รูปใดผ่ึงไว  ตองอาบัติทุกกฏ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตใหทําใหหมดน้ําเสียกอนผ่ึง    แลวจึง 
เก็บงําบาตร. 
           [๔๐]  สมัยตอมา    ภิกษุทั้งหลายผ่ึงบาตรไวในที่รอน   ผิวบาตรเสีย 
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่งนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา  ดูกอนท้ังหลาย 
ภิกษุไมพึงวางบาตรไวในท่ีรอน  รูปใดวางไว  ตองอาบัติทุกกฏ  
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           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เราอนุญาตใหผ่ึงไวในที่รอนครูเดียวแลวจึงเก็บ 
งําบาตร. 
           [๔๑]   สมัยตอมา   บาตรเปนอันมาก   ไมมีเชิงรอง  ภิกษุทั้งหลายวาง 
เก็บไวในท่ีแจง     บาตรถกูลมหัวดวนพัดกลิ้งตกแตก     ภิกษุทัง้หลายกราบทูล 
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา 
           พระผูมีพระภาคเจา . . . ตรัสวา    ดูกอนท้ังหลาย    เราอนุญาตเชิงรอง 
บาตร. 
           [๔๒]   สมัยตอมา   ภิกษุทั้งหลายวางบาตรไวริมกระดานเลียบ   บาตร 
กลิ้งตกแตก   ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่งนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา 
           พระผูมีพระภาคเจา. . .ตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุไมพึงวาง 
บาตรไวริมกระดานเลียบ   รูปไดวางไว  ตองอาบัติทุกกฏ. 
           [๔๓]   สมัยตอมา     ภิกษุทั้งหลายวางบาตรไวริมกระดานเลียบเล็ก ๆ   
นอกฝา        บาตรกลิ้งตกแตก       ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมี 
พระภาคเจา     
           พระผูมีพระภาคเจา . . .ตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุไมพึงวาง 
บาตรไวริมกระดานเลียบเล็ก ๆ นอกฝา   รูปใดวางไว   ตองอาบัติทุกกฏ. 
           [๔๔]  สมัยตอมา  ภิกษุทั้งหลายควํ่าบาตรไวที่พ้ืนดิน   ขอบบาตรสึก 
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่งนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา 
           พระผูมีพระภาคเจา. ..ตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตให 
ใชหญารอง  หญาท่ีรองถูกปลวกกัด   ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่งนั้นแดพระผูมี- 
พระภาคเจา                                                                                                             



พระวนิัยปฎก จุลวรรค เลม ๗ ภาค ๒ - หนาท่ี 19 

           พระผูมีพระภาคเจา . . . ตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตใหใช  
ทอนผารอง  ทอนผาถูกปลวกกัด    ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมี 
พระภาคเจา 
           พระผูมีพระภาคเจา . . . ตรัสวา   ดูกอนท้ังหลาย   เราอนุญาตแทนเก็บ 
บาตร   บาตรตกจากแทนเก็บ    บาตรแตก    ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด 
พระผูมีพระภาคเจา. 
           พระผูมีพระภาคเจา  ตรัสวา   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    เราอนุญาตใหใช 
หมอเก็บบาตร   บาตรครูดสีกับหมอเก็บบาตร   ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้น 
แดพระผูมีพระภาคเจา. 
           พระผูมีพระภาคเจา.. .ตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เราอนุญาตให 
ใชถุงบาตร  สายโยกไมมี  ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา 
           พระมีพระภาคเจา . . .ตรัสวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เราอนุญาตสาย 
โยกเปนดายถัก. 
           [๔๕]   สมัยตอมา     ภิกษุทั้งหลายแขวนบาตรไวที่ไมเดือยขางฝาบาง 
ที่ไมนาคทนตบาง  บาตรพลัดตกแตก ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่งนั้นแดพระมีผู 
พระภาคเจา 
           พระผูมีพระภาคเจา. . .ตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุไมพึงแขวน 
บาตรไว   รปูใดแขวนไว   ตองอาบัติทุกกฏ. 
           [๔๖]   สมัยตอมา  ภิกษุทั้งหลายเก็บบาตรไวบนเตียง   เผลอสตินั่งทับ 
บาตรแตก   ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่งนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา 
           พระผูมีพระภาคเจา.. .ตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุไมพึงเก็บ 
บาตรไวบนเตียง  รูปใดเก็บ ตองอาบัติทุกกฏ.  
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           [๔๗]  สมัยตอมา   ภิกษุทั้งหลายเก็บบาตรไวบนต่ัง   เผลอสตินั่งทับ 
บาตรแตก   ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่งนั้น แดพระผูมีพระภาคเจา 
           พระผูมีพระภาคเจา. ..ตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุไมพึงเก็บ 
บาตรไวบนต่ัง  รูปใดเก็บ  ตองอาบัติทุกกฏ. 
           [๔๘]  สมัยตอมา   ภิกษุทั้งหลายวางบาตรไวบนตัก    เผลอสติลุกข้ึน 
บาตรตกแตก   ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา  
           พระผูมีพระภาคเจา...ตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุไมพึงวาง   
บาตรไวบนตัก  รูปใดวาง  ตองอาบัติทุกกฏ. 
           [๔๙]   สมัยตอมา  ภิกษุทั้งหลายเก็บบาตรไวบนกลด   กลดถูกลมหัว  
ดวนพัด   บาตรตกแตก   ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่งนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา 
           พระผูมีพระภาคเจา ...ตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุไมพึงเก็บ 
บาตรไวบนกลด  รูปใดเก็บไว  ตองอาบัติทุกกฏ. 
           [๕๐]   สมัยตอมา     ภิกษุทั้งหลายถือบาตรอยู     ผลักบานประตูเขาไป 
บาตรกระทบบานประตูแตก       ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมี. 
พระภาคเจา   
           พระผูมีพระภาคเจา .. .ตรัสวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุถือบาตร 
อยู   ไมพึงผลักบานประตูเขาไป  รูปใดผลัก  ตองอาบัติทุกกฏ. 
           [๕๑]  สมัยตอมา      ภิกษุทั้งหลายใชกะโหลกนํ้าเตาเที่ยวบิณฑบาต  
ชาวบานเพงโทษ   ติเตียน  โพนทะนาวา . . . เหมือนพวกเดียรถีย  ภิกษุทั้งหลาย 
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา 
           พระผูมีพระภาคเจา . . .ตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุไมพึงใช 
กะโหลกนํ้าเตาเที่ยวบิณฑบาต  รูปใดใช  ตองอาบัติทุกกฏ   
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           [๕๒]  สมัยตอมา  ภิกษุทั้งหลายใชกระเบ้ืองหมอเที่ยวบิณฑบาตชาว 
บานเพงโทษ   ติเตียน    โพนทะนาวา. . .เหมือนพวกเดียรถีย    ภิกษุทั้งหลาย 
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา  
           พระผูมีพระภาคเจา...ตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุไมพึงใช 
กระเบ้ืองหมอเที่ยวบิณฑบาต  รูปใดใช  ตองอาบัติทุกกฏ. 
           [๕๓]  สมัยตอมา  ภิกษุรูปหน่ึงใชของบังสกุลทุกอยาง   เธอใชบาตร 
กะโหลกผี   สตรีผูหน่ึงเห็นเขา    กลวั    ไดรองเสียงวีดแสดงความหวาดเสียววา 
นี้ปศาจแน  ชาวบานเพงโทษ  ติเตียน  โพนทะนาวา  ไฉนพระสมณะเชื้อสาย 
พระศากยบุตรจึงใชบาตรกะโหลกผีเหมือนพวกปศาจ     ภิกษุทั้งหลายกราบทูล 
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา 
           พระผูมีพระภาคเจา  ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุไมพึงใชบาตร 
กะโหลกผี  รูปใดใช  ตองอาบัติทุกกฏ   อน่ึง  ภิกษุไมพึงใชของบังสุกุลทุกอยาง 
รูปใดใช  ตองอาบัติทุกกฏ. 
           [๕๔]   สมัยตอมา   ภิกษุทั้งหลายใชบาตรรับเศษอาหารบาง   กางบาง 
น้ําบวนปากบาง   ชาวบานเพงโทษ   ติเตียน   โพนทะนาวา   ไฉนพระสมณะ 
เชื้อสายพระศากยบุตรเหลาน้ีจึงใชบาตรตางกระโถน  ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่อง 
นั้นแดพระผูมีพระภาคเจา 
           พระผูมีพระภาคเจา.. .ตรัสวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุไมพึงใช 
บาตรรับเศษอาหาร  กาง  หรือนํ้าบวนปาก  รูปใดใช  ตองอาบัติทุกกฏ   เรา 
อนุญาตใหใชกระโถน. 
                                               เรื่องจีวร 
           [๕๕]   สมัยตอมา    ภิกษุทั้งหลายใชมือฉีกผาแลว เย็บเปนจีวร    จีวร 
มีแนวไมเสมอกัน    ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา  
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           พระผูมีพระภาคเจา . ..ตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เราอนุญาตให 
ใชมีดมีผาพัน. 
           [๕๖]   สมัยตอมา     มีดมีดามบังเกิดแกสงฆ     ภิกษุทั้งหลายกราบทูล 
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    เราอนุญาตใหใชมีด 
มีดาม. 
           [๕๗]  สมัยตอมา   พระฉัพพัคคียใชดามมีดตางๆ ทําดวยทอง ทําดวย 
เงิน  ชาวบานเพงโทษ  ติเตียน  โพนทะนาวา . . .เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภค  
กาม   ภิกษุทัง้หลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา 
           พระผูมีพระภาคเจา . . .ตรัสวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุไมพึงใช 
ดามมีดตาง ๆ รูปใดใช   ตองอาบัติทุกกฏ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตใหใชดามมีดที่ทําดวยกระดูก  งา  เขา 
ไมออ   ไมไผ   ไมธรรมดา   ครั่ง   เมล็ดผลไม   โลหะ   และกระดองสังข. 
           [๕๘]   สมัยตอมา   ภิกษุทั้งหลายใชขนไกบาง   ไมกลัดบาง   เย็บจีวร 
จีวรเย็บแลวไมดี   ภิกษุทัง้หลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา 
           พระผูมีพระภาคเจา . . .ตรัสวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เราอนุญาตให 
ใชเข็ม    เข็มข้ึนสนิม . . .ตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตใหใชกลอง 
เข็ม   แมในกลองเข็มก็ยังข้ึนสนิม . . . ตรัสวา   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาต 
ใหโรยดวยแปงขาวหมาก     แมในแปงขาวหมาก     เข็มก็ยังข้ึนสนิม . . . ตรสัวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตใหโรยดวยแปงเจือขมิ้นผง  แมในแปงเจือขมิ้น 
ผงเข็มก็ยังข้ึนสนิมได . . . ตรัสวา    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย     เราอนุญาตใหใชฝุน 
หิน  แมในฝุนหินเข็มก็ยังข้ึนสนิม...  ตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาต  
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ใหทาดวยข้ีผ้ึง   ฝุนหินแตก . ..ตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เราอนุญาตให 
ใชผามัดข้ีผ้ึงพอกฝุนหิน.   
                                           เรื่องไมสะดึง 
           [๕๙]   สมัยตอมา  ภิกษุทั้งหลายตอกหลักลงในท่ีนั้น ๆ ผูกขึงเย็บจีวร 
จีวรเสียมุม   ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่งนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา 
           พระผูมีพระภาคเจา...ตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตไม 
สะดึง  เชือกผูกไมสะดึง  ใหผูกลงในท่ีนั้น  ๆ เย็บจีวรได   ภิกษุทั้งหลายขึงไม 
สะดึงในท่ีไมเรียบ  ไมสะดึงหัก . . .พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้ง 
หลาย   ภิกษุไมพึงขึงไมสะดึงในท่ีไมเสมอ  รูปใดขึง  ตองอาบัติทุกกฏ 
           ภิกษุทั้งหลายขึงไมสะดึงบนพ้ืนดิน  ไมสะดึงเปอนฝุน...ตรัสวา    ด ู
กอนภิกษุทั้งหลาย    เราอนุญาตใหใชหญารอง    ขอบไมสะดึงชํารุด ...ตรัสวา 
ดูกอนภิกษุหลาย  เราอนุญาตใหดามขอบเหมือนผาอนุวาต   ไมสะดึงไมพอ... 
ตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตไมสะดึงเล็ก  ไมประกับ  ซี่ไมสําหรับ 
สอดเขาในระหวางจีวรสองชั้น   เชือกรัดสะดึงในกับสะดึงนอก    ดวยผูกจีวรลง 
กับสะดึงใน     ครั้นขึงแลวจึงเย็บจีวร     ดวยเกษียนภายในไมเสมอ ...ตรัสวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตใหทําหมาย   เสนดายคด...ตรสัวา   ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตเสนดายตีบรรทัด. 
           [๖๐]   สมัยตอมา   ภิกษุทั้งหลายมีเทาเปอนเหยียบไมสะดึง  ไมสะดึงเสีย 
หาย   ภิกษุทัง้หลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา  
           พระผูมีพระภาคเจา ...ตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุมีเทาเปอน 
ไมพึงเหยียบไมสะดึง   รปูใดเหยียบ   ตองอาบัติทุกกฏ.  
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           [๖๑]   สมัยตอมา   ภิกษุทั้งหลายมีเทาเปยกเหยียบไมสะดึง    ไมสะดึง 
เสียหาย   ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้น แดพระผูมีพระภาคเจา 
           พระผูมีพระภาคเจา...ตรัสวา  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุมีเทาเปยก 
ไมพึงเหยียบไมสะดึง  รูปใดเหยียบ   ตองอาบัติทุกกฏ. 
           [๖๒]   สมัยตอมา   ภิกษุทั้งหลายสวมรองเทาเหยียบไมสะดึง  ไมสะดึง 
เสียหาย   ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา 
           พระผูมีพระภาคเจา.. . . ตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุสวมรองเทา 
ไมพึงเหยียบไมสะดึง  รูปใดเหยียบ   ตองอาบัติทุกกฏ. 
           [๖๓]   สมัยตอมา   ภิกษุทั้งหลายเย็บจีวร   รบัเข็มดวยน้ิวมือ    นิ้วมือ 
ก็เจ็บ   ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา 
           พระผูมีพระภาคเจา . . .   ตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตให 
ใชปลอกสวมน้ิวมือ. 
           [๖๔]   สมัยตอมา   พระฉัพพัคคียใชปลอกสวมน้ิวมือตาง ๆ คือ  ทํา 
ดวยทอง   ทาํดวยเงิน   ชาวบานเพงโทษ   ติเตียน   โพนทะนาวา . . .   เหมือน 
พวกคฤหัสถ  ผูบรโิภคกาม  ภิกษุ ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา 
           พระผูมีพระภาคเจา . ..   ตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุไมพึง 
ใชปลอกสวมน้ิวมือตาง ๆ รูปใดใช  ตองอาบัติทุกกฏ. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เราอนุญาตใหใชปลอกสวมน้ิวมือท่ีทําดวย 
กระดูก. . .   ทําดวยกระดองสังข. 
           [๖๕]   สมัยตอมา   เข็มบาง    มดีบาง   ปลอกสวมน้ิวบาง  มือหายไป 
ภิกษุทั้ง หลายกราบทูลเรือ่งนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.  
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           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตกลองเก็บ 
เครื่องเย็บผา     ภิกษุทั้งหลายมัวพะวงอยูแตในกลองเก็บเครื่องเย็บผา      ภิกษุ 
ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา. 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    เราอนุญาตถุงเก็บ  
ปลอกนิ้วมือ   สายโยกไมมี ....  ตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตสาย 
โยกเปนดายถัก. 
                                            เรื่องโรงสะดึง 
           [๖๖]   สมัยตอมา   ภิกษุทั้งหลายเย็บจีวรอยูในที่แจง  ลําบากดวยความ 
หนาวบาง   รอนบาง   จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา. 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตโรงสะดึง 
ปะรําสะดึง  โรงสะดึงมีพ้ืนที่ตํ่า  น้ําทวม. 
           ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ   ตรัสวา    ดู 
กอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตใหถมพ้ืนที่ใหสูง   อินที่ถมพังทะลาย  พระผูมี 
พระภาคเจาทรงอนุญาตวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตใหกอมูลดินที่ถม 
๓ อยางคือ   กอดวยอิฐ ๑   กอดวยศิลา ๑   กอดวยไม ๑   ภิกษุทัง้หลายข้ึนลง 
ลําบาก . . .  ตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตบันได ๓ อยาง  คือ  บัน- 
ไดอิฐ ๑  บันไดหิน ๑  บนัไดไม ๑ 
           ภิกษุทั้งหลายข้ึนลงพลัดตก .. .    ตรัสวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เรา 
อนุญาตราวสําหรับยึด.                                                                    
           [๖๗]   สมัยตอมา    ผงหญาท่ีมุงรวงลงในโรงสะดึง . . .    ตรัสวา    ด ู 
กอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตใหรื้อลงแลวฉาบดวยดินทั้งขางนอกขางใน   ให  
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มีสีขาว   สีดํา   สีเหลือง   จําหลักเปนพวงดอกไม   เครือไม    ฟนมังกร   ดอก 
จอกหากลีบ   ราวจีวร   สายระเดียงจีวรได.  
           [๖๘]   สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายเย็บจีวรเสร็จแลว  ละทิ้งไมสะดึงไวใน 
ที่นั้นเองแลวหลีกไป  หนูบาง  ปลวกบาง  กัดกิน  ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่ง 
นั้นแดพระผูมีพระภาคเจา     พระผูมพีระภาคเจาตรัสวา    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย 
เราอนุญาตใหมวนไมสะดึงเก็บไว   ไมสะดึงหัก. ..ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
เราอนุญาตใหสอดทอนไมมวนไมสะดึงเขาไป    ไมสะดึงคลี่ออก . . . ตรัสวา   ด ู
กอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตเชือกผูก. 
           [๖๙]   สมัยตอมา   ภิกษุทั้งหลายยกไมสะดึงเก็บไวที่ฝาบาง   ที่เสาบาง 
แลวหลีกไป   ไมสะดึงพลดัตกเสียหาย    ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระ- 
ผูมีพระภาคเจา   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาต 
ใหแขวนไวที่เดือยขางฝา   หรือท่ีไมนาคทนต. 
           [๗๐]   ครั้งน้ัน     พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูในพระนครราชคฤห 
ตามพุทธาภิรมย   แลวเสด็จจาริกทางพระนครเวสาลี    ครั้งน้ัน    ภิกษุทั้งหลาย 
ใชบาตรบรรจุ    เข็มบาง   มีดบาง   เครื่องยาบาง   เดินทางไป    ภิกษุทั้งหลาย 
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา     พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา    ดกูอน 
ภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตถุงเก็บเครื่องยา  สายโยกไมมี ...ตรสัวา  ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย    เราอนุญาตสายโยกเปนดายถัก. 
           [๗๑]   สมัยตอมา     ภิกษุรูปหนึ่งใชประคดเอวผูกรองเทาเขาไปบิณ- 
ฑบาตในบาน  อุบาสกผูหน่ึงกราบภิกษุรูปนั้น  ศรีษะกระทบรองเทา   ภิกษุนั้น 
ขวยใจ  ครั้นเธอกลับไปถึงวัดแลว   แจงเรื่องนั้นแกภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุทั้งหลาย 
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา     พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา     ดกูอน  
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ภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตถุงเก็บรองเทา    สายโยกไมมี . . .ตรสัวา  ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย   เราอนุญาตสายโยกเปนดายถัก. 
                                        เรื่องผากรองนํ้า  
           [๗๒]   สมัยตอมา  น้ําในระหวางทาง  เปนอกัปปยะ  ผาสําหรับกรอง 
น้ําไมมี    ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา    พระผูมีพระ- 
ภาคเจาตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตผากรองน้ํา  ทอนผาไมพอ . . . 
ตรัสวา    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    เราอนุญาตผากรองทํารูปคลายชอน    ผูไมพอ 
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่งนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา    พระผูมีพระภาคเจาตรัส 
วา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตใหใชกระบอกกรองนํ้า. 
           [๗๓]   สมัยตอมา   ภิกษุ ๒ รูปเดินทางไปในโกศลชนบท   ภิกษุรูป 
หน่ึงประพฤติอนาจาร     ภิกษุเพ่ือนเตือนภิกษุรูปนั้นวา    คุณอยาทําอยางนี้ซิ 
ขอรับ  การทานน้ีไมควร  ภิกษุนั้นผูกโกรธภิกษุเพ่ือน  ครั้นภิกษุเพ่ือนกระหาย 
น้ํา  พูดออนวอนภิกษุรูปที่ผูกโกรธวา  โปรดใหผากรองน้ําแกผม  ผมจักดื่มน้ํา 
ภิกษุรูปที่ผูกโกรธไมยอมให  ภิกษุเพ่ือนกระหายนํ้าถึงมรณภาพ  ครั้นภิกษุรูปที่ 
ผูกโกรธไปถึงวัดแลว  เลาความน้ันแกภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุทั้งหลายถามวา  ทาน 
ถูกเพ่ือนออนวอนขอผากรองน้ํา   กไ็มใหเทียวหรือ   เธอรับวา   อยางนั้น   ขอ 
รับ   บรรดาภิกษุเปนผูมักนอย . . .ตางก็    เพงโทษ   ติเตียน   โพนทะนาวา 
ไฉนภิกษุเมื่อถูกขอผากรองน้ําจึงไมใหกัน      แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมี 
พระภาคเจา. 

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

                                              ทรงติเตียน 
           พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา   ดูกอนโมฆบุรุษ   การกระทํา 
ของเธอน่ันไมเหมาะ  ไมสม  ไมควร  ไมใชกิจของสมณะ  ใชไมได  ไมควร 
ทํา  ไฉนเนื่องเธอถูกเขาออนวอนขอผากรองน้ําจึงไมยอมให  การกระทําของเธอ 
นั่นไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส . . .   ครั้นแลวทรงทํา 
ธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุผูเดินทางเม่ือถูก 
เขาออนวอนขอผากรองน้ําจะไมพึงให  ไมควร  รูปใดไมให  ตองอาบัติทุกกฏ . 
           อน่ึง   ภิกษุไมมีผากรองน้ํา   อยาเดินทางไกล   รูปใดเดินทาง    ตอง 
อาบัติทุกกฏ. 
           ถาผากรองน้ํา    หรือกระบอกกรองน้ําไมมี    แมมุมผาสังฆาฏิ   ก็พึง 
อธิษฐานวา   เราจักกรองน้ําดวยมุมผาสังฆาฏินี้ดื่ม     ดังน้ี . 
           [๗๕]   ครั้นพระผูมีพระภาคเจาเสด็จจาริกโดยลําดับ     ถึงพระนคร- 
เวสาลีแลวทราบวา    พระองคประทับอยู   ณ  กฏูาคารสาลา   ปามหาวัน   เขต-  
พระนครเวสาลีนั้น. 
           [๗๖]  สมัยนั้น   ภิกษุทั้งหลายทํานวกรรมอยู    ผากรองน้ําไมพอกัน 
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่งนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ  ตรัสวา    ดกูอนภิกษุ 
ทั้งหลาย    เราอนุญาตผากรองน้ํามีขอบ     ผากรองน้ํามีขอบไมพอใช    ภิกษุ 
ทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา    พระผูพระภาคเจาตรัสวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตใหลาดผาลงบนนํ้า.  
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           [๗๗]   สมัยนั้น   ภิกษุทั้งหลายถูกยุงรบกวน   จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด 
พระผูมีพระภาคเจา   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตมุง. 
                              เรื่องท่ีจงกรมและเรื่องไฟ  
           [๗๘]   สมัยนั้น    ทายกทายิกาในพระนครเวสาลีเริ่มจัดปรุงอาหาร 
ประณีตข้ึนตามลําดับ  ภิกษุทั้งหลายฉันอาหารอันประณีตแลว มีรางกายอันโทษ 
สั่งสม   มีอาพาธมาก   ครั้งน้ัน   หมอชีวกโกมารภัจไดไปสูเมืองเวสาสีดวยกิจจํา 
เปนบางอยางไดเห็นภิกษุทั้งหลาย  มีรางกายอนโทษสั่งสม  มีอาพาธมาก  ครั้น 
แลวเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา    ถวายบังคมแลว นั่ง  ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง 
ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา   พระพุทธเจาขา   บัดนี้    ภิกษุทั้งหลาย   ม ี
รางกายอันโทษสั่งสม มีอาพาธมาก  ขาพระพุทธเจาขอประทานพระวโรกาส ขอ 
พระผูมีพระภาคเจา  ไดโปรดทรงอนุญาตท่ีจงกรมและเรือนไฟแกภิกษุทั้งหลาย 
เถิด   พระพุทธเจาขา   เมื่อเปนเชนนี้    ภิกษุทั้งหลายจักมีอาพาธนอย. 
           ครั้งน้ัน    พระผูมพีระภาคเจาทรงชี้แจงใหหมอชีวกโกมารภัจเห็นแจง 
สมาทาน    อาจหาญ...  ราเริงดวยธรรมีกถา    จึงหมอชีวกโกมารภัจลุกจากท่ีนั่ง 
ถวายบังคมพระผูมีภาคเจา  ทําประทักษิณกลับไป. 

                        พทุธานุญาตที่จงกรมและเรือนไฟ 
           [๗๙]  ลําดับนั้น  พระผูมีพระภาคเจาทรงธรรมีกถาในเพราะเหตุเปน 
เคามูลนั้น     ในเพราะเหตุ แรกเกิดนัน้    แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา    ดูกอน- 
ภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตที่จงกรมและเรือนไฟ.  
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           [๘๐]   สมัยตอมา  ภิกษุทั้งหลายจงกรมในที่ขรุขระ   เทาเจ็บ  จึงกราบ 
ทูลเรื่องนั้นแคพระผูมีพระภาคเจา     พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา    ดกูอนภิกษุ 
ทั้งหลาย   เราอนุญาตใหทําจงกรมใหเรียบ.  
           [๘๑]  สมัยตอมา   ที่จงกรมมีพ้ืนที่ตํ่า   น้ําทวม . . .ตรัสวา   ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตใหทําท่ีจงกรมใหสูง   ที่ถมพังลง .. ตรัสวา ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตใหกอมูลดินที่ถม ๓ ชนิด   คือ   กอดวยอิฐ ๑   กอ 
ดวยหิน ๑   กอดวยไม ๑   ภิกษุทั้งหลายข้ึนลงลําบาก . . ตรัสวา   ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  เราอนุญาตบันได ๓ ชนิด  คือ  บันไดอิฐ ๑  บันไดหิน ๑  บันได 
ไม ๑   ภิกษุทั้งหลายข้ึนลงพลัดตก  ตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาต 
ราวสําหรับยึด. 
           [๘๒]   สมัยนั้น   ภิกษุทั้งหลายจงกรมอยูในที่จงกรม    พลัดตกลงมา 
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่งนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา   พระผูมีพระภาคเจาตรัส 
วา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตรั้วรอบที่จงกรม. 
           [๘๓]   สมัยตอมา    ภิกษุทั้งหลายจงกรมอยูกลางแจง    ลําบาก    ดวย 
หนาวบาง    รอนบาง    ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้น แดพระผูมีพระภาคเจา 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตโรงจงกรม   ผง 
หญาท่ีมุงหลนเกลื่อนในโรงจงกรม .. . ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต 
ใหรื้อลงแลวฉาบดวยดินทั้งขางนอกขางใน   ทําใหมีสีขาว   สีดํา  สีเหลือง   จํา 
หลักเปนพวงดอกไม   เครือไม   ฟนมังกร   ดอกจอกหากลีบ   ราวจีวร   สาย 
ระเดียงจีวร. 
           [๘๔]  สมัยนั้น   เรือนไฟมีพ้ืนตํ่าไป   น้ําทวมได  ตรัสวา ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตใหถมพ้ืนใหสูง  พ้ืนที่ถมพังลงมา. ..ตรัสวา  ดูกอน  
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ภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตใหกอมูลดินที่ถม  ๓  ชนิด  คือ   กอดวยอิฐ ๑  กอ 
ดวยหิน ๑  กอดวยไม ๑   ภิกษุทั้งหลายข้ึนลงลําบาก ...ตรัสวา    ดูกอนภิกษุ  
ทั้งหลาย  เราอนุญาตบันได ๓ ชนิด  คือ  บันไดอิฐ ๑  บันไดหิน ๑  บันได  
ไม ๑   ภิกษุทั้งหลายข้ึนลงพัดตกลงมา . . .ตรัสวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เรา 
อนุญาตราวสําหรับยึด  เรือนไฟไมมีบานประตู. ..ตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
เราอนุญาตบานประตู   กรอบเช็ดหนา  ครกรองเดือยประตู  หวงขางบน  สายยู 
ไมหัวลิง   กลอน   ลิ่ม   ชองดาล   ชองสําหรับชักเชือก   เชือกสําหรับชัก   เชิง 
ฝาเรือนไฟชํารุด   ภิกษุทัง้หลายกราบทูลเรื่องนั้นแคพระผูมีพระภาคเจา   พระ- 
ผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตใหกอใหตํ่า   เรือนไฟ 
ไมมีปลองควัน . . . ตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตปลองควัน. 
           [๘๕]   สมัยตอมา    ภิกษุทั้งหลายทําท่ีต้ังเตาไฟไวกลางเรือนไฟขนาด 
เล็กไมมีอุปจาร . . . ตรัสวา     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เราอนุญาตใหทําหนาที่ต้ัง 
เตาไฟไวสวนขางหน่ึง   เฉพาะเรือนไฟขนาดเล็ก    เรือนไฟขนาดกวาง  ต้ังไว 
ตรงกลางได   ไฟในเรือนไฟลวกหนา . . .ตรัสวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เรา 
อนุญาตดินสําหรับทาหนา    ภิกษุทั้งหลายละลายดินดวยมือ.. .ตรัสวา   ดกูอน 
ภิกษุทั้งหลาย    เราอนุญาตรางสําหรับละลายดิน    ดินมีกลิ่นเหม็น. ..ตรัสวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตใหอบกลิ่น. 
           [๘๖]  สมัยตอมา    ไฟในเรือนไฟลนกาย ...ตรัสวา    ดกูอนภิกษุ 
ทั้งหลาย   เราอนุญาตใหตักน้ํามาไวมาก ๆ ภิกษุทัง้หลายใชถาดบาง   บาตรบาง 
ตักน้ํา ...ตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตท่ีขังนํ้า ขันตักน้ํา  เรือนไฟ 
ที่มุงดวยหญาไหมเกรียม . . . ตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตใหรื้อลง 
ฉาบดินทั้งขางบนขางลาง    เรือนไฟเปนตม . . . ตรัสวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  
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เราอนุญาตใหปูเครื่องลาด  ๓  อยาง    คือเครื่องลาดอิฐ  ๑    เครื่องลาดหิน  ๑ 
เครื่องลาดไม ๑  เรือนไฟก็ยังเปนตมอยูนั่นเอง . .. ตรัสวา  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย 
เราอนุญาตใหชําระลางน้ําขัง . . .ตรัสวา    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    เราอนุญาตทอ 
ระบายนํ้า.  
           [๘๗]  สมัยตอมา    ภิกษุทั้ง หลายนั่งบนพ้ืนดินในเรือนไฟ    เนื้อตัว 
คัน . .ตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตต่ังในเรือนไฟ. 
           [๘๘]  สมัยตอมา  เรือนไฟยังไมมีเครื่องลอม.  .  . ตรัสวา  ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  เราอนุญาตใหลอมรั้ว ๓ อยาง   คือ   รั้วอิฐ ๑  รั้วหิน ๑   รั้วไม ๑ 
ซุมไมมี. . . ตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตซุม   ซุมตํ่าไป   น้ําทวม 
ได. . .ตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตใหทําพ้ืนที่ใหสูง  พ้ืนที่กอพัง 
 . . .   ตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตใหกอมูลดิน ๓ อยาง  คือ  กอดวย 
อิฐ  ๑   กอดวยหิน  ๑   กอดวยไม  ๑   ภิกษุทั้งหลายข้ึนลงลําบาก . .ตรัสวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตบันได ๓ อยาง คือ บันไดอิฐ ๑ บันไดหิน ๑ 
บันไดไม ๑   ภิกษุทั้งหลายข้ึนลงพลัดตกลงมา ...ตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
เราอนุญาตราวสําหรับยึด    ซุมยังไมมีประตู . . . ตรัสวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
เราอนุญาตผานประตู  กรอบเช็ดหนา  ครกรองรับเดือยบานประตู  หวงขางบน 
สายยู   ไมหวัลิง   กลอน   ลิ่ม   ชองดาล   ชองเชือกชัก   เชือกชัก. 
           [๘๙]   สมัยตอมา    ผงหญาหลนเกลื่อนซุม. . .ตรัสวา    ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย    เราอนุญาตใหรื้อลงฉาบดินทั้งขางบนขางลาง    ทําใหมีสีขาว    สีดํา 
สีเหลือง    จําหลักเปนพวงดอกไม    เครือไม    ฟนมังกร    ดอกจอกหากลีบ 
บริเวณเปนตม    ตรัสวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เราอนุญาตใหโรยกรวดแร 
กรวดแรยังไมเต็ม . . . ตรสัวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตใหวางศิลาเรียบ 
น้ําขัง. . . ตรสัวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตทอระบายนํ้า.  
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                                     เรือ่งการเปลือยกาย 
           [๙๐]  สมัยนั้น  ภิกษุเปลือยกายไหวภิกษุไมเปลือยกาย  ภิกษุเปลือย  
กายใหภิกษุเปลือยกายไหวคน     ภิกษุเปลือยกายใหภิกษุไมเปลือยกายไหวตน 
ภิกษุเปลือยกายทําบริกรรมใหแกภิกษุเปลือยกาย   ภิกษุเปลือยใชใหทําบริกรรม 
แกภิกษุเปลือยกาย   ภิกษุเปลือยกายใหของแกภิกษุเปลือยกาย   ภิกษุเปลือยกาย 
รับประเคน  เปลือยกายเค้ียว   เปลือยกายฉัน   เปลอืยกายลิ้มรส   เปลือยกายด่ืม 
ภิกษุทั้งหลาย   กราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาคเจา.  
           พระผูมีพระภาคเจา .. .ตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุเปลือยกาย 
ไมพึงไหวภิกษุเปลือยกาย  ภิกษุเปลือยกายไมพึงไหวภิกษุเปลือยกาย  ไมพึงให 
ภิกษุเปลือยกายไหวตน     ภิกษุเปลือยกายไมพึงใหภิกษุไมเปลือยกายไหวตน 
ไมพึงเปลือยกายทําบริกรรมแกภิกษุเปลือยกาย     ไมพึงใชภิกษุเปลือยกายทํา 
บริกรรม ไมพึงเปลือยกายใหของแกภิกษุเปลือยกาย ไมพึงเปลือยกายรับประเคน 
ไมพึงเปลือยกายเค้ียวของ   ไมพึงเปลือยกายฉันอาหาร   ไมพึงเปลือยกายลิม้รส 
ไมพึงเปลือยกายดื่ม  รูปใดด่ืม   ตองอาบัติทุกกฏ. 
                             เรื่องศาลาเรือนไฟและบอน้ํา 
           [๙๑]  สมัยนั้น   ภิกษุทั้งหลายวางจีวรไวบนพ้ืนดินในเรือนไฟ   จีวร 
เปอนฝุน    ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา    พระผูม-ี 
พระภาคเจาตรัสวา. . . ดกูอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตราวจีวร  สายระเดียงจีวร 
ในเรือนไฟ  ครั้นฝนตกจีวรถูกฝนเปยก  ตรัสวา. . .ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เรา 
อนุญาตศาลาใกลเรือนไฟ    ศาลาใกลเรือนไฟมีพ้ืนตํ่า    น้ําทวม...ตรัสวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตใหถมใหสูง  ดนิที่ถมพังลง...ตรัสวา ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตใหกอมูลดิน. . . ภิกษุทัง้หลายข้ึนลงลําบาก...ข้ึนลง 
พลัดตก .ตรสัวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตนราวสําหรับยึด.  
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           [๙๒ ]   สมัยตอมา    ผงหญาบนศาลาเรือนไฟตกเกลื่อน . . .ตรัสวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตใหรื้อลงฉาบดินทั้งขางบนขางลาง. ..ราวจีวร 
สายระเดียงจีวร.  
           [๙๓]  สมัยนั้น  ภิกษุทั้งหลายรังเกียจที่จะถูหลังท้ังในเรือนไฟ  ทั้งใน 
น้ํา จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตเครื่องกําบัง ๓ ชนิด  คือ  เรือนไฟ ๑   น้ํา ๑  ผา ๑. 
           [๙๔]  สมัยตอมา  น้ําในเรือนไฟไมมี  ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้น 
แดพระผูมีพระภาคเจา   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เรา 
อนุญาตบอนํ้า  ขอบบอน้ําทรุดพัง.. .ตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาต 
ใหกอมูลดิน ๓ อยาง คือ  กอดวยอิฐ ๑  กอดวยหิน ๑   กอดวยไม ๑   บอนํ้า 
ตํ่าไป    น้ําทวมได     ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตใหถมใหสูง  ดิน 
ที่ถมพังทะลาย  ภิกษุทั้งหลายข้ึนลงลําบาก . . .ข้ึนลงพลัดตก. . .ตรัสวา  ดกูอน 
ภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตราวสําหรับยึด. 
           [๙๕]    สมัยนั้น   ภิกษุทั้งหลายใชเถาวัลยบาง    ประคดเอวบาง   ผูก 
ภาชนะตักน้ํา . . .ตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตเชือกสําหรับบอนํ้า 
มือเจ็บ  ตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตคันโพงคลายคันชั่ง   ระหัด 
ชัก  ระหัดถบี  ภาชนะแตกเสียมาก . . .ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาต 
ถังนํ้า ๓ อยาง   คือ   ถังนํ้าโลหะ ๑   ถงันํ้าไม ๑   ถงันํ้าหนัง ๑. 
           [๙๖]   สมัยตอมา   ภิกษุทั้งหลายตักน้ําในท่ีแจง   ลําบาก   ดวยหนาว 
บาง  รอนบาง  จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา   พระผูมีพระภาคเจา  
ตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เราอนุญาตศาลาสําหรับบอนํ้า    ผงหญาท่ีศาลา  
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บอนํ้าหลนเกลื่อน. . . ตรสัวา    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    เราอนุญาตใหรื้อลงฉาบ 
ดวยดินทั้งขางบนขางลาง  ทําใหมีสีขาว  สี่ดํา  สีเหลือง  จําหลักเปนพวงดอกไม 
เครือไม   ฟนมังกร   ดอกจอกหากลีบ   ราวจีวร   สายระเดียงจีวร. 
             [๙๗]   สมัยนั้น บอนํ้ายังไมมีฝาปด   ผงหญาบาง  ฝุนบาง   ตกลง 
ตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตฝาปด.  
             [๙๘]  สมัยตอมา  ภาชนะสําหรับขังนํ้ายังไมมี. .ตรัสวา  ดูกอนภิกษุ  
ทั้งหลาย   เราอนุญาตรางนํ้า  อางน้ํา. 
             [๙๙]  สมัยนั้น  ภิกษุทั้งหลายสรงนาในท่ีนั้น   ๆ ในอาราม    อาราม 
เปนตม    ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา   พระผูมีพระ- 
ภาคเจาตรัสวา     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เราอนุญาตลํารางระบายนํ้า     ลําราง 
โลงโถง    ภิกษุทั้งหลายอายที่จะสรงนํ้า. . .ตรัสวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เรา 
อนุญาตใหกั้นกําแพง  ๓  ชนิด   คือกําแพงอิฐ ๑   กาํแพงหิน ๑   กําแพงไม ๑ 
ลํารางระบายน้ําเปนตม. . .ตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตเครื่องลาด 
๓ ชนิด  คืออิฐ ๑  หิน ๑  ไม ๑    น้ําขัง...ตรัสวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
เราอนุญาตทอระบายนํ้า 
             [ ๑๐๐]    สมยันั้น  ภิกษุทั้งหลายมีเนื้อตัวตกหนาว  จึงกราบทูลเรื่องนั้น 
แดพระผูมีพระภาคเจา    พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เรา 
อนุญาตใหเอาผาชุบน้ําเช็ดตัว.           
                                             เรื่องสรงน้ํา 
             [๑๐๑]   สมัยนั้น    อุบาสกผูหน่ึงใครจะสรางสระนํ้าถวายสงฆ    ภิกษุ 
ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้น  แดพระผูมีพระภาคเจา      พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตสระนํ้า  ขอบสระนํ้าชํารุด.. .ตรัสวา  ดูกอน  
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ภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตใหกอขอบสระ ๓ อยาง  คือ   กอดวยอิฐ ๑   กอดวย 
หิน ๑  กอดวยไม  ๑   ภิกษุทั้งหลายข้ึนลงลําบาก    พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตบันได ๓ อยาง คือ บันไดอิฐ ๑ บันไดหิน ๑ 
บันไดไม ๑   ข้ึนลงพลัดตก. ..ตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตราว 
สําหรับยึด  น้ําในสระเปนน้ําเกา... ตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาต  
รางน้ํา  ทอระบายนํ้า. 
           [๑๐๒]  สมัยตอมา  อุบาสกผูหน่ึงประสงคจะสรางเรือนไฟ   มีปนลม 
ถวายภิกษุสงฆ  ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา  พระผูมี 
พระภาคเจาตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตเรือนไฟมีปนลม 
           [๑๐๓]  สมัยนั้น    พระฉัพพัคคียอยูปราศจากผานิสีทนะถึง ๔ เดือน 
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่งนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา    พระผูมีพระภาคเจาตรัส 
วา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุไมพึงอยูปราศจากผานิสีทนะถึง ๔ เดือน  รูปใด 
อยูปราศ  ตองอาบัติทุกกฏ. 
                           ทรงหามนอนบนท่ีนอนดอกไม 
           [๑๐๔]  สมัยตอมา พระฉัพพัคคียนอนบนท่ีนอนอันเกล่ือนดวยดอกไม 
ชาวบานเดินเท่ียวชมวิหารพบเห็นเขา  จึงเพงโทษ  ติเตียน   โพนทะนาวา ... 
เหมือนพวกคฤหัสถผูบรโิภคกาม     ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่งนั้นแดพระผูมี 
พระภาคเจา  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุไมพึงนอน 
ที่นอนอันเกล่ือนดวยดอกไม  รูปใดนอน  ตองอาบัติทุกกฏ. 
                                 พุทธานุญาตรับของหอม 
           [๑๐๕]  สมัยนั้น  ชาวบานถือของหอมบาง   ดอกไมบางไปวัด  ภิกษุ 
ทั้งหลายรังเกียจไมรับประเคน     จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา  
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พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตใหรับของหอมแลว 
เจิมไวที่บานประตูหนาตาง  ใหรับดอกไมแลววางไวในสวนขางหน่ึงในวิหาร 
           [๑๐๖]  สมัยนั้น     สันถัดขนเจียมหลอบังเกิดแกสงฆ    ภิกษุทั้งหลาย 
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา     พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา    ดกูอน 
ภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตสันถัดขนเจียมหลอ  ครั้งน้ัน    ภิกษุทั้งหลายคิดกันวา 
สันถัดขนเจียมหลอจะตองอธิษฐานหรือวิกัป . . .ตรัสวา    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย 
สันถัดขนเจียมที่หลอไมตองอธิษฐาน  ไมตองวิกัป.                
           [๑๐๗]  สมัยนั้น  พระฉัพพัคคียฉันจังหันบนเตียบ  ชาวบานเพงโทษ 
ติเตียน   โพนทะนาวา . .. เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภคกาม    ภิกษุทั้งหลาย 
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา    ดกูอน 
ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุไมพึงฉันอาหารบนเตียบ  รูปใดฉัน  ตองอาบัติทุกกฎ. 
           [๑๐๘]  สมัยนั้น    ภิกษุรูปหน่ึงอาพาธ เวลาฉันจังหัน  เธอไมสามารถ 
จะทรงบาตรไวดวยมือได  ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา 
พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาตวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตโต 
 
                      ทรงหามฉนัในภาชนะเดียวกันเปนตน 
           [๑๐๙]  สมัยนั้น    พระฉัพพัคคียฉันจังหันในภาชนะเดียวกันบาง 
ดื่มน้ําในขันเดียวกันบาง  นอนบนเตียงเดียวกันบาง   นอนบนเครื่องลาดเดียว 
กันบาง   นอนในผาหมผืนเดียวกันบาง   นอนบนเครื่องลาดและผาหมรวมผืน 
เดียวกันบาง   ชาวบานตางก็เพงโทษ   ติเตียน   โพนทะนาวา . ..เหมือนพวก 
คฤหัสถผูบรโิภคกาม. . .ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่งนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา 
. . .ตรัสวา  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุไมพึงฉันรวมภาชนะเดียวกัน  ไมพึงดื่ม 
รวมขันใบเดียวกัน    ไมพึงนอนรวมเตียงเดียวกัน    ไมพึงนอนรวมเครื่องลาด  
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เดียวกัน    ไมพึงนอนรวมผาหมผืนเดียวกัน    ไมพึงนอนรวมเครื่องลาดและ  
ผาหมผืนเดียวกัน   รูปใดนอน  ตองอาบัติทุกกฎ.  
                                     เรือ่งเจาวัฑฒลิจฉวี  
           [๑๑๐]   สมัยนั้น     เจาวัฑฒลิจฉวีเปนสหายของพระเมตติยะ     และ 
พระภุมมชก  จึงเจาวัฑฒลิจฉวี  เขาไปหาพระเมตติยะและพระภุมมชกะ  แลว 
กลาววา   ผมไหวขอรับ   เมื่อเธอกลาวอยางนั้น   ภิกษุทั้งสองรูปก็มิไดทักทาย 
ปราศรัย   แมครั้งท่ีสอง   เจาวัฑฒลิจฉวีไดกลาววา   ผมไหวขอรับ    แมครัง้ 
ที่สอง   ภิกษุทั้งสองรูปก็มิไดทักทายปราศรัย   แมครั้งท่ีสาม   เจาวัฑฒลิจฉวีได 
กลาววา  ผมไหวขอรับ   แมครั้งท่ีสาม  ภิกษุทั้งสองรูปก็มิไดทักทายปราศรัย. 
           ว.   ผมผิดอะไรตอพระคุณเจาอยางไร  ทําไม  พระคุณเจาจึงไมทักทาย 
ปราศรัยกับผม. 
           ภิกษุทั้งสองตอบวา   ก็จริงอยางนั้นแหละ   ทานวัฑฒะ   พวกอาตมา 
ถูกทานพระทัพพมัลลบุตรเบียดเบียนอยู   ทานยงัเพิกเฉยได. 
           ว.  ผมจะชวยเหลืออยางไร   ขอรับ. 
           ภิ.  ทานวัฑฒะ  ถาทานเต็มใจชวย   วันนี้พระผูมีพระภาคเจา   ตอง 
ใหพระทัพพมัลลบุตรสึก. 
           ว.   ผมจะทําอยางไร   ผมสามารถจะชวยไดดวยวิธีไหน. 
           ภิ.   มาเถิด    ทานวัฑฒะ    ทานจงเขาเฝาพระผูมีพระภาคเจา     แลว 
กราบทูลอยางน้ีวา  กรรมนี้ไมแนบเนียน  ไมสมควร  ทิศที่ไมมีภัย ไมมีจัญไร 
ไมมีอันตราย  บัดนี้กลับมามีภัย มีจัญไร มีอันตราย  ณ สถานที่ไมมีลม บัดนี ้ 
กลับมีลมแรงข้ึน  ประชาบดีของหมอมฉัน   ถูกพระทัพพมัลบุตรประทุษราย 
คลายน้ําถูกไฟเผา   พระพุทธเจาขา.  
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           เจาวัฑฒลิจฉวีรับคําของพระเมตติยะและพระภุมมชกะ      แลวเขาเฝา 
พระผูมีพระภาคเจา   ถวายบังคมแลวนั่ง  ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง  กราบทลูวา 
พระพุทธเจาขา   กรรมนีไ้มแนบเนียน   ไมสมควร  ทิศที่ไมมภัีย   ไมมีจัญไร 
ไมมีอันตราย   บัดนี้กลับมามีภัย  มีจัญไร  มีอันตราย  ณ สถานที่ไมมีลม  บัดนี้ 
กลับมีลมแรงข้ึน     ประชาบดีของหมอมฉันถูกพระทัพพมัลลบุตรประทุษราย 
คลายน้ําถูกไฟเผา   พระพุทธเจาขา.                                   
           [๑๑๑]  ลําดับนั้น     พระผูมีพระภาคเจารับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆใน 
เพราะเหตุเปนเคามูลนั้น     ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น     แลวทรงสอบถามทาน 
พระทัพพมัลลบุตรวา   ดกูอนทัพพะ   เธอยังระลึกไดหรือวา    เปนผูทํากรรม 
ตามท่ีเจาวัฑฒลิจฉวีนี้ กลาวหา   ทานพระทัพพมัลลบุตรกราบทูลวา   พระองค 
ยอมทรงทราบวา   ขาพระพุทธเจาเปนอยางไร   พระพุทธเจาขา. 
           แมครั้งท่ีสอง   พระผูมีพระภาคเจา . . . 
           แมครั้งท่ีสาม   พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามทานพระทัพพมัลลบุตร 
วา  ดูกอนทัพพะ   เธอยังระลึกไดหรอืวา   เปนผูทํากรรมตามท่ีเจาวัฑฒลิจฉวี 
นี้กลาวหา    ทานพระทัพพมัลลบุตรกราบทูลวา    พระองคยอมทรงทราบวา 
ขาพระพุทธเจาเปนอยางไร   พระพุทธเจาขา. 
           ภ.  ดกูอนทัพพะ  บัณฑิตยอมไมกลาวแกคํากลาวหาอยางนี้  ถาเธอทํา 
จงบอกวาทํา   ถาไมไดทํา   จงบอกวาไมไดทํา. 
           ท.   ต้ังแตขาพระพุทธเจาเกิดมาแลว  แมโดยความฝน  ก็ยังไมรูจักเสพ 
เมถุนธรรม   จะกลาวไยถึงเมื่อต่ืนอยเลา   พระพุทธเจา. 
           [๑๑๒]  ลําดับนั้น   พระผูมีพระภาคเจารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย    ถาเชนนั้น    สงฆจงควํ่าบาตรเจาวัฑฒลิจฉวี  คือ  อยาใหคบ 
กับสงฆ.  
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                                  องคแหงการควํ่าบาตร 
           [๑๑๓]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    สงฆพึงควํ่าบาตรแกอุบาสกผูประกอบ 
ดวยองค ๘ คือ :-                                                      
           ๑.  ขวนขวายเพ่ือมิใชลาภแหงภิกษุทั้งหลาย  
           ๒.  ขวนขวายเพ่ือมิใชประโยชนแหงภิกษุทั้งหลาย 
           ๓.  ขวนขวายเพ่ืออยูไมไดแหงภิกษุทั้งหลาย         
           ๔.   ดาวาเปรียบเปรยภิกษุทั้งหลาย                                           
           ๕.   ยยุงภิกษุทั้งหลายใหแตกกัน 
           ๖.   กลาวติเตียนพระพุทธเจา 
           ๗.   กลาวติเตียนพระธรรม 
           ๘.   กลาวติเตียนพระสงฆ. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตใหควํ่าบาตรแกอุบาสกผูประกอบดวย 
องค ๘ นี้ . 
           [๑๑๔]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็แล   สงฆพึงควํ่าบาตรอยางนี้     ภิกษุ 
ผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรมวาจา  วาดังน้ี :- 
                                 กรรมวาจาคว่ําบาตร 

           ทานเจาขา    ขอสงฆจงฟงขาพเจา   เจาวัฑฒลิจฉวี   โจท 
ทานพระทัพพมัลลบุตรดวยศีลวิบัติอันไมมีมูล    ถาความพรอมพร่ัง 
ของสงฆ ถึงที่แลว  สงฆพงึควํ่าบาตรแกเจาวัฑฒลิจฉวี  คือ  อยาให 
คบกับสงฆ  นี้เปนญัตติ.  
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           ทานเจาขา   ขอสงฆจงฟงขาพเจา   เจาวัฑฒลิจฉวีโจททาน 
พระทัพพมัลบุตรดวยศีลวิบัติอันไมมีมูล     สงฆควํ่าบาตรแกเจา- 
วัฑฒลิจฉวี  คือ  ไมใหคบกับสงฆ    การคว่ําบาตรแกเจาวัฑฒลิจฉวี 
คือไมใหคบกับสงฆ    ชอบแกทานผูใด   ทานผูนัน้พึงเปนผูนิ่ง   ไม 
ชอบแกทานผูใด  ทานผูนั้นพึงพูด.  
           บาตรอันสงฆควํ่าแลวแกเจาวัฑฒลิจฉวี  คือ  ไมใหคบกบั 
สงฆชอบแกสงฆ  เหตุนัน้จึงน่ิง  ขาพเจาทรงความน้ีไวดวยอยางน้ี. 
           [๑๑๕]  ครั้นเวลาเชา  ทานพระอานนทครองอันตรวาสกแลวถือบาตร 
จีวร    เขาไปยังนิเวศนของเจาวัฑฒลิจฉวี    ครั้นแลวไดกลาวคํานี้กะเจาวัฑฒ- 
ลิจฉวีวา  ทานวัฑฒะ  สงฆควํ่าบาตรแกทานแลว   ทานคบกับสงฆไมได  พอ- 
เจาวัฑฒลิจฉวีทราบขาววา  สงฆควํ่าบาตรแกเราแลว   เราคบกับสงฆไมไดแลว 
ก็สลบลมลง ณ ที่นั้นเอง. 
           ขณะนั้น    มิตรอํามาตยญาติสาโลหิต   ของเจาวัฑฒลิจฉวี   ไดกลาว 
คําน้ีกะเจาวัฑตลิจฉวีวา   ไมควร  ทานวัฑฒะ   อยาเศราโศก   อยาคร่ําครวญ 
ไปนักเลย     พวกเราจักใหพระผูมีพระภาคเจาและภิกษุสงฆเลื่อมใส      จึงเจา 
วัฑฒลิจฉวี    พรอมดวยบุตรภรรยา    พรอมดวยมิตรอํามาตย    พรอมดวย 
ญาติสาโลหิต   มีผาเปยก  มีผมเปยก  เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา   ซบศีรษะ 
ลงแทบพระบาทของพระผูมีพระภาคเจา     แลวกราบทูลวา    พระพุทธเจาขา 
โทษไดมาถึงหมอมฉันแลว     ตามความโง    ตามความเขลา   ตามอกุศล   ขอ 
พระองคทรงพระกรุณารับโทษของหมอมฉันที่ไดโจทพระคุณเจาทัพพมัลลบุตร 
ดวยศีลวิบัติอันไมมีมูล    โดยความเปนโทษ      เพ่ือความสํารวมตอไปเถิด 
พระพุทธเจาขา.  
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           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  เชิญเถิด  เจาวัฑฒะ  โทษไดมาถึงทานแลว 
ตามความโง ตามความเขลา ตามอกุศล ทานไดเห็นโทษ ที่ไดโจททัพพมัลลบุตร 
ดวยศีลวิบัติอันไมมีมูล  โดยความเปนโทษแลวทําคืนตามธรรม  เราขอรับโทษ 
นั้นของทาน   การท่ีทานเห็นโทษ   โดยความเปนโทษ   แลวทําคืนตามธรรม 
ถึงความสํารวมตอไป  นี้เปนความเจริญในอริยวินยั   
           [๑๑๖]  ลําดับนั้น  พระผูมีพระภาคเจารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย   ถาเชนนัน้   สงฆจงหงายบาตร   แกเจาวัฑฒลิจฉวี   คือ   ทําให 
คบกับสงฆได. 
                                  องคแหงการหงายบาตร 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    สงฆพึงหงายบาตรแกอุบาสก    ผูประกอบดวย 
องค ๘ คือ :- 
           ๑. ไมขวนขวายเพ่ือมิใชลาภแหงภิกษุทั้งหลาย 
           ๒. ไมขวนขวายเพ่ือไมเปนประโยชนแหงภิกษุทั้งหลาย 
           ๓ . ไมขวนขวายเพ่ืออยูไมไดแหงภิกษุทั้งหลาย 
           ๔.  ไมดาวาเปรียบเปรยภิกษุทั้งหลาย 
           ๕.  ไมยุยงภิกษุทั้งหลายใหแตกราวกัน 
           ๖.   ไมกลาวติเตียนพระพุทธเจา 
           ๗.  ไมกลาวติเตียนพระธรรม 
           ๘.   ไมกลาวติเตียนพระสงฆ. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตใหหงายบาตร   แกอุบาสกผูประกอบ 
ดวยองค ๘ นี้.   
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           [๑๑๗]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็แล   สงฆพึงหงายบาตรอยางนี้     เจา- 
วัฑฒลิจฉวีนั้นพึงเขาไปหาสงฆ   หมผาเฉวียงบา   กราบเทาภิกษุทั้งหลาย  นั่ง 
กระโหยงประคองอัญชลี   แลวกลาวอยางนี้วา   ทานเจาขา    สงฆควํ่าบาตรแก  
ขาพเจาแลว     ขาพเจาคบกับสงฆไมได   ทานเจาขา   ขาพเจาน้ันประพฤติชอบ 
หายเยอหยิ่ง   ประพฤติแกตัวได   ขอการหงายบาตรกะสงฆ.  
           พึงขอแมครั้งท่ีสอง   พึงขอแมครั้งท่ีสาม. 
           [๑๑๘]  ภิกษุผูฉลาด  ผูสามารถ  พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติ- 
ทุติยกรรมวาจา   วาดังน้ี :- 
                               กรรมวาจาหงายบาตร 
           ทานเจาขา     ขอสงฆจงฟงขาพเจา     สงฆ ควํ่าบาตรแกเจา- 
วัฑฒลิจฉวีแลว  คือ   ไมใหคบกับสงฆ   เธอประพฤติชอบ   หาย 
เยอยิ่ง ประพฤติแกตัวได   ขอการหงายบาตรกะสงฆ  ถาความพรอม 
พรั่งของสงฆถึงท่ีแลว    สงฆพึงหงายบาตรแกเจาวัฑฒลิจฉวี    คือ 
ทําใหคบกับสงฆได  นี้เปนญัตติ 
           ทานเจาขา      ขอสงฆจงฟงขาพเจา   สงฆควํ่าบาตรแกเจา 
วัฑฒลิจฉวี  คือ  ไมใหคบกับสงฆ   เธอประพฤติชอบ   หายเยอหย่ิง 
ประพฤติแกตัวได  ขอการหงายบาตรกะสงฆ   สงฆหงายบาตรแกเจา 
วัฑฒลิจฉวี คือ ทําใหคบกับสงฆได การหงายบาตรแกเจาวัฑฒลิจฉวี 
คือ   ทําไหคบกับสงฆได  ชอบแกทานผูใด   ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง 
ไมชอบแกทานผูใด  ทานผูนั้นพึงพูด  
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           บาตรอันสงฆหงายแลวแกเจาวัฑฒลิจฉวี   คือ  ทําใหคบกับ 
สงฆได  ชอบแกสงฆเหตุนั้น จึงน่ิง ขาพเจาทรงความนี้ไวดวยอยางน้ี. 
           [๑๑๙]  ครั้นพระผูมีพระภาคเจาประทับอยู      ในเขตพระนครเวสาลี 
ตามพระพุทธาภิรมยแลว      เสด็จจาริกทางภัคคชนบท     เสด็จจาริกโดยลําดับ 
ถึงภัคคชนบทแลว  ทราบวา   พระองคประทับอยูที่เภสกฬามฤคทายวัน    เขต 
เมืองสุงสุมารคิระ  ในแควนภัคคชนบทนั้น  
                                     เรือ่งโพธิราชกุมาร            
           [๑๒๐]  สมัยนั้น  ปราสาทโกกนุทของโพธิราชกุมาร  สรางเสร็จใหมๆ 
ยังไมมีสมณพราหมณ    หรือผูใดผูหน่ึงอยูอาศัย     จึงโพธิราชกุมาร    รับสัง่ 
กะมาณพสัญชิกาบุตรวา  พอสหายสัญชิกาบุตร เธอจงเขาเฝาพระผูมีพระภาคเจา 
ถวายบังคมพระบาทดวยเศียรเกลา   แลวถามถึงพระประชวรเบาบาง   พระโรค- 
นอย  ความทรงกระปรี้กระเปรา   พระกําลัง   ทรงพระสําราญ   ตามคําของเราวา 
พระพุทธเจาขา      โพธิราชกุมารขอถวายบังคมพระบาทของพระองคดวยเศียร. 
เกลา   ทลูถามถึงพระประชวรเบาบาง  พระโรคนอย  ความทรงกระปรี้กระเปรา 
พระกําลัง   ทรงพระสําราญและจงทูลอาราธนาอยางนี้วา  ขอพระองคพรอมดวย 
ภิกษุสงฆ  จงทรงรับภัตตาหารของโพธิราชกุมาร   เพ่ือเสวยในวันพรุงน้ี    พระ 
พระพุทธเจาขา      มาณพสัญชิกาบุตรรับคําส่ังโพธิราชกุมาร      แลวเขาไปเฝา 
พระผูมีพระภาคเจา    กราบทูลปราศรัยกับพระผูมีพระภาคเจา     ครั้นผานการ 
ปราศรัยพอเปนที่ชื่นชม     เปนที่ใหระลึกถึงกันแลวน่ัง ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง 
กราบทูลวา    โพธริาชกุมารขอถวายบังคมพระบาทของพระองคผูเจริญ    ดวย 
เศียรเกลา   ทูลถามพระประชวรเบาบาง    พระโรคนอย    ทรงกระปรี้กระเปรา 
พระกําลัง   ทรงพระสําราญ   และกราบทูลอยางน้ีวา  ขอพระโคดมผูเจริญพรอม  
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ดวยภิกษุสงฆ    จงทรงรับภัตตาหารของโพธิราชกุมาร    เพ่ือเสวยในวันพรุงน้ี 
พระผูมีพระภาคเจาทรงรับดวยดุษณีภาพ    ครั้นมาณพสัญชิกาบุตรทราบวา 
พระผูมีพระภาคเจาทรงรับอาราธนาแลวลุกจากท่ีนั่งงเขาไปเฝาโพธิราชกุมาร 
แลวทูลวา  เกลากระหมอมไดกราบทูลทานพระโคดมน้ันตามรับสั่งของพระองค 
แลววา   โพธิราชกุมาร    ขอถวายบังคมพระบาทของทานพระโคดมผูเจริญดวย 
เศียรเกลา   ทูลถามถึงพระประชวรเบาบาง   พระโรคนอย   ทรงกระปรี้กระเปรา 
พระกําลัง    ทรงพระสําราญ     และทราบทูลอยางนี้วา     ขอพระโคดมผูเจริญ 
พรอมดวยภิกษุสงฆ    จงทรงรับภัตตาหารของโพธิราชกุมาร    เพ่ือเสวยในวัน 
พรุงน้ี    ก็แลพระสมณโคดมทรงรับอาราธนาแลว..  
           [๑๒๑]   ครั้นลวงราตรีนั้น   โพธิราชกุมารรบัสั่งใหตกแตงของเค้ียว 
ของฉันอันประณีตแลรับสั่งใหปูลาดโกกนุทปราสาทดวยผาขาวตราบเทาถึงบันได 
ข้ึนที่สุดแลวรับสั่งกะมาณพสัญชิกาบุตรวา  พอสหายสัญชิกาบุตร  เธอจงไปเฝา 
พระผูมีพระภาคเจา     กราบทูลภัตกาลแดพระผูมีพระภาคเจาวา     ไดเวลาแลว 
พระพุทธเจาขา  ภัตตาหารเสร็จ แลว   มาณพสัญชกิาบุตรรับคําสําส่ังโพธิราชกุมาร 
แลวเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา        กราบทูลภัตกาลแดพระผูมีพระภาคเจาวา 
ไดเวลาแลว    พระพุทธเจาขา   ภัตตาหารเสร็จแลว. 
           [๑๒๒]   ขณะนั้นเปนเวลาเชา พระผูมีพระภาคเจาทรงครองอันตรายหรวาสก 
แลวทรงถือบาตรจีวร   เสด็จเขาสูนิเวศนของโพธิราชกุมาร  ก็แลเวลาน้ัน    โพธ-ิ 
ราชกุมารกําลังประทับรอพระผูมีพระภาคเจาอยู    ที่ซุมนพระทวารชั้นนอก    ได 
ทอดพระเนตรเห็นพระผูมีพระภาคเจากําลังเสด็จมาแตไกล     ครั้นแลวเสด็จ 
รับแตที่ไกลนั้น   ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาใหเสด็จไปขางหนา ทรงคําเนิน 
ไปทางโกกนุทปราสาท    พระผูมีพระภาคเจาไดประทับยืนอยูใกลบันไดขั้นแรก  



พระวนิัยปฎก จุลวรรค เลม ๗ ภาค ๒ - หนาท่ี 46 

จึงโพธิราชกุมาร  กราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา   พระพุทธเจาขา   ขอพระผูมี  
พระภาคเจาทรงเหยียบผา    ขอพระสุคตจงทรงเหยียบผา     เพ่ือความเกื้อกูล 
เพ่ือความสุขแกขาพระพุทธเจาส้ินกาลนาน    เมื่อโพธิราชกุมารกราบทูลอยางนี้  
แลว  พระผูมีพระภาคเจาทรงดุษณีภาพ 
           แมครั้งท่ีสอง. . . แมครั้งท่ีสาม     โพธิราชกุมารกราบทูลพระผูมีพระ- 
ภาคเจาวา   พระพุทธเจาขา  ขอพระผูมีพระภาคเจาจงทรงเหยียบผา  ขอพระสุคต  
จงทรงเหยียบผาเพ่ือความเกื้อกูล   เพ่ือความสุข   แกขาพระพุทธเจาส้ินกาลนาน 
           ขณะนั้น  พระผูมพีระภาคเจาทรงชําเลืองดูทานพระอานนท    จึงทาน 
พระอานนทไดถวายพรแกโพธิราชกมุารวา     จงมวนผาเถิด     พระราชกุมาร 
พระผูมีพระภาคเจาจักไมทรงเหยียบผา    พระตถาคตอนุเคราะหหมูชนชั้นหลัง 
จึงโพธิราชกุมารรับสั่งใหมวนผา   แลวใหปูอาสนะ ณ เบื้องบนโกกนุทปราสาท 
ครั้นพระผูมีพระภาคเจาเสร็จข้ึนโกกนุทปราสาท   แลวประทับนั่งเหนืออาสนะที่ 
ปูถวายพรอมดวยภิกษุสงฆ  จึงโพธิราชกุมารทรงอังคาสภิกษุสงฆ  มีพระพุทธ- 
เจาเปนประมุข  ดวยขาทนียโภชนียาหารอันประณีต  ดวยพระหัตถของพระองค 
จนพระผูมีพระภาคเจาเสวยแลว   ทรงลดพระหัตถจากบาตร   หามภัตรแลว  ได 
ประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง     พระผูมีพระภาคเจาทรงชี้แจง ใหโพธิราช- 
กุมารเห็นแจง   สมาทาน   อาจหาญราเริง   ดวยธรรมีกถา    เสด็จลุกจากอาสนะ 
เสด็จกลับ. 
                                  ทรงหามเหยียบแผนผา 
           [๑๒๓] หลังจากนั้น    พระผูมีพระภาคเจาทรงทําธรรมีกถาในเพราะ 
เหตุเปนเคามูลนั้น    ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น    แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุไมพึงเหยียบผืนผาท่ีปูไว  รูปใดเหยียบ  ตองอาบัติ 
ทุกกฏ.  
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           [๑๒๔]  สมยัตอมา  สตรีผูหน่ึงปราศจากครรภ   นิมนตภิกษุทั้งหลาย 
ไปปูผาแลว   ไดกลาววา   ทานเจาขา  ขอพระคุณเจาจงเหยียบผา  ภิกษุทั้งหลาย 
รังเกียจไมเหยียบ    นางไดกลาวอีกวา    ทานเจาขา      ขอพระคุณเจาจงเหยียบ 
ผาเพ่ือประสงคใหเปนมงคล   ภิกษุทั้งหลายรังเกียจ   ไมเหยียบ    จึงสตรีผูนั้น 
เพงโทษ  ติเตียนโพนทะนาวา  เมื่อเขาขอเพ่ือประสงคใหเปนมงคล  ไฉนพระ 
คุณเจาท้ังหลายจึงไมเหยียบผืนผาท่ีปูให  ภิกษุทั้งหลายไดยินสตรีผูนั้น เพงโทษ 
ติเตียน   โพนทะนาอยู    จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา    พระผูมี  
พระภาคเจา   ตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  คฤหัสถตองการมงคล  เราอนุญาต 
ใหผูที่ถูกคฤหัสถขอรองใหเหยียบเพ่ือความเปนมงคลเหยียบผืนผาได  
           [๑๒๕]   สมัยตอมา  ภิกษุทั้งหลายรังเกียจที่จะเหยียบผาสําหรับเช็คเทา 
ที่ลางแลว     จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา      พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตใหเหยียบผาสําหรับเช็ดเทาที่ลางแลว. 
                                             ทุติยภาณวาร จบ 
                          เรื่องนางวิสาขา   มิคารมารดา 
           [๑๒๖]  ครั้นพระผูมีภาคเจาประทับอยู ณ ภัคคชนบท  ตามพระ 
พุทธาภิรมยแลวเสด็จจาริกทางพระนครสาวัตถี  เสด็จจาริกโดยลําดับถึงพระนคร 
สาวัตถีแลว      ทราบวาพระองคประทับอยู  ณ พระวิหารเชตวัน       อารามของ 
อนาถบิณฑิกคหบดี  เขตพระนครสาวัตถีนั้น  ครัง้น้ัน  นางวิสาขามิคารมารดา 
ถือหมอนํ้าปุมไมสําหรับเช็ดเทา    และไมกวาด     เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา 
ถวายบังคมแลวน่ัง ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง  ครั้นแลวไดกราบทูลวา  ขอพระองค 
จงทรงรับหมอนํ้าปุมไมสําหรับเช็ดเทา    และไมกวาดของหมอมฉัน   เพ่ือประ-  
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โยชน  เพ่ือความสุขแกหมอมฉัน  สิ้นกาลนานพระเจาขา   พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงรับหมอน้ํา  และไมกวาด  มิไดทรงรับปุมไมสําหรับเช็ดเทา   ครั้นพระผูมี 
พระภาคเจาทรงชี้แจงใหนางวิสาขามิคารมารดาไดเห็นแจง   สมาทาน  อาจหาญ 
ราเริงดวยธรรมมีกถา      นางไดลุกจากท่ีนั่งถวายบังคม      ทําประทักษิณแลว 
กลับไป. 
           [๑๒๗]  ลําดับนั้น   พระผูมีพระภาคเจาทรงทําธรรมมีกถา  ในเพราะ 
เหตุเปนเคามูลนั้น    ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น     แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตหมอน้ํา   และไมกวาด   ภิกษุไมพึงใชปุมไม 
สําหรับเช็ดเทา  รูปใดใช  ตองอาบัติทุกกฏ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เราอนุญาต ที่เช็ดเทา ๓ ชนิด  คือ  หินกรวด ๑ 
กระเบ้ือง ๑ หินฟองน้ําในทะเล ๑. 
           [๑๒๘]   ตอจากนั้นมา  นางวิสาขามิคารมารดา  ถือพัดโบกและพัดใบ 
ตาลเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา     ถวายบังคมแลวน่ัง ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง 
ไดกราบทูลวา    ขอพระองคจงทรงรับพัดโบก    และพัดใบตาลของหมอมฉัน 
เพ่ือประโยชน  เพ่ือความสุข  แกหมอมฉันตลอดกาลนาน    พระเจาขา  พระผูมี 
พระภาคเจาทรงรับพัดโบกและพัดใบตาลแลว   ไดทรงชี้แจงใหนางวิสาขามิคาร 
มารดาเห็นแจง . . . ดวยธรรมีกถา  นางวิสาขา . . .ทําประทักษิณแลวกลับไป. 
                                                เรื่องพัด 
           [๑๒๙]  ลําดับนั้น      พระผูมพีระภาคเจาทรงทําธรรมีกถา   ในเพราะ 
เหตุเปนเคามูลนั้น   ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น   แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา  ด ู
กอนภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตพัดโบก  และพัดใบตาล.  
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           [๑๓๐]   สมัยนั้นไมปดยุงเกิดแกสงฆ    ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้น 
แดพระผูมีพระภาคเจา   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    เรา 
อนุญาตไมปดยุง     แสจามรีบังเกิดแกสงฆ   ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด 
พระผูมีพระภาคเจา  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ดูกอน  ภิกษุทัง้หลาย   ภิกษุไม 
พึงใชแสจามรี   รูปใดใช    ตองอาบัติทุกกฎ. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตพัด  ๓ ชนิด คือ พัดทําดวยปอ ๑ พัด 
ทําดวยแฝก ๑ พัดทําดวยขนปกขนหางนกยูง ๑. 
                                               เรื่องรม  
           [๑๓๑]   สมัยนั้น   รมบังเกิดแกสงฆ   ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้น 
แดพระผูมีพระภาคเจา   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เรา 
อนุญาตรม. 
           [๑๓๒]  สมัยนั้น  พระฉัพพัคคียเดินกั้นรมเท่ียวไป ครั้งนั้น  อุบาสก 
ผูหน่ึงไดไปเท่ียวสวนกับสาวกของอาชีวกหลายคน    พวกสาวกของอาชีวกเหลา 
นั้นไดเห็นพระฉัพพัคคียเดินกั้นรมมาแตไกล   ครัน้แลวไดกลาวกะอุบาสกผูนั้น 
วา พระคุณเจาเหลาน้ี เปนผูเจริญของพวกทาน  เดินกั้นรมมาคลายมหาอํามาตย 
โหราจารย   อุบาสกผูนั้นกลาววา  นั่นมิใชภิกษุ  เปนปริพาชก   ขอรับ    พวก 
เขาแคลงใจวา   ภิกษุหรือมิใชภิกษุ   ครั้นอุบาสกเขาไปใกล    กจํ็าได    จึงเพง 
โทษติเตียน  โพนทะนาวา  ไฉน  พระคุณเจาท้ังหลายจึงเดินกั้นรม   ภิกษุทั้ง 
หลายไดยินอุบาสกน้ัน  เพงโทษ ติเตียน  โพนทะนาอยู   จึงกราบทูลเรื่องนั้น 
แดพระผูมีพระภาคเจา   พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย 
ขาววา . . . จริงหรือ. 
           ภิกษุเหลาน้ันกราบทูลวา   จรงิพระพุทธเจาขา.  
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           พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียน . . .ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถา 
รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุไมพึงกั้นรม  รูปใดก้ันตอง 
อาบัติทุกกฏ.     
           [๑๓๓]    สมัยตอมา    ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธ     เธอเวนรมแลวไมสบาย 
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่งนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา  พระผูมีพระภาคเจาตรัส 
วา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตรมแกภิกษุอาพาธ.             
           [๑๓๔า  สมัยตอมา   ภิกษุทั้งหลายทราบวา   พระผูมีพระภาคเจาทรง 
อนุญาตรมแกภิกษุอาพาธเทานั้น    ไมไดทรงอนุญาตแกภิกษุไมอาพาธ    จึง 
รังเกียจที่จะกั้นรมในวัดและอุปจารของวัด     ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด 
พระผูมีพระภาคเจา. 
           พระผูมีพระภาคเจา . ..ตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตให 
ภิกษุแมไมอาพาธก้ันรมในวัด   หรือในอุปจารของวัดได 
                                             เรื่องไมเทา 
           [๑๓๕]   สมัยนั้น    ภิกษุรูปหนึ่งวางบาตรไวในสาแหรก   แลวหอยไว 
ที่ไมเทา   เดินผานไปทางประตูบานแหงหน่ึงในเวลาพลบคํ่า  ชาวบานบอกกัน 
วา  พวกเรา   นั่นโจรกําลงัเดินไป   ดาบของมันสองแสงวาว   แลวตามไลไปจับ 
ตัวได  รูแลวปลอยไป  ครั้นภิกษุนั้นไปถึงวัดแลว  แจงเรื่องนั้นแกภิกษุทั้งหลาย  
ภิกษุทั้งหลายถามวา   ก็คุณถือไมเทากับสาแหรกหรือ   ภิกษุนั้นรับวา   ถูกแลว 
ขอรับ บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย...ตางก็เพงโทษติเตียน โพนทะนาวา ไฉน 
ภิกษุจึงไดถือไม เทากับสาแหรกเลา แลว กราบทลูเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา 
พระผูมีพระภาคเจาทรงติเตียน ...ครัน้แลวทรงทําธรรมีกถารบัสั่งกะภิกษุทั้ง- 
หลายวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุไมพึงถือไมเทากับสาแหรก  รูปใดถือ  ตอง 
อาบัติทุกกฏ.  
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           [๑๓๖]  สมัยนั้น  ภิกษุรูปหน่ึงอาพาธ  ปราศจากไมเทา  ไมสามารถ 
จะเดินไปไหนได  ภิกษุทัง้หลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค เจา   พระ- 
ผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตใหสมมติไมเทาแกภิกษุ 
อาพาธ.  
           [๑๓๗]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็แลสงฆพึงใหสมมติไมเทาอยางนอย   
           ภิกษุอาพาธน้ันพึงเขาไปหาสงฆ   หมผาอุตราสงคเฉวียงบา   ไหวเทา 
ภิกษุผูแกกวา   นั่งกระโหยงประคองอัญชล ี  แลวกลาวคําขออยางนี้ วาดังน้ี :- 
           ทานเจาขา   ขาพเจาอาพาธ   ไมใชไมเทาไมสามารถไปไหนได   ทาน 
เจาขา  ขาพเจาน้ันขอทัณฑสมมติ  กะสงฆ.                               
           พึงขอแมครั้งท่ีสอง   พึงขอแมครั้งท่ีสาม. 
           [๑๓๘]  ภิกษุผูฉลาด   ผูสามารถ  พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติ- 
ทุติยกรรมวาจา   วาดังน้ี :- 
                              กรรมวาจาใหทัณฑสมมติ 
           ทานเจาขา     ขอสงฆจงฟงขาพเจา    ภิกษมุีชื่อนี้รูปน้ีอาพาธ 
ไมใชไมเทาไมสามารถจะไปไหนได  เธอขอทัณฑสมมติกะสงฆ ถา 
ความพรอมพรั่งของสงฆถึงท่ีแลว สงฆพึงใหทัณฑสมมติแกภกิษุม ี
ชื่อนี้ นี้เปนญัตติ. 
           ทานเจาขา   ขอสงฆจงฟงขาพเจา    ภิกษมุชีื่อนี้รูปนี้อาพาธ  
ไมใชไมเทาไมสามารถจะไปไหนได    เธอขอทัณฑสมมติกะสงฆ 
สงฆใหทัณฑสมมติแกภกิษุมีชื่อนี ้   การใหทัณฑสมมติแกภิกษุมีชื่อ 
นี้ ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้น พึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทาน 
ผูนั้นพึงพูด.  
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           ทัณฑสมมติ    อันสงฆใหแลวแกภิกษุมมีชื่อนี้    ชอบแกสงฆ   
เหตุนั้น จึงน่ิง  ขาพเจาทรงความนี้ไว  ดวยอยางน้ี. 
           [๑๓๙]   สมัยตอมา  ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธ  ไมใชสาแหรก  ไมสามารถ 
จะนําบาตรไปได   ภิกษุทัง้หลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา   พระ 
ผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    เราอนุญาตใหสมมติสาแหรกแก 
ภิกษุอาพาธ. 
           [๑๔๐]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็แลสงฆพึงใ หสมมติอยางนี้:- 
           ภิกษุอาพาธน้ัน     พึงเขาหาสงฆ   หมผาอุตราสงคเฉวียงบา   ไหวเทา 
ภิกษุผูแกกวา   นั่งกระโหยงประคองอัญชล ี  แลวกลาวคําขออยางนี้  วาดังนี้:- 
                                        คําขอสิกกาสมมติ 
           ทานเจาขา   ขาพเจาอาพาธ   ไมมีสาแหรกไมสามารถจะนําบาตรไปได 
ทานเจาขา  ขาพเจาน้ันขอสิกกาสมมติกะสงฆ.                                     
           พึงขอแมครั้งท่ีสอง   พึงขอแมครั้งท่ีสาม. 
           [๑๔๑]  ภิกษุผูฉลาด  ผูสามารถ  พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติ-  
กรรมวาจา   วาดังน้ี :- 
                           กรรมวาจาใหสิกกาสมมติ 
           ทานเจาขา  ขอสงฆจงฟงขาพเจา  ภิกษมุีชือ่นี้รูปนี้อาพาธไม 
ใชสาแหรกไมสามารถจะนําบาตรไปได   เธอขอสิกกาสมมติกะสงฆ  
ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงท่ีแลว  สงฆพึงใหสกิกาสมมติแกภิกษ ุ
มชีื่อนี้   นี้เปนญัตติ.  
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           ทานเจาขา  ขอสงฆจงฟงขาพเจา  ภิกษมุีชือ่นี้รูปนี้อาพาธไม 
ใชสาแหรกไมสามารถจะนําบาตรไปได   เธอขอสิกกาสมมติกะสงฆ   
สงฆใหสิกกาสมมติแกภิกษุมีชื่อนี ้ การใหสิกกาสมมติ  แกภิกษมุีชื่อ 
นี้   ชอบแกทานผูใด    ทานผูนั้นพึงเปนผูฟง    ไมชอบแกทานผูใด 
ทานผูนั้น  พึงพูด. 
           สิกกาสมมติ    อันสงฆใหแลวแกภิกษุมีชื่อนี ้   ชอบแกสงฆ 
เหตุนั้นจึงน่ิง  ขาพเจาทรงความนี้ไว  ดวยอยางน้ี. 
           [ ๑๔๒]  สมัยนั้น  ภิกษุรูปหน่ึงอาพาธ  ไมใชไมเทาไมสามารถจะไป 
ไหนได    และไมใชสาแหรกไมสามารถนําบาตรไปได   ภิกษุทัง้หลายกราบทูล 
เรื่องนั้น แดพระผูมีพระภาคเจา  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
เราอนุญาตใหสมมติไมเทาและสาแหรกแกภิกษุอาพาธ. 
           ก็แล  สงฆพึงใหสมมติอยางนี้    ภิกษุอาพาธน้ันพึงเขาไปหาสงฆ  หม 
ผาอุตราสงคเฉวียงบา   ไหวเทาภิกษุผูแกกวา  นั่งกระโหยงประคองอัญชลี  แลว 
กลาวคําขออยางนี้   วาดังนี้ :-  
                                   คําขอทัณฑสิกกาสมมติ 
           ทานเจาขา     ขาพเจาอาพาธ    ไมใชไมเทาไมสามารถจะไปไหนได 
และไมใชสาแหรกไมสามารถจะนําบาตรไปได     ทานเจาขา     ขาพเจานั้น 
ทัณฑสิกกาสมมติกะสงฆ. 
           พึงขอแมครั้งท่ีสอง   พึงขอแมครั้งท่ีสาม 
           [๑๔๓]   ภิกษุผูฉลาด  ผูสามารถ  พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติ- 
ทุติยกรรมวาจา   วาดังน้ี:-   
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                       กรรมวาจาใหทัณฑสิกกาสมมติ 
           ทานเจาขา  ขอสงฆจงฟงขาพเจา  ภิกษมุีชือ่นี้รูปนี้อาพาธไม 
ใชไมเทา ไมสามารถจะเดินไปไหนได และไมใชสาแหรกไมสามารถ 
จะนําบาตรไปได   เธอขอทัณฑสิกกาสมมติกะสงฆ   ถาความพรอม 
พรั่งของสงฆ  ถึงท่ีแลว     สงฆ พึงใหทัณฑสิกกาสมมติแกภกิษุมีชื่อนี ้
นี้เปนญัตติ.  
           ทานเจาขา   ขอสงฆจงฟงขาพเจา    ภิกษมุชีื่อนี้รูปน้ีอาพาธ  
ไมใชไมเทาไมสามารถเดินไปไหนได และไมใชสาแหรกไมสามารถ 
จะนําบาตรไปได   เธอขอทัณฑสิกกาสมมติกะสงฆ    สงฆใหทณัฑ- 
สิกกาสมมติแกภิกษุมชีื่อนี้    การใหทณัฑสิกกาสมมติแกภิกษมุชีื่อนี้ 
ชอบแกทานผูใด  ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง   ไมขอบแกทานผูใด   ทาน 
ผูนั้นพึงพูด. 
           ทัณฑสิกกาสมมติ   อันสงฆใหแลวแกภิกษมุีชื่อนี้   ชอบแก 
สงฆ เหตุนั้นจึงน่ิง  ขาพเจาทรงความนี้ไว  ดวยอยางน้ี. 
                                         เรื่องภิกษุเรอ 
           [๑๔๔]  สมยันั้น    ภิกษุรูปหนึ่งเปนโรคเรอ    เธอเรออวกกลับกลนื 
เขาไป  ภิกษุทั้งหลาย  เพงโทษ  ติเตียน   โพนทะนาวา   ภิกษุนี้ฉันอาหารใน 
เวลาวิกาล แลวกราบทูลเรื่องน้ัน แดพระผูมีพระภาคเจา  พระผูมีพระภาคเจาตรัส 
วา    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุรูปนี้จุติมาจากกําเนิดโคไมนาน    เราอนุญาต 
อาหารท่ีอวกแกภิกษุผูมักอวก   แตออกมานอกปากแลวไมพึงกลืนเขาไป  รูปใด 
กลืนเขาไป   พึงปรับตามธรรม.   
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           [๑๔๕]   สมัยนั้น    สังฆภัตรเกิดแกสงฆหมูหน่ึง  เมล็ดขาวเปนอันมาก 
กลาดเกลื่อนในโรงอาหาร   ชาวบานเพงโทษ   ติเตียน   โพนทะนาวา   เมือ่เขา 
ถวายขาวสุก  ไฉนพระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรจึงไดไมรับโดยเคารพ  ขาว 
แตละเมล็ดจะสําเร็จไดดวยการกระทําหลายครั้ง     ภิกษุทั้งหลายไดยินชาวบาน 
พวกน้ัน   เพงโทษ   ติเตียน   โพนทะนาอยู   จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมี- 
ภาคเจา . . .ตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สิ่งใดทายกถวายตกหลน   เราอนุญาต 
ใหเก็บสิ่งน้ันฉันเองได   ขอน้ันเพราะเหตุไร   เพราะของน้ันทายกบริจาคแลว. 
                                          เรื่องเล็บยาว                                
           [๑๔๖]  สมัยนั้น  ภิกษุรูปหน่ึงไวเล็บยาวเที่ยวบิณฑบาต  สตรีผูหน่ึง 
เห็นเขา   จึงไดกลาวชวนภิกษุรูปนั้นวา   ทานเจาขา   นิมนตมาเสพเมถุน  ภิกษุ 
นั้นตอบวา  อยาเลย  นองหญิง  เรื่องเชนนี้ไมสมควร. 
           ส.  ถาทานไมเสพ   ดิฉันจักหยิกขวนเนื้อตัวดวยเล็บของดิฉัน   แลว 
รองโวยวายข้ึนในบัดนี้วา  ภิกษุนี้ขมขืนดิฉัน. 
           ภิ.   จงรูเองเถิด   นองหญิง. 
           สตรีผูนั้นหยิกขวนเนื้อตัวของคนดวยเล็บ      แลวไดรองโวยวายข้ึนวา 
ภิกษุนี้ขมขนเรา   ชาวบานไดว่ิงเขาไปจับกุมภิกษุนั้น   พวกเขาไดเห็นผิวหนัง 
และเลือดท่ีเล็บมือของสตรีผูนั้น  ครัน้แลวลงความเห็นวา  การกระทําน้ีของสตรี 
ผูนี้ตางหาก  ภิกษุไมใชเปนผูกระทํา  แลวปลอยภิกษุนั้นไป   ครัน้ภิกษุนั้นไป 
ถึงวัดแลว ไดเลาเรื่องนั้นแกภิกษุทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายถามวา ก็คุณไวเล็บยาว 
หรือ  ภิกษุรปูนั้น  รับวา  เปนอยางนั้น   ขอรับ  บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย . . . 
ตางก็เพงโทษ   ติเตียน  โพนทะนาวา  ไฉน  ภิกษุจึงไวเล็บยาว   แลวกราบทูล 
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา...ตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุไมพึงไว 
เล็บยาว   รูปใดไว   ตองอาบัติทุกกฏ.  
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           [๑๔๗]  สมัยนั้น  ภิกษุทั้งหลายตัดเล็บมือดวยเล็บมือบาง  ตัดเล็บมือ 
ดวยปากบาง   ครูดเล็บมอืท่ีฝาผนังบาง  นิ้วมือเจ็บ  ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่อง 
นั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ...ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตมีดตัดเล็บ 
ภิกษุทั้งหลายตัดเล็บจนเลือดออก  นิว้มือเจ็บ ... .ตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
เราอนุญาตใหตัดเล็บเสมอเนื้อ  
                                          เรื่องขัดเล็บ 
           [๑๔๘]  สมยัตอมา  พระฉัพพัคคียวานกันใหขัดเล็บทั้ง ๒๐ นิ้ว ชาว 
บานเพงโทษ ติเตียน  โพนทะนาวา. . . เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภคกาม  ภิกษุ 
ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา . . .ตรัสวา ดกูอนภิกษุทั้งหลาย 
ภิกษุไมพึงวานกันใหขัดเล็บทั้ง  ๒๐ นิ้ว  รูปใดใหขัด  ตองอาบัติทุกกฏ  ดกูอน 
ภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตใหแคะข้ีเล็บได. 
                                           เรื่องมีดโกน 
           [๑๔๙]  สมัยนั้น    ภิกษุทั้งหลายมีผมยาว ไดกราบทูลเรือ่งนั้นแดพระ- 
ผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุสามารถ 
จะปลงผมใหแกกันไดหรือ   ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา    สามารถพระพุทธเจาขา 
ลําดับนั้น   พระผูมีพระภาคเจารับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆในเพราะเหตุเปนเคามูล 
นั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น . . . รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
เราอนุญาตมีดโกน  หินลบัมีดโกน  ฝกมีดโกน  ผาพันมีดโกน  เครื่องมีดโกน 
ทุกอยาง. 
                                     เรือ่งแตงหนวด 
           [๑๕๐]  สมัยนั้น  พระฉัพพัคคียวานกันตัดหนวด  ปลอยหนวดไวให 
ยาวไวเครา    แตงหนวดเปนสี่เหลี่ยม    ขมวดกลุมขนหนาอก    ไวกลุมขนทอง  
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ไวหนวดเปนเข้ียวโงง  โกนขนในที่แคบ  ชาวบานเพงโทษ  ติเตียน  โพนทะ- 
นาวา. . .เหมอืนพวกคฤหัสถผูบริโภคกาม ... ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้น  แด 
พระผูมีพระภาคเจา. . .ตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุไมพึงตัดหนวด  ไม 
พึงปลอยหนวดไวใหยาว  ไมพึงไวเครา  ไมพึงแตงหนวดเปนสี่เหลี่ยม   ไมพึง 
ขมวดกลุมขนหนาอก  ไมพึงไวกลุมขนทอง  ไมพึงไวหนวดเปนเข้ียวโงง   ไม 
พึงโกนขนในที่แคบ  รูปใดโกน  ตองอาบัติทุกกฎ.  
                                   เรื่องโกนขนในที่แคบ 
           [๑๕๑]  สมัยนั้น    ภิกษุรูปหน่ึงเปนแผลในที่แคบ    ทายาไมติด . . . 
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่งนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา   พระผูมีพระภาคเจาตรัส 
วา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตใหโกนขนในที่แคบได  เพราะเหตุอาพาธ. 
           [๑๕๒]  สมัยนั้น    พระฉัพพัคคียใชกันและกันใหตัดผมดวยกรรไกร 
ชาวบาน เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา...เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภคกาม... 
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่งนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา. . . ตรัสวา    ดกูอนภิกษุ 
ทั้งหลาย   ภิกษุไมพึงใหตัดผมดวยกรรไกร   รูปไดใหตัด   ตองอาบัติทุกกฏ. 
           [ ๑๕๓]   สมัยนั้น ภิกษุรูปหน่ึงเปนแผลที่ศรีษะ ไมอาจปลงผมดวยมีด 
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่งนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา    พระผูมีพระภาคเจาตรัส 
วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตใหตัดผมดวยกรรไกรได  เพราะเหตุอาพาธ. 
                                        เรื่องไวขนยาว 
           [๑๕๔]  สมยันั้น  ภิกษุทั้งหลายปลอยขนจมูกยาวไวยาว ชาวบาน เพงโทษ 
ติเตียน  โพนทะนาวา. . .เหมือนพวกปศาจ . . . ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้น 
แดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุไมพึงไวขนจมูก 
ยาว  รูปใดไว   ตองอาบัติทุกกฏ.                                                    
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           [๑๕๕]  สมัยนั้น    ภิกษุทั้งหลายใหถอนขนจมูกดวยกรวดบาง    ดวย 
ข้ีผ้ึงบาง   จมูกเจ็บ  . . .ตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตแหนบ. 
           [๑๕๖]  สมัยนั้น พระฉัพพัคคียใชกันถอนผมหงอก ชาวบาน เพงโทษ 
ติเตียน    โพนทะนาวา... เหมือนพวกคฤหัสถผูบรโิภคกาม... ภิกษุทั้งหลาย 
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา...ตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุ  
ไมพึงใหถอนผมหงอก  รูปใดใหถอน  ตองอาบัติทุกกฏ.  
           [๑๕๗]  สมัยนั้น  ภิกษุรูปหน่ึงมีข้ีหูจุกชองหู . .. ภิกษุทั้งหลายกราบ 
ทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ..ตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาต 
ไมแคะหู. 
           [๑๕๘]  สมยันั้น  พระฉัพพัคคียใชไมแคะหูตาง ๆ  คือ  ทําดวยทอง 
ทําดวยเงิน  ชาวบาน  เพงโทษ  ติเตียน  โพนทะนาวา . . .เหมือนพวกคฤหัสถ 
ผูบริโภคกาม . .. ภิกษุทัง้หลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา...ตรัส 
วา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุไมพึงใชไมแคะหูตาง ๆ  รูปใดใช   ตองอาบัติ 
ทุกกฏ.   เราอนุญาตไมแคะหูที่ทําดวยกระดูก  งา  เขา  ไมออ  ไมไผ  ไมจริง 
ยางไม   เมลด็ผลไม   โลหะ   กระดองสังข. 
                     ทรงหามสั่งสมเครื่องโลหะเครื่องสัมฤทธิ์ 
           [๑๕๙]   ก็โดยสมัยนั้นแล    พระฉัพพัคคียสั่งสมเครื่องโลหะ    เครื่อง 
ทองสัมฤทธิ์ไวเปนอันมาก  ชาวบานไปเที่ยวชมตามวิหารพบเขา  แลวเพงโทษ 
ติเตียน  โพนทะนาวา  ไฉน พระสมณเชื้อสายพระศากยบุตรจึงไดสั่งสมเครื่อง 
โลหะ   เครื่องทองสัมฤทธ์ิไวมากมายคลายพอคาขายเครื่องทองสัมฤทธิ์ . . . ภิกษุ 
ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา. . .ตรัสวา  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย 
ภิกษุไมพึงสั่งสมเครื่องโลหะ   เครื่องทองสัมฤทธิ์ รูปใดสั่งสม   ตองอาบัติทุกกฏ.  
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           [๑๖๐]   สมัยนั้น    ภิกษุทั้งหลายรังเกียจกลองยาตา  ไมปายาตา   ไม 
แคะหูซึ่งเพียงหอรวมกันไว       จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ... 
ตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เราอนุญาตกลองยาตา    ไมปายยาตา   ไมแคะหู 
เพียงหอรวมกันไว.  
           [๑๖๑]   สมัยนั้น      พระฉัพพัคคียนั่งรัดเขาดวยผาสังฆาฏิ      แผนผา 
สังฆาฏิหลุด    ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา. . . ตรัสวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุไมพึงนั่งรัดเขาดวยผาสังฆาฏิ  รูปใดนั่ง   ตองอาบัติ 
ทุกกฏ. 
           [๑๖๒]   สมัยนั้น ภิกษุรูปหน่ึงอาพาธ เธอเวนผารัดเขาเสียไมสบาย... 
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่งนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา . . . ตรสัวา    ดกูอนภิกษุ 
ทั้งหลาย   เราอนุญาตผารัดเขา   ภิกษุทั้งหลายสงสัยวา  เราจะพึงรูไดอยางไรวา 
เปนผารัดเขา  จึงไดกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ...   ตรัสวา  ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย    เราอนุญาตไมสะดึงที่แผดาย   ฟม   ดายพัน   ไมสลักทอ   และ 
เครื่องหูกทุกอยาง. 
                                       เรื่องประคดเอว     
           [๑๖๓]  สมัยนั้น      ภิกษุรูปหน่ึงไมไดคาดรัดประคด      เขาบานไป 
บิณฑบาต  ผาสบงของเธอหลุดที่ถนน   ชาวบานเห็นแลวพากันโห   ภิกษุนั้น 
กระดากอาย      ครั้นไปถงึวัดแลว      เลาเรื่องนั้นแกภิกษุทั้งหลาย ๆ กราบทูล 
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา . . .ตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุไมมีรัด 
ประคดไมพึงเขาบาน  รูปใดเขาบาน  ตองอาบัติทุกกฏ  เราอนุญาตผารัดประคด. 
           [๑๖๔]   สมัยนั้น  พระฉัพพัคคียใชผาประคดตาง ๆ  คือ  ประคดถัก 
เชือกหลายเสน      ประคดถักเปนศีรษะงูน้ํา      ประคดกลมคลายเกลียวเชือก  
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ประคดคลายสังวาล  ชาวบาน  เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา. . .เหมือนพวก 
คฤหัสถผูบรโิภคกาม . . .  ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่งนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา 
พระผูมีพระภาคเจา .. .ตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงใชประคด  ตาง ๆ 
คือ   ประคดถักเชือกหลายเสน      ประคดถักเปนศรีษะงูน้ํา    ประคดกลมคลาย 
เกลียวเชือก   ประคดคลายสังวาล   รปูใดใช   ตองอาบัติทุกกฏ  
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตประคด  ๒  ชนิด คือ ประคดแผนผา ๑ 
ประคดกลมดังไสสุกร ๑  .. .ชายผาประคดเกา. . .ตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
เราอนุญาตใหถักกลมคลายเกลียวเชือก   ไหถักคลายสังวาลได   ปลายประคดเกา 
...ตรัสวา   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตเย็บทบเขามา  ถักเปนหวง  ที่สุด 
หวงประคดเกา . . . ตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตลูกถวิล. 
                                          เรื่องลูกถวิล 
           [๑๖๕]   สมัยนั้น   พระฉัพพัคคียใชลกูถวิลตาง ๆ  คือ  ทําดวยทอง  
ทําดวยเงิน   ชาวบานเพงโทษ  ติเตียน  โพนทะนาวา . .. เหมือนพวกคฤหัสถ 
ผูบริโภคกาม . . .ภิกษุทัง้หลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา  พระผูมี 
พระภาคเจา .. .ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุไมพึงใชลูกถวิลตาง ๆ  รูปใด 
ใช  ตองอาบัติทุกกฏ. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เราอนุญาตลูกถวิล    ทําดวยกระดูก    งา    เขา 
ไมออ  ไมไผ . . . กระดองสังข   เสนดาย. 
                                           เรื่องลูกดุม 
           [๑๖๖]   สมัยนั้น    ทานพระอานนทหมผาสังฆาฏิเนื้อบางเขาบาน 
บิณฑบาต  สังฆาฏิของทานถูกลมหวัดวนพัดเลิกข้ึน    ครั้นทานกลับถึงอาราม  
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แลว  ไดแจงเรื่องนั้นแกภิกษุทั้งหลาย ๆ กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา 
พระผูมีพระภาคเจา. . . ตรัสวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เราอนุญาตลูกดุมและ 
รังดุม.  
           [๑๖๗]  สมัยนั้น     พระฉัพพัคคียใชลูกดุมตาง  ๆ  คือ  ทําดวยทอง 
ทําดวยเงิน   ชาวบานเพงโทษ  ติเตียน  โพนทะนาวา...เหมือนพวกคฤหัสถ 
ผูบริโภคกาม . . . ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา  พระผูมี 
พระภาคเจา...ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงใชลูกดุมตาง ๆ รูปใดใช 
ตองอาบัติทุกกฏ. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตลูกดุม  ทําดวยกระดูก  งา  เขา  ไมออ 
ไมไผ   ไมจริง   ยางไม   เมล็ดผลไม   โลหะ   กระดองสังข   เสนดาย. 
           [๑๖๘]   สมัยนั้น    ภิกษุทั้งหลายเย็บตรึงลูกดุมบาง   รังดุมบาง   ลงที่ 
จีวร  จีวรชํารุด  ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา   พระผูมี 
พระภาคเจา . . . ตรัสวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เราอนุญาตแผนผารองลูกดุม 
แผนผารองรังดุม   ภิกษุทัง้หลายเย็บตรึงแผนผารองลูกดุมแผนผารองรังดุมลงที่  
ชายจีวร      มุมผาเปด     ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่งนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา 
พระผูมีพระภาคเจา . . . ตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตใหติดแผนผา 
รองลูกดุม   แผนผารองรังดุมที่ชายผาลึกเขาไป ๗ - ๘ องคุลี      
                     เรื่องพระฉพัพัคคียนุงผาอยางคฤหัสถ 
           [๑๖๙]  สมัยนั้น  พระฉัพพัคคียนุงผาอยางคฤหัสถ  คือ  นุงหอยชาย 
เหมือนงวงชาง    นุงปลอยชายคลายหางปลา    นุงปลอยชายสีแ่ฉก   นุงหอยชาย 
คลายกานตาล   นุงยกกลบีต้ังรอย   ชาวบานเพงโทษ  ติเตียน  โพนทะนาวา. . . 
เหมือนพวกคฤหัสถผูบรโิภคกาม ... ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่งนั้น แดพระผูมี  
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พระภาคเจา   พระผูมีพระภาคเจา ...ตรสัวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุไมพึง 
นุงผาอยางคฤหัสถ  คือ  นุงหอยชายเหมือนงวงชาง   นุงปลอยชายคลายหางปลา 
นุงปลอยชายเปนสี่แฉก  นุงหอยชายคลายกานตาล  นุงยกกลีบต้ังรอย  รูปใดนุง 
ตองอาบัติทุกกฏ.                               
           [๑๗๐]  สมัยตอมา    พระฉัพพัคคียหมผาอยางคฤหัสถ    ชาวบาน 
เพงโทษ  ติเตียน  โพนทะนาวา . . . เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภคกาม . . .ภิกษุ 
ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา  พระผูมีพระภาคเจา . . .ตรัสวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุไมพึงหมผาอยางคฤหัสถ รูปใดหม  ตองอาบัติทุกกฏ. 
           [๑๗๑]  สมัยตอมา  พระฉัพพัคคียนุงผาเหน็บชายกระเบน  ชาวบาน 
เพงโทษ   ติเตียน  โพนทะนาวา...เหมือนคนหาบของหลวง . ..ภิกษุทั้งหลาย 
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา  พระผูมีพระภาคเจา . . .ตรัสวา  ดกูอน 
ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุไมพึงนุงผาเหน็บชายกระเบน  รูปใดนุง  ตองอาบัติทุกกฏ. 
           [๑๗๒]  สมัยตอมา  พระฉัพพัคคียหาบของสองขาง  ชาวบานเพงโทษ 
ติเตียน    โพนทะนาวา. . .เหมือนคนหาบของหลวง. ..ภิกษุทั้งหลายกราบทูล 
เรื่องนั้น แดพระผูมีพระภาคเจา    พระผูมีพระภาคเจา . . . ตรสัวา    ดกูอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  ภิกษุไมพึงหาบของสองขาง  รูปใดหาบ  ตองอาบัติทุกกฏ. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตใหคอน  หาม  เทิน  แบก  กระเดียด 
หิ้ว. 
                                       เรื่องไมชําระฟน 
           [๑๗๓]  สมัยนั้น  ภิกษุทั้งหลายไมเค้ียวไมชําระฟน  ปากมีกลิ่นเหม็น 
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่งนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา    พระผูมีพระภาคเจา. . . 
ตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  การไมเค้ียวไมชําระฟนมีโทษ ๕ ประการนี้   คือ  
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นัยนตาไมแจมใส ๑  ปากมีกลิ่นเหม็น  ๑  ลิ้นรับรสอาหารไมบริสุทธิ์ ๑  ดแีละ 
เสมหะหุมหออาหาร ๑    ไมชอบฉันอาหาร ๑    ไมเค้ียวไมชําระฟนมีโทษ  ๕ 
ประการนี้แล.  
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  การเค้ียวไมชําระฟนมีอานิสงส ๕ ประการนี้ คือ 
นัยนตาแจมใส ๑   ปากไมมีกลิ่นเหม็น  ๑   ลิ้นรับรสอาหารบริสุทธิ์  ๑   ดีและ 
เสมหะไมหุมหออาหาร ๑  ชอบฉันอาหาร ๑  การเค้ียวไมชําระฟน   มีอานิสงส 
๕ ประการนี้แล   เราอนุญาตไมชําระฟน. 
           [๑๗๔]  สมยันั้น  พระฉัพพัคคียเค้ียวไมชําระฟนยาว  และตีสามเณร 
ดวยไมชําระฟนเหลาน้ัน    ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา 
พระผูมีพระภาคเจา . . .ตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุไมพึงเค้ียวไมชําระ 
ฟนยาว   รูปใดเค้ียว    ตองอาบัติทุกกฏ. 
           เราอนุญาตไมชําระฟนยาว  ๘  นิ้วเปนอยางยิ่ง    และไมพึงตีสามเณร 
ดวยไมนั้น    รูปใดตี   ตองอาบัติทุกกฏ. 
           [๑๗๕]   สมัยตอมา     ภิกษุรปูหน่ึงเค้ียวไมชําระฟนสั้นเกินไป    ไม 
ชําระฟนหลุดเขาไปติดในคอ     ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระ- 
ภาคเจา   พระผูมีพระภาคเจา. . . ตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุไมพึงเค้ียว 
ไมชําระฟนสั้นเกินไป  รปูใดเค้ียว  ตองอาบัติทุกกฏ. 
           เราอนุญาตไมชําระฟนขนาด ๔ องคุลีเปนอยางตํ่า. 
                      เรื่องพระฉคัพัคคียจุดไฟเผากองหญา 
           [๑๗๖]   ก็โดยสมัยนั้นแล  พระฉัพพัคคียจุดไฟเผากองหญา  ชาวบาน 
เพงโทษติเตียน โพนทะนาวา. . .เหมอืนคนเผาปา...ภิกษุทั้งหลาย  กราบทูล  
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เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา    พระผูมีพระภาคเจา . . .ตรัสวา    ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย   ภิกษุไมพึงเผากองหญา   รปูใดเผา   ตองอาบัติทุกกฏ. 
           [๑๗๗]  สมัยนั้น  วิหารท่ีอยูมีหญาข้ึนรก  เมื่อไฟปาไหมมาถึง วิหาร 
ถูกไฟไหม   ภิกษุทั้งหลายรังเกียจที่จะจุดไฟรับเพ่ือการปองกัน   ภิกษุทั้งหลาย 
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา     พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา    ดกูอน 
ภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตไวเม่ือไฟปาไหมมาถึง  ใหจุดไฟรับเพ่ือปองกัน. 
                                        เรื่องขึ้นตนไม  
           [๑๗๘]  สมยันั้น    พระฉัพพัคคียข้ึนตนไม    ไตจากตนหน่ึง   ไปสู 
ตนหน่ึง    ชาวบานเพงโทษ    ติเตียน    โพนทะนาวา .. .เหมือนลิง . .. ภิกษุ 
ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา   พระผูมีพระภาคเจา...ตรัสวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุไมพึงข้ึนตนไม   รูปใดขึ้น  ตองอาบัติทุกกฏ. 
           [๑๗๙]  สมัยนั้น   ภิกษุรูปหน่ึงไปเมืองสาวัตถีในโกศลชนบท ชางไล 
ในระหวางทาง   จึงภิกษุนั้นว่ิงเขาไปยังโคนตนไม   รังเกียจไมข้ึนตนไม   ชาง 
นั้นไดไปทางอื่น  ครั้นภิกษุนั้นไปถึงเมืองสาวัตถีแลว   ไดแจงเรื่องนั้นแกภิกษุ 
ทั้งหลาย ๆ   กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ  ตรัสวา    ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย    เมื่อมีกิจจําเปน     เราอนุญาตใหข้ึนตนไมสูงชั่วบุรุษ    ในคราวมี 
อันตราย  ข้ึนไดตามประสงค. 
           [๑๘๐]  สมัยนั้น  ภิกษุสองรูปเปนพ่ีนองกัน   ชื่อเมฏฐะและโกกุฏฐะ 
เปนชาติพราหมณ   พูดจาออนหวาน    เสียงไพเราะ    เธอสองรูปนั้นเขาไปเฝา 
พระผูมีพระภาคเจา   ถวายบังคมน่ัง   ณ   ที่ควรสวนขางหน่ึง   แลวกราบทูลวา 
พระพุทธเจา   บัดนี้   ภิกษุทั้งหลายตางชื่อ  ตางโคตร  ตางชาติ  ตางสกุลกัน  
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เขามาบวช    พวกเธอจะทําพระพุทธวจนะใหผิดเพ้ียนจากภาษาเดิม    มิฉะนั้น 
ขาพระพุทธเจาท้ังหลายจะขอยกพระพุทธวจนะข้ึนโดยภาษาสันสกฤต. 
           พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา  ดูกอนโมฆบุรุษท้ังหลาย ไฉน 
พวกเธอจึงไดกลาวอยางนี้วา  มิฉะนั้น    ขาพระพุทธเจาท้ังหลายจะยกพระพุทธ- 
วจนะข้ึนโดยภาษาสันสกฤตดังนี้เลา   ดูกอนโมฆบุรุษท้ังหลาย   การกระทาํของ 
พวกเธอนั่น  ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ...ครั้นแลว 
ทรงทําธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุไมพึงยก 
พุทธวจนะข้ึนโดยภาษาสันสกฤต  รูปโดยกข้ึน  ตองอาบัติทุกกฏ. 
           เราอนุญาตใหเลาเรียนพุทธวจนะตามภาษาเดิม.  
                                 เรื่องเรียนคัมภีรโลกายตะ 
           [ ๑๘๑]   สมัยนั้น     พระฉัพพัคคียเรียนคัมภีรโลกายตะ    ชาวบาน 
เพงโทษ  ติเตียน  โพนทะนาวา...เหมือนคฤหัสถผูบริโภคกาม  ภิกษุทั้งหลาย 
ไดยินชาวบานเพงโทษ     ติเตียน    โพนทะนาอยู  . . . จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด 
พระผูมีพระภาคเจา. 
           พระผูมีพระภาคเจา. . .ตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ผูที่เห็นคัมภีร 
โลกายตะ   วามีสาระจะพึงถึงความเจริญงอกงามไพบูลยในธรรมวินัยนี้หรอื. 
           ภิ.  ไมอยางนั้น  พระพุทธเจาขา. 
           ภ.   อันผูที่เห็นธรรมวินัยนี้วามีสาระ     จะพึงเลาเรียนคัมภีรโลกายตะ 
หรือ. 
           ภิ.  ไมอยางนั้น  พระพุทธเจาขา. 
           ภ.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุไมพึงเรียนคัมภีรโลกายตะ  รูปใดเรียน 
ตองอาบัติทุกกฏ.  
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           [๑๘๒]  สมัยตอมา    พระฉัพพัคคียสอนคัมภีรโลกายตะ    ชาวบาน 
เพงโทษ  ติเตียน  โพนทะนาวา.. .เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภคกาม. ..ภิกษ ุ
ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา. 
           พระผูมีพระภาคเจา ...  ตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุไมพึงสอน 
คัมภีรโลกายตะ  รูปใดสอน   ตองอาบัติทุกกฏ.  
                                  เรื่องเรียนดิรัจฉานวิชา 
           [๑๘๓]  สมัยตอมา  พระฉัพพัคคียเรียนดิรัจฉานวิชา...ภิกษุทั้งหลาย 
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา 
           พระผูมีพระภาคเจา. . .ตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุไมพึงเรียน 
ดิรัจฉานวิชา  รูปใดเรียน  ตองอาบัติทุกกฏ. 
           [๑๘๔]  สมยัตอมา   พระฉัพพัคคียสอนดิรัจฉานวิชา    ชาวบานเพง 
โทษติเตียน  โพนทะนาวา  เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภคกาม. . .ภิกษุทั้งหลาย 
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา 
           พระผูมีพระภาคเจา . . .ตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุไมพึงสอน 
ดิรัจฉานวิชา  รูปใดสอน  ตองอาบัติทุกกฏ. 
           [๑๘๕]  สมัยนั้น     พระผูมีพระภาคพุทธเจา     อันบรษัิทหมูใหญ 
แวดลอมแลว    กําลังทรงแสดงธรรม    ไดทรงจามข้ึน     ภิกษุทั้งหลายไดถวาย 
พระพรอยางอึงมีวา   ขอพระผูมีพระภาคเจาจงทรงพระชนมายุ    ขอพระสุคตจง 
ทรงพระชนมายุเถิดพระพุทธเจาขา     ธรรมกถาไดพักในระหวางเพราะเสียงนั้น 
จึงพระผูมีพระภาคเจารับส่ังถามภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   บุคคลที่ 
ถูกเขาใหพรวา   ขอจงเจริญชนมายุในเวลาจาม   จะพึงเปน     หรือพึงตายเพราะ 
เหตุที่ใหพรนั้นหรือ  
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           ภิ.  ไมอยางนั้น     พระพุทธเจาขา 
           ภ.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุไมพึงกลาวคําใหพรวา  ขอจงมีชนมายุ 
ในเวลาท่ีเขาจาม   รูปใดใหพร   ตองอาบัติทุกกฏ.  
           [๑๘๖]   สมัยนั้น    ชาวบานใหพรในเวลาท่ีภิกษุทั้งหลายจามวา    ขอ 
ทานจงมีชนมายุ    ภิกษุทั้งหลายรังเกียจ    มิไดใหพรตอบ    ชาวบานเพงโทษ 
เรียน  โพนทะนาวา  ไฉน  พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร   เม่ือเขาใหพร 
วา   จงเจริญชนมายุ    จึงไมใหพรตอบเลา    ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด 
พระภูมีพระภาคเจา   พระผูมีพระภาคเจา   ตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ชาว 
บานมีความตองการดวยสิ่งเปนมงคล  เราอนุญาตใหภิกษุที่เขาใหพรวา  จงเจริญ 
ชนมายุ   ดังน้ี    ใหพรตอบแกชาวบานวา   ขอทานจงเจริญชนมายุยืนนาน 
                                     เรือ่งฉันกระเทียม 
           [๑๘๗]  สมัยนั้น     พระผูมีพระภาคเจาอันบริษัทหมูใหญแวดลอม 
ประทับนั่งแสดงธรรมอยู    ภิกษุรูปหนึ่งฉันกระเทียม    แลเธอคิดวา   ภิกษุทั้ง 
หลายอยูไดรบกวน  จึงน่ัง ณ ที่สุดสวนขางหน่ึง  พระผูมีพระภาคเจาทอดพระ 
เนตรเห็นภิกษุนั้นนั่ง ณ ที่สุดสวนขางหน่ึง    ครัน้แลวจึงรับสั่งกะภิกษุทั้งหลาย 
วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ทําไมหนอ ภิกษุนั้นจึงนั่ง ณ ที่สุดสวนขางหน่ึง ภิกษุ 
ทั้งหลายกราบทูลวา    ภิกษุนั้นฉันกระเทียม    พระพุทธเจาขา    และเธอคิดวา 
ภิกษุทั้งหลายอยูรบกวน  จึงนั่ง ณ ที่สุดสวนขางหน่ึง 
           ภ.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุฉันของใครแลว   จะพึงเปนผูเหินหาง 
จากธรรมกถาเห็นปานน้ี  ภิกษุควรฉันเองน้ัน หรือ                          
           ภ.  ไมควรฉัน  พระพุทธเจาขา  
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           ภ.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุไมพึงฉันกระเทียม   รูปใดฉัน   ตอง 
อาบัติทุกกฏ  
           [๑๘๘]  สมยันั้น  ทานพระสารีบุตรอาพาธเปนลมเสียดทอง  ครั้งน้ัน 
ทานพระมหาโมคคัลลานะเขาไปหาทานพระสารีบุตรแลวถามวา    เม่ือกอนทาน 
เปนลมเสียดทอง   หายดวยยาอะไร  ทานพระสารีบุตรตอบวา   ผมหายดวยกระ 
เทียม   ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา   ดกูอน 
ภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตใหฉันกระเทียมได  เพราะเหตุอาพาธ. 
                                     เรือ่งหมอปสสาวะ 
           [๑๘๙]  สมัยนั้น    ภิกษุทั้งหลายถายปสสาวะลงในท่ีนั้น  ๆ ในอาราม 
อารามสกปรก   ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตใหถายปสสาวะในท่ีควรสวนขางหน่ึง    อาราม 
มีกลิ่นเหม็น...ตรัสวา  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตหมอปสสาวะ   ภิกษุ 
ทั้งหลายน่ังปสสาวะลําบาก . . . ตรสัวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เราอนุญาตเขียง 
รองเทาถายปสสาวะ   เขียงรองเทาปสสาวะเปดเผย  ภิกษุทั้งหลายละอายท่ีจะถาย 
ปสสาวะ...ตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตใหลอมเครื่องลอ ๘ ๓ ชนิด 
คือ   เครื่องลอมอิฐ  เครื่องลอมหิน   ฝาไม   หมอปสสาวะไมมีฝาปด   มีกลิน่ 
เหม็น. . .ตรสัวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตฝาปด. 
                             พุทธานุญาตหลุมถายอุจจาระ 
           [๑๙๐]  สมัยนั้น     ภิกษุทั้งหลายถายอุจจาระลงในที่นั้น ๆ ในอาราม 
อารามสกปรก . . . ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา . . . ตรัส 
วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตใหถายอุจจาระในท่ีควรสวนขางหน่ึง  อาราม  
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มีกลิ่นเหม็น ... ตรัสวา     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      เราอนุญาตหลุมถายอุจจาระ 
ขอบปากหลุมพัง... ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตใหกอกรุ ๓ อยาง 
คือ กอดวยอิฐ กอดวยศิลา กอดวยไม  หลุมอุจจาระมีพ้ืนตํ่าน้ําทวมได...ตรสั 
วา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตใหถมพ้ืนใหสูง  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เรา 
อนุญาตใหกอกรุ ๓ อยาง คือ กอดวยอิฐ กอดวยศิลา  กอดวยไม ภิกษุทั้งหลาย 
เราอนุญาต บันได ๓ อยาง คือ บันไดอิฐ   บันไดหิน  บันไดไม   ภิกษุทั้งหลาย  
ข้ึนลงพลัดตกลงมา.. .ตรสัวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตราวสําหรับยึด 
ภิกษุทั้งหลายนั่งถายอุจจาระที่รมิหลุมพลัดตกลงไป. ..ตรัสวา    ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย    เราอนุญาตใหลาดพ้ืน    แลวเจาะชองถายอุจจาระตรงกลาง    ภิกษุ 
ทั้งหลายน่ังถายอุจจาระลําบาก . .ตรสัวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตเขียง 
รองเทาถายอุจจาระ    ภิกษุทั้งหลายถายปสสาวะออกไปขางนอก. . . ตรัสวา   ด ู
กอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตรางรองปสสาวะ ไมชําระไมมี ...ตรัสวา  ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตไมชําระ   ตะกรารองรับไมชําระ   หลุมอุจาจาระไม 
ไดปดมีกลิ่นเหม็น...ตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตฝาปด. 
                                      พุทธานุญาตวัจจกุฎี 
           [๑๙๑]   สมัยนั้น     ภิกษุทั้งหลายถายอุจจาระในท่ีแจงลําบากดวยรอน 
บาง หนาวบาง   จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา . . .ตรัสวา   ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตวัจจกุฎี   วัจจกุฎีไมมีบานประตู ...ตรัสวา   ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลา ย   เราอนุญาตบานประตู    กรอบเช็ดหนา   ครกรบัเดือยบานประตู  
หวงขางบน  สายยู  ไมหัวลิง   กลอน  ลิ่ม   ชองดาล   ชองเชือกชัก  เชือกชกั 
ผงหญาท่ีมุงวัจจกุฎี  ตกลงเกลื่อน. . . ตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาต  
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ใหรื้อลงฉาบดินทั้งขางบน   ขางลาง   ทําใหมีสีขาว   สีดํา    สีเหลือง    จําหลัก 
เปนพวงดอกไม  เครือไม   ฟนมังกร  ดอกจอกหากลีบ  ราวจีวร. 
           [๑๙๒]  สมัยนั้น  ภิกษุรูปหน่ึงชราทุพพลภาพ  ถายอุจาระแลวลุกข้ึน 
ลมลง   ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา . . . ตรัสวา  ดกูอน 
ภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตเชือกหอยสําหรับ เหน่ียว. 
           [๑๙๓]  สมัยนั้น   วัจจกุฎีไมไดลอม   ภิกษุทัง้หลายกราบทูลเรื่องนั้น 
แดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย     เราอนุญาตใหลอม 
เครื่องลอม ๓ อยาง   คือ   อิฐ   ศลิา   ไม.  
           [๑๙๔ ]  ซุมประตูไมมี. ..ตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เราอนุญาต 
ซุมประตู   ซุมประตูมีพ้ืนตํ่า . . . ตรัสวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เราอนุญาตถม 
พ้ืนใหสูง  ดินที่ถมพัง . . .ตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตใหกอกรุ ๓ 
อยาง   คือกอดวยอิฐ   กอดวยศิลา   กอดวยไม   ภิกษุทั้งหลายข้ึนลงลําบาก .  .  . 
ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตบันได ๓ อยาง คือ บันไดอิฐ บันไดหิน 
บันใดไม  ภิกษุทั้งหลายข้ันลงพลัดตกลงมา . . . ตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เรา 
อนุญาตราวสําหรับยึด   บานซุมประตูไมมี . . . ตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เรา 
อนุญาตซุมประตู    กรอบเช็ดหนา   ครกรองเดือยประตู    หวงขางบน  สายยู  ไม 
หัวลิง กลอน ลิ่ม ชองดาล  ชองเชือกชัก เชือกชกั ผงหญาท่ีมุงบนซุมประตูหลน 
เกลื่อน...  ตรสัวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตใหรื้อลง    ฉาบดวยดินท้ัง 
ขางบนขางลางทําใหมีสีขาว   สีดํา   สีเหลือง   จําหลักเปนพวงดอกไม   เครือไม 
ฟนมังกร  ดอกจอกหากลีบ   บริเวณลื่น.. .ตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เรา 
อนุญาตใหโรยกรวดแร   กรวดแรไมเต็ม ... ตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เรา 
อนุญาตใหวางศิลา  น้ําขัง .  . . ตรัสวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เราอนุญาต  
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ทอระบายนํ้า  หมอ อุจจาระไมมี. . .ตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เราอนุญาต 
หมออุจจาระ  กระบอกตักน้ําชําระอุจจาระไมมี ... ตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
เราอนุญาตกระบอกตักน้ําชําระอุจจาระ    ภิกษุทั้งหลายน่ังถายลําบาก . . .ตรัสวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตเขียงไมสําหรับนั่งถาย    เขียงไมสําหรับนั่งถาย 
อยูเปดเผย   ภิกษุทั้งหลายละอายที่จะถาย . . . ตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เรา 
อนุญาตใหลอมเครื่องลอม ๓ ชนิด คือ  อิฐ  ศลิา  ไม  หมออุจจาระไมไดปด 
ผงหญาและข้ีฝุนตกลง.. .ตรัสวา   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตฝาปด. 
                                 ประพฤติอนาจารตาง ๆ  
           [๑๙๕]  สมัยนั้น  พระฉัพพัคคียประพฤติอนาจารเห็นปานดังน้ี    คือ 
ปลูกตนไมดอกเองบาง  ใชใหผูอ่ืนปลกูบาง  รดนํ้าเองบาง    ใชใหผูอ่ืนรดบาง 
เก็บบดอกไมเองบาง ใชใหผูอ่ืนเก็บบาง  รอยกรองดอกไมเองบาง ใชใหผูอ่ืนรอย 
กรองบาง    ทํามาลัยตอกานเองบาง    ใชใหผูอ่ืนทําบาง   ทํามาลัยเรียงกานเอง 
บาง  ใชใหผูอ่ืนทําบาง  ทําดอกไมชอเองบาง   ใชผูอ่ืนทําบาง   ทําดอกไมพุม 
เองบาง  ใชใหผูอ่ืนทําบาง   ทําดอกไมเทริดเองบาง    ใชใหผูอ่ืนทําบาง    ทาํ 
ดอกไมพวงเองบาง  ใชใหผูอ่ืนทําบาง   ทําดอกไมตาขายประดับอกเองบาง   ใช 
ใหผูอ่ืนทําบาง  ภิกษุพวกน้ันนําไปเองบาง  ใชใหผูอ่ืนนําไปบาง   ซึ่งมาลัยตอ 
กาน นําไปเองบาง  ใชใหผูอ่ืนนําไปบาง  ซึ่งมาลัยเรียงกาน  นําไปเองบาง  ใช 
ใหผูอ่ืนนําไปบาง ซึ่งดอกไมชอ  นําไปเองบาง ใชผูอ่ืนนําไปบาง ซึ่งดอกไมพุม 
นําไปเองบาง  ใชใหผูอ่ืนนําไปบาง   ซึ่งงดอกไมเทริด   นําไปเองบาง   ใชใหผู 
อ่ืนนําไปบาง   ซึ่งดอกไมพวง   นําไปเองบาง    ใชใหผูอ่ืนนําไปบาง   ซึ่งดอก 
ไมตาขายประดับอกเพ่ือกุลสตรี    เพ่ือกุลธิดา    เพ่ือกุมารีแหงสกุล    เพ่ือสะใภ  
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แหงสกุล   เพ่ือกุลทาสี   ภิกษุพวกน้ันฉันอาหารในภาชนะเดียวกันบาง   ดืม่น้ํา 
ในขันเดียวกันบาง  นั่งบนอาสนะเดียวกันบาง  นอนบนเตียงเดียวกันบาง  นอน 
รวมเครื่องลาดเดียวกันบาง   นอนคลุมผาหมผืนเดียวกันบาง    นอนรวมเครื่อง 
ลาดและคลุมผาหมรวมกันบาง   กับกุลสตรี   กุลธิดา  กุมารีแหงสกุล  สะใภแหง 
สกุล   กลุทาสี  ฉันอาหารในเวลาวิกาลบาง  ดื่มน้ําเมาบาง  ทัดทรงดอกไมของ 
หอมและเครื่องลูบไลบาง   ฟอนรําบาง   ขับรองบาง   ประโคมบาง   เตนรําบาง  
ฟอนรํากับหญิงฟอนรําบาง  ขับรองกับหญิงฟอนรําบาง  ประโคมกับหญิงฟอน 
รําบาง   เตนรํากับหญิงฟอนรําบาง . . .   ฟอนรํากบัหญิงเตนรําบาง   ขับรองกับ 
หญิงเตนรําบาง   ประโคมกับหญิงเตนรําบาง   เตนรํากับหญิงเตนรําบาง   เลน 
หมากรุกแถวละแปดตาบาง แถวละสิบตาบาง เลนหมากเก็บบาง เลนชิงนางบาง 
เลนหมากไหวบาง   เลนโยนหวงบาง   เลนไมหึ่งบาง   เลนฟาดใหเปนรูปตาง ๆ 
บาง   เลนสกาบาง  เลนเปาใบไมบาง   เลนไถนอย ๆ  บาง   เลนหกคะเมนบาง 
เลนไมกังหันบาง  เลนตวงทรายดวยใบไมบาง  เลนรถนอย ๆ บาง  เลนธนนูอย 
บาง   เลนเขียนทายบาง   เลนทายใจบาง   เลนเลียนคนพิการบาง   หัดข่ีชางบาง 
หัดข่ีมาบาง   หัดข่ีรถบาง   หัดยิงธนูบาง   หัดเพลงอาวุธบาง   ว่ิงผลัดชางบาง 
ว่ิงผลัดมาบาง    ว่ิงผลัดรถบาง    ว่ิงขับกันบาง    ว่ิงเปยวกันบาง    ผิวปากบาง 
ปรบมือบาง   ปล้ํากันบาง   ชกมวยกันบาง   ปูลาดผาสังฆาฏิ  ณ  กลางสถานท่ี 
เตนรํา   แลวพูดกับหญิง ฟอนรําอยางน้ีวา   นองหญิง   เธอจงฟอนรํา  ณ ทีน่ี้  
ดังน้ีบาง  ใหการคํานับบาง  ประพฤติอนาจารมีอยางตาง ๆ บาง  ภิกษุทั้งหลาย 
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา. 
           พระผูมีพระภาคเจา  ตรัสวา  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุไมพึงประพฤติ 
อนาจารมีอยางตาง ๆ รูปใดประพฤติ   พึงปรับอาบัติตามธรรม.  
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                           พุทธานุณาตเครื่องโลหะเปนตน 
           [๑๙๖]   สมัยตอมา   เมื่อทานพระอุรุเวลกัสสปบวชแลว   เครื่องโลหะ 
เครื่องไม   เครื่องดิน   บงัเกิดแกสงฆเปนอันมาก   ครั้งน้ัน   ภิกษุทั้งหลายคิด 
วา  เครื่องโลหะชนิดไหน   พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาต   ชนิดไหนไมทรง 
อนุญาต   เครื่องไมชนิดไหน   ทรงอนุญาต   ชนดิไหนไมทรงอนุญาต   เครื่อง 
ดินชนิดไหน  ทรงอนุญาต  ชนิดไหน   ไมทรงอนุญาต   จึงกราบทูลเรื่องนั้น 
แดพระผูมีพระภาคเจา  
           ลําดับนั้น    พระผูมีพระภาคเจาทรงทําธรรมีกถาในเพราะเหตุเปนเคา- 
มูลนั้น  ในเพราะ.เหตุแรกเกิดนั้น   แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย   เราอนุญาตเครื่องโลหะทุกชนิด   เวนเครื่องประหาร   อนุญาตเคร่ือง 
ไมทุกชนิด  เวนเกาอ้ีนอนมีแคร  บัลลงัก  บาตรไมและเขียงไม   อนุญาตเครื่อง 
ดินทุกชนิด   เวนเครื่องเช็ดเทาและกุฎีที่ทําดวยดินเผา. 
                                   ขุททกวัตถุขันธกะท่ี ๕ จบ 
                                  หัวขอประจําธกะ   
           [๑๙๗]   ๑. เรื่องขัดสีกายท่ีตนไม  ๒. ขัดสกีายท่ีเสา  ๓. ขัดสีกายท่ีฝา 
๔. อาบนํ้าในท่ีไมควร   ๕. อาบนํ้าขัดสีกายดวยมือทําดวยไม   ๖. ขัดสีกายดวย 
จุณหินสีดังพลอยแดง  ๗. ผลัดกันถตัูว ๘. อาบนํ้าถูดวยไมบังเวียน  ๙. ภิกษุ 
เปนหิด    ๑๐. ภิกษุชรา   ๑๑. ถูหลังดวยฝามือ   ๑๒. เครื่องตุมหู    ๑๓. สังวาล 
๑๔. สรอยคอ    ๑๕. เครือ่งประดับเอว    ๑๖.  ทรงวลัย    ๑๗.  ทรงสรอยตาบ 
๑๘. ทรงเครื่องประดับขอมือ   ๑๙. ทรงแหวนประคับนิ้วมือ   ๒  . ไวผมยาว 
๒๑.  เสยผมดวยแปรง    ๒๒  .  เสยผมดวยมือ    ๒๓.  เสยผมดวยนํ้ามันผสมข้ีผ้ึง  
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๒๔.  เสยผมดวยนํ้ามันผสมน้ํา  ๒๑. สองเงาหนาในแวน  ในขันน้ํา  ๒๖. แผล 
เปนที่หนา   ๒๗. ผัดหนา   ๒๘. ทาหนา   ถูหนา   ผัดหนา เจิมหนา   ยอมตัว 
ยอมหนา   ยอมท้ังหนาท้ังตัว  ๒๙. โรคนัยนตา  ๓๐. มหรสพ  ๓๑. สวดเสียง 
ยาว  ๓๒. สวดสรภัญญะ    ๓๓. หมผาขนสัตว   มีขนชางนอก   ๓๘. มะมวงทั้ง 
ผล   ๓๕.  ชิน้มะมวง   ๓๖.  มะมวงลวน   ๓๗.  เรือ่งงู   ๓๘.  ตัดองคกําเนิด 
๓๙. บาตรไมจันทน    ๔๐. เรื่องบาตรตาง ๆ   ๔๑. บังเวียนรองบาตร   ๔๒   
บังเวียนทองรองบาตร   หนาไป   ทรงอนุญาตใหกลึง    ๔๓. บังเวียนรองบาตร 
วิจิตร   ๔๔. บาตรเหม็นอับ   ๔๕. บาตรมีกลิ่นเหม็น   ๔๖. วางบาตรไวในที 
รอน   ๔๗. บาตรกลิ้งตกแตก    ๔๘. เก็บบาตรไวที่กระดานเลียบ    ๔๙.  เก็บ 
บาตรไวริมกระดานเลียบนอกฝา  ๕๐. หญารองบาตร   ๕๑. ทอนผารองบาตร 
๕๒.  แทนเก็บบาตร    หมอ เก็บบาตร    ๕๓.  ถงุบาตรและสายโยกเปนดายถัก 
๕๔. แขวนบาตรไว ที่ไมเดือย   ๕๕. เก็บบาตรไวบนเตียง    ๕๖.  เก็บบาตรไว 
บนต่ัง   วางบาตรไวบนคัก   ๕๘. เกบ็บาตรไวบนกลด   ๕๙. ถือบาตรอยูผลัก 
ประตูเขาไป     ๖๐.  ใชกะโหลกนํ้าเทาแทนบาตร    ๖๑.  ใชกระเบื้องหมอแทน 
บาตร    ๖๒. ใชกะโหลกผีแทนบาตร   ๖๓. ใชบาตรตางกระโถน   ๖๔. ใชมีด 
ตัดจีวร   ๖๕. เรื่องใชมีดดาม  ๖๖.  ใชดามมีดทําดวยทอง   ๖๗. ใชชั้นไกและ 
ไมกลัดเย็บจีวร  กลองเข็ม  แปงขาวหมาก  ฝุนหิน ข้ีผ้ึง  ผามัดข้ีผ้ึง  ๖๘. จีวร 
เสียมุม    ผูกสะดึง   ขึงสะดึงในท่ีไมเสมอ   ขึงสะดึงท่ีพ้ืนดิน   ขอบสะดึงชํารุด 
และไมพอ    ทําเครื่องหมายและตีบรรทัด    ๖๙.  ไมลางเทาเหยียบสะดึง    ๗๐. 
เทาเปยกเหยียบสะดึง   ๗๑.  สวมรองเทาเหยียบสะดึง    ๗๒.  ใชนิ้วมือรับเข็ม 
๗๓.  ปลอกนิ้วมือ ๗๔. กลองสําหรับเก็บเครื่องเย็บผา และสายโยก เปนดายถัก 
๗๕.  เย็บจีวรในที่แจง   โรงโมสะดึงตํ่า   ถมพ้ืนใหสูง    ข้ึนลงลําบาก   ๗๖. ผง  
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หญาท่ีมุงตกเกลื่อน   พระวินายกทรงอนุญาตใหรื้อลงฉาบดวยดินทั้งขางใน  ทํา 
ใหมีสีขาว  สีดํา  สีเหลือง  จําหลักเปนพวงดอกไม  เครือไม  ฟนมังกร  ดอก- 
จอกหากลีบ  ราวจีวร  สายระเดียงจีวร  ๗๗. ทิ้งไมสะดึงแลวหลีกไป  ไมสะดึง  
หักเสียหาย   คลี่ออก   ๗๘.  เก็บสะดึงไวที่ฝากุฏิ   ๗๙.   ใชบาตรบรรจุเข็ม   มีด 
เครื่องยาเดินทาง    ถุงเก็บเครื่องยา    สายโยกเปนดายถัก     ๘๐.  ใชผากายพันธ 
ผูกรองเทา   ถุงเก็บรองเทา    สายโยกเปนดายถัก    ๘๑.  น้ําในระหวางทางเปน 
อกัปปยะ   ผากรองน้ํา   กระบอกกรองนํ้า   ๘๒. ภิกษุสองรูปเดินทางไปเมือง- 
เวสาลี   ๘๓.  พระมหามุนีทรงอนุญาตผากรองน้ํามีขอบและผาลาดลงบนนํ้า 
๘๔. ยุงรบกวน   ๘๕. อาหารประณีต   เกิดโรคมาก   หมอชีวกทูลขออนุญาต 
สรางที่จงกรมและเรือนไฟ   ๘๖. ที่จงกรมขรุขระ   ๘๗. พ้ืนที่จงกรมตํ่า  ทรง 
อนุญาตใหกอกรุดินที่ถม   ๓ ชนิด    ข้ึนลงลําบาก    ทรงอนุญาตบันไดและราว 
สําหรับยึด    ๘๘.  ทรงอนุญาตรั้วรอบที่จงกรม    ๘๙. จงกรมในท่ีแจงผงหญา 
หลนเกลื่อน  ทรงอนุญาตใหรื้อลงฉาบดวยดินทําใหมี   สีขาว   สีดํา   สีเหลอืง 
จําหลักเปนพวงดอกไม   เครือไม   ฟนมังกร   ดอกจอกหากลีบ   ราวจีวร  สาย- 
ระเดียงจีวร    ๙๐. ทรงอนุญาตใหถมเรือนไฟใหสูงกั้นกรุ   บันได    ราวบันได 
บานประตู   กรอบเช็ดหนา  ครกรองเดือยประตูหวงขางบน   สายยู  ไมหัวลิง 
กลอน   ลิ่ม   ชองดาล   ชองชักเชือก   เชือกชัก    กอฝาเรือนไฟใหตํ่า   และ 
ปลองควัน   ๙๑. เรือนไฟต้ังอยูกลาง    ทรงอนุญาตดินทาหนา    รางละลายดิน 
ดินมีกลิ่นเหม็น   ๙๒. ไฟลนกาย   ทรงอนุญาตที่ขังนํ้า   ขันทักนํ้า   เรือนไฟ 
ไหมเกรียม  พ้ืนที่เปนตม  ทรงอนุญาตใหลาง   ทําทอระบายนํ้า   ๙๓. ต่ังรอง 
นั่งในเรือนไฟ     ๙๔. ทําซุม    ๙๕. ทรงอนุญาตโรยกรวดแร     วางศิลาเลียบ 
ทอระบายนํ้า  ๙๖. เปลือยกายไหวกัน.  ๙๗. วางจีวรไวบนพ้ืนดิน  ฝนตกเปยก  



พระวนิัยปฎก จุลวรรค เลม ๗ ภาค ๒ - หนาท่ี 76 

๙๘. ทรงอนุญาตเครื่องกําบัง ๓ ชนิด    ๙๙.  บอน้ํา   ๑๐๐. ใชผากายพันธและ 
เถาวัลยผูกภาชนะตักน้ํา   ทรงอนุญาตคันโพง   ระหัดชัก   ระหัดถีบ   ภาชนะ 
ตักน้ําแตก  ทรงอนุญาตถังนํ้าทําดวยโลหะไมและทอนหนัง  ๑๐๑. ทรงอนุญาต  
ศาลาใกลบอน้ํา     ๑๐๒. ทรงอนุญาตฝาปดบอกนผงหญา    ๑๐๓. ทรงอนุญาต  
รางไม  ๑๐๔. ทรงอนุญาตทอระบายน้ํา  และกําแพงกั้น  น้ําขังลื่น  ทรงอนุญาต 
ทอระบายนํ้า  ๑๐๕. เนื้อตัวตกหนาว  ทรงอนุญาตผาชุบน้ํา  ๑๐๖. ทรงอนุญาต 
สระน้ํา    น้ําในสระเกา    ทรงอนุญาตใหทําทอระบายน้ํา    ๑๐๗. ทรงอนุญาต 
เรือนไฟมีปนลม  ๑๐๘. ไมอยูปราศจากผานิสีทนะ  ๔ เดือน  ๑๐๙. นอนบนท่ี 
นอนอันเดียรดาษดวยดอกไม  ๑๑๐. ไมรับประเคนดอกไมของหอม  ๑๑๑. ไม 
ตองอธิษฐานสันถัตขนเจียมหลอ  ๑๑๒. ฉันจังหันบนเตียบ  ๑๑๓. ทรงอนุญาต 
โตก    ๑๑๔. ฉันจังหันและนอนรวมกัน   ๑๑๕. เจาวัฑฒลิจฉวี   ๑๑๖. โพธิ- 
ราชกุมาร  พระพุทธเจาไมทรงเหยียบผา  ๑๑๗. หมอนํ้า  ปุมไมสําหรับเช็ดเทา 
และไมกวาด    ๑๑๘. ทรงอนุญาตที่เช็ดเทาทําดวยหิน    กรวดกระเบ้ือง    หิน 
ฟองน้ํา   ๑๑๙. ทรงอนุญาตพัดโบก    พัดใบตาล    ๑๒๐. ไมปดยุง   แสจามรี 
๑๒๑.  ทรงอนุญาตรม    ๑๒๒. ไมมีรมไมสบาย    ๑๒๓. ทรงอนุญาตรมในวัด 
รวม ๓ เรื่อง    ๑๒๔. วางบาตรไวในสาแหรก    ๑๒๕. สมมติสาแหรก   สมมติ 
ไมเทาและสาแหรก  ๑๒๖. โรคเรอ   ๑๒๗. เมล็ดขาวเกลื่อน   ๑๒๘. ไวเลบ็ยาว 
๑๒๙. ตัดเล็บ   นิ้วมือเจ็บ    ตัดเล็บจนถึงเลือด    ทรงอนุญาตใหตัดพอดีเนื้อ 
๑๓๐. ขัดเลบ็ทั้ง  ๒๐ นิว้  ๑๓๑. ไวผมยาว  ทรงอนุญาตมีดโกน หินลับมดีโกน 
ปลอกมีดโกน    ผาพันมีดโกน    เครื่องมือโกนผมทุกอยาง    ๑๓๒. ตัดหนวด 
ไวหนวด  ไวเครา  ไวหนวดส่ีเหลี่ยม  ขมวดกลุมขนหนาอก   ไวกลุมขนทอง 
ไวหนวดเปนเข้ียวโงง    โกนขนในที่แคบ    ๑๓๓. อาพาธโกนขนในที่แคบได  



พระวนิัยปฎก จุลวรรค เลม ๗ ภาค ๒ - หนาท่ี 77 

๑๓๔.  ตัดผมดวยกรรไกร     ๑๓๕.  ศีรษะเปนแผล      ๑๓๖.  ไวขนจมูกยาว 
๑๓๗. ถอนขนจมูกดวยกอนกรวด   ๑๓๘. เรื่องถอนผมหงอก   ๑๓๙. เรื่องมูล 
หูจุกชองหู    ๑๔๐. ใชไมแคะหู    ๑๔๑.  เรื่องสั่งสมเครื่องโลหะกับไมปายยาตา 
๑๔๒. นั่งรัดเขา   ๑๔๓. ผารัดเขา  ดายพัน   ๑๔๔. ผารัดประคด   ๑๔๕. ภิกษุ  
ใชรัดประคดเปนเชือกหลายเสน   ประคดถักเปนศีรษะงูน้ํา   ประคดกลมคลาย 
เกลียวเชือก     ประคดคลายสังวาล     ทรงอนุญาตรัดประคดแผนผา     และรัด 
ประคดกลม  ชายผารัดประคดเกา  ทรงอนุญาตใหเย็บทบ   ถักเปนหวง  ที่สุด 
หวงรัดประคดเกา   ทรงอนุญาตลูกถวิน   ๑๔๖. ทรงอนุญาตลูกดุม   และรังดุม 
๑๔๗. ทําลกูดุมตาง ๆ   ๑๔๘. ติดแผนผารองลูกดุม   และรังดุม    ๑๔๙. นุงผา 
อยางคฤหัสถ  คือ   นุงหอยชายเหมือนงวงชาง   นุงปลอยชายคลายหางปลา  นุง 
ปลอยชายเปนสี่แฉก   นุงหอยชายคลายกานตาล   นุงยกกลีบต้ังรอย   ๑๕๐. หม 
ผาอยางคฤหัสถ  ๑๕๑.  นุงผาเหน็บชายกระเบน  ๑๕๒.  หาบของสองขาง   ๑๕๓. 
ไมชําระฟน   ๑๕๔. ไมชําระฟนตีสามเณร   ๑๕๕. ไมชําระฟนติดคอ   ๑๕๖. 
จุดไฟเผากองหญา   ๑๕๗. จุดไฟรับ   ๑๕๘.   ข้ึนตนไม  ๑๕๙. หนีชาง  ๑๖๐. 
ภาษาสันสกฤต  ๑๖๑. เรยีนโลกายตศาสตร  ๑๖๒. สอนโลกายตศาสตร  ๑๖๓. 
เรียนดิรัจฉานวิชา  ๑๖๔. สอนดิรัจฉานวิชา  ๑๖๕. ทรงจาม    ๑๖๖. เรื่องมงคล 
๑๖๗.  ฉันกระเทียม   ๑๖๘.  อาพาธเปนลม    ฉันกระเทียมได    ๑๖๙.  อาราม 
สกปรกมีกลิน่เหม็น   นั่งปสสาวะลําบาก   ทรงอนุญาตเขียงรองเทาถายปสสาวะ 
ภิกษุทั้งหลายละอาย   หมอปสสาวะไมมีฝาปด   มีกลิ่นเหม็น  ถายอุจาระลงใน 
ที่นั้น ๆ มีกลิน่เหม็น  หลมุถายอุจจาระพัง    ทรงอนุญาตใหถมขอบปากใหสูง 
และใหกอกรุ    บันได   ราวสําหรับยึด    นั่งริม   ๆ  ถายอุจจาระ    นั่งริม ๆ ถาย 
อุจจาระลําบาก    ทรงอนุญาตเขียงรองเทาถายอุจจาระ    ถายปสสาวะออกไปขาง  
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นอก   ทรงอนุญาตรางรองปสสาวะ   ไมชําระ   ตะกรารองรับไมชําระ   หลมุ 
วัจจกุฎีไมไดปด  ทรงอนุญาตฝาปด  ๑๗๐. วัจจกุฎี  บานประตู  กรอบเช็ดหนา 
ครกรับเดือยบานประตู   หวงขางบน  สายยู   ไมหวัลิง  กลอน  ลิ่ม  ชองดาล 
ชองเชือกชัก  เชือกชัก  ผงหญาตกลงเกลื่อน  ทรงอนุญาตใหรื้อลงฉาบดวยดิน 
ทั้งขางบนขางลาง    ทําใหมีสีขาว    สีดํา    สีเหลอืง    จําหลักเปนพวงดอกไม 
เครือไม   ฟนมังกร   ดอกจอกหากลีบ   ราวจีวร  สายระเดียง   ๑๗๑. ภิกษุชรา 
ทุพพลภาพ    ๑๗๒. ทรงอนุใหลอมเครื่องลอม    ๑๗๓. ทรงอนุญาตซุมประตู 
วัจจกุฎี  โรยกรวดแร   วางศิลาเลียบ   น้ําขัง   ทรงอนุญาต  ทอระบายนํ้า   หมอ 
น้ําชําระ  ขันตักน้ําชําระ  นั่งชําระลําบาก   ละอาย   ทรงอนุญาตฝาปด   ๑๗๔. 
พระฉัพพัคคียประพฤติอนาจาร    ๑๗๕. ทรงอนุญาตเครื่องโลหะ    เวนเครื่อง 
ประหาร พระมหามุนีทรงอนุญาตเครื่องไมทั้งปวง  เวนเกาอ้ีนอนมีแคร  บัลลังก 
บาตรไมและเขียงไม   พระตถาคตผูทรงอนุเคราะห   ทรงอนุญาตเครื่องดินแม 
ทั้งมวล   เวนเครื่องเช็ดเทา   และกุฎีทีท่ําดวยดินเผา. 
           นิเทศแหงวัตถุใด   ถาเหมือนกับขางตน    นักวินัยพึงทราบวัตถุนั้นวา 
ทานยอไวในอุทาน  โดยนัย. 
           เรื่องในขุททกวัทถุขันธกะ   ที่แสดงมาน้ีมี ๑๑๐ เรื่อง   พระวินัยธรผู 
ศึกษาดีแลว     มีจิตเกื้อกูล     มีศลีเปนที่รักดวยดี     มีปญญาสองสวางดังดวง 
ประทีปเปนพหูสูต   ควรบูชา   จะเปนผูดํารงพระสัทธรรม   และอนุเคราะหแก 
เหลาสพรหมจารีผูมีศีลเปนที่รัก. 
                                      หัวขอประจําขันธกะ  จบ  
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                              ขุททกวัตถุขันธกวรรณนา 
                             [วาดวยการอาบนํ้า] 
           วินิจฉัยในขุททกวัตถุขันธกะ  พึงทราบดังน้ี:- 
           บทวา  มลฺลมฏุ ิกา  ไดแก  นักมวยผูชกกันดวยหมัด. 
           บทวา  คามปูฏวา  ไดแก ชนชาวเมืองผูประกอบเนือง ๆ  ซึ่งการ 
ประดับยอมผิว,  ปาฐะวา  คามโปตกา  ก็มี   เนื้อความเหมือนกัน. 
           บทวา   ถมฺเภ   ไดแก  เสาที่เขาปกไวที่ทาเปนที่อาบนํ้า 
           บทวา   กุฑฺเฑ   ไดแก   บรรดาฝาอิฐฝาศิลาและฝาไม    ฝาชนิดใด 
ชนิดหน่ึง. 
           ชนทัง้หลายถากตนไมใหเปนเหมือนแผนกระดานแลว  ตัดใหเปนรอย 
โดยอาการอยางกระดานหมากรุก     แลวปกไวที่ทาเปนที่อาบ,    ทาเชนนี้ชื่อ 
อัฏฐานะ  ในคําวา  ภิกษุฉัพพัคคีย  ยอมอาบท่ีทาอันเปนอัฏฐานะ  ชนทั้งหลาย 
เรี่ยรายจุณแลวสีกายท่ีทาน้ัน. 
           บทวา   คนฺธพฺพหตฺถเกน  มีความวา   ภิกษุฉัพพัคคีย   ยอมอาบ 
ดวยมือทีทําดวยไม   ที่เขาต้ังไวที่ทาเปนที่อาบ,  ไดยินวา  ชนทั้งหลายเอามือไม 
นั้นถือจุณถูตัว.                                                           
           บทวา   กุรุวินฺทกสุตฺติยา   ทานเรียกกํากลม ๆ   ทีช่นทั้งหลายขยํา 
เคลาจุณแหงศิลามีสีดังพลอยแดง  ดวยครั่งทําไว.  ชนทั้งหลายจับกํากลม ๆ นั้น  
ที่ปลาย ๒ ขางแลวถูตัว.  
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           ขอวา  วิคคยฺห ปรกิมฺม การาเปนติ  มีความวา  ภิกษุฉัพพัคคีย 
เอาตัวกับตัวสีเขากะกันและกัน. 
           บังเวียนกระดานท่ีทําโดยทรวดทรงอยางกนถวยจักเปนฟนมังกร เรียก 
ชื่อวา   มลัลกะ,   บังเวียนกระดานท่ีจักเปนฟนนี้    ไมควรแมแกภิกษุผูอาพาธ. 
           บังเวียนกระดานท่ีไมไดจักเปนฟน  ชื่ออกตมัลลกะ,   บังเวียนกระดาน 
ที่ไมไดจักเปนฟนนี้   ไมควรแกภิกษุผูไมอาพาธ.     สวนแผนอิฐ    หรือแผน 
กระเบ้ือง   ควรอยู. 
           บทวา   อุกฺกาสิก  ไดแก  เกลยีวผา.    เพราะเหตุนั้น    ภิกษุรูปใด 
รูปหน่ึงผูอาบน้ํา   จะถูหลังดวยเกลียวผาสําหรับอาบ   ก็ควร. 
           การบริกรรมดวยมือ   เรียกวา   ปุถุปาณิก.    เพราะเหตุนั้น    ภิกษุ 
ทั้งปวงจะทําบริกรรมหลงัดวยมือ   ควรอยู  
                               [วาดวยการแตงตัวเปนตน] 
           คําวา  วลฺลิกา  นี้    เปนชื่อแหงเครื่องประดับหูเปนตนวา   แกวมุกดา 
และตุมหูที่หอยออกจากหู.    ก็แล   จะไมควรแตตุมหูอยางเดียวเทาน้ันหามิได, 
เครื่องประดับหูอยางใดอยางหนึ่ง   โดยที่สุด   แมเปนใบตาล   ก็ไมควร. 
           สายสรอยชนิดใดชนิดหน่ึง   ชือ่วา   สังวาล. 
           เครื่องประดับสําหรับแตงท่ีคอ   ชนิดใดชนิดหน่ึง  ชื่อวา   สรอยคอ. 
           เครื่องประดับเอวชนิดใดชนิดหน่ึง     โดยที่สุดแมเพียงเปนสายดาย 
ชื่อวา   สายรดัเอว. 
           วลัย   ชื่อวา   เข็มขัด. 
           บานพับ    (สําหรบัรัดแขน)  เปนตน   ปรากฏชัดแลว  เครื่องประดับ 
ไมเลือกวาชนิดใดชนิดหน่ึง   ไมควร. 
           วินิจฉัยในคําวา  ทุมาสิก  วา  ทุวงฺคุล  วา  นี้   พึงทราบดังนี้:-  
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           หากวา  ภายใน ๒ เดือน  ผมยาวถึง ๒ นิ้วไซร,    ตองปลงเสียภายใน 
๒ เดือนเทานั้น,   จะปลอยใหยาวเกิน ๒ นิ้วไป   ไมควร. 
           แมถาไมยาว,    จะปลอยใหเกินกวา ๒ เดือนไปแมวันเดียว    ก็ไมได 
เหมือนกัน    นี้เปนกําหนดอยางสูง     ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสดวยบทท้ัง  ๒ 
ดวยประการฉะน้ี.  แตหยอนกวากําหนดน้ัน   ข้ึนชื่อวาความสมควร ไมมีหามิได. 
           สองบทวา  โกจฺเฉน  โอสณฺเหนฺติ  มีความวา  ภิกษุฉัพพัคคียใช 
แปรงเสยผมทําใหเรียบ.  
           บทวา  ผณเกน  มคีวามวา  ภิกษุฉัพพัคคีย  ใชหวีอยางใดอยางหน่ึง 
มีหวีงาเปนตน    เสยผมใหเรียบ. 
           บทวา  หตฺถผณเกน  มีความวา  ภิกษุฉัพพัคคีย  เมื่อจะใชมือนั่นเอง 
ตางหวี  จึงเสยผมดวยน้ิวมือท้ังหลาย. 
           บทวา  สิตฺถเตลเกน  มีความวา   ภิกษุฉัพพัคคีย   เสยผมดวยของ 
เหนียวอยางใดอยางหน่ึง   มีข้ีผ้ึงและยางเปนตน . 
           บทวา  อุทกเตลเกน  มีความวา  ภิกษุฉัพพัคคีย  เสยผมดวยนํ้ามัน 
เจือนํ้า,   เพ่ือประโยชนแกการประดับ   ปรับทุกกฏทุกแหง,   แตพึงชุบมือให 
เปยกแลวเช็ดศรีษะ     เพ่ือยังผมท่ีมีปลายงอนใหราบไปตามลําดับ,    จะเอามือ 
อันเปยกเช็ดแมซึ่งศีรษะท่ีรอนจัด   ดวยความรอนและเปอนธุลี   ก็ควร. 
           วินิจฉัยในคําวา    น   ภิกขฺเว   อาทาเส   วา   อุทกปตฺเต    วา 
พึงทราบดังนี้:- 
           เงาหนายอมปรากฏในวัตถุเหลาใด   วัตถุเหลาน้ันทั้งหมด    แมมีแผน 
สําริดเปนตน      ยอมถึงความนับวากระจกเหมือนกัน,     แมวัตถุมีน้ําสมพะอูม 
เปนตน    ยอมถึงความนับวา  ภาชนะน้ําเหมือนกัน  เพราะฉะน้ัน  จึงเปนทุกกฏ 
แกภิกษุผูแลดู   (เงาหนา)   ในที่ใดที่หน่ึง.  
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           บทวา   อาพาธปจฺจยา   มีความวา   เราอนุญาตใหภิกษุดูเงาหนาเพ่ือ 
รูวา   แผลของเรามีผิวเต็มหรือยังกอน. 
           (ในปรุามอรรถกถา)    กลาววา    สมควรมองดูเงาหนา    เพ่ือตรวจดู 
อายุสังขารอยางนี้วา   เราแกหรือยังหนอ     ดังน้ีกไ็ด.  
           สองบทวา  มุข  อาลิมฺเปนฺติ  มีความวา  ภิกษุฉัพพัคคีย  ยอมผัด 
ดวยเครืองผัดหนา   สําหรับทําใหหนามีผิวผุดผอง. 
           บทวา  อมฺุมทฺเทนติฺ  มีความวา  ยอมไลหนา ดวยเครื่องไลตาง ๆ. 
           บทวา  จุณฺเณนฺติ   มีความวา  ยอมทา  ดวยจุณสําหรับทาหนา. 
           หลายบทวา   มโนสิลกาย  มุข  ลฺเฉนฺติ   มคีวามวา    ยอมทํา 
การเจิมเปนจุด ๆ เปนตน    ดวยมโนศลิา.   การเจิมเหลาน้ัน   ยอมไมควร   แม 
ดวยวัตถุมีหรดาลเปนตนแท.    การยอมตัวเปนตน   ชัดเจนแลว    ปรับทกุกฏ 
ในที่ทั้งปวง. 
                           [วาดวยการฟอนและขับเปนตน] 
           วินิจฉัยในคําวา   น  ภิกขฺเว  นจฺจ  วา  เปนอาทิ  พึงทราบดังนี้:- 
           เปนทุกกฏแกภิกษุผูไปเพ่ือดูการฟอนอยางใดอยางหน่ึง     โดยที่สุด 
แมการฟอนแหงนกยูง.    เมื่อภิกษุฟอนแมเองก็ตาม   ใหผูอ่ืนฟอนก็ตาม   เปน 
ทุกกฏเหมือนกัน .  แมการขับอยางใดอยางหน่ึง   เปนการขับของคนฟอนก็ตาม 
เปนการขับที่ดี  (คือ   เนื่องเฉพาะดวยอนิจจธรรมเปนตน )   กต็าม   โดยทีสุ่ด 
แมการขับดวยฟนก็ไมควร. 
           ภิกษุคิดวา     เราจักขับ     แลวรองเสียงเปลาในสวนเบื้องตนเพลงขับ 
แมการรองเสียงเปลาน้ัน   ก็ไมควร.   เมื่อภิกษุขับเองก็ตาม   ใหผูอินขับก็ตาม 
เปนทุกกฏเหมือนกัน.   แมการประโคม  อยางใดอยางหน่ึง  ก็ไมควร.   แตเมื่อ  
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รําคาญหรือต้ังอยูในที่นารังเกียจ   จึงดีดนิ้วมือก็ตาม   ตบมือกต็าม,  ในขอนั้น 
ไมเปนอาบัติ   ไมเปนอาบัติแกภิกษุผูอยูภายในวัด    เห็นการเลนทุกอยางมีการ 
ฟอนเปนตน . 
           เมื่อภิกษุออกจากวัดไปสูวัด  (อ่ืน)  ดวยต้ังใจวา  เราจักดู  ดังนี้    เปน 
อาบัติแท.    นั่งอยูที่อาสนศาลาแลวเห็น,    ไมเปนอาบัติ.   ลกุเดินไปดวยคิดวา 
เราจักดู   เปนอาบัติ.   แมยืนอยูที่ถนนเหลียวคอไปดู   เปนอาบัติเหมือนกัน. 
                                      [วาดวยสรภัญญะ] 
           บทวา   สรกุตฺตึ    ไดแก  ทําเสียง.  
           สองบทวา  ภงฺโค   โหติ  มีความวา   ไมอาจเพ่ือจะยังสมาธิที่ตนยัง 
ไมได   ใหเกดิข้ึน,   ไมอาจเพ่ือจะเขาสมาธิที่ตนไดแลว . 
           ขอวา  ปจฺฉิมา  ชนตา  เปนอาทิ  มีความวา  ประชุมชนในภายหลัง 
ยอมถึงความเอาอยางวา    อาจารยก็ดี    อุปชฌายก็ดี     ของเราท้ังหลายขับแลว 
อยางนี้  คือ  ขับอยางนั้นเหมือนกัน. 
           วินิจฉัยในขอวา  น  ภิกขฺเว   อายตเกน  นี้   พึงทราบดังนี้ :- 
           เสียงขับที่ทําลายวัตร   (คือวิธีเปลี่ยนเสียง)    นั้น ๆ   ทําอักขระใหเสีย 
ชื่อเสียงขับอันยาว.  สวนในธรรม  วัตรสําหรับสุตตันตะก็มี  วัตรสําหรับชาดก 
ก็มี     วัตรสาํหรับคาถาก็มี      การท่ียงัวัตรนั้นใหเสีย     ทําเสียงใหยาวเกินไป 
ไมควร.   พึงแสดงบทและพยัญชนะใหเรียบรอยดวยวัตร   (คือการเปลี่ยนเสียง) 
อนกลมกลอม. 
           บทวา   สรภฺ  คือ   การสวดดวยเสียง.   ไดยินวา  ในสรภัญญะ 
มีวัตร  ๓๒ มีตรังควัตร   (ทํานองดังคลื่น)  โทหกวัตร   (ทํานองดังรีดนมโค) 
คลิวัตร  (ทํานองดังของเลื่อน)   เปนตน .    ในวัตรเหลาน้ันภิกษุยอมไดเพ่ือใช 
วัตรที่ตนตองการ.  
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           การท่ีไมยังบทและพยัญชนะใหเสียคือ ไมทําใหผิดเพ้ียนเปลี่ยนโดยนัย 
ที่เหมาะ   ซึ่งสมควรแกสมณะนั้นแล   เปนลักษณะแหงวัตรทั้งปวง. 
           สองบทวา  พาหิรโลมึ  อุณฺณึ   มีความวา  ภิกษุฉัพพัคคีย  หมผา 
ปาวารขนสัตวเอาขนไวขางนอก.    เปนทุกกฎแกภิกษุผูทรงอยางน้ัน.    จะหม 
เอาขนไวขางใน  ควรอยู.                                                . 
           สมณกัปปกถา  ไดกลาวไวแลวในอรรถกถาแหงภูตคามสิกขาบท. 
           หลายบทวา  น  ภกิฺขเว  อตฺตโน  องฺคชาต    มีความวา    เปน 
ถุลลัจจัย     แกภิกษุผูตัดองคชาตเทาน้ัน.     แมเม่ือภิกษุตัดอวัยวะอ่ืนอยางใด 
อยางหน่ึง  มีหูจมูกและนิ้วเปนตนก็ตาม   ยังทุกขเชนนั้นใหเกิดข้ึนก็ตาม  เปน 
ทุกกฏ.    แตไมเปนอาบัติแกภิกษุผูกอกโลหิตหรือตัดอวัยวะเพราะถูกงูหรือราน 
กัดเปนตนก็ตาม  เพราะปจจัยคืออาพาธอยางอ่ืนก็ตาม. 
                                        [วาดวยบาตร] 
           สามบทวา จนฺทนคณฺ ี อุปฺปนฺนา โหติ มีความวา ปุมไมจันทน 
เปนของเกิดข้ึนแลว. 
           ไดยินวา     ราชคหเศรษฐีนั้นใหขึงขายทั้งเหมือน้ํา    และใตน้ําแลว 
เลนในแมน้ําคงคา.   ปุมไมจันทนอันกระแสแหงแมน้ําน้ันพัดลอยมาติดที่ขาย. 
บุรุษท้ังหลายของเศรษฐีนั้น    ไดนําปุมไมจันทนนั้นมาให.    ปุมไมจันทนนั้น 
เปนของเกิดข้ึน  ดวยประการฉะน้ี. 
           อิทธิปาฏิหาริย    คือ    การแผลง     พระผูมีพระภาคเจาทรงหามแลว 
ในบทวา  อทิฺธิปาฏิหาริย  นี.้ 
           สวนฤทธิ์ที่สําเร็จดวยอํานาจอธิษฐานพึงทราบวา  ไมไดทรงหาม. 
           วินิจฉัยในคําวา   น   ภิกฺขเว   โสวณฺณมโย   ปตฺโต   เปนตน 
พึงทราบดังนี้:-  
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           ก็ถาวา  คฤหัสถทัง้หลาย  ทํากับขาวใสในภาชนะมีจานทองคําเปนตน 
นอมเขาไปถวายในโรงครัว,   ไมควรแมเพ่ือจะถูกตอง. 
           อน่ึง   ภาชนะทั้งหลาย   มีจานเปนตน     ทีท่ําดวยแกวผลึก    ทําดวย 
กระจกและทําดวยสําริดเปนตน   ยอมไมควร  แตเพียงใชเปนของสวนตัวเทาน้ัน 
ใชเปนของสงฆ  หรือเปนคิหิวิกัติ   (คือ  เปนของคฤหัสถ)  ควรอยู. 
           บาตร   แมเปนวิการแหงทองแดง   ก็ไมควร   สวนภาชนะควร.     คํา 
ทั้งปวงที่วาดังน้ี  ๆ ทานกลาวไวในกุรุนที.  
           สวนบาตรท่ีแลวดวยแกวมีแกวอินทนิลเปนตน      พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสในบทวา  มณมิโย  นี้. 
           บาตรแมลวนแลวดวยทองหาว   ทานรวมเขาในบทวา   กสมโย   นี ้
           คําวา   เพ่ือกลึง   นี้    พระผูมพีระภาคเจาตรัสเพ่ือประโยชนแกการทํา 
ใหบาง 
           บังเวียนปกตินั้น  ไดแก  บังเวียนที่จักเปนฟนมังกร. 
           บทวา  อาวตฺติตฺวา  ไดแก  กระทบกันและกัน. 
           วินิจฉัยในคําวา  ปตฺตาธารฺก  นี้   พึงทราบดังนี้ :- 
           ในกุรนุทีกลาววา    บนเชิงบาตรท่ีเนื่องกับพ้ืน    ซึ่งทําดวยงาเถาวัลย 
และหวายเปนตน    ควรวางซอน ๆ กันได ๓ บาตร  บนเชิงไม  ควรวางซอน 
กันได ๒ บาตร. 
           สวนในมหาอรรถกถากลาววา    บนเชิงบาตรท่ีเนื่องกับพ้ืน    ไมเปน 
โอกาสแหงบาตร ๓  ใบ   จะวางแต ๒ ใบ   ก็ควร.   แมในเชงิบาตรไมและเชิง 
บาตรทอนไม   ซึ่งตกแตงเกลี้ยงเกลาดี   ก็มีนัยเหมือนกัน.  
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           ก็แล   เชิงบาตรไมที่คลายปลายเครื่องกลึง   และเชิงบาทรทอนไมที่ผูก 
ดวยไม ๓ ทอน    ไมเปนโอกาสแหงบาตรแมใบเดียว.  แมวางบนเชิงน้ันแลว 
ก็ตองน่ังเอามือยึดไวอยางนั้น.    สวนบนพ้ืนพึงคว่ําวางไวแตใบเดียวเทาน้ัน. 
           บทวา   มิฒนฺเต ไดแก ริมเฉลยีงและกระดานเลียบเปนตน.    กถ็าวา 
บาตรกลิ้งไปแลว จะคางอยูบนริมกระดานเลียบนั่นเอง;  จะวางบนกระดานเลียบ 
อันกวางเห็นปานนั้น  ก็ควร.  
           บทวา  ปริภณฑฺนฺเต  ไดแก  ริมกระดานเลียบอันแคบซ่ึงเขาทําไว 
ที่ขางภายนอก. 
           วินิจฉัยแมในกระดานเลียบอันแคบน้ี  ก็พึงทราบตามนัยที่กลาวแลวใน 
กระดานเลียบนั่นแล. 
           บทวา   โจฬก   ไดแก   ผาท่ีเขาปูลาดแลววางบาตร.  ก็เม่ือผานั้นไมมี  ควร 
วางบนเส่ือลําแพนหรือบนเสือออน หรือบนพ้ืนที่เขาทาขัดดวยดินเหนียว หรือ 
บนพ้ืนเห็นปานนั้น  ซึ่งจะไมประทุษรายบาตร  หรือบนทรายก็ได. 
           แตเมื่อภิกษุวางในท่ีมีดินรวนและฝุนเปนตน     หรือบนพื้นที่คมแข็ง 
ตองทุกกฏ. 
           โรงสาํหรับเก็บบาตรนั้น  จะกอดวยอิฐหรือทําดวยไม  ก็ควร. 
           หมอสําหรับเก็บสิ่งของ   ทรวดทรงคลายอางน้ํา  มีปากกวาง   เรียกวา 
หมอสําหรับเก็บบาตร. 
           สองบทวา   โย    ลคฺเคยฺย    มคีวามวา    เปนอาบัติทุกกฏแกภิกษุผู 
แขวนบาตรในท่ีใดที่หน่ึง.   จะผูกแขวนไวแมที่ราวจีวร   ก็ไมควร. 
           เตียงและตั่ง   จะเปนของท่ีเขาทําไวั   เพ่ือวางส่ิงของเทานั้น  หรือเพ่ือ 
นั่งนอน   ก็ตามที,  เปนทุกกฏแกภิกษุผูวางบาตรบนเตียงหรือต่ังอันใดอันหน่ึง.  
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           แตจะมัดรวมกับของอ่ืนวางไว   ควรอยู.    หรือจะผูกที่แมแครหอยไว 
ก็ควร.   จะผูกแลววางขางบนเตียงและต่ัง   ไมควรเหมือนกัน. 
           ก็ถาวา      เตียงหรือต่ัง  เปนของท่ีเขายกข้ึนพาดเปนนั่งรานบนราวจีวร 
เปนตน,   จะวางบนเตียงหรือต่ังนั้น.   ก็ควร.   จะเอาสายโยกคลองบนจะงอยบา 
แลววางบนตัก   ก็ควร.   ถึงบาตรท่ีคลองบนจะงอยบาแมเต็มดวยขาวสุก   ก็ไม 
ควรวางบนรม.  แตจะวางบาตรชนิดใดชนิดหน่ึง   หรือบนรมทีผู่กมัดเปนราน 
มาควรอยู. 
           วินิจฉัยในคําวา  ปตฺตหตฺเถน  พึงทราบดังน้ี:- 
           บาตรของภิกษุใดอยูในมือ ภิกษุนั้นแล ชื่อวาผูมีบาตรในมืออยางเดียว 
หามิได,  อนึ่ง  ภิกษุผูมีบาตรอยูในมือ   ยอมไมไดเพ่ือผลักบานประตูอยางเดียว 
เทาน้ันหามิได. 
           แตอันที่จริง    เม่ือบาตรอยูในมือหรือบนหลังเทา    หรอืท่ีอวัยวะแหง 
สรีระอันใดอันหน่ึง ภิกษุยอมไมไดเพ่ือจะผลักบานประตูหรือเพ่ือจะถอดลิ่มสลัก 
หรือเพ่ือจะเอาลูกกุญแจไขแมกุญแจ   ดวยมือหรอืดวยหลังเทา   หรือดวยศีรษะ 
หรือดวยอวัยวะแหงสรีระอันใดอันหน่ึง.   แตคลองบาตรบนจะงอยบาแลว  ยอม 
ไดเพ่ือเปดบานประตูตามความสบายแท. 
           กะโหลกนํ้าเตา   เรยีกวา   ตุมฺพกฏาห   จะรกัษากะโหลกนํ้าเตานั้น 
ไว   ไมควร.    ก็แลไดมาแลวก็จะใชเปนของยืม    ควรอยู.    แมในกระเบ้ือง 
หมอ  ก็มีนัยเหมือนกัน. 
           กระเบ้ืองหมอเรียกวา   ฆฏิกฏาห. 
           คําวา   อพฺภมฺุเม  นี้   เปนคําแสดงความตกใจ. 
           วินิจฉัยในบทวา  สพฺพปสุกูลิเกน  นี ้ พึงทราบดังนี้ :-  
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           จีวร   เตียง   และต่ัง   เปนของบังสกุล    ยอมควร.    สวนของท่ีจะพึง 
กลืนกิน   อันเขาใหแลวนั่นแล   พึงถอืเอา. 
           บทวา  จลกาน ิ ไดแก  อามิสที่จะท้ิงคายออกไมกลืน. 
           บทวา   อฏ ิกานิ  ไดแก กางปลาหรือกระดูกเน้ือ.  
           บทวา  อุจฺฉฏิโทก    ไดแก   น้ําบวนปาก.    เมื่อภิกษุผูใชบาตร 
ขนทิ้งซ่ึงส่ิงใดส่ิงหนึ่ง  ในอามิสที่เปนเดนเปนตนนั้น   เปนทุกกฏ   ภิกษุยอม 
ไมได   แมเพ่ือจะทําบาตรใหเปนกระโถนลางมือ   จะใสแมซึ่งน้ําลางมือลางเทา 
ลงในบาตรแลวนําไปเท   ก็ไมควร.   จะจับบาตรที่สะอาด   ไมเปอน   ดวยมือ 
ที่เปอน    ก็ไมควร.    แตจะเอามือซายเทน้ําลงในบาตรท่ีสะอาดนี้แลว    อมเอา 
น้ําอม  ๑   แลวจึงจับดวยมือท่ีเปอน   ควรอยู.   จรงิอยู    แมดวยเหตุเพียงเทาน้ี 
บาตรน้ัน  ยอมเปนบาตรเปอนดวย. 
           อน่ึง   จะลางมือท่ีเปอนดวยนํ้าขางนอกแลว   จึงจับ  (บาตร)  ควรอยู  
           เมื่อฉันเนื้อปลาและผลาผลเปนตนอยู   ในของเหลาน้ัน  สิ่งใดเปนกาง 
หรือกระดูกหรือเปนเดน     เปนผูใครจะท้ิงเสีย      จะเอาส่ิงน้ันวางลงในบาตร 
ยอมไมได.    สวนส่ิงใด    ยังอยากจะฉันตอไปอีก     จะเอายาสิ่งนั้นวางลงในบาตร 
ก็ได.     จะวางเน้ือท่ีมีกระดูกและปลาที่มีกางเปนตน     ในบาตรน้ันและเอามือ 
ปลอนออกฉัน  ก็ควร.  แตสิ่งใดส่ิงหน่ึงท่ีเอาออกจากปากแลว  ยังอยากจะฉันอีก 
จะเอาสิ่งน้ันวางในบาตรไมได. 
           ชิ้นขิงและชิ้นมะพราวเปนตน   กัดกินแลวจะวางอีกก็ได. 
                                 [วาดวยมีดและเข็ม] 
           บทวา  นมตก  ไดแก ทอนผาสําหรับหอมีด. 
           บทวา   ทณฺฑสตฺถก  ไดแก  มีดที่เขาดามอยางใดอยางหน่ึงเปนมีด 
พับหรือมีดอ่ืนก็ได.  
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           สองบทวา  กณฺณกิตาโย  โหนฺติ  คือ  เปนของอันสนิมจับ. 
           สองบทวา  กิณฺเณน  ปูเรตุ  มีความวา   เราอนุญาตใหบรรจุใหเต็ม 
ดวยผงเปนแปงเหลา. 
           บทวา  สตฺตุยา  มีความวา  เราอนุญาตใหบรรลุใหเต็มดวยผงแปงเจือ 
ดวยขมิ้น. 
           แมจุลแหงศิลา   เรยีกวา   ผงหิน.    ความวา    เราอนุญาตใหบรรจุให 
เต็มดวยผงศิลานั้น. 
           สองบทวา  มธุสตฺิถเกน  สาเรตุ   มีความวา   เราอนุญาตใหพอก 
(เข็ม)   ดวยข้ีผ้ึง. 
           สองบทวา   สริตกมฺป    ปริภชิฺชติ   มีความวา   ข้ีผ้ึงท่ีพอกไวนั้น 
แตกกระจาย.   
           บทวา  สริตสิปาฏก  ไดแก  ผาหอข้ีผ้ึง  คือปกมีด. 
           ในกุรนุที่กลาววา   และผูกมีดกอ็นุโลมตามผาหอเข็มนั้น. 
                                        [วาดวยไมสะดึง] 
           ไมสะดึงนั้น   ไดแก   แมสะดึงบาง   เส่ือหวายหรือเส่ือลําแพนอยางใด 
อยางหน่ึง   ที่จะพึงปูบนแมสะดึงนั้นบาง. 
           เชือกผูกไมสะดึงนั้น    ไดแก   เชือกสําหรบัผูกจีวรที่ไมสะดึงเมื่อเย็บ 
จีวร ๒ ชั้น. 
           สองบทวา  ก ิน   นปฺปโหติ   มีความวา   ไมสะดึงที่ทําตามขนาด 
ของภิกษุที่สูง  จีวรของภิกษุที่เต้ีย   เมื่อขึงลาดบนไมสะดึงนั้นยอมไมพอ   คือ 
หลวมอยูภายในเทาน้ัน,  อธิบายวา  ไมถึงไมขอบสะดึง. 
           บทวา  ทณฺฑก ิน  มีความวา  เราอนุญาตใหผูกสะดึงอ่ืนตามขนาด 
ของภิกษุผูเต้ียนอกนี้   ในทามกลางแหงแมสะดึงยาวนั้น.  
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           บทวา   วิทลก   ไดแก  การพับชายโดยรอบแหงเส่ือหวายทําใหเปน 
๒ ชั้น  พอไดขนาดกับกระทงสะดึง. 
           บทวา   สุลาก  ไดแก  ซี่ไมสําหรับสอดเขาในระหวางแหงจีวร ๒ ชั้น. 
           บทวา   วินทฺธนรชชฺุ  ไดแก   เชอืกที่มัดแมสะดึงเล็กกับแมสะดึง 
ใหญ  ที่ไมสะดึงนั้น. 
           บทวา   วินทุธนสตฺุตก   ไดแก  ดายที่ตรึงจีวรติดกับแมสะดึงเล็ก. 
           สามบทวา  วินทฺธิตฺวา  จีวร  สพฺิเพตุ     มีความวา   เราอนุญาต 
ใหตรึงจีวรที่แมสะดึงนั้น   ดวยดายนั้นแลวเย็บ. 
           สองบทวา   วิสมา    โหนฺติ    มีความวา    ดวยเกษียนบางแหงเล็ก 
บางแหงใหญ.  
           บทวา  กฬิมฺพก    ไดแก    วัตถมุีใบตาลเปนตนอยางใดอยางหน่ึง 
สําหรับทําการวัดขนาด. 
           บทวา   โมฆสุตฺตก     ไดแก     การทําแนวเครื่องหมาย     ดวยเสน 
บรรทัคขม้ิน   ดังการทําแนวเครื่องหมายท่ีไม   ดวยเสนบรรทัดดําของพวกชาง 
ไมฉะน้ัน. 
           สองบทวา  องฺคุลิยา   ปฏิคฺคณหฺนฺติ   มีความวา   ภิกษุทัง้หลาย 
(เย็บจีวร)   รบัปากเข็มดวยน้ิวมือ. 
           บทวา  ปฏิคฺคห  ไดแก  สนับแหงน้ิวมือ. 
           ภาชนะมีถาดและผอบเปนตน    อยางใดอยางหน่ึง   ชื่อภาชนะสําหรับใส 
และกระบอก. 
           บทวา  อุจฺจวตฺถุก    มีความวา    เราอนุญาตใหภิกษุถมดินทําพ้ืนที่ 
ใหสูง.  
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           หลายบทวา   โอคุมฺเพตฺวา  อุลลฺิตฺตาวลิตฺต  กาตุ   มีความวา 
เราอนุญาตใหภิกษุรื้อหลังคาเสียแลวทําระแนงใหทึบ โบกท้ังขางในและขางนอก 
ดวยดินเหนียว. 
           บทวา  โคฆสิกาย   มีความวา  เราอนุญาตใหภิกษุใสไมไผหรือไมจริง 
ไวขางในแลวมวนแมสะดึงกับไมนั้น. 
           บทวา   พนฺธนรชชฺุ    ไดแก    เชือกสําหรับมัดแมสะดึงที่มวนแลว 
อยางนั้น 
                                     [วาดวยเครื่องกรอง] 
           ผากรองที่ผูกติดกับไม ๓ อัน  ชื่อกระชอนสําหรับกรอง. 
           ขอวา   โย   น   ทเทยฺย    มีความวา    ภิกษุใดไมใหผากรองแกภิกษุ 
ผูไมมีผากรองนั่นแล,   เปนอาบัติแกภิกษุนั้นแท. 
           ฝายภิกษุใด   เมื่อผากรองในมือของตนแมมีอยู   แตยังยมื  ไมอยากให 
ก็อยาพึงใหภิกษุนั้น. 
           บทวา  ทณฺฑกปรสิฺสาวน   มีความวา    พึงผูกผากับไมที่ทําดังแม 
บันไดข้ันกลาง   ซึ่งผูกติดบนขา ๔ ขา  แลวเทนํ้าลงตรงกลางไมที่ดังเครื่องกรอง 
ดางของพวกชางยอม.   น้าํน้ันเต็มทั้ง ๒ หองแลวยอมไหลออก.   ภิกษุทั้งหลาย 
[๓๔๓] ลาดผากรองใดลงในนํ้าแลวเอาหมอตักน้ํา   ผากรองนั้น  ชื่อ  โอตฺถริก. 
           จริงอยู   ภิกษุทั้งหลายผูกผาติดกับไม ๔ อัน    ปกหลัก ๔  หลักลงใน 
น้ําแลว     ผูกผากรองนั้นติดกับหลักน้ัน    ใหริมผาโดยรอบทั้งหมดพนจากนํ้า 
ตรงกลางหยอนลง   แลวเอาหมอตักนํ้า. 
           เรือนท่ีทําดวยจีวร   เรียกวา   มุงกันยุง.  
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                             [วาดวยจงกรมและเรือนไฟ]  
           บทวา  อภิสนฺนกายา   คือ   ผูมกีายหมักหมมดวยส่ิงอันเปนโทษมี 
เสมหะเปนตน. 
           เสาสําหรับใสลิ่ม  ขนาดเทากับบานประตูพอดี   เรียกชือ่วาอัคคฬวัฏฎ ิ
เสาสําหรับใสลิ่มนั้น   เปนเสาท่ีเขาเจาะรูไว ๓-๔ รู   แลว ใสลิม่.  
           หวงสําหรับใสดาล      ที่เขาเจาะบานประตูแลวตรึงติดที่บานประตูนั้น 
เรียกชื่อวา   สลักเพชร.   ลิ่มที่เขาทําชองที่ตรงกลางสลักเพชรแลวสอดไว   ชื่อ 
สูจิกา   กลอนท่ีเขาติดไวขางบนสลักเพชร  ชื่อฆฎิกา. 
           สองบทวา  มณฺฑลิก  กาตุ มีความวา  เราอนุญาตใหกอพ้ืนใหตํ่า. 
           ปลองควันนั้น  ไดแก ชองสําหรับควันไฟออก. 
           บทวา   วาเสตุ   มคีวามวา   เราอนุญาตใหอบดวยของหอมท้ังหลาย. 
           อุทกนิธานน้ัน   ไดแก  ที่สําหรับขังนํ้า   ภิกษุใชหมอตักน้ําขังไวใน 
นั้นแลว   เอาขันตักน้ําใช. 
           ซุมน้าํ  ไดแก ซุมประตู. 
           วินิจฉัยในคําวา  ติสฺโส  ปฏิจฺฉาทิโย  นี้  พึงทราบดังนี้ :- 
           เครื่องปกปด    คือ  เรือนไฟ  ๑    เครื่องปกปด   คือ   น้ํา ๑    ควรแก 
ภิกษุผูทําบริกรรมเทาน้ัน.    ไมควรในสามีจิกรรมทั้งหลายมีอภิวาทเปนตนที่ยัง 
เหลือ.   เครื่องปกปด   คือ   ผา   ควรในกรรมทั้งปวง  
           ขอวา   น้ําไมมีนั้น  ไดแก   ไมมสีําหรับอาบ.                  I 
           บทวา  ตุล  ไดแก  คันสําหรับโพงเอาน้ําข้ึน   ดังคันชั่งของพวกชาว 
ตลาด. 
           [๓๔๔]   ยนตที่เทียมโค   หรอืใชมือจับชักดวยเชือกอันยาว   เรียกวา 
ระหัด.  
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           ยนตที่มีหมอผูกติดกับซี่   เรียกวา  กังหัน. 
           ภาชนะที่ทําดวยหนัง     ซึ่งจะพึงผูกติดกับคันโพงหรือระหัด     ชื่อวา 
ทอนหนัง. 
           สองบทวา  ปากฏา  โหติ  มีความวา บอนํ้าครํา  เปนที่ไมไดลอม. 
           บทวา  อุทกปฺุฉนี   มีความวา   เครื่องเช็ดน้ํา   ทําดวยงาก็ดี   ทํา 
ดวยเขาก็ดี  ทําดวยไมก็ดี  ยอมควร.   เมื่อเครื่องเช็ดน้ําน้ันไมมี  จะใชผาซับนํ้า 
ก็ควร.  
           บทวา  อุทกมาติก  ไดแก  ลารางสําหรับน้ําไหล. 
           เรือนไฟที่ติดปนลมโดยรอบ   เรียกชื่อวา   เรือนไฟไมมีรอยมุง. 
           คําวา   เรือนไฟไมมีรอยมุงน้ัน   เปนชื่อแหงเรือนไฟที่มีหลังคาทําเปน 
ยอด  ติดปนลมท่ีมณฑลชอฟาบนกลอนทั้งหลาย. 
           สองบทวา  จาตุมฺมาส  นิสีทเนน  มีความวา   ภิกษุไมพึงอยูปราศ 
จากผานิสีทนะตลอด ๔ เดือน. 
           บทวา   ปุปฺผาภิกิณฺเณสุ   มีความวา   ภิกษุไมพึงนอนบนที่นอนท่ี 
เขาประดับดวยดอกไม. 
           บทวา   นมตก   มคีวามวา   เครื่องปูนั่งคลายสันถัตท่ีทํา    คือทอดวย 
ขนเจียม   พึงใชสอย   โดยบริหารไวอยางทอนหนัง. 
                                      [วาดวยการฉัน ] 
           ชื่อวา   อาสิตฺตกูปธาน   นั้น   เปนคําเรียก   ลุง    ที่ทําดวยทองแดง 
หรือดวยเงิน.   อน่ึง   ลุงน้ัน   แมทําดวยไม   ก็ไมควร    เพราะเปนของท่ีทรง 
หามแลว .  
           เครื่องรองทําดวยไมทั้งทอน   เรียกวา   โตก.   แมเครื่องรองท่ีทําดวยใบ 
กระเชาและตะกรา   ก็นบัเขาในโตกน้ีเหมือนกัน.  
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           [๓๔๕]   จริงอยู   วัตถุมีไมเสาเปนตนนั้น  จําเดิมแตที่ถึงความรวมลง 
วาเปนเครื่องรอง     มชีองเจาะไวขางในก็ตาม     เจาะไวโดยรอบก็ตาม     ควร 
เหมือนกัน. 
           วินิจฉัยในคําวา  เอกภาชเน  นี ้  พึงทราบดังนี้ :- 
           หากวา   ภิกษุรูปหนึ่งถือเอาผลไม   หรือขนมจากภาชนะไป,   ครั้นเมื่อ 
ภิกษุนั้นหลีกไปแลว    การท่ีภิกษุนอกนี้จะฉันผลไมหรือขนมท่ียังเหลือ    ยอม 
ควร.  แมภิกษุนอกจากน้ี    จะถือเอาอีกในขณะน้ันก็ควร. 
                                   [วาดวยการคว่ําบาตร] 
           วินิจฉัยในคําวา  อฏหงฺเคหิ  นี้พึงทราบดังน้ี:- 
           การท่ีสงฆควํ่าบาตรในภายในสีมา   หรือไปสูภายนอกสีมาควํ่าบาตรใน 
ที่ทั้งหลายมีแมน้ําเปน   แกอุบาสกผูประกอบแมดวยองคอันหน่ึง ๆ ยอมควรท้ัง 
นั้น. 
           ก็แล    เมื่อบาตรอันสงฆควํ่าแลวอยางนั้น      ไทยธรรมไร ๆ ในเรือน 
ของอุบาสกนั้น   อันภิกษุทั้งหลายไมพึงรับ.    พึงสงขาวไปในวัดแมเหลาอ่ืนวา 
ทานท้ังหลายอยารับภิกษา  ในเรือนของอุบาสกโนน   
           ก็ในการท่ีจะหงายบาตร      ตองใหอุบาสกนั้น      ขอเพียงครั้งท่ี ๓ ให 
อุบายสกน้ันละหัตถบาสแลว   หงายบาตรดวยญัตติทุติยกรรม. 
                                    [เรื่องโพธิราชกุมาร] 
           สองบทวา   ปุรกขฺิตฺวา   ไดแก  จัดไวโดยความเปนยอด.  
           บทวา  สหรนฺตุ  มคีวามวา  ผาทั้งหลายอันทานจงมวนเสีย. 
           บทวา   เจฬปฏิก   ไดแก  เครื่องปูลาด   คือ   ผา   



