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อริยวินัย

ประมวลพระพุทธบัญญัติ

วิถีชีวิต ท่ีนำสู่ความเป็นอริยะ

รวบรวมจากพระไตรปฎิก



คำนำ
(ในการพิมพ์ครั้งแรก)

นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต,  อะระหะโต,  สัมมาสัมพุทธัสสะฯ.
พุทธัง  ธัมมัง  สังฆัง  นะมัสสามิ.

ขอนอบนอ้มแด่พระผูมี้พระภาคเจา้ ผู้รู้ ผู้ต่ืน ผู้เบิกบาน
พร้อมท้ังพระธรรม เคร่ืองช้ีนำทางพ้นทุกข์

และพระสงฆ ์ ชุมชนผูป้ระพฤตติามธรรมวนัิยจนหมดปญัหาส้ินทุกข์แล้วนัน้
ด้วยเศียรเกล้าฯ

อนึ่งด้วยเหตุที่สำนึกในพระคุณสุดประมาณมิได้   ที่ยังคงมีพระสัทธรรม
คำส่ังสอน  คือ  พระธรรมวินัยของพระบรมศาสดาดำรงสืบต่อกันมา   จนทำให้พวกเรา
ทั้งหลายได้รับประโยชน์  มีความสงบสุขทั้งส่วนบุคคลและสังคม   ปรารถนาที่ให้
พระสัทธรรมดำรงอยูอ่ย่างถูกต้อง     เป็นวิถีชีวิตท่ีมีการประพฤตปิฏิบัติเพ่ือความ
พ้นทุกข์ อย่างแท้จริง  ตรงพระพุทธประสงค์  เพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลแก่ชน
จำนวนมากสบืต่อไป   และเพ่ือบูชาพระคุณของหลวงปู ่  พระครูภาวนานเิทศก์  องค์
ทุติยเจ้าอาวาสวัดเขาวัง  ผู้มีคุณูปการซ่ึงถึงแก่มรณภาพลงเมือ่มีสิริอายุได้ ๑๐๒ ปี.

จากการท่ีได้เห็นปัญหาของผู้สนใจต่อการศึกษา  ซ่ึงมีความประสงค์ต้องการ
จะปฏิบัติให้ถูกตรงตามพระธรรมวินัย  แต่ว่ามีความยากท่ีจะศึกษาพระวินัยท้ังในส่วน
ที่มาในพระปาติโมกข์  และนอกพระปาติโมกข์ให้ครบถ้วนบริบูรณ์  พอที่จะปฏิบัติ
ได้อย่างถูกต้อง  คร้ันจะศึกษาในหนงัสือ  ก็ต้องศึกษาในหนงัสือหลายเล่มจึงจะสำเร็จ
ประโยชน ์ บางเล่มก็เป็นภาษาสมยัเก่า  หรือมีศัพท์เฉพาะท่ีเข้าใจยากสำหรับคนรุ่น
ปัจจุบัน  บางเลม่ก็ยากท่ีจะแยกได้ว่า  ส่วนใดเป็นพุทธาธิบายโดยตรง  ส่วนใด
เป็นคำอธิบายชั้นอรรถกถาจารย์.

จึงได้ดำริที่จะจัดรวบรวมเรียบเรียงหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา โดยพยายามที่จะ
รวบรวมวินัยทั้งส่วนหลักคือที่มาในพระปาติโมกข์  และส่วนขนบธรรมเนียม
ข้อปฏิบัตินอกพระปาติโมกข์ คือ อภิสมาจารทัง้หมดจากพระไตรปฎิก  ท้ังเร่ือง
เหตุที่มาของพระพุทธบัญญัติ ข้อห้ามข้ออนุญาต  พระพุทธาธิบาย  เพื่อให้ทราบ

(๒)



พระพุทธประสงค์โดยตรง ทั้งได้รวบรวมคำพินทุอธิฐาน คำเสียสละของปลงอาบัติ
และกรรมวาจาสังฆกรรมต่าง ๆ ที ่ใช ้บ ่อยไว้ในภาคผนวก  โดยพยายาม
เรียบเรียงให้สามารถศึกษาได้โดยง่ายแม้ในผู้ใหม่ในพระธรรมวินัย    ให้สามารถ
เป็นคู่มือในการปฏิบัติพระวินัย   ให้สามารถปฏิบัติพระธรรมวินัยได้อย่างถูกต้อง
ตรงตามพระพุทธประสงค์   ไม่เป็นการลูบคลำศีลข้อวัตรในทางที่ผิด   ถึงพร้อม
ด้วยความสำรวมสังวร    เห็นภัยในโทษแม้มีประมาณน้อย    เพื่อจะได้มีความ
ก้าวหน้าในทางพระธรรมวนัิย  จนถึงท่ีสุดแห่งความทุกข์ต่อไป.

อน่ึง ในการจัดทำน้ี   ได้พยายามท่ีจะให้หนังสือมีความหนาไม่มากจนเกินไป
จึงจำเป็นต้องย่อใจความในบางสว่น   ทำให้ขาดรายละเอยีดในบางประการ  แต่ก็ได้
เรียบเรียงจัดหมวดหมู่  ตามหมวดหมูเ่ล่มตอนของพระไตรปฎิก  เพ่ือให้ผู้สนใจใฝรู้่
จะได้สืบค้นจากพระไตรปิฎกโดยตรง  ซ่ึงเป็นเจตนารมณ์อีกประการหน่ึงของการจัดทำ
หนังสือเล่มนี้ด้วย.

อย่างไรก็ตามหนังสือน้ี มิอาจจะบรรจุอริยวินัยท่ีเป็นวิถีชีวิต  เป็นชีวิตจริงได้
จำเป็นต้องอาศัยการปฏิบัติอยู่ร่วมกัน อาศัยการปฏิบัติเป็นปกติของชีวิต  อาศัยความ
เอื้ออาทร ความเมตตากรุณาของพระอุปัชฌาย์อาจารย์  รวมทั้งเพื่อนสหพรหมจารี
ผู้ร่วมประพฤตปิฏิบัติธรรมท้ังหลาย  ได้ช่วยบอก  ช่วยแนะนำ ส่ังสอนสืบต่อกันมา
สืบต่อกันไป  หรือเรียกว่าด้วยการ  พูดให้จำ - ทำให้ดู - อยู่ให้เห็น - เย็นให้สัมผัส
จึงจะสำเร็จประโยชน ์  มีความเจริญในธรรมอยา่งแท้จริง.

ในการจัดทำหนังสือคร้ังน้ี ได้จัดพิมพ์ต้นฉบับข้ึนก่อนจำนวนหน่ึง  โดยได้รับ
ความกรุณาจากท่านพระอาจารย์ผู้ทรงธรรมทรงวินัยหลายท่าน   ได้ช่วยกรุณา
ตรวจสอบ ความถูกต้อง   และให้คำแนะนำต่าง ๆ  อันมีประโยชน์หลายประการ  นำมา
ทำการแก้ไขก่อนท่ีจะจัดพิมพ์ข้ึนจริง  จึงขออนุญาตกล่าวนามของทา่นไว้ ด้วยความ
ขอบพระคณุและเคารพอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ีด้วย  คือ

๑. ท่านเจ้าคุณพระเมธวีราภรณ ์(ยุ้ย  อุปสนฺโต) ป.ธ. ๙ วัดเขาวัง ราชบุรี
๒. พระอาจารย์มหาคณาพิพัฒน์     ทีปาสโย ป.ธ.๗ วัดเขาวัง ราชบุรี
๓.พระอาจารย์มหาสำเนียง     ธมฺมธโร  ป.ธ.๗ วัดเขาวัง ราชบุรี
๔.พระอาจารยม์หาสมพงษ ์     เขมวโร  ป.ธ.๗ วัดเขาวัง ราชบุรี
๕. พระอาจารย์มหาบุญเลิศ     ฐานทินฺโน  ป.ธ.๖  วัดป่าวิสุทธิญาณ นครพนม

(๓)



๖. พระอาจารยสุ์ธรรม     สุธมฺโม    วัดป่าหนองไผ่ เมือง  สกลนคร
๗.พระอาจารยส์งบ     มนสฺสนฺโต     วัดสันติธรรมาราม   โพธาราม  ราชบุรี
๘. พระอาจารยศั์กด์ิชัย     กิตฺติชโย  วัดธารน้ำไหล     ไชยา  สุราษฎร์ธานี
นอกจากน้ียังมีผู้ร่วมดำเนินการในด้านต่าง ๆ  อีกหลายท่าน  เช่น พระอาจารย์

มหาเส่ียงชาย  ติกฺขวีโร, พระวรินทร์  อตฺตทนฺโต  ช่วยตรวจทาน, คุณชาญชัย พินทุเสน
และคุณไกรฤกษ์ เข็มทอง ช่วยศิลป-ถ่ายภาพ, อ.วิมลศรี ยุตตะนันทน์  เอ้ือเฟ้ือรูปภาพ,
คุณวีระ  จำรูญจารีต, คุณศราวุฒิ  บุญยินดี, คุณสมภพ  ดวงมณี,  คุณภานุ  อัจฉริยบุตร
ช่วยประสานงาน, คุณไพบูลย์  แก้วเจริญ  ช่วยจัดรูปเล่ม อีกหลายท่านช่วยสนับสนุน
ปัจจัยการจัดพิมพ์  และหลายทา่นช่วยเหลือในดา้นอ่ืน ๆ ท่ีมิอาจกล่าวนามได้หมด
มีมารดาบิดาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ และท่านที่ให้กำลังใจและ กำลังกายมีบิณฑบาต
และปัจจัยสี ่เป็นต้น  รวมทั้งท่านผู้อ่านที่ทำให้หนังสือเล่มนี้ สำเร็จประโยชน์
จ ึงขอขอบพระคุณอนุโมทนา  ในกุศลเจตนาของทุกท่านมา ณ โอกาสนี ้.
ขอให้อานิสงส์นี ้เป็นพลปัจจัย ให้ทุกท่านมีความเจริญก้าวหน้าในธรรมวินัย
จนถึงที่สุดแห่งทุกข์ด้วยกันทุกท่านทุกคน.

หากมีความผิดพลาดประการใด  อันเกิดจากการจัดทำหนังสือเล่มน้ี  คณะ
ผู้ร่วมจัดทำขอน้อมรับขออภัยเป็นอย่างสูง และจะได้ทำการแก้ไขในโอกาสตอ่ไป.

เจริญธรรม
คณะผู้ร่วมจัดทำ

วันมาฆบูชา  เป็นพรรษาที ่๒๕๔๕  หลังพระพุทธปรินิพพาน.

(๔)



บทนำ

ความสำนึกในการรักษาศีลหรือปฏิบัติตามศีล  แยกออกได้เป็น ๒ ด้าน
คือ การฝึกหัดขัดเกลาตนเอง (เพ่ือความก้าวหน้าในคุณธรรมท่ีย่ิงๆ ข้ึนไป)
อย่างหนึ่ง  และการคำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นหรือของสังคมอย่างหนึ่ง
โดยเฉพาะในวินัยของพระสงฆ์  ท่านเน้นความสำนึกอย่างนี้ไว้หนักแน่น
ความสำนกึอย่างแรกคือการฝึกหัดขัดเกลาตนเองนัน้  พอจะมองเหน็กันได้ชัด
อยู่แล้ว  ส่วนท่ีควรย้ำไว้ ณ ท่ีน้ีคือ  การคำนึงถึงประโยชนสุ์ขของส่วนรวมหรอื
ของผู้อ่ืน  เม่ือมีพระภิกษุกระทำการไม่ดีไม่งามข้ึน  สมควรจะบัญญัติสิกขาบท
พระพุทธเจ้าทรงประชุมสงฆ์  สอบสวนผู้กระทำการได้ความสมจริงแล้ว  จะทรง
ชี้โทษของการกระทำนั้นว่า  ไม่เป็นไปเพื่อปสาทะคือความเลื่อมใสแก่คนที่ยัง
ไม่เล่ือมใส  และทำให้ผู้ท่ีเล่ือมใสอยู่แล้วบางพวกกลายเป็นอย่างอ่ืนไป  แล้วตรัส
แถลงประโยชน์ท่ีมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ในการบัญญัติสิกขาบท  เสร็จแล้วจึง
ทรงบัญญัติสิกขาบทข้อน้ัน ๆ ข้ึนไว้  ข้อความท่ีว่าไม่เป็นไปเพ่ือความเล่ือมใส
ของคนที่ยังไม่เลื่อมใส  เป็นต้นนั้น  แสดงความคำนึงถึงประโยชน์สุขของ
ส่วนรวมและของผู้อื่น

ประโยชนสุ์ขอย่างแรกก็คือ   ความดำรงอยูด้่วยดีของชุมชนท่ีเรียกว่า
สงฆ์หรือจะว่าของพระศาสนาก็ได้  เพราะความมั ่นคงของสงฆ์และของ
พระศาสนาต้องอาศัยศรัทธาของประชาชน  ประโยชน์สุขสำคัญอีกอย่างหน่ึงก็คือ
ประโยชนสุ์ขของประชาชนหรอืชาวบ้านผู้เล่ือมใสและจะเลือ่มใสน่ันเอง  เพราะ
ปสาทะคือความเลื่อมใส  ความผ่องใส  หรือความโปร่งสบายของจิตใจ  เป็น
คุณธรรมสำคัญอย่างหนึ่ง  เป็นสิ่งเกื้อกูลแก่จิตใจ  เป็นปัจจัยแห่งความสุข
ช่วยให้เกิดสมาธิ และเอื้ออำนวยแก่การใช้ปัญญาทำให้พร้อมที่จะเข้าใจเรื่องที่
พินิจพิจารณา  เมื่อพระพุทธเจ้าจะทรงเทศนาอริยสัจแต่ละครั้ง  พระองค์ทรง
ค่อย ๆ สอนเตรียมพื้นจิตใจและปัญญาของผู้ฟังให้พร้อมขึ้นไปทีละขั้น ๆ
จนผู้น้ันมีจิตท่ีคล่องสบาย  นุ่มนวล  ปลอดจากนิวรณ์  เบิกบาน  ผอ่งใสคือมี
ปสาทะแล้ว  จึงทรงแสดงอริยสัจ ๔   การท่ีพระภิกษุรูปใดรูปหน่ึงประพฤติดีงาม

(๕)



ตั้งอยู่ในศีล  จึงมิใช่เพื่อมุ่งประโยชน์ที่พึงมีมาแก่ตนจากความเลื่อมใสของ
ชาวบ้าน  ซ่ึงจะเป็นการปฏิบัติผิดพลาดอย่างเต็มท่ี  แต่ต้องมุ่งเพ่ือประโยชนสุ์ข
ของสงฆ์และของชาวบ้านที่สัมพันธ์เกี่ยวข้อง   สำหรับภิกษุปุถุชนการปฏิบัติ
เพ่ือสงฆ์และเพ่ือประชาชน  ยังต้องดำเนินควบคู่ไปกับการฝึกหัดขัดเกลาตนเอง
แต่สำหรับพระอริยบุคคล  โดยเฉพาะพระอรหนัต์  ซ่ึงหมดกิจท่ีจะต้องฝึกตนใน
ด้านศีล  หรือหมดกิเลสโดยส้ินเชิงแล้ว  การรักษาศีล  หรือปฏิบัติตามวินัย  ก็มี
แต่การกระทำเพ่ือประโยชน์สุขของสงฆ์และประชาชนด้านเดียว  เข้ากับคติท่ีเป็น
หลักใหญ่แห่งการดำเนินชีวิตและการบำเพ็ญกิจของพระพุทธเจ้าและพุทธสาวก
ท่ีว่า “ปฏิบัติเพ่ือประโยชน์สุขของพหูชน… เพ่ือเอ้ืออนุเคราะห์โลก”  และ
คติแห่งการมีจิตเอ้ือเอ็นดูแก่ชุมชนท่ีจะเกิดมาภายหลัง  เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีงาม
ของอนุชน  หรืออย่างน้อยก็เพ่ือเชิดชูความดีงามไว้ในโลก  เป็นการ เคารพธรรม
เคารพวินัย น้ันเอง...

ความจริงมิใช่แต่ศีลเท่านั ้น  แม้วัตรต่าง ๆ เช่นธุดงค์ เป็นต้น
ซ่ึงมิใช่ส่ิงจำเป็นแก่ตัวท่าน    และมิใช่ข้อบังคับในวินัย    พระอรหันต์บางท่านก็
ปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ   เพ่ือเป็นทิฏฐิธรรมสุขวิหารส่วนตน  และหวังจะอนุเคราะห์
ชนรุน่หลังให้ได้มีแบบอย่างที่ดีงาม…

การประพฤติในเรื่อง  ศีล  วัตร  ข้อปฏิบัติ  ขนบธรรมเนียม
ประเพณี  พิธีการ  แบบแผน  ระบบ  ระเบียบต่าง ๆ ที่ผิดพลาดก็คือ
การถือโดยงมงาย  สักว่าทำตาม ๆ กันมา  อย่างไม่เข้าใจความมุ่งหมาย
ไม่เห็นเหตุผล    จนหลงไปว่าจะถึงความบริสุทธ์ิ      จะบรรลุจุดมุ่งหมาย
สุดท้ายเพียงด้วยศีลวัตร   ด้วยระบบระเบียบพิธีเหล่าน้ี  เป็นเหตุให้ศีลวัตร
ระบบระเบียบพิธีการเหล่าน้ัน  ขยายรูปแปลกประหลาดพิสดารเตลิดออก
ไปเป็นข้อปฏิบัตินอกแนวทางของพระพทุธศาสนา  หรือรักษาศีลบำเพ็ญ
ระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ   โดยมีตัณหาทิฏฐิแอบแฝง   อยากได้ลาภ  ยศ
สรรเสริญ  สุข  สวรรค์  เป็นผลตอบแทน  มุ่งหวังจะได้เป็นอย่างนั้น
อย่างน้ี  จนบดบังความมุ่งหมายท่ีแท้จริง  และปิดก้ันไม่ให้เข้าถึงจุดหมาย
ของการปฏิบัติธรรม  หรือรักษาบำเพ็ญวัตร  ทำตามระเบียบแบบแผนพิธี

(๖)



อย่างอสัตบุรุษ  คือเกิดความมัวเมาลุ่มหลงตนเอง  ยกเอาคุณความดี
เหล่านี้ขึ้นมาเป็นข้อเปรียบเทียบ  เพื่อยกตนข่มผู้อื่น  (เช่นเป็นพหูสูต
เป็นวินัยธร  เป็นธรรมกถกึ  ถืออยู่ป่า  ถือผ้าบังสุกุล  ถือรุกขมูล  ถือฉันม้ือเดียว
หรือได้ฌาณสมาบัติเป็นต้นแล้วภูมิใจตน   คิดดูถูกผู้อื่นว่าไม่ได้เป็นอย่างนั้น
ท่านว่าเป็นอสัตบุรุษ ..ม.อุ. ๑๔/๑๘๔–๑๙๐/๑๓๗–๑๔๐. มีศีลสัมปทาแล้วดีใจ
ภูมิใจยกตนข่มผู้อ่ืน  ช่ือว่าเป็นผู้ประมาท ม.มู.๑๒/๓๔๘/๓๖๕)*

ผู้รักษาศีลประพฤติตามวินัย  ควรเข้าใจ  วัตถุประสงค์คือ
ประโยชน์ที่มุ ่งหมายของวินัย  ที่พระพุทธเจ้าทรงแถลงก่อนบัญญัติ
สิกขาบทแต่ละข้อ (วินย.๑/๒๐/๓๗)   ซ่ึงมีอยู่ ๑๐ ประการคือ

๑. เพ่ือความดีงามท่ีเป็นไปโดยความเห็นชอบร่วมกันของสงฆ์
๒. เพื่อความผาสุกแห่งสงฆ์
๓. เพ่ือกำราบคนหนา้ดา้นไม่รู้จักอาย
๔. เพื่อความอยู่ผาสุกแห่งเหล่าภิกษุผู้มีศีลดีงาม
๕. เพ่ือปิดก้ันความเส่ือมเสีย  ความทุกข์   ความเดือดร้อนท่ีจะมี

ในปัจจุบัน
๖. เพ่ือปิดก้ันความเส่ือมเสีย  ความทุกข์  ความเดือดร้อนท่ีจะมี

ในภายหลัง
๗. เพ่ือความเล่ือมใสของคนทียั่งไม่เล่ือมใส
๘. เพ่ือความเลือ่มใสของคนทีเ่ล่ือมใสแล้ว
๙. เพ่ือความดำรงม่ันแห่งสัทธรรม
๑๐.เพ่ือส่งเสริมความเป็นระเบียบเรียบร้อย      สนับสนุนวินัยให้

หนักแน่น…
สาระสำคัญ  ที ่เป็นแกนกลางแห่งเจตนารมณ์ทางสังคมของศีล

โดยเฉพาะศีลที่เป็นระดับวินัย  ก็คือ  ความเคารพในสงฆ์  การถือสงฆ์และ
กิจของสงฆ์เป็นใหญ่  การถือความเจริญมั่นคงของสงฆ์หรือประโยชน์สุขของ
ส่วนรวมเป็นสำคัญ  และการมีความรับผิดชอบอย่างสูงต่อสงฆ์และประโยชน์สุข

(๗)

* การอ้างท่ีมาในเลม่นีใ้ช้ระบบ เล่ม / ข้อ / หน้า เช่น ไตร. ๑๒/๓๔๘/๓๖๕  =   พระไตรปฏิก  เล่ม ๑๒ ข้อ ๓๔๘ หน้า ๓๖๕



ของสงฆ์  เจตนารมณ์น้ี    พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท้ังหลายได้ประพฤติปฏิบัติ
นำเป็นแบบอย่างไว้แล้ว

ความเคารพสงฆ์  มีความหมายเน่ืองอยู่ด้วยกันกับความเคารพในธรรม
และความเคารพในวนัิย  หรือความเคารพธรรมวินัย  เพราะการรับผิดชอบต่อ
สงฆ์และปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขแห่งสงฆ์  ก็คือการปฏิบัติที่ชอบด้วยธรรม
และเป็นไปตามวินัย

การมีความรับผิดชอบต่อสงฆ์และประโยชนสุ์ขของสงฆ์  มีความหมาย
เน่ืองอยู่ด้วยกันกับการปฏิบัติเพ่ือประโยชน์สุขของพหูชน  เพราะสงฆ์หมายถึง
ส่วนรวมและสงฆ์ได้มีขึ้นก็เพื่อประโยชน์สุขของพหูชน พระพุทธเจ้าทรงเป็น
ผู้นำในการปฏิบัติเช่นน้ี  ดังพุทธพจน์ว่า

“ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า  เป็นผู ้ทรงธรรม  เป็น
ธรรมราชา  ทรงอาศัยธรรมนั่นเอง  สักการะเคารพ นอบน้อมธรรม
มีธรรมเป็นธงชัย  มีธรรมเป็นตราชู  เป็นธรรมาธิปไตย  จัดการรักษา
คุ้มครองป้องกันอันชอบธรรม  แก่ภิกษุ…ภิกษุณี…อุบาสก…อุบาสิกา
ทั้งหลาย  โดยนัยว่า  กายกรรม…วจีกรรม…มโนกรรม…อาชีวะ...
คามนิคม…  อย่างน้ีควรเสพ  อย่างน้ีไม่ควรเสพ” (อัง.ปัญจก.๒๒/๑๓๓/๑๖๘)

“เราสักการะ  เคารพ   อาศยัธรรมท่ีเราไดต้รัสรู้น้ันเองเป็นอยู่
และเม่ือใดสงฆ์ประกอบด้วยความเติบใหญ่  เม่ือน้ันเราย่อมมีความเคารพ
แม้ในสงฆ์”  (อัง.จตุกก.๒๑/๒๑/๒๗)

ด้วยเหตุน้ี  เม่ือมีภิกษุจำนวนมากขึน้  เจริญด้วยความรู้ประสบการณ์
คณะสงฆ์แพร่หลายขยายกว้างขวางออกไป  พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงบัญญัติ
สังฆกรรมประเภทต่าง ๆ ขึ้น  และทรงมอบอำนาจให้ที่ประชุมสงฆ์เป็นใหญ่
ในสังฆกรรมเหล่าน้ัน       เร่ิมแต่ทรงหยุดเลิกให้อุปสมบทโดยพระองค์เอง  และ
โดยพระสาวกรายบคุคล  เปล่ียนเป็นการให้อุปสมบทโดยสงฆ์  เป็นต้น…

และเมื่อจะเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน  ก็ได้ตรัสว่า  “ดูก่อนอานนท์
ธรรมวินัยท่ีเราได้แสดงแล้วบัญญัติแล้ว  แก่เธอท้ังหลาย  น้ันคือศาสดา
ของพวกเธอ  เม่ือเราล่วงลับไป”  (ที.ม. ๑/๑๔๑/๑๗๘)

(๘)



ภายหลังพุทธปรินิพพานแล้ว  คราวหนึ่ง  วัสสการพราหมณ์ได้ถาม
พระอานนท์ว่า

“ท่านพระอานนท์ผู้เจริญ    มีภิกษุสักรูปหน่ึงไหม   ท่ีท่านพระ-
โคตมะได้ทรงแต่งต้ังไว้ว่า : เม่ือเราล่วงลับไป  ภิกษุน้ีจักเป็นท่ีพ่ึงท่ีพำนัก
ของเธอทัง้หลาย  ซ่ึงเป็นผู้ท่ีพวกท่านคอยแล่นเข้าหาอยู่ในบัดน้ี ?”

พระอานนทต์อบว่า  ไม่มี  และแม้แต่ภิกษุท่ีสงฆ์เลือกต้ัง  ท่ีภิกษุเถระ
จำนวนมากแต่งตั้งเตรียมไว้ล่วงหน้าก่อนพุทธปรินิพพาน  ก็ไม่มี  แต่กระนั้น
“ดูก่อนพราหมณ์  พวกเรามิใช่จะไร้ท่ีพ่ึงพำนัก  พวกเรามีท่ีพ่ึงพำนัก  คือ
มีธรรมเป็นท่ีพ่ึงพำนัก”

ท่านอธิบายการมีธรรมเป็นท่ีพ่ึงพำนักว่า “ดูก่อนพราหมณ์  สิกขาบท
ท่ีพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า  ผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นพระองค์น้ัน
ทรงบัญญัติไว้  ปาติโมกข์ท่ีทรงแสดงไว้  มีอยู่  ซ่ึงเม่ือถึงวันอุโบสถ  พวก
ข้าพเจ้ามีจำนวนเท่าใดอาศัยเขตคามหนึ่งอยู่  ทั้งหมดทุกรูปนั้นก็จะมา
ประชุม ณ ท่ีเดียวกัน  คร้ันแล้วจะเชิญภิกษุรูปท่ีทรงจำปาติโมกข์ได้คล่อง
ให้สวดแสดง  ถ้าขณะเมื่อสวดแสดงอยู่  ปรากฏภิกษุมีอาบัติคือมีโทษ
ที่ล่วงละเมิด  อาตมภาพทั้งหลายจะปรับโทษให้เธอปฏิบัติตามธรรม
ตามคำอนุศาสน์  การที่เป็นดังนี้จะชื่อว่าพวกภิกษุผู ้เจริญทั้งหลาย
ทำการปรับโทษ ก็หามิได้  ธรรม (ต่างหาก) ปรับโทษ”

และภิกษุท่ีเป็นหลัก  ก็มีอยู่ตามคำอธิบายของท่านว่า
“ดูก่อนพราหมณ์  ธรรมเป็นท่ีต้ังแห่งความเล่ือมใส ๑๐ ประการ*

ท่ีพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงรู้  ผู้ทรงเห็น  พระองค์น้ัน
ได้ตรัสไว้มีอยู่  ซ่ึงในบรรดาอาตมภาพท้ังหลาย  หากผู้ใดมีธรรมเหล่าน้ัน
พวกอาตมภาพก็จะสักการะ  เคารพ  นับถือ บูชา  อิงอาศัยท่านผู้นั้น
เป็นอยู่”

ภิกษุผู้ได้รับมอบหมายให้วินิจฉัยอธิกรณ์ (ตัดสินคดี)  ต้องถือหลัก
ปฏิบัติว่า  พึงเป็นผู้เคารพสงฆ์มิใช่เคารพบุคคล  พึงเคารพสัทธรรม (ความจริง
ความถูกต้อง ความเป็นธรรม)  มิใช่เคารพอามิส (วินย.๘ / ๑๐๘๓ /๔๐๔)

       (๙)

* ม.อุ. ๑๔/๑๐๘ /๙๑  ปสาทนียธรรม ๑๐ น้ันคือ ๑.มีศีล,  ๒.เป็นพหูสูต,  ๓.สันโดษ,  ๔.ได้ฌาณ๔,  ข้อ๕-๑๐.มีอภิญญา๖



พระอรหันตสาวกผู้ใหญ่ก็ต้องประพฤตินำเป็นตัวอย่างในการเอาใจใส่กิจ
ของสงฆ์  เช่นเรื่องที่พระพุทธเจ้าทรงเตือนให้พระมหากัปปินะไปร่วมประชุม
อุโบสถสังฆกรรม    ตรวจสอบทบทวนการประพฤตปิฏิบัติตามพระวินัย   แม้ว่า
ท่านเป็นพระอรหนัต์ผู้บริสุทธ์ิอยู่แล้ว (วินย.๔/๑๕๓/๒๐๘)  และพระมหากสัสป
อยู่ห่างท่ีประชุมสงฆ์ทำอุโบสถประมาณ ๔ กิโลเมตร  เม่ือถึงวันอุโบสถ  แม้จะ
เดินทางลำบากต้องลุยข้ามแม่น้ำสายหน่ึงระหว่างทาง  ท่านก็เดินเท้าไปเข้าร่วม
ประชุม (วินย.๔/๑๖๒/๒๑๔)…

ศีลระดับวินัยท่ีได้บัญญัติวางไว้แล้วอย่างครบถ้วนสำหรับเป็นแบบแผน
แห่งความเป็นอยู่  หรือเป็นระบบชีวิตด้านนอกทั้งหมดของชุมชนหมู่หนึ่งๆ
ในทางพระพทุธศาสนา  มีแบบอย่างท่ีเด่นชัดคือ  วินัยของสงฆ์  ผู้ท่ีได้ศึกษา
และสังเกตจะเห็นว่า  วินัยบัญญัติของสงฆ์มิใช่ศีลในความหมายแคบๆ
อย่างท่ีมักเข้าใจกันง่ายๆ  แต่ครอบคลุมเร่ืองเก่ียวกับความเป็นอยู่ท่ัวๆไป
ท่ีเรียกว่าชีวิตด้านนอกของภิกษุสงฆ์ทุกแง่เร่ิมต้ังแต่กำหนดคุณสมบัติ สิทธิหน้าท่ี
และวิธีการรับสมาชิกใหม่เข้าสู่ชุมชนคือสงฆ์   การดูแลฝึกอบรมสมาชิกใหม่
การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ทำกิจการของสงฆ์  พร้อมด้วยคุณสมบัติและหน้าที่ที่
กำหนดให้  ระเบียบเก่ียวกับการแสวงหา  จัดทำ  เก็บรักษา  แบ่งสรรปัจจัย ๔
เช่น  ประเภทต่าง ๆ ของอาหาร  ระเบียบการรับและจัดแบ่งส่วนอาหาร
การทำจีวรและข้อปฏิบัติเก่ียวกับจีวร  ประเภทของยา  การปฏิบัติต่อภิกษุอาพาธ
ข้อปฏิบัติของคนไข้และผู้รักษาพยาบาลไข้  การจัดสรรท่ีอยู่อาศัย  ข้อปฏิบัติของ
ผู้อาศัย  ระเบียบการก่อสร้างท่ีอยู่อาศัย  การดำเนินงานและรบัผิดชอบในการ
ก่อสร้าง  การจัดผังท่ีอยู่อาศัยของชุมชนสงฆ์คือวัด ว่าพึงมีอาคารหรือส่ิงก่อสร้าง
อย่างใดๆ บ้าง  ระเบียบวิธีดำเนินการประชุม  การโจทหรือฟ้องคดี  ข้อปฏิบัติ
ของโจทก์ จำเลยและผูวิ้นิจฉัยคดี  วิธีดำเนินคดีและตัดสินคดี  การลงโทษแบบ
ต่าง ๆ ฯลฯ…

ด้วยเหตุนี้  ในทางพระพุทธศาสนา  วินัยจึงเป็นพื้นฐานที่รองรับไว้
ซ่ึงระบบชีวิตท้ังหมดท่ีเป็นแบบของพระพทุธศาสนา   และเป็นท่ีอำนวยโอกาส
ให้การปฏิบัติตามหลักการของพระพุทธศาสนาดำเนินไปได้ด้วยดี    วินัย

(๑๐)



ของภิกษุสงฆ์ก็เป็นเครื่องช่วยให้สงฆ์  เป็นแหล่งที่บุคคลผู้เป็นสมาชิกคือ
ภิกษุสามารถเจริญงอกงาม  ได้รับประโยชน์ที่พึงได้จากพระพุทธศาสนา
เมื่อวินัยยังคงอยู่  สงฆ์ก็ยังอยู่  เมื่อสงฆ์ยังอยู่  ประโยชน์ที่บุคคลพึงได้จาก
ระบบชีวิตแบบพุทธก็จะยังคงอยู่…

ความหมายของวินัยจะชัดแจ้งสมบูรณ์ ต่อเมื่อสัมพันธ์เชื่อมต่อ
กับความหมายของธรรม  ธรรมเป็นส่วนเนื้อหาและหลักการของความ
ประพฤติและความเป็นอยู่แบบพุทธ  วินัยเป็นภาคปฏิบัติท่ีนำเอาเน้ือหา
และหลักการน้ันไปจัดสรรให้ความประพฤติและความเป็นอยู่แบบพุทธน้ัน
เกิดมีเป็นรูปร่างจริงจังขึ้น    และสามารถแผ่ขยายกว้างขวางออกไปใน
สังคมมนุษย์ พูดอีกอย่างหน่ึงว่า  วินัยคือเคร่ืองมือของธรรมสำหรับจัดสรรสังคม
หรือชุมชนให้เป็นไปตามหลักการและความมุ่งหมายของธรรม หรือเป็นเคร่ืองมือ
สำหรับจัดระบบชีวิตแบบพุทธให้เกิดมีเป็นจริงข้ึน  ธรรมมุ่งเน้ือหาเน้นท่ีบุคคล
วินัยมุ่งเน้นที่ระบบ…

ด้วยเหตุน้ี  หากจะฟ้ืนฟูการปฏิบัติวินัย  การเน้นแต่เพียงความเคร่งครัด
ด้านรูปแบบอย่างเดียวย่อมไม่เพียงพอ  ภารกิจสำคัญที่ยังไม่ได้ทำสืบต่อ
จากเดิม  หรือได้หดหายไปแล้วยิ่งกว่าเดิม  ซึ่งควรฟื้นฟูก็คือ  การรักษา
เจตนารมณ์ทางสังคมของศีลในวินัยสงฆ์ให้คงอยู่  ไม่เลือนลางหดหายไป  เหลืออยู่
แต่ในรูปของพิธีกรรมแห้ง ๆ    และอีกอย่างหน่ึง  การขยายเจตนารมณ์ทางสังคม
ของศีลน้ันให้กว้างออกไปสู่การปฏิบัติในสังคมคฤหัสถ์รอบนอกด้วย  โดยจัดสรร
วินัยท่ีเป็นระบบชีวิตและระเบียบสังคมแบบพุทธของชาวบ้าน  ให้เกิดมีข้ึนอย่าง
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของกาลสมัย.

คัดมาจากหนังสือ.. “พุทธธรรม” หน้า ๔๓๔ - ๔๕๑
ท่ีเขียนโดย  พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)

(๑๑)



เน้ือแท้อันตรธาน

ภิกษุทั้งหลาย  เรื่องเคยมีมาแล้ว : กลองศึกของกษัตริย์พวกทสารหะ
เรียกว่า อานกะ มีอยู ่.  เมื ่อกลองศึกนี ้มีแผลแตก หรือลิ, พวกกษัตริย์
ทสารหะได้หาเนื ้อไม้ อื ่นมาทำเป็นลิ ่ม  เสริมลงในรอยแตกของกลองนั ้น
(ทุกคราวไป).  ภิกษุทั้งหลาย  เมื่อเชื่อมปะเข้าหลายครั้งหลายคราวเช่นนั้น
นานเข้าก็ถึงสมัยหน่ึง  ซ่ึงเน้ือไม้ของตัวกลองหมดส้ินไป  เหลืออยู่แต่เน้ือไม้
ที่ทำเสริมเข้าใหมเ่ท่านั้น;

ภิกษุท้ังหลาย  ฉันใดก็ฉันน้ัน : ในกาลยืดยาวฝ่ายอนาคต  จักมีภิกษุ
ท้ังหลาย, สุตตันตะ (คำสอนส่วนท่ีลึกซ้ึง)  เหล่าใด  ท่ีเป็นคำของตถาคต  เป็น
ข้อความลึก มีความหมายซ้ึง  เป็นช้ันโลกุตตระ  ว่าเฉพาะด้วยเร่ืองสุญญตา,
เมื่อมีผู้นำ สุตตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่;  เธอจักไม่ฟังด้วยดี  จักไม่เงี่ยหูฟัง
จักไม่ต้ังจิต เพ่ือจะรู้ท่ัวถึง  และจักไม่สำคัญว่าเป็นส่ิงท่ีตนควรศึกษาเล่าเรียน.  ส่วน
สุตันตะเหล่าใด  ท่ีนักกวีแต่งข้ึนใหม่  เป็นคำร้อยกรองประเภทกาพย์กลอน
มีอักษรสละสลวย  มีพยัญชนะอันวิจิตร  เป็นเร่ืองนอกแนว  เป็นคำกล่าว
ของสาวก, เมื ่อมีผู ้นำสูตรที ่นักกวีแต่งขึ ้นใหม่ เหล่านั ้น มากล่าวอยู ่ ;
เธอจักฟังด้วยดี  จักเง่ียหูฟัง  จักต้ังจิตเพ่ือจะรู้ท่ัวถึง และจักสำคัญไปว่าเป็นส่ิงท่ีตน
ควรศึกษาเล่าเรียน.

ภิกษุทั้งหลาย  ความอันตรธานของสุตตันตะเหล่านั้น  ที่เป็นคำของ
ตถาคต  เป็นข้อความลึก  มีความหมายซึ้ง  เป็นชั้นโลกุตตระ  ว่าเฉพาะด้วย
เร่ืองสุญญตา  จักมีได้ด้วยอาการอย่างน้ี แล.

(พระไตรปิฎกบาลี  สยามรัฐ ๑๖ / ๓๑๑ /๖๗๒)



คำชี้แจงก่อนอ่าน

ประมวลพุทธบัญญัติอริยวินัยจากพระไตรปิฎกนี้  เป็นเรื่องเกี่ยวกับ
ระเบียบปฏิบัติ  ขนบธรรมเนยีมประเพณ ี  วิถีชีวิตและวิธีดำเนินกิจการต่าง ๆ
ของภิกษุสงฆ์และภิกษุณีสงฆ์  ที่เรียกว่า  พระวินัย ซึ่งเป็นพุทธบัญญัติ
แบ่งออกได้เป็นสองส่วน  คือ

อาทิพรหมจริยกาสิกขา  หมายถึง  หลักการศึกษาอบรมในฝ่าย
บทบัญญัติ  หรือข้อปฏิบัติอันเป็นเบ้ืองต้นแห่งพรหมจรรย ์ ท่ีพระพุทธเจ้าทรง
บัญญัติไว้เป็นพุทธอาณา  เพื่อป้องกันความประพฤติเสียหายและวางโทษ
แก่ภิกษุผู้ล่วงละเมิดโดยปรับอาบัติหนักบ้าง  เบาบ้าง  พระสงฆ์สวดทุกก่ึงเดือน
เรียกว่า  พระปาติโมกข์

และส่วน อภิสมาจาริกาสิกขา  หมายถึง หลักการศึกษาอบรมในฝ่าย
ขนบธรรมเนียมเกี่ยวกับมรรยาท และความเป็นอยู่ที่ดีงามสำหรับชักนำความ
ประพฤติ  ความเป็นอยู่ของสงฆ์ให้ดีงาม  มีคุณค่า  น่าเล่ือมใสศรัทธาย่ิงข้ึนไป

พระวินัยน้ัน  พระพุทธองค์ไม่ได้ทรงบัญญัติล่วงหน้า  ต่อเม่ือเกิดความ
เสียหายขึ้น  จึงทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามประพฤติเช่นนั้นอีก  ดังจะเห็นได้ว่า
ในตอนต้นพุทธกาล    คือต้ังแต่พรรษาท่ี ๑ ถึงพรรษาท่ี ๑๑ พระพุทธเจ้ายังไม่ได้
ทรงบัญญัติสิกขาบทไว้แน่นอน  เพราะภิกษุสงฆ์ล้วนมีวัตรปฏิบัติดีงามตาม
แบบอย่าง ท่ีพระพุทธเจ้าทรงประพฤตปิฏิบัติมา

ต่อมา  หลังจากออกพรรษาที่ ๑๒ นี้แล้วพระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติ
ปาราชิกสิกขาบทที่ ๑ ห้ามภิกษุเสพเมถุน  โดยปรารภเหตุการณ์มัวหมอง
ในคณะสงฆ์  อันเน่ืองมาจากการท่ีพระสุทินเสพเมถุนกับอดีตภรรยาท่ีป่ามหาวัน
กรุงเวสาลี  การท่ีพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติคร้ังน้ีนับเป็นคร้ังแรก และทรงบัญญัติ
เร่ือยมาทุกคร้ังท่ีเกิดเหตุการณ์ไม่ดีงามขึน้ในคณะสงฆ์

ในการบัญญัติสิกขาบทแต่ละคร้ังมีข้ันตอน ดังน้ีคือ เม่ือเกิดเร่ืองมัวหมอง
ข้ึนภายในคณะสงฆ ์ พระพุทธเจ้าตรัสส่ังให้ประชุมสงฆ์  ตรัสถามภิกษุผู้ก่อเหตุ
ให้ทูลรับแล้ว  ทรงช้ีโทษแห่งการประพฤตเิช่นน้ัน  และตรัสอานิสงส์แห่งความ

(๑๓)



สำรวมระวัง  แล้วจึงทรงตั้งพระบัญญัติห้ามมิให้ภิกษุทำอย่างนั้นอีกต่อไป
ทรงกำหนดโทษสำหรบัผู้ฝ่าฝืนหรือล่วงละเมิด เรียกว่า  ปรับอาบัติ

คำว่า อาบัติ แปลว่า การต้อง (ความผิด) การล่วงละเมิด  คำน้ีเป็น
ช่ือเรียกกิริยาท่ีล่วงละเมดิสิกขาบทน้ัน ๆ   และเป็นช่ือเรียกโทษหรือความผิด
ท่ีเกิดจากการล่วงละเมดิสิกขาบท  เช่น  ภิกษุกล่าวอวดอุตตริมนุสธรรมท่ีไม่มี
ในตน  ต้องอาบัติปาราชิก  เป็นต้น

อาบัติมี ๗ กองคือ
๑. ปาราชิก (แปลว่า ผู้พ่ายแพ้)
๒. สังฆาทิเสส (แปลว่า อาบัติอันจำปรารถนาสงฆ์  ในกรรม

เบื้องต้นและกรรมที่เหลือ)
๓. ถุลลัจจัย (แปลว่า ความล่วงละเมิดท่ีหยาบ)
๔. ปาจิตตีย์ (แปลว่า การละเมิดท่ียังกุศลให้ตก)
๕. ปาฏิเทสนียะ (แปลว่า จะพึงแสดงคืน)
๖. ทุกกฏ (แปลว่า ทำไม่ดี)
๗. ทุพภาสิต (แปลว่า พูดไม่ดี)

อาบัติปาราชิกมีโทษหนกั  ทำให้ผู้ล่วงละเมดิขาดจากความเปน็ภิกษุ
อาบัติสังฆาทิเสสมีโทษหนักน้อยลงมา  ผู้ล่วงละเมิดต้องอยู่กรรมคือ

ประพฤตวัิตรตามท่ีทรงบัญญัติ  จึงจะพ้นจากอาบัติน้ี
ส่วนอาบัติ ๕ กองท่ีเหลือมีโทษเบา ผู้ล่วงละเมิดต้องประกาศสารภาพผิด

ต่อหน้าภิกษุด้วยกัน  ดังท่ีเรียกว่าปลงอาบัติ (มีรายละเอียดวิธีในภาคผนวก หน้า
๔๑๘ - ๔๑๙) จึงจะพ้นอาบัติเหล่าน้ี

บทบัญญัติในพระวินัยแต่ละข้อหรือมาตรา เรียกว่า สิกขาบท
แปลว่า  ข้อท่ีต้องศึกษา…

(๑๔)



พระวินัยปิฎก ในพระไตรปิฎกมีการแบ่งออกเป็น ๕ คัมภีร์ ๘ เล่มดังน้ี

๑. คัมภีร์ภิกขุวิภังค์ หรือ มหาวิภังค์ ว่าด้วยบทบัญญัติสำหรับภิกษุ
๒๒๗ สิกขาบทที่มาในพระปาติโมกข์ เป็นประธานแม่บท สงฆ์ยกขึ้นทบทวน
ทุกก่ึงเดอืนแบง่เปน็กลุม่ไดดั้งนี้

ภิกขุวิภังค์ ภาค ๑ พระวินัยปิฏก เล่ม ๑ ว่าด้วยปาราชิก ๔
สังฆาทิเสส ๑๓ อนิยต ๒

ภิกขุวิภังค์ ภาค ๒  พระวินัยปิฏก เล่ม ๒  ว่าด้วยนิสสัคคิยปาจิตตีย์
(ปาจิตตีย์ท่ีต้องสละของก่อนจึงปลงอาบัติได้) ๓๐  ปาจิตตีย์ ๙๒  ปาฏิเทสนียะ ๔
เสขิยะ ๗๕  อธิกรณสมถะ (วิธีระงับเร่ืองท่่ีเกิดข้ึนแล้วสงฆ์ต้องจัดต้องทำ) ๗

๒. คัมภีร์ภิกขุนีวิภังค์ พระวินัยปิฏก  เล่ม ๓  ว่าด้วยบทบัญญัติสำหรับ
ภิกษุณี ๓๑๑ สิกขาบท  ที่มาในภิกขุณีปาติโมกข์ส่วนที่ไม่ซ้ำกับของภิกษุ
(มิได้นำมาประมวลไว้ในหนังสือนี้)

สิกขาบทท่ีมาในพระปาติโมกข์น้ันปรับอาบัติแก่ภิกษุผู้ล่วงละเมิดไว้ครบ
ทุกอาบัติ  คือระบุอาบัติโดยตรง ๔ กอง  ได้แก่อาบัติ  ปาราชิก,  สังฆาทิเสส,
ปาจิตตีย์ (ท้ังนิสสัคคิยปาจิตตีย์ ท่ีต้องสละของเสียก่อนจึงปลงอาบัติ และ สุทธิก-
ปาจิตตีย์) และปาฏิเทสนียะ  มีอาบัติท่ีไม่ได้ระบุไว้โดยตรงอกี  ๓ กอง ซ่ึงเป็น
ความผิดของสิกขาบทในพระปาติโมกข์บางข้อ  ที่ทรงปรับโทษแบบลดระดับ
ในกรณีท่ีมีการกระทำผิด  ในลักษณะท่ีแตกต่างออกไปจากสิกขาบทท่ีบัญญัติไว้
เพียงเล็กน้อย  ได้แก่ อาบัติถุลลัจจัย, อาบัติทุกกฎ, อาบัติทุพภาสิต

สิกขาบทที่มาในพระปาติโมกข์เหล่านี้ ยกเว้นอนิยตและเสขิยะ
จัดเป็นอาทิพรหมจริยกาสิกขา  ส่วนอนิยต เสขิยะ และสิกขาบทจำนวนมาก
ท่ีมานอกพระปาตโิมกข์ล้วนเป็น อภิสมาจาริกาสิกขา  มีท้ังท่ีทรงบัญญัติเป็น
ข้อห้ามและข้ออนุญาต  ในกรณีท่ีเป็นข้อห้าม ถ้าภิกษุล่วงละเมดิไม่ปฏิบัติตาม
ทรงปรับอาบัติทุกกฎ ปรับตามควร เช่น ปาจิตตีย์  หรือปรับสูงข้ึนไปถึงถุลลัจจัย

๓. คัมภีร์มหาวรรค  แปลว่า วรรคใหญ่  คือว่าด้วยเร่ืองท่ีเก่ียวกับสงฆ์
ท่ีเป็นเร่ืองสำคัญ ๆ และต้องทำเสมอ  แบ่งเป็น ๒ ภาค รวม ๑๐ ขันธ์

(๑๕)



มหาวรรค ภาค ๑ พระวินัยปิฎก เล่ม ๔  มี ๔ ขันธ์ คือ มหาขันธ์
: หมวดว่าด้วยเร่ืองสำคัญ เหตุการณ์ต้ังแต่ตรัสรู้,  อุโบสถขันธ์ : หมวดว่าด้วย
อุโบสถ, วัสสูปนายิกาขันธ์ : ว่าด้วยการเข้าพรรษา,  ปวารณาขันธ์ : ว่าด้วยการ
ใหภ้กิษอ่ืุนตกัเตอืนได.้

มหาวรรค ภาค ๒ พระวินัยปิฎก เล่ม ๕  มี ๖ ขันธ์ คือ จัมมขันธ์
: ว่าด้วยหนัง เร่ืองรองเท้า ยานพาหนะ,   เภสัชชขันธ์ : ว่าด้วยเร่ืองเภสัช  ปานะ
การเก็บอาหาร, กฐินขันธ์ : ว่าด้วยเร่ืองกฐิน, จีวรขันธ์ : ว่าด้วยเร่ืองจีวรการใช้ผ้า,
จัมเปยยขันธ์ : ว่าด้วยเหตุการณ์ในกรุงจัมปา ว่าด้วยการลงโทษของสงฆ์ต่าง ๆ ,
โกสัมพิขันธ์ : ว่าด้วยเร่ืองเหตุการณ์ในกรุงโกสมัพี  ส่วนใหญ่กล่าวถึงเร่ืองสงฆ์
แตกสามัคคีกัน แล้วทรงแสดงวธีิปรองดองของสงฆใ์นทางวนัิย

๔. คัมภีร์จุลวรรค  แปลว่า วรรคเล็ก  หมายถึงวรรคท่ีว่าด้วยเร่ืองเบ็ดเตล็ด
นอกจากบทบัญญัติท่ีมาในพระปาตโิมกข์  แบ่งเป็น ๒ ภาค รวม ๑๒ ขันธ์

จุลวรรค ภาค ๑ พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ เนื้อหาเกือบทั้งหมด
ไม่ได้ว่าด้วยบทบัญญัติที่เป็นข้อห้าม  แต่ว่าด้วยระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ทาง
กระบวนการสงฆ์  ท่ีจะจัดการกับปัญหาท่ีเกิดข้ึนในสงฆ์ มี ๔ ขันธ์ คือ  กัมมขันธ์
:ว่าด้วยระเบยีบปฏิบัติเก่ียวกับการลงโทษ   เพ่ือแก้ไขทิฏฐิพฤติกรรมของภกิษุ
อันเกิดในสงฆ์ ที่เกิดเพราะเหตุมรรคหรือปฏิปทา,  ปาริวาสิกขันธ์ : ว่าด้วย
ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับปริวาสกรรม,   สมุจจยขันธ์ :ประมวลวิธีเพื่อออกจาก
อาบัติสังฆาทิเสส,  สมถขันธ์ : ขยายความวธีิระงับอธิกรณ์

เร่ืองไม่ดีงามซ่ึงเกิดข้ึนในสงฆ์  ถ้าเป็นการละเมิดบทบัญญัติ  ภิกษุ
ผู้ละเมิดย่อมต้องอาบัติตามสมควรแก่กรณีแน่นอน  โดยไม่ต้องมีใครมากล่าวโทษ
แต่ในบางกรณีหลังจากที่ปรับโทษแล้ว ยังต้องมีกระบวนการที่คณะสงฆ์เข้ามา
เก่ียวข้อง เช่น  การอยู่ปริวาสกรรม - การประพฤติมานัต  เพ่ือออกจากอาบัติ
สังฆาทิเสส (ดูแผนผังท่ี ๒ หน้า ๔๘๑), หรือกรณีท่ีอาจจะมีเหตุก่อผลกระทบตอ่
มหาชนเป็นอันมาก  จึงต้องมีวิธีการลงโทษเพื่อแก้ไขทิฏฐิพฤติกรรมของภิกษุ
ท่ีเกิดเพราะเหตุมรรคหรือปฏิปทา (ดูแผนผังท่ี ๓ หน้า ๔๘๓),  หรือกรณีมีอธิกรณ์
เกิดข้ึน จึงมีวิธีระงับอธิกรณ์ (อธิกรณสมถะ, ดูตารางหน้า ๔๗๙) เหล่าน้ีล้วนเป็น

(๑๖)



มาตราการที่จะจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นในสงฆ์  ทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาของสงฆ์
อย่างเด็ดขาด  และเพ่ือประคับประคองศรัทธาของชาวบ้านผู้ถวายความอุปถัมภ์

จุลวรรค ภาค ๒  พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ น้ี  เป็นเร่ืองข้อห้าม และ
ข้ออนุญาตเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อร่างกายและอื่น ๆ  แบ่งเป็น ๘ ขันธ์ คือ
ขุททกวัตถุขันธ์ : ว่าด้วยเร่ืองเบ็ดเตล็ด เช่น ข้อปฏิบัติในการอาบน้ำ การดูมหรสพ
บาตร เคร่ืองใช้โลหะ,  เสนาสนขันธ์ : ว่าด้วยเร่ืองท่ีอยู่  เคร่ืองใช้  ตลอดจนการ
ก่อสร้าง,  สังฆเภทขันธ์ : ว่าด้วยการทำสงฆ์ให้แตกกัน.  วัตตขันธ์ : ว่าด้วยวัตร
ข้อปฏิบัติ ๑๔ เรื่อง เช่นการปฏิบัติต่ออาคันตุกะ  อุปัชฌาย์ ศิษย์ เป็นต้น,
ปาฏิโมกขัฏฐปนขันธ์ :  การงดสวดปาติโมกข์ พร้อมเง่ือนไข,   ภิกขุนีขันธ์ :
กล่าวถึงความเป็นมา ข้อปฏิบัติ ข้อห้าม ข้ออนุญาตต่าง ๆ  เก่ียวกับนางภิกษุณี,
ปัญจสติกขันธ์ : ว่าด้วยเหตุการณ์หลังพุทธปรินิพพานถึงทำสังคายนาคร้ังท่ี ๑
ของพระอรหันต์ ๕๐๐ รูป,  สัตตสติกขันธ์ : ว่าด้วยมูลเหตุ และการดำเนินการ
ในการทำสังคายนาคร้ังท่ี ๒ ของพระอรหันต์ ๗๐๐ รูป.

๕. คัมภีร์ปริวาร  พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ นี้เป็นคัมภีร์ประกอบหรือ
คู่มือ  บรรจุคำถามตอบสำหรบัซ้อมความรู้พระวินัยต้ังแต่ เล่ม ๑ - ๗   เป็นการ
ประมวลเนือ้หาท่ีสำคัญต่าง ๆ มากล่าวไว้  มาจัดเป็นหัวข้อ

อน่ึง การรวบรวมประมวลพระพทุธบัญญัติอริยวินัย จากพระไตรปฎิก
เล่มนี้  เป็นการสรุปย่อรวบรวมให้กระทัดรัดเข้าใจง่าย รักษาใจความหรือยก
พุทธพจน์โดยตรงในบางตอน  เพื่อให้เหมาะสมกับผู้สนใจใคร่ศึกษาสามารถ
ศึกษานำไปปฏิบัติฝึกหัดขัดเกลาตนเอง  และเพ่ือประโยชน์ของผู้อ่ืนกระท่ังสังคม
ดังกล่าวไว้แล้ว  โดยมีจุดประสงค์ท่ีสำคัญอีกประการหน่ึงก็คือ เพ่ือส่งเสริม
ให้เกิดความสนใจ ที่จะศึกษาจากพระพุทธพจน์ในพระไตรปิฎกโดยตรง
นอกจากน้ียังมีข้อจำกัดในการจัดทำหลายประการ  เช่น พยายามจะให้มีขนาด
ของหนังสือไม่หนาจนเกินไป เป็นต้น

จึงได้จัดหมวดหมู่   โดยอ้างอิงการจัดหมวดหมู่ตามพระไตรปิฎก
ดังแสดงในแผนผังสารบาญ  และมีรายละเอียดการจัดรวบรวมพิเศษอื่นๆ
ท่ีควรทราบดงันี ้:-

(๑๗)



รายละเอียดการจัดเรียงพิเศษอ่ืนๆ  ท่ีควรทราบของหนังสือเล่มน้ี
๑.รวบรวมอริยวินัยเฉพาะส่วนภิกษุสงฆ์ท้ังหมด   แต่มิได้เรียบเรียง

ในส่วนสิกขาบทภิกษุณีสงฆ์  ที่มาในพระวินัยปิฎก เล่ม ๓  (เพื่อให้มีขนาด
ไมห่นามากจนเกนิไป)

๒.ในส่วนวินัยท่ีมาในพระปาติโมกข์  ในทุกสิกขาบท พระไตรปฎิก
จะลำดับเนื้อหาของแต่ละสิกขาบทในลักษณะเดียวกันคือ

๑. ต้นบัญญัติ เล่าเร่ืองต้นเหตุ  ท่ีทำให้ทรงบัญญัติสิกขาบท
๒. พระบัญญัติ  คือสิกขาบทท่ีทรงบัญญัติ  และอนุบัญญัติ คือ

การบัญญัติเพ่ิมเติมข้อความให้กับสิกขาบทน้ัน เพ่ือความรอบคอบรัดกุม
๓. สิกขาบทวิภังค์และบทภาชนีย์ คำว่าสิกขาบทวิภังค์

หมายถึงการจำแนกความสิกขาบท  คำว่า บทภาชนีย์ แปลว่าการจำแนก
แยกแยะความหมายของบท  เป็นการนำเอาคำในสกิขาบทวิภังค์มาขยายความ
เพ่ิมเติมอีก

๔. อนาบัติ  ว่าด้วยข้อยกเว้นสำหรับผู้ล่วงละเมิดสิกขาบทโดย
ไม่ต้องอาบัติ

๕. วินีตวัตถุ  ว่าด้วยเรือ่งต่างๆ ของภิกษุผู้กระทำการบางอยา่ง
อันอยู่ในขอบขา่ยของสิกขาบทน้ันๆ  ซ่ึงพระพุทธเจ้าทรงไต่สวนเอง  แล้วทรง
วินิจฉัยชี้ขาดไว้

ส่วนในหนังสือนี้จะจัดเรียงโดย
๑.นำพระบัญญัติท่ีรวมอนุบัญญัติแล้วไว้เป็นอันดับแรก  เพ่ือ

สะดวกแก่ผู้ศึกษาท่ีจะนำไปปฏิบัติ   จะได้ทราบโดยทันทีว่าสิกขาบทน้ัน ๆ  ทรงบัญญัติ
ไว้อย่างไร  โดยยกพระพุทธพจน์โดยตรงมาเน้นข้อความในเคร่ืองหมายคำพูดไว้

๒.นำวิภังค์หรือบทภาชนีย์  เฉพาะในบางส่วนท่ีเห็นว่าคำน้ัน
ผู้ศึกษาอาจจะเข้าใจได้ไม่ชัดเจน  เพื ่อให้ทราบถึงคำอธิบายที่มีอยู ่ใน
พระไตรปิฎกโดยตรง   (ในส่วนน้ีสันนิษฐานว่ามีท้ังท่ีเป็นพระพุทธาธิบายโดยตรง
และบางส่วนเป็นการอธิบายท่ีอยู่ในช้ันพระสังคาหกาจารย์ผู้รวบรวมพระไตรปิฎก)

(๑๘)



๓.ตามด้วยอนาบัติ ลักษณะที่ไม่ต้องอาบัติ   เพื่อให้ผู้ศึกษา
ทราบลักษณะยกเว้นไม่ต้องอาบัติน้ัน (ๆสันนษิฐานว่ารวบรวมไว้ในช้ันพระสังคาหกาจารย์)
ท่ีกล่าวไว้ในพระไตรปฎิกโดยตรงในทกุสิกขาบท ยกเว้นเสขิยะ

๔.ต่อด้วยย่อความเล่าเร่ืองต้นบัญญัติ  ท่ีมีมาในพระไตรปิฎก
เพ่ือให้หนังสือไม่หนาเกินไป  แต่ยังคงใจความไวเ้พ่ือให้ทราบท่ีมา  อันจะทำให้
ทราบเหตุผล เจตนารมณ์พระพุทธประสงค์ในการบัญญัติสิกขาบทนั้น ๆ
(วินีตวัตถุ และโทษท่ีปรับอาบัติลดระดับ มิได้ย่อไว้ พึงศึกษาจากพระไตรปฎิก)

๓.ในส่วนสิกขาบทนอกพระปาติโมกข์  หรืออภิสมาจาริกสิกขา
ในคัมภีร์มหาวรรค และจุลวรรค (พระวินัยปิฎกเล่ม ๔, ๕, ๖, ๗) น้ัน  คงเป็น
การย่อใจความเรียงตามการจัดในพระไตรปิฎก  แต่จะเน้นข้อความหรือยก
พระพุทธพจน์ไว้ในส่วนที่น่าสนใจเป็นพิเศษ

(หมายเหตุ  ในพระไตรปฎิกบาลี สยามรัฐ อํ. ติก. ๒๐ / ๒๙๗ / ๕๒๔
มีพระพุทธดำรัสตรัสว่า  “ภิกษุทั้งหลาย  สิกขาบทร้อยห้าสิบสิกขาบทนี้
ย่อมมาสู่อุเทส (การยกขึ้นแสดงในท่ามกลางสงฆ์)  ทุกกึ่งเดือนตามลำดับ
อันกุลบุตร   ผู้ปรารถนาประโยชน์พากันศึกษาอยู่ในสิกขาบทเหล่านั้นฯ”
จากพระสูตรน้ีแสดงให้ทราบว่า ในคร้ังพุทธกาลสิกขาบท ท่ีมาในพระปาตโิมกข์
หรือที่เรียกว่าอาทิพรหมจริยกาสิกขาบท มี ๑๕๐ ข้อ คือไม่รวมอนิยต ๒
และเสขิยวัตร ๗๕ มิใช่มี ๒๒๗ ตามที่เข้าใจกันในบัดนี้  ดังนั้น อนิยต และ
เสขิยวัตร ควรจะจัดอยู่ในภาคอภิสมาจาริกสิกขาบท  แต่เน่ืองจากพระไตรปฎิก
ปัจจุบันได้จัดอนิยตและเสขิยวัตรไว้ในคัมภีร์  ภิกขุวิภังค์ภาค ๑ และภาค ๒
ตามลำดับ การจัดของหนังสือเล่มน้ีอนุวัตรตามพระไตรปิฎก  จึงได้จัดไว้ตามน้ัน).

๔.ได้รวบรวมพระวินัยที่มาในพระไตรปิฎกเล่มอื่น และบางส่วน
ในคัมภีร์ปริวาร (พระวินัยปิฎก เล่ม ๘)  ท่ีน่าสนใจมารวมไว้เป็นหมวดหน่ึง โดย
ระบุท่ีมาจากพระไตรปิฎกไว้แล้ว  ส่วนตอนอ่ืนๆข้างต้นน้ัน เน่ืองจากมีการจัดเรียง
ตามพระไตรปฎิก  เพ่ือสะดวกในการค้นหาอยู่แล้วจึงมิได้ระบุท่ีมาไว้.

๕.ได้รวบรวมคำบาลีที่ใช้บ่อย เช่น คำพินทุอธิษฐาน คำเสียสละ
ปลงอาบัติ มอบฉันทะ อุโบสถ กรรมวาจาสมมติเจ้าหน้าที่ทำการสงฆ์ และ
กรรมวาจาสังฆกรรมตา่ง ๆ  ท่ีใช้บ่อย ไว้ในภาคผนวกเพือ่สะดวกในการใชด้้วย.

(๑๙)



แผนผังการจัดสารบาญ โดยอ้างอิงตามการจัด  
       พระพุทธ  
คำสั่งสอนของ  
       ปาพจน์   

พระธรรม
ข้อแนะนำส่ังสอนหรือหลักความประพฤติ

ท่ีทรงบัญญัติไปตามสัจจธรรม
เพ่ือความส้ินไปแห่งความทุกข์

อาทิพรหมจาริยกาสิกขา
บทศึกษาอันเป็นเบ้ืองต้นแห่งพรหมจรรย์
เป็นประธานแม่บทเรียกว่า พระปาติโมกข์

ภิกขุวิภังค์

ภิกขุวิภังค์ ภาค ๑
( พระวนิยัปฎิก เลม่ ๑ )

๑. เวรชักัณฑ ์ : เหตใุหพ้รหมจรรยต์ัง้มัน่
๒. ปาราชิกกัณฑ ์๔ สิกขาบท
๓. สัฆาทิเสสกัณฑ์ ๑๓ สิกขาบท
๔. อนยิตกณัฑ ์๒ สิกขาบท

ภิกขวิุภังค ์ภาค ๒
( พระวนิยัปฎิก เลม่ ๒ )

๑. นิสสัคคิยกัณฑ ์๓๐ สิกขาบท
๒. ปาจิตตยีกัณฑ์ ๙๒ สิกขาบท
๓. ปฏิเทสนียกัณฑ ์๔ สิกขาบท
๔. เสขิยกัณฑ ์๗๕ สิกขาบท
๕. อธิกรณสมถะ ๗ สิกขาบท

มหาวรรค

มหาวรรค ภาค ๑
( พระวนิยัปิฎก เล่ม ๔ )

๑. มหาขนัธ ์: เหตกุารณต์ัง้แตต่รสัรู้
๒. อุโบสถ ์: อุโบสถ,์ การแสดงปาตโิมกข์
๓. วสัสูปนายกิาฯ : วา่ด้วยการเขา้พรรษา
๔. ปวารณาฯ : การใหภ้กิษอ่ืุนตกัเตอืนได้

มหาวรรค ภาค ๒
( พระวนิยัปฎิก เลม่ ๕ )

๑. จัมมขนัธ ์ : วา่ด้วยหนงั,รองเทา้,ยาน
๒. เภสัชชฯ  : ยา,ปานะ,การเก็บอาหาร
๓. กฐินขนัธ ์  : วา่ด้วยกฐนิ
๔. จีวรขนัธ ์ : ว่าด้วยจวีร,การใชผ้า้
๕. จัมเปยยขันธ์  : การลงโทษของสงฆ์
๖. โกสัมพิขันธ์  : สงฆ์แตกและวิธีปรองดอง

หมายเหตุ

- ภิกขุนีวิภังค์ พระวินัยปิฎก เล่ม ๓, และบางส่วน
ของ ปริวาร พระวินัยปิฎก เล่ม ๘ มิได้รวบรวมไว้
ในหนังสือน้ี ผู้สนใจพึงศึกษาจากพระไตรปิฎก

- คำพินทุ อธิษฐาน คำสละของนิสสัคคิยปาจิตตีย์
ปลงอาบัติ กรรมวาจาสังฆกรรมต่าง ๆ  ฯลฯ ท่ีใช้บ่อย
และภิกขุปาฏิโมกข์ รวบรวมไว้อยู่ใน ภาคผนวก











 หมวดหมู่ของพระไตรปิฎก  ของหนังสือเล่มน้ี :-
  ธรรมวินัย
  พระพุทธเจ้าเรียกว่า
 ( คำเป็นหลักเป็นประธาน )

จุลวรรค

จุลวรรค ภาค ๑
( พระวนิยัปฎิก เล่ม ๖ )

๑. กัมมขันธ์ : ขยายความวิธีลงโทษสงฆ์
๒. ปารวิาสกิขนัธ ์: วธีิอยูป่รวิาส
๓. สมุจจยขนัธ ์: วิธีออกจากสังฆาทิเสส
๔. สมถขันธ์: ขยายวิธีระงับอธิกรณ์

จลุวรรค ภาค ๒
( พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ )

๑. ขทุทกวัตถขุนัธ ์  : เรือ่งเบด็เตลด็ฯ
๒. เสนาสนะขนัธ ์ : เรือ่งท่ีอยู่,การก่อสร้าง
๓. สังฆเภทขนัธ ์ : การทำสงฆใ์หแ้ตกกนั
๔. วัตตขันธ์  : ข้อปฏิบัติต่าง ๆ
๕. ปาฏิโมกขฐปนฯ  : การงดสวดปาติโมกข์
๖. ภิกขุนีขันธ์  : ความเป็นมาของภิกษุณี
๗. ปัญจสตกิขันธ ์: การสังคยนาครัง้ท่ี ๑
๘. สัตตสตกิขนัธ ์: การสังคยนาครัง้ที ่๒

พระวินัย
ระบบชีวิตระบบการฝึกอบรมของอริยชน
ที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติขึ้น เพื่อเกื้อกูล
ต่อชุมชน และการปฏิบัติเพื่อดับทุกข์

ปริวารและพระสูตร

- แผนผังสรุปวิธีทางการสงฆ์เพื่อจัดการเมื่อมีอธิกรณ์ ๔ เกิดขึ้น ฯ
การจัดกลุ่มสิกขาบทตามเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกัน และดัชนีช่วยค้นหา
รวบรวมไว้อยู่ใน ภาคพิเศษ

อภิสมาจาริกาสิกขา
ขนบธรรมเนียม วัตร ประเพณีอันดีงาม

ของสงฆ์ เป็นสิกขาบท นอกพระปาติโมกข์

ปริวารและพระสูตร
( พระไตรปิฎกเล่มอื่น ๆ )

    ความหมายอาบัติ
    อานิสงส์เรียนวนัิย

ธุดงค์ ๑๓
จุลศีล
มัชฌิมศีล
มหาศีล
อริยวงศ์
ฯลฯ



 



อริยวินัย
พุทธธรรม นำหมู่สัตว์

ทรงประกาศ นานผ่านมา
วันวาร ผ่านทิวา
พิสูจน์ค่า เอกอุดม

ยังชน พ้นสังสาร
กิเลสมาร นานสั่งสม
ดุจหอก อันแหลมคม
เข้ารุกโรม จนได้ชัย

แม้องค์ ศาสดา
ลับล่วงลา ผ่านสมัย
พระธรรม แลวินัย
ประทานให้ เป็นตัวแทน

พระศาสน์ จักดำรงค์
หมู่พระสงฆ์ จงหวงแหน
ธรรม-วินัย มาตรเหมือนแม้น
แทนองค์พระ ชนะมาร ฯ



สารบัญ

คำอนุโมทนา (๒- ๔)
บทนำ (๕-๑๑)
คำช้ีแจงก่อนอ่าน (๑๓-๑๙)
แผนผังการจัดสารบัญ (๒๐,๒๑)
สารบัญ (๒๓-๔๑)

อาทิพรหมจริยกาสิกขา : ๑

ภิกขุวิภังค์  ภาค ๑ (พระวินัยปิฎกเล่ม ๑) ๓
๑.เวรัญชกัณฑ์ เหตุให้พรหมจรรยต้ั์งม่ันหรอืไม่ต้ังม่ัน ๔

ทรงสรรเสริญเหล่าภิกษุว่าเป็นผู้ชนะ ๕
เหตุที่ทำให้พรหมจรรย์พระศาสนาตั้งมั่นและไม่ตั้งมั่น ๕
ทูลขอให้ทรงบัญญัติสิกขาบท  เพื่อความตั้งมั่นแห่งพรหมจรรย์ ๖

๒.ปาราชิกกัณฑ์ อาบัติหนักท่ีภิกษุต้องแล้วขาดจากความเป็นภิกษุ ๔ สิกขาบท ๗
ปาราชิกท่ี ๑ เก่ียวกับการขาดจากความเป็นภิกษุเพราะเสพเมถุน ๗
      อำนาจประโยชน ์๑๐ ประการในการบัญญัติสิกขาบท ๑๑
ปาราชิกท่ี ๒ เก่ียวกับการขาดจากความเป็นภิกษุเพราะลักขโมย    ๑๒
ปาราชิกท่ี ๓ เก่ียวกับการขาดจากความเป็นภิกษุเพราะฆ่ามนุษย์ให้ตาย ๑๖
ปาราชิกท่ี ๔ เก่ียวกับขาดจากความเป็นภิกษุเพราะอวดคุณวิเศษท่ีไม่มีในตน๑๙
     มหาโจร ๕ จำพวก ๒๑

๓.เตรสกัณฑ์ อาบัติหนักท่ีต้องอาศัยสงฆ์ในการระงบัโทษ ๑๓ ข้อ ๒๔
สังฆาทเิสสท่ี ๑ เก่ียวกับต้องอาบัติหนักเพราะทำน้ำอสุจิให้เคล่ือน ๒๔
สังฆาทิเสสท่ี ๒ เก่ียวกับต้องอาบัติหนักเพราะมีจิตกำหนัดจับต้องกายหญิง ๒๕
สังฆาทิเสสท่ี ๓ เก่ียวกับต้องอาบัติหนักเพราะมีจิตกำหนัดพูดเก้ียวหญิง ๒๖

(๒๓)



สังฆาทเิสสท่ี ๔ เก่ียวกับต้องอาบัติหนักเพราะพูดให้หญิงบำเรอตนด้วยกาม ๒๘
สังฆาทิเสสท่ี ๕ เก่ียวกับต้องอาบัติหนักเพราะชักส่ือชายหญิง ๒๙
สังฆาทเิสสท่ี ๖ เก่ียวกับต้องอาบัติหนักเพราะสร้างกุฎีด้วยการขอใหญ่เกิน ๓๑
สังฆาทิเสสท่ี ๗เก่ียวกับต้องอาบัติหนักเพราะสร้างวิหาร ไม่ได้ให้สงฆ์แสดงท่ี๓๓
สังฆาทิเสสท่ี ๘ เก่ียวกับต้องอาบัติหนักเพราะโจทอาบัติปาราชิกไม่มีมูล ๓๔
สังฆาทเิสสท่ี ๙ เก่ียวกับต้องอาบัติหนักเพราะอ้างเลสโจทอาบัติปาราชิก ๓๖
สังฆาทเิสสท่ี ๑๐ เก่ียวกับต้องอาบัติหนักเพราะทำสงฆ์ให้แตกกัน ๓๗
สังฆาทิเสสท่ี๑๑ เก่ียวกับต้องอาบัติหนักเพราะเป็นพวกของผู้ทำสงฆ์ให้แตก ๓๙
สังฆาทเิสสท่ี ๑๒ เก่ียวกับต้องอาบัติหนักเพราะเป็นผู้ว่ายากสอนยาก ๔๑
สังฆาทิเสสท่ี ๑๓ เก่ียวกับต้องอาบัติหนักเพราะประทุษร้าษสกุล(ประจบคฤหัสถ์)๔๒

๔.อนิยตกัณฑ์   ว่าด้วยอาบัติอันไม่แน่ว่าจะควรปรับข้อไหน มี ๒ สิกขาบท ๔๗
อนิยตสิกขาบทที ่๑ เก่ียวกับรูปหน่ึงน่ังท่ีลับคืออาสนะกำบังกับหญิงคนหน่ึง๔๗
อนิยตสิกขาบทที ่๒ เก่ียวกับรูปหน่ึงน่ังในอาสนะก่ึงกำบังกับหญิงคนหน่ึง ๔๙

ภิกขุวิภังค์  ภาค ๒ (พระวินัยปิฎกเล่ม ๒) ๕๑
๑.นิสสัคคิยกัณฑ์ อาบัติปาจิตตีย์ ท่ีต้องสละส่ิงของ ๓๐ สิกขาบท ๕๒
จีวรวรรค วรรคท่ี ๑ ว่าด้วยจีวร  มี ๑๐ สิกขาบท ๕๒

สิกขาบทท่ี ๑ เก่ียวกับกฐินเดาะแล้วเก็บอติเรกจีวรไวเ้กิน ๑๐ วัน ๕๒
สิกขาบทท่ี ๒ เก่ียวกับกฐินเดาะแลว้อยู่ปราศจากไตรจวีรแม้คืนหน่ึง ๕๓
สิกขาบทท่ี ๓ เก่ียวกับกฐินเดาะแล้วเก็บอกาลจีวรไว้เกิน ๑ เดือน ๕๕
สิกขาบทท่ี ๔ เก่ียวกับการใช้นางภิกษุณีให้ซัก, ย้อม, ทุบจีวรเก่า ๕๖
สิกขาบทท่ี ๕ เก่ียวกับการรับจีวรจากมือของนางภกิษุณี ท่ีมิใช่ญาติ ๕๗
สิกขาบทท่ี ๖ เก่ียวกับการขอจวีรต่อคฤหัสถ์ ท่ีมิใช่ญาติ ๕๗
สิกขาบทท่ี ๗ เก่ียวกับมีผู้ปวารณาจีวรไว้มากภิกษุรับไว้เกินจำนวน ๕๙
สิกขาบทท่ี ๘ เก่ียวกับเข้าไปหากำหนดชนิดจีวร ต่อผู้ท่ีจะถวายจวีร ๖๐
สิกขาบทท่ี ๙ เก่ียวกับเข้าไปหาผู้ถวายจวีร๒รายใหร้วมกันหาจีวรท่ีดี๖๑
สิกขาบทท่ี ๑๐ เก่ียวกับการทวงจีวรจากไวยาวจักรเกินประมาณ ๖๒

(๒๔)



โกสิยวรรค วรรคท่ี ๒ ว่าด้วยไหม  มี ๑๐ สิกขาบท ๖๕
สิกขาบทท่ี ๑ เก่ียวกับการหล่อสันถัต (เคร่ืองปูน่ัง) เจือด้วยไหม ๖๕
สิกขาบทท่ี ๒ เก่ียวกับการหล่อสันถัตด้วยขนเจยีมดำล้วน ๖๖
สิกขาบทท่ี ๓ เก่ียวกับการหล่อสันถัตขนเจียมดำเกิน ๒ ใน ๔ ส่วน ๖๖
สิกขาบทท่ี ๔ เก่ียวกับการท่ีสันถัตเก่าใช้ยังไม่ถึง ๖ ปีหล่อของใหม่ ๖๗
สิกขาบทท่ี ๕ เก่ียวกับการหล่อสันถัตไม่นำของเกา่ปนลงในของใหม่ ๖๘
สิกขาบทท่ี ๖ เก่ียวกับเดินทางไกลนำขนเจยีมไปเองเกนิ ๓ โยชน์ ๗๐
สิกขาบทท่ี ๗ เก่ียวกับการใช้ภิกษุณีให้ซัก, ย้อม, สางขนเจียม ๗๑
สิกขาบทท่ี ๘ เก่ียวกับการรับ ให้รับเงินทอง หรือยินดีท่ีเขาเก็บไว้ให้๗๒
สิกขาบทท่ี ๙ เก่ียวกับการทำการซือ้ขาย  ด้วยรูปิยะ (เงินตรา) ๗๓
สิกขาบทท่ี ๑๐ เก่ียวกับการทำการแลกเปลีย่นมีประการตา่ง ๆ ๗๔

ปัตตวรรค วรรคท่ี ๓ ว่าด้วยบาตร  มี ๑๐ สิกขาบท ๗๖
สิกขาบทท่ี ๑ เก่ียวกับการเก็บอติเรกบาตร ไว้เกิน ๑๐ วัน ๗๖
สิกขาบทท่ี ๒ เก่ียวกับบาตรร้าวไม่เกิน ๕ แห่ง ให้จ่ายบาตรใหม่ ๗๗
สิกขาบทท่ี ๓ เก่ียวกับการเก็บเภสัช ๕ ไว้เกิน ๗ วัน ๗๘
สิกขาบทท่ี ๔ เก่ียวกับการหา-ทำผ้าอาบน้ำฝนนอกเวลาทีก่ำหนด ๗๙
สิกขาบทท่ี ๕ เก่ียวกับการให้จีวรแก่ภิกษุอ่ืนแล้ว โกรธน้อยใจ ชิงคืน ๘๐
สิกขาบทท่ี ๖ เก่ียวกับการขอด้ายมาเองให้ช่างหูกทอเป็นจีวร ๘๐
สิกขาบทท่ี ๗ เก่ียวกับการให้ช่างทอจีวรดีกว่าผู้ท่ีจะถวายสัง่ ๘๑
สิกขาบทท่ี ๘ เก่ียวกับการเก็บผ้าอัจเจกจีวรไวเ้กินสมัยทำจีวร ๘๒
สิกขาบทท่ี ๙ เก่ียวกับการอยู่ป่ามีภัยเก็บจีวรในบ้านเกิน ๖ คืน ๘๔
สิกขาบทท่ี ๑๐ เก่ียวกับการน้อมลาภท่ีจะถวายสงฆม์าเพ่ือตน ๘๕

๒.ปาจิตตีย์กัณฑ์  อาบัติอันยังกุศลธรรมให้ตกไป รวม ๙๒ สิกขาบท ๘๖
มุสาวาทวรรค  วรรคท่ี ๑ ว่าด้วยการพูดปด  มี ๑๐ สิกขาบท ๘๖
สิกขาบทท่ี ๑ เก่ียวกับการพูดให้คลาดเคล่ือนจากความจริง ๘๖
สิกขาบทท่ี ๒ เก่ียวกับการพูดเสียดแทงใหเ้จ็บใจ ๘๗
สิกขาบทท่ี ๓ เก่ียวกับการพูดส่อเสียดให้ทะเลาะกัน ๘๘

(๒๕)



สิกขาบทท่ี ๔ เก่ียวกับการใช้ให้ผู้มิได้บวชกล่าวธรรม  โดยบท ๘๙
สิกขาบทท่ี ๕ เก่ียวกับการนอนร่วมกับผู้ไม่ได้บวช  เกิน ๓ คืน ๙๐
สิกขาบทท่ี ๖ เก่ียวกับการนอนรว่มกับผู้หญิง ๙๑
สิกขาบทท่ี ๗ เก่ียวกับพดูธรรมแก่ผู้หญิงโดยไมมี่ผู้ชายอยู่เกิน ๖ คำ๙๒
สิกขาบทท่ี ๘ เก่ียวกับการบอกคุณวิเศษท่ีมีจริงแก่ผู้มิได้บวช ๙๓
สิกขาบทท่ี ๙ เก่ียวกับการบอกอาบติัช่ัวหยาบของภกิษุแก่ผู้มิได้บวช๙๔
สิกขาบทท่ี ๑๐ เก่ียวกับการขุด หรือใช้ให้ขุดดิน ๙๕

ภูตคามวรรค  วรรคท่ี ๒ ว่าด้วยพืชพันธ์ุไม้  มี ๑๐ สิกขาบท ๙๖
สิกขาบทท่ี ๑ เก่ียวกับการพรากตน้ไม้ ๙๖
สิกขาบทท่ี ๒ เก่ียวกับการพูดเฉไปเม่ือถูกสอบสวน ๙๗
สิกขาบทท่ี ๓ เก่ียวกับการติเตียนภกิษุผู้ทำการสงฆ์โดยชอบธรรม ๙๘
สิกขาบทท่ี ๔ เก่ียวกับการวางเตยีงตัง่สงฆ์ในท่ีแจ้ง หลีกไปไม่เก็บท่ี ๙๙
สิกขาบทท่ี ๕ เก่ียวกับการปูท่ีนอนในวหิารสงฆ์ หลีกไปไม่เก็บท่ี ๑๐๐
สิกขาบทท่ี ๖ เก่ียวกับนอนแทรกภกิษุผู้เข้าไปอยู่ก่อนในวหิารสงฆ์ ๑๐๑
สิกขาบทท่ี ๗ เก่ียวกับการฉุดคร่าภิกษุออกจากวิหารของสงฆ์ ๑๐๒
สิกขาบทท่ี ๘ เก่ียวกับน่ังนอนทับเตียงต่ังท่ีอยู่บนร้านในวหิารสงฆ์ ๑๐๓
สิกขาบทท่ี ๙ เก่ียวกับการพอกหลังคาวิหารเกิน ๓ ช้ัน ๑๐๔
สิกขาบทท่ี ๑๐ เก่ียวกับการรดน้ำท่ีมีตัวสัตว์ลงบนหญา้หรือดิน ๑๐๕

โอวาทวรรค  วรรคท่ี ๓ ว่าด้วยการให้โอวาท  มี ๑๐ สิกขาบท ๑๐๖
สิกขาบทท่ี ๑ เก่ียวกับการสอนนางภกิษุณีโดยมิได้รับมอบหมาย ๑๐๖
สิกขาบทท่ี ๒ เก่ียวกับการสอนนางภกิษุณีต้ังแต่อาทิตย์ตกแล้ว ๑๐๗
สิกขาบทท่ี ๓ เก่ียวกับการไปสอนนางภกิษุณีถึงท่ีอยู่ ๑๐๘
สิกขาบทท่ี ๔ เก่ียวกับติเตียนภิกษุว่าสอนภิกษุณีเพราะเห็นแก่ลาภ๑๐๘
สิกขาบทท่ี ๕ เก่ียวกับการให้จีวรแก่นางภิกษุณีผู้มิใช่ญาติ ๑๐๙
สิกขาบทท่ี ๖ เก่ียวกับการเย็บจีวรให้นางภิกษุณีผู้มิใช่ญาติ ๑๑๐
สิกขาบทท่ี ๗ เก่ียวกับการชักชวนเดินทางไกลรว่มกับนางภกิษุณี ๑๑๐
สิกขาบทท่ี ๘ เก่ียวกับชักชวนนางภกิษุณีโดยสารเรือลำเดียวกัน ๑๑๑

(๒๖)



สิกขาบทท่ี ๙ เก่ียวกับฉันอาหาร ท่ีนางภิกษุณีแนะนำใหเ้ขาถวาย ๑๑๒
สิกขาบทท่ี ๑๐ เก่ียวกับภิกษุรูปเดียวน่ังในท่ีลับกับภิกษุณีผู้เดียว ๑๑๒

โภชนวรรค  วรรคท่ี ๔ ว่าด้วยการฉันอาหาร  มี ๑๐ สิกขาบท ๑๑๓
สิกขาบทท่ี ๑ เก่ียวกับการฉันอาหารในโรงพกัเดินทางเกิน ๑ ม้ือ ๑๑๓
สิกขาบทท่ี ๒ เก่ียวกับการฉันเป็นหมู่ ยกเว้นในสมยัท่ีทรงอนุญาต ๑๑๔
สิกขาบทท่ี ๓ เก่ียวกับการรับนิมนต์แล้วไปฉันอาหารท่ีอ่ืน ๑๑๖
สิกขาบทท่ี ๔  เก่ียวกับการรับบิณฑบาตเกิน ๓ บาตร ๑๑๗
สิกขาบทท่ี ๕ เก่ียวกับฉันเสร็จแล้วห้ามภัตแล้วฉันของท่ีไม่เป็นเดน๑๑๙
สิกขาบทท่ี ๖ เก่ียวกับการพูดให้ภิกษุท่ีห้ามภัตแล้วฉันอีก ๑๒๐
สิกขาบทท่ี ๗ เก่ียวกับการฉันอาหารในเวลาวกิาล ๑๒๑
สิกขาบทท่ี ๘ เก่ียวกับการฉันอาหารท่ีเก็บทำการส่ังสม ๑๒๑
สิกขาบทท่ี ๙ เก่ียวกับการขออาหารประณตีมาเพ่ือตนแลว้ฉัน ๑๒๒
สิกขาบทท่ี ๑๐ เก่ียวกับการฉันอาหารท่ีเขายังไม่ได้ให้ ๑๒๓

อเจลกวรรค วรรคท่ี ๕ ว่าด้วยชีเปลือย  มี ๑๐ สิกขาบท ๑๒๔
สิกขาบทท่ี ๑ เก่ียวกับการมอบอาหารให้นักบวชอ่ืนด้วยมือตน ๑๒๔
สิกขาบทท่ี ๒ เก่ียวกับการชวนภกิษุไปบิณฑบาตด้วยแล้วไล่กลับ ๑๒๖
สิกขาบทท่ี ๓ เก่ียวกับการน่ังแทรกแซงในทีมี่เฉพาะหญิงกับชาย ๑๒๗
สิกขาบทท่ี ๔ เก่ียวกับภิกษุผู้เดียวน่ังท่ีลับ คือในท่ีกำบังกับผู้หญิง ๑๒๘
สิกขาบทท่ี ๕ เก่ียวกับภิกษุผู้เดียวนัง่ในทีลั่บกับผู้หญิงผู้เดียว ๑๒๙
สิกขาบทท่ี ๖ เก่ียวกับการรับนิมนต์แล้วไปสู่ท่ีอ่ืนไม่บอกลาภิกษุ ๑๓๐
สิกขาบทท่ี ๗ เก่ียวกับยินดีปวารณาเกิน๔เดือน เว้นแต่เขากำหนด๑๓๑
สิกขาบทท่ี ๘ เก่ียวกับการไปเพ่ือดูกองทัพท่ียกไป ๑๓๒
สิกขาบทท่ี ๙ เก่ียวกับเม่ือมีเหตุท่ีจะพักอยู่ในกองทัพพักเกิน๓คืน ๑๓๓
สิกขาบทท่ี ๑๐ เก่ียวกับการไปสูส่นามรบ ท่ีพักพล ท่ีจัดขบวนทพั ๑๓๔

สุราปานวรรค วรรคท่ี ๖ ว่าด้วยการด่ืมสุรา มี ๑๐ สิกขาบท ๑๓๕
สิกขาบทท่ี ๑ เก่ียวกับการด่ืมสุราและเมรยั ๑๓๕
สิกขาบทท่ี ๒ เก่ียวกับการจ้ีด้วยนิว้มือ ๑๓๖

(๒๗)



สิกขาบทท่ี ๓ เก่ียวกับการหัวเราะในนำ้ ๑๓๗
สิกขาบทท่ี ๔ เก่ียวกับอาบัติปาจิตตีย์เพราะความไม่เอ้ือเฟ้ือ ๑๓๘
สิกขาบทท่ี ๕ เก่ียวกับการหลอนภกิษุ ๑๓๙
สิกขาบทท่ี ๖ เก่ียวกับการก่อไฟเพ่ือผิง ๑๔๑
สิกขาบทท่ี ๗ เก่ียวกับการอาบน้ำก่อน ๑๕ วัน (ในมัชฌิมประเทศ)๑๔๒
สิกขาบทท่ี ๘ เก่ียวกับการไม่ทำเคร่ืองหมายให้เสียสีก่อนใช้ผ้าใหม่๑๔๓
สิกขาบทท่ี ๙ เก่ียวกับการไม่ได้ให้เขาถอนจวีรท่ีวิกัปไว้ก่อนใช้ ๑๔๔
สิกขาบทท่ี ๑๐ เก่ียวกับการซ่อนบริขารของภกิษุอ่ืน ๑๔๕

สัปปาณวรรค วรรคท่ี ๗ ว่าด้วยสัตว์มีชีวิต  มี ๑๐ สิกขาบท ๑๔๖
สิกขาบทท่ี ๑ เก่ียวกับการฆ่าสัตว์ ๑๔๖
สิกขาบทท่ี ๒ เก่ียวกับการบริโภคน้ำมีตัวสัตว์ ๑๔๗
สิกขาบทท่ี ๓ เก่ียวกับการร้ือฟ้ืนอธิกรณ์ท่ีชำระเปน็ธรรมแลว้ ๑๔๗
สิกขาบทท่ี ๔ เก่ียวกับการปกปิดอาบัติช่ัวหยาบของภกิษุอ่ืน ๑๔๘
สิกขาบทท่ี ๕ เก่ียวกับการอุปสมบทให้ผู้มีอายุต่ำกว่า ๒๐ ปี ๑๔๙
สิกขาบทท่ี ๖ เก่ียวกับรูอ้ยู่ชักชวนพวกโจรเดนิทางร่วมกัน ๑๕๐
สิกขาบทท่ี ๗ เก่ียวกับการชวนผูห้ญิงเดินทางไกลรว่มกัน ๑๕๑
สิกขาบทท่ี ๘ เก่ียวกับการกล่าวตู่พระธรรมวนัิย ๑๕๒
สิกขาบทท่ี ๙ เก่ียวกับการคบภิกษุผู้กล่าวตู่พระธรรมวนัิย ๑๕๓
สิกขาบทท่ี ๑๐ เกีย่วกับการคบสามเณรผูก้ล่าวตู่พระธรรมวนัิย ๑๕๔

สหธัมมิกวรรค วรรคท่ี ๘ การกล่าวตามธรรม มี ๑๒ สิกขาบท ๑๕๕
สิกขาบทท่ี ๑ เก่ียวกับการพูดไถลเมือ่ทำผิดแล้ว ๑๕๕
สิกขาบทท่ี ๒ เก่ียวกับการกล่าวติเตียนสิกขาบท ๑๕๖
สิกขาบทท่ี ๓ เก่ียวกับการพูดแก้ตัวว่าเพ่ิงรู้ว่ามีมาในปาตโิมกข์ ๑๕๗
สิกขาบทท่ี ๔ เก่ียวกับการทำรา้ยร่างกายภกิษุ ๑๕๘
สิกขาบทท่ี ๕ เก่ียวกับการเง้ือมือจะทำร้ายภิกษุ ๑๕๙
สิกขาบทท่ี ๖ เก่ียวกับการโจทภิกษุด้วยอาบัติสังฆาทิเสสไม่มีมูล ๑๕๙
สิกขาบทท่ี ๗ เก่ียวกับการก่อความรำคาญแกภิ่กษุอ่ืน ๑๖๐

(๒๘)



สิกขาบทท่ี ๘ เก่ียวกับการแอบฟงัความของภกิษุผู้ทะเลาะกัน ๑๖๑
สิกขาบทท่ี ๙ เก่ียวกับการมอบฉันทะแล้ว พูดติเตียนในภายหลงั ๑๖๒
สิกขาบทท่ี ๑๐ เก่ียวกับการลุกไปขณะประชมุ โดยไม่มอบฉันทะ ๑๖๓
สิกขาบทท่ี ๑๑ เก่ียวกับการร่วมกับสงฆ์ให้จีวรแกภิ่กษุแล้ว ติเตียน๑๖๔
สิกขาบทท่ี ๑๒ เก่ียวกับการน้อมลาภท่ีจะถวายสงฆม์าเพ่ือบุคคล ๑๖๕

รตนวรรค วรรคท่ี ๙ ว่าด้วยของมีค่า มี ๑๐ สิกขาบท ๑๖๖
สิกขาบทท่ี ๑ เก่ียวกับการไมไ่ด้รับแจ้งก่อนเขา้ไปตำหนกัพระราชา ๑๖๖
สิกขาบทท่ี ๒ เก่ียวกับการเก็บของมค่ีาท่ีตกอยู่เว้นแตท่ี่ตกในทีพั่ก ๑๖๗
สิกขาบทท่ี ๓ เก่ียวกับการเข้าบ้านในเวลาวกิาลไม่บอกลาภิกษุ ๑๖๘
สิกขาบทท่ี ๔ เก่ียวกับให้ทำกล่องเข็มท่ีทำด้วยกระดูก งา เขาสัตว์ ๑๖๙
สิกขาบทท่ี ๕ เก่ียวกับการให้ทำเตียงต่ังท่ีมีเท้าสูงเกินประมาณ ๑๗๐
สิกขาบทท่ี ๖ เก่ียวกับการให้ทำเตียงต่ังเป็นของหุ้มนุ่น ๑๗๑
สิกขาบทท่ี ๗ เก่ียวกับการให้ทำผ้าปูน่ังท่ีมีขนาดเกินประมาณ ๑๗๒
สิกขาบทท่ี ๘ เก่ียวกับการให้ทำผ้าปิดฝีท่ีมีขนาดเกินประมาณ ๑๗๓
สิกขาบทท่ี ๙ เก่ียวกับให้ทำผ้าอาบน้ำฝนท่ีมีขนาดเกินประมาณ ๑๗๔
สิกขาบทท่ี ๑๐ เก่ียวกับการให้ทำจีวรท่ีมีขนาดเกินประมาณ ๑๗๕

๓.ปาฏิเทสนียกัณฑ์  ว่าด้วยอาบัติท่ีพึงแสดงคืน ๔ สิกขาบท ๑๗๖
สิกขาบทท่ี ๑ เก่ียวกับการรับของฉันจากมือนางภิกษุณีมาฉัน ๑๗๖
สิกขาบทท่ี ๒ เก่ียวกับการไม่ไล่นางภกิษุณีท่ีส่ังให้เขาถวายอาหาร ๑๗๗
สิกขาบทท่ี ๓ เก่ียวกับการรับอาหารในสกลุท่ีเป็นเสกขสมมติ ๑๗๘
สิกขาบทท่ี ๔ เก่ียวกับการอยู่ป่าท่ีมีภัยรับอาหารท่ีไม่ได้แจ้งไว้ก่อน ๑๗๙

๔.เสขิยกัณฑ์ ข้อท่ีภิกษุพึงศึกษาเก่ียวกับจรรยามารยาท ๗๕ ข้อ ๑๘๑
หมวดสารูป  ว่าด้วยความเหมาะสมแกส่มณเพศ ๒๖ สิกขาบท ๑๘๑
หมวดโภชนสังยุต  ว่าด้วยการฉันอาหาร  ๓๐ สิกขาบท ๑๘๔
หมวดธัมมเทศนาปฏิสังยุต ว่าด้วยการแสดงธรรม ๑๖ สิกขาบท ๑๘๘
หมวดปกิณณกะ  ว่าด้วยเบ็ดเตล็ด ๓ สิกขาบท ๑๙๐
๕.อธิกรณสมถกัณฑ์  ว่าด้วยวิธีระงับอธิกรณ์ด้วยธรรม ๗ ประการ ๑๙๑

(๒๙)



อภิสมาจาริกาสิกขา : ๑๙๓

มหาวรรค  ภาค ๑  (พระวินัยปิฎกเล่ม ๔) ๑๙๕
๑.มหาขันธกะ  หมวดใหญ่  ว่าด้วยเหตุการณ์ในสมัยท่ีตรัสรู้ใหม่ ๆ ๑๙๖

ทรงมนสิการปฏิจจสมุปบาท ๑๙๖
ทรงโต้ตอบกับพราหมณ์ที่ชอบตวาดคน ๑๙๖
ทรงเปลง่อุทานท่ีต้นจิก ๑๙๗
เหตุการณ์ท่ีต้นเกต ๑๙๗
เสด็จกลับไปต้นไทรอีก ๑๙๗
พระพรหมมาอาราธนา ๑๙๘
ทรงแสดงธรรมครั้งแรก ๑๙๘
ทรงแสดงอนัตตลักขณสูตร ๑๙๙
แสดงธรรมโปรดยสกุลบุตรกับครอบครัวและมิตรสหาย ๒๐๐
ทรงส่งสาวกไปประกาศพระศาสนา ๒๐๐
ทรงอนุญาตการบรรพชาอุปสมบท ๒๐๑
ตรัสเรื่องความหลุดพ้นอย่างยอดเยี่ยม ๒๐๑
โปรดสหาย ๓๐ คน ๒๐๑
โปรดชฎิล ๓ พ่ีน้องและบรวิาร ๒๐๑
ทรงแสดงอาทิตตปริยายสูตร ๒๐๒
โปรดพระเจ้าพิมพิสาร ๒๐๓
สารีบุตรโมคคัลลานะออกบวช ๒๐๔
ทรงอนุญาตให้มีอุปัชฌาย์ ๒๐๕
ทรงบัญญัติอุปัชฌายวัตร ๒๐๕
ทรงบัญญัติสัทธิวิหาริกวัตร ๒๐๕
ทรงปรับอาบัติ  อนุญาตให้ประณาม  และขอขมา ๒๐๖
ทรงวางวิธีประณามให้รัดกุม ๒๐๖
ทรงอนุญาตการบวชเป็นการสงฆ์ ๒๐๗

(๓๐)



ผู้บวชเพราะเห็นแก่ท้อง ๒๐๗
ข้อบัญญัติเพิ่มเติมในการบวช ๒๐๗
ทรงอนุญาตให้มีอาจารย์ ๒๐๘
ทรงบัญญัติอาจาริกวัตรและอันเตวาสิกวัตร ๒๐๘
การประณาม, การขอขมา, การยกโทษ ๒๐๙
นิสสัยระงับจากอุปัชฌาย์และอาจารย์ ๒๐๙
คุณสมบัติอุปัชฌาย์ ๕ อย่าง ๒๐๙
คุณสมบัติของอุปัชฌาย์ ๖ อย่าง ๒๑๐
ข้อปฏิบัตติอ่ผูท่ี้เคยเปน็เดยีรถย์ี ๒๑๐
ห้ามบวชให้คนเป็นโรค ๕ ชนิด ๒๑๑
ห้ามบวชให้ข้าราชการ ก่อนได้รับพระราชานญุาต ๒๑๒
ห้ามบวชให้โจรที่มีชื่อหมายจับ ๒๑๒
ห้ามบวชโจรที่ทำลายเครื่องพันธนาการ ๒๑๒
ห้ามบวชบุคคลที่ไม่สมควรอื่นอีก ๒๑๒
ให้บอกสงฆ์เมื่อจะโกนศีรษะคนบวช ๒๑๓
ห้ามบวชผู้มีอายุยังไม่ครบ ๒๐ ๒๑๓
ข้อห้ามเกี่ยวกับสามเณร ๒๑๓
เรือ่งการถอืนสิสัย ๒๑๔
พระราหุลราชกุมารทรงผนวชเป็นสามเณร ๒๑๔
ให้มีสามเณรรบัใช้ได้เกิน ๑ รูป ๒๑๕
ศีล ๑๐ ของสามเณร ๒๑๕
การลงโทษสามเณร ๒๑๖
เรือ่งเก่ียวกบัการลงโทษ ๒๑๖
ห้ามชวนสามเณรของภิกษุอื่นไปอยู่ด้วย ๒๑๗
การให้สามเณรสึก ๒๑๗
บุคคลท่ีห้ามบวชอ่ืน ๆ อีก ๑๑ ประเภท รู้เข้าภายหลังต้องให้สึก ๒๑๗
ลักษณะท่ีไม่ควรให้อุปสมบท (บวชเป็นพระ) อีก ๒๐ ประเภท ๒๑๘

(๓๑)



ลักษณะท่ีไม่ควรให้บรรพชา (เป็นสามเณร) ๓๒ ประเภท ๒๑๙
ข้อกำหนดเรื่องให้นิสสัยเพิ่มเติม ๒๒๑
ข้อกำหนดเรื่องการอุปสมบท ๒๒๑
ข้อบัญญัติในพิธีกรรมอุปสมบท ๒๒๑
การปฏิบัติต่อผู้ทำผิด ๒๒๒

๒.อุโบสถขันธกะ ว่าด้วยอุโบสถ  และการแสดงปาตโิมกข์ ๒๒๔
การสวดปาติโมกข์เป็นอุโบสถกรรม ๒๒๔
ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับปาติโมกข์ ๒๒๔

๓.วัสสูปนายิกาขันธกะ  ว่าด้วยการจำพรรษา ๒๓๒
ทรงอนุมัติการเลื่อนวันจำพรรษา ๒๓๒
ทรงอนุญาตให้ไปกลับภายใน ๗ วัน  เม่ือมีเหตุจำเป็น ๒๓๒
ขาดพรรษาที่ไม่ต้องอาบัติ ๒๓๓
ทรงอนุญาตการจำพรรษาในที่บางแห่ง ๒๓๔
ทรงห้ามจำพรรษาในที่ไม่สมควร ๒๓๔
ข้อห้ามอ่ืน ๆ ๒๓๕

๔.ปวารณาขันธกะ  ว่าด้วยการให้ภิกษุอ่ืนวา่กล่าวตักเตือนได้ ๒๓๖

มหาวรรค  ภาค ๒ (พระวินัยปิฎกเล่ม ๕) ๒๓๙
๑จัมมขันธกะ ว่าด้วยรองเท้า ยานพาหนะ ท่ีน่ังท่ีนอน ฯลฯ ๒๔๐

ทรงอนญุาตรองเทา้ใบไม้ ๒๔๐
ทรงห้ามรองเท้าท่ีไม่ควร ๒๔๑
ขอ้อนญุาตและขอ้ห้ามเก่ียวกบัรองเทา้ ๒๔๑
ขอ้ห้ามเกีย่วกบัโคตวัเมยี ๒๔๑
ข้อห้ามเก่ียวกับยานพาหนะที่เทียมด้วยสัตว์ ๒๔๒
ข้อห้ามเก่ียวกบัท่ีน่ังท่ีนอน ๒๔๓
ห้ามสวมรองเท้าเข้าบ้าน ๒๔๓
พระโสณกุฏิกัณณะ ๒๔๓

(๓๒)



ข้ออนุญาตสำหรับชนบทชายแดน ๒๔๔
๒.เภสัชชขันธกะ  ว่าด้วยเร่ืองเภสัช ๕, การฉัน, การเก็บอาหาร ๒๔๕

ทรงอนุญาตเภสัช ๕ และอ่ืน ๆ ๒๔๕
ห้ามเก็บเภสัช ๕ ไว้เกิน ๗ วัน ๒๔๗
ทรงอนุญาตของฉนับางอยา่ง ๒๔๘
ห้ามเก็บอาหารค้างคืนในที่อยู่ ๒๔๘
ทรงอนญุาตเรือ่งการฉันหลายขอ้ ๒๔๙
ทรงห้ามทำการผ่าตัดหรือผูกรัดท่ีทวารหนกั ๒๔๙
ทรงห้ามฉันเนือ้ท่ีไม่ควร ๒๔๙
ทรงอนญุาตและไมอ่นุญาตของฉนับางอยา่ง ๒๔๙
เสด็จแสดงธรรมที่ปาฏลิคามและโกฏิคาม ๒๕๐
นางอัมพปาลีถวายป่ามะม่วง ๒๕๐
สีหเสนาบดีเปลี่ยนศาสนา ๒๕๑
ทรงถอนข้ออนุญาตสำหรับยามข้าวยาก ๒๕๑
ทรงอนญุาตท่ีเก็บอาหาร ๒๕๒
ทรงแสดงธรรมโปรดเมณฑกคฤหบดี ๒๕๒
ทรงอนญุาตตามท่ีเมณฑกคฤหบดีขอรอ้ง ๒๕๓
ทรงอนุญาตน้ำอัฏฐบาน (น้ำด่ืม ๘ อย่าง) ๒๕๓
ทรงอนญุาตผกัและของเคีย้วทีท่ำด้วยแปง้ ๒๕๔
ทรงหา้มและทรงอนญุาตอืน่อกี ๒๕๔
ทรงแนะนำขอ้ตัดสินวินัย ว่าด้วยมหาปเทส ๔ ๒๕๕

๓.กฐินขันธกะ ว่าด้วยกฐิน อานิสงส์กฐิน กรานกฐิน  การเดาะกฐิน ๒๕๖
อานิสงส์ ๕ ของภิกษุผู้ได้กรานกฐิน ๒๕๖
ทรงอนุญาตให้สวดประกาศการกรานกฐิน ๒๕๗
ทรงแสดงเรื่องกฐินเป็นอันกรานและไม่เป็นอันกราน ๒๕๗
ข้อกำหนดในการเดาะกฐนิ (มาติกา ๘) ๒๕๘

๔.จีวรขันธกะ ว่าด้วยจีวร  การตัดจีวร  และการใชผ้้าต่าง ๆ ๒๕๙

(๓๓)



ทรงอนุญาตคหบดีจีวร ๖ ชนิด ๒๖๐
ทรงอนุญาตเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับจีวร ๒๖๐
ทรงอนุญาตสีย้อมและวิธีการเกี่ยวกับจีวร ๒๖๑
ทรงอนุญาตวิธีตัดจีวร ๒๖๑
ทรงอนุญาตคำขอ ๘ ประการของนางวสิาขา ๒๖๒
ทรงอนุญาตผ้าอ่ืน ๆ ๒๖๒
ทรงอนุญาตและห้ามเกี่ยวกับจีวรอีก ๒๖๓
พระพุทธเจ้าทรงพยาบาลภิกษุอาพาธ ๒๖๔
การเปลือยกายและการใช้ผ้า ๒๖๕
ทรงห้ามใช้จีวรท่ีมีสีไมค่วร และห้ามใช้เส้ือ หมวก ผ้าโพก ๒๖๖
ทรงวางหลกัเก่ียวกับจีวรอกี ๒๖๖

๕.จัมเปยยขันธกะ เหตุการณ์ในกรุงจัมปา ว่าด้วยวิธีลงโทษของสงฆ์๒๖๗
การทำกรรมที่ไม่เป็นธรรมและที่เป็นธรรม ๒๖๗
ตัชชนียกรรม (ข่มขู่) ๒๖๘
นิยสกรรม (ถอดยศหรอืตัดสิทธิ) ๒๖๘
ปัพพาชนียกรรม (ขับไล่) ๒๖๘
ปฏิสารณียกรรม (ขอโทษคฤหัสถ์) ๒๖๘
อุกเขปนียกรรม (ยกจากหมู่) ๒๖๘

๖.โกสัมพิขันธกะ เหตุการณ์ในกรุงโกสัมพีว่าด้วยสงฆ์แตก ๒๗๐

จุลวรรค ภาค ๑ (พระไตรปิฏกเล่ม ๖) ๒๗๓
๑.กัมมขันธกะ  ว่าด้วยขยายความการลงโทษเพือ่ให้แก้ไขพฤติกรรม๒๗๔

ตัชชนียกรรมท่ี ๑ (ด้วยการข่มขู่) ๒๗๔
ลักษณะกรรมไมเ่ป็นธรรม ๑๒ หมวด ๒๗๔
ลกัษณะของผูท่ี้ควรลงตชัชนยีกรรม ๒๗๗
การถูกลงโทษเปน็เหตุให้เสียสิทธิต่าง ๆ ๒๗๘
การไม่ระงับและระงับโทษ ๒๗๙

(๓๔)



นิยสกรรมที ่๒ (การถอดยศ หรือตัดสิทธิ) ๒๗๙
ปัพพาชนียกรรมท่ี ๓  (การขับไล่) ๒๘๐
ปฏิสารณียกรรมท่ี ๔ (การให้กลับไปขอโทษ) ๒๘๑

ลักษณะของผู้ที่ควรลงปฏิสารณียกรรม ๒๘๒
อุกเขปนียกรรมท่ี ๕ (การยกจากหมู่) ๒๘๓

๒.ปริวาสิกขันธกะ  ว่าด้วยวิธีการอยูป่ริวาสเพ่ือออกจากอาบัติ ๒๘๕
ตัดสิทธิภิกษุผู้อยู่ปริวาส ๒๘๖
วัตร ๙๔ ข้อสำหรับภิกษุผู้อยู่ปริวาส ๒๘๖
รัตติเฉท ๓ อย่างของภิกษุผู้อยู่ปริวาส ๒๙๑
รัตติเฉท ๔ อย่างของภิกษุผู้ประพฤตมิานัต ๒๙๑
การเก็บปริวาสและเก็บมานัต ๒๙๒

๓.สมุจจยขันธกะ  ว่าด้วยเรือ่งการออกจากอาบติัสังฆาทิเสสต่าง ๆ ๒๙๓
๔.สมถขันธกะ  ว่าด้วยวิธีระงับอธิกรณ์ ๒๙๕

๑. สัมมุขาวินัย (การระงับพร้อมหน้า) ๒๙๕
๒. สติวินัย (การระงับด้วยยกให้ว่าเป็นผู้มีสติสมบูรณ์) ๒๙๕
๓. อมูฬหวินัย (การระงับด้วยยกให้ว่าเป็นบ้า) ๒๙๖
๔. ปฏิญญาตกรณะ (การระงับด้วยคำสารภาพของผูถู้กฟ้อง) ๒๙๗
๕. เยภุยยสิกา (การระงับด้วยถือเสียงข้างมาก) ๒๙๗
๖. ตัสสปาปิยสิกา (การระงับด้วยการลงโทษ) ๒๙๘
๗. ติณวัตถารกะ (การระงับดุจหญ้ากลบไว้, หยุดไม่ให้ลุกลาม) ๒๙๘
อธิกรณ์ ๔  เร่ืองท่ีเกิดข้ึนแล้วจะตอ้งจัดต้องทำ ๒๙๙
วิธีการระงบัอธิกรณ์ (อธิกรณสมถะ) ๓๐๐

จุลวรรค  ภาค ๒ (พระวินัยปิฏกเล่มท่ี ๗) ๓๐๓
๑.ขุททกวัตถุขันธกะ (หมวดว่าด้วยเร่ืองเล็ก ๆ น้อย ๆ) ๓๐๔

เรื่องเกี่ยวกับการอาบน้ำ ๓๐๔
ห้ามใช้เครื่องประดับแบบคฤหัสถ์ ๓๐๔

(๓๕)



ข้อห้ามเก่ียวกับผม ๓๐๕
ขอ้ห้ามเก่ียวกับการส่องกระจก ๓๐๕
ขอ้ห้ามทาหนา้ทาตวั ๓๐๕
ห้ามดูฟ้อนรำและห้ามขับด้วยเสียงยาว ๓๐๕
ห้ามห่มผ้าขนสัตว์ ๓๐๖
ข้อห้ามและอนุญาตเกี่ยวกับผลไม้ ๓๐๖
ตรัสสอนให้แผ่เมตตา ๓๐๖
ห้ามตัดองคชาต ๓๐๗
ข้อห้าม และอนุญาตเก่ียวกับบาตร ๓๐๗
ทรงอนุญาตมีดและเข็ม ๓๐๘
ทรงอนุญาต และห้ามเก่ียวกับไม้แบบหรือสะดึง ๓๐๘
ทรงอนุญาตถุงใส่ของ สายคล้องบ่า ผ้ากรองน้ำ และมุ้ง ๓๐๙
ทรงอนุญาตทางจงกรม และเรือนไฟ ๓๐๙
เร่ืองท่ีน่ังท่ีนอน และท่ีใส่อาหาร ๓๑๐
ห้ามฉันอาหาร  ด่ืมน้ำในภาชนะเดียวกัน ๓๑๑
การลงโทษคว่ำบาตรแก่วัฑฒลิจฉวี ๓๑๑
เร่ืองผืนผ้าท่ีไม่ให้เหยียบ และเหยียบได้ ๓๑๒
นางวิสาขาถวายของใช้ ๓๑๒
ทรงอนุญาต และห้ามใช้ร่ม ๓๑๓
ทรงอนุญาตไม้เท้า และสาแหรก ๓๑๓
เร่ืองอาเจียน และเมลด็ข้าว ๓๑๓
ทรงอนุญาตมีดตัดเล็บ ๓๑๔
เร่ืองผม และหนวดเครา ๓๑๔
เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด ๓๑๕
เคร่ืองใชท่ี้เปน็ผา้ ๓๑๕
เรื่องหาบหาม ๓๑๖
การเคี้ยวไม้ชำระฟัน ๓๑๖

(๓๖)



ห้ามเผากองหญ้า และข้ึนต้นไม้ ๓๑๖
ห้ามยกพุทธพจน์ขึ้นเป็นภาษาสันสกฤตและเรียนสอนโลกายตะ ๓๑๖
ห้ามฉันกระเทยีม ๓๑๗
ทรงอนุญาตที่ถ่ายปัสสาวะอุจจาระ ๓๑๘
ทรงห้ามประพฤติอนาจาร ๓๑๘
ทรงอนญุาตเครือ่งใช้ ๓๑๘

๒.เสนาสนขันธกะ ว่าด้วยเร่ืองเสนาสนะ , ต้ังเจ้าหน้าท่ีทำการสงฆ์ ๓๑๙
เคร่ืองน่ัง เคร่ืองนอน ๓๑๙
อนาถบิณฑิกคฤหบดีนับถือพระพุทธศาสนา ๓๒๐
ตัง้ภกิษุผู้ควบคุมการก่อสร้าง ๓๒๐
ลำดับพรรษาแก่อ่อน ๓๒๑
ผู้ไม่ควรไหว้ ๑๐ ประเภท ๓๒๑
ผู้ควรไหว้ ๓ ประเภท ๓๒๒
มณฑปที่สร้างอุทิศสงฆ์ ๓๒๒
ท่ีน่ังตา่งชนดิของคฤหสัถ์ ๓๒๒
ปัญหาลำดับพรรษาเพิ่มเติม ๓๒๓
การจัดให้ภิกษุถือเสนาสนะ (ท่ีอยู่อาศัย) ๓๒๓
การนัง่ตำ่นัง่สงู ๓๒๔
ปราสาท และเคร่ืองน่ังนอนต่าง ๆ ๓๒๕
ห้ามสละของสงฆ์ให้แก่บุคคล ๓๒๕
การควบคมุการกอ่สรา้ง ๓๒๖
การขนยา้ยเคร่ืองใช้ และรกัษาท่ีอยู่อาศัย ๓๒๖
อาหาร และการแจกอาหาร ๓๒๗
เจ้าหน้าท่ีทำการสงฆ์อ่ืน ๆ ๓๒๗

๓.สังฆเภทขนัธกะ  ว่าด้วยการทำสงฆใ์ห้แตกกัน ๓๒๘
พระเทวทตัคดิการใหญ่ ๓๒๘
พระเทวทตัขอปกครองสงฆ์ ๓๒๙

(๓๗)



ทรงให้สงฆ์ลงปกาสนียกรรมเทวทัต,  เทวทัตยุให้กบถ ๓๒๙
การประทุษร้ายพระพุทธเจ้าครั้งแรก ๓๓๐
การประทษุร้ายพระพทุธเจ้าคร้ังท่ี ๒ และครัง้ท่ี ๓ ๓๓๐
พระเทวทัตเสนอข้อปฏิบัติ ๕ ข้อ ๓๓๑
ทำให้สงฆ์แตกกัน ๓๓๑
พระเทวทัตอาเจียนเป็นโลหิต ๓๓๒
ความร้าวและความแตกกันของสงฆ์ ๓๓๒
เหตุเป็นเคร่ืองทำให้สงฆ์แตกกันและสามัคคีกันมี ๑๘ ข้อ ๓๓๓
การทำสงฆ์ให้แตกกันที่ทำให้ไปอบายและไม่ไปอบาย ๓๓๔

๔.วัตตักขันธกะ ว่าด้วยข้อปฏิบัติตามฐานะและขอ้ปฏิบัติต่อส่ิงต่างๆ๓๓๕
๑.อาคันตุกวัตร (วัตรหรือข้อปฏิบัติของภิกษุผู้จรมา) ๓๓๕
๒.อาวาสิกวัตร (ข้อปฏิบัติของภิกษุเจ้าถ่ิน) ๓๓๖
๓.คมิกวัตร (ข้อปฏิบัติของภิกษุผู้จะเดินทางจากไป) ๓๓๗
๔.ภัตตานุโมทนา (ข้อปฏิบัติในการอนุโมทนาในท่ีฉัน) ๓๓๘
๕.ภัตตัคควัตร (ข้อปฏิบัติในท่ีฉัน) ๓๓๘
๖.ปิณฑจาริกวัตร (ข้อปฏิบัติของภิกษุผู้เท่ียวบิณฑบาต) ๓๓๙
๗.อารัญญิกวัตร (ข้อปฏิบัติของภิกษุผู้อยู่ป่า) ๓๔๐
๘.เสนาสนวัตร (ข้อปฏิบัติเก่ียวกับท่ีอยู่อาศัย) ๓๔๑
๙.ชันตาฆรวัตร (ข้อปฏิบัติในเรือนไฟ) ๓๔๓
๑๐.วัจกุฎีวัตร (วัตรเก่ียวกับส้วม) ๓๔๓
๑๑.อุปัชฌายวัตร (ข้อปฏิบัติต่อพระอุปัชฌาย์) ๓๔๔
๑๒.สัทธิวิหาริกวัตร (ข้อปฏิบัติต่อสัทธิวิหาริก) ๓๔๘
๑๓.อาจาริยวัตร (ข้อปฏิบัติต่อพระอาจารย)์ ๓๔๙
๑๔.อันเตวาสกิวัตร (ข้อปฏิบัติต่ออันเตวาสกิ) ๓๔๙

๕.ปาฏิโมกขัฏฐปนขันธกะ  ว่าด้วยการงดแสดงพระปาตโิมกข์ ๓๕๐
ความอัศจรรย์ในพระธรรมวนัิย  ๘  ประการ ๓๕๐
ตอ่จากน้ันไมท่รงแสดงปาตโิมกขอี์ก ๓๕๑

(๓๘)



คุณสมบัติของอธิกรณ์ที่ควรพิจารณา,คุณสมบัติโจทก์และผู้ถูกโจท ๓๕๒
๖.ภิกขุนีขันธกะ  ว่าด้วยความเป็นมาของนางภกิษุณี ๓๕๔

ครุธรรม ๘ ประการ ๓๕๔
ทรงอนุญาตการบวชนางภิกษุณี ๓๕๕
ลักษณะตัดสินธรรมวินัย ๘ ประการ ๓๕๖
เรื่องเกี่ยวกับปาติโมกข์และสังฆกรรม ๓๕๖
การลงโทษภิกษุด้วยการไม่ไหว้ ๓๕๗
การลงโทษนางภิกษุณี ๓๕๗
การให้โอวาทนางภิกษุณี ๓๕๗

๗.ปัญจสติกขันธกะ  ว่าด้วยประวติัการทำสังคายนาครัง้ท่ี ๑ ๓๕๘
การสังคายนาครัง้ท่ี ๑ ๓๕๘
การถอนสกิขาบทเลก็นอ้ย ๓๕๘
พระอานนท์ถูกปรับอาบัติ ๓๕๙
พระปุราณะไม่ค้าน แต่ถือตามท่ีฟังมาเอง ๓๕๙
ลงพรหมทัณฑ์พระฉันนะ ๓๕๙

๘.สัตตสติกขันธกะ  ว่าด้วยประวติัในการสังคายนาคร้ังท่ี ๒ ๓๖๑
วัตถุ ๑๐ ประการ ๓๖๑
พระยสะกากัณฏกบุตรคัดค้าน ๓๖๑
การสังคายนาครัง้ท่ี ๒ ๓๖๑

พระอริยวินัยท่ีมาในพระไตรปิฎกเล่มอ่ืนๆ ๓๖๓
อานิสงส์ในการเรียนวินัย, ช่ือประเภทแห่งอาบัติและความหมาย ๓๖๔
ภิกษุต้องอาบัติด้วยอาการ ๕ สองหมวด ๓๖๖
ภิกษุผู้สมาทานธุดงค์ ๑๓  มี ๕ ประเภท ๓๖๖
จุลศีล, มัชฌิมศีล, มหาศีล ๓๖๘
กุศลศีลท้ังหลาย  มีอะไรเป็นผล  มีอะไรเป็นอานิสงส์ ๓๗๘
พรหมจรรย์น้ีมีอะไรเป็นอานิสงส์  เป็นยอด  เป็นแก่น  เป็นใหญ่ ๓๗๘

(๓๙)



ถ้าภิกษุเป็นอยู่โดยชอบไซร ้ โลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์ ๓๘๐
ธรรมวินัยน้ัน จักเป็นศาสดาของพวกเธอ ๓๘๑
ผู้มีธรรมเป็นท่ีพ่ึง,  อริยวงศ์ ๔ ๓๘๑
ทรงชักชวนฉันอาหารวันละหนเดียว ๓๘๓
อะไรช่ือว่าความขาดทะล ุด่าง  พร้อย  แห่งพรหมจรรรย์ ๓๘๓
พระเจ้าปเสนทิโกศล  พรรณาคุณพระภิกษุในธรรมวินัยน้ี ๓๘๔
มองดูกันและกนัด้วยสายตาแหง่ความรกัอยู่  ได้อย่างไร ๓๘๖
ทรงพอพระทยัความสามัคคีเป็นอย่างย่ิง ๓๘๗
ทรงประณามภิกษุที่ทะเลาะวิวาทกัน ๓๘๗
มูลเหตุแห่งความวิวาทและวิธีระงับ ๓๘๙

อธิกรณ์ ๔ อธิกรณสมถะ ๗ ๓๙๑
ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงกัน ๓๙๕

อปริหานิยธรรม (ความเป็นอยู่แบบไม่เส่ือม)   แบบท่ี ๑ ๓๙๖
อปริหานิยธรรม (ความเป็นอยู่แบบไม่เส่ือม)   แบบท่ี ๒ ๓๙๘
หลักใหญ่สำหรับอ้างเพ่ือสอบสวนเทียบเคียงพระธรรมวินัย ๓๙๙
ทรงเตือนให้สามัคคี  มีสติปัญญาเม่ืออยู่ร่วมกัน ๔๐๐
หลักการเลือกสถานท่ีและบคุคลท่ีควรเสพไมค่วรเสพ ๔๐๐
เพียรแต่พอดี,  แต่ก็ไม่เน่ินช้า ๔๐๒
ภิกษุเพียรตลอดเวลาทำอยา่งไร ๔๐๓
อานิสงส์สำหรับผู้ทำศีลให้สมบูรณ์ (บางสว่นเปน็บทสวดทา้ยปาตโิมกข)์ ๔๐๓
ตายะนะคาถา  (เป็นบทสวดท้ายปาตโิมกข)์ ๔๐๖

ภาคผนวก  (วิธีการ,  กรรมวาจาสงัฆกรรมตา่ง ๆ) ๔๐๗
วิธีการพินทุและอธิษฐานบริขาร ๔๐๘
คำถอนอธิษฐาน, คำวิกัป-ถอนวิกัป ๔๐๙
วิธีถือนิสัย ๔๑๐
คำอธิษฐานเขา้พรรษา, คำขอขมา, คำสัตตาหะกะระณยีะ ๔๑๑

(๔๐)



คำเสียสละของเป็นนิสสัคคีย์ ๔๑๒
สมณกัปปะ (วินัยกรรมท่ีทรงอนุญาตให้กระทำก่อน จึงฉันผลไมไ้ด้) ๔๑๗
วิธีแสดงอาบัติ (วิธีปลงอาบัติ) ๔๑๘
กรรมวาจาสมมติเจ้าหน้าที่ทำการสงฆ์ ๔๒๐
กรรมวาจาสมมติกัปปิยภูมิ ๔๒๕
ประเภทของอุโบสถ ๔๒๖
ปาติโมกขุทเทส ๕ (วิธียกปาติโมกข์ข้ึนแสดง โดยย่อและโดยพิสดาร) ๔๒๘
วิธีมอบปาริสุทธิ  และมอบฉันทะ ๔๓๐
วิธีงดปาติโมกข์แก่ภิกษุ (เพราะศีลวิบัติ, อาจารวิบัติ, และทิฏฐิวิบัติ) ๔๓๑
วิธีกระทำเมือ่สงฆ์ต้องสภาคาบติั ๔๓๓
บุพพกรณ์ - บุพพกิจ ๔๓๕
ภิกษุปาติโมกข์ ๔๔๑
ปวารณา ๔๖๘
กรรมวาจากฐิน ๔๗๐

ภาคพิเศษ (เพ่ือช่วยในการศึกษาค้นคว้านำมาปฏิบัติ) ๔๗๓
ส่วนสรุปหลักเกณฑ์วิธีระงับอธิกรณ์ ๔๗๕

แผนผังท่ี ๑ สรุปวิธีการทางสงฆ์เพ่ือจัดการอธิกรณ์ ๔๗๖
ตารางอธิบายอธิกรณ์ ๔  และอธิกรณสมถะ ๗ ๔๗๙

แผนผังท่ี ๒ วิธีลงโทษฯ ท่ีเกิดเพราะเหตอุาชีวะหรือปาติโมกข์ ๔๘๑
แผนผังท่ี ๓ วิธีลงโทษฯ ท่ีเกิดเพราะเหตุมรรคหรือปฏิปทา ๔๘๓

ส่วนช่วยศึกษาค้นคว้าสิกขาบททีมี่ลักษณะเดียวกัน ๔๘๕
ส่วนดัชนี  (ช่วยค้นหาคำ  โดยเรียงลำดับตามอักษร) ๔๙๙

ดัชนีเน้ือเร่ืองพระวินัย ๔๙๙
ดัชนีเนื้อเรื่องพระธรรม ๕๐๙
ดัชนีช่ือเฉพาะ (อสาธารณนาม) ๕๑๑

บันทึกท้ายเล่ม ๕๑๔
บรรณานุกรม,  สารสนเทศนุกรม ๕๑๕

(๔๑)



ผู้ช้ีขุมทรัพย์

“อานนท์!  พวกช่างหม้อย่อมไม่
พยายามทำกะหม้อท่ียังเปียก  ยังดิบอยู่
อย่างทะนุถนอม  ฉันใด   เราย่อมไม่
พยายามทำกะพวกเธออย่างทะนุถนอม
ฉันน้ัน

อานนท์!    เราจักขนาบแล้ว
ขนาบอีกไม่มีหยุด

อานนท์!   เราจักชี ้โทษแล้ว
ช้ีโทษอีกไม่มีหยุด     ผู้ใดมีมรรคผลเป็น
แก่นสาร   ผู้น้ันจักทนอยู่ได้.”

 (พระไตรปิฎกบาลี สยามรัฐ
๑๔ / ๒๔๕ / ๓๕๖ )

คนเรา  ควรมองผู้มีปัญญาใดๆ
ที่คอยชี้โทษ  คอยกล่าวคำขนาบอยู่
เสมอไป ว่าคนน้ันแหละ คือผู้ช้ี ขุมทรัพย์
ละ,   ควรคบบัณฑิตที่เป็นเช่นนั้น,
เมื ่อคบหากับบัณฑิต  ชนิดนั ้นอยู ่
ย่อมมี แต่ดีท่าเดียว   ไม่มีเลวเลย.”

( พระไตรปิฎกบาลี สยามรัฐ
๒๕ / ๒๕ / ๑๖ )



อาทิพรหมจริยกาสิกขา
: บทศึกษาอันเป็นเบ้ืองต้น

แห่งพรหมจรรย์

 สิกขาบทที่เป็นประธานเป็นแม่บท
หรือสิกขาบทที่มาในพระปาติโมกข์

   สงฆ์ยกข้ึนแสดง ทุกก่ึงเดือน

คัมภีร์ภิกขุวิภังค์
ภิกขุวิภังค์  ภาค ๑  (พระวินัยปิฎก เล่ม ๑)
ภิกขุวิภังค์  ภาค ๒  (พระวินัยปิฎก เล่ม ๒)



ผู้ทำศาสนาเสื่อม

ภิกษุทั้งหลาย มูลเหตุสี่ประการเหล่านี้ ที่ทำให้พระสัทธรรมเลอะเลือน
จนเส่ือมสูญไป  ส่ีอย่างอะไรกันเล่า? ส่ีอย่างคือ :-

ภิกษุทั้งหลาย   พวกภิกษุเล่าเรียนสูตรอันถือกันมาผิดด้วยบท
พยัญชนะที่ใช้กันผิด;  เมื่อบทและพยัญชนะใช้กันผิดแล้ว แม้ความหมาย
ก็มีนัยอันคลาดเคล่ือน  ภิกษุท้ังหลาย น้ีมูลกรณีท่ีหน่ึง  ซ่ึงทำให้พระสัทธรรม
เลอะเลือนจนเสื่อมสูญไป.

ภิกษุทั้งหลายอีกอย่างหนึ่ง, ภิกษุเป็นคนว่ายากประกอบด้วยเหตุ
ท่ีทำให้ เป็นคนว่ายาก ไม่อดทน ไม่ยอมรับคำตักเตือนโดยความเคารพหนักแน่น
ภิกษุ ท้ังหลาย น้ีมูลกรณีท่ีสอง ซ่ึงทำให้พระสัทธรรมเลอะเลือนจนเส่ือมสูญไป.

ภิกษุท้ังหลาย อีกอย่างหน่ึง, พวกภิกษุเหล่าใด เป็นพหูสูตร คล่องแคล่วใน
หลักพระพุทธวจนะ ทรงธรรม ทรงวินัย ทรงมาติกา (แม่บท), ภิกษุเหล่านั้น
ไม่ได้เอาใจใส่บอกสอนใจความแห่งสูตรทั้งหลายแก่คนอื่นๆ; เมื่อท่าน
เหล่านั้น ล่วงลับดับไป  สูตรทั้งหลายก็เลยขาดผู้เป็นมูลรากไม่มีที่อาศัย สืบไป
ภิกษุท้ังหลาย น้ีมูลกรณีท่ีสาม ซ่ึงทำให้พระสัทธรรมเลอะเลือนจนเส่ือมสูญไป.

ภิกษุท้ังหลาย อีกอย่างหน่ึง, พวกภิกษุช้ันเถระ   ทำการสะสมบริขาร
ประพฤติย่อหย่อนในไตรสิกขา  เป็นผู้นำในทางทราม  ไม่เหลียวแลในกิจ
แห่งวิเวกธรรม ไม่ปรารภความเพียร เพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึง เพื่อบรรลุสิ่งที่ยัง
ไม่บรรลุ  เพื่อทำให้แจ้งในสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้ง  ผู้บวชในภายหลังได้เห็นพวก
พระเถระเหล่านั้น  ทำแบบแผนเช่นนั้นไว ้  ก็ถือเอาไปเป็นแบบอย่าง  จึงทำให้
เป็นผู้ทำการสะสมบริขารบ้าง   ประพฤติย่อหย่อนในไตรสิกขา  เป็นผู้นำในทาง
ทราม  ไม่เหลียวแลในกิจแห่งวิเวกธรรม   ไม่ปรารภความเพียร  เพ่ือถึงส่ิงท่ียังไม่ถึง
เพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุ เพื่อทำให้แจ้งในสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้ง, ตามกันสืบไป
ภิกษุทั้งหลาย น้ีมูลกรณีท่ีสี ่ ซ่ึงทำให้พระสัทธรรมเลอะเลือนจนเส่ือมสญูไป.

ภิกษุท้ังหลาย มูลเหตุส่ีประการเหล่าน้ีแล ท่ีทำให้พระสัทธรรมเลอะเลือน
จนเสื่อมสูญไป.

(พระไตรปิฎกบาลี  สยามรัฐ ๒๑ / ๑๙๗ / ๑๖๐)



คัมภีร์มหาวรรค ภาค ๑ (พระวินัยปิฏก เล่ม ๔)

คัมภีร์ภิกขุวิภังค์
ภาค ๑

(พระวินัยปิฎก  เล่ม ๑)
อาบัติหนัก ท่ีมาในพระปาติโมกข์



ประมวลพระพุทธบัญญัติ อริยวินัย จากพระไตรปิฎก๔

๑. เวรัญชกัณฑ์

เหตุให้พรหมจรรย์ต้ังม่ันหรือไม่ต้ังม่ัน

สมัยน้ัน   พระผู้มีพระภาคประทับ ณ โคนไม้สะเดาใกล้เมืองเวรัญชา
พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่.  เวรัญชพราหมณ์ได้ทราบกิตติศัพท์ สรรเสริญ
จึงเข้าไปเฝ้าแต่มิได้ถวายบังคม  หลังจากทักทายปราศรัยแล้ว  ก็ได้กล่าวว่า
ได้ข่าวเขาพูดว่าพระสมณโคดมไม่ยอมไหว้หรือลุกข้ึนต้อนรับ  พราหมณ์ผู้สูงอายุ
การที่พระสมณโคดมทำเช่นนั ้น  ย่อมไม่สมควร พระพุทธเจ้าตรัสรับว่า
พระองค์มิได้ไหว้พราหมณ์ผู้สูงอายุจริง  เวรัญชพราหมณ์  จึงกล่าววาจารุกราน
ด้วยถ้อยคำที ่ถ ือกันในสมัยนั ้นว ่า  เป็นคำดูหมิ ่นเหยียดหยาม
รวม ๘ ข้อ เช่น คำว่าพระสมณโคดมเป็นคนไม่มีรสชาติ,  เป็นคนไม่มีสมบัติ,
เป็นคนนำให้ฉิบหาย,  เป็นคนเผาผลาญ  เป็นต้น.

แต่พระผู้มีพระภาคทรงอธิบายคำเหยียดหยามน้ันไปในทางดี  เช่นว่า
ใครจะว่าไม่มีรสชาติก็ถูก  เพราะท่านไม่ติดในรส  คือ  รูป  เสียง  เป็นต้น
ใครจะว่าไม่มีสมบัติก็ถูก  เพราะท่านไม่ติดสมบัติ  คือ  รูป  เสียง  เป็นต้น
ใครจะว่า  นำให้ฉิบหายก็ถูกเพราะท่านแสดงธรรมทำให้บาป  อกุศล  ทุกอย่าง
ให้ฉิบหาย  ใครจะว่าเป็นคนเผาผลาญก็ถูก  เพราะท่านเผาผลาญบาป  อกุศล
อันเป็นท่ีต้ังแห่งความเดือนร้อนท้ังหมด.

เมื่อตรัสตอบ  แก้คำดูหมิ่นเหยียดหยามของพราหมณ์ตกทุกข้อโดย
ไม่ต้องใช้วิธีด่าตอบ  หากใช้วิธีอธิบายให้เป็นธรรมะสอนใจได้  ดังนั้นแล้ว
จึงตรัสอธิบายเหตุผลในการที ่พระองค์ไม่ไหว้พราหมณ์ผู ้ส ูงอายุ  โดย
เปรียบเทียบว่าลูกไก่ตัวไหนเจาะฟองไข่ออกมาได้ก่อน  ลูกไก่ตัวน้ันควรนับว่า
แก่กว่าลูกไก่ตัวอ่ืน  พระองค์เจาะฟองไข่  คือ  อวิชชาก่อนผู้อ่ืน  จึงถือได้ว่าเป็น
ผู้แก่กว่าผู้อื่น.  เวรัญชพราหมณ์ได้ฟังก็เลื่อมใส  ประกาศตนเป็นอุบาสก
ถึงพระรัตนตรัยตลอดชีวิต  แล้วกราบทูลอาราธนาให้ทรงจำพรรษาอยู่ใน
เมืองเวรัญชา  พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์  พระองค์ทรงรับโดยดุษณีภาพ.



คัมภีร์ภิกขุวิภังค์ ภาค ๑ (พระวินัยปิฏก เล่ม ๑) ๕

ทรงสรรเสริญเหล่าภิกษุว่าเป็นผู้ชนะ แม้จะยากลำบาก  ก็ไม่ท้ิงธรรม

ในสมัยน้ัน เมืองเวรัญชาเกิดทุพภิกขภัย  หาอาหารได้ยาก  ถึงขนาดต้อง
ใช้สลากปันส่วนอาหาร ผู้คนล้มตายกันกระดูกขาวเกล่ือน.  ภิกษุท้ังหลายลำบาก
ด้วยอาหารบิณฑบาต ได้อาศัยข้าวตากสำหรับเลี้ยงม้าจากพ่อค้าม้าที่พักแรม
ฤดูฝน  ณ เมืองน้ัน  วันละ ๑ ฝายมือต่อรูปมาตำให้ละเอียดฉัน พระผู้มีพระภาค
ทรงสรรเสริญเหล่าภิกษุว่าเป็นผู้ชนะ (แม้จะยากลำบาก  ก็ไม่ท้ิงธรรมแสวง
หาในทางท่ีผิด เป็นตัวอย่างแก่หมู่ภิกษุในภายหลัง)

พระโมคคัลลานะ  เสนอวิธ ีแก้ไขความอดอยากหลายประการ
รวมทั้งการไปเที่ยวบิณฑบาตในที่อื่นแต่พระพุทธเจ้าไม่ทรงอนุญาต.

เหตุท่ีทำให้พรหมจรรย์(พระศาสนา) ต้ังม่ัน  หรือไม่ต้ังม่ัน

ส่วนพระสารีบุตร  คำนึงถึงความต้ังม่ันแห่งพรหมจรรย์  จึงกราบทูลถาม
ถึงเหตุท่ีทำให้พรหมจรรย์ต้ังม่ัน  และไม่ต้ังม่ัน  พระผู้มีพระภาคทรงตรัสแสดงว่า

“ดูก่อนสารีบุตร พระผู้มีพระภาคพระนามกกุสันธะ พระนาม
โกนาคมนะ  และพระนามกัสสปะ  มิได้ทรงท้อพระหฤทัยเพ่ือจะทรงแสดง
ธรรมโดยพิสดารแก่สาวกท้ังหลาย อน่ึง สุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา
อุทาน  อิติวุตตกะ ชาดก อัพภูตธรรม เวทัลละ ของพระผู้มีพระภาคทั้ง
สามพระองค์นั้นมีมาก สิกขาบทก็ทรงบัญญัติ ปาติโมกข์ก็ทรงแสดง
แก่สาวก เพราะอันตรธานแห่งพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าเหล่านั้น เพราะ
อันตรธานแห่งสาวกผู้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าเหล่าน้ัน สาวกช้ันหลังท่ีต่าง
ชื่อกัน ต่างโคตรกัน ต่างชาติกัน ออกบวชจากตระกูลต่างกัน จึงดำรง
พระศาสนานั้นไว้ได้ตลอดระยะกาลยืนนาน ดูก่อนสารีบุตร ดอกไม้ต่าง
พรรณที่เขากองไว้บนพื้นกระดาน ร้อยดีแล้วด้วยด้าย ลมย่อมกระจาย
ไม่ได้ ขจัดไม่ได้ กำจัดไม่ได้ซ่ึงดอกไม้เหล่าน้ัน ข้อน้ันเพราะเหตุไร?   เพราะ
เขาร้อยดีแล้วด้วยด้าย ฉันใด  เพราะอันตรธานแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้า
เหล่านั้น  เพราะอันตรธานแห่งสาวกผู้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าเหล่านั้น



ประมวลพระพุทธบัญญัติ อริยวินัย จากพระไตรปิฎก

สาวกช้ันหลังท่ีต่างช่ือกัน ต่างโคตรกัน ต่างชาติกัน ออกบวชจากตระกูล
ต่างกัน จึงดำรงพระศาสนาน้ันไว้ได้ ตลอดระยะกาลยืนนาน ฉันน้ันเหมือนกัน”

และตรัสว่า การไม่ทำดังน้ันเป็นเหตุให้พรหมจรรย์ดำรงอยู่ไม่นาน.

ทูลขอให้บัญญัติสิกขาบทแสดงปาติโมกข์เพ่ือความต้ังม่ันแห่งพรหมจรรย ์

พระสารีบุตรจึงกราบทูลขอให้ทรงบัญญัติสิกขาบท  เพ่ือความต้ังม่ันแห่ง
พระศาสนา พระผู้มีพระภาคตรัสว่า

“จงรอก่อน สารีบุตร จงยับย้ังก่อนสารีบุตร ตถาคตผู้เดียวจักรู้กาล
ในกรณีย์นั้น พระศาสดายังไม่บัญญัติสิกขาบท ยังไม่แสดงปาติโมกข์
แก่สาวก  ตลอดเวลาท่ีธรรมอันเป็นท่ีต้ังแห่งอาสวะบางเหล่า  ยังไม่ปรากฏ
ในสงฆ์ในศาสนาน้ี

ต่อเม่ือใดสงฆ์ถึงความเป็นหมู่ใหญ่โตเพราะต้ังมานาน…
ต่อเม่ือใดสงฆ์ถึงความเป็นหมู่ใหญ่โตเพราะแผ่ไปเต็มท่ี…
ต่อเม่ือใดสงฆ์ถึงความเป็นหมู่ใหญ่โตเพราะเจริญด้วยลาภ.
และอาสวัฏฐานิยธรรมบางเหล่า ย่อมปรากฏในสงฆ์ในศาสนาน้ี
เม่ือน้ันพระศาสดาจึงจะบัญญัติสิกขาบท แสดงปาติโมกข์แก่สาวก

เพ่ือกำจัดอาสวัฏฐานิยธรรมเหล่าน้ันแหละ.
ดูก่อนสารีบุตรก็ภิกษุสงฆ์ไม่มีเสนียด ก็ล้วนไม่มีโทษ ปราศจาก

มัวหมองบริสุทธิ์ผุดผ่องตั้งอยู่ในสารคุณ เพราะบรรดาภิกษุ ๕๐๐ รูปนี้
ภิกษุท่ีทรงคุณธรรมอย่างต่ำ ก็เป็นโสดาบัน มีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดา
เป็นผู้เท่ียง เป็นผู้ท่ีจะตรัสรู้ในเบ้ืองหน้า.”

เมื่อออกพรรษาแล้ว   พระผู้มีพระภาคจึงชวนพระอานนท์ไปบอก
เวรัญชพราหมณ์  ในฐานะผู้นิมนต์ให้จำพรรษา  เวรัญชพราหมณ์  นิมนต์พระองค์
พร้อมทั้งภิกษุสงฆ์ฉันในวันรุ่งขึ้น  ทรงรับนิมนต์และไปฉันตามกำหนดแล้ว
แสดงธรรมโปรดเวรัญชพราหมณ์  แล้วเสด็จจาริกไปสู่เมืองโสเรยยะ  เมืองสังกัสส์
เมืองกัณณกุชชะ  โดยลำดับ  เสด็จข้ามลำน้ำคงคาท่ีช่ือปยาคะ  ไปสู่กรุงพาราณสี
จากพาราณสีสู่เวสาลี  ประทับ ณ เรือนยอดในป่ามหาวัน

๖
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วิภังค์ (จำแนกความ)

คำว่า ไม่บอกคืนสิกขา ไม่ทำความเป็นผู้ทุรพลให้แจ้ง ทรงอธิบาย
ไว้ว่า ภิกษุท้ังหลาย การทำความเป็นผู้ทุรพลให้แจ้ง และสิกขาไม่เป็นอันบอกคืน
ก็มี ภิกษุท้ังหลาย การทำความเป็นผู้ทุรพลให้แจ้ง และสิกขาเป็นอันบอกคืนก็มี.
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กระสัน ไม่ยินดี ใคร่จะเคลื่อนจากความเป็นสมณะ อึดอัด
เบ่ือหน่าย เกลียดชังความเป็นภิกษุ ปรารถนาความเป็นคฤหัสถ์ ปรารถนาความ
เป็นอุบาสก ปรารถนาความเป็นอารามิก ปรารถนาความเป็นสามเณร ปรารถนา
ความเป็นเดียรถีย์ ปรารถนาความเป็นสาวกเดียรถีย์ ปรารถนาความเป็นผู้มิใช่
สมณะ ปรารถนาความเป็นผู้มิใช่เช้ือสายพระศากยบุตร ย่อมกล่าวให้ผู้อ่ืนทราบ
ว่า ข้าพเจ้าบอกคืนพระพุทธเจ้า…ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย แม้อย่างนี้ก็ชื ่อว่า
การทำความเป็นผู้ทุรพลให้แจ้ง และสิกขาก็เป็นอันบอกคืน…

ขอท่านจงจำข้าพเจ้าไว้ว่าเป็นคฤหัสถ์… ข้าพเจ้าจะต้องการอะไรด้วย
พระพุทธเจ้า… ข้าพเจ้าไม่ต้องการด้วยพระพุทธเจ้า… ข้าพเจ้าพ้นดีแล้วจาก

ปาราชิกสิกขาบทท่ี ๑
โย ปะนะ ภิกขุ ภิกขูนัง สิกขาสาชีวะสะมาปันโน.....

“อนึ่ง ภิกษุใด ถึงพร้อมซึ่งสิกขาบทและสาชีพของภิกษุ
ทั ้งหลายแล้วไม่บอกคืนสิกขาไม่ทำความเป็นผู้ทุรพลให้แจ้ง
เสพเมถุนธรรมโดยที่สุดแม้ในสัตว์ดิรัจฉานตัวเมียเป็นปาราชิก
หาสังวาสมิได้.”

๒.ปาราชิกกัณฑ์

ว่าด้วยอาบัติปาราชิก(ผู้พ่ายแพ้) มี ๔ สิกขาบท ละเมิดเข้าแล้ว
ต้องขาดจากความเป็นภิกษุ แม้สึกไปแล้วจะมาบวชใหม่อีก ก็ไม่ได้

๗
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พระพุทธเจ้า… ภิกษุย่อมกล่าวให้ผู้อ่ืนทราบด้วยไวพจน์เหล่าน้ัน อันเป็นอาการ
เป็นลักษณะเป็นนิมิต. ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย แม้อย่างนี้ก็ชื่อว่าการทำความเป็น
ผู้ทุรพลให้แจ้ง และสิกขาก็เป็นอันบอกคืน.

ที่ชื่อว่า เมถุนธรรม มีอธิบายว่า ธรรมของอสัตบุรุษ ประเพณีของ
ชาวบ้าน มรรยาทของคนชั้นต่ำ ธรรมอันชั่วหยาบ ธรรมอันมีน้ำเป็นที่สุด
กิจท่ีควรซ่อนเร้น ธรรมอันคนเป็นคู่ๆ พึงประพฤติร่วมกัน น้ีช่ือว่า เมถุนธรรม.

ท่ีช่ือว่า เสพ ความว่า ภิกษุใดสอดนิมิตเข้าไปทางนิมิต สอดองค์กำเนิด
เข้าไปทางองค์กำเนิด โดยท่ีสุดแม้ช่ัวเมล็ดงา ภิกษุน้ันช่ือว่า  เสพ.

คำว่า เป็นปาราชิก ความว่า บุรุษถูกตัดศีรษะแล้ว ไม่อาจมีสรีระ
คุมกันน้ันเป็นอยู่ ช่ือแม้ฉันใด ภิกษุก็ฉันน้ันเหมือนกัน เสพเมถุนธรรมแล้วย่อม
ไม่เป็นสมณะ ไม่เป็นเช้ือสายพระศากยบุตร เพราะเหตุน้ัน จึงตรัสว่า เป็นปาราชิก.

ที่ชื่อว่า สังวาส ได้แก่ กรรมที่พึงทำร่วมกัน อุเทส๑ที่พึงสวดร่วมกัน
ความเป็นผู้มีสิกขาเสมอกัน นี้ชื่อว่าสังวาส สังวาสนั้นไม่มีร่วมกับภิกษุนั้น
เพราะเหตุน้ัน จึงตรัสว่า หาสังวาสมิได้.

สรุปบทภาชนีย์ (การจำแนกแยกแยะความหมายของบท)
องค์กำเนิดภิกษุเข้าไปในทวารหนัก, ทวารเบา หรือปาก  ทางใดทางหน่ึง

ของหญิง, คนมีสองเพศ, กระเทย หรือชาย ท้ังท่ีเป็นมนุษย์, อมนุษย์ หรือสัตว์
ดิรัจฉาน ไม่ว่าจะมีเคร่ืองห่อหุ้มองคชาตหรือไม่ ท้ังในสัตว์ท่ีต่ืน, ท่ีหลับ, ท่ีเมา,
ท่ีวิกลจริต, ท่ีเผลอสติ,  ท่ีตายแล้วแต่ยังไม่ถูกสัตว์กัดกินโดยมาก  ถ้าภิกษุคิดจะ
เสพเมถุน หรือยินดีในขณะท่ีเข้าไปหยุดอยู่หรือถอนออกขณะใดขณะหน่ึง ต้อง
ปาราชิก. ในสัตว์ท่ีตายแล้วถูกสัตว์กัดกินโดยมาก เป็นถุลลัจจัย. ถูกบังคับไม่ยินดี
ในทุกขณะ ไม่เป็นอาบัติ (พ่ึงศึกษารายละเอียดและกรณีวินิจฉัยในพระไตรปิฎก)

อนาบัติ  (ลักษณะท่ีไม่ต้องอาบัติ)
๑.ภิกษุไม่รู้สึกตัว  ๒.ภิกษุวิกลจริต  ๓.ภิกษุมีจิตฟุ้งซ่าน  ๔.ภิกษุผู้-

๘

๑อุทเทส ในท่ีน้ีคือ การยกภิกษุปาติโมกข์ ภิกษุณีปาติโมกข์ข้ึนสวด (วิ.อ. ๑/๕๓/๒๖๙).
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เร่ืองต้นบัญญัติ
บุตรเศรษฐีเมืองเวสาลี นามว่าสุทินนะมีความเลื่อมใสกราบทูลขอบวช

แต่พระศาสดายังไม่ประทานอนุญาตให้บวช   เพราะมารดาบิดายังไม่อนุญาต
จึงกลับไปขออนุญาต  แต่ไม่ได้รับอนุญาต   จึงอ้อนวอนถึง ๓ คร้ัง    ก็ไม่ได้รับ
อนุญาต สุทินนะจึงนอนลงกับพ้ืนอดอาหารถึง ๗ วัน   มารดา บิดาและเพ่ือน ๆ
อ้อนวอนก็ไม่ยอม  ในท่ีสุดเพ่ือน ๆ จึงอ้อนวอนให้มารดาบิดาของสุทินนะอนุญาต
เม่ือได้รับอนุญาตแล้ว ก็ออกบวช  ประพฤติปฏิบัติเคร่งครัดอยู่ทางวัชชีคาม.

คร้ังน้ัน  แคว้นวัชชี  เกิดทุพภิกขภัย  พระสุทินนะ มีญาติเป็นคนม่ังค่ังมาก
เม่ือเดินทางไปถึงกรุงเวสาลี  ญาติ ๆ ทราบ ข่าวก็นำอาหารมาถวายพระสุทินนะ ๆ
ก็ถวายแก่ภิกษุท้ังหลาย แล้วเดินทางไปกลันทคามบ้านเดิมของตน  บิดาจึงนิมนต์
ไปฉัน  มารดาก็นำทรัพย์มาเพ่ือขอให้สึก  พระสุทินนะไม่ยอมสึก มารดาจึงกล่าวว่า
ถ้าไม่สึกก็ขอพืชพันธ์ุไว้สืบสกุล   คร้ังน้ันยังไม่มีการ บัญญัติวินัยห้ามเสพเมถุน
พระสุทินนะเข้าใจว่าเป็นเร่ืองพอทำได้  เพ่ือให้มีบุตรสืบสกุล  จึงเสพเมถุนกับ
อดีตภริยาของตน ถึง ๓ คร้ัง  นางก็ต้ังครรภ์เพราะเหตุน้ี.

พระสุทินนะเกิดความเดือดร้อนไม่สบายใจข้ึนภายหลัง  ถึงขนาดซูบผอม
ภิกษุท้ังหลายได้สอบถาม ทราบความแล้วจึงพากันติเตียน   และนำความกราบทูล
พระผู้มีพระภาค ๆ จึงรับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์ ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น
แล้วทรงสอบถามภิกษุน้ัน ๆ  ได้ทูลรับตามความจริง  จึงทรงติเตียนว่า

“ดูก่อนโมฆบุรุษ การกระทำของเธอน้ัน ไม่เหมาะ ไม่สม ไม่ควร
ไม่ใช่กิจของสมณะ ใช้ไม่ได้ ไม่ควรทำ เธอบวชในธรรมวินัยอันเรากล่าว
ไว้ดีอย่างน้ีแล้ว ไฉนจึงไม่สามารถประพฤติพรหมจรรย์ให้บริบูรณ์บริสุทธ์ิ
ได้ตลอดชีวิตเล่า.

ดูก่อนโมฆบุรุษ ธรรมอันเราแสดงแล้วโดยอเนกปริยาย เพ่ือคลาย
ความกำหนัด ไม่ใช่เพื่อมีความกำหนัด เพื่อความพรากไม่ใช่เพื่อความ

๙

กระสับกระส่ายเพราะเวทนา  ๕.ภิกษุอาทิกัมมิกะ (ภิกษุผู้เป็นต้นบัญญัติ)  เหล่าน้ี
ไม่ต้องอาบัติ.
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ประกอบ เพ่ือความไม่ถือม่ัน ไม่ใช่เพ่ือมีความถือม่ันมิใช่หรือ? เม่ือธรรม
ช่ือน้ัน อันเราแสดงแล้วเพ่ือคลายความกำหนัด    เธอยังจักคิดเพ่ือมีความ
กำหนัด เราแสดงเพื ่อความพราก เธอยังจักคิดเพื ่อความประกอบ
เราแสดงเพ่ือความไม่ถือม่ัน เธอยังจักคิดเพ่ือมีความถือม่ัน.

ดูก่อนโมฆบุรุษ ธรรมอันเราแสดงแล้วโดยอเนกปริยาย
เพ่ือเป็นท่ีสำรอกแห่งราคะ เพ่ือเป็นท่ีสร่างแห่งความเมา เพ่ือเป็นท่ีดับสูญ
แห่งความกระหาย เพื่อเป็นที่หลุดถอนแห่งอาลัย เพื่อเป็นที่เข้าไปตัด
แห่งวัฏฏะ เพ่ือเป็นท่ีส้ินแห่งตัณหา เพ่ือเป็นท่ีสำรอกแห่งตัณหา เพ่ือเป็น
ท่ีดับแห่งตัณหา เพ่ือออกไปจากตัณหาช่ือวานะ (เคร่ืองร้อยรัด) มิใช่หรือ?

ดูก่อนโมฆบุรุษ การละกาม การกำหนดรู้ความหมายในกาม
การกำจัดความกระหายในกาม การเพิกถอนความตรึกอันเก่ียวด้วยกาม การ
ระงับความกลัดกลุ้มเพราะกาม เราบอกไว้แล้วโดยอเนกปริยาย มิใช่หรือ?

ดูก่อนโมฆบุรุษ องค์กำเนิด อันเธอสอดเข้าในปากอสรพิษท่ีมีพิษ
ร้ายยังดีกว่า อันองค์กำเนิดที่เธอสอดเข้าในองค์กำเนิดของมาตุคาม
ไม่ดีเลย องค์กำเนิดอันเธอสอดเข้าในปากงูเห่ายังดีกว่า อันองค์กำเนิดท่ี
เธอสอดเขา้ในองคก์ำเนดิของมาตคุาม ไม่ดีเลย องคก์ำเนดิอันเธอสอด
เข้าในหลุมถ่านที่ไฟติดลุกโชนยังดีกว่า อันองค์กำเนิดที่เธอสอดเข้าใน
องค์กำเนิดของมาตุคาม ไม่ดีเลย.

ข้อที่เราว่าดีนั้น เพราะเหตุไร? เพราะบุคคลผู้สอดองค์กำเนิด
เข้าในปากอสรพิษเป็นต้นนั้น พึงถึงความตาย หรือความทุกข์เจียนตาย
ซ่ึงมีการกระทำน้ันเป็นเหตุ และเพราะการกระทำน้ันเป็นปัจจัย เบ้ืองหน้า
แต่แตกกายตายไป ไม่พึงเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ส่วนบุคคล
ผู้ทำการสอดองค์กำเนิดเข้าในองค์กำเนิดของมาตุคามนั้น เบื้องหน้า
แต่แตกกายตายไป พึงเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ซ่ึงมีการกระทำน้ี
เป็นเหตุ.

ดูก่อนโมฆบุรุษ เมื่อการกระทำนั้น มีโทษอยู่ เธอยังชื่อว่าได้
ต้องอสัทธรรม   อันเป็นเรื่องของชาวบ้าน   เป็นมรรยาทของคนชั้นต่ำ

๑๐
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อันชั่วหยาบ มีน้ำเป็นที่สุด มีในที่ลับ เป็นของคนคู่ อันคนคู่พึงร่วมกัน
เป็นไป เธอเป็นคนแรกท่ีกระทำอกุศลธรรม เป็นหัวหน้าของคนเป็นอันมาก
                  การกระทำของเธอน่ันไม่เป็นไปเพ่ือความเล่ือมใสของชุมชนท่ียัง
ไม่เลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้ว โดยที่แท้
การกระทำของเธอนั่น เป็นไปเพื ่อความไม่เลื ่อมใสของชุมชนที่ยัง
ไม่เล่ือมใส และเพ่ือความเป็นอย่างอ่ืนของชนบางพวกท่ีเล่ือมใสแล้ว…”

ทรงตรัสโทษแห่งความเป็นคนเลี ้ยงยาก ความเป็นคนบำรุงยาก
ความเป็นคนมักมาก ความเป็นคนไม่สันโดษ ความคลุกคลี ความเกียจคร้าน
ตรัสคุณแห่งความเป็นคนเลี้ยงง่าย ความเป็นคนบำรุงง่าย ความมักน้อย
ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกำจัด อาการที่น่าเลื่อมใส การไม่สะสม
การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย.

อำนาจประโยชน์ ๑๐ ประการในการบัญญัติสิกขาบท

ทรงกระทำธรรมีกถาที่สมควรแก่เรื ่องนั้น ที่เหมาะสมแก่เรื ่องนั้น
แก่ภิกษุท้ังหลาย แล้วทรงรับส่ังกับภิกษุท้ังหลายว่า

“ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย เพราะเหตุน้ันแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแก่
ภิกษุท้ังหลาย อาศัยอำนาจประโยชน์ ๑๐ ประการ คือ

๑. เพ่ือความดีงามท่ีเป็นไปโดยความเห็นชอบร่วมกันของสงฆ์
๒. เพ่ือความผาสุกแห่งสงฆ์
๓. เพ่ือกำราบคนหน้าด้านไม่รู้จักอาย
๔. เพ่ือความอยู่ผาสุกแห่งเหล่าภิกษุผู้มีศีลดีงาม
๕. เพ่ือปิดก้ันความเส่ือมเสีย  ความทุกข์ ความเดือดร้อนท่ีจะมีใน

ปัจจุบัน
๖. เพ่ือปิดก้ันความเส่ือมเสียความทุกข์ ความเดือดร้อนท่ีจะมีในภายหลัง
๗.เพ่ือความเล่ือมใสของคนท่ียังไม่เล่ือมใส
๘. เพ่ือความเล่ือมใสย่ิงข้ึนของคนท่ีเล่ือมใสแล้ว

๑๑
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๙.เพ่ือความดำรงม่ันแห่งสัทธรรม
๑๐.เพื่อส่งเสริมความเป็นระเบียบเรียบร้อย  สนับสนุนวินัยให้

หนักแน่น…
ทรงบัญญัติสิกขาบท  ห้ามมิให้ภิกษุเสพเมถุน  ทรงปรับอาบัติปาราชิก

แก่ภิกษุ ผู้ล่วงละเมิด

อนุบัญญัติ  (ข้อบัญญัติเพ่ิมเติม)

ต่อมามีภิกษุวัชชีบุตร  ชาวกรุงเวสาลี  เข้าใจว่าห้ามเฉพาะเสพเมถุน
กับมนุษย์  จึงเสพเมถุนด้วยนางลิง  ความทราบถึงพระผู้มีพระภาค  จึงทรงบัญญัติ
เพ่ิมเติมให้ชัดข้ึนว่าห้ามแม้ในสัตว์ดิรัจฉานตัวเมีย.

ภิกษุเสพเมถุนขาดจากความเป็นภิกษุแล้ว  ภายหลังขอเข้า
อุปสมบทอีก  พระพุทธเจ้า  จึงทรงบัญญัติมิให้อุปสมบทแก่ผู้เช่นน้ัน.

ปาราชิกสิกขาบทท่ี ๒
โย ปะนะ ภิกขุ คามา วา อะรัญญา วา อะทินนงั......

“อน่ึง ภิกษุใด ถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้ ด้วยส่วน
แห่งความเป็นขโมย จากบ้านก็ดี จากป่าก็ดี พระราชาทั้งหลาย
จับโจรได้แล้ว ประหารเสียบ้าง จองจำไว้บ้าง เนรเทศเสียบ้าง
ด้วยบริภาษว่า เจ้าเป็นโจร เจ้าเป็นคนพาล เจ้าเป็นคนหลง เจ้าเป็น
ขโมย ดังนี้ ในเพราะถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้เห็นปานใด
ภิกษุถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้เห็นปานน้ัน แม้ภิกษุน้ี ก็เป็น
ปาราชิก หาสังวาสมิได้.”

๑๒

องค์แห่งอาบัติ ๑. จิตคิดจะเสพเมถุน  ๒. ยังองค์กำเนิดให้เข้าไปในทวารมรรค ถูกต้อง ณ ท่ีใดท่ีหน่ึง พร้อมด้วยองค์
๒ ดังน้ี จึงเป็นปาราชิก (บุพพสิกขาวรรณาหน้า ๑๑๒).

้
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วิภังค์  (จำแนกความ)

ท่ีช่ือว่า ทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้ มีอธิบายว่า ทรัพย์ใดอันเจ้าของ
ไม่ได้ให้ ไม่ได้ละวาง ยังรักษาปกครองอยู่ ยังถือกรรมสิทธิ์อยู่ว่าเป็นของเรา
ยังมีผู้อ่ืนหวงแหน ทรัพย์น้ันช่ือว่าทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้

บทว่า ด้วยส่วนแห่งความเป็นขโมย ได้แก่มีจิตคิดขโมย  คือมีจิตคิดลัก.
บทว่า ถือเอา คือ ยึดเอา เอาไป เอาลง ยังอิริยาบถให้กำเริบ ให้เคล่ือน

จากฐาน ให้ล่วงเลยเขตหมาย.
ท่ีช่ือว่า เห็นปานใด คือ หน่ึงบาทก็ดี ควรแก่หน่ึงบาทก็ดี เกินกว่าหน่ึง

บาทก็ดี
คำว่า เป็นปาราชิก มีอธิบายว่า ใบไม้เหลืองหล่นจากข้ัวแล้ว ไม่อาจ

จะเป็นของเขียวสดข้ึนได้ แม้ฉันใดภิกษุก็ฉันน้ันแหละ ถือเอาทรัพย์อันเขาไม่ได้ ให้
ด้วยส่วนแห่งความเป็นขโมย หน่ึงบาทก็ดี ควรแก่หน่ึงบาทก็ดี เกินกว่าหน่ึงบาทก็ดี
แล้วไม่เป็นสมณะ ไม่เป็นเชื้อสายพระศากยบุตร เพราะเหตุนั้นการ กระทำผิด
ตามสิกขาบทดังกล่าวจึงตรัสว่า เป็นปาราชิก

สรุปบทภาชนีย์
ทรัพย์มีผู้ครอบครองไม่ว่าจะอยู่ในที่ใด ภิกษุสำคัญว่ามีผู้ครอครอง

มีราคา ๕ มาสกหรือเกินกว่า มีไถยจิต (คิดลัก) จับต้องส่ิงน้ัน ต้องอาบัติทุกกฏ,
ทำให้ไหว ต้องถุลลัจจัย, ทำให้เคล่ือนท่ีออกจากฐาน ต้องปาราชิก.

ภิกษุเข้าไปท่ีด่านภาษี มีไถยจิตจับต้องทรัพย์ท่ีควรเสียภาษี มีราคา ๕
มาสกหรือเกินกว่า ต้องทุกกฏ, ทำให้ไหว ต้องถุลลัจจัย, ย่างเท้าท่ี ๑ ผ่านด่านภาษี
ไป ต้องถุลลัยจัย, ย่างเท้าท่ี ๒ ผ่านด่านภาษีไป ต้องปาราชิก.

ภิกษุชวนกันไปลัก รูปหน่ึงลักทรัพย์มาได้  ต้องปาราชิกทุกรูป. นัดหมาย,
ทำนิมิต สั่งให้ลักทรัพย์ ขณะอธิบายต้องทุกกฏ, ลักทรัพย์ได้ตามนั้น ต้อง
ปาราชิกท้ังผู้ส่ังผู้ทำ, ลักมาได้ผิดจากน้ัน ผู้ส่ังไม่ต้องอาบัติ ผู้ลักต้องปาราชิก.

๑๓



ประมวลพระพุทธบัญญัติ อริยวินัย จากพระไตรปิฎก

อนาบัติ
๑.ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นของตน  ๒.ถือเอาด้วยวิสาสะ ๓.ขอยืม

๔.ทรัพย์อันเปรตหวงแหน  ๕.ทรัพย์อันสัตว์ดิรัจฉานหวงแหน ๖.ภิกษุมีความ
สำคัญว่าเป็นของบังสุกุล  ๗.ภิกษุวิกลจริต ๘.ภิกษุอาทิกัมมิกะ เหล่าน้ี ไม่ต้องอาบัติ.

เร่ืองต้นบัญญัติ

ภิกษุหลายรูปท่ีเป็นมิตรสหายกันได้ทำกุฎีหญ้า  อยู่จำพรรษาข้างภูเขา
อิสิคิลิ. ภิกษุอ่ืน ๆ  เม่ือออกพรรษาก็ร้ือกุฎีหญ้า  เก็บหญ้า  เก็บไมแล้วจาริกไปสู่
ชนบท.  ส่วนพระธนิยะคงอยู่ในท่ีน้ันไม่ไปไหน  ขณะท่ี เข้าไปบิณฑบาตยังหมู่บ้าน
พวกคนเก็บหญ้า  เก็บไม้ มาร้ือกุฎี  นำหญ้าและไม้ไป  ท่านต้องทำใหม่ถึง ๓ คร้ัง
ท่านจึงคิดสร้างกุฎีดิน เพราะเป็นผู้ชำนาญในการผสมดินป้ันหม้อมาก่อน  เม่ือ
ตกลงดังน้ัน จึงเอาดินเหลวมาขยำแล้วทำเป็นกุฎีดินล้วน  เอาหญ้าไม้และมูลโค
สุมไฟเผากุฎีท่ีทำไว้แล้วให้เป็นกุฎีดินเผา มีสีแดงด่ังตัวแมลงทับ พระผู้มีพระภาค
เสด็จทอดพระเนตรเห็นกุฎีงดงาม จึงตรัสถาม เม่ือทรงทราบแล้วทรงติเตียนว่า

“ไฉนโมฆบุรุษนั ้นจึงได้ขยำโคลนทำกุฎีสำเร็จด้วยดินล้วน
ด้วยตนเองเล่า  ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย ความเอ็นดู  ความอนุเคราะห์  ความไม่
เบียดเบียนหมู่สัตว์  มิได้มีแก่โมฆบุรุษน้ันเลย  พวกเธอจงทำลายกุฎีน้ัน
พวกเพ่ือนพรหมจารีช้ันหลัง  อย่าถึงความเบียดเบียนหมู่สัตว์เลย  อันภิกษุ
ไม่ควรทำกุฎีท่ีสำเร็จด้วยดินล้วน  ภิกษุใดทำต้องอาบัติทุกกฏ.”

ต่อมาท่านพระธนิยะ  จึงมาขอไม้จากคนเฝ้าโรงเก็บไม้ของหลวง
คนเฝ้าปฏิเสธว่า “ตนไม่มีไม้ที่จะให้ได้  มีแต่ไม้ที่เป็นของพระราชาหวงแหน
เพื่อใช้ซ่อมพระนคร  เก็บไว้ในคราวมีอันตราย ถ้าพระราชาพระราชทาน
ก็นำไปได้”. พระธนิยะตอบว่า “พระราชาพระราชทานแล้ว” คนเฝ้าโรงไม้เช่ือว่า
เป็นพระคงไม่พูดปด  จึงอนุญาตให้นำไป ท่านพระธนิยะก็นำไม้มาทำกุฎีไม้.
เม่ือวัสสการพราหมณ์อำมาตย์  มาตรวจพบว่าไม้หายไป  จึงไต่สวนแล้วกราบทูล

๑๔
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พระเจ้าพิมพิสาร  มีรับส่ังให้นำ ตัวคนเฝ้าโรงไม้เข้าไปเฝ้า เขาจึงถูกมัดนำตัวไป
ท่านพระธนิยะเห็นคนเฝ้าไม้  ถูกมัดนำตัวไป  จึงสอบถามได้ความแล้ว ก็ตามไปด้วย.

พระเจ้าพิมพิสารถวายนมัสการท่านพระธนิยะ  แล้วตรัสถามว่า
“เป็นความจริงหรือท่ีว่า พระองค์ถวายไม้น้ัน” ท่านพระธนิยะตอบว่า “เป็นความจริง”
พระเจา้พิมพิสารตรสัว่า  พระองคเ์ป็นพระราชา  มีกิจธุระมาก  ถวายไปแลว้
อาจนึกไม่ออกก็ได้  ถ้าท่านพระธนิยะนึกออกก็ขอให้ช้ีแจงมา.

ท่านพระธนิยะทูลถามว่า  “ทรงระลึกได้หรือไม่  ที่ทรงเปล่งวาจา
ในวันอภิเษกเสวยราชย์ว่า  หญ้า ไม้ และน้ำ   เป็นอันข้าพเจ้าถวายแก่
สมณพราหมณ์ท้ังหลาย  ขอจงใช้สอยเถิด”  ตรัสตอบว่าทรงระลึกได้  แต่ท่ีตรัส
อย่างน้ัน  ทรงหมายสำหรับสมณพราหมณ์  ผู้มีความละอาย  ผู้มีความรังเกียจ
ใคร่ต่อการศึกษา  ผู้เกิดความรังเกียจแม้ในความช่ัวเพียงเล็กน้อย  และทรงหมาย
ถึงส่ิงของท่ีไม่มีใครหวงแหนในป่า  ท่านถือเอาไม้ท่ีมิได้ให้ด้วยเลศน้ี   คนอย่าง
พระองค์จะพึงฆ่า จองจำหรือเนรเทศ สมณะหรือพราหมณ์ได้อย่างไร?
ท่านจงไปเถิด  ท่านพ้นเพราะเพศ (บรรพชิต)  ต่อไปอย่าทำอย่างน้ีอีก.

มนุษย์ท้ังหลายพากันติเตียนด้วยประการต่าง ๆ  ความทราบถึงพระผู้มี
พระภาคเจ้า  จึงทรงเรียกประชุมสงฆ์  ทรงไต่สวน เม่ือพระธนิยะรับเป็นสัตย์แล้ว
จึงทรงติเตียนว่า “ดูก่อนโมฆบุรุษ การกระทำของเธอน่ัน ไม่เหมาะ ไม่สม ไม่ควร
มิใช่กิจของสมณะ ใช้ไม่ได้ ไม่ควรทำ ไฉน เธอจึงได้ถือเอาไม้ของหลวงที่เขา
ไม่ได้ให้ไปเปล่า การกระทำของเธอนั่น ไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชน
ที่ยังไม่เลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งขึ้นของผู้ที่เลื่อมใสแล้ว โดยที่แท้
การกระทำของเธอนั่น เป็นไปเพื่อความไม่เลื ่อมใสของผู้ที ่ยังไม่เลื ่อมใส
และเพื่อความเป็นอย่างอื่นของคนบางพวกที่เลื่อมใสแล้ว” ทรงตรัสถามภิกษุ
ผู้เคยเป็นมหาอำมาตย์ผู้พิพากษา ว่าพระเจ้าพิมพิสารทรงจับโจรได้แล้วทรง
ประหารชีวิตจองจำหรือเนรเทศด้วยกำหนดทรัพย์เท่าไร?  ก็เท่ากับ ๕ มาสก
จึงทรงบัญญัติสิกขาบท มิให้ภิกษุ ถือเอาส่ิงของท่ีเจ้าของไม่ให้  ผู้ใดทำเช่นน้ัน
ได้ราคาท่ีพระราชาจับโจรได้ประหารชีวิต จองจำ หรือเนรเทศ ต้องอาบัติปาราชิก.

๑๕



ประมวลพระพุทธบัญญัติ อริยวินัย จากพระไตรปิฎก

อนุบัญญัติ  (ข้อบัญญัติเพ่ิมเติม)

สมัยน้ัน  ภิกษุฉัพพัคคีย์(พวก ๖ คือเป็นพวกร่วมใจกัน ๖ รูป)  ไปท่ีลาน
(ตากผ้า)  ของช่างย้อม  ขโมยห่อผ้าของช่างย้อมนำมาแบ่งกัน  ความทราบ
ถึงภิกษุทั้งหลาย  เธอแก้ตัวว่า  ไปลักในป่า  ไม่ได้ลักในบ้าน  สิกขาบท
ที่บัญญัติมุ่งหมายถึงลักในบ้าน    พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติเพิ่มเติมว่า
ลักของจากบ้านก็ตาม  จากป่าก็ตาม.

วิภังค์  (จำแนกความ)

ท่ีช่ือว่า กายมนุษย์ ได้แก่ จิตดวงแรกเกิด คือวิญญาณดวงแรกปรากฏ
ข้ึนในครรภ์มารดา จนถึงเวลาตาย อัตภาพในระหว่างน้ีช่ือว่ากายมนุษย์

ปาราชิกสิกขาบทท่ี ๓
โย ปะนะ ภกิข ุสัญจิจจะ มะนสุสะวคิคะหงั ชีวติา.....

“อน่ึง ภิกษุใดจงใจพรากกายมนุษย์จากชีวิต หรือแสวงหา
ศัสตราอันจะปลิดชีวิตให้แก่กายมนุษย์น้ัน หรือพรรณนาคุณแห่ง
ความตาย หรือชักชวนเพ่ืออันตาย ด้วยคำว่า แน่ะนายผู้เป็นชาย
จะประโยชน์อะไรแก่ท่าน ด้วยชีวิตอันแสนลำบาก ยากแค้นนี้
ท่านตายเสียดีกว่าเป็นอยู่ดังน้ี เธอมีจิตอย่างน้ี มีใจอย่างน้ี มีความ
หมายหลายอย่าง อย่างนี้ พรรณนาคุณในความตายก็ดี ชักชวน
เพ่ืออันตายก็ดี โดยหลายนัย  แม้ภิกษุน้ีก็เป็นปาราชิก หาสังวาสมิได้.”

๑๖

องค์แห่งอาบัติ ๑. เป็นของผู้อื่นเป็นชาติมนุษย์หวงแหนอยู่  ๒. สำคัญรู้ว่า เป็นของผู้อื่นหวงอยู่  ๓. ของนั้นราคา
บาทหนึ่งหรือราคากว่าบาทหนึ่งขึ้นไป   ๔. จิตเป็นขโมย  ๕. ลักได้ด้วยอวหาร (อาการที่ถือว่าเป็นลักทรัพย์) อย่างใด
อย่างหน่ืง  พร้อมด้วยองค์ ๕ น้ี จึงเป็นปาราชิก (บุพพสิกขาวรรณนา หน้า ๑๒๔).



คัมภีร์ภิกขุวิภังค์ ภาค ๑ (พระวินัยปิฏก เล่ม ๑)

บทว่า พรรณนาคุณในความตายก็ดี ได้แก่แสดงโทษในความเป็นอยู่
พรรณนาคุณในความตายวา่ ท่านตายจากโลกนีแ้ล้ว   เบ้ืองหน้าแต่ตายเพราะ
กายแตก จักเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ จักได้รับบำเรอเพียบพร้อมอิ่มเอิบด้วย
เบญจกามคุณอันเป็นทิพย์ ในสุคติโลกสวรรค์น้ัน.

คำว่า เป็นปาราชิก มีอธิบายว่า ศิลาหนาแตกสองเสี่ยงแล้วเป็น
ของกลับต่อให้ติดสนิทอีกไม่ได้แม้ฉันใด ภิกษุก็ฉันน้ันเหมือนกัน จงใจพรากกาย
มนุษย์จากชีวิตแล้ว ย่อมไม่เป็นสมณะ ไม่เป็นเช้ือสายพระศากยบุตร เพราะเหตุน้ัน
จึงตรัสว่า เป็นปาราชิก.

สรุปบทภาชนีย์
ฆ่าเองด้วยกาย ของเน่ืองด้วยกาย ด้วยซัดอาวุธไปหรือย่ืนส่ังในท่ีใกล้ ๆ

ให้ทำอย่างนี้, สั่งทูต นัดหมายหรือทำนิมิต ผู้รับฆ่าตามนั้น ปาราชิกทั้งผู้สั่ง
และผู้ฆ่า, ทำผิดจากท่ีส่ัง ผู้ส่ังไม่ต้องอาบัติ ผู้ฆ่าปาราชิก, ส่ังทูตต่อ ขณะส่ังต้อง
ทุกกฏ, เม่ือผู้ฆ่ารับคำ ต้องถุลลัจจัย, ฆ่าสำเร็จต้องปาราชิกทุกรูป

พรรณาคุณแห่งความตายชักชวนเพื่อนอันตายด้วยกาย ด้วยวาจา
ด้วยกายและวาจา  ด้วยทูต  ด้วยหนังสือ  ด้วยศัสตรา  หรืออุปกรณ์ที่พิง
ธรรมารมณ์เข้าไปใกล้ ๆ  ด้วยต้ังใจว่า จะมีผู้ตายด้วยเหตุของส่ิงน้ัน ๆ  ต้องทุกกฏ,
มีผู้ยังทุกขเวทนาให้เกิดด้วยส่ิง ๆ  น้ัน ต้องถุลลัจจัย, เขาตาย ต้องปาราชิก

แนะนำ หรือถูกถามแล้วบอกว่า ท่านจงตายอย่างน้ี ๆ  ต้องทุกกฏ, เขายัง
ทุกขเวทนาให้เกิดตามน้ัน ต้องถุลลัจจัย, เขาตาย ต้องปาราชิก

อนาบัติ
๑.ภิกษุไม่จงใจ  ๒.ภิกษุไม่รู้  ๓.ภิกษุไม่ประสงค์จะให้ตาย ๔.ภิกษุวิกลจริต

๕.ภิกษุมีจิตฟุ้งซ่าน ๖.ภิกษุกระสับกระส่ายเพราะเวทนา ๗.ภิกษุอาทิกัมมิกะ
เหลา่นีไ้มต่อ้งอาบติัแล.

๑๗



ประมวลพระพุทธบัญญัติ อริยวินัย จากพระไตรปิฎก

เร่ืองต้นบัญญัติ
  พระผู้มีพระภาคประทับ ณ ป่ามหาวัน ทรงแสดงอสุภกถา การพิจารณา

เห็นร่างกายโดยความเป็นของไม่งาม  สรรเสริญคุณแห่งการเจริญอสุภะ กับท้ัง
คุณแห่งอสุภสมาบัติ คร้ันแล้วทรงหลีกเร้นอยู่ตามลำพังพระองค์ตลอดก่ึงเดือน

ภิกษุท้ังหลาย  ปฏิบัติอสุภภาวนา  ก็เกิดความอิดหนาระอาใจ  รังเกียจ
ด้วยกายของตน  เหมือน ชายหนุ่มหญิงสาวท่ีชอบการประดับตกแต่ง  อาบน้ำ
ดำเกล้าแล้ว  รังเกียจซากศพงู  ซากศพสุนัข  ซากศพมนุษย์   อันคล้องอยู่ท่ีคอ
ก็ฆ่าตัวตายบ้าง  ฆ่ากันและกันบ้าง  เข้าไปหานายมิคลัณฑิกะผู้แต่งตัวเหมือน
สมณะ   จ้างด้วยบาตรจีวรให้ฆ่าบ้าง.

เม่ือครบก่ึงเดือนแล้ว  เสด็จกลับจากท่ีเร้น  ทรงทราบเร่ืองน้ัน  จึงทรง
เรียกประชุมสงฆ์  ทรงสั่งสอนอานาปานสติสมาธิ (คือการทำใจให้ตั ้งมั ่น
โดยกำหนดลมหายใจเข้าออก)  โดยปริยายต่าง ๆ  แล้วทรงปรารภเร่ืองภิกษุฆ่า
ตวัตาย ฆ่ากันและกนั  รวมทัง้จา้งผูอ่ื้นใหฆ่้าตน ทรงตเิตยีน แลว้ทรงบญัญัติ
สิกขาบทห้ามมิให้ภิกษุฆ่ามนุษย์หรือใช้ให้คนอ่ืนฆ่า ทรงปรับปาราชิกแก่ผู้ละเมิด.

อนุบัญญัติ
สมัยนั้นอุบาสกคนหนึ่งไม่สบาย ภิกษุฉัพพัคคีย์ เกิดพอใจในภริยา

ของอุบาสกน้ัน  จึงพูดพรรณนาคุณแห่งความตาย  อุบาสกน้ันเช่ือ  ก็รับประทาน
แต่ของแสลง  เป็นเหตใุห้โรคกำเรบิและตายดว้ยโรคนัน้  ภริยาของอบุาสกจึง
ติเตียน ยกโทษภิกษุฉัพพคีย์เหล่าน้ัน  ความทราบถึงพระผู้มีพระภาค  ทรงเรียก
ประชุมสงฆ์  ไต่สวนได้ความเป็นสัตย์แล้ว จึงทรงติเตียนว่า “ดูก่อนโมฆบุรุษ
ท้ังหลาย การกระทำของพวกเธอน้ัน ไม่เหมาะ ไม่สม ไม่ควร ไม่ใช่กิจของสมณะ
ใช้ไม่ได้ ไม่ควรทำ ไฉนพวกเธอจึงได้ พรรณนาคุณแห่งความตายแก่อุบาสกเล่า
ดูก่อนโมฆบุรุษท้ังหลาย การกระทำของพวกเธอน้ัน ไม่เป็นไปเพ่ือความเล่ือมใส
ของชุมชนท่ียัง ไม่เล่ือมใส  หรือเพ่ือความเล่ือมใสย่ิงของผู้ท่ีเล่ือมใสแล้ว…”

๑๘



คัมภีร์ภิกขุวิภังค์ ภาค ๑ (พระวินัยปิฏก เล่ม ๑)

วิภังค์  (จำแนกความ)

บทว่า อุตตริมนุสสธรรม ได้แก่ ฌาน วิโมกข์ สมาธิ สมาบัติ
ญาณทัสสนะ มรรคภาวนา การทำให้แจ้งซึ่งผล การละกิเลส ความเปิดจิต
ความยินดีย่ิงในเรือนอันว่างเปล่า

บทว่า เป็นปาราชิก ความว่า ต้นตาลมียอดด้วนแล้ว ไม่อาจจะงอกอีก
แม้ฉันใด ภิกษุก็ฉันน้ันแหละ  มีความอยากอันลามก อันความอยากครอบงำแล้ว
พูดอวดอุตตริมนุสสธรรม อันไม่มีอยู ่ อันไม่เป็นจริง ย่อมไม่เป็นสมณะ
ไม่เป็นเช้ือสายพระศากยบุตร เพราะฉะน้ัน พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า  เป็น ปาราชิก

ปาราชิกสิกขาบทท่ี ๔
โย ปะนะ ภกิข ุอะนะภชิานงั อุตตะรมิะนสุสะธมัมงั.....

“อน่ึง ภิกษุใด ไม่รู้เฉพาะ กล่าวอวดอุตตริมนุสสธรรม อัน
เป็นความรู้ ความเห็น อย่างประเสริฐ อย่างสามารถ น้อมเข้ามา
ในตนว่า ข้าพเจ้ารู้อย่างน้ี  ข้าพเจ้าเห็นอย่างน้ี คร้ันสมัยอ่ืนแต่น้ัน
อันผู้ใดผู้หน่ึง ถือเอาตามก็ตาม ไม่ถือเอาตามก็ตาม เป็นอันต้อง
อาบัติแล้ว มุ่งความหมดจด จะพึงกล่าวอย่างนี้ว่า  แน่ะท่าน
ข้าพเจ้าไม่รู้อย่างน้ัน ได้กล่าวว่ารู้ ไม่เห็นอย่างน้ัน ได้กล่าวว่าเห็น
ได้พูดพล่อยๆ เป็นเท็จเปล่าๆ เว้นไว้แต่สำคัญว่าได้บรรลุ แม้ภิกษุน้ี
ก็เป็นปาราชิก หาสังวาสมิได้.”

แล้วทรงบัญญัติเพ่ิมเติม   ห้ามการพรรณาคุณของความตาย หรือชักชวน
เพ่ือให้ตาย  ว่าผู้ใดละเมิดต้องอาบัติปาราชิกด้วย.

๑๙

องค์แห่งอาบัติ ๑.สัตว์เป็นชาติมนุษย์  ๒.รู้อยู่ว่าสัตว์มีชีวิต  ๓.จิตประสงค์จะฆ่า ๔.พยายามด้วยประโยคทั้ง๖
อันใดอันหน่ืง  ๕.ส้ตว์น้ันตายด้วยพยายามน้ัน พร้อมด้วยองค์ ๕ ดังน้ี จึงเป็นปาราชิก (บุพพสิกขาวรรณนา หน้า ๑๒๘).



ประมวลพระพุทธบัญญัติ อริยวินัย จากพระไตรปิฎก

อนาบัติ
๑.ภิกษุสำคัญว่าได้บรรลุ  ๒.ภิกษุไม่ประสงค์จะกล่าวอวด ๓.ภิกษุวิกลจริต

๔.ภิกษุมีจิตฟุ้งซ่าน  ๕.ภิกษุกระสับกระส่ายเพราะเวทนา  ๖.ภิกษุอาทิกัมมิกะ
ไม่ต้องอาบัติ.

เร่ืองต้นบัญญัติ
 พระพุทธเจ้าประทับ ณ เร ือนยอดในป่ามหาวัน  ใกล้

กรุงเวสาลี  สมัยนั้นมีภิกษุหลายรูปที่ชอบพอเป็นมิตรสหายกัน  จำพรรษา
อยู่ใกล้ฝ่ังแม่น้ำวัคคุมุทา  สมัยน้ัน  เกิดทุพภิกขภัยในแคว้นวัชชี     (ราชธานี
ช่ือเวสาลี)  ภิกษุท้ังหลายลำบากด้วยเร่ืองอาหารบิณฑบาต     จึงปรึกษากันว่า
จะทำอย่างไรดี.

บางรูปเห็นว่า  ควรช่วยแนะนำกิจการงานของคฤหัสถ์  บางรูปเห็นว่า
ควรทำหน้าที่ทูต (คือ นำความข้างนี้ไปบอกข้างนั้น  นำความข้างนั้นมาบอก
ข้างนี้  คล้ายบุรุษไปรษณีย์)  บางรูปเห็นว่า  ควรใช้วิธีสรรเสริญกันและกัน
ให้คฤหัสถ์ฟังว่า  ภิกษุรูปนั้น  รูปนี้  มีคุณวิเศษอย่างนั้น  อย่างนี้  เช่น
ได้ฌานท่ี ๑  ฌานท่ี ๒  เป็นต้น  จนถึงว่าได้เป็นพระโสดาบัน  เป็นพระสกทาคามี
เป็นพระอนาคามี เป็นพระอรหันต์ มีวิชชา ๓  มีอภิญญา ๖

เมื่อเห็นว่าวิธีหลังนี้ดี  จึงเที่ยวสรรเสริญกันและกันให้คฤหัสถ์ฟัง
จึงได้รับการเล้ียงดูจากคฤหัสถ์ ชาวริมน้ำวัคคุมุทาเป็นอย่างดี  มีผิวพรรณ     ผ่องใส
เอิบอ่ิม เม่ือออกพรรษาแล้ว  จึงเก็บเสนาสนะเดินทางไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค ณ
กรุงเวสาลี.

ปรากฎว่าภิกษุท่ีมาแต่ทิศทางอ่ืนล้วนซูบผอม  ผิวพรรณทราม  มีเส้นเอ็น
ขึ ้นเห็นได้ชัด  ส่วนภิกษุที ่มาจากฝั ่งน้ำวัคคุมุทากลับอิ ่มเอิบ  อ้วนพี
พระผู้มีพระภาคจึงตรัสถามทุกข์สุข  และทรงทราบเร่ืองน้ัน  จึงตรัสติเตียนและ
เรียกประชุมภิกษุท้ังหลาย  ตรัสเร่ืองมหาโจร ๕ ประเภทเปรียบเทียบกับภิกษุว่า

๒๐



คัมภีร์ภิกขุวิภังค์ ภาค ๑ (พระวินัยปิฏก เล่ม ๑)

มหาโจร ๕ จำพวก

“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย มหาโจร ๕ จำพวกนี้ มีปรากฏอยู่ในโลก
มหาโจร ๕ จำพวกเป็นไฉน?

๑.ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย มหาโจรบางคนในโลกนี้ย่อมปรารถนา
อย่างนี้ว่า     เมื่อไรหนอเราจักเป็นผู้อันบุรุษร้อยหนึ่งหรือพันหนึ่ง
แวดล้อมแล้ว ท่องเที่ยวไปในคามนิคมและราชธานี เบียดเบียนเอง
ให้ผู้อื่นเบียดเบียน ตัดเองให้ผู้อื่นตัด เผาผลาญเองให้ผู้อื่นเผาผลาญ
สมัยต่อมา เขาเป็นผู้อันบุรุษร้อยหน่ึงหรือพันหน่ึง แวดล้อมแล้วเท่ียวไป
ในคามนิคมและราชธานี เบียดเบียนเองให้ผู ้อื ่นเบียดเบียน ตัดเอง
ให้ผู้อ่ืนตัด เผาผลาญเองให้ผู้อ่ืนเผาผลาญฉันใด ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย

ภิกษุผู้เลวทรามบางรูปในธรรมวินัยนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกันแล
ย่อมปรารถนาอย่างน้ีว่า เม่ือไรหนอ เราจึงจักเป็นผู้อันภิกษุร้อยหน่ึง หรือ
พันหน่ึงแวดล้อมแล้ว เท่ียวจาริกไปในคามนิคมและราชธานี อันคฤหัสถ์
และบรรพชิต สักการะ เคารพ นับถือ บูชา ยำเกรง ได้จีวรบิณฑบาต
เสนาสนะ และคิลานปัจจัย เภสัชบริขาร สมัยต่อมาเธอเป็นผู้อันภิกษุ
ร้อยหน่ึง หรือพันหน่ึงแวดล้อมแล้ว เท่ียวจาริกไปในคามนิคมและราชธานี
อันคฤหัสถ์ และบรรพชิตสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ยำเกรงแล้ว ได้จีวร
บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปัจจัยเภสัชบริขารทั้งหลาย ดูก่อนภิกษุ
ท้ังหลาย   น้ีเป็นมหาโจรจำพวกท่ี ๑ มีปรากฏอยู่ในโลก

๒.ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อีกข้อหนึ่ง ภิกษุผู้เลวทรามบางรูปใน
ธรรมวินัยนี้ เล่าเรียนธรรมวินัยอันตถาคตประกาศแล้ว อวดอ้างว่าเป็น
ของตน ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย น้ีเป็นมหาโจรจำพวกท่ี ๒ มีปรากฏอยู่ในโลก

๓.ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย อีกข้อหน่ึง ภิกษุผู้เลวทรามบางรูปในธรรม
วินัยนี้ ย่อมตามกำจัดเพื่อนพรหมจารี ผู้หมดจด ผู้ประพฤติพรหมจรรย์
อันบริสุทธ์ิอยู่ด้วยธรรมอันเป็นข้าศึกแก่พรหมจรรย์อันหามูลมิได้ ดูก่อน
ภิกษุท้ังหลาย น้ีเป็นมหาโจรจำพวกท่ี ๓ มีปรากฏอยู่ในโลก

๒๑



๔.ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย อีกข้อหน่ึง ภิกษุผู้เลวทรามบางรูปในธรรม
วินัยน้ี ย่อมสงเคราะห์เกล้ียกล่อมคฤหัสถ์ท้ังหลาย ด้วยครุภัณฑ์ ครุบริขาร
ของสงฆ์ คือ อาราม พ้ืนท่ีอาราม  วิหาร พ้ืนท่ีวิหาร เตียง ต่ัง ฟูก หมอน
หม้อโลหะ อ่างโลหะ กระถางโลหะ กระทะโลหะ มีด ขวาน ผ่ึง จอบ สว่าน
เถาวัลย์ ไม้ไผ่   หญ้ามุงกระต่าย   หญ้าปล้อง   หญ้าสามัญ ดินเหนียว
เครื่องไม้ เครื่องดิน ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย นี้เป็นมหาโจรจำพวกที่ ๔
มีปรากฏอยู่ในโลก

๕.ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุผู้กล่าวอวดอุตตริมนุสสธรรม
 อันไม่มีอยู่  อันไม่เป็นจริง  น้ีจัดเป็นยอดมหาโจร  ในโลกพร้อมท้ังเทวโลก
มารโลก พรหมโลก ในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์ เทวดา และ
มนุษย์   ข้อนั้นเพราะเหตุไร  เพราะภิกษุนั้น  ฉันก้อนข้าวของชาว
แว่นแคว้น ด้วยอาการแห่งคนขโมย.”

ครั้นแล้วทรงติเตียนภิกษุชาวริมฝั่งแม่น้ำวัคคุมุทา ด้วยประการต่างๆ
พร้อมท้ังทรงบัญญัติสิกขาบท  ห้ามอวดคุณพิเศษท่ีไม่มีในตน  เม่ืออวดไปแล้ว
แม้จะออกตัวสารภาพผิดทีหลัง  ก็ต้องอาบัติปาราชิก ขาดจากความเป็นภิกษุ.

อนุบัญญัติ
สมัยน้ัน  ภิกษุหลายรูป  สำคัญผิดว่าตนได้บรรลุคุณวิเศษ   จึงประกาศ

ตนว่า  เป็นพระอรหันต์ (พยากรณ์อรหัตตผล)  สมัยต่อมาจิตของเธอน้อมไป
เพื่อราคะ  โทสะ  โมหะ  ก็เกิดความรังเกียจ  สงสัยว่า  การประกาศตน
ว่าได้บรรลุคุณวิเศษ  ด้วยความสำคัญผิด  จะทำให้ต้องอาบัติปาราชิกหรือไม่
ความทราบถึงพระผู้มีพระภาค จึงทรงบัญญัติเพิ่มเติม ยกเว้นให้สำหรับภิกษุ
ผู้สำคัญว่าได้บรรลุ

๒๒

องค์แห่งอาบัติ  ๑.อุตตรมินุสสธรรมไมมี่ในตน  ๒.อวดด้วยมุ่งลาภ สรรเสรญิ ๓.ไม่อ้างผู้อ่ืน  ๔.บอกแก่ผู้ใดผู้น้ัน
เป็นชาติมนุษย์  ๕.เขารู้ความในขณะน้ัน พร้อม ด้วยองค์ ๕ ดังน้ี จึงเป็นปาราชิก(บุพพสิกขาวรรณนา หน้า๑๓๐).



เม่ือโจรปล้นเมือง

"ภิกษุใด   แสดงตัวเองซึ่งเป็นความจริงอย่างหนึ่ง   ให้คนอื่น
เข้าใจเป็นอย่างอ่ืนไป,   การบริโภคปัจจัยด้วยอาการ แห่งขโมยของเธอน้ัน
เป็นเช่นเดียวกับนายพราน   ผู้ล่อลวงดักสัตว์กิน   ฉะน้ัน.   คนเป็นอันมาก
ที่มีผ้ากาสาวพัสตร์คลุมคอ   แต่มีความเป็นอยู่ลามก   ขาดการสำรวม,
พวกคนลามกเหล่าน้ัน   ต้องไปเกิดในนรก   เพราะการกระทำอันหยาบช้า.
มันกินก้อนเหล็ก   ซ่ึงเปรียบด้วยเปลวไฟอันร้อนจัด   ยังจะดีกว่า,   คนทุศีล
ไม่มีการสำรวม   บริโภคก้อนข้าวของชาวเมือง   เป็นการไม่เหมาะสมเลย."

 (พระไตรปิฎกบาลี สยามรัฐ ๑ / ๑๖๙ / ๒๓๐ )



ประมวลพระพุทธบัญญัติ อริยวินัย จากพระไตรปิฎก

๓. เตรสกัณฑ์

ว่าด้วยอาบัติสังฆาทิเสส    ที่ต้องให้สงฆ์เกี่ยวข้องในกรรม
เบื้องต้นและกรรมอันเหลือ   คือ สงฆ์เป็นผู้ปรับโทษให้อยู่กรรม
และสงฆ์เองเป็นผู้ระงับอาบัติ  มี ๑๓ สิกขาบท

สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑
สัญเจตะนกิา สุกกะวสัิฏฐ,ิ อัญญัตร๎ะ สุปินนัตา สังฆาทเิสโส.

“ปล่อยสุกกะเป็นไปด้วยความจงใจ เว้นไว้แต่ฝันเป็น
สังฆาทิเสส.”

วิภังค์
บทว่า เป็นไปด้วยความจงใจ ความว่า รู้อยู่ รู้ดีอยู่ จงใจ ต้ังใจละเมดิ

บทว่า สุกกะ อธิบายว่า   สุกกะ(น้ำอสุจิ) มี ๑๐ อย่าง  คือ ๑.สุกกะสีเขียว
๒.สุกกะสีเหลอืง    ๓.สุกกะสีแดง    ๔.สุกกะสีขาว   ๕.สุกกะสีเหมือนเปรยีง
๖.สุกกะสีเหมือนน้ำท่า    ๗.สุกกะสีเหมือนน้ำมัน    ๘.สุกกะสีเหมือนนมสด
๙.สุกกะสีเหมือนนมส้ม  ๑๐.สุกกะสีเหมือนเนยใส

การกระทำอสุจิให้เคล่ือนจากฐานเรียกว่า การปล่อย ช่ือว่า ปล่อย

อนาบัติ
๑.ภิกษุมีอสุจิเคลื่อนเพราะฝัน  ๒.ภิกษุไม่ประสงค์จะให้อสุจิเคลื่อน

๓.ภิกษุวิกลจริต  ๔.ภิกษุมีจิตฟุ้งซ่าน  ๕.ภิกษุผู้กระสับกระส่ายเพราะเวทนา
๖.ภิกษุอาทิกัมมิกะ  ไม่ต้องอาบติั.

๒๔



คัมภีร์ภิกขุวิภังค์ ภาค ๑ (พระวินัยปิฏก เล่ม ๑)

เรื่องต้นบัญญัติ
พระผู้มีพระภาคประทบั ณ เชตวนาราม  ของอนาถปณิฑิก คฤหบดี

ใกล้กรุงสาวัตถี  ภิกษุเสยยสกะถูกพระอุทายีแนะนำในทางที่ผิดให้ใช้มือ
เปล้ืองความใคร่  ทำน้ำอสุจิให้เคล่ือน

ความทราบถึงพระผู้มีพระภาคทรงเรียกประชุมสงฆ์  ทรงไต่สวน
พระเสยยสกะรับเป็นสัตย์  ทรงติเตียนพระเสยยสกะเป็นอันมาก  แล้วทรงบัญญัติ
สิกขาบท  ห้ามทำน้ำอสุจิให้เคล่ือนโดยเจตนา  ถ้าล่วงละเมิดต้องอาบัติสังฆาทิเสส.

อนุบัญญัติ
สมัยนั้น  ภิกษุทั ้งหลายนอนหลับ  น้ำอสุจิเคลื ่อนด้วยความฝัน

เกิดความสงสัยว่า  จะต้องสังฆาทิเสส  จึงกราบทูลถามพระผู้มีพระภาค  พระองค์
ตรัสว่า  เจตนามีอยู่  แต่ไม่ควรกล่าวว่ามี(อัพโพหาริก)๑  แล้วทรงบัญญัติสิกขาบท
เพ่ิมเติม  เพ่ิมข้อยกเว้นสำหรับความฝัน.

สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๒
โย ปะนะ ภกิขุ โอตณิโณ วปิะรณิะเตนะ จิตเตนะ มาตคุาเมนะ.....
“อนึ่ง ภิกษุใดกำหนัดแล้ว มีจิตแปรปรวนแล้ว ถึงความ

เคล้าคลึงด้วยกายกับมาตุคาม คือจับมือก็ตาม จับช้องผมก็ตาม
ลูบคลำอวัยวะอันใดอันหนึ่งก็ตาม เป็นสังฆาทิเสส.”

๒๕

องค์แห่งอาบัติ ๑.เจตนาจะให้เคลื ่อน ๒.พยายาม ๓.อสุจ ิเคลื ่อน พร้อมด้วยองค์ ๓ ดังนี ้  จึงเป็นสังฆาทิเสส
(บุพพสิกขาวรรณนา หน้า ๑๓๒).
๑เจตนาที่จะยินดีนั้นมีอยู่ แต่กล่าวไม่ได้ว่ามี เพราะเกิดขึ้นนอกเหนือขอบเขต เจตนาในความฝันเป็นเจตนานอกเหนือขอบเขต
(วิ.อ.๒/๒๓๕/๒-๓)
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อนาบัติิ  (ลักษณะท่ีไม่ต้องอาบัติ)

๑.ภิกษุไม่จงใจถูกต้อง  ๒.ภิกษุถูกต้องด้วยไม่มีสติ  ๓.ภิกษุไม่รู้
๔.ภิกษุไม่ยินดี  ๕.ภิกษุวิกลจริต  ๖.ภิกษุมีจิตฟุ้งซ่าน  ๗.ภิกษุผู้กระสับกระส่าย
เพราะเวทนา  ๘.ภิกษุอาทิกัมมิกะ  ไม่ต้องอาบัติแล.

เรื่องต้นบัญญัติ
พระผู ้ม ีพระภาคประทับ ณ เชตวนาราม  แล้วกล่าวถึงว ิหาร

ของพระอุทายีว่างดงาม  มีเตียงต่ังฟูกหมอน  น้ำด่ืมน้ำใช้ต้ังไว้ดีมีบริเวณอันกวาด
สะอาด  มนุษย์ทั้งหลาย  พากันไปชมวิหาร  มากด้วยกัน  พราหมณ์ผู้หนึ่ง
พาภริยาไปขอชมวิหาร  พระอุทายีก็พาชม  ให้พราหมณ์เดินหน้าภริยาตามหลัง
พระอุทายีเดินตามหลังภริยาของพราหมณน้ั์นอีกต่อหน่ึง  เลยถือโอกาสจับต้อง
อวัยวะน้อยใหญ่ของนาง  นางบอกแก่สามี  สามีโกรธติเตียนเป็นอันมาก

ความทราบถึงพระผู้มีพระภาค  ทรงเรียกประชุมสงฆ์  ไต่สวนได้ความ
เป็นสัตย์  ทรงติเตียนเป็นอันมากแล้ว  จึงทรงบัญญัติสิกขาบท  ห้ามภิกษุมีจิต
กำหนัดจับต้องกายหญิง  ไม่ว่าจะเป็นการจับมือ  จับช้องผม หรือ ลูบคลำ
อวัยวะใด ๆ  ทรงปรับอาบัติสังฆาทิเสส  แก่ผู้ล่วงละเมดิ.

สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๓
โย ปะนะ ภกิขุ โอตณิโณ วปิะรณิะเตนะ จิตเตนะ มาตคุามัง.....
“อนึ่ง ภิกษุใด กำหนัดแล้ว มีจิตแปรปรวนแล้ว พูดเคาะ

มาตุคาม ด้วยวาจาชั่วหยาบ เหมือนชายหนุ่มพูดเคาะหญิงสาว
ด้วยวาจาพาดพงิเมถุน เป็นสังฆาทเิสส.”

๒๖

องค์แห่งอาบัติ ๑.หญิงมนุษย์    ๒.สำคัญว่าเป็นหญิง    ๓.กำหนัดด้วยกายสังสัคคราคะ  ๔.พยายามตามความ
กำหนัด  ๕.จับมือเป็นต้น   พร้อมด้วยองค์ ๕ ดังนี้  จึงเป็นสังฆาทิเสส (บุพพสิกขาวรรณนา หน้า ๑๓๔).
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วิภังค์
วาจาท่ีช่ือว่า   ช่ัวหยาบ  ได้แก่    วาจาท่ีพาดพิงวัจจมรรค  ปัสสาวมรรค

และเมถุนธรรม
บทว่า พูดเคาะ คือท่ีเรียกกันว่า ประพฤตล่ิวงเกิน (ทางวาจา)

อนาบัติ
๑.ภิกษุผู้มุ่งประโยชน์   ๒.ภิกษุผู้มุ่งธรรม   ๓.ภิกษุผู้มุ่งสั่งสอน

๔.ภิกษุวิกลจริต  ๕.ภิกษุอาทิกัมมิกะ  ไม่ต้องอาบัติแล.

เรื่องต้นบัญญัติ
พระผู ้ม ีพระภาคประทับ ณ เชตวนาราม  แล้วเล ่าเร ื ่องสตร ี

หลายคนพากันไปชมวิหารของพระอุทายี  ซ่ึงเล่ืองลือกันว่างดงาม  พระอุทายี
ก็ถือโอกาสน้ันพูดจาพาดพิงถึงทวารหนักทวารเบาของหญิงเหล่าน้ัน.  หญิงบางคน
ท่ีเป็นคนคะนองไมมี่ความอาย  ก็ย้ิมแย้ม  ซิกซ้ี  คิกคัก  พูดล้อกับพระอุทายี
ส่วนหญิงท่ีมีความละอาย  ก็ว่ากล่าวติเตียน

ความทราบถึงพระผู้มีพระภาค  จึงทรงเรียกประชุมสงฆ์ไต่สวนได้ความ
เป็นสัตย์ก็ทรงติเตียนแล้วทรงบัญญัติสิกขาบท  ห้ามภิกษุมีจิตกำหนัดพูดเก้ียว
หญิงด้วยวาจาชั่วหยาบ  พาดพิงเมถุน  ทำนองชายหนุ่มพูดเกี้ยวหญิงสาว
ทรงปรับอาบัติสังฆาทิเสสแก่ผู้ล่วงละเมิด.

องค์แห่งอาบัติ ๑.หญิงมนุษย์    ๒.รู้อยู่ว่าเป็นหญิง    ๓.กำหนัดยินดีการที่จะกล่าวคำชั่ว หยาบ  ๔.กล่าวตามความ
กำหนดัน้ัน  ๕.หญิงรูค้วามในขณะนัน้  พรอ้มด้วยองค ์๕ ดังนี ้ จึงเปน็สงัฆาทิเสส (บุพพสิกขาวรรณนา หน้า ๑๓๕).

๒๗



ประมวลพระพุทธบัญญัติ อริยวินัย จากพระไตรปิฎก

สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๔
โย ปะนะ ภิกขุ โอตณิโณ วิปะรณิะเตนะ จิตเตนะ มาตคุามัสสะ.....
“อน่ึง ภิกษุใด กำหนัดแล้ว มีจิตแปรปรวนแล้ว กล่าวคุณ

แห่งการบำเรอตนดว้ยกามในสำนักมาตุคาม ด้วยถ้อยคำพาดพิง
เมถุนว่า น้องหญิง สตรีใดบำเรอผู้ประพฤติพรหมจรรย์ มีศีล
มีกัลยาณธรรม เช่นเรา ด้วยธรรมนั่น นั่นเป็นยอดแห่งความ
บำเรอทั้งหลาย เป็นสังฆาทิเสส.”

อนาบัติ
๑.ภิกษุกล่าวว่า ขอท่านจงบำรุงด้วยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และ

เภสัชบริขาร อันเป็นปัจจัยของภิกษุไข้  ดังนี้  เป็นต้น   ๒.ภิกษุวิกลจริต
๓.ภิกษุอาทิกัมมิกะ  ไม่ต้องอาบัติแล.

เรื่องต้นบัญญัติ
พระผู้มีพระภาคประทับ ณ เชตวนาราม   แล้วเล่าถึงหญิงหม้ายคนหน่ึง

ผู้มีรูปร่างงดงาม  พระอุทายีเข้าไปสู่สกุลน้ัน   ส่ังสอนจนเกิดความเล่ือมใสแล้ว
นางปวารณาที่จะถวายผ้านุ่งห่ม  อาหาร  ที่นอน ที่นั่ง  และยารักษาโรค
แต่พระอุทายีกลับพูดล่อหรือชักชวนหญิงน้ัน  ให้บำเรอตนดว้ยกาม  ถือว่าเป็น
ส่ิงท่ีหาได้ยาก   นางหลงเชือ่แสดงอาการยินยอม   พระอุทายีถ่มน้ำลายแสดง
อาการรังเกียจ  นางติเตียนพระอุทายี.

ความทราบถึงพระผู้มีพระภาค   จึงทรงเรียกประชุมสงฆ์ไต่สวนติเตียนแล้ว
ทรงบัญญัติสิกขาบท  ห้ามภิกษุมีจิตกำหนัด  พูดล่อหญิงให้บำเรอตนดว้ยกาม
ทรงปรับอาบัติสังฆาทิเสสแก่ผู้ล่วงละเมิด.

๒๘

องค์แห่งอาบัติ  ๑.หญิงมนุษย์    ๒.รู้อยู่ว่าเป็นหญิง    ๓.กำหนัดยินดีในที่จะกล่าวคำชั่วหยาบ   ๔.กล่าวตามความ
กำหนัดนั้น  ๕.หญิงรู้ความในขณะนั้น  พร้อมด้วยองค์ ๕ ดังนี้  จึงเป็นสังฆาทิเสส (บุพพสิกขาวรรณนา หน้า ๑๓๖)
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สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๕
โย ปะนะ ภกิขุ สัญจะรติตงั สะมาปชัเชยยะ อิตถยิา.....

“อน่ึง ภิกษุใดถึงความเป็นผู้ชักส่ือ บอกความประสงค์ของ
บุรุษแก่สตรีก็ดี บอกความประสงค์ของสตรีแก่บุรุษก็ดี ในความ
เป็นเมียก็ตาม ในความเป็นชู้ก็ตาม โดยที่สุด บอกแม้แก่หญิง
แพศยาอันจะพึงอยู่ร่วมช่ัวขณะ เป็นสังฆาทิเสส.”

อนาบัติ
๑.ภิกษุผู้ไปด้วยกรณียกิจของสงฆ์ก็ดี ของเจดีย์ก็ดี ของภิกษุอาพาธก็ดี

๒.ภิกษุวิกลจริต    ๓.ภิกษุอาทิกัมมิกะ  ไม่ต้องอาบัติแล.

เรื่องต้นบัญญัติ
พระผู้มีพระภาคประทับ ณ เชตวนาราม  สมัยน้ัน พระอุทายีเม่ือเห็น

เด็กชายท่ียังไม่มีภริยา  เด็กหญิงท่ียังไม่มีสามี  ก็เท่ียวพูด สรรเสริญเด็กหญิง
ในสำนักมารดาบิดาของเด็กชาย  เขาก็วานให้พระอุทายีไปสู่ขอเด็กหญิงนั้น
พระอุทายีไปเที ่ยวพูดสรรเสริญเด็กชายในสำนักมารดาของ เด็กหญิง
เขาก็วานให้พระอุทายีไปพูดให้ฝ่ายชายมาขอบุตรีของตน.  โดยนัยนี ้
พระอุทายีก็ทำให้เกิดการอาวาหะ  วิวาหะ  และการสู่ขอหลายราย.

สมัยนั้น  ธิดาของหญิงม่ายผู้เคยเป็นภรรยาโหรคนหนึ่งมีรูปงาม
น่าดูน่าชม,   สาวกของอาชีวกซึ่งอยู่ต่างตำบลจึงมาขอธิดานั้น   แต่มารดา
ของนางอ้างว่า  นางไม่รู ้จักทั้งก็มีลูกคนเดียวลูกจะต้องไปสู่ตำบลบ้านอื่น
จึงไม่ยอมยกให้ สาวกของอาชีวกจึงไปหาพระอุทายีขอให้ช่วยสู่ขอและรับรองให้

๒๙
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องค์แห่งอาบัติ    ๑.นำสัญจริตตะ (การชักสื ่อให้ชายหญิงเป็นผัวเมียกัน) ในผู้ใด ผู้นั ้นเป็นชาติมนุษย์
๒.เขาไม่เป็นผัวเป็นเมียกันอยู่ก่อน  หรือว่าเป็นแต่ว่าหย่าขาดกันแล้ว  ๓.รับคำเขา  ๔.บอกตามเขาส่ัง ๕.กลับมาบอกแก่ผู้วาน
พร้อมด้วยองค์ ๕ ดังน้ี  จึงเป็นสังฆาทิเสส (บุพพสิกขาวรรณนา หน้า ๑๓๘)

พระอุทายีก็ไปพูดกับหญิงน้ัน   นางเช่ือว่าพระอุทายีรู้จัก  จึงยอมยกให้สาวก
ของอาชีวกรับเด็กหญิงน้ันไปเล้ียงดูอย่างลูกสะใภ้ได้เดือนเดียว   ต่อมาก็เล้ียงดู
แบบทาสี.

เด็กหญิงจึงส่งข่าวไปแจ้งให้มารดาทราบว่าตนได้รับความลำบาก
อยู่อย่างทาสี  ขอให้มารดามารับกลับไป  มารดาจึงไปต่อว่าสาวกอาชีวก  แต่ก็
กลับถกูรุกราน  อ้างวา่การนำมานำไปไมเ่ก่ียวกับนาง  แตเ่ก่ียวกบัพระอทุายี
จึงไม่รับรู้เร่ืองน้ี นางจึงต้องกลับสู่เมืองสาวัตถี.

เด็กหญิงนั้น  ส่งทูตไปแจ้งข่าวแก่มารดาเป็นครั้งที่ ๒  เล่าถึงความ
ลำบากยากแค้นท่ีได้รับในการท่ีมีความเป็นอยู่แบบทาสี  ขอให้มารดานำตัวกลับ.
มารดาจึงไปหาพระอุทายีให้ช่วยไปเจรจากับสาวกอาชีวกให้  พระอุทายีก็ไป
เจรจา  แต่ก็ถูกรุกรานกลับมา  โดยอ้างว่าพระอุทายีไม่เก่ียว  การนำมานำไป
เป็นเรื่องระหว่างตนกับมารดาของเด็กหญิง  เป็นสมณะควรขวนขวายน้อย
ควรเป็นสมณะท่ีดี  พระอุทายีจึงต้องกลับ.

เด็กหญิงนั้น  ส่งทูตไปแจ้งข่าวเช่นเดิมแก่มารดาอีกเป็นครั้งที่ ๓
ขอให้นำตัวกลับ  มารดาจึงไปหาพระอุทายี  พระอุทายีก็บอกว่าไปแล้ว
และถูกรุกราน ไม่ยอมไปอีก.  มารดาของเด็กหญิงนั ้นและหญิงอื ่น ๆ
ที ่ไม่พอใจแม่ผัว  พ่อผัวหรือสามี  ก็พากันติเตียนสาปแช่งพระอุทายี
ส่วนหญิงท่ีพอใจ  แม่ผัว  พ่อผัวหรือสามี  ก็สรรเสริญใหพ้รพระอทุายี.

ความทราบถึงพระผู้มีพระภาค  จึงทรงเรียกประชุมสงฆ์  ทรงไต่สวน
ได้ความเป็นสัตย์  จึงทรงติเตียน  แล้วบัญญัติสิกขาบท  ห้ามภิกษุชักส่ือให้ชาย
หญิงเป็นผัวเมียกัน  ทรงปรับอาบัติสังฆาทิเสสแก่ผู้ล่วงละเมิด.

ต่อมาพระอุทายีก่อเรื่องขึ้นอีก  โดยพวกนักเลงขอร้องให้ไปตามหญิง
แพศยามา  เพ่ืออยู่ร่วมกันช่ัวคราว  มีผู้ติเตียน  พระผู้มีพระภาคจงึทรงบัญญัติ
สิกขาบทเพิ่มเติมว่า  การชักสื่อเช่นนั้น  แม้โดยที่สุด ทำกับหญิงแพศยา
เพ่ือสำเร็จความประสงค์ ช่ัวขณะหนึง่ก็ต้องอาบัติสังฆาทิเสส.

๓๐



คัมภีร์ภิกขุวิภังค์ ภาค ๑ (พระวินัยปิฏก เล่ม ๑)

สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๖
สัญญาจิกายะ ปะนะ ภกิขุนา กุฏิง การะยะมาเนนะ.....

“อนึ่ง ภิกษุผู้จะสร้างกุฎีอันหาเจ้าของมิได้ เฉพาะตนเอง
ด้วยอาการขอเอาเอง พึงสร้างให้ได้ประมาณ ประมาณในการ
สร้างกุฎีน้ันดังน้ี โดยยาว ๑๒ คืบ โดยกว้างในร่วมใน ๗ คืบ ด้วย
คืบพระสุคต๑ พึงนำภิกษุท้ังหลายไปเพ่ือแสดงท่ี ภิกษุเหล่าน้ันพึง
แสดงที่อันไม่มีผู้จองไว้ อันมีชานรอบ หากภิกษุสร้างกุฎีด้วย
อาการขอเอาเอง ในที่อันมีผู้จองไว้ อันหาชานรอบมิได้ หรือไม่
นำภิกษุทั้งหลายไปเพื่อแสดงที่ หรือสร้างให้ล่วงประมาณเป็น
สังฆาทิเสส.”

วิภังค์
บทว่า อันหาเจ้าของมิได้ คือ ไม่มีใครๆ อื่น ที่เป็นสตรีก็ตาม

บุรุษกต็าม คฤหัสถก็์ตาม บรรพชติกต็าม เปน็เจา้ของสรา้งถวาย
บทว่า เฉพาะตนเอง คือ เพ่ือประโยชน์ส่วนตัว
คำว่า พึงนำภิกษุท้ังหลายไปเพ่ือแสดงท่ีน้ัน  มีพระพุทธาธิบายไว้ว่า

ดังน้ี  ภิกษุผู้จะสร้างกุฎีน้ัน พึงให้แผ้วถางพ้ืนท่ีท่ีจะสร้างกุฎีน้ันเสียก่อน แล้วเข้า
ไปหาสงฆ์ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า กราบเท้าภิกษุท้ังหลายผู้แก่พรรษากว่า แล้ว
น่ังกระโหย่งประนมมือกล่าวอย่างน้ีว่า ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้าใคร่จะสร้างกุฎีอันหา
เจ้าของมิได้ เฉพาะตนเอง ด้วยอาการขอเอาเอง ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้าน้ันขอสงฆ์
ให้ตรวจดูพ้ืนท่ีท่ีจะสร้างกุฎี พึงขอแม้คร้ังท่ีสอง พึงขอแม้คร้ังท่ีสาม  ถ้าสงฆ์ท้ังหมด
จะอุตสาหะไปตรวจดูพ้ืนท่ีท่ีจะสร้างกุฎีได้ ก็พึงไปตรวจดูด้วยกันท้ังหมด ถ้าไม่
อุตสาหะในหมู่สงฆ์น้ัน   ภิกษุเหล่าใดฉลาดสามารถจะรู้ได้ว่าเป็นสถานท่ีมีผู้จองไว้

๓๑

๑ มาตราวัดขนาดส่ิงของ  อรรถกถาว่า  ๑ คืบพระสุคต เท่ากับ ๓ คืบของคนสัณฐานปานกลาง.  แต่ในบุพพสิกขาวรรณา
ให้ความเห็นว่า ๑ คืบพระสุคต เท่ากับ ๑๖ น้ิว กับ ๒ อนุกระเบียดน้ิวช่างไม้ทุกวันน้ี (บุพพสิกขาวรรณ หน้า ๕๔๑ )



ประมวลพระพุทธบัญญัติ อริยวินัย จากพระไตรปิฎก

หรือไม่เป็นสถานมีชานเดินได้รอบหรือไม่  สงฆ์พึงขอสมมติภิกษุเหล่านั้น
ไปแทนสงฆ์

วิธีสมมติ    ก็แลสงฆ์พึงสมมติอย่างนี้ คือ ภิกษุผู้ฉลาดผู้สามารถ
พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติทุติยกรรมวาจา

อนาบัติ
๑.ภิกษุสร้างถ้ำ  ๒.ภิกษุสร้างคูหา  ๓.ภิกษุสร้างกุฎีหญ้า  ๔.ภิกษุ

สร้างกุฎีเพื่อภิกษุอื่น  ๕.เว้นอาคารอันเป็นที่อยู่เสีย ภิกษุสร้างนอกจากนั้น
ไม่ต้องอาบัติ  ๖.ภิกษุวิกลจริต  ๗.ภิกษุอาทิกัมมิกะ  ไม่ต้องอาบัติแล.

เรื่องต้นบัญญัติ

พระผู้มีพระภาคประทับ ณ เวฬุวนาราม  ใกล้กรุงราชคฤห์  ครั้งนั้น
ภิกษุชาวแคว้นอาฬวีให้ก่อกุฎีท่ีหาเจ้าของมิได้  เป็นของเฉพาะตน (เพ่ือประโยชน์
ของตนเอง)  เป็นกุฏีไม่มีประมาณ (ไม่กำหนดขนาดแน่นอน)  ด้วยการขอเอาเอง
(โดยไม่มีผู้ปวารณาสร้างกุฎีถวาย) กุฎียังไม่เสร็จพวกเธอก็มากไปด้วยการขอ
เช่น ขอคน  ขอแรงงาน  ขอโค  ขอเกวียน ขอพร้า  ขอขวาน  เป็นต้น  ก่อความ
เดือดร้อนแก่มนุษย์เป็นอันมาก  ถึงกับเห็นภิกษุท้ังหลายเข้า  ก็พากันหวาดกลัว
บ้าง  สะดุ้งกลัวบ้าง  หนีบ้าง  ไปทางอ่ืนบ้าง  หันหน้าหนีไปทางอ่ืนบ้าง  ปิดประตูบ้าง
เห็นโค  สำคัญว่าเป็นภิกษุ  ก็พากันหนีบ้าง.

ท่านพระมหากัสสปะจาริกไปสู่แคว้นอาฬวี  พักที่อัคคาฬวีเจดีย์
ไปบิณฑบาตก็พบมนุษย์ท้ังหลายพากันหวาดสะดุ้ง  หลบหนี  เม่ือกลับมาถาม
ภิกษุทั้งหลายทราบความแล้ว ครั้งนั้นพระพุทธเจ้าเสด็จจาริกไปสู่เมืองอาฬวี
ก็กราบทูลให้ทรงทราบจึงทรงเรียกประชุมสงฆ์ ตรัสเทศนาสั ่งสอนไม่ให้
เป็นผู้มักขอ  ทรงเล่านิทานประกอบถงึ ๓ เร่ือง  แล้วทรงบัญญัติสิกขาบท

๓๒



คัมภีร์ภิกขุวิภังค์ ภาค ๑ (พระวินัยปิฏก เล่ม ๑)

สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๗
มะหลัละกมัปะนะ ภกิขนุา วหิารัง การะยะมาเนนะ.....

“อน่ึงภิกษุจะให้สร้างวิหารใหญ่ อันมีเจ้าของเฉพาะตนเอง
พึงนำภิกษุทั ้งหลายไปเพื ่อแสดงที่ ภิกษุเหล่านั ้นพึงแสดงที่
อันไม่มีผู้จองไว้ อันมีชานรอบ  หากภิกษุให้สร้างวิหารใหญ่ ในท่ี
อันมีผู้จองไว้ อันหาชานรอบมิได้ หรือไม่นำภิกษุทั้งหลายไป
เพื่อแสดงที่ เป็นสังฆาทิเสส.”

อนาบัติ
๑.ภิกษุสร้างถ้ำ  ๒.ภิกษุสร้างคูหา  ๓.ภิกษุสร้างกุฎีหญ้า  ๔.ภิกษุสร้าง

วิหารเพ่ือภิกษุอ่ืน  ๕.เว้นอาคารเป็นท่ีอยู่เสีย ภิกษุสร้างนอกจากน้ัน  ไม่ต้อง
อาบัติ   ๖.ภิกษุวิกลจริต   ๗.ภิกษุอาทิกัมมิกะ  ไม่ต้องอาบัติแล.

เรื่องต้นบัญญัติ
พระผู้มีพระภาคประทบั ณ โฆสิตาราม กรุงโกสัมพี  คร้ังน้ัน  คหบดี

ผู้เป็นอุปัฏฐาก (บำรุง)  พระฉันนะ  ขอให้พระฉันนะแสดงที่ให้  ตนจะสร้าง
วิหารถวาย  พระฉันนะให้ปราบพ้ืนท่ี  ให้ตัดต้นไม้ท่ีชาวเมืองนับถือ ว่าศักด์ิสิทธ์ิ
เป็นการก่อความสะเทือนใจ  มนุษย์ทั้งหลายจึงพากันติเตียน  ความทราบถึง
พระผู้มีพระภาค  จึงทรงติเตียนและทรงบัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุจะให้ทำวิหารใหญ่
อันมีเจ้าของ เฉพาะตนเอง พึงนำภิกษุท้ังหลายไปเพ่ือแสดงท่ี  ภิกษุเหล่านั้น
พึงแสดงท่ีอันไม่มีผู้จองไว้  อันมีชานรอบ  หากภิกษุให้ทำวิหารใหญ่ในท่ีมีผู้จองไว้
หาชานรอบมไิด้  หรือไม่นำภิกษุท้ังหลายไปแสดงที ่ ต้องอาบัติสังฆาทิเสส.

๓๓
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สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๘
โย ปะนะ ภิกขุ ภิกขุง ทุฏโฐ โทโส อัปปะตีโต อะมูละเกนะ.....

“อน่ึง ภิกษุใด ขัดใจ มีโทสะ ไม่แช่มช่ืน ตามกำจัด ซ่ึงภิกษุ
ด้วยธรรมมีโทษถึงปาราชิก อันหามูลมิได้ ด้วยหมายว่า แม้ไฉนเรา
จะยังเธอให้เคล่ือนจากพรหมจรรย์น้ีได้ คร้ันสมัยอ่ืนแต่น้ันอันผู้ใด
ผู้หนึ่ง ถือเอาตามก็ตาม ไม่ถือเอาตามก็ตาม แต่อธิกรณ์นั้น
เป็นเรื่องหามูลมิได้ แลภิกษุยันอิงโทสะอยู่ เป็นสังฆาทิเสส.”

อนาบัติ
๑.ภิกษุจำเลยเป็นผู้บริสุทธิ์ ภิกษุโจทมีความเห็นว่าเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์

๒.ภิกษุจำเลยเป็นผู้ไม่บริสุทธ์ิ ภิกษุโจทก์มีความเห็นว่าเป็นผู้ไม่บริสุทธ์ิ  ๓.ภิกษุ
วิกลจริต  ๔.ภิกษุอาทิกัมมิกะ  ไม่ต้องอาบัติแล.

 เร่ืองต้นบัญญัติ
 พระผู้มีพระภาคประทบั ณ เวฬุวนาราม  ใกล้กรุงราชคฤห์  สมัยน้ัน

พระทัพพมัลลบุตร (ผู้เป็นบุตรแห่งมัลลกษัตริย์)     ได้บรรลุพระอรหัตตผล
ตั ้งแต ่ อายุ ๗ ขวบไม่ม ีก ิจอ ื ่นที ่จะต ้องทำอีก.
ต่อมาท่านปรารถนาจะทำประโยชน์ แก่คณะสงฆ์  โดยเป็นผู้จัดเสนาสนะ
(เสนาสนคาหาปกะ  มีหน้าที ่จ ัดที ่พ ักให้ ภิกษุผ ู ้ต ้องการเสนาสนะ)
และเป็นผู้แจกภัตต์ (ภัตตุทเทสกะ มีหน้าที่ เช่น จัดภิกษุ ไปฉันในที่นิมนต์
ในเม ื ่อม ีทายกมาขอพระต่อสงฆ์ หรือ แจกอาหารให้สงฆ์)
จึงกราบทูลความดำริของท่านแด่พระผู้มีพระภาค  พระผู้มีพระภาคประทาน
สาธุการ  และทรงแสดงความเหน็ชอบดว้ยทีจ่ะใหท่้านทพัพมลัลบตุรทำหนา้ท่ี
ท้ังสองน้ัน.

๓๔
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จึงตรัสเรียกประชุมสงฆ์  ให้สงฆ์เชิญพระทัพพมัลลบุตรก่อนแล้ว
ให้ภิกษุรูปหน่ึงสวดประกาศขอความเหน็ชอบในการสมมต ิ พระทัพพมัลลบุตร
เป็นผู้แจกเสนาสนะและแจกภัตต์  เม่ือไม่มีผู้ใดคัดค้าน  จึงเป็นอันสงฆ์ได้ สมมติ
(หรือแต่งต้ัง) แล้ว.

พระทัพพมัลลบุตรทำหน้าท่ีมาด้วยดี คร้ังหน่ึงถูกภิกษุพวกพระเมตติยะ
และภุมมชกะ (สองรูปนี ้เป็นหัวหน้าของกลุ ่มภิกษุผู ้มักก่อเรื ่องเสียหาย)
เข้าใจผิดหาว่าท่านไปแนะนำคหบดีผู้หนึ่ง  มิให้ถวายอาหารดี ๆ แก่พวกตน
ซ่ึงความจริง  คฤหบดีผู้น้ันไม่เล่ือมใส  และรังเกียจด้วยตนเอง  จึงใช้นางเมตติยา
ภิกษุณีให้เป็นโจทฟ้องพระทัพพมัลลบุตร  ในข้อหาต้องอาบัติปาราชิก
เพราะข่มขืนนาง.

พระพุทธเจ้าทรงไตส่วน  ได้ความว่าเป็นการแกล้งใส่ความ  จึงให้ภิกษุ
ท้ังหลายสึกนางเมตตยิาภิกษุณี  พวกภิกษุผู้ใช้ออกรับสารภาพ  ภิกษุท้ังหลาย
จึงกราบทูลพระผู ้มีพระภาค ทรงติเตียนหมู ่ภิกษุผู ้คิดร้ายใส่ความฟ้อง
พระทัพพมัลลบุตร  ด้วยอาบัติปาราชิกไม่มีมูล  แล้วทรงบัญญัติสิกขาบท
ปรับอาบัติสังฆาทิเสส  แก่ภิกษุผู้ประพฤตเิช่นน้ัน.

๓๕

องค์แห่งอาบัติ ๑.โจทเอง หรือให้ผู้อื่นโจทซึ่งผู้ใด ผู้นั้นถึงซึ่งนับว่าเป็นอุปสัมบัน  ๒. สำคัญว่าเป็นผู้บริสุทธิ์
๓.โจทด้วยปาราชิกใด ปาราชิกนั้นไม่มีมูลด้วยความเห็นเป็นต้น  ๔.โจทเองหรือให้ผู้อื่นโจทในที่ต่อหน้า ด้วยอธิบาย
จะให้เคล่ือนจาก พรหมจรรย์  ๕.ผู้ต้องโจทในขณะน้ัน พร้อมด้วยองค์ ๕ ดังน้ี  จึงเป็นสังฆาทิเสส (บุพพสิกขาฯ หน้า๑๔๑).
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อนาบัติ
๑.ภิกษุผู้สำคัญเป็นอย่างนั้นโจทเองก็ดี สั่งให้ผู้อื่นโจทก็ดี  ๒.ภิกษุ

วิกลจริต  ๓.ภิกษุอาทิกัมมิกะ  ๔.ไม่ต้องอาบัติแล.

เรื่องต้นบัญญัติ
ภิกษุพวกพระเมตติยะและ ภุมมชกะ  (ชุดเดียวกับสิกขาบท ที่แล้ว)

แกล้งหาเลศโจทพระทัพพมัลลบุตร  ด้วยอาบัติปาราชิกไม่มีมูลคือ  เห็นแพะตัวผู้
กับตัวเมียกำลังสืบพันธุ์กัน  ก็นัดกันตั้งชื่อแพะตัวผู้ว่า  พระทัพพมัลลบุตร
ตั ้งช ื ่อแพะตัวเม ียว ่า  เมตติยาภิกษุณี  แล้วเท ี ่ยวพูดว ่าตนได้เห ็น
พระทัพพมัลลบุตรเสพเมถนุกับนางเมตตยิาภิกษุณี  ด้วยตาตนเอง.

ความทราบถึงพระผู้มีพระภาค จึงทรงเรียกประชุมสงฆ์ ทรงไต่สวน
พระทัพพมัลลบุตร  ได้ความว่าเป็นการอ้างเลส ใส่ความ  จึงมอบให้สงฆ์จัดการ
ไต่สวนภิกษุพวกท่ีอ้างเลสใส่ความ  เม่ือพวกเธอรับเป็นสัตย์  จึงทรงติเตียนแล้ว
บัญญัติสิกขาบท  ห้ามอ้างเลศใส่ความภิกษุด้วยอาบัติปาราชิกไม่มีมูล  ทรงปรับ
อาบัติสังฆาทิเสสแก่ผู้ล่วงละเมิด.

๓๖

สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๙
โย ปะนะ ภิกขุ ภิกขุง ทุฎโฐ โทโส อัปปะตีโต อัญญะภาคิยัสสะ.....
“อนึ่ง ภิกษุใด ขัดใจ มีโทสะ ไม่แช่มชื่น ถือเอาเอกเทศ

บางแห่ง  แห่งอธิกรณ์อันเป็นเร่ืองอ่ืน ให้เป็นเพียงเลศ ตามกำจัด
ซึ่งภิกษุ ด้วยธรรมอันมีโทษถึงปาราชิก ด้วยหมายว่า แม้ไฉน
เราจักยังเธอให้เคลื่อนจากพรหมจรรย์นี้ได้ ครั้นสมัยอื่นแต่นั้น
อันผู้ใดผู้หน่ึงถือเอาตามก็ตาม    ไม่ถือเอาตามก็ตาม    แต่อธิกรณ์
นั้นเป็นเรื ่องอื่นแท้ เอกเทศบางแห่ง เธอถือเอาพอเป็นเลศ๑

แลภิกษุ ยันอิงโทสะอยู ่ เป็นสังฆาทเิสส.”

๑ เลศ คือข้ออ้าง,เร่ืองเล็กๆน้อยๆ,เลศนัย กิริยาอาการท่ีจะยกข้ึนเป็นข้ออ้างใส่ความได้(พระไตรปิฎก มจร. ๑/๔๓๑/๓๙๑)
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สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑๐
โย ปะนะ ภิกขุ สะมัคคัสสะ สังฆัสสะ เภทายะ.....

“อน่ึง ภิกษุใด ตะเกียกตะกายเพ่ือทำลายสงฆ์ผู้พร้อมเพรียง
หรือถือเอาอธิกรณ์อันเป็นเหตุแตกกัน ยกย่องยันอยู่ ภิกษุนั้น
อันภิกษุท้ังหลายพึงว่ากล่าวอย่างน้ีว่า ท่านอย่าได้ตะเกียกตะกาย
เพื่อทำลายสงฆ์ผู้พร้อมเพรียง หรืออย่าได้ถือเอาอธิกรณ์อันเป็น
เหตุแตกกันยกย่องยันอยู่ ขอท่านจงพร้อมเพรียงด้วยสงฆ์ เพราะ
ว่าสงฆ์ผู้พร้อมเพรียงกัน ปรองดองกัน ไม่วิวาทกัน มีอุเทศเดียวกัน
ย่อมอยู่ผาสุก แลภิกษุนั้น อันภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวอยู่อย่างนี้
ยังยกย่องอยู่อย่างนั้นเทียว ภิกษุนั้น  อันภิกษุทั้งหลาย พึงสวด
สมนุภาสน์๑กว่าจะครบสามจบเพ่ือให้สละกรรมน้ันเสีย หากเธอถูก
สวดสมนุภาสน์กว่าจะครบสามจบอยู่ สละกรรมนั้นเสีย สละได้
อย่างน้ี น่ันเป็นการดี หากเธอไม่สละเสีย เป็นสังฆาทิเสส.”

อนาบัติ
๑.ภิกษุผู้ยังไม่ถูกสวดสมนุภาสน์  ๒.ภิกษุผู้สละเสียได้  ๓.ภิกษุวิกลจริต

๔.ภิกษุอาทิกัมมิกะ  ไม่ต้องอาบัติแล.

เรื่องต้นบัญญัติ
เม่ือพระผู้มีพระภาคประทับ ณ เวฬุวนาราม  พระเทวทัตได้เข้าไปหา

พระโกกาลิกะ  พระกฏโมรกติสสกะ  พระขัณฑเทวบุตรี  และพระสมุทรทัต
ชักชวนให้ทำสงฆ์ให้แตกกัน  พร้อมทั้งบอกแผนการที่จะเสนอไปในทาง
ให้เคร่งครัดยิ่งขึ้น ๕ ข้อ ซึ่งเข้าใจว่า พระผู้มีพระภาค คงไม่ทรงอนุญาต
และตนจะได้นำข้อเสนอน้ัน  ประกาศแก่มหาชน.  ข้อเสนอ  ๕ ข้อ  คือ:-
๑สวดสมนุภาสน์ คือ สงฆ์ต้ังแต่ ๔ รูปข้ึนไปสวดประกาศห้ามภิกษุไม่ให้ถือร้ันการอันมิชอบ (พระไตรปิฎก ๑/๔๔๖/๔๑๒)

๓๗
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๑.ภิกษุพึงอยู่ป่าตลอดชีวิต  เข้าละแวกบ้านต้องมีโทษ.
๒.ภิกษุพึงถือบิณฑบาตเป็นวัตรตลอดชีวิต.  ผู้ใดรับนิมนต์  (ไปฉัน

ตามบ้าน)  ต้องมีโทษ.
๓.ภิกษุพึงใช้ผ้าบังสุกุล๑จนตลอดชีวิต  ผู้ใดรับคหบดีจีวร (ผ้าท่ีเขาถวาย)

ต้องมีโทษ.
๔.ภิกษุพึงอยู่โคนไม้  จนตลอดชีวิต  ผู้ใดเข้าสู่ท่ีมุง (ท่ีมีหลังคา)  ต้องมีโทษ.
๕.ภิกษุไม่พึงฉันปลาและเนือ้  ผู้ใดฉันต้องมีโทษ.
ภิกษุเหล่าน้ันจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค  กราบทูลข้อเสนอท้ัง ๕ ข้อ

น้ัน.  พระผู้มีพระภาคตรสัห้ามว่า “อย่าเลย เทวทัต ภิกษุใดปรารถนาก็จง
อยู่ป่า ภิกษุใดปรารถนาก็จงอยู่บ้าน ภิกษุใดปรารถนาก็จงเท่ียวบิณฑบาต
ภิกษุใด ปรารถนาก็จงยินดีการนิมนต์ ภิกษุใดปรารถนาก็จงถือผ้าบังสุกุล
ภิกษุใดปรารถนาก็จงยินดีผ้าคหบดี  ดูก่อนเทวทัต  เราอนุญาตรุกขมูล
เสนาสนะตลอด ๘ เดือนเท่านั้น  เราอนุญาตปลาและเนื้อที่บริสุทธิ์
ด้วยอาการ ๓ อย่าง คือ ๑. ไม่ได้เห็น  ๒. ไม่ได้ยิน ๓. ไม่ได้รังเกียจ.”
พระเทวทัตดีใจ  จึงเท่ียวประกาศ  ให้เห็นว่า  พระผู้มีพระภาคไมท่รงอนุญาต
ข้อเสนอที่ดีของตน  ทำให้คนที่มีปัญญาทรามบางคนเห็นว่า  พระสมณโคดม
เป็นผู้มักมาก  แต่คนท่ีเข้าใจเร่ืองดี  กลับติเตียนพระเทวทตั

ความทราบถึงพระผู้มีพระภาค  จึงทรงเรียกประชุมสงฆ์  ทรงไต่สวน
พระเทวทัตรับเป็นสัตย์  แล้วจึงทรงติเตียนและบัญญัติสิกขาบท  ห้ามภิกษุ
พากเพียรทำสงฆ์ให้แตกกัน  เม่ือภิกษุอ่ืนห้ามปรามไม่เช่ือฟัง  ภิกษุท้ังหลาย
พึงสวดประกาศ (เป็นการสงฆ์)  เพ่ือให้เธอเลิกเร่ืองน้ันเสีย  ถ้าสวดประกาศครบ
๓ คร้ัง  ยังไม่ละเลิก  ต้องอาบัติสังฆาทิเสส.

๓๘

๑ ผ้าเป้ือนฝุ่น  คือ  ผ้าห่อศพ หรือเศษผ้าท่ีเขาท้ิงตามกองขยะบ้าง    ตามท่ีต่าง ๆ  บ้าง    นำมาซักและปะติดปะต่อเป็นจีวร
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สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑๑
ตสัเสวะ โข ปะนะ ภกิขุสสะ ภกิขู โหนต ิอะนวุตัตะกา.....

        “อน่ึง มีภิกษุผู้ประพฤติตาม ผู้พูดเข้ากันของภิกษุน้ันแล ๑
รูปบ้าง  ๒ รูปบ้าง  ๓ รูปบ้าง เธอท้ังหลายกลา่วอย่างน้ีว่า ขอทา่น
ท้ังหลายอย่าได้กล่าวคำอะไรๆ ต่อภิกษุน่ัน ภิกษุน่ันกล่าวถูกธรรม
ด้วย ภิกษุนั่นกล่าวถูกวินัยด้วย ภิกษุนั่นถือเอาความพอใจและ
ความชอบใจของพวกข้าพเจ้ากล่าวด้วย เธอทราบความพอใจ
และความชอบใจของพวกข้าพเจ้าจึงกล่าว คำที่เธอกล่าวนั่น
ย่อมควรแม้แก่พวกข้าพเจ้า

ภิกษุเหล่าน้ัน อันภิกษุท้ังหลายพึงว่ากล่าวอย่างน้ีว่า ท่าน
ทั้งหลายอย่าได้กล่าวอย่างนั้น ภิกษุนั่นหาใช่ผู้กล่าวถูกธรรมไม่
ด้วย ภิกษุน่ันหาใช่ผู้กล่าวถูกวินัยไม่ด้วย ความทำลายสงฆ์อย่าได้
ชอบแม้แก่พวกทา่น ขอพวกทา่นจงพรอ้มเพรยีงดว้ยสงฆ์ เพราะ
ว่าสงฆ์ผู้พร้อมเพรียงกัน ปรองดองกันไม่วิวาทกัน มีอุเทศเดียวกัน
ย่อมอยู่ผาสุก แลภิกษุเหล่าน้ัน อันภิกษุท้ังหลายว่ากล่าวอยู่อย่าง
น้ี ยังยกย่องอยู่อย่างน้ันเทียว  ภิกษุเหล่าน้ัน อันภิกษุท้ังหลายพึง
สวดสมนุภาสน์กว่าจะครบสามจบ เพื่อให้สละกรรมนั้นเสีย หาก
เธอทั้งหลายถูกสวดสมนุภาสน์กว่าจะครบสามจบอยู่ สละกรรม
นั้นเสีย สละได้อย่างนี้นั่นเป็นการดี หากเธอทั้งหลายไม่สละเสีย
เป็นสังฆาทิเสส.”

อนาบัติ
๑.ภิกษุผู้ยังไม่ถูกสวดสมนุภาสน์  ๒.ภิกษุผู้สละเสียได้  ๓.ภิกษุวิกลจริต

๔.ภิกษุผู้มีจิตฟุ้งซ่าน  ๕.ภิกษุผู้กระสับกระส่ายเพราะเวทนา  ๖.ภิกษุอาทิกัมมิกะ
ไม่ต้องอาบัติแล.

๓๙
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เรื่องต้นบัญญัติ

เนื่องมาจากสิกขาบทที่ ๑๐ คือ ภิกษุโกกาลิกะ  เป็นต้น  สนับสนุน
พระเทวทตัว่าไม่ควรติเตียนพระเทวทตั ซ่ึงพูดเป็นธรรม  เป็นวินัย  ต้องด้วย
ความพอใจของตน. ภิกษุทั้งหลายพากันติเตียนภิกษุพวกที่สนับสนุน ภิกษุ
ผู้พากเพียรทำสงฆใ์ห้แตกกันนัน้.

ความทราบถึงพระพุทธเจ้าจึงทรงเรียกประชุมสงฆ์  สอบถามได้
ความจริงแล้วจึงทรงติเตียน  และทรงบัญญัติสิกขาบทข้างต้น โดยถ้าเตือน
(สวดประกาศเป็นการสงฆ์) ครบ ๓ คร้ังแล้ว  ยังไม่ละเลิกความประพฤตเิช่นน้ัน
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส.

๔๐
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สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑๒
ภกิขุ ปะเนวะ ทุพพะจะชาตโิก โหต,ิ อุทเทสะปะรยิาปนัเนส.ุ....

“อน่ึงภิกษุเป็นผู้มีสัญชาติแห่งคนว่ายาก อันภิกษุท้ังหลาย
ว่ากล่าวอยู่ ถูกทางธรรม ในสิกขาบททั้งหลายอันเนื่องในอุเทศ
ทำตนใหเ้ป็นผู้อันใครๆ ว่ากลา่วไม่ได้ ด้วยกล่าวโต้ว่า พวกท่าน
อย่าได้กล่าวอะไรต่อเรา เป็นคำดีก็ตาม เป็นคำชั่วก็ตาม แม้เรา
ก็จักไม่กล่าวอะไรๆ ต่อพวกท่านเหมือนกัน  เป็นคำดีก็ตาม
เป็นคำชั่วก็ตามขอพวกท่านจงเว้นจากการว่ากล่าวเราเสีย

ภิกษุน้ันอันภิกษุท้ังหลายพึงว่ากล่าวอย่างน้ีว่า ท่านอย่าได้
ทำตนใหเ้ป็นผู้อนัใครๆ ว่ากลา่วไมไ่ด ้ขอทา่นจงทำตนใหเ้ขาวา่
กล่าวได้แล แม้ท่านก็จงว่ากล่าวภิกษุทั้งหลายโดยชอบธรรม แม้
ภิกษุท้ังหลายก็จักว่ากล่าว ท่านโดยชอบธรรม เพราะว่าบริษัท ของ
พระผู้มีพระภาคน้ัน เจริญแล้วด้วยอาการอยา่งน้ี คือด้วยว่ากล่าว
ซ่ึงกันและกัน ด้วยเตือนกันและกันให้ออกจากอาบติั แลภิกษุน้ัน
อันภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวอยู่อย่างนี้ ยังยกย่องอยู่อย่างนั้นเทียว
ภิกษุนั้น อันภิกษุทั้งหลายพึงสวดสมนุภาสน์กว่าจะครบสามจบ
เพื่อให้สละกรรมนั้นเสีย หากเธอถูกสวดสมนุภาสน์กว่าจะครบ
สามจบอยู่ สละกรรมน้ันเสีย สละได้อย่างน้ี น่ันเป็นการดี  หากเธอ
ไม่สละเสีย เป็นสังฆาทิเสส.”

อนาบัติ
๑.ภิกษุผู้ยังไม่ถูกสวดสมนุภาสน์  ๒.ภิกษุผู้สละเสียได้  ๓.ภิกษุวิกลจริต

๔.ภิกษุอาทิกัมมิกะ  ไม่ต้องอาบัติแล.

๔๑



ประมวลพระพุทธบัญญัติ อริยวินัย จากพระไตรปิฎก

เรื่องต้นบัญญัติ
 พระผู้มีพระภาคประทับ ณ โฆสิตาราม  ใกล้กรุงโกสัมพี.  สมัยนั้น

พระฉันนะ๑ประพฤติอนาจาร (ความประพฤติอันไม่สมควร) ภิกษุทั้งหลาย
ว่ากล่าว  กลับว่าติเตียน ภิกษุท้ังหลายจึงพากันติเตียน

ความทราบถงึพระผู้มีพระภาค  ทรงเรียกประชุมสงฆ์  ไต่สวนได้ความ
เป็นสัตย์แล้ว  จึงทรงติเตียน  และทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามทำตนเป็นผู้ว่ายาก
ถ้าไม่เช่ือฟัง  ภิกษุท้ังหลายสวดประกาศตักเตือน (เป็นการสงฆ์)  ถ้าครบ ๓ คร้ัง
ยังไม่เลิกความประพฤตเิช่นน้ัน  ต้องอาบัติสังฆาทิเสส.

สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑๓
ภิกขุ ปะเนวะ  อัญญะตะรัง คามัง วา นิคะมัง วา.....

          “อน่ึง ภิกษุเข้าไปอาศยับ้านก็ดี นิคมก็ดี แห่งใดแห่งหน่ึงอยู่
เป็นผู ้ประทุษร้ายสกุล มีความประพฤติเลวทราม ความ
ประพฤติเลวทรามของเธอ เขาได้เห็นอยู่ด้วย เขาได้ยินอยู่ด้วย
และสกุลท้ังหลายอันเธอประทุษร้ายแล้ว เขาได้เห็นอยู่ด้วย เขาได้
ยินอยู่ด้วย ภิกษุนั้นอันภิกษุทั้งหลาย พึงว่ากล่าวอย่างนี้ว่า ท่าน
เป็นผู้ประทุษร้ายสกุล มีความประพฤติเลวทราม ความประพฤติ
เลวทรามของท่านเขาได้เห็นอยู่ด้วย เขาได้ยินอยู่ด้วย และสกุล
ทัง้หลายอนัทา่นประทษุร้ายแลว้ เขาไดเ้ห็นอยู่ด้วย เขาไดยิ้นอยู่
ด้วย ท่านจงหลีกไปเสียจากอาวาสน้ี ท่านอย่าอยู่ในท่ีน้ี และภิกษุ
น้ันอันภิกษุท้ังหลายวา่กลา่วอยู่อย่างนี ้ พึงกลา่วกับภิกษุเหล่าน้ัน
อย่างนี้ว่า พวกภิกษุถึงความพอใจด้วย ถึงความขัดเคืองด้วย
ถึงความหลงด้วย ถึงความกลัวด้วย ย่อมขับภิกษุบางรูป ย่อม
ไม่ขับภิกษุบางรูป เพราะอาบัติเช่นเดียวกัน ภิกษุนั้น  อันภิกษุ
ท้ังหลายพึงว่ากล่าวอย่างน้ีว่า ท่านอย่าได้กล่าวอย่างน้ัน

๑ พระฉันนะ เคยเป็นสารถีของเจ้าชายสิทธัตถะในวันเสด็จออกบรรพชา   ต่อมาเม่ือบวชเป็นภิกษุถือตัวว่าเป็นคนใกล้ชิด
พระพุทธเจ้าใครว่ากล่าวก็ไม่ยอมเช่ือฟัง (พระไตรปิฎกแปลไทย มจร. ๑/๔๕๔/๔๒๔)

๔๒



คัมภีร์ภิกขุวิภังค์ ภาค ๑ (พระวินัยปิฏก เล่ม ๑)

ภิกษุทั้งหลาย หาได้ถึงความพอใจไม่ หาได้ถึงความขัดเคืองไม่
หาได้ถึงความหลงไม่ หาได้ถึงความกลัวไม่ ท่านเองแลเป็นผู้
ประทุษร้ายสกุล มีความประพฤติเลวทราม ความประพฤติ
เลวทรามของท่าน เขาได้เห็นอยู ่ด ้วย เขาได้ยินอยู ่ด ้วย
และสกุลทั้งหลาย อันท่านประทุษร้ายแล้ว เขาได้เห็นอยู่ด้วย
เขาได้ยินอยู่ด้วย  ท่านจงหลีกไปเสียจากอาวาสน้ี ท่านอย่าอยู่ใน
ที่นี้ และภิกษุนั้น อันภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวอยู่อย่างนี้ ยังยกย่อง
อยู่อย่างนั้นเทียว ภิกษุนั้น อันภิกษุทั้งหลายพึงสวดสมนุภาสน์
กว่าจะครบสามจบ เพื ่อให้สละกรรมนั้นเสียหากเธอถูกสวด
สมนุภาสน์กว่าจะครบสามจบอยู่ สละกรรมน้ันเสีย สละได้อย่างน้ี
น่ันเป็นการด ีหากเธอไมส่ละเสีย เป็นสังฆาทเิสส.”

วิภังค์
ท่ีช่ือว่า สกุล หมายสกุล ๔ คือ สกุลกษัตริย์ สกุลพราหมณ์ สกุลแพศย์

สกุลศูทร
บทว่า  เป็นผู้ประทุษร้ายสกุล คือ ประจบสกุลด้วยดอกไม้ก็ดี ผลไม้ก็ดี

แป้งก็ดี ดินก็ดี ไม้สีฟันก็ดี ไม้ไผ่ก็ดี การแพทย์ก็ดี การส่ือสารก็ดี
บทว่า มีความประพฤติเลวทราม คือ ปลูกไม้ดอกเองบ้าง ใช้ให้ผู้อ่ืน

ปลูกบ้าง รดน้ำเองบ้าง ใช้ให้ผู้อ่ืนรดบ้าง เก็บดอกไม้เองบ้าง ใช้ให้ผู้อ่ืนเก็บบ้าง
ร้อยกรองดอกไม้เองบ้าง ใช้ให้ผู้อ่ืนร้อยกรองบา้ง.

อนาบัติ
๑.ภิกษุผู้ยังไม่ถูกสวดสมนุภาสน์   ๒.ภิกษุผู้สละเสียได้   ๓.ภิกษุวิกลจริต

๔.ภิกษุมีจิตฟุ้งซ่าน    ๕.ภิกษุผู้กระสับกระส่ายเพราะเวทนา  ๖.ภิกษุอาทิกัมมิกะ
ไม่ต้องอาบัติแล.

๔๓



ประมวลพระพุทธบัญญัติ อริยวินัย จากพระไตรปิฎก

เรื่องต้นบัญญัติ
พระผู้มีพระภาคประทับ ณ เชตวนาราม  ใกล้กรุงสาวัตถี.  ครั้งนั้น

ภิกษุที ่ชื ่อว่าเป็นพวกพระอัสสชิ  และพระปุนัพพสุกะ  เป็นภิกษุเจ้าถิ ่น
อยู่ในชนบท  ชื่อว่า  กิฎาคิรี  เป็นพระอลัชชี (ไม่ละอาย)  ภิกษุเหล่านั้น
ประพฤตอินาจาร  มีประการต่างๆ  เช่นการประจบคฤหสัถ์  ทำส่ิงต่างๆให้เขา
เล่นซนต่างๆ.

มีภิกษุรูปหนึ่งจำพรรษาในแคว้นกาสี  ผ่านมาพัก ณ ชนบทนั้น
เพ่ือจะเดินทางไปกรุงสาวัตถี เพ่ือเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ภิกษุน้ันเข้าไปบิณฑบาต
ในหมู่บ้านด้วยอาการสำรวม  แต่มนุษย์ท้ังหลายไม่ชอบ  เพราะไม่แสดงอาการ
ประจบประแจงเหมือนภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะ  จึงไม่ถวาย
อาหาร.  แต่อุบาสกผู้หน่ึง(เป็นผู้เข้าใจพระธรรมวนัิยถูกต้อง)  เห็นเข้าจึงนิมนต์
ภิกษุน้ันไปฉันท่ีบ้านของตน  และขอใหท่้านไปกราบทูลพระพุทธเจ้าว่า  ภิกษุ
พวกพระอัสสชิ  และปุนัพพสุกะ  ประพฤติตนไม่สมควรต่าง ๆ ความทราบถึง
พระพุทธเจ้า  ทรงติเตียนว่า

“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย การกระทำของภิกษุโมฆบุรุษเหล่านั้นนั่น
ไม่เหมาะ ไม่สม ไม่ควร  ไม่ใช่กิจของสมณะ ใช้ไม่ได้ ไม่ควรทำ.

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุโมฆบุรุษเหล่านั้น จึงได้ประพฤติ
อนาจารเห็นปานนี้ คือ ปลูกต้นไม้ดอกเองบ้าง ใช้ให้ผู ้อื ่นปลูกบ้าง
รดน้ำเองบ้าง ใช้ให้ผู้อื่นรดบ้าง เก็บดอกไม้เองบ้าง ใช้ให้ผู้อื่นเก็บบ้าง
ร้อยกรองดอกไม้เองบ้าง ใช้ให้ผู้อ่ืนร้อยกรองบ้าง ทำมาลัยต่อก้านเองบ้าง
ใช้ให้ผู้อ่ืนทำบ้าง ทำมาลัยเรียงก้านเองบ้าง ใช้ให้ผู้อ่ืนทำบ้าง ทำดอกไม้
ช่อเองบ้าง ใช้ให้ผู้อื่นทำบ้าง ทำดอกไม้พุ่มเองบ้าง ใช้ให้ผู้อื่นทำบ้าง
ทำดอกไม้เทริดเองบ้าง ใช้ให้ผู้อ่ืนทำบ้าง ทำดอกไม้พวงเองบ้าง ใช้ให้ผู้อ่ืน
ทำบ้าง ทำดอกไม้แผงสำหรับประดับอกเองบ้าง ใช้ให้ผู้อ่ืนทำบ้าง

พวกเธอนำไปเองบ้าง ใช้ให้ผู้อ่ืนนำไปบ้าง ซ่ึงมาลัยต่อก้าน นำไป
เองบ้าง ใช้ให้ผู้อื่นนำไปบ้าง ซึ่งมาลัยเรียงก้าน นำไปเองบ้าง ใช้ให้ผู้อื่น

๔๔



คัมภีร์ภิกขุวิภังค์ ภาค ๑ (พระวินัยปิฏก เล่ม ๑)

นำไปบ้าง  ซ่ึงดอกไม้ช่อ  นำไปเองบ้างใช้ให้ผู้อ่ืนนำไปบ้าง  ซ่ึงดอกไม้พุ่ม
นำไปเองบ้างใช้ให้ผู้อื ่นนำไปบ้าง   ซึ่งดอกไม้เทริด   นำไปเองบ้าง
ใช้ให้ผู้อ่ืนนำไปบ้าง   ซ่ึงดอกไม้พวง   นำไปเองบ้างใช้ให้ผู้อ่ืนนำไปบ้าง
ซ่ึงดอกไม้แผง   สำหรับประดับอก  เพ่ือกุลสตรี  เพ่ือกุลธิดา  เพ่ือกุลกุมารี
เพ่ือสะใภ้แห่งสกุล   เพ่ือกุลทาสี

พวกเธอฉันอาหารในภาชนะอันเดียวกันบ้าง  ดื่มน้ำในขัน
ใบเดียวกันบ้าง    น่ังบนอาสนะอันเดียวกันบ้าง   นอนบนเตียงอันเดียว
กันบ้าง  นอนร่วมเคร่ืองลาดอันเดียวกันบ้าง     นอนคลุมผ้าห่มผืนเดียวกัน
บ้าง นอนร่วมเคร่ืองลาด   และคลุมผ้าห่มร่วมกันบ้าง  กับกุลสตรี  กุลธิดา
กุลกุมารี   สะใภ้แห่งสกุล กับกุลทาสี

ฉันอาหารในเวลาวกิาลบ้าง  ด่ืมน้ำเมาบ้าง  ทัดทรงดอกไมข้อง
หอมและเครื่องลูบไล้บ้าง   ฟ้อนรำบ้าง   ขับร้องบ้าง   ประโคมบ้าง
เต้นรำบ้าง   ฟ้อนรำกับหญิงฟ้อนรำบ้าง   ขับร้องกับหญิงฟ้อนรำบ้าง
ประโคมกับหญิงฟ้อนรำบ้าง   เต้นรำกับหญิงฟ้อนรำบ้าง   ฟ้อนรำกับหญิง
ขับร้องบ้าง   ขับร้องกับหญิงขับร้องบ้าง   ประโคมกับหญิงขับร้องบ้าง
เต้นรำกับหญิงขับร้องบ้าง   ฟ้อนรำกับหญิงประโคมบ้าง   ขับร้องกับหญิง
ประโคมบ้าง  ประโคมกับหญิงประโคมบ้าง  เต้นรำกับหญิงประโคมบ้าง
ฟ้อนรำกับหญิงเต้นรำบ้าง   ขับร้องกับหญิงเต้นรำบ้าง   ประโคมกับหญิง
เต้นรำบ้าง   เต้นรำกับหญิงเต้นรำบ้าง   เล่นหมากรุกแถวละแปดตาบ้าง
เล่นหมากรุกแถวละสิบตาบ้าง   เล่นหมากเก็บบ้าง   เล่นชิงนางบ้าง
เล่นหมากไหวบ้าง   เล่นโยนห่วงบ้าง   เล่นไม้หึ่งบ้าง   เล่นฟาดให้เป็น
รูปต่างๆ บ้าง   เล่นสะกาบ้าง   เล่นเป่าใบไม้บ้าง   เล่นไถน้อยๆ บ้าง
เล่นหกคะเมนบ้าง   เล่นไม้กังหันบ้าง   เล่นตวงทรายด้วยใบไม้บ้าง
เล่นรถน้อยๆ บ้าง   เล่นธนูน้อยๆ บ้าง    เล่นเขียนทายบ้าง   เล่นทายใจบ้าง
เล่นเลียนคนพิการบ้าง   หัดข่ีช้างบ้าง   หัดข่ีม้าบ้าง   หัดข่ีรถบ้าง   หัดยิง
ธนูบ้าง   หัดเพลงอาวุธบ้าง   ว่ิงผลัดช้างบ้าง   ว่ิงผลัดม้าบ้าง   ว่ิงผลัดรถบ้าง
วิ่งขับกันบ้าง  วิ่งเปรี้ยวกันบ้าง  ผิวปากบ้าง  ปรบมือบ้าง  ปล้ำกันบ้าง

๔๕
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ชกมวยกันบ้าง   ปูลาดผ้าสังฆาฏิ ณ กลางสถานเตน้รำ   แล้วพูดกับหญิง
ฟ้อนรำอย่างน้ีว่า น้องหญิงเธอจงฟ้อนรำ ณ ท่ีน้ีดังน้ีบ้าง  ให้การคำนับบ้าง
ประพฤติอนาจารมีอย่างต่างๆ บ้างเล่า.”

ทรงรับสั่งให้พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ  พาหมู่ภิกษุไปทำ
ปัพพาชนียกรรม (การลงโทษโดยสงฆ์ให้ประพฤติวัตร  และไล่ให้ออกจากท่ีน้ัน)
แก่พวกภิกษุหมู่น้ัน (ซ่ึงเป็นสัทธิวิหารริกของพระอัครสาวกท้ังสอง)

แต่ภิกษุพวกนั้นสงฆ์ทำปัพพาชนียกรรมแล้ว  ยังไม่ประพฤติชอบ
หายเย่อหย่ิง  ไม่ประพฤตกิลับตัว  ไม่ขอขมาภิกษุท้ังหลาย  ยังด่าว่าการกสงฆ์
(สงฆ์ผู้ดำเนินการในกิจตามพระธรรมวินัย) เที่ยวใส่ความว่าการกสงฆ์ลำเอียง
บริวารของภิกษุน้ันบางพวกหลีกไปเสียก็มี  บางพวกสึกเสียก็มี.

พระผู้มีพระภาคทรงทราบความนัน้   ทรงรับส่ังให้ประชุมสงฆ์บัญญัติ
สิกขาบท  มีใจความว่า  ภิกษุประทุษร้ายสกุล  มีความประพฤติเลวทราม  เป็นท่ี
รู้เห็นท่ัวไป ภิกษุท้ังหลายพึงขับเสียจากท่ีน้ัน  ถ้าเธอกลับว่าติเตียน ภิกษุท้ังหลาย
พึงสวดประกาศ (เป็นการสงฆ์) ให้เธอละเลกิ  ถ้าสวดครบ ๓ คร้ัง ยังด้ือดึง  ต้อง
อาบัติสังฆาทิเสส.

๔๖
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๔. อนิยตกัณฑ์

อาบัติอันไม่แน่ว่าจะควรปรับในข้อไหนมี ๒ สิกขาบท

วิภังค์
ท่ีช่ือว่า มาตุคาม ได้แก่ หญิงมนุษย์ ไม่ใช่หญิงยักษ์ ไม่ใช่หญิงเปรต

ไม่ใช่สัตว์ดิรัจฉานตัวเมีย โดยท่ีสุด แม้เด็กหญิงท่ีเกิดในวันน้ัน ไม่ต้องพูดถึงสตรี
ผู้ใหญ่

ท่ีช่ือว่า ในท่ีลับ ได้แก่ ท่ีลับตา ๑   ท่ีลับหู ๑
ท่ีลับตา ได้แก่ ท่ีซ่ึงเม่ือภิกษุหรือมาตุคามขยิบตา ยักค้ิว หรือชูศีรษะ

ไม่มีใครสามารถจะแลเห็นได้
ท่ีลับหู ได้แก่ ท่ีซ่ึงไม่มีใครสามารถจะไดยิ้นถ้อยคำท่ีพูดตามปกตไิด้
อาสนะท่ีช่ือว่า กำบัง คือเป็นอาสนะท่ีเขากำบังด้วยฝา บานประตู

อนิยตสิกขาบทที่ ๑
โย ปะนะ ภกิข ุมาตคุาเมนะ สัทธิง เอโก เอกายะ.....

“อน่ึง ภิกษุใดรูปเดียว สำเร็จการน่ังในท่ีลับ คือในอาสนะ
กำบัง พอจะทำการได้กับมาตุคามผู้เดียว อุบาสิกามีวาจาท่ีเช่ือได้
เห็นภิกษุกับมาตุคามน้ันน่ันแล้ว พูดข้ึนด้วยธรรม ๓ ประการ อย่าง
ใดอย่างหน่ึง คือด้วยปาราชิกก็ดี ด้วยสังฆาทิเสสก็ดี ด้วยปาจิตตีย์
ก็ดี ภิกษุปฏิญาณซึ่งการนั่ง พึงถูกปรับด้วยธรรม ๓ ประการ
อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ ด้วยปาราชิกบ้าง ด้วยสังฆาทิเสสบ้าง
ด้วยปาจิตตีย์บ้าง อีกอย่างหน่ึง อุบาสิกามีวาจาท่ีเช่ือได้น้ัน กล่าว
ด้วยธรรมใด ภิกษุน้ันพึงถูกปรับด้วยธรรมน้ัน ธรรมน้ีช่ือ อนิยต.”

๔๗
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บทว่า พอจะทำการได้ คือ อาจเพ่ือจะเสพเมถุนธรรมได้
คำว่า สำเร็จการนั่ง หมายความว่า เมื่อมาตุคามนั่งแล้ว ภิกษุ

นั่งใกล้หรือนอนใกล้ก็ดี เมื่อภิกษุนั่งแล้ว มาตุคามนั่งใกล้ หรือนอนใกล้ก็ดี
น่ังท้ังสองคน หรือนอนท้ังสองคนก็ดี

เรื่องต้นบัญญัติ
พระผู้มีพระภาคประทับ ณ เชตวนาราม ใกล้กรุงสาวัตถี  สมัยนั้น

พระอุทายีเป็นผู ้เข้าสู ่สกุลมากด้วยกันในกรุงสาวัตถี วันหนึ ่ง เข้าไปนั ่ง
ในห้องลับตาสองต่อสองกับหญิงสาว  สนทนาบ้าง  กล่าวธรรมบ้าง
นางวิสาขาได้รับเชิญไปสู่สกุลนั้นเห็นเข้า  จึงทักท้วงว่าเป็นการไม่สมควร
ก็ไม่เอ้ือเฟ้ือเช่ือฟัง.

ความทราบถึงพระผู ้มีพระภาค  จึงทรงเรียกประชุมสงฆ์  ทรง
ไต่สวนได้ความเป็นสัตย์แล้ว  จึงทรงติเตียน  และทรงบัญญัติสิกขาบท  ใจความ
ว่า ภิกษุนั่งในที่ลับตาสองต่อสองกับหญิงเป็นที่อันพอจะประกอบกรรมได้
ถ้าอุบาสิกาผู้มีวาจาควรเชื่อได้กล่าวว่า ภิกษุต้องอาบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง
ใน ๓ อย่าง  คืออาบัติปาราชิก (เพราะเสพเมถุน) ก็ตาม  อาบัติสังฆาทิเสส
(เพราะถูกต้องกายหญิง  หรือเก้ียวหญิง  เป็นต้น) ก็ตาม  อาบัติปาจิตตีย์ (เพราะ
น่ังในท่ีลับสองต่อสองกับหญิง) ก็ตาม.  ถ้าภิกษุสารภาพว่าตนน่ัง ก็จะถูกอุบาสิกา
ผู้มีวาจาเช่ือถือได้ปรับอาบัติได้ ๓ อย่างดังกล่าว.

๔๘
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อนิยตสิกขาบทที่ ๒
นะ เหวะ โข ปะนะ ปะฏจิฉันนงั อาสะนงั โหต.ิ....

“อนึ่ง สถานหาเป็นอาสนะกำบังไม่เลยทีเดียว หาเป็นที่
พอจะทำการได้ไม่ แต่เป็นที่พอจะพูดเคาะมาตุคามด้วยวาจา
ชั่วหยาบได้อยู่ แลภิกษุใดรูปเดียว สำเร็จการนั่งในที่ลับกับด้วย
มาตุคามผู้เดียว ในอาสนะมีรูปอย่างน้ัน อุบาสิกามีวาจาท่ีเช่ือได้
เห็นภิกษุกับมาตุคามน้ันน่ันแล้ว พูดข้ึนด้วยธรรม ๒ ประการ อย่าง
ใดอย่างหน่ึง คือด้วยสังฆาทิเสสก็ดี ด้วยปาจิตตีย์ก็ดี ภิกษุปฏิญาณ
ซ่ึงการน่ัง พึงถูกปรับด้วย ธรรม ๒ ประการ อย่างใดอย่างหน่ึง คือ
ด้วยสังฆาทิเสสบ้าง  ด้วยปาจิตตีย์บ้าง  อีกอย่างหน่ึง  อุบาสิกามี
วาจาที่เชื่อได้นั้นกล่าวด้วยธรรมใด  ภิกษุนั้นพึงถูกปรับด้วย
ธรรมน้ัน แม้ธรรมน้ีก็ช่ือ อนิยต.”

เรื่องต้นบัญญัติ
เล่าเรื่องสืบมาจากสิกขาบทก่อน.  พระอุทายีเห็นว่าพระผู้มีพระภาค

ทรงบัญญัติสิกขาบท  ห้ามน่ังในท่ีลับมีอาสนะกำบังกับหญิงสองต่อสอง  จึงน่ังในท่ีลับ
ไม่กำบังเสียเลยทีเดียวนักสองต่อสองกับหญิงน้ัน สนทนาบ้าง กล่าวธรรมบ้าง
นางวิสาขาไปพบเข้าอีก  จึงทักท้วงว่าไม่สมควรเช่นเคย พระอุทายี  ก็ไม่เอ้ือเฟ้ือเช่ือฟัง.

ความทราบถึงพระผู้มีพระภาค  จึงทรงเรียกประชุมสงฆ์  ทรงไต่สวน
ได้ความเป็นสัตย์แล้ว  จึงทรงติเตียนและทรงบัญญัติสิกขาบท ใจความว่า ภิกษุน่ัง
ในท่ีลับ (อาสนะหากำบังไม่เลยทีเดียว) สองต่อสองกับหญิง  ถ้ามีอุบาสิกาผู้มีวาจา
ควรเช่ือถือได้  กล่าวว่า  ภิกษุต้องอาบัติอย่างใดอย่างหน่ึงใน ๒ อย่าง  คือ อาบัติ
สังฆาทิเสส (เพราะพูดเก้ียวหญิง หรือพูดล่อหญิงให้บำเรอตนด้วยกาม เป็นต้น)
ก็ตาม  อาบัติปาจิตตีย์ (เพราะนัง่ในท่ีลับหูกับหญิงสองต่อสอง) ก็ตาม.  ถ้าภิกษุ
ผู้น้ันรับสารภาพซึง่การน่ัง   พึงถูกปรับในอาบติั ๒ อย่างนัน้   หรือปรับตามท่ี
อุบาสิกามีวาจาที่เชื่อถือได้นั้นกล่าวหา.

๔๙



คนนอกบัญชี

"ภิกษุท้ังหลาย   ภิกษุเหล่าใด   เป็นคนหลอกลวง  กระด้าง   พูดพล่าม
ยกตัว   จองหอง   ใจฟุ้งเฟ้อ;   ภิกษุท้ังหลาย   ภิกษุเหล่าน้ัน   ไม่ใช่
คนของเรา.

ภิกษุท้ังหลาย   ภิกษุเหล่าน้ัน   ได้ออกไปนอกธรรมวินัยน้ีเสียแล้ว
และภิกษุเหล่าน้ัน   ย่อมไม่ถึงความเจริญ   งอกงาม   ไพบูลย์   ในธรรมวินัยน้ี
ได้เลย"

( พระไตรปิฎกบาลี สยามรัฐ  ๒๑ / ๓๓ / ๒๖ )



คัมภีร์ภิกขุวิภังค์
ภาค ๒

(พระไตรปิฎก  เล่ม ๒)
อาบัติเบา  ท่ีมาในพระปาติโมกข์
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๕. นิสสัคคิยกัณฑ์

อาบัติปาจิตตีย์ (อาบัติอันยังกุศลธรรมให้ตกไป) ที่ต้องสละ
ส่ิงของ แบ่งออกเป็น ๓ วรรคๆละ ๑๐ สิกขาบท

๑.จีวรวรรค วรรคว่าด้วยจีวร
เป็นวรรคท่ี ๑ มี ๑๐สิกขาบท

นิสสัคคิยปาจิตตีย์  จีวรวรรค สิกขาบทที ่๑
นฏิฐิตะจวีะรส๎ัมิง ภกิขุนา อุพภะตส๎ัมิงกะฐเิน, ทะสาหะปะระมงั.....
“จีวรสำเร็จแล้ว กฐินอันภิกษุเดาะ๑เสียแล้ว พึงทรง

อติเรกจีวรได้ ๑๐ วันเป็นอย่างยิ่ง ภิกษุให้ล่วงกำหนดนั้นไป
เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์.”

วิภังค์
ท่ีช่ือว่า อติเรกจีวร ได้แก่ จีวรท่ียังไม่ได้อธิษฐาน๒ ยังไม่ได้วิกัป๓.
คำว่า ให้ล่วงกำหนดน้ันไป เป็นนิสสัคคีย์ ความว่า เม่ืออรุณท่ี ๑๑

ข้ึนมาจีวรน้ันเป็นนิสสัคคีย์ คือเป็นของจำตอ้งเสียสละแก่สงฆ์ คณะ หรือ บุคคล.
๑กฐินเดาะ ในที่นี้ตามศัพท์แปลว่า รื้อไม้สะดึง คือไม้แบบสำหรับขึงผ้า หมายถึงยกเลิกอานิสงส์กฐินที่ภิกษุพึงรับ
(พระไตรปิฎกแปลไทย มจร. ๒/๓/๔๖๒) (ดูหน้า ๒๕๘ ประกอบ)
๒อธิษฐาน คือ การต้ังเอาไว้หรือต้ังใจกำหนดเอาไว้ ได้แก่ต้ังใจกำหนดเอาไว้ว่าจะเป็นของประจำตัวชนิดน้ันๆ เช่น ไตรจีวร
บาตร ; วธีิอธิษฐาน กระทำโดยใชก้ายคือมือสัมผสั หรอืเปลง่วาจาตามคำอธฐิานกไ็ด้ (ว.ิป. ๘/๓๒๒/๒๖๑, ว.ิอ.๒/๔๖๙/
๑๔๗)  (ดูหน้า ๔๐๘ ประกอบ)
๓วิกัป คือทำให้เป็นของสองเจ้าของ คือขอให้ภิกษุหรือสามเณรรูปอ่ืนร่วมเป็นเจ้าของส่ิงท่ีจะวิกัปน้ัน ทำให้ไม่ต้องอาบัติ
แม้เก็บไว้เกินกำหนด (พจนานุกรมพุทธศาสน์  ฉบับประมวลศัพท์ หน้า ๒๒๗)

๕๒
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อนาบัติ
๑.ในภายใน ๑๐ วัน ภิกษุอธิษฐาน  ๒.ภิกษุวิกัปไว้  ๓.ภิกษุสละให้ไป

๔.จีวรฉิบหาย  ๕.จีวรถูกไฟไหม้  ๖.โจรชิงเอาไป  ๗.ภิกษุถือวิสาสะ
๘.ภิกษุวิกลจริต  ๙.ภิกษุอาทิกัมมิกะ ไม่ต้องอาบัติแล.

เรื่องต้นบัญญัติ
พระผู้มีพระภาคประทบัอยู่ ณ โคตมกเจดีย์  เขตกรุงสาวัตถี  สมัยน้ัน

ทรงอนุญาตให้ภิกษุมีจีวรได้เพียง ๓ ผืน (ผ้านุ่ง,  ผ้าห่ม,  ผ้าห่มซ้อนท่ีเรียกว่า
สังฆาฏิ)  ภิกษุฉัพพัคคีย์ (ภกิษุผู้รวมกันเป็นคณะ ๖ รูป)  เข้าบ้าน  อยู่ในวัด
ลงสู่ที่อาบน้ำ  ด้วยไตรจีวรต่างสำรับกัน ภิกษุทั้งหลายติเตียน  ความทราบ
ถงึพระผูมี้พระภาค ทรงบญัญัตสิิกขาบทหา้มเกบ็อตเิรกจวีร (จีวรทีเ่กินจำเปน็
คือเกินจำนวนทีก่ำหนด)  ถ้าล่วงละเมดิต้องอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตีย์.

ต่อมามีเหตุเกิดขึ้น พระอานนท์ใคร่จะเก็บผ้าไว้ถวายพระสารีบุตร
พระผู้มีพระภาคทรงทราบ จึงทรงบัญญัติสิกขาบทเพ่ิมเติม ให้เก็บไว้ได้ไม่เกิน ๑๐ วัน

องค์แห่งอาบัติ ๑.ผ้าประกอบด้วยชาติและประมาณเปน็ของๆตน  ๒.ผ้าน้ันถึงซ่ึงกาล นับวันได้ คือว่าถึงมือของตนแล้ว
เป็นต้น   ๓.ปลิโพธทั้ง ๒ ขาดแล้ว  ๔.ผ้านั้นเป็นอติเรกจีวร   ๕.ล่วง๑๐วันไป พร้อมด้วยองค์ ๕ ดังนี้ จึงเป็น
นิสสัคคิยปาจิตตีย ์(บุพพสิกขาวรรณนา  หน้า ๑๕๕).

นิสสัคคิยปาจิตตีย์  จีวรวรรค สิกขาบทที่ ๒
นฏิฐติะจวีะรส๎ัมงิ ภกิขนุา อุพภะตส๎ัมงิกะฐเิน, เอกะรตัตมัป ิเจ.....
“จีวรของภิกษุสำเร็จแล้ว กฐินเดาะเสียแล้ว ถ้าภิกษุอยู่

ปราศจากไตรจีวร   แม้สิ้นราตรีหนึ่ง   เว้นแต่ภิกษุได้รับสมมติ
เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์.”

๕๓



ประมวลพระพุทธบัญญัติ อริยวินัย จากพระไตรปิฎก๕๔

องคแ์ห่งอาบติั ๑.ผ้าภิกษุอธิษฐานเป็นจีวรแล้ว  ๒.ไม่มีอานิสงส์กฐิน  ๓.ไม่ได้อวิปปวาสสมมติ  ๔.อยู่ปราศจากผ้านั้น
ราตรีหนึ่งจนอรุณใหม่ขึ้นมา พร้อมด้วยองค์ ๕ ดังนี้จึงเป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์ (บุพพสิกขาวรรณนา  หน้า ๑๕๖).
๑ ในบุพพสิกขาวรรณาหน้า ๕๐๘ กล่าวว่า โบราณคติสืบมา...  ให้รู้จักอรุณแดงข้ึนมา.. ให้ทันอรุณขาวก่อนอรุณแดง
๒ หัตถบาส แปลว่า บ่วงแห่งมือ  (ระยะบว่งมือ ในบุพพสิกขาวรรณา หน้า ๔๖๙  กล่าวว่า ประมาณ ๒ ศอก ๑ คืบ)

วิภังค์
คำว่า ถ้าภิกษุอยู่ปราศจากไตรจีวร แม้ส้ินราตรีหน่ึง ความว่า  ถ้าภิกษุ

อยู่ปราศจากผ้าสังฆาฏิก็ดี จากผ้าอุตราสงค์ก็ดี จากผ้าอันตรวาสกก็ดี แม้คืนเดียว.