พระวนิัยปฎก จุลวรรค เลม ๗ ภาค ๒ - หนาท่ี 95 

           ไดยินวา   โพธิราชกุมารน้ัน  ปลูาดแลวดวยความมุงหมายน้ีวา   ถาวา 
เราจักไดบุตร,    พระผูมีพระภาคเจาจักทรงเหยียบผืนผาของเรา. 
           จริงอยู   โพธิราชกุมารน้ัน  ไมสมควรไดบุตร;   เพราะเหตุนั้น  พระ 
ผูมีพระภาคเจาจึงไมทรงเหยียบ.    หากวา    พระองคพึงทรงเหยียบไซร,    ภาย 
หลังเมื่อกุมารไมไดบุตร    จะพึงถือทิฏฐิวา    พระผูมีพระภาคเจานี้     มิใชพระ 
สัพพัญู.  นีเ้ปนเหตุในการท่ีพระผูมีพระภาคเจาไมทรงเหยียบกอน.  
           ฝายภิกษุทั้งหลายเลา   เธอเหลาใด   ไมรูอยู   พึงเหยียบ,   เธอเหลาน้ัน 
พึงเปนผูถูกพวกคฤหัสถดูหม่ิน,      เพราะเหตุนั้น     พระผูมีพระภาคเจาจึงทรง 
บัญญัติสิกขาบท   เพ่ือปลดภิกษุทั้งหลายจากความดูหม่ิน.  นี้เปนเหตุในการทรง 
บัญญัติสิกขาบท. 
           ขอวา  มงฺคลตฺถาย   ยาจิยมาเนน   มีความวา   สตรีจะเปนผูปราศ 
ครรภ หรือเปนผูมีครรภแกก็ตามที,  อันภิกษุซึ่งเขาออนวอนเพ่ือตองการมงคล 
ในฐานะเห็นปานนั้น    สมควรเหยียบ. 
                                    [วาดวยเครื่องเช็ดเทา] 
           เครื่องปูลาด       เปนของท่ีเขาลาดไวใกลทีล่างเทา       เพ่ือประโยชน 
ที่จะเหยียบดวยเทาซ่ึงลางแลว     ชื่อวาเครื่องลาดสําหรับเทาท่ีลางแลว .     ภิกษุ 
ควรเหยียบเคลื่องลาดน้ัน. 
           วัตถทุี่มีทาทางคลายฝกบัว      ซึ่งเขาทําใหหนามต้ังข้ึน     เพ่ือเช็ดเทา 
ชื่อวาเครื่องเช็ดเทา,   เครื่องเช็คเทาน้ัน   จะเปนของกลม  หรอืตางโดยสัณฐาน 
มี ๔ เหลีย่มเปนตนก็ตามที   เปนของท่ีทรงหามท้ังน้ัน   เพราะเปนของอุดหนุน 
แกความเปนผูมักมาก;   ไมควรรับ   ไมควรใชสอย. 
           ศิลา   เรียกวา   กรวด   แมหินฟองน้ํา   ก็ควร.  
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                                           [วาดวยพัด] 
           พัดเรียกวา   วิธูปน   แปลวา   วัตถุสําหรับโบก.    สวนพัดมีดามอยาง 
ใบตาล   จะเปนของท่ีสานดวยใบตาลหรือสานดวยเสนดอกไมไผและเสนตอกงา 
หรือทําดวยขนหางนกยูง   หรือทําดวยจัมมวิกัติทั้งหลายก็ตามที   ควรทุกอยาง. 
           พัดปดยุงนั้น   แมมีดามทําดวยงาหรือเขาก็ควร.   แมพัดปดยุงที่ทําดวย 
ยานแหงไมเกดและใบมะพูดเปนตน    สงเคราะหเขากับพัดที่ทําดวยเปลือกไม. 
                                           [วาดวยรม]  
           วินิจฉัยในคําวา  คิลานสฺส  ฉตฺต  นี้  พึงทราบดังนี้:- 
           ภิกษุใด    มีความรอนในกาย    หรือมีความกลุมใจ    หรอืมีตาฟางก็ดี 
หรืออาพาธบางชนิดอยางอ่ืน   ที่เวนรมเสีย   ยอมเกิดข้ึน,   ภิกษุนั้นควรกางรม 
ในบานหรือในปา.   อนึ่ง   เมื่อฝนตก   จะกางรมเพ่ือรักษาจีวร    และในที่ควร 
กลัวสัตวรายและโจร   จะกางรมเพ่ือปองกันตนบาง   ก็ควร.   สวนรมที่ทําดวย 
ใบไมใบเดียว   ควรในทีท่ั้งปวงทีเดียว. 
                             [วาดวยทัณฑสมมติเปนตน] 
           บทวา  อุสิสฺส  ตัดบทวา  อสิ   อสฺส   แปลวา  ดาบของโจรน้ัน. 
           บทวา   วิโชตลติ  ไดแก   สองแสงอยู. 
           วินิจฉัยในคําวา  ทณฺฑสมฺมตึ  นี้   พึงทราบดังนี้:- 
           ไมคาน   ควรแกประมาณ  คือยาว  ๔  ศอกเทานั้น    อันสงฆพึงสมมติ 
ให.  ไมคานท่ีหยอนหรือเกินกวา ๔   ศอกน้ัน   แมเวนจากการสมมติ   ก็ควรแก 
ภิกษุทั้งปวง. 
           สวนสาแหรก    ไมควรแกภิกษุผูไมอาพาธ.    สงฆจึงสมมติใหเฉพาะ 
แกภิกษุผูอาพาธเทาน้ัน.  
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                            [วาดวยภิกษุผูมักอวก] 
           วินิจฉัยในคําวา  โรมฏกสฺส  นี้   พึงทราบดังนี้:- 
           เวนภิกษุผูนักอวกเสีย   เปนอาบัติแกภิกษุทั้งหลายท่ีเหลือ   ผูยังอาหาร 
ที่อวกออกมาใหคางอยูในปากแลวกลืนกิน.    แตถาวา   อาหารท่ีอวกออกมาน้ัน 
ไมทันคาง  ไหลลงลําคอไป   ควรอยู.  
          คําวา  ย  ทียมาน  นี้   ขาพเจาไดพรรณนาไวแลวในโภชนวรรค. 
                               [วาดวยมีดตัดเล็บ] 
           สองบทวา  กุปฺป   กริสฺสามิ  มคีวามวา  เราจักทําซ่ึงเสียง. 
           ไมมีอาบัติเพราะตัดเล็บดวยเล็บเปนตน .    แตพระผูมีพระภาคเจาทรง 
อนุญาตมีดตัดเล็บ  ก็เพ่ือรักษาตัว. 
           บทวา  วีสติมฏ   มีความวา   ภิกษุฉัพพัคคีย   ใหแตงเล็บทั้ง   ๒๐ 
ใหเกลี้ยงดวยการขูด. 
           บทวา   มลมตฺต มีความวา  เราอนุญาตใหแคะแตมูลเล็บออกจากเล็บ. 
                              [วาดวยผมและหนวด] 
           บทวา  ขุรสิปาฏิก  ไดแก  ฝกมดีโกน. 
           สองบทวา  มสฺสุ   วปฺปาเปนฺติ   มีความวา   ภิกษุฉัพพัคคียใหตัด 
หนวดดวยกรรไกร. 
           สองบทวา  มสฺส  วฑฺฒาเปนฺติ   ไดแก  ใหแตงหนวดใหยาว  เครา 
ที่คางท่ีเอาไวยาวดังเคราแพะ   เรียกวา   หนวดดังพูขนโค.  
           บทวา   จตุรสฺสก ไดแก  ใหแตงหนวดเปน ๔ มุม. 
           บทวา  ปรมิุข  ไดแก ใหทําการขมวดกลุมแหงขนท่ีอก.               
           บทวา  อฑฺฒรุก  ไดแก  เอาไวกลุมขนท่ีทอง.  
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           สองบทวา  อาปตฺติ  ทุกฺกฏสฺส   มีความวา   เปนอาบัติทุกกฏในที ่ 
ทั้งปวงมีตัดหนวดเปนตน. 
           หลายบทวา  อาพาธปฺปจฺจยา  สมฺพาเธ   โลม   มีความวา   เรา 
อนุญาตใหนําขนในท่ีแคบออก   เพราะปจจัย  คือ  อาพาธมีฝแผลใหญและแผล 
เล็กเปนตน .  
           หลายบทวา  อาพาธปฺปจฺจยา  กตฺตริกาย   มคีวามวา  เราอนุญาต 
ใหตัดผมดวยกรรไกร   เพราะปจจัย คือ อาพาธดวยอํานาจแหงโรคท่ีศีรษะ คือ 
ฝแผลใหญและแผลเล็ก. 
           ไมมีอาบัติ    เพราะถอนขนจมูกดวยวัตถุมีกรวดเปนตน   สวนแหนบ 
พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาตเพ่ือรักษาตัว. 
           วินิจฉัยในขอวา  น ภิกฺขเว  ปลิต  คาหาเปตพฺพ  นี้    พึงทราบ 
ดังน้ี :- 
           ขนใดข้ึนที่ค้ิว  หรือท่ีหนาผาก   หรือท่ีดงหนวด   เปนของนาเกลียด 
ขนเชนนั้นก็ตาม   จะหงอกก็ตาม   ไมหงอกก็ตาม  สมควรถอนเสีย. 
           บทวา  กสปตฺถริกา  ไดแก พอคาเครื่องสําริด. 
           บทวา  พนฺธนมตฺต  ไดแก ปลอกแหงมีดและไมเทาเปนตน . 
                                      [วาดวยประคดเอว] 
           วินิจฉัยในคําวา น  ภิกขฺเว  อกายพนฺธเนน นี้  พึงทราบดังนี้:- 
           ประคดเอว  อันภิกษุผูมิไดคาดออกไปอยู  คนระลึกไดในที่ใดพึงคาด 
ในที่นั้น,  คิดวา  จักคาดที่อาสนศาลา  ดังนี้    จะไปก็ควร,   นึกไดแลวไมควร 
เที่ยวบิณฑบาต ตลอดเวลาท่ียังมิไดคาด. 
           ประคดเอวมีสายมาก   ชื่อ   กลาพุก. 
           ประคดเอวคลายหัวงูน้ํา  ชื่อ  เทฑฺฑุภก.  
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           ประคดเอวท่ีถักทําใหมีสัณฐานกลมดังตะโพน  ชื่อ  มุรชช. 
           ประคดเอวท่ีมีทรวดทรงดังสังวาล  ชื่อ  มทฺทวีณ. 
           จริงอยู   ประคดเอวเชนนี้    แมชนิดเดียวก็ไมควร    ไมจําตองกลาวถึง 
มากชนิด.  
           วินิจฉัยในคําวา  ปฏฏิก  สูกรนฺตก  นี้  พึงทราบดังนี้. 
           ประคดแผนที่ทอตามปกติ   หรอืถักเปนกางปลา   ยอมควร. 
           ประคดท่ีเหลือ  ตางโดยประคดตาชางเปนตน   ไมควร. 
           ข้ึนชือ่วาประคดไสสุกร      เปนของมีทรวดทรงคลายไสสุกรและฝก 
กุญแจ.   สวนประคดเชือกเสนเดียวและประคดกลม  อนุโลมตามประคดไสสุกร. 
           คําท่ีวา "ภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตการถักดายใหกลม   การถักดังสาย 
สังวาล"   นี้  ทรงอนุญาตเฉพาะท่ีชายท้ัง ๒. ก็ในชายกลมและชายดังสายสังวาลน้ี  
ชายดังสายสังวาล     เกิน ๔ ชาย   ไมควร. 
           การทบเขามาแลวเย็บขอบปาก   ซึ่ง   โสภก. 
           การเย็บโดยสัณฐานดังวงแหวน  ชื่อ  คุณก. 
           จริงอยู   ชายประคดท่ีเย็บอยางนั้น    ยอมเปนของแนน.   รวมในหวง 
เรียกวา  ปวนนฺโต. 
                                        [วาดวยการนุงหม] 
           ผานุงที่ทําชายพกมีสัณฐานดังงวงชาง     ใหหอยลงไปต้ังแตสะดือ 
เหมือนการนุงของสตรีชาวโจลประเทศ   ชื่อวานุงเปนงวงชาง. 
           ผานุงที่หอยปลายไวขาง   ๑     หอยชายพกไวขาง   ๑     ชื่อวานุงเปน 
หางปลา. 
           นุงปลอยชายเปน ๔ มุมอยางนี้    คือ   ขางบน ๒  มุม   ขางลาง ๒ มุม 
ชื่อวานุงเปน ๔ มุม.  
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           นุงหอยลงไป  โดยทาทางดังกานตาล   ชื่อวานุงดังกานตาล. 
           ผาผืนยาวใหมวนเปนชั้น ๆ นุงโจงกระเปนก็ดี  นุงยกกลีบเปนลอนๆ 
ที่ขางซายและขางขวาก็ดี.   ชื่อวายกกลีบต้ังรอย.    แตถาวาปรากฏเปนกลีบเดียว 
หรือ ๒ กลีบต้ังแตเขาข้ึนไป   ยอมควร.  
           สองบทวา    สเวลิย    นิวาเสนฺติ    มีความวา    ภิกษุฉัพพัคคียนุง 
หยักรั้ง  ดังนกัมวยและกรรมกรเปนตน.    การนุงหยักรั้งน้ัน    ยอมไมควรแก 
ภิกษุ  ทั้งผูอาพาธ  ทั้งผูเดินทาง. 
           ภิกษุทั้งหลายผูกําลังเดินทาง  ยกมุมขาง ๑ หรือ  ๒  ขางข้ึนเหน็บบน 
สบง   หรือนุงผากาสาวะผืน   ๑   อยางนั้น    ไวขางนั้นแลว     นุงอีกผืน ๑  ทับ 
ขางนอกแมอันใด  การนุงหมเห็นปานน้ัน ทั้งหมด  ไมควร. 
           ฝายภิกษุผูอาพาธ   จะนุงโจงกระเบนผากาสาวะไวขางใน    แลวนุงอีก 
ผืน ๑ ทับขางนอก  ก็ได. 
           ภิกษุผูไมอาพาธ  เมื่อจะนุง  ๒  ผืน    พึงซอนกันเขาเปน  ๒  ชั้น 
นุง.   ดวยประการอยางนี้      พึงเวนการนุงท้ังปวงท่ีพระผูมีพระภาคเจาทรงหาม 
ในขุททกวัตถุขันธกะน้ี  และที่พระอรรถกถาจารยหามในเสขิยวัณณนา*   ปกปด 
ใหไดมณฑล ๓ ปราศจากวิการ   นุงใหเรียบรอย.   เธอเมื่อทําใหวิการอยางใด- 
อยางหน่ึง  ไมพนทุกกฏ. 
           การท่ีไมหม     ดังการหมของคฤหัสถที่ทรงหามไวอยางนี้วา     ภิกษุ 
ทั้งหลาย    ภิกษุไมพึงหมอยางคฤหัสถ    ดังน้ี   หมจัดมุมทั้ง   ๒   ใหเสมอกัน 
ชื่อวา  หมเรยีบรอย.  การหมเรียบรอยน้ัน  อันภิกษุพึงหม. 
  *   สมนฺต.  ทุติย.  ๔๙๒.  
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           ในการหมดังคฤหัสถและการหมเรียบรอยน้ัน การหมอยางใดอยางหนึ่ง 
ที่หมแลวโดยประการอ่ืน  จากลักษณะท่ีเรียบรอยมีอาทิอยางนี้  คือ  หมผาขาว 
หมอยางปริพาชก   หมอยางคนท่ีใชผาผืนเดียว  หมอยางนักเลง  หมอยางชาววัง 
หมคลุมทั้งตัวดังคฤหบดีผูใหญ  หมดงัชาวนาเขากระทอม    หมอยางพราหมณ 
หมอยางภิกษุผูจัดแถว  การหมนี้ทั้งหมด  ชื่อวาหมอยางคฤหัสถ.  
           เพราะเหตุนั้น    นิครนถทั้งหลาย     ผูใชผาขาว     คลุมกายครึ่งเดียว 
ยอมหนฉันใด,   อน่ึง  ปรพิาชกบางพวก   เปดอกพาดผาหมไวบนจะงอยบาท้ัง 
๒  ฉันใด,   อน่ึง   คนทั้งหลายท่ีใชผาผืนเดียว    เอาชายผานุงขาง ๑ คลุมหลัง 
พาดมุมทั้ง ๒ บนจะงอยบาทั้ง ๒ ฉันใด,   อน่ึง  พวกนักเลงสุราเปนตน  เอาผา 
พันคอ  หอยชายทั้ง   ๒  ลงไปท่ีทองบาง   ตวัดไวบนหลังบาง   ฉันใด,  อน่ึง 
สตรีชาววังเปนตน  หมคลุมศีรษะเปดแตหนวยตาไว  ฉันใด,  อนึ่ง   คฤหบดี 
ผูเปนใหญทั้งหลาย นุงผายาวคลุมตัวทั้งหมด   ดวยชายขาง ๑  แหงชายผาน้ันเอง 
ฉันใด,   อน่ึง  พวกชาวนา  เมื่อจะเขาสูกระทอมนา   หมผาตวัดเขาไปในซอก 
รักแรแลวคลมุตัวดวยชายขาง ๑ แหงผาน้ันเอง   ฉันใด,   อน่ึง   พวกพราหมณ 
สอดผาเขาไปทางซอกรักแรทั้ง  ๒  แลวตวัดไวบนจะงอยบาท้ัง  ๒  ฉันใด,   อน่ึง 
ภิกษุผูจัดแถว   เปดแขนซายที่หมดวยผาหมเฉวียงบา  ยกจีวรข้ึนพาดบนจะงอย 
บา  ฉันใด,   ภิกษุไมพึงหมฉันนั้นเลยทีเดียว  พึงเวนโทษแหงการหมเหลาน้ัน 
ทั้งหมด   และโทษแหงการหมเห็นปานนั้นเหลาอ่ืนเสีย   หมใหเรียบรอย  ปราศ 
จากวิการ. 
           เมื่อภิกษุผูไมหมอยางนั้น        กระทําวิการอยางใดอยางหนึ่ง     ดวยไม 
เอ้ือเฟอ   ในวัดก็ตาม   ในละแวกบานก็ตาม   ยอมเปนทุกกฏ.  
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                                    [วาดวยหาบเปนตน] 
           บทวา  มุณฺฑวฏฏ ี มีอธิบายวา  เหมือนคนหาบของสําหรับใช   ของ 
พระราชาผูเสด็จไปไหน ๆ. 
           บทวา   อนฺตรากาช   ไดแก   ภาระท่ีจะพึงคลองไวกลางคาน    แลว 
หามไป ๒ คน. 
           บทวา   อจกฺขุสฺส   คือเปนของไมเกื้อกูลแกจักษุ  ไดแก ยงัความเสีย 
ใหเกิดแกภิกษุ. 
           บทวา  น  ฉาเทติ  ไดแก  ไมชอบใจ. 
           บทวา    อฏงฺคุลปรม    ไดแก   ไมสีฟนยาว   ๘   นิ้วเปนอยางยิ่ง 
ดวยน้ิวขนาดของมนุษยทั้งหลาย. 
           บทวา  อติมนฺทาหก  ไดแก  ไมสีฟนที่สั้นนัก  
                                    [วาดวยการจุดไฟ] 
           สองบทวา  ทาย  อาเฬเปนติ    มีความวา  ภิกษุฉัพพัคคียจุดไฟที่ 
ดงหญาเปนตน. 
           บทวา    ปฏคฺคึ  มคีวามวา  เราอนุญาตใหภิกษุจุดไฟรับ. 
           บทวา    ปริตฺต    มคีวามวา    เราอนุญาตการปองกันดวยการทําให 
ปราศจากหญา   หรือดวยการขุดคู. 
           แตในการปองกันนี้    เมื่อมีอนุปสัมบัน  ภิกษุจะจุดไฟเอง  ยอมไมได, 
เมื่อไมมีอนุปสัมบัน  ภิกษุจะจุดไฟเองก็ดี  จะถากถางพื้นดินนําหญาออกเสียก็ดี 
จะขุดคูก็ดี  จะหักกิ่งไมสดดับไฟก็ดี   ยอมได. 
           ไฟถึงเสนาสนะแลวก็ตาม  ยังไมถึงก็ตาม  ภิกษุยอมไดเพ่ือยังไฟใหดับ 
ดวยอุบายอยางนั้นเปนแท.  
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           แตเมื่อจะใหไฟดับดวยนํ้า    ยอมไดเพ่ือใหดับดวยนํ้าที่ควรเทานั้น 
นอกน้ันไมได. 
                                    [วาดวยขึ้นตนไม] 
           ขอวา   สติ   กรณีเย    มีความวา    เมื่อมีกิจท่ีจะตองถือเอาฟนแหง 
เปนตน.                  
           บทวา  โปริสิย  ความวา    อนุญาตใหภิกษุข้ึนตนไมประมาณแคตัว 
บุรุษ. 
           ขอวา    อาปทาสุ    มีความวา   ภิกษุเห็นอันตรายมีสัตวรายเปนตน 
หรือเปนผูหลงทาง   หรอืเปนผูใครจะมองดูทิศ   หรือเห็นไฟปาลามมา   หรือ 
เห็นหวงนํ้าหลากมา    ในอันตรายเห็นปานน้ี    จะข้ึนตนไมแมสูงเกินประมาณ 
ก็ควร.                                          
                                 [วาดวยคัมภีรทางโลก] 
           บทวา  กลฺยาณวากกฺรณา  ไดแก  เปนผูมีเสียงไพเราะ. 
           สองบทวา  ฉนฺทโส   อาโรเปม   มีความวา  ขาพระพุทธเจาจะยก 
พระพุทธวจนะข้ึนสูทางแหงการกลาวดวยภาษาสันสกฤตเหมือนเวท*. 
           โวหารท่ีเปนของชาวมคธ  มีประการอันพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสแลว 
ชื่อภาษาเดิม  ในคําวา  สกาย  นิรุตฺติยา  นี.้  
           คัมภีรเดียรถีย  ซึ่งประกอบดวยเหตุอันไรประโยชน   มอีาทิอยางนี้วา 
สิ่งท้ังปวงเปนเดน   เพราะเหตุนี้     และนี้   สิ่งท้ังปวงไมเปนเดน    เพราะเหตุนี้  
และนี้    กาเผือก   เพราะเหตุนี้    และน้ี    นกยางดํา   เพราะเหตุนี้    และนี้    ดังน้ี  
ชื่อคัมภีรอันเนื่องดวยโลก.  
 * คือแตงเปนกาพยกลอนเปนโศลกเหมือนคัมภีรพระเวทของพราหมณ.  
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           สองบทวา  อนฺตรา  อโหสิ   มคีวามวา   ธรรมกถา   ไดเปนเรื่อง 
ขาดตอน  คือ  ไดถูกเสียงน้ันกลบเสีย. 
           บทวา  อาพาธปฺปจฺจยา  มีความวา   กระเทียมเปนยาเพ่ืออาพาธใด 
เพราะปจจัย  คืออาพาธน้ัน. 
           วินิจฉัยในขอวา  ปสฺสาวปาทุก  นี ้  พึงทราบดังนี้:- 
           ภิกษุจะทําเขียงรองเหยียบ ดวยอิฐก็ดี ดวยศิลาก็ดี ดวยไมก็ดี ควรอยู. 
แมในวัจจปาทุกา  ก็มีนัยเหมือนกัน. 
           บทวา   ปริเวณ   ไดแก  รวมในแหงเครื่องลอมแหงเวจกุฎี.  
           ขอวา   ยถาธมฺโม     กาเรตพฺโพ     มีความวา   ในวัตถุแหงทุกกฏ 
พึงปรับทุกกฏ ในวัตถุแหงปาจิตตีย  พึงปรับปาจิตตีย. 
                                  [วาดวยของโลหะเปนตน] 
           ของโลหะที่เขาทําไว   เพ่ือประหาร   เรียกวา   เครื่องประหาร. 
           ความวา  คําวา   เครื่องประหารนั้น    เปนชือ่ของสิ่งของท่ีนับวาอาวุธ 
ชนิดใดชนิดหน่ึง,  เราอนุญาตของโลหะทั้งปวงอ่ืน  นอกจากเครื่องประหารน้ัน. 
           ในคําวา    กตกฺจ    กมฺุภการิกฺจ  นี ้    มีวินิจฉัยวา    เครื่อง 
เช็ดเทานั้น   ไดกลาวไวแลวแล. 
           กุฎีทําดวยดินลวน   ดังกุฎีของพระธนิยะ   เรียกวา  กุมภการิกา.   คําท่ี 
เหลือในที่ทั้งปวง  ต้ืนทั้งนั้น  ฉะนั้นแล. 
                                  ขุททกวัตถุขันธกวรรณนา  จบ  
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                                   เสนาสนขันกะ * 
                            เรื่องราชคหเศรษฐถีวายวิหาร  
           [๑๙๘]  โดยสมัยนัน้  พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู   ณ  พระ 
เวฬุวันวิหาร อันเปนสถานที่พระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห 
ครั้งน้ัน   พระผูมีพระภาคเจายังมิไดทรงบัญญัติเสนาสนะแกภิกษุทั้งหลาย   และ 
ภิกษุเหลาน้ันก็อยูในที่นั้น ๆ คือ   ปา   โคนไม   ภูเขา   ซอกเขา  ถ้ําเขา  ปาชา 
ปาชัฏ   ที่แจง  ลอมฟาง   ภิกษุเหลาน้ันออกจากที่อยูนั้น ๆ  คือ  ปา  โคนไม 
ภูเขา   ชอกเขา   ถ้ําเขา   ปาชา   ปาชฏั   ที่แจง   ลอมฟาง   แตเชาตรู   มีอาการ 
เดินไปขางหนา  ถอยกลบั    แลเหลยีว    คูแขน   เหยียดแขน    หนาเลื่อมใส 
มีจักษุทอดลง  สมบูรณดวยอิริยาบถ. 
           [๑๙๙]    สมัยนั้น   ราชคหเศรษฐีไดไปสวนแตเชาตรู  ไดแลเห็นภิกษุ  
เหลาน้ันเดินออกจากที่อยูนั้น ๆ คือ   ปา   โคนไม    ภูเขา    ซอกเขา    ถ้ําเขา 
ปาชา   ปาชฏั   ที่แจง   ลอมฟาง  แตเชาตรู  มีอาการเดินไปขางหนา ถอยกลับ 
แลเหลียว   คูแขน   เหยียดแขน    หนาเลื่อมใส    มีจักษุทอดลง    สมบูรณดวย 
อิริยาบถ    ครั้นแลวก็มีจิตเลื่อมใส     จึงเขาไปหาภิกษุเหลาน้ัน     เรียนถามวา 
ทานเจาขา   หากขาพเจาสรางวิหารถวาย    พระคุณเจาจะอยูในวิหารของขาพเจา 
หรือไม 
           ภิกษุเหลาน้ันตอบวา   ดูกอนคหบดี    พระผูมีพระภาคเจายังมิไดทรง 
อนุญาตวิหาร. 
   * ทานวามี   ๑๐๐  เร่ือง  แตนับไดถึง   ๑๗๕  เร่ือง  ถารวมเขาคงไดจาํนวนนั้น.  
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           เศรษฐีกลาววา   ทานเจาขา   ถาเชนนั้น    พระคุณเจาจงทูลถามพระผู- 
มีพระภาคเจา   แลวแจงแกขาพเจา. 
           ภิกษุเหลาน้ันรับคําของราชคหเศรษฐี      แลวเขาไปเฝาพระผูมีพระ- 
ภาคเจา   ถวายบังคมน่ังที่   ณ  ควรสวนขางหน่ึง  แลวทูลถามวา  พระพุทธเจาขา 
ราชคหเศรษฐีประสงคจะสรางวิหารถวาย       ขาพระพุทธเจาท้ังหลายจะพึง 
ปฏิบัติอยางไร   พระพุทธเจาขา. 
                           พุทธานุญาตเสนาสนะ  ๕  ชนิด 
           [๒๐๐]  ลําดับนั้น    พระผูมีพระภาคเจาทรงทําธรรมีกถา   ในเพราะ 
เหตุเปนเคามูลนั้น     ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น     แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตเสนาสนะ ๕ ชนิด   คือ   วิหาร ๑   เรือนมุง 
แถบเดียว ๑   เรือนชั้น ๑   เรือนโลน ๑   ถา ๑. 
           [๒๐๑]   ตอมา  ภิกษุเหลาน้ันเขาไปหาทานราชคหเศรษฐีแลวไดกลาว 
วา  คหบดี  พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาตวิหารแลว  บัดนี้เปนการสมควรที่จะ 
สรางได  ราชคหเศรษฐีใหสรางวิหาร ๖๐ หลังโดยวันเดียวเทานั้น  ครั้นใหสราง 
เสร็จแลว  จึงเขาเฝาพระผูมีพระภาคเจา  ถวายบังคมน่ัง  ณ  ทีค่วรสวนขางหนึ่ง 
แลวกราบทูลอาราธนาวา   พระพุทธเจาขา   ขอพระผูมีพระภาคเจากับภิกษุสงฆ 
จงทรงรับภัตตาหารของขาพระพุทธเจา    เพ่ือเสวยในวันพรุงน้ี   พระผูมีพระ- 
ภาคเจาทรงรับอาราธนาโดยดุษณีภาพ   ครั้นเศรษฐีทราบวา   ทรงรับอาราธนา 
แลวจึงลุกจากอาสนะ  ถวายบังคมทําประทักษิณกลับไปแลว   ใหตกแตงขาทนีย- 
โภชนียาหาร    อันประณีตโดยลวงราตรีนั้น     แลวใหคนไปกราบทูลภัตกาลแด 
พระผูมีพระภาคเจาวา   ถึงเวลาแลว    ภัตตาหารเสร็จแลว    พระพุทธเจาขา.  
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                                         ถวายวิหาร 
           [๒๐๒]  ครั้นเวลาเชา   พระผูมีพระภาคเจาทรงอันตรวาสก  ถือบาตร 
จีวรเสด็จไปยังนิเวศนของราชคหเศรษฐี  ครั้นแลวประทับนั่งเหนืออาสนะท่ีเขา 
ปูลาดถวาย   พรอมดวยภิกษุสงฆ   จึงราชคหเศรษฐี   อังคาสภิกษุสงฆมีพระ- 
พุทธเจาเปนประมุข    ดวยขาทนียโภชนียาหารอันประณีตดวยมือของตน    จน 
พระผูมีพระภาคเจาผูเสวยแลว     ลดพระหัตถจากบาตร     หามภัตรแลว    นั่ง 
ณ ที่ควรสวนขางหน่ึงกราบทูลพระผูมีภาคเจาวา     พระพุทธเจาขา     ขาพระ- 
พุทธเจาตองการบุญ     ตองการสวรรค    ไดสรางวิหาร ๖๐ หลังน้ีไวแลว   ขา 
พระพุทธเจาจะพึงปฏิบัติอยางไรในวิหารเหลาน้ัน    พระพุทธเจาขา. 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา    ดกูอนคหบดี    ถาเชนนั้น    เธอจงถวาย 
วิหารเหลาน้ันแกสงฆจาตุรทิศ   ทั้งท่ีมาแลวและยังไมมา   ราชคหเศรษฐีทูลรับ 
พระพุทธดํารัสแลว   ไดถวายวิหารเหลาน้ัน   แกสงฆ    จาตุรทิศ    ทั้งท่ีมาแลว 
และยังไมมา 
           ลําดับนั้น     พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุโมทนาแกราชคหเศรษฐีดวย 
คาถาเหลาน้ี    วาดังน้ี :- 
                                 คาถานุโมทนาวิหารทาน 
                                [๒๐๓]  วิหารยอมปองกันหนาว  รอน 
                      และเนื้อราย  นอกจากน้ันยังปองกันงูและยุง 
                      ฝนในสิสริฤดู นอกจากน้ันวิหาร ยังปองกัน 
                      ลมและแดดอันรอนกลาท่ีเกิดขึ้นได    การ 
                      ถวายวิหารแกสงฆ     เพ่ือหลีกเรนอยู    เพ่ือ 
                      ความสขุ   เพ่ือเพงพิจารณา  และเพ่ือเห็นแจง  
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                      พระพุทธเจาทรงสรรเสริญวา    เปนทานอัน 
                      เลิศ  เพราะเหตุนั้นแล  คนผูฉลาด  เมื่อเล็ง 
                      เห็นประโยชนตน   พึงสรางวิหารอนัรื่นรมย  
                      ใหภิกษุทั้งหลายผูพหูสูต  อยูในบริเวณน้ีเถิด 
                      อนึ่ง  พึงมีใจเลื่อมใสถวายขาว น้ํา  ผา  และ 
                      เสนาสนะ  อันเหมาะสมแกพวกเธอ  ในพวก 
                      เธอผูซื่อตรง เพราะพวกเธอ ยอมแสดงธรรม 
                      อัน เปนเครื่องบรรเทาสรรพทุกขแกเขา  เขารู 
                      ทั่วถึงแลว จะเปนผูมีอนาสวะ  ปรนิิพพานใน 
                      โลกนี้. 
           ครั้นพระผูมีพระภาคเจาทรงอนุโมทนาทานราชคหเศรษฐี    ดวยคาถา 
เหลาน้ีแลว   ทรงลุกจากอาสนะเสด็จกลับ. 
                                     พุทธานุญาตบานประตู 
           [ ๒๐๔ ]  ชาวบานไดทราบขาววา  พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาตวิหาร 
แลวจึงชวยกันสรางวิหารถวายโดยเคารพ    วิหารเหลาน้ันยังไมมีบานประตู  งู 
แมลงปอง   และตะขาบ   เขาอาศัย   ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมี. 
พระภาคเจา ๆ ตรัสวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เราอนุญาตบานประตู     ภิกษุ  
ทั้งหลายเจาะชองฝา   ผูกบานประตูดวยเถาวัลยบาง   เชือกบาง    หนูและปลวก 
กัด   เชือกทีผู่กไวถูกกัดขาด   บานประตูลมลงมา   ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่อง 
นั้นแดพระผูมีพระภาคเจา  ๆ ตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตกรอบ 
เช็ดหนา   ครกรับเดือยประตู   หวงขางบนบานประตูปดไมสนิท ... ตรัสวา  ดู  
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กอนภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตชองเชือก  ชักเชือกสําหรับชัก  บานประตูปดไม 
อยู...ตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตสายยู  ไมหัวลิง   ลิ่ม  กลอน. 
                                     พุทธานุญาตลูกดาล  
           [๒๐๕]   สมัยนั้น    ภิกษุทั้งหลายไมสามารถปดประตูได   จึงกราบทูล 
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    เราอนุญาต 
ชองลูกดาล  ลูกดาลมี ๓ ชนิด  คือ  ลกูดาลโลหะ ๑  ลกูดาลไม ๑  ลูกดาลเขา ๑ 
ภิกษุทั้งหลายไขลูกดาลเขาไป       วิหารยังคุมไมได      จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด 
พระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตลิ่มยนต. 
           [๒๐๖]  สมัยนั้น    วิหารมุงดวยหญา   ถึงฤดูหนาวก็หนาว  ถึงฤดูรอน 
ก็รอน ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา  ดกูอน- 
ภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตใหรื้อลงแลวฉาบดวยดินทั้งขางนอกและขางใน. 
                               พุทธานุญาตบานหนาตาง 
           [๒๐๗]   สมัยนั้น  วิหารยังไมมีหนาตาง  ไมเปนประโยชนแกนัยนตา 
อบกลิ่นเหม็นไว   ภิกษุทัง้หลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัส 
วา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตหนาตาง ๓ ชนิด  คือ  หนาตางมีชุกชี ๑ 
หนาตางมีขาย ๑   หนาตางมีซี่กรง ๑   ที่ซอกหนาตาง    กระแตและคางคาวเขา 
ไปได   ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา  ดกูอน 
ภิกษุทั้งหลาย    เราอนุญาตผาผืนเล็กสําหรับหนาตาง    ที่ริมผาผืนเล็ก   กระแต 
และคางคาวยังเขาไปได . . . ตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตบานหนา  
ตาง   มูลี่หนาตาง.  
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                                  พุทธานุญาตเครื่องลาด 
           [๒๐๘]   สมัยนั้น  ภิกษุทั้งหลายนอนบนพ้ืนดิน  เนื้อตัวและจีวรแปด 
เปอนดวยฝุน จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  เราอนุญาตใหลาดดวยหญา  หญาท่ีลาดถูกหนูกัดบาง  ปลวกกัดบาง... 
ตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เราอนุญาตแผนกระดานคลายต่ัง   เมื่อนอนบน 
แผนกระดานคลายต่ังเนื้อตัวไมสบาย . . . ตรัสวา      ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เรา 
อนุญาตเตียงถักหรือสาน. 
                      พุทธานุญาตเตียงและต่ังชนิดตาง ๆ 
           [๒๐๙]   สมัยนั้น   เตียงมีแมแครสอดเขาในเทา    ซึ่งทอดทิ้งอยูในปา 
ชาบังเกิดแกสงฆ  ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัส 
วา    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    เราอนุญาตเตียงมีแครสอดเขาในเทา    ต่ังมีแมแคร 
สอดเขาในเทาบังเกิดแลว      ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค- 
เจา ๆ ตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตต่ังมีแครสอดเขาในเทา. 
           [๒๑๐]   สมัยนั้น     เตียงมีแมแครติดกับเทา     ซึ่งทอดทิ้งอยูในปาชา 
บังเกิดแกสงฆ  ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้น แดพระผูมีพระภาคเจา ๆ  ตรัสวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เราอนุญาตเตียงมีแครติดกับเทา    ต่ังมีแมแครติดกับเทา 
บังเกิดแลว       ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตต่ังมีแมแครติดกับเทา. 
                                 พุทธานุญาตเตียงชนิดตาง ๆ 
           [๒๑๑]   สมัยนั้น  เตียงมีเทาดังกามปู  ซึ่งทอดทิ้งอยูในปาชา   บังเกิด 
แกสงฆ    ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา  ๆ   ตรัสวา   ดู  
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กอนภิกษุทั้งหลาย     เราอนุญาตเตียงมีเทาดังกามปู     ต่ังมีเทาดังกามปูเกิดแลว 
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่งนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ  ตรัสวา    ดกูอนภิกษุ 
ทั้งหลาย   เราอนุญาตต่ังมีเทาดังกามปู.  
           [๒๑๒]   สมัยนั้น  เตียงมีเทาจดแมแคร  ซึ่งทอดทิ้งอยูในปาชา บังเกิด 
แกสงฆ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย    เราอนุญาตเตียงมีเทาจดแมแคร     ต่ังมีเทาจดแมแครบังเกิดแลว 
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่งนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา     ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย   เราอนุญาตต่ังมีเทาจดแมแคร. 
                               พุทธานุญาตมาชนิดตาง ๆ 
           [๒๑๓]   สมัยนั้น    มาส่ีเหลี่ยมบังเกิดแกสงฆ   ภิกษุทั้งหลายกราบทูล 
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ  ตรัสวา    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาต  
มาส่ีเหลี่ยม   มาส่ีเหลี่ยมชนิดสูงบังเกิดแลว    ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด 
พระผูมีพระภาคเจา  ๆ ตรัสวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เราอนุญาตมาส่ีเหลี่ยม 
ชนิดสูง   มาส่ีเหลี่ยม   มพีนักสามดานบังเกิดแลว    ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่อง 
นั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ  ตรัสวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เราอนุญาตมา 
สี่เหลี่ยมมีพนักสามดาน    มาส่ีเหลี่ยมมีพนักสามดานชนิดสูงบังเกิดแลว    ภิกษุ 
ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย 
เราอนุญาตมาส่ีเหลี่ยมมีพนักสามดานชนิดสูง     ต่ังหวายบังเกิดแลว... ตรัสวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เราอนุญาตต่ังหวาย     ต่ังหุมดวยผาบังเกิดแลว   ภิกษุ 
ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา       พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตต่ังหุมดวยผา   ต่ังขาทรายบังเกิดแลว    ภิกษุ 
ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา      พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เราอนุญาตต่ังขาทราย    ต่ังกามมะขามปอมบังเกิดแลว 
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรอืงนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา   พระผูมีพระภาคเจาตรัส 
วา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตต่ังกามมะขามปอม   แผนกระดานบังเกิด 
แลว  ภิกษุทัง้หลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา  พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตแผนกระดาน   เกาอ้ีบังเกิดแลว  ภิกษุ  
ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา      พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตเกาอ้ี    ต่ังฟางบังเกิดแลว   ภิกษุทั้งหลายกราบ 
ทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา     พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา     ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย    เราอนุญาตต่ังฟาง. 
                                 ทรงหามนอนบนเตียงสูง 
           [๒๑๔]   สมัยนั้น   พระฉัพพัคคียนอนบนเตียงสูง   ชาวบานเที่ยวชม 
วิหาร    เห็นแลวเพงโทษ    ติเตียน    โพนทะนาวา.. . เหมือนพวกคฤหัสถผู 
บริโภคกาม . .. ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุไมพึงนอนบนเตียงสูง  รปูใดนอน  ตองอาบัติทุกกฏ. 
                           พุทธานุญาตเขียงรองเทาเตียง 
           [๒๑๕]  สมัยนั้น ภิกษุรูปหน่ึงนอนบนเตียงตํ่า ถูกงูกัด ภิกษุทั้งหลาย 
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา     พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา    ดกูอน 
ภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตเขียงรองเทาเตียง.  
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           [๒๑๖]   สมยันั้น     พระฉัพพัคคียใชเขียงรองเทาเตียงสูงเจาะติดกับ 
เขียงรองเทาเตียง    ชาวบานเที่ยวชมวิหาร   เห็นแลวเพงโทษ   ติเตียน   โพน- 
ทะนาวา. . . เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภคกาม ...ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้น  
แดพระผูมีพระภาคเจา  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุ 
ไมพึงใชเขียงรองเทาเตียงสูง   รูปใดใช   ตองอาบัติทุกกฏ. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เราอนุญาตเขียงรองเทาเทียงสูง  ๘  นิ้ว     เปน 
อยางยิ่ง.  
                                       พุทธานุญาตดาย 
           [๒๑๗]   สมัยนั้น   ดายบังเกิดแกสงฆ  ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้น 
แดพระผูมีพระภาคเจา    พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เรา 
อนุญาตดายไวถักเตียง    ตัวเตียงกินดายมาก . . . ตรัสวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
เราอนุญาตใหเจาะตัวเตียงแลวถักเปนตาหมากรุก    ผาสามัญผืนนอย ๆ บังเกิด 
แลว   ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา  พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตใหทําเปนผารองพ้ืน นุนบังเกิดแลว. . . 
ตรัสวา    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย     เราอนุญาตใหสางออกทําเปนหมอน    นุนมี 
๓ ชนิด  คือ  นุนตนไม ๑  นุนเถาวัลย ๑  นุนหญา ๑. 
                                     พุทธานุญาตหมอน 
           [๒๑๘]  สมยันั้น   พระฉัพพัคคียใชหมอนยาวกึ่งกาย  ชาวบานเที่ยวชม 
วิหารพบเห็นแลว   เพงโทษ   ติเตียน   โพนทะนาวา...เหมือนพวกคฤหัสถผู 
บริโภคกาม . . . ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา    พระผู 
พระภาคเจาตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุไมพึงใชหมอนยาวกึ่งกาย   ภิกษุ 
ใดใช  ไมตองอาบัติทุกกฏ  เราอนุญาตใหทําหมอนพอดีกับศีรษะ.  
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                                พุทธานุญาตทําฟูก  ๕  ชนิด 
           [๒๑๙]  สมัยนั้น    ในเมืองราชคฤหมีมหรสพบนยอดเขา    ชาวบาน 
จัดแจงฟูกสําหรับพวกมหาอํามาตย   คือ   ฟูกขนสัตว    ฟูกผา    ฟูกเปลือกไม 
ฟูกหญา   ฟูกใบไม   ครัน้มหรสพเลิกแลว   เขาก็เลิกผาหุมไป   ภิกษุทั้งหลาย 
ไดเห็นขนสัตวบาง    ทอนผาบาง    เปลือกไมบาง   หญาบาง   ใบไมบาง  เปน 
อันมาก   ซึ่งเขาทิ้งไวในที่เลนมหรสพ   ครั้นแลวไดกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมี 
พระภาคเจา  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เราอนุญาตฟูก 
๕ ชนิด   คือ  ฟูกขนสัตว   ฟูกผา  ฟูกเปลือกไม  ฟูกหญา   ฟูกใบไม. 
           [๒๒๐]   สมัยนั้น     ผาอันเปนบริขารของเสนาสนะ     บังเกิดแกสงฆ 
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่งนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตใหหุมมฟูก. 
                                 พุทธานุญาตเตียงหุมฟูก 
           [๒๒๑]  สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายปูฟูกเตียงลงบนต่ัง  ปูฟูกต่ังลงบนเตียง  
ฟูกทั้งหลายขาดทําลาย     ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตเตียงหุมฟูก   ต่ัง- 
หุมฟูก   ภิกษุทั้งหลายปูลงไปไมไดใชผารองลาง   ฟูกยอยลงขางลาง . . . ตรัสวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตใหใชผารองปูฟนแลวหุมฟูก  โจรเลิกผาหุมฟูก 
ไป...ตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตใหจดไว   โจรกย็ังลักไป . . . 
ตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เราอนุญาตใหทํารอยไว    ถึงอยางนั้นก็ยังลักไป 
... ตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตใหพิมพรอยนิ้วมือไว. 
           [๒๒๒]   สมัยนั้น     ที่อยูอาศัยของพวกเดียรถียทาสีขาว    พ้ืนเขาแตง 
ใหเปนสีดํา    ฝาเขาทําบริกรรมใหเปนสีเหลือง    ชาวบานเปนอันมาก    พากัน  
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ไปดูที่อยูพวกเดียรถีย     ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่งนั้น  แดพระผูมีพระภาคเจา 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตสีขาว   สีดํา  ทํา 
บริกรรมดวยสีเหลือง   ในวิหาร.  
           [๒๒๓]   สมัยนั้น      ฝาหยาบ    สีขาวไมจับ    ภิกษุทั้งหลายกราบทูล 
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา    พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
เราอนุญาตใหใชดินปนแกลบ     แลวกวดดวยเกรียง      สีขาวจะไดจับ    สขีาวยัง 
ไมติด      ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา     พระผูมพีระ- 
ภาคเจาตรัสวา    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    เราอนุญาตใหใชดินละเอียด    แลวกวด 
ดวยเกรียงใหสีขาวจับ   สีขาวก็ยังไมจับ ...  ตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เรา 
อนุญาตใหใชยางไม   แปงเปยก.  
                                    พุทธานุญาตดินปนแกลบ 
           [๒๒๔]  สมยันั้น    ฝาหยาบสีเหลืองไมจับ     ภิกษุทั้งหลายกราบทูล 
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
เราอนุญาตใหใชดินปนแกลบ      แลวกวดดวยเกรียงใหมีเหลืองจับ     สีเหลือง 
ไมติด . . . ตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตใหใชดินปนรํา   แลวกวด 
ดวยเกรียงใหสีเหลืองจับ    สีเหลืองก็ยังไมติด    ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่งนั้น 
แดพระผูมีพระภาคเจา    พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา      ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   เรา 
อนุญาตใหใชแปงเมล็ดพรรณผักกาด  ข้ีผ้ึงเหลว  ครั้นหนาเกินไป  ภิกษุทั้งหลาย  
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา     พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา    ดกูอน 
ภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตใหเช็ดออกดวยทอนผา. 
           [๒๒๕]  สมัยนั้น พ้ืนดินหยาบไป  สีดําไมจับ . .. ตรัสวา ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย    เราอนุญาตใหใชดินปนแกลบ    แลวกวดดวยเกรียง    สีดําจะไมจับ  
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สีดําก็ยังไมจับ   ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา   พระผูมี 
พระภาคเจาตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตใหใชยางไม   น้ําฝาด. 
                          พุทธานุญาตภาพดอกไมเปนตน 
           [๒๒๖]   สมยันั้น พระฉัพพัคคียใหชางเขียนภาพสตรีบุรุษไวในวิหาร 
ชาวบานเที่ยวชมวิหารเห็นเขา จึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา. .. เหมือนพวก 
คฤหัสถผูบรโิภคกาม . . . ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่งนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุไมพึงใหเขียนภาพสตรี 
บุรุษ  รูปใดใหเขียน  ตองอาบัติทุกกฏ  เราอนุญาตภาพดอกไม   ภาพเครือเถา 
ฟนมังกร  ดอกจอกหากลีบ.  
                                   เรื่องวิหารมีพ้ืนที่ตํ่า 
           [๒๒๗]  สมัยนั้น  วิหารมีพ้ืนตํ่า  น้ําทวมได  ภิกษุทั้งหลายกราบทูล 
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
เราอนุญาตใหถมพ้ืนที่ใหสูง     ดินทีถ่มพัง . . .   ตรัสวา    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย 
เราอนุญาตกอกรุ ๓ อยาง คือ กอดวยอิฐ ๑ ศิลา ๑ ไม  ๑ ภิกษุทั้งหลายข้ึนลง 
ลําบาก . . .ตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เราอนุญาตบันใด  ๓  อยาง    คือ 
บันใดอิฐ    ศิลา   ไม    ภิกษุทั้งหลายข้ึนลงพลัดตก. . .ตรัสวา    ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย   เราอนุญาตราวสําหรับยึด. 
                               เรื่องวิหารมีพ้ืนโลงโถง 
           [๒๒๘] สมัยนั้น  วิหารมีพ้ืนโลงโถง   ภิกษุทั้งหลายละอายท่ีจะนอน 
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย    เราอนุญาตผามาน    ภิกษุทั้งหลายเลิกผามานมองดูกัน   ภิกษุ  
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ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา     พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตฝากึ่งหนึ่ง   คนมองดูขางบนจากฝากึ่งหนึ่งได 
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่งนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา   พระผูมีพระภาคเจาตรัส 
วา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตหอง ๓ ชนิด  คือ  หองสี่เหลี่ยมจตุรัส ๑ 
หองยาว ๑  หองคลายตึกโลน  ๑.  
                                       เรื่องวิหารเลก็ 
           [๒๒๙]  สมัยนั้น    วิหารเล็ก    ภิกษุทั้งหลายกั้นหองไวตรงกลาง 
อุปจารไมมี   จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา    พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตใหทําหองไวสวนขางหนึ่งในวิหารเล็ก 
แตในวิหารใหญทําไวตรงกลางได. 
           [๒๓๐]   สมัยนั้น    เชิงฝาวิหารเกา   ภิกษุทัง้หลายกราบทูลเรื่องนั้นแด 
พระผูมีพระภาคเจา  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาต 
กรอบเชิงฝา   ฝาวิหารถูกฝนสาด ...ตรสัวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาต 
แผงกันสาด   ดินปนเถากับข้ีวัว. 
           [๒๓๑]  สมัยนั้น  งูตกจากหลังคามุงหญาถูกคอภิกษุรูปหน่ึง  เธอกลวั 
รองโวยวาย     ภิกษุทั้งหลายรีบเขาไปถามเธอวา   ทําไม   คุณจึงไดรองโวยวาย 
เธอจึงแจงเรื่องนั้นแกภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่งนั้นแดพระผูมี 
พระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจาตรัสวาดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเพดาน. 
                            พุทธานุญาตไมสําหรับแขวน 
           [๒๓๒]   สมัยนั้น    ภิกษุทั้งหลายแขวนถุงไวที่เทาเตียงบาง    ที่เทาต่ัง 
บาง    หนูและปลวกกัดกนิ    ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระ-  
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ภาคเจา  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    เราอนุญาตไมเดือย 
ติดฝา  ไมนาคทนต.  
                                พุทธานุญาตราวไมเก็บจีวร 
           [๒๓๓]   สมัยนั้น   ภิกษุทั้งหลายเก็บจีวรไวบนเตียงบาง    บนต่ังบาง 
จีวรขาด  จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตราวจีวร   สายระเดียง   ในวิหาร. 
           [๒๓๔]   สมัยนั้น    วิหารยังไมมีระเบียง    หาที่พักอาศัยมิได    ภิกษุ 
ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา       พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย       เราอนุญาตระเบียง      เฉลยีงลับแล    หนามุขมีหลังคา 
ระเบียงโลงโถง   ภิกษุทั้งหลายละอายท่ีจะนอน...ตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
เราอนุญาตกันสาดเลื่อนฝาคํ้า. 
                                    พุทธานุญาตหอฉัน 
           [๒๓๕]  สมัยนั้น  ภิกษุทั้งหลายฉันอาหารในท่ีแจง  ลําบากดวยหนาว 
บาง  รอนบาง  จึงกราบทูลเรื่องนั้นแตพระผูมีพระภาคเจา  พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตหอฉัน หอฉันมีพ้ืนที่ตํ่า  น้ําทวมได 
...ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตใหถมพ้ืนที่ใหสูง  ดนิที่ถมพัง... 
ตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตใหกอกรุ  ดินที่ถม  ๓  ชนิด  คือ  อิฐ 
ศิลา  ไม  ภิกษุทั้งหลายข้ึนลงลําบาก ... ตรัสวา  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  เรา 
อนุญาตบันได  ๓  ชนิด  คือ  บันไดอิฐ  ศิลา  ไม  ภิกษุทั้งหลายข้ึนลงพลัดตก 
...  ตรัสวา  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตราวสําหรับยึด  ผงหญาท่ีมุงหอฉัน 
ตกลงเกลื่อน ...  ตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตใหรื้อลงแลวฉาบ  
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โบกดินทั้งขางบนขางลางใหมีสีขาว    สีดํา    สีเหลือง     มลีวดลาย    ดอกไม 
เครือเถา   ฟนมังกร   ดอกจอกหากลีบ   ราวจีวร   สายระเดียง.  
           [๒๓๖]  สมัยนั้น    ภิกษุทั้งหลายปูจีวรลงบนพ้ืนดินกลางแจง    จีวร 
เปอนฝุน . . . ตรัสวา   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    เราอนุญาตราวจีวร    สายระเดียง 
ไวกลางแจง . . . น้ําฉันถกูแดดเผา . . .ตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาต 
โรงน้ําฉัน    ปะรํานํ้าฉัน     โรงน้ําฉันมีพ้ืนตํ่า   น้ําทวมได. . .ตรัสวา   ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตใหถมพ้ืนใหสูง   ดินทีถ่มพัง . . .   ตรัสวา   ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตใหกอกรุ  ๓  ชนิด  คือ  กอดวยอิฐ  กอดวยศิลา กร ุ
ดวยไม  ภิกษุทั้งหลายข้ึนลงลําบาก. . .  ตรัสวา  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  เราอนุ- 
ญาตบันได  ๓  ชนิด  คือ  บันไดอิฐ  ศลิา  ไม  ภิกษุทั้งหลายข้ึนลงพลัดตก... 
ตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตราวสําหรับยึด  ผงหญาท่ีมุงโรงนํ้าฉัน 
ตกเกลื่อน   ตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตใหรื้อลงฉาบดวยดินทั้ง 
ขางบนขางลางใหมีสีขาว   สีดํา  สีเหลือง   มลีายดอกไม   เครอืเถา   ฟนมังกร 
ดอกจอกหากลีบ   ราวจีวร   สายระเดียง   ภาชนะตักน้ําฉันยังไมมี .. .   ตรัสวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตสังขตักน้ําด่ืม  ขันตักน้ําด่ืม. 
           [๒๓๗]   สมัยนั้น   วิหารยังไมมีเครื่องลอม....  ตรัสวา   ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย   เราอนุญาตใหลอมดวยเครื่องลอม ๓ อยาง   คือ   อิฐ   ศลิา  ไม  ซุม 
ประตูยังไมมี ...ตรัสวา  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตซุมประตู  ซุมประตู 
มีพ้ืนตํ่าไป  น้ําทวมได . .. ตรัสวา  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตใหถมให 
สูง  ซุมประตูไมมีบาน . . .ตรัสวา   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตซุมประตู 
กรอบเช็ดหนา  ครกรองรับเดือยประตู   หวงขางบน    สายยู   ไมหัวลิง    ลิ่ม 
กลอน   ชองดาล   ชองเชือกชัก   เชือกชัก   ผงหญาท่ีมุงซุมประตูตกเกลื่อน ...  
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ตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตใหรื้อลง   ฉาบท้ังขางบนขางลาง  ใหมี 
สีขาว   สีดํา   สีเหลือง   มีลายดอกไม   เครือเถา   ฟนมังกร  ดอกจอกหากลีบ. 
                               พุทธานุญาตทอระบายนํ้า  
           [๒๓๘]  สมยันั้น  บริเวณเปนตม  ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด 
พระผูมีพระภาคเจา  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาต 
ใหโรยกรวดแร   กรวดแรไมเต็ม .. . ตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาต 
ใหปูศิลาเรียบ  น้ําขัง . . .ตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตทอระบายน้ํา 
                                    พุทธานุญาตโรงไฟ 
           [๒๓๙]  สมัยนั้น  ภิกษุทั้งหลายกอกองไฟไวในที่นั้น ๆ   ทั่วบริเวณ 
บริเวณสกปรก   ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา   พระผูมี 
พระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหทําโรงไฟไวในที่ควรสวน 
ขางหน่ึง   โรงไฟมีพ้ืนที่ตํ่า   น้ําทวมได. . . . ตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เรา 
อนุญาตใหถมใหสูง   ดินที่ถมพัง . . .ตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาต 
ใหกอกรุ ๓ ชนิด   คือ   อิฐ   ศิลา  ไม    ภิกษุทั้งหลายข้ึนลงลําบาก . .. ตรัสวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตบันได ๓ ชนิด   คือ    บันไดอิฐ   ศลิา   ไม 
ภิกษุทั้งหลายข้ึนลงพลัดตก . . .   ตรสัวา   ดูก็กอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตราว 
สําหรับยึด  โรงไฟไมมีบานประตู . . .  ตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุ- 
ญาตบานประตู  กรอบเชด็หนา ครกรบัเดือยประตู  หวงขางบน   สายยู   ไม 
หัวลิง  ลิ่ม  กลอน  ชองดาล  ชองเชือกชัก  เชือกชกั   ผงหญาท่ีมุง   โรงไฟ 
หลนเกลื่อน .. .   ตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตใหรื้อลง   ฉาบท้ัง 
ขางบนท้ังขางลางใหมีสีขาว  สีดํา   สีเหลือง    มีลายดอกไม  เครือเถา  ฟนมงักร  



พระวนิัยปฎก จุลวรรค เลม ๗ ภาค ๒ - หนาท่ี 121 

ดอกจอกหากลีบ    ราวจีวร    สายสะเดียง    อารามไมมีเครื่องลอม    แพะบาง 
ปสุสัตวบาง   เบียดเบียนสิ่งท่ีปลูกไว  ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่งนั้นแดพระผูมี 
พระภาคเจา ๆ ตรัสวา   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    เราอนุญาตใหลอมรั้ว ๓  อยาง  
คือ   รั้วไมไผ   รั้วหนาม   คู  ซุมประตูไมมี  แพะบาง  ปสุสัตวบาง  ยังรบกวน 
สิ่งท่ีปลูกไวตามเดิม . . .  ตรัสวา    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    เราอนุญาตซุมประตู 
เครื่องไมคราว   บานประตูคู   เสาระเนียด   กลอนเหล็ก   ผงหญาท่ีมุงซุมหลน 
เกลื่อน . . .   ตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตใหรื้อลงแลวฉาบท้ังขาง 
บนทั้งขางลางใหมีสีขาว   สีดํา   สีเหลอีง   มีลายดอกไม    เครือเถา   ฟนมังกร 
ดอกจอกหากลีบ   อารามเปนตม ... ตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาต 
ใหโรยหินแร   หินแรไมพอ . . .   ตรสัวา    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    เราอนุญาต 
ใหปูหินเรียบ   น้ําขัง . . .   ตรัสวา   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตทอระบาย 
น้ํา. 
           [๒๔๐]   สมัยนั้น     พระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราช   มีพระราช- 
ประสงคจะทรงสรางปราสาทปูนขาวถวายสงฆ     ครั้งน้ัน    ภิกษุทั้งหลายเกิด 
สนเทหวา     พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาตเครื่องมุงชนิดไรไวบางหนอ     จึง 
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา . . . ตรัสวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เรา 
อนุญาตเครื่องมุง ๕  ชนิด    คือ    กระเบ้ือง ๑  หิน ๑   ปูนขาว ๑  หญา ๑ 
ใบไม ๑                                       
                                          ภาณวารที่ ๑ จบ     
         เรื่องอนาถบิณฑิกคหบดีเขาเฝาพระพุทธเจาครั้งแรก  
           [ ๒๔๑]  สมัยนั้น     อนาถบิณฑิกคหบดี     เปนนองเขยของราชคห   
เศรษฐี    ครัง้น้ัน  อนาถบิณฑิกคหบดีไปเมืองราชคฤห  ดวยกรณียกิจบางอยาง.  



พระวนิัยปฎก จุลวรรค เลม ๗ ภาค ๒ - หนาท่ี 122 

           [๒๔๒]  สมัยนั้น       ราชคหเศรษฐีไดนิมนตพระสงฆมีพระพุทธเจา 
เปนประมุข   เพ่ือฉันในวันรุงข้ึน  จึงไดสั่งทาสและกรรมกรทั้งหลายวา   พนาย 
ถาเชนนั้น   พวกทานจงลุกข้ึนแตเชาตรู   ตมขาว   หุงขาว   ตมแกง  จงชวยกัน 
จัดหาอาหารที่มีรสอรอย.  
           [๒๔๓]  ขณะน้ัน  อนาถบิณฑิกคหบดีไดคิดวา  เมื่อเรามาคราวกอน 
ทานคหบดีผูนี้จัดทําธุระทุกอยางเสร็จแลว   สนทนาปราศรัยกับเราผูเดียว  บัดนี้  
เขามีทาทีเปลี่ยนไป สั่งทาสและกรรมกรท้ังหลายวา  พนาย  ถากระน้ันพวกทาน 
จงลุกข้ึนแตเชาตรู  ตมขาว หุงขาว ตมแกง  จงชวยกันจัดหาอาหารที่มีรสอรอย ๆ 
บางทีคหบดีผูนี้จักมีงานอาวาหมงคล  วิวาหมงคล   หรือประกอบมหายัญ  หรือ 
จักทูลเชิญเสด็จพระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราช     พรอมท้ังกองพลมาเล้ียง 
ในวันรุงข้ึนกระมัง. 
           [๒๔๔]   ครั้นราชคหเศรษฐีสั่งทาสและกรรมกรแลว   เขาไปหาอนาถ- 
บิณฑิกคหบดี   ไดนั่งสนทนากัน ณ ทีค่วรสวนขางหนึ่ง   อนาถบิณฑิกคหบดี- 
ไดถามวา   ทานคหบดี    คราวกอนเมื่อฉันมาแลว    ทานไดจัดทําธุระทุกอยาง 
เสร็จแลวก็สนทนากับฉันผูเดียว บัดนี้ทานน้ันมัวสาละวนสั่งทาสและกรรมกรวา 
ถากระน้ันพวกทานจงลุกข้ึนแตเชาตรู    ตมขาว   หงุขาว    ตมแกง    จงชวยกัน 
จัดหาอาหารที่มีรสอรอย ๆ บางทีทานคหบดี จักมีงานอาวาหมงคล วิวาหมงคลหรือ 
หรือประกอบมหายัญ   หรือจักทูลเชิญเสด็จพระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราช 
พรอมท้ังกองพลมาเลี้ยงในวันพรุงน้ีกระมัง. 
           ราชคหเศรษฐีตอบวา   ทานคหบดี   ฉันจะไดมีงานอาวาหมงคล  หรือ 
วิวาหมงคล   ก็หาไม  แมพระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราช  พรอมท้ังกองพล 
ฉันก็มิไดเชิญเสด็จมาเลี้ยงในวันพรุงนี้   ที่ถูกฉันประกอบมหายัญ   คือ   ฉันได 
นิมนตพระสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข   เพ่ือเลี้ยงในวันพรุงนี้.  
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           อ.   ทานคหบดี   ทานกลาววา   พระพุทธเจา ดังน้ีหรือ. 
           ร.  ทานคหบดี   ฉันกลาววา  พระพุทธเจาขา  ดังนี้จะ. 
           อ.  ทานคหบดี  ทานกลาววา  พระพุทธเจา  ดังนี้หรือ. 
           ร.  ทานคหบดี   ฉันกลาววา  พระพุทธเจาขา  ดังนี้จะ.  
           อ.  ทานคหบดี   ทานกลาววา  พระพุทธเจา   ดังน้ีหรือ. 
           ร .  ทานคหบดี   ฉันกลาววา   พระพุทธเจา   ดังน้ีจะ. 
           อ.   ทานคหบดี   แมเสียงวา    พุทธะ   นี้ก็อยากท่ีจะหาไดในโลก 
           ทานคหบดี        ฉันสามารถจะเขาเฝาเยี่ยมพระผูมีพระภาคอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น   ในเวลานี้ไดไหม. 
           ร.   ทานคหบดี     เวลาน้ียังไมควรท่ีจะเฝาเยี่ยมพระผูมีพระภาค 
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น     พรุงน้ีทานจึงจะไดเขาเฝาเย่ียมพระผูมี- 
พระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น. 
           [๒๔๕]     หลังจากน้ัน อนาถบิณฑิกคหบดีนอนนึกถึงพระพุทธเจาเปน 
อารมณวา   พรุงน้ี     เราจะไดเขาเฝาเยี่ยมพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัม- 
พุทธเจาพระองคนั้น   ขาววา   เธอ ลุกข้ึนโนกลางคืนถึงสามคร้ังเขาใจวา   สวาง 
แลว    จึงไดเดินไปโดยทางอันจะไปประตูปาสีตวัน    พวกอมนุษยเปดประตูให  
ขณะเม่ือเดินออกจากพระนคร      แสงสวางไดหายไป      ความมืดปรากฏแทน 
ความกลัว  ความหวาดเสียว   ความขนพองสยองเกลาไดบังเกิดแลว  เธอไดคิด 
กลับจากท่ีนั้นอีก. 
           [ ๒๔๖]   ขณะนั้น   สีวกยักษไมปรากฏราง    ใหไดยินแตเสียงโดยคาถา 
วาดังน้ี.  
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                                 ชาง  ๑  แสน    มา ๑    แสน    รถมา 
                      อัสดร ๑ แสน สาวนอยประดับตางหูเพชร ๑ 
                      แสน    ก็ยังไมเทาเสี้ยวท่ี  ๑๖    แหงการยาง 
                      เทาไปกาวหน่ึง     เชิญกาวไปขางหนาเถิด 
                      ทานคหบดี   เชิญกาวไปขางหนาเถิด   ทาน  
                      คหบดี  ทานกาวไปขางหนาดีกวา  อยาถอย        
                      กลบัเลย. 
           [๒๔๗]   ทันใดนัน้   ความมืดหายไป   แสงสวางไดปรากฏแกอนาถ- 
บิณฑิกคหบดี   ความกลัว   ความหวาดเสียว   ความขนพองสยองเกลา   อันใด 
ไดมีแลว   อันนั้น  ไดสงบแลว  
           แมครั้งท่ีสอง . . . 
           แมครั้งท่ีสาม   แสงสวางหายไป    ความมืดไดปรากฏแกอนาถบิณฑิก- 
คหบดี    ความกลัว    ความหวาดเสียว    ความสยอง เกลาไดบังเกิด    เธอคิคจะ 
กลับจากท่ีนั้นอีก    แมครั้งท่ีสาม    สวีกยักษไมปรากฏราง    ใหไดยินแตเสียง 
วาดังน้ี :- 
                                 ชาง ๑ แสน มา  ๑  แสน รถมาอัสดร 
                      ๑ แสน  สาวนอยประดับตางหูเพชร ๑ แสน 
                      ก็ยังไมเทาเสี้ยวท่ี   ๑๖     แหงการยางเทาไป 
                      กาวหน่ึง    เชิญกาวไปขางหนาเถิด    ทาน 
                      คหบดี  เชญิกาวไปขางหนาเถิด  ทานคหบดี  
                      ทานกาวไปขางหนาดีกวาอยาถอยกลับเลย.  
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           แมครั้งท่ีสาม   ความมืดหายไป    แสงสวางไดปรากฏแกอนาถบิณฑิก- 
คหบดี   ความกลัว   ความหวาดเสียว   ความขนพองสยองเกลาอันใดไดมีแลว 
อันนั้นไดสงบแลว  จึงอนาถบิณฑิกคหบดีเดินเขาไปยังสีตวันแลว.  
           [๒๔๘]   สมัยนั้น   พระผูมีพระภาคเจาเสด็จลุกข้ึนจงกรมในที่แจง ณ 
เวลาปจจุสสมัยแหงราตรี   ไดทอดพระเนตรเห็นอนาถบิณฑิกคหบดีนั้นเดินมา 
แตไกลเทียว     ครั้นแลวเสด็จลงจากท่ีจงกรมประทับนั่งเหนืออาสนะท่ีปูลาดไว 
ครั้นแลวไดตรัสกะอนาถบิณฑิกคหบดีวา  มาเถิดสุทัตตะ   ทนัใดนั้น  อนาถ- 
บิณฑิกคหบดี  เบิกบานใจ     ดีใจวา   พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกชื่อเรา  แลว 
เขาไปเฝาซบเศียรลงแทบพระบาทพระผูมีพระภาคเจา     ทูลถามวา    พระองค 
ประทับสําราญ   หรือ  พระพุทธเจาขา. 
           [๓๔๙]   พระผูมพีระภาคเจาตรัสตอบโดยคาถา   วาดังน้ี :-  
                                 พราหมณผูดับทุกขไดแลว   ยอมอยู 
                     เปนสุขแททกุเวลา  ผูใดไมติดในกาม   มีใจ 
                     เย็น   ไมมีอปุธิ    ตัดความเก่ียวของทุกอยาง 
                     ไดแลว     บรรเทาความกระวนระวายในใจ 
                     ถึงความสงบแหงจิตเปนผูสงบระงับแลว 
                     ยอมอยูเปนสุข. 
           [๒๕๐]   ลําดับนัน้    พระผูมพีระภาคเจาตรัสอนุปุพพิกถาแกอนาถ 
บิณฑิกคหบดี  คือ  บรรยายถึงทาน   ศีล   สวรรค   อาทีนพ   ความตํ่าทราม 
ความเศราหมองของกามท้ังหลาย    แลวทรงประกาศอานิสงสในการออกจากกาม 
ขณะที่พระองกทรงทราบวา  อนาถบิณฑิกคหบดีมีจิตควรแกการงาน  มีจิตออน  
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มีจิตปราศจากนิวรณ    มจิีตสูง    มีจิตเลื่อมใสแลว      จึงทรงประกาศพระธรรม 
เทศนาที่พระพุทธเจาท้ังหลายทรงยกข้ึนแสดงดวยพระองคเอง  คือ  ทุกข   เหตุ 
ใหเกิดทุกข   ความดับทุกข  ขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข  
                     อนาถบิณฑกิคหบดีไดดวงตาเห็นธรรม 
           ดวงตาเห็นธรรม   ปราศจากธุลี    ปราศจากมลทินวา    สิ่งใดส่ิงหน่ึงมี 
ความเกิดข้ึนเปนธรรมดา          สิ่งน้ันทั้งมวลมีความดับเปนธรรมดา     ไดเกิดแก 
อนาถบิณฑิกคหบดี  ณ  ที่นั่งน้ันแล      ดุจผาที่สะอาดปราศจากมลทินควรไดรับ 
น้ํายอม ฉะน้ัน.                          
           [๒๕๑]   ครั้นอนาถบิณฑิกคหบดี   ไดเห็นธรรมแลว   ไดบรรลุธรรม 
แลว  ไดรูธรรมแจมแจงแลว   มีธรรมหยั่งลงแลว  ขามความสงสัยไดแลว  ปราศ 
จากถอยคําแสดงความสงสัย     ถึงความเปนผูแกลวกลา     ไมตองเชื่อผูอ่ืนในคํา 
สอนของพระศาสดา  ไดทูลคําน้ีแดพระผูมีพระภาคเจาวา  ขาแดพระองคผูเจริญ 
ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก   ภาษิตของพระองคไพเราะนัก   พระพุทธเจาขา 
พระองคทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยายอยางนี้     เปรียบเหมือนบุคคลหงาย 
ของท่ีควํ่า    เปดของท่ีปด    บอกทางแกคนหลงทาง    หรือสองประทีปในที่มืด 
ดวยต้ังใจวา    คนมีจักษุจักเห็นรูป     ดังน้ี    ขอพระพุทธเจาน้ีถึงพระผูมีพระ-  
ภาคเจา   พระธรรม   และพระสงฆ   วาเปนสรณะ  ขอพระองคทรงจําขาพระ 
พุทธเจาวา    เปนอุบาสกผูมอบชีวิตถึงสรณะ   จําเดิมแดวันนี้เปนตน   และ 
ขอพระองคพรอมดวยภิกษุสงฆ   จงทรงรับภัตตาหาร   เพ่ือเจริญบุญกุศล   ปติ 
และปราโมทยในวันพรุงน้ีของขาพระพุทธเจา      พระผูมีพระภาคเจาทรงรับ 
อาราธนา  โดยดุษณีภาพ  ครั้นอนาถบิณฑิกคหบดีทราบวา  พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงรับอาราธนาแลวจึงลุกจากท่ีนั่ง   ถวายบังคม   ทําประทักษิณกลับไป.  



พระวนิัยปฎก จุลวรรค เลม ๗ ภาค ๒ - หนาท่ี 127 

           [๒๕๒]  ราชคหเศรษฐีไดทราบขาววา   อนาถบิณฑิกคหบดีนิมนต 
พระสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข     เพ่ือฉันในวันพรุงน้ี      จึงไดถามอนาถ- 
บิณฑิกคหบดีวา  ทานคหบดี   ขาววาทานไดนิมนตพระสงฆมีพระพุทธเจาเปน 
ประมุข    เพ่ือฉันในวันพรุงน้ี   แลทานก็เปนแขกแรกมา    ฉันจะใหยืมทรัพยที่ 
จะจับจายสิ่งของแกทาน  เพ่ือทานาจะไดจัดทําอาหารเลี้ยงพระสงฆมีพระพุทธเจา 
เปนประมุข                                                         
           อนาถบิณฑิกคหบดีตอบวา   ไมตอง   ทานคหบดี   ทรพัยสําหรับที่จะ 
จับจายสิ่งของเปนเครื่องทําอาหารถวายพระสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุขน้ัน 
ของฉันมีแลว. 
           [๒๕๓]  ชาวนิคมเมืองราชคฤหไคทราบขาววา   อนาถบิณฑิกคหบดี 
นิมนตพระสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข     เพ่ือฉันในวันพรุงน้ี     จึงไดถาม 
อนาถบิณฑิกคหบดีวา  ทานคหบดี  ขาววาทาไดนิมนตพระสงฆมีพระพุทธเจา 
เปนประมุขเพ่ือฉันในวันพรุงน้ี     แลทานก็เปนแขกแรกมา    ฉันจะใหยืมทรัพย 
ที่จะจับจายสิ่งของแกทาน      เพ่ือทานจะไดจัดทําอาหารเลี้ยงพระสงฆมีพระ 
พุทธเจาเปนประมุข.                                                                           
           อนาถบิณฑิกคหบดีตอบวา   ไมตอง   ทานผูเจริญ    ทรพัยสําหรับที่ 
จะจับจายสิ่งของเปนเครื่องทําอาหารถวายพระสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุขนั้น 
ของฉันมีแลว. 
           [๒๕๔]   พระเจา พิมพิสารจอม เสนามาคธราชไคทรงสดับขาววา 
อนาถบิณฑิกคหบดี   นมินตพระสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข  เพ่ือฉันในวัน 
พรุงน้ีจึงตรัสถามอนาถบิณฑิกคหบดีวา    ดกูอนคหบดี    ขาววา    ทานนมินต 
พระสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุขเพ่ือฉันในวันพรุงน้ี    แลทานก็เปนแขกเมือง  
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ฉันจะใหยืมทรัพยที่จะจับจายสิ่งของแกทาน       เพ่ือทานจะไดจัดทําอาหารเลี้ยง 
พระสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข 
           อนาถบิณฑิกคหบดีกราบทูลวา    ขอเดชะ    เปนพระมหากรุณาธิคุณ 
อยางลนเกลา ทรัพยที่จะจับจายเปนเครื่องทําอาหารถวายพระสงฆมีพระพุทธเจา 
เปนประมุขน้ัน   ของขาพระพุทธเจามีแลว .  
                      อนาถบิณฑกิคหบดีถวายภัตตาหาร 
           [๒๕๕]  หลังจากนั้น     อนาถบิณฑิกคหบดีสั่งใหตกแตงอาหารของ 
เค้ียวของฉันอันประณีตในนิเวศนของราชคหเศรษฐี   โดยลวงราตรีนั้น    แลว 
ใหกราบทูลภัตกาลแดพระผูมีพระภาคเจาวา  ไดเวลาแลว   ภัตตาหารสําเร็จแลว 
พระพุทธเจาขา ครั้นเวลาเชา พระผูมีพระภาคเจาทรงครองอันตรวาสก  ทรงถือ 
บาตรจีวร  เสด็จเขานิเวศนของราชคหเศรษฐี  ครั้นแลวประทับนั่งเหนืออาสนะ 
ที่ปูลาด ถวายพรอมกับภิกษุสงฆ   จึงอนาถบิณฑิกคหบดีอังคาสภิกษุสงฆมีพระ 
พุทธเจาเปนประมุข  ดวยอาหารของเค้ียวของฉันอันประณีตดวยมือตนเอง  จน 
พระผูมีพระภาคเจาเสวยเสร็จลดพระหัตถจากบาตร  หามภัตรแลว  จึงนั่ง ณ ที่ 
ควรสวนขางหนึ่ง   แลวไดกราบทูลวา   พระพุทธเจาขา   ขอพระองคพรอมกับ 
ภิกษุสงฆจงทรงรับอาราธนาอยูจําพรรษาในเมืองสาวัตถีของขาพระพุทธเจา 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ดูกอนคหบดี  พระตถาคตท้ังหลาย   ยอม 
ยินดีในสุญญาคาร 
           อนาถบิณฑิกคหบดีทูลวา     ทราบเกลาแลว     พระผูมีพระภาคเจา 
ทราบเกลาแลวพระสุคต    ครั้งน้ัน    พระผูมีพระภาคเจาทรงชี้แจงใหอนาถ 
บิณฑิกคหบดีเห็นแจง  สมาทาน  อาจหาญ  ราเริงดวยธรรมีกถาแลวทรงลุกจาก 
อาสนะเสด็จกลับ.  
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                      อนาถบิณฑกิคหบดีสรางพระเชตวัน  
           [๒๕๖]   สมยันั้น  อนาถบิณฑิกคหบดีเปนคนมีมิตรสหายมาก  มีวาจา 
ควรเชื่อถือ    ครั้นเสร็จกิจน้ันในเมืองราชคฤหแลว     กลับไปสูพระนครสาวัตถี 
ไดชักชวนชาวบานระหวางทางวา   ทานท้ังหลาย  จงชวยกันสรางอาราม  จงชวย 
กันสรางวิหาร      เริ่มบําเพ็ญทาน      เพราะเวลานี้พระพุทธเจาอุบัติในโลกแลว 
อน่ึง    พระองคอันขาพเจาไดนิมนตแลว   จักเสด็จมาโดยทางนี้   ครั้งน้ัน   ชาว 
บานเหลาน้ันที่อนาถบิณฑิกคหบดีชักชวนไว  ตางพากันสรางอาราม  สรางวิหาร 
เริ่มบําเพ็ญทานแลว   ครัน้อนาถบิณฑิกคหบดีไปถึงพระนครสาวัตถีแลว  เที่ยว 
ตรวจดูพระนครสาวัตถีโดยรอบวา   พระผูมีพระภาคเจาควรจะประทับอยูที่ไหน 
ดีหนอ  ซึ่งเปนสถานที่ไมไกลนัก  ไมใกลนัก   จากหมูบาน  มีคมนาคมสะดวก 
ชาวบานบรรดาที่มีความประสงคไปมาไดงาย  กลางวันมีคนนอย  กลางคืนเงียบ 
มีเสียงอึกทึกนอยปราศจากกลิ่นไอของคน    เปนสถานควรแกการประกอบกรรม 
ในที่ลับของมนุษยชนสมควรเปนที่หลีกเรน     อนาถบิณฑิกคหบดีไดเห็นพระ- 
อุทยานของเจาเชตราชกุมารซ่ึงเปนสถานไมไกลนัก  ไมใกลนัก จากหมูบาน   ม ี
การคมนาคมสะดวก  ชาวบานบรรดาที่มีความประสงคไปมาไดงาย   กลางวันมี 
คนนอย   กลางคืนเงียบ   มีเสียงอึกทึกนอย   ปราศจากกล่ินไอคน   เปนสถาน 
ควรแกการประกอบกรรมในท่ีลบัของมนุษยชน  สมควรเปนท่ีหลีกเรน    ครั้น 
แลว   จึงเขาเฝาเชตราชกุมาร  กราบทูลวา  ขอใตฝาพระบาทจงทรงประทานพระ 
อุทยานแกเกลากระหมอม   เพ่ือจัดสรางพระอาราม   พระเจาขา 
           เจาเชตราชกุมารรบัสั่งวา   ทานคหบดี   อารามเราใหไมได    แตตอง 
ซื้อดวยลาดทรัพยเปนโกฏ ิ
           อ.   อาราม   พระองคทรงตกลงขายหรือ   พระเจา              
           ช.  อาราม   ฉันยังไมตกลงขาย  ทานคหบดี  
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           เจาชายกับคหบดี  ไดถามมหาอํามาตยผูพิพากษาความวา   เปนอันตก 
ลงขายหรือไมตกลงขาย    มหาอํามาตยผูพิพากษาตอบวา    เม่ือพระองคตีราคา 
แลว   อารามเปนอันตกลงขาย  
           จึงอนาถบิณฑิกคหบดี   สั่งใหคนเอาเกวียนบรรทุกเงินออกมาเรียงลาด 
ริมจดกัน  ณ อารามเชตวัน      เงินที่ขนออกมาคราวเดียว     ยังไมพอแกโอกาส 
หนอยหน่ึงใกลซุมประตู    จึงอนาถบิณฑิกคหบดี    สั่งคนท้ังหลายวา    พนาย 
พวกเธอจงไปขนเงินมาเรียงในโอกาสนี้   ขณะนั้น    เจาเชตราชกุมารทรงรําพึง 
วา   ที่อันนอยน้ีจักไมมีเหลือ    โดยที่คหบดีนี้บริจาคเงินมากเพียงนั้น    จึงเจา 
เชตราชกุมารตรัสกะอนาถบิณฑิกคหบดีวา  พอแลว   ทานคหบดี   ทานอยาได 
ลาดโอกาสนี้เลย  ทานจงใหโอกาสนี้แกฉัน  ที่วางน้ีฉันจักยกให  ดังนั้น  อนาถ- 
บิณฑิกคหบดี คร่ําครวญวา เจาเชตคราชกุมารน้ี ทรงเรืองพระนาม มีคนรูจักมาก 
อันความเลื่อมใสในพระธรรมวินัยนี้  ของคนท่ีมีคนรูจักมากเห็นปานน้ี    ยิง่ใหญ 
นักแล   จึงไดถวายท่ีวางนั้นแกเจาเชตราชกุมาร   เจาเชตราชกุมารรับสั่งใหสราง 
ซุมประตูลงในที่วางนั้น  สวนอนาถบิณฑิกคหบดีไดใหสรางวิหารหลายหลัง ไว 
ในพระเชตวัน   สรางบริเวณ   สรางซุมประตู   สรางศาลาหอฉัน   สรางโรงไฟ 
สรางกัปปยกุฎี    สรางวัจจกุฎี    สรางที่จงกรม    สรางโรงจงกรม    สรางบอนา 
สรางศาลาบอนํา   สรางเรือนไฟ  สรางศาลาเรือนไฟ  สรางสระโบกขรณี  สราง 
มณฑป.                                 
           [๒๕๗]  ครั้นพระผูมีพระภาคเจาประทับอยูไนพระนครราชคฤห ตาม 
พระพุทธาภิรมย    แลวไดเสด็จจาริกทางพระนครเวสาลี    เสด็จจาริกโดยลําดับ 
ถึงพระนครเวสาลีแลว   ทราบวา   พระองคประทับอยูที่กูฎาคารศาลาปามหาวัน 
เขตพระนครเวสาลีนั้น.  
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           [๒๕๘]   ก็สมัยนัน้     ชาวบานท้ังตังใจทําการกอสราง   แลอุปฎฐากภิกษุผู 
อํานวยการกอสรางดวยจีวร   บิณฑบาต   เสนาสนะ   และเภสัชบริขาร   อันเปน 
ปจจัยของภิกษุอาพาธโดยเคารพ.  
                                    เรือ่งชางชุนเข็ญใจ 
           [๒๕๙]  ขณะนั้น   ชางชุนเข็ญใจคนหน่ึง  คิดวา ที่อันนอยน้ีจักไมมี 
เหลือ     โดยที่คนเหลาน้ีต้ังใจชวยกันทําการกอสราง      ไฉนเราพึงชวยทําการ 
กอสรางบาง   จึงชางชุนเข็ญใจนั้น   ขยําโคลนกออิฐต้ังฝากําแพงข้ึนเอง   เขาไม 
เขาใจกอ    ฝากําแพงคด   ไดพังลง   แมครั้งท่ีสอง . . . 
           แมครั้งท่ีสาม   ชางชุนเข็ญใจนั้นลงมือขยําโคลน   กออิฐต้ังกําแพงเอง 
เขาไมเขาใจกอ   ฝากําแพงคด   ไดพังลง  เขาจึงเพงโทษ ติเตียน   โพนทะนาวา 
พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรเหลาน้ีบอกสอนแตเฉพาะพวกท่ีถวายจีวร 
บิณฑบาต     เสนาสนะ    และเภสัชบริขารอันเปนปจจัยของภิกษุอาพาธ   และ 
อํานวยการกอสรางแกเขาเหลาน้ัน   สวนเราเปนคนเข็ญใจ    ไมมีใครบอกสอน 
หรืออํานวยการกอสรางแกเรา ภิกษุทั้งหลายไดยินชางชุนผูเข็ญใจนั้น  เพงโทษ 
ติเตียน  โพนทะนาอยู    จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ  ทรงทํา 
ธรรมีกถา    ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น   ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น   แลวรบัสั่ง 
กะภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตให ๆ การกอสราง  ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุผูอํานวยการกอสราง    ตองขวนขวายวา    ทําไฉนหนอ 
วิหารจึงจะสําเร็จไดเร็ว   ตองซอมส่ิงที่หักพัง 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็แล    สงฆพึงใหอยางนี้    พึงขอรองภิกษุกอน 
ครั้นแลวภิกษุผูฉลาด  ผูสามารถ  พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรม. 
วาจา   วาดังน้ี :-  
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                            กรรมวาจาใหนวกรรม 
           ทานเจาขา    ขอสงฆจงฟงขาพเจา    ถาความพรอมพรั่งของ 
สงฆถึงท่ีแลว สงฆพึงใหวิหารของคหบดีผูมีชื่อนี ้  เปนนวกรรมของ 
ภิกษุมีชื่อนี ้  นี้เปนญัตติ  
           ทานเจาขา  ขอสงฆ จงฟงขาพเจา    สงฆใหวิหารของคหบดี 
ผูมีชื่อนั้น   เปนนวกรรมของภิกษมุีชือ่นี้    การใหวิหารของคหบดีผูม ี
ชื่อนี้   เปนนวกรรมของภิกษุมีชื่อนี ้   ชอบแกทานผูใด    ทานผูนั้น 
พึงเปนผูฟงไมชอบแกทานผูใด  ทานผูนั้นพึงพูด 
           วิหารของคหบดีผูมีชื่อนี้  สงฆใหเปนนวกรรมของภิกษมุีชื่อ 
นี้แลว    ชอบแกสงฆ     เหตุนั้นจึงน่ิง     ขาพเจาทรงความนี้ไวดวย 
อยางน้ี.     
                                      เรื่องความเคารพ 
           [๒๖๐]  ครั้นพระผูมีพระภาคเจา   ประทับอยูที่พระนครเวสาลี  ตาม 
พระพุทธาภิรมย   แลวเสด็จจาริกทางพระนครสาวัตถี สมัยนัน้ ภิกษุอันเตวาสิก 
ของพระฉัพพัคคียรีบไปขางหนาภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข   จองวิหาร 
กันที่นอนไววา  ที่นี้ของอุปชญายของพวกเรา  ที่นี้ของอาจารยของพวกเรา  ที่นี ้
ของพวกเรา   ครั้งน้ัน   ทานพระสารีบุตรไปลาหลังภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปน 
ประมุข     เมือ่ภิกษุทั้งหลายจองวิหาร     แลท่ีนอนหมดแลว     หาที่นอนไมได 
จึงนั่ง ณ โคนไมแหงหน่ึง   ครั้นเวลาปจจุสสมัยแหงราตรี   พระผูมีพระภาคเจา 
เสด็จลุกข้ึน   ทรงพระกาสะ   แมทานพระสารีบุตรก็กระแอมไอ          
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           พ.   ใคร  ที่นั่น 
           ส.   ขาพระพุทธเจา  สารีบุตร  พระพุทธเจาขา 
           พ.   สารีบุตร  ทําไมเธอจึงมานั่งท่ีโคนตนไมนี้เลา  
           ลําดับนั้น    ทานพระสารีบุตร    ไดกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระ  
ภาคเจา.                                                                               
           [๒๖๑]  ลําดับนั้น  พระผูมีพระภาคเจารับสงฆใหประชุมภิกษุสงฆ  ใน 
เพราะเหตุเปนเคามูลนั้น    ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น    แลวทรงสอบถามภิกษุ 
ทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ขาววา   ภิกษุอันเตวาสิกของพระฉัพพัคคีย 
รีบไปกอนภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข  แลวจองวิหาร   กันที่นอนไววา 
ที่นี้ของอุปชณายของพวกเรา    ที่นี้ของอาจารยของพวกเรา     ที่นี้ของพวกเรา 
จริงหรือ 
           ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา  จริง  พระพุทธเจาขา 
           พระผูมีพระภาคพุทธเจา   ทรงติเตียนวา   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   ไฉน 
โมฆบุรุษเหลาน้ัน  จึงไดรีบไปกอนภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข    แลว 
จอง  วิหาร  กันที่นอนไววา  ที่นี้ของอุปชฌายของพวกเรา  ที่นี้ของอาจารยของ 
พวกเรา    ทีน่ี้ของพวกเรา    การกระทําของโมฆบุรุษเหลาน้ันนั่น     ไมเปนไป 
เพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส. . .ครันแลวทรงทําธรรมีกถา  ตรัส 
เรียกภิกษุทั้งหลายมาถามวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุไรควรไดอาสนะอันเลิศ 
น้ําอันเลิศ  บิณฑบาตอันเลิศ 
           ภิกษุบางพวกกราบทูลอยางน้ีวา    พระพุทธเจาขา    ภิกษุใดบวชจาก 
ตระกูลกษัตริย  ภิกษุนั้นควรไดอาสนะอันเลิศ  น้ําอันเลิศ  บิณฑบาตอันเลิศ 
           ภิกษุบางพวกกราบทูลอยางน้ีวา    พระพุทธเจาขา    ภิกษุใดบวชจาก 
ตระกูลพราหมณ  ภิกษุนั้นควรไดอาสนะอันเลิศ  น้ําอันเลิศ  บิณฑบาตอันเลิศ  
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           ภิกษุบางพวกกราบทูลอยางน้ีวา    พระพุทธเจาขา    ภิกษุใดบวชจาก 
ตระกูลคหบดี  ภิกษุนั้นควรไดอาสนะอันเลิศ  น้ําอันเลิศ  บิณฑบาตอันเลิศ 
           ภิกษุบางพวกกราบทูลอยางน้ีวา     พระพุทธเจาขา     ภิกษุใดจําทรง 
พระสูตรไวได  ภิกษุนั้นควรไดอาสนะอันเลิศ  น้ําาอันเลิศ  บิณฑบาตอันเลิศ 
           ภิกษุบางพวกกราบทูลอยางน้ีวา  พระพุทธเจาขา  ภิกษุใดทรงพระวินัย 
ภิกษุนั้นควรไดอาสนะอันเลิศ  น้ําอันเลิศ  บิณฑบาตอันเลิศ 
           ภิกษุบางพวกกราบทูลอยางน้ีวา พระพุทธเจาขา ภิกษุใดเปนธรรมกถึก 
ภิกษุนั้นควรไดอาสนะอันเลิศ  น้ําอันเลิศ  บิณฑบาตอันเลิศ 
           ภิกษุบางพวกกราบทูลอยางน้ีวา พระพุทธเจาขา   ภิกษุใดไดปฐมฌาน 
ภิกษุนั้นควรไดอาสนะอันเลิศ  น้ําอันเลิศ  บิณฑบาตอันเลิศ 
           ภิกษุบางพวกกราบทูลอยางน้ีวา  พระพุทธเจาขา   ภิกษุใดไดทุติยฌาน 
ภิกษุนั้นควรไดอาสนะอันเลิศ  น้ําอันเลิศ  บิณฑบาตอันเลิศ 
           ภิกษุบางพวกกราบทูลอยางน้ีวา พระพุทธเจาขา  ภิกษุใดไดตติยฌาน. . 
ภิกษุใดไดจตุตถฌาน    ภิกษุนั้นควรไดอาสนะอันเลิศ   น้ําาอันเลิศ   บิณฑบาต  
อันเลิศ 
           ภิกษุบางพวกกราบทูลอยางน้ีวา  พระพุทธเจาขา     ภิกษุใดเปนพระ  
โสดาบัน  ภิกษุนั้นควรไดอาสนะอันเลิศ  น้ําาอันเลิศ  บิณฑบาตอันเลิศ 
           ภิกษุบางพวกกราบทูลอยางน้ีวา     พระพุทธเจาขา   ภิกษุใดเปนพระ 
สกทาคามี...ภิกษุใดเปนอนาคามี . . .ภิกษุใดเปนพระอรหันต    ภิกษุนั้นควร 
ไดอาสนะอัน เลิศ  น้ําอันเลิศ  บิณฑบาตอันเลิศ                                 
           ภิกษุบางพวกกราบทูลอยางน้ีวา    ภิกษุใดไดวิชชา ๓ ภิกษุนั้นควรได 
อาสนะอันเลิศ  น้ําอันเลิศ  บิณฑบาตอันเลิศ  
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           ภิกษุบางพวกกราบทูลอยางน้ีวา พระพุทธเจาขา  ภิกษุใดไดอภิญญา ๖ 
ภิกษุนั้นควรไดอาสนะอันเลิศ   น้ําอันเลิศ  บิณฑบาตอันเลิศ. 
                                   เรื่องสัตว ๓ สหาย  
           [๒๖๒]  ลําดับนัน้     พระผูมีพระภาคเจารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เรื่องเคยมีมาแลว  มีตนไทรใหญตนหน่ึงอยูแถบหิมพานต 
สัตว ๓ สหาย  คือ  นกกระทา   ๑  ลิง  ๑  ชาง  ๑  อาศัยตนไทรใหญนั้นอยู 
ทั้งสามสัตวนั้นมิไดเคารพ  มิไดยําเกรงกัน มีความประพฤติไมกลมเกลียวกันอยู 
จึงสัตว ๓ สหายน้ันปรึกษากันวา  โอ  พวกเราทําอยางไรจึงจะรูไดแนวาบรรดา 
พวกเราผูใดเปนใหญโดยกําเนิด   พวกเราจะไดสักการะ    เคารพ    นับถือบูชา 
ผูนั้น   แลจะไดทั้งอยูในโอวาทของผูนั้น   จึงนกกระทาและลิงถามชางวา   สหาย 
ทานจําเรื่องเกาแกอะไรไดบาง 
           ชางตอบวา   สหายท้ังหลาย   เม่ือฉันยังเล็ก  ฉันเดินครอม ตนไทรนี้ไว 
ในหวางขาหนีบได  ยอดไทรพอระทองฉัน  ฉันจําเรื่องเกาได  ดังน้ี 
           นกกระทากับชางถามลิงวา   สหาย   ทานจําเรื่องเกาแกอะไรไดบาง 
           ลิงตอบวา   สหายท้ังหลาย   เมือ่ฉันยังเล็ก  ฉันนั่งบนพ้ืนดินเค้ียวกิน- 
ยอดไทรน้ี   ฉันจําเรื่องเกาได ดังน้ี  
           ลิงและชางถามนกกระทาวา   สหาย   ทานจําเรื่องเกาแกอะไรไดบาง 
           นกกระทาตอบวา     สหายท้ังหลาย     ในสถานท่ีโนนมีตนไทรใหญ 
ฉันกินผลจากตนไทรใหญนั้น    แลวไดถายมูลไว ณ สถานที่นี ้  ตนไทรตนนี้  
เกิดจากตนไทรใหญนั้น  เพราะฉะนั้น   ฉันจึงเปนใหญกวาโดยกําเนิด   ลิงกับ 
ชางไดกลาวกับนกกระทาวา   บรรดาพวกเรา   ทานเปนผูใหญกวา   โดยกําเนิด 
พวกเราจักสักการะ   เคารพ   นับถือ   บูชาทานและจะต้ังอยูในโอวาทของทาน  
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           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    นกกระทาไดใหลิงกับชาง    สมาทานศีลหาและ 
ตนเองก็ประพฤติสมาทานในศีลหา สตัวทั้งสามมีความเคารพรพยําเกรงกัน มีความ 
ประพฤติกลมเกลียวกันอยู     เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก     ไดเขาถึงสุคติ- 
โลกสวรรค  ดูกอนภิกษุทั้งหลายวัตรจริยานี้แล  ไดชื่อวาติตติริยพรหมจรรย. 
                                   [๒๖๓]  คนเหลาใด   ฉลาดในธรรม 
                      ประพฤติออนนอมตอทานผูใหญ  ยอมเปนผู 
                      อนมัหาชนสรรเสริญในปจจุบันนี้    ทั้งสม-  
                      ปรายภพขอคนเหลาน้ันเปนสุคติแล.         
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     แทจริงสัตวนั้นเปนดิรัจฉาน     ยังมีความ 
เคารพยําเกรงกัน  มีความประพฤติกลมเกลียวกันอยู การท่ีพวกเธอเปนบรรพชิต 
ในธรรมวินัยที่เรากลาวดีแลวอยางนี้  มีความเคารพยําเกรงกัน  มีความประพฤติ 
กลมเกลียวกนัอยู   นั้นจะพึงงามในธรรมวินัยนี้โดยสแท  
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  การกระทําของโมฆบุรุษเหลาน้ันนั่น  ไมเปนไป 
เพ่ือความเลื่อมใสของงชุมชนที่ยังเลื่อมใส . . . ครัน้แลวทรงทําธรรมีกถา 
รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตการกราบไหว การ 
ลุกรับ  การทําอัญชลีกรรม     การทําสามีจิกรรม     อาสนะท่ีเลิศ     น้ําอันเลิศ 
บิณฑบาตอันเลิศ  ตามลาํดับผูแกกวา อน่ึง  ภิกษุไมควรเกียดกันเสนาสนะของ 
สงฆตามลําดับผูแกกวา   รูปใดเกียดกนั   ตองอาบัติทุกกฎ.  
                         บุคคลท่ีไมควรไหว ๑๐ จําพวก 
           [๒๖๔]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บุคคล ๑   จําพวกนี้   อันภิกษุไมควร 
ไหว  คืออันภิกษุผูอุปสมบทกอนไมควรไหวภิกษุผูอุปสมบทภายหลัง ๑ ไมควร 
ไหว อนุปสัมบัน  ๑   ไมควรไหวภิกษุนานาสังวาสผูแกกวา แตไมใชธรรมวาที ๑  
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ไมควรไหวมาตุคาม ๑ ไมควรไหวบัณเฑาะก ๑ ไมควรไหวภิกษุผูอยูปริวาส ๑ 
ไมควรไหวภิกษุผูควรชักเขาหาอาบัติเดิม   ๑   ไมควรไหวภิกษุผูควรมานัต   ๑ 
ไมควรไหวภิกษุผูประพฤติมานัต ๑ ไมควรไหวภิกษุผูควรอัพภาน  ๑ 
           บุคคล  ๑๐ จําพวกนี้แล   อันภิกษุไมควรไหว.  
                               บุคคลท่ีควรไหว  ๓ จําพวก  
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   บุคคล ๓ จําพวกนี้   ภิกษุควรไหว   คือภิกษุผู 
อุปสมบทภายหลัง  ควรไหวภิกษุผูอุปสมบทกอน ๑   ควรไหวภิกษุนานาสังวาส 
ผูแกกวา     แตเปนธรรมวาที  ๑     ควรไหวตถาคตผูอรหันตตรัสรูเองโดยชอบ 
ในโลกท้ังเทวโลก   มารโลก   พรหมโลก   ในหมูสตัวพรอมท้ังสมณพราหมณ 
เทวดาและมนุษย. 
           บุคคล ๓ จําพวกนี้แล   ภิกษุควรไหว 
                         เรื่องเกียดกันเสนาสนะของสงฆ 
           [๒๖๕]   สมัยนั้น  ชาวบานตกแตงมณฑป  จัดแจงเครื่องลาดแผวถาง 
สถานที่ไวเฉพาะสงฆ     ภิกษุอันเตวาสิกของพระฉัพพัคคียกลาววา     พระผูมี 
พระภาคเจาทรงอนุญาตเสนาสนะตามลําดับผูแกกวา      เฉพาะของสงฆเทาน้ัน 
ของเหลาน้ีเขาไมไดทําเจาะจงไว      จึงรีบไปกอนภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปน 
ประมุข   จองมณฑป   จองเครื่องลาด   จองสถานท่ีไววา   นี้สําหรับอุปชฌาย 
ของพวกเรา     นี้สําหรับอาจารยของพวกเรา     นีส้ําหรับพวกเรา     ครั้นทาน 
พระสารีบุตรไปลาหลังภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข     เมื่อภิกษุเหลาน้ัน 
จองมณฑป    จองเครื่องลาด    จองสถานท่ีหมดแลว    หาที่วางไมได   จึงนั่งอยู 
ณ   โคนไมแหงหนึ่ง   ครั้นเวลาปจจุสสมัยแหงราตรี   พระผูมีพระภาคเจาเสด็จ 
ลุกข้ึนทรงพระกาสะ   แมทานพระสารีบุตรก็กระแอมไอ.  
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           พ.  ใคร  ที่นั่น . 
           ส.  ขาพระพุทธเจา  สารีบุตร  พระพุทธเจาขา. 
           พ.   สารีบุตร  ทําไมเธอจึงมานั่งท่ีโคนตนนี้เลา.  
           จึงทานพระสารีบุตรไดกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา. 
           [๒๖๖]  ลําดับนัน้    พระผูมพีระภาคเจารับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆใน 
เพราะเหตุเปนเคามูลนั้น    ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น      แลวทรงสอบถามภิกษุ 
ทั้งหลายวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ขาววา  ภิกษุอันเตวาสิกของภิกษุฉัพพัคคีย 
พูดวา    พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาตเสนาสนะตามลําดับผูแกกวาเฉพาะของ 
สงฆเทาน้ัน  ไมไดทรงหมายถึงของที่เขาทําเจาะจง  จึงรีบไปกอนหนาภิกษุสงฆ 
มีพระพุทธเจาเปนประมุข   จองมถฑป   จองเครื่องลาด    จองสถานท่ีวางไววา 
ที่นี้สําหรับอุปชฌายของพวกเรา  ที่นี้ของอาจารยของพวกเรา   ที่นี้ของพวกเรา 
จริงหรือ. 
           ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา  จริง  พระพุทธเจาขา. 
           พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียน ...  ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถา 
รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   แมของท่ีเขาทําเจาะจง   ภิกษุก็ 
ไมพึงเกียดกันตามลําดับผูแกกวา   รปูใดเกียดกัน  ตองอาบัติทุกกฎ. 
           [๒๖๗]  สมัยนั้น    ชาวบานตกแตงท่ีนอนสูงท่ีนอนใหญไวในโรง- 
อาหาร  ณ  ละแวกบาน คือ เกาอ้ีนอน เตียงใหญ  ผาโกเชาวขนยาว  เครื่องลาด 
ที่ทําดวยขนแกะวิจิตรดวยลวดลาย  เครื่องลาดท่ีทําดวยขนแกะสีขาว  เครื่องลาด 
ที่มีสัณฐานเปนชอดอกไม   เครื่องลาดที่ยัดนุน    เครื่องลาดพรมขนแกะวิจิตร 
ดวยรูปสัตวรายมีสีหะและเสือเปนตน      เครื่องลาดขนแกะมีขนต้ัง    เครื่องลาด 
ขนแกะมีขนขางเดียว  เครื่องลาดทองและเงินแกมไหม  เครื่องลาดไหมขลิบทอง 
และเงิน   เครื่องลาดขนแกะจุนางฟอน ๑๖ คน  เครื่องลาดหลังชาง  เครื่องลาด  
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หลังมา  เครื่องลาดในรถ  เครื่องลาดท่ีทําดวยหนังสัตวชื่อชินะอันมีขนออนนุม 
เครื่องลาดอยางดีทําดวยหนังชะมด  เครื่องลาดมีเพดาน  เครื่องลาดมีหมอนขาง 
ภิกษุทั้งหลายรังเกียจไมนั่งทับ      จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา  ๆ 
ตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตเครื่องลาดท่ีเปนคิหิวิกัฏ   เวนเครื่องลาด 
๓ ชนิด  คือ  เกาอ้ีนอน   เตียงใหญ   เครื่องลาดท่ียัดนุน   นอกนั้นนั่งทับได 
แตจะนอนทับไมได.                         
                  พุทธานุญาตใหนั่งทับเตียงต่ังเปนคิหิวิกัฏ  
           [๒๖๘]   สมัยนั้น   ชาวบานตกแตงเตียงบาง   ต่ังบาง   ที่ยัดนุนไวใน 
โรงอาหาร   ณ   ละแวกบาน   ภิกษุทั้งหลายรังเกียจไมนั่งทับ   จึงกราบทูลเรื่อง 
นั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เราอนุญาตใหนั่ง 
ทับเตียงต่ังท่ีเปนคิหิวิกัฎได  แตจะนอนทับไมได. 
                  อนาถบิณฑิกคหบดีถวายพระเชตวนาราม 
           [๒๖๙]   ครั้งน้ัน   พระผูมีพระภาคเจาเสด็จจาริกโดยลําดับ    ไดเสด็จ 
ถึงพระนครสาวัตถี  ทราบวาพระองคประทับอยูที่พระเชตวัน   อารามของอนาถ 
บิณฑิกคหบดี   เขตพระนครสาวัตถีนั้น   จึงอนาถบิณฑิกคหบดีเขาไปเฝาพระ- 
ผูมีพระภาคเจาถวายบังคมน่ัง  ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึงแลว    ไดกราบทูลพระผูมี 
พระภาคเจาวา  พระพุทธเจาขา   ขอพระผูมีพระภาคเจา   พรอมกับภิกษุสงฆจง 
ทรงรับภัตตาหารของขาพระพุทธเจาเพ่ือเสวยในวันพรุงน้ี   พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงรับอาราธนาโดยดุษณีภาพ    ครัน้อนาถบิณฑิกคหบดีทราบวา     พระผูมี 
พระภาคเจาทรงรับอาราธนา     แลวลุกจากท่ีนั่งถวายบังคม     ทําประทักษิณ 
กลับไป.  
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           [๒๗๐]  หลังจากนั้น    อนาถบิณฑิกคหบดีสั่งใหตกแตงขาทนียโภชน-ี 
ยาหารอันประณีต     โดยลวงราตรีนั้น     แลวส่ังใหคนไปกราบทูลภัตกาลแด 
พระผูมีพระภาคเจาวา     ถึงเวลาแลว      พระพุทธเจาขา     ภัตตาหารเสร็จแลว 
ครั้นเวลาเชา  พระผูมีพระภาคเจาทรงครองอันตรวาสก  ทรงถือบาตรจีวรเสด็จ 
เขาสูนิเวศนของอนาถบิณฑิกคหบดี     ครั้นแลวประทับนั่งบนอาสนะท่ีเขาจัด 
ไวถวาย    พรอมกับภิกษุสงฆ    จึงอนาถบิณฑิกคหบดี    อังคาสภิกษุสงฆมี  
พระพุทธเจาเปนประมุขดวยอาหารของเค้ียวของฉันอันประณีตดวยมือของตน 
จนพระผูมีพระภาคเจาเสวยเสร็จลดพระหัตถจากบาตรหามภัตแลว     จึงนั่ง   ณ 
ที่ควรสวนขางหน่ึง    แลวไดกราบทูลวา    พระพุทธเจาขา  ขาพระพุทธเจาจะ 
ปฏิบัติอยางไรในพระเชตวันวิหาร พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา คหบดี ถาเชนนั้น 
เธอจงถวายพระเชตวันวิหารแกสงฆจตุรทิศ    ทั้งท่ีมาแลวและยังไมมา   อนาถ- 
บิณฑิกคหบดีรับสนองพระพุทธบัญชาแลว     ไดถวายพระเชตวันวิหารแกสงฆ 
จตุรทิศ   ทั้งที่มาแลวและยังไมมา. 
           ลําดับนั้น   พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุโมทนาอนาถบิณฑิกคหบดี ดวย 
คาถาเหลาน้ี    วาดังน้ี  :-  
                                   คาถาอนุโมทนาวิหารทาน 
                                      [๒๗๑]   วหิารยอมปองกนัหนาวรอน 
                           และเนื้อราย     นอกจากน้ันปองกันงูและยุง 
                           ฝนในสสิิรฤดู นอกจากน้ัน   วหิารยังปองกัน 
                           ลมและแดดอันกลาท่ีเกิดขึ้นได     การถวาย 
                           วิหารแกสงฆเพ่ือหลีกเรนอยู    เพ่ือความสุข 
                           เพ่ือเพงพิจารณา    และเพ่ือเห็นแจง    พระ-  
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                    พุทธเจาทรงสรรเสริญวา     เปนทานอันเลิศ 
                    เพราะเหตุนั้นแล   คนผูฉลาด   เมือ่เล็งเห็น 
                    ประโยชนตน  พึงสรางวิหารอันรื่นรมย  ให 
                    ภิกษุทั้งหลายผูพหูสูตอยูในวิหารเถิด    อนึ่ง 
                    พึงมีน้ําใจเลื่อมใส   ถวายขาว  น้ํา  ผา  และ 
                    เสนาสนะอันเหมาะสมแกพวกเธอ   ในพวก  
                    เธอผูซื่อตรง  เพราะพวกเธอยอมแสดงธรรม 
                    อันเปนเครื่องบรรเทาสรรพทุกขแกเขา 
                    อันเขารูทั่วถึงแลวจะเปนผูไมมีอาสวะ 
                    ปรินิพพานในโลกน้ี. 
           ครั้นพระผูมีพระภาคเจาทรงอนุโมทนาอนาถบิณฑิกคหบดี     ดวย 
พระคาถาเหลาน้ีแลว    เสด็จลุกจากอาสนะกลับไป. 
                       เรื่องใหภกิษุกําลังฉันคางอยูลุกขึ้น 
           [๒๗๒]   สมัยนั้น     มหาอํามาตยผูหน่ึงเปนสาวกของอาชีวกไดเลี้ยง 
อาหารพระสงฆ    ทานพระอุปนันทศากยบุตรมาภายหลัง    ไดใหภิกษุผูนั่งใน 
ลําดับลุกข้ึนทั้งท่ีกําลังฉันอาหารคางอยู      โรงอาหารไดเกิดโกลาหล   จึงมหา 
อํามาตยผูนั้น  เพงโทษ  ติเตียน   โพนทะนาวา   ไฉนพระสมณะเชื้อสายพระ 
ศากยบุตรมาทีหลัง  จึงไดใหภิกษุผูนั่งในลําดับลุกข้ึนทั้งท่ียังฉันอาหารคางอยูเลา 
โรงอาหารไดเกิดโกลาหลข้ึน  ภิกษุผูนั่งแมในที่อ่ืน   จะพึงไดฉันจนอ่ิมอยางไร 
เลา  ภิกษุทั้งหลายไดยินมหาอํามาตยผูนั้น      เพงโทษ  ติเตียน   โพนทะนาอยู 
บรรดาที่เปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ   ติเตียน    โพนทะนาวา    ไฉนทาน 
พระอุปนันทศากยบุตรมาทีหลังจงไดใหภิกษุผูนั่งในลําดับลุกข้ึน     ทั้งท่ียังฉัน  
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อาหารคางอยูเลา      โรงอาหารไดเกิดโกลาหลข้ึน      แลว กราบทูลเรื่องนั้นแด 
พระผูมีพระภาคเจา      พระผูมีพระภาคเจา. . .ทรงสอบถามวา   ดูกอนอุปนันทะ 
ขาววา  เธอมาทีหลังไดใหภิกษุผูนั่งในลําดับลุกข้ึนทั้งท่ียังฉันอาหารคางอยู   โรง 
อาหารไดเกิดโกลาหลข้ึน  จริงหรือ. 
           ทานพระอุปนันทศากยบุตรกราบทูลรับวา  จริง  พระพุทธเจาขา. 
           พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา  ดูกอนโมฆบุรุษ   ไฉนเธอมา 
ทีหลังจึงใหภิกษุผูนั่งในลําดับลุกข้ึนทั้งท่ียังฉันอาหารคางอยู    โรงอาหารไดเกิด 
โกลาหลข้ึน   การกระทําของเธอนั้น   ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนที ่
ยังไมเลื่อมใส... ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถา   รับสัง่กะภิกษุทั้งหลายวา   ดกูอน 
ภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุไมพึงใหภิกษุผูนั่งในลําดับลุกข้ึน  ทั้งที่ยังฉันอาหารคางอยู 
รูปใดใหลุกข้ึน   ตองอาบัติทุกกฏ   ถาใหลุกข้ึนยอมเปนอันหามภัตรดวย   พึง 
กลาววา   ทานจงไปหาน้ํามา   ถาไดอยางนี้   นั่นเปนการดี   ถาไมได   พึงกลืน 
เมล็ดขาวใหเรียบรอยแลว   จึงใหอาสนะแกภิกษุผูแกกวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
อน่ึง   เรากลาวมิไดหมายความวา    ภิกษุพึงหวงกันอาสนะ    แกภิกษุผูแกกวา 
โดยปริยายไร ๆ  รูปใดหวงกัน    ตองอาบัติทุกกฏ. 
                เรือ่งพระฉัพพัคคียไลภิกษุอาพาธใหลุกขึ้น 
           [๒๗๓]  สมัยนั้น พระฉัพพัคคียไลภิกษุอาพาธใหลุกข้ึน ภิกษุอาพาธ 
ตอบอยางนี้วา    ทานท้ังหลาย    พวกผมไมสามารถจะลุกข้ึนได    เพราะเปนผู 
อาพาธ พระฉัพพัคคียกลาววา  พวกผมจะพยุงพวกทานใหลุกข้ึน  แลวประคอง 
ใหลุกข้ึนพอยืนแลวก็ปลอยเสีย   ภิกษุอาพาธลมสลบ ...ภิกษุทั้งหลายกราบทูล 
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา. . .ตรัสวา    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุไมพึง 
ไลภิกษุอาพาธใหลุกข้ึน  รูปใดไลใหลุกข้ึน  ตองอาบัติทุกกฏ.  
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           [๒๗๔]  สมยันั้น     พระฉัพพัคคียพูดวา   พวกผมอาพาธ   ลุกไมข้ึน 
แลวยึดเอาท่ีนอนดี ๆ ไว...    ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้น แดพระผูมีพระ- 
ภาคเจา . . .   ตรัสวา    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    เราอนุญาตใหที่นอนเหมาะสมแก 
ภิกษุอาพาธ.  
           [๒๗๕]  สมัยนั้น    พระฉัพพัคคียอาพาธเล็กนอย  ก็หวงกันเสนาสนะ 
ไว. . .      ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา...     ตรัสวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุมีอาพาธเล็กนอย  ไมพึงหวงกันเสนาสนะไว  รูปใด 
หวงกัน  ตองอาบัติทุกกฏ. 
                        เรื่องพระสัตตรสวัคคียซอมวิหาร 
           [๒๗๖]   สมยันั้น  พระสัตตรสวัคคียซอมวิหารใหญหลังหนึ่งซ่ึงต้ังอยู 
สุดเขต   ดวยหมายใจวา   พวกเราจักจําพรรษา ณ ทีน่ี้   พระฉัพพัคคียไดเห็น 
พระสัตตรสวัคคียกําลังซอมวิหาร    ครั้นแลวไดกลาวอยางนี้วา    ทานท้ังหลาย 
พระสัตตรสวัคคียเหลาน้ี  กําลังซอมวิหาร   พวกเราจงชวยกันไลพวกเธอไปเสีย 
เถิด   ภิกษุบางพวกกลาวกันอยางนี้วา  ทานทั้งหลายจงรอไวจนกวาจะซอมเสร็จ 
เมื่อซอมเสร็จแลว    จึงคอยไลไป    ครั้นซอมเสร็จ    พระฉัพพัคคียไดกลาวกะ 
พระสัตตรสวัคคียวา   ทานท้ังหลาย   พวกทานจงออกไป   วิหารถึงแกพวกผม. 
           ส.  ทานท้ังหลาย ควรจะบอกไวกอนมิใชหรือ พวกผมจะไดซอมท่ีอ่ืน. 
           ฉ.  ทานท้ังหลาย  วิหารของสงฆมิใชหรือ. 
           ส.   ขอรับ   วิหารของสงฆ. 
           ฉ.  ทานท้ังหลาย  พวกทานจงออกไป  วิหารถึงแกพวกผม. 
           ส.  ทานท้ังหลาย วิหารใหญ  แมพวกทานก็อยูได  แมพวกผมก็อยูได. 
           ฉ.  จงออกไป   วิหารถึงแกพวกผม   แลวทําเปนโกรธ  ขัดเคือง  จับ  
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คอลากออกมา  พระสัตตรสวัคคียเหลาน้ัน  ถูกพระฉัพพัคคียฉุดคราออกมา  ก ็
รองให  ภิกษุทั้งหลายถามวา  พวกทานรองใหทําไม  พระสัตตรสวัคคียตอบวา 
ทานท้ังหลาย  พระฉัพพัคคียเหลาน้ี   โกรธ  ขัดเคือง  ฉุดคราพวกผมออกจาก 
วิหารของสงฆ  บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย . . .ตางก็เพงโทษ   ติเตียน  โพน 
ทะนาวา  ไฉนพระฉัพพัคคีย   จึงโกรธ   ขัดเคือง   ฉุดคราภิกษุทั้งหลายออก 
จากวิหารของสงฆ   จึงภิกษุเหลาน้ัน กราบทูลเรื่องนั้น แดพระผูมีพระภาคเจา... 
พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามวา ดูกอนภิกษุทั้งหลายขาววา ภิกษุฉัพพัคคีย 
โกรธ   ชัดเคือง   ฉุดคราภิกษุทั้งหลายออกจากวิหารของสงฆ   จริงหรือ. 
           ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา   จรงิ   พระพุทธเจาขา.  
           พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียน . . .      ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถา 
รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุไมพึงโกรธ    ขัดเคือง 
ฉุดคราภิกษุทั้งหลายออกจากวิหารของสงฆ   รูปใดฉุดครา   พึงปรับตามธรรม 
เราอนุญาตใหภิกษุถือเสนาสนะ. 
                 ภกิษุควรไดรับสมมติเปนผูใหเสนาสนะ 
           [๒๗๗]   ครั้งน้ัน  ภิกษุทั้งหลายหารือกันวา   ใครพึงใหถือเสนาสนะ 
แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา . . .   ตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
เราอนุญาตใหสมมติภิกษุผูประกอบดวยองค ๕  เปนผูใหถือเสนาสนะ  คือ :- 
           ๑.  ไมถึงความลําเอียงเพราะความชอบพอ 
           ๒.  ไมถึงความลําเอียงเพราะความเกลียดชัง 
           ๓.  ไมถึงความลําเอียงเพราะความงมงาย 
           ๔.  ไมถึงความลําเอียงเพราะความกลัว   และ 
           ๕.   รูเสนาสนะท่ีใหถือแลวและยังไมใหถือ.  
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                                        วิธีสมมติ 
           [๒๗๘]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  ก็แลสงฆพึงสมมติอยางนี้    พึงขอรอง 
ภิกษุกอน   ครั้นแลวภิกษุผูฉลาด    ผูสามารถ    พึงประกาศใหสงฆทราบดวย 
ญัตติทุติยกรรมวาจา  วาดังน้ี :-  
                                   กรรมวาจาสมมติ 
           ทานเจาขา    ขอสงฆจงฟงขาพเจา    ถาความพรอมพรั่งของ 
สงฆถึงท่ีแลว   สงฆพึงสมมติภิกษมุีชือ่นี้เปนผูใหถือเสนาสนะ   นี ้
เปนญัตติ. 
           ทานเจาขา    ขอสงฆจงฟงขาพเจา    สงฆสมมติภิกษมุชีื่อนี้ 
เปนผูใหถือเสนาสนะ    การสมมตภกิษุมีชื่อนี้เปนผูใหถือเสนาสนะ 
ชอบแกทานผูใด  ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง  ไมชอบแกทานผูใด   ทาน 
ทานผูนั้นพึงพูด. 
           ภิกษมุีชื่อนี้   สงฆสมมติใหเปนผูถือเสนาสนะ  ชอบแกสงฆ 
เหตุนั้นจึงน่ิง  ขาพเจาทรงความนี้ไว  ดวยอยางน้ี. 
           [๒๗๙]   ตอมา   ภิกษุทั้งหลาย ผูใหถือเสนาสนะหารือกันวา  เราจะพึง 
ใหถือเสนาสนะอยางไรหนอ   จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา   พระ- 
ผูมีพระภาคเจา    ตรัสวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตใหนับภิกษุกอน 
ครั้นแลวนับที่นอน    ครัน้แลว    จึงใหถือตามจํานวนท่ีนอน    เมื่อใหถือตาม 
จํานวนที่นอน  ที่นอนเหลือมาก . .. ตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาต 
ใหถือตามจํานวนวิหารเม่ือใหถือตามจํานวนวิหาร วิหารก็ยังเหลือเปนอันมาก.. 
ตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตใหถือตามจํานวนบริเวณ   เมื่อใหถอื  
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ตามจํานวนบริเวณ  บริเวณก็ยังเหลืออีกมาก  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตให  ใหสวนซ้ําอีก   เมือ่ใหถือสวนซํ้าอีกแลว   ภิกษุ 
รูปอ่ืนมา  ไมปรารถนากอ็ยาพึงให. 
           [๒๘๐]  สมยันั้น     ภิกษุทั้งหลายใหภิกษุผูอยูนอกสีมาถือเสนาสนะ 
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่งนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.. .   ตรสัวา   ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  ภิกษุไมพึงใหภิกษุผูอยูนอกสีมาถือเสนาสนะ  รูปใดใหถือ  ตองอาบัติ 
ทุกกฏ. 
           [๒๘๑]   สมัยนั้น  ภิกษุทั้งหลายถือเสนาสนะแลวหวงกันไวตลอดเวลา 
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่งนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ...    ตรสัวา  ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย   ภิกษุถือเสนาสนะแลว  ไมพึงหวงกันไวตลอดทุกเวลา  รูปใดหวงกัน 
ไว  ตองอาบัติทุกกฎ. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหหวงกันไวไดตลอดพรรษา ๓ เดือน 
หวงกันไวตลอดฤดูกาลไมได. 
                             การใหถือเสนาสนะ ๓ อยาง 
           [๒๘๒]   ตอมา ภิกษุทั้งหลายหารือกันวา การใหถือเสนาสนะมีกี่อยาง 
หนอ   จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา   พระผูมีพระภาคเจา  ตรัสวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   การใหถือเสนาสนะมี  ๓ อยาง  คือ  ใหถือเม่ือวันเขาปุริม 
พรรษา ๑   ใหถือเมื่อวันเขาปจฉิมพรรษา ๑    ใหถือในระหวางพนจากนั้น  ๑ 
การใหถือเมื่อวันเขาปุริมพรรษา     พึงใหถือในวันแรม   ๑   คํ่าเดือนอาสาฬหะ 
การใหถือในวันเขาปจฉิมพรรษา พึงใหถือเมื่อเดือนอาสาฬหะลวงแลว ๑ เดือน  
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การใหถือในระหวางพนจากน้ัน    พึงใหถือในวันตอจากวันปวารณา   คือแรม 
๑ คํ่า   เพ่ืออยูจําพรรษาตอไป   การใหถือเสนาสนะมี ๓ อยางนี้แล. 
                                            ภาณวาร ที่   ๒    จบ  
             เรื่องพระอุปนันทะหวงกันเสนาสนะไว ๒ แหง 
           [๒๘๓]  กโ็ดยสมยันั้นแล   ทานพระอุปนันทศากยบุตร  ถือเสนาสนะ 
ไวในเขตพระนครสาวัตถีแลว   ไดไปสูอาวาสใกลตําบลบานแหงหนึ่ง    และได 
ถือเสนาสนะในอาวาสน้ันอีก  จึงภิกษุเหลาน้ัน  ปรึกษากันวา  ทานทั้งหลาย ทาน 
พระอุปนันทศากยบุตรรูปนี้   เปนผูกอความบาดหมาง  กอความทะเลาะ  กอการ 
วิวาท   กอความอ้ือฉาว  กออธิการณในสงฆ  ถาเธอจักอยูจําพรรษาในอาวาสน้ี 
พวกเราทุกรูปจักอยูไมผาสุก  มิฉะนั้น   เราจะถามเธอ   จึงภิกษุเหลาน้ันไดถาม 
ทานพระอุปนันทศากยบุตรวา   ทานอุปนันทะ   ทานถือเสนาสนะในพระนคร 
สาวัตถีแลว มิใชหรือ.                                       
           อ.  ถกูละ  ขอรับ. 
           ภ.  ทานอุปนันทะ   ก็ทานรูปเดียว   เหตุไรจึงหวงกันเสนาสนะไวถึง 
สองแหงเลา. 
           อ.   ผมจะละท่ีนี้ไปเดี๋ยวน้ีละ   ขอรับ   จะถือเอาที่พระนครสาวัตถีนั้น 
           บรรดาภิกษุทําเปนผูมักนอย    สันโดษ ...   ตางก็เพงโทษ    ติเตียน 
โพนทะนาวา   ไฉนทานพระอุปนันทศากยบุตรรูปเคียว   จึงไดหวงกันเสนาสนะ 
ไวถึงสองแหงแลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ...   ทรงสอบถามวา 
ดูกอนอุปนันทะ  ขาววา  เธอรูปเดียวหวงกันเสนาสนะไวถึงสองแหง  จริงหรือ. 
           ทานพระอุปนันทศากยบุตรทูลรับวา  จริง  พระพุทธเจาขา.  
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           พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา   ดูกอนโมฆบุรุษ   ไฉนเธอผู 
เดียวจึงหวงกันเสนาสนะไวถึงสองแหงเลา   เธอถือในที่นั้นแลว    ละในท่ีนี้  ถือ 
ในที่นี้แลว    ละในท่ีนั้น     เมื่อเปนเชนนี้เธอก็เปนคนอยูภายนอกทั้งสองแหง 
การกระทําของเธอน้ัน       ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส 
ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถา  รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุ 
รูปเดียว  ไมพึงหวงกันเสนาสนะไวสองแหง   รูปใดหวงกัน   ตองอาบัติทุกกฏ 
                                                วินัยกถา  
           [๒๘๔]   สมัยนั้น       พระผูมีพระภาคเจาตรัสวินัยกถาแกภิกษุทั้งหลาย 
โดยอเนกปรยิาย   คือทรงพรรณนาคุณของวินัย   คุณของการเรียนวินัย   ทรง 
สรรเสริญคุณของทานพระอุบาลีโดยเฉพาะเจาะจง      ภิกษุทั้งหลายหารือกันวา 
พระผูมีพระภาคเจา  ตรัสวินัยกถาแกภิกษุทั้งหลายโดยอเนกปริยาย   คือ   ทรง 
พรรณนาคุณของวินัย  คุณของการเรียนวินัย  ทรงสรรเสริญคุณของทานพระ- 
อุบาลีโดยเฉพาะเจาะจง   อยากระน้ันเลย   พวกเราจงเรียนพระวินัย    ในสํานัก 
ทานพระอุบาลีกันเถิด    ก็แลภิกษุเหลาน้ันมากมาย    ทั้งเถระ   ทั้งนวกะ   ทั้ง 
มัชฌิมะ   ตางพากันเรียนพระวินัยในสํานักทานอุบาลี   ทานพระอุบาลียืนสอน 
ดวยความเคารพพระเถระทั้งหลาย      แมพระเถระทั้งหลายก็ยืนเรียนดวยความ 
เคารพธรรม   บรรดาภิกษุเหลาน้ัน   พระเถระและทานพระอุบาลี  ยอมเมื่อยลา 
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่งนั้น  แดพระผูมีพระภาคเจา     พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุนวกะผูสอนน่ังบนอาสนะเสมอ 
กันหรือสูงกวาได    ดวยความเคารพธรรม    ใหภิกษุเถระผูเรียนนั่งบนอาสนะ 
เสมอกันหรือตํ่ากวาได   ดวยความเคารพธรรม.                  
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           [๒๘๕]  สมัยนั้น      ภิกษุทั้งหลายเปนอันมากยืนรับการสอนในสํานัก 
ทานพระอุบาลี      ยอมเมื่อยลา       จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เราอนุญาตใหภิกษุมีอาสนะ 
เสมอกัน  นั่งรวมกันได.  
           [๒๘๖]  ตอมา    ภิกษุทั้งหลายมีความสงสัยวา    ภิกษุชื่อวามีอาสนะ 
เสมอกันดวยคุณสมบัติเพียงเทาไร    จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา 
พระผูมีพระภาคเจา   ตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตใหภิกษุระหวาง 
๒ พรรษา  นัง่รวมกันได. 
           [๒๘๗]  สมัยนั้น   ภิกษุหลายรูปมีอาสนะเสมอกันนั่งรวมเตียงเดียวกัน 
ทําเตียงหัก   นั่งรวมต่ังเดียวกัน  ทําต่ังหัก  จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระ- 
ภาคเจา   พระผูมีพระภาคเจา  ตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตเตียงละ 
๓ รูป   ต่ังละ ๓ รูป   แมภิกษุ ๓ รูปนัง่ลงบนเตียง  ก็ทําเตียงหัก  นั่งลงบนต่ัง 
ก็ทําต่ังหัก  ภิกษุเหลาน้ัน  จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา  พระผูมี 
พระภาคเจา   ตรัสวา   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาต เตียงละ ๒  รูป   ต่ังละ 
๒ รูป. 
           [๒๘๘]  สมยันั้น    ภิกษุทั้งหลายน่ังลงบนอาสนะยาวรวมกับภิกษุผูมี 
อาสนะไมเสมอกัน      กร็งัเกียจ      จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา 
พระผูมีพระภาคเจา  ตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตใหนั่งบนอาสนะ 
ยาวรวมกับภิกษุที่มีอาสนะไมเสมอกันได  เวนบัณเฑาะก   มาตุคาม   อุภโตพ-  
ยัญชนก. 
           [๒๘๙]  ครั้งน้ัน    ภิกษุทั้งหลายมีความสงสัยวา    อาสนะยาวที่สุดมี 
กําหนดเทาไร.. . ตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตอาสนะยาวท่ีสุดมี 
กําหนดน่ังได ๓ รูป.  
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           [๒๙๐]   สมัยนั้น   นางวิสาขา    มิคารมารดาใครจะใหสรางปราสาทมี 
เฉลียงประดุจเทริดที่ต้ังอยูบนกระพองชางถวายพระสงฆ   ครัง้น้ันภิกษุทั้งหลาย 
มีความสงสัยวา  พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาตการใชสอยปราสาทหรือไมทรง 
อนุญาตหนอ  จึงกราบทูลเรื่องนั้น แดพระผูมีพระภาคเจา   พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตการใชสอยปราสาททุกอยาง.  
           [๒๙๑]   สมัยนั้น   สมเด็จพระอัยยิกาของพระเจาปเสนทิโกศลทิวงคต 
เพราะพระนางทิวงคต   เครื่องอกัปปยภัณฑเปนอันมากบังเกิดแกสงฆ คือ เกาอ้ี 
นอน เตียงใหญ  ผาโกเชาวขนยาว เครื่องลาดท่ีทําดวยขนแกะวิจิตรดวยลวดลาย 
เครื่องลาดท่ีทําดวยขนแกะสีขาว   เครื่องลาดท่ีมีสัณฐานเปนชอดอกไม   เครื่อง 
ลาดที่ยัดนุน      เครื่องลาดขนแกะวิจิตรดวยรูปสัตวรายมีสีหะและเสือเปนตน 
เครื่องลาดขนแกะมีขนต้ัง   เครื่องลาดขนแกะมีขนขางเดียว   เครื่องลาดทองและ 
เงินแกมไหม    เครื่องลาดไหมขลิบทองและเงิน    เครื่องลาดขนแกะจุนางฟอน 
๑๖ คน   เครือ่งลาดหลังชาง   เครื่องลาดหลังมา   เครื่องลาดในรถ   เครื่องลาด 
ที่ทําดวยหนังสัตวชื่อชินะอันมีขนออนนุม      เครือ่งลาดอยางดีที่ทําดวยหนัง 
ชะมด   เครื่องลาดมีเพดาน  เครื่องลาดมีหมอนขาง  ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่อง 
นั้นแดพระผูมีพระภาคเจา   พระผูมีพระภาคเจา   ตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
เราอนุญาตใหตัดเกาอ้ีนอนแลวใชสอยได    เตียงใหญทําลายรูปสัตวรายเสียแลว 
ใชสอยได  ฟูกที่ยัดนุนรือ้แลวทําเปนหมอน   นอกน้ันทําเปนเครื่องลาดพ้ืน. 
                           เรื่องภิกษุแจกของท่ีไมควรแจก 
           [๒๙๒]   สมัยนั้น    ภิกษุเจาถิ่นในอาวาสใกลบานแหงหนึ่งไมหางจาก 
พระนครสาวัตถี   เปนผูจัดเสนาสนะแกภิกษุอาคันตุกะและภิกษุผูเตรียมเดินทาง 
ยอมลําบาก   ภิกษุเหลาน้ันจึงปรึกษากันวา   ทานทั้งหลาย   บดันี้พวกเรา   จัด  
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เสนาสนะแกภิกษุอาคันตุกะและภิกษุผูเตรียมเดินทาง  ยอมลําบาก   เราตกลงจะ 
มอบเสนาสนะของสงฆทั้งหมดแกภิกษุรูปหน่ึง    เราจักใชสอยเสนาสนะของเธอ 
ภิกษุ เหลาน้ันไดมอบหมายเสนาสนะของสงฆทุก ๆ อยาง  แกภิกษุรูปหน่ึง ภิกษุ- 
อาคันตุกะไดกลาวคํานี้กะภิกษุเจาถิ่นเหลาน้ันวา ทานท้ังหลายโปรดจัดเสนาสนะ 
ใหพวกผม  ภิกษุเจาถิ่นตอบวา  เสนาสนะของสงฆไมมี  ขอรับ   พวกผมมอบ 
แกภิกษุรูปหน่ึงหมดแลว  
           ทานอาคันตุกะ:    ก็พวกทานแจกจายเสนาสนของสงฆหรือ    ขอรบั 
           เจาถิ่น :   เปนเชนนั้น   ของรับ 
           บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย .. .ตางก็เพงโทษ  ติเตียน   โพนทะนาวา 
ไฉนภิกษุ   จึงไดแจกจายเสนาสนะของสงฆเลา   จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมี 
พระภาคเจา 
           พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ขาววา พวก 
ภิกษุแจกจายเสนาสนะของสงฆ   จริงหรือ 
           ภิกษุทั้งหลายทูลรับวา  จริง   พระพุทธเจาขา 
                                 ของที่ไมควรแจก ๕ หมวด 
           พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ไฉน 
โมฆบุรุษเหลาน้ัน   จึงแจกจายเสนาสนะของสงฆเลา   การกระทําของโมฆบุรุษ 
เหลาน้ัน       ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส... ครั้น 
แลวทรงทําธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ของที่ไม 
ควรแจกจาย  ๕  หมวดน้ีอันภิกษุไมควรแจกจายใหไป   แมสงฆ   คณะ   หรือ 
บุคคล   แจกจายไปแลวก็ไมเปนอันแจกจาย   รูปใดแจกจาย   ตองอาบัติถุลลัจจัย  
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           ของไมควรแจกจาย ๕ หมวด  อะไรบาง   คืออาราม   พ้ืนที่อาราม  นี้  
เปนของท่ีไมควรแจกจายหมวดท่ี ๑ สงฆก็ดี   คณะก็ดี   บุคคลกด็ี  ไมควรแจก 
จายใหไป   แมแจกจายไปแลว    ก็ไมเปนอันแจกจาย   รูปใดแจกจาย   ตองอา- 
บัติถุลลัจจัย  
           วิหาร พ้ืนวิหาร นี้เปนของท่ีไมควรแจกจายหมวดท่ี ๒ สงฆก็ดี คณะ 
ก็ดี  บุคคลกด็ี  ไมควรแจกจายใหไป   แมแจกจายไปแลว    ก็ไมเปนอันแจกจาย 
รูปใดแจกจาย   ตองอาบัติถุลลัจจัย 
           เตียง   ต่ัง  ฟูก  หมอน  นี้เปนของท่ีไมควรแจกจายหมวดที่ ๓ สงฆก็ด ี
คณะก็ดี   บคุคลก็ดี    ไมควรแจกจายใหไป    แมแจกจายไปแลว    ก็ไมเปนอัน 
แจกจาย  รูปใดแจกจาย   ตองอาบัติถุลลัจจัย 
           หมอโลหะ   อางโลหะ   กระถางโลหะ   กระทะโลหะ   มีด   ขวาน   ผ่ึง 
จอบ   สวาน  นี้เปนของท่ีไมควรแจกจายหมวดท่ี ๔ สงฆก็ดี   คณะก็ดี  บุคคล 
ก็ดี   ไมควรแจกจายใหไป    แมแจกจายไปแลว    ก็ไมเปนอันแจกจาย    รปูใด 
แจกจาย   ตองอาบัติถุลลัจจัย                                                              
           เถาวัลย   ไมไผ   หญาปลอง  หญามุงกระตาย  หญาสามัญ  ดิน  เครือ่ง 
ไม   เครื่องดิน   นี้เปนของท่ีไมควรแจกจาย   หมวดที่ ๕  สงฆก็ดี   คณะก็ดี 
บุคคลก็ดี  ไมควรแจกจายใหไป   แมแจกจายไปแลว   ก็ไมเปนอันแจกจาย  รูป 
ใดแจกจาย   ตองอาบัติถุลลัจจัย                                                               
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ของที่ไมควรแจกจายมี ๕  หมวดนี้แล   สงฆก็ดี 
คณะก็ดี    บคุคลก็ดี   ไมควรแจกจายใหไป    แมแจกจายไปแลว   ก็ไมเปนอัน 
แจกจาย   รูปใดแจกจาย   ตองอาบัติถุลลัจจัย  
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                         เรื่องภิกษแุบงของท่ีไมควรแบง  
           [๒๙๓]  ครั้นพระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระนครสาวัตถี  ตาม 
พุทธาภิรมยแลวเสด็จจาริกทางกิฏาคิรีชนบท  พรอมกับภิกษุสงฆหมูใหญ  ประ 
มาณ  ๕๐๐ รปู  ทั้งพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ  ภิกษุพวกพระอัสสชิและ 
พระปุนัพพสุกะไดทราบขาวแลวกลาวกันวา  พระผูมีพระภาคเจาเสด็จสูกิฏาคิรี- 
ชนบทพรอมกับภิกษุสงฆหมูใหญประมาณ ๕๐๐   รูป  ทั้งพระสารีบุตรและโมค- 
คัลลานะ เชิญเถิด! พวกเราตกลงแบงเสนาสนะของสงฆใหหมด เพราะพระสารี- 
บุตรและพระโมคคัลลานะมีความปรารถนาลามก ไปสูอํานาจแหงความปรารถนา 
อันชั่วชา   พวกเราจะไดไมตองจัดหาเสนาสนะถวายทาน   ภิกษุเหลาน้ันไดแบง 
เสนาสนะของสงฆหมดแลว   ครั้นพระผูมีพระภาคเจาเสด็จจาริกโดยลําดับ   ได 
ถึงชนบทกิฏาคิรีแลว   จึงรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   พวก 
เธอจงไปหาภิกษุพวกอัสสชิและปุนัพพสุกะแลวบอกอยางนี้วา   ทานท้ังหลาย 
พระผูมีพระภาคเจาเสด็จมาพรอมดวยยภิกษุสงฆหมูใหญประมาณ ๕๐๐ รปู   ทั้ง 
พระสารีบุตร   และพระโมคคัลลานะ    ขอทานจงจัดหาเสนาสนะถวายพระผูมี 
พระภาคเจา    ภิกษุสงฆและพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะ    ภิกษุเหลาน้ันรับ 
สนองพระดํารัสแลวเขาไปหาภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะ  ครั้นแลว 
ไดแจงวา  ทานทั้งหลาย  พระผูมีพระภาคเจาเสด็จมาพรอมกับภิกษุสงฆหมูใหญ 
ประมาณ ๕๐๐ รูป   ทั้งพระสารีบุตรและโมคคัลลานะ   ก็แลพวกทานจงจัดหา 
เสนาสนะถวายพระผูมีพระภาคเจาภิกษุสงฆ  และพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะ 
ภิกษุพวกพระอัสสชิ   และพระปุนัพพสุกะตอบวา   ทานท้ังหลาย  เสนาสนะของ 
สงฆไมมี  พวกผมแบงกันหมดแลว  พระผูมีพระภาคเจาเสด็จมาดีแลว  พระองค 
ทรงพระประสงคจะประทับในวิหารใดก็จักประทับในวิหารน้ัน     พระสารีบุตร  
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และพระโมคัลลานะ    มคีวามปรารถนาลามก     ไปสูอํานาจของความปรารถนา 
อันชั่วชา   พวกผมจักไมจัดหาเสนาสนะถวายทาน 
           ภ.  ทานท้ังหลาย   พวกทานแบงเสนาสน ะของสงฆหรือ 
           อ.  เปนเชนนั้น  ขอรับ 
           บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย... ตางก็เพงโทษ  ติเตียน   โพนทะนาวา 
ไฉนภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะจึงไดแบงเสนาสนะของสงฆเลา 
แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา . . . 
           พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ขาววา ภิกษุ 
พวกอัสสชิ   และปุนัพพสุกะ   แบงเสนาสนะของสงฆ   จริงหรือ 
           ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา   จรงิ   พระพุทธเจาขา 
                               ของทีไ่มควรแบง ๕ หมวด 
           พระผูมีพระภาคเจา   ทรงติเตียนวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ไฉนภิกษุ 
โมฆบุรุษเหลาน้ัน    จึงไดแบงเสนาสนะของสงฆเลา    การกระทําของโมฆบุรุษ 
เหลาน้ันนั่นไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส . ..   ครัน้ 
แลวทรงทําธรรมีกถา    รบัสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ของที่ 
ไมควรแบงมี ๕ หมวดน้ี    สงฆก็ดี   คณะก็ดี   บคุคลก็ดี   ไมควรแบง  แมแบง 
ไปแลว ก็ไมเปนอันแบง รูปใดแบงตองอาบัติถุลลัจจัย ของไมควรแบง ๕ หมวด 
อะไรบาง    คืออาราม    พ้ืนที่อารามน้ีเปนของไมควรแบงหมวดที่   ๑  สงฆก็ดี 
คณะก็ดี    บคุคลก็ดี    ไมควรแบง   แมแบงแลว   ก็ไมเปนอันแบง   รูปใดแบง 
ตองอาบัติถุลลัยจัย  
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           วิหาร  พ้ืนที่วิหาร  นี้เปนของไมควรแบงหมวดที่ ๒ สงฆก็ดี    คณะ 
ก็ดี  บุคคลกด็ี   ไมควรแบง   แมแบงแลว   ก็ไมเปนอันแบง   รปูใดแบง   ตอง 
อาบัติถุลลัจจัย 
           เตียง  ต่ัง   ฟูก    หมอน    นี้เปนของไมควรแบงหมวดท่ี ๓ สงฆก็ด ี
คณะก็ดี   บคุคลก็ดี   ไมควรแบง   แมแบงแลว    ก็ไมเปนอันแบง    รูปใดแบง 
ตองอาบัติถุลลัจจัย  
           หมอโลหะ   อางโลหะ   กระถางโลหะ   กระทะโลหะ   มีด   ขวาน   ผ่ึง 
จอบ  สวาน  นี้เปนของไมควรแบงหมวดที่ ๔   สงฆก็ดี   คณะก็ดี   บุคคลกด็ี 
ไมควรแบง   แมแบงแลว    ก็ไมเปนอันแบง   รูปใดแบง   ตองอาบัติถุลลัจจัย 
           เถาวัลย    ไมไผ   หญาปลอง  หญามุงกระตาย  หญาสามัญ  ดิน  เครือ่ง 
ไม  เครื่องดิน  นี้เปนของไมควรแบงหมวดที่ ๕ สงฆก็ดี   คณะก็ดี  บุคคลกด็ี 
ไมควรแบง   แมแบงแลว   ก็ไมเปนอันแบง    ตองอาบัติถุลลัจจัย 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ของที่ไมควรแบง ๕ หมวดน้ีแล   สงฆก็ดี  คณะ 
ก็ดี  บุคคลกด็ี   ไมควรแบง   แมแบงแลว   ก็ไมเปนอันแบง   รปูใดแบง   ตอง 
อาบัติถุลลัจจัย. 
           [๒๙๔]  ครั้นพระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ กิฏาคิรีชนบทตาม 
พุทธาภิรมยแลวเสด็จจาริกทางเมืองอาฬวี      เสด็จจาริกโดยลําดับถึงเมืองอาฬวี 
แลว   ทราบวาพระองคประทับอยูที่อัคคาฬวเจดีย   เขตเมืองอาฬวีนั้น. 
                       เรื่องภิกษุชาวเมืองอาฬวีใหนวกรรม 
           [๒๙๕]   สมัยนั้น      ภิกษุชาวเมืองอาฬวียอมใหนวกรรมเห็นปานน้ี 
คือ :-  
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           ใหนวกรรม   ดวยเหตุเพียงวางกอนดินบาง 
           ใหนวกรรม   ดวยเหตุเพียงฉาบฝาบาง 
           ใหนวกรรม   ดวยเหตุเพียงประตูบาง 
           ใหนวกรรม   ดวยเหตุเพียงติดสายยูบาง 
           ใหนวกรรม   ดวยเหตุเพียงติดกรอบเช็ดหนาบาง 
           ใหนวกรรม   ดวยเหตุเพียงทาสีขาวบาง 
           ใหนวกรรม   ดวยเหตุเพียงสีขาวบาง 
           ใหนวกรรม   ดวยเหตุเพียงทาสีดําบาง 
           ใหนวกรรม   ดวยเหตุเพียงทาสีเหลืองบาง                         . 
           ใหนวกรรม   ดวยเหตุเพียงมุงหลังคาบาง 
           ใหนวกรรม   ดวยเหตุเพียงผูกมัดหลังคาบาง 
           ใหนวกรรม   ดวยเหตุเพียงปดบังท่ีอาศัยแหงนกพิราบบาง 
           ใหนวกรรม   ดวยเหตุเพียงปฏิสังขรณสิ่งชํารุดผุพังบาง 
           ใหนวกรรม   ดวยเหตุเพียงขัดถูบาง 
           ใหนวกรรม  ๒๐ ปบาง                                                      
           ใหนวกรรม   ๓๐ ปบาง 
           ใหนวกรรม   ตลอดชีวิตบาง 
           ใหนวกรรมวิหารท่ีสรางเสร็จแลว    ยังอยูในเวลาแหงควันก็มี   บรรดา 
ภิกษุที่เปนผูมักนอย  ตางก็เพงโทษ  ติเตียน  โพนทะนาวา  ไฉน ภิกษุชาวเมือง 
อาฬวี  จึงไดใหนวกรรมเห็นปานน้ี  คือ:- 
           ไดไหนวกรรม  ดวยเหตุเพียงวางกอนดินบาง 
           ไดใหนวกรรม  ดวยเหตุเพียงฉาบทาฝาบาง 
           ไดใหนวกรรม  ดวยเหตุ เพียงต้ังประตูบาง  
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           ไดใหนวกรรม   ดวยเหตุเพียงติดสายยูบาง 
           ไดใหนวกรรม   ดวยเหตุเพียงคิดกรอบเช็ดหนาบาง 
           ไดใหนวกรรม   ดวยเหตุเพียงทาสีขาวบาง 
           ไดใหนวกรรม   ดวยเหตุเพียงทาสีดําบาง  
           ไดใหนวกรรม   ดวยเหตุเพียงทาสีเหลืองบาง 
           ไดใหนวกรรม   ดวยเหตุเพียงมุงหลังคาบาง 
           ไดใหนวกรรม   ดวยเหตุเพียงผูกมัดหลังคาบาง 
           ไดใหนวกรรม   ดวยเหตุเพียงปดบังท่ีอาศัยแหงนกพิราบบาง 
           ไดใหนวกรรม   ดวยเหตุเพียงปฏิสังขรณสิ่งชํารุดผุพังบาง 
           ไดใหนวกรรม   ดวยเหตุเพียงขัดถูบาง 
           ไดใหนวกรรม  ๒๐ ปบาง 
           ไดใหนวกรรม   ๓๐ ปบาง 
           ไดใหนวกรรม  ตลอดชีวิตบาง 
            ไดใหนวกรรมวิหารท่ีสรางเสร็จแลว    ยงัอยูในเวลาแหงควันก็มี    จึง 
ภิกษุเหลาน้ันกราบทูลเรือ่งนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ... 
           พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ขาววา  ภิกษุ 
ชาวเมืองอาฬวี . . . จริงหรือ.                                                          . 
           ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา   จรงิ   พระพุทธเจาขา 
           พระผูมีพระภาคพุทธเจา    ทรงติเตียน. . . ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถา 
รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
           ภิกษุไมพึงใหนวกรรม  ดวยเหตุเพียงวางกอนดิน 
           ภิกษุไมพึงใหนวกรรม  ดวยเหตุเพียงฉาบทาฝา 
           ภิกษุไมพึงใหนวกรรม  ดวยเหตุเพียง ต้ังประตู  
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           ภิกษุไมพึงใหนวกรรม   ดวยเหตุเพียงติดสายยู 
           ภิกษุไมพึงใหนวกรรม  ดวยเหตุเพียงติดกรอบเช็ดหนา 
           ภิกษุไมพึงใหนวกรรม  ดวยเหตุเพียงทาสีขาว  
           ภิกษุไมพึงใหนวกรรม  ดวยเหตุเพียงทาสีดํา 
           ภิกษุไมพึงใหนวกรรม   ดวยเหตุเพียงทาสีเหลือง 
           ภิกษุไมพึงใหนวกรรม   ดวยเหตุเพียงมุงหลังคา 
           ภิกษุไมพึงใหนวกรรม  ดวยเหตุเพียงผูกมัดหลังคา 
           ภิกษุไมพึงใหนวกรรม  ดวยเหตุเพียงปดบังที่อาศัยแหงนกพิราบ 
           ภิกษุไมพึงใหนวกรรม  ดวยเหตุเพียงปฏิสังขรณสิ่งชํารุดผุพัง 
           ภิกษุไมพึงใหนวกรรม   ดวยเหตุเพียงขัดถู 
           ไมพึงใหนวกรรม  ๒๐  ป 
           ไมพึงใหนวกรรม  ๓๐  ป 
           ไมพึงใหนวกรรม  ตลอดชีวิต 
           ไมพึงใหนวกรรมวิหารท่ีสรางเสร็จแลว    ยังอยูในเวลาแหงควัน   รปู 
ใดใหนวกรรม   ตองอาบัติทุกกฏ. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เราอนุญาตใหนวกรรมวิหารท่ียงัไมไดทําหรือท่ี 
ทําคางไวเฉพาะวิหารเล็กไหตรวจดูงานแลว     ใหนวกรรม ๕-๖ ป    เรือนมุง 
แถบเดียว   ใหตรวจดูงานแลว    ใหนวกรรม ๗- ๘ ป   วิหารใหญหรือปราสาท 
ใหตรวจดูงานแลวใหนวกรรม ๑- ๒ ป. 
                                ใหนวกรรมวหิารทั้งหลัง 
           [๒๙๖]  สมัยนั้น  ภิกษุทั้งหลายใหนวกรรม  วิหารท้ังหลังจึงกราบทูล 
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา    พระผูมีพระภาคเจา    รับสั่งวา    ดูกอนภิกษุ  
ทั้งหลาย  ภิกษุไมพึงใหนวกรรมวิหารท้ังหลัง  รูปใดให    ตองอาบัติทุกกฏ.  
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           [๒๙๗]   สมัยนั้น    ภิกษุทั้งหลายใหนวกรรม ๒ ครั้งแกวิหาร ๑ หลัง 
จึงกราบทูลเรื่องนั้น แดพระผูมีพระภาคเจา   พระผูมีพระภาคเจา    รับสั่งวา   ด ู
กอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุไมพึงใหนวกรรม ๒ ครัง้  แกวิหาร ๑ หลัง รูปใดให 
ตองอาบัติทุกกฏ. 
           [๒๙๘]   สมัยนั้น     ภิกษุทั้งหลายถือเอานวกรรมแลวใหภิกษุรูปอ่ืนอยู 
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา     พระผูมีพระภาคเจา      รับสั่งวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุถือเอานวกรรมแลวไมพึงใหภิกษุรูปอ่ืนอยู   รูปใดให 
อยู   ตองอาบัติทุกกฎ. 
           [๒๙๙]   สมัยนั้น  ภิกษุทั้งหลายถือเอานวกรรมแลวเกียดกันเสนาสนะ 
ของสงฆ    จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา    พระผูมีพระภาคเจารับ 
สั่งวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุถือเอานวกรรมแลวไมพึงเกียดกันเสนาสนะ 
ของสงฆ  รปูใดเกียดกัน ตองอาบัติทุกกฏ. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตใหถือที่นอนอยางดีแหงหนึ่ง. 
           [๓๐๐]   สมัยนั้น   ภิกษุทั้งหลายใหนวกรรม  แกวิหารที่ต้ังอยูนอกสีมา 
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา    พระผูมีพระภาคเจา     รับสั่งวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุไมพึงใหนวกรรม  แกวิหารท่ีทั้งอยูนอกสีมา   รปูใด 
ให  ตองอาบัติทุกกฏ.                                                               
           [๓๐๑]   สมัยนั้น   ภิกษุทั้งหลายถือเอานวกรรมแลว   เกียดกันตลอด 
กาลท้ังปวง    จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา    พระผูมีพระภาคเจา 
รับสั่งวา   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุถือเอานวกรรมแลว   ไมพึงเกียดกันตลอด 
กาลท้ังปวง   รูปใดเกียดกนั   ตองอาบัติทุกกฏ. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตใหเกียดกันเฉพาะ ๓ เดือนฤดูฝน ไม 
ใหเกียดกันตลอดฤดูกาล.  
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                    ภิกษุถือเอานวกรรมแลวหลีกไปเปนตน  
           [๓๐๒]   สมัยนั้น  ภิกษุทั้งหลายถือเอานวกรรมแลว   หลีกไปบาง  สึก 
เสียบาง   ถึงมรณภาพบาง    ปฏิญาณเปนสามเณรบาง    ปฏิญาณเปนผูบอกลา 
สิกขาบาง     ปฏิญาณเปนผูตองอันเติมวัตถุบาง     ปฏิญาณเปนผูวิกลจริตบาง 
ปฏิญาณเปนผูมีจิตฟุงซานบาง    ปฏญิาณเปนผูกระสับกระสายเพราะเวทนาบาง 
ปฏิญาณเปนผูถูกยกวัตรฐานไมเห็นอาบัติบาง   ปฏญิาณเปนผูถูกยกวัตรฐานไม 
กระทําคืออาบัติบาง    ปฏิญาณเปนผูถูกยกวัตรฐานไมสละคืนทิฏฐิอันลามกบาง 
ปฏิญาณเปนบิณเฑาะกบาง ปฏิญาณเปนลักเพศบาง ปฏิญาณเปนผูเขารีตเดียรถีย 
บาง   ปฏิญาณเปนสัตวดิรัจฉานบาง    ปฏิญาณเปนผูฆามารดาบาง    ปฏิญาณ 
เปนผูฆาบิดาบาง    ปฏิญาณเปนผูฆาพระอรหันตบาง    ปฏิญาณเปนผูประทุษ 
รายภิกษุณีบาง  ปฏิญาณเปนผูทําลายสงฆบาง  ปฏิญาณเปนผูทําโลหิตุปบาทบาง 
ปฎิญาณเปนอุภโทพยัญชนกบาง   ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมี- 
พระภาคเจา. 
           [๓๐๓]  พระผูมพีระภาคเจารับสั่งวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็ภิกษุใน 
ธรรมวินัยนีถ้ือเอานวกรรมแลว   หลกีไป  สงฆพึงมอบใหแกภิกษุรูปอ่ืนดวยส่ัง 
วา   อยาใหของสงฆเสียหาย. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อนึ่ง  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ถือเอานวกรรมแลว 
สึก  ถึงมรณภาพ  ปฏิญาณเปนสามเณร  ปฏิญาณเปนผูบอกลาสิกขา ปฏิญาณ 
เปนผูตองอันทิมวัตถุ     ปฏิญาณเปนผูวิกลจริต     ปฏิญาณเปนผูมีจิตฟุงซาน 
ปฏิญาณเปนผูกระสับกระสายเพราะเวทนา  ปฏิญาณเปนผูถูกยกวัตรฐานไมเห็น 
อาบัติ    ปฏญิาณเปนผูถูกยกวัตรฐานไมกระทําคืนอาบัติ    ปฏิญาณเปนผูถูกยก 
วัตรฐานไมสละคืนทิฎฐิอันลามก ปฏญิาณเปนบัณเฑาะก ปฏิญาณเปนผูลักเพศ 
ปฏิญาณเปนผูเขารีตเดียรถีย     ปฏิญาณเปนสัตวดิรัจฉาน     ปฏิญาณเปนผูฆา 
มารดา   ปฏญิาณเปนผูฆาบิดา   ปฏิญาณเปนผูฆาพระอรหันต   ปฏิญาณเปนผู  
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ประทุษรายภิกษุณี    ปฏญิาณเปนผูทําลายสงฆ    ปฏิญาณเปนผูทําโลหิตุปบาท 
ปฏิญาณเปนอุภโตพยัญชนก   สงฆพึงมอบใหแกภิกษุรูปอ่ืนดวยส่ังวา   อยาให 
ของสงฆเสียหาย.  
           [๓๐๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อนึ่ง  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ถือเอานว- 
กรรมแลวหลีกไปในเม่ือยังทําไมเสร็จ    สงฆพึงมอบใหแกภิกษุรูปอ่ืนดวยส่ังวา 
อยาใหของสงฆเสียหาย. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อนึ่ง  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ถือเอานวกรรมแลว 
สึกในเม่ือทํายังไมเสร็จ. . . ถึงมรณภาพ  ปฏญิาณเปนอุภโตพยัญชนก  สงฆพึง 
มอบใหแกภิกษุรูปอ่ืนดวยส่ังวา  อยาใหของสงฆเสียหาย. 
           [๓๐๕]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อนึ่ง  ภิกษุในธรรมวินัยนี้   ถือเอานว- 
กรรมแลวหลีกไปในเม่ือทําเสร็จแลว   นวกรรมน้ันตกเปนของภิกษุนั้นเอง. 
           [๓๐๖]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อน่ึง    ภิกษุในธรรนวินัยนี้    ถือเอา 
นวกรรมแลว    พอทําเสร็จแลว   ก็สกึ   ถึงมรณภาพ    ปฏิญาณเปนสามเณร 
ปฏิญาณเปนผูบอกลาสิกขา   ปฏญิาณเปนผูตองอันติมวัตถุ   สงฆเปนเจาของ. 
           [๓๐๗]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อน่ึง     ภิกษุในธรรมวินัยนี้    ถือเอา 
นวกรรมแลว  พอทําเสร็จ  ก็ปฎิญาณเปนผูวิกลจริต   ปฏิญาณเปนมีจิ ฟุงซาน 
ปฏิญาณเปนผูกระสับกระสายเพราะเวทนา  ปฏิญาณเปนผูถูกยกวัตรฐานไมเห็น 
อาบัติ    ปฏญิาณเปนผูถูกยกวัตรฐานไมกระทําคืนอาบัติ    ปฏิญาณเปนผูถูกยก 
วัตรฐานไมสละคืนทิฎฐิอันลามก  นวกรรมน้ันตกเปนของภิกษุนั้นเอง. 
           [๓๐๘]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    อน่ึง    ภิกษุในธรรมวินัยนี้    ถือเอา 
นวกรรมแลว   พอทําเสร็จ    ก็ปฏญิาณเปนบัณเฑาะก   ปฏญิาณเปนผูลักเพศ 
ปฏิญาณเปนผูเขารีตเดียรถีย ปฏิญาณเปนสัตวดิรัจฉาน ปฏิญาณเปนผูฆามารดา 
ปฏิญาณเปนผูฆาบิดา ปฏิญาณเปนผูฆาพระอรหันต  ปฏญิาณเปนผูประทุษราย  
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ภิกษุณี  ปฏญิาณเปนผูทําลายสงฆ  ปฏิญาณเปนผูทําโลหิตุปบาท  ปฏิญาณเปน 
อุภโตพยัญชนก   สงฆเปนเจาของแล. 
                                 ใชเสนาสนะผิดสถานท่ี  
           [๓๐๙]  สมัยนั้น     ภิกษุทั้งหลายใชสอยเสนาสนะอันเปนเครื่องใช 
สําหรับวิหารของอุบาสกคนหนึ่ง    ในวิหารหลังอ่ืน    ครั้งน้ัน     อุบาสกน้ันจึง 
เพงโทษ  ติเตียน  โพนทะนาวา ไฉนพระคุณเจาท้ังหลาย  จึงไดเอาเครื่องใช 
ในวิหารแหงหนึ่ง    ไปใชในวิหารอีกแหงหนึ่ง  ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้น  
แดพระผูมีพระภาคเจา   พระผูมีพระภาคเจา    รับสั่งวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
เครื่องใชในวิหารแหงหนึ่ง  ภิกษุไมพึงเอาไปใชในวิหารอีกแหงหนึ่ง  รูปใดใช 
ตองอาบัติทุกกฏ.                                                               
                         พุทธานุญาตใหขอยืมเสนาสนะ 
           [๓๑๐]  สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายรังเกียจที่จะรักษาโรงอุโบสถบาง ที่นั่ง 
ประชุมบาง  จึงนั่งบนพ้ืนดิน   ทั้งรางกาย   ทั้งจีวร   ยอมเปรอะเปอนดวยฝุน 
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่งนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา  พระผูมีพระภาคเจา   รับ 
สั่งวาดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตใหนําไปใชฐานเปนของขอยืม. 

                      พทุธานุญาตใหเก็บเสนาสนะไปรักษา 
           [๓๑๑]  สมัยนั้น    มหาวิหารของสงฆชํารุด    ภิกษุทั้งหลายรังเกียจ 
ไมนําเสนาสนะออกไป    จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา    พระผูมี- 
พระภาคเจา   รับสั่งวา   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตใหนําไปเพ่ือเก็บรักษา 
ไวได.  
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                            พุทธานุญาตใหแลกเปลี่ยน 
           [๓๑๒]  สมัยนั้น  ผากัมพลมีราคามาก   เปนบริขารสําหรับเสนาสนะ 
เกิดข้ึนแกสงฆ   ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา  พระผูมี 
พระภาคเจา    รับสั่งวา   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    เราอนุญาตใหแลกเปลี่ยนเพ่ือ 
ประโยชนแกผาติกรรมได.  
           [๓๑๓]   สมัยนั้น   ผามีราคามาก   เปนบรขิารสําหรับเสนาสนะเกิดข้ึน น 
แกสงฆ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจาพระผูมีพระภาคเจา 
รับสั่งวา      ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      เราอนุญาตใหแลกเปลี่ยนเพ่ือประโยชนแก 
ผาติกรรมได. 
                                พุทธานุญาตผาเช็ดเทา 
           [๓๑๔]  สมยันั้น  หนังหมีบังเกิดแกสงฆ  ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่ง 
นั้นแดพระผูมีพระภาคเจา  พระผูมีพระภาคเจา  รับสั่งวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
เราอนุญาตใหทําเปนผาเช็ดเทา. 
           [๓๑๕]   สมัยตอมา      เครื่องเช็ดเทารูปวงลอบังเกิดแกสงฆ      ภิกษุ 
ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา   พระผูมีพระภาคเจา   รับสั่งวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาต ใหทําเปนผาเช็คเทา. 
           [๓๑๖]  สมัยตอมา ผาทอนนอยบังเกิดแกสงฆ  ภิกษุทั้งหลายกราบทูล 
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา    พระผูมีพระภาคเจา     รับสั่งวา   ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย   เราอนุญาตใหทําเปนผาเช็ดเทา. 
                          มีเทาเปอนหามเหยียบเสนาสนะ 
           [๓๑๗]  สมัยนั้น     ภิกษุทั้งหลายเหยียบเสนาสนะดวยเทาท่ียังมิไดลาง 
เสนาสนะเปรอะเปอน      ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่งนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา  
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พระผูมีพระภาคเจา   รับสั่งวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงเหยียบเสนาสนะ 
ดวยเทาท่ียังมิไดลาง  รูปใดเหยียบ   ตองอาบัติทุกกฏ.  
                           มีเทาเปยกหามเหยียบเสนาสนะ 
           [๓๑๘]   สมัยตอมา     ภิกษุทัง้หลายเหยียบเสนาสนะดวยเทาท่ียังเปยก 
เสนาสนะเปรอะเปอน      ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่งนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา 
พระผูมีพระภาคเจา รับสั่งวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุไมพึงเหยียบเสนาสนะ 
ดวยเทาท่ียังเปยก   รูปใดเหยียบ   ตองอาบัติทุกกฏ. 

                          สวมรองเทาหามเหยียบเสนาสนะ 
           [๓๑๙า   สมัยตอมา      ภิกษุทั้งหลายสวมรองเทาเหยียบเสนาสนะ 
เสนาสนะเปรอะเปอน     ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่งนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา 
พระผูมีพระภาคเจา     รบัสั่งวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุสวมรองเทาไมพึง 
เหยียบเสนาสนะ   รูปใดเหยียบ   ตองอาบัติทุกกฏ. 

                          ทรงหามถมเขฬะบนพื้นที่ขัดถู 
           [๓๒๐]  สมยันั้น  ภิกษุทั้งหลายถมเขฬะบนพ้ืนที่ขัดถูแลว   ความงาม 
ยอมเสียไป    ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่งนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา     พระผูมี 
พระภาคเจา  รับสั่งวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุไมพึงถมเขฬะบนพ้ืนที่ขัดถ ู
แลว   รูปใดถม  ตองอาบัติทุกกฏ  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตกระโถน  

                           พุทธานุญาตผาพันเทาเตียงตั่ง 
           [๓๒๑]   สมัยนั้น    ทั้งเทาเตียง    ทั้งเทาต่ัง   ยอมครูดพ้ืนที่ขัดถูแลว 
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่งนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา     พระผูมีพระภาคเจา 
รับสั่งวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตใหใชผาพัน.           
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           [๓๒๒]   สมัยตอมา   ภิกษุทั้งหลายพิงฝาที่ขัดถูแลว  ความงามยอมเสีย 
ไป  ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา   พระผูมีพระภาคเจา 
รับสั่งวา    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุไมพึงพิงฝาท่ีขัดถูแลว   รูปใดพิง  ตอง 
อาบัติทุกกฏ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตพนักอิง  พนักอิงสวนลางครูดพ้ืน 
และสวนบนครูดฝา     ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา 
พระผูมีพระภาคเจา   รับสั่งวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เราอนุญาตใหใชผาพัน 
ทั้งขางลางและขางบน.  
                                  พุทธาญาตใหปูลาดนอน 
           [๓๒๓]   สมัยนั้น   ภิกษุทั้งหลายลางเทาแลวยอมรังเกียจที่จะนอน  จึง 
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา   พระผูมีพระภาคเจา   รับสั่งวา  ดกูอน 
ภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตใหปูลาดกอนแลวนอน 
                                  พุทธานุญาตภัตร 
           [๓๒๔]  ครั้งน้ัน    พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูที่เมืองอาฬวีตาม 
พระพุทธาภิรมย    แลวเสด็จจาริกทางกรุงราชคฤห    เสด็จจาริกโดยลําดับ    ถึง 
กรุงราชคฤห ทราบวา  พระองคประทับอยู ณ  พระเวฬุวันวิหารอันเปนสถานที่ 
พระราชทานเหยื่อแกกระแต   เขตกรุงราชคฤหนั้น. 
           [๓๒๕]   สมัยตอมา   กรุงราชคฤหมีขาวแพง  ประชาชนไมสามารถจะ 
ทําสังฆภัตร  แตปรารถนาจะทําอุทเทสภัตร  นิมันตนภัตร  สลากภัตร ปกขิก- 
ภัตร  อุโปสถิกภัตร  ปาฎิปทิกภัตร  ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่งนั้นแดพระผูมี  
พระภาคเจา   พระผูมีพระภาคเจา   รับสั่งวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เราอนุญาต 
สังฆภัตร  อุทเทสภัตร  นิมันตนภัตร   สลากภัตร    ปกขิกภัตร   อุโปสถิกภัตร 
ปาฏิปทิกภัตร.  
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                          พุทธานุญาตใหสมมติภัตตุเทสก 
           [๓๒๖]  สมัยนั้น  พระฉัพพัคคียรับภัตตาหารดี ๆ ไวสาํหรับพวกตน 
ใหภัตตาหารเลว ๆ แกภิกษุทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมี 
พระภาคเจา   พระผูมีพระภาคเจา  รับสั่งวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาต 
ใหสมมติภิกษุที่ประกอบดวยองค ๕ เปนภัตตุเทสก  คือ  :-  
           ๑.   ไมถึงความลําเอียงเพราะความชอบพอ                             . 
           ๒.   ไมถึงความลําเอียงเพราะความเกลียดชัง 
           ๓.   ไมถึงความลําเอียงเพราะความงมงาย 
           ๔.   ไมถึงความลําเอียงเพราะความกลัว   และ 
           ๕.   รูจักภัตรที่แจกแลวและยังมิไดแจก . 
                                           วิธีสมมติ 
           [๓๒๗]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็แล   สงฆพึงสมมติอยางนี้ พึงขอรอง 
ภิกษุกอน   ครั้นแลวภิกษุผูฉลาด     ผูสามารถ     พึงประกาศใหสงฆทราบดวย 
ญัตติทุติยกรรมวาจา  วาดังน้ี  :- 
                                   กรรมวาจาสมมติ 
           ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ถาความพรอมพรั่งของสงฆ 
ถึงท่ีแลว  สงฆพึงสมมติภิกษุมีชื่อนี้เปนภัตตุเทสก  นี้เปนญัตติ 
           ทานเจาขา  ขอสงฆจงฟงขาพเจา สงฆสมมติภิกษุมีชื่อนีเ้ปน 
ภัตตเทสก   การสมมติภกิษุมีชื่อนี้เปนภัตตุเทสก    ชอบแกทานผูใด 
ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง  ไมชอบแกทานผูใด  ทานผูนั้นพึงพูด  
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           ภิกษมุีชื่อนี้     สงฆสมมติเปนภัตตุเทสก แลว    ชอบแกสงฆ 
เหตุนั้นจึงน่ิง  ขาพเจาทรงความนี้ไว  ดวยอยางน้ี. 
                                     วธิีแจกภัตร  
           [๓๒๘]   ครั้งน้ัน     พระภัตตุเทสกมีความสงสัยวา     จะพึงแจกภัตร 
อยางไรหนอ   จึงกราบทูลเรื่องนั้น แดพระผูมีพระภาคเจา    พระผูมีพระภาคเจา 
รับสั่งวา   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    เราอนุญาตใหเขียนชื่อลงในสลากหรือแผนผา 
รวมเขาไว   แลวจึงแจกภัตร. 

                   สมมติภิกษุเปนผูแตงตั้งเสนาสนะเปนตน 
           [๓๒๙]  สมัยนั้น  สงฆไมมีภิกษุแตงต้ังงเสนาสนะ... 
           ไมมีภิกษุผูรักษาเรือนคลัง. . 
           ไมมีภิกษุผูรับจีวร... 
           ไมมีภิกษุผูแจกจีวร. .. 
           ไมมีภิกษุผูแจกขาวยาคู . . . 
           ไมมีภิกษุผูแจกผลไม . ..                               
           ไมมีภิกษุผูแจกของเค้ียว ของเค้ียวท่ียังมิไดแจกยอมเสีย ภิกษุทั้งหลาย 
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา  พระผูมีพระภาคเจา   รับสั่งวา  ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตใหสมมติภิกษุที่ประกอบดวยองค  ๕  เปนผูแจกของ 
เค้ียว   คือ :-                                     
           ๑.  ไมถึงความลําเอียงเพราะความชอบพอ 
           ๒.  ไมถึงความลําเอียงเพราะความเกลียดชัง 
           ๓.   ไมถึงความลําเอียงเพราะความงมงาย  
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           ๔.  ไมถึงความลําเอียงเพราะความกลัว   และ 
           ๕.   รูจักของเค้ียวที่แจกแลวและยังมิไดแจก. 
                              วิธีสมมติ  
           [๓๓๐]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  ก็แล  สงฆพึงสมมติอยางน้ี    พึงขอรอง 
ภิกษุกอน  ครั้นแลว   ภิกษุผูฉลาด   ผูสามารถ   พึงประกาศใหสงฆทราบดวย 
ญัตติทุติยกรรมวาจา  วาดังน้ี :-  
                              กรรมวาจาสมมติ 
           ทานเจาขา   ขอสงฆจงฟงขาพเจา   ถาความพรอมพรั่งของ 
สงฆถึงท่ีแลว   สงฆพึงสมมติภิกษมุีชือ่นี้เปนผูแจกของเคี้ยว   นี้เปน 
ญัตติ. 
           ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา สงฆสมมติภิกษุมีชื่อเปน 
ผูแจกของเคี้ยว      การสมมติภิกษมุีชือ่นี้เปนผูแจกของเคี้ยวชอบ 
แกทานผูใด  ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง  ไมชอบแกทานผูใด  ทานผูนั้น 
พึงพูด.                                  
           ภิกษมุีชื่อนี้  สงฆสมมติเปนผูแจกของเคี้ยวแลว  ชอบแกสงฆ 
เหตุนั้นจึงน่ิง  ขาพเจาทรงความนี้ไว  ดวยอยางน้ี. 
                      สมมติภิกษเุปนผูแจกของเล็กนอย 
           [๓๓๑]  สมัยนั้น  บริขารเล็กนอยเกิดข้ึนในเรือนคลังของสงฆ   ภิกษุ 
ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา     พระผูมีพระภาคเจารับสั่งวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เราอนุญาตใหสมมติภิกษุที่ประกอบดวยองค  ๕   เปนผู 
แจกของเล็กนอย   คือ  :-  
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           ๑.  ไมถึงความลําเอียงเพราะความชอบพอ 
           ๒.  ไมถึงความลําเอียงเพราะความเกลียดชัง 
           ๓.  ไมถึงความลําเอียงเพราะความงมงาย  
           ๔.  ไมถึงความสําเอียงเพราะความกลัว   และ 
           ๕.   รูจักของท่ีแจกแลว และมไิดแจก. 
                                          วิธีสมมติ 
           [๓๓๒]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็แล  สงฆพึงสมมติอยางน้ี   พึงขอรอง 
ภิกษุกอน    ครั้นแลวภิกษุผูฉลาด    ผูสามารถ    พึงประกาศใหสงฆทราบดวย 
ญัตติทุติยกรรมวาจา  วาดังน้ี :- 
                                    กรรมวาจาสมมติ 
           ทานเจาขา    ขอสงฆจงฟงขาพเจา    ถาความพรอมพรั่งของ 
สงฆถึงท่ีแลว     สงฆพึงสมมติภิกษมุชีื่อนี้เปนผูแจกของเล็กนอย 
นี้เปนญัตติ. 
           ทานเจาขา  ขอสงฆจงฟงขาพเจา สงฆสมมติภิกษุมีชื่อนีเ้ปน 
ผูแจกของเล็กนอย    การสมมติภิกษมุชีื่อนี้เปนผูแจกของเล็กนอย 
ชอบแกทานผูใด   ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง  ไมชอบแกทานผูใด  ทาน 
ผูนั้นพึงพูด. 
           ภิกษมุีชื่อนี้   สงฆสมมติเปนผูแจกของเล็กนอยแลว   ชอบ 
แกสงฆ    เหตุนั้นจึงน่ิง  ขาพเจาทรงความนี้ไว    ดวยอยางน้ี.  
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                              ของเล็กนอยที่ควรแจก  
           [๓๓๓]   อันภิกษุผูแจกของเล็กนอยน้ัน    เข็มเลมหน่ึงก็ควรให  มดีก็ 
ควรให  รองเทาก็ควรให   ประคดเอวก็ควรให   สายโยกบาตรก็ควรให  ผา- 
กรองนํ้าก็ควรให    ธมกรกก็ควรให     ผากุสิก็ควรให     ผาอัฑฒกุสิก็ควรให 
ผามณฑลก็ควรให  ผาอัฑฒมณฑลก็ควรให  ผาอนุวาตก็ควรให  ผาดานสะกัด 
ก็ควรให  ถาเนยใส  น้ํามัน    น้ําผ้ึง  หรือนํ้าออยของสงฆมีออยู    ควรใหลิ้มได 
คราวเดียว   ถาตองการอีก   ก็ควรใหอีก   ถาตองการแมอีก   ก็ควรใหอีก 
              พุทธานุญาตใหสมมติภิกษุเปนผูแจกผาเปนตน 
           [๓๓๔]  สมยันั้น    สงฆไมมีภิกษุผูแจกผา... 
           ไมมีภิกษุผูแจกบาตร. . . 
           ไมมีภิกษุผูใชคนวัด... 
           ไมมีภิกษุผูใชสามเณร. ..สามเณรท้ังหลายอันภิกษุไมใช   ยอมไมทาํ 
การงาน   ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา   พระผูมีพระ 
ภาคเจารับสั่งวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตใหสมมติภิกษุที่ประกอบดวย 
องค ๕  เปนผูใชสามเณร  คือ :- 
           ๑.   ไมถึงความลําเอียงเพราะความชอบพอ 
           ๒.   ไมถึงความลําเอียงเพราะความเกลียดชัง 
           ๓.   ไมถึงความลําเอียงเพราะความงมงาย 
           ๔.   ไมถึงความลําเอียงเพราะความกลัว   และ 
           ๕.   รูจักการงานท่ีใชแลวและยงัมิไดใช.                                
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                                           วิธีสมมติ 
           [๓๓๕]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็แล  สงฆพึงสมมติอยางน้ี  พึงขอรอง 
ภิกษุกอน    ครั้น แลวภิกษุผูฉลาด    ผูสามารถ    พึงประกาศใหสงฆทราบดวย 
ญัตติทุติยกรรมวาจา  วาดังน้ี  :-  
                                    กรรมวาจาสมมติ 
           ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ถาความพรอมพรั่งของสงฆ  
ถึงท่ีแลว  สงฆพึงสมมติภิกษุมีชื่อน้ีเปนผูใชสามเณร  นี้เปนญัตติ. 
           ทานเจาขา ขอสงฆ จงฟงขาพเจา สงฆสมมติภิกษุชื่อน้ีเปน 
ผูใชสามเณร  การสมมติภิกษุมีชื่อน้ีเปนผูใชสามเณร   ชอบแกทาน 
ผูใด  ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง  ไมชอบแกทานผูใด  ทานผูนั้นพึงพูด. 
           ภิกษุมีชื่อน้ี  สงฆสมมติเปนผูใชสามเณรแลว  ชอบแกสงฆ 
เหตุนั้นจึงน่ิง  ขาพเจาทรงความน้ี  ดวยอยางนี้. 
                                    ภาณวาร ที่ ๓ จบ 
                              เสนาสนขันธกะ ที่ ๖ จบ 
                                   หัวขอประจําขนัธกะ 
           [๓๓๖]   ๑.  เรื่องพระพุทธเจาผูประเสริฐยังมิไดทรงบัญญัติวิหาร  ใน  
ครั้งน้ัน    สาวกของพระชินเจาเหลานั้นอยูในที่นั้น ๆ  ยอมออกมาจากที่อยู   ๒. 
เรื่องเศรษฐีคหบดีเห็นภิกษุเหลาน้ันแลวไดกลาวแกภิกษุทั้งหลาย     ดังน้ีวา 
ขาพเจาจะใหสรางวิหาร    ทานท้ังหลายพึงอยู    ภิกษุทูลถามพระโลกนายก   ๓.  
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เรื่องพระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาตท่ีเรน  ๕ อยาง  คือ  ก. วิหาร  ช.  เรือนมุง 
แถบเดียว   ค.  เรือนชั้น     ง.  เรือนโลน   จ.  ถา    ๔.   เรื่องเศรษฐีสรางวิหาร 
๖๐ หลัง   ๕.  เรื่องมหาชนสรางวิหารไมมีบานประตู   ๖.  เรื่องภิกษุไมระวัง  
๗.  เรื่องทรงอนุญาตบานประตู     ๘.  เรื่องทรงอนุญาตกรอบเช็ดหนา    ครก- 
รองรับเดือยประตู หวงขางบน    ๙.   เรื่องทรงอนุญาตชองเชือกชัก    และเชือก 
สําหรับชัก    ๑๐.   เรื่องทรงอนุญาตสายยู   ไมหัวลิง   ลิ่ม   กลอน    ๑๑.   เรื่อง 
ทรงอนุญาตชองลูกดาลทําดวยโลหะ   ไม    และเขา    ๑๒.   เรื่องทรงอนุญาต 
ลิ่มยนต  ๑๓.  เรื่องหลังคาฉาบดวยดิน ทั้งขางนอกขางใน  ๑๔.  เรื่องหนาตาง 
มีชุกช ี หนาตางมีตาขาย  หนาตางมีซี่กรง   ๑๕.  เรื่องผาผืนเล็กสําหรับหนาตาง 
๑๖.   เรื่องมูลี่หนาตาง    ๑๗.   เรื่องทรงอนุญาตเคร่ืองปูลาด    ๑๘.   เรื่องทรง 
อนุญาตแผนกระดานคลายต่ัง    ๑๙.   เรื่องทรงอนุญาตเตียงถักหรือสาน    ๒๐. 
เรื่องทรงอนุญาตเตียงมีแนแครสอดเขาในเทา   ๒๑.   เรื่องทรงอนุญาตต่ังมีแม- 
แครสอดเขาในเทา      ๒๒.    เรื่องทรงอนุญาตเตียงมีแมแครติดกับเทา     ๒๓. 
เรี่องทรงอนุญาตต่ังมีแมแครติดกับเทา      ๒๔.   เรื่องทรงอนุญาตเตียงมีเทาด่ัง 
กามปู    ๒๕.   เรื่องทรงอนุญาตต่ังมีเทาด่ังกามปู    ๒๖.   เรื่องทรงอนุญาตเตียง 
มีเทาจดแมแคร    ๒๗.   เรื่องทรงอนุญาตต่ังมีเทาจดแมแคร    ๒๘.   เรื่องทรง 
อนุญาตมาส่ีเหลี่ยม   ๒๙.  เรื่องทรงอนุญาตมาส่ีเหลี่ยมชนิดสงู   ๓๐.  เรื่องทรง 
อนุญาตมาส่ีเหลี่ยมชนิดสงูมีพนักสามดาน     ๓๑.   เรื่องทรงอนุญาตมาส่ีเหลี่ยม 
มีพนักสามดานชนิดสูง     ๓๒.    เรื่องทรงอนุญาตต่ังหวาย     ๓๓.    เรื่องทรง 
อนุญาตต่ังหุมดวยผา     ๓๔.   เรื่องทรงอนุญาตต่ังขาทราย     ๓๕.   เรื่องทรง 
อนุญาตต่ังกานมะขามปอม   ๓๖.   เรื่องทรงอนุญาตแผนกระดาน    ๓๗.   เรื่อง 
ทรงอนุญาตเกาอี้     ๓๘.   เรื่องทรงอนุญาตต่ังฟาง    ๓๙.   เรื่องทรงหามนอน  
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บนเตียงสูง  ๔๐.   เรื่องภิกษุนอนเตียงตํ่าถูกงูกัด    จึงทรงอนุญาตเขียงรองเทา 
เตียง     ๔๑.   เรื่องทรงอนุญาตเขียงรองเทาเตียงสูง  ๘  นิ้วเปนอยางยิ่ง     ๔๒. 
เรื่องทรงอนุญาตดายสําหรับถักเตียง     ๔๓.    เรือ่งทรงอนุญาตใหเจาะตัวเตียง 
แลวถักเปนตาหมากรุก     ๔๔.    เรื่องทรงอนุญาตใหทําเปนผารองพ้ืน    ๔๕. 
เรื่องทรงอนุญาตใหรื้อออกทําเปนหมอน    ๔๖.  เรื่องทรงหามใชหมอนกึง่กาย  
๔๗.  เรื่องมีมหรสพบนยอดเขา    ทรงอนุญาตฟูก ๕ ชนิด    ๔๘.  เรื่องทรง 
อนุญาตผาสําหรับเสนาสนะ   ๔๙.   เรือ่งทรงอนุญาตเตียงและต่ังบุ   ๕๐.   เรื่อง 
ฟูกยอยลงขางลาง   ๕๑.   เรื่องโจรลักเลิกผาหุมนําไป   ทรงอนุญาตใหทํารอยไว 
๕๒.  เรื่องทรงอนุญาตใหพิมพรอยนิ้วมือ    ๕๓.  เรื่องที่อยูอาศัยของพวก 
เดียรถีย   ทรงอนุญาตสีขาว   สีดํา   ทาํบริกรรมดวยสีเหลือง   ในวิหาร    ๕๔. 
เรื่องทรงอนุญาตดินปนแกลบ   ๕๕.   เรื่องทรงอนุญาตดินละเอียด   ๕๖.  เรือ่ง 
ทรงอนุญาตยางไม  ๕๗.   เรื่องทรงอนุญาตดินปนรํา   ๕๘.  เรื่องทรงอนุญาต 
แปงเมล็ดพันธุผักกาด   ๕๙.  เรื่องทรงอนุญาตข้ีผ้ึงเหลว   ๖๐.  เรื่องข้ีผ้ึงเหลว 
หนา ทรงอนุญาตใชผา เช็ด  ๖๑.  เรื่องพ้ืนหยาบสีดําไมจับ ทรงอนุญาตดินขุย 
ไสเดือน   ๖๒.   เรื่องทรงอนุญาตยางไม   ๖๓.  เรือ่งรูปภาพ   ๖๔.  เรื่องวิหาร 
มีพ้ืนที่ตํ่า  ๖๕.  เรื่องกอ   ๖๖.   เรื่องภิกษุข้ึนลงพลัดตก   ๖๗.  เรื่องวิหารมี 
พ้ืนโลงโถง   ทรงอนุญาตฟากกึ่งหนึ่ง   ๖๘.  เรื่องทรงอนุญาตหองอีก ๓ หอง 
๖๙.   เรื่องวิหารเล็ก   ๗๐.   เรื่องเชิงฝา   ๗๑.   เรือ่งฝนสาด   ๗๒.   เรื่องภิกษุ 
รองโวยวาย     ๗๓. เรื่องไมเดือยติดฝา     ๗๔.   เรือ่งราวจีวร     ๗๕.   เรื่อง 
ระเบียงกับฝาคํ้า    ๗๖.   เรื่องทรงอนุญาตราวสําหรับยึด    ๗๗.   เรื่องผงหญา 
มีนัยดังกลาวแลว     ในหนหลัง     ๗๘.   เรื่องที่กลางแจง     น้าํฉันถูกแดดเผา 
ทรงอนุญาตโรงนํ้าฉัน    ๗๙.  เรื่องภาชนะน้ําฉัน     ๘๐.  เรื่องวิหาร    ๘๑. 
เรื่องซุม   ๘๒.   เรื่องบริเวณ   เรื่องโรงไฟ     ๘๓.   เรื่องอาราม    ๘๔.   เรื่อง  
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ซุมประตูมีนัยดังกลาวแลวในหนหลัง   ๘๕.   เรื่องอนาถบิณฑิกคหบดีมีศรัทธา 
ผองใส     ไดไปสูปาสีตวัน     ไดเห็นธรรมแลวทูลอาราธนาสมเด็จพระนายก 
พรอมกับภิกษุสงฆในระหวางหนทางไดชักชวนประชาชนใหสรางอาราม  ๘๖. 
เรื่องพระผูมีพระภาคเจาประทับอยูในเมืองเวสาลี  เรื่องนวกรรม  เรื่องพระศิษย 
ของพระฉัพพัคคียรีบไปจองเสนาสนะ  ๘๗.  เรื่องใครควรไดภัตรอันเลิศ  ๘๘.  
เรื่องติดติรพรหมจรรย     ๘๙.   เรื่องบุคคลไมควรไหว      ๙๐.   เรื่องพระศิษย 
ของพระฉัพพัคคียเกียดกันเสนาสนะ       ๙๑.    เรื่องประชาชนตกแตงปูที่นั่งท่ี 
นอนสูงใหญในละแวกบาน    ๙๒.  เรือ่งเตียงดังหุนนุน    ๙๓.  เรื่องพระผูมี 
พระภาคเจาเสด็จเมืองสาวัตถี  อนาถบิณฑิกคหบดีสรางอารามถวาย   ๙๔.  เรื่อง 
เกิดโกลาหลในโรงภัตร    ๙๕.   เรื่องพระอาพาธ    ๙๖.   เรื่องที่นอนดี    ๙๗. 
เรื่องอางเลศ  ๙๘.  เรื่องพระสัตตรสวัคคียซอมวิหารอยูจําพรรษาในท่ีนั้น  ๙๙. 
เรื่องภิกษุมีความสงสัยวา   ใครหนอควรใหถือเสนาสนะ   ๑๐๐.  เรื่องเสนาสน- 
คาหาปกภิกษุมีความสงสัยวา  ควรใหถือเสนาสนะอยางไรหนอ   ๑๐๑.  เรื่องให 
แจกตามจํานวนวิหาร    ๑๐๒.   เรื่องใหแจกตามจํานวนบริเวณ    ๑๐๓.   เรื่อง 
ทรงอนุญาตใหแจกสวนเพ่ิม   แตไมปรารถนาก็อยาให     ๑๐๔.   เรื่องใหภิกษุ 
อยูนอกสีมา   ๑๐๕.  เรื่องทรงหามเกียดกัน เสนาสนะตลอดกาลเปนนิตย   ๑๐๖. 
เรื่องการใหถอืเสนาสนะ ๓ ประการ  ๑๐๗.  เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร   ๑๐๘. 
เรื่องพระผูมีพระภาคเจาทรงสรรเสรญิพระวินัย      ๑๐๙.  เรื่องภิกษุยืนเรียน 
พระวินัย   ๑๑๐.   เรื่องทรงอนุญาตใหนั่งอาสนะเสมอกัน    ๑๑๑.  เรื่องภิกษุมี 
อาสนะเสมอกันทําเตียงต่ังหัก  ๑๑๒.  ทรงอนุญาตใหนั่งได ๓ รูป และ ๒ รปู 
๑๑๓.   เรื่องทรงอนุญาตใหนั่งบนอาสนะยาวรวมกับผูนีอาสนะไมเสมอกันได 
๑๑๔.   เรื่องทรงอนุญาตใหใชสอยปราสาทมีเฉลียงรอบ     ๑๑๕.    เรื่องสมเด็จ 
พระอัยยิกา    ๑๑๖.   เรื่องภิกษุเจาถิ่นในหางเมืองสาวัตถีแบงเสนาสนะของสงฆ  
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๑๑๗.   เรื่องกิฏาคิรีชนบท     ๑๑๘.  เรื่องภิกษุชาวเมืองอาฬวีใหนวกรรมดวย 
เหตุเพียงวางกอนดินฉาบทาฝา ต้ังประตู    ติดสายยู   ติดกรอบเช็ดหนา   ทําให 
มีสีขาว  สีดํา  สีเหลือง  มงุหลังคา   ผูกมัดหลังคา   ปดบังที่อาศัยแหงนกพิราบ 
ปฏิสังขรณสิ่งชํารุดผุพัง  ขัดถู  ใหนวกรรมทั้ง ๒๐ ป ๓๐ ป  ตลอดป  ชั่วเวลา  
ควันข้ึน     ในเม่ือวิหารสําเร็จแลว     เรื่องพระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาตให 
นวกรรมแกวิหารท่ียังไมไดทํา   ที่ทํายังไมเสร็จ    ใหตรวจการงานในวิหารเล็ก 
แลวใหนวกรรม    ๕-๖  ป     ใหตรวจการงานในวิหารมุงแถบเดียว     แลวให 
นวกรรม ๗-๘ ป  ใหตรวจการงานในวิหารหรือปราสาทใหญ  แลวใหนวกรรม 
๑๐ ป ๑๒ ป    ๑๑๙.  เรื่องภิกษุใหนวกรรมวิหารท้ังหลัง    ๑๒๐.  เรื่องภิกษุ 
ใหนวกรรม ๒   แกวิหารหนึ่งหลัง    ๑๒๑.   เรื่องภิกษุถือนวกรรมแลวใหภิกษุ 
อ่ืนอยู     ๑๒๒.   เรื่องภิกษุถือนวกรรมแลวเกียดกันเสนาสนะของสงฆ    ๑๒๓. 
เรื่องภิกษุใหนวกรรมแกวิหารท่ีต้ังอยูนอกสีมา  ๑๒๔.  เรื่องภิกษุถือเอานวกรรม 
แลวเกียดกันตลอดฤดูกาล   ๑๒๕.  เรือ่งภิกษุถือเอานวกรรมแลวหลีกไปเสียบาง 
สึกเสียบาง   มรณภาพบาง   ปฏิญาณเปนสามเณรบาง   บอกลาสิกขาบาง   ตอง 
อันติมวัตถุบาง   วิกลจริตบาง   มีจิตฟุงซานบาง    กระสับกระสายเพราะเวทนา 
บาง  ถูกยกวัตรฐานไมเห็นอาบัติบาง  ฐานไมทําคืนอาบัติบาง  ฐานไมสละคืน 
ทิฏฐิอันลามกบาง    ปฏญิาณเปนบัณเฑาะกบาง   เปนเถยยสังวาสบาง    เขารีต 
เดียรถียบาง    เปนสัตวดิรจัฉานบาง    เปนผูฆามารดาบาง    เปนผูฆาบิดาบาง 
ผูฆาพระอรหันตบาง   ผูประทุษรายภิกษุณีบาง   ผูทําลายสงฆบาง  ผูทําโลหิ- 
ตุปบาทบาง   เปนอุภโตพยัญชนกบาง    พึงมอบแกภิกษุอ่ืนดวยส่ังวา    อยาให 
ของสงฆเสียหาย    เมื่อยังไมเสร็จ    ควรมอบใหแกภิกษุอ่ืน    เมื่อทําเสร็จ แลว 
หลีกไป    นวกรรมเปนของภิกษุนั้นนั่งเอง  สึก   ถงึมรณภาพ    ปฏิญาณเปน 
สามเถร บอกลาสิกขา ตองอันติมวัตถุ สงฆเปนเจาของ  วิกลจริต มีจิตฟุงซาน  
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กระสับกระสายเพราะเวทนา  ถูกยกวัตร  ฐานไมเห็นอาบัติ   ฐานไมทําคืนอาบัติ 
ฐานไมสละคืนทิฎฐิอันลามก     นวกรรมน้ันตกเปนของภิกษุนั้นนั่นเอง   เปน 
บัณเฑาะก    เปนเถยยสังวาส    เขารีต เดียรถีย    เปนสัตวดิรัจฉาน    ฆามารดา 
ฆาบิดา    ฆาพระอรหันต    ประทุษรายภิกษุณี    ทาํลายสงฆ   ทําโลหิตุปบาท 
ปฏิญาณเปนอุภโตพยัญชนก   สงฆเปนเจาของ   ๑๒๖.   เรื่องภิกษุนําเสนาสนะ 
ไปใชในที่อ่ืน   ๑๒๗.   เรื่องภิกษุรังเกียจ   ๑๒๘.   เรื่องวิหารใหญชํารุด   ๑๒๙. 
เรื่องผากัมพล   ๑๓๐.   เรือ่งผามีราคามาก   ๑๓๑.   เรื่องหนังหุม   ๑๓๒.   เรี่อง 
ผาเช็ดเทารูปวงลอ   ๑๓๓.   เรื่องผาผืนเล็ก   ๑๓๔.   เรื่องภิกษุ เหยียบเสนาสนะ 
เรื่องเทาเปยก   ๑๓๖.   เรือ่งสวมรองเทา    ๑๓๗.   เรื่องถมเขฬะ   ๑๓๘.   เรื่อง 
เทาเตียงต่ังครูดฟน   ๑๓๙.  เรื่องภิกษุพิงฝา    ทรงอนุญาตพนักอิง    พนักอิง 
ครูดฝาอีก     ๑๔๐.   เรื่องลางเทา     ทรงอนุญาตใหปูเครื่องลาดนอน    ๑๔๑. 
เรื่องประทับในกรุงราชคฤห    ประชาชนไมอาจถวายสังฆภัตร     ๑๔๒.   เรื่อง 
แจกภัตรเลว  สมมติพระภัตตุเทสก  เรื่องแจกภัตรอยางไร   ๑๔๓.   เรื่องสมมติ 
ภิกษุเปนผูทั้งเสนาสนะ   สมมติภิกษุเปนผูรักษาเรือนคลัง .. . เปนผูรับจีวร... 
เปนผูรับแจกจีวร . . .   เปนผูแจกขาวยาคู  . . .   เปนผูแจกผลไม...   เปนผูแจก 
ของเค้ียว . . .  เปนผูแจกของเล็กนอย . . .  เปนผูแจกผา . . .  เปนผูแจกบาตร... 
เปนผูใชคนวัด. ..   เปนผูใชสามเณร    พระผูมีพระภาคเจา    ผูทรงครอบงํา 
ซึ่งสรรพธรรม    ทรงรูจักโลก    มีพระหทัยเกื้อกูล    เปนผูนําชั้นเยี่ยม   ทรง 
บัญญัติแลวเพ่ือหลีกเรน    เพ่ือความสุข   เพ่ือเพง   และเพ่ือเห็นแจง   ดังน้ีแล. 
                                 หัวขอประจําขันธกะ จบ  
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                            เสนาสนักขันธกวรรณนา 
                             [วินิจฉยัในเสนาสนักขันธกะ] 
           วินิจฉัยในเสนาสนักขันธกะ  พึงทราบดังนี้ :- 
           บทวา   เสนาสนะเปนของยังมไิดทรงบัญญัติ   ไดแก  เปนของ 
ยังมิไดอนุญาต .  
           ที่อยูที่เหลือ  พนจากเรือนมุงแถบเดียวเปนตนไป  ชื่อวิหาร. 
           เรือนมุงแถบเดียวนั้น  ไดแก   เรือนท่ีโคงดังปกครุฑ. 
           ปราสาทน้ัน    ไดแก  ปราสาทยาว. 
           เรือนโลนนั้น    ไดแก  ปราสาทนั่งเอง   แตมีเรือนยอดต้ังอยูบนพ้ืน 
บนอากาศ. 
           ถ้ํา  นัน้  ไดแก  ถ้ําอิฐ  ถ้ําศิลา  ถ้ําไม  ถ้ําดิน 
           คําวา  เพ่ือสงฆทั้ง  ๔ ทิศท่ีมาแลว  และยังไมมา   คือเพ่ือสงฆ 
ผูอยูใน ๔ ทศิ  ทั้งท่ีมาแลว  ทั้งที่ยังมิไดมา. 
                                      [วาดวยวิหารทาน] 
           วินิจฉัยในอนุโมทนาคาถา  พึงทราบดังน้ี  :- 
           สองบทวา  เย็น  รอน   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวาดวยอํานาจฤดูผิด 
สวนกัน. 
           ลมเจือหยาดนํ้า  ทานเรียกวา  ลมในสิสริฤดู  ในคําน้ีวา  สิสิเร  จาป 
วุฎ ิโย. 
           ฝนนั้น  คือ  ฝนที่เกิดแตเมฆโดยตรงนั่นเอง.  
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           บทเหลาน้ีทั้งหมด  พึงประกอบกับบทนี้เทียววา  ปฏิหนติ. 
           บทวา  ปฏหิ ฺติ ไดแก ลมและแดดอันวิหารยอมปองกัน. 
           บทวา  เลณตถ  คือ  เพ่ือหลีกเรนอยู. 
           บทวา  สขุตถ  คือ  เพ่ือความอยูสบาย  เพราะไมมีอันตราย  มีเย็น 
เปนตน . 
           สองบทน้ีวา    ฌายิตุญจ    วปิสสิตุ    พึงประกอบกับบทนี้เทียววา 
สุขตถ ฺจ. 
           จริงอยู   ทานกลาวคําอธิบายดังน้ี :- 
           การถวายวิหาร  เพ่ือความสุข.  การถวายวิหารเพ่ือความสุข  เปนไฉน ? 
ความสุขใด  มีเพื่อเพงพินิจ  และเพ่ือเห็นแจง,  การถวายวิหารเพ่ือความสุขน้ัน. 
           อีกประการหน่ึง  สองบทวา  ฌายิตุ ฺจ  วิปสสิตุ   นี ้ พึงประกอบ 
กับบทหลังบางวา   ถวายวิหารเพ่ือเพงพินิจ   และเพ่ือเห็นแจง. 
           การถวายวิหารแกสงฆ    ของทายกผูถวายดวยต้ังใจวา    ภิกษุทั้งหลาย 
จักเพงพินิจ   จักเห็นแจง   ในกุฎีนี้   ทานผูรูทั้งหลาย   สรรเสรญิวาเลิศ.   จริง 
อยู  พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสดําน้ีวา  ผูใดใหที่อยูผูนั้นเปนผูใหครบทุกอยาง. 
           จริงอยู   การถวายวิหาร   ทานผูรูทั้งหลายสรรเสริญวาเลิศ   เพราะเหตุ 
นั้น  พระผูมพีระภาคเจาจึงทรงประพันธคาถาวา ตสฺมา หิ ปณฑิโต โปโส. 
           คําวา   วาสเยตถ   พหุสสุเต   มคีวามวา   พึงนิมนตภิกษุทั้งหลาย 
ผูเปนพหูสูตดวยการเลาเรียน  และผูเปนพหูสูตดวยความตรัสรู  ใหอยูในวิหาร. 
นี้. 
           หลายบทวา  เตส   อนฺน ฺจ  เปนตน   มีความวา   ขาว  น้าํ  ผา 
และเสนาสนะ  มีเตียงต่ังเปนตน อันใด  สมควรแกภิกษุเหลานั้น,  พึงมอบถวาย 
ปจจัยทั้งปวงน้ัน   ในภิกษุเหลาน้ัน  ผูซื่อตรง  คือมีจิตไมคดโกง   
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           บทวา  ทเทยฺย   คือ  พึงมอบถวาย   (หรือเพ่ิมถวาย). 
           ก็แล   พึงถวายปจจัยนั้น   ดวยจิตอันเลื่อมใส   ไมยังความเลื่อมใสแหง 
จิตใหคลายเสีย.  จริงอยู   ทายกน้ันจะรูทั่วถึงธรรมใดในพระศาสนาน้ีแลว   เปน 
ผูไมมีอาสวะ  ปรินิพพาน  ภิกษุผูเปนพหูสูตเหลานั้น  ยอมแสดงธรรมน้ัน ซึ่ง 
เปนเครื่องบรรเทาทุกขทั้งปวง   แกเขาผูมีจิตผองใสอยางนั้น    ฉะน้ีแล. 
                                 [วาดวยลายยูเปนตน]  
           วินิจฉัยในคําวา  อาวิญฉนฉิทท   อาวิญฉนชฺชุ   นี้   มีความวา 
ข้ึนชื่อวาเชือก    แมถาเปนของท่ีทําดวยหางเสือ    ควรแท.    เชือกบางอยางไม 
ควรหามิได. 
           ดาล ๓ ชนิดนั้น   ไดแก  กญุแจ ๓ อยาง. 
           วินิจฉัยในคําวา  ยนตก  สูจิก  นี้วา   ภิกษุควรทํากุญแจยนตที่ตน 
รูจัก   และลกูกุญแจสําหรับไขกุญแจยนตนั้น. 
           ที่ชื่อวาหนาตางสอบบน   คลายเวทีแหงเจดีย 
           ที่ชื่อวาหนาตางตาขาย   ไดแก  หนาตางที่ขึงขาย. 
           มีชื่อวาหนาตางซี่  ไดแก  หนาตางลูกรง. 
           ในคําวา  จกกลิก  นี้   มีความวา   เราอนุญาตใหผูกผาเล็ก  ๆ คลาย 
ผาเช็ดเทา. 
           คําวา   วาตปานภิสิก   มีความวา   เราอนุญาตใหทําเส่ือ   ไดขนาด 
หนาตางผูกไว.          
                                   [วาดวยเตียงและต่ัง] 
           บทวา   มิฒึ   ไดแก กระดานต่ัง 
           บทวา วิทลม ฺจ ไดแก เตียงหวาย  หรือเตียงที่สานดวยดอกใมไผ.  
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           ต่ัง ๔ เหลี่ยมจตุรัส  เรียกวา  อาสันทิกะ. 
           จริงอยู   ต่ังยาวดานเดียวเทาน้ัน   มีเทา  ๘ นิ้ว   จึงควร   สวนต่ัง  ๔ 
เหลี่ยมจตุรัส    พึงทราบวา    แมเกินประมาณก็ควร    เพราะพระบาลีวา    เรา 
อนุญาตต่ัง  ๔ เหลี่ยมจตุรัสแมสูง.  
           เตียงที่ทําพนักพิง ๓   ดาน    ชือ่สัตตังคะ.    แมสัตตังคะน้ี     ถึงเกิน 
ประมาณก็ควร. 
           ต่ังท่ีทําเสร็จดวยหวายลวน  เรียกวา  ภัททปฐะ. 
           เฉพาะต่ังท่ีขึงดวยผาเกา   เรียกวา   ปฐกา. 
           ต่ังท่ีคิดเทาบนเขียงไม   ทําคลายโตะกินขาว   เรียกชื่อวา   ต่ังขาทราย. 
           ต่ังมีเทามากประกอบไวดวยอาการดังผลมะขามปอม    ชื่อวา    ต่ังกาม 
มะขามปอม. 
           ต่ังท่ีมาในพระบาลี   เทาน้ีกอน,   สวนต่ังไมควรท้ังหมด   วินิจฉัยใน 
อธิการวาดวยต่ังน้ี    เทาน้ี . 
           ต่ังท่ีถัดดวยแฝก   หรือถักดวยหญาปลอง  หรือถักดวยหญามุงกระตาย 
เรียกวา   เกาอ้ี.                                     
           ในคําวา  อฏงฺคุลปรม  มญจปฏิปาทก  นี้ วา ๘ นิ้ว  คือ  นิ้ว 
ขนาดของพวกมนุษยนั่น เอง. 
                   [วาดวยเครื่องลาดพ้ืนและนุนเปนตน ]                          
           เครื่องปูลาดเพ่ือตองการจะรักษาผิวแหงพ้ืนที่ทําบริกรรม   เรียกชื่อวา       . 
จิมิลิกา  ผาคลุม. 
           นุนแหงตนไมนั้น  ไดแก นุนแหงตนไมเหลาใดเหลาหนึ่ง   มีตนง้ิว 
เปนตน .  
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           นุนแหงเครือวัลยนั้น      ไดแก   นุนแหงเถาวัลย เหลาใดเหลาหนึ่ง   ม ี
เถาน้ํานมเปนตน. 
           นุนแหงหญาน้ัน     ไดแก  นุนแหงติณชาติเหลาใดเหลาหนึ่ง   มีหญา 
คมบางเปนตน  โดยท่ีสุด  แมนุนแหงออยและไมออเปนตน .  
           ภูตคามท้ังปวง     เปนอัน พระผูมีพระภาคเจาทรงรวมเขาดวยตนไม 
เถาวัลยและหญา  ๓ ชนดิเหลาน้ี. 
           จริงอยู   ข้ึนชื่อวา   ภูตคามอ่ืน   ซึ่งพน จากรุกขชาติ   วัลลชิาติและ 
ติณชาติไป  ยอมไมมี.  เพราะฉะน้ัน    นุนแหงภาคตามชนิดใดชนิดหน่ึง   ยอม 
ควรในการทําหมอน. 
           แตครั้น มาถึงฟูกเขา   นุนนั้น    แมทุกชนิด   ทานกลาววา   เปนนุนที ่
ไมควร.   และจะควรในการทําหมอนเฉพาะนุนนั้นอยางเดียวหามิได,    แมขน 
แหงนกทุกชนิด  มีหงสและนกยูงเปนตน    และแหงสัตว ๔ เทาทุกชนิด  มีสีหะ 
เปนตน   ก็ควร. 
           แคดอกไมชนิดใดชนิดหน่ึง  มดีอกประยงคและดอกพิกุลเปนตน   ไม 
ควร.   เฉพาะใบเตารางลวน ๆ ทีเดียว  ไมควร,   แตปน   ควรอยู   แมนุนคือ 
ขนสัตวเปนตน  ๕ อยาง  ที่ทรงอนุญาตสําหรับฟูก  ก็ควรในการทําหนอน. 
                                        [วาดวยมอน]    
           ในกุรนุทีกลาววา  บทวา  อฑฺฒกายิกานิ  มีความวา  ชนทั้งหลาย 
ยอมทอดกายต้ังแตบั้นเอวจนถึงศีรษะบนหมอนเหลาใด   หมอนเหลาน้ัน    ชื่อ 
มีประมาณก่ึงกาย.. หมอนที่จัดวา  ไดขนาดกับ  ศรีษะ  คือ  ดานกวาง  เมื่อวัด 
ในระหวางมุมทั้ง ๒ เวน มุมหน่ึงเสียในบรรดา ๓  มุม   ไดคืบ ๑  กับ  ๔    นิ้ว 
ตรงกลางไดศอกกําหนึ่ง  สวนดานยาว   ยาวศอกคืบหรือ ๒ ศอก.  
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           นี้เปนกําหนดอยางสูงแหงหมอนที่ไดขนาดกับศรีษะ.     กวางเกินกวา 
กําหนดน้ีข้ึนไปไมควร.  ตํ่าลงมาควร.                                                     
           หนอน ๒ ชนิด  คือ  หมอนหนุนศีรษะ   และหมอนหนุนเทา   ควร 
แกภิกษุผูไมอาพาธแท.  ภิกษุผูอาพาธจะวางหมอนหลายใบแลวปูเครื่องลาดขาง 
บนแลวนอน  ก็ควร. 
           อน่ึง   พรุปุสสเทวเถระกลาววา    นุนที่เปนกัปปยะะ ๕ อยางเหลาใด 
ที่ทรงอนุญาต สําหรับฟูกทั้งหลาย,  หมอนท่ีทําดวยนุนเหลาน้ันแมใหญก็ควร 
           ฝางพระอุปติสสเถระผูวินัยธรกลาววา   ประมาณน่ันแล   ควรแกภิกษุ 
ผูยัดนุนเปนกัปปยะ  หรอืนุนที่เปนอกัปปยะ  ดวยคิดวา  จักทําหมอน. 
                                          [วาดวยฟูก] 
           ฟูก ๕ อยางนั้น  ไดแก  ฟูกที่ยดัดวยของ ๕ อยาง  มีขนสัตวเปนตน 
           จริงอยู    พระผูมพีระภาคเจาตรัสจํานวนแหงฟูกเหลานี้     ตามจํานวน 
แหงนุน 
           บรรดานุนเหลาน้ัน     ขนแกะอยางเดียวเทาน้ัน     มิไดทรงถือเอาดวย 
อุณณศัพท็,   แตวา   เวนขนมนุษยเสียแลว   ขนแหงนกและสัตว ๔ เทาซ่ึงเปน 
ชาติที่มีเนื้อเปนกัปปยะและอกัปปยะ  ชนิดใดชนิดหน่ึง  บรรดามี  ขนทั้งหมด 
นั้น    ทรงถอืเอาในอธิการวาดวยฟูกน้ี  ดวยอุณณศัพททั่งน้ัน. 
           เพราะฉะนั้น   บรรดาจีวร ๖ ชนิด   และอนุโลมจีวร ๖ ชนิด   ภิกษุ 
ทําเปลือกฟูกดวยชนิดหน่ึงแลว   ยัดขนสัตวทุกอยางนั้นทําเปนฟูก  ก็ควร. 
           อน่ึง  แมฟูกที่ภิกษุมิไดขัดขนแกะ  ใสแตผากัมพล ๔ ชั้นหรือ ๕ ชั้น 
ยอมถึงความนับวาฟูกขนสัตวเหมือนกัน.  
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           บรรดาฟูกทั้งหลายมีโจฬภิสิเปนตน  ฟูกที่เขารวบรวมเศษผาใหม หรือ 
เศษผาเกา   อยางใดอยางหนึ่งซอนเขา   หรือยัดเขาขางใน   ชื่อโจฬภิสิ   ฟูกที่ 
ยัดเปลือกไมชนิดใดชนิดหน่ึง  ชื่อวากภิสิ.  ฟูกที่ยัดหญาชนิดใดชนิดหน่ึง  ชือ่ 
ติณภิสิ.  ฟูกที่ยัดใบไมชนิดใดชนิดหน่ึง  นอกจากใบเตารางลวน  พึงทราบวา 
ปณณภิสิ.  
           สวนใบเตารางเฉพาะที่ปนกับใบไมเหลาอ่ืน   จึงควร.   ใบเตารางลวน 
ไมควร 
           สําหรับฟูก  ไมมีจํากัดประมาณ   พึงกะประมาณตามความพอใจของ 
ตน  กําหนดดูพอสมควรแกฟูกเหลาน้ี  คือ  ฟูกเตียง  ฟูกต่ัง   ฟูกปูพ้ืน  ฟูก 
ที่จงกรม  ฟูกสําหรับเช็ดเทา.                                             
           สวนในกุรุนทีแกวา  นุน ๕ อยาง   มีขนสัตวเปนตน    ซึง่ควรในฟูก 
ยอมควรแมในฟูกหนัง.   ดวยคําท่ีกลาวในอรรถกถากุรุนทีนั้น    เปนอันสําเร็จ 
สันนิษฐานวา  ภิกษุใชสอยฟูกหนัง  ยอมควร. 
           ขอวา  ลาดฟูกเตียงบนต่ัง  ไดแก  ปลูงบนต่ัง.   แมอรรถวา  นํา 
ไปเพ่ือประโยชนแกการปู   ดังน้ีก็เหมาะ. 
           สองบทวา  อุลฺโลก  อกริตวา   มีความวา   ไมปูผารองไวขางใต. 
           สองบทวา   โผสิตุ   มีความวา   เราอนุญาตใหเอานํ้ายอมหรือขมิ้น 
แตมขางบน. 
           บทวา  ภิตฺติกมฺม  มีความ วา   เราอนุญาต ใหทํารอยเปนทาง ๆ บน 
เปลือกฟูก.                             
           บทวา   หตฺถภิตฺตึ   มีความวา   เราอนุญาตใหเจิมหมายรอยดวยน้ิว 
ทั้ง ๕.  
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                                    [วาดวยบริกรรมพ้ืน ] 
           บทวา  อิกฺกาส ไดแก   ยางไมหรือยางผสม. 
           บทวา  ปฏมทฺท  ได เก   แปงเปยก. 
           บทวา  กุณฺฑกมตฺติก  ไดแก ดนิเหนียวปนรํา.  
           บทวา  สาสปกุฏ  ไดแก  แปงเมล็ดพรรณผักกาด. 
           บทวา  สิตฺถเตลก  ไดแก ข้ีผึงเหลว. 
           สองบทวา  อจฺจุสฺสนฺน   โหติ  มีความวา  เปนหยด ๆ  ติดอยู.  
           บทวา    ปจฺจุทฺธรตุิ   ไดแก  เชด็ 
           บทวา  ลณฺฑมตฺติก  ไดแก  ดนิเหนียว  คือ ขุยไสเดือน. 
           บทวา   กสาว   ไดแก  น้ําฝาดแหงมะขามปอมและสมอ. 
           วินิจฉัยในคําวา  น  ภิกขฺเว  ปฏิภาณจิตฺต  นี้   พึงทราบดังนี้  :- 
           รูปสตรีและบุรุษอยางเดียวเทาน้ัน    อันภิกษุไมควรใหทํา หามิได รูป- 
สัตวดิรัจฉาน  โดยท่ีสุดแมรูปไสเดือนภิกษุไมควรทําเองหรือสั่งวา ทานจงทํา 
ยอมไมไดแมเพ่ือส่ังวา    อุบาสก   ทานจงทําคนเฝาประตู.    แตยอมใหใชผูอ่ืน 
เขียนเรื่องทั้งหลายซึ่งนาเลื่อมใส   มีปกรณชาดกแลอสติสทานเปนตน   หรอืซ่ึง 
ปฎิสังยุตดวยความเบื่อหนาย,  ทั่งยอมใหทําเองซึ่งมาลากรมเปนตน . 
           บทวา   อาฬกมนฺทา มีความวา เปนลาน อันเดียว คับค่ังดวยมนุษย. 
                                     [วาดวยหองเปนตน]  
           วินิจฉัยในบทวา  ตโย  คพฺเภ  นี้   พึงทราบดังนี้ :- 
           สิวิกาคัพภะนั้น    ไดแก  หอง ๔   เหลี่ยมจตุรัส. 
           นาฬิกาคัพภะนั้น   ไดแก  หองยาวกวาดานกวาง ๒ เทาหรือ ๓ เทา  
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           หัมมิยคพัภะน้ัน  ไดแก  หองเรือนยอดชั้นอากาศ  หรือหองมีหลังคา 
โลน 
           บทวา  กุลงฺกปาทก   มีความวา   เราอนุญาตใหคงเชิงฝาซึ่งเลื่อนท่ี 
ไมได   เจาะไมตอกเดือยในไมนน     รองบนพ้ืนเพ่ือหนุนเชิงฝาเกา. 
           บทวา  ปริตฺตาณกิฏก   มีความวา    เราอนุญาตใหติดกันสาดเพ่ือ 
ปองกันฝน.  
           บทวา  อุทฺธาสุธ  ไดแก  ดินเหนียวซึ่งเคลากับมูลโคและเถา. 
           หนามุขเรียกวา  เฉลียง.  ข้ึนชือ่วา  ปฆนะ  พึงทราบดังน้ี :- 
           ชนทัง้หลาย   เมื่อออกและเขา ยอมกระทบประเทศใด.  ดวยเทาท้ังหลาย 
คําวา  ปฆนะ  นี ้   เปนชื่อ องประเทศนั้นที่ชักฝาออก ๒ ขาง  ทําไวที่ประตู 
กุฎี  (ไดแกลบัแล)  ปฆนะ  นั้น    เรียกวา  ปฆานะ  บาง. 
           ระเบียงรอบหองกลาง  เรียกวา  ปกุททะ  ปาฐะวา  ปกุฏฏ  ก็มี. 
           โอสารกึ    นั้น    ไดแก    หนามุขที่หลังคา    ซึ่งติดคราวแลวทอด 
ไมทอนออกไปจากคราวน้ัน  ทําไวที่กุฎีที่ไมมีระเบียง 
           กันสาดท่ีติดหวงกลมสําหรับเลื่อน  ชื่อวา  แผงเลื่อน. 
                                   [วาดวยภาชนะน้ํา-ประตู]  
           ภาชนะน้ําน้ัน  ไดแก  ภาชนะสําหรับตักน้ําใหดื่ม  กระบวย  และ 
ขันอนุโลมตามสังขตักน้ํา. 
           อเปสี  นั้น  ไดแก เครื่องกั้นประตู  ที่ใสเดือยเขาในไมยาวแลวผูก 
เรียวหนาม. 
           ปลิฆะ  นั้น  ไดแก  เครื่องกันประตูที่ติดลออยางที่ประตูบาน  
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                                     [เรื่องอนาถบิณฑิกะ] 
           รถทั้งหลายเทียมดวยแมมาอัสดรทั้งหลาย    เพราะเหตุนั้น      จึงชื่อรถ 
เทียมแมมาอัสดร.                                 
           บทวา  อามุตฺตมณกิุณฺฑลา  ไดแก ผูประดับตางหูแกวมณี. 
           บทวา  ปรินิพฺพุโต  มีความวา  เพราะไมมีอุปธิคือกิเลส  และอุปธิ 
คือขันธ  ทานจึงกลาววา  ผูเย็นสนิท  ไมมีอุปธิ. 
           บาทคาถาวา  สพฺพา  อาสตฺติโย   เฉตฺวา   มีความวา   ตัดความ 
ปรารถนาในอารมณทั้งหลายมีรูปเปนตน   หรือในภพท้ังปวง. 
           บาทคาถาวา   วิเนยฺย   หทเย  ทร  ไดแก กาํจัดความกระวนกระวาย 
คือกิเลส   ในจิตเสีย.                                          
           ทรัพยสําหรับใชหมดไป  เรียกวา  ทรัพยอันควรหมด เปลือง. 
           บทวา  อาเทยฺยวาโจ  มีความวา ถอยคําของอนาถบิณฑิกคหบดีนั้น 
อันชนเปนอันมากควรเชื่อถือ;  อธิบายวา  คนเปนอันมากยอมสําคัญถอยคําของ 
คหบดีนั้น วา  อันตนควรฟง.                                      
           สองบทวา   อาราเม   อกสุ   มคีวามวา   ชนเหลาใดมีทรัพย   ชน 
เหลาน้ันไดสรางดวยทรัพยของตน   ชนเหลาใดมีทรัพยนอย    และไมมีทรพัย 
คฤหบดีไดใหทรัพยแกชนเหลาน้ัน .        
           คฤหบดีนั้น  ใหทรัพยแสนกหาปณะ  และสิ่งของราคาแสนหน่ึงกระ 
ทําการสรางวิหารไวในระยะโยชนหน่ึง   ในหนทางไกล ๔๕ โยชนแลว    ไดไป 
กรุงสาวัตถี  ดวยประการฉะน้ี.   
           สองบทวา  โกฏิสนฺถร  สนฺถราเปสิ  มีความวา ไดเรียงกหาปณะ. 
ใหริมจดกัน  ในที่บางแหงหมายเอาประมาณแหงเครื่องลอมของตนไมหรือสระ  
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ซึ่งมีในเชตวันนั้นเรียงให ขุมทรัพยอันหน่ึง ๑๘ โกฎิ  ของคฤหบดีนั้น  ไดถึง 
ความส้ินไป  ดวยประการฉะน้ี. 
           สองบทวา  กุมารสฺส  เอตทโหสิ  มีความวา  ความรําพึงนี้ไดมีแก 
ราชกุมาร     เพราะเห็นอาการอัน ผองใสแหงหนาของคฤหบดี     ผูแมตองสละ 
ทรัพยมากอยางนั้น . 
           สองบทวา  โกฏก  มาเปสิ   มคีวามวา  ราชกุมารใหสรางปราสาท 
มีซุมประตู ๗ ชั้น. 
           คําวา  อถ  โข    อนาถปณฺฑิโก   คหปติ   เชตวเน   วิหาเร 
การาเปส  ฯ เป ฯ   มณฺฑเป  การาเปสิ  มีความวา อนาถบิณฑิกคฤหบดี 
สรางวิหารเปนตนเหลานี้     บนพ้ืนที่ประมาณ  ๘ กรีส๑    ดวยทรัพยแมอ่ืนอีก 
๑๘ โกฏิ.          
           จริงอยู   คฤหบดีชือ่ปุนัพพสุมิต   ไดซื้อพ้ืนท่ีประมาณโยชนหน่ึงดวย 
ปูอิฐทองคํา   (เต็มพ้ืนที่)   สรางวิหารถวายพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา 
วิปสสี. 
           สิริวัฑฒคฤหบดี    ไดซื้อพ้ืนที่ประมาณ ๓   คาวุต๒    ดวยลาดไมเสา 
ทองคํา   สรางวิหารถวายพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา   สิขี. 
           โสตถชิคฤหบคี   ไดซื้อพ้ืนที่ประมาณก่ึงโยชน    ดวยลาดผาลทองคํา 
สรางวิหารถวายพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา   เวสสภู.                     
           อัจจุตคฤหบดี ไดซื้อพ้ืนที่ประมาณคาวุตหน่ึง ดวยเรียงเทาชางทองคํา 
สรางวิหารถวายพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา  กกุสันธะ. 
      ๑.    ๑ กรีส - ๑๒๕ ศอก.  หรือ ๑ เสน ๑๑ วา ๑ ศอก.                 
      ๒.   ๑ คาวตุ = ๑๐๐  เสน.  
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           อุคคคฤหบดี  ไดซือ้พ้ืนที่ประมาณก่ึงคาวุต    ดวยเรียงอิฐทองคําสราง 
วิหารถวายพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา  โกนาคมนะ. 
           สุมังคลคฤหบดี  ไดซื้อพ้ืนที่ประมาณ  ๒๐ อุสภะ๑   ดวยเรียงเตาทองคํา 
สรางวิหารถวายพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา  กัสสปะ 
           สุทัตตคฤหบดี  ไดซื้อพ้ืนที่ประมาณ ๘ กรสี  ดวยเรียงกหาปณะสราง 
วิหารถวายพระผูมีพระภาคเจาของเราท้ังหลาย   ฉะนั้นแล.  
           สมบติัทั้งหลายเส่ือมส้ินไปโดยลําดับ  ดวยประการฉะน้ี   เพราะเหตุนั้น  
สมควรแทที่จะเบื่อหนายในสมบัติทั้งปวง  สนควรแทที่จะพน ไปเสีย   ฉะน้ันแล. 
                                     [วาดวยนวกรรม] 
           บทวา  ขณฺฑ  ไดแก  โอกาสที่ราว. 
           บทวา   ผุลฺล   ไดแก  โอกาสที่แตกแยะ. 
           บทวา  ปฏิสงฺขริสสฺติ  ไดแก จักทําใหคืนเปนปกติ. 
           ในกุรนุทีแกวา    กภิ็กษุผูไดนวกรรม    ไมควรถือเอา เครื่องมือมีมีด 
 ขวานและสีวเปนตน    ลงมือทําเอง.  ควรรูวา  เปนอันทําแลวหรือไมเปนอันทํา. 
                              [วาดวยการจับจองเสนาสนะ] 
           หลายบทวา  ปฏ ิโต  ปฏ ิโต   คนฺตฺวา   มีความวา   ไดยินวา 
พระเถระมัวปรนนิบัติภิกษุไขอยู  มัวชวยเหลือภิกษุผูแกผูเฒาอยู  จึงมาขางหลัง 
ภิกษุทั้งปวง.  ขอน้ีเปนจารีตของทาน.  ดวยเหตุนั้นพระธรรมสังคาหกาจารยจึง 
กลาววา  ไปลาหลัง.                                                         
           บทวา  อคฺคาสน  ไดแก  เถรอาสน 
           บทวา  อคฺโคทก  ไดแก  ทักษิโณทก. 
           บทวา  อคฺคปณฺฑ  ไดแก บิณฑบาตสําหรับเพระสังฆเถระ. 
  ๑ อุสภะ  = ๕๒ วา.                                                                             
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บทวา  ปติฏาเปสิ  ไดแก   ทําการบริจาคทรัพย  ๑๘  โกฏิสรางไว 
อนาถบิณฑิกดฤหบดี  บริจาคท้ังหมด ๕๔ โกฏ ิ ดวยประการฉะน้ี. 
                               วาดวยธรรมเนียมในโรงฉัน  
           บทวา  วิปฺปกตโภชเน   มีความวา   ภิกษุกําลังฉันอยูในที่ใดท่ีหน่ึง 
ในละแวกบานก็ตาม  ในวิหารก็ตาม  ในปาก็ตาม  เมื่อการฉันยังไมเสร็จไมควร 
ใหลุก.  ในละแวกบาน  ภิกษุผูมาท่ีหลังพ่ึงรับภิกษาแลวไปยังที่แหงภิกษุผูเปน 
สภาคกัน.  ถาชาวบานหรือภิกษุทั้งหลาย  นิมนตวา  ทานจงเขาไป  ควรบอก 
วา   เมื่อเราเขาไป   ภิกษุทั้งหลายจักตองลุกข้ึน.   เธออัน เขากลาววา   ที่นีย่ังมี 
ที่นั่ง   จึงควรเขาไป.   ถาใคร ๆ ไมกลาวคําน้ีนอยหนึ่ง   พึงไปท่ีอาสนศาลาแลว 
เฉียดมายืนอยูในที่แหงภิกษุผูเปนสภาคกัน ;      เมื่อภิกษุทั้งหลายทําโอกาสแลว 
เธออันเขานิมนตวา   นิมนตเขามาเถิด   ดังน้ี    พึงเขาไป.   แตถา   ที่อาสนะซึ่ง 
จะถึงแกเธอ   มีภิกษุมิไดฉันนั่งอยู   จะใหภิกษุนั้นลุกข้ึน  ควรอยู  ภิกษุผูนั่ง 
ดื่มหรือขบฉันยาคู และของเค้ียวเปนตน      อยางใดอยางหน่ึงแลว   แมมีมอืวางก็ 
ไมควรใหลุก  จนกวาภิกษุอ่ืนจะมา  เพราะวาเธอนับวาเปนผูฉัน คางเหมือนกัน. 
           ขอวา   สเจ วฏุาเปติ    มีความวา   ถาแมเธอแกลงลวงอาบัติใหลุก 
ข้ึนจนได. 
           ขอวา  ปริวาริโต   จ  โหติ   มีความวา   เธอจะใหภิกษุใดลุก,    ถา 
ภิกษุนี้    เปน ผูหามโภชนะแลว,    เธออันภิกษุนั้นพึงกลาววา   จงไปหาน้ํามา. 
จริง  ขอน้ีแล   เปนสถานอันหน่ึง   ทีภิ่กษุหนุมใชภิกษุแกกวาได.   ถาเธอไม 
หาน้ํามาให.  ลําดับนั้น    พระผูมีพระภาคเจา  จะทรงแสดงหนาที่ซึ่งภิกษุผูออน 
กวาจะพึงกระทํา   จึงตรัสดําเปนตน วา   พึงกลืนเมล็ดขาวใหเรียบรอย.  
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                      [วาดวยเสนาสนะที่เหมาะแก ภิกษอุาพาธ] 
           วินิจฉัยในคําวา  คิลานสฺส    ปฏิรูป   เสยย  นี ้  พึงทราบดังนี้ :- 
           ภิกษุใดเปนผูอาพาธ   ดวยโรคหืดหรือโรคริดสีดวง    และโรคลงแดง 
เปนตน,    ภาชนะมีกระโถนและหมออุจจาระเปนตน    เปนของอันภิกษุนั้นควร 
เตรียมไว.  
           อีกอยางหนึ่ง   ภิกษุเปนโรคเรื้อน   ยอมทําเสนาสนะใหเสีย,   ควรให 
ภายใตปราสาทมณฑปและศาลาเปนตน    อยางใดอยางหน่ึงเปนเสนาสนะสวน 
หน่ึง  แกภิกษุเห็นปานน้ัน .   เมื่อภิกษุผูอาพาธรูปใดอยู   จะไมทําเสนาสนะให 
เสียหาย.   แมที่นอนประณีต   ก็ควรใหแกภิกษุรูปนั้น แท    ฝายภิกษุใด   ทาํยา 
อยางใดอยางหนึ่ง   เปนตน วา   ยาแดง   ยาถาย   และยานัตถุ   ภิกษุนั้นทั้งหมด 
จัดวาผูอาพาธดวย.   พึงกําหนดใหเสนาสนะทําเหมาะแกภิกษุแมนั้น. 
           บทวา  เลสกปฺเปน  ไดแก  สกัวาปวดศีรษะเปนตน    เล็กนอย. 
                          [วาดวยภิกษุผูเสนาสนคาหาปกะ] 
           สองบทวา  ภิกฺข ู คเณตฺวา  ไดแก  รูจํานวนภิกษุทั้งหลายในวิหาร 
วา  มีภิกษุเทาน้ี. 
           ที่ต้ังเตียง   เรียกวา   ที่นอน. 
           บทวา   เสยฺยคฺเคน   ไดแก  จํานวนที่นอน.   ความวา   ในวันเขา 
พรรษา   เราอนุญาตใหภิกษุรูปหน่ึง   ประกาศเวลาแลวใหถือเอาท่ีวางเตียงอัน 
หน่ึง. 
           สองบทวา    เสยฺยคฺเคน    คาเหนฺตา    ไดแก   เมื่อใหถอืเอาตาม 
จํานวนที่นอน.  
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           สองบทวา  เสยฺยา   อุสฺสาทิยสึุ   คือเมื่อใหถือเอาอยางนั้น    ที่ต้ัง 
เตียงไดเหลือมาก.   แมในจํานวนวิหารเปนตน    กม็ีนัยเหมือนกัน.   วิหารนั้น 
ประสงคหองมีอุปจาร. 
           บทวา  อนุภาค   มคีวามวา  เราอนุญาตเพ่ือใหสวนแมอ่ืนอีก,   จริง 
อยู   เมื่อภิกษุมีนอยนัก  สมควรใหรูปละ ๒-๓ บริเวณ. 
           ขอวา  น  อกามา  ทาตพฺโพ  มีความวา  สวนเพ่ิมนั้น   ผูแจกไม 
พึงให   เพราะไมปรารถนาจะให.  
           ในวันเขาพรรษา     ครั้นเมื่อสวนเพ่ิมอันภิกษุทั้งหลายถือเอาแลว สวน 
เพ่ิมนั้น    ไมควรใหภิกษุผูมาภายหลัง   เพราะคน  (คือผูถือเอาแลว) ไมพอใจ. 
แตถาสวนเพ่ิมอันภิกษุใดไมถือแลว    ภิกษุนั้นยอมใหสวนเพ่ิมนั้น    หรือสวน 
แรก   ดวยความพอใจของตน   เชนนี้ ควรอยู. 
           สองบทวา  นิสฺสีเม    ิตสฺส   ไดแก   ผูทั้งอยูภายนอกอุปจารสีมา. 
แตวา   แมภิกษุผูต้ังอยูไกล   แตเปนภายในอุปจารสีมา   ยอมไดแท. 
           สองบทวา  เสนาสน  คเหตฺวา  ไดแก  ถือในวัน เขาพรรษา. 
           สองบทวา  สพฺพกาล  ปฏิพาหนฺติ  ไดแก หวงแมในฤดูกาลใดย 
ลวง ๔ เดือนไป. 
                                        [เสนาสนคาหวินิจฉัย] 
           บรรดาการถือเสนาสนะ ๓ อยาง  การถือ ๒ อยาง  เปนการถือยั่งยืน 
คือ   ถือในวันเขาพรรษาแรก ๑ ถือในวัน เขาพรรษาหลัง ๑. 
           การถอืเสนาสนะท่ีเปนอันตราามุตกะ คือพนจากน้ัน  มีวินิจฉัย ดังน้ี :- 
           ในวิหารหน่ึง   มีเสนาสนะซ่ึงมีลาภมาก.   เจาของเสนาสนะบํารุงภิกษุ 
ผูจําพรรษา      ดวยปจจัยทั้งปวงโดยเอ้ือเฟอ       ถวายสมณบริขารมากในเวลา 
ปวารณาแลวจะไป.   
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           พระมหาเถระท้ังหลายมาแตไกล   ในวันเขาพรรษาถือเสนาสนะน้ันอยู 
สําราญ   ครัน้จําพรรษาแลวรับลาภหลีกไปเสีย.  
           พวกภิกษุผูเจาวัด   ไมเหลียวแลเสนาสนะน้ัน      แมชํารุดทรุดโทรมอยู 
ดวยคิดวา  พวกเราไมไดลาภที่เกิดในเสนาสนะน้ี, พระมหาเถระผูอาคันตุกะแล 
ไดเปนนิตย,  พวกทานนั่นแล  จักมาบํารุงเสนาสนะน้ัน. 
           เพ่ือใหบํารุงเสนาสนะน้ัน    พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา    พึงใหถอื 
เสนาสนะเปนอันตราวามุตกะ   เพ่ืออยูจําพรรษาตอไป   ในวันมหาปวารณาซ่ึงจะ 
ถึงขางหนา.    เมื่อภิกษุผูเสนาสนคาหาปกะ   จะใหถืออันตรามุตกเสนาสนะนั้น 
พึงบอกพระสังฆเถระวา  ทานผูเจริญ  นิมนตถือเสนาสนะเปนอันตรามุตกะเถิด. 
ถาทานรับ  พึงให,  ถาไมรับ.   พึงใหแกภิกษุผูจะรับ    ต้ังแตพระอนุเถระเปน 
ตนไป  โดยที่สุดแมสามเณร ดวยอุบายน้ีแล.  ฝายผูรับนั้น   พึงบํารุงเสนาสนะ 
นั้น ๘ เดือน  บรรดาหลังคาฝาและพ้ืน   สิ่งใดส่ิงหน่ึงชํารุดหรือพังไป,    ควร 
ซอมแซมท้ังหมด.    แมจะใหกลางวันส้ินไปดวยอุทเทสและปริปุจฉาเปนตน 
กลางคืนจึงอยูในเสนาสนะนั้นก็ได.   กลางคืนจะอยูในบริเวณ    กลางวันใหสิ้น 
ไปดวยอยูในเสนาสนะน้ัน  ก็ได      แมจะอยูในเสนาสนะนั้นเอง      ทั้งกลางคืน 
กลางวันก็ได   ไมควรหวงหามภิกษุผูแกกวาซ่ึงมาในฤดูกาล.   แตเมื่อถึงวันเขา 
พรรษาแลว   พระสังฆเถระกลาววา   เธอจงใหเสนาสนะน้ีแกฉัน ;   เชนนี้ไมได. 
           ภิกษุผูเสนาสนคาหาปกะ     ไมพึงให     ตองชี้แจงวา     ทานผูเจริญ 
เสนาสนะภิกษุรูปหน่ึง   ถือเอาเปนอันตรามุตกะ    ไดบํารุงมา ๘ เดือนแลว. 
เสนาสนะน้ันตองใหภิกษุผูบํารุงมา ๘ เดือนน่ันแลจับจองได. 
           สวนในเสนาสนะใด  พวกเจาของถวายปจจัยปละ ๒ ครัง้,   เสนาสนะ 
นั้น     ไมควรใหถือเปนอันตรามุตกะ    ทุกคราวที่ลวง ๖ เดือน.    หรือวาใน  



พระวนิัยปฎก จุลวรรค เลม ๗ ภาค ๒ - หนาท่ี 193 

เสนาสนะใด   พวกเจาของถวายปจจัยปละ ๓ ครั้ง   เสนาสนะน้ัน   ไมควรให 
ถือเปนอันตรามุตกะ  ทุกคราวท่ีลวง ๔ เดือน    หรือใหเสนาสนะใด  พวกเจา 
ของถวายปจจัยปละ ๔ ครั้ง,    เสนาสนะนั้น    ไมควรใหถือเปนอันตรามุตกะ 
ทุกคราวท่ีลวง ๓ เดือน.   เพราะวา   เสนาสนะน้ัน    จักไดบํารุงดวยปจจัยแท. 
           สวนในเสนาสนะใด   พวกเจาของถวายปจจัยมากมายเพียงป    ละครัง้, 
เสนาสนะน้ันควรใหถือเปนอันตรามุตกะได.  
           กถาวาดวยการถือเสนาสนะซ่ึงมาในบาลี   โดยวันเขาพรรษาภายในฤดู 
ฝน  เทาน้ีกอน. 
                             [การถือเสนาสนะในฤดูกาล] 
           ก็ข้ึนชื่อวา   การถอืเสนาสนะน้ี   ยอมมี ๒ อยาง คือ ถือในฤดูกาล ๑ 
ถือในวัลสาวาสกาล ๑. 
           ใน ๒ อยางนั้น  พึงทราบวินิจฉัยในฤดูกาลกอน  ภิกษุอาคันตุกะบาง 
พวกมาในเวลาเชา,   บางพวกมาในเวลาบาย,     บางพวกมาในปฐมยาม,    บาง 
พวกมาในมัชฌิมยาม,    บางพวกมาในปจฉิมยามก็มี,     พวกใดมาในเวลาใด  
ภิกษุผูเสนาสนคาหาปกะ  พึงใหภิกษุทั้งหลายลุกข้ึนแลวใหเสนาสนะแกพวกน้ัน 
ในเวลาน้ันเทียว,  ข้ึนชื่อวา  สมัยที่มิใชกาลยอมไมมี. 
           ฝายภิกษุผูแตงต้ังเสนาสนะตองเปนผูฉลาด พึงเวน ที่ต้ังเตียงไว ๑ หรือ 
๒ ที่.  ถาพระมหาเถระ  รูป ๑ หรือ ๒ รูป  มาในเวลาวิกาล,๑  พึงบอกทานวา 
ทานผูเจริญ  ภิกษุแมทั้งหมด  เมื่อผมใหข้ึนต้ังแตตน  จักตองพากันขนของ 
ออก,   ขอทานจงอยูในที่อยูของผมน่ีแล.    แตเมื่อพระมหาเถระมากันมาก   พึง 
ใหภิกษุทั้งหลายลุกออกแลวใหลําดับ. 
*   วิกาลในท่ีนี้   นาจะไดแกกลางคืน.   
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           ถาพอกันองคละบริเวณ   พึงใหองคละบริเวณ;   แมสถานท้ังปวงเปน 
ตนวา   โรงไฟ   โรงยาว   และโรงกลมในบริเวณน้ัน  ยอมถึงแกทานดวย  เมื่อ 
แจกอยางนั้นไมพอกัน  ควรใหตามจํานวนปราสาท.*   เมื่อปราสาทไมพอ   ควร 
ใหตามจํานวนหองนอย.   เมื่อจํานวนหองนอยไมพอกัน    ควรใหตามจํานวนท่ี 
นอน.  เมื่อท่ีต้ังเตียงไมพอกัน  ควรใหเฉพาะท่ีต้ังต่ังตัวหนึ่ง   แตไมควรใหถือ 
เอาท่ีเพียงโอกาสพอภิกษุยืนได   เพราะที่เทาน้ัน  ไมจัดเปนเสนาสนะ.  แตเมื่อ 
ที่ต้ังต่ังไมพอ  พึงใหที่ต้ังเตียงหรือท่ีต้ังต่ังอันหน่ึง  แกภิกษุ ๓ รูป  ดวยกลาว 
วา  ทานจงผลัดเปลี่ยนกนัพักเถิด  ทานผูเจริญ.  
            ในฤดูหนาว   ใคร ๆ ไมอาจเลยที่จะอยูกลางแจงตลอดทั้งคืน,    พระ- 
มหาเถระ   ควรพักผอน.  ตลอดปฐมยาม  แลวออกไปบอกพระเถระปที่ ๒ วา  ผู 
มีอายุ   คุณจงเขาไปในท่ีนี้    ถาพระมหาเถระเปนคนข้ีเซาไมรูเวลา,  พระเถระที ่
๒ พึงกระแอมเคาะประตูบอกวาไดเวลาแลวขอรับ   ความหมายกวนนัก   ดงัน้ี. 
ทานควรออกไปใหโอกาส.  จะไมใหไมได. 
             ฝายพระเถระที่  ๒ พักตลอดมัชฌิมยามแลว     ก็ควรใหแกภิกษุนอกน้ี  
ตามนัยหนหลังเหมือนกัน   พระเถระที่ ๒ เปนคนข้ีเซา    ก็ควรปลุกตามนัยที่ 
กลาวแลวเหมือนกัน.      ที่ต้ังเตียงอันหน่ึงพึงใหแกภิกษุ  ๓ รปูตลอดคืนหน่ึง 
อยางนี้ . 
             แตภิกษุบางพวกในชมพูทวีปเห็นวา   เสนาสนะหรือท่ีต้ังเตียง  แลต่ัง 
เฉพาะบางแหง   ยอมเปนที่สบายสําหรับบางคน   ไมเปนที่สบายสําหรับ บางคน 
ภิกษุทั้งหลายจะเปนอาคันตุกะหรือหากไมใชก็ตาม   ยอมใหถอืเสนาสนะทุกวัน 
นี้ชื่อวา   การถือเสนาสนะในฤดูกาล. 
*      ท่ีอยูท่ีทําช้ัน  ๆ ปราสาทในท่ีนี้นาจะหมายวาช้ันหนึ่ง ๆ.          
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                       [การถือเสนาสนะในคราวจําพรรษา] 
           สวนในคราวจําพรรษา     ยอมมีอาคันตุกวัตร    มีอาวาสิกวัตร.    ใน 
อาคันตุกะและเจาถิ่นนั้น      ภิกษุอาคันตุกะกอนใครจะละถีนของคนไปอยูที่อ่ืน 
ไมควรไปในท่ีนั้นในวันเขาพรรษา.   เพราะวาท่ีอยูในที่นั้นจะตองเปนที่คับ- 
แคบกัน,  หรอืภิกษุจารจะไมทั่วถึง.   ดวยเหตุนั้น  เธอจะอยูไมผาสุก   เพราะ 
ฉะน้ัน   พึงกะวา   ต้ังแตบัดนี้ไปราวเดือนหนึ่งจักเขาพรรษา  แลวเขาไปสูวิหาร 
นั้น.  
           เมื่ออยูในวิหารน้ัน    ราวเดือนหนึ่ง    ถามีความตองการเรียนบาลีจัก 
กําหนดไววา     การเรียนบาลีพรอมมูล      ถามุงตอกัมมัฏฐานจักกําหนดไดดวย 
กัมมัฏฐานเปนที่สบาย   ถามีความตองการปจจัยจักกําหนดปจจัยลาภไค    จะอยู 
เปนสุขภาพในพรรษา.                                                                       
           ก็แล    เมื่อจะจากถิ่นของตนไปในท่ีนั้น   ไมควรกระทบกระท่ังโคจร 
คาม,  คืออยูวากลาวชาวบานในท่ีนั้น วา  สลากภัตเปนตนก็ดี  ยาคูและของควร 
เค้ียวก็ดี    ผาจํานําพรรษาก็ดี    ที่อาศัยพวกทานยอมไมมี    นี้บริขารของเจคีย 
นี้บริขารของโรงโบสถ  นี้ดาลและกุญแจ  ทานจงรับที่อยูของทาน.  ทีถู่ก  ควร 
จัดแจงเสนาสนะเก็บภัณฑะไมและภัณฑะดิน   บาํเพ็ญคมิยวัตรใหเต็มแลว จึงไป. 
           แมเม่ือจะไปอยางนั้น  พึงใหภิกษุหนุมห้ิวหอบาตรและจีวรเปนตน  ให 
ชวยถือกระบอกนํ้ามันและไมเทาเปนตน      กางรมอยาเชิดตนไปทางประตู 
เลย,   ควรไปตามขางที่กําบัง    เม่ือทางเขาคงไมมี  ก็อยาบุกพุมไมเปนตนไป 
เลย 
           อน่ึง     พึงบําเพ็ญคมิยวัตรตัดวิตก     มีจิตผุดผองไปดวยธรรมเนียม 
แหงการไปเทาน้ัน  
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           แตถาทางมีทางประตูบาน,    และพวกชาวบานเห็นคนกับบริวารไปอยู 
จะว่ิงเขามาหาดวยคิดวา      นั่นดูเหมือนพระเถระของพวกเราแลว จะปราศรัยวา 
ทานจะขนบริขารท้ังหมดไปไหน   ขอรับ ? 
           ถาในพวกเธอรูป ๑  กลาวอยางนี้วา     นี่เปนในเวลาจวนเขาพรรษาแลว,  
ภิกษุทั้งหลายยอมไปในท่ีซึ่งตนจะไดภิกษาจารเปนนิตย   และส่ิงของสําหรับปก 
ปดภายในพรรษา.  
           ถาชาวบานเหลาน้ัน  ไดฟงคําตอบของเธอแลวกลาววา   ถึงในบานน้ี  
ชนยอมบริโภค  ยอมนุง  (เหมือนกัน)     ขอรับ   ทานอยาไปในท่ีอ่ืนเลย  ดังน้ี  
แลวเรียกมิตรและอมาตยทั้งหลายมาแลว ทุกคนหารือพรอมกัน    ต้ังนิตยภัตและ 
ภัตตาง ๆ มสีลากภัตเปนตนทั้งผาจํานําพรรษาดวย ไวสําหรับสํานัก   แลวชวย 
กันออนวอนวา     นิมนตจําพรรษาในสํานักนี้แลขอรับ.    ภิกษุสมควรยินดีทั้ง 
หมด,  สิ่งท้ังปวงมีนิตยภัตเปนตน แมนั้น    เปนของควรและหาโทษมิได. 
           สวนในกุรุนทีแกวา   เมื่อเขาปราศรัยวา   ทานจะไปไหน ? พึงตอบวา 
ที่โนน    ถูกเขาซักวา    เหตุไร  จึงไปท่ีนั้น ?  พึงบอกเหตุ.  และคําทั้ง ๒ นี้ 
ชื่อวาหาโทษมิได  เพราะเธอเปนผูมีจิตบริสุทธิ์แท   นี้ชื่ออาคันตุกวัตร 
           สวนอาวาสิกวัตร  พึงทราบดังนี้ :-                                 
           อันภิกษุทั้งหลายผูเจาอาวาส    พึงจัดแจงที่อยูกอนทีเดียว    พึงทําการ 
ปฏิสังขรณเสนาสนะที่ชํารุดหักพังและการตกแตง.    พึงจัดแจงสถานทั้งปวง 
เหลาน้ี   คือ   ที่พักกลางคืน  ที่พักกลางวัน   เวจกุฎี   และที่ถายปสสาวะ  เรือน 
บําเพ็ญเพียรและทางแหงที่อยู. 
           พึงทํากิจท้ังปวงแมนี้   คือ  ฉาบปูนขาวที่พระเจดีย  ทาน้ํามันชุกชีเลก็ 
และปดเช็ดเตียงต่ัง   ดวยต้ังใจวา   ภิกษุทั้งหลายผูประสงคจะจําพรรษา  มาแลว  
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เมื่อทํากิจมีอุทเทสปริปุจฉาและประกอบความเพียรในกัมมัฏฐานเปนตน   จักอยู 
เปนสุข. 
           ภิกษุผูเจาอาวาสทําบริกรรมเสร็จแลว  พึงถามถึงผาจํานําพรรษาจําเดิม 
แตวันข้ึน ๕ คํ่า   เดือน ๘. 
           พึงถามในท่ีไหน  ?                        
           พึงถามในท่ีซึ่งตนไดอยูตามปกติ     แตไมควรจะถามชนท้ังหลายที่ไม 
เคยให 
           เหตุไรจึงตองถาม   
           ก็บางคราวชนท้ังหลายก็ถวาย,  บางคราวพวกเขาถูกทุพภิกขภัยเปนตน 
เบียดเบียน   ยอมไมถวาย;    ในชนเหลาน้ัน    พวกใดจักไมถวาย,     เม่ือไมถาม 
พวกน้ันแลว   ใหเขาจองผาจํานําพรรษาไป     อันตรายแกลาภจะมีแกเหลาภิกษุ 
ซึ่งเขาจองไว ;   เพราะเหตุนั้น   ควรถามกอนแลว จึงใหเขาจองเอาไป.    เมือ่จะ 
ถาม   พึงกลาววา   เวลาจองผาจํานําพรรษาของพวกทาน   ใกลเขามาแลว  
           ถาเขากลาววา  ทานผูเจริญ   ตลอดปนี้    พวกผมถูกฉาตกภัยเปนตน 
เบียดเบียน  ไมสามารถจะถวายได   หรือวา พวกผมจักถวายนอยกวาท่ีเคยถวาย 
หรือวา  บัดนี้ฝายไดดี     ผมจักถวายใหมากกวาท่ีเคยถวาย  ดังน้ี ;     ภิกษุพึง 
กําหนดคําน้ันไวแลว      ใหภิกษุทั้งหลายรับผาจํานําพรรษาในเสนาสนะของชน 
เหลาน้ัน  ตามนัยซึ่งเหมาะแกคําน้ัน. 
           ถาเขากลาววา   ผาจํานําพรรษาของพวกผมถึงแกพระผูเปนเจาองคใด, 
พระผูเปนเจาองคนั้นจงตั้งนํ้าฉันไว  จงดูแลหนทางของท่ีอยู   จงปดกวาดลาน- 
เจดียและลานโพธิ์     จงรดนํ้าท่ีตนโพธิ์ตลอดไทรมาส,   ผาจํานําพรรษาของเขา 
ถึงแกภิกษุใด    พึงบอกแกภิกษุนั้น .      
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           สวนบานใด  หางออกไปอยูในระยะ ๑ โยชน   หรือ ๒ โยชน ถาสกุล 
ทั้งหลายในบานน้ัน      มอบกัลปนาอันเปนตนทุนไวเฉพาะถวายผาจํานําพรรษา 
ในที่อยู.    แมไมถามสกุลเหลาน้ัน    ก็ควรใหภิกษุผูทําวัตรอยูในเสนาสนะของ 
สกุลเหลาน้ัน  รับผาจํานําพรรษา.  
           แตถาภิกษุผูถือผาบังสุกุล   อยูในเสนาสนะของสกุลเหลาน้ัน,   และเขา 
เห็นเธอมาแลว    กลาววา    ผมถวายผาจํานําพรรษาแกทาน.   ภิกษุนั้นพึงบอก 
แกสงฆ. 
           ถาสกลุเหลาน้ัน   ไมปรารถนาจะถวายสงฆ    กลาววา    พวกผมถวาย 
เฉพาะแกพวกทาน.     ภิกษุผูถือผาบังสุกุลน้ัน     พึงสั่งภิกษุผูเปนสภาคกันวา 
ทานจงทําวัตรแลวรับเอาไป,      แตผาจํานําพรรษาน้ัน    ไมควรแกภิกษุผูถือผา 
บังสกุล.   พึงถามชนทั้งหลาย   ผูถวายดวยศรัทธาไทย   ดวยประการฉะน้ี. 
           สวนในจีวรที่เกิดข้ึนในสํานักนั้น  ควรถามกปัปยการก. 
           ถามอยางไร ?                                     
           ควรถามวา   ผูมีอายุ    ภัณฑะสําหรับปกปด   (คือผา)   ของสงฆจักมี 
หรือ ? 
           ถาเขากลาววา   จักมีขอรับ ผมจักถวายผารูปละ ๙ ศอก  ทานทั้งหลาย. 
จงใหจองผาจํานําพรรษาเถิด    ดังน้ี ;   พึงใหภิกษุถือเสนาสนะได.    แมถาเขา 
กลาววา   ผาไมมี   แตวัตถุมี.   ทานจงใหจองเถิด,   แมเม่ือมีวัตถุ   ก็ควรใหถือ. 
เสนาสนะไดแท,   เพราะวา    พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาตใหภิกษุบริโภคส่ิง 
ที่เปนกัปปยะท้ังปวง   จากวัตถุที่ทายกมอบไวในมือกัปปยการก   สั่งวา   ทานจง 
ใชสอยของที่ควรเถิด.                    
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           สวนวัตถุใดทายกเจาะจงถวายภิกษุในสํานักนี้   เพ่ือประโยชนแกบณิฑ- 
บาต  หรือเพ่ือประโยชนแกคิลานปจจัย,    วัตถุนั้น     เมื่อภิกษุทั้งหลายจะโอน 
เขาในจีวร   พึงอปโลกน   เพ่ือความเห็นชอบของสงฆแลวจึงคอยโอน. 
           วัตถทุี่เขาเจาะจงถวายเพ่ือประโยชนแกเสนาสนะ     ยอมเปนครุภัณฑ. 
สวนวัตถุที่เขาถวายไวเฉพาะคาจีวร   หรือเปนคาปจจัย ๔ เมื่อจะโอนเขาในจีวร 
ไมมีกิจท่ีจะตองทําดวยอปโลกนกรรม.  
           ก็แลเมื่อจะทําอปโลกนกรรม     ควรทําใหเน่ืองดวยบุคคลเทาน้ัน   ไม 
ควรทําใหเน่ืองดวยสงฆ    ไมควรทําอปโลกนกรรม    แมดวยเนื่องกับทองและ 
เงิน    หรือดวยเนื่องกับขาวเปลือก.     ควรทําแตเนื่องดวยอํานาจกัปปยภัณฑ 
และดวยอํานาจจีวรและขาวสารเปนตนเทาน้ัน. 
           ก็แลอปโลกนกรรมน้ัน  พึงทําอยางนี้วา บัดนี้  ภิกษุหางาย บิณฑบาต 
ไดงาย,   ภิกษุทั้งหลายลําบากดวยจีวร,   ภิกษุทั้งหลายพอใจจะโอนสวนขาวสาร 
เทาน้ีทําจีวร,   คิลานปจจัยหาไดงาย.    อีกประการหน่ึง    ภิกษุผูอาพาธก็ไมมี, 
ภิกษุทั้งหลายพอใจจะโอนสวนขาวสารเทานี้ทําเปนจีวร.  ครั้นกําหนดจีวรปจจัย 
อยางนี้ แลว   พึงสมมติภิกษุผูเสนาสนคาหาปกะ  ในเมื่อกาลเปนที่ใหถือเสนาสนะ 
ไดประกาศแลว   สงฆประชุมกันแลว. 
           พระอรรถกถาจารยกลาววา   กแ็ลเมื่อจะสมมติ   ไมควรสมมติรูปเดียว 
พึงสมมติ ๒ รูป.    ดวยวา    เมื่อสมมติอยางนั้น    ภิกษุออนจักใหภิกษุแกถือ 
เสนาสนะ   และภิกษุแกจักใหภิกษุออนถือ   ฉะน้ันแล.   สวนในสํานักใหญ   เชน 
กับมหาวิหาร  ควรสมมติไว ๓-๔  รปู. 
           แตในกุรุนทีแกวา   จะสมมติไว ๘ รูปบาง ๑๖ รูปบาง   กค็วร.   การ 
สมมติภิกษุเหลาน้ัน   จะทําดวยกรรมวาจาก็ได    ดวยอปโลกนกรรมก็ได   ควร 
ทั้งน้ัน   ภิกษุผูไดรับสมมติแลวเหลานั้น  พึงกําหนดเสนาสนะ.  
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           ก็เรือนเจดีย   เรือนโพธิ์    เรือนพระปฏิมา    รานไมกวาด   รานเก็บไม 
เวจกุฎี  โรงอิฐ    โรงชางไม   ซุมประตู   โรงน้ํา   ศาลาครอมทาง  ศาลาริมสระ 
เหลาน้ี   ไมใชเสนาสนะ.  
           กุฎีทีอ่ยู      เรือนมุงแถบเดียว     ปราสาท     เรือนโลน    ถา   มณฑป 
โคนไม  กอไผ  เหลาน้ี  จัดเปนเสนาสนะ.  เพราะฉะนั้น ควรใหถือเสนาสนะ. 
เหลาน้ัน.   และเม่ือจะใหถือ    พึงใหถอืตามนัยที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวใน 
บาลีนี้วา   เราอนุญาตใหภิกษุผูเสนาสนคาหาปกะนับภิกษุกอน    ครั้นนับภิกษุ 
แลว  ใหนับที่นอน. 
           ถาจีวรปจจัยมี ๒ ชนิด   คือ  เปนของสงฆ ๑ เปนของทายกถวายดวย 
ศรัทธา ๑.  ใน ๒ ชนิดนัน้  ภิกษุทั้งหลายปรารถนาจะถือชนิดใดกอน  พึงให 
ถือเอาชนิดนั้น    แลวพึงใหถือเอาชนิดนอกนี้ต้ังตนแตลําดับแหงชนิดแมนั้นไป. 
           พระมหาสุมเถระกลาววา  ถาเม่ือภิกษุผูเสนาสนคาหาปกะจะใหภิกษุถือ 
เสนาสนะดวยจํานวนบริเวณ๑   เพราะมีภิกษุนอย  บริเวณอันหนึ่ง   มลีาภมาก, 
ภิกษุผูอยู   ไดไตรจีวร  ๑๐ หรือ ๑๒ สํารับ ;    พึงแบงจีวรนั้น    เฉลี่ยในอาวาส 
อ่ืน ๆ ที่ไมมลีาภ   ใหภิกษุทั่งหลายแมเหลาอ่ืนถือเอาก็ได. 
           ฝายพระมหาปทุมเถระกลาววา    ไมควรทําอยางนั้น      อันชนทั้งหลาย 
ถวายปจจัยก็เพ่ือประโยชนแกการบํารุงอาวาสของตน ;      เพราะฉะนั้น     ภิกษุ 
เหลาอ่ืนพึงเขาไปในบริเวณ ที่มีลาภมากน้ัน.    แตถาพระมหาเถระในบริเวณท่ีมี 
ลาภมากน้ัน  คัดคานวา  ผูมีอายุ  ทานจงอยาใหภิกษุทั้งหลาย   ถือเอาอยางน้ัน, 
จงทําตามคําที่พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุศาสนไว ;  จริงอยู  พระผูมีพระภาคเจา 
ไดตรัสไววา    ภิกษุทั้งหลาย    เราอนุญาตเพ่ือภิกษุผูเสนาสนคาหาปกะใหภิกษุ 
* จุล. ทุติย. ๑๒๗.  



พระวนิัยปฎก จุลวรรค เลม ๗ ภาค ๒ - หนาท่ี 201 

ทั้งหลายถือเสนาสนะดวยจํานวนบริเวณ๑,      ภิกษุผูเสนาสนคาหปกะ  ไมควร 
งดเพราะคําคัดคานของพระมหาเถระนั้น  พึงกลาววา  ทานผูเจริญ  ภิกษุมมีาก 
ปจจัยมีนอย  ควรจะทําความสงเคราะห    ยังทานใหยินยอมแลว     พึงใหภิกษุ 
ทั้งหลายถือเอาทีเดียว.  
           ก็แล   ภิกษุผูไดรับ สมมติแลว  เนื้อจะใหถือเอา  พึงไปหาพระมหาเถระ 
แลวกลาวอยางนี้วา    ทานผูเจริญ    เสนาสนะถึงแกทาน,    ทานจงถือเอาปจจัย 
เถิด.   ทานกลาววา   ผูมีอายุ   ปจจัยของสกุลโนน     และเสนาสนะโนน   ถงึแก 
เราหรือ  ?  พึงกลาววา   ถึงขอรับ     ทานจงถือเอาเสนาสนะนั้น   ทานกลาววา 
ผูมีอายุ   เราถือเอาละ.   อยางนี้   เสนาสนะเปนอันทานถือเอาแลว . 
           พระมหาสุมเถระกลาววา   แตถา  เมื่อภิกษุผูเสนาสนคาหาปกะกลาววา 
ทานผูเจริญ     เสนาสนะอันทานถือเอาแลวหรือ ?   พระมหาเถระกลาววา   เรา 
ถือเอาแลว   หรือเมื่อภิกษุผูเสนาสนคาหาปกะกลาววา   ทานผูเจริญ  ทานจักถือ 
เอาหรือ ?  พระมหาเถระตอบวา   เราจักถือเอา   ดังน้ี   เสนาสนะไมเปนอันถือ. 
           ฝายพระมหาปทุมเถระแกวา   ถอยคําเปนอดีตและอนาคต   หรือถอยคํา 
เปนปจจุบันก็ตามที.   อันที่จริง  ถอยคําเพียงทําใหไดสติ     เพียงเปนเครื่องทํา 
อาลัยเทานั้น   เปนประมาณในการถือเสนาสนะน้ี ;   เพราะเหตุนั้น    เสนาสนะ 
เปนอัน พระมหาเถระถือเอาแลวแท. 
           ฝายภิกษุผูถือผาบังสุกุลใด   ถอืเสนาสนะแลว สละปจจัยเสีย.   แมปจจัย 
ที่ภิกษุนั้นสละแลวน้ี    ไมพึงโอนไปในอาวาสอ่ืน;    พึงคงไวในอาวาสน้ันแล. 
จะใหภิกษุอ่ืนซึ่งอยูที่โรงเพลิง  หรือท่ีศาลายาว  หรือท่ีโคนไมในบริเวณน้ัน แล 
ถือเอาก็ควร.                                            
* จล. ทุติย. ๑๒๗.  
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           ภิกษุผูถือผาบังสุกุลรับวา  จะอยู แลวจักบํารุงเสนาสนะ.   ภิกษุนอกน้ี  
รับวา   จักถอืเอาปจจัย     แลวจักบํารุงเสนาสนะ.     เสนาสนะจักเปนอัน ไดรับ 
บํารุงเปนอันดียิ่ง  ดวยเหตุ ๒ ประการ  ดวยประการฉะน้ี. 
           แตในมหาปจจรีแกวา      เมื่อภิกษุผูถือผาบังสกุล     รบัเสนาสนะเพ่ือ 
ประโยชน แกการอยู   ภิกษุผูเสนาสนคาหาปกะพึงกลาววา ในเสนาสนะน้ีมีปจจัย 
นะขอรับ    ปจจัยนั้นสมควรทําอยางไร ?    ภิกษุผูถือผาบังสุกุลนั้นพึงกลาววา 
ภายหลังทานจงใหภิกษุอ่ืนถือเอาเถิด.  
           แตถาเธออยูแตไมพูดวาอะไรเลย,       และทายกท้ังหลายถวายผาวางไว 
แทบเทาของเธอผูจําพรรษาแลวในเสนาสนะน้ัน,   ผาน้ันควรแกเธอ. 
           ถาพวกทายกกลาววา   ผมถวายผาจํานําพรรษา    ผานั้นยอมถึงแกภิกษุ 
ทั้งหลาย   ผูจําพรรษาในเสนาสนะน้ัน. 
           สวนทายกเหลาใด   ไมมีเสนาสนะ,   ถวายแตปจจัยอยางเดียว  สมควร 
ใหภิกษุผูจําพรรษาในเสนาสนะท่ีไมมีผาจํานําพรรษารับปจจัยของทายกเหลานั้น. 
           ชนทัง้หลายสรางสถูปแลว   ใหภิกษุรับผาจํานําพรรษา.   ธรรมดาสถูป 
ไมใชเสนาสนะ   พึงโอนใหภิกษุผูจําพรรษาที่ตนไมหรือมณฑปซ่ึงใกลสถูปนั้น 
รับไป.                                                                    
           ภิกษุนั้นพึงปรนนิบัติเจดีย.   แมในตนโพธิ์   เรือนโพธ์ิ   เรือนปฏิมา 
รานไมกวาด   รานเก็บไม   เวจกุฎี   ซุมประตู   กุฎนี้ํา   โรงน้ํา และโรงไมสีไฟ 
ก็มีนัยเหมือนกัน. 
           สวนหอฉัน    เปนเสนาสนะแท,    เพราะเหตุนั้น    สมควรกําหนดให 
ภิกษุรูปเดียว    หรือหลายรูปถือหอฉันนั้น      คําท้ังปวงน้ีทานกลาวพิสดารใน 
มหาปจจรี.  
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           อันภิกษุผูเสนาสนคาหาปกะ   พึงใหภิกษุทั้งหลายถือเสนาสนะ ต้ังแต 
อรุณแหงวันปาฏิบท๑ไปจนถึงเพียงที่อรุณใหมยังไมแตก. 
           จริงอยู   ความกําหนดกาลน้ี    เปนเขตแหงการถือเสนาสนะ. 
           หากวา  เมื่อใหภิกษุทั้งหลายถือเสนาสนะแตเชา  ภิกษุอ่ืนผูมีใจลังเลมา 
ขอเสนาสนะ.  ภิกษุผูเสนาสนคาหาปกะพึงบอกวา ทานผูเจริญ  เสนาสนะถือกัน 
เสร็จแลว   สงฆเขาพรรษาแลว    สํานักเปนที่นารื่นรมย  บรรดาที่ตาง ๆ มโีคน 
ไมเปนตน   ทานปรารถนาจะอยูในที่ใด  จงอยูในที่นั้นเถิด.  
           ภิกษุทั้งหลายผูเขาพรรษา     พึงบอกภิกษุทั้งหลาย     ผูต้ังวัตรประจํา 
ภายในพรรษาแลวจําพรรษาวา   ทานท้ังหลายจงผูกไมกวาดไว.    ถาดามและซ่ี 
เปนของหาไดงาย;     ควรผูกไมกวาดไวรูปละ ๕-๖ อัน   หรือผูกไมกวาดดามไว 
รูปละ ๒-๓ อัน.   ถาเปนของหายาก   พึงผูกไมกวาดดามไวรูปละอัน  สามเณร 
ทั้งหลาย  พึงตอกคบเพลิงไว ๕-๖ อัน.  พึงทําการประพรมดวยนํ้าฝาดในสถาน 
ที่อยู. 
           ก็แล    เมื่อจะต้ังวัตร   ไมพึงต้ังวัตรที่ไมเปนธรรมเห็นปานน้ีวา    อยา 
เรียนเอง   อยาใหผูอ่ืนเรียน   อยาทําการสาธยาย   อยาใหบรรพชา   อยาใหอุป- 
สมบท   อยาใหนิสัย   อยาทําธัมมัสสวนะ   เพราะวา  พวกเราท้ังหมดน้ี  ยงัเปน 
ผูมีธรรมเครื่องเน่ินชา     จักเปนผูไมมีธรรมเครื่องเน่ินชาทําสมณธรรมเทาน้ัน 
หรือวา   ภิกษุทุกรูปจงสมาทานธุดงค  ๑๓   อยาสําเร็จการนอน    จงใหคืนและ 
วันลวงไปดวยการยืนและจงกรม  จงถือมูควัตร๒   แมตองไปดวยสัตตาหกรณียะ 
อยาไดภัณฑะที่สงฆควรแจก. 
  ๑. วันแรม  ๑  คํ่าแหงเดือนนั้น ๆ  นับเปนวันตนเดือนของชาวมคธ  เพราะนับวันเพญ็เปนวัน 
  ส้ินเดือน. 
  ๒.  ถือการนิง่ไมพูดกนั  คลายคนใบ.  
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           แตพึงกระทําอยางนี้ คือ พึงทําวัตรเห็นปานน้ีวา  ธรรมดาปริยัติธรรม  
ยอมยังสัทธรรมแม ๓ อยางใหต้ังม่ัน   เพราะเหตุนั้น   ทานท้ังหลายจงเรียนบาลี 
จงใหเรียนบาลีโดยเคารพ   จงสาธยายโดยเคารพ    อยาเบียดเสียดภิกษุทั้งหลาย 
ผูอยูในเรือนบําเพ็ญเพียร   จงนั่งภายในสํานัก   เรียนบาลี   ใหเรยีนบาลี   ทํา 
การสาธยาย จงทําการฟงธรรมใหสําเร็จ เมื่อใหบรรพชา  ตองชาํระใหเรียบรอย 
แลวจึงใหบรรพชา    เมื่ออุปสมบท   ตองชําระใหเรียบรอยแลว จึงใหอุปสมบท 
เมื่อใหนิสัย   ตองชําระใหเรียบรอย แลวจึงใหนิสัย  ดวยวา  กลุบุตรแมผูเดียวได 
บรรพชาและอุปสมบทแลว  จักดํารงพระศาสนาท้ังมวลไวได  จงสมาทานธุดงค 
เทาท่ีสามารถจะสมาทานไดดวยเรี่ยวแรงของตน.  ข้ึนชื่อวาตลอดภายในพรรษา 
นี้    ตองเปนผูไมประมาท    ตองปรารภความเพียร    ตลอดทั้งวัน    และใน 
ปฐมยามมัชฌิมยามและปจฉิมยามแหงราตรี,     ถึงพระมหาเถระทั้งหลายแตเกา 
กอนก็ไดตัดกังวลทุกอยางเสีย  บําเพ็ญวัตรคือกัมมัฏฐานภาวนาที่จะพึงประพฤติ 
ผูเดียวในภายในพรรษา.  สมควรรูประมาณในถอยคําท่ีจะพึงกลาว  กระทํากถา 
วัตถุ  ๑๐ ประการ   อสุภะ  ๑๐ ประการ   อนุสติ ๑๐ ประการ   และกถาปรารภ 
อารมณ  ๓๘.   สมควรทําวัตรแกพวกภิกษุอาคันตุกะ    สมควรอปโลกนใหแก 
ภิกษุทั้งหลายผูไปดวยสัตตาหกรณียะ                            
           อีกประการหน่ึง   พึงเดือนภิกษุทั้งหลายวา  อยากลาวถอยคําแยงกับคํา 
สอเสียดและคําหยาบ,    ตองนึกถึงศีลทุก ๆ วัน    อยาใหอารักขกัมมัฏฐาน ๔ 
เสื่อมคลาย   จงเปนผูมากดวยมนสิการอยู.                             
           พึงบอกธรรมเนียมเค้ียวไมสีฟน  พึงบอกวัตรคือมารยาท. 
           เมื่อกําลังไหวพระเจดียหรือตนโพธิ์ก็ดี  เม่ือกําลังบูชาดวยของหอมและ 
มาลัยก็ดี   เมื่อกําลังเอาบาตรเขาถลกก็ดี   ไมควรบอก.  
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           พึงบอกธรรมเนียมเที่ยวบิณฑบาต     อยากลาวถอยคําพาดพิงถึงปจจัย 
หรือถอยคําไมถูกสวนกัน  กับชนท้ังหลายภายในบาน. 
           พึงบอกนิยยานิกกถาแมมากเห็นปานน้ีบางวา   ตองเปนผูระวังอินทรีย 
ตองบําเพ็ญขันธวัตรและเสขิยวัตร   ฉะน้ีแล.  
           อน่ึง   ในวันเขาพรรษาหลัง  และเมื่อประกาศเวลาสงฆประชุมกันแลว 
ใคร ๆ   นําผายาว ๑๒ ศอกมาถวายเปนผาจํานําพรรษา    ถาวาภิกษุอาคันตุกะ 
เปนสังฆเถระ   พึงถวายแกทาน. 
           ถาเปนนวกะ  ภิกษุผูไดรับสมมติพึงเรียนพระสังเถระวา  ทานผูเจริญ 
ถาทานตองการ    ทานจงสละสวนท่ี ๑ เสีย    ถือเอาผานี้;    ไมพึงใหแกทานผู 
ไมยอมสละ. 
           ก็ถาวา ทานยอมสละสวนท่ีใหถือเอากอนแลวถือเอาไซร พึงสับเปลี่ยน 
กัน   จําเดิมแตพระเถระที่ ๒   ไปโดยอุบายน้ีแล   แลวใหแกอาคันตุกะในท่ีซึ่ง 
ถึงเขา. 
           หากวา  ภิกษุทั้งหลายผูจําพรรษากอนได ๆ ผา ๒ ผืน   หรือ ๓ ผืน 
หรือ ๔ ผืน   หรือ ๕ ผืน.   พึงใหเธอยอมสละผาที่ไดไปแลว  ๆ  โดยอุบายน้ัน 
แลวจึงใหภิกษุอาคันตุกะ   จนกวาจะเทากัน. 
           ก็แล   เม่ือภิกษุอาคันตุกะน้ัน  ไดสวนเทากันแลว  สวนยอยท่ียังเหลือ 
พึงแถมใหในเถรอาสน. 
           สมควรจะทํากติกากัน ไววา  เมื่อลาภเกิดข้ึนแลว  จะเต็มใจ แจกกันตาม 
ลําดับ ที่มีอยู. 
           ถาเปนสมัยที่มีภิกษุฝดเคือง   ภิกษุทั้งหลายผูเขาพรรษาในวัสสูปนา- 
ยิกาท้ัง ๒   ลําบากดวยภิกษา   จึงพูดกันวา   ผูมีอายุ   ก็พวกเราอยูในที่นี้  ยอม  
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ลําบากดวยกันทั้งหมด,    ดีละ    เราแบงกันเปน ๒ สวน.    ทีแ่หงญาติและคน 
ปวารณา     ของภิกษุเหลาใดมีอยู     ภิกษุเหลาน้ันจงอยูในท่ีแหงญาติและคน 
ปวารณาน้ันแลว   จงมาปวารณาถือเอาผาจํานําพรรษาที่ถึงแกตน.  
           ในภิกษุเหลาน้ัน   ภิกษุเหลาใด   อยูในที่แหงญาติและแกปวารณาน้ัน 
แลวมาเพ่ือปวารณา,    พึงทําอปโลกนกรรมใหผาจํานําพรรษาแกภิกษุเหลานั้น. 
           จริงอยู     ภิกษุเหลาน้ัน     แมยินดีอยูก็หาไดเปนเจาของแหงผาจํานํา 
พรรษาใน   ฝายพวกภิกษุ ผูเจาถิ่นแมบนอยูวา  จะไมให  ยอมไมไดเหมือนกัน. 
           แตในกุรุนทีแกวา     ภิกษุทั้งหลายจะพึงทํากติกาวัตรกันวา     หากวา 
ยาคูและภัตรในที่นี้   จะไมเพียงพอแกพวกเราท่ัวกันไซร,    ทานท้ังหลายจงอยู 
ในที่แหงภิกษุผูชอบพอกันแลวจงมา,      จักไดผาจํานําพรรษาที่ถึงแกพวกทาน. 
ถาภิกษุรูปหน่ึง  คานกติกาวัตรนั้นไซรเปนอันคัดคานชอบ.  ถาไมคาน กติกา 
เปนอันทําชอบ;   ภายหลังตองอปโลกนใหแกภิกษุเหลาน้ัน   ผูอยูในที่แหงญาติ 
และคนปวารณาแลวมาแลว,   ในเวลาอปโลกนไมยอมใหคาน. 
           ทานกลาวอีกวา    ก็ถาวา    เมื่อผาจํานําพรรษาไมถึงแกภิกษุบางพวก 
ในบรรดาภิกษุผูจําพรรษา,  ภิกษุทั้งหลายพึงทํากติกากันวา  สงฆยินดีจะใหผา 
จํานําพรรษาของภิกษุผูขาดพรรษา   และผาจํานําพรรษาซึ่งเกิดข้ึนในบัดนี้   แก 
ภิกษุเหลาน้ัน    เมื่อไคต้ังกติกาไวอยางนี้แลว    ผาจํานําพรรษายอมเปนเหมือน 
ไดใหพวกเธอถือเอาแลว เหมือนกัน;   ทั้งตองใหผาท่ีเกิดข้ึนแลว ๆ แกพวกเธอ 
ดวย. 
           ภิกษุผูจัดต้ังนํ้าฉันปดกวาดทางไปวิหาร    ลานเจคีย    และลานโพธิ์  
เปนตน      รดน้ําท่ีตนโพธ์ิตลอดไตรมาสแลวหลีกไปเสียก็ดี   ลาสิกขาเสียก็ดี 
คงไดผาจํานําพรรษาเหมือนกัน.  เพราะผาจํานําพรรษานั้นอันภิกษุนั้น  ไดแลว 
ดุจทําใหเปนคาจาง.  
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           อาจารยบางพวกกลาววา      สวนผาจํานําพรรษาที่เปนของสงฆซึ่งทํา 
อุปโลกนกรรมแลวแจกกัน   แมภิกษุลาสิกขาภายในพรรษา   ยอมไดเหมือนกัน 
แตไมยอมใหถือเอาดวยอํานาจปจจัย.                                                          
           หากวา   ภิกษุผูจําพรรษาเสร็จแลว เตรียมจะไปสูทิศ   ไคถือเอากัปปย- 
ภัณฑแตบางส่ิงจากมือของภิกษุผูอยูในอาวาสแลวสั่งวา  ผาจํานําพรรษาของเรา 
มีในสกุลโนน   ทานจงถือเอาผาจํานําพรรษานั้นที่ถึงแลว   ดังน้ีแลว   ลาสกิขาบท 
เสียในที่ซึ่งตนไปแลว .   ผาจํานําพรรษายอม เปนของสงฆ   แตถาภิกษุนั้น  ให 
พาพวกชาวบานรับรองตอหนาแลวจึงไป   ภิกษุผูอยูอาวาสยอมได. 
           เมื่อทายกส่ังไววา   ขาพเจาทั้งหลาย   ถวายผาจํานําพรรษาน้ี   แกภิกษุ 
ผูจําพรรษาแลว   ในเสนาสนะของพวกขาพเจา,    เสนาสนะน้ัน    อันเสนาสนะ 
คาหาปกะใหภิกษุใดถือเอา,    ยอมเปนของภิกษุนั้นแล. 
           ก็ถาวา   บุตรและธิดาเปนตนของเจาของเสนาสนะ   นําผาเปนอันมาก 
มากลาววา   ทานท้ังหลายจงใหในเสนาสนะของพวกขาพเจา    ดังน้ี    เพ่ือตอง 
การจะใหเปนที่พอใจของเจาของเสนาสนะ สําหรับภิกษุผูจําพรรษาในเสนาสนะ 
นั้น  พึงใหผืนเดียวเทาน้ัน.   ผาท่ีเหลือเปนของสงฆ,   พึงใหภิกษุทั้งหลายถือ 
ตามลําดับผาจํานําพรรษา.   เมื่อลําดับไมมี    พึงใหถือเอาต้ังแตเถรอาสนลงมา. 
           แมในผาจํานําพรรษา     ที่ทายกนําผาจํานวนมากมาดวยจิตเลื่อมใสซ่ึง 
อาศัยภิกษุผูจําพรรษาในเสนาสนะน่ันแลเกิดข้ึนแลว  ถวายวา  ขาพเจาถวายแก 
เสนาสนะ  ดังนี้   ก็มีนัยเหมือนกัน. 
           ก็ถาวา    ทายกวางไวแทบเทาแลวกลาววา    ขาพเจาถวายแกภิกษุนั่น; 
ผาท้ังหมดยอมเปนของภิกษุนั้นเทานั้น.                                    
           ในเรอืนของทายกคนหนึ่ง  มีผาจํานําพรรษา ๒ ผืน  สวนท่ี ๑  เปน 
ของท่ีใหสามเณรถือเอาแลว    สวนที่  ๒   ตองใหในเถรอาสน.  
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ทายกน้ัน สงผาสาฎก ๑๐ ศอกผืนหน่ึง   ๘ ศอกผืนหน่ึง   มาวา   ทาน 
จงถวายผาจํานําพรรษาที่ถึงแลว แกภิกษุทั้งหลาย.  พึงเลือกใหสวนดีแกสามเณร 
แลวใหสวนรองในเถรอาสน. 
           แตถา    เขานําไปเรือนท้ัง ๒ รปู    ใหฉัน แลว    วางไวแทบเทาเองที 
เดียว ;    ผืนใดเขาถวายแลวแกรูปใด   ผืนนั้นแลยอมเปนของรูปนั้น   ตอแตนี้ 
ไป   เปนนัยที่มาแลวในมหาปจจรี. 
           ผาจํานําพรรษาในเรือนแหงทายกคนหน่ึง    ถึงแกสามเณรหนุม.    ถา 
เขาถามวา  ผาจํานําพรรษาของขาพเจาถึงแกใคร ?  อยาบอกวา  ถึงแกสามเณร 
พึงบอกวา   ทานจักทราบในเวลาถวายแลว    ในวันถวายพึงสงพระมหาเถระรูป 
หน่ึงไปนําเอามา.* 
           หากวา   ผาจํานําพรรษาถึงแกผูใด,   ผูนั้น ลาสิกขาเสีย  หรือมรณภาพ 
เสียไซร,    และชาวบานเขาถามวา    ผาจํานําพรรษาของพวกขาพเจาถึงแกใคร, 
พึงบอกแกเขาตามเปนจริง. 
           ถาวา   เขากลาววา   ขาพเจาถวายแกทาน ;    ผาน้ัน ยอมถึงแกภิกษุนั้น. 
           ถาเขาถวายแกสงฆหรือแกคณะ,   ยอมถึงแกสงฆหรือแกคณะ. 
           หากวา    ภิกษุทั้งหลายผูจําพรรษา   เปนผูทรงผาบังสุกุลลวนท้ังนั้น ;    
ผาจํานําพรรษาท่ีเขานํามาถวายแลว   พึงทําใหเปนเสนาสนบริขารเก็บไว,  หรือ 
พึงทําใหเปนหมอนเปนตนเสีย  ฉะนี้แล.  นี้เปนวัตรสําหรับผูเจาถิ่น. 
                                     เสนาสนคาหวินิจฉัย จบ  
*     ทําอยางนีไ้มเปน  อุชุปฎิปนฺโน  กระมัง  ?  
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                           [วาดวยการถือเสนาสนะระงับ] 
           วินิจฉัยในเรื่องพระอุปนันทะ.   ในคําวา   ตตฺถ    ตยา  โมฆปุริส 
คหิต,  อิธ  มกฺุก,  อิธ   คหติ,  ตตฺร  มุกกฺ  นี ้  พึงทราบดังนี้ :- 
           เสนาสนะใดในกรุงสาวัตถีนั้น  อันเธอถือเอาแลว  เสนาสนะน้ัน  ยอม 
เปนอันเธอผูถืออยูนั่นแล   สละเสียแลวในคามกาวาสน้ี.  
           อน่ึง   เมื่อเธอกลาวอยูวา   ผูมีอายุ   บัดนี้เราสละเสนาสนะในคามกา-  
วาสน้ี   ดังน้ี    เสนาสนะน้ัน    เปนอันเธอสละแลวแมในคามกาวาส นั้น     ดวย 
ประการอยางนี้   เธอเปนคนภายนอก ในอาวาสท้ัง   ๒. 
           สวนวินิจฉัยในคํานี้  พึงทราบดังนี้ :-                             
           การถอืยอมระงับเพราะการถือ.    อาลัยยอมระงับเพราะการถือ.    การ 
ถือยอมระงับเพราะอาลัย.   อาลัยยอมระงับเพราะอาลัย. 
           อยางไร ?   ภิกษุบางรูปในศาสนานี้    ถือเสนาสนะในวัดหน่ึงแลวไปสู 
วัดใกลเคียง    ถือเสนาสนะในวัดนั้นอีก    ในวันเขาพรรษา,   การถือครั้งแรก 
ของภิกษุนั้น  ยอมระงับเพราะการถือ   (ครั้งหลัง)  นี้. 
           ภิกษุอีกรูปหน่ึงกระทําเพียงอาลัยวา    เราจักอยูในวัดนี้     แลวไปสูวัด 
ใกลเคียง   ถอืเสนาสนะในวัคนั้นแล.    อาลัยที่มีกอนของภิกษุนั้น   ยอมระงับ 
เพราะการถือน้ี. 
           รูปหนึ่งถือเสนาสนะหรือทําอาลัยวา  เราจักอยูในที่นี้  แลวไปสูวัดใกล 
เคียง   ถือเสนาสนะในวัดนั้น   หรือทําอาลัยวา   บัดนี้   เราจักอยูในที่นี้แล ; 
ดวยประการอยางนี้    การถือของเธอ   ยอมระงับ เพราะอาลัยบาง   อาลัยของเธอ 
ยอมระงับเพราะอาลัยบาง. 
           ภิกษุยอมต้ังอยูในการถือหรือในอาลัยครั้งหลัง ๆ  ในท่ีทัง้ปวง.  
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           อน่ึง   ภิกษุใด   ถือเสนาสนะในวัดหน่ึงแลว   ไปดวยคิดวา   เราจักอยู 
ในวัดอ่ืน ;  ในขณะที่ภิกษุนั้นกาวลวงอุปจารสีมาไป การถือเสนาสนะยอมระงับ. 
           แตหากวา   ภิกษุไปดวยต้ังใจวา  ถาในวัดนัน้จักมีความสําราญ  เราจัก 
อยู,    ถาไมมี   เราจักมา  ดังนี้   ทราบวาไมมีความสําราญ    จึงกลับมาในภาย 
หลัง  เชนนี ้สมควร.  
                             [วาดวยภิกษุผูมีอาสนะเสมอกัน ] 
           ภิกษุใดเปนผูใหญกวากัน  หรอืเปนเด็กกวากันเพียง ๒ พรรษา  ภิกษุ 
นั้น   ชื่อวาผูมีภายใน ๓ พรรษา  ในคําวา  ติวสฺสนฺตเรน  นี้. 
           ฝายภิกษุใด    เปนผูใหญกวากัน    หรือเปนเด็กกวาเพียงพรรษาเดียว 
ก็หรือวา  ภิกษุใดมีพรรษาเทากัน   ไมมีคําจะพึงกลาวในภิกษุนั้นเลย.   จริงอยู 
ภิกษุทั้งหมดน้ี    ยอมไดเพ่ือน่ังเปนคู ๆ กันบนเตียงหรือบนต่ังอันเดียวกัน. 
           ที่นั่งใด   พอแก  ๓  คน,   ที่นั่งนั้น   จะเปนของเคลื่อนท่ีได   หรือ 
เคลื่อนท่ีไมไดก็ตามท่ี ;     ยอมไดเพ่ือนั่งบนท่ีนั่งเห็นปานน้ัน.     ใชแตเทานั้น 
บนแผนกระดาน  จะน่ังรวมแมกับอนุปสัมบัน ก็ควร. 
                                   [วาดวยคิหิวิกัติ ] 
           บทวา  หตฺถินขก  คือ   ต่ังประดิษฐานอยูบนกระพองเศียรแหงชาง 
ทั้งหลาย. 
           ไดยินวา  คําวา  หัตถินขกะน้ี  เปนชื่อแหงปราสาทท่ีทําอยางน้ัน. 
           หลายบทวา   สพฺพ  ปาสาท  ปริโภค   มีความวา   บานหนาตาง 
เตียงต่ัง  พัดใบตาล  วิจิตรดวยทองและเงินเปนตน ก็ดี  หมอน้ํา  ขันน้ําทําดวย 
ทองและเงินก็ดี     หรือวาเครื่องใชสิ่งใดส่ิงหน่ึง    ซึ่งจําหลักลวดลายงดงามก็ดี 
ควรทุกอยาง.  
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           ชนทัง้หลายกลาววา  ขาพเจาใหทาส  ทาสี  นา   สวน   โค   กระบือ 
แกปราสาท.  ไมมีกิจจะรับแผนกหน่ึง  เมื่อรับปราสาท  ก็เปนอันรับไวดวยแท. 
จะใชสอยผาปูลาดโกเชาวเปนตน   บนเตียงและต่ัง  ในกุฎีเปนของสวนตัวบุคคล 
ไมควร.  
           แตที่เขาปูลาดไวบนธรรมาสน   ยอมไดเพ่ือใชสอยโดยทํานองคิหิวิกัติ . 
แมบนธรรมาสนนั้น  ไมควรนอน. 
                                     [วาดวยครุกัณฑ] 
           บทวา    ป ฺจิมานิ    มีความวา    ครุภัณฑทั้งหลาย    วาดวยอํานาจ 
หมวดมี ๕ หมวด.  ก็ครุภัณฑเหลาน้ี   วาดวยอํานาจรวม   ยอมมีมากหลาย 
           บรรดาครุภัณฑเหลาน้ัน     สวนดอกไมหรือสวนผลไม     ชื่ออาราม. 
โอกาสที่เขากําหนดท้ังไว   เพ่ือประโยชนแกอารามเหลาน้ันเอง   หรือเม่ืออาราม 
เหลาน้ันรางไปแลว   ภูมิภาคเกแหงอารามน้ัน   ชือ่อารามวัตถุ. 
           เสนาสนะมีปราสาทเปนตน  ชนิดใดชนิดหน่ึง  ชื่อวิหาร. 
           โอกาสเปนที่ประดิษฐานเสนาสนะ    มีปราสาทเปนตนน้ัน    ชื่อวิหาร 
วัตถุ. 
           บรรดาเตียง ๔ ชนดิที่กลาวแลวในหนหลังเหลาน้ี  คือ   เตียงมีแมแคร 
สอดเขาในขา,   เตียงมีปลายเทารอยดวยไมสลัก,   เตียงมีขางอดังกามปู,   เตียงมี 
ขาจดแมแคร,   ชนิดใดชนิดหน่ึง   ชื่อวาเตียง. 
           บรรดาต่ัง ๔ ชนิด  มีต่ังมีแมแครสอดเขาในขาเปนตน   ชนิดใดชนิด 
หน่ึง  ชื่อวาต่ัง. 
           บรรดาฟูก ๕ ชนิด  มีฟูกที่ยัดดวยขนสัตวเปนตน   ชนิดใดชนิดหน่ึง 
ชื่อวาฟูก.  
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           บรรดาหมอนมีประการดังกลาวแลว  ชนิดใดชนิดหน่ึง   ชื่อวาหมอน. 
           หมอที่ทําดวยโลหะ  ชนิดใดชนิดหน่ึง  เปนเหล็กก็ตาม  เปนทองแดง 
ก็ตาม   ชื่อวาหมอโลหะ.   แมในอางโลหะเปนตน    ก็มีนัยเหมือนกัน.  ก็ในอาง 
โลหะเปนตนนี้   ไหเรียกวาอาง,   หมอน้ําเรียกวาขวด.    กระทะนั้นเองเรียกวา 
กระทะ.  ในเครื่องมือมีพราโตเปนตน    และในเครื่องใชมีเถาวัลยเปนตน  ข้ึน 
ชื่อวาสิ่งท่ีรูจักยาก    ยอมไมมี.      
           พระโลกนาถผูมีจักษุปราศจากมลทิน ๕ ดวง     ทรงประกาศครุภัณฑ 
๒๕ อยาง  โดยหมวด ๕ อยางนี้   คือ ๒ หมวดสงเคราะหครุภัณฑ   หมวดละ 
๒ สิ่ง,  หมวดท่ี ๓ นับครภัุณฑได ๔ สิ่ง   หมวดท่ี ๔ ม ี๙ สิ่ง,  หมวดท่ี ๕ 
จําแนกเปน ๘ สิ่ง   ดวยประการฉะน้ี. 
           วินิจฉัยกถาในครุภัณฑนั้น   พึงทราบดังตอไปนี้ :- 
           ก็ครุภัณฑแมทั้งปวงน้ี    แมในเสนาสนักขันธกะน้ี  ทานกลาววา   ไม 
ควรแจก.   สวนในคัมภีรปริวารมาแลววา: 
           ครุภัณฑ ๕ หมวด  พระพุทธเจาผูแสวงคุณใหญตรัสวา  ไมควรสละ 
ไมควรแจก.   แตไมเปนอาบัติแกภิกษุผูสละ   ผูใชสอย ;   ปญหาขอนี้   ทานผู 
ฉลาดท้ังหลายคิดกันแลว. 
           เพราะเหตุนั้น    พึงทราบอธิบายินในคํานี้    อยางนี้วา  ครุภัณฑนี้   ที่วา 
ไมควรสละ  ไมควรแจก   ดวยอํานาจขาดตัวน้ัน  แตเมื่อภิกษุผูสละและใชสอย 
ดวยอํานาจการแลกเปลี่ยน   ไมเปนอาบัติ.                                        
           อนุปุพพีกถาในครุภัณฑนั้น  ดังน้ี: - 
           ไมควรนอมครุภัณฑแมทั้ง  ๕  ชนิดนี้เขาไป    เพ่ือประโยชนแกจีวร 
บิณฑบาตและเภสัชกอน.   แตจะเอาถาวรวัตถุแลกกับถาวรวัตถุและเอาครุภัณฑ 
แลกกับครุภัณฑ  ควรอยู.  
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           สวนในถาวรวัตถุ,  ถาวรวัตถุเห็นปานน้ี  คือ  นา  ที่นา   บงึเหมือง 
ภิกษุจะจัดการหรือจะรับหรือจะอนุมัติแทนสงฆ  ไมควร. 
           ถาวรวัตถุนั้น   อันกัปปยการกน่ันแลจัดการ,    กัปปยภัณฑไดมาจาก 
ถาวรวัตถุเห็นปานน้ัน    ควรอยู.                                    
           อน่ึง   จะเอาอารามแลกถาวรวัตถุทั้ง ๔ อยางนี้  คือ อาราม  อารามวัตถุ 
วิหาร  วิหารวัตถุ   ควรอยู.    
                                           [ปริวัตนนัย] 
           ปริวัตนนัยในครุภัณฑ ๔ อยางมีอารามเปนตน นั้น  ดังน้ี:-. 
           สวนมะพราวของสงฆอยูไกล,  ทั้งพวกกัปปยการกกินเสียมากกวามาก, 
แมที่ไมไดกินก็ตองชักออกใหคาจางเกวียนเสีย   นํามาถวายนอย เต็มที. 
           สวนคนเหลาอ่ืนท่ีอยูในบานซ่ึงไมไกลสวนนั้น  มีสวนอยูใกลวัด.  เขา 
เขาไปหาสงฆขอเอาสวนของตนแลกเอาสวนน้ัน    สงฆพึงอปโลกนวา  สงฆเห็น 
ชอบ   แลวรบัเถิด.                     
           ถึงแมวา    สวนของพวกภิกษุมีตนไมต้ังพันตน,    สวนของชาวบาน 
มีตนไมหารอย ;   (ถามีผลมากกวา)  ก็ไมควรเกี่ยงวา  สวนของทานเล็ก.  เพราะ 
สวนน้ีเล็กก็จริง,   แตที่แท  สวนน้ียอมใหผลมากกวาสวนนอกจากน้ี.    
           ถึงแมวา    สวนน้ีจะใหผลเทา ๆ กัน,    แมอยางนั้นจะยอมรับดวยมุง 
หมายวา  สามารถบริโภคไดทุกขณะท่ีตองการ  ก็ควร. 
           แตถา    สวนของพวกชาวบานมีตนไมมากกวา,   พึงกลาววา   ตนไม 
ของพวกทานมีมากกวามิใชหรือ  ?   ถาเขาตอบวา   สวนท่ีเกนิเลยไป   จงเปน  
บุญของพวกขาพเจา ๆ ถวายสงฆ.   สมควรใหภิกษุสงฆทราบแลวจึงรับไว.  
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           ตนไมของพวกภิกษุมีผล.    ตนไมของพวกชาวบานยังไมทันเผล็ดผล, 
พึงยอมรับแท   ดวยเล็งเห็นวา   ตนไมของพวกชาวบาน   ยังไมเผล็ดผลก็จริง 
แตไมนานก็จักเผล็ดผล.  
           ตนไมของพวกชาวบานมีผล,     ตนไมของพวกภิกษุยังไมทันเผล็ดผล 
พึงกลาววา  ตนไมของพวกทานมีผลมิใชหรือ ?  ถาเขาถวายวา  รับเถิด  ทาน 
ผูเจริญ      จักเปนบุญแกพวกขาพเจา.      สมควรใหภิกษุสงฆทราบแลวรับไว. 
อารามกับอารามพึงแลกกันดวยประการฉะน้ี.  อารามวัตถุก็ดี   วิหารก็ดี  วิหาร 
วัตถุก็ดี   กับอารามพึงแลกกัน   โดยนยันี้ แล. 
           อน่ึง   อาราม  อารามวัตถุ  วิหาร   และวิหารวัตถุ  ก็พึงแลกกับอาราม 
วัตถุ  ที่ใหญก็ตาม   เล็กกต็าม   โดยนยันี้ เหมือนกันฉะน้ีแล. 
           วิหารกับวิหารจะแลกกันอยางไร      เรือนของสงฆอยูภายในบาน 
ปราสาทของชาวบานอยูกลางวัด   ทั้ง ๒ อยางวาโดยราคาเปนของเทากัน.  หาก 
วา  ชาวบานขอเอาปราสาทน้ันแลกเรือนน้ันสมควรรับ 
           เรือนของพวกภิกษุมีราคามากกวา.   และเม่ือภิกษุกลาววา    เรือนของ 
พวกเรามีราคามากกวา,    เขาตอบวา     เรือนของพวกทานมีราคา มากกวาก็จริง 
แตไมสมควรแกบรรพชติ   บรรพชิตไมสามารถอยูในเรือนน้ันได;     สวนเรือน 
นี้สมควร   ขอทานท้ังหลายจงรับเถิด;   แมอยางนี้    ก็ควรรับ. 
           ถาเรือนของชาวบาน,       มีราคามาก    ภิกษพึุงกลาววา    เรือนของพวก 
ทาน  มีราคามากมิใชหรอื     แตเมื่อเขาตอบวา   ชางเถิดทานผูเจริญ,   จักเปน 
บุญแกพวกขาพเจา,   โปรดรับเถิด   ดังน้ีสมควรรับ. 
           วิหารกับวิหาร   พึงแลกกันอยางนี้.   วิหารวัตถุก็ดี    อารามก็ดี   อาราม 
วัตถุก็ดี     พึงแลกกับวิหาร   โดยนัยนี้แล.                  
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           อน่ึง   วิหาร   วิหารวัตถุ   อารามและอารามวัตถุ   ก็พึงแลกกับวิหาร- 
วัตถุ   ที่มีราคามากก็ตาม    มีราคานอยก็ตาม   โดยนัยนี้เหมือนกันฉะน้ีแล   พึง 
ทราบการแลกถาวรวัตถุกบัถาวรวัตถุอยางนี้กอน. 
           สวนวินิจฉัยในการแลกครุภัณฑกับครุภัณฑ  พึงทราบดังตอไปนี้:- 
           เตียงต่ังจะใหญหรือเล็กก็ตาม  โดยที่สุดมีเทาเพียง ๔ นิ้ว แมที่พวกเด็ก 
ชาวบานซ่ึงยังเลนในโรงฝุนทํา     ยอมเปนครุภัณฑ   จําเดิม    แตเวลาท่ีถวาย 
สงฆแลว.  
           แมถาพระราชาและราชมหาอมาตยเปนตน       ถวายเพียงคราวเดียวเทา 
นั้น   ทั้งรอยเตียงหรือพันเตียง,   เตียงที่เปนกัปปยะะท้ังหมดพึงรับไว.   ครัน้รับ 
แลวพึงแจกตามลําดับผูแก   วา   ทานจงใชสอยโดยเปนเครื่องใชของสงฆ.  อยา 
ใหเปนสวนตัวบุคคล.   แมจะต้ังเตียงที่เกินไวในเรือนคลังเปนตนแลว เก็บบาตร 
จีวร  ก็ควร. 
           เตียงที่เขาถวายนอกสีมา  วา  ขาพเจาถวายแกสงฆ   ดังนี้   พึงใหไวใน 
สถานที่อยูของพระสังฆเถระ. ถาในสถานท่ีอยูของพระสังฆเถระน้ัน มีเตียงมาก, 
ไมมีการท่ีตองใชเตียง ;     ในสถานท่ีอยูของภิกษุใด   มีการท่ีตองใชเตียง,   พึง 
ใหไวในสถานท่ีอยูของภิกษุนั้นสั่งวา  ทานจงใชสอยเปนเครื่องใชสอยของสงฆ. 
           เตียงมีราคามาก  คือ  ตีราคาต้ังรอยหรือพันกหาปณะ   จะแลกเตียงอ่ืน 
ยอมไดต้ังรอยเตียง     ควรแลกเอาไว.     มิใชแตเตียงเดียวเทาน้ัน       แมอาราม 
อารามวัตถุ  วิหาร  วิหารวัตถุ  ต่ัง  ฟูกและหมอน  ก็ควรแลก.  แมในต่ังฟูกและ 
หมอนก็นัยนี้ .    แมในเตียงต่ังฟูกหมอนเหลาน้ี     สิ่งท่ีเปนกัปปยะและอกัปปยะ 
มีนัยดังกลาวแลวน่ันแล. 
           ในกปัปยะและอกับบปยะน้ัน     ที่เปนอกัปปยะไมควรใชสอย.     ที่เปน 
กัปปยะ   พึงใชสอยเปนเครื่องใชของสงฆ.    ที่เปนอกัปปยะหรือท่ีเปนกัปปยะมี  
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คามาก   พึงแลกเอาวัตถุที่กลาวแลวไว.    ข้ึนชื่อวาฟูกและหมอน   ที่ไมจัด เปน 
ครุภัณฑ ยอมไมมี.  
           ครุภัณฑ ๓ อยางนี้   คือ  หมอโลหะ  อางโลหะ   กระทะโลหะจะใหญ 
หรือเล็กก็ตาม   โดยที่สุดแมจุน้ําเพียงฟายมือหนึ่ง  ยอมเปนครุภัณฑเหมือนกัน. 
           สวนขวดโลหะที่ทําดวยเหล็ก    ทองแดง   สําริด   ทองเหลืองอยางใด 
อยางหน่ึง  จุน้ําไดบาทหน่ึง  ในเกาะสิงหล   แจกกันได.         
           ที่ชื่อวาบาทหน่ึง   จุน้ําประมาณ ๕ ทะนานมคธ.   ที่จุน้ําเกินกวาน้ัน 
เปนครุภัณฑ,  ภาชนะโลหะที่มาในบาลีเทาน้ีกอน. 
           สวนนํ้าเตาทอง  กระโถน  กระบวย  ทัพพี   ชอน  ถาด  จาน  ชาม 
ผอบ   อ้ังโล   และทัพพีตักควันเปนตน   แมมิไดมาในบาลี   จะเล็กหรือใหญก ็
ตาม    เปนครุภัณฑหมดทุกอยาง.    แตภัณฑะเหลาน้ี คือ บาตรเล็ก    ภาชนะ 
ทองแดง  เปนของควรแจกกันได  ภาชนะกาววาวท่ีทําดวยสําริดหรือทองเหลือง 
ควรใชสอยเปนเครื่องใชของสงฆ. หรือเปนคิหิวิกัติ  ไมควรใชสอย  เปนเครื่อง 
ใชสวนตัวบุคคล. 
           ในมหาปจจรีแกวา    ภาชนะสําริดเปนตน   ที่เขาถวายสงฆจะรักษาไว 
ใชเองไมควร,  พึงใชสอยโดยทํานองคิหิวิกัติเทาน้ัน   สวนในสิ่งขอโลหะท่ีเปน 
กัปปยะแมอ่ืน  ยกเวน ภาชนะกาววาวเสีย   กลองยาทา   ไมปายยาตา   ไมควักหู 
เข็ม   เหล็กจาร   มีดนอย   เหล็ก   หมาด   กญุแจ   ลูกดาล  หวงไมเทา   กลอง 
ยานัตถุ   สวาน   รางโลหะ    แผนโลหะ    แทงโลหะ    สิ่งของโลหะท่ีทําคางไว 
แมอยางอ่ืน   เปนของควรแจกกันได. 
           สวนกลอง ยาสูบ  ภาชนะโลหะ  โคมมีดาม  โคมต้ัง  โคมแขวน   รูปสตรี 
รูปบุรุษ   และรูปสัตวเดียรัจฉานหรือสิ่งของโลหะเหลาอ่ืน  พึงติดไวตามฝาหรือ  
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หลังคาหรือบานประตูเปนตน,    สิ่งของโลหะท้ังปวง    โดยทีสุ่ดจนกระท่ังตะปู 
ยอมเปนครุภัณฑเหมือนกัน     แมตนเองไดมาก็ไมควรเก็บไวใชอยางเครื่องใช 
สวนตัวบุคคล.  ควรใชอยางเครื่องใชของสงฆ   หรือใชเปนคิหิวิกัติ. 
           แมในสิ่งของดีบุก   ก็มีนัยเหมือนกัน.  จานและขันเปนตนที่ทําดวยหิน  
ออน เปนครุภัณฑเหมือนกัน,  สวนหมอหรือภาชนะน้ํามันที่ใหญ  เกินกวาจุน้ํา 
มันบาทหน่ึงข้ึนไปเทานั้น  เปนครุภัณฑ.  
            ภาชนะทองคํา   เงิน   นาก   และแกว ผลึก  และเปนคิหิวิกัติ  ก็ไมควร, 
ไมจําตองกลาวถึงใชอยางเครื่องใชของสงฆ    หรอือยางเครื่องใชสวนตัวบุคคล. 
แตดวยเครื่องใชสําหรับเสนาสนะ    สิ่งของทุกอยางทั้งท่ีควรจับตอง     ทัง้ท่ีไม 
ควรจับตอง  จะใชสอยก็ควร. 
           ในมีดเปนตน    มดีที่ไมอาจใชทําการใหญอยางอ่ืนได    ยกการตัดไม 
สีฟน   หรือการปอกออยเสีย   เปนของควรแจกกันได.   มีดที่ทําดวยอาการอยาง 
ใดอยางหน่ึง  ซึ่งใหญกวาน้ัน  เปนครุภัณฑ. 
             สวนขวาน     โดยที่สุดแมเปนขวานสําหรับตัดเอ็นของพวกแพทยยอม  
เปนครุภัณฑเหมือนกัน.    
             ในผ่ึงมีวินิจฉัยเชนขวานน่ันเอง.  สวนผ่ึงท่ีทําโดยสังเขปวา  เปนอาวุธ 
เปนอนามาส.                                                                         
             จอบโดยท่ีสุด  แมขนาด  ๔  นิ้ว  ยอมเปนครุภัณฑแท. 
             สิ่ว    มีปากเปนเหลี่ยมก็ดี    มีปากเปนรางก็ดี    โดยทีสุ่ดแมเหล็กเจาะ 
ดามไมกวาด   เปนของเขาดามไว  เปนครุภัณฑแท.   แตเหล็กเจาะดามไมกวาด 
ไมมีดาม    มแีตตัวเทาน้ัน   เปนของอาจใสฝกรักษาไวได    เปนของควรแจก. 
 ึแมเหล็กแหลมก็สงเคราะหดวยส่ิงนั้นเอง.  
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           มีดเปนตน      เปนของท่ีชนเหลาใดถวายไวในวิหาร,     ถาชนเหลาน้ัน 
เมื่อถูกไฟไหมเรือน  หรือถูกโจรปลน    จึงกลาววา   ทานผูเจริญจงใหเครื่องมือ 
แกพวกขาพเจาเถิด,   แลวจักคืนใหอีก,   ควรให.  ถาเขานํามาสง,    อยาพึงหาม, 
แมเขา. ไมนํามาสงก็ไมพึงทวง.           
           เครื่องมือทําดวยโลหะทุกอยาง   มีทั่ง    คอน    คีม    และคันชั่งเปน 
ตน    ของชางไม  ชางกลงึ   ชางสาน   ชางแกว   และชางบุบาตร  เปนครุภัณฑ 
จําเดิมแตกาลท่ีถวายสงฆแลว.   แมในเครื่องมือของชางดีบุก   ชางหนัง   กม็ีนัย 
เหมือนกัน. 
           สวนความที่แปลกกันดังน้ี:- 
           เครื่องมือเหลาน้ัน  คือ  ในพวกเครื่องมือของชางดีบุกเลา    มีดตัดดบีุก 
ในพวกเครื่องมือของชางทอง   มีดตัดทอง   ในพวกเครื่องมือของชางหน่ึง   มีด 
เล็กสําหรับตัดหนังที่ฟอกแลว    เปนสิง่ท่ีควรแจก. 
           แมในเครื่องมือของกัลบกและชางชุน   เวนกรรไกรใหญ   แหนบใหญ 
และมีดใหญเสีย   ควรแจกทุกอยาง.   กรรไกรใหญเปนตน    เปนครุภัณฑ. 
           วินิจฉัยในเถาวัลยเปนตน  พึงทราบดังนี้:- 
           เถาวัลยชนิดหน่ึง     มีหวายเปนตน     ประมาณเพียงครึ่งแขน     ที่เขา 
ถวายสงฆก็ตาม  ที่เกิดข้ึนในธรณีสงฆนั้นก็ตาม  ซึ่งสงฆรักษาปกครองไว  เปน 
ครุภัณฑ. 
           เถาวัลยนั้น    เมื่อการงานของสงฆและการงานที่เจดียทําเสร็จแลว    ถา 
เปนของเหลือ,   จะนอมเขาไปในการงานสวนตัวบุคคลบาง  ก็ควร.  แตเถาวัลย 
ที่สงฆไมรักษาไมเปนครุภัณฑเลย.  
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           เชือกหรือพวนที่ทําเสร็จดวยดาย   ปอ   ปาน   เสี้ยนมะพราวและหนัง 
ก็ดี    เชือกเกลียวเดียวหรือ ๒ เกลียว     ที่เขาฟนปานหรือเส้ียนมะพราวทําก็ดี 
ยอมเปนครุภัณฑ   จําเดิมแตเวลาท่ีเขาถวายสงฆแลว .  
           สวนดายที่เขามิไดฟนถวาย   และปอปานแลเสี้ยนมะพราวแจกกันได. 
           อน่ึง     เชือกและพวนเปนตนเหลาน้ัน     เปนของท่ีชนเหลาใดถวาย, 
ชนเหลาน้ันจะยืมไปดวยกรณียกิจของตน  ไมควรหวงหาม. 
           ไมไผชนิดใดชนิดหน่ึง    โดยที่สุดแมขนาดเทาเข็มไม*     ยาว ๘ นิว้ 
ที่เขาถวายสงฆ   หรือท่ีเกิดในธรณีสงฆนั้น    ซึ่งสงฆรักษาปกครองไว    เปน 
ครุภัณฑ. 
           เมื่อการงานของสงฆและการงานท่ีเจดียทําเสร็จแลว     แมไมไผนั้นยัง 
เหลือ  จะใชในการงานเปนสวนตัวบุคคล  ก็ควร. 
           ก็ในภัณฑะ คือ  ไมไผนี้   ของเชนนี้ คือ  กระบอกนํ้ามัน จุน้ํามันบาท 
หน่ึง   ไมเทา   คานรองเทา   คันรม   ซรีม   เปนของแจกกันได.     
           พวกชาวบานผูถูกไฟไหมเรือนฉวยเอาไป   ไมควรหาม.   เมื่อภิกษุจะ 
ถือเอาไมไผที่สงฆรักษาปกครอง     ตองทําถาวรวัตถุที่เทากัน       หรือเกินกวา 
โดยที่สุดทําผาติกรรม      แมดวยทรายซ่ึงมีราคาเทาไมไผนั้น      แลวจึงถือเอา. 
เมื่อจะไมทําผาติกรรมถือเอา    ตองใชสอยในวัดนั้น เทาน้ัน.     ในเวลาท่ีจะไป 
ตองเก็บไวในที่อยูของสงฆกอน   จึงคอยไป.   ภิกษุผูถือเอาไปดวยความหลงลืม 
ตองสงคืน.   ไปสูประเทศอ่ืนแลว   พึงเก็บไวในท่ีอยูของสงฆในวัดที่ไปถึงเขา. 
           หญาน้ัน  คือ  หญาชนิดใดชนิดหน่ึง    ที่นอกจากหญามุงกระตายและ 
หญาปลอง.  ก็ในท่ีใด   ไมมีหญา   ในท่ีนั้น  เขามุงดวยใบไม    เพราะฉะนั้น 
แมใบไมก็สงเคราะหดวยหญาเหมือนกัน. 
*  สุจิทณฑก  เข็มไม  (สําหรับเย็บของใหญ  เชนใบเรือ)  ไมกลัด (?).  
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           ในหญามุงกระตายเปนตน  หญาชนิดใดชนิดหน่ึง  แมมีประมาณกํามือ 
หน่ึง   แมในใบไมมีใบตาลเปน    แมใบเดียว    ที่เขาถวายสงฆหรือท่ีเกิดใน 
ธรณีสงฆนั้น   หรือเปนหญาท่ีเกิดแตสวนหญาของสงฆภายนอกอาราม  ซึ่งสงฆ 
รักษาปกครอง  เปนครุภัณฑ.  
           เมื่อการงานของสงฆ   หรือการงานที่เจดียทําเสร็จแลว    หญาแมนั้นยัง 
เหลือ  จะใชในการงานเปนสวนตัวบุคคล   ก็ควร.   พวกชาวบานผูถูกไฟไหม 
เรือนฉวยเอาไป  ไมควรหาม. 
           ในลานเปลา  แมขนาดเพียง ๘ นิ้ว  ก็เปนครภัุณฑเหมือนกัน, 
           ดินเหนียว     จะเปนดินธรรมดาหรือดิน ๕ สี     หรือปูนขาวก็ตามที 
หรือบรรดายางสนและชันเปนตน    ยางชนิดใดชนิดหน่ึง   ที่เขานํามาถวายในที่ 
ซึ่งหาไดยากก็ดี  ที่เกิดในธรณีสงฆนั้น ก็ดี  ขนาดเทาผลตาลสุก   ซึ่งสงฆรักษา 
ปกครองไว  เปนครุภัณฑ. 
           เมื่อการงานของสงฆ  หรือการงานของเจดียทาเสร็จแลว   ยางแมนั้นที่ 
เหลือ  จะใชในการงานเปนสวนตัวบุคคล  ก็ควร. 
           สวนหิงคุ  รง  หรดาล  มโนศลิา  และแรพลวง  เปนของควรแจกกัน. 
           วินิจฉัยในสิ่งของคือไม  พึงทราบดังนี้:- 
           ในกุรนุทีแกวา   ภัณฑะไมชนิดใดชนิดหน่ึง   แมขนาดเทาเข็มไมยาว 
๘ นิ้ว  เขาถวายสงฆในที่ซึ่งหาไดยาก หรือเกิดในธรณีสงฆนั้น    ซึ่งสงฆรักษา 
คุมครอง  นี้เปนครุภัณฑ.                          
           สวนในมหาอรรถกถา      สงเคราะหของแปลกที่ทําดวยวัตถุเปนตน วา 
ไมจริง  ไมไผ   หนัง   และศิลา   แมทกุอยางดวยภัณฑะไม   แลวกลาววินิจฉัย 
แหงภัณฑะไม   จําเดิมแตบาลีนี้วา   เตน   โข   ปน      สมเยน   สงฺฆสฺส 
อาสนฺทิโก  อปฺุปนฺโน  โหติ.  
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           ในมหาอรรถกถานั้น  ไขความดังนี้ :- 
           ในของเหลาน้ันกอน คือ ต่ัง ๔ เหลี่ยมจตุรัส ต่ังมีพนัก ๓ ดาน  ต่ังหวาย 
ต่ังสามัญ  ต่ังขาทราย   ต่ังกานมะขามปอม   ต่ังมีพนักดานเดียว   ต้ังกระดาน 
เกาอ้ี   คงยัดฟาง  ชนิดใดชนิดหน่ึง   เล็กหรือใหญก็ตาม   ที่เขาถวายสงฆแลว 
เปนครุภัณฑ. 
           อน่ึง   แมต่ังที่ยัดดวยใบตองเปนตน   สงเคราะหในต่ังเหลาน้ันดวยต่ัง 
ยัดฟาง. 
           เกาอ้ีที่หุมดวยหนังเสือโครงก็ดี  บุดวยรูปสัตวรายก็ดี  ขลิบดวยรัตนะ 
ก็ดี  เปนครุภัณฑเหมือนกัน. 
           ในของเหลาน้ัน คือ กระดานจงกรม   กระดานยาว   กระดานซักจีวร 
กระดานรองทุบ    ตลุมพุกสําหรับทุบ   เขียงรองตัดไมสีฟน   ไมคอน   ถังไม 
รางยอม   กระโถน   สมุกไมจริง   หรอืสมุกงา   หรือสมุกไมไผ    มีเทาก็ตาม 
ไมมีเทาก็ตาม  หีบ  ขวดมีขนาดไมเกินจุน้ํา  บาทหน่ึง  รางน้ํา  ไหนํ้า กระ- 
บวย  ทัพพี   ขันน้ํา   สังขตักน้ํา   ชนิดใดชนิดหน่ึง   ทีถ่วายสงฆแลว   เปน 
ครุภัณฑ,  สวนภานะท่ีทําดวยสังขแจกกันได.   หมอนํ้าท่ีทําดวยไม  ก็เหมือน 
กัน. 
           เสวียนเช็ดเทา   จะทําดวยไมหรือทําดวยใบตาลเปนตน ก็ตามที    เปน 
ครุภัณฑทั้งหมด. 
           ในของเหลาน้ี   คือ  เชิงบาตร  ฝาบาตร  พัดใบตาล  พัดวีชนี  ผอบ 
กระเชา  ไมกวาดดามยาว  ไมกวาดดามสั้น  อยางใดอยางหน่ึง   จะเล็กหรือใหญ 
ก็ตาม   ทําดวยของอยางใดอยางหน่ึง   มีไมจริง  ไมไผ   ใบไมและหนังเปนตน 
เปนครุภัณฑเหมือนกัน..                                            
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           บรรดาเครื่องเรือนมีเสา  ชื่อ  บนัได  และกระดานเปนตน  เครื่องเรือน 
อยางใด   อยางหน่ึง   ซึ่งทําดวยไมก็ตาม   ทําดวยศิลาก็ตาม    เสื่อลําแพนชนิดใด 
ชนิดหน่ึง   ที่เขาถวายสงฆแลว   เปนครุภัณฑสมควรทําใหเปนเครื่องลาดฟน. 
           สวนหนังแพะ ซึ่งแมมีคติอยางเครื่องปูลาด  ก็เปนครุภัณฑเหมือนกัน . 
หนังที่เปนกัปปยะ   เปนของควรแจกกันได.  
           แตในกุรุนที่แกวา  หนังทุกชนิดมีขนาดเทาเตียง  เปนครุภัณฑ.  ครก 
สาก  กระดัง  หินบด  ลกูหินบด  รางศิลา  อางศิลา   ภัณฑะของชางหูกเปน 
อาทิทุกอยาง    มีกระสวย    ฟม    และกระทอเปนตน    เครื่องทํานาทุกอยาง 
ลอเลื่อนทุกอยาง  เปนครุภัณฑทั่งนั้น. 
           เทาเตียง   แมแครเตียง   เทาต่ัง   แมแครต่ัง   ดามมีดและสวานเปนตน 
ในของเหลานี้     อยางใดอยางหน่ึงซ่ึงถากขางไวยังไมทันเสร็จ   แจกกันได  แต 
ที่ถากเกลี้ยงเกลาแลว    เปนครุภัณฑ.                                                   
           อน่ึง  ของเชนนี้   คือ  ดามมีดที่ทรงอนุญาต   ดามและปกกลด  ไมเทา 
รองเทา   ไมสีไฟ    กระบอกกรอง    กระติกนํ้าทรงมะขามปอม    หมอน้ําทรง 
มะขามปอม  กระติกนํ้าลกูน้ําเตา  หมอนํ้าหนัง  หมอน้ําทรงนํ้าเตา  กระติกน้ํา 
ทําดวยเขา จุน้ําไมเกินบาทหน่ึง  แจกกันไดทุกอยาง  เข่ืองกวานั้นเปนครุภัณฑ. 
           งาชางหรือเขาชนิดใดชนิดหน่ึง    ยังมิไดเกลา    คงอยูอยางเดิม   แจก 
กันได. 
           ในเทาเตียงเปนตน    ที่ทําดวยงาชางและเขาเหลาน้ัน  มีวินิจฉัยเชนกับ 
ที่มีมาแลวในหนหลังน่ันเอง. 
           ของเชนนี้   คือ   กลักใสหิงคุ     กลักใสยาตา     แมถากเกลาเสร็จแลว 
ลูกดุม  รังดมุ  แทนยาตา  ดามยาตา  กราดกวาดนํ้า   ทุกอยางแจกกันไดทั้งนั้น. 
           วินิจฉัยในของท่ีทําดวยดิน  พึงทราบดังนี้:-   
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           เครื่องอุปโภค และบริโภคของมนุษยทั้งปวง    คือภาชนะดิน    มีหมอ 
ฝาละมีเปนตน   กระถางสําหรับระบมบาตร  เชิงกราน  ปลองควัน  โคมมีดาม 
โคมต้ัง   อิฐสําหรับกอ    กระเบ้ืองสําหรับมุง    กระเบื้องหลบ   เปนครุภัณฑ 
จําเดิมแตเวลาที่ถวายสงฆแลว. 
           ก็ในของที่ทําดวยดิน   ของเชนนี้ คือ หมอ  บาตร  ภาชนะ  คนโท- 
ปากกวาง    คนโทสามัญ    ขนาดเข่ืองไมเกินกวาจุน้ําบาทหน่ึง   เปนของท่ีแจก 
กันได.  อน่ึง  แมในของโลหะ  พึงทราบวินิจฉัยเหมือนในของดิน.  คนโทน้ํา 
บวกเขากับสวนท่ีแจกกันไดเหมือนกัน.  อนุปุพพีกถาในครุภัณฑนี้   เทาน้ี. 
                                      [วาดวยนวกรรม] 
           บทวา  ภณฺฑกิาธานมตฺเตน  มคีวามวา   ภิกษุชาวเมืองอาฬวียอม 
ใหนวกรรม  (คือสรางใหม)  ดวยเพียงประกอบส่ิงที่ปดที่อาศัยอยูแหงนกพิราบ 
ซึ่งทําเหนือบานประตู. 
           บทวา   ปริภณฺฑถรณมตฺเตน   คือ    ดวยเพียงทําการฉาบทาดวย 
โคมัยและชโลมดวยนํ้าฝาด. 
            บทวา  ธูมกาลิก  มีความวา    ภิกษุชาวเมืองอาฬวี    ยอมอปโลกน 
ใหที่อยูที่สรางทําแลวน้ี    ในเวลาแหงควันอยางนี้วา    ควันแหงจิตรกรรม 
ของท่ีอยูนั้น    ยังไมปรากฏเพียงใด,  ที่อยูนี้จงเปนของภิกษุนั้นเพียงนั้น. 
           วินิจฉัยในบทวา  วิปฺปกต  นี้  พึงทราบดังนี้ :- 
            กลอนทั้งหลาย     ยิ่งมิไดเอาข้ึนเพียงใด     ที่อยูชื่อวาทําคางเพียงนั้น. 
แตครั้นเมื่อกลอนทั้งหลายไดเอาข้ึนแลว      ที่อยูชือ่วาทําแลวโดยมาก,    เพราะ 
ฉะน้ัน    จําเดิมแตเวลาท่ีเอากลอนข้ึนแลวไปน้ัน   ไมควรใหทําใหม.   เจาของ 
จักขอแรงภิกษุ  ใหชวยสรางอีกนิดหนอยเทาน้ัน.  
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           ขอวา ขุทฺทเก  วหิาเร   กมมฺ   โอโลเกตฺวา   ฉปฺปณฺจวสฺสิก 
มีความวา ภิกษุพึงตรวจดูงานแลวใหนวกรรม ๔ ป  สําหรับทีอ่ยูขนาด ๔ ศอก, 
๕ ป  สําหรบัที่อยู ๕ ศอก,  ๖  ป    สาํหรับที่อยู  ๖  ศอก,   สวนอัฑฒโยคะ 
(คือ  เพิง)  เปนของมีขนาด ๗- ๘ ศอก    เพราะฉะนั้น   ในเพงิน้ี     พระผูมี 
พระภาคเจาจึงตรัสวา ๗-๘ ป. กถ็าเพิงน้ันมีขนาด ๙ ศอก,   พึงใหนวกรรม 
๙ ปก็ได.  
           อน่ึง พึงใหนวกรรม  ๑๐ ป หรือ ๑๑ ป สําหรับที่อยูหรอืปราสาทเกา 
มีขนาด  ๑๐ ศอกหรือ ๑๑ ศอก.  แตพึงใหนวกรรม ๑๒ ปเทาน้ัน สําหรับที่อยู 
หรือปราสาทมีขนาด ๑๒ ศอก   หรอืแมเชนโลหะปราสาท   ซึ่งเข่ืองเกินกวา 
นั้น,  ไมพึงใหนวกรรมใหยิ่งกวา ๑๒ ปนั้นไป. 
           นวกมัมิกภิกษุไดที่อยูนั้นภายในกาลฝน,     ไมไดเพ่ือจะหามหวงใน 
อุตุกาล. 
           ถาท่ีอยูนั้นชํารุด,     พึงบอกแกเจาของอาวาสหรือแกใคร ๆ   ผูเกิดใน 
วงศของเขาวา  ที่อยูของพวกทานทรุดโทรม  ทานจงซอมแซมท่ีอยูนั้น. 
           ถาวาเขาไมสามารถ     ภิกษุทั้งหลายพึงชักชวนญาติหรืออุปฏฐากชวย 
ซอมแซม.  ถาแมญาติและอุปฏฐากเหลาน้ัน   ก็ไม สามารถ    พึงซอมแซมดวย 
ปจจัยของสงฆ    แมเม่ือปจจัยของสงฆนั้นไมมี   กพึ็งจําหนายอาวาส*  หลังหนึ่ง 
เสีย   ซอมแซมอาวาสที่เหลือไว.   แมจําหนายอาวาสเปนอันมากเสีย   ซอมแซม 
อาวาสหลังหนึ่งไวก็ควรเหมือนกัน. 
           ในคราวทุพภิกขภัย เมื่อภิกษุทั้งหลายพากันหลีกไปเสีย  อาวาสท้ังปวง 
จะทรุดโทรม     เพราะฉะนั้น    พึงจําหนายอาวาสเสียหลังหนึ่ง   หรือ ๒ หลัง 
* กุฎิ (?)  
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หรือ ๓ หลังแลว   บรโิภคยาคูภัตและจีวรเปนตน    จากอาวาสท่ีจําหนายเสียนั้น 
รักษาอาวาสท่ียังเหลือไวเถิด. 
           สวนในกุรุนทีแกวา    เมื่อปจจัยของสงฆไมมี    พึงสั่งภิกษุรูปหน่ึงวา 
ทานจงถือเอาท่ีพอเตียงอันหน่ึง  สําหรับทานซอมแซมเถิด. 
           หากวา  ภิกษุนั้นตองการมากกวาน้ัน  พึงใหสวนท่ี ๓  (ใน ๔  สวน) 
หรือกึ่งหนึ่งก็ได  ใหซอมแซมเถิด.  
           หากวา  เธอไมปรารถนาดวยเห็นวา ในที่อยูนี้  เหลือแตเพียงเสาเทาน้ัน 
การท่ีจะตองทํามาก  พึงบอกใหเธอซอมแซมวา   ทานจงซอมแซมเปนสวนตัว 
ของทานเทานั้นเถิด   เพราะวา   แมเมื่อเปนเชนนี้    ก็จักยังมีที่เก็บของสงฆดวย 
จักมีสถานเปนที่อยูของภิกษุใหมทั้งหลายดวย.    กแ็ล   อาวาสอันภิกษุทั้งหลาย 
ซอมแซมแลวอยางนั้น   ยอมเปนของสวนตัวบุคคล    ในเมื่อภิกษุนั้นยังมีชีวิต 
อยู,  เมื่อภิกษุนั้นมรณภาพแลว   ยอมตกเปนของสงฆแท. 
           หากวา  ภิกษุนั้นเปนผูประสงคจะให    (เปนที่อยู)    แกสัทธิวิหาริก 
ทั้งหลาย.     สงฆพึงตรวจดูการงานแลวพึงยกสวนท่ี  ๓ หรือกึ่งหนึ่ง    ใหเธอ 
ซอมแซมเปนสวนตัว. 
           จริงอยู    เธอยอมไดเพ่ือใหสวนนั้นแกสัทธิวิหาริกทั้งหลาย.    ก็เม่ือผู 
ซอมแซมอยางน้ัน    ไมม,ี  พึงใหซอมแซมตามนัยที่วา  พึงจําหนายอาวาสหลัง 
หน่ึงเสีย  ดังนี้เปนตน .   คําแมนี้ดวย   คําอ่ืนดวยทานกลาวไวในกุรุนทีนั้นแล. 
           ภิกษุ ๒ รูป   ถือเอาพ้ืนที่ของสงฆ    แผวถางแลวสรางเสนาสนะเปน 
ของสงฆ  พ้ืนที่นั้นภิกษุใดจองกอน,  ภิกษุนั้นเปนเจาของ.  แมเธอทั้ง ๒ รูป 
สรางเปนสวนตัวบุคคล   ภิกษุผูจองกอนน่ันแลเปนเจาของ.         
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           ภิกษุผูจองพ้ืนที่กอนน้ันสรางเปนของสงฆ อีกรูปหน่ึงสรางเปนสวนตัว 
บุคคล.    หากวา   ที่สรางเสนาสนะอ่ืน ๆ ยังมีมาก     แมเธอสรางเปนสวนตัว 
บุคคล  ก็ไมควรหาม.   แตเมื่อท่ีอันเหมาะเชนนั้นแหงอ่ืนไมมี  อันภิกษุผูสราง 
เปนของสงฆนั้นแล   พึงหามเธอเสียแลวสรางเถิด.  
           ก็เครื่องใช  มีทัพสัมภาระเปนตน    ที่จะตองใชสอยหมดไปในสถาน 
เปนที่สรางอาวาสของสงฆนั้น ของภิกษุนั้น  สงฆพึงยอมใหแกเธอ. 
           อน่ึง  ถาวาในอาวาสท่ีสรางเสร็จแลวก็ดี   ในสถานท่ีจะสรางอาวาสก็ดี 
มีตนไมที่อาศัยรมไดและมีผล,  พึงอปโลกนใหโคนเสียเถิด.  ถาตนไมเหลานั้น 
เปนของบุคคล,   พึงบอกแกเจาของ.   ถาเจาของไมยอมให,    พึงบอกเพียงครั้ง 
ที่ ๓ แลวใหโคนเสีย   ดวยยอมรับวา  พวกเราจักใหมูลคาราคาตนไม. 
           ฝายภิกษุใด     ไมถือเอาเครื่องใชแมมาตรวาเถาวัลยของสงฆใหสราง 
ที่อยูเปนสวนตัว  ในพ้ืนที่ของสงฆ   ดวยเครื่องอุปกรณทําตนหามา,   เปนของ 
สงฆกึ่งหน่ึง  เปนของบุคคลก่ึงหนึ่ง.   ถาเปนปราสาท,*    ปราสาทชั้นลางเปน 
ของสงฆ ชั้นบนเปนของบุคคล.  ถาภิกษุใด  ตองการปราสาทชั้นลาง, ปราสาท 
ชั้นลางยอมเปนของภิกษุนั้น.     ถาเธอตองการท้ังชั้นลางท้ังชั้นบน      ยอมได 
ชั้นละกึ่งหนึ่งท้ัง ๒ ชั้น.                          
           ภิกษุใหสรางเสนาสนะ ๒ แหง     เปนของสงฆแหงหน่ึง,     เปนของ 
บุคคลแหงหนึ่ง.     หากวาภิกษุใหสรางดวยทัพสัมภาระเปนของสงฆซึ่งเกิดข้ึน 
ในวัด,   เธอยอมไดสวนท่ี ๓.   หากวา  ภิกษุทําการกอตอข้ึนใหมในที่ซึ่งไมได 
ทําไวก็ดี  ตอหนามุขข้ึนภายนอกฝาก็ดี,กึ่งหนึ่งเปนของสงฆ กึ่งหน่ึงเปนของ 
*   ปราสาท  หมายความวา   เรือนช้ันต้ังแต ๒ ช้ันข้ึนไป   ไมไดหมายวา   ปราสาทราชมณเฑียร 
อยางความไทย.  
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เธอ.  ถาวาสถานท่ีใหญไมเสมอ  เปนที่ซึ่งภิกษุพูนใหเสมอ  แสดงทางเดินใน 
ที่ซึ่งมิใชทาง   สงฆไมเปนใหญในทีน่ั้น . 
                            [วาดวยสิทธิแหงนวกัมมิกะ]  
           ในขอวา  เอก  วรเสยฺย  นี ้   มคีวามวา   ในสถานท่ีใหนวกรรมก็ด ี
ในสถานท่ีถงึตามลําดับพรรษาก็ดี  ภิกษุผูซอมแซมปรารถนาเสนาสนะใด  ยอม 
ไดเสนาสนะน้ัน,   เราอนุญาต ใหถือเอาเสนาสนะท่ีดีแหงหน่ึง. 
           ขอวา  ปรโยสิเต  ปกฺกมติ  ตสฺเสว  ต  มีความวา   เมื่อภิกษุนั้น 
กลับมาจําพรรษาอีก  เสนาสนะน้ัน  เปนของเธอเทาน้ัน   ตลอดภายในพรรษา 
แตเมื่อเธอไมมา   สัทธิวิหาริกเปนตน  จะถือเอาไมได. 
           บทวา นาภิหรนฺต  มีความวา  ภิกษุทั้งหลายไมกลานํา  (เสนาสนะ) 
ไปใชในที่อ่ืน. 
           บทวา  คุตฺตตฺถาย  มีความวา  เราอนุญาตใหขนเสนาสนะ.   มีเตียง 
และต่ังเปนตน   ในที่อยูนัน้ไปในที่อ่ืน เพ่ือประโยชนแกความคุมครองเสนาสนะ 
นั้น.     เพราะเหตุนั้น    เม่ือภิกษุนําไปในที่อ่ืนแลวใชสอยเปนสังฆบริโภค 
เสนาสนะน้ันเสียหายไป    ก็เปนอันเสียหายไปดวยดี   เกาไป   ก็เปนอันเกาไป 
ดวยดี    ถาเสนาสนะน้ัน   ยังไมเสียหาย   พึงเก็บงําไวตามเดิมอีก   ในเมื่อท่ีอยู 
นั้นไดปฏิสังขรณเสร็จแลว.    เมื่อภิกษุใชสอยเปนเครื่องใชสวนตัว  เสนาสนะ 
นั้น  เสียหายไปก็ดี   เกาไปก็ดี  เปนสนิใช.  เม่ือท่ีอยูนั้น  ไดปฏิสังขรณเสร็จ 
แลว   ตองใชใหทีเดียว. 
           หากวา    ภิกษุถือเอาทัพสัมภาระทั้งหลายมีกลอนเปนตน     จากสังฆิ- 
กาวาสน้ัน   ประกอบในสังฆิกาวาสอ่ืน ที่ประกอบแลว  ก็เปนอันประกอบดวยดี. 
แตภิกษุผูประกอบในอาวาสสวนตัว  ตองใหราคาหรือตองเอากลับคืนไวตามเดิม  
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           ภิกษุมีเถยยจิตถือเอาเตียงและต่ังเปนตน     จากท่ีอยูที่ถูกละทิ้ง    พระ 
วินัยธรพึงปรับดวยราคาภัณฑะ  ในขณะที่ยกข้ึนทีเดียว.                            
           เมื่อภิกษุถือเอาใชสอยเปนสังฆบริโภค  ดวยต้ังใจวา  จักคืนใหในเวลา 
ที่ภิกษุผูเจาถิ่นมาอีก  เสียหายไป  ก็เปนอันเสียหายไปดวยดี  เกาไป  ก็เปนอัน 
เกาไปดวยดี,   ถาไมเสียหาย    พึงคืนไวตามเดิม,    เมื่อภิกษุใชสอยเปนเครื่อง 
ใชสวนตัว   เสียหายไป   เปนสินใช.   ทัพสัมภาระมีประตูหนาตางเปนตน  ที่ 
ภิกษุถือเอาจากท่ีอยูที่ถูกละทิ้งน้ัน    ไปประสมใชในสังฆิกาวาส   หรือในอาวาส 
สวนตัว  ตองคืนใหแท. 
           บทวา   ผาติกมฺมตฺถาย    คือ    เพ่ือประโยชนแกการทําใหเพ่ิมข้ึน. 
ก็เสนาสนะมีเตียงและต้ังเปนตนนั้นเอง    ที่มรีาคาเทากัน   หรอืมากกวา   เปน 
ผาติกรรม   ยอมควรในคําวา   เพ่ือประโยชนแกผาติกรรม   นี้ .  
                                  [วาดวยการใชเสนาสนะ] 
           เครื่องเช็ดเทา   มีสัณฐานคลายลูกลอ  ซึ่งทําหุมดวยผากัมพลเปนตน 
ชื่อวา  จักกล.ี                                                                    
           ขอวา    อลฺเลห ิ   ปาเทหิ    มีความวา    น้ํายอมปรากฏในท่ีซึ่งเทา 
เชนใดเหยียบแลว,  พ้ืนก็ดี    เสนาสนะก็ดี    ที่ทําดวยการโบกฉาบ   อันภิกษุ 
ไมพึงเหยียบดวยเทาเชนน้ัน.   แตถาวา   ปรากฏแคเพียงรอยน้ําจาง ๆ   เทาน้ัน 
น้ําหาปรากฏไม    ควรจะเหยียบได.   อนึ่ง   จะเหยียบผาเช็ดเทา แมดวยเทาอัน 
เบียกชุม  ก็ควรเหมือนกัน.   
           ภิกษุผูสวมรองเทา      ไมควรเหยียบในท่ีซึ่งจะพึงเหยียบดวยเทาท่ีลาง 
แลวทีเดียว.       
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           ขอวา  โจฬเกน   ปลิเวเตุ   มีความวา  ที่ฟนปูนขาวหรือที่พ้ืนที่  
โบกฉาบ   ถาไมมีเสื่อออนหรือเสื่อลําแพน,     พึงเอาผาพันเทา    (เตียงและต่ัง) 
เสีย.    เมื่อผานั้นไมมี    แมใบไมก็ควรลาด.    และเปนทุกกฏแกภิกษุผูไมลาด 
อะไร ๆ เลย   วางลงไป. 
           ก็ถาวา   ภิกษุผูเจาถิ่นในอาวาสน้ัน วางบนพ้ืนแมลาดแลว   แตใชสอย 
ทั้งท่ีมีเทามิไดลาง,   จะใชสอยอยางนั้นบาง   ก็ควร. 
           ขอวา   น  ภิกขฺเว  ปริกมฺมกตา  ภิตฺติ  มีความวา    ฝาที่ทาขาว 
หรือฝาที่ทําจิตรกรรมก็ตาม     ไมควรพิง,      และจะไมควรพิงแตฝาอยางเดียว 
เทาน้ัน    หามิได,   แมประตูก็ดี   หนาตางก็ดี   พนักอิงก็ดี  เสาศิลาก็ดี   เสาไม 
ก็ดีภิกษุไมรองดวยจีวรหรือของบางอยางแลว   ยอมไมไดเพ่ือจะพิงเหมือนกัน. 
           ขอวา    โธตปาทถา     มีความวา     ภิกษุเปนผูมีเทาลางแลว   ยอม 
รังเกียจที่จะนอน  ในที่ซึง่จะพึงเหยียบดวยเทาท่ีลางแลว. ปาฐะวา โธตปาทเก 
บางก็มี.                                                   
           คําวา      โธตปาทเก    นั้น    เปนชื่อของท่ีจะพึงเหยียบดวยเทาท่ีลาง 
แลว . 
           ขอวา  ปจฺจตฺถริตฺวา  มีความวา    พ้ืนที่โบกฉาบก็ดี    เสนาสนะมี 
เครื่องรองพ้ืนก็ดี      เตียงต่ังของสงฆก็ดี     ตองเอาเครื่องปูลาดของตนลาดรอง 
เสียกอน  จึงคอยนอน.                                                              
           ถาแมเมื่อภิกษุกําลังหลับ    เครือ่งปูลาดถลกเลิกไป   อวัยวะแหงสรีระ 
บางสวนถูกเตียงหรือต่ังเขา,    เปนอาบัติเหมือนกัน.     แตเมื่อขนถูกเปนอาบัติ 
ตามจํานวนขน.*   แมเม่ือพิงดวยมุงใชสอยเปนใหญก็มีนัยเหมือนกัน.  แตจะถูก 
*   ถาปรับอาบัติเพียงจํานวนคร้ัง  จักพอดีกระมัง ? เพราะในการปรับอาบัติอ่ืน  ทานไมปรับดวย 
     เสนขนอยางนี้ .                                    
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หรือเหยียบดวยฝามือฝาเทา ควรอยู.  เตียงต่ังกระทบกายของภิกษุผูกําลังขนไป 
ไมเปนอาบัติ. 
                                   [วาดวยสังภัต]  
           ขอวา น สกฺโกนติ สงฺฆภตฺต กาตุ  มีความวา  ก็แลชนทั้งหลาย 
ไมสามารถทําภัต  เพ่ือสงฆทั้งมวลได. 
           วินิจฉัยในคําวา    อิจฺฉนฺติ    อทุ เทสภตฺต    เปนตน    พึงทราบ 
ดังน้ี:- 
           ชนทัง้หลายปรารถนาจะทําภัต     เพ่ือภิกุที่ตนได    ดวยการเจาะจง 
อยางนี้วา    ขอทานจงใหภิกษุรูป ๑ หรือ ๒ รูป  ฯลฯ  หรือ  ๑๐  รูปเจาะจง 
จากสงฆ.                                                                                  
           ชนอีกพวกหนึ่ง   ปรารถนาจะกําหนดจํานวนภิกษุอยางน้ันเหมือนกัน 
นิมนตแลวทําภัตเพ่ือภิกษุเหลาน้ัน. 
           อีกพวกหนึ่ง    ปรารถนาจะกําหนดสลาก    นิมนตแลวทําภัตเพ่ือภิกษุ 
เหลาน้ัน.                                                                                  
           อีกพวกหนึ่ง  ปรารถนาจะทําภัตเพ่ือภิกษุรูป ๑  หรือ  ๒  รูป  ฯลฯ 
หรือ ๑๐ รูป  กะไวอยางนี้วา  ปกขิกภัต   อุโปสถกิภัต   ปาฏิปทิกภัต    ภัตมี 
ประมาณเทานี้    ไดโวหารน้ีวา  อุทเทสภัต   นิมันตนภัต   ดวยประการฉะน้ี. 
           อน่ึง     แมหากวาชนเหลาน้ัน     ไมสามารถจะทําสังฆภัตไดในคราว 
ทุพภิกขภัย,    แตจักสามารถทําสังฆภัตไดอีกในคราวมีภิกษาหาไดงาย ;  เพราะ 
ฉะน้ัน พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงรวมแมซึ่งสังฆภัตน้ัน ไวในจํานวนดวย ตรัสวา 
ภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตสังฆภัต  อุทเทสภัต  ดังนี้เปนตน .  
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           บรรดาภัตเหลาน้ัน  ในสังฆภัตไมมีลําดับเปนธรรมดา,   เพราะฉะนั้น 
ในสังฆภัตนั้น     ภิกษุทั้งหลายไมควรกลาวอยางนี้วา  ๑๐  วัน  หรือ  ๑๒  วัน 
ทั้งวันนี้แลว     เฉพาะที่พวกเราฉัน,    บัดนี้ทานจงนิมนตภิกษุมาจากท่ีอ่ืนเถิด. 
ทั้งไมไดเพ่ือจะกลาวอยางนี้วา  ในวันกอน ๆ พวกเราไมไดเลย,   บัดนี้ทานจง 
ใหพวกเรารับสังฆภัตนั้นบาง   ดังนี้.    เพราะวา  สังฆภัตน้ัน  ยอมถึงแกภิกษุ 
ผูมาแลว  ๆ เทาน้ัน. 
                                      [วาดวยอุทเทสภัต]  
           สวนในอุทเทสภัตเปนตน  มีนัยดังน้ี :- 
           เมื่อพระราชาหรือมหาอมาตยของพระราชา  สงคนไปนิมนตวา   ทาน 
จงเจาะจงสงฆ   นิมนตมาเทาน้ีรูป   ดงัน้ี   พระภัตตุทเทสก  พึงแจงเวลาถามหา 
ลําดับ,   ถาลาํดับมี   พึงใหรับต้ังแตลําดับนั้น,  ถาไมมีพึงใหรับทั้งแตเถรอาสน 
ลงมา,   พระภัตตุทเทสกอยาพึงขามลําดับ  แมแหงภิกษุผูถือเที่ยวบิณฑบาตเสีย. 
อันภิกษุผูถือเที่ยวบิณฑบาตเหลาน้ัน  เมื่อจะรักษาธุดงค   จักใหขามเสียเอง. 
           เมื่อใหรับอยูโดยวิธีอยางนี้  พระมหาเถระผูมีปกติเฉ่ือยชา  มาภายหลัง, 
อยากลาวกะทานวา  ทานผูเจริญ  ขาพเจากําลังใหภิกษุ  ๒๐ พรรษารับ, ลําดับ 
ของทานเลยไปเสียแลว .    พึงเวนลําดับไว    ใหพระมหาเถระเหลาน้ันรับเสร็จ 
แลวจึงใหรับตามลําดับในภายหลัง.                   
           ภิกษุทั้งหลายไดฟงขาววา   ที่สํานักโนน    อุทเทสภัตเกิดข้ึนมาก  จึง 
พากันมาแมจากสํานักซึ่งมีระยะค่ันกันโยชนหน่ึง     พึงใหภิกษุเหลาน้ันรับ 
จําเดิมแตสถานที่พวกเธอมาทันแลว  ๆ ยืนอยู. 
           เมื่ออันเตวาสิกเปนตน    จะรับแทนอาจารยและอุปชฌายแมผูมาไมทัน 
แตเขาอุปจารสีมาแลว    พึงใหรับเถิด.          
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           พวกเธอกลาววา    ทานจงใหรับแทนภิกษุทั้งหลายผูต้ังอยูนอกอุปจาร 
สีมา,  อยาใหรับ.  แตถาวา  ภิกษุผูอยูที่ประตูสํานักหรือท่ีภายในสํานักของตน 
เปนผูเนื่องเปนอันเดียวกันกับภิกษุทั้งหลายผูเขาอุปจารสีมาแลว.     สีมาจัดวา 
ขยายออกดวยอํานาจบริษัท  เพราะฉะน้ัน  พึงใหรบั.  
           แมใหแกสังฆนวกะแลว       กค็วรใหภิกษุทั้งหลายผูมาภายหลังรับ 
เหมือนกัน.   แตเมื่อสวนที่ ๒  ไดยกข้ึนสูเถรอาสนแลว     สวนที่ ๑ ยอมไมถึง 
แกภิกษุผูมาทีหลัง.   พึงใหรับตามลําดับพรรษาต้ังแตสวนท่ี ๒ ไป. 
           ในสํานักหนึ่ง อุทเทสภัตท่ีทายกกําหนดสถานท่ีแจกภัตไวแหงหน่ึงแลว 
บอกในที่ใดท่ีหน่ึงในอุปจารสีมาแมมีประมาณคาวุตหนึ่ง   ตองใหรับในสถานที่ 
แจกภัตน้ันแล. 
           ทายกผูหน่ึง   สงขาวแกภิกษุรูปหน่ึงวา   เฉพาะพรุงน้ี   ขอทานเจาะจง 
สงฆสงภิกษุไป   ๑๐  รูป.  ภิกษุนั้น   พึงบอกเนื้อความน้ันแกพระภัตตุทเทสก 
ถาวันนั้นลืมเสีย,     รุงข้ึนตองบอกแตเชา.      ถาลืมเสียแลวจะเขาไปบิณฑบาต 
จึงระลึกได,     สงฆยังไมกาวลวงอุปจารสีมาเพียงใด,   พึงใหรับเนื่องดวยลําดับ 
ตามปกติในโรงฉันเพียงนั้น. 
           แมถาภิกษุทั้งหลาย ผูกาวลวงอุปจารสีมาไปแลว    เปนผูเนื่องเปนแถว 
เดียวกันกับภิกษุทั้งหลายผูต้ังอยูในอุปจารสีมา  คือเดินไปไมทิ้งระยะกันและกัน 
๑๒ ศอก. พึงใหรับเนื่องดวยลําดับตามปกติ แตเมื่อความเน่ืองเปนแถวเดียวกัน 
เชนนั้นของภิกษุทั้งหลายไมมี,  ตนระลึกไดในที่ใดภายนอกอุปจารสีมา,  พึงจัด 
ลําดับใหมใหถือเอาในท่ีนั้น.   เมื่อระลึกไดที่โรงฉันภายในบาน    พึงใหถือเอา 
ตานลําดับในโรงฉัน.   ระลึกไดในที่ใดท่ีหน่ึงก็พึงใหถือเอาแท   จะไมใหถือเอา 
ไมควร.  เพราะวาในวันที่ ๒ จะไมไดภัตนั้น.                          