อนาบัติ
๑.ภายในอรุณ ภิกษุถอนเสีย  ๒.ภิกษุสละให้ไป  ๓.จีวรหาย  ๔.จีวร

ฉิบหาย   ๕.จีวรถูกไฟไหม้   ๖.โจรชิงเอาไป    ๗.ภิกษุถือวิสาสะ    ๘. ภิกษุได้รับ
สมมติ  ๙. ภิกษุวิกลจริต  ๑๐. ภิกษุอาทิกัมมิกะ ไม่ต้องอาบัติแล.

เรื่องต้นบัญญัติ
พระผู้มีพระภาคประทับ ณ เชตวนาราม  สมัยน้ัน  ภิกษุท้ังหลายเอา

ผ้าสังฆาฏิ (ผ้าห่มซ้อนข้างนอก)  ฝากภิกษุรูปอ่ืนไว้  จาริกไปสู่ชนบทด้วยสบง
(ผ้านุ่ง)  กับจีวร (ผ้าห่ม)  รวม ๒ ผืนเท่าน้ัน.  ผ้าท่ีฝากไว้นานข้ึนราเปรอะเปือ้น
ภิกษุผู้รับฝากจึงนำออกตาก  ความทราบถึงพระผู้มีพระภาค  จึงทรงติเตียน  และ
ทรงบัญญัติสิกขาบท  ห้ามอยู่ปราศจากไตรจีวร  แม้คืนหน่ึง. ในบทวิภังค์ของ
สิกขาบทนี้ว่า ช่วงก่อนอรุณขึ้น๑ รักษาผ้าไตรไว้ในที่มีรั้ว  หรือกำแพงล้อม,
เงาโคนไม้ในท่ีน้ันในขณะอยู่ผู้เดียวได้  แต่หากอยู่หลายคนหรืออยู่ท่ีปราศจากร้ัว
กำแพงล้อม  อย่าให้จ ีวรละหัตถบาส๒  ถ้าล ่วงละเม ิดต้องอาบัต ิ
นิสสัคคิยปาจิตตีย์.

ภายหลังมีเร่ืองเกิดข้ึน  ภิกษุเป็นไข้  ไม่สามารถนำจีวรไปได้ท้ัง ๓ ผืน
จึงทรงอนุญาตให้สงฆ์สวดสมมติแก่ภิกษุเช่นน้ันเป็นกรณีพิเศษ  และไม่ปรับอาบัติ.



คัมภีร์ภิกขุวิภังค์ ภาค ๒ (พระวินัยปิฏก เล่ม ๒)

นิสสัคคิยปาจิตตีย์  จีวรวรรค สิกขาบทที ่๓
นิฏฐิตะจีวะรัส๎มิง ภิกขุนา อุพภะตัส๎มิงกะฐิเน, ภิกขุโน ปะเนวะ.....
“จีวรของภิกษุสำเร็จแล้ว กฐินเดาะเสียแล้ว อกาลจีวร

เกิดขึ้นแก่ภิกษุ ภิกษุหวังอยู่ก็พึงรับ ครั้นรับแล้ว พึงรีบให้ทำ
ถ้าผ้าน้ันมีไม่พอ เม่ือความหวังว่าจะได้มีอยู่ ภิกษุน้ันพึงเก็บจีวรน้ัน
ไว้ได้เดือนหนึ่งเป็นอย่างยิ่ง เพื่อจีวรที่ยังบกพร่องจะได้พอกัน
ถ้าเก็บไว้ยิ ่งกว่ากำหนดนั้น แม้ความหวังว่าจะได้มีอยู ่ เป็น
นิสสัคคิยปาจิตตีย์.”

วิภังค์
ท่ีช่ือว่า อกาลจวีร ได้แก่  ผ้าท่ีเกิดข้ึนตลอด ๑๑ เดือนในเมือ่ไม่ได้

กรานกฐิน ผ้าที่เกิดขึ้นตลอด ๗ เดือนในเมื่อได้กรานกฐินแล้ว แม้ผ้าที่เขา
ถวายเจาะจงในกาล น้ีช่ือว่า อกาลจีวร๑.

อนาบัติ
๑.ในภายในหน่ึงเดือน ภิกษุอธิษฐาน  ๒.ภิกษุวิกัปไว้  ๓.ภิกษุสละให้ไป

๔.จีวรหาย  ๕.จีวรฉิบหาย    ๖.จีวรถูกไฟไหม้   ๗.โจรชิงเอาไป  ๘.ภิกษุถือวิสาสะ
๙.ภิกษุวิกลจริต  ๑๐.ภิกษุอาทิกัมมิกะ  ไม่ต้องอาบัติแล.

เรื่องต้นบัญญัติ
พระผู้มีพระภาคประทับ ณ เชตวนาราม  สมัยน้ันอกาลจีวร (ผ้าท่ีเกิด

ข้ึนนอกกาลท่ีอนุญาตเป็นกาลทำจีวร. ดูเชิงอรรถ)  เกิดข้ึนแก่ภิกษุรูปหน่ึง แต่ไม่พอ
ทำจีวร  เธอจึงพยายามดึงผ้าน้ันให้ยืดแล้วรีดเป็นหลายคร้ัง  พระผู้มีพระภาค

๕๕

๑ อกาลจวีร คือ (๑) ต้ังแต่แรม ๑ ค่ำเดือน ๑๒ถึงข้ึน ๑๕ ค่ำเดือน ๑๑ ของปีถัดไปสำหรับผู้ไม่ได้กรานกฐิน รวมเป็น ๑๑
เดือน (๒) ต้ังแตแ่รม ๑ ค่ำเดือน ๔ ถึงข้ึน ๑๕ ค่ำเดือน ๑๑ ในปเีดียวกัน สำหรับผู้ท่ีได้กรานกฐิน รวมเปน็ ๗ เดือน
(พระไตรปิฎกแปลไทย มจร. ๒/๒๑/๕๐๐)



ประมวลพระพุทธบัญญัติ อริยวินัย จากพระไตรปิฎก

นิสสัคคิยปาจิตตีย์  จีวรวรรค สิกขาบทที ่๔
โย ปะนะ ภกิข ุอัญญาตกิายะ ภกิขนุยิา ปุราณะจวีะรงั.....

“อนึ่ง ภิกษุใด ยังภิกษุณีผู้มิใช่ญาติให้ซักก็ดี ให้ย้อมก็ดี
ให้ทุบก็ดี ซ่ึงจีวรเก่า เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์.”

อนาบัติ
๑.ภิกษุณีผู้เป็นญาติซักให้เอง ๒.ภิกษุณีผู้มิใช่ญาติเป็นผู้ช่วยเหลือ

๓.ภิกษุไม่ได้บอกใช้ภิกษุณีผู้มิใช่ญาติซักให้เอง  ๔.ภิกษุใช้ให้ซักจีวรที่ยัง
ไม่ได้บริโภค  ๕.ภิกษุใช้ให้ซักบริขารอย่างอ่ืน เว้นจีวร  ๖.ใช้สิกขมานาให้ซัก
๗.ใช้สามเณรีให้ซัก  ๘.ภิกษุวิกลจริต  ๙.ภิกษุอาทิกัมมิกะ  ไม่ต้องอาบัติแล.

๑มิใช่ญาติ  คือไม่เก่ียวเน่ืองทางสายโลหิตตลอดเจ็ดช่ัวคน  คือวงศ์สกุลท่ีสืบสายโลหิตกันมา นับต้ังแต่ตัวภิกษุข้ึนไป  ๓
ช้ัน คือ ช้ันพ่อ ช้ันปู่ ช้ันทวด กับนับจากตัวภิกษุลงมาอีก ๓ ช้ัน คือช้ันลูก ช้ันหลาน ช้ันเหลน รวมเป็น เจ็ดช่ัวคน  (วิ.อ. ๒/
๕๐๓-๕/๑๖๕-๑๖๖)

เรื่องต้นบัญญัติ
พระผู้มีพระภาคประทับ ณ เชตวนาราม. อดีตภริยาของพระอุทายี

เข้ามาบวชเป็นภิกษุณี  รับอาสาซักผ้าของพระอุทายี  ซ่ึงมีน้ำอสุจิเปรอะใหม่ ๆ
นางได้นำน้ำอสุจิน้ันส่วนหน่ึงเข้าปาก  ส่วนหน่ึงใส่ไปในองค์กำเนิดเกิดต้ังครรภ์
ข้ึน  จึงทรงบัญญัติสิกขาบท  ห้ามใช้นางภิกษุณีท่ีมิใช่ญาติ๑  ซัก,  ย้อม  หรือทุบ
จีวรเก่า (คือท่ีนุ่งหรือห่มแล้วแม้คราวเดียว)     ทรงปรับอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตีย์
แก่ภิกษุผู้ล่วงละเมดิ.

๕๖

ทอดพระเนตรเห็นตรัสถามทราบความแล้ว  จึงทรงอนุญาตให้เก็บผ้านอกกาล
ไว้ได้  ถ้ามีหวังว่าจะได้ทำจีวร  ปรากฏว่าภิกษุบางรูปเก็บไว้เกิน ๑ เดือน
ทรงปรับอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตีย์  แก่ภิกษุผู้ล่วงละเมดิ.



คัมภีร์ภิกขุวิภังค์ ภาค ๒ (พระวินัยปิฏก เล่ม ๒)

นิสสัคคิยปาจิตตีย์  จีวรวรรค สิกขาบทที ่๕
โย ปะนะ ภิกขุ อัญญาตกิายะ ภิกขุนยิา หัตถะโต.....

“อนึ่ง ภิกษุใดรับจีวรจากมือภิกษุณีผู้มิใช่ญาติ เว้นไว้แต่
ของแลกเปลี่ยน เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์.”

อนาบัติ
๑.ภิกษุรับจีวรของภิกษุณีผู้เป็นญาติ  ๒.แลกเปล่ียนกัน คือแลกเปล่ียน

จีวรดีกับจีวรเลว หรือจีวรเลวกับจีวรดี  ๓.ภิกษุถือวิสาสะ  ๔.ภิกษุขอยืมไป
๕.ภิกษุรับบริขารอ่ืนนอกจากจีวร  ๖.ภิกษุรับจีวรของสิกขมานา  ๗.ภิกษุรับจีวร
ของสามเณรี  ๘.ภิกษุวิกลจริต  ๙.ภิกษุอาทิกัมมิกะ  ไม่ต้องอาบัติแล.

นิสสัคคิยปาจิตตีย์  จีวรวรรค สิกขาบทที ่๖
โย ปะนะ ภิกขุ อัญญาตะกัง คะหะปะติง วา คะหะปะตานิง วา.....
“อนึ่ง ภิกษุใด ขอจีวรต่อคฤหัสถ์ชายก็ดี ต่อคฤหัสถ์

หญิงก็ดี ผู้มิใช่ญาติ นอกจากสมัย เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์.
สมัยในคำน้ันดังน้ี: ภิกษุเป็นผู้มีจีวรถูกชิงเอาไปก็ดี   มีจีวรฉิบหาย
ก็ดี   น้ีสมัยในคำน้ัน.”

๕๗

เรื่องต้นบัญญัติ
พระผู้มีพระภาคประทบั ณ เวฬุวนาราม  ใกล้กรุงราชคฤห์  พระอุทายี

แค่นไค้ขอจีวรนางอุบลวรรณา  ซ่ึงมีผ้าอยู่จำกัด  นางจึงให้ผ้านุ่ง  (อันตรวาสก)
ความทราบถึงพระผู้มีพระภาค  จึงทรงบัญญัติสิกขาบท  ห้ามรับจีวรจากมือ
นางภิกษุณีผู้มิใช่ญาติ ทรงปรับอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตีย์แก่ภิกษุผู้ล่วงละเมิด
ภายหลังทรงบัญญัติเพิ่มเติมมีเงื่อนไข  ไม่ปรับอาบัติในกรณีที่เป็นการแลก
เปล่ียนกัน.
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วิภังค์
ท่ีช่ือว่า ผู้มิใช่ญาติ คือ ไม่ใช่คนเน่ืองถึงกัน ทางมารดาก็ดี ทางบิดาก็ดี

ตลอด ๗ ช่ัวอายุของบุรพชน

อนาบัติ
๑.ภิกษุขอในสมัย  ๒.ภิกษุขอต่อญาติ  ๓.ภิกษุขอต่อคนปวารณา

๔.ภิกษุขอเพ่ือประโยชน์ของภิกษุอ่ืน  ๕.ภิกษุจ่ายมาด้วยทรัพย์ของตน  ๖.ภิกษุ
วิกลจริต  ๗.ภิกษุอาทิกัมมิกะ ไม่ต้องอาบัติ.

เรื่องต้นบัญญัติ
บุตรเศรษฐีเล่ือมใสพระอุปนันทศากยบุตร  จึงปวารณาใหข้ออะไรก็ได้

แต่เธอขอผ้า (ห่ม) จากตัวเขา แม้เขาจะขอไปเอาที ่บ้านมาให้ก็ไม่ยอม
พระศาสดาทรงทราบ ทรงติเตียนว่า  “ดูก่อนโมฆบุรุษการกระทำของเธอน้ัน
ไม่เหมาะ ไม่สมควร ไม่ใช่กิจของสมณะ ใช้ไม่ได้ ไม่ควรทำ คนท่ีมิใช่ญาติ
ย่อมไม่รู้การกระทำอันสมควร หรือไม่สมควร ของท่ีมีอยู่หรือไม่มีของคน
ท่ีไม่ใช่ญาติ เม่ือเป็นเช่นน้ัน เธอยังขอจวีรต่อบุตรเศรษฐีผู้มิใช่ญาติได้.”
จึงทรงบัญญัติสิกขาบท  ห้ามขอจีวรต่อคฤหัสถ์ชายหญิงท่ีมิใช่ญาติ  ถ้าขอได้มา
ต้องนิสสัคคิยปาจิตตีย์

ภายหลังมีโจรขโมยจีวรไป  ภิกษุเห็นว่าทรงบัญญัติห้ามไว้จึงไม่ขอจีวร
เปลือยกายเดินมา  จึงตรัสว่า   “เราอนุญาตให้ภิกษุผู้ถูกโจรแย่งชิงจีวรไป
หรือมจีีวรฉิบหาย    ขอจีวรต่อพ่อเจ้าเรือน หรือแม่เจ้าเรือน ผู้มิใช่ญาติได้
เธอเดินไปถึงวัดใดก่อน    ถ้าจีวรสำหรับวิหารก็ดี    ผ้าลาดเตียงก็ดี
ผ้าลาดพื้นก็ดี   ผ้าปูที่นอนก็ดี   ของสงฆ์ในวัดนั้นมีอยู่   จะถือเอา
ผ้าของสงฆ์นั้นไปห่มด้วยคิดว่า      ได้จีวรนั้นมาแล้วจักคืนไว้ดังกล่าว

๕๘
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ดังนี้ก็ควร.  ถ้าจีวรสำหรับวิหารก็ดี  ผ้าลาดเตียงก็ดี  ผ้าลาดพื้นก็ดี
ผ้าปูที่นอนก็ดี  ของสงฆ์ไม่มี ต้องปกปิดด้วยหญ้า หรือใบไม้เดินมา
ไม่พึงเปลือยกายเดินมา ภิกษุใดเปลือยกายเดินมา    ต้องอาบัติทุกกฏ.”

ทรงบัญญัติให้ขอได้  ในเวลาจวีรถูกโจรชิงเอาไป  หรือจีวรฉิบหาย.

นิสสัคคิยปาจิตตีย์  จีวรวรรค สิกขาบทที ่๗
ตญัเจ อัญญาตะโก คะหะปะต ิวา คะหะปะตาน ีวา พะหหิู.....

“ถ้าคฤหัสถ์ชายก็ดี คฤหัสถ์หญิงก็ดี ผู้มิใช่ญาติ ปวารณา
ต่อภิกษุนั้น๑ด้วยจีวรเป็นอันมาก เพื่อนำไปได้ตามใจ ภิกษุนั้น
พึงยินดีจีวร มีอุตราสงค์  อันตรวาสกเป็นอย่างมาก จากจีวร
เหล่าน้ัน ถ้ายินดีย่ิงกว่าน้ัน เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์.”

อนาบัติ
๑.ภิกษุนำเอาไปด้วยคิดว่า จักนำจีวรท่ีเหลือมาคืน  ๒.เจ้าเรือนถวาย

บอกว่า จีวรที่เหลือจงเป็นของท่านรูปเดียว  ๓.เจ้าเรือนไม่ได้ถวายเพราะเหตุ
จีวรถูกชิงไป  ๔.เจ้าเรือนไม่ได้ถวายเพราะเหตุจีวรหาย  ๕.ภิกษุขอต่อญาติ
๖.ภิกษุขอต่อคนปวารณา  ๗.ภิกษุจ่ายมาด้วยทรัพย์ของตน  ๘.ภิกษุวิกลจริต
๙.ภิกษุอาทิกัมมิกะ  ไม่ต้องอาบัติแล.

๕๙

เรื่องต้นบัญญัติ
ภิกษุฉัพพัคคีย์ (พวก ๖ รูป) เที่ยวขอจีวรให้กลุ่มภิกษุที่มีจีวรถูกโจร

องคแ์ห่งอาบัติ  ๑.ผ้ากว้างยาวควรวิกัปได้  ๒.ไม่มีสมัย ๓.ขอกับคนไม่ใช่ญาติ ๔.ได้มาเป็นของตน  พร้อมด้วยองค์
๔ ดังน้ีจึงเป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์ (บุพพสิกขาวรรณนา หน้า๑๕๙).

๑ หมายเหตุผู้รวบรวม  สิกขาบทนี้มีความต่อเนื่องมาจากจีวรวรรค  สิกขาบทที่ ๖
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ชิงไป  หรือ  จีวรหาย  ท้ัง ๆ  ท่ีภิกษุเหล่าน้ัน  มีผู้ถวายจีวรแล้ว  เป็นการขอหรือ
เรี ่ยไรแบบไม่รู ้จักประมาณ  ได้ผ้ามากจนถูกหาว่าจะขายผ้าหรืออย่างไร
พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่า  ถ้าคฤหัสถ์ปวารณาให้รับจีวรมากผืน
เพื่อนำไปได้ตามใจ  ก็รับได้เพียงผ้านุ่งกับผ้าห่มเท่านั้น  รับเกินกว่านั้น
ต้องนิสสัคคิยปาจิตตีย์.

นิสสัคคิยปาจิตตีย์  จีวรวรรค สิกขาบทที ่๘
ภิกขุง ปะเนวะ อุททิสสะ อัญญาตะกสัสะ คะหะปะตสิสะ วา.....
“อนึ่ง มีคฤหัสถ์ชายก็ดี คฤหัสถ์หญิงก็ดี ผู้มิใช่ญาติ

ตระเตรียมทรัพย์สำหรับจ่ายจีวรเฉพาะภิกษุไว้ว่า เราจักจ่ายจีวร
ด้วยทรัพย์สำหรับจ่ายจีวรน้ีแล้ว ยังภิกษุช่ือน้ีให้ครองจีวร ถ้าภิกษุ
นั้นเขาไม่ได้ปวารณาไว้ก่อน เข้าไปหาแล้ว ถึงการกำหนด
ในจีวรในสำนักของเขาว่า ดีละ ท่านจงจ่ายจีวรเช่นนั้น หรือ
เช่นนี้ด้วยทรัพย์สำหรับจ่ายจีวรนี้ แล้วยังรูปให้ครองเถิด เป็น
นิสสัคคิยปาจิตตีย์ เพราะอาศยัความเป็นผู้ใคร่ในจีวรดี.”

วิภังค์
บทว่า เขาไม่ได้ปวารณาไว้ก่อน คือ เป็นผู้อันเขาไม่ได้บอกไว้ก่อนว่า

ท่านเจ้าข้า ท่านต้องการจีวรเช่นไร ผมจักจ่ายจีวรเช่นไรถวายทา่น.

อนาบัติ
๑.ภิกษุขอต่อเจ้าเรือนผู้เป็นญาติ  ๒.ภิกษุขอต่อเจ้าเรือนผู้ปวารณาไว้

๖๐

องค์แห่งอาบัติ ๑.ยินดีเกินกว่ากำหนด   ๒.ไม่มีเหตุเป็นต้นว่าผ้าเขาชิงเอาไปเสียหมด  ๓.ขอกับคนผู้ไม่ใช่ญาติ
๔.ได้มาเป็นของตน   พร้อมด้วยองค์ ๔ ดังนี้จึงเป็น นิสสัคคิยปาจิตตีย์ (บุพพสิกขาวรรณนา หน้า๑๖๐).
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๓.ภิกษุขอเพื่อประโยชน์ของภิกษุอื ่น  ๔.ภิกษุจ่ายมาด้วยทรัพย์ของตน
๕.เจ้าเรือนใคร่จะจ่ายจีวรมีราคาแพง    ภิกษุให้เขาจ่ายจีวรมีราคาถูก
๖.ภิกษุวิกลจริต  ๗.ภิกษุอาทิกัมมิกะ  ไม่ต้องอาบัติแล.

เรื่องต้นบัญญัติ
ชายผู้หนึ่งพูดกับภริยาว่า  จะถวายผ้าแก่พระอุปนันทะ  เธอทราบ

จึงไปพูดให้เขาถวายจีวร  อย่างนั้นอย่างนี้  ถ้าถวายจีวรอย่างที่เธอไม่ใช้
เธอก็ไม่รู้จะเอาไปทำอะไร  เขาจึงติเตียนว่ามักมาก  ความทราบถึงพระผู้มี
พระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบท  ห้ามกำหนดให้คฤหัสถ์ที ่ไม่ใช่ญาติ
ไม่ได้ปวารณาไว้ก่อน ให้ซ้ือจีวรอย่างน้ันอย่างน้ีถวายตนด้วยหมายจะได้ของดีๆ
ทรงปรับอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตีย์  แก่ภิกษุผู้ล่วงละเมดิ.

นิสสัคคิยปาจิตตีย์  จีวรวรรค สิกขาบทที ่๙
ภกิขุง ปะเนวะ อุททิสสะ อุภนินงั อัญญาตะกานงั คะหะปะตนีงั วา.....

“อน่ึง มีคฤหัสถ์ชายก็ดี คฤหัสถ์หญิงก็ดี ผู้มิใช่ญาติสองคน
ตระเตรียมทรัพย์สำหรับจ่ายจีวรเฉพาะผืนๆ ไว้เฉพาะภิกษุว่า
เราทั้งหลายจักจ่ายจีวรเฉพาะผืนๆ ด้วยทรัพย์สำหรับจ่ายจีวร
เฉพาะผืนๆ เหล่าน้ีแล้ว ยังภิกษุช่ือน้ีให้ครองจีวรหลายผืนด้วยกัน,
ถ้าภิกษุน้ันเขาไม่ได้ปวารณาไว้ก่อน เข้าไปหาแล้วถึงการกำหนด
ในจีวรในสำนักของเขาว่า ดีละ  ขอท่านทั้งหลายจงจ่ายจีวร
เช่นนั้นหรือเช่นนี้ ด้วยทรัพย์สำหรับจ่ายจีวรเฉพาะผืนๆ เหล่านี้
แล้วทั้งสองคนรวมกัน  ยังรูปให้ครองจีวรผืนเดียวเถิด  เป็น
นิสสัคคิยปาจิตตีย์ เพราะอาศยัความเป็นผู้ใคร่ในจีวรดี.”

๖๑
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อนาบัติ
๑.ภิกษุขอต่อเจ้าเรือนผู้เป็นญาติ  ๒.ภิกษุขอต่อเจ้าเรือนผู้ปวารณาไว้

๓.ภิกษุขอเพื ่อประโยชน์ของภิกษุอื ่น  ๔.ภิกษุจ่ายด้วยทรัพย์ของตน
๕.เจ ้าเร ือนใคร่จะจ่ายจีวรมีราคาแพง ภิกษุให้เขาจ่ายจีวรมีราคาถูก
๖.ภิกษุวิกลจริต  ๗.ภิกษุอาทิกัมมิกะ  ไม่ต้องอาบัติแล.

เรื่องต้นบัญญัติ
ชายสองคนพูดกันว่า ต่างคนต่างจะซ้ือผ้าคนละผืนถวายพระอปุนันทะ

เธอรู้จึงไปแนะนำให้เขารวมทุนกันซื้อผ้าชนิดนั้นชนิดนี้  เขาพากันติเตียนว่า
มักมาก  ความทราบถึงพระผู้มีพระภาค  จึงทรงบัญญัติสิกขาบท  ห้ามเข้าไป
ขอให้คฤหัสถ์ท่ีมิใช่ญาติ  มิได้ปวารณาไวก่้อน  ท่ีเขาต้ังใจจะตา่งคนต่างซ้ือจีวร
ถวายเธอ  แต่เธอกลับไปขอให้เขารวมกันซื้อจีวรอย่างนั้นอย่างนี้  โดยมุ่งให้
ได้ผ้าดี ๆ  ทรงปรับอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตีย์  แก่ภิกษุผู้ล่วงละเมิด.

นิสสัคคิยปาจิตตีย์  จีวรวรรค สิกขาบทที ่๑๐
ภกิขุง ปะเนวะ อุททิสสะ ราชา วา ราชะโภคโค วา.....

            “อน่ึง พระราชาก็ดี ราชอำมาตย์ก็ดี พราหมณ์ก็ดี คหบดีก็ดี
ส่งทรัพย์สำหรับจ่ายจีวรไปด้วยทูตเฉพาะภิกษุว่า เจ้าจงจ่าย
จีวรด้วยทรัพย์สำหรับจ่ายจีวรนี้แล้วยังภิกษุชื่อนี้ให้ครองจีวร,
ถ้าทูตน้ันเข้าไปหาภิกษุน้ันกล่าวอย่างน้ีว่า ทรัพย์สำหรับจ่ายจีวร
น้ีนำมาเฉพาะทา่น, ขอท่านจงรับทรัพย์สำหรับจ่ายจีวร, ภิกษุน้ัน
พึงกล่าวต่อทูตนั้นอย่างนี้ว่า พวกเราหาได้รับทรัพย์สำหรับจ่าย
จีวรไม่, พวกเรารับแต่จีวรอันเป็นของควรโดยกาล; ถ้าทูตนั้น
กล่าวต่อภิกษุนั้นอย่างนี้ว่า ก็ใครๆ ผู้เป็นไวยาวัจกรของท่าน
มี หรือ? ภิกษุผู้ต้องการจีวรพึงแสดงชนผู้ทำการในอารามหรอื

๖๒
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อุบาสกให้เป็นไวยาวัจกร ด้วยคำว่า คนน้ันแลเป็นไวยาวัจกรของ
ภิกษุทั้งหลาย, ถ้าทูตนั้นสั่งไวยาวัจกรนั้นให้เข้าใจแล้ว เข้าไปหา
ภิกษุน้ันกล่าวอย่างน้ีว่าคนท่ีท่านแสดงเป็นไวยาวัจกรน้ัน, ข้าพเจ้า
สั่งให้เข้าใจแล้ว; ท่านจงเข้าไปหา เขาจักให้ท่านครองจีวรตาม
กาล, ภิกษุผู้ต้องการจวีรเข้าไปหาไวยาวัจกรแล้ว พึงทวงพึงเตือน
สองสามครั้งว่า รูปต้องการจีวร*; ภิกษุทวงอยู่ เตือนอยู่ สอง
สามคร้ัง ยังไวยาวัจกรน้ัน ให้จัดจีวรสำเร็จได้ การให้สำเร็จได้ด้วย
อย่างน้ี น่ันเป็นการดี, ถ้าให้สำเร็จไม่ได้, พึงยืนน่ิงต่อหน้า ๔ คร้ัง
๕ ครั้ง ๖ ครั้ง เป็นอย่างมาก; เธอยืนนิ่งต่อหน้า ๔ ครั้ง ๕ ครั้ง
๖ คร้ัง เป็นอย่างมาก; ยังไวยาวัจกรน้ันให้จัดจีวรสำเร็จได้, การให้
สำเร็จได้ด้วยอย่างนี้ นั่นเป็นการดี, ถ้าให้สำเร็จไม่ได้, ถ้าเธอ
พยายามให้ย่ิงกว่าน้ัน ยังจีวรน้ันให้สำเร็จ, เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์;
ถ้าให้สำเร็จไม่ได้พึงไปเองก็ได้, ส่งทูตไปก็ได้ในสำนักที่ส่งทรัพย์
สำหรับจ่ายจีวรมาเพ่ือเธอ, บอกว่า ท่านส่งทรัพย์สำหรับจ่ายจีวร
ไปเฉพาะภิกษุใด,ทรัพย์น้ันหาสำเร็จประโยชน์น้อยหน่ึงแก่ภิกษุน้ันไม่,
ท่านจงทวงเอาทรัพย์ของท่านคืน, ทรัพย์ของท่านอย่าได้
ฉิบหายเสียเลย; นี้เป็นสามีจิกรรมในเรื่องนั้น.”

อนาบัติ
๑.ภิกษุทวง ๓ คร้ังยืน ๖ คร้ัง ภิกษุทวงไม่ถึง ๓ คร้ังยืนไม่ถึง ๖ คร้ัง

๒.ภิกษุไม่ได้ทวงไวยาวัจกรถวายเอง ๓.เจ้าของทวงเอามาถวาย ๔.ภิกษุวิกลจริต
๕.ภิกษุอาทิกัมมิกะ  ไม่ต้องอาบัติแล.

เรื่องต้นบัญญัติ
มหาอำมาตย์ผู้อุปัฏฐากพระอุปนันทศากยบุตร  ใช้ทูตให้นำเงินค่าซ้ือ

๖๓

* วิภังค์สิกขาบทว่า : ภิกษุผู้ต้องการจีวรเข้าไปหาไวยาวัจกรแล้วพึงทวง พึงเตือนสองสาม คร้ังว่า รูปต้องการจีวร; อย่าพูดว่า
จงให้จีวรแก่รูป จงนำจีวรมาให้รูป จงแลกจีวร ให้รูป จงจ่ายจีวรให้รูป
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จีวรไปถวายพระอุปนันทะ  ท่านตอบว่าท่านรับเงินไม่ได้  รับได้แต่จีวรที่ควร
โดยกาล  เขาจึงถามหาไวยาวัจกร (ผู้ทำกิจธุระแทนสงฆ์)  ท่านจึงแสดง
อุบาสกคนหน่ึง  ว่าเป็นไวยาวัจกรของภิกษุท้ังหลาย  เขาจึงมอบเงินแก่ไวยาวัจกร
แล้วแจง้ให้ท่านทราบ

ท่านก็ไม่พูดอะไรกับไวยาวัจกร  แม้จะได้รับคำเตือนจากมหาอำมาตย์
ซ่ึงส่งทูตมา  ขอให้ใช้ผ้าน้ันเป็นคร้ังท่ี ๒  ก็ไม่พูดอะไรกับไวยาวัจกร  จนกระท่ัง
ได้รับคำเตือนเป็นคร้ังท่ี ๓  ขอให้ใช้ผ้าน้ัน จึงไปเร่งเร้าเอากับไวยาวจักรผู้กำลัง
มีธุระ  จะต้องเข้าประชุมสภานิคม  ซ่ึงมีกติกาว่า  ใครไปช้าจะต้องถูกปรับ ๕๐
กหาปณะ  แม้เขาจะแจง้ให้ทราบกติกาก็ไม่ฟัง  คงเร่งเร้าเอาจนเขาตอ้งไปซือ้
ผ้ามาให้และไปถูกปรับเพราะเข้าประชุมช้า  คนทั้งหลายจึงติเตียนว่าทำให้
เข้าประชุมช้าต้องเสียค่าปรับ.

พระผู้มีพระภาคทรงทราบและทรงตเิตียน จึงบัญญัติสิกขาบทความว่า
ถ้าเขาส่งทูตมาถวายคา่ซ้ือจีวร  และเธอแสดงไวยาวจักรแล้ว  เธอจะไปทวงจวีร
เอากับไวยาวัจกรได้ไม่เกิน ๓ ครั้ง  ไปยืนนิ่ง ๆ ให้เขาเห็นไม่เกิน ๖ ครั้ง
ถ้าทวงเกิน ๓ คร้ัง  หรือไปยืนเกิน ๖ คร้ัง  ต้องอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตีย์.

๖๔

องค์แห่งอาบัติ  ๑.กัปปิยการกภิกษุแสดงเอง  ๒.ทูตบอกกัปปิยการกให้รู้แล้ว บอกภิกษุให้รู้ด้วย  ๓.พยายามคือ
ทวงและยืนให้เกินกำหนด  ๔.ได้มาด้วยความพยายามนั ้น  พร้อมด้วยองค์ ๔ ดังนี ้จึงเป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์
(บุพพสิกขาวรรณนา หน้า ๑๖๓).
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๒. โกสิยวรรค วรรคว่าด้วยไหม
เป็นวรรคท่ี ๒ มี ๑๐ สิกขาบท

นิสสัคคิยปาจิตตีย์  โกสิยวรรค สิกขาบทที ่๑
โย ปะนะ ภิกขุ โกสิยะมสิสะกัง สันถะตงั การาเปยยะ.....

 “อน่ึง ภิกษุใด ให้ทำสันถัตเจือด้วยไหม, เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์.”

วิภังค์
สันถัต ได้แก่ ผ้ารองน่ังท่ีเขาหล่อ ไม่ใช่ทอ.๑

อนาบัติ
๑.ภิกษุทำเป็นเพดานก็ดี เป็นเคร่ืองลาดพ้ืนก็ดี เป็นม่านก็ดี เป็นเปลือกฟูกก็ดี

เป็นปลอกหมอนก็ดี  ๒.ภิกษุวิกลจริต  ๓.ภิกษุอาทิกัมมิกะ  ไม่ต้องอาบัติแล.

เรื่องต้นบัญญัติ
ภิกษุฉัพพัคคีย์เข้าไปหาช่างทำไหม  ขอให้เขาต้มตัวไหม, และขอ

ใยไหมบ้าง  เพ่ือจะหล่อสันถัต (เคร่ืองลาดรองน่ัง, เคร่ืองปูน่ัง) เจือด้วยไหม. เขาว่า
เบียดเบียนเขาและเบยีดเบียนตัวไหม  พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบท
ห้ามภิกษุหล่อสันถัตเจือด้วยไหม  ทรงปรับอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตีย์แก่ภิกษุ
ผู้ล่วงละเมิด.

๖๕

๑ วิธีหล่อสันถัต ใช้ยางเหนียวเช่นน้ำข้าวเทลงบนพ้ืนท่ีเรียบแล้วเอาขนโปรยลาดลงบนยางเหนียว (วิ.อ. ๒/๕๔๒/๑๙๒)
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นิสสัคคิยปาจิตตีย์  โกสิยวรรค สิกขาบทที ่๒
โย ปะนะ ภกิขุ สุทธะกาฬะกานงั เอฬะกะโลมานงั.....

“อน่ึง   ภิกษุใด   ให้ทำสันถัตแห่งขนเจียมดำล้วน,  เป็น
นิสสัคคิยปาจิตตีย์.”

อนาบัติ
๑.ภิกษุทำเป็นเพดานก็ดี เป็นเคร่ืองลาดพ้ืนก็ดี เป็นม่านก็ดี เป็นเปลือกฟูกก็ดี

เป็นปลอกหมอนก็ดี  ๒.ภิกษุวิกลจริต  ๓.ภิกษุอาทิกัมมิกะ  ไม่ต้องอาบัติแล.

เรื่องต้นบัญญัติ
ภิกษุฉัพพัคคีย์หล่อสันถัตด้วยขนเจียมดำล้วน (ขนสัตว์ชนิดหนึ่งใน

จำพวกกวาง มีอยู่ทางเหนือของประเทศจีน ;  ภาษาเขมร  เจียม ว่า แกะ :
พจนานุกรมไทย)   คนท้ังหลายติเตียนว่า   ใช้ของอย่างคฤหัสถ์   จึงทรงบัญญัติ
สิกขาบท ห้ามหล่อเองหรือใช้ให้หล่อสันถัตด้วยขนเจียมดำล้วน  ทรงปรับอาบัติ
นิสสัคคิยปาจิตตีย์ แก่ผู้ล่วงละเมดิ.

นิสสัคคิยปาจิตตีย์  โกสิยวรรค สิกขาบทที ่๓
นะวมัปะนะ ภิกขุนา สันถะตงั การะยะมาเนนะ เท๎ว ภาคา.....

“อนึ่ง ภิกษุผู้ให้ทำสันถัตใหม่ พึงถือเอาขนเจียมดำล้วน
๒ ส่วน    ขนเจียมขาวเป็นส่วนท่ี ๓  ขนเจียมแดงเป็นส่วนท่ี ๔,
ถ้าภิกษุไม่ถือเอาขนเจียมดำล้วน ๒ ส่วน ขนเจียมขาวเป็น
ส่วนที่ ๓ ขนเจียมแดงเป็นส่วนที่ ๔ ให้ทำสันถัตใหม่,  เป็น
นิสสัคคิยปาจิตตีย์.”

๖๖
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อนาบัติ
๑.ภิกษุถือเอาขนเจียมขาว  ๑  ช่ัง ขนเจียมแดง ๑ ช่ัง แล้วทำ  ๒.ภิกษุ

ถือเอาขนเจียมขาวมากกว่า ขนเจียมแดงมากกว่า แล้วทำ  ๓.ภิกษุถือเอาขนเจียม
ขาวล้วน ขนเจียมแดงล้วน แล้วทำ  ๔.ภิกษุทำเป็นเพดานก็ดี เป็นเคร่ืองลาดพ้ืน
ก็ดี เป็นม่านก็ดี เป็นเปลือกฟูกก็ดี เป็นปลอกหมอนก็ดี  ๕.ภิกษุวิกลจริต
๖.ภิกษุอาทิกัมมิกะ  ไม่ต้องอาบัติแล.

เรื่องต้นบัญญัติ
ภิกษุฉัพพัคคีย์ หล่อสันถัตด้วยขนเจียมดำล้วน เพียงแต่เอาขนเจียม

ขาวหน่อยหนึ่งใส่ลงไปที่ชาย  มีผู้ติเตียน  จึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่า ภิกษุ
จะหล่อสันถัตใหม่  พึงถือเอาขนเจียมดำ ๒ ส่วน  ขนเจียมขาว ๑ ส่วน
ขนเจียมแดง ๑ ส่วน  ถ้าไม่ทำตามส่วนน้ัน  ต้องนิสสัคคิยปาจิตตีย์.

นิสสัคคิยปาจิตตีย์  โกสิยวรรค สิกขาบทที ่๔
นะวมัปะนะ ภกิขุนา สันถะตงั การาเปตวา ฉัพพสัสานิ ธาเรตพัพงั.....

“อนึ่ง ภิกษุให้ทำสันถัตใหม่แล้ว พึงทรงไว้ให้ได้ ๖ ฝน.
ถ้ายังหย่อนกว่า ๖ ฝน เธอสละเสียแล้วก็ดี ยังไม่สละแล้วก็ดี
ซึ ่งสันถัตนั้น  ให้ทำสันถัตอื่นใหม่ เว้นไว้แต่ภิกษุได้สมมติ,
เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์.”

อนาบัติ
๑.ครบ ๖ ฝนแล้วภิกษุทำใหม่   ๒.เกิน ๖ ฝนแล้วภิกษุทำใหม่

๓.ภิกษุทำเองก็ดี ใช้ผู้อ่ืนทำก็ดี เพ่ือใช้เป็นของอ่ืน   ๔.ภิกษุได้สันถัตท่ีคนอ่ืน

๖๗
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ทำไว้แล้ว ใช้สอย  ๕.ภิกษุทำเป็นเพดานก็ดี เป็นเคร่ืองลาดพ้ืนก็ดี เป็นม่านก็ดี
เป็นเปลือกฟูกก็ดี เป็นปลอกหมอนก็ดี  ๖.ภิกษุได้สมมติ  ๗.ภิกษุวิกลจริต
๘.ภิกษุอาทิกัมมิกะ  ไม่ต้องอาบัติแล.

นิสสัคคิยปาจิตตีย์  โกสิยวรรค สิกขาบทที ่๕
นิสีทะนะสนัถะตมัปะนะ ภิกขุนา การะยะมาเนนะ.....

“อนึ่ง ภิกษุผู้ให้ทำสันถัตสำหรับนั่ง พึงถือเอาคืบสุคต
โดยรอบแห่งสันถัตเก่า เพื่อทำให้เสียสี, ถ้าภิกษุไม่ถือเอาคืบ
สุคตโดยรอบแห่งสันถัตเก่า  ให้ทำสันถัตสำหรับนั่งใหม่, เป็น
นิสสัคคิยปาจิตตีย์.”

อนาบัติ
๑.ภิกษุถือเอาสันถัตเก่าหน่ึงคืบสุคตโดยรอบแลว้ทำ  ๒.ภิกษุหาไม่ได้

ถือเอาแต่น้อยแล้วทำ  ๓.ภิกษุหาไม่ได้ ไม่ถือเอาเลยแลว้ทำ  ๔.ภิกษุได้สันถัต
ที่คนอื่นทำไว้แล้วใช้สอย   ๕.ภิกษุทำเป็นเพดานก็ดี   เป็นเครื่องลาดพื้นก็ดี
เป็นม่านก็ดี เป็นเปลือกฟูกก็ดี เป็นปลอกหมอนก็ดี  ๖.ภิกษุวิกลจริต
๗.ภิกษุอาทิกัมมิกะ  ไม่ต้องอาบัติแล.

๖๘

เรื่องต้นบัญญัติ
ภิกษุทั ้งหลายหล่อสันถัตทุกปี  ต้องขอขนเจียมจากชาวบ้าน

เป็นการรบกวนเขา มีผู้ติเตียนอ้างว่าของชาวบ้านเขาใช้ได้นานถึง ๕ - ๖ ปี
จึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่า  ภิกษุหล่อสันถัตใหม่ พึงใช้ให้ถึง ๖ ปี ถ้ายังไม่ถึง     ๖
ปี หล่อใหม่ต้องนิสสัคคิยปาจิตตีย์. ภายหลังภิกษุเป็นไข้ เขานิมนต์ไปที่อื่น
ไม่กล้าไป เพราะจะนำสันถัตไปด้วยไม่ไหว จึงทรงอนุญาตให้มีการสมมติ
เป็นพิเศษสำหรับภิกษุไข้.



คัมภีร์ภิกขุวิภังค์ ภาค ๒ (พระวินัยปิฏก เล่ม ๒)

เรื่องต้นบัญญัติ
สมัยนั้น พระผู้มีพระภาคประทับอยู่  ณ  พระเชตวัน  เขตพระนคร

สาวัตถี  รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ปรารถนาจะหลีกออกเร้นอยู่ตลอดไตรมาส
ใครๆ อย่าเข้าไปหาเรา นอกจากภิกษุผู้นำบิณฑบาตเข้าไปให้รูปเดียว แม้จะ
ไม่มีใครเข้าไปเฝ้า นอกจากภิกษุผู้นำบิณฑบาตเข้าไปถวายรูปเดียว  แต่สงฆ์
ในเขตพระนครสาวัตถีก็ยังต้ังกติกากันไว้ว่า  นอกจากภิกษุผู้นำบิณฑบาตเข้าไป
ถวายรูปเดียว  ภิกษุรูปใดเข้าไปเฝ้า ต้องให้แสดงอาบัติปาจิตตีย์.

ครั ้งนั ้น ท่านพระอุปเสนวังคันตบุตรกับภิกษุบริษัทเข้าไปเฝ้า
พระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ทรงปฏิสันฐานด้วย  แลตรัสถามพระอุปเสน
วังคันตบุตรถึงวิธีแนะนำศิษย์ที่ทำให้บริษัทของท่าน  สมาทานธุดงค์อยู่ป่า
เป็นวัตร เท่ียวบิณฑบาตเป็นวัตร  ถือผ้าบังสุกุลเป็นวัตร ท่านกราบทูลให้ทรง
ทราบว่า  ท่านช้ีแจงให้ผู้จะเป็นบริษัททราบวัตรน้ัน  และถามกอ่นว่าถ้าสามารถ
ปฏิบัติตามได้จึงรับเป็นศิษย์   พระผู้มีพระภาคทรงสาธุการ   และตรัสถามว่า
ท่านทราบกตกิาท่ีสงฆ์ในสาวตัถีต้ังกันเองนัน้หรือไม่  แล้วทรงบอกใหท้ราบ

ท่านพระอุปเสนฯ  กราบทูลว่า “พระสงฆ์ในเขตพระนครสาวัตถีจัก
เปิดเผยตนเองออกมาด้วยกติกาของตน  พวกข้าพระพุทธเจ้าจักไม่แต่งตั้ง
สิกขาบทท่ีพระองค์มิได้ทรงบัญญัติ และจักไม่เพิกถอนสิกขาบทท่ีทรงบัญญัติไว้
จักสมาทานประพฤติในสิกขาบทตามท่ีทรงบัญญัติไว้ ดังน้ี.” ทรงรับสาธุการ  และ
ทรงอนุญาตให้บรรดาภิกษุผู ้ถือการอยู่ป่าเป็นวัตร ถือบิณฑบาตเป็นวัตร
ทรงผ้าบังสุกุลเป็นวัตร เข้าเฝ้าได้ตามสะดวก.

ภิกษุเหล่านั้นเห็นจริงด้วยในทันใดนั้นว่า ท่านพระอุปเสนวังคันตบุตร
พูดถูกต้องจริงแท้, พระสงฆ์ไม่ควรแต่งตั้งสิกขาบทที่ยังมิได้ทรงบัญญัติ
หรือไม่ควรเพิกถอนสิกขาบทที่ทรงบัญญัติไว้, ควรสมาทานประพฤติ
ในสิกขาบทตามที่ทรงบัญญัติไว้.

ภิกษุท้ังหลายได้ทราบข่าวว่า พระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตให้ภิกษุผู้ถือ
การอยู่ป่าเป็นวัตร ถือบิณฑบาตเป็นวัตร ทรงผ้าบังสุกุลเป็นวัตร เข้าเฝ้าได้

๖๙
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ตามสะดวก  ภิกษุเหล่าน้ัน ปรารถนาจะเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาค ต่างละท้ิงสันถัต
พากันสมาทานอารัญญิกธุดงค์  ปิณฑบาติกธุดงค์  ปังสุกุลิกธุดงค์๑.

พระผู ้มีพระภาคทอดพระเนตรเห็นสันถัตซึ ่งทอดทิ้งไว้ในที ่นั ้นๆ
จึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่า  ภิกษุจะหล่อสันถัตสำหรับน่ัง  พึงถือเอาสันถัตเก่า ๑
คืบ   โดยรอบเจือลงไป  เพ่ือทำลายให้เสียสี.  ถ้าไม่ทำอย่างน้ัน  หล่อสันถัตใหม่
ต้องอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตีย์.

นิสสัคคิยปาจิตตีย์  โกสิยวรรค สิกขาบทที ่๖
ภกิขโุน ปะเนวะ อัทธานะมคัคะ ปะฏปินันสัสะ.....

“อน่ึง ขนเจียมเกิดข้ึนแก่ภิกษุผู้เดินทางไกล, ภิกษุต้องการ
พึงรับได้, คร้ันรับแล้ว เม่ือคนถือไม่มี พึงถือไปด้วยมือของตนเอง
ตลอดระยะทาง ๓ โยชน์เป็นอย่างมาก, ถ้าเธอถือเอาไปย่ิงกว่าน้ัน
แม้คนถือไม่มี, เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์.”

อนาบัติ
๑.ภิกษุถือไปเพียงระยะ ๓ โยชน์  ๒.ภิกษุถือไปหย่อนระยะ ๓ โยชน์

๓.ภิกษุถือไปก็ดี ถือกลับมาก็ดี เพียงระยะ ๓ โยชน์  ๔.ภิกษุถือไปเพียง ๓ โยชน์
แล้วพักแรมเสีย รุ ่งขึ ้นถือต่อจากนั้นไปอีก  ๕.ขนเจียมถูกโจรชิงไปแล้ว
ภิกษุได้คืนมา ถือไปอีก  ๖.ขนเจียมที่สละแล้ว ภิกษุได้คืนมา ถือไปอีก
๗.ภิกษุให้คนอื่นช่วย ถือไป  ๘.ขนเจียมที่ทำเป็นสิ่งของแล้วภิกษุถือไป
๙.ภิกษุวิกลจริต  ๑๐. ภิกษุอาทิกัมมิกะ  ไม่ต้องอาบัติแล.

๑ อารัญญิกธุดงค์ คือข้อปฏิบัติขัดเกลากิเลสของผู้ถืออยู่ในป่า ห่างไกลจากหมู่บ้านอย่างน้อย ๕๐๐ ช่ัวธนู คือประมาณ ๒๕
เส้น , บิณฑบาติกธุดงค์ ถือบิณฑบาตเท่ียวบิณฑบาตเป็นประจำ, ปังสุกุลิกธุดงค์ ถือผ้าบังสุกุล(ผ้าเป้ือนฝุ่น) เป็นวัตร
ไม่ใช้จีวรท่ีคหบดีถวาย

๗๐
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เรื่องต้นบัญญัติ
ภิกษุรูปหนึ่ง  เดินทางไปสู่กรุงสาวัตถี  ในโกศลชนบท,  มีผู้ถวาย

ขนเจยีมในระหวา่งทาง  เธอเอาจีวรห่อนำไป  มนุษยท้ั์งหลายพากันพดูล้อว่า
ซึ ้อมาด้วยราคาเท่าไร จะได้กำไรเท่าไร ความทราบถึงพระผู ้มีพระภาค
จึงทรงบัญญัติสิกขาบทใจความว่า  ภิกษุเดินทางไกล  มีผู้ถวายขนเจียม
ถ้าปรารถนากพึ็งรับ  และนำไปเองไดไ้ม่เกิน ๓ โยชน ์  ในเมือ่ไม่มีผู้นำไปให้
ถ้านำไปเกิน ๓ โยชน์  แม้ไม่มีผู้นำไปให้  ต้องนิสสัคคิยปาจิตตีย์.

นิสสัคคิยปาจิตตีย์  โกสิยวรรค สิกขาบทที ่๗
โย ปะนะ ภกิข ุอัญญาตกิายะ ภกิขนุยิา เอฬะกะโลมาน.ิ....

“อน่ึง ภิกษุใด ยังภิกษุณีผู้มิใช่ญาติ ให้ซักก็ดี ให้ย้อมก็ดี
ให้สางก็ดี ซ่ึงขนเจยีม, เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์.”

อนาบัติ
๑.ภิกษุณีผู้เป็นญาติซักให้เอง  ๒.ภิกษุณีผู้มิใช่ญาติเป็นผู้ช่วยเหลือ

๓.ภิกษุไม่ได้บอกใช้แต่ภิกษุณีผู้มิใช่ญาติซักให้เอง   ๔.ภิกษุใช้ให้ซักขนเจียมท่ี
ทำเป็นสิ่งของแล้วแต่ยังไม่ได้ใช้    ๕.ใช้สิกขมานาซัก   ๖.ใช้สามเณรีซัก
๗.ภิกษุวิกลจริต   ๘.ภิกษุอาทิกัมมิกะ  ไม่ต้องอาบัติแล.

เรื่องต้นบัญญัติ
ภิกษุฉัพพัคคีย์ (พวก ๖)  ใช้นางภิกษุณีให้ซักให้ย้อม  ให้สางขนเจียม

๗๑
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ทำให้เสียการเรียน  การสอบถามและเสียข้อปฏิบัติ  ศีล  สมาธิ  ปัญญา  ช้ันสูง.
พระผู้มีพระภาคทรงทราบ  จึงทรงบัญญัติสิกขาบท  ห้ามใช้นางภิกษุณีท่ีมิใช่ญาติ
ซัก,  ย้อม,  หรือสางขนเจยีม ทรงปรับนิสสัคคิยปาจิตตีย์  แก่ภิกษุผู้ล่วงละเมดิ.

นิสสัคคิยปาจิตตีย์  โกสิยวรรค สิกขาบทที ่๘
โย ปะนะ ภกิขุ ชาตะรปูะระชะตงั อุคคัณเหยยะ วา.....

“อน่ึง ภิกษุใด รับก็ดี ให้รับก็ดี ซ่ึงทอง เงิน หรือยินดีทอง
เงินอันเขาเก็บไว้ให้, เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์.”

วิภังค์
ท่ีช่ือว่า ทอง ตรัสหมายทองคำ.
ท่ีช่ือว่า เงิน ได้แก่ กหาปณะ มาสกท่ีทำด้วยโลหะ มาสกท่ีทำด้วยไม้

มาสกท่ีทำด้วยคร่ัง ซ่ึงใช้เป็นมาตราสำหรบัแลกเปลีย่นซ้ือขายกันได้.
บทว่า รับ คือ รับเอง เป็นนิสสัคคีย์.
บทว่า ให้รับ คือ ให้คนอ่ืนรับแทน เป็นนิสสัคคีย์.
บทว่า หรือยินดีทองเงินอันเขาเก็บไว้ให้ ความว่า ยินดีทอง

เงินที่เขาเก็บไว้ให้ด้วยบอกว่า ของนี้จงเป็นของพระคุณเจ้า ดังนี้เป็นต้น,
เป็นนิสสัคคีย์ ทอง เงินท่ีเป็นนิสสัคคีย์ ต้องเสียสละในท่ามกลางสงฆ.์

๗๒

อนาบัติ
๑.ทองเงินตกอยู่ภายในวัดก็ดี ภายในที่อยู่ก็ดี, ภิกษุหยิบยกเองก็ดี

ใช้ให้หยิบยกก็ดี, แล้วเก็บไว้ด้วยตั้งใจว่า เป็นของผู้ใด, ผู้นั้นจักนำไปดังนี้
๒.ภิกษุวิกลจริต  ๓.ภิกษุอาทิกัมมิกะ  ไม่ต้องอาบัติแล.

เรื่องต้นบัญญัติ
เจ้าของบ้านท่ีพระอุปนันทศากยบุตร  เข้าไปฉันเป็นนิตย์  เตรียมเน้ือ
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ไว้ถวายในเวลาเช้า  แต่เด็กร้องไห้ขอกินในเวลากลางคืน  จึงให้เด็กกินไป  รุ่งเช้า
พระอุปนันทะเข้าไปในบ้านน้ัน  เขาจึงแจ้งเร่ืองให้ทราบแล้วถามว่า  “พระคุณเจ้า
จะให้ผมนำกหาปณะไปแลกอะไรมา ขอรับ” ท่านพระอุปนันทะถามว่า
“ท่านบริจาคทรัพย์ ๑ กหาปณะแก่อาตมาหรอื”  เขาตอบวา่ใช่  ท่านจึงกล่าวว่า
”ท่านจงถวายกหาปณะนัน้แก่อาตมาเถิด” ทีน้ันเขาเอากหาปณะ  ถวายแก่ท่าน
พระอุปนันทะ   แล้วตำหนิ ประณาม โพนทะนาว่า “พระสมณะเช้ือสายศากยบุตร
เหล่าน้ีรับรูปิยะ  เหมือนพวกเรา”

พระผู้มีพระภาคทรงทราบจึงบัญญัติสิกขาบท   ห้ามภิกษุรับเอง ใช้ให้รับ
ทองเงินหรือยินดีทองเงินท่ีเขาเก็บไว้เพ่ือตน  ทรงปรับอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตีย์
แก่ภิกษุผู้ล่วงละเมิด  ต้องสละเงินทองท่ีได้มาน้ันแก่สงฆ์  (ภายหลังทรงอนุญาต
ให้ยินดีในปัจจัย ๔ ได้  คือ ทายกมอบเงินไว้แก่ไวยาวัจกร เพ่ือให้จัดหาปัจจัย ๔
ภิกษุต้องการอะไร ก็บอกให้เขาจัดหาให้ มีรายละเอยีดอยู่หน้า ๒๕๓)

นิสสัคคยิปาจติตีย์  โกสิยวรรค สิกขาบทที ่๙
โย ปะนะ ภิกขุ นานัปปะการะกัง รูปิยะสังโวหารัง.....

“อน่ึง ภิกษุใดถงึความซือ้ขายดว้ยรูปิยะมีประการตา่งๆ,
เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์.”

วิภังค์
ท่ีช่ือว่า รูปิยะ ได้แก่ ทองคำ กหาปณะ มาสกท่ีทำด้วยโลหะ มาสกท่ี

ทำด้วยไม้  มาสกท่ีทำด้วยคร่ัง ซ่ึงใช้เป็นมาตราสำหรับแลกเปล่ียนซ้ือขายกันได้.
ของท่ีซ้ือขายด้วยรูปิยะ ซ่ึงเป็นนิสสัคคีย์น้ัน, ต้องเสียสละในทา่มกลางสงฆ์.

๗๓

องค์แห่งอาบัติ ๑.ของนั้นเป็นทองและเงินที่เป็นนิสสัคคิยวัตถุ    ๒.เฉพาะเป็นของตัว  ๓.รับเองหรือให้เขารับ
หรือเขาเก็บไว้ให้ ยินดีเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง   พร้อมด้วย องค์ ๓ ดังนี้ จึงเป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์ (บุพพสิกขาวรรณนา
หน้า๑๖๗).
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อนาบัติ
๑.ภิกษุวิกลจริต  ๒.ภิกษุอาทิกัมมิกะ  ไม่ต้องอาบัติแล.

เรื่องต้นบัญญัติ
ภิกษุฉัพพัคคีย์   ทำการซ้ือขายด้วยรูปิยะ มนุษย์ท้ังหลายพากันติเตียน

ว่า ไฉนพระสมณะเชือ้สายศากยะบุตรจึงทำการซ้ือขายด้วยรูปิยะ  เหมือนพวก
คฤหัสถ์ที่ยังบริโภคกามเล่า

พระผู้มีพระภาค  จึงทรงบัญญัติสิกขาบท  ห้ามทำการซ้ือขายด้วยรูปิยะ
ทรงปรับอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตีย์  แก่ภิกษุผู้ล่วงละเมดิ.

นิสสัคคิยปาจิตตีย์  โกสิยวรรค สิกขาบทที ่๑๐
โย ปะนะ ภกิข ุนานปัปะการะกงั กะยะวกิกะยงั.....

   “อนึ ่ง   ภิกษุใดถึงการแลกเปลี ่ยนมีประการต่างๆ ,
เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์.”

วิภังค์
บทว่า ถึงการแลกเปลี่ยน คือ ภิกษุพูดเป็นเชิงบังคับว่า จงให้ของ

ส่ิงน้ีด้วยของส่ิงน้ี จงนำของส่ิงน้ีมาด้วยของส่ิงน้ี จงแลกเปล่ียนของส่ิงน้ีด้วยของ
สิ ่งนี ้  จงจ่ายของสิ ่งนี ้ด ้วยของสิ ่งนี ้ ดังนี ้เป็นต้น, ต้องอาบัติทุกกฏ.
ในเวลาทีแ่ลกแล้ว คือของๆ ตนไปอยูใ่นมือของคนอ่ืน และเปลีย่นแล้ว คือของๆ

๗๔

องค์แห่งอาบัติ ๑.ของที่แลกเปลี่ยนมาก็ดี ทรัพย์ของตนที่จะเอาไปแลกเปลี่ยนก็ดี  ข้างใดข้างหนึ่งเป็นรูปิยะ
เป็นนิสสัคคิยวัตถุ   ๒.สำเร็จในการซื้อขายแลกเปลี่ยนกัน  พร้อมด้วยองค์ ๒ ดังนี้ จึงเป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์
(บุพพสิกขาวรรณนา หน้า๑๖๘).
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คนอ่ืนมาอยู่ ในมือของตน, เป็นนิสสัคคีย์ คือ เป็นของจำต้องเสียสละแก่สงฆ์ คณะ
หรือบุคคล.

อนาบัติ
๑.ภิกษุถามราคา , ๒.ภิกษุบอกแก่กัปปิยการกว่า ของส่ิงน้ีของเรามีอยู่

แต่เรา ต้องการของส่ิงน้ีและของส่ิงน้ี ดังน้ี , ๓.ภิกษุวิกลจริต , ๔.ภิกษุอาทิกัมมิกะ
ไม่ต้อง อาบัติแล.

เรื่องต้นบัญญัติ
ปริพาชกผู้หนึ่ง  เห็นพระอุปนันทศากยบุตร  ห่มผ้าสังฆาฏิสีงาม

จึงชวนแลกกับท่อนผ้าของตน  ภายหลังทราบว่า  ผ้าของตนดีกว่า  จึงขอแลกคืน
พระอุปนันทะไม่ยอมให้แลกคืน  จึงติเตียนพระอุปนันทะ  พระผู้มีพระภาค
ทรงทราบ จึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่า ภิกษุทำการแลกเปล่ียนด้วยประการต่าง ๆ
ต้องนิสสัคคิยปาจิตตีย์  (กรณีการแลกเปล่ียนโดยใช้ส่ิงของ แลกเปล่ียนกันเอง
ระหว่างสหธัมมิก ๕ คือ ภิกษุ ภิกษุณี สิกขมานา สามเณร สามเณรี ทำได้).

๗๕

องค์แห่งอาบัติ ๑.ของๆตนที่จะเอาไปแลกก็ดี ของๆผู้อื ่นที่ตนจะแลกมาก็ดีทั ้ง ๒ นี้ เป็นกัปปิยภัณฑ์ของควร
๒.เจ้าของภัณฑะนั้น เป็นคฤหัสถ์ไม่ใช่สหธัมมิก  พร้อมด้วยองค์ ๒ ดังนี้ จึงเป็น นิสสัคคิยปาจิตตีย์ (บุพพสิกขาวรรณนา
หน้า ๑๗๐).
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๓.ปัตตวรรค  วรรคว่าด้วยบาตร
เป็นวรรคท่ี ๓ มี ๑๐ สิกขาบท

นิสสัคคิยปาจิตตีย์  ปัตตวรรค สิกขาบทที ่๑
ทะสาหะปะระมงั อะตเิรกะปตัโต ธาเรตพัโพ, ตงั.....

“พึงทรงอติเรกบาตรไว้ได้ ๑๐ วัน เป็นอย่างยิ่ง, ภิกษุ
ให้ล่วงกำหนดน้ันไป,  เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์.”

วิภังค์
ที่ชื ่อว่า อติเรกบาตร ได้แก่ บาตรที่ยังไม่ได้อธิษฐาน ยังไม่ได้

วิกัป.(ทำวินัยกรรมให้เป็นของสองเจ้าของ)
ท่ีช่ือว่า บาตร มี ๒ อย่าง คือ บาตรเหลก็ ๑   บาตรดินเผา ๑.

อนาบัติ
๑.ภิกษุอธิษฐาน  ๒.ภิกษุวิกัปไว้  ๓.ภิกษุสละให้ไป  ๔.บาตรหายไป

๕.บาตรฉิบหาย  ๖.บาตรแตก  ๗.โจรชิงเอาไป  ๘.ภิกษุถือวิสาสะ   ๙.ในภายใน
๑๐ วัน  ๑๐.ภิกษุวิกลจริต  ๑๑.ภิกษุอาทิกัมมิกะ ไม่ต้องอาบัติแล

เรื่องต้นบัญญัติ
ภิกษุฉัพพัคคีย์  สะสมบาตรไว้เป็นอันมาก  ถูกมนุษย์ติเตียนว่าเป็น

พ่อค้าบาตร  พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบท  ห้ามภิกษุเก็บอติเรกบาตร
ต่อมามีอติเรกบาตรเกิดขึ้นแก่พระอานนท์ ท่านต้องการถวายแก่พระสารีบุตร
ซ่ึงอีก ๑๐ วันจึงจะกลับมา  จึงทรงให้เก็บอติเรกบาตรได ้๑๐ วันเป็นอย่างย่ิง.

๗๖
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ก็โดยสมัยนั ้นแล พระฉัพพัคคีย์ไม่ให้คืนบาตรที ่เสียสละ ภิกษุ
ทั ้งหลายกราบทูลเรื ่องนั ้นแด่พระผู ้ม ีพระภาค พระผู ้ม ีพระภาคตรัสว่า
ดูก่อนภิกษุทั ้งหลาย บาตรที ่ภิกษุเสียสละแล้ว สงฆ์ คณะ หรือบุคคล
จะไมคื่นให้ไม่ได้ ภิกษุรูปใดไม่คืนให้ ต้องอาบัติทุกกฏ.

นิสสัคคิยปาจิตตีย์  ปัตตวรรค สิกขาบทที ่๒
โย ปะนะ ภกิข ุอูนะปญัจะพนัธะเนนะ ปตัเตนะ.....

“อนึ่ง ภิกษุใด มีบาตรมีแผลหย่อนห้า ให้จ่ายบาตร
ใหม่, เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์. ภิกษุนั ้นพึงสละบาตรใบนั ้น
ในภิกษุบริษัท; บาตรใบสุดแห่งภิกษุบริษัทนั้น, พึงมอบให้แก่
ภิกษุนั้นสั่งว่า “ภิกษุ นี้บาตรของท่าน พึงทรงไว้กว่าจะแตก”
นี้เป็นสามีจิกรรมในเรื่องนั้น.”

วิภังค์
บาตรท่ีช่ือว่า มีแผล ได้แก่ บาตรท่ีมีรอยร้าวยาวถึงสององคุลี.
บทว่า ให้จ ่าย คือ  ขอเขา เป็นทุกกฏในประโยคที ่ขอ

เป็นนิสสัคคีย์ด้วยได้บาตรมา จำต้องเสียสละในทา่มกลางสงฆ์.

อนาบัติ
๑.ภิกษุมีบาตรหาย  ๒.ภิกษุมีบาตรแตก  ๓.ภิกษุขอต่อญาติ

๔.ภิกษุขอต่อคน ปวารณา ๕.ภิกษุขอเพ่ือประโยชนข์องภิกษุอ่ืน ๖.ภิกษุจ่ายมา
ด้วยทรัพย์ของตน, ๗.ภิกษุวิกลจริต  ๘.ภิกษุอาทิกัมมิกะ ไม่ต้องอาบัติแล.

๗๗
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เรื่องต้นบัญญัติ
ช่างหม้อปวารณาให้ภิกษุทั้งหลายขอบาตรได้  แต่ภิกษุทั้งหลาย

ขอเกินประมาณ  จนเขาเดือนร้อน  พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่า
ภิกษุขอบาตรต้องนิสสัคคิยปาจิตตีย์  ภายหลังมีเรื่องเกิดขึ้น  จึงทรงผ่อนผัน
ให้ขอได้  ในเม่ือบาตรหาย บาตรแตก  หรือบาตรเปน็แผลเกนิ ๕ แห่ง.

นิสสัคคิยปาจิตตีย์  ปัตตวรรค สิกขาบทที ่๓
ยาน ิโข ปะนะ ตาน ิคิลานานงั ภกิขูนงั ปะฏสิายะนยีาน.ิ....

“อนึ่ง มีเภสัชอันควรลิ้มของภิกษุผู้อาพาธ คือ เนยใส
เนยข้น น้ำมัน น้ำผ้ึง น้ำอ้อย ภิกษุรับประเคนของนัน้แล้ว พึงเก็บ
ไว้ฉันได้เจ็ดวันเป็นอย่างยิ ่ง   ภิกษุให้ล่วงกำหนดนั ้นไป
เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์.”

อนาบัติ
๑.ภิกษุผูกใจไว้ว่าจะไม่บริโภค ๒.ภิกษุแจกจ่ายให้ไป ๓.เภสัชนั้น

สูญหาย  ๔.เภสัชน้ันเสีย  ๕.เภสัชน้ันถูกไฟไหม้  ๖.เภสัชน้ันถูกโจรชิงไป  ๗.ภิกษุ
ถือวิสาสะไป  ๘.ในภายในเจ็ดวัน ภิกษุให้แก่อนุปสัมบันด้วยจิตคิดสละแล้ว ท้ิงแล้ว
ปล่อยแล้ว ไม่ห่วงใย กลับได้มา ฉันได้  ๙.ภิกษุวิกลจริต  ๑๐.ภิกษุอาทิกัมมิกะ
ไม่ต้องอาบัติแล.

เรื่องต้นบัญญัติ
มีผู้ถวายเภสัช ๕ สำหรับคนไข้  คือ เนยใส  เนยข้น  น้ำมัน  น้ำผ้ึง  น้ำอ้อย

แก่พระปิลินทวัจฉะ ท่านก็แบ่งให้บริษัทของท่าน (ซ่ึงเป็นภิกษุ)  ภิกษุเหล่าน้ัน
เก็บไว้ในท่ีต่างๆ  เภสัชก็ไหลเย้ิมเลอะเทอะ  วิหารก็มากไปด้วยหนู  คนท้ังหลาย

๗๘
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พากันติเตียน  พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบท ให้เก็บเภสัช ๕
ไว้บริโภคได้ไม่เกิน ๗ วัน  ถ้าเกิน ๗ วัน  ต้องนิสสัคคิยปาจิตตีย์

นิสสัคคิยปาจิตตีย์  ปัตตวรรค สิกขาบทที ่๔
มาโส เสโส คิมหานนัต ิภกิขุนา วสัสิกะสาฏกิะจวีรงั.....

“ภิกษุรู้ว่า ฤดูร้อนยังเหลืออีก ๑ เดือน พึงแสวงหาจีวรคือ
ผ้าอาบน้ำฝนได้ รู้ว่า ฤดูร้อนยังเหลืออีกกึ่งเดือน พึงทำนุ่งได้,
ถ้าเธอรู้ว่า ฤดูร้อนเหลือล้ำกว่า ๑ เดือน แสวงหาจีวร  คือผ้า
อาบน้ำฝน  รู ้ว่า  ฤดูร้อนเหลือล้ำกว่ากึ ่งเดือนทำนุ่ง  เป็น
นิสสัคคิยปาจิตตีย์.”

อนาบัติ
๑.ภิกษุรู้ว่าฤดูร้อนยังเหลืออีกหน่ึงเดือน แสวงหาจีวร คือผ้าอาบน้ำฝน

๒.ภิกษุรู้ว่าฤดูร้อนยังเหลืออีกก่ึงเดือน ทำนุ่ง  ๓.ภิกษุรู้ว่าฤดูร้อนยังเหลือไม่ถึง
หน่ึงเดือน แสวงหาจีวรคือผ้าอาบน้ำฝน  ๔.ภิกษุรู้ว่าฤดูร้อนยังเหลือไม่ถึงก่ึง เดือน
ทำนุ่ง  ๕.เมื่อผ้าอาบน้ำฝนภิกษุแสวงหาได้แล้วฝนแล้ง  เมื่อผ้าอาบน้ำฝน
ภิกษุทำนุ่งแล้วฝนแล้ง ซักเก็บไว้  ๖.ภิกษุนุ่งในสมัย  ๗.ภิกษุมีจีวรถูก โจรชิงไป
๘.ภิกษุมีจีวรหายเสีย  ๙.มีอันตราย  ๑๐.ภิกษุวิกลจริต   ๑๑.ภิกษุอาทิกัมมิกะ
ไม่ต้องอาบัติแล.

เรื่องต้นบัญญัติ
ภิกษุฉัพพัคคีย์  ทราบว่า  พระผู้มีพระภาค  ทรงอนุญาตผ้าอาบน้ำฝน

จึงแสวงหาและทำนุ่งก่อนเวลา (จะถึงหน้าฝน)  ต่อมาผ้าเก่าชำรุด  เลยต้อง
เปลือยกายอาบน้ำฝน  พระผู้มีพระภาคทรงทราบ  จึงทรงบัญญัติสิกขาบทให้
แสวงผ้าอาบน้ำฝนได้ภายใน ๑ เดือนก่อนฤดูฝน  ให้ทำนุ่งได้ภายใน ๑๕ วัน
ก่อนฤดูฝน   ถ้าแสวงหาหรือทำก่อนกำหนดน้ัน  ต้องนิสสัคคิยปาจิตตีย์.

๗๙
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นิสสัคคิยปาจิตตีย์  ปัตตวรรค สิกขาบทที ่๕
โย ปะนะ ภกิข ุภกิขสุสะ สามัง จีวะรงั ทัตว๎า กุปโิต.....

“อน่ึงภิกษุใด ให้จีวรแก่ภิกษุเองแล้ว โกรธน้อยใจชิงเอามา
ก็ดี  ให้ชิงเอามาก็ดี เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์.”

อนาบัติ
๑.ภิกษุผู้ได้รับไปน้ันให้คืนเองก็ดี ภิกษุเจ้าของเดิมถือวิสาสะแก่ผู้ได้รับ

ไปน้ัน ก็ดี  ๒.ภิกษุวิกลจริต  ๓.ภิกษุอาทิกัมมิกะ  ไม่ต้องอาบัติแล.

เรื่องต้นบัญญัติ
พระอุปนันทศากยบุตร  ชวนภิกษุรูปหน่ึงเดินทางไปชนบท  เธอว่าจีวร

ชำรุดมาก  เธอไม่ไป  พระอุปนันทะจึงให้จีวรใหม่  ภายหลังภิกษุน้ันเปล่ียนใจ
จะตามเสด็จพระผู้มีพระภาค  พระอุปนันทะโกรธจึงชิงจีวรคืนมา พระผู้มีพระภาค
ทรงทราบ  จึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่า  ภิกษุให้จีวรแก่ภิกษุอื่นแล้ว  โกรธ
ไม่พอใจ  ชิงคืนเองหรือใช้ให้ชิงคืนมา  ต้องนิสสัคคิยปาจิตตีย์.

นิสสัคคิยปาจิตตีย์  ปัตตวรรค สิกขาบทที ่๖
โย ปะนะ ภกิข ุสามงั สุตตงั วญิญาเปตว๎า ตนัตะวาเยห.ิ....

“อนึ่ง ภิกษุใดขอด้ายมาเองแล้ว ยังช่างหูกให้ทอจีวร
เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์.”

๘๐

องค์แห่งอาบัติ   ๑.ผ้ากว้างยาวควรวิก ัปเป็นอย่างต่ำ ๒.ผ้านั ้นภิกษุให้เอง  ๓.สำคัญว่าเป็นของๆตัว
๔.ผู้ที ่ได้ไปเป็นอุปสัมบันภิกษุ   ๕.ชิงเอาเองหรือให้ผู้อื ่นชิงเอาด้วยความโกรธ  พร้อมด้วยองค์ ๕ ดังนี้ จึงเป็น
นิสสัคคิยปาจิตตีย์ (บุพพสิกขาวรรณนา หน้า๑๗๓).



คัมภีร์ภิกขุวิภังค์ ภาค ๒ (พระวินัยปิฏก เล่ม ๒)

อนาบัติ
๑.ภิกษุขอด้ายมาเพ่ือเย็บจีวร  ๒.ภิกษุขอด้ายมาทำผ้ารัดเข่า  ๓.ภิกษุ

ขอด้ายมาทำประคตเอว  ๔.ภิกษุขอด้ายมาทำผ้าอังสะ  ๕.ภิกษุขอด้ายมาทำ
ถุงบาตร  ๖.ภิกษุขอด้ายมาทำผ้ากรองน้ำ  ๗.ภิกษุขอต่อญาติ  ๘.ภิกษุขอ
ต่อคนปวารณา  ๙.ภิกษุขอเพ่ือประโยชน์ของภิกษุอ่ืน  ๑๐.ภิกษุจ่ายมาด้วยทรัพย์
ของตน  ๑๑.ภิกษุวิกลจริต  ๑๒.ภิกษุอาทิกัมมิกะ  ไม่ต้องอาบัติแล.

เรื่องต้นบัญญัติ
ภิกษุฉัพพัคคีย์  เท่ียวขอด้ายเขามาให้ช่างหูกทอเป็นจีวร  ด้ายเหลือ

ก็ไปขอเขาเพิม่  ให้ช่างหูกทอเป็นจีวรอีก  ด้ายเหลืออีก  ก็ไปขอด้ายเขาสบทบ
เอาไปให้ช่างหูกทอเป็นจีวรอีก  รวม ๓ ครั้ง  คนทั้งหลายพากันติเตียน
พระผู้มีพระภาคทรงทราบ  จึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่า  ภิกษุขอด้ายเขาด้วย
ตนเองเอามาใหช่้างหูกทอเป็นจีวร  ต้องอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตีย์.

นิสสัคคิยปาจิตตีย์  ปัตตวรรค สิกขาบทที ่๗
ภกิขงุ ปะเนวะ อุททิสสะ อัญญาตะโก คะหะปะต ิวา.....

“อนึ่ง เจ้าพ่อเรือนก็ดี เจ้าแม่เรือนก็ดี ผู้มิใช่ญาติ สั่ง
ช่างหูกให้ทอจีวรเฉพาะภิกษุ ถ้าภิกษุน้ันเขาไม่ได้ปวารณาไว้ก่อน
เข้าไปหาช่างหูกแล้วถึงความกำหนดในจีวรในสำนักของเขานั้น
ว่า จีวรผืนนี้ทอเฉพาะรูป ขอท่านจงทำให้ยาว ให้กว้าง ให้แน่น
ให้เป็นของท่ีขึงดี ให้เป็นของท่ีทอดี ให้เป็นของท่ีสางดี  ให้เป็นของ
ที ่กรีดดี แม้ไฉนรูปจะให้ของเล็กน้อยเป็นรางวัลแก่ท่าน
ครั้นกล่าวอย่างนี้แล้ว ภิกษุนั้นให้ของเล็กของน้อยเป็นรางวัล
โดยที่สุดแม้สักว่าบิณฑบาต เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์.”

๘๑



ประมวลพระพุทธบัญญัติ อริยวินัย จากพระไตรปิฎก

อนาบัติ
๑.ภิกษุขอต่อญาติ  ๒.ภิกษุขอต่อคนปวารณา  ๓.ภิกษุขอเพ่ือประโยชน์

ของภิกษุอ่ืน  ๔.ภิกษุจ่ายมาด้วยทรัพย์ของตนเอง  ๕.เจ้าเรือนใคร่จะให้ทอจีวร
มีราคามาก ภิกษุให้ทอจีวรมีราคาน้อย  ๖.ภิกษุวิกลจริต  ๗.ภิกษุอาทิกัมมิกะ
ไม่ต้องอาบัติแล.

เรื่องต้นบัญญัติ
พระอุปนันทศากยบุตร  ทราบว่า  ชายผู้หนึ่งสั่งภริยาให้จ้างช่างหูก

ทอจีวรถวาย  จึงไปหาชา่งหกู ส่ังใหเ้ขาทอใหย้าว  ใหก้ว้าง  ใหแ้นน่เปน็ตน้
ด้ายท่ีให้ไว้เดิมไม่พอ  ช่างต้องมาขอด้ายจากหญิงน้ันไปเติมอีกเท่าตัว ชายผู้สามี
ทราบภายหลังจึงติเตียน  พระผู้มีพระภาคทรงทราบ จึงทรงบัญญัติสิกขาบท
ใจความว่า  ภิกษุท่ีเขามิได้ปวารณาไว้ก่อน  ไปหาช่างหูกให้ทออย่างน้ันอย่างน้ี
ตนจะให้รางวัลบ้าง  คร้ันพูดกับเขาแล้ว  ให้แม้ของเพียงเล็กน้อยสักว่าบิณฑบาต
ต้องนิสสัคคิยปาจิตตีย์.

นิสสัคคิยปาจิตตีย์  ปัตตวรรค สิกขาบทที ่๘
ทะสาหานาคะตงั กัตตกิะเตมาสปุิณณะมงั, ภกิขุโน ปะเนวะ.....

“วันปุรณมีที่ครบ ๓ เดือน แห่งเดือนกัตติกา ยังไม่มา
อีก ๑๐ วัน อัจเจกจีวรเกิดขึ้นแก่ภิกษุ ภิกษุรู้ว่าเป็นอัจเจกจีวร
พึงรับไว้ได้ ครั้นรับไว้แล้ว พึงเก็บไว้ได้จนตลอดสมัยที่เป็น
จีวรกาล  ถ้าเธอเก็บไว้ย่ิงกว่าน้ัน เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์.”

๘๒



คัมภีร์ภิกขุวิภังค์ ภาค ๒ (พระวินัยปิฏก เล่ม ๒)

วิภังค์
บทว่า ยังไม่มาอีก ๑๐ วัน คือ ก่อนวันปวารณา ๑๐ วัน.
ที่ชื่อว่า อัจเจกจีวร อธิบายว่า บุคคลประสงค์จะไปในกองทัพก็ดี,

บุคคลประสงค์จะไปแรมคืนต่างถิ่นก็ดี บุคคลเจ็บไข้ก็ดี สตรีมีครรภ์ก็ดี บุคคล
ยังไม่มีศรัทธา มามีศรัทธาเกิดขึ้นก็ดี บุคคลที่ยังไม่เลื่อมใส มามีความเลื่อมใส
เกิดขึ้นก็ดี ถ้าเขาส่งทูตไปในสำนักภิกษุทั้งหลายว่านิมนต์ท่านผู้เจริญมา
ข้าพเจ้าจักถวายผ้าจำนำพรรษา ผ้าเช่นน้ีช่ือว่าอัจเจกจีวร.

ที่ชื่อว่า สมัยที่เป็นจีวรกาล คือ เมื่อไม่ได้กรานกฐิน ได้ท้ายฤดูฝน
๑ เดือน เม่ือกรานกฐินแล้ว ได้ขยายออกไปเป็น ๕ เดือน.

อนาบัติ
๑.ภิกษุอธิษฐาน  ๒.ภิกษุวิกัป  ๓.ภิกษุสละให้ไป  ๔.จีวรหาย

๕.จีวรฉิบหาย  ๖.จีวรถูกไฟไหม้  ๗.จีวรถูกชิงเอาไป  ๘.ภิกษุถือวิสาสะ
๙.ในภายในสมยั  ๑๐.ภิกษุวิกลจริต  ๑๑.ภิกษุอาทิกัมมิกะ ไม่ต้องอาบัติแล.

เรื่องต้นบัญญัติ
มหาอำมาตย์คนหนึ่งจะไปค้างคืนต่างถิ่น ประสงค์จะถวายผ้าจำนำ-

พรรษาจึงส่งทูตมา ภิกษุท้ังหลายรังเกียจว่า พระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตให้รับ
ผ้าจำนำพรรษาแก่ภิกษุผู้จำพรรษาแล้ว จึงไม่รับ มหาอำมาตย์จึงตำหนิว่า
“ทำไมพระคุณเจ้าทั้งหลาย เมื่อเราส่งทูตไปจึงไม่มาเล่า เราจะเดินทางไปรบ
จะเป็นหรือตายก็ยากจะรู้ได้” พระผู้มีพระภาคทรงทราบ จึงทรงอนุญาตให้รับ
อัจเจกจีวรแล้วเก็บไว้ได้ แต่ภิกษุบางรูปเก็บไว้เกินเขตจีวรกาล พระผู้มีพระภาค
ทรงทราบ จึงทรงบัญญัติสิกขาบท  ให้รับผ้าอัจเจกจีวรก่อนออกพรรษา ๑๐ วัน
ได้ แต่ให้เก็บไว้เพียงตลอดกาลจวีร คือ จำพรรษาแลว้ เก็บไว้ได้ ๑ เดือน  ถ้า
กรานกฐินแล้วเก็บไว้ได้ ๕ เดือน  เก็บเกินกำหนดน้ัน ต้องนิสสัคคิยปาจิตตีย์.

๘๓



ประมวลพระพุทธบัญญัติ อริยวินัย จากพระไตรปิฎก

นิสสัคคิยปาจิตตีย์  ปัตตวรรค สิกขาบทที ่๙
อุปะวสัสัง โข ปะนะ กัตตกิะปณุณะมงั, ยาน ิโข ปะนะ.....

“อน่ึง ภิกษุจำพรรษาแลว้ จะอยู่ในเสนาสนะป่า ท่ีรู้กันว่า
เป็นที่มีรังเกียจ มีภัยจำเพาะหน้า ตลอดถึงวันเพ็ญเดือน ๑๒
ปรารถนาอยู่ พึงเก็บจีวร ๓ ผืนๆ ใดผืนหนึ่งไว้ในละแวกบ้านได้
และปัจจัยอะไรๆ  เพ่ือจะอยู่ปราศจากจวีรน้ัน จะพึงมีแก่ภิกษุน้ัน
ภิกษุนั้นพึงอยู่ปราศจากจีวรนั้นได้ ๖ คืนเป็นอย่างยิ่ง ถ้าเธออยู่
ปราศย่ิงกว่าน้ันเว้นไว้แต่ภิกษุได้รับสมมติเป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์.”

วิภังค์
คำว่า เสนาสนะป่า เป็นต้น ความว่า เสนาสนะท่ีช่ือว่า ป่าน้ันมีระยะไกล

๕๐๐ ช่ัวธนู เป็นอย่างน้อย.(ห่างหมู่บ้านประมาณ ๒๕ เส้น=๑ กิโลเมตร : พระไตรปฎิก มจร. ๒/๖๔๔/๕๗๓)

ท่ีช่ือว่า เป็นท่ีรังเกียจ คือ ในอาราม อุปจารแห่งอาราม มีสถานท่ีอยู่
ท่ีกิน ท่ียืน ท่ีน่ัง ท่ีนอน ของพวกโจรปรากฏอยู่.

อนาบัติ
๑.ภิกษุอยู่ปราศ ๖ ราตรี  ๒.ภิกษุอยู่ปราศไม่ถึง ๖ ราตรี ๓.ภิกษุอยู่ปราศ

๖ ราตรีแล้วกลับมายังคามสีมา อยู่ แล้วหลีกไป  ๔.ภิกษุถอนเสียภายใน ๖ ราตรี
๕.ภิกษุสละให้ไป ๖.จีวรหาย ๗.จีวรฉิบหาย ๘.จีวรถูกไฟไหม้ ๙.จีวรถูกชิงเอาไป
๑๐.ภิกษุถือวิสาสะ ๑๑.ภิกษุได้รับสมมติ ๑๒.ภิกษุวิกลจริต ๑๓.ภิกษุอาทิกัมมิกะ

เรื่องต้นบัญญัติ
ภิกษุออกพรรษาปวารณาแลว้  ยังอยู่ในเสนาสนะปา่  พวกโจรเขา้ใจ

ว่า ”พวกภิกษุมีลาภ”  ก็เข้าปล้น  พระผู้มีพระภาคจึงทรงอนุญาตให้ภิกษุอยู่ป่า

๘๔



คัมภีร์ภิกขุวิภังค์ ภาค ๒ (พระวินัยปิฏก เล่ม ๒)

นิสสัคคิยปาจิตตีย์  ปัตตวรรค สิกขาบทที ่๑๐
โย ปะนะ ภิกขุ ชานัง สังฆิกัง ลาภัง ปะริณะตัง.....

“อน่ึง ภิกษุใด รู้อยู่ น้อมลาภท่ีเขาน้อมไว้เป็นของจะถวาย
สงฆ์มาเพ่ือตน  เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์.”

อนาบัติ
๑.ภิกษุอันพวกทายกถามว่า จะถวายที่ไหน ดังนี้ บอกแนะนำว่า

ไทยธรรมของพวกท่าน พึงได้รับการใช้สอย พึงได้รับการปฏิสังขรณ์ หรือพึง
ตั้งอยู่ได้นานในที่ใด ก็หรือจิตของพวกท่านเลื่อมใสในภิกษุรูปใด ก็จงถวาย
ในที่นั ้นหรือภิกษุรูปนั้นเถิด ดังนี้ ๒.ภิกษุวิกลจริต  ๓.ภิกษุอาทิกัมมิกะ
ไม่ต้องอาบัติแล.

เรื่องต้นบัญญัติ
ภิกษุฉัพพัคคีย์  ไปพูดกับคณะบุคคล  ซ่ึงเตรียมอาหารและจีวรไว้ถวาย

แก่สงฆ์  เพ่ือให้เขาถวายแกต่น  เขาถูกรบเร้าหนัก  ก็เลยถวายไป  ความทราบ
ถึงพระผู้มีพระภาค  จึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่า  ภิกษุรู้อยู่  น้อมลาภท่ีจะถวายสงฆ์
มาเพ่ือตน  ต้องนิสสัคคิยปาจิตตีย์.

๘๕

องค์แห่งอาบัติ ๑.ลาภทายกน้อมไปแล้วในสงฆ์   ๒.รู้แล้วน้อมมาเพื่อตน   ๓.ได้มา พร้อมด้วยองค์ ๓ ดังนี้ จึงเป็น
นิสสัคคิยปาจิตตีย์ (บุพพสิกขาวรรณนา หน้า๑๗๖).

เก็บจีวรผืนใดผืนหน่ึงไว้ในบ้านได้  ภิกษุจึงเก็บไว้ในบ้านเกิน ๖ คืน  จีวรหายบ้าง
หนูกัดบ้าง  จึงทรงบัญญัติสิกขาบทให้ภิกษุอยู่ป่า  เก็บจีวรผืนใดผืนหน่ึงไว้ในบ้าน
ได้  แต่จะอยู่ปราศจากจีวรน้ันได้ไม่เกิน ๖ คืน  ถ้าเกินไปต้อง นิสสัคคิยปาจิตตีย์
เว้นไว้แต่ได้รับสมมติ (คือ สงฆ์สวดประกาศเป็นกรณีพิเศษ เช่น เจ็บป่วย)
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๖.ปาจิตตีย์กัณฑ์

อาบัติอันยังกุศลธรรมให้ตกไป  มี ๙๒ สิกขาบท  แบ่งเป็น
๙ วรรค ๆ ละ ๑๐ สิกขาบท เว้นแต่วรรคท่ี ๘ มี ๑๒ สิกขาบท

๑.มุสาวาทวรรค  วรรคว่าด้วยการพูดปด
เป็นวรรคท่ี ๑ มี ๑๐ สิกขาบท

ปาจิตตีย์ มุสาวาทวรรค สิกขาบทที ่๑
สัมปะชานะมสุาวาเท ปาจิตตยัิง.

“เป็นปาจิตตีย์ในเพราะสัมปชานมุสาวาท.”

วิภังค์
ที่ชื่อว่า สัมปชานมุสาวาท ได้แก่ วาจา เสียงที่เปล่ง ถ้อยคำเป็น

แนวทาง การเปล่งวาจา เจตนาทีใ่ห้เขาเขา้ใจทางวาจา ของบคุคลผู้จงใจจะพดู
ให้คลาดจากความจริง ได้แก่ คำพูดของอนารยชน ๘ อย่าง คือ

๑.ไม่เห็น พูดว่าข้าพเจ้าเห็น
๒.ไม่ได้ยิน พูดว่าข้าพเจ้าได้ยิน
๓.ไมท่ราบ พูดวา่ขา้พเจา้ทราบ
๔.ไม่รู้ พูดว่าข้าพเจ้ารู้
๕.เห็น พูดว่าข้าพเจ้าไม่เห็น
๖.ได้ยิน พูดว่าข้าพเจ้าไม่ได้ยิน
๗.ทราบ พดูว่าขา้พเจา้ไมท่ราบ
๘.รู้ พูดว่าข้าพเจ้าไม่รู้.

๘๖
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ที ่ชื ่อว่า ไม่ทราบ คือ ไม่ได้สูดดมด้วยจมูก ไม่ได้ลิ ้มด้วยลิ ้น
ไม่ได้สัมผัสด้วยกาย.

ท่ีช่ือว่า ไม่รู้ คือ ไม่รู้ด้วยใจ.

อนาบัติ
๑.ภิกษุพูดพล้ัง (คือพูดเร็วไป)  ๒.ภิกษุพูดพลาด  (คือต้ังใจว่าจักพูด

คำอื ่น แต่กลับพูดไปอีกอย่าง)  ๓.ภิกษุวิกลจริต  ๔.ภิกษุอาทิกัมมิกะ
ไม่ต้อง อาบัติแล.

เรื่องต้นบัญญัติ
พระหัตถกศากยบุตรสนทนากับพวกเดียรถีย์ ปฏิเสธแล้วกลับรับ

รับแล้วกลับปฏิเสธ กล้าพูดปดท้ังๆ  รู้  พระผู้มีพระภาค จึงทรงบัญญัติสิกขาบท
ปรับอาบัติปาจิตตีย์ แก่ภิกษุผู้พูดปดท้ัง ๆ รู้.

ปาจิตตีย์ มุสาวาทวรรค สิกขาบทที ่๒
โอมะสะวาเท ปาจิตตยัิง.

“เป็นปาจิตตีย์ในเพราะโอมสวาท.”

วิภังค์
ท่ีช่ือว่า โอมสวาท ได้แก่ คำพูดเสียดแทงให้เจ็บใจด้วยอาการ ๑๐อย่าง

(อักโกสวัตถุ ๑๐) คือ  ๑.ชาติ  ๒.ช่ือ  ๓.โคตร  ๔.การงาน  ๕.ศิลปะ(วิชา)   ๖.โรค
๗.รูปพรรณ  ๘.กิเลส  ๙.อาบัติ  ๑๐.คำด่า .

๘๗

องค์แห่งอาบัติ ๑.คิดจะกล่าวให้คลาดจากจริงเป็นเบื้องหน้า  ๒.ทำประโยคกายหรือวาจา ให้ผู้ฟังรู้ความที่ตนหมาย
จะกล่าวด้วยจิตจะพูดให้คลาดจากจริง   พร้อมด้วยองค์ ๒ ดังน้ีจึงเป็นปาจิตตีย์ (บุพพสิกขาวรรณนา หน้า๑๗๗).
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อุปสัมบัน  ไม่ปรารถนาจะว่า  ไม่ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน
(..ไม่ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน..)ไม่ปรารถนาจะทำให้อัปยศ
แต่มีความ ประสงค์จะล้อเล่น  จึงพูดด้วยการกล่าว กระทบด้วยอักโกสวัตถุ ๑๐
เช่น กล่าว กระทบชาติ ว่าเป็นคนสูงเกินไป  ว่าเป็น คนโง่  เป็นต้น
ต้องอาบัติทุพภาสิต

อนาบัติ
๑.ภิกษุมุ่งอรรถ  ๒.ภิกษุมุ่งธรรม  ๓.ภิกษุมุ่งส่ังสอน  ๔.ภิกษุวิกลจริต

๕.ภิกษุมีจิตฟุ้งซ่าน  ๖.ภิกษุกระสับกระส่ายเพราะเวทนา  ๗.ภิกษุอาทิกัมมิกะ
ไม่ต้องอาบัติแล.

เรื่องต้นบัญญัติ
ภิกษุฉัพพัคคีย์ ทะเลาะกับภิกษุผู้มีศีลอันเป็นที่รักอื่นๆ แล้วด่า แช่ง

ด้วยคำด่า ๑๐ ประการ คือ ถ้อยคำที่พาดพิงถึง ชาติ (กำเนิด), ชื่อ, โคตร,
การงาน, ศิลปะ, อาพาธ, เพศ, กิเลส, อาบัติ และคำด่าท่ีเลว พระผู้มีพระภาค

๔.ไม่ทำอรรถะ ธรรมะ คำสอนเป็นเบื้องหน้า พร้อมด้วย องค์ ๔ ดังนี้ จึงเป็นปาจิตตีย์ (บุพพสิกขาวรรณนา หน้า๑๗๙).

ปาจิตตีย์ มุสาวาทวรรค สิกขาบทที ่๓
ภิกขุเปสุญเญ ปาจิตติยัง.

“เป็นปาจิตตีย์ ในเพราะส่อเสียดภิกษุ.”

วิภังค์
ที ่ช ื ่อว่า ส่อเสียด คือ ฟังคำของฝ่ายนี ้แล้วบอกแก่ฝ่ายโน้น

เพ่ือทำลายฝา่ยน้ี ฟังคำของฝา่ยโนน้แลว้บอกแก่ฝ่ายน้ี เพ่ือทำลายฝา่ยโนน้

๘๘

ทรงทราบ จึงทรงบัญญัติสิกขาบท ปรับอาบัติปาจิตตีย์ แก่ภิกษุผู้ด่าภิกษุอ่ืน.

องค์แห่งอาบัติ  ๑.ด่าผู้ใดผู้นั ้นเป็นอุปสัมบัน  ๒.ด่าด้วยชาติเป็นต้น ไม่อ้างผู้อื ่น  ๓.ผู้ต้องด่ารู ้ว่าเขาด่าเรา
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ขยายความวา่ วัตถุสำหรับเก็บมาส่อเสียด มีได้ด้วยอาการ ๒ อย่าง คือ
๑. ของคนผูต้้องการจะใหเ้ขาชอบ
๒.ของคนผู้ประสงค์จะให้เขาแตกกัน
ภิกษุเก็บเอาวัตถุสำหรับส่อเสียดมากล่าวโดยอาการ ๑๐ อย่าง คือ

๑.ชาติ  ๒.ช่ือ  ๓.โคตร  ๔.การงาน  ๕.ศิลปะ  ๖.โรค  ๗.รูปพรรณ  ๘.กิเลส
๙.อาบัติ  ๑๐.คำด่า .

อนาบัติ
๑.ภิกษุไม่ต้องการจะให้เขาชอบ  ๒.ภิกษุไม่ประสงค์จะให้เขาแตกกัน

๓.ภิกษุวิกลจริต  ๔.ภิกษุอาทิกัมมิกะ  ไม่ต้องอาบัติแล.

เรื่องต้นบัญญัติ
ภิกษุฉัพพัคคีย์ พูดส่อเสียดภิกษุสองฝ่ายซ่ึงทะเลาะกนั ฟังความข้างน้ี

ไปบอกข้างโน้น ฟังความข้างโน้นไปบอกข้างน้ีเพ่ือให้แตกร้าวกันทำให้ทะเลาะ
กันย่ิงข้ึน พระผู้มีพระภาคทรงทราบ จึงทรงบัญญัติสิกขาบท ปรับอาบัติปาจิตตีย์
แก่ภิกษุผู้พูดส่อเสียดภิกษุอ่ืน.

ปาจิตตีย์ มุสาวาทวรรค สิกขาบทที ่๔
โย ปะนะ ภิกขุ อะนุปะสัมปันนัง ปะทะโสธัมมัง.....

“อนึ ่ง ภิกษุใดยังอนุปสัมบันให้กล่าวธรรมโดยบท
เป็นปาจิตตีย์.”

๘๙

องค์แห่งอาบัติ  ๑.ได้ยินภิกษุด่าว่าด้วยอักโกสวัตถุมีชาติเป็นต้น ไม่อ้างผู ้อื ่นแล้วนำไปบอกแก่ภิกษุผู ้ถูกด่า
๒.หวังจะให้ผู้ถูกด่ารักใคร่ตัว หรือให้เธอทัง้ ๒ แตกกัน อย่างใดอย่างหนึ่ง  ๓.ผู้ถกูด่านั้นรู้ความ   พร้อมด้วยองค ์๓ ดังนี้
จึงเป็นปาจิตตีย์ (บุพพสิกขาวรรณนา หน้า๑๘๐).
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วิภังค์
ท่ีช่ือว่า อนุปสัมบัน คือ ยกเว้นภิกษุ ภิกษุณี นอกน้ันช่ือว่าอนุปสัมบัน.
ที่ชื่อว่า ธรรม ได้แก่ บาลีที่เป็นพุทธภาษิต สาวกภาษิต อิสิภาษิต

เทวตาภาษติ ซ่ึงประกอบดว้ยอรรถ ประกอบด้วยธรรม.

อนาบัติ
๑.ภิกษุให้สวดพร้อมกัน  ๒.ท่องพร้อมกัน  ๓.อนุปสัมบันผู้กล่าวอยู่

สวดอยู่ ซ่ึงคัมภีร์ท่ีคล่องแคล่วโดยมาก๑  ๔.ภิกษุวิกลจริต  ๕.ภิกษุอาทิกัมมิกะ
ไม่ต้องอาบัติแล.

 เร่ืองต้นบัญญัติ
ภิกษุฉัพพัคคีย์ สอนอุบาสกท้ังหลายใหก้ล่าวธรรม (พร้อมกัน) โดยบท

ทำให้อุบาสกเหล่านั้น ขาดความเคารพในภิกษุทั้งหลาย พระผู้มีพระภาค
จึงทรงบัญญัติสิกขาบท ปรับอาบัติปาจิตตีย์ แก่ภิกษุผู้สอนธรรมแก่อนุปสัมบัน
(คือผู้มิได้เป็นภิกษุหรือภิกษุณี) พร้อมกันโดยบท.

ปาจิตตีย์ มุสาวาทวรรค สิกขาบทที ่๕
โย ปะนะ ภิกขุ อะนปุะสมัปันเนนะ อุตตะรท๎ิวิรัตตะตรัิตตงั.....

“อนึ่ง ภิกษุใดสำเร็จการนอนร่วมกับอนุปสัมบัน ยิ่งกว่า
๒-๓ คืน เป็นปาจิตตีย์.”

๙๐

องค์แห่งอาบัติ ๑.เป็นอนุปสัมบัน  ๒.สอนธรรมมีลักษณะดังกล่าวแล้วโดยบท ๓.ให้จบลงในท่ีอันเดียวกัน   พร้อมด้วยองค์
๓ ดังน้ี จึงเป็นปาจิตตีย์ (บุพพสิกขาวรรณนา หน้า๑๘๒).
๑คัมภีร์ท่ีคล่องแคล่วโดยมาก หมายถึงว่าถ้าคาถา ๑ คาถาจำไม่ได้เสีย ๑ บาท ส่วนบาทท่ีเหลือจำได้(กงฺขา.ฎีกา ๓๗๑)
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อนาบัติ
๑.ภิกษุอยู่ ๒-๓ คืน  ๒.ภิกษุอยู่ไม่ถึง ๒-๓ คืน  ๓.ภิกษุอยู่ ๒ คืนแล้ว

คืนท่ี ๓ ออกไปก่อนอรุณ แล้วอยู่ใหม่  ๔.อยู่ในสถานทีมุ่งท้ังหมด ไม่บังท้ังหมด
๕.อยู่ในสถานท่ีบังท้ังหมด ไม่มุงท้ังหมด  ๖.อยู่ในสถานท่ีไม่มุงโดยมาก ไม่บัง
โดยมาก  ๗.อนุปสัมบันนอน ภิกษุน่ัง  ๘.ภิกษุนอน อนุปสัมบันน่ัง  ๙.หรือน่ัง
ท้ังสอง  ๑๐.ภิกษุวิกลจริต  ๑๑.ภิกษุอาทิกัมมิกะ ไม่ต้องอาบัติแล.

เรื่องต้นบัญญัติ
อุบาสกไปฟังธรรม นอนค้างท่ีวัด ในหอประชุม ภิกษุบวชใหม่ก็นอนร่วม

กับเขาด้วย เป็นผู้ไม่มีสติ สัมปชัญญะ นอนเปลือยกาย ละเมอ กรน เป็นท่ีติเตียน
ของอุบาสกเหล่าน้ัน พระผู้มีพระภาค จึงทรงบัญญัติสิกขาบท ปรับอาบัติปาจิตตีย์
แก่ภิกษุผู้นอนร่วมกับอนุปสัมบัน (ผู้มิใช่ภิกษุ) ต่อมาทรงผ่อนผันให้นอนร่วมกัน
ได้ไม่เกิน ๓ คืน

ปาจิตตีย์ มุสาวาทวรรค สิกขาบทที ่๖
โย ปะนะ ภกิข ุมาตคุาเมนะ สะหะเสยยงั กัปเปยยะ.....

“อน่ึง ภิกษุใดสำเร็จการนอนร่วมกับมาตุคาม เป็นปาจิตตีย์.”

๙๑

องค์แห่งอาบัติ  ๑ .เสนาสนะเป็นว ัตถ ุแห่งปาจ ิตต ีย ์  ๒ .นอนกับอนุปส ัมบันในเสนาสนะนั ้น
๓.อาทิตย์อัสดงคตลับไปในวันท่ีส่ี  พร้อมด้วยองค์ ๓ ดังน้ี จึงเป็นปาจิตตีย์ (บุพพสิกขาวรรณนา หน้า๑๘๓).

อนาบัติ
๑.ในสถานทีมุ่งท้ังหมด ไม่บังท้ังหมด  ๒.ในสถานทีบั่งท้ังหมด ไม่มุง

ทั้งหมด  ๓.ในสถานที่ไม่มุงโดยมาก ไม่บังโดยมาก ๔.มาตุคามนอนภิกษุนั่ง
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ปาจิตตีย์ มุสาวาทวรรค สิกขาบทที ่๗
โย ปะนะ ภกิข ุมาตคุามัสสะ อุตตะรฉัิปปญัจะวาจาห.ิ....

“อนึ่ง ภิกษุใดแสดงธรรมแก่มาตุคามยิ่งกว่า ๕-๖ คำ
เว้นไว้แต่มีบุรุษผู้รู้เดียงสาอยู่ เป็นปาจิตตีย์.”

อนาบัติ
๑.มีบุรุษผู้รู้เดียงสาอยู่ด้วย   ๒.ภิกษุแสดงธรรมเพยีง ๕-๖ คำ  ๓.ภิกษุ

แสดงธรรมหย่อนกว่า ๕-๖ คำ  ๔.ภิกษุลุกข้ึนแล้วน่ังแสดงธรรมต่อไป  ๕.มาตุคาม
ลุกขึ้นแล้วนั่งลงอีก ภิกษุแสดงแก่มาตุคามนั้น  ๖.ภิกษุแสดงแก่มาตุคามอื่น
๗.มาตุคามถามปัญหา ภิกษุถูกถามปัญหาแล้วกล่าวแก้  ๘.ภิกษุแสดงธรรมเพ่ือ
ประโยชน์แก่คนอ่ืนอยู่ มาตุคามฟังอยู่ด้วย  ๙.ภิกษุวิกลจริต  ๑๐.ภิกษุอาทิกัมมิกะ
ไม่ต้องอาบัติแล.

๙๒

 ๕.ภิกษุนอน มาตุคามน่ัง  ๖.น่ังท้ังสอง  ๗.ภิกษุวิกลจริต  ๘.ภิกษุอาทิกัมมิกะ
ไม่ต้องอาบัติแล.

เรื่องต้นบัญญัติ
พระอนรุุทธะเดินทางผา่นโกศลชนบท จะไปสู่กรุงสาวัตถ ีขออาศัยใน

อาคารพักแรมของหญิงคนหน่ึง ต่อมามีคนเดินทางมาขออาศัยในโรงพกัน้ันอีก
หญิงเจ้าของบ้านพอใจในรูปโฉมของพระอนุรุทธะ จึงจัดให้พักใหม่ห้องเดียว
กับนาง แล้วย่ัวยวนท่านต่าง ๆ ท่านกลับเฉย และแสดงธรรมให้ฟัง จนหญิงน้ัน
ปฏิญญาตนถึงพระรัตนตรัยตลอดชีวิต พระพุทธเจ้าทรงทราบ จึงทรงบัญญัติ
สิกขาบท ปรับอาบัติปาจิตตีย์ แก่ภิกษุผู้นอนร่วมกับมาตุคาม (คือ ผู้หญิง).
องค์แห่งอาบัติ  ๑ .เสนาสนะเป็นว ัตถ ุแห่งปาจ ิตต ีย ์  ๒ .นอนกับอนุปส ัมบันในเสนาสนะนั ้น
๓.อาทิตย์อัสดงคตลับไปแม้แต่ ในคืนทีแรก  พร้อมด้วยองค์ ๓ ดังน้ี จึงเป็นปาจิตตีย์ (บุพพสิกขาวรรณนา หน้า ๑๘๓-๑๘๔).
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เรื่องต้นบัญญัติ
พระอุทายีแสดงธรรมกระซิบที่หูของสตรีทำให้ผู้อื ่นสงสัย พระผู้มี

พระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามแสดงธรรมแก่สตรี ภายหลังมีเหตุเกิดขึ้น
จึงทรงบัญญัติเพิ่มเติมว่า ภิกษุแสดงธรรมแก่มาตุคาม (สตรี) เกิน ๖ คำ
ต้องอาบัติปาจิตตีย์   เว้นแต่มีชายผู้รู้เดียงสาอยู่.

ปาจิตตีย์ มุสาวาทวรรค สิกขาบทที ่๘
โย ปะนะ ภิกขุ อะนุปะสัมปันนัสสะ อุตตะริมะนุสสะธัมมัง.....

“อนึ่ง    ภิกษุใดบอกอุตตริมนุสสธรรมแก่อนุปสัมบัน
เป็นปาจิตตีย์เพราะมีจริง.”

อนาบัติ
๑.ภิกษุบอกอุตตริมนุสสธรรมท่ีมีจริงแก่อุปสัมบัน  ๒.ภิกษุอาทิกัมมิกะ

ไม่ต้องอาบัติแล.

เรื่องต้นบัญญัติ
พระผู้มีพระภาคทรงปรารภเรื่องเช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นในปาราชิก

สิกขาบท ที่ ๔ คืออวดคุณวิเศษที่ไม่มีในตน แต่คราวนี้ทรงบัญญัติสิกขาบท
ปรับอาบัติ ปาจิตตีย์แก่ภิกษุผู้บอกคุณวิเศษท่ีมีจริง แก่ผู้มิได้บวช  (มิได้เป็นภิกษุ
หรือ ภิกษุณี).

๙๓

องค์แห่งอาบัติ ๑.แสดงธรรมย่ิงกว่า ๖ คำ ๒.มาตุคามเป็นหญิงมนุษย์ท่ีรู้คำช่ัวดีและ หยาบไม่หยาบ  ๓.ไม่เปล่ียนอริยาบถ
๔.ไม่มีชายผู้รู้ความอยู่ด้วย  ๕.ไม่ใช่กาลวิสัชนาปัญหา  พร้อมด้วยองค์ ๕ ดังน้ี จึงเป็นปาจิตตีย์ (บุพพสิกขาวรรณนา หน้า๑๘๕).
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ปาจิตตีย์ มุสาวาทวรรค สิกขาบทที ่๙
โย ปะนะ ภกิขุ ภกิขุสสะ ทุฏฐุลลงั อาปตัตงิ อะนปุะสมัปนันสัสะ.....
“อน่ึง ภิกษุใด บอกอาบัติช่ัวหยาบของภิกษุ แก่อนุปสัมบัน

เว้นไว้แต่ภิกษุได้รับสมมติ เป็นปาจิตตีย์.”

วิภังค์
อาบัติท่ีช่ือว่า ช่ัวหยาบ ได้แก่ ปาราชิก ๔ และสังฆาทิเสส ๑๓.
บทว่า เว้นไว้แต่ภิกษุได้รับสมมติ คือ ยกเว้นแต่ภิกษุที่สงฆ์สมมติ

(มอบหมายให้เป็นผู้บอกอาบัติ).

อนาบัติ
๑.ภิกษุบอกวัตถุ ไม่บอกอาบัติ  ๒.ภิกษุบอกอาบัติ ไม่บอกวัตถุ

๓.ภิกษุได้รับสมมติ  ๔.ภิกษุวิกลจริต  ๕.ภิกษุอาทิกัมมิกะ  ไม่ต้องอาบัติแล.

เรื่องต้นบัญญัติ
ภิกษุฉัพพัคคีย์ ทะเลาะกับพระอุปนันทศากยบุตร เลยแกล้งประจานพระ

อุปนันทะกับพวกอุบาสกที ่กำลังเลี ้ยงพระว่า พระอุปนันทะต้องอาบัติ
สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑ พระผู้มีพระภาคทรงทราบ จึงบัญญัติสิกขาบทว่า
ภิกษุบอกอาบัติชั่วหยาบของภิกษุแก่อนุปสัมบัน (ผู้มิได้เป็นภิกษุหรือภิกษุณี)
ต้องปาจิตตีย์ เว้นไว้แต่ได้รับสมมติ.

องค์แห่งอาบัติ ๑.สังฆาทิเสสแห่งภกิษุท้ังวตัถดุ้วย  ๒.บอกแก่อนุปสัมบัน ๓.ไม่มีภิกษุได้รับสมมต ิ พร้อมด้วยองค์ ๒
ดังน้ี จึงเป็นปาจิตตีย์ (บุพพสิกขาวรรณนา หน้า๑๘๖).

๙๔
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ปาจิตตีย์ มุสาวาทวรรค สิกขาบทที ่๑๐
โย ปะนะ ภกิขุ ปะฐะวงิ ขะเณยยะ วา ขะณาเปยยะ วา.....

“อน่ึง ภิกษุใด ขุดก็ดี ให้ขุดก็ดี ซ่ึงปฐพี,  เป็นปาจิตตีย์.”

อนาบัติ
๑.ภิกษุกล่าวว่า ท่านจงรู้ดินน้ี ท่านจงใหดิ้นน้ี ท่านจงนำดนิน้ีมา  เรามี

ความต้องการด้วยดินน้ี ท่านจงทำดินน้ีให้เป็นกัปปิยะ๑ ดังน้ี  ๒.ภิกษุไม่แกล้ง
๓.ภิกษุไม่มีสติ ๔.ภิกษุไม่รู้  ๕.ภิกษุวิกลจริต ๖.ภิกษุอาทิกัมมิกะ  ไม่ต้องอาบัติแล

เรื่องต้นบัญญัติ
ภิกษุชาวเมืองอาฬวี ทำการก่อสร้าง จึงขุดดินเองบ้าง ใช้ให้ผู้อ่ืนขุดบ้าง

มนุษย์ทั้งหลายพากันติเตียนว่าผิดประเพณีนิยมของสมณะ พระผู้มีพระภาค
จึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุขุดดินเอง หรือใช้ให้ผู้อ่ืนขุด ต้องปาจิตตีย์.

๙๕

องค์แห่งอาบัติ ๑.ดินเป็นชาติปฐวี (ดินเกิดเอง, ปฐพีแท้  คือมีดินร่วนล้วน  มีดินเหนียวล้วน  หรือมีของอ่ืน เช่น หินกรวด
กระเบื้อง แร่ และทรายน้อย  มีดินร่วน ดินเหนียวมาก ดินนี้ประสงค์เอาที่ยังไม่ได้เผาไฟ  กองดินร่วนก็ดี  กองดินเหนียวก็ดี
มีฝนตกรดเกิน ๔ เดือนมาแล้วนับเข้าในปฐพีแท้ : พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์)  ๒.รู้อยู่ว่าเป็นแผ่นดิน  ๓.ขุดเอง
หรือให้ผู้อ่ืนขุด อันใดอันหน่ึง  พร้อมด้วยองค์ ๓ ดังน้ี จึงเป็นปาจิตตีย์ (บุพพสิกขาวรรณนา หน้า๑๘๘).
๑ คือ ใช้ให้ผู้อ่ืนทำด้วยกล่าวว่า ท่านจงรู้หลุมเสา จงรู้ดินเหนียวมาก จงรู้ดินเหนียวผสมแกลบ ท่านจงให้ดินเหนียวมาก
จงให้ดินเหนียวผสมแกลบ ท่างจงนำดินเหนียวมา จงนำฝุ่นมา ต้องการดินเหนียว ต้องการฝุ่น ท่านจงทำหลุมเสาน้ีให้เป็น
กัปปิยะ จงทำดินเหนียวน้ีให้เป็นกัปปิยะ จงทำฝุ่นให้เป็นกัปปิยะ คือให้เป็นของท่ีควรใช้ (วิ.อ. ๒/๘๘/๒๘๑)
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๒.ภูตคามวรรค  วรรคว่าด้วย พืชพันธ์ุไม้
เป็นวรรคท่ี  ๒ มี ๑๐ สิกขาบท

ปาจิตตีย์  ภูตคามวรรค  สิกขาบทที ่๑
ภตูะคามะปาตพัย๎ะตายะ ปาจติตยิงั.

“เป็นปาจิตตีย์ ในเพราะพรากภตูคาม.”

วิภังค์
ท่ีช่ือว่า ภูตคาม ได้แก่ พืช ๕ ชนิด ๑.พืชเกิดจากเง่า  ๒.พืชเกิดจากต้น

๓.พืชเกิดจากข้อ  ๔.พืชเกิดจากยอด  ๕.พืชเกิดจากเมล็ดเป็นท่ีครบห้า .

อนาบัติ
๑.ภิกษุกล่าวว่า ท่านจงรู้พืชน้ี ท่านจงให้พืชน้ี ท่านจงนำพืชน้ีมา  เรามี

ความต้องการด้วยพืชน้ี ท่านจงทำพืชน้ีให้เป็นกัปปิยะดังน้ี  ๒.ภิกษุไม่แกล้งพราก
๓.ภิกษุทำเพราะไม่มีสติ ๔.ภิกษุไม่รู้ ๕.ภิกษุวิกลจริต  ๖.ภิกษุอาทิกัมมิกะ
ไม่ต้อง อาบัติแล.

เรื่องต้นบัญญัติ
ภิกษุชาวเมืองอาฬวีทำการก่อสร้างจึงตัดต้นไม้บ้าง  ใช้ผู้อื่นตัดบ้าง

มนุษย์ท้ังหลายพากันติเตียน   พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบทปรับอาบัติ
ปาจิตตีย์แก่ภิกษุผู้พรากภูตคาม (ภูตคาม ได้แก่ของเขียวหรือพืชพรรณ อันเป็น
ของอยู่กับท่ี มี ๕ ชนิดดังกล่าวแล้วในวิภังค์ข้างต้น เป็นวัตถุแห่งปาจิตตีย์, ส่วน
พีชคาม คือพืชพันธ์ุ ท่ีถูกพรากจากท่ีแล้วแต่ยังจะเป็นได้อีกเป็นวัตถุแห่งทุกกฎ

๙๖
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ดูรายละเอียดวิธีกัปปิยะ คือวิธีทำให้เป็นของท่ีควรท่ีทรงอนุญาต ในหน้า ๔๑๗)

ปาจิตตีย์ ภูตคามวรรค สิกขาบทที ่๒
อัญญะวาทะเก วิเหสะเก ปาจิตติยัง.

“เป็นปาจิตตีย์ ในเพราะความเป็นผู ้กล่าวคำอื ่น
ในเพราะความ เป็นผู้ให้ลำบาก.”

วิภังค์
ท่ีช่ือว่า เป็นผู้กล่าวคำอ่ืน คือ ภิกษุเม่ือถูกไต่สวนในเพราะวตัถุหรือ

อาบัติ ณ ท่ามกลางสงฆ์ ไม่ปรารถนาจะบอกเร่ืองน้ันไม่ปรารถนาจะเปิดเผยเร่ือง
นั้น จึงเอาเรื่องอื่นมาพูดกลบเกลื่อนว่า ใครต้อง ต้องอะไร ต้องในเพราะเรื่อง
อะไรต้องอย่างไร ท่านท้ังหลายว่าใครว่าเร่ืองอะไร ดังน้ี น่ีช่ือว่า เป็นผู้กล่าว คำอ่ืน.

ท่ีช่ือว่า เป็นผู้ให้ลำบาก คือ ภิกษุเม่ือถูกไต่สวนในเพราะวตัถุ๑หรือ
อาบัติ ณ ท่ามกลางสงฆ์ ไม่ปรารถนาจะบอกเรื่องนั้น ไม่ปรารถนาจะเปิดเผย
เร่ืองน้ัน จึงน่ิงเสีย ทำให้สงฆ์ลำบาก น่ีช่ือว่า เป็นผู้ให้ลำบาก.

อนาบัติ
๑.ภิกษุไม่เข้าใจจึงถาม ๒.ภิกษุอาพาธให้การไม่ได้ ๓.ภิกษุไม่ให้การ

ด้วยคิดว่า ความบาดหมาง ความทะเลาะ ความแก่งแย่ง หรือความวิวาท จักมี
แก่สงฆ์  ๔.ภิกษุไม่ให้การด้วยคิดว่า จักเป็นสังฆเภท หรือสังฆราชี๒

๙๗

องค์แห่งอาบัติ ๑.เป็นภูตคาม  ๒.รู้อยู่ว่าเป็นภูตคาม  ๓.ให้กำเริบเองหรือใช้ให้ผู้อื่นกำเริบ  พรอ้มด้วยองค ์๓ ดังนี้
จึงเป็นปาจิตตีย์ (บุพพสิกขาวรรณนา หน้า ๑๙๐).

๑ วัตถุ ในท่ีน้ีหมายถึงเร่ืองท่ีถูกสงฆ์นำมาสอบสวน กรณีท่ีสงฆ์ยกข้ึนมาสอบสวน (พระไตรปิฎกแปลมจร. ๒/๒๘๔/๙๙)
๒ สังฆเภท : ความแตกแห่งสงฆ์ กำหนดด้วยภิกษุแต่ละฝ่ายต้ังแต่ ๔ รูปไม่ทำอุโบสถปวารณาและสังฆกรรมด้วยกัน
    สังฆราชี : ความร้าวรานแห่งสงฆ์ คือ สงฆ์จะแตกแยกกัน  แต่ไม่ถึงกับแยกทำอุโบสถปวารณาและสังฆกรรมต่างหากกัน
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๕. ภิกษุไม่ให้การด้วยคิดว่า สงฆ์จักทำกรรมโดยไม่ชอบธรรม โดยเป็นวรรค
หรือจักไม่ ทำกรรมแก่ภิกษุผู้ควรแก่กรรม  ๖.ภิกษุวิกลจริต  ๗.ภิกษุอาทิกัมมิกะ
ไม่ต้อง อาบัติแล.

เรื่องต้นบัญญัติ
พระฉันนะประพฤติอนาจาร ถูกโจทอาบัติในท่ามกลางสงฆ์ กลับพูด

เฉไฉไปต่างๆบ้าง น่ิงเสียบ้าง  พระผู้มีพระภาคทรงทราบ จึงทรงบัญญัติสิกขาบท
ปรับอาบัติปาจิตตีย์แก่ภิกษุผู้พูดไปอย่างอื่น ผู้ทำสงฆ์ให้ลำบาก (ด้วยการ
น่ิงในเม่ือ ถูกไต่สวนในท่ามกลางสงฆ์).

ปาจิตตีย์  ภูตคามวรรค  สิกขาบทที ่๓
อุชฌาปะนะเก ขิยยะนะเก ปาจิตติยัง.

“เป็นปาจิตตีย์ ในเพราะความเป็นผู้ให้โพนทะนา ในเพราะ
ความเป็นผู้บ่นว่า.”

วิภังค์
ที่ชื่อว่า ความเป็นผู้ให้โพนทะนา คือ อุปสัมบันผู้อันสงฆ์สมมติ

แล้วให้เป็นผู้จัดเสนาสนะ เป็นผู้แจกอาหาร แจกยาคู แจกผลไม้ แจกของเค้ียว
หรือแจกของเล็กน้อยก็ตาม ภิกษุประสงค์จะใส่โทษ ให้อัปยศ ให้เก้อเขิน จึงให้
โพนทะนาก็ดี บ่นว่าก็ดี ซ่ึงอุปสัมบัน ต้องอาบัติปาจิตตีย์.

๙๘
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อนาบัติ
๑.ภิกษุผู้ให้โพนทะนา หรือบ่นว่าภิกษุผู้มีปกติทำเพราะฉันทาคติ

โทสาคติ โมหาคติ ภยาคติ  ๒.ภิกษุวิกลจริต  ๓.ภิกษุอาทิกัมมิกะ  ไม่ต้องอาบัติแล.

เรื่องต้นบัญญัติ
ภิกษุทั้งหลายซึ่งมีพระเมตติยะและพระภุมมชกะ๑เป็นหัวหน้าติเตียน

บ่นว่าพระทัพพมัลลบุตร ผู้แจกเสนาสนะแจกภัตต์ พระผู้มีพระภาคทรงสอบสวน
แล้ว  จึงทรงบัญญัติสิกขาบท   ปรับอาบัติปาจิตตีย์แก่ภิกษุผู้ติเตียน บ่นว่า
(ภิกษุผู้ทำการสงฆ์โดยชอบ).

ปาจิตตีย์  ภูตคามวรรค  สิกขาบทที ่๔
โย ปะนะ ภิกขุ สังฆิกัง มัญจัง วา ปีฐัง วา ภิสิง วา.....

“อน่ึง ภิกษุใดวางไว้แล้วก็ดี ให้วางไว้แล้วก็ดี ซ่ึงเตียงก็ดี
ต่ังก็ดี ฟูกก็ดี เก้าอ้ีก็ดี อันเป็นของสงฆ์ในท่ีแจ้ง เม่ือหลีกไปไม่เก็บ
เองก็ดี ไม่ใช้ให้เก็บก็ดี ซึ่งเสนาสนะที่วางไว้นั้น หรือไม่บอก
มอบหมายไปเสีย เป็นปาจิตตีย์.”

๙๙

สมัยน้ันภิกษุท้ังหลายอยู่ในท่ีแจ้ง รีบเก็บเสนาสนะก่อนเวลาอันสมควร
จึงทรงรับส่ังว่า  “ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตให้เก็บเสนาสนะไว้ในปะรำ หรือ
ท่ีโคนไม้ หรือในท่ีซ่ึงนกกาหรือนกเหย่ียวจะไมถ่่ายมูลรดได้ตลอด ๘ เดือน ซ่ึง
กำหนดว่ามิใช่ฤดูฝน”.

องค์แห่งอาบัติ ๑.ผู้ทำการสงฆ์ ได้สมมติด้วยกรรมเป็นธรรม  ๒.ผู้ทำการนั้นเป็นอุปสัมบัน  ๓.ไม่มีความถึงอคติ
๔.ใคร่อวรรณโทษแก่ผู้นั้น  ๕.พูดในสำนักของผู้ใดผู้นั้นเป็นอุปสัมบัน  ๖.ชวนให้ดูหมิ่นหรือติเตียน  พรอ้มด้วยองค ์๖  ดังนี้
จึงเป็นปาจิตตีย์ (บุพพสิกขาวรรณนา หน้า๑๙๑).
๑อยู่ในกลุ่มพระ ๖ รูป ซ่ึงเรียกว่า “ภิกษุฉัพพัคคีย์” ได้แก่ (๑)พระปัณฑุกะ (๒)พระโลหิตกะ (๓)พระเมตติยะ (๔)พระภุมมชกะ
(๕)พระอัสสชิ (๖)พระปุนัพพสุกะ (ม.ม.อ.๑๗๕/๑๓๘)
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อนาบัติ
๑.ภิกษุเก็บเอง แล้วไป  ๒.ภิกษุให้คนอื่นเก็บ แล้วไป  ๓.ภิกษุบอก

มอบหมาย แล้วไป  ๔.ภิกษุเอาออกผึ่งแดดไว้ ไปด้วยตั้งใจจักกลับมาเก็บ
๕.เกิดเหตุฉุกเฉินข้ึน   ๕.ภิกษุมีอันตราย  ๖.ภิกษุวิกลจริต  ๗.ภิกษุอาทิกัมมิกะ
ไม่ต้องอาบัติแล.

เรื่องต้นบัญญัติ
ภิกษุทั้งหลายนำเสนาสนะ (ที่นอนที่นั่ง) มาไว้กลางแจ้งในฤดูหนาว

ผิงแดดแล้วหลีกไปไม่เก็บ ไม่ใช้ให้ผู้อ่ืนเก็บ ไม่บอกให้ใครรับรู้ เสนาสนะถกูฝน
และน้ำค้างตกใส่(เปียกชุ่ม)พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุต้ังไว้เอง
หรือใช้ผู้อื่นให้ตั้งไว้ซึ่งเตียง ตั่ง ฟูก เก้าอี้ของสงฆ์ในกลางแจ้ง เมื่อหลีกไปไม่
เก็บเอง ไม่ใช้ให้ผู้อื่นเก็บ หรือไปโดยไม่บอกกล่าวให้ใครรับรู้ ต้องปาจิตตีย์
ต่อมาทรงอนุญาตพิเศษให้เก็บเสนาสนะในมณฑป  หรือที่โคนไม้ซึ่งสังเกตว่า
ฝนจะไม่ตกร่ัวรด กาเหย่ียวจะไม่ถ่ายมูลรดได้ตลอด ๘ เดือน (แห่งฤดูหนาวและ
ฤดูร้อน ฤดูละ ๔ เดือน).

ปาจิตตีย์  ภูตคามวรรค  สิกขาบทที ่๕
โย ปะนะ ภกิขุ สังฆิเก วหิาเร เสยยงั สันถะรติว๎า วา.....

“อนึ่ง ภิกษุใด ปูแล้วก็ดี ให้ปูแล้วก็ดี ซึ่งที่นอนในวิหาร
เป็นของสงฆ์, เมื่อหลีกไป ไม่เก็บเองก็ดี ไม่ให้เก็บก็ดี ซึ่งที่นอน
อันปูไว้นั้น หรือไม่บอกมอบหมาย ไปเสีย, เป็นปาจิตตีย์.”

๑๐๐

องค์แห่งอาบัติ  ๑.เตียงต่ังเป็นต้น เป็นของสงฆ์ ๒.ลาดเองหรือใช้ให้ผู้อ่ืนลาดในท่ีแจ้ง ๓.ไม่มีส่ิงใดกางก้ัน ๔.ไม่มีอันตราย
๕.ไม่เหลียวแลท่ีจะกลับมาเก็บ  ๖.ล่วงเลฑฑุบาตท่ีตกก้อนดินแห่งมัชฌิมบุรุษขว้าง  พร้อมด้วยองค์ ๖ ดังน้ี  จึงเป็นปาจิตตีย์
(บุพพสิกขาวรรณนา หน้า๑๙๓).
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อนาบัติ
๑.ภิกษุเก็บเอง แล้วไป  ๒.ภิกษุให้คนอื่นเก็บ แล้วไป  ๓.ภิกษุบอก

มอบหมาย แล้วไป  ๔.เสนาสนะมีเหตุบางอย่างขัดขวาง  ๕.ภิกษุยังห่วงไปยืนอยู่
ณ ท่ีน้ันบอกมอบหมายมา  ๖.ภิกษุมีเหตุบางอย่างขัดขวาง  ๗.ภิกษุมีอันตราย
๘.ภิกษุวิกลจริต  ๙.ภิกษุอาทิกัมมิกะ  ไม่ต้องอาบัติแล.

เรื่องต้นบัญญัติ
พวกภิกษุ ๑๗ รูป ปูท่ีนอนในวิหารของสงฆ์แล้วหลีกไปไม่เก็บเอง หรือ

ใช้ให้ผู้อ่ืนเก็บ หรือบอกให้ใครรับรู้ ปลวกกินเสนาสนะ พระผู้มีพระภาคจึงทรง
บัญญัติสิกขาบทว่า ภิกษุปู หรือให้ปู ท่ีนอนในวหิารของสงฆ์แล้วเม่ือหลีกไปไม่
เก็บเอง หรือไม่ใช้ให้ผู้อ่ืนเก็บ หรือไม่บอกกล่าวให้ใครรับรู้ ต้องปาจิตตีย์.

ปาจิตตีย์  ภูตคามวรรค  สิกขาบทที ่๖
โย ปะนะ ภิกขุ สังฆิเก วิหาเร ชานัง ปุพพูปะคะตัง.....

“อนึ่ง ภิกษุใด รู้อยู่ สำเร็จการนอนแทรกแซงภิกษุผู ้
เข้าไปก่อนในวิหารของสงฆ์ ด้วยหมายว่า ผู้ใดมีความคับใจ
ผู้นั้นจักหลีกไปเอง ทำความหมายอย่างนี้เท่านั้นให้เป็นปัจจัย
หาใช่อย่างอืน่ไม่  เป็นปาจิตตีย์.”

๑๐๑

องค์แห่งอาบัติ   ๑.ท่ีนอนมีลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงใน ๑๐ อย่างคือ ฟูก, เคร่ืองลาดรักษาสีพ้ืน,เคร่ืองลาดบนเตียง
ตั่ง, เครื่องลาดพื้น, เสื่อใบตาล, หนังอันใดอันหนึ่ง, ผ้านิสีทนะมีชาย, ผ้าปาวารและโกเชาว์, เครื่องลาดแล้วด้วยหญ้า,
เครื่องลาดแล้วด้วยใบไม้  ๒.ที่นอนนั้นเป็นของสงฆ์  ๓.ลาดเองหรือให้ผู้อื่นลาด  ๔.ไม่มีผู้กางกั้น  ๕.ไม่มีอันตราย
๖.หลีกไปยังทิศไม่คิดจะกลับมา  ๗.ล่วงอุปจารสีมา  พร้อมด้วยองค์ ๗ ดังนี้ จึงเป็นปาจิตตีย์ (บุพพสิกขาวรรณนา หน้า
๑๙๔).
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อนาบัติ
๑.ภิกษุอาพาธเข้าอยู่  ๒.ภิกษุถูกความหนาวหรือความร้อนเบียดเบียน

แล้วเข้าไปอยู่    ๓.ภิกษุมีอันตราย    ๔.ภิกษุวิกลจริต    ๕.ภิกษุอาทิกัมมิกะ
ไม่ต้องอาบัติแล.

เรื่องต้นบัญญัติ
ภิกษุฉัพพัคคีย์หาวิธีแย่งที่อยู ่ภิกษุอื ่นโดยเข้าไปนอนเบียดภิกษุ

เถระด้วยคิดว่าเธออึดอัดเข้าก็จะหลีกไปเอง พระผู้มีพระภาค จึงทรงบัญญัติ
สิกขาบทว่า ภิกษุรู้อยู่เข้าไปนอนเบียดผู้เข้าไปอยู่ก่อนในวิหารของสงฆ์ ด้วย
คิดว่าเธออึดอัดก็จะหลีกไปเอง เธอมุ่งอย่างน้ีเท่าน้ัน ไม่ใช่อย่างอ่ืน ต้องปาจิตตีย์.

ปาจิตตีย์  ภูตคามวรรค  สิกขาบทที ่๗
โย ปะนะ ภิกขุ ภิกขุง กุปิโต อะนัตตะมะโน สังฆิกา.....

“อน่ึง ภิกษุใด โกรธ ขัดใจ ฉุดคร่าก็ดีให้ฉุดคร่าก็ดี ซ่ึงภิกษุ
จากวิหารของสงฆ์ เป็นปาจิตตีย์.”

อนาบัติ
๑.ภิกษุฉุดคร่าก็ดี ให้ฉุดคร่าก็ดี ซ่ึงภิกษุอลัชชี  ๒.ภิกษุขนก็ดี ให้ขนก็ดี

ซึ่งบริขารของภิกษุอลัชชี  ๓.ภิกษุฉุดคร่าก็ดี ให้ฉุดคร่าก็ดี ซึ่งภิกษุวิกลจริต
๔.ภิกษุขนก็ดี ให้ขนก็ดี ซึ่งบริขารของภิกษุวิกลจริตนั้น  ๕.ภิกษุฉุดคร่าก็ดี
ให้ฉุดคร่าก็ดี ซ่ึงภิกษุผู้ก่อการบาดหมางก็ดี ก่อการทะเลาะก็ดี ก่อการวิวาทก็ดี

๑๐๒

องค์แห่งอาบัติ ๑.วิหารที่อยู่เป็นของสงฆ์  ๒.รู้อยู่ว่าผู้อยู่ก่อนไม่ควรจะให้ลุก  ๓. ปรารถนาจะให้ภิกษุนั้นคับแคบ
๔. น่ังหรือนอนในอุปจาร(ในบริเวณรอบๆวิหารสงฆ์) พร้อมด้วยองค์ ๔ ดังน้ี จึงเป็นปาจิตตีย์(บุพพสิกขาวรรณนาหน้า ๑๙๖).
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ก่อความอื้อฉาวก็ดี ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์ก็ดี  ๖.ภิกษุขนก็ดี ให้ขนก็ดี ซึ่งบริขาร
ของภิกษุผู้ก่อการบาดหมางเป็นต้นนั้น  ๗.ภิกษุฉุดคร่าก็ดี ให้ฉุดคร่าก็ดี
ซ่ึงอันเตวาสกิ หรือสัทธิวิหาริก ผู้ประพฤตไิม่เรียบร้อย  ๘.ภิกษุขนก็ดีให้ขนก็ดี
ซ่ึงบริขารของอันเตวาสิกหรือสัทธิวิหาริกน้ัน  ๙.ภิกษุวิกลจริต  ๑๐.ภิกษุอาทิกัมมิกะ
ไม่ต้องอาบัติแล.

เรื่องต้นบัญญัติ
ภิกษุฉัพพัคคีย์ (พวก ๖) แย่งท่ีภิกษุสัตตรสวคัคีย์ (พวก ๑๗) เม่ือเห็น

ขัดขืนก็โกรธ จึงจับคอฉุดคร่าออกไป พระผูมี้พระภาคทรงทราบ จึงทรงบัญญัติ
สิกขาบทว่า ภิกษุโกรธไม่พอใจฉุดคร่าเองก็ดี ใช้ให้ผู้อื่นฉุดคร่าก็ดี ซึ่งภิกษุ
จากวิหารของสงฆ์ ต้องอาบัติปาจิตตีย์

ปาจิตตีย์  ภูตคามวรรค  สิกขาบทที ่๘
โย ปะนะ ภิกขุ สังฆิเก วิหาเร อุปะริ เวหาสะกุฏิยา.....

“อน่ึง ภิกษุใด น่ังทับก็ดี นอนทับก็ดี ซ่ึงเตียงก็ดี ซ่ึงต่ังก็ดี
อันมีเท้าเสียบ บนร้านในวิหารเป็นของสงฆ์ เป็นปาจิตตีย์.”

วิภังค์
ท่ีช่ือว่า ร้าน ได้แก่ ร้านท่ีไม่กระทบศีรษะของมชัฌิมบุรุษ.
เตียงท ี่ช่ือว่า มีเท้าเสียบ คือเขาสอดเท้าเสียบเข้าไว้ในตัวเตียง.

๑๐๓

องค์แห่งอาบัติ ๑.วิหารเป็นของสงฆ์  ๒.เป็นอุปสัมบันพ้นโทษมีความเป็นคนมักทะเลาะเป็นต้น  ๓.ฉุดคร่าเองหรือ
ให้ผู้อื่นฉุดคร่าอุปสัมบันนั้นด้วยความโกรธ  พรอ้มด้วยองค ์๓ ดังนี ้จึงเปน็ปาจติตย์ี (บุพพสิกขาวรรณนา หนา้ ๑๙๗).



ประมวลพระพุทธบัญญัติ อริยวินัย จากพระไตรปิฎก

อนาบัติ
๑.ไม่ใช่ร้าน  ๒.ร้านสูงพอกระทบศีรษะ  ๓.ข้างล่างไม่ได้ใช้เป็นที่อยู่

๔.ข้างบนปูพ้ืนไว้  ๕.เท้าเตียงเท้าต่ังได้ตรึงสลักกับตัว ๖.ภิกษุยืนบนเตียงต่ังน้ัน
หยิบจีวรหรือพาดจีวรได้  ๗.ภิกษุวิกลจริต  ๘.ภิกษุอาทิกัมมิกะ  ไม่ต้องอาบัติแล.

เรื่องต้นบัญญัติ
ภิกษุ ๒ รูป อยู่ในกุฎีเดียวกัน เตียงหน่ึงอยู่ข้างล่างเตียงหน่ึงอยู่ข้างบน

ภิกษุอยู่ข้างบนนั่งบนเตียงโดยแรง เท้าเตียงหลุดตกลงถูกศีรษะของภิกษุผู้อยู่
ข้างล่าง พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่า ภิกษุนั่งนอนบนเตียงหรือ
ต่ังอันมีเท้าเสียบ (ในตัวเตียง) ในวิหารของสงฆ์ต้องปาจิตตีย์.

ปาจิตตีย์  ภูตคามวรรค  สิกขาบทที ่๙
มะหลัละกมัปะนะ ภกิขนุา วหิารงั การะยะมาเนนะ ยาวะ.....

“อนึ่ง ภิกษุผู้ให้ทำซึ่งวิหารใหญ่ จะวางเช็ดหน้าเพียงไร
แต่กรอบแห่งประตู จะบริกรรมช่องหน้าต่าง พึงยืนในท่ีปราศจาก
ของสดเขยีว อำนวยให้พอกได้ ๒-๓ ช้ัน ถ้าเธออำนวยย่ิงกว่าน้ัน
แม้ยืนในที่ปราศจากของสดเขียว ก็เป็นปาจติตีย์.”

วิภังค์
บทว่า เพียงไรแต่กรอบแห่งประตู คือ ช่ัวหัตถบาสโดยรอบแห่งบาน

ประตู.
บทว่า จะวางเช็ดหน้า คือ จะวางประต.ู

๑๐๔
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อนาบัติ
๑.ภิกษุมุง ๒-๓ ช้ัน  ๒.ภิกษุมุงหย่อนกว่า ๒-๓ ช้ัน  ๓.ภิกษุสร้างถ้ำ

๔.คูหา ๕.กุฎีมุงหญ้า ๖.ภิกษุสร้างกุฎีเพ่ือภิกษุอ่ืน ๗.ภิกษุสร้างด้วยทรัพย์ของตน
๘.ยกอาคารอันเป็นท่ีอยู่เสีย ภิกษุสร้างทุกอย่างไม่ต้องอาบัติ         ๙.ภิกษุวิกลจริต
๑๐.ภิกษุอาทิกัมมิกะ   ไม่ต้องอาบัติแล.

เรื่องต้นบัญญัติ
มหาอำมาตย์ผู้อุปัฏฐากของพระฉันนะให้สร้างวิหารถวายพระ เมื่อ

เสร็จแล้วพระฉันนะอำนวยการพอกหลงัคาพอกปูนบ่อย ๆ วิหารก็เลยพังลงมา
พระฉันนะเก็บหญ้า เก็บไม้ ได้ทำนาข้าวของพราหมณ์ผู ้หนึ่งให้เสียหาย
พราหมณ์ยกโทษติเตียน พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่าถ้าภิกษุจะให้
ทำวิหาร พึงยืนในที่ไม่มีของเขียว(พืชพันธุ์ไม้)อำนวยการ พอกหลังคาไม่เกิน
๓ ชั ้น จนจรดกรอบประตู เพื ่อตั ้งบานประตูได้ เพื ่อทาสีหน้าต่างได้
ถ้าทำให้เกินกว่าน้ัน แม้ยืนในท่ีปราศจากของเขยีว ต้องอาบัติปาจิตตีย์.

ปาจิตตีย์  ภูตคามวรรค  สิกขาบทที ่๑๐
โย ปะนะ ภกิข ุชานงั สัปปาณะกงั อุทะกัง ตณิงั วา.....

“อนึ่ง ภิกษุใด รู ้อยู ่ว่าน้ำมีตัวสัตว์ รดก็ดี ให้รดก็ดี
ซ่ึงหญ้าก็ดี ดินก็ดี เป็นปาจิตตีย์.”

อนาบัติ
๑.ภิกษุไม่แกล้ง  ๒.ภิกษุไม่มีสติ  ๓.ภิกษุไม่รู้  ๔.ภิกษุวิกลจริต

๕.ภิกษุอาทิกัมมิกะ  ไม่ต้องอาบัติแล.

๑๐๕
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 เร่ืองต้นบัญญัติ
ภิกษุชาวเมืองอาฬวี ทำการก่อสร้าง รู้อยู่ว่าน้ำมีตัวสัตว์เอาน้ำนั้น

รดหญ้าบ้าง ดินบ้าง ใช้ให้รดบ้าง เป็นที่ติเตียนของภิกษุทั้งหลาย พระผู้มี
พระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่า ภิกษุรู้อยู่เอาน้ำมีตัวสัตว์รดหญ้า หรือดิน
หรือใช้ให้ผู้อ่ืนรด ต้องปาจิตตีย์.

เป็นวรรคท่ี ๓ มี ๑๐ สิกขาบท

ปาจิตตีย์  โอวาทวรรค  สิกขาบทที ่๑
โย ปะนะ ภกิข ุอะสมัมะโต ภกิขนุโิย โอวะเทยยะ.....

“อนึ่ง ภิกษุใดไม่ได้รับสมมติ กล่าวสอนพวกภิกษุณี
เป็นปาจิตตีย์.”

อนาบัติ
๑.ภิกษุให้อุเทศ  ๒.ภิกษุให้ปริปุจฉา  ๓.ภิกษุอันภิกษุณีกล่าวว่า นิมนต์

ท่านสวดเถิดเจ้าข้า ดังน้ี สวดอยู่  ๔.ภิกษุถามปัญหา  ๕.ภิกษุถูกถามปัญหา
แล้วแก้  ๖.ภิกษุกล่าวสอนเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นอยู่ แต่พวกภิกษุณีฟังอยู่ด้วย
๗.ภิกษุกล่าวสอนสิกขมานา  ๘.ภิกษุกล่าวสอนสามเณรี  ๙.ภิกษุวิกลจริต

๑๐๖

๑๙๙)

๓.โอวาทวรรค วรรคว่าด้วยการให้โอวาท

๑๐.ภิกษุอาทิกัมมิกะ  ไม่ต้องอาบัติแล.

เรื่องต้นบัญญัติ
ภิกษุฉัพพัคคีย์ เห็นภิกษุอ่ืน ๆ   สอนนางภกิษุณีแล้วได้รับของถวาย

องค์แห่งอาบัติ ๑.น้ำมีตัวสัตว์  ๒.รู้อยู่ว่าสัตว์จะตายด้วยการรดเท  ๓.น้ำคงจะแห้งไป  ๔.รดหญ้าเป็นต้น ด้วยกิจ
อันหนึ่งเว้นจากวธกเจตนา(วธกเจตนา : เจตนาฆ่า) พร้อมด้วยองค์ ๔ ดังนี้ จึงเป็นปาจิตตีย์ (บุพพสิกขาวรรณนาหน้า
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ต่าง ๆ อยากจะมีลาภบ้าง จึงแจ้งความประสงค์แก่นางภิกษุณีทั้งหลาย เมื่อ
นางภิกษุณีไปสดับโอวาทก็สอนเพียงเล็กน้อย แล้วชวนสนทนาเรื่องไร้สาระ
โดยมาก พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่า ภิกษุที่ไม่ได้รับสมมติ
จากสงฆ์ สอนนางภิกษุณีต้องอาบัติปาจิตตีย์ ภายหลังภิกษุฉัพพัคคีย์หาทาง
สมมติกันเองในที่นอกสีมา พระผู้มีพระภาคจึงทรงกำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติม
สำหรับภิกษุ ที่จะสอนนาง ภิกษุณีถึง  ๘ ข้อ โดยกำหนดให้มีพรรษาถึง ๒๐
หรือเกินกว่าเป็นข้อสุดท้าย.

ปาจิตตีย์  โอวาทวรรค  สิกขาบทที ่๒
สัมมะโตปิ เจ ภิกขุ อัตถังคะเต สุริเย ภิกขุนิโย.....

“ถ้าภิกษุ แม้ได้รับสมมติแล้ว เมื่อพระอาทิตย์อัสดงแล้ว
กล่าวสอนพวกภิกษุณี เป็นปาจิตตีย์.”

อนาบัติ
๑.ภิกษุให้อุเทศ  ๒.ภิกษุให้ปริปุจฉา  ๓.ภิกษุอันภิกษุณีกล่าวว่า นิมนต์

ท่านสวดเถิดเจ้าข้า ดังน้ี สวดอยู่  ๔.ภิกษุถามปัญหา  ๕.ภิกษุถูกถามปัญหา
แล้วแก้  ๖.ภิกษุกล่าวสอน เพ่ือประโยชนแ์ก่ผู้อ่ืนอยู่ แต่พวกภิกษุณีฟังอยู่ด้วย
๗.ภิกษุกล่าวสอนสิกขมานา  ๘.ภิกษุกล่าวสอนสามเณรี  ๙.ภิกษุวิกลจริต
๑๐.ภิกษุอาทิกัมมิกะ  ไม่ต้องอาบัติแล.

เรื่องต้นบัญญัติ
พระจูฬปันถกสอนนางภิกษุณีจนค่ำ  มนุษย์ทั ้งหลายติเตียน

พระผู ้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่า เมื ่อพระอาทิตย์ตกแล้ว
ภิกษุสอนนางภิกษุณี ต้องปาจิตตีย์.

๑๐๗
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ปาจิตตีย์  โอวาทวรรค  สิกขาบทที ่๓
โย ปะนะ ภิกขุ ภิกขุนูปัสสะยัง อุปะสังกะมิต๎วา.....

            “อน่ึง ภิกษุใด เข้าไปสู่ท่ีอาศัยแห่งภิกษุณีแล้วส่ังสอนพวก
ภิกษุณี เว้นไว้แต่สมัย เป็นปาจิตตีย์. สมัยในเรื่องนั้น ดังนี้คือ
ภิกษุณีอาพาธ น้ีเป็นสมัยในเรือ่งนัน้.”

อนาบัติ
๑.ภิกษุส่ังสอนในสมัย  ๒.ภิกษุให้อุเทศ  ๓.ภิกษุให้ปริปุจฉา   ๔.ภิกษุ

อันภิกษุณี กล่าวว่า นิมนต์ท่านสวดเถิดเจ้าข้า ดังน้ี สวดอยู่   ๕.ภิกษุถามปัญหา
๖.ภิกษุถูกถามปัญหา แล้วแก้  ๗.ภิกษุส่ังสอนเพ่ือประโยชนแ์ห่งผู้อ่ืนแต่ภิกษุณี
ฟังอยู่ด้วย  ๘.ภิกษุส่ังสอนสิกขมานา  ๙.ภิกษุส่ังสอนสามเณรี ๑๐.ภิกษุวิกลจริต
๑๑.ภิกษุอาทิกัมมิกะ  ไม่ตอ้งอาบัติแล.

เรื่องต้นบัญญัติ
ภิกษุฉัพพัคคีย์  เข้าไปสอนนางภกิษุณีถึงท่ีอยู่  นางภิกษุณีท้ังหลาย

ติเตียน พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่า ภิกษุไปสอนนางภิกษุณี
ถึงท่ีอยู่ ต้องปาจิตตีย์ ภายหลังทรงผอ่นผันให้เม่ือนางภกิษุณีเจ็บไข้.

ปาจิตตีย์  โอวาทวรรค  สิกขาบทที ่๔
โย ปะนะ ภิกขุ เอวัง วะเทยยะ อามิสะเหตุ ภิกขู.....

“อนึ ่ง ภิกษุใด กล่าวอย่างนี ้ว ่า พวกภิกษุสั ่งสอน
พวกภิกษุณี เพราะเหตุอามิส เป็นปาจิตตีย์.”

๑๐๘
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อนาบัติ
๑.ภิกษุผู้กล่าวแก่ภิกษุผู้สั่งสอนเพราะเหตุจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ

คิลานปัจจัยเภสัชบริขาร สักการะ ความเคารพ ความนับถือ การกราบไหว้
การบูชา ตามปกติ  ๒.ภิกษุวิกลจริต  ๓.ภิกษุอาทิกัมมิกะ  ไม่ต้องอาบัติแล.

เรื่องต้นบัญญัติ
ภิกษุฉัพพัคคีย์กล่าวว่า พระเถระท้ังหลายสอนนางภิกษุณีเพราะเห็นแก่

อามิส พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่า ภิกษุพูดว่าภิกษุท้ังหลายสอน
นางภิกษุณีเพราะเห็นแก่อามิส ต้องปาจิตตีย์

ปาจิตตีย์  โอวาทวรรค  สิกขาบทที ่๕
โย ปะนะ ภิกขุ อัญญาตกิายะ ภิกขุนยิา จีวะรงั ทะเทยยะ.....

“อนึ่ง ภิกษุใด ให้จีวรแก่ภิกษุณีผู้มิใช่ญาติ เว้นไว้แต่
แลกเปลี่ยน เป็นปาจิตตีย์.”

อนาบัติ
๑.ภิกษุณีผู้เป็นญาติ  ๒.ภิกษุแลกเปลี่ยน คือ เอาจีวรมีค่าน้อยแลก

เปล่ียนจีวรมีค่ามาก  หรือเอาจีวรมีค่ามากแลกเปล่ียนจีวรมีค่าน้อย  ๓.ภิกษุณีถือ
วิสาสะ ๔.ภิกษุณีถือเอาเป็นของขอยืม  ๕.ภิกษุให้บริขารอ่ืนเว้นจีวร  ๖.ภิกษุให้แก่
สิกขมานา ๗.ภิกษุให้สามเณรี ๘.ภิกษุวิกลจริต ๙.ภิกษุอาทิกัมมิกะ  ไม่ต้องอาบัติ

เรื่องต้นบัญญัติ
ภิกษุรูปหน่ึงให้จีวรแก่นางภิกษุณีผู้มิใช่ญาติ มีผู้ติเตียน พระผู้มีพระภาค

๑๐๙
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จึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่า   ภิกษุให้จีวรแก่นางภิกษุณีผู้มิใช่ญาติ  เว้นแต่ของ
แลกเปล่ียน ต้องปาจิตตีย์.

ปาจิตตีย์  โอวาทวรรค  สิกขาบทที ่๖
โย ปะนะ ภกิข ุอัญญาตกิายะ ภกิขนุยิา จีวะรงั สิพเพยยะ วา...
“อน่ึง ภิกษุใด เย็บก็ดี ให้เย็บก็ดี ซ่ึงจีวร เพ่ือภิกษุณีผู้มิใช่

ญาติ เป็นปาจิตตีย์.”

อนาบัติ
๑.ภิกษุเย็บเพื่อภิกษุณีผู้เป็นญาติ  ๒.ภิกษุเย็บเองก็ดี ให้เย็บก็ดี

ซึ่งบริขารอื่นเว้นจีวร  ๓.ภิกษุเย็บเพื่อสิกขมานา  ๔.ภิกษุเย็บเพื่อสามเณรี
๕.ภิกษุวิกลจริต  ๖.ภิกษุอาทิกัมมิกะ  ไม่ต้องอาบัติแล.

เรื่องต้นบัญญัติ
พระอุทายีเย็บจีวรให้นางภิกษุณี มีผู้ติเตียน พระผู้มีพระภาคจึงทรง

บัญญัติสิกขาบทว่า ภิกษุเย็บเอง หรือใช้ผู้อ่ืนให้เย็บจีวรเพ่ือนางภิกษุณีผู้มิใช่ญาติ
ต้องปาจิตตีย์.

ปาจิตตีย์  โอวาทวรรค  สิกขาบทที ่๗
โย ปะนะ ภิกขุ ภิกขุนิยา สัทธิง สังวิธายะ เอกัทธานะมัคคัง.....

“อนึ่ง ภิกษุใดชักชวนกันแล้วเดินทางไกลด้วยกันกับ
ภิกษุณี โดยท่ีสุดแม้ส้ินระยะบ้านหน่ึง เว้นไว้แต่สมัย เป็นปาจิตตีย์
น้ีสมัยในเร่ืองน้ัน ทางเป็นท่ีจะต้องไปด้วยพวกเกวียน รู้กันอยู่ว่า
เป็นท่ีน่ารังเกียจ มีภัยเฉพาะหน้า น้ีสมัยในเร่ืองน้ัน.”

๑๑๐
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อนาบัติ
๑.มีสมัย  ๒.ไม่ได้ชักชวนกันไป  ๓.ภิกษุณีชักชวน ภิกษุไม่ได้ชักชวน

๔.ไปโดยมิได้นัดหมาย  ๕.มีอันตราย  ๖.ภิกษุวิกลจริต  ๗.ภิกษุอาทิกัมมิกะ
ไม่ต้องอาบัติแล.

ปาจิตตีย์  โอวาทวรรค  สิกขาบทที ่๘
โย ปะนะ ภิกขุ ภิกขุนิยา สัทธิง สังวิธายะ เอกังนาวัง อะภิรูเหยยะ.....

“อนึ่ง ภิกษุใดชักชวนกันแล้วโดยสารเรือลำเดียวกับ
ภิกษุณี ข้ึนน้ำไปก็ดี ล่องน้ำไปก็ดี เว้นแต่ข้ามฟาก เป็นปาจิตตีย์

อนาบัติ
๑.ข้ามฟาก  ๒.ไม่ได้ชักชวนกันโดยสาร  ๓.ภิกษุณีชักชวน ภิกษุ

ไม่ได้ชักชวน  ๔.โดยสารเรือโดยมิได้นัดหมาย   ๕.มีอันตราย  ๖.ภิกษุวิกลจริต
๗.ภิกษุอาทิกัมมิกะ ไม่ต้องอาบัติแล.

เรื่องต้นบัญญัติ
ภิกษุฉัพพัคคีย์ ชวนนางภิกษุณีไปในเรือลำเดียวกัน มีผู้ติเตียน

๑๑๑

เรื่องต้นบัญญัติ
ภิกษุฉัพพัคคีย์ชวนนางภิกษุณีเดินทางไกลร่วมกัน  มีผู ้ติเตียน

พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่า ภิกษุชวนนางภิกษุณีเดินทางไกล
ร่วมกัน แม้ชั่วระยะบ้านหนึ่งต้องปาจิตตีย์  ภายหลังทรงผ่อนผันให้เดินทาง
ร่วมกันได้เม่ือทางน้ันมีภัย แต่ต้องไปเป็นคณะ.



ประมวลพระพุทธบัญญัติ อริยวินัย จากพระไตรปิฎก

พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่า ภิกษุชวนนางภิกษุณีลงเรือลำเดียวกัน
ข้ึนหรือล่อง ต้องปาจิตตีย์ ภายหลังทรงผ่อนผันให้ข้ามฟากได้.

ปาจิตตีย์  โอวาทวรรค  สิกขาบทที ่๙
โย ปะนะ ภิกขุ ชานัง ภิกขุนีปะริปาจิตัง ปิณฑะปาตัง.....

“อน่ึง ภิกษุใดรู้อยู่ ฉันบิณฑบาตอันภิกษุณีแนะนำให้ถวาย
เว้นแต่คฤหัสถ์ปรารภไว้ก่อน เป็นปาจิตตีย์.”

อนาบัติ
๑.ภิกษุฉันบิณฑบาตที่คฤหัสถ์ปรารภไว้ก่อน ๒.ภิกษุฉันบิณฑบาต

อันสิกขมานา แนะนำให้ถวาย  ๓.ภิกษุฉันบิณฑบาตอันสามเณรีแนะนำให้ถวาย
๔.ภิกษุฉันอาหารทุกชนิดเว้น โภชนะหา้  ๕.ภิกษุวิกลจริต  ๖.ภิกษุอาทิกัมมิกะ
ไม่ต้องอาบัติแล.

เรื่องต้นบัญญัติ
นางถุลลนันทาภิกษุณีเที่ยวไปสู่ตระกูล แนะนำให้เขาถวายอาหาร

แก่พระเทวทัตกับพวก มีผู้ติเตียนพระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่า
ภิกษุรู้อยู่ฉันบิณฑบาตที่นางภิกษุณีแนะให้เขาถวาย ต้องปาจิตตีย์ ภายหลัง
ทรงผ่อนผันให้ว่าถ้าคฤหัสถ์เขาปรารภไว้เองก่อนฉันได้.

ปาจิตตีย์  โอวาทวรรค  สิกขาบทที ่๑๐
โย ปะนะ ภกิข ุภกิขนุยิา สัทธิง เอโก เอกายะ ระโห.....

“อนึ่ง ภิกษุใด ผู้เดียว สำเร็จการนั่งในที่ลับกับภิกษุณีผู้
เดียวเป็นปาจิตตีย์.”

๑๑๒
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อนาบัติ
๑.ภิกษุมีบุรุษผู้รู้เดียงสาคนใดคนหน่ึงอยู่เป็นเพ่ือน  ๒.ภิกษุยืนมิได้น่ัง

๓.ภิกษุผู้มิได้มุ่งที่ลับ  ๔.ภิกษุนั่งส่งใจไปในอารมณ์อื่น  ๕.ภิกษุวิกลจริต
๖.ภิกษุอาทิกัมมิกะ  ไม่ต้องอาบัติแล.

เรื่องต้นบัญญัติ
พระอุทายีนั ่งในที ่ลับสองต่อสองกับนางภิกษุณีผู ้เป็นอดีตภริยา

ของตนเสมอ มีผู้ติเตียน พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่า ภิกษุนั่ง
ในท่ีลับสองต่อสองกับภิกษุณี ต้องปาจิตตีย์.

ปาจิตตีย์  โภชนวรรค  สิกขาบทที ่๑
อะคลิาเนนะ ภกิขนุา เอโก อาวะสะถะปณิโฑ ภญุชิตพัโพ.....

“ภิกษุมิใช่ผู้อาพาธ พึงฉันอาหารในโรงทานได้ครั้งหนึ่ง
ถ้าฉันยิ่งกว่านั้น เป็นปาจิตตีย์.”

อนาบัติ
๑.ภิกษุอาพาธ  ๒.ภิกษุไม่อาพาธฉันคร้ังเดียว  ๓.ภิกษุเดินทางไป หรือ

เดินทางกลับ มาแวะฉัน ๔.เจ้าของนิมนต์ให้ฉัน ๕.ภิกษุฉันอาหารที่เขาจัดไว้
จำเพาะ  ๖.ภิกษุฉันอาหารท่ีเขามิได้จัดไว้มากมาย  ๗.ภิกษุฉันอาหารทุกชนิด
เว้นโภชนะหา้  ๘.ภิกษุวิกลจริต  ๙.ภิกษุอาทิกัมมิกะ  ไม่ต้องอาบัติแล.

๑๑๓

๔.โภชนวรรค  วรรคว่าด้วย  การฉันอาหาร
เป็นวรรคท่ี ๔  มี ๑๐ สิกขาบท
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เรื่องต้นบัญญัติ
ภิกษุฉัพพัคคีย์ไปฉันอาหารในโรงพักเดินทาง ที่คณะเจ้าของเขาจัด

อาหารให้เป็นทานแก่คนเดินทางที่มาพัก แล้วเลยถือโอกาสไปพักและฉันเป็น
ประจำ เป็นที่ติเตียน พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่า ภิกษุพึงฉัน
อาหารในโรงพกัเดินทางเพียงม้ือเดียว ถ้าฉันเกินกว่าน้ันต้องปาจิตตีย์ ภายหลัง
ทรงผ่อนผันให้ภิกษุไข้ซ่ึงเดินทางต่อไปไม่ไหว ฉันเกินม้ือเดียวได้.

ปาจิตตีย์  โภชนวรรค  สิกขาบทที ่๒
คะณะโภชะเน อัญญัตร๎ะ สะมะยา, ปาจิตตยิงั. ตตัถายงั สะมะโย.....
“เว้นไว้แต่สมัย เป็นปาจิตตีย์ ในเพราะฉันเป็นหมู ่

นี ้สมัยในเรื่องนั้น คือ คราวอาพาธ คราวที่เป็นฤดูถวายจีวร
คราวที ่ทำจีวร คราวที ่เดินทางไกล  คราวที ่โดยสารเรือไป
คราวประชุมใหญ่  คราวภัตของสมณะ   น้ีสมัยในเร่ืองน้ัน.”

วิภังค์
ท่ีช่ือว่า ฉันเป็นหมู่ คือ คราวท่ีมีภิกษุ ๔ รูป อันเขานิมนต์ด้วยโภชนะ

๕ (คือ ๑.ข้าวสุก  ๒.ขนมสด  ๓.ขนมแห้ง  ๔.ปลา  ๕.เน้ือ)  อย่างใดอย่างหน่ึง
แล้วฉัน น้ีช่ือว่าฉันเป็นหมู่.

บทว่า เว้นไว้แต่สมัย คือ ยกเว้นสมัย.
ท่ีช่ือว่า คราวอาพาธ คือ โดยท่ีสุดแม้เท้าแตก ภิกษุคิดว่าเป็นคราว

อาพาธแล้วฉันได้.

๑๑๔

องค์แห่งอาบัติ  ๑.เป็นก้อนข้าวในโรงทาน  ๒.ไม่เป็นไข้  ๓.เฝ้าฉันอยู่พร้อมด้วยองค์ ๓ ดังนี้ จึงเป็นปาจิตตีย์
(บุพพสิกขาวรรณนา หน้า ๒๐๕).



คัมภีร์ภิกขุวิภังค์ ภาค ๒ (พระวินัยปิฏก เล่ม ๒)

ท่ีช่ือว่า คราวท่ีเป็นฤดูถวายจีวร คือ เม่ือกฐินยังไม่ได้กรานกำหนด
ท้ายฤดูฝน ๑ เดือน เม่ือกฐินกรานแล้ว ๕ เดือน ภิกษุคิดว่าเป็นคราวท่ีเป็นฤดู
ถวายจีวร แล้วฉันได้.

ที่ชื่อว่า คราวที่ทำจีวร คือ เมื่อภิกษุกำลังทำจีวรกันอยู่ ภิกษุคิดว่า
เป็นคราวท่ีทำจีวรแล้วฉันได้.

ท่ีช่ือว่า คราวเดินทางไกล คือ ภิกษุคิดว่า จักเดินทางไปถงึก่ึงโยชน์
แล้วฉันได้ เม่ือจะไปก็ฉันได้ มาถึงแล้วก็ฉันได้.

ท่ีช่ือว่า คราวโดยสารเรือไป คือ ภิกษุคิดว่า เราจักโดยสารเรือไปแล้ว
ฉันได้ เม่ือจะโดยสารไปกฉั็นได้ โดยสารกลบัมาแล้วก็ฉันได้.

ท่ีช่ือว่า คราวประชุมใหญ่ คือ คราวท่ีมีภิกษุ ๒-๓ รูปเท่ียวบิณฑบาต
พอเลี้ยงกัน  แต่เมื่อมีรูปที่ ๔ มารวมด้วย ไม่พอเลี้ยงกัน ภิกษุคิดว่าเป็นคราว
ประชุมใหญ่ แล้วฉันได้.

ท่ีช่ือว่า คราวภัตของสมณะ คือ คราวท่ีมีผู้ใดผู้หน่ึงซ่ึงนับเน่ืองว่าเป็น
นักบวชทำภัตตาหารถวาย ภิกษุคิดว่าเป็นคราวภัตของสมณะ แล้วฉันได้.

นอกจากสมัย ภิกษุรับว่า จักฉัน ต้องอาบัติทุกกฏ กลืนกิน ต้องอาบัติ
ปาจิตตีย์ทุกๆ คำกลนื

อนาบัติ
๑.ภิกษุฉันในสมัย  ๒.ภิกษุ ๒-๓ รูปฉันรวมกัน  ๓.ภิกษุหลายรูปเท่ียว

บิณฑบาต แล้วประชุมฉันแห่งเดียวกัน  ๔.ภัตเขาถวายเป็นนิตย์  ๕.ภัตเขาถวาย
ตามสลาก  ๖.ภัตเขาถวายในปักษ์  ๗.ภัตเขาถวายในวันอุโบสถ  ๘.ภัตเขาถวาย
ในวันปาฏิบท  ๙.ภิกษุฉันอาหารทุกชนิดเว้นโภชนะห้า  ๑๐.ภิกษุวิกลจริต
๑๑.ภิกษุอาทิกัมมิกะ  ไม่ต้องอาบัติแล.

 เร่ืองต้นบัญญัติ
         พระเทวทัตเส่ือมลาภสักการะ จึงต้องเท่ียวขออาหารเขาตามสกลุ

๑๑๕
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ฉันรวมกลุ่มกับบริษัทของตน มนุษย์ทั้งหลายพากันติเตียน พระผู้มีพระภาค
จึงทรง บัญญัติสิกขาบทว่า ภิกษุฉันเปน็หมู่ ต้องอาบัติปาจิตตย์ี ภายหลังทรง
ผ่อนผันให้เม่ือเป็นไข้, เม่ือถึงหน้าถวายจีวร, เม่ือถึงคราวทำจีวร, เม่ือเดินทางไกล,
เม่ือไปทางเรือ,  เม่ือประชุมกันอยู่มาก ๆ , เม่ือนักบวช เป็นเจ้าภาพเล้ียงอาหาร.

ปาจิตตีย์  โภชนวรรค  สิกขาบทที ่๓
ปะรมัปะระโภชะเน อัญญัตร๎ะ สะมะยา ปาจติตยิงั.....

“เว้นไว้แต่สมัย เป็นปาจิตตีย์ เพราะโภชนะทีหลัง
น้ีสมัยในเร่ืองน้ัน คือ คราวเป็นไข้ คราวท่ีถวายจีวร คราวท่ีทำจีวร
นี้สมัยในเรื่องนั้น.”

วิภังค์
ที่ชื ่อว่า โภชนะทีหลัง ความว่า ภิกษุรับนิมนต์ด้วยโภชนะ ๕

อย่างใดอย่างหน่ึงไว้แล้ว เว้นโภชนะน้ัน ฉันโภชนะ ๕ อย่างใดอย่างหน่ึงอ่ืน น่ีช่ือว่า
โภชนะทีหลัง (ปรัมปรโภชน).

อนาบัติ
๑.ภิกษุฉันในสมัย  ๒.ภิกษุวิกัปแล้วฉัน  ๓.ภิกษุฉันบิณฑบาตที่รับ

นิมนต์ไว้ ๒-๓ แห่งรวมกัน  ๔.ภิกษุฉันตามลำดับท่ีรับนิมนต์  ๕.ภิกษุรับนิมนต์
ชาวบ้านท้ังมวล  แล้วฉัน ณ ท่ีแห่งใดแห่งหน่ึงในตำบลบ้านน้ัน    ๖.ภิกษุรับนิมนต์
หมู่ประชาชนทุกเหล่าแล้วฉัน   ณ ท่ีแห่งใดแห่งหน่ึงในประชาชนหมูน้ั่น

๑๑๖

องค์แห่งอาบัติ ๑.เป็นคณโภชนะ  ๒. ไม่มีสมัย  ๓. กลืนกิน  พร้อมด้วยองค์ ๓ ดังน้ี จึง เป็นปาจิตตีย์ (บุพพสิกขาวรรณนา
หน้า ๒๐๔).
ข้อสังเกต  จากต้นบัญญัติ, และท่ีตรัสว่า“เพ่ือ..อย่าอาศัยฝักฝ่ายทำลายสงฆ์”(หน้า๓๓๑), วิภังค์สิกขาบทท่ี๒ และ๓ท่ีระบุถึง
”นิมนต์ด้วยโภชนะ๕” ท้ังสองแห่งต่างกันแต่ว่าภิกษุ๔รูป, และเร่ืองอนุบัญญัติท่ีทรงอนุญาตในจีวรกาลน้ัน ไม่ได้กล่าวถึง
นิมนต์โดยออกช่ือโภชนะ  แต่ภิกษุซ่ึงเป็นกลุ่มทำจีวรด้วยกันท้ัง๔รูปจึงเกรงจะอาบัติ.  แสดงว่า คณโภชนะ(การฉันเป็นหมู่)
น้ัน ประเด็นอยู่ท่ี เจาะจงภิกษุกลุ่มเดียวกัน ๔ รูปฉันร่วมกัน  มิใช่ท่ีนิมนต์โดยออกช่ือโภชนะ นักวินัยธรพึงพิจารณาเองเถิด.
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๗.ภิกษุถูกเขานิมนต์ แต่บอกว่า จักรับภิกษา  ๘.ภัตตาหารท่ีเขาถวายเปน็นิตย์
๙.ภัตตาหารที ่ เขาถวายด้วยสลาก ๑๐.ภัตตาหารที ่ เขาถวายในปักษ์
๑๑.ภัตตาหารท่ีเขาถวายในวนัอุโบสถ   ๑๒.ภัตตาหารท่ีเขาถวายในวนัปาฏิบท
๑๓.ภิกษุฉ ันอาหารทุกชนิด เว ้นโภชนะห้า  ๑๔.ภิกษุว ิกลจร ิต
๑๕.ภิกษุอาทิกัมมิกะ  ไม่ต้องอาบัติแล.

เรื่องต้นบัญญัติ
กรรมกรผู้ยากจนคนหนึ่ง นิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข

ไปฉันท่ีบ้าน ภิกษุท้ังหลายไปเท่ียวบิณฑบาตฉันเสียก่อน (อาจเกรงว่าอาหารเลว
หรือไม่พอฉัน) เมื ่อไปฉันที ่บ้านกรรมกรคนนั ้นจึงฉันได้เพียงเล็กน้อย
(เพราะอ่ิมมาก่อนแล้ว) ความจริงอาหารเหลือเฟือ เพราะชาวบา้นรู้ข่าวเอาของ
ไปช่วยมาก พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่าเป็นอาบัติปาจิตตีย์
เพราะรับนิมนต์ แล้วไปฉันอาหารรายอ่ืนก่อน ภายหลังทรงผ่อนผันให้ยามเจ็บไข้
ในฤดูถวายจีวร ในคราวทำจีวร (มอบให้ภิกษุอ่ืนฉันในท่ีนิมนต์แทน).

ปาจิตตีย์  โภชนวรรค  สิกขาบทที ่๔
ภิกขุ ปะเนวะ กุลัง อุปะคะตัง ปูเวหิ วา มันเถหิ วา.....

“อน่ึง เขาปวารณาเฉพาะภกิษุผู้เข้าไปสู่ตระกูล ด้วยขนม
ก็ดีด้วยสัตตุผงก็ดี เพื่อนำไปได้ตามปรารถนา ภิกษุผู้ต้องการ
พึงรับได้เต็ม ๒-๓ บาตร ถ้ารับย่ิงกว่าน้ันเป็นปาจิตตีย์ คร้ันรับเต็ม
๒-๓ บาตรแล้ว นำออกจากทีน้ั่นแล้ว พึงแบ่งปันกับภิกษุท้ังหลาย
นี้เป็นสามีจิกรรมในเรื่องนั้น.”

๑๑๗

องค์แห่งอาบัติ  ๑.เป็นโภชนะของผู้อื่น  ๒. ไม่มีสมัย  ๓. กลืนกิน  พร้อมด้วยองค์ ๓ ดังนี้ จึงเป็นปาจิตตีย์
(บุพพสิกขาวรรณนา หน้า ๒๐๖).
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วิภังค์
ท่ีช่ือว่า ขนม ได้แก่ ของกินชนิดใดชนิดหน่ึงท่ีเขาจัดเตรียมไว้ เพ่ือต้อง

การเป็นของกำนัล.
ท่ีช่ือว่า สัตตุผง ได้แก่ ของกินอย่างใดอย่างหน่ึงท่ีเขาจัดเตรียมไว้เพ่ือ

ต้องการเป็นเสบียง.

อนาบัติ
๑.ภิกษุรับเต็ม ๒-๓ บาตร  ๒.ภิกษุรับหย่อนกว่า ๒-๓ บาตร

๓.เขาไม่ได้ถวายของที่เตรียมไว้เพื่อต้องการเป็นของกำนัล  ๔.เขาไม่ได้ถวาย
ของท่ีเตรียมไว้เพ่ือต้องการเป็นเสบียง  ๕.เขาถวายของทีเ่หลือจากท่ีเขาเตรยีม
ไว้เพ่ือต้องการเป็นของกำนัลหรือเพ่ือต้องการเป็นเสบียง เม่ือเขาระงับการไปแล้ว
ถวาย  ๖.รับของพวกญาติ  ๗.รับของคนปวารณา  ๘.รับเพ่ือประโยชน์แก่ภิกษุอ่ืน
๙.จ่ายมาด้วยทรัพย์ของตน ๑๐.ภิกษุวิกลจริต  ๑๑.ภิกษุอาทิกัมมิกะ
ไม่ต้องอาบัติแล.

เรื่องต้นบัญญัติ
มารดานางกาณาทำขนมไวจ้ะให้บุตรีนำไปสู่สกุลแห่งสามี ภิกษุเข้าไป

รับบิณฑบาตแล้วกลับบอกกันต่อไปให้ไปรับ นางจึงต้องถวายจนหมด แม้คร้ังท่ี
๒ คร้ังท่ี ๓ ท่ีทำขนมก็เกิดเร่ืองทำนองน้ี  จนบุตรีของนางกาณาไม่ได้ไปสู่สกุลสามี
สักที ทำให้เกิดความเสียหายแก่บุตรีของนาง พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติ
สิกขาบทว่า ภิกษุเข้าไปสู่สกุล ถ้าเขาปวารณาด้วยขนมหรือด้วยข้าวสัตตุผง
เพื่อไปได้ตามปรารถนา พึงรับเพียงเต็ม ๒-๓ บาตร ถ้ารับเกินกว่านั้นต้อง
ปาจิตตีย์ ทางท่ีชอบ ภิกษุรับ ๒-๓ บาตร นำออกจากท่ีน้ันแล้ว พึงนำไปแบง่กับ
ภิกษุท้ังหลาย.

๑๑๘
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ปาจิตตีย์  โภชนวรรค  สิกขาบทที ่๕
โย ปะนะ ภิกขุ ภุตตาว ีปะวารโิต อะนะตริิตตงั.....

“อนึง่ ภิกษุใดฉนัเสรจ็แลว้ ห้ามภตัแลว้ เคีย้วก็ดี ฉันก็ดี
ซ่ึงของเคีย้วก็ดี ซ่ึงของฉนัก็ดี อันมิใช่เดน เป็นปาจิตตีย์.”

พุทธพจน์ : “ดูก่อนอุบาลี  การห้ามภัต ย่อมปรากฏด้วยอาการ ๕ อย่าง ๕ อย่าง
อะไรบ้าง ๑.การฉันยังปรากฏอยู่ ๒.โภชนะปรากฏอยู่ ๓.ผู้ให้อยู่ในหัตถบาส*
๔.เขาน้อมของเข้ามา ๕.การห้ามปรากฏ”(พระไตรปิฎกสยามรัฐ ๘/๑๑๗๕/๔๒๔)

“ดูก่อนอุบาลี ของท่ีเป็นเดน น้ี มี ๕ อย่าง ๕ อย่างอะไรบ้าง คือ ๑.ภิกษุ
ทำให้เป็นกัปปิยะ  ๒.รับ (ประเคน)  ๓.ยกข้ึนส่งให้  ๔.ทำในหัตถบาส   ๕.กล่าวว่า
ท้ังหมดน่ันพอล่ะ.”  (พระไตรปิฎกสยามรัฐ. ๘ / ๑๑๗๔ / ๔๒๓)

๑๑๙

อนาบัติ
๑.ภิกษุให้ทำเป็นเดนแล้วฉัน  ๒.ภิกษุรับประเคนไวด้้วยต้ังใจว่าจักให้

ทำเป็นเดน แล้วจึงฉัน   ๓.ภิกษุรับไปเพ่ือประโยชน์แก่ภิกษุอ่ืน  ๔.ฉันอาหารท่ี
เหลือของภิกษุอาพาธ  ๕.ฉันยามกาลิก สัตตาหกาลิก ยาวชีวิก ในเมื่อมีเหตุ
อันสมควร ๖.ภิกษุวิกลจริต ๗.ภิกษุอาทิกัมมิกะ  ไม่ต้องอาบัติแล.

เรื่องต้นบัญญัติ
ภิกษุรับนิมนต์ไปฉันที่บ้านพราหมณ์คนหนึ่ง  แล้วบางรูปไปฉันที่อื่น

หรือไปรับบิณฑบาตอีก  พราหมณ์ติเตียนแสดงความน้อยใจ จึงทรงบัญญัติ
สิกขาบทว่า   อน่ึง  ภิกษุใดฉันเสร็จแล้ว  ห้ามภัตแล้ว  เค้ียวหรือฉัน  ของเค้ียว

ขอ้สังเกต  จากสิกขาบทท่ี ๕ น้ี, พุทธพจนข้์างตน้, พระดำรสัท่ีวา่ “ใหลุ้กข้ึนยอ่มเปน็อนัหา้มภตัด้วย” (ดูหน้า ๓๒๓),
รวมท้ัง พระดำรัสในจุลศีล (หน้า ๓๖๙) ท่ีว่า “เป็นผู้ฉันอาหารวันหน่ึงเพียงหนเดียว.. แม้น้ีก็เป็น ศีลของเธอประการหน่ึง”,
และภัททาลิกสูตร, ลฑุกิโกปมสูตร(พระไตรปิฎกสยามรัฐ ๑๓ / ๑๕๐-๑๘๕ / ๑๒๘-๑๕๑), แสดงว่า ถ้ามิใช่กรณีของท่ีเป็นเดน
เม่ือภิกษุฉันแล้วลุกข้ึนแล้วฉันอีก  ย่อมเป็นอาบัติ นักวินัยธรเห็นอย่างไรพึงพิจารณาเองเถิด.
* “หัตถบาส” เป็นพยัญชนะโดยพุทธพจน์ ซ่ึงแปลว่า บ่วงแห่งมือ ส่วนความหมายท่ีอธิบายเพ่ิมเป็นนัยแห่งอรรถกถา
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ของฉันต้องปาจิตตีย์ ภายหลังทรงอนุญาตให้ฉันอาหารท่ีเป็นเดนได้.

ปาจิตตีย์  โภชนวรรค  สิกขาบทที ่๖
โย ปะนะ ภกิข ุภกิขงุ ภตุตาวงิ ปะวารติงั อะนะตริติเตนะ.....

“อนึ่ง ภิกษุใดรู้อยู่ เพ่งจะหาโทษให้ นำไปปวารณาภิกษุ
ผู ้ฉ ันเสร็จห้ามภัตแล้ว ด้วยของเคี ้ยวก็ดี ด้วยของฉันก็ดี
อันมิใช่เดน บอกว่า นิมนต์เถิดภิกษุ เคี ้ยวก็ตาม ฉันก็ตาม
พอเธอฉันแล้ว เป็นปาจิตตีย์.”

อนาบัติ
๑.ภิกษุให้ทำเป็นเดนแล้วให้  ๒.ภิกษุให้ด้วยบอกว่า จงให้ทำเป็นเดน

แล้วจึงฉันเถิด  ๓.ภิกษุให้ด้วยบอกว่า จงนำไปเพื่อประโยชน์แก่ภิกษุอื่น
๔.ภิกษุให ้อาหารที ่ เหล ือของภิกษุอาพาธ  ๕.ภิกษุให ้ด ้วยบอกว่า
ในเม่ือมีเหตุสมควร จงฉันยามกาลิก สัตตาหกาลิก ยาวชีวิก   ๖.ภิกษุวิกลจริต
๗.ภิกษุอาทิกัมมิกะ  ไม่ต้องอาบัติแล.

เรื่องต้นบัญญัติ
ภิกษุรูปหน่ึงรู้ว่า ภิกษุอีกรูปหน่ึง ฉันในท่ีนิมนต์เสร็จแล้ว แกล้งแค่นไค้

ให้ฉันอาหารอีก เพ่ือจับผิดเธอ (ตามสิกขาบทท่ี ๕) พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติ
สิกขาบทปรับเป็นอาบัติปาจิตตีย์ แก่ภิกษุผู้ทำเช่นน้ัน.

๑๒๐

องค์แห่งอาบัติ ๑.เป็นผู้ห้ามข้าวลุกจากอาสนะแล้ว  ๒.อามิสไม่ได้ทำกัปปิยะ เป็นอนติริตตะอยู่ (อนติริตตะ =
ซ่ึงไม่เป็นเดน เป็นเดนมี ๒ คือ ๑.เป็นเดนภิกษุไข้  ๒.เป็นของภิกษุทำให้เป็นเดน : พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์)
๓.กลืนกิน ในกาล พร้อมด้วยองค์ ๓ ดังน้ีจึงเป็นปาจิตตีย์ (บุพพสิกขาวรรณนา หน้า ๒๑๒).

องคแ์ห่งอาบติั ๑.เธอห้ามข้าวแล้ว  ๒.รู้อยู่ว่าเธอห้ามข้าวแล้ว  ๓.เพ่งเล็งในการยกโทษ  ๔.เอาของที่เป็นอนติริตตะ
น้อมเข้าไปให้  ๕.เธอนั้นฉันแล้ว   พร้อมด้วยองค ์๕ ดังนี ้จึงเปน็ปาจติตย์ี (บุพพสิกขาวรรณนา หน้า ๒๑๓).
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ปาจิตตีย์  โภชนวรรค  สิกขาบทที ่๘
โย ปะนะ ภกิข ุสันนธิิการะกงั ขาทะนยีงั วา โภชะนยีงั วา.....

“อนึ ่ง ภิกษุใด เคี ้ยวก็ดี ฉันก็ดี ซึ ่งของเคี ้ยวก็ดี
ซ่ึงของฉนัก็ดี ท่ีทำการสัง่สม เป็นปาจิตตีย์.”

ปาจิตตีย์  โภชนวรรค  สิกขาบทที ่๗
โย ปะนะ ภกิข ุวกิาเล ขาทะนยีงั วา โภชะนยีงั วา.....

“อนึ ่ง ภิกษุใด เคี ้ยวก็ดี ฉันก็ดี ซึ ่งของเคี ้ยวก็ดี
ซ่ึงของฉนัก็ดี ในเวลาวิกาล เป็นปาจิตตีย์.”

วิภังค์
ท่ีช่ือว่า  เวลาวิกาล หมายถึงต้ังแต่เวลาเท่ียงวันล่วงแล้วไปจนถึงอรุณข้ึน.

อนาบัติ
๑.ภิกษุฉันยามกาลิก สัตตาหกาลิก  ยาวชีวิก เมื ่อมีเหตุสมควร

๒.ภิกษุวิกลจริต  ๓.ภิกษุอาทิกัมมิกะ  ไม่ต้องอาบัติแล.

เรื่องต้นบัญญัติ
ภิกษุสัตตรสวัคคีย์(พวก ๑๗) ฉันอาหารในเวลาวกิาล พระผู้มีพระภาค

จึงทรงบัญญัติสิกขาบทปรับอาบัติปาจิตตีย์  แก่ภิกษุผู้ฉันอาหารในเวลาวิกาล
(ต้ังแต่เท่ียงไป จนรุ่งอรุณ).

๑๒๑

องค์แห่งอาบัติ  ๑.เป็นเวลาวิกาล  ๒.ของฉันเป็นยาวกาลิก ๓.กลืนกิน  พร้อมด้วยองค์ ๓ ดังนี้ จึงเป็นปาจิตตีย์
(บุพพสิกขาวรรณนา หน้า ๒๑๔).
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วิภังค์
ท่ีช่ือว่า ทำการส่ังสม คือ รับประเคนในวนัน้ี ขบฉันในวันอ่ืน.
ภิกษุรับประเคนไวด้้วยต้ังใจว่า จักเค้ียว จักฉัน ต้องอาบัติทุกกฏ.
ขณะกลืน  ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ทุกๆ คำกลืน.

อนาบัติ
๑.ภิกษุเก็บของเป็นยาวกาลิกไว้ฉันช่ัวกาล         ๒.ภิกษุเก็บของเป็น

ยามกาลิกไว้ฉันชั่วยาม    ๓.ภิกษุเก็บของเป็นสัตตาหกาลิกไว้ฉันชั่วสัปดาห์
๔.ภิกษุฉันของเป็นยาวชีวิกในเม่ือมีเหตุสมควร    ๕.ภิกษุวิกลจริต   ๖.ภิกษุ
อาทิกัมมิกะ   ไม่ต้องอาบัติแล.

เรื่องต้นบัญญัติ
พระเวลัฏฐสีสะ เก็บข้าวตากไว้ฉันในวันอื่น พระผู้มีพระภาคจึงทรง

บัญญัติสิกขาบท ปรับอาบัติปาจิตตีย์แก่ภิกษุผู้ฉันอาหารท่ีเก็บไว้ค้างคืน.

ปาจิตตีย์  โภชนวรรค  สิกขาบทที ่๙
ยาน ิโข ปะนะ ตาน ิปะณตีะโภชะนาน,ิ เสยยะถทัีง.....

“อนึ่ง ภิกษุใด มิใช่ผู้อาพาธ ขอโภชนะอันประณีตเห็น
ปานน้ี คือ เนยใส เนยข้น น้ำมัน น้ำผ้ึง น้ำอ้อย ปลา เน้ือ นมสด
นมส้ม เพื่อประโยชน์แก่ตนแล้วฉัน เป็นปาจิตตีย์.”

๑๒๒

องค์แห่งอาบัติ  ๑.อามิสเป็นยาวกาลิก  ๒.อามิสนั้น รับประเคนแรมคืนไว้เป็นสันนิธิ(ของที่สั่งสมไว้) ๓.กลืนกิน
พร้อมด้วยองค์ ๓ ดังน้ี จึงเป็นปาจิตตีย์ (บุพพสิกขาวรรณนา หน้า ๒๑๕).
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อนาบัติ
๑.ภิกษุอาพาธ  ๒.ภิกษุเป็นผู้อาพาธขอมา หายอาพาธแล้วฉัน ๓.ภิกษุ

ฉันโภชนะท่ีเหลือของภิกษุอาพาธ ๔.ภิกษุขอต่อญาติ ๕.ภิกษุขอต่อคนปวารณา
๖.ภิกษุขอเพื ่อประโยชน์แก่ภิกษุอื ่น  ๗.ภิกษุจ่ายมาด้วยทรัพย์ของตน
๘.ภิกษุวิกลจริต  ๙.ภิกษุอาทิกัมมิกะ  ไม่ต้องอาบัติแล

เรื่องต้นบัญญัติ
ภิกษุฉัพพัคคีย์ ขออาหารประณีต คือ เนยใส, เนยข้น, น้ำมัน, น้ำผ้ึง

น้ำอ้อย, ปลา, เน้ือ, นมสด, นมส้ม มาเพ่ือฉันเอง เป็นท่ีติเตียน พระผู้มีพระภาค
จึงทรงบัญญัติสิกขาบทปรับอาบัติปาจิตตีย์ แก่ภิกษุผู้ทำเช่นน้ัน เว้นไว้แต่อาพาธ.

ปาจิตตีย์  โภชนวรรค  สิกขาบทที ่๑๐
โย ปะนะ ภกิข ุอะทนินงั มุขะทว๎ารงั อาหารงั อาหะเรยยะ.....

“อนึ่ง ภิกษุใด กลืนอาหารที่เขายังไม่ได้ให้ ล่วงช่องปาก
เว้นไว้แต่น้ำและไม้ชำระฟัน เป็นปาจิตตีย์.”

วิภังค์
ที่ชื่อว่า เขาให้ คือ ๑.เมื่อเขาให้ด้วยกาย ด้วยของเนื่องด้วยกาย

หรือโยนให้  ๒.เขาอยู่ในหัตถบาส  ๓.ภิกษุรับประเคนด้วยกาย หรือด้วยของเน่ือง
ด้วยกาย  น้ีช่ือว่า เขาให้.

๑๒๓

องค์แห่งอาบัติ   ๑.เป็นปณีตโภชนะ ๒.ไม่เป็นไข้ ๓.ได้มาด้วยวิญญัติ (การเคล่ือนไหวให้รู้ความหมาย มี ๒ คือ กายวิญญัติ
เช่นพยักหน้า ๒.วจีวิญญัติ คือพูดบอกกล่าว) ๔.กลืนกิน พร้อมด้วยองค์ ๔ ดังน้ี จึง เป็นปาจิตตีย์ (บุพพสิกขาฯหน้า ๒๑๖).

พุทธพจน์ในคัมภีร์ปริวารท่ีเก่ียวกับการรับประเคน “ดูก่อนอุบาลี  การรับประเคนท่ีใช้ไม่ได้น้ีมี ๕ อย่าง. ๕ อย่างอะไรบ้าง คือ
๑.ของเขาให้ด้วยกาย ไม่รับประเคนด้วยกาย ๒.ของเขาให้ด้วยกาย ไม่รับประเคนด้วยของเนื่องด้วยกาย  ๓.ของเขา
ให้ด้วยของเน่ืองด้วยกาย ไม่รับประเคนด้วยกาย ๔.ของเขาให้ด้วยของเน่ืองด้วยกาย ไม่รับประเคนด้วยของเน่ืองด้วยกาย
๕.ของเขาให้ด้วยโยนให้ ไม่รับประเคนด้วยกาย หรือด้วยของเน่ืองด้วยกาย”(มีตรัสไว้โดยนัยตรงข้าม,ไตร.๘/๑๑๗๓/๔๒๒)
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อนาบัติ
๑.กลืนน้ำและไม้ชำระฟัน  ๒.ฉันยามหาวิกัติ ๔ (มูตร  คูถ  เถ้า  ดิน)

ในเม่ือมีเหตุฉุกเฉิน เม่ือกัปปิยการก (ผู้ทำหน้าท่ีจัดของท่ีสมควรแก่ภิกษุบริโภค)
ไม่มี ภิกษุถือเอาเองแล้วฉันได้ ๓.ภิกษุวิกลจริต  ๔.ภิกษุอาทิกัมมิกะไม่ต้องอาบัติ

เรื่องต้นบัญญัติ
ภิกษุรูปหน่ึง ไม่ชอบรับอาหารท่ีมนุษย์ถวาย จึงไปถือเอาเคร่ืองเซ่น ท่ี

เขาท้ิงไว้ตามสุสานบ้าง ตามต้นไม้บ้าง ตามหัวบันไดบ้างมาฉัน เป็นท่ีติเตียนของ
คนท้ังหลาย พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบท ปรับอาบัติปาจิตตีย์แก่ภิกษุ
ผู้ฉันอาหารท่ีเขามิได้ให้ (มิได้ประเคน) เว้นไว้แต่น้ำและไม้สีฟัน.

ปาจิตตีย์  อเจลกวรรค สิกขาบทที ่๑
โย ปะนะ ภกิขุ อะเจละกสัสะ วา ปะรพิพาชะกสัสะ วา.....

“อนึ่ง ภิกษุใด ให้ของเคี้ยวก็ดี ของกินก็ดี แก่อเจลกก็ดี
แก่ปริพาชกก็ดี แก่ปริพาชิกาก็ดี ด้วยมือของตน เป็นปาจิตตีย์.”

๑๒๔

องค์แห่งอาบัติ  ๑.ของไม่ได้รับประเคน  ๒.ของนั้นไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าทรงอนุญาต ๓.ของนั้นไม่เป็นอัพโพหาริก
ดังควันไฟ เป็นต้น  ๔.กลืนเข้าไปในลำคอ พรอ้มด้วยองค ์๔ ดังนี ้จึงเปน็ปาจติตย์ี (บุพพสิกขาวรรณนา หนา้๒๑๗).

๕.อเจลกวรรค  วรรคว่าด้วยชีเปลือย
เป็นวรรคท่ี ๕ มี ๑๐ สิกขาบท

วิภังค์
ท่ีช่ือว่า อเจลก ได้แก่ ชีเปลือยคนใดคนหน่ึงท่ีจัดเข้าในจำพวกนักบวช.
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ท่ีช่ือว่า ปริพาชก ได้แก่ บุรุษคนใดคนหน่ึง ท่ีจัดเข้าในจำพวกนักบวช
เว้นภิกษุและสามเณร.

ท่ีช่ือว่า ปริพาชิกา ได้แก่ สตรีคนใดคนหน่ึงท่ีจัดเข้าในจำพวกนักบวช
เว้นภิกษุณี สิกขมานา และสามเณร.ี

อนาบัติ
๑.ภิกษุส่ังให้ผู้อ่ืนให้ ไม่ได้ให้เอง  ๒.วางให้  ๓.ให้ของไล้ทาภายนอก

๔.ภิกษุวิกลจริต  ๕.ภิกษุอาทิกัมมิกะ  ไม่ต้องอาบัติแล.

เรื่องต้นบัญญัติ
ขนมเกิดข้ึนแก่สงฆ์ (มาก) พระผู้มีพระภาคจึงทรงโปรดใหพ้ระอานนท์

แจกเป็นทานแก่คนอดอยาก  พระอานนทจึ์งแจกให้คนละช้ิน  ได้มีนักบวชนอก
ศาสนาท่ีเป็นผู้หญิงมารับแจกด้วย  เผอิญให้ไป ๒ ช้ินด้วยสำคัญว่า ๑ ช้ิน พวก
นักบวชนั้นจึงล้อกันว่า พระอานนท์เป็นชู้ของหญิงนั้น และมีภิกษุรูปหนึ่งฉัน
เสร็จก็เอาข้าวสุกคลุกเนยใสให้แก่อาชีวกผู้หน่ึง มีอาชีวกผู้อ่ืนถามว่าได้มาจากไหน
อาชีวกผู้น้ันได้ตอบว่า “ข้าพเจ้าได้มาจากคหบดีโล้นสมณโคดม”  อุบาสกได้ยิน
จึงทูลพระผู้มีพระภาคว่า พวกเดียรถีย์เหล่านี้ต้องการติเตียนพระรัตนตรัย
จึงทูลขอว่า พระคุณเจ้าโปรดอย่าให้สิ่งของแก่พวกเดียรถีย์ด้วยมือตนเองเลย
จึงทรงบัญญัติสิกขาบท ห้ามให้อาหารแก่ชีเปลือย แก่ปริพาชก แก่ปริพาชิกา
ด้วยมือของตน ทรงปรับอาบัติปาจิตตีย์ แก่ภิกษุผู้ล่วงละเมดิ.

๑๒๕
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ปาจิตตีย์  อเจลกวรรค สิกขาบทที ่๒
โย ปะนะ ภกิข ุภกิขงุ เอวงั วะเทยยะ “ เอหาวโุส.....

“อนึ่ง ภิกษุใด กล่าวต่อภิกษุอย่างนี้ว่า ท่านจงมาเข้าไป
สู่บ้านหรือสู่นิคมเพ่ือบิณฑบาตด้วยกัน  เธอยังเขาให้ถวายแล้วก็ดี
ไม่ให้ถวายแล้วก็ดี  แก่เธอแล้วส่งไปด้วยคำว่า  ท่านจงไปเถิด
การพูดก็ดี การน่ังก็ดี ของเรากับท่าน  ไม่เป็นผาสุกเลย  การพูดก็ดี
การนั่งก็ดี ของเราคนเดียว   ย่อมเป็นผาสุก  ทำความหมาย
อย่างนี้เท่านั้นแลให้เป็นปัจจัย หาใช่อย่างอื่นไม่ เป็นปาจิตตีย์.”

อนาบัติ
๑.ภิกษุส่งกลับไปด้วยคิดว่าเรา ๒ รูปรวมกัน จักไม่พอฉัน ๒.ภิกษุ

ส่งกลับไปด้วยคิดว่า รูปนั้นพบสิ่งของมีราคามากแล้ว จักยังความโลภให้เกิด
๓.ภิกษุส่งกลับไปด้วยคิดว่ารูปนั้นเห็นมาตุคามแล้วจักยังความกำหนัดให้เกิด
๔.ภิกษุส่งกลับไปด้วยส่ังว่า  จงนำข้าวต้มหรือข้าวสวย ของเค้ียวหรือของฉันไปให้
แก่ภิกษุผู้อาพาธแก่ภิกษุผู้ตกค้างอยู่ หรือแก่ภิกษุผู้เฝ้าวิหาร ๕.ภิกษุไม่ประสงค์
จะประพฤติอนาจาร แต่เม่ือมีกิจจำเป็นจึงส่งกลับไป   ๖.ภิกษุวิกลจริต   ๗.ภิกษุ
อาทิกัมมิกะ  ไม่ต้องอาบัติแล.

เรื่องต้นบัญญัติ
พระอุปนันทศากยบุตร  ชวนภิกษุรูปหนึ่งไปเที่ยวบิณฑบาตด้วยกัน

แล้วไล่เธอกลับ  พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามทำเช่นน้ัน  ทรงปรับ
อาบัติปาจิตตีย์ แก่ภิกษุผู้ล่วงละเมดิ.

๑๒๖

องค์แห่งอาบัติ ๑.ใครจ่ะประพฤตอินาจาร  ๒.ไลอุ่ปสมับันเพือ่ประโยชนน์ัน้  ๓.ผู้ต้องไลล่ว่งอุปจาร  พร้อมด้วยองค์ ๓
ดังน้ี จึงเป็นปาจิตตีย์ (บุพพสิกขาวรรณนา หน้า๒๑๘).
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ปาจิตตีย์  อเจลกวรรค สิกขาบทที ่๓
โย ปะนะ ภิกขุ สะโภชะเน กุเล อะนูปะขัชชะ.....

“อน่ึง ภิกษุใด สำเร็จการน่ังแทรกแซงในตระกลูท่ีมีคน ๒
คน เป็นปาจิตตีย์.”

วิภังค์
ตระกูลท่ีช่ือว่า มีคน ๒ คน คือ มีเฉพาะสตร ี๑ บุรุษ ๑ ท้ัง ๒ คน

ยังไม่ออกจากกัน  ท้ัง ๒ คนหาใช่ผู้ปราศจากราคะไม.่
บทว่า แทรกแซง คือ กีดขวาง.

อนาบัติ
๑.ภิกษุน่ังในเรือนใหญ่ ไม่ล่วงล้ำหัตถบาสแห่งบานประตู        ๒.ภิกษุน่ัง

ในเรือนเล็ก ไม่เลยท่ามกลางห้อง ๓.ภิกษุมีเพ่ือนอยู่ด้วย  ๔.คนท้ัง ๒ ออกจากกัน
แล้ว  ๕.ทั้ง ๒คนปราศจากราคะแล้ว  ๖.ภิกษุนั่งในสถานที่อันมิใช่ห้องนอน
๗.ภิกษุวิกลจริต  ๘.ภิกษุอาทิกัมมิกะ  ไม่ต้องอาบัติแล.

เรื่องต้นบัญญัติ
พระอุปนันทศากยบุตร เข้าไปในสกุลที่มีสามีภริยาเขานั่งอยู่ด้วยกัน

ได้ภิกษาแล้วสามีไล่ให้กลับแต่ภริยานิมนต์ให้น่ังอยู่ก่อนจึงน่ังอยู่ เขาไล่ถึง ๓ คร้ัง
ก็ไม่กลับ  พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบท  ห้ามภิกษุเข้าสู่สกุลที่มี
สามีภริยาอยู่ด้วยกัน ทรงปรับอาบัติปาจิตตีย์แก่ภิกษุผู้ล่วงละเมิด.

๑๒๗



ประมวลพระพุทธบัญญัติ อริยวินัย จากพระไตรปิฎก

ปาจิตตีย์  อเจลกวรรค สิกขาบทที ่๔
โย ปะนะ ภกิขุ มาตคุาเมนะ สัทธิง ระโห ปะฏจิฉันเน.....

“อนึ่ง ภิกษุใด สำเร็จการนั่งในที่ลับ คือ ในอาสนะกำบัง
กับมาตุคาม เป็นปาจิตตีย์.”

วิภังค์
ท่ีช่ือว่า ในท่ีลับ ได้แก่ ๑.ท่ีลับตา  ๒.ท่ีลับหู
ที่ชื่อว่า ที่ลับตา ได้แก่ ที่ซึ่งเมื่อภิกษุหรือมาตุคามขยิบตา ยักคิ้ว

หรือชะเง้อศีรษะไม่มีใครสามารถจะแลเห็นได้.
ท่ีช่ือว่า ท่ีลับหู ได้แก่ ท่ีซ่ึงไม่มีใครสามารถจะไดยิ้นถ้อยคำท่ีสนทนา

กันตามปกติได้.
อาสนะที่ชื่อว่า กำบัง คือ เป็นอาสนะที่เขากำบังด้วยฝา บานประตู

ลำแพน ม่านบัง  ต้นไม้ เสา หรือฉางข้าว อย่างใดอย่างหน่ึง.
คำว่า สำเร็จการน่ัง ความว่า เม่ือมาตุคามน่ังแล้ว ภิกษุน่ังใกล้ หรือ

นอนใกล้ต้องอาบัติปาจิตตีย์  เมื่อภิกษุนั่งแล้ว มาตุคามนั่งใกล้ หรือนอนใกล้
ต้องอาบัติปาจิตตีย์.

อนาบัติ
๑.ภิกษุมีบุรุษผู้รู้เดียงสาคนใดคนหน่ึงอยู่เป็นเพ่ือน   ๒.ภิกษุยืนมิได้น่ัง

๓.ภิกษุมิได้มุ่งท่ีลับ  ๔.ภิกษุน่ังส่งใจไปในอารมณอ่ื์น  ๕.ภิกษุวิกลจริต  ๖.ภิกษุ
อาทิกัมมิกะ  ไม่ต้องอาบัติแล.

เรื่องต้นบัญญัติ
พระอุปนันทศากยบุตร ไปสู่เรือนสหาย นั่งในที่ลับมีที่กำบังกับภริยา

๑๒๘
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ของสหายน้ัน เขาติเตียน พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบท ห้ามน่ังในท่ีลับ
มีท่ีกำบังกับมาตุคาม (ผู้หญิง) ทรงปรับอาบัติปาจิตตีย์แก่ภิกษุผู้ล่วงละเมดิ.

ปาจิตตีย์  อเจลกวรรค สิกขาบทที ่๕
โย ปะนะ ภกิข ุมาตคุาเมนะ สัทธิง เอโก เอกายะ.....

“อนึ่ง ภิกษุใด ผู้เดียว สำเร็จการนั่งในที่ลับกับมาตุคาม
ผู้เดียวเป็นปาจิตตีย์.”

อนาบัติ
๑.ภิกษุมีบุรุษผู้รู้เดียงสาคนใดคนหนึง่อยู่เป็นเพ่ือน  ๒.ภิกษุยืนมิได้น่ัง

๓.ภิกษุมิได้มุ่งท่ีลับ  ๔.ภิกษุน่ังส่งใจไปในอารมณอ่ื์น  ๕.ภิกษุวิกลจริต  ๖.ภิกษุ
อาทิกัมมิกะ  ไม่ต้องอาบัติแล.

เรื่องต้นบัญญัติ
พระอุปนันทศากยบุตรไปสู่เรือนสหายน่ังในท่ีลับ  กับภริยาของสหาย

น้ันสองต่อสอง เขาติเตียน พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบท  ห้ามน่ังในท่ี
ลับ  สองต่อสองกับมาตุคาม ทรงปรับอาบัติปาจิตตีย์แก่ภิกษุผู้ล่วงละเมดิ.

๑๒๙
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ปาจิตตีย์  อเจลกวรรค สิกขาบทที ่๖
โย ปะนะ ภกิขุ นมัินตโิต สะภตัโต สะมาโน สันตงั.....

“อนึ่ง ภิกษุใด รับนิมนต์แล้ว มีภัตอยู่แล้วไม่บอกลาภิกษุ
ซึ่งมีอยู่ ถึงความเป็นผู้เที่ยวไปในตระกูลทั้งหลาย ก่อนฉันก็ดี
ทีหลังฉันก็ดี เว้นไว้แต่สมัย เป็นปาจิตตีย์. นี้สมัยในเรื่องนั้น
คือ คราวท่ีถวายจีวร คราวท่ีทำจีวร, น้ีสมัยในเร่ืองน้ัน.”

วิภังค์
ท่ีช่ือว่า ภิกษุซ่ึงมีอยู่ คือ อาจท่ีจะบอกลาก่อนเข้าไป.

อนาบัติ
๑.ภิกษุฉันในสมัย   ๒.ภิกษุบอกลาภิกษุซึ ่งมีอยู ่แล้วจึงเข้าไป

๓.ไม่ได้บอกลาภิกษุซ่ึงไม่มีอยู่ แล้วเข้าไป  ๔.เดินทางผ่านเรือนผู้อ่ืน   ๕.เดินทาง
ผ่านอุปจารเรือน ๖.ไปอารามอื่น ๗.ไปสู่สำนักภิกษุณี  ๘.ไปสู่สำนักเดียรถีย์
๙.ไปโรงฉัน ๑๐.ไปเรือนที่เขานิมนต์ฉัน ๑๑.ไปเพราะมีอันตราย ๑๒.ภิกษุ
วิกลจริต  ๑๓.ภิกษุอาทิกัมมิกะ ไม่ต้องอาบัติแล.

เรื่องต้นบัญญัติ
พระอุปนันทศากยบุตร รับนิมนต์ไปฉันในที่แห่งหนึ่งแล้ว ไปสู่สกุล

อ่ืนเสียก่อน ทำให้ภิกษุอ่ืนและเจ้าของบ้านท่ีนิมนต์ไว้ต้องคอย พระผู้มีพระภาค
จึงทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามทำเช่นนั้น ภายหลังมีเหตุเกิดขึ้น จึงทรงบัญญัติ
เพ่ิมเติมหลายคร้ัง  รวมความในสิกขาบทน้ีว่า  ภิกษุรับนิมนต์แล้ว  ไม่บอกลา
ภิกษุท่ีมีอยู่ (ในวัด) เท่ียวไปในสกุลท้ังหลายก่อนฉันก็ดี     ภายหลังฉันก็ดี

๑๓๐
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เว้นไว้แต่สมัย คือ คราวถวายจวีร และคราวทำจวีร ต้องอาบัติปาจิตตีย์.

ปาจิตตีย์  อเจลกวรรค สิกขาบทที ่๗
อะคิลาเนนะ ภิกขุนา จาตุมาสะปจัจะยะปะวาระณา.....

“ภิกษุมิใช่ผู ้อาพาธ พึงยินดีปวารณาด้วยปัจจัยเพียง
ส่ีเดือน เว้นไว้แต่ปวารณาอีก เว้นไว้แต่ปวารณาเป็นนิตย์ ถ้าเธอ
ยินดียิ่งกว่านั้น เป็นปาจิตตีย์.”

วิภังค์
คำว่า ภิกษุมิใช่ผู้อาพาธ พึงยินดีปวารณาด้วยปัจจัยเพียงส่ีเดือน

น้ัน ความว่า พึงยินดีปวารณาเฉพาะปัจจัยของภิกษุไข้ แม้เขาปวารณาอีกก็พึง
ยินดีว่า เราจักขอชั่วเวลาที่ยังอาพาธอยู่ แม้เขาปวารณาเป็นนิตย์ ก็พึงยินดีว่า
เราจักขอช่ัวเวลาท่ียังอาพาธอยู่.

อนาบัติ
๑.ภิกษุผู้ขอเภสัชตามที่เขาปวารณาไว้  ๒.ขอในระยะกาลตามที่เขา

ปวารณาไว้ ๓.บอกขอว่าท่านปวารณาพวกข้าพเจ้าด้วยเภสัชเหล่านี้แต่พวก
ข้าพเจ้าต้องการเภสัชชนิดนี ้และชนิดนี ้ ๔.บอกขอว่าระยะกาลที ่ท่านได้
ปวารณาไว้ ได้ผ่านพ้นไปแล้ว แต่ข้าพเจ้ายังต้องการเภสัช  ๕.ขอต่อญาติ
๖.ขอต่อคนปวารณา  ๗.ขอเพ่ือประโยชน์แก่ภิกษุรูปอ่ืน  ๘.จ่ายมาด้วยทรัพย์
ของตน  ๙.ภิกษุวิกลจริต  ๑๐.ภิกษุอาทิกัมมิกะ  ไม่ต้องอาบัติแล.

๑๓๑

องค์แห่งอาบัติ  ๑.ยินดีเขานิมนต์ด้วยโภชนะ ๕  อันใดอันหน่ืง  ๒.ไม่ลา ไม่บอกภิกษุท่ีมีอยู่  ๓.ไปเรือนอ่ืนจากเรือนผู้นิมนต์
๔.ยังไม่ล่วงเวลาเท่ียงไป  ๕.ไม่มีสมัยหรืออันตราย  พร้อมด้วยองค์ ๕ ดังน้ี  จึงเป็นปาจิตตีย์ (บุพพสิกขาวรรณนา หน้า๒๒๐)
.



ประมวลพระพุทธบัญญัติ อริยวินัย จากพระไตรปิฎก

เรื่องต้นบัญญัติ
มหานามศากยะ  ปวารณาต่อภิกษุสงฆ์  ให้ขอเภสัชได้ตลอด ๔ เดือน

แล้วปวารณาต่อจนตลอดชีวิต  ภิกษุฉัพพัคคีย์  ขอเนยใส  ในขณะท่ีคนใช้ของ
มหานามศากยะไปทำงาน  แม้จะถูกขอร้องให้คอยก็ไม่ยอม กลับพูดว่าปวารณา
แล้วไม่ให้  พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่า  ภิกษุไม่เป็นไข้พึงยินดีการ
ปวารณาด้วยเหตุเพียง ๔ เดือน  ถ้าขอเกินกำหนดน้ัน เว้นไว้แต่เขาปวารณาอีก
และปวารณาตลอดชวิีต  ต้องอาบัติปาจิตตีย์.

ปาจิตตีย์  อเจลกวรรค สิกขาบทที ่๘
โย ปะนะ ภกิขุ อุยยตุตงั เสนงั ทัสสะนายะ คัจเฉยยะ.....

“อน่ึง ภิกษุใด ไปเพ่ือจะดูเสนาอันยกออกแล้ว เว้นไว้แต่
ปัจจัยมีอย่างนั้นเป็นรูป เป็นปาจิตตีย์.”

วิภังค์
ที่ชื่อว่า อันยกออกแล้ว ได้แก่ กองทัพซึ่งยกออกจากหมู่บ้านแล้ว

ยังพักอยู่หรือเคล่ือนขบวนตอ่ไปแล้ว.
บทว่า เว้นไว้แต่ปัจจัยมีอย่างน้ันเป็นรูป คือ ยกเหตุจำเป็นเสีย.

อนาบัติ
๑.ภิกษุอยู่ในอารามมองเห็น  ๒.กองทัพยกผ่านมายังสถานที่ภิกษุ

ยืนนั่งหรือนอนเธอมองเห็น  ๓.ภิกษุเดินสวนทางไปพบเข้า  ๔.มีเหตุจำเป็น
๕.มีอันตราย  ๖.ภิกษุวิกลจริต  ๗.ภิกษุอาทิกัมมิกะ  ไม่ต้องอาบัติแล

๑๓๒

องค์แห่งอาบัติ  ๑.เขาปวารณาแกส่งฆ์  ๒.ขอยาใหเ้กินกว่าน้ัน  ๓.ไม่เป็นไข ้  ๔.ล่วงกำหนดแลว้  พร้อมด้วยองค์ ๔
ดังน้ี จึงเป็นปาจิตตีย์ (บุพพสิกขาวรรณนา หน้า๒๒๑).



คัมภีร์ภิกขุวิภังค์ ภาค ๒ (พระวินัยปิฏก เล่ม ๒)

เรื่องต้นบัญญัติ
ภิกษุฉัพพัคคีย์ไปดูกองทัพที่ยกไป     พระเจ้าปเสนทิโกศลทอด

พระเนตรเห็นก็ทรงทักท้วง  คนทั้งหลายพากันติเตียน  พระผู้มีพระภาค
จึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่า ภิกษุไปดูกองทัพที่เขายกไป ต้องอาบัติปาจิตตีย์
ภายหลังทรงอนุญาตให้ไปในกองทัพได้ เม่ือมีเหตุสมควร.

ปาจิตตีย์  อเจลกวรรค สิกขาบทที ่๙
สิยา จะ ตัสสะ ภิกขุโน โกจิเทวะ ปัจจะโย เสนัง.....

“อนึ่ง ปัจจัยบางอย่างเพื่อจะไปสู่เสนา มีแก่ภิกษุนั้น
ภิกษุนั ้นพึงอยู ่ได้ในเสนาเพียง ๒ - ๓ คืน ถ้าอยู ่ยิ ่งกว่านั ้น
เป็นปาจิตตีย์.”

อนาบัติ
๑.ภิกษุอยู่ ๒-๓ คืน  ๒.ภิกษุอยู่ไม่ถึง ๒-๓ คืน  ๓.ภิกษุอยู่ ๒ คืน

แล้วออกไปก่อนอรุณของคืนท่ี ๓ ข้ึนมา กลับอยู่ใหม่  ๔.ภิกษุอาพาธพักแรมอยู่
๕.ภิกษุอยู่ด้วยกิจธุระของภิกษุอาพาธ  ๖.ภิกษุตกอยู่ในกองทัพท่ีถูกข้าศึกล้อมไว้
๗.ภิกษุมีเหตุบางอย่างขัดขวางไว ้  ๘.มีอันตราย   ๙.ภิกษุวิกลจริต ๑๐.ภิกษุ
อาทิกัมมิกะ  ไม่ต้องอาบัติแล.

เรื่องต้นบัญญัติ
ภิกษุฉัพพัคคีย์ มีเหตุจำเป็นไปในกองทัพ   และพักอยู่เกิน ๓ คืน

๑๓๓

องค์แห่งอาบัติ  ๑.กระบวนจตุรังคินีเสนายกทัพออก  ๒.ไปเพ่ือจะดู  ๓.เห็นใน ท่ีอ่ืนพ้นโอกาสซ่ึงพระพุทธเจ้าทรงอนุญาต
๔ไมม่เีหตท่ีุสมควรหรอือันตราย  พร้อมด้วยองค์ ๔ ดังน้ี จึงเป็นปาจิตตย์ี (บุพพสิกขาวรรณนา หน้า๒๒๑).



ประมวลพระพุทธบัญญัติ อริยวินัย จากพระไตรปิฎก

มีผู้ติเตียน พระผู้มีพระภาค จึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่า เม่ือมีเหตุจำเป็นจะต้อง
ไปในกองทัพ ภิกษุจะพักอยู่ในกองทัพได้ไม่เกิน ๓ ราตรี ถ้าอยู่เกินกว่านั้น
ต้องอาบัติปาจิตตีย์.

ปาจิตตีย์  อเจลกวรรค สิกขาบทที ่๑๐
ท๎วิรัตตะตรัิตตญัเจ ภิกขุ เสนายะ วะสะมาโน.....

“ถ้าภิกษุอยู่ในเสนา ๒ - ๓ คืน ไปสู่สนามรบก็ดี ไปสู่ท่ีพัก
พลก็ดี  ไปสู่ท่ีจัดขบวนทัพก็ดี ไปดูกองทัพท่ีจัดเป็นขบวนแล้วก็ดี
เป็นปาจิตตีย์.”

อนาบัติ
๑.ภิกษุอยู่ในอารามมองเห็น  ๒.การรบพุ่งผ่านมายังสถานที่ภิกษุยืน

น่ัง หรือนอน เธอมองเห็น  ๓.ภิกษุเดินสวนทางไปพบเขา้  ๔.ภิกษุมีกิจจำเป็น
เดินไปพบเข้า ๕.มีอันตราย ๖.ภิกษุวิกลจริต ๗.ภิกษุอาทิกัมมิกะ  ไม่ต้องอาบัติแล

เรื่องต้นบัญญัติ
ภิกษุฉัพพัคคีย์ มีเหตุจำเป็นต้องไปพักในกองทัพ ๒ - ๓ ราตรี

เธอได้ไปดูการรบ การตรวจพล การจัดทัพ และดูทัพท่ีจัดเป็นกระบวนเสรจ็แล้ว
ภิกษุรูปหนึ่ง ในจำนวน ๖ รูป ถูกลูกเกาทัณฑ์ (เพราะไปดูเขารบกัน) เป็นที่
เยาะเย้ย ติเตียนของคนทั้งหลาย พระผู้มีพระภาค จึงทรงบัญญัติสิกขาบท
ห้ามภิกษุที่พักอยู่ในกองทัพ ๒-๓ ราตรี ไปดูการรบ การตรวจพล การจัดทัพ
และทัพท่ีจัดเป็นขบวนเสรจ็แล้ว ทรงปรับอาบัติปาจิตตีย์แก่ภิกษุผู้ล่วงละเมดิ.

๑๓๔



คัมภีร์ภิกขุวิภังค์ ภาค ๒ (พระวินัยปิฏก เล่ม ๒)

๖.สุราปานวรรค วรรคว่าด้วยการด่ืมสุรา
เป็นวรรคท่ี ๖ มี ๑๐ สิกขาบท

ปาจิตตีย์  สุราปานวรรค  สิกขาบทที ่๑
สุราเมระยะปาเน ปาจิตติยัง.

“เป็นปาจิตตีย์ ในเพราะดื่มสุราและเมรัย.”

วิภังค์
ที ่ช ื ่อว ่า สุรา ได้แก่  สุราที ่ทำด้วยแป้ง สุราที ่ทำด้วยขนม

สุราท่ีทำด้วยขา้วสุก สุราท่ีหมักส่าเหล้า สุราท่ีผสมด้วยเครือ่งปรงุ.
ท่ีช่ือ เมรัย ได้แก่ น้ำดองดอกไม้ น้ำดองผลไม้ น้ำดองน้ำผ้ึง น้ำดอง

น้ำอ้อยงบ น้ำดองท่ีผสมด้วยเคร่ืองปรุง.
คำว่า ด่ืม คือ ด่ืมโดยท่ีสุดแม้ด้วยปลายหญา้คา ต้องอาบัติปาจิตตีย์.

อนาบัติ
๑.ภิกษุด่ืมน้ำท่ีมีกล่ินรสเหมือนน้ำเมา แต่ไม่ใช่น้ำเมา ๒.ภิกษุด่ืมน้ำเมา

ท่ีเจือลงในแกง   ๓.  ...ท่ีเจือลงในเนือ้   ๔. ...ท่ีเจือลงในนำ้มัน     ๕.น้ำเมาท่ีเจือ
ลงในนำ้อ้อยท่ีดองมะขามปอ้ม  ๖. ภิกษุด่ืมยาดองอริฏฐะ (ดองด้วยน้ำมะขาม
ป้อมเป็นต้น สี กล่ิน รส คล้ายน้ำเมา. ดูเชิงอรรถหน้า ๒๔๘)  ซ่ึงไม่ใช่ของเมา
๗.ภิกษุวิกลจริต  ๘.ภิกษุอาทิกัมมิกะ  ไม่ต้องอาบัติแล.

เรื่องต้นบัญญัติ
พระสาคตะ ปราบนาค (งูใหญ่) ของพวกชฏิลได้ ชาวบ้านดีใจปรึกษากัน

๑๓๕



ประมวลพระพุทธบัญญัติ อริยวินัย จากพระไตรปิฎก

ว่าจะถวายอะไรดีที่หาได้ยาก ภิกษุฉัพพัคคีย์ แนะให้ถวายเหล้าใส สีแดง
ดั่งเท้านกพิราบ ชาวบ้านจึงเตรียมเหล้าแดงไว้ และถวายให้พระสาคตะดื่ม
พระสาคตะเมา นอนอยู่ที่ประตูเมือง พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบท
ห้ามภิกษุดื่มสุรา (น้ำเมาที่กลั่น) และเมรัย (น้ำเมาที่หมักหรือดอง) ทรงปรับ
อาบัติปาจิตตีย์ แก่ภิกษุผู้ล่วงละเมดิ.

ปาจิตตีย์  สุราปานวรรค  สิกขาบทที ่๒
อังคุลิปะโตทะเก ปาจิตติยัง.

“เป็นปาจิตตีย์ ในเพราะจี้ด้วยนิ้วมือ.”

วิภังค์
ท่ีช่ือว่า จ้ีด้วยน้ิวมือ คือ ใช้น้ิวมือจ้ี อุปสัมบัน  มีความประสงค์จะยัง

อุปสัมบันให้หัวเราะ ถูกต้องกายด้วยกาย ต้องอาบัติปาจิตตีย์.

อนาบัติ
๑.ภิกษุไม่ประสงค์จะให้หัวเราะ  เม่ือมีกิจจำเป็นถูกต้องเข้า  ๒.ภิกษุ

วิกลจริต  ๓.ภิกษุอาทิกัมมิกะ  ไม่ต้องอาบัติแล.

เรื่องต้นบัญญัติ
ภิกษุฉัพพัคคีย์ เอานิ้วมือจี้ภิกษุสัตตรสวัคคีย์ (พวก ๑๗) รูปหนึ่ง

เธอหัวเราะจนเหน่ือย หายใจไม่ทันถึงขาดใจตาย พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติ

๑๓๖

องค์แห่งอาบัติ  ๑.เปน็นำ้เมา ๒.ด่ืมกิน พรอ้มด้วยองค ์๒ ดังนี ้จึงเปน็ปาจติตยี ์(บุพพสิกขาวรรณนา หนา้ ๒๒๓).
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สิกขาบทว่า ภิกษุจ้ีภิกษุต้องอาบัติปาจิตตีย์.

ปาจิตตีย์  สุราปานวรรค  สิกขาบทที ่๓
อุทะเก หัสสะธมัเม ปาจติตยัิง.....

“เป็นปาจิตตีย์ ในเพราะธรรม คือ หัวเราะในน้ำ.”

วิภังค์

ที่ชื่อว่า ธรรม คือ หัวเราะในน้ำ ความว่า ในน้ำลึกพ้นข้อเท้าขึ้นไป
ภิกษุมีความประสงค์จะร่ืนเริง ดำลงก็ดี ผุดข้ึนก็ดี ว่ายไปก็ดี ต้องอาบัติปาจิตตีย์.

ภิกษุเล่นน้ำต้ืนใต้ข้อเท้า ต้องอาบัติทุกกฏ
ภิกษุเล่นเรือ ต้องอาบัติทุกกฏ
ภิกษุเอามือวักน้ำก็ดี เอาเท้าแกว่งน้ำก็ดี เอาไม้ขีดน้ำก็ดี เอากระเบ้ือง
ปาน้ำเล่นก็ดี ต้องอาบัติทุกกฏ
น้ำ น้ำส้ม น้ำนม เปรียง น้ำย้อม น้ำปัสสาวะ หรือน้ำโคลน ซ่ึงขังอยู่ใน

ภาชนะ ภิกษุเล่น ต้องอาบัติทุกกฏ

อนาบัติ
๑.ภิกษุไม่ประสงค์จะเล่น แต่เม่ือมีกิจจำเป็น ลงน้ำแล้วดำลงก็ดีผุดข้ึน

ก็ดี ว่ายไปก็ดี  ๒.ภิกษุผู้จะข้ามฟาก ดำลงก็ดี ผุดข้ึนก็ดี ว่ายไปก็ดี ๓.มีอันตราย
๔.ภิกษุวิกลจริต  ๕.ภิกษุอาทิกัมมิกะ  ไม่ต้องอาบัติแล.

๑๓๗

องค์แห่งอาบัติ ๑.อธิบายจะเล่นสนุก  ๒.ต้องกายอุปสัมบันด้วยกายตน พร้อมด้วยองค์ ๒ ดังนี้ จึงเป็นปาจิตตีย์
(บุพพสิกขาวรรณนา หน้า๒๒๔).



ประมวลพระพุทธบัญญัติ อริยวินัย จากพระไตรปิฎก

เรื่องต้นบัญญัติ
ภิกษุสัตตรสวัคคีย์ (ภิกษุพวก ๑๗)  ลงเล่นน้ำในแม่น้ำอจิรวดี

พระเจ้าปเสนทิโกศล ออกอุบายฝากน้ำอ้อยงบไปถวายพระพุทธเจ้า เพื่อให้
ทรงทราบว่าภิกษุเหล่านี้ไปเล่นน้ำ พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบท
ห้ามภิกษุว่ายน้ำเล่น ทรงปรับ อาบัติปาจิตตีย์ แก่ภิกษุผู้ล่วงละเมดิ.

ปาจิตตีย์  สุราปานวรรค  สิกขาบทที ่๔
อะนาทะริเย ปาจิตติยัง.....

“เป็นปาจิตตีย์ ในเพราะความไม่เอื้อเฟื้อ.”

วิภังค์
ท่ีช่ือว่า ความไม่เอ้ือเฟ้ือ ได้แก่ ความไม่เอ้ือเฟ้ือ ๒ อย่าง คือ   ๑.ความ

ไม่เอ้ือเฟ้ือในบุคคล  ๒.ความไม่เอ้ือเฟ้ือในธรรม
ท่ีช่ือว่า ความไม่เอ้ือเฟ้ือในบุคคล ได้แก่ ภิกษุผู้อันอุปสัมบัน ว่ากล่าว

อยู่ด้วยพระบัญญัติ แสดงความไม่เอ้ือเฟ้ือโดยอ้างว่า ท่านผู้น้ีถูกยกวัตร ถูกดูหม่ิน
หรือถูกติเตียน  เราจักไม่ทำตามถ้อยคำของท่านผู้น้ี ดังน้ี ต้องอาบัติปาจิตตีย์.

ท่ีช่ือว่า ความไม่เอ้ือเฟ้ือในธรรม ได้แก่ ภิกษุผู้อันอุปสัมบัน ว่ากล่าว
อยู่ด้วยพระบัญญัติ แสดงความไม่เอื้อเฟื้อโดยอ้างว่า ไฉน ธรรมข้อนี้จะพึง
เสื่อมสูญหาย หรืออันตรธานเสีย ดังนี้ก็ดี ไม่ประสงค์จะศึกษาพระบัญญัตินั้น
จึงแสดงความไม่เอ้ือเฟ้ือก็ดี ต้องอาบัติปาจิตตีย์.

๑๓๘

องค์แห่งอาบัติ ๑.น้ำลึกท่วมข้อเท้า  ๒.ลงเล่นประสงค์จะสนุก พร้อมด้วยองค์ ๒ ดังน้ี จึงเป็นปาจิตตีย์ (บุพพสิกขาวรรณนา
หน้า๒๒๔).



คัมภีร์ภิกขุวิภังค์ ภาค ๒ (พระวินัยปิฏก เล่ม ๒)

อนาบัติ
๑.ภิกษุกล่าวช้ีเหตุว่า อาจารย์ท้ังหลายของพวกข้าพเจ้าเรียนมาอย่างน้ี

สอบถามมาอย่างน้ี  ๒.ภิกษุวิกลจริต  ๓.ภิกษุอาทิกัมมิกะ  ไม่ต้องอาบัติแล.

เรื่องต้นบัญญัติ
พระฉันนะประพฤติอนาจาร  ภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวตักเตือนกลับไม่

เอ้ือเฟ้ือ  ขืนทำต่อไป  พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่า  ภิกษุไม่เอ้ือเฟ้ือ
ในวินัย ต้องอาบัติปาจิตตีย์.

ปาจิตตีย์  สุราปานวรรค  สิกขาบทที ่๕
โย ปะนะ ภิกขุ ภิกขุง ภิงสาเปยยะ, ปาจิตติยัง.

“อน่ึง ภิกษุใดหลอนซึง่ภิกษุ เป็นปาจิตตีย์.”

๑๓๙

องค์แห่งอาบัติ ๑.อุปสัมบันตักเตือนว่ากล่าวด้วยบัญญัติ  ๒.ทำความไม่เอ้ือเฟ้ือ พร้อมด้วยองค์ ๒ ดังน้ี จึงเป็นปาจิตตีย์
(บุพพสิกขาวรรณนา หน้า๒๒๕).

วิภังค์
บทว่า หลอน ความว่า อุปสัมบันมุ่งจะหลอนอุปสัมบัน แสดงรูปก็ดี

เสียงก็ดี กล่ินก็ดี รสก็ดี โผฏฐัพพะก็ดี๑ เธอผู้ถูกหลอนน้ันจะตกใจก็ตาม ไม่ตกใจ
ก็ตาม ต้องอาบัติปาจิตตีย์.

อุปสัมบันมุ่งจะหลอนอุปสัมบัน บอกเล่าทางกันดารเพราะโจรก็ดี
ทางกันดารเพราะสัตว์ร้ายก็ดี ทางกันดารเพราะปีศาจก็ดี เธอจะตกใจก็ตาม
ไม่ตกใจก็ตาม ต้องอาบัติปาจิตตีย์.
๑ นำรูป เสียง กล่ิน รส หรือโผฏฐัพพะท่ีน่ากลัวเข้าไปใกล้ (พระวินัยปิฎกแปล มจร. ๑ / ๑๔๗-๙ / ๑๗๘).



ประมวลพระพุทธบัญญัติ อริยวินัย จากพระไตรปิฎก

ปาจิตตีย์  สุราปานวรรค  สิกขาบทที ่๖
โย ปะนะ ภิกขุ อะคิลาโน วิสีวะนาเปกโข โชติง.....

“อนึ่ง ภิกษุใดมิใช่ผู้อาพาธ มุ่งการผิง ติดก็ดี ให้ติดก็ดี
ซ่ึงไฟ  เว้นไว้แต่ปัจจัยมีอย่างน้ันเป็นรูป  เป็นปาจิตตีย์.”

อนาบัติ
๑.ภิกษุอาพาธ  ๒.ภิกษุผิงไฟท่ีผู้อ่ืนติดไว้  ๓.ภิกษุผิงถ่านไฟท่ีปราศจาก

เปลว  ๔.ภิกษุตามประทีปก็ดี  ก่อไฟใช้อย่างอื่นก็ดี  ติดไฟในเรือนไฟก็ดี
เพราะมีเหตุเห ็นปานนั ้น  ๕.มีอ ันตราย (มีส ัตว ์ร ้าย เน ื ้อร ้าย
หรืออมนุษย์มาทำร้าย)  ๖.ภิกษุวิกลจริต ๗.ภิกษุอาทิกัมมิกะ ไม่ต้องอาบัติแล.

อนาบัติ
๑.ภิกษุไม่ประสงค์จะหลอน แต่แสดงรูปก็ดี เสียงก็ดี กลิ่นก็ดี รสก็ดี

โผฏฐัพพะก็ดี หรือบอกเล่าทางกันดารเพราะโจร ทางกันดารเพราะสัตว์ร้าย
ทางกันดาร เพราะปีศาจ  ๒.ภิกษุวิกลจริต  ๓.ภิกษุอาทิกัมมิกะ  ไม่ต้องอาบัติแล.

เรื่องต้นบัญญัติ
ภิกษุฉัพพัคคีย์ (พวก ๖) หลอกภิกษุสัตตรสวัคคีย์ (พวก ๑๗) ให้

กลัวผีจนร้องไห้ พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่า ภิกษุทำภิกษุให้กลัว
ต้องปาจิตตีย์.

๑๔๐

องค์แห่งอาบัติ ๑.ผู้ท่ีจะหลอนน้ันเป็นอุปสัมบัน  ๒.พยายามด้วยหวังจะให้อุปสัมบันน้ันกลัว ในวิสัยท่ีเธอจะเห็นและได้ยิน
พร้อมด้วยองค์ ๒ ดังน้ีจึงเป็นปาจิตตีย์ (บุพพสิกขาวรรณนา หน้า๒๒๖).



คัมภีร์ภิกขุวิภังค์ ภาค ๒ (พระวินัยปิฏก เล่ม ๒) ๑๔๑

เรื่องต้นบัญญัติ
ภิกษุท้ังหลายก่อไฟผิงในฤดหูนาว งูร้อนออกจากโพรงไลกั่ดภิกษุแตก

หนีกระจายไป พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่า ภิกษุก่อไฟเองก็ดี
ใช้ให้ผู้อ่ืนก่อไฟก็ดี เพ่ือจะผิง ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ภายหลังทรงอนญุาตให้ทำได้
เม่ือเป็นไข้. (ผิงไฟท่ีคนอ่ืนเขาก่อไว้แล้ว ไม่ผิด)
องคแ์ห่งอาบัติ ๑.ไมเ่ปน็ไข ้  ๒.ไมม่เีหตท่ีุพระพทุธเจา้ทรงอนญุาต  ๓.ใครจ่ะผงิ  ๔.ตดิเองหรอืใหผู้อ่ื้นตดิใหโ้พลงขึน้
พร้อมด้วยองค์ ๔ ดังน้ี จึงเป็นปาจิตตีย์ (บุพพสิกขาวรรณนา หน้า ๒๒๖).



ประมวลพระพุทธบัญญัติ อริยวินัย จากพระไตรปิฎก

ปาจิตตีย์  สุราปานวรรค  สิกขาบทที ่๗
โย ปะนะ ภกิขุ โอเรนฑัฒะมาสงั นะหาเยยยะ อัญญัตร๎ะ สะมะยา.....

“อน่ึง ภิกษุใด  ยังหย่อนก่ึงเดือนอาบน้ำ  เว้นไว้แต่สมัย
เป็นปาจิตตีย์   น้ีสมัยในเร่ืองน้ัน  เดือนก่ึงท้ายฤดูร้อน  เดือนต้น
แห่งฤดูฝน  สองเดือนก่ึงน้ี เป็นคราวร้อน เป็นคราวกระวนกระวาย
คราวเจ็บไข้  คราวทำการงาน  คราวไปทางไกล  คราวฝนมากับ
พายุ   น้ีสมัยในเร่ืองน้ัน.”

อนาบัติ
๑.ภิกษุอาบน้ำในสมัย  ๒.ภิกษุอาบน้ำในเวลาก่ึงเดือน  ๓.ภิกษุอาบน้ำ

ในเวลาเกินก่ึงเดือน  ๔.ภิกษุข้ามฟากอาบน้ำ  ๕.ภิกษุอาบน้ำในปัจจันตชนบท
ทุกๆ แห่ง  ๖.ภิกษุอาบน้ำเพราะมีอันตราย  ๗.ภิกษุวิกลจริต  ๘.ภิกษุ
อาทิกัมมิกะ ไม่ต้องอาบัติแล.

เรื่องต้นบัญญัติ
ภิกษุทั้งหลายอาบน้ำในแม่น้ำตโปทา พระเจ้าพิมพิสาร ก็เสด็จไป

จะสนานพระเกศาทรงรออยู่ ภิกษุเหล่านั้นอาบอยู่จนค่ำ พระองค์จึงได้สนาน
พระเกศา และกลับไปไม่ทันประตเูมืองปิด ต้องทรงพักค้างแรมอยู่นอกเมือง

พระผู้มีพระภาคทรงทราบ จึงทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามภิกษุอาบน้ำก่อน
กำหนดกึ่งเดือน ทรงปรับอาบัติปาจิตตีย์แก่ภิกษุผู้ล่วงละเมิด ภายหลังทรง
อนุญาตให้อาบน้ำได้ก่อนกำหนดระยะกึง่เดือน ในเม่ือมีเหตุจำเป็นเช่น ร้อนจัด
เจ็บไข้   [ในประเทศเราไมเ่ก่ียวกับสิกขาบทน้ี เพราะทรงอนญุาตให้ อาบน้ำได้
เป็นนิตย์ ท่ัวปัจจันตชนบท (ในปัจจันตชนบท คือ นอกเขตตอนกลางของอินเดีย)
ตามคำขอของพระมหากัจจายนะ  ซ่ึงส่งข่าวฝากลูกศิษย์ (คือ พระโสณกุฏิกัณณะ)
มาทูลขอ. (ดูรายละเอียดเก่ียวกับเร่ืองน้ีในหน้า ๒๔๔)]

๑๔๒



คัมภีร์ภิกขุวิภังค์ ภาค ๒ (พระวินัยปิฏก เล่ม ๒)

ปาจิตตีย์  สุราปานวรรค  สิกขาบทที ่๘
นะวมัปะนะ ภิกขุนา จีวะระลาเภนะ ตณิณงั ทุพพัณณะกะระณาณงั.....

“อนึ่ง ภิกษุได้จีวรมาใหม่ พึงถือเอาวัตถุสำหรับทำให้
เสียสี ๓ อย่าง อย่างใดอยา่งหน่ึง คือ ของเขยีวครามก็ได้  ตมก็ได้
ของดำคลำ้ก็ได้ ถ้าภิกษุไม่ถือเอาวัตถุสำหรับทำให้เสียสี ๓ อย่าง
อย่างใดอยา่งหน่ึง ใช้จีวรใหม่  เป็นปาจิตตีย์.”

วิภังค์
พากย์ว่า ถ้าภิกษุไม่ถือเอาวัตถุสำหรับทำให้เสียสี ๓ อย่าง

อย่างใดอย่างหน่ึงน้ัน ความว่า ภิกษุไม่ถือเอาวัตถุสำหรับทำให้เสียสี ๓ อย่าง
อย่างใดอย่างหน่ึง (ทำเป็นวงกลม) โดยท่ีสุดแม้ด้วยปลายหญ้าคา แล้วใช้จีวรใหม่
ต้องอาบัติปาจิตตีย์.

อนาบัติ
๑.ภิกษุถือเอาแล้วนุ่งห่ม  ๒.ภิกษุนุ่งห่มจีวรท่ีมีเคร่ืองหมายหายสูญไป

๓.ภิกษุนุ่งห่มจีวรที่มีโอกาสทำเครื่องหมายไว้แต่จางไป  ๔.ภิกษุนุ่งห่มจีวรที่
ยังมิได้ทำเคร่ืองหมายแต่เย็บติดกับจีวรท่ีทำเคร่ืองหมายแล้ว ๕.ภิกษุนุ่งห่มผ้าปะ
๖.ภิกษุนุ่งห่มผ้าทาบ  ๗.ภิกษุใช้ผ้าดาม  ๘.ภิกษุวิกลจริต  ๙.ภิกษุอาทิกัมมิกะ
ไม่ต้องอาบัติแล.

เรื่องต้นบัญญัติ
ภิกษุและปริพาชก เดินทางจากเมืองสาเกตมาสู่เมืองสาวัตถี โจรปลน้

ระหว่างทาง เจ้าหน้าท่ีจับโจรได้พร้อมท้ังของกลาง จึงขอให้ภิกษุไปเลือกจีวรของ

๑๔๓



ประมวลพระพุทธบัญญัติ อริยวินัย จากพระไตรปิฎก

ตนท่ีถูกชิงไป ภิกษุเหล่าน้ันจำไม่ได้ เป็นท่ีติเตียน จึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุ
ได้จีวรใหม่มา พึงถือเอาเคร่ืองทำให้เสียสี สีใดสีหน่ึงใน ๓ สี คือ สีคราม สีโคลน
สีดำคล้ำ (มาทำเคร่ืองหมาย) ถ้าไม่ทำอย่างน้ันใช้จีวรใหม่ ต้องอาบัติปาจิตตีย์.

ปาจิตตีย์  สุราปานวรรค  สิกขาบทที ่๙
โย ปะนะ ภกิข ุภกิขสุสะ วา ภกิขนุยิา วา สิกขะมานายะ.....

“อนึ่ง ภิกษุใดวิกัปจีวรเอง  แก่ภิกษุก็ดี  ภิกษุณีก็ดี
สิกขมานาก็ดี  สามเณรก็ดี  สามเณรีก็ดี  แล้วใช้สอยจีวรนั้น
ซ่ึงไม่ให้เขาถอนกอ่น  เป็นปาจิตตีย์.”

วิภังค์
ท่ีช่ือว่า วิกัป (โดยใจความกคื็อทำให้เป็นของสองเจา้ของ) มี ๒ อย่าง

คือ วิกัปต่อหน้า ๑ วิกัปลับหลัง ๑.
ที่ชื่อว่า วิกัปต่อหน้า คือ กล่าวคำว่า ข้าพเจ้าวิกัปจีวรผืนนี้แก่ท่าน

หรือว่าข้าพเจ้าวิกัปจีวรผืนนี้แก่สหธรรมิกผู้มีชื่อนี้.
ท่ีช่ือว่า วิกัปลับหลัง คือ กล่าวคำว่า ข้าพเจ้าให้จีวรผืนน้ีแก่ท่านเพ่ือ

ช่วยวิกัป ภิกษุผู้รับวิกัปนั้นพึงถามว่า ใครเป็นมิตรหรือเป็นผู้เคยเห็นของท่าน
พึงตอบวา่ ท่านผู้มีช่ือน้ี และท่านผู้มีช่ือน้ี ภิกษุผู้รับวิกัปน้ันพึงกล่าวว่า ข้าพเจ้า
ให้แก่ภิกษุมีชื่อนั้นและภิกษุมีชื่อนั้น จีวรผืนนี้เป็นของภิกษุเหล่านั้น ท่านจง
ใช้สอยก็ตาม จงสละก็ตาม จงทำตามปัจจัยก็ตาม.

ที่ชื่อว่า ซึ่งไม่ให้เขาถอนก่อน คือ ภิกษุใช้สอยจีวรที่ผู้รับวิกัปนั้น
ยังมิได้คืนให้ หรือไม่วิสาสะแก่ภิกษุผู้รับวิกัปน้ัน ต้องอาบัติปาจิตตีย์.

๑๔๔

องค์แห่งอาบัติ ๑.ผ้าดังวา่ไม่ได้ทำกัปปพนิทุ  ๒.ไม่ใช่ผู้มีจีวรหายเปน็ตน้ ๓.นุง่หรอืห่มผา้น้ัน พรอ้มด้วยองค ์๓  ดังนี้
จึงเป็นปาจิตตีย์ (บุพพสิกขาวรรณนา หน้า ๒๒๘).
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อนาบัติ
๑.ภิกษุใช้สอยจีวรที่ภิกษุผู้รับวิกัปคืนให้ หรือวิสาสะแก่ภิกษุผู้รับวิกัป

๒.ภิกษุวิกลจริต  ๓.ภิกษุอาทิกัมมิกะ  ไม่ต้องอาบัติแล.

เรื่องต้นบัญญัติ
พระอุปนันทศากยบุตร วิกัปจีวรกับภิกษุอ่ืนแล้วยังไม่ได้ถอน ใช้จีวรน้ัน

พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่า ภิกษุวิกัปจีวร กับภิกษุ, ภิกษุณี,
นางสิกขมานา, สามเณร, หรือ สามเณรี แล้วใช้สอยจีวรนั้นที่ยังมิได้ถอน
ต้องอาบัติปาจิตตีย์.

ปาจิตตีย์  สุราปานวรรค  สิกขาบทที ่๑๐
โย ปะนะ ภกิข ุภกิขสุสะ ปตัตงั วา จีวะรงั วา นสีิทะนงั.....

“อนึ่ง ภิกษุใด ซ่อนก็ดี ให้ซ่อนก็ดี ซึ่งบาตรก็ดี จีวรก็ดี
ผ้าปูน่ังก็ดี กล่องเข็มก็ดี ประคดเอวก็ดีของภิกษุ  โดยท่ีสุดแม้หมาย
จะหัวเราะ เป็นปาจิตตีย์.”

อนาบัติ
๑.ภิกษุไม่มีความประสงค์จะหัวเราะ  ๒.ภิกษุเก็บบริขารที่ผู้อื่นวางไว้

ไม่ดี  ๓.ภิกษุเก็บไว้ด้วยหวังสั ่งสอนแล้วจึงจะคืนให้  ๔.ภิกษุวิกลจริต
๗.ภิกษุอาทิกัมมิกะ  ไม่ต้องอาบัติแล.

๑๔๕

องค์แห่งอาบัติ  ๑.ไม่ปัจจุทธรณ(์ถอนคนื)ผา้ท่ีตนวกัิปไว ้๒.ผา้นัน้กวา้งยาวพอวกัิป  ๓.บรโิภคนุง่หม่   พร้อมด้วยองค์
๓ ดังน้ีจึงเป็นปาจิตตีย์ (บุพพสิกขาวรรณนา หน้า ๒๒๘).
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เรื่องต้นบัญญัติ
ภิกษุฉัพพัคคีย์ (พวก ๖) ซ่อนบาตรบ้าง จีวรบ้าง ของภิกษุสัตตรสวัคคีย์

(พวก ๑๗)    ซึ่งไม่ค่อยเก็บงำบริขาร (เครื่องใช้)    ของตนให้เรียบร้อย
พระผู้มีพระภาค จึงทรงบัญญัติ สิกขาบทว่าภิกษุซ่อนบาตร, จีวร, กล่องเข็ม
ประคตเอวของภกิษุ  แม้เพ่ือจะหัวเราะเล่น ต้องอาบัติปาจิตตีย์.

ปาจิตตีย์  สัปปาณวรรค  สิกขาบทที ่๑
โย ปะนะ ภกิข ุสัญจิจจะ ปาณงั ชีวติา โวโรเปยยะ, ปาจติตยิงั.

“อน่ึง ภิกษุใด แกล้งพรากสัตว์จากชีวิต เป็นปาจิตตีย์.”

อนาบัติ
๑.ภิกษุไม่แกล้งพราก  ๒.ภิกษุพรากด้วยไม่มีสติ  ๓.ภิกษุไม่รู้    ๔.ภิกษุ

ไม่ประสงค์จะให้ตาย  ๕.ภิกษุวิกลจริต  ๖.ภิกษุอาทิกัมมิกะ  ๗.ไม่ต้องอาบัติแล.

เรื่องต้นบัญญัติ
พระอุทายีเกลียดกา จึงยิงกา ตัดศีรษะเสียบไว้ในหลาว พระผู้มีพระภาค

จึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่า ภิกษุ จงใจฆ่าสัตว์ ต้องอาบัติปาจิตตีย์.

๑๔๖

๗.สัปปาณวรรค วรรควา่ด้วยสัตว์มีชีวิต
เป็นวรรคท่ี ๗ มี ๑๐ สิกขาบท

องค์แห่งอาบัติ ๑.ซ่อนบาตรเป็นต้น เป็นของอุปสัมบัน  ๒.ใคร่จะให้เจ้าของลำบากหรือ จะหัวเราะเล่น  พร้อมด้วยองค์
๒ ดังน้ี จึงเป็นปาจิตตีย์ (บุพพสิกขาวรรณนา หน้า ๒๒๙).
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ปาจิตตีย์  สัปปาณวรรค  สิกขาบทที ่๒
โย ปะนะ ภิกขุ ชานัง สัปปาณะกัง อุทะกัง ปะริภุญเชยยะ, ปาจิตติยัง.

“อน่ึง ภิกษุใด รู้อยู่ บริโภค๑น้ำมีตัวสัตว์ เป็นปาจิตตีย์.”

วิภังค์
ภิกษุรู้อยู่ คือ รู้ว่า สัตว์ท้ังหลายจักตายเพราะการบรโิภคดังน้ี บริโภค

ต้องอาบัติปาจิตตีย์.

อนาบัติ
๑.ภกิษไุมรู่ว้า่นำ้มตีวัสตัว ์  ๒.ภกิษรุูว้า่นำ้ไมม่ตีวัสตัว ์ คือรูว้า่สัตวจั์ก

ไม่ตายเพราะการบรโิภค ดังน้ี บริโภค  ๓.ภิกษุวิกลจริต  ๔.ภิกษุอาทิกัมมกิะ
ไม่ต้องอาบัติแล.

เรื่องต้นบัญญัติ
ภิกษุพวก ๖ รู้อยู่ใช้น้ำมีตัวสัตว์ เป็นท่ีติเตียน พระผู้มีพระภาคจึงทรง

บัญญัติสิกขาบทว่า ภิกษุรู้อยู่ใช้น้ำมีตัวสัตว์ ต้องปาจิตตีย์.

ปาจิตตีย์  สัปปาณวรรค  สิกขาบทที ่๓
โย ปะนะ ภิกขุ ชานัง ยะถาธัมมัง นีหะตาธิกะระณัง.....

“อนึ่ง ภิกษุใด รู้อยู่ ฟื้นอธิกรณ์ที่ทำเสร็จแล้วตามธรรม
เพื่อทำอีก เป็นปาจิตตีย์.”

๑บริโภคหมายถงึ ด่ืม ใชล้า้งบาตร เอาบาตรขา้วตม้รอ้นแชใ่หเ้ยน็ อาบ หรือแม้ลงไปลยุนำ้ในตระพงั ในสระโบกขรณี
ทำให้เกิดคล่ืน (วิ.อ. ๒ / ๓๘๗ / ๔๑๒)

๑๔๗
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อนาบัติ
๑.ภิกษุรู้อยู่ว่า ทำกรรมโดยไม่เป็นธรรม โดยเป็นวรรค หรือทำแก่บุคคล

ผู้ไม่ควรแก่กรรม ดังน้ี ฟ้ืน  ๒.ภิกษุวิกลจริต  ๓.ภิกษุอาทิกัมมิกะ ไม่ต้องอาบัติแล.

เรื่องต้นบัญญัติ
ภิกษุพวก ๖ รู้อยู่ฟ้ืนอธิกรณ์ ท่ีชำระถูกต้องตามธรรมแลว้ เพ่ือให้ชำระ

ใหม่ พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุรู้อยู่ ร้ือฟ้ืนอธิกรณ์ ท่ีชำระ
ถูกต้องตามธรรมแล้วเพื่อให้ชำระใหม่ ต้องอาบัติปาจิตตีย์.

ปาจิตตีย์  สัปปาณวรรค  สิกขาบทที ่๔
โย ปะนะ ภกิข ุภกิขสุสะ ชานงั ทุฏฐลลงั อาปัตตงิ.....

 “อนึ ่ง ภิกษุใด รู ้อยู ่ ปิดอาบัติชั ่วหยาบของภิกษุ
เป็นปาจิตตีย์.”

วิภังค์
ท่ีช่ือว่า อาบัติช่ัวหยาบ ได้แก่ อาบัติปาราชิก ๔ และอาบัติสังฆาทิเสส ๑๓.

อนาบัติ
๑.ภิกษุคิดเห็นว่าความบาดหมางก็ดี ความทะเลาะก็ดี ความแก่งแย่งก็ดี

การวิวาทก็ดี จักมีแก่สงฆ์ แล้วไม่บอก  ๒.ไม่บอกด้วยคิดเห็นว่าสงฆ์จัก
แตกแยกกัน หรือจักร้าวรานกัน  ๓.ไม่บอกด้วยคิดเห็นว่าภิกษุรูปน้ีเป็นผู้โหดร้าย

๑๔๘

องคแ์ห่งอาบัติ ๑.อธิกรณ์สงฆ์รำงบัแล้วตามธรรม  ๒.รู้อยู่ว่าสงฆ์รำงบัแลว้  ๓. เลกิเสีย พรอ้มด้วยองค ์๓ ดังนี ้ จึง
เป็นปาจิตตีย์ (บุพพสิกขาวรรณนา หน้า ๒๓๑).
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หยาบคาย จักทำอันตรายชีวิต หรือ อันตรายพรหมจรรย ์  ๔.ไม่พบภิกษุอ่ืนท่ี
สมควรจึงไม่บอก  ๕.ไม่ต้ังใจจะปิดแต่ยังไม่ได้บอก     ๖.ไม่บอกด้วยคิดเห็นว่า
จักปรากฏเอง ด้วยการกระทำของตน  ๗.ภิกษุวิกลจริต  ๘.ภิกษุอาทิกัมมิกะ
ไม่ต้องอาบัติแล.

เรื่องต้นบัญญัติ
พระอุปนันทศากยบุตร ต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้วบอกกับภิกษุอ่ืนขอให้

ช่วยปกปิดด้วย ภิกษุน้ันก็ช่วยปกปิด  พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่า
ภิกษุรู้อยู่ปกปิดอาบัติช่ัวหยาบของภกิษุ ต้องอาบัติปาจิตตีย์.

ปาจิตตีย์  สัปปาณวรรค  สิกขาบทที ่๕
โย ปะนะ ภกิข ุชานงั อูนะวสีะตวิสัสัง ปคุคะลงั.....

“อน่ึง ภิกษุใด รู้อยู่ ยังบุคคลมีปีหย่อน ๒๐ ให้อุปสมบท
บุคคลน้ันไม่เป็นอุปสัมบันด้วย ภิกษุท้ังหลายน้ันถูกติเตียนด้วย
นี้เป็นปาจิตตีย์ในเรื่องนั้น.”

๑๔๙

อนาบัติ
๑.บุคคลมีอายุหย่อน ๒๐ ปี ภิกษุสำคัญว่ามีอายุครบ ๒๐ ปี  ให้อุปสมบท

๒.บุคคลมีอายุครบ ๒๐ ปี๑ ภิกษุสำคัญว่ามีอายุครบ ๒๐ ปี  ให้อุปสมบท  ๓.ภิกษุ
วิกลจริต  ๔.ภิกษุอาทิกัมมิกะ  ไม่ต้องอาบัติแล.

องค์แห่งอาบัติ ๑.รู้อยู่ว่าอุปสัมบันต้องทุฏฐุลลาบัติ  ๒.ปลงธุระเสียว่า เราจักไม่บอกแก่ผู้อื่น ด้วยหวังจะช่วยปิดไว้
พร้อมด้วยองค์ ๒ ดังน้ี จึงเป็นปาจิตตีย์ (บุพพสิกขาวรรณนา หน้า ๒๓๒).

๑ อายุครบ ๒๐ ปี กำหนดนับเอาต้ังแต่วันท่ีถือปฏิสนธิ จิตดวงแรกเกิดในครรภ์มารดา (วิ.อ. ๒ / ๔๐๔ / ๔๑๕-๖)
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เรื่องต้นบัญญัติ
ภิกษุท้ังหลายให้เด็ก ๆ  บรรพชาอุปสมบท เด็ก ๆ  เหล่าน้ัน ลุกข้ึนร้องไห้

ขออาหารกินในเวลากลางคืน เพราะทนหิวไม่ไหว พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติ
สิกขาบทว่า ภิกษุรู้อยู่ ให้บุคคลมีอายุต่ำกว่า ๒๐ อุปสมบท  ผู้นั้นไม่เป็นอัน
อุปสมบท ภิกษุทั้งหลาย (ที่นั่งเป็นพยาน) ต้องถูกติเตียน และในข้อนั้นภิกษุ
(ผู้เป็นอุปัชฌายะให้บวช) ต้องอาบัติปาจิตตีย์.

ปาจิตตีย์  สัปปาณวรรค  สิกขาบทที ่๖
โย ปะนะ ภกิขุ ชานงั เถยยะสตัเถนะ สัทธิง สังวธิายะ.....

“อนึ่ง ภิกษุใด รู้อยู่ ชักชวนแล้ว เดินทางไกลด้วยกันกับ
พวกเกวียน พวกต่างผู้เป็นโจร โดยท่ีสุดแม้ส้ินระยะบ้านหน่ึง  เป็น
ปาจิตตีย์.”

อนาบัติ
๑.ภิกษุไม่ได้ชักชวนกันไป  ๒.คนทั้งหลายชักชวน ภิกษุมิได้ชักชวน

๓.ไปผิดวันผิดเวลา  ๔.มีอันตราย  ๕.ภิกษุวิกลจริต  ๖.ภิกษุอาทิกัมมิกะ  ไม่ต้องอาบัติแล

เรื่องต้นบัญญัติ
ภิกษุรูปหน่ึง รู้อยู่ ชวนพ่อค้าผู้หนีภาษี เดินทางร่วมกัน พระผู้มีพระภาค

จึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่า  ภิกษุรู้อยู่ ชวนผู้เป็นโจร เดินทางไกลร่วมกัน แม้ส้ิน
ระยะบ้านหนึ่ง ต้องอาบตัิปาจิตตีย์.

๑๕๐

องค์แห่งอาบัติ  ๑.เป็นพวกโจร  ๒.รู้อยู่  ๓.ชักชวนกนัท้ังสองขา้ง ๔.ไปลว่งอปุจารบา้นอ่ืนหรอืล่วงกึง่โยชนไ์ม่ผิดสังเกต
พร้อมด้วยองค์ ๔ ดังน้ี จึงเป็นปาจิตตีย์ (บุพพสิกขาวรรณนา หน้า ๒๓๓).
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ปาจิตตีย์  สัปปาณวรรค  สิกขาบทที ่๗
โย ปะนะ ภกิขุ มาตคุาเมนะ สัทธิง สังวธิายะ.....

         “อน่ึง ภิกษุใด ชักชวนแล้ว เดินทางไกลดว้ยกันกับ มาตุคาม
โดยที่สุดแม้สิ้นระยะบ้านหนึ่ง เป็นปาจิตตีย์”

อนาบัติ
๑.ภิกษุไม่ได้ชักชวนกันไป  ๒.มาตุคามชักชวน ภิกษุไม่ได้ชักชวน

๓.ภิกษุไปผิดวันผิดเวลา  ๔.มีอันตราย  ๕.ภิกษุวิกลจริต  ๖.ภิกษุอาทิกัมมิกะ
ไม่ต้องอาบัติแล.

เรื่องต้นบัญญัติ
ภิกษุรูปหนึ่งเดินทางผ่านโกศลชนบท จะไปสู่กรุงสาวัตถี ถึงหมู่บ้าน

แห่งหนึ่ง สตรีคนหนึ่งทะเลาะกับสามีขอเดินทางร่วมไปกับภิกษุนั้นด้วย สามี
ติดตามมาพบจึงได้ทำร้ายภิกษุนั้น พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่า
ภิกษุชวนผู้หญิงเดินทางไกลร่วมกัน แม้ส้ินระยะบา้นหน่ึง ต้องอาบัติปาจิตตีย์.

๑๕๑

องค์แห่งอาบัติ ๑.ชักชวนดว้ยกนัท้ังสองขา้ง แลว้เดนิทางไป  ๒.ไม่ผิดสังเกต  ๓. ล่วงอปุจารบา้นอืน่หรอืล่วงกึง่โยชน์
พร้อมด้วยองค์ ๓ ดังน้ี จึงเป็นปาจิตตีย์ (บุพพสิกขาวรรณนา หน้า ๒๓๔).
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ปาจิตตีย์  สัปปาณวรรค  สิกขาบทที ่๘
โย ปะนะ ภกิข ุเอวงั วะเทยยะ “ตะถาหงั ภะคะวะตา.....

“อนึ่ง ภิกษุใด กล่าวอย่างนี้ว่า ข้าพเจ้ารู้ทั่วถึงธรรมที่
พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้ว โดยประการที่ตรัสว่าเป็นธรรม
ทำอันตรายได้อย่างไร ธรรมเหล่าน้ันหาอาจทำอนัตรายแก่ผู้เสพ
ได้จริงไม่ ภิกษุน้ันอันภิกษุท้ังหลายพึงว่ากล่าวอย่างน้ีว่า ท่านอย่า
ได้พูดอย่างน้ัน ท่านอย่าได้กล่าวตู่พระผู้มีพระภาคเจ้า การกล่าว
ตู่พระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ดีดอก พระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ได้ตรัสอย่าง
น้ันเลย แน่ะเธอ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสธรรมทำอันตรายไว้โดย
บรรยายเป็นอันมาก ก็แลธรรมเหล่าน้ัน อาจทำอนัตรายแก่ผู้เสพ
ได้จริง และภิกษุท้ังหลายว่ากล่าวอยู่อย่างน้ัน ขืนถืออยู่อย่างน้ันแล
ภิกษุน้ันอันภิกษุท้ังหลายพึงสวดประกาศห้ามจนหนท่ี ๓ เพ่ือสละ
การน้ันเสีย ถ้าเธอถูกสวดประกาศห้ามอยู่จนหนท่ี ๓ สละการน้ัน
เสียได้ การสละไดดั้งน้ี น่ันเป็นการดี   ถ้าไม่สละ เป็นปาจิตตีย์.”

อนาบัติ
๑.ภิกษุผู้ไม่ถูกสวดประกาศห้าม  ๒.ภิกษุผู้ยอมสละ  ๓.ภิกษุวิกลจริต

๔.ภิกษุอาทิกัมมิกะ  ไม่ต้องอาบัติแล.

เรื่องต้นบัญญัติ
ภิกษุอริฏฐะมีความเห็นผิดกล่าวตู่ว่า  รู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาค

ทรงแสดงแล้วโดยประการทีต่รัสว่าเป็นธรรมทำอันตรายได้อย่างไร  ธรรมเหล่า
น้ันหาอาจทำอันตรายแก่ผู้เสพได้จริงไม่๑พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบทน้ี

๑๕๒

๑ รับสั่งว่า  ”ธรรมอันตรายเรากล่าวไว้โดยบรรยายเป็นอันมากมิใช่หรือ? ธรรมเหล่านั้นอาจทำอันตรายแก่ผู้เสพได้จริง
กามท้ังหลาย เรากล่าวว่ามีความยินดีน้อย มีทุกข์มากมีความคับแค้นมาก โทษในกามท้ังหลายน้ีมากย่ิงนัก กามท้ังหลาย
เรากล่าวว่าเปรียบเหมือนร่างกระดูก... กามท้ังหลายเรากล่าวว่าเปรียบเหมือนช้ินเน้ือ...” (พระไตรปิฎก ๒/๖๖๒/๕๕๘).
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ปาจิตตีย์  สัปปาณวรรค  สิกขาบทที ่๙
โย ปะนะ ภกิขุ ชานงั ตะถาวาทนิา ภกิขุนา.....

“อน่ึง ภิกษุใด รู้อยู่ กินร่วมก็ดี อยู่ร่วมก็ดี สำเร็จการนอน
ด้วยกันก็ดี กับภิกษุผู้กล่าวอย่างนั้น ยังไม่ได้ทำกรรมอันสมควร
ยัง ไม่ได้สละทิฏฐิน้ัน  เป็นปาจิตตีย์.”

วิภังค์
ที่ชื่อว่า ยังไม่ได้ทำกรรมอันสมควร คือ เป็นผู้ถูกสงฆ์ยกวัตรแล้ว

สงฆ์ยังไม่ได้เรียกเข้าหมู่
ท่ีช่ือว่า กินร่วม หมายถึง การคบหา  มี ๒ อย่าง  ๑.คบหากันในทาง

อามิส  ๒.คบหากันในทางธรรม
ท่ีช่ือว่า คบหากันในทางอามิส คือ ให้อามิสก็ดี รับอามิสก็ดี ต้องอาบัติ

ปาจิตตีย์.
ท่ีช่ือว่า คบหากันในทางธรรม คือ บอกธรรมให ้หรือขอเรียนธรรม.
บทว่า อยู่ร่วมก็ดี ความว่า ทำอุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี

ร่วมกับภิกษุผู้ถูกสงฆ์ยกวัตรแล้ว ต้องอาบัติปาจิตตีย์.

อนาบัติ
๑.ภิกษุรู้ว่าไม่ใช่ภิกษุผู้ถูกสงฆ์ยกวัตร  ๒.ภิกษุรู้ว่าภิกษุถูกสงฆ์ยกวัตร

แต่สงฆ์เรียกเข้าหมู่แล้ว  ๓.ภิกษุรู้ว่าภิกษุถูกสงฆ์ยกวัตรแล้ว  แต่ละทิฏฐิ
น้ันแล้ว  ๔.ภิกษุวิกลจริต  ๕.ภิกษุอาทิกัมมิกะ ไม่ต้องอาบัติแล.

เรื่องต้นบัญญัติ
ภิกษุฉัพพัคคีย์ ยังคบหาพระอริฏฐะ ผู้กล่าวตู่พระธรรมวินัย ผู้ยังไม่ยอม

๑๕๓
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ละท้ิงความเห็นผิดน้ันพระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามคบห้ามอยู่ร่วม
ห้ามนอนร่วมกับภิกษุเช่นน้ัน ทรงปรับอาบัติปาจิตตีย์ แก่ภิกษุผู้ล่วงละเมิด

ปาจิตตีย์  สัปปาณวรรค  สิกขาบทที ่๑๐
สะมะณทุเทโสปิ เจ เอวัง วะเทยยะ “ตะถาหงัภะคะวะตา.....

“ถ้าแม้สมณุทเทส๑กล่าวอย่างน้ีว่า ข้าพเจ้ารู้ท่ัวถึงธรรมท่ี
พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้ว โดยประการที่ตรัสว่าเป็นธรรม
ทำอันตรายได้อย่างไร ธรรมเหล่าน้ันหาอาจทำอนัตรายแก่ผู้เสพ
ได้จริงไม่สมณุทเทสนั้น อันภิกษุทั้งหลายพึงว่ากล่าวอย่างนี้ว่า
อาวุโส  สมณุทเทส เธออย่าได้พูดอย่างนั้น เธออย่าได้กล่าวตู่
พระผู้มีพระภาค การกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคไม่ดีดอก พระผู้มี
พระภาคไม่ได้ตรัสอย่างนั้นเลย. อาวุโส สมณุทเทส พระผู้มี
พระภาค ตรัสธรรม ทำอันตรายไว้โดยบรรยายเป็นอันมาก
ก็แลธรรมเหล่านั ้นอาจทำอันตรายแก่ผู ้เสพได้จริง และ
สมณุทเทสนั้นอันภิกษุทั ้งหลายว่ากล่าวอยู ่อย่างนั ้น ขืนถือ
อยู่อย่างน้ันเทียว สมณุทเทสน้ัน  อันภิกษุท้ังหลายพึงว่ากล่าวอย่าง
นี้ว่า แน่ะอาวุโส   สมณุทเทส  เธออย่าอ้างพระผู ้มีพระภาค
นั ้นว่าเป็นพระศาสดาของเธอ   ตั ้งแต่วันนี ้ไป   และพวก
สมณุทเทสอ่ืนย่อมได้การนอนร่วมเพียง ๒-๓ คืน กับภิกษุท้ังหลาย
อันใด แม้กิริยาที่ได้การนอนร่วมนั้นไม่มีแก่เธอ เจ้าคนเสีย
เจ้าจงไป เจ้าจงฉิบหายเสีย. อนึ่งภิกษุใด รู้อยู่  เกลี้ยกล่อม
สมณุทเทสผู้ถูกให้ฉิบหายเสียอย่างนั ้น แล้วให้อุปัฏฐากก็ดี
กินร่วมก็ดี  สำเร็จการนอนรว่มก็ดี เป็นปาจิตตีย์.”

๑๕๔

๑ สมณุทเทส ในท่ีน้ี หมายถึง สามเณร  พจนานุกรมพุทธศาสน์  ฉบับประมวลศัพท์
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๑.ภิกษุรู้อยู่ว่า สมณุทเทสไม่ใช่ผู้ถูกสงฆ์นาสนะ๑  ๒.ภิกษุรู้อยู่ว่า
สมณุทเทสยอมสละทิฏฐินั้นแล้ว   ๓.ภิกษุวิกลจริต   ๔.ภิกษุอาทิกัมมิกะ
ไม่ต้องอาบัติแล.

เรื่องต้นบัญญัติ
สามเณรช่ือกัณฑกะ มีความเห็นผิด กล่าวตู่พระธรรมวนัิย สงฆ์จึงขับ

เสียจากหมู่ ภิกษุฉัพพัคคีย์ กลับคบหา พูดจา ร่วมกินร่วมนอนกับสามเณรนัน้
พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบท ห้ามพูดด้วย ห้ามใช้สอย ห้ามใช้ของร่วม
หรือนอนร่วมกับสามเณรเช่นน้ัน ทรงปรับอาบัติปาจิตตีย์ แก่ภิกษุผู้ล่วงละเมดิ

ปาจิตตีย์  สหธัมมิกวรรค  สิกขาบทที ่๑
โย ปะนะ ภกิข ุภกิขหิู สะหะธมัมกัิง วจุจะมาโน.....

“อน่ึง ภิกษุใด อันภิกษุท้ังหลายว่ากล่าวอยู่โดยชอบธรรม
กล่าวอย่างนี้ว่า แน่ะเธอ ฉันจักยังไม่ศึกษาในสิกขาบทนี้ ตลอด
เวลาทียั่งไม่ได้สอบถามภิกษุอ่ืน ผู้ฉลาด ผู้ทรงวินัย เป็นปาจิตตีย์.
(ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย)  อันภิกษุศึกษาอยู่  ควรรู้ถึง  ควรสอบถาม
ควรตริตรอง   น้ีเป็นสามีจิกรรมในเร่ืองน้ัน.”

อนาบัติ
๑.ภิกษุกล่าวว่า  จักรู้  จักสำเหนียก ดังน้ี            ๒.ภิกษุวิกลจริต

๑๕๕

๘.สหธัมมิกวรรค  การกล่าวถูกต้องตามธรรม
เป็นวรรคท่ี ๘ มี ๑๒ สิกขาบท

๑นาสนะ แปลว่า ให้ฉิบหาย ได้แก่ การลงโทษภิกษุ มี ๓ วิธี คือ (๑) ลิงคนาสนะ ให้สึก (๒) ทัณฑกรรมนาสนะ ไล่ออกจากสำนัก
(๓) สังวาสนาสนะ ยกออกจากหมู่ (วิ.อ. ๒ / ๔๒๘ / ๔๒๐-๔๒๑)

อนาบัติ



ประมวลพระพุทธบัญญัติ อริยวินัย จากพระไตรปิฎก

เรื่องต้นบัญญัติ
พระฉันนะประพฤติอนาจาร ภิกษุท้ังหลายว่ากล่าวตักเตือน กลับพูดว่า

จะขอถามภิกษุผู้รู้วินัยก่อน   พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบทดังกล่าว
โดยปรับอาบัติปาจิตตีย์

ปาจิตตีย์  สหธัมมิกวรรค  สิกขาบทที ่๒
โย ปะนะ ภกิข ุปาตโิมกเข อุททิสสะมาเน เอวงั.....

“อน่ึง ภิกษุใด เม่ือมีใครสวดปาติโมกข์อยู่ กล่าวอย่างน้ีว่า
ประโยชน์อะไรด้วยสิกขาบทเล็กน้อยเหล่าน้ีท่ีสวดข้ึนแล้ว ช่างเป็น
ไปเพ่ือความรำคาญ เพ่ือความลำบาก เพ่ือความยุ่งเหยิงน่ีกระไร
เป็นปาจิตตีย์ เพราะก่นสิกขาบท.”

อนาบัติ
๑.ภิกษุผู้ไม่ประสงค์จะก่น พูดตามเหตุว่า นิมนต์ท่านเรียนพระสูตร

พระคาถา หรือพระอภิธรรมไปก่อนเถิด ภายหลังจึงค่อยเรียนพระวินัย ดังนี้
๒.ภิกษุวิกลจริต  ๓.ภิกษุอาทิกัมมิกะ  ไม่ต้องอาบัติแล.

เรื่องต้นบัญญัติ
ภิกษุฉัพพัคคีย์แกล้งกล่าวติเตียนพระวินัยว่า สิกขาบทเล็กๆ น้อยๆ

๑๕๖

องคแ์ห่งอาบัติ  ๑.อุปสัมบนัวา่กล่าวด้วยบญัญัต ิ  ๒.กล่าวผดัเพ้ียนไปดงันัน้ ด้วยหวงัจะไมศึ่กษา พร้อมด้วยองค ์๒
ดังน้ี จึงเป็นปาจิตตีย์ (บุพพสิกขาวรรณนา หน้า๒๓๖).

๓.ภิกษุอาทิกัมมิกะ  ไม่ต้องอาบัติแล.



คัมภีร์ภิกขุวิภังค์ ภาค ๒ (พระวินัยปิฏก เล่ม ๒)

ชวนให้น่ารำคาญรบกวนเปล่าๆ พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบทใจความ
ว่า เม่ือสวดปาติโมกข์ ภิกษุแกล้งกล่าวติเตียนสิกขาบท ต้องอาบัติปาจิตตีย์.

ปาจิตตีย์  สหธัมมิกวรรค  สิกขาบทที ่๓
โย ปะนะ ภกิขุ อันว๎ฑัฒะมาสงั ปาตโิมกเข อุทิสสะมาเน.....

“อนึ่ง ภิกษุใด เมื่อพระวินัยธรสวดปาติโมกข์อยู่ทุกกึ่ง
เดือน กล่าวอย่างน้ีว่า ฉันเพ่ิงรู้เด๋ียวน้ีเองว่า เออ ธรรมแม้น้ีก็มา
แล้วในสูตร๑ เนื่องแล้วในสูตร มาสู่อุเทศทุกกึ่งเดือน ถ้าภิกษุ
ท้ังหลายอ่ืนรู้จักภิกษุน้ันว่า ภิกษุน้ีเคยน่ังเม่ือปาติโมกข์กำลังสวด
อยู่ ๒-๓ คราวมาแล้ว กล่าวอะไรอีก อันความพ้นด้วยอาการท่ีไม่รู้
หามีแก่ภิกษุนั้นไม่ พึงปรับเธอตามธรรมด้วยอาบัติที่ต้องใน
เรื ่องนั ้น และพึงยกความหลงขึ ้นแก่เธอเพิ ่มอีกว่า แน่ะเธอ
ไม่ใช่ลาภของเธอ เธอได้ไม่ดีแล้ว ด้วยเหตุว่าเม่ือปาติโมกข์กำลัง
สวดอยู่ เธอหาทำในใจให้สำเร็จประโยชน์ดีไม่ นี้เป็นปาจิตตีย์
ในความเป็นผู้แสร้งทำหลงนั้น.”

อนาบัติ
๑.ภิกษุยังไม่ได้ฟังโดยพิสดาร  ๒.ภิกษุฟังโดยพิสดารไม่ถึง ๒ - ๓ คราว

๓.ภิกษุผู้ไม่ปรารถนาจะแสร้งทำหลง  ๔.ภิกษุวิกลจริต  ๕.ภิกษุอาทิกัมมิกะ
ไม่ต้องอาบัติแล.

๑๕๗

องค์แห่งอาบัติ ๑.ใคร่จะติเตียน ๒.ติเตียนสิกขาบทในสำนักอุปสัมบัน  พร้อมด้วยองค์ ๒ ดังนี้ จึงเป็นปาจิตตีย์
(บุพพสิกขาวรรณนา หน้า ๒๓๗).

๑ ธรรม หมายถึง สิกขาบท, สูตร หมายถึง พระปาติโมกข์ (พระไตรปิฎกแปลไทย มจร. ๒ / ๕๕๒ / ๔๔๓)



ประมวลพระพุทธบัญญัติ อริยวินัย จากพระไตรปิฎก

เรื่องต้นบัญญัติ
ภิกษุฉัพพัคคีย์ประพฤติอนาจาร เม่ือฟังสวดปาติโมกข์ว่าภิกษุไม่รู้ก็ต้อง

อาบัติ จึงกล่าวว่าเพ่ิงรู้ว่าข้อความน้ีมีในปาตโิมกข์ (ท้ัง ๆ  ท่ีฟังมาแล้วหลายคร้ัง
เป็นการแก้ตัว) พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบทปรับอาบัติปาจิตตีย์ แก่
ภิกษุผู้กล่าวแก้ตัวเช่นน้ัน เป็นการปรับอาบัติในภิกษุ (ผู้แก้ตัวว่า) หลงลืม

ปาจิตตีย์  สหธัมมิกวรรค  สิกขาบทที ่๔
โย ปะนะ ภกิขุ ภกิขุสสะ กุปิโต อะนตัตะมะโน ปะหารงั.....

“อน่ึง ภิกษุใด โกรธ น้อยใจ ให้ประหารแก่ภิกษุ เป็นปาจิตตีย์.”

วิภังค์
คำว่า ให้ประหาร ความว่า ให้ประหารด้วยกายก็ดี ด้วยของเนื่อง

ด้วยกายก็ดี ด้วยของท่ีโยนไปก็ดี โดยท่ีสุด แม้ด้วยกลีบอุบล ต้องอาบัติปาจิตตีย์.

อนาบัติ
๑.ภิกษุถูกใครๆเบียดเบียน  ประสงค์จะป้องกันตัวให้ประหาร   ๒.ภิกษุ

วิกลจริต  ๓.ภิกษุอาทิกัมมิกะ  ไม่ต้องอาบัติแล.

เรื่องต้นบัญญัติ
ภิกษุฉัพพัคคีย์โกรธ ทำร้ายร่างกายภิกษุสัตตรสวัคคีย์ (พวก ๑๗)

เธอร้องไห้ พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่า ภิกษุโกรธเคืองทำร้ายภิกษุ
ต้องปาจิตตีย์.

๑๕๘

องค์แห่งอาบัติ ๑.โกรธแค้น  ๒.ไม่มีอธิบายจะให้พ้นอันตราย  ๓.ให้ประหารอุปสัมบัน พร้อมด้วยองค์ ๓ ดังนี้
จึงเป็นปาจิตตีย์ (บุพพสิกขาวรรณนา หน้า๒๓๘).



คัมภีร์ภิกขุวิภังค์ ภาค ๒ (พระวินัยปิฏก เล่ม ๒)

ปาจิตตีย์  สหธัมมิกวรรค  สิกขาบทที ่๕
โย ปะนะ ภกิข ุภกิขสุสะ กุปโิต อะนตัตะมะโน ตะละสตัตกัิง.....

“อน่ึง ภิกษุใด โกรธ น้อยใจ เง้ือหอกคือฝ่ามือ ข้ึนแก่ภิกษุ
เป็นปาจิตตีย์.”

อนาบัติ
๑.ภิกษุถูกใครๆ เบียดเบียน ประสงค์จะป้องกันตัว เง้ือหอกคือฝ่ามือข้ึน

๒.ภิกษุวิกลจริต  ๓.ภิกษุอาทิกัมมิกะ  ไม่ต้องอาบัติแล.

เรื่องต้นบัญญัติ
ภิกษุฉัพพัคคีย์โกรธ เง้ือมือจะทำร้ายภิกษุสัตตรสวัคคีย์ พระผู้มีพระภาค

จึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่า   ภิกษุโกรธเคืองเง้ือมือ (จะทำร้าย) ภิกษุ  ต้องอาบัติ
ปาจิตตีย์.

ปาจิตตีย์  สหธัมมิกวรรค  สิกขาบทที ่๖
โย ปะนะ ภกิขุ ภกิขุง อะมลูะเกนะ สังฆาทิเสเสนะ.....

“อนึ่ง ภิกษุใด กำจัดซึ่งภิกษุด้วยอาบัติสังฆาทิเสสหามูล
มิได้ เป็นปาจิตตีย์.”

อนาบัติ
๑.ภิกษุสำคัญว่ามีมูล โจทเองก็ดี ให้ผู้อื่นโจทก็ดี  ๒.ภิกษุวิกลจริต

๓.ภิกษุอาทิกัมมิกะ  ไม่ต้องอาบัติแล.

๑๕๙



ประมวลพระพุทธบัญญัติ อริยวินัย จากพระไตรปิฎก

 เร่ืองต้นบัญญัติ
ภิกษุฉ ัพพัคคีย ์แกล้งโจทภิกษุด ้วยอาบัต ิส ังฆาทิเสสไม่ม ีม ูล

พระผู้มีพระภาค จึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่า ภิกษุโจทภิกษุ ด้วยอาบัติสังฆาทิเสส
ไม่มีมูล ต้องอาบัติปาจิตตีย์.

ปาจิตตีย์  สหธัมมิกวรรค  สิกขาบทที ่๗
โย ปะนะ ภกิขุ ภกิขุสสะ สัญจิจจะ กุกกุจจัง.....

“อน่ึง ภิกษุใด แกล้งก่อความรำคาญแก่ภิกษุด้วยหมายว่า
ด้วยเช่นนี้ ความไม่ผาสุกจักมีแก่เธอแม้ครู่หนึ่ง ทำความหมาย
อย่างนี้เท่านั้นแลให้เป็นปัจจัย หาใช่อย่างอื่นไม่ เป็นปาจิตตีย์.”

อนาบัติ
๑.ภิกษุไม่ประสงค์จะก่อความรำคาญ พูดแนะนำว่า ชะรอยท่านจะมี

อายุไม่ครบ ๒๐ ฝน อุปสมบทแล้ว ชะรอยท่านจะบริโภคอาหารในเวลาวิกาลแล้ว
ชะรอยท่านจะดื่มน้ำเมาแล้ว ชะรอยท่านจะนั่งในที่ลับกับมาตุคามแล้ว ท่านจง
รู้ไว้เถิดว่า ความรำคาญใจในภายหลงัอย่าได้มีแก่ท่าน ดังน้ี  ๒.ภิกษุวิกลจริต
๓.ภิกษุอาทิกัมมิกะ  ไม่ต้องอาบัติแล.

เรื่องต้นบัญญัติ
ภิกษุพวก ๖ แกล้งพูดให้ภิกษุพวก ๑๗ กังวลสงสัยว่า เม่ือบวชอายุจะไม่

๑๖๐

องค์แห่งอาบัติ  ๑.ผู ้ต ้องโจทเป็นอุปสัมบัน  ๒.อาบัต ิส ังฆาทิเสสไม่ม ีม ูล  ๓.โจทเองหรือให้ผ ู ้อ ื ่นโจท
๔.ผู้ต้องโจทรูตั้วในขณะนัน้ พร้อมด้วยองค์ ๔ ดังน้ี จึงเป็นปาจิตตีย์ (บุพพสิกขาวรรณนา หน้า ๒๓๙).