พระวนิัยปฎก จุลวรรค เลม ๗ ภาค ๒ - หนาท่ี 233 

           หากวา   ทายกบางคนเห็นภิกษุทั้งหลายออกจากท่ีอยูของตนไปสูสํานัก 
อ่ืน   จึงขอใหแจกอุทเทสภัต. 
           ภิกษุทั้งหลายในภายในท่ีใกลเคียงกับภิกษุทั้งหลายผูต้ังอยูในอุปจารสีมา 
เปนผูเนื่องเปนแถวเดียวกัน  ตามนัยที่กลาวแลวน้ันเองเพียงใด,   พึงใหถือเอา  
ดวยอํานาจลําดับในที่อยูของคนน่ันแลเพียงนั้น.  
           สวนอุทเทสภัต   ที่ทายกถวายภิกษุทั้งหลายผูต้ังอยูนอกอุปจาร เมื่อเขา 
กลาววา   ทานเจาขา   ขอทานจงแสดงภิกษุเพียงเทาน้ีรูปจากสงฆ   ดังน้ี   พึงให 
ถือเอาตามลําดับแหงภิกษุผูมาทัน. 
           แมภิกษุผูต้ังอยูในท่ีไกล      โดยนัยคือเนื่องเปนแถวเดียวกัน    ไมทิ้ง 
ระยะกัน ๑๒ ศอกนอกอุปจารน้ันนั่นแล  พึงทราบวา  ผูมาทันเหมือนกัน. 
           ถาภิกษุทั้งหลายไปสูสํานักใด,      เขาบอกแกภิกษุทั้งหลายผูเขาไปใน 
สํานักนั้นแลว;    พึงถือเอาดวยอํานาจลําดับแหงสํานักนั้น. 
           แมถาทายกคนใดคนหน่ึง  พบภิกษุที่ประตูบาน  หรือท่ีถนน   หรือที่ 
ทาง ๔ แพรง   หรือในละแวกบาน   จึงบอกภัตที่จะพึงแสดงจากสงฆ   ใหภิกษุ 
ทั้งหลายผูอยูภายในอุปจารในท่ีนั้นถือเอา. 
           ก็บรรดาอุปจารแหงประตูบานเปนตนนี้    อุปจารเรือน   พึงทราบดวย 
อํานาจแหงเรือนเหลาน้ี    คือ:- 
           เรือนหลังเดียว     มีอุปจารเดียว,      เรือนหลังเดียว     ตางอุปจารกัน. 
เรือนตางหลังกัน  มีอุปจารเดียวกัน,  เรือนตางหลังกัน  ตางอุปจารกัน. 
           ในเรอืนเหลาน้ัน  เรือนใดของสกุลหนึ่ง  เปนที่พึงใชสอย   (แตออก 
โดยประตูเดียวกัน )    เรอืนน้ัน    ชื่อวามีอุปจารเดียวในรวมในแหงแดนกําหนด 
ชั่วกระดงตก.  
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           อุทเทสลาภท่ีเกิดข้ึนในเรือนน้ัน   ยอมถึงแกภิกษุทั้งปวงผูยืนอยู   แม 
ดวยภิกขาจารวัตรในอุปจารน้ัน    นี้ชือ่วาเรือนหลังเดียวมีอุปจารเดียว. 
           สวนเรือนใดหลังเดียว      เขากั้นฝาตรงกลาง     เพ่ือตองการอยูสบาย 
สําหรับภรรยา ๒ คน  ทาํประตูสําหรับใชสอยคนละทาง,  อุทเทสลาภที่เกิดข้ึน 
ในเรือนน้ัน    ไมถึงแกภิกษุผูอยูภายในหองฝาดานหนึ่ง  ถึงแกภิกษุผูนั่ง อยูใน 
ที่นั้นเทาน้ัน   นีช้ื่อวาเรือนหลังเดียว  ตางอุปจารกัน. 
           สวนในเรือนใด    เขานิมนตภิกษุเปนอันมากใหนั่งเนื่องเปนกระบวน 
เดียวกัน    ต้ังแตภายในเรือนจนเต็มหลามไปถึงเรือนเพ่ือนบานผูคุนเคย.  อุท- 
เทสลาภท่ีเกิดข้ึนในเรือนน้ัน  ถึงแกภิกษุทั่วทุกรูป. 
           เรือนแมใดของตางสกุล  เขาไมทําฝากันกลางใชสอยทางประตูเดียวกัน 
นั่นเอง,   แมในเรือนน้ัน    ก็มีนัยนี้แล.   นี้ชื่อวาตางเรือนมีอุปจารเดียวกัน. 
           ก็อุทเทสลาภใด   เกิดข้ึนแกภิกษุทั้งหลายผูนั่งในเรือนตางสกุล,   ภิกษุ 
ทั้งหลายยอมเห็นกันทางชองฝาก็จริง,    ถึงกระน้ัน    อุทเทสลาภน้ัน ยอมถึงแก 
ภิกษุทั้งหลายผูนั่งในเรือนนั้น ๆ เทาน้ัน.  นี้ชื่อวาตางเรือนตางอุปจารกัน. 
           อน่ึง   ภิกษุใดไดอุทเทสภัตท่ีประตูบาน  ถนน  และทาง  ๔  แพรง 
สถานใดสถานหนึ่ง,   เมื่อภิกษุอ่ืนไมมี   จึงใหถึงแกตนเสียแลว    จะไดอุทเทส- 
ภัตอ่ืนในที่นั้นนั่นเอง  แมในวันรุงข้ึน.  ภิกษุนั้นเห็นภิกษุอ่ืนใดเปนนวกะหรือ 
แกก็ตาม   พึงใหภิกษุนั้นรับ.   ถาวา  ไมมีใคร ๆ เลย,   ถึงแกตนแลวฉันเถิด. 
           หากวา  เมื่อภิกษุทั้งหลายน่ังคอยเวลาอยูที่โรงฉัน   อุบาสกบางคนมา 
กลาววา    ทานจงใหบาตรที่เจาะจงจากสงฆ     ทานจงใหบาตรเฉพาะจากสงฆ 
ทานจงใหบาตรของสงฆ.  อุทเทสบาตรควรใหภิกษุรับตามลําดับ แลวใหไปเถิด. 
           แมในคําที่เขากลาววา   ทานจงใหภิกษุเจาะจงจากสงฆ  ทานจงใหภิกษุ 
เฉพาะจากสงฆ  ทานจงใหภิกษุเปนของสงฆ  ก็มีนัยเหมือนกัน.  
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           ก็ในเรื่องอุทเทสภัตน้ี   จําตองปรารถนาพระภัตตุทเทสก    ผูมีศีลเปน 
ที่รัก  มีความละอาย   มีความฉลาด.  ภิกษุผูภัตตุทเทสกนั้น พึงถามถึงลําดับ  ๓ 
ครั้ง   ถาไมมีใคร ๆ ทราบลําดับ  พึงใหถือเอาท่ีเถรอาสน.   แตถาภิกษุบางรูป 
กลาววา  ขาพเจาทราบภิกษุ  ๑๐  พรรษาได  พึงถามวา  ผูมีอายุ ๑๐ พรรษา 
มีไหม ?   ถาภิกษุไดฟงคําของเธอจึงบอกวา เรา  ๑๐  พรรษา  เรา ๑๐ พรรษา 
แลวมากันมาก.   อยาพึงกลาววา   ถึงแกทาน   ถึงแกทาน  พึงสั่งวา   พวกทาน 
จงเงียบเสียงท้ังหมด   แลว  จัดตามลําดับ.       
           ครั้นจัดแลว  พึงถามอุบาสกวา  ทานตองการภิกษุเทาไร ?   
           เมื่อเขาตอบวา   เทาน้ีเจาขา   แลวอยาพึงกลาววา   ถึงแกทาน   ถึงแก 
ทาน  พึงถามถึงจํานวนพรรษา   ฤด ู  สวนแหงวันและเงาของภิกษุผูมาใหมกวา 
ทุกรูป. 
           ถาเมื่อกําลังถามถึงเงาอยู    ภิกษุผูแกกวารูปอ่ืนมาถึง,    พึงใหแกเธอ  
ถาเมื่อถามถึงเงาเสร็จแลว สั่งวา   ถึงทานดวย   ดงัน้ี   ภิกษุผูแกกวามาถึง   ก็หา 
ไดไม. 
           จริงอยู    เมื่อภิกษุผูแกกวา   นัง่ดวยความชักชาแหงถอยคําก็ดี   หลับ 
เสียก็ดี   อุทเทสภัตที่ใหภิกษุผูใหมกวา   ถือเอาแลว   ก็เปนอันใหถือเอาเสียแลว 
ดวยดี,   ขามเลยไปเสีย   ก็เปนอันขามเลยไปดวยดี   เพราะวา   ธรรมดาของที่ 
ควรแจกกันนั้น    ยอมถงึแกภิกษุผูมาทันเทาน้ัน,       ความเปนผูมาทันในท่ีนั้น 
พึงกําหนดดวยอุปจา. 
           ก็แล   ภายในโรงฉัน   เครื่องลอมเปนอุปจาร.    ลาภยอมถึงแกภิกษุผู 
อยูในอุปจารนั้น  ฉะนี้แล. 
           ทายกบางคน  ใชคนใหนําอุทเทสบาตร ๘ บาตรมาจากโรงฉัน  บรร- 
จุโภชนะประณีตเต็ม ๗ บาตร  ใสน้ําเสียบาตรหน่ึง    สงไปยังโรงฉันคนถือมา  
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ไมพูดวากระไร  ประเคนไวในมือภิกษุทั้งหลายแลวหลีกไป.   ภัตใดภิกษุใดได 
แลว   ภัตน้ัน ยอมเปนของภิกษุนั้นนั่นแล. 
           สวนนํ้าภิกษุใดได     พึงงดลําดับแมที่ขามเลยไปแลวของภิกษุนั้นเสีย   
ใหเธอถือเอาอุทเทสภัตสวนอ่ืน. 
           ก็แล   เธอไดอุทเทสภัตสวนน้ัน   จะทรามก็ตาม  ประณีตก็ตาม  มี 
ไตรจีวรเปนบริวารก็ตาม  ภัตนั้น  ยอมเปนของเธอทั้งน้ัน.  
           จริงอยู    ลาภเชนนี้เปนบุญพิเศษของเธอ,    แคเพราะน้ําไมใชอามิส 
เพราะฉะนั้น   เธอจึงตองไดอุทเทสภัตอ่ืน  
           แตถาชนผูถือมานั้นกลาววา    ทานผูเจริญ   ไดยินวา   ภัตท้ังปวงน้ี 
ทานจะแบงกันฉันเองเถิด  ดังนี้    แลวจึงไป.   น้ําอันภิกษุทั้งปวงพึงแบงกันดื่ม. 
           แตเมื่อทายกกลาววา   ทานเจาะจงเฉพาะสงฆใหพระมหาเถระ ๘   รูป, 
ใหภิกษุปูนกลาง,  ใหภิกษุใหม,  ใหสามเณรผูมีปครบ.  ใหภิกษุผูกลาวมัชญมิ- 
นิกายเปนตน   จงใหภิกษุผูเปนญาติของขาพเจา. 
           ภิกษุผูภัตตุทเทสกพึงชี้แจงวา  อุบาสก  ทานพูดอยางนี้,   แตลําดับของ 
ทานเหลาน้ันยังไมถึง   ดังน้ีแลว   พึงใหเน่ืองดวยลําดับนั้นเอง.          
           อน่ึง    เมื่อภิกษุหนุมและสามเณรไดอุทเทสภัตกันแลว.    ถาในเรือน 
ของพวกทายก  มีการมงคล,   พึงสั่งวา   พวกเธอจงนิมนตอาจารยและอุปชฌาย 
ของเธอมาเถิด.      
           ก็ในอุทเทสภัตใด   สวนท่ี ๑ ถึงแกสามเณร   สวนรองถึงแกพระมหา- 
เถระทั้งหลาย.   ในอุทเทสภัตนั้น    สามเณรยอม. ไมไดเพ่ือจะไปขางหนาดวยทํา- 
ในใจวา   เราทั้งหลายไดสวนท่ี ๑  พึงไปตามลําดับเดินนั่นแล.  
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           เมื่อทายกกลาววา    ทานจงเจาะจงจากสงฆมาเองเถิด   ดังน้ี     ภิกษุพึง 
กลาววา   สําหรับเรา   ทานจักทราบไดโดยประการอ่ืนบาง    แตลําดับยอมถึง 
อยางนี้    แลวพึงใหถือเอาดวยอํานาจแหงลําดับนั่นแล. 
           หากวา    เขากลาววา    ทานจงใหบาตรท่ีอุทิศจากสงฆ   ดังน้ี    เมื่อ   
บาตรอันพระภัตตุทเทสกยังไมทันสั่งใหถือ     กฉ็วยเอาบาตรของภิกษุรูปใดรูป 
หน่ึงบรรจุเต็มนํามา.      แมอุทเทสภัตท่ีเขานํามาแลว พึงใหถือเอาตามลําดับ 
เหมือนกัน. 
           ชนผูหน่ึง    ซึ่งเขาใชไปวา    ทานจงนําบาตรเจาะจงสงฆมา    ดังนี้  
กลาววา  ทานเจาขา   ทานจงมอบบาตรใบหนึ่ง   เราจักนํานิมันตนภัตมาถวาย  
ถาชนนั้น  ภิกษุทั้งหลายทราบวา  ผูนี้มาจากเรือนอุทเทสภัต   จึงถามวา   ทาน 
มาจากเรือนโนน มิใชหรอื ?  จึงตอบวา  ถูกแลว  ทานผูเจริญ  ไมใชนิมันตน- 
ภัต  เปนอุทเทสภัต,   พึงใหถือเอาตามลําดับ. 
           ฝายชนใด   ซึ่งส่ังเขาวา   จงนําบาตรลูกหนึ่งมา  จึงยอนถามวา  จะนํา 
บาตรอะไรมา   ไดรับตอบวา    จงนํามาตามใจชอบของทาน   ดังน้ี     แลวมา; 
ชนนี้  ชื่อ  วิสสฏัฐทูต  (คือทูตท่ีเขายอมตามใจ)  เขาตองการบาตรเฉพาะสงฆ 
หรือบาตรตามสําดับ  หรอืบาตรสวนตัวบุคคล  อันใด   พึงใหบาตรน้ันแกเขา. 
           ผูหน่ึงเปนคนโงไมฉลาด    ซึ่งเขาใชไปวา    จงนําบาตรเฉพาะสงฆมา 
ดังน้ี  ไมเขาใจที่จะพูด   จึงยืนนิ่งอยู    ภิกษุไมควรถามเขาวา   ทานมาหาใคร 
หรือวา  ทานจักนําบาตรของใครไป    เพราะวา    เขาถูกถามอยางนั้น แลว    จะ 
พึงตอบเลียนคําถามวา   มาหาทาน  หรอืวา   จักนําบาตรของทานไป.   เพราะ 
เหตุที่กลาวนั้น   ภิกษุเหลาอ่ืนจะพากันชัง   ไมพึงแลดูภิกษุนั้นก็ได.  ที่เหมาะ 
ควรถามวา  ทานจะไปไหน ?  หรือวา  ทานเที่ยวทําอะไร.   
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           เมื่อเขาตอบวา   มาเพ่ือตองการบาตรเฉพาะสงฆ   ดังน้ี   พึงใหภิกษุ  
ถือเอาแลว   ใหบาตรไป. 
           ที่จัดวา   ลําดับโกงมีอยูชนิดหน่ึง.   จริงอยู   ในพระราชนิเวศนหรือ 
ในเรือนของราชมหาอํามาตย    ถวายอุทเทสภัตอยางประณีตย่ิง  ๘   ที่เปนนิตย 
ภิกษุทั้งหลายจัดอุทเทสภัตเหลาน้ัน   ใหเปนภัตท่ีจะพึงถึงแกภิกษุรูปละครั้ง  ฉัน 
ตามลําดับแผนกหน่ึง.  
           ภิกษุบางพวกคอยกําหนดลําดับของตนวา   พรุงน้ีแล  จักถึงแกพวกเรา 
ดังน้ี   แลวไป. 
           ครั้นเมื่อภิกษุเหลานั้น  ยังมิทันจะมา  ภิกษุอาคันตุกะเหลาอ่ืนมานั่งท่ี 
โรงฉัน.    ในขณะนั้นเอง    ราชบุรุษพากันกลาววา    ทานจงใหบาตรสําหรับ 
ปณีตภัต   พวกภิกษุอาคันตุกะไมทราบลําดับ   จะใหภิกษุทั้งหลายถือเอา.  ใน 
ขณะนั้นเอง  ภิกษุผูทราบลําดับก็พากันมา  จึงถามวา  ทานใหถือเอาอะไร. 
           ภิกษุอาคันตุกะตอบวา    ปณีตภัตในพระราชนิเวศน    ต้ังแตพรรษา 
เทาไรไป ?    ต้ังแตพรรษาเทาน้ีไป. 
           พวกภิกษุผูทราบลําดับ  พึงหามวา  อยาพึงใหถือ  แลวใหถือเอาตาม 
ลําดับ. 
           ภิกษุทั้งหลายผูทราบลําดับมาแลว       ในเม่ือภิกษุอาคันตุกะใหภิกษุ 
ทั้งหลายถือเอาแลว ก็ดี,    มาแลวในเวลาที่จะใหบาตรก็ดี,    มาแลวในเวลาที่ให 
ไปแลวก็ดี,   มาแลวใน เวลาท่ีราชบุรุษยังบาตรใหเต็มนํามาจากพระราชนิเวศน 
ก็ดี,   มาแลวในเวลาที่ภิกษุอาคันตุกะทั้งหลายถือบิณฑบาต  ซึ่งพระราชาทรง 
ใชราชบุรุษไปวา  วันนี้   ภิกษุทั้งหลายจงมาเองเถิด   ดังน้ีแลว   ทรงประเคน 
บิณฑบาตในมือของภิกษุทั้งหลายนั่นแล    มาแลวก็ดี    พึงหามวา    อยาฉัน 
แลวพึงใหภิกษุทั้งหลายถือเอาตามลําดับ เถิด.  
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           หากวา     พระราชาทรงนิมนตภิกษุอาคันตุกะเหลาน้ัน  ฉันแลว     ยงั  
บาตรของพวกเธอใหเต็มแลว ถวายดวย.  ภัตที่เธอนํามา  พึงใหถือเอาตามลําดับ 
แตถามีภัตเพียงเล็กนอยท่ีเขาใสในบาตร   ดวยคิดวา   ภิกษุทั้งหลายอยาไปมือ 
เปลา.   ภัต  ไมพึงใหถือเอา. 
           พระมาหาสุมัตเถระกลาววา    ถาฉันเสร็จแลว มีบาตรเปลากลับมา    ภัต 
ที่พวกเธอฉันแลว   ยอมเปนสินใชแกพวกเธอ.  
           ฝายพระมหาปทุมัตเถระกลาววา   ในการฉันปณีตภัตน้ี   ไมมีกิจเนื่อง 
ดวยสินใช.  ภิกษุผูไมทราบลําดับ  พึงนั่งรอจนกวาภิกษุผูทราบจะมา,  แมเม่ือ 
เปนเชนนี้  ภัตท่ีฉันแลว   เปนอันฉัน แลวดวยดี,  แตไมพึงใหเธอถือเอาภัตอ่ืน 
ในที่ ๆ  ถึงเขาในบัดนี้.  บิณฑบาตหน่ึงมีราคาหน่ึงรอย  มีไตรจีวรเปนบริวาร 
ถึงแกภิกษุไมมีพรรษา.   และภิกษุในวิหารจดไววา  บิณฑบาตเห็นปานน้ี   ถึง 
แกภิกษุไมมีพรรษา  ถาวา  ตอลวงไป ๖๐ ป   บิณฑบาตเห็นปานนั้นอ่ืน   จึง 
เกิดข้ึนอีกไซร. 
           ถามวา    บิณฑบาตน้ี      จะพึงใหถือเอาตามลําดับภิกษุผูไมมีพรรษา 
หรือวา  จะพึงใหถือเอาตามลําดับภิกษุผูมีพรรษา   ๖๐ ? 
           ตอบวา    ในอรรถกถาทั้งหลายทานกลาววา    พึงใหถือเอาตามลําดับ 
ภิกษุผูมีพรรษา  ๖๐    เพราะวา   ภิกษุนี้รับลําดับแลวก็แกไปเอง. 
           ภิกษุรปูหน่ึงฉันอุทเทสภัตแลว    (ลาสิกขา)    เปนสามเณร  ยอมได 
เพ่ือถือเอาภัตน้ัน    อันถงึตามลําดับแหงสามเณรอีก.    ไดยินวา    ภิกษุนี้ชื่อวา 
ผูตกเสียในระหวาง. 
           ฝายสารเณรรูปใด   มีปบริบรูณ   จักไดอุทเทสภัตในวันพรุง   แตเธอ 
อุปสมบทเสียในวันนี้   ลาํดับของสามเณรรูปนั้น    เปนอันเลยไป.  
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           อุทเทสภัตถึงแกภิกษุรูปหน่ึง,     แตบาตรของเธอไมเปลา,   เธอจึงให 
มอบบาตรของภิกษุอ่ืนซึ่งน่ังใกลกันไปแทน.                                    
           ถาวา  ชนเหลาน้ันนําบาตรน้ันไปเสียดวยความเปนขโมย,  เปนสินใช 
แกเธอ.    แตถาวา    ภิกษุนั้นยอมใหไปเองวา     เราใหบาตรของเราแทนทาน 
นี้ไมเปนสินใช.  
           แมถาวา   ภิกษุนั้น   เปนผูไมมีความตองการดวยภัตน้ัน    จึงบอกกะ 
ภิกษุอ่ืนวา   ภัตของเราพอแลว,    เราใหภัตน้ันแกทาน   ทานจงสงบาตรไปให 
นํามาเถิด  สิ่งใดเขานํามาจากท่ีนั้น, สิ่งน้ันทั้งหมด ยอมเปนของภิกษุผูเจาของ 
บาตร. 
           หากวา   คนที่นําบาตรไปเลยลักไปเสีย, ก็เปนอันลักไปดวยดี,  ไมเปน 
สินใช   เพราะเธอไดใหภัตแกเจาของบาตร. 
           ในสํานักมีภิกษุ ๑๐ รูป ใน ๑๐ รูปนั้น เปนผูถือปณฑปาติกธุดงคเสีย 
๙  รูป  รูป ๑ รับ*  เมื่อทายกกลาววา ทานจะบอกบาตรสําหรับอุทเทสภัต  ๑๐ 
บาตร  ภิกษุผูถือบิณฑปาติกธุดงค    ไมสามารถจะใหถือเอา    ภิกษุนอกน้ีรับ 
ดวยคิดวา   อุทเทสภัตท้ังหมดถึงแกเรา   ดังน้ี   ลาํดับไมมี. 
           หากวา     เธอรับเอาใหถึงท่ีละสวน ๆ    ลําดับยอมคงอยู.    ภิกษุนั้น 
ครั้นรับแลวอยางนั้น   ใหเขานํามาทั้ง ๑๐ บาตรแลว     ถวาย ๙ บาตรแกภิกษุ 
ผูถือบิณฑปาติกธุดงควา    ขอทานผูเจริญ    จงทําความสงคเคราะหแกขาพเจา 
ภัตเชนนี้   จัดเปนภัตที่ภิกษุถวาย  ภิกษุผูถือบิณฑปาติกธุดงคสมควรรับ. 
           หากวา  อุบาสกน้ัน นิมนตวา   ทานผูเจริญพึงไปเรือน   และภิกษุนั้น 
ชวนภิกษุเหลาน้ันวา   มาเถิดทานผูเจริญ   จงเปนเพ่ือนขาพเจา   ดังน้ีแลว   ไป 
*    สาทิยนโก-(ส+อาทิยนโก).   
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ยังเรือนของอุบาสกน้ัน    เธอไดสิ่งใดท่ีในเรือนน้ัน   สิ่งน้ันทั้งหมด   ยอมเปน 
ของเธอเทานั้น  ภิกษุนอกน้ียอมไดของท่ีเธอถวาย.  
           หากวา    อุบาสกน้ันนิมนตใหนั่งในเรือนแลวและถวายนํ้าทักษิโณทก 
แลวถวายยาคูและของขบเค้ียวเปนตนแกภิกษุเหลาน้ัน ยาคูเปนตนนั้น ยอมควร 
แกภิกษุผูถือบิณฑปาติกธุดงคนอกน้ี   เฉพาะดวยถอยคําของภิกษุนั้นที่วา  ทาน 
ผูเจริญ   ชนท้ังหลายถวายส่ิงใด   ทานจงถือเอาส่ิงน้ันเถิด   ดังนี้. 
           พวกทายกบรรจุภัตลงในบาตรจนเต็มแลว      ถวายเพื่อตองการใหถือ 
เอาไป  ภัตทั้งหมดยอมเปนของภิกษุนั่นเทาน้ัน   ภัตที่ภิกษุนั้นให   จึงควรแก 
พวกภิกษุนอกนี้. 
           แตถาวา   ภิกษุผูถอืบิณฑปาติกธุดงคเหลานั้น   อันภิกษุนั้นเผดียงไว 
แตในสํานักวา   ทานผูเจริญ   จงรับภิกษุของขาพเจา    และสมควรทําตามถอย 
คําของพวกชาวบาน  ดังนี้   จึงไปไซร  พวกเธอฉันภัตใดในที่นั้น  และนําภัต  
ใดในท่ีนั้นไป  ภัตนั้นทั้งหมดเปนของพวกเธอเทานั้น. 
           แมถาวา     พวกเธอออนภิกษุนั้นมิไดเผดียงวา     ทานจงรับภิกษาของ 
ขาพเจา   แตไดรับเผดียงวา   สมควรทําตามคําของพวกชาวบาน   ดังน้ี    จึงไป. 
หากวา  พวกชาวบานฟงภิกษุรูปหน่ึงในภิกษุเหลานั้น ผูทําอนุโมทนาดวยเสียง 
อันไพเราะ   และเลื่อมใสในอาการอันสงบระงับของพระเถระท้ังหลาย   จงถวาย 
สมณบริขารเปนอันมาก   ลาภนี้   เกิดข้ึนเพราะความเลื่อมใสในเหลาพระเถระ 
จัดเปนสวนพิเศษ  เพราะฉะนั้น  ยอมถึงแกภิกษุทั่วกัน. 
           ทายกผูหน่ึง     นําบาตรท่ีใหเฉพาะสงฆแลว ใหถือเอาตามลําดับไป 
บรรจุบาตรเต็มดวยขาทนียะและโภนียะอันประณีตนํามาถวายวา      ทานเจาขา 
สงฆทั้งปวงจงบริโภคภัตน้ี   ภิกษุทั้งปวงพึงแบงกันฉัน  แตตองงดลําดับ  แมที่ 
ลวงไปแลวของภิกษุผูเจาของบาตรเสีย   ใหอุทเทสภัตอ่ืน.  
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           หากวา ทายกกลาววา  ขอทานจงมอบบาตรเปนของเฉพาะสงฆทั้งปวง 
ใหกอนทีเดียว   พึงมอบใหบาตรเปนของภิกษุลัชชีรูปหน่ึง   และเมื่อเขานํามา 
แลวกลาววา   สงฆทั้งปวงจงบริโภค   ดังน้ีพึงแบงกันฉัน . 
           อน่ึง   ทายกผูนําภัตมาดวยถาดหนึ่งถวายวา  ขาพเจาขอถวายภัตเฉพาะ 
สงฆ   อยาใหรูปละคํา   พึงใหกะใหพอยังอัตภาพใหเปนไปแกภิกษุรูปหน่ึงตาม 
ลําดับ.                  
           หากวา    เขานําภัตมาแลว     ไมทราบวาจะพูดอยางไรจึงเปนผูนิ่งอยู, 
อยาถามเขาวา   ทานนํามาเพ่ือใคร ?   ทานประสงคจะถวายใคร ?    เพราะวา 
เขาจะพึงตอบเลียนคําถามวา    นํามาเพ่ือทาน    ประสงคจะถวายทาน.    เพราะ 
เชนนั้น  ภิกษุเหลาอ่ืนจะพากันชังภิกษุนั้น  จะไมพึงเอาใจใสเธอ   แมซึ่งเปน 
ผูควรเอ้ียวคอแลดู. 
           แตถาภิกษุถามวา   ทานจะไปไหน     ทานเที่ยวทําอะไร ?  ดังน้ี   เขา 
จะตอบวา  ขาพเจาถือเอาอุทเทสภัตมา ภิกษุลัชชรีปูหน่ึงพึงใหถือเอาตามลําดับ. 
           ถาภัตท่ีเขานํามามีมาก   และพอแกภิกษุทั้งปวง   ไมตองใหถือเอาตาม 
ลําดับ.   พึงถวายเต็มบาตรต้ังแตเถรอาสนลงมา. 
           เมื่อทายกกลาววา   ขอทานจงมอบบาตรท่ีเฉพาะสงฆให   อยาถามวา 
ทานจะนําอะไรมา ?   พึงใหถือเอาตามลําดับปกตินั่นแล. 
           สวนขาวปายาสหรือบิณฑบาตมีรสอันใด สงฆไดอยูเปนนิตย,  สําหรับ 
โภชนะประณีตเชนนั้น    พึงจัดลําดับไวแผนกหนึ่ง.  ยาคูพรอมท้ังของบริวารก็ดี 
ผลไมที่มีราคามากก็ดี   ของขบเค้ียวที่ประณีตก็ดี    ควรจัดลําดับไวแผนกหนึ่ง 
เหมือนกัน.    แตภัตยาคูผลไมและของขบเค้ียวตามปกติ    ควรจัดลําดับเปนอัน 
เดียวกันเสีย.  
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           เมื่อทายกกลาววา  ขาพเจาจักนําเนยใสมา  สําหรับเนยใสทั้งปวง  ควร 
เปนลําดับเดียวกัน.  น้ํามันทั้งปวงก็เหมือนกัน 
           อน่ึง   เมื่อเขากลาววา   ขาพเจาจักนํานํ้าผ้ึงมา   สําหรับน้ําผ้ึงควรเปน 
ลําดับอันเดียวกัน.  น้ําออยและเภสัชมีชะเอมเปนตนก็เหมือนกัน. 
           ถามวา    ถาพวกทายกถวายของหอมและระเบียบเฉพาะสงฆ,    จะควร 
แกภิกษุผูถือปณฑปาติกธุดงคหรือไมควร ? 
           พระอาจารยทั้งหลายกลาววา    ควร    เพราะทานหามแตอามิสเทาน้ัน 
แตไมควรถือเอาเพราะเขาถวายเฉพาะสงฆ.  
                                         อุทเทสภัตตกถา จบ 
                                         [นิมันตนภัต] 
           นิมันตนภัต  ถาเปนของสวนบุคคล,   ผูรับเองน้ันแลเปนใหญ   สวน 
ที่เปนของสงฆ   พึงใหถือเอาตามนัยที่กลาวแลวในอุทเทสภัตน่ันแล. 
           แตในนิมันตนภัตน้ี   ถาเปนทูตผูฉลาด   เขาไมกลาววา   ทานผูเจริญ 
ขอทานท้ังหลายจงรับภัตสําหรับภิกษุสงฆในพระราชนิเวศน   กลาววา  ขอทาน 
ทั้งหลายจงรับภิกษา  ดังนี้ไซร  ภัตนัน้   ยอมควรแมแกภิกษุผูถือปณฑปาติก- 
ธุดงค. 
           ถาทูตไมฉลาดกลาววา  ขอทานทั้งหลายจงรับภัต  ดังนี้.  พระภัตตุท-  
เทสกเปนผูฉลาด    ไมออกชื่อวา   ภัต    กลาวแตวา    ทานจงไป    ทานจงไป 
ดังน้ี    แมอยางนี้   ภัตนั้น   ยอมควรแกภิกษุผูถือปณฑปาติกธุดงค. 
           แตเมื่อพระภัตตุทเทสกกลาววา    ภัตถึงแกพวกทานตามลําดับ     ดงัน้ี  
ไมควรแกภิกษุถือปณฑปาติกธุดงค.  
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           ถาคนท้ังหลาย   ผูมาเพ่ือจะนิมนต  เขาไปยังโรงฉัน แลวกลาววา  ทาน 
จงใหภิกษุ ๘ รูป   หรือวา   ทานจงใหบาตร ๘ บาตร   แมอยางนี้    ก็ควรแก 
ภิกษุผูถือปณฑปาติกธุดงค.  พระภัตตุทเทสกพึงกลาววา ทานดวย  นิมนตไป. 
           แตเขากลาววา   ทานจงใหภิกษุ  ๘ รูป   ทานท้ังหลายจงรับภัต    หรอื 
ทานจงใหบาตร ๘ บาตร   ทานท้ังหลายจงรับภัตดังนี้    พระภัตตุทเทสกพึงให 
ภิกษุทั้งหลายถือเอาตามลําดับ.    และเม่ือจะใหถือเอา    ตัดบทเสียไมออกชื่อวา 
ภัต  พูดแตวา  ทานดวย  ทานดวยนิมนตไป  ดังนี้    ควรแกภิกษุผูถือปณฑ-  
ปาติกธุดงค.       
           แตเมื่อเขากลาววา   ทานเจาขา   ทานจงใหบาตรของพวกทาน นิมนต 
ทานมา   ดังน้ี    พึงรับวา   ดีละ   อุบาสก   แลวไปเถิด. 
           เมื่อเขากลาววา   ทานท้ังหลายเจาะจงเฉพาะจากสงฆมาเถิด  ดังน้ี  พึง 
ใหถือเอาตามลําดับ. 
           อน่ึง  เมื่อเขามาจากเรือนนิมันตนภัต  เพ่ือตองการบาตร พึงใหบาตร 
ตามลําดับ   โดยนัยที่กลาวแลวในอุทเทสภัตน้ันแล. 
           ทายผูหน่ึงไมกลาววา จงใหบาตรตามลําดับจากสงฆ กลาวแคเพียงวา 
ทานจงใหบาตรใบหนึ่ง  ดังน้ี   เมื่อยังไมทันใหถือเอาบาตร   กฉ็วยเอาบาตร 
ของภิกษุรูปใดรูปหน่ึงไปบรรจุเต็มนํามา   ภัตนั้น  เปนของภิกษุผูเจาของบาตร 
เทาน้ัน   อยาใหถือเอาตามลําดับเหมือนในอุทเทสภัต.                
           แมในนิมันตนภัตน้ี   ทายกใดมาแลวยืนนิ่งอยู    ทายกน้ันอันภิกษุไม 
พึงถามวา   ทานมาหาใคร     หรือวา  ทานจักนําบาตรของใครไป ?  เพราะวา 
เขาจะพึงตอบเลียนคําถามวา  ขาพเจามาหาทาน  จักนําบาตรของทานไป  เพราะ 
เชนนั้น  ภิกษุนั้นจะพึงถูกภิกษุทั้งหลายเกลียดชัง.  



พระวนิัยปฎก จุลวรรค เลม ๗ ภาค ๒ - หนาท่ี 245 

           แตครั้นเมื่อภิกษุถามวา   ทานจะไปไหน   ทานเที่ยวทําอะไร ?     เมื่อ 
เขาตอบวา    มาเพ่ือตองการบาตร   ดังนี้   พึงถือเอาบาตรตามลําดับเรียงตัวกัน 
เหมือนกัน. 
           ถาเขานํามาแลวกลาววา     ขอพระสงฆทั้งปวงจงฉัน    พึงแบงกันฉัน  
           ตองงดลําดับแมที่ลวงไปแลว ของภิกษุผูเจาของบาตรเสียใหเธอถือเอา 
ภัตเนื่องในลําดับอ่ืนใหม.  
           ทายกผูหน่ึง    นําภัตมาดวยถาดแลว กลาววา    ขาพเจาถวายสงฆ    พึง 
แบงกัน โดยสังเขปเปนคํา ๆ  ต้ังตนแตลําดับแหงอาโลปภัตไป. 
           อน่ึง   ถาเขานิ่งอยู    ภิกษุอยาถามเขาวา    ทานนํามาเพ่ือใคร    ทาน  
ประสงคจะถวายใคร ?   และถาเมื่อภิกษุถามวา   ทานจะไปไหน ?   ทานเที่ยว 
ทําอะไร ?     เขาจึงตอบวา    ขาพเจานําภัตมาเพ่ือสงฆ    ขาพเจานําภัตมาเพ่ือ 
พระเถระ   ดงัน้ี    พึงรับแลวแบงใหตามลําดับแหงอาโลปภัต. 
           ก็ถาวา    ภัตท่ีเขานํามาอยางนั้น มีมาก    พอแกสงฆทั้งส้ิน    นีช้ื่อวา 
อภิหฏภิกฺขา  (ภาษาท่ีเขานํามาพอ)   ยอมควรแกภิกษุผูถือปณฑปาติกธุดงค 
ไมมีกิจท่ีจะตองถามถึงลําดับ.   พึงถวายเต็มบาตรต้ังแตเถรอาสนลงมา. 
           อุบาสกสงขาวไปถึงพระสังฆเถระก็ดี   ภิกษุผูมีชื่อเสียงเน่ืองดวยคันถ- 
ธุระและธุดงคก็ดี    พระภัตตุทเทสกก็ดี   วา  ทานจงพาภิกษุมา ๘ รูป      เพ่ือ 
ประโยชนแกการรับภัตของขาพเจา. 
           แมหากวา ขาวน้ันจะเปนขาวที่ญาติและอุปฏฐากสงไปก็ดี ภิกษุ ๓ รปู 
(มีพระสังฆเถระเปนตน )  นี ้   ยอมไมไดเพ่ือจะสอบถามเขา.  ลําดับเปนอันยก 
ข้ึนทีเดียว.   พึงใหนิมนตภิกษุ ๘ รูปจากสงฆ   มีตนเปนที่ ๙ ไปเถิด  เพราะ 
เหตุไร ?   เพราะวาลาภอาศัยภิกษุเหลานั้น  จึงเกิดข้ึนแกภิกษุสงฆ.  
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           สวนภิกษุเจาของถิ่น     ซึ่งไมมีชื่อเสียงทางคันถธุระและธุดงคเปนตน 
จะถามก็ได.   เพราะฉะน้ัน   เธอพึงถามเขาวา   ขาพเจาจะนิมนตจากสงฆ  หรือ 
วาจะมากับภิกษุทั้งหลายที่ขาพเจารูจัก ?  ดังน้ีแลว  จึงจัดเขาลําดับปฏิบัติตามท่ี 
ทายกเขาส่ัง.  
           ก็เม่ือเขาส่ังวา   ทานจงพานิสิตของทาน    หรือภิกษุที่ทานรูจักมาเถิด 
ดังน้ี   จะไปกับภิกษุที่ตนปรารถนาจะนิมนตก็ได. 
           ถาเขาสงขาวมาวา  ทานจงสงภิกษุมา ๘ รูป  พึงสงไปจากสงฆเทาน้ัน. 
ถาตนเปนผูอาจจะไดภิกษาในบานอ่ืน  พึงไปบานอ่ืน  หากวา  เปนผูไมอาจจะ 
ได  ก็พึงเขาไปบิณฑบาตท่ีบานนั้นแล.                 
           ภิกษุทั้งหลายท่ีรับนิมนต     นั่งอยูในโรงฉัน    ถาคนมาที่โรงฉันน้ัน 
บอกวา   ขอทานท้ังหลายจงใหบาตร   ภิกษุผูมิไดรับนิมนตอยาให   พึงบอกวา 
นี่  ภิกษุที่ทานนิมนตไว.  แตเมื่อเขาตอบวา  ทานจงใหดวย  ดังนี ้  ควรให. 
           ในคราวมีมหรสพเปนตน    ชนท้ังหลายไปสูบริเวณและเรือนบําเพ็ญ- 
เพียร  นิมนตภิกษุผูทรงไตรปฏกและพระธรรมกถึก กับภิกษุรอยรูปเองทีเดียว. 
           ในกาลน้ัน    ภิกษุผูทรงไตรปฎกและธรรมกถึกเหลาน้ัน    จะพาภิกษุ 
ทั้งหลายท่ีทราบไป    ก็ควร.    เพราะเหตุไร ?    เพราะเหตุวาชนทั้งหลาย    มี 
ความตองการดวยภิกษุสงฆหมูใหญ    จึงไปยังบริเวณและเรือนบําเพ็ญเพียรหา 
มิได.    แตเขานิมนตภิกษุทั้งหลายตามสติตามกําลังไป    จากท่ีชมุชนแหงภิกษุ 
ทั้งหลาย. 
           ก็ถาวา     พระสังฆเถระหรือภิกษุผูมีชื่อเสียงทางคันถธุระและธุดงค 
หรือพระภัตตุทเทสกก็ดี   จําพรรษาในท่ีอ่ืน   หรอืไปในท่ีบางแหง   กลับมาสู 
สถานของตนอีก.     ชนท้ังหลายจึงทําสักการะสําหรับอาคันตุกะ     พึงพาภิกษุ  
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ทั้งหลายท่ีรูจักไปวาระ ๑.    จําเดิมแตกาลท่ีติดเน่ืองกันไป     เมือ่เริ่มวาระที่ ๒ 
พึงนิมนตไปจากสงฆเทานั้น . 
           อน่ึง    ภิกษุทั้งหลายเปนอาคันตุกะผูมาใหม ๆ ไปดวยท้ังใจวา     จัก 
เยี่ยมญาติหรืออุปฏฐาก  นั้น  ญาติและอุปฏฐากท้ังหลายของภิกษุอาคันตุกะเหลา 
นั้นกระทําสักการะ.  
           ก็แลในอาวาสน้ัน    ภิกษุเหลาใดทราบ     พึงนิมนตภิกษุ เหลาน้ันไป, 
ฝายภิกษุใด   เปนผูมีลาภเหลือเฟอ    ฐานะของเธอและฐานะของอาคันตุกะเปน 
เชนเดียวกัน,  ชนทั้งหลายในท่ีทั้งปวงตระเตรียมสังฆภัตเสร็จแลวอยู. ภิกษุนั้น 
พึงนิมนตภิกษุไปจากสงฆเทาน้ัน,  นี้เปนความแปลกกันในนิมนัตนภัต. 
           ปญหาท้ังปวงท่ียังเหลือพึงทราบตามนัยที่กลาวแลวในอุทเทสภัตน่ันแล. 
           สวนในกุรุนที่แกวา   เมื่อเขากลาววา   ทานจงใหพระมหาเถระ ๘ รูป. 
พึงใหพระมหาเถระเทาน้ัน ๘ รูป.  ในภิกษุทั้งหลายมีภิกษุปูนกลางเปนตน    ก ็
นัยนี้แล. 
           แตถาเขากลาวมิใหแปลกกันวา  ทานจงใหภิกษุ ๘ รูป   ดังน้ีพึงนิมนต 
ใหไปจากสงฆ   ดังน้ีแล. 
                                     นมิันตนภัตตกถา จบ 
                                         [สลากภัตตกกา] 
           อน่ึง  พึงทราบวินิจฉัยในสลากภัต,  เพราะพระบาลีวา  ภิกษุทั้งหลาย 
เราอนุญาตใหจดชื่อในสลาก  หรือในแผนปายแลว   รวมกันเขาแจกกัน*  ดังนี้  
พระภัตตุเทสกผูประกอบดวยองค ๕ พึงเขียนอักษรลงในสลากไมแกน   หรือ 
ในแผนปายที่ทําดวยตอกไมไผและใบตาลเปนตน  อยางนี้วา  สลากภัตของทายก 
*  จุลฺลวคฺค.  ทุติย.  ๗๑๔๗   
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ชื่อโนน    แลวรวมสลากท้ังหมดใสในกระเชา   หรือในขนดจีวร   แลวคนกลับ 
ไปกลับมาจนท่ังถึงท้ังขางลางขางบนทีเดียว   ถาลาํดับมี   พึงแจกสลากจําเดิมแต 
ลําดับไป,  ถาไมมี   พึงแจกต้ังแตที่เถรอาสนลงมา. 
           ภิกษุผูมาภายหลังก็ดี   ภิกษุผูต้ังอยูในที่ไกล   ดวยอํานาจเนื่องถึงกันก็  
ดี   พึงใหตามนัยที่กลาวแลวในอุทเทสภัตน่ันแล.                
           หากวา    โดยรอบสํานักมีโคจรคามมาก,    สวนภิกษุมีไมมาก   สลาก 
ทั้งหลายยอมถึงแมดวยอํานาจแหงบาน   พึงแจกสลากดวยอํานาจแหงบานทีเดียว 
วาสลากภัตทั้งหลาย  ในบานโนน    ถึงแกพวกทาน,  สลากภัตท้ังหลาย ในบาน 
โนน   ถึงแกพวกทาน. 
           เมื่อพระภัตตุทเทสกใหถือเอาอยางนั้น  แมหากวา  ในบานตําบลหน่ึงๆ 
มีสลากภัต   ๖๐ ที่   มีประการตาง ๆ กัน   สลากภัตท้ังหมดเปนอันเธอใหถือเอา 
เสร็จส้ินไปแลว. 
           ในบานใกลเคียงกับบานท่ีถึงแกภิกษุ  ยังมสีลากภัตอ่ืนอีก ๒- ๓ ที,่ แม 
สลากภัตเหลาน้ัน  ก็ควรใหแกเธอเสียดวย.  เพราะวาพระภัตตุทเทสกไมสามารถ 
จะสงภิกษุอ่ืนไป   เพราะเหตุแหงสลากภัตเหลาน้ันได   ฉะนี้แล. 
           ถาวา    ในบางบานมีสลากภัตมาก    พึงกําหนดใหแกภิกษุ ๗ รูปบาง, 
๘ รูปบาง   แตเมื่อจะใหตองมัดสลากรวมกันใหแกภิกษุ ๔-๕  รปูผูจะไป. 
           ถาวา  ถัดบานน้ันไป    มีบานอ่ืน,    และในบาน้ันมีสลากภัตเพียงที 
เดียว.   และเขาถวายสลากภัตน้ันแตเชาเทียว.  สลากภัตแมนั้น  พึงใหดวยบังคับ 
แกภิกษุรูปหน่ึงในภิกษุเหลาน้ัน    แลวส่ังเธอวา   ทานจงรับสลากภัตน้ันเสียแต 
เชา  ภายหลังจึงคอยรับภัตนอกน้ีที่บานใกล. 
           ในกุรนุทีกลาวนัยดังนี้วา  ถาวา  เมื่อสลากภัตท้ังหลายในบานใกล   ยัง 
มิไดแจกจายกันเลย   ภิกษุนั้น  ไปเสีย   ดวยสําคัญวาไดแจกกันเสร็จแลว,    ครั้น  
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ใหถือ เอาสลากภัตในบานไกลแลว   ตองกลับมาวิหารอีก    รับแจกสลากภัตนอก 
นั้น   แลวจึงคอยไปบานใกล   เพราะวาลาภสงฆจะแจกกันภายนอกสีมา   ยอม 
ไมได. 
           แตถาภิกษุมีมาก.     สลากดวยอํานาจแหงบานไมพอกัน  ;    พึงใหถือ 
เอาดวยอํานาจถนนหนึ่ง     หรือดวยอํานาจฟากหน่ึงในถนนหรอืดวยอํานาจสกุล 
หน่ึงก็ได                         
           ก็แล    ในถนนเปนตน  ในที่ใดมีภัตรมาก,   ในที่นั้น   พึงใหภิกษุมาก 
รูปถือเอง    ตามนัยที่กลาวในบานนั่นแล.   เมื่อสลากไมมี   พึงเจาะจงใหถือเอาก็  
ได.  อันภิกษุผูใหสลากตองรูจักวัตร. 
           จริงอยู   ภิกษุผูใหสลากนั้น     พึงลุกข้ึนแตเชา    ถือบาตรและจีวรไปสู 
หอฉัน   กวาดสถานท่ีซึ่งยังมิไดกวาด    จัดต้ังนํ้าฉันน้ําใชไวกะเวลาวา    บัดน้ี 
วัตรจักเปนอันภิกษุทั้งหลายทําเสร็จแลว   จึงตีระฆัง    เม่ือภิกษุทั้งหลายประชุม 
กันแลว   พึงใหถือสลากภัตท่ีบานเวรเสียกอน    คือพึงกลาววา   สลากท่ีบานเวร 
ชื่อโนน  ถึงแกทาน ทานจงไปท่ีบานนั้น. 
           ถาวา  บานอยูในระยะทางเกินกวา ๑ คาวุต,  ภิกษุผูไปในวันนั้นยอม 
เหน็ดเหน่ือย,    พึงใหเอาเสียแคในวันนี้ทีเดียววา   พรุงน้ีสลากที่บานเวรถึงแก 
ทาน. 
           ภิกษุใด   ถูกสงไปบานเวร   ไมยอมไป   จะเลือกเอาสลากอ่ืนอยาพึงให   
แกภิกษุนั้น.   เพราะวา  จะเสื่อมบุญของพวกชนผูมีศรัทธาและจะขาดลาภสงฆ ; 
เพราะฉะนั้น   แมในวันที่ ๒ ที่ ๓ ก็อยาพึงใหสลากอ่ืนแกเธอ.   พึงบอกเธอวา 
ทานจงไปยังสถานที่ถึงแกตนแลวฉัน เถิด.  แตเมื่อเธอไมยอมไปครบ ๓ วัน พึง 
ใหเธอถือเอาสลากที่บานในแตบานเวรเขามา.  
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           หากวา   เธอยอมรบัสลากน้ันไซร,   จําเดิมแคนั้น ไป   ไมสมควรให 
สลากอ่ืนแกเธอ.                                                          
           สวนทัณฑกรรมตองลงใหหนัก  คือ  พึงลงทัณฑกรรมใหตักน้ํา   อยา 
ใหนอยกวา ๖๐ หรือ ๕๐ หมอ     หรอืใหขนฟนอยาใหนอยกวา  ๖๐ หรือ ๕๐ 
มัด  หรือใหขนทรายอยาใหหยอนกวา ๖๐ หรือ ๕๐ บาตร . 
           ครั้นใหรับสลากท่ีบานเวรแลว   พึงใหรับวาระเฝาสํานัก.   พึงบอกเธอ 
วา  วาระเฝาสํานักถึงแกทาน.   พึงใหสลากยาคู  ๒-๓ ที่  และสลากภัต  ๓ หรือ 
๔ ที่   แกภิกษุผูรับวาระเผาสํานัก,    แตอยาใหเปนประจํา.    เพราะวา   ทายกผู 
ถวายยาคูและภัต   จะพึงถึงความเสียใจวา   พวกภิกษุผูเผาสํานักเทานั้น  ฉันยาคู 
และภัตของพวกเรา   เพราะฉะนั้น   จึงควรใหสลากในสกุลอ่ืน ๆ. 
           หากวา พวกภิกษุผูชอบพอกันของภิกษุผูรับวาระเฝาสํานัก นํามาถวาย 
เอง.   อยางนั้นนั่น เปนการดี ;   ถาวา    พวกเธอไมนํามาถวาย,    พึงใหรับวาระ 
แทน.   ใหนาํยาคูและภัตมาให   แกภิกษุผูรับวาระเฝาสํานักเหลาน้ัน.  และสลาก 
เหลาน้ันของพวกภิกษุผูรับวาระเฝาสํานักนั้นยอมเปนสวนเพ่ิมแท      ทั้งเธอท้ัง 
หลายยอมเปนสวนเพ่ิมแท     ทั้งเธอท้ังหลายยอมไดเพ่ือถือเอาสลากภัตประณีต 
แมอ่ืน   ในทีซ่ึ่งถึงตามลําดับพรรษาดวย,   พึงแจกสลากจัดลําดับไวแผนกหน่ึง 
สําหรับเอกวาริยภัต   ที่มีเครื่องปงจ่ีเหลือเฟอ. 
           ถาวา    สลากอันภิกษุใดไดแลว,      แตภิกษุนั้นไมไดภัตน้ันในวันนั้น 
พึงใหเธอรับในรุงข้ึน.                
           ภิกษุใดไดแตภัต    ไมไดเครื่องปงจ่ี,    แมอยางนี้     ก็พึงใหรับใหม. 
แมในสลากภัตมีนมสด   ก็นัยนี้แล. 
           แตถาวา   ไดแตนมสด   ไมไดภัต,   อยาพึงใหรับซ้ําอีก   จําเดิมแตได 
นมสดไปแลว.   เอกวาริยภัต ๒-๓ ที่  ถึงแกภิกษุรูปเดียวเทาน้ัน.  ในทุพภิกข-  
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สมัย    พึงเฉลี่ยใหถือเปนแผนก ๆ ในเวลาท่ีสังฆนวกะไดแลว.    สลากภัตตาม 
ปกติ  แมภิกษุที่ยังไมได  ก็พึงใหรับในวันรุงข้ึน. 
           ถาเปนสํานักเล็ก,   ภิกษุทั้งปวงฉันรวมกัน,   เมื่อจะใหถือเอาสลากออย 
จะใหถึงแกภิกษุรูปใดรูปหน่ึง    ซึ่งอยูตรงหนาแลวปอกถวายพระมหาเถระเปน 
ตนในกาล   ก็ควร.  
           สลากนํ้าออย   ครัน้แจกกันแลว    แมภายหลังภัต    พึงกรองหรือใหทํา 
เปนผาณิตแลว   ถวายแมแกภิกษุผูถือปณฑปาติกธุดงคเปนตน,  ตองรูวา  ภิกษุ 
อาคันตุกะมาแลวหรือยังไมมากอน   จึงใหถือเอาสลาก. 
           ในอาวาสใหญ   ตองจัดลําดับใหถือเอา.  สลากเปรียง*เลา   จะใหถึงใน 
ที่แหงภิกษุผูเปนสภาคกัน  หรือจะใหอุน  หรือจะใหเจียวถวายพระเถระทั้งหลาย 
ก็ควร.   พึงปฏิบัติตามนัยที่กลาวแลวในอาวาสใหญนั่นแล. 
           แมสลากผลไม   สลากขนมและสลากเภสัชของหอมและระเบียบเปนตน 
พึงใหถือเอาตามลําดับเปนแผนก ๆ. 
           ก็แล    ในสลากเหลาน้ี      สลากเภสัชเปนตน       ยอมควรแกภิกษุผูถือ 
ปณฑปาติกธุดงคก็ไมพึงยินดี   เพราะเปนปจจัยที่ใหถือเอาเน่ืองดวยสลาก. 
           ทายกถวายสลากภัต   แมมีแตสกัวาภิกษาเลิศ,   พึงถามถึงลําดับแลวให 
ถือเอา.  เมื่อไมมีลําดับ   พึงใหต้ังแตเถรอาสนลงมา.  หากวา  ภัตเชนนั้นมีมาก 
พึงใหแกภิกษุรูปละ ๒-๓ ที่.  ถามีไมมาก,  พึงใหรูปละที่เทาน้ัน     เมื่อลําดับ 
หมดแลวตามลําดับ   พึงใหแตที่เถระอาสนลงมาอีก.  ถาขาดลงเสียกลางคัน,  พึง 
จําลําดับไว   แตถาภัตเชนน้ัน   เปนของมีเปนประจําทีเดียว.  ภัตนั้นถึงแกภิกษุ 
พึงบอกภิกษุนั้นวา   ทานไดแลวก็ตาม    ยังไมไดก็ตาม  แมพรุงน้ีก็พึงรับ. 
* ฆต   เรียกตามฮินดูวา  ฆิ  (Ghee)   เขมรวา เปรง  แปลวาน้ํามัน  เราเรียกเพีย้นไป.  
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           ภัตรายหน่ึง  เปนของท่ีเขามิไดใหเปนนิตย  แตในวันที่ไดยอมไดพอ 
ฉัน .  วันที่ไมไดมีมากกวา.  ภัตนั้น ไมถึงแกภิกษุใด,  พึงสั่งภิกษุนั้น วา  ทาน 
ไมได  พึงรับในพรุงนี้ เถดิ.  
           เมื่อใหจับสลากแลว    ภิกษุใดมาภายหลัง,   สลากของภิกษุนั้น เปนอัน 
เลยไปแลว    อยาพึงจัดแจงใหเลย. 
           จําเดิมแตตีระฆังไป   ภิกษุผูมายื่นมือแล   ยอมไดลาภคือสลากเปนแท. 
           เมื่อภิกษุอ่ืน   แมมายืนอยูในที่ใกล   สลากก็เปนอัน เลยไปแลว    แตถา 
ภิกษุอ่ืน  ผูจะรับแทนภิกษุนั้นมีอยู,  ภิกษุนั้นแมไมมาเอง  ยอมได. 
           ในฐานะท่ีเปนผูชอบพอกัน    ภิกษุผูแจกทราบวา    ภิกษุโนน ยังไมมา 
จะเก็บไวใหดวยต้ังใจวา  นี่สลากของภิกษุนั้น    ดงัน้ีก็ควร. 
           ถาวา    ภิกษุทั้งหลายทํากติกาไววา    ไมพึงให     แมแกภิกษุผูไมมา, 
กติกาน้ัน   ไมเปนธรรม.   เพราะวา   ภัณฑะท่ีจะพึงแจกกันยอมถึงแกภิกษุผูต้ัง 
อยูภายในอุปจาร.   และถาวา   ภิกษุทั้งหลายทําเสียงอ้ืออึงวา  ทานจงใหแกภิกษุ 
ผูไมมา   พึงเริ่มต้ังทัณฑกรรมพึงส่ังวา   จงมารับเอาเองเถิด  
           สลากหายไป ๕-๖ ที่,  พระภัตตุทเทสกนึกชือ่ทายกไมได  ถาวาพระ- 
ภัตตุทเทสกนั้น  ใหสลากท่ีหายถึงแกพระมหาเถระหรือแกตนแลว   พึงสั่งภิกษุ 
ทั้งหลายวา สลากภัตท่ีบานโนน  เราใหถึงแกตัวเรา ทานท้ังหลายพึงฉัน สลากภัต 
ที่ไดในบานน้ันเถิด  ดังนี ้  สมควร  
           แตไมมอบถวายในสํานัก    ไดภัตน้ันที่โรงฉัน    แลวจะแจกกันฉัน ที่ 
โรงฉันนั้นเอง  หาควรไม. 
           เมื่อทายกกลาววา  ต้ังแตวันนี้ไป   ทานท้ังหลายจงรับสลากภัต   ของ 
ขาพเจา   ดังน้ี   จะใหถือเอาท่ีโรงฉันในที่นั้น   ไมควร.  ตองนํามายังสํานักแลว 
จึงใหถือเอา.  
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           อน่ึง   เมื่อทายกกลาววา   ทานท้ังหลายจงรับสลากภัตของขาพเจา   ต้ัง 
แตพรุงน้ีไป  ดังนี้     พึงบอกแกพระภัตตุเทสกวาสกุลชื่อโนน     ถวายสลากภัต 
ต้ังแตพรุงน้ีไป,   ทานพึงนึกในเวลาใหจับสลาก.  
           ในคราวทุพภิกขภัย  ชนทั้งหลายงดสลากภัตเสีย  เมื่อถึงคราวหาภิกษา 
ไดงาย พบภิกษุบางรูปแลว  เริ่มต้ังไวอีกวา ทานทั้งหลายจงรับสลากภัตของพวก 
ขาพเจา   ต้ังแตวันนี้ไป.   อยาแจกกันภายในบาน  ตองนํามาสํานักกอน  จึงคอย 
แจกกัน.   เพราะวาธรรมดาสลากภัตนี้    ไมเปนเหมือนอุทเทสภัต,      ทายกยอม 
หมายเฉพาะสํานักถวาย ;   เพราะฉะนั้น  จึงไมควรแจกกันนอกอุปจาร. 
           อน่ึง   เมื่อทายกบอกวา    ทานทั้งหลายจงรับสลากภัตของขาพเจา   ดัง 
แตพรุงน้ีไป  ดังนี้   ตองแจกกันในสํานักเหมือนกัน. 
           คมิกภิกษุประสงคจะไปสูทิศาภาคใด,    สลากที่บานเวรในทิศาภาคน้ัน 
เปนของอันภิกษุอ่ืนไดแลว,   คมิกภิกษุจะถือเอาสลากน้ัน   แลวส่ังภิกษุนอกน้ี 
วา   ทานจงถือสลากท่ีถึงแกเรา   ดังน้ี    แลวไป   กค็วร.   แกภิกษุนั้น   ตองถอื 
เอาสลากของคมิกภิกษุนั้นเสีย   ในเมือ่เธอยังมิทันกาวลวงอุปจารสีมาไปทีเดียว. 
           ชนทัง้หลายอยูในสํานักราง จัดต้ังสลากภัตไว ดวยคิควา ภิกษุทั้งหลาย 
ปรนนิบัติตนโพธิ์ และเจดียเปนตน แลว    จงฉัน เถิด   ดังน้ี.   ภิกษุทั้งหลายคาง 
อยูในที่ภิกษุผูชอบพอกันแลว    ไปแตเชามืด    กระทําวัตรในสํานักรางนั้นแลว 
ฉันภัตน้ัน   ควรอยู. 
           หากวา   เมื่อภิกษุเหลาน้ัน    ใหถึงแกตนเพ่ือจะไดฉันในพรุงนี้   แลว 
พากันไป   ภกิษุอาคันตุกะอยูในสํานักราง   กระทําวัตรแตเชาทีเดียว  ตีระฆัง 
แลวใหสลากภัตถึงแกตนแลวไปสูโรงฉัน .    ภิกษุอาคันตุกะนั้นแล     เปนใหญ 
แหงภัตน้ัน.  
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           ฝายภิกษุใด    เมื่อภิกษุทั้งหลายกําลังทําวัตรอยูเทียว    กวาดท่ีแผนดิน  
๒-๓ ที่แลว    ตีระฆังแลว    ไปดวยทําในใจวา    สลากภัตท่ีบานไกลถึงแกเรา. 
สลากภัตน้ัน   ยอมไมถึงภิกษุนั้น   เพราะเธอถือเอาดวยอาการลอบชิง,    ยอม 
เปนของภิกษุผูกระทําวัตรเสร็จแลวใหถึงแกตนมาภายหลังเทาน้ัน .  
           บานหน่ึงอยูไกลนัก,   ภิกษุทั้งหลายไมปรารถนาจะไปเปนนิตย .  ชน 
ทั้งหลายจึงกลาววา  พวกขาพเจาเปนผูเหินหางบุญ.  พึงสั่งภิกษุทั้งหลายท่ีชอบ 
พอกันในสํานักใกลบานน้ันวา ในวันที่ภิกษุเหลานี้ไมมา  พวกทานจงฉันแทน. 
           อน่ึง    สลากตองใหจับทุกวัน.    ก็และสลากเหลาน้ันแล    ไมเปนอัน 
พระภัตตุทเทสกนั้นใหจับแลว   ดวยอาการสักวาตีระฆัง  หรือสักวาคนกระเชา. 
           แตตองจับกระเชาเกลี่ยสลากลงในตะกรา      และอยาจับกระเชาท่ีขอบ 
ปาก.   เพราะถาวา   ในกระเชาน้ันมีงูหรือแมลงปอง   มันจะกอทุกขให   เพราะ 
ฉะน้ัน   ตองจับขางใต   หันปากกระเชาออกนอก   และครั้นจับกระเชาแลวพึง 
เกลี่ยสลากลง. 
           ถาแมจักมีงู,  มันจักหนีไปขางโนนเทียว   เพราะฉะน้ัน   จึงตองเกลี่ย 
สลากอยางนั้น.    สลากพึงใหจับเนื่องดวยบานเปนตน      ตามนัยที่กลาวแลวใน 
กอนน่ันแล 
           อีกประการหน่ึง ภิกษุผูแจกสลากน้ัน  ใหสลากหนึ่งถึงแกพระมหาเถระ 
แลว    จึงใหถึงแกตนวา   สลากที่เหลอื   ยอมถึงแกเรา   ดังน้ี     ทําวัตรไหวเจดีย 
แลว   เมื่อภิกษุทั้งหลายผูอยูที่โรงระงับวิตกถามวา   ผูมีอายุ    สลากใหจับเสร็จ 
แลวหรือ ?  พึงตอบวา  ทานผูเจริญ  ทานจงรับสลากภัตท่ีบานซึ่งพวกทานไป 
แลว  ๆ เถิด. 
           จริงอยู   สลากแมที่ใหถึงแลวอยางนี้    จัดวาใหถึงแลวดวยดีเหมือนกัน.  
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           ภิกษุทั้งหลายจะไปสูสํานักอ่ืน  เพ่ือฟงธรรมตลอดทั้งคืน  จึงสั่งวา  เรา 
ทั้งหลายไมรับทานในท่ีนั้นละ   จักเท่ียวบิณฑบาตท่ีโคจรตามของเราแลวจักมา 
ดังน้ี    ไมรับสลากแลวไปเสีย.   ภิกษุเหลาน้ันจะมาเพ่ือฉันสลากภัตท่ีถึงแกพระ 
เถระในสํานักเชนนี้ก็ควร.  
           ถาวา    แมพระมหาเถระก็ไปกับภิกษุเหลานั้น   ดวยคิดวา    เราจะทํา 
อะไรอยูที่นี่  ภิกษุเหลาน้ัน  ไมไดฉัน ที่สํานักซึ่งตนไป  เที่ยวไปสูโคจรคามตาม 
ลําดับ   อยาพึงใหบาตร    ในเมื่อทายกกลาววา   ทานผูเจริญ    จงมอบบาตรให 
เถิด,    ขาพเจาจักนําสลากยาคูเปนตนมาถวาย. 
           เมื่อเขาถามวา    เหตุไรจึงไมใหเลา     ทานผูเจริญ ?    พึงตอบเขาวา 
ภัตท่ีเจาะจงสํานัก   ยอมถึงแกภิกษุทั้งหลายผูอยูในสํานัก เราทั้งหลายอยูในสํานัก 
อ่ืน. 
           ก็เมื่อเขากลาววา    โปรดใหเถดิ     ทานผูเจริญ     ขาพเจาหาไดถวาย 
แกสีมาแหงสํานักไม,    ขาพเจาถวายแกทาน,    ขอทานจงรับภิกษาของขาพเจา 
เถิด  ดังนี้   สมควรใหบาตรไปได.                
                                        สลากภัตตกถา จบ 
                                        [ปกขิกภัตเปนตน] 
           ก็วินิจฉัยในปกขิกภัตเปนตน    พึงทราบดังนี้ :- 
           ภัตใด  อันชนทั้งหลายผูขวนขวายในการงาน   ถวายในวันปกษ   (ที ่
บัณฑิตกําหนดไว)  เหลาน้ี  คือ  วัน  ๑๔ คํ่า,  วัน ๑๕ คํ่า   วัน ๗ คํ่า  วัน 
๘ คํ่า,   เพ่ือตองการเตือนสติ   สําหรบัทําอุโบสถภัตน้ันชื่อาปกขิกภัต.   ปก- 
ขิกภัตน้ัน    มีคติอยางสลากภัตน่ันเอง  พึงใหภิกษุทั้งหลายรับไปฉัน.  
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           ถาวา   สลากภัตก็ดี   ปกขิกภัตก็ดี  มีมากท่ัวถึง แกภิกษุทั้งปวง,  พระ-  
ภัตตุทเทสกพึงใหถือเอาภัตแมทั้ง ๒ เปนแผนก ๆ. 
           หากวา    ภิกษุสงฆมีมาก,    พึงใหถือเอาปกขิกภัตแลว     จึงใหถือเอา 
สลากภัตตอลําดับแหงปกขิกภัตน้ันก็ได   หรือพึงใหถือเอาสลากภัตแลว    จึงให 
ถือเอาปกขิกภัต   ตอลําดับแหงสลากภัตนั้นก็ได. 
           ภัต  ๒  นั้น    ยังไมถึงแกภิกษุเหลาใด     ภิกษุเหลาน้ัน     จักเท่ียว 
บิณฑบาต                                                                                 
           แมถาวา   ภัตทั้ง ๒ มีมาก,   ภิกษุมีนอย.  ภิกษุยอมไดสลากภัตทุกวัน. 
เพราะฉะนั้น  พึงงดสลากน้ันเสีย  ใหถอืเอาแตปกขิกภัตเทาน้ันวา  ผูมีอายุทาน 
จงฉันปกขิกภัตเถิด  ดังนี้ . 
           พวกทายกถวายปกขิกภัตประณีต,  พึงจัดลําดับไวตางหาก.   ไมพึงให 
ถือเอาปกขิกภัตแตในวันน้ีวา  พรุงน้ี   เปนวันปกษ. 
           ก็แล   ถาทายกท้ังหลายกลาววา   พรุงน้ีแล    ในเรือนของพวกขาพเจา 
จักมีภัตเศราหมอง   ขอทานจงแจกปกขิกภัตเสียแตในวันนี้ทีเดียว.  อยางนี้ควร 
ใหถือเอาในวันนี้ได. 
           ที่ชื่ออุโปสถิกภัตน้ัน  พึงทราบดังนี้ :- 
           บุคคลสมาทานองคอุโบสถ    ในวันอุโบสถทุกกึ่งเดือนแลว     ตนเอง 
บริโภคภัตใด,  ภัตน้ันแลอันเขายอมให. 
           ที่ชื่อปาฏิปทิกภัตน้ัน    ไดแก ทานท่ีทายกใหในวันปาฏิบทดวยกําหนด 
หมายวา  ในวันอุโบสถ  ชนเปนอันมากผู ศรัทธาเลื่อมใสยอมสักการะแกภิกษุ 
ทั้งหลาย,   สวนในวันปาฏิบท   ภิกษุทั้งหลายยอมลําบาก,    ทานที่ถวายในวัน 
ปาฏิบท   ยอมเปนกุศลมีผลใหญคลายทุพภิกขาทา,    หรือทานที่ถวายในวันที่  
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๒ แกภิกษุผูมีศีลบริสุทธิเ์พราะอุโบสถกรรม    ยอมเปนกุศลมีผลใหญ    ดงัน้ี. 
ภัตท้ัง ๒ แมนั้น  มีคติอยางสลากภัตเหมือนกัน. 
           ภัตท้ัง ๗ อยางนั้น ไมควรแกภิกษุผูถือปณฑปาติกธุดงค  ยอมกระทํา 
ความทําลายแหงธุดงคเปนแท   ดวยประการฉะน้ี.  
                                     [อาคันตุกภัตเปนตน] 
           ภัตแมเหลาอ่ืนอีก ๔ ที ่นางวิสาขาขอประทานพรถวายในจีวรขันธกะ* 
คือ  อาคันตุกภัต   คมิกภัต   คิลานภัต   คิลานุปฎฐากภัตมาแลวในบาลีเหมือน 
กัน. 
           บรรดาภัตท้ัง ๔ นั้น   ภัตท่ีถวายแกภิกษุผูเปนอาคันตุกะ   ชื่ออาคัน- 
ตุกภัต.  ในภัต  ๓ อยางที่เหลือ  มีนัยเชนเดียวกัน.                 
           ก็ถาวา  ในภัตท้ัง ๔ อยางนี้   ทั้งอาคันตุกภัต  ทั้งอาคันตุกภิกษุมีมาก, 
พึงใหภิกษุทั้งปวงถือเอารูปละสวน ๆ เมื่อภัตไมพอพึงใหเอาตามลําดับ. 
           ภิกษุอาคันตุกะรูปหน่ึง มากอนทีเดียว ใหถือเอาคันตุกภัตท้ังหมดเพ่ือ 
ตนแลวน่ังอยู,  อาคันตุกภัตท้ังปวง   ยอมเปนของเธอเทาน้ัน   ภิกษุอาคันตุกะ 
ทั้งหลายผูมาทีหลัง  พึงฉันที่เธอใหแลว. 
           แมเธอก็พึงถือเอาเพ่ือคนสวนหนึ่งแลว    พึงใหสวนท่ีเหลือ.    นี้เปน 
ความชอบย่ิง. 
           แตถาวา  ภิกษุอาคันตุกะน้ัน  แมมากอน  แตไมถือเอาเพ่ือตนน่ังเฉย 
อยู.  ภิกษุอาคันตุกะท้ังหลายผูนาทีหลัง   พึงถือเอาตามลําดับพรอมกับเธอ. 
           ถาวา   ภิกษุอาคันตุกะมาเปนนิตย   พึงฉันอาคันตุกภัตเฉพาะในวันที่ 
มาเทาน้ี,  ถาวา  มาในระหวาง ๆ,  พึงฉัน รูปละ ๒-๓ วัน 
*    มหาวคฺค. ทุติย. ๒๑๐    
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           สวนในมหาปจจรีแกวา  ควรฉันได ๗ วัน.   ภิกษุผูเจาถิ่นไปไหน ๆ 
มาก็ดี,  แมเธอก็พึงฉันอาคันตุกภัต. 
           อน่ึง   ถาวา   อาคันตุกภัตน้ัน   เปนของท่ีเขาใหเนื่องในสํานักตองให 
ถือเอาในสํานัก.  ถาสํานักอยูไกล   เขาจึงใหเนื่องในโรงฉัน   ตองใหถือเอาใน 
โรงฉัน.  
           ก็ถาวา   ครั้นเมื่อภิกษุอาคันตุกะไมมี   ทายกจึงส่ังวา  แมภิกษุผูเจาถิ่น 
ก็ฉันได  ดังน้ี,   สมควรท่ีภิกษุผูเจาถิ่นจะฉัน.   เม่ือเขาไมสั่ง   ไมควร. 
           ทางของเรื่อง    แมในคมิกภัตก็ เหมือนกันนี้.    สวนเนื้อความท่ีแปลก 
ดังน้ี :- 
           อาคันตุกภิกษุ   ยอมไดแตอาคันตุกภัตเทานั้น. 
           คมิกภิกษุ    ยอมไดทั้งอาคันตุกภัต   ทั้งคมิกภัต.    แมภิกษุผูเจาถิ่น 
ผูจํานงจะหลีกไป    ยอมกลายเปนคมิกภิกษุ    ยอมไดคมิกภัต.   เหมือนอยางวา 
อาคันตุกภัต   อันอาคันตุกภิกษุยอมไดฉันใด   คมกิภัตน้ี   อันคมิกภิกษุ   ยอม 
ไดต้ัง ๒-๓ วัน  หรือ ๗ วัน  ฉันนั้นหามิได. 
           ภิกษุผูฉันดวยต้ังใจวาเราจักไป   ตลอดวันนั้นไปไมได  เพราะกรณียะ 
อะไร ๆ ก็ตาม,   แมในวันรุงข้ึนจะฉันก็ควร   เพราะยังมีอุตสาหะ   (ที่จะไป).  
           ในมหาปจจรีแกวา   เมื่อภิกษุต้ังใจวา  จักไป  ฉันเสร็จแลว  พวกโจร 
ดักทางเสียก็ดี,   น้ําหลากมาก็ดี,   ฝนตกก็ดี,    หมูเกวียนยังไมไปก็ดี,     เธอผูยัง 
มีอุตสาหะ  พึงฉัน.            
           อันภิกษุผูรอดอุปทวะเหลาน้ันอยู   จะฉัน ๒- ๓ วันก็ควร    แตภิกษุ 
ผูอางเลศวา  จักไป  จักไป  ยอมไมไดเพ่ือฉัน . 
           คิลานภัตเลา  ถามีพอแกภิกษุผูอาพาธท่ัวกัน   ก็พึงให ๆ ทั่วกัน  หาก 
วาไมพอ   ก็พึงจัดลําดับใหถือเอา.   
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           ภิกษุอาพาธรูปหนึ่ง  ทวงทีเหมือนคนไมมีโรค   ยังอาจไปภายในบาน 
ได,   รูปหน่ึงไมอาจ   รูปนี้ชื่อผูอาพาธหนัก.   พึงใหคิลานภัตแกเธอแท. 
           ภิกษุผูอาพาธหนัก  ๒  รูป,     รูปหน่ึงรวยลาภ     เปนผูมีชื่อเสียงได 
ขาทนียโภชนียะมาก,  รูปหน่ึงอนาถา  ตองเขาไปภายในบานเพราะมีลาภอัตคัค, 
พึงใหคิลานภัตแกรูปหลังน้ัน.  
           ในคิลานภัต   ไมมีกําหนดวัน,    ภิกษุผูอาพาธพึงฉันตลอดเวลาที่โรค 
ยังไมสงบ   เมื่อไมฉันโภชนะท่ีสบาย   จะยังอัตภาพใหเปนไปไมได. 
           แตในกาลใด   เมื่อภิกษุผูอาพาธนั้น     แมฉันยาคูที่ระคน   หรือภัตที่ 
ระคน  โรคกไ็มกําเริบ,  จําเดิมแตกาลนั้นไป  ไมพึงฉันคิลานภัต. 
           คิลานุปฏฐากภัตเลา  มีพอแกภิกษุผูพยาบาลไขทั่วถึงกัน พึงให ๆ ทัว่ 
ถึงกัน,   หากวาไมพอ    พึงจัดลําดับใหถือเอา. 
           แมคิลานุปฏฐากภัตน้ี   ก็พึงแจกใหแกภิกษุผูพยาบาลภิกษุที่อาพาธนัก 
ในบรรดาภิกษุผูอาพาธ  ๒  รูป. 
           สกุลใด  ถวายท้ังคิลานภัต    ทั้งคิลานุปฏฐากภัต    แกภิกษุผูพยาบาล 
ภิกษุอาพาธท่ีอนาถา  ในบรรดาภิกษุผูอาพาธหนัก ๒ รูป  ภัตในสกุลนั้น    ถึง  
แกภิกษุผูอาพาธรูปใด    แมภิกษุผูพยาบาลภิกษุที่อาพาธรูปนั้น   ก็พึงใหถอืเอา 
ในสกุลนั้นแล. 
           แมในคิลานุปฏฐานภัต  ก็ไมมกีําหนดวัน. ภิกษุผูอาพาธยังไดอยูเพียง 
ใด,   แมผูพยาบาลของเธอยูยอมไดเพียงนั้น,   เพราะเหตุนั้น   ภัต ๔ อยางนี้   ถา 
เปนของท่ีเขาถวายอยางนี้วา    ภิกษุอาคันตุกะ,    ภิกษุผูเตรียมตัวไป,    ภิกษุผู 
อาพาธ.   และภิกษุผูพยาบาลภิกษุผูอาพาธ,   จงรับภิกษาของขาพเจา   ยอมควร 
แมแกภิกษุผูถือปณฑปาติกธุดงค.   แตถาเปนของท่ีเขาถวายอยางนี้วา   ขาพเจา  
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จัดภัตไวใหเปนประจํา  เพ่ือภิกษุอาคันตุกะเปนตน .  ภิกษุอาคันตุกะเปนตนจง 
รับภัตของขาพเจา   ไมควรแกภิกษุผูถือปณฑปาติกธุดงค. 
                                      [ภัตอีก ๓ ชนดิ] 
           ภัตอ่ืนอีก ๓ ชนิดเหลาน้ี   คือ  ธุวภัต  กุฏิภัต  วารกภัติ .  ในภัต ๓ 
ชนิดนั้น  นิตยภัต   เรียกวา  ธุวภัต.   ธวุภัตนั้น    ม ี๒ อยาง คือ   ของสงฆ   
ของเฉพาะบุคคล ๑.  
           ใน ๒ อยางนั้น  ธุวภัตใด  อันทายกถวายใหเปนประจําวา    ขาพเจา 
ถวายธุวภัตแกสงฆ   ดังนี ้    ธุวภัตนั้น    มีคติอยางสลากภัตเหมือนกัน.    ก็แล 
ธุวภัตนั้น  อันทายกบอกถวายวา  ทานผูมีอายุทั้งหลาย  จงรับภิกษาประจําของ 
ขาพเจา   ดังน้ี   ยอมควรแมแกภิกษุทั้งหลายถือปณฑปาติกธุดงค. 
           แมครั้นเมื่อธุวภัตเปนของเฉพาะบุคคล    อันทายกกลาววา    ขาพเจา 
ถวายธุวภัต แกทานท้ังหลาย   ดังน้ี   ธุวภัตนั้น     ไมควรแกภิกษุทั้งหลายผูถือ 
ปณฑปาติกธุดงคเทาน้ัน.   แตเมื่อเขากลาววา   ทานท้ังหลายจงรับภิกษาประจํา 
ของขาพเจา   ดังน้ี   ควรอยู,  ภิกษุผูถือปณฑปาติกธุดงคพึงยินดี. 
           แมถาวาภายหลัง  เม่ือลวงไปแลว  ๒- ๓ วัน เขากลาววา ทานท้ังหลาย 
จงรับธุวภัต  ภัตนั้นควรแกภิกษุผูถือปณฑปาติกธุดงค  เพราะเปนของท่ีเธอรับ 
ไวดีแลวในวัน แรก.                
           ที่ชื่อกุฏิภัต  คือภัตที่ทายกสรางที่อยูถวายสงฆแลว  ถวายใหเปนประจํา 
อยางนี้วา   ทานผูมีอายุทั้งหลาย   ผูอยูในเสนาสนะของพวกขาพเจา    จงรับภัต 
ของพวกขาพเจาเทาน้ัน  ดังน้ี   กุฏิภัตน้ัน  มีคติอยางสลากภัตเหมือนกัน.  พึง 
ใหภิกษุทั้งหลายรับมาฉัน.  
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           ก็เม่ือทายกกลาววา   ทานผูมีอายุทั้งหลาย    ผูอยูในเสนาสนะของพวก 
ขาพเจา   จงรับภิกษาของพวกขาพเจาเทาน้ัน  ดังนี้   กุฏิภัตน้ัน   ยอมควรแมแก 
ภิกษุทั้งหลายผูถือปณฑปาติกธุดงค  สวนกุฏิภัตใด   อันทายกเลื่อมใสในบุคคล 
แลวสรางที่อยูเพ่ือบุคคลน้ัน   ถวายวา   ขาพเจาถวายแกทาน   ดังน้ี    กฏุิภัตน้ัน 
ยอมเปนของบุคคลน้ันเทาน้ัน    ครั้นเมื่อบุคคลน้ัน  ไปในที่ไหน ๆ เสีย    พวก 
นิสิตพึงฉันแทน.                       
           ที่ชื่อวารกภัต    คือภัตที่ทายกถวายจําเดิมแคเรือนใกลไปวา     พวก 
ขาพเจาจักเปล่ียนวาระกันบํารุงภิกษุทั้งหลาย   ในสมัยที่ภิกษาหายาก,    แมวารก 
ภัตน้ัน    ที่ทายกถวายออกชื่อภิกษา  ก็ควรแกภิกษุทั้งหลายผูถือปณฑปาติกธุดงค 
แตเมื่อทายกกลาววา   ถวายวารกภัต   ดังน้ี    วารกภัตน้ัน    มีคติอยางสลากภัต . 
           ก็ถาวา    พวกทายกสงขาวสารเปนตน ไปใหวา     สามเณรท้ังหลายจง 
หุงตมถวาย  ดังนี้,  ภัตน้ัน  ควรแกภิกษุผูถือปณฑปาติกธุดงค. 
           ภัตเหลาน้ี  ๓  กับภัตอีก ๔   มอีาคันตุกภัตเปนตน   รวมเปน ๗  ภัต 
๗ นั้น  รวมกับภัตอีก ๗ มีสังฆภัตเปนตน จึงเปนภัต ๑๔ อยาง  ดวยประการ 
ฉะน้ี. 
                             [ภัตอื่น ๔ อยางในอรรถกถา] 
           อน่ึง   ในอรรถกถากลาวภัต ๔ อยางแมอ่ืน  คือ  วิหารภัต   อฏัฐภัต 
จตุกภัต  คุฬกภัต.  ใน  ๔  อยางนั้น  ทีช่ื่อวิหารภัต  ไดแกภัตท่ีเกิดแตกัลปนา 
สงฆในสํานักนั้น.  สํานักภัตน้ัน    สงเคราะหดวยสังฆภัต. 
           อน่ึง  วิหารภัตน้ัน  ยอมควรแมแกภิกษุทั้งหลายผูถือปณฑปาติกธุดงค 
ในฐานะท้ังหลายเชนนั้น     เพราะเปนภัตที่พระขีณาสพผูบรรลุปฏิสัมภิทา    ใน 
ติสสมหาวิหารและจิตตลบรรพตเปนตน   (เคย)  รบั แลว   อยางท่ีเปนภัตอันภิกษุ  
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แมถือปณฑปาติกธุดงคก็สามารถฉันได.  สวนภัตท่ีทายกถวายอยางนี้วา  ขาพเจา 
ถวายแกภิกษุ  ๘  รูป,   ขาพเจาถวายแกภิกษุ  ๔ รปู   ดังน้ี    ชือ่อัฎฐกภัต   และ 
ชื่อจตุกภัต. 
           อัฏฐกภัตและจตุกภัตแมนั้น   ที่ทายกถวายออกชื่อภิกษา   ควรแกภิกษุ 
ผูถือปณฑปาติกธุดงค.  
           ภัตท่ีทายกหมายบาตรไว     ดวยขนมมีรสอรอยยิ่ง     มเีครื่องปรุงมาก 
แลวถวาย  ชือ่คุฬกภัต.  ภัต  ๓ อยางนี้   มีคติอยางสลากภัตเหมือนกัน. 
           แมภัตอ่ืนอีกที่ชื่อ  คุฬกภัต  กย็ังมี (คือ)  คนท้ังหลายบางพวกในโลกน้ี  
ใหทําการฟงธรรมเปนการใหญ  และการบูชาในสํานักแลวกลาววา  พวกขาพเจา 
ไมสามารถถวายแกพระสงฆทั้งส้ินได,   ภิกษุ  ๒ - ๓ รอย   จงรบัภิกษาของพวก 
ขาพเจา    ดังนี้,   แลวถวายนํ้าออยงบ    เพ่ือทราบจํานวนภิกษุ.    คุฬกภัตน้ี  
ยอมควรแมแกภิกษุทั้งหลายผูถือปณฑปาติกธุดงค. 
           จีวรที่ควรแจก   ขาพเจาไดกลาวแลวในจีวรขันธกะ    สวนเสนาสนะท่ี 
ควรแจก     และบิณฑบาตท่ีควรแจก     ขาพเจาไดกลาวในเสนาสนักขันธกะน้ี  
ดวยประการฉะน้ี. 
                                    [คิลานปจจัยท่ีควรแจก] 
           สวนคิลานปจจัยท่ีควรแจก   พึงทราบอยางนี้ :- 
           บรรดาเภสัชมีเนยใสเปนตน    พระราชาหรือราชมหาอมาตย  สงเนยใส 
รอยหมอก็ดี  พันหมอก็ดี   ไปสูสํานักกอน.  พระภัตตุทเทสกพึงตีระฆัง  ใหๆ 
เต็มภาชนะท่ีถือมา   จําเดิมแตเถรอาสนลงมา.   เนยใสนั้น    ยอมควรแมแกภิกษุ 
ทั้งหลายผูถือปณฑปาติกธุดงค.  
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           ถาวา   พระมหาเถระท้ังหลายเปนผูมักลาชา  มาภายหลัง  อยาพึงกลาว 
กะทานวา   ทานผูเจริญ   ขาพเจากําลังแจกแกภิกษุผูมีพรรษา  ๒๐,  ลําดับของ 
พวกทานเลยไปเสียแลว,      พึงพักลําดับไว   ถวายแกพระมหาเถระเหลาน้ันแลว 
จึงถวายตามลําดับในภายหลัง. 
           ภิกษุทั้งหลายไดฟง  (ขาว)  วา  ที่สํานักโนน   มีเนยใสเกิดข้ึนมาก  จึง 
พากันมาแมจากสํานักในระยะโยชนหน่ึง.     พึงใหต้ังแตสถานท่ีเธอทั้งหลายมา 
ทัน ๆ กันยืนอยู.  
           เมื่อพวกนิสิตมีอันเตวาสิกเปนตน      จะรับแทนภิกษุทั้งหลายแมผูมา 
ไมทัน   แตเขาอุปจารสีมาแลว   ก็ควรใหแท. 
           พวกนิสิตเหลาน้ันกลาววา   ทานจงใหแกอุปชฌายอาจารยของขาพเจา 
ผูต้ังอยูภายนอกอุปจารสีมา  ดังนี้   ไมพึงให. 
           ถาวา   ภิกษุทั้งหลายเปนผูเนื่องเปนอันเดียวกันกับภิกษุผูเขาสูอุปจาร- 
สีมาแลว    มทีี่ประตูสํานักของตนก็ดี   ที่ภายในแหงสํานักทีเดียวก็ดี,  สีมาชื่อวา 
ขยายออกดวยอํานาจบริษัท;   เพราะฉะนั้น  พึงให.  แมเมื่อใหสวนแกสังฆนวกะ 
เสร็จแลว   กพึ็งใหแกภิกษุทั้งหลายผูมาภายหลังเหมือนกัน.   
           แตวา   เม่ือสวนท่ี  ๒ ไดยกข้ึนสูเถรอาสนแลว     สวนท่ี ๑ ยอมไมถึง 
แกภิกษุทั้งหลายผูมาทีหลังอีก,     พึงใหตามลําดับพรรษาตั้งแตสวนท่ี  ๒  ไป 
เนยใสเปนของท่ีทายกเขาไปสูอุปจารสีมาแลวใหในที่ใดท่ีหน่ึง,   เนยใสทั้งหมด 
พึงแจกในท่ีประชุมเทานั้น. 
           ในสํานักใด  มีภิกษุ  ๑๐  รูป  และหมอเนยใสเปนตน    อันทายกถวาย 
๑๐  หมอเหมือนกัน,   ในสํานักนั้น  พึงแจกกันรูปละหมอ. 
           เนยใสมีหมอเดียว,   ภิกษุมี  ๑๐ รูป,    พึงแบงออกแลวใหถือเอา.  
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           ถาวา  ภิกษุเหลาน้ันถือเอาวา  เนยใสท้ังหมอตามที่ต้ังอยูนั่นแล  ยอม 
ถึงแกพวกเรา  ดังนี้,     เนยใสนั้น   เปนอันถือเอาไมชอบ,    ยอมเปนของสงฆ 
ในที่ซึ่งตนไปแลว  ๆ ทีเดียว.  
           แตวา   ภิกษุเอียงหมอ    เทเนยใสลงในภาชนะหนอยหน่ึงแลวกลาววา 
นี่ถึงแกพระมหาเถระ,     ที่เหลือถึงแกพวกเรา   ดงัน้ีแลว   กลบัใสเนยใสนั้นลง 
ในหมอน่ันเอง  ถือเอาไปตามตองการ  ควรอยู. 
           ถาวา  เนยเปนแทง  แมขีดเปนรอยถือเอาดวยคิดวา.    สวนอ่ืนจากรอย 
ที่ขีด   ยอมถงึแกพระมหาเถระ,   สวนที่เหลือถึงแกพวกเรา  ดังนี้   ยอมเปนอัน 
ถือเอาชอบ. 
           ในภิกษุและหมอเนยใส      แมหยอนหรือเกินกวากําหนดดังกลาวแลว 
ก็พึงแบงกันโดยอุบายน้ันแล.  กถ็าวา  ภิกษุมีอยูรปูเดียว  เนยใสก็มีอยูหมอเดียว 
ภิกษุนั้นจะตีระฆังแลวถือเอาดวยคิดวา   นี้ถึงแกเรา   ดังน้ีก็ด ี  ควรอยู.   แมจะ 
ใหถึง  (แกตน)   ทีละนอย ๆ อยางนี้วา    นี้สวนท่ี  ๑ ถึงแกเรา    นี้สวนท่ี  ๒ 
ดังน้ีก็ควร.   แมในเภสัชที่เหลือมีเนยขนเปนตน   ก็นัยนี้. 
           แตวา   รอยขีดไมคงอยูในน้ํามันงาเปนตนท่ีใสใด,   น้ํามันงาเปนตน 
นั้น    พึงตักแจกแท. 
           เภสัชมีขิงสดและพริกเปนตนก็ดี,      สมณบริขารมีบาตรและภาชนะที่ 
เหลือเปนตนก็ดี,    ทั้งหมดพึงกําหนดใหดีแลวแจกตามนัยอันสมควรแกอธิบาย 
ดังกลาวแลวน่ันแล. 
           ภิกษุผูเฉียวฉลาด      พึงพิจารณาบาลีและอรรถกถาแลวอยาประมาท 
แจกปจจัยของสงฆอยางนั้นเถิด. 
           กถาวาดวยปจจัยที่ควรแจกโดยอาการทั้งปวง  จบแลวดวยประการฉะน้ี. 
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                                     [วาดวยหนาท่ีผูแจก] 
           ภิกษุเจาหนาท่ี     มีเจาหนาท่ีแจกยาคูเปนตน      ที่สงฆสมมติต้ังไวไม 
ตองถาม   (สงฆ)  กอนก็ได   พึงใหชนทั้งหลายผูมาสูสถานที่แจกคนละกึ่งสวน 
แตวา  ภิกษุที่มิไดรับสมมติตองอปโลกนให.  
           เจาหนาท่ีผูแจกของเล็กนอย    พึงใหเข็ม  ๒  เลม   คือ   ยาวเลมหน่ึง 
สั้นเลมหนึ่ง   แกภิกษุผูทาํจีวรกรรมซึ่งกลาวอยูวา   ทานจงใหเข็ม  ดังนี้.  ไมมี 
กิจท่ีจะตองถามเพราะเกิดความรังเกียจวา   ภัณฑะของสงฆไมควรแจก. 
           พึงใหมีดเล็กเลมหน่ึง   แกภิกษุผูมีความตองการดวยมีดเล็ก. 
           พึงใหรองเทาคูหน่ึง   แกภิกษุผูประสงคจะเดินทางกันดาร. 
           พึงใหประคดเอว   แกภิกษุผูมีความตองการดวยประคดเอว. 
           พึงใหอังสะ   แกภิกษุผูมา  (ขอ)  วา   อังสะของขาพเจาเกาแลว. 
           พึงใหผากรองน้ํา   แกภิกษุผูมีความตองการดวยผากรองนํ้า. 
           พึงใหกระบอกกรอง   แกภิกษุผูมีความตองการดวยกระบอกกรอง   ถา 
ไมมีผา   พึงใหกระบอกกรองพรอมท้ังผา. 
           เมื่อภิกษุขออยูวา   ขาพเจาจักเพ่ิมแผนผาดาม  พึงให ๆ พอแกกุสิและ 
อัฑฒกุสิ. 
           เมื่อภิกษุมา  (บอก)  วา  ผามณฑลไมพอ    พึงใหผามณฑลผืนหน่ึง, 
พึงใหผาอัฑฒมณฑล  ๒ ผืน.   เมื่อเธอขอผามณฑล  ๒  ผืน  ไมพึงให  ๒  ผืน. 
           พึงใหผาท่ีพอแกจีวรตัวหนึ่ง    แกภิกษุผูมีความตองการดวยผาอนุวาต 
ดานรีและดานสกัด. 
           ตวงเภสัชไดประมาณทะนานหนึ่ง  พึงใหสวนท่ี  ๓  จากทะนานหน่ึงนั้น 
แกภิกษุผูอาพาธ   ซึ่งมีความตองการดวยเภสัชมีเนยใสและเนยขนเปนตน.  
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           ครั้นให ๓ วันอยางนั้น     ครบทะนานหน่ึงแลว     ต้ังแตวันที่ ๔ ไป 
ตองเรียนสงฆแลวจึงให. 
           ในน้ําออยงบเลา    พึงใหสวนท่ี  ๓ ในวันหน่ึง.    เมื่อเต็มงบโดยครบ 
๓ วันอยางนั้นแลว   ตอแตนั้นไป   ตองเรียนสงฆแลวจึงให. 
           คําท่ีเหลือท้ังปวง  ต้ืนทั้งนั้น    ฉะน้ีแล.  
                              เสนาสนักขันธก   วรรณนา  จบ  
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                                       สังฆเภทขันธกะ 
                เรือ่งมหานานศากยะและอนุรุทศากยะ 
           [๓๓๗]   โดยสมยันั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยูที่อนุปยนิคม 
ของพวกเจามัลละ   ครั้งน้ัน   พวกศากยกุมารท่ีมีชื่อเสียงออกผนวชตามพระผูมี 
พระภาคเจา   ผูทรงผนวชแลว.  
           [๓๓๘]  สมยันั้น    มหานามศากยะ    และอนุรุทธศากยะทั้ง  ๒  เปน 
พ่ีนองกัน  อนุรุทธศากยะ  เปนสุขุมาลชาติ  เธอมีปราสาท ๓ หลัง คือ สําหรับ 
อยูในฤดูหนาวหลัง  ๑  สาํหรับอยูในฤดูรอนหลัง ๑  สําหรับอยูในฤดูฝนหลัง  ๑ 
เธออันเหลาสตรีไมมีบุรุษเจือปนบําเรอยูดวยดนตรีตลอด  ๔ เดือน ในปราสาท 
สําหรับฤดูฝน   ไมลงมาภายใตปราสาทเลย     ครัง้น้ัน    มหานามศากยะคิดวา 
บัดนี้พวกศากยกุมารท่ีมีชื่อเสียงตางออกผนวชตามพระผูมีพระภาคเจาทรงผนวช 
แลว   แตสกลุของเราไมมีใครออกบวชเลย  ถากระไร  เราหรอือนุรุทธะพึงบวช 
จึงเขาไปหาอนุรุทธศากยะกลาววา  พออนุรุทธะ  บัดนี้   พวกศากยกุมารท่ีมีชื่อ 
เสียงตางออกผนวชตามพระผูมีพระภาคเจาผูทรงผนวชแลว      แตสกุลของเรา 
ไมมีใครออกบวชเลย  ถาเชนนั้น    นองจงบวช  หรือพ่ีจักบวช. 
           อ.  ฉันเปนสุขุมาลชาติ   ไมสามารถจะออกบวชได   พ่ีจงบวชเถิด. 
           ม.   พออนุรุทธะ     นองจงมา    พ่ีจะพร่ําสอนเรื่องการครองเรือนแก 
นองผูอยูครองเรือน    ชัน้ตนตองใหไถนา    ครั้นแลวใหหวาน    ใหไขน้ําเขา 
ครั้นไขน้ําเขามากเกินไป    ตองใหระบายนํ้าออก     ครั้นใหระบายนํ้าออกแลว 
ตองใหถอนหญา  ครั้นแลวตองใหเกี่ยว  ใหขน   ใหต้ังลอม  ใหนวด   ใหสง 
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ฟางออก  ใหฝดขาวลีบออก   ใหโปรยละออง   ใหขนข้ึนฉาง   ครั้นถึงฤดฝูน 
ตองทําอยางน้ี  ๆ   แหละตอไปอีก. 
           อ.  การงานไมหมดสิ้น  ที่สุดของการงานไมปรากฏ  เมื่อไรการงานจัก 
หมดสิ้น  เมือ่ไรที่สุดของการงานจักปรากฏ  เมื่อไรเราจักขวนขวายนอย  เพียบ- 
พรอมบําเรอดวยเบญจกามคุณเที่ยวไป.  
           ม.  พออนุรุทธะ  การงานไมหมดสิ้นสุดแน  ที่สุดของการงาน  ก็ไม 
ปรากฏ  เมื่อการงานยังไมสิ้น  มารดา   บิดา  ปู    ยา  ตา  ยาย  ก็ไดตายไปแลว. 
           อ.   ถาเชนนั้น     พ่ีจงเขาใจเรื่องการอยูครองเรือนเองเถิด  ฉันจักออก 
บวชละ.                                                                                
           [๓๓๙]   ครั้งน้ัน  อนุรุทธศากยะเขาไปหามารดา   แลวกลาววา  ทาน 
แม หมอมฉันปรารถนาจะออกบวช  ขอทานแมจงอนุญาตใหหมอมฉันออกบวช 
เถิด    เมื่ออนุรุทธศากยะกลาวอยางนี้แลว     มารดาไดกลาววา    พออนุรุทธะ 
เจาท้ังสองเปนลูกที่รักที่พึงใจ   ไมเปนที่เกลียดชังของแม    แมดวยการตายของ 
เจาท้ังหลายแมก็ไมปรารถนาจะจาก   ไฉนแมจะยอมอนุญาตใหเจาท้ังสองผูยังมี 
ชีวิตออกบวชเลา. 
           แมครั้งสอง . . . 
           แมครั้งท่ีสาม  อนุรุทธศากยะไดกลาวกะมารดาวา  ทานแม  หมอมฉัน 
ปรารถนาจะออกบวช    ขอทานแมจงอนุญาตใหหมอมฉันออกบวชเถิด. 
                              เรื่องพระเจาภัททิยศากยะ 
           [๓๔๐]  สมยันั้น    พระเจาภัททิยศากยะไดครองสมบัติเปนราชาของ 
พวกศากยะ   และพระองคเปนพระสหายของอนุรุธศากยะ  ครั้งน้ัน    มารดาของ 
อนุรุทธศากยะคิดวา พระเจาภัททิยศากยะนี้ครองสมบัติเปนราชาของพวกศากยะ  