คัมภีร์ภิกขุวิภังค์ ภาค ๒ (พระวินัยปิฏก เล่ม ๒)

ครบ ๒๐ จริง ถ้าเช่นน้ันก็คงไม่เป็นพระ ภิกษุพวก ๑๗ ร้องไห้ พระผู้มีพระภาค
จึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่า ภิกษุแกล้งก่อความรำคาญแก่ภิกษุด้วยคิดว่า ความไม่
สบายจักมีแก่ภิกษุนั้น แม้เพียงครู่หนึ่ง มุ่งเพียงเท่านั้น  มิได้มุ ่งเหตุอื ่น
ต้องอาบัติปาจิตตีย์.

ปาจิตตีย์  สหธัมมิกวรรค  สิกขาบทที ่๘
โย ปะนะ ภิกขุ ภิกขูนงั ภัณฑะนะชาตานงั.....

“อน่ึง ภิกษุใด  เม่ือภิกษุท้ังหลายเกิดหมางกัน เกิดทะเลาะ
กัน  ถึงการวิวาทกัน  ยืนแอบฟังด้วยหมายว่าจักได้ฟังคำที่เธอ
พูดกัน  ทำความหมายอย่างนี้เท่านั้นแลให้เป็นปัจจัย  หาใช่
อย่างอ่ืนไม่    เป็นปาจิตตีย์.”

อนาบัติ
๑.ภิกษุเดินไปหมายว่า จักฟังถ้อยคำของภิกษุเหล่าน้ีแล้ว จักงด จักเว้น

จักระงับ จักเปล้ืองตน ดังน้ี  ๒.ภิกษุวิกลจริต  ๓.ภิกษุอาทิกัมมิกะ  ไม่ต้องอาบัติแล.

เรื่องต้นบัญญัติ
ภิกษุฉัพพัคคีย์ทะเลาะกับภิกษุทั้งหลาย   แล้วแอบฟังความว่าภิกษุ

ท้ังหลายว่ากล่าวตนอย่างไร พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่า  เม่ือภิกษุ
ท้ังหลายทะเลาะววิาทกัน     ภิกษุแอบฟังความด้วยประสงคจ์ะทราบว่าภิกษุ

๑๖๑

องค์แห่งอาบัติ  ๑.ผู้อื ่นเป็นอุปสัมบัน  ๒.หวังความไม่ผาสุกแก่เธอนั้น  ๓.ทำความรำคาญให้เกิดขึ้นดังว่านั้น
พร้อมด้วยองค์ ๓ ดังน้ี จึงเป็นปาจิตตีย์ (บุพพสิกขาวรรณนา หน้า๒๔๐).



ประมวลพระพุทธบัญญัติ อริยวินัย จากพระไตรปิฎก

เหล่าน้ันพูดอย่างไร มุ่งเพียงเท่าน้ัน มิได้มุ่งเหตุอ่ืน ต้องอาบัติปาจิตตีย์.

ปาจิตตีย์  สหธัมมิกวรรค  สิกขาบทที ่๙
โย ปะนะ ภิกขุ ธัมมิกานัง กัมมานัง ฉันทัง.....

“อนึ่ง  ภิกษุใด  ให้ฉันทะเพื่อกรรมอันเป็นธรรมแล้ว
ถึงธรรมคือความบ่นว่าในภายหลัง เป็นปาจิตตีย์.”

วิภังค์
ท่ีช่ือว่า กรรมอันเป็นธรรม ได้แก่ ๑.อปโลกนกรรม  ๒.ญัตติกรรม

๓.ญัตติทุติยกรรม  ๔.ญัตติจตุตถกรรม  ที่สงฆ์ทำแล้วตามธรรม  ตามวินัย
ตามสัตถุศาสน์ นี้ชื่อว่ากรรมอันเป็นธรรม.

อนาบัติ
๑.ภิกษุรู้อยู่ว่า สงฆ์ทำกรรมโดยไม่ถูกธรรม เป็นพวกหรือทำแก่ภิกษุ

มิใช่ผู้ควรแก่กรรมบ่นว่า  ๒.ภิกษุวิกลจริต  ๓.ภิกษุอาทิกัมมิกะ  ไม่ต้องอาบัติแล.

เรื่องต้นบัญญัติ
ภิกษุฉัพพัคคีย์ ให้ฉันทะในการประชมุทำกรรมของสงฆ ์  แล้วกลับว่า

ติเตียนในภายหลัง พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่า ภิกษุให้ฉันทะ
(คือความพอใจหรือการมอบอำนาจให้สงฆ์ทำกรรมได้) เพื่อกรรมอันเป็นธรรม
แล้วบ่นว่าในภายหลงั ต้องอาบัติปาจิตตีย์.

๑๖๒

องค์แห่งอาบัติ ๑.ผูอ่ื้นเปน็อปุสมับนั  ๒.อธิบายจะโจท  ๓.แอบฟงัไดย้นิ   พรอ้มด้วยองค ์๓ ดังนี ้จงึเปน็ปาจติตยี์
(บุพพสิกขาวรรณนา หน้า๒๔๐).
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ปาจิตตีย์  สหธัมมิกวรรค  สิกขาบทที ่๑๐
โย ปะนะ ภกิข ุสังเฆ วนิจิฉะยะกะถายะ วตัตะมานายะ.....

“อนึ่ง ภิกษุใด เมื่อเรื่องอันจะพึงวินิจฉัยยังเป็นไปอยู่
ในสงฆ์ ไม่ให้ฉันทะแล้ว ลุกจากอาสนะหลีกไปเสีย เป็นปาจิตตีย์.”

อนาบัติ
๑.ภิกษุคิดเห็นว่า ความบาดหมาง ความทะเลาะ ความแก่งแย่ง

หรือการวิวาท จักเกิดแก่สงฆ์ดังนี้ แล้วหลีกไป  ๒.ภิกษุคิดเห็นว่า สงฆ์จัก
แตกแยกกัน หรือจักร้าวรานกันดังนี้ แล้วหลีกไป  ๓.ภิกษุคิดเห็นว่า สงฆ์จัก
ทำกรรม โดยไม่เป็นธรรม เป็นวรรค หรือจักทำกรรมแก่ภิกษุมิใช่ผู้ควรแก่กรรม
ดังน้ี แล้วหลีกไป  ๔.ภิกษุเกิดอาพาธ หลีกไป  ๕.ภิกษุหลีกไปด้วยธุระอันจะทำ
แก่ภิกษุอาพาธ  ๖.ภิกษุปวดอุจจาระปัสสาวะแล้วหลีกไป  ๗.ภิกษุไม่ต้ังใจจะทำ
กรรมให้เสีย หลีกไปด้วยคิดว่าจะกลับมาอีก   ๘.ภิกษุวิกลจริต  ๙.ภิกษุอาทิกัมมิกะ
ไม่ต้องอาบัติแล.

เรื่องต้นบัญญัติ
สงฆ์กำลังประชุมกันทำกรรมอยู่ ภิกษุฉัพพัคคีย์ให้ฉันทะแก่ภิกษุ

พวกตนรูปหน่ึงให้เข้าไปประชุมแทน ภายหลังภิกษุรูปน้ันไม่พอใจจึงลุกออกจาก
ที่ประชุมทั้งที่มิได้ให้ฉันทะ พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่า ภิกษุ
ไม่ให้ฉันทะ ลุกออกจากอาสนะหลีกไป ในเมื่อถ้อยคำวินิจฉัยยังค้างอยู่ในสงฆ์
ต้องอาบัติปาจิตตีย์.

๑๖๓

องคแ์ห่งอาบัติ  ๑.ตดัสินความหรอืสังฆกรรมคา้งอยู ่ ๒.กรรมนัน้เปน็ธรรม  ๓.รูอ้ยู่วา่เปน็ธรรม  ๔.อยู่ในสมีาด้วยสงฆ์
๕.ตนมีสังวาสเสมอด้วยสงฆ์  ๖.ประสงค์จะให้กรรมกำเริบแล้วลุกไป พร้อมด้วยองค์ ๖ ดังนี ้ จึงเป็นปาจิตตีย์
(บุพพสิกขาวรรณนา หน้า๒๔๒).
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ปาจิตตีย์  สหธัมมิกวรรค  สิกขาบทที ่๑๒
โย ปะนะ ภิกขุ ชานัง สังฆิกัง ลาภัง ปะริณะตัง ปุคคะลัสสะ.....

“อนึ่ง ภิกษุใด รู้อยู่ น้อมลาภที่เขาน้อมไปจะถวายสงฆ์
มาเพื่อบุคคล เป็นปาจิตตีย์.”

อนาบัติ
๑.ภิกษุบ่นว่า สงฆ์มีปกติทำโดยฉันทาคติ ... โทสาคติ ... โมหาคติ ...

ภยาคติ จะประโยชน์อะไรด้วยจีวรที่ให้แล้วแก่ภิกษุนั้น แม้เธอได้ไปแล้วก็จัก
ทิ้งเสีย จักไม่ใช้สอยโดยชอบธรรม  ๒.ภิกษุวิกลจริต  ๓.ภิกษุอาทิกัมมิกะ
ไม่ต้องอาบัติแล.

เรื่องต้นบัญญัติ
จีวรเกิดข้ึนแก่สงฆ์ สงฆ์ประชุมกันให้แก่พระทัพพมัลลบุตร ภิกษุฉัพพัคคีย์

กลับว่าสงฆ์ให้จีวรเพราะชอบกัน ภิกษุท้ังหลายจึงติเตียนว่า ร่วมประชุมกับสงฆ์
แล้ว ทำไมจึงมาพูดติเตียนในภายหลงั พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบท
ห้ามทำเช่นน้ัน ทรงปรับอาบัติปาจิตตีย์แก่ภิกษุผู้ล่วงละเมดิ.

๑๖๔

ปาจิตตีย์  สหธัมมิกวรรค  สิกขาบทที ่๑๑
โย ปะนะ ภกิข ุสะมคัเคนะ สังเฆนะ จีวะรงั ทัตวา.....

“อนึ่ง ภิกษุใด กับสงฆ์ผู้พร้อมเพรียงกัน ให้จีวรแก่ภิกษุ
แล้วภายหลังถึงธรรมคือบ่นว่า  ภิกษุทั้งหลายน้อมลาภของสงฆ์
ไปตามชอบใจ เป็นปาจิตตีย์.”



คัมภีร์ภิกขุวิภังค์ ภาค ๒ (พระวินัยปิฏก เล่ม ๒)

อนาบัติ
๑.ภิกษุ เมื่อทายกถามว่า จะถวายที่ไหน ตอบว่า ไทยธรรมของ

พวกท่าน พึงได้รับการใช้สอย พึงได้รับการปรับปรุง หรือพึงตั้งอยู่ได้นาน
ในที่ใด  ก็หรือจิตของพวกท่านเลื่อมใสในที่ใด  ก็จงถวายในที่นั้นเถิด ดังนี้
๒.ภิกษุวิกลจริต  ๓.ภิกษุอาทิกัมมิกะ  ไม่ต้องอาบัติแล.

เรื่องต้นบัญญัติ
ภิกษุฉัพพัคคีย์รู้ว่า เขาเตรียมจีวรไว้ถวายแก่สงฆ์ไปพูดให้เขาถวาย

แก่ภิกษุ ที่เป็นพรรคพวกของตน เขาไม่ยอม เธอก็พูดแค่นไค้จนเขารำคาญ
ต้องถวายไป  พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่า ภิกษุน้อมลาภที่เขา
จะถวายแกส่งฆ์ไปเพ่ือบุคคล ต้องอาบัติปาจิตตีย์

๑๖๕
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ปาจิตตีย์  รัตนวรรค  สิกขาบทที ่๑
โย ปะนะ ภิกขุ รัญโญ ขัตตยัิสสะ มุทธาภิสิตตสัสะ.....

“อนึ่ง ภิกษุใด ไม่ได้รับบอกก่อน ก้าวล่วงธรณีเข้าไปใน
ห้องของพระราชาผู้กษัตริย์ได้รับมุรธาภิเษกแล้ว ที่พระราชายัง
ไม่ได้เสด็จออก ท่ีรัตนะยังไม่ออก เป็นปาจิตตีย์.”

วิภังค์
บทว่า ที่พระราชายังไม่เสด็จออก คือ พระเจ้าแผ่นดินยังไม่เสด็จ

ออกจากตำหนักที่บรรทม.
บทว่า ท่ีรัตนะยังไม่ออก คือ พระมเหสยัีงไม่เสด็จออกจากตำหนกัท่ี

บรรทม หรือ ท้ัง ๒ พระองค์ยังไม่เสด็จออก.

อนาบัติ
๑.ได้รับบอกแล้ว  ๒.ไม่ใช่กษัตริย์  ๓.ไม่ได้รับอภิเษกโดยสรงสนาน

ให้เป็นกษัตริย์  ๔.พระเจ้าแผ่นดินเสด็จออกจากตำหนักที ่บรรทมแล้ว
๕.พระมเหสีเสด็จออกจากตำหนักที่บรรทมแล้ว  ๖.หรือทั้ง ๒ พระองค์เสด็จ
ออกจากที ่บรรทมแล้ว  ๗.ไม่ใช ่ตำหนักที ่บรรทม  ๘.ภิกษุว ิกลจริต
๙.ภิกษุอาทิกัมมิกะ  ไม่ต้องอาบัติแล.

๑๖๖

๙.รตนวรรค วรรคว่าด้วยของมีค่า
เป็นวรรคท่ี ๙ มี ๑๐ สิกขาบท
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เรื่องต้นบัญญัติ
พระเจ้าปเสนทิโกศล ขอให้พระพุทธเจ้าส่งภิกษุไปสอนธรรมแก่พระองค์

พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงส่งพระอานนท์ไปสอนเป็นประจำ เช้าวันหน่ึงพระอานนท์
เข้าไปยังตำหนักของพระเจ้าปเสนทิโกศล พระนางมัลลิกาทรงทอดพระเนตร
เห็นแล้วจึงรีบลุกข้ึน  พระภูษาทรงจึงเล่ือนหลุด  ท่านพระอานนท์จึงกลับแต่ไกล
พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบทความว่า ภิกษุมิได้รับการบอกก่อน
ก้าวล่วงธรณเีข้าไป (ในห้อง) ของพระราชาผูไ้ด้รับมุรธาภิเษก ในเมือ่พระราชา
ยังไม่เสด็จออก พระมเหสียังไม่ออก ต้องอาบัติปาจิตตีย์.

ปาจิตตีย์  รตนวรรค  สิกขาบทที ่๒
โย ปะนะ ภกิขุ ระตะนงั วา ระตะนะสมัมะตงั วา.....

“อนึ่ง ภิกษุใด เก็บเอาก็ดี ให้เก็บเอาก็ดี ซึ่งรัตนะก็ดี
ซ่ึงของทีส่มมติว่ารัตนะก็ดี เว้นไว้แต่ในวัดท่ีอยู่ก็ดี ในท่ีอยู่พักก็ดี
เป็นปาจิตตีย์. และภิกษุเก็บเอาก็ดี ให้เก็บเอาก็ดี ซึ่งรัตนะก็ดี
ซึ่งของที่สมมติว่ารัตนะก็ดี ในวัดที่อยู่ก็ดีในที่อยู่พักก็ดี แล้วพึง
เก็บไว้ด้วยหมายว่า  ของผู้ใด  ผู้น้ันจะได้นำไป น้ีเป็นสามีจิกรรม
ในเรื่องนั้น.”

วิภังค์
ที่ชื่อว่า รัตนะ ได้แก่ แก้วมุกดา แก้วมณี แก้วไพฑูรย์ สังข์ ศิลา

แก้วประพาฬ เงิน ทอง แก้วทับทิม แก้วลาย น้ีช่ือว่ารัตนะ.
ที่ชื่อว่า ของที่สมมติว่ารัตนะ ได้แก่ เครื่องอุปโภค เครื่องบริโภค

ของมวลมนุษย์ นี้ชื่อว่าของที่สมมติว่ารัตนะ.

๑๖๗
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อนาบัติ
๑.ภิกษุเก็บเอาก็ดี ให้เก็บเอาก็ดี ซ่ึงรัตนะก็ดี ซ่ึงของท่ีสมมติว่ารัตนะ

ก็ดี ในวัดท่ีอยู่ก็ดี ในท่ีอยู่พักก็ดี แล้วเก็บไว้ด้วยหมายว่า ของผู้ใด ผู้น้ันจะได้นำไป
ดังนี้  ๒.ภิกษุถือวิสาสะของที่สมมติว่ารัตนะ  ๓.ภิกษุถือเป็นของขอยืม
๔.ภิกษุเข้าใจว่าเป็นของบังสุกุล  ๕.ภิกษุวิกลจริต  ๖.ภิกษุอาทิกัมมิกะ
ไม่ต้องอาบัติแล.

เรื่องต้นบัญญัติ
ภิกษุร ูปหนึ ่ง เก็บถุงเงินของพราหมณ์ผู ้หนึ ่ง ด้วยปรารถนาดี

เมื่อพราหมณ์มาถามก็คืนให้ไป พราหมณ์แกล้งกล่าวว่าเงินในถุงของตนมีมาก
กว่านั้น (เพื่อไม่ต้องให้รางวัล) พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบทห้าม
เก็บเองหรือใช้ผู้อื่นให้เก็บซึ่งรัตนะ (แก้วแหวนเงินทอง) หรือสิ่งซึ่งสมมติว่า
เป็นรัตนะ ทรงปรับอาบัติปาจิตตีย์แก่ภิกษุผู้ล่วงละเมิด. ภายหลังทรงบัญญัติ
เพิ ่มเติมว่าของตกในวัดหรือในที ่อยู ่ควรเก็บเพื ่อจะคืนเจ้าของไป ถือว่า
เป็นการปฏิบัติชอบ.

ปาจิตตีย์  รตนวรรค  สิกขาบทที ่๓
โย ปะนะ ภกิข ุสันตงั ภกิขงุ อะนาปจุฉา วกิาเล.....

             “อนึ ่ง ภิกษุใด
ไม่อำลาภิกษุที ่ม ีอยู ่แล้วเข้าไปสู ่บ ้านในเวลา  วิกาล
เว้นไว้แต่กิจรีบด่วนมีอย่างนั้นเป็นรูป เป็นปาจิตตีย์.”

๑๖๘

องค์แห่งอาบัติ ๑.ไม่ใช่เหตุที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาต  ๒.เป็นของๆผู้อื่น  ๓.ไม่มีแห่งความถือเอาด้วยวิสาสะและ
บังสุกุลสัญญา ๔.ถือเอาเองหรือให้ผู้อ่ืนถือเอาของน้ัน  พร้อมด้วยองค์ ๔ ดังน้ี จึงเป็นปาจิตตีย์  (บุพพสิกขาวรรณนา หน้า
๒๔๔).



คัมภีร์ภิกขุวิภังค์ ภาค ๒ (พระวินัยปิฏก เล่ม ๒)

อนาบัติ
๑.เข้าไปสู่บ้านเพราะมกิีจรีบด่วนเห็นปานน้ัน  ๒.อำลาภิกษุท่ีมีอยู่แล้ว

เข้าไป  ๓.ภิกษุไม่มี ไม่อำลา เข้าไป  ๔.ไปสู่อารามอ่ืน  ๕.ภิกษุไปสู่สำนักภิกษุณี
๖.ภิกษุไปสู่สำนักเดียรถีย์  ๗.ไปสู่โรงฉัน  ๘.เดินไปตามทางอันผ่านบ้าน
๙.มีอันตราย  ๑๐.ภิกษุวิกลจริต  ๑๑.ภิกษุอาทิกัมมิกะ  ไม่ต้องอาบัติแล.

เรื่องต้นบัญญัติ
ภิกษุฉัพพัคคีย์เข้าสู่บ้านในเวลาวิกาล (หลังเท่ียงไปแล้ว) ชวนชาวบ้าน

พูดเรื่องไร้สาระเป็นที่ติเตียนของคนทั้งหลาย พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติ
สิกขาบทห้ามเข้าสู่บ้านในเวลาวิกาล ทรงปรับอาบัติปาจิตตีย์แก่ภิกษุผู้ล่วงละเมิด
ภายหลังทรงผ่อนผันให้เข้าไปในบ้านในเวลาวิกาลได้ เมื่อบอกลาภิกษุที่มีอยู่
ในวัดหรือในเม่ือมีกิจรีบด่วน.

ปาจิตตีย์  รตนวรรค  สิกขาบทที ่๔
โย ปะนะ ภิกขุ อัฏฐิมะยัง วา ทันตะมะยัง วา.....

“อนึ่ง  ภิกษุใด  ให้ทำกล่องเข็ม แล้วด้วยกระดูกก็ดี
แล้วด้วยงาก็ดี แล้วด้วยเขาก็ดี เป็นปาจิตตีย์ ท่ีให้ต่อยเสีย.”

วิภังค์
บทว่า ให้ทำ คือ ทำเองก็ดี ใช้ผู้อื่นทำก็ดี เป็นทุกกฏในประโยค

เป็นปาจิตตีย์ด้วย ได้กล่องเข็มมา ต้องต่อยให้แตกก่อน จึงแสดงอาบัติตก.

๑๖๙

องคแ์ห่งอาบัติ ๑.ไมบ่อกลาภกิษท่ีุมีอยู ่ ๒.ไมมี่เหตซุึง่พระพทุธเจ้าทรงอนญุาต  ๓.เขา้ไปบา้นในวกิาล  พร้อมด้วยองค์
๓ ดังน้ี จึงเป็นปาจิตตีย์ (บุพพสิกขาวรรณนา หน้า ๒๔๖).



ประมวลพระพุทธบัญญัติ อริยวินัย จากพระไตรปิฎก

อนาบัติ
๑.ภิกษุทำลูกดุม  ๒.ภิกษุทำตะบันไฟ  ๓.ภิกษุทำลูกถวิล (ห่วงร้อย

สายประคด)  ๔.ภิกษุทำกลักยาตา  ๕.ภิกษุทำไม้ป้ายยาตา    ๖.ภิกษุทำฝักมีด
๗.ภิกษุทำกระบอกกรองน้ำ ๘.ภิกษุวิกลจริต ๙.ภิกษุอาทิกัมมิกะ ไม่ต้องอาบัติแล.

เรื่องต้นบัญญัติ
ช่างกลึงงาช้างปวารณาให้ภิกษุขอกล่องเข็มได้ ภิกษุทั้งหลายก็ขอ

กันเรื่อย มีกล่องเล็กขอกล่องใหญ่ มีกล่องใหญ่ขอกล่องเล็ก จนช่างไม่เป็น
อันทำขาย เขาติเตียน พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่า  ภิกษุให้
ทำกล่องเข็มท่ีทำด้วยกระดกู, งาช้าง, เขาสัตว์ ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ท่ีให้ต่อยท้ิง
ก่อนจึงแสดงอาบัติตก.

ปาจิตตีย์  รตนวรรค  สิกขาบทที ่๕
นะวมัปะนะ ภกิขนุา มัญจัง วา ปีฐัง วา.....

“อน่ึง ภิกษุผู้ให้ทำเตียงก็ดี ต่ังก็ดี ใหม่ พึงทำให้มีเท้าเพียง
๘ นิ้ว ด้วยนิ้วสุคต เว้นไว้แต่แม่แคร่เบื ้องต่ำ เธอทำให้ล่วง
ประมาณนั้นไป เป็นปาจิตตีย์ ที่ใหต้ัดเสีย.”

๑๗๐

องคแ์ห่งอาบติั ๑.เป็นกล่องเข็ม  ๒.แล้วด้วยกระดูกเป็นต้น  ๓.ทำเองหรือให้ผู้อื่น ทำเพื่อตนแล้วได้มา พร้อมด้วยองค์
๓ ดังน้ี จึงเป็นปาจิตตีย์ (บุพพสิกขาวรรณนา หน้า๒๔๖).

วิภังค์
ภิกษุทำเองก็ดี ใช้คนอ่ืนทำก็ดี เพ่ือประโยชน์แก่ผู้อ่ืน  ต้องอาบัติทุกกฏ.
ภิกษุได้เตียง ต่ังท่ีคนอ่ืนทำสำเรจ็แล้วมาใช้สอย ต้องอาบัติทุกกฏ.



คัมภีร์ภิกขุวิภังค์ ภาค ๒ (พระวินัยปิฏก เล่ม ๒)

อนาบัติ
๑.ทำเตียง ต่ังได้ประมาณ  ๒.ทำเตียง ต่ังหย่อนกว่าประมาณ    ๓.ได้

เตียง ตั่งที่ผู้อื่น ทำเกินประมาณมาตัดเสียก่อนแล้วใช้สอย  ๔.ภิกษุวิกลจริต
๕. ภิกษุอาทิกัมมิกะ  ไม่ต้องอาบัติแล.

เรื่องต้นบัญญัติ
พระอุปนันทศากยบุตร นอนบนเตียงสูง พระผู้มีพระภาคเสด็จตรวจ

วิหารพบเข้า จึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่า ภิกษุจะให้ทำเตียงหรือต่ังใหม่ พึงทำให้
มีเท้าเพียง ๘ น้ิว ด้วยน้ิวสุคต เว้นไว้แต่แม่แคร่เบ้ืองล่าง ถ้าทำให้มีเท้าเกินกำหนด
น้ันต้องอาบัติปาจิตตีย์ ท่ีให้ตัดท้ิง(จึงแสดงอาบติัตก).

ปาจิตตีย์  รตนวรรค  สิกขาบทที ่๖
โย ปะนะ ภกิข ุมญัจัง วา ปฐัีง วา ตโูลนทัธัง การาเปยยะ.....

“อนึ่ง  ภิกษุใด  ให้ทำเตียงก็ดี  ตั่งก็ดี  เป็นของหุ้มนุ่น๑

เป็นปาจิตตีย์   ท่ีให้ร้ือเสีย.”

๑๗๑

องค์แห่งอาบัติ ๑.เตียงหรือตั่งล่วงประมาณ  ๒.ทำเองหรือให้ผู้อื่นทำเพื่อตนแล้วได้มา  พร้อมด้วยองค์ ๒ ดังนี้
จึงเป็นปาจิตตีย์ (บุพพสิกขาวรรณนา หน้า๒๔๗).

อนาบัติ
๑.ทำสายรัดเข่า  ๒.ทำประคตเอว  ๓.ทำสายโยกบาตร  ๔.ทำถุงบาตร

๕.ทำผ้ากรองน้ำ  ๖.ทำหมอน  ๗.ได้เตียงต่ังท่ีผู้อ่ืนทำสำเร็จแล้วมาทำลายก่อน
ใช้สอย  ๘.ภิกษุวิกลจริต  ๙.ภิกษุอาทิกัมมิกะ  ไม่ต้องอาบัติแล.
๑ท่ีช่ือว่าหุ้มนุ่น คือ ใส่นุ่นแล้วหุ้มด้านบนด้วยผ้ารองพ้ืน (พระไตรปิฎกแปลไทย มจร. ๒ / ๖๑๑ / ๕๒๖)



ประมวลพระพุทธบัญญัติ อริยวินัย จากพระไตรปิฎก

เรื่องต้นบัญญัติ
ภิกษุฉัพพัคคีย์ให้ทำเตียงบ้าง ต่ังบ้าง หุ้มด้วยนุ่น  เป็นท่ีติเตียนของ

คนทั้งหลาย  พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่า ภิกษุให้ทำเตียงหรือ
ต่ังท่ีหุ้ม ด้วยนุ่น ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ท่ีให้ร้ือเสีย (จึงแสดงอาบติัตก).

ปาจิตตีย์  รตนวรรค  สิกขาบทที ่๗
นสีิทะนมัปะนะ ภกิขุนา การะยะมาเนนะ ปะมาณกัิง.....

“อน่ึง ภิกษุผู้ให้ทำผ้าสำหรับน่ัง พึงให้ทำให้ได้ประมาณ น้ี
ประมาณในคำนัน้ โดยยาว ๒ คืบ โดยกวา้งคบืครึง่ ชายคบืหน่ึง
ด้วยคืบสุคต   เธอทำให้ล่วงประมาณนั้นไป เป็นปาจิตตีย์ ที่ให้
ตัดเสีย.”

๑๗๒

องค์แห่งอาบัติ  ๑.เตียงหรือต่ังหุ้มนุ่น  ๒.ทำเองหรือให้ผู้อ่ืนทำเพ่ือตนแล้วได้มา  พร้อมด้วยองค์ ๒ ดังน้ี  จึงเป็นปาจิตตีย์
(บุพพสิกขาวรรณนา หน้า ๒๔๗).

อนาบัติ
๑.ภิกษุทำผ้าสำหรับนั่งได้ประมาณ  ๒.ทำผ้าสำหรับนั่งหย่อนกว่า

ประมาณ  ๓.ได้ผ้าสำหรับน่ัง ท่ีผู้อ่ืนทำสำเร็จแล้วเกินประมาณมาตดัเสีย แล้ว
ใช้สอย  ๔.ทำเป็นผ้าขึงเพดานก็ดี  ทำเป็นผ้าปูพ้ืนก็ดี ทำเป็นม่านก็ดี ทำเป็น
เปลือกฟูกก็ดี ทำเป็นปลอกหมอนก็ดี  ๕.ภิกษุวิกลจริต  ๖.ภิกษุอาทิกัมมิกะ
ไม่ต้องอาบัติแล.



คัมภีร์ภิกขุวิภังค์ ภาค ๒ (พระวินัยปิฏก เล่ม ๒)

เรื่องต้นบัญญัติ
            ภิกษุฉัพพัคคีย์ใช้ผ้าปูน่ังไม่มีประมาณ  ผ้าย้อยไปข้างหน้าข้างหลัง
ของเตียงแลตั่ง พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่า ภิกษุจะทำผ้าปูนั่ง
พึงทำใหไ้ด้ประมาณ คือ ยาว ๒ คืบ กว้างคืบคร่ึงด้วยคบืสุคต  ถ้าทำใหเ้กิน
ประมาณนั้นไป ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ที่ให้ตัดเสีย (จึงแสดงอาบัติตก) ภายหลัง
ทรงอนุญาตชายผ้าปูน่ัง อีก ๑ คืบ.

ปาจิตตีย์  รตนวรรค  สิกขาบทที ่๘
กัณฑปุะฏจิฉาทิง ปะนะ ภิกขุนา การะยะมาเนนะ.....

“อนึ่ง  ภิกษุผู ้ให้ทำผ้าปิดฝี  พึงให้ทำให้ได้ประมาณ
น้ีประมาณในคำน้ัน   โดยยาว ๔ คืบ โดยกว้าง ๒ คืบ ด้วยคืบสุคต
เธอให้ล่วงประมาณนั้นไป  เป็นปาจิตตีย์ ที่ให้ตัดเสีย.”

๑๗๓

องค์แห่งอาบัติ ๑.ผ้านิสีทนะนั้นล่วงประมาณ  ๒.ทำเองหรือให้ผู้อื่นทำเพื่อตนแล้วได้มา  พร้อมด้วยองค์ ๒ ดังนี้
จึงเป็นปาจิตตีย์ (บุพพสิกขาวรรณนา หน้า ๒๔๘).

อนาบัติ
๑.ทำผ้าปิดฝีได้ประมาณ  ๒.ทำผ้าปิดฝีให้หย่อนกว่าประมาณ ๓.ได้ผ้า

ปิดฝีท่ีผู้อ่ืนทำไว้เกินประมาณมาตัดแล้วใช้สอย ๔.ทำเป็นผ้าขึงเพดานก็ดี ทำเป็น
ผ้าปูพื้นก็ดี ทำเป็นผ้าม่านก็ดี ทำเป็นเปลือกฟูกก็ดี  ทำเป็นปลอกหมอนก็ดี
๕.ภิกษุวิกลจริต  ๖.ภิกษุอาทิกัมมิกะ ไม่ต้องอาบัติแล.



ประมวลพระพุทธบัญญัติ อริยวินัย จากพระไตรปิฎก

เรื่องต้นบัญญัติ
ภิกษุฉัพพัคคีย์ใช้ผ้าปิดฝีไม่มีประมาณ ลากผ้าไปข้างหน้าบ้าง  ข้างหลัง

บ้างเที่ยวไป พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่า ภิกษุจะให้ทำผ้าปิดฝี
พึงทำให้ได้ประมาณคือยาว ๔ คืบ กว้าง ๒ คืบ ด้วยคืบสุคต ถ้าทำให้เกิน
ประมาณน้ัน ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ท่ีให้ตัดเสีย (จึงแสดงอาบัติตก).

ปาจิตตีย์  รตนวรรค  สิกขาบทที ่๙
วัสสิกะสาฏิกัง ปะนะ ภิกขุนา การะยะมาเนนะ.....

“อนึ่ง ภิกษุผู้ให้ทำผ้าอาบน้ำฝน พึงให้ทำให้ได้ประมาณ
น้ีประมาณในคำน้ัน โดยยาว ๖ คืบ โดยกว้าง ๒ คืบคร่ึง ด้วยคืบ
สุคต เธอทำใหล้ว่งประมาณน้ัน เป็นปาจติตีย์ มีอันให้ตัดเสีย.”

อนาบัติ
๑.ทำผ้าอาบน้ำฝนได้ประมาณ  ๒.ทำผ้าอาบน้ำฝนหย่อนกว่าประมาณ

๓.ได้ผ้าอาบน้ำฝนที่ผู้อื่นทำเกินประมาณมาตัด แล้วใช้สอย  ๔.ทำเป็นผ้าขึง
เพดานก็ดี ทำเป็นผ้าปูพ้ืนก็ดี ทำเป็นผ้าม่านก็ดี ทำเป็นเปลือกฟูกก็ดี ทำเป็น
ปลอกหมอนก็ดี  ๕.ภิกษุวิกลจริต   ๖.ภิกษุอาทิกัมมิกะ   ไม่ต้องอาบัติแล.

เรื่องต้นบัญญัติ
ภิกษุฉัพพัคคีย์ใช้ผ้าอาบน้ำฝนไม่มีประมาณ ลากผ้าไปข้างหน้าบ้าง

ข้างหลังบ้างเที่ยวไป พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่า ภิกษุจะให้ทำ
ผ้าอาบน้ำฝน พึงทำให้ได้ประมาณ คือ ยาว ๖ คืบ กว้าง ๒ คืบคร่ึง ด้วยคืบสุคต
ถ้าทำให้เกินประมาณนัน้ ต้องปาจิตตีย์ ท่ีให้ตัดเสีย จึงแสดงอาบัติตก.

๑๗๔
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ปาจิตตีย์  รตนวรรค  สิกขาบทที ่๑๐
โย ปะนะ ภกิขุ สุคะตะจวีะรปัปะมาณงั จีวะรงั.....

“อนึ่ง ภิกษุใด ให้ทำจีวรมีประมาณเท่าสุคตจีวร  หรือ
ยิ่งกว่า เป็นปาจิตตีย์ มีอันให้ตัดเสีย นี้ประมาณแห่งสุคตจีวร
ของพระสคุตในคำนัน้  โดยยาว ๙ คืบ โดยกว้าง ๖ คืบ ด้วยคืบ
สุคต   น้ีประมาณแห่งสุคตจีวรของพระสุคต.”

อนาบัติ
๑.ทำจีวรหย่อนกว่าประมาณ   ๒.ได้จีวรที่ผู้อื ่นทำสำเร็จแล้วเกิน

ประมาณมาตัดเสียแล้วใช้สอย  ๓.ทำเป็นผ้าขึงเพดานก็ดี ทำเป็นผ้าปูพื้นก็ดี
ทำเป็นผ้าม่านก็ดี ทำเป็นเปลือกฟูกก็ดี  ทำเป็นปลอกหมอนก็ดี    ๔.ภิกษุวิกลจริต
๕.ภิกษุอาทิกัมมิกะ  ไม่ต้องอาบัติแล.

เรื่องต้นบัญญัติ
พระนันทะพระพุทธอนุชาใช้จีวรมีขนาดเท่าจีวรพระสุคต   ภิกษุท้ังหลาย

เห็นท่านเดินมาแต่ไกลก็ลุกข้ึนต้อนรับ  ด้วยนึกว่าพระผู้มีพระภาคเสด็จมา   เม่ือ
เข้าใกล้เห็นว่ามิใช่ จึงติเตียนว่าใช้จีวรขนาดเท่าของพระสุคต   พระผู้มีพระภาค
จึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่า  ภิกษุทำจีวรให้มีขนาดเท่าจีวรสุคตหรือย่ิงกว่า ต้อง
อาบัติปาจิตตีย์ท่ีให้ตัดเสีย ประมาณแห่งจีวรสุคต คือ ยาว ๙ คืบ กว้าง ๖ คืบ.
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๗.ปาฏิเทสนียกัณฑ์

ว่าด้วยอาบัติปาฏิเทสนียะ คือท่ีพึงแสดงคืน มี ๔ สิกขาบท

ปาฏิเทสนียะ   สิกขาบทที ่๑
โย ปะนะ ภกิข ุอัญญาตกิายะ ภกิขนุยิา อันตะระฆะรงั.....

“อน่ึง ภิกษุใด รับของเค้ียวก็ดี ของฉันก็ดี ด้วยมือของตน
จากมือของภกิษุณีผู้มิใช่ญาติ ผู้เข้าไปสู่ละแวกบ้าน แล้วเค้ียวก็ดี
ฉันก็ดี อันภิกษุนั้นพึงแสดงคืนว่า แน่ะเธอ ฉันต้องธรรมที่น่าติ
ไม่เป็นท่ีสบาย  ควรจะแสดงคืน  ฉันแสดงคืนธรรมน้ัน.”

อนาบัติ
๑.ภิกษุณีผู้เป็นญาติ  ๒.ภิกษุณีผู้มิใช่ญาติสั่งให้ถวาย มิได้ถวายเอง

๓.ภิกษุณีถวายโดยวางไว้ถวาย  ๔.ถวายในอาราม  ๕.ในสำนักภิกษุณี
๖.ในสำนักเดียรถีย์  ๗.ในโรงฉัน  ๘.นำออกจากบ้านแล้วถวาย ๙.ถวายยามกาลิก
สัตตาหกาลิก ยาวชีวิก  ด้วยคำว่า  เม่ือเหตุมีอยู่นิมนต์ฉันได้ ๑๐.สิกขมานาถวาย
๑๑.สามเณรีถวาย   ๑๒.ภิกษุวิกลจริต ๑๓.ภิกษุอาทิกัมมิกะ  ไม่ต้องอาบัติแล.

เรื่องต้นบัญญัติ
นางภิกษุณีรูปหนึ่งไปเที่ยวบิณฑบาตได้แล้ว ขากลับเห็นภิกษุรูปหนึ่ง

จึงบอกถวายอาหารที่ได้มา ภิกษุนั้นก็รับจนหมด นางจึงอดอาหารเพราะหมด
เวลาที่จะเข้าไปบิณฑบาตอีกแล้ว รุ่งขึ้นนางไปบิณฑบาตได้พบภิกษุรูปนั้นอีก
ก็บอกถวายภกิษุรูปน้ันก็รับจนหมด นางจึงอดอาหารอีก ในวันท่ี ๓ ก็เป็นเช่นน้ี

๑๗๖
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จนเวลาหลีกรถเศรษฐี นางถึงกับหมดแรงล้มลง เศรษฐีขอขมา ทราบความ
ก็ติเตียนภิกษุน้ัน พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่า ภิกษุเข้าไปสู่ละแวก
บ้าน รับของเค้ียวของฉันของนางภิกษุณีมาเค้ียวหรือฉันต้องอาบัติปาฏิเทสนียะ.

ปาฏิเทสนยีะ  สิกขาบทที ่๒
ภิกขู ปะเนวะ กุเลสุ นมัินตติา ภุญชันต ิ ,ตตัร๎ะ เจ.....

“อนึ่ง ภิกษุทั้งหลายรับนิมนต์ฉันอยู่ในสกุล  ถ้าภิกษุณี
มายืนส่ังเสียอยู่ในท่ีน้ันว่า  จงถวายแกงในองคน้ี์  จงถวายขา้วใน
องค์นี ้  ภิกษุทั ้งหลายนั้นพึงรุกรานภิกษุณีนั ้นว่า  น้องหญิง
เธอจงหลีกไปเสีย  ตลอดเวลาที่ภิกษุฉันอยู่  ถ้าภิกษุแม้รูปหนึ่ง
ไม่กล่าวออกไป   เพ่ือจะรุกรานภิกษุณีน้ันว่า น้องหญิง   เธอจงหลีก
ไปเสีย ตลอดเวลาที่ภิกษุฉันอยู่   ภิกษุเหล่านั้นพึงแสดงคืนว่า
แน่ะเธอ พวกฉันต้องธรรมท่ีน่าติ   ไม่เป็นท่ีสบาย ควรจะแสดงคืน
พวกฉันแสดงคืนธรรมนั้น.”

อนาบัติ
๑.ภิกษุณีส่ังให้ถวายภัตตาหารของตน มิได้ถวายเอง ๒.ถวายภัตตาหาร

ของผู้อ่ืน มิได้ส่ังให้ถวาย  ๓.ส่ังให้ถวายภัตตาหารท่ีเขาไม่ได้ถวาย ๔. ส่ังให้เขา
ถวายในภิกษุท่ีเขาไม่ได้ถวาย ๕.ส่ังให้ถวายเท่าๆ กันแก่ภิกษุทุกรูป  ๖.สิกขมานา
สั่งเสีย  ๗.สามเณรีสั่งเสีย  ๘.เว้นโภชนะห้า อาหารทุกอย่างไม่เป็นอาบัติ
๙.ภิกษุวิกลจริต  ๑๐.ภิกษุอาทิกัมมิกะ  ไม่ต้องอาบัติแล.

เรื่องต้นบัญญัติ
ภิกษุท้ังหลายได้รับนิมนต์ให้ไปฉันในสกุล นางภิกษุณีพวก ๖ ซ่ึงชอบพอ

๑๗๗
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กับภิกษุพวก ๖ ได้ยืนอยู่ด้วยบอกกับเขาว่าจงถวายแกงในองคน้ี์ จงถวายขา้ว
ในองค์นี้ ภิกษุพวก ๖ ฉันได้ตามต้องการ แต่ภิกษุอื่นๆ ฉันอย่างไม่สะดวกใจ
พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่า ภิกษุทั้งหลายได้รับนิมนต์ให้ไปฉัน
ในสกุล ถ้านางภิกษุณีผู้คุ้นเคยมายืนอยู่ในที่นั้น บอกกับเขาว่าจงถวายแกงใน
องค์น้ี จงถวายข้าวในองค์น้ี ภิกษุท้ังหลายพึงไล่นางภิกษุณีน้ันไป จนกว่าภิกษุท้ังหลาย
จะฉันเสร็จ ถ้าภิกษุแม้รูปหน่ึง  มิได้ไล่นางภิกษุณี  น้ีต้องอาบัติปาฏิเทสนียะ.

ปาฏิเทสนียะ   สิกขาบทที ่๓
ยานโิข ปะนะ ตาน ิเสกขะสมัมะตาน ิกุลาน.ิ....

“อน่ึง ภิกษุใด ไม่ได้รับนิมนต์ก่อน มิใช่ผู้อาพาธ รับของ
เค้ียวก็ดี ของฉันก็ดี ในตระกูลท้ังหลายทีส่งฆ์สมมติว่าเป็นเสกขะ
เห็นปานนั ้น   ด้วยมือของตน แล้วเคี ้ยวก็ดี ฉันก็ดี
ภิกษุนั้นพึงแสดง      คืนว่า   แน่ะเธอ  ฉันต้องธรรมที่น่าติ
ไม่เป็นท่ีสบาย ควรจะแสดงคืน ฉันแสดงคืนธรรมน้ัน.”

วิภังค์
คำว่า ตระกูลท่ีสงฆ์สมมติว่าเป็นเสกขะ ความว่า ตระกูลท่ีช่ือว่าอัน

สงฆ์สมมติว่าเป็นเสกขะ ได้แก่ตระกูลท่ีเจริญด้วยศรัทธา แต่หย่อนด้วยโภคสมบัติ
ได้รับสมมติ ด้วยญัตติทุติยกรรมว่าเป็นเสกขะ.

อนาบัติ
๑.ภิกษุได้รับนิมนต์ไว้  ๒.ภิกษุอาพาธ  ๓.ภิกษุฉันของเปน็เดน  ภิกษุ

ผู้ได้รับนิมนต์ไว้หรือผู้อาพาธ  ๔.ภิกษุฉันภิกษาท่ีเขาจัดไว้ในท่ีน้ันเพ่ือภิกษุอ่ืนๆ
๕.ภิกษุฉันภัตตาหารท่ีเขานำออกจากเรือนไปถวาย   ๖.ภิกษุฉันนิตยภัต ๗.ภิกษุ

๑๗๘
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เรื่องต้นบัญญัติ
              ในสมัยน้ันมีสกุลหน่ึงเล่ือมใสท้ังฝ่ายสามีและภริยา เป็นสกุลเจริญด้วย
ศรัทธา แต่เส่ือมทรัพย์ บุคคลเหล่าน้ีย่อมสละของเคีย้ว ของกินท่ีเกิดข้ึนท้ังหมด
แก่ภิกษุท้ังหลาย บางคร้ังตัวเองถงึอด คนท้ังหลายพากัน ติเตียนพวกภกิษุว่า
รับไม่รู้จักประมาณ พระผู้มีพระภาคจึงทรงอนุญาตให้สงฆ์ สวดประกาศสมมติ
สกุลน้ันวา่เป็นสกุลพระเสกขะ แล้วทรงบญัญัติห้ามเข้า ไปรับของเคีย้วของฉนั
ในสกุลที่สงฆ์สมมติว่าเป็นเสกขะด้วยมือของตนมาเคี้ยวแลฉัน ทรงปรับอาบัติ
ปาฏิเทสนียะแก่ภิกษุผู้ล่วงละเมดิ ภายหลังทรงอนุญาตว่า ถ้า เขานิมนต์ไว้ก่อน
หรือเป็นไข้เข้าไปรับอาหารมาฉันได้.

ปาฏิเทสนียะสิกขาบทที่ ๔
ยานิ โข ปะนะ ตาน ิอารัญญะกานิ เสนาสะนาน.ิ....

“อน่ึง ภิกษุใดอยู่ในเสนาสนะป่า๑ ท่ีรู้กันว่า เป็นท่ีมีรังเกียจ
มีภัยเฉพาะหน้า รับของเคีย้วก็ดี ของฉันก็ดี อันเขาไมไ่ด้บอกให้รู้
ไว้ก่อน ด้วยมือของตน ในวัดท่ีอยู่ ไม่ใช่ผู้อาพาธ เค้ียวก็ดี ฉันก็ดี
ภิกษุน้ันพึงแสดงคืนว่าแน่ะเธอ ฉันต้องธรรมท่ีน่าติ ไม่เป็นท่ีสบาย
ควรจะแสดงคืน ฉันแสดงคืน ธรรมน้ัน.”

๑๗๙

๑เสนาสนะป่าหมายถงึ เสนาสนะทีอ่ยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณ ๒๕ เส้น (๒๕ เส้น เท่ากับ ๕๐๐ วา หรือ ๑,๐๐๐ เมตร)
(พระไตรปิฎกแปลไทย มจร. ๒ / ๖๔๔ / ๕๗๓)

ฉันสลากภัต  ๘.ภิกษุฉันปักขิกภัต  ๙.ภิกษุฉันอุโบสถิกภัต  ๑๐.ภิกษุฉัน
ปาฏิปทิกภัต  ๑๑.ภิกษุฉันยามกาลิก  สัตตาหกาลิก  ยาวชีวิก  ท่ีเขาถวายบอกว่า
เม่ือมีปัจจัยก็นิมนต์ฉัน  ๑๒.ภิกษุวิกลจริต  ๑๓.ภิกษุอาทิกัมมิกะ ไม่ต้องอาบัติแล.
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วิภังค์
ที่ชื ่อว่า บอกให้รู้ คือ ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นสตรีก็ตาม เป็นบุรุษก็ตาม

มาสู่อาราม หรือ อุปจารแห่งอารามแลว้บอกว่า ท่านเจ้าข้า สตรีหรือบุรุษช่ือโน้น
จักนำของเค้ียวหรือของฉันมาถวายภกิษุมช่ืีอน้ี     ถ้าท่ีน้ันเป็นสถานท่ีมีรังเกียจ
ภิกษุพึงบอกเขาว่า เป็นสถานที่มีรังเกียจ ถ้าที่นั้นเป็นสถานที่มีภัยเฉพาะหน้า
พึงบอกเขาว่า เป็นสถานที่มีภัยเฉพาะหน้า ถ้าเขากล่าวว่า ไม่เป็นไรเจ้าข้า
เขาจักนำมาเอง ภิกษุพึงบอกพวกโจรว่า ชาวบ้านจักเข้ามาในที่นี้ พวกท่าน
จงหลีกไปเสีย.

เมื่อเขาบอกให้รู้เฉพาะยาคู แล้วเขานำบริวารแห่งยาคูมาด้วย นี้ชื่อว่า
อันเขาบอกใหรู้้.

อนาบัติ
๑.เขาบอกให้รู้  ๒.ภิกษุอาพาธ  ๓.ภิกษุฉันของเป็นเดนของภิกษุผู้ได้รับ

นิมนต์ไว้หรือของภิกษุผู้อาพาธ  ๔.ภิกษุรับนอกวัดแล้วมาฉันในวัด ๕.ภิกษุฉัน
รากไม้ เปลือกไม้ ใบไม้ ดอกไม้ หรือผลไม้ ซ่ึงเกิดข้ึนในวัดน้ัน     ๖.ภิกษุฉันของ
เป็นยามกาลิก สัตตาหกาลิก ยาวชีวิก ในเม่ือมีเหตุจำเป็น    ๗.ภิกษุวิกลจริต
๘.ภิกษุอาทิกัมมิกะ ไม่ต้องอาบัติแล.

เรื่องต้นบัญญัติ
เจ้าศากยะที่เป็นหญิง นำอาหารไปเพื่อถวายภิกษุในเสนาสนะป่า ถูก

พวกทาสชิงของและขม่ขืน เจ้าศากยะท่ีเป็นชายออกจับพวกน้ันได้ ติเตียนภิกษุ
ทั้งหลายว่าไม่บอกเรื่องโจรอาศัยอยู่ในวัด พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติ
สิกขาบทว่า ภิกษุอยู่ในเสนาสนะปา่เปล่ียวน่ากลัว รับของเค้ียวของฉันซ่ึงเขามิ
ได้จัดไว้ก่อนด้วยมือของตนภายในอารามมาฉนั ต้องอาบัติปาฏิเทสนียะ

๑๘๐
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๘.เสขิยกัณฑ์

ว่าด้วยข้อที่ภิกษุพึงศึกษา เกี่ยวกับวัตร ธรรมเนียม หรือ
จรรยามารยาทต่าง ๆ มี ๗๕ สิกขาบท แบ่งออกเป็น ๔ หมวด

เรื่องต้นบัญญัติ
ต้นเหตุแห่งการบัญญัติเสขิยะสิกขาบททุกข้อท้ังเจ็ดสิบห้าข้อน้ี เน่ืองมา

แต่ภิกษุฉัพพัคคีย์ (ภิกษุพวก ๖)  ทำความไม่ดีไม่งามไว้ท้ังส้ิน  ในตัวสิกขาบท
มิได้ปรับอาบัติไว้  เพียงแต่กล่าวว่า  ภิกษุพึงทำความศึกษาว่า  เราจะทำอย่าง
นั้นอย่างนี้  หรือไม่ทำอย่างนั้นอย่างนี้  แต่ในคำอธิบายท้ายสิกขาบทระบุว่า
ถ้าทำเข้า  ต้องอาบัติทุกกฏ (ซ่ึงแปลว่าทำช่ัว)  พร้อมท้ังแสดงลักษณะท่ีไม่ต้อง
อาบัติไว้ด้วย  ในที่นี้จะกล่าวเฉพาะตัวสิกขาบท  และคำอธิบายสิกขาบท
จากวิภังค์ของสิกขาบทน้ันในบางข้อ ท่ีควรกล่าวไว้ในวงเล็บ  ดังต่อไปน้ี.

๑.สารูป  หมวดว่าด้วยความเหมาะสมแกส่มณเพศ ๒๖ สิกขาบท

ปะรมัิณฑะลงั นิวาเสสสามีตี สิกขา กะระณยีา.
๑. ภิกษุพึงทำความศกึษาว่า เราจักนุ่งเป็นปริมณฑล.

(อันภิกษุนุ่งปิดมณฑลสะดือ มณฑลเข่า  ชื่อว่านุ่งเป็นปริมณฑล ภิกษุใด
อาศัยความไม่เอ้ือเฟ้ือ    ห่มผ้าเล้ือยหน้าหรือเล้ือยหลัง  ต้องอาบัติทุกกฏ.)

    ปริมัณฑะลงั ปารปิุสสามีต ิสิกขา กะระณยีา.
๒. ภิกษุพึงทำความศกึษาว่า เราจักห่มเป็นปริมณฑล.

(อันภิกษุห่มทำมุมท้ังสองให้เสมอกัน ช่ือว่าห่มเป็นปริมณฑล.)
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สุปะฏจิฉนัโน อันตะระฆะเร คะมสิสามีต ิสิกขา กะระณยีา.
๓. ภิกษุพึงทำความศึกษาว่า เราจักปกปิดกายดี ไปในละแวกบ้าน.

สุปะฏจิฉันโน อันตะระฆะเร นิสีทิสสามีติ สิกขา กะระณยีา.
๔. ภิกษุพึงทำความศึกษาว่า เราจักปกปิดกายดี น่ังในละแวกบ้าน.

สุสังวโุต อันตะระฆะเร คะมิสสามีต ิสิกขา กะระณยีา.
๕. ภิกษุพึงทำความศึกษาว่า เราจักสำรวมดี ไปในละแวกบ้าน.

(ภิกษุใดอาศัยความไม่เอ้ือเฟ้ือคะนองมือก็ดีคะนองเท้าก็ดี ต้องอาบัติทุกกฏ)

สุสังวโุต อันตะระฆะเร นิสีทิสสามีติ สิกขา กะระณยีา.
๖. ภิกษุพึงทำความศึกษาว่า เราจักสำรวมดี น่ังในละแวกบ้าน.

โอกขติตะจกัขุ อันตะระฆะเร คะมิสสามีต ิสิกขา กะระณยีา.
๗. ภิกษุพึงทำความศกึษาว่า เราจักมีตาทอดลง ไปในละแวกบ้าน.

(อันภิกษุพึงมีนัยน์ตาทอดลง เดินไปในละแวกบ้าน พึงแลประมาณ
ช่ัวแอกหน่ึง  ภิกษุใดอาศัยความไม่เอ้ือเฟ้ือ ไปในละแวกบ้าน พลางแลดูในท่ีน้ันๆ
ตอ้งอาบัตทุิกกฏ.)

โอกขติตะจกัข ุอันตะระฆะเร นสีิทิสสามีต ิสิกขา กะระณยีา.
๘. ภิกษุพึงทำความศึกษาว่า เราจักมีตาทอดลง น่ังในละแวกบ้าน.

นะ อุกขิตตะกายะ อันตะระฆะเร คะมสิสามีต ิสิกขา กะระณยีา.
๙. ภิกษุพึงทำความศกึษาว่า เราจักไม่เวิกผ้า ไปในละแวกบ้าน.

(อันภิกษุไม่พึงเดินเวิกผ้าไปในละแวกบ้าน ภิกษุใดอาศัยความไม่เอื้อเฟื้อ
เวิกผ้าข้ึนข้างเดียวก็ดี ท้ังสองข้างก็ดี    เดินไปในละแวกบา้น ต้องอาบัติ ทุกกฏ.)

นะ อุกขิตตะกายะ อันตะระฆะเร นสีิทิสสามีต ิสิกขา กะระณยีา.
๑๐. ภิกษุพึงทำความศกึษาว่า เราจักไม่น่ังเวิกผ้า ในละแวกบ้าน.

๑๘๒
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นะ อุชชัคฆิกายะ อันตะระฆะเร คะมิสสามีต ิสิกขา กะระณยีา.
๑๑. ภิกษุพึงทำความศึกษาว่า เราจักไม่หัวเราะล่ัน ไปในละแวกบ้าน.

นะ อุชชัคฆิกายะ อันตะระฆะเร นสีิทิสสามตี ิสิกขา กะระณยีา.
๑๒. ภิกษุพึงทำความศกึษาว่า เราจักไม่หัวเราะล่ัน น่ังในละแวกบ้าน.

อัปปะสทัโท อันตะระฆะเร คะมิสสามีต ิสิกขา กะระณยีา.
๑๓. ภิกษุพึงทำความศึกษาว่า เราจักมีเสียงเบา ไปในละแวกบ้าน.

(อันภิกษุพึงมีเสียงเบาเดินไปในละแวกบา้น ภิกษุใดอาศัยความไม่เอ้ือเฟ้ือ
เดินส่งเสียงตะเบง็   เสียงตะโกนไปในละแวกบา้น   ต้องอาบัติทุกกฏ.)

อัปปะสทัโท อันตะระฆะเร นิสีทิสสามีติ สิกขา กะระณยีา.
๑๔. ภิกษุพึงทำความศึกษาว่า เราจักมีเสียงเบา น่ังในละแวกบ้าน.

นะ กายัปปะจาละกงั อันตะระฆะเร คะมสิสามีต ิสิกขา กะระณยีา.
๑๕. ภิกษุพึงทำความศึกษาว่า เราจักไม่เดินโยกกายไปในละแวกบ้าน.

นะ กายัปปะจาละกงั อันตะระฆะเร นสีิทิสสามีต ิสิกขา กะระณยีา.
๑๖. ภิกษุพึงทำความศกึษาว่า เราจักไม่น่ังโยกกายในละแวกบา้น.

นะ พาหุปปะจาละกงั อันตะระฆะเร คะมสิสามีต ิสิกขา กะระณยีา.
๑๗. ภิกษุพึงทำความศึกษาว่า เราจักไม่ไกวแขนไปในละแวกบ้าน.

(อันภิกษุไม่พึงเดินแกว่งแขนไปในละแวกบ้าน พึงประคองแขนเดินไป
ภิกษุใดอาศัยความไม่เอ้ือเฟ้ือ เดินแกว่งแขนไปในละแวกบ้าน แสดงท่ากรีดกราย
ตอ้งอาบัตทุิกกฏ.)

นะ พาหุปปะจาละกงั อันตะระฆะเร นสีิทิสสามีต ิสิกขา กะระณยีา.
๑๘. ภิกษุพึงทำความศกึษาว่า เราจักไม่น่ังไกวแขนในละแวกบา้น.

๑๘๓
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นะ สีสัปปะจาละกงั อันตะระฆะเร คะมิสสามีต ิสิกขา กะระณยีา
๑๙. ภิกษุพึงทำความศึกษาว่า เราจักไม่โคลงศีรษะไปในละแวกบ้าน.
.

นะ สีสัปปะจาละกงั อันตะระฆะเร นิสีทิสสามีติ สิกขา กะระณยีา.
๒๐. ภิกษุพึงทำความศึกษาว่า เราจักไม่น่ังโคลงศีรษะในละแวกบ้าน.

นะ ขมัภะกะโต อันตะระฆะเร คะมสิสามีต ิสิกขา กะระณยีา.
๒๑. ภิกษุพึงทำความศกึษาว่า เราจักไม่เอามือค้ำกายไปในละแวกบา้น.

นะ ขัมภะกะโต อันตะระฆะเร นิสีทิสสามีติ สิกขา กะระณยีา.
๒๒. ภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจักไม่น่ังเอามือค้ำกายในละแวกบ้าน.

นะ โอคณุฐโิต อันตะระฆะเร คะมสิสามีต ิสิกขา กะระณยีา.
๒๓. ภิกษุพึงทำความศึกษาว่า เราจักไม่คลุมศีรษะไปในละแวกบ้าน.

นะ โอคณุฐโิต อันตะระฆะเร นสีิทิสสามีต ิสิกขา กะระณยีา.
๒๔. ภิกษุพึงทำความศึกษาว่า เราจักไม่น่ังคลุมศีรษะในละแวกบ้าน.

นะ อุกกุฏิกายะ อันตะระฆะเร คะมสิสามีต ิสิกขา กะระณยีา.
๒๕. ภิกษุพึงทำความศึกษาว่า เราจักไม่เดินกระโหย่งไปในละแวกบ้าน.

(อันภิกษุไม่พึงมีการกระโหย่งเท้าเดินไปในละแวกบา้น.)

นะ ปัลลัตถกิายะ อันตะระฆะเร นิสีทิสสามีติ สิกขา กะระณยีา.
๒๖. ภิกษุพึงทำความศึกษาว่า เราจักไม่น่ังรัดเข่า ในละแวกบ้าน.

๒.โภชนปฏิสังยุต  หมวดว่าด้วยการฉันอาหาร  ๓๐ สิกขาบท

สักกัจจงั ปณิฑะปาตงั ปะฏคิคะเหสสามตี ิสิกขา กะระณยีา.
๑. ภิกษุพึงทำความศึกษาว่า เราจักรับบิณฑบาตโดยเอ้ือเฟ้ือ.

๑๘๔
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ปตัตะสญัญี ปณิฑะปาตงั ปะฏคิคะเหสสามตี ิสิกขา กะระณยีา.
๒. ภิกษุพึงทำความศกึษาว่า เราจักจ้องในบาตรรับบิณฑบาต.

สะมะสูปะกัง ปิณฑะปาตัง ปะฏิคคะเหสสามีติ สิกขา กะระณียา.
๓. ภิกษุพึงทำความศึกษาว่า เราจักรับบิณฑบาตพอเหมาะกับแกง๑.

(จักรับบิณฑบาต มีสูปะเสมอกัน ที่ชื ่อว่า สูปะ มีสองชนิด คือ สูปะ
ทำด้วยถ่ัวเขียว ๑ สูปะทำด้วยถ่ัวเหลือง ๑ ท่ีจับได้ด้วยมือ.)

สะมะติตติกัง ปิณฑะปาตัง ปะฏิคคะเหสสามีติ สิกขา กะระณียา.
๔. ภิกษุพึงทำความศกึษาว่า เราจักรับบิณฑบาตจดเสมอขอบบาตร.

(ภิกษุใดอาศัยความไม่เอ้ือเฟ้ือ  รับบิณฑบาตจนลน้  ต้องอาบัติทุกกฏ.)

สักกัจจงั ปณิฑะปาตงั ภญุชิสสามีต ิสิกขา กะระณยีา.
๕. ภิกษุพึงทำความศึกษาว่า เราจักฉันบิณฑบาตโดยเอ้ือเฟ้ือ.

(ภิกษุใดอาศัยความไม่เอื้อเฟื้อ   ฉันบิณฑบาตโดยรังเกียจ   ทำอาการ
ดุจไม่อยากฉัน ต้องอาบัติทุกกฏ.)

ปัตตะสญัญี ปิณฑะปาตงั ภญุชิสสามีต ิสิกขา กะระณยีา.
๖. ภิกษุพึงทำความศึกษาว่า เราจักจ้องดูอยู่ในบาตร ฉันบิณฑบาต.

สะปะทานงั ปิณฑะปาตงั ภญุชิสสามีต ิสิกขา กะระณยีา.
๗. ภิกษุพึงทำความศึกษาว่า เราจักฉันบิณฑบาตไม่แหว่ง.

(อันภิกษุพึงฉันบิณฑบาตเกลี่ยให้เสมอ ภิกษุใดอาศัยความไม่เอื้อเฟื้อ
ฉันบิณฑบาตเจาะลงในทีน้ั่นๆ ต้องอาบัติทุกกฏ.)

สะมะสูปะกัง ปิณฑะปาตัง ภุญชิสสามีติ สิกขา กะระณียา.
๘. ภิกษุพึงทำความศกึษาว่า เราจักฉันบิณฑบาตพอเหมาะกับแกง.

(อันภิกษุพึงฉันบิณฑบาตมีสูปะพอดีกัน  ภิกษุใดอาศัยความไม่เอื้อเฟื้อ
ฉันแต่สูปะอย่างเดียว ต้องอาบัติทุกกฏ.)
๑บิณฑบาตพอเหมาะกับแกงคือบิณฑบาต ๓ ส่วน แกง ๑ ส่วน (วิ.อ. ๒ / ๖๐๔ / ๔๕๑)

๑๘๕



ประมวลพระพุทธบัญญัติ อริยวินัย จากพระไตรปิฎก

นะ ถปูะโต โอมทัทิตว๎า ปิณฑะปาตงั ภญุชิสสามีต ิสิกขา กะระณยีา.
๙. ภิกษุพึงทำความศกึษาว่า เราจักไม่ขยุ้มลงแต่ยอด ฉันบิณฑบาต.

นะ สูปัง วา พ๎ยัญชะนงั วา โอทะเนนะ ปะฏจิฉาเทสสาม.ิ....
๑๐. ภิกษุพึงทำความศึกษาว่า เราจักไม่กลบแกงหรือกับข้าว ด้วยข้าว.

นะ สูปัง วา โอทะนงั วา อะคิลาโน อัตตะโน อัตถายะ.....
๑๑. ภิกษุพึงทำความศึกษาว่า เราไม่อาพาธ จักไม่ขอแกงหรือข้าวสุก  เพ่ือ
ประโยชน์แก่ตนฉัน.

นะ อุชฌานะสัญญี ปะเรสัง ปัตตัง โอโลเกสสามีติ สิกขา กะระณียา.
๑๒. ภิกษุพึงทำความศึกษาว่า เราจักไม่เพ่งโพนทะนาแลดูบาตรของผู้อ่ืน.

(อันภิกษุไม่พึงมุ่งหมายจะเพง่โทษ แลดูบาตรของภกิษุอ่ืน )

นาตมิะหนัตงั กะวะฬงั กะรสิสามีต ิสิกขา กะระณยีา.
๑๓. ภิกษุพึงทำความศึกษาว่า เราจักไม่ทำคำข้าวให้ใหญ่นัก.

ปะรมัิณฑะลงั อาโลปงั กะรสิสามีต ิสิกขา กะระณยีา.
๑๔. ภิกษุพึงทำความศกึษาว่า เราจักทำคำข้าวให้กลมกล่อม.

(อันภิกษุผู้ฉันอาหารพึงทำคำข้าวให้กลมกล่อม ภิกษุใดอาศัยความไม่
เอ้ือเฟ้ือ ทำคำข้าวใหญ่ ต้องอาบัติทุกกฏ.)

นะ อะนาหะเฏ กะวะเฬ มุขะทะวารงั ววิะรสิสามีต ิ สิกขา กะระณยีา.
๑๕. ภิกษุพึงทำความศึกษาว่า เม่ือคำข้าวยังไม่นำมาถึงเราจักไม่อ้าช่องปาก.

นะ ภญุชะมาโน สัพพงั หัตถงั มเุข ปกัขปิสิสามีต ิสิกขา กะระณยีา.
๑๖. ภิกษุพึงทำความศึกษาว่า เราฉันอยู่ จักไม่สอดมือท้ังน้ันเข้าในปาก.

(อันภิกษุกำลังฉันอาหารอยู่ ไม่พึงสอดน้ิวมือท้ังหมดเข้าในปาก)

นะ สะกะวะเฬนะ มุเขนะ พ๎ยาหะรสิสามีต ิสิกขา กะระณยีา.
๑๗. ภิกษุพึงทำความศึกษาว่า ปากยังมีคำข้าว เราจักไม่พูด.

๑๘๖



คัมภีร์ภิกขุวิภังค์ ภาค ๒ (พระวินัยปิฏก เล่ม ๒)

นะ ปิณฑุกเขปะกัง ภุญชิสสามีติ สิกขา กะระณียา.
๑๘. ภิกษุพึงทำความศึกษาว่า เราจักไม่ฉันอาหารโยนคำข้าว.

นะ กะวะฬาวจัเฉทะกงั ภญุชิสสามีต ิสิกขา กะระณยีา.
๑๙. ภิกษุพึงทำความศึกษาว่า เราจักไม่ฉันกัดคำข้าว.

(๑.ไม่แกล้ง  ๒.เผลอ  ๓.ไม่รู้ตัว  ๔.อาพาธ  ๕.ฉันขนมท่ีแข้นแข็ง ๖.ฉันผลไม้
น้อยใหญ่  ๖.ฉันกับแกง  ๗.มีอันตราย  ๘.วิกลจริต  ๙.อาทิกัมมิกะ  ไม่ต้องอาบัติแล.)

 นะ อะวะคณัฑะการะกงั ภญุชิสสามีต ิสิกขา กะระณยีา.
๒๐. ภิกษุพึงทำความศกึษาว่า เราจักไม่ฉันทำกระพุ้งแก้มให้ตุ่ย.

นะ หัตถะนทิธูนะกงั ภญุชิสสามีต ิสิกขา กะระณยีา.
๒๑. ภิกษุพึงทำความศกึษาว่า เราจักไม่ฉันสลัดมือ.

นะ สิตถาวะการะกงั ภญุชิสสามีต ิสิกขา กะระณยีา.
๒๒. ภิกษุพึงทำความศกึษาว่า เราจักไม่ฉันทำเมล็ดข้าวตก.

นะ ชิวหานจิฉาระกงั ภญุชิสสามีต ิสิกขา กะระณยีา.
๒๓. ภิกษุพึงทำความศกึษาว่า เราจักไม่ฉันแลบล้ิน.

นะ จะปจุะปกุาระกัง ภญุชิสสามีต ิสิกขา กะระณยีา.
๒๔. ภิกษุพึงทำความศึกษาว่า เราจักไม่ฉันทำเสียงดังจับๆ.

นะ สุรสุุรกุาระกงั ภญุชิสสามีต ิสิกขา กะระณยีา.
๒๕. ภิกษุพึงทำความศึกษาว่า เราจักไม่ฉันทำเสียงดังซูดๆ.

นะ หัตถะนลิเลหะกงั ภญุชิสสามีต ิสิกขา กะระณยีา.
๒๖. ภิกษุพึงทำความศกึษาว่า เราจักไม่ฉันเลียมือ.

นะ ปตัตะนลิเลหะกงั ภญุชิสสามีต ิสิกขา กะระณยีา.
๒๗. ภิกษุพึงทำความศึกษาว่า เราจักไม่ฉันขอดบาตร.

๑๘๗



ประมวลพระพุทธบัญญัติ อริยวินัย จากพระไตรปิฎก

นะ โอฏฐะนลิเลหะกงั ภญุชิสสามีต ิสิกขา กะระณยีา.
๒๘. ภิกษุพึงทำความศกึษาว่า เราจักไม่ฉันเลียริมฝีปาก.

นะ สามิเสนะ หัตเถนะ ปานยีะถาละกงั ปะฏคิคะเหสสามีต ิสิกขา กะระณยีา.
๒๙. ภิกษุพึงทำความศกึษาว่า เราจักไม่รับโอน้ำด้วยมือเป้ือนอามิส.

นะ สะสิตถะกงั ปัตตะโธวะนงั อันตะระฆะเร ฉัฑเฑสสามตี ิสิกขา กะระณยีา.
๓๐.ภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจักไม่เทน้ำล้างบาตรมีเมล็ดข้าวในละแวกบ้าน.

๓.ธัมมเทสนาปฏิสังยุต  หมวดว่าด้วยการแสดงธรรม ๑๖ สิกขาบท

นะ ฉัตตะปาณสิสะ อะคลิานสัสะ ธัมมงั เทสิสสามีต ิสิกขา กะระณยีา.
๑. ภิกษุพึงทำความศึกษาว่า เราจักไม่แสดงธรรมแก่บุคคลไม่ใช่ผู้เจ็บไข้
มีร่มในมือ.

(แสดงธรรมแกค่นไม่เป็นไขผู้้ก้ันร่ม ต้องอาบัติทุกกฏ.)

นะ ทัณฑะปาณสิสะ อะคิลานสัสะ ธัมมัง เทสิสสามีติ สิกขา กะระณยีา.
๒. ภิกษุพึงทำความศึกษาว่า เราจักไม่แสดงธรรมแก่บุคคลไม่ใช่ผู้เจ็บไข้
มีไม้พลองในมือ.

(ที่ชื่อว่า ไม้พลอง ได้แก่ ไม้พลองยาวสี่ศอกของมัชฌิมบุรุษ   ยาวกว่า
น้ันไม่ใช่ไม้พลอง  ส้ันกว่าน้ัน ก็ไม่ใช่ไม้พลอง.)

นะ สัตถะปาณสิสะ อะคิลานสัสะ ธัมมัง เทสิสสามีติ สิกขา กะระณยีา.
๓. ภิกษุพึงทำความศึกษาว่า เราจักไม่แสดงธรรมแก่บุคคลไม่ใช่ผู้เจ็บไข้
มีศัสตราในมือ.

นะ อาวธุะปาณสิสะ อะคลิานสัสะ ธัมมงั เทสิสสามีต ิสิกขา กะระณยีา.
๔. ภิกษุพึงทำความศึกษาว่า เราจักไม่แสดงธรรมแก่บุคคลไม่ใช่ผู้เจ็บไข้
มีอาวุธในมือ.

๑๘๘



คัมภีร์ภิกขุวิภังค์ ภาค ๒ (พระวินัยปิฏก เล่ม ๒)

นะ ปาทุการูฬ๎หัสสะ อะคิลานสัสะ ธัมมัง เทสิสสามีติ สิกขา กะระณยีา.
๕. ภิกษุพึงทำความศึกษาว่า เราจักไม่แสดงธรรมแก่บุคคลไม่ใช่ผู้เจ็บไข้
สวมเขียงเท้า.

นะ อุปาหะนารฬ๎ูหัสสะ อะคิลานสัสะ ธัมมัง เทสิสสามีต ิสิกขา กะระณยีา.
๖. ภิกษุพึงทำความศึกษาว่า เราจักไม่แสดงธรรมแก่บุคคลไม่ใช่ผู้เจ็บไข้
สวมรองเท้า.

นะ ยานะคะตสัสะ อะคิลานสัสะ ธัมมัง เทสิสสามีต ิสิกขา กะระณยีา.
๗. ภิกษุพึงทำความศึกษาว่า เราจักไม่แสดงธรรมแก่บุคคลไม่ใช่ผู้เจ็บไข้
ไปในยาน๑.

นะ สะยะนะคะตสัสะ อะคิลานสัสะ ธัมมัง เทสิสสามีต ิสิกขา กะระณยีา.
๘. ภิกษุพึงทำความศึกษาว่า เราจักไม่แสดงธรรมแก่บุคคลไม่ใช่ผู้เจ็บไข้
ผู้อยู่บนที่นอน.

นะ ปัลลตัถกิายะ นสิินนสัสะ อะคลิานสัสะ ธัมมงั เทสิสสามีต ิสิกขา กะระณยีา.
๙. ภิกษุพึงทำความศึกษาว่า เราจักไม่แสดงธรรมแก่บุคคลไม่ใช่ผู้เจ็บไข้
น่ังรัดเข่า.

นะ เวฏฐติะสสัีสสะ อะคิลานสัสะ ธัมมัง เทสิสสามีต ิสิกขา กะระณยีา.
๑๐.ภิกษุพึงทำความศกึษาว่า เราจักไม่แสดงธรรมแกบุ่คคลไม่ใช่ผู้เจ็บไข้
พันศีรษะ.

นะ โอคุณฐติะสสัีสสะ อะคิลานสัสะ ธัมมงั เทสิสสามีต ิสิกขา กะระณยีา.
๑๑. ภิกษุพึงทำความศึกษาว่า เราจักไม่แสดงธรรมแก่บุคคลไม่ใช่ผู้เจ็บไข้
คลุมศีรษะ.

๑๘๙

๑ นั่งอยู่ในยาน หมายเอาบุคคลผู้นั่งบนคานหาม บนวอ ถูกอุ้มไป ถูกแบกใส่บ่าไป นั่งบนยานที่ไม่ได้เทียมม้า
หรือแม้นั่งบนล้อที่แยกส่วนออกมา ถือว่านั่งอยู่ในยานทั้งสิ้น แต่ถ้าอยู่ในยานด้วยกันทั้งภิกษุผู้แสดงธรรมและอุบาสก
ผู้รับธรรมเทศนา ภิกษุแสดงธรรมแก่คนท่ีไปในยานด้วยกันได้  ถ้าภิกษุผู้แสดงธรรมน่ังอยู่ข้างหน้าในท่ีสูงกว่า หรือเสมอกัน
กับอุบาสกผู้ฟังไม่ต้องอาบัติ (วิ.อ. ๒ / ๖๔๐ / ๔๕๖).



นะ ฉะมายงั นิสีทิต๎วา อาสะเน นิสินนสัสะ อะคิลานสัสะ.....
๑๒. ภิกษุพึงทำความศึกษาว่า เราน่ังอยู่ท่ีพ้ืนดิน จักไม่แสดงธรรมแก่คน
ไม่เจ็บไข้ ผู้น่ังบนอาสนะ.

นะ นีเจ อาสะเน นิสีทิต๎วา อุจเจ อาสะเน นิสินนัสสะ.....
๑๓. ภิกษุพึงทำความศกึษาวา่ เรานัง่บนอาสนะตำ่ จกัไม่แสดงธรรมแก่
คนไม่เจ็บไข้ ผู้น่ังบนอาสนะสูง.

นะ ฐิโต นสิินนสัสะ อะคิลานสัสะ ธัมมงั เทสิสสามีต ิสิกขา กะระณยีา.
๑๔. ภิกษุพึงทำความศึกษาว่า เรายืนอยู่จักไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เจ็บไข้
ผู้นั่งอยู่.

นะ ปัจฉะโต คัจฉันโต ปุระโต คัจฉันตสัสะ อะคิลานสัสะ.....
๑๕. ภิกษุพึงทำความศึกษาว่า เราเดินไปข้างหลัง จักไม่แสดงธรรมแก่
คนไม่เจ็บไข้ ผู้เดินไปข้างหน้า.

นะ อุปปะเถนะ คัจฉันโต ปะเถนะ คัจฉันตสัสะ อะคิลานสัสะ......
๑๖. ภิกษุพึงทำความศึกษาว่า เราเดินไปนอกทาง จักไม่แสดงธรรมแก่
คนไม่เจ็บไข้ ผู้ไปอยู่ในทาง.

๔.ปกิณณกะ  หมวดเบ็ดเตล็ด ๓ สิกขาบท

นะ ฐิโต อะคิลาโน อุจจารงั วา ปัสสาวัง วา กะรสิสามีต ิสิกขา กะระณยีา.
๑. ภิกษุพึงทำความศกึษาวา่ เราไมอ่าพาธ จกัไมยื่นถา่ยอุจจาระ หรือ
ปัสสาวะ.

นะ หะรเิต อะคิลาโน อุจจารงั วา ปัสสาวัง วา เขฬงั วา กะรสิสามีต ิสิกขา กะระณยีา.
๒. ภิกษุพึงทำความศึกษาว่า  เราไม่อาพาธ  จักไม่ถ่ายอุจจาระ  หรือ
ปัสสาวะ  หรือบ้วนน้ำลายลงในของเขยีว (พืชพันธ์ุไม้)

๑๙๐



นะ อุทะเก อะคลิาโน อุจจารงั วา ปัสสาวงั วา เขฬงั วา กะรสิสามีต ิสิกขา กะระณยีา.
๓. ภิกษุพึงทำความศึกษาว่า  เราไม่อาพาธ  จักไม่ถ่ายอุจจาระ  หรือ
ถ่ายปัสสาวะ   หรือบ้วนน้ำลายลงในนำ้.

๙.อธิกรณสมถะ

แสดงวิธีระงับอธิกรณ์ ด้วยธรรมะ ๗ ประการ (รายละเอียด
อยู่ในจุลวรรค ภาค ๑ พระไตรปิฎก เล่ม ๖ ท่ีจะได้กล่าวต่อไป) คือ :-

๑.สัมมุขาวินัย การระงับอธิกรณ์ในที่พร้อมหน้า(บุคคล,วัตถุ,ธรรมะ).

๒.สติวินัย การระงับอธิกรณ์ด้วยยกให้ว่าพระอรหันต์เป็นผู้มีสติ.

๓.อมูฬ๎หวินัย การระงับอธิกรณ์ด้วยยกประโยชน์ให้ในขณะเป็นบ้า.

๔.ปฏิญญาตกรณะ การระงับอธิกรณ์ด้วยปรับตามรับสารภาพตามทำจริง.

๕.เยภุยยสิกา การระงับอธิกรณ์ด้วยถือเสียงข้างมากเป็นประมาณ.

๖.ตัสสปาปิยสิกา การระงับอธิกรณ์ด้วยการลงโทษ.

๗.ติณวัตถารกะ การระงับอธิกรณ์ดุจหญ้ากลบไว้  หยุดไม่ให้ลุกลาม.

๑๙๑



ผู้กินคูถ

ภิกษุทั้งหลาย!  ลาภสักการะและเสียงเยินยอ เป็นอันตรายที่ทารุณ
แสบเผ็ดหยาบคาย  ต่อการบรรลุพระนิพพานอันเป็นธรรมเกษมจากโยคะ
ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่า.

ภิกษุท้ังหลาย! เปรียบเหมือนตัวกังสฬกะ   ซ่ึงกินคูถเป็นอาหาร อ่ิมแล้ว
ด้วยคูถ;  อน่ึง กองคูถใหญ่ ก็มีอยู่ตรงหน้าของมัน เพราะเหตุน้ันมันจึงนึกดูหม่ิน
กังสฬกะตัวอ่ืนว่า “เราผู้มีคูถเป็นภักษา อ่ิมแล้วด้วยคูถ ท้องป่องด้วยคูถ. อน่ึง
กองคูถใหญ่ตรงหน้าของเราก็ยังมี. กังสฬกะตัวอ่ืน มีบุญน้อย มีเกียรติน้อย
ไม่รวยลาภด้วยคูถ” ดังน้ี.

ภิกษุท ั ้งหลาย! ภิกษุบางร ูปในศาสนานี ้ก ็ เหมือนกัน,
เป็นผู้ถูกลาภสักการะ และเสียงเยินยอครอบงำแล้ว มีจิตติดแน่นอยู่ในสิ่งนั้นๆ,
ในเวลาเช้าครองจีวร ถือบาตร เข้าไปบิณฑบาตในหมู ่บ้าน หรือในเมือง,
เธอได ้ฉ ันตามพอใจจนอิ ่มแล้ว ในที ่น ั ้นด ้วย,
ทั้งเขาก็นิมนต์เพื่อฉันในวันพรุ่งนี้ด้วย, ของบิณฑบาตก็เต็มบาตร กลับมาด้วย.
ภิกษุน ี ้ คร ั ้นกลับมาถึงว ัดแล้ว ก็พ ูดพล่าม (เหมือนตัวก ังสฬกะ)
ในท่ามกลางหมู่เพ่ือนภิกษุว่า “เราได้ฉันตามพอใจจนอ่ิมแล้ว   ท้ังเขาก็นิมนต์
เพื่อฉันในวันพรุ่งนี้อีก, ของบิณฑบาตของเรานี้ก็เต็มบาตร กลับมา,
เรารวยลาภด้วยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานเภสัชบริขาร.
ส่วนภิกษุอื่นๆเหล่านี้ มีบุญน้อย มีอภินิหารน้อย จึงไม่รวยลาภด้วยจีวร
บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานเภสัชบริขาร” ดังน้ี.

ภิกษุทั้งหลาย!  ลาภสักการะและเสียงเยินยอ เป็นอันตรายที่ทารุณ
แสบเผ็ดหยาบคาย  ต่อการบรรลุพระนิพพานอันเป็นธรรมเกษมจากโยคะ
ไม่มีธรรมอ่ืนย่ิงกว่า ด้วยอาการอย่างน้ี.  เพราะฉะน้ัน ในเร่ืองน้ี พวกเธอท้ังหลาย
พึงสำเหนียกในใจไว้ดังนี้ว่า “เราทั้งหลาย จักไม่เยื่อใยในลาภสักการะและ
เสียงเยินยอที ่เกิดขึ ้น.  อนึ ่งลาภสักการะและเสียงเยินยอที ่เกิดขึ ้นแล้ว
ต้องไม่มาห่อหุ ้มอยู ่ท ี ่จ ิตของเรา”.  ภิกษุท ั ้งหลาย! พวกเธอทั ้งหลาย
พึงสำเหนียกใจไว้ อย่างน้ีแล.

(พระไตรปิฎกบาลี สยามรัฐ ๑๖/๒๖๙/๕๔๗)



อภิสมาจาริกาสิกขา
: ระเบียบปฏิบัติ ขนบธรรมเนียม

ประเพณ ีอันดีงามของสงฆ์

คัมภีร์มหาวรรค : เรื่องสำคัญ ที่ต้องทำเสมอ
มหาวรรค  ภาค ๑ (พระวินัยปิฎก เล่ม ๔)
มหาวรรค ภาค ๒ (พระวินัยปิฎก เล่ม ๕)

คัมภีร์จุลวรรค : เรื่องระเบียบกระบวนการสงฆ์
จุลวรรค  ภาค ๑  (พระวินัยปิฎก เล่ม ๖)
จุลวรรค  ภาค ๒ (พระวินัยปิฎก เล่ม ๗)

พระอริยวินัย  ท่ีมาในพระไตรปิฎกเล่มอ่ืน ๆ
คัมภีร์ปริวาร    (พระวินัยปิฎก เล่ม ๘)
พระอริยวินัย ท่ีมาในพระสุตตันตปิฎก



เนื้อแท้ที่ไม่อันตรธาน

ภิกษุท้ังหลาย  พวกภิกษุในบริษัทกรณีน้ี,  สุตตันตะเหล่าใด  ท่ีกวีแต่งข้ึน
ใหม่  เป็นคำร้อยกรองประเภทกาพย์กลอน   มีอักษรสละสลวย   มีพยัญชนะอัน
วิจิตร  เป็นเร่ืองนอกแนว   เป็นคำกล่าวของสาวก,   เม่ือมีผู้นำสุตตันตะเหล่าน้ัน
มากล่าวอยู ่; เธอจักไม่ฟังด้วยดี  ไม่เง ี ่ยหูฟัง  ไม่ตั ้งจิตเพื ่อจะรู ้ท ั ่วถึง
และจักไม่สำคัญ ว่าเป็นส่ิงท่ี ตนควรศึกษาเล่าเรียน.

ภิกษุทั้งหลาย ส่วนสุตตันตะเหล่าใด  ที่เป็นคำของตถาคต เป็น
ข้อความลึก มีความหมายซ้ึง  เป็นช้ันโลกุตตระ  ว่าเฉพาะด้วยเร่ืองสุญญตา,
เม่ือมีผู้นำสุตตันตะเหล่าน้ันมากล่าวอยู่;   เธอย่อมฟังด้วยดี   ย่อมเง่ียหูฟัง
ย่อมต้ังจิต เพ่ือจะรู้ท่ัวถึง   และย่อมสำคัญว่าเป็นส่ิงท่ีตนควรศึกษาเล่าเรียน
จึงพากันเล่าเรียน  ไต่ถาม  ทวนถามแก่กันและกันอยู่ว่า  “ข้อนี้เป็นอย่างไร?
มีความหมายก่ีนัย?  ดังน้ี.  ด้วยการทำดังน้ี  เธอย่อมเปิดธรรมท่ีถูกปิดไว้ได้,  ธรรมท่ี
ยังไม่ปรากฏ  เธอก็ทำให้ปรากฏได้,  ความสงสัยในธรรมหลายประการท่ีน่าสงสัย
เธอก็บรรเทาลงได้.

ภิกษุท้ังหลาย  ภิกษุบริษัทเหล่าน้ี  เราเรียกว่า บริษัทท่ีมีการลุล่วงไปได้
ด้วยการสอบถามแก่กันและกันเอาเอง,  หาใช่ด้วยการชี้แจงโดยกระจ่าง
ของบุคคลภายนอกเหล่าอื่นไม่;  จัดเป็นบริษัทที่เลิศแล.

(พระไตรปิฎกบาลี สยามรัฐ ๒๐ / ๒๙ / ๒๙๒)



คัมภีร์มหาวรรค
ภาค ๑

(พระไตรปิฎก  เล่ม ๔)
วรรคใหญ่ ภาค ๑ มี ๔ ขันธ์



ประมวลพระพุทธบัญญัติ อริยวินัย จากพระไตรปิฎก

๑. มหาขันธกะ

หมวดใหญ่ ว่าด้วยเหตุการณ์ในสมัยท่ีตรัสรู้ใหม่ ๆ

ทรงมนสิการปฏิจจสมุปบาท

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสรู้ใหม่ ๆ ประทับ ณ โคนไม้โพธิริมฝั่งแม่น้ำ
เนรัญชรา ในตำบลอุรุเวลา พระองค์ประทับน่ังเสวยวิมุตติสุข ณ โคนไม้โพธิตลอด
๗ วัน ในเวลาปฐมยามแห่งราตรี ทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาท ธรรมที่เกิด
ข้ึนและดับไปเพราะอาศัยเหตุปัจจัยโดยอนุโลมและปฏิโลม  แล้วทรงเปล่งอุทาน
ว่า  เม่ือธรรมปรากฏ แก่พราหมณ์ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่เขาย่อมส้ินความ
สงสัย  เพราะรู้ธรรมพร้อมท้ังต้นเหตุ   ในเวลามชัฌิมยามแห่งราตรี  ทรง
พิจารณาปฏิจจสมุปบาทโดยอนุโลมและปฏิโลมแล้วทรงเปล่งอุทานว่า
เมื ่อธรรม ปรากฏแก่พราหมณ์ผู ้ม ีความเพียรเพ่งอยู ่
เขาย่อมสิ ้นความสงสัย  เพราะได้ ทราบถึงความสิ ้นไปแห่งปัจจัย
ใ น เ ว ล า ป ั จ ฉ ิ ม ย า ม แ ห ่ ง ร า ต ร ี ท ร ง พ ิ จ า ร ณ า
ปฏิจจสมุปบาทท้ังโดยอนุโลมตามลำดับ  และโดยปฏิโลมย้อนลำดับแล้วทรงเปล่ง
อุทานว่า  เม่ือธรรมปรากฏแก่พราหมณ์ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่   พราหมณ์น้ันย่อม
กำจัดมารพร้อมท้ังเสนาเสยีได้  ดังดวงอาทติย์ทำท้องฟ้าให้สว่างฉะนัน้.

ทรงโต้ตอบกับพราหมณ์ที่ชอบตวาดคน
เม่ือครบ ๗ วันแล้ว ทรงออกจากสมาธิน้ัน เสด็จจากโคนไม้โพธิ ไปยัง

ไม้อชปาลนิโครธ ต้นไทรที่เด็กเลี้ยงแพะชอบมาพัก ประทับนั่งเสวยวิมุตติสุข
ณ โคนไม้น้ันตลอด ๗ วัน มีพราหมณ์ชอบตวาดคนมาเฝ้ากราบทูลถามถึงธรรมะ
ที่ทำคนให้เป็นพราหมณ์  ทรงเปล่งอุทานเป็นใจความว่า  ผู้ที่จะนับว่าเป็น
พราหมณ์ คือผู้ลอยบาป ไม่มักตวาดคนอื่น ไม่มีกิเลสเหมือนน้ำฝาด
สำรวมตน มีความรู้จบเวท อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว ไม่มีความเย่อหย่ิง.

๑๙๖



คัมภีร์มหาวรรค ภาค ๑ (พระวินัยปิฏก เล่ม ๔)

ทรงเปล่งอุทานที่ต้นจิก
คร้ันครบ ๗วันแล้ว ทรงออกจากสมาธิน้ัน เสด็จจากโคนไม้อชปาลนิโครธ

ไปยังต้นจิก ประทับนั่งเสวยวิมุตติสุข ณ โคนไม้จิกนั้น ตลอด ๗ วัน ได้เกิด
เมฆใหญ่ผิดฤดูกาลมีฝนตกพรำเจือด้วยลมหนาว ตลอด ๗ วัน พญานาค
ช่ือมุจลินท์ มาวงด้วยขนดรอบพระกายของพระผู้มีพระภาค ๗  รอบ เพ่ือป้องกัน
หนาวร้อนเหลือบยุงเป็นต้น ทรงเปล่งอุทานปรารภสุข ๔ ประการ คือ สุขเพราะ
ความสงัด สุขเพราะไม่เบียดเบียน สุขเพราะปราศจากราคะ
ก้าวล่วงกามเสียได้  และสุขอย่างยอดคือการนำความถือตัวออกได.้

เหตุการณ์ที่ต้นเกต
ครั้นครบ ๗ วันแล้ว ทรงออกจากสมาธินั้น เสด็จจากโคนไม้จิกไปยัง

ไม้ราชายตนะ (ต้นเกต) ประทับน่ังเสวยวิมุตติสุข ณ โคนไม้เกตน้ันตลอด ๗ วัน
มีพ่อค้า ๒ คนช่ือ ตปุสสะ  กับ  ภัลลิกะ เดินทางมาจากอุกละชนบท  ถวายข้าว
สัตตุก้อนและสัตตุผง ทรงรับด้วยบาตรท่ีท้าวจาตุมมหาราชถวาย แล้วเสวยข้าว
นั้น พ่อค้า ๒ คนปฏิญญาตนเป็นอุบาสกถึง พระพุทธ พระธรรม เป็นสรณะ
นับเป็นอุบาสกชุดแรกในโลกท่ีเปล่งวาจาถึงรัตนะ ๒ (คือ พระพุทธ พระธรรม).

เสด็จกลับไปต้นไทรอีก
ครั้นครบ ๗ วันแล้ว ทรงออกจากสมาธินั ้น เสด็จจากโคนไม้เกต

ไปยังต้นไทรท่ีเด็กเล้ียงแพะชอบมาพัก (อชปาลนิโครธ) และประทับ ณ โคนไม้
ไทรน้ัน ทรงพิจารณาเห็นว่า ธรรมท่ีพระองคต์รัสรู้ ลึกซ้ึง ยากท่ีคนอ่ืนจะตรสัรู้
ตามได้ กล่าวคือ  หลักอิทัปปัจจยตา  ปฏิจจสมุปบาท  แม้ฐานะคือ ความสงบ
แห่งสังขารท้ังปวง  ความสลัดคืนซ่ึงอุปธิท้ังปวง  ความส้ินตัณหา  วิราคะ  นิโรธ
นิพพาน  ก็เป็นส่ิงท่ีเห็นได้ยาก  ทรงน้อมพระหฤทัยไปในทางท่ีจะไม่แสดงธรรม

๑๙๗



ประมวลพระพุทธบัญญัติ อริยวินัย จากพระไตรปิฎก

พระพรหมมาอาราธนา
ท้าวสหัมบดีพรหมทราบพระพุทธดำริ จึงมาเฝ้ากราบทูลอาราธนา

ให้ทรงแสดงธรรม อ้างเหตุผลว่าผู้ที ่มีกิเลสน้อย พอจะรู้พระธรรมได้มีอยู่
พระผู้มีพระภาคทรงพิจารณาสัตว์เปรียบด้วยดอกบัว ๓ ชนิด คือที่อยู่ใต้น้ำ
เสมอน้ำ และโผล่พ้นน้ำ อันเปรียบด้วยบุคคล ๓ ชนิด ท่ีพอจะตรัสรู้ได้๑ จึงทรง
ตกลงพระหฤทัยที่จะแสดงธรรม ทรงปรารภอาฬารดาบส กาลามโคตร ก็ทรง
ทราบว่าถึงแก่กรรมเสีย ๗ วันแล้ว ทรงปรารภอุทกดาบส รามบุตร   ก็ทรงทราบ
ว่าถึงแก่กรรมเสียเม่ือวานน้ีเอง    จึงตกลงพระหฤทยั  เสด็จไปแสดงธรรมโปรด
ปัญจวัคคีย์  ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวนั ระหว่างทางทรงพบอปุกาชีวก ได้ตรัส
โต้ตอบกับอาชีวกน้ัน แต่อุปกาชีวกไม่เช่ือ.

ทรงแสดงธรรมคร้ังแรก
เม่ือเสด็จถึงป่าอิสิปตนมฤคทายวนั   แขวงกรุงพาราณสีแล้ว  คร้ังแรก

ปัญจวัคคีย์เหล่านั้นแสดงอาการกระด้างกระเดื่อง แต่เมื่อทรงเตือนให้นึกถึงว่า
เมื่อก่อนพระองค์  ไม่เคยตรัสบอกเลยว่าตรัสรู้  บัดนี้ตรัสบอกแล้ว  จึงควร
ต้ังใจฟัง   ก็พากันต้ังใจฟัง  พระผู้มีพระภาคจึงทรงแสดงธมัมจักกัปปวัตตนสตูร
มีใจความสำคัญคือ:-

๑. ทรงช้ีทางท่ีผิดอันได้แก่กามสุขัลลิกานุโยค (การประกอบตนใหชุ่้ม
อยู่ด้วยกาม) และอัตตกิลมถานุโยค (การทรมานตนให้ลำบาก) ว่าเป็นส่วนสุด
โต่งท่ีบรรพชิตไม่ควรดำเนิน แล้วทรงแสดงมัชฌิมาปฏิปทา (ข้อปฏิบัติสายกลาง)
ได้แก่มรรคมีองค์ ๘ ท่ีพระองค์ตรัสรู้แล้ว  อันเป็นไปเพ่ือพระนิพพาน.

๒. ทรงแสดงอรยิสัจ ๔ คือ  ทุกข์  เหตุให้ทุกข์เกิด  ความดับทุกข์
และข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ โดยละเอียด.

๓. ทรงแสดงวา่ทรงรูตั้วอริยสัจท้ัง ๔ ทรงรู้หน้าท่ีอันควรทำในอรยิสัจ

๑  ในอรรถกถา  ได้กล่าวบัวส่วนประเภทท่ี ๔ คือดอกบัวท่ีไม่มีหวังจะโผล่น้ำได้ เปรียบด้วยบุคคลผู้ไม่มีหวังจะได้ตรัสรู้
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ท้ัง ๔ และทรงรูว่้า ได้ทรงทำหนา้ท่ีเสร็จแล้ว จึงทรงแนพ่ระหฤทยัว่า ได้ตรัสรู้
อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว (อันแสดงว่าทรงปฏิบัติจนได้ผลด้วยพระองค์
เองแล้ว) เม่ือจบพระธรรมเทศนา ท่านโกณฑญัญะได้ดวงตาเหน็ธรรม  และได้
ขอบวช  ต่อมาท่านวัปปะ ท่านภัททิยะ ท่านมหานามะและท่านอัสสชิ สดับ
พระธรรมเทศนา ได้ดวงตาเห็นธรรมตามลำดบั และได้ขอบวช เป็นอันได้บวช
ครบท้ัง ๕ ท่าน.

ทรงแสดงอนัตตลักขณสูตร
ต่อจากน้ัน   พระผู้มีพระภาค  จึงทรงแสดงอนัตตลักขณสูตรแก่ภิกษุ

ปัญจวัคคีย์น้ัน มีใจความสำคัญคือ :-
๑. รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ ไม่ใช่ตน ถ้าเป็นตนก็จะ

บังคับบัญชาให้เป็นอย่างน้ี ไม่เป็นอย่างน้ันได้   ฉะน้ันจึงเป็นไปเพ่ือป่วยอาพาธ
เพราะไม่ใช่ตนจึงบังคับบัญชาไม่ได้.

๒. แล้วตรัสถามให้ตอบเป็นข้อ ๆ ไปว่า ขันธ์ ๕ เที่ยงหรือไม่เที่ยง
ตอบว่าไม่เท่ียง ส่ิงท่ีไม่เท่ียงเป็นทุกข์หรือเป็นสุข ตอบว่าเป็นทุกข์ ส่ิงใดไม่เท่ียง
เป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดา ควรหรือที่จะตามเห็นว่านั่นของเรา
เราเป็นน่ัน น่ันเป็นตัวตนของเรา ภิกษุปัจวัคคีย์เหล่าน้ันตอบว่าไม่ควร.

๓. ตรัสสรุปว่าเพราะเหตุนั้น   ควรเห็นด้วยปัญญาอันชอบว่า รูป
เป็นต้นน้ันทุกชนิดไม่ใช่ของเรา เราไม่ได้เป็นน่ัน น่ันไม่ใช่ตัวตนของเรา.

๔. ตรัสแสดงผลว่า  อริยสาวกผู้เห็นอย่างนี้  ย่อมเบื่อหน่ายในรูป
เป็นต้นนั้น เมื่อเบื่อหน่ายก็คลายกำหนัด เพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้น เมื่อ
หลุดพ้นก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้ว รู้ว่าสิ้นชาติอยู่จบพรหมจรรย์ทำหน้าที่เสร็จแล้ว
ไม่ต้องทำหน้าท่ีอะไรเพ่ือความเป็นอย่างน้ีอีก  ภิกษุปัญจวัคคีย์มีจิตหลุดพ้นจาก
อาสวะไม่ถือม่ันด้วยอุปาทาน คร้ังน้ัน มีพระอรหันต์เกิดข้ึนในโลก ๖ องค์.
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แสดงธรรมโปรดยสกุลบุตรกับครอบครัวและมิตรสหาย
ยสกุลบุตร เบื่อหน่ายชีวิตครองเรือนกลุ้มใจออกจากบ้านไปยังป่า

อิสิปตนมฤคทายวัน ในเวลาเช้ามืดได้พบพระผู้มีพระภาค ทรงตรัสอนุปุพพิกถา๑
และทรงแสดงอริยสัจส่ี  ยสกุลบุตรได้ดวงตาเห็นธรรม  เศรษฐีผู้เป็นบิดาออกตาม
พบพระผู้มีพระภาคได้สดับพระธรรมเทศนาได้ดวงตาเห็นธรรม   ประกาศตนเป็น
อุบาสกถึงพระรัตนตรัย   ในขณะที่ฟังพระธรรมเทศนาที่แสดงแก่เศรษฐีผู้เป็น
บิดา ยสกุลบุตรก็ได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันต์ และขอบวช คร้ังน้ันมีพระอรหันต์ใน
โลก ๗ องค์  รุ่งเช้าพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยพระยสะ   เสด็จไปฉันที่เรือน
เศรษฐีผู้บิดา  ทรงแสดงธรรมโปรดมารดา  และภริยาของพระยสะใหไ้ด้ดวงตา
เห็นธรรม ประกาศตนเปน็อุบาสิกาถึงพระรัตนตรยั ตลอดชีวิต นับเป็นอุบาสิกา
ชุดแรกในโลก คร้ันแล้วมีเพ่ือนของพระยสะ ๔ คน กับอีก ๕๐ คนตามลำดับ    ได้
มาฟังพระธรรมเทศนา   สำเร็จเป็นพระอรหันต์  จึงมีพระอรหันต์ในโลก ๖๑ องค์.

ทรงส่งพระสาวกไปประกาศพระศาสนา
คร้ังน้ัน  พระผู้มีพระภาคได้รับส่ังกับภิกษุท้ังหลายเหล่าน้ันว่า  “ภิกษุ

ท้ังหลาย  เราพ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวง  ท้ังที่เป็นของทิพย์และของมนุษย์  แม้
พวกเธอก็พ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวง   ทั้งที่เป็นของทิพย์และของมนุษย์   ภิกษุ
ท้ังหลาย  พวกเธอจงจาริกไป  เพ่ือประโยชน์สุขแก่มหาชน  เพ่ืออนุเคราะห์แก่
ชาวโลก  เพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์   อย่าไป
ทางเดียวกันสองรูป  จงแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้น มีความงามใน
ท่ามกลาง และมีความงามในทีสุ่ด  จงประกาศพรหมจรรย ์ พร้อมท้ังอรรถและ
พยัญชนะบริสุทธ์ิบริบูรณ์ครบถ้วน  สัตว์ท้ังหลายท่ีมีธุลีในตานอ้ย มีอยู่  ย่อม
เสื่อมเพราะไม่ได้ฟังธรรม  จักมีผู้รู้ธรรม   ภิกษุทั้งหลาย  แม้เราก็จักไปยัง
ตำบลอุรุเวลาเสนานิคมเพื่อแสดงธรรม”.
๑ อนุปุพพิกถา   คือ  เรื่องทาน,  เรื่องศีล,  เรื่องสวรรค์,  เรื่องโทษความต่ำทรามความเศร้าหมองแห่งกาม  และเรื่อง
อานิสงส์แห่งการออกจากกาม
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ทรงอนุญาตการบรรพชาอุปสมบท

ภิกษุที่ไปเผยแผ่พระศาสนาเหล่านั้น นำกุลบุตรที่ประสงค์จะบรรพชา
อุปสมบทมาเฝ้า เพื ่อให้พระผู้มีพระภาคทรงบรรพชาอุปสมบทให้ ได้รับ
ความลำบากเกี่ยวกับการเดินทางมา จึงทรงเรียกประชุมสงฆ์ อนุญาตให้ภิกษุ
เหล่าน้ันดำเนินการให้บรรพชาอุปสมบทได้เอง โดยให้ผู้ประสงค์จะบวชโกนผม
ปลงหนวด นุ่งห่มผ้าย้อมฝาด ทำผ้าห่มเฉวียงบ่าข้างหน่ึง ไหว้เท้าภิกษุท้ังหลาย
เปล่งวาจาถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ ครบ ๓ ครั้ง ก็เป็นอันได้บวชด้วยการ
ถึงสรณะ ๓ (ติสรณคมนูปสัมปทา)

ตรัสเรื่องความหลุดพ้นอย่างยอดเยี่ยม

เม่ือพระผู้มีพระภาค ทรงจำพรรษาเสรจ็แล้ว ตรัสสอนภิกษุท้ังหลายว่า
เราได้บรรลุได้ทำให้แจ้งแล้ว  ซ่ึงความหลุดพ้นอันยอดเย่ียม  ด้วยการไตร่ตรอง
โดยแยบคาย ด้วยความเพียรชอบโดยแยบคาย แม้ท่านทั้งหลายก็ได้บรรลุ
ได้ทำให้แจ้งแล้วซึ่งความหลุดพ้นอันยอดเยี่ยม ด้วยการไตร่ตรองอันแยบคาย
และด้วยความเพียรชอบอันแยบคายเช่นเดียวกัน.

โปรดสหาย ๓๐ คน

คร้ันประทับ ณ กรุงพาราณสีพอสมควรแล้ว   ก็เสด็จไปยังตำบลอุรุเวลา
เสนานิคม  ระหว่างทางทรงแวะพกั ณ โคนไม้แห่งหน่ึง   ได้แสดงธรรมโปรด
ภัททวัคคีย์กุมาร ซ่ึงเป็นสหายกัน ๓๐ คน   ให้ได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วขอบวช
พระองค์ก็ได้ประทานการบวชด้วยพระองค์เอง  โดยตรัสว่า  “เธอจงเป็นภิกษุ
มาเถิด ธรรมอัน เรากล่าวดีแล้ว เธอจงประพฤติพรรหมจรรย์เพ่ือทำท่ีสุดแห่งทุกข์
โดยชอบเถิด” (เอหิภิกขุอุปสัมปทา)

โปรดชฎิล ๓ พ่ีน้องและบริวาร

ครั้นถึงตำบลอุรุเวลา ซึ่งชฎิล ๓ พี่น้องอาศัยอยู่คืออุรุเวลกัสสป
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นทีกัสสป และคยากัสสป แต่ละคนมีบริวาร ๕๐๐, ๓๐๐, และ ๒๐๐ คนตามลำดับ
ในชั้นแรกได้ทรงขอพักในเขตอาศรมของอุรุเวลกัสสป ได้ทรงแสดงปาฏิหารย์
หลายอย่าง  จนอุรุเวลกัสสปคลายทิฏฐิมานะ  ขอบวชในพระพทุธศาสนา  เม่ือ
พระผู้มีพระภาคตรัสให้บอกลาบริวารก่อน  บริวารก็ตกลงใจจะบวชด้วย  จึงลอย
บริขารลงในน้ำ  ขอบวชร่วมกัน ซึ่งพระผู้มีพระภาคก็ประทานการบวชด้วย
เอหิภิกขุอุปสัมปทา.

นทีกัสสป น้องคนที ่สองเห็นบริขารลอยมาตามกระแสน้ำคิดว่า
เกิดอันตรายแก่พี่ของตน แต่เมื่อสอบถามทราบความก็ลอยบริขารของตนและ
บริวารขอบวช ทำนองเดียวกับพ่ีชาย และคยากัสสป เห็นบริขารลอยมาก็สงสัย
เมือ่สอบถามทราบความกข็อบวชพรอ้มด้วยบรวิารเชน่เดยีวกนั.

ทรงแสดงอาทิตตปริยายสูตร
เมื่อประทับ ณ ตำบลอุรุเวลา พอสมควรแล้ว  ก็เสด็จไปยังตำบล

คยาสีสะ พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ผู้เคยเป็นชฎิลมาก่อน  ณ ท่ีน้ันทรงแสดง
อาทิตตปรยิายสูตร มีใจความวา่

๑. ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ เป็นของร้อน รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ
คือส่ิงท่ีถูกต้องได้ด้วยกาย ธรรมารมณ์ คือส่ิงท่ีรู้ได้ด้วยใจ เป็นของร้อน  วิญญาณ
คือความรู้อารมณ์ทาง ตา หู เป็นต้น  เป็นของร้อน  ผัสสะ คือความกระทบอารมณ์
ทางตาเป็นต้น เป็นของร้อน เวทนา คือความเสวยอารมณ์เป็นสุขทุกข์หรือ
ไม่ทุกข์ไม่สุขซ่ึงเกิดจากสัมผัสทางตาเป็นต้น เป็นของร้อน ร้อนเพราะไฟ คือราคะ
โทสะ โมหะ ร้อนเพราะความเกดิ ความแก่ ความตาย ความเศร้าโศก ความพิไร
รำพัน ความไม่สบายกาย ความไม่สบายใจ และความขัดใจ.

๒. เม่ืออริยสาวกผู้ได้สดับ ได้เห็นเช่นน้ี ย่อมเบ่ือหน่ายในตา หู เป็นต้น
ย่อมเบ่ือหน่ายใน รูป เสียงฯ ย่อมเบ่ือหน่ายในวิญญาณ  มีความรู้อารมณ์ทางตาฯ
ย่อมเบ่ือหน่ายในผัสสะ  มีความกระทบอารมณ์  ทางตาฯ ย่อมเบ่ือหน่ายในเวทนา
มีความเสวยอารมณ์ที่เกิดเพราะจักขุสัมผัสฯ เมื่อเบื่อหน่าย ก็คลายกำหนัด
เพราะคลายกำหนดัย่อมหลุดพ้น   เม่ือหลุดพ้นก็มีญาณรู้ว่าหลุดพ้นแล้ว
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รู้ว่าสิ้นความเกิด ได้อยู่จบพรหมจรรย์แล้วได้ทำหน้าที่เสร็จแล้ว ไม่มีกิจอื่น
ท่ีจะพึงทำเพ่ือความเป็นอย่างน้ีอีก

ผลของการแสดงพระธรรมเทศนาน้ี ภิกษุ ๑,๐๐๐ รูปมีจิตพ้นจากอาสวะ
ไม่ถือมั่นด้วยอุปาทาน

โปรดพระเจ้าพิมพิสาร
เม่ือประทับ ณ ตำบลคยาสีสะพอสมควรแล้ว จึงเสด็จไปสู่กรุงราชคฤห์

พร้อมด้วยภิกษุผู้เคยเป็นชฎิล ๑,๐๐๐ รูปประทับอยู่ ณ เจดีย์ซ่ึงประดิษฐานไว้
ดีแล้ว ณ สวนตาลหนุ่ม พระเจ้าพิมพิสาร จอมทัพแคว้นมคธพร้อมด้วยพราหมณ์
คฤหบดีชาวมคธจำนวน ๑๒ นหุต (๑๒๐,๐๐๐ คน)  ได้สดับกิตติศัพท์ของ
พ ร ะ ผ ู ้ ม ี พ ร ะ ภ า ค จ ึ ง เ ส ด ็ จ ไ ป แ ล ะ ไ ป เ ฝ ้ า พ ร ะ ผ ู ้ ม ี พ ร ะ ภ า ค
ในชั ้นแรกพระผู ้ม ีพระภาค  ทรงให้ อุร ุ เวลกัสสป
ประกาศความที ่ตนละเล ิกล ัทธ ิเด ิมมาขอบวชว่าม ี เหตุผลอย่างไร
เพื ่อทำลายทิฏฐ ิมานะของบุคคลบางคนก่อน  แล้วจ ึงทรงแสดง
อนุปุพพิกถา (ทาน ศีล สวรรค์ โทษของกาม และอานิสงส์ของการออกจากกาม
โดยลำดับ) และทรงแสดงอริยสัจ ๔  พระเจ้าพิมพิสาร พร้อมท้ังพราหมณ์ คฤหบดี
๑๑ นหุต ได้ดวงตาเห็นธรรม (เป็นโสดาบันบุคคล) อีกหน่ึงนหุต  รู้แจ้งความเป็น
อุบาสก

พระเจ้าพิมพิสารกราบทูล ในการท่ีทรงสมพระราชประสงค์ ๕ ประการ คือ
๑.ขอให้ได้อภิเษกในราชสมบัติ
๒.ขอให้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามาสู่แว่นแคว้น
๓.ขอให้ได้เข้าไปน่ังใกล้
๔.ขอให้พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรม
๕.ขอให้ได้รู้ธรรมะของพระผู้มีพระภาค

ครั ้นแล้วกราบทูลสรรเสริญพระธรรมเทศนา  ประกาศพระองค์
เป็นอุบาสกถึงพระรตันตรยั  เป็นสรณะตลอดพระชนมชี์พ  แล้วทรงอาราธนา
พระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์เพื่อฉันในวันรุ่งขึ้น.
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ในวันรุ่งข้ึนท่ีพระผู้มีพระภาคเสด็จไป ณ ราชนิเวศน์พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์
เม่ืออังคาส(ถวายพระ, เล้ียงพระ) เสร็จแล้ว  พระเจ้าพิมพิสารได้ทรงหล่ังน้ำจาก
พระเต้าทอง   เพ่ือถวายเวฬุวัน ป่าไผ่   แด่พระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุข
พระผู้มีพระภาคทรงรับ  แล้วเสด็จกลับ  ทรงปรารภเหตุนั้น   จึงได้ประทาน
พระพุทธานุญาตให้มีอาราม (วัด) ได้.

สารีบุตร  โมคคัลลานะออกบวช
สมัยนั้นสัญชัยปริพาชกอาศัยอยู่  ณ กรุงราชคฤห์พร้อมด้วยบริษัท

ปริพาชกหมู่ใหญ่   จำนวน ๒๕๐ คน   ในคร้ังน้ัน   สารีบุตรและโมคคลัลานะ
ประพฤติพรหมจรรย์ในสำนักสัญชัยปริพาชก ต่างทำกติกากันว่า ใครได้บรรลุ
อมตธรรมก่อนจะบอกแก่อีกคนหนึ่ง สารีบุตรได้เห็นพระอัสสชิเข้าไปสู่กรุง
ราชคฤห์เพื่อบิณฑบาต มีความเลื่อมใสในความสงบเสงี่ยมเรียบร้อยของท่าน
จึงรอจนได้โอกาสก็เข้าไปถามถึงหลักธรรมในศาสนาที่ท่านบวช ท่านกล่าว
หลักธรรมเพียงย่อๆให้ฟังว่า  “ธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุ  พระตถาคต
ทรงแสดงเหตุแห่งธรรมเหล่านั้น และความดับแห่งธรรมเหล่านั้น.”

สารีบุตรได้ฟังก็ได้ดวงตาเห็นธรรม แล้วนำมาเล่าให้โมคคัลลานะฟัง
โมคคัลลานะก็ได้ดวงตาเห็นธรรม จึงพากันไปลาปริพาชก ๒๕๐ คน  เพ่ือจะไป
บวชในสำนกัพระบรมศาสดา แต่ปริพาชกเหล่าน้ันขอไปด้วย จึงพร้อมกันไปลา
สัญชัยผู้อาจารย์ สัญชัยขอให้อยู่ช่วยกันบริหารหมู่คณะถึง ๓ คร้ัง แต่สารีบุตร
โมคคัลลานะไม่ยอม คงลาไปพร้อมทั้งปริพาชกอีก ๒๕๐ คน สัญชัยเสียใจถึง
อาเจียนเปน็โลหติ

เมื่อไปเฝ้าทูลขอบวชในพระพุทธศาสนาต่อพระผู้มีพระภาคก็ได้รับ
พระพุทธานุญาตให้เป็นภิกษุด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทา  ครั้งนั ้นคนสำคัญ
ชาวมคธออกบวช  ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู ้มีพระภาคเป็นอันมาก
คนทั ้งหลายจึงพากันติเตียนว่า   เป็นปฏิปทาที ่ทำสกุลวงศ์ให้ขาดสูญ
พระผู้มีพระภาคทรงแนะนำใหภิ้กษุท้ังหลายกลา่วว่า  พระองค์แนะนำโดยธรรม
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มิใช่โดยอธรรม เมื่อมนุษย์ทั้งหลายจำนนต่อคำว่า ธรรม และหาทางจับผิด
ท่ีว่ามีอะไร เป็น อธรรม ไม่ได้  ก็พากันเลิกติเตียน ภายใน ๗ วัน (มีเร่ืองท่ีทรง
แก้ข้อท่ีถูกกล่าวหาว่าเป็น “กาฝากสังคม” อยู่ในหน้า ๓๐๒)

ทรงอนุญาตให้มีอุปัชฌาย์
สมัยน้ันภิกษุท้ังหลาย  ไม่มีอุปัชฌาย์๑  ไม่มีผู้ให้โอวาทส่ังสอน ก็นุ่งห่ม

ไม่เรียบร้อย  มีอากัปกิริยาไม่เหมาะสมเท่ียวไปบิณฑบาต  เขากำลังบริโภคอยู่
ก็ย่ืนบาตรเขา้ไปเหนือของบริโภค  ของขบเค้ียว เป็นต้น  บ้างก็ขอแกง บ้างขอ
ข้าวสุกด้วยตนเองมาฉนั   บ้างก็ส่งเสียงดังในโรงอาหาร   เป็นท่ีตำหนิติเตียน
พระผู้มีพระภาคทรงปรารภเหตุนี้  จึงทรงอนุญาตให้มีอุปัชฌาย์  ให้อุปัชฌาย์
ต้ังจิตในสทัธิวิหาริก๒เหมือนบุตร  ให้สัทธิวิหาริกต้ังจิตในอุปัชฌาย์เหมือนบิดา
ทรงสอนวิธีถืออุปัชฌาย์ซ่ึงต้องเปล่งวาจาด้วยกันท้ังสองฝ่าย. (หน้า ๔๐๑)

ทรงบัญญัติอุปัชฌายวัตร
คร้ันแล้วทรงบัญญัติอุปัชฌายวัตร คือข้อท่ีสัทธิวิหาริกจะพึงปฏิบัติชอบ

ในอุปัชฌาย์ มีการรับใช้การปฏิบัติตนต่อท่าน การช่วยจัดสิ่งต่าง ๆ ให้ท่าน
ประมาณไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ข้อ. (มีรายละเอียดในอุปัชฌายวัตร  หน้า ๓๔๔)

ทรงบัญญัติสัทธิวิหาริกวัตร
คร้ันแล้ว ทรงบัญญัติสัทธิวิหาริกวัตร คือ ข้อท่ีอุปัชฌาย์ จะพึงปฏิบัติ

ชอบในสัทธิวิหาริก มีการส่ังสอน   การสงเคราะห์ ด้วยบาตร จีวร การพยาบาล
เมื่อป่วยไข้ และกิจอย่างอื่นอีกไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ข้อเช่นกัน. (มีรายละเอียด
ในสัทธิวิหาริกวัตร หน้า ๓๔๘)
๑  อุปัชฌายะ “ผู้เพ่งโทษน้อยใหญ่” หมายถึง ผู้รับรองกุลบุตรเข้ารับการอุปสมบทในท่ามกลางสงฆ์  เป็นท้ังผู้นำเข้าหมู่
และเป็นผู้ปกครองคอยดูแลผิดและชอบ  ทำหน้าท่ีฝึกสอนอบรมให้การศึกษา  (พจนานุกรมพุทธศาสน์  ฉบับประมวลธรรม)
๒  สัทธิวิหาริก “ศิษย์,ผู้อยู่ด้วย” หมายถึง  ถ้าอุปสมบทต่อพระอุปัชฌาย์องค์ใด ก็เป็นสัทธิวิหาริกพระอุปัชฌาย์องค์น้ัน.
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ทรงปรับอาบัติ อนุญาตให้ประณาม และขอขมา
ครั้งนั้น สัทธิวิหาริก ไม่ปฏิบัติชอบในอุปัชฌาย์เป็นที่ติเตียน จึงทรง

บัญญัติพระวินัยปรับอาบัติทุกกฏแก่สัทธิวิหาริก ผู้ไม่ปฏิบัติชอบใน
อุปัชฌาย์.

แม้เช่นน้ัน ก็ยังมีสัทธิวิหาริกท่ีไม่ปฏิบัติชอบ จึงทรงอนุญาตให้อุปัชฌาย์
ประณาม คือ ไล่สัทธิวิหาริกด้วยแจ้งให้ทราบด้วยกายหรือวาจาได้.

สัทธิวิหาริกท่ีถูกไล่แล้ว ไม่ขอขมา จึงทรงอนญุาตให้ขอขมา และ
ทรงปรับอาบัติทุกกฏแก่ผู้ไม่ขอขมา.

สัทธิวิหาริกขอขมาแลว้ อุปัชฌาย์ไม่ยอมยกโทษให ้ จึงทรงอนญุาตให้
อุปัชฌาย์ยกโทษให้ อุปัชฌาย์ไม่ยกโทษให้ก็มี สัทธิวิหาริกจึงจากไปบ้าง สึก
ไปบ้าง ไปเข้ารีตเดียรถีย์บ้าง พระพุทธองค์ทรงทราบ จึงทรงบัญญัติพระวินัย
ปรับอาบัติทุกกฏ แก่อุปัชฌาย์  ท่ีสัทธิวิหาริกขอขมาแล้วไม่ยอมยกโทษให้.

ทรงวางวิธีประณามให้รัดกุม
สมัยน้ัน อุปัชฌาย์ ประณาม (ขับไล่) สัทธิวิหาริกท่ีปฏิบัติชอบไม่ประณาม

สัทธิวิหาริกท่ีไม่ปฏิบัติชอบ พระองค์ทรงทราบ จึงทรงบัญญัติว่า สัทธิวิหาริก
ที่ปฏิบัติชอบ  ไม่ควรประณาม  ผู้ใดประณาม  ผู้นั้นต้องอาบัติทุกกฏ
สัทธิวิหาริกท่ีปฏิบัติไม่ชอบ จะไม่ประณามไม่ได้ ถ้าไม่ประณามต้องอาบัติ
ทุกกฏ.

คร้ันแล้ว   จึงทรงแสดงองค ์ ๕    ของสัทธิวิหาริกท่ีควรประณาม  คือ
ขาดความรัก ขาดความเลื่อมใส ขาดความละอาย ขาดความเคารพ และขาด
ความเมตตา  แล้วทรงแสดงองค์ ๕   ของสัทธิวิหาริกท่ีไม่ควรประณาม มี ประกอบ
ด้วยความรัก ความละอาย ความเคารพเป็นต้น สัทธิวิหาริกที่ควรประณาม
แต่ไม่ประณามก็มีโทษ ถ้าประณามก็ไม่มีโทษ ส่วนสัทธิวิหาริกท่ีไม่ควรประณาม
ถ้าประณามก็มีโทษ ถ้าไม่ประณามก็ไม่มีโทษ.

๒๐๖



คัมภีร์มหาวรรค ภาค ๑ (พระวินัยปิฏก เล่ม ๔)

ทรงอนุญาตการบวชเป็นการสงฆ์
พราหมณ์ผู้หน่ึง (ช่ือ ราธะ) ขอบวช ไม่มีภิกษุรูปใดบวชให้ พระผู้มีพระภาค

ตรัสถามว่า ใครระลึกถึงอุปการะของพราหมณน้ี์ได้บ้าง พระสารีบุตร  ตอบว่า
ท่านระลึกได้ว่า พราหมณ์ผู้น้ี เคยถวายอาหารแก่ท่านทัพพีหน่ึง พระผู้มีพระภาค
จึงสรรเสริญพระสารีบุตรที่มีความกตัญญูรู้คุณมาก และมอบให้พระสารีบุตร
บวชให้พราหมณ์น้ัน   โดยทรงแสดงวิธีบวชเป็นการสงฆ์   ท่ีเรียกว่า ญัตติจตุตถ-
กัมมอุปสัมปทา๑ ภายหลังมีเหตุเกิดข้ึน  คือผู้บวชประพฤติไม่เรียบร้อย และอ้าง
ว่าไม่ได้ขอบวช พระบวชให้เอง  จึงทรงอนุญาตให้บวชเฉพาะแก่ผู้ขอบวชเท่าน้ัน.

ผู้บวชเพราะเห็นแก่ท้อง
พราหมณ์ผู้หน่ึง เห็นว่าบวชแล้วกินอ่ิมนอนหลับ จึงออกบวช คร้ันอาหาร

ท่ีเขาถวายประจำหมดวาระ ภิกษุท้ังหลายจึงชวนออกบิณฑบาต ก็กล่าวว่าจะสึก
เพราะคิดว่าจะบวชโดยไม่ต้องบิณฑบาต มีผู้ติเตียนว่าบวชเพราะเห็นแก่ท้อง
พระผู้มีพระภาค    จึงทรงอนุญาตให้บอกนิสสัย ๔     คือ ปัจจัยเคร่ืองอาศัยของ
บรรพชิต อันได้แก่ เคร่ืองนุ่งห่ม, อาหาร, ท่ีอยู่อาศัย,และยารักษาโรค  อันเป็นของ
พออาศัยดำรงชีพอยู่ได้  เช่น อาหารท่ีเท่ียวบิณฑบาตได้มา, ผ้าท่ีเก็บตกมาปะติด
ปะต่อพอทำนุ่งห่ม, ท่ีอยู่โคนไม้, ฉันยาดองด้วยน้ำมูตรเน่า๒  แก่ผู้บวชใหม่

ข้อบัญญัติเพิ่มเติมในการบวช
๑. ภิกษุบอกนิสสัยก่อน ผู้บวชไม่พอใจ จึงทรงห้ามบอกนิสสัยก่อน

แต่ให้บอกเม่ือบวชเสร็จแล้ว ในเวลาตดิ ๆ กัน  ทรงปรับอาบัติทุกกฏแก่ภิกษุ
ผู้บอกนิสสัยก่อน.
๑  การบวชด้วยกรรม มีการเสนอญัตติเป็นท่ี ๔ คือ เป็นการเสนอญัตติ ขออนุมัติสงฆ์ ๑ คร้ัง เป็นการสวดประกาศฟังมติ
ว่าจะคัดค้านหรือไม่อีก ๓ คร้ัง
๒  ยาดองด้วยน้ำมูตรเน่า  คือ ยา(เช่นสมอ, มะขามป้อม ฯลฯ)ท่ีนำไปดองด้วยน้ำปัสสาวะ

๒๐๗
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๒. ภิกษุท่ีร่วมในการบวชเปน็คณะ คือ ๒ รูปบ้าง ๓ รูปบ้าง ๔ รูปบ้าง
ทรงทราบ จึงทรงบัญญัติพระวินัยปรับอาบัติทุกกฏแก่ภิกษุที่ให้บวชมี
คณะต่ำกว่า ๑๐ ; คณะครบ ๑๐ หรือเกิน ๑๐ ให้บวชได้ (ในภายหลังทรงอนุญาต
ให้คณะภิกษุ ๕ หรือเกิน ๕ ให้บวชได้ในปัจจันตประเทศ มีรายละเอียดหน้า ๒๔๔)

๓. ภิกษุมีพรรษา ๑ บ้าง  ๒ บ้าง ให้สัทธิวิหาริกบวช แม้พระอุปเสนะ
วังคันตบุตร มีพรรษาเพียง ๑ ก็ให้สัทธิวิหาริกอุปสมบท จึงทรงบัญญัติพระวินัย
ปรับอาบัติแก่ภิกษุผู้มีพรรษาหย่อนกว่า ๑๐ ท่ีบวชให้สัทธิวิหาริก  พรรษา
ครบ ๑๐ หรือเกิน ๑๐ ให้บวชได้.

๔. ภิกษุมีพรรษาครบ ๑๐ แต่เป็นผู้เขลา ไม่ฉลาด ให้สัทธิวิหาริกบวช
ปรากฏว่าเป็นผู้ด้อยกว่าสัทธิวิหาริก จึงทรงอนุญาตให้ภิกษุที่ฉลาด สามารถ
ผู้มีพรรษาครบ ๑๐ หรือเกิน ๑๐ บวชใหสั้ทธิวิหาริกได้

ทรงอนุญาตให้มีอาจารย์
สมัยน้ัน อุปัชฌาย์ท้ังหลาย เดินทางไปท่ีอ่ืนบ้าง สึกไปบ้าง มรณภาพบ้าง

ไปเข้ารีตเสียบ้าง  ภิกษุท้ังหลายไมมี่ใครให้โอวาทส่ังสอน  ก็นุ่งห่มไม่เรียบร้อย
ประกอบด้วยอากัปกิริยาอันไม่สมควรต่างๆ  พระผู้มีพระภาคจึงทรงอนุญาต
ให้มีอาจารย์  ให้อาจารย์ตั้งจิตในอันเตวาสิก (ผู้อยู่ใต้ปกครอง) เหมือนบุตร
และให้อันเตวาสิกตั้งจิตในอาจารย์เหมือนบิดา  แล้วทรงแสดงวิธีถือนิสสัย
(การขออาศัยอยู่ใต้ปกครอง) ของอันเตวาสิก และคำกล่าวตอบของอาจารย์
(มีรายละเอียดในภาคผนวกหนา้ ๔๑๐)

ทรงบัญญัติอาจริยวัตรและอันเตวาสิกวัตร
ครั้นแล้วทรงแสดงวัตรที่อันเตวาสิกคือผู้อยู่ใต้ปกครอง จะพึงปฏิบัติ

ต่ออาจารย์ และวัตรท่ีอาจารย์ จะพึงปฏิบัติต่ออันเตวาสิก มีวัตรท่ีพึงปฏิบัติชอบ
ต่อกัน ไม่น้อยกว่าฝ่ายละ ๑๐๐ ข้อ  (มีรายละเอียดอยู่ในหน้า ๓๔๙)
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การประณาม, การขอขมา, การยกโทษ
มีอันเตวาสิกไม่ปฏิบัติชอบในอาจารย ์จึงทรงอนุญาตให้มีการประณาม

(ไล่) การขอขมา การยกโทษให้ ในทำนองเดียวกับเร่ืองอุปัชฌาย์  และสัทธิวิหาริก
แล้วทรงแสดงผู้ประกอบด้วยองค์ ๕     ท่ีควรประณาม   และไม่ควรประณาม
ตลอดจนให้อาจารย์ท่ีมีพรรษาครบ ๑๐ หรือเกินกว่า ๑๐ ท่ีเป็นผู้ฉลาดสามารถ
จึงให้นิสสัย (รับผู้อ่ืนอยู่ใต้ปกครอง)ได้.

นิสสัยระงับจากอุปัชฌาย์และอาจารย์
สมัยนั้นอุปัชฌาย์และอาจารย์เดินทางไปที่อื่นบ้าง สึกไปบ้างเป็นต้น

พระผู้มีพระภาคจึงทรงแสดงลกัษณะ ๕ ประการ ท่ีนิสสัย (การอยู่ใต้ปกครอง)
ระงับจากอุปัชฌาย์ คือ

๑. อุปัชฌาย์ หลีกไปท่ีอ่ืน
๒. อุปัชฌาย์ สึก
๓. อุปัชฌาย์ ถึงมรณภาพ
๔. อุปัชฌาย์ เข้ารีตเดียรถีย์
๕. อุปัชฌาย์ มีคำส่ัง (เช่น ส่ังประณาม คือ ไล่ไม่ให้อยู่ในปกครอง)

แล้วทรงแสดงลักษณะ ๖ ประการท่ีนิสสัยระงับจากอาจารย์ คือ ๕ ข้อแรก
เหมือนกับของอุปัชฌาย์ ส่วนข้อท่ี๖ เม่ืออันเตวาสิก ไปเข้าร่วมกับอุปัชฌาย์๑

คุณสมบัติของอปัุชฌายะ ๕ อย่าง
พระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงการขาดคุณสมบัติ ๕ อย่าง ของภิกษุ

ที่ทำให้เป็นผู้ไม่ควรให้อุปสมบท ไม่ควรให้นิสสัย ไม่ควรมีสามเณรรับใช้
ในลักษณะต่าง ๆ กัน รวม ๘ ประเภท หรือ ๘ หมวด คือ.

๑.ไม่มีศีล, สมาธิ, ปัญญา, วิมุตติ  และวิมุตติญาณทัสสนะของพระเสขะ
๑  ไปเข้าร่วมกับอุปัชฌาย์  คือ เม่ือสัทธิกวิหาริกได้พบเห็นอุปัชฌาย์เท่ียวบิณฑบาต  ได้ยินเสียงอุปัชฌาย์แสดงธรรม
จำเสียงอุปัชฌาย์ได้นิสสัยระงับจากอาจารย์  ( วิ.อ. ๓  / ๘๓  / ๔๗)

๒๐๙
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๒.ตนเองไม่มีศีลและไม่ชักชวนผู้อื่นใน ศีล, สมาธิ, ปัญญา, วิมุตติ
และวิมุตติญาณทัสสนะของพระเสขะ

๓.เป็นผู้ไม่มีศรัทธา, หิริ, โอตตัปปะ, เกียจคร้าน, มีสติฟ่ันเฟือน
๔.เป็นผู้วิบัติในอธิศีล, อาจาระ, ทิฏฐิ,  ได้ยินได้ฟังน้อย, ปัญญาทราม
๕.ไม่สามารถทำเองหรือใช้ให้ผู ้อื ่นพยาบาล, ระงับความกระสัน,

บรรเทา ความเบ่ือหน่ายของศิษย์,  ไม่รู้จักอาบัติ,  ไม่รู้จักวิธีออกจากอาบัติ
๖.ไม่สามารถฝึกศิษย์ในอภิสมาจารสิกขา,  อาทิพรหมจริยกาสิกขา,

แนะนำในอภธิรรม,  อภิวินัย, เปล้ืองความเห็นผิดของศิษย์ได้
๗.ไม่รู้จักอาบัติ, อนาบัติ, อาบัติเบา, อาบัติหนัก,  จำปาติโมกข์ไม่ได้ดี
๘.ไม่รู้จักอาบัติ, อนาบัติ, อาบัติเบา, อาบัติหนัก,  มีพรรษาไมถึ่ง ๑๐
และหมวดประกอบด้วยคุณสมบัติ ๕ อย่าง รวม ๘ หมวด ซึ่งมีนัย

ตรงข้ามกับหมวดขาดคุณสมบัติที่กล่าวแล้ว.

คุณสมบัติของอุปัชฌาย์ ๖ อย่าง
คร้ันแล้วทรงแสดงการขาดคุณสมบัติ และการประกอบด้วยคุณสมบัติ ๖

อย่าง  ในลักษณะต่าง ๆ กัน ฝ่ายละ ๗ หมวด รวม ๒ ฝ่าย เป็น ๑๔ หมวด
ของภิกษุ ว่าควรให้อุปสมบท ควรให้นิสสัย และควรมีสามเณรรับใช้ หรือไม่
คุณสมบัติ ๕ ข้อ หรือ ๖ ข้อน้ัน  ต่างกันท่ีข้อสุดท้าย คือมีพรรษาครบ ๑๐ หรือเกิน
๑๐ คือในคุณสมบัต ิ ๕ อย่างไม่ม ีข ้อกำหนดเร ื ่องพรรษา ถ้าเต ิม
ข้อกำหนดเร่ืองพรรษาก็เป็น ๖ อย่าง.

ข้อปฏิบัติต่อผู้เคยเป็นเดียรถีย์
มีเหตุการณ์เกิดขึ ้นเกี ่ยวกับผู ้บวชแล้ว   ไปเข้ารีตเป็นเดียรถีย์

พระผูมี้พระภาคจงึตรสัว่า ผู้เคยเปน็เดยีรถย์ีเขา้มาบวช อุปัชฌาย์ว่ากล่าวโดย
ธรรมกลับคัดค้าน แล้วจากไปเขา้รีตเดียรถีย์ คร้ันแล้วขอเขา้มาบวชอีก ไม่ควร
บวชให้.

๒๑๐
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ส่วนผู้ท่ีเคยเป็นเดียรถีย์ ประสงค์จะบรรพชาอุปสมบทในพระธรรมวินัย-
น้ี จะต้องได้รับการอบรม (อยู่ติตถิยปริวาส) ๔ เดือน คือให้โกนผมปลงหนวด
นุ่งห่มผ้า กาสายะ ทำผ้าห่มเฉวียงบ่าข้างหน่ึง ไหว้เท้าภิกษุท้ังหลายเปล่งวาจาถึง
พระรัตนตรัย ๓ จบ แล้วให้ภิกษุรูปหน่ึงสวดประกาศขอให้สงฆ์ให้ติตถิยปริวาส
(การอบรม) ๔ เดือนเม่ือไม่มีผู้ใดคัดค้านจึงสำเร็จไปข้ันหน่ึง ในระหว่าง ๔ เดือน
ถ้าประพฤติตน ไม่เรียบร้อยไม่เป็นท่ีพอใจของสงฆ์  เช่น เข้าหมู่บ้านเช้าเกินไป
กลับสายเกินไป  ชอบเท่ียวไปหาหญิงแพศยา  หญิงม่าย  หญิงเท้ือ  บัณเฑาะก์,
เกียจคร้านในงานสงฆ์  ไม่มีฉันทะแรงกล้าในการศึกษาอธิศีล อธิจิต และ
อธิปัญญา,  เม่ือมีใครติเตียนลัทธิเก่าก็โกรธ  แต่เม่ือใครติเตียนพระรัตนตรัย  กลับ
ชอบใจยินดี เป็นต้น  ก็ไม่ควรบวชให ้  ถ้าประพฤตตินเรียบร้อยเป็นท่ีน่าพอใจ
จึงบวชให้.

อนึ่งได้ประทานข้อกำหนดพิเศษแก่พวกชฏิล  เพราะเป็นกรรมวาที
กริยวาที๑  และแก่พระญาติผู้เกิดในศากยสกุล ถ้าเคยเป็นเดียรถีย์มาก่อน
แล้วมาขอบวช  ให้บวชให้เลย ไม่ต้องรับการอบรม ๔ เดือน.

ห้ามบวชให้คนเป็นโรค ๕ ชนิด
สมัยน้ัน มีโรค ๕ ชนิด เกิดข้ึนมาก ในแคว้นมคธ คือ โรคเร้ือน โรคฝี

โรคกลาก โรคมองคร่อ (โรคหลอดลมโปง่พอง)  โรคลมบ้าหมู  มนุษย์ท้ังหลาย
ท่ีเป็นโรคเหล่าน้ี ก็พากันไปหาหมอชีวก เพ่ือให้ช่วยรักษาให้ หมอชีวกไม่รับ รักษา
อ้างว่ามีภาระต้องรักษาพระราชา  บุคคลในราชสำนัก และภิกษุสงฆ์มี
พระพุทธเจ้าเป็นประมุข   คนเหล่าน้ันเห็นไม่มีทางอ่ืนจึงขอบวช  ภิกษุท้ังหลาย
ก็บวชให้  เป็นภาระแก่ภิกษุท้ังหลายท่ีจะต้องพยาบาล  แม้หมอชีวกเองก็ต้อง
ทำงานหนักจนเสียราชกิจ ชายคนหน่ึงออกบวชใหห้มอชีวกรักษา พอหายแล้ว
ก็สึกไปหมอชีวกเห็นเข้าจำได้  ถามทราบความก็ติเตียน  พระผู้มีพระภาคจึง
ทรงบัญญัติว ินัยห้ามบวชแก่คนเป็นโรค ๕ ชนิด ผู ้ใดบวชให้
ต้องอาบัติทุกกฏ.
๑  ผู้มีความเห็นอย่างน้ีว่า  “กรรมมีอยู่   ผลของกรรมมอียู่”   ( วิ, อ. ๓ / ๘๗ / ๕๕ )
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ห้ามบวชให้ข้าราชการ
เกิดความไม่สงบชายแดน พระเจ้าพิมพิสาร ตรัสส่ังมหาอำมาตยท่ี์เป็น

นายทัพให้ไปปราบ มีหลายคนหนีไปบวช ภิกษุท้ังหลายก็บวชให้ พระเจ้าพิมพิสาร
จึงทรงขอใหพ้ระผูมี้พระภาคทรงบญัญัติวินัย มิให้พระบวชคนทีเ่ป็นขา้ราชการ
เพราะอาจมีพระราชาที่ไม่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเบียดเบียนภิกษุเหล่านั้น
พระผู้มีพระภาคจึงตรัสห้ามบวชให้ข้าราชการ ทรงปรับอาบัติทุกกฏแก่ภิกษุ
ที่บวชให้๑.

ห้ามบวชให้โจรที่มีชื่อหมายจับ
สมัยนั้นโจรองคุลิมาลบวชอยู่ในสำนักภิกษุทั้งหลาย คนเห็นก็ตกใจ

กลัวบ้าง สะดุ้งบ้าง ว่ิงหนีบ้าง มีผู้ติเตียน พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติวินัย
ห้ามบวชให้โจรมีช่ือเสียงมีหมายจับ ทรงปรับอาบัติทุกกฏแก่ภิกษุผู้บวชให้.

ห้ามบวชโจรที่ทำลายเครื่องพันธนาการ
คร้ังน้ันพระเจ้าพิมพิสาร ทรงประกาศมิให้ใครทำอะไรบุคคลท่ีเข้ามาบวช

ในพระพุทธศาสนา โจรผู้หนึ่ง ทำโจรกรรมถูกพันธนาการด้วยเครื่องจองจำ
แต่ทำลายเคร่ืองจองจำได้ จึงหนีไปบวช คนท้ังหลายพากันติเตียนภิกษุผู้บวชให้
พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติพระวินัย ห้ามบวชให้โจร ที่ทำลายเครื่อง
พันธนาการหนีมา ผู้บวชให้ต้องอาบัติทุกกฏ.

ห้ามบวชบุคคลที่ไม่สมควรอื่นอีก
ได้มีเหตุการณ์เกิดข้ึน  ท่ีภิกษุท้ังหลายบวชให้บุคคลผู้ไม่สมควร

๑ ในสมัยนี้ ผู้เป็นข้าราชการจะต้องมีใบอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จากผู้ที ่พระมหากษัตริย์ทรงมอบหมาย
ให้อนุญาตแทนพระองค์ พระอุปัชฌาย์และสงฆ์จึงบวชให้
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มีผู้ติเตียน พระผู้มีพระภาค  จึงทรงบัญญัติพระวินัยห้ามบวชให้บุคคล
ผู้ไม่สมควรอ่ืนอีก คือ

โจรที่ถูกหมายประกาศให้ฆ่า
บุคคลท่ีถูกอาญาเฆ่ียนด้วยหวาย  ให้เป็นเคร่ืองหมายโทษ
บุคคลท่ีถูกนาบด้วยเหล็กแดง  ลงอาญาสักเป็นเคร่ืองหมายโทษ
บุคคลท่ีเป็นหน้ี๑

บุคคลท่ีเป็นทาส.

ให้บอกสงฆ์เมื่อจะโกนศีรษะคนบวช
เด็กลูกช่างทองทะเลาะกับพ่อแม่หนีมาบวช พ่อแม่มาถามภิกษุ

ท้ังหลายไมท่ราบจึงปฏิเสธ คร้ันเขาพบวา่มาบวชก็ติเตียนหาว่า ภิกษุเหล่าน้ัน
พูดปด (ความจริงไม่รู ้) พระผู้มีพระภาคจึงทรงอนุญาตให้บอกกล่าวสงฆ์
(อปโลกน์) เม่ือจะโกนศีรษะคนบวช (ภัณฑกัุมม์ - การโกนศีรษะ).

ห้ามบวชผู้มีอายุยังไม่ครบ ๒๐
เด็ก ๑๗ คน ขออนุญาตมารดาบิดาออกบวช    ถึงเวลากลางคืนลุกข้ึน

ร้องไห้ขออาหาร พากันถ่ายอุจจาระปัสสาวะรดเสนาสนะ  พระผู้มีพระภาค
ทรงทราบ จึงทรงบัญญัติพระวินัย ห้ามบวชให้คนมีอายุไม่ถึง ๒๐ ท้ังท่ีรู้อยู่
ถ้าบวชให้ ให้ปรับตามธรรม (ปาจิตตีย์สิกขาบทท่ี ๕ สัปปาณวรรค หน้า๑๔๙).

ข้อห้ามเกี่ยวกับสามเณร
อหิวาตกโรคเกิดข้ึน     สกุลหน่ึงรอดตายมาเฉพาะบิดากับบุตร    ท้ังสอง

คนได้ออกบวช  เมื่อมีผู้ถวายอาหารแก่บิดาบุตรวิ่งไปขอแบ่ง  เป็นที่ติเตียน
๑  ในท่ีน้ีหมายเอาท้ังหนีท่ี้บุคคลน้ัน ๆ  ยืมมาและหนีท่ี้บิดามารดาและปูข่องบคุคลน้ันยืมไว้ก่อนแลว้   จะให้บุคคลเช่นนี้
บรรพชาไม่ควร  แต่ถ้ามีญาติและคนมีสัมพันธ์รับภาระหน้ีแทน  จะให้บรรพชาควรอยู่ ( วิ. อ. ๓  / ๙๖  / ๖๑ )

๒๑๓



ประมวลพระพุทธบัญญัติ อริยวินัย จากพระไตรปิฎก

จึงทรงห้ามบรรพชา (บวชเป็นสามเณร) ให้เด็กท่ีมีอายุหย่อน ๑๕ ปี
ภายหลังมีเหตุจำเป็นท่ีต้องสงเคราะห์บวชให้เด็กอ่ืน ๆ  ท่ีพ่อแม่ตายหมด

จึงทรงผ่อนผันให้บวช  ให้เด็กอายุหย่อน ๑๕ ปี   ซ่ึงสามารถไล่กาได้ (คือพอท่ีจะ
รู้เดียงสา) และมเีหตุเกิดข้ึนเก่ียวกับสามเณร จึงทรงบญัญัติมิให้ภิกษุหน่ึงรูปมี
สามเณรไวรั้บใช้ถึง ๒ รูป ถ้าทำเช่นน้ันต้องอาบัติทุกกฏ.

เรื่องการถือนิสสัย
สมัยน้ันภิกษุจะต้องถือนิสสัย (อยู่ในปกครองของอุปัชฌาย์ หรืออาจารย์)

ตลอด ๑๐ ปี เกิดความไม่สะดวกจึงทรงผ่อนผันให้ภิกษุที ่ฉลาดสามารถ
ถือนิสสัยตลอด ๕ ปี ส่วนภิกษุผู้ไม่ฉลาด ให้ถือนิสสัยตลอดชีวิต แล้วทรงแสดง
การขาดคุณสมบัติ ๕ อย่าง รวม ๕ หมวด ท่ีต้องถือนิสัยคือ

๑.ไม่มีศีล, สมาธิ, ปัญญา, วิมุตติ  และวิมุตติญาณทัสสนะของพระเสขะ
๒.เป็นผู้ไม่มีศรัทธา, หิริ, โอตตัปปะ, เกียจคร้าน, มีสติฟ่ันเฟือน
๓.เป็นผู้วิบัติในอธิศีล, อาจาระ, ทิฏฐิ,  ได้ยินได้ฟังน้อย, ปัญญาทราม
๔.ไม่รู้จักอาบัติ, อนาบัติ,  อาบัติเบา, อาบัติหนัก, จำปาติโมกข์ไม่ได้ดี
๕.ไม่รู้จักอาบัติ, อนาบัติ,  อาบัติเบา, อาบัติหนัก, มีพรรษาไม่ถึง ๕
ทรงแสดงการประกอบด้วยคุณสมบัติที่ไม่ต้องถือนิสัย ๕ หมวด มีนัย

ตรงข้าม   ทรงแสดงการขาดและการประกอบด้วยคุณสมบัติ ๖ อย่าง รวม ๔
หมวด เหมือนการขาดและการประกอบดว้ยคุณสมบัติ ๕ อย่าง โดยเพ่ิมข้อท่ี ๖
ว่าจะต้องมีพรรษาครบ ๕ หรือเกิน ๕.

พระราหุลราชกุมารทรงผนวชเป็นสามเณร
พระผู้มีพระภาคเสด็จสู่กรุงกบิลพัสด์ุ  พระราหุลราชกุมารมากราบทูลขอ

ราชสมบัติ พระผู้มีพระภาคตรัสส่ังให้พระสารีบุตรบวชให้ ทรงกำหนดวิธีบรรพชา
เป็นสามเณรด้วยการถึงไตรสรณคมน์  (คือ ถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ว่าเป็น
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ที่พึ่ง)๑ พระเจ้าสุทโธทนะ ทรงขอร้องพระผู้มีพระภาคเจ้า อย่าให้บวชแก่บุตร
ท่ีมารดาบิดายังมิได้อนุญาต  พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบท ห้ามบวช
ผู้ท่ีมารดาบิดายังมิได้อนุญาต ผู้บวชให้ต้องอาบติัทุกกฏ.

ให้มีสามเณรรับใช้ได้เกิน ๑ รูป
พระสารีบุตรมีสามเณรราหุลไว้รับใช้ ๑ รูป    แต่เม่ือมีสามเณรอ่ืน ๆ

บวชเพิ่มขึ้น ก็ไม่กล้ารับไว้ในปกครอง พระผู้มีพระภาคจึงทรงอนุญาตให้ภิกษุ
ผู้ฉลาด สามารถมีสามเณรไวรั้บใช้ได้ ๒ รูป และสามารถทีจ่ะให้โอวาทส่ังสอน
ได้จำนวนเท่าใด ก็อนุญาตให้มีสามเณรไว้รับใช้ได้ตามจำนวนนัน้ ๆ.

ศีล ๑๐ ของสามเณร
สามเณรท้ังหลายสงสัยว่า สิกขาบทหรือศีลของตนมีเท่าไร? จะพึงศึกษา

ในสิกขาบทอะไรบ้าง? พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบท ๑๐ ของสามเณรคือ
๑. เว้นจากฆ่าสัตว์
๒. เว้นจากลักทรัพย์
๓. เว้นจากประพฤติกรรมอันมิใช่พรหมจรรย์
๔. เว้นจากพูดเท็จ
๕. เว้นจากการด่ืมสุราเมรัย อันเป็นท่ีต้ังของความประมาท
๖. เว้นจากบริโภคอาหารในเวลาวกิาล
๗. เว้นจากฟ้อนรำขับร้องประโคม การดูมหรสพ อันเป็นข้าศึกต่อกุศล
๘. เว้นจากทัดทรงตกแต่งประดับประดาร่างกายด้วยดอกไม้ ของหอม

เคร่ืองทา เคร่ืองประดับตกแต่ง

๒๑๕
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ทรงอนุญาตอุปสมบทด้วยญัตติจตุตถกรรม  แต่ไม่ได้ทรงห้ามการบรรพชา  ท้ังไม่ได้ทรงอนุญาตให้ ภิกษุใช้วิธีน้ีต่อไปอีก
แต่มีพระประสงค์ที ่จะอนุญาตให้บรรพชาสามเณรด้วยไตรสรณคมน์  พระสารีบ ุตรทราบ พุทธอัธยาศัย
จึงกราบทูลให้ทรงอนุญาตการบรรพชาอีก  และใช้วิธีบรรพชาด้วยไตรสรณคมน์  บวชราหุลกุมาร เป็นสามเณรรูปแรก  ( วิ. อ.
๓ / ๑๐๕ / ๗๔ )
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๙. เว้นจากท่ีน่ังท่ีนอนอันสูงใหญ่๑

๑๐. เว้นจากการรับทองและเงิน.

การลงโทษสามเณร
สมัยนั้นสามเณรไม่มีความเคารพในภิกษุทั้งหลาย พระผู้มีพระภาคจึง

ทรงบัญญัติ องค์ ๕ ท่ีจะทำทัณฑกรรม (ลงโทษ) สามเณร คือ
๑. ขวนขวายเพ่ือความเส่ือมลาภของภิกษุท้ังหลาย
๒. ขวนขวายเพ่ือให้เกิดความเสียหาย (อนัตถะ) แก่ภิกษุท้ังหลาย
๓. ขวนขวายเพ่ือให้ภิกษุท้ังหลายอยู่ไม่ได้
๔. ด่า บริภาษ ภิกษุท้ังหลาย
๕. ทำภิกษุท้ังหลายให้แตกกัน.

เรื่องเกี่ยวกับการลงโทษ
ภิกษุทั ้งหลายสงสัยว่าจะลงโทษสามเณรอย่างไร จึงทรงอนุญาต

ให้กำหนดข้อห้ามได้ ภิกษุทั้งหลายห้ามไม่ให้เข้าสังฆาราม (วัดที่สงฆ์อยู่)
สามเณรเข้าไม่ได้ ก็เดินทางไปท่ีอ่ืนบ้าง สึกไปบ้าง ไปเข้ารีตเดียรถีย์บ้าง จึงทรง
ห้ามมิให้ภิกษุห้ามสามเณรเข้าสังฆารามท้ังหมด   ถ้าทำเช่นน้ันต้องอาบัติ
ทุกกฏ  อนุญาตให้ทำการห้ามเฉพาะในบรเิวณท่ีอยู่ ท่ีไปมา (กักบริเวณ) ภิกษุ
ท้ังหลาย ห้ามกลืนกิน (ห้ามใช้ปากบริโภคอาหารหรอืด่ืมข้าวยาคู) คนถวาย
อาหาร   ถวายข้าวยาคูสามเณรก็ไม่กล้าฉัน มีผู้ติเตียน จึงทรงปรบัอาบัติ
ทุกกฏแก่ภิกษุที่ห้ามแบบนั้น.

ภิกษุฉัพพัคคีย์กักบริเวณสามเณรหลายรูป อุปัชฌาย์ทั้งหลายตาม
เท่ียวถามหา ทราบความก็ติเตียน    พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติพระวินัยว่า
ถ้ายังไม่บอกเล่าอุปัชฌาย์ก่อนไม่พึงทำการห้าม (กักบริเวณ) สามเณร
ผู้ทำเช่นนั้นต้องอาบัติทุกกฏ.
๑  คือ เว้นจากน่ังนอนเหนือเตียงต่ังมีเท้าสูงเกินประมาณ และท่ีน่ังท่ีนอนอันใหญ่ มีภายในใส่นุ่นและสำลี

๒๑๖



คัมภีร์มหาวรรค ภาค ๑ (พระวินัยปิฏก เล่ม ๔)

ห้ามชวนสามเณรของภิกษุอื่นไปอยู่ด้วย
ภิกษุฉัพพัคคีย์ ชวนสามเณรของภิกษุผู้เป็นเถระไปอยู่ด้วย  ท่านลำบาก

ด้วยการหาไม้สีฟัน และน้ำล้างหน้าเอง  จึงทรงบัญญัติพระวินัย ไม่ให้ชวน
บริษัท (สามเณร) ของภิกษุอ่ืนไปอยู่ด้วย ถ้าทำเช่นน้ันต้องอาบัติทุกกฏ.

การให้สามเณรสึก
สามเณรของพระอปุนนัทศากยบตุร ประทษุรา้ย (ขม่ขนื) นางภกิษณุี

ภิกษุทั้งหลายติเตียน พระผู้มีพระภาคจึงทรงอนุญาตให้นาสนะ๑ สามเณรผู้
ประกอบด้วยองค์ ๑๐ คือ

๑. ฆ่าสัตว์
๒. ลกัทรัพย์
๓. ประพฤติผิดในกาม
๔. พูดปด
๕. ดื่มสุราเมรัย
๖. ติเตียนพระพุทธ
๗. ติเตียนพระธรรม
๘. ติเตียนพระสงฆ์
๙. มีความเห็นผดิ
๑๐. ประทุษร้าย (ข่มขืน) นางภิกษุณี.

บุคคลท่ีห้ามบวชอ่ืน ๆ อีก ๑๑ ประเภท ถ้ารู้เข้าต้องให้สึกไป
ต่อมามีเหตุการณ์เกิดข้ึน    ในการท่ีภิกษุท้ังหลายบวชให้แก่ผู้ไม่สมควร

จึงทรงบัญญัติพระวินัย ห้ามบวชให้แก่ผู้ไม่สมควรต่อไปน้ี
๑  นาสนะ  มี ๓ อย่าง  คือ ๑.สังวาสนาสนะ  ไล่ออกจากการร่วมกิจกรรม  ๒.ลิงคนาสนะ  ไล่สึก  ๓.ทันฑกรรม
ลงโทษไลใ่ห้พ้นจากสังกัด.  ในท่ีน้ี หมายเอาลิงคนาสนะ  คือไล่สึก (วิ. อ. ๒ / ๔๒๘ / ๔๒๐ , วิ. อ. ๓ / ๑๐๘ / ๗๙ )

๒๑๗
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๑. กะเทย (บัณเฑาะก์)๑
๒. คนท่ีลักเพศ (คือบวชเอาเองโดยไม่ถูกต้อง)
๓. อนุปสัมบันที่ไปเข้ารีตเดียรถีย์ (ผู้ไปเข้าลัทธิศานาอ่ืน)
๔. สัตว์เดรัจฉาน
๕. ผู้ฆ่ามารดา
๖. ผู้ฆ่าบิดา
๗. ผู้ฆ่าพระอรหันต์
๘. ผู้ข่มขืนนางภิกษุณี
๙. ผู้ทำสงฆ์ให้แตกกัน
๑๐. ผู้ประทุษร้ายพระพุทธเจ้าถึงยังพระโลหิตให้ห้อ
๑๑. คนมีอวัยวะ ๒ เพศ (อุภโตพยัญชนก)
ท้ัง ๑๑ ประเภทน้ี  ถ้าบวชให้แล้วรู้เข้าภายหลังต้องให้สึกไป.

ลักษณะท่ีไม่ควรให้อุปสมบท (บวชเป็นพระ) อีก ๒๐ ประเภท
คร้ันแล้วทรงบัญญัติพระวินัยแสดงลักษณะท่ีไม่ควรให้บวช (อุปสมบท)

บุคคล รวม ๒๐ ประเภทดังต่อไปน้ี
๑. ผู้ไม่มีอุปัชฌาย์
๒. ผู้มีอุปัชฌาย์เป็นสงฆ์ (อุปัชฌายะต้องมีรูปเดียวไม่ใช่มากรูป)
๓. ผู้มีอุปัชฌาย์เป็นคณะ (๒,๓ ช่ือว่าเป็นคณะ ๔ ข้ึนไปเป็นสงฆ์)
๔. ผู้มีอุปัชฌาย์เป็นกะเทย
๕. ผู้มีอุปัชฌาย์เป็นคนลักเพศ (ผู้บวชเอาเอง)
๖. ผู้มีอุปัชฌาย์เป็นผู้ไปเข้ารีตเดียรถีย์

๑ บัฒเฑาะก์มี ๕ ประเภท  ๑.อาสิตตบัณเฑาะก์  คนท่ีดับความใคร่เร่าร้อน (เพราะกาม) ของตนโดยใช้ปากอม องคชาตของผู้อ่ืน
๒.อุสูยบัณเฑาะก์  คนที่เมื่อเห็นผู้อื่นประพฤติล่วงเกินทางเพศกัน  เกิดความริษยาขึ้น  ความเร่าร้อน จึงระงับไป
๓.โอปักกมิกบัณเฑาะก์  คนที ่ถ ูกตัดองคชาต  ๔.ปักขบัณเฑาะก์  คนที ่เป็นบัณเฑาะก์ในเวลาข้างแรม
ด้วยอานุภาพแห่งอกุศลวิบาก  ๕.นปุงสกบัณเฑาะก์ คนท่ีเป็นบัณเฑาะก์โดยกำเนิด   ในบัณเฑาะก์ ๕ น้ัน  ประเภทท่ี ๑, ๒
ไม่ห้ามบรรพชา  ส่วนท่ีเหลือ ห้ามบรรพชา  (วิ. อ. ๓ / ๑๐๙ / ๘๑ - ๘๒)

๒๑๘
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๗. ผู้มีอุปัชฌาย์เป็นสัตว์เดรัจฉาน
๘. ผู้มีอุปัชฌาย์เป็นผู้ฆ่ามารดา
๙. ผู้มีอุปัชฌาย์เป็นผู้ฆ่าบิดา
๑๐. ผู้มีอุปัชฌาย์เป็นผู้ฆ่าพระอรหันต์
๑๑. ผู้มีอุปัชฌาย์เป็นผู้ข่มขืนนางภิกษุณี
๑๒.ผู้มีอุปัชฌาย์เป็นผู้ทำลายสงฆ์ให้แตกกัน
๑๓. ผู้มีอุปัชฌาย์เป็นผู้ประทุษร้ายพระพุทธเจ้าจนถึงยังพระโลหิตให้ห้อ
๑๔. ผู้มีอุปัชฌายะเป็นผู้มีอวัยวะ ๒ เพศ
๑๕. ผู้ไม่มีบาตร
๑๖. ผู้ไม่มีจีวร
๑๗.ผู้ไม่มีทั้งจีวรและบาตร
๑๘.ผู้ขอยืมบาตรเขามาบวช
๑๙. ผู้ขอยืมจีวรเขามาบวช
๒๐. ผู้ขอยืมทั้งบาตรทั้งจีวรเขามาบวช
ท้ัง ๒๐ ประเภทน้ี ถ้า (สงฆ์) บวชให้ ต้องอาบัติทุกกฏ.

ลักษณะท่ีไม่ควรให้บรรพชา (เป็นสามเณร) ๓๒ ประเภท
๑. คนมีมือขาด
๒. คนมีเท้าขาด
๓. คนมีท้ังมือท้ังเท้าขาด
๔. คนมีหูขาด
๕. คนมีจมูกแหว่ง
๖. คนมีท้ังหูขาดท้ังจมูกแหว่ง
๗. คนมนีิว้มอืขาด
๘. คนมีนิ้วหัวแม่มือขาด
๙. คนมีเอ็น (เท้า) ขาด

๒๑๙
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๑๐. คนมีนิ้วมือเป็นแผ่น
๑๑. คนค่อม
๑๒.คนเต้ีย (เกินไป)
๑๓.คนคอพอก
๑๔.คนถูกสักหมายโทษนาบด้วยเหล็กแดงจนเสียโฉม
๑๕. คนถูกลงอาญาโบยด้วยแส้ (มีรอยแผล)
๑๖. คนถูกหมายจับ (ให้ฆ่าได้เม่ือพบ)
๑๗.คนมีเท้าปุก (เป็นตุ้ม)
๑๘.คนเป็นโรคอันเป็นโทษแหง่บาป (โรคเร้ือรังท่ีรักษาไม่หาย)
๑๙. คนประทุษร้ายบริษัท๑

๒๐. คนตาบอดข้างเดียว หรือท้ังสองข้าง
๒๑.คนเป็นง่อย
๒๒.คนกระจอก (เท้าผิดปกติ ต้องเดินด้วยหลังเท้า เป็นต้น)
๒๓.คนเป็นอัมพาต (ร่างกายตายไปซกีหน่ึง)
๒๔.คนเปล้ีย (เดินเองไม่ได้)
๒๕.คนชรา ทุพพลภาพ
๒๖. คนตาบอดแตก่ำเนิด
๒๗.คนใบ้
๒๘.คนหูหนวก
๒๙.คนท้ังบอดท้ังใบ้
๓๐. คนท้ังบอดท้ังหนวก
๓๑.คนท้ังใบ้ท้ังหนวก
๓๒.คนท้ังบอดท้ังใบ้ท้ังหนวก
บุคคลท้ัง ๓๒ ประเภทน้ี ผู้บรรพชาให้ ต้องอาบัติทุกกฏ ๒.

๑  คืออยู่ในหมู่แล้วทำให้หมู่ดูวิปริต ด้วยรูปร่างอันผิดปกติของตน เช่น สูงเกินไป เต้ียเกินไป ดำเกินไป ขาวเกินไป ผอม
เกินไป อ้วนเกินไป เป็นต้น  (วิ. อ. ๓ / ๑๑๙ / ๙๖ - ๙๙)
๒  การกำหนดข้อห้ามไม่ให้บวชคน ๓๒ ประเภทน้ี เป็นสามเณรน้ัน  เป็นอันห้ามสำหรับบวชเป็นพระด้วย  เพราะตามวิธี
การบวช ผู้ท่ีจะบวชเป็นพระจะต้องผ่านลำดับจากการเป็นสามเณรมาก่อน แม้ช่ัวครู่หน่ึง แต่ก็ไม่มีข้อห้ามเด็ดขาด ถึงขนาดว่า
บวชให้แล้วต้องให้สึกไปเหมือนบุคคล ๑๑ ประเภทท่ีกล่าวไว้ ในข้อห้ามบวชเด็ดขาด.

๒๒๐
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ข้อกำหนดเรื่องให้นิสสัยเพิ่มเติม
ต่อมามีเหตุการณ์เกิดข้ึน จึงทรงบัญญัติพระวินัย  มีข้อกำหนดเพ่ิมเติม

เร่ืองการให้นิสสัย (รับเข้าในปกครอง) ดังน้ี:-
๑. ห้ามให้นิสสัยแก่ภิกษุอลัชชี (ผู้ไม่ละอายในการต้องอาบัติ)

ถ้าให้นิสสัยต้องอาบัติทุกกฏ
๒. ห้ามขอนิสัย (อยู่อาศัย) พวกภิกษุอลัชชี  รูปใดอยู่  ต้องอาบัติ

ทุกกฏ  จะรู้ว่าเป็นผู้มีความละอาย หรือเป็นอลัชชี ให้รอดู ๔ - ๕ วันได้
๓. ภิกษุเดินทางไกล  อนุญาตให้ไม่ต้องถือนิสสัย  ในเมื่อไม่มีภิกษุ

ผู้ให้นิสสัย
๔. อนุญาตให้ภิกษุผู้เป็นไข้  ภิกษุผู้พยาบาลภิกษุไข้    ไม่ต้องถือนิสสัย

ในเมือ่ไมม่ภีกิษผุูใ้หน้สิสัย
๕. อนุญาตให้ภิกษุผู้อยู่ป่าเป็นวัตร  กำหนดเอาความผาสุก    ไม่ต้อง

ถือนิสสัย  ในเมื่อไม่มีภิกษุผู้ให้นิสสัยได้ โดยผูกใจว่า “เราจักถือนิสสัยอยู่
ในเมื่อมีผู้สมควรมาถึง”.

ข้อกำหนดเรื่องการอุปสมบท
ต่อมาทรงบัญญัติให้สวดอนุสาวนา ไม่ต้องระบุนาม แต่ระบุเพียงโคตร

(สกุล) ได้ และให้สวดประกาศคร้ังละ ๒ - ๓ รูปได้ โดยมีอุปัชฌาย์รูปเดียวกัน
และทรงอนญุาตให้นับอายุผู้บวชว่าครบ ๒๐ โดยคิดต้ังแต่อยู่ในครรภ์๑.

ข้อบัญญัติในพิธีกรรมอุปสมบท
คร้ันแล้วทรงแสดงวิธีการต่าง ๆ  ในการอุปสมบท เช่น  ญัตติสมมติภิกษุ

สอนซ้อมการสอบถามอันตรายิกธรรม เพื่อสอนซ้อม ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง
คำเรียกผู้บวช, คำขออุปสมบท การสมมติเพ่ือถามอันตรายิกธรรม การสอบถาม

๒๒๑



อันตรายิกธรรม๑ในที่ประชุมสงฆ์ และสงฆ์ให้อุปสมบทด้วยญัตติจตุตถกรรม-
วาจา  จึงเป็นภิกษุ

เม่ือบวชแล้ว ให้วัดเงาแดด ให้บอกฤดู ให้บอกส่วนของวัน ให้บอกสังคีติ
คือบอกรวมขา้งต้นท้ังหมด เพ่ือเป็นหลักฐาน

แล้วให้บอกนิสสัย ๔ (ปัจจัยเครื่องอาศัยของบรรพชิต) ๔ อย่าง คือ
อาหาร, เคร่ืองนุ่งห่ม, ท่ีอยู่อาศัย และยารักษาโรค ซ่ึงกล่าวมาแล้วข้างต้น   แล้วให้บอก
อกรณียกิจ (ส่ิงท่ีไม่ควรทำ) ๔ อย่าง  คือ การเสพเมถุน การลักทรัพย์ การฆ่าสัตว์
มีชีวิต๒  การอวดคุณพิเศษท่ีไม่มีในตน  เพ่ือป้องกันประพฤตล่ิวงอาบัติขาดจาก
ความเป็นภิกษุในระยะแรกหลังจากบวชใหม่ๆ (ดูนิสัย,อกรณียกิจ ในหน้า ๔๘๕..)

การปฏิบัติต่อผู้ทำผิด
มีเร่ืองเกิดข้ึน จึงทรงแสดงข้อปฏิบัติในกรณีน้ัน ๆ  คือ
๑. เมื่อภิกษุไม่เห็นอาบัติ (คือต้องอาบัติแล้วไม่รับว่าต้อง) ถูกสงฆ์

ประกาศยกเสียจากหมู่ จึงสึกไปภายหลังขอเข้ามาบวชใหม่ ถ้าสอบถามแล้วยอม
รับว่าต้องอาบัติจริงก็ให้บวชได้  เมื่อบวชแล้วให้ทำพิธีทำคืนอาบัติที่ต้องไว้
แต่ครั้งก่อน

๒. เมื่อภิกษุไม่ทำคืนอาบัติ   ถูกสงฆ์สวดประกาศยกเสียจากหมู่
จึงสึกไป ภายหลังมาขอบวช ถ้ารับว่าจักทำคืนอาบัติ ก็ให้บวชได้ เม่ือบวชแล้ว
ให้ทำคืนอาบัติท่ีต้องไว้แต่คร้ังก่อนให้เรียบร้อย

๓. เม่ือภิกษุมีความเห็นช่ัวหยาบ คือความเห็นผิดอย่างแรง   ถูกสงฆ์
สวดประกาศยกเสยีจากหมู่   จึงสึกไป    ภายหลังมาขอบวช  ถ้ารับว่าจักละ
ความเห็นผิดน้ัน  ก็ให้บวชได้  เม่ือบวชแล้วไม่ยอมทำคืนอาบัติก็ดี  ไม่ยอมสละ
ความเห็นผิดก็ดี   สงฆ์มีสิทธิประกาศยกเสียจากหมู่ได้อีก   แต่ถ้าไม่ได้ภิกษุ
ครบองค์สงฆ์ท่ีจะสวดประกาศ  ก็อยู่ร่วมกับเธอได้  ไม่ต้องอาบัติ.
๑  อุปสรรคทีต่อ้งหา้มในการบวช มถีามวา่เปน็โรคเรือ้น  โรคฝ ี โรคกลาก  โรคหลอดลมโปง่พอง  โรคลมบา้หมหูรอื
เจ้าเป็นมนุษย์หรือ  เจ้าเป็นชายหรือ  เจ้าเป็นไทหรือ เจ้าไม่มีหน้ีหรือ  เจ้าไม่ใช่ราชภัฏหรือ  มารดาบิดา อนุญาตเจ้าแล้วหรือ
เจ้ามีอายุครบ ๒๐ ปีหรือ  บาตรและจีวรของเจ้ามีครบแล้วหรือ  เจ้าช่ืออะไร  อุปัชฌาย์ของเจ้าช่ืออะไร
๒  ในอกรณียกิจ ระบุถึงห้ามฆ่าสัตว์มีชีวิต ส่วนในปาราชิก ๔ ระบุถึงห้ามฆ่ามนุษย์, ในนิสสัย๔ ระบุอาหารก่อนเคร่ืองนุ่งห่ม

๒๒๒



จุดประสงค์ของพรหมจรรย์

"ภิกษุทั้งหลาย   พรหมจรรย์นี้   มิใช่มีลาภสักการะ และเสียง
สรรเสริญเป็นอานิสงส์,   พรหมจรรย์นี้   มิใช่มีความถึงพร้อมแห่งศีล
เป็นอานิสงส์,   พรหมจรรย์น้ี   มิใช่มีความถึงพร้อมแห่งสมาธิ เป็นอานิสงส์,
พรหมจรรย์น้ี   มิใช่มี   ความถึงพร้อมแห่งญาณทัสสนะ เป็นอานิสงส์.

ภิกษุท้ังหลาย   ก็เจโตวิมุตติอันไม่กำเริบ   อันใดมีอยู่,   พรหมจรรย์น้ี
มีเจโตวิมุตติน่ันแหละเป็นผลประโยชน์ท่ีมุ่งหมาย,     มีเจโตวิมุตติน่ันแหละ
เป็นแก่นสาร,   มีเจโตวิมุตติน่ันแหละ เป็นผลสุดท้ายของพรหมจรรย์  แล."

 (พระไตรปิฎกบาลี สยามรัฐ ๑๒ / ๓๗๕ / ๓๕๒ )
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๒. อุโบสถขันธกะ

หมวดว่าด้วยอุโบสถ
พระเจ้าพิมพิสาร จอมทัพแคว้นมคธ เห็นนักบวชลัทธิอื่นประชุมกัน

กล่าวธรรม ในวัน ๘ ค่ำ ๑๔ ค่ำ และ ๑๕  ค่ำแห่งปักษ์ มีคนไปฟังธรรมมีความรัก
ความเล่ือมใส  ทำให้นักบวชเหล่าน้ันได้มีผู้เข้าเป็นฝักฝ่าย ทรงปรารภจะให้ภิกษุ
ในพระพุทธศาสนาทำอย่างนั้นบ้าง    จึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคกราบทูล
พระราชดำรินั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงอนุมัติ ประทานพระพุทธานุญาต
ให้ภิกษุท้ังหลายประชุมกันในวัน ๑๔ ค่ำ ๑๕ ค่ำ  และ  ๘  ค่ำแห่งปักษ์

คร้ังแรกภิกษุท้ังหลายประชมุกันแต่น่ังน่ิง ๆ   ชาวบ้านไม่ได้ฟังธรรม
จึงติเตียนว่านั่งอยู่นิ่งๆ เหมือนหมูอ้วน  พระผู้มีพระภาคจึงทรงอนุญาตให้
ประชุมกันเพื่อกล่าวธรรม.

การสวดปาติโมกข์เป็นอุโบสถกรรม
พระผู้มีพระภาคทรงพระดำริว่า  สิกขาบทท่ีทรงบัญญัติแก่ภิกษุท้ังหลาย

ควรอนุญาตให้สวดเป็นปาติโมกข์ การสวดปาติโมกข์น้ันจักเป็นอุโบสถกรรม  คือ
การทำกิจกรรมในการทำอุโบสถของภิกษุเหล่านั้น  จึงทรงบัญญัติตามที่ทรง
พระดำริน้ัน และทรงแสดงวธีิสวดปาติโมกข์ เร่ิมต้นแต่บุรพกิจ.

ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับปาติโมกข์
๑. ภิกษุทั้งหลายสวดปาติโมกข์ทุกวัน  จึงทรงบัญญัติห้ามและ

ปรับอาบัติทุกกฏแก่ภิกษุผู้ทำเช่นน้ัน  ทรงอนุญาตให้สวดเฉพาะวันอุโบสถ
๒. ภิกษุท้ังหลายสวดปาตโิมกข์ ๓ คร้ังต่อ ๑ ปักษ์    คือในวัน ๘

ค่ำ วัน ๑๔ ค่ำ และวัน ๑๕ ค่ำ จึงทรงบัญญัติห้าม และปรับอาบัติทุกกฏ

๒๒๔
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แก่ภิกษุผู้ทำเช่นน้ัน ทรงอนุญาตให้สวดปาติโมกข์เพียงคร้ังเดียวต่อ ๑ ปักษ์
คือในวัน ๑๕ ค่ำ  หรือในวัน ๑๔ ค่ำ (ในปักษ์ท่ีเป็นเดือนขาด๑)

๓. ภิกษุฉัพพัคคีย์สวดปาติโมกข์ เฉพาะในพวกของตน จึงทรง
บัญญัติห้ามทรงปรับอาบัติทุกกฏ แก่ภิกษุผู้ทำเช่นนั้น ทรงอนุญาตให้
ทำอุโบสถกรรมแก่ภิกษุทั้งหลายผู้พร้อมเพรียงกัน

๔. ภิกษุทั้งหลายสงสัยว่า  เขตความพร้อมเพรียงกันมีเพียงเท่าไร?
ในอาวาสหน่ึง หรือท่ัวท้ังแผ่นดิน  ตรัสอนุญาตความพร้อมเพรียงช่ัวอาวาสเดียว

๕. พระมหากัปปินะคิดว่าท่านบริสุทธ์ิแล้ว  เพราะได้บรรลุพระอรหันต์
จะควรไปทำอุโบสถหรือไม่  พระผู้มีพระภาคทรงทราบดำริน้ันจึงเสด็จมา ตรัสว่า
“ถ้าพวกเธอไม่สักการะไม่เคารพไม่นับถือไม่บูชาอุโบสถ  เม่ือเป็นเช่นน้ี  ใครเล่า
จะเคารพนับถือบูชาอุโบสถ..เธอจงไปทำอุโบสถ..จงไปทำสังฆกรรมจะไม่ไปไม่ได้”

๖. ภิกษุท้ังหลายสงสัยต่อว่าอาวาสเดียวกันน้ันกำหนดอย่างไร จึงทรง
อนุญาตให้สมมติสีมา(พัทธสีมา)  โดยกำหนดภูเขา แผ่นหิน ป่าไม้ ต้นไม้ หนทาง
จอมปลวก,แม่น้ำ หรือแอ่งน้ำเป็นเคร่ืองหมาย (นิมิต)  แล้วทรงแสดงวิธีสมมติสีมา

๗. ภิกษุฉัพพัคคีย์ สมมติสีมาใหญ่เกินไป ๔ โยชน์บ้าง ๕ โยชน์บ้าง ๖
โยชน์บ้าง ภิกษุท้ังหลาย  มาพอดีสวดปาติโมกข์ก็มี   สวดจบแล้วจึงมาถึงก็มี
มาถึงเวลากำลังสวดอยู่ก็มี จึงทรงห้ามสมมติสีมาใหญ่เกินไป ทรงปรับอาบัติ
ทุกกฏแก่ผู้ทำเช่นน้ัน แล้วทรงอนุญาตให้สมมติสีมา อย่างใหญ่ไม่เกิน ๓ โยชน์

๘. ภิกษุฉัพพัคคีย์สมมติสีมาริมฝั่งแม่น้ำ  ภิกษุที่มาทำอุโบสถ
ถูกน้ำพัด บาตรจีวรถูกน้ำพัด จึงทรงบัญญัติห้ามสมมติสีมาเช่นน้ัน ทรงอนุญาต
ให้ทำได้ต่อเม่ือมีเรือจอดอยู่เป็นประจำ หรือ มีสะพานทอดอยู่เป็นประจำ.

๙. ภิกษุทั้งหลายสวดปาติโมกข์ตามบริเวณไม่มีที่สังเกต  ภิกษุที่
เป็นอาคันตุกะจรมาไม่รู้ว่า  ทำอุโบสถกันที่ไหน   จึงทรงอนุญาตให้สมมติ
โรงอุโบสถในการทำอโุบสถ   จะเป็นวิหาร (กุฎี)  หรือเพิง  หรือปราสาท  หรือ
เรือนโล้น (หลังคาตัด) หรือถ้ำก็ได้

๑๐. ภิกษุทั้งหลายสมมติโรงอุโบสถ ๒ แห่งในอาวาสเดียวกัน  ทรง
๑ ฤดูมี ๘  ปักษ์  ปักษ์ ๑๔ วัน มี ๒ คร้ัง  ปักษ์ท่ี ๓  และปักษ์ท่ี ๗  ปักษ์ ๑๕ วัน มี ๖ คร้ัง (วิ. อ. ๓ / ๓๖ / ๑๐๖)

๒๒๕
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บัญญัติห้าม และตรัสแนะให้สวดถอนโรงอโุบสถออกหลังหน่ึงเสียก่อน  อนุญาต
ให้ใช้เพียงหลังเดียว

๑๑. ภิกษุทั้งหลายสมมติโรงอุโบสถเล็กเกินไป มีพระมาประชุมมาก
บางรูปต้องน่ังนอกเขต     มีพระภิกษุสงสัยทูลถามว่าจะเป็นอันทำอุโบสถหรือไม่
พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นอันทำอุโบสถ  และได้ตรัสแนะให้กำหนดนิมิต
แล้วประชุมสงฆ์สวดสมมติหน้ามุขอุโบสถขยายให้ใหญ่ออกไปตามต้องการ

๑๒.ภิกษุบวชใหม่มาประชุมก่อนเวลาในวันอุโบสถ   นึกว่าพระเถระ
คงยังไม่มาจึงกลับไป  กว่าจะได้ทำอุโบสถก็กลางคืน  เพราะมัวแต่รอกัน   จึงตรัส
อนุญาตให้ภิกษุผู้เป็นเถระมาประชุมก่อนในวันอุโบสถ

๑๓.ท่ีอยู่ของสงฆ์ในนครราชคฤห์หลายแห่งมีสีมาเดียวกัน ภิกษุท้ังหลาย
วิวาทกันว่า ขอสงฆ์จงทำอุโบสถในท่ีอยู่ของพวกเราๆ  จึงตรัสว่า “ภิกษุเหล่าน้ัน
ทุกๆรูป พึงทำอุโบสถแห่งเดียวกัน  ก็หรือภิกษุผู้เถระอยู่ในท่ีอยู่ใด พึงทำอุโบสถ
ในท่ีน้ัน แต่สงฆ์เป็นวรรคไมพึ่งทำอุโบสถ รูปใดทำต้องทุกกฏ”

๑๔.พระมหากัสสปเกือบถูกน้ำพัดไปในระหว่างทางข้ามแม่น้ำ  เพ่ือจะ
มาทำอุโบสถ  จีวรของท่านเปียก จึงตรัสอนุญาตให้สมมติสีมาเป็นเขตอยู่ร่วมกัน
ทำอุโบสถร่วมกัน  และให้เป็นแดนไม่อยู่ปราศจากไตรจีวร  (ติจีวราวิปปวาส
สีมา)๑  และให้สมมติเว้นเขตบ้าน  และละแวกบ้าน  เพ่ือไม่ให้เก็บจีวรไว้ในบ้าน

๑๕. ตรัสอนุญาตว่าเมื่อสวดถอน ให้ถอนเขตไม่อยู่ปราศจากไตรจีวร
ก่อน แล้วถอนเขตอยู่ร่วมกันทีหลัง เมื่อสวดสมมติให้สมมติสีมา ให้เป็นเขต
อยู่ร่วมกันก่อน  สมมติเขตไมอ่ยู่ปราศจากไตรจวีรทีหลัง

๑๖.ถ้ายังมิได้สมมติสีมา(อพัทธสีมา) ให้ใช้หมู่บ้านหรือนิคมท่ีอยู่น้ันเป็น
คามสีมาและนิคมสีมาได้, ถ้าในป่าไม่มีให้ใช้ระยะรัศมี ๗ อัพภันดร๒จากจุด
ศูนย์กลางเป็นสัตตัพภันตรสีมาได้   อนุญาตให้ใช้เขตท่ีพ้นระยะน้ำสาดถึงในน้ำ
เป็นอุทกุกเขปสีมาเป็นเขตลอยเรอืหรือแพ  หรือปลูกโรงอุโบสถได้กลางแม่น้ำ
๑  ติจีวราวิปปวาสสีมา แดนไม่อยู่ปราศจากไตรจีวร  สมมติแล้ว  ภิกษุอยู่ห่างจากไตรจีวรในสีมาน้ัน  ก็ไม่เป็นอันปราศ
(พจนานุกรมพุทธศาสตร์  ฉบับประมวลศัพท์)
๒ เม่ือยืนอยู่กลาง๗อัพภันดร ในทิศท้ังปวง = รัศมี ๙๘  เมตรจากศูนย์กลาง(๑อัพภันดร=๒๘ศอก, บุพพสิกขาฯหน้า๕๑๗)

๒๒๖
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ทะเล หรือสระน้ำ  แต่ไม่อนุญาตสมมติแม่น้ำทะเลหรือสระน้ำท้ังหมด เป็นเขตสีมา
๑๗.ตรัสห้ามมิให้สมมติสีมาคาบเก่ียวกัน ให้มีชานของสมีา
๑๘. ตรัสอธิบายว่าวันอุโบสถ๑๔ค่ำก็มี ๑๕ ค่ำก็มี (ตามเดือนขาดเดือนเต็ม)
๑๙. ตรัสอธิบายหลักเกณฑ์เร่ืองสวดปาติโมกข์ย่อ   เม่ือมีเหตุสมควร

๑๐ อย่างเกิดข้ึน (รายละเอียดอยู่ในภาคผนวกเร่ืองปาติโมกขุทเทส ๕ หน้า ๔๒๘)
๒๐. ภิกษุที่จะกล่าวธรรมต้องได้รับเชื้อเชิญ ทรงอนุญาตให้พระเถระ

กล่าวธรรมเอง หรือเช้ือเชิญภิกษุอ่ืนกล่าวธรรม
๒๑.ตรัสอนุญาตให้มีการสมมติแต่งตั้งผู ้ถามพระวินัย และผู้ตอบ

พระวินัย ภิกษุใดยังไม่ได้แต่งต้ัง ถามตอบวินัยในท่ามกลางสงฆ์  ต้องอาบัติทุกกฏ
๒๒.ตรัสอนุญาตให้ขอโอกาสก่อน แล้วจึงโจทด้วยอาบติั  รูปใดไม่ขอ

โอกาสก่อน โจทด้วยอาบัติต้องทุกกฏ  รูปใดขอโอกาสในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่อง
ไม่มีเหตุอันควรต่อภิกษุผู้บริสุทธิไม่มีอาบัติ  ต้องอาบัติทุกกฏ

๒๓.ในการทำกรรมเปน็การสงฆ์ท่ีไม่ชอบธรรม   ทรงอนญุาตให้ภิกษุ
๔ - ๕ รูปค้านได้  ภิกษุ ๒ - ๓ รูปให้แสดงความคิดเห็นแย้งได้  ให้ภิกษุรูปเดียว
เม่ือไม่เห็นด้วย ให้อธิษฐานในใจวา่  ไม่เห็นด้วยกับกรรมน้ัน

๒๔.ตรัสห้ามมิให้แกล้งสวดปาติโมกข์มิให้ผู ้อื ่นได้ยิน ถ้ามีเสียง
ผิดปกติและพยายามแล้วไม่เป็นอาบัติ

๒๕.ตรัสว่า  “ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย ภิกษุไม่พึงสวดปาติโมกข์ในบริษัท
ท่ีมีอนุปสัมบันปนด้วย  รูปใดสวดต้องอาบัติทุกกฏ”

๒๖. ภิกษุผู้มิได้รับเช้ือเชิญ  ตรัสห้ามมิให้สวดปาติโมกข์  รูปใดสวดต้อง
อาบัติทุกกฏ  ทรงอนุญาตให้พระเถระเปน็ใหญ่ ในเร่ืองปาติโมกข์

๒๗.พระเถระสวดเองไม่ได้ จึงทรงอนุญาตให้ภิกษุผู้ฉลาดสามารถ
เป็นใหญ่ในเร่ืองปาติโมกข์

๒๘.พระทั้งวัดไม่สามารถสวดปาติโมกข์ได้ ให้ส่งภิกษุรูปหนึ่งไป
เรียนจากอาวาสใกล้เคียง จะโดยย่อหรือโดยพิสดารก็ตาม ให้พระเถระเป็น
ผู้ใช้ไป ผู้ถูกใช้ขัดขืนในเมื่อไม่ป่วยไข้ต้องอาบัติทุกกฏ

๒๙.ตรัสอนุญาตให้เรียนปักขคณนา (การคำนวนปกัษ์) ได้ทุกรูป  เพ่ือ

๒๒๗
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บอกดิถีแก่คนท้ังหลายได้
๓๐. ตรัสอนุญาตให้เรียกช่ือหรือจับฉลากเพ่ือนับจำนวนภิกษุวันอุโบสถ
๓๑.ตรัสอนุญาตให้พระเถระบอกวันอุโบสถแตเ่ช้าตรู่  หรือในเวลาฉนั

หรือในเวลาท่ีนึกได้   เพ่ือไม่หลงลืมหรือไปท่ีอ่ืนเสีย
๓๒.ตรัสอนุญาตให้ปัดกวาด ปูอาสนะ ตามประทีป ต้ังน้ำด่ืมน้ำใช้ในโรง

อุโบสถ โดยให้พระเถระเปน็ผู้ส่ังการ ไม่เป็นไข้ถูกใช้แล้วไม่ทำต้องอาบัติทุกกฏ
๓๓.ตรัสห้ามภิกษุที ่จะไปที ่อื ่นโดยไม่บอกลาอุปัชฌาย์หรือ

อาจารย์ ให้อุปัชฌาย์หรืออาจารย์สอบสวนว่าจะไปไหนไปกับใคร ถ้าเห็น
ไม่สมควร ก็ไม่ให้อนุญาต ถ้าไม่อนุญาตขืนไปต้องอาบัติทุกกฏ

๓๔.ภิกษุผู้ทรงความรู้ประพฤติตนดีมา ให้ต้อนรับด้วยดี  ถ้าไม่ต้อนรับ
ต้องอาบัติทุกกฏ

๓๕.ถ้าไม่มีใครสวดปาติโมกข์ได้เลยให้ส่งภิกษุรูปหนึ่งไปในวัดที่อาจ
กลับได้ทันในวนัน้ัน เพ่ือเรียนปาติโมกข์โดยย่อหรือโดยพิสดาร  ถ้าไม่ได้  ภิกษุ
เหล่าน้ันทุกรูปพึงพากัน ไปสู่วัดท่ีรู้วิธีทำอุโบสถ รู้ปาติโมกข์  ถ้าไม่ไปต้องทุกกฎ

ถ้าเป็นช่วงพรรษาให้ส่งภิกษุไปเรียนเช่นกัน ถ้าไม่ได้ให้ส่งไปช่ัวระยะ ๗
วัน ถ้าไม่ได้  ไม่พึงอยู่จำพรรษาในอาวาสนัน้ ถ้าขืนอยู่ต้องอาบัติทุกกฏ

๓๖. ภิกษุเป็นไข้ ตรัสให้บอกความบริสุทธิ์แก่ภิกษุรูปหนึ่ง เพื่อนำไป
บอกแก่สงฆ์ ถ้าไม่มีผู้รับไปบอก ให้นำข้ึนเตียง ข้ึนต่ัง หามไปทำอุโบสถ ไม่ให้
ทำอุโบสถแยกกัน    ถ้าให้เคล่ือนท่ีอาพาธอาจกำเริบหรืออาจถึงมรณภาพ ให้สงฆ์
ไปทำอุโบสถ ณ สถานท่ีท่ีภิกษุรูปน้ันอยู่   แล้วตรัสให้ภิกษุผู้รับบอกปาริสุทธิ
ต้องไปบอกแก่สงฆ์ให้จงได้ ถ้าไปไม่ได้ด้วยตนเองให้มอบหมายผู้อ่ืนไปบอกแทน
ถ้าภิกษุผู้นำบริสุทธิ์เข้าที่ประชุมสงฆ์แล้ว  จงใจไม่บอก  ให้ถือว่าบริสุทธิ์นั้น
เป็นอันนำมาแลว้  แต่ภิกษุผู้นำบริสุทธ์ิท่ีจงใจไมบ่อกต้องอาบัติทุกกฏ

๓๗.สังฆกรรมอื่นนอกจากอุโบสถ ถ้าภิกษุเป็นไข้ตรัสอนุญาตให้มอบ
ฉันทะและมีเงื่อนไขคล้ายอุโบสถ

๓๘.ในวันอุโบสถถ้ามีสังฆกรรมอื่นด้วย ตรัสอนุญาตให้ภิกษุผู้บอก
ความบริสุทธ์ิน้ัน บอกให้ฉันทะด้วย (มีรายละเอียดวิธีในภาคผนวก หน้า ๔๓๐)

๒๒๘
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๓๙. ภิกษุถูกญาติจับตัว ถูกคนอ่ืน ๆ  จับตัว ไม่สามารถมาร่วมทำอุโบสถ
ได้ ให้เจรจาขอตัวมาทำอุโบสถ  ถ้าไม่สำเร็จให้เจรจาขอให้บอกบริสุทธ์ิ ถ้าไม่
สำเร็จให้นำภิกษุน้ันออกให้พ้นเขตสีมา  เพ่ือให้สงฆ์ท่ีเหลือทำอุโบสถ  สงฆ์เป็น
วรรคไม่พึงทำอุโบสถถ้าทำต้องอาบัติทุกกฏ

๔๐. ถ้าในอุโบสถหรือสังฆกรรมอ่ืนมีภิกษุเป็นบ้าอยู่ในเขตสีมา ให้สงฆ์
สวดสมมติเพ่ือจะได้ทำอุโบสถ  หรือสังฆกรรมอ่ืน ๆ โดยไม่มีเธออยู่ด้วย

๔๑.พระมี ๔ รูป ตรัสอนุญาตให้สวดปาติโมกข์ ถ้ามี ๓ รูป ให้
ประชุมกันตั้งญัตติบอกความบริสุทธิ์แก่กันและกันเรียกว่า ปาริสุทธิ
อุโบสถ  ถ้า ๒ รูป ให้บอกความบริสุทธ์ิแก่กัน โดยไม่ต้องต้ังญัตติ

ถ้ามีรูปเดียว ให้ปัดกวาดสถานที่คอยภิกษุอื่น เมื่อไม่เห็นมา
ให้อธิษฐานในใจระลึกว่าวันนี้เป็นวันอุโบสถ ถ้าไม่ทำต้องอาบัติทุกกฏ
เรียกว่า  อธิษฐานอุโบสถ (มีรายละเอียดวิธีการอยู่ในภาคผนวก หน้า ๔๒๖)

๔๒.มิให้ทำอุโบสถท้ังท่ียังมีอาบัติ ให้แสดงอาบัติก่อนแล้วจึงทำอุโบสถ
ถ้าสงสัยในอาบัติก็ให้บอกแก่ภิกษุรูปหน่ึงก่อน

๔๓. ห้ามภิกษุท่ีต้องอาบัติเหมือนๆ กันแสดงคืนอาบัติ (ปลงอาบัติ)
ท่ีเหมือนๆ กัน (สภาคาบัติ๑)  ถ้าแสดงหรือรับ ต้องอาบัติทุกกฏ

๔๔. ถ้าระลึกได้ว่ายังมีอาบัติอยู่  หรือสงสัยว่าจะต้องอาบัติใดๆ ในขณะ
ฟังปาติโมกข์ ให้บอกแก่ภิกษุท่ีอยู่ใกล้ ๆ  เพ่ือรับทราบไว้ เม่ือเสร็จอุโบสถ จะแสดง
อาบัติ  แล้วทำอุโบสถฟังปาติโมกข์ต่อไป  แต่ต้องไม่ทำอันตรายตอ่อุโบสถ

๔๕. ถ้าสงฆ์ต้องอาบัติในเร่ืองเดียวกัน (สภาคาบัติ)ท้ังวัด  ภิกษุเหล่าน้ัน
พึงส่งภิกษุรูปหน่ึงไปทำคืนอาบัติกับภิกษุอ่ืนท่ีไม่ต้องสภาบัติ (กรณีจำพรรษาให้
ไปกลับภายใน๗วัน)กรณีสงฆ์ท้ังหมดไม่แน่ใจในสภาคาบัติพึงสวดญัตติกรรมวาจา
ในเร่ืองสภาคาบัติ (มีรายละเอียดวิธีในภาคผนวกหนา้ ๔๓๓) แล้วทำอุโบสถ

๔๖. ถ้าสงฆ์ทั้งวัดต้องอาบัติเรื ่องเดียวกัน  แต่ไม่รู ้ชื ่อหรือต้นเค้า
แห่งอาบัติ ให้สอบถามภิกษุผู้รู้วินัย ท่ีเดินทางมาพัก ถ้าภิกษุเหล่าน้ันจะปลงอาบัติ
๑  สภาคาบติั  แปลวา่  อาบตัท่ีิมีวตัถเุหมอืนกนั  เชน่  ภกิษ ุ๒ รปู  ตอ้งอาบตัปิาจติตยี ์ เพราะฉนัโภชนในเวลาวกิาล
เหมือนกัน  อาบัติท่ีภิกษุต้องเพราะความผิดเดียวกันอย่างน้ี  เรียกว่า สภาคาบัติ (วิ. อ. ๓ / ๑๖๙ / ๑๔๐)

๒๒๙
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นั้น ตามคำของภิกษุผู้รู้วินัย  ทำได้อย่างนี้ นั่นเป็นการดี  ถ้าจะไม่พึงทำคืน
ภิกษุผู้รู้วินัยน้ันไม่ปรารถนา ก็ไม่พึงว่ากล่าวภิกษุเหล่าน้ัน.

๔๗.ทรงแสดงเงือ่นไข ในการทำอโุบสถทีไ่ม่ต้องอาบติัเก่ียวกบัไมรู้่ว่า
ยังมีภิกษุอ่ืนอยู่อีก จึงทำอุโบสถไปก่อนรวม  ๑๕  ข้อ  สรุปได้ว่า  ถ้าภิกษุท่ีมา
ท่ีหลังมากกว่าให้สวดใหม่  ยกเว้นสวดจบลุกหมดแล้วให้บอกบริสุทธ์ิ, ถ้าภิกษุ
ที่มาที่หลังมีจำนวนเท่ากันหรือน้อยกว่าให้สวดต่อ  ถ้าสวดจบไปแล้วให้บอก
บริสุทธ์ิ

๔๘.ทรงแสดงเง่ือนไขในการทำอุโบสถ ท่ีรู้อยู่ว่ายังมีภิกษุอ่ืนยังมิได้มา
ทำอุโบสถ สำคัญว่าเป็นธรรมเป็นวินัย สำคัญว่าพร้อมกันจึงทำอุโบสถ  คงปรับ
อาบัติทุกกฏเฉพาะภิกษุผู้สวด รวม ๑๕  ข้อ และให้ทำตามข้อสรุปในข้อ ๔๗

๔๙.ทรงแสดงเง่ือนไขในการทำอุโบสถ  ท่ีรู้อยู่ว่ายังมีภิกษุอ่ืนยังมิได้มา
แต่สงสัยว่าจะเป็นการสมควรหรือไม่  แล้วขืนสวดปาติโมกข์คงปรับอาบัติ
ทุกกฏเฉพาะผู้สวด รวม ๑๕  ข้อ และให้ทำตามข้อสรุปในข้อ ๔๗

๕๐. ทรงแสดงเง่ือนไขในการทำอุโบสถ ท่ีรู้อยู่ว่ายังมีภิกษุอ่ืนยังมิได้มา
แต่ฝืนใจทำอุโบสถ ด้วยเข้าใจว่าเราทำอุโบสถแท้มิใช่ไม่ควร แล้วสวดปาติโมกข์
คงปรับอาบัติทุกกฎเฉพาะผู้สวด รวม ๑๕  ข้อ และให้ทำตามข้อสรุปในข้อ ๔๗

๕๑. ทรงแสดงเง่ือนไขในการทำอุโบสถ  ท่ีรู้อยู่ว่ายังมีภิกษุอ่ืนยังมิได้มา
แต่มุ่งให้แตกร้าวว่า ขอให้ภิกษุเหล่าน้ันจงเส่ือมสูญจงพินาศ แล้วสวดปาติโมกข์
ปรับอาบัติถุลลัจจัยแก่ภิกษุผู้สวดรวม ๑๕ ข้อ และให้ทำตามข้อสรุปในข้อ ๔๗

๕๒.ทรงแสดงเงื่อนไขดังกล่าว ระหว่างภิกษุที่อยู่ประจำวัดกับภิกษุที่
อยู่ประจำวัด, ระหว่างภิกษุที่อยู่ประจำวัดกับภิกษุอาคันตุกะ, ระหว่างภิกษุ
อาคันตุกะกับภิกษุที ่อยู ่ประจำวัด, และระหว่างภิกษุอาคันตุกะกับภิกษุ
อาคันตุกะรวม ๗๐๐ ข้อ

๕๓.ทรงแสดงเง่ือนไขการนับวันอุโบสถ ๑๔ ค่ำหรือ ๑๕ ค่ำ ท่ีภิกษุอยู่
ประจำวัดกับภิกษุอาคันตุกะ มีความเห็นแตกต่างกัน ให้อนุโลมตามภิกษุข้างมาก
เป็นต้น อีกหลายร้อยข้อ

๕๔.ในวันอุโบสถนั้น  ไม่พึงออกจากที่มีภิกษุสมานสังวาสที่พอจะทำ
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อุโบสถได้  ไปสู่ท่ี ๆ  ไม่มีภิกษุพอทำอุโบสถได้  หรือเป็นนานาสังวาส  ยกเว้นแต่
ไปเป็นสงฆ์ ( ๔ รูปข้ึนไป)  เว้นแต่มีอันตราย  หรือไปสู่ท่ีมีภิกษุสมานสังวาส
ท่ีพอจะทำอุโบสถได้  ท่ีรู้ว่าจะสามารถไปถงึได้ในวันน้ัน

๕๕. ในท่ีสุดทรงแสดงหลกัการ ท่ีมิให้ยกปาติโมกขข้ึ์นแสดงในบรษัิทท่ี
มีภิกษุณี สิกขมานา สามเณร สามเณรี ภิกษุผู้บอกคืนสิกขา (สึก)  ผู้ต้อง
อันติมวัตถุ (ต้องปาราชิก)  ผู้ถูกลงอุกเขปนียกรรมเพราะไมเ่ห็นอาบัติ ผู้ถูกลง
อุกเขปนียกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัติ  ผู้ถูกลงอุกเขปนียกรรมเพราะไม่สละ
ทิฏฐิบาป มีบัณเฑาะก์ (กะเทย) มีคนลักเพศ (ปลอมบวช) มีภิกษุผู้เข้ารีตเดียรถีย์
(ไปเข้าศาสนาอ่ืน) มีสัตว์เดรัจฉาน๑ คนฆ่ามารดา คนฆ่าบิดา คนฆ่าพระอรหันต์
คนประทุษร้ายภิกษุณี คนทำลายสงฆ์ คนทำร้ายพระพุทธเจ้าจนห้อพระโลหิต
น่ังรวมอยูด้่วย  ในการสวดปาตโิมกข์

๕๖.ถ้านำบริสุทธ์ิมาบอกแล้ว แต่มีการเลิกประชุมอุโบสถเสีย  เม่ือจะทำ
อุโบสถให้ผู้นำบริสุทธ์ิบอกใหม่  และทรงบญัญัติว่าไม่พึงทำอุโบสถในวนัท่ีมิใช่
วันอุโบสถ  ยกเว้นวันท่ีสงฆ์สามัคคี.๒

๑  หมายถึง สัตว์เดรัจฉานท่ีพระผู้มีพระภาคทรงห้ามอุปสมบท  (วิ. สงฺคห.  ๒๔๕,  กงฺ. อ. ๑๑๖)
๒  หมายเหตุ การลำดับเลขแต่ ๑ ถึง ๕๖ ข้อน้ี  เป็นการลำดับเพ่ือให้อ่านเข้าใจได้โดยง่าย
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๓. วัสสูปนายิกาขันธกะ

หมวดวันเข้าพรรษา
พระผู้มีพระภาคประทับ ณ เวฬุวนาราม กรุงราชคฤห์ สมัยนั้นมิได้

ทรงบัญญัติเร่ืองการจำพรรษา   ภิกษุท้ังหลายเท่ียวจาริกไปทุกฤดูกาล  มีผู้ติเตียน
ว่าเท่ียวเหยียบย่ำต้นหญ้าต้นข้าว และเหยียบสัตว์ตาย  พระผู้มีพระภาคจึงทรง
บัญญัติพระวินัยให้พระภิกษุจำพรรษา (คือไม่พักค้างคืนท่ีอ่ืนตลอด ๓ เดือนฤดูฝน)

ทรงแสดงว่าวันจำพรรษามี ๒ อย่าง คือ วันจำพรรษาต้น เม่ือดวงจันทร์
เสวยฤกษ์อาสาฬหะล่วงแล้ววันหน่ึง คือแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘  และ วันจำพรรษา
หลัง เม่ือพระจันทร์เพ็ญเสวยฤกษอ์าสาฬหะ ล่วงไปแลว้เดือนหน่ึง (แรม ๑ ค่ำ
เดือน ๙)  ทรงห้ามจาริกไปไหนระหว่าง ๓ เดือน ของวันเข้าพรรษาแรก
หรือเข้าพรรษาหลงัแลว้แตก่รณี ทรงปรบัอาบัติทุกกฏแก่ภิกษุผู้ล่วงละเมดิ.

ทรงบัญญัติพระวินัยปรับอาบัติทุกกฏ  แก่ภิกษุผู้เม่ือถึงวันเข้าพรรษา
แล้วไม่จำพรรษา  หรือพบวัดท่ีจะจำพรรษาแล้ว แกล้งเดินทางเลยไปเสยี.

ทรงอนุมัติการเลื่อนวันจำพรรษา
พระเจ้าพิมพิสารทรงส่งทูตไปเฝ้า ขอให้เลื่อนวันจำพรรษาออกไปอีก

ในวันเพ็ญหน้า (รวมเป็น ๑ เดือน) จึงทรงอนุญาตให้อนุวัตตามพระราชา๑

ทรงอนุญาตให้ไปกลับภายใน ๗ วัน
แล้วทรงอนุญาตให้เดินทางได้ในระหว่างพรรษาโดยให้กลับภายใน ๗ วัน

ในเม่ือมีความจำเป็นเกิดข้ึนท่ีเรียกว่า “สัตตาหกรณียะ” ดังต่อไปน้ี
๑  หมายถึง  ให้คล้อยตามบ้านเมือง  แม้ในเร่ืองอ่ืนท่ีชอบธรรม  ก็พึงคล้อยตาม  แต่ไม่พึงคล้อยตามใครๆ ในเร่ืองท่ีไม่ชอบธรรม
(วิ. อ. ๓ / ๑๘๕ / ๑๔๖)
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๑. ทายกปรารถนาจะบำเพ็ญกุศล ส่งคนมานิมนต์ กรณีเช่นนี้ ทรง
อนุญาตให้ไปได้  เฉพาะท่ีเขาส่งคำนิมนต์มา  ถ้าไม่ส่งคำนิมนต์มาไม่ให้ไป.

๒. เพื่อนสหธัมมิก ๕ คือ ภิกษุ, ภิกษุณี, นางสิกขมานา, สามเณร,
สามเณรี เป็นไข้ จะส่งคนมานิมนต์หรือไม่ก็ตาม ทรงอนุญาตให้ไปได้.

นอกจากน้ัน ยังทรงบัญญัติรายละเอียดเก่ียวกับเพ่ือนสหธัมมิกอีก คือ
เม่ือเพ่ือนสหธัมมิกเป็นไข้   ภิกษุปรารถนาจะชว่ยแสวงหาอาหาร, ยารักษาโรค
หรือเป็นผู้พยาบาล  ก็ไปได้

เม่ือเพ่ือนสหธัมมิกเกิดความไม่ยินดี เกิดความรังเกียจ หรือเกิดความ
เห็นผิดข้ึน ไปเพ่ือระงับเหตุน้ันๆ, เมื่อเพื่อนสหธัมมิก (เฉพาะภิกษุ, ภิกษุณี)
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส  ปรารถนาจะออกจากอาบัติในขั้นใดๆก็ตาม, เมื่อสงฆ์
จะทำสังฆกรรมลงโทษภิกษุรูปหน่ึง  ภิกษุรูปท่ีจะถูกลงโทษต้องการให้ไปก็ไปได้
เพื่อจะช่วยไกล่เกลี่ยไม่ให้ต้องทำกรรม หรือให้ลงโทษเบาลงไป เพื่อให้ปฏิบัติ
โดยชอบด้วยพระวินัย หรือเพ่ือปลอบใจ เป็นต้น, เม่ือนางสิกขมานา หรือสามเณร
ปรารถนาจะสมาทานสิกขาบท ถามปี หรือจะบวช ไปเพ่ือช่วยเหลือในการน้ันได้.

๓. มารดาบิดาเป็นไข้ ส่งคนมานิมนต์หรือรู้เข้าไปได้  ส่วนญาติหรือ
ผู้อยู่อาศัยกับภิกษุเป็นไข้  ส่งคนมานมินต์จึงไปได้  ถ้าไม่ส่งมาไม่พึงไป.

๔. มีเหตุซ่อมเสนาสนะตรัสว่า อนุญาตให้ไปได้เพราะกรณียะของสงฆ์

ขาดพรรษาที่ไม่ต้องอาบัติ
เมื ่อมีเหตุเกิดขึ ้น  ไม่สามารถจะจำพรรษาในที ่น ั ้นๆต่อไปได้

ทรงอนุญาต ให้หลีกไปโดยไม่ต้องอาบัติ ดังต่อไปน้ี :-
๑. ถูกสัตว์ร้ายรบกวน  ถูกโจรปล้น  ถูกปีศาจรบกวน  หมู่บ้านหรือ

เสนาสนะถูกไฟไหม้ หรือถูกน้ำท่วม.
๒. ชาวบ้านถูกโจรปล้นอพยพหนีไป ทรงอนุญาตให้ไปกับเขาได้

ชาวบ้านแตกกันเป็น ๒ ฝ่าย ทรงอนุญาตให้ไปกับฝ่ายข้างมากได้ หรือถ้าฝ่ายข้าง
มากไม่มีศรัทธาเลื่อมใสก็ทรงอนุญาตให้ไปกับฝ่ายข้างน้อยที่มีศรัทธาเลื่อมใส.

๓. ขาดแคลนอาหาร  ยารักษาโรค  หรือขาดผู้บำรุงได้รับความลำบาก
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ทรงอนุญาตให้ไปได้.
๔. มีผู้เอาทรัพย์มาล่อ หรือนำสตรีมาให้เป็นภริยา  เป็นอันตรายต่อ

พรหมจรรย ์ทรงอนุญาตให้ไปให้พ้นได้.
๕. ภิกษุสงฆ์หรือภิกษุณีสงฆ์แตกกัน หรือมีผู้พยายามให้แตกกัน

หรือทำให้แตกกันแล้ว   คิดว่า “การทำลายสงฆ์เป็นกรรมหนัก  เม่ือเราอยู่สงฆ์อย่า
แตกกันเลย”  จึงหลีกไป  หรือไปเพ่ือหาทางระงับได้.

ทรงอนุญาตการจำพรรษาในที่บางแห่ง
มีภิกษุบางรูปประสงค์จะจำพรรษาในท่ีบางแห่งต่างๆ กัน ทรงผ่อนผันให้

จำพรรษาได้ คือ :-
๑. ในคอกสัตว์๑
๒. เม่ือคอกสัตว์ย้ายไป ทรงอนุญาตให้ย้ายตามไปได้
๓. ในหมู่เกวียน
๔. ในเรือ

ทรงห้ามจำพรรษาในที่ไม่สมควร
ทรงห้ามการจำพรรษาในท่ีไม่สมควร รูปใดเข้าจำต้องอาบัติทุกกฏ คือ:-
๑. ในโพรงไม้
๒. บนก่ิงหรือค่าคบไม้
๓. กลางแจ้ง
๔. ไม่มีเสนาสนะ (คือท่ีนอนท่ีน่ัง)
๕. ในโลงผ ี กระท่อมผี๒

๑ ในที่นี้หมายถึง สถานที่ซึ่งคนเลี้ยงโคพักอาศัยในขณะต้อนโคไปเลี้ยง ณ ที่แห่งใดแห่งหนึ่ง  ไม่ได้หมายถึง

คอกโคท่ีประจำอยู่ตามหมู่บ้าน  (วิ. อ. ๓ / ๒๐๓ / ๑๕๐)
๒  หมายถึง กระท่อมท่ีเขาสร้างไว้ในป่าช้าเป็นท่ีเก็บศพ (ปาจิตยาทิโยชนา ๓๒๑ ม.๑)  หรือโกดังเก็บศพ  แต่จะสร้างกุฏี
หรือกระท่อมอ่ืนในป่าช้าแล้วเข้าจำพรรษาได้  ไม่ทรงห้าม (วิ. อ. ๓ / ๒๐๔ / ๑๕๑, สารตฺ. ฏีกา. ๓ / ๒๐๔ / ๓๔๕)
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๖. ในกลด
๗. ในตุ่ม

ข้อห้ามอ่ืน ๆ
๑. ห้ามต้ังกติกาท่ีไม่สมควร เช่น ไม่ให้บวชสามเณรในพรรษา  สงฆ์

หมู่ใดต้ัง ต้องอาบัติทุกกฏ
๒. ร ั บคำว ่ า จ ะจำพรรษาต ้ นหร ื อ จ ำพรรษาหล ั ง ในท ี ่ ใ ด

แล้วไม่จำพรรษา     ในท่ีน้ัน  ต้องอาบัติทุกกฏเพราะรับคำ (ปฏิสสวทุกกฏ)
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๔. ปวารณาขันธกะ

หมวดปวารณา
เรื่องภิกษุที่จำพรรษาในแคว้นโกศล ตั้งกติกาไม่พูดกัน ใช้วิธีบอกใบ้

หรือใช้มือแทนคำพูด เม่ือออกพรรษาแล้วไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค ตรัสถามทราบ
ความแล้ว ก็ทรงติเตียนการอยู่ร่วมกันอย่างปศุสัตว์๑  ทรงห้ามการสมาทานมูควัตร
(ถือการไม่พูด)  ที่พวกเดียรถีย์ถือปฏิบัติกัน  รูปใดสมาทานต้องอาบัติทุกกฏ
และทรงอนุญาตการปวารณา คือการอนุญาตให้ภิกษุอื่นว่ากล่าวตักเตือนได้
ด้วยเหตุ ๓ คือ ด้วยได้เห็น, ได้ยิน, หรือนึกสงสัย  ตรัสว่า การปวารณานั้น
จักเป็นวิธีท่ีเหมาะสม  เพ่ือว่ากล่าวซ่ึงกันและกัน  เป็นวิธีออกจากอาบัติ  เป็นวิธี
เคารพพระวินัยของภิกษุ เม่ือได้จำพรรษาแล้ว  โดยให้สวดประกาศต้ังญัตติแล้ว
ให้ภิกษุพรรษาแก่กว่าปวารณาก่อน ๓ คร้ัง ภิกษุพรรษาอ่อนกว่าปวารณาทีหลัง

ทรงห้ามไม่ให้นั ่งลงกับพื้นจนกว่าจะปวารณาเสร็จ  คือให้ทุกรูป
น่ังกระโหยง่  รูปไหนเสรจ็ก่อนก็น่ังลงกับพ้ืนได้.

ทรงแสดงวันปวารณาวา่มี ๒ คือ วัน ๑๔ ค่ำ และ ๑๕ ค่ำ และทรงแสดง
ปวารณา ๔ อย่าง คือ

๑. ปวารณาแยกกันที่ไม่เป็นธรรม
๒. ปวารณารวมกันที่ไม่เป็นธรรม
๓. ปวารณาแยกกันที่เป็นธรรม
๔. ปวารณารวมกันที่เป็นธรรม
แล้วตรัสสอนให้ปวารณาเฉพาะรวมกันที่เป็นธรรม.
ทรงแสดงการมอบปวารณา (ใช้ให้ผู้อ่ืนปวารณาแทน) ของภิกษุผู้เป็นไข้

มีลักษณะคล้ายการมอบบริสุทธิ์ หรือฉันทะในเรื่องปาติโมกข์.
๑  หมายถงึ  อยู่ร่วมกันโดยไมมี่การถามสุขทุกข์ของกันและกนั  เพราะปศสัุตวท้ั์งหลายยอ่มไม่บอกสุขทุกข์ท่ีเกิดข้ึน
แก่ตนให้ใครทราบ  และไม่ทำปฏิสันถารต่อกัน (วิ. อ. ๓ / ๒๐๙ / ๑๕๔)

๒๓๖
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และทรงอนุญาตให้ปวารณาเป็นการสงฆ์ต่อเมื่อมีภิกษุ ๕ รูปขึ้นไป
ภิกษุ ๔ รูปลงมาถึง ๒ รูปให้ปวารณาเป็นคณะ (คณะปวารณา) ถ้ามีรูปเดียวให้
อธิษฐานปวารณาวา่ วันน้ีเป็นวันปวารณาของเรา (ดูวิธีในภาคผนวกหนา้๔๖๙)

ทรงแสดงการปวารณาไปโดยไม่รู้ว่ายังมีภิกษุอ่ืนมาไม่ครบ ๑๕ ประเภท
ท่ีไม่ต้องอาบัติ และแสดงเงือ่นไขอ่ืน ๆ เหมือนเร่ืองอุโบสถ.

อนึ่ง ทรงแสดงว่าเมื่อมีเหตุจำเป็นจะปวารณา ๓ ครั้งไม่ได้ ก็ทรง
อนุญาตให้ปวารณา ๒ ครั้ง หรือครั้งเดียวได้ และให้ภิกษุผู้มีพรรษาเท่ากัน
ปวารณาพร้อมกันได้.

อนึ่งทรงห้ามภิกษุที่ยังมีอาบัติมิให้ปวารณาถ้าขืนปวารณาต้อง
อาบัติทุกกฏ   ให้ปลงอาบัติก่อน  มีเง่ือนไขวิธีการเหมือนอุโบสถ

ทรงอนุญาตให้ขอโอกาส แล้วโจทอาบัติได้  ถ้าภิกษุผู้ต้องอาบัติ
ไม่ยอมให้โอกาสเพื่อโจทอาบัติ ให้สงฆ์สวดประกาศหยุดการปวารณาไว้
อ้างเหตุว่าผู้น้ันผู้น้ียังมีอาบัติอยู่   แล้วทรงแสดงลกัษณะทีห่ยุดการปวารณาไว้
หรือหยุดไม่ได้ (เพราะปวารณาไปแลว้)  เป็นต้น.

มีภิกษุที ่อื ่นประสงค์จะมาก่อการทะเลาะ หรือก่อให้เกิดอธิกรณ์
ทรงอนุญาตให้รีบปวารณาเสียให้เสร็จก่อนท่ีภิกษุเหล่าน้ันจะมา  โดยทำ ๒ (และ)
๓ อุโบสถ๑ ให้เป็นวัน ๑๔ ค่ำ หรือไปปวารณานอกสมีา  ถ้าทำอย่างน้ันไม่ได้
ให้สวดปาติโมกข์แทน โดยเลื่อนวันปวารณาออกไปอีกปักษ์หนึ่ง (๑๕ วัน)
ถ้าภิกษุท่ีก่อเร่ืองยังพักอยู่จนถึงวันปวารณาท่ีเล่ือนไปน้ัน  ให้สวดประกาศเล่ือน
การปวารณาออกไปได้อีกปักษ์หนึ่งแล้วสวดปาติโมกข์แทน  ถ้าภิกษุเหล่านั้น
ยังพักอยู่อีกแม้ไม่ประสงค์จะปวารณาก็ต้องปวารณาหมดทุกรูป (เล่ือนอีกไม่ได้)
ภิกษุโจทสงฆ์พึงสอบสวน ภิกษุไข้จะโจทหรือถูกโจท ขอให้รอจนกว่าจะหายได้

สงฆ์อยู่ด้วยกันเป็นผาสุก ถ้าปวารณาแล้วจะแยกย้ายจากกันไป ทรง
อนุญาตให้เล่ือนวันปวารณาไปได้ ๑ เดือน โดยสวดประกาศญัตติทุติยกรรมวาจา
ถ้ามีภิกษุปรารถนาจะหลีกไปชนบท สามารถปวารณาก่อนได้.
๑  ๒  อุโบสถ คือ อุโบสถที ่๓  และ ท่ี ๔
    ๓  อุโบสถ คือ อุโบสถท่ี ๓,  ๔,  และท่ี ๕ (วิ. อ. ๓  / ๒๔๐ / ๑๖๑)

๒๓๗



ผู้โลเล

“ภิกษุท้ังหลาย  มูลเหตุแปดอย่างเหล่าน้ี   ย่อมเป็นไปเพ่ือ
ความเสื่อมเสียสำหรับภิกษุ   ผู้ยังไม่จบกิจแห่งการปฏิบัติเพื่อ
ลุถึงนิพพาน.  มูลเหตุแปดอย่างอะไรกันเล่า ?  แปดอย่างคือ :-

๑. ความเป็นผู้พอใจในการทำงานก่อสร้าง.
๒. ความเป็นผู้พอใจในการคุย.
๓. ความเป็นผู้พอใจในการนอน.
๔. ความเป็นผู้พอใจในการจับกลุ่มคลุกคลีกัน.
๕. ความเป็นผู้ไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ท้ังหลาย.
๖. ความเป็นผู้ไม่รู้จักประมาณในการบริโภค.
๗. ความเป็นผู้พอใจในการทำ      เพ่ือเกิดสัมผัสสนุก

สบายทางกาย.
๘. ความเป็นผู้พอใจในการขยายกิจ   ให้โยกโย้โอ้เอ้

เน่ินช้า.”
 (พระไตรปิฎกบาลี สยามรัฐ ๒๓ / ๓๔๓ / ๑๘๓ )



คัมภีร์มหาวรรค
ภาค ๒

(พระวนัิยปิฎก  เล่ม ๕)
แบ่งเป็น  ๖  ขันธ์
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๑. จัมมขันธกะ

หมวดว่าด้วยหนัง

พระผู้มีพระภาคประทบั ณ เขาคิชฌกูฏ กรุงราชคฤห์ พระเจ้าพิมพิสาร
จอมทัพแคว้นมคธทรงเรียกประชุมชาวบ้านจำนวนมาก ท่ีอยู่ภายใต้การปกครอง
ของพระองค ์ ได้ทรงทราบขา่ววา่ บุตรเศรษฐช่ืีอโสณโกฬวิิสะมีขนขึน้ท่ีพ้ืนเทา้
ก็ทรงใคร่จะได้เห็น จึงตรัสให้ไปเฝ้า  พอทอดพระเนตรแล้วก็ทรงส่ังสอนชาวบ้าน
เหล่าน้ันด้วยเร่ืองประโยชนปั์จจุบัน   ตรัสให้เขาเหล่าน้ันไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค
เพื่อสดับเรื่องประโยชน์ในอนาคต

พระผู ้มีพระภาคทรงแสดงอนุปุพพิกถา และอริยสัจ ๔ ประการ
ชาวบ้านเหล่านั้นได้ปฏิญญาณตนเป็นอุบาสกถึงพระรัตนตรัยตลอดชีพ ส่วน
โสณโกฬิวิสะขอบวช เมื่อบวชแล้วมีความเพียรพยายามมาก เดินจงกรมจน
เท้าแตกเลือดไหล  พระผู้มีพระภาคทรงทราบว่าพระโสณโกฬิวิสะเมื่อยัง
ไม่บวชเคยดีดพิณ จึงทรงแสดงธรรมให้เดินสายกลางไม่ตึงเกินไป ไม่หย่อน
เกินไป เหมือนสายพิณที่ขึงแต่พอดีย่อมดีดดังไพเราะ พระโสณโกฬิวิสะ
ปฏิบัติตามก็ได้บรรลุพระอรหัตตผล.

ทรงอนุญาตรองเท้าใบไม้
พระผู ้ม ีพระภาคทรงเห็นพระโสณโกฬิว ิสะ เป็นผู ้ส ุข ุมาลชาติ

(ละเอียดอ่อน) ก็ทรงอนุญาต ให้ใช้รองเท้าใบไม้ช้ันเดียว พระโสณโกฬิวิสะเก่ียงว่า
ถ้าอนุญาตแก่สงฆ์เป็นการส่วนรวมจงึจะยอมใช ้ พระองค์ก็ทรงอนุญาตรองเท้า
ท่ีทำด้วยใบไม้ช้ันเดียว ห้ามใช้ชนิดท่ีทำ ๒ - ๓ ช้ัน หรือซ้อนหลาย ๆ  ช้ัน.

๒๔๐
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ทรงห้ามรองเท้าที่ไม่ควร
ภิกษุฉัพพัคคีย์ใช้รองเท้ามีสีต่าง ๆ มีผู้ติเตียน  พระผู้มีพระภาคจงึทรง

บัญญัติห้ามว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงสวมรองเท้าสีเขียวล้วน
สีเหลืองล้วน สีแดงล้วน สีบานเย็นล้วน สีดำล้วน สีแสดล้วน สีชมพูล้วน
รูปใดสวม ต้องอาบัติทุกกฏ  เธอใช้รองเท้ามีหูสีต่างๆ มีผู้ติเตียน ก็ทรงห้าม
รองเท้าที่มีหู สีดังที่ห้ามแล้วนั้นอีก เธอยกัย้ายไปใช้รองเท้าลักษณะต่าง
ๆ เช่น รองเท้าปิดส้น ปิดหลังเท้า รองเท้ายัดนุ่น  มีหูลาย มีหูงอนคล้ายเขา
แกะ, เขาแพะ, หางแมงป่อง, รองเท้าที ่เย็บด้วยขนหางนกยูง
และที่สวยงาม ประดับประดาต่าง ๆ ซึ่งเป็นของที่คฤหัสถ์เขาใช้สอยกัน
ก็ทรงห้าม ทั ้งหมด
นอกจากนั ้นยังทรงห้ามใช้รองเท้าหนังสัตว์ที ่ไม่ควรต่าง ๆ
ซึ่งคฤหัสถ์สมัยนั้นใช้กัน เช่น รองเท้าทำด้วยหนังขลิบด้วยหนังราชสีห์,
เสือโคร่ง, เสือเหลือง, เสือดาว, หนังนาก, หนังแมว, หนังค่าง,
หนังนกเค้า รูปใดใช้ต้องอาบัติทุกกฏ.

ข้ออนุญาตและข้อห้ามเกี่ยวกับรองเท้า
๑. ทรงอนุญาตรองเท้าหลายช้ันท่ีคนอ่ืนใช้แล้ว ห้ามท่ีเป็นของใหม่
๒. ถ้าภิกษุผู้เป็นอาจารย์หรือมีพรรษารุ่นอาจารย์  เป็นอุปัชฌาย์

หรือรุ่นอุปัชฌาย์ไม่สวมรองเทา้เดินจงกรม ห้ามภิกษุสวมรองเทา้เดินจงกรม
๓. ทรงหา้มใช้รองเทา้ในวดั ภายหลงัทรงอนญุาตใหใ้ช้ได้ รวมทัง้ทรง

อนุญาตให้ใช้คบเพลิง, ประทีปและไม้เท้า เพื่อไม่ให้เหยียบหนาม เหยียบตอ
และเพ่ือสะดวกในเวลากลางคืน

๔. ทรงอนุญาตให้ภิกษุท่ีเท้าเจ็บ, เท้าแตก หรือมีโรคท่ีเท้า ใช้รองเท้าได้
๕. จะขึ้นเตียง ขึ้นตั่งก็ทรงอนุญาตให้ใช้รองเท้าได้ เพื่อว่าล้างใหม่ๆ

น้ำท่ีติดเท้าและผงตา่ง ๆ  จะได้ไม่ทำให้เตียงต่ังเสียหาย
๖. ห้ามใช้รองเท้าไม้ เพราะมีเสียงดัง

๒๔๑
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๗. ห้ามใช้รองเท้าทำด้วยใบตาลและใบไผ่  เพราะพระเท่ียวขอให้เขาตัด
ต้นตาลและตน้ไผ่ท่ียังอ่อน ๆ ทำให้ต้นไม้น้ันเห่ียวแห้งไป

๘. ห้ามใช้รองเท้าหญ้าและรองเท้าใบไม้หลายชนิด ตลอดจนรองเท้า
ทำด้วย เงิน ทอง เพชร พลอย แก้ว และโลหะตา่ง ๆ เพราะมัวยุ่งอยู่ด้วยเร่ือง
รองเท้า ไม่เป็นอันศึกษาทอดท้ิงการประพฤตปิฏิบัติ

๙. ทรงอนุญาตเขียงเท้าที่ตรึงติดกับที่ สำหรับใช้ในการถ่ายอุจจาระ,
ปัสสาวะ และชำระ

ทัง้หมดน้ีหากภิกษุใดลว่งละเมดิ ต้องอาบติัทกุกฏ.

ข้อห้ามเกี่ยวกับโคตัวเมีย
มีเด็กเล้ียงโคนำโคตัวเมียข้ามลำน้ำอจิรวดี   พวกภิกษุฉัพพัคคีย์เท่ียวจับ

ท่ีเขาบ้าง, หูบ้าง, คอบ้าง, หางบ้าง, ข้ึนข่ีหลังบ้าง, ถูกต้ององค์กำเนิดแม่โคด้วยจิต
กำหนัดบ้าง, จับลูกโคกดน้ำให้ตายบ้าง มีผู้ติเตียนอ้ือฉาว จึงทรงห้ามทำเช่นน้ัน
ถ้าขืนทำ ให้ปรับอาบัติตามควรแก่กรณี คือถ้ามีจิตกำหนัดถูกต้ององค์กำเนิด
แม่โคปรับอาบัติถุลลัจจัย ถูกต้องอวัยวะอ่ืนอาบัติทุกกฏ ฆ่าลูกโคอาบัติปาจิตตีย์.

ข้อห้ามเกี่ยวกับยานพาหนะเทียมสัตว์
สมัยน้ัน  พวกภิกษุฉัพพัคคีย์โดยสารยานพาหนะท่ีเทียมด้วยโคเพศเมีย

มีบุรุษเป็นสารถีบ้าง  เทียมด้วยโคเพศผู้มีสตรีเป็นสารถีบ้าง  คนท้ังหลายตำหนิว่า
“เหมือนชายหนุ่มหญิงสาวโดยสารยานพาหนะไปเล่นน้ำ”

ทรงห้ามไปด้วยยานเทียมสัตว์  ต่อมามีภิกษุไข้  จึงทรงอนุญาต
ยานพาหนะที่เทียมโคเพศผู้๑  ยานพาหนะที่ใช้มือลากทรงอนุญาตคานหามมี
ตั่งนั่งและเปลผ้าที่เขาผูกติดกับไม้คาน.

๑  คนท่ีลากยานพาหนะ  จะเป็นบุรุษหรือสตรีก็ได้  (วิ. อ. ๓ / ๑๕๓ / ๑๖๘) ภิกษุน่ังยานพาหนะเช่นน้ีไม่ต้องอาบัติ.

๒๔๒
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ข้อห้ามเกี่ยวกับที่นอนสูงใหญ่
ทรงห้ามท่ีนอนอันสูงใหญ่ ท่ีมีลักษณะวิจิตรงดงามเป็นของใช้คฤหัสถ์  คือ

เตียงมีเท้าสูงเกินขนาด  มีเท้าเป็นรูปสัตว์ร้าย  พรมขนสตัว์  เคร่ืองลาดขนแกะ
สีขาว  หรือขนแกะลายวจิิตร  เคร่ืองลาดยัดนุ่น  เคร่ืองลาดขนแกะขนาดใหญ่
ท่ีนางฟ้อน ๑๖ คนร่ายรำได้  เคร่ืองลาดบนหลังช้างบนหลังม้า  เคร่ืองลาดในรถ
เคร่ืองลาดมีเพดาน  เคร่ืองลาดมีหมอน ๒ ข้าง และห้ามใช้หนังสัตว์ขนาดใหญ่ๆ
สำหรับปูน่ังหรือนอน เช่น คฤหัสถ์. ภายหลังมีภิกษุต้องการใช้หนังโค และมีผู้ฆ่าโค
เพ่ือนำหนังมาถวาย จึงทรงห้ามใช้หนังสัตว์ทุกชนิด  รูปใดใช้ต้องอาบัติทุกกฏ
เว้นไว้แต่นั่งบนของที่คฤหัสถ์เขามีไว้ใช้ แต่ไม่ให้นอนบนนั้น นอกจากนั้น
ทรงอนุญาตให้ใช้หนังสัตว์ท่ีเขาทำเป็นเชือกผูก.

ห้ามสวมรองเท้าเข้าบ้าน
ทรงห้ามสวมรองเท้าเข้าบ้าน   เว้นแต่อาพาธ  ท้ังน้ีเพราะชาวบ้านพากัน

ติเตียนภิกษุฉัพพัคคีย์ท่ีทำเช่นน้ันว่า  เหมือนคฤหัสถ์ผู้บริโภคกาม.

พระโสณกุฏิกัณณะ
โสณกุฏิกัณณะอุบาสก ใคร่จะบวช จึงไปหาพระมหากัจจายนะ

ขอให้ช่วยสงเคราะห์บวชให้  ท่านเห็นว่าลำบากที่จะประพฤติปฏิบัติจึงห้ามไว้
ครั้งที่สองเมื่อขอบวชอีกและเห็นว่าตั้งใจแน่วแน่ จึงยอมบวชเป็นสามเณรให้
และกว่าจะหาภิกษุประชุมครบ ๑๐ รูป เพ่ืออุปสมบทเป็นพระภิกษุ ก็ลำบากย่ิงนัก
ต้องรอถึงสามปี เพราะในชนบทนัน้ทุรกันดารมีภิกษุน้อย  พระโสณกุฏิกัณณะ
พอบวชแล้วอยู่จำพรรษากับอุปัชฌาย์   หลังออกพรรษาแล้วมาเฝ้าพระพุทธเจ้า
นำคำขอร้องของพระมหากัจจายนะเถระผู้เป็นอุปัชฌาย์  มากราบทูลด้วย
หลายข้อเกี่ยวด้วยการผ่อนผันพระวินัยบางประการสำหรับเขตทุรกันดาร.

๒๔๓
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ข้ออนุญาตสำหรับชนบทชายแดน
๑.ทรงอนุญาตให้อุปสมบทกุลบุตรในชนบทชายแดน (ปัจจันตชนบท)

ท้ังปวง ด้วยภิกษุเพียง ๕ รูป
๒.ทรงกำหนดชนบทภาคกลาง (มัชฌิมชนบท) ดังน้ี คือ

ทิศตะวนัออก ภายในแต่มหาสาลนครเข้ามา
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ภายในแต่แม่น้ำสัลลวดีเข้ามา
ทิศใต้ ภายในแต่เสตกัณณนิคมเข้ามา
ทิศตะวันตก ภายในแต่หมู่บ้านพราหมณ์ชื่อถูนะเข้ามา
ทิศเหนือ ภายในแต่ภูเขาอุสีรธชะเข้ามา

ทั ้งหมดนี้ร่วมในมัชฌิมชนบท พ้นเขตออกไปเป็นปัจจันตชนบท
ทรงอนุญาตให้ภิกษุ ๕ รูปบวชกุลบุตรได้

๓.ทรงอนุญาตให้ใช้รองเท้าหลายช้ันในชนบทชายแดนได้  เพราะแผ่นดิน
ขรุขระเป็นระแหง

๔.ทรงอนุญาตให้อาบน้ำได้ประจำ  ในปัจจันตชนบทท้ังหมด
๕.ทรงอนุญาตให้ใช้หนังแกะ หนังแพะ หนังเนื้อ เป็นเครื่องลาดได้

ตามท่ีมีใช้กันอยู่ในเขตชนบทชายแดน
๖.ทรงอนุญาตให้ภิกษุผู้อยู่นอกสีมา   รับจีวรท่ีเขาฝากถวายภิกษุอ่ืนได้

โดยยังไม่ต้องนับวัน  ตราบเวลาทีผ้่ายังไม่ถึงมือภิกษุน้ัน๑.
๑  ภิกษุท่ีรับฝากถวายจวีร  ยังมไิด้นำจวีรมาถวายจนถงึมอื  หรือยังมไิด้ส่งขา่วมาแจง้ใหท้ราบวา่  มีทายกถวายจวีร
ต่อเม่ือภิกษุท่ีรับฝากถวายจีวรนำมาถวายจนถึงมือ   หรือส่งข่าวมาแจ้งให้ทราบ  หรือได้ฟังข่าวว่า  มีทายกถวาย จีวรแล้วแต่น้ัน
จีวรนัน้เก็บไว้ได้ ๑๐ วัน (วิ. อ. ๓ / ๒๕๙ / ๑๗๒)  ตามสิกขาบทท่ี ๑ ของจีวรวรรค ในนสิสัคคิยปาจิตตีย์.

๒๔๔
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๒. เภสัชชขันธกะ

หมวดว่าด้วยยา

ทรงอนุญาตเภสัช ๕ และอ่ืน ๆ
๑. ภิกษุหลายรูปด้วยอาพาธในฤดสูารท๑  ด่ืมข้าวยาคูหรือฉันอาหาร

ก็อาเจียนออกจึงซูบผอม  พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงอนุญาตเนยใส เนยข้น น้ำมัน
น้ำผ้ึง น้ำอ้อย ให้ฉันได้ท้ังในกาล (ก่อนเท่ียง) และในวิกาล (หลังเท่ียงไป)

๒. ทรงอนุญาตมันเหลวท่ีเป็นยา  คือ  มันเหลวหมี   ปลาฉลาม๒

มันเหลวหมู มันเหลวลา ท่ีรับประเคนในเวลา  เจียวในกาล  กรองในกาล
แล้วฉันอย่างน้ำมัน  ถ้ารับประเคนในเวลาวิกาล  เจียวในเวลาวิกาล
กรองในเวลาวกิาลแล้วฉันมันเหลวน้ัน  เป็นอาบัติทุกกฏ ๓ ตัว

๓. ทรงอนุญาตให้ฉันมูลเภสัช (ยาท่ีเป็นหัว หรือเหง้าไม้) เช่น ขม้ิน ขิง
เป็นต้น  ท่ีไม่เป็นอาหารโดยปกตไิด้ตลอดชีพไม่กำหนดกาล  แต่ต้องมีเหตุผล
สมควร ถ้าไม่มีเหตุผลสมควร ต้องอาบัติทุกกฏ สำหรับภิกษุผู ้อาพาธ
ทรงอนุญาตให้ใช้หินบดบดได้

๔. ทรงอนุญาตให้ฉันกสาวเภสัช  (ยาที่เป็นน้ำฝาดจากต้นไม้)  ซึ่ง
ไม่เป็นอาหารโดยปกตไิด้ตลอดชีพ  ในเม่ือมีเหตุสมควร

๕. ทรงอนุญาตให้ฉันปัณณเภสัช (ใบไม้ท่ีเป็นยา) ซ่ึงไม่เป็นอาหารโดย
ปกติได้ตลอดชีพ  ในเม่ือมีเหตุผลสมควร

๑  อาพาธในฤดูสารท  คือ ไข้เหลือง (หรือโรคดีซ่าน)  ที่เกิดในฤดูสารท (ฤดูใบไม้ร่วง)  เพราะในฤดูสารทนี้
ภิกษุท้ังหลายเปียกชุ่มด้วยน้ำฝนบ้าง  เดินย่ำโคลนบ้าง  แสงแดดแผดกล้าบ้าง (วิ. อ. ๓ / ๒๖๐ / ๑๗๓)
๒  บางอาจารย์ว่า จระเข้ (สารตฺถ. ฎีกา.  ๓ / ๒๖๒ / ๓๖๗) ฉบับ PALI  TEXT  SOCITY  แปลว่า จระเข้ (Book of the
discipline past 4 P. 271) มหาวรรคฉบับภาษาพม่าแปลว่า  “ปลาโลมา”

๒๔๕
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๖. ทรงอนุญาตให้ฉันผลเภสชั (ผลไม้ท่ีเป็นยา) ซ่ึงไม่เป็นอาหารโดย
ปกติ เช่น ดีปลี สมอ มะขามป้อม ได้ตลอดชีพ เม่ือมีเหตุสมควร

๗. ทรงอนุญาตให้ฉันชตุเภสัช (ยางไม้ที่เป็นยา) เช่น มหาหิงคุ์
ได้ตลอดชีพ เม่ือมีเหตุสมควร

๘. ทรงอนุญาตโลณเภสัช (เกลือที ่เป ็นยา) เช่น เกลือสมุทร
เกลือสินเธาว์ ได้ตลอดชีพ เม่ือมีเหตุสมควร

๙. ทรงอนุญาตให้ใช้ยาผงในเมื่อเป็นแผลพุพอง หรือกลิ่นตัวแรง
เพ่ือมิให้แผลติดจีวร สำหรับภิกษุผู้ไมอ่าพาธ ทรงอนุญาตให้ใช้มูลโค (แห้ง) ดิน
(แห้ง) และกากเคร่ืองย้อม ทรงอนุญาตครก สาก และแล่ง (สำหรับร่อนยาผง)
และผ้าร่อนยาเพ่ือการน้ี

๑๐. ทรงอนุญาตเน้ือสัตว์ดิบโลหิตดิบ ในเม่ืออาพาธเน่ืองด้วยอมนุษย์สิง
๑๑. ทรงอนุญาตยาตา และกลักยาตา สำหรับภิกษุผู้อาพาธเป็นโรคตา

แต่ห้ามมิให้ใช้กลักยาตา ท่ีทำด้วยเงินทองแบบของคฤหัสถ์  ให้ทำด้วยกระดูก  งา
ไม้  โลหะ  และเปลือกไม้  กับทรงอนุญาตฝาปิดกลักยาตา และให้ใช้ด้ายพัน
กันฝาตก กับทรงอนุญาตให้ใช้ไม้ป้ายยาตา และถุงใส่ไม้ป้ายยาตา รวมท้ังสาย
สำหรับสะพายคล้องบ่า

๑๒.ทรงอนุญาตให้ทาน้ำมันท่ีศีรษะ เม่ือเป็นโรคร้อนศีรษะ  และอนุญาต
ให้นัตถ์ุยา  และกล้องยานัตถ์ุ แต่กล้องยานัตถ์ุ ห้ามทำด้วยเงิน ทอง หรืองดงาม
แบบคฤหัสถ์   ทรงอนุญาตกล้องยานัตถุ์ที่มีหลอดคู่  ทรงอนุญาตให้สูดควัน
(ของยา) ทางจมูก, ทรงอนุญาตกล้องยาสูบ (ที่ใช้รักษาโรค) แต่ไม่ให้ใช้กล้อง
ท่ีทำด้วยทอง เงิน หรืองดงามแบบคฤหัสถ์ ทรงอนุญาตให้มีเคร่ืองปิด กล้องยาสูบ
เพ่ือกันสัตว์เข้าไปข้างใน  ถุงและเชือกผูกเป็นสายสะพาย

๑๓.ทรงอนุญาตให้เคี่ยวน้ำมัน (ทำยา) และอนุญาตให้เติมน้ำเมา
ลงในน้ำมันที่จะทำยาได้ โดยมีเงื่อนไขว่า น้ำเมาที่ใส่นั้นต้องไม่ปรากฏสี กลิ่น
และรส  ถ้าเจือน้ำเมามากไปทรงอนุญาตให้เก็บไว้เป็นยาทา  ทรงอนุญาตภาชนะ
สำหรับใส่น้ำมันท่ีทำด้วยโลหะ  หรือผลไม้ ทรงอนุญาตการทำให้เหง่ือออก ต้ังแต่
อย่างธรรมดาถงึอย่างเข้ากระโจม โดยมีถาดต้มใบตัวยาอยู่ในน้ัน และอ่างน้ำ

๒๔๖
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๑๔.ทรงอนุญาตให้นำเลือดออกด้วยใช้เขาควายดูด
๑๕. ทรงอนุญาตยาทาเท้า เม่ือเท้าแตก และอนุญาตให้ปรุงยาทาเท้าได้
๑๖. ทรงอนุญาตการผ่าฝี และอนุญาตกระบวนการทั้งปวงที่เนื่องด้วย

แผลผ่าตัดนั้น คือน้ำฝาด งาบด ยาพอก ผ้าพันแผล  ล้างแผลด้วยน้ำแป้ง
เมล็ดผักกาด  รมด้วยควัน  ใช้ก้อนเกลือตัดเน้ืองอก  น้ำมันทาแผล

๑๗.ทรงอนุญาตยา ๔ ชนิด ในขณะถูกงูหรือสัตว์มีพิษกัด คือ มูตร
(ปัสสาวะ) คูถ (อุจจาระ) ขี้เถ้าและดินในขณะรีบด่วนเช่นนั้น ถ้าไม่มีคนทำให้
ก็ให้ถือเอาและฉันได้เอง ไม่ต้องอาบัติ

๑๘.ทรงอนุญาตยา และ อาหารอ่อนบางอย่าง  ตามสมควรแก่โรค
และความต้องการที่จำเป็น เช่น ดื่มน้ำที่ละลายจากดินผาลไถ  เมื่ออาพาธ
โดยยาแฝด๑  น้ำด่างจากข้ีเถ้าของข้าวสุกเผา แก้โรคท้องผูก สมอดองน้ำมูตรโค
แก้โรคผอมเหลือง๒   การทาตัวด้วยของหอม  แก้โรคผิวหนัง   ยาถ่าย
แก้ผดผื่นขึ้นตามตัว  น้ำข้าวใส  น้ำถั่วต้มที่ไม่ข้น  น้ำถั่วต้มที่ข้นเล็กน้อย
นำ้เนือ้ตม้ เปน็การผอ่นผนัใหเ้หมาะแกอ่าพาธ.

ห้ามเก็บเภสัช ๕ ไว้เกิน ๗ วัน
พระเจ้าพิมพิสาร     มีพระราชประสงคจ์ะถวายคนทำงานวดั    แก่

พระปิลินทวัจฉะ  ก็ทรงอนุญาตให้มีคนวัดได้    มนุษย์ท้ังหลายพากันเล่ือมใส
พระปิลินทวัจฉะในฐานะมีอำนาจจิตสูงใช้อำนาจจิตได้หลายอย่าง   พากันถวาย
เภสัช ๕ คือ เนยใส,เนยข้น,น้ำมัน,น้ำผ้ึง,น้ำอ้อยเป็นอันมาก ท่านก็แบ่งถวายภิกษุ
ผู้เป็นบริษัทของท่าน  ภิกษุเหล่าน้ันก็เก็บของเหล่าน้ีใส่ผ้ากรองบ้าง ใส่ถุงบ้าง
แขวนไวบ้้าง พาดท่ีหน้าต่างบ้าง มีหนูรบกวนมาก เป็นท่ีติเตียนของคนท้ังหลาย
พระผู้มีพระภาคทรงทราบจึงทรงบัญญัติว่า ภิกษุรับเภสัช ๕ จะเก็บไว้บริโภค
ได้ไม่เกิน ๗ วัน  ถ้าล่วงกำหนดน้ันไปให้ปรับอาบัตินิสสัคคิยปาจีตตีย์.
๑  อาพาธโดยยาแฝด  แปลมาจากบาลีว่า  “ฆรทินนาพาโธ”  หมายถึงโรค ท่ีเกิดขึ้นเพราะน้ำหรือยาที่หญิงแม่เรือนให้
ซ่ึงด่ืมกินเข้าไปแล้ว  จะตกอยู่ในอำนาจของหญิงน้ัน (วิ. อ. ๓ / ๒๖๙ / ๑๗๕, สารตฺถ. ฎีกา ๓ / ๒๖๙)
๒  โรคผอมเหลือง  คือ โรคดีซ่าน

๒๔๗
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ทรงอนุญาตของฉันบางอย่าง
พระกังขาเรวตะ เห็นเขาผสมแปง้บ้าง เถ้าบ้าง ลงในงบนำ้อ้อย ยำเกรง

อยู่ ว่า “น้ำอ้อยงบเจืออามิสเป็นของไม่ควรในเวลาวิกาล”  พร้อมด้วยบริษัท ไม่ฉัน
น้ำอ้อยงบ ภิกษุกราบทูลให้ทรงทราบ จึงทรงสอบถามวา่ ชาวบ้านเขาผสมของ
ดังกล่าวเพ่ืออะไร  ภิกษุกราบทูลว่า “เพ่ือให้เน้ือน้ำอ้อยเกาะกันแน่น”  จึงทรงรับส่ัง
ว่า  “ถ้าเขาผสมแป้งบ้าง เถ้าบ้างลงในน้ำอ้อยงบ   เพ่ือให้เน้ือน้ำอ้อยเกาะกันแน่น
น้ำอ้อย งบน้ันคงเป็นน้ำอ้อยงบเหมือนเดิม เราอนุญาตให้ฉันน้ำอ้อยงบได้ตาม
สบาย” และทรงอนญุาตให้ฉันถ่ัวเขียวท่ีต้มสุกแล้วแต่ยังงอกได้ในกาล อนุญาต
ให้ฉันยาโลณโสวีรกะ๑แก่ภิกษุผู้อาพาธ แต่ผู้ไม่อาพาธต้องเจือน้ำฉันอย่างปานะ.

ห้ามเก็บอาหารค้างคืนในที่อยู่เป็นต้น
พระผู้มีพระภาคทรงอาพาธด้วยโรคลมในท้อง พระอานนท์ของาถ่ัวเขียว

ด้วยตนเอง เก็บค้างคืนไว้ในท่ีอยู่ แล้วต้มเองในท่ีอยู่  แล้วถวายพระผู้มีพระภาค
เมื่อทรงทราบจึงตรัสห้ามเก็บอาหารค้างคืนในที่อยู่ ห้ามหุงต้มอาหารในที่อยู่
และห้ามหุงต้มเอง ผู้ล่วงละเมิดต้องอาบัติทุกกฏ แต่การอุ่นของที่สุกแล้ว
อนุญาตให้ทำได้ ต่อมาเกิดข้าวยากในกรุงราชคฤห์ ทรงอนุญาตให้เก็บอาหารไว้
ค้างคืนในท่ีอยู่ ให้หุงต้มอาหารในท่ีอยู่ ให้หุงต้มเองได้ (แต่เม่ือบ้านเมืองกลับสู่
สภาพปกติ ก็ทรงห้ามการเก็บอาหารค้างคืนในท่ีอยู่ เป็นต้นน้ันอีก หน้า ๒๕๑)

อนึ่งทรงอนุญาตว่า (ในการเดินทางไกล) เห็นผลไม้ตกอยู่ ถ้าไม่มี
กัปปิยการก๒ ก็ให้เก็บนำไปเอง ต่อเม่ือพบกัปปิยการกจึงให้วางบนพ้ืนดิน ให้เขา
จัดถวายใหฉั้นได ้ทรงอนญุาตใหร้บัประเคนผลไมท่ี้เก็บมาเองได ้ (ขอ้นี ้ตอ่มา
ก็ทรงยกเลิกเช่นเดียวกับเร่ืองการเก็บอาหารในท่ีอยู่ หน้า ๒๕๒).
๑  ยาดองโลณโสวรีกะ  ได้แก่ยาท่ีปรุงด้วยสว่นประกอบนานาชนดิ เช่น มะขามปอ้มสด  สมอพิเภก  ธัญญชาตทุิกชนิด
ถ่ัวเขียว ข้าวสุก ผลกล้วย หน่อหวาย การระเกด อินทผลัม หน่อไม้ ปลา เน้ือ น้ำผ้ึง น้ำอ้อย เกลือ  โดยใส่เคร่ืองยาเหล่าน้ี
ในหมอ้ปิดฝามดิชิด  เก็บดองไว ้๑ - ๓ วัน  เม่ือยานีสุ้กได้ท่ีแล้ว  จะมรีสและสเีหมือนผลหวา้  เป็นยาแกโ้รคลม โรคไอ
โรคผอมเหลอืง (ดีซ่าน) โรครดิสีดวง เป็นตน้  ในภายหลงัภตั คือเท่ียงวนัไปกฉั็นได ้(วิ. อ. ๑ / ๑๙๒ / ๕๑๘)
๒  กัปปิยการก  หมายถึง  ผู้ทำหน้าท่ีจัดของท่ีสมควรแก่ภิกษุบริโภค,  ผู้ปฏิบัติภิกษุ,  ศิษย์พระ (พจนานุกรมพุทธศาสน์)

๒๔๘
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ทรงอนุญาตเรื่องการฉันหลายข้อ
ทรงอนุญาตให้ภิกษุที่ฉันเสร็จแล้ว ห้ามภัตแล้ว ฉันอาหารที่เป็นเดน

ซึ่งนำมาจากบ้านเจ้าภาพได้ (คือ ทรงห้ามไว้ในสิกขาบทที่ ๕ โภชนวรรค
ปาจิตติยกัณฑ์ แต่ทรงบัญญัติเพ่ิมเติมว่า ถ้าเจ้าภาพนำมาถวาย ท่ีวัดอีกให้ฉันได้)
อน่ึงถ้าเขา ถวายไวก่้อนเวลาอาหาร  และถ้าของน้ันเป็นของป่า  ของเกิดในสระ
ก็ทรงอนุญาต ให้ฉันได้ (ข้ออนุญาตเหล่าน้ีทุกข้อต่อมาก็ทรงยกเลิก ดูหน้า ๒๕๒)

อน่ึงผลไม้ ท่ีใช้เพาะพันธ์ุไม่ได้ หรือท่ีปล้อนเมล็ดออกแล้วไม่มีใครทำให้ควร
(กัปปิยะ, ดูรายละเอียดสมณกัปปะหน้า ๔๑๗) ก็ทรงอนุญาตให้ฉันได้.

ทรงห้ามทำการผ่าตัดหรือผูกรัดที่ทวารหนัก
ทรงห้ามผ่าตัดหรือผูกมัดด้วยหนังหรือผ้า ภายในบริเวณ ๒ น้ิว โดยรอบ

ทวารหนัก เพราะในทีแ่คบผิวเน้ืออ่อน แผลหายยาก  ผ่าตัดลำบาก ผู้ฝ่าฝืนต้อง
อาบัติถุลลัจจัย (เก่ียวกับริดสีดวงทวาร).

ทรงห้ามฉันเนื้อที่ไม่ควร
๑. ทรงห้ามฉันเน้ือมนุษย์ ผู้ฉันต้องอาบัติถุลลัจจัย ภิกษุจะฉันเน้ือสัตว์

ต้องพิจารณาก่อน ขืนฉันท้ังไม่พิจารณา ต้องอาบัติทุกกฏ.
๒. ทรงห้ามฉันเนื้อสัตว์ที่ไม่สมควรอีก ๙ ชนิด คือ เนื้อช้าง,

เนื้อม้า, เนื้อสุนัข, เนื้องู, เนื้อราชสีห์, เนื้อเสือโคร่ง, เนื้อเสือเหลือง,
เน้ือหมี และเน้ือเสือดาว.

ทรงอนุญาตและไม่อนุญาตของฉันบางอย่าง
๑. ทรงอนุญาตข้าวยาคู [ทำด้วยเมล็ดข้าวอ่อนตำแล้วค้ันเอาน้ำเค่ียว

กับน้ำตาล (พจนานุกรมไทยฯ)] และขนมหวาน  ทรงสรรเสริญข้าวยาคูว่า

๒๔๙
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มีอานิสงส์มาก
๒. ตรัสว่า ภิกษุอันทายกนิมนต์ไว้แห่งอ่ืน ไม่พึงฉันยาคูท่ีแข้นของผู้อ่ืน

รูปใดฉันพึงปรับอาบัติตามธรรม(ปรับปาจิตตีย ์เพราะฉันปรัมปรโภชน
ดูหน้า๑๑๖)

๓. ทรงแสดงธรรมโปรดเวลฏัฐะ กัจจายนะ ผู้ถวายงบนำ้อ้อยแก่ภิกษุ
ทั้งหลาย  ให้ได้ดวงตาเห็นธรรมปฏิญญาตนเป็นอุบาสกถึงพระรัตนตรัยเป็น
สรณะตลอดชีวิต ต่อมาทรงปรารภเร่ืองงบน้ำอ้อย ทรงอนุญาตให้ภิกษุท่ีป่วย
เป็นไข้ฉันได้ แต่ภิกษุผู้ไม่เป็นไข้ ให้ละลายน้ำฉัน.

เสด็จแสดงธรรมที่ปาฏลิคามและโกฏิคาม
พระผู้มีพระภาคเสด็จจากกรุงราชคฤห์ไปยังปาฏลิคาม  ทรงแสดงธรรม

โปรดอุบาสกชาวปาฏลิคามผู้ถวายอาคารท่ีพัก   เร่ืองโทษแห่งศีลวิบัติของผู้ทุศีล
และอานิสงส์แห่งศีลสัมปทาของผูมี้ศีล คือ

๑.  ย่อมได้โภคทรัพย์  ซ่ึงมีความไม่เบียดเบียนเป็นเหตุ
๒.  กิตติศัพท์อันดีงามย่อมกระฉ่อนไป
๓.  เข้าไปบริษัทใด  ย่อมแกล้วกล้าไม่เก้อเขิน
๔.  ย่อมไม่หลงลืมสติตาย
๕.  หลังจากตายแลว้ย่อมไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์
มหาอำมาตยแ์ห่งมคธ ช่ือสุนีธวัสสการะ นิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมด้วย

ภิกษุสงฆ์เพื่อฉันภัตตาหาร  เสร็จแล้วพระผู้มีพระภาคเสด็จข้ามแม่น้ำคงคา
ไปยังโกฏิคาม  ทรงแสดงธรรมเรือ่งอริยสัจ ๔.

นางอัมพปาลีถวายป่ามะม่วง
นางอัมพปาลี   ได้เดินทางโดยขบวนยานจากกรุงเวสาลี    ไปเฝ้า

พระผู้มีพระภาคเจ้าถึงโกฏิคาม  แล้วนิมนต์ฉันในวันรุ่งข้ึน  คณะกษัตริย์ลิจฉวี
แห่งกรุงเวสาลีก็เดินทางไปโกฏิคาม  เพ่ือเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า กราบทูลนิมนต์
ฉันในวันรุ่งข้ึน แต่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับนิมนต์ของนางอัมพปาลีไว้ก่อนแล้ว

๒๕๐
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คณะกษัตริย์ลิจฉวีขอร้องนางให้พวกตนได้ถวายก่อน นางไม่ยอม ในวันรุ่งขึ้น
เม่ือถวายอาหารแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า และพระภกิษุสงฆ์เสร็จแล้ว จึงกราบทูล
ถวายป่ามะม่วงให้เป็นสังฆาราม.

สีหเสนาบดีเปลี่ยนศาสนา
สีหเสนาบดีเป็นสาวกของนิครนถ์  ได้ฟังพวกกษัตริย์ลิจฉวีสรรเสริญ

คุณพระรัตนตรัยก็ใคร่จะไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า เมื่อจะไปก็ปรึกษากับ
อาจารย์นิครนถนาฏบุตร ก็ถูกห้ามปรามถึง ๓ คร้ัง  ในท่ีสุดได้ตัดสินใจไปเฝ้าโดย
ไม่บอกอาจารย์  เม่ือไปเฝ้ากราบทูลถามถึงข้อท่ีมีคนกล่าวหาพระผู้มีพระภาคเจ้า
ซึ่งได้ทรงชี้แจงโดยละเอียดแล้ว ทรงแสดงธรรมโปรด  สีหเสนาบดีได้ดวงตา
เห็นธรรม  และได้นิมนต์ฉันภัตตาหารในวันรุ่งขึ้น  พวกนิครนถ์เที่ยวพูดว่า
สีหเสนาบดีฆ่าสัตว์มาทำเป็นอาหารเลี้ยงพระ  พระสมณโคดมรู้อยู่ก็ยังฉัน
เน้ือสัตว์น้ัน  สีหเสนาบดีได้ทราบก็ปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริง  แล้วก็ถวายอาหาร
แด่พระผู้มีพระภาคเจ้า พร้อมท้ังภิกษุสงฆ์ต่อไปจนเสรจ็

พระผู ้มีพระภาคเจ้าทรงปรารภเหตุนั ้น จึงทรงบัญญัติพระวินัย
ห้ามฉันเน้ือสัตว์ท่ีเขา(ฆ่า) ทำจำเพาะภิกษุ  ทรงปรับอาบัติทุกกฏ    และทรง
อนุญาตปลาและเนื้อที่บริสุทธิ์โดยเงื่อนไข ๓ ประการ  คือ ไม่ได้เห็น,
ไม่ได้ยิน, ไม่ได้รังเกียจ.

ทรงถอนข้ออนุญาตสำหรับยามข้าวยาก
ต่อมากรุงเวสาลีสมบูรณ์บริบูรณ์ขึ้น   พระผู้มีพระภาคจึงทรงถอน

ข้ออนุญาตท่ีประทานไว้ในสมัยข้าวยาก   เป็นอันกลับห้ามต่อไป คือ
ห้ามเก็บอาหารค้างคืนในท่ีอยู่, (อันโตวฏุฐะ)
ห้ามหุงต้มในท่ีอยู่, (อันโตปักกะ)
ห้ามหุงต้มด้วยตนเอง,  (สามปักกะ)

๒๕๑
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ห้ามฉันผลไม้ท่ีเก็บมาเองโดยหาคนประเคนทหีลัง  คือ จับต้องแล้ว
รับประเคนใหม ่ (อุคคหิตปฏิคกหิตกะ)

๔ ข้อน้ี ปรับอาบัติทุกกฏแก่ผู้ล่วงละเมิด.
ห้ามฉันอาหารที่ฉันจนเสร็จ  บอกไม่รับของที่เขาจะถวายเพิ่มแล้ว

กลับฉันของที่เขานำมาถวายจากบ้านเจ้าภาพอีก (ตโตนีหฏะ)  อาหารที่รับ
ประเคนไว้ก่อนเวลาอาหาร (ปุเรภัตตปฏิคคหิตกะ) หรืออาหารที่เกิดในป่า
(วนัฏฐะ)  ในสระน้ำ (โปกขรัฏฐะ) เช่น ผลไม้ เหง้าบัว ซ่ึงเป็นอาหารไม่เป็นเดน
ให้ปรับอาบัติแก่ผู้บริโภคตามควร๑

ทรงอนุญาตที่เก็บอาหาร
มีผู้นำของท่ีเป็นอาหาร เช่น เกลือ, น้ำมัน, ข้าวสาร, ของเค้ียว (ผลไม้)

มาถวาย พระผู้มีพระภาคจึงทรงอนุญาตกัปปิยภูมิ คือที่เก็บของที่สมควร
โดยให้สวดประกาศเป็นการสงฆ์ โดยทรงระบกัุปปิยภูมิ ๔ ชนิด คือ

๑. อุสสาวนันติกา กัปปิยภูมิท่ีประกาศให้รู้กันแต่เร่ิมสร้าง
๒. โคนิสาทิกา๒  กัปปิยภูมิเคล่ือนท่ีได้
๓. คหปติกา  เรือนท่ีคฤหบดีถวายเป็นกัปปิยภูมิ (สงฆ์สวดประกาศ)
๔. สัมมติกา  กัปปิยภูมิท่ีสงฆ์สมมติ คือสวดประกาศเปน็การสงฆ์
ทรงห้ามภิกษุใช้กัปปิยภูมิท่ีสงฆ์สมมติไว้  รูปใดใช้ ต้องอาบัติทุกกฏ

ทรงแสดงธรรมโปรดเมณฑกคฤหบดี
พระผู้มีพระภาคเสด็จจากกรุงไพศาลี ไปยังภัททิยนคร ประทับ ณ

ชาติยาวัน  ณ ท่ีน้ัน เมณฑกคฤหบด ี(ผู้เป็นเศรษฐี) ได้ไปเฝ้า  ได้สดับพระธรรม
เทศนาได้ดวงตาเห็นธรรมแล้ว  ก็นิมนต์ฉันในวันรุ่งขึ้น  เมื่อฉันเสร็จแล้ว
๑  ปรับอาบัติปาจิตตีย์  เพราะเค้ียวฉันของท่ีไม่เป็นเดนหลังห้ามภัตแล้ว  ตามความในสิกขาบทท่ี ๕ แห่งโภชนวรรค
๒  โคนิสาทิกา  แปลว่า กัปปิยภูมิเหมือนกับโคจ่อม  ได้แก่ สถานท่ีไม่มีร้ัวล้อม  แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท  คือ วัดท่ีไม่มีร้ัวล้อม
เรียกว่า อารามโคนิสาทิกา  กุฏีท่ีไม่มีร้ัวล้อม  เรียกว่า  วิหารโคนิสาทิกา  โดยความก็คือ  เรือนครัวเล็กๆ ท่ีไม่ลงหลักปักฐานม่ันคง
สามารถเคลือ่นย้ายได้  (วิ. อ. ๓ / ๒๙๕ / ๑๘๒ - ๑๘๓)

๒๕๒
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พระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงธรรมโปรดครอบครัว  พร้อมทั้งทาสของเมณฑก
ให้ได้ดวงตาเห็นธรรม  ทุกคนปฏิญญาณตนถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะตลอดชีวิต.

ทรงอนุญาตตามที่เมณฑกคฤหบดีขอร้อง
เมณฑกคฤหบดีทราบว่า  พระผู้มีพรภาคจะเสด็จเดินทางไกลไป

อังคุตตราปะ  ซ่ึงเป็นหนทางกันดาร  อัตคัดน้ำ  อัตคัดอาหาร จึงกราบทูลขอร้อง
ให้ทรงอนุญาตเสบียง จึงทรงอนุญาต ดังต่อไปน้ี

๑. ทรงอนุญาตปัญจโครส ๕ คือ นมสด, นมส้ม, เปรียง, เนยข้น, เนยใส
๒. ทรงอนุญาตให้แสวงหาเสบียงเดินทางได้ คือ ข้าวสาร, ถั่วเขียว,

ถ่ัวราชมาส, เกลือ, น้ำอ้อยงบ, น้ำมัน, เนยใส  ตามความต้องการ
๓. ตรัสว่า “มีอยู่ภิกษุท้ังหลาย ชาวบ้านท่ีมีศรัทธาเล่ือมใส เขามอบเงิน

ทองไว้ในมือกัปปิยการกส่ังว่า  ส่ิงใดควรแก่พระผู้เป็นเจ้า ขอท่านจงถวายส่ิงน้ัน
ด้วยกัปปิยภัณฑ์นี้. ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตให้ยินดีของอันเป็น
กัปปิยะจากกัปปิยภัณฑ์น้ันได้  แต่เรามิได้กล่าวว่า   พึงยินดี  พึงแสวงหาทอง
และเงิน   โดยปริยายไรๆ เลย.

ทรงอนญุาตน้ำอัฏฐบาน (น้ำด่ืม ๘ อย่าง)
ณ ตำบลอาปณะ ทรงปรารภคำของเกณิยะชฎิล ผู้ปรุงน้ำปานะมาถวาย

จึงทรงอนุญาตน้ำปานะ ๘ อย่าง  คือ  ๑.น้ำมะม่วง  ๒.น้ำชมพู่หรือน้ำหว้า ๓.น้ำ
กล้วยมีเมล็ด  ๔.น้ำกล้วยไม่มีเมล็ด  ๕.น้ำมะซาง  ๖.น้ำลูกจันทน์หรือองุ่น ๗.น้ำ
เหง้าบัว ๘.น้ำมะปรางหรือล้ินจ่ี   ทรงอนุญาตน้ำจากผลไมทุ้กชนิด๑  เว้นแต่
รสแห่งธัญญผล๒ ทรงอนุญาตน้ำจากใบไม้ทุกชนิด เว้นแต่น้ำผักดอง  ทรงอนุญาต
น้ำจากดอกไม้ทุกชนิด  เว้นแต่น้ำดอกมะซาง และทรงอนญุาตน้ำอ้อยสด.

๒๕๓

๑ ท่ีห้ามฉันนำ้จากมหาผล ๙ คือ ตาล มะพรา้ว ผลขนนุ ขนนุสำปะลอ บวบ ฟักเขียว แตงกวา แตงโม ฟักทอง รวมทัง้
อปรัณณชาติ เช่น ถ่ัวต่างๆ  เป็นส่วนแห่งอรรถกถา   นักวินัยธรเห็นควรอย่างไรพึงพิจารณาเองเถิด
๒ ธัญญผล ได้แก่ สาลิ(ข้าวสาล)ี, วีหิ(ข้าวเจา้), ยโว(ข้าวเหนยีว), โคธโุม(ข้าวละมาน), กงฺคุ(ข้าวฟา่ง), วรโก(ลูกเดือย),
กุทฺรูสโก(หญ้ากับแก้)  (พระไตรปิฎกบาลี  สยามรัฐ  ๓ / ๑๗๓ / ๑๐๖)
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ทรงอนุญาตผักและของเคี้ยวที่ทำด้วยแป้ง
ณ เมืองกุสินารา ทรงปรารภคำของมัลละกษัตริย์ช่ือโรชะผู้เคยเป็นสหาย

ของพระอานนท์ ทรงอนุญาตให้ภิกษุฉันผักและของฉันที่ทำด้วยแป้งทุกชนิด
(เฉพาะก่อนเท่ียง).

ทรงห้ามและทรงอนุญาตอื่นอีก
ณ ตำบลอาตมุา ทรงปรารภการกระทำของภกิษุผู้บวชเม่ือแก่ ซ่ึงเคย

เป็นช่างตัดผม ทราบข่าวว่าพระผู้มีพระภาคเจ้ากำลังเสด็จมาพร้อมด้วย
สงฆ์หมู ่ ใหญ่  จึงส ั ่งให ้บ ุตรชาย ๒ คน
ถ ื อ เ ค ร ื ่ อ ง ม ื อ ต ั ด ผ ม โ ก น ผ ม ก ั บ ท ะ น า น แ ล ะ ถ ุ ง
เที ่ยวไปตัดและโกนผมตามบ้านเรือนทุกแห่ง  แลกเกลือบ้าง น้ำมันบ้าง
ข้าวสารบ้าง ของขบฉันบ้าง ชาวบ้านเห็นเด็กสองคนนั้นพูดจาอ่อนหวาน
มีไหวพริบดี แม้ผู ้ที ่ไม่ประสงค์จะให้ตัดและโกนผม  ก็ให้ตัดให้โกนผม
ถึงให้ตัดให้โกนผม  แล้วก็ให้ค่าแรงมาก  เป็นอันว่าเด็กท้ังสองคนน้ันเก็บรวบรวม
เกลือบ้าง น้ำมันบ้าง ข้าวสารบ้าง  ของขบฉนับ้างได้เป็นอันมาก.

ครั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกโดยลำดับ เสด็จถึงอาตุมานครแล้ว
ทราบว่าพระองค์ประทับอยู ่ที ่ภูสาคารเขตอาตุมานครนั ้น  พระภิกษุนั ้น
ส่ังให้คนตกแต่งข้าวยาคูเป็นอันมาก โดยผ่านราตรีน้ันน้อมถวายพระผู้มีพระภาค

ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามพระภิกษุรูปนั้นว่า ข้าวยาคูนี้เธอ
ได้มาจากไหน ? พระภิกษุน้ันจึงกราบทูลเร่ืองน้ันให้ทรงทราบทุกประการ.

พระผู้มีพระภาคทรงติเตียนว่า การกระทำของเธอนั่นไม่เหมาะ ไม่สม
ไม่ควร ไม่ใช่กิจของสมณะ ใช้ไม่ได้ ไม่ควรทำ ไฉนเธอบวชแล้วจึงได้ชักจูงทายก
ในส่ิงอันไม่ควรเล่า การกระทำของเธอน่ัน ไม่เป็นไปเพ่ือความเล่ือมใสของชุมชน
ท่ียังไม่เล่ือมใส ....

คร้ันแล้วจึงทรงห้ามมิให้ชักชวนบุคคลไปในทางไม่สมควร   กับห้าม
มิให้ภิกษุผู้เคยเป็นช่างตัดผมเก็บรักษาเครื่องตัดโกนผม  ไว้สำหรับตัว
รูปใดเกบ็รักษาไว้ต้องอาบติัทกุกฏ.

๒๕๔
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ณ กรุงสาวัตถีทรงอนุญาตของฉันผลไม้ทุกชนิด  พืชของสงฆ์
ที่เพาะปลูกในที่ของบุคคล    และพืชของบุคคลที่เพาะปลูกในที่ของสงฆ์
ให้แบ่งส่วนแล้วบริโภคได้.

ทรงแนะขอ้ตัดสินวินัย  ว่าด้วยมหาปเทส ๔
สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายเกิดความยำเกรงอยู่ในข้อบัญญัติบางอย่างว่า

ส่ิงใดท่ีทรงอนุญาต  ส่ิงใดไม่ทรงอนุญาต  พระผู้มีพระภาคเจา้จึงตรัสว่า
๑. ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย  ส่ิงใดท่ีเราไม่ได้ห้ามไว้ว่า  ส่ิงน้ีไม่ควร หากส่ิงน้ัน

เข้ากับส่ิงท่ีไม่ควร   ขัดกับส่ิงท่ีควร   ส่ิงน้ันไม่ควร แก่เธอท้ังหลาย
๒. ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย ส่ิงท่ีเราไม่ได้ห้ามไว้ว่า ส่ิงน้ีไม่ควร หากส่ิงน้ัน

เข้ากับส่ิงท่ีควร   ขัดกับส่ิงท่ีไม่ควร   ส่ิงน้ันควร แก่เธอท้ังหลาย
๓. ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย ส่ิงใดท่ีเราไม่ได้อนุญาตไว้ว่า ส่ิงน้ีควร หากส่ิงน้ัน

เข้ากับส่ิงท่ีไม่ควร   ขัดกับส่ิงท่ีควร   ส่ิงน้ันไม่ควรแก่เธอท้ังหลาย
๔. ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย ส่ิงใดท่ีเราไม่ได้อนุญาตไว้ว่า ส่ิงน้ีควร หากส่ิงน้ัน

เข้ากับส่ิงท่ีควร   ขัดกับส่ิงท่ีไม่ควร   ส่ิงน้ันควร แก่เธอท้ังหลาย.
ภิกษุท้ังหลายได้มีความปริวิตก การท่ีกาลิก๑ระคนกัน จึงตรัสว่าดังน้ี:-

๑...ยามกาลิกระคนกับยาวกาลิกท่ีรับประเคนในวันน้ัน ควรในกาลไม่ควรในวิกาล
๒.สัตตาหกาลิกระคนกับยาวกาลิกท่ีรับประเคนในวันน้ันควรในกาลไม่ควรในวิกาล
๓.ยาวชีวิกระคนกับยาวกาลิกท่ีรับประเคนในวันน้ัน ควรในกาล ไม่ควรในวิกาล
๔.สัตตาหกาลิกระคนยามกาลิกท่ีรับประเคนในวันน้ันควรช่ัวยามล่วงยามแล้วไม่ควร
๕.ยาวชีวิกระคนกับยามกาลิกท่ีรับประเคนในวันน้ันควรช่ัวยามล่วงยามแล้วไม่ควร
๖.ยาวชีวิกระคนกับสัตตาหกาลิกท่ีรับประเคนในวันน้ันควรตลอด๗วันล่วง๗วันแล้วไม่ควร
๑ กาลิก แปลว่า เนื่องด้วยกาล, ขึ้นกับกาล, ของจะกลืนกินให้ล่วงลำคอเข้าไป ซึ่งพระวินัยบัญญัติให้ภิกษุรับเก็บไว้
และฉันได้ภายในเวลาท่ีกำหนด  จำแนกเป็น ๔ อย่าง คือ
๑.ยาวกาลกิ  ของรับประเคนไวแ้ละฉันได้ช่ัวเวลาเช้าถึงเท่ียงของวนัน้ัน เช่น ข้าว ปลา เน้ือ ผัก ผลไม้ นม นมส้ม ขนม
๒.ยามกาลิก ของรับประเคนไว้และฉันได้ช่ัววันหน่ึงกับคืนหน่ึง ได้แก่ ปานะ คือ น้ำผลไม้ท่ีทรงอนุญาต
๓.สัตตหกาลิก ของรบัประเคนไวแ้ล้ว  ฉันได้ภายใน ๗ วัน ได้แก่ เภสัช ๕  คือ เนยใส เนยขน้ น้ำมัน น้ำผ้ึง น้ำอ้อย
๔.ยาวชีวิก ของรับประเคนแล้วฉันได้ตลอดไปไม่จำกัดเวลาได้แก่ของท่ีปรุงเป็นยา(ยาวชีวิกไม่เป็นกาลิก แต่นับเข้าด้วยโดยปริยาย)

๒๕๕
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๓. กฐินขันธกะ

หมวดว่าด้วยกฐิน

สมัยน้ันพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ เชตวัน  กรุงสาวัตถี  ภิกษุชาว
เมืองปาเฐยยกะ๑  ๓๐ รูป ซ่ึงเป็นผู้ถือการอยู่ป่า, การเท่ียวบิณฑบาต, นุ่งห่ม
ผ้าบังสุกุล (ผ้าเก็บตกมาปะติดปะต่อทำเป็นจีวร) และใช้จีวร ๓ ผืนเป็นวัตร
เดินทางจะมาเฝา้พระผู้มีพระภาค  เหลือระยะทางอกี ๖ โยชน์ (๙๖ กิโลเมตร)
ถึงวันเข้าพรรษา  ต้องจำใจจำพรรษาอยู่ในเมืองสาเกต  มีความระลึกถึง
พระบรมศาสดา  เม่ือออกพรรษาแล้วฝนยังตกอยู่  แผ่นดินยังชุ่มช้ืนด้วยน้ำเป็น
หล่มเลนได้เดินทางมาเข้าเฝ้าด้วยจีวรท่ีชุ่มช้ืนด้วยน้ำเหน็ดเหน่ือย  ทรงปรารภ
เหตุน้ัน  จึงทรงอนุญาตให้ภิกษุผู้จำพรรษาแลว้กรานกฐินได้๒.

อานิสงส์ ๕ ของภิกษุผู้ได้กรานกฐิน๓

ทรงแสดงอานิสงส์ ๕ ของภิกษุผู้ได้กรานกฐินคือ
๑. ไปไหนไมต้่องบอกลาภกิษุอ่ืน

(ตามความในสิกขาบทท่ี ๖  อเจลกวรรค ปาจิตติยกัณฑ์)
๒. ไปไหนไม่ต้องนำไตรจีวรไปครบสำรับ

(ตามสิกขาบทท่ี ๒ จีวรวรรค นิสสัคคิยกัณฑ์)
๑  เมืองปาเฐยยกะ  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกแคว้นโกศล  คำว่า “ปาเฐยยกะ”  เป็นชื่อของพระภัททวัคคีย์เถระทั้งหลาย
ซ่ึงเป็นพ่ีน้องร่วมบิดาเดียวกับพระเจ้าโกศล  ในบรรดาท่านเหล่าน้ัน  ผู้เป็นพ่ีใหญ่เป็นพระอนาคามี คนท่ีเป็นน้องสุดท้อง
เป็นพระโสดาบัน  ไม่มีใครเป็นพระอรหันต์หรือปุถุชน (วิ. อ. ๓ / ๓๐๖ / ๑๙๑) ว่า “ปาเวยยกะ” ก็มี
๒  กรานกฐิน  เป็นวิธีร่วมกันตัดเย็บจีวรผืนใดผืนหน่ึง  โดยข้ึนไม้กฐิน(ไม้สะดึง)  แล้วเอาผ้าท่ีจะเย็บเป็นจีวรเข้าขึงท่ีไม้กฐิน
เย็บย้อมเสร็จแล้ว  ร่วมใจกันยกจีวรให้ภิกษุรูปหน่ึงในนามสงฆ์  ภิกษุท่ีเหลือร่วมอนุโมทนา เรียกว่า “กรานกฐิน”
๓  คือทรงผ่อนผันวินัยบางอย่างเพ่ือความสะดวกในการทำจีวร  เป็นระยะเวลา ๔ เดือน รวมกับอานิสงส์การจำพรรษา ๑
เดือน เป็น ๕ เดือน  (อานิสงส์จำพรรษากบัอานิสงส์กฐินเหมอืนกัน  เพียงแตถ้่าได้กรานกฐินด้วยกจ็ะเพิม่เวลาอานสิงส์
ออกไปอีก)
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๓. ฉันคณโภชนะ  คือฉันอาหารรวมกลุ่มกันได้
(ตามสิกขาบทท่ี ๒ โภชนวรรค  ปาจิตติยกัณฑ์)๑

๔. เก็บจีวรไว้ได้ตามต้องการโดยไม่ต้องวิกัป คือทำให้เป็น ๒ เจ้าของ
(ตามสิกขาบทท่ี ๑ จีวรวรรค  นิสสัคคิยกัณฑ์)

๕. ผ้าท่ีเกิดข้ึนในวัดน้ันเป็นของพวกเธอ
(คือพวกเธอมีสิทธิได้รับส่วนแบ่ง ภิกษุเขตอ่ืนมาก็ไม่มีสิทธิ).

ทรงอนุญาตให้สวดประกาศการกรานกฐิน
ทรงอนุญาตให้สงฆ์สวดประกาศมอบผ้ากฐิน  แก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง

โดยให้ต้ังญัตติ ๑ คร้ัง    สวดประกาศขอความเห็นชอบ ๑ คร้ัง    (เรียกว่า
ญัตติทุติยกรรม  มีรายละเอียดวิธีการในภาคผนวก หน้า ๔๗๐).

ทรงแสดงเรื่องกฐินเป็นอันกรานและไม่เป็นอันกราน
ทรงแสดงว่า กฐินไม่เป็นอันกราน ด้วยเพียงสักว่า ขีดประมาณ,

ซักผ้า, กะผ้า, ตัดผ้า, เย็บเนา, เย็บ, ทำลูกดุม, ทำรังดุม, ติดอนุวาต๒, ดามผ้า,
ย้อมผ้าเป็นสีหม่น  รวมทั้งไม่เป็นอันกรานด้วยผ้าที่ทำนิมิต(ทำเครื่องหมาย)
หรือเลียบเคียงให้เขาถวาย, ผ้ายืมมา, ผ้าเก็บไว้ค้างคืน, ผ้าท่ีเป็นของตอ้งสละ
(นิสสัคคีย์), ผ้าท่ีไม่ทำพินทุ๓, ผ้ามิได้ทำเป็นไตรจีวร, จีวรน้ันมีขัณฑ์ต่ำกว่า ๕
ขัณฑ์๔  ซึ่งมีมณฑล, ไม่เสร็จในวันนั้น, ไม่ได้ถวายให้แก่ภิกษุรูปหนึ่ง, ภิกษุ
ผู้อยู่นอกสีมาอนุโมทนากฐินนั้น
๑  ในสกิขาบทท่ี ๓ โภชนวรรค  ปาจิตตยิกัณฑ ์ อนุญาตใหฉั้นปรมัปร(โภชนะทหีลัง)ได้  ในคราวทีถ่วายจวีรและคราวที่

ทำจีวร  แต่เหตุใดจึงไม่มีระบุอยู่ในอานิสงส์ของผู้ได้กรานกฐิน  ยังเป็นท่ีฉงนอยู่  นักวินัยธรท้ังหลายพึงพิจารณาเองเถิด
๒  อนุวาต คือ ผ้าขอบจีวรท้ังด้านยาวท้ังด้านกว้าง (วิ. อ. ๓ / ๓๔๕ / ๒๑๗)
๓  ทำพินทุ คือ การทำผ้าจีวรที่ได้มาใหม่ให้เสียสี ด้วยสีเขียว ตม หรือคล้ำที่จีวร เพื่อทำตำหนิ ตามสิกขาบทที่ ๘
สุราปานวรรค (ดูรายละเอียดวิธีในภาคผนวกหน้า ๔๐๘)
๔  จีวรมีขัณฑ์ ๕ คือ จีวรท่ีตัดเย็บปรากฏกระทง (ผ้าท่อนหน่ึง ๆ  มีลักษณะเหมือนกระทงนา มีรูปส่ีเหล่ียม) กระทงใหญ่
กระทงเล็ก โดยมีจุดค่ันดุจคันนายืนระหว่างกระทงจีวร แบ่งเป็น ๕ กระทง (ดู วิ. อ. ๓ / ๓๐๘, ๓๕๔ / ๑๙๗, ๒๑๗).
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แล้วทรงแสดงว่า กฐินเป็นอันกรานด้วยผ้าใหม่, ผ้าเทียมใหม่, ผ้าเก่า,
ผ้าบังสุกุล, ผ้าตกตามร้านตลาด๑  และข้อท่ีมีนัยตรงข้ามกับกฐินไม่เป็นอันกราน.