พระวนิัยปฎก จุลวรรค เลม ๗ ภาค ๒ - หนาท่ี 269 

เปนพระสหายของอนุรุทธศากยะ  พระองคจักไมอาจทรงผนวช   จึงไดกลาวกะ 
อนุรุทธศากยะวา  พออนุรุทธะ   ถาพระเจาภัททิยศากยะทรงผนวช   เมื่อเปน 
เชนนี้  เจาก็ออกบวชเถิด   ลําดับนั้น     อนุรุทธศากยะเขาไปเฝาพระเจาภัททิย 
ศากยะ   แลวไดทูลวา   สหาย   บรรพชาของเราเนื่องดวยทาน. 
           ภ.  สหาย   ถาเชนนั้น    บรรพชาของทานจะเน่ืองดวยเราหรือไมเนื่อง 
ก็ตาม  นั่นชางเถอะ  ทานจงบวชตามสบายของทานเถิด.  
           อ.   มาเถิด   สหาย   เราทั้งสองจักออกบวชดวยกัน. 
           ภ.   สหาย   เราไมสามารถจักออกบวช  สิ่งอ่ืนใดที่เราสามารถจะทําให 
ทานได  เราจักทําส่ิงน้ันใหแกทาน   ทานจงบวชเองเถิด.  
           อ.   สหาย มารดาไดพูดกะเราอยางนี้วา  พออนุรุทธะ ถาพระเจาภัททิย 
ศากยะทรงผนวช    เมื่อเปนเชนนี้   เจาก็ออกบวชเถิด   สหาย  ก็ทานไดพูดไว 
อยางนี้วา   สหาย   ถาบรรพชาของทานจะเน่ืองดวยเราหรือไมเนื่องก็ตาม   นั้น 
ชางเถอะ   ทานจงออกบวชตามความสบายของทาน   มาเถิด   สหาย  เราทั้งสอง 
จะออกบวชดวยกัน. 
           ก็สมยันั้น  คนท้ังหลายเปนผูพูดจริง  ปฏญิาณจริง  จึงพระเจาภัททิย 
ศากยะไดตรัสกะอนุรุทธะวา     จงรออยูสัก  ๗  ปเถิด    สหายตอลวง  ๗  ปแลว 
เราทั้งสองจึงจักออกบวชดวยกัน. 
           อ.   ๗  ปนานนัก  สหาย  เราไมสามารถจะรอไดถึง  ๗  ป. 
           ภ.  จงรออยูสัก  ๖  ปเถิดสหาย . . .    จงรออยูสัก  ๕  ป  ๔  ป   ๓ ป 
๒  ป   ๑  ป   ตอลวง  ๑  ปแลว   เราทั้งสองจึงจักออกบวชดวยกัน. 
           อ.   ๑  ปก็ยังนานนัก   สหาย   เราไมสามารถจะรอไดถึง  ๑  ป. 
           ภ.   จงรออยูสัก  ๗  เดือนเถิด   สหาย   ตอลวง  ๗  เดือนแลว    เราทั้ง 
สองจักออกบวชดวยกัน.  
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           อ.   ๗  เดือนก็ยังนานนัก   สหาย   เราไมสามารถจะรอไดถึง  ๗  เดือน 
           ภ.   จนรออยูสัก  ๖  เดือนเถิด    สหาย . . .     จงรออยูสัก  ๕  เดือน ๔ 
เดือน   ๓  เดอืน ๒    เดือน   ๑  เดือน   กึ่งเดือน   ตอลวงกึ่งเดือนแลว    เราทั้ง 
สองจักออกบวชดวยกัน.  
           อ.   กึง่เดือนก็ยังนานนัก   สหาย   เราไมสามารถจะรอไดถึงกึ่งเดือน. 
           ภ.   จงรออยูสัก ๗ วันเถิด   สหาย   พอเราไดมอบหมายราชสมบัติแก 
พวกลูก ๆ  และพ่ีนอง. 
           อ.  ๗ วันไมนานนักดอก  สหาย  เราจักรอ. 
                                      เรื่องคน ๗   คน 
           [๓๔๑]  ครั้งน้ัน  พระเจาภัททิยศากยะ   อนุรุทธะ   อานนท   ภัคคุ 
กิมพิละและเทวทัต   เปน ๗ ทั้งอุบาลีซึ่งเปนภูษามาลา   เสด็จออกโดยเสนา  ๔ 
เหลา  เหมือนเสด็จประพาสราชอุทยาน โดยเสนา ๔ เหลา ไปกาลกอน ฉะน้ัน 
กษัตริยทั้ง  ๖  องคเสด็จไปไกลแลวสั่งเสนาใหกลับ    แลวยางเขาพรมแดน  ทรง 
เปลื้องเครื่องประดับ   เอาภูษาหอแลว   ไดกลาวกะอุบาลีผูเปนภูษามาลาวา  เชิญ 
พนาย  อุบาลี  กลับเถิด    ทรัพยเทาน้ีพอเลี้ยงชีพทานไดละ. 
           [๓๔๒]   ครั้งนั้น   อุบาลีผูเปนภูษามาลาเม่ือจะกลับ   คิดวาเจาศากยะ 
ทั้งหลายเห้ียมโหดนัก     จะพึงใหฆาเราเสียดวยเขาพระทัยวา     อุบาลีนี้ใหพระ 
กุมารท้ังหลายออกบวช   ก็ศากยกุมารเหลาน้ียังทรงผนวชได   ไฉนเราจักบวช 
ไมไดเลา  เขาแกหอเครื่องประดับเอาเครื่องประดับนั้นแขวนไวบนตนไม  แลว 
พูดวา   ของนี้เราใหแลวแล   ผูใดเห็น   ผูนั้นจงนําไปเถิด   แลวเขาไปเฝาศากย 
กุมารเหลาน้ัน   ศากยกุมารเหลาน้ัน     ทอดพระเนตรเห็นอุบาลีผูเปนภูษามาลา 
กําลังเดินมาแตไกล   ครัน้แลวจึงรับสั่งถามวา   พนาย   อุบาลีกลับมาทําไม.  
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           อ.   พระพุทธเจาขา   เมื่อขาพระพุทธเจาจะกลับมา ณ ทีน่ี้  คิดวาเจา- 
ศากยะทั้งหลายเห้ียมโหดนัก   จะพึงใหฆาเราเสียดวยเขาพระทัยวา   อุบาลนีี้ให 
พระกุมารท้ังหลายออกบวช  ก็ศากยกุมารเหลาน้ียังทรงผนวชได  ไฉน  เราจัก 
บวชไมไดเลา   ขาพระพุทธเจาน้ันแกหอเครื่องประดับแลว   เอาเครื่องประดับ 
นั้นแขวนไวบนตนไม   แลวพูดวา    ของน้ีเราใหแลวแล   ผูใดเห็น  ผูนั้นจงนํา 
ไปเถิด   แลวจึงกลับมาจากท่ีนั้น    พระพุทธเจาขา. 
           ศ.   พนาย   อุบาลี   ทานไดทําถูกตองแลว   เพราะทานกลับไป   เจา- 
ศากยะทั้งหลายเห้ียมโหดนัก  จะพึงใหฆาทานเสียดวยเขาพระทัยวา  อุบาลีนี้ให 
พระกุมารท้ังหลายออกบวช                                 
           [๓๔๓]  ลําดับนั้น   ศากยกุมารเหลาน้ัน    พระอุบาลีผูเปนภูษามาลา 
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา      ครั้นแลวถวายบังคมประทับนั่ง  ณ  ที่ควรสวน 
ขางหน่ึง   แลวกราบทูลวา   พระพุทธเจาขา   พวกหมอมฉันเปนเจาศากยะยังมี 
มานะ    อุบาลีผูเปนภูษามาลาน้ีเปนผูรับใชของหมอมฉันมานาน    ขอพระผูมี 
พระภาคเจาจงใหอุบาลีผูเปนภูษามาลาน้ีบวชกอนเถิด  พวกหมอมฉันจักทําการ 
อภิวาท    การลุกรับ    อัญชลกีรรม    สามีจิกรรม    แกอุบาลีผูเปนภูษามาลานี้ 
เมื่อเปนอยางนี้    ความถือตัววาเปนศากยะของพวกหมอมฉันผูเปนศากยะจัก 
เสื่อมคลายลง. 
           ลําดับนั้น   พระผูมีพระภาคเจาโปรดใหอุบาลีผูเปนภูษามาลาบวชกอน 
ใหศากยกุมารเหลาน้ันผนวชตอภายหลัง. 
           [ ๓๔๔ ]  ครั้งตอมา   ในระหวางพรรษานั้นเอง   ทานพระภัททิยะได 
ทําใหแจงซ่ึงโสดาปตติผล   พระเทวทัตไดสําเร็จฤทธิ์ชั้นปถุุชน.  
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                                   เรื่องพระภัททิยะ 
           [๓๔๕]  ครั้งน้ัน  ทานพระภัททิยะ  ไปสูปาก็ดี   ไปสูโคนไมก็ดี  ไป 
สูเรือนวางก็ดี  ยอมเปลงอุทานเนือง ๆ วา  สุขหนอ  สุขหนอ  ครั้งน้ัน ภิกษุ 
มากรูปเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา     ถวายบังคมน่ัง  ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง 
แลวกราบทูลวา  พระพุทธเจาขา  ทานพระภัททิยะไปสูปาก็ดี  ไปสูโคนไมก็ดี 
ไปสูเรือนวางก็ดี  ไดเปลงอุทานเนือง ๆ วา  สุขหนอ  สุขหนอ  พระพุทธเจา  
ขา    ทานพระภัททิยะ    ฝนใจประพฤติพรหมจรรยโดยไมตองสงสัย    หรอืมิ 
ฉะน้ันก็ระลึกถึงสุขในราชสมบัติครั้งกอนน้ันเอง   ไปสูปาก็ดี   ไปสูโคนไมก็ดี 
ไปสูเรือนวางก็ดี   จึงเปลงอุทานเนือง ๆ  วา  สุขหนอ  สุขหนอ.  
           ลําดับนั้น    พระผูมีพระภาคเจารับสั่งกะภิกษุรูปหน่ึงวา    ดูกอนภิกษุ 
เธอจงมา  จงเรียกภัททิยะภิกษุมาตามคําของเราวา  ทานภัททิยะ  พระศาสดารับ 
สั่งหาทาน    ภิกษุนั้นรับสนองพระพุทธพจนแลว    เขาไปหาทานพระภัททิยะ 
ครั้นแลวไดกลาววา  ทานภัททิยะ  พระศาสดารับส่ังหาทาน. 
           [๓๔๖]  ทานพระภัทภิยะรับคําของภิกษุนั้น     แลวเขาไปเฝาพระผูมี 
พระภาคเจา  ถวายบังคมแลวน่ัง ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง   เมื่อทานพระภัททิยะน่ัง 
เรียบรอยแลว   พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา   ดูกอนภัททิยะ   ขาววา   เธอไป 
สูปาก็ดี   ไปสูโคนไมก็ดี  ไปสูเรือนวางก็ดี  ไดเปลงอุทานเนือง ๆ วา  สุขหนอ 
สุขหนอ  จริงหรือ 
           ภ.   จริงอยางนั้น  พระพุทธเจาขา 
           พ.  ดกูอนภัททิยะ  ก็เธอพิจารณาเห็นอํานาจประโยชนอะไร  ไปสูปา 
ก็ดี   ไปสูโคนไมก็ดี  ไปสูเรือนวางก็ดี   จึงไดเปลงอุทานเนือง ๆ วา  สุขหนอ 
สุขหนอ  ดังนี้  
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           ภ.   พระพุทธเจาขา    เมื่อกอนขาพระพุทธเจาเปนพระเจาแผนดิน แม 
ภายในพระราชวังก็ไดจัดการรักษาไวอยางเรียบรอย    แมภายนอกพระราชวังก็ 
ไดจัดการรักษาไวอยางเขมแข็ง     แมภายในพระนครก็ไดจัดการรักษาไวเรียบ 
รอย   แมภายนอกพระนครก็ไดจัดการรักษาไวอยางแข็งแรง   แมภายในชนบท 
ก็ไดจัดการรักษาไวเรียบรอย  แมภายนอกชนบทก็ไดจัดการรักษาไวอยางมั่นคง 
พระพุทธเจาขา    ขาพระพุทธเจาน้ัน     แมเปนผูอันเขาทั้งหลายรักษาคุมครอง  
แลว  อยางนี้   ก็ยังกลัว  ยงัหว่ัน   ยังหวาด   ยังสะดุงอยู  แตบัดนี้   ขาพระพุทธ- 
เจาไปสูปาก็ดี   ไปสูโคนไมก็ดี   ไปสูเรือนวางก็ดี     ลําพังผูเดียวก็ไมกลัว  ไม 
หว่ัน  ไมหวาด  ไมสะดุง   ขวนขวายนอย    มีขนอันราบเรียบ    เปนอยูดวย 
ปจจัย  ๔  ทีผู่อ่ืนให   มีใจดุจมฤคอยู   ขาพระพุทธเจาพิจารณาเห็นอํานาจประ- 
โยชนนี้แล   ไปสูปาก็ดี   ไปสูโคนไมก็ดี    ไปสูเรอืนวางก็ดี...  จึงเปลงอุทาน 
เนือง ๆ  วา  สุขหนอ  สุขหนอ. 
           ลําดับนั้น    พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบเร่ืองนั้นแลว   ทรงเปลงอุทาน 
ในเวลาน้ัน    วาดังน้ี 
                                          อุทานคาถา 
                             [๓๔๗] บุคคลใดไมมีความโกรธภาย 
                   ในจิต    และกาวลวงภพนอยภพใหญมปีระ- 
                   การเปนอันมากเสียได    เทวดาท้ังหลายไม 
                   อาจเล็งเห็นวาระจิตของบคุคลนั้น  ผูปลอด- 
                   ภัย   มีสขุ   ไมมีโศก.  
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           [๓๔๘]   ครั้นพระผูมีพระภาคเจาประทับอยูในอนุปยนิคม  ตามพุทธา- 
ภิรมย   แลวเสด็จจาริกทางเมืองโกสัมพี     เสด็จจาริกโดยลําดับถึงเมืองโกสัมพี 
แลว   ทราบวา   พระองคประทับอยูที่โฆสิตาราม   เขตเมืองโกสัมพีนั้น. 
                                     เรือ่งพระเทวทัต  
           [๓๔๙]  ครั้งน้ัน   พระเทวทัตหลีกเรนอยูในท่ีสงัด   เกดิความปริวิตก 
แหงจิตอยางน้ีวา   เราจะพึงยังใครหนอใหเลื่อมใส   เมื่อผูใดเลื่อมใสตอเราแลว 
ลาภสักการะเปนอันมากจะพึงเกิดข้ึน    ลําดับนั้น    พระเทวทัตไดคิดตอไปวา 
อชาตสัตตุกุมารน้ีแล   ยงัหนุม    ยังเจริญตอไป    ไฉนเราพึงยังอชาตสัตตุกุมาร 
ใหเลื่อมใส  เมื่ออชาตสัตตุกุมารน้ันเลื่อมใสตอเราแลว  ลาภสักการะเปนอันมาก 
จักเกิดข้ึน   ลําดับนั้น   พระเทวทัตเก็บเสนาสนะแลว   ถือบาตร  จีวร  เดินทาง 
ไปยังกรุงราชคฤห    ถึงกรุงราชคฤห   โดยลําดับ    แลวแปลงเพศของตนนิรมิต 
เพศเปนกุมารนอยเอางูพันสะเอว   ไดปรากฏบนพระเพลาของอชาตสัตตุกุมาร 
           ทีนั้น  อชาตสัตตุกุมารกลัว  หว่ันหวาด  สะดุง   ตกพระทัย 
           พระเทวทัตจึงไดกลาวกะอชาตสัตตุกุมารวา  พระกุมาร   ทานกลัวฉัน 
หรือ 
           อ.  จะ  ฉันกลัว  ทานเปนใคร 
           ท.  ฉัน  คือ  พระเทวทัต 
           อ.   ทานเจาขา   ถาทานเปนพระผูเปนเจาเทวทัต     ขอจงปรากฎดวย 
เพศของตนทีเดียวเถิด 
           ทันใดน้ัน    พระเทวทัตกลับเพศกุมารนอยแลว   ทรงสังฆาฏิ    บาตร 
และ   จีวร   ไดยืนอยูขางหนาอชาตสัตตุกุมาร  
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           ครั้งน้ัน    อชาตสัตตุกุมารเลื่อมใสยิ่งนัก     ดวยอิทธิปาฎิหาริยนี้ของ 
พระเทวทัต    ไดไปสูที่บาํรุงท้ังเวลาเย็นทั้งเวลาเชา   ดวยรถ  ๕๐๐  คัน   และนํา 
ภัตตาหาร  ๕๐๐  สํารับไปดวย 
           ครั้งน้ัน    พระเทวทัต      อันลาภสักการะและความสรรเสริญครอบงํา 
รึงรัดจิต    และเกิดความปรารถนาเห็นปานน้ีวา   เราจะปกครองภิกษุสงฆ  พระ-  
เทวทัตไดเสื่อมจากฤทธ์ินั้น     พรอมกับจิตตุปบาททีเดียว. 
                                    เรือ่งกักกุธโกฬิยบุตร  
           [๓๕๐]  สมยันั้น  โกฬิยบุตรชือ่กักกุธะ   เปนอุปฏฐากของทานพระ- 
มหาโมคคัลลานะ    ผูตายไมนาน   ไดเขาถึงมโนมัยกายอยางหน่ึง    อัตภาพเห็น 
ปานดังนี้   ทีเ่ขาไดมีขนาดเทากับคามเขตของชาวมคธ  ๒  หรอื ๓ แหง  เขายอม 
ไมยังตนและคนอ่ืนใหลําบาก   เพราะอัตภาพท่ีเขาไดนั้น  ครั้งน้ัน   กักกุธเทพ 
บุตร  เขาไปหาทานพระมหาโมคคัลลานะ    อภิวาทแลวยืน  ณ  ที่ควรสวนขาง 
หน่ึง   ครั้งแลวไดกลาวกะทานพระมหาโมคคัลลานะวา   ทานเจาขา  พระเทวทัต  
อันลาภสักการะและความสรรเสริญ     ครอบงํา    รึงรัดจิต    แลวไดเกิดความ 
ปรารถนาเห็นปานน้ีวา  เราจักปกครองภิกษุสงฆ  ทานเจาขา    พระเทวทัตได 
เสื่อมจากฤทธิ์นั้นแลว    พรอมกับจิตตุปบาททีเดียว    กักกุธเทพบุตรไดกลาว 
อยางนี้แลว   จึงอภิวาททานมหาโมคคัลลานะ   กระทําประทักษิณแลวหายไป ณ 
ที่นั้นเอง. 
           [๓๕๑]    ครั้งน้ัน     ทานพระมหาโมคคัลลานะเขาไปเฝาพระผูมีพระ- 
ภาคเจาถวายบังคมแลวน่ัง  ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง   กราบทูลวา  พระพุทธเจาขา 
โกฬิยบุตร  ชื่อกักกุธะ   เปนอุปฏฐากของขาพระพุทธเจา    ผูตายไมนาน  ได 
เขาถึงมโนมัยกายอยางหน่ึง   อัตภาพเห็นปานดังนี้    ที่เขาไดมีขนาดเทากับคาม  
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เขตของชาวมคธ  ๒ หรอื ๓ แหง  เขายอมไมยังตนและคนอ่ืนใหลําบาก  เพราะ 
อัตภาพที่เขาไดนั้นพระพุทธเจาขา    ครั้งน้ัน   กักกธุเทพบุตรเขาไปหาขาพระ- 
พุทธเจา    อภิวาทแลวไดยืนอยู  ณ  ทีค่วรสวนขางหนึ่ง    ครั้นแลวไดกลาวกะ 
ขาพระพุทธเจาวา   ทานเจาขา   พระเทวทัตอันลาภสักการะครอบงํา   รึงรัดจิต 
แลว  ไดเกิดความปรารถนาเห็นปานน้ีวา  เราจักปกครองภิกษุสงฆ  ทานเจาขา 
พระเทวทัตเส่ือมจากฤทธ์ินั้นแลวพรอมกับจิตตุปบาททีเดียว    พระพุทธเจาขา 
กักกุธเทพบุตรไดกลาวอยางนี้แลว  อภิวาทขาพระพุทธเจา   กระทําประทักษิณ 
แลวหายไป ณ  ที่นั้นเอง 
           พ.   ดกูอนโมคคัลลานะ    ก็กักกุธเทพบุตรอันเธอกําหนดรูซึ่งจิตดวย 
จิตแลวหรือวา    กักกุธเทพบุตรกลาวคําอยางหน่ึงอยางใด   คําน้ันทั้งหมดยอม 
เปนอยางนั้นทีเดียว  ไมเปนอยางอ่ืน 
           ม.  พระพุทธเจาขา      กักกุธเทพบุตรอันขาพระพุทธเจากําหนดรูจิต 
ดวยจิตแลววา    กักกุธเทพบุตรกลาวคําอยางหน่ึงอยางใด    คําน้ันทั้งหมดยอม 
เปนอยางนั้นทีเดียว  ไมเปนอยางอ่ืน                                
           พ.   ดกูอนโมคคัลลานะ   เธอจงรักษาวาจาน้ัน    ดูกอนโมคคัลลานะ 
เธอจงรักษาวาจานั้น   บดันี้   โมฆบุรษุน้ันจักกระทําตนใหปรากฏดวยตนเอง. 
                                  เรื่องศาสดา  ๕  จําพวก 
           [๓๕๒]    ดูกอนโมคคัลลานะ   ศาสดา  ๕  จําพวกเหลาน้ีมีปรากฏอยูใน 
โลก ๕ จําพวกเปนไฉน  ดูกอนโมคคัลลานะ  ศาสดาบางคนในโลกน้ี   เปนผูมี 
ศีลไมบริสุทธิ์   ปฎิญาณวา  เราเปนผูมีศีลบริสุทธิ ์  และวา  ศีลของเราบริสุทธิ์  
ผุดผองไมเศราหมอง   สาวกทั้งหลายยอมรูซึ่งศาสดาน้ันนั่นอยางนี้วา   ศาสดาผู 
เจริญน้ีแลเปนผูมีศีลไมบริสุทธิ์   ปฎญิาณวา    เราเปนผูมีศีลบริสุทธิ์     และวา  
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ศีลของเราบริสุทธิ์    ผุดผอง  ไมเศราหมอง    ก็พวกเราน่ีแหละพึงบอกแกพวก 
คฤหัสถ  ศาสดาน้ันไมพึงมีความพอใจ  ก็ความไมพอใจใดแลจะพึงมี  พวกเรา 
จะพึงกลาวกะศาสดา  นั้นดวยความไมพอใจนั้นอยางไร  ก็ศาสดาน้ันยอมนับถือ 
บูชาเราดวยจีวร  บิณฑบาต  เสนาสนะ  และ  คิลานปจจัยเภสัชบริขาร  ทาน 
จักกระทํากรรมใดไว   ทานก็จักปรากฏดวยกรรมน้ันเอง    ดูกอนโมคคัลลานะ 
สาวกทั้งหลายยอมรักษาศาสดาเห็นปานน้ันโดยศีล   ก็แล     ศาสดาเห็นปานนั้น 
ยอมหวังการรักษาโดยศีลจากสาวกท้ังหลาย.  
           [๓๕๓]    ดูกอนโมคคัลลานะ  อนึ่ง  ศาสดาบางคนในโลกนี้   เปนผูมี 
อาชีวะไมบริสุทธิ์   ปฏิญาณวา   เราเปนผูมีอาชีวะบริสุทธิ์   และวา  อาชีวะของ 
เราบริสุทธิ์ผุดผอง  ไมเศราหมอง  สาวกท้ังหลายยอมรูซึ่งศาสดาน้ันนั่นอยางนี้  
วา   ศาสดาผูเจริญน้ีแล   เปนผูมีอาชีวะไมบริสุทธิ์    ปฏิญาณวา     เราเปนผูมี  
อาชีวะบริสุทธิ์   และวา   อาชีวะของเราบริสุทธิ์   ผุดผอง    ไมเศราหมอง    ก ็
พวกเราน่ีแหละพึงบอกแกพวกคฤหัสถ  ศาสดาน้ันไมพึงมีความพอใจ  ก็ความ 
ไมพอใจใดแลพึงมี  พวกเราจะพึงกลาวกะศาสดาน้ันดวยความไมพอใจนั้นอยาง 
ไร  ก็ศาสดาน้ันยอมนับถือบูชาเราดวยจีวร  บิณฑบาต   เสนาสนะ  และคิลาน 
ปจจัยเภสัชบริขาร  ทานจักกระทํากรรมใดไว    ทานก็จักปรากฏดวยกรรมน้ัน 
เอง  ดูกอนโมคคัลลานะ  สาวกท้ังหลายยอมรักษาศาสดาเห็นปานนั้นโดยอาชีวะ 
ก็แล   ศาสดาเห็นปานน้ัน    ยอมหวังเฉพาะซ่ึงการรักษาโดยอาชีวะจากสาวกท้ัง 
หลาย. 
           [๓๕๔]   ดูกอนโมคคัลลานะ  อนึ่ง  ศาสดาบางคนในโลกนี้   เปนผูมี 
ธรรมเทศนาไมบริสุทธิ์    ปฏิญาณวา  เราเปนผูมีธรรมเทศนาบริสุทธิ์     และวา 
ธรรมเทศนาของเราบริสุทธิ์   ผุดผอง   ไมเศราหมอง      สาวกท้ังหลายยอมรูซึ่ง  
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ศาสดาน้ันนั่นอยางนี้วา   ศาสดาผูเจริญน้ีแล     เปนผูมีธรรมเทศนาไมบริสุทธิ์  
ปฏิญาณวาเราเปนผูมีธรรมเทศนาบริสุทธิ์  และวา  ธรรมเทศนาของเราบริสุทธิ์ 
ผุดผอง  ไมเศราหมอง   ก็พวกเราน่ีแหละพึงบอกแกพวกคฤหัสถ    ศาสดาน้ัน 
ไมพึงมีความพอใจ   ก็ความไมพอใจใดแลพึงมี     พวกเราจะพึงกลาวกะศาสดา 
นั้นดวยความไมพอใจนั้นอยางไร      ก็ศาสดาน้ันยอมนับถือบูชาเราดวยจีวร 
บิณฑบาต   เสนาสนะ  และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร  ทานจักกระทํากรรมใดไว 
ทานก็จักปรากฏดวยกรรมน้ันเอง  ดูกอนโมคคัลลานะ  สาวกท้ังหลายยอมรักษา 
ศาสดาเห็นปานนั้นโดยธรรมเทศนา  ก็แล  ศาสดาเห็นปานน้ัน   ยอมหวังเฉพาะ 
ซึ่งการรักษา   โดยธรรมเทศนาจากสาวกท้ังหลาย.   
           [๓๕๕]   ดูกอนโมคคัลลานะ  อนึ่ง  ศาสดาบางคนในโลกนี้   เปนผูมี 
ไวยากรณไมบริสุทธิ์   ปฏิญาณวา  เราเปนผูมีไวยากรณบริสุทธิ์   เละวา  ไวยา- 
กรณของเราบริสุทธิ์   ผุดผอง  ไมเศราหมอง   สาวกท้ังหลายยอมรูซึ่งศาสดาน้ัน 
นั่นอยางนี้วา   ศาสดาผูเจริญน้ีแล    เปนผูมีไวยากรณไมบริสุทธิ์    ปฏิญาณวา 
เราเปนผูมีไวยากรณบริสุทธิ์    และวา   ไวยากรณของเราบริสุทธิ์   ผุดผอง  ไม 
เศราหมอง ก็พวกเราน่ีแหละพึงบอกแกพวกคฤหัสถ  ศาสดาน้ันไมพึงมีความพอ 
ใจ   ก็ความไมพอใจใดแลพึงมี    พวกเราพึงกลาวกะศาสดาน้ันดวยความไมพอ 
ใจน้ันอยางไร    ก็ศาสดาน้ันยอมนับถือบูชาเราดวยจีวร   บิณฑบาต   เสนาสนะ 
และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร   ทานจักกระทํากรรมใดไว    ทานก็จักปรากฏดวย 
กรรมน้ันเอง   ดูกอนโมคคัลลานะ  สาวกท้ังหลายยอมรักษาศาสดาเห็นปานน้ัน 
โดยไวยากรณ  ก็แลศาสดาเห็นปานน้ัน  ยอมหวังเฉพาะซ่ึงการรักษาโดยไวยา- 
กรณจากสาวกท้ังหลาย.  
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           [๓๕๖]   ดกูอนโมคคัลลานะ  อนึ่ง  ศาสดาบางคนในโลกนี้    เปนผูมี  
ญาณทัสสนะไมบริสุทธิ์   ปฏิญาณวา   เราเปนผูมีญาณทัสสนะบริสุทธิ์   และวา 
ญาณทัสสนะของเราบริสุทธิ์   ผุดผอง   ไมเศราหมอง   สาวกท้ังหลายยอมรูซึ่ง 
ศาสดาน้ันนั่นอยางนี้วา    ศาสดาผูเจริญน้ีแล    เปนผูมีญาณทัสสนะไมบริสุทธิ์ 
ปฏิญาณวา    เราเปนผูมีญาณทัสสนะบริสุทธิ์    และวา    ญาณทัสสนะของเรา 
บริสุทธิ์    ผุดผอง    ไมเศราหมอง    ก็พวกเราน่ีแหละพึงบอกแกพวกคฤหัสถ 
ศาสดาน้ันไมพึงมีความพอใจ   ก็ความไมพอใจใดแลพึงมี    พวกเราจะพึงกลาว 
กะศาสดาน้ันดวยความไมพอใจนั้นอยางไร   ก็ศาสดาน้ันยอมนับถือบูชาเราดวย 
จีวร บิณฑบาต  เสนาสนะ  และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร   ทานจักกระทํากรรม 
ใดไว   ทานก็จักปรากฏดวยกรรมนัน้เอง   ดูกอนโมคคัลลานะ   สาวกท้ังหลาย 
ยอมรักษาศาสดาเห็นปานนั้น    โดยญาณทัสสนะ    ก็แล    ศาสดาเห็นปานน้ัน 
ยอมหวังเฉพาะซ่ึงการรักษาโดยญาณทัสสนะจากสาวกท้ังหลาย. 
           ดูกอนโมคคัลลานะ  ศาสดา  ๕  จําพวก  เหลาน้ีแล  มปีรากฏอยูในโลก. 
           [๓๕๗]   ดูกอนโมคคัลลานะ   ก็เราแลเปนผูมีศีลบริสุทธิ์   ปฏิญาณวา 
เราเปนผูมีศีลบริสุทธิ์    และวา    ศลีของเราบริสุทธิ์    ผุดผอง    ไมเศราหมอง 
แลสาวกทั้งหลายยอมไมรักษาเราโดยศีลและเราก็ไมหวังเฉพาะ      ซึ่งการรักษา 
โดยศีล   จากสาวกท้ังหลาย. 
           อน่ึง   เราเปนผูมีอาชีวะบริสุทธิ์...  
           อน่ึง  เราเปนผูมีธรรมเทศนาบริสุทธิ์... 
           อน่ึง   เราเปนผูมีไวยากรณบริสุทธิ์... 
           อน่ึง   เราเปนผูมีญาณทัสสนะบริสุทธิ์   ปฏิญาณวา   เราเปนผูมีญาณ 
ทัสสนะบริสุทธิ์   และวา   ญาณทัสสนะของเราบริสุทธิ์  ผุดผอง  ไมเศราหมอง  
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แลสาวกทั้งหลายยอมไมรักษาเราโดยญาณทัสสนะ   และเราก็ไมหวังเฉพาะ  ซึ่ง 
การรักษาโดยญาณทัสสนะ  จากสาวกท้ังหลาย. 
                                    เรือ่งพระเทวทัต  
           [๓๕๘]  ครั้งน้ัน  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูที่เมืองโกสัมพี   ตาม 
พุทธาภิรมย    แลวเสด็จจาริกไปทางกรุงราชคฤห     เสด็จจาริกไปโดยลําดับถึง 
กรุงราชคฤหแลว  ทราบวา  พระองคประทับอยูที่เวฬุวันวิหาร  อันเปนสถานที่ 
พระราชทานเหยื่อแกกระแต   เขตกรุงราชคฤหนั้น. 
           [๓๕๙]   ครั้งน้ัน     ภิกษุเปนอันมากเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา 
ถวายบังคมแลวน่ัง  ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง  ครั้นแลวไดกราบทูลวา พระพุทธ- 
เจาขา   อชาตสัตตุกุมารไดไปสูที่บํารุงของพระเทวทัต    ทั้งเวลาเย็นทั้งเวลาเชา 
ดวยรถ  ๕๐๐  คัน     แลนําภัตตาหาร  ๕๐๐  สํารบัไปดัวย     พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสวา    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย     พวกเธออยาพอใจลาภสักการะ     และความ 
สรรเสริญของเทวทัตเลย    อชาตสัตตุกุมารจักไปสูที่บํารุงของเทวทัต    ทั้งเวลา 
เย็นทั้งเวลาเชา     ดวยรถ   ๕๐๐   คัน.      แลจักนําภัตตาหาร  ๕๐๐  สํารับไปดวย 
สักกี่วัน   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เทวทตัพึงหวังความเส่ือมในกุศลธรรมท้ังหลาย 
ถายเดียว  หวังความเจริญไมได  เปรยีบเหมือนคนท้ังหลายพึงทาน้ําดีหมีที่จมูก 
ลูกสุนัขที่ดุราย     ลูกสุนขันั้นจะเปนสัตวดุรายข้ึนยิ่งกวาประมาณ     ดวยอาการ 
อยางนี้แล   แมฉันใด    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อชาตสัตตุกุมารจักไปสูที่บํารุงของ 
เทวทัต    ทั้งเวลาเย็นทั้งเวลาเชา    ดวยรถ  ๕๐๐  คัน   แลจักนําภัตตาหาร  ๕๐๐ 
สํารับไปดวย    สักกี่วัน    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เทวทัตพึงหวังความเส่ือมใน 
กุศลธรรมทัง้หลายถายเดียว  หวังความเจริญไมได   ฉันนั้นเหมือนกัน    ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย      ลาภสักการะและความสรรเสริญเกิดข้ึนแกเทวทัตเพ่ือฆาตน  
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ลาภสักการะและความสรรเสริญเกิดข้ึนแกเทวทัตเพ่ือความวอดวาย  ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย    ตนกลวยยอมเผล็ดผลเพ่ือฆาตน     ยอมเผล็ดผลเพ่ือความวอดวาย 
ฉันใด     ลาภสักการะและความสรรเสริญก็เกิดข้ึนแกเทวทัตเพ่ือฆาตน     ลาภ 
สักการะและความสรรเสริญเกิดข้ึนแกเทวทัตเพ่ือความวอดวาย   ฉันนั้นเหมือน 
กันแล   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ไมไผยอมตกขุยเพ่ือฆาตน   ยอมตกขุยเพ่ือความ 
วอดวาย   แมฉันใด    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ลาภสักการะและความสรรเสริญก ็ 
เกิดข้ึนแกเทวทัตเพ่ือฆาตน   ลาภสักการะและความสรรเสริญเกิดข้ึนแกเทวทัด 
เพ่ือความวอดวาย    ฉันนัน้เหมือนกันแล    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ไมออยอม 
ตกขุยเพ่ือฆาตน   ยอมตกขุยเพ่ือความวอดวาย  แมฉันใด   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย 
ลาภสักการะและความสรรเสริญเกิดข้ึนแกเทวทัตเพ่ือฆาตน     ลาภสักการะและ 
ความสรรเสริญเกิดข้ึนแกเทวทัตเพ่ือความวอดวาย  ฉันนั้นเหมือนกันแล   ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย     แมมาอัสดรยอมต้ังครรภเพ่ือฆาตน     ยอมต้ังครรภเพ่ือความ 
วอดวาย   แมฉันใด   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ลาภสักการะและความสรรเสริญก ็
เกิดข้ึนแกเทวทัตเพ่ือฆาตน   ลาภสักการะและความสรรเสริญเกิดข้ึนแกเทวทัต 
เพ่ือความวอดวาย  ฉันนั้นเหมือนกันแล. 
           [๓๖๐]   พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวยากรณบาลีนี้แลว      จึงตรัสคาถา 
ประพันธ   ดงัตอไปนี้ :- 
                                  ผลกลวยยอมฆาตนกลวย   ขุยไผยอม 
                  ฆาตนไผ    ขุยออยอมฆาตนออ    สักการะ  
                  ยอมฆาคนช่ัว     เหมือนมาอัสดรซ่ึงเกิดใน 
                  ครรภ  ยอมฆาแมมาอัสดร  ฉะนั้น. 
                                    ปฐมภาณวาร  จบ  
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                           พระเทวทัตทูลขอปกครองสงฆ   
           [๓๖๑]   ก็โดยสมัยนั้นแล      พระผูมีพระภาคเจาอันบริษัทหมูใหญ 
แวดลอมแลว   ประทับนั่งแสดงธรรมแกบริษัทพรอมท้ังพระราชา   ครั้งน้ัน 
พระเทวทัตลุกจากอาสนะ   หมผาเฉวียงบา   นั่งกระโหยงประคองอัญชลีไปทาง 
พระผูมีพระภาคเจา  แลวกราบทูลวา พระพุทธเจาขา บัดนี้   พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงพระชราแลว   เปนผูเฒาแกหงอมแลว    ลวงกาลผานวัยไปแลว    บัดนี ้   ขอ 
พระองคจงทรงขวนขวายนอย  ประกอบทิฏฐธรรมสุขวิหารอยูเถิด   ขอจงมอบ 
ภิกษุสงฆแกขาพระพุทธเจา   ขาพระพุทธเจาจักปกครองภิกษุสงฆ. 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสหามวา    อยาเลยเทวทัต    เธออยาพอใจที่จะ 
ปกครองภิกษุสงฆเลย. 
           แมครั้งท่ีสอง . . . 
           แมครั้งท่ีสาม   พระเทวทัตก็ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคะจาวา   พระ- 
พุทธเจาขา   บัดนี้    พระผูมีพระภาคเจาทรงพระชราแลว  เปนผูเฒา  แกหงอม 
แลว  ลวงกาลผานวัยไปแลว  บัดนี ้  ขอพระผูมีพระภาคเจาจงทรงขวนขวายนอย 
ประกอบทิฏฐธรรมสุขวิหารอยูเถิด      ขอจงมอบภิกษุสงฆแกขาพระพุทธเจา 
ขาพระพุทธเจาจักปกครองภิกษุสงฆ. 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา     ดกูอนเทวทัต     แมแตสารีบุตรและ 
โมคคัลลานะ  เรายังไมมอบภิกษุสงฆให  ไฉนจะพึงมอบใหเธอผู  เชนซากศพ 
ผูบริโภคปจจัย   เชนกอนเขฬะเลา. 
           ทีนั้น พระเทวทัตคิดวา พระผูมีพระภาคเจาทรงรุกรานเรากลางบริษัท 
พรอมดวยพระราชา    ดวยวาทะวาบริโภคปจจัยดุจกอนเขฬะ    ทรงยกยองแต 
พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ  ดังนี้   จึงโกรธ  นอยใจ  ถวายบังคมพระผูมี 
พระภาคเจา  ทําประทักษิณแลวกลับไป.  
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           นี่แหละ  พระเทวทัตไดผูกอาฆาตในพระผูมีพระภาคเจา  เปนครั้งแรก. 
                                      ปกาสนียกรรม 
           [๓๖๒]   ครั้งน้ัน พระผูมีพระภาคเจารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย    เพราะเหตุนั้นแล    สงฆจงลงปกาสนียกรรมในกรุงราชคฤหแก 
เทวทัตวา   ปกติของพระเทวทัตกอนเปนอยางหน่ึง    เดี๋ยวน้ีเปนอีกอยางหน่ึง 
พระเทวทัตทําอยางใด    ดวยกาย    วาจา    ไมพึงเห็นวาพระพุทธ    พระธรรม 
หรือพระสงฆ   เปนอยางนั้น   พึงเห็นเฉพาะตัวพระเทวทัตเอง. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็แล   สงฆพึงทําอยางนี้ 
           ภิกษุผูฉลาด  ผูสามารถ  พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรม 
วาจา   วาดังน้ี  :- 
                           กรรมวาจาทําปกาสนียกรรม 
           ทานเจาขา     ขอพระสงฆจงฟงขาพเจา    ถาความพรอมพรั่ง 
ของสงฆถึงท่ีแลว  สงฆพึงทําปกาสนียกรรมในกรุงราชคฤหแกพระ- 
เทวทัตวา   ปกติของพระเทวทัตกอนเปนอยางหนึ่ง  เด๋ียวน้ีเปนอีก 
อยางหนึ่ง    พระเทวทัตทําอยางใดดวยกาย    วาจา    ไมพึงเห็นวา 
พระพุทธ  พระธรรม  หรอืพระสงฆ  เปนอยางน้ัน    พึงเห็นเฉพาะ 
ตัวเทวทัตเอง  นี้เปนญัตติ. 
           ทานเจาขา  ขอสงฆจงฟงขาพเจา  สงฆทําปกาสนัยกรรมใน 
กรุงราชคฤหแกพระเทวทัตวา  ปกติของพระเทวทัตกอนเปนอยางหนึ่ง 
เด๋ียวน้ีเปนอีกอยางหนึ่ง พระเทวทัตทําอยางใดดวยกาย  วาจา  ไม  
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พึงเห็นวาพระพุทธ   พระธรรม   หรอืพระสงฆ   เปนอยางน้ัน    พึง 
เห็นเฉพาะตัวพระเทวทัตเอง   การทําปกาสนียกรรมในกรุงราชคฤห  
แกพระเทวทัตวา   ปกติของพระเทวทัตกอนเปนอยางหนึ่ง   เด๋ียวน้ี 
เปนอีกอยางหนึ่ง   พระเทวทัตทําอยางใดดวยกาย  วาจา  ไมพึงเห็น 
วาพระพุทธ  พระธรรม  หรือพระสงฆ   เปนอยางน้ัน   พึงเหน็เฉพาะ 
ตัวพระเทวทัตเอง  ชอบแกทานผูใด  ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง  ไมชอบ 
แกทานผูใด  ทานผูนั้นพึงพูด. 
           ปกาสนียกรรมในกรุงราชคฤห     อันสงฆกระทําแลว    แก 
พระเทวทัตวา  ปกติของพระเทวทัตกอนเปนอยางหนึ่ง   เด๋ียวน้ีเปน 
อีกอยางหนึ่ง   พระเทวทัตทําอยางใดดวยกาย   วาจา   ไมพึงเห็นวา 
พระพุทธ   พระธรรม  หรือพระสงฆ    เปนอยางน้ัน   พึงเหน็เฉพาะ 
ตัวพระเทวทัตเอง  ชอบแกสงฆ   เหตุนั้นจึงน่ิง  ขาพเจาทรงความนี้ 
ไวดวยอยางน้ี. 
           [๓๖๓]   ลําดับนัน้      พระผูมีพระภาคเจารับสั่งกะทานพระสารีบุตรวา 
ดูกอนสารีบุตร  ถากระน้ัน  เธอจงประกาศเทวทัตในกรุงราชคฤห. 
           ทานพระสารีบุตรทูลถามวา     เมื่อกอนขาพระพุทธเจากลาวชมพระ-  
เทวทัตในกรุงราชคฤหวา    โคธิบุตรมฤีทธิ์มาก    โคธิบุตรมีอานุภาพมาก 
ขาพระพุทธเจาจะประกาศพระเทวทัตในกรุงราชคฤหอยางไร  พระพุทธเจาขา. 
           พ.   ดกูอนสารีบุตร   เธอกลาวชมเทวทัตในกรุงราชคฤหเเลว     เทาท่ี 
เปนจริงวา  โคธิบุตรมีฤทธ์ิมาก  โคธิบตุรมีอานุภาพมาก. 
           ส.  อยางนั้น  พระพุทธเจาขา. 
           พ.  ดกูอนสารีบุตร     เธอจงประกาศเทวทัตในกรุงราชคฤหเทาท่ี 
เปนจริง   เหมือนอยางนั้นแล.   
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           ทานพระสารีบุตร  ทลูรับสนองพระพุทธพจนแลว. 
           [๓๖๔]   ครั้งน้ัน พระผูมีพระภาคเจารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย   เพราะเหตุนั้นแล   สงฆจงสมมติสารีบุตรเพื่อประกาศเทวทัตใน 
กรุงราชคฤหวา   ปกติของพระเทวทัตกอนเปนอยางหน่ึง   เดี๋ยวน้ีเปนอีกอยาง 
หน่ึง  พระเทวทัตทําอยางใดดวยกาย  วาจา  ไมพึงเห็นพระพุทธ   พระธรรม 
หรือพระสงฆ  เปนอยางนั้น  พึงเห็นเฉพาะตัวเทวทัตเอง.                   
                                               วิธีสมมติ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็แล   สงฆพึงสมมติอยางนี้  
           พึงขอรองสารีบุตรกอน  ครั้นแลวภิกษุผูฉลาด  ผูสามารถ  พึงประกาศ 
ใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรมวาจา  วาดังน้ี :- 
                                        กรรมวาจาสมมติ 
           ทานเจาขา    ขอสงฆจงฟงขาพเจา    ถาความพรอมพรั่งของ 
สงฆถึงท่ีแลว     สงฆพึงสมมติทานพระสารีบุตรเพื่อประกาศพระ - 
เทวทัตในกรุงราชคฤหวา  ปกติของพระเทวทัต    กอนเปนอยางหนึ่ง 
เด๋ียวน้ีเปนอีกอยางหนึ่ง   พระเทวทัตทําอยางใดดวยกาย   วาจา   ไม 
พึงเห็นวา  พระพุทธ   พระธรรม  หรือพระสงฆ   เปนอยางน้ัน    พึง 
เห็นเฉพาะตัว   พระเทวทัตเอง  นี้เปนญัตติ 
           ทานเจาขา  ขอสงฆจงฟงขาพเจา  สงฆสมมติทานพระสารี- 
บุตรเพ่ือประกาศพระเทวทัตในกรุงราชคฤหวา  ปกติของพระเทวทัต 
กอนเปนอยางหนึ่ง  เด๋ียวน้ีเปนอีกอยางหนึ่ง  พระเทวทัตทําอยางใด  
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ดวยกาย  วาจา   ไมพึงเห็นวาพระพุทธ   พระธรรม   หรือพระสงฆ 
เปนอยางน้ัน    พึงเห็นเฉพาะตัวพระเทวทัตเอง   การสมมติทานพระ 
สารีบุตรเพ่ือประกาศพระเทวทัตในกรุงราชคฤหวา   ปกติของพระ 
เทวทัตกอนเปนอยางหนึ่ง   เด๋ียวน้ีเปนอีกอยางหนึ่ง   พระเทวทัตทํา 
อยางใดดวยกาย  วาจา  ไมพึงเห็นพระพุทธ   พระธรรม   หรอืพระ-  
สงฆ    เปนอยางน้ัน   พึงเห็นเฉพาะตัวพระเทวทัตเอง    ชอบแกทาน 
ผูใด   ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง   ไมชอบแกทานผูใด   ทานผูนั้นพึงพูด 
           ทานพระสารีบุตรอันสงฆสมมติแลว   เพ่ือประกาศพระ- 
เทวทัตในกรุงราชคฤหวา  ปกติของพระเทวทัต   กอนเปนอยางหนึ่ง 
เด๋ียวน้ีเปนอีกอยางหนึ่ง  พระเทวทัตทําอยางใดดวยกาย   วาจา   ไม 
พึงเห็นวาพระพุทธ  พระธรรม  หรือพระสงฆ     เปนอยางน้ัน    พึงเห็น 
เฉพาะตัวพระเทวทัตเอง    ชอบแกสงฆ   เหตุนั้นจงึน่ิง   ขาพเจาทรง 
ความนี้ไว  ดวยอยางน้ี. 
           [๓๖๕]   ก็ทานพระสารีบุตรไดรับสมมติแลว   จึงเขาไปสูกรุงราชคฤห 
พรอมกับภิกษุมากรูป    แลวไดประกาศพระเทวทัตในกรุงราชคฤหวา     ปกติ 
ของพระเทวทัต   กอนเปนอยางหน่ึง   เดี๋ยวน้ีเปนอีกอยางหนึ่ง      พระเทวทัต 
ทําอยางใดดวยกาย  วาจา  ไมพึงเห็นวาพระพุทธ   พระธรรม   หรือพระสงฆ 
เปนอยางนั้น     พึงเห็นเฉพาะตัวพระเทวทัตเอง 
           ประชาชนในกรุงราชคฤหนั้นพวกท่ีไมมีศรัทธา   ไมเลื่อมใสไรปญญา 
ทานกลาวอยางนี้วา     พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรเหลาน้ี     เปนคนริษยา 
ยอมเกียดกันลาภสักการะของพระเทวทัต 
           สวนประชาชนพวกที่มีศรัทธา    เลื่อมใส    เปนบัณฑิต    มีปญญาดี 
กลาวอยางนี้วา   เรื่องนี้คงจักไมใชเรื่องเล็กนอย    เพราะพระผูมีพระภาคเจารับ 
สั่งใหประกาศพระเทวทัตในกรุงราชคฤห.  
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                                  เรื่องอชาตสัตตุกุมาร 
           [๓๖๖]   ครั้งน้ัน   พระเทวทัตเขาไปหาอชาตสัตตุกุมาร   แลวไดกลาว 
วา  ดูกอนกมุาร  เมื่อกอนคนท้ังหลายมีอายุยืน   เดี๋ยวน้ีมีอายุสั้น   ก็การท่ีทาน 
จะพึงตายเสียเม่ือยังเปนเด็ก    นั่นเปนฐานะจะมีได    ดูกอนกุมาร    ถากระน้ัน 
ทานจงปลงพระชนมพระชนกเสียแลวเปนพระเจาแผนดิน    อาตมาจักปลงพระ- 
ชนมพระผูมีพระภาคเจาแลวเปนพระพุทธเจา   ครัง้น้ัน   อชาตสัตตุกุมารคิดวา 
พระผูเปนเจา  เทวทัตมีฤทธิ์มาก  มีอานุภาพมาก  พระผูเปนเจาเทวทัตพึงทราบ 
แน  แลวเหน็บกฤชแนบพระเพลา  ทรงกลัว  หว่ันหวาด  สะดุงพระทัยรับเสด็จ 
เขาไปภายในพระราชวังแตเวลากลางวัน    พวกมหาอํามาตยผูรักษาภายในพระ- 
ราชวัง   ไดแลเห็นอชาตสัตตุกุมารทรงกลัว   หว่ันหวาด   สะดุงพระทัยรีบเสด็จ 
เขามาภายในพระราชวัง   แตเวลากลางวัน   จึงรีบจับไว   มหาอํามาตยเหลานั้น 
ตรวจคนพบกฤชเหน็บอยูที่พระเพลาแลวไดทูลถามอชาตสัตตุกุมารวา  พระองค 
ประสงคจะทําการอันใด   พระเจาขา 
           อ.   เราประสงคจะปลงพระชนมพระชนก 
           ม.  ใครใชพระองค 
           อ.   พระผูเปนเจาเทวทัต     
           มหาอํามาตยบางพวกไดลงมติอยางนี้วา     ควรปลงพระชนมพระกุมาร 
ควรฆาพระเทวทัต  และภิกษุทั้งหมด 
           มหาอํามาตยบางพวกไดลงมติอยางนี้วา  ไมควรฆาพวกภิกษุ    เพราะ 
พวกภิกษุไมผิดอะไร  ควรปลงพระชนมพระกุมาร  และฆาพระเทวทัต 
           มหาอํามาตยบางพวกไดลงมติอยางนี้วา    ไมควรปลงพระชนมพระ- 
กุมาร ไมควรฆาพระเทวทัต  ไมควรฆาพวกภิกษุ  ควรกราบทูลพระราชา  พระ- 
ราชารับสั่งอยางใด    พวกเราจักทําอยางน้ัน.  
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           [๓๖๗]  ครั้งน้ัน     มหาอํามาตยเหลาน้ันคุมอชาตสัตตุกุมารเขาไปเฝา 
พระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราช   กราบทูลเรื่องนั้นแดพระเจาพิมพิสารจอม 
เสนามาคธราช 
           พิ.  ดกูอนพนาย  มหาอํามาตยทั้งหลายลงมติอยางไร  
           ม.  ขอเดชะ  มหาอํามาตยบางพวกไดลงมติอยางนี้วา   ควรปลงพระ- 
ชนมพระกุมาร   ควรฆาพระเทวทัต   และภิกษุทั้งหมด   มหาอํามาตยบางพวก 
ไดลงมติอยางนี้วา  ไมควรฆาพวกภิกษุ  เพราะพวกภิกษุไมผิดอะไร  ควรปลง 
พระชนมพระกุมารและฆาพระเทวทัต    มหาอํามาตยบางพวกไดลงมติอยางนี้วา 
ไมควรปลงพระชนมพระกุมาร    ไมควรฆาพระเทวทัต     ไมควรฆาพวกภิกษุ 
ควรกราบทูลพระราชา   พระราชารับสั่งอยางใด   พวกเราจักทําอยางนั้น 
           พิ.  ดกูอนพนาย  พระพุทธ  พระธรรม  หรอืพระสงฆ   จักทําอะไร 
ไดชั้นแรกทีเดียว    พระผูมีพระภาคเจารับสั่งใหประกาศพระเทวทัต    ในกรงุ 
ราชคฤหมิใชหรือวา   ปกติของพระเทวทัต   กอนเปนอยางหน่ึง    เดี๋ยวน้ีเปน 
อีกอยางหนึ่ง    พระเทวทัตทําอยางใดดวยกาย    วาจา    ไมพึงเห็นวาพระพุทธ 
พระธรรม  หรือพระสงฆเปนอยางนั้น  พึงเห็นเฉพาะตัวพระเทวทัตเอง 
           บรรดามหาอํามาตย   เหลาน้ัน     พวกท่ีลงมติอยางนี้วา   ควรปลงพระ- 
ชนมพระกุมาร  ควรฆาพระเทวทัต    และภิกษุทั้งหมด  พระราชาไดทรงถอดยศ 
พวกเธอเสีย                                                                          
           พวกท่ีลงมติอยางนี้วา    ไมควรฆาพวกภิกษุ    เพราะพวกภิกษุไมผิด 
อะไร  ควรปลงพระชนมระกุมาร   และฆาพระเทวทัต   พระราชาไดทรงลด 
ตําแหนงพวกเธอ  
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           พวกท่ีลงมติอยางนี้วา    ไมควรปลงพระชนมพระกุมาร     ไมควรฆา 
พระเทวทัต  ไมควรฆาพวกภิกษุ   ควรกราบทูลพระราชา  พระราชาสั่งอยางใด 
พวกเราจักทําอยางนั้น   พระราชาไดทรงเลื่อนตําแหนงพวกเธอ  
           ลําดับนั้น    พระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราช  ไดรับสั่งถาม   อชา- 
สัตตุกุมารวา   ลูก   เจาตองการฆาพอเพ่ืออะไร 
           อชาตสัตตุกุมารกราบทูลวา  หมอมฉันตองการราชสมบัติ   พระพุทธ- 
เจาขา 
           พระราชาตรัสวา   ลูก   ถาเจาตองการราชสมบัติ   ราชสมบัตินั้นเปน 
ของเจาแลวทรงมอบราชสมบัติแกอชาตสัตตุกุมาร. 
               พระเทวทัตสงคนไปปลงพระชนมพระศาสดา 
           [๓๖๘]   ครั้งน้ัน    พระเทวทัตเขาไปหาอชาตสัตตุกุมาร    แลวถวาย 
พระพรวา    ขอถวายพระพร    ขอมหาบพิตรจงรับสั่งใช    ราชบุรุษผูจักปลง 
พระชนม  พระสมณโคดม  ลําดับนั้น    อชาตสัตตุกุมาร  รับสั่งใชคนทั้งหลาย 
วา  พนาย  พระผูเปนเจาเทวทัตสั่งอยางใด   ทานทั้งหลายจงทําอยางนั้น   ลําดับ 
นั้น   พระเทวทัตจึงส่ังราชบุรุษคนหนึ่งวา   เจาจงไป   พระสมณโคดมประทับ 
อยูในโอกาสโนน    จงปลงพระชนมพระองคแลวจงมาทางนี้   ดังน้ี   ซุมราชบุรุษ 
ไว ๒ คนริมทางนั้นดวยสั่งวา   ราชบุรุษใดมาทางน้ีลําพังผูเดียว   เจาท้ังสองจง 
ฆาราชบุรุษนั้นแลวมาทางนี้ไดซุมบุรุษไว ๔ คนริมทางนั้นดวยสั่งวา  ราชบุรุษ 
เหลาใดมาทางนี้   ๒  คน  เจาทั้ง  ๔  คน  จงฆาราชบุรุษ  ๒  คนนั้น แลวมาทาง 
นี้  ไดซุมบุรษุไว  ๘  คน ริมทางนั้นดวยส่ังวา  ราชบุรุษเหลาใดมาทางนี้  ๔ คน 
เจาท้ัง ๘ คน   จงฆาราชบุรุษ ๔ คนนั้นแลวมาทางน้ี    ไดซุมราชบุรุษไว ๑๖  
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คนริมทางนั้น  ดวยส่ังวา  ราชบุรุษเหลาใดมาทางน้ี  ๘ คน   เจาท้ัง ๑๖ คน จง 
ฆาราชบุรุษ ๘ คนนั้นแลวมา. 
                                 ทรงแสดงอนุปุพพิกถา  
           [๓๖๙]  ครั้งน้ัน     บุรุษคนเดียวนั้นถือดาบและโลผูกสอดแลงธนู 
แลวเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา   กลัว   หว่ันหวาด   สะทกสะทาน  มีกายแข็ง 
ไดยืนอยูในที่ไมใกลพระผูมีพระภาคเจา ๆ   ไดทอดพระเนตรเห็นบุรุษน้ัน  ผู 
กลัว   หว่ันหวาด   สะทกสะทาน   มีกายแข็ง   ยืนอยู    ครั้นแลวไดตรัสกะบุรุษ 
นั้นวา   มาเถิด    เจาอยากลัวเลย    จึงบุรุษน้ันวางดาบและโลปลดแลงธนูวางไว 
ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง แลวเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา  ซบศีรษะลงแทบพระ- 
บาทยุคลของพระผูมีพระภาคเจาแลวไดกราบทูลวา  พระพุทธเจาขา   โทษมาถึง 
ซึ่งขาพระพุทธเจาตามความโง   ตามความหลง   ตามอกุศล   เพราะขาพระพุทธ 
เจามีจิตคิดประทุษราย   มีจิตคิดจะฆาเขามาถึงท่ีนี้  ขอพระผูมีพระภาคเจาโปรด 
รับโทษของขาพระพุทธเจาน้ัน     โดยความเปนโทษ     เพ่ือความสํารวมตอไป 
พระพุทธเจาขา 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา    เอาเถอะเจา     โทษมาถึงเจาตามความโง 
ตามความหลง   ตามอกุศล   เพราะเจามีจิตคิดประทุษราย   มจิีตคิดจะฆา    เขา 
มาถึงท่ีนี้   เมือ่ใดเจาเห็นโทษ โดยความเปนโทษ  แลวทําคืนตามธรรม  เมื่อน้ัน 
เรารับโทษนั้นของเจา   เพราะผูใดเห็นโทษโดยความเปนโทษ   แลวทําคืนตาม 
ธรรม  ถึงความสํารวมตอไป   ขอน้ัน  เปนความเจริญในอริยวินยั 
           ลําดับนั้น   พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงอนุปุพพิกถาแกบุรุษนั้น   คือ 
ทรงแสดงทาน   ศีล   สวรรค   และอาทีนพ    ความตํ่าทราม     ความเศราหมอง 
ของกามท้ังหลาย   แลวจึงทรงประกาศอานิสงสในการออกจากกาม   เมื่อพระผูมี  
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พระภาคเจาทรงทราบวา  บุรุษนั้นมีจิตคลอง  มีจิตออน  มีจิตปลอดจากนิวรณ 
มีจิตสูงข้ึน   มีจิตผองใส   จึงทรงแสดงพระธรรมเทศนาท่ีพระพุทธเจาท้ังหลาย 
ทรงยกข้ึนแสดงดวยพระองคเอง  คือ  ทุกข   สมทุัย   นิโรธ  มรรค   ดวงตาเห็น 
ธรรมปราศจากธุลีปราศจากมลทินวา     สิ่งใดส่ิงหน่ึงมีความเกิดข้ึนเปนธรรมดา 
สิ่งน้ันทั้งมวลมีความดับเปนธรรมดา   ไดเกิดแกบุรุษน้ัน ณ  ทีน่ั่นนั้นแล   ดุจ 
ผาท่ีสะอาดปราศจากมลทิน    ควรไดรับน้ํายอมเปนอยางดี    ฉะนั้น     ครั้งน้ัน 
บุรุษน้ันมีธรรมอันเห็นแลว    ไดบรรลุธรรมแลว    ไดรูธรรมแจมแจงแลว   ม ี
ธรรมอันหยัง่ลงแลว   ขามความสงสัยไดแลว  ปราศจากถอยคําแสดงความสงสัย 
ถึงความเปนผูแกลวกลาไมตองเชื่อผูอ่ืนในคําสอนของพระศาสดา   ไดกราบทูล 
พระผูมีพระภาคเจาวา   ขาแตพระองคผูเจริญ   ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก 
พระพุทธเจาขา    พระองคทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยายอยางนี้     เปรยีบ 
เหมือนบุคคลหงายของที่ควํ่า   เปดของท่ีปด   บอกทางแกคนหลงทางหรือสอง 
ประทีปในที่มืดดวยต้ังใจวา   คนมีจักษุจักเห็นรูป   ดังนี้  ขาพระพุทธเจาน้ีขอ 
ถึงพระผูมีพระภาคเจา    พระธรรม     และภิกษุสงฆวาเปนสรณะ    ขอพระผูมี- 
พระภาคเจาจงทรงจําขาพระพุทธเจาวา    เปนอุบาสกผูมอบชีวิตถึงสรณะ    จํา 
เดิมแตวันนี้เปนตนไป. 
           ครั้งน้ัน    พระผูมพีระภาคเจาไดรับสั่งกะบุรุษน้ันวา   เจาอยาไปทางนี้ 
จงไปทางนี้   แลวทรงสงไปทางอื่น. 
           [๓๗๐]  ครั้งน้ัน  บุรุษสองคนน้ันคิดวา   ทําไมหนอ   บรุุษคนเคียว 
นั้นจึงมาชานัก.    แลวเดนิสวนทางไป   ไดพบพระผูมีพระภาคเจาประทับนั่ง  ณ 
โคนไมแหงหนึ่ง      แลวเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถวายบังคมแลวน่ัง  ณ  ที ่
ควรสวนขางหนึ่ง    พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงอนุปุพพิกถาแกบุรุษ  ๒  คน 
นั้น . . .พวกเขา. . .ไมตองเชื่อผูอ่ืนในคําสอนของพระศาสดา ไดกราบทูลพระ -  
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ผูมีพระภาคเจาวา     ขาแตพระองคผูเจริญ     ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก 
ภาษิตของพระองคไพเราะนัก     พระพุทธเจาขา .. .ขอพระผูมีพระภาคเจาจง 
ทรงจําขาพระพุทธเจาท้ังสองวา  เปนอุบาสกผูมอบชีวิตถึงสรณะ  จําเดิมแตวัน 
นี้เปนตนไป. 
           ครั้งน้ัน   พระผูมีพระภาคเจาไดรับสั่งกะบุรุษท้ังสองน้ันวา  เจาท้ังสอง 
นั้นวา   เจาท้ังสองอยาไปทางนี้   จงไปทางนี้   แลวทรงสงไปทางอื่น. 
           [๓๗๑]  ครั้งน้ัน    บุรุษ ๔ คนนั้น... 
           ครั้งน้ัน  บุรุษ ๘ คนนั้น... 
           ครั้งน้ัน  บุรุษ ๑๖ คนนั้น   คิดวา ทําไมหนอ  บุรุษ ๘ คนน้ันมาชา 
นัก    แลวเดินสวนทางไป    ไดไปพบพระผูมีพระภาคเจาประทับนั่ง ณ   ที่โคน 
ไมแหงหน่ึง   จึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถวายบังคมแลวนั่ง ณ  ที่ควรสวน 
ขางหน่ึง   พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงอนุปุพพิกถาแกบุรุษ ๑๖ คนนั้น     คือ 
ทรงแสดงทาน    ศลี . . .พวกเขา . . .ไมตองเชื่อผูอ่ืนในคําสอนของพระศาสดา 
ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา    ขาแตพระองคผูเจริญ    ภาษิตของพระองค 
แจมแจงนัก     ภาษิตของพระองคไพเราะนัก    พระพุทธเจาขา . . . ขอพระผูมี- 
พระภาคเจาจงทรงจําขาพระพุทธเจาทั้ง ๑๖ คนวา     เปนอุบาสกผูมอบชีวิตถึง 
สรณะ  จําเดิมแตวันนี้เปนตนไป  
           ครั้งน้ัน    บุรุษคนเดียวน้ันไดเขาไปหาพระเทวทัต    แลวไดกลาววา 
ทานเจาขา    กระผมไมสามารถจะปลงพระชนมพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น 
ได   เพราะพระองคมีฤทธ์ิมาก   มีอานุภาพมาก   พระเทวทัตจึงกลาววา   อยา 
เลยเจา  อยาปลงพระชนมพระสมณโคดมเลย  เรานี้แหละจักปลงพระชนมพระ- 
สมณโคดม.  
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                             พระเทวทัตทําโลหิตุปบาท 
           [๓๗๒]  สมัยนั้น     พระผูมีพระภาคเจาเสด็จจงกรมอยู  ณ  เขาคิชฌ- 
กูฏบรรพต   ครั้งน้ัน   พระเทวทัตข้ึนสูคิชฌกูฏบรรพต   แลวกลิ้งศิลากอันใหญ 
ดวยหมายใจวา  จักปลงพระชนมพระสมณโคดมดวยศิลานี้   ยอดบรรพตทั้งสอง 
นอมมารับศิลานั้นไว   สะเก็ดกระเด็นจากศิลานั้นตองพระบาทของพระผูมีพระ- 
ภาคเจา  ทําพระโลหิตใหหอข้ึนแลวขณะน้ัน  พระผูมีพระภาคเจาทรงแหงนข้ึน 
ไปไดตรัสกะพระเทวทัตวา   ดูกอนโมฆบุรุษ   เธอส่ังสมบาปมิใชบุญไวมากนัก 
เพราะมีจิตคิดประทุษราย   มีจิตคิดฆายังโลหิตของตถาคตใหหอข้ึน   ลําดับนั้น 
พระผูมีพระภาคเจารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    นี้จัดเปน 
อนันตริยกรรมขอท่ี  ๑  ที่เทวทัตส่ังสมแลว    เพราะเธอ    มีจิตคิดประทุษราย 
มีจิตคิดฆา   ทําโลหิตของตถาคตใหหอข้ึน   ภิกษุทั้งหลายไดสดับขาววา   พระ-  
เทวทัตไดประกอบการปลงพระชนมพระผูมีพระภาคเจา  ก็ภิกษุเหลาน้ันจงกรม 
อยูรอบ ๆ วิหารของพระผูมีพระภาคเจา   ทําการสาธยายมีเสียงสูงเสียงดัง   เพ่ือ 
รักษาคุมครองปองกันพระผูมีพระภาคเจา     พระผูมีพระภาคเจาทรงสดับเสียง 
สาธยาย   มีเสียงเซ็งแซ   แลวรับสั่งกะทานพระอานนทวา   ดูกอนอานนท  นั่น 
เสียงสาธยาย    มีเสียงเซ็งแซ   อะไรกนั.    
           ทานอานนททูลวา    พระพุทธเจาขา    ภิกษุทั้งหลายไดสดับขาววา 
พระเทวทัตไดประกอบการปลงพระชนมพระผูมีพระภาคเจา   ก็ภิกษุเหลานั้นจง 
กรมอยูรอบ ๆ วิหารของพระผูมีพระภาคเจาทําการสาธยายมีเสียงเซ็งแซ   เพ่ือ 
รักษาคุมครองปองกันพระผูมีพระภาคเจา   เสียงนั้นนั่น    เปนเสียงสาธยาย   ม ี
เสียงเซ็งแซ   พระพุทธเจาขา.  
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ดูกอนอานนท ถากระน้ัน   เธอจงเรียกภิกษุ 
ทั้งหลายเหลาน้ันมาตามคําของเราวา   พระศาสดารับสั่งหาทานทั้งหลาย.  
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           ทานพระอานนททูลรับสนองพระพุทธพจน    แลวเขาไปหาภิกษุเหลา 
นั้นแจงใหทราบวา   พระศาสดารับสั่งหาทานท้ังหลาย.  
           ภิกษุเหลาน้ันรับคําของทานพระอานนทแลว    เขาไปเฝาพระผูมีพระ- 
ภาคเจาถวายบังคมน่ัง  ณ  ที่สมควรสวนขางหน่ึง     เมื่อภิกษุเหลาน้ันนั่งเรียบ 
รอยแลว   พระผูมีพระภาคเจารับสั่งวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ขอท่ีบุคคลจะปลง 
ชีวิตตถาคตดวยความพยายามของผูอ่ืนนั่น   มิใชฐานะ   มิใชโอกาส   เพราะ 
พระตถาคตท้ังหลายยอมไมปรินิพพานดวยความพยายามของผูอ่ืน. 
                             ตรัสเรือ่งศาสดา  ๕  จําพวก 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ศาสดา  ๕ จําพวกนี้มีปรากฏอยูในโลก  ๕  จําพวก 
เปนไฉน  คือ  ศาสดาบางคนในโลกนี้    เปนผูมีศีลไมบริสุทธิ์   ปฏิญาณวาเรา 
เปนผูมีศีลบริสุทธิ์   และวา   ศีลของเราบริสุทธิ์   ผุดผอง   ไมเศราหมอง  สาวก  
ทั้งหลาย   ยอมรูซึ่งศาสดาน้ันนั่นอยางนี้วา    ศาสดาผูเจริญน้ีแล   เปนผูมีศีลไมี 
บริสุทธิ์ยอมปฏิญาณวา     เราเปนผูมีศีลบริสุทธิ์     และวา    ศลีของเราบริสุทธิ์ 
ผุดผอง   ไมเศราหมอง   ก็พวกเราน่ีแหละพึงบอกแกพวกคฤหัสถ    ศาสดาน้ัน 
ไมพึงมีความพอใจ   ก็ความไมพอใจใดแลจะพึงมี   พวกเราจะพึงกลาวกะศาสดา 
นั้นดวยความไมพอใจนั้นอยางไร      ก็ศาสดาน้ันยอมนับถือบูชาเราดวยจีวร 
บิณฑบาต    เสนาสนะ    และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร    ทานจักทํากรรมใดไว 
ทานก็จักปรากฏดวยกรรมน้ันเอง   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   สาวกท้ังหลาย   ยอม 
รักษาศาสดาเห็นปานน้ีโดยศีล  ก็แลศาสดาเห็นปานน้ัน   ยอมหวังการรักษาโดย 
ศีลจากสาวกทั้งหลาย.  
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           [๓๗๓]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อน่ึง   ศาสดาบางคนในโลกนี้เปนผูมี 
อาชีวะไมบริสุทธิ์   ปฏิญาณวา  เราเปนผูมีอาชีวะบริสุทธิ์... ดกูอนภิกษุทั้งหลาย 
สาวกท้ังหลายยอมรักษาศาสดาเห็นปานน้ันโดยอาชีวะ   ก็แลศาสดาเห็นปานน้ัน 
ยอมหวังการรักษาโดยอาชีวะจากสาวกท้ังหลาย.  
           [๓๗๔]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อน่ึง   ศาสดาบางคนในโลกนี้เปนผูมี 
ธรรมเทศนาไมบริสุทธิ์  ปฏิญาณวา   เราเปนผูมีธรรมเทศนาบริสุทธิ์...ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย    สาวกท้ังหลายยอมรักษาศาสดาเห็นปานน้ัน   โดยธรรมเทศนา 
ก็แลศาสดาเห็นปานน้ัน    ยอมหวังการรักษา    โดยธรรมเทศนา     จากสาวก 
ทั้งหลาย 
           [๓๗๕]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อน่ึง   ศาสดาบางคนในโลกนี้เปนผูมี 
ไวยากรณไมบริสุทธิ์   ปฏิญาณวา  เราเปนผูมีไวยากรณบริสุทธิ์... ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย     สาวกท้ังหลายยอมรักษาศาสดาเห็นปานนัยโดยไวยากรณ     ก็แล 
ศาสดาเห็นปานนั้น   ยอมหวังการรักษา   โดยไวยากรณ   จากสาวกท้ังหลาย. 
           [๓๗๖]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อน่ึง    ศาสดาบางคนในโลกนี้เปนผูมี 
ญาณทัสนะไมบริสุทธิ์   ปฏิญาณวา   เราเปนผูมีญาณทัสสนะบริสุทธิ์   และวา 
ญาณทัสสนะของเราบริสุทธิ์    ผุดผอง   ไมเศราหมอง   สาวกท้ังหลายยอมรูซึ่ง 
ศาสดาน้ันนั่นอยางนี้วา     ศาสดาผูเจริญน้ีแล     เปนผูมีญาณทัสสนะไมบริสุทธิ์ 
ปฏิญาณวาเปนผูมีญาณทัสสนะบริสุทธิ์   และญาณทัสสนะของเราบริสุทธ์ิ  ผุดผอง 
ไมเศราหมอง  ก็พวกเราน้ีแหละพึงบอกแกพวกคฤหัสถ  ศาสดาน้ันไมพึงมีความ 
พอใจ     ก็ความไมพอใจใดแลจะพึงมีพวกเราจะพึงกลาวกะศาสดาน้ันดวยความ 
ไมพอใจนั้นอยางไร     กศ็าสดาน้ัน  ยอมนับถือบูชาเรา    ดวยจีวร    บิณฑบาต 
เสนาสนะและคิลานปจจัยเภสัชบริขาร    ทานจักทํากรรมใดไว   ทานก็จักปรากฏ  
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ดวยกรรมนัน้เอง    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    สาวกท้ังหลายยอมรักษาศาสดาเห็น 
ปานน้ันโดยญาณทัสสนะ  ก็แล  ศาสดาเห็นปานน้ัน    ยอมหวังการรักษา  โดย 
ญาณทัสสนะ   จากสาวกท้ังหลาย.  
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ศาสดา ๕ จําพวกนี้แลมีปรากฏอยูในโลก. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็เราเปนผูมีศีลบริสุทธิ์   ปฏิญาณวา   เราเปนผู 
มีศีลบริสุทธิ ์  และวา   ศลีของเราบริสุทธิ์   ผุดผอง   ไมเศราหมอง   และสาวก 
ทั้งหลาย   ยอมไมรักษาเราโดยศีล   และเราก็ยอมไมหวังการรักษาโดยศีล   จาก 
สาวกท้ังหลาย. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อนึ่ง   เราเปนผูมีอาชีวะบริสุทธิ์. . . 
           . . . เปนผูมีธรรมเทศนาบริสุทธิ์. . . 
           . . .  เปนผูมีไวยากรณบริสุทธิ ์. . . 
           . . . เปนผูมีญาณทัสสนะบริสุทธิ์   ปฏิญาณวา  เราเปนผูมีญาณทัสสนะ 
บริสุทธิ์   และวา   ญาณทัสสนะของเราบริสุทธิ์   ผุดผอง   ไมเศราหมอง   และ 
สาวกท้ังหลายยอมไมรักษาเราโดยญาณทัสสนะ   และเราก็ยอมไมหวังการรักษา 
โดยญาณทัสสนะ   จากสาวกท้ังหลาย 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ขอท่ีบุคคลจะปลงชีวิตตถาคต   ดวยความพยายาม 
ของผูอ่ืนนั้นมิใชฐานะ   มิใชโอกาส   เพราะพระตถาคตทั้งหลาย   ยอมไมปริ- 
นิพพานดวยความพยายามของผูอ่ืน. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   พวกเธอจงไปท่ีอยูตามเดิม  พระตถาคตทั้งหลาย 
อันพวกเธอไมตองรักษา. 
                                   ปลอยชางนาฬาคิรี 
           [๓๗๗]  สมัยนั้น  ในกรุงราชคฤห  มชีางชื่อนาฬาคิรี  เปนสัตวดุราย 
ฆามนุษย  ครั้งน้ัน พระเทวทัตเขาไปสูกรุงราชคฤหแลวไปยังโรงชางไดกลาวกะ  
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พวกควาญชางวา   พนาย    เราเปนพระราชญาติ    สามารถจะแตงต้ังผูที่อยูใน 
ตําแหนงตํ่าไวในตําแหนงสูงได       สามารถจะเพ่ิมไดทั้งเบ้ียเลี้ยงและเงินเดือน 
พนาย   ถากระน้ัน  เวลาใดพระสมณโคดมทรงพระดําเนินมาตรอกน้ี  เวลาน้ัน 
พวกทานจงปลอยชางนาฬาคิรีเขาไปยังตรอกน้ี    ควาญชางเหลาน้ันรับคําพระ- 
เทวทัตแลว    ครั้นเวลาเชา    พระผูมีพระภาคเจาทรงครองอันตรวาสกแลวทรง 
ถือบาตร    จีวร    เสด็จเขาไปยังกรุงราชคฤหพรอมกับภิกษุมากรูป   ทรงพระ 
ดําเนินถึงตรอกน้ัน     ควาญชางเหลานั้นไดแลเห็นพระผูมีพระภาคเจาทรงพระ 
ดําเนินถึงตรอกน้ัน    จึงปลอยชางนาฬาคิรีใหไปยังตรอกน้ัน   ชางนาฬาคิรีได 
แลเห็นพระผูมีพระภาคเจา   ทรงพระดําเนินมาแตไกลเทียว   แลวไดชูงวง   หู 
ชัน   หางชี้   ว่ิงรี่ไปทางพระผูมีพระภาคเจา   ภิกษุเหลาน้ันไดแลเห็นชางนาฬา- 
คิรีว่ิงมาแตไกลเทียว   แลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา    พระพุทธเจาขา 
ชางนาฬาคิรีนี้ดุราย    หยาบชา    ฆามนุษย    เดินเขามายังตรอกน้ีแลว    ขอ 
พระผูมีพระภาคเจาจงเสด็จกลับเถิด    ขอพระสุคตจงเสด็จกลับเถิด    พระพุทธ 
เจาขา. 
           พระผูมีพระภาคเจารับสั่งวา   มาเถิด   ภิกษุทั้งหลาย   เธออยากลัวเลย 
ขอท่ีบุคคลจะปลงชีวิตตถาคตดวยความพยายามของผูอ่ืน นั่นไมใชฐานะ ไมใช 
โอกาสเพราะพระตถาคตทั้งหลายยอมไมปรินิพานดวยความพยายามของผูอ่ืน. 
           แมครั้งท่ีสอง   ภิกษุเหลาน้ัน. . . 
           แมครั้งท่ีสาม   ภิกษุเหลาน้ันไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา   พระ- 
พุทธเจาขา  ชางนาฬาคิรีนี้    ดุราย  หยาบชา  ฆามนุษย  เดินเขามายังตรอกน้ี  
แลว     ขอพระผูมีพระภาคเจาจงเสด็จกลับเถิด     ขอพระสุคตจงเสด็จกลับเถิด 
พระพุทธเจาขา.  
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           พระผูมีพระภาคเจารับสั่งวา   มาเถิดภิกษุทั้งหลาย   อยากลัวเลย  ขอท่ี 
บุคคลจะปลงชีวิตตถาคตดวยความพยายามของผูอ่ืน    นั่นไมใชฐานะ    ไมใช 
โอกาสเพราะพระตถาคตทั้งหลายยอมไมปรินิพานดวยความพยายามของผูอ่ืน. 
           [๓๗๘]  คราวน้ัน  คนทั้งหลาย   หนีข้ึนไปอยูบนปราสาทบาง   บน 
เรือนโลนบาง   บนหลังคาบาง   บรรดาคนเหลาน้ัน    พวกท่ีไมมีศรัทธา   ไม 
เลื่อมใสไรปญญา  กลาวอยางนี้วา  ชาวเราผูเจริญ   พระมหาสมณโคดม   พระ 
รูปงาม   จักถูกชางเบียดเบียน. 
           สวนพวกท่ีมีศรัทธา  เลื่อมใส   ฉลาด  มีปญญา  กลาวอยางนี้วา  ชาว 
เราผูเจริญ   ไมนานเทาไรนัก  พระพุทธนาคจักทรงทําสงครามกับชาง. 
           ครั้งน้ัน  พระผูมีพระภาคเจาทรงแผเมตตาจิตไปสูชางนาฬาคิรี. 
           ลําดับนั้น  ชางนาพาคิรีไดสัมผัสพระเมตตาจิตของพระผูมีพระภาคเจา 
แลว  ลดงวงลงแลวเขาไปทางพระผูมีพระภาคเจา   แลวไดยนือยูตรงพระพักตร 
พระผูมีพระภาคเจา. 
           ขณะนั้น      พระผูมีพระภาคเจาทรงยกพระหัตถขวาลูบกระพองชาง 
นาฬาคิรีพลางตรัสกะชางนาฬาคิรี  ดวยพระคาถา  วาดังน้ี :- 
                               [๓๗๙]  ดูกอนกญุชร  เจาอยาเขาไป 
                   หาพระพุทธนาค    เพราะการเขาไปหาพระ- 
                   พุทธนาคดวยวธกจิตเปนเหตุแหงทุกข  ผู 
                   ฆาพระพุทธนาคจากชาตินี้ไปสูชาติหนาไมม ี
                   สุคติเลย     เจาอยาเมา     และอยาประมาท 
                   เพราะคนเหลาน้ัน   เปนผูประมาทแลว   จะ 
                   ไปสูสุคติไมได     เจาน่ีแหละ     จักทําโดย 
                   ประการที่จักไปสูสุคติได.  
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           [๓๘๐]   ลําดับนัน้  ชางนาฬาคิรีเอางวงลูบละอองธุลีพระบาทของพระ- 
ผูมีพระภาคเจาแลวพนลงบนกระหมอม       ยอตัวถอยออกไปชั่วระยะที่แลเห็น 
พระผูมีพระภาคเจา  ไปสูโรงชางแลวไดยืนอยู ณ ที่ของตน. 
           ก็แล     ชางนาฬาคิรีเปนสัตวอันพระพุทธนาคทรงทรมานแลวดวย 
ประการนั้น.  
           [๓๘๑]  สมัยนั้น  คนท้ังหลายขับรองคาถานี้   วาดังน้ี :- 
                                คนพวกหน่ึงยอมฝกชางและมา  ดวย 
                   ใชทอนไมบาง     ใชขอบาง     ใชแสบาง 
                   สมเด็จพระพุทธเจาผูแสวงพระคุณใหญทรง 
                   ทรมานชางโดยมิตองใชทอนไม    มติองใช 
                   ศัสตรา. 
           คนทั้งหลายตางก็เพงโทษ   ติเตียน   โพนทะนาวา   พระเทวทัตน้ีเปน 
คนมีบาป  ไมมีบุญ   เพราะพยายามปลงพระชนมพระสมณโคดม  ผูมีฤทธิม์าก 
อยางนี้  มีอานุภาพมากอยางนี้    ลาภสักการะของพระเทวทัตเส่ือม   สวนลาภสัก- 
การะของพระผูมีพระภาคเจาเจริญยิ่งข้ึน. 
           [๓๘๒]   สมัยตอมา   พระเทวทัตเสื่อมลาภสักการะแลว     พรอมท้ัง 
บริษัทไดเที่ยวขอในสกุลทั้งหลายมาฉัน     ประชาชนท้ังหลายตางก็เพงโทษ 
ติเตียน   โพนทะนาวา    ไฉนพระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร   จึงเท่ียวขอใน 
สกุลทั้งหลายมาฉันเลา   ของที่ปรุงเสร็จแลวใครจะไมพอใจ   ของที่ดีใครจะไม 
ชอบใจ. 
           ภิกษุทั้งหลาย   ไดยินพวกน้ันเพงโทษ   ติเตียน   โพนทะนาอยู   พวก 
ที่เปนผูมักนอย . . .  ตางก็เพงโทษ  ตีเตียน   โพนทะนาวา   ไฉนพระเทวทัต  
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พรอมกับบรษัิท   จึงเที่ยวขอในสกุลทั้งหลายมาฉันเลา   แลวกราบทูลเรื่องนั้น 
แดพระะผูมีพระภาคเจา. 
           พระผูมีพระภาคเจา .. .  ตรัสถามวา   ดูกอนเทวทัต     ขาววา    เธอ 
พรอมกับบรษัิทเที่ยวขอในสกุลทั้งหลายมาฉัน  จริงหรือ. 
           พระเทวทัตทูลรับวา  จริง  พระพุทธเจาขา. 
           พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียน...     ครัน้แลวทรงทําธรรมีกถา 
รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เพราะเหตุนั้นแล  เราจักบัญญัติ 
โภชนะสําหรับ ๓  คนในสกุลแกภิกษุทั้งหลาย  อาศัยอํานาจประโยชน  ๓ ประการ 
คือ  เพ่ือขมบุคคลผูเกอยาก ๑   เพ่ืออยูผาสุกของภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก ๑   เพ่ือ 
อนุเคราะหสกุลดวยหวังวา    ภิกษุทั้งหลายท่ีมีความปรารถนาลามกอยาอาศัยฝก 
ฝายทําลายสงฆ ๑  ในการฉันเปนหมู   พึงปรับอาบัติตามธรรม. 
                                 เรื่องวัตถุ  ๕  ประการ 
           [๓๘๓]  ครั้งน้ัน    พระเทวทัตเขาไปหาพระโกกาลิกะ   พระกตโมรก- 
ติสสกะ   พระขัณฑเทวีบุตร   พระสมุทรทัตตะ   แลวไดกลาววา  มาเถิดทาน 
ทั้งหลาย  พวกเราจักทําสังฆเภท  จักรเภท  แกพระสมณโคดม   เมื่อพระเทวทัต 
กลาวอยางนี้แลว. 
           พระโกกาลิกะไดกลาววา   พระสมณโคดมมีฤทธ์ิมาก   มอีานุภาพมาก 
พวกเราจักทําสังฆเภท   จักรเภท   แกสมณโคดมอยางไรได. 
           พระเทวทัตกลาววา   มาเถิดทานท้ังหลาย    พวกเราจักเขาไปเฝาพระ- 
สมณโคดม    แลวทูลขอวัตถุ  ๕ ประการวา    พระผูมีพระภาคเจาตรัสคุณแหง 
ความเปนผูมักนอย   ความสันโดษ   ความขัดเกลา   ความกําจัด   อาการท่ีนา 
เลื่อมใส   การไมสั่งสม   การปรารภความเพียร    โดยอเนกปริยาย    พระพุทธ  
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เจาขา  วัตถุ ๕ ประการนี้ยอมเปนไปเพ่ือความเปนผูมักนอย ความเปนผูสันโดษ 
ความขัดเกลา    ความกําจัด    อาการท่ีนาเลื่อมใส    การไมสั่งสม    การปรารภ 
ความเพียร  โดยอเนกปรยิาย   ขาพระพุทธเจา   ขอประทานพระวโรกาส  ภิกษุ 
ทั้งหลายพึงถือการอยูปาเปนวัตรตลอดชีวิต  รูปใดอาศัยบานอยู   รูปนั้นพึงตอง 
โทษ      ภิกษุทั้งหลายพึงถือเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตรตลอดชีวิต      รูปใดยนิดี 
กิจนิมนต  รปูนั้นพึงตองโทษ ภิกษุทั้งหลายพึงถือผาบังสุกุลเปนวัตรตลอดชีวิต 
รูปใดยินดีคหบดีจีวร   รปูนั้น พึงตองโทษ   ภิกษุทั้งหลายพึงถืออยูโคนไมเปน 
วัตรตลอดชีวิต   รูปใดเขาอาศัยที่มุงท่ีบัง  รูปนั้นพึงตองโทษ  ภิกษุทั้งหลายไม 
พึงฉันปลาและเนื้อตลอดชีวิต       รูปใดฉันปลาและเนื้อ     รูปนั้นพึงตองโทษ 
พระสมณโคดมจักไมทรงอนุญาตวัตถุ  ๕  ประการน้ี   แตพวกเรานั้น จักใหประ- 
ชาชนเชื่อถือวัตถุ ๕ ประการน้ี.  
           พระโกกาลิกะกลาววา   ทานท้ังหลาย   พวกเราสามารถเพ่ือทําสังฆเภท 
จักรเภท แกสมณโคดมดวยวัตถุ  ๕ ประการน้ีแน  เพราะมนุษยทั้งหลายเลื่อมใส 
ในความปฏิบัติเศราหมอง. 
                                  ทูลขอวัตถุ  ๕  ประการ 
           [๓๘๔]  ครั้งน้ัน   พระเทวทัตพรอมกับบรษัิทเขาไปเฝาพระผูมีพระ-  
ภาคเจาถวายบังคมแลวน่ังอยู  ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง     เมื่อน่ังเรียบรอยแลวได 
กราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา    พระพุทธเจาขา    พระผูมีพระภาคเจาตรัสคุณ 
แหงความเปนผูมักนอย   ความสันโดษ   ความขัดเกลา   ความกําจัด   อาการท่ี 
นาเลื่อมใส   ความไมสั่งสม  การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย  พระพุทธ 
เจาขา   วัตถุ  ๕ ประการน้ี     ยอมเปนไปเพ่ือความเปนผูมักนอย   ความเปนผู 
สันโดษ   ความขัดเกลา   ความกําจัด   อาการท่ีนาเลื่อมใส  ความไมสั่งสม  การ  
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ปรารภความเพียร    โดยอเนกปริยาย   ขาพระพุทธเจา   ขอประทานพระวโรกาส 
ภิกษุทั้งหลายพึงถือการอยูปาเปนวัตรตลอดชีวิต รปูใดอาศัยบานอยู  รูปนั้นพึง 
ตองโทษ    ภิกษุทั้งหลายพึงถือเท่ียวบิณฑบาตเปนวัตรตลอดชีวิต  รูปใดยินดี 
กิจนิมนต  รปูนั้นพึงตองโทษ  ภิกษุทัง้หลายพึงถือผาบังสุกุลเปนวัตรตลอดชีวิต 
รูปใดยินดีคหบดีจีวร   รปูนั้นพึงตองโทษ    ภิกษุทั้งหลายพึงถือการอยูโคนไม 
เปนวัตรตลอดชีวิต รูปใดเขาอาศัยที่มุงท่ีบัง  รูปนั้นพึงตองโทษ  ภิกษุทั้งหลาย  
ไมพึงฉันปลาและเนื้อตลอดชีวิต  รูปใดฉันปลาและเนื้อ   รูปนัน้พึงตองโทษ. 
           พระผูมีพระภาคเจารับสั่งวา    อยาเลย    เทวทัต  ภิกษุใดปรารถนา 
ภิกษุนั้นจงถือการอยูปาเปนวัตร รูปใดปรารถนา  จงอยูในบาน  รูปใดปราถนา 
จงถือเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร  รูปใดปารถนา  จงยินดีกิจนิมนต  รูปใดปราร- 
ถนา  จงถือผาบังสุกุลเปนวัตร  รูปใดปรารถนา  จงยินดีคหบดีจีวร  เราอนุญาต 
โคนไมเปนเสนาสนะ ๘ เดือน   เราอนุญาตปลาและเน้ือท่ีบริสุทธิ์โดยสวนสาม 
ไมไดเห็น  ไมไดยิน  ไมรงัเกียจ. 
           ครั้งน้ัน  พระเทวทัตคิดวา  พระผูมีพระภาคเจาไมทรงอนุญาต  วัตถ ุ
๕ ประการนี้   จึงราเริงดีใจพรอมกับบริษัทลุกจากอาสนะ   ถวายบังคมพระผูมี 
พระภาคเจา  ทําประทักษิณ  แลวกลับไป. 
                                 โฆษณาวัตถุ  ๕  ประการ 
           [๓๘๕]  ตอมา  พระเทวทัตพรอมกับบริษัทเขาไปสูกรุงราชคฤหแลว 
ประกาศใหประชาชนเขาใจวัตถุ ๕ ประการวา   ทานท้ังหลาย    พวกอาตมาเขา 
ไปเฝาพระสมณโคดมทูลขอวัตถุ  ๕ ประการวา  พระพุทธเจาขา  พระผูมีพระ - 
ภาคเจาตรัสคุณแหงความเปนผูมักนอย. . .   การปรารภความเพียร    โดยอเนก 
ปริยาย   พระพุทธเจาขา    วัตถุ ๕ ประการนี้     ยอมเปนไปเพ่ือความเปนผูมัก  
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นอย. . . การปรารภความเพียร   โดยอเนกปริยาย   ขาพระพุทธเจาขอประทาน 
พระวโรกาส  ภิกษุทั้งหลายพึงถืออยูปาเปนวัตรตลอดชีวิต  รูปใดอาศัยบานอยู 
รูปนั้นพึงตองโทษ...  ภิกษุทั้งหลายไมพึงฉันปลาและเนื้อตลอดชีวิต    รูปใด 
ฉันปลาและเน้ือ    รูปนั้นพึงตองโทษ  วัตถุ ๕ ประการน้ี   พระสมณโคดมไม 
ทรงอนุญาต  แตพวกอาตมาสมาทานประพฤติตามวัตถุ ๕ ประการน้ี.  
           [๓๘๖]  บรรดาประชาชนเหลาน้ัน   พวกท่ีไมมีศรัทธา   ไมเลื่อมใส 
ไรปญญากลาวอยางนี้วา   พระสมณะเชื้อสายพระศากบุตรเหลาน้ัน   เปนผูกําจัด 
มีความประพฤติขัดเกลา  สวนพระสมณโคดมประพฤติมักมาก  ยอมคิดเพ่ือความ 
มักมาก. 
           สวนพวกท่ีมีศรัทธา  เลื่อมใส   เปนผูฉลาด  มีปญญา   ยอมเพงโทษ 
ติเตียน   โพนทะนาวา   ไฉนพระเทวทัตจึงไดพยายามเพ่ือทําลายสงฆ    เพ่ือทํา 
ลายจักรเลา ภิกษุทั้งหลายไดยินพวกน้ันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู  บรรดา 
ที่เปนผูมักนอย. . .   ตางก็เพงโทษ   ติเตียน   โพนทะนาวา   ไฉนพระเทวทัต  
จึงไดพยายามเพื่อทําลายสงฆ   เพ่ือทําลายจักร    แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระ- 
ผูมีพระภาคเจา. 
           พระผูมีพระภาคเจา . . . ทรงสอบถามวา   ดกูอนเทวทัต   ขาววา   เธอ 
พยายามเพ่ือทําลายสงฆ   เพ่ือทําลายจักร   จริงหรอื. 
           พระเทวทัตทูลรับวา  จริง  พระพุทธเจาขา. 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   อยาเลย   เทวทตั    เธออยาชอบใจการทํา 
ลายสงฆ เพราะการทําลายสงฆมีโทษหนักนัก  ผูใดทําลายสงฆผูพรอมเพรีองกัน 
ยอมประสบโทษต้ังกัป  ยอมไหมในนรกตลอดกปั  สวนผูใดสมานสงฆผูแตกกัน 
แลวใหพรอมเพรียงกัน    ยอมประสบบุญอันประเสริฐ    ยอมบันเทิงในสวรรค  
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ตลอดกัป   อยาเลย   เทวทัต    เธออยาชอบใจการทําลายสงฆเลย   เพราะการทํา 
ลายสงฆมีโทษหนักนัก.  
           [๓๘๗]  ครั้งน้ันเปนเวลาเชา     ทานพระอานนทนุงอันตรวาสก   ถอื 
บาตร   จีวร    เขาไปบิณฑบาตยังกรุงราชคฤห     พระเทวทัตไดพบทานพระ- 
อานนทกําลังเที่ยวบิณฑบาตในกรุงราชคฤห      จึงเขาไปหาทานพระอานนท 
แลวไดกลาววา  ทานอานนท  ต้ังแตวันนี้เปนตนไป  ผมจักทําอุโบสถ   จักทํา 
สังฆกรรม  แยกจากพระผูมีพระภาคเจา  แยกจากภิกษุสงฆ  ครั้นทานพระอานนท 
เที่ยวบิณฑบาตในกรุงราชคฤหแลว   เวลาปจฉาภัตร  กลับจากบิณฑบาตเขาเฝา 
พระผูมีพระภาคเจา   ถวายบังคม   นั่ง ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง  เมื่อน่ังเรียบรอย 
แลวจึงกราบทูลวา    พระพุทธเจาขา    เม่ือเชาน้ีขาพระพุทธเจานุงอันตรวาสก 
ถือบาตร และจีวร  เขาไปบิณฑบาตยังกรุงราชคฤห  พระเทวทัตพบขาพระพุทธ- 
เจากําลังเที่ยวบิณฑบาตในกรุงราชคฤห  แลวเขามาหาขาพระพุทธเจา ครั้นแลว 
กลาววา ทานอานนท ต้ังแตวันนี้เปนตนไป   ผมจักทําอุโบสถ  จักทําสังฆกรรม 
แยกจากพระผูมีพระภาคเจา   แยกจากภิกษุสงฆ  วันนี้พระเทวทัตจักทําลายสงฆ 
พระพุทธเจาขา 
           ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบเรื่องนั้นแลว  ทรงเปลงอุทาน 
ในเวลาน้ัน  วาดังน้ี :- 
                                 [๓๘๘]  ความดี คนดีทํางาย ความดี 
                      คนชั่วทํายาก  ความชั่ว   คนชั่วทํางาย  แต 
                      อารยชน  ทาํความช่ัวไดยาก. 
                                       ทุติยภาณวาร  จบ  
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                               พระเทวทัตหาพรรคพวก 
           [๓๘๙]  ครั้งน้ัน  ถึงวันอุโบสถ  พระเทวทัตลุกจากอาสนะ ประกาศ 
ใหภิกษุทั้งหลายจับสลากวา    ทานทั้งหลาย    พวกเราเขาไปเฝาพระสมณโคดม 
แลวทูลขอวัตถุ ๕  ประการวา    พระพุทธเจาขา    พระผูมีพระภาคเจาตรัสคุณ 
แหงความเปนผูมักนอย . . .   การปรารภความเพียรโดยอเนกปริยาย     วัตถ ุ ๕ 
ประการนี้   ยอมเปนไปเพ่ือความเปนผูมักนอย. . .  การปรารภความเพียร โดย  
อเนกปริยาย   ขาพระพุทธเจาขอประทานพระวโรกาส  ภิกษุทั้งหลายพึงถืออยูปา 
เปนวัตรตลอดชีวิต  รูปใดอาศัยบานอยู   รูปนั้นพึงตองโทษ...  ภิกษุทั้งหลาย 
ไมพึงฉันปลาและเนื้อตลอดชีวิต  รูปใดพึงฉันปลาและเนื้อ  รูปนั้น  พึงตองโทษ 
วัตถุ ๕  ประการน้ี  พระสมณโคดมไมทรงอนุญาต  แตพวกเราน้ันยอมสมาทาน 
ประพฤติตามวัตถุ ๕  ประการน้ี   วัตถุ ๕ ประการน้ี   ชอบแกทานผูใด   ทาน 
ผูนั้นจงจับสลาก.      
           [๓๙๐]  สมัยนั้น  พระวัชชีบุตรชาวเมืองเวสาลี    ประมาณ   ๕๐๐  รปู 
เปนพระบวชใหม    และรูพระธรรมวินัยนอย    พวกเธอจับสลากดวยเขาใจวา 
นี้ธรรม    นีวิ้นัย   นี้สัตถศุาสน  ลําดับนั้น พระเทวทัตทําลายสงฆแลว  พาภิกษุ 
ประมาณ ๕๐๐  รูป  หลกีไปทางคยาสีสูประเทศ. 
           [๓๙๑]  ครั้งน้ัน    พระสารีบุตรพระโมคคัลลานะเขาไปเฝาพระผูมี- 
พระภาคเจาถวายบังคมน่ัง ณ   ที่ควรสวนขางหน่ึง    เมื่อทานพระสารีบุตรนั่ง 
เรียบรอยแลว  ไดกราบทลูวา    พระพุทธเจาขา    พระเทวทัตทําลายสงฆแลว 
พาภิกษุประมาณ  ๕๐๐ รปูหลีกไปทางคยาสีสะประเทศ 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ดูกอนสารีบุตร  โมคคัลลานะ   พวกเธอ 
จักมีความการุญในภิกษุใหมเหลาน้ันมิใชหรือ  พวกเธอจงรีบไป ภิกษุเหลาน้ัน 
กําลังจะถึงความยอยยับ  
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           พระสารีบุตร  พระโมคคัลลานะทูลรับสนองพระพุทธพจนแลว    ลุก 
จากอาสนะถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา ทําประทักษิณแลว เดินทางไปคยาสีสะ 
ประเทศ. 
                                       เรื่องภิกษุรูปหนึ่ง 
           [๓๙๒]   สมัยนั้น     ภิกษุรูปหนึ่งยืนรองไหอยูไมไกลพระผูมีพระภาค- 
เจา   จึงพระผูมีพระภาคเจาตรัสถามภิกษุนั้นวา  ดูกอนภิกษุ   เธอรองไหทําไม 
           ภิกษุนั้นกราบทูลวา  พระพุทธเจาขา  พระสารีบุตร พระโมคคัลลานะ 
เปนอัครสาวกของพระผูมีพระภาคเจา   ไปในสํานักพระเทวทัต    คงจะชอบใจ 
ธรรมของพระเทวทัต 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา    ดกูอนภิกษุ   ขอท่ีสารีบุตรโมคคัลลานะ 
จะพึงชอบใจธรรมของเทวทัต  นั่นมิใชฐานะ   มิใชโอกาส    แตเธอทั้งสองไป 
เพ่ือซอมความเขาใจกะภิกษุ. 
                       พระอัครสาวกพาภิกษุ  ๕๐๐  กลับ 
           [๓๙๓]  สมัยนั้น     พระเทวทัตอันบริษัทหมูใหญแวดลอม    แลวน่ัง 
แสดงธรรมอยู   เธอไดเห็นพระสารีบุตร   พระโมคคัลลานะ   มาแตไกล    จึง 
เตือนภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เห็นไหม    ธรรมเรากลาวดีแลว 
พระสารีบุตรโมคคัลลานะอัครสาวกของพระสมณโคดม  พากันมาสูสํานักเรา 
ตองชอบใจธรรมของเรา   เมื่อพระเทวทัตกลาวอยางนี้แลว   พระโกกาลิกะ  ได 
กลาวกะพระเทวทัตวา   ทานเทวทัต     ทานอยาไววางใจพระสารีบุตรและพระ- 
โมคคัลลานะ     เพราะเธอท้ังสองมีความปรารถนาลามก     ลุอํานาจแกความ 
ปรารถนาลามก   พระเทวทัตกลาววา   อยาเลย   คุณ   ทานท้ังสองมาดี   เพราะ 
ชอบใจธรรมของเรา  
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           ลําดับนั้น  ทานพระเทวทัตนิมนตทานพระสารีบุตรดวยอาสนะกึ่งหน่ึง 
วา  มาเถิด  ทานสารีบุตร    นิมนตนัง่บนอาสนะน้ี     ทานพระสารีบุตรหามวา 
อยาเลยทาน   แลวถืออาสนะแหงหน่ึงนั่ง ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง   แมทานพระ- 
มหาโมคคัลลานะก็ถืออาสนะเเหงหนึ่งน่ัง ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง    ลําดับนั้น 
พระเทวทัตแสดงธรรมกถาใหภิกษุทั้งหลายเห็นแจง  สมาทาน  อาจหาญ  ราเริง 
หลายราตรี   แลวเชื้อเชิญทานพระสารีบุตรวา   ทานสารีบุตร    ภิกษุสงฆปราศ 
จากถิ่นมิทธะแลว    ธรรมีกถาของภิกษุทั้งหลายจงแจมแจงกะทาน เราเม่ือยหลัง 
จักเอน    ทานพระสารีบุตรรับคําพระเทวทัตแลว   ลําดับนั้น  พระเทวทัตปูผา 
สังฆาฏิ  ๔ ชัน้ แลวจําวัตรโดยขางเบ้ืองขวา  เธอเหน็ดเหน่ือยหมดสติสัมปชัญญะ 
ครูเดียวเทาน้ัน     ก็หลับไป.   
           [๓๙๔]  ครั้งน้ัน   ทานพระสารีบุตรกลาวสอน  พร่ําสอนภิกษุทั้งหลาย 
ดวยธรรมีกถาอันเปนอนุศาสนีเจือดวยอาเทสนาปฏิหาริย  ทานพระมหาโมคคัล- 
ลานะกลาวสอน  พร่ําสอน  ภิกษุทั้งหลายดวยธรรมีกถาอันเปนอนุศาสนีเจือดวย 
อิทธิปาฏิหาริย  ขณะเม่ือภิกษุเหลาน้ันอันทานพระสารีบุตรกลาวสอนอยู   พร่ํา 
สอนอยูดวยอนุศาสนีเจือดวยอาเทศนาปาฏิหาริย     และอันทานพระมหาโมค- 
คัลลานะกลาวสอนอยู  พร่ําสอนอยู  ดวยอนุศาสนีเจือดวยอิทธิปาฏิหาริย  ดวงตา 
เห็นธรรมท่ีปราศจากธุลี    ปราศจากมลทินไดเกิดข้ึนวา    สิ่งใดส่ิงหนึ่งมีความ 
เกิดข้ึนเปนธรรมดา    สิ่งน้ันทั้งหมดมีความดับเปนธรรมดา  ทีนัน้   ทานพระ- 
สารีบุตรเรียกภิกษุทั้งหลายมาวา  ทานทั้งหลาย  เราจักไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา 
ผูใดชอบใจธรรมของพระผูมีพระภาคเจาน้ัน  ผูนั้นจงมา 
           ครั้งน้ัน   พระสารีบุตร  และพระโมคคัลลานะ  พาภิกษุ ๕๐๐ รูปนั้น 
เขาไปทางพระเวฬุวัน  
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           ครั้งน้ัน   พระโกกาลิกะปลุกพระเทวทัตใหลุกข้ึนดวยคําวา  ทานเทวทัต 
ลุกข้ึนเถิด  พระสารีบุตร  พระโมคคัลลานะพาภิกษุเหลาน้ันไปแลว    เราบอก 
ทานแลวมิใชหรือวา   อยาไววางใจพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะ     เพราะเธอ 
ทั้งสองมีความปรารถนาลามก  ถึงอํานาจความปรารถนาลามก  
           ครั้งน้ัน   โลหิตรอนไดพุงออกจากปากพระเทวทัต   ในท่ีนั้นเอง. 
           [๓๙๕]  ครั้งน้ัน     พระสารีบุตรพระโมคคัลลานะเขาไปเฝาพระผูมี- 
พระภาคเจาถวายบังคมน่ัง ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง    เมื่อทานพระสารีบุตรนั่ง 
เรียบรอยแลว   ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา  พระพุทธเจาขา  ขอประทาน 
พระวโรกาส  ภิกษุทั้งหลายผูพระพฤติตามภิกษุผูทําลาย  พึงอุปสมบทใหม 
           พ.  อยาเลย  สารีบตุร  เธออยาพอใจการอุปสมบทใหมของพวกภิกษุ 
ผูพระพฤติตามภิกษุผูทําลายเลย  ดกูอนสารีบุตร ถาเชนนั้น เธอจงใหพวกภิกษุ 
ผูประพฤติตามภิกษุผูทําลายแสดงอาบัติถุลลัจจัย   ก็เทวทัตปฏิบัติแกเธออยางไร 
           ส.  พระพุทธเจาขา    พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงธรรมีกถาใหภิกษุ 
ทั้งหลายเห็นแจง   สมาทาน  อาจหาญ  ราเริง  ตลอดราตรีเปนอันมาก  แลวได 
รับสั่งกะขาพระพุทธเจาวา   ดูกอนสารีบุตร    ภิกษุสงฆปราศจากถิ่นมิทธะแลว 
ธรรมีกถาของภิกษุทั้งหลายจงแจมแจงแกเธอ    เราเมื่อยหลัง     ดังนี้     ฉันใด 
พระเทวทัต  ก็ไดปฏิบัติฉัน นั้นเหมือนกัน   พระพุทธเจาขา. 
           [๓๙๖]  ครั้งน้ัน  พระผูมีพระภาคเจารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย  เรื่องเคยมีมาแลว  มีสระใหญอยูในราวปา  ชางท้ังหลายอาศัยสระ 
นั้นอยูและพวกมันพากันลงสระนั้น    เอางวงถอนเหงาและรากบัวลางใหสะอาด 
จนไมมีตมแลวเค้ียวกลืนกินเหงาและรากบัวน้ัน   เหงาและรากบัวนั้น  ยอมบํารุง 
วรรณะและกําลังของชางเหลาน้ัน    และชางเหลาน้ันก็ไมเขาถึงความตาย    หรือ 
ความทุกขปางตายมีขอน่ันเปนเหตุ   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   สวนลูกชางตัวเล็ก  ๆ  
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เอาอยางชางใหญเหลาน้ัน   และพากันลงสระนั้น     เอางวงถอนเหงาและรากบัว 
แลวไมลางใหสะอาดเค้ียวกลืนกินทั้งท่ีมีตม   เหงาและรากบัวนั้น    ยอมไมบํารุง 
วรรณะและกําลังของลูกชางเหลาน้ัน     และพวกมั่นยอมเขาถึงความตาย    หรือ 
ความทุกขปางตาย  มีขอน้ันเปนเหตุ  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เทวทัตเลียนแบบเรา 
จักตายอยางคนกําพรา   อยางนั้นเหมือนกัน .  
           พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสประพันธคาถา  วาดังน้ี :- 
                         [๓๙๗]   เมื่อชางใหญคุมฝูง   ขุดดิน 
                 กนิเหงาบัวอยูในสระใหญ  ลูกชางกินเหงาบัว 
                 ทั้งท่ีมีตมแลวตาย  ฉันใด เทวทัตเลียนแบบ 
                  เราแลวจักตายอยางคนกําพรา  ฉันนั้น . 
                                        องคแหงทูต 
           [๓๙๘]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุผูประกอบดวยองค ๘   ควรทํา 
หนาที่ทูต  องค ๘ เปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
           ๑.  รบัฟง 
           ๒.  ใหผูอ่ืนฟง 
           ๓.  กาํหนด 
           ๔.  ทรงจํา 
           ๕.   เขาใจความ 
           ๖.  ใหผูอ่ืนเขาใจความ 
           ๗.  ฉลาดตอประโยชนและมิใชประโยชน 
           ๘.   ไมกอความทะเลาะ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๘ นี้แล ควรทําหนาท่ีทูต.  
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           [๓๙๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   สารีบุตรผูประกอบดวยองค ๘ ควรทํา 
หนาที่ทูต  องค ๘ เปนไฉน  คือ:- 
           ๑.  สารีบุตรเปนผูรับฟง 
           ๒.  ใหผูอ่ืนฟง 
           ๓.  กาํหนด 
           ๔.   ทรงจํา 
           ๕.   เขาใจความ 
           ๖.  ใหผูอ่ืนเขาใจความ 
           ๗.  ฉลาดตอประโยชนและมิใชประโยชน 
           ๘.  ไมกอความทะเลาะ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    สารีบุตรผูประกอบดวยองค ๘  นี้แล      ควรทํา 
หนาที่ทูต. 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสประพันธคาถา  วาดังน้ี :- 
                           [๔๐๐]  ภิกษุใด  เขาไปสูบริษัทท่ีพูด 
                 คําหยาบก็ไมสะทกสะทาน    ไมยังคําพูดให 
                 เสีย    ไมปกปดขาวสาสนพูดจนหมดความ 
                 สงสัย  และถูถถามก็ไมโกรธ  ภิกษุผูเชนนั้น 
                 แล  ยอมควรทําหนาท่ีทูต. 
                               พระเทวทัตจักเกิดในอบาย 
           [๔๐๑]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เทวทัตมีจิตอันอสัทธรรม ๘ ประการ 
ครอบงํา  ย่ํายีแลว   จักเกิดในอบาย   ตกนรกชั่วกปัชวยเหลือไมได   อสัทธรรม 
๘  ประการ   เปนไฉน   คือ  
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           ๑.   เทวทัตมีจิตอันลาภครอบงํา    ย่ํายีแลว     จักเกิดในอบายตกนรก 
ต้ังอยูตลอดกัป   ชวยเหลือไมได 
           ๒.   เทวทัตมีจิตอันความเส่ือมลาภครอบงํา   ย่ํายีแลว . . . 
           ๓.   เทวทัตมีจิตอันยศครอบงํา   ย่ํายีแลว ...  
           ๔.   เทวทัตมีจิตอันความเส่ือมยศครอบงํา   ย่ํายีแลว .... 
           ๕.   เทวทัตมีจิตอันสักการะครอบงํา   ย่ํายีแลว ... 
           ๖.   เทวทัตมีจิตอันความเส่ือมสักการะครอบงํา   ย่ํายีแลว ... 
           ๗.   เทวทัตมีจิตอันความปรารถนาลามกครอบงํา   ย่ํายีแลว ... 
           ๘.   เทวทัตมีจิตอันความเปนมิตรชั่วครอบงํา  ย่ํายีแลวจักเกิดในอบาย 
ตกนรก  ต้ังอยูตลอดกัป  ชวยเหลือไมได. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เทวทัตมีจิตอันอสัทธรรม  ๘  ประการน้ีแล 
ครอบงํา   ย่ํายีแลว  จักเกดิในอบาย  ตกนรก   ทั่งอยูตลอดกัป  ชวยเหลือไมได. 
           ดีละ   ภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุพึงครอบงํา   ย่ํายี   ลาภที่เกิดข้ึนแลวอยู 
           ...ความเสื่อมลาภท่ีเกิดข้ึนแลวอยู  
           ...ยศที่เกิดข้ึนแลวอยู 
           ...ความเสื่อมยศท่ีเกิดข้ึนแลวอยู       
           ...สักการะที่เกิดข้ึนแลวอยู 
           ...ความเสื่อมสักการะท่ีเกิดข้ึนแลวอยู 
           ...ความปรารถนาลามกท่ีเกิดข้ึนแลวอยู 
           ภิกษุพึงครอบงํา   ย่ํายี   ความเปนมิตรลามกทีเกิดข้ึนแลวอยู    ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย    ก็ภิกษุอาศัยอํานาจประโยชนอะไร    จึงครอบงํา   ย่ํายี   ลาภที่ 
เกิดข้ึนแลวอยู                                                                                    
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           . . .ความเสื่อมลาภท่ีเกิดข้ึนแลวอยู 
           . . .ยศที่เกิดข้ึนแลวอยู  
           . . .ความเสื่อมยศท่ีเกิดข้ึนแลวอยู  
           . . .สักการะที่เกิดข้ึนแลวอยู 
           . . .ความเสื่อมสักการะที่เกิดข้ึนแลวอยู 
           . . .ความปรารถนาลามกท่ีเกิดข้ึนแลวอยู 
           ภิกษุครอบงํา  ย่ํายี  ความเปนมิตรลามกที่เกิดข้ึนแลวอยู   ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย     ก็เม่ือภิกษุนั้นไมครอบงําลาภท่ีเกิดข้ึนแลวอยู      อาสวะท้ังหลาย 
ที่ทําความคับแคน และรุมรอนพึงเกิดข้ึน   เมื่อครอบงํา  ย่ํายี  ลาภที่เกิดข้ึนแลว 
อยู    อาสวะเหลาน้ัน   ทีท่ําความคับแคนและรุมรอน    ยอมไมมีแกเธอ   ดวย 
อาการอยางนี้. 
           ก็เม่ือเธอไมครอบงําความเส่ือมลาภที่เกิดข้ึนแลวอยู . . . . 
           . . .ยศที่เกิดข้ึนแลวอยู .. . 
           . . .ความเสื่อมยศท่ีเกิดข้ึนแลวอยู . . .     
           . . .สักการะที่เกิดข้ึนแลวอยู . . . 
           . . .ความเสื่อมสักการะที่เกิดข้ึนแลวอยู . . . 
           . . .ความปรารถนาลามกท่ีเกิดข้ึนแลวอยู . . . 
           เมื่อเธอไมครอบงําความมีมิตรชั่วท่ีเกิดข้ึนแลวอยู     อาสนะทั้งหลาย 
ที่ทําความคับแคนและรุมรอน   พึงเกิดข้ึน. 
           . . .ครอบงํา   ย่ํายี   ความเสื่อมลาภท่ีเกิดข้ึนแลวอยู . . . 
           . . .ครอบงํา ย่ํายี  ความมีมิตรลามกท่ีเกิดข้ึนแลวอยู  อาสวะเหลาน้ัน  
ที่ทําความคับแคน และรุมรอน   ยอมไมมีแกเธอ   ดวยอาการอยางน้ี.  
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           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุอาศัยอํานาจประโยชนนี้แล    พึงครอบงํา 
ย่ํายี   ลาภที่เกิดข้ึนแลวอยู. 
           . . .ความเสื่อมลาภท่ีเกิดข้ึนแลวอยู . . . 
           . . .ยศที่เกิดข้ึนแลวอยู . . .  
           . . .ความเสื่อมยศท่ีเกิดข้ึนแลวอยู . . . 
           . . .สักการะที่เกิดข้ึนแลวอยู . . . 
           . . .ความเสื่อมสักการะที่เกิดข้ึนแลวอยู . . . 
           . . .ความปรารถนาลามกท่ีเกิดข้ึนแลว  อยู. . . 
           พึงครอบงํา   ย่ํายี   ความมีมิตรชั่วท่ีเกิดข้ึนแลวอยู. 
           เพราะเหตุนั้นแล    ภิกษุทั้งหลาย    พวกเธอพึงศึกษาวา    พวกเราจัก 
ครอบงํา   ย่ํายีลาภที่เกิดข้ึนแลวอยู 
           . . .ความเสื่อมลาภท่ีเกิดข้ึนแลวอยู 
           . . .ยศที่เกิดข้ึนแลวอยู 
           . . .ความเสื่อมยศท่ีเกิดข้ึนแลวอยู 
           . . .สักการะที่เกิดข้ึนแลวอยู 
           . . .ความเสื่อมสักการะที่เกิดข้ึนแลวอยู 
           .. . ความปรารถนาลามก  เกิดข้ึนแลวอยู. 
           พวกเราจักครอบงํา  ย่ํายี   ความมีมิตรลามกที่เกิดข้ึนแลวอยู.   ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย  พวกเธอพึงศึกษาอยางนี้แล. 
           [๔๐๒]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เทวทัตมีจิตอันอสัทธรรม ๓  ประการ 
ครอบงํา  ย่ํายี   จักเกิดในอบาย   ตกนรก   ต้ังอยูตลอดกัป   ชวยเหลือไมได 
อสัทธรรม ๓ ประการ  เปนไฉน  คือ:-  
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           ๑.  ความปรารถนาลามก 
           ๒.  ความมีมิตรชั่ว  
           ๓.  พอบรรลุคุณวิเศษเพียงค่ันตํ่า  ก็เลิกเสียในระหวาง. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เทวทัตมีจิตอันอสัทธรรม  ๓  ประการน้ีแล 
ครอบงํา  ย่ํายี  จักเกิดในอบาย  ตกนรก   ต้ังอยูตลอดกัป.   ชวยเหลือไมได. 
                                       นิคมคาถา 
                           [๔๐๓]  ใคร ๆ  จงอยาเกิดเปนคน 
                       ปรารถนาลามกในโลก  ทานท้ังหลายจงรูจัก 
                       เทวทัตน้ันตามเหตุแมนี้วา    มีคติเหมือนคติ 
                       ของคนปรารถนาลามก     เทวทัตปรากฏวา 
                       เปนบัณฑติ  รูกันวาเปนผูอบรมตนแลว  เรา 
                       ก็ไดทราบวาเทวทัตต้ังอยูดุจผูรุงเรื่องดวยยศ 
                       เธอสั่งสมความประมาทเบียดเบียนตถาคต 
                       นั้น     จึงตกนรกอเวจี    มีประตูถึง  ๔  ประตู  
                       อันนากลัว     ก็ผูใดประทุษรายตอผูไม 
                       ประทุษราย  ผูไมทําบาปกรรม  บาปยอมถูก 
                       ตองเฉพาะผูนั้น    ผูมีจติประทุษราย    ไม 
                       เอื้อเฟอ   ผูใดต้ังใจประทุษรายมหาสมุทร 
                       ดวยยาพิษเปนหมอ ๆ  ผูนั้น  ไมควรประทุษ- 
                       รายดวยยาพิษน้ันเพราะมหาสมุทรเปนสิ่งท่ี 
                       นากลัว ฉนัใด ผูใดเบียดเบียนตถาคตผูเสด็จ 
                       ไปดีแลว   มีพระทัยสงบ   ดวยกลาวติเตียน  
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                       การกลาวติเตียนในตถาคตน้ันฟงไมขึ้น 
                       ฉันนั่นเหมอืนกัน   ภิกษุผูดําเนินตามมรรคา 
                       ของพระพทุธเจา หรือสาวกของพระพุทธเจา 
                       พระองคใด   พึงถึงความส้ินทุกข   บัณฑิต  
                       พึงกระทําพระพุทธเจา    หรือสาวกของ 
                       พระพุทธเจา  ผูเปนนั้นใหเปนมิตร  และพึง 
                       คบหาทาน.  . 
                                          สังฆราช ี 
           [๔๐๔]  ครั้งน้ัน     ทานพระอุบาลีเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถวาย 
บังคมแลวน่ัง   ณ   ที่ควรสวนขางหน่ึง   เมื่อทานพระอุบาลีนั่งเรียบรอยแลวได 
กราบทูลวา    พระพุทธเจาขา    พระองคตรัสวา    สังฆราชี   สงัฆราชี   ดังนี้  
ดวยเหตุเพียงเทาไรเปนสังฆราชี     แตไมเปนสังฆเภท     ดวยเหตุเพียงเทาไร 
เปนทั้งสังฆราชี   และสงัฆเภท. 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา    ดกูอนอุบาลี    ฝายหน่ึงมีภิกษุหน่ึงรูป 
ฝายหน่ึงมี  ๒ รูป  รูปที่ ๔ ประกาศใหจับสลากวา นี้ธรรม นี้วินัย นี้สัตถุศาสน 
ทานท้ังหลายจงจับสลากน้ี   จงชอบใจสลากน้ี   ดกูอนอุบายลี   แมดวยเหตุอยางนี้  
เปนสังฆราชี   แตไมเปนสังฆเภท. 
           ดูกอนอุบาลี    ฝายหน่ึงมีภิกษุ ๒ รูป    ฝายหน่ึงก็มี ๒ รปู  รูปที ่  ๕ 
ประกาศใหจับสลากวา   นี้ธรรม  นี้วินัย นี้สัตถุศาสน  ทานทั้งหลายจงจับสลากน้ี 
จงชอบใจสลากน้ี   ดูกอนอุบาลี   แมดวยเหตุอยางนี้ก็เปนสังฆราชี    แตไมเปน 
สังฆเภท.  
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           ดูกอนอุบาลี     ฝายหน่ึงมีภิกษุ ๒ รูป     ฝายหน่ึงมี  ๓ รูป    รูปที่  ๖ 
ประกาศใหจับสลากวา  นีธ้รรม   นี้วินยั  นี้สัตถุศาสน   ทานท้ังหลายจงจับสลากน้ี  
จงชอบใจสลากน้ี   ดูกอนอุนาลี   แมดวยเหตุอยางนี้ก็เปนสังฆราชี   แตไมเปน 
สังฆเภท.  
           ดูกอนอบาลี   ฝายหนึ่งมีภิกษุ ๓ รูป   ฝายหน่ึงก็มี ๓ รปู   รูปที่ ๗ 
ประกาศใหจับสลากวา   นี้ธรรม   นี้วินัย   นี้สัตถุศาสน    ทานท้ังหลายจงจับ 
สลากนี้  จงชอบใจสลากน้ี   ดูกอนอุบาลี   แมดวยเหตุอยางนี้   ก็เปนสังฆราชี 
แตไมเปนสังฆเภท. 
           ดูกอนอุบาลี    ฝายหน่ึงมีภิกษุ  ๓  รูป    ฝายหน่ึงมี  ๔ รปู   รูปที่   ๘ 
ประกาศใหจับสลากวา   นี้ธรรม   นี้วินัย   นี้สัตถุศาสน    ทานท้ังหลายจงจับ 
สลากนี้  จงชอบใจสลากน้ี  ดูกอนอุบาลี   แมดวยเหตุอยางนี้   ก็เปนสังฆราช ี
แตไมเปนสังฆเภท. 
           ดูกอนอุบาลี    ฝายหน่ึงมีภิกษุ ๔ รูป    ฝายหน่ึงมี   ๔  รปู    รูปที ่  ๙ 
ประกาศใหจับสลากวา   นี้ธรรม   นี้วินัย    นี้สัตถศุาสน    ทานท้ังหลายจงจับ 
สลากนี้  จงชอบใจสลากน้ี   ดูกอนอุบาลี  แมดวยเหตุอยางนี้แล  เปนทั้งสังฆราชี 
และสังฆเภท. 
           ดูกอนอุบาลี    ภิกษุ  ๙ รูป    หรือเกินกวา ๙ รูป   เปนทั้งสังฆราชี 
และสังฆเภท.  
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุณีทําลายสงฆยอมไมได   แตพยายามเพ่ือจะทําลายได  
           สิกขมานา  ก็ทาํลายสงฆไมได. 
           สามเณรก็ทําลายสงฆไมได. 
           สามเณรีก็ทําลายสงฆไมได.  



พระวนิัยปฎก จุลวรรค เลม ๗ ภาค ๒ - หนาท่ี 317 

           อุบาสกก็ทําลายสงฆไมได . 
           อุบาสิกาก็ทําลายสงฆไมได   แตพยายามเพ่ือจะทําลายได. 
           ดูกอนอุบาลี   ภิกษุปกตัตตะ   มีสังวาสเสมอกัน   อยูในสีมาเดียวกัน 
ยอมทําลายสงฆได. 
                                              สังฆเภท 
           [๔๐๕]   ทานพระอุบาลีทูลถามวา  พระพุทธเจาขา   พระองคตรัสวา 
สังฆเภท   สังฆเภท   ดังน้ี    ดวยเหตุเพียงเทาไร   สงฆจึงแตก. 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนอุบาลี  ภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ 
           ๑.   ยอมแสดงอธรรมวา   เปนธรรม 
           ๒.   ยอมแสดงธรรมวา   เปนอธรรม 
           ๓.   ยอมแสดงส่ิงไมเปนวินัยวา   เปนวินัย 
           ๔.  ยอมแสดงวินัยวา  ไมเปนวินัย 
           ๕.  ยอมแสดงคําอันตถาคตมิไดตรัสภาษิตไววา  เปนคําอันตถาคตตรัส 
ภาษิตไว                                            
           ๖.  ยอมแสดงคําอันตถาคตตรัสภาษิตไววา   เปนคําอันตถาคตมิไดตรัส  
ภาษิตไว 
           ๗.   ยอมแสดงกรรมอันตถาคตมิไดประพฤติมาวา     เปนกรรม 
อันตถาคตประพฤติมา 
           ๘.  ยอมแสดงกรรมอันตถาคตประพฤติมาวา    เปนกรรมอันตถาคตมิ 
ไดประพฤติมา 
           ๙.  ยอมแสดงส่ิงที่ตถาคตมิไดบัญญัติไววา  เปนสิ่งท่ีตถาคตบัญญัติไว 
        ๑๐.   ยอมแสดงส่ิงที่ตถาคตบัญญัติไววา  เปนสิ่งท่ีตถาคตมิไดบัญญัติไว 
        ๑๑.   ยอมแสดงอนาบัติวา   เปนอาบัติ  
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        ๑๒.  ยอมแสดงอาบัติวา   เปนอนาบัติ 
        ๑๓.  ยอมแสดงอาบัติเบาวา  เปนอาบัติหนัก    
        ๑๔.   ยอมแสดงอาบัติหนักวา   เปนอาบัติเบา 
        ๑๕.   ยอมแสดงอาบัติมีสวนเหลือวา  เปนอาบัติหาสวนเหลือมิได 
        ๑๖.   ยอมแสดงอาบัติหาสวนเหลือมิไดวา   เปนอาบัติมีสวนเหลือ 
        ๑๗.  ยอมแสดงอาบัติชั่วหยาบวา  เปนอาบัติไมชั่วหยาบ  
        ๑๘.   ยอมแสดงอาบัติไมชั่วหยาบวา   เปนอาบัติชั่วหยาบ 
           พวกเธอยอมประกาศใหแตกแยกกัน   ดวยวัตถุ  ๑๘ ประการน้ี     ยอม 
แยกทําอุโบสถ   แยกทําปวารณา   แยกทําสังฆกรรม 
           ดูกอนอุบาลี   ดวยเหตุเพียงเทาน้ีแล   สงฆเปนอันแตกกันแลว 
                                           สังฆสามัคคี 
           [๔๐๖]  ทานพระอุบาลีทูลถามวา   พระพุทธเจาขา   พระองคตรัสวา 
สังฆสามัคคี  สังฆสามัคคี   ดังน้ี   ดวยเหตุเพียงเทาไร  สงฆจึงพรอมเพรียงกัน 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ดูกอนอุบาลี  ภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ 
           ๑.   ยอมแสดงส่ิงที่ไมเปนธรรมวา  ไมเปนธรรม 
           ๒.   ยอมแสดงส่ิงที่เปนธรรมวา   เปนธรรม 
           ๓.   ยอมแสดงส่ิงที่มิใชวินัยวา   มิใชวินัย 
           ๔.   ยอมแสดงส่ิงที่เปนวินัยวา   เปนวินัย 
           ๕.  ยอมแสดงคําอันตถาคตมิไดตรัสภาษิตไววา    เปนคําอันตถาคตมิ 
ไดตรัสภาษิตไว 
           ๖.   ยอมแสดงคําอันตถาคต  ตรัสภาษิตไววา   เปนคําอันตถาคตตรัส 
ภาษิตไว  
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           ๗.  ยอมแสดงกรรมอันตถาคตมิไดประพฤติมาวา    เปนกรรม 
อันตถาคตมิไดประพฤติมา 
           ๘.   ยอมแสดงกรรมอันตถาคตประพฤติมาแลววา     เปนกรรม 
อันตถาคตประพฤติมาแลว                                                          
           ๙.  ยอมแสดงส่ิงที่ตถาคต    มไิดบัญญัติไววา    เปนสิ่งท่ีตถาคตมิได 
บัญญัติไว 
           ๑๐.  ยอมแสดงส่ิงท่ีตถาคตบัญญัติไววา  เปนสิ่งท่ีตถาคตบัญญัติไว 
           ๑๑.   ยอมแสดงอนาบัติวา   เปนอนาบัติ 
           ๑๒.   ยอมแสดงอาบัติวา   เปนอาบัติ 
           ๑๓.   ยอมแสดงอาบัติเบาวา   เปนอาบัติเบา 
           ๑๔.  ยอมแสดงอาบัติหนักวา  เปนอาบัติหนัก 
           ๑๕.   ยอมแสดงอาบัติมีสวนเหลือวา   เปนอาบัติมีสวนเหลือ 
           ๑๖.   ยอมแสดงอาบัติหาสวนเหลือมิไดวา  เปนอาบัติหาสวนเหลือมิได 
           ๑๗.   ยอมแสดงอาบัติชั่วหยาบวา   เปนอาบัติชั่วหยาบ 
           ๑๘.   ยอมแสดงอาบัติไมชั่วหยาบวา   เปนอาบัติไมชั่วหยาบ 
           พวกเธอยอมไมประกาศใหแตกแยกกันดวยวัตถุ  ๑๘  ประการนี้    ยอม 
ไมแยกทําอุโบสถ   ยอมไมแยกทําปวารณา   ยอมไมแยกทําสังฆกรรม 
           ดูกอนอุบาลี  ดวยเหตุเพียงเทานี้แล  สงฆเปนอันพรอมเพรียงกัน. 
           [๔๐๗]  ทานพระอุบาลีทูลถามวา  พระพุทธเจาขา   ก็ภิกษุนั้นทําลาย 
สงฆผูพรอมเพรียงกันแลว   จะไดรับผลอยางไร 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา    ดกูอนอุบาลี     ภิกษุทําลายสงฆผูพรอม- 
เพรียงกันแลว   ยอมไดรบัผลชั่วราย   ต้ังอยูชั่วกัป  ยอมไหมในนรกตลอดกปั.  
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                                             นิคมคาถา 
                                   [๔๐๘]  ภิกษุทาํลายสงฆตองเกิดใน 
                       อบาย  ตกนรก  อยูชั่วกัป  ภิกษุผูยินดีในการ 
                       แตกพวก  ไมต้ังอยูในธรรม   ยอมเสือ่มจาก 
                       ธรรมอันเกษมจากโยคะ    ภิกษุทําลายสงฆผู 
                       พรอมเพรยีงกัน แลวยอมไหมในนรกตลอด             
                       กัป. 
           [๔๐๙]  ทานพระอุบาลีทูลถามวา  พระพุทธเจาขา   ก็ภิกษุสมานสงฆ 
ที่แตกกันแลวใหพรอมเพรียงกัน   จะไดรับผลอยางไร 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา    ดกูอนอุบาลี    ภิกษุสมานสงฆที่แตกกัน 
แลวใหพรอมเพรียงกัน   ยอมไดบุญอันประเสริฐ   ยอมบันเทิงในสรวงสวรรค 
ตลอดกัป.                                                 
                                              นิคมคาถา 
                                   [๔๑๐]  ความพรอมเพรียงของหมู 
                       เปนเหตุแหงสุข   และการสนับสนุนผูพรอม 
                       เพียงกัน     ก็เปนเหตุแหงสุข   ภิกษผูุยินดีใน 
                       ความพรอมเพรียงต้ังอยูในธรรม    ยอมไม 
                       เส่ือมจากธรรมอันเกษมจากโยคะ ภิกษุสมาน 
                       สงฆ    ใหพรอมเพรียงกันแลว   ยอมบันเทิง 
                       ในสรวงสวรรคตลอดกัป.  
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                            ผูทําลายสงฆตองเกิดในอบาย 
           [๔๑๑]  ทานพระอุบาลีทูลถามวา   มีหรือ   พระพุทธเจาขา    ภิกษุผู 
ทําลายสงฆตองเกิดในอบาย   ตกนรก  อยูชั่วกัป  ชวยเหลือไมได 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  มี   อุบาลี   ภิกษุผูทําลายสงฆ  ตองเกิดใน 
อบาย  ตกนรก  อยูชั่วกัป  ชวยเหลือไมได 
           อุ.   และมีหรือ   พระพุทธเจาขา    ภิกษุผูทําลายสงฆ    ไมตองเกิดใน 
อบาย  ไมตกนรก  ไมต้ังอยูชั่วกัป  พอชวยเหลือได 
           พ.   ม ี อุบาลี   ภิกษุผูทําลายสงฆ   ไมตองเกิดในอบาย   ไมตกนรก 
ไมต้ังอยูชั่วกัป   พอชวยเหลือได 
           อุ.  พระพุทธเจาขา  ก็ภิกษุผูทําลายสงฆ  ตองเกิดในอบาย   ตกนรก 
อยูชั่วกัป   ชวยเหลือไมได  เปนไฉน 
           พ.  ดกูอนอุบาลี  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ยอมแสดงอธรรมวา  เปนธรรม 
มีความเห็นในธรรมน้ันวาเปนอธรรม  มีความเห็นในความแตกกันวาเปนอธรรม 
อําพรางความเห็น   อําพรางความถูกใจ   อําพรางความชอบใจ   อําพรางความ 
จริง  ยอมประกาศใหจับสลากวา  นี้ธรรม  นี้วินัย  นี้สัตถุศาสน  ทานทั้งหลาย 
จงจับสลากน้ี   จงชอบใจสลากน้ี  
           ดูกอนอุบาลี   ภิกษุผูทําลายสงฆแมนี้แล   ตองเกิดในอบาย    ตกนรก 
อยูชั่วกัป  ชวยเหลือไมได 
           อน่ึง  อบาลี ภิกษุยอมแสดงอธรรมวา เปนธรรม มีความเห็นในธรรม 
นั้นวาเปนอธรรม    มีความเห็นในความแตกกันวาเปนธรรม  อําพรางความเห็น 
อําพรางความถูกใจ   อําพรางความชอบใจ   อําพรางความจริง   ยอมประกาศให 
จับสลากวา  นี้ธรรม  นี้วินัย   นี้สัตถุศาสน  ทานทั้งหลายจงจับสลากน้ี  จงชอบ 
ใจสลากนี้   
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           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุผูทําลายสงฆนี้แล  ตองเกิดในอบาย  ตกนรก  อยู 
ชั่วกัป  ชวยเหลือไมได 
           อน่ึง อุบาลี  ภิกษุยอมแสดงอธรรมวาเปนธรรม  มีความเห็นในธรรม 
นั้นวาเปนอธรรม   มีความสงสัยในความแตกกัน   อําพรางความเห็น   อําพราง 
ความถูกใจ   อําพรางความชอบใจ   อําพรางความจริง  ยอมประกาศใหจับสลาก 
วานี้ธรรม  นีวิ้นัย  นี้สัตถศุาสน   ทานทั้งหลายจงจับสลากน้ี   จงชอบใจสลากน้ี 
           ดูกอนอุบาลี   ภิกษุผูทําลายสงฆแมนี้แล    ตองเกิดในอบาย    ตกนรก 
อยูชั่วกัป   ชวยเหลือไมได 
           อน่ึง    อุบาลี    ภิกษุยอมแสดงอธรรมวาเปนธรรม     มคีวามเห็นใน 
อธรรมนั้นวาเปนธรรม  มีความเห็นในการแตกกันวาเปนอธรรม . . . 
           . . .มีความเห็นในอธรรมน้ันวาเปนธรรมมีความสงสัยในความแตก 
กัน. . . 
           . . . มีความสงสัยในอธรรมน้ัน     มีความเห็นในความแตกกันวาเปน 
อธรรม. . . 
           . . . มีความสงสัยในอธรรมน้ันมีความเห็นในความแตกกันวาเปน 
ธรรม. . . 
           . . . มีความสงสัยในอธรรมน้ัน  มีความสงสัยในความแตกกัน   อําพราง 
ความเห็น  อําพรางความถูกใจ   อําพรางความชอบใจ   อําพรางความจริง  ยอม 
ประกาศใหจับสลากวา  นีธ้รรม   นี้วินยั   นี้สัตถุศาสน    ทานท้ังหลายจงจับ 
สลากนี้   จงชอบใจสลากน้ี  
           ดูกอนอุบาลี   ภิกษุผูทําลายสงฆแมนี้แล    ตองเกิดในอบาย    ตกนรก 
อยูชั่วกัป   ชวยเหลือไมได  



พระวนิัยปฎก จุลวรรค เลม ๗ ภาค ๒ - หนาท่ี 323 

           อน่ึง    อุบาลี    ภิกษุยอมแสดงธรรมวาเปนอธรรม. . . ยอมแสดงส่ิงมิ 
ใชวินัยวาเปนวินัย   ยอมแสดงวินัยวามิใชวินัย  ยอมแสดงคําอันตถาคตมิไดตรัส 
ภาษิตไว   วาเปนคําอันตถาคตตรัสภาษิตไว   ยอมแสดงคําอันตถาคตตรัสภาษิต  
ไววา  เปนคําอันตถาคตมิไดตรัสภาษิตไว  ยอมแสดงกรรมอันตถาคตมิไดประ- 
พฤติมาวา  เปนกรรมอันตถาคตพระพฤติมาแลว  ยอมแสดงกรรมอัน ตถาคตประ- 
พฤติมาแลววาเปนกรรมอันตถาคตมิไดพระพฤติมาแลว     ยอมแสดงส่ิงที่ตถาคต 
มิไดบัญญัติไววาเปนสิ่งท่ีตถาคตบัญญัติไว    ยอมแสดงส่ิงที่ตถาคตบัญญัติไววา 
เปนสิ่งท่ีตถาคตมิไดบัญญัติไว  ยอมแสดงอนาบัติวาเปนอาบัติ  ยอมแสดงอาบัติ 
วาเปนอนาบัติ   ยอมแสดงอาบัติเบาวาเปนอาบัติหนัก   ยอมแสดงอาบัติหนักวา 
เปนอาบัติเบา  ยอมแสดงอาบัติมีสวนเหลือวาเปนอาบัติหาสวนเหลือมิได  ยอม 
แสดงอาบัติหาสวนเหลือมิไดวาเปนอาบัติมีสวนเหลือ  ยอมแสดงอาบัติชั่วหยาบ 
วาเปนอาบัติไมชั่วหยาบ   ยอมแสดงอาบัติไมชั่วหยาบวาเปนอาบัติชั่วหยาบ   ม ี
ความเห็นในธรรมน้ันวาเปนอธรรม     มีความเห็นในความแตกกันวาเปนอธรรม 
มีความเห็นในธรรมน้ันวาเปนอธรรม   มีความเห็นในความแตกกันวาเปนธรรม 
มีความเห็นในธรรมน้ันวาเปนอธรรม   มีความสงสัยในความแตกกัน   มีความ 
เห็นในธรรมนั้นวาเปนธรรม    มีความเห็นในความแตกกันวาเปนอธรรม    มี 
ความเห็นในธรรมน้ันวาเปนธรรม  มคีวามสงสัยในความแตกกัน  มีความสงสัย 
ในธรรมน้ัน    มีความเห็นในความแตกกันวาเปนอธรรม  มีความสงสัยในธรรม 
นั้น   มีความเห็นในความแตกกันวาเปนธรรม   มีความสงสัยในธรรมน้ัน   ม ี
ความสงสัยในความแตกกัน   อําพรางความเห็น   อําพรางความถูกใจ   อําพราง 
ความชอบใจ  อําพรางความจริง  ยอมประกาศใหจับสลากวา  นีธ้รรม  นี้วินยั 
นี้สัตถุศาสน  ทานทั้งหลายจงจับสลากนี้    จงชอบใจสลากน้ี.  
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           ดูกอนอุบาลี   ภิกษุผูทําลายสงฆแมนี้แล    ตองเกิดในอบาย    ตกนรก 
อยูชั่วกัป  ชวยเหลือไมได.  
                            ผูทําลายสงฆไมตองเกิดในอบาย 
           [๔๑๒]  ทานพระอุบาลีทูลถามวา    พระพุทธเจาขา    กภิ็กษุผูทําลาย 
สงฆไมตองเกิดในอบาย  ไมตกนรก  อยูชั่วกัป  พอชวยเหลือได   เปนไฉน. 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา    ดกูอนอุบาลี     ภิกษุในธรรมวินัยนี้ยอม 
แสดงอธรรมวาเปนธรรม   มีความเห็นในอธรรมน้ันวาเปนธรรม   มีความเห็น 
ในความความแตกกันวาเปนธรรม   ไมอําพรางความเห็น   ไมอําพรางความถูก 
ใจ   ไมอําพรางความชอบใจ   ไมอําพรางความจริง  ยอมประกาศใหจับสลากวา 
นี้ธรรม  นี้วินัย  นี้สัตถุศาสน  ทานทั้งหลายจงจับสลากน้ี    จงชอบใจสลากน้ี. 
           ดูกอนอุบาลี   ภิกษุผูทําลายสงฆแมนี้แล   ไมตองเกิดในอบาย   ไมตก 
นรกอยูชั่วกปั  พอชวยเหลือได. 
           อน่ึง   อุบาลี   ภิกษุยอมแสดงธรรมวาเปนอธรรม . . . ยอมแสดงอาบัติ 
ชั่วหยาบวาเปนอาบัติไมชั่วหยาบ  มคีวามเห็นในธรรมน้ันวาเปนธรรม  มคีวาม 
เห็นในความแตกกันวาเปนธรรม  ไมอําพรางความเห็น  ไมอําพรางความถูกใจ 
ไมอําพรางความชอบใจ  ไมอําพรางความจริง    ยอมประกาศใหจับสลากวา  นี้. 
ธรรม  นี้วินยั  นี้สัตถุศาสน  ทานทั้งหลาย  จงจับสลากน้ี   จงชอบใจสลากน้ี. 
           ดูกอนอุบาลี   ภิกษุผูทําลายสงฆแมนี้แล   ไมตองเกิดในอบาย   ไมตก 
นรกอยูชั่วกปั  พอชวยเหลือได. 
                                          ตติยภาณวาร  จบ 
                                     สงัฆเภทขันธกะที่  ๗  จบ            
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                                หัวขอประจําขันธกะ 
           [๔๑๓]  เรื่องพระพุทธเจาประทับที่อนุปยนิคม    เรื่องศากยกุมารผูมี 
ชื่อเสียง เรื่องพระอนุรุทธะสุขุมาลชาติไมปรารถนาจะทรงผนวช  เรื่องไถ หวาน 
ไขนํ้า  ถอนหญา   เกี่ยวขาว  ขนขาวต้ังลอม  นวดขาว   สงฟาง  โปรยขาวลีบ 
ขนข้ึนฉาง   เรื่องการงานไมสิ้นสุด   มารดา  บิดา  ปูยา   ตายาย   ตายไปหมด 
เรื่องพระภัททิยะ  พระอนุรุทธะ  พระอานนท  พระภัคคุ  พระกิมพิละ  สําคัญ 
พระองควาเปนศากยะ  เรื่องพระพุทธเจาประทับที่เมืองโกสัมพี   เรื่องพระเทว- 
ทัตเสื่อมจากฤทธิ์   เรื่องกกักุธโกฬิยบตุรตาย   เรื่องประกาศพระเทวทัต    เรือ่ง 
ปลงพระชนมพระชนก   เรื่องสงบุรุษ   เรื่องกลิ้งศิลา   เรื่องปลอยชางนาฬาคิรี 
เรื่องอํานาจประโยชน  ๓ ประการ    เรื่องวัตถุ ๕ ประการ    เรือ่งทําลายสงฆมี 
โทษหนัก  เรือ่งพระเทวทัตทําลายสงฆ  เรื่องพระใหภิกษุผูประพฤติตามภิกษุผู 
ทําลายสงฆแสดงอาบัติถุลลัจจัย     เรือ่งองค ๘  สามเรื่อง     เรือ่งอสัทธรรม ๓ 
ประการ   เรือ่งสังฆราชี   เรื่องสังฆเภท. 
                                     หัวขอประจําขัมธกะ   จบ  
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                          สังฆเภทกัขันธกวรรณนา 
           วินิจฉัยในสัฆเภทักขันธกะ  พึงทราบดังนี้:- 
           สองบทวา   อภิ ฺาตา   อภิฺาตา   มีความวา   อมาตย  ๑๐ คน 
มีกาฬุทายีอมาตยเปนตน     พรอมดวยพวกบริวารและชนเปนอันมากเหลาอ่ืน 
ชื่อศากยกุมารผูปรากฏแลว  ๆ. 
           บทวา   อมหฺาก   คือในเราท้ังหลาย.   อีกอยางหน่ึง   มีคําอธิบายวา 
จากสกุลของเราทั้งหลาย. 
           สองบทวา   ฆราวาสตฺถ  อนุสิสฺสามิ  มีความวา   กิจอันใดเธอพึง 
ทําในฆราวาส   พ่ีจักใหทราบกิจน้ัน. 
           บทวา  อติเนตพฺพ  คือ  พึงไขน้ําเขา. 
           บทวา  นินฺเนตพฺพ   มีความวา   น้ําจะเปนของเสมอกันในที่ทั้งปวง 
โดยประการใด   พึงใหโดยประการน้ัน. 
           บทวา  นิทฺทาเปตพฺพ   คือ   พึงดายหญา. 
           สองบทวา   ภุสิกา   อุทฺธราเปตพฺพา   มีความวา   ธัญชาติที่ปน 
กับฟางละเอียด   พึงคัดออกแมจากฟาง. 
           บทวา  โอผุนาเปตพฺพ  มีความวา  พึงยังลมใหถือเอา   (พึงใหลม 
พัด)  เพ่ือฝคโปรยหญาและฟางละเอียดออก. 
           ขอวา   เตนหิ  ตฺวฺเว  ฆราวาสตฺเถน  อุปชานาหิ   มคีวาม 
วา  ทานนั่นแลพึงทราบเพ่ือการครองเรือน. 
           ในคําวา  อห   ตยา  ยถาสุข  ปพฺพชาหิ   นี ้   พึงทราบเนื้อความ 
ดังน้ี :-  
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           อนุรทุธศากยะเปนผูใครเพ่ือจะกลาวโดยเร็ว     ดวยความรักในพระ - 
สหายวา   เรากับทานจักบวช   เปนผูมีหฤทัยอันความโลภสิริราชสมบัติที่เหนี่ยว 
รั้งไวอีก  กลาวไดแตเพียงวา เรากับทาน เทาน้ันแลวไมสามารถกลาวคําที่เหลือ. 
           บทวา   นิปฺปาติตา   มีความวา   กุมารท้ังหลาย   อันอุบาลีนี้ใหออก 
ไปแลว . 
           บทวา   มานสิสโิน   มีความวา   พวกหมอนฉัน    เปนคนอันมานะ 
อาศัยอยู,  มีคําอธิบายวา  พวกหมอมฉันเปนคนเจามานะ. 
           ในบทวา   ปรทตฺตวุโต   นี้มีความวา   ชื่อผูเปนไปดวยปจจัยอันชน 
อ่ืนให  เพราะเปนผูเลี้ยงชีพดวยปจจัยอันผูอ่ืนให. 
           บาทแหงคาถาวา   ยสฺสนฺตรโต  น  สนฺติ  โกปา  มีความวา  กิเลส 
เครื่องยังจิตใหกําเริบทั้งหลาย   ชื่อวาไมมีในจิตของผูใด   เพราะเหตุวา   ความ 
โกรธน้ัน    เปนกิเลสอันมรรคท่ี ๓ ถอนเสียแลว. 
           ก็เพราะสมบัติชื่อวาภวะ,  วิบัติชื่อวาวิภวะ,  อน่ึง  ความเจริญชื่อวาภวะ 
ความเสื่อมชื่อวาวิภวะ.  ความเที่ยงชื่อวาภวะ   ความขาดสูญชื่อวาวิภวะ.   บญุ 
ชื่อวาภวะ,    บาปชื่อวาวิภวะ.   คําวา   วิภวะ   และ   อภวะ   นี้    เปนอันเดียว 
กันโดยใจความแท;   เหตุนั้นในบาทแหงคาถาวา  อิติ ภวาภวตฺจ วีติวตฺโต 
นี้     พึงเห็นเน้ือความอยางนี้แลวา   ความมีและความไมมี    มปีระการอยางนั้น 
คือ   มีประการหลากหลายน่ันใด   อันพระผูมีพระภาคเจาตรัสดวยอํานาจสมบัติ 
และวิบัติ,   ความเจริญและความเสื่อม,    ความเที่ยงและความขาดสูญ,  บุญและ 
บาป    ผูนั้นกาวลวงความมีและความไมมี    มีประการอยางนั้น ๆ โดยนยันั้น 
ตามสมควรแกเหตุ   ดวยมรรคแม  ๔. 
           บทวา  นานุภวนฺติ   มีความวา   ยอมไมสามารถ,   อธิบายวา   การ 
เห็นบุคคลน้ัน    แมเทวดาทั้งหลาย   ก็ไดดวยยาก.  
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           บทวา  อหิเมขลกิาย  คือ  พันงูไวที่สะเอว. 
           บทวา  อุจฺฉงฺเค  ไดแก  ที่อวัยวะท้ังหลาย. 
           บทวา  สมฺมนฺนติ  ไดแก นับถือ. 
           หลายบทวา  ย  ตุโม  กริสฺสติ  มีความวา  เขาจักกระทําซึ่งกรรมใด. 
           ในคําวา  เขฬสโก  นี้  มีความวา  เทวทัต  อันพระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสวา   ผูกนิน้ําลาย   เพราะคําอธิบายวา   ปจจัยที่เกิดข้ึนดวยมิจฉาชีพ   อัน 
พระอริยทั้งหลายพึงคายเสีย   เปนเชนกับน้ําลาย,    เทวทัตน้ี   ยอมกลืนกินซ่ึง 
ปจจัยเห็นปานน้ัน. 
           สองบทวา  ปตฺถทฺเธน  กาเยน   มีความวา   มีกายแข็งท่ือคลายใบ 
ลาน.  เทวทัต  เมื่อจะยกตนเองโดยสภาพท่ีเปนพระญาติของพระราชาวา  พระ- 
ราชาทรงรูจักเรา   จึงกลาววา   มย   โข   ภเณ   ราชญาตกา   นาม. 
           บทวา  ปหฏกณณฺวาโล   มีความวา   ชางนาฬาคีรีกระทําหูทั้ง   ๒ 
ใหหยุดนิ่ง. 
           บทคาถาวา  ทุกฺข  หิ  กฺุชร  นาคมาสโท  มคีวามวา  กุญชร 
ผูเจริญ     ชื่อวาการเขาใกลพระพุทธเจาผูประเสริฐ     ผูไมยินดดีวยจิตคิดฆา 
เปนทุกข. 
           บทวา   นาคหตสฺส   มีความวา   สุคติของบุคคลผูฆาพระพุทธเจาผู 
ประเสริฐ   ยอมไมมี. 
           สองบทวา  ปฏิกฏุิโต  ปฏิสกกฺิ  มีความวา  ชางนาฬาคิรี  บายหนา 
ไปหาพระตถาคตแลว   ยอลงดวย ๒ เทาหนา. 
           ในบทวา  อลกฺขิโก  นี ้ มีความวา  เทวทัตน้ียอมไมกําหนด.  อธิบาย 
วา   ยอมไมรู   เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา   ผูไมกําหนดเทวทัตยอมไมรูวา   เราทาํ  
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กรรมลามกอยู.  เทวทัตน้ัน  อันใคร ๆ ไมพึงกําหนดหมายได  อธิบายวา  อัน 
ใคร ๆ ไมพึงเห็น   เพราะฉะนั้น    จึงชื่อวา   ผูอันใคร ๆ กําหนดไมได   (วา 
ลามกเพียงไร). 
           ในบทวา  ติกโภชน  นี ้  มีความวา  โภชนะอันชน  ๓  คนพึงบริโภค. 
           สองบทวา  ต   ปณฺาเปสฺสามิ   มีความวา  เราจักอนุญาตติกโภชนะ 
นั้น .  แตในคณโภชนะ  ภิกษุตองทําตามธรรม. 
           บทวา  กปฺป   ไดแก  อายุกัลปหน่ึง. 
           บทวา   พฺรหมฺปฺุ   ไดแก  บญุอันประเสริฐที่สุด. 
           สองบทวา  กปฺป   สคฺคมหฺิ  ไดแก  อายุกัลป หน่ึงนั่นเอง. 
           หลายบทวา  อถ  โข  เทวทตฺโต   สงฺฆ  ภินฺทตฺิวา   มีความวา 
ไดยินวา  เทวทัตน้ัน  ครัน้ใหจับสลากอยางนั้นแลว  ทําอุโบสถแผนกหนึ่ง  ใน 
กรุงราชคฤหนั้นนั่นแลแลวจึงไป    ดวยเหตุนั้น     พระธรรมสังคาหกาจารยทั้ง- 
หลาย  จึงกลาวคําน้ีวา   อถ   โข   เทวทตฺโต   เปนอาทิ. 
           หลายบทวา  ปฏ ิ   เม   อาคิลายติ   มีความวา  หลังของเรา  ยอม 
เมื่อย   เพราะมีเวทนากลา  ดวยการน่ังนาน. 
           หลายบทวา  ตมห  อายมิสฺสาม ิ มีความวา  เราจักเหยียดหลังน้ัน. 
           ความรูจิตของผูอ่ืนอยางนี้วา  ใจของทานเปนอยางนี้บาง  ใจของทาน 
เปนอยางนั้นบาง    ดังนี้   แลวแสดงธรรมพอเหมาะเจาะแกจิตของผูอ่ืนนั้น   ชื่อ 
วา   การพร่ําสอนมีการดักใจเปนอัศจรรย. 
           บทวา  มมานุกุพฺพ  มีความวา  เมื่อทํากิริยาเลียนเรา. 
           บทวา  กปโณ  ความวา  ถึงทุกขแลว . 
           บทวา  มหาวราหสฺส  ความวา  เมื่อพญาชาง. 
           บทวา   มห ึ  วิกุพฺพโต  ความวา  ทําลายแผนดิน.  
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           สองบทวา  ภึส    ฆสานสฺส  ความวา  เค้ียวกินเหงา  (บัว). 
           ในคําวา  นทีสุ   ชคฺคโต  นี้  มีเน้ือความวา  ไดยินวา   พญาชาง 
นั้น  เมือลงสูสระโบกขรณี  อันมีนามวา  นที   นั้น    เลนอยูในเวลาเย็น  ชื่อ 
วายังราตรีทั้งปวงใหผานไป  คือทําความเปนผูต่ืน. 
           ดวยเหตุนั้น    พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา  เลนอยูในนํ้า. 
                            [วาดวยองคแหงทูตเปนตน] 
           บทวา  สุตา  ไดแก   ผูฟง. 
           บาทคาถาวา   อสนฺทิทฺโธ  จ  อกขฺาติ   มีความวา  เปนผูไมมีความ 
สงสัยบอกเลา  คือผูบอกประกอบดวยอํานาจแหงถอยคําอันสืบตอกันตามลําดับ. 
เทวทัตจะเกิดในอบาย  เพราะฉะนั้น    จึงชื่อวาเปนชาวอบาย.  เธอเปนชาวนรก 
ก็เหมือนกัน.   เทวทัตจักต้ังอยูตลอดกัป    (ในนรก)   เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา 
ผูต้ังอยูตลอดกัป. 
           บัดนี้   เทวทัต  แมพระพุทธเจาต้ังพันองค  ก็ไมอาจแกไขได  เพราะ 
ฉะน้ัน  เธอจึงชื่อวา  อเตกิจฺโฉ  ผูอันพระพุทธเจาเยียวยาไมได. 
           หลายบทวา    มา  ชาตุ   โกจิ   โลกสฺมึ   มีความวา    แมในกาล 
ไหน ๆ สัตวไร ๆ  อยา   (เกิด)    ในโลกเลย. 
           บทวา  อุปปชฺชถ  ไดแก  เกิด. 
           บาทคาถาวา   ชลว  ยสสา  อฏา  มีความวา  เทวทัตต้ังอยูประหน่ึง 
ผูรุงเรื่องดวยยศ.  
           บาทคาถาวา     ทวทตฺโตติ  เม   สุต   มีความวา    แมคําท่ีพระผูมี 
พระภาคเจาทรงสดับแลววา   เทวทัตเปนเชนนี้    ก็มีอยู,   คําวา    เทวทัตต้ังอยู 
ประหน่ึงผูรุงเรื่องดวยยศ   นี้    พระธรรมสังคาหกาจารยกลาว      หมายเอาคําท่ี 
พระผูมีพระภาคเจาทรงสดับแลวน่ันแล.  
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           ในคําวา  โส  ปมาท  อนุจิณฺโณ  นี ้ มีความวา  เทวทัตน้ันยอม 
สรางสมความประมาท   เพราะฉะน้ัน   เธอจึงชื่อวาผูสรางสมเนือง ๆ อธิบายวา 
ความประมาทอันเธอไมละเสีย. 
           สองบทวา  อาสชฺช  น  มีความวา  ถึงหรือวาเบียดเบียนพระตถาคต 
นั่น    ดวยจิตลามก. 
           สวนคําวา  อวีจินริย  ปตฺโต    นี้    เปนคํากลาวเน้ือความท่ีลวงไป 
แลว   เปนไปในความหวัง. 
           บทวา  เภสฺมา  คือนําภัยมา. 
                                [วาดวยสังฆราชี ] 
           ขอวา  เอกโต   อุปาลิ  เอโถ    มีความวา    ในฝายธรรมวาทีมีรูป 
เดียว. 
           ขอวา   เอกโต   เทฺว  ความวา  ในฝายอธรรมวาที   มี ๒  รูป. 
           ขอวา  จตุตฺโถ   อนสุาเวติ   สลาก   คาเหติ   มีความวา อธรรม- 
วาทีเปนรูปที่   ๔  คิดวา   เราจักทําลายสงฆ.                                             
           บทวา  อนุสาเวติ  ความวา  ประกาศใหผูอ่ืนพลอยรับรู.  อธิบายวา 
เธอประกาศเภทกรวัตถุ  ๑๘  ประการอยางนี้วา  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ยอมแสดง 
ธรรมวา  ธรรม  ดังนี้  โดยนัยเปนตนวา  ทั้งพวกทาน    ทั้งพวกเรา    ไมมี 
ความกลัวตอนรกเลย     ทางแหงอเวจี   แมพวกเราก็ไมไดปดไว     พวกเราไม 
กลัวตออกุศล  ก็ถาวา  ขอน้ี  พึงเปนสภาพมิใชธรรม  หรือขอน้ี  พึงเปนสภาพ 
มิใชวินัย  หรือวา  ขอน้ีไมพึงเปนคําส่ังสอนของพระศาสดาไซร;  เราทั้งหลาย 
ไมพึงถือเอา.   
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           ขอวา   สลาก   คาเหติ    มีความวา    ก็แลครั้นประกาศอยางนี้แลว 
จึงบอกใหจับสลากวา    ทานท้ังหลายจงจับสลากน้ี,    ทานท้ังหลายจงชอบใจ 
สลากนี้. 
           แมในบทท้ังหลายวา  เอกโต  อปุาลิ  เทฺว  โหนิติ  เปนอาทิ  ก ็
มีนัยเหมือนกัน.    
           ขอวา  เอว  โข  อุปาลิ  สงฺฆราช ิ  เจว  โหติ  สงฺฆเภโท  จ 
มีความวา   ความราวรานแหงสงฆดวย   ความแตกแหงสงฆดวย   ยอมมี    ดวย 
เหตุเพียงใหจับสลากอยางนี้,   ก็แตวา   สงฆจะเปนผูแตกกันแลว  ดวยเหตุเพียง 
เทาน้ีก็หาไม. 
           ในคําน้ีวา   อุบาลี   ภิกษุแล    ผูปกตัตต     มสีังวาสเสมอกันต้ังอยูใน 
สีมาเสมอกัน  . จึงทําลายสงฆได     ดังน้ี      พึงมีคําถามวา     เมื่อเปนเชนน้ัน 
พระเทวทัต  ชื่อวา  ปกตัตตอยางไร  พระเทวทัตไมใชผูปกตัตตกอน   เพราะ 
เธอใหฆาพระราชา   และเพราะเธอทําโลหิตุปบาทอยางไรเลา ?  
           ขาพเจาขอกลาวในคําถามน้ีวา  การใหฆาพระราชา  ชื่อวาไมมี  เพราะ 
คําส่ังบังคับคลาดเสียกอน,   จริงอยู    คําส่ังบังคับของพระเทวทัตน้ันอยางนี้วา 
กุมาร   ถากระน้ัน   ทานจงฆาพระบิดาแลว เปนพระราชาเถิด    เราจักฆาพระผู- 
มีพระภาคเจาแลว เปนพระพุทธเจา,   แตกุมารเปนพระราชาแลว   จึงยังพระบิดา 
ใหสิ้นชีพในภายหลัง;  การใหฆาพระราชา  ชื่อวาไมมี  เพราะคําสั่งบังคับคลาด 
เสียกอน  ดวยประการฉะน้ี. 
           สวนความเปนอภัพบุคคล     ซึง่มีโลหิตุปบาทเปนปจจัย     พระผูมี- 
พระภาคเจามิไดตรัสแลว   ในเมื่อโลหิตุปบาท   พอพระเทวทัตทําแลว  เทาน้ัน. 
อันขอท่ีพระเทวทัตนั้นเปนอภัพบุคคล   เวนคําของพระผูมีพระภาคเจาเสียแลว 
ใคร  ๆ ก็ไมสามารถจะยกข้ึนได.  สวนคําวา  ภิกษุทั้งหลาย   บคุคลผูยังโลหิต  
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ใหหอข้ึน  เปนอนุปสัมบันไมพึงใหอุปสมบท    เปนอุปสันบัน   พึงใหฉิบหาย 
เสีย   นี ้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสภายหลังแตสังฆเภท;   เพราะเหตุนั้น  สงฆชือ่ 
วาอันพระเทวทัตผูปกตัตตทําลายแลว.   
                                       [วาดวยสังฆเภท] 
           วินิจฉัยในเภทกรวัตถุ ๑๘ ประการ   มีขอวา    แสดงอธรรมวาธรรม 
เปนตน. 
           โดยสตุตันตปริยายกอน.  กุศลกรรมบถ  ๑๐ ชื่อวาธรรม.  อกุศลกรรม 
บถ  ๑๐ ชื่อวาอธรรม. 
           อน่ึง  โพธิปกขิยธรรม ๓๗ ประการ  คือ  สติปฏฐาน   ๔   สัมมัปปธาน 
๔  อิทธิบาท ๔  อินทรีย ๕  พละ ๕  โพชฌงค ๗  อริยมรรคมีองค ๘  ชื่อวา 
ธรรม.    ขอนี้   คือ  สติปฏฐาน ๓ สัมมัปปธาน ๓ อิทธิบาท ๓ อินทรีย ๖ 
พละ  ๖ โพชฌงค ๘  มรรคมีองค  ๙  ชือ่วาธรรม. 
           อน่ึง  ขอน้ี   คือ   อุปาทาน  ๔ นีวรณ ๕  อนุสัย   ๗  มิจฉัตตะ ๘ 
ชื่อวาอธรรม.  ขอน้ี  คือ  อุปาทาน ๓  นีวรณ ๔  อนุสัย ๖  มิจฉัตตะ ๗ ชื่อ 
วาอธรรม. 
           บรรดาธรรมและอธรรมน้ัน   ภิกษุทั้งหลายผูถือเอาสวนคืออธรรมอัน 
หน่ึง   บางขอบางอยาง  กลาวอยูซึ่งอธรรมนั้นวา  นี้เปนธรรม   ดวยทําในใจ 
วา   เราจักทําอธรรมนี้วาธรรม   ดวยประการอยางนี้  สกุลแหงอาจารยของพวก 
เราจักยอดเยี่ยม,   และพวกเราจักเปนคนมีหนามีตาในโลก    ชือ่วาแสดงอธรรม 
วา   ธรรม 
           เมื่อถือเอาสวนอันหนึ่ง   ในสวนแหงธรรมทั้งหลายกลาวอยูวา   นี้เปน 
อธรรม  อยางนั้นนั่นแล  ชื่อวาแสดงธรรมวา  มิใชธรรม  
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           โดยวินัยปริยาย      สวนกรรมทีพึ่งโจทแลวให  ๆ   การแลวทําตาม 
ปฏิญญา  ดวยวัตถุที่เปนจริง   ชื่อวาธรรม.   กรรมท่ีไมโจท    ไมให ๆ  การ 
ทําดวยไมปฏิญญา  ดวยวัตถุไมเปนจริง  ชื่อวาอธรรม  
           โดยสตุตันตปริยาย  ขอน้ี   คือ  ราควินัย  โทสวินัย  โมหวินัย  สังวร 
ปหานะ  การพิจารณา  ชื่อวาวินัย.  ขอน้ี  คือ  ความไมกําจัดกิเลสมีราคะเปน 
ตน   ความไมสํารวม  ความไมละ  การไมพิจารณา  ชื่อวาอวินัย.  
           โดยวินัยปริยาย    ขอน้ี   คือ   วัตถุสมบัติ    ญัตติสมบัติ    อนุสาวนา 
สมบัติ    สีมาสมบัติ    ปริสสมบัติ    ชื่อวาวินัย.  ขอน้ี    คือ   วัตถุวิบัติ  ฯลฯ 
ปริสวิบัติ   ชือ่วาอวินัย. 
           โดยสตุตันตปริยาย   คําน้ีวา  สติปฏฐาน  ๔  ฯลฯ  อริยมรรคมีองค ๘ 
ชื่อวาอันพระตถาคตทรงภาษิตแลว   ตรัสแลว.    คําน้ีวา    สติปฎฐาน ๓  ฯลฯ 
มรรคมีองค ๙   ชื่อวาอันพระตถาคตไมทรงภาษิตแลว  ไมตรัสแลว. 
           โดยวินัยปริยาย     คําน้ีวา    ปาราชิก ๔   สังฆาทิเสส  ๑๓   อนิยต ๒ 
นิสสัคคิยปาจิตตีย  ๓๐   ชื่อวาอัน   พระตถาคตทรงภาษิตแลว .  ตรัสแลว   คําน้ีวา 
ปาราชิก ๓  สังฆาทิเสส ๑๔ อนิยต ๓  นิสสิคคิยปาจิตตีย ๓๑   ชื่อวาอันพระ-  
ตถาคตไมทรงภาษิตแลว   ไมตรัสแลว. 
           โดยสตุตันตปริยาย  ขอน้ี    คือ  การเขาผลสมาบัติ  การเขามหากรุณา 
สมาบัติ   การเล็งดูสัตวโลกดวยพุทธจักษุทุกวัน  การแสดงสุตตันตะ   การตรัส 
ชาดกเนื่องดวยความเกิดเรื่องข้ึน  ชื่อวาอันพระตถาคตทรงประพฤติเสมอ.  ขอ 
นี้  คือ   การไมเขาผลสมาบัติทุกวัน ฯลฯ   การไมตรัสชาดก    ชื่อวาอันพระ- 
ตถาคตไมทรงประพฤติเลย. 
           โดยวินัยปริยาย    ขอน้ี   คือ   การอยูจําพรรษาแลว    บอกลาแลว จึง 
หลีกไปสูที่จาริก ของภิกษุผูรับนิมนตแลว  การปวารณาแลวจึงหลีกไปสูที่จาริก 
ความทําการตอนรับกอนกับภิกษุอาคันตุกะ   ชื่อวาอันพระตถาคตทรงประพฤติ  
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เสมอ    ความไมกระทํากิจมีไมบอกลากอนเที่ยวไปสูที่จาริกนั้นนั่นแล     ชือ่วา 
อันพระตถาคตไมทรงประพฤติและ 
           โดยสตุตันตปริยาย  ขอน้ี   คือ  สติปฎฐาน ๔ ฯลฯ  อริยมรรคมีองค ๘ 
ชื่อวาอันพระตถาคตทรงบัญญัติแลว. ขอนี้   คือ  สติปฏฐาน  ๓  ฯลฯ   มรรค 
มีองค ๙  ชื่อวาอันพระตถาคตไมทรงบัญญัติแลว. 
           โดยวินัยปริยาย  ขอน้ี   คือ  ปาราชิก ๔  ฯลฯ  นิสสัคคียปาจิตตีย  ๓๐ 
ชื่อวาอันพระตถาคตทรงบัญญัติแลว.  ขอน้ี  คือ  ปาราชิก ๓ ฯลฯ นิสสัคคีย- 
ปาจิตตีย  ๓๑  ชื่อวาอันพระตถาคตไมทรงบัญญติัแลว. 
           อนาบัติที่พระตถาคตตรัสแลวในสิกขาบทน้ัน ๆ  วา   ไมเปนอาบัติแก 
ภิกษุผูไมรู    ผูไมมีไถยจิต   ผูไมประสงคจะใหตาย    ผูไมประสงคจะอวด   ผู 
ไมประสงคจะปลอย  ชือ่วาอนาบัติ   อาบัติที่พระตถาคตตรัสแลวโดยนัยเปนตน 
วา   เปนอาบัติแกภิกษุผูรูอยู   ผูมีไถยจิต   ชื่อวาอาบัติ.  อาบัติ ๕  กอง  ชื่อวา 
อาบัติเบา.   อาบัติ   ๒ กอง  ชื่อวาอาบัติหนัก.  อาบัติ ๖  กอง    ชื่อวาอาบัติมี 
สวนเหลือ.  กองอาบัติปาราชิกกองเดียว   ชื่อวาอาบัติไมมีสวนเหลือ.  อาบติั ๒ 
กอง  ชื่อวาอาบัติชั่วหยาบ.   อาบัติ ๕  กอง  ชื่อวาอาบัติไมชั่วหยาบ. 
           ก็ในธรรมและอธรรมเปนตน   ที่กลาวแลวโดยวินัยปริยายน้ี    ภิกษุผู 
กลาวอยูซึ่งธรรมมีประการดังกลาวแลววา    นี้ไมใชธรรม    โดยนัยกอนน่ันแล 
ชื่อวาแสดงธรรมวา   มิใชธรรม. 
           เมื่อกลาวอยูซึ่งขอที่มิใชวินัยวา    นี้เปนวินัย   ชื่อวา   แสดงขอที่มิใช 
วินัยวา  วินัย ฯลฯ  เมื่อกลาวอยูซึ่งอาบัติไมชั่วหยาบวา    นี้เปนอาบัติชั่วหยาบ 
ชื่อวาแสดงอาบัติไมชั่วหยาบวา   อาบัติชั่วหยาบ. 
           ครั้นแสดงอธรรมวา     เปนธรรม  ฯลฯ   หรอืครั้นแสดงอาบัติไมชั่ว 
หยาบวา     อาบัติชั่วหยาบ     อยางนั้นแลว    ไดพวกแลวกระทําสังฆกรรม  ๔  
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อยางใดอยางหนึ่ง   เปนแผนก  ในสีมาเดียวกัน  สงฆชื่อวาเปนอันภิกษุเหลาน้ัน 
ทําลายแลว . 
           ดวยเหตุนั้น     พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา    ภิกษุทั้งหลายเหลาน้ัน 
ยอมแตกไปเพราะเภทกรวัตถุ  ๑๘  ประการน้ี    เปนอาทิ. 
           บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  อปกสฺสนฺติ  มคีวามวา  ยอมแยง คือ 
ยอมแบงซึ่งบริษัท  ไดแกยอมคัดบริษัทใหลุกไปนั่ง ณ สวนขางหน่ึง. 
           บทวา  อวปกาสนฺติ  มีความวา ยอมยุยงอยางยิ่ง  คือ  ภิกษุทั้งหลาย 
จะเปนผูไมปรองดองกันโดยประการใด   ยอมกระทําโดยประการน้ัน. 
           บทวา  อาเวณิก  คือ  แผนกหนึง่. 
           ขอวา   เอตฺตาวตา  โข  อุปาล ิ สงฺโฆ   ภินฺโน  โหติ  มีความ 
วา    ครั้นเมือ่ภิกษุทั้งหลาย     แสดงวัตถุอันใดอันหน่ึงแมวัตถุอันเดียว     ใน 
เภทกรวัตถุ  ๑๘  แลว     ใหภิกษุทั้งหลายหมายรูดวยเหตุนั้น ๆ  วา    ทานท้ัง- 
หลายจงจับสลากน้ี  ทานจงชอบใจสลากน้ี ดังน้ี  ใหจับสลากแลว   ทําสังฆกรรม 
แผนกหนึ่ง   อยางนั้นแลว    สงฆยอมเปนอันแตกกัน.   สวนในคัมภีรบริวาร 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   อุบาลี   สงฆยอมแตกกันดวยอาการ*  ๕  เปนอาทิ. 
คําน้ันกับลักษณะแหงสังฆเภทน้ี   ที่ตรัสในสังฆเภทักขันธกะน้ี    โดยใจความไม 
มีความแตกตางกัน.  และขาพเจาจักประกาศขอแตกตางกันแหงคําน้ัน   ในคัมภีร    
บริวารน้ันแล. 
           คําท่ีเหลือในบททั้งปวง  ต้ืนทั้งนั้น  ฉะนั้นแล. 
                                สังฆเภทักขันธกวรรณนา  จบ 
* ปริวาร. ๔๙๕.  
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                                      วตัตขันธกะ 
                               เรื่องพระอาคันตุกะ 
           [๔๑๔]  โดยสมัยนั้น  พระผูมพีระภาคพุทธเจา  ประทับอยู ณ พระ- 
เชตวัน     อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี     เขตพระนครสาวัตถี     ครั้งน้ัน 
พระอาคันตุกะ   สวมรองเทาเขาไปสูอารามก็มี   กั้นรมเขาไปสูอารามก็มี   คลุม 
ศีรษะเขาไปสูอารามก็มี    พาดจีวรบนศีรษะเขาไปสูอารามก็มี    ลางเทาดวยนํ้า 
ฉันก็มี   ไมไหวภิกษุเจาถิ่นผูแกพรรษากวาก็มี   ไมถามเสนาสนะก็มี   มีพระ- 
อาคันตุกะรูปหน่ึง     ถอดลิ่มแลวผลกับานประตูเขาไปสูวิหารที่ไมมีใครอยูโดย 
พลัน    งูตกจากเบื้องบนลงมาท่ีคอของเธอ   เธอกลัวรองข้ึนสุดเสียง   ภิกษุทั้ง 
หลายรีบเขาไปถามวา     ทานรองสุดเสียงทําไม      เธอจึงบอกเรื่องนั้นแกภิกษุ 
ทั้งหลาย  บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย.. .  ตางก็เพงโทษ  ติเตียน  โพนทะนา 
วา  ไฉน  พระอาคันตุกะจึงสวมรองเทาเขาไปสูอารามก็มี  กั้นรมเขาไปสูอาราม 
ก็มี   คลุมศีรษะเขาไปสูอารามก็มี  พาดจีวรบนศีรษะเขาไปสูอารามก็มี  ลางเทา 
ดวยนํ้าฉันก็มี     ไมไหวภิกษุเจาถิ่นผูแกพรรษากวาก็มี    ไมถามเสนาสนะก็มี 
แลวกราบทูลเรื่องนั้น แดพระผูมีพระภาคเจา. 
           พระผูมีพระภาคเจา . . .  ทรงสอบถามวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ขาววา 
ภิกขุอาคันตุกะสวมรองเทาเขาไปสูอารามก็มี    กัน้รมเขาไปสูอารามก็มี    คลุม 
ศีรษะเขาไปสูอารามก็มี  พาดจีวรบนศีรษะเขาไปสูอารามก็มี  ลางเทาดวยนํ้าฉัน 
ก็มี  ไมไหวภิกษุเจาถิ่นผูแกพรรษากวาก็มี  ไมถามเสนาสนะก็มี  จริงหรือ. 
           ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา  จริง  พระพุทธเจาขา.  
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           พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ไฉน 
ภิกษุอาคันตุกะจึงไดสวมรองเทาเขาไปสูอารามก็มี      กั้นรมเขาไปสูอารามก็มี 
คลุมศีรษะเขาไปสูอารามก็มี   พาดจีวรบนศรีษะเขาไปสูอารามก็มี   ลางเทาดวย 
น้ําฉันก็มี  ไมไหวภิกษุเจาถิ่นผูแกพรรษากวาก็มี  ไมถามเสนาสนะก็มี  ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย    การกระทําของภิกษุเหลาน้ัน    ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของ 
ชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส . . .  ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เพราะเหตุนั้นแล    เราจักบัญญัติวัตรแกภิกษุอาคันตุกะ 
ทั้งหลาย  โดยประการท่ีภิกษุอาคันตุกะท้ังหลายจะพึงประพฤติเรียบรอย. 
                                   อาคันตุกวัตร  
           [๔๑๕]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุอาคันตุกะคิดวา  จักเขาไปสูอาราม 
เดี๋ยวน้ีพึงถอดรองเทาเคาะ   แลวถือไปตํ่า  ๆ ลดรม    เปดศีรษะ    ลดจีวรบน 
ศีรษะลงไวที่บา    ไมตองรีบรอน    พึงเขาไปสูอารามตามปกติ    เมื่อเขาไปสู 
อารามพึงสังเกตวา   ภิกษุเจาถิ่นประชุมกันที่ไหน   ภิกษุเจาถิ่นประชุมกันทีใ่ด 
คือ  ที่โรงฉัน   มณฑป   หรือโคนไม   พึงไปท่ีนั้น   วางบาตรไวที่แหงหน่ึง 
วางจีวรไวที่แหงหนึ่ง   พึงถืออาสนะท่ีสมควรน่ัง   พึงถามถึงนํ้าฉัน    พึงถามถึง 
น้ําใชวา   ไหนนํ้าฉัน    ไหนนํ้าใช   ถาตองการนํ้าฉัน   พึงตักน้ําฉันมาดื่ม   ถา 
ตองการนํ้าใช    พึงตักน้ําใชมาลางเทา    เมื่อลางเทา    พึงรดน้ําดวยมือขางหน่ึง 
พึงลางเทาดวยมือขางหน่ึง   รดนํ้าดวยมือใด  ไมพึงลางเทาดวยมือนั้น  พงึถาม 
ถึงผาเช็ดรองเทาแลวจึงเช็ดรองเทา   เมื่อจะเช็ดรองเทา   พึงใชผาแหงเช็ดกอน 
ใชผาเปยกเช็ดทีหลัง  พึงซักผาเช็ดรองเทาบิดแลวผ่ึงไวที่ควรแหงหนึ่ง  ถาภิกษุ 
เจาถิ่นแกพรรษากวา   พึงอภิวาท   ถาออนพรรษกวา   พึงใหเธออภิวาท   พึง 
ถามถึงเสนาสนะวา    เสนาสนะไหนถึงแกผม     พึงถามถึงเสนาสนะท่ีมีภิกษุอยู  
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หรือท่ีไมมีภิกษุอยู  พึงถามถึงโคจรคาม   พึงถามถึงอโคจรคาม   พึงถามถึงสกุล 
ทั้งหลายท่ีไดรับสมมติวาเปนเสกขะ   พึงถามถึงท่ีถายอุจจาระ   พึงถามถึงท่ีถาย 
ปสสาวะ พึงถามถึงนํ้าฉัน  พึงถามถึงนํ้าใช  พึงถามถึงไมเทา  พึงถามถึงกติกาสงฆ 
ที่ต้ังไววา  ควรเขาเวลาเทาไร  ควรออกเวลาเทาไร ถาวิหารไมมีภิกษุอยู  พึงเคาะ 
ประตูรออยูสักครูหน่ึงแลวถอดลิ่มผลักบานประตู     ยืนอยูขางนอกแลดูใหทั่ว  ถา 
วิหารรก  หรอืเตียงซอนอยูบนเตียงหรือต่ังซอนอยูบนต่ัง  เสนาสนะมีละอองจับ 
อยูเบื้องบน ถาอุตสาหะอยู  พึงชําระเสีย  เมื่อจะชําระวิหาร  พึงขนเครื่องลาดพ้ืน 
ออกไปวางไวที่ควรแหงหนึ่งกอน    พึงขนเขียงรองเทาเตียงออกไปวางไวที่ควร 
แหงหน่ึง  พึงขนฟูกและหมอนออกไปวางไวที่ควรแหงหนึ่ง   พึงขนผานิสีทนะ 
และผาปูนอนออกไปวางไวที่ควรแหงหนึ่ง  เตียง ต่ัง  อันภิกษุพึงยกตํ่า ๆ  ทําให 
เรียบรอย  อยาใหครูดสี  กระทบบานและกรอบประตู    ขนไปวางไวที่ควรแหง 
หน่ึง กระโถนพึงขนออกไปวางไวที่ควรแหงหนึ่ง พนักอิงพึงขนออกไปวางไวที่ 
ควรแหงหนึ่งถาในวิหารมีหยากเยื่อ  พึงกวาดแตเพดานลงมากอน  พึงเช็ดกรอบ 
หนาตาง ประตูและมุมหอง ถาฝาทานํ้ามันข้ึนรา พึงเอาผาชุบน้ําบิดแลวเช็ด ถา 
พ้ืนทาสีดําข้ึนรา  พึงเอาผาชุบน้ําบิดแลวเช็ด  ถาพ้ืนไมไดทา   พึงเอาน้ําพรม 
แลวกวาด  ดวยคิดวาอยาใหฝุนกลบวิหาร   พึงเก็บกวาดหยากเยื่อไปทิ้งเสีย ณ 
ที่ควรแหงหนึ่ง   เครื่องลาดพ้ืน  พึงผ่ึงแดดชําระเคาะปด   แลวขนกลับไปปูไว 
ตามเดิม   เขียงรองเทาเตียง   พึงผ่ึงแดด    ขัด    เช็ดแลวขนกลับต้ังไวตามเดิม 
เตียง   ต่ัง   พึงผ่ึงแดด    ขัดสีเคาะ   ยกตํา ๆ ทําใหดี    อยาใหครดูสี    กระทบ 
บานและกรอบประตู    ขนกลับต้ังไวตามเดิม   ฟูกและหมอนตากแหงแลว  สลัด 
ปดใหสะอาด   ขนกลับวางไวตามเดิม   ผาปูนั่งและผาปูนอนตากแหงแลว  สลัด 
ใหสะอาด  ขนกลับปูไวตามเดิม   กระโถน  พนักอิง  ตากแลว   พึงเช็ด    ขน 
กลับไปท้ังไวตามเดิม   พึงเก็บบาตร   จีวร   เมื่อเก็บบาตร   พึงเอามือขางหน่ึง  
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จับบาตร   เอามือขางหน่ึงลูบคลําใตเตียงหรือใตต่ัง   แลวเก็บบาตร  แตอยาเก็บ 
บาตรบนพ้ืนท่ีปราศจากเครื่องรอง   เมื่อเก็บจีวร   พึงเอามือขางหน่ึงถือจีวรเอา 
มือขางหน่ึงลูบราวจีวรหรือสายระเดียง    พึงทําชายไวขางนอก    ขนดไวขางใน 
เก็บจีวร    ถามีลมเจือดวยผงคลีพัดมาทางทิศตะวันออก    พึงปดหนาตางดาน 
ตะวันออก    ถามีลมเจือดวยผงคลีพัดมาทางทิศตะวันตก    พึงปดหนาตางดาน 
ตะวันตก   ถามีลมเจือดวยผงคลีพัดมาทางทิศเหนือ   พึงปดหนาตางดานเหนือ 
ถามีลมเจือดวยผงคลีพัดมาทางทิศใต     พึงปดหนาตางดานใต     ถาฤดูหนาว 
กลางวันพึงเปดหนาตาง  กลางคืนพึงปด   ถาฤดูรอน   กลางวันพึงปดหนาตาง 
กลางคืนพึงเปด   ถาบริเวณ  ซุมน้ํา   โรงฉัน  โรงไฟ  วัจจกุฎีรก  พึงปดกวาด  
เสีย  ถาน้ําฉัน   น้ําใชไมมี   พึงจัดต้ังไว   ถานํ้าในหมอชําระไมมี   พึงตักน้ํา 
มาไวในหมอชําระ. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    นี้แล    เปนวัตรของภิกษุอาคันตุกะท้ังหลายซึ่ง 
ภิกษุอาคันตุกะท้ังหลายพึงประพฤติเรียบรอย. 
                                    อาวาสิกวัตร 
           [๔๑๖]  สมัยนั้น    ภิกษุเจาถิ่นเห็นพระอาคันตุกะแลว    ไมปูอาสนะ 
ไมต้ังนํ้าลางเทา   ไมต้ังต่ังรองเทา    ไมต้ังกระเบื้องเช็ดเทาไว   ไมลุกรับบาตร  
จีวร  ไมถามดวยนํ้าฉัน   ไมถามดวยนํ้าใช   ไมไหวพระอาคันตุกะแมผูแกกวา 
ไมจัดเสนาสนะให    บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย. ..   ตางก็เพงโทษ   ติเตียน 
โพนทะนาวา   ไฉน   ภิกษุเจาถิ่น    เห็นพระอาคันตุกะแลว     จึงไมปูอาสนะ 
ไมต้ังนํ้าลางเทา    ไมต้ังต่ังรองเทา    ไมต้ังกระเบื้องเช็ดเทา    ไมลุกรับบาตร 
จีวร  ไมถามดวยนํ้าฉัน  ไมถามดวยนํ้าใช  ไมไหวพระอาคันตุกะผูแกกวา  ไม 
จัดเสนาสนะให   จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.  



พระวนิัยปฎก จุลวรรค เลม ๗ ภาค ๒ - หนาท่ี 341 

           พระผูมีพระภาคเจา ...  ทรงสอบถามวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ขาววา 
. . .จริงหรือ. 
           ภิกษุเหลาน้ันกราบทูลวา  จริง  พระพุทธเจาขา. 
           พระผูมีพระภาคเจาทรงติเตียน. . . ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถารับสั่งกะ 
ภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เพราะเหตุนั้นแล   เราจักบัญญัติวัตร 
แกภิกษุเจาถิ่นทั้งหลาย     โดยประการท่ีภิกษุเจาถิ่นทั้งหลายจะพึงประพฤติ 
เรียบรอย. 
           [๔๑๗]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุเจาถิ่นเห็นภิกษุอาคันตุกะผูแกกวา 
แลวพึงปูอาสนะ   พึงต้ังน้ําลางเทา    ต่ังรองเทา    กระเบ้ืองเช็ดเทา    พึงลุกรับ 
บาตร  จีวร  พึงถามดวยน้ําฉัน   พึงถามดวยนํ้าใช  ถาอุตสาหะ พึงเช็ดรองเทา 
เมื่อจะเช็ดรองเทา    พึงใชผาแหงเช็ดกอนใชผาเปยกเช็ดทีหลัง    พึงซักผาเช็ด 
รองเทาบิดแลวผ่ึงไว  ณ  ที่ควรแหงหนึ่ง     พึงอภิวาทภิกษุอาคันตุกะผูแกกวา 
พึงจัดเสนาสนะถวายวา   เสนาสนะน่ันถึงแกทาน    พึงบอกเสนาสนะที่มีภิกษุอยู 
หรือไมมีภิกษุอยู   พึงบอกโคจรคาม    พึงบอกอโคจรคาม  พึงบอกสกุลที่เปน 
เสกขสมมติ    พึงบอกท่ีถายอุจจาระ    พึงบอกท่ีถายปสสาวะ    พึงบอกนํ้าฉัน 
พึงบอกนํ้าใช  พึงบอกไมเทา  พึงบอกกติกาสงฆที่ต้ังใจวา  เวลาน้ีควรเขา  เวลา 
นี้ควรออก   ถาภิกษุอาคันตุกะออนพรรษากวา  พึงนั่งบอกวา  ทานจงวางบาตร 
ที่นั่น     จงวางจีวรที่นั่น  จงนั่งอาสนะนี้   พึงบอกนํ้าฉัน  พึงบอกน้ําใช  พึงบอก 
ผาเช็ดรองเทา       พึงแนะนําภิกษุอาคันตุกะใหอภิวาท      พึงบอกเสนาสนะวา 
เสนาสนะน่ันถึงแกทาน  พึงบอกเสนาสนะที่มีภิกษุอยู   หรือไมมีภิกษุอยู   พึง 
บอกโคจรคาม   พึงบอกอโคจรคาม   พึงบอกสกุลที่เปนเสกขสมมติ   พึงบอก 
ที่ถายอุจจาระ  พึงบอกท่ีถายปสสาวะ  พึงบอกนํ้าฉัน  พึงบอกนํ้าใช  พึงบอก 
ไมเทา   พึงบอกกติกาสงฆที่ต้ังไววา   เวลาน้ีควรเขา   เวลาน้ีควรออก.  
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           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   นี้แล   เปนวัตรของภิกษุเจาถิ่นทั้งหลายซ่ึงภิกษุ 
เจาถิ่นทั้งหลายพึงพระพฤติเรียบรอย. 
                                     คมิกวัตร 
           [๔๑๘]    สมยันัน้     ภิกษุผูเตรียมจะไปไมเก็บเครื่องไม     เครื่องดิน 
เปดประตูหนาตางทิ้งไว     ไมมอบหมายเสนาสนะ     แลวหลกีไป     เครื่องไม 
เครื่องดิน  เสียหาย   เสนาสนะไมมีใครรักษา   บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย... 
ตางก็เพงโทษ   ติเตียน    โพนทะนาวา    ไฉนภิกษุผูเตรียมจะไป    จึงไมเก็บ 
เครื่องไม  เครื่องดิน   เปดประตูหนาตางทิ้งไว  ไมมอบหมายเสนาสนะ   แลว 
หลีกไป   เครื่องไม   เครือ่งดินเสียหาย   เสนาสนะไมมีใครรักษา    จึงกราบทูล 
เรื่องนั้น   แดพระผูมีพระภาคเจา.  
           พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามวา     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ขาววา 
. . .จริงหรือ.                                                       
           ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา  จริงพระพุทธเจาขา. 
           พระผูมีพระภาคเจา... ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุทั้งหลาย 
วา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เพราะเหตุนั้นแล   เราจักบัญญัติวัตรแกภิกษุผูเตรียม 
จะไป  โดยประการท่ีภิกษุเตรียมจะไปพึงประพฤติเรียบรอย. 
           [๔๑๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ภิกษุผูเตรียมจะไปพึงเก็บเครื่องไม 
เครื่องดิน  ปดประตูหนาตาง  มอบหมายเสนาสนะ  ถาภิกษุไมมี  พึงมอบหมาย 
สามเณร  ถาสามเณรไมมี  พึงมอบหมายคนวัด  ถาคนวัดไมมี   พึงมอบหมาย 
อุบาสก  ถาไมมีภิกษุสามเณร  คนวัดหรืออุบาสก   พึงยกเตียงข้ึน   วางไวบน 
ศิลา ๔ แผน  แลวพึงยกเตียงซอนเตียง  ยกต่ังซอนต่ัง  แลวกองเครื่องเสนาสนะ 
ไวขางบน    เก็บเครื่องไม   เครื่องดิน   ปดประตูหนาตาง   แลวจึงหลีกไป   ถา  
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วิหารฝนรั่ว   ถาอุตสาหะอยูพึงมุง   หรือพึงทําความขวนขวายวา  จะมุงวิหารได 
อยางไร  ถาไดตามความขวนขวายอยางนี้   นั่นเปนความดี  ถาไมได  ที่ใดฝน 
ไมรั่ว   พึงยกเตียงข้ึนวางบนศิลา ๔ แผน  ในท่ีนัน้   แลวพึงยกเตียงซอนเตียง 
ยกต่ังซอนต่ัง    แลวกองเครื่องเสนาสนะไวขางบน    เก็บเครื่องไม    เครือ่งดิน  
ปดประตูหนาตางแลวจึงหลีกไป   ถาวิหารฝนรั่วทุกแหง  ถาอุตสาหะอยู  พึงขน 
เครื่องเสนาสนะเขาบาน    หรือพึงทําความขวนขวายวา    จะขนเครื่องเสนาสนะ 
เขาบานอยางไร    ถาไดตามความขวนขวายอยางนี้     นั่นเปนความดี   ถาไมได 
พึงยกเตียงข้ึนวางบนกอนศิลา ๔ แผนในที่แจง   แลวพึงยกเตียงซอนเตียง   ยก 
ต่ังซอนต่ัง    กองเครื่องเสนาสนะไวขางบน    เก็บเครื่องไม    เครื่องดิน    แลว 
คลุมดวยหญาหรือใบไม  แลวจึงหลีกไปดวยคิดวา  อยางไรเสีย  สวนของเตียงต่ัง 
คงเหลืออยูบาง.                                                                  
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  นี้แล  เปนวัตรของภิกษุผูเตรียมจะไป   ซึ่งภิกษุ  
ผูเตรียมจะไปพึงพระพฤติเรียบรอย. 
                                    ภตัตานุโมทนา 
           [๔๒๐]  สมยันั้น  ภิกษุทั้งหลายไมอนุโมทนาในโรงฉัน  คนทั้งหลาย 
จึงเพงโทษ   ติเตียน   โพนทะนาวา   ไฉนพระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรจึง 
ไดไมอนุโมทนาในโรงฉัน    ภิกษุทั้งหลายไดยินคนพวกนั้นเพงโทษ  ติเตียน 
โพนทะนาอยู   จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา   
           ลําดับนั้น    พระผูมีพระภาคเจาทรงทําธรรมีกถา    ในเพราะเหตุเปน 
เคามูลนั้น    ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น     แลวรับสัง่กะภิกษุทั้งหลายวา    ดกูอน 
ภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตใหอนุโมทนาในโรงฉัน.                                  
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           [๔๒๑]  ครั้งน้ัน    ภิกษุทั้งหลายคิดวา    ใครหนอพึงอนุโมทนาใน 
โรงฉัน    แลวจึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา. 
           ลําดับนั้น    พระผูมีพระภาคเจาทรงทําธรรมีกถา    ในเพราะเหตุเปน 
เคามูลนั้น     ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น    แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตใหภิกษุผูเถระอนุโมทนาโนโรงฉัน.   
           [๔๒๒]  สมัยนั้น      ประชาชนหมูหน่ึงถวายภัตรแกพระสงฆ    ทาน 
พระสารีบุตรเปนสังฆเถระ  ภิกษุทั้งหลายคิดวา พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาต  
ใหภิกษุผูเถระอนุโมทนาในโรงฉัน   จึงเหลือทานพระสารีบุตรไวรูปเดียว  แลว 
พากันกลับไป. 
           ลําดับนั้น   ทานพระสารีบุตรแสดงความยินดีกะคนเหลานั้น     แลวได 
ไปทีหลังรูปเดียว. 
           พระผูมีพระภาคเจาไดทอดพระเนตรเห็นทานพระสารีบุตรเดินมาแต-  
ไกลรูปเดียว   จึงรับสั่งถามวา   ดูกอนสารีบุตร   ภัตรมีมากมายกระมัง. 
           ทานพระสารีบุตรทูลวา    พระพุทธเจาขา    ภัตรมีมากมาย    แตภิกษุ 
ทั้งหลายละขาพระพุทธเจาไวผูเดียว   แลวพากันกลับไป.  
           ลําดับนั้น    พระผูมีพระภาคเจาทรงทําธรรมีกถา    ในเพราะเหตุเปน 
เคามูลนั้น    ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น    แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตใหภิกษุเถรานุเถระ  ๔ - ๕ รูปรออยูในโรงฉัน. 
           [๘๒๓]   สมัยตอมา     พระเถระรูปหน่ึงปวดอุจจาระรออยูในโรงฉัน 
เธอกลั้นอุจจาระอยูจนสลบลมลง     ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมี- 
พระภาคเจา ๆ  รับสั่งวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เมื่อมีกรณียกิจ   เราอนุญาตให 
บอกลาภิกษุผูนั่งอยูในลําดับ   แลวไปได.  
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                            ภัตตัคควัตร  
           [๔๒๔]  สมยันั้น   พระฉัพพัคคียนุงหมไมเรียบรอย   ไมมีมรรยาท 
ไปสูโรงฉัน  เดินแซงไปขางหนาพระเถระท้ังหลายบาง  นั่งเบียดเสียดพระเถระ 
บาง  เกียดกันพวกภิกษุใหมดวยอาสนะบาง   นั่งทับสังฆาฏิในละแวกบานบาง 
บรรดาภิกษุผูที่เปนผูมักนอย. . .ตางก็เพงโทษ  ติเตียน   โพนทะนาวา   ไฉน 
พระฉัพพัคคียจึงไดนุงหมไมเรียบรอย   ไมมีมรรยาทไปสูโรงฉัน   เดินแซงไป 
ขางหนาพระเถระท้ังหลายบาง  นั่งเบียดเสียดพระเถระบาง  เกียดกันพวกภิกษุ 
ใหมดวยอาสนะบาง  นั่งทับสังฆาฏิในละแวกบานบาง   จึงกราบทูลเรื่อง  นั้นแด 
พระผูมีพระภาคเจา. 
           พระผูมีพระภาคเจา . . .ทรงสอบถามวา   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   ขาววา 
ภิกษุฉัพพัคคียนุงหมไมเรียบรอย  ไมมมีรรยาทไปสูโรงฉัน  เดนิแซงไปขางหนา 
พระเถระทั้งหลายบาง   นั่งเบียดเสียดพระเถระบาง   เกียดกันพวกภิกษุใหมดวย 
อาสนะบาง  นั่งทับสังฆาฏิในละแวกบานบาง  จริงหรือ. 
           ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา  จริง  พระพุทธเจาขา. 
           พระผูมีพระภาคเจา. . . ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุทั้งหลาย 
วา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เพราะเหตุนั้นแล     เราจักบัญญัติวัตรในโรงฉันแก 
ภิกษุทั้งหลาย  โดยประการท่ีภิกษุทั้งหลาย  พึงประพฤติเรียบรอยในโรงฉัน. 
           [๔๒๕]  ถาภัตตุเทสกบอกภัตกาลในอาราม ภิกษุเมื่อปกปดมณฑล  ๓ 
พึงนุงใหเปนปริมณฑล  คาดประคดเอว   หมผาซอน  ๒  ชั้นกลดัลูกดุม ลางบาตร 
แลวถือเขาบานโดยเรียบรอย  ไมตองรีบรอน   ไมพึงเดินแซงไปขางหนาพระ- 
เถระทั้งหลาย    พึงปกปดกายดวยดีไปในละแวกบาน     พึงสํารวมดวยดีไปใน 
ละแวกบาน  พึงมีตาทอดลงไปในละแวกบาน  อยาเวิกผาไปในละแวกบาน  อยา 
หัวเลาะลั่นไปในละแวกบาน    พึงมีเสียงนอยไปในละแวกบาน   อยาโยกกายไป  
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ในละแวกบาน  อยาไกวแขนไปในละแวกบาน  อยาโคลงศีรษะไปในละแวกบาน 
อยาคํ้ากายไปในละแวกบาน อยาคลุมศรีษะไปในละแวกบาน  อยาเดินกระโหยง 
ไปในละแวกบาน  พึงปกปดกายดวยดีนั่งในละแวกบาน  พึงสํารวมดวยดีนั่งใน 
ละแวกบาน     พึงมีตาทอดลงนั่งในละแวกบาน     อยาเวิกผาน่ังในละแวกบาน 
อยาหัวเราะลั่นนั่งในละแวกบาน   พึงมีเสียงนอยน่ังในละแวกบาน   อยาโยกกาย 
นั่งในละแวกบาน  อยาไกวแขนน่ังในละแวกบาน  อยาโคลงศีรษะนั่งในละแวก  
บาน  อยาคํ้ากายนั่งในละแวกบาน   อยาคลุมศีรษะน่ัง  ในละแวกบาน   อยาน่ัง 
รัดเขาในละแวกบาน    อยาน่ังเบียดเสียดพระเถระ    อยาเกียดกันภิกษุใหมดวย 
อาสนะ    อยาน่ังทับสังฆาฏิในละแวกบาน    เมื่อเขาถวายนํ้า    พึงใชมือท้ังสอง 
ประคองบาตรรับน้ํา  พึงลางบาตรถือตํ่า  ๆ ใหดี  อยาใหครูดสี   ถากระโถนมี 
พึงคอย ๆ เทน้ําลงในกระโถน ดวยคิดวา  กระโถนอยาเลอะเทอะดวยนํ้า ภิกษุ 
ใกลเคียงอยาถูกนํ้ากระเซ็น     ผาสังฆาฏิอยาถูกน้ํากระเซ็น     ถากระโถนไมมี 
พึงคอย ๆ เทน้ําลงที่พ้ืนดิน.  ดวยคิดวา  ภิกษุใกลเคียงอยาถูกน้ํากระเซ็น  ผา- 
สังฆาฏิอยาถูกน้ํากระเซ็น   เมื่อเขาถวายขาวสุก   พึงใชมือท้ังสองประคองบาตร 
รับขาวสุก    พึงเวนเน้ือท่ีไวสําหรับแกง   ถามีเนยใส   น้ํามัน     หรือแกงออม 
พระเถระควรบอกวา   จงจัดถวายภิกษุทั้งหลายเทา ๆ กันทุกรูป พึงรับบิณฑบาต  
โดยเคารพ   พึงมีความสําคัญในบาตรรับบิณฑบาต      พึงรับบิณฑบาตพอสม 
กับแกง    พึงรับบิณฑบาตพอเสมอขอบปากบาตร   พระเถระไมพึงฉันกอนจน 
กวาขาวสุกจะทั่วถึงภิกษุทุกรูป   พึงฉันบิณฑบาตโดยเคารพ   พึงมีความสําคัญ 
ในบาตรฉันบิณฑบาต    พึงฉันบิณฑบาตตามลําดับ    พึงฉันบิณฑบาตพอสม 
กับแกง   ไมพึงฉันบิณฑบาตขยุมแตยอดลงไป   ไมพึงกลบแกง   หรือกับขาว 
ดวยขาวสุก    เพราะอยากไดมาก  ไมอาพาธ   ไมพึงขอแกง   หรือขาวสุกเพ่ือ 
ประโยชนแกตนมาฉัน     ไมพึงแลดูบาตรของภิกษุเหลาอ่ืนดวยหมายจะยกโทษ  
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ไมพึงทําคําขาวใหใหญนัก   พึงทําคําขาวใหกลมกลอม   เมื่อคําขาวยังไมถึงปาก 
ไมพึงอาปาก  กําลังฉันไมพึงสอดมือทั้งหมดเขาในปาก  ปากยังมีคําขาวไมพึงพูด 
ไมพึงฉันเดาะคําขาว   ไมพึงฉันกัดคําขาว   ไมพึงฉันทํากระพุงแกมใหตุย   ไม 
พึงฉันสลัดมือ  ไมพึงฉันทําเมล็ดขาวตก   ไมพึงฉันแลบลิ้น  ไมพึงฉันทําเสียง 
ดังจ๊ับ ๆ  ไมพึงฉันทําเสียงซูด ๆ  ไมพึงฉันเลียมือ   ไมพึงฉันขอดบาตร   ไม  
พึงฉันเลียริมฝปาก    ไมพึงรับโอน้ําดวยมือเปอนอามิส    พระเถระไมพึงรับน้ํา 
กอนจนกวาภิกษุทั้งหมดฉันเสร็จ    เมื่อเขาถวายนํ้า    พึงใชมอืท้ังสองประคอง 
บาตรรับน้ํา  พึงคอย ๆ ลางบาตร  ถือตํ่า ๆ ใหด ี อยาใหครูดสี  ถากระโถนม ี
พึงคอย  ๆ   เทน้ําลงในกระโถน    ดวยคิดวา     กระโถนอยาเลอะเทอะดวยนํ้า 
ภิกษุใกลเคียงอยาถูกน้ํากระเซ็น   ผูสังฆาฏิอยาถูกน้ํากระเซ็น   ถากระโถนไมมี 
พึงคอย ๆ  เทน้ําลงบนพ้ืนดิน    ดวยคิดวา    ภิกษุใกลเคียงอยาถูกนํ้ากระเชน็ 
ผาสังฆาฏิอยาถูกน้ํากระเซ็น      ไมพึงเทนํ้าลางบาตรมีเมล็ดขาวในละแวกบาน 
เมื่อกลับ  ภิกษุใหมพึงกลับกอน   พระเถระพึงกลับทีหลัง   พึงปกปดกายดวยดี 
ไปในละแวกบาน      พึงสํารวมดวยดีไปในละแวกบาน     พึงมีตาทอดลงไปใน 
ละแวกบาน   ไมพ่ึงเวิกผาไปในละแวกบาน  ไมพึงหัวเราะลั่นไปในละแวกบาน 
พึงมีเสียงนอยไปในละแวกบาน  ไมพึงโยกกายไปในละแวกบาน  ไมพึงไกวแขน 
ไปในละแวกบาน     ไมพึงโคลงศีรษะไปในละแวกบาน     ไมพึงคํ้ากายไปใน 
ละแวกบาน    ไมพึงคลุมศีรษะไปในละแวกบาน    ไมพึงเดินกระโหยงไปใน 
ละแวกบาน.    
           กอนภิกษุทั้งหลาย  นี้แล  วัตรในโรงฉันของภิกษุทั้งหลาย  ซึ่งภิกษุ 
ทั้งหลายพึงประพฤติเรียบรอยในโรงฉัน. 
                                            ปฐมภาณวาร  จบ  
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                                 ปณฑจาริกวัตร 
           [๔๒๖]  สมัยนั้น    ภิกษุผูเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตรนุงหมไมเรียบรอย 
ไมมีมรรยาทเที่ยวบิณฑบาต  ไมกําหนดเขาไปสูนิเวศนบาง  ไมกําหนดออกไป 
บาง   รีบรอนเขาไปบาง    รีบรอนออกไปบาง    ยนืไกลเกินไปบาง    ยืนใกล 
เกินไปบาง   ยืนนานเกินไปบาง   กลับเร็วเกินไปบาง    ภิกษุผูเที่ยวบิณฑบาต  
เปนวัตรรูปหนึ่ง  ไมกําหนดเขาไปสูนิเวศน  เธอเขาใจวาประตูเขาไปสูหองนอย 
แหงหน่ึง   ในหองนอยน้ันมีหญิงเปลือยกายนอนหงายอยู   เธอไดเห็นหญิงน้ัน 
แลว  รูวานี้ไมใชประตู  นี้เปนหองนอย  จึงออกจากหองนอยนั้นไป  สามีของ 
หญิงน้ันไดเห็นหญิงน้ันเปลือยกายนอนหงายก็สําคัญวา     ภิกษุนี้ประทุษราย 
ภรรยาของเรา  จึงจับภิกษุนั้นทุบตี  ในทันใด  หญิงน้ันต่ืนข้ึน  เพราะเสียงนั้น  
จึงถามสามีวา  นายทานทุบตีภิกษุนี้ทําไม  เขาตอบวา  เพราะภิกษุนี้ประทุษราย 
เธอ   นางตอบวา   นาย   ภิกษุนี้ไมไดประทุษรายฉันเลย    ทานไมไดทําอะไร 
แลวใหปลอยภิกษุนั้น  ภิกษุนั้นไปอารามบอกเรื่องนั้นแกภิกษุทั้งหลาย  บรรดา 
ภิกษุที่เปนผูมักนอย. . .ตางก็เพงโทษ    ติเตียน    โพนทะนาวา    ไฉนภิกษุผู 
เที่ยวบิณฑบาตเปนวัตรจึงนุงหมไมเรียบรอย  ไมมมีรรยาทเที่ยวบิณฑบาต  ไม 
กําหนดเขาไปสูนิเวศนบาง  ไมกําหนดออกไปบาง  รีบรอนเขาไปบาง  รีบรอน 
ออกไปบาง     ยืนไกลเกนิไปบาง     ยืนใกลเกินไปบาง    ยืนนานเกินไปบาง 
กลับเร็วเกินไปบาง   จึงกราบทูลเรื่องนั้น แดพระผูมีพระภาคเจา 
           พระผูมีพระภาคเจา. ..ทรงสอบถามวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ขาววา 
. . .  จริงหรือ 
           ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา   จรงิ   พระพุทธเจาขา  
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           พระผูมีพระภาคเจา .. .ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุทั้ง 
หลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล  เราจักบัญญัติวัตรแกภิกษุผูเที่ยว 
บิณฑบาตเปนวัตร  โดยประการท่ีภิกษุผูเทียวบิณฑบาตเปนวัตร   พึงประพฤติ 
เรียบรอย. 
           [๔๒๗]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุผูเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร   คิดวา 
จักเขาบานในบัดนี้    เมือ่ปกปดมณฑลสาม  พึงนุงใหเปนปริมณฑล   คาดประ 
คดเอวหมผาซอน  ๒ ชั้น   กลัดลูกดุม   ลางบาตรแลว  ถือเขาบานโดยเรียบรอย 
ไมตองรีบรอน   พึงปกปดกายดวยดีไปในละแวกบาน  พึงสํารวมดวยดีไปในละ 
แวกบาน   พึงมีตาทอดลงไปในละแวกบาน   อยาเวิกผาไปในละแวกบาน   อยา 
หัวเราะลั่นไปในละแวกบาน   พึงมีเสียงนอยไปในละแวกบาน   อยาโยกกายไป 
ในละแวกบาน  อยาไกวแขนไปในละแวกบาน  อยาโคลงศีรษะไปในละแวกบาน 
อยาคํ้ากายไปในละแวกบาน  อยาคลุมศีรษะไปในละแวกบาน  อยาเดินกระโหยง 
ไปในละแวกบาน เมื่อเขานิเวศนพึงกําหนดวา  จักเขาทางนี้  จักออกทางนี้   อยา 
รีบรอนเขาไป  อยารีบรอนออกเร็วนัก  อยายืนไกลนัก  อยายืนใกลนัก  อยายืน 
นานนัก  อยากลับเร็วนัก  พึงยืนกําหนดวา  เขาประสงคจะถวายภิกษา  หรือไม 
ประสงคจะถวาย  ถาเขาพักการงาน ลุกจากท่ีนั่งจับทัพพี  หรือจับภาชนะ  หรือต้ัง 
ไวพึงยืนดวยคิดวา เขาประสงคจะถวาย  เมื่อเขาถวายภิกษา พึงแหวกผาซอนดวย 
มือซาย   พึงนอมบาตรเขาไปดวยมือขวา  แลวพึงใชมือท้ังสองประคองบาตรรับ 
ภิกษา   และไมพึงมองดูหนาผูถวายภิกษา   พึงกําหนดวาเขาประสงคจะถวายแกง 
หรือไมประสงคจะถวาย  ถาเขาจับทัพพี  จับภาชนะ  หรือต้ังไว  พึงยืนอยูดวย 
คิดวา   เขาประสงคจะถวาย   เมื่อเขาถวายภิกษาแลว   พึงคลุมบาตรดวยผาซอน 
แลวกลับโดยเรียบรอย   ไมตองรีบรอน   พึงปกปดกายดวยดี  ไปในละแวกบาน  
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พึงสํารวมดวยดีไปในละแวกบาน   พึงมีตาทอดลงไปในละแวกบาน   ไมพึงเวิก 
ผาไปในละแวกบาน   ไมพึงหัวเราะลั่นไปในละแวกบาน   พึงมีเสียงนอยไปใน 
ละแวกบาน      ไมพึงโยกกายไปในละแวกบาน      ไมพึงไกวแขนไปในละแวก 
บาน ไมพึงโคลงศีรษะไปในละแวกบาน  ไมพึงคํ้ากายไปในละแวกบาน  ไมพึง 
คลุมศรีษะไปในละแวกบาน ไมพึงเดินกระโหยงไปในละแวกบาน ภิกษุใดกลับ 
บิณฑบาตจากบานกอน  ภิกษุนั้น  พึงปูอาสนะไว  พึงจัดต้ังนํ้าลางเทา  ต่ังรองเทา 
กระเบ้ืองเช็ดเทา  พึงลางภาชนะรองของฉันต้ังไว  พึงต้ังน้ําฉัน  น้ําใชไว  ภิกษุใด 
กลับบิณฑบาตจากบานทีหลัง   ถาอาหารท่ีฉันแลวยังเหลืออยู   ถาจํานงก็พึงฉัน 
ถาไมจํานงก็พึงเทท้ิง   ในท่ีปราศจากของเขียวสด  หรือพึงเทลงในนํ้าที่ไมมีตัว 
สัตว  ภิกษุนั้นพึงรื้อขนอาสนะ  เก็บน้ําลางเทา  ต่ังรองเทา  กระเบ้ืองเช็ดเทา  พึง 
ลางภาชนะรองของฉัน   เก็บไว   พึงเก็บน้ําฉัน น้ําใช  พึงกวาดโรงฉัน    ภิกษุ 
ใดเห็นหมอน้ําฉัน  หมอน้ําใช  หรือหมอนํ้าชําระวางเปลา  ภิกษุนั้นพึงจัดหาไป 
ต้ังไว   ถาเปนการสุดวิสัย   พึงกวักมือเรียกเพื่อนมา   ใหชวยกันจัดต้ังไว   แต 
ไมพึงเปลงวาจาเพราะขอน้ันเปนเหตุ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   นี้แลเปนวัตรของภิกษุผูเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร 
ซึ่งภิกษุผูเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร พึงประพฤติเรียบรอย. 
                                   อารัญญกวัตร 
           [๔๒๘]  สมยันั้น  ภิกษุมากรูปดวยกัน อยูในปา  พวกเธอไมต้ังนํ้าฉัน 
ไมต้ังนํ้าใชไว    ไมติดไฟไว  ไมเตรียมไมสีไฟไว  ไมรูทางนักษัตร ไมรูทิศาภาค 
พวกโจรพากันไปที่นั้น     ไดถามภิกษุเหลาน้ันวา  ทานผูเจริญท้ังหลาย  มนี้ําด่ืม 
หรือ 
           ภ.  ไมมี  ทานทั้งหลาย 
           จ.  มนี้ําใชหรือไม  
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           ภ.  ไมมี  ทานทั้งหลาย  
           จ.   มไีฟหรือไม 
           ภ.  ไมมี  ทานทั้งหลาย 
           จ.   มไีมสีไฟหรือไม  
           ภ.  ไมมี  ทานทั้งหลาย 
           จ.  วันนี้ประกอบดวยฤกษอะไร 
           ภ.   พวกเราไมรูเลย   ทานท้ังหลาย 
           จ.  นีท้ิศอะไร   
           ภ.   พวกเราไมรูเลย   ทานท้ังหลาย.  
           ลําดับนั้น   โจรเหลาน้ันคิดกันวา    พวกน้ีน้ําด่ืมก็ไมมี    น้ําใชก็ไมมี 
ไฟก็ไมมี  ไมสีไฟก็ไมมี   ทางนักษัตรก็ไมรู   ทิศาภาคก็ไมรู   พวกน้ีเปนโจร 
พวกน้ีไมใชภิกษุ   จึงทุบตีแลวหลีกไป   จึงภิกษุเหลาน้ัน   แจงเรื่องนั้นแกภิกษุ 
ทั้งหลาย   ภิกษุทั้งหลาย   จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา 
           ลําดับนั้น    พระผูมีพระภาคเจาทรงทําธรรมีกถา  ในเพราะเหตุเปน 
เคามูลนั้น   ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น  แลวตรัสกะภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  เพราะเหตุนั้น แล  เราจักบญัญัติวัตรแกพวกภิกษุผูอยูปาเปนวัตร  โดย 
ประการที่ภิกษุผูอยูปาเปนวัตร  พึงประพฤติเรียบรอย.   
           [๔๒๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุผูอยูปาเปนวัตร  พึงลุกข้ึนแตเชา 
ตรู  พึงสวมถุงบาตร   คลองบา   พาดจีวรบนไหล   สวมรองเทา   เก็บเครื่องไม 
เครื่องดินปดประตูหนาตาง  แลวออกจากเสนาสนะ  กําหนดรูวาจักเขาบานเด่ียว 
นี้    พึงถอดรองเทา    เคาะตํ่า ๆ แลวใสถุง   คลองบา    เม่ือปกปดมณฑลสาม 
พึงนุงใหเปนปริมณฑล  คาดประคดเอว  หมผาซอน  ๒  ชั้น  กลัดลูกดุม  ลาง 
บาตรแลวถือเขาบานโดยเรียบรอย   ไมตองรีบรอน   พึงปกปดกายดวยดีไปใน  