ข้อกำหนดในการเดาะกฐนิ (มาติกา ๘)
ทรงแสดงมาติกา คือแม่บทหรือข้อกำหนดในการเดาะกฐิน๒  รวม ๘

ประการ คือ:-
๑. เดินทางไปท่ีอ่ืนไม่คิดจะกลับมา
๒. ทำจีวรเสร็จแล้ว
๓. ต้ังใจเลิกเร่ืองการทำจีวร
๔. จีวรท่ีกำลังทำอยู่ทำเสียหรือหายเสีย
๕. ด้วยได้ยินข่าว คือ เธอจากไปด้วยคิดจะกลับมาอีก  แต่ได้ยิน

ข่าวว่าในวัดท่ีเธออยู่เขาเลิกทำกันแล้ว
๖. ด้วยหมดหวัง คือหวังว่าจะได้จีวรแต่ก็ไม่สมหวัง
๗. อยู่นอกเขตสีมา คือคิดจะกลับมาท่ีวัดน้ัน จนหมดสมัยของกฐิน
๘. เลิกกฐินพร้อมกับภิกษุท้ังหลาย คือเม่ือพ้นกำหนด ก็เป็นอันเลิก

กฐินร่วมกัน
จากน้ันเป็นคำอธิบายมาติกาท้ัง ๘  ในตอนท้ายได้สรุปเก่ียวด้วยปลิโพธ๓

๒ ประการ คือ
๑. อาวาสปลิโพธ ความห่วงใยด้วยวัด (คือต้ังใจจะกลับมาท่ีวัด)
๒. จีวรปลิโพธ ความห่วงใยด้วยจีวร (คือต้ังใจทำจีวรภายในกำหนด)

ถ้าหมดปลิโพธ ก็เป็นอันเลิกกฐิน.

๑  ผ้าตกตามร้าน  คือ ผ้าเก่าท่ีตกอยู่ข้างประตูร้านตลาด  ซ่ึงมีผู้เก็บมาถวาย (วิ. อ. ๓ / ๓๐๙ / ๑๙๘)
๒   กฐินเดาะ  หมายถึง กฐินเสียหาย  ไม่มีอานิสงส์  ใช้ไม่ได้  ภิกษุหมดโอกาสจะได้ประโยชน์จากกฐิน
๓  ปลิโพธ  ในทางวินัย  หมายถึง ความกังวลท่ีเป็นเหตุให้กฐินยังไม่เดาะ  คือยังรักษาอานิสงส์กฐินและเขตแห่งจีวรกาล
ตามกำหนดได้  ถ้าภิกษุหลีกไปโดยคิดว่า “จะไม่กลับมาอีก”  จีวรปลิโพธขาดก่อนในขณะที่อยู่ภายในสีมานั้นเอง
อาวาสปลิโพธ  ขาดเม่ือก้าวล่วงสีมาไปแล้ว (วิ. อ. ๓ / ๓๑๑ / ๑๙๘).
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๔. จีวรขันธกะ

หมวดว่าด้วยจีวร

คหบดีชาวกรุงราชคฤห์ไปเที่ยวเมืองเวสาลี   เห็นบ้านเมืองเจริญ
และมีหญิงนครโสเภณี นามว่า อัมพปาลี เม่ือกลับไปกรุงราชคฤห์ จึงไปแนะนำให้
พระเจ้าพิมพิสารทรงอนุญาตให้มีหญิงนครโสเภณีบ้าง เมื ่อทรงอนุญาต
จึงหาหญิงสาวร่างงาม ช่ือนางสาลวดีมาเป็นหญิงนครโสเภณีประจำกรุงราชคฤห์
นางตั้งครรภ์ คลอดบุตรเป็นชาย จึงให้นำไปทิ้งยังกองขยะ อภัยราชกุมาร
ไปพบจึงให้รับไปเลี้ยงไว้ในวัง เด็กนั้นจึงมีชื่อว่า ชีวก (รอดตาย) โกมารภัจจ์
(พระราชกุมารเล้ียงไว้)  เม่ือชีวกโกมารภัจจ์เติบโต จึงเดินทางไปศึกษาวิชาแพทย์
ณ เมืองตักกสิลา อยู่ ๗ ปี เม่ือสำเร็จแล้วในระหว่างเดินทางกลับก็ได้รักษาภริยา
เศรษฐีผู้หน่ึง  ในเมืองสาเกต   ซ่ึงเป็นโรคปวดศีรษะมา ๗ ปี  ด้วยใช้ยาน้ำมัน
ให้นัตถุ์ทางจมูก ได้ลาภสักการะมาก ก็มาตั้งหลักแหล่งอยู่ในบริเวณที่อยู่ของ
อภัยราชกุมาร.

ต่อมาได้รักษาโรคริดสีดวงทวารของพระเจ้าพิมพิสารหาย  ด้วยให้ทายา
เพียงครั้งเดียว จึงได้รับแต่งตั้งให้เป็นแพทย์ประจำราชสำนัก และประจำ
พระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งพระภิกษุสงฆ์.

ต่อมาได้รักษาโรคปวดศีรษะของเศรษฐีผู้หน่ึง แห่งกรุงราชคฤห์ด้วยการ
ผ่าตัดศีรษะ,  รักษาโรคเนื้องอกในลำไส้ใหญ่ของบุตรเศรษฐีผู้หนึ่งแห่งกรุง
พาราณสีด้วยการผ่าตัดหน้าท้อง, รักษาโรคผอมเหลืองของพระเจา้จันทปัชโชติ
แห่งกรุงอุชเชนี ด้วยการถวายยา ให้ทรงด่ืมได้ผลดีทุกราย.

คร้ังหลังถวายยาถา่ยแด่พระผูมี้พระภาคโดยไมต้่องให้เสวย  เพียงแต่
อบยาใส่ดอกอุบล ๓ ก้าน  แล้วถวายให้พระองค์ทรงสูดดมทีละก้านก็ได้ผลดี
ในท่ีสุดได้กราบทูลขอร้องต่อพระผู้มีพระภาค เพ่ือให้ภิกษุท้ังหลายรับคหบดีจีวร
(คือจีวรท่ีมีผู้ศรัทธาถวายให้ใช้ สมัยก่อนอนุญาตแต่จีวรท่ีเก็บเศษผ้ามาปะติดกัน)
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ทรงปรารภคำขอของหมอชวีก จึงทรงอนุญาตให้รับคหบดีจีวร  หรือภิกษุรูปใด
ปรารถนาจะใช้จีวรที่เก็บเศษผ้าเก็บมาปะติดปะต่อ ที่เรียก บังสุกุลจีวร ก็ได้
แต่ทรงสรรเสริญการยินดีปัจจัยตามมีตามได้.

ทรงอนุญาตคหบดีจีวร ๖ ชนิด

สมัยนั้น  จีวรทั้งชนิดที่มีเนื้อละเอียดและเนื้อหยาบได้เกิดขึ้นแก่สงฆ์
ภิกษุท้ังหลายสงสัยว่าทรงอนุญาตจีวรอะไรบา้ง  จึงทรงอนญุาตจีวร ๖ ชนิด คือ

๑.โขมะ (ผ้าเปลือกไม้) ๒.กัปปาสิกะ (ผ้าฝ้าย)
๓.โกเสยยะ (ผ้าไหม) ๔.กัมพล (ผ้าขนสัตว์)
๕.สาณะ (ผ้าป่าน) ๖.ภังคะ (ผ้าท่ีทำด้วยของผสมกัน)

ในการแสวงหาผ้าบังสุกุลในป่าช้าน้ัน  ทรงอนุญาตให้ ภิกษุผู้ไม่ปรารถนา
ก็ต้องให้ส่วนแบ่งแก่ภิกษุพวกท่ีรอคอย,  ภิกษุท่ีเข้าไปแสวงหาพร้อมกัน   หรือนัด
กันไป  นอกจากกรณีท่ีกล่าวเหล่าน้ีแล้ว   ภิกษุไม่ปรารถนาก็ไม่ต้องให้ส่วนแบ่ง.

ทรงอนุญาตเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับจีวร
เมื่อมนุษย์ทั้งหลายทราบว่า ทรงอนุญาตให้ถวายจีวรได้ก็พากันนำมา

ถวายมาก  เมื่อจีวรมีมากจึงทรงอนุญาตให้สวดประกาศแต่งตั้งภิกษุผู้รับจีวร,
ภิกษุผู้เก็บจีวร, สมมติเรือนคลัง,  ภิกษุผู้รักษาเรือนคลัง,  ภิกษุผู้แจกจีวร
(มีรายละเอียดอยู่ในภาคผนวก หน้า ๔๒๐)  และทรงกำหนดคุณสมบัติของภิกษุ
ผู้ทำหน้าท่ีเหล่าน้ัน คือ

๑.ไม่ลำเอียงเพราะชอบ ๒.ไม่ลำเอยีงเพราะชงั
๓.ไม่ลำเอียงเพราะหลง ๔.ไม่ลำเอียงเพราะกลัว
๕.รู้จักจีวรที่รับแล้วหรือยังไม่ได้รับ, เก็บแล้วหรือยังไม่ได้เก็บ,

รักษาแล้วหรือยังไม่รักษา, แจกแล้วหรือยังไม่แจก ตามแต่ลักษณะหน้าท่ีน้ันๆ
นอกจากน้ียังทรงบัญญัติว่า  ห้ามย้ายท่ีอยู่เจ้าหน้าท่ีเรือนคลัง ผู้ใดย้าย
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ต้องอาบัติทุกกฏ  ทรงแนะวิธีแจกจีวรว่า  ให้คัดผ้าแล้วเฉล่ียตามจำนวนภิกษุและ
สามเณร  โดยมอบแก่สามเณรคร่ึงส่วน   แล้วผูกเป็นมัดไว้แจก   ให้ผู้ท่ีจะรีบไป
รับส่วนของตนได้ก่อน ให้มอบส่วนพิเศษในเม่ือจะให้ส่ิงทดแทน ถ้าจีวรไม่พอแจก
ให้สมยอมส่วนที่พร่องแล้วจับฉลาก.

ทรงอนุญาตสีย้อมและวิธีการเกี่ยวกับจีวร
ทรงอนุญาตสีย้อมจีวร ๖ ชนิด คือ ท่ีทำจาก รากไม้, ลำต้นไม้, เปลือกไม้,

ใบไม้, ดอกไม้ และ ผลไม้ และทรงอนุญาตวิธีการและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการ
ซักย้อมจีวร คือ อนุญาตหม้อต้มน้ำย้อม ผูกตะกร้อกันน้ำล้น กระบวยตักน้ำย้อม
อ่างหม้อและรางสำหรับย้อม ราวจีวรสายระเดียง  ผูกมุมจีวรตาก ด้ายผูกมุมจีวร
ทุบซกัจีวรด้วยฝา่มือ.

ทรงอนุญาตวิธีตัดจีวร

ทรงห้ามภิกษุใช้จีวรท่ียังไม่ได้ตัด   เพ่ือให้จีวรท่ีตัดแล้วเศร้าหมองเหมาะ
แก่สมณะและพวกโจรไม่ต้องการ   เม่ือเสด็จไปยังทักขิณาคิรี (ภูเขาภาคใต้) ทอด
พระเนตรเห็นนาชาวมคธ มีขอบคั่นและกระทงนา จึงตรัสให้พระอานนท์ลอง
ตัดจีวรเป็นรูปอย่างน้ันดู  เม่ือพระอานนท์ทำเสร็จ ทรงสรรเสริญว่าเป็นผู้ฉลาด.

ต่อมาทอดพระเนตรเห็นภิกษุหอบจีวรพะรุงพะรัง  ทรงทดลองห่มจีวร
ประทับอยู่กลางแจ้งในกลางคืนฤดูหนาวดำริว่า กุลบุตรในธรรมวนัิยน้ีท่ีเป็นคน
มีปกติหนาวกลัวความหนาวอาจครองชีพอยู่ได้ด้วยผ้า ๓ ผืน  จึงทรงบัญญัติให้ใช้
จีวร ๓ ผืน (ไตรจีวร) คือผ้าสังฆาฏิ (ผ้าซ้อนนอก) ๒ ช้ัน ผ้าห่ม (จีวร) ๑ ช้ัน
ผ้านุ่ง (สบง) ๑ ช้ัน  แล้วทรงอนุญาตให้เก็บจีวรท่ีเกินจำนวน ๓ ผืนไว้ได้ไม่เกิน
๑๐ วัน ถ้าจะเก็บเกินกว่าน้ันให้วิกัป (คือทำให้เป็นของ ๒ เจ้าของ) ต่อมา   ทรง
อนุญาตว่าถ้าเป็นผ้าเก่าค้างฤดูให้ใช้สังฆาฏิ ๔ ช้ัน ผ้าจีวร ๒ ช้ัน สบง ๒ ช้ัน
(เพ่ือไม่ให้เห็นช่องขาดปุปะ)  อนุญาตผ้าปะชุน, รังดุม และลูกดุม.
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ทรงอนญุาตคำขอ ๘ ประการของนางวสิาขา
นางวิสาขาปรารถนาจะถวายความสะดวกแก่พระภิกษุสงฆ์ จึงกราบทูล

ขอพร ๘ ประการ เพื่อถวายสิ่งต่างๆแก่ภิกษุจนตลอดชีวิต  อ้างเหตุผลที่เคย
ประสบมาต่างๆ อันควรจะทรงอนญุาต ก็ทรงอนุญาตตามท่ีขอร้อง คือ:-

๑. ผ้าวัสสิกสาฎก (ผ้าอาบน้ำฝน)
๒. อาคันตุกภัต (อาหารสำหรับภิกษุผู้เพ่ิงมา)
๓. คมิกภัต (อาหารสำหรับภิกษุผู้เตรียมจะเดินทางไป)
๔. คิลานภัต (อาหารสำหรับภิกษุผู้ป่วยไข้)
๕. คิลานุปัฏฐากภัต (อาหารสำหรับภิกษุผู้พยาบาลไข้)
๖. คิลานเภสัช (ยาสำหรับภิกษุผู้ป่วยไข้)
๗. ข้าวยาคูท่ีถวายเป็นประจำ
๘. ผ้าอุทกสาฎก (ผ้าอาบน้ำสำหรับนางภิกษุณี)

ทรงอนญุาตผ้าอ่ืน ๆ
ต่อมาทรงจาริกไปตามเสนาสนะ  ทอดพระเนตรเห็นเสนาสนะเป้ือนอสุจิ

ทรงยืนยันตามคำของพระอานนทท่ี์ว่า  เป็นเพราะเมือ่ภิกษุเหล่าน้ันจำวัดหลับ
ขาดสติสัมปชัญญะน้ำอสุจิย่อมออกมาเพราะความฝัน   ตรัสว่า “ภิกษุผู้จำวัด
โดยมีสติต้ังม่ันน้ำอสุจิย่อมไม่เคล่ือน   แม้ปุถุชนผู้ปราศจากความกำหนัดในกาม๑

น้ำอสุจิย่อมไม่ออกมา  ย่อมไม่มีทางเป็นไปได้  ไม่ใช่โอกาสที่น้ำอสุจิของ
พระอรหันต์จะออกมา”  ตรัสโทษแล้วแสดงอานิสงส์ของการนอนหลับ อย่างมีสติ
๕ อย่าง คือ

๑.หลับเป็นสุข ๒.ตื่นเป็นสุข
๓.ไม่ฝันเห็นความเลวทราม ๔.เทวดารักษา
๕.น้ำอสุจิไม่เคล่ือน

อนุญาตให้มีผ้าปูน่ัง หรือผ้าปูนอน (เพ่ือป้องกันเสนาสนะเปรอะเปือ้น)
๑  ปุถุชนผูป้ราศจากความกำหนดัในกาม  คือ  ผู้มีปกติได้ฌาณ (วิ. อ. ๓ / ๓๕๓ / ๒๑๘)
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ทรงอนุญาตผ้าปิดฝี เมื่อเป็นฝีเป็นต่อม, ทรงอนุญาตผ้าเช็ดหน้า และผ้าอื่นๆ
ท่ีใช้เป็นบริขาร เช่น ผ้ากรองน้ำ, ถุงใส่ของ  แล้วตรัสสรุปว่าผ้าไตรจีวรให้อธิษฐาน
ไม่ให้วิกัป, ผ้าอาบน้ำฝนให้อธิษฐานใช้ตลอด ๔ เดือนฤดูฝนต่อจากน้ันให้วิกัป,
ผ้าปูนั่ง ผ้าปูนอน ให้อธิษฐานไม่ให้วิกัป, ผ้าปิดฝีให้อธิษฐานไว้ใช้ตลอดเวลา
ท่ีอาพาธหายแลว้ให้วิกัป,  ผ้าเช็ดหน้า  และผ้าท่ีใช้เป็นบริขารอ่ืนๆให้อธิษฐาน
ไม่ให้วิกัป  ผ้าท่ีมีขนาดยาว ๘ น้ิว กว้าง ๔ น้ิว เป็นอย่างต่ำพึงวิกัป.

ทรงอนุญาตและห้ามเกี่ยวกับจีวรอีก
เพราะผ้าบังสุกุลหนักจึงทรงอนุญาตให้เย็บดามด้วยด้าย,มุมไม่เสมอ ทรง

อนุญาตเจียนมุม, ด้ายลุ่ยออก ทรงอนุญาตติดอนุวาต, แผ่นผ้าสังฆาฏิลุ่ย ทรง
อนุญาตเย็บตะเข็บดังตาหมากรุก, เม่ือสงฆ์ทำจีวรให้ภิกษุรูปหน่ึงผ้า ๒ ผืนไม่ตัด
ผืนหน่ึงต้องตัด ผ้าก็ยังไม่พอ จึงทรงตรัสว่า เราอนุญาตให้เพ่ิมผ้าเพลาะ  แต่ผ้าทุก
ผืนท่ีไม่ได้ตัด ภิกษุไม่พึงใช้ รูปใดใช้ ต้องอาบัติทุกกฏ, ผ้าเกิดข้ึนแก่ภิกษุรูปหน่ึง
หลายผืนท่านปรารถนาจะให้ผ้าน้ันแก่โยมมารดาบิดา ตรัสอนุญาตว่า ดูก่อนภิกษุ
ท้ังหลาย เม่ือภิกษุให้ด้วยรู้ว่ามารดาบิดาเราจะพึงว่าอะไร เราอนุญาตให้สละแก่
มารดาบิดา แต่ภิกษุไม่พึงทำศรัทธาไทยให้ตกไป รูปใดให้ตกไป ต้องอาบัติทุกกฏ.

มีปัญหาเร่ืองการนำจีวรไปไม่ครบสำรับ จีวรท่ีเก็บไว้ถูกโจรลักไป จึงทรง
บัญญัติว่า ภิกษุมีแต่อุตราสงค์ (จีวร) กับอันตรวาสก (สบง) ไม่พึงเข้าหมู่บ้าน
รูปใดเข้าไปต้องอาบัติทุกกฏ  ภายหลังทรงกำหนด เง่ือนไขว่าเม่ือมีเหตุจำเป็น
๕ อย่างจะเข้าบ้านโดยเก็บจีวรไว้ไม่นำไปครบสำรบัได้ คือ

๑.เป็นไข้         ๒.สังเกตเห็นว่าฝนจะตก
๓.ไปสู่ฝ่ังแม่น้ำ  ๔.ท่ีอยู่คุ้มได้ด้วยดาล(กลอน)  ๕.ได้กรานกฐินแล้ว

และมีปัญหาเร่ืองมีผู้ถวายจีวรแก่สงฆ์  แต่อยู่ไม่ครบสงฆ์คือ ๔ รูป ตรัสว่า
ถ้าเป็นช่วงพรรษาจนถึงเดาะกฐินจีวรเป็นของภิกษุเหล่าน้ัน    ถ้าอยู่ผู้เดียวตลอด
กาลอ่ืน  ให้อธิษฐานว่าจีวรน้ันเป็นของเรา  ก่อนอธิษฐานถ้ามีภิกษุอ่ืนมาให้แบ่ง
เท่าๆกัน  ทรงห้ามภิกษุผู้จำพรรษาในวัดหนึ่ง   แต่จะละโมบไปยินดีรับจีวร
ในวัดอ่ืนเป็นส่วนแบ่งอีกต้องอาบัติทุกกฏ,   มีภิกษุทำเป็นว่าอยู่จำพรรษา ๒ แห่ง
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ทรงติเตียน   แล้วทรงให้แบ่งส่วนจีวรวัดละกึ่งส่วน   หรือให้ส่วนของจีวร
ของวดัท่ีเธอจำพรรษามาก.

พระพุทธเจ้าทรงพยาบาลภิกษุอาพาธ
สมัยนั้น  ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธ  ขณะนั้นพระผู้มีพระภาค  มีท่าน

พระอานนทต์ามเสด็จ เท่ียวตรวจเสนาสนะไปยังท่ีอยู่ของภิกษุน้ัน  ทอดพระเนตร
เห็นเธอนอนจมปัสสาวะ  อุจจาระของตนอยู่  จึงเสด็จเข้าไปพยาบาล  และรับส่ังให้
พระอานนทไ์ปนำน้ำมาสรงน้ำให้เธอ  พระองค์ทรงรดน้ำ พระอานนทท์ำความ
สะอาด  พระผู้มีพระภาคทรงจบัทางศีรษะ  พระอานนทย์กทางเท้าให้ภิกษุน้ัน
นอนบนเตยีง ครั ้นแล้ว พระผู ้มีพระภาคทรงเรียกประชุมภิกษุทั ้งหลาย
เพราะเหตุการณ์น้ัน  ตรัสถามภิกษุท้ังหลายว่า  “รู้หรือไม่ว่ามีภิกษุอาพาธอยู่
ในวิหารโน้น  ด้วยโรคอะไร  มีใครพยาบาลภิกษุน้ันหรือไม่”  ภิกษุท้ังหลายก็ทูลว่า
“ทราบว่ามีภิกษุอาพาธอยู่ในวิหารโน้น  ด้วยโรคท้องเสีย  โดยไม่มีใครพยาบาล”
จึงตรัสถามว่า  “ทำไมเล่า ?  ภิกษุท้ังหลายจึงไม่พยาบาลเธอ”  ภิกษุท้ังหลายก็ทูล
ตอบว่า “ภิกษุทั้งหลายไม่พยาบาลเธอ เพราะเธอไม่ทำประโยชน์แก่ภิกษุ
ทั้งหลายพระเจ้าข้า.” พระผู้มีพระภาคจึงทรงตรัสว่า

“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย!  มารดาบิดา  ผู้จะพึงพยาบาลพวกเธอ
ก็ไม่มี.  ถ้าเธอไม่พยาบาลกันเอง  ใครเล่าจักพยาบาล.  ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย
ผู้ใดจะพยาบาลเรา  ก็พึงพยาบาลภิกษุไข้เถิด.

ถ้ามีอ ุป ัชฌาย์ๆพึงพยาบาลเธอตลอดชีว ิตจนกว่าจะหาย
ถ้ามีอาจารย์ๆ พึงพยาบาลเธอตลอดชีวิตจนกว่าจะหาย   ถ้ามีสัทธิวิหาริกๆ
พึงพยาบาลเธอตลอดชีวิตจนกว่าจะหาย   ถ้ามีอันเตวาสิกๆ พึงพยาบาลเธอ
ตลอดชีวิตจนกนกว่าจะหาย   ถ้ามีภิกษุผู้ร่วมอุปัชฌาย์ๆ พึงพยาบาลเธอ
ตลอดชีวิตจนกว่าจะหาย ถ้ามีภิกษุผู ้ร่วมอาจารย์ๆพึงพยาบาลเธอ
ตลอดชีวิตจนกว่าจะหาย ถ้าไม่มีอุปัชฌาย์ อาจารย์ สัทธิวิหาริก
อันเตวาสิก  ผู้ร่วมอุปัชฌาย์ หรือผู้ร่วมอาจารย์ สงฆ์พึงพยาบาลเธอ
ถ้าไม่พยาบาลต้องอาบัติทุกกฏ”.

๒๖๔



คัมภีร์มหาวรรค ภาค ๒ (พระวินัยปิฏก เล่ม ๕)

ทรงแสดงคุณสมบัติของคนไข้ท่ีพยายาบาลได้ง่าย ๕ คือ
๑.ทำความสบาย ๒.รู้ประมาณในความสบาย
๓.ฉันยา ๔.บอกอาการไข้ตามเป็นจริง
๕.อดทนต่อความรู้สึกทางกายท่ีเกิดข้ึน

ทรงตรัสคุณสมบัติของคนไข้ท่ีพยาบาลได้ยาก มีนัยตรงกันข้ามกับคนไข้
ท่ีพยาบาลได้ง่าย   และตรสัองค์ของผู้ควรพยาบาลภกิษุไข้ ๕ คือ

๑.สามารถจัดยา
๒.รู้จักของแสลงและไม่แสลง
๓.ไม่พยาบาลเพราะเห็นแก่อามิส มีจิตเมตตา
๔.ไม่รังเกียจท่ีจะนำอุจจาระ ปัสสาวะ น้ำลายของท่ีอาเจียนไปเทท้ิง
๕.สามารถพูดให้เห็นชัด รับไปปฏิบัติ เรา้ใจให้กล้า ปลอบให้สดช่ืน

สมัยน้ันมีภิกษุสามเณรอาพาธได้มรณภาพลง ตรัสว่า “เม่ือภิกษุสามเณร
มรณภาพ  สงฆ์เป็นเจ้าของบาตรและจีวร แต่ภิกษุผู้พยาบาลเป็นผู้มีอุปการะมาก
เราอนุญาตให้สงฆ์มอบไตรจีวรและบาตรแกภิ่กษุสามเณรผู้พยาบาล”

นอกจากน้ันได้ทรงแสดงวิธีสวดประกาศของสงฆ์ เพ่ือมอบของผู้เป็นไข้
ที่สิ ้นชีวิตแก่ภิกษุผู้พยาบาล ทรงอนุญาตให้สงฆ์พร้อมใจกันแบ่งลหุภันฑ์
ลหุบริขาร (ของเล็กๆน้อยๆ)  แต่ถ้าเป็นครุภัณฑ์ ครุบริขาร (คือของใช้ขนาดใหญ่)
ห้ามแบ่งและแจกให้เก็บไว้ใช้เป็นของสงฆ์.

การเปลือยกายและการใช้ผ้า
ทรงห้ามสมาทานการเปลือยกายแบบเดียรถีย์ และปรับอาบัติ

ถุลลัจจัยแก่ผู้ล่วงละเมิด  อนึ่งทรงห้ามใช้ผ้าคากรอง, เปลือกต้นไม้กรอง,
ผลไม้กรอง, ผ้ากัมพล ทำด้วยผมคน, ผ้ากัมพล ทำด้วยขนหางสัตว์ ปีกนกเค้าหรือ
หนังเสือ, ซึ่งเป็นผ้านุ่งห่มของพวกเดียรถีย์ใช้นุ่งห่ม ฝ่าฝืนต้องอาบัติถุลลัจจัย
และห้ามนุ่งผ้าทำด้วยก้านดอกรัก,  ด้วยเปลือกปอ  ปรับอาบัติทุกกฏ.

๒๖๕
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ทรงหา้มใช้จีวรท่ีมีสีไม่ควร และห้ามใช้เส้ือ หมวก ผ้าโพก
ทรงห้ามใช้จีวรมีสีไม่สมควรต่าง ๆ  คือ เขียวล้วน, เหลืองล้วน, แดงล้วน,

สีบานเย็นล้วน, ดำล้วน, สีแสดล้วน, ชมพูล้วน  อนึ่ง ทรงห้ามใช้จีวรที่
ไม่ตัดชาย, จีวรมีชายยาว, จีวรมีชายเป็นดอกไม้, จีวรมีชายเป็นแผ่น
และทรงห้ามใช้เส้ือ, หมวก, ผ้าโพก ทรงปรับอาบัติทุกกฏแก่ภิกษุผู้ล่วงละเมดิ.

ทรงวางหลักเกี่ยวกับจีวรอีก
เม่ือภิกษุจำพรรษาแลว้ จีวรยังไม่ทันเกิดข้ึนหลีกไปเสีย ภายหลังมีจีวร

เกิดขึ้น ถ้ามีผู้รับแทนเธอที่สมควรจะให้ก็ให้ได้  แต่ถ้าเธอสึกเสีย เป็นต้น
สงฆ์ย่อมเป็นใหญ่  ถ้าสงฆ์แตกกันให้แจกผ้าตามความประสงค์ ของผู้ถวายวา่
จะถวายแก่ฝ่ายไหน  ถ้าเขาไม่เจาะจงให้แบ่งฝ่ายละเท่ากัน.

อน่ึง ทรงวางหลักการถือเอาจีวรท่ีฝากไปถวายผู้อ่ืน  ด้วยถือวิสาสะ คือ
คุ้นเคยกัน  ถ้าผู้ฝากจีวรไปกล่าวว่า “จงถวาย...” ถือว่าของน้ันเป็นของผู้ฝากไปอยู่
แต่ถ้ากล่าวว่า “ขอถวาย...” ของนัน้เป็นของผูรั้บแล้ว  ฉะน้ัน ถ้าจะถือจีวรน้ัน
เอาด้วยวสิาสะต้องถอืวิสาสะใหถู้กเจ้าของ

แล้วทรงแสดงกติกา (ข้อกำหนดหรือแม่บท) ๘  ประการท่ีจีวรจะเกิดข้ึน
คือ

๑. เขาถวายกำหนดเขตภิกษุท่ีอยู่ในสีมา
๒. เขาถวายกำหนดกติกา
๓. เขาถวายกำหนดเฉพาะเขตหรอืวัดท่ีเขาทำบุญประจำ
๔. เขาถวายแก่สงฆ์
๕. เขาถวายแก่สงฆ์ ๒ ฝ่าย (คือ ภิกษุ และ ภิกษุณี พึงให้ฝ่ายละคร่ึง)
๖. เขาถวายแก่สงฆ์ที่จำพรรษาแล้วในอาวาสนั้น
๗. เขาถวายโดยเจาะจง (ให้เก่ียวเน่ืองกับการถวายขา้วยาคู   หรือ

อาหารอ่ืนๆ เป็นต้น)
๘. เขาถวายจำเพาะบคุคล (คือ แก่ภิกษุรูปน้ันรูปน้ี).

๒๖๖
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๕. จัมเปยยขันธกะ

(หมวดว่าด้วยเหตุการณ์ในกรุงจัมปา)

การทำกรรมที่ไม่เป็นธรรมและที่เป็นธรรม
ภิกษุชื่อ กัสสปโคตร  เป็นผู้เอื้อเฟื้อดีต่อภิกษุที่เป็นอาคันตุกะเมื่อมี

ภิกษุอาคันตุกะมาก็ต้อนรับ  ถวายความสะดวกด้วยประการต่างๆภิกษุที่มา
ติดใจพักอยู่ด้วย แต่เมื่อพักอยู่นานไป ภิกษุชื่อกัสสปโคตร ก็ไม่ขวนขวาย
อาหารให้เพราะถือว่ารู้ทำเลบิณฑบาตแล้ว  ถ้าขวนขวายมากก็จะต้องรบกวน
ชาวบ้านเป็นการประจำ  ภิกษุอาคันตุกะไม่พอใจรวมกันสวดประกาศยกเธอเสีย
จากหมู่ (ลงอุกเขปนียกรรมอย่างผิดๆ)  เธอจึงไปเข้าเฝ้ากราบทูลพระผู้มีพระภาค
เม่ือทรงทราบเหตุการณ์ตรัสส่ังให้เธอกลับไปอยู่ท่ีเดิม  ทรงช้ีแจงว่าภิกษุท่ีลงโทษ
เธอน้ันทำไปโดยไม่เป็นธรรม  เธอไม่มีอาบัติอะไร  ฝ่ายภิกษุพวกท่ีลงโทษร้อนตัว
จึงมาขอขมาต่อสมเด็จพระบรมศาสดา   พระองค์ประทานอภัยแล้วจึงทรงแสดง
การทำสังฆกรรมที ่เป็นธรรมและไม่เป็นธรรมหลายอย่างหลายประการ
พร้อมท้ัง ทรงกำหนดจำนวนสงฆท่ี์ทำกรรมดังน้ี :-

๑. สงฆ์ ๔ รูป ทำกรรมท้ังปวงได้ เว้นแต่ การอุปสมบท, สังฆปวารณา,
และสวดถอนจากอาบติัสังฆาทิเสส (อัพภาน)๑.

๒. สงฆ์ ๕ รูป ทำกรรมท้ังปวงได้   เว้นแต่    การอุปสมบทกุลบุตร
ในมัชฌิมประเทศ  และการสวดถอนจากอาบัติสังฆาทิเสส.

๓ . สงฆ์ ๑๐ รูป ทำกรรมท้ังปวงได้ เว้นแต่การสวดถอนจากอาบัติสังฆาทิเสส.
๔. สงฆ์ ๒๐ รูป ทำกรรมท้ังปวงได.้
๕. สงฆ์เกิน ๒๐ รูป ข้ึนไป ทำกรรมท้ังปวงได้.

๑  แสดงว่ากฐนิก็ใช้สงฆ์ ๔ รูป ได ้แต่อรรถกถาแกว่้า กฐนิต้อง ๕ รูป ซึง่ปรากฎในอรรถกถาเลม่ ๓ หน้า ๒๑๐
เม่ืออรรถกถาแย้งกับบาลีพระไตรปิฎก  จึงต้องฟังทางบาลี นักวินัยธรพึงพิจารณาเถิด.

๒๖๗
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แต่ทุกข้อน้ี ต้องประชุมพร้อมเพรียงกันโดยธรรม ถูกต้องตามพระวนัิย
ครั้นแล้วทรงอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับสงฆ์ ๔ รูป ๕ รูป ๑๐ รูป ๒๐ รูป
ซึ่งทำกรรมต่างๆกันโดยพิสดาร.

ตัชชนียกรรม (ข่มขู่)
ทรงแสดงหลักการลงตัชชนียกรรม คือการสวดประกาศลงโทษเป็นการ

ตำหนิภิกษุผู้ชอบหาเร่ืองก่อการทะเลาะวิวาทก่อเร่ืองอ้ือฉาวก่ออธิกรณ์ข้ึนในสงฆ์.

นิยสกรรม (ถอดยศหรอืตัดสิทธ)ิ
ทรงแสดงหลักการลงนิยสกรรม คือ การถอดยศหรือตัดสิทธิแก่ภิกษุ

ผู้มากด้วยอาบัติ คลุกคลีกับคฤหัสถ์ ในลักษณะท่ีไม่สมควร.

ปัพพาชนียกรรม (ขบัไล)่
ทรงแสดงหลักการลงปัพพาชนียกรรม คือการไล่เสียจากวัด แก่ภิกษุ

ผู้ประทุษร้ายตระกูลประจบคฤหสัถ์  ยอมตัวให้เขาใช้  มีความประพฤตช่ัิว.

ปฏิสารณียกรรม  (ขอโทษคฤหสัถ์)
ทรงแสดงหลักการลงปฏิสารณียกรรม คือการให้ไปขอโทษคฤหัสถ์

แก่ภิกษุผู้ด่า บริภาษคฤหัสถ์.

อุกเขปนียกรรม (ยกเสียจากหมู่)
ครั้นแล้วทรงแสดงหลักการลงอุกเขปนียกรรม คือการสวดประกาศ

ยกเสียจากหมู่ ไม่ให้ใครร่วมกิน ร่วมนอน หรือคบหาด้วย ว่าจะทำได้ในกรณีท่ี

๒๖๘
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ไม่เห็นอาบัติ, ไม่ทำคืนอาบัติ, ไม่สละความเหน็ท่ีช่ัว ต่อจากน้ันทรงอธิบายการ
ทำกรรมที่เป็นธรรมและไม่เป็นธรรมแก่พระอุบาลี.

คร้ันแล้ว ทรงแสดงวิธีระงับการลงโทษทัง้ ๕ ประการน้ัน เม่ือภิกษุรูปท่ี
ถูกลงโทษต่าง ๆ  แล้ว  กลับประพฤติชอบหายเย่อหย่ิงกลับตัวได้  ขอระงับกรรม
น้ัน ๆ กับสงฆ์  (การลงโทษทัง้ ๕ ประการนี ้เรียกรวม ๆ ว่า การลงนคิหกรรม)
รายละเอียดพิสดารในเร่ืองน้ี  ยังจะมีในพระไตรปฎิก เล่ม ๖ ตอนกัมมขันธกะ
ว่าด้วยสังฆกรรมเก่ียวด้วยการลงโทษ หน้า ๒๗๔ (และมีรายละเอยีดซ่ึงอธิบาย
ด้วยแผนผัง สรุปวิธีการทางสงฆ์เพ่ือจัดการอธิกรณ์ ๔ ในภาคพิเศษ หน้า ๔๗๕,
๔๘๓).
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๖. โกสัมพิขันธกะ

หมวดว่าด้วยเหตุการณ์ในกรุงโกสัมพี

เร่ืองมีอยู่ว่าภิกษุ ๒ รูปทะเลาะกัน  คือรูปหน่ึงหาว่าอีกรูปหน่ึงต้องอาบัติ
แล้วไม่เห็นอาบัติ จึงพาพวกมาประชุมสวดประกาศลงอุกเขปนียกรรม
แก่ภิกษุรูปน้ัน ต่างก็มีเพ่ือนฝูงมากด้วยกันท้ังสองฝ่าย และต่างหาว่าอีกฝ่ายหน่ึง
ทำไม่ถูกถึงกับสงฆ์แตกกันเป็นสองฝา่ย และแยกทำอโุบสถ แม้พระผู้พระภาค
จะทรงแนะนำตักเตือนให้ประนีประนอมกันก็ไม่ฟัง ในที่สุดถึงกับทะเลาะวิวาท
และแสดงอาการทางกายทางวาจา ท่ีไม่สมควรต่อกัน.

พระผู ้มีพระภาคทรงตักเตือนอีก  ภิกษุเหล่านั ้นก็กลับพูดขอให้
พระผู้มีพระภาคอย่าทรงเกี ่ยวข้อง ขอให้ทรงหาความสุขส่วนพระองค์ไป
ตนจะดำเนินการกันเองต่อไป (ดูทรงประฌามภิกษุท่ีทะเลาะวิวาทกัน หน้า ๓๘๗)

พระผู้มีพระภาคจึงทรงส่ังสอนให้ดูตัวอย่างทีฆาวุกุมาร   แห่งแคว้นโกศล
ผู้คิดแก้แค้นพระเจ้าพรหมทัตแห่งแคว้นกาสี  ในการที่จับพระราชบิดาของ
พระองค์ คือพระเจ้าทีฆีติไปทรมานประจานและประหารชีวิต เมื่อมีโอกาสจะ
แก้แค้นได้ก็ยังระลึกถึงโอวาทของบิดา  ที่ไม่ให้เห็นแก่ยาว (คือไม่ให้ผูกเวร
จองเวรไว้นาน) ไม่ให้เห็นแก่ส้ัน (คือไม่ให้ตัดไมตรี) และให้สำนึกว่า เวรย่อมระงับ
ด้วยการไม่จองเวร  จึงไว้ชีวิตพระเจ้าพรหมทัต แล้วกลับได้ราชสมบัติท่ีเสียไปคืน
พร้อมทั้งได้พระราชธิดาของพระเจ้าพรหมทัตด้วย.

ทรงสรุปว่า  พระราชาที่จับศัสตราอาวุธยังทรงมีขันติและโสรัจจะได้
จึงควรท่ีภิกษุท้ังหลายผู้บวชในพระธรรมวินัยน้ีจะมีความอดทนและความสงบเสง่ียม
แต่ภิกษุเหล่านั้นก็มิได้เชื่อฟัง   จึงเสด็จไปจากที่นั้นสู่พาลกโลณการกคาม,
สู่ป่าช่ือปาจีนวังสะโดยลำดับ   ได้ทรงพบปะกับพระเถระต่างๆในท่ีท่ีเสด็จไปน้ัน
ในที่สุดได้เสด็จไปพำนักอยู่ ณ โคนไม้สาละอันร่มรื่น ณ ป่าชื่อปาริเลยยกะ
ในตอนนี้ได้เล่าเรื ่องแทรกว่า มีพญาช้างชื่อปาริเลยยกะ มาอุปัฏฐากดูแล
พระผู้มีพระภาค  ต่อจากน้ันจึงได้เสด็จไปยังกรุงสาวัตถี.

๒๗๐



คัมภีร์มหาวรรค ภาค ๒ (พระวินัยปิฏก เล่ม ๕)

อุบาสกอุบาสิกาชาวโกสัมพีไม่พอใจภิกษุท่ีแตกกันเหล่าน้ัน   จึงนัดกัน
ไม่แสดงความเคารพไม่ถวายอาหารบิณฑบาต   ภิกษุเหล่าน้ันได้รับความลำบาก
ก็รู้สึกสำนึกผิด    จึงพากันเดินทางไปกรงุสาวัตถีและยอมตกลงระงบัข้อวิวาท
แตกแยกกัน   โดยภิกษุรูปท่ีเป็นต้นเหตุยอมแสดงอาบัติ  ภิกษุฝ่ายท่ีสวดประกาศ
ลงโทษยอมถอนประกาศ  พระผู้มีพระภาคจึงตรัสให้ประชุมสงฆ์สวดประกาศ
ระงับเร่ืองน้ันเป็นสังฆสามัคคีด้วยทุติยกรรมวาจา  เสร็จแล้วให้สวดปาติโมกข์.

อน่ึงทรงแสดงเร่ืองสังฆสามัคคี  คือความพร้อมเพรียงแห่งสงฆ์ท่ีไม่เป็น
ธรรมและทีเ่ป็นธรรม  โดยแสดงวา่การสามัคคีกันภายหลงัท่ีแตกกันแล้วจะตอ้ง
แก้ท่ีต้นเหตุวินิจฉัยเร่ืองราวเขา้หาเร่ืองเดิมให้เสร็จส้ินไป  ไม่ใช่ปล่อยคลุมๆไว้
แล้วสามัคคีกันอยา่งคลมุๆ.

(เห็นได้ว่าตอนน้ีแสดงเป็นประวัติไว้เป็นส่วนใหญ่ ส่วนข้อวินัยเก่ียวกับ
สงฆ์แตกกันในตอนนี ้มีซ้ำกับท่ีจะกล่าวข้างหน้า ในเล่ม ๗ สังฆเภทขันธกะ คือ
หมวดว่าด้วยสงฆ์แตกกัน).

๒๗๑



ผู้ต้องติดต่อด้วยสตรี

ท่านอานนท์   ทูลถามว่า :
"ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ!   ข้าพระองค์ท้ังหลาย  จะปฏิบัติในมาตุคาม
(สตรี) อย่างไร?"

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า :
"อานนท์!   การไม่พบปะกัน."
"ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า!     เม่ือยังมีการพบปะกัน    จะพึงปฏิบัติ
อย่างไรเล่า?"
"อานนท์!    การไม่พูดด้วย"
"ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ!   เม่ือต้องพูดด้วย   จะพึงปฏิบัติอย่างไรเล่า?"
"อานนท์!   ถ้าต้องพูดด้วย   พึงมีสติแล."

 ( พระไตรปิฎกบาลี สยามรัฐ. ๑๐ / ๑๖๔ / ๑๓๒ )



จุลวรรค
ภาค ๑

(พระไตรปิฎก  เล่ม ๖)
วรรคเลก็ แบ่งเป็น ๔ ขันธ์



ประมวลพระพุทธบัญญัติ อริยวินัย จากพระไตรปิฎก

๑.กัมมขันธกะ

หมวดว่าด้วยสังฆกรรมลงโทษเพื่อให้แก้ไขพฤติกรรม

ตัชชนียกรรมท่ี ๑ (ด้วยการข่มขู่)
โดยสมัยนั้น  พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่  ณ พระเชตวัน อาราม

ของอนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี  ครั้งนั้นภิกษุพวกปัณฑุกะและ
พระโลหติกะได้ก่อความบาดหมาง  ก่อการทะเลาะ ก่อการวิวาท  ก่ออธิกรณ์
ในสงฆ์  ยุแหย่ให้ภิกษุท้ังหลายบาดหมางกนั   ภิกษุผู้ชอบสงบมักน้อย สันโดษ
มีความละอายต่างก็ติเตียน   ครั้นแล้ว กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค
พระองค์สอบถามได้ความว่าเป็นความจริง   จึงทรงติเตียนภิกษุพวกพระปัณฑุกะ
และพระโลหิตกะโดยเอนกปริยาย   แล้วตรัสโทษแห่งความเป็นผู้เลี้ยงยาก
ความเป็นคนมักมาก ความคลุกคลี ความเกียจคร้าน  แล้วตรัสคุณแห่งความเป็น
คนเลี ้ยงง่าย ความมักน้อยสันโดษ การไม่สะสม การปรารภความเพียร
โดยเอนกปรยิาย  แล้วตรัสส่ังให้สงฆ์ทำตัชชนียกรรมแก่ภิกษุพวกพระปณัฑุกะ
และพระโลหิตกะโดยให้โจทอาบัติให้ระลึกว่าได้ทำผิดจริงหรือไม่  แล้วให้
ยกอาบัติข้ึนเป็นเหตุสวดประกาศขอมติสงฆ์ลงตัชชนียกรรมแก่พวกภิกษุเหล่าน้ัน
โดยสวดเสนอญัตติ ๑ คร้ัง สวดประกาศย้ำขอมติ ๓ คร้ัง

ลักษณะกรรมไม่เป็นธรรม ๑๒ หมวด

ครั้นแล้วทรงแสดงลักษณะการทำตัชชนียกรรมว่า อย่างไรเป็นธรรม
อย่างไรไม่เป็นธรรม ๑๒ หมวด หมวดละ ๓ ข้อ คือ

๒๗๔



คัมภีร์จุลวรรค ภาค ๑ (พระวินัยปิฏก เล่ม ๖)

หมวดท่ี ๑
๑. ทำลับหลัง๑
๒. ไม่สอบถามก่อนแล้วทำ
๓. ไม่ทำตามปฏิญาณ

หมวดท่ี ๒
๑. ทำเพราะไม่ต้องอาบัติ
๒. ทำเพราะอาบัติเป็นอเทสนาคามินี๒
๓. ทำเพราะอาบัติที่แสดงแล้ว

หมวดท่ี ๓
๑. ไม่โจทก่อนแล้วทำ
๒. ไม่ให้จำเลยให้การก่อนแล้วทำ
๓. ไม่ปรับอาบัติแล้วทำ

หมวดท่ี ๔
๑. ทำลับหลัง
๒. ทำโดยไม่เป็นธรรม
๓. สงฆ์แบ่งพวกกันทำ

หมวดท่ี ๕
๑. ไม่สอบถามก่อนแล้วทำ
๒. ทำโดยไม่เป็นธรรม
๓. สงฆ์แบ่งพวกกันทำ

หมวดท่ี ๖
๑. ไม่ทำตามปฏิญาณ
๒. ทำโดยไม่เป็นธรรม
๓. สงฆ์แบ่งพวกกันทำ

๑  ลงลับหลัง หมายถึง ลงโดยทีส่งฆ์ ธรรมวนัิย  และบุคคลไม่อยู่พร้อมหน้ากัน (วิ. อ. ๓ / ๔ / ๒๕๑)
๒  อาบัติท่ีเป็นอเทสนาคามินี  ได้แก่ อาบัติปาราชิก  และสังฆาทิเสส (วิ. อ. ๓ / ๔ / ๒๕๑)  ท่ีช่ือว่า อเทสนาคามินี
เพราะเป็นอาบัติท่ีไม่อาจพ้นได้ด้วยการแสดง (ปลงอาบัติ)

๒๗๕
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หมวดท่ี ๗
๑. ทำเพราะไม่ต้องอาบัติ
๒. ทำโดยไม่เป็นธรรม
๓. สงฆ์แบ่งพวกกันทำ

หมวดท่ี ๘
๑. ทำเพราะอาบัติที่เป็นอเทสนาคามินี
๒. ทำโดยไม่เป็นธรรม
๓. สงฆ์แบ่งพวกกันทำ

หมวดท่ี ๙
๑. ทำเพราะอาบัติที่แสดงแล้ว
๒. ทำโดยไม่เป็นธรรม
๓. สงฆ์แบ่งพวกกันทำ

หมวดท่ี ๑๐
๑. ไม่โจทก่อนแล้วทำ
๒. ทำโดยไม่เป็นธรรม
๓. สงฆ์แบ่งพวกกันทำ

หมวดท่ี ๑๑
๑. ไม่ให้จำเลยให้การก่อนแล้วทำ
๒. ทำโดยไม่เป็นธรรม
๓. สงฆ์แบ่งพวกกันทำ

หมวดท่ี ๑๒
๑. ไม่ปรับอาบัติแล้วทำ
๒. ทำโดยไม่เป็นธรรม
๓. สงฆ์แบ่งพวกกันทำ

ตัชชนียกรรมประกอบด้วยองค์ ๓ สิบสองหมวดนี้  จัดว่าเป็นกรรม
ไม่เป็นธรรมไม่เป็นวินัยและระงับแล้วไม่ดี  ส่วนลักษณะกรรมท่ีเป็นธรรมเป็นวินัย
ระงับดีแล้ว ๑๒ หมวด ก็ตรงกันข้ามกับ ๑๒ หมวดนี ้  ทั ้งนี ้สงฆ์ต้อง
พร้อมเพรียงกันทำ สงฆ์ทำเป็นคณะเป็นพวกๆไม่ได้

๒๗๖



คัมภีร์จุลวรรค ภาค ๑ (พระวินัยปิฏก เล่ม ๖)

ลักษณะของผู้ที่ควรลงตัชชนียกรรม
ภิกษุท่ีสงฆ์ปรารถนาจะลงตชัชนีกรรม ก็ลงได้ คือ
หมวดท่ี ๑

๑. เป็นผู้ชอบก่อเร่ืองทะเลาะวิวาทก่อเร่ืองอ้ือฉาว ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์
๒. เปน็ผูต้อ้งอาบตักิำหนดมไิด้๑ มคีวามประพฤตไิมเ่รยีบรอ้ย
๓. เป็นผู้คลุกคลีด้วยคฤหัสถ์ในทางท่ีไม่สมควร

หมวดท่ี ๒
๑. มีศีลวิบัติ ในอธิศีล๒

๒. มีอาจารวิบัติ ในอัชฌาจาร
๓. มีทิฏฐิวิบัติ ในอติทิฏฐิ

หมวดท่ี ๓
๑. ติเตียนพระพุทธเจ้า
๒. ติเตียนพระธรรม
๓. ติเตียนพระสงฆ์

หมวดท่ี ๔  ภิกษุ ๓ รูป คือ
๑. รูปหน่ึงเป็นผู้ก่อความบาดหมาง ก่อการทะเลาะ ก่อการวิวาท

ก่อความอ้ือฉาว  ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์
๒. รูปหน่ึงเป็นพาลไม่ฉลาดมีอาบัติกำหนดมิได้ มีมารยาทไม่สมควร
๓. รูปหน่ึงคลุกคลีกับคฤหัสถ์ ด้วยการคลุกคลีอันไม่สมควร

หมวดท่ี ๕ ภิกษุ ๓ รูป คือ
๑. รูปหน่ึงเป็นผู้มีศีลวิบัติ ในอธิศีล
๒. รูปหนึ่งเป็นผู้มีอาจารวิบัติในอัชฌาจาร
๓. รูปหนึ่งเป็นผู้มีทิฏฐิวิบัติในอติทิฏฐิ

๑ เป็นผู้ต้องอาบัติกำหนดมิได้  คือ เว้นจากการกำหนดอาบัติ หมายถึง ต้องอาบัติไม่มีขอบเขต (วิ.อ. ๓ /๔๐๗ /๒๔๒)
๒  มีศีลวิบัติ ในอธิศีล  คือ  ต้องอาบัติปาราชิก  หรือสังฆาทิเสส
    มีอาจารวบัิติ  ในอัชฌาจาร  คือ ต้องอาบัติท่ีเหลืออีก ๕ มีถุลลัจจัยเป็นต้น
    มีทิฏฐิวิบัติ  ในอติทิฏฐิ  คือ ประกอบด้วยความเห็นว่า  โลกเท่ียง  โลกไม่เท่ียง โลกมีท่ีสุด โลกไม่มีท่ีสุดเป็นต้น
(วิ. อ. ๓ / ๘๔ / ๔๘ - ๔๙, ดูทิฏฐินอกพุทธศาสนาในพรหมชาลสูตร พระไตรปิฏกแปลไทย มจร. ๙ / ๕๓ / ๒๑)

๒๗๗
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หมวดท่ี ๖  ภิกษุ  ๓  รูป  คือ
๑. รูปหนึ่งกล่าวติเตียนพระพุทธเจ้า
๒. รูปหนึ่งกล่าวติเตียนพระธรรม
๓. รูปหนึ่งกล่าวติเตียนพระสงฆ์

เม่ือสงฆ์จำนง พึงลงตัชชนียกรรมแก่ภิกษุเหล่าน้ีแล

การถูกลงโทษเป็นเหตุให้เสียสิทธิต่าง ๆ
ภิกษุถูกสงฆ์ลงตัชชนียกรรม จะต้องประพฤติวัตรหรือถูกตัดสิทธิต่าง ๆ

รวม ๑๘ อย่าง คือ:-
๑. ไม่พึงให้อุปสมบท  (ห้ามเป็นอุปัชฌาย์)
๒. ไม่พึงให้นิสัย (ห้ามรับภิกษุสามเณรไวใ้นปกครอง)
๓. ไม่พึงมีสามเณรไว้รับใช้
๔. ไม่พึงรับแตง่ตัง้ใหส่ั้งสอนนางภกิษุณี
๕. ได้รับแต่งต้ังแล้วก็ไม่พึงส่ังสอนนางภกิษุณี
๖. ถูกสงฆ์ลงโทษดว้ยอาบัติใด ไม่พึงต้องอาบัติน้ันอีก
๗. ไม่พึงต้องอาบัติประเภทเดียวกันน้ัน
๘. ไมพึ่งตอ้งอาบตัท่ีิเลวกวา่นัน้
๙. ไม่พึงตำหนิกรรมนั้น
๑๐.ไม่พึงตำหนิสงฆ์ผู้ทำกรรมนั้น
๑๑.ไม่พึงห้ามอุโบสถแก่ภิกษุปกติ (ปกตัตตภิกษุ๑)
๑๒.ไม่พึงห้ามปวารณาแก่ภิกษุผู้ปกติ
๑๓.ไม่พึงไต่สวนภิกษุอื่น
๑๔.ไม่พึงเริ่มตั้งอนุวาทาธิกรณ์
๑๕.ไม่พึงขอใหภิ้กษุอ่ืนทำโอกาส

๑ ปกตัตตภิกษุ  ได้แก่ ภิกษุผู้มีศีลและอาจาระเสมอกับภิกษุท้ังหลาย  หรือภิกษุโดยปกติท่ีไม่ถูกลงโทษ
หรือไม่ต้องอาบัติปาราชิก (วิ. อ. ๓ / ๓๙๔ / ๒๔๐, ๗๕ / ๒๕๖, ๑๐๒ / ๒๗๒)

๒๗๘



คัมภีร์จุลวรรค ภาค ๑ (พระวินัยปิฏก เล่ม ๖)

๑๖.ไม่พึงโจทอาบัติภิกษุอื่น
๑๗.ไม่พึงทำภิกษุอ่ืนให้ระลึก (ว่าทำความผดิข้อน้ันข้อน้ีหรือไม่)
๑๘.ไม่พึงช่วยภิกษุท้ังหลายให้สู้กันในอธิกรณ์

การไม่ระงับและระงับโทษ
ภิกษุที่ถูกสงฆ์ลงตัชชนียกรรมเสียสิทธิต่างๆ   แล้วฝ่าฝืนทำในข้อที่

ถูกตัดสิทธินั้นไม่ควรระงับการลงโทษ  ต่อเมื่อปฏิบัติตามในการยอมเสียสิทธิ
ต่างๆ  จึงควรสวดประกาศระงบัโทษ  ด้วยญัตติจตุตถกรรมวาจา.

นิยสกรรมท่ี ๒ (ถอดยศ หรือตัดสิทธิ)
โดยสมัยนั้นแล  ท่านพระเสยยสกะเป็นพาล ไม่ฉลาดมีอาบัติมาก

มีมารยาทไม่สมควร  อยู่คลุกคลีกับคฤหัสถ์ด้วยการคลุกคลีไม่สมควร ทั้งที่
ปกตัตตะภิกษุท้ังหลายได้ให้ปริวาส-ชักเข้าหาอาบัติเดิม-ให้มานัต-ให้อัพภานอยู่
บรรดาภิกษุผู้มักน้อยมีความละอายต่างก็ติเตียน    แล้วกราบทูลเรื่องนั้นแก่
พระผู้มีพระภาคเจ้า    พระองค์ประชุมสงฆ์สอบถามได้ความจริง    จึงทรงติเตียน
โดยเอนกปริยาย แล้วรับส่ังให้สงฆ์ทำนิยสกรรมแก่ภิกษุพวกน้ัน คือให้กลับถือ
นิสัยใหม่  เวลาน้ันต้องถูกตัดสิทธิต่างๆเหมือนกันกับตัชชนียกรรม

นอกจากน้ัน ทรงแสดงลักษณะการทำนิยสกรรมว่า อย่างไรไม่เป็นธรรม
อย่างไรเป็นธรรม  ซ่ึงมีข้อกำหนดเหมือนตัชชนียกรรม แล้วทรงแสดงลกัษณะ
ของภิกษุผู้ควรลงนิยสกรรม เหมือนกับลักษณะของผู้ถูกสงฆ์ลงตัชชนียกรรม
ทุกประการ๑

การเสียสิทธิ การระงับการลงโทษ การไม่ระงับการลงโทษตา่งๆ ก็เป็น
อย่างเดียวกันกับตัชชนียกรรม

๑ ข้อสังเกต    ตัชชนียกรรมเน้นในเร่ืองก่อการวิวาท    แต่นิยสกรรมเน้นในเร่ืองต้องอาบัติมาก, มีมารยาทไม่ดี, คลุกคลี
กับคฤหัสถ์ในทางไม่สมควรท้ังท่ีปกตัตตะภิกษุท้ังหลายได้ให้ปริวาส ชักเข้าหาอาบัติเดิม ให้มานัต ให้อัพภานอยู่

๒๗๙
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ปัพพาชนียกรรมท่ี ๓  (ขับไล่)

สมัยน้ัน ภิกษุพวกพระอัสสชิ  และพระปุนัพพสุกะเป็นเจ้าถ่ินในชนบท
กิฏาคีรี  เป็นภิกษุอลัชชี ประพฤตเิลวทราม  ภิกษุพวกน้ัน ประพฤตอินาจาร
เห็นปานดังน้ี คือ  นำดอกไม้ไปฝากกุลสตรี,   กุลธิดา,  กุมารี,  กุลทาสี,  สะใภ้แห่ง
ตระกูล, ด่ืมน้ำขันเดียวกันบ้าง, น่ังอาสนะเดียวกันบ้าง, นอนบนเตียงเดียวกันบ้าง,
นอนร่วมเคร่ืองปูลาดอันเดียวกันบ้าง  นอนคลุมผ้าห่มผืนเดียวกันบ้างกับกุลสตรี
กุลธิดา กุมารี กุลทาสี  และสะใภ้ ในตระกูล  นอกจากน้ันภิกษุเหล่าน้ันก็ฉันอาหาร
ในเวลาวกิาล,  ด่ืมน้ำเมา,  ทรงดอกไม้ของหอม,ฟ้อนรำ, ร้องเพลง, เต้นรำ, เล่น
หมากรุก, เล่นชิงนาง, ว่ิงเป้ียวกัน, หัดข่ีช้างข่ีม้า และชกมวยกันดังน้ี เป็นต้น

พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบ  จึงทรงส่งพระสารีบุตร และพระโมคคัลลานะ
ให้ไปลงปัพพาชนียกรรมแก่ภิกษุเหล่านั้น ทรงแนะวิธีทำ วิธีสวดประกาศ
มิให้ภิกษุเลวทรามเหลา่น้ันอยู่ในชนบทชือ่กิฏาคีรีอีกต่อไป (ดูคำตรัสหน้า ๔๔)

ทรงแสดงลักษณะการทำปัพพาชนียกรรมว่า  อย่างไรไม่เป็นธรรม
อย่างไรเป็นธรรม ซ่ึงมีข้อกำหนดเหมือนตัชชนียกรรมซ่ึงได้กล่าวผ่านมาแล้ว.

ลักษณะของผู้ควรลงปัพพาชนียกรรม

ทรงแสดงลักษณะของภิกษุ  ผู้ควรลงปัพพาชนียกรรมหลายประการ
มีท้ังความไม่ดีไม่งามแบบท่ีกล่าวไว้แล้วในตชัชนียกรรม  แต่มีเพ่ิมอีก ๘ หมวด
คือ

หมวดท่ี ๗
๑.เล่นคะนองกาย ๒.เล่นคะนองวาจา
๓.เล่นคะนองทั้งกายและวาจา

หมวดท่ี ๘
๑.ประพฤติไม่สมควรทางกาย ๒.ประพฤติไม่สมควรทางวาจา
๓.ประพฤติไม่สมควรทางกายและวาจา

๒๘๐
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หมวดท่ี ๙
๑.ทำลายพระบัญญัติทางกาย๑ ๒.ทำลายพระบัญญัติทางวาจา
๓.ทำลายพระบัญญัติทางกายและวาจา

หมวดท่ี ๑๐
๑.ประกอบมิจฉาชีพทางกาย๒ ๒.ประกอบมิจฉาชีพทางวาจา
๓.ประกอบมิจฉาชีพทางกายและวาจา

และหมวดท่ี ๑๑-๑๔ คือภิกษุ ๓ รูป  แต่ละรูปทำไม่ดีไม่งามดังท่ีกล่าวไว้
ในแต่ละหมวดนั้นรูปละอย่าง๓

การเสียสิทธิของภิกษุผู้ถูกลงปัพพาชนียกรรม คงมี  ๑๘  อย่าง
เช่นเดียวกับตัชชนียกรรม

ทรงแสดงลกัษณะทีไ่ม่ควรระงบัการลงโทษ  และควรระงบัการลงโทษ
เช่นเดียวกับ ท่ีกล่าวมาแล้ว.

ปฏิสารณียกรรมท่ี ๔ (ให้กลับไปขอโทษ)

พระสุธรรมอาศัยอยู่ในวัดของจิตตะคฤหบดี  ณ  ราวป่าชื่อมัจฉิกา
โกรธคฤหบดีนิมนต์พระเถระรปูอ่ืนไปฉันไม่แจ้งตนก่อน  จึงเกิดถกเถียงกันกับ
คหบดี  ท้ังพูดกระทบตระกูลของคหบดี และได้แสดงอาการ อันไม่สมควรอย่างอ่ืน
คหบดีนิมนต์ให้ฉันก็ไม่ฉันโกรธ  หนีไปกราบทูลความต่อพระผู้มีพระภาค
ท่ีพระเชตวัน พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงไต่ถามจนทราบเร่ืองชัดเจน  จึงทรงให้สงฆ์
สวดประกาศลงปฏิสารณียกรรม   แล้วให้พระสุธรรมกลับไปขอโทษคหบดี
ท่ีตนล่วงเกิน.
๑  ทำลายพระบญัญัตทิางกาย  คือ ทำลายดว้ยการไมศึ่กษาสิกขาบท   ท่ีพระผูมี้พระภาคทรงบญัญัตเิก่ียวกบัขอ้ปฏบัิติ

ทางกาย (วิ. อ. ๓ / ๒๗ / ๒๕๓)
๒  มิจฉาชีพทางกาย  คือ การหุงน้ำมันต้มยา เป็นต้น ด้วยอำนาจแห่งเวชกรรม (คือเป็นหมอยา) เป็นต้น

    มิจฉาชีพทางวาจา คือ การรับและบอกข่าวแก่พวกคฤหัสถ์ (วิ. อ. ๓ / ๒๗ / ๒๕๓)
๓  ข้อสังเกต ลักษณะท่ีพิเศษออกไปก็คือ การถูกขับไล่ออกจากท่ีอยู่ของตน  เพราะประทุษร้ายตระกูล คือ ประจบคฤหัสถ์
และประพฤติเลวทราม เป็นข่าวเซ็งแซ่ปรากฏเป็นท่ีรู้กันโดยท่ัวไป

๒๘๑
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ลักษณะของผู้ที่ควรลงปฏิสารณียกรรม

แล้วทรงแสดงลักษณะของการทำปฏิสารณียกรรมที่ไม่เป็นธรรม และ
ท่ีเป็นธรรม ในทำนองเดียวกับ ตัชชนียกรรม

ส่วนลักษณะของภิกษุผู้ควรลงโทษแบบนี้ ท่านแสดงไว้ ๔ หมวด
หมวดละ ๕ ข้อ คือ:-

หมวดท่ี ๑.
๑. ขวนขวายเพือ่ความเส่ือมลาภแก่คฤหัสถ์
๒. ขวนขวายเพ่ือความเสียหายแก่คฤหัสถ์
๓. ขวนขวายเพ่ืออยู่ไม่ได้แก่คฤหัสถ์
๔. ด่าหรือพูดข่มคฤหัสถ์ด้วยถ้อยคำอันเลว
๕. ทำคฤหสัถใ์หแ้ตกกนั

หมวดท่ี ๒.
๑. ติเตียนพระพุทธเจ้าให้คฤหัสถ์ฟัง
๒. ติเตียนพระธรรมให้คฤหัสถ์ฟัง
๓. ติเตียนพระสงฆ์ให้คฤหัสถ์ฟัง
๔. ด่าหรือพูดข่มคฤหัสถ์ด้วยถ้อยคำอันเลว
๕. รับปากอันเป็นธรรมแก่คฤหัสถ์ไว้แล้ว  แต่ไม่ทำตามน้ัน (ปฏิสสวทุกฏ)

หมวดท่ี ๓.
ภิกษุ ๕ รูป แต่ละรูปทำความไม่ดีดังท่ีกล่าวไว้ในหมวด ๑ รูปละอย่าง

หมวดท่ี ๔.
ภิกษุ ๕ รูป แต่ละรูปทำความไม่ดีดังท่ีกล่าวไว้ในหมวด ๒ รูปละอย่าง

จากนั้นทรงแสดงการเสียสิทธิ  หรือการประพฤติวัตร  ๑๘  อย่าง
เหมือนที ่กล่าวไว้แล้วข้างต้น   แล้วทรงแสดงวิธีที ่จะปฏิบัติในการทำ
ปฏิสารณียกรรม โดยมีการสวดประกาศสงฆ์เพื ่อส่งภิกษุเป็นทูตรูปหนึ่ง
ร่วมไปกับภิกษุที่ถูกลงโทษ เพื่อช่วยเจรจาให้เขายกโทษให้  เมื่อทำได้ดังนี้
สงฆ์จึงสวดประกาศเพกิถอนการลงโทษนัน้.

๒๘๒
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ต่อมาทรงแสดงลักษณะของภิกษุที่ไม่ควร และควรที่จะเพิกถอนการ
ลงโทษฝ่ายละ ๑๘ ข้อ เช่นเดียวกับ ตัชชนียกรรม.

อุกเขปนียกรรมท่ี ๕ (ยกเสียจากหมู)่

พระฉันนะต้องอาบัติแล้วไม่เห็นอาบัติ   และไม่ทำคืนอาบัติ  กับกรณี
พระอริฏฐะ  ผู้มีความเห็นผิดท่ีว่า   ธรรมท่ีพระผู้มีพระภาคตรสัว่าเป็นอันตราย
(เช่นกามราคะ) ไม่สามารถก่ออันตรายแก่ผู้ซ่องเสพได้จริง  ความเหล่าน้ันทราบถึง
พระผู้มีพระภาคเจ้า จึงทรงแนะให้สงฆ์ลงโทษผู้ไม่เห็นอาบัติ ผู้ไม่ทำคืนอาบัติ
และผู้มีความเห็นผิด โดยยกเสียจากหมู่  คือไม่คบค้าด้วย ทรงแสดงลักษณะ
การลงโทษทีถู่กต้องและไมถู่กต้อง เช่นเดียวกับท่ีกล่าวไว้ ในเรือ่งตัชชนียกรรม
แต่มีการเน้นว่า การลงโทษยกเสียจากหมู่นี้  เพราะภิกษุไม่เห็นอาบัติ,
ไม่ทำคืนอาบัติ, ไม่เลิกละความเห็นชั่ว และยังมีความไม่ดีข้ออื่นอีก
ที่เหมือนกับตัชชนียกรรม

แล้วทรงแสดงการเสียสิทธิ เป็นต้น   เหมือนกับท่ีกล่าวไว้ในตัชชนียกรรม
๑๘ ข้อ (หน้า ๒๗๘) โดยเพ่ิมเติมอีก ๒๕ ข้อ (แทรกลงระหว่างข้อ๑๐ - ๑๑) คือ

๑. ไม่พึงยินดีการกราบไหว้ของภิกษุปกติ
๒. ไม่พึงยินดีการลุกรับของภิกษุปกติ
๓. ไม่พึงยินดีการประนมมือของภิกษุปกติ
๔. ไมพึ่งยนิดกีารทำสามีจิกรรมของภกิษปุกติ
๕. ไม่พึงยินดีการนำอาสนะมาให้ของภิกษุปกติ
๖. ไม่พึงยินดีการนำท่ีนอนมาใหข้องภิกษุปกติ
๗. ไม่พึงยินดีการนำน้ำล้างเท้าต่ังรองเท้ามาให้ของภิกษุปกติ
๘. ไม่พึงยินดีการนำกระเบ้ืองเช็ดเท้ามาให้ของภิกษุปกติ
๙. ไม่พึงยินดีการรับบาตรและจีวรของภิกษุปกติ
๑๐.ไม่พึงยินดีการถูหลังให้ของภิกษุปกติ

๑  ข้อสังเกต  คำว่า  การเสียสิทธิน้ัน เป็นการพูดให้เข้าใจง่าย ในภาษาบาลีใช้คำว่า วัตร หรือข้อปฏิบัติ ๑๘ ข้อน่ันเอง

๒๘๓
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๑๑.ไม่พึงใส่ความภิกษุปกติด้วยศีลวิบัติ
๑๒.ไม่พึงใส่ความภิกษุปกติด้วยอาจารวิบัติ
๑๓.ไม่พึงใส่ความภิกษุปกติด้วยทิฏฐิวิบัติ
๑๔.ไม่พึงใส่ความภิกษุปกติด้วยอาชีววิบัติ
๑๕.ไม่พึงยุยงภิกษุปกติให้แตกกัน
๑๖. ไม่พึงใช้เคร่ืองนุ่งห่มอย่างคฤหัสถ์
๑๗. ไม่พึงใช้เคร่ืองนุ่งห่มอย่างเดียรถีย์
๑๘.ไม่พึงคบเดียรถีย์
๑๙.พึงคบพวกภิกษุ
๒๐.พึงศึกษาสิกขาบทของภิกษุ
๒๑.ไม่พึงอยู่ในอาวาสท่ีมีเคร่ืองมุงเดียวกันกับภิกษุปกติ
๒๒.ไม่พึงอยู่ในท่ีมิใช่อาวาสท่ีมีเคร่ืองมุงเดียวกันกับภิกษุปกติ
๒๓.ไม่พึงอยู่ในอาวาสและมใิช่อาวาสมีเคร่ืองมุงเดียวกับภิกษุปกติ
๒๔.เห็นภิกษุปกติพึงลุกจากอาสนะ
๒๕.ไม่พึงรุกรานภกิษุปกติท้ังข้างในหรอืข้างนอกวหิาร

รวมเป็นข้อวัตรท้ังหมด ๔๓ ข้อ
ต่อมาทรงแสดงลักษณะของภิกษุท่ีไม่ควร และควรเพิกถอนการลงโทษ

ต่อเม่ือปฏิบัติตามข้อวัตรต่าง ๆ   จึงควรระงับการลงโทษ  และวิธีสวดระงับกรรม.

๒๘๔
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๒.ปริวาสิกขันธกะ

หมวดว่าด้วยผู้อยู่ปริวาส

หมายเหตุ วินัยกรรมเก่ียวกับการออกจากอาบัติสังฆาทิเสส ซ่ึงกล่าว
ไว้ในหมวดนีต่้อไปน้ัน     ท่านผู้อ่านควรจะได้ทราบความหมายเกีย่วกับศัพท์
และลำดับการปฏิบัติซ่ึงกล่าวในหมวดนีก่้อน  ซ่ึงมีดังน้ี (ดูแผนผังหน้า ๔๘๑):-

๑.การอยู่ปริวาส คือการลงโทษให้อบรมตนเองภายใต้ข้อกำหนด
เท่าจำนวนวันท่ีปกปิดอาบัติสังฆาทิเสส นับต้ังแต่ล่วงละเมิด  ถ้าปิดไว้ก่ีวันก่ีเดือน
ก็จะต้องอยู่ปริวาสเท่าวันเท่าเดือนท่ีปกปิดน้ัน.

๒.การชักเข้าหาอาบัติเดิม หรือที่เรียกว่า  มูลายปฏิกัสสนา คือ
ในขณะทีอ่ยู่ปริวาสก็ตาม  ประพฤตมิานัตก็ตาม  เธอไปต้องอาบัติสังฆาทิเสส
ซ้ำอีก ก็จะต้องสวดประกาศใหเ้ร่ิมต้นนับวันท่ีถูกลงโทษใหม.่

๓.การประพฤติมานัต เมื่ออยู่ปริวาสครบกำหนดที่ปิดไว้แล้ว หรือ
ไม่ได้ปิดไว้เลย ไม่ต้องอยู่ปริวาส คงประพฤตมิานัตทีเดียว การประพฤตมิานัต
คือการถูกลงโทษลกัษณะเดียวกับการอยู่ปริวาส  แต่มีกำหนด ๖ ราตรี ไม่ว่าจะ
ปิดไว้ หรือไม่ปิดอาบัติสังฆาทิเสส จะต้องประพฤติมานัต  ๖  ราตรีเหมือนกันหมด
และต้องไม่ประพฤติมานัตในคณะสงฆ์อันพร่อง (คือ มีภิกษุปกติน้อยกว่า ๔ รูป).

๔.การสวดถอนจากอาบัติสังฆาทิเสสหรืออัพภาน  เมื่อภิกษุถูก
ลงโทษให้อยู่ปริวาสและให้ประพฤติมานัตถูกต้องแล้ว   ก็เป็นผู้ควรแก่การ
สวดถอนจากอาบัตินั้น  การสวดถอนจากอาบัตินี้จึงเรียกว่า อัพภาน ต้องใช้
ภิกษุประชุมกันไม่น้อยกว่า ๒๐ รูป.

ในระหว่างท่ีถูกลงโทษเหล่าน้ี ภิกษุถูกตัดสิทธิมากมาย  ท้ังยังต้องคอย
บอกความผิดของตนแก่ภิกษุผู้ผ่านไปมา และบอกในท่ีประชุมสงฆ์ เม่ือทำอุโบสถ
สังฆกรรมด้วย สรุปว่าเป็นการลงโทษที่ทำให้ผู้ถูกลงโทษรู้สึกว่าหนักมาก ต้อง
เก่ียวข้องกับสงฆ์ส่วนมากโดยการประจานตัว และการสวดประกาศหลายข้ันตอน

๒๘๕
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ตัดสิทธิภิกษุผู้อยู่ปริวาส
สมัยนั้น ภิกษุผู้อยู่ปริวาส ยินดีการกราบไหว้เป็นต้น ของภิกษุปกติ

พระผูมี้พระภาคเจา้ทรงทราบ จึงทรงวางขอ้กำหนด มิให้ภิกษุผู้อยู่ปริวาสยินดี
การกราบไหว้, การนำที่นอนมาให้, การล้างเท้า, การตั้งตั่งรองเท้า, การตั้ง
กระเบ้ืองเช็ดเท้า, การรับบาตรจีวร, การถูหลังในเวลาอาบนำ้ ถ้ายินดีให้ผู้อ่ืน
ทำแก่ตนน้ัน  ต้องอาบัติทุกกฏ

ทรงอนุญาตให้ภิกษุผู้อยู่ปริวาสด้วยกันปฏิบัติ และแสดงความเคารพ
เอ้ือเฟ้ือต่อกันดังท่ีกล่าวข้างต้นได้  ตามลำดับพรรษา  และทรงอนญุาตให้ภิกษุ
ผู้อยู่ปริวาสด้วยกันทำอุโบสถ ปวารณา รับแจกผ้าอาบน้ำฝน รับอาหาร รับแจก
อาหารได้ตามลำดับพรรษา.

วัตร ๙๔ ข้อสำหรับภิกษุผู้อยู่ปริวาส
ทรงแสดงวัตร ๙๔ ข้อของภิกษุผู้อยู่ปริวาส (หรือกล่าวอีกอย่างหน่ึงก็คือ

การตัดสิทธิต่าง ๆ ห้าม ทำอย่างน้ันอย่างน้ี) รวมท้ังส้ิน ๙๔ ข้อดังต่อไปน้ี
หมวดท่ี ๑

๑. ภิกษุผู้อยูป่ริวาสไม่พึงให้อุปสมบท
๒. ไม่พึงให้นิสัย
๓. ไม่พึงใช้สามเณรอุปัฏฐาก
๔. ไม่พึงรับสมมติเป็นผู้สั่งสอนภิกษุณี
๕. แม้ได้รับสมมติแล้ว ก็ไม่พึงส่ังสอนภิกษุณี
๖. สงฆ์ให้ปริวาสเพ่ืออาบัติใด ไม่พึงต้องอาบัติน้ัน
๗. ไม่พึงต้องอาบัติอื่นอันเช่นนั้น
๘. ไม่พึงต้องอาบัติอันเลวทรามกว่านั้น
๙. ไม่พึงติกรรม
๑๐. ไม่พึงติเตียนภิกษุทั้งหลายผู้ทำกรรม

๒๘๖
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๑๑. ไม่พึงห้ามอุโบสถแก่ปกตัตตะภิกษุ (ภิกษุปกติ)
๑๒.ไม่พึงห้ามปวารณาแก่ปกตัตตะภิกษุ
๑๓.ไม่พึงทำการไต่สวน
๑๔.ไม่พึงเริ่มอนุวาทาธิกรณ์
๑๕. ไม่พึงขอโอกาสภิกษุอื่น
๑๖. ไม่พึงโจทภิกษุอ่ืน
๑๗. ไม่พึงให้ภิกษุอ่ืนให้การ
๑๘.ไม่พึงช่วยภิกษุกับภิกษุให้สู้อธิกรณ์กัน

หมวดท่ี ๒
๑๙. ภิกษุผู้อยู่ปริวาสไม่พึงเดินนำหนา้ภิกษุปกติ
๒๐. ไม่พึงน่ังข้างหน้าภิกษุปกติ
๒๑.พึงพอใจในอาสนะสุดท้าย ท่ีนอนสุดท้าย  วิหารสุดท้ายของสงฆ์

ท่ีสงฆ์จะให้แก่เธอ
๒๒.ไม่พึงมีปกตัตตะภิกษุเป็นสมณะนำหนา้   หรือตามหลังเข้าไป

สู่สกุล
๒๓. ไม่พึงสมาทานอารัญญิกธุดงค์
๒๔. ไม่พึงสมาทานบิณฑปาตกิธุดงค์
๒๕.ไม่พึงให้เขานำบิณฑบาตมาส่งเพราะปัจจัยน้ัน  ด้วยคิดว่าคนท้ัง

หลายอย่ารู้จักเรา
หมวดท่ี ๓

๒๖.ภกิษผุูอ้ยูป่รวิาสเปน็อาคนัตกุะไปพงึบอกใหท้ราบ๑

๒๗.มีอาคันตุกะมาก็พึงบอก
๒๘. พึงบอกในอุโบสถ
๒๙.พึงบอกในปวารณา
๓๐.ถา้อาพาธพึงส่ังทูตใหบ้อก

๑  คือเป็นอาคันตุกะไปวัดอ่ืน  พึงบอกภิกษุท้ังหลายในวัดน้ัน (วิ. อ. ๓ / ๗๗ / ๒๖๑)

๒๘๗
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หมวดท่ี ๔
๓๑.ไม่พึงออกจากอาวาสท่ีมีภิกษุ ไปสู่อาวาสท่ีหาภิกษุไม่ได้
๓๒. ไม่พึงออกจากอาวาสท่ีมีภิกษุ ไปสู่ถ่ินมิใช่อาวาสท่ีหาภิกษุไม่ได้
๓๓. ไม่พึงออกจากอาวาสท่ีมีภิกษุ ไปสู่อาวาสหรือถ่ินมิใช่อาวาสท่ี

หาภิกษุไม่ได้
๓๔. ไม่พึงออกจากถ่ินมิใช่อาวาสท่ีมีภิกษุ ไปสู่อาวาสท่ีหาภิกษุไม่ได้
๓๕.ไม่พึงออกจากถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่ถิ่นมิใช่อาวาสที่

หาภิกษุไม่ได้
๓๖. ไม่พึงออกจากถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาสหรือถิ่นมิใช่

อาวาสท่ีหาภิกษุไม่ได้
๓๗.ไม่พึงออกจากอาวาสหรือถ่ินมิใช่อาวาสท่ีมีภิกษุ    ไปสู่อาวาส

ท่ีหาภิกษุไม่ได้
๓๘. ไม่พึงออกจากอาวาสหรือถ่ินมิใช่อาวาสท่ีมีภิกษุ ไปสู่ถ่ินมิใช่

อาวาสท่ีหาภิกษุไม่ได้
๓๙.ไม่พึงออกจากอาวาสหรือถ่ินมิใช่อาวาสท่ีมีภิกษุ ไปสู่อาวาสหรือ

ถิน่มใิชอ่าวาสท่ีหาภกิษไุมไ่ด้
ท้ังน้ี เว้นแต่ไปกับปกตัตตะภิกษุ และเว้นแต่มีอันตราย

หมวดท่ี ๕
๔๐. ภิกษุผู้อยู่ปริวาส    ไม่พึงออกจากอาวาสท่ีมีภิกษุ      ไปสู่อาวาส

ท่ีมีภิกษุ แต่เป็นนานาสังวาส
๔๑.ไม่พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ   ไปสู่ถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ

แต่เป็นนานาสังวาส
๔๒. ไม่พึงออกจากอาวาสท่ีมีภิกษุ    ไปสู่อาวาสหรือถ่ินมิใช่อาวาส

ท่ีมีภิกษุ แต่เป็นนานาสังวาส
๔๓. ไม่พึงออกจากถ่ินมิใช่อาวาสท่ีมีภิกษุ    ไปสู่อาวาสท่ีมีภิกษุ

แต่เป็นนานาสังวาส

๒๘๘
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๔๔. ไม่พึงออกจากถ่ินมิใช่อาวาสท่ีมีภิกษุ ไปสู่ถ่ินมิใช่อาวาสท่ีมีภิกษุ
แต่เป็นนานาสังวาส

๔๕.ไม่พึงออกจากถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุไปสู่อาวาสหรือถิ่นมิใช่
อาวาสมีภิกษุเป็นนานาสังวาส

๔๖. ไม่พึงออกจากอาวาสหรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาส
ท่ีมีภิกษุ แต่เป็นนานาสังวาส

๔๗.ไม่พึงออกจากอาวาสหรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่ถิ่นมิใช่
อาวาสที่มีภิกษุนานาสังวาส

๔๘. ไม่พึงออกจากอาวาสหรือถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาส
หรือถ่ินมิใช่อาวาสท่ีมีภิกษุ  แต่เป็นนานาสังวาส

ท้ังน้ี เว้นแต่ไปกับปกตัตตะภิกษุ และมีอันตราย
หมวดท่ี ๖

๔๙.ภิกษุผู้อยู่ปริวาส  พึงออกจากอาวาสท่ีมีภิกษุ ไปสู่อาวาสท่ีมีภิกษุ
เป็นสมานสังวาส

๕๐.พึงออกจากอาวาสท่ีมีภิกษุ      ไปสู่ถ่ินมิใช่อาวาสท่ีมีภิกษุเป็น
สมานสังวาส

๕๑. พึงออกจากอาวาสท่ีมีภิกษุ       ไปสู่อาวาสหรือถ่ินมิใช่อาวาส
ท่ีมีภิกษุเป็นสมานสังวาส

๕๒.พึงออกจากถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุ   ไปสู่อาวาสที่มีภิกษุเป็น
สมานสังวาส

๕๓.พึงออกจากถ่ินมิใช่อาวาสท่ีมีภิกษุ      ไปสู่ถ่ินมิใช่อาวาสท่ีมีภิกษุ
เป็นสมานสังวาส

๕๔.พึงออกจากถ่ินมิใช่อาวาสท่ีมีภิกษุ ไปสู่อาวาสหรือถ่ินมิใช่อาวาส
ท่ีมีภิกษุเป็นสมานสังวาส

๕๕. พึงออกจากอาวาสหรือถ่ินมิใช่อาวาสท่ีมีภิกษุ       ไปสู่อาวาส
ท่ีมีภิกษุเป็นสมานสังวาส

๒๘๙
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๕๖. พึงออกจากอาวาสหรือถ่ินมิใช่อาวาสท่ีมีภิกษุ ไปสู่ถ่ินมิใช่อาวาส
ท่ีมีภิกษุเป็นสมานสังวาส

๕๗. พึงออกจากอาวาสหรือถ่ินมิใช่อาวาสท่ีมีภิกษุ   ไปสู่อาวาสหรือ
ถิ่นมิใช่อาวาสที่มีภิกษุเป็นสมานสังวาส

ท้ังน้ี ท่ีรู้ว่าอาจจะไปถึงในวันน้ีทีเดียว
หมวดท่ี ๗

๕๘.ภิกษุผู้อยู่ปริวาส             ไม่พึงอยู่ในท่ีมุงอันเดียวกันในอาวาส
กับปกตัตตะภิกษุ

๕๙. ไม่พึงอยู่ในท่ีมุงอันเดียวกันในถ่ินมิใช่อาวาส
๖๐. ไม่พึงอยู่ในท่ีมุงอันเดียวกันในอาวาสก็ดี ในถ่ินมิใช่อาวาสก็ดี
๖๑. เห็นปกตัตตะภกิษุแล้ว พึงลุกออกจากอาสนะ
๖๒.พึงนิมนต์ปกตัตตะภิกษุใหันั่ง
๖๓. ไม่พึงน่ังในอาสนะเดยีวกันกับปกตัตตะภกิษุ
๖๔. เม่ือปกตตัตะภิกษุน่ัง ณ อาสนะต่ำ ไม่พึงน่ัง ณ อาสนะสูง
๖๕. เม่ือปกตัตตะภิกษุน่ัง ณ พ้ืนดิน ไม่พึงน่ัง ณ อาสนะ
๖๖. ไม่พึงจงกรมในท่ีจงกรมอันเดียวกันกับปกตัตตะภิกษุ
๖๗.เมื ่อปกตัตตะภิกษุจงกรมอยู ่ในที ่จงกรมต่ำ ไม่พึงจงกรม

ในท่ีจงกรมสูง
๖๘. เม่ือปกตัตตะภิกษุจงกรม ณ พ้ืนดิน ไม่พึงจงกรมในทีจ่งกรม

หมวดท่ี ๘
๖๙. - ๘๙. ภิกษุผู้อยู่ปริวาสไม่พึงอยู่ในที่มุงอันเดียวกันในอาวาส,

ไม่พึงอยู่ในท่ีมุงเดียวกันในถ่ินมิใช่อาวาส,   ไม่พึงอยู่ในท่ีมุงเดียวกัน ในอาวาสก็ดี
ในถ่ินมิใช่อาวาสก็ดีอาวาส  กับภิกษุผู้อยู่ปริวาสท่ีแก่พรรษากวา่

ไม่พึงนัง่ในอาสนะเดยีวกนักับภกิษอุยู่ปรวิาสผูแ้ก่พรรษากวา่
... กับภิกษุผู้ควรชักเข้าหาอาบัติเดิม
... กับภิกษุผู้ควรมานัต
... กับภิกษุผู้ประพฤติมานัต

๒๙๐
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... กับภิกษุผู้ควรอัพภาน
๙๐. เม่ือเธอน่ัง ณ อาสนะต่ำ ไม่พึงน่ังอาสนะสูง
๙๑. เม่ือเธอน่ังพ้ืนดิน ไม่พึงน่ัง ณ อาสนะ
๙๒.ไม่พึงจงกรมในท่ีจงกรมเดียวกัน
๙๓.เม่ือเธอจงกรมอยู่ในท่ีจงกรมต่ำ ไม่พึงจงกรมในท่ีจงกรมสูง
๙๔.เม่ือเธอจงกรมอยู่ ณ พ้ืนดิน ไม่พึงจงกรมในทีจ่งกรม.

ถ้าสงฆ์มีภิกษุอยู่ปริวาสเป็นท่ี ๔ ให้ปริวาส   ชักเข้าหาอาบัติเดิม
ให้มานัตใช้ไม่ได้   ไม่ควรทำ

สงฆ์ ๒๐ รูป ท้ังภิกษุผู้ควรอัพภานน้ัน ให้อัพภาน การกระทำดังน้ัน
ใช้ไม่ได้ และไม่ควรทำฯ

รัตติเฉท ๓ อย่างของภกิษุผู้อยู่ปริวาส
รัตติเฉท๑ความขาดแห่งราตรขีองภิกษุผู้อยู่ปริวาสมี ๓ อย่าง คือ

๑. อยู่ร่วม  (สหวาสะ)๒
๒. อยู่ปราศ  (วิปปวาสะ)
๓. ไม่บอก  (อนาโรจนา)

รัตติเฉท ๔ อย่างของภกิษุผู้ประพฤติมานัต
ความขาดแห่งราตรีของภิกษุผู้ประพฤตมิานัตมี ๔ อย่าง คือ

๑. อยู่ร่วม
๒. อยู่ปราศ

๑  รัตติเฉท  แปลวา่ขาดราตร ี  หมายถงึเหตใุห้ขาดราตร ี  นับราตรท่ีีอยู่ปรวิาสไมไ่ด้  พระผูมี้พระภาคทรงบญัญัติไว้
สำหรับภิกษุผู้ประพฤตมิานัต (วิ. อ. ๓ / ๔๗๕ / ๕๒๘)
๒  สหวาสะ  การอยู่ร่วม  หมายถึง อยู่ในท่ีมุงบังเดียวกันกับปกตัตตภิกษุ
     วิปปวาสะ  การอยู่ปราศ  หมายถึง การท่ีภิกษุผู้อยู่ปริวาสน้ันอยู่รูปเดียว
     อนาโรจนา  การไม่บอก  หมายถึง การไม่บอกแก่พวกภิกษุอาคันตุกะเป็นต้น  (วิ. อ. ๓ / ๘๓ / ๒๖๖)

๒๙๑
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๓. ไม่บอก
๔. การประพฤติมานัตในคณะสงฆ์อันพร่อง (มีปกติภิกษุน้อยกว่า ๔ รูป)

วัตรสำหรับผู้อยู่ปริวาส, ผู้ควรแก่การชักเข้าหาอาบัติเดิม และวัตรของ
ผู้ประพฤตมิานัตมีลักษณะใกลเ้คียงกัน   เพียงแต่วัตรของผูป้ระพฤตมิานัตน้ัน
ต้องบอกทุกวัน และตอ้งไม่ประพฤตใินคณะสงฆอั์นพร่อง

การเก็บปริวาส และเก็บมานัต
ในกรณีที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น  อันทำให้ไม่สามารถอยู่ปริวาส หรือ

ประพฤติมานัตได้สะดวก เช่น สงฆ์มาประชุมมากมาย  จะเที่ยวบอกประจาน
ตัวเองให้หมดส้ินท่ัวถึงคงไม่ไหว  ทรงอนุญาตให้เก็บปริวาสหรือมานัตได้ เม่ือ
เหตุการณ์เป็นปกติแล้ว   จึงสมาทานการอยู่ปริวาสหรือประพฤติมานัตต่อไปใหม่

๒๙๒
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๓. สมุจจยขันธกะ

หมวดว่าด้วย การรวบรวมเร่ืองการออกจากอาบัติสังฆาทิเสส

ในหมวดน้ีแสดงวิธีออกจากอาบัติสังฆาทิเสส     โดยเล่าเร่ืองพระอุทายี
ปรึกษาสงฆ์ว่าต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้ว   ควรปฏิบัติอย่างไร?   มีการแสดง
รายละเอียดซึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสแนะดังต่อไปนี้ :-

๑. ต้องอาบัติสังฆาทิเสสข้อเดียว ไม่ได้ปกปิด  ให้ขอมานัต ๖ ราตรี
เพื่ออาบัติ ๑ ตัวกับสงฆ์  ให้สงฆ์สวดประกาศให้มานัต  เมื่อประพฤติมานัต
แล้วจึงให้ขออัพภานกับสงฆ์  สงฆ์จึงสวดอัพภานประกาศถอนจากอาบัติให้

๒. ต้องอาบัติสังฆาทิเสสข้อเดียวปิดไว้วันเดียว ให้ขอปริวาส ๑ วัน
อยู่ปริวาสแล้ว  จึงขอมานัตแล้วดำเนินการต่อไปตามลำดับเหมือนข้อ ๑

๓. ต้องอาบัติสังฆาทิเสสข้อเดียวแต่ปิดไว้ ๒ วันบ้าง ๓ วันบ้าง ๔ วันบ้าง
๕ วันบ้าง   ให้ขอปริวาสเท่ากับวันท่ีปกปิดไว้น้ัน  อยู่ปริวาสแล้วจึงขอมานัต   ๖
ราตรีเพ่ืออาบัติ ๑ ตัวกับสงฆ์ และทำตามลำดับเหมือนข้อ ๑

๔. ต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้วปกปิดไว้ ๕ วัน ขอปริวาส  ๕ วัน  ระหว่าง
อยู่ปริวาสต้องอาบัติสังฆาทิเสสซ้ำอีกโดยไม่ปิดไว้    ทรงให้ขอมูลายปฏิกัสสนา
คือ ขอชักเข้าหาอาบัติเดิมต่อสงฆ์ๆให้มูลายปฏิกัสสนา เม่ืออยู่ปริวาสแล้วเป็นผู้
ควรแก่มานัตต้องอาบัติสังฆาทิเสสซ้ำอีกโดยไม่ปิดไว้  ทรงให้ขอมูลายปฏิกัสสนา
แล้วให้มานัต ๖ ราตรีเพ่ืออาบัติ ๓ ตัว ขณะอยู่มานัตเธอต้องอาบัติสังฆาทิเสสซ้ำ
โดยไม่ปิดไว้    ทรงให้ขอมูลายปฏิกัสสนาเพ่ืออาบัติ ๑ ตัวแล้วให้มานัต ๖ ราตรี
เม่ือประพฤติมานัตแล้วเป็นผู้ควรแก่อัพภาน  เธอต้องอาบัติสังฆาทิเสสโดยไม่ปิด
ทรงให้ขอมูลายปฏิกัสสนา ให้มานัต ๖ ราตรีเพ่ืออาบัติ ๑ ตัว ประพฤติมานัตแล้ว
จึงขออัพภานต่อสงฆ์

๕. ต้องสังฆาทิเสสแล้วปกปิดไว้ ๑ ปักษ์ (๑๕วัน) ให้ขอปริวาส ๑ ปักษ์
ระหว่างท่ีอยู่ปริวาสต้องอาบัติสังฆาทิเสสปิดไว้ ๕ วัน   ทรงให้ขอมูลายปฏิกัสสนา
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กับสงฆ์  แล้วให้สโมธานปริวาสเพ่ืออาบัติตัวก่อน คือ รวมวันอยู่ปริวาสกับอาบัติ
ท่ีปิดไว้เดิม เม่ืออยู่ปริวาสแล้วเป็นผู้ควรมานัตเธอต้องสังฆาทิเสสปิดไว้ ๕ วันอีก
ให้ขอมูลายปฏกัิสสนา แล้วให้สโมธานปรวิาสเพ่ืออาบัติตัวก่อน อยู่ปริวาสแล้ว
จึงขอมานัต ๖ ราตรีเพ่ืออาบัติ ๓ ตัวกะสงฆ์  ระหว่างท่ีประพฤตมิานัตเธอต้อง
สังฆาทิเสสปิดไว้ ๕ วันอีก   ให้ขอมูลายปฏิกัสสนา แล้วให้สโมธานปรวิาสเพ่ือ
อาบัติตัวก่อน อยู่ปริวาสแล้ว จึงขอมานัต ๖ ราตรีเพ่ืออาบัติตัวก่อน และเพ่ืออาบัติ
๑ ตัว ประพฤตมิานัตแล้วเป็นผู้ควรอัพภาน เธอต้องสังฆาทิเสส ปิดไว้ ๕ วันอีก
ให้ขอมูลายปฏกัิสสนา แล้วให้สโมธานปรวิาสเพ่ืออาบัติตัวก่อน อยู่ปริวาสแล้ว
จึงขอมานัต ๖ ราตรีเพ่ืออาบัติ ๑ ตัว ประพฤตมิานัตแล้วจึงขออัพภานกับสงฆ์.

๖. ต้องสังฆาทิเสส ๑ ตัวปิดไว้ ๑ วัน อาบัติ ๒ ตัวปิดไว้ ๒ วัน อาบัติ ๓
ตัวปิดไว้ ๓ วัน อาบัติ ๔ ตัวปิดไว้ ๔ วัน อาบัติ ๕ ตัวปิดไว้ ๕ วัน อาบัติ ๖ ตัว
ปิดไว้ ๖ วัน อาบัติ ๗ ตัวปิดไว้ ๗ วัน อาบัติ ๘ ตัวปิดไว้ ๘ วัน อาบัติ ๙ ตัว ปิดไว้
๙ วัน อาบัติ ๑๐ ตัวปิดไว้ ๑๐ วัน ตรัสว่า “บรรดาอาบัติเหล่าน้ัน อาบัติเหล่าใด
ปิดไว้นานกว่าอาบัติท้ังหมด สงฆ์จงให้อัคฆสโมธานปริวาสเพ่ืออาบัติเหล่าน้ัน

๗. ภิกษุรูปหน่ึงต้องอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัวปิดไว้ ๒ เดือน  ได้ขอปริวาส
เพ่ืออาบัติ ๑ ตัวปิดไว้ ๒ เดือนกับสงฆ์   ภายหลังละอายใจจึงแจ้งความท่ีปิดอาบัติ
๒ ตัวปิดเอาไว้ ๒ เดือน  จึงทรงให้สงฆ์ให้ปริวาส ๒ เดือนเพ่ืออาบัติแม้นอกน้ี

๘.สมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งต้องอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว  ไม่รู้จำนวน
ระลึกไม่ได้ ไม่แน่ใจในอาบัติ  และจำนวนราตรีที่ปกปิด  จึงทรงให้สงฆ์ให้
สุทธันตปริวาส (คือปริวาสท่ีอยู่จนกว่าจะบริสุทธ์ิ)  แล้วดำเนินตามข้อ ๑

๙.กรณีที่ภิกษุผู้กำลังอยู่ปริวาส  ผู้ควรแก่การชักเข้าหาอาบัติเดิม
ผู้ควรแก่มานัต ผู้ควรแก่อัพภานน้ันสึก ลดฐานะเป็นสามเณร วิกลจริตมีจิตฟุ้งซ่าน
กระสับกระส่ายเพราะเวทนา   ถูกสงฆ์ลงอุกเขปนียกรรม   การอยู่ปริวาสและ
กรรมท้ังหลายน้ันใช้ไม่ได้,  ถ้ากลับคืนสภาพเป็นภิกษุอีก  ปริวาสมานัตท่ีให้แล้ว
หรืออยู่ประพฤติแล้ว เป็นอันให้หรือประพฤติดีแล้ว  ให้ทำกรรมท่ีเหลืออยู่ต่อไป

นอกจากน้ียังมีตัวอย่างอ่ืนอีก ในสมุจจยขันธกะน้ีเป็นการประมวลเรือ่ง
การออกจากอาบัติสังฆาทิเสส  ท่ีมีปัญหาซับซ้อน (ดูแผนผังหน้า ๔๘๑ ประกอบ)
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๔. สมถขันธกะ

หมวดว่าด้วยวิธีระงับอธิกรณ์

๑. สัมมุขาวินัย (การระงับพร้อมหน้า)
ภิกษุฉัพพัคคีย์ทำกรรมลงโทษแก่ภิกษุทั้งหลาย  ที่ไม่ได้อยู่ต่อหน้า

คือตัชชนียกรรมบ้าง  นิยสกรรมบ้าง  ปัพพาชนียกรรมบ้าง  ปฏิสารณียกรรมบ้าง
อุกเขปนียกรรมบ้าง มีผู้ติเตียน พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติพระวินัย
ห้ามทำการลับหลังผู้ถูกลงโทษ ทรงปรับอาบัติทุกกฏแก่ผู้ทำเช่นน้ัน

ทรงแสดงภิกษุท่ีเป็นบุคคลฝ่ายไม่ดี ๓ ประเภท คือ
๑. บุคคลคนเดียว
๒. บุคคลหลายคน
๓. สงฆ์ท่ีพูดไม่เป็นธรรมฝา่ยหน่ึง

กับทรงแสดงภิกษุท่ีเป็นบุคคลฝ่ายดี ๓ ประเภท ท่ีพูดเป็นธรรมฝ่ายหน่ึง
ฝ่ายที่พูดไม่เป็นธรรม  แม้จะระงับเรื่องที่เกิดขึ้นในที่พร้อมหน้า  ก็เรียกว่า
สัมมุขาวินัยเทียม   และระงับไม่เป็นธรรม   ฝ่ายท่ีพูดเป็นธรรมระงับเร่ืองท่ีเกิดข้ึน
เรียกว่าสัมมุขาวินัย และระงบัอย่างเป็นธรรม

๒. สติวินัย (การระงับด้วยยกให้ว่าเป็นผู้มีสติสมบูรณ์)
พระทัพพมัลลบุตรได้บรรลุอรหัตตผลต้ังแต่อายุ ๗ ขวบ  ท่านปรารถนา

จะทำประโยชน์แก่สงฆ์ จึงไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า ขอรับทำหน้าที่เป็นผู้จัด
เสนาสนะและแจกภัต   พระผู้มีพระภาคทรงเห็นชอบด้วย  จึงตรัสให้เรียก
ประชุมสงฆ์ ขอมติสวดประกาศแต่งตั้งพระทัพพมัลลบุตร เป็นผู้จัดเสนาสนะ
และผู้แจกภัต เม่ือไม่มีผู้ใดคัดค้าน จึงเป็นอันประกาศแต่งต้ัง  เม่ือได้รับแต่งต้ังแล้ว

๒๙๕
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ปรากฏว่าได้จัดเสนาสนะได้ดีและเรียบร้อย    ถึงกับมีภิกษุมาทดลองให้ท่าน
จัดในที่ต่างๆกัน  ซึ่งอยู่ห่างไกลกันทีละหลายๆรูป   เพื่อจะดูความสามารถ
แต่ท่านก็จัดได้เรียบร้อย อย่างน่าอัศจรรย์  ส่วนการจัดแบ่งภิกษุไปรับอาหารก็ทำ
ได้เรียบร้อย  แต่มีภิกษุพวกหน่ึงซ่ึงเป็นพวกภิกษุเมตติยะ และภุมมชกะไม่พอใจ
ว่าตนไม่ค่อยได้รับอาหารดี ๆ  ภิกษุพวกนั้นเข้าใจผิดว่า พระทัพพมัลลบุตร
กลั่นแกล้ง จึงหาเรื่องให้นางเมตติยาภิกษุณี  แกล้งใส่ความหาว่าข่มขืนนาง
เมื่อไต่สวนได้ความสัตย์แล้ว      พระผู้มีพระภาคจึงทรงให้สงฆ์จัดการให้สึก
นางเมตตยิาภิกษุณี  แม้ภิกษุท่ีก่อเร่ืองจะขอรบัผิดแทนว่าตนเป็นผู้ต้นคิด.

พระผู้มีพระภาคเจ้า จึงทรงแนะวิธีระงับอธิกรณ์ชนิดนี้ ซึ่งเกิดขึ้นแก่
พระอรหันต์  โดยให้สงฆ์สวดประกาศใหส้ติวินัยแก่พระทัพพมัลลบุตร แล้วทรง
แสดงเง่ือนไข ๕ ประการ ในการใหส้ติวินัย คือ

๑. ภิกษุผู้ถูกโจทฟ้อง เป็นผู้บริสุทธ์ิ ไม่มีอาบัติ
๒. มีผู้กล่าวฟ้องเธอ
๓. เธอขอสติวินัย
๔. สงฆ์ให้สติวินัยแก่เธอ
๕. สงฆ์พร้อมเพรียงกันให้โดยธรรม  อย่างน้ีจึงเรียกว่าการให้สติวินัย

อันเป็นธรรม

๓. อมูฬหวินัย (การระงับด้วยยกให้ว่าเป็นบ้า)
ภิกษุชื่อคัคคะเป็นบ้าได้ทำความผิดหลายประการ   มีผู้โจทฟ้อง

พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงแนะให้ระงับ ด้วยอมูฬหวินัย โดยให้ผู ้ถูกฟ้อง
(ซ่ึงหายแล้ว)  ขออมูฬหวินัย และให้สงฆ์สวดประกาศให้อมูฬหวินัย เป็นอันระงับ
ด้วยยกให้ว่าเป็นบ้าในขณะทำความผิด  แต่ก็ทรงวางเง่ือนไขไว้ว่า ถ้าทำความผิด
ขณะท่ีรู้สึกตน และไม่เป็นบ้า แต่แก้ตัวว่าไม่รู้ หรือรู้สึกเหมือนฝัน หรือแก้ตัวอ้าง
ความเป็นบ้า สงฆ์ให้อมูฬหวินัยแก่เธอดังน้ี เรียกว่า ไม่เป็นธรรม ถ้าตรงกันข้าม
คือทำไปในขณะเปน็บ้าไม่รู้สึกตัวจริง ๆ  การให้อมูฬหวินัยจึงเป็นธรรม

๒๙๖
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๔. ปฏิญญาตกรณะ (การระงับด้วยคำสารภาพของผู้ถูกฟ้อง)
ภิกษุฉัพพัคคีย์ลงกรรมแก่ภิกษุทั้งหลาย โดยไม่ฟังคำสารภาพ

ของภิกษุเหล่าน้ัน มีผู้ติเตียน พระผู้มีพระภาคเจ้า จึงทรงบัญญัติพระวินัย
ห้ามทำเช่นน้ัน  ถ้าฝ่าฝืนต้องอาบัติทุกกฏ

แล้วจึงทรงแสดงวิธีระงับอธิกรณ์  ด้วยการรับสารภาพของจำเลย
ที่ไม่เป็นธรรมและที่เป็นธรรม   ลักษณะอธิกรณ์ที่ไม่เป็นธรรมคือสารภาพ
ไม่ตรงตามทีท่ำลงไปจรงิ เช่น ต้องอาบัติหนัก สารภาพว่าต้องอาบัติรองลงมา
หรือต้องอาบัติเบา สารภาพว่าต้องอาบัติหนัก

ส่วนที่เป็นธรรม คือต้องอาบัติอะไรก็สารภาพตามนั้น

๕. เยภุยยสิกา (การระงับด้วยถือเสียงข้างมาก)
ภิกษุทั้งหลายบาดหมางทะเลาะวิวาทกันในท่ามกลางสงฆ์  ด่ากันอยู่

ไม่อาจระงับอธิกรณ์ได้ พระผู้มีพระภาคจึงทรงอนุญาตให้ระงับอธิกรณ์ชนิดน้ีด้วย
ถือเอาเสียงข้างมาก ให้สมมติภิกษุผู ้ให้จับฉลาก(คือผู้ดูแลการลงคะแนน
นับคะแนน)  ภิกษุผู้ให้จับฉลากจะต้องประกอบด้วยองค์ ๕  คือ ไม่ลำเอียง
เพราะรัก  เพราะเกลียด เพราะหลง เพราะกลัว และรู้ว่าอย่างไรเป็นอันจับอย่างไร
ไม่เป็นอันจับ (คุมการลงคะแนนได้ดี)   แล้วให้สวดประกาศแต่งตั้งภิกษุผู้ให้
จับฉลากในท่ามกลางสงฆ์

ทรงแสดงการจับฉลาก (ลงคะแนน)   ที่ไม่เป็นธรรมและที่เป็นธรรม
อย่างละ ๑๐ ประการคือ

๑.  อธิกรณ์เป็นเร่ืองเล็กน้อย
๒.  ไม่ลุกลามไปท่ีอ่ืนไกล
๓.  ภิกษุพวกน้ันระลึกไม่ได้  และพวกอ่ืนก็ไม่สามารถให้ระลึกได้
๔. รู้ว่าผู้กล่าวไม่เป็นธรรมมีมากกว่า
๕. รู้ว่าผู้กล่าวไม่เป็นธรรมอาจมีมากกว่า
๖. รู้ว่าสงฆ์จะแตกกัน

๒๙๗
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๗. รู้วา่สงฆ์อาจแตกกัน
๘. จับฉลากโดยไม่เป็นธรรม
๙. จับฉลากเป็นพวก ๆ
๑๐. มิได้จับฉลากตามความเห็นของตน

ลักษณะอยา่งน้ีเรียกว่าไม่เป็นธรรม   ส่วนท่ีเป็นธรรม คือท่ีตรงกันข้าม
จากท่ีแสดงมาข้างต้น.

๖. ตัสสปาปิยสิกา (การระงับด้วยการลงโทษ)
ภิกษุชื่ออุปวาฬะ    ถูกฟ้องด้วยเรื่องต้องอาบัติในที่ประชุมสงฆ์

ปฏิเสธแล้วกลับรับ  รับแล้วกลับปฏิเสธ   ให้การกลับกลอกกล่าวเท็จทั้งๆที่รู้
พระผู้มีพระภาคทรงทราบ  จึงทรงแนะให้สงฆ์ใช้วิธีตัสสปาปิยสิกา คือให้สวด
ประกาศเป็นการสงฆ์ลงโทษจำเลย

ทรงแสดงการทำตัสสปาปิยสิกากรรม ท่ีเป็นธรรมว่า ประกอบด้วยองค์ ๕ คือ
๑. ภิกษุเป็นผู้ไม่บริสุทธ์ิ
๒. เป็นผู้ไม่มียางอาย
๓. มีผู้โจทฟ้อง
๔. สงฆ์ทำตสัสปาปิยสิกากรรมแก่เธอ
๕. สงฆ์พร้อมเพรียงกันลงโทษโดยธรรม

อน่ึง ทรงแสดงลักษณะการทำกรรมชนิดน้ีท่ีไม่เป็นธรรมและท่ีเป็นธรรม
ตามแบบที่ทรงแสดงไว้ในเรื่องตัชชนียกรรม       ทรงแสดงลักษณะที่สงฆ์
ควรลงโทษชนิดนี้  และการเสียสิทธิของภิกษุผู้ต้องโทษชนิดนี้เช่นเดียวกับ
ตัชชนียกรรม (ซ่ึงได้กล่าวไว้แล้วใน จุลวรรค ภาค ๑ หน้า ๒๗๘).

๗. ติณวัตถารกะ (การระงับดุจหญ้ากลบไว้,หยุดไม่ให้ลุกลาม)
ภิกษุท้ังหลายทะเลาะวิวาทกัน และเห็นว่าถ้าขืนทะเลาะวิวาทกันต่อไป

๒๙๘
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เร่ืองก็จะลุกลามเลวร้ายถึงกับแตกแยกกัน เพราะฉะน้ัน  พระผู้มีพระภาคจึงทรง
อนุญาตให้ระงับอธิกรณ์ชนิดน้ี ด้วยให้เลิกแล้วกันไป

ทรงแสดงวิธีสวดประกาศขอมติในที่ประชุมสงฆ์  ให้เป็นอันพ้นอาบัติ
ด้วยกันท้ังสองฝ่าย  โดยมีภิกษุรูปหน่ึงแต่ละฝ่ายท่ีเสนอญัตติน้ัน เป็นผู้แสดงแทน
เว้นอาบัติหยาบ๑  เว้นอาบัติท่ีเน่ืองด้วยคฤหัสถ์๒  เว้นผู้แสดงความเห็นแย้ง
เว้นผู้ไม่ได้ประชุมอยู่ในที่นั้น.

อธิกรณ์ ๔ (เร่ืองท่ีเกิดข้ึนแล้วจะต้องจดัต้องทำ)
อธิกรณ์มี ๔ คือ

๑. วิวาทาธิกรณ์ การวิวาทกันในเร่ืองเก่ียวกับธรรม เก่ียวกับวินัย ว่า
น้ีเป็นธรรม น้ีไม่ใช่ธรรม, น้ีเป็นวินัย น้ีไม่ใช่วินัย, น้ีเป็นคำตรัส น้ีมิใช่คำตรัส,
น่ีเป็นพุทธจริยา น่ีไม่ใช่พุทธจริยา,  น่ีทรงบัญญัติ น่ีไม่ได้ทรงบัญญัติ,  น่ีอาบัติ
น่ีไม่อาบัติ,  น่ีอาบัติเบา น่ีอาบัติหนัก, น่ีอาบัติมีส่วนเหลือ น่ีอาบัติไม่มีส่วนเหลือ
(ปาราชิก), น่ีอาบัติช่ัวหยาบ น่ีอาบัติไม่ช่ัวหยาบ.

๒. อนุวาทาธิกรณ์  เป็นการโจทฟ้องกันด้วยศีลวิบัติ,  อาจารวิบัติ,
ทิฏฐิวิบัติ, หรืออาชีววิบัติ.

๓. อาปัตตาธิกรณ์ การต้องอาบัติ  ท้ัง ๗ กอง
๔. กิจจาธิกรณ์ เรื่องที่สงฆ์จะต้องจัดต้องทำที่เป็นสังฆกรรม คือ

อปโลกนกรรม,  ญัตติกรรม,  ญัตติทุติยกรรม,  ญัตติจตุตถกรรม.

คร้ันแล้วทรงแสดงลักษณะของอธิกรณ์แต่ละอย่าง พร้อมท้ังมูลเหตุโดย
พิสดาร  ในท่ีสุดตรัสสรุปว่า อธิกรณ์แต่ละอย่างจะระงบัได้ด้วยสมถะ (วิธีระงับ)
อะไรบ้าง.
๑  อาบติัทีมี่โทษหยาบ  คือ อาบัติปาราชิก  และสังฆาทิเสส (วิ. อ. ๓ / ๒๑๓ / ๒๙๕)
๒  อาบัติท่ีเน่ืองด้วยคฤหัสถ์  คือ อาบัติท่ีต้องเพราะด่าคฤหัสถ์  ขู่คฤหัสถ์และเพราะรับคำคฤหัสถ์ (แล้วไม่ทำตาม)
(วิ. อ. ๓ / ๒๐๓ / ๒๙๕)
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วิธีการระงับอธิกรณ์ (อธิกรณสมถะ)

๑. วิวาทาธิกรณ์ การวิวาทกันในเร่ืองเก่ียวกับพระธรรมวินัย ย่อมระงับ
ด้วยวิธี ๒ ประการ คือ ๑.สัมมุขาวินัย ๒.เยภุยยสิกาวินัย โดยเลือกใช้ ๒ แบบ
แบบแรกใช้วิธีสัมมุขาวินัยอย่างเดียว  แบบ ๒ ใช้สัมมุขาวินัยร่วมกับเยภุยยสิกา

การระงับในท่ีพร้อมหน้า (สัมมุขาวินัย) คือ ประชุมระงับอธิกรณ์โดย
๑.พร้อมหน้าสงฆ์ ๒.พร้อมหน้าธรรม
๓.พร้อมหน้าวินัย ๔.พร้อมหน้าบุคคลทั้งโจทและจำเลย

ถ้าระงับได้เรียกว่าระงับด้วยสัมมุขาวินัย กรณีระงับไม่ได้ในอาวาสน้ัน
ทรงให้ไปสู่อาวาสท่ีมีภิกษุมากกว่า  เพ่ือให้ภิกษุในอาวาสนัน้ปรึกษากันเพ่ือรับ
และระงับอธิกรณ์  ถ้ากำลังเดินทางระงับอธิกรณ์ได้ในระหว่างไปสู่อาวาสนั้น
ก็ระงับด้วยสัมมุขาวินัย   หรือภิกษุในอาวาสน้ันช่วยระงับอธิกรณ์ในท่ีพร้อมหน้า
ก็ระงับด้วยสัมมุขาวินัย ถ้าภิกษุเหล่าน้ันกำลังวินิจฉัยอยู่มีเสียงเซ็งแซ่ไม่สงบ
ทรงอนุญาตให้ระงับอธิกรณ์ด้วยอุพพาหิกวิธี๑  ถ้ายังระงับไม่ได้  ทรงให้มอบ
อธิกรณ์ให้สงฆ์ แล้วให้สงฆ์ระงับด้วยเยภุยยสิกาวินัย.

ระงับโดยถือเสียงข้างมากเป็นประมาณ (เยภุยยสิกาวินัย)  โดย
ทรงให้สงฆ์แต่งต้ังภิกษุท่ีประกอบด้วยองค์คุณ ๕ คือ ไม่ลำเอียงเพราะชอบ, ชัง,
หลง, กลัว, และรู้จักฉลากท่ีจับแล้วหรือยังไม่จับ   เป็นผู้ให้จับฉลาก(ลงคะแนน)
ตรัสว่าวิธีลงคะแนนมี ๓ อย่าง คือ ปกปิด,  กระซิบบอก, และเปิดเผย  ตามความ
ยินยอมของภกิษุพวกน้ัน. (ดูแผนผังหน้า ๔๗๗, ๔๗๙ ประกอบ)
๑  อุพพาหิกวิธี คือวิธีระงับอธิกรณ์  (เน่ืองด้วยในท่ีประชุมสงฆ์มีความไม่สะดวกด้วยเหตุบางประการ)  โดยสงฆ์เลือก
ภิกษุบางรูปในท่ีประชุมน้ัน  (ผู้มีองค์คุณ ๑๐ ประการ คือ ๑.เป็นผู้มีศีลสำรวมสังวรในปาติโมกข์  ถึงพร้อมด้วยอาจาระ
และโคจร มีปกติเหน็ภยัในโทษมีประมาณน้อย สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาทั้งหลาย  ๒.เปน็พหูสูตร ทรงสุตะ ส่ังสมสตุะ
ธรรมเหล่าใดที่งามในเบื้องต้น ท่ามกลาง และงามในที่สุด ที่สรรเสริญพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถพร้อมทั้งพยัญชนะ
บริสุทธิบริบูรณ์ส้ินเช้ิง  ธรรมเหล่าน้ัน เธอย่อมสดับมาก ทรงไว้ ส่ังสมด้วยวาจา เข้าไปเพ่งด้วยใจ ประจักษ์ชัดดีแล้ว ด้วยทิฏฐิ
๓ .จำปาติโมกข์ท ั ้งสองได้ด ีโดยพิสดาร จำแนกดี สวดดี ว ิน ิจฉ ัยถ ูกต ้องโดยสูตร โดยอนุพยัญชนะ
๔.เป็นผู้ตั้งมั่นในพระวินัยไม่คลอนแคลน  ๕. เป็นผู้อาจชี้แจงให้คู่ต่อสู้ในอธิกรณ์ยินยอม เข้าใจ เพ่ง เห็น เลื่อมใส
๖.เป็นผู้ฉลาดเพ่ือยังอธิกรณ์อันเกิดข้ึนให้ระงับ  ๗.รู้อธิกรณ์  ๘.รู้เหตุอธิกรณ์  ๙.รู้ความระงับแห่งอธิกรณ์  ๑๐.รู้ทางระงับ
อธิกรณ์) ตั้งเป็นคณะแล้วมอบเรื่องให้นำไปวินิจฉัย (วิ. อ. ๓ / ๒๓๑ / ๒๙๙)(ระหวา่งวนิิจฉัยถา้มีภิกษุท่ีได้รับเลอืก
บางรูปขาดคุณสมบัติ จำพระสูตรไม่ได้... ย่อมค้านใจความ ตามเค้าพยัญชนะ  ให้สวดประกาศถอดถอนภิกษุนั้น
ให้ภิกษุเหล่าน้ันทราบด้วยญัตติกรรม)

๓๐๐
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๒. อนุวาทาธิกรณ์  การโจทฟ้องกันด้วยศีลวิบัติ อาจารวิบัติ ทิฏฐิวิบัติ
อาชีววิบัติ ย่อมท่ีระงับด้วยสมถะ (วิธีระงับ) ๔ ประการ คือ

๑. ระงับด้วยระงบัในท่ีพร้อมหน้า (สัมมุขาวินัยดูหน้า ๒๙๕)
๒. ระงับด้วยสงฆ์ยกให้ว่าเป็นผู้มีสติ (ขอสติวินัยกับสงฆ์ หน้า ๒๙๕)
๓. ระงับด้วยสงฆ์ยกให้ว่าเป็นบ้า (ขออมูฬหวินัยกับสงฆ์ หน้า ๒๙๖)
๔. ระงับด้วยการลงโทษโดยสงฆ์  แก่ภิกษุผู้ถูกซักถามถึงอาบัติ

ในท่ามกลางสงฆ์ปฏิเสธแล้วรับ   รับแล้วปฏิเสธ  เอาเร่ืองหน่ึงมากล่าวกลบเกล่ือน
อีกเร่ืองหน่ึง (ตัสสปาปิยสิกา หน้า ๒๙๘).

ทรงให้ใช้สัมมุขาวินัยร่วมกับสติวินัย, สัมมุขาวินัยร่วมกับอมูฬหวินัย
หรือสัมมุขาวินัยร่วมกับตัสสปาปิยสิกาตามควรแก่กรณี (ดูหน้า ๔๗๗, ๔๗๙)

๓. อาปัตตาธิกรณ์ การต้องอาบัติต่างๆระงับด้วยใช้วิธีระงับ ๓ ประการ คือ
๑. ระงับด้วยระงบัในท่ีพร้อมหน้า (สัมมุขาวนัิย หน้า ๒๙๕, ๓๐๐)
๒. ระงับด้วยปรับโทษตามคำสารภาพ (ปฏิญญาตกรณะ หน้า ๒๙๗)
๓. ระงับดุจหญ้ากลบไว้, หยุดไม่ให้ลุกลาม (ติณวัตถารกวินัย หน้า

๒๙๘) ตามวิธีสงฆ์ท่ีทรงบัญญัติไว้
ทรงให้ใช้สัมมุขาวินัยร่วมกับปฏิญญาตกรณะ  หรือใช้สัมมุขาวินัยร่วมกับ

ติณวัตถารกวินัย  ตามควรแก่กรณี (ดูแผนผังหน้า ๔๗๗, ๔๗๙)
๔. กิจจาธิกรณ์ เร่ืองท่ีสงฆ์จะต้องจัดต้องทำท่ีเป็นสังฆกรรม ระงับด้วย

วิธีระงับประการเดียว คือ ด้วยสัมมุขาวินัย (ดูแผนผังหน้า ๔๗๗, ๔๗๙)
ทรงปรับอาบัติปาจิตตีย์แก่ภิกษุผู้รื้อฟื้นอธิกรณ์ที่ชำระตามธรรมเสร็จ

ไปแล้ว และปรับอาบัติปาจิตตีย์แก่ภิกษุผู้ให้ฉันทะแล้วบ่นว่าในภายหลัง.

๓๐๑



ทรงแก้ข้อที่ถูกกล่าวหาว่าเป็น “กาฝากสังคม”

คามณิ!  ตลอดเวลาล่วงมา ๙๑ กัปป์น้ี  เราระลึกไม่ได้ว่าเราเคยเข้าไป
ทำลายตระกูลใดๆ เพราะการรับเอาข้าวสุกมา  โดยที่แท้นั้นตระกูลใดๆ ที่เป็น
ตระกูลม่ังค่ัง มีทรัพย์มาก มีโภคะมาก มีทองและเงินมาก มีอุปกรณ์แห่งทรัพย์มาก
มีข้าวเปลือกเป็นหลักทรัพย์เป็นอันมาก ก็เพราะตระกูล เหล่านั้นเพียบพร้อม
ด้วยทาน เพียบพร้อมด้วยสัจจะ เพียบพร้อมด้วยสัญญมะ (ความสำรวมระวัง)

คามณิ!  เหตุปัจจัยมีอยู่ ๘ อย่างเพ่ือการทำลายแห่งสกุล  กล่าวคือ :-
ตระกูลถึงความขาดสูญเพราะ ราชภัย ๑,
ตระกูลถึงความขาดสูญเพราะ โจรภัย ๑,
ตระกูลถึงความขาดสูญเพราะ อัคคีภัย ๑,
ตระกูลถึงความขาดสูญเพราะ อุทกภัย ๑,
ตระกูลถึงความขาดสูญเพราะ ทรัพย์ท่ีฝังไว้เคล่ือนท่ีจากเดิม ๑,
ตระกูลถึงความขาดสูญเพราะ การงานวิบัติเพราะบริหารไม่ดี ๑,
บุคคลกุลังคาร (แกะดำ) เกิดขึ้นล้างผลาญโภคทรัพย์ในตระกูล

๑,
ความไม่เที่ยง (แห่งสังขารทั้งหลาย) นับเป็นที่แปด.

คามณิ!  เหล่าน้ีแล คือ เหตุปัจจัย ๘ อย่าง เพือ่การทำลายแห่งสกุล.
(พระไตรปิฎกบาลี สยามรัฐ ๑๘/๔๐๐/๖๒๒)



จุลวรรค
ภาค ๒

(พระไตรปิฎก  เล่ม ๗)
เร่ืองเบ็ดเตล็ด, ท่ีอยู่, ข้อวัตร
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๑. ขุททกวัตถุขันธกะ

หมวดว่าด้วยเร่ืองเล็ก ๆ น้อย ๆ

เรื่องเกี่ยวกับการอาบน้ำ
ทรงปรารภการกระทำของภกิษุฉัพพัคคีย์  มีผู้ติเตียน จึงตรัสห้ามมิให้

ภิกษุเอากายสีกับต้นไม้ สีกับเสา สีกับฝา ในขณะอาบน้ำ ทรงปรับอาบัติ
ทุกกฏแกผู้่ล่วงละเมดิ เพราะชาวบ้านติว่าทำเหมือนนักมวยปล้ำ

และทรงห้ามอาบน้ำในสถานที่อันไม่สมควร
ทรงห้ามอาบน้ำโดยถูด้วยมือที่ทำด้วยไม้ (คนฺธพฺพหตฺถ)๑  หรือ

ถูด้วยก้อนจุรณหินสีเหมือนพลอยแดง  หรือผลัดกันถูตัว  และทรงห้ามถู
ด้วยไม้ท่ีจักเป็นฟันมังกร   ทรงปรับอาบัติทุกกฏแก่ผู้ล่วงละเมิด   เพราะมีผู้
ติเตียนว่าทำเหมือนอย่างคฤหัสถ์ผู้บริโภคกาม

กรณีภิกษุอาพาธ เช่น เป็นหิด ทรงอนุญาตใช้ไม้ท่ีมิได้จักเป็นฟันมังกร
เอามาถูได้

ส่วนการอาบน้ำนั้นทรงอนุญาตเกลียวผ้าหรือฝ่ามือถูตัวได้

ห้ามใช้เครื่องประดับแบบคฤหัสถ์
ทรงห้ามประดับกายด้วยตุ้มหู, สายสร้อย, สร้อยคอ, สร้อยเอว,

เข็มขัด, บานพับสำหรับแขน, กำไลมือ, และแหวน  ทรงปรับอาบัติทุกกฏ
แก่ผู้ทำเช่นนั้น

๑  คนฺธพฺพหตฺถ ได้แก่ มือท่ีทำด้วยไม้ซ่ึงเขาวางไว้ท่ีท่าอาบน้ำคนท้ังหลายใช้มือน้ันตักจุรณขัดสีกาย (วิ.อ.๓/๒๔๓/๓๐๒)

๓๐๔
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ข้อห้ามเกี่ยวกับผม
ทรงห้ามไว้ผมเกิน ๒ เดือน หรือไว้ผมยาวเกิน ๒ น้ิว อน่ึงทรงห้าม

ใช้แปรง ใช้หวี ใช้มือต่างหวี ใช้น้ำมันผสมขี ้ผึ ้งหรือผสมน้ำใส่ผม
ซ่ึงเป็นอย่างคฤหัสถ์ผู้บริโภคกาม   ทรงปรับอาบัติทุกกฏแก่ผู้ทำเช่นน้ัน.

ข้อห้ามเกี่ยวกับการส่องกระจก
ทรงห้ามมองดูเงาหน้าในกระจก หรือในภาชนะน้ำ  ทรงปรับอาบัติ

ทุกกฏ  ถ้ามีเหตุสมควร เช่น เป็นแผลท่ีหน้า ทรงอนุญาตให้ดูได้เพ่ือรักษา.

ข้อห้ามทาหน้าทาตัว
ทรงห้ามผัดหน้า, ไล้หน้า, ทาหน้า, เจิมหน้า, ย้อมตัว ย้อม

ท้ังตัวท้ังหน้า ทรงปรับอาบัติทุกกฏแก่ผู้ทำเช่นน้ัน ใช้ฝุ่นทาหน้าเพ่ือรักษาโรคได้

ห้ามดูฟ้อนรำและห้ามขับด้วยเสียงยาว
ทรงห้ามไปดูฟ้อนรำขับร้อง หรือการบรรเลงดนตร ี ทรงห้ามสวด

ขับธรรมด้วยเสียงขับยาว ทรงปรับอาบัติทุกกฏ และทรงแสดงโทษ ๕ ประการ
ของภิกษุผู้สวดธรรมด้วยเสียงขับยาว คือ

๑. แม้ตนเองก็กำหนัดในเสียงน้ัน
๒. แม้ผู้อ่ืนก็กำหนัดในเสียงน้ัน
๓. แม้คหบดีท้ังหลายก็ตำหนิ
๔. เม่ือภิกษุพอใจการทำเสยีง  ความเส่ือมแห่งสมาธิย่อมมี
๕. ภิกษุรุ่นหลังจะพากันทำตามอย่าง

แต่ทรงอนุญาตให้สวดสรภัญญะได้.

๓๐๕
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ห้ามห่มผ้าขนสัตว์
ทรงห้ามห่มผ้าขนสัตว์ที ่มีขนอยู่ภายนอก ซึ่งคฤหัสถ์ใช้กัน

ทรงปรับอาบัติทุกกฏแก่ผู้ล่วงละเมิด.

ข้อห้ามและอนุญาตเกี่ยวกับผลไม้
ทรงห้ามฉันมะม่วง เพราะภิกษุฉัพพัคคีย์ให้คนสอยมะม่วง ในพระราช

อุทยานของพระเจ้าพิมพิสาร ซ่ึงอนุญาตให้พระฉันผลไม้ได้ จนพระเจ้าพิมพิสาร
จะเสวยเองก็ไม่ได้เสวย ต่อมามีผู้ถวายภัตฝานช้ินมะม่วงไว้ในกับข้าวทรงอนุญาต
ให้ฉันได้ ในที่สุดทรงอนุญาตให้ฉันผลไม้ได้ทุกชนิด ถ้าเป็นของควรแก่
สมณะ ๕ อย่าง คือ ๑.เอาไฟจี้ ๒.เอามีดกรีด ๓.เอาเล็บจิก (หมายถึง
ที่คนอื่นทำให้) ๔.ผลไม้ที่ไม่มีเมล็ด ๕.ผลไม้ที่ปล้อนเมล็ดออกแล้ว
(มีรายละเอียดวิธีการ ในภาคผนวก เร่ืองสมณกัปปะ หน้า ๔๑๗).

ตรัสสอนให้แผ่เมตตา
ภิกษุถูกงูกัด ถึงแก่มรณภาพ จึงตรัสสอนให้แผ่เมตตาในสกุลพญางู

ท้ัง ๔  คือ
๑.  วิรูปักขะ ๒.  เอราปถะ
๓. ฉัพยาปุตตะ ๔.  กัณหาโคตมกะ

รวมท้ังหมู่สัตว์ท้ังหลายไม่เลือกว่า ๒ เท้า ๔ เท้า มีเท้ามาก หรือไม่มีเท้า
ขอให้สัตว์เหล่าน้ันจงประสบแตส่ิ่งท่ีดีงาม  อย่าได้พบความเลวร้าย.

ห้ามตัดองคชาต
ภิกษุรูปหนึ่งเกิดความกำหนัด จึงตัดองคชาตทิ้ง พระผู้มีพระภาคเจ้า

ทรงติเตียน ทรงบัญญัติพระวินัย ห้ามตัดองคชาต  ถ้าตัดต้องอาบัติถุลลัจจัย

๓๐๖
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ข้อห้ามและอนุญาตเกี่ยวกับบาตร
ทรงปรารภ  พระปิณโฑลภารทัวาชะ ผู้เป็นพระอรหันต์ ซ่ึงได้บาตรมา

เพราะแสดงฤทธิ ์ พระผู ้มีพระภาค ทรงทราบ จึงทรงบัญญัติพระวินัย
ห้ามแสดงอิทธิปาฏิหารย์อันเป็นอุตริมนุสสธรรมแก่คฤหัสถ์  ถ้าแสดง
ต้องอาบัติทุกกฏ   ทรงส่ังให้ทำลายบาตรไมจั้นทน์น้ัน   เพ่ือใช้การอย่างอ่ืน
เช่น  บดเป็นยาหยอดตา  แล้วตรัสห้ามใช้บาตรไม้ และปรับอาบัติทกุกฏ
แก่ภิกษุผู้ใช้  อน่ึง ทรงห้ามใช้บาตรท่ีทำด้วยทอง เงิน แก้วมณี  แก้วไพฑูรย์
แก้วผลึก สำริด กระจก ดีบุก สังกะสี ทองแดง (รวมเปน็ ๑๑ ท้ังบาตรไม)้
ทรงอนุญาตบาตร ๒ ชนิด คือบาตรเหล็กและบาตรดิน

ทรงอนุญาตบังเวียน*   เพื่อกันก้นบาตรสึก โดยให้ใช้บังเวียนธรรมดา
ท่ีทำด้วยดีบุกหรือตะก่ัว  แต่ไม่อนุญาตบังเวียนท่ีทำด้วยทองเงินหรือวิจิตรงดงาม
บังเวียนรองบาตรหนาไม่กระชับกับบาตร  จึงทรงอนุญาตให้กลึงบังเวียนท่ีทำแล้ว
ยังเป็นคล่ืน และตรัสอนุญาตให้จักเป็นฟันมังกร

บาตรเหม็นอับเพราะเก็บบาตรทั้งที่ยังเปียกน้ำ  จึงอนุญาตให้ผึ่งแล้ว
นำไปเก็บ   ภิกษุผ่ึงบาตรท้ังท่ียังมีน้ำ  บาตรมีกล่ินเหม็น  จึงทรงให้ทำให้หมดน้ำ
เสียก่อนผ่ึง  แล้วจึงเก็บ  ภิกษุผ่ึงบาตรไว้ในท่ีร้อนจนผิวบาตรเสีย จึงทรงห้ามและ
อนุญาตให้ผ่ึงไว้ในท่ีร้อนครู่เดียวแล้วจึงเก็บ

บาตรวางเก็บในท่ีแจ้งถูกลมพัดตกแตก  จึงทรงอนุญาตเชิงรองบาตร*
ทรงห้ามวางบาตรริมต่ังไม้  ริมต่ังไม้เล็กนอกฝา,  ภิกษุคว่ำบาตรไว้ท่ีพ้ืนดิน   ขอบ
บาตรสึก  จึงทรงอนุญาตให้ใช้หญ้า, ท่อนผ้ารองบาตร  ต่อมาถูกปลวกกัด   จึงทรง
อนุญาตแท่นเก็บบาตร  มีเหตุท่ีบาตรตกจากแท่นเก็บ  บาตรแตก  จึงทรงอนุญาต
หม้อเก็บบาตร  บาตรไปครดูสีกับหม้อเก็บบาตร  จึงทรงอนุญาตถุงบาตร  และ
สายโยก(สายสะพาย)ท่ีเป็นด้ายถัก

ทรงห้ามแขวนบาตร (ไว้กับส่ิงท่ีย่ืนออกมาจากข้างฝา)    ทรงห้าม
เก็บ บาตรไว้บนเตียง, บนต่ัง, บนตัก, บนร่ม, กันเผลอสติน่ังทับหรือหล่น

๓๐๗

* ข้อสังเกต  มีข้อแตกตา่งในการใชง้านระหวา่งบังเวยีน, เชิงรองบาตร, โตก;  บังเวยีน ใช้รองบาตรเพือ่กันก้นบาตรสกึ,
เชิงรองบาตร ใช้กรณีวางเก็บบาตรเพ่ือกันลมพัดกล้ิงตกแตก,  โตก ใช้รองบาตรเวลาฉันอาหาร (ดูหน้า ๓๑๑ ประกอบ)
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ทรงห้ามผลักบานประตูเมื่อมือยังถือบาตรอยู่
ทรงห้ามใช้ กะโหลกน้ำเต้า หม้อกระเบ้ือง เป็นบาตร  มีภิกษุรูปหน่ึง

ใช้ของบังสุกุลทุกอย่าง  เธอใช้บาตรกะโหลกผี   ชาวบ้านหวาดกลัวเพ่งโทษ
จึงทรงห้ามใช้บาตรกะโหลกผี  และห้ามอีกว่า ภิกษุไม่พึงใช้ของบังสุกุล
ทุกอย่าง

ทรงห้ามใช้บาตรรองรับเศษอาหาร  หรือก้าง  หรือน้ำบ้วนปาก
และทรงอนุญาตให้ใช้กระโถน

ข้อท่ีทรงหา้มท้ังหมดน้ี  ภิกษุผู้ละเมิดต้องอาบติัทุกกฏ.

ทรงอนุญาตมีดและเข็ม
ต่อจากน้ันเล่าเร่ืองทรงอนุญาตมีดสำหรับตัดผ้า พร้อมท้ังอนุญาตปลอกมีด

ทรงอนุญาตด้ามมีด แต่ไม่อนุญาตด้ามท่ีทำด้วยทองเงินวิจิตรงดงาม ทรงอนุญาต
ด้ามมีดท่ีทำด้วยกระดูก งา เขาสัตว์ ไม้อ้อ ไม้ไผ่ ไม้ยาง ไม้อ่ืนๆ ผลไม้ โลหะ
กระดองสังข์

ภิกษุสมัยนั้นใช้ขนไก่บ้าง ซี่ไม้ไผ่บ้างเย็บจีวร ปรากฎว่าไม่เรียบร้อย
จึงทรงอนุญาตเข็ม  และเพื่อป้องกันเข็มเป็นสนิม  ทรงอนุญาตกล่องเข็ม
และผงทีใ่ส่ลงไปกันสนิม  รวมท้ังอนุญาตให้ทาเข็มด้วยข้ีผ้ึง  และใช้ผ้ามัดข้ีผ้ึง
พอกด้วยฝุน่ศลิา.

ทรงอนุญาตและห้ามเกี่ยวกับไม้แบบหรือสะดึง
ทรงอนุญาตไม้แบบหรือไม้สะดึง และเชือกขึงรัดจีวรเข้ากับไม้สะดึง

แล้วเย็บ ตลอดจนวิธีการต่างๆ  เพ่ือให้การเย็บผ้าเป็นไปโดยเรียบร้อย
ทรงห้ามเหยียบไม้สะดึงท้ังท่ียังมิได้ล้างเท้า    แม้เท้ายังเปียกอยู่

ก็ห้ามเหยียบ   รวมท้ังห้ามเหยียบไม้แบบ (ไม้สะดึง) ท้ังท่ีใส่รองเทา้
ทรงอนุญาตปลอกสวมนิ้วมือ   เพื่อกันเข็มตำนิ้วมือในขณะเย็บผ้า

๓๐๘
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แต่ไม่อนุญาตปลอกสวมน้ิวมือท่ีทำด้วยทองเงิน  ทรงอนุญาตเช่นเดียวกับด้ามมีด
คือ ท่ีทำด้วยกระดูก เป็นต้น ทรงอนุญาตท่ีใส่เข็มมีดและปลอกสวมน้ิวมือ รวมท้ัง
ถุงใส่ปลอกสวมน้ิวมือ  สายโยกด้ายถักสำหรับคล้องบ่า (เวลานำเคร่ืองใช้น้ันไป)
ทรงอนุญาตโรงไม้แบบ (กฐินศาลา) และปะรำไม้แบบ   อนุญาตให้ยกพ้ืนเพ่ือกัน
น้ำท่วม  อนุญาตให้ก่อคันดินท่ีถมยกพ้ืนด้วยอิฐ ศิลา หรือไม้  และทรงอนญุาต
ให้มีบันไดและราวบันได

ผงหญ้าท่ีโรงไม้แบบตกลงมาจากหลังคา จึงทรงอนุญาตให้ใช้ไม้ระแนงถ่ี
ฉาบปูนและทาสี เป็นต้น  ตลอดจนทรงอนุญาตให้มีห่วงแขวนจีวร  และราวจีวร
อน่ึง เม่ือเสร็จกฐินแล้ว ทรงอนุญาตให้เก็บไม้แบบให้ดี เช่นให้มีไม้ไผ่ หรือด้ามไม้
ประกบข้างใน  เพ่ือกันไม้แบบแตก ให้มีเชือกรัด  ให้แขวนไมแ้บบ ไว้กับตะปู
หรือขอเก่ียวเพ่ือกันตก.