พระวนิัยปฎก จุลวรรค เลม ๗ ภาค ๒ - หนาท่ี 352 

ละแวกบาน  พึงสํารวมดวยดีไปในละแวกบาน. . .อยาเดินกระโหยงไปในละแวก 
บาน  เมื่อเขาสูนิเวศนพึงกําหนดวา  จักเขาทางนี้  จักออกทางน้ี  อยารีบรอนเขา 
ไป อยารีบรอนออกมา อยายืนไกลนัก อยายืนใกลนัก อยายืนนานนัก อยากลับ 
เร็วนัก  ยืนอยูพึงกําหนดวา  เขาประสงคจะถวายภิกษา  หรือไมประสงคจะถวาย 
เขาพักการงาน  ลุกจากท่ีนั่ง   จับทัพพี   จับภาชนะ  หรือต้ังไว   พึงยืนอยูดวย 
คิดวา   เขาประสงคจะถวายเมื่อเขาถวายภิกษา  พึงแหวกผาซอนดวยมือซาย  พึง 
นอมบาตรเขาไปดวยมือขวา  พึงใชมือท้ังสองประคองบาตรรับภิกษา  และไมพึง 
มองดูหนาผูถวายภิกษา   พึงกําหนดวา   เขาประสงคจะถวายแกง   หรือไมประ- 
สงคจะถวาย    ถาเขาจับทัพพี    จับภาชนะหรือต้ังไว    พึงยืนอยูดวยคิดวาเขา 
ประสงคจะถวาย    เมื่อเขาถวายภิกษาแลว     พึงคลุมบาตรดวยผาซอนแลวกลับ 
โดยเรียบรอย   ไมตองรีบรอน   พึงปกปดกายดวยดีไปในละแวกบาน. . .ไมพึง 
เดินกระโหยงไปในละแวกบาน   ออกจากบานแลว   เขาถุงบาตร  คลองบา  พับ 
จีวร วางศีรษะ  สวมรองเทาเดินไป  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุผูอยูปาเปนวัตร 
พึงต้ังน้ําฉัน พึงต้ังน้ําใช  พึงติดไฟไว  พึงเริ่มไมสีไฟไว  พึงเตรียมไมเทาไว 
พึงเรียนทางนักษัตรพึงส้ิน  หรือนางสวนไว  พึงเปนผูฉลาดในทิศ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  นี้แล  เปนวัตรของภิกษุผูอยูปาเปนวัตร  ซึ่งภิกษุ 
ผูอยูปาเปนวัตร  พึงประพฤติเรียบรอย.  
                                         เสนาสนวัตร 
           [๔๓๐]   สมัยนั้น    ภิกษุมากรูปดวยกันทําจีวรกรรมในท่ีแจง   พระ 
ฉัพพัคคียเคาะเสนาสนะบนที่สูงเหนือลม  ภิกษุทัง้หลายถูกธุลกีลบ  บรรดาภิกษุ 
ที่เปนผูมักนอย...ตางเพงโทษ  ติเตียน  โพนทะนาวา   ไฉนภิกษุฉัพพัคคีย  
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จึงไดเคาะเสนาสนะท่ีสูงเหนือลม    ภิกษุทั้งหลายถูกธุลีกลบ     จึงกราบทูลเรื่อง 
นั้นแดพระผูมีพระภาคเจา 
           พระผูมีพระภาคเจา ...ทรงสอบถามวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ขาววา 
ภิกษุฉัพพัคคียเคาะเสนาสนะบนท่ีสูงเหนือลม    ภิกษุทั้งหลายถูกธุลีกลบ   จริง 
หรือ  
           ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา   จรงิ    พระพุทธเจาขา 
           พระผูมีพระภาคเจา. . . ครั้น  แลวทรงทําธรรมีกถา     รบัสั่งกะภิกษุทั้ง 
หลายวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เพราะเหตุนั้นแล   เราจักบัญญัติเสนาสนวัตรแก 
ภิกษุทั้งหลายโดยประการท่ีภิกษุทั้งหลาย   พึงพระพฤติเรียบรอยในเสนาสนะ. 
           [๔๓๑]  ภิกษุอยูในวิหารใด  ถาวิหารน้ันรก  ถาอุตสาหะอยู   พึงชําระ 
เมื่อจะชําระวิหาร   พึงขนบาตร   จีวร   ออกไปวางไวที่ควรแหงหนึ่งกอน    พึง 
ขนผาปูนั่ง   ผาปูนอน  วางไวที่ควรแหงหนึ่ง  พึงขนฟูกหมอน  ออกไปวางไว 
ที่ควรแหงหนึ่ง เตียงพึงยกตํ่า ๆ ขนออกไปใหดี  อยาใหครูดสี   กระทบกระ- 
แทกบานและกรอบประตู    แลวต้ังไวที่ควรแหงหนึ่ง   ต่ังพึงยกตํ่า ๆ  ขนออกไป 
ใหดี  อยาใหครูดสีกระทบกระแตกบานและกรอบประตู แลวต้ังไวที่ควรแหงหนึ่ง 
เขียงรองเทาเตียง    พึงขนออกไปวางไวที่ควรแหงหนึ่ง    พนักอิงพึงขนออกไป 
วางไวที่ควรแหงหนึ่ง   เครื่องลาดพ้ืนพึงกําหนดท่ีปูไวเดิม   แลวขนออกไปวาง 
ไวที่ควรแหงหนึ่ง   ถาในวิหารมีหยากไย   พึงกวาดแตเพดานลงมากอน  พึงเช็ด 
กรอบหนาตาง  ประตูและมุมหอง  ถาฝาทาน้ํามันข้ึนรา  พึงเอาผาชุบน้ําบิดแลว 
เช็ด  ถาพ้ืนทาสีดําข้ึนรา   พึงเอาผาชุบน้ําบิดแลวเช็ด   ถาพ้ืนไมไดทํา   พึงเอา 
น้ําพรมแลวกวาดดวยคิดวา   อยาใหฝุนกลบวิหาร   พึงกวาดหยากเย่ือไปทิ้งเสีย 
ณ  ที่ควรแหงหนึ่ง  ไมพึงเคาะเสนาสนะในท่ีใกลภิกษุ   ไมพึงเคาะเสนาสนะใน  
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ที่ใกลวิหาร  ไมพึงเคาะเสนาสนะในท่ีใกลน้ําฉัน   ไมพึงเคาะเสนาสนะในท่ีใกล 
น้ําใช      ไมพึงเคาะเสนาสนะบนท่ีสูงเหนือลม      พึงเคาะเสนาสนะในท่ีใตลม 
เครื่องลาดพ้ืนพึงผ่ึงแดดในที่ควรแหงหนึ่ง   ชําระ   เคาะ   ปด   แลวขนกลบัไป 
ปูไวตามเดิม   เขียงรองเทา   เตียง    พึงผ่ึงแดดไวในท่ีควรแหงหนึ่ง    เช็ดแลว 
ขนกลับต้ังไวตามเดิม   เตียง  ต่ัง   พึงผ่ึงแดดไวที่ควรแหงหนึ่ง  ขัดสี  เคาะ  ยก 
ตํ่า ๆทําใหดี   อยาใหครูดสีกระทบบานและกรอบประตู   ขนกลับต้ังไวตามเดิม 
ฟูกและหมอน   พึงตากไวที่ควรแหงหนึ่ง   เคาะ   ปดใหสะอาดแลวขนกลบัต้ัง 
ไวตามเดิม    ผาปูนั่งและผาปูนอน    พึงตากไวที่ควรแหงหนึ่ง    สลัดใหสะอาด 
แลวขนไปปูไวตามเดิม   กระโถน   พนักอิง   พึงตากไวที่ควรแหงหนึ่ง   เช็ด 
แลวขนไปต้ังไวตามเดิม  พึงเก็บบาตร  จีวร  เมื่อเก็บบาตร  พึงเอามือขางหน่ึง 
จับบาตร    เอามือขางหน่ึงลูบคลําใตเตียงหรือใตต่ังแลวเก็บบาตร    แตอยาเก็บ 
บาตรบนพ้ืนท่ีปราศจากเครื่องรอง   เมื่อจะเก็บจีวร   พึงเอามือขางหน่ึงถือจีวร 
เอามือขางหน่ึงลูบราวจีวร   หรือสายระเดียง   พึงทําชายไวขางนอก  ขนดไวขาง 
ใน   เก็บจีวร   ถามีลมเจือดวยผงคลีพัดมาทางทิศตะวันออก   พึงปดหนาตาง 
ดานตะวันออก    ถามีลมเจือดวยผงคลีพัดมาทางทิศทะวันตก    พึงปดหนาตาง 
ดานตะวันตก    ถามีลมเจือดวยผงคลีพัดมาทางทิศเหนือ    พึงปดหนาตางดาน 
เหนือ    ถามีลมเจือดวยผงคลีพัดมาทางทิศใต    พึงปดหนาตางดานใต    ถาฤด ู
หนาว   กลางวันพึงเปดหนาตาง   กลางคืนพึงปด   ถาฤดูรอน   กลางวัน   พึง 
ปดหนาตาง  กลางคืนพึงเปด  ถาบริเวณ  ซุมน้ํา  โรงฉัน  โรงไฟ  วัจจกุฎีรก 
พึงปดกวาดเสีย   ถานํ้าฉัน    น้ําใชไมมี   พึงจัดต้ังไว   ถานํ้าในชําระไมมี   พึง 
ตักน้ํามาไวในชําระ  ถาอยูในวิหารหลังเดียวกับภิกษุผูแกกวา    ยังไมอาปุจฉา 
ภิกษุผูแกกวา  ไมพึงใหอุเทศ  ไมพึงใหปริปุจฉา  ไมพึงทําการสาธยาย  ไมพึง  
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แสดงธรรม  ไมพึงตามประทีป  ไมพึงเปดหนาตาง  ไมพึงปดหนาตาง  ถาเดิน 
จงกรมในท่ีจงกรมเดียวกับภิกษุผูแกกวา   พึงเดินคลายตามภิกษุผูแกกวา   และ 
ไมพึงกระทบกระทั่งภิกษุผูแกกวา   ดวยชายผาสังฆาฏิ. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   นี้แล   เปนเสนาสนวัตรของภิกษุทั้งหลาย  ซึ่ง 
ภิกษุทั้งหลายพึงประพฤติเรียบรอยในเสนาสนะ. 
                                      ชนัตาฆรวัตร 
           [๔๓๒]   สมัยนั้น  พระฉัพพัคคียถูกพระเถระทั้งหลายในเรือนไฟหาม 
อยู  อาศัยความไมเอ้ือเฟอ   ใสฟนมาก    ติดไฟ  ปดประตูแลวน่ังท่ีประตู   สวน 
พระเถระทั้งหลายถูกความรอนแผดเผา    ออกประตูไมได   สลบลมลง   บรรดา 
ภิกษุที่เปนผูมักนอย . . .ตางก็เพงโทษ   ติเตียน   โพนทะนาวา   ไฉนพระ- 
ฉัพพัคคียอันพระเถระทั้งหลายในเรือนไฟหามอยู  จึงอาศัยความไมเอ้ือเฟอ  ใส 
ฟนมาก    ติดไฟปดประตูแลวน่ังท่ีประตู    สวนพระเถระทั้งหลายถูกความรอน 
แผดเผา   ออกประตูไมได   สลบลมลง   จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระ- 
ภาคเจา. 
                                ประชุมสงฆทรงสอบถาม 
           พระผูมีพระภาคเจา . ..ทรงสอบถามวา   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   ขาววา 
ภิกษุฉัพพัคคียอันพระเถระทั้งหลายในเรือนไฟหามอยู     อาศัยความไมเอ้ือเฟอ 
ใสฟนมาก  ติดไฟ  ปดประตู  แลวน่ังท่ีประตู   ภิกษุทั้งหลายถูกความรอนแผด 
เผา  ออกประตูไมได  สลบลมลง  จรงิหรือ.                                        
           ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา  จริง  พระพุทธเจาขา.    
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           พระผูมีพระภาคเจา . . .ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุทั้งหลาย 
วา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุอันพระเถระในเรือนไฟหามอยู  ไมพึงอาศัยความ 
ไมเอ้ือเฟอ  ใสฟนมาก  ติดไฟ   รูปใดติดไฟตองอาบัติทุกกฏ. 
           อน่ึง  ภิกษุไมพึงปดประตู   แลวน่ังขวางประตู   รูปใดนัง่   ตองอาบัติ 
ทุกกฏ.  
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เพราะเหตุนั้นแล   เราจักบัญญัติวัตรในเรือนไฟ 
แกภิกษุทั้งหลาย  โดยประการท่ีภิกษุทั้งหลาย  พึงประพฤติเรียบรอยในเรือนไฟ. 
           [๔๓๓]   ภิกษุใดไปสูเรือนไฟกอน  ถามีเถามาก  พึงเทเถาท้ิงเสีย  ถา 
เรือนไฟรก   พึงกวาดเสีย   ถาชานภายนอกรก   พึงกวาดเสีย   ถาบริเวณ   ซุม 
ประตู ศาลา  เรือนไฟรก  พึงกวาดเสีย  พึงบดจุณไว  พึงแชดินเหนียว  พึงตัก 
น้ําไวในรางนํ้า   เมื่อจะเขาไปสูเรือนไฟ   พึงเอาดินเหนียวทาหนา   ปดทั้งขาง 
หนาขางหลัง    แลวจึงเขาไปสูเรือนไฟ    ไมพึงนั่งเบียดเสียดพระเถระ    ไมพึง 
เกียดกันอาสนะภิกษุใหม    ถาอุตสาหะอยู    พึงทําบริกรรมแกพระเถระในเรือน 
ไฟ   เม่ือออกจากเรือนไฟ   พึงถือต่ังสําหรับเรือนไฟแลวปดทั้งขางหนาขางหลัง 
ออกจากเรือนไป   ถาอุตสาหะอยู   พึงทําบริกรรม  แกพระเถระแมในน้ํา    ไมพึง 
อาบนํ้าขางหนาพระเถระ   แมเหนือนํ้าก็ไมพึงอาบ   อาบแลวเมื่อจะข้ึน   พึงให 
ทางแกพระเถระผูจะลง    ภิกษุใดออกจากเรือนไฟภายหลัง    ถาเรือนไฟเปรอะ- 
เปอน   พึงลางใหสะอาด    พึงลางรางแชดิน   เก็บต่ังสําหรับเรือนไฟ   ดับไฟ 
ปดประตู   แลวจึงหลีกไป. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  นี้แล  เปนวัตรในเรือนไฟของภิกษุทั้งหลาย  ซึ่ง 
ภิกษุทั้งหลายพึงพระพฤติเรียบรอยในเรือนไฟ.  
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                                     มลูเหตุวัจจกุฏีวัตร 
           [๔๓๔]   สมัยนั้น   ภิกษุรูปหนึ่งเปนชาติพราหมณ   ถายอุจจาระแลว 
ไมปรารถนาจะชําระดวยรังเกียจวา    ใครจักจับตองของเลว    มีกลิ่นเหม็นนี้ได 
ในวัจจมรรคของเธอ   มหีมูหนอนม่ัวสุมอยู    ตอมาเธอไดแจงเรื่องนั้นแกภิกษุ 
ทั้งหลาย. 
           ภิกษุทั้งหลายถามวา    ก็ทานถายอุจจาระแลว   ไมชําระ   หรือ   ขอรบั 
           ภิกษุนั้นตอบวา  อยางนั้น  ขอรบ 
           บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย .. .ตางก็เพงโทษ   ติเตียน   โพนทะนาวา 
ไฉนภิกษุถายอุจจาระแลว    จึงไมชําระ    แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระ- 
ภาคเจา. 
           พระผูมีพระภาคเจา . . . ทรงสอบถามวา    ดกูอนภิกษุ    ขาววา    เธอ 
ถายอุจาระแลวไมชําระ   จริงหรือ. 
           ภิกษุนั้นกราบทลูวา  จริง  พระพุทธเจาขา. 
           พระผูมีพระภาคเจา . .  . ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุทั้งหลาย 
วา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุถายอุจจาระแลว  เมื่อนํ้ามีอยู  จะไมชําระไมได 
รูปใดไมชําระ  ตองอาบัติทุกกฏ.    
           [๔๓๕]  สมัยนั้น    ภิกษุทั้งหลาย   ถายอุจจาระในวัจจกุฎีตามลําดับผู 
แกกวา    นวกภิกษุทั้งหลายมาถึงกอน    ปวดอุจจาระก็ตองรอ     พวกเธอกลั้น 
อุจจาระจนสลบลมลง   ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.  
           พระผูมีพระภาคเจา ...ทรงสอบถามวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ขาววา 
ภิกษุทั้งหลายถายอุจจาระในวัจจกุฎี . . . ตามลําดับผูแกกวา    นวกภิกษุทั้งหลาย 
มาถึงกอน  ปวดอุจจาระก็ตองรอ  พวกเธอกลั้นอุจจาระจนสลบลมลง  จริงหรือ.   
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           ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา   จรงิ   พระพุทธเจาขา 
           พระผูมีพระภาคเจา...รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ภิกษุไมพึงถายอุจจาระในวัจจกุฎี  ตามลําดับผูแกกวา  รูปใดถายตองอาบัติทุกกฏ 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตใหถายอุจจาระตามลําดับของผูมาถึง   
           [๔๓๖]   สมยันั้น   พระฉัพพัคคียเขาวัจจกุฎีเร็วเกินไปบาง   เวิกผาเขา 
ไปบาง    ถอนหายใจพลางถายอุจจาระบาง    เค้ียวไมชําระฟนพลางถายอุจจาระ 
บาง   ถายอุจจาระนอกรางอุจจาระบาง   ถายปสสาวะนวกรางบาง  บวนเขฬะลง 
ในรางปสสาวะบาง    ชําระดวยไมหยาบบาง    ทั้งไมชําระลงในชองถายอุจจาระ 
บาง     ออกมาเร็วเกินไปบาง     เวิกผาออกมาบาง     ชําระมีเสียงดังจะปุจะปุบาง 
เหลือนํ้าไวในกระบอกชาํระบาง   บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย  . . .ตางก็เพงโทษ 
ติเตียน  โพทะนาวา  ไฉนพระฉัพพัคคียจึงไดเขาวัจจกุฏีเร็วเกินไป  เวิกผา 
เขาไปบาง    ถอนหายใจใหญพลางถายอุจจาระบาง    เค้ียวไมชําระฟนพลางถาย 
อุจจาระบาง  ถายอุจจาระนอกรางอุจจาระบาง  ถายปสสาวะนอกรางปสสาวะบาง 
บวนเขฬะลงในรางปสสาวะบาง  ชําระดวยไมหยาบบาง  ทิ้งไมชําระลงในชอง 
ถายอุจจาระบาง     ออกมาเร็วเกินไปบาง    เวิกผาออกมาบาง  ชําระมีเสียงดัง 
จะปุจะปุบาง   เหลือนํ้าไวในกระบอกชําระบาง  แลวกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผู- 
มีพระภาคเจา. 
           พระผูมีพระภาคเจา ...  ทรงสอบถามวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ขาววา 
... จริงหรือ. 
           ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา   จรงิ   พระพุทธเจาขา. 
           พระผูมีพระภาคเจา. .. ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุทั้งหลาย 
วา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เพราะเหตุนั้นแล  เราจักบัญญัติวัจจกุฏีวัตรแกภิกษุ 
ทั้งหลาย  โดยประการท่ีภิกษุทั้งหลายพึงประพฤติเรียบรอยในวัจจกุฏี.  
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                                         วัจจกุฏีวัตร 
           [๔๓๗]  ภิกษุใดไปวัจจกุฎี  ภิกษุนั้นยืนอยูขางนอก   พึงกระแอมข้ึน 
แมภิกษุผูนั่งอยูขางในก็พึงกระแอมรับ  พึงพาดจีวรไวบนราวจีวร  หรือบนสาย 
ระเดียง  แลวเขาวัจจกุฎี   ทําใหเรียบรอย   ไมตองรีบรอน   ไมพึงเขาไปเร็วนัก 
ไมพึงเวิกผาเขาไป   ยืนบนเขียงถายอุจจาาระ   แลวจึงคอยเวิกผา    ไมพึงถอน 
หายใจใหญพลางถายอุจจาระ   ไมพึงเค้ียวไมชําระฟนพลางถายอุจจาระ   ไมพึง 
ถายอุจจาระนอกรางอุจจาระ    ไมพึงถายปสสาวะนอกรางปสสาวะ    ไมพึงบวน 
เขฬะลงในรางปสสาวะ   ไมพึงชําระดวยไมหยาบ    ไมพึงทิ้งไมชําระลงในชอง 
ถายอุจจาระ   ยืนบนเขียงถายแลวพึงปดผา   ไมพึงออกมาเร็วนัก    ไมพึงเวิกผา 
ออกมา   ยืนบนเขียงชําระแลวพึงเวิกผา    ไมพึงชาํระใหมีเสียงดังจะปุจะปุ   ไม 
พึงเหลือนํ้าไวในกระบอกชําระ   ยืนบนเขียงชําระแลวพึงปดผา   ถาวัจจกุฎีอัน 
ภิกษุถายไวเลอะเทอะ    ตองลางเสีย    ถาตะกราใสไมชําระเต็ม    พึงเทไมชําระ 
ถาวัจจกุฎีรก  พึงกวาดวัจจกุฎี   ถาชานภายนอก   บริเวณ   ซุมประตูรก   พึง 
กวาดเสีย  ถาน้ําในหมอชําระไมมี   พึงตักน้ํามาไวในหมอชําระ. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    นี้แล    เปนวัจจกุฎีวัตรของภิกษุทั้งหลาย    ซึง่ 
ภิกษุทั้งหลาย  พึงประพฤติเรียบรอยในวัจจกุฎี. 
                              มูลเหตุอุปชฌายวัตร 
           [๔๓๘]  สมยันั้น     สัทธิวิหารกิทั้งหลายไมพระพฤติชอบในพระ- 
อุปชฌายะ  บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย...ตางก็เพงโทษ   ติเตียน  โพนทะนา 
วา  ไฉน  สทัธิวิหาริกทั้งหลายจึงไมประพฤติชอบในพระอุปชฌายะ  แลวกราบ 
ทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา  
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           พระผูมีพระภาคเจา . . .ทรงสอบถามวา   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   ขาววา 
สัทธิวิหาริกทั้งหลาย  ไมประพฤติชอบในพระอุปชฌายะ   จริงหรือ 
           ภิกษุเหลาน้ันกราบทูลวา  จริง  พระพุทธเจาขา  
           พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ไฉน 
สัทธิวิหาริกทั้งหลายจึงไดไมประพฤติชอบในพระอุปชฌายะ    ดูกอนภิกษุทั้ง 
หลาย   การกระทําของพวกเธอน่ัน   ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนที่ยัง 
ไมเลื่อมใส . . .  ครั้นแลว  ทรงทําธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย   เพราะเหตุนั้นแล   เราจักบัญญัติอุปชฌายวัตรแกสัทธิวิหาริกทั้งหลาย 
โดยประการที่สัทธิวิหาริกทั้งหลาย  พึงประพฤติเรียบรอยในอุปชฌายะ 
                                   อุปชฌายวัตร 
           [๔๓๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    สัทธิวิหาริกพึงประพฤติชอบในอุปช- 
ฌายะ  วิธีประพฤติชอบในอุปชฌายะนั้น  ดังตอไปนี้ 
           สัทธวิิหาริกพึงลุกข้ึนแตเชาตรู    ถอดรองเทา     หมผาเฉวียงบา   แลว 
ถวายไมชําระฟน      ถวายนํ้าลางหนา      ปูอาสนะไว     ถายาคูมี   พึงลางภาชนะ 
แลวนอมยาคูเขาไป   เมื่ออุปชฌายะดื่มยาคูแลว   พึงถวายนํ้า  รับภาชนะมา  ถือ 
ตํ่า ๆ  ลางใหเรียบรอย    อยาใหกระทบ    แลวเก็บไว    เมื่ออุปชฌายะลุกแลว 
พึงเก็บอาสนะ  ถาท่ีนั้นรก  พึงกวาดท่ีนั้นเสีย 
           ถาอุปชฌายะประสงคจะเขาบาน   พึงถวายผานุง    พึงรับผานุงผลัดมา 
พึงถวายประคดเอว   พึงซอนผาหมสองชั้นถวาย  พึงลางบาตรแลว  ถวายพรอม 
ทั้งนํ้า  ถาอุปชฌายะปรารถนาใหเปนปจฉาสมณะ  พึงปกปดกายใหมีมณฑลสาม 
นุงใหเปนปริมณฑล    คาดประคดเอว    ซอนผาหมสองชั้นหมคลุมกลัดลกูดุม 
ลางบาตรแลวถือไป   เปนปจฉาสมณะของอุปชฌายะ   ไมพึงเดินใหหางนัก  ให  



พระวนิัยปฎก จุลวรรค เลม ๗ ภาค ๒ - หนาท่ี 361 

ชิดนัก  พึงรับวัตถุที่เนื่องในบาตร  เมื่ออุปชฌายะกําลังพูด  ไมพึงพูดสอดข้ึน 
ในระหวาง ๆ  เมื่ออุปชฌายะกลาวถอยคําใกลตออาบัติ   พึงหามเสีย    เมื่อกลับ 
พึงกลับมากอนแลว  ปูอาสนะไว  พึงวางน้ําลางเทา    ต่ังรองเทา    กระเบ้ืองเช็ด 
เทาไว  ใกล  ๆ  พึงรับบาตร    จีวร   พึงถวายผานุงผลัด   พึงรบัผานุงมา   ถาจีวร 
ชุมเหง่ือ   พึงผ่ึงแดดสักครูหน่ึง   แตอยาผ่ึงทิ้งไวที่แดด    พึงพับจีวร    เมื่อจะ 
พับจีวร  พึงพับจีวรใหเหลื่อมมุมกัน ๔ นิ้ว  ดวยต้ังใจมิใหมีรอยพับตรงกลาง 
พึงสอดประคดเอวไวในขนดจีวร 
           ถาบิณฑบาตมี   และอุปชฌายะประสงคจะฉัน   พึงถวายนํ้า   แลวนอม 
บิณฑบาตเขาไป   พึงถามอุปชฌายะถึงนํ้าฉัน   เมื่ออุปชฌายะฉันแลว  พึงถวาย 
น้ํารับบาตรมา    ถือตํ่า ๆ  ลางใหเรียบรอยอยาใหกระทบ    ลางเช็ดใหหมดน้ํา 
แลวพึงผ่ึงไวที่แดดสักครูหน่ึง   แตอยาผ่ึงทิ้งไวที่แดด  พึงเก็บบาตร   จีวร  เมื่อ 
เก็บบาตรพึงเอามือขางหน่ึงจับบาตร    เอามือขางหนึ่งลูบคลําใตเตียงหรือใตต่ัง 
แลวเก็บบาตร   แตอยาเก็บบาตรไวบนพ้ืนที่ปราศจากเครื่องรอง    เมื่อเก็บจีวร 
พึงเอามือขางหน่ึงถือจีวร   เอามือขางหน่ึงลูบราวจีวร   หรือสายระเดียง    แลว 
ทําชายจีวรไวขางนอกขนดไวขางใน    แลวเก็บจีวร    เมื่ออุปชฌายะลุกข้ึนแลว 
พึงเก็บอาสนะ   เก็บน้ําลางเทา   ต่ังรองเทา   กระเบ้ืองเช็ดเทา   ถาท่ีนั้นรก  พึง 
กวาดท่ีนั้นเสีย 
           ถาอุปชฌายะใครจะสรงน้ํา     พึงจัดน้ําสรงถวาย     ถาตองการนํ้าเย็น 
พึงจัดน้ําเย็นถวาย   ถาตองการนํ้ารอน   พึงจัดน้ํารอนถวาย    ถาอุปชฌายะใคร 
จะเขาเรือนไฟ    พึงบดจุณ    แชดิน    ถือต่ังสําหรับเรือนไฟแลวเดินตามหลัง 
อุปชฌายะไปถวายต่ังสําหรับเรือนไฟ   แลวรับจีวรมาวางไว ณ  ที่ควรสวนขาง 
หน่ึง   พึงถวายจุณ   ถวายดิน   ถาอุตสาหะอยู  พึงเขาเรือนไฟ  เม่ือเขาเรือนไฟ 
พึงเอาดินทาหนาปดทั้งขางหนาท้ังขางหลัง   แลวเขาเรือนไฟ  อยาน่ังเบียดภิกษุ  
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ผูเถระ  อยาเกียดกันอาสนะภิกษุใหม   พึงทําบริกรรมแกอุปชฌายะในเรือนไฟ 
เมื่อออกจากเรือนไฟ   พึงถือต่ังสําหรับเรือนไฟ   แลวปดทั้งขางหนาท้ังขางหลัง 
ออกจากเรือนไฟ   พึงทําบริกรรมอุปชฌายะแมในน้ํา   อาบเสร็จแลว  พึงข้ึนมา 
กอน   ทําตัวของตนใหแหงนํ้า   นุงผาแลวพึงเช็ดนํ้าจากตัวของอุปชฌายะ   พึง 
ถวายผานุง   ผาสังฆาฏิ   ถือต่ังสําหรับเรือนไฟมากอน    แลวปูอาสนะไว    พึง 
วางน้ําลางเทา    ต่ังรองเทา    กระเบ้ืองเช็ดเทาไวใกล ๆ  พึงถามอุปชฌายะดวย 
น้ําด่ืม 
           ถาประสงคจะเรียนบาลี   พึงขอใหอุปชฌายะแสดงบาลีข้ึน  ถาประสงค 
จะสอบถามอรรถกถา   พึงสอบถาม  อุปชฌายะอยูในวิหารแหงใด  ถาวิหารแหง 
นั้นรก   ถาอุตสาหะอยู   พึงปดกวาดเสีย  เมื่อปดกวาดวิหาร  พึงขนบาตร  จีวร 
ออกกอนแลววางไว  ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง   พึงขนผาปูนั่ง  และผาปูนอน  ฟูก 
หมอน  ออกวางไว ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง   เตียงต่ัง     สัทธิวิหาริกพึงยกตํ่า ๆ 
ทําใหดี  อยาใหครูดสี  กระทบกระแทกบานและกรอบประตู   ทั้งไว  ณ  ที่ควร 
สวนขางหน่ึง   เขียงรองเทาเตียง   กระโถน   พนักอิง    พึงขนออกไปต้ังไว  ณ 
ที่ควรสวนขางหน่ึง   เครือ่งปูพ้ืนพึงสังเกตที่ปูไวเดิม   แลวขนออกไปวางไว  ณ 
ที่ควรสวนขางหน่ึง  ถาโนวิหารมีหยากเยื่อ  พึงกวาดแคเพคานล งมากอน กรอบ 
หนาตางและมุมหองพึงเช็ดเสีย    ถาฝาเขาทําบริกรรมดวยนํ้ามัน      หรือพ้ืนเขา 
ทาสีดําข้ึนรา     พึงเอาผาชุบน้ําบิดแลวเช็ดเสีย    ถาพ้ืนเขามิไดทํา    พึงเอานํ้า 
ประพรมแลวเช็ดเสียดวยคิดวา   อยาใหฝุนกลบวิหารดังน้ี     พึงกวาดหยากเย่ือ 
ทิ้งเสีย  ณ  ทีค่วรสวนขางหนึ่ง  เครื่องปูพ้ืนพึงผ่ึงแดด  ชําระ  เคาะ  ปด  แลว 
ขนกลับปูไวดังเดิม   เขียงรองเทา   เตียงพึงผ่ึงแดด   ปด    เช็ด  แลวขนกลับไป 
ไวที่เดิม  เตียงต่ังพึงผ่ึงแดดขัดสีเคาะยกตํ่า ๆ  ทําใหดี  อยาใหครูดสี  กระทบ  
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กระแทกบานและกรอบประตู    ขนกลับทั้งไวตามเดิม   ฟูก   หมอน   ผาปูนั่ง 
ผาปูนอน   กระโถน   พนักอิง   พึงผ่ึงแดด   ชําระลาง   เคาะ   ปดเสีย  แลวขน 
กลับต้ังไวตามเดิม   พึงเก็บบาตร   จีวร   เมื่อเก็บบาตร    พึงเอามือขางหน่ึงจับ 
บาตร   เอามือขางหน่ึงลูบคลําใตเตียง    หรือใตต่ังแลวเก็บบาตร    แตอยาเก็บ 
บาตรบนพ้ืนท่ีปราศจากเครื่องรอง   เมื่อเก็บจีวรพึงเอามือขางหน่ึงถือจีวร   เอา 
มือขางหน่ึงลูบราวจีวร   หรือสายระเดียง  แลวทําชายไวขางนอก  ขนดไวขางใน 
เก็บจีวร     ถาลมเจือดวยผงคลีผลัดมาแตทิศตะวันออก    พึงปดหนาตางดาน 
ตะวันออก     ถาลมเจือผงคลีพัดมาแตทิศทะวันตก   พึงปดหนาตางดานตะวันตก 
ถาลมเจือผงคาลีพัดมาแตทิศเหนือ   พึงปดหนาตางดานเหนือ  ถาลมเจือผงคลีพัด 
มาแตทิศใต    พึงปดหนาตางดานใต  ถาฤดูหนาว  พึงเปดหนาตางกลางวัน 
กลางคืนพึงปดเสีย   ถาฤดูรอน   กลางวันพึงปด    กลางคืนพึงเปด   ถาบริเวณ 
ซุมน้ํา   โรงฉัน  โรงไฟ   วีจจกุฏีรก   พึงปดกวาดเสีย   ถานํ้าฉัน    น้ําใชไมมี 
พึงจัดทิ้งไว    ถานํ้าในหมอชําระไมมี    พึงตักมาไวในหมอชําระ 
           ถาความกระสันบังเกิดข้ึนแกอุปชฌายะ  สทัธิวิหาริกพึงชวยระงับ  หรือ 
พึงวานภิกษุอ่ืนใหชวยระงับ  หรือพึงแสดงธรรมกถาแกอุปชฌายะนั้น  ถาความ 
รําคาญบังเกิดแกอุปชฌายะ   สัทธิวิหาจริกพึงชวยบรรเทา  หรอืพึงวานภิกษุอ่ืนให 
ชวยบรรเทา  หรือพึงแสดงธรรมกถาแกอุปชฌายะ  ถาทิฏฐิบังเกิดแกอุปชฌายะ 
สัทธิวิหาริกพึงใหสละเสีย   หรือพึงวานภิกษุอ่ืนใหชวย  หรือพึงแสดงธรรมกถา 
แกอปชฌายะนั้น     
           ถาอุปชฌายะตองอาบัติหนัก  ควรแกปริวาส  สัทธิวิหารกิ  พึงทําความ 
ขวนขวายวา  ดวยอุบายอยางไรหนอ  สงฆพึงใหปริวาสแกอุปชฌายะ  ถา 
อุปชฌายะผูควรแกการชกัเขาหาอาบัติเดิม  สัทธิวิหาริกพึงทําความขวนขวายวา  
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ดวยอุบายอยางไรหนอ   สงฆพึงชักอุปชฌายะเขาหาอาบัติเดิม   ถาอุปชฌายะผู 
ควรแกมานัต  สัทธิวิหาริกพึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ  สงฆ 
พึงใหมานัตแกอุปชฌายะ.   ถาอุปชฌายะควรอัพภาน    สัทธิวิหาริกพึงทําความ 
ขวนขวายวา  ดวยอุบายอยางไรหนอ   สงฆพึงอัพภานอุปชฌายะ    ถาสงฆใคร 
กระทํากรรมแกอุปชฌายะ    คือตัชชนียกรรม    นิยสกรรม   ปพพาชนียกรรม 
ปฏิสารณียกรรม    หรืออุกเขปนียกรรม    สัทธิวิหาริกพึงทําความขวนขวายวา 
ดวยอุบายอยางไรหนอ  สงฆไมพึงทํากรรมแกอุปชฌายะ   หรอืสงฆพึงนอมไป 
เพ่ือกรรมเบา  หรืออุปชฌายะนั้น  ถกูสงฆลงตัชชนียกรรม  นิยสกรรม  ปพพา- 
ชนียกรรม  ปฏิสารณียกรรม  หรืออุกเขปนียกรรมแลว    สัทธิวิหาริก   พึงทํา 
ความขวนขวายวา  ดวยอุบายอยางไรหนอ  อุปชฌายะพึงประพฤติชอบ    หาย 
เยอหยิ่ง   พระพฤติแกตัวได   สงฆพึงระงับกรรมนั้นเสีย 
           ถาจีวรของอุปชฌายะจะตองซัก  สัทธิวิหาริกพึงซัก   หรือพึงทําความ 
ขวนขวายวา  ดวยอุบายอยางไรหนอ  ใคร ๆ พึงซักจีวรของอุปชฌายะ ถาจีวร 
ของอุปชฌายะจะตองทํา   สัทธิวิหาริกพึงทํา  หรือพึงทําความขวนขวายวา  ดวย 
อุบายอยางไรหนอ   ใคร  ๆ  พึงทําจีวรของอุปชฌายะ  ถานํ้ายอมของอุปชฌายะ 
จะตองตมสัทธิวิหาริกพึงตมเอง   หรอืพึงทําความขวนขวายวา   ดวยอุบายอยาง 
ไรหนอ   ใคร ๆ พึงตมน้ํายอมของอุปชฌายะ  ถาจีวรของอุปชฌายะจะตองยอม 
สัทธิวิหาริกพึงยอม     หรือพึงทําความขวนขวายวา     ดวยอุบายอยางไรหนอ 
ใคร ๆ พึงยอมจีวรของอุปชฌายะ   เม่ือยอมจีวร    พึงยอมพลกิกลับไปกลบัมา 
ใหดี   เมื่อหยาดนํ้ายอมยังหยดไมขาดสาย   อยาหลีกไปเสีย 
           สัทธวิิหาริกไมบอกอุปชฌายะกอน   อยาใหบาตรแกภิกษุบางรูป   อยา 
รับบาตร   อยาใหจีวร   อยารับจีวร    อยาใหบริขาร    อยารับบริขารของภิกษุ  
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บางรูป  อยาปลงผมใหแกภิกษุบางรูป   อยาใหภิกษุบางรูปปลงผมให    อยาทํา 
บริกรรมแกภิกษุบางรูป  อยาใหภิกษุบางรูปทําบริกรรมให   อยาทําความขวน- 
ขวายแกภิกษุบางรูป   อยาส่ังใหภิกษุบางรูปทําความขวนขวาย   อยาเปนปจฉา- 
สมณะของภิกษุบางรูป  อยาพาภิกษุบางรูปไปเปนปจฉาสมณะ อยานําบิณฑบาต 
ไปใหแกภิกษุบางรูป  อยาใหภิกษุบางรูปนําบิณฑบาตมาให  
           ไมบอกลาอุปชฌายะกอน  อยาเขาบาน    อยาไปปาชา    อยาหลีกไปสู 
ทิศ  ถาอุปชฌายะอาพาธ  พึงพยาบาลจนตลอดชีวิต  หรือจนกวาจะหาย 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  นี้แล  เปนอุปชฌายวัตรของสัทธิวิหาริกทั้งหลาย 
ซึ่งสัทธิวิหาริกพึงประพฤติชอบในพระอุปชฌายะ. 
                                มูลเหตุสัทธิวิหาริกวัตร 
           [๔๔๐]  สมยันั้น    พระอุปชฌายะท้ังหลายไมประพฤติชอบในสัทธ-ิ 
วิหาริก  บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย. . .  ตางก็เพงโทษ  ติเตียน  โพนทะนาวา 
ไฉน  พระอุปชฌายะทั้งหลาย  จึงไมประพฤติชอบในสัทธิวิหาริก  แลวกราบทูล 
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา 
           พระผูมีพระภาคเจา . ..  ทรงสอบถามวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ขาววา 
อุปชฌายะทั้งหลายไมประพฤติชอบในสัทธิวิหาริก  จริงหรือ 
           ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา   จรงิ   พระพุทธเจาขา 
           พระผูมีพระภาคเจา . . .     ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุทั้ง- 
หลายวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เพราะเหตุนั้นแล  เราจักบัญญัติสัทธิวิหาริกวัตร 
แกอุปชฌายะทั้งหลาย    โดยประการที่อุปชฌายะทั้งหลายพึงประพฤติชอบใน 
สัทธิวิหาริก.  
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                                สัทธวิิหาริกวัตร 
           [๔๔๑]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     อุปชฌายะพึงประพฤติชอบในสัทธ-ิ 
วิหาริก   วิธปีระพฤติชอบในสัทธิวิหาริกนั้น    ดังตอไปนี้:-  
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อุปชฌายะพึงสงเคราะห  อนุเคราะหสัทธิวิหาริก 
ดวยอุเทศ   ปริปุจฉา   โอวาท   อนุศาสนี   ถาอุปชฌายะมีบาตร    สัทธิวิหาริก 
ไมมี  อุปชฌายะพึงใหแกสัทธิวิหาริก  หรือพึงทําความขวนขวายวา  ดวยอุบาย 
อยางไรหนอ    บาตรพึงบังเกิดแกสัทธิวิหาริก  ถาอุปชฌายะมีจีวร  สัทธิวิหาริก 
ไมมี  อุปชฌายะพึงใหแกสัทธิวิหาริก   หรือพึงทําความขวนขวายวา  ดวยอุบาย 
อยางไรหนอ  จีวรพึงบังเกิดแกสัทธิวิหาริก  ถาอุปชฌายะมีบริขาร  สัทธิวิหาริก 
ไมมี  อุปชฌายะพึงใหแกสัทธิวิหาริก  หรือพึงทําความขวนขวายวา  ดวยอุบาย 
อยางไรหนอ  บริขารพึงบังเกิดแกสัทธิวิหาริก  ถาสัทธิวิหาริกอาพาธ  อุปชฌายะ 
พึงลุกแตเชาตรู   แลวใหไมชําระฟน   ใหน้ําลางหนา   ปูอาสนะ   ถายาคูมี   พึง 
ลางภาชนะเสียกอน  แลวนํายาคูเขาไปให  เมื่อสัทธิวิหาริกดื่มยาคูแลว  พึงใหน้ํา 
รับภาชนะมา     ถือตํ่า ๆ  ลางใหเรียบรอย     อยาใหกระทบแลวเก็บไว     เมื่อ 
สัทธิวิหาริกลุกแลว  พึงเก็บอาสนะ  ถาท่ีนั้นรก  พึงกวาดท่ีนั้นเสีย   ถาสัทธิ- 
วิหาริกประสงคจะเขาบาน   พึงใหผานุง   พึงรับผานุงผลัดมา   พึงใหประคดเอว 
พึงซอนผาหม ๒ ชั้นให  พึงลางบาตรใหพรอมท้ังน้ํา  พึงปูอาสนะไวดวยคิดวา 
เพียงเวลาเทานี้     สัทธิวิหาริกจักกลับมา     พึงวางน้ําลางเทา     ต่ังรองเทา 
กระเบ้ืองเช็ดเทาไวใกล ๆ พึงลุกรับบาตรจีวร  พึงใหผานุงผลัด  พึงรับผานุงมา 
ถาจีวรชุมเหง่ือ    พึงผ่ึงที่แดดสักครูหน่ึง    แตอยาผ่ึงทิ้งไวที่แดด   พึงพับจีวร 
เมื่อพับจีวร  พึงพับใหเหลื่อมมุมกัน ๔  นิ้ว   ดวยต้ังใจมิใหมีรอยพับตรงกลาง 
พึงสอดประคดเอวไวในขนดจีวร.  
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           ถาบิณฑบาตมี     และสัทธิวิหาริกก็ประสงคจะฉัน    พึงใหน้ําแลวนํา 
บิณฑบาตเขาไป   พึงถามสัทธิวิหาริกถึงนํ้าฉัน   เมื่อสัทธิวิหาริกฉันแลว   พึง 
ใหน้ํา  รับบาตรมา  ถือตํ่า ๆ ลางใหดี   อยาใหครูดสี  เช็ดใหหมดนํ้า  ผ่ึงไว 
ที่แดดสักครูหน่ึง    แตอยาผ่ึงทิ้งไวที่แดด    พึงเก็บบาตร   จีวร   เมือเก็บบาตร 
พึงเอามือขางหน่ึงจับบาตร      เอามือขางหน่ึงลูบคลําใตเตียง      หรือใตต่ังแลว 
เก็บบาตร   แตอยาเก็บบาตรไวบนพ้ืนที่ปราศจากเครื่องรอง   เมื่อเก็บจีวร  พึง 
เอามือขางหน่ึงถือจีวร  เอามือขางหน่ึงลูบราวจีวร  หรือสายระเดียง  แลวทําชาย 
ไวขางนอก   ขนดไวขางใน   แลวเก็บ   เมื่อสัทธิวิหาริกลุกแลว   พึงเก็บอาสนะ 
น้ําลางเทา   ต่ังรองเทา   กระเบ้ืองเช็ดเทา   ถาท่ีนัน้รก   พึงกวาดท่ีนั้นเสีย. 
           ถาสัทธิวิหาริกใครจะสรงน้ํา     พึงจัดน้ําสรงให    ถาตองการนํ้าเย็น 
พึงจัดน้ําเย็นให   ถาตองการนํ้ารอน   พึงจัดน้ํารอนให   ถาสัทธิวิหาริกจะใคร 
เขาเรือนไฟ   พึงบดจุณ   แชดิน   ถือต่ังสําหรับเรือนไฟไปให   แลวรับจีวรมา 
วางไว ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง  พึงใหจุณ  ใหดิน  ถาอุตสาหะอยู  พึงเขาเรือนไฟ 
เมื่อเขาเรือนไฟ  พึงเอาดินทาหนา  ปดทั้งขางหนาทั้งขางหลัง   แลวเขาเรือนไฟ 
อยาน่ังเบียดภิกษุผูเถระ      อยาเกียดกันอาสนะภิกษุใหม      พึงทําบริกรรมแก 
สัทธิวิหาริกในเรือนไฟ     เมื่อเขาเรือนไฟ     เมื่อออกจากเรือนไฟ    พึงถือต่ัง 
สําหรับเรือนไฟ      แลวปดทั้งขางหนาและขางหลังออกจากเรือนไฟ      พึงทํา 
บริกรรมแกสัทธิวิหาริกแมในนํ้า    อาบเสร็จแลว    พึงข้ึนมากอนทําตัวของตน 
ใหแหงน้ํา  นุงผา  แลวพึงเช็ดน้ําจากตัวสัทธิวิหาริกพึงใหผานุง  ผาสังฆาฏิ  ถือ 
ต่ังสําหรับเรือนไฟมากอน     แลวปูอาสนะไว     จัดต้ังนํ้าลางเทา    ต่ังรองเทา 
กระเบ้ืองเช็ดเทาไวใกล ๆ พึงถามสัทธิวิหาริกดวยนํ้าฉัน.  
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           สัทธวิิหาริกอยูในวิหารแหงใด     ถาวิหารแหงนั้นรก     ถาอุปชฌายะ 
อุตสาหะอยู    พึงปดกวาดใหสะอาด    เม่ือปดกวาดวิหาร   พึงขนบาตร   จีวร 
ออกกอน   แลววางไว ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง . . . ถานํ้าในหมอชําระไมมี   พึง 
ตักมาไวในหมอชําระ. 
           ถาความกระสันบังเกิดแกสัทธิวิหาริก    อุปชฌายะพึงระงับ    หรือพึง 
วานภิกษุอื่นใหชวยระงับ   หรือพึงแสดงธรรมกถาแกสัทธิวิหาริกนั้น   ถาความ 
รําคาญบังเกิดแกสัทธิวิหาริก    อุปชฌายะพึงบรรเทา    หรือพึงวานภิกษุอ่ืนให 
ชวยบรรเทา      หรือพึงแสดงธรรมกถาแกสัทธิวิหาริกนั้น      ถาทิฏฐิบังเกิดแก 
สัทธิวิหาริก   อุปชฌายะพึงใหสละเสีย   หรือพึงวานภิกษุอ่ืนใหชวย   หรือพึง 
แสดงธรรมกถาแกสัทธิวิหาริกนั้น.                                                  
           ถาสัทธิวิหาริกตองอาบัติหนัก   ควรแกปริวาส   อุปชฌายะพึงทําความ 
ขวนขวายวา    ดวยอุบายอยางไรหนอ     สงฆพึงใหปริวาสแกสัทธิวิหาริก   ถา 
สัทธิวิหาริกควรแกการชกัเขาหาอาบัติเดิม     อุปชฌายะพึงทําความขวนขวายวา 
ดวยอุบายอยางไรหนอ   สงฆพึงชักสัทธิวิหาริกเขาหาอาบัติเดิม   ถาสัทธิวิหาริก 
ควรแกมานัต  อุปชฌายะพึงทําความขวนขวายวา  ดวยอุบายอยางไรหนอ  สงฆ 
พึงใหมานัตแกสัทธิวิหาริก  ถาสัทธิวิหาริกควรอัพภาน   อุปชฌายะพึงทําความ 
ขวนขวายวา  ดวยอุบายอยางไรหนอ   สงฆพึงอัพภานสัทธิวิหาริก  ถาสงฆใคร 
จะทํากรรมแกสัทธิวิหาริก  คือ  ตัชชนียกรรม  นยิสกรรม   ปพพาชนียกรรม 
ปฏิสารณียกรรม     หรืออุกเขปนียกรรม     อุปชฌายะพึงทําความขวนขวายวา   
ดวยอุบายอยางไรหนอ  สงฆไมพึงทํากรรมแกสัทธิวิหาริก  หรอืสงฆพึงนอมไป 
เพ่ือกรรมเบา    หรือสัทธิวิหาริกนั้นถูกสงฆลงตัชชนียกรรม    นิยสกรรม 
ปพพาชนียกรรม  ปฏิสารณียกรรม   หรืออุกเขปนียกรรมแลว    อุปชฌายะพึง  



พระวนิัยปฎก จุลวรรค เลม ๗ ภาค ๒ - หนาท่ี 369 

ทําความขวนขวายวา    ดวยอุบายอยางไรหนอ     สัทธิวิหาริกพึงประพฤติชอบ 
หายเยอหยิ่ง   ประพฤติแกตัวได   สงฆพึงระงับ  กรรมนั้นเสีย.  
           ถาจีวรของลัทธิวิหาริกจะตองซัก     อุปชฌายะพึงสั่งวา    ทานพึงซัก 
อยางนี้    หรอืพึงทําความขวนขวายวา   ดวยอุบายอยางไรหนอ  ใคร ๆ  พึงซกั 
จีวรของสัทธิวิหาริก     ถาจีวรของสัทธิวิหาริกจะตองทํา     อุปชฌายะพึงสั่งวา 
ทานพึงทําอยางน้ี  หรือพึงทําความขวนขวายวา  ดวยอุบายอยางไรหนอ  ใคร ๆ 
พึงทําจีวรของสัทธิวิหาริก   ถานํ้ายอมของสัทธิวิหาริกจะตองตม  อุปชฌายะพึง 
สั่งวา  ทานพึงตมอยางนี้  หรือพึงทําความขวนขวายวา   ดวยอุบายอยางไรหนอ 
ใคร ๆ   พึงตมน้ํายอมของสัทธิวิหาริก    ถาจีวรของสัทธิวิหาริกจะตองยอม 
อุปชฌายะพึงส่ังวา    ทานพึงยอมอยางนี้     หรือพึงทําความขวนขวายวา   ดวย 
อุบายอยางไรหนอ   ใคร  ๆ พึงยอมจีวรของสัทธิวิหาริก  เมื่อยอมจีวร  พึงยอม 
พลิกกลับไปกลับมาใหดี   เมื่อหยาดนํ้ายอมยังหยดไมขาดสาย  ไมพึงหลีกไปเสีย. 
ถาสัทธิวิหาริกอาพาธ  พึงพยาบาลจนตลอดชีวิต หรือจนกวาจะหาย. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  นี้แล  เปนสัทธิวิหาริกวัตรของอุปชฌายะทั้งหลาย 
ซึ่งอุปชฌายะทั้งหลายพึงประพฤติชอบในสัทธิวิหาริก. 
                                           ทุติยภาณวาร  จบ 
                                    มลูเหตุอาจริยวัตร 
           [๔๔๒]  สมัยนั้น   อันเตวาสิกทั้งหลายไมประพฤติชอบในพระอาจารย 
บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย...  ตางก็เพงโทษ  ติเตียน   โพนทะนาวา    ไฉน 
อันเตวาสิกทั้งหลาย   จึงไมประพฤติชอบในพระอาจารย   แลวกราบทูลเรื่องนั้น 
แดพระผูมีพระภาคเจา.   
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           พระผูมีพระภาคเจา...ทรงสอบถามวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ขาววา 
อันเตวาสิกทั้งหลายไมประพฤติชอบในอาจารย  จริงหรือ. 
           ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา   จรงิ   พระพุทธเจาขา.  
           พระผูมีพระภาคเจา ... ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุทั้งหลาย 
วา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เพราะเหตุนั้นแล    เราจักบัญญัติอาจริยวัตรแกภิกษุ 
อันเตวาสิกทั้งหลาย   โดยประการท่ีภิกษุอันเตวาสิกทั้งหลายพึงประพฤติชอบใน 
อาจารย.  
                                          อาจริยวัตร 
           [๔๔๓]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อันเตวาสิกพึงประพฤติชอบในอาจารย 
วิธีพระพฤติชอบในอาจารยนั้น   ดังตอไปนี้ :- 
           อันเตวาสิกพึงลุกแตเชาตรู   ถอดรองเทา   หมผาเฉวียงบาแลว    ถวาย 
ไมชําระฟน    ถวายนํ้าลางหนา   ปูอาสนะไว   ถายาคูมี   พึงลางภาชนะเสียกอน 
แลวนอมยาคูเขาไป   เมื่ออาจารยดื่มยาคูแลว   พึงถวายนํ้า   รบัภาชนะมา   ถือ 
ตํ่า ๆ ลางใหเรียบรอย   อยาใหกระทบแลวเก็บไว  เมื่ออาจารยลุกแลว  พึงเกบ็ 
อาสนะ  ถาท่ีนั้นรก  พึงกวาดท่ีนั้นเสีย. 
           ถาอาจารยประสงคจะเขาบาน  พึงถวายผานุง  พึงรับผานุงผลัดมา  พึง 
ถวายประคดเอว  พึงซอนผาหมสองชั้นถวาย  พึงลางบาตรแลวถวายพรอมท้ังน้ํา 
ถาอาจารยปรารถนาจะใหเปนปจฉาสมณะ   พึงปกปดกายใหมีมณฑลสาม   นุง 
ใหเปนปริมณฑลคาดประคดเอว    ซอนผาหมสองชั้น    หมคลุม    กลัดลกูดุม 
ลางบาตรแลวถือไป   เปนปจฉาสมณะของอาจารย   ไมพึงเดินใหหางนัก  ให 
ชิดนัก  พึงรับวัตถุที่เนื่องในบาตร  เมื่ออาจารยกําลังพูด  ไมพึงพูดสอดข้ึนใน 
ระหวาง ๆ  อาจารยกลาวถอยคําใกลตออาบัติ   พึงหามเสีย   เมื่อกลับ   พึงกลับ  
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มากอน   แลวปูอาสนะไว   พึงวางน้ําลางเทา   ต่ังรองเทา    กระเบื้องเช็ดเทาไว 
ใกล ๆ   พึงลกุรับบาตร   จีวร   พึงถวายผานุงผลัด    พึงรับผานุงมา    ถาจีวร 
ชุมเหง่ือ    พึงผ่ึงแดดสักครูหน่ึง    แตอยาผ่ึงท้ิงไวที่แดด   พึงพับจีวร   เมือ่จะ 
พับจีวร   พึงพับใหเหลื่อมมุมกันสี่นิ้ว   ดวยต้ังใจมิใหมีรอยพับตรงกลาง   พึง 
สอดประคดเอวไวในขนดจีวร. 
           ถาบิณฑบาตมี   และอาจารยประสงคจะฉัน    พึงถวายนํ้า    แลวนอม 
บิณฑบาตเขาไป   พึงถามอาจารยถึงนํ้าฉัน    เมื่ออาจารยฉันแลว    พึงถวายนํ้า 
รับบาตรมา    ถือตํ่า ๆ ลางใหเรียบรอย    อยาใหกระทบ    ลางเช็ดใหหมดน้ํา 
แลวพึงผ่ึงไวที่แดดสักครูหน่ึง   แตอยาผ่ึงทิ้งไวที่แดด  พึงเก็บบาตร  จีวร  เมือ่ 
เก็บบาตร   พึงเอามือขางหน่ึงจับบาตร    เอามือขางหน่ึงลูบคลําใตเตียง    หรือ 
ใตต่ังแลวเก็บบาตร     แตอยาเก็บบาตรไวบนพ้ืนที่ปราศจากเครื่องรอง     เมื่อ 
เก็บจีวร   พึงเอามือขางหน่ึงถือจีวร   เอามือขางหน่ึงลูบราวจีวรหรือสายระเดียง 
แลวทําชายไวขางนอก   ขนดไวขางใน   แลวเก็บเถิด   เมื่ออาจารยลุกแลว   พึง 
เก็บอาสนะ   เก็บน้ําลางเทา    ต่ังรองเทา    กระเบ้ืองเช็ดเทา    ถาท่ีนั้นรก   พึง 
กวาดท่ีนั้นเสีย. 
           ถาอาจารยใครจะสรงน้ํา   พึงจัดน้ําสรงถวาย   ถาตองการนํ้าเย็น   พึง 
จัดน้ําเย็นถวาย   ถาตองการนํ้ารอน   พึงจัดน้ํารอนถวาย    ถาอาจารยใครจะเขา 
เรือนไฟ    พึงบดจุณ   แชดิน    ถือต่ังสําหรับเรือนไฟแลวเดินตามหลังอาจารย 
ไป  ถวายต่ังสําหรับเรือนไฟแลวรับจีวรมาวางไว  ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง   พึง 
ถวายจุณ   ถวายดิน   ถาอุตสาหะอยู   พึงเขาเรือนไฟ   เมื่อเขาเรือนไฟ   พึงเอา 
ดินทาหนา   ปกปดทั่งขางหนาทั้งขางหลัง   แลวเขาเรือนไฟ   อยาน่ังเบียดภิกษุ 
ผูเถระ     อยาเกียดกันอาสนะภิกษุใหม     พึงทําบริกรรมแกอาจารยในเรือนไฟ 
เมื่อออกจากเรือนไฟ     พึงถือต่ังสําหรับเรือนไฟ     แลวปกปดทั้งขางหนาทั้ง  
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ขางหลัง   ออกจากเรือนไฟ   พึงทําบริกรรมแกอาจารยแมในนํ้า   อาบเสร็จแลว 
พึงข้ึนมากอน  ทําตัวของตนใหแหงน้ํา  นุงผาแลวพึงเช็ดน้ําจากตัวของอาจารย 
พึงถวายผานุง   ผาสังฆาฏิ   ถือต่ังสําหรับเรือนไฟมากอนแลวปูอาสนะไว  พึง 
วางน้ําลางเทา   ต่ังรองเทา  กระเบ้ืองเช็ดเทาไวใกล ๆ พึงถามอาจารยดวยนํ้าดื่ม. 
           ถาประสงคจะเรียนบาลี   พึงขอใหอาจารยแสดงบาลีข้ึน  ถาประสงคจะ 
สอบถามอรรถกถา   พึงสอบถาม   อาจารยอยูในวิหารแหงใด   ถาวิหารแหงนั้น 
รก  ถาอุตสาหะอยู   พึงปดกวาดวิหาร  พึงขนบาตร  จีวร  ออกกอนแลววางไว 
ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง   พึงขนผาปูนั่งและผาปูนอน  ขนฟูก  หมอนออกวางไว 
ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง   เตียง   ต่ัง  อันเตวาสิกพึงยกตํ่า  ๆ ทําใหเรียบรอย  อยา 
ใหครูดสีกระทบกระแทกบานและกรอบประตู   ต้ังไว  ณ  ทีค่วรสวนขางหนึ่ง 
เขียงรองเทาเตียง  กระโถน   พนักอิง   พึงขนออกไปวางไว  ณ   ที่ควรสวนขาง 
หน่ึง  เครื่องปูพ้ืน  พึงสังเกตท่ีปูไวเดิม   แลวขนออกวางไว ณ ที่ควรสวนขาง 
หน่ึง   ถาในวิหารมีหยากเยื่อ   พ่ึงกวาดแตเพดานลงมากอน  กรอบหนาตางและ 
มุมหอง    พึงเช็ดเสีย    ถาฝาเขาทําบริกรรมดวยนํ้ามัน    หรือพ้ืนทาสีดําข้ึนรา 
พึงเอาผาชุบน้ําบิดเช็ดเสีย   ถาพ้ืนเขามิไดทํา   พึงเอาน้ําประพรมแลว   เช็ดเสีย 
ระวังอยาใหฝุนฟุง   พึงกวาดหยากเย่ือท้ิงเสีย  ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง    เครือ่งปู 
พ้ืน  พึงผ่ึงแดดชําระเคาะปด   แลวขนกลับปูไวตามเดิม   เขียงรองเทาเตียง  พึง 
ผ่ึงแดดขัดเช็ด   แลวขนกลับไปต้ังไว ณ  ที่เดิม   เตียง   ต่ัง    พึงผ่ึงแดด   ขัดสี 
เคาะ   ยกตํ่า ๆ ทําใหดี  อยาใหครูดสีกระทบกระแตกบานและกรอบประตู   ขน 
กลับจัดต้ังไวตามเดิม  ฟูก   หมอน  ผาปูนอน  กระโถน  พนักอิง   พึงผ่ึงแดด 
ชําระลาง   ตบ   ปดเสีย   แลวขนกลับต้ังไวตามเดิม   พึงเก็บบาตร   จีวร   เม่ือ 
จะเก็บบาตร   พึงเอามือขางหน่ึงจับบาตร   เอามือขางหน่ึงลูบคลําใตเตียง   หรือ  
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ใตต่ังแลวเก็บบาตร  แตอยาเก็บบาตรบนพื้นที่ปราศจากเครื่องรอง  เมื่อเก็บจีวร 
พึงเอามือขางหน่ึงถือจีวร   เอามือขางหน่ึงลูบราวจีวร  หรือสายระเดียง  แลวทํา 
ชายไวขางนอกขนดไวขางใน    เก็บจีวรเถิด    ถาลมเจือดวยผงคลีพัดมาแตทิศ 
ตะวันออก  พึงปดหนาตางดานตะวันออก  ถาพัดมาแตทิศตะวันตก  พึงปดหนา 
ตางดานตะวันตก   ถาพัดมาแตทิศเหนือ   พึงปดหนาตางดานเหนือ   ถาพัดมา 
แตทิศใต   พึงปดหนาตางดานใต   ถาฤดูหนาว   พึงเปดหนาตางกลางวัน  กลาง 
คืนพึงปดเสีย  ถาฤดูรอนกลางวันพึงปด    กลางคืนพึงเปด   ถาบริเวณ   ซุมน้ํา 
โรงฉัน  โรงไฟ   วัจจกุฎีรกพึงปดกวาดเสีย   ถานํ้าใชไมมี   พึงจัดต้ังไว   ถาน้ํา 
ในหมอชําระไมมีพึงตักมาไวในหมอชําระ 
           ถาความกระสันบังเกิดแกอาจารย    อันเตวาสิก  พึงชวยระงับ    หรือพึง 
วานภิกษุอ่ืนใหชวยระงับ   หรือพึงทําธรรมกถาแกอาจารยนั้น      ถาความรําคาญ 
บังเกิดแกอาจารย     อันเตวาสิกพึงชวยบรรเทา     หรือพึงวานภิกษุอ่ืนใหชวย 
บรรเทา   หรอืพึงทําธรรมกถาแกอาจารยนั้น      ถาทิฏฐิบังเกิดแกอาจารย   อัน 
เตวาสิกพึงใหสละเสียหรือพึงวานภิกษุอ่ืนใหชวย     หรือพึงทําธรรมกถาแก 
อาจารยนั้น 
           ถาอาจารยตองอาบัติหนัก   ควรแกปริวาส   อันเตวาสิก   พึงทําความ 
ขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ  สงฆพึงใหปริวาสแกอาจารย  ถาอาจารยควร 
แกการชักเขาหาอาบัติเดิม  อันเตวาสิกพึงทําความขวนขวายวา   ดวยอุบายอยาง 
ไรหนอ สงฆพึงชักอาจารยเขาในอาบัติเดิม  ถาอาจารยควรแกมานัต  อันเตวาสิก 
พึงทําความขวนขวายวา   ดวยอุบายอยางไรหนอ    สงฆพึงใหมานัตแกอาจารย 
ถาอาจารยควรอัพภาน    อันเตวาสิกพึงทําความขวนขวายวา    ดวยอุบายอยางไร 
หนอ  สงฆพึงอัพภานอาจารย  ถาสงฆใครจะทํากรรมแกอาจารย  คือ  ตัชชนีย-  
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กรรม  นิยสกรรม   ปพพาชนียกรรม  ปฎิสารณียกรรม    หรืออุกเขปนียกรรม 
อันเตวาสิกพึงทําความขวนขวายวา   ดวยอุบายอยางไรหนอ  สงฆไมพึงทํากรรม 
แกอาจารยหรือสงฆพึงนอมไป      เพ่ือกรรมเบา      หรืออาจารยนั้นถูกสงฆลง 
ตัชชนียกรรม  นิยสกรรม  ปพพาชนียกรรม   ปฏสิารณียกรรม  หรืออุกเขปนีย- 
กรรม  หรืออุกเขปนียกรรมแลว  อันเตวาสิกพึงทําความขวนขวายวา  ดวยอุบาย 
อยางไรหนอ   อาจารยพึงประพฤติชอบ   หายเยอหยิ่ง   ประพฤติแกตัวได  สงฆ 
พึงระงับกรรมน้ันเสีย  
           ถาจีวรของอาจารยจะตองซัก   อันเตวาสิกพึงซัก   หรือพึงทําความขวน 
ขวายวา   ดวยอุบายอยางไรหนอ    ใคร ๆ พึงซักจีวรของอาจารย    ถาจีวรของ 
อาจารยจะตองทํา   อันเตวาสิกพึงทํา   หรือพึงทําความขวนขวายวา    ดวยอุบาย 
อยางไรหนอ  ใคร ๆ พึงทําจีวรของอาจารย  ถานํ้ายอมของอาจารยจะตองตม อัน- 
เตวาสิก     พึงตมเอง     หรือพึงทําควานขวนขวายวา     ดวยอุบายอยางไรหนอ 
ใคร ๆ พึงตมน้ํายอมของอาจารย    ถาจีวรของอาจารยจะตองยอม    อันเตวาสิก  
พึงยอม   หรอืพึงทําความขวนขวายวา   ดวยอุบายอยางไรหนอ  ใคร ๆ พึงยอม 
จีวรของอาจารย  เม่ือยอมจีวรพึงยอมพลิกกลับไปกลับมาใหดี  เมื่อหยาดนํ้ายอม 
ยังหยดไมขาดสาย   อยาพึงหลีกไปเสีย 
           อันเตวาสิกไมบอกอาจารยกอน   อยาใหบาตรแกภิกษุบางรูป   อยารับ 
บาตร  อยาใหจีวร   อยารบัจีวร   อยาใหบริขาร   อยารับบริขารของภิกษุบางรูป 
อยาปลงผมใหแกภิกษุบางรูป    อยาใหภิกษุบางรูปปลงผมให    อยาทําบริกรรม 
แกภิกษุบางรูป    อยาใหภิกษุบางรูปทําบริกรรมให    อยาทําความขวนขวายแก 
ภิกษุบางรูป    อยาใหภิกษุบางรูปทําความขวนขวาย    อยาเปนปจฉาสมณะของ 
ภิกษุบางรูป  อยาพาภิกษุบางรูปไปเปนปจฉาสมณะ  อยานําบิณฑบาตไปใหแก 
ภิกษุบางรูป  อยาใหภิกษุบางรูปนําบิณฑบาตมาให  
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           อันเตวาสิกไมบอกลาอาจารยกอน    อยาเขาบาน   อยาไปปาชา    อยา 
หลีกไปสูทิศ  ถาอาจารยอาพาธ   พึงพยาบาลจนตลอดชีวิตหรือจนกวาจะหาย 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    นี้แล   เปนอาจาริยวัตรของอันเตวาสิกทั้งหลาย 
ซึ่งอันเตวาสิกทั้งหลายพึงพระพฤติชอบในอาจารย. 
                                   มูลเหตุอันเตวาสิกวัตร 
           [๔๔๔]  ก็สมัยนัน้     อาจารยทั้งหลายไมประพฤติชอบในอันเตวาสิก 
บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย . . .ตางก็เพงโทษ   ติเตียน    โพนทะนาวา    ไฉน 
อาจารยทั้งหลายจึงไดไมประพฤติชอบในอันเตวาสิก    แลวกราบทูลเรื่องนั้นแด 
พระผูมีพระภาคเจา 
           ลําดับนั้น  พระผูมพีระภาคเจา   รับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ   ในเพราะ 
เหตุเปนเคามูลนั้น   ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น    แลวทรงสอบถามภิกษุทั้งหลาย 
วา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ขาววา  อาจารยทั้งหลายไมพระพฤติชอบในอันเตวาสิก 
จริงหรือ 
           ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา  จริง พระพุทธเจาขา 
           พระผูมีพระภาคเจา. . . ครั้น  แลวทรงทําธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุทั้งหลาย 
วา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เพราะเหตุนั้นแล     เราจักบัญญัติอันเตวาสิกวัตรแก 
อาจารยทั้งหลาย   โดยประการท่ีอาจารยทั้งหลายพึงประพฤติชอบในอันเตวาสิก. 
                                       อันเตวาสิกวัตร 
           [๔๔๕]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อาจารยพึงประพฤติชอบในอันเตวาสิก 
วิธีประพฤติชอบในอันเตวาสิกนั้น  ดังตอไปนี้ :-  
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           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อาจารยพึงสงเคราะห   อนุเคราะห    อันเตวาสิก 
ดวยอุเทศ  ปริปุจฉา  โอวาท  อนุศาสนี   ถาอาจารยมีบาตร   อันเตวาสิกไมมี 
อาจารยพึงใหแกอันเตวาสิก    หรือพึงทําความขวนขวายวา    ดวยอุบายอยางไร 
หนอ     บาตรพึงบังเกิดแกอันเตวาสิก      ถาอาจารยมีจีวร      อันเตวาสิกไมมี 
อาจารยพึงใหแกอันเตวาสิก    หรือพึงทําความขวนขวายวา    ดวยอุบายอยางไร 
หนอ    จีวรพึงบังเกิดแกอันเตวาสิก     ถาอาจารยมีบริขาร      อันเตวาสิกไมมี 
อาจารยพึงใหแกอันเตวาสิกหรือพึงทําความขวนขวายวา  ดวยอุบายอยางไรหนอ 
บริขารพึงบังเกิดแกอันเตวาสิก   ถาอันเตวาสิกอาพาธ   อาจารยพึงลุกแตเชาตรู 
แลวใหไมชําระฟน   ใหน้ําลางหนาปูอาสนะ   ถายาคูมี    พึงลางภาชนะเสียกอน 
แลวนํายาคูเขาไปให   เมื่ออันเตวาสิกาดื่มยาคูแลว   พึงใหน้ํา   รับภาชนะมา  ถือ 
ตํ่า ๆ ลางใหเรียบรอย   อยาใหกระทบแลวเก็บไว   เมื่ออันเตวาสิกลุกแลว    พึง 
เก็บอาสนะ   ถาท่ีนั้นรก    พึงกวาดท่ีนั้นเสีย    ถาอันเตวาสิกประสงคจะเขาบาน 
พึงใหผานุง   พึงรับผานุงผลัดมา   พึงใหประคดเอว   พึงซอนผาหมสองชั้นให 
พึงลางบาตรใหพรอมท้ังน้ํา       พึงปูอาสนะไวดวยเขาใจวา       เพียงเวลาเทาน้ี  
อันเตวาสิกจักกลับมา   พึงวางนํ้าลางเทา    ต่ังรองเทากระเบื้องเช็ดเทาไวใกล ๆ 
พึงลุกรับบาตร   จีวร  พึงใหผานุงผลัด   พึงรับผานุงมา    ถาจีวรชุมเหง่ือ    พึง 
ผ่ึงแดดสักครูหน่ึง   แตอยาผ่ึงทิ้งไวที่แดด   พึงพับจีวร    เมื่อพับจีวร    พึงพับ 
ใหเหลื่อมมุมกัน  ๔  นิ้ว   ดวยต้ังใจมิใหมีรอยพับตรงกลาง   พึงสอดประคดเอว 
ไวในขนดจีวร 
           ถาบิณฑบาตมี   และอันเตวาสิกก็ประสงคจะฉัน   พึงใหน้ํา   แลวนํา 
บิณฑบาตเขาไป  พึงถามอันเตวาสิกถึงนํ้าฉัน   เมื่ออันเตวาสิกฉันแลว   พึงให 
น้ํา   รับบาตรมาถือตํ่า  ๆ ลางใหดี    อยาใหครูดสีเช็ดใหหมดน้าํ     ผ่ึงไวที่แดด  
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สักครูหน่ึง   แตอยาผ่ึงท้ิงไวที่แดด   พึงเก็บบาตร   จีวร   เมื่อเก็บบาตร . . .เมื่อ 
เก็บจีวร . . . ทําชายจีวรไวขางใน   แลวเก็บ    เมื่ออันเตวาสิกลุกแลว     พึงเก็บ 
อาสนะ  น้ําลางเทา   ต่ังรองเทา  กระเบ้ืองเช็ดเทา   ถาท่ีนั้นรก  พึงกวาดท่ีนั้น 
เสีย  
           ถาอันเตวาสิกใครจะสรงน้ํา   พึงจัดน้ําสรงให   ถาตองการนํ้าเย็น   พึง 
จัดน้ําเย็นให    ถาตองการนํ้ารอน   พึงจัดน้ํารอนให   ถาอันเตวาสิกใครจะเขา 
เรือนไฟพึงบดจุณ  แชดิน  ถือต่ังสําหรับเรือนไฟไปให   แลวรบัจีวรไปวางไว 
ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง  พึงใหจุณ  ใหดิน  ถาอุตสาหะอยู  พึงเขาไปสูเรือนไฟ 
เมื่อเขาไปสูเรือนไฟ  พึงเอาดินทาหนา   ปกปดทั้งขางหนาท้ังขางหลัง   แลวเขา 
ไปสูเรือนไฟอยาน่ังเบียดภิกษุผูเถระ  อยาเกียดกันอาสนะภิกษุใหม   พึงทําบริ- 
กรรมแกอันเตวาสิกในเรือนไฟ  เมื่อออกจากเรือนไฟ  พึงถือต่ังสําหรับเรือนไฟ 
แลว ปกปดทั้งขางหนาทั้งขางหลัง     ออกจากเรือนไฟ      พึงทําบริกรรมแกอัน- 
เตวาสิกแมในนํ้า    อาบเสร็จแลวพึงข้ึนมากอนทําดวยของตนใหหมดน้ํา    นุงผา 
แลวพึงเช็ดน้ําจากตัวของอันเตวาสิก   พึงใหผานุง    ผาสังฆาฏิ    ถือต่ังสําหรับ 
เรือนไฟมากอนแลวปูอาสนะไว   จัดต้ังนํ้าลางเทา  ต่ังรองเทา  กระเบ้ืองเช็ดเทา 
ไวไกล  ๆ พึงถามอันเตวาสิกดวยนํ้าฉัน     อันเตวาสิกอยูในวิหารแหงใด     ถา 
วิหารแหงนั้นรก  ถาอุตสาหะอยู   พึงปดกวาดใหสะอาด  เมื่อปดกวาดวิหาร  พึง 
ขนบาตร    จีวรออกกอนแลววางไว  ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง ...   ถานํ้าในหมอ 
ชําระ  ไมมี  พึงตักมาไวในหมอชําระ 
           ถาความกระสันบังเกิดข้ึนแกอันเตวาสิก   อาจารยพึงชวยระงับ    หรอื 
พึงวานภิกษุอ่ืนใหชวยระงับ  หรือพึงแสดงธรรมกถาแกอันเตวาสิกนั้น ถาความ 
รําคาญบังเกิดแกอันเตวาสิก    อาจารยพึงบรรเทา    หรือพึงวานภิกษุอ่ืนใหชวย 
บรรเทาหรือพึงแสดงธรรมกถาแกอันเตวาสิกนั้น.  
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           ถาอันเตวาสิกตองอาบัติหนัก  ควรแกปริวาส  อาจารยพึงทําความขวน  
ขวายวา  ดวยอุบายอยางไรหนอ  สงฆพึงใหปริวาสแกอันเตวาสิก  ถาอันเตวาสิก 
ควรแกการชกัเขาหาอาบัติเดิม  อาจารยพึงทําความขวนขวายวา  ดวยอุบายอะไร 
หนอ   สงฆพึงชักอันเตวาสิกเขาหาอาบัติเดิม  ถาอันเตวาสิกควรมานัต  อาจารย 
พึงทําความขวนขวายวา ดวยอุบายอยางไรหนอ  สงฆพึงใหมานัตแกอันเตวาสิก 
ถาอันเตวาสิกควรอัพภาน   อาจารยพึงทําความขวนขวายวา   ดวยอุบายอยางไร 
หนอ   สงฆพึงอัพภานอันเตวาสิก   ถาสงฆใครจะทํากรรมแกอันเตวาสิก   คือ 
ตัชชนียกรรม  นิยสกรรม  ปพพาชนียกรรม   ปฏสิารณียกรรม   หรืออุกเขป-  
นียกรรม   อาจารยพึงทําความขวนขวายวา   ดวยอุบายอยางไรหนอ  สงฆไมพึง 
ทํากรรมแกอันเตวาสิก   หรือสงฆพึงนอมไปเพื่อกรรมเบา   หรือวาอันเตวาสิก 
นั้นถูกสงฆลงตัชชนียกรรม   นิยสกรรม   ปพพาชนียกรรม   ปฏิสารนียกรรม 
หรืออุกเขปนียกรรมแลว    อาจารยพึงทําความขวนขวายวา   ดวยอุบายอยางไร 
หนอ  อันเตวาสิกพึงประพฤติชอบ  หายเยอหยิ่ง  ประพฤติแกตัวได   สงฆพึง 
ระงับกรรมนั้นเสีย. 
           ถาจีวรของอันเตวาสิกจะตองซัก   อาจารยพึงส่ังวา   ทานพึงซักอยางนี้ 
หรือพึงทําความขวนขวายวา   ดวยอุบายอยางไรหนอ    ใคร ๆ   พึงซักจีวรของ 
อันเตวาสิก   ถ้ํานํ้ายอมของอันเตวาสิกจะตองตม   อาจารยพึงสั่งวา   ทานพึงตม 
อยางนี้    หรอืพึงทําความขวนขวายวา   ดวยอุบายอยางไรหนอ  ใคร ๆ   พึงตม 
น้ํายอมของอันเตวาสิก     ถาจีวรของอันเตวาสิกจะตองยอม     อาจารยพึงสั่งวา 
ทานพึงยอมอยางนี้ หรือพึงทําความขวนขวายวา   ดวยอุบายอยางไรหนอ ใคร ๆ 
พึงยอมจีวรของอันเตวาสิก     เมื่อยอมจีวร     พึงยอมพลิกกลับไปกลับมาใหดี 
และเม่ือหยาดน้ํายอมยังหยดไมขาดสาย   ไมพึงหลีกไปเสีย.  
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           ถาอันเตวาสิกอาพาธ  พึงพยาบาลจนตลอดชีวิต หรือจนกวาจะหาย. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    นี้แล    เปนอันเตวาสิกวัตรของอาจารยทั้งหลาย 
ซึ่งอาจารยทั้งหลายพึงประพฤติชอบในอันเตวาสิก                     
                                         วัตตขันธกะ  ที ่ ๘  จบ 
                                  ในขันธกะน้ีมี  ๑๙  เรื่อง  ๑๔  วัตร 
                               หัวขอประจําขันธกะ 
           [๔๔๖]   เรื่องพระอาคันตุกะ  สวมรองเทา  กั้นรม  คลุมศีรษะ พาด 
จีวรบนศีรษะ   เขาไปสูอาราม   ลางเทาดวยนํ้าฉัน   ไมไหวภิกษุเจาถิ่นผูแกกวา 
ไมถามถึงเสนาสนะ   งูตกลงมา  ภิกษุผูมีศีลเปนที่รักพากันโพนทะนา  พระผูมี 
พระภาคเจาทรงบัญญัติวา   ภิกษุอาคันตุกะจะเขาอาราม   พึงถอดรองเทา  ลดรม 
หมลดไหล   เขาอารามไมตองรีบรอน   พึงสังเกตวา   เจาถิ่นประชุมกันที่ไหน 
พึงวางบาตรจีวรไวที่แหงหนึ่ง   ถืออาสนะท่ีสมควร   ถามถึงนํ้าฉันน้ําใช    พึง 
ลางเทา   พึงเช็ดรองเทา   ดวยผาแหงกอน    ดวยผาเปยกทีหลัง    พึงไหวภิกษุ 
เจาถิ่นผูแกกวา  พึงใหภิกษุเจาถิ่นผูออนกวาไหว  พึงถามเสนาสนะ  ทั้งที่มีภิกษุ 
อยู   หรือไมมีภิกษุอยู    พึงถามถึงโคจรคาม    และอโคจรคาม    สกลุที่ไดรับ 
สมมติวาเปนเสกขะ   ที่ถายอุจจาระ   ทีถ่ายปสสาวะ   น้ําฉัน   น้ําใช   ไมเทา 
กติกาสงฆที่ต้ังไววาควรเขาเวลาเทาไร    พึงรอสักครูหน่ึง     วิหารมีหยากเย่ือ 
ตองชําระ   กอนชําระ   ตองขนเครื่องลาดพ้ืน   เขียงรองเทาเตียง   ฟูก   หมอน 
เตียง   ต่ัง   กระโถน   พนักอิง   พึงกวาดหยากเย่ือแตเพดานลงมากอน  พึงเช็ด 
กรอบหนาตาง   ประตู   และมุมหอง   ฝาทาน้ํามันข้ึนรา   พ้ืนทาสีดํา  พึงเอาผา 
ชุบน้ําเช็ด    พ้ืนไมไดทํา    พึงเอาน้ําพรมแลวกวาดเสีย    พึงกวาดหยากเย่ือทิ้ง  
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เครื่องลาดพ้ืน   เขียงรองเทาเตียง   เตียง   ต่ัง   ฟูก  หมอน  ผาปูนั่ง  ผาปูนอน 
กระโถน   พนักอิง   ผ่ึงแดดแลวเก็บไวที่เดิม   พึงเก็บบาตร   จีวร   อยาวางบน 
พ้ืนที่ปราศจากเครื่องรอง  พึงเก็บจีวรใหชายอยูดานนอก   ขนดอยูดานใน   ม ี
ลมพัดมาทางทิศตะวันออก  ทะวันตก  ทิศเหนือ  หรือทิศใต   พึงปดหนาตาง 
ทางทิศนั้น ๆ  ฤดูหนาว   กลางวันพึงเปดหนาตาง   กลางคืนพึงปด   ฤดูรอน 
กลางวันพึงปดหนาตาง   กลางคืนพึงเปด   พึงกวาดบริเวณ   ซุมน้ํา   โรงฉัน 
โรงไฟ   และวัจจกุฏี  พึงตักน้ําฉัน  น้ําใช  และนํ้าในหมอชําระ  อาคันตุกวัตร 
ดังกลาวมานี้  อันพระผูมีพระภาคเจาผูทรงพระคุณหาที่เปรียบมิได  ทรงบัญญัติ 
แลว. 
            เรื่องภิกษุเจาถิ่น  ไมปูอาสนะ  ไมต้ังนํ้าลางเทา    ไมลกุรับ   ไมถาม 
ดวยนํ้าฉัน  น้ําใช   ไมไหว   ไมจัดเสนาสนะให   บรรดาภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก 
พากันโพนทะนา  ภิกษุเจาถิ่นเห็นอาคันตุกะผูแกกวา  พึงปูอาสนะ  ต้ังน้ํา  ลกุ 
รับ   ถามดวยนํ้าฉัน   น้ําใช   เช็ดรองเทาผ่ึงไว ณ ที่ควรแหงหนึ่ง   พึงไหว 
พระอาคันตุกะผูแกกวา    พึงจัดเสนาสนะถวาย    พึงบอกเสนาสนะที่มีภิกษุอยู 
หรือไมมีภิกษุอยู   พึงบอกโคจรคาม   และอโคจรคาม   สกุลทีเ่ปนเสกขสมมติ 
ฐาน   น้ําฉัน   น้ําใช   ไมเทา   และพึงบอกกติกาสงฆที่ต้ังไววา  เวลาน้ีควรเขา 
ควรออก  พระอาคันตุกะออนพรรษากวาพึงน่ังบอก   พึงแนะนําพระอาคันตุกะ 
ผูออนพรรษาใหอภิวาท  พึงบอกเสนาสนะ  นอกน้ันเหมือนนัยหนหลัง  อาวา- 
สิกวตรดังกลาวมาน้ี   อันพระผูมีพระภาคเจาผูทรงนําหมู    ทรงแสดงแลว. 
            เรื่องภิกษุผูเตรียมจะไป    ไมเก็บเครื่องไม    เครื่องดิน    เปดประตู 
หนาตางทิ้งไว   ไมมอบหมายเสนาสนะ   เครื่องไม    เครื่องดินเสียหาย   เสนา- 
สนะไมมีใครรักษา  บรรดาภิกษุผูมีศีลเปนที่รักพากันโพนทะนา.  
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           ภิกษุผูเตรียมจะไป  พึงเก็บเคร่ืองไม  เครื่องดิน  ปดประตู  หนาตาง 
มอบหมายเสนาสนะแลวจึงหลีกไป  พึงมอบหมาย  ภิกษุสามเณร  คนวัด หรือ 
อุบาสกก็ได    พึงยกเตียงข้ึนวางไวบนศิลากองเคร่ืองเสนาสนะไวขางบน   เก็บ 
เครื่องไม   เครื่องดิน  ปดประตู  หนาตาง  ถาวิหารฝนรั่ว   ภิกษุผูเตรียมจะไป 
อุตสาหะอยู   พึงมุงหรือพึงทําความขวนขวาย   ในวิหารท่ีฝนไมรั่วก็เหมือนกัน 
ถาวิหารฝนรั่วทุกแหง    พึงขนเครื่องเสนาสนะเขาบาน    ในท่ีแจงก็เหมือนกัน 
ดวยคิดวา  อยางไรเสีย  สวนของเตียง   ต่ังก็คงเหลืออยูบาง   นี้เปนวัตรอันภิกษุ 
ผูเตรียมจะไปพึงประพฤติ. 
           เรื่องภิกษุทั้งหลายไมอนุโมทนา     พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาตให 
พระเถระอนุโมทนา ภิกษุทั้งหลายเหลือพระเถระไวรูปเดียว พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงอนุญาตใหพระเถรานุเถระรออยู  ๔-๕ รูป    พระเถระรูปหน่ึงปวดอุจจาระ 
กลั้นจนสลบลง  นี้เปนวัตรในการอนุโมทนา. 
           เรื่องพระฉัพพัคคียนุงหมไมเรียบรอย   ไมมีมรรยาท   เดินแซง  นั่ง 
เบียดเสียดพระเถระ   เกลียดกันอาสนะภิกษุใหม   นั่งทับสังฆาฏิ   ภิกษุผูมีศีล 
เปนที่รักพากันโพนทะนา    ภิกษุพึงนุงหมปกปดมณฑลสาม    คาดประคดเอว 
หมผา ๒ ชั้น   กลัดลูกดุม   ไมเดินแซง   พึงปกปดกายดวยดี   สํารวมดวยดี 
มีตาทอดลง  ไมเวิกผา  ไมหัวเราะลั่น   พึงมีเสียงนอย  ไมโยกกาย ไมไกวแขน 
ไมโคลงศีรษะ   ไมคํ้ากาย   ไมคลุมศีรษะ  ไมเดินกระโหยง   ปกปดกายดวยดี 
สํารวมดวยดี   มีตาทอดลง   ไมเวิกผา  ไมหัวเราะลั่น  มีเสียงนอย  ไมโยกกาย 
ไมไกวแขน  ไมโคลงศีรษะ  ไมคํ้ากาย   ไมคลุมศรีษะ   ไมนั่งรัดเขา   ไมนั่ง 
เบียดเสียดพระเถระ  ไมเกลียดกันอาสนะภิกษุใหม  ไมนั่งทับสังฆาฏิ   เมื่อเขา 
ถวายนํ้า  พึงรับไปลางบาตรถือตํ่า ๆ  พึงคอย ๆ   เทนํ้าลงในกระโถน   ดวย 
คิดวา   กระโถนอยาเลอะเทอะ   ภิกษุใกลเคียงอยาถูกนํ้ากระเซ็น   เมื่อเขาถวาย  
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ขาวสุก   พึงประคองบาตรรับ   พึงไวโอกาสสําหรับแกง    ถามีเนยใส   น้ํามนั 
หรือแกงออม    พระเถระพึงบอกวา    จงถวายภิกษุทุกรูปเทา ๆ กัน    พึงรบั 
บิณฑบาตโดยเคารพ   พึงมีความสําคัญในบาตร  พึงรับบิณฑบาตพอสมกับแกง 
พอเสมอขอบปากบาตร   พระเถระไมพึงฉันกอนในเมื่อขาวสุกยังไมทั่วถึงภิกษุ 
ทุกรูป    พึงฉันบิณฑบาตโดยเคารพ    พึงมีความสําคัญในบาตรฉัน    พึงฉัน 
บิณฑบาตตามลําดับ  พึงฉันพอสมกับแกง  ไมพึงฉันขยุมแตยอดลงไป  ไมพึง  
ฉันกลบแกงหรือกับขาว ไมพึงขอแกง  หรือกับขาวมาฉัน  ไมพึงแลดูบาตรของ 
ภิกษุอ่ืนดวยมุงจะยกโทษ   ไมพึงทําคําขาวใหใหญ   พึงทําคําขาวใหกลมกลอม 
ไมพึงอาปากไวคอยทา     ไมพึงสอดมือท้ังหมดเขาปาก   ไมพึงพูดทั้งคําขาวยัง 
อยูในปาก   ไมพึงฉันโยนคําขาว   ไมพึงฉันกัดคําขาว   ไมพึงฉันทําแกมใหตุย 
ไมพึงฉันสลัดมือ   ไมพึงฉันทําเมล็ดขาวตก  ไมพึงฉันแลบลิ้น   ไมทําเสียงดัง 
จ๊ับ ๆ   ไมพึงฉันทําเสียงซูด ๆ  ไมพึงฉันเลียมือ  ไมพึงฉันขอดบาตร  ไมพึง 
ฉันเลียริมฝปาก  ไมพึงรับขันน้ําดวยมือเปอนอามิส  พระเถระไมพึงรับน้ํากอน 
ที่ภิกษุทั้งหมดยังฉันไมเสร็จ     พึงคอย ๆ ลางบาตร    พึงคอย ๆ เทน้ําลงใน 
กระโถน   อยาใหกระโถนเลอะเทอะ   อยาใหกระเซ็นถูกภิกษุใกลเคียง   อยาให 
กระเซ็นถูกสังฆาฏิ    พึงคอย ๆ    เทนํ้าลงบนพ้ืนดิน    ไมพึงเทนํ้าลางบาตรมี 
เมล็ดขาว   เมื่อกลับ  ภิกษุใหมพึงกลับกอน  พระเถระพึงกลับทีหลัง พึงปกปด 
กายดวยดี  ไมพึงเดินกระโหยง   ภัตตัคควัตร   ดังกลาวมานี้    อันพระผูมีพระ- 
ภาคเจาผูเปนธรรมราชาทรงบัญญัติไวแลว.      
           เรื่องภิกษุถือเที่ยวบิณฑบาตนุงหมไมเรียบรอย   ไมมีมารยาทเขาบาน 
ออกจากบานไมกําหนด   เขาออกรีบรอนเกินไป   ยืนไกลเกินไป   ใกลเกินไป 
นานเกินไป  กลับเร็วเกินไป   ภิกษุถือเท่ียวบิณฑบาตอีกรูปหน่ึงก็เปนเชนนั้น  
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ภิกษุถือเที่ยวบิณฑบาต  จะเขาบานพึงปกปดกายดวยดี  สํารวมดวยดี  มีตาทอด 
ลง  ไมเวิกผา   ไมหัวเราะล่ัน     มีเสียงนอย   ไมโยกกาย  ไมไกวแขน  ไมโคลง 
ศีรษะ   ไมคํ้ากาย  ไมคลุมศีรษะ   ไมเดินกระโหยง   พึงสังเกตกอน   อยารีบ 
รอนเขาออก    อยายืนไกลนัก   ใกลนกั   นานนัก   อยากลับเร็วนัก   พึงยืน 
กําหนดวา   เขาพักการงาน   ลุกจากท่ีนั่ง   จับทัพพี   จับภาชนะต้ังไวหรือไม  
พึงแหวกผาซอนประคองบาตรรับภิกษา  ขณะรับไมพึงนองดูหนาผูถวาย  แมใน 
แกงก็พึงกําหนดเชนนั้นเหมือนกัน   เม่ือเขาถวายภิกษาแลว ภิกษุพึงคลุมบาตร 
ดวยผาซอนกลับไป   พึงปกปดกายดวยดีเดินไป  พึงสํารวมดวยดี  มีตาทอดลง 
ไมเวิกผา   ไมหัวเราะลั่น    มีเสียงนอย  ไมโยกกาย  ไมไกวแขน ไมโคลงศีรษะ 
ไมคํ้ากาย  ไมคลุมศีรษะ  ไมเดินกระโหยง  รูปใดกลับกอนพึงปูอาสนะไว  จัด 
กระโถนไว  เตรียมน้ําฉันน้ําใชไว  รูปใดกลับทีหลงัประสงคจะฉันก็พึงฉัน  ถา 
ไมประสงคก็พึงเทท้ิง   พึงเก็บอาสนะนํ้าลางเทา   ต่ังรองเทา   กระเบ้ืองเช็ดเทา 
เก็บน้ําฉันน้ําใช  กวาดโรงฉัน    รูปใดเห็นหมอน้ําฉัน  น้ําใช  หมอน้ําชําระวาง 
เปลา   พึงจัดต้ังไว    ถาเปนการสุดวิสัยพึงกวักมือเรียกเพื่อนมาชวย   แตไมพึง 
เปลงวาจา  นี้เปนบิณฑปาติกวัตร   
           เรื่องภิกษุอยูปา  ไมเตรียมน้ําฉัน  น้ําใช  ไฟ ไมสีไฟ  ไมรูนักษัตร 
ไมรูทิศ  พวกโจรถามก็ตอบวา  ไมมี  ไมรูทุกอยาง  จึงถูกทุบตี  ภิกษุ ที่อยูปา 
พึงเขาถุงบาตรคลองบา   พาดจีวรบนไหล   ครั้นจะเขาบาน   พึงถอดรองเทาใส 
ถุงคลองบาปกปดมณฑลสาม    นุงหมใหเปนปริมณฑล    แมในอารัญญกวัตร 
ก็มีนัยเหมือนบิณฑจาริกวัตรออกจากบานแลว    พึงเขาถุงบาตรคลองบา    พับ 
จีวรวางบนศีรษะ   สวมรองเทาเดินไป  พึงเตรียมน้ําฉัน  น้ําใช  ไฟ  ไมสไีฟ 
ไมเทา  เรียนนักษัตร ทั้งส้ินหรือบางสวน พึงเปนผูฉลาดในทิศ  อารัญญกวัตร 
ดังกลาวมานี้    อันพระผูมีพระภาคเจาผูสูงสุดกวาหมูสัตวทรงบัญญัติแลว  
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           เรื่องภิกษุมากรูปทําจีวรในท่ีแจง    ถูกธุลีกลบ    ภิกษุผูมีศีลเปนที่รกั 
พากันโพนทะนา  ถาวิหารรก  เมื่อจะชําระ   ชั้นตนพึงขนบาตรจีวรออก   ขน 
ฟูก  หมอน  เตียง    ต่ัง   กระโถน  พนักอิง ออกไป พึงกวาดหยากเย่ือลงจาก 
เพดาน  พึงเช็ดกรอบประตู  หนาตาง   และมุมหอง  ฝาทาน้ํามันข้ึนรา  พ้ืนทา 
สีดํา   พ้ืนไมไดทํา   พึงเช็ดทําใหสะอาด   พึงกวาดหยากเย่ือทิ้งเสีย   ไมพึงเคาะ 
เสนาสนะใกลภิกษุ  วิหาร  น้ําฉัน  น้ําใช  ไมพึงเคาะเสนาสนะในท่ีสูง  เหนือ 
ลม  ใตลม   เครื่องลาดพ้ืน  เขียงรองเทา  เตียง  ต่ัง  ฟูก หมอน  ผานิสีทนะ 
กระโถน  พนักอิง  พึงตากชําระ  เก็บไวตามเดิม  เก็บบาตร  จีวร  บาตรอยา  
วางบนพ้ืนที่ปราศจากเครื่องรอง  จีวรตองพาดชายไวดานนอก   ขนดไวดานใน 
ลมทิศตะวันออก  ทิศตะวันตก  ทิศเหนือ   ทิศใต    ฤดูหนาว    กลางวันเปด 
หนาตาง  กลางคืนปด  ฤดูรอน    กลางวันปดหนาตาง    กลางคืนเปด  กวาด 
บริเวณ  ซุมน้ํา  โรงฉัน  โรงไฟ  วัจจกุฎี   ตักน้ําฉัน    น้ําใชมาต้ังไว   ตักน้ํามา 
ใสหมอน้ําชําระไว    อยูกับภิกษุผูแกกวา    ยังไมไดบอกกลาว    อยาใหอุเทศ 
ปริปุจฉา   อยาสาธยาย   อยากลาวธรรม    อยาตามประทีป    อยาเปดหนาตาง 
อยาปดหนาตาง   พึงเดินตามภิกษุผูแกกวา   อยากระทบแมดวยชายผา    พระผู 
มีพระภาคเจาผูมหาวีระ  ทรงบัญญัติเสนาสนะวัตรน้ันไวแลว 
           เรื่องพระฉัพพัคคียถูกพระเถระหาม ปดประตู  พระเถระสลบ  ภิกษุผูมี 
ศีลเปนที่รักพากันโพนทะนา  ภิกษุพึงเทเถาท้ิงเสีย  กวาดเรือนไฟ    ชานภาย- 
นอกบริเวณ  ซุมประตู   ศาลาเรือนไฟ  บดจุณแชดิน   ตักน้ําไวในรางน้ํา  เอา 
ดินเหนียวทาหนา   ปดทั้งขางหนา   ทัง้ขางหลัง  ไมนั่งเบียดเสียดพระเถระ ไม 
เกียดกันอาสนะภิกษุใหม   ถาอุตสาหะ   พึงทําบริกรรมแกพระเถระในเรือนไฟ 
อยาอาบน้ํา  น้ําขางหนา  เหนือนํ้า  ใหหนทาง  เรือนไฟเปรอะเปอน  รางแชดิน 
เก็บต่ัง  ดับไฟ   เปดประตู  นี้ชันตาฆรวัตร  
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           เรื่องภิกษุถายอุจจาระแลวไมชําระ   ถายอุจจาระตามลําดับผูแกกวา 
ทรงอนุญาตใหถายตามลําดับผูมาถึง   พระฉัพพัคคียเขาวัจจกุฎีเร็วบาง   เวิกผา 
นุงเขาไปบาง     ถอนหายใจใหญพลางถายอุจจาระบาง     เค้ียวไมชําระฟนบาง 
ถายอุจจาระปสสาวะออกนอกรางบาง  บวนเขฬะลงในรางบาง  ใชไมชําระหยาบ 
บาง   ทิ้งใชชําระลงในชองถายอุจจาระบาง   ออกมาเร็วเกนิบาง   เวิกผาออกมา 
บาง   ชําระมเีสียงดังจะปุจะปูบาง   เหลือนํ้าไวในกระบอกชําระบาง  ภิกษุยืนอยู 
ขางนอกพึงกระแอม     ภิกษุอยูขางในพึงกระแอมรับ     พึงพาดจีวรไวบนราว  
สายระเดียง   อยารีบดวนเขาไป   อยาเวิกผาเขาไป   พึงยืนบนเขียง    อยาถอน-  
หายใจใหญ   อยาเค้ียวไมชําระฟน   อยาถายอุจจาระปสสาวะนอกราง  อยาบวน 
เขฬะลงในราง   อยาใชไมชาํระหยาบ   อยาท้ิงไมชําระลงในชองถาย  พึงยืนบน 
เขียงถาย   ปดผา   อยาออกมาใหเร็วนัก    อยาเวิกผาออกมา     ยนืบนเขียงถาย 
แลวจึงปด   อยาชําระใหมีเสียงดังจะปุจะปุ   อยาเหลือนํ้าชําระไว    ยืนบนเขียง 
ถายแลวจึงเวิกผา   วัจจกุฎีเปรอะเปอน    ตองชําระใหสะอาด    ตะกราไมชาํระ 
เต็มพึงเทเสีย  วัจจกุฎี  ชานภายนอก  บริเวณ  ซุมประตู  พึงตักน้ําใสในหมอ 
ชําระ  นี้วัจจกุฎีวัตร 
           เรื่องสัทธิวิหาริก    ถอดรองเทา    ถวายไมชําระฟน   น้าํลางหนา   ปู 
อาสนะ  ถวายยาคู  น้ําลางภาชนะ เก็บอาสนะ  ที่รก  เขาบาน  ถวายผานุง 
ประคดเอวผาซอนสองชั้น    บาตรพรอมท้ังน้ํา   ปจฉาสมณะ    ปดมณฑลสาม 
นุงใหเปนปริมณฑล   คาดประคดเอวซอนผาสองชั้น    ลางบาตร   เปนปจฉา- 
สมณะ  เดินไมไกลไมชดินัก  รับของในบาตร  พระอุปชฌายะกําลังพูด กลาว 
ถอยคําลอแหลมตออาบัติ   กลับมากอน  ปูอาสนะไว   ต้ังน้ําลางเทา  ต่ังรองเทา 
กระเบ้ืองเช็ดเทา  ลุกไปรบั   ถวายผานุงผลัด   ผ่ึงท่ีแดด   อยาผ่ึงท้ิงไว   รอยพับ  
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สอดประคดเอวไวในขนด  อุปชฌายะจะฉันพึงนอมบิณฑบาตถวาย   ถามถึงนํ้า 
ฉัน  ถวายนํ้า   รับบาตรมาถือตํ่า ๆ  ผ้ึงแดดไวครูหนึ่ง   อยาผ่ึงทิ้งไว  อยาเก็บ 
มาตรไวบนพ้ืนที่ปราศจากเครื่องรองพาดชายไวขางนอก  ขนดไวชางใน   เก็บ 
อาสนะ   เก็บน้ําลางเทากวาดท่ีรก   พระอุปชฌายะจะสรงนํ้า   ถวายนํ้าเย็น   น้ํา 
รอน  เรือนไฟ  บดจุณ  แชดิน  ตามหลังเขาไปถวายต่ัง   รับจีวร  ถวายจุณ  
ถวายดิน  ถาอุตสาหะ  ทาหนา   ปดขางหนาขางหลัง ไมนั่งเบียดพระเถระ ไม 
เกียดกันอาสนะภิกษุใหม  ทําบริกรรม   ออกจากเรือนไฟ  ปดขางหนาขางหลัง   
ทําบริกรรมในน้ํา   อาบนํ้าแลวพึงข้ึนกอน  นุงผา  เช็ดตัว    อุปชฌายะถวายผา 
นุง   ผาสังฆาฏิ   ถือต่ังเรือนไฟ   ปูอาสนะไว   ต้ังนํ้าลางเทา   ต้ังรองเทา  กระ- 
เบื้องเช็ดเทาไว   ถามถึงนํ้าฉัน   เรียนบาลีอรรถกถา   ถาอุตสาหะ  พึงปดกวาด 
วิหารท่ีรก  กอนปดกวาดพึงขนบาตรจีวร  ผาปูนั่ง  ปูนอน  ฟูก หมอน  เตียง 
ต่ังเขียงรองเทาเตียง   กระโถน   พนักอิง  เครื่องลาดพ้ืนออกไป  พึงกวาดหยาก 
ไยแตเพดานลงมา    เช็ดกรอบประตูหนาตาง   ฝาทาน้ํามัน    พ้ืนทาสีดํา   พ้ืนไม 
ไดทํา   พึงเก็บเครื่องลาดพ้ืน   เขียงรองเทาเตียง   เตียง  ต่ัง   ฟูก   หมอน  ผา 
ปูนั่ง  ปูนอน  กระโถน   พนักอิง  เก็บบาตรจีวร  ลมทิศตะวันออก ทิศตะวัน 
ตก  ทิศเหนือ  ทิศใต  ฤดหูนาว  ฤดูรอน  กลางวัน  กลางคืน  บริเวณ  ซุม 
น้ํา  โรงฉัน  โรงไฟ  วัจจกุฎีตักน้ําฉัน  น้ําใช  น้ําชําระ พระอุปชฌายะกระสัน 
รําคาญ   เห็นผิด  ตองครุกาบัติ   ควรมูลายปฏิกสัสนา  นานัต  อัพภาน  ถาถูก 
ลงตัชชนียกรรม    นิยสกรรม    ปพพาชนียกรรม    ปฎิสารณียกรรม    และ 
อุกเขปนียกรรม  จีวรของพระอุปชฌายะควรซัก  ทาํ  ยอม   พึงซัก  ทํา  ยอม 
ใหพลิกกลับไปกลับมา   รับบาตร   จีวร   และบรขิารโกนผม   ทําบริกรรม  ทํา 
ความขวนขวายเปนปจฉาสมณะ   ใหบิณฑบาต    เขาบานอยาไปปาชา  อยาไปสู  
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ทิศ  พระอุปชฌายะอาพาธตองพยาบาลตลอดชีวิต  วัตรดังกลาวทานี้เปนอุปช- 
ฌายวัตร  อันสัทธิวิหาริกพึงประพฤติชอบ  
           เรื่องอุปชฌายะสงเคราะหดวยโอวาท อนุศาสนี  อุเทศ ปริปุจฉา บาตร 
จีวร   และบริขาร   ความอาพาธ  ไมพึงเปนปจฉาขาสมณะ    อุปชฌายวัตรฉันใด 
แมอาจริยวัตรก็ฉันนั้น สทิธิวิหาริกวัตรฉันใด  อันเตวาสิกวัตรก็ฉันนั้น  อาคัน- 
ตุกวัตรฉันใด  อาวาสิกวัตรก็ฉันนั้น  คมิกวัตร  อนุโมทนาวัตร  ภัตตัคควัตร 
บิณฑปาติกวัตร   อารัญญกวัตร   เสนาสนวัตร    ชนัตาฆรวัตร    วัจจกุฎีวัตร 
อุปชฌายวัตร  สัทธิวิหารกิวัตร  อาจริยวัตร  อันเตวาสิกวัตร    เหมือนกันใน 
ขันธกะน้ี    มี้  ๑๙ เรื่อง ๑๔ วัตร   ภิกษุผูไมบําเพ็ญวัตร    ชื่อวาไมบําเพ็ญศีล 
ผูมีศีลไมบริสุทธิ์  ทรามปญญายอมไมประสบเอกัคคตาจิต   ผูมีจิตฟุงซาน   ม ี
อารมณมาก   ยอมไมเห็นธรรมโดยชอบ   เมื่อไมเห็นพระสัทธรรม  ยอมไมพน 
จากทุกข   ภิกษุบําเพ็ญวัตร  ชื่อวาบําเพ็ญศีล   ผูมศีีลบริสุทธิ์  มีปญญา ยอม 
ประสบเอกัคคตาจิต   ผูมีจิตไมฟุงซาน   มีอารมณอยางเดียว   ยอมเห็นธรรม 
โดยชอบ   เม่ือเห็นพระสัทธรรมยอมพนจากทุกขได   เพราะเหตุนั้น แล   โอรส 
ของพระชินเจา   ผูมีปญญาเห็นประจักษ   พึงบําเพ็ญวัตร    อันเปนพระโอวาท 
ของพระพุทธเจาผูประเสริฐ   แตนั้นจักถึงพระนิพพาน   ดังน้ีแล. 
                                    หวัขอประจําขันธกะ  จบ  
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                            วัตตักขนัธก  วรรณนา 
                       [วินิจฉัยในวัตตักขันธกะ] 
           วินิจฉัยในวัตตักขันธกะ  พึงทราบดังนี้:-  
           พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงท่ีใกลอุปจารสีมา ดวยพระพุทธพจนนี้วา  
บัดนี้  เราจักเขาสูอาราม;  เพราะฉะนั้น    ภิกษุถึงอุปจารสีมาแลว  พึงทําคารวกิจ 
ทั้งปวง  มีถอดรองเทาเปนตน. 
           บทวา   คเหตฺวา  ไดแก  ใชไมเทาคอนรองเทาไป. 
           บทวา  ปฏิกฺกมนฺติ   ไดแก ประชุมกัน. 
           หลายบทวา  อุปาหนปฺุฉนโจฬน  ปุจฺฉิตฺวา  อุปาหนา  ปฺุฉ-ิ 
ตพฺพา  มีความวา  พึงถามภิกษุทั้งหลายผูเจาถิ่นวา  ผาเช็ดรองเทาอยูที่ไหน. 
           บทวา   วิสชฺเชตพฺพ  คือ  พึงผ่ึงไว. 
           ขอวา   โคจโร  ปุจฺฉิตพฺโพ   มีความวา    พึงถามถึงท่ีเที่ยว  เพ่ือ 
ภิกษาอยางนี้วา    โคจรคามอยูใกลหรอืไกล.     ภิกษุพึงเที่ยวบิณฑบาตแตเชา 
หรือสาย  ?  ดังน้ี .  บานของพวกมิจฉาทิฏฐิก็ดี    บานท่ีมีภิกษาเขาจํากัดไวก็ดี 
ชื่อวา  อโคจร. 
           ภิกษาในบานใด   เขาถวายแกภิกษุรูปเดียวหรือ   ๒   รูป     บานแมนั้น 
ก็ควรถาม.  
           หลายบทวา  ปานีย  ปุจฺฉิตพฺพ,  ปริโภชนีย   ปุจฺฉิตพฺพ  มี 
ความวา   พึงถามถึงนํ้าใชอยางนี้วา    ภิกษุทั้งหลาย    ยอมด่ืมน้ําท่ีควรด่ืมแหง 
สระนี้   ทั้งทําการใชสอย  มีอาบเปนตนดวยหรือ  ?  สัตวรายหรือเหลาอมนุษย  
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ยอมมีในสถานบางตําบล,   เพราะฉะน้ัน    จึงควรถามวา    ควรเขาไปเวลาไร ? 
ควรออกมาเวลาไร ? 
           สองบทวา  พหิ    ิเตน  มีความวา   เห็นทางของงูหรือของอมนุษย 
กําลังออกไป  พึงยืนดูอยูขางนอก.  
           หลายบทวา  สเจ  อุสฺสหติ   โสเธตพฺโพ    มคีวามวา    ถาวาตน 
สามารถ,   พึงชําระสํานักทั้งหมดใหสะอาด,   เมื่อไมสามารถ   พึงจัดแจงโอกาส 
เปนที่อยูของตน.                                 
           ก็แลในธรรมเนียมแหงการชําระสํานักใหสะอาด  ที่พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงแสดงแลว     สําหรับภิกษุผูสามารถชําระสํานักทั้งหมดใหสะอาด   พึงทราบ 
วินิจฉัย  ตามนัยที่กลาวแลวในมหาขันธกะน่ันแล. 
                                   [อาวาสิกวัตร] 
           วินิจฉัยในอาวาสิกวัตร  พึงทราบดังนี้:- 
           เมื่ออาคันตุกะผูแกกวามา    พึงงดจีวรกรรมหรือนวกรรมเสีย    ทํากิจ 
ทั้งปวง   มีอาทิอยางนี้วา   พึงแตงต้ังอาสนะ   ดังน้ี    กําลังกวาดลานเจดีย    พึง 
เก็บไมกวาดเสีย   เริ่มทําวัตรแกเธอ. 
           หากวา   อาคันตุกะเปนผูฉลาด.    เธอจักกลาววา    จงกวาดลานเจดีย 
เสียกอนเถิด   ผูมีอายุ. 
           อน่ึง  กําลังทํายาเพ่ือคนไขอยู   ถาวา  คนไขไมทุรนทุรายนัก,   พึงงด 
ทําไว  ทําวัตรเสียกอน,   แตสําหรับ ไขหนัก  ตองทํายากอน  ถาอาคันตุกะเปน 
ผูฉลาด,    เธอจักกลาววา   จงทํายาเสียกอน. 
           เมื่อถามถึงนํ้าฉัน     ถาวา    อาคันตุกะด่ืมน้ําท่ีนํามาแลวครั้งเดียวหมด, 
พึงถามทานวา  ผมจักตองนํามาอีกไหม  ?  
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           อน่ึง  พึงพัดทานดวยพัด.  เมื่อพัด  พึงพัดที่หลังเทาครั้งหน่ึงกลางตัว 
ครั้งหนึ่ง  ศีรษะครั้งหนึ่ง.  เธออันทานกลาววา   พอหยุดเถิดพึงพัดใหออนลง. 
เธออันทานกลาววา  พอละ   พึงพัดใหออนลงกวานั้น.   ทานกลาวถึงครั้งท่ี  ๓ 
พึงวางพัดเสีย.   พึงลางเทาของทาน.   ครั้นลางแลว   ถานํ้ามันของตนมี,   พึงทา 
ดวยนํ้ามัน.   ถาไมมี,   พึงทาดวยนํ้ามันของทาน.   สวนการเชด็รองเทา   พึงทํา 
ตามความชอบใจของตน.   ดวยเหตุนั้นแล   พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา   สเจ 
อุสฺสหติ.  เพราะเหตุนั้น  จึงไมเปนอาบัติ   แมแกภิกษุผูไมเช็ดรองเทา. 
เธออันทานถามวา    เสนาสนะถึงแกเราที่ไหน ?  พึงจัดแจง   เสนาสนะ  อธิบาย 
วา   พึงบอกอยางนี้วา   เสนาสนะท่ีถึงแกทาน   ดงัน้ี.    แลสมควรแท    ที่จะตบ 
เสียกอน  จึงปูลาด.  
           วินิจฉัยในวัตรของอาคันตุกะผูนวกะ  พึงทราบดังนี้:- 
           ขอวา  ปานีย  อาจิกฺขิตพฺพ   มคีวามวา   ภิกษุผูเจาถิ่น   พึงบอก 
วา  ทานจงถือเอาน้ําน้ันดื่ม  ดังนี้.   แมในนํ้าใช  ก็มนีัยนี้เหมือนกัน.  คําท่ีเหลือ 
เหมือนคํากอนนั่นแล. 
           จริงอยู    ภิกษุเจาถิ่นจะไมทําวัตรแกอาคันตุกะ     ผูมาถึงสํานักของตน 
แมในอาวาสใหญ   ยอมไมได. 
                                  [ คมิกวัตร] 
           วินิจฉัยในคมิกวัตร  พึงทราบดังนี้:- 
           บทวา   ทารุภณฺฑ   ไดแก  เตียงและต่ังเปนตน   ที่กลาวแลวในเสนา- 
สันกขันธกะ.  แมภัณฑะดิน  ก็ไดแกภาชนะสําหรับยอมเปนตน  ภัณฑะท้ังปวง 
มีประเภทดังกลาวแลวในเสนาสนักขันธกะน่ันแล. 
           ภัณฑะท้ังปวงน้ัน   อันภิกษุผูเตรียมจะไป    พึงเก็บไวที่โรงไฟหรือใน 
ที่อ่ืนซึ่งคุมไดแลวจึงไป.  จะเก็บไวในเงื้อมท่ีฝนไมรั่วก็ควร.  
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           วินิจฉัยในคําวา  เสนาสน  อาปุจฺฉิตพฺพ   นี้   พึงทราบดังนี้:- 
           เสนาสนะใด  สรางไวบนศิลาดาดหรือบนเสาศิลา,   ปลวกท้ังหลายข้ึน 
ไมไดในเสนาสนะใด,  ไมเปนอาบัติ   แมแกภิกษุผูไมบอกมอบเสนาสนะนั้น. 
           คําวา    จตูสุ   ปาสาณเกสุ   เปนอาทิ   พระผูมีพระภาคเจาตรัสเพ่ือ 
แสดงอาการท่ีจะพึงกระทํา   ในเสนาสนะมีบรรณศาลาเปนตน     อันเปนสถานที่ 
เกิดแหงปลวกท้ังหลาย.  
           ขอน้ีวา   บางที    แมสวนท้ังหลาย    จะพึงเหลืออยูบาง   ดังน้ี     เปน 
อานิสงสในเสนาสนะที่ต้ังไวกลางแจง. 
           สวนในเรือนท่ีฝนรั่วได   เมื่อหญาและกอนดินตกลงขางบน  (แหงเตียง 
และต่ัง)   แมสวนท้ังหลายแหงเตียงและต่ัง   ยอมฉิบหายไป  
                                    [เรื่องอนุโมทนา] 
           วินิจฉัยในเรื่องอนุโมทนา  พึงทราบดังน้ี :- 
           สองบทวา  อิทธ  อโหสิ  มีความวา  ภัตไดเปนของถึงพรอมแลว. 
           ขอวา  จตูหิ  ปฺจหิ  มีความวา  เมื่อพระสังฆเถระน่ังแลวเพ่ือตอง 
การจะอนุโมทนา    ภิกษุ  ๔  รูปพึงนั่งตามลําดับขางทาย.    เมื่อพระอนุเถระนั่ง 
แลว   พระมหาเถระพึงนั่ง    และภิกษุ ๓ รูปพึงนั่งขางทาย.    เมื่อภิกษุรูปที่ ๕ 
นั่งแลว  ภิกษุ  ๔   รูปพึงนั่งขางบน.  เมื่อภิกษุหนุมขางทาย  อันพระสังฆเถระแม 
เชิญแลว   ภิกษุ ๔ รูป พึงน่ังต้ังแตพระสังฆเถระลงมาทีเดียว. 
           ก็ถาวา  ภิกษุผูอนุโมทนากลาววา  ไปเถิด  ทานผูเจริญ  ไมมีกิจท่ีจะ 
ตองคอย   ดงัน้ี    ควรไป.   เมื่อพระมหาเถระกลาววา  ผูมีอายุ  พวกเราจะไปละ 
เธอกลาววา   นิมนตไปเถิด,   แมอยางนี้   ก็ควรไป.  
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           พระมหาเถระแมทําความผูกใจวา  พวกเราจักคอยอยูนอกบานดังน้ี  ไป 
ถึงนอกบานแลว   แมจะสั่งนิสิตของตนวา   เธอทั้งหลายจงคอยความมาของภิกษุ 
นั้น  ดังนี้    แลวไปเสีย   ควรเหมือนกัน. 
           แตถาชาวบานใหภิกษุรูปหน่ึง ซึ่งตนพอใจ  ทําการอนุโมทนา  หาเปน 
อาบัติแกภิกษุนั้น   ผูอนุโมทนาอยูไม,   ไมเปนภาระแกพระมหาเถระ.  
           จริงอยู  เพราะในอุปนิสินนกถา   ตองเรียนพระเถระกอนในเมื่อชนทั้ง- 
หลายใหกลาว.  สวนภิกษุที่พระมหาเถระเชิญเพ่ืออนุโมทนาแทน  ภิกษุทั้งหลาย 
ตองคอย.  นี้เปนลักษณะในเรื่องอนุโมทนานี้. 
           บทวา   วจฺจิโต   มคีวามวา    พระเถระเกิดปวดอุจจาระ,    อธิบายวา 
ผูอันอุจจาระบีบค้ันแลว. 
                               [ภัตตัคควัตร] 
           วินิจฉัยในภัตตัคควัตร  พึงทราบดังนี้:- 
           ในอรรถกถาทั้งหลายกลาววา    จะเปนในละแวกบานหรือในวัดก็ตาม  
การท่ีภิกษุผูจะไปสูที่เลี้ยงของชนท้ังหลาย   หมจีวรคาดประคดนั่นแล   สมควร. 
           หลายบทวา  น  เถเร   ภิกขฺู  อนปูขชฺช   มีความวา ไมพึงนั่งเบียด 
ภิกษุผูเปนเถระนัก   หากวา   อาสนะเสมอกับอาสนะที่พระมหาเถระนั่ง,    เม่ือ 
อาสนะมีมาก    พึงนั่งเวนไว ๑ หรือ ๒ อาสนะ     ไมพึงนั่งบนอาสนะท่ีเขานับ 
ภิกษุแตงต้ังไว,   พระมหาเถระสั่งวา   จงนั่งเถิด    พึงนั่ง.    ถาพระมหาเถระไม 
สั่ง,    พึงเรียนวา   อาสนะนี้สูงขอรับ   เมื่อทานบอกวา   จงนั่งเถิด   พึงนั่ง,     ก ็
ถาวา   เมื่อภิกษุใหม   แมเรียนแลวอยางนั้น   พระมหาเถระไมอนุญาต,   ไมเปน 
อาบัติแกเธอผูนั่ง.   เปนอาบัติแกพระมหาเถระเทานั้น.    จริงอยู    ภิกษุใหมไม 
เรียนกอน  นัง่บนอาสนะเห็นปานน้ัน    ยอมตองอาบัติเหมือนพระเถระอันภิกษุ 
ใหมเรียนแลวไมอนุญาตฉะน้ัน.  
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           หลายบทวา   น  สงฺฆาฏึ  โอตฺถริตฺวา   มีความวา   ไมพึงปูสังฆาฏิ 
แลวน่ังทับ. 
           คําวา  อุโภหิ  หตฺเถหิ   พระผูมีพระภาคเจาตรัสหมายเอานํ้าสําหรับ 
ลางบาตร  สวนนํ้าทักษิโณทก  พึงวางบาตรบนเชิงขางหนาแลวจึงรับ. 
           บทวา   สาธุก  ไดแก  ไมทําใหมีเสียงน้ํา. 
           สองบทวา   สูปสสฺ   โอถาโส   มีความวา   โอกาสแหงแกงจะมีอยาง 
ใด  พึงรับขาวสุกพอประมาณอยางนั้น. 
           คําวา   ทานจงไดทั่วถึงเทา ๆ กนั   นี้    อันพระเถระพึงกลาวในเนยใส 
เปนอาทิอยางเดียวหามิได,   แมในขาวสุก    ก็พึงกลาว. 
           ก็บรรดาเภสัชมีเนยใสเปนตน   สิ่งใดมีนอย,   สิ่งน้ันสมควรแกภิกษุรูป 
เดียว  หรือ ๒ รูป,  เมื่อพระเถระกลาววา  ทานจงใหทั่วถึงเทา ๆ  กันแกภิกษุทั้ง 
ปวง   ความลําบากยอมมีแกพวกชาวบาน  เพราะฉะนั้น  ของเชนนั้น  พึงรับครั้ง 
เดียวหรือ ๒ ครั้งแลว   ที่เหลือไมควรรับ. 
           คําวา  น ตาว  เถเรน  ภฺุชิตพพฺ   นี ้  พระผูมีพระภาคเจาตรัส 
หมายเอาโรงเลี้ยงที่มีภิกษุอันทายกจํากัดไว   (และ)   โรงเลี้ยงที่ชนท้ังหลายเปน 
ผูประสงคจะใหอาหารถึงแกภิกษุทั่วกันแลวไหว. 
           สวนโรงเลี้ยงใด   เปนโรงใหญ, คือ ในโรงเลี้ยงใด   ภิกษุทั้งหลายฉัน 
อยูในประเทศหน่ึง,   ทายกถวายนํ้าในประเทศหน่ึง,   ในโรงเลี้ยงน้ัน    พึงฉัน 
ตามสบาย. 
           คําวา   น ตาว  เถเรน   อุทก   นี้   พระผูมีพระภาคเจาตรัสหมายเอา 
น้ําลางมือ, ฝายภิกษุมีความระหายในระหวาง  หรือผูมีอามิสติดคอ  พึงด่ืมน้ํา   
ไมพึงลางมือ.  
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           ถาวาชนทั้งหลายกลาววา  นิมนตลางบาตรและมือเถิดทานผูเจริญ  หรือ 
ภิกษุทั้งหลายกลาววาทานจงรับน้ําเถิด,   พระเถระควรลางมือ. 
           ดวยคําวา  นิวตฺตนฺเตน  เปนตน    พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงวา 
สงฆเม่ือจะลุกข้ึนกลับจากโรงเลี้ยง    พึงกลับอยางนี้.    อยางไร ?   พึงเห็นคํา 
ทั้งปวงวา   นเวเกหิ   เปนตน . 
           จริงอยู    ในเรือนท้ังหลายท่ีคับแคบ    ไมมีโอกาสที่พระเถระทั้งหลาย 
ออก;  เพราะฉะนั้น  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสอยางนั้น. 
           ก็นวกภิกษุทั้งหลาย   ผูกลับอยูอยางนั้น   รออยูที่ประตูเรือน    พึงไป 
ตามลําดับกันได   ในเมื่อพระเถระท้ังหลายออกอยู. 
           แตถาวา   พระมหาเถระทั้งหลาย   เปนผูนั่งอยูไกล    พวกนวกภิกษุนั่ง 
อยูภายในเรือน,  พึงออกตามแถวต้ังแตเถรอาสนลงมาทีเดียว  อยาใหกายกับกาย 
เบียดกัน   เดนิเปนแถวหาง ๆ ใหชนท้ังหลายอาจไปในระวางได. 
                            [ปณฑจาริกวัตร] 
           วินิจฉัยในปณฑจาริกวัตร  พึงทราบดังนี้:- 
           ขอวา  กมมฺ  วา  นกิฺขิปนฺติ   มคีวามวา  ชนทั้งหลายถือส่ิงใดเปน 
ฝายหรือกระดงหรือสาก  ทําการอยู   เปนผูยืนก็ตาม  นั่งก็ตาม,    วางสิ่งน้ันเสีย. 
           ขอวา    น จ  ภิกขฺาทายิกาย   มคีวามวา   ผูถวายภิกษา   จะเปนสตรี 
ก็ตาม  บุรุษก็ตาม   ในเวลาถวายภิกษา   ภิกษุไมพึงมองหนา (เขา). 
                                [อารัญญกวัตร] 
           วินิจฉัยในอารัญญกวัตร  พึงทราบดังนี้:- 
           สองบทวา  เสนาสนา   โอตรติพฺพ   มีความวา  พึงออกจากที่อยู. 
           ในคําวา  ปตฺต  ถวิกาย   ปกขฺิปตฺวา  นี้   มีวินิจฉัยวา   ถาวาภาย 
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นอกบานไมมีน้ํา,   พึงทําภัตกิจภายในบานน่ันแล,    ถาวา    ภายนอกบานมีน้ํา, 
พึงทําภัตกิจภายนอกบานแลวลางบาตร  ทําใหสะเด็ดน้ําแลวใสถลก. 
           ขอวา  ปริโภชนีย  อุปฏาเปตพฺพ  มีความวา   หากวาภาชนะไม 
พอไซร,   พึงเตรียมน้ําฉันนั่นแลไว   ทําใหเปนน้ําใชดวย.    เมือ่ไมไดภาชนะ 
พึงขังไวในกระบอกไมไผก็ได.  ภิกษุผูไมไดแมซึ่งกระบอกไมไผนั้น     พึงทําให 
มีบอนํ้าอยูในท่ีใกล.  เม่ือไมสีไฟไมมี  แมจะไมกอไฟก็ควร.  เหมือนอยางภิกษุ 
ผูอยูปา  พึงตองการไมสีไฟฉันใด,   แมภิกษุผูเดินทางกันดาร   ก็พึงตองการไม 
สีไฟฉันนั้น    แตสําหรับภิกษุผูอยูในหมู  การอยู  แมเวนจากไมสีไฟนั้น  กค็วร. 
ดาวท้ังหลายนั่งเอง  ชื่อน้ีกษัตรบถ. 
                                     [เสนาสนวัตร]  
           วินิจฉัยในเสนาสนวัตร  พึงทราบดังนี้:- 
           ธรรมดาประตูเปน  ทางที่ใชมาก   เพราะฉะน้ัน     ไมมีกจิท่ีจะตองบอก 
เลาสําหรับประตู  สวนกจิท่ีเหลือเปนตนวาใหอุทเทส  ตองบอกเลาเสียกอน   จึง 
คอยทํา,  สมควรบอกทุกวัน 
           แมหากวา   เมื่อนวกภิกษุกลาววา   ทานผูเจริญ   เฉพาะกิจท่ีผมจะตอง 
บอกเลา   จงเปนอันบอกเถิด   ภิกษุผูแกกวารับวา   ดีละหรือภิกษุผูแกกวาบอก 
เสียเองวา   ทานจงอยูตามสบายเถิด;   แมอยางนี้   จะไมบอกเลาก็ได.    แมดวย 
ความคุนเคย   จะไมบอกเลาแกภิกษุผูชอบกัน   ควรเหมือนกัน. 
           ขอวา  เยน  วฑฺุโฒ  เตน  ปริวตฺติตพฺพ   มีความวา   ตรงหนา 
ภิกษุผูแก พึงเลี้ยวไปเสีย. แมในโภชนศาลาเปนตน  พึงปฏิบัติอยางนี้เหมือนกัน. 
           วินิจฉัยในชันตาฆรวัตร  พึงทราบดังนี้:- 
           คําวา   ปริภณฑฺ  นั้น  ไดแก  ชานภายนอก.  
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                                     [เรื่องนํ้าชําระ] 
           วินิจฉัยในเรื่องน้ําชําระ  พึงทราบดังนี้:-  
           ในคําวา  สติ  อุทเก  นี ้  มีวินิจฉัยวา  ถามีน้ํา แตไมมีที่กําบัง,  พึง 
ใชภาชนะตักไปชําระ.   เม่ือไมมีภาชนะ   พึงเอาบาตรตักไป.    แมบาตรก็ไมมี 
เปนอันชื่อวาไมมีภาชนะ.  ภิกษุผูไปดวยทําในใจวา   ที่นี่เปดเผยนัก   ขางหนา 
จักมีน้ําอ่ืน   ยังไมทันไดน้ํา    ไดเวลาภิกษาจาร,    พึงเช็ดดวยไมหรือของบาง 
อยางแลวจึงไป.  ภิกษุนัน้ฉันก็ดี  กระทําอนุโมทนาก็ดี  ยอมควร. 
           บทวา  อาคตปฏิปาฏิยา   มีความวา ลําดับแหงผูมาเทาน้ันเปนประ- 
มาณ  ในสถานท้ัง  ๓  คือ เวจกุฎี   ทีถ่ายปสสาวะ   ทาอาบน้ํา.          
                                        [เวจกุฏิวัตร]  
           วินิจฉัยในเวจกุฏิวัตร    พึงทราบดังนี้. 
           ขอวา  ไมพึงเค้ียวไมสีฟนพลาง  ถายอุจจาระพลาง  นี้เปนขอ 
หามในทีทั้งปวงทีเดียว   ทั้งเวจกุฎี   ทัง้มิใชเวจกุฎี.  
           ขอวา  ผรุเสน  กฏเน  มีความวา  ไมควรเช็ดดวยไมที่ผา   หรือ 
ไมคม  หรือไมมีปม  หรอืไมมีหนาม  หรือไมมีแผล   หรือไมผุ.   แตไมเปน 
อาบัติแกภิกษุผูไมถือชําระเขาไป. 
           คําวา  น  อาจมนสราวเก   นี้   พระผูมีพระภาคเจาตรัสหมายเอาฐาน 
ที่ทั่วไปแกภิกษุทั้งปวง. 
           จริงอยู   ภิกษุอ่ืน ๆ  ยอมมาท่ีสาธารณฐานน้ัน,   เพราะฉะนั้น    จึงไม 
ควรเหลือนํ้าไว.   สวนฐานใด    เปนสถานท่ีทําไวในเอกเทศในวัด    แมเปน 
ของสงฆ   เพ่ือตองการจะไปถายเปนนิตย   หรือเปนฐานสวนดวยบุคคล.    ใน 
ฐานน้ัน   จะเหลือนํ้าไวในขันชําระก็ได.    แมภิกษุผูฉันยาถาย    เขาไปบอย  ๆ 
จะเหลือไวก็ควรเหมือนกัน.  



พระวนิัยปฎก จุลวรรค เลม ๗ ภาค ๒ - หนาท่ี 397 

           บทวา  อหูตา  ไดแก  เปอน  อธิบายวา  ภายนอกเปอนอุจจาระ.  
           บทวา  โธวิตพฺพา  ไดแก  พึงนํานํ้ามาลาง.    น้ํามี    ภาชนะไมมี, 
เปนอันชื่อวาไมมี;   ภาชนะมี  น้ําไมมี,  แมอันนี้   ก็ชื่อวาไมมี;    เมื่อไมมีทั้ง 
๒ อยาง   เปนไมมีแท.   พึงเช็ดดวยไม   หรือดวยของบางอยางแลวจึงไป. 
           คําท่ีเหลือทุกสถาน  ต้ืนทั้งน้ัน    ฉะน้ันแล. 
                                    วัตตักขันธกวรรณนา   จบ   
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                                   ปาติโมกขฐปนขันธกะ 
                                   เรื่องพระอานนทเถระ 
           [๔๔๗]  โดยสมัยนั้น   พระผูมีพระภาคพุทธเจา  ประทับอยูที่ปราสาท 
ของมิคารมารดา  ในบุพพาราม   เขตพระนครสาวัตถี  ครั้งน้ัน  เปนวันอุโบสถ 
๑๕  คํ่า    พระผูมีพระภาคเจามีภิกษุสงฆแวดลอมประทับนั่งอยู    จึงทานพระ- 
อานนท  เมื่อลวงเขาราตรี   ปฐมยามผานไปแลว   ลุกจากอาสนะ  หมผาเฉวียงบา 
ประคองอัญชลีไปทางพระผูมีพระภาคเจา     แลวกราบทูลวา    พระพุทธเจาขา 
ลวงเขาราตรี     ปฐมยามผานไปแลว     ภิกษุสงฆนั่งอยูนานแลว     ขอพระผูมี 
พระภาคเจาทรงแสดงพระปาติโมกขแกภิกษุทั้งหลาย     พระพุทธเจาขา    เม่ือ 
พระอานนทกราบทูลอยางน้ีแลว   พระผูมีพระภาคเจาทรงน่ิงเสีย. 
           แมครั้งท่ีสอง  ทานพระอานนท  เมื่อลวงเขาราตรี   มชัฌิมยามผานไป 
แลว  ลุกจากอาสนะ  หมผาเฉวียงบา  ประคองอัญชลีไปทางพระผูมีพระภาคเจา 
แลวกราบทูลวา     พระพุทธเจาขา     ลวงเขาราตรี     มัชฌิมยามผานไปแลว  
ภิกษุสงฆนั่งอยูนานแลว  ขอพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงพระปาติโมกขแกภิกษุ 
ทั้งหลาย  พระพุทธเจาขา. 
           แมครั้งท่ีสอง   พระผูมีพระภาคเจาก็ทรงนิ่งเสีย. 
           แมครั้งท่ีสาม   ทานพระอานนท  เมื่อลวงเขาราตรี  ปจฉิมยามผานไป 
แลว   อรุณข้ึน   ราตรีสวางแลว   จึงลุกจากอาสนะ   หมผาเฉวียงบา   ประคอง- 
อัญชลีไปทางพระผูมีพระภาคเจา    แลวกราบทูลวา   พระพุทธเจาขา   ลวงเขา 
ราตรี  ปจฉิมยามผานไปแลว  อรุณข้ึนราตรีสวางแลว   ภิกษุสงฆนั่งอยูนานแลว 
ขอพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงพระปาติโมกขแกภิกษุทั้งหลาย  พระพุทธเจาขา  
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           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ดูกอนอานนท  บริษัทไมบริสุทธิ์ . 
           [๔๔๘]  ครั้งน้ัน ทานพระมหาโมคคัลลานะคิดวา พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสอยางนี้วา  ดูกอนอานนท  บริษัทไมบริสุทธิ์   ทรงหมายถึงบุคคลไรหนอ. 
           ทีนั้น     ทานพระมหาโมคคัลลานะ    มนสิการกําหนดจิตภิกษุสงฆ 
ทั้งหมดดวยจิต  ไดเห็นบุคคลผูทุศีล  มีธรรมลามก  มีความพระพฤติไมสะอาด 
นารังเกียจ ปดบังการการทํา ไมใชสมณะปฏิญาณวา เปนสมณะ มิใชพรหมจารี 
ปฏิญาณวาเปนพรหมจารี    เนาภายใน    โชกชุมดวยกิเลส    ผูเศราหมองน้ัน 
นั่งอยู  ณ  ทามกลางภิกษุสงฆ   ครั้นแลว จึงเขาไปหาบุคคลน้ัน     ไดกลาวไววา 
ลุกข้ึนเถิดทาน     พระผูมีพระภาคเจาทอดพระเนตรเห็นทานแลว     ทานไมมี 
สังวาสกับภิกษุทั้งหลาย   แมทานพระมหาโมคคัลลานะกลาวอยางนี้แลว   บุคคล 
นั้นก็ยังน่ิงเสีย. 
           แมครั้งท่ีสอง    ทานพระมหาโมคคัลลานะไดกลาวกะบุคคลน้ันวา 
ลุกข้ึนเถิดทาน  พระผูมีพระภาคเจาทอดพระเนตรเห็นทานแลว  ทานไมมีสังวาส 
กับภิกษุทั้งหลาย. 
           แมครั้งท่ีสอง   บุคคลน้ันก็ยังนิ่งเสีย. 
           แมครั้งท่ีสาม    ทานพระมหาโมคคัลลานะไดกลาวกะบุคคลน้ันวา 
ลุกข้ึนเถิดทาน     พระผูมีพระภาคเจาทอดพระเนตรเห็นทานแลว     ทานไมมี 
สังวาสกับภิกษุทั้งหลาย. 
           แมครั้งท่ีสาม   บุคคลน้ันก็ยังนิ่งเสีย. 
           ครั้งน้ัน  ทานพระมหาโมคคัลลานะจับบุคคลน้ันที่แขนใหออกไปนอก 
ซุมประตู   ใสกลอนแลว   เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจากราบทูลวา  พระพุทธ- 
เจาขา   บุคคลน้ันขาพระองคใหออกไปแลว   บริษัทบริสุทธิ์แลว   ขอพระผูมี 
พระภาคเจาทรงแสดงพระปาติโมกขแกภิกษุทั้งหลายเถิด   พระพุทธเจาขา.  
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           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา    นาอัศจรรย    โมคคัลลานะ    ไมเคยมี 
โมคคัลลานะถึงกับตองจับแขน  โมฆบุรุษน้ันจึงมาได. 
           ความอัศจรรยไมเคยมีในมหาสมุทร ๘ ประการ. 
           [๔๔๙]  ครั้งน้ัน   พระผูมีพระภาคเจารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย   ความอัศจรรย  ไมเคยมี  ในมหาสมุทร ๘ อยางนี้   ที่พวกอสูร 
พบเห็นแลว   พากันชื่นชมอยูในมหาสมุทร ๘ อยางเปนไฉน. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   มหาสมุทรลุมลกึลาดลงไปโดยลาํดับ   มิใชลกึมา 
แตเดิมเลย. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ขอท่ีมหาสมุทรลุมลกึลาดลงไปโดยลําดับ    มิใช 
ลึกมาแตเดิมเลย    นี้เปนความอัศจรรย  ไมเคยมี   ในมหาสมุทร   เปนขอท่ี  ๑ 
ที่พวกอสูรพบเห็นแลว   พากันชื่นชมในมหาสมุทร. 
           [๔๕๐]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   อน่ึง   มหาสมุทรต้ังอยูตามธรรมดาไม 
ลนฝง. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ขอท่ีมหาสมุทรต้ังอยูตามธรรมดาไมลนฝง  แมนี้ 
เปนความอัศจรรย  ไมเคยมี  ในมหาสมุทร  เปนขอท่ี  ๒  ที่พวกอสูรพบเห็น 
แลว   พากันชื่นชมในมหาสมุทร. 
           [๔๕๑]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อน่ึง   มหาสมุทรไมรวมกับซากศพท่ี 
ตายแลว    ซากศพที่ตายแลวใดมีอยูในมหาสมุทร   มหาสมุทรยอมนําซากศพที่ 
ตายแลวน้ันไปสูฝง  ซัดข้ึนบกโดยพลัน. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ขอท่ีมหาสมุทรไมรวมกับซากศพท่ีตายแลว 
ซากศพท่ีตายแลวใดมีอยูในมหาสมุทร   มหาสมุทรยอมนําซากศพท่ีตายแลวน้ัน  
ไปสูฝง  ซัดข้ึนบกโดยพลัน  แมนี้ก็เปนความอัศจรรย  ไมเคยมี  ในมหาสมุทร 
เปนขอท่ี ๓  ที่พวกอสูรพบเห็นแลว  พากันชื่นชมในมหาสมุทร.  
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           [๔๕๒]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อน่ึง   แมน้าํใหญบางสาย   คือ  แมน้าํ 
คงคา ยมุนา อจิรวดี  สรภู  มหี  ไหลถงึมหาสมุทรแลวยอมละนามและโคตรเดิม 
เสีย   ถึงซ่ึงอันนับวามหาสมุทรทีเดียว.  
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ขอท่ีแมน้ําใหญบางสาย  คือ  แมน้ําคงคา   ยมุนา 
อจิรวดี   สรภู   มห ี ไหลถึงมหาสมุทรแลว   ยอมละนามและโคตรเดิมเสีย   ถึง 
ซึ่งอันนับวามหาสมุทรทีเดียว  แมนี้กเ็ปนความอัศจรรย  ไมเคยมีในมหาสมุทร 
เปนขอท่ี  ๔  ที่พวกอสูรพบเห็นแลว   พากันชื่นชมในมหาสมุทร. 
           [๔๕๓]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อน่ึง   แมน้าํบางสายในโลกที่ไหลไป 
ยอมไปรวมยังมหาสมุทร    และสายฝนยังตกลงมาจากอากาศ    ความพรองหรือ 
ความเต็มของมหาสมุทรยอมไมปรากฏ   เพราะเหตุนั้น. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ขอท่ีแมน้ําบางสายในโลกท่ีไหลไป  ยอมไปรวม 
ยังมหาสมุทร   และสายฝนยังตกลงมาจากอากาศ  ความพรองหรือความเต็มของ 
มหาสมุทร   ไมปรากฏ   เพราะเหตุนั้น   แมนี้ก็เปนความอัศจรรย    ไมเคยมี 
ในมหาสมุทร  เปนขอท่ี  ๕  ที่พวกอสูรพบเห็นแลว  พากันชื่นชมในมหาสมุทร. 
           [๔๕๔]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย อน่ึง มหาสมุทรมีรสเค็มรสเดียว ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย    ขอท่ีมหาสมุทรมีรสเค็มรสเดียว     แมนี้กเ็ปนความอัศจรรย 
ไมเคยมีในมหาสมุทร  เปนขอท่ี  ๖  ทีพ่วกอสูรพบเห็นแลว    พากันชื่นชมใน 
มหาสมุทร. 
           [๔๕๕]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อนึ่ง  มหาสมุทรมีรัตนะมาก  มีรัตนะ 
มิใชชนิดเดียว    รัตนะในมหาสมุทรน้ันเหลาน้ี    คือ    แกวมุกดา     แกวมณี 
แกวไพฑูรย   สังข  ศลิา  แกวประพาฬ  เงิน  ทอง  ทับทิม  มรกต.  
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           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขอท่ีมหาสมุทรมีรัตนะมาก  มีรัตนะมิใชชนิดเดียว 
รัตนะในมหาสมุทรน้ันเหลาน้ัน   คือ   แกวมุกดา   แกวมณี   แกวไพฑูรย   สังข 
ศิลา   ประพาฬ   เงิน   ทอง   ทับทิม   มรกต   แมนี้ก็เปนความอัศจรรย   ไม 
เคยมีในมหาสมุทร    เปนขอท่ี  ๗    ทีพ่วกอสูรพบเขาแลว     พากันชื่นชมใน 
มหาสมุทร.  
           [๔๕๖]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อนึ่ง  มหาสมุทรเปนที่อยูอาศัยของสัตว 
ใหญ ๆ  สัตวใหญ ๆ  ในมหาสมุทรนั้นเหลาน้ี    คือ  ปลาติมิ    ปลาติมิงคละ 
ปลาติมิติมิงคละ  ปลามหาติมิงคละ  อสูร  นาค  คนธรรพ   อยูในมหาสมุทร 
มีลําตัวต้ังรอยโยชนก็ม ี  สองรอยโยชนก็มี   สามรอยโยชนก็ม ี   สี่รอยโยชนก็มี 
หารอยโยชนก็มี. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ขอท่ีมหาสมุทรเปนที่อยูอาศัยของสัตวใหญ  ๆ 
สัตวใหญ  ๆ  ในมหาสมุทรนั้นเหลาน้ี   คือ  ปลาติมิ  ปลาติมิงคละ  ปลาติมิติ- 
มิงคละ   ปลามหาติมิงคละ   อสูร    นาค  คนธรรพ  อยูในมหาสมุทร   มีลําตัว 
ต้ังรอยโยชนก็มี . . . หารอยโยชนก็ม ี    แมนี้ก็เปนความอัศจรรย     ไมเคยมีใน 
มหาสมุทร  เปนขอท่ี  ๘   ที่พวกอสูรพบเห็นแลว   พากันชื่นชมในมหาสมุทร. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ความอัศจรรยไมเคยมีในมหาสมุทร ๘ อยางนี้แล 
ที่พวกอสูรพบเห็นแลว   พากันชื่นชมอยูในมหาสมุทร. 
               ความอัศจรรยไมเคยมีในธรรมวินัย  ๘  ประการ 
           [๔๕๗]     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ความอัศจรรยไมเคยมีในธรรมวินัยนี้ 
มี ๘ อยางเหมือนกันแล    ที่พวกภิกษุพบเห็นแลวพากันชื่นชมในธรรมวินัยนี้ 
๘ อยาง  เปนไฉน.                           
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เปรียบเหมือนมหาสมุทรลุมลกึลาดลงไปโดยลาํดับ 
มิใชลึกมาแตเดิมเลย     สกิขาตามลําดับ     กิริยาตามลําดับ     ปฏิปทาตามลําดับ  
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ในธรรมวินัยนี้ก็เหมือนกัน    มิใชแทงตลอดอรหัตผลมาแตเดิมเลย   ขอท่ีสิกขา 
ตามลําดับ   กิริยาตามลําดับ  ปฏิปทาตามลําดับ  ในธรรมวินัยนี้  มิใชแทงตลอด 
อรหัตผลมาแตเดิมเลย   นี้เปนความอัศจรรย  ไมเคยมีในธรรมวินัยนี้   เปนขอ 
ที่  ๑   ที่ภิกษุทั้งหลายพบเห็นแลว   พากันชื่นชมในธรรมวินัยนี้.  
           [๔๕๘]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย     เปรียบเหมือนมหาสมุทรต้ังอยูตาม 
ธรรมดาไมลนฝง    สาวกทั้งหลายของเราก็เหมือนกัน    ไมลวงละเมิดสิกขาบท 
ที่เราบัญญัติแลวแกสาวกท้ังหลาย   แมเพราะเหตุแหงชีวิต   ขอท่ีสาวกท้ังหลาย 
ของเราไมลวงละเมิดสิกขาบทที่เราบัญญัติแลวแกสาวกท้ังหลาย    แมเพราะเหตุ 
แหงชีวิต    แมนี้ก็เปนความอัศจรรย    ไมเคยมีในธรรมวินัยนี้    เปนขอท่ี  ๒ 
ที่ภิกษุทั้งหลายพบเห็นแลว   พากันชื่นชมในธรรมวินัยนี้. 
           [๔๕๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เปรียบเหมือนมหาสมุทรไมรวมกบั 
ซากศพท่ีตายแลว    ซากศพที่ตายแลวใดมีอยูในมหาสมุทร   มหาสมุทรยอมนํา 
ซากศพท่ีตายแลวน้ันไปสูฝง   ซัดข้ึนบกโดยพลัน  บุคคลน้ันใดเปนผูทุศีล  ม ี
ธรรมลามก   มีความประพฤติไมสะอาด  นารังเกียจ   ปดบังการกระทํา   มิใช 
สมณะปฏิญาณวาเปนสมณะ มิใชพรหมจารีปฏิญาณวาเปนพรหมจารี  เนาภายใน 
โชกชุมดวยกิเลส   ผูเศราหมอง   ก็เหมือนกัน   สงฆยอมไมรวมกับบุคคลน้ัน 
ยอมประชุมกันยกเธอเสียโดยพลัน      ถึงแมเธอนั่งในทามกลางภิกษุสงฆก็จริง 
ถึงอยางนั้น    เธอชื่อวาไกลจากสงฆ   และสงฆก็ไกลจากเธอ   ขอท่ีบุคคลน้ันใด 
เปนผูทุศีล  มีธรรมลามก  มีความประพฤติไมสะอาด   นารังเกียจ   ปดบังการ 
กระทํา    มิใชสมณะปฏิญาณวาเปนสมณะ      มใิชพรหมจารีปฏิญาณวาเปน 
พรหมจารี   เนาภายใน  โชกชุมดวยกิเลส   ผูเศราหมอง   สงฆยอมไมรวมกับ 
บุคคลน้ัน   ยอมประชุมกนัยกเธอเสียโดยพลัน   ถงึแมเธอนั่งในทามกลางภิกษุ  
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สงฆก็จริง   ถึงอยางนั้น   เธอชื่อวาไกลจากสงฆ   และสงฆก็ไกลจากเธอ   แมนี้ 
ก็เปนความอัศจรรย  ไมเคยมีในธรรมวินัยนี้   เปนขอท่ี ๓  ที่ภิกษุทั้งหลายพบ 
เห็นแลวพากันชื่นชมในธรรมวินัยนี้.  
           [๔๖๐]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เปรียบเหมือนแมน้ําใหญบางสาย   คือ 
แมน้ํา   คงคา   ยมุนา   อจิรวดี   สรภู   มหี   ไหลถึงมหาสมุทรแลวยอมละนาม 
และโคตรเดิมเสียถึงซ่ึงอันนับวามหาสมุทรทีเดียว     วรรณะ ๔ เหลาน้ี      คือ 
กษัตริย พราหมณ  แพศย  ศูทร   ก็เหมือกัน  ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต  
ในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแลว    ยอมละชื่อและตระกูลเดิมเสีย    ถึงซ่ึงอัน 
นับวา     สมณะเชื้อสายพระศากยบุตรทีเดียว    ขอท่ีวรรณะ ๔ เหลาน้ี      คือ 
กษัตริย  พราหมณ   แพศย  ศูทร  ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต  ในธรรม 
วินัยที่ตถาคตประกาศแลว   ยอมละชือ่และตระกูลเดิมเสีย   ถงึซ่ึงอันนับวาสมณะ 
เชื้อสายพระศากยบุตรทีเดียว   แมนีก้เ็ปนความอัศจรรยไมเคยมีในธรรมวินัยนี้ 
เปนขอท่ี  ๔  ที่ภิกษุทั้งหลายพบเห็นแลวพากันชินชมในธรรมวินัยนี้. 
           [๔๖๑]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เปรียบเหมือนแมน้ําบางสายในโลกที่ 
ไหลไป    ยอมไปรวมยังมหาสมุทร    และสายฝนยังตกลงมาจากอากาศ    ความ 
พรองหรือความเต็มของมหาสมุทรยอมไมปรากฏเพราะเหตุน้ัน     ภิกษุจํานวน 
มากก็เหมือนกัน  ถาแมยังปรินิพพานดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ  ความพรอง 
หรือความเต็มของนิพพานธาตุยอมไมปรากฏ  เพราะเหตุนั้น ขอท่ีภิกษุจํานวน 
มาก   ถาแมยังปรินิพพานดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ   ความพรองหรือความ 
เต็มของนิพพานธาตุยอมไมปรากฏ   เพราะเหตุนั้น   แมนี้ก็เปนความอัศจรรย 
ไมเคยมีในธรรมวินัยนี้  เปนขอท่ี ๕ ที่ภิกษุทั้งหลายพบเห็นแลว  พากันชื่นชม 
ในธรรมวินัยนี้.  
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           [๔๖๒]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      เปรียบเหมือนมหาสมุทรมีรสเค็มรส  
เดียว ธรรมวินัยนี้ก็เหมือนกัน  มีวิมุตติรส  รสเดียว  ขอท่ีธรรมวินัยนี้มีวิมุตติ 
รส  รสเดียว   แมนี้ก็เปนความอัศจรรยไมเคยมีในธรรมวินัยนี้  เปนขอท่ี ๖ ที่ 
ภิกษุทั้งหลายพบเห็นแลว  พากันชื่นชมในธรรมวินัยนี้.  
           [๔๖๓]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เปรียบเหมือนมหาสมุทรมีรัตนะมาก 
มีรัตนะมิใชนิดเดียว     รตันะในมหาสมุทรน้ันเหลาน้ี   คือ   แกวมุกดา   แกว 
มณี   แกวไพฑูรย  สังข  ศิลา   แกวประพาฬ   เงิน   ทอง   ทับทิม   มรกต  
ธรรมวินัยนีก้็เหมือนกัน  มีรัตนะมาก  มีรัตนะมิใชอยางเดียว   รัตนะในธรรม 
วินัยนั้นเหลานั้น  คือ  สติปฎฐาน ๔  สัมมปัปธาน ๔   อิทธิบาท ๔   อินทรยี 
๕  พละ ๕  โพชฌงค ๗  อริยมรรคมีองค ๘   ขอที่ธรรมวินัยนี่   มีรัตนะมาก 
มีรัตนะมิใชอยางเดียว  รตันะในธรรมวินัยนั้นเหลาน้ัน   คือ  สติปฏฐาน ๔. . . 
อริยมรรคมีองค ๘   แมนี้ก็เปนความอัศจรรย   ไมเคยมีในธรรมวินัยนี้    เปน 
ขอท่ี  ๗  ที่ภิกษุทั้งหลายพบเห็นแลวพากันชื่นชมในธรรมวินัยนี้. 
           [๔๖๔]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  เปรียบเหมือนมหาสมุทรเปนที่อยูอาศัย 
ของสัตวใหญ ๆ  สัตวใหญ ๆ  ในมหาสมุทรนั้นเหลาน้ี   คือ  ปลาติมิ. .อสูร  
นาค  คนธรรพ  มีอยูในมหาสมุทร   มลีําตัวต้ังรอยโยชนก็ม ี  สองรอยโยชน   
ก็มี  สามรอยโยชนก็ม ี สีร่อยโยชนกม็ี  หารอยโยชนก็มี  ธรรมวินัยนี้ก็เหมือน 
กัน    เปนทีอ่ยูอาศัยของคนใหญ ๆ    คนใหญ ๆ    ในวินัยนั้นเหลาน้ี    คือ 
โสดาบัน  ผูปฏิบัติเพ่ือทําใหแจงซ่ึงโสดาปตติผล   สกทาคามี   ผูปฏิบัติเพ่ือทํา 
ใหแจงซ่ึงสกทาคามิผล อนาคามี ผูปฏิบัติเพ่ือทําใหแจงซ่ึงอนาคามิผล  อรหนัต 
ผูปฏิบัติเพ่ือความเปนอรหันต    ขอท่ีธรรมวินัยนี้เปนที่อยูอาศัยของคนใหญ   
คนใหญ ๆ   ในธรรมวินัยนั้นเหลาน้ี   คือ   โสดาบนั. . .   ผูปฏบิัติเพ่ือความ  
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เปนอรหันต  แมนี้ก็เปนความอัศจรรยไมเคยมี  ในธรรมวินัยนี้   เปนขอท่ี  ๘ 
ที่ภิกษุทั้งหลายพบเห็นแลวพากันชื่นชมในธรรมวินัยนี้. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ความอัศจรรยไมเคยมีในธรรมวินัยนี้  ๘ ประการ 
นี้แล  ที่ภิกษุทั้งหลายพบเห็นแลวพากันชื่นชมในธรรมวินัยนี้. 
           [๔๖๕]   ครั้งน้ัน     พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบเรื่องนั้นแลว    ทรง 
เปลงอุทานในเวลานั้น    วาดังน้ี  
                                     อทุานคาถา 
                          สิ่งท่ีปดไว  ยอมรั่วได  สิ่งท่ีเปด  ยอม 
                ไมรั่ว  เพราะฉะน้ัน  จงเปดสิ่งท่ีปด  เชนนี้ 
                สิ่งที่เปดนั้นจักไมรั่ว. 
           [๔๖๖]   ครั้งน้ัน พระผูมีพระภาคเจารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย     ต้ังแตบัดนี้ไป     เราจักไมทําอุโบสถ     จักไมแสดงปาติโมกข 
ต้ังแตบัดนี้ไปพวกเธอพึงทําอุโบสถ    พึงสวดปาติโมกข    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ขอท่ีตถาคตจะพึงทําอุโบสถ  แสดงปาติโมกขในบริษัทผูไมบริสุทธิ์   นัน้ไมใช 
ฐานะ  ไมใชโอกาส  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อันภิกษุมีอาบัติ   ไมพึงฟงปาติโมกข 
รูปใดฟงตองอาบัติทุกกฏ    เราอนุญาตใหงดปาติโมกข    แกภิกษุผูมีอาบัติติด 
ตัวฟงปาติโมกข. 
                                          วิธีงดปาติโมกข 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็แลพึงงดอยางนี้    เมื่อถึงวันอุโบสถ ๑๔   หรือ 
๑๕ คํ่า  เมื่อบุคคลน้ันอยูพรอมหนาสงฆ  พึงประกาศในทามกลางสงฆวา 
           ทานเจาขา     ขอสงฆจงฟงขาพเจา     บุคคลมีชื่อน้ี     มีอาบัติติดตัว 
ขาพเจางดปาติโมกขแกเธอ    เมื่อเธออยูพรอมหนาสงฆ    ไมพึงสวดปาติโมกข 
ดังน้ี    ปาติโมกขเปนอันงดแลว.  
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                          เรื่องพระฉัพพัคคีย  
           [๔๖๗]  โดยสมัยนั้นแล  พระฉัพพัคคียปรึกษากันวา  ใคร ๆ  ไมรู 
พวกเรา  เปนผูมีอาบัติติดตัว   ฟงปาติโมกขอยู    พระเถระผูรูวารจิตของผูอ่ืน 
บอกแกภิกษุทั้งหลายวา    ทานทั้งหลาย    พระฉัพพัคคียมีชื่อน้ี    และมชีื่อน้ี  
ปรึกษากันวา   ใคร ๆ  ไมรูจักพวกเราเปนผูมีอาบัติติดตัว      ฟงปาติโมกขอยู 
พระฉัพพัคคียไดยินเรื่องราววา   พระเถระนี้รูวารจิตของผูอ่ืน  บอกพวกเราแก 
ภิกษุทั้งหลายวา  พระฉัพพัคคียมีชื่อนี้   และมีชื่อน้ี   ปรึกษากันวา  ใคร ๆ  ไมรู 
พวกเราเปนผูมีอาบัติติดตัว   ฟงปาติโมกขอยู   พวกเธอจึงปรึกษากันวา   ภิกษุ 
ทั้งหลายผูมีศีลเปนที่รักจะงดปาติโมกขแกพวกเรากอน     จึงรีบงดปาติโมกขแก 
ภิกษุผูบริสุทธิ์     ไมมีอาบัติในเพราะเรื่องอันไมสมควร      ในเพราะเหตุอันไม 
สมควร  บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย  . . .   ตางก็เพงโทษ  ติเตียน   โพนทะนา 
วา   ไฉนพระฉัพพัคคียจึงไดงดปาติโมกขแกภิกษุผูบริสุทธิ์    ไมมีอาบัติ   ใน 
เพราะเหตุอันไมสมควรเลา   แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา. 
           พระผูมีพระภาคเจา .. . ทรงสอบถามวา   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   ขาววา 
ภิกษุฉัพพัคคียงดปาติโมกขแกภิกษุผูบริสุทธิ์  ไมมอีาบัติ    ในเพราะเรื่องอันไม 
สมควร  ในเพราะเหตุอันไมสมควร  จริงหรือ. 
           ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา   จรงิ   พระพุทธเจาขา. 
           พระผูมีพระภาคเจา. . .    ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุทั้ง- 
หลายวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงงดปาติโมกขแกภิกษุทั้งหลายท่ีบริสุทธิ์  
ไมมีอาบัติในเพราะเรื่องอันไมสมควร    ในเพราะเหตุอันไมสมควร    รูปใดงด 
ตองอาบัติทุกกฏ  
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              การงดปาติโมกขไมเปนธรรมและเปนธรรม 
           [๔๖๘]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   การงดปาติโมกข  ไมเปนธรรมมีมูล ๑ 
เปนธรรม  มมีูล ๑   
           การงดปาติโมกขไมเปนธรรมมีมูล ๒  เปนธรรมมีมูล ๒ 
           การงดปาติโมกขไมเปนธรรมมีมูล  ๓  เปนธรรมมีมูล ๓ 
           การงดปาติโมกขไมเปนธรรมมีมูล ๔   เปนธรรมมีมูล ๔ 
           การงดปาติโมกขไมเปนธรรมมีมูล  ๕  เปนธรรมมีมูล ๕ 
           การงดปาติโมกขไมเปนธรรมมีมูล  ๖  เปนธรรมมีมูล  ๖ 
           การงดปาติโมกขไมเปนธรรมมีมูล  ๗ เปนธรรมมีมูล ๗ 
           การงดปาติโมกขไมเปนธรรมมีมูล  ๘  เปนธรรมมีมูล ๘ 
           การงดปาติโมกขไมเปนธรรมมีมูล  ๙  เปนธรรมมีมูล ๙ 
           การงดปาติโมกขไมเปนธรรมมีมูล  ๑๐   เปนธรรมมีมลู  ๑๐. 
           [๔๖๙]  การงดปาติโมกขไมเปนธรรม   มีมลู   ๑   เปนไฉน   ภิกษุงด 
เวนปาติโมกข   เพราะศีลวิบัติอันไมมีมูล. 
           นี้การงดปาติโมกข    ไมเปนธรรม   มีมูล  ๑. 
           [๔๗๐]  การงดปาติโมกขเปนธรรม   มีมลู ๑   เปนไฉน    ภิกษุงด 
ปาติโมกข  เพราะศีลวิบัติมีมูล. 
           นี้การงดปาติโมกข   เปนธรรม  มีมูล  ๑. 
           [๔๗๑]  การงดปาติโมกขไมเปนธรรม   มมีูล ๒  เปนไฉน  ภิกษุงด 
ปาติโมกข 
           ๑.  เพราะศีลวิบัติไมมีมูล 
           ๒.  เพราะอาจารวิบัติไมมีมูล 
           นี้การงดปาติโมกขไมเปนธรรม   มีมูล ๒.  



พระวนิัยปฎก จุลวรรค เลม ๗ ภาค ๒ - หนาท่ี 409 

           [๔๗๒]  การงดปาติโมกขเปนธรรม   มีมลู ๒   เปนไฉน   ภิกษุงด 
ปาติโมกข 
           ๑.   เพราะศีลวิบัติมีมูล 
           ๒.   เพราะอาจารวิบัติมีมูล 
           นี้การงดปาติโมกขเปนธรรม  มมีูล ๒. 
           [๔๗๓]  การงดปาติโมกขไมเปนธรรม  มมีูล ๓  เปนไฉน  ภิกษุงด 
ปาติโมกข 
           ๑.   เพราะศีลวิบัติไมมีมูล 
           ๒.   เพราะอาจารวิบัติไมมีมูล 
           ๓.  เพราะทิฏฐิวิบัติไมมีมูล 
           นี้การงดปาติโมกขไมเปนธรรม  มีมลู ๓. 
           [๔๗๔]  การงดปาติโมกขเปนธรรม    มีมูล  ๓ เปนไฉน    ภิกษุงด 
ปาติโมกข 
           ๑.  เพราะศีลวิบัติมีมูล 
           ๒. เพราะอาจารวิบัติมีมูล 
           ๓.  เพราะทิฏฐิวิบัติมีมูล  
           นี้การงดปาติโมกขเปนธรรม  มมีูล ๓.  
           [๔๗๕]  การงดปาติโมกขไมเปนธรรม  มมีูล   เปนไฉน   ภิกษุงด 
ปาติโมกข 
           ๑.   เพราะศีลวิบัติไมมีมูล 
           ๒.   เพราะอาจารวิบัติไมมีมูล 
           ๓.  เพราะทิฏฐิวิบัติไมมีมูล  
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           ๔.  เพราะอาชีววิบัติไมมีมูล 
           นี้การงดปาติโมกขไมเปนธรรม  มีมลู ๔. 
           [๔๗๖]  การงดปาติโมกขเปนธรรม    มีมูล  ๔  เปนไฉน    ภิกษุงด 
ปาติโมกข 
           ๑.  เพราะศีลวิบัติมีมูล  
           ๒.   เพราะอาจารวิบัติมีมูล 
           ๓.   เพราะทิฏฐิวิบัติมีมูล 
           ๔.   เพราะอาชีววิบัติมีมูล 
           นี้การงดปาติโมกขเปนธรรม   มีมูล ๔. 
           [๔๗๗]  การงดปาติโมกขไมเปนธรรม  มมีูล ๕ เปนไฉน   ภิกษุงด 
ปาติโมกข 
           ๑.   เพราะปาราชิกไมมีมูล 
           ๒.   เพราะสังฆาทิเสสไมมีมูล 
           ๓.  เพราะปาจิตตียไมมีมูล 
           ๔.   เพราะปาฏิเทสนียะไมมีมูล   
           ๕.   เพราะทุกกฎไมมีมูล 
           นี้การงดปาติโมกขไมเปนธรรม  มีมลู ๕. 
           [๔๗๘]   การงดปาติโมกขเปนธรรม    มีมูล ๕ เปนไฉน    ภิกษุงด 
ปาติโมกข 
           ๑.   เพราะปาราชิกมีมูล 
           ๒.   เพราะสังฆาทิเสสมีมูล 
           ๓.   เพราะปาจิตตียมีมูล 
           ๔.   เพราะปาฏิเทสนียะมีมูล  
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           ๕.   เพราะทุกกฏมีมูล 
           นี้การงดปาติโมกข   มีมูล ๕. 
           [๔๗๙]  การงดปาติโมกขไมเปนธรรม   มมีูล ๖ เปนไฉน    ภิกษุงด 
ปาติโมกข 
           ๑.  เพราะศีลวิบัติไมมีมูล  ที่ภิกษุมิไดทํา 
           ๒. เพราะศีลวิบัติไมมีมูล  ที่ภิกษุทํา 
           ๓. เพราะอาจารวิบัติไมมีมูล  ที่ภิกษุมิไดทํา 
           ๔. เพราะอาจารวิบัติไมมีมูล  ที่ภิกษุทํา 
           ๕. เพราะทิฏฐิวิบัติไมมีมูล  ทีภิ่กษุมิไดทํา 
           ๖.  เพราะทิฏฐิวิบัติไมมีมูล   ทีภิ่กษุทํา 
           นี้การงดปาติโมกขไมเปนธรรม   มีมูล  ๒. 
           [๔๘๑]  การงดปาติโมกขเปนธรรม    มีมูล  ๖  เปนไฉน    ภิกษุงด 
ปาติโมกข 
           ๑.   เพราะศีลวิบัติมีมูล  ที่ภิกษุมิไดทํา 
           ๒.   เพราะศีลวิบัติมีมูล  ที่ภิกษุทํา 
           ๓.  เพราะอาจารวิบัติมีมูล  ทีภิ่กษุมิไดทํา 
           ๔.  เพราะอาจารวิบัติมีมูล  ทีภิ่กษุทํา 
           ๕.  เพราะทิฏฐิวิบัติมีมูล  ที่ภิกษุมิไดทํา 
           ๖.  เพราะทิฏฐิวิบัติมีมูล  ที่ภิกษุทํา 
           นี้การงดปาติโมกขเปนธรรม  มมีูล  ๒. 
           [๔๘๑]  การงดปาติโมกขไมเปนธรรม   มมีูล ๗ เปนไฉน   ภิกษุงด 
ปาติโมกข  
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           ๑.  เพราะปาราชิกไมมีมูล 
           ๒.  เพราะสังฆาทิเสสไมมีมูล 
           ๓.  เพราะถุลลัจจัยไมมีมูล 
           ๔.   เพราะปาจิตตียไมมีมูล 
           ๕.  เพราะปาฏิเทสนียะไมมีมูล 
           ๖.   เพราะทุกกฏไมมีมูล 
           ๗.  เพราะทุพภาสิตไมมีมูล 
           นี้การงดปาติโมกขไมเปนธรรม  มีมลู ๗. 
           [๔๘๒]  การงดปาติโมกขเปนธรรม    มีมูล  ๗  เปนไฉน    ภิกษุงด 
ปาติโมกข 
           ๑.   เพราะปาราชิกมีมูล 
           ๒.   เพราะสังฆาทิเสสมีมูล 
           ๓.   เพราะถุลลัจจัยมีมูล 
           ๔.  เพราะปาจิตตียมีมูล 
           ๕.  เพราะปาฏิเทสนียะมีมูล 
           ๖.  เพราะทุกกฏมีมูล 
           ๗.  เพราะทุพภาสิตมีมูล 
           นี้การงดปาติโมกขเปนธรรม   มีมูล ๗.  
           [๔๘๓]  การงดปาติโมกขไมเปนธรรม  มมีูล ๘ เปนไฉน    ภิกษุงด 
ปาติโมกข 
           ๑.  เพราะศีลวิบัติไมมีมูล  ที่ภิกษุมิไดทํา 
           ๒.  เพราะศีลวิบัติไมมีมูล  ทีภิ่กษุทํา 
           ๓.   เพราะอาจารวิบัติไมมีมูล  ที่ภิกษุมิไดทํา   
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           ๔.  เพราะอาจารวิบัติไมมีมูล   ที่ภิกษุทํา 
           ๕.  เพราะทิฎฐิวิบัติไมมีมูล  ที่ภิกษุมิไดทํา 
           ๖.  เพราะทิฏฐิวิวิบัติไมมีมูล  ทีภิ่กษุทํา 
           ๗.   เพราะอาชีววิบัติไมมีมูล  ที่ภิกษุมิไดทํา 
           ๘.   เพราะอาชีววิบัติไมมีมูล  ที่ภิกษุทํา 
           นี้การงดปาติโมกขไมเปนธรรม  มีมลู ๘.                             
           [๔๘๔]  การงดปาติโมกขเปนธรรม    มีมูล  ๘  เปนไฉน    ภิกษุงด 
ปาติโมกข    
           ๑.   เพราะศีลวิบัติมีมูล  ที่ภิกษุมิไดทํา 
           ๒.  เพราะศีลวิบัติมีมูล  ที่ภิกษุทํา 
           ๓.  เพราะอาจารวิบัติมีมูล  ทีภิ่กษุมิไดทํา 
           ๔.  เพราะอาจารวิบัติมีมูล  ทีภิ่กษุทํา 
           ๕.  เพราะทิฏฐิวิบีจิมีมูล   ที่ภิกษุมิไดทํา 
           ๖.  เพราะทิฏฐิวิบัติมีมูล  ที่ภิกษุทํา 
           ๗.  เพราะอาชีววิบัติมีมูล  ที่ภิกษุมิไดทํา 
           ๘.  เพราะอาชีววิบัติมีมูล  ที่ภิกษุทํา 
           นี้การงดปาติโมกขเปนธรรม  มมีูล ๘. 
           [๘๘๕]  การงดปาติโมกขไมเปนธรรม   มมีูล ๙ เปนไฉน   ภิกษุงด 
ปาติโมกข 
           ๑.  เพราะศีวิบัติไมมีมูล  ที่ภิกษุมิไดทํา 
           ๒.   เพราะศีลวิบัติไมมีมูล  ทีภิ่กษุทํา 
           ๓.  เพราะศีลวิบัติไมมีมูล  ทัง้ท่ีภิกษุทําและมิไดทํา  
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           ๔.  เพราะอาจารวิบัติไมมีมูล  ที่ภิกษุมิไดทํา 
           ๕.  เพราะอาจารวิบัติไมมีมูล  ที่ภิกษุทํา 
           ๖.   เพราะอาจารวิบัติไมมีมูล   ทั้งท่ีภิกษุทําและมิไดทํา 
           ๗.   เพราะทิฏฐิวิบัติไมมีมูล  ที่ภิกษุมิไดทํา 
           ๘.   เพราะทิฏฐิวิบัติไมมีมูล  ที่ภิกษุทํา  
           ๙.   เพราะทิฏฐิวิบัติไมมีมูล   ทั้งท่ีภิกษุทําและมิไดทํา 
           นี้การงดปาติโมกขไมเปนธรรม   มีมูล ๙. 
           [๔๘๖]  การงดปาติโมกขเปนธรรม    มีมูล  ๙  เปนไฉน    ภิกษุงด 
ปาติโมกข 
           ๑.   เพราะศีลวิบัติมีมูล  ที่ภิกษุมิไดทํา 
           ๒.  เพราะศีลวิบัติมีมูล  ที่ภิกษุทํา 
           ๓.   เพราะศีลวิบัติมีมูล  ทั้งทีภิ่กษุทําและมิไดทํา 
           ๔.  เพราะอาจารวิบัติมีมูล  ทีภิ่กษุมิไดทํา 
           ๕.  เพราะอาจารวิบัติมีมูล  ทีภิ่กษุทํา 
           ๖.  เพราะอาจารวิบัติมีมูล  ทั้งท่ีภิกษุทําและมิไดทํา 
           ๗.  เพราะทิฎฐิวิบัติมีมูล  ที่ภิกษุมิไดทํา 
           ๘.  เพราะทิฎฐิวิบัติมีมูล  ที่ภิกษุทํา 
           ๙.  เพราะทิฏฐิวิบัติมีมูล  ทั้งทีภิ่กษุทําและมิไดทํา 
           นี้การงดปาติโมกขเปนธรรม  มมีูล ๙. 
           [๔๘๗]   การงดปาติโมกขไมเปนธรรม  มีมูล ๑๐ เปนไฉน 
           ๑.  ภิกษุผูตองอาบัติปาราชิก  ไมไดนั่งอยูในบริษัทนั้น 
           ๒.   กถาปรารภผูตองอาบัติปาราชิกมิไดคางอยู 
           ๓.  ภิกษุผูบอกลาสิกขาไมไดนั่งอยูในบริษัทนั้น  
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           ๔.   กถาปรารภภิกษุผูบอกลาสิกขามิไดคางอยู 
           ๕.  ภิกษุรวมสามัคคีที่เปนธรรม 
           ๖.  ไมคานสามัคคีที่เปนธรรม 
           ๗.  กถาปรารภการคานสามัคคีที่เปนธรรมมิไดคางอยู 
           ๘.   ไมมีภิกษุที่มีผูไดเห็น   ไดยิน   และรังเกียจดวยศีลวิบัติ 
           ๙.  ไมมีภิกษุที่มีผูไดเห็น   ไดยิน   และรังเกียจดวยอาจารวิบัติ 
        ๑๐.  ไมมีภิกษุที่มีผูไดเห็น  ไดยิน  และรังเกียจดวยทิฏฐิวิบัติ 
           นี้การงดปาติโมกขไมเปนธรรม  มีมลู  ๑๐. 
           [๔๘๘]  การงดปาติโมกขเปนธรรม  มีมูล  ๑๐  เปนไฉน 
           ๑.  ภิกษุผูตองอาบัติปาราชิกนั่งอยูในบริษัทนั้น 
           ๒.   กถาปรารภภิกษุผูตองอาบัติปาราชิกคางอยู 
           ๓.  ภิกษุผูบอกลาสิกขานั่งอยูในบริษัทนั้น 
           ๔.  กถาปรารภภิกษุผูบอกลาสิกขาคางอยู 
           ๕.  ภิกษุไมรวมสามัคคีที่เปนธรรม 
           ๖.  คานสามัคคีที่เปนธรรม 
           ๗.   กถาปรารภการคานสามัคคีที่เปนธรรมคางอยู 
           ๘.  มภิีกษุที่มีผูไดเห็น  ไดยิน  และรังเกียจดวยศีลวิบัติ 
           ๙.   มภิีกษุที่มีผูไดเห็น  ไดยิน   และรังเกียจดวยอาจารวิบัติ 
        ๑๐.   มภิีกษุที่มีผูไดเห็น   ไดยิน   และรังเกียจดวยทิฏฐิวิบัติ 
           นี้การงดปาติโมกข  มีมลู  ๑๐. 
           [๔๘๙]  อยางไร    ภิกษุผูตองอาบัติปาราชิกชื่อวานั่งอยูในบริษัทนั้น 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ในธรรมวินัยนี้  การตองอาบัติปาราชิกยอมมี  ดวยอาการ 
ดวยเพศ    ดวยนิมิตเหลาใด    ภิกษุเห็นภิกษุตองอาบัติปาราชิก    ดวยอาการ  
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ดวยเพศ    ดวยนิมิตเหลานี้นั้น    ก็ภิกษุไมเคยเห็นภิกษุผูตองอาบัติปาราชิกเลย 
แตภิกษุอ่ืนบอกแกภิกษุวา   ทานภิกษุมีชื่อน้ีไมตองปาราชิก    ก็ภิกษุไมเคย 
เห็นภิกษุผูตองอาบัติปาราชิกเลย   แมภิกษุอ่ืนก็มิไดบอกแกภิกษุวา ทานภิกษุมี 
ชื่อน้ีตองอาบัติปาราชิก  แกภิกษุนั้นแหละบอกแกภิกษุวา  ทาน  ผมตองอาบัติ 
ปาราชิก  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุหวังอยู   ครั้นถึงวันอุโบสถ ๑๔ คํ่า  หรือ 
๑๕  คํ่า  เมื่อบุคคลน้ันอยูพรอมหนาสงฆ   พึงประกาศในทามกลางสงฆ   ดวย 
ไดเห็น  ดวยไดยิน  ดวยรงัเกียจนั้นวา  
           ทานเจาขา     ขอสงฆจงฟงขาพเจา     บุคคลมีชื่อน้ีตองอาบัติปาราชิก 
ขาพเจางดปาติโมกขแกเธอ     เมื่อเธอยังอยูพรอมหนาสงฆไมพึงสวดปาติโมกข 
ดังน้ี  การงดปาติโมกขเปนธรรม. 
           [๔๙๐]   เมื่องดปาติโมกขแกภิกษุแลว     บริษัทเลิกประชุมเพราะอัน- 
ตราย  ๑๐ อยางใดอยางหน่ึง  คือ :-  
           ๑.   อันตรายแตพระราชา 
           ๒.   อันตรายแตโจร 
           ๓.   อันตรายแตไฟ 
           ๔.    อันตรายแตน้ํา 
           ๕.  อันตรายแตมนุษย 
           ๖.   อันตรายแตอมนุษย                  . 
           ๗.  อันตรายแตสัตวราย 
           ๘.   อันตรายแตสัตวเลื้อยคลาน 
           ๙.  อันตรายตอชีวิต 
        ๑๐.  อันตรายตอพรหมจรรย  
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           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุหวังอยู  เมื่อบุคคลน้ันอยูพรอมหนาสงฆใน 
อาวาสน้ันหรือในอาวาสอ่ืน  พึงประกาศในทามกลางสงฆวา 
           ทานเจาขา   ขอสงฆจงฟงขาพเจา  กถาปรารภอาบัติปาราชิกของบุคคล  
มีชื่อน้ียังคางอยู   เรื่องนั้นยังมิไดวินิจฉัย   ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงท่ีแลว  
สงฆพึงวินิจฉัยเรื่องนั้น  
           ถาไดการวินิจฉัยนั้นอยางนี้     นั่นเปนการดี    ถาไมได    ครั้นถึงวัน 
อุโบสถ  ๑๔  คํ่า หรือ  ๑๕  คํ่า    เมื่อบุคคลน้ันอยูพรอมหนาสงฆ     พึงประกาศ 
ในทามกลางสงฆวา 
           ทานเจาขา   ขอสงฆจงฟงขาพเจา   กถาปรารภอาบัติปาราชิกของบุคคล 
มีชื่อน้ียังคางอยู  เรื่องนั้นยังมิไดวินิจฉัย  ขาพเจางดปาติโมกขแกเธอ  เม่ือเธอ 
ยังอยูพรอมหนาสงฆ  ไมพึงสวดปาติโมกข   ดังนี้    การงดปาติโมกขเปนธรรม. 
           [๔๙๑]   อยางไร     ภิกษุผูบอกลาสิกขา     ชื่อวาน่ังอยูในบริษัทนั้น 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้   บอกลาสิกขาดวยอาการ   ดวยเพศ 
ดวยนิมิตรเหลาใด  ภิกษุเห็นภิกษุบอกลาสิกขาดวยอาการ  ดวยเพศ  ดวยนิมิต 
เหลาน้ัน ก็ภิกษุไมเคยเห็นภิกษุผูบอกลาสิกขาเลย  แตภิกษุบอกแกภิกษุวา ทาน 
ภิกษุมีชื่อน้ีบอกลาสิกขา  ก็ภิกษุไมเคยเห็นภิกษุผูบอกลาสิกขาเลย   แมภิกษุอ่ืน 
ก็ไมเคยบอกแกภิกษุวา  ทาน   ภิกษุรปูนี้บอกลาสิกขา   แตภิกษุนั้นแหละบอก 
แกภิกษุวา  ทาน  ผมบอกลาสิกขาแลว  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุหวังอยู  ครั้น 
ถึงวันอุโบสถ  ๑๔  คํ่า   หรือ ๑๕   คํ่า  เมื่อบุคคลน้ันอยูพรอมหนาสงฆ  พึงประ- 
กาศในทามกลางสงฆ   ดวยไดเห็น  ดวยไดยิน  ดวยรังเกียจนั้นวา 
           ทานเจาขา   ขอสงฆจงฟงขาพเจา    บุคคลมีชื่อน้ี    บอกลาสิกขาแลว 
 ขาพเจางดปาติโมกขแกเธอ   เมื่อเธอยังอยูพรอมหนาสงฆ   ไมพึงสวดปติโมกข 
ดังน้ี   การงดปาติโมกขเปนธรรม.  
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           [๔๙๒]   เมื่องดปาติโมกขแกภิกษุแลว     บริษัทเลิกประชุมเพราะอัน- 
ตราย  ๑๐ อยางใดอยางหน่ึง  คือ  อันตรายแตพระราชา . . .  อันตรายตอพรหม- 
จรรย    ดกูอนท้ังหลาย    ภิกษุหวังอยู    เมื่อบุคคลน้ันอยูพรอมหนาสงฆ  ใน 
อาวาสน้ัน  หรือในอาวาสอ่ืน  พึงประกาศในทามกลางสงฆวา 
           ทานเจาขา   ขอสงฆจงฟงขาพเจา   กถาปรารภการบอกลาสิกขา    ของ 
บุคคลมีชื่อน้ียังคางอยู    เรื่องนั้นยังไมไดวินิจฉัย    ถาความพรอมพรั่งของสงฆ 
ถึงท่ีแลว   สงฆพึงวินิจฉัยเรื่องนั้น 
           ถาไดการวินิจฉัยนั้นอยางนี้    นั้นเปนการดี    ถาไมได    ครั้นถึงวัน 
อุโบสถ    ๑๔  คํ่า หรือ  ๑๕  คํ่า  เมื่อบุคคลน้ันอยูพรอมหนาสงฆ  พึงประกาศใน 
ทามกลางสงฆวา 
           ทานเจาขา    ขอสงฆจงฟงขาพเจา   กถาปรารภการบอกลาสิกขา    ของ 
บุคคลมีชื่อน้ียังคางอยู  เรื่องนั้นยังมิไดวินิจฉัย  ขาพเจางดปาติโมกขแกเธอ   เมื่อ 
เธอยังอยูพรอมหนาสงฆ ไมพึงสวดปาติโมกข ดังนี้ การงดปาติโมกขเปนธรรม. 
           [๔๙๓]   อยางไร  ภิกษุชื่อวาไมรวมสามัคคีที่เปนธรรม   ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย   กใ็นธรรมวินัยนี้   การไมรวมสามัคคีที่เปนธรรม   ยอมมีดวยอาการ 
ดวยเพศ ดวยนิมิตเหลาใด  ภิกษุเห็นภิกษุไมรวมสามัคคีที่เปนธรรม ดวยอาการ 
ดวยเพศ  ดวยนิมิตเหลาน้ัน    ก็ภิกษุไมเคยเห็นภิกษุผูไมรวมสามัคคีที่เปนธรรม 
เลย   แตภิกษุอ่ืนบอกแกภิกษุวา  ทาน   ภิกษุมีชือ่น้ีไมรวมสามัคคีที่เปนธรรม 
ก็ภิกษุไมเคยเห็นภิกษุผูไมรวมสามัคคีที่เปนธรรมเลย     แมภิกษุอ่ืนก็มิไดบอก 
แกภิกษุวา    ทานภิกษุมีชื่อน้ีไมรวมสามัคคีที่เปนธรรมเลย     แตภิกษุนั่นแหละบอก 
แกภิกษุวา  ทาน  ผมไมรวมสามัคคีที่เปนธรรม  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุหวัง 
อยู   ครั้นถึงวันอุโบสถ  ๑๔ คํ่า  หรือ ๑๕ คํ่า  เมื่อบุคคลน้ันอยูพรอมหนาสงฆ 
พึงประกาศในทามกลางสงฆดวยไดเห็น   ดวยไดยิน   ดวยรังเกียจนั้นวา 
 
 



 
 
  



พระวนิัยปฎก จุลวรรค เลม ๗ ภาค ๒ - หนาท่ี 419 

           ทานเจาขา   ขอสงฆจงฟงขาพเจา    บุคคลมีชื่อน้ีไมรวมสามัคคีที่เปน 
ธรรม  ขาพเจางดปาติโมกขแกเธอ  เม่ือเธออยูพรอมหนาสงฆ   ไมพึงสวดปาติ- 
โมกขดังน้ี   การงดปาติโมกข   เปนธรรม.  
           [๔๙๔]  อยางไร  ภิกษุชื่อวาคานสามัคคีที่เปนธรรม   ดกูอนภิกษุทั้ง 
หลาย  ในธรรมวินัยนี้  การคานสามัคคีที่เปนธรรม  ยอมมีดวยอาการ  ดวยเพศ 
ดวยนิมิตเหลาใด  ภิกษุเห็นภิกษุผูคานสามัคคีที่เปนธรรม ดวยอาการ ดวยเพศ 
ดวยนิมิตเหลาน้ัน  ก็ภิกษุไมเคยเห็นภิกษุผูคานสามัคคีที่เปนธรรมเลย  แตภิกษุ 
อ่ืนบอกแกภิกษุวา   ทาน   ภิกษุมีชื่อน้ีคานสามัคคีที่เปนธรรม   ภิกษุมิไดเห็น 
ภิกษุผูคานสามัคคีที่เปนธรรมเลย  แมภิกษุอ่ืนก็มิไดบอกแกภิกษุวา ทาน  ภิกษุ 
มีชื่อน้ีคานสามัคคีที่เปนธรรม   แตภิกษุนั้นแหละบอกแกภิกษุวา  ทาน  ผมคาน 
สามัคคีที่เปนธรรม  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุหวังอยู   ครั้นถึงวันอุโบสถ  ๑๔ 
คํ่า  หรือ ๑๕ คํ่า    เมื่อบุคคลน้ันอยูพรอมหนาสงฆ    พึงประกาศในทามกลาง 
สงฆ  ดวยไดเห็น  ดวยไดยิน  ดวยรังเกียจนั้นวา 
           ทานเจาขา    ขอสงฆจงฟงขาพเจา    บุคคลมีชื่อนี้คานสามัคคีที่ที่เปน 
ธรรม  ขาพเจางดปาติโมกขแกเธอ  เม่ือเธออยูพรอมหนาสงฆ   ไมพึงสวดปาติ- 
โมกข  ดังนี้  การงดปาติโมกขเปนธรรม. 
           [๔๙๕]    เมื่องดปาติโมกขแลว  บริษัทเลิกประชุม  เพราะอันตราย  ๑๐ 
อยางใดอยางหนึ่ง  คือ  อันตรายแตพระราชา. . . อันตรายตอพรหมจรรย ดกูอน 
ภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุหวังอยู    เมื่อบุคคลน้ันอยูพรอมหนาสงฆ    ในอาวาสน้ัน 
หรือในอาวาสอ่ืน  พึงประกาศในทามกลางสงฆวา 
           ทานเจาขา    ขอสงฆจงพึงขาพเจา    กถาปรารภการคานสามัคคีที่เปน 
ธรรมของบุคคลมีชื่อน้ียังคางอยู    เรือ่งนั้นยังมิไดวินิจฉัย   ถาความพรอมพรั่ง 
ของสงฆถึงท่ีแลว   สงฆพึงวินิจฉัยเรื่องนั้น 
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           ถาไดการวินิจฉัยนั้นอยางนี้     นั่นเปนการดี    ถาไมได    ครั้นถึงวัน 
อุโบสถ  ๑๔  คํ่า  หรือ ๑๕ คํ่า  เมื่อบุคคลน้ันอยูพรอมหนาสงฆ  พึงประกาศใน 
ทามกลางสงฆวา 
           ทานเจาขา    ขอสงฆจงฟงขาพเจา    กถาปรารภการคานสามัคคีที่เปน 
ธรรมของบุคคลมีชื่อน้ียังคางอยู   เรือ่งนั้นยังไมไดวินิจฉัย  ขาพเจางดปาติโมกข 
แกเธอ เมื่อเธออยูพรอมหนาสงฆ ไมพึงสวดปาติโมกข  ดังนี้  การงดปาติโมกข 
เปนธรรม. 
           [๔๙๖]   อยางไร   ภิกษุชื่อวามีผูไดเห็น  ไดยิน   และรังเกียจ   ดวย 
ศีลวิบัติ   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้   มีผูไดเห็น  ไดยิน และ 
รังเกียจ   ดวยศีลวิบัติ   ดวยอาการ   ดวยเพศ   ดวยนิมิตเหลาใด   ภิกษุเห็นภิกษุ 
ที่มีผูไดเห็น   ไดยิน   และรังเกียจ   ดวยศีลวิบัติ   ดวยอาการ   ดวยเพศ    ดวย 
นิมิตเหลาน้ัน   ก็ภิกษุไมเคยเห็นภิกษุที่มีผูไดเห็น   ไดยิน   และรังเกียจ    ดวย 
ศีลวิบัติเลย  แตภิกษุอ่ืนบอกแกภิกษุวา  ทาน  ภิกษุมีชื่อน้ี   มีผูไดเห็น ไดยิน 
และรังเกียจ   ดวยศีลวิบัติ     ก็ภิกษุไมเคยเห็นภิกษุที่มีผูไดเห็น   ไดยิน   และ 
รังเกียจ   ดวยศีลวิบัติเลย   แมภิกษุอ่ืนก็มิไดบอกแกภิกษุวา   ทาน  ภิกษุมีชือ่น้ี  
มีผูไดเห็น   และรังเกียจ   ดวยศีลวิบัติ   แตภิกษุนั่นแหละบอกแกภิกษุวา  ทาน 
ผมมีผูที่ไดเห็น ไดยิน  และรังเกียจ  ดวยศีลวิบัติ  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุหวัง 
อยู   ครั้นถึงวันอุโบสถ ๑๔ คํ่า  หรือ ๑๕  คํ่า   เมือ่บุคคลน้ันอยูพรอมหนาสงฆ 
พึงประกาศในทามกลางสงฆ   ดวยไดเห็น   ดวยไดยิน   ดวยรังเกียจนั้นวา 
           ทานเจาขา   ขอสงฆจงฟงขาพเจา  บุคคลมีชื่อน้ีมีผูไดเห็น ไดยิน และ 
รังเกียจ   ดวยศีลวิบัติ   ขาพเจางดปาติโมกขแกเธอ    เมื่อเธออยูพรอมหนาสงฆ 
ไมพึงสวดปาติโมกข  ดังนี้  การงดปาติโมกขเปนธรรม. 
           [๔๙๗]   อยางไร   ภิกษุชื่อวามีผูไดเห็น   ไดยิน   และรังเกียจ    ดวย 
อาจารวิบัติ   กอนดูภิกษุทั้งหลาย   ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้   มีผูไดเห็น   ไดยนิ  
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และรังเกียจ   ดวยอาจารวิบัติ   ดวยอาการ   ดวยเพศ   ดวยนิมิตเหลาใด   ภิกษุ 
เห็นภิกษุที่มีผูไดเห็น  ไดยิน   และรังเกียจ   ดวยอาจารวิบัติ   ดวยอาการ  ดวย 
เพศ  ดวยนิมิตเหลาน้ัน ก็ภิกษุไมเคยเห็นภิกษุที่มีผูไดเห็น ไดยิน  และรังเกียจ 
ดวยอาจารวิบัติ   แตภิกษุอ่ืนบอกแกภิกษุวา   ทาน   ภิกษุมีชื่อน้ี   มีผูไดเห็น  
ไดยิน   และรังเกียจ   ดวยอาจารวิบัติ   ก็ภิกษุไมเคยเห็นภิกษุที่มีผูไดเห็น   ได 
ยิน   และรังเกียจ   ดวยอาจารวิบัติเลย   แมภิกษุอ่ืนก็มิไดบอกแกภิกษุวา   ภิกษุ 
มีชื่อน้ีมีผูไดเห็น   ไดยิน   และรังเกียจ    ดวยอาจารวิบัติ    แตภิกษุนั้นแหละ 
บอกแกภิกษุวา   ทาน   ผูมีผูไดเห็น    ไดยิน    และรังเกียจ    ดวยอาจารวิบัติ 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุหวังอยู   ครั้งถึงอุโบสถ  ๑๔  คํ่า หรอื ๑๕  คํ่า   เม่ือ 
บุคลนั้น อยูพรอมหนาสงสงฆ  พึงประกาศในทามกลางสงฆดวยไดเห็น ไดยิน 
และรังเกียจวา 
           ทานเจาขา    ขอสงฆจงฟงขาพเจา  บุคคลมีชื่อนี้มีผูไดเห็น ไดยิน และ 
รังเกียจดวยอาจารวิบัติ   ขาพเจางดปาติโมกขแกเธอ  เม่ือเธออยูพรอมหนาสงฆ 
ไมพึงสวดปาติโมกข  ดังนี้   การงดปาติโมกขเปนธรรม. 
           [๔๙๘]   อยางไร   ภิกษุชื่อวามีผูไดเห็น  ไดยิน   และรงัเกียจ    ดวย 
ทิฏฐิวิบัติ   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้มีผูไดเห็น  ไดยิน  และ 
รังเกียจดวยทิฏฐิวิบัติ    ดวยอาการ   ดวยเพศ   ดวยนิมิตเหลาใด   ภิกษุที่มีผูได 
เห็นไดยิน   และรังเกียจดวยทิฏฐิวิบัติ   ดวยอาการ   ดวยนิมิตเหลาน้ัน   ก็ภิกษุ 
ไมเคยเห็นภิกษุที่มีผูไดเห็น ไดยิน  และรังเกียจดวยทิฏฐิวิบัติ   แตภิกษุอ่ืนบอก 
แกภิกษุวา   ทาน   ภิกษุมชีื่อน้ี   มีผูไดเห็น   ไดยิน   และรังเกียจดวยทิฏฐิวิบัติ 
ก็ภิกษุไมเคยเห็นภิกษุที่มีผูไดเห็น   ไดยิน   และรงัเกียจดวยทิฏฐิวิบัติเลย   แม 
ภิกษุอ่ืนก็ไมไดบอกแกภิกษุวา   ทาน   ภิกษุมีชื่อน้ี   ผูไดเห็น   ไดยิน   และ  
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รังเกียจดวยทิฏฐิวิบัติ   แตภิกษุนั้นแหละบอกแกภิกษุวา   ทาน   ผมมีผูไดเห็น 
ไดยิน  และรงัเกียจดวยทิฏฐิวิติ   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุหวังอยู   ครั้นถึง 
วันอุโบสถ ๑๔ คํ่า หรือ ๑๕ คํ่า  เมื่อบุคคลน้ันอยูพรอมหนาสงฆ  พึงประกาศ 
ในทามกลางสงฆดวยไดเห็น   ดวยไดยิน   ดวยรังเกียจนั้นวา 
           ทานเจาขา   ขอสงฆจงฟงขาพเจา   บุคคลมีชื่อนี้    มีผูไดเห็น   ไดยนิ 
และรังเกียจดวยทิฏฐิวิบัติ   ขาพเจางดปาติโมกขแกเธอ    เมื่อเธออยูพรอมหนา 
สงฆไมพึงสวดปาติโมกข  ดังนี้   การงดปาติโมกขเปนธรรม 
           การงดปาติโมกขเปนธรรม  ๑๐ ประการ   นี้แล.  
                              ภาณวาร  ที่  ๑  จบ 
                       พระอุบาลทีูลถามอธิกรณ 
           [๔๙๙]   ครั้งน้ัน  ทานพระอุบาลีเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา  ถวาย 
บังคมน่ัง ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง   แลวกราบทูลวา    พระพุทธเจาขา    ภิกษุผู 
ปรารถนาจะรับอธิกรณทีต่นรับ  พึงรบัอธิกรณที่ประกอบดวยองคเทาไร 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนอุบาลี  ภิกษุผูปรารถนาจะรับอธิกรณ 
พึงรับอธิกรณประกอบดวยองค ๕ คือ:-  
           ๑.   ภิกษุผูปรารถนาจะรับอธิกรณ พึงพิจารณาอยางน้ีวา เราปรารถนา 
จะรับอธิกรณนี้    เปนกาลสมควรหรือไมที่จะรับ   ถาภิกษุพิจารณาอยู  รูอยางนี้  
วาเปนกาลไมควรท่ีจะรับอธิกรณ  นีห้าใชเปนกาลสมควรไม  อธิกรณนั้น  ภิกษุ 
ไมพึงรับ 
           ๒.  กถ็าภิกษุพิจารณาอยู   รูอยางนี้วา  นี้เปนกาลควรท่ีจะรับอธิกรณ 
นี้   หาใชกาลไมสมควรไม   ภิกษุนัน้พึงพิจารณาตอไปวา   ที่เราปรารถนาจะรับ  
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อธิกรณนี้   อธิกรณนี้เปนเรื่องจริงหรือไม    ถาภิกษุพิจารณาอยู    รูอยางนี้วา 
อธิกรณนี้เปนเรื่องไมจริง  หาใชเปนเรื่องจริงไม   อธิกรณนั้น    ภิกษุไมพึงรับ 
           ๓.  กถ็าภิกษุพิจารณาอยู   รูอยางนี้วา    อธกิรณนี้เปนเรื่องจริง   หา 
ใชเปนเรื่องไมจริงไม  ภิกษุนั้นพึงพิจารณาตอไปวา  เราปรารถนาจะรับอธิกรณ 
นี้   อธิกรณนี้ประกอบดวยประโยชนหรือไม  ถาภิกษุพิจารณาอยู    รูอยางนี้วา 
อธิกรณนี้    ไมประกอบดวยประโยชน  หาใชประกอบดวยประโยชนไม   ภิกษุ 
ไมพึงรับ  
           ๔.  กถ็าภิกษุพิจารณาอยู   รูอยางนี้วา    อธกิรณนี้ประกอบดวยประ- 
โยชน  หาใชไมประกอบดวยประโยชนไม   ภิกษุนั้นพึงพิจารณาตอไปวา  เมื่อ 
เรารับอธิกรณนี้ไว   จักไดภิกษุผูเคยเห็นกัน    เคยคบกัน    เปนฝายโดยธรรม 
โดยวินัยหรอืไม   ถาภิกษุพิจารณาอยู   รูอยางนี้วา   เมื่อเรารับอธิกรณนี้ไว  จัก 
ไมไดภิกษุผูเคยเห็นกัน    เคยคบกัน    เปนฝายโดยธรรมโดยวินยั    อธิกรณนั้น 
ภิกษุไมพึงรับ 
           ๕.   กถ็าภิกษุพิจารณาอยู    รูอยางนี้วา   เมื่อเรารับอธิกรณนี้ไว    จัก 
ไดภิกษุผูเคยเห็นกัน    เคยคบกัน    เปนฝายโดยธรรมโดยวินัย    ภิกษุนั้นพึง 
พิจารณาตอไปวา    เม่ือเรารับอธิกรณนี้ไว    ความบาดหมาง    ความทะเลาะ 
ความแกงแยง   ความวิวาท   ความแตกแหงสงฆ  ความราวรานแหงสงฆ  ความ 
ถือตางแหงสงฆ   การกระทําตางแหงสงฆ    ซึ่งมกีารน้ันเปนเหตุ     จักมีแกสงฆ 
หรือไม   ถาภิกษุพิจารณาอยู   รูอยางนี้วา  เมื่อเรารับอธิกรณนีไ้ว   ความบาด 
หมาง   ความทะเลาะ   ความแกงแยง   ความวิวาท   ความแตกแหงสงฆ   ความ 
ราวรานแหงสงฆ  ความถือตางแหงสงฆ   การกระทําตางแหงสงฆ  ซึ่งมีการน้ัน 
เปนเหตุจักมีแกสงฆ   อธกิรณนั้น   ภิกษุไมพึงรับ  



พระวนิัยปฎก จุลวรรค เลม ๗ ภาค ๒ - หนาท่ี 424 

           ก็ถาภิกษุพิจารณาอยู   รูอยางนี้วา  เมื่อเรารับอธิกรณนี้ไว  ความบาด 
หมาง.   ความทะเลาะ   ความแกงแยง   ความวิวาท   ความแตกแหงสงฆ   ความ 
ราวรานแหงสงฆ  ความถือตางแหงสงฆ   การกระทําตางแหงสงฆ  ซึ่งมีการน้ัน 
เปนเหตุ   จักไมมีแกสงฆ  อธิกรณนั้น  ภิกษุพึงรับ 
           อุบาลี  อธิกรณที่ประกอบดวยองค ๕ อยางน้ีแล  ภิกษุรบัไวจักไมทํา 
ความเดือดรอนแมในภายหลังแล.  
                              ทูลถามการโจท 
           [๕๐๐]  พระอุบาลทีูลถามวา    ภิกษุผูโจทก    ปรารถนาจะโจทผูอ่ืน 
พึงพิจารณาธรรมเทาไรในตน  แลวโจทผูอ่ืน  พระพุทธเจาขา 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ดูกอนอุบาลี   ภิกษุผูโจทก   ปรารถนาจะ 
โจทผูอ่ืน  พึงพิจารณาธรรม  ๕ ประการในตน   แลวโจทผูอ่ืน    ดูกอนอุบาล ี
ภิกษุผูโจทกปรารถนาจะโจทผูอ่ืน   พึงพิจารณาอยางนี้วา    เรามีความประพฤติ 
ทางกายบริสุทธิ์หรือหนอ   เราประกอบดวยความประพฤติทางกายบริสุทธิ์  ไมม ี
ชอง   ไมมีตําหนิ   ธรรมนี้มีแกเราหรือไม   ถาภิกษุไมใชเปนผูมีความประพฤติ 
ทางกายบริสุทธิ์   ประกอบดวยความประพฤติทางกายบริสุทธิ์     ไมมีชอง   ไมม ี
ตําหนิ    เธอยอมมีผูกลาววา   เชิญทานจงศึกษาความประพฤติทางกายเสียกอน 
เธอยอมจะมีผูกลาวดังน้ี. 
           [๕๐๑]  ดูกอนอุบาลี   อน่ึง  ภิกษุผูโจทก  ปรารถนาจะโจทผูอ่ืน  พึง 
พิจารณาอยางนี้วา   เรามีความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์หรือหนอ  เราประกอบ 
ดวยความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์  ไมมีชอง    ไมมีตําหนิ    ธรรมน้ีมีแกเรา 
หรือไม    ถาภิกษุไมใชเปนผูมีความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์    ประกอบดวย 
ความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์   ไมมีชอง  ไมมตํีาหนิ   เธอยอมจะมีผูกลาววา 
เชิญทานจงศึกษาความประพฤติทางวาจาเสียกอน   เธอยอมจะมีผูกลาวดังน้ี.  
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           [๕๐๒]  ดูกอนอุบาลี  อนึ่ง  ภิกษุผูโจทก  ปรารถนาจะโจทผูอ่ืน  พึง 
พิจารณาอยางนี้วา จิตของเรามีเมตตาปรากฏ  ไมอาฆาตในสพรหมจารีทั้งหลาย 
หรือหนอ  ธรรมน้ีมีแกเราหรือไม   ถาภิกษุไมใชเปนผูมีเมตตาจิตปรากฏ  ไม 
อาฆาตในสพรหมจารีทั้งหลาย   เธอยอมจะมีผูกลาววา เชิญทานเขาไปต้ังเมตตา 
จิตในสพรหมจารีทั้งหลาย   เธอยอมจะมีผูกลาวดังนี้.  
           [๕๐๓]  ดูกอนอุบาลี  อนึ่ง  ภิกษุผูโจทก  ปรารถนาจะโจทผูอ่ืน  พึง 
พิจารณาอยางนี้วา   เราเปนพหูสูต   ทรงสุตะ  เปนที่สั่งสมสุตะหรือหนอ  ธรรม 
เหลาน้ันใด   ไพเราะในเบ้ืองตน   ไพเราะในทามกลาง   ไพเราะในที่สุด   ประ- 
กาศพรหมจรรย  พรอมท้ังอรรถทั้งพยัญชนะบรสิุทธิ์ บริบูรณสิ้นเชิง  ธรรมเห็น 
ปานน้ัน เปนธรรมอันเราสดับมาก  ทรงไวคลองปาก  ข้ึนใจ   แทงตลอดดีแลว 
ดวยปญญาธรรมนี้มีแกเราหรือไม   ถาภิกษุไมใชเปนพหูสูต   ทรงสุตะ    เปนที่ 
สั่งสมสุตะ  ธรรมเหลาน้ันใด  ไพเราะในเบื้องตน   ไพเราะในทามกลาง  ไพเราะ 
ในที่สุดประกาศพรหมจรรย  พรอมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณ  สิ้น 
เชิง   ธรรมเห็นปานน้ัน   ไมเปนธรรมอันเธอสดับมาก   ทรงไวคลองปาก   ข้ึน 
ใจ   แทงตลอดดีแลวดวยปญญา   เธอยอมจะมีผูกลาววา     เชิญทานจงเลาเรียน 
ปริยัติเสียกอน   เธอยอมจะมีผูกลาวดังนี้. 
           [๕๐๔]  ดกูอนอุบาลี   อน่ึง  ภิกษุผูโจทก  ปรารถนาจะโจทผูอ่ืน  พึง 
พิจารณาอยางนี้วา     เราจําปาติโมกขทั้งสองไดดี     โดยพิสดาร     สวดไพเราะ 
คลองแคลว  วินิจฉัยถูกตองโดยสุตตะ  โดยอนุพยัญชนะหรือหนอ    ธรรมนี้มี 
แกเราหรือไม    ถาภิกษุไมใชเปนผูจําปาติโมกขทั้งสองไดดีโดยพิสดาร    สวด 
ไพเราะ   คลองแคลววินิจฉัยถูกตองโดยสุตตะ   โดยอนุพยัญชนะ    เธอถูกถาม 
วา  ทาน  ก็พระผูมีพระภาคเจาตรัสสิกขาบทน้ีที่ไหน  จะตอบไมได   เธอยอม 
จะมีผูกลาววา   เชญิทานเลาเรียนวินัยเสียกอน   เธอยอมจะมีผูกลาวดังน้ี.  



พระวนิัยปฎก จุลวรรค เลม ๗ ภาค ๒ - หนาท่ี 426 

           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุผูโจทกปรารถนาจะโจทผูอ่ืน  พึงพิจารณาธรรม ๕ 
ประการนี้ในตน  แลวพึงโจทผูอ่ืน. 
           [๕๐๕]  พระอุบาลีทูลถามวา  พระพุทธเจาขา  ภิกษุผูโจทกปรารถนา 
จะโจทผูอ่ืน  พึงต้ังธรรมเทาไรไวในตน  แลวโจทผูอ่ืน                      
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ดูกอนอุบาลี  ภิกษุผูโจทกปรารถนาจะโจท 
ผูอ่ืน  พึงต้ังธรรม ๕ ประการไวในตน  แลวโจทผูอ่ืน  คือ :- 
           ๑.   เราจักกลาวโดยกาลอันควร   จักไมกลาวโดยกาลอันไมควร 
           ๒.  จักกลาวดวยคําจริง   จักไมกลาวดวยคําอันไมเปนจริง 
           ๓.   จักกลาวดวยคําสุภาพ   จักไมกลาวดวยคําหยาบ 
           ๔.   จักกลาวดวยคําประกอบดวยประโยชน     จักไมกลาวดวยคําไร 
ประโยชน 
           ๕.   จักมีเมตตาจิตกลาว   จักไมมุงรายกลาว 
           ดูกอนอุบาลี   ภิกษุผูโจทก    ปรารถนาจะโจทผูอ่ืน    พึงต้ังธรรม  ๕ 
ประการนี้ไวในตน  แลวโจทผูอ่ืน. 
                      ผูโจทกโดยไมเปนธรรมตองเดือดรอน 
           [๕๐๖]   พระอุบาลีทูลถามวา    ภิกษุผูโจทกโดยไมเปนธรรม    พึงถึง 
ความเดือดรอนดวยอาการเทาไร   พระพุทธเจาขา. 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนอุบาลี  ภิกษุผูโจทกโดยไมเปนธรรม 
พึงถึงความเดือดรอนดวยอาการ  ๕  คือ:- 
           ๑.   ทานโจทโดยกาลไมควร  ไมโจทโดยกาลอันควร   ทานตองเดือด 
รอน                                                     
           ๒.   ทานโจทดวยเรื่องไมจริง  ไมโจทดวยเรื่องจริง  ทานตองเดือดรอน  
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           ๓.  ทานโจทดวยคําหยาบ   ไมโจทดวยคําสุภาพ  ทานตองเดือดรอน 
           ๔.   ทานโจทดวยเรื่องไมประกอบดวยประโยชน    ไมโจทดวยเรื่อง 
ประกอบดวยประโยชน  ทานตองเดือดรอน  
           ๕.   ทานมุงรายโจท   มิใชมีเมตตาจิตโจท   ทานตองเดือดรอน 
           ดูกอนอุบาลี    ภิกษุผูโจทกโดยไมเปนธรรม    พึงถึงความเดือดรอน 
ดวยอาการ  ๕  นี้   ขอน้ันเพราะเหตุไร   เพราะภิกษุแมอ่ืน    ไมพึงสําคัญเรื่องท่ี 
โจทดวยคําเท็จ.   
              ผูถูกโจทโดยไมเปนธรรมไมตองเดือดรอน 
           [๕๐๗]   พระอุบาลีทูลถามวา   ก็ภิกษุผูถูกโจทกโดยไมเปนธรรม  ไม 
ตองเดือดรอนดวยอาการเทาไร   พระพุทธเจาขา. 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา    ดกูอนอุบาลี    ภิกษุผูโจทกโดยไมเปน 
ธรรม   ไมตองเดือดรอน   ดวยอาการ ๕ คือ:- 
           ๑.   ทานถูกโจทโดยกาลไมควร   ไมถูกโจทโดยกาลอันควร    ทานไม 
ตองเดือดรอน 
           ๒.  ทานถูกโจทดวยเรื่องไมจริง  ไมไดถูกโจทดวยเรื่องจริง  ทานไม 
ตองเดือดรอน 
           ๓. ทานถูกโจทดวยคําหยาบ   ไมถูกโจทดวยคําสุภาพ    ทานไมตอง 
เดือดรอน 
           ๔.  ทานถูกโจทดวยเรื่องไมประกอบดวยประโยชน  ไมไดถูกโจทดวย 
เรื่องประกอบดวยประโยชน  ทานไมตองเดือดรอน 
           ๕.   ทานถูกโจทดวยมุงราย    ไมถูกโจทดวยเมตตาจิต    ทานไมตอง 
เดือดรอน.  
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           ดูกอนอุบาลี   ภิกษุผูถูกโจทโดยไมเปนธรรม   ไมตองเดือนรอนดวย 
อาการท้ัง ๕  นี้. 
                      ผูโจทยโดยเปนธรรมไมตองเดือนรอน 
           [๕๐๘]   พระอุบาลีทูลถามวา ภิกษุผูโจทกโดยเปนธรรม  พึงถึงความ 
ไมเดือดรอน   ดวยอาการเทาไร   พระพุทธเจาขา. 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ดูกอนอุบาลี.   ภิกษุผูโจทกโดยเปนธรรม 
พึงถึงความไมเดือดรอน   ดวยอาการ ๕ คือ :- 
           ๑.  ทานโจทโดยกาลอันควร   ไมใชโจทโดยกาลอันไมควร   ทานไม 
ตองเดือดรอน 
           ๒.   ทานโจทดวยเรื่องจริง    ไมใชโจทดวยเรื่องไมจริง    ทานไมตอง 
เดือดรอน  
           ๓.  ทานโจทดวยคําสุภาพ     ไมใชโจทดวยคําหยาบ     ทานไมตอง 
เดือดรอน 
           ๔.   ทานโจทดวยเรื่องประกอบดวยประโยชน   ไมใชโจทดวยเรื่องไม 
ประกอบดวยประโยชน  ทานไมตองเดือดรอน 
           ๕.   ทานมีเมตตาจิตโจท  ไมใชมุงรายโจท   ทานไมตองเดือดรอน. 
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุผูโจทกโดยเปนธรรม  พึงถึงความไมเดือดรอนดวย 
อาการ ๕ นี้   ขอน้ันเปนเพราะเหตุไร  เพราะภิกษุแมอ่ืนก็พึงสําคัญวาควรโจท 
ดวยเรื่องจริง. 
                        ผูถูกโจทโดยธรรมตองเดือนรอน 
           [๕๐๙]   พระอุบาลีทูลถามวา   ก็ภิกษุผูถูกโจทโดยธรรม    พึงถึงความ 
เดือดรอนดวยอาการเทาไร   พระพุทธเจาขา.  
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           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา    ดกูอนอุบาลี     ภิกษุผูถูกโจทโดยธรรม 
พึงถึงความเดือดรอนดวยอาการ ๕ คือ:- 
           ๑.  ทานถูกโจทโดยกาลอันควร ไมใชถูกโจทโดยกาลอันไมควร  ทาน 
ตองเดือดรอน 
           ๒.   ทานถูกโจทดวยเรื่องจริง  ไมใชถูกโจทดวยเรื่องไมเปนจริง  ทาน 
ตองเดือดรอน 
           ๓.  ทานถูกโจทดวยคําสุภาพ   ไมใชถูกโจทดวยคําหยาบ    ทานตอง 
เดือดรอน  
           ๔.  ทานถูกโจทดวยเรื่องประกอบดวยประโยชน     ไมใชถูกโจทดวย 
เรื่องไมประกอบดวยประโยชน  ทานตองเดือดรอน 
           ๕.   ทานถูกโจทดวยเมตตาจิต    ไมใชถูกโจทดวยมุงราย    ทานตอง 
เดือดรอน. 
           ดูกอนอุบาลี   ภิกษุผูถูกโจทโดยธรรม  พึงถึงความเดือดรอนดวยอาการ 
๕    นี้แล. 
                     ผูโจทกพึงมนสิกาธรรม  ๕  ประการ 
           [๕๑๐]  พระอุบาลทีูลถามวา  ภิกษุผูโจทกปรารถนาจะโจทผูอ่ืน  พึง 
มนสิการธรรมเทาไรไวในตน   แลวโจทผูอ่ืน  พระพุทธเจาขา. 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา    ดกูอนอุบาลี    ภิกษุผูโจทกปรารถนาจะ 
โจทผูอ่ืน  พึงมนสิการธรรม  ๕  อยางไวในตน   แลวโจทผูอ่ืน  คือ :- 
           ๑.  ความการุญ                                                      
           ๒.  ความหวังประโยชน 
           ๓.  ความเอ็นดู 
           ๔.   ความออกจากอาบัติ 
           ๕.   ความทําวินัยเปนเบื้องหนา.  
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           ดูกอนอุบาลี   ภิกษุผูโจทยปรารถนาจะโจทผูอ่ืน  พึงมนสิการธรรม  ๕ 
อยางนี้ไวในตน   แลวโจทผูอ่ืน.                                         
                ผูถูกโจทกพึงต้ังอยูในธรรม ๒ ประการ 
            [๕๑๑]   พระอุบาลีทูลถามวา   ก็ภิกษุผูถูกโจทก    พึงต้ังอยูในธรรม 
เทาไร   พระพุทธเจาขา.  
            พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ดกูอนอุบาลี   ภิกษุผูถูกโจทก   พึงต้ังอยู 
ในธรรม  ๒  ประการ   คือ    ความจริง ๑   ความไมขุนเคือง ๑. 
                            ปาติโมกขฐปนขันธกะ ที่ ๙  จบ 
                       ในขันธกะน้ีมี  ๓๐  เรื่อง  ๒ ภาณวาร 
                           หัวขอประจําขันธกะ         
           [๕๑๒]   เรื่องปาปภิกษุในอุโบสถ   ถูกไล ๓ ครั้ง   ไมออกไป   ถูก 
พระโมคคัลลานะฉุดออก  เรื่องอัศจรรยในศาสนาของพระชินเจา   ทรงเปรียบ 
เทียบมหาสมุทร  คือ  อนุปุพพสิกขา.   เปรียบดวยมหาสมุทรอันลุมลึกโดยลําดับ 
พระสาวกไมละเมิดสิกขาบท เปรียบดวยมหาสมุทรต้ังอยูตามปกติไมลนฝงสงฆ 
ยอมขับไลบุคคลทุศีลออก   เปรียบดวยมหาสมุทรซัดซากศพข้ึนฝง  วรรณะ  ๔ 
เหลา   บวชเปนบรรพชิตแลว     ละนามและโคตรเดิม    ดุจแมน้ําใหญไหลไปสู 
มหาสมุทรแลว  ละนามและโคตรเดิม  ภิกษุเปนอันมากปรินิพพาน  เปรียบดวย 
น้ําไหลไปเต็มมหาสมุทร   พระธรรมวินัยมีวิมุตติรสรสเดียว   เปรียบดวยมหา- 
สมุทรมีรสเค็มรสเดียว  พระธรรมวินัยมีรัตนะมาก  เปนที่อยูของพระอริยบุคคล  



พระวนิัยปฎก จุลวรรค เลม ๗ ภาค ๒ - หนาท่ี 431 

๘   จําพวก  เปรียบดวยมหาสมุทรเปนที่อยูของหมูสัตว แลวยังคุณในพระศาสนา 
ใหดํารงอยู   เรื่องงดปาติโมกขในวันอุโบสถ   เรือ่งพระฉัพพัคคียคิดวา  ใคร ๆ 
ไมรูเรา   เรื่องภิกษุยกโทษกอน.  
           เรื่องงดปาติโมกขเปนธรรม   และไมเปนธรรม   มีมูล ๑. 
           เรื่องงดปาติโมกขเปนธรรม   และไมเปนธรรม   มีมูล ๒. 
           เรื่องงดปาติโมกขเปนธรรม   และไมเปนธรรม   มีมูล ๓. 
           เรื่องงดปาติโมกขเปนธรรม   และไมเปนธรรม   มีมูล ๔. 
           เรื่องงดปาติโมกขเปนธรรม   และไมเปนธรรม   มีมูล ๕. 
           เรื่องงดปาติโมกขเปนธรรม   และไมเปนธรรม   มีมูล ๖. 
           เรื่องงดปาติโมกขเปนธรรม   และไมเปนธรรม   มีมูล ๗. 
           เรื่องงดปาติโมกขเปนธรรม   และไมเปนธรรม   มีมูล ๘. 
           เรื่องงดปาติโมกขเปนธรรม   และไมเปนธรรม   มีมูล ๙. 
           เรื่องงดปาติโมกขเปนธรรม   และไมเปนธรรม   มีมูล ๑๐. 
           เรื่องงดปาติโมกขเพราะวิบัติ  ๔ อยาง  คือ   ศลี   อาจาระ   ทฏิฐิ   และ 
อาชีวะ. 
           เรื่องงดปาติโมกขในสวน ๕  คือ    ปาราชิก    สังฆาทิเสส    ปาจิตตีย 
ปาฏิเทสนียะ   และทุกกฏ. 
           เรื่องงดปาติโมกขในสวน ๖   มวิีธีอยางนี้    คือ    เพราะศีล   อาจาระ 
ทิฏฐิวิบัติ   ทีม่ีภิกษุมิไดทําและทํา. 
           เรื่องงดปาติโมกขในสวน ๗   คือ    ปาราชิก    สังฆาทิเสส    ถุลลัจจัย 
ปาจิตตีย  ปาฏิเทสนียะ  ทุกกฏ   และทุพภาสิต.  
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           เรื่องงดปาติโมกข   เพราะศีล   อาจาระ  ทิฏฐิ  และอาชีววิบัติ   ที่ภิกษุ 
มิไดทําและทํา   รวม ๘ อยาง.   
           เรื่องงดปาติโมกขมี  ๙  วิธี   คือ   เพราะศีล   อาจาระ   ทิฏฐิ   ที่ภิกษุมิ 
ไดทําและท้ังทําและไมทํา   พระผูมีพระภาคเจาตรัสแกผูรูตามเปนจริงอยางน้ี. 
           จงทราบการงดปาติโมกข ๑๐ อยาง   คือ   ภิกษุตองอาบัติปาราชิก ๑ 
กถาปรารภภิกษุผูตองอาบัติปาราชิกยังคางอยู  ๑     ภิกษุบอกลาสิกขา ๑     กถา 
ปรารภภิกษุผูบอกลาสิกขายังคางอยู  ๑   ภิกษุรวมสามัคคี ๑  กถาคานสามัคคี ๑ 
คานสามัคคีที่คาง ๑   มีผูไดเห็น   ไดยิน    และรังเกียจดวยศีลวิบัติ ๑     ดวย 
อาจารบัติ  ๑  ดวยทิฏฐิวิบัติ  ๑. 
           เรื่องภิกษุเห็นภิกษุเอง   ภิกษุอ่ืนบอกภิกษุนั้น   หรือภิกษุผูตองอาบัติ 
ปาราชิกนั้น  บอกความจริงแกภิกษุนั้น  ภิกษุนั้นงดปาติโมกข. 
           เรื่องบริษัทเลิกประชุม   เพราะอันตราย  ๑๐   อยางใดอยางหน่ึง    คือ 
พระราชา  โจร  ไฟ  น้ํา  มนุษย   อมนุษย   สัตวราย   สัตวเลื้อยคลาน ชีวิต 
พรหมจรรย   จงทราบการงดปาติโมกขที่เปนธรรม   และไมเปนธรรมตามแนว 
ทาง. 
           เรื่องโจทโดยกาลอันควร   โจทดวยเรื่องจริง    โจทดวยเรื่องเปนประ- 
โยชนจักไดฝกฝาย  จักมีความทะเลาะเปนตน  ผูเปนโจทกมีกาย  วาจา  บริสุทธิ์  
มีเมตตาจิต  เปนพหูสูต  รูปาติโมกขทั้งสอง. 
           เรื่องภิกษุโจทโดยกาลอันควร   ดวยเรื่องจริง  ดวยคําสุภาพ  ดวยเรื่อง 
เปน  ประโยชน  ดวยเมตตาจิต. 
           เรื่องภิกษุเดือดรอน   โดยอธรรม   พึงบรรเทาเหมือนอยางนั้น.  



พระวนิัยปฎก จุลวรรค เลม ๗ ภาค ๒ - หนาท่ี 433 

           เรื่องภิกษุผูโจทกและถูกโจทเปนธรรม     พึงบรรเทาความเดือดรอน 
เรื่องพระสัมพุทธทรงประกาศขอปฏิบัติสําหรับภิกษุผูถูกโจทกไว ๕ อยาง  คือ 
ความการุญ  ความหวังประโยชน   ความเอ็นดู   ความออกจากอาบัติ   ความทํา 
วินัยเปนเบื้องหนา.  
           เรื่องทั้งอยูในความสัตยและความไมขุนเคือง      นี้เปนธรรมดาของ 
จําเลยแล. 
                                     หวัขอประจําขนัธกะ  จบ 
                ปาฏิโมกขัฏฐปนักขันธกวรรณนา 
           วินิจฉัยในปาฏิโมกขัฏฐรปนักขันธกะ  พึงทราบดังนี้:- 
           สองบทวา  นนฺทิมุขิยา  รตฺติยา   มีความวา    ราตรีปรากฎเหมือน 
มีหนาอันเอิบอ่ิม  ในเวลาอรุณข้ึนแลว   ดวยเหตุนั้น     พระอุบาลีเถระจึงกลาว 
วา  ราตรีมีหนาชื่น. 
           บทวา   อนฺโตปูตึ    มีความวา    ผูเสียขางใน    โดยมีความเสียเพราะ 
กิเลส  ในภายในจิตสันดานเปนสภาพ. 
           บทวา   อวสฺสุต   มคีวามวา    ผูชุมแลวดวยอํานาจแหงความรั่วแหง 
กิเลส. 
           บทวา   กสมฺพุชาต  มีความวา   ชื่อวาผูเศราหมอง    เพราะเปนผูมี 
โทษเกลื่อนกลาด.  
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           ดวยคําวา   ยาว  พาหาคหณาป   นาม    พระผูมีพระภาคเจาทรง 
แสดงพระประสงควา  จริงอยู   โมฆบุรุษน้ัน  พอไดฟงคําวา อานนท  บริษัท 
ไมบริสุทธิ์  แลว   พึงหลีกไปเสียก็มี,   โมฆบุรุษนั้นไมหลีกไปดวยคําอยางนั้น 
จักมาเพียงจับแขนเทาน้ัน.   ความมาน้ี   นาอัศจรรย. 
           ขอวา  น  อายตเกเนว  ปปาโต  โหติ   มีความวา   มหาสมุทร 
เปนของลึกโตรกแตแรกหามิได   คือ   เปนของลึกโดยลําดับ. 
           ขอวา   ิตธมฺโม  เวล  นาติวตฺตติ  มีความวา   มหาสมุทรไมลน 
ฝง   คือคันแดนเปนที่ลงและข้ึนแหงคลื่นทั้งหลาย. 
           สองบทวา  ตีร  วาเหติ    มีความวา    คลื่นยอมพัดข้ึนฝง    คือซัด 
ข้ึนบก. 
           บทวา  อฺาปฏิเวโธ    ไดแก  ความตรัสรูพระอรหัต. 
           คําวา  ฉนฺนมติวสฺสติ  นี้   พระผูมีพระภาคเจาตรัสหมายเอาเนื้อ 
ความน้ีวา   เมื่อตองอาบัติแลวปกปดไว   ชื่อวาตองอาบัติใหมอ่ืน. 
           คําวา  วิวฏ  นาติวสฺสติ   นี ้  พระผูมีพระภาคเจาตรัสหมายเอาเนื้อ 
ความน้ีวา   ตองอาบัติแลวเปดเผยเสีย   ชื่อวาไมตองอาบัติอ่ืน. 
                           [วาดวยการงดปาฏิโมกข] 
           วินิจฉัยในขอวา  ปต  โหติ  ปาฏิโมกฺข  นี้   พึงทราบดังนี้:- 
           ปาฏิโมกขที่เปนอันงดกอนหรือภายหลังก็มี    ที่ไมเปนอันงดกอนหรือ 
ภายหลังก็มี,    แตปาฏิโมกขที่งดในเขตเทานั้น    จึงเปนอันงด;    เพราะฉะนั้น 
ปาฏิโมกขอันสงฆพึงงดเพียงที่สวด  เร  อักษรในคําน้ีวา  สุณาตุ  เม   ภนฺเต 
สงฺโฆ  อชฺชุโปสโถ  ปณฺณรโส  ยทิ  สงฺฆสฺส  ปตฺตกลฺล,  สงฺโฆ 
อุโปสถ  กเรยฺย    นี้แล   ชื่อวาเขต.    แตครั้นสวด   ย   อักษรแลว     จึงงด 
ชื่อวางดภายหลัง.  
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           เมื่อคําวา   สุณาตุ    เม   ยังไมทันไดเริ่ม   เม่ืองดเสีย  เปนอันงดกอน. 
           ขอวา  อมูลิกาย  ทฏิ ิวิปตฺติยา  ปาฏิโมกฺข  เปติ  อกตาย 
มีความวา  วิบัตินั้น  จะเปนการที่บุคคลน้ัน  ทําแลวหรือมิไดทําก็ตามที,  ความ 
สําคัญของภิกษุผูงดปาฏิโมกข   ยอมเปนของไมมีมูล   ดวยอํานาจแหงวิบัติที่ไม 
มีมูล. 
           คําวา  กตากตาย  อันพระผูมีพระภาคเจาตรัสรวมทั้ง ๒ อยาง ทั้งท่ี 
ทํา  ทั่งที่ไมทํา. 
           ขอวา   ธมฺมิก  สามคฺคึ  น  อุเปติ    มีความวา    เมื่อสังฆกรรม 
อันสงฆกระทําอยู   ภิกษุไมมา   ไมมอบฉันทะ    และอยูพรอมหนา    คัดคาน 
เพราะความเปนผูประสงคจะยังกรรมใหกําเริบ,     ดวยเหตุนั้นเธอตองทุกกฏ. 
ปาฏิโมกขของภิกษุผูมีอาบัติติดตัวน้ันแล   ยอมเปนอันงด  ดวยประการฉะน้ี. 
           บทวา  ปจฺจาทิยติ  มีความวา  ยอมกลับถือวา    กรรมตองทําใหม. 
เพราะการรื้อนั้น   เธอยอมตองปาจิตตีย.  ปาฏโิมกขของภิกษุผูมีอาบัติติดตัวแม 
นั้นแล   ยอมเปนอันงด  ดวยประการฉะน้ี. 
           ในคําวา  เยหิ  อากาเรหิ  เยหิ  ลงฺิเคหิ  เยห ิ นิมิตฺเตหิ  นีพึ้ง 
ทราบ   เครื่องหมายรูมีอาการเปนตน   ในองคทั้งหลายมียังมรรคกับมรรคใหจด 
กันเปนตน. 
           วัตถทุี่ไดเห็นแลว   และวัตถุที่ไดฟงแลว     ในคําวา เตน  ทิฏเน 
เตน  สุเตน  ตาย  ปริสงฺกาย   นี ้ มาแลวในพระบาลีนั่นเอง  
           ก็ถาวา   ภิกษุพึงยังความรังเกียจใหเกิดข้ึน  เพราะวัตถุที่ไดเห็นและได 
ฟงแลวเหลานั้นไซร,   คําวา    ดวยความรังเกียจนั้น    พระผูมพีระภาคเจาตรัส 
หมายเอาความรังเกียจนั้น.  
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                      [วาดวยองคแหงการฉวยอธิกรณ] 
           ภิกษุผูประสงคจะชําระพระศาสนาใหหมดจด  จึงฉวยอธิกรณใด  ดวย 
ตน,    อธิกรณนั้น  พระอุบาลีเถระเรียกวา  อตฺตาทาน  ในคําวา  อตฺตาทาน 
อาทาตุกาเมน. 
           กาลน้ี  คือ  ราชภัย  โจรภัย  ทุพภิกขภัย    กาลท่ีฝนเปยกชุม   เปน 
สมัยมิใชกาล   ในคําวา   อกาโล  อิม  อตฺตาทาน  อาทาตุ  นี้   กาลพึง 
เห็นแผกกัน.  
           ขอวา   อภูต  อิท  อตฺตาทาน  มีความวา อธิกรณนี้ไมมี,  อธิบาย 
วา  ถาวา   ภิกษุเมื่อพิจารณาทราบอยางนี้วา   อธรรม   เราถือวา    เปนธรรม, 
หรือวา   ธรรม   เราถือวา   เปนอธรรม   หรือวามิใชวินัย    เราถือวา    วินัย, 
วินัย  เราถือวา  มิใชวินัย,   หรือวาบุคคลทุศีล   เราถือวา  บุคคลมีศีล   หรือ 
วา  บุคคลมีศีล  เราถือวา  บุคคลทุศีล.  อธิกรณที่จริง    พึงทราบโดยปริยาย 
อันแผกกัน. 
           อธิกรณใด     เปนไปเพ่ืออันตรายแหงชีวิต     หรือเพ่ืออันตรายแก 
พรหมจรรย   อธิกรณนี้ชือ่วาไมประกอบดวยประโยชน    ในคําวา    อนตฺถ- 
สฺหิต  อิท  อตฺตาทาน  นี้.  อธิกรณที่แผก   (จากนั้น )    ชื่อวาประกอบ 
ดวยประโยชน. 
           ขอวา   น  ลภิสฺสามิ  สนฺทิฏเ  สมฺภตฺเต  ภกิฺขู   มีความวาจริง 
อยู   ในกาลบางคราว  ภิกษุทั้งหลายผูสนับสนุนฝายของตนเห็นปานน้ัน     ยอม 
เปนผูอันเธอไมอาจที่จะได  ในเพราะภัยมีราชภัยเปนตน.   พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงหมายเอาความไมไดนั้น    จึงตรัสวา    เราจักไมได.    แตในกาลบางคราว 
ภิกษุทั้งหลายเห็นปานน้ัน  เปนผูอันเธออาจที่จะได   เพราะเปนความปลอดภัย  
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และมีภิกษาดีเปนตน.  พระผูมีพระภาคเจาทรงหมายเอาความไดนั้น    จึงตรัสวา 
เราจักได. 
           ขอวา   ภวิสฺสติ    สงฺฆสฺส   ตโตนิทาน   ภณฺฑน   มีความวา 
ความบาดหมาง  ความทะเลาะ    ความแกงแยง     ความวิวาท     และความแตก 
แหงสงฆ   จักมีแกสงฆ   เหมือนมีแกพวกภิกษุชาวกรุงโกสัมพี. 
           ขอวา  ปจฺฉาป  อวปฺิปฏิสารกร  ภวิสฺสติ    มคีวามวา   ความ 
หวนระลึกถงึอธิกรณนั้น     ในภายหลัง    ไมทําความเดือดรอนใหเหมือนความ 
หวนระลึกของพระมหากัสสปเถระ    ผูทําปญจสติกสังคีติขมข่ีสุภัททภิกษุผบวช 
เมื่อแก,  และเหมือนความหวนระลึกของทานพระยสะผูทําสัตตสติกสังคีติ  ขมข่ี 
ภิกษุหม่ืนรูป  เพราะอธิกรณมีวัตถุ  ๑๐,   และเหมือนความหวนระลึกของพระ- 
โมคคัลลีบุตรติสสเถระผูทําสหัสสกสังคีติ    ขมข่ีภิกษุ ๖ หม่ืนรปู   ไมทําความ 
เดือดรอนใหในภายหลังฉะน้ัน.    ทั้งอธิกรณที่ประกอบดวยองค  ๕   อยางนั้น 
อันภิกษุโจทแลว  ยอมเปนไป  เพื่อความท่ีพระศาสนาเปนของมีสิริเพียงดังดวง 
จันทรและดวงอาทิตย   อันปราศจากโทษเครื่องเศราหมอง  
                     [วาดวยธรรมที่โจทกพึงตรวจดูในตน] 
           วินิจฉัยในคําวา  อจฺฉิทฺเทน   อปฺปฏิมเสน   เปนอาทิ   พึงทราบ 
ดังน้ี  :- 
           บรรดาคฤหัสถและบรรพชิตท้ังหลาย   ผูใดผูหน่ึง  เปนผูอันบุคคลใด 
ประหารแลวก็ดี   แพทยกรรมท้ังหลาย   มีการผาฝเปนตน    อันบุคคลใดทําแลว 
แกคฤหัสถทัง้หลายก็ดี  กายสมาจารของบุคคลน้ัน    เปนชองทะลุ   เหมือนใบ 
ตาลท่ีปลวกกิน    และชือ่วามีโทษที่ควรสอดสอง    เพราะเปนของท่ีจะพึงอาจ 
เพ่ือลูบคลําได    คือเพ่ือจับคราในท่ีใดท่ีหน่ึงได.    กายสมาจารท่ีแผกกัน   พึง 
ทราบวา  ไมมีชองทะลุ  ไมมีโทษที่ควรสอดสอง.  
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           สวนวจีสมาจาร   ยอมเปนชองทะลุ    และมีโทษควรสอดสอง   เพราะ 
พูดปด   พูดเสียดแทง   พูดสอเสียด  และโจทอาบัติไมมีมูลเปนตน.  วจีสมาจาร 
ที่แผกกัน  พึงทราบวา  ไมมีชองทะลุ   และไมมีโทษที่ควรสอดสอง. 
           ขอวา  เมตฺต   นุ   โข   เม   จิตฺต  มีความวา   จิตของเรามีเมตตา 
ตัดกังวล   ถงึทับแลวดวยความใสใจกัมมัฏฐานภาวนา. 
           บทวา   อนาฆาต  ไดแกเวนจากอาฆาต.  อธิบายวา ปราศจากอาฆาต 
ดวยอํานาจแหงความขมไว. 
           ขอวา  อิท  ปน  อาวุโส  กตฺถ  วตฺุต ภควตา  มีความวา สิกขา 
บทนี้    พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลวท่ีเมืองไหน ?  
                        [วาดวยธรรมที่โจทกพึงต้ังในตน] 
           วินิจฉัยในคําวา  กาเลน  วกฺขามิ  เปนอาทิ   พึงทราบดังนี้ :- 
           ภิกษุรปูหน่ึง   เมื่อยังบุคคลผูหนึ่งใหทําโอกาสแลวจึงโจท  ชื่อวากลาว 
โดยกาล    เมื่อโจทในทามกลางสงฆ  ทามกลางคณะ  โรงสลากขาวตม  โรงวิตก 
ทางที่เที่ยวภิกษาและโรงฉันเปนตนก็ดี    ในขณะที่อุปฏฐากท้ังหลายปวารณาก็ดี 
ชื่อวา   กลาวโดยมิใชกาล. 
           เมื่อกลาวดวยคําจริง   ชื่อวา   กลาวดวยคําแท. 
           เมื่อกลาววา    แนะผูเจริญ    แนะทานผูใหญ     แนะทานผูเท่ียวอยูใน 
บริษัท  แนะทานผูถือบังสกุล   แนะทานธรรมกถกึ  นี้สมควรแกทาน    ชือ่วา 
กลาวดวยคําหยาบ.                    
           แตเมื่อกลาวใหเปนถอยคําอิงอาศัยเหตุวา    ผูเจริญ    ทานเปนผูใหญ 
ทานเปนผูเที่ยวอยูในบริษัท    ทานเปนผูถือบังสกุล    ทานเปนธรรมกถึก    นี้ 
สมควรแกพวกทาน   ชื่อวา   กลาวดวยถอยคําไพเราะ.  
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           เมื่อกลาวใหเปนถอยคําอิงอาศัยเหตุ   ชื่อวา  กลาวดวยถอยคําประกอบ 
ดวยประโยชน. 
           ขอวา  เมตฺตจิตฺโต  วกฺขามิ  โน  โทสนฺตโร     มีความวา  เรา 
จักเขาไปต้ังเมตตาจิตกลาว   จักไมเปนผูมีจิตประทุษรายกลาว. 
                  [วาดวยธรรมที่โจทกพึงพิจารณาในตน]  
           สองบทวา     อชฌฺตฺต  มนสิกริตฺวา  ไดแก  พึงยังความคิดของตน 
ใหเกิดข้ึน. 
           บทวา  การฺุตา  นั้น   ไดแก ความมีกรุณา. 
           พระผูมีพระภาคเจา    ทรงแสดงกรุณาและธรรมเปนสวนเบื้องตนแหง 
กรุณา  ดวยความมีกรุณาน้ี. 
           ความใฝหาประโยชน   ชื่อวา   ความเปนผูแสวงประโยชน. 
           ความประกอบพรอมดวยประโยชนเกื้อกูลน้ัน     ชื่อวา    ความเปนผู 
อนุเคราะห. 
           พระผูมีพระภาคเจา    ทรงแสดงเมตตาและธรรมเปนสวนเบื้องตนแหง 
เมตตา   ดวยความเปนผูแสวงประโยชน  และความเปนผูอนุเคราะหแมทั้ง  ๒.  
           การใหออกเสียจากอาบัติแลว    ใหต้ังอยูในสวนแหงผูหมดจด    ชื่อวา 
ความออกจากอาบัติ.  
           การท่ีฟองคดีแลวใหจําเลยใหการ   อางเอาคําปฏิญญา   ทํากรรมตามท่ี 
ปฏิญญาอยางไร  ชื่อวา  ความเปนผูทําพระวินัยใหเปนที่เคารพ  
           ขอวา  อิเม  ปฺจ  ธมฺเม   มีความวา  ธรรมเหลาน้ีใด  ที่เรากลาวแลว 
โดยนัยมีคําวา  การฺุตา  เปนตน,    ภิกษุผูโจทก   พึงพิจารณาธรรมทั้ง  ๕ 
เหลาน้ัน   ภายในตนแลว   จึงโจทกผูอ่ืน   ฉะนั้นแล.  
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                              [วาดวยธรรมของจาํเลย] 
           ขอวา  สจฺเจ   จ   อกุปฺเป  จ   มคีวามวา  จําเลยพึงต้ังอยูในคําจริง 
และในความเปนผูไมโกรธ.    จริงอยู    จําเลยตองใหการตามจริง   และตองไม 
ทําอาการโกรธเคือง.   อธิบายวา  ไมพึงโกรธดวยตนเอง  ไมพึงกระทบกระทั่ง 
ผูอ่ืน. 
           คําท่ีเหลือในที่ทั้งปวง  ต้ืนทั้งนั้น    ฉะน้ีแล.  
                          ปาฏิโมกขัฏฐปนักขันธกวรรณนา  จบ  
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                              ภิกขุนขีันธกะ 
                          เรื่องพระนางมหาปชาบดีโคตมี 
           [๕๑๓]  โดยสมัยนั้น  พระผูมพีระภาคพุทธเจาประทับอยู  ณ นโิคร- 
ธาราม  เขตกรุงกบิลพัสดุ  ในสักกชนบท   ครั้งน้ัน   พระนางมหาปชาบดีโคตมี 
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา   ถวายบังคมแลวไดยืนอยู  ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง 
ครั้น  แลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา  ขอประทานวโรกาส พระพุทธเจาขา 
ขอสตรีพึงไดออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต    ในพระธรรมวินัยที่พระตถาคต 
ประกาศแลว. 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสหามวา  อยาเลย  โคตมี  เธออยาชอบใจ  การที่ 
สตรีออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต  ในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแลวเลย. 
           แมครั้งท่ีสอง . . . 
           แมครั้งท่ีสาม    พระนางมหาปชาบดีโคตมี    ไดกราบทูลพระผูมีพระ- 
ภาคเจาวา   ขอประทานวโรกาส   พระพุทธเจาขา    ขอสตรีพึงไดออกจากเรือน 
บวชเปนบรรพชิต  ในพระธรรมวินัยท่ีพระตถาคตประกาศแลว. 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสหามวา  อยาเลย  โคตมี  เธออยาชอบใจ  การ 
ที่สตรีออกจากเรือนบวชเปนบรรพชติ  ในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแลวเลย. 
           ครั้งน้ัน    พระนางมหาปชาบดีโคตมี    ทรงนอยพระทัยวา    พระผูมี 
พระภาคเจาไมทรงอนุญาตใหสตรีออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต     ในพระ- 
ธรรนวินัยทีพ่ระตถาคตประกาศแลว  มีทุกข  เสียพระทัย  มีพระพักตรนองดวย 
น้ําพระเนตร  ทรงกันแสง  พลางถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา  ทําประทักษิณ 
เสด็จกลับไป.                                     
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           [๕๑๔]  ครั้งน้ัน    พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูในกรุงกบิลพัสดุ   ตาม 
พระพุทธาภิรมย   แลวเสด็จหลีกจาริกทางพระนครเวสาลี   เสด็จจาริกโดยลําดับ 
ถึงพระนครเวสาลี  ขาววา  พระองคประทับอยูที่กูฏาคารสาลาปามหาวัน    เขต 
พระนครเวสาลีนั้น. 
           ครั้งน้ัน     พระนางมหาปชาบดีโคตมีใหปลงพระเกสา    ทรงพระภูษา 
ยอมฝาด   พรอมดวยนางสากิยานีมากดวยกัน   เสด็จหลีกไปทางพระนครเวสาลี 
เสด็จถึงเมืองเวสาลี    กูฏาคารสาลาปามหาวัน    โดยลําดับ    เวลานั้นพระนางมี  
พระบาทท้ังสองพอง   มพีระวรกายเกลือกกลั้วดวยธุลี  มีทกุข  เสียพระทัย  ม ี
พระพักตรนองดวยนํ้าพระเนตร     ไดประทับยืนกันแสงอยูที่ซุมพระทวาร 
ภายนอก. 
           ทานพระอานนทไดเห็นพระนางมหาปชาบดีโคตมี   มพีระบาทท้ังสอง 
พอง   มีพระวรกายเกลือกกลั้วดวยธุลี  มีทุกข  เสยีพระทัย   มพีระพักตรนอง 
ดวยนํ้าพระเนตร   ประทบัยืนกันแสงอยูที่ซุมพระทวารภายนอก   ครั้นแลวได 
ถามวา    ดกูอนโคตมี    เพราะเหตุไร    พระนางจึงมีพระบาทท้ังสองพอง   มี 
พระวรกายเกลือกกลั้วดวยธุลี    มีทกุข    เสียพระทัย     มีพระพักตรชุมดวยนํ้า 
พระเนตร  ประทับยืนกันแสงอยูที่ซุมพระทวารภายนอก. 
           พระนางตอบวา   พระอานนทเจาขา  เพราะพระผูมีพระภาคเจาไมทรง 
อนุญาตใหสตรีออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต  ในพระธรรมวินัยที่พระคถาคต 
ประกาศแลว .  
           พระอานนทกลาววา  ดูกอนโคตมี  ถาเชนนัน้    พระนางจงรออยูที่นี่ 
แหละสักครูหน่ึง  จนกวาอาตมาจะทูลขอพระผูมีพระภาคเจาใหสตรีออกจากเรือน 
บวชเปนบรรพชิต  ในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแลว . 
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           [๕๑๕]   ครั้งน้ัน  ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ถวาย 
บังคมน่ัง  ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง   แลวกราบทูลวา  พระพุทธเจาขา  พระนาง 
มหาปชาบดีโคตมีนั้น   มพีระบาทท้ังสองพอง    มพีระวรกายเกลือกกลั้วดวยธุลี 
มีทุกข  เสียพระทัย  มีพระพักตรนองดวยนํ้าพระเนตร   ประทับยืนกันแสงอยู 
ที่ซุมพระทวารภายนอก  ดวยนอยพระทัยวา  พระผูมีพระภาคเจาไมทรงอนุญาต  
ใหสตรีออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต  ในพระธรรมวินัยทีพ่ระตถาคตประกาศ 
แลว  ขอประทานวโรกาส  ขอสตรีพึงไดการออกจากเรือนบวชเปนบรรพชติ ใน 
พระธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแลว   พระพุทธเจาขา. 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสหามวา  อยาเลย  อานนท  เธออยาชอบใจ  การ 
ที่สตรีออกจากเรือนบวชเปนบรรพชติ   ในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแลวเลย  
           แมครั้งท่ีสอง   ทานพระอานนทไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา  ขอ 
ประทานวโรกาส   ขอสตรีพึงไดการออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต   ในพระ- 
ธรรมวินัยทีพ่ระตถาคตประกาศแลว   พระพุทธเจาขา. 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสหามวา  อยาเลย  อานนท  เธออยาชอบใจ  การ 
ที่สตรีออกจากเรือนบวชเปนบรรพชติ   ในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแลวเลย. 
           แมครั้งท่ีสาม  ทานพระอานนทไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา  ขอ 
ประทานวโรกาส    ขอสตรีพึงไดการออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต   ในพระ 
ธรรมวินัยทีพ่ระตถาคตประกาศแลว   พระพุทธเจาขา. 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสหามวา  อยาเลย  อานนท  เธออยาชอบใจ  การ 
ที่สตรีออกจากเรือนบวชเปนบรรพชติ  ในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแลวเลย. 
           ครั้งน้ัน    ทานพระอานนทคิดวา    พระผูมีพระภาคเจาไมทรงอนุญาต 
ใหสตรีออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต   ในพระธรรมวินัยทีพ่ระตถาคตประกาศ  
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แลว  ไฉนหนอ   เราพึงทูลขอพระผูมีพระภาคเจาใหสตรีออกจากเรือนบวชเปน 
บรรพชิต  ในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแลว  โดยปริยายสักอยางหนึ่ง 
จึงทูลถามวา  พระพุทธเจาขา  สตรีออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต     ในพระ 
ธรรมวินัยทีพ่ระตถาคตประกาศแลว      ควรหรือไมเพ่ือทําใหแจงแมซึ่งโสดา- 
ปตติผล  สกทิาคามิผล  อนาคามิผล  หรืออรหัตผล. 
           พ.  ดกูอนอานนท   สตรีออกจากเรือนบวชเปนบรรพชติ   ในธรรม 
วินัยที่ตถาคตประกาศแลว   ควรเพ่ือทําใหแจงแมซึ่งโสดาปตติผล  สกิทาคามิผล 
อนาคามิผล  หรืออรหัตผล.  
           อ.  พระพุทธเจาขา     ถาสตรีออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต     ใน 
พระธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแลว  ควรเพ่ือทําใหแจงแมซึ่งโสดาปตติผล 
สกิทาคามิผล  อนาคามิผล  อรหัตผลได  พระพุทธเจาขา   พระนางมหาปชาบดี 
โคตมี  พระมาตุจฉาของพระผูมีพระภาคเจา   ทรงมีอุปการะมาก   ทรงประคับ 
ประคอง  เลี้ยงดู  ทรงถวายขีรธารา    เมื่อพระชนนีสวรรคต    ไดใหพระผูมี 
พระภาคเจาเสวยขีรธารา   ขอประทานวโรกาส   ขอสตรีพึงไดการออกจากเรือน 
บวชเปนบรรพชิต   ในพระธรรมวินัยท่ีพระตถาคตประกาศแลว พระพุทธเจาขา  
                             ครุธรรม   ๘  ประการ                    
           [๕๑๖]   พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา   ดกูอนอานนท    ถาพระนาง 
มหาปชาบดีโคตมี   ยอมรับครุธรรม ๘ ประการ  ขอน้ันแหละ  จงเปนอุปสัมปทา 
ของพระนาง  คือ:- 
           ๑.  ภิกษุณีอุปสมบทแลว   ๑๐๐ ป   ตองกราบไหว  ลุกรบั  ทําอัญชล ี
กรรม  สามีจิกรรม    แกภิกษุที่อุปสมบทในวันนั้น    ธรรมแมนี ้   ภิกษุณีตอง 
สักการะ  เคารพ  นับถือ  บูชา   ไมละเมิดตลอดชีวิต.  
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           ๒.  ภิกษุณีไมพึงอยูจําพรรษาในอาวาสที่ไมมีภิกษุ   ธรรมแมนี้  ภิกษุณี 
ตองสักการะ  เคารพ  นับถือ  บชูา  ไมละเมิดตลอดชีวิต. 
           ๓.  ภิกษุณีตองหวังธรรม  ๒  ประการ  คือ  ถามวันอุโบสถ ๑  เขา 
ไปฟงคําส่ังสอน ๑   จากภิกษุสงฆทุกกึ่งเดือน  ธรรมแมนี้   ภิกษุณีตองสักการะ 
เคารพ  นับถือ  บูชา  ไมละเมิดตลอดชีวิต.  
           ๔.   ภิกษุณีอยูจําพรรษาแลว  ตองปวารณาในสงฆสองฝาย  โดยสถาน 
ทั้ง ๓  คือ  โดยไดเห็น  โดยไดยิน   หรือโดยรังเกียจ   ธรรมแมนี้    ภิกษุณี 
ตองสักการะ  เคารพ  นับถือ  บชูา  ไมละเมิดตลอดชีวิต. 
           ๕.  ภิกษุณีตองธรรมท่ีหนักแลว    ตองประพฤติปกขมานัตในสงฆ 
๒  ฝาย   ธรรมแมนี้   ภิกษุณีตองสักการะ   เคารพ  นับถือ  บูชา   ไมละเมิด 
ตลอดชีวิต. 
           ๖.   ภิกษุณีตองแสวงหาอุปสัมปทาในสงฆ ๒ ฝาย   เพ่ือสิกขมานาผูมี 
สิกขาอันศึกษาแลวในธรรม ๖ ประการครบ ๒ ปแลว    ธรรมแมนี้    ภิกษุณี 
ตองสักการะ   เคารพ   นบัถือ   บูชา   ไมละเมิดตลอดชีวิต. 
           ๗.   ภิกษุณีไมพึงดา     บริภาษภิกษุ     โดยปริยายอยางใดอยางหน่ึง 
ธรรมแมนี้  ภิกษุณีตองสักการะ   เคารพ  นับถือ  บูชา  ไมละเมิดตลอดชีวิต. 
           ๘.  ต้ังแตวันนี้เปนตนไป     ปดทางไมใหภิกษุณีทั้งหลายสอนภิกษุ 
เปดทางใหภิกษุทั้งหลายสอนภิกษุณี  ธรรมแมนี้  ภิกษุณีตองสักการะ  เคารพ 
นับถือ  บชูา  ไมละเมิดตลอดชีวิต. 
           ดูกอนอานนท    ก็ถาพระนางมหาปชาบดีโคตมี    ยอมรับครุธรรม ๘ 
ประการนี้   ขอน้ันแหละจงเปนอุปสัมปทาของพระนาง. 
           [๕๑๗]  ครั้งน้ัน    ทานพระอานนทเรียนครุธรรม ๘ ประการ     ใน 
สํานักพระผูมีพระภาคเจา    แลวเขาไปหาพระนางมหาปชาบดีโคตมี    ชี้แจงวา  
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พระนางโคตมี   ถาพระนางยอมรับครุธรรม ๘ ประการ    ขอน้ันแหละจักเปน 
อุปสัมปทาของพระนาง  คือ:- 
           ๑.  ภิกษุณีอุปสมบทแลว   ๑๐๐   ป  ตองกราบไหว  ลุกรับ  ทําอัญชล ี
กรรม   สามีจิกรรม   แกภิกษุที่อุปสมบทในวันนั้น    ธรรมแมนี ้ ภิกษุณีตอง 
สักการะ   เคารพ  นับถือ  บูชา  ไมละเมิดตลอดชีวิต. 
           ๒.  ภิกษุณีไมพึงอยูจําพรรษาในอาวาสท่ีไมมีภิกษุ ธรรมแมนี้  ภิกษุณี 
ตองสักการะ  เคารพ  นับถือ  บชูา  ไมละเมิดตลอดชีวิต. 
           ๓.   ภิกษุณีตองหวังธรรม  ๒  ประการ   คือ   ถามวันอุโบสถ ๑   เขา 
ไปฟงคําส่ังสอน ๑  จากภิกษุสงฆทุกกึ่งเดือน   ธรรมแมนี้   ภิกษุณีตองสักการะ 
เคารพ  นับถือ  บูชา  ไมละเมิดตลอดชีวิต. 
           ๔.   ภิกษุณีอยูจําพรรษาแลว   ตองปวารณาในสงฆ ๒  ฝาย  โดยสถาน 
ทั้ง ๓   คือ   โดยไดเห็น  โดยไดยิน   หรือโดยรังเกียจ   ธรรมแมนี้    ภิกษุณี 
ตองสักการะ  เคารพ  นับถือ  บชูา  ไมละเมิดตลอดชีวิต. 
           ๕.  ภิกษุณีตองธรรมทําหนักแลว      ตองประพฤติปกขมานัตในสงฆ 
๒  ฝาย   ธรรมแมนี้    ภิกษุณีตองสักการะ   เคารพ  นับถือ   บูชา   ไมละเมิด 
ตลอดชีวิต.  
           ๖.    ภิกษุณีตองแสวงหาอุปสัมปทาในสงฆ ๒  ฝาย   เพ่ือสิกขมานาผูมี 
สิกขาอันศึกษาแลวในธรรม  ๖   ประการ     ธรรมแมนี้     ภิกษุณีตองสักการะ 
เคารพ  นับถือ  บูชา  ไมละเมิดตลอดชีวิต. 
           ๗.   ภิกษุณีไมพึงดา     บริภาษ      ภิกษุโดยปริยายอยางใดอยางหน่ึง 
ธรรมแมนี้   ภิกษุณีตองสักการะ   เคารพ  นับถือ   บูชา  ไมละเมิดตลอดชีวิต.  
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           ๘.   ต้ังแตวันนี้เปนตนไป     ปดทางไมใหภิกษุณีทั้งหลายสอนภิกษุ 
เปดทางใหภิกษุทั้งหลายสอนภิกษุณี  ธรรมแมนี้  ภิกษุณีตองสักการะ   เคารพ 
นับถือ  บชูา  ไมละเมิดตลอดชีวิต. 
           พระนางโคตมี  ถาพระนางยอมรับครุธรรม  ๘  ประการน้ี  ขอน้ันแหละ 
จักเปนอุปสัมปทาของพระนาง. 
           พระนางมหาปชาบดีโคตมีกลาววา   ขาแตทานพระอานนท  ดิฉันยอม 
รับครุธรรม ๘ ประการนี ้ ไมละเมิดตลอดชีวิต   เปรียบเหมือนหญิงสาว  หรือ 
ชายหนุมที่ชอบแตงกาย   อาบนํ้าสระเกลาแลว   ไดพวงอุบล   พวงมะลิ   หรือ 
พวงลําดวนแลว   พึงประคองรับดวยมือท้ังสอง  ต้ังไวเหนือเศียรเกลาฉะน้ัน. 
                          พรหมจรรยไมต้ังอยูนาน 
           [๕๑๘]    ครั้งน้ัน ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ถวาย 
บังคมน่ัง ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง   แลวไดกราบทูลวา  พระพุทธเจาขา  พระนาง 
มหาปชาบดีโคตมี   ยอมรับครุธรรม ๘ ประการแลว   พระมาตุจฉาของพระผูมี 
พระภาคเจา  อุปสมบทแลว. 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ดูกอนอานนท   ก็ถาสตรีจักไมไดออกจาก 
เรือนบวชเปนบรรพชิต    ในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแลว    พรหมจรรยจัก 
ต้ังอยูไดนาน สัทธรรมจะพึงต้ังอยูไดตลอดพันป  กเ็พราะสตรีออกจากเรือนบวช 
เปนบรรพชติในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแลว  บัดนี ้ พรหมจรรยจักไมต้ังอยู 
ไดนาน  สัทธรรมจักต้ังอยูไดเพียง  ๕๐๐  ปเทาน้ัน    ดูกอนอานนท    สตรไีด 
ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตในธรรมวินัยใด  ธรรมวินัยนัน้เปนพรหมจรรย 
ไมต้ังอยูไดนาน เปรียบเหมือนตระกูลเหลาใดเหลาหนึ่งท่ีมีหญิงมาก  มีชายนอย 
ตระกูลเหลาน้ันถูกพวกโจรผูลักทรัพยกําจัดไดงาย    อีกประการหน่ึง    เปรียบ  
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เหมือนหนอนขยอกที่ลงในนาขาวสาลีที่สมบูรณ นาขาวสาลีนั้นไมต้ังอยูไดนาน 
อีกประการหนึ่ง    เปรยีบเหมือนเพลี้ยที่ลงในไรออยท่ีสมบูรณ    ไรออยน้ันไม 
ต้ังอยูไดนาน  ดูกอนอานนท  บุรุษกั้นทํานบแหงสระใหญไวกอน    เพ่ือไมให 
น้ําไหลไป   แมฉันใด   เราบัญญัติครุธรรม  ๘ ประการแกภิกษุณี   เพ่ือไมให 
ภิกษุณีละเมิดตลอดชีวิต  ฉันนั้นเหมือนกัน  
                     ครุธรรม  ๘  ประการของภิกษุณี จบ 
                      พุทธานุญาตใหอุปสมบทภิกษุณ ี
           [๕๑๙]  ครั้งน้ัน     พระมหาปชาบดีโคตมีเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา 
ถวายบังคม   ไดยืน ณ ทีค่วรสวนขางหนึ่ง   แลวกราบทูลวา   พระพุทธเจาขา 
หมอมฉันจะปฏิบัติในนางสากิยานีพวกนี้อยางไร.   
           ลําดับนั้น   พระผูมีพระภาคเจาทรงชี้แจงใหพระนางมหาปชาบดีโคตมี 
เห็นแจง   สมาทาน   อาจหาญ ราเริง   ดวยธรรมีกถาแลว  ทีนัน้พระนางปชา- 
บดีโคตมีผูอันพระผูมีพระภาคเจาไดทรงชี้แจงใหเห็นแจง   สมาทาน  อาจหาญ 
ราเริง   ดวยธรรมีกถาแลว    จึงถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา    ทําประทักษิณ 
กลับไป.                                                
           ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงทําธรรมีกถาในเพราะเหตุ เปนเคามูล 
นั้น   ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น    แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตใหภิกษุทั้งหลายอุปสมบทภิกษุณี. 
           [๕๒๐]  ครั้งน้ัน   ภิกษุณีเหลาน้ันไดกลาวกะพระมหาปชาบดีโคตมีวา 
พระแมเจายังไมไดอุปสมบท   แตพวกดิฉันอุปสมบทแลว   เพราะพระผูมีพระ- 
ภาคเจาทรงบัญญัติไวอยางนี้วา ภิกษุทั้งหลายพึงใหอุปสมบทภิกษุณี  ลําดบันั้น 
พระมหาปชาบดีโคตมีเขาไปหาทานพระอานนท    อภิวาทแลวไดยืน ณ ทีค่วร  
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สวนขางหน่ึง    แลวกลาววา    ทานพระอานนท    ภิกษุณีเหลานั้นพูดกะดิฉัน 
อยางนี้วา   พระแมเจายังไมไดอุปสมบท   แตพวกดิฉันอุปสมบทแลว    เพราะ 
พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติไวอยางนี้วา ภิกษุทั้งหลายพึงใหอุปสมบทภิกษุณี 
ครั้งน้ัน    ทานพระอานนท  เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา   ถวายบังคมน่ัง   ณ 
ที่ควรสวนขางหน่ึง   แลวกราบทูลวา  พระพุทธเจาขา   พระมหาปชาบดีโคตมี 
กลาวอยางนี้วา  ทานพระอานนท   ภิกษุณีพวกน้ีพูดกะดิฉันอยางนี้วา พระแม- 
เจายังไมไดอุปสมบท    แตพวกดิฉันอุปสมบทแลว    เพราะพระผูมีพระภาคเจา 
ทรงบัญญัติไวอยางนี้วา ภิกษุทั้งหลายพึงใหอุปสมบทภิกษุณี  พระผูมีพระภาค-  
เจาตรัสวา   ดูกอนอานนท   พระมหาปชาบดีโคตมี   รับครุธรรม ๘ ประการ 
แลวในกาลใด   พระนางชื่อวาอุปสมบทแลวในกาลน้ันทีเดียว. 
                                       ทูลขอพร 
           [๕๒๑]  ครั้งน้ัน   พระมหาปชาบดีโคตมี   เขาไปหาทานพระอานนท 
อภิวาท ไดยืน ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง  แลวกลาววา  ทานพระอานนท  ดิฉันจะ 
ทูลขอพรอยางหน่ึงกะพระผูมีพระภาคเจาวา  ขอประทานพระวโรกาส พระพุทธ 
เจาขา  ขอพระผูมีพระภาคเจา  พึงทรงอนุญาตการกราบไหว การลุกรับ การทํา 
อัญชลีกรรม   สามีจิกรรม   แกภิกษุและภิกษุณี    ตามลําดับผูแก                  
           ครั้งน้ัน   ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา    ถวายบังคม 
นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง   แลวกราบทูลวา   พระพุทธเจาขา   พระมหาปชา- 
บดีโคตมีกลาวอยางนี้วา   ทานพระอานนท   ดิฉันจะขอพรอยางหน่ึงกะพระผูมี 
พระภาคเจาวา  ขอประทานพระวโรกาส  พระพุทธเจาขา  ขอพระผูมีพระภาคเจา 
ทรงอนุญาตการกราบไหว การลุกรับ การทําอัญชลีกรรม  สามีจิกรรม  แกภิกษุ 
และภิกษุณี   ตามลําดับผูแก.   
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           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ดูกอนอานนท  ขอท่ีตถาคตจะอนุญาตการ 
กราบไหว  การลุกรับ   การทําอัญชลีกรรม  สามีจิกรรม  แกมาตุคามน้ัน มิใช 
ฐานะ   มิใชโอกาส   เพราะพวกอัญญเดียรถียที่มีธรรมอันกลาวไมดีแลวเหลาน้ี 
ยังไมกระทําการกราบไหว   การลุกรบั    อัญชลีกรรม   สามีจิกรรม  แกมาตุคาม 
ก็ไฉนเลาตถาคตจักอนุญาตการกราบไหว  การลุกรับ  อัญชลีกรรม  สามีจิกรรม 
แกมาตุคาม.  
           ครั้งน้ัน    พระผูมพีระภาคเจาทรงทําธรรมีกถา     ในเพราะเหตุเปน 
เคามูลนั้น   ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น   แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุไมพึงทําการกราบไหว  การลุกรับ  อัญชล ี
กรรม   สามีจิกรรม   แกมาตุคาม   รปูใดทํา   ตองอาบัติทุกกฏ. 
                       ทูลถามถึงสิกขาบท 
           [๕๒๒]  ครั้งน้ัน พระมหาปชาบดีโคตมีเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา 
ถวายบังคม   ไดยืน  ณ  ทีค่วรสวนขางหนึ่ง   แลวกราบทูลวา   พระพุทธเจาขา 
สิกขาบทของภิกษุณีเหลาน้ันใด     ทีท่ั่วถึงภิกษุ     พวกหมอมฉันจะปฏิบัติใน 
สิกขาบทเหลาน้ันอยางไร   พระพุทธเจาขา. 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนโคตมี  สกิขาบทของภิกษุณีเหลานั้น 
ใด   ที่ทั่วถึงภิกษุ    พวกเธอจงศึกษาในสิกขาบทเหลาน้ัน     ดจุภิกษุทั้งหลาย 
ศึกษาอยู   ฉะน้ัน . 
           ม.  พระพุทธเจาขา    ก็สิกขาบทของภิกษุณีเหลาน้ันใด    ที่ไมทั่วถึง 
ภิกษุ  พวกหมอมฉันจะปฏิบัติในสิกขาบทเหลาน้ัน  อยางไร   พระพุทธเจาขา. 
           ภ.  ดกูอนโคตมี    สิกขาบทของภิกษุณีเหลาน้ันใด    ที่ไมทั่วถึงภิกษุ 
พวกเธอจงศึกษาในสิกขาบทเหลาน้ัน   ตามท่ีเราบัญญัติไวแลว.  
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                       ลักษณะวนิิจฉัยพระธรรมวินัย 
           [๕๒๓]   ครั้งน้ัน  พระมหาปชาบดีโคตมี  เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา 
ถวายบังคม ไดยืน ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง แลวกราบทูลวา ขอประทานวโรกาส 
พระพุทธเจาขา    ขอพระผูมีพระภาคเจาโปรดแสดงธรรมโดยยอ   ที่หมอมฉัน 
ฟงธรรมของพระผูมีพระภาคเจาแลว    เปนผูเดียวจะพึงหลีกออก   ไมประมาท 
มีความเพียร  มีตนสงไปอยู.  
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา    ดกูอนโคตมี     เธอพึงรูธรรมเหลาใดวา 
ธรรมเหลาน้ี    เปนไปเหลือความกําหนัด  ไมใชเพ่ือคลายความกําหนัด   เปนไป 
เพ่ือความประกอบ   ไมใชเพ่ือความพราก   เปนไปเพ่ือความสะสม   ไมใชเพ่ือ 
ความไมสะสม   เปนไปเพ่ือความมักมาก  ไมใชความมักนอย  เปนไปเพ่ือความ 
ไมสันโดษ  ไมใชเพ่ือความสันโดษ     เปนไปเพ่ือความคลุกคลีดวยหมู   ไมใช 
เพ่ือความสงัด   เปนไปเพ่ือความเกียจคราน   ไมใชเพ่ือความเพียร  เปนไปเพ่ือ 
ความเลี้ยงยาก    ไมใชเพ่ือความเลี้ยงงาย    ดูกอนโคตมี     เธอพึงทรงจําธรรม 
เหลาน้ัน ไวโดยสวนเดียววา นั่นไมใชธรรม   นั่นไมใชวินัย   นั่นไมใชสัตถุศาสน. 
           ดูกอนโคตมี   อน่ึง   เธอพึงรูธรรมเหลาใดวา    ธรรมเหลาน้ีเปนไป 
เพ่ือความคลายกําหนัด  ไมใชเพ่ือมีความกําหนัด  เปนไปเพ่ือความพราก ไมใช 
เพ่ือความประกอบ   เปนไปเพ่ือความไมสะสม   ไมใชเพ่ือความสะสม   เปนไป 
เพ่ือความมักนอย    ไมใชเพ่ือความมักมาก    เปนไปเพ่ือความสันโดษ   ไมใช 
เพ่ือความไมสันโดษ    เปนไปเพ่ือความสงัด    ไมใชเพ่ือความคลุกคลีดวยหมู 
เปนไปเพ่ือปรารภความเพียร    ไมใชความเกียจคราน   เปนไปเพ่ือความเลี้ยงงาย 
ไมใชเพ่ือความเลี้ยงยาก   ดูกอนโคตมี  เธอพึงทรงจําธรรมเหลาน้ันไวโดยสวน 
เดียววา  นั่นเปนธรรม  นัน่เปนวินัย  นั่นเปนสัตถุศาสน.  
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                   พุทธานุญาตใหแสดงปาติโมกข 
           [๕๒๔]  สมยันั้น   ภิกษุทั้งหลายไมแสดงปาติโมกขแกภิกษุณี...ภิกษุ  
เหลาน้ันกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ...    ตรัสวา   ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  เราอนุญาตใหแสดงปาติโมกข  แกภิกษุณีทั้งหลาย   ลําดับนั้น  ภิกษุ 
ทั้งหลายคิดวา ใครหนอ ควรแสดงปาติโมกขแกภิกษุณีทั้งหลาย ภิกษุเหลาน้ัน 
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ. . . ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เรา 
อนุญาตใหภิกษุแสดงปาติโมกขแกภิกษุณีทั้งหลาย. 
           [๕๒๕]  สมัยนั้น    ภิกษุทั้งหลายเขาไปถึงสํานักภิกษุณี    แลวแสดง 
ปาติโมกขแกภิกษุณีทั้งหลาย   ประชาชน   เพงโทษ   ติเตียน    โพนทะนาวา 
ภิกษุณีเหลานี้เปนเมียของภิกษุพวกน้ี ภิกษุณีเหลานี้เปนชูของภิกษุพวกน้ี  บัดนี้  
ภิกษุเหลาน้ีจักอภิรมยกับภิกษุณีเหลานี้   ภิกษุทั้งหลาย   ไดยินพวกน้ัน  เพงโทษ 
ติเตียน  โพนทะนาอยู   จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ...  ตรสั 
วา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงแสดงปาติโมกขแกภิกษุณี รูปใดแสดง ตอง 
อาบัติทุกกฏ     เราอนุญาตใหภิกษุณีแสดงปาติโมกขแกภิกษุณีดวยกัน  ภิกษุณี 
ทั้งหลายไมรูวาจะพึงแสดงปาติโมกขอยางนี้   ภิกษุเหลาน้ัน กราบทูลเรื่องนั้นแด 
พระผูมีพระภาคเจา ๆ.. . ตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เราอนุญาตใหภิกษุ 
บอกภิกษุณีทั้งหลายวา   พวกเธอพึงแสดงปาติโมกขอยางนี้.  
                                พุทธานุญาตใหรับอาบัติ 
           [๕๒๖]  สมัยนั้น   ภิกษุณีทั้งหลายไมกระทําคืนอาบัติ   ภิกษุเหลาน้ัน 
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุณี 
จะไมทําคืนอาบัติไมได  รูปใดไมทําคืน  ตองอาบัติทุกกฎ  ภิกษุณีทั้งหลายไมรู  



พระวนิัยปฎก จุลวรรค เลม ๗ ภาค ๒ - หนาท่ี 453 

จะพึงทําคืนอาบัติแมอยางนี้ .. .  ภิกษุเหลาน้ันกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระ- 
ภาคเจา ๆ ตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตใหภิกษุณีทั้งหลายวา  พวก 
เธอพึงทําคืนอาบัติอยางนี้  
           ครั้งน้ัน   ภิกษุทั้งหลายคิดวา   ใครหนอจะพึงรับอาบัติของภิกษุณีทั้ง 
หลาย  ภิกษุเหลาน้ันกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ..   ตรัสวา  ดู 
กอนภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตใหภิกษุรับอาบัติของภิกษุณีทั้งหลาย. 
                                  รบัแสดงอาบัติ  
           [๕๒๗]  สมัยนั้น  ภิกษุณีทั้งหลายพบภิกษุที่ถนนก็ดี   ที่ตรอกก็ดี ที ่
ทางสามแพรงก็ดี   วางบาตรไวที่พ้ืน    หมผาเฉวียงบา    นั่งกระโหยงประคอง 
อัญชล ีทําคืนอาบัติ  ชาวบานเพงโทษ  ติเตียนโพนทะนาวา ภิกษุณีเหลาน้ีเปน 
เมียของภิกษุพวกน้ี  ภิกษณีุเหลาน้ีเปนชูของภิกษุพวกนี้   ภิกษุณีเหลาน้ี ลวงเกิน 
ในราตรี บัดนี้มาขอขมา ภิกษุเหลาน้ันกราบทูลเรือ่งนั้น  แดพระผูมีพระภาคเจา ๆ 
ตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุไมพึงรับอาบัติของภิกษุณีทั้งหลาย  รูปใดรับ 
ตองอาบัติทุกกฏ  เราอนุญาตใหภิกษุณีรับอาบัติของภิกษุณีดวยกัน   ภิกษุณีทั้ง 
หลายไมรูวาจะพึงรับอาบัติแมอยางนี้   ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมี 
พระภาคเจา ๆ. . .ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตใหภิกษุบอกภิกษุณี 
ทั้งหลายวา  ทานทั้งหลายพึงรับอาบัติอยางนี้. 
                               พุทธานุญาตใหทํากรรม 
           [๕๒๘]  สมยันั้น  ภิกษุทั้งหลายไมทํากรรมแกภิกษุณีทั้งหลาย   ภิกษุ 
เหลาน้ันกราบทูลเรื่องนั้น  แดพระผูมีพระภาคเจา ๆ. ..ตรัสวา    ดูกอนภิกษุทั้ง 
หลาย   เราอนุญาตใหทํากรรมแกภิกษุณีทั้งหลาย  ครั้งน้ัน  ภิกษุทั้งหลายคิดวา  
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ใครหนอพึงทํากรรมแกภิกษุณีทั้งหลาย    แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระ- 
ภาคเจาๆ...ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตใหภิกษุทํากรรมแกภิกษุณี 
ทั้งหลาย.  
           [๕๒๙]  สมัยนั้น  ภิกษุณีทั้งหลายที่ถูกทํากรรมแลว  พบภิกษุที่ถนน 
ก็ดี   ที่ตรอกก็ดี    ที่ทางสามแพรงก็ดี  วางบาตรไวที่พ้ืน  หมผาเฉวียงบา  นั่งกระ 
โหยงประคองอัญชลี   ใหภิกษุอดโทษพลางต้ังใจวา  จะไมทําอยางน้ันอีก  ชาว 
บานเพงโทษ   ติเตียน    โพนทะนาวา    ภิกษุณีเหลาน้ีเปนเมียของภิกษุพวก 
นี้   ภิกษุณีเหลาน้ี เปนชูของภิกษุพวกน้ี   ภิกษุณีเหลาน้ีลวงเกินในราตรี    บดันี้  
มาขอขมา    ภิกษุเหลาน้ันกราบทูลเรือ่งนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ . . .  ตรัสวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย.  ภิกษุไมพึงทํากรรมแกภิกษุณีทั้งหลาย    รูปใดทํา  ตอง 
อาบัติทุกกฏ 
           เราอนุญาตใหภิกษุณีทํากรรมแกภิกษุณีดวย     ภิกษุณีทั้งหลายไมรูวา 
จะพึงทํากรรมแมอยางนี้  ภิกษุเหลาน้ันกราบทูลเรือ่งนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ 
...ตรัสวา     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เราอนุญาตใหภิกษุบอกภิกษุณีทั้งหลายวา 
พวกเธอพึงทํากรรมอยางนี้. 
           [๕๓๐]   สมัยนั้น     ภิกษุณีทั้งหลายเกิดความบาดหมาง    เกิดความ 
ทะเลาะถึงวิวาทกัน   ทิ่มแทงกันและกันดวยหอกคือปากในทามกลางสงฆอยู  ไม 
อาจระงับอธิกรณนั้นได    ภิกษุเหลาน้ันกราบทูลเรือ่งนั้นแดพระผูมีพระภาคเจาๆ 
. . .ตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตใหภิกษุระงับอธิกรณของภิกษุณี 
ทั้งหลาย. 
           [๕๓๑]  สมัยนั้น     ภิกษุทั้งหลายระงับอธิกรณของภิกษุณีทั้งหลาย ก็ 
เมื่อภิกษุวินิจฉัยอธิกรณนั้นอยูปรากฏวา  ภิกษุณีทั้งหลายเขากรรมบาง  ตอง  
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อาบัติบาง  ภิกษุณีทั้งหลายกลาวอยางนี้วา  ดีแลว  ทานเจาขา   ขอพระคุณเจาจง 
ทํากรรมแกภิกษุณีทั้งหลาย      ขอพระคุณเจาจงรับอาบัติของภิกษุณีทั้งหลาย 
เพราะพระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติไวอยางนี้วา    ภิกษุพึงระงับอธิกรณของ 
ภิกษุณีทั้งหลายภิกษุเหลาน้ันกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจาๆ...ตรัสวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตใหภิกษุยกกรรมของพวกภิกษุณีมอบใหแกพวก 
ภิกษุณีเพ่ือใหพวกภิกษุณีทํากรรมแกพวกภิกษุณี  เพื่อใหภิกษุยกอาบัติของพวก 
ภิกษุณีมอบใหแกพวกภิกษุณี  เพื่อใหพวกภิกษุณีรับอาบัติของพวกภิกษุณี. 
           [๕๓๒]  สมัยนั้น    ภิกษุณีอันเตวาสินีของภิกษุณีอุบลวรรณาติดตาม  
พระผูมีพระภาคเจาเรียนวินัยอยู  ๗  ป  นางมีสติฟนเฟอน วินัยที่เรียนไว  เรียน 
ไว   ก็เลอะเลือน   นางไดทราบขาววา   พระผูมีพระภาคเจาประสงคจะเสด็จกรุง 
สาวัตถี   จึงคิดวา    เราติดตามพระผูมีพระภาคเจาเรียนวินัยอยู  ๗ ป    เรานั้นมี 
สติฟนเฟอน   วินัยที่เรียนไว    เรียนไวเลอะเลือน   ก็การท่ีมาตุคามจะติดตาม 
พระศาสดาไปตลอดชีวิตทําไดยาก    เราจะพึงปฏิบัติอยางไรหนอ    จึงแจงเรื่อง 
นั้นแกภิกษุณีทั้งหลาย ๆ แจงเรื่องนั้นแกภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุเหลาน้ันจึงกราบ - 
ทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ . . . ตรัสวา     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เรา 
อนุญาตใหภิกษุสอนวินัยแกพวกภิกษุณี. 
                                            ปฐมภาณวาร  จบ 
           [๕๓๓]  ครั้งน้ัน   พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูในพระนครเวสาลีตาม 
พุทธาภิรมย   แลวเสด็จจาริกทางพระนครสาวัตถี   เสร็จจาริกโดยลําดับถึงพระ- 
นครสาวัตถี    ทราบวา    พระองคประทับอยูที่พระเชตวัน      อารามของอนาถ 
บิณฑิกคหบดี  เขตพระนครสาวัตถีนั้น  
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           ครั้งน้ัน    พระฉัพพัคคียใชน้ําโคลนรดภิกษุณีดวยหวังวา     แมไฉน 
ภิกษุณีพึงรักใครในพวกเรา.. .  ภิกษุทัง้หลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระ- 
ภาคเจา ๆ... ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุไมพึงใชน้ําโคลนรดนางภิกษุณี 
รูปใดรด   ตองอาบัติทุกกฏ 
           เราอนุญาตใหลงทัณฑกรรมแกภิกษุนั้น    ภิกษุทั้งหลายคิดวา  พวกเรา 
จะพึงลงทัณฑกรรมอยางไร   แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ.    
ตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุณีสงฆพึงทําภิกษุนั้นใหเปนผูไมควรไหว. 
                    ภิกษุแสดงอวัยวะมีกายเปนตนอวดภิกษุณ ี
           [๕๓๔]  สมยันั้น ภิกษุฉัพพัคคียเปดกายอวดภิกษุณี  เปดขาออนอวด 
ภิกษุณี   เปดองกกําเนิดอวดภิกษุณี    พูดเกี้ยวภิกษุณี    ชกัจูงบุรุษใหสมสูกับ 
ภิกษุณีดวยหวังวา    แมไฉน    ภิกษุณีพึงรักใครในพวกเรา . . . ภิกษุทั้งหลาย 
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ . . .   ตรัสวา      ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ภิกษุไมพึงเปดกายอวดภิกษุณี   ไมพึงเปดขาออนอวดภิกษุณี    ไมพึงเปดองค 
กําเนิดอวดภิกษุณี    ไมพึงพูดเกี้ยวภิกษุณี    ไมพึงชักจูงบุรุษใหสมสูกับภิกษุณี 
รูปใดชักจูง  ตองอาบัติทุกกฏ 
           เราอนุญาตใหลงทัณฑกรรมแกภิกษุนั้น ภิกษุทั้งหลายคิดวา พวกเราพึง 
ลงทัณฑกรรมอยางไรหนอ   แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ. .. 
ตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุณีสงฆ  พึงทําภิกษุนั้นใหเปนผูไมควรไหว. 
           [๕๓๕]  สมัยนั้น  ภิกษุณีฉัพพัคคียใชน้ําโคลนรดภิกษุ  ดวยหวังวาแม 
ไฉน    ภิกษุพึงรักใครในพวกเรา    ภิกษุเหลาน้ันกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมี- 
พระภาคเจา ๆ...ตรัสวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุณีไมพึงใชน้ําโคลนรด 
ภิกษุ  รูปใดรด  ตองอาบัติทุกกฏ  
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           เราอนุญาตใหลงทัณฑกรรมแกภิกษุณีนั้น  ภิกษุทั้งหลายคิดวา   พวก 
เราพึงลงทัณฑกรรมอยางไร      แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา 
พระผูมีพระภาคเจา...ตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตใหทําการหาม 
ปราม   เมื่อภิกษุหามปรามแลวภิกษุณีทั้งหลายไมเชื่อฟง  ภิกษุทั้งหลายกราบทูล 
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ . . .ตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาต  
ใหงดโอวาท. 
                     ภิกษุณีแสดงอวัยวะมีกายเปนตนอวดภิกษุ 
           [๕๓๖]  สมัยตอมา  ภิกษุณีฉัพพัคคียเปดกายอวดภิกษุ   เปดถันอวด 
ภิกษุ  เปดขาออนอวดภิกษุ  เปดองคกําเนิดอวดภิกษุ   พูดเกี้ยวภิกษุ  ชักจูงสตรี 
ใหสมสูกับภิกษุดวยหวังวา  แมไฉนภิกษุพึงรักใครในพวกเราะ..ภิกษุเหลาน้ัน 
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ . . .  ตรสัวา    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย 
ภิกษุณีไมพึงเปดกายอวดภิกษุ   ไมพึงเปดถันอวดภิกษุ   ไมพึงเปดขาออนอวด 
ภิกษุ    ไมพึงเปดองคกําเนิดอวดภิกษุ   ไมพึงพูดเกี้ยวภิกษุ    ไมพึงชักจูงสตรีให 
สมสูกับภิกษุ  รูปใดชักจูง  ตองอาบัติทุกกฏ 
           เราอนุญาตใหลงทัณฑกรรมแกภิกษุณีนั้น     ภิกษุทั้งหลายคิดวา    พวก 
เราพึงลงทัณฑกรรมอยางไรหนอ     และกราบทูลเรื่องแดพระผูมีพระภาคเจา 
พระผูมีพระภาคเจา .. .ตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตใหทําการหาม- 
ปราม เมื่อภิกษุทําการหามปรามแลว  ภิกษุณีทั้งหลายไมเชื่อฟง... ภิกษุทั้งหลาย 
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ . . . ตรสัวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรา 
อนุญาตใหงดโอวาท.  
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           [๕๓๗]  ครั้งน้ัน    ภิกษุทั้งหลายคิดวา   การทําอุโบสถรวมกับภิกษุณี 
ที่ถูกงดโอวาทแลว  ควรหรือไมควรหนอ  แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระ- 
ภาคเจา ๆ. . .ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุไมพึงทําอุโบสถรวมกับภิกษุณี 
ที่ถูกงดโอวาทแลวจนกวาอธิกรณนั้นจะระงับ. 
                                เรื่องงดโอวาท 
           [๕๓๘]  สมยันั้น ทานพระอุทายีงดโอวาทแลวหลีกไปสูจาริก  ภิกษุณี 
ทั้งหลายเพงโทษ  ติเตียน  โพนทะนาวา   ไฉนพระคุณเจาอุทายีงดโอวาทแลว 
จึงไดหลีกไปสูจาริกเสียเลา. . .ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้น  แดพระผูมีพระ- 
ภาคเจา ๆ...ตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุงดโอวาทแลวไมพึงหลีกไปสู 
จาริก  รูปใดหลีกไป  ตองอาบัติทุกกฏ. 
           [๕๓๙]   สมัยนั้น  ภิกษุผูเขลา  ไมฉลาด   งดโอวาท...ภกิษุทั้งหลาย 
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ. ..ตรัสวา    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย 
ภิกษุเขลา  ไมฉลาด   ไมพึงงดโอวาท   รูปใดงด   ตองอาบัติทุกกฎ. 
           [๕๔๐]   สมัยนั้น  ภิกษุทั้งหลายงดโอวาทในเพราะเรื่องไมสมควร ใน 
เพราะเหตุไมสมควร . . . ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่งนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ 
. . .  ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุไมพึงงดโอวาท  ในเพราะเรื่องไมสมควร 
ในเพราะเหตุไมสมควร  รูปใดงด  ตองอาบัติทุกกฏ.  
           [๕๔๑]  สมัยนั้น   ภิกษุทั้งหลายงดโอวาทแลว  ไมใหคําวินิจฉัย  ภิกษุ 
ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ. . .ตรัสวา    ดูกอนภิกษุทั้ง 
หลาย  ภิกษุงดโอวาทแลว   จะไมใหคําวินิจฉัยไมได   รูปใดไมให   ตองอาบัติ 
ทุกกฏ.     
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           [๕๔๒]  สมัยนั้น     ภิกษุณีทั้งหลายไมไปรับโอวาท    ภิกษุทั้งหลาย 
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ  ตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุณี 
จะไมไปรับโอวาทไมได   รูปใดไมไป  พึงปรับตามธรรม. 
           [๕๔๓]  สมัยนั้น  ภิกษุณีสงฆพากันไปรับโอวาทท้ังหมด   ชาวบาน 
เพงโทษ   ติเตียน โพนทะนาวา ภิกษุณีเหลาน้ีเปนเมียของภิกษุพวกนี้   ภิกษุณี 
เหลาน้ี    เปนชูของภิกษุพวกน้ี     บัดนี้ภิกษุเหลานี้จักชื่นชมกบัภิกษุณีเหลาน้ี  
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่งนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา  ๆ ตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้ง 
หลาย  ภิกษุณีสงฆไมพึงไปรับโอวาทท้ังหมด   ถาไป   ไมตองทุกกฏ   เรา 
อนุญาตใหภิกษุณี  ๔-๕ รูป  ไปรับโอวาท. 
           [๕๔๔]   สมัยนั้น  ภิกษุณี   ๔ - ๕ รูป  ไปรบัโอวาท  ชาวบานเพงโทษ 
ติเตียน  โพนทะนาวา   ภิกษุณีเหลาน้ีเปนเมียของภิกษุพวกน้ี     ภิกษุณีเหลานี้ 
เปนชูของภิกษุพวกน้ี   บดันี้   ภิกษุพวกน้ีจักชื่นชมกับภิกษุณีเหลาน้ี    ภิกษุทั้ง 
หลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ  ตรัสวา     ดกูอนภิกษุทั้งหลาย 
ภิกษุณีไมพึงไปรับโอวาท   ถึง ๔-๕ รปู   ถาไป   ตองอาบัติทุกกฏ  เราอนุญาต 
ใหภิกษุณี ๒-๓ รูป   ปรบัโอวาท 
                                    วิธรีับโอวาท 
           ภิกษุณีเหลาน้ัน  พึงเขาไปหาภิกษุรูปหน่ึง  หมผาเฉวียงบา   ไหวเทา 
นั่งกระโหยง  ประคองอัญชล ี  แลวกลาวอยางนี้วา   ขาแตพระคุณเจา   ภิกษุณี 
สงฆไหวเทาภิกษุสงฆและขอเขารับโอวาท     นัยวา     ภิกษุณีสงฆจงไดเขารับ 
โอวาท   ภิกษุนั้นพึงเขาไปหาภิกษุผูแสดงปาติโมกข   แลวกลาวอยางนี้วา  ทาน 
เจาขา    ภิกษุณีสงฆไหวเทาภิกษุสงฆ    และขอเขารับโอวาท   นัยวา   ภิกษุณี 
สงฆจงไดเขารับโอวาท    ภิกษุผูแสดงปาติโมกขพึงถามวา   ภิกษุบางรูปที่สงฆ  
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สมมติใหเปนผูสอนภิกษุณีมีอยูหรือ  ถามีภิกษุบางรูปที่สงฆสมมติใหเปนผูสอน 
ภิกษุณี  อันภิกษุผูแสดงปาติโมกขพึงกลาววา  ภิกษุมีชื่อน้ี   สงฆสมมติใหเปน 
ผูสอนภิกษุณี  ภิกษุณีสงฆจงเขาไปหาเธอ   ถาไมมีภิกษุบางรูปที่สงฆสมมติให 
เปนผูสอนภิกษุณี  ภิกษุผูแสดงปาติโมกขพึงถามวา  ทานรูปใดอาจสอนภิกษุณี 
ได  ถาภิกษุบางรูปอาจสอนภิกษุณีได   และภิกษุนั้น  เปนผูประกอบดวยองค ๘ 
อันภิกษุผูแสดงปาติโมกขนั้น พึงสมมติแลวแจงใหทราบวา    ภิกษุมีชื่อน้ีสงฆ 
สมมติใหเปนผูสอนภิกษุณี ภิกษุณีสงฆจงเขาไปหาเธอ  ถาไมมีใคร  ๆ อาจสอน 
ภิกษุณีได   ภิกษุผูแสดงปาติโมกขพึงกลาววา    ไมมีภิกษุรูปใดที่สงฆสมมติได 
เปนผูสอนภิกษุณี  ภิกษุณีสงฆจงยังอาการอันนาเลื่อมใสใหถงึพรอมเถิด. 
           [๕๔๕]  สมัยนั้น     ภิกษุทั้งหลายไมรับใหโอวาท...  ภิกษุทั้งหลาย 
กราบทูลเรื่องนั้น  แดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุ 
จะไมรับใหโอวาทไมได  รูปใดไมรับ  ตองอาบัติทุกกฏ.   
           [๕๔๖]  สมยันั้น  ภิกษุรูปหน่ึงเปนผูเขลา   ภิกษุณีทั้งหลายเขาไปหา 
เธอแลวกลาววา   พระคุณเจาขา  ขอทานจงรับใหโอวาท  ภิกษุนั้นบอกวา  นอง 
หญิง  ฉันเปนผูเขลา  จะรับใหโอวาทไดอยางไร  ภิกษุณีทั้งหลายกลาววา   ขอ 
ทานจงรับใหโอวาทเถิดเจาขา    เพราะพระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติไวอยางนี้ 
วา ภิกษุทั้งหลายพึงรับใหโอวาทแกภิกษุณีทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่ง 
นั้นแดพระผูมีพระภาคเจา   พระผูมีพระภาคเจา   ตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
เวนภิกษุเขลาเสีย  เราอนุญาตใหภิกษุทั้งหลายนอกนั้นรับใหโอวาท. 
           [๕๔๗]  สมัยตอมา   ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธ   ภิกษุณีทั้งหลายเขาไปหา 
เธอแลวกลาววา   พระคุณเจาขา   ขอทานจงรับใหโอวาท   ภิกษุนั้นกลาววา  ดู 
กอนนองหญิง  ฉันอาพาธ   จะรับใหโอวาทไดอยางไร  ภิกษุณีทั้งหลายกลาววา  
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ขอทานจงรับใหโอวาทเถิดเจาขา   เพราะพระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติไวอยาง 
นี้วา   เวนภิกษุเขลาเสียภิกษุนอกน้ันตองรับใหโอวาท    ภิกษุทั้งหลายกราบทูล 
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เวนภิกษุเขลา 
เวนภิกษุอาพาธ  เราอนุญาตใหภิกษุนอกนั้นรับใหโอวาท. 
           [๕๔๘]  สมยัตอมา  ภิกษุรูปหนึ่งเตรียมจะไป  ภิกษุณีทั้งหลายเขาไป 
หาเธอ   แลวกลาววา   พระคุณเจาขา   ขอทานจงรับใหโอวาท    ภิกษุนั้นกลาว 
วา  ดูกอนนองหญิง  ฉันเตรียมจะไป   จะรับใหโอวาทไดอยางไร   ภิกษุณีทั้ง 
หลายกลาววา   ขอทานจงรับใหโอวาทเถิดเจาขา   เพราะพระผูมีพระภาคเจาทรง 
บัญญัติไวอยางนี้วา   เวนภิกษุเขลา  เวนภิกษุอาพาธ   ภิกษุนอกน้ันตองรับให 
โอวาท   ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ. . .ตรัสวา  ด ู
กอนภิกษุทั้งหลาย   เวนภิกษุเขลา  เวนภิกษุอาพาธ เวนภิกษุเตรียมจะไป  เรา 
อนุญาตใหภิกษุนอกน้ันรับใหโอวาท. 
           [๕๔๙]   สมัยตอมา  ภิกษุรูปหนึ่งอยูในปา  ภิกษุณีทั้งหลายไดเขาไป 
หาเธอแลวกลาววา   พระคุณเจาขา   ขอทานจงรับใหโอวาท    ภิกษุนั้นกลาววา 
ดูกอนนองหญิง ฉันอยูในปา  จะรับใหโอวาทไดอยางไร ภิกษุณีทั้งหลายกลาว 
วา   ขอทานจงรับใหโอวาทเถิดเจาขา    เพราะพระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติไว 
อยางนี้วา  เวนภิกษุเขลา   เวนภิกษุอาพาธ  เวนภิกษุเตรียมจะไป    ภิกษุนอก 
นั้นตองรับใหโอวาท ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ. . . 
ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตใหภิกษุผูถืออยูปารับใหโอวาท  และทํา 
การนัดหมายวา  เราจักกลับในที่นั้น. 
           [๕๕๐]  สมยัตอมา   ภิกษุทั้งหลายรับใหโอวาทแลว   ไมบอกภิกษุผู 
แสดงปาติโมกข     ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ.  . .  
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ตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุจะไมบอกการใหโอวาทไมได   รูปใดไมบอก 
ตองอาบัติทุกกฏ. 
           [๕๕๑]   สมัยตอมา  ภิกษุทั้งหลายรับใหโอวาทแลวไมกลับมาบอก . . . 
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่งนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ.  . .ตรัสวา  ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  ภิกษุจะไมกลับมาบอกการใหโอวาทไมได  รูปใดไมกลับมาบอก  ตอง 
อาบัติทุกกฏ.  
           [๕๕๒]  สมัยตอมา  ภิกษุณีทั้งหลายไมไปสูที่นัดหมาย  ภิกษุทั้งหลาย 
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ . . .  ตรสัวา     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ภิกษุณีจะไมไปท่ีนัดหมายไมได  รูปใดไมไป  ตองอาบัติทุกกฏ. 
           [๕๕๓]   สมัยตอมา   ภิกษุณีทั้งหลายใชผากายพันธนยาวรัดสีขางดวย 
ผาเหลาน้ัน     ชาวบานเพงโทษ   ติเตียน   โพนทะนาวา.. . เหมือนพวกหญิง 
คฤหัสถผูบรโิภคกาม ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ... 
ตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุณีไมพึงใชผากายพันธนยาว  รูปใดใช  ตอง 
อาบัติทุกกฏ 
           เราอนุญาตผากายพันธนที่รัดไดรอบเดียวแกภิกษุณี     แตอยารัดสีขาง 
ดวยผาน้ัน  รปูใดรัด   ตองอาบัติทุกกฏ. 
                                    รัดสีขาง 
           [๕๕๔]   สมัยตอมา   ภิกษุณีทั้งหลายรัดสีขางดวยแผนไมสาน    ดวย 
แผนหนัง   ดวยแผนผาขาว   ดวยชองผา   ดวยเกลยีวผา   ดวยผาผืนนอย   ดวย 
ชองผาผืนนอย    ดวยเกลียวผาผืนนอย    ดวยชองถักดวยดาย    ดวยเกลียวดาย 
ชาวบานเพงโทษ  ติเตียน   โพนทะนาวา. . .เหมือนพวกหญิงคฤหัสถผูบริโภค 
กาม ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ... ตรัสวา ดูกอน  
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ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุณีไมพึงรัดสีขางดวยแผนไมสาน  ดวยแผนหนัง ดวยแผน  
ผาขาว   ดวยชองผา   ดวยเกลียวผา   ดวยผาผืนนอย   ดวยของผาผืนนอย  ดวย 
เกลียวผาผืนนอย   ดวยชองถักดวยดาย   ดวยเกลียวดาย   รูปใดรัด   ตองอาบัติ 
ทุกกฏ.  
                                          แตงกาย 
           [๕๕๕]   สมัยตอมาภิกษุณีทั้งหลายใหสีตะโพกดวยกระดูกแขงโค ให 
นวดตะโพก  มือ  หลังมือ   เทา  หลังเทา   ขาออน  หนา   ริมฝปาก  ดวยไม 
มีสัณฐานดุจคางโค  ชาวบานเพงโทษ  ติเตียน  โพนทะนาวา.. .เหมือนพวก 
หญิงคฤหัสถผูบริโภคกาม     ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค 
เจา ๆ. . .ตรัส วา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุณีไมพึงใหสีตะโพกดวยกระดูก 
แขงโค  ไมพึงใหนวดตะโพก   ไมพึงใหนวดมือ  ไมพึงใหนวดหลังมือ ไมพึง  
ใหนวดเทา   ไมพึงใหนวดหลังเทา    ไมพึงใหนวดขาออน   ไมพึงใหนวดหนา 
ไมพึงใหนวดริมฝปาก  ดวยไมมีสัณฐานดุจคางโค  รูปใดใหนวด    ตองอาบัติ 
ทุกกฏ. 
                               ทาหนาเปนตน 
           [๕๕๖]  สมัยตอมา  ภิกษุณีฉัพพัคคียทาหนา   ถูหนา  ผัดหนา   เจิม 
หนาดวยมโนศิลา   ยอมตัว  ยอมหนา   ยอมท้ังตัวทั้งหนา   ชาวบาน  เพงโทษ 
ติเตียน  โพนทะนาวา... เหมือนพวกหญิงคฤหัสถผูบริโภคกาม  ภิกษุทั้งหลาย 
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ...ตรัสวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ภิกษุณีไมพึงทาหนา  ไมพึงถูหนา   ไมพึงผัดหนา   ไมพึงเจิมหนาดวยมโนศิลา 
ไมพึงยอมตัว  ไมพึงยอมหนา   ไมพึงยอมท้ังตัวทั้งหนา   รูปใดทํา  ตองอาบัติ 
ทุกกฏ.  
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           [๕๕๗]  สมัยนั้น    ภิกษุณีฉัพพัคคียแตมหนา  ทาแกม  เยี่ยมหนาตาง 
ยืนแอบประตู   ใหผูอ่ืนทาํการฟอนรํา    ต้ังสํานักหญิงแพศยา   ต้ังรานขายสุรา 
ขายเนื้อ   ออกรานขายของเบ็ดเตล็ด  ประกอบการหากําไร  ประกอบการคาขาย 
ใชทาสใหบํารุง  ใชทาสีใหบํารุง  ใชกรรมกรชายใหบํารุง  ใชกรรมกรหญิงให 
บํารุง ใชสัตวเดียรัจฉานใหบํารุง ขายของสดและของสุก  ใชสันถัตขนเจียมหลอ 
ชาวบานเพงโทษ  ติเตียน  โพนทะนาวา.. .เหมือนพวกหญิงคฤหัสถผูบริโภค  
กาม  ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ. . . ตรัสวา  ดกูอน 
ภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุณีไมพึงแตมหนา   ไมพึงทาแกม   ไมพึงเยี่ยมหนาตาง ไม 
พึงยืนแอบประตู   ไมพึงใหผูอ่ืนทําการฟอนรํา ไมพึงต้ังสํานักหญิงแพศยา ไม 
พึงต้ังรานขายสุรา ไมพึงออกรานขายของเบ็ดเตล็ด  ไมพึงประกอบการหากําไร 
ไมพึงประกอบการคาขาย ไมพึงใชทาสใหบํารุง  ไมพึงใชทาสีใหบํารุง  ไมพึง 
ใชกรรมกรชายใหบํารุง  ไมพึงใชกรรมกรหญิงใหบํารุง ไมพึงใชสัตวเดียรัจฉาน 
ใหบํารุง   ไมพึงขายของสดและของสุก   ไมพึงใชสันถัตขนเจียมหลอ   รปูใดใช 
ตองอาบัติทุกกฏ. 
                     ใชจีวรสีครามลวนเปนตน 
           [๕๕๘]  สมยันั้น   ภิกษุณีฉัพพัคคียใชจีวรสีความลวน    ใชจีวร 
สีเหลืองลวน  ใชจีวรสีแดงลวน   ใชจีวรสีบานเย็นลวน  ใชจีวรสีดําลวน   ใช 
จีวรสีแสดลวน   ใชจีวรสีชมพูลวน   ใชจีวรไมตัดชาย   ใชจีวรมีชายยาว   ใช 
จีวรมีชายเปนลายดอกไม    ใชจีวรมีชายเปนลายผลไม   สวมเส้ือ   สวมหมวก  
ประชาชนเพงโทษ    ติเตียน    โพนทะนาวา...   เหมือนพวกหญิงคฤหัสถผู 
บริโภคกาม  ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่งนั้นแดพระผูมีพระภาคเจาๆ. . .ตรสัวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีไมพึงใชจีวรสีความลวน ไมพึงใชจีวรสีเหลืองลวน    
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ไมพึงใชจีวรสีแดงลวน    ไมพึงใชจีวรสีบานเย็นลวน    ไมพึงใชจีวรสีดําลวน 
ไมพึงใชจีวรสีแสดลวน  ไมพึงใชจีวรสีชมภูลวน  ไมพึงใชจีวรไมตัดชาย  ไม 
พึงใชจีวรมีชายยาว    ไมพึงใชจีวรมีชายเปนลายดอกไม    ไมพึงใชจีวรมีชาย 
เปนลายผลไม  ไมพึงสวมเสื้อ  ไมพึงสวมหมวก   รูปใดใช  ตองอาบัติทุกกฏ. 
                                            พินัยกรรม  
           [๕๕๙]    สมัยนั้น  ภิกษุณีรูปหน่ึง  เมื่อจะถึงมรณภาพ  พูดอยางนี้วา 
เมื่อฉันลวงไปแลว  บริขารของฉันจงเปนของสงฆ  บรรดาสหธรรมิกเหลาน้ัน 
ภิกษุและภิกษุณีทั้งหลายโตเถียงกันวา    บริขารเปนของพวกเรา    บริขารเปน 
ของพวกเรา  ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่งนั้นแดพระผูมีพระภาคเจาๆ...ตรัสวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ถาภิกษุณีเมื่อจะถึงมรณภาพพูดอยางนี้วา   เมื่อฉันลวงไป 
แลว     บริขารของฉันจงเปนของสงฆ    ภิกษุสงฆไมเปนใหญในบริขารนั้น 
บริขารน้ันเปนของภิกษุณีสงฆฝายเดียว.    
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ถาสิกขมานา... 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ถาสามเณรี    เมื่อจะถึงมรณภาพพูดอยางนี้วา 
เมื่อฉันลวงไปแลว    บรขิารของฉันจงเปนของสงฆ    ภิภษุสงฆไมเปนใหญใน 
บริขารน้ัน    บริขารน้ันเปนของภิกษุณีสงฆฝายเดียว. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ถาภิกษุเมื่อจะถึงมรณภาพพูดอยางนี้วา  เมื่อฉัน 
ลวงไปแลว  บริขารของฉันจงเปนของสงฆ   ภิกษุณีสงฆไมเปนใหญในบรขิาร 
นั้น   บริขารน้ันเปนของภิกษุสงฆฝายเดียว. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ถาสามเณร... 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ถาอุบาสก... 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ถาอุบาสิกา...  
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           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ถาใครคนอ่ืนเม่ือจะตายพูดอยางน้ีวา    เม่ือฉัน  
ลวงไปแลว   บริขารของฉันจงเปนของสงฆ   ภิกษุณีสงฆไมเปนใหญในบริขาร 
นั้น  บริขารนั้นเปนของภิกษุสงฆฝายเดียว. 
                         ภิกษุณีประหารภิกษ ุ 
           [๕๖๐]  สมัยนั้น    หญิงคนหนึ่งเปนภรรยาของนักมวยมากอน   บวช 
ในสํานักภิกษุณี   นางเห็นภิกษุทุพพลภาพที่ถนน   แลวใหประหารดวยไหลให 
เซไป    ภิกษุทั้งหลายเพงโทษ   ติเตียน   โพนทะนาวา   ไฉนภิกษุณีจึงไดให 
ประหารแกภิกษุเลา   แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ...ตรสัวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุณีไมพึงใหประหารแกภิกษุ   รูปใดใหประหาร   ตอง 
อาบัติทุกกฏ   เราอนุญาตใหภิกษุณีเห็นภิกษุแลว   หลีกทางใหแตไกลเทียว. 
                           นําทารกไปดวยบาตร 
           [๕๖๑]  สมัยนั้น    หญิงคนหนึ่งผัวหยารางจึงมีครรภกับชายชู    นาง 
รีดครรภแลวกลาววานภิกษุณีผูกุลุปกะวา   วานทีเถิดเจาขา   ขอทานจงนําทารก 
นี้ไปดวยบาตร  ภิกษุณีนัน้จึงวางเด็กลงในบาตรปดดวยผาสังฆาฏิเดินไป. 
           สมัยน้ัน  ภิกษุผูถอืเที่ยวบิณฑบาตรูปหน่ึงทําการสมาทานวา  เราไมให 
ภิกษาที่ไดแกภิกษุ  หรือภิกษุณีกอนแลวจักไมฉัน. 
           ครั้งน้ัน  เธอพบภิกษุณีนั้นแลวไดกลาววา  นองหญิง  เชิญรับภิกษา. 
           นางปฏิเสธวา   อยาเลย   เจาขา. 
           แมครั้งท่ีสอง  ภิกษุนั้นไดกลาวกะภิกษุณีนั้นวา นองหญิงเชิญรับภิกษา. 
           นางปฏิเสธวา   อยาเลย   เจาขา. 
           แมครั้งท่ีสาม  ภิกษุนั้นไดกลาวกะภิกษุณีนั้นวา นองหญิงเชิญรับภิกษา. 
           นางปฏิเสธวา   อยาเลย   เจาขา.  
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           ภิกษุนั้นชี้แจงวา.  นองหญิง   ฉันสมาทานไววา   ฉันไมใหภิกษาที่ได 
แกภิกษุ   หรอืภิกษุณีกอนแลวจักไมฉัน  นองหญิงเชิญรับภิกษา. 
           ครั้นนางถูกภิกษุนั้นแคนไคอยู    จึงนําบาตรออกแสดงกลาววา   พระ- 
คุณเจาขา  ทานจงดูทารกในบาตร  ทานอยาบอกใคร  ภิกษุนั้นเพงโทษ  ติเตียน 
โพนทะนาวา      ไฉนภิกษุณีจึงนําทารกไปดวยบาตรแลวแจงเรื่องนั้นแกภิกษุ 
ทั้งหลาย   บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย. . .ตางก็เพงโทษ  ติเตียน  โพนทะนาวา 
ไฉนภิกษุณีจึงไดนําทารกไปดวยบาตร    แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระ- 
ภาคเจา ๆ  . . .ตรัสวา  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุณีไมพึงนําทารกไปดวยบาตร 
รูปใดนําไป    ตองอาบัติทุกกฏ     เราอนุญาตใหภิกษุณีพบภิกษุแลวนําบาตร 
ออกแสดง. 
                                   แสดงกนบาตร 
           [๕๖๒]  สมัยนั้น      ภิกษุณีฉัพพัคคียพบภิกษุแลว    พลิกกลับแสดง 
กนบาตร  ภิกษุเหลาน้ันเพงโทษ  ติเตียน  โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณีฉัพพัคคีย 
พบภิกษุแลว   จึงไดพลิกกลับแสดงกนบาตร   แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมี 
พระภาคเจา ๆ . . .ตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุณีพบภิกษุแลว   ไมพึง 
พลิกกลับแสดงกนบาตร  รูปใดแสดง  ตองอาบัติทุกกฏ  เราอนุญาตใหภิกษุณี 
พบภิกษุแลว    หงายบาตรแสดง   และอามิสใดมีในบาตร   พึงนิมนตภิกษุดวย 
อามิสนั้น. 
                             เพงดูนิมิตบุรุษ 
           [๕๖๓]  สมัยนั้น นิมิตบุรุษเขาท้ิงไวที่ถนนในพระนครสาวัตถี  ภิกษุณี 
ทั้งหลายต้ังใจเพงดูนิมิตบุรุษน้ัน   ชาวบานพากันโห   ภิกษุณีเหลาน้ันเกอ   จึง  
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ไปสูสํานักแลว  บอกเรื่องน้ัน  แกภิกษุณีทั้งหลาย  บรรดาภิกษุณีที่เปนผูมักนอย 
... ตางก็เพงโทษ  ติเตียน  โพนทะนาวา  ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงไดเพงดูนิมิต 
บุรุษเลา    แลวไดบอกเรื่องนั้นแกภิกษุทั้งหลาย . . .ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่อง 
นั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ...ตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุณีไมพึงเพง 
ดูนิมิตบุรุษ  รูปใดเพงดู  ตองอาบัติทุกกฏ. 
                              เรื่องใหอามิส 
           [๕๖๔]  สมยันั้น  ประชาชนถวายอามิสแกภิกษุทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลาย 
ใหอามิสแกพวกภิกษุณี    ประชาชนเพงโทษ    ติเตียน    โพนทะนาวา   ไฉน 
พระคุณเจาท้ังหลาย     จึงไดใหอามิสท่ีเขาถวายแกตนเพ่ือประโยชนบริโภคแก 
ผูอ่ืนเลา     กพ็วกเราไมรูจักใหทานหรือ     ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด 
พระผูมีพระภาคเจา ๆ . . .ตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุไมพึงใหอานิสที่ 
เขาถวายแกตนเพื่อประโยชนบริโภคแกผูอ่ืน  รูปใดให   ตองอาบัติทุกกฏ. 
           [๕๖๕]   สมัยนั้น   อามิสของภิกษุทั้งหลายมีมาก   ภิกษุทั้งหลายกราบ 
ทูลเรื่องนั้น แดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาต 
เพ่ือใหแกสงฆ  อามิสมีมากเหลือเฟอ  ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่งนั้นแดพระผูมี 
พระภาคเจา ๆ ตรัสวา  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตเพ่ือใหเปนสวนบุคคล. 
           [๕๖๖]  สมัยนั้น   อามิสที่ภิกษุทําการส่ังสมไวมีมาก    ภิกษุทั้งหลาย 
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ  ตรัสวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เรา 
อนุญาตใหภิกษุยังภิกษุณีใหรับอามิสที่เปนสันนิธิของภิกษุแลวฉันได. 
           [๕๖๗]  สมัยนั้น   ประชาชนถวายอามิสแกภิกษุณีทั้งหลาย   ภิกษุณี 
ทั้งหลายถวายแกภิกษุ  คนทั้งหลายเพงโทษติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณี 
ทั้งหลายจงถวายอามิสที่เขาถวายแกตน   เพ่ือประโยชนบรโิภคแกผูอ่ืน   กพ็วก  
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เราไมรูจักใหทานหรือ  ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่งนั้นแดพระผูมีพระภาคเจาๆ 
ตรัสวา    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุณีไมพึงใหอามิสที่เขาถวายแกตน    เพ่ือ 
ประโยชนบริโภคแกผูอ่ืน  รูปใดให  ตองอาบัติทุกกฏ.  
           [๕๖๘]  สมยันั้น  อามิสของภิกษุทั้งหลายมีมาก   ภิกษุทั้งหลายกราบ 
ทูลเรื่องนั้น  แดพระผูมีพระภาคเจาๆ ตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาต 
ใหถวายแกสงฆ     อามิสมีมากเหลือเฟอ     ภิกษุทัง้หลายกราบทูลเรื่องนั้นแด 
พระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตเพ่ือใหแมเปน 
สวนบุคคล. 
           [๕๖๙]  สมัยนั้น    อามิสที่ภิกษุณีทําการส่ังสมมีมาก    ภิกษุทั้งหลาย 
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เรา 
อนุญาตใหภิกษุณียังภิกษุใหรับอามิสที่เปนสันนิธิของภิกษุณีแลวฉันได. 
                 พุทธานุญาตเสนาสนะอาศัยช่ัวคราว 
           [๕๗๐]  สมยันั้น     เสนาสนะของภิกษุทั้งหลายมีมาก    เสนาสนะของ 
พวกภิกษุณีไมมี  ภิกษุณีทัง้หลายสงทูตไปในสํานักภิกษุทั้งหลายวา ดีละ  เจาขา 
ขอพระคุณเจาท้ังหลายจงใหเสนาสนะแกพวกดิฉันอาศัยชั่วคราว  ภิกษุทั้งหลาย 
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ  ตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เรา 
อนุญาตเพ่ือใหเสนาสนะแกภิกษุณีทั้งหลายอาศัยชั่วคราว.          
                 พุทธานุญาตผาสําหรับนุงในท่ีพัก 
           [๕๗๑]  สมัยนั้น    ภิกษุณีทั้งหลายมีระดู   ข้ึนนั่งบาง   ข้ึนนอนบาง 
บนเตียงที่บุ  บนต่ังที่บุ   เสนาสนะเปอนโลหิต  ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้น 
แดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุณีไมพึงข้ึนนั่ง  
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ไมพึงข้ึนนอนบนเตียงที่บุ  บนต่ังที่บุ  รูปใดข้ึนนั่ง  หรือข้ึนนอน   ตองอาบัติ 
ทุกกฏ  เราอนุญาตผาในท่ีพัก  ผาในท่ีพักเปอนโลหิต   ภิกษุทั้งหลายกราบทูล 
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    เราอนุญาต 
ผาซับใน  ผาซับในหลุด  ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่งนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ 
ตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตใหใชเชอืกผูก   แลวผูกไวที่ขาออน 
เชือกขาด     ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่งนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ   ตรสัวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตเชือกฟนผูกสะเอว. 
           [๕๗๒]  สมัยนั้น  ภิกษุณีฉัพพัคคียใชเชือกผูกสะเอวตลอดกาล  คน 
ทั้งหลายเพงโทษ  ติเตียน  โพนทะนาวา . . .เหมือนพวกหญิงคฤหัสถผูบริโภค 
กาม   ภิกษุทัง้หลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ  ตรัสวา   ดูกอน  
ภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุณีไมพึงใชเชือกผูกเอวตลอดกาล     รูปใดใช    ตองอาบัติ 
ทุกกฏ   เราอนุญาตเชือกผูกสะเอว   เม่ือมีระดู. 
                                      ทุติยภาณวาร    จบ 
                     อันตรายิกธรรมของภิกษุณ ี
           [๕๗๓]  สมัยนั้น  ภิกษุณีทั้งหลายที่อุปสมบทแลวปรากฏวาไมมีนิมิต 
บาง   มีสักแตวานิมิตบาง   ไมมีโลหิตบาง   มีโลหิตเสมอบาง   มีผาซับในเสมอ 
บาง  มีน้ํามูตรกะปริบกะปรอยบาง  มีเดือยบาง  เปนหญิงบัณเฑาะกบาง  เปน 
หญิงคลายชายบาง    เปนหญิงมีมรรคระคนกันบาง    เปนหญงิ  ๒  เพศบาง.. . 
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่งนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา     ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย     เราอนุญาตใหถามอันตรายิกธรรม  ๒๔  ประการ     แกภิกษุณีผูจะ 
อุปสมบท.  
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                          วิธีถามอันตรายิกธรรม 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็แล  พึงถามอยางนี้ :- 
           เธอมิใชผูมีนิมิต   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  หรอื   
           เปนหญิง  หรือ   
           เปนไทย  หรือ 
           ไมมีหน้ีสิน  หรือ 
           ไมเปนราชภัฏ   หรือ   
           มารดาบิดา  สามี  อนุญาตแลว   หรือ                                  
           มีอายุครบ  ๒๐  ปแลว   หรือ 
           บาตร   จีวรของเธอครบแลว    หรือ  
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           เธอ  ชื่ออะไร 
           ปวัตตินีของเธอ  ชื่ออะไร. 
           [๕๗๔]  สมยันั้น   ภิกษุถามอันตรายิกธรรมของภิกษุณี   หญิงผูอุป- 
สัมปทาเปกขะยอมกระดาก   เกอเขิน   ไมอาจตอบได   ภิกษุทั้งหลายกราบทูล 
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.  
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เราอนุญาตใหนาง 
อุปสัมปทาเปกขะอุปสมบทในสงฆฝายเดียว     บริสุทธิ์ในภิกษุณีสงฆ     แลว  
อุปสมบทในภิกษุสงฆ. 
           [๕๗๕]   สมัยนั้น   ภิกษุณีทั้งหลายถามอันตรายิกธรรมกะนางอุปสัม- 
ปทาเปกขะผูยังไมไดสอนซอม     นางอุปสัมปทาเปกขะยอมกระดาก    เกอเขิน 
ไมอาจตอบได ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้น แดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตใหสอนซอมกอน  แลวถามอันตรายิกธรรมตอ 
ภายหลัง ภิกษุณีทั้งหลายสอนซอมในทามกลางสงฆนั่นเอง นางอุปสัมปทาเปกขะ 
ยังกระดาก   เกอเขิน   ไมอาจตอบไดเหมือนอยางนั้น   ภิกษุทั้งหลายกราบทูล 
เรื่องนั้น  แดพระผูมีพระภาคเจา. 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตใหสอน 
ซอม ณ สถานที่ควรสวนขางหน่ึง  แลวถามอันตรายิกธรรมในทามกลางสงฆ. 
                                 วิธีสอนซอม 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็แล   พึงสอนซอมอยางนี้    พึงใหถืออุปชฌายะ 
กอนครั้นแลวพึงบอกบาตรจีวรวา 
           นี้    บาตรของเธอ 
           นี้    ผาสังฆาฏิ  
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           นี้    ผาอุตราสงค  
           นี้    ผาอันตรวาสก 
           นี้    ผารัดอก 
           นี้    ผาอาบน้ํา 
           เธอจงไปยืนอยู ณ โอกาสโนน. 
           ภิกษุณีผูเขลา   ไมฉลาด   สอนซอม   นางอุปสัมปทาเปกขะผูถูกสอน 
ซอมไมดี   ยอมกระดาก    เกอเขิน    ไมอาจตอบได    ภิกษุทั้งหลายกราบทูล 
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา  ๆ ตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุณีผูเขลา 
ไมฉลาด  ไมพึงสอนซอม  รูปใดสอนซอม  ตองอาบัติทุกกฏ. 
           ภิกษุณีมิไดรับสมมติสอนซอม     ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด 
พระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุณีมิไดรับสมมติไมพึง 
สอนซอม   รปูใดสอนซอม   ตองอาบัติทุกกฏ  เราอนุญาตใหภิกษุณีผูไดรับสมมติ 
แลวสอนซอม. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็แล    พึงสมมติอยางนี้     ตนเองพึงสมมติตน 
หรือผูอ่ืนพึงสมมติผูอ่ืน.  
                           วิธีสมมติตน 
           [๕๗๖]  ก็ตนเองพึงสมมติตน  อยางไร. 
           ภิกษุณีผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติกรรมวาจา 
วาดังน้ี:-  
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                      ญัตติกรรมวาจาสมมติตน 
           แมเจา เจาขา  ขอสงฆจงฟงดิฉัน  นางชื่อนี้  เปนอุปสมัปทา- 
เปกขะของแมเจาชื่อนี้   ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงท่ีแลว   ดิฉัน 
พึงสอนซอมนางชื่อนี้. 
           อยางนี้ชื่อวาตนเองสมมติตน. 
                          วิธีสมมติผูอื่น  
           [๕๗๗]  ก็ผูอ่ืนพึงสมมติผูอ่ืน  อยางไร. 
           ภิกษุณีผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติกรรมวาจา 
วาดังน้ี:- 
                   ญัตติกรรมวาจาสมมติผูอื่น 
           แมเจา  เจาขา  ขอสงฆจงฟงดิฉัน  นางชื่อนี้เปนอุปสัมปทา- 
เปกขะของแมเจาชื่อนี้  ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงท่ีแลว  ภิกษุณ ี
ชื่อนี้   พึงสอนซอมนางชื่อนี้. 
           อยางนี้ชื่อวาผูอ่ืนสมมติผูอ่ืน. 
                             คําสอนซอม 
           [๕๗๘]  ภิกษุณีผูไดรับสมมติแลวน้ัน     พึงเขาไปหานางอุปสัมปทา - 
เปกขะแลวกลาวอยางนี้วา  
           นางชื่อน้ี  เธอจงฟงนะ  นี้เปนกาลสัตย  กาลจริง  ของเธอ  เมื่อถูกถาม 
ในทามกลางสงฆ   ถึงส่ิงอันเกิดแลว   มีอยู   พึงบอกวามี  ไมมี  พึงบอกวาไมมี 
เธออยากระดาก   เธออยาเกอเขิน   ภิกษุณีทั้งหลายจักถามเธอ   อยางนี้ :-  
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           เธอมิใชผูไมมีนิมิต  หรือ 
           มิใชผูมีสักแตวานิมิต  หรือ        
           มิใชผูไมมีโลหิต  หรือ 
           มิใชผูมีโลหิตเสมอ  หรือ 
           มิใชผูมีผาซับในเสมอ  หรือ 
           มิใชผูมีน้ํามูตรกระปริบกระปรอย  หรือ  
           มิใชผูมีเดือยหรือ.    
           มิใชเปนหญิงบัณเฑาะก  หรือ 
           มิใชเปนหญิงคลายชาย  หรือ 
           มิใชเปนหญิงมีมรรคระคนกัน  หรือ 
           มิใชเปนหญิง ๒ เพศ  หรือ 
           อาพาธเหมือนอยางนี้   ของเธอ   มีหรือ  คือ 
           โรคเรือ้น   ฝ   โรคกลาก   โรคมองครอ   ลมบาหมู 
           เธอเปนมนุษย   หรือ 
           เปนหญิง  หรือ 
           เปนไทย  หรือ 
           ไมมีหน้ีสิน  หรือ  
           ไมเปนราชภัฏ   หรือ 
           มารดาบิดา   สามี   อนุญาตแลว  หรือ 
           มีอายุครบ  ๒๐  ปแลว   หรือ 
           มีบาตรจีวรครบแลว   หรือ 
           เธอ   ชื่ออะไร                                        
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           ปวัตตินีของเธอ  ชื่ออะไร. 
           ภิกษุณีผูสอนซอม  กับนางอุปสัมปทาเปกขะมาพรอมกัน. .. ไมพึงมา 
พรอมกัน     ภิกษุณีผูสอนซอมพึงมากอนแลวประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติ-  
กรรมวาจา   วาดังน้ี :- 
                               ญัตติกรรมวาจา 
           แมเจา  เจาขา  ขอสงฆจงฟงดิฉัน นางชื่อนีเ้ปนอุปสัมปทา- 
เปกขะของแมเจาชื่อนี้   นางอันดิฉันสอนซอมแลว   ถาความพรอม 
พรั่งของสงฆถึงท่ีแลว  นางชื่อนี้พึงมา. 
           ภิกษุณีนั้นพึงกลาววา   เธอจงมา    พึงใหนางอุปสัมปทาเปกขะหมผา 
เฉวียงบา  ใหไหวเทาภิกษุทั้งหลาย ใหนั่งกระโหยงประคองอัญชล ี  ขออุปสมบท 
วาดังน้ี :- 
                          คําขออุปสมบท 
           แมเจา  เจาขา  ดิฉันขออุปสมบทตอสงฆ  ขอสงฆโปรดเอ็นดูยกดิฉัน 
ข้ึนเถิด   เจาขา. 
           แมเจา   เจาขา    ดฉัินขออุปสมบทกะสงฆ   เปนครั้งท่ีสอง   ขอสงฆ 
โปรดเอ็นดูยกดิฉันข้ึนเถิด   เจาขา. 
           แมเจา   เจาขา   ดิฉันขออุปสมบทกะสงฆ   เปนครั้งท่ีสาม    ขอสงฆ 
โปรดเอ็นดูยกดิฉันข้ึนเถิด   เจาขา. 
           ภิกษุณีผูฉลาด   ผูสามารถ   พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติกรรม- 
วาจา   วาดังน้ี:-  
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                              ญัตติกรรมวาจา 
           แมเจา  เจาขา  ขอสงฆจงฟงดิฉัน   นางมีชือ่นี้ผูนี้  เปนอุป- 
สัมปทาเปกขะของแมเจาชื่อนี้   ความพรอมพรั่งของสงฆ  ถึงท่ีแลว 
ดิฉันพึงถามอันตรายิกธรรมกะนางชื่อนี้  
                              คําถามอันตรายิกธรรม  
           แนะนางชื่อน้ี   เธอจงฟงนะ  นี้เปนกาลสัตย   กาลจริง   ของเธอ   ฉัน 
ถามถึงส่ิงท่ีเกิดแลว   มีอยู   เธอพึงบอกวามี  ไมมี   เธอพึงบอกวา  ไมมี 
           เธอมิใชผูไมมีนิมิต  หรือ 
           มิใชผูมีสักแตวานิมิต   หรือ . . . 
           เธอ  ชื่ออะไร 
           ปวัตตินีของเธอ  ชื่ออะไร 
           ภิกษุณีผูฉลาด   ผูสามารถ   พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถ- 
กรรมวาจา  วาดังน้ี  :- 
                        ญัตติจตุตถกรรมวาจา 
           แมเจา  เจาขา  ขอสงฆจงฟงดิฉัน   นางชื่อนี้ผูนี้   เปนอปุ- 
สัมปทาเปกขะของแมเจาชื่อนี้    บริสทุธิ์แลวจากอันตรายิกธรรมทั้ง 
หลาย บาตรจีวรของเธอครบแลว นางช่ือนี้ขออุปสมบทกะสงฆ  มีแม 
เจาชื่อนี้เปนปวัตตินี   ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงท่ีแลว   สงฆพึง 
ใหนางชื่อนี้อปุสมบท  มีแมเจาชื่อนี้เปนปวัตตินี   นี้เปนญัตติ 
           แมเจา  เจาขา   ขอสงฆจงฟงดิฉัน   นางมชีื่อนี้ผูนี้  เปนอุป- 
สัมปทาเปกขะของแมเจาชื่อนี้     บรสิุทธิ์แลวจากอันตรายิกธรรมทั้ง  
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หลาย บาตรจีวรของเธอครบแลว นางช่ือนี้ขออุปสมบทกะสงฆ   มแีม 
เจาชื่อนี้เปนปวัตตินี    สงฆใหนางชื่อนี้อุปสมบท   มีแมเจาชื่อนี้เปน 
ปวัตตินี    การอุปสมบทของนางนี้   มีแมเจาชื่อนีเ้ปนปวัตตินี   ชอบ 
แกทานผูใด  ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง  ไมชอบแกทานผูใด  ทานผูนั้น  
พึงพูด 
           ดิฉันกลาวความน้ี  แมครั้งท่ีสอง... 
           ดิฉันกลาวความน้ี  แมครั้งท่ีสาม   แมเจา  เจาขา  ขอสงฆจง 
ฟงดิฉัน  นางมีชื่อนี้ผูนี้  เปนอุปสัมปทาเปกขะของแมเจาชื่อนี้  บร-ิ 
สุทธิ์แลวจากอันตรายกธรรมทั้งหลาย   บาตร   จีวรของเธอครบแลว 
นางชื่อนี้ขออุปสมบทกะสงฆ  มีแมเจาชื่อนี้เปนปวัตตินี   สงฆใหนาง 
ชื่อนี้อุปสมบท  มแีมเจาชือ่นี้เปนปวัตตินี  การอุปสมบทนางชือ่นี้  ม ี
แมเจา อันเปนปวัตตินี   ชอบแกทานผูใด    ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง 
ไมชอบแกทานผูใด  ทานผูนั้นพึงพูด 
           นางชื่อนี้อันสงฆอุปสมบทแลว    มีแมเจาชือ่นี้เปนปวัตตินี 
ชอบแกสงฆ  เหตุนั้นจึงน่ิง  ดิฉันทรงความนี้ไว  ดวยอยางน้ี. 
           [๕๗๙]  ขณะน้ันเอง  ภิกษุณีทั้งหลาย   พึงพานางเขาไปหาภิกษุสงฆ 
ใหหมผาเฉวียงบา   ใหไหวเทาภิกษุทั้งหลาย   ใหนั่งกระโหยง  ประคองอัญชล ี
ขออุปสมบท  วาดังน้ี:- 
                             คําขออปุสมบท 
           พระคุณเจาขา   ดิฉันชื่อน้ี  เปนอุปสัมปทาเปกขะของแมเจาชื่อน้ี   อุป- 
สมบทแลวในสงฆฝายเดียว   บริสุทธิแ์ลวในภิกษุณีสงฆ   ดิฉันขออุปสมบทกะ 
สงฆ  ขอสงฆโปรดเอ็นดู  ยกดิฉันข้ึนเถิด เจาขา  
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           พระคุณเจาขา   ดิฉันชื่อน้ี  เปนอุปสัมปทาเปกขะของแมเจาชื่อน้ี  อุป- 
สมบทแลวในสงฆฝายเดียว   บริสุทธิแ์ลวในภิกษุณีสงฆ   ดิฉันขออุปสมบทกะ 
สงฆ  แมครั้งท่ีสอง  ขอสงฆโปรดเอ็นดูยกดิฉันข้ึนเถิด  เจาขา 
           พระคุณเจา   ดิฉันชื่อน้ี    เปนอุปสัมปทาเปกขะของแมเจาชื่อน้ี    อุป- 
สมบทแลวในสงฆฝายเดียว   บริสุทธิแ์ลวในภิกษุณีสงฆ   ดิฉันขออุปสมบทกะ 
สงฆ   แมครัง้ท่ีสาม   ขอสงฆโปรดเอ็นดูยกดิฉันข้ึนเถิด  เจาขา. 
           [๕๘๐]  ภิกษุผูฉลาด   ผูสามารถ  พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติ- 
จตุตถกรรมวาจา  วาดังน้ี  :-  
                              ญัตติจตุตถกรรมวาจา 
           ทานเจาขา  ขอสงฆจงฟงขาพเจา   นางมชีอนี้ผูนี้  เปนอุป- 
สัมปทาเปกขะของแมเจาชื่อนี้  อุปสมบทแลวในสงฆฝายเดียว  บร-ิ 
สุทธิ์แลวในภิกษุณีสงฆ   นางชื่อนี้ขออุปสมบทกะสงฆ   มีแมเจาชื่อนี้ 
เปนปวัตตินี้    ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงท่ีแลว   สงฆพึงใหนาง 
ชื่อนี้อุปสมบท  มแีมเจาชือ่นี้เปนวัตตินี  นี้เปนญัตติ 
           ทานเจาขา  ขอสงฆจงฟงขาพเจา  นางมีชื่อนี้ผูนี้  เปนอปุ- 
สัมปทาเปกขุของแมเจาชื่อนี้  อุปสมบทแลวในสงฆฝายเดียว 
บริสุทธิ์แลวในภิกษุสงฆ  นางชื่อนี้ขออุปสมบทกะสงฆ  มีแมเจา 
ชื่อนี้เปนปวัตตินี  สงฆใหนางชื่อนี้อุปสมบท  มีแมเจาชื่อนี้เปนปวัต- 
ตินี  การอุปสมบทของนางช่ือนี้  มแีมเจาชื่อนี้เปนปวัตตินี ชอบแก 
ทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด 
           ขาพเจากลาวความน้ี    แมครัง้ท่ีสอง...  
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           ขาพเจากลาวความน้ี  แมครั้งที่สาม  ทานเจาขา  ขอสงฆจง 
ฟงขาพเจา  นางมีชื่ออันผูนี้   เปนอุปสัมปทาเปกขะของแมเจาชื่อนี้อุป- 
สมบทแลวในสงฆฝายเดียว   บริสุทธิแ์ลวในภิกษณุีสงฆ    นางช่ือนี้ 
ขออุปสมบทกะสงฆ   มีแมเจาชื่อนี้เปนปวัตตินี  สงฆใหนางชื่อนี้อุป- 
สมบท  มแีมเจาชื่อนี้เปนปวัตตินี   การอุปสมบทของนางช่ือนี้    มีแม 
เจาชื่อนี้เปนปวัตตินี   ชอบแกทานผูใด   ทานผูนัน้พึงเปนผูนิ่ง   ไม 
ชอบแกทานผูใด  ทานผูนั้นพึงพูด  
           นางชื่อนี้อันสงฆอุปสมบทแลว  มีแมเจาชื่อนี้เปนปวัตตินี  ชอบ 
แกสงฆเหตุนั้นจึงน่ิง  ขาพเจาทรงความนี้ไว  ดวยอยางน้ี. 
                              วัดเงาแดดเปนตน 
           [๕๘๑]  ทันใดน้ัน พึงวัดเงาแดด  พึงบอกประมาณแหงฤดู    พึงบอก 
สวนแหงวัน    พึงบอกขอเบ็ดเสร็จ   พึงสั่งภิกษุทั้งหลายวา   พวกเธอจงบอก 
นิสัย  ๓  อกรณียกิจ   ๘   แกภิกษุณีนี้. 
           [๕๘๒]   โดยสมยันั้น   แลภิกษุณีทั้งหลายยึดถืออาสนะในโรงภัตร  ยับ 
ยั้งอยูตลอดกาล  ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา. 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราอนุยาตภิกษุณี  ๘ 
รูป   ตามลําดับพรรษา  ภิกษุณีนอกน้ันตามลําดับที่มา. 
           [๕๘๓]  โดยสมัยนั้นแล   ภิกษุณีทั้งหลายปรึกษากันวา  พระผูมีพระ- 
ภาคเจาทรงอนุยาตภิกษุณี  ๘  รูปตามลําดับพรรษา  ภิกษุณีนอกนั้นตามลําดับที่ 
มาในท่ีทุกแหง  ภิกษุณี ๘ รูปเทาน้ัน หามตามลําดับพรรษา นอกน้ันตามลําดับ 
ที่มา  ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา  
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           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ในโรงภัตร    เรา 
อนุญาตภิกษุณี  ๖  รูป  ตามลําดับพรรษา  นอกน้ันตามลําดับที่มา  ในท่ีอ่ืนไม 
พึงหามตามลําดับพรรษา  รูปใดหาม  ตองอาบัติทุกกฏ. 
                               เรื่องปวารณา 
           [๕๘๔]  โดยสมัยนั้นแล   ภิกษุณีทั้งหลายไมปวารณา   ภิกษุทั้งหลาย 
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุณี 
จะไมปวารณาไมได  รูปใดไมปวารณา  พึงปรับตามธรรม. 
                           ปวารณาดวยตนเอง 
           [๕๘๕]  โดยสมัยนั้นแล  ภิกษุณีปวารณาดวยตนเอง  ไมปวารณาตอ 
สงฆ  ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุณีปวารณาดวย 
ตนเองไมปวารณาตอสงฆไมได   รูปใดไมปวารณา  พึงปรับตามธรรม. 
                        ปวารณาพรอมกับภิกษุ 
           [๕๘๖]  โดยสมัยนั้นแล     ภิกษุณีทั้งหลายปวารณาพรอมกับภิกษุทั้ง 
หลาย     ไดทําความโกลาหล     ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระ- 
ภาคเจา 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุณีไมพึงปวารณา 
พรอมกับภิกษุทั้งหลาย  รปูใดปวารณา  ตองอาบัติทุกกฏ.  
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                          ปวารณากอนภัตร 
           [๕๘๗]  โดยสมัยนั้นแล  ภิกษุณีทั้งหลายปวารณาในกาลกอนภัตร  ยัง 
กาลใหลวงไป   ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา   พระผูมี- 
พระภาคเจาตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตใหภิกษุณีปวารณาในกาล 
หลังภัตร  ภิกษุณีทั้งหลายแมปวารณาในกาลหลังภัตร   เวลาพลบคํ่าลง   ภิกษุ 
ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา 
          พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตใหภิกษุณี 
ปวารณาตอภิกษุณีสงฆในวันนี้  แลวปวารณาตอภิกษุสงฆในวันรุงข้ึน  
                           ปวารณาทั้งหมด 
           [๕๘๘]  โดยสมัยนั้นแล  ภิกษุณีสงฆทั้งหมดปวารณาอยู  ไดทําความ 
โกลาหล    ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา   ด ู
กอนภิกษุทั้งหลาย    เราอนุญาตใหสมมติภิกษุณีผูฉลาด    ผูสามารถรูปหน่ึงให 
ปวารณาตอสงฆแทนภิกษุณีสงฆ  
                            วิธีสมมติ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็แล   พึงสมมติอยางน้ี    พึงขอรองภิกษุณีกอน 
ครั้นแลวภิกษุณีผูฉลาด  ผูสามารถ  พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติกรรมวาจา 
วาดังน้ี :- 
                            ญัตติกรรมวาจา 
           แมเจา  เจาขา   ขอสงฆจงฟงดิฉัน    ถาความพรอมพรัง่ของ 
สงฆถึงท่ีแลว สงฆพึงสมมติภิกษุณชีื่อนี้  ใหปวารณาตอภิกษสุงฆ 
แทนภิกษุณสีงฆ   นี้เปนญัตติ  
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           แมเจา   เจาขา   ขอสงฆจงฟงดิฉัน    สงฆสมมติภิกษณุีชื่อนี้ 
ใหปวารณาตอภิกษุสงฆ   แทนภิกษุณสีงฆ   การสมมติภิกษุณชีื่อนี้ให 
ปวารณาตอภิกษุสงฆ    ชอบแกแมเจาผูใด     แมเจาผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง 
ไมชอบแกแมเจาผูใด   แมเจาผูนั้นพึงพูด  
           ภิกษณุีชื่อนี้   สงฆสมมติแลวใหปวารณาตอภิกษุสงฆ    แทน 
ภิกษุณีสงฆ    ชอบแกสงฆ   เหตุนั้นจงึน่ิง   ดิฉันทรงความนี้ไวดวย 
อยางน้ี. 

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

                          งดอุโบสถเปนตน 
           [๕๙๐]  โดยสมัยนัน้แล  ภิกษุณีทั้งหลายงดอุโบสถ  งดปวารณา  ทํา 
การไตสวน   เริ่มอนุวาทาธิกรณ   ใหทาํโอกาส  โจท  สืบพยานแกภิกษุทั้งหลาย 
... ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  ภิกษุณีไมพึงงดอุโบสถแกภิกษุ   แมงดกไ็มเปนอันงด   ภิกษุณีผูงด 
ตองอาบัติทุกกฏ  
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           ภิกษุณีไมพึงงดปวารณาแกภิกษุ   แมงดก็ไมเปนอันงด    ภิกษุณีผูงด 
ตองอาบัติทุกกฏ. 
           ภิกษุณีไมพึงทําการสืบสวนภิกษุ   แมทํากไ็มเปนอันทํา   ภิกษุณีผูทํา 
ตองอาบัติทุกกฏ                                          
           ภิกษุณีไมพึงเริ่มอนุวาทาธิกรณแกภิกษุ     แมเริ่มก็ไมเปนอันเริ่ม 
ภิกษุณีผูเริ่ม  ตองอาบัติทุกกฏ 
           ภิกษุณีไมพึงใหภิกษุทําโอกาส   แมใหทําก็ไมเปนอันใหทํา   ภิกษุณีผู 
ใหทําตองอาบัติทุกกฏ                 
           ภิกษุณีไมพึงโจทภิกษุ   แมโจทภิกษุ   ก็ไมเปนอันโจท  ภิกษุณีผูโจท 
ตองอาบัติทุกกฏ 
           ภิกษุณีไมพึงสืบพยานภิกษุ  แมสืบก็ไมเปนอันสืบ  ภิกษุณีผูสืบพยาน 
ตองอาบัติทุกกฏ. 
           [๕๙๑]   โดยสมัยนั้นแล    ภิกษุทั้งหลายงดอุโบสถ  งดปวารณา   ทาํ 
การสืบสวน  เริ่มอนุวาทาธิกรณ    ใหทําโอกาส   โจท   สืบพยานแกภิกษุณีทั้ง 
หลาย  ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา   ดกูอน 
ภิกษุทั้งหลาย    เราอนุญาตใหภิกษุงดอุโบสถแกภิกษุณี    แมงดแลวเปนอันงด 
ดวยดี   ภิกษผูุงดไมตองอาบัติ   ใหงดปวารณาแกภิกษุณี   แมงดแลวเปนอันงด 
ดวยดี    ภิกษุผูงดไมตองอาบัติใหทําการสืบสวนภิกษุณี    แมทําแลวเปนอันทํา 
ดวยดี   ภิกษผูุทําใหตองอาบัติ    ใหทําเริ่มอนุวาทาธิกรณ    แมเริ่มแลวเปนอัน 
เริ่มดวยดี  ภิกษุผูเริ่มไมตองอาบัติ   ใหภิกษุณีทําโอกาส  แมใหทําแลวเปนอัน 
ใหทําดวยดี   ภิกษุผูใหทําไมตองอาบัติ  ใหโจทภิกษุณี  แมโจทแลวเปนอันโจท 
ดวยดี   ภิกษผูุโจทกไมตองอาบัติ   ใหสืบพยานแกภิกษุณี   แมสืบแลวเปนอัน 
สืบดวยดี  ภิกษุผูใหสืบไมตองอาบัติ    
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                                เรื่องไปดวยยาน 
           [๕๙๒]  โดยสมัยนั้นแล  ภิกษุณีฉัพพัคคียข่ียานท่ีเทียมดวยโคตัวเมีย 
มีบุรุษเปนสารถีบาง   เทียมดวยโคดวยผู   มีสตรีเปนสารถีบาง   ประชาชนเพง- 
โทษ    ติเตียน    โพนทะนาวา...เหมือนชายหนุมหญิงสาวไปเลนน้ําในแมน้ํา 
คงคา   และแมน้ํามหี   ภิกษุทั้งหลายทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุณีไมพึงไปดวย 
ยาน  รูปใดไป  พึงปรับตามธรรม.  
           [๕๙๓]    สมัยนัน้   ภิกษุณีรูปหน่ึงอาพาธ  ไมอาจไปดวยเทาได  ภิกษุ  
ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   
กอนภิกษุทั้งหลาย     เราอนุญาตใหภิกษุณีผูอาพาธไปดวยยานได     ลําดับนั้น 
ภิกษุณีทั้งหลายคิดวา   ยานน้ันเทียมดวยโคตัวเมียหรือเทียมดวยโคตัวผู   ภิกษุ 
ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    เราอนุญาตยานท่ี 
เทียมดวยโคตัวเมีย   ยานท่ีเทียมดวยโคตัวผู  และยานท่ีลากดวยมือ. 
           [๕๙๔]   สมัยตอมา  ความไมสบายอยางแรงกลาไดมีแกภิกษุณีรูปหน่ึง 
เพราะความกระเทือนแหงยาน    ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระ- 
ภาคเจา 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตคานหาม 
มีต่ังน่ังเปลผาท่ีเขาผูกติดกับไมคาน. 
                          เรื่องหญิงแพศยาชื่ออัฑฒกาสี 
           [๕๙๕]  โดยสมัยนั้นแล    หญงิแพศยาชื่ออัฑฒกาสี     บวชในสํานัก 
ภิกษุณี    ก็นางปรารถนาจะไปเมืองสาวัตถีดวยต้ังใจวา    จักอุปสมบทในสํานัก  
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พระผูมีพระภาคเจา    พวกนักเลงไดทราบขาววา    หญิงแพศยาชื่ออัฑฒกาสี 
ปรารถนาจะไปเมืองสาวัตถี     จึงแอบซุมอยูใกลหนทาง      นางไดทราบขาววา 
พวกนักเลงแอบชุมอยูใกลหนทาง     จึงสงทูตไปในสํานักพระผูมีพระภาคเจาวา 
หมอมฉันปรารถนาจะอุปสมบท  หมอมฉันจะพึงปฏิบัติอยางไร  
           ครั้งน้ัน พระผูมีพระภาคเจาทรงทําธรรมกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูล 
นั้น  ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
เราอนุญาตใหภิกษุณีอุปสมบท  แมโดยทูต 
           ภิกษุทั้งหลายใหภิกษุณีอุปสมบทโดยภิกษุเปนทูต     ภิกษุทั้งหลาย 
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุ 
ไมพึงใหภิกษุณีอุปสมบทโดยภิกษุเปนทูต  รูปใดใหอุปสมบท ตองอาบัติทุกกฏ 
           ภิกษุทั้งหลายใหภิกษุณีอุปสมบทโดยสิกขมานาเปนทูต... 
           ใหภิกษุณีอุปสมบทโดยสามเณรเปนทูต... 
           ใหภิกษุณีอุปสมบทโดยสามเณรีเปนทูต... 
           ใหภิกษุณีอุปสมบทโดยภิกษุณีผูเขลา    ไมฉลาดเปนทูต   พระผูมีพระ- 
ภาคเจาตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุไมพึงใหภิกษุณิอุปสมบทโดยภิกษุณี 
เขลา  ไมฉลาดเปนทูต  รูปใดใหอุปสมบท  ตองอาบัติทุกกฏ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตใหภิกษุณีอุปสมบทโดยภิกษุณีผูฉลาด 
ผูสามารถเปนทูต  ภิกษุณีผูเปนทูตน้ันพึงเขาไปหาสงฆแลวหมผาเฉวียงบา  ไหว 
เทาภิกษุทั้งหลาย   นั่งกระโหยงประคองอัญชลีกลาวอยางนี้   วาดังน้ี :- 
           พระคุณเจา   เจาขา    นางชื่อน้ี    เปนอุปสัมปทาเปกขะของแมเจาชื่อนี้  
อุปสมบทแลวในสงฆฝายเดียว   บริสทุธิ์แลวในภิกษุณีสงฆ   นางมาไมไดเพราะ 
อันตรายบางอยาง  นางชื่อน้ีขออุปสมบทกะสงฆ   ขอสงฆโปรดเอ็นดูยกนางข้ึน 
เถิดเจาขา.  
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           พระคุณเจา  เจาขา    นางชื่อน้ี   เปนอุปสัมปทาเปกขะของแมเจาชื่อน้ี 
อุปสมบทแลวในสงฆฝายเดียว  บริสุทธิ์ แลวในภิกษุณีสงฆ  นางมาไมไดเพราะ 
อันตรายบางอยาง   แมครั้งท่ีสอง   นางชื่อน้ีขออุปสมบทกะสงฆ   ขอสงฆโปรด 
เอ็นดูยกนางข้ึนเถิดเจาขา  
           พระคุณเจา   เจาขา   นางชื่อน้ี   เปนอุปสัมปทาเปกขะของแมเจาชื่อน้ี  
อุปสมบทแลวในสงฆฝายเดียว   บริสทุธิ์แลวในภิกษุณีสงฆ  นางมาไมไดเพราะ 
อันตรายบางอยาง  แมครั้งท่ีสาม  นางชื่อน้ีขออุปสมบทกะสงฆ   ขอสงฆโปรด 
เอ็นดูยกนางข้ึนเถิด   เจาขา. 
                     ญัตติจตุตถกรรมวาจาใหอุปสามบทดวยทูต 
           [๕๙๖]  ภิกษุผูฉลาด  ผูสามารถ  พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติ- 
จตุตถกรรมวาจา :- 
           ทานเจาขา   ขอสงฆจงฟงขาพเจา   นางชื่อนี้เปนอุปสัมปทา- 
เปกขะของแมเจาชื่อนี้  อปุสมบทแลวในสงฆฝายเดียว  บริสุทธิ์แลว 
ในภิกษุณีสงฆ   นางมาไมไดเพราะอันตรายบางอยาง    นางชื่อนี้ขอ 
อุปสมบทกะสงฆ   มีแมเจาชื่อนี้เปนปวัตตินี  ถาความพรอมพรั่งของ 
สงฆถึงท่ีแลว  สงฆพึงใหนางชื่อนี้อุปสมบท  มีแมเจาชื่อนี้เปนปวัต- 
ตินี  นี้เปนญัตติ 
           ทานเจาขา   ขอสงฆจงฟงขาพเจา    นางชื่อนี้เปนอุปสัมปทา 
เปกขะ  ของแมเจาชื่อนี้  อุปสมบทแลวในสงฆฝายเดียว  บริสุทธิ์ 
แลวในภิกษณุีสงฆ  นางมาไมไดเพราะอันตรายบางอยาง    นางชื่อนี้ 
ขออุปสมบทกะสงฆ  มีแมเจาชื่อนี้เปนปวัตตินี  สงฆใหนางชื่อนี้อุป-  
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สมบทมแีมเจาชื่อนี้เปนปวัตตินี  การอุปสมบทของนางช่ือนี้  มีแมเจา 
ชื่อนี้เปนปวัตตินี  ชอบแกทานผูใด  ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง  ไมชอบ 
แกทานผูใด  ทานผูนั้นพึงพูด 
           ขาพเจากลาวความน้ี   แมครั้งที่สอง . . .   
           ขาพเจากลาวความน้ี   แมครั้งที่สาม   ทานเจาขา  ขอสงฆจง 
ฟงขาพเจา นางชื่อนี้เปนอุปสัมปทาเปกขะของแมเจาชื่อนี้  อปุสมบท 
แลวในสงฆฝายเดียว บริสุทธิ์แลวในภิกษุณีสงฆ  นางมาไมไดเพราะ 
อันตรายบางอยาง   นางชือ่นี้ขออุปสมบทกะสงฆ   มีแมเจาชื่อนีเ้ปน 
ปวัตตินี  สงฆใหนางชื่อนี้อุปสมบท  มีแมเจาชื่อนีเ้ปนปวัตตินี  การ 
อุปสมบทของนางชื่อนี้   มีแมเจาชื่อนีเ้ปนปวัตตินี  ชอบแกทานผูใด 
ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง  ไมชอบแกทานผูใด  ทานผูนั้นพึงพูด 
           นางชื่อนี้  อันสงฆอุปสมบทแลว  มีแมเจาชือ่นี้เปนปวัตตินี 
ชอบแกสงฆ  เหตุนั้นจึงน่ิง  ขาพเจาทรงความนี้ไว  ดวยอยางน้ี 
           ทันใดน้ัน   พึงวัดเงาแดด   พึงบอกประมาณแหงฤดู  พึงบอกสวนแหง 
วัน    พึงบอกขอเบ็ดเสร็จ    พึงสั่งภิกษุณีทั้งหลายวา    พอกเธอจงบอกนิสัย  ๓ 
อกรณียกิจ ๘ แกภิกษุณีนั้น. 
                           ภิกษุณีอยูปา 
           [๕๙๗]  สมัยนั้น    ภิกษุณีทั้งหลายอยูในปา    พวกนักลงประทุษราย 
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่งนั้นแดพระผูมีพระภาคเจาๆ ตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้ง 
หลาย  ภิกษุณีไมพึงอยูในปา  รูปใดอยู   ตองอาบัติทุกกฏ. 
           [๕๙๘]   สมัยนั้นแล  อุบาสกคนหน่ึงถวายโรงเก็บของ  แกภิกษุณีสงฆ 
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่งนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้ง  
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หลาย  เราอนุญาตโรงเก็บของ  โรงเก็บของไมพอ  ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่อง 
นั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา  ดูกอน  ภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตที่อยู  ที ่
อยูไมพอ   ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ  ตรัสวา  ด ู
กอนภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตนวกรรม นวกรรมไมพอ  ภิกษุทั้งหลายกราบทูล 
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตให 
ทําแมเปนสวนบุคคล. 
               พุทธานุญาตสมมติภิกษุณีเปนเพ่ือน  
           [๕๙๙]  สมัยนั้น หญิงคนหนึ่งต้ังครรภแลวบวชในสํานักภิกษุณี  เมื่อ 
นางบวชแลวเด็กจึงคลอด  ครั้งน้ัน     นางคิดวา    เราจะพึงปฏิบัติในเด็กชายน้ี  
อยางไรหนอ    ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตใหเลี้ยงดู   จนกวาเด็กนั้นจะรูเดียงสา   นางคิด 
วา  เราจะอยูแตตามลําพังไมได  และภิกษุณีอ่ืนจะอยูรวมกับเด็กชายอ่ืนก็ไมได 
เราจะพึงปฏิบัติอยางไรหนอ  ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค 
เจา ๆ ตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตใหสมมติภิกษุณีรูปหน่ึง   ให 
เปนเพ่ือนของภิกษุณีนั้น  
                             วิธีสมมติ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็แล   พึงสมมติอยางนี้    พึงขอรองภิกษุณีกอน 
ครั้นแลวภิกษุณีผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรม 
วาจา   วาดังน้ี :-  
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                             กรรมวาจาใหสมมติ 
           แมเจา  เจาขา  ขอสงฆจงฟงดิฉัน    ถาความพรอมพรั่งของ 
สงฆถึงท่ีแลว  สงฆพึงสมมติภิกษุณชีื่อนี้    ใหเปนเพ่ือนของภิกษุณ ี
ชื่อนี้  นี้เปนบัญญัติ  
           แมเจา   เจาขา ขอสงฆจงฟงดิฉัน  สงฆสมมติภิกษุณีชือ่นี้ให 
เปนเพ่ือนของภิกษุณีชื่อนี ้ การสมมติภิกษุณีชื่อนี้  ใหเปนเพ่ือนของ 
ภิกษุณีชื่อนี้  ชอบแกแมเจาผูใด   แมเจาผูนั้น  พึงเปนผูนิ่ง   ไมชอบ 
แกแมเจาผูใด  แมเจาผูนัน้พึงพูด 
           สงฆสมมติภิกษณุีชื่อนี้   ใหเปนเพ่ือนของภิกษุชื่อนี้แลว  ชอบ 
แกสงฆ  เหตุนั้นจึงน่ิง  ดิฉัน ทรงความน้ีไว  ดวยอยางน้ี 
           ครั้งน้ัน ภิกษุณีเพ่ือนของนางคิดวา  เราจะพึงปฏิบัติในเด็กชายน้ีอยาง 
ไรหนอ    ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา   ด ู
กอนภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตใหปฏิบัติในเด็กชายน้ันเหมือนปฏิบัติในบุรษุอ่ืน  
เวนการนอนรวมเรือนเดียวกัน .   
           [๖๐๐]  สมัยนั้น  ภิกษุณีรูปหน่ึงตองอาบัติหนักแลว   กําลังประพฤติ 
มานัต   นางคิดวา   เราอยูแตลําพังผูเดียว  และภิกษุณีอ่ืนจะอยูรวมกับ เรากไ็ม 
ได  เราพึงปฏิบัติอยางไรหนอ   ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระ- 
ภาคเจา ๆ ตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตใหสมมติภิกษุณีรูปหน่ึงให 
เปนเพ่ือนของภิกษุณีนั้น    
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                              วิธีสมมติ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็แล  พึงสมมติอยางนี้    พึงขอรองภิกษุณีกอน 
ครั้นแลว   ภิกษุณีผูฉลาด  ผูสามารถ   พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติย- 
กรรมวาจา   วาดังน้ี:- 
                               กรรมวาจาใหสมมติ 
           แมเจา  เจาขา  ขอสงฆจงฟงดิฉัน    ถาความพรอมพรั่งของ 
สงฆถึงท่ีแลว   สงฆพึงสมมติภิกษุณชีื่อนี้   ใหเปนเพ่ือนของภิกษุณี  
ชื่อนี้  นี้เปนญัตติ 
           แมเจา  เจาขา ขอสงฆจงฟงดิฉัน  สงฆสมมติภิกษุณีชือ่นี้ให  
เปนเพ่ือนของภิกษุณีชื่อนี ้   การสมมติภิกษุณีชื่อนี้ใหเปนเพ่ือนของ 
ภิกษุณีชื่อนี้  ชอบแกแมเจาผูใด  แมเจาผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแก 
แมเจาผูใด  แมเจาผูนั้นพึงพูด 
           สงฆสมมติภิกษณุีชื่อนี้    ใหเปนเพ่ือนของภิกษุณีชื่อนีแ้ลว 
ชอบแกสงฆ  เหตุนั้นจึงน่ิง  ดิฉันทรงความน้ีไว   ดวยอยางน้ี. 
                        เรื่องภิกษณุีไมบอกสิกขา 
           [๖๐๑]  สมัยนั้น  ภิกษุณีรูปหน่ึงไมไดบอกลาสิกขาสึกไปแลว     นาง 
กลับมาขออุปสมบทกะภิกษุณีทั้งหลายอีก    ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด 
พระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุณีไมตองบอกลาสิกขา 
นางสึกแลวเม่ือใด   ไมเปนภิกษุณีเมื่อนั้น.  
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                                    เขารีตเดียรถีย 
           [๖๐๒]  สมัยนั้น  ภิกษุณีรูปหน่ึงครองผากาสาวะ   ไปเขารีตเดียรถีย 
นางกลันมาขออุปสมบทกะภิกษุณีทั้งหลายอีก ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด 
พระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุณีรปูใด   ครองผา 
กาสาวะไปเขารีตเดียรถีย   นางนั้นมาแลว   ไมพึงใหอุปสมบท. 
           [๖๐๓]  สมัยนั้น  ภิกษุณีทั้งหลายรังเกียจ   ไมยินดีการอภิวาท  การ 
ปลงผม   การตัดเล็บ    การรักษาแผล   จากบุรุษทั้งหลาย    ภิกษุทั้งหลายกราบ 
ทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาต 
ใหยินดี. 
                                 นั่งขดัสมาธิ  
           [๖๐๔]  สมัยนั้น ภิกษุณีทั้งหลายนั่งขัดสมาธิ   ยินดีสัมผัสเซนเทา ภิกษุ 
ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย 
ภิกษุณีไมพึงนั่งขัดสมาธิ  รูปใดนั่ง  ตองอาบัติทุกกฏ. 
           [๖๐๕]  สมัยนั้น   ภิกษุณีรูปหน่ึงอาพาธ    นางเวนขัดสมาธิไมสบาย 
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่งนั้น แดพระผูมีพระภาคเจา ๆ  ตรัสวา   ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  เราอนุญาตใหภิกษุณีนั่งพับเพียบได.  
                                   เรื่องถายอุจจาระ 
           [๖๐๖]  สมันนั้น  ภิกษุณีทั้งหลายถายอุจจาระในวัจจกุฎี  ภิกษุณีฉัพ- 
พัคคียยังครรภใหตกในวัจจกุฎีนั้นเอง  ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแกพระ- 
ผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุณีไมพึงถายอุจจาระใน 
วัจจกุฎี  รูปใดถาย  ตองอาบัติทุกกฏ    เราอนุญาตใหถายอุจจาระในท่ีซึ่งเปดขาง 
ลางปดขางบน.  



พระวนิัยปฎก จุลวรรค เลม ๗ ภาค ๒ - หนาท่ี 493 

                                       เรื่องอาบนํ้า 
           [๖๐๗]  สมัยนั้น   ภิกษุณีทั้งหลาย  อาบนํ้าดวยจุณ ชาวบานเพงโทษ 
ติเตียน  โพนทะนาวา. . . เหมือนพวกหญิงคฤหัสถผูบริโภคกาม  ภิกษุทั้งหลาย 
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณี 
ไมพึงอาบนํ้าดวยจุณ  รูปใดอาบ  ตองอาบัติทุกกฎ  เราอนุญาต  รํา  ดินเหนียว. 
           [๖๐๘]  สมัยนั้น ภิกษุณีทั้งหลายอาบนํ้าดวยดินเหนียวท่ีอบกลิ่น ชาว 
บานเพงโทษ  ติเตียน  โพนทะนาวา. . . เหมือนพวกหญิงคฤหัสถผูบริโภคกาม 
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่งนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ  ตรัสวา    ดกูอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  ภิกษุณีไมพึงอาบน้ําดวยดินเหนียวท่ีอบกลิ่น    รูปใดอาบ  ตองอาบัติ 
ทุกกฏ  เราอนุญาตดินเหนียวธรรมดา. 
           [๖๐๙]  สมัยนั้น    ภิกษุณีทั้งหลายอาบนํ้าในเรือนไฟ    ทําโกลาหล 
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่งนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ  ตรัสวา    ดกูอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  ภิกษุณีไมพึงอาบน้ําในเรือนไฟ  รูปใดอาบ  ตองอาบัติทุกกฏ. 
           [๖๑๐]  สมัยนั้น  ภิกษุณีทั้งหลายอาบนํ้าทวนกระแส  ยนิดีสัมผัสแหง 
สายนํ้า  ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ  ตรัสวา  ดกูอน 
ภิกษุทั้งหลาย     ภิกษุณีไมพึงอาบน้ําทวนกระแส   รูปใดอาบ   ตองอาบัติทุกกฏ. 
           [๖๑๑]  สมัยนั้น    ภิกษุณีทั้งหลายอาบนํ้าในท่ีมิใชทาอาบน้ํา    พวก 
นักเลงลอบประทุษราย  ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่งนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ 
ตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุณีไมพึงอาบน้ําในท่ีมิใชทาอานน้ํา  รูปใด 
อาบ   ตองอาบัติทุกกฏ. 
           [๖๐๒]  สมัยนั้น    ภิกษุณีอาบนํ้าท่ีทาสําหรับชายอาบ    ชาวบานเพง 
โทษ  ติเตียน โพนทะนาวา...เหมือนพวกหญิงคฤหัสถผูบริโภคกาม...ภิกษุ  
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ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัส วา  ดกูอนภิกษุ  ทัง้หลาย 
ภิกษุณีไมพึงอาบนํ้าที่ทาสําหรับชายอาบ    รูปใดอาบ    ตองอาบัติทุกกฏ   เรา 
อนุญาตใหอาบน้ําท่ีทาสําหรับหญิงอาบ. 
                                          ตติยภารวาร  จบ  
                                  ภิกขุนีขันธกะ  ที่  ๑๐  จบ 
                                ในขันธกะน้ี  มี  ๑๐๙  เรื่อง 
                             หัวขอประจําขันธกะ 
           [๖๑๓]  เรื่องพระนางโคตมีทูลของบรรพชา     พระตถาคตไมทรง 
อนุญาต   เรือ่งพระผูมีพระภาคเจาผูฝกเวไนยเสด็จไปพระนครเวสาลี   จากกรุง 
กบิลพัสดุ    เรื่องพระนางโคตมีมีพระวรกายเกลือกกลั้วดวยธุลี     ไดชี้แจงแก 
พระอานนทที่ซุมประตู    เรื่องพระอานนททูลขอโดยนัยวา    มาตุคามเปนภัพ- 
บุคคล  พระนางโคตมีเปนพระมาตุจฉา  เปนผูเลี้ยงดู เรื่องครุธรรม  ๘  ทีภิ่กษุณี 
พึงประพฤติตลอดชีวิต   คือ  ภิกษุณีบวชต้ังรอยปตองกราบไหวภิกษุแมบวชใน 
วันนั้น  ๑    ไมพึงจําพรรษาในอาวาสท่ีไมมีภิกษุ  ๑    หวังธรรม  ๒  อยาง  ๑ 
ปวารณาในสงฆ  ๒  ฝาย  ๑    ตองอาบัติหนัก  ๑    พึงแสวงหาอุปสมบทเพ่ือ 
สิกขมานาผูศึกษาครบ   ๒  ปแลว  ๑ ไมดาภิกษุ ๑  เปดโอกาสใหภิกษุวากลาว ๑ 
เรื่องการรับครุธรรม  ขอน้ันเปนอุปสัมปทาของพระนางโคตมี  เรื่องพรหมจรรย 
อันจะต้ังอยูถึง  ๑,๐๐๐  ป  และต้ังอยูไดเพียง ๕๐๐ ป   ความเส่ือมแหงสัทธรรม 
เปรียบดวยโจรลักทรัพย  ขยอก  เพลี้ย  อีกอยางหนึ่ง  ความต้ังม่ันแหงสัทธรรม 
เปรียบดวยกั้นทํานบ    เรือ่งใหอุปสมบทภิกษุณี     เรื่องแมเจาเปนอนุปสัมบัน  
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เรื่องภิวาทตามลําดับผูแก    เรื่องไมทําอภิวาท    เรือ่งสิกขาบทท่ีทั่วไปและไม 
ทั่วไป  จักกระทําอยางไร  เรื่องโอวาท  เรื่องปาติโมกข  เรื่องใครแสดงปาติโมกข 
เรื่องเขาไปแสดงถึงสํานักภิกษุณี    เรือ่งไมรู   เรื่องบอก   เรื่องไมทําคืน   เรื่อง 
ภิกษุรับอาบัติ     เรื่องใหภิกษุบอกใหภิกษุณีรับอาบัติ     เรื่องชาวบานติเตียน 
เรื่องใหภิกษุบอกใหทํากรรม   เรื่องทะเลาะ   เรื่องยกมอบ   เรื่องอันเตวาสินี 
ของนางอุบลวรรณา      เรือ่งรดนํ้าโคลนในเมืองสาวัตถี      เรื่องไมควรไหว 
เรื่องเปดกาย    เปดขาออน    เปดองคกําเนิด    เรื่องภิกษุพูดเกี้ยว    เรื่องพระ- 
ฉัพพัคคียชักจูง   เรื่องไมควรไหว   เรือ่งทัณฑกรรม   ฝายภิกษุณีก็เหมือนกัน 
เรื่องหาม    เรื่องงดโอวาท    เรื่องควรหรือไม    เรื่องหลีกไป    เรื่องภิกษุเขลา 
เรื่องไมเปนเรื่อง  เรื่องไมใหคําวินิจฉัย  เรื่องภิกษุณีสงฆไมไปรับโอวาท  เรือ่ง 
ภิกษุณี ๔ รปูรับโอวาท  เรื่องภิกษุณี ๒ - ๓ รูปไปรับโอวาทแทน  เรื่องภิกษุณี 
ไมรับโอวาท   เรื่องภิกษุเขลา   เรื่องภิกษุอาพาธ   เรื่องภิกษุเตรียมจะไป    เรื่อง 
ภิกษุอยูปา   เรื่องไมบอก   เรื่องไมนํากลับมาบอก   เรื่องผากายพันธยาว   เรื่อง 
แผนไมสาน  แผนหนัง  ผาขาว  ชองผา  เกลียวผา   ผาผืนนอย   ชองผาผืนนอย 
เกลียวผานอย    ชองถักดวยดาย    เกลยีวดาย    เรื่องกระดูกแขงโค    เรื่องนวด 
หลังมือ  หลงัเทา  ขาออน  หนา  ริมฝปาก  ดวยไมมีสัณฐานดุจคางโค  เรื่อง 
ทาหนา   ถูหนา  ผัดหนา   เจิมหนา   ยอมตัว   ยอนหนา   ยอมท้ังตัวทั้งหนา 
ทั้งสองอยาง    เรื่องแตมหนาทาแกม     เยี่ยมหนาตาง    ยืนแอบประตู   ใหผูอ่ืน 
ทําการฟอนรํา  ต้ังสํานักหญิงแพศยา  ต้ังรานชายสุรา   ขายเนื้อ  ออกรานขาย 
ของเบ็ดเตล็ด    ประกอบการหากําไร    ประกอบการคาขาย    ใชทาส    ทาสี 
กรรมกรชาย   กรรมกรหญิง   ใหบํารุง   ใหสัตวเดียรัจฉานบํารุง   ขายของสด 
และของสุก    ใชสันถัตขนเจียมหลอ   เรื่องใชจีวรสีคราม    สีเหลือง    สีแดง  
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สีบานเย็น  สีดํา  สีแสด  สีชมพู  ไมตัดชาย   มีชายเปนลายดอกไม 
มีชายเปนลายผลไม  สวมเสื้อ  สวมหมวก  เรื่องเม่ือภิกษุณี  สิกขนานา  สามเณรี 
ถึงมรณภาพ   ภิกษุณีเปนใหญในบริขารที่ภิกษุณีเปนตนมอบถวาย   เมื่อภิกษุ 
สามเณร  อุบาสก  อุบาสิกา  และใครอ่ืนปลงบริขารให  ภิกษุเปนใหญ  เรือ่ง 
ภิกษุณีเคยเปนภรรยานักมวย   เรื่องครรภ   เรื่องกนบาตร   เรื่องนิมิต  เรื่อง.  
อามิสมากมาย    อามิสเหลือเฟอยิ่ง   อามิสที่ทําสันนิธิ    อามิสเชนใดของภิกษุ 
ทั้งหลายในหนหลัง     ของภิกษุณีทั้งหลายก็เชนนั้น     เรื่องเสนาสนะเปอนระดู 
เรื่องผา  เรื่องเชือกขาด    เรื่องใชเชือกผูกสะเอวตลอดกาล  เรือ่งภิกษุณีปรากฏ 
วาไมมีนิมิตบาง   มีสักแตวานิมิตบาง   ไมมีโลหิตบาง   มีโลหิตเสมอบาง  เปน 
ซับในเสมอและมีน้ํามูตรกะปริบกะปรอย  มีเดือยเปนหญิงบัณเฑาะกบาง  เปน 
หญิงคลายชายบาง  เปนหญิงมีมรรคระคนกันบาง  เปนหญิง  ๒  เพศบาง เรื่อง 
ถามอันตรายิกธรรม  ต้ังแตคําวาหานิมิตมิได  จนถงึอุภโตพยัญชนก  หลังจาก 
เปยยาลไปถามดังน้ี  โรคเรื้อน   ฝ  โรคกลาก  โรคมองครอ  ลมบาหมู  เปน 
มนุษยหรือ  เปนหญิงหรือ  เปนไทยหรือ   ไมมีหนาสิ้นหรือ  ไมใชราชภัฏหรือ. 
มารดา  บิดา  สามี   อนุญาตแลวหรือ  มีอายุครบ  ๒๐  ปแลวหรือ  มีบาตร 
จีวรครบแลวหรือ  ชื่ออะไร   ปวัตตินีของเธอชื่ออะไร  รวม  ๒๔  อยาง  แลว 
ใหอุปสมบท  เรื่องอุปสัมปทาเปกขะยังไมไดสอนซอมกระดากในทามกลางสงฆ 
ก็เหมือนกัน   เรื่องถืออุปชฌายะ   เรื่องบอกสังฆาฏิ   อุตราสงค   อันตรวาสก 
ผารัด   ผาอาบน้ํา   แลวสงไป   เรื่องภิกษุณีเขลา   เรื่องภิกษุณีไมไดรับสมมติ 
ขอรองถามอันตรายิกธรรม  เรื่องอุปสมบทในสงฆฝายเดียว  ตองอุปสมบทใน 
ภิกษุสงฆอีก   เรื่องบอกฉายา  ฤดู  วัน  ขอเบ็ดเสร็จ  นิสัย ๓  อกรณียกิจ ๘ 
เรื่องกาล   เรือ่งภิกษุณี ๘ รูปในที่ทุกแหง    เรื่องภิกษุณีไมปวารณา    และไม  
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ปวารณากะภิกษุสงฆ    เรื่องโกลาหล    เรื่องปวารณากอนภัตร    เรื่องปวารณา 
เวลาพลบคํ่า   เรื่องภิกษุณีสงฆโกลาหล  เรื่องพระผูมีพระภาคเจาผูแสวงหาคุณ 
อันใหญ  ทรงหามไมใหภิกษุณีงดอุโบสถ  ปวารณา   กระทําการไตสวน   เริ่ม 
อนุวาทาธิกรณ   ทําโอกาส  สืบพยาน  โจท   และใหการ    แตทรงอนุญาตให  
ภิกษุทําอยางน้ันแกภิกษุณีได    เรื่องยาน    เรื่องภิกษุอาพาธ    เรื่องยานท่ีลาก 
เรื่องการกระทบกระท่ังแหงยาน    เรือ่งนางอัฑฒกาสี    เรื่องภิกษุ     สิกขมานา 
สามเณร   สามเณรี   เปนทูต   เรื่องทตูเขลา   เรื่องภิกษุณีอยูปา   เรื่องอุบาสก 
ถวายโรงเก็บของ   เรื่องที่อยูนวกรรม  ไมพอ  เรื่องภิกษุณีต้ังครรภอยูแตลําพัง 
ไมได    เรื่องรวมเรือน    เรื่องอาบัติหนัก    เรื่องไมบอกลาสิกขา    เรื่องเขารีต 
เดียรถีย    เรือ่งไมยินดีอภิวาท   ปลงผม   ตัดเล็บ     รกัษาแผล    เรื่องภิกษุณี 
นั่งขัดสมาธิ   เรื่องภิกษุณีอาพาธ   เรื่องถายอุจจาระ   เรื่องอาบดวยจุณ   เรื่อง 
ดินอบ   เรื่องอาบนํ้าในเรือนไฟ   เรื่องอาบนํ้าทวนกระแส   เรือ่งอาบนํ้าในท่ี 
มิใชทา   เรื่องอาบนํ้าท่ีทาสําหรับชายอาบ   พระนางมหาโคตมีและพระอานนท 
ทูลขอโดยแยบคาย     บริษัทบรรพชาในศาสนาของพระชินเจาครบ ๔   เหลา 
พระพุทธเจาทรงแสดงขันธกะน้ีไว   เพ่ือประโยชนใหเกิดความสังเวชและความ 
เจริญแหงพระสัทธรรม   เหมือนเภสัชสําหรับระงับความกระวนกระวาย  ฉะนั้น 
แมมาตุคามเหลาอ่ืนที่ทรงฝกแลวในพระสัทธรรมอยางนี้      พวกเขายอมไปสู 
สถานอันไมจุติ    ซึ่งไปแลวไมเศราโศกแล. 
                                       หัวขอประจําขันธกะ  จบ  
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                          ภิกขุนิกขันธก  วรรณนา 
                             [วาดวยครุธรรม ๘]     
           วินิจฉัยในภิกขุนิกขันธกะ  พึงทราบดังนี้:-  
           ถามวา    เพราะเหตุไร    พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงหามวา    อยาเลย 
โคตมี   (บรรพชาของมาตุคาม)    อยาไดชอบใจแกทานเลย,   บริษัทของ 
พระพุทธเจาแมทั้งปวง  ยอมมี  ๔  มิใชหรือ   
           ตอบวา    บริษัทของพระพุทธเจาแมทั้งปวงมี  ๔ ก็จริง     ถึงกระน้ัน 
พระผูมีพระภาคเจาทรงมีพระประสงคจะยังพระนางมหาปชาบดีโคตมีใหลําบาก 
แลว   จึงทรงอนุญาตทําใหเปนของสําคัญ  (อยางนี้) วา  สตรีทั้งหลายจักคิดวา 
บรรพชานี้   เราไดยาก ดังน้ี  แลวจักบริบาลไวโดยชอบ  ซึ่งบรรพชา  อันเรา 
ถูกวิงวอนแลวมากครั้งจึงอนุญาต   ดังน้ี   จึงทรงหามเสีย.   
           กถาวาดวยครุธรรม ๘ ไดกลาวไวแลว   ในมหาวิภังค*แล.  
           บทวา  กมฺุภเถนเกหิ   ไดแก  โจรผูตามประทีปในหมอแลว   คน 
สิ่งของในเรือนของชนอ่ืน   ดวยแสงนั้น   ลักเอาไป. 
           ขอวา  เสตฏ ิกา  นาม  โรคชาติ  นั้น   ไดแก   ชื่อสัตวมชีีวิต 
ชนิดหน่ึง.   รวงขาวสาลีแมพลุงแลว   ไมอาจเลี้ยงน้ํานมไวได  เพราะถูกสัตวใด 
 เจาะแลว   สัตวนั้น   ยอมเจาะไสซึ่งยังอยูในปลอง.                          
           ขอวา  มฺเชฏ ิกา  นาม  โรคชาติ  นั้น    ไดแก การท่ีออยเปน 
โรคไสแดง. 
*    มหาวภิงฺค.  ทุติย.  ๒๗๐.  ๒.  องฺกุร.  
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           ก็แล  ดวยคําวา  มหโต  ตฬากสฺส  ปฏิกจฺเจว  ปาลึ  นี้  พระผูมี 
พระภาคเจาทรงแสดงเนื้อความน้ีวา      เมื่อชอบแหงสระใหญแมไมไดกอแลว 
น้ํานอยหน่ึงพึงขังอยูได,    แตเมื่อไดกอขอบไวเสียกอนแลว    น้ําใดไมพึงขังอยู 
เพราะเหตุที่มิไดกอขอบไว,    น้ําแมนั้นพึงขังอยูได   เมื่อไดกอขอบแลว   ขอน้ี 
ฉันใด;  ครุธรรมเหลาน้ีใด   อันพระผูมีพระภาคเจาทรงรีบบัญญัติเสียกอน  เพ่ือ 
กันความละเมิด    ในเมื่อยังไมเกิดเรื่อง,    เมื่อครุธรรมเหลานั้น    อันพระผูมี  
พระภาคเจาแมมิไดทรงบัญญัติ    พระสัทธรรมจะพึงต้ังอยูไดหารอยป   เพราะ 
เหตุที่มาตุคามบวช,     แตเพราะเหตุที่ทรงบัญญัติครุธรรมเหลาน้ันไวกอน 
พระสัทธรรมจักต้ังอยูไดอีกหารอยป    ขอน้ี     ก็ฉันนั้นแล    จึงรวมความวา 
พระสัทธรรมจักต้ังอยูตลอดพันปที่ตรัสทีแรกน่ันเอง  ดวยประการฉะน้ี. 
           แตคําวา  พันป  นัน้    พระองคตรัสดวยอํานาจพระขีณาสพผูถึงความ 
แตกฉานในปฏิสัมภิทาเทาน้ัน.    แตเมื่อจะต้ังอยูยิ่งกวาพันปนั้นบาง   จักต้ังอยู 
สิ้นพันป  ดวยอํานาจแหงพระขีณาสพสุกขวิปสสกะ,   จักต้ังอยูสิ้นพันป    ดวย 
อํานาจแหงพระอนาคามี,     จักต้ังอยูสิ้นพันป    ดวยอํานาจแหงพระสกทาคามี, 
จักต้ังอยูสิ้นพันป  ดวยอํานาจพระโสดาบัน,  รวมความวา พระปฏิเวธสัทธรรม 
จักต้ังอยูตลอดหาพันป   ดวยประการฉะน้ี. 
           ฝายพระปริยัติธรรม     จักต้ังอยูเชนนั้นเหมือนกัน.     เมือ่ปริยัติไมมี 
ปฏิเวธจะมีไมไดเลย    เมือ่ปริยัติมี   ปฏิเวธจะไมมี   ก็ไมได.    แตเมื่อปริยัติ 
แมเส่ือมสูญไปแลว   เพศจะเปนไปตลอดกาลนานฉะนี้แล. 
                  [วาดวยอุปสัมปทาแหงภกิษุณีเปนตน] 
           ภิกษุทั้งหลายใหอุปสมบทนางสากิยานีหารอย    ทําใหเปนสัทธิวิหารินี 
ของพระนางมหาปชาบดีโคตมี  โดยพระอนุญาตน้ีวา ภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาต  
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ใหภิกษุทั้งหลายใหอุปสมบทนางภิกษุณี.  นางสากิยานีแมทั้งปวงเหลาน้ัน    ได 
เปนผูชื่อวา   อุปสมบทแลวพรอมกัน  ดวยประการฉะน้ี. 
           พระนางโคตมี    บรรลุพระอรหัตดวยพระโอวาทน้ีวา  เย  โข   ตฺว 
โคตมิ  (เปนอาทิ). 
           ขอวา  กมมฺ  น  กรยิติ   มีความว  า    ภิกษุทัง้หลายไมทํากรรมทั้ง 
๗ อยาง  มีตัชชนียกรรมเปนอาทิ.  
           บทวา  ขมาเปนฺติ   มีความวา ภิกษุเหลาน้ี   ยอมขอโทษวา เราทั้งหลาย 
จักไมทํากรรมเห็นปานน้ีอีก. 
           วินิจฉัยในคําวา  อนุชานามิ  ภิกฺขเว ภิกขฺหูิ  ภิกฺขุน  กมฺม 
อโรเปตฺวา  ภิกฺขุนีย  นิยยิาเทตุ  นี้  พึงทราบดังน้ี  :- 
           อันภิกษุทั้งหลายพึงยกข้ึนอยางนี้วา     บรรดากรรมมีตัชชนียกรรม 
เปนตน   กรรมชื่อน้ี   พึงทําแกภิกษุณีนั่น    แลวพึงมอบหมายวา  บัดนี้   ทาน 
ทั้งหลายน่ันแล  จงทํากรรมน้ัน. 
           ก็ถาวา   ภิกษุณีทั้งหลายทํากรรมอ่ืน   ในเมื่อกรรมอ่ืน  อันภิกษุยก 
ข้ึนแลว    เธอทั้งหลาย    ยอมถึงความเปนผูอันสงฆควรปรับโทษ     ตามนัยที่ 
กลาวแลวในบาลีนี้วา   ทาํนิยสกรรม   แกบุคคลผูควรแกตัชชนียกรรม  ทีเดยีว. 
                       [วาดวยอวันทิยกรณเปนตน] 
           วินิจฉัยในคําวา  กทฺทโมทเกน  นี ้ พึงทราบดังนี้:- 
           เปนทุกกฏแกภิกษุผูรดดวยนํ้าโคลนอยางเดียวเทาน้ัน  หามิได  เมื่อรด 
แมดวยนํ้าใส  น้ํายอมและตมเปนตนอยางใดอยางหนึ่ง  ก็เปนทุกกฏเหมือนกัน. 
           ขอวา  อวนฺทิโย  โส  ภิกขฺเว  ภกิฺข ุ ภิกฺขุนิสงฺเฆน  กาตพฺโพ 
มีความวา  ภิกษุณีสงฆพึงประชุมกัน  ในสํานักภิกษุณี  สวดประกาศ  ๓  ครัง้  
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อยางนี้วา  พระผูเปนเจา  ชื่อโนน   แสดงอาการไมนาเลื่อมใสแกภิกษุณีทั้งหลาย 
การทําพระผูเปนเจาน้ัน     ใหเปนผูอันภิกษุณีไมพึงไหว    ยอมชอบใจแกสงฆ 
ภิกษุนั้น    ยอมเปนผูอัน ภิกษุณีทั้งหลายกระทําใหเปนผูอันตนไมควรไหว  ดวย 
สวดประกาศเพียงเทาน้ี   จําเดิมแตนั้น    ภิกษุนั้น   อันภิกษุณีแมเห็นแลวไมพึง 
ไหวอยางที่เห็นสามเณรแลวไมไหวฉะนั้น.  
           อันภิกษุนั้น  เมื่อจะประพฤติชอบ  ไมพึงไปสูสํานักภิกษุณี  พึงเขาไป 
หาสงฆหรือบุคคลผูหน่ึง   ในสํานักนั่นแล    นั่งกระโหยงประนมมือ    ขอขมา 
โทษวา  ขอภิกษุณีสงฆจงอดโทษแกขาพเจา.  ภิกษุนั้น   พึงไปสูสํานักภิกษุณี 
กลาววา  ภิกษุนั้น  ขอโทษพวกทาน.   จําเดิมแตนั้น    ภิกษุณีทัง้หลายพึงไหว 
ภิกษุนั้น.  ความสังเขปในภิกขุนิกขันธกะน้ี    เทาน้ี    แตขาพเจาจักกลาวความ 
พิสดาร  ในกัมมวิภังค. 
           บทวา  โอภาเสนฺติ  มีความวา   ภิกษุฉัคพัคคียยอมชักชวนภิกษุณี 
ทั้งหลาย  ดวยอสัทธรรม. 
           หลายบทวา   ภิกขฺนุีหิ  สทฺธ ึ สมปฺโยเชนฺติ   มีความวา   ภิกษุ 
ฉัพพัคคียชวยชักจูงบุรุษกับภิกษุณีดวยอสัทธรรม.    การทําใหเปนผูอันภิกษุณี 
ทั้งหลายไมพึงไหว   มีนัยดังกลาวแลวน่ันแล.  
           บทวา  อาวรณ    ไดแก   การกีดกัน    มีการหามมิใหเขาในสํานัก 
เปนตน .  
           บทวา  น  อาทิยนฺติ   มีความวา   ภิกษุณีพวกฉัพพัคคีย  ไมยอม 
รับเองโดยชอบ.    
           วินิจฉัยในคําวา  โอวาท   เปตุ  นี้    พึงทราบดังนี้:-  
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           โอวาทอันภิกษุไมพึงไปงดท่ีสํานักภิกษุณี    แตพึงบอกภิกษุณีทั้งหลาย 
ผูมาเพ่ือประโยชนแกโอวาท  วา  ภิกษุณีชื่อโนน   มีอาบัติติดตัว  เรางดโอวาท 
แกภิกษุณีนั้น  เธอทั้งหลายอยาทําอุโบสถกับภิกษุณีนั้น.   ทัณฑกรรมแมในการ 
เปดกายเปนตน   มีนัยดังกลาวแลวเหมือนกัน.  
           คําวา  น  ภิกฺขเว  ภิกฺขุนิยา  โอวาโท  น   คนฺตพฺโพ   เปน 
อาทิขาพเจาไดกลาวเสร็จแลว    ในวรรณนาแหงภิกขุนีวิภังค. 
                          [วาดวยการแตงตัวเปนตน] 
           ขอวา  ผาสุเก  นเมนฺติ  มีความวา ภิกษุณีทั้งหลาย  ใชประคดอก 
คาดซ่ีโครง   เพ่ือประโยชนที่จะดัด     อยางหญิงคฤหัสถเพ่ิงรุนสาว    คาดดวย 
ผาคาดนมฉะน้ัน. 
           บทวา  เอกปริยายกต  ไดแก ประคดท่ีคาดไดรอบเดียว. 
           สองบทวา  วิลิเวน   ปฏเฏน   ไดแก  ผาแถบที่ทอดวยตอกไมไผ 
อยางละเอียด. 
           บทวา  ทุสฺสปฏเฏน .    ไดแก  ผาแถบขาว 
           บทวา  ทุสฺสเวณิยา  ไดแก   ชองท่ีทําดวยผา. 
           บทวา  ทุสฺสวฏฏิยา  ไดแก  เกลียวท่ีทําดวยผา.     
           ในผาแถบเล็กเปนตน   ผากาสาวะผืนเล็ก พึงทราบวา ชื่อวาผาแถบเล็ก. 
           บทวา   อฏ ิลฺเลน    ไดแก    กระดูกเเขงแหงโค.    บั้นสะเอวเรียก 
ตะโพก. 
           สองบทวา  หตฺถ  โกฏฏาเปนฺติ  ไดแก  ใหทุบปลายแขนแตงให 
งามดวยชนนกยูงเปนตน. 
           บทวา  หตถฺโกจฺฉ  ไดแก  หลังมือ.  
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           บทวา  ปาท  ไดแก  แขง. 
           บทวา  ปาทโกจฺฉ  ไดแก หลังเทา.  การไลหนาเปนตน   มีนัยดัง 
กลาวแลวน้ันแล.  
           สองบทวา  อวงฺค   กโรนฺติ   มคีวามวา ภิกษุณีพวกฉัคพัคคียเขียน 
ลวดลายหันหนาลงลางที่หางตา  ดวยไมปายยาตา. 
           บทวา  วิเสสก  มีความวา  ภิกษุณีเหลาน้ัน  ทํารูปสัตวแปลก ๆ ม ี
ทรวดทรงงดงาม   ที่แกม. 
           บทวา  โอโลกนเกน  มีความวา  เปดหนาตางแลดูถนน. 
           สองบทวา  สาโกเก  ติฏนฺติ  มีความวา  เปดประตู  ยนืเยี่ยมอยู 
ครึ่งตัว. 
           บทวา  สนจฺจ  มีความวา  ใหทําการมหรสพดวยนักระบํา. 
           สองบทวา  เวสึ  วุฏเปนฺติ  มีความวา  ไดทั้งหญิงนครโสเภณี. 
           สองบทวา  ปานาคาร  เปนฺติ  มีความวา  ยอมชายสุรา. 
           สองบทวา  สูน   เปนฺติ  มีความวา  ยอมชายเน้ือ. 
           บทวา  อาปณ     มคีวามวา   ยอมออกรานสินคาตาง ๆ หลายอยาง. 
           สองบทวา  ทาส   อุปฏาเปนฺติ   มีความวา   ยอมรับทาสแลวยัง 
ทาสน้ัน ใหทําการรับใชสองของตน.  แมในทาสีเปนตน   ก็มนีัยเหมือนกัน . 
           สองบทวา   หริตกปตฺติก  ปกีณนฺติ   มีความวา   ยอมขายของสด 
และของแหง.   มีคําอธิบายวา   ยอมออกรานขายของเปดแลวแล. 
           กถาวาดวยจีวรเขียวท้ังปวงเปนตน    ไดกลาวแลวแล. 
                            [วาดวยการปลงบริขาร] 
           ในขอวา  ภิกฺขุน ี เจ  ภิกขฺเว  กาล  กโรนฺติ เปนอาทิ  มี 
วินิจฉัยนอกพระบาลี  ดังตอไปนี้ :-  
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           ก็ถาวา  ในสหธรรมิกทั้ง  ๕   ผูใดผูหน่ึง   เมื่อจะทากาลกิริยาจึงส่ังวา 
โดยสมัยที่ขาพเจาลวงไป   บริขารของขาพเจาจงเปนของพระอุปชฌาย   หรือวา 
จงเปนของพระอาจารย  หรือวา   จงเปนของสัทธิวิหาริก   หรอืวา    จงเปนของ 
อันเตวาสิก   หรือวา   จงเปนของมารดา   หรือวา   จงเปนของบิดา   หรือวา 
จงเปนของใคร ๆ อ่ืน    บริขารของผูนั้น    ไมเปนของชนเหลานั้น คงเปนของ 
สงฆเทาน้ัน    เพราะวาการใหโดยกาลท่ีลวงไป  (แหงตน)   ของสหธรรมิกท้ัง  ๕ 
ยอมใชไมได   ของพวกคฤหัสถ  ใชได . 
           ภิกษุทํากาลกิริยาในสํานักของภิกษุณี   บรขิารของเธอ   ยอมเปนของ 
ภิกษุทั้งหลายเทาน้ัน.   ภิกษุณีทํากาลกิริยาในสํานักของภิกษุบริขารของเธอ  ยอม 
เปนของภิกษุณีทั้งหลายเทาน้ัน. 
           บทวา  ปุราณมลฺลี   มีความวา    เปนภริยาของนักมวย  ในกาลกอน 
คือ  ในครั้งเปนคฤหัสถ. 
           บทวา  ปุริสพฺยฺชน  มีความวา  นิมิตของบุรุษ   จะเปนอวัยวะที่ 
ปกปดก็ตาม  มิไดปกปดก็ตาม  คือ  จะเปนของท่ีสิ่งไร ๆ  กําบังก็ตาม  มิได 
กําบังก็ตาม.  ถาภิกษุณี  เพงดูความคิดใหเกิดข้ึนวา  นิมิตของบุรุษอยูที่นี่  ตอง 
ทุกกฏ. 
                       [วาดวยอามิสท่ีเขาถวายเฉพาะตน] 
           อามิสใดที่เขาบอกถวายวา  ทานจงบริโภคเอง  อามิสนั้นชื่อวาของ 
ที่เขาถวาย เพ่ือประโยชนแกการบริโภคเฉพาะตน  เมื่อภิกษุใหอามิสนั้นแกผูอ่ืน 
เปนทุกกฏ.   แตถือเอาสวนดีเสียกอนแลว จึงใหควรอยู. 
           ถาวา  อามิสนั้นไมเปนที่สบาย  จะสละเสียทั้งหมด  ก็ควร.  จะบริโภค 
จีวรเสียวันหนึ่ง    หรือ ๒ วันแลวจึงให    ก็ควร.   แมในบาตรเปนตน    ก็ม ี
นัยเหมือนกัน.  
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                    [วาดวยฐานะแหงของท่ีรบัประเคน] 
           ขอวา ภิกฺขูห ิ ภิกขฺนุีหิ ปฏิคฺคหาเปตฺวา  มีความวา  อามิสที่ภิกษุ 
รับประเคนเก็บไวเม่ือวันวาน    เม่ืออนุปสัมบันอ่ืนไมมีในวันนี้ภิกษุณีทั้งหลาย 
พึงใหภิกษุรับประเคนแลวฉัน.  เพราะวา   อามิสที่ภิกษุรับประเคนแลว    ยอม 
ต้ังอยู   ในฐานะแหงอามิสที่ยังมิไดรับประเคน    สําหรับภิกษุณี.    แมสําหรับ 
ภิกษุ  ก็มีนัยเหมือนในภิกษุณีนั่นแล.  
                                  [วาดวยการนั่ง] 
           สองบทวา  อาสน  สงฺคายนฺติโย  มีความวา  ภิกษุณีทั้งหลายเม่ือ 
ยังกันและกันใหถือเอาท่ีนั่ง. 
           สองบทวา  กาล   วีตินาเมสุ  ความวา   มัวใหรูปหน่ึงลุกข้ึน   ให 
อีกรูปหน่ึงนั่งอยู   ไดยังเวลาฉันใหลวงเลยไปเสีย. 
           วินิจฉัยในคําวา  อฏนฺน  ภิกขุนีน   ยถาวุฑฺฒ   นี ้   พึงทราบ 
           หากวา    ภิกษุณี  ๘  รูปนั่งในที่ใกล    ภิกษุณีอ่ืนที่เปนไปภายในแหง 
ภิกษุณีเหลานั้นมา.    เธอยอมไดเพ่ือยังภิกษุณีผูออนกวาตนใหลุกข้ึนแลวน่ัง 
แทน. 
           ฝายภิกษุณีใด  เปนผูออนกวาภิกษุณีทั้ง ๘ รูป  ภิกษุณีนัน้  แมหากจะ 
มีพรรษา  ๖๐  ยอมไดเพ่ือน่ังตามลําดับแหงผูมาเทาน้ัน. 
           ขอวา  อฺญตฺถ  ยถาวุฑฺฒ   น  ปฏิพาหิตพฺพ  มีความวา  ใน 
ที่แจกปจจัย ๔ แหงอ่ืน   นอกจากโรงเลี้ยง   ใครจะหามภิกษุแกวา   เรามากอน 
แลวถือเอาสิ่งไร ๆ  ไมได.   การถือเอาตามลําดับผูแกนั่นแลจึงควร. 
           กถาวาดวยปวารณา   ขาพเจาไดกลาวแลวแล.  
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           ยานทุกชนิด   อันพระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาตแลว    ดวยคําวา 
อิตฺถียุตฺต  เปนอาทิ. 
           บทวา  ปาฏงฺกึ  ไดแก  เปลผา. 
                      [วาดวยการอุปสมบทดวยทูต] 
           การอุปสมบทดวยทูต    ยอมควร    เพราะอันตรายอยางใดอยางหน่ึง 
บรรดาอันตราย  ๑๐  อยาง.  ในเวลาจบกรรมวาจา   ภิกษุณีนัน้จะยืนหรือนั่งอยู 
ก็ตาม  ต่ืนอยูหรือหลับอยูก็ตาม  ในสาํนักภิกษุณี,  เธอยอมเปนผูอุปสมบทแลว 
แท.  ในทันทีนั้น    ภิกษุสงฆพึงบอกสวนแหงวันมีคําวา   เงา   เปนตน    แก 
ภิกษุณีทูตผูมาแลว. 
                        [วาดวยโรงเก็บของเปนตน] 
           บทวา อุทฺโทสิโต  ไดแก  โรงเก็บของ. 
           บทวา   น  สมมฺติ ไดแก ไมพอ. 
           บทวา  อุปสฺสย  ไดแก  เรือน. 
           บทวา  นวกมฺม   มคีวามวา   เราอนุญาตใหภิกษุณีทําการสรางใหม 
เพ่ือประโยชนแกสงฆ. 
           สองบทวา  ตสฺสา  ปพฺพชิตาย  ไดแก  ในเวลาท่ีหญิงน้ันบวชแลว. 
           หลายบทวา  ยาว  โส  ทารโก  วิฺุต   ปาปุณาติ   มีความวา 
(เราอนุญาตใหเลี้ยงดู)    จนกวาทารกน้ันจะสามารถขบเค้ียวบริโภคและอาบได 
ตามธรรมดาของตน. 
           สองบทวา    เปตฺวา    สาคาร   ไดแก   เวนเพียงหองเรือนท่ีเปน 
สหไสย.  พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงวา   ภิกษุณีผูเปนเพ่ือน    พึงปฏิบติัใน  
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ทารกนั้น    เหมือนท่ีปฏิบัติในบุรุษอ่ืน.   ภิกษุณีผูเปนมารดา    ยอมไดเพ่ือยัง 
ทารกนั้นใหอาบ  ใหดื่ม  และใหบริโภค  เพื่อแตงตัวทารกและใหเพ่ือนอนกก 
ทารกนั้นไวที่อก.  
                           [วาดวยลาสิกขาเปนตน ] 
           ดวยคําวา  ยเทว  สา  วิพฺภนฺตา  พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงวา 
เพราะภิกษุณีนั้น    สึกแลวนุงผาขาว   ดวยความยินดีพอใจของตน   ฉะน้ันแล 
เธอจึงมิใชภิกษุณี,  เธอมิใชภิกษุณี   เพราะการลาสิกขาหามิได.  เธอยอมไมได 
อุปสมบทอีก. 
           ขอวา  สา  อาคตา  น  อุปสมฺปาเทตพฺพา     มคีวามวา  ก็ภิกษุณี 
นั้น  อันสงฆไมพึงใหอุปสมบทอยางเดียวเทาน้ัน  หามิไดล   เธอยอมไมไดแม 
ซึ่งบรรพชา.  ฝายนางผูนุงขาวสึกไป  ยอมไดเพียงบรรพชา. 
                       [วาดวยยินดีการอภิวาทเปนตน] 
           ในบทวา  อภิวาทน  เปนอาทิ  มีความวา  บุรุษทั้งหลาย    เมื่อจะ 
นวดเทา    ยอมไหว     ยอมปลงผม,    ยอมตัดเล็บ,     ยอมทําการรักษาแผล, 
ภิกษุณีทั้งหลาย   รังเกียจการน้ัน ทั้งหมด  จึงไมยินดี. 
           ในคําวา  อภิวาทน   เปนตนนั้น     อาจารยบางพวกกลาววา   ถาวา 
เปนผูอันราคะครอบงําแลว  เปนผูมีความกําหนัดกลา  ขางภิกษุณีฝายเดียวหรือ 
ทั้ง  ๒  ขาง,  เปนอาบัติตามวัตถุแท 
           พระอาจารยพวกหน่ึงกลาววา     ในการไหวเปนตนนี้     ไมมีอาบัติ. 
พระอรรถกถาจารยทั้งหลายแสดงอาจริยวาทอยางนี้      กลาวไวในอรรถกถาวา 
การไหวเปนตนนี้  พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาตจําเพาะแกภิกษุณีทั้งหลาย จึง  
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สมควร.  คําแหงอรรถกถานี้   เปนประมาณ.  เพราะวาการบุรุษทั้งหลายไหว 
เปนตน    เปนกิจสมควร  โดยพระบาลีวา  ภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตใหภิกษุณี 
ยินดี   ดังน้ีแล.  
           สองบทวา  ปลฺลงฺเกน  นิสีทนฺติ    ไดแก  นัง่ขัดสมาธิ. 
           บทวา   อฑฺฒปลฺลงฺก   ไดแก  นั่งขัดสมาธิทบเทาขางเดียว. 
           วินิจฉัยในคําวา    เหฏาวิวเฏ  อุปริปฏิจฉฺนฺเน นี้  พึงทราบ 
ดังน้ี  :-                                                                                                 
           ถาวา   เปนหลุมที่เขาขุด   และเพียงแตไมเรียบขางบนเทาน้ัน    ปรากฏ 
ในทิศทั้งปวง    จะถายอุจจาระในหลุมแมเห็นปานนั้น   ก็ควร. 
           สองบทวา   กุกฺกสุ  มตฺติก  ไดแก   รําและดินเหนียว. 
           คําท่ีเหลือในที่ทั้งปวง  ดินทั้งนั้น  ฉะนั้นแล. 
                                 ภิกขุนิกขันธกวรรณนา  จบ  
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                              ปญจสติกขันธกะ 
                            เรื่องพระมหากัสสปเถระ  

           สงคายนาปรารภคําของพระสุภัททวุฑฒบรรพชิต 
           [๖๑๔]  ครั้งน้ัน    ทานพระมหากัสสปชี้แจงแกภิกษุทั้งหลายวา   ทาน 
ทั้งหลาย   ครั้งหนึ่ง    เราออกจากเมืองปาวาเดินทางไกล    ไปเมืองกุสินารากับ 
ภิกษุสงฆหมูใหญประมาณ  ๕๐๐ รูป   ครั้งน้ัน   เราแวะจากทาง   นั่งพักอยูที่ 
โคนไมแหงหนึ่ง  อาชีวกผูหน่ึง  ถือดอกมณฑารพในเมืองกุสินาราเดินทางไกล 
มาสูเมืองปาวา  เราไดเห็นอาชีวกนั้นเดินมาแตไกลเทียว ครั้นแลวไดถามอาชีวก 
นั้นวา  ทานทราบขาวพระศากของเราบางหรือ  อาชีวกตอบวา   ทานขอรับ 
ผมทราบ  พระสมณโคดมปรินิพพานได   ๗   วันทั้งวันนี้แลว    ดอกมณฑารพน้ี 
ผมถือมาจากที่ปรินิพพานน้ัน   บรรดาภิกษุเหลาน้ัน   ทานท่ียังไมปราศจากราคะ 
บางพวกประคองแขนคร่ําครวญดุจมีเทาขาดลมลงกลิ้งเกลือกไปมารําพันวา 
พระผูมีพระภาคเจาเสด็จปรินิพพานเร็วนัก    พระสุคตเสด็จปรินิพพานเร็วนัก 
ดวงตาหายไปจากโลกเร็วนัก  สวนพวกท่ีปราศจากราคะแลว  มีสติสัมปชัญญะ 
ยอมอดกลั้นได   ดวยคิดวา   สังขารทั้งหลายไมเที่ยง   สิ่งท่ีเที่ยงนั้น   จะไดใน 
สังขารนี้แตไหนเลา   ทานทั้งหลาย   ครั้งน้ัน     เราไดกลาวกะภิกษุทั้งหลายวา 
อยาเลยทานทั้งหลาย   อยาโศกเศราร่ําไรเลย    นัน้พระผูมีพระภาคเจาไดตรัส 
บอกไวกอนแลวมิใชหรอืวา    ความนั้นตาง    ความเวน    ความเปนอยางอ่ืน 
จากสัตวและสังขารที่รักที่ชอบใจทั้งปวงทีเดียวยอมมี    สิ่งท่ีเพียงนั้นจะไดใน 
สังขารนั้นแคไหน  สิ่งใดเกิดแลว     มีแลว      เปนปจจัยปรุงแตงแลวตองมีความ 
แตกสลายเปนธรรมดา   ขอท่ีจะปรารถนาวา   สิ่งน้ันอยาไดสายเลย   นี้ไมเปน  
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ฐานะที่มีได ครั้งน้ัน พระสุภัททวุฑฒบรรพชิต นั่งอยูในบริษัทนั่น  เธอได 
กลาวกะภิกษุทั้งหลายวา  พอเถิด  ทานท้ังหลาย   อยาโศกเศราร่ําไรไปเลย  พวก 
เราพนไปดีแลวจากพระมหาสมณะนั้น    ดวยวาพวกเราถูกเบียดเบียนวา   สิง่น้ี  
ควรแกพวกเธอ   สิ่งน้ีไมควรแกพวกเธอ  ก็บัดนี ้ พวกเราปรารถนาจะทําส่ิงใด 
ก็ทําส่ิงน้ันได  ไมปรารถนานําจักทําสิ่งใด   ก็ไมทําส่ิงน้ัน    เอาเถิด  ทานทั้งหลาย 
พวกเราจงสังคายนาพระธรรมและพระวินัยเถิด  ในภายหนาสภาวะมิใชธรรมจัก 
รุงเรื่อง    ธรรมจักเส่ือมถอย    สภาวะมิใชวินัยจักรุงเรื่อง    วินัยจักเส่ือมถอย 
ภายหนาอธรรมวาทีบุคคลจะมีกําลัง  ธรรมวาทีบุคคลจักเส่ือม  อวินยวาที 
บุคคลจักมีกําลัง  วินัยวาทีบุคคลจักเสื่อมกําลัง.  
                                 สมมติภิกษุ  ๕๐๐  รูป 
           [๖๑๕]  ภิกษุทั้งหลายกลาววา  ถากระน้ัน   ขอพระเถระ  จงคัดเลือก 
ภิกษุทั้งหลายเถิดขอรับ   ครั้งน้ัน  ทานพระมหากัสสป  จึงคัดเลือกพระอรหันต 
ได  ๕๐๐ รูป  หยอนอยูองคหน่ึง   ภิกษุทั้งหลายไดกลาวกะทานพระมหากัสสป 
วา  ทานเจาขา   ทานพระอานนทนี้ยังเปนเสกขบุคคลอยูก็จริง   แตไมลุอํานาจ 
ฉันทาคติ   โทสาคติ  โมหาคติ  ภยาคติและทานไดเรียนพระธรรมและพระวินัย 
เปนอันมากในสํานักพระผูมีพระภาคเจา เพราะเหตุนั้น  ขอพระเถระจงคัดเลือก 
ทานพระอานนทเขาดวยเถิด    ลําดับนั้นพระมหากัสสปจึงคัดเลือกทานพระ- 
อานนทเขาดวย  จึงพระเถระทั้งหลายปรึกษากันวา   พวกเราจักสังคายนาพระ - 
ธรรมและพระวินัยที่ไหนดีหนอ  ครัน้แลวเห็นพรอมกันวา พระนครราชคฤห ม ี
โคตรคามมาก     มีเสนาสนะเพียงพอ     สมควรแทที่พวกเราจะอยูจําพรรษาใน 
พระนครราชคฤห  สังคายนาพระธรรมและพระวินัย    ภิกษุพวกอ่ืนไมควรเขา 
จําพรรษาในพระนครราชคฤห  
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           ครั้งน้ัน       ทานพระมหากัสสปประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรม 
วาจา  วาดังนี้ :- 
                               ญัตติทุติยกรรมวาจา 
           ทานท้ังหลาย  ขอสงฆจงฟงขาพเจา ถาความพรอมพรัง่ของ 
สงฆงท่ีแลว  สงฆพึงสมมติภิกษุ  ๕๐๐   รูปน้ี   ใหจําพรรษาในพระ - 
นครราชคฤห  เพ่ือสังคายนาพระธรรมและพระวินัย  ภิกษุพวกอื่นไม 
พึงจําพรรษาในพระนครราชคฤห   นีเ้ปนตน 
           ทานท้ังหลาย   ขอสงฆจงฟงขาพเจา   สงฆสมมติภิกษุ  ๕๐๐ 
รูปน้ี     ใหจาํพรรษาในพระนครราชคฤห     เพ่ือสงัคายนาพระธรรม 
และพระวินัย  ภิกษุพวกอื่นไมพึงจําพรรษาในพระนครราชคฤห  การ 
สมมติภิกษ ุ ๕๐๐  รูปนี้   ใหจําพรรษาในพระนครราชคฤห     เพ่ือ 
สังคายนาพระธรรมและพระวินัย     ภิกษุพวกอื่นไมพึงจําพรรษาใน 
พระนครราชคฤหชอบแกทานผูใด  ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง  ไมชอบ 
แกทานผูใด  ทานผูนั้นพึงพูด.  
           สงฆสมมติภิกษ ุ  ๕๐๐  รูปนี ้ ใหจําพรรษาในพระนครราชคฤห 
เพ่ือสังคายนาพระธรรมและพระวินัย     ภิกษุพวกอื่นไมพึงจําพรรษา 
ในพระนครราชคฤห    ชอบแกสงฆ    เหตุนั้น จึงนิ่ง    ขาพเจาทรง 
ความนี้ไวดวยอยางน้ี. 
                   เรื่องปฏิสังขรณเสนาสนะท่ีชํารุดทรุดโทรม 
           [๖๑๖]  ครั้งน้ัน      พระเถระทั้งหลายไดไปพระนครราชคฤห    เพ่ือ 
สังคายนาพระธรรมและพระวินัย    แลวปรึกษากันวา   ทานท้ังหลาย   พระผูมี  
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พระภาคเจาทรงสรรเสรญิการปฏิสังขรณเสนาสนะที่ชํารุดทรุดโทรมไว  ถากระไร 
พวกเราจักปฏิสังขรณเสนาสนะที่ชํารุดทรุดโทรมในเดือนตน     แลวจักประชุม 
สังคายนาพระธรรมและพระวินัยในเดือนทามกลาง    ครั้งน้ัน     พระเถระได 
ปฏิสังขรณเสนาสนะที่ชํารุดทรุดโทรมในเดือนตน . 
                     พระอานนทสําเร็จพระอรหัต 
           [๖๑๗]  ครั้งน้ัน  ทานพระอานนทคิดวา  พรุงน้ีเปนวันประชุม  ขอ 
ที่เรายังเปนเสกขบุคคลอยูจะพึงไปสูที่ประชุมนั้น    ไมควรแกเรา    จึงยังราตรี 
เปนสวนมากใหลวงไปดวยกายคตาสติ   ในเวลาใกลรุงแหงราตรีจึงเอนกายดวย 
ต้ังใจวา  จักนอน  แตศีรษะยังไมทันถึงหมอนและเทายังไมทันพนจากพ้ืน  ใน 
ระหวางนั้น   จิตไดหลุดพนจากอาสวะ.   เพราะไมถือม่ัน  ครั้งน้ัน  ทานพระ- 
อานนทเปนพระอรหันตไดไปสูที่ประชุม. 
                        พระอบุาลวีิสัชนาพระวินัย 
           [๖๑๘]  ครั้งนั้น  ทานพระมหากัสสปประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติ- 
กรรมวาจา  วาดังน้ี:- 
                           ญัตติกรรมวาจา 
           ทานท้ังหลาย   ขอสงฆจงฟงขาพเจา   ถาความพรอมพรั่ง 
ของสงฆถึงท่ีแลว  ขาพเจาจะพึงถามพระวินัยกะพระอุบาลี. 
           ทานพระอุบาลี    ประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้ :-  
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                             ญัตติกรรมวาจา 
           ทานเจาขา   ขอสงฆจงฟงขาพเจา   ถาความพรอมพรั่งของ 
สงฆถึงท่ีแลว     ขาพเจาอันทานพระมหากัสสปถามพระวินัยแลวจะ 
พึงวิสัชนา. 
           ลําดับนั้น    ทานพระมหากัสสปไดถามทานพระอุบาลีวา    ทานอุบาลี 
ปฐมปาราชิกสิกขาบท   พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติที่ไหน. 
           อุ.   ในเมืองเวสาลี   ขอรับ 
           ม.  ทรงปรารภใคร 
           อุ.  ทรงปรารภพระสุทิน  กลันทบุตร 
           ม.   ในเพราะเรื่องอะไร 
           อุ.   ในเพราะเมถุนธรรม. 
           ตอจากน้ัน    ทานพระมหากัสสปถามวัตถุ   นิทาน   บุคคล   บัญญัติ 
อนุบัญญัติ  อาบัติ  อนาบัติ  แหงปฐมปาราชิกสิกขาบทกะทานพระอุบาลี  แลว 
ถามตอไปวา  ทุติยปาราชกิสิกขาบท  พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติที่ไหน. 
           อุ.  ในพระนครราชคฤห  ขอรับ 
           ม.  ทรงปรารภใคร 
           อุ.  ทรงปรารภพระธนิยะ  กุมภการบุตร 
           ม.   ในเพราะเรื่องอะไร 
           อุ.  ในเพราะอทินนาทาน. 
           ตอจากน้ัน    ทานพระมหากัสสปถามวัตถุ   นิทาน  บุคคล  บญัญัติ 
อนุบัญญัติ  อาบัติ  อนาบัติ  แหงทุติยปาราชิกสิกขาบทกะทานพระอุบาลี  แลว  
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ถามตอไปวา   ทานพระอุบาลี  ตติยปาราชิกสิกขาบท  พระผูมีพระภาคเจาทรง 
บัญญัติที่ไหน. 
           อุ.  ในพระนครเวสาลี  ขอรับ 
           ม.  ทรงปรารภใคร 
           อุ.  ทรงปรารภภิกษุมากรูปดวยกัน 
           ม.   ในเพราะเรื่องอะไร 
           อุ.  ในเพราะมนุสสวิคคหะ. 
           ตอจากน้ัน    ทานพระมหากัสสปถามวัตถุ   นิทาน   บุคคล   บัญญติ 
อนุบัญญัติ อาบัติ  อนาบัติ  แหงตติยปาราชิกสิกขาบทกะทานพระอุบาลี   แลว 
ถามตอไปวา  จตุทถปาราชิกสิกขาบท  พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติที่ไหน. 
           อุ.  ในพระนครเวสาลี   ขอรับ 
           ม.  ทรงปรารภใคร 
           อุ.  ทรงปรารภพวกภิกษุจําพรรษาอยูใกลฝงแมน้ําวัคคุมุทา 
           ม.  ในเพราะเรื่องอะไร 
           อุ.   ในเพราะอุตริมนุสธรรม. 
           ตอจากน้ัน   ทานพระมหากัสสปถามวัตถุ   นิทาน   บุคคล   บัญญัติ 
อนุบัญญัติ  อาบัติ  อนาบัติ  แหงจตุตถปาราชิกสิกขาบทกะทานพระอุบาลี   แลว 
ถามอุภโตวินัยโดยอุบายน้ันแล  ทานพระอุบาลีผูอันทานพระมหากัสสปถามแลว 
ถามแลว  ไดวิสัชนาแลว . 
                   พระอานนทวิสัชนาพระธรรม 
           [๖๑๙]  ครั้งน้ัน  ทานพระมหากัสสปประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติ- 
กรรมวาจา   วาดังน้ี:-                                                                         
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                            ญัตติกรรมวาจา 
           ทานท้ังหลาย  ขอสงฆจงฟงขาพเจา  ถาความพรอมพรัง่ของ 
สงฆถึงท่ีแลว  ขาพเจาจะพึงถามกรรมกะทานพระอานนท . 
           ทานพระอานนท  ประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:- 
                            ญัตติกรรมวาจา 
           ทานเจาขา    ขอสงฆจงฟงขาพเจา    ถาความพรอมพรั่งของ 
สงฆถึงท่ีแลว     ขาพเจาอันทานพระมหากัสสปถามธรรมแลวจะพึง 
วิสัชนา. 
           ครั้งน้ัน    ทานพระมหากัสสปถามทานพระอานนทวา    ทานอานนท 
พรหมชาลสูตร  พระผูมพีระภาคเจาตรัสที่ไหน. 
           อา.  ตรัสในพระตําหนักในพระราชอุทยานอัมพลัฏฐิกาในระหวางกรุง 
ราชคฤห   และเมืองนาลันทาตอกัน    ขอรับ 
           ม.  ทรงปรารภใคร 
           อา.  ทรงปรารภสุปปยปริพาชก   และพรหมทัตตมาณพ. 
           ลําดับนั้น     ทานพระมหากัสสปไดถามนิทาน    และบุคคลแหงพรหม 
ชาลสูตรกะทานพระอานนท  แลวถามตอไปวา  ทานอานนท   สามัญญผลสูตร 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสที่ไหน. 
           อา.  ที่วิหารชีวกัมพวัน  เขตกรุงราชคฤห  ขอรับ 
           ม.  ตรัสกับใคร 
           อา.   กับพระเจาอชาตสัตตุ   เวเทหิบุตร.  
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           ลําดับนั้นทานพระมหากัสสป   ถามนิทาน  และบุคคลแหงสามัญญผล- 
สูตรกะทานพระอานนท    แลวถามตลอดนิกาย   ๕ โดยอุบายน้ันแล    ทานพระ 
อานนทผูอันทานพระมหากัสสปถามแลว   ถามแลว   ไดวิสัชนาแลว. 
                              เรื่องสิกขาบทเล็กนอย  
           [๖๒๐]   ครั้งน้ัน      ทานพระอานนทไดชี้แจงตอพระเถระท้ังหลายวา 
ทานเจาขา    เมื่อจวนจะปรินิพพาน     พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสกะขาพเจาวา 
ดูกอนอานนท  เม่ือเราลวงไป  สงฆหวังอยูจะพึงถอนสิกขาบทเล็กนอยเสียก็ได 
พระเถระทั้งหลายถามวา   ทานพระอานนท   ก็ทานทูลถามพระผูมีพระภาคเจา 
หรือเปลาวา  พระพุทธเจาขา  สิกขาบทเหลาไหน  เปนสิกขาบทเล็กนอย  ทาน 
พระอานนทตอบวา  ขาพเจาไมไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา  พระพุทธเจาขา 
ก็สิกขาบทเหลาไหน  เปนสิกขาบทเล็กนอย. 
           พระเถระบางพวกกลาวอยางนี้วา    เวนปาราชิก  ๔  นอกน้ันเปน 
สิกขาบทเล็กนอย. 
           พระเถระบางพวกกลาวอยางนี้วา   เวนปาราชิก ๔ เวน สังฆาทิเสส   ๑๓ 
นอกน้ันเปนสิกขาบทเล็กนอย. 
           พระเถระบางพวกกลาวอยางนี้วา   เวนปาราชิก  ๔  เวนสังฆาทิเสส ๑๓ 
เวนอนิยต  ๒ นอกน้ัน เปนสิกขาบทเล็กนอย. 
           พระเถระบางพวกกลาวอยางนี้วา   เวนปาราชิก ๔ เวน สังฆาทิเสส ๑๓ 
เวนอนิยต ๒  เวนนิสสัคคิยปาจิตตีย ๓๐ นอกน้ัน เปนสิกขาบทเล็กนอย. 
           พระเถระบางพวกกลาวอยางนี้วา   เวนปาราชิก ๔ เวน สังฆาทิเสส ๑๓ 
เวนอนิยต  ๒   เวนนิสสคัคิยปาจิตตีย  ๓๐   เวนปาจิตตีย   ๙๒   นอกน้ันเปน 
สิกขาบทเล็กนอย.  
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           พระเถระบางพวกกลาวอยางนี้วา   เวนปาราชิก  ๔  เวนสังฆาทิเสส  ๑๓ 
เวนอนิยต   ๒  เวนนิสสัคคิยปาจิตตีย  ๓๐  เวนปาจิตตีย   ๙๒  เวนปาฎิเทสนียะ  ๔ 
นอกน้ันเปนสิกขาบทเล็กนอย.  
                          เรื่องไมบญัญัติและไมถอนพระบัญญัติ 
           [๖๒๑]  ครั้งน้ัน    ทานพระมหากัสสปประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติ- 
ทุติยกรรมวาจา  วาดังน้ี:- 
                         ญัตติทุติยกรรมวาจา 
           ทานท้ังหลายขอสงฆจงฟงขาพเจา  สิกขาบทของพวกเราท่ี 
ปรากฏแกคฤหัสถมีอยู  แมพวกคฤหสัถก็รูวา สิ่งน้ีควรแกพระสมณะ 
เชื้อสายพระศากยบุตร  สิ่งน้ีไมควร ถาพวกเราจักถอนสิกขาบท 
เล็กนอยเสีย  จักมีผูกลาววา  พระสมณะโคดมบัญญัติสิกขาบทแกสาวก 
ทั้งหลายเปนกาลชั่วคราว   พระศาสดาของพระสมณะเหลาน้ียังดํารง 
อยูตราบใด  สาวกเหลาน้ียังศึกษาในสิกขาบททั้งหลายตราบน้ัน  เพราะ 
เหตุที่พระศาสดาของพระสมณะเหลาน้ีปรินิพพานแลว   พระสมณะ 
เหลาน้ีจึงไมศึกษาในสิกขาบททั้งหลายในบัดน้ี    ถาความพรอมพรั่ง 
ของสงฆถึงท่ีแลว  สงฆไมพึงบัญญัติสิ่งท่ีไมทรงบัญญัติ  ไมพึงถอน 
พระบัญญัติที่ทรงบัญญัติไวแลว  พึงสมาทานประพฤติ  ในสกิขาบท 
ทั้งหลายตามที่ทรงบัญญัติแลว  นี้เปนญัตติ. 
           ทานท้ังหลาย  ขอสงฆจงฟงขาพเจา  สิกขาบทของพวกเราท่ี 
ปรากฏแกคฤหัสถมีอยู  แมพวกคฤหสัถก็รูวา  สิ่งน้ีควรแกพระสมณะ  
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เชื้อสายพระศากยบุตร   สิ่งน้ีไมควร  ถาพวกเราจักถอนสิกขาบท 
เล็กนอยเสีย  จักมีผูกลาววา  พระสมณโคดมบัญญัติสิกขาบทแกสาวก 
ทั้งหลายเปนกาลชั่วคราว  พระศาสดาของพระสมณะเหลาน้ียังดํารง 
อยูตราบใด     สาวกเหลานี้ยังศึกษาในสิกขาบททั้งหลายตราบน้ัน  
เพราะเหตุที่พระศาสดาของพระสมณะเหลาน้ีปรินิพพานแลว   พระ- 
สมณะเหลาน้ีจึงไมศึกษาในสิกขาบททั้งหลายในบดัน้ี   สงฆไมบัญญัติ 
สิ่งท่ีไมทรงบัญญัติ  ไมถอนพระบัญญัติที่ทรงบัญญัติแลว  สมาทาน 
ประพฤติในสิกขาบททั้งหลายตามที่ทรงบัญญัติไวแลว  การไมบัญญัติ 
สิ่งท่ีไมทรงบัญญัติ ไมถอนพระบัญญัติที่ทรงบัญญัติไวแลว สมาทาน 
ประพฤติในสิกขาบททั้งหลายตามทั้งทรงบัญญัติแลว     ชอบแกทาน 
ผูใด  ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง  ไมชอบแกทานผูใด   ทานผูนั้น  พึงพูด. 
           สงฆไมบัญญัติสิ่งท่ีทรงบัญญัติ  ไมถอนพระบัญญัติตามท่ีทรง 
บัญญัติแลว สมาทานประพฤติในสิกขาบททั้งหลายตามท่ีทรงบัญญัติ 
แลว  ชอบแกสงฆ  เหตุนัน้จึงน่ิง   ขาพเจาทรงความนี้ไว ดวยอยางน้ี. 
                           ปรับอาบัติทุกกฏแกพระอานนท 
           [๖๒๒]  ครั้งน้ัน      พระเถระทั้งหลายไดกลาวกะทานพระอานนทวา 
ทานอานนท    ขอท่ีทานไมทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา    พระพุทธเจาขา   ก ็
สิกขาบทเหลาไหน  เปนสิกขาบทเล็กนอย  นี่เปนอาบัติทุกกฏแกทาน  ทานจง 
แสดงอาบัติทุกกฏนั้น. 
           ทานพระอานนทกลาววา   ทานเจาขา   เพราะระลึกไมได   ขาพเจาจึง 
มิไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา   พระพุทธเจาขา   สิกขาบทเหลาไหน    เปน  
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สิกขาบทเล็กนอย  ขาพเจาไมเห็นเหตุที่ไมไดทูลถามน้ัน วาเปนอาบัติทุกกฏ  แต 
เพราะเชื่อทานทั้งหลาย   ขาพเจายอมแสดงอาบัติทุกกฏนั้น . 
           พระเถระทั้งหลายกลาวตอไปวา   ทานพระอานนท   ขอที่ทานเหยียบ 
ผาวัสสิกสาฎกของพระผูมีพระภาคเจาเย็บ   แมนี้ก็เปนอาบัติทุกกฏแกทาน  ทาน 
จงแสดงอาบัติทุกกฏนั้น. 
           ทานพระอานนทกลาววา  ทานเจาขา  ขาพเจาเหยียบผาวัสสิกสาฎกของ 
พระผูมีพระภาคเจาเย็บโดยมิไดเคารพก็หามิได  ขาพเจาไมเห็นเหตุที่เหยียบนั้น  
วาเปนอาบัติทุกกฏ   แตเพราะเชื่อทานทั้งหลาย   ขาพเจายอมแสดงอาบัติทุกกฏ 
นั้น. 
           พระเถระทั้งหลายกลาวตอไปวา ทานพระอานนท ขอท่ีทานใหมาตุคาม 
ถวายบังคมพระสรีระของพระผูมีพระภาคเจากอน    พระสรรีะของพระผูมีพระ- 
ภาคเจาเปอนน้ําตาของพวกนางผูรองไหอยู   แมนี้กเ็ปนอาบัติทุกกฏนั้น. 
           ทานพระอานนทกลาววา    ทานเจาขา    ขาพเจาคิดวามาตุคามเหลาน้ี 
อยาไดอยูจนเวลาพลบคํ่า   จึงใหพวกมาตุคามถวายบังคมพระสรีระของพระผูมี 
พระภาคเจากอน      ขาพเจาไมเห็นเหตุที่ใหมาตุคามถวายบังคมพระสรีระของ 
พระผูมีภาคเจาน้ัน    วาเปนอาบัติทุกกฏ   แตเพราะเชื่อทานท้ังหลาย    ขาพเจา 
ยอมแสดงอาบัตินั้น.                                                                    
           พระเถระทั้งหลายกลาวตอไปวา  ทานพระอานนท  ขอที่พระผูมีพระ- 
ภาคเจาทรงทํานิมิตอันหยาบ   ทรงทําโอกาสอันหยาบอยู   ทานไมทูลออนวอน 
พระผูมีพระภาคเจาวา   ขอพระผูมีพระภาคเจา   จงทรงดํารงอยู   ตลอดกปั  ขอ 
พระสุคตจงทรงดํารงอยูตลอดกัป     เพ่ือประโยชนแกชนมาก      เพ่ือความสุขแก 
ชนมาก   เพ่ืออนุเคราะหสัตวโลก   เพ่ือประโยชน    เพ่ือเกื้อกูล    เพ่ือความสุข  
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แกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย   แมนี้    ก็เปนอาบัติทุกกฏแกทาน    ทานจงแสดง 
อาบัติทุกกฏนั้น.  
           ทานพระอานนทกลาววา   ทานเจาขา    ขาพเจาถูกมารดลใจ   จึงไมได 
ทูลออนวอนพระผูมีพระภาคเจาวา     ขอพระผูมีพระภาคเจาทรงดํารงอยูตลอด 
กัป   ขอพระสุคตจงทรงดํารงอยูตลอดกัป   เพ่ือประโยชนแกชนมาก  เพ่ือความ 
สุขแกชนมาก   เพ่ืออนุเคราะหแกสัตวโลก   เพ่ือประโยชน   เพ่ือเกื้อกูล    เพ่ือ 
ความสุขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย  ขาพเจาไมเห็นเหตุนั้นวาเปนอาบัติทุกกฏ 
แตเพราะเชื่อทานท้ังหลาย   ขาพเจายอมแสดงอาบัติทุกกฏนัน้ . 
           พระเถระทั้งหลายกลาวตอไปวา    ทานอานนท    ขอท่ีทานไดทําการ 
ขวนขวายใหมาตุคามบวชในพระธรรมวินัย  ที่พระตถาคตทรงประกาศแลว  แม 
นี้ก็เปนอาบัติทุกกฏแกทาน   ทานจงแสดงอาบัติทุกกฏนั้น. 
           ทานพระอานนทกลาววา     ทานเจาขา    ขาพเจาทําการขวนขวายให 
มาตุคามบวชในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตทรงประกาศแลวดวยคิดวาพระนาง 
มหาปชาบดีโคตมีนี้    เปนพระเจาแมน้ําของพระผูมีพระภาคเจา   เปนผูประคับ 
ประคอง   เลีย้งดูทรงประทานขีรธาราแกพระผูมีพระภาคเจา    เมื่อพระพุทธ- 
มารดาทิวงคต     ไดยังพระผูมีพระภาคเจาใหเสวยถัญญธารา     ขาพเจาไมเห็น 
เหตุนั้นวาเปนอาบัติทุกกฏ  แตเพราะเชื่อทานท้ังหลาย  ขาพเจายอมแสดงอาบท  
ทุกกฏนั้น.   
                                    เรือ่งพระปุราณเถระ 
           [๖๒๓]  สมัยนั้น      ทานพระปุราณะเที่ยวจาริกในชนบททักขิณาคิรี 
พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญประมาณ ๕๐๐  รูป     คราวเมื่อพระเถระท้ังหลาย 
สังคายนาพระธรรมและพระวินัยเสร็จแลว    ไดพักอยูในชนบททักขิณาคิรีตาม  
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เถราภิรมย   แลวเขาไปหาพระเถระท้ังหลาย   ที่พระวิหารเวฬุวัน  อันเปนสถาน 
ที่พระราชทานเหยื่อแกกระแต   เขตพระนครราชคฤห  แลวไดกลาวสัมโมทนียะ 
กับพระเถระทั้งหลายแลวน่ัง ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง พระเถระทั้งหลายไดกลาวกะ 
ทานพระปุราณะผูนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหน่ึงวา  ทานปุราณะ  พระเถระทั้งหลาย 
ไดสังคายนาพระธรรมและพระวินัยแลว  ทานจงรับรูพระธรรมและพระวินัยนั้น 
ที่พระเถระทั้งหลายสังคายนาแลว.  
           ทานพระปุราณะกลาววา   ทานท้ังหลาย  พระเถระทั้งหลาย  สังคายนา 
พระธรรมและพระวินัยเรียบรอยแลวหรือ     แตวา     ขาพเจาไดฟง    ไดรับมา 
เฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาคเจาดวยประการใด  จักทรงไวดวยประการนั้น  
           [๖๒๔]  ครั้งน้ัน      ทานพระอานนทไดกลาวกะพระเถระทั้งหลายวา 
ทานเจาขา  เมื่อจวนเสด็จปรินิพพาน  พระผูมีพระภาคเจาตรัสกะขาพเจาอยางน้ี 
วา   ดูกอนอานนท   ถาเชนนั้น   เมื่อเราลวงไปแลว  สงฆจงลงพรหมทัณฑแก 
แกภิกษุฉันนะ. 
           พระเถระทั้งหลายกลาววา  ทานอานนท  ทานทูลถามพระผูมีพระภาค- 
เจาหรือวา  พระพุทธเจาขา   ก็พรหมทัณฑเปนอยางไร 
           พระอานนทตอบวา    ทานเจาขา  ขาพเจาทูลถามพระผูมีพระภาคเจา 
แลววา   พรหมทัณฑเปนอยางไร   พระพุทธเจาขา   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา 
ดูกอนอานนท  ภิกษุฉันนะพึงพูดตามปรารถนา  ภิกษุทั้งหลาย   ไมพึงวากลาว 
ไมพึงสั่งสอน  ไมพึงพร่ําสอนภิกษุฉันนะ. 
           ทานพระเถระทั้งหลายกลาววา   ทานอานนท   ถาเชนนั้น    ทานน้ัน 
แหละจงลงพรหมทัณฑแกพระฉันนะ.  
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           พระอานนทปรึกษาวา  ทานเจาขา  ขาพเจาจะลงพรหมทัณฑแกพระ- 
ฉันนะไดอยางไร   เพราะเธอดุราย   หยาบคาย. 
           พระเถระทั้งหลายกลาววา   ทานอานนท   ถาเชนนั้น    ทานจงไปกับ 
ภิกษุหลาย ๆ รูป   ทานพระอานนทรับเถระบัญชาแลวโดยสารเรือไป   พรอม 
กับภิกษุหมูใหญประมาณ ๕๐๐ รูป  ถงึเมืองโกสัมพี   ลงจากเรือแลวไดนั่ง  ณ 
โคนไมแหงหนึ่งใกลพระราชอุทยานของพระเจาอุเทน. 
                             เรื่องพระเจาอุเทน   
           [๖๒๕]  ครั้งน้ัน  พระเจาอุเทนกับพระมเหสี   ประทับอยูในพระราช- 
อุทยานพรอมดวยขาราชบริพาร     พระมเหสีของพระเจาอุเทนไดสดับขาววา 
พระคุณเจาอานนท  อาจารยของพวกเรา  นั่งอยูที่โคนไมแหงหนึ่งใกลพระราช- 
อุทยานจึงกราบทูลพระเจาอุเทนวา    ขอเดชะ    ขาววา    พระคุณเจาอานนท 
อาจารยของพวกหมอมฉัน  นั่งอยูที่โคนไมแหงหนึ่งใกลพระราชอุทยาน   พวก 
หมอมฉันปรารถนาจะไปเยี่ยมพระคุณเจาอานนท    พระเจาขา    พระเจาอุเทน 
ตรัสวา  ถาเชนนั้น  พวกเธอจงเยี่ยมพระสมณะอานนทเถิด  
           ลําดับนั้น    พระมเหสีของพระเจาอุเทน    ไดเขาไปหาทานพระอานนท 
แลวถวายอภิวาท   นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง   ทานพระอานนทชี้แจงใหพระ 
มเหสีของพระเจาอุเทนผูนั่ง  ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง เห็นแจา  สมาทาน อาจหาญ 
ราเริงดวยธรรมีกถา. 
           ครั้งน้ัน   พระมเหสีของพระเจาอุเทนอันทานพระอานนทชี้แจงใหเห็น 
แจง   สมาทาน  อาจหาญ  ราเริง  ดวยธรรมีกถา  แลวไดถวายผาหม  ๕๐๐  ผืน 
แกทานพระอานนท     ครั้นชื่นชมยินดีภาษิตของทานพระอานนทแลวลุกจาก 
อาสนะถวายอภิวาท   ทําประทักษิณ   แลวเขาไปเฝาพระเจาอุเทน.  
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           [๖๒๖]  ครั้งน้ัน     พระเจาอุเทนไดทอดพระเนตรเห็นพระมเหสีเสด็จ 
มาแตไกลเทียว    ครั้นแลว    ไดตรัสถามวา   พวกเธอเยี่ยมพระสมณะอานนท 
แลวหรือ                                                               
           พระมเหสีกราบทูลวา   พวกหมอมฉันไดเยี่ยมพระคุณเจาอานนทแลว 
พระเจาขา 
           อุ.  พวกเธอไดถวายอะไร  แกพระสมณะอานนทบาง 
           ร .  พวกหมอมฉันไดถวายผาหม ๕๐๐  ผืน    แกพระคุณเจาอานนท 
พระเจาขา 
           พระเจาอุเทนทรงเพงโทษ   ติเตียน  โพนทะนาวา  ไฉน  พระสมณะ- 
อานนทจึงรับจีวรมากถึงเพียงนั้น  พระสมณะอานนทจักทําการคาขายผา   หรือ 
จักต้ังรานคา   แลวเสด็จเขาไปหาทานพระอานนท    ทรงปราศรยักับทานพระ- 
อานนท  ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันแลว  ประทับนั่ง ณ  ที่ควรสวน 
ขางหน่ึง   แลวตรัสถามวา   ทานพระอานนท   มเหสีของขาพเจามาหาหรือ 
           อา.  พระมเหสีของพระองคมาหา  มหาบพิตร 
           อุ.   กพ็ระนางไดถวายอะไร   แกทานพระอานนทบาง 
           อา.  ไดถวายผาหมแกอาตมภาพ  ๕๐๐ ผืน  มหาบพิตร 
           อุ.    ก็ทานพระอานนทจักทําอะไรกะจีวรมากมายเพียงนั้น 
           อา.  อาตมภาพจักแจกใหแกภิกษุทั้งหลาย  ที่มีจีวรคร่ําครา  มหาบพิตร 
           อุ.    ทานพระอานนท    ก็ทานจักทําอยางไรกะจีวรที่เกาคร่ําเหลานั้น 
ตอไป 
           อา.  อาตมภาพจักทําผาเหลาน้ัน ใหเปนผาดาดเพดาน  มหาบพิตร 
           อุ.   ทานพระอานนท   ทานจักทําอยางไรกะผาดาดเพดานเกาเหลาน้ัน 
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           อา.  อาตมภาพจักทําผาเหลาน้ีนั้นใหเปนผาปูฟูก 
           อุ .  ทานพระอานนท  ทานจักทําอยางไรกะผาปูฟูกที่เกาเหลาน้ัน 
           อา.  อาตมภาพจักทําผาเหลาน้ันใหเปนผาปูพ้ืน  มหาบพิตร 
           อุ .  ทานพระอานนท  ทานจักทําอยางไรกะผาปูพ้ืนที่เกาเหลาน้ัน 
           อา.  อาตมภาพจักทําผาเหลาน้ันใหเปนผาเช็ดเทา  มหาบพิตร 
           อุ.  ทานพระอานนท  ทานจักทําอยางไรกะผาเช็ดเทาที่เกาเหลาน้ัน 
           อา.  อาตมภาพจักทําผาเหลาน้ันใหเมนผาเช็ดธุล ี มหาบพิตร 
           อุ.  ทานพระอานนท  ทานจักทําอยางไรกะผาเช็ดธุลีที่เกาเหลาน้ัน 
           อา.  อาตมภาพจักโขลกผาเหลานั้น   ขยํากับโคลนแลวฉาบทาฝา มหา- 
บพิตร 
           ครั้งน้ัน  พระเจาอุเทนทรงพระดําริวา   พระสมณะเชื้อสายพระศากย- 
บุตรทั้งหลายนําผาไปแยบคายดี    ไมเก็บผาเชาเรือนคลัง    แลวถวายผาจํานวน 
๕๐๐  ผืน   แมอ่ืนอีกแกทานพระอานนท    ก็ในคราวน้ีบริขารคือจีวรบังเกิดแก 
ทานพระอานนทเปนครั้งแรก   คือผา   ๑,๐๐๐  ผืน   เกิดข้ึนแลว. 
                                  ลงพรหมฑัณฑ 
           [๖๒๗]   ครั้งน้ัน    ทานพระอานนทเขาไปยังวัดโฆสิตาราม  ครั้นแลว 
นั่งบนอาสนะท่ีเขาปูลาดไว  ทานพระฉันนะเขาไปหาทานพระอานนทอภิวาท 
แลวน่ัง  ณ ทีค่วรสวนขางหนึ่ง  ทานพระอานนทไดกลาวกะทานพระฉันนะผูนั่ง 
ณ ที่ควรสวนขางหน่ึงวา  ทานฉันนะ  สงฆลงพรหมทัณฑแกทานแลว. 
           ฉ.  ทานพระอานนท  ก็พรหมทัณฑเปนอยางไร 
           อา.  ทานฉันนะ  ทานปรารถนาจะพูดคําใด  พึงพูดคํานั้น  ภิกษุทั้ง- 
หลายไมพึงวากลาว   ไมพึงตักเตือน  ไมพึงพร่ําสอนทาน  
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           ฉ.  ทานพระอานนท  ดวยเหตุเพียงที่ภิกษุทั้งหลายไมวากลาว  ไมตัก 
เตือน    ไมพร่ําสอนขาพเจาน้ี    เปนอันสงฆกําจัดขาพเจาแลวมิใชหรือ    แลว 
สลบลมลง ณ  ที่นั้นเอง 
           ตอมา  ทานพระฉันนะ อึดอัด   ระอา   รังเกียจอยูดวยพรหมทัณฑ 
จึงหลีกออกอยูแตผูเดียว   ไมประมาท  มีเพียร  มีตนสงไปอยู  ไมนานเทาไรนัก 
ไดทําใหแจงซึ่งคุณพิเศษอันยอดเยี่ยม  เปนที่สุดพรหมจรรย ทีกุ่ลบุตรทั้งหลาย 
ออกจากเรือนบวชโดยชอบตองประสงค    ดวยปญญาอันยิ่ง    ดวยตนเองใน 
ปจจุบันนี้แหละเขาถึงอยูแลว   ไดรูชดัแลววา   ชาติสิ้นแลว    พรหมจรรยอยูจบ 
แลว    กิจท่ีควรทําไดทําเสร็จแลว   กจิอ่ืนอีกเพ่ือความเปนอยางนี้ไมมี 
           ก็แล  ทานพระฉันนะไดเปนพระอรหันตรูปหน่ึง  บรรดาพระอรหันต 
ทั้งหลาย  ครัน้ทานพระฉันนะบรรลุพระอรหัตแลว   เขาไปหาทานพระอานนท 
แลวกลาววา  ทานพระอานนท  ขอทานจงระงับพรหมทัณฑแกผมในบัดนี้เถิด 
           ทานพระอานนทกลาววา    ทานฉันนะ    เม่ือใด    ทานทําใหแจงซ่ึง 
พระอรหัตแลว  เมื่อน้ันพรหมทัณฑของทานก็ระงับแลว. 
           [๖๒๘]   ก็ในการสังคายนาพระวินัยนี้   มีภิกษุ  ๕๐๐    รูป ไมหยอนไม 
เกิน  เพราะฉะนั้น     การสังคายนาพระวินัยครั้งน้ี   บัณฑิตจึงเรียกวา  แจง  ๕๐๐ 
ดังน้ีแล.                          
                                  ปญจสติกขันธกะ ที่  ๑๑  จบ 
                                  ในขันธกะน้ีมี  ๒๓    เรื่อง  
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                                 หัวขอประจําขันธกะ  
           [๖๒๙]  เรื่องเม่ือพระสัมพุทธปรินิพพานแลว    พระเถระชื่อกัสสปผู 
รักษาพระสัทธรรม  ไดชี้แจงกะหมูภิกษุถึงถอยคําท่ีพระสุภัททะกลาวหม่ินพระ- 
ธรรมวินัยเม่ือเดินทางไกลจากเมืองปาวา  พวกเราจักสังคายนาพระสัทธรรม  ใน 
ภายหนาอธรรมจักรุงเรื่อง  เรื่องเลือกสรรภิกษุ  ๕๐๐ รูปหยอนหน่ึง  เรื่องเลือก 
พระอานนท  เรื่องอยูใกลถ้ําอันอุดมเพ่ือทําสังคายนาพระธรรมวินัย   เรื่องถาม 
วินัยกะพระอุบาลี   เรื่องถามพระสูตรกะพระอานนทผูฉลาด  เรื่องพระสาวกของ 
พระชินะเจาไดทําสังคายนาพระไตรปกฎ  เรื่องอาบัติเล็กนอยตาง ๆ เรื่องปฏิบัติ 
ตามพระบัญญัติ   เรื่องไมทูลถาม   เรื่องเหยียบ    เรือ่งใหไหว    เรื่องไมทูลขอ 
เรืองใหมาตุคามบวช   เรือ่งขาพเจายอมรับอาบัติทุกกฏ  เพราะเธอทานทั้งหลาย 
เรื่องพระปุราณะ  เรื่องพรหมทัณฑ  เรื่องพระมเหสีกับพระเจาอุเทน  เรื่องผา 
มาก   เรื่องผาเกา   เรื่องผาดาดเพดาน    เรื่องผาปูฟูก    เรื่องผาลาดพ้ืน    เรื่อง 
ผาเช็ดเทา   เรื่องผาเช็ดธุลี    เรื่องผาขยํากับโคน    เรื่องผา   ๑,๐๐๐   ผืนเกิดแก 
พระอานนทเปนครั้งแรก    เรื่องพระฉันนะถูกลงพรหมทัณฑไดบรรลุสัจจะ  ๔ 
พระเถระผูเชี่ยวชาญ  ๕๐๐ รูป   ฉะน้ัน   จึงเรียกวาแจง  ๕๐๐. 
                                   หัวขอประจําขันธกะ  จบ  
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                              ปญจสติกักขันธก  วรรณนา 
           วินิจฉัยในปญจสติกักขันธกะ   พึงทราบดังนี้:- 
           สองบทวา   ปฺจ  นิกาเย  ปุจฉฺิ  มีความวา  ทานพระมหากัสสปะ 
ถามนิกาย ๕ คือ   ทีฆนิกาย    มัชฌิมนิกาย    อังคุตตรนิกาย    สังยุตตนิกาย 
ขุททกนิกาย. 
           คําอยางนี้วา   เวนปาราชิก  ๔    เสีย  สิกขาบทท่ีเหลือ  เปนสิกขาบทเล็ก 
และเล็กนอย   เปนอาทิ   พระสังคาหกเถระทั้งหลายกลาวแลวโดยปริยาย    เพ่ือ 
แสดงความท่ีสิกขาบทท้ังปวง   อันทานฟงรวบรวมเอาไว  ไมละทิ้งแมสิกขาบท 
เดียว. 
           หลายบทวา    อิท  โว   สมณาน  มีความวา  นี้   สมควรแกสมณะ 
ทั้งหลาย.  โว  อักษร  ใชในอรรถสักวายังบทใหเต็ม. 
           บทวา  ธมูกาลก   มีความวา    ควันแหงจิตกาธารเปนที่ปรินิพพาน 
ของพระสมณะ   ยังปรากฏอยูเพียงใด,    กาลเพียงน้ัน    เปนกาลแหงสิกขาบทที่ 
พระสมณะทรงบัญญัติแลวแกสาวกท้ังหลาย. 
           คําวา   อิทป  เต  อวุโส  อานนฺท  ทุกฺกฏ  นี ้  อันพระเถระ 
ทั้งหลาย   เพียงแตจะติวา   กรรมนี้อันทานทําไมดีแลว   จึงกลาวแลว,    หาได 
กลาวหมายถึงอาบัติไม.   อันพระเถระเหลาน้ัน   จะไมรูจักอาบัติ  และมิใชอาบัติ 
หามิได.      
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           จริงอยู   ในบัดนี้เอง  ทานพระมหากัสสปะไดประกาศคําน้ีวา  สงฆไม 
บัญญัติสิกขาบทท่ีพระผูมีพระภาคเจาไมทรงบัญญัติไว.   ไมเลิกถอนสิกขาบทท่ี 
พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติแลว.   
           อน่ึง  แมคําวา   เทเสหิ  ต  อาวุโส  ทุกฺกฏ  นี ้    อันพระเถระ 
ทั้งหลาย  กลาวหมายถึงความประสงคนี้วา  ทานจงปฏิญญาการไมทูลถามนั้นวา 
เปนการทําเสยี   อยางนี้วา   ทานผูเจริญ   ขาพเจาทําไมดีจริง   จะกลาวหาถึง 
การแสดงอาบัติ   หามิได. 
           ฝายพระเถระไมทูลถามแลว    เพราะระลึกไมได    หาใชเพราะไมเอ้ือ 
เฟอไม;     เพราะฉะนั้น     ทานเมื่อกําหนดไมได    แมซึ่งความเปนการทําเสีย 
เพราะไมทูลถามน้ัน ๆ จึงกลาววา  ขาพเจาไมเห็นควานทําเสียนั้น  เมื่อจะแสดง 
ความเคารพในพระเถระทั้งหลาย    จึงกลาววา   แตขาพเจาเชื่อ*  ทานทั้งหลาย 
ขอแสดงความทําเสียนั้น. 
           มีคําอธิบายวา   ทานท้ังหลายกลาวอยางใด,    ขาพเจายอมปฎิญญาอยาง 
นั้น.  ในสถานทั้ง  ๔  แมที่เหลือมีนัยเหมือนกัน. 
           ทานพระอานนทกลาววา  มา  ยิมา   วิกาเล  อเหสุ  โดยอธิบายวา 
การไปในเวลาวิกาลของสตรี   อยาไดมีแลว. 
           สองบทวา  รโชหรณ  กริสฺสาม    มีความวา    อาตมภาพทั้งหลาย 
จักชุบน้ําบิดแลวเช็ดพ้ืนที่ทําบริกรรม. 
           สองบทวา  น  กลุว   คเมนฺติ  มีอธิบายวา  สมณศากยบุตรเหลาน้ี  
ไมเก็บงําไวในคลัง. 
*     ในโยชนาเปน  สทฺธาย. 
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           สองบทวา  ยทคฺเคน  ตยา  มคีวามวา  ถาวา    พระอรหัตอันทาน 
ทําใหแจงแลว   ในกาลเริม่แรกทีเดียว  ฉะนี้แล. 
           คําใดท่ีจะพึงกลาว    ซึ่งยังเหลือ  จะพึงมีในปญจสติกกักขันธกะน้ี  คําน้ัน 
ขาพเจาไดกลาวในนิทานวรรณนาเสร็จแลว. 
                                  ปญจสติกักขันธก  วรรณนา  จบ  
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                                     สตัตสติกขันธกะ 
              เรื่องพระวัชชีบตุรแสดงวัตถุ  ๑๐  ประการ 
           [๖๓๐]  กโ็ดยสมัยนั้นแล     เมือ่พระผูมีพระภาคเจาเสด็จปรินิพพาน 
ลวงได ๑๐๐ ป  พวกพระวัชชีบุตรชาวเมืองเวสาลี  แสดงวัตถุ  ๑๐ ประการใน 
เมืองเวสาลี   วาดังน้ี :- 
           ๑.  เกบ็เกลือไวในเขนงฉัน  ควร 
           ๒.   ฉันอาหารในเวลาบาย   ลวงสององคุลี   ควร 
           ๓.  เขาบานฉันอาหารเปนอนติริตตะ  ควร 
           ๔.  อาวาสมีสีมาเดียวกัน  ทําอุโบสถตาง ๆ กัน  ควร 
           ๕.  เวลาทําสังฆกรรม  ภิกษุมาไมพรอมกันทํากอนได  ภิกษุมาทีหลัง 
จึงบอกขอนุมัติ  ควร 
           ๖.   การประพฤติตามอยาง ที่อุปชฌายและอาจารยประพฤติมาแลวควร 
           ๗.   ฉันนมสดท่ีแปรแลว   แตยังไมเปนนมสม   ควร 
           ๘.   ดืม่สุราออน ควร 
           ๙.  ใชผานิสีทนะไมมีชาย  ควร 
        ๑๐.   รบัทองและเงิน   ควร. 
                                  เรื่องพระยสกากัณฑกบุตร 
           [๖๓๑]  สมัยนั้น   ทานพระยสกากัณฑกบุตรเที่ยวจาริกในวัชชีชนบท 
ถึงพระนครเวสาลี    ขาววา    ทานพระยสกากัณฑกบุตรพักอยูที่กูฎาคารศาลา 
ปามหาวัน  เขตพระนครเวสาลีนั้น.  
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           [๖๓๒]  สมัยนั้น    พวกพระวัชชีบุตรชาวเมืองเวสาลี   ถึงวันอุโบสถ 
เอาถาดทองสัมฤทธิ์ตักนํ้าเต็มต้ังไว  ในทามกลางภิกษุสงฆ  กลาวแนะนําอุบาสก 
อุบาสิกาชาวเมืองเวสาลี   ที่มาประชุมกันอยางนี้วา   ทานท้ังหลายจงถวายรูปยะ 
แกสงฆ  กหาปณะหน่ึงก็ได  กึ่งกหาปณะก็ได  บาทหน่ึงก็ได   มาสกหน่ึงก็ได 
สงฆจักมีกรณียะดวยบริขาร  เมื่อพระวัชชีบุตรกลาวอยางนี้แลว  ทานพระยสกา- 
กัณฑกบุตรจึงกลาวกะอุบาสกอุบาสิกาชาวเมืองเวสาลีวา   ทานท้ังหลาย   พวก 
ทานอยาไดถวายรูปยะแกสงฆ  กหาปณะหน่ึงก็ตาม  กึ่งกหาปณะก็ตาม  บาทหน่ึง 
ก็ตาม    มาสกหน่ึงก็ตาม    ทองและเงินไมควรแกสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร 
พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรไมยินดีทองและเงิน     พระสมณะเชื้อสาย 
พระศากยบุตรไมรับทองและเงิน    พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร     มีแกว 
และทองวางเสียแลว     ปราศจากทองและเงิน    อุบาสกอุบาสิกาชาวเมืองเวสาลี 
แมอันทานพระยสกากัณฑกบุตรกลาวอยูอยางนี้      ก็ยังขืนถวายรูปยะแกสงฆ 
กหาปณะหน่ึงบาง  กึ่งกหาปณะบาง  บาทหน่ึงบาง  มาสกหน่ึงบาง. 
           ครั้นลวงราตรีนั้นแลว   พวกพระวัชชีบุตรชาวเมืองเวสาลี  ไดจัดสวน 
แบงเงินนั้นตามจํานวนภิกษุแลว  ไดกลาวกะทานพระยสกากัณฑกบุตรวา  ทาน 
พระยส   เงินจํานวนนี้เปนสวนของทาน    ทานพระยสกลาววา    ทานท้ังหลาย 
ฉันไมมีสวนเงิน  ฉันไมยินดีเงิน. 
           [๖๓๓]  ครั้งน้ัน     พวกพระวัชชีบุตรชาวเมืองเวสาลีกลาววา    ทาน 
ทั้งหลาย  พระยสกากัณฑกบุตรนี้  ดา  บริภาษ   อุบาสกอุบาสิกา   ผูมีศรัทธา 
เลื่อมใส    ทาํใหเขาไมเลื่อมใส    เอาละ   พวกเราจะลงปฎิสารณียกรรมแกทาน 
แลวไดลงปฏิสารณียกรรมแกพระยสกากัณฑกบุตรนั้น.    
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           ครั้งน้ัน     ทานพระยสกากัณฑกบุตร    ไดกลาวกะพวกพระวัชชีบุตร 
ชาวเมืองเวสาลีวา   ทานท้ังหลาย   พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติไววา   สงฆ 
พึงใหพระอนุทูตแกภิกษุผูถูกลงปฎิสารณียกรรม    ขอพวกเธอจงใหพระอนุทูต 
แกฉัน  จึงพวกพระวัชชบีุตรชาวเมืองเวสาลีไดสมมติภิกษุรูปหน่ึงใหเปนอนุทูต 
แกทานพระยสกากัณฑกบุตร.  
           ตอมา  ทานพระยสกากัณฑกบุตร   พรอมดวยพระอนุทูตพากันเขาไป 
สูพระนครเวสาลี      แลวชี้แจงแกอุบาสกอุบาสิกาชาวเมืองเวสาลีวา     อาตมาผู 
กลาวสิ่งไมเปนธรรม   วาไมเปนธรรม   สิ่งเปนธรรม   วาเปนธรรม   สิ่งไม 
เปนวินัย   วาไมเปนวินัย   สิ่งเปนวินัย  วาเปนวินัย  เขาหาวา ดา บริภาษทาน 
อุบาสกอุบาสิกาผูมีศรัทธาเลื่อมใส   ทําใหไมเลื่อมใส.  
       เครื่องเศราหมองของพระจันทรพระอาทิตย   ๔   อยาง 
           [๖๓๔]  พระยสกากัณฑกบุตรกลาวตอไปวา  ทานทั้งหลาย  สมัยหน่ึง 
พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ พระเชตวัน   อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี 
เขตพระนครสาวัตถี  ณ  ที่นั้นแล   พระผูมีพระภาคเจารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  พระจันทรพระอาทิตยเศราหมอง  เพราะเครื่องเศราหมอง 
๔ ประการนี ้  จึงไมแผดแสงไมสวาง  ไมรุงเรื่อง  เครื่องเศราหมอง  ๔  ประการ 
เปนไฉน  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
           ๑.   พระจันทร   พระอาทิตย  เศราหมองเพราะเครื่องเศราหมอง  คือ 
หมอก   จึงไมแผดแสง   ไมสวาง   ไมรุงเรื่อง. 
           ๒.    พระจันทร   พระอาทิตย   เศราหมองเพราะเครื่องเศราหมอง  คือ 
น้ําคาง   จึงไมแผดแสง   ไมสวาง   ไมรุงเรื่อง.  
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           ๓.   พระจันทร   พระอาทิตย   เศราหมองเพราะเครื่องเศราหมอง  คือ 
ละอองควัน   จึงไมแผดแสง   ไมสวาง   ไมรุงเรื่อง. 
           ๔.  พระจันทร  พระอาทิตย  เศราหมองเพราะเครื่องเศราหมอง คือ 
อสุรินทราหู   จึงไมแผดแสง  ไมสวาง   ไมรุงเรือง.  
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   พระจันทร พระอาทิตย  เศราหมองเพราะเครื่อง 
เศราหมอง ๔ ประการนีแ้ล   จึงไมแผดแสง   ไมสวาง   ไมรุงเรื่อง   ฉันใด 
            เครื่องเศราหมองของสมณพราหมณ  ๔  อยาง 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สมณพราหมณพวกหน่ึง  เศราหมองเพราะเครื่อง 
เศราหมอง ๔ ประการนี ้ จึงไมมีสงา  ไมผองใส ไมไพโรจน เครื่องเศราหมอง 
๔ ประการ  เปนไฉน 
           ๑.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  มีสมณพราหมณพวกหน่ึง ดื่มสุรา  ดื่มเมรัย 
ไมงดเวน  จากการด่ืมสุราเมรัย    นี้เปนเครื่องเศราหมองของสมณพราหมณขอท่ี 
หน่ึง   ซึ่งเปนเหตุใหสมณพราหมณพวกหน่ึงเศราหมอง   ไมมีสงา   ไมผองใส 
ไมไพโรจน. 
           ๒.  อน่ึง    สมณพราหมณพวกหนึ่งเสพเมถุนธรรม    ไมงดเวนจาก 
เมถุนธรรม   นี้เปนเครื่องเศราหมองของสมณพราหมณขอท่ีสอง   ซึ่งเปนเหตุ 
ใหสมณพราหมณพวกหน่ึง  เศราหมอง  ไมมีสงา  ไมผองใส  ไมไพโรจน. 
           ๓.  อนึ่ง   สมณพราหมณพวกหนึ่งยินดีทองและเงิน   ไมงดเวนจาก 
การรับทองและเงิน    นี้เปนเครื่องเศราหมองของสมณพราหมณขอท่ีสาม    ซึ่ง 
เปนเหตุใหสมณพราหมณพวกหน่ึง    เศราหมอง    ไมมีสงา   ไมผองใส   ไม 
ไพโรจน.  
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           ๔.  อนึ่ง  สมณพราหนณพวกหนึ่งเลี้ยงชีวิตโดยมิจฉาชีพ  ไมงดเวน 
จากมิจฉาชีพ  นี้เปนเครื่องเศราหมองของสมณพราหมณขอท่ีสี่   ซึ่งเปนเหตุให 
สมณพราหมณพวกหน่ึง  เศราหมอง  ไมมีสงา  ไมผองใส  ไมไพโรจน. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    สมณพราหมณพวกหนึ่งเศราหมองเพราะเครื่อง 
เศราหมอง ๔ ประการนีแ้ล   จึงไมมีสงา   ไมผองใส ไมไพโรจน   ฉันนั้น 
ทานท้ังหลาย    พระผูมพีระภาคเจาไดตรัสคําน้ี    ครั้นแลวพระสุคตผูศาสดาได 
ตรัสประพันธคาถามีเนื้อความ  วาดังนี้ :-  
                                    [๖๓๕]  สมณพราหมณเศราหมอง 
                      เพราะราคะและโทสะ     เปนคนอันอวิชชา 
                      หุมหอ   เพลิดเพลิน รูปท่ีนารัก  เปนคนไมรู 
                      พวกหน่ึงด่ืมสุราเมรัย     พวกหน่ึงเสพเมถุน 
                      พวกหน่ึงยินดีเงินและทอง พวกหน่ึงเปน 
                      อยูโดยมิจฉาชีพ     เครื่องเศราหมองเหลาน้ี 
                      พระพุทธเจาผูเปนเผาพันธุ   แหงพระราชาผู 
                      สูงศักด์ิตรัสวา    เปนเหตุใหสมณพราหมณ 
                      พวกหน่ึงเศราหมอง   ไมมีสงา   ไมผองใส 
                      ไมบริสุทธิ์  มีกิเลสธุลีดุจมฤค  ถูกความมือ 
                      รัดรึง    เปนทาสตัณหา    พรอมดวยกิเลส  
                      เครื่องนําไปสูภพ    ยอมเพ่ิมพูนสถานท้ิง 
                      ซากศพใหมาก  ยอมถือเอาภพใหมตอไป. 
           [๖๓๖]   ขาพเจาผูมีวาทะอยางนี้กลาวสิ่งไมเปนธรรม  วาไมเปนธรรม 
สิ่งเปนธรรม   วาเปนธรรม   สิ่งไมเปนวินัย   วาไมเปนวินัย   สิ่งเปนวินัย   วา  
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เปนวินัย   เขาหาวา  ดา  บริภาษ   อุบาสกอุบายสิกา   ผูมีศรัทธาเลื่อมใส  ทําให 
ไมเลื่อมใส.  
                              เรื่องนายบานชื่อมณีจูฬกะ   
           [๖๓๗]  ทานทั้งหลาย    สมัยหนึ่ง    พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูที่ 
เวฬุวันวิหาร  อันเปนสถานที่พระราชทานเหยื่อเกกระแต    เขตพระนครราชคฤห 
ครั้งน้ัน       ชนทั้งหลายน่ังประชุมกันในราชบรษัิท    ภายในราชสํานัก  ไดยาก 
ถอยคํานี้ข้ึนสนทนาในระหวางวา  ทองและเงินยอมควรแกพระสมณะเชื้อสาย 
พระศากยบุตร    พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรยอมยินดีทองและเงิน  พระ- 
สมณะเชื้อสายพระศากยบุตรยอมรับทองและเงิน    ก็คราวน้ัน  นายบานชื่อ 
มณีจูฬกะ  นัง่อยูในบริษัทนั้นดวย  เขาไดกลาวกะบริษัทนั้นวา  นาย  พวกทาน 
อยาไดพูดอยางนั้น       ทองและเงินไมควรแกพระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร 
พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรไมยินดีทองและเงิน    พระสมณะเชื้อสายพระ 
ศากยบุตรไมรับทองและเงิน    พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรมีแกวและทอง 
อันวางเสียแลว   ปราศจากทองและเงิน   นายบานชื่อมณีจูฬกะสามารถช้ีแจงให 
บริษัทนั้นเขาใจ    ครั้นแลวเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา    ถวายบังคมน่ัง  ณ 
ที่ควรสวนขางหน่ึง  แลวกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา  พระพุทธเจาขา  ชน 
ทั้งหลายน่ังประชุมกันในราชบริษัทภายในราชสํานัก  ไดยกถอยคําน้ีข้ึนสนทนา 
ในระหวางวา  ทองและ.เงินควรแกพระสมณะเธอสายพระศากยบุตร  พระสมณะ 
เชื้อสายพระศากยบุตรยินดีทองและเงิน     พระมณะเชื้อสายพระสากยบุตรรับ 
ทองและเงิน   เมื่อชนทั้งหลายพูดอยางนี้แลว    ขาพระพุทธเจาไดพูดกะบริษัท 
นั้นวา นาย  พวกทานอยาไดพูดเชนนี้   ทองและเงินไมควรแกพระสมณะเชื้อสาย  
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พระศากยบุตร  พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรไมยินดีทองและเงิน  พระสมณะ 
เชื้อสายพระศากยบุตรไมรับทองและเงิน     พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรมี 
แกวและทองอันวางเสียแลว    ปราศจากทองและเงิน    ขาพระพุทธเจาสามารถ 
ชี้แจงใหบริษัทนั้นเขาใจได  เมื่อขาพระพุทธเจาพยากรณอยางนี้  ชื่อวากลาว 
คลอยตามพระผูมีพระภาคเจา  ไมชื่อวากลาวตูพระผูมีพระภาคเจาดวยคําเท็จ 
ชื่อวาพยากรณธรรมอันสมควรแกธรรม  และสหธรรมิกบางรูป  ผูกลาวตาม 
วาทะ   ยอมไมถึงฐานะที่ควรติเตียนหรือ  พระพุทธเจาขา.  
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา    เอาละ   นายบาน    เธอพยากรณอยางนี้ 
ชื่อวากลาวคลอยตามเรา  ชื่อวาไมกลาวตูเราดวยคําเท็จ  ชื่อวา  พยากรณธรรม 
สมควรแกธรรม  และสหธรรมิกบางรูปผูกลาวตามวาทะยอมไมถึงฐานะที่ควร 
ติเตียน  ดูกอนนายบาน  ทองและเงินไมควรแกสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร 
โดยแท  สมณะเชื้อสายพระศากยบุตรไมยินดีทองและเงิน  สมณะเชื้อสายพระ 
ศากยบุตรไมรับทองและเงิน  สมณะเชื้อสายพระศากยบุตรมีแกวและทองอันวาง 
เสียแลว   ปราศจากทองและเงิน   ทองและเงินควรแกผูใด   แมกามคุณท้ังหาก็ 
ควรแกผูนั้น    กามคุณท้ังหาควรแกผูใด    เธอพึงจําผูนั้นไวโดยสวน  เดียววา   ม ี
ปกติมิใชสมณะ  มีปกติมิใชเชื้อสายพระศากยบุตร   เราจะกลาวอยางนี้วา  ผูตอง 
การหญา   พึงแสวงหาหญา    ผูตองการไม  พึงแสวงหาไม  ผูตองการเกวียน  พึง 
แสวงหาเกวียน  ผูตองการบุรุษ  พึงแสวงหาบุรุษ  แตเราไมกลาวโดยปริยาย 
ไร ๆ วา   สมณะพึงยินดี  พึงแสวงหาทองและเงิน. 
           ขาพเจาผูมีวาทะอยางนี้  กลาวสิ่งไมเปนธรรม  วาไมเปนธรรม  สิ่ง 
เปนธรรมวาเปนธรรม  สิง่ไมเปนวินัย  วาไมเปนวินัย  สิ่งเปนวินัย  วาเปนวินัย 
เขาหาวา   ดา   บริภาษอุบาสกอุบาสิกา   ผูมีศรัทธาเลื่อมใสทําใหไมเลื่อมใส.  
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                            เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร 
           [๖๓๘]   ทานท้ังหลาย  สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคเจาทรงปรารภทาน 
พระอุปนันทศากยบุตร  ทรงหามทองและเงิน  และทรงบัญญัติสิกขาบทใน 
พระนครราชคฤหนั้นแล  ขาพเจามีวาทะอยางนี้  กลาวสิ่งไมเปนธรรม  วาไม 
เปนธรรม  สิง่เปนธรรม  วาเปนธรรม  สิ่งไมเปนวินัย  วาไมเปนวินัย  สิ่ง 
เปนวินัย  วาเปนวินัย   เขาหาวา  ดา  บริภาษ   อุบาสกอุบาสิกา   ผูมีศรัทธา 
เลื่อมใส   ทําใหไมเลื่อมใส.  
           เมื่อทานพระยสกากัณฑกบุตร  กลาวอยางนี้แลว   อุบาสกอุบาสิกาชาว 
เมืองเวสาลีไดกลาวกะทานพระยสากัณฑกบุตรวา  ทานเจาขา  พระคุณเจายสกา- 
กัณฑกบุตรรปูเดียวเทาน้ัน  เปนพระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร  ภิกษุพวกน้ี  
ทั้งหมดไมใชสมณะ   ไมใชเชื้อสายพระศากยบุตร   ทานเจาขา   ขอพระคุณเจา 
ยสกากัณฑกบุตรจงอยูในเมืองเวสาสี   พวกขาพเจาจักทําการขวนขวายเพ่ือจีวร 
บิณฑบาต   เสนาสนะและคิลานปจจัยเภสัสบริขาร  แกพระคุณเจายสกากัณฑก- 
บุตร. 
           ครั้งน้ัน  ทานพระยสกากัณฑกบุตร   ไดชี้แจงใหอุบาสกอุบาสิกาชาว 
เมืองเวสาลีเขาใจแลว    ไดไปอารามพรอมกับพระอนุทูต. 
                                     ลงอุกเขปนียกรรม 
           [๖๓๙]  ครั้งน้ัน   พวกพระวัชชีบุตรชาวเมืองเวสาลี  ไดถามพระอนุทูต 
วา คุณ พระยสกากัณฑกบุตร   ขอโทษอุบาสกอุบาสิกาชาวเมืองเวสาลีแลวหรือ. 
           พระอนุทูตตอบวา   ทานท้ังหลาย    อุบาสกอุบาสิกาทําความลามกให 
แกพวกเรา   ทําพระยสกากัณฑกบุตรรปูเดียวเทาน้ันใหเปนสมณะเชื้อสายพระ- 
ศากยบุตร   ทําพวกเราทั้งหมดไมใหเปนสมณะ  ไมใหเปนเชื้อสายพระศากยบุตร.  
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           ครั้งน้ัน   พวกพระวัชชีบุตรชาวเมืองเวสาลีปรึกษากันวา ทานท้ังหลาย 
พระยสกากัณฑกบุตรนี้    พวกเรามิไดสมมติ    แตประกาศแกพวกคฤหัสถ   ถา 
เชนนั้นพวกเราจะลงอุกเขปนียกรรมแกเธอ  พระวัชชีบุตรเหลาน้ัน  ปรารถนา 
จะลงอุกเขปนียกรรมแกพระยสกากัณฑกบุตรนั้น   จึงประชุมกันแลว. 
           ครั้งน้ัน   ทานพระยสกากัณฑกบุตร   เหาะสูเวหาสไปปรากฏในเมือง 
โกสัมพี  แลวสงทูตไป ณ สํานักภิกษุชาวเมืองปาฐา  เมืองอวันตี  และประเทศ 
ทักขิณาบถวา  ทานทั้งหลายจงมาชวยกันยกอธิกรณนี้   ตอไปในภายหนาสภาพ 
มิใชธรรมจักรุงเรื่อง   ธรรมจักเส่ือมถอย   สภาพมใิชวินัยจักรุงเรื่อง   วินัยจัก 
เสื่อมถอย    ภายหนาพวกอธรรมวาทีจักมีกําลัง    พวกธรรมวาทีจักเส่ือมกําลัง 
พวกอวินยวาทีจักมีกําลัง  พวกวินยวาทีจักเส่ือมกําลัง. 
                             เรื่องพระสัมภูตสาณวาสีเถระ 
           [๖๔๐]  สมัยนั้น   ทานพระสัมภูตสาณวาสี  อาศัยอยูที่อโหคังคบรรพต  
ครั้งน้ัน    ทานพระยสกากัณฑกบุตร   เขาไปหาทานพระสัมภูตสาณวาสียังอโห-  
คังคบรรพต อภิวาทแลวนั่ง ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง  ครั้นแลวไดกลาววา  ทาน 
ผูเจริญ   พวกพระวัชชีบตุร  ชาวเมืองเวสาลีพวกน้ี   แสดงวัตถุ  ๑๐ ประการ  ใน 
เวสาลี   วาดังน้ี:- 
           ๑.  เกบ็เกลือไวในเขนงฉัน   ควร 
           ๒.   ฉันอาหารในเวลาบายลวงสององคุลี   ควร 
           ๓.  เขาบานฉัน อาหารเปนอนติริตตะ  ควร                         
           ๔.  อาวาสมีสีมาเดียวกัน  ทําอุโบสถตาง ๆ กัน  ควร 
           ๕.  เวลาทําสังฆกรรม  ภิกษุมาไมพรอมกันทํากอนได  ภิกษุมาทีหลัง 
จึงบอกขออนุมัติ   ควร  
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           ๖.   การประพฤติตามอยาง    ที่อุปชฌายและอาจารยประพฤติมาแลว 
ควร 
           ๗.  ฉันนมสดท่ีแปรแลว   แตยังไมเปนนมสม   ควร 
           ๘.  ดืม่สุราออน  ควร 
           ๙.  ใชผานิสีทนะไมมีชาย  ควร  
        ๑๐.   รบัทองและเงิน   ควร. 
           ถาเชนนั้น        พวกเราจงชวยกันยกอธิกรณนี้       ภายหนาสภาพมิใช 
ธรรมจักรุงเรื่อง   ธรรมจักเส่ือมถอย   สภาพมิใชวินัยจักรุงเรื่อง   วินัยจักเส่ือม 
ถอย  ภายหนาพวกอธรรมวาทีจักมีกําลัง   พวกธรรมวาทีจักเส่ือมกําลัง   พวก 
อวินยวาทีจักมีกําลัง     พวกวินยวาทีจักเส่ือมกําลัง     ทานพระสัมภูตสาณวาสี 
รับคําพระยสกากัณฑกบุตรแลว. 
           ครั้งน้ัน   พวกภิกษุชาวเมืองปาฐา   ประมาณ ๖๐ รูป   ถอือยูปาเปน 
วัตรทั้งหมด  ถือเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตรทั้งหมด  ถือผาบังสุกุลเปนวัตรทั้งหมด 
ถือไตรจีวรเปนวัตรทั้งหมด   เปนพระอรหันตทั้งหมด   ประชมุกันที่อโหคังค- 
บรรพต  ภิกษุชาวเมืองอวันตีและประเทศทักษิณาบถประมาณ  ๘๐  รูป  บางพวก 
ถืออยูปาเปนวัตร  บางพวกถือผาบังสุกุลเปนวัตร บางพวกถือไตรจีวรเปนวัตร 
เปนอรหันตทั้งหมด     ประชุมกันที่อโหคังคบรรพต. 
                                  เรื่องพระเรวตเถระ 
           [๖๔๑]  ครั้งน้ัน พระเถระทั้งหลายกําลังปรึกษากัน  ไดคิดวาอธิกรณ 
นี้หยาบชา  กลาแข็งนัก  ไฉนหนอ  พวกเราจักไดฝกฝาย  ที่เปนเหตุใหมีกําลัง 
กวาในอธิกรณนี้.  
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           ครั้งน้ัน    ทานพระเรวตะอาศัยอยูในโสเรยยนคร    เปนพหูสูต  ชํานาญ 
ในคัมภีร   ทรงธรรม   ทรงวินัย   ทรงมาติกา   เปนผูฉลาด   เฉียบแหลม   เปน 
นักปราชญ  มีความละอาย  มีความรังเกียจ  ใครตอสิกขา 
           พระเถระทั้งหลาย    คิดกันวา     ทานพระเรวตะน้ีแล     อาศัยอยูใน 
โสเรยยนคร  เปนพหูสูต  ชํานาญในคัมภีร  ทรงธรรม  ทรงวินัย  ทรงมาติกา 
เปนผูฉลาดเฉียบแหลม  เปนนักปราชญ  มีความละอาย   มีความรังเกียจ ใคร 
ตอสิกขา  ถาพวกเราไดทานพระเรวตะไวเปนฝกฝาย  เมื่อเปนเชนนี้   พวกเรา 
จักมีกําลังกวาในอธิกรณนี้.  
           ทานพระเรวตะไดยินถอยคําของพระเถระทั้งหลายปรึกษากันอยูดวย 
ทิพโสตธาตุอันหมดจด     ลวงเสียซึ่งโสตธาตุแหงมนุษย  ครั้นแลวจึงคิดวา 
อธิกรณนี้แล   หยาบชา   กลาแข็ง   ขอท่ีเรา  จะถอยในอธิกรณเห็นปานน้ันไม 
สมควรแกเราเลย   ก็แลบดันี้    ภิกษุเหลาน้ันจักมาหา   เราคลุกคลีกับพวกเธอ 
จักอยูไมผาสุก   ถากระไร   เราควรไปเสียกอน. 
           ครั้งน้ัน    ทานพระเรวตะ   ไดออกจากเมืองโสเรยยะไปสูเมืองสังกัสสะ 
ทีนั้น  พระเถระทั้งหลายไดไปสูเมืองโสเรยยะ.   แลวถามวา  ทานพระเรวตะไป 
ไหน   พวกเขาตอบอยางนี้วา   ทานพระเรวตะน้ันไปเมืองสังกัสสะแลว   ตอมา 
ทานพระเรวตะไดออกจากเมอืงสังกัสสะไปสูเมืองกัณณกุชชะแลว     พระเถระ 
ทั้งหลายพากันไปเมืองสังกัสสะ   แลวถามวา   ทานพระเรวตะไปไหน   พวกเขา 
ตอบอยางนี้วา  ทานพระเรวตะน้ัน  ไปเมืองกัณณกุชชะแลว. 
           ครั้งน้ัน    ทานพระเรวตะไดไปจากเมืองกัณณกุชชะ    สูเมืองอุทุมพร 
จึงพระเถระทั้งหลายพากันไปเมืองกัณณกุชชะ  แลวถามวา  ทานพระเรวตะไป 
ไหน  พวกเขาตอบอยางนี้วา  ทานพระเรวตะน้ันไปเมืองอุทุมพร.  
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           ครั้งน้ัน   ทานพระเรวตะไดไปจากเมืองอุทุมพรสูเมืองลัคคฬปุระ  จึง 
ทานพระเถระทั้งหลายพากันไปเมืองอุทุมพร  แลวถามวา  ทาพระเรวตะไปไหน 
พวกเขาตอบอยางนี้วา  ทานพระเรวตะน้ันไปเมืองอิคคฬปุระ.  
           ครั้งน้ัน       ทานพระเรวตะไดไปจากเมืองคัคคฬปุระ    สูสหชาตินคร 
พระเถระทั้งหลายพากันไปเมืองอัคคฬปุระ  แลวถามวา  ทานพระเรวตะไปไหน 
พวกเขาตอบอยางนี้วา ทานพระเรวตะน้ันไปสหชาตินครแลว  พระเถระทั้งหลาย 
ไปทันทานพระเรวตะท่ีสหชาตินคร. 
                              ปุจฉาวิสัชนาวัตถุ  ๑๐  ประการ 
           [๖๔๒]  ครั้งน้ัน ทานพระสมภูตสาณวาสี  ไดกลาวกะทานพระยสกา. 
กัณฑกบุตรวา  ทานพระเรวตะรูปนี้   เปนพหูสูต  ชํานาญในคัมภีร  ทรงธรรม 
ทรงวินัย  ทรงมาติกา   เปนผูฉลาด   เฉียบแหลม   เปนนักปราชญ   มีความ 
ละอาย  มีความรังเกียจ ใครตอสิกขา  ถาพวกเราจักถามปญหากะทานพระเรวตะ 
ทานพระเรวตะสามารถจะยังราตรีทั้งสิ้น  ใหลวงไป   ดวยปญหาขอเดียวเทาน้ัน 
ก็แลบัดนี้    ทานพระเรวตะจักเชิญพระอันเตวาสิกใหสวดสรภัญญะ      ทานนั้น  
เมื่อภิกษุรูปนั้น  สวดสรภัญญะจบ    พึงเขาไปหาทานพระเรวตะ    แลวถามวัตถุ 
๑๐ ประการน้ี  ทานพระยสกากัณฑกบุตรรับคําของทานพระสัมภูตสาณวาสีแลว 
ทานพระเรวตะไดเชิญพระอันเตวาสิก   ใหสวดสรภัญญะแลว    ทานพระยสกา- 
กัณฑกบุตร  เมื่อภิกษุนั้นสวดสรภัญญะจบ  ไดเขาไปหาทานพระเรวตะ อภิวาท 
นั่ง  ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง  แลวถามวา  สิงคิโสณกัปปะ  ควรหรือ  ขอรับ. 
           พระเรวตะยอนถามวา   สิงคิโลณกัปปะน้ัน    คืออะไร  ขอรับ   
           ย.   คือการเก็บเกลือไวในเขนงโดยต้ังใจวาจักปรุงในอาหารท่ีจืดฉัน 
ควรหรือไม  ขอรับ.  
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           ร.  ไมควร   ขอรบั. 
           ย.  ทวังคุลกัปปะ  ควรหรือไม   ขอรับ. 
           ร.  ทวังคุลกัปปะน้ัน  คืออะไร. 
           ย.   คือการฉันโภชนะในวิกาลเม่ือตะวันบายลวงแลวสององคุลี    ควร 
หรือไม   ขอรับ .  
           ร.  ไมควร  ขอรบั. 
           ย.  คามันตรกัปปะ  ควรหรือไม  ขอรับ. 
           ร.  คามันตรกัปปะน้ัน  คืออะไร  ขอรับ. 
           ย.  คือภิกษุฉันเสร็จ  หามภัตรแลวคิดวา  จักเขาละแวกบาน  ในบัดนี้  
ฉันโภชนะเปนอนติริตตะ  ควรหรือไม   ขอรับ . 
           ร.  ไมควร   ขอรบั. 
           ย.  อาวาสกัปปะ  ควรหรือไม  ขอรับ. 
           ร.  อาวาสกัปปะน้ัน  คืออะไร  ขอรับ. 
           ย.  คืออาวาสหลายแหง  มีสีมาเดียวกัน    ทาํอุโบสถตางกัน   ควรหรอื 
ไม  ขอรับ . 
           ร.  ไมควร  ขอรบั. 
           ย.  อนุมติกัปปะ  ควรหรือไม  ขอรับ. 
           ร.  อนุมติกัปปะน้ัน   คออะไร  ขอรับ. 
           ย.  คือสงฆเปนวรรคทํากรรม    ดวยต้ังใจวา    จักใหภิกษุที่มาแลว 
อนุมัติ  ควรหรือไม  ขอรับ. 
           ร.  ไมควร  ขอรบั.                                                        
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           ย.  อาจิณณกัปปะ  ควรหรือไม  ขอรับ 
           ร.  อาจิณณกัปปะน้ัน   คืออะไร  ขอรับ 
           ย.   คือการประพฤติวัตรดวยเขาใจวา  นี้พระอุปชฌายของเราเคยประ- 
พฤติมา  นี้พระอาจารยของเราเคยประพฤติมา  ควรหรือไม  ขอรับ  
           ร.  อาจิณณกัปปะ  บางอยางควร  บางอยางไมควร   ขอรบั 
           ย.  อมถิตกัปปะ  ควรหรือไม  ขอรับ 
           ร.  อมถิตกัปปะน้ัน   คืออะไร  ขอรับ  
           ย.  คือนมสดละความเปนนมสดแลว  ยังไมถึงความเปนนมสม  ภิกษุ 
ฉันเสร็จ  หามภัตรแลว   จะด่ืมนมนั้นอันเปนอนติริตตะ  ควรหรือไม   ขอรับ 
           ร.  ไมควร  ขอรบั 
           ย.  ดืม่ชโลคิ  ควรหรือไม  ขอรับ 
           ร.  ชโลคินั้น  คืออะไร   ขอรับ 
           ย.  คือการด่ืมสุราอยางออนท่ียังไมถึงความเปนน้ําเมา     ควรหรือไม 
ขอรับ 
           ร.  ไมควร  ขอรบั 
           ย.   ผาปูนั่งไมมีชาย  ควรหรือไม  ขอรับ 
           ร.  ไมควร  ขอรบั 
           ย.   ทองและเงิน   ควรหรือไม   ขอรับ 
           ร.  ไมควร   ขอรบั 
           ย.   ทานเจาขา     พวกพระวัชชีบุตรชาวเมืองเวสาลีนี้แสดงวัตถุ   ๑๐ 
ประการเหลาน้ี    ในเมืองเวสาลี   ทานเจาขา ถาเชนนั้น    พวกเราจงชวยกันยก  
อธิกรณนี้ข้ึน ในภายหนาสภาพที่มิใชธรรมจักรุงเรื่อง  ธรรมจักเส่ือมถอย  สภาพ 
ที่มิใชวินัยจักรุงเรื่อง  วินัยจักเส่ือมถอย  ในภายหนาพวกอธรรมวาทีจักมีกําลัง  
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พวกธรรมวาทีจักเส่ือมกําลัง  พวกอวินัยวาที จักมีกําลัง    พวกวินัยวาทีจักเสื่อม 
กําลัง  ทานพระเรวตะรับคําทานพระยสกากัณฑกบุตรแลว. 
                                    ปฐมภาณวาร  จบ 
           [๖๔๓]  พวกพระวัชชีบุตรชาวเมืองเวสาลีทราบขาววา    พระยสกา- 
กัณฑกบุตร  ปรารถนาจักยกอธิกรณนีข้ึ้น   กําลังแสวงหาฝกฝาย   และขาววา 
ไดฝกฝายจึงคิดตอไปวา   อธิกรณนี้แล   หยาบชา   กลาแข็ง   พวกเราจะพึงได 
ใครเปนฝกฝายซึ่งเปนเหตุใหพวกเรามีกําลังกวาในอธิกรณนี้หนอ    แลวคิดตอ 
ไปวา  ทานพระเรวตะน้ีเปนพหูสูต   ชํานาญในคัมภีร   ทรงธรรม   ทรงวินัย 
ทรงมาติกา  เปนผูฉลาดเฉียบแหลม   เปนนักปราชญ  มีความละอาย   มีความ 
รังเกียจ   ใครตอสิกขา  ถาพวกเราไดทานพระเรวตะเปนฝกฝาย  เมื่อเปนเชนนี้  
พวกเราจักมีกําลังกวาในอธิกรณนี้ 
           ครั้งน้ัน  พวกพระวัชชีบุตร  ชาวเมืองเวสาลี    จัดแจงสมณบริขารเปน 
อันมาก  คือ  บาตรบาง  จีวรบาง   ผาปูนั่งบาง   กลองเข็มบาง   ผากายพันธ 
บาง   ผากรองน้ําบาง    ธมกรกบาง    แลวขนสมณบริขารน้ันโดยสารเรือไปสู 
สหชาตินคร  ข้ึนจากเรือแลวพักผอนฉันภัตตาหารท่ีโคนไมแหงหนึ่ง. 
                           เรื่องพระสาฬหเถระปริวิตก 
           [๖๔๔]  ครั้งน้ัน  ทานพระสาฬหะ  หลกีเรนอยูในที่สงัด  เกิดความ 
ปริวิตกแหงจิตข้ึนอยางนี้วา  ภิกษุพวกไหนหนอ  เปนธรรมวาที คือ  พวก 
ปราจีนหรือพวกเมืองปาฐา  เมื่อทานกําลังพิจารณาธรรมและวินัยไดคิดตอไปวา 
ภิกษุพวกปราจีนเปนอธรรมวาที  ภิกษุ พวกเนืองปาฐาเปนธรรมวาที ขณะน้ัน   
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เทวดาผูอยูในชั้นสุทธาวาสตนหน่ึง    ทราบความปริวิตกแหงจิตของทานพระ- 
สาฬหะ  ดวยจิตของตน  ไดหายไปในเทวโลกชั้นสทุธาวาส    มาปรากฏเฉพาะ 
หนาทานพระสาฬหะเหมือนบุรุษที่มีกําลังเหยียดแขนที่คู    หรือคูแขนท่ีเหยียด 
ฉะน้ัน  แลวไดเรียนทานพระสาฬหะวา  ถูกแลว   ชอบแลว   ทานพระสาฬหะ 
ภิกษุพวกปราจีนเปนอธรรมวาที  ภิกษุพวกเมืองปาฐาเปนธรรมวาที  ถาเชนนั้น 
ทานจงดํารงอยูตามธรรมเถิดขอรับ   พระสาฬหะกลาววา  เทวดา  เมื่อกาลกอน 
แลบัดนี้   อาตมาดํารงอยูตามธรรมแลว    ก็แตวา  อาตมายังทําความเห็นใหแจม 
แจงไมไดกอนวา   แมไฉนสงฆพึงสมมติเราเขาในอธิกรณนี้.  
                             เรื่องพระอุตตรเถระ 
           [๖๔๕]  ครั้งน้ัน  พวกพระวัชชีบุตรชาวเมืองเวสาลี  ถอืสมณบริขาร 
นั้นเขาไปหาทานเรวตะแลวเรียนวา   ทานเจาขา  ขอพระเถระจงรับสมณบริขาร 
คือ  บาตร  จีวร  ผาปูนั่ง  กลองเข็ม   ผากายพันธ  ผากรองน้ํา  และธมกรก 
           พระเรวตะกลาววา   อยาเลย   ทานท้ังหลาย   ไตรจีวรของเราบริบูรณ 
แลว ไมปรารถนารับ 
           สมัยน้ัน ภิกษุชื่ออุตตระมีพรรษา  ๒๐ เปนอุปฏฐากของทานพระเรวตะ 
ครั้งน้ัน   พวกพระวัชชีบตุรชาวเมืองเวสาลีเขาไปหาทานพระอุตตระ    แลวบอก 
วา  ขอทานอุตตระจงรับสมณบริขาร  คือ  บาตร  จีวร   ผาปูนั่ง  กลองเข็ม 
ผากายพันธ  ผากรองน้ํา  และธมกรก  
           พระอุตตระกลาววา  อยาเลย  ทานท้ังหลาย  ไตรจีวรของผมบริบูรณ 
แลวไมปรารถนารับ  
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           พวกพระวัชชีบุตรชาวเมืองเวสาลีกลาววา   ทานอุตตระ   คนทั้งหลาย 
นอมถวายสมณบริขารแดพระผูมีพระภาคเจา     ถาพระผูมีพระภาคเจาทรงรับ 
พวกเขายอมดีใจเพราะการทรงรับนั้นแล    ถาไมทรงรับ    พวกเขาก็นอมถวาย 
แดทานพระอานนทดวยเรียนวา     ทานเจาขา    ขอพระเถระจงรับสมณบริขาร 
สมณบริขารท่ีพระเถระรับนั้น    จักเหมือนสมณบริขารท่ีพระผูมีพระภาคเจาทรง 
รับ  ฉะนั้น   ขอทานพระอุตตระจงรับสมณบริขารเถิด   สมณบริขารท่ีทานรับ 
นั้น   จักเปนเหมือนสมณบริขารท่ีพระเถระรับ  ฉะน้ัน  
           ครั้งน้ัน    ทานพระอุตตระถูกพวกพระวัชชีบุตรชาวเมืองเวสาลีแคนไค 
อยู   จึงรับจีวรผืนหน่ึงกลาววา  ทานทั้งหลาย  ทานพึงพูดสิ่งท่ีทานตองการ 
           พวกพระวัชชีบุตรชาวเมืองเวสาลีกลาววา   ขอทานพระอุตตระจงกลาว 
คําเพียงเทาน้ีกะพระเถระวา   ทานเจาขา   ขอพระเถระจงพูดคํามีประมาณเทาน้ี 
ในทามกลางสงฆวา    พระผูมีพระภาคพระพุทธเจาท้ังหลาย     ยอมเสด็จอุบัติ 
ในปุรัตถิมชนบท  พวกพระชาวปราจีนเปนธรรมวาที   พวกพระชาวเมืองปาฐา 
เปนอธรรมวาที  
           ทานพระอุตตระ  รับคําของพวกพระวัชชีบตุรชาวเมืองเวสาลีแลว   เขา 
ไปหาทานพระเรวตะ   เรยีนวา   ทานเจาขา    ขอพระเถระจงพูดคํามีประมาณ 
เทาน้ีในทามกลางสงฆวา     พระผูมีพระภาคพุทธเจาท้ังหลายยอมเสด็จอุบัติใน 
ปุรัตถิมชนบท    พวกพระชาวปราจีนเปนธรรมวาที    พวกพระชาวเมืองปาฐา 
เปนอธรธมวาที 
           พระเถระกลาววา   ภิกษุ    เธอชวนเราในอธรรมหรือ    แลวประณาม 
ทานพระอุตตระ  ครั้งน้ัน    พวกพระวัชชีบุตรชาวเมืองเวสาลีไดถามทานพระ- 
อุตตระวา  ทานอุตตระ  พระเถระพูดอยางไร  
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           พระอุตตระตอบวา  ทานทั้งหลาย   พวกเราทําเลวทรามเสียแลว  พระ- 
เถระกลาววา   ภิกษุ   เธอชวนเราในอธรรมหรือ   แลวประณามเรา 
           ว.  ทานอุตตระ  ทานเปนผูใหญ  มีพรรษา ๒๐ มิใชหรอื 
           อ.   ถกูละ   ขอรับ   แตผมยังถือนิสัยในพระเถระ. 
                                สงฆมุงวินิจฉัยอธิกรณ  
           [๖๔๖]  ครั้งน้ัน  สงฆปรารถนาจะวินิจฉัยอธิกรณนั้น  ไดประชุมกัน 
แลว   ทานพระเรวตะจึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติกรรมวาจา   วาดังน้ี. 
                                   ญัตติกรรมวาจา 
           ทานท้ังหลาย    ขอสงฆจงฟงขาพเจา     ถาพวกเราจักระงับ 
อธิกรณนี้ในท่ีนี้ บางทีจะมีพวกภิกษุผูถือมูลอธิกรณรื้อฟนขึ้นทําใหม 
ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงท่ีแลว  อธิกรณนี้เกิดขึ้น  ณ  ทีใ่ด สงฆ 
พึงระงับอธิกรณนี้ในท่ีนัน้ 
           ครั้งน้ัน  พระเถระทั้งหลายไดพากันไปเมืองเวสาลี  มุงวินิจฉัยอธิกรณ 
นั้น     ครั้งน้ัน   พระสัพพกามีเปนพระสงฆเถระทั่วแผนดิน  มีพรรษา ๑๒๐  แต 
อุปสมบทเปนสัทธิวิหาริกของทานพระอานนทอาศัยอยูในเมืองเวสาลี    ทาน 
พระเรวตะไดกลาวกะทานพระสัมภูตสาณวาสีวา    ทาน    ผมจะเขาไปสูวิหารที่ 
พระสัพพกามีเถระอยู  ทานพึงเขาไปหาทานพระสัพพกามีแตเชา   แลวเรียนถาม 
วัตถุ  ๑๐ ประการน้ี  ทานพระสัมภูตสาณวาสีรับเถระบัญชาแลว  ครั้งน้ัน   ทาน 
พระเรวตะเขาไปสูวิหารท่ีพระสัพพกามีเถระอยู  เสนาสนะของทานพระสัพพกา- 
มีเขาจัดแจงไวในหอง  เสนาสนะของทานพระเรวตะเขาจัดแจงไวที่หนามุขของ  
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หอง  ครั้นนั้น  ทานพระเรวตะคิดวา พระผูเฒาน้ียังไมนอน  จึงไมสําเร็จการ 
นอน ทานพระสัพพกามีคิดวา พระอาคันตุกะรูปน้ีเหน่ือยมา ยังไมนอน จึงไม 
สําเร็จการนอน.     
           [๖๔๗]  ครั้นถึงเวลาใกลรุง. แหงราตรี ทานพระสัพพกามีลุกข้ึน กลาว 
กะทานพระเรวตะวา  ทานผูเจริญ  บดันี้   ทานอยูดวยวิหารธรรมอะไรโดยมาก 
           ร.  ทานเจาขา   บัดนี้   ผมอยูดวยเมตตาวิหารธรรมโดยมาก 
           ส.  ไดยินวา บัดนี้  ทานอยูดวยวิหารธรรมต้ืนๆ โดยมากวิหารธรรม 
ต้ืน ๆ นี ้  คือเมตตา. 
           ร.   ทานเจาขา     แมเม่ือกอนครั้งผมเปนคฤหัสถไดอบรมเมตตามา 
เพราะฉะนั้น  ถึงบัดนี้  ผมก็อยูดวยเมตตาวิหารธรรมโดยมาก  และผมไดบรรล ุ
พระอรหัตมานานแลว     ทานเจาขา   ก็บัดนี้พระเถระอยูดวยวิหารธรรมอะไร 
โดยมาก                 
           ส.  ทานผูเจริญ  บดันี้   ฉันอยูดวยสุญญตาวิหารธรรมโดยมาก 
           ร.  ทานเจาขา  ไดยินวา  บัดนี้ พระเถระอยูดวยวิหารธรรมของพระ 
มหาบุรุษโดยมาก  วิหารธรรมของพระมหาบุรุษน้ี   คือ  สญุญตสมาบัติ 
           ส.  ทานผูเจริญ    แมเม่ือกอนครั้งฉันเปนคฤหัสถ   ไดอบรนสุญญต- 
สมาบัติมาแลว   เพราะฉะนั้น    บัดนี ้ ฉันจึงอยูดวยวิหารธรรม   คือ   สญุญต- 
สมาบัติและฉันไดบรรลพุระอรหัตมานานแลว.                                   
                                  เรื่องพระสัมภูตสาณวาสีถาม 
           [๖๔๘]  พระเถระท้ังสองสนทนากันมาโดยลําดับคางอยูเพียงเทาน้ี  
ครั้งน้ัน.   ทานพระสัมภูตสาณวาสีมาถึงโดยลําดับจึงเขาไปหาทานพระสัพพกามี  
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อภิวาทแลวนั่ง  ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง   ไดเรียนถามวา  ทานเจาขา   พวกพระ- 
วัชชีบุตรชาวเมืองเวสาลีนี้    แสดงวัตถุ  ๑๐  ประการในเมืองเวสาลี   วาดังน้ี :- 
           ๑.  สงิคิโลณกัปปะ  ควร 
           ๒.  ทวังคุลกัปปะ  ควร 
           ๓.  คามันตรกัปปะ  ควร 
           ๔.  อาวาสกัปปะ  ควร 
           ๕.  อนุมัติกัปปะ  ควร 
           ๖.  อาจิณณกัปปะ  ควร 
           ๗.  อมถิตกัปปะ  ควร 
           ๘.  ดืม่ชโลคิ  ควร 
           ๙.  ผาปูนั่งไมมีชาย  ควร                                                
           ๑๐.   ทองและเงิน   ควร 
           ทานเจาขา     พระเถระไดศึกษาพระธรรมและพระวินัยเปนอันมากใน 
สํานักพระอุปชฌายะ    เม่ือพระเถระพิจารณาพระธรรมและพระวินัยอยูเปน 
อยางไร   ขอรับ  ภิกษุพวกไหนเปนธรรมวาที  คือ  พวกปราจีน    หรือพวก 
เมืองปาฐา 
           พระสัพพกามียอนถามวา ทานไดศึกษาพระธรรมและพระวินัยเปนอัน 
มากในสํานักอุปชฌายะ    ก็เม่ือทานพิจารณาพระธรรมและพระวินัยอยูเปน 
อยางไร  ขอรับ  ภิกษุพวกไหนเปนธรรมวาที  คือ  พวกปราจีน  หรือพวกเมือง 
ปาฐา 
           พระสัมภูตะตอบวา  ทานเจาขา  เมื่อผมพิจารณาพระธรรมและพระวินัย 
เปนอยางนี้   ขอรับ  ภิกษุพวกปราจีนเปนอธรรมวาที  ภิกษุพวกเมืองปาฐา 
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เปนธรรมวาที   แตวาผมยังทําความเห็นใหแจมแจงไมไดกอนวา  แมไฉน สงฆ 
พึงสมมติผมเขาในอธิกรณนี้ 
           พระสัพพกามีกลาววา  แมเมื่อผมพิจารณาพระธรรมและพระวินัยอยูก็ 
เปนอยางนี้    ขอรับ  ภิกษุพวกปราจีนเปนอธรรมวาที  ภิกษุพวกเมืองปาฐาเปน 
ธรรมวาที   แตวาผมยังทําความเห็นใหแจมแจงไมไดกอนวา   แมไฉน  สงฆพึง 
สมมติผมเขาในอธิกรณนี้. 
                          สมมติภกิษุเปนพวกปราจีนและปาฐา 
           [๖๔๙]  ครั้งน้ัน  สงฆประสงคจะวินิจฉัยอธิกรณนั้น   จึงประชุมกัน 
ก็เม่ือสงฆกําลังวินิจฉัยอธิกรณนั้น   เสียงอ้ือฉาวเกิดข้ึนไมสิ้นสุด   และไมเขาใจ 
ขอความของถอยคําท่ีกลาวแลวสักขอเดียว     ทานพระเรวตะจึงประกาศใหสงฆ 
ทราบดวยญัตติกรรมวาจา  วาดังน้ี :- 
                                     ญัตติกรรมวาจา 
           ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา  เมื่อพวกเราวินิจฉัยอธกิรณ 
นี้อยู  เสียงอือ้ฉาวเกิดขึ้นไมสิ้นสุด.  และไมเขาใจขอความของถอยคํา 
ที่กลาวแลวสักขอเดียว   ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงท่ีแลว  สงฆ 
พึงระงับอธิกรณนี้ดวยอุพพาหิกวิธี. 
           สงฆคัดเลือกภิกษุ     รูปเปนพวกปราจีน  ๔  รูปเปนพวกเมืองปาฐา 
คือ  ทานพระสัพพกามี ๑  ทานพระสาฬหะ  ๑  ทานพระอุชชโสภิตะ  ๑  ทาน 
พระวาสภคามิกะ ๑   เปนฝายภิกษุพวกปราจีน  ทานพระเรวตะ ๑   ทานพระ-  
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สัมภูตสาณวาสี ๑   ทานพระยสกากัณฑกบุตร ๑   ทานพระสุมน ๑   เปนฝาย 
ภิกษุพวกเมืองปาฐา   ครั้งน้ัน   ทานพระเรวตะประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติ 
ทุติยกรรมวาจา  วาดังน้ี:-  
                                 ญัตติทุติยกรรมวาจา 
           ทานเจาขา  ขอสงฆจงฟงขาพเจา เมื่อพวกเราวินิจฉัยอธกิรณ  
นี้อยู  เสียงอือ้ฉาวเกิดขึ้นไมสั้นสุด  และไมเขาใจขอความของถอยคํา 
ที่กลาวแลวสักขอเดียว  ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงท่ีแลว   สงฆ 
พึงสมมติภิกษุ  ๔  รูปใหเปนพวกปราจีน  ๔  รูปใหเปนพวกเมื่องปาฐา 
เพ่ือระงับอธิกรณนี้ดวยอุพพาหิกวิธี    นี้เปนญัตติ. 
           ทานเจาขา  ขอสงฆจงฟงขาพเจา เน้ือพวกเราวินิจฉัยอธกิรณ  
นี้อยู  เสียงอือ้ฉาวเกิดขึ้นไมสิ้นสุด  และไมเขาใจขอความของถอยคํา 
ที่กลาวแลวสักขอเดียว    สงฆสมมติภกิษุ  ๔  รูปใหเปนพวกปราจีน 
๔   รูปใหเปนพวกเมื่องปาฐา     เพ่ือระงับอธิกรณนี้ดวยอุพพาหิกวิธี  
การสมมตภกิษุ  ๔  รูปใหเปนพวกปราจีน   ๔   รปูใหเปนพวกเมืองปาฐา 
เพ่ือระงับอธิกรณนี้   ดวยอุพพาหิกวิธี    ชอบแกทานผูใด.  ทานผูนั้น 
พึงเปนผูนิ่ง  ไมชอบแกทานผูใด  ทานผูนั้นพึงพูด. 
           สงฆสมมตภิกษ ุ ๔  รูปใหเปนพวกปราจีน   ๔  รูปใหเปนพวก 
เมื่องปาฐา   เพ่ือระงับอธกิรณนี้ดวยอุพพาหิกวิธีแลว     ชอบแกสงฆ 
เหตุนั้นจึงน่ิง  ขาพเจาทรงความนี้ไว  ดวยอยางน้ี.  
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                             เรื่องพระอชิตะ 
           [๖๕๐]  โดยสมัยนัน้แล    พระอชิตะมีพรรษาได  ๑๐   เปนผูสวด 
ปาติโมกขแกสงฆ     ครัง้น้ัน     สงฆสมมติทานพระอชิตะใหเปนผูปูอาสนะเพ่ือ 
พระเถระทั้งหลาย  พระเถระทั้งหลายคิดกันวา   พวกเราจะระงับอธิกรณนี้    ณ 
ที่ไหนหนอ   แลวคิดตอไปวา   วาลิการามน้ีแล   เปนรมณียสถาน   มีเสียงนอย 
ไมมีเสียงเอ็ดอึง  ถาไฉนพวกเราจะพึงระงับอธิกรณนี้  ณ วาลกิาราม  ครั้งน้ัน 
พระเถระทั้งหลายที่ประสงคจะวินิจฉัยอธิกรณนั้น    ไดพากันไปวาลิการาม. 
                              สมมติตนเปนผูถามและแก 
           [๖๕๑]  ครั้งน้ัน    ทานพระเรวตะประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติ- 
กรรมวาจา  วาดังน้ี:- 
                                      ญัตติกรรมวาจา 
           ทานเจาขา   ขอสงฆจงฟงขาพเจา    ถาความพรอมพรั่งของ 
สงฆถึงท่ีแลว  ขาพเจาพึงถามพระวินัยกะทานพระสัพพกามี. 
           ทานพระสัพพกามีประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติกรรมวาจา วาดังน้ี:- 
                                     ญัตติกรรมวาจา 
           ทานท้ังหลาย    ขอสงฆจงฟงขาพเจา    ถาความพรอมพรั่ง 
ของสงฆถึงท่ีแลว   ขาพเจาอันพระเรวตะถามพระวินัยแลวจะพึงแก. 
                              ถามและแกวัตถุ  ๑๐  ประการ 
           [๖๕๒]  ครั้งน้ัน    ทานพระเรวตะถามทานพระสัพพกามีวา    สิงคิ- 
โลณกัปปะควรหรือ  ขอรบั.  
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           พระสัพพกามียอนถามวา  สิงคิโลณกัปปะน้ัน   คืออะไร  ขอรับ. 
           ร.  คือ  การเก็บเกลือไวในเขนงโดยต้ังใจวา    จักปรุงในอาหารท่ีจืดฉัน 
ควรหรือ  ขอรับ. 
           ส.  ไมควร   ขอรบั.  
           ร.  ทรงหามไวที่ไหน. 
           ส.  ในเมืองสาวัตถี  ปรากฏในคัมภีรสุตตวิภังค. 
           ร.  ตองอาบัติอะไร.                                          
           ส.  ตองอาบัติปาจิตตีย   ในเพราะอาหารท่ีทําการส่ังสม. 
           ร.   ทานเจาขา   ขอสงฆจงพึงขาพเจา   วัตถุที่ ๑ นี ้  สงฆวินิจฉัยแลว 
แมเพราะเหตุนี้   วัตถุนี ้ จึงผิดธรรม  ผิดวินัย  หลกีเลี่ยงสัตถุศาสน. 
           ขอท่ี ๑   นี ้   ขาพเจาขอลงคะแนน. 
           [๖๕๓]  ร.  ทวังคุลกัปปะ   ควรหรือไม   ขอรับ. 
           ส.  ทวังคุลกัปปะน้ัน  คืออะไร  ขอรับ. 
           ร.  คือ  การฉันโภชนะในวิกาล  เมื่อตะวันบายลวงแลวสององคุลี  ควร 
หรือไม  ขอรับ. 
           ส.  ไมควร  ขอรบั. 
           ร.  ทรงหามไวที่ไหน. 
           ส.  ในเมืองราชคฤห  ปรากฏในคัมภีรสุตตวิภังค. 
           ร.  ตองอาบัติอะไร. 
           ส.  ตองอาบัติปาจิตตีย   ในเพราะฉันโภชนะในเวลาวิกาล.  
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           ร.  ทานเจาขา  ขอสงฆจงพึงขาพเจา    วัตถทุี่ ๒ นี้สงฆวินิจฉัยแลว 
แมเพราะเหตุนี้   วัตถุนี้จึงผิดธรรม  ผิดวินัย   หลีกเลี่ยงสัตถุศาสน  ขอท่ี ๒ นี้ 
ขาพเจาขอลงคะแนน.  
           [๖๕๔]  ร.  คามันตรกัปปะ  ควรหรือไม  ขอรับ .   
           ส.  คามันตรกัปปะน้ัน    คืออะไร   ขอรับ. 
           ร.   คือ  ภิกษุฉันเสร็จหามภัตรแลวคิดวา  จักเขาละแวกบาน ในบัดนี้  
ฉันโภชนะเปนอนติริตตะ  ควรหรือไม  ขอรับ. 
           ส.  ไมควร  ขอรบั. 
           ร.  ทรงหามไวที่ไหน. 
           ส.  ในเมืองสาวัตถี  ปรากฏในคัมภีรสุตตวิภังค  
           ร.  ตองอาบัติอะไร. 
           ส.   ตองอาบัติปาจิตตีย  ในเพราะฉันโภชนะเปนอนติริตตะ 
           ร.   ทานเจาขา    ขอสงฆจงพึงขาพเจา  วัตถุที่  ๓ นี ้  สงฆวินิจฉัยแลว 
แมเพราะเหตุนี้    วัตถุนีจึ้งผิดธรรม  ผิดวินัย   หลกีเลี่ยงสัตถุศาสน  ขอท่ี   ๓ นี ้
ขาพเจาขอลงคะแนน. 
           [๖๕๕]  ร.   อาวาสกัปปะ  ควรหรือไม  ขอรับ. 
           ส.   อาวาสกัปปะนั้น     คืออะไร  ขอรับ.  
           ร.   คืออาวาสหลายแหง   มีสีมาเดียวกัน. ทําอุโบสถตางกัน   ควรหรอื 
ไม  ขอรับ.    
           ส.   ไมควร   ขอรบั. 
           ร.   ทรงหามไวที่ไหน.    
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           ส.  ในเมืองราชคฤห  ปรากฏในคัมภีรอุโบสถสังยุต. 
           ร.  ตองอาบัติอะไร. 
           ส.  ตองอาบัติทุกกฏ   เพราะละเมิดวินัย.  
           ร.   ทานเจาขา   ขอสงฆจงพึงขาพเจา  วัตถุที่ ๔ นี้   สงฆวินิจฉัยแลว 
แมเพราะเหตุนี้   วัตถุนี้จึงผิดธรรม  ผิดวินัย  หลกีเลี่ยงสัตถุศาสน  ขอที่ ๔ นี ้
ขาพเจาขอลงคะแนน. 
           [ ๖๕๖]  ร.  อนุมติกัปปะ  ควรหรือไม  ขอรับ. 
           ส. อนุมติกัปปะน้ัน  คืออะไร. 
           ร.   คือ   สงฆเปนวรรคทํากรรม   ดวยต้ังใจวา   จักใหภิกษุที่มาแลว 
อนุมัติ   ควรหรือไม  ขอรับ. 
           ส.   ไมควร  ขอรบั. 
           ร.  ทรงหามไวที่ไหน .                                 
           ส.   ในเมืองจัมเปยยกะ   ปรากฏในเรื่องวินัย. 
           ร.  ตองอาบัติอะไร. 
           ส.  ตองอาบัติทุกกฏ  ในเพราะละเมิดวินัย. 
           ร.  ทานเจาขา   ขอสงฆจงฟงขาพเจา    วัตถทุี่   ๕ นี้   สงฆวินิจฉัยแลว 
แมเพราะเหตุนี้   วัตถุนี้จึงผิดธรรม  ผิดวินัย  หลกีเลี่ยงสัตถุศาสน  ขอท่ี  ๕ นี้ 
ขาพเจาขอลงคะแนน.   
           [๖๕๗]  ร.  อาจิณณกัปปะ  ควรหรือไม  ขอรับ. 
           ส.  อาจิณกัปปะน้ัน   คืออะไร  ขอรับ. 
           ร.   คือ   การประพฤติวัตรดวยเขาใจวา    นี้พระอุปชฌายะของเราเคย 
ประพฤติมา   นี้พระอาจารยของเราเคยพระพฤติมา   ควรหรือไม   ขอรับ.  
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           ส.  อาจิณณกัปปะบางอยางควร  บางอยางไมควร ขอรับ. 
           ร.   ทานเจาขา   ขอสงฆจงพึงขาพเจา   วัตถุที่  ๖  นี ้ สงฆวินิจฉัยแลว 
แมเพราะเหตุนี้   วัตถุนี้จึงผิดธรรม  ผิดวินัย  หลกีเลี่ยงสัตถุศาสน  ขอท่ี ๖ นี ้ 
ขาพเจาขอลงคะแนน.   
           [๖๕๘]  ร.  อมถติกัปปะ  ควรหรือไม   ขอรับ.               
           ส.  อมถิตกัปปะน้ัน   คืออะไร  ขอรับ. 
           ร.   คือ  นมสดละความเปนนมสดแลว  ยังไมถึงความเปนนมสม  ภิกษุ 
ฉันเสร็จ  หามภัตแลว   จะดื่มนมนั้นอันเปนอนติริตตะ  ควรหรือไม   ขอรับ. 
           ส.  ไมควร  ขอรบั. 
           ร.  ทรงหามไวที่ไหน.                                    
           ส.  ในเมืองสาวัตถี   ปรากฏในคัมภีรสุตตวิภังค  
           ร.  ตองอาบัติอะไร. 
           ส.   ตองอาบัติปาจิตตีย  ในเพราะฉันโภชนะอันเปนอนติริตตะ. 
           ร.  ทานเจาขา   ขอสงฆจงพึงขาพเจา   วัตถุที ่ ๗  นี ้ สงฆวินิจฉัยแลว 
แมเพราะเหตุนี้   วัตถุนี้จึงผิดธรรม  ผิดวินัย  หลกีเลี่ยงสัตถุศาสน  ขอท่ี  ๗ นี้ 
สงฆวินิจฉัยแลว    แมเพราะเหตุนี้    วัตถุนี้จึงผิดธรรม    ผิดวินัย    หลีกเลีย่ง 
สัตถุสาสนขอท่ี  ๗  นี ้   ขาพเจาขอลงคะแนน.   
           [๖๕๙]  ร.  การด่ืมชโลคิ  ควรหรือไม   ขอรับ. 
           ส.  ชโลคินั้น   คืออะไร  ขอรับ. 
           ร.  คือ  การด่ืมสุราอยางออนท่ียังไมถึงความเปนน้ําเมา  ควรหรือไม 
ขอรับ.  
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           ส.  ไมควร   ขอรบั 
           ร.  ทรงหามไวที่ไหน. 
           ส.  ในเมืองโกสัมพี  ปรากฏในคัมภีรสุตตวิภังค. 
           ร.  ตองอาบัติอะไร.  
           ส.   ตองอาบัติปาจิตตีย  ในเพราะด่ืมสุราและเมรัย  
           ร.  ทานเจาขา   ขอสงฆจงพึงขาพเจา  วัตถุที่  ๘ นี ้ สงฆวินิจฉัยแลว 
แมเพราะเหตุนี้    วัตถุนีจึ้งผิดธรรม  ผิดวินัย   หลกีเลี่ยงสัตถุศาสน   ขอท่ี ๘ นี ้
ขาพเจาขอลงคะแนน. 
           [๖๖๐]  ร.   ผาปูนัง่ไมมีชาย   ควรหรือไม  ขอรับ. 
           ส.  ไมควร   ขอรบั . 
           ร.  ทรงหามไวที่ไหน.  
           ส.  ในเมืองสาวัตถี  ปรากฏในคัมภีรสุตตวิภังค. 
           ร.  ตองอาบัติอะไร. 
           ส.  ตองอาบัติปาจิตตีย   ที่ตองตัดเสีย. 
           ร.   ทานเจาขา  ของสงฆจงพึงขาพเจา  วัตถุที่  ๙  นี้  สงฆวินิจฉัยแลว 
แมเพราะเหตุนี้   วัตถุนี้จึงผิดธรรม   ผิดวินัย  หลกีเลี่ยงสัตถุศาสน  ขอท่ี  ๙  นี ้
ขาพเจาขอลงคะแนน.    
           [๖๖๐]   ร.   ทองและเงิน   ควร  หรือไม   ขอรับ. 
           ส.  ไมควร  ขอรบั. 
           ร.  ทรงหามไวที่ไหน. 
           ส.  ในเมืองราชคฤห  ปรากฏในคัมภีรสุตตวิภังค. 
           ร.  ตองอาบัติอะไร.  
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           ส.   ตองอาบัติปาจิตตีย   เพราะรับทองและเงิน. 
           ร.   ทานเจาขา    ขอสงฆจงฟงขาพเจา    วัตถุที่  ๑๐  นี้    สงฆวินิจฉัย 
แลวแมเพราะเหตุนี้   วัตถุนี้จึงผิดธรรม   ผิดวินัย   หลีกเลี่ยงสัตถุศาสน   ขอท่ี 
๑๐  นี ้   ขาพเจาขอลงคะแนน. 
           [๖๖๒]   ร.   ทานเจาขา   ขอสงฆจงพึงขาพเจา   วัตถุ  ๑๐ ประการน้ี  
สงฆวินิจฉัยแลว   แมเพราะเหตุนี้   วัตถุ  ๑๐ ประการน้ี    จึงผิดธรรม  ผิดวินัย 
หลีกเลี่ยงสัตถุศาสน.  
           [๖๖๓]   พระสัพพกามีกลาววา  ทานทั้งหลาย   อธิกรณนัน่สงฆชําระ 
แลว  สงบระงับเรียบรอยดีแลว     อน่ึง  ทานพึงถามวัตถุ ๑๐  ประการน้ีกะผม 
แมในทามกลางสงฆ  เพ่ือประกาศใหภิกษุเหลาน้ันรูทั่วกัน. 
           ครั้งน้ัน   ทานพระเรวตะไดถามวัตถุ ๑๐ ประการน้ีกะทานพระสัพพ- 
กามีแมในทามกลางสงฆ    ทานพระสัพพกามี    อันทานพระเรวตะถามแลว ๆ 
ไดวิสัชนาแลว.  
           ก็ในสังคายนาพระวินัยครั้งน้ี    มีภิกษุ ๗๐๐ รูป   ไมหยอน   ไมเกนิ 
เพราะฉะนั้น    การสังคายนาพระวินัยครั้งนี้    บัณฑิตจึงเรียกวา    แจง  ๗๐๐ 
ดังน้ีแล                
                                 สัตตสติกขันธกะ  ที่  ๑๒  จบ 
                                    ในขันธกะน้ีมี  ๒๕  เรื่อง  
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                                   หัวขอประจําขนัธกะ 
           [๖๖๔]   เรื่องวัตถุ  ๑๐  เรื่องเทนํ้าใหเต็มถาดสัมฤทธิ์   เรื่องลงปฏิสาร- 
ณียกรรม     เรื่องเขาไปในเมืองเวสาลีกับทูต     เรือ่งเศราหมองของพระจันทร 
พระอาทิตย ๔ อยาง เรื่องความเศราหมองของสมณะอีก ๔ อยาง เรื่องรับทอง 
และเงิน     เรือ่งพระยสไปปรากฏตัวท่ีเมืองโกสัมพี     เรื่องภิกษุชาวเมืองปาฐา 
เรื่องแสวงหาพวก    เรื่องเมืองโสเรยยะ   เรื่องเมืองสังกสัสะ    เรื่องเมืองกัณณ- 
กุชชะ  เรื่องไปเมืองอุทุมพร  เรื่องไปเมืองสหชาติ  เรื่องอาราธนาสวดสรกัญญะ 
เรื่องพระวัชชีบุตรชาวเมืองเวสาลีไดทราบขาว  เรื่องพวกเราจะไดใครหนอเปน 
ฝกฝาย   เรื่องจัดแจงสมณบริขารมีบาตรเปนตน  เรื่องโดยสารเรือไปไกล  เรื่อง 
ทานพระอุตตระรับคํา   เรื่องถูกตําหนิรายแรง   เรื่องสงฆไปเมืองเวสาลี    เรื่อง 
เมตตา  เรื่องสงฆระงับอธิกรณดวยอุพพาหิกวิธี. 
                               หัวขอประจําขันธกะ  จบ 
                                  จุลวรรค  ภาค  ๒  จบ 
                               พระวินัยปฏก  เลม  ๗  จบ  
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                         สัตตสติกักขันธก  วรรณนา 
           วินิจฉัยในสัตตสติกักขันธกะ  พึงทราบดังน้ี  :- 
           บทวา  ภิกขฺุคฺเคน  มีความวา  ภิกษุวัชชีบุตร  ชาวเมืองเวสาลี   นับ 
ภิกษุทั้งหลายตามจํานวนภิกษุแลว   จัดสวนไวมีประมาณเทาน้ัน. 
           บทวา   มหกิา  ไดแก หมอกในคราวหิมะตก.  
           บทวา  อวิชฺชานีวุตา  ไดแก  ผูอันอวิชชาปดบังแลว. 
           บทวา  โปสา   ไดแก  บรุุษ.    ชือ่วาผูชื่นชมนักซ่ึงปยรูป    เพราะ 
เพลินนัก  คือ  กระหยิ่ม  ปรารถนาซึ่งปยรูป. 
           บทวา  อวิทฺทสุ  ไดแก ไมรู  ชือ่วาผูมีุลีดวยธุลีคือราคะ.  ชื่อวา 
ผูเปนเพียงดังมฤค   เพราะเปนผูคลายมฤค.    ชื่อวาผูมีตัณหาเคร่ืองนําไปสูภพ 
เพราะเปนไปกับดวยตัณหาเครื่องนําไปสูภพ. 
           บาทคาถาวา  วฑฺเฒนฺติ  กฏสึ  โฆร    มีความวา   ยอมยังภูมิเปน 
ที่ทิ้งซากศพใหหนาข้ึนเนือง  ๆ.      ก็แลเมื่อยังภูมิเปนที่ทิ้งซากศพใหหนาข้ึน 
เนือง ๆ อยางนั้น    ชื่อวายอมถือเอาภพใหมที่นากลัว  คือวายอมเกิดอีก   ฉะนี้  
แล. 
           ขอวา  ปาปก  โน  อาวุโส  กต  มีความวา  ผูมีอายุ  กรรมลามก 
อัน เราทั้งหลายกระทําแลว. 
           บทวา  ภมฺุม ิ นี ้ ซึง่มีอยูใน  คําวา    กตเมน  ตฺว  ภมฺุม ิ วหิาเรน 
นี้  เปนคําไพเราะ.  
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           ไดยินวา  ทานพระสัพพกามี  ผูประสงคจะกลาวคําอันไพเราะจึงเรียก 
ภิกษุใหมทั้งหลาย  อยางนั้น . 
           บทวา  กุลฺลกวหิาเรน  ไดแก  ธรรมเปนที่อยูอันต้ืน. 
                          [วาดวยสิงคิโลณกัปปะ] 
           สองบทวา  สาวตฺถิยา  สุตฺตวิภงฺเค  มีความวา   เกลือเขนงนี้เปน 
ของอันพระผูมีพระภาคเจาทรงหามแลวในสุตตวิภังค   อยางไร  ?   จริงอยู   ใน 
สุตตวิภังคนั้น    เกลือเขนงเปนของอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ของภิกษุรับ 
ประเคนแลวในวันนี้   ควรเพ่ือฉันในวันอ่ืนอีก  ชื่อวาเปนของสันนิธิ ดังน้ีแลว 
ตรัสอาบัติหามอีกวา       ภิกษุมีความสําคัญในของเค้ียวของฉันที่รับประเคนไว 
คางคืน   วามิไดรับประเคนไวคางคืน  เค้ียวของเค้ียวก็ดี   ฉันของฉันก็ดี  ตอง 
ปาจิตตีย. 
           ในสตุตวิภังคนั้น     อาจารยพวกหน่ึงเขาใจวา  ก็  สิกขาบทน้ีพระผูมี 
พระภาคเจาตรัสแลววา  โย  ปน   ภิกขฺุ  สนฺนิธิการก  ขาทนีย  วา  โภชนีย 
วา   เปนอาทิ   แตธรรมดาเกลือน้ี   ไมถึงความเปนสันนิธิ   เพราะเปนยาวชีวิก 
ภิกษุรับประเคนอามิสที่ไมเค็มแมใดดวยเกลือน้ัน    แลวฉันพรอมกับเกลือน้ัน 
อามิสนั้น อันภิกษุรับประเคนในวันนั้นเทาน้ัน  เพราะเหตุนั้น  อันอาบัติทุกกฏ 
ในเพราะเกลือท่ีรับประเคนกอนน้ี     พึงมี    เพราะพระบาลีวา    ภิกษุทั้งหลาย 
วัตถุเปนยาวชีวก  ภิกษุรบัประเคนในวันนั้น   พรอมกับวัตถุเปนยาวกาลิกควร 
ในกาล  ไมควรในวิกาล.* 
*    มหาวคฺค.  ทติย.  ๑๓๒.   
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           อาจารยเหลาน้ัน  อันปรวาท่ีพึงกลาวแกวา   แมอาบัติทุกกฏก็ไมพึงมี 
ตามมติของพวกทาน  ดวยวา  บรรดาเกลือและอามิสที่ไมเค็มนี้   เกลือซ่ึงเปน 
ยาวชีวิก  หาไดรับประเคนในวันนั้นไม  อามิสที่ไมเค็มซึ่งเปนยาวกาลิกเทานั้น 
รับประเคนในวันนั้น    และอามิสนั้นภิกษุหาไดบริโภคในเวลาวิกาลไม    หรือ 
หากวา  พวกทานสําคัญอาบัติทุกกฏ  เพราะพระบาลีวา  วิกาเล  น  กปฺปติ 
ดังน้ี ไซร    แมอาบัติปาจิตตีย    เพราะในวิกาลโภชน    จะไมพึงมี   แกภิกษุผู 
บริโภคยาวกาลิกซึ่งปนกับยาวชีวิก  ในเวลาวิกาล.  เพราะเหตุนั้น   ทานไมพึง 
ฉวยเอาแตเพียงพยัญชนะ   พึงพิจารณาดูใจความ   
           ในคําวา  วิกาเล   กปฺปติ   นี้    มีเนื้อความดังน้ี :- 
           ยาวชีวิกกับยาวกาลิก   ทีร่ับประเคนในวันน้ัน   ถาวา   เปนของมีรส 
เจือกันได   ยอมเปนของมีคติอยางยาวกาลิกแท.  เพราะเหตุนั้นทุกกฏชื่อวาไมมี 
ในคําวา   กาเล   กปฺปติ   วิกาเล   น   กปฺปติ นี้   เพราะสิกขาบทนี้วา 
โย  ปน  ภิกขฺุ  วิกาเล  ขาทนีย  วา  โภชนีย  วา  ดังน้ีเปนอาทิ  แต 
ยอมมีในเพราะยาวชีวิก มีรสเจือปนกับยาวกาลิกนี้ดวยสักวา คําวา  น  กปฺปติ. 
           ยาวชีวิกที่รับประเคนในวันนั้น   มีรสเจือปนยาวกาลิก   ไมควรในวิกาล 
คือ   เปนกาลิกที่นํามาซึ่งปาจิตตีย   เพราะวิกาลโภชนฉันใดเลย   ยาวชีวิกแมที่ 
รับประเคนในวันนี้  มีรสเจือปนกับยาวกาลิกในวันอ่ืนอีก  ไมควร  คือ  เปน 
กาลิกนํามาซึ่งปาจิตตียเพราะฉันของเปนสันนิธิ  ขอน้ีก็ฉันนั้น.  ภิกษุแมไมรูอยู 
ซึ่งกาลิกนั้นวา  นี้เปนของท่ีทําการสะสม   ยอมไมพน  (จากอาบัติ). 
           จริงอยู    คําน้ีอันพระธรรมสังคาหกาจารยกลาวแลววา    ภิกษุมีความ 
สําคัญในของเค้ียวของฉันที่รับประเคนไวคางคืน   วานี้ไดรับประเคนไวคางคืน 
เค้ียวของเค้ียวก็ดี  ฉันของฉันก็ดี   ตองอาบัติปาจิตตีย  เพราะเหตุนั้น    คําตอบ  
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ที่วา   สาวตฺถิยา  สุตฺตวิภงฺเค  นี้    จึงเปนคําตอบท่ีหมดจดดี    แหงคําถาม 
ที่วา  กตฺถ  ปฏิกฺขิตฺต  นี.้ 
                               [วาดวยอาวาสกัปปะ ]  
           คําวา   ราชคเห  อุโปสถสยุตฺเต  นี้   อันพระสังคาหกเถระกลาว 
หมายเอาพระพุทธพจนนี้วา  ภิกษุทั้งหลาย    ในอาวาสเดียวกัน   ไมควรสมมติ 
โรงอุโบสถ ๒ แหง   ภิกษุไดพึงสมมติ   ภิกษุนั้นตองทุกกฏ. 
           ขอวา  วินยาติสาเร  ทุกฺกฏ     มคีวามวา   เปนทุกกฏ  เพราะละเมิด 
พระวินัยนี้วา    ภิกษุทั้งหลาย    ในอาวาสเดียวกัน    ไมควรสมมติโรงอุโบสถ 
๒  แหง    นีแ้ล. 
                           [วาดวยอนุมติกัปปะ] 
           คําวา  จมฺเปยฺยเก  วินยวตฺถุสฺมึ  นี้   พระสังคาหกเถระกลาวหมาย 
เอาเรื่องวินัย    อันมาแลวในจัมเปยยักขันธกะ    เริม่ตนอยางนี้วา     อธมฺเมน 
เจ  ภิกขฺเว  วคฺคกมฺม  อกมฺน  น  จ  กรณีย  ดังนี้. 
           คําวา   เอกจฺโจ   กปฺปติ   นี้    พระสังคาหกเถระกลาวหมายเอาความ 
ประพฤติที่เปนธรรม. 

                       [วาดวยอทสกนิสีทนกัปปะ] 
           จริงอยู   คําวา    เฉทนเก    ปาจิตฺติย   นี้   มาแลวในสุตตวิภังควา 
ผาปูนั่งท่ีมีชาย  เรียกชื่อวา  นิสีทนะ  เพราะเหตุนั้น  เฉพาะชายประมาณคืบ 
หน่ึง   อันภิกษุยอมไดเกินกวา ๒ คืบสุคตข้ึนไป.  
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           คําวา   เปนปาจิตตีย    มีการตัดเปนวินัยกรรม    แกภิกษุผูใหกาวลวง 
ประมาณน้ัน    นี ้    ยอมเปนคําปรับไดทีเดียว     แกภิกษุผูทําตามประมาณน้ัน 
เวนชายเสีย.  เพราะเหตุนั้น  ทานพระสัพพกามี  อันทานพระเรวตะถามวา  ตอง 
อาบัติอะไร ?  จึงตอบวา  ตองปาจิตตีย  ในเฉทนกสิกขาบท  อธิบายวา  ตอง 
อาบัติปาจิตตียอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสไวในเฉทนกสิกขาบท. 
           คําท่ีเหลือในที่ทั้งปวง   ต้ืนทั้งน้ัน  ฉะนี้แล.   
                  สตัตสติกักขันธก  วรรณนา  ในอรรถกถา 
                               ชื่อสมันตปาสาทิกา  จบ 
                                        คาถาสรูป 
                                 ขันธกะ ๒๒ ประเภท     สงเคราะห  
                     ดวยวรรค ๒ อัน พระผูมีพระภาคเจาผูทรงละ 
                     ทุกข  คือ  เบญจขันธเสีย  ตรัสแลวในพระ- 
                     ศาสนา  วรรณนาขันธกะเหลาน้ีนั้น    สําเร็จ 
                     แลวปราศจากอันตรายฉันใด   แมความหวัง 
                     อันงามท้ังหลาย  ของสัตวมีปราณจงสําเร็จ 
                     ฉันนั้นเถิด  ฉะนี้แล. 
                                 ในจุลลวรรคนี้  มีขันธกะ  คือ  กมัมัก- 
                     ขันธกะ ปารวิาสิกักขันธกะ สมุจจยักขันธกะ 
                     สมถักขันธกะ  ขุททกวัตถุกขันธกะ  เสนา- 
                     สนักขันธกะ  สังฆเภทักขันธกะ  วัตตักขันธกะ 
                     ปาติโมกขัฏฐปนักขันธกะ   ภิกขุนิกขนัธกะ 
                     ปญจสติกักขันธกะ    และสัตตสติกักขันธกะ 
                     จบแลว. 