ทรงอนุญาตถุงใส่ของ สายคล้องบ่า ผ้ากรองน้ำ และมุ้ง
ทรงอนุญาตถุงใส่ยา ถุงใส่รองเท้า และสายสำหรับคล้องบ่า  ทรงอนุญาต

ให้ใช้ผ้ากรองน้ำ  ผ้ากรองมีด้าม  และกระบอกกรองน้ำ  เมื่อภิกษุอื่นขอใช้
ผ้ากรองน้ำ  ภิกษุท่ีถูกขอแล้วไม่ให้ต้องอาบัติทุกกฏ   ภิกษุเดินทางไกลไม่มี
ผ้ากรองน้ำ ต้องอาบัติทุกกฏ ถ้าไม่มีผ้ากรองน้ำหรือกระบอกกรองน้ำ
ให้ใช้มุมผ้าสังฆาฏิเป็นผ้ากรองน้ำ   ในการก่อสร้างใช้น้ำมาก  ทรงอนุญาต
ผ้ากรองน้ำมีขอบ ขนาดใหญ่ และให้ลาดผ้าลงบนนำ้

ภิกษุท้ังหลายถกูยุงรบกวน  จึงทรงอนญุาตมุ้ง.

ทรงอนุญาตการจงกรมและเรือนไฟ เป็นต้น
ทรงปรารภคำแนะนำของหมอชีวกโกมารภัจจ์ จึงทรงอนุญาต ท่ีจงกรม*

และเรือนไฟ (สำหรับอบกาย)
*จงกรม คือ เดินไปมาโดยมีสติกำกับ  ในพระสูตรทรงตรัสอานิสส์แห่งการจงกรมไว้ ๕ ประการคือ ๑.เป็นผู้มีความ
อดทนต่อการเดินทางไกล  ๒.อดทนต่อการบำเพ็ญเพียร ๓.มีอาพาธน้อย  ๔.อาหารย่อยง่าย ๕.สมาธิท่ีได้เพราะการ
เดินจงกรมตัง้อยู่ได้นาน  (พระไตรปฎิกแปลไทยฉบบั มจร.  ๗ \ ๔๑ \ ๒๙ )

๓๐๙
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ทรงอนุญาตให้ปรับปรุงท่ีจงกรมใหดี้ข้ึน  โดยใหท้ำพ้ืนจงกรมใหเ้รียบ
(เพราะภิกษุเดินท่ีขรุขระแล้วเท้าเจ็บ) มีโรงจงกรมยกพืน้กันน้ำท่วม  โดยใช้อิฐ,
หิน, ไม้ เพราะข้ึนลงลำบาก   จึงทรงอนุญาตบันได แต่ภิกษุบางรูปพลัดตก  จึงทรง
อนุญาตราวสำหรับยึดและรั้วรอบที่จงกรม, โรงจงกรม,  อนุญาตการโบกฉาบ
ด้วยดินทั้งนอกใน  ทำให้มีสีขาวสีดำสีเหลืองสลักเป็นพวงดอกไม้ เถาวัลย์
ฟันมังกร ดอกจอกห้ากลีบ ราวจีวร สายระเดียงจีวร

ส่วนเรือนไฟ ทรงอนุญาตส่วนประกอบต่างๆ เช่น บานประตูและ
อุปกรณ์, การฉาบ, ปล่องไฟ  ท่ีต้ังเตาไฟด้านหน่ึงในโรงหรือตรงกลาง, ไฟในเรือน
ลวกหน้า  จึงทรงอนุญาตดินทาหน้าพร้อมอุปกรณ์   อนุญาตท่ีใส่น้ำ,  การปูพ้ืน
ด้วยอิฐศิลาหรือไม้, รางระบายน้ำเพ่ือกันน้ำแฉะ, ต่ัง, ร้ัว, ซุ้ม การโรยกรวด ฯลฯ

ทรงห้ามภิกษุเปลือยกายไหว้กัน หรือถูหลังให้กัน ตลอดจนห้าม
เปลือยกายให้ของ  รับของ  เคี้ยวอาหาร  ฉันอาหาร  ลิ้มรส  ดื่มน้ำ
ปรับอาบัติทุกกฏแก่ภิกษุผู้ทำเช่นนั้น

ทรงอนุญาตราวจีวร  สายระเดียงในเรือนไฟ  และอนุญาตศาลาใกล้
เรือนไฟ... ภิกษุทั้งหลายยำเกรงที่จะทำบริกรรม (การนวด ขัดถู) ในเรือนไฟ
ในน้ำ  จึงทรง อนุญาตเคร่ืองกำบัง ๓ ชนิด  คือ ท่ีกำบังคือเรือนไฟ ท่ีกำบังคือน้ำ
ท่ีกำบังคือผ้า  ทรงอนุญาตบ่อน้ำ  เชือกผูกภาชนะน้ำ  คันโพง  คันช่ัง  ระหัดมือ
ระหัดจักร  ถังไม้  ถังหนัง  ศาลาบ่อน้ำ  การโบกฉาบ  ทาสี  ฝาปิดบ่อน้ำ

ทรงอนุญาตท่ีอาบน้ำท่ีมีรางระบายนำ้   ภิกษุอายท่ีจะสรงน้ำ   จึงทรง
อนุญาตให้มีฝาก้ัน ด้วยอิฐ หิน ไม้  ปูลาดพ้ืนด้วยอิฐ หิน ไม้ แต่น้ำยังขัง จึงทรง
อนุญาตท่อระบายนำ้  ภิกษุมีเน้ือตัวหนาวจึงทรงอนุญาตให้เอาผ้าชุบน้ำเช็ดตัว

ทรงอนุญาต สระน้ำ และให้ก่อขอบสระได้ด้วยอิฐ ศิลา หรือไม้ ทรง
อนุญาตให้มีบันได, ราวบันได รางน้ำ, ท่อระบายน้ำ, ทรงอนุญาตเรือนไฟมีป้ันลม.

เรื่องที่นั่งที่นอนและที่ใส่อาหาร
ทรงห้ามอยู่ปราศจากผ้าปูนั่งถึง ๔ เดือน ทรงปรับอาบัติทุกกฏ

แก่ภิกษุผู้ล่วงละเมิด   ทรงห้ามนอนบนทีน่อนท่ีโรยด้วยดอกไม้

๓๑๐
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ทรงอนุญาตให้รับของหอมได้  โดยให้เจิมไว้ท่ีบานประตูหน้าต่าง
ทรง อนุญาตให้รับดอกไม้ได้  แล้วให้เก็บไว้ข้างหน่ึงในวิหาร, ทรงอนุญาต

ผ้าสันถัตขนเจยีมท่ีเกิดข้ึนแก่สงฆ์  ไม่ต้องอธิษฐาน หรือวิกัป
พระฉัพพัคคีย์ฉันจังหันในเตียบชาวบ้านเพ่งโทษติเตียน โพนทะนาว่า ...

เหมือนพวกคฤหัสถ์ผู้บริโภคกาม จึงตรัสว่า “ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย ภิกษุไม่พึงฉัน
อาหารในเตียบ* รูปใดฉัน ต้องอาบัติทุกกฏ”

ภิกษุรูปหน่ึงอาพาธ เวลาฉันจังหัน (ข้าว, อาหาร)   เธอไม่สามารถจะทรง
บาตรไว้ด้วยมือได้  จึงทรงอนุญาตว่า “ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตโตก*”

ห้ามฉันอาหาร  ด่ืมน้ำในภาชนะเดียวกัน เป็นต้น
ตรัสว่า “ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย  ภิกษุไม่พึงฉันร่วมภาชนะเดียวกัน  ไม่พึงด่ืม

ร่วมขันใบเดียวกัน  ไม่พึงนอนร่วมเตียงเดียวกัน  ไม่พึงนอนร่วมเคร่ืองลาดเดียวกัน
ไม่พึงนอนร่วมผ้าห่มผืนเดียวกัน   ไม่พึงนอนร่วมเคร่ืองลาดและผ้าห่มผืนเดียวกัน
รูปใดนอน  ต้องอาบัติทุกกฏ”

การลงโทษคว่ำบาตรแก่วัฑฒลิจฉวี
วัฑฒลิจฉวี เป็นพวกของพระเมตติยะและภุมมชกะ รู้ว่าพระพวกนั้น

ไม่ชอบพระทัพพมัลลบุตร และถูกเกลี้ยกล่อมให้กำจัดพระทัพพมัลลบุตร
โดยไปฟ้องพระพุทธเจ้าว่า พระทัพพมัลลบุตรทำชู้ ด้วยภรรยาของตน ทรง
ประชุมสงฆ์   สอบถามพระทัพพฯ (ซ่ึงท่านเป็นพระอรหันต์ต้ังแต่อายุ ๗ ขวบ)
ว่า “ดูก่อน ทัพพะ เธอยังระลึกได้หรือว่า เป็นผู้ทำกรรมตามท่ีเจ้าวัฑฒะลิจฉวีน้ี
กล่าวหา” ท่านพระทัพพฯ  กราบทูลว่า “พระองค์ย่อมทรงทราบว่า ข้าพระพุทธเจ้า
เป็นอย่างไร พระพุทธเจ้าข้า”  แม้คร้ังท่ีสอง, สาม พระองค์ทรงถามเหมือนเดิม
พระทัพพฯ ก็ตอบเหมือนเดิม พระผู ้มีพระภาคจึงตรัสว่า “ดูก่อนทัพพฯ
บัณฑิตย่อมไม่กล่าวแก้คำกล่าวหาอย่างน้ี  ถ้าเธอทำ  จงบอกว่าทำ  ถ้าไม่ได้ทำ

๓๑๑

* เตียบ : ภาชนะมีเชิงคล้ายพานมีปากผาย มีฝาครอบ สำหรับใส่ของกิน ;   โตก : ภาชนะมีเชิงสูงรูปคล้ายพาน มีพ้ืนต้ืน
สำหรับวางหรือใส่ส่ิงของ; พจนานุกรมราชบัณฑิตฯ (หน้า ๓๐๗,สังเกตความสัมพันธ์ของคำว่า บังเวียน, เชิงบาตร, โตก)
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จงบอกว่าไม่ได้ทำ” พระทัพพฯกราบทูลว่า “ตั้งแต่ข้าพระพุทธเจ้าเกิดมาแล้ว
แม้โดยความฝันก็ยังไม่รู้จักเสพเมถุนธรรม จะกล่าวไยถึงเม่ือต่ืนอยู่เล่า พระพุทธ
เจ้าข้า”   จึงรับส่ังกะภิกษุท้ังหลายว่า “ดูก่อนภิกษุ ท้ังหลาย ถ้าเช่นน้ัน สงฆ์จง
คว่ำบาตรเจ้าวัฑฒะลิจฉวี คือ อย่าให้คบกับสงฆ์”

จากน้ันทรงกำหนดองค์ ๘ สำหรับอุบาสกท่ีควรคว่ำบาตร คือ
๑.ขวนขวายเพือ่มิใช่ลาภแก่ภิกษุ     ๒.ขวนขวายเพือ่มิใช่ประโยชน์แก่ภิกษุ
๓.ขวนขวายเพ่ือความอยู่ไม่ได้แก่ภิกษุ ๔.ด่า หรือบริภาษภิกษุ
๕.ยุยงให้ภิกษุท้ังหลายแตกกัน ๖.กล่าวติเตียนพระพุทธ
๗.กล่าวติเตียนพระธรรม ๘.กล่าวติเตียนพระสงฆ์

ทรงแสดงวิธีสวดประกาศคว่ำบาตรโดยละเอียด  เม่ือพระอานนท์ ไปแจ้งให้
วัฑฒลิจฉวี ทราบว่า บัดนี้สงฆ์ได้คว่ำบาตรไม่เกี่ยวข้องด้วยแล้ว  วัฑฒลิจฉวี
เสียใจถึงสลบ มิตรอำมาตย์ญาติสายโลหิต  จึงแนะนำให้ไปกราบทูล ขอขมา
พระผูมี้พระภาค ซึง่วฑัฒลจิฉวไีด้ปฏบัิตติาม  เมือ่พระผูมี้พระภาคทรงเหน็วา่
วัฑฒลจิฉวีสำนึกตนยอมรับผิด   จึงตรัสแนะให้สงฆ์ประกาศหงายบาตร โดยให้
วัฑฒลิจฉวีเข้าไปกราบสงฆ์  ขอให้หงายบาตร  แล้วให้สงฆ์ประกาศหงายบาตร.

เรื่องผืนผ้าที่ไม่ให้เหยียบ และเหยียบได้
โพธิราชกุมารฉลองปราสาท   นิมนต์พระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมพระภิกษุ

สงฆ์ไปฉัน ทรงให้ปู ผ้าขาวไว้ ตลอดจนถึงชานบันได พระผู้มีพระภาคไม่ทรงเหยียบ
ต่อมาทรงปรารภเรื ่องนั้น   จึงตรัสห้ามมิให้ภิกษุเหยียบผืนผ้าในบ้าน
ถ้าเหยียบต้องอาบัติทุกกฏ    แต่ถ้าคฤหัสถ์ขอให้เหยียบเพ่ือเป็นมงคล   ทรง
อนุญาตให้เหยียบได้ แม้ผ้าเช็ดเท้าก็ทรงอนุญาตให้เหยียบได้.

นางวิสาขาถวายของใช้
นางวิสาขานำหม้อน้ำ,   ท่ีเช็ดเท้าทำเป็นปุ่มไม้รูปฝักบัว,   ไม้กวาดไป

ถวายพระผู้มีพระภาค  ทรงรับหม้อน้ำและไม้กวาด  และตรัสอนุญาตให้ภิกษุใช้ได้

๓๑๒
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ตรัสห้ามใช้ท่ีเช็ดเท้าท่ีทำเป็นปุ่มไม้    ส่วนเคร่ืองเช็ดเท้าท่ีทำด้วยหินกรวด,
กระเบ้ือง และหินฟองน้ำ ทรงอนุญาตให้ใช้ได้

นางวิสาขานำพัดโบก  และพัดใบตาลไปถวาย ทรงรับและทรงอนุญาตให้
ภิกษุใช้ได้  ทรงอนุญาตให้ใช้แส้สำหรับปัดแมลง  แต่ไม่ทรงอนุญาตแส้
ท่ีทำด้วยขนจามรี ทรงอนุญาตแส้ ๓ อย่าง คือ แส้ปอ แส้แฝก และแส้ขนนกยูง.

ทรงอนุญาต และห้ามใช้ร่ม
ครั้งแรกทรงอนุญาตให้ใช้ร่ม ภายหลังภิกษุฉัพพัคคีย์กางร่มเที่ยวไป

ในที่ต่างๆ  มีผู้ติเตียนว่า ทำอย่างมหาอำมาตย์  จึงทรงห้ามใช้ร่ม แต่ทรง
ผ่อนผันให้ใช้ร่มได้เม่ือเป็นไข้ เม่ือใช้ภายในวัด หรืออุปจารวัด(บริเวณใกล้วัด).

ทรงอนุญาตไม้เท้า และสาแหรก
มีภิกษุเอาบาตรใส่สาแหรก๑  แล้วห้อยไว้ที่ไม้เท้าเดินไปในเวลาวิกาล

ชาวบ้านไล่จับนึกว่าเป็นโจร   ทรงทราบคร้ังแรกทรงห้ามภิกษุไม่พึงถือไม้เท้ากับ
สาแหรกรูปใดถือต้องอาบัติทุกกฏ ต่อมามีภิกษุเป็นไข้ ต้องการใช้ไม้เท้าปราศจาก
ไม้เท้าไม่สามารถไปไหนได้ จึงทรงอนุญาต  ให้สมมติไม้เท้าแก่ภิกษุอาพาธ  โดย
ให้สงฆ์สวดสมมติให้  ต่อมาภิกษุเป็นไข้ไม่ใช้สาแหรกไม่สามารถจะนำบาตรไปได้
จึงทรงอนุญาตให้สมมติสาแหรกแก่ภิกษุอาพาธ   ต่อมามีความจำเป็นที่ภิกษุ
เป็นไข้จะใช้ท้ังไม้เท้า๒ ท้ังสาแหรก ทรงอนุญาตและใหส้งฆ์สวดสมมติเช่นเคย.

เรื่องอาเจียนและเมล็ดข้าว
ภิกษุเป็นโรคอาเจยีน  อาเจียนออกมาแลว้ก็กลืนลงไป   ถูกกล่าวหาว่า

ฉันอาหารในเวลาวิกาล  จึงทรงตรัสว่าดูก่อนภิกษุท้ังหลาย   ภิกษุรูปน้ีจุติมาจาก

๓๑๓

๑ คือ ภาชนะท่ีทำด้วยหวายสำหรับห้ิวหรือหาบ  ส่วนบนทำเป็นหูห้ิว  ส่วนล่างใช้ไม้ขัดกันเป็นส่ีเหล่ียม สำหรับวางกระจาด
๒ ในกรณีอยู่ในอารามและอยู่ป่าทรงอนุญาตให้ใช้ไม้เท้าได้ (ดูหน้า ๒๔๑, ๓๔๑ ประกอบ)
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กำเนิดโคไม่นาน  เราอนุญาตอาหารท่ีอ้วกแก่ภิกษุท่ีมักอ้วก แต่ออกมานอกปาก
แล้วไม่พึงกลืนเข้าไป  รูปใดกลืนเข้าไปพึงปรับตามธรรม  สมัยหน่ึงสังฆภัตเกิดแก่
สงฆ์  ในโรงฉนัมีเมล็ดข้าวเกล่ือนกล่นมีผู้ติเตียน จึงตรัสว่า ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย
ส่ิงใดทายกถวายตกหลน่   เราอนุญาตให้เก็บส่ิงน้ันฉันเองได้...  เพราะของน้ัน
ทายกบริจาคแล้ว

ทรงอนุญาตมีดตัดเล็บเป็นต้น
ทรงห้ามไว้เล็บยาว  ภิกษุผู้ไว้เล็บยาวต้องอาบัติทุกกฏ  และ

ทรงอนุญาตมีดตัดเล็บ ให้ตัดพอเสมอเน้ือ ทรงห้ามภิกษุว่า ภิกษุไม่พึงวานกัน
ให้ขัดเล็บท้ังย่ีสิบน้ิว  รูปใดให้ขัด ต้องอาบัติทุกกฏ  แต่ทรงให้แคะข้ีเล็บออกได้.

เรื่องผมและหนวดเครา
ทรงถามว่า จะสามารถโกนศีรษะกันเองได้หรือไม่ เม่ือภิกษุท้ังหลายรับ

ว่าได้ จึงทรงอนุญาตมีดโกน หินลับมีด, ฝักมีดโกน, ผ้าพันมีดโกน  และเคร่ืองใช้
เกี่ยวกับมีดโกนทุกชนิด   ยกเว้นภิกษุผู้เคยเป็นช่างตัดผมห้ามมี มีดโกน
ด้วยเกรงจะเอาไปประกอบอาชีพน้ันอีก

ภิกษุฉัพพัคคีย์ไว้หนวดยาว   ไว้เครายาว  แต่งหนวดด้วยกรรไกร และ
ไว้หนวดเคราแต่งขนหน้าอกขนหน้าท้องเป็นรูปต่าง ๆ  รวมท้ังนำขนในท่ีแคบออก
ชาวบ้านติเตียน   จึงทรงห้ามตัดหนวด  ห้ามไว้หนวดไว้เครายาว  ห้ามแต่ง
หนวดขนหน้าอกขนหน้าท้อง  หรือโกนขนในท่ีแคบ และปรับอาบัติทุกกฏ

ในกรณีที่อาพาธทรงอนุญาตให้โกนขนในที่แคบออกได้ เช่น เมื่อเป็น
แผล หรือต้องการทายา

ทรงตรสัว่า   “ภิกษุไม่พึงให้ตัดผมด้วยกรรไกร”   ทรงอนุญาตให้ใช้
มีดโกน แต่ถ้าอาพาธทรงอนญุาตให้ตัดผม ด้วยกรรไกรได้

ทรงห้ามไว้ขนจมูกยาว เพราะมีผู้ติเตียน  ทรงอนุญาตให้ใช้แหนบ
ทรงตรสัว่า ภิกษุไม่พึงให้ถอนผมหงอก รูปใดให้ถอนตอ้งอาบัติทุกกฏ.

๓๑๔
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เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด
ทรงอนุญาตเครื ่องแคะหู แต่ไม่อนุญาตที ่ทำด้วยทอง เงิน ฯลฯ

ทรงอนุญาตเคร่ืองแคะหูท่ีทำด้วยกระดูก งา เขาสัตว์ ไม้ไผ่ โลหะ เป็นต้น
ทรงตรัสว่า “ภิกษุไม่พึงสั่งสมเครื่องโลหะ, เครื่องทองสัมฤทธิ์

รูปใดส่ังสมต้องอาบัติทุกกฏ”  ภิกษุท้ังหลายรังเกียจกล่องยาตา, ไม้ป้ายยาตา,
ไม้แคะหู ซ่ึงเพียงห่อรวมกันไว้ จึงตรัสว่า “เราอนุญาตกล่องยาตา, ไม้ป้ายยาตา,
ไม้แคะหู เพียงห่อรวมกันไว้” (คือไม่ถือว่าเป็นการส่ังสม)

เครื่องใช้ที่เป็นผ้า
ทรงห้ามนั่งรัดเข่าด้วยผ้าสังฆาฏิ และปรับอาบัติทุกกฏแก่ผู้ล่วง

ละเมิด   แต่ภิกษุบางรูปอาพาธไม่มีเคร่ืองรัดเข่าก็ไม่สบาย   จึงทรงอนญุาต
ผ้ารัดเข่า ทรงอนญุาตเคร่ืองมือของช่างหูกทุกชนิด เพ่ือให้ทำผ้ารัดเข่า

ทรงห้ามเข้าบ้านโดยไม่มีประคดเอว (เพราะมีภิกษุรูปหน่ึงผ้านุ่งหลุด
ในบ้าน) ทรงห้ามประคดเอวที่ถักสวยงาม มีทรวดทรงต่างๆ  ทรงอนุญาต
ประคดเอวท่ีทอตามปกติ  ๒ ชนิด ท่ีเรียกว่า ชนิดประคดแผ่นผ้า และชนิดประคด
กลมด่ังไส้สุกร ทรงอนุมัติวิธีการต่าง ๆ    ท่ีจะทำให้ประคดม่ันคง เช่น การถักคล้าย
เกลียวเชือก คล้ายสังวาลย์ และเย็บชายให้ม่ันคง แล้วถักเป็นห่วง

ทรงอนุญาตลูกถวิน๑ ทรงห้ามใช้ลูกถวินท่ีทำด้วยทอง เงิน ทรงอนุญาต
ลูกถวินท่ีทำด้วยกระดูก งา เขาสัตว์ ไม้อ้อ ไม้ไผ่ ไม้แก่น ยางไม้ ผลไม้ เช่น
กะลามะพร้าว โลหะ กระดองสังข์ และด้ายถัก  ภิกษุเย็บตรึงลูกดุม, รังดุมลงท่ีจีวร
จีวรชำรุด จึงทรงอนุญาตแผ่นผ้ารอง ลูกดุม แผ่นผ้ารองรังดุม  ภิกษุเย็บตรึง
แผ่นผ้ารองลูกดุม แผ่นผ้ารองรังดุมที่ชาย จีวร มุมผ้าเปิด  จึงทรงอนุญาต
ให้ติดแผ่นผ้ารองลูกดุม แผ่นผ้ารองรังดุม ท่ีชายผ้า ลึกเข้าไป ๗ - ๘ องคุลี

ทรงห้ามนุ่งห่มอย่างคฤหัสถ์  คือ นุ่งปล่อยชาย เหมือนงวงช้าง
เหมือนหางปลา ปล่อยชายส่ีแฉก  ปล่อยชายคล้ายก้านตาลยกกลีบต้ังร้อย

๓๑๕

๑  ลูกถวิน  ลูกกลมๆ ท่ีผูกติดสายประคดเอว, ห่วงร้อยสายประคดเอว
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ทรงห้ามห่มผ้าแบบคฤหัสถ์ และห้ามนุ่งผ้าเหน็บชายกระเบน

เรื่องหาบหาม
ทรงห้ามหาบของโดยมีของอยู่ ๒ ด้าน ทรงอนุญาตการคอน (มีของด้าน

เดียว),  การหาม(ของอยู่กลางคนอยู่  ๒ ข้าง), การเทิน(บนศีรษะ), การแบก
(บนบ่า), การกระเดียด(ท่ีสะเอว), และการห้ิว.

การเคี้ยวไม้ชำระฟัน
ทรงแสดงโทษในการไมเ่ค้ียวไม้ชำระฟัน  ๕  ประการ คือ  ๑.นัยน์ตาไม่

แจ่มใส ๒.ปากมีกล่ินเหม็น  ๓.ล้ินรับรสได้ไม่ดี ๔.น้ำดีและเสมหะหอ่หุ้มอาหาร
๕.เบื่ออาหาร  และทรงแสดงอานิสงส์ ในการเค้ียวไม้ชำระฟัน ๕ ประการโดยนัย
ตรงกันข้าม จากน้ันทรงตรสัว่า “เราอนุญาตไม้ชำระฟัน” และทรงตรสัห้ามเค้ียว
ไม้ชำระฟันยาว ทรงอนุญาตไม้ชำระฟันยาว ๘ นิ้วเป็นอย่างยิ่ง ห้ามเอาไม้
ชำระฟันตีสามเณร ทรงห้ามเคี้ยวไม้ชำระฟันสั้นเกินไป และได้ทรงอนุญาตไม้
ชำระฟันขนาด ๔ องคุลีเป็นอย่างต่ำ โดยปรับอาบัติทุกกฏภิกษุผู้ล่วงละเมิด.

ห้ามเผากองหญ้าและขึ้นต้นไม้
ทรงห้ามเผากองหญ้า และปรับอาบัติทุกกฏ ถ้าเมื่อไฟไหม้ป่าลามมา

ทรงอนุญาตให้จุดไฟรับเพ่ือป้องกัน  ทรงห้ามข้ึนต้นไม้  เม่ือมีเหตุจำเป็นอนุญาต
ให้ข้ึนต้นไม้สูงช่ัวบุรุษ  ในคราวมอัีนตรายขึน้ได้ตามประสงค์

ห้ามยกพุทธพจน์ข้ึนเป็นภาษาสันสกฤตและเรียนสอนโลกายตนะ
ทรงตรัสว่า ภิกษุไม่พึงยกพุทธวจนะข้ึนโดยภาษาสันสกฤต รูปใดยกข้ึน

ต้องอาบัติทุกกฏ  ทรงอนุญาตให้เล่าเรียนพุทธวจนะตามภาษาเดมิ

๓๑๖
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มีภิกษุเรียนคัมภีร์โลกายตะ ทรงตรัสว่า “ผู้ที่เห็นคัมภีร์โลกายตะว่า
มีสาระ จะพึงถงึความเจรญิงอกงามไพบลูย์ในธรรมวนัิยนีห้รือ?” (ภิกษุฯ ตอบ
“ไม่อย่างน้ัน พระพุทธเจ้าข้า”) ทรงตรัสต่อว่า “อันผู้ท่ีเห็นธรรมวนัิยน้ีว่ามีสาระ
จะพึงเล่าเรียนคัมภีร์โลกายตะหรือ?” จึงรับสั่งว่า “ภิกษุไม่พึงเรียนคัมภีร์
โลกายตะ รูปใดเรียนต้องอาบัติทุกกฏ”  ในเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันจึงทรงห้าม
สอนคัมภีร์ โลกายตะ  และทรงห้ามเรียนห้ามสอนเดรัจฉานวิชาด้วยเช่นกัน

คร้ังหน่ึง พระผู้มีพระภาคเจ้ากำลังแสดงธรรม ทรงจามข้ึน ภิกษุท้ังหลาย
ได้ถวายพระพรอยา่งอ้ืออึงว่า ขอพระผูมี้พระภาคจงทรงพระชนมาย ุธรรมกถา
ได้พักในระหว่างเพราะเสียงนั้น  จึงตรัสถามว่า “บุคคลที่ถูกเขาให้พรว่า
ขอจงเจริญชนมายุในเวลาจาม  จะพึงเป็นหรือพึงตายเพราะเหตุท่ีให้พรน้ันหรือ?”
ภิกษุตอบว่า เป็นไปไม่ได้ จึงตรัสว่า “ภิกษุไม่พึงกล่าวคำให้พรว่า  ขอจงมีชนมายุ
ในเวลาทีเ่ขาจาม รูปใดให้พรต้องอาบัติทุกกฏ”  ต่อมาชาวบ้านให้พรเม่ือมีภิกษุ
จาม  ภิกษุไม่ให้พรตอบ ชาวบ้านเพ่งโทษติเตียน.. ภิกษุกราบทูลให้ทรงทราบ
จึงตรัสว่า “..ชาวบ้านมีความต้องการด้วยส่ิงเป็นมงคล  เราอนุญาตให้ภิกษุท่ีเขา
ให้พรว่า จงเจริญชนมายุดังน้ี ให้พรตอบแก่ชาวบ้านว่า ขอท่านจงเจริญชนมายุ
ยืนนาน”

ห้ามฉันกระเทียม
ภิกษุรูปหน่ึงฉันกระเทียม   เกรงภิกษุรูปอ่ืนจะเหม็น   คร้ันเม่ือเวลา

น่ังฟังธรรมเลยนัง่ ณ ท่ีสุดส่วนข้างหน่ึง  (ห่างจากภิกษุอ่ืน ๆ ไม่เข้าใกล้ใคร)
พระผู้มีพระภาคตรัสถามภิกษุท้ังหลาย และจึงตรัสต่อไปว่า “ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย
ภิกษุฉันของใดแลว้  จะพึงเป็นผู้เหินห่างจากธรรมกถาเห็นปานน้ี  ภิกษุควรฉัน
ของนั้นหรือ” แล้วจึงทรงห้ามว่า “ภิกษุไม่พึงฉันกระเทียม รูปใดฉันต้องอาบัติ
ทุกกฏ” แต่เพราะเหตุอาพาธของพระสารีบุตร  จึงทรงอนุญาตให้ฉันกระเทียมได้
เพราะเหตุอาพาธ

๓๑๗

๑  โลกายตะ  คือ ศาสตร์ของพวกเจ้าลัทธิต่างๆ ซ่ึงประกอบด้วยเร่ืองไร้ประโยชน์ เช่น ส่ิงท้ังปวงมีอยู่,  ส่ิงท้ังปวงไม่มีอยู่,
ส่ิงท้ังปวงมีสภาพเป็นอย่างเดียวกัน,  ส่ิงท้ังปวงมีสภาพต่างกัน  (ดูโลกายตกสูตร พระไตรปิฎก สยามรัฐ ๑๖/๑๗๖/๙๒)
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ทรงอนุญาตที่ถ่ายปัสสาวะอุจจาระ
ภิกษุถ่ายปัสสาวะลงในที่ต่างๆในวัดทำให้วัดสกปรก  จึงทรงให้ถ่าย

ปัสสาวะในท่ีเหมาะสม;  อารามมีกล่ินเหม็นจึงอนุญาตหม้อปัสสาวะ, เขียงรองเท้า
ถ่ายปัสสาวะ  เพราะภิกษุละอายฯ จึงทรงอนุญาตเครื่องล้อมคือ อิฐ หิน และ
ฝาไม;้ หม้อปัสสาวะมกีล่ินจงึทรงอนญุาตฝาปดิ

ในเร่ืองอุจจาระทรงอนุญาตให้ถ่ายในท่ีท่ีจัดไว้ ให้มีหลุมอุจจาระ และให้
ก่อด้วยอิฐ ศิลา ไม้ เพ่ือกันปากหลุมพัง  และถมพ้ืนให้สูงโดยก่อด้วยอิฐ ศิลาหรือ
ไม้ เพ่ือกันน้ำท่วม,  ให้มีบันไดอิฐ หิน ไม้, ราวบันได ให้ลาดพ้ืนเจาะช่องถ่าย
อุจจาระตรงกลาง ให้มีเขียงรองเหยยีบ, รางรองปัสสาวะ, ไม้ชำระ, ท่ีใส่ไม้ชำระ
และฝาปิดหลุมอุจจาระ;  ภิกษุลำบากด้วยร้อนหนาวจึงให้มีวัจกุฎี (ห้องส้วม)  มีฝา
หรือกำแพง พร้อมท้ังเคร่ืองประกอบ เช่น ดาล กลอน ราวพาดจีวร  เชือกสำหรับ
เหน่ียวตัวลุกข้ึน เป็นต้น;  ทรงอนุญาตให้มีซุ้มเพ่ือชำระเม่ือเสร็จจากอุจจาระแล้ว
ให้มีรางระบายนำ้, หม้อน้ำชำระ,  ขันตักน้ำ  และเขียงรองขณะชำระ ฯลฯ.

ทรงห้ามประพฤติอนาจาร
ภิกษุฉัพพัคคีย์ประพฤติอนาจาร๑มีประการต่างๆ เช่น ประจบคฤหัสถ์

เก่ียวข้องกับสตรีมากไป เล่นฟ้อนรำ ขับร้อง เล่นกีฬาต่างๆ ทรงห้ามทำเช่นน้ัน
รูปใดประพฤติพึงปรับอาบัติตามธรรม

ทรงอนุญาตเครื่องใช้
เม่ือพระอุรุเวลกัสสปะบวชแล้ว   เคร่ืองโลหะเคร่ืองไม้และเคร่ืองดินเกิด

แก่สงฆ์มาก  ภิกษุสงสัยฯ จึงตรัสว่า “เราอนุญาตเครื่องโลหะทุกชนิด เว้น
เคร่ืองประหาร, อนุญาตเคร่ืองไม้ทุกชนิด เว้นเก้าอ้ีนอนมีแคร่ บัลลังก์ บาตรไม้
รองเท้าไม้, อนุญาตเคร่ืองดินทุกชนิด เว้นเคร่ืองเช็ดเท้า และกุฎีท่ีทำด้วยดินเผา”.

๓๑๘

๑ ประพฤติไม่เหมาะสม (ดูรายละเอียดในเร่ืองการประพฤติอนาจาร  จากหน้า ๔๔,  ๒๘๐)
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๒. เสนาสนขันธกะ

หมวดว่าด้วยที่อยู่อาศัย

เศรษฐีกรุงราชคฤหเ์ล่ือมใสในพระภกิษุท้ังหลาย  ท่ีอยู่กับพระพทุธเจ้า
ณ เวฬุวนาราม  ใคร่จะสร้างวิหารถวาย   จึงขอให้ภิกษุเหล่านั้นกราบทูล
พระผู้มีพระภาคๆ ตรัสว่าเราอนุญาตเสนาสนะ ๕ ชนิดคือ ๑.วิหาร ๒.เรือนมุง
แถบเดียว(เพิง) ๓.เรือนช้ัน ๔.เรือนโล้น(หลังคาตัด) ๕.ถ้ำ

จากน้ันเศรษฐีได้สร้างวิหารเสร็จ ๖๐ หลัง และสงสัยว่าจะปฏิบัติอย่างไร
ในวหิารเหล่าน้ัน  จึงตรัสว่า ให้ถวายวหิารเหล่าน้ันแก่สงฆ์จาตุรทิศท้ังท่ีมาแล้ว
และยังไม่มา  และตรัสอนุโมทนาว่า

“วิหารย่อมป้องกันหนาวร้อนและเน้ือร้าย นอกจากน้ันยังป้องกันงูและยุง
ฝนในสิสิรฤดู นอกจากน้ันวิหารยังป้องกันลมและแดดอันกล้าท่ีเกิดข้ึนได้ การถวาย
วิหารแก่สงฆ์ เพื่อหลีกเร้นอยู่ เพื่อความสุข เพื่อเพ่งพิจารณาและเพื่อเห็นแจ้ง
พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่า  เป็นทานอันเลิศ  เพราะเหตุน้ันแล  คนผู้ฉลาดเม่ือ
เล็งเห็นประโยชนต์น   พึงสรา้งวหิารอันรืน่รมยใ์ห้ภิกษุท้ังหลายผูพ้หูสูตอยูใ่น
วิหารน้ีเถิด อน่ึง  พึงมีใจเล่ือมใสถวายข้าว น้ำ ผ้า และเสนาสนะ อันเหมาะสมแก่
พวกเธอ ในพวกเธอผู้ซ่ือตรง เพราะพวกเธอย่อมแสดงธรรมอันเป็นเคร่ืองบรรเทา
สรรพทุกข์แก่เขา เขารู้ท่ัวถึงแล้ว จะเป็นผู้ไม่มีอาสวะ ปรินิพพานในโลกน้ี”

เพราะอาศัยเหตุต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนต่อมาจึงทรงอนุญาตเพ่ิมเติม  ให้ท่ีอยู่น้ัน
สมบูรณ์ย่ิงข้ึน เช่น มีประตู  กลอน  ล่ิมสลัก  หน้าต่าง ลูกกรง ม่าน เป็นต้น.

เคร่ืองน่ัง, เคร่ืองนอน, เตียงสูง
สมัยนั้นมีภิกษุทั้งหลายนอนบนพื้นดิน  เนื้อตัวและจีวรเปื้อนด้วยฝุ่น

จึงทรงอนุญาตให้ลาดด้วยหญ้า, แผ่นกระดานคล้ายต่ัง, เตียงถักหรือสาน  และ
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เตียง,ต่ังสำหรับน่ังอีกหลายชนิด  เช่น ม้าน่ังส่ีเหล่ียมมีพนักสามด้านสูง,  ต่ังหวาย
เก้าอ้ี, ต่ังฟาง เป็นต้น     ทรงห้ามนอนเตียงสูง  แต่ให้มีหนุนเท้าเตียงท่ีสูงไม่เกิน
๘ น้ิวได้ มีด้ายเกิดข้ึนแก่สงฆ์มาก ทรงอนุญาตด้ายไว้ถักเตียง  เปลืองด้ายมาก
จึงทรงให้เจาะตัวแม่แคร่แล้วถักเป็นตาหมากรุก  ท่อนผ้าเกิดมาก จึงทรงอนุญาต
ให้ทำเป็นผา้ปูพ้ืน นุ่นเกิดแก่สงฆ์ ทรงอนุญาตให้สางออกทำเป็นหมอน นุ่นมี
๓ ชนิด คือ นุ่นต้นไม้  นุ่นเถาวัลย์  นุ่นหญ้า   ทรงห้ามใช้หมอนยาวก่ึงกาย
อนุญาตให้ทำหมอนพอดีกับศีรษะ  ทรงอนุญาตฟูก  ยัดด้วยของ  ๕   ชนิด  คือ
ขนสัตว์ เศษผ้า เปลือกไม้ หญ้า ใบไม้   และให้ทำตำหนิด้วยการจดไว้, ทำรอยไว้
หรือพิมพ์รอยนิ้วมือไว้

ต่อจากนั้นเป็นการอนุญาตการห้ามเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยเบ็ดเตล็ด คือ
อนุญาตทาสีขาว ดำ เหลืองในวหิาร  และทรงอธบิายวิธีให้สีจับวิหาร... ;   ห้าม
เขียนภาพผู้หญิงภาพผู้ชายในวิหาร  แต่อนุญาตภาพดอกไม้ เถาวัลย์
ฟันมังกร ดอกจอกห้ากลีบ;  อนุญาตให้ถมสร้างวิหารให้สูง

เพราะวิหารโล่งภิกษุละอาย ฯลฯ  จึงอนุญาตผ้าม่าน, ฝาก่ึงหน่ึง, ห้อง
๓ ชนิด คือ ห้องส่ีเหล่ียมจตุรัส, ห้องยาว,  ห้องคล้ายตึกโล้น (เรือนหลังคาตัด),
กรอบเชิงฝา, แผงกันสาด, เพดาน, พร้อมอุปกรณ์วิหารอ่ืน ๆ  ฯลฯ    ทรงอนุญาต
โรงหอฉัน, โรงน้ำฉัน, ซุ้มประตู, โรงไฟ, อีกท้ังการถมพ้ืนก่อกรุด้วย อิฐ หิน ไม้
ฯลฯ ทรงอนุญาตหลังคา ๕ ชนิด คือกระเบ้ือง ศิลา ปูนขาว หญ้า ใบไม้

อนาถบิณฑิกคหบดีนับถือพระพุทธศาสนา
อนาถบิณฑิกคหบดี ผู้อยู่กรุงสาวัตถี  เดินทางไปกรุงราชคฤห์  ทราบว่า

พระพุทธเจ้าเกิดข้ึนในโลกแลว้ และ เศรษฐีกรุงราชคฤห์กำลังเตรียมถวายอาหาร
บิณฑบาต จึงไปเฝา้พระผูมี้พระภาคเจา้ ได้สดับพระธรรมเทศนา ได้ดวงตา
เห็นธรรม   เม่ือถวายภัตตาหารในวันต่อมาแล้ว   จึงอาราธนาพระผู้มีพระภาคเจ้า
ไปจำพรรษา ณ กรุงสาวัตถี โดยได้เดินทางล่วงหน้าไปก่อน  เม่ือไปถึงกรุงสาวัตถี
ได้ซ้ือสวนนอกเมอืงแปลงหนึง่  จากราชกุมารช่ือเชต  สร้างเชตวนารามขึน้เป็น
วัดในพระพุทธศาสนา.
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ตั้งภิกษุผู้ควบคุมการก่อสร้าง
ช่างชุนผ้าผู้ยากจนเห็นคนทั้งหลายช่วยงานก่อสร้างเสนาสนะ   และ

อุปัฏฐากภิกษุผู้บอกสอนการก่อสร้างด้วยปัจจัยส่ี     จึงช่วยทำการก่อสร้างฝาผนัง
เพราะไม่ชำนาญฝาผนงัพังลงมาหลายครัง้  จึงบ่นว่าภิกษุบอกสอนการก่อสร้าง
เฉพาะคนท่ีอุปัฏฐาก จึงทรงให้สงฆ์สวดประกาศแต่งต้ังภิกษุผู้ควบคุมการก่อสร้าง
ตรัสว่า  ภิกษุพึงขวนขวายว่าทำอย่างไรวิหารจะสำเร็จได้เร็ว  ต้องซ่อมส่ิงท่ีหักพัง.

ลำดับพรรษาแก่อ่อน
ศิษย์ของภิกษุฉัพพัคคีย์จองท่ีพักไว้มากมาย   เพ่ืออุปัชฌาย์อาจารย์ของ

ตนเอง เป็นเหตุให้พระอ่ืนๆ เช่น พระสารีบุตรหาท่ีพักไม่ได้ ต้องไปพักท่ีโคนต้นไม้
เม่ือทรงทราบจึงให้ประชุมสงฆ์แล้วถามว่า ภิกษุใดควรได้อาสนะ, น้ำ, บิณฑบาต
อันเลิศ  จากน้ันจึงยกอุปมาสอนภิกษุ  แล้วตรัสต่อไปว่า ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย
เราอนุญาตการกราบไหว้   ลุกรับ  การทำอัญชลีกรรม  การทำสามีจิกรรม  อาสนะ
ท่ีเลิศ น้ำอันเลิศ บิณฑบาตอันเลิศ ตามลำดับผู้แก่(พรรษา)กว่า อน่ึง ภิกษุไม่ควร
เกียดกันเสนาสนะของสงฆต์ามลำดบัผู้แก่กว่า รูปใดเกียดกันตอ้งอาบัติทุกกฏ.

ผู้ไม่ควรไหว้ ๑๐ ประเภท
“ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย บุคคล ๑๐ จำพวกน้ี อันภิกษุไม่ควรไหว้ คือ
๑. อันภิกษุผู้อุปสมบทก่อนไม่ควรไหวภิ้กษุผู้อุปสมบทภายหลงั
๒. ไม่ควรไหว้อนุปสัมบัน (ผู้ไม่ได้อุปสมบท)
๓. ไม่ควรไหวภ้กิษุนานาสังวาส  ผู้แก่กว่าแต่ไม่ใช่ธรรมวาที
๔. ไม่ควรไหว้มาตุคาม (ผู้หญิง)
๕. ไม่ควรไหว้บัณเฑาะก์ (กะเทย)
๖. ไม่ควรไหวภิ้กษุผู้อยู่ปริวาส
๗. ไม่ควรไหว้ภิกษุผู้ควรชักเข้าหาอาบัติเดิม
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๘. ไม่ควรไหว้ภิกษุผู้ควรมานัต
๙. ไม่ควรไหว้ภิกษุผู้ประพฤติมานัต
๑๐.ไม่ควรไหว้ภิกษุผู้ควรอัพภาน...”

ผู้ควรไหว้ ๓ ประเภท
“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๓ จำพวกนี้ ภิกษุควรไหว้คือ ๑.ภิกษุผู้

อุปสมบทภายหลังควรไหว้ภิกษุผู้อุปสมบทก่อน ๒.ควรไหว้ภิกษุนานาสังวาส
ผู้แก่กว่า แต่เป็นธรรมวาที ๓.ควรไหว้ตถาคตผู้อรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบ... บุคคล
๓ จำพวกน้ีแล ภิกษุควรไหว้”

มณฑปที่สร้างอุทิศสงฆ์
ทรงทราบข่าวว่าศิษย์ของภิกษุฉัพพัคคีย์พูดว่า  พระองค์ได้อนุญาต

เสนาสนะตามลำดับผู้แก่กว่าเฉพาะของสงฆ์เท่านั้น  ไม่ได้ทรงหมายถึงของ
ท่ีเขาทำเจาะจง   จึงรีบไปก่อนหน้าเท่ียวจับจองแย่งท่ีให้อุปัชฌาย์อาจารย์ของตน
คร้ันแล้วจึงตรัสว่า  “ดูก่อนภิกษุท้ังหลายแม้ของท่ีเขาทำเจาะจง  ภิกษุก็ไม่พึง
เกียดกันตามลำดับผู้แก่กว่า  รูปใดเกียดกันต้องอาบัติทุกกฏ”

ที่นั่งต่างชนิดของคฤหัสถ์
ภิกษุถูกนิมนต์ไปฉันในละแวกบ้าน  ชาวบ้านก็จัดที่นั่งต่างชนิดหลาย

อย่างตามคฤหัสถ์ใช้  จึงตรัสอนุญาตเคร่ืองลาดท่ีเป็นคิหิวิกัฏ (ของใช้ของคฤหัสถ์)
ยกเว้นเคร่ืองลาด ๓ ชนิดคือ เก้าอ้ีนอน เตียงใหญ่ เคร่ืองลาดท่ียัดนุ่น นอกน้ัน
นั่งทับได้แต่จะนอนทับไม่ได้ ต่อมามีชาวบ้านตกแต่งเตียงบ้างตั่งบ้างที่ยัดนุ่น
จึงทรงอนุญาตให้น่ังทับเตียงต่ังท่ีเป็นคิหิวิกัฏได้ แต่จะนอนทับไม่ได้

เมื่อเสด็จถึงกรุงสาวัตถีแล้ว อนาถบิณฑิกคหบดีนิมนต์ฉันในวันรุ่งขึ้น
เม่ือถวายภัตตาหารเสร็จ  จึงได้กราบทูลถวายเชตวนาราม
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ปัญหาลำดับพรรษาเพิ่มเติม
เพราะมีภิกษุผู้มาท่ีหลัง  ให้ภิกษุผู้น่ังในลำดบัลุกข้ึนท้ังท่ียังฉันอาหาร

ค้างอยู่  จึงทรงตรัสว่า “ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย ภิกษุไม่พึง  ให้ภิกษุผู้น่ังในลำดับลุกข้ึน
ท้ังท่ียังฉันอาหารค้างอยู่ รูปใดให้ลุกข้ึน ต้องอาบัติทุกกฏ ถ้าให้ลุกข้ึนย่อมเป็นอัน
ห้ามภัตรด้วย    พึงกล่าวว่าท่านจงไปหาน้ำมา   ถ้าได้อย่างน้ี น่ันเป็นการดี ถ้าไม่ได้
พึงกลืนเมล็ดข้าวให้เรียบร้อยแล้ว  จึงให้อาสนะแก่ภิกษุผู้แก่กว่า  ดูก่อนภิกษุ
ท้ังหลาย  อน่ึง เรากล่าวมิได้หมายความว่า ภิกษุพึงหวงกันอาสนะ แก่ภิกษุผู้แก่กว่า
โดยปริยายไรๆ รูปใดหวงกัน ต้องอาบัติทุกกฏ

ต่อมามีการไล่ภิกษุอาพาธ ให้ลุกข้ึนจึงตรัสว่า ภิกษุไม่พึงไล่ภิกษุอาพาธ
ให้ลุกข้ึน  รูปใดไล่ให้ลุกข้ึนต้องอาบัติทุกกฏ ภิกษุฉัพพัคคีย์  ได้ถือโอกาสท่ีตน
เป็นไข้เพียงเล็กน้อย เลือกเสนาสนะท่ีดีๆ ด้วยคิดว่าใครไล่ตนไม่ได้  คร้ันทรง
ทราบจึงตรัสว่า ภิกษุมีอาพาธเล็กน้อยไม่พึงหวงกันเสนาสนะไว้ รูปใดหวงกันต้อง
อาบัติทุกกฏ

มีภิกษุถูกฉุดคร่าออกจากวิหารของสงฆ ์ ทรงติเตียนแลว้ตรัสว่า ภิกษุ
ไม่พึงโกรธ ขัดเคือง ฉุดคร่าภิกษุท้ังหลายออกจากวหิารของสงฆ ์ รูปใดฉุคคร่า
พึงปรับตามธรรม  เราอนุญาตให้ภิกษุถือเสนาสนะ  เพราะปรารภเหตุเหล่านี้
จึงตรัสให้มีภิกษุท่ีสงฆ์สมมติ  เป็นผู้จัดให้ภิกษุถือเสนาสนะ (เสนาสนคาหาปก).

การจัดสรรให้ภิกษุถือเสนาสนะ (ที่อยู่อาศัย)
ภิกษุหารือกันว่าใครควรเป็นผู้ได้รับสมมติฯ  ทรงตรัสว่า ดูก่อนภิกษุ

ท้ังหลาย เราอนุญาตให้สมมติภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ เป็นผู้จัดให้ถือเสนาสนะ
คือ ไม่ถึงความลำเอียงเพราะความชอบพอ,  เพราะความเกลียดชัง, เพราะความ
งมงาย,  เพราะความกลัว และรู้เสนาสนะท่ีให้ถือแล้วและยังไม่ให้ถือ

ทรงแนะวิธีสวดแต่งตั้งภิกษุ  เป็นผู้จัดให้ถือเสนาสนะ  เป็นการสงฆ์
แล้วตรัสแนะวิธีจัดสรร โดยให้นับภิกษุก่อน ครั้นแล้วนับที่นอน ครั้นแล้วจึง
ให้ถือตามจำนวนท่ีนอน, ท่ีนอนยังเหลือมาก,  จึงอนุญาตให้ถือตามจำนวนวิหาร,
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วิหารยังเหลือมาก จึงให้ถือตามจำนวนบริเวณ, บริเวณก็ยังเหลือมาก  จึงตรัสว่า
เราอนุญาตให้    ให้ส่วนซ้ำอีก    เม่ือให้ถือส่วนซ้ำอีกแล้ว    ภิกษุรูปอ่ืนมา
ไม่ปรารถนาก็อย่าพึงให้ ภิกษุทั ้งหลายให้ภิกษุอยู ่นอกสีมาถือเสนาสนะ
จึงตร ัสว ่า  ภิกษุไม ่พ ึงให ้ภ ิกษุผ ู ้อย ู ่นอกสีมาถือเสนาสนะ
รูปใดให้ถือต้องอาบัติทุกกฏ  ต่อมามีภิกษุถือเสนาสนะแล้วหวงกันไว้ตลอดเวลา
จึงทรงห้ามว่า   ภิกษุถือ เสนาสนะแล้วไม่พึงหวงกันไว้ตลอดทุกเวลา
ทรงอนุญาตให้หวงกันไว้ได้ตลอด พรรษา ๓ เดือน หวงกันไว้ตลอดฤดูกาลไม่ได้
แล้วตรัสอนุญาตการให้ถือ เสนาสนะมี ๓ อย่างคือ

๑. ให้ถือในวันเข้าพรรษาแรกคือให้ถือในวันแรม ๑ ค่ำ เดือน อาสาฬหะ
๒. ให้ถือในวันเข้าพรรษาหลัง คือเม่ือเดือนอาสาฬหะล่วงแล้ว ๑ เดือน
๓. ให้ถือในระหว่างพ้นจากน้ัน   พึงให้ถือในวันต่อจากวันปวารณา คือ

แรม ๑ ค่ำ  เพ่ืออยู่จำพรรษาตอ่ไป
ทรงห้ามภิกษุรูปเดียวหวงห้ามที่อยู่อาศัยไว้ถึง ๒ แห่ง (ในที่ต่าง

สีมากัน) ถ้าทำเช่นนั้น ต้องอาบัติทุกกฏ และได้ตรัสว่า “...เมื่อเป็นเช่นนี้
เธอก็เป็นคนอยู่ภายนอกท้ังสองแห่ง” (กรรมวาจาสมมติเสนาสนคหปก ดู ๔๒๓)

การนั่งต่ำนั่งสูง
สมัยน้ัน  ทรงพรรณาและสรรเสรญิคุณแห่งวินัย    และพรรณาคณุของ

ท่านอุบาลี  ทำให้ภิกษุมากมาย ต่างพากันเรียนพระวินัยในสำนักท่านพระอุบาลีๆ
ยืนสอนด้วยความเคารพพระเถระๆ ก็ยืนเรียน ด้วยความเคารพธรรม  พระเถระ
และท่านพระอุบาลีย่อมเม่ือยล้า  จึงตรัสว่า เราอนุญาตให้ภิกษุนวกะผู้สอนน่ังบน
อาสนะเสมอกันหรือสูงกว่าได้ด้วยความเคารพธรรม  ให้ภิกษุเถระผู้เรียนนั่ง
บนอาสนะเสมอกนัหรือต่ำกว่าได้  ด้วยความเคารพธรรม

และทรงอนุญาตให้ภิกษุมีอาสนะเสมอกันน่ังร่วมกันได้,    ภิกษุสงสัยว่า
มีอาสนะเสมอกันน้ัน  ด้วยคุณสมบัติเพียงเท่าใด  จึงตรัสว่า เราอนุญาตให้ภิกษุ
ระหว่าง๒พรรษาน่ังรวมกันได้, ภิกษุท่ีมีสิทธิในการน่ังเสมอกันน่ังเตียงต่ังเดียวกัน

๓๒๔
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เตียงต่ังพังลงมา  จึงทรงจำกัดจำนวนใหน่ั้งไม่เกิน ๓ รูป  เตียงต่ังก็ยังพังอีก
จึงให้น่ังได้เพียง ๒ รูป ส่วนอาสนะยาว แม้ภิกษุจะมีสิทธิ ในการน่ังไม่เสมอกัน
ก็ให้น่ังร่วมกันได้   แต่ห้ามภิกษุน่ังร่วมอาสนะยาวเดียวกันกับกะเทย, ผู้หญิง,
อุภโตพยัญชนก (คนมีท้ัง๒เพศ)    มีปัญหาว่าอย่างไรจึงจัดว่าเป็นอาสนะยาว
จึงทรงกำหนดว่า ถ้าน่ังได้ถึง ๓ คน  ก็จัดเป็นอาสนะยาว.

ปราสาท และเคร่ืองน่ังนอน ต่าง ๆ
ทรงอนุญาตให้ใช้ปราสาทได้ทุกชนิด ส่วนเคร่ืองน่ังนอน เป็นต้น ของ

คฤหัสถ์รวมหลายอย่าง  ซึ่งถวายแก่สงฆ์  เมื่อคราวพระอัยยิกาของพระเจ้า
ปเสนทิโกศลส้ินพระชนม์น้ัน  ทรงอนุญาตให้ตัดเท้าเก้าอ้ีนอนแล้วใช้ได้ ให้ทำลาย
รูปสัตว์ร้ายเตียงใหญ่ออกแล้วใช้ได้  ฟูกท่ียัดนุ่นให้ร้ือแล้วทำเป็นหมอน  นอกน้ัน
ทำเป็นเคร่ืองลาด

ห้ามสละของสงฆ์ให้แก่บุคคล
ภิกษุท่ีอยู่ประจำในวัดใกล้หมู่บ้าน มีภิกษุอ่ืนผ่านไปมาเสมอ ลำบากด้วย

การจัดที่อยู่อาศัย  เพื่อแก้ข้อขัดข้องนี้ภิกษุวัดนั้นจึงประชุมกันมอบที่อยู่อาศัย
ให้ภิกษุรูปหน่ึงเสีย  ทุกรูปจึงได้อยู่อาศัยด้วยการให้ของภิกษุรูปน้ัน   เม่ือมีภิกษุ
ผ่านมาจะขอพักอาศัย  ก็อ้างว่าได้ยกให้แก่ภิกษุรูปหน่ึงไปแล้ว  ไม่มีท่ีจะให้พัก
หลังทรงทราบทรงบัญญัติว่า ของที่ไม่ควรแจกจ่าย ๕ หมวดนี้*  อันภิกษุ
ไม่ควรแจกจ่ายให้ไป  แม้สงฆ์ คณะ หรือบุคคล แจกจ่ายไปแล้ว ก็ไม่เป็น
อันแจกจ่าย  รูปใดแจกจ่ายต้องอาบัติถุลลัจจัย คือ  ๑.อาราม, พ้ืนท่ีอาราม
๒.วิหาร, พ้ืนท่ีวิหาร   ๓.เตียง, ต่ัง, ฟูก, หมอน   ๔.หม้อโลหะ อ่างโลหะ กระถาง
โลหะ กระทะโลหะ มีด ขวาน ผ่ึง(สำหรับถากไม้) จอบ สว่าน ๕.เถาวัลย์  ไม้ไผ่
หญ้ามุงกระต่าย หญ้าปล้อง หญ้าสามัญ เคร่ืองไม้  เคร่ืองดิน

๓๒๕

*ข้อสังเกต  ของท่ีไม่ควรแจกจ่าย,แบ่งน้ี  ตรงกับท่ีตรัสไว้ในเร่ืองมหาโจร ๕ จำพวก ข้อท่ี ๔(หน้า ๒๒)  ซ่ึงระบุช่ือของแต่ละ
ชนิดโดยตรงโดยไม่มีคำว่า”เป็นต้น” แสดงว่าตรัสเจาะจงเฉพาะสิ่งของตามที่ตรัสเท่านั้น  ในการอธิบายบางตำรา
จะรวมถึงส่ิงของนอกเหนือจากท่ีทรงระบุ เช่น ผลไม้, ใบไม้, น้ำฝาด ฯลฯ  นักวินัยธรเห็นควรอย่างไรพึงพิจารณาเองเถิด.
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ต่อมามีภิกษุบางกลุ่มเล่ียงท่ีจะไม่ใช้การแจกจ่าย  แต่ใช้แบ่งแทน   จึงทรง
บัญญัติเพ่ิมโดยห้ามไม่ให้แบ่งของ ๕ หมวดท่ีกล่าวมาแล้ว ผู้ใดแบ่ง ต้องอาบัติ
ถุลลจัจัย

การควบคุมการก่อสร้าง
ห้ามมอบหมายการควบคุมการก่อสร้าง  (สมมติให้นวกรรม)

ในเรื่องเล็กๆ น้อยๆ เช่น ติดประตู ทาสี มุงหลังคา  ห้ามมอบหมาย
การควบคุมการก่อสร้างนานเกินไป  เช่น ๒๐ – ๓๐ ปี  หรือตลอดชีวิต
หรือจนถึงเวลาเผาศพผู้รับมอบหมาย  ห้ามมอบหมายการก่อสร้าง
วิหารหมดทุกอย่าง   ห้ามมอบหมายการก่อสร้าง ๒ อย่างแก่ภิกษุรูปเดียว
ห้ามรับนวกรรมแล้วมอบให้ภิกษุรูปอ่ืน    ภิกษุผู้รับมอบหมายการก่อสร้าง
จะถือสิทธิหวงห้ามท่ีอยู่ ของสงฆ์ไม่ได้  ห้ามมอบหมายให้ภิกษุอยู่นอกสีมา
เป็นผู้ควบคุมการก่อสร้าง   ภิกษุผู้ควบคุมการก่อสร้างจะครอบครองท่ีอยู่
อาศัยได้เพียง ๓ เดือน ห้ามครอบครองตลอดไป เมื่อพ้น ๓ เดือนต้อง
ยินยอมให้จัดสรรใหม่

ภิกษุผู้ควบคุมการก่อสร้างพอรับมอบหรือทำค้างไว้ สึกไปหรือเดินทาง
ไปท่ีอ่ืน เป็นต้น ให้สงฆ์มอบให้ภิกษุอ่ืน ทำการแทนด้วยส่ังว่า นวกรรมของสงฆ์
อย่าได้เสียหาย (กรรมวาจาใหน้วกรรม ดูหน้า ๔๒๔).

การขนย้ายเครื่องใช้และรักษาที่อยู่อาศัย
ภิกษุขนเคร่ืองใช้ท่ีประจำอยู่เสนาสนะหลังหน่ึง ไปใช้ในหลังอ่ืนถูก

เขาติเตียน  จึงตรัสห้ามไม่ให้ทำเช่นน้ัน   ขอยืมไปใช้ช่ัวคราวได้,   นำไปเพ่ือ
เก็บรักษาได้,  แลกเปล่ียน (ผาติกรรม๑) ได้  ส่วนผ้าท่ีมีราคามากอันเป็นบริขาร
สำหรับเสนาสนะ  ทรงอนุญาตให้แลกเปล่ียนเพ่ือประโยชนแ์ก่ผาติกรรมได้.
๑  ผาติกรรม  หมายถึง การทำให้เพ่ิมพูนโดยนำไปแลกเปลีย่นกับเตียงต่ังเป็นต้นท่ีมีราคาเท่ากัน  หรือมีราคามากกว่า
ไม่ให้ต่ำกว่าราคาของเดิม (วิ. อ. ๓ / ๓๒๔ / ๓๕๕, วิมติ. ฎีกา ๒ / ๓๒๔ / ๓๒๓)

๓๒๖
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หนังหมี, เคร่ืองเช็ดเท้ารูปวงล้อ, และผ้าท่อนน้อยบังเกิดแก่สงฆ์   จึงทรง
อนุญาตให้ทำเป็นผ้าเช็ดเท้า  และตรัสห้ามภิกษุไม่พึงเหยียบเสนาสนะด้วยเท้า
ท่ียังมิได้ล้าง, ภิกษุไม่พึงเหยียบเสนาสนะด้วยเท้าท่ียังเปียก และภิกษุสวมรองเท้า
ไม่พึงเหยียบเสนาสนะ  รูปใดเหยียบต้องอาบัติทุกกฏ  จากน้ันทรงห้าม ไม่ให้บ้วน
น้ำลายลงบนพืน้ท่ีขัดถูแล้ว  ทรงปรับอาบัติทุกกฏแก่ผู้ละเมิด  และทรงอนญุาต
กระโถน

เน่ืองด้วยเท้าเตียง, เท้าต่ังครูดพ้ืนท่ีขัดถูแล้ว   จึงทรงอนุญาตให้ใช้ผ้าพัน
ต่อมาทรงห้ามพิงฝาที่ขัดถูแล้ว  โดยทรงอนุญาตพนักอิงและผ้าพันทั้งข้างล่าง
และข้างบน  เพ่ือกันครูดฝาและพ้ืน  รวมท้ังอนุญาตให้ปูลาดก่อนแล้วนอน.

อาหาร และการแจกอาหาร
ทรงอนุญาตสังฆภัต,  อุทเทสภัต(อาหารท่ีถวายเจาะจง), นิมันตนภตั,

สลากภัต(ถวายโดยสลาก),  ปักขิกภัต(ถวายประจำปักษ์),  อุโปสถิกภัต,
ปฏิปทิกภัต(ถวายประจำวันแรม ๑ ค่ำ) และทรงกำหนดคุณสมบัติของภิกษุ
ผู้แจกอาหารว่า ไม่มีอคติ ๔ และรู้จักภัตที่แจกแล้ว หรือยังไม่ได้แจก ทรง
แสดงวิธีสวดสมมติ  คือ แต่งต้ังภิกษุผู้แจกอาหาร (ดูหน้า ๔๒๑)  และแนะวิธีแจก
โดยอนญุาตใหเ้ขยีนชือ่ลงในสลากหรอืแผน่ผา้รวมเขา้ไวแ้ลว้จงึแจกภตั.

เจ้าหน้าที่ทำการสงฆ์อื่น ๆ
ทรงแนะให้มีการแต่งตั้งภิกษุผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม  เป็นเจ้าหน้าที่

ทำการสงฆ์อื่น ๆ โดยการสวดประกาศ คือ ภิกษุผู้ปูลาด(จัดแต่ง)เสนาสนะ
ผู้รักษาเรือนคลัง ผู้รับจีวร ผู้แจกจีวร ผู้แจกข้าวยาคู ผู้แจกผลไม้ ผู้แจกของเค้ียว
ผู้แจกของเลก็ๆน้อยๆ (เช่น เข็ม มีด รองเท้า ประคคเอว สายบาตร ผ้ากรองน้ำ
ท่ีกรองน้ำ ผ้าเล็กๆ น้อยๆ) ผู้แจกผ้า ผู้แจกบาตร ผู้ใช้คนทำงานวัด ผู้ใช้สามเณร.

๓๒๗
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๓.สังฆเภทขันธกะ
หมวดว่าด้วยสงฆ์แตกกัน

เล่าเร่ืองราชกุมารในศากยสกุล คือ ภัททิยราชา,  อนุรุทธะ,  อานนท์,  ภัคคุ,
กิมพิละ และราชกุมารในโกลยิสกุล คือ เทวทัต รวมเป็น ๗ ท้ังอุบาลีผู้เป็นช่าง
กัลบก (ช่างตัดผม) ออกบวช ต่างเห็นพร้อมกันว่า ควรให้อุบาลีบวชก่อน ตนจะได้
กราบไหว้คลายทิฏฐิมานะ

เมื่อบวชแล้ว   พระภัททิยะได้วิชชา ๓,   พระอนุรุทธ์ได้ทิพยจักษุ,
พระอานนทไ์ด้เป็นโสดาบัน ส่วนพระเทวทตัได้ฤทธ์ิของปุถุชน.

พระเทวทัตคิดการใหญ่
พระเทวทัตหวังลาภและสกัการะ    จึงแปลงกายเปน็เด็กน้อยไปน่ังอยู่

บนตัก ของราชกุมาร ช่ืออชาตศัตรู เพ่ือทำให้ราชกุมารเล่ือมใส มีลาภสักการะเกิด
ข้ึนแล้ว ก็คิดการจะปกครองคณะสงฆ์เสียเองแทนพระพุทธเจ้า

ความทราบถึงพระมหาโมคคัลลานะ จึงเข้าไปเฝ้ากราบทูลพระผู้มีพระภาคๆ
ตรัสแสดงศาสดา ๕ ประเภทท่ีต้องอาศัยหรือหวังความคุ้มครองจากสาวก คือ

๑.ศาสดาผู้มีศีลไม่บริสุทธิ์
๒.มกีารเลีย้งชพีไมบ่รสุิทธ์ิ
๓.มีการแสดงธรรมไม่บริสุทธิ์
๔.มีการตอบคำถามไม่บริสุทธิ์
๕.มีญาณทัสสนะไม่บริสุทธ์ิ แต่แสดงตนวา่เป็นผู้บริสุทธ์ิในทาง ๕ น้ัน

ส่วนพระองคมิ์ต้องหวังความคุ้มครองของสาวก เพราะมิได้เป็นดังน้ัน.
ภิกษุจำนวนมากได้ทูลให้ทราบว่า  อชาตศัตรูราชกุมารเสด็จโดยราชรถ

๕๐๐ คัน และจัดภัตตาหาร ๕๐๐ สำรับ ไปบำรุงพระเทวทัต
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พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า “ผลกล้วยฆ่าต้นกล้วย  ขุยไผ่ฆ่าต้นไผ่
ดอกอ้อฆ่าต้นอ้อ  ลูกม้าอัสดรฆ่าแม่ม้าฉันใด  ลาภสักการะย่อมฆ่าคนช่ัวฉันน้ัน.”

พระเทวทัตขอปกครองสงฆ์
เม่ือได้โอกาส  พระเทวทัตจึงเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาค  ขณะประทบัน่ัง

แสดงธรรมแก่บริษัทซ่ึงมีพระราชาประทับอยู่ด้วย  อ้างว่าพระพุทธองค์มีอายุมาก
แล้ว  ขอให้ทรงขวนขวายนอ้ย  และให้สละภิกษุสงฆ์ให้ตน  ตนจะบรหิารเอง
พระผู้มีพระภาคทรงปฏเิสธถึง ๓ คร้ัง      ในคร้ังท่ี ๓ ตรัสว่า  แม้พระสารีบุตร
และพระโมคคัลลานะ พระองค์ยังมิได้มอบภิกษุสงฆ์ให้ ไฉนจะทรงมอบแก่
พระเทวทัตผู้ต่ำช้าบริโภคปัจจัยดุจกลืนกินเขฬะ  พระเทวทัตได้คิดผูกอาฆาต.

ทรงให้สงฆ์ลงปกาสนียกรรมเทวทัต,  เทวทัตยุให้กบถ
รับสั่งกะสงฆ์ว่า  เพราะเหตุนั้นแล  สงฆ์จงลงปกาสนียกรรมในกรุง

ราชคฤห์แก่พระเทวทัตว่า “ปกติของพระเทวทตัก่อนเป็นอย่างหน่ึง เด๋ียวน้ีเป็น
อีกอย่างหนึ่ง   พระเทวทัตทำอย่างใดด้วยกายวาจา   ไม่พึงเห็นว่าพระพุทธ
พระธรรมหรือพระสงฆ์เป็นอย่างนั้น  พึงเห็นเฉพาะตัวพระเทวทัตเอง” ด้วย
ญัตติทุติยกรรมวาจา  และให้สงฆ์สวดประกาศแต่งตั้งพระสารีบุตรเป็นผู้ชี้แจง
แก่ชาวกรุงราชคฤห์  พระสารีบุตรทูลถามว่า  เม่ือก่อนข้าพระพุทธเจ้ากล่าวชม
พระเทวทัตในกรุงราชคฤห์ว่า โคธิบุตรมีฤทธ์ิมากมีอานุภาพมาก  ข้าพระพุทธเจ้า
จะประกาศพระเทวทัตในกรุงราชคฤห์อย่างไร  ทรงตอบว่า เธอกล่าวชมเทวทัต
ในกรุงราชคฤห์แล้ว  เท่าท่ีเป็นจริงว่า   โคธิบุตรมีฤทธ์ิมาก...,  ดูก่อนสารีบุตร
เธอจงประกาศเทวทัตในกรุงราชคฤห์เท่าท่ีเป็นจริงเหมือนอย่างน้ันแล

พระเทวทัตจึงยุอชาตศัตรูกุมารให้ฆ่าพระราชบิดา  เพื่อชิงราชสมบัติ
ส่วนตนจะฆ่าพระพุทธเจ้าแล้วเป็นพระพุทธเจ้า  แต่ราชกุมารถูกจับได้   อำมาตย์
ถวายความเห็นกันหลายประการ เช่น ให้ฆ่าพระเทวทัต, ราชกุมาร, รวมทั้ง
ภิกษุท้ังหลาย  บางพวกว่าไม่ควรฆ่า  แต่ควรกราบทูลพระเจ้าพิมพิสารให้วินิฉัย.
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การประทุษร้ายพระพุทธเจ้าครั้งแรก
พระเจ้าพิมพิสารทรงทราบว่าราชกุมารอยากได้ราชสมบัติ ก็ทรงมอบให้

พระเทวทัตก็มีอำนาจย่ิงข้ึน  จึงขอกำลังจากพระเจ้าอชาตศัตรูส่งคนไปคอยฆ่า
พระพุทธเจ้า แล้วส่ังว่าถ้าฆ่าแล้วให้ไปทางน้ันๆ  แล้วส่งคน ๒ คนไปคอยดักฆ่า
คนท่ีฆ่าพระพุทธเจ้า ส่งคน ๔ คนไปคอยดักฆ่าพวก ๒ คนน้ัน ส่งคน ๘ คนไป
คอยดักฆ่าพวก ๔ คนนั้น และส่งคน ๑๖ คนไปคอยดักฆ่าพวก ๘ คนนั้น
(เพื่อฆ่าปิดปาก) แต่คนเหล่านั้นได้ฟังธรรมกลับมีจิตเลื่อมใส ปฏิญญาตนเป็น
อุบาสกหมดส้ิน   พระผู้มีพระภาคทรงส่งคนเหล่าน้ันกลับไป   โดยให้สับทางกับท่ี
พระเทวทัตสั่ง จึงไม่มีการฆ่ากันเกิดขึ้น เมื่อพวกที่คอยอยู่ เห็นนานเกินไป
นึกสงสัยมาถามพระพุทธเจ้า ทรงแสดงธรรมให้ฟัง  จึงแสดงตนเป็นอุบาสกทุกคน

การประทุษร้ายคร้ังท่ี ๒ และคร้ังท่ี ๓
เมื่อใช้คนไปฆ่าไม่สำเร็จ พระเทวทัตจึงเตรียมลงมือเอง คือขึ้นไปอยู่

บนเขาคิชฌกูฏ  คอยกล้ิงก้อนหินใหญ่ ให้ลงมาทับพระพุทธเจ้า แต่ไม่สมประสงค์
เพียงสะเก็ดหินที่แตกมากระทบพระบาทห้อพระโลหิตเท่านั้น  ภิกษุทั้งหลาย
เป็นห่วง  จึงมาอยู่ยามเฝ้าพระพุทธเจ้า  ท่องบ่นด้วยเสียงอันดัง แต่ทรงให้
ภิกษุทั้งหลายกลับไป แล้วตรัสว่า ...พระตถาคตทั้งหลายย่อมไม่ปรินิพพาน
ด้วยความ พยายามของผูอ่ื้น และตรัสเร่ืองศาสดา ๕ ประเภท (ดูหน้า ๓๒๘)

พระเทวทัตไปหาคนเลี ้ยงช้างของพระราชา อ้างตนเป็นญาติของ
พระราชา และอ้างว่าสามารถเล่ือนตำแหนง่  เพ่ิมอาหาร  เพ่ิมค่าจ้างได้  แล้วส่ัง
ให้ปล่อยช้างนาฬาคิรีซึ ่งดุร้ายเคยฆ่ามนุษย์  เพื่อไปทำร้ายพระพุทธเจ้า
คนเลี้ยงช้างยอมทำตาม  เมื่อเห็นพระพุทธเจ้าเสด็จมาก็ปล่อยช้างไป  ภิกษุ
ท้ังหลายกราบทูลให้เสด็จหนี  แต่ทรงปฏิเสธและตรัสว่า ตถาคตไม่ปรินิพพาน
ด้วยความพยายามของผู้อื ่น  ในการนี้มีผู ้เห็นเหตุการณ์คอยดูอยู่บนที่สูง
เม่ือพระผู้มีพระภาคเจา้แผ่เมตตาจติ   ช้างก็เอางวงจบั ฝุ่นท่ีพระบาทข้ึนโรยบน
กระพอง  และกลับสู่โรงช้างตามเดิม.
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ต่อมาพระเทวทัตเสื่อมลาภพร้อมทั้งบริษัทได้เที่ยวขอในสกุลทั้งหลาย
มาฉัน  ทรงติเตียนแล้วตรัสว่า  “ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย เพราะเหตุน้ันแล เราจัก
บัญญัติโภชนะสำหรับ ๓ คนในสกุลแก่ภิกษุท้ังหลาย อาศัยอำนาจประโยชน์ ๓
ประการ คือ ๑.เพ่ือข่มบุคคลผู้เก้อยาก  ๒.เพ่ืออยู่ผาสุกของภิกษุผู้มีศีลเป็นท่ีรัก
๓.เพ่ืออนุเคราะห์สกุล ด้วยหวังว่าภิกษุท้ังหลายท่ีมีความปรารถนาลามก
อย่าอาศัย ฝักฝ่ายทำลายสงฆ์  ในการฉันเป็นหมู่   พึงปรับอาบัติตามธรรม”
(ปรับปาจิตตีย์ ตามคณโภชนสิกขาบท,  ใช้ประกอบคำอธิบายเชิงอรรถ หน้า ๑๑๖)

พระเทวทัตเสนอข้อปฏิบัติ ๕ ข้อ
พระเทวทัตฆ่าพระพุทธเจ้าไม่สมประสงค์  จึงชวนพรรคพวกมีพระโกกาลิกะ

เป็นต้น คิดเสนอข้อปฏิบัติ ๕ ประการ เพ่ือให้เห็นว่าตนเคร่งครัด คือ
๑. ให้ภิกษุท้ังหลายอยู่ป่าตลอดชีวิต เข้าสู่บ้านมีโทษ
๒. ให้ถือบิณฑบาตตลอดชีวิต รับนิมนต์มีโทษ
๓. ให้ถือผ้าบังสุกุลตลอดชีวิต รับคหบดีจีวรมีโทษ
๔. ให้อยู่โคนไม้ตลอดชีวิต เข้าสู่ท่ีมุงท่ีบังมีโทษ
๕. ห้ามฉันเน้ือสัตว์ตลอดชีวิต ฉันเขา้มีโทษ

เม่ือได้โอกาสจึงกราบทูลเสนอข้อปฏิบัติท้ัง ๕ ข้อน้ัน  แต่ได้ทรงปฏิเสธ
คือ ใน ๔ ข้อข้างต้น ทรงให้ภิกษุปฏิบัติตามความสมัครใจ   เฉพาะข้อ ๔ ทรง
อนุญาต ให้อยู่โคนไม้ได้เพียง ๘ เดือน    ในข้อ ๕  ทรงอนุญาตเน้ือสัตว์ท่ีบริสุทธ์ิ
๓ ประการ คือ ๑.ไม่ได้เห็น ๒.ไม่ได้ฟัง ๓.ไม่ได้นึกรังเกียจว่าเขาฆ่าเพ่ือตน.

พระเทวทัตก็ดีใจท่ีจะได้ประกาศว่า ตนเครง่กว่าพระพุทธเจ้า จึงเท่ียว
ประกาศทัว่กรงุราชคฤหถ์งึเรือ่งขอ้เสนอนัน้.

ทำให้สงฆ์แตกกัน
ครั้นถึงวันอุโบสถ พระเทวทัตก็ชวนภิกษุมาเป็นพวกได้มาก แล้วพา

ภิกษุเหล่าน้ันแยกไปทำอุโบสถ ณ ตำบลคยาสีสะ.
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พระเทวทัตอาเจียนเป็นโลหิต
พระผู้มีพระภาคเจ้า   ทรงส่งพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะไปช้ีแจง

ให้ภิกษุท่ีเป็นพวกของพระเทวทัตหายเข้าใจผิด  พระเทวทัตเข้าใจว่าพระสารีบุตร
และพระโมคคัลลานะมาเข้าพวกด้วย   ก็มอบให้พระสารีบุตรส่ังสอนพระเหล่าน้ัน
ส่วนตนเองนอนพักผ่อน  พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะแสดงธรรมให้พระ
เหล่าน้ันฟังได้ดวงตาเห็นธรรม  แล้วก็กลับ   มีภิกษุประมาณ ๕๐๐ รูปตามมา
พระโกกาลิกะรีบปลุกพระเทวทัตบอกให้รู้   พระเทวทัตถึงกับอาเจียนเป็นโลหิต.

พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเข้าไปเฝ้าพระผู ้มีพระภาคเจ้า
จากน้ันพระสารีบุตรได้กราบทูลขอให้ภิกษุท้ังหลายผู้ประพฤติตามภิกษุผู้ทำลาย
พึงอุปสมบทใหม่ ทรงตรัสว่า “อย่าเลยสารีบุตร  เธออย่าพอใจการอุปสมบทใหม่
ของพวกภิกษุผู้ประพฤติตามภิกษุผู้ทำลายเลย  ดูก่อนสารีบุตร  ถ้าเช่นนั้น
เธอจงให้พวกภิกษุผู้ประพฤติตามภิกษุผู้ทำลายแสดงอาบัติถุลลัจจัย”

แล้วตรัสสรรเสริญพระสารีบุตรว่ามีลักษณะสมเปน็ทูต  เพราะประกอบ
ด้วยองค์ ๘ คือ ๑.รับฟังผู้อ่ืน  ๒.ทำให้ผู้อ่ืนฟังตน  ๓.กำหนดเพ่ือจะรู้ท่ัวถึง ๔.ทรง
จำดี ๕.รู้คำพูดของคนอื่น ๖.ทำให้คนอื่นรู้คำพูดของตน ๗.ฉลาดในประโยชน์
และมิใช่ประโยชน์  ๘.ไม่ชวนทะเลาะ  คร้ันแล้วได้ทรงแสดงธรรมอีกหลายเร่ือง.

ความร้าวและความแตกกันของสงฆ์
ทรงแสดงเรือ่ง “สังฆราช”ี ความร้าวรานของสงฆว่์า ถ้าภิกษุสองฝ่าย

ยังไม่ครบฝ่ายละ ๔  รูป  ก็ยังเป็นเพียงความร้าวรานแห่งสงฆ์เท่าน้ัน  ยังไม่เป็น
“สังฆเภท” ความแตกแหง่สงฆ์ ต่อเม่ือท้ังสองฝ่ายมีต้ังแต่ ๔ รูปข้ึนไปมีรูปท่ี ๙
สวดประกาศ จึงเป็นทั้งความร้าวรานและความแตกกันแห่งสงฆ์ ดังที่ตรัสว่า
“ดูก่อนอุบาลี ฝ่ายหน่ึงมีภิกษุ ๔ รูป ฝ่ายหน่ึงมี ๔ รูป รูปท่ี ๙ ประกาศ ให้จับ
สลากว่า น้ีธรรม น้ีวินัย น้ีสัตถุศาสน์ ท่านท้ังหลายจงจับสลากน้ี   จงชอบใจสลากน้ี
ดูก่อน อุบาลี แม้ด้วยเหตุอย่างน้ีแล เป็นท้ังสังฆราชี และสังฆเภท  ดูก่อนอุบาลี
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ภิกษุ ๙ รูป หรือเกินกว่า ๙ รูป เป็นท้ังสังฆราชี และสังฆเภท
ดูก่อนอุบาลี ภิกษุณีทำลายสงฆ์ไม่ได้ แต่พยายามเพ่ือจะ ทำลายได้,

สิกขมานา ก็ทำลายสงฆ์ไม่ได้,  สามเณรก็ทำลายสงฆ์ไม่ได้,  สามเณรีก็ทำลายสงฆ์
ไม่ได้,  อุบาสกก็ทำลายสงฆ์ไม่ได้,  อุบาสิกาก็ทำลายสงฆ์ไม่ได้  แต่พยายาม
เพ่ือจะทำลายได้,  ดูก่อนอุบาลี  ภิกษุปกตัตตะ  มีสังวาสเสมอกัน อยู่ในสีมา
เดียวกัน ย่อมทำลายสงฆ์ได้.

เหตุเป็นเคร่ืองทำให้สงฆ์แตกกันและสามัคคีกันมี ๑๘ ข้อ คือ
๑. แสดงอธรรมว่าเป็นธรรม
๒. แสดงธรรมว่าเป็นอธรรม
๓. แสดงอวินัยว่าเป็นวินัย
๔. แสดงวินัยว่าเป็นอวินัย
๕. แสดงข้อท่ีพระพุทธเจ้ามิได้ตรัสไว้ว่าตรัสไว้
๖. แสดงข้อท่ีพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่ามิได้ตรัสไว้
๗. แสดงข้อที่พระพุทธเจ้ามิได้ประพฤติไว้ว่าได้ประพฤติ
๘. แสดงข้อที่พระพุทธเจ้าประพฤติว่ามิได้ประพฤติ
๙. แสดงข้อท่ีพระพุทธเจ้ามิได้บัญญัติว่าบัญญัติ
๑๐. แสดงข้อท่ีพระพุทธเจ้าบัญญัติว่ามิได้บัญญัติ
๑๑.แสดงส่ิงทีมิ่ใช่อาบัตวิา่เปน็อาบตัิ
๑๒.แสดงอาบัติว่ามิใช่อาบัติ
๑๓.แสดงอาบัติเบาว่าหนัก
๑๔.แสดงอาบัติหนักว่าเบา
๑๕.แสดงอาบัติไม่มีส่วนเหลือว่ามีส่วนเหลือ
๑๖. แสดงอาบัติมีส่วนเหลือว่าไม่มีส่วนเหลือ
๑๗. แสดงอาบัติช่ัวหยาบว่าไม่ช่ัวหยาบ
๑๘.แสดงอาบัติไม่ช่ัวหยาบว่าช่ัวหยาบ
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แล้วทำอุโบสถ ทำปวารณา และสังฆกรรมแยกกัน
ส่วนเหตุเป็นเคร่ืองทำให้สงฆ์สามัคคีกันก็มี ๑๘ อย่างท่ีตรงกันข้ามกับ

ที่กล่าวแล้ว  คือแสดงถูกตรงตามความจริง ทำอุโบสถร่วมกัน ทำปวารณา
ร่วมกัน และไมท่ำสังฆกรรมแยกกนั.

การทำสงฆ์ให้แตกกันที่ทำให้ไปอบายและไม่ไปอบาย
ทรงแสดงการทำสงฆ์ให้แตกกันท่ีมีโทษเป็นเหตุให้ไปอบาย และไม่เป็น

เหตุให้ไปอบาย โดยช้ีไปท่ี ความบริสุทธ์ิใจ และเจตนา คือฝ่ายท่ีจะไปอบายน้ัน
รู้ว่าผิดธรรมวินัยแต่แกล้งแสดงว่าถูกธรรมวินัย    ส่วนฝ่ายที่ไม่ไปอบายนั้น
คือทำด้วยความบริสุทธ์ิใจ และด้วยเข้าใจว่าเร่ืองท่ีโต้เถียงกันน้ัน  เหตุผลของตน
ถูกต้องตามธรรมวินัย.
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๔. วัตตขันธกะ

หมวดว่าด้วยวัตรหรือข้อปฏิบัติ (วัตร ๑๔)

๑.อาคันตุกวัตร (ข้อปฏิบัติของภิกษุผู้จรมา)
“ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย   ภิกษุอาคันตุกะคิดว่าจักเข้าไปสู่อารามเด๋ียวน้ี

พึงถอดรองเท้าเคาะ  แล้วถือไปต่ำๆ  ลดร่ม  เปิดศีรษะ ลดจีวรบนศีรษะลงไว้ท่ีบ่า
ไม่ต้องรีบร้อน พึงเข้าไปสู่อารามตามปกติ

เม่ือเข้าไปสู่อารามพึงสังเกตว่า ภิกษุเจ้าถ่ินประชุมกันท่ีไหน ภิกษุเจ้าถ่ิน
ประชุมกันท่ีใด คือ ท่ีโรงฉัน มณฑป หรือโคนไม้ พึงไปท่ีน่ัน   วางบาตรไวท่ี้
แห่งหนึ่ง วางจีวรไว้ที่แห่งหนึ่ง พึงถืออาสนะที่สมควรนั่ง พึงถามถึงน้ำฉัน
พึงถามถึงน้ำใช้ว่า ไหนน้ำฉัน ไหนน้ำใช้

ถ้าต้องการน้ำฉัน พึงตักน้ำฉันมาด่ืม ถ้าต้องการน้ำใช้ พึงตักน้ำใช้มา
ล้างเท้า เม่ือล้างเท้าพึงรดน้ำด้วยมือข้างหน่ึง  พึงล้างเท้าด้วยมือข้างหน่ึง รดน้ำ
ด้วยมือใด ไม่พึงล้างเท้าด้วยมือน้ัน พึงถามถงึผ้าเช็ดรองเท้าแล้วจึงเช็ดรองเท้า
เม่ือจะเช็ดรองเท้าพึงใช้ผ้าแห้งเช็ดก่อนใช้ผ้าเปียกเช็ดทีหลัง พึงซักผ้าเช็ดรองเท้า
บิดแล้วผ่ึงไว้ท่ีควรแห่งหน่ึง

ถ้าภิกษุเจ้าถ่ินแก่พรรษากวา่ พึงอภิวาท ถ้าอ่อนพรรษากวา่ พึงให้เธอ
อภิวาท  พึงถามถึงเสนาสนะว่า เสนาสนะไหนสมควรถึงแก่ผม  พึงถามถึง
เสนาสนะท่ีมีภิกษุอยู่หรือท่ีไม่มีภิกษุอยู่  พึงถามถึงโคจรคามพึงถามถึงอโคจรคาม
พึงถามถึงสกุลทั้งหลายที่ได้รับสมมติว่าเป็น เสกขะ๑ พึงถามถึงที่ถ่ายอุจจาระ
พึงถามถึงที่ถ่ายปัสสาวะ พึงถามถึงน้ำฉันพึงถามถึงน้ำใช้ พึงถามถึงไม้เท้า
พึงถามถึงกติกาสงฆ์ท่ีต้ังไว้ว่า ควรเข้าเวลาเท่าไร ควรออกเวลาเท่าไร
๑  สกุลเสกขสมมต ิ คือ ตระกลูท่ีมีศรัทธาในการใหท้านวัตถมุากจนหมดทุนทรัพย์ได้  เพ่ือไม่ให้ตระกลูเช่นนีเ้ดือดร้อน
จากการถวายสิง่ของแกภ่กิษสุงฆ์  หรือเพือ่ไมใ่หภ้กิษสุามเณรรบกวนตระกลูเชน่นัน้  สงฆ์จึงประกาศสมมต ิ(แตง่ตัง้)
ตระกูลเช่นน้ัน ให้เป็น “เสกขสมมติ”  (ดู วิ. อ. ๒ / ๕๖๒ / ๔๔๔)
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ถ้าวิหารไม่มีภิกษุอยู ่ พึงเคาะประตูรออยู่สักครู ่หนึ ่งแล้วถอดลิ่ม
ผลักบาน ประตู ยืนอยู่ข้างนอกแลดูให้ท่ัว ถ้าวิหารรก หรือเตียงซ้อนอยู่บนเตียง
หรือต่ัง ซ้อนอยู่บนต่ัง เสนาสนะมีละอองจับอยู่เบ้ืองบน ถ้าอุตสาหะอยู่พึงชำระเสีย

เม่ือจะชำระวิหาร พึงทำตามเสนาสนวตัร   มีขนเคร่ืองลาดพ้ืนออกไป
วางไว้ท่ีควรแห่งหน่ึงก่อน เป็นต้น (ดังมีรายละเอียดในเสนาสนะวัตรหน้า ๓๔๑)

ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย  น้ีแลเป็นวัตรของภิกษุอาคันตุกะท้ังหลาย   ซ่ึงภิกษุ
อาคันตุกะทั้งหลายพึงประพฤติให้เรียบร้อย.”

๒.อาวาสิกวัตร (ข้อปฏิบัติของภิกษุเจ้าถิ่น)
“ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย    ภิกษุเจ้าถ่ินเห็นภิกษุอาคันตุกะผู้แก่กว่าแล้ว

พึงปูอาสนะ พึงต้ังน้ำล้างเท้า ต่ังรองเท้า กระเบ้ืองเช็ดเท้า พึงลุกรับบาตร จีวร
พึงถามด้วยน้ำฉัน พึงถามด้วยน้ำใช้

ถ้าอุตสาหะ พึงเช็ดรองเท้า เม่ือจะเช็ดรองเท้า พึงใช้ผ้าแห้งเช็ดก่อนใช้
ผ้าเปียกเช็ดทีหลัง พึงซักผ้าเช็ดรองเท้าบิดแล้วผ่ึงไว้ ณ ท่ีควรแห่งหน่ึง

พึงอภิวาทภิกษุอาคันตุกะผู้แก่กว่า พึงจัดเสนาสนะถวายว่า เสนาสนะน่ัน
สมควรแก่ท่าน พึงบอกเสนาสนะทีมี่ภิกษุอยู่หรือไม่มีภิกษุอยู่ พึงบอกโคจรคาม
พึงบอกอโคจรคาม พึงบอกสกุลท่ีเป็นเสกขสมมติ พึงบอกท่ีถ่ายอุจจาระ พึงบอก
ท่ีถ่ายปัสสาวะ พึงบอกน้ำฉัน พึงบอกน้ำใช้ พึงบอกไม้เท้า พึงบอกกติกาสงฆ์ท่ี
ต้ังไว้ว่า เวลาน้ีควรเข้า เวลาน้ีควรออก

ถ้าภิกษุอาคันตุกะอ่อนพรรษากวา่ พึงน่ังบอกว่า ท่านจงวางบาตรทีน่ั่น
จงวางจีวรท่ีน่ัน จงน่ังอาสนะน้ี พึงบอกน้ำฉัน พึงบอกน้ำใช้ พึงบอกผ้าเช็ดรองเท้า
พึงแนะนำภกิษุอาคันตุกะให้อภิวาท  พึงบอกเสนาสนะวา่ เสนาสนะน่ันสมควร
แก่ท่าน พึงบอกเสนาสนะท่ีมีภิกษุอยู่ หรือไม่มีภิกษุอยู่ พึงบอกโคจรคาม พึงบอก
อโคจรคาม พึงบอกสกุลท่ีเป็นเสกขสมมติ พึงบอกท่ีถ่ายอุจจาระ พึงบอกท่ีถ่าย
ปัสสาวะ พึงบอกน้ำฉัน พึงบอกน้ำใช้ พึงบอกไม้เท้า พึงบอกกติกาสงฆ์ท่ีต้ังไว้ว่า
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เวลาน้ีควรเข้า เวลาน้ีควรออก
ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย    น้ีแลเป็นวัตรของภกิษุเจ้าถ่ินท้ังหลาย  ซ่ึงภิกษุ

เจ้าถิ่นทั้งหลายพึงประพฤติให้เรียบร้อย.”

๓.คมิกวัตร (ข้อปฏิบัติของภิกษุผู้จะเดินทางจากไป)
“ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย   ภิกษุผู้เตรียมจะไปพงึเก็บเคร่ืองไม้   เคร่ืองดิน

ปิดประตูหน้าต่าง มอบหมายเสนาสนะ
ถ้าภิกษุไม ่ม ี พึงมอบหมายสามเณร ถ้าสามเณรไม่ม ี

พึงมอบหมายคนวัด ถ้าคนวัดไม่มี พึงมอบหมายอุบาสก
ถ้าไม่มีภิกษุ สามเณร คนวัดหรืออุบาสก พึงยกเตียงข้ึน วางไว้บนศิลา

๔ แผ่น แล้วพึงยกเตียงซ้อนเตียง   ยกต่ังซ้อนต่ัง    แล้วกองเคร่ืองเสนาสนะ
ไว้ข้างบน เก็บเคร่ืองไม้ เคร่ืองดิน ปิดประตูหน้าต่าง แล้วจึงหลีกไป

ถ้าวิหารฝนรั่ว  ถ้าอุตสาหะอยู่พึงมุง   หรือพึงทำความขวนขวายว่า
จะมุงวิหารได้อย่างไร ถ้าได้ตามความขวนขวายอย่างน้ี น่ันเป็นความดี  ถ้าไม่ได้
ท่ีใดฝนไม่ร่ัว พึงยกเตียงข้ึนวางบนศิลา ๔ แผ่น ในท่ีน้ัน แล้วพึงยกเตียงซ้อนเตียง
ยกตั่งซ้อนตั่ง แล้วกองเครื่องเสนาสนะไว้ข้างบน เก็บเครื่องไม้เครื ่องดิน
ปิดประตูหน้าต่างแล้วจึงหลีกไป

ถา้วหิารฝนรัว่ทกุแห่ง   ถา้อุตสาหะอยูพึ่งขนเครือ่งเสนาสนะเขา้บ้าน
หรือพึงทำความขวนขวายว่า  จะขนเคร่ืองเสนาสนะเข้าบ้านอย่างไร   ถ้าได้ตาม
ความขวนขวายอย่างน้ี น่ันเป็นความดี    ถ้าไม่ได้ พึงยกเตียงข้ึนวางบนก้อนศิลา
๔ แผ่นในที่แจ้ง แล้วพึงยกเตียงซ้อนเตียง ยกตั่งซ้อนตั่ง กองเครื่องเสนาสนะ
ไว้ข้างบนเก็บเคร่ืองไม้ เคร่ืองดิน   แล้วคลุมด้วยหญ้าหรือใบไม้  แล้วจึงหลีกไป
ด้วยคิดว่า อย่างไรเสียส่วนของเตียงต่ังคงเหลืออยู่บ้าง

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  นี้แลเป็นวัตรของภิกษุผู้เตรียมจะไป  ซึ่งภิกษุ
ผู้เตรียมจะไปพึงประพฤติให้เรียบร้อย.”
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๔.ภัตตานุโมทนาวัตร (วัตรในการอนุโมทนาในที่ฉัน)
สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายไม่อนุโมทนาในที่ฉัน คนทั้งหลายจึงเพ่งโทษ

ติเตียน โพนทะนาวา่  ไฉนพระสมณะเชือ้สายพระศากยบุตรจึงได้ไม่อนุโมทนา
ในทีฉั่น   ภกิษุท้ังหลายไดยิ้นคนพวกนัน้เพง่โทษ  ตเิตยีน  โพนทะนาอยูจึ่ง
กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค

ลำดับน้ันพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธัมมีกถา ในเพราะเหตุเป็นเค้ามูลน้ัน
ในเพราะเหตแุรกเกิดน้ัน แล้วรับส่ังกับภิกษุท้ังหลายวา่

“ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตให้อนุโมทนาในทีฉั่น
เราอนุญาตให้ภิกษุผู้เถระอนุโมทนาในที่ฉัน
เราอนุญาตให้ภิกษุเถระ อนุเถระ ๔ - ๕ รูป  รอ (เป็นเพ่ือน) อยู่ในท่ีฉัน
ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย  เม่ือมีกิจท่ีจะพึงทำ เราอนุญาตให้บอกลาภิกษุผู้น่ัง

อยู่ในลำดับ (ใกล้ๆ) แล้วไปได้.”

๕.ภัตตัคควัตร (วัตรปฏิบัติในท่ีฉัน)
“ถ้าภัตตุเทสก์บอกภัตกาล    ภิกษุเม่ือปกปิดมณฑล ๓  พึงนุ่งให้เป็น

ปริมณฑล คาดประคดเอว ห่มผ้าซ้อน ๒ ช้ัน กลัดลูกดุม กรอกน้ำเพ่ือล้างบาตร
แล้วถือเข้าบ้านโดยเรียบร้อย ไม่ต้องรีบร้อน ไม่พึงเดินแซงไปขา้งหน้าพระเถระ
ท้ังหลาย

พึงสำรวมด้วยดีตามเสขิยวัตร (หมวดสารูป  มีการปกปิดกายด้วยดี
ไปในละแวกบา้น เป็นต้น ดังมีรายละเอียดในหน้า ๑๘๑)

เม่ือเขาถวายน้ำ พึงใช้มือท้ังสองประคองบาตรรับน้ำ พึงกรอกล้างบาตร
ถือต่ำๆให้ดี  อย่าให้ครูดสี ถ้ากระโถนม ีพึงค่อยๆเทน้ำลงในกระโถน ด้วยคิดว่า
กระโถนอย่าเลอะเทอะด้วยน้ำ  ภิกษุใกล้เคียงอย่าถูกน้ำกระเซ็น  ผ้าสังฆาฏิ
อย่าถูกน้ำกระเซ็น  ถ้ากระโถนไม่มี  พึงค่อยๆ เทน้ำลงที่พื้นดิน ด้วยคิดว่า
ภิกษุใกล้เคียงอย่าถูกน้ำกระเซ็น  ผ้าสังฆาฏิอย่าถูกน้ำกระเซ็น

๓๓๘
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เมื่อเขาถวายข้าวสุก พึงใช้มือทั้งสองประคองบาตรรับข้าวสุก พึงเว้น
เนื้อที่ไว้สำหรับแกง ถ้ามีเนยใส น้ำมัน หรือแกงอ่อม   พระเถระควรบอกว่า
จงจัดถวายภิกษุทั้งหลายเท่าๆกันทุกรูป พึงรับบิณฑบาตโดยเคารพ และพึง
ปฏิบัต ิตามเสขิยวัตรในการฉัน  (หมวดโภชนสังยุต มีรายละเอียดใน
หน้า ๑๘๔)

พระเถระไม่พึงรับน้ำก่อนจนกว่าภิกษุท้ังหมดฉันเสร็จ เม่ือเขาถวายน้ำ
พึงใช้มือท้ังสองประคองบาตรรับน้ำ พึงค่อยๆ ล้างบาตรถือต่ำๆ ให้ดี อย่าให้ครูดสี
ถ้ากระโถนมี พึงค่อยๆ เทน้ำลงในกระโถน ด้วยคิดว่า กระโถนอย่าเลอะเทอะ
ด้วยน้ำ ภิกษุใกล้เคียงอย่าถูกน้ำกระเซ็น ผ้าสังฆาฏิอย่าถูกน้ำกระเซ็น ถ้ากระโถน
ไม่มี พึงค่อยๆ เทน้ำลงบนพ้ืนดิน ด้วยคิดว่า ภิกษุใกล้เคียงอย่าถูกน้ำกระเซ็น
ผ้าสังฆาฏิอย่าถูกน้ำกระเซ็น ไม่พึงเทน้ำล้างบาตรมีเมล็ดข้าวในละแวกบ้าน

เม่ือกลับ ภิกษุใหม่พึงกลับก่อน   พระเถระพงึกลับทีหลัง  ปฏิบัติตาม
เสขิยวัตรท้ังปวง (ดูหน้า ๑๘๑)

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย นี้แล วัตรในที่ฉันของภิกษุทั้งหลาย ซึ่งภิกษุ
ทั้งหลายพึงประพฤติให้เรียบร้อยในที่ฉัน.”

๖.ปิณฑจาริกวัตร (วัตรของภิกษุผู้เที่ยวบิณฑบาต)
“ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย  ภิกษุผู้เท่ียวบิณฑบาตเป็นวัตร  คิดว่าจักเข้าบ้าน

ในบัดน้ี เม่ือปกปิดมณฑลสาม พึงนุ่งให้เป็นปริมณฑล คาดประคดเอว  ห่มผ้า ซ้อน
๒ ช้ันกลัดลูกดุม กรอกล้างบาตรแล้ว ถือเข้าบ้านโดยเรียบร้อยไม่ต้องรีบร้อน

พึงปฏิบัติตามเสขิยมีการปกปิดกายด้วยดี เป็นต้น (ดูหน้า ๑๘๑)
เมือ่เขา้เขตบา้นพงึกำหนดวา่ จักเขา้ทางนี ้ จักออกทางนี ้อย่ารีบร้อน

เข้าไป อย่ารีบร้อนออกเร็วนัก อย่ายืนไกลนัก อย่ายืนใกล้นัก อย่ายืนนานนัก
อย่ากลับเร็วนัก พึงยืนกำหนดว่า เขาประสงค์จะถวายภิกษา หรือไม่ประสงค์
จะถวาย ถ้าเขาพักการงาน ลุกจากที่นั่งจับทัพพี หรือจับภาชนะ หรือตั้งไว้
พึงยืนด้วยคิดว่า เขาประสงค์จะถวาย
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เม่ือเขาถวายภกิษา พึงแหวกผ้าซ้อนด้วยมือซ้าย พึงน้อมบาตรเข้าไป
ด้วยมือขวา แล้วพึงใช้มือทั้งสองประคองบาตรรับภิกษา และไม่พึงมองดูหน้า
ผู้ถวายภิกษา พึงกำหนดว่าเขาประสงค์จะถวายแกงหรือไม่ประสงค์จะถวาย
ถ้าเขาจับทัพพี จับภาชนะ หรือต้ังไว้ พึงยืนอยู่ด้วยคิดว่า เขาประสงค์จะถวาย
เมื่อเขาถวายภิกษาแล้ว พึงคลุมบาตรด้วยผ้าซ้อน แล้วกลับโดยเรียบร้อย
ไม่ต้องรีบร้อน ปฏิบัติตามเสขิยทุกประการ (รายละเอยีดอยู่ในหน้า ๑๘๑)

ภิกษุใดกลับบิณฑบาตจากบ้านก่อน ภิกษุน้ันพึงปูอาสนะไว้ พึงจัดต้ังน้ำ
ล้างเท้า ต่ังรองเท้า กระเบ้ืองเช็ดเท้า พึงล้างภาชนะรองของฉันต้ังไว้ พึงต้ังน้ำฉัน
น้ำใช้ไว้ ภิกษุใดกลับบิณฑบาตจากบ้านทีหลัง  ถ้าอาหารท่ีฉันแล้วยังเหลืออยู่
ถ้าจำนงก็พึงฉัน  ถ้าไม่จำนงก็พึงเททิ้งในที่ปราศจากของเขียวสด  หรือพึง
เทลงในน้ำที่ไม่มีตัวสัตว์ ภิกษุนั้นพึงรื้อขนอาสนะ เก็บน้ำล้างเท้า ตั่งรองเท้า
กระเบื้องเช็ดเท้า พึงล้างภาชนะรองของฉัน  เก็บไว้  พึงเก็บน้ำฉันน้ำใช้
พึงกวาดโรงฉัน

ภิกษุใดเห็นหม้อน้ำฉัน หม้อน้ำใช้ หรือหม้อน้ำชำระว่างเปล่า ภิกษุน้ัน
พึงจัดหาไปตั้งไว้ ถ้าเป็นการสุดวิสัย พึงกวักมือเรียกเพื่อนมา ให้ช่วยกัน
จัดต้ังไว้ แต่ไม่พึงเปล่งวาจาเพราะขอ้น้ันเป็นเหตุ

ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย  น้ีแลเป็นวัตรของภกิษุผู้เท่ียวบิณฑบาตเปน็วัตร
ซ่ึงภิกษุผู้เท่ียวบิณฑบาตเปน็วัตร พึงประพฤตใิห้เรียบร้อย.”

๗.อารญัญกิวัตร (วัตรของภกิษุผูอ้ยูป่่า)
“ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผู้อยู่ป่าเป็นวัตร พึงลุกข้ึนแต่เช้าตรู่ พึงสวม

ถุงบาตร คล้องบ่า พาดจีวรบนไหล่ สวมรองเท้า เก็บเครื่องไม้ เครื่องดิน
ปิดประตูหน้าต่าง แล้วออกจากเสนาสนะ

กำหนดรู้ว่าจักเข้าบ้านเดี๋ยวนี้ พึงถอดรองเท้าเคาะต่ำๆ แล้วใส่ถุง
คล้องบ่า เม่ือปกปิดมณฑลสาม พึงนุ่งให้เป็นปริมณฑล คาดประคดเอว ห่มผ้า
ซ้อน ๒ ช้ันกลัดลูกดุม กรอกล้างบาตรแล้วถือเข้าบ้านโดยเรียบร้อย ไม่ต้องรีบร้อน
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พึงปกปิดกายด้วยดีไปในละแวกบ้าน พึงสำรวมด้วยดีไปในละแวก
บ้านปฎิบัติตามเสขิยวัตร และบิณฑจาริกวัตรดังกล่าวแล้วข้างต้น (หน้า ๓๓๙ )

ออกจากบ้านแล้ว สวมถุงบาตร คล้องบ่า พับจีวร วางบนศีรษะ
สวมรองเท้าเดินไป

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุผู้อยู่ป่าเป็นวัตร พึงตั้งน้ำฉัน พึงตั้งน้ำใช้
พึงติดไฟไว้ พึงเตรยีมไม้สีไฟไว้  พึงเตรยีมไม้เท้าไว้ พึงเรียนทางนกัษัตรท้ังส้ิน
หรือบางส่วนไว้ พึงเป็นผู้ฉลาดในทิศ

ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย   น้ีแลเป็นวัตรของภกิษุผู้อยู่ป่าเป็นวัตร  ซ่ึงภิกษุ
ผู้อยู่ป่าเป็นวตัร พึงประพฤตใิห้เรียบรอ้ย.”

๘.เสนาสนวัตร (วัตรปฏิบัติเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย)
“ภิกษุอยู่ในวิหารใด ถ้าวิหารน้ันรก ถ้าอุตสาหะอยู่ พึงชำระ
เมื่อจะชำระวิหาร พึงขนบาตร จีวร ออกไปวางไว้ที่ควรแห่งหนึ่งก่อน

พึงขนผ้าปูน่ัง ผ้าปูนอน ออกวางไว้ท่ีควรแห่งหน่ึง พึงขนฟูก หมอน ออกไปวาง
ไว้ท่ีควรแห่งหน่ึง เตียงพึงยกต่ำๆ ขนออกไปให้ดี อย่าให้ครูดสี กระทบกระแทก
บานและกรอบประตู แล้วตั้งไว้ที่ควรแห่งหนึ่ง ตั่งพึงยกต่ำๆ ขนออกไปให้ดี
อย่าให้ครูดสีกระทบกระแทกบานและกรอบประตู แล้วตั้งไว้ที่ควรแห่งหนึ่ง
เขียงรองเท้าเตียง พึงขนออกไปวางไวท่ี้ควรแห่งหน่ึง กระโถนพึงขนออกไปวาง
ไว้ที่ควรแห่งหนึ่ง พนักอิงพึงขนออกไปวางไว้ที่ควรแห่งหนึ่ง เครื่องลาดพื้น
พึงกำหนดท่ีๆปูไว้เดิม แล้วขนออกไปวางไว้ท่ีควรแห่งหน่ึง

ถ้าในวิหารมีหยากไย่ พึงกวาดแต่เพดานลงมาก่อน พึงเช็ดกรอบ
หน้าต่าง ประตูและมุมห้อง

ถ้าฝาทาน้ำมันขึ้นราพึงเอาผ้าชุบน้ำบิดแล้วเช็ด ถ้าพื้นทาสีดำขึ้นรา
พึงเอาผ้าชุบน้ำบิดแล้วเช็ด ถ้าพื้นไม่ได้ทำ พึงเอาน้ำพรมแล้วกวาดด้วยคิดว่า
อย่าให้ฝุ่นกลบวิหาร พึงกวาดหยากเย่ือไปท้ิงเสีย ณ ท่ีควรแห่งหน่ึง

ไม่พึงเคาะเสนาสนะในทีใ่กล้ภิกษุ ไม่พึงเคาะเสนาสนะในทีใ่กล้วิหาร
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ไม่พึงเคาะเสนาสนะในที่ใกล้น้ำฉัน    ไม่พึงเคาะเสนาสนะในที่ใกล้น้ำใช้
ไม่พึงเคาะเสนาสนะบนท่ีสูงเหนือลม   พึงเคาะเสนาสนะในทีใ่ต้ลม

เคร่ืองลาดพ้ืนพึงผ่ึงแดดในท่ีควรแห่งหน่ึง ชำระ เคาะ ปัด แล้วขนกลับ
ไปปูไว้ตามเดิม เขียงรองเท้า เตียง พึงผึ่งแดดไว้ในที่ควรแห่งหนึ่ง เช็ดแล้ว
ขนกลับต้ังไว้ตามเดิม เตียง ต่ัง พึงผ่ึงแดดไว้ท่ีควรแห่งหน่ึง ขัดสี เคาะ ยกต่ำๆ
ทำให้ดีอย่าให้ครูดสี กระทบบานและกรอบประต ูขนกลับต้ังไว้ตามเดิม ฟูกและ
หมอนพึงตากไว้ที่ควรแห่งหนึ่ง เคาะ ปัดให้สะอาดแล้วขนกลับตั้งไว้ตามเดิม
ผ้าปูนั่งและผ้าปูนอน พึงตากไว้ที่ควรแห่งหนึ่ง สลัดให้สะอาดแล้วขนไปปูไว้
ตามเดิม กระโถน พนักอิง พึงตากไว้ท่ีควรแห่งหน่ึง เช็ดแล้วขนไปต้ังไว้ตามเดิม

พึงเก็บบาตร จีวร เมื่อเก็บบาตร พึงเอามือข้างหนึ่งจับบาตร เอามือ
ข้างหนึ่งลูบคลำใต้เตียงหรือใต้ตั่งแล้วเก็บบาตร แต่อย่าเก็บบาตรบนพื้นที่
ปราศจากเครื่องรอง เมื่อจะเก็บจีวร พึงเอามือข้างหนึ่งถือจีวร เอามือข้างหนึ่ง
ลูบราวจีวร หรือสายระเดียงพึงทำชายจีวรไว้ข้างนอก ขนดจีวรไว้ข้างใน เก็บจีวร

ถ้ามีลมเจือด้วยผงคลีพัดมาทางทิศตะวันออก พึงปิดหน้าต่างด้าน
ตะวันออก ถ้ามีลมเจือด้วยผงคลีพัดมาทางทิศตะวันตก พึงปิดหน้าต่างด้าน
ตะวันตก ถ้ามีลมเจือด้วยผงคลีพัดมาทางทิศเหนือพึงปิดหน้าต่างด้านเหนือ
ถ้ามีลมเจือด้วยผงคลีพัดมาทางทิศใต้ พึงปิดหน้าต่างด้านใต้

ถ้าฤดูหนาวกลางวันพึงเปิดหน้าต่าง กลางคืนพึงปิด   ถ้าฤดูร้อนกลางวัน
พึงปิดหน้าต่าง กลางคืนพึงเปิด

ถ้าบริเวณ ซุ้มน้ำ โรงฉัน โรงไฟ วัจกุฎีรก พึงปัดกวาดเสีย ถ้าน้ำฉัน
น้ำใช้ไม่มี พึงจัดต้ังไว้ ถ้าน้ำในหม้อชำระไม่มี พึงตักน้ำมาไว้ในหม้อชำระ

ถ้าอยู่ในวิหารหลังเดียวกับภิกษุผู้แก่กว่า ยังไม่อาปุจฉา (ถามขอโอกาส
ก่อน) ภิกษุผู้แก่กว่าไม่พึงให้อุเทศ ไม่พึงให้ปริปุจฉา ไม่พึงทำการสาธยาย
ไม่พึงแสดงธรรม ไม่พึงตามประทีป ไม่พึงดับประทีป ไม่พึงเปิดหน้าต่าง
ไม่พึงปิดหน้าต่าง

ถ้าเดินจงกรมในที่จงกรมเดียวกับภิกษุผู้แก่กว่า พึงเดินคล้อยตาม
ภิกษุผู้แก่กว่า และไมพึ่งกระทบกระทัง่ภิกษุผู้แก่กว่า ด้วยชายผา้สังฆาฏิ
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ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย นี้แลเป็นเสนาสนวัตรของภิกษุทั้งหลาย ซึ่งภิกษุ
ทั้งหลายพึงประพฤติให้เรียบร้อยในเสนาสนะ.”

๙.ชันตาฆรวัตร (วัตรปฏิบัติในเรือนไฟ)
“ภิกษุใดไปสู่เรือนไฟก่อน ถ้ามีเถ้ามาก พึงเทเถ้าท้ิงเสีย ถ้าเรือนไฟรก

พึงกวาดเสีย ถ้าชานภายนอกรก พึงกวาดเสีย ถ้าบริเวณซุ้มประตูศาลาเรือน
ไฟรก พึงกวาดเสีย พึงบดจุณไว้ พึงแช่ดินเหนียว พึงตักน้ำไว้ในรางน้ำ

เม่ือจะเข้าไปสู่เรือนไฟ พึงเอาดินเหนียวทาหน้า ปิดท้ังข้างหน้าข้างหลัง
แล้วจึงเข้าไปสู่เรือนไฟ   ไม่พึงนั่งเบียดเสียดพระเถระ  ไม่พึงกีดกันอาสนะ
ภิกษุใหม่ ถ้าอุตสาหะอยู่ พึงทำบริกรรมแก่พระเถระในเรอืนไฟ

เมื่อออกจากเรือนไฟ พึงถือตั่งสำหรับเรือนไฟแล้วปิดทั้งข้างหน้า
ข้างหลัง ออกจากเรือนไฟ ถ้าอุตสาหะอยู่  พึงทำบริกรรมแก่พระเถระ  แม้ในน้ำ
ไม่พึงอาบน้ำข้างหน้าพระเถระ แม้เหนือน้ำก็ไม่พึงอาบ อาบแล้วเมื่อจะขึ้น
พึงให้ทางแก่พระเถระผู้จะลง

ภิกษุใดออกจากเรือนไฟภายหลัง ถ้าเรือนไฟเปรอะเปื้อน พึงล้างให้
สะอาด พึงล้างรางแช่ดิน เก็บต่ังสำหรับเรือนไฟ ดับไฟ ปิดประตู แล้วจึงหลีกไป
ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย น้ีแลเป็นวัตรในเรือนไฟของภิกษุท้ังหลาย ซ่ึงภิกษุท้ังหลาย
พึงประพฤติให้เรียบร้อยในเรือนไฟ.”

๑๐.วัจกุฎีวัตร (วัตรปฏิบัติเกี่ยวกับส้วม)
“ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุถ่ายอุจจาระแล้ว เม่ือน้ำมีอยู่ จะไม่ชำระไม่ได้

รูปใดไม่ชำระ ต้องอาบัติทุกกฏ ฯ
ภิกษุไม่พึงถ่ายอุจจาระในวัจกุฎีตามลำดับผู้แก่กว่า รูปใดถ่าย

ต้องอาบัติทุกกฏ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ถ่ายอุจจาระตามลำดับ
ของผู้มาถึงก่อน.”

๓๔๓



ประมวลพระพุทธบัญญัติ อริยวินัย จากพระไตรปิฎก

ภิกษุใดไปวัจกุฎี ภิกษุน้ันยืนอยู่ข้างนอก พึงกระแอมขึน้ แม้ภิกษุผู้น่ัง
อยู่ข้างในก็พึงกระแอมรับ พึงพาดจีวรไว้บนราวจีวร หรือบนสายระเดียง แล้วเข้า
วัจกุฎี  ทำให้เรียบร้อยไม่ต้องรีบร้อน  ไม่พึงเข้าไปเร็วนัก ไม่พึงเวิกผ้าเข้าไป
ยืนบนเขียงถ่ายอุจจาระ แล้วจึงค่อยเวิกผ้า

ไม่พึงถอนหายใจใหญ่พลางถ่ายอุจจาระ ไม่พึงเคี้ยวไม้ชำระฟันพลาง
ถ่ายอุจจาระ ไม่พึงถ่ายอุจจาระนอกรางอุจจาระ ไม่พึงถ่ายปัสสาวะนอก
รางปัสสาวะ ไม่พึงบ้วนเขฬะลงในรางปัสสาวะ ไม่พึงชำระด้วยไม้หยาบ
ไม่พึงท้ิงไม้ชำระลงในช่องถ่ายอุจจาระ ยืนบนเขียงถ่ายแล้วพึงปิดผ้า ไม่พึงออก
มาเร็วนกั ไม่พึงเวกิผ้าออกมา ยืนบนเขยีงชำระแลว้พึงเวกิผ้า ไม่พึงชำระใหมี้
เสียงดังจะปุจะปุ ไม่พึงเหลือน้ำไว้ในกระบอกชำระ ยืนบนเขียงชำระแล้วพึง
ปิดผ้า  ถ้าวัจกุฎีอันภิกษุถ่ายไว้เลอะเทอะ ต้องล้างเสีย ถ้าตะกร้าใส่ไม้ชำระเต็ม
พึงเทไม้ชำระ ถ้าวัจกุฎีรก พึงกวาดวัจกุฎี ถ้าชานภายนอก บริเวณ ซุ้มประตูรก
พึงกวาดเสีย ถ้าน้ำในหม้อชำระไม่มีพึงตักน้ำมาไว้ในหม้อชำระ

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  นี้แลเป็นวัจกุฎีวัตรของภิกษุทั้งหลาย  ซึ่งภิกษุ
ท้ังหลายพงึประพฤตใิห้เรียบร้อยในวจักุฎี.”

๑๑.อุปัชฌายวัตร (วัตรปฏิบัติต่อพระอุปัชฌาย์)

“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย    สัทธิวิหาริกพึงประพฤติชอบในอุปัชฌาย์
วิธีประพฤตชิอบในอุปัชฌาย์น้ัน  ดังต่อไปน้ี

สัทธิวิหาริกพึงลุกข้ึนแต่เช้าตรู่ ถอดรองเท้า ห่มผ้าเฉวียงบ่า แล้วถวาย
ไม้ชำระฟัน ถวายน้ำล้างหน้า ปูอาสนะไว้

ถ้ายาคูมี พึงล้างภาชนะ แล้วน้อมยาคูเข้าไป เม่ืออุปัชฌาย์ด่ืมยาคูแล้ว
พึงถวายน้ำ รับภาชนะมา ถือต่ำๆ ล้างให้เรียบร้อย อย่าให้กระทบ แล้วเก็บไว้
เม่ืออุปัชฌาย์ลุกแล้ว พึงเก็บอาสนะ ถ้าท่ีน้ันรก พึงกวาดท่ีน้ันเสีย

ถ้าอุปัชฌาย์ประสงค์จะเข้าบ้านพึงถวายผ้านุ่ง พึงรับผ้านุ่งผลัดมา
พึงถวายประคดเอว  พึงซ้อนผ้าห่มสองช้ันถวาย  พึงกรอกล้างบาตรแลว้ถวาย
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พร้อมทั้งน้ำ ถ้าอุปัชฌาย์ปรารถนาให้เป็นปัจฉาสมณะ พึงปกปิดกายให้ปิด
มณฑลสาม นุ่งให้เป็นปริมณฑล คาดประคดเอว ซ้อนผ้าห่มสองชั้นห่มคลุม
กลัดลูกดุม  กรอกล้างบาตรแล้วถือไปเป็นปัจฉาสมณะของอปัุชฌาย์  ไม่พึงเดิน
ให้ห่างนักให้ชิดนัก พึงรับวัตถุท่ีเน่ืองในบาตร

เมื่ออุปัชฌาย์กำลังพูดไม่พึงพูดสอดขึ้นในระหว่างๆ    เมื่ออุปัชฌาย์
กล่าวถ้อยคำใกล้ต่ออาบัติพึงห้ามเสีย

เม่ือกลับ พึงกลับมาก่อนแล้วปูอาสนะไว้ พึงวางนำ้ล้างเท้า ต่ังรองเท้า
กระเบ้ืองเช็ดเท้าไว้ใกล้ๆ พึงรับบาตร จีวร พึงถวายผา้นุ่งผลัด พึงรับผ้านุ่งมา
ถ้าจีวรชุ่มเหง่ือ พึงผ่ึงแดดสักครู่หน่ึง แต่อย่าผ่ึงท้ิงไว้ท่ีแดด พึงพับจีวร เม่ือจะพับ
จีวร พึงพับจีวรให้เหล่ือมมุมกัน ๔ น้ิว ด้วยต้ังใจมิให้มีรอยพับตรงกลาง พึงสอด
ประคดเอวไว้ในขนดจีวร

ถ้าบิณฑบาตมี  และอุปัชฌาย์ประสงค์จะฉัน  พึงถวายน้ำ แล้วน้อม
บิณฑบาตเข้าไป พงึถามอุปัชฌาย์ถึงน้ำฉัน เม่ืออุปัชฌาย์ฉันแล้ว พึงถวายนำ้
รับบาตรมา ถือต่ำๆ ล้างให้เรียบร้อยอย่าให้กระทบ ล้างเช็ดให้หมดน้ำแล้วพึง
ผ่ึงไว้ท่ีแดดสักครู่หน่ึง แต่อย่าผ่ึงท้ิงไว้ท่ีแดด พึงเก็บบาตร จีวร

เม่ือเก็บบาตร เอามือข้างหน่ึงจับบาตร เอามือข้างหน่ึงลูบคลำใตเ้ตียง
หรือใต้ต่ัง แล้วเก็บบาตร แต่อย่าเก็บบาตรไว้บนพ้ืนท่ีปราศจากเคร่ืองรอง เม่ือเก็บ
จีวรพึงเอามือข้างหน่ึงถือจีวร เอามือข้างหน่ึงลูบราวจีวร หรือสายระเดียง แล้วทำ
ชายจีวรไว้ข้างนอกขนดไว้ข้างใน  แล้วเก็บจีวร เม่ืออุปัชฌายะลุกข้ึนแล้ว พึงเก็บ
อาสนะ เก็บน้ำล้างเท้า ต่ังรองเท้า กระเบ้ืองเช็ดเท้า ถ้าท่ีน้ันรก พึงกวาดท่ีน้ันเสีย

ถ้าอุปัชฌาย์ใคร่จะสรงน้ำ  พึงจัดน้ำสรงถวาย  ถ้าต้องการน้ำเย็น  พึงจัด
น้ำเย็นถวาย ถ้าต้องการน้ำร้อน พึงจัดน้ำร้อนถวาย

ถ้าอุปัชฌายะใคร่จะเข้าเรือนไฟ พึงบดจุณ แช่ดิน ถือต่ังสำหรับเรือนไฟ
แล้วเดินตามหลังอุปัชฌายะไป ถวายตั่งสำหรับเรือนไฟ แล้วรับจีวรมาวางไว้
ณ ท่ีควรส่วนข้างหน่ึง พึงถวายจุณ ถวายดิน

ถ้าอุตสาหะอยู่  พึงเข้าเรือนไฟ  เมื่อเข้าเรือนไฟ  พึงเอาดินทาหน้า
ปิดท้ังข้างหน้าท้ังข้างหลัง แล้วเข้าเรือนไฟ อย่าน่ังเบียดภิกษุผู้เถระ อย่ากีดกัน
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อาสนะภิกษุใหม่  พึงทำบริกรรมแก่อุปัชฌาย์ในเรือนไฟ  เม่ือออกจากเรือนไฟ
พึงถือต่ังสำหรับเรือนไฟ แล้วปิดท้ังข้างหน้าท้ังข้างหลังออกจากเรือนไฟ

พึงทำบริกรรมอุปัชฌาย์แม้ในน้ำ อาบเสร็จแล้ว พึงขึ้นมาก่อน ทำตัว
ของตนให้แห้งน้ำ นุ่งผ้าแล้วพึงเช็ดน้ำจากตัวของอุปัชฌาย์ พึงถวายผ้านุ่ง
ผ้าสังฆาฏิ  ถือต่ังสำหรับเรือนไฟมาก่อน  แล้วปูอาสนะไว้  พึงวางน้ำล้างเท้า
ต่ังรองเท้า กระเบ้ืองเช็ดเท้าไว้ใกล้ๆ พึงถามอุปัชฌาย์ด้วยน้ำด่ืม

ถ้าอุปัชฌาย์ต้องการจะให้เรียน  พึงเรียน  ถ้าอุปัชฌาย์ต้องการจะให้
สอบถาม  พึงสอบถาม

อุปัชฌายะอยู่ในวิหารแห่งใด ถ้าวิหารแห่งน้ันรก ถ้าอุตสาหะอยู่ พึงปัด
กวาดเสีย เม่ือปัดกวาดวิหาร พึงปฏิบัติดังกล่าวแล้วในเสนาสนวตัร

ถ้าบริเวณซุ้มน้ำ โรงฉัน โรงไฟ วัจกุฎีรก พึงปัดกวาดเสีย ถ้าน้ำฉัน
น้ำใช้ไม่มี พึงจัดต้ังไว้ ถ้าน้ำในหม้อชำระไม่มี พึงตักมาไว้ในหม้อชำระ

ถ้าความกระสันบังเกิดขึ้นแก่อุปัชฌาย์ สัทธิวิหาริกพึงช่วยระงับ หรือ
พึงวานภิกษุอื่นให้ช่วยระงับ หรือพึงแสดงธัมมกถาแก่อุปัชฌาย์นั้น ถ้าความ
รำคาญบังเกิดแก่อุปัชฌาย์ สัทธิวิหาริกพึงช่วยบรรเทา หรือพึงวานภิกษุอื่นให้
ช่วยบรรเทา หรือพึงแสดงธัมมกถาแก่อุปัชฌาย์ ถ้าทิฏฐิบังเกิดแก่อุปัชฌาย์
สัทธิวิหาริกพึงให้สละเสีย หรือพึงวานภิกษุอื่นให้ช่วย หรือพึงแสดงธัมมกถา
แก่อุปัชฌาย์นั้น

ถ้าอุปัชฌายะต้องอาบัติหนัก ควรแก่ปริวาส  สัทธิวิหาริกพึงทำความ
ขวนขวายว่า  ด้วยอุบายอย่างไรหนอ  สงฆ์พึงให้ปริวาสแก่อุปัชฌาย์  ถ้า
อุปัชฌาย์ผู้ควรแก่การชักเข้าหาอาบัติเดิม  สัทธิวิหาริกพึงทำความขวนขวายวา่
ด้วยอุบายอย่างไรหนอ สงฆ์พึงชักอุปัชฌาย์เข้าหาอาบัติเดิม ถ้าอุปัชฌาย์
ผู้ควรแก่มานัต สัทธิวิหาริกพึงทำความขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอ
สงฆ์พึงให้มานัตแก่อุปัชฌาย์ ถ้าอุปัชฌาย์ควรอัพภาน สัทธิวิหาริกพึงทำความ
ขวนขวายวา่ ด้วยอุบายอย่างไรหนอ สงฆ์พึงอัพภานอุปัชฌาย์

ถ้าสงฆ์ใคร่กระทำกรรมแก่อุปัชฌาย์ คือ ตัชชนียกรรม นิยสกรรม
ปัพพาชนียกรรม ปฏิสารณียกรรม หรืออุกเขปนียกรรม สัทธิวิหาริกพึงทำความ
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ขวนขวายวา่ ด้วยอุบายอย่างไรหนอ สงฆ์ไม่พึงทำกรรมแก่อุปัชฌาย์ หรือสงฆ์
พึงน้อมไปเพื่อกรรมเบา หรืออุปัชฌาย์นั้นถูกสงฆ์ลงตัชชนียกรรม นิยสกรรม
ปัพพาชนียกรรม ปฏิสารณียกรรม หรืออุกเขปนียกรรมแล้ว สัทธิวิหาริก
พึงทำความขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอ อุปัชฌายะพึงประพฤติชอบ
หายเย่อหย่ิง ประพฤตแิก้ตัวได้ สงฆ์พึงระงับกรรมน้ันเสีย

ถ้าจีวรของอุปัชฌาย์จะต้องซัก สัทธิวิหาริกพึงซัก หรือพึงทำความ
ขวนขวายวา่ ด้วยอุบายอย่างไรหนอ ใครๆ พึงซักจีวรของอุปัชฌาย์  ถ้าจีวรของ
อุปัชฌาย์จะต้องทำ สัทธิวิหาริกพึงทำ หรือพึงทำความขวนขวายวา่ ด้วยอุบาย
อย่างไรหนอ ใครๆ พึงทำจีวรของอปัุชฌาย์ ถ้าน้ำย้อมของอุปัชฌาย์จะต้อง ต้ม
สัทธิวิหาริกพึงต้มเอง หรือพึงทำความขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอ ใครๆ
พึงต้มน้ำย้อมของอุปัชฌาย์  ถ้าจีวรของอุปัชฌาย์จะต้องย้อม  สัทธิวิหาริก พึงย้อม
หรือพึงทำความขวนขวายว่า  ด้วยอุบายอย่างไรหนอ   ใครๆพึงย้อมจีวร
ของอุปัชฌาย์ เม่ือย้อมจีวรพึงย้อมพลิกกลับไปกลับมาให้ดี  เม่ือหยาดน้ำย้อม
ยังหยดไม่ขาดสาย อย่าหลีกไปเสีย

สัทธิวิหาริกไม่บอกอุปัชฌาย์ก่อน  อย่าให้บาตรแก่ภิกษุบางรูป อย่ารับ
บาตร  อย่าให้จีวร  อย่ารับจีวร  อย่าให้บริขาร อย่ารับบริขารของภกิษุบางรูป
อย่าปลงผมใหแ้ก่ภิกษุบางรูป อย่าให้ภิกษุบางรูปปลงผมให ้อย่าทำบริกรรมแก่
ภิกษุบางรูป อย่าให้ภิกษุบางรูปทำบริกรรมให้ อย่าทำความขวนขวายแกภิ่กษุ
บางรูป  อย่าส่ังให้ภิกษุบางรูปทำความขวนขวาย อย่าเป็นปัจฉาสมณะของภิกษุ
บางรูป อย่าพาภิกษุบางรูปไปเป็นปัจฉาสมณะ อย่านำบิณฑบาตไปใหแ้ก่ภิกษุ
บางรูป อย่าให้ภิกษุบางรูปนำบิณฑบาตมาให้

ไม่บอกลาอุปัชฌาย์ก่อน อย่าเข้าบ้าน อย่าไปป่าช้า อย่าหลีกไปสู่ทิศอ่ืน
ถ้าอุปัชฌาย์อาพาธ พึงพยาบาลจนตลอดชวิีต หรือจนกว่าจะหาย

ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย    น้ีแลเป็นอุปัชฌายวัตรของสัทธิวิหาริกท้ังหลาย
ซึ่งสัทธิวิหาริกพึงประพฤติชอบในพระอุปัชฌาย์.”

๓๔๗
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๑๒.สัทธิวิหาริกวัตร (ข้อปฏิบัติต่อสัทธิวิหาริก)
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย      อุปัชฌาย์พึงประพฤติชอบในสัทธิวิหาริก

วิธีประพฤตชิอบในสัทธิวิหาริกน้ัน ดังต่อไปน้ี:-
ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย อุปัชฌาย์พึงสงเคราะห์ อนุเคราะห์สัทธิวิหาริกด้วย

อุเทศ ปริปุจฉา โอวาท อนุศาสนี
ถ้าอุปัชฌาย์มีบาตร สัทธิวิหาริกไม่มี อุปัชฌาย์พึงให้แก่สัทธิวิหาริก

หรือพึงทำความขวนขวายวา่    ด้วยอุบายอย่างไรหนอ    บาตรพึงบังเกิดแก่
สัทธิวิหาริก  ถ้าอุปัชฌาย์มีจีวร สัทธิวิหาริกไม่มี  อุปัชฌาย์พึงให้แก่สัทธิวิหาริก
หรือพึงทำความขวนขวายว่า   ด้วยอุบายอย่างไรหนอ    จีวรพึงบังเกิดแก่
สัทธิวิหาริก   ถ้าอุปัชฌาย์มีบริขารสัทธิวิหาริกไม่มี   อุปัชฌาย์พึงให้แก่
สัทธิวิหาริก หรือพึงทำความขวนขวายว่า  ด้วยอุบายอย่างไรหนอ  บริขาร
พึงบังเกิดแก่สัทธิวิหาริก

ถ้าสัทธิวิหาริกอาพาธ อุปัชฌาย์พึงลุกแต่เช้าตรู่   พึงปฏิบัติดังที่
สัทธิวิหาริกปฏิบัติแก่ตนในยามไมอ่าพาธ  มีการให้ไม้ชำระฟัน เป็นต้น

ถ้าความกระสันบังเกิดแก่สัทธิวิหาริก  อุปัชฌาย์พึงระงบั หรือพึงวาน
ภิกษุอ่ืนให้ช่วยระงับ หรือพึงแสดงธัมมกถาแก่สัทธิวิหาริกน้ัน ฯลฯ ดังเช่นกล่าว
แล้วในสัทธิวิหาริกพึงกระทำต่ออุปัชฌาย์

ถ้าจีวรของสทัธิวิหาริกจะต้องซัก อุปัชฌายพึงส่ังว่า ท่านพึงซักอย่างน้ี
หรือพึงทำความขวนขวายวา่   ด้วยอุบายอย่างไรหนอ   ใครๆ พึงซักจีวรของ
สัทธิวิหาริก ถ้าจีวรของสัทธิวิหาริกจะต้องทำ อุปัชฌาย์พึงสั่งว่า ท่านพึงทำ
อย่างน้ี  หรือพึงทำความขวนขวายวา่  ด้วยอุบายอย่างไรหนอ  ใครๆ พึงทำจีวร
ของสัทธิวิหาริก  ถ้าน้ำย้อมของสัทธิวิหาริกจะต้องต้ม  อุปัชฌายะพึงสั่งว่า
ท่านพึงต้มอย่างน้ี  หรือพึงทำความขวนขวายวา่  ด้วยอุบายอย่างไรหนอ  ใครๆ
พึงต้มน้ำย้อมของสัทธิวิหาริก ถ้าจีวรของสัทธิวิหาริกจะต้องย้อม อุปัชฌาย์พึง
ส่ังว่า ท่านพึงย้อมอย่างน้ี หรือพึงทำความขวนขวายวา่ ด้วยอุบายอย่างไรหนอ
ใครๆ พึงย้อมจีวรของสัทธิวิหาริก  เม่ือย้อมจีวร  พึงย้อมพลิกกลับไปกลับมาให้ดี

๓๔๘
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เม่ือหยาดน้ำย้อมยังหยดไม่ขาดสาย ไม่พึงหลีกไปเสีย
ถ้าสัทธิวิหาริกอาพาธ พึงพยาบาลจนตลอดชีวิต หรือจนกว่าจะหาย
ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย   น้ีแลเป็นสัทธิวิหาริกวัตรของอปัุชฌาย์ท้ังหลาย

ซึง่อปัุชฌายท้ั์งหลายพงึประพฤตชิอบในสทัธิวหิาริก.”

๑๓.อาจาริยวัตร (ข้อปฏิบัติต่ออาจารย์)
มีใจความเหมือนใน  อุปัชฌายวัตร   ดังกล่าวแล้วในหน้า ๓๔๔ น้ันแล.

๑๔.อันเตวาสิกวัตร (ข้อปฏิบัติต่ออันเตวาสิก)
มีใจความเหมือนใน  สัทธิวิหาริกวัตร  ดังกล่าวแล้วในหน้า ๓๔๘ น้ันแล.

๓๔๙
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๕. ปาฏิโมกขฐปนขันธกะ

หมวดว่าด้วยการงดสวดปาติโมกข์

ในวันอุโบสถ ๑๕ ค่ำ  พระผู้มีพระภาคประทบัพร้อมกับด้วยภิกษุสงฆ์
ณ ปราสาทท่ีนางวิสาขาสร้างถวาย  ในบุพพาราม  จนกระท่ังดึกล่วงปฐมยาม
แห่งราตรี พระอานนท์จึงกราบทูลขอให้พระองค์แสดงปาติโมกข์แต่พระองค์ก็ทรง
น่ิงอยู่   เม่ือมัชฌิมยามแห่งราตรีล่วงไปพระอานนท์ก็กราบทูลเตือนเป็นคร้ังท่ีสอง
แต่ก็ประทับน่ิง  คร้ันปัจฉิมยามแห่งราตรีล่วงแล้วอรุณกำลังจะข้ึน  พระอานนท์
ก็กราบทูลเตือนอีกเป็นคร้ังท่ีสาม พระองค์จึงตรัสว่าบริษัทไม่บริสุทธ์ิ

พระโมคคัลลานะพิจารณาก็รู้ว่า    มีภิกษุที่ขาดจากความเป็นภิกษุ
แต่ปฏิญาณตนว่าเป็นภิกษุน่ังปนอยู่ในบริษัทน้ัน   จึงพูดกับภิกษุน้ันให้ออกไปเสีย
แม้พูดถึงสามคร้ังภิกษุน้ันก็ยังน่ังน่ิงอยู่    ท่านจึงจับแขนพาออกไปนอกซุ้มประตู
แล้วลงกลอนข้างในเสีย

ความอัศจรรย์ในพระธรรมวินัย  ๘  ประการ
พระผู ้ม ีพระภาค  จึงตร ัสเล ่าถ ึงความอัศจรรย์ ๘

ประการของมหาสมุทรที ่ พวกอสูรพบเห็นแล้วต ่างพากันย ินดี
เปรียบด้วยพระธรรมวนัิยของพระองค ์คือ

๑. มหาสมุทรต่ำลงไปโดยลำดับ ลาดลงไปโดยลำดับ ลึกลงไปโดยลำดับ
ไม่ลึกชันด่ิงไปทันที เปรียบเหมือนพระธรรมวินัยน้ีมีการศึกษาไปตามลำดับ มีการ
กระทำไปตามลำดับ มีการปฏิบัติไปตามลำดับ  มิใช่บรรลุอรหัตตผลโดยทันที

๒. (น้ำ)  ในมหาสมุทรมีปกติคงท่ีไม่ล้นฝ่ัง   เปรียบเหมือนสาวกท้ังหลาย
ของพระองค ์ย่อมไม่ละเมิดสิกขาบทท่ีทรงบัญญัติไว้  แม้เพราะเหตแุห่งชีวิต

๓. มหาสมุทรไม่อยู่ร่วมกับซากศพ ย่อมซัดซากศพขึ้นฝั่งจนถึงบนบก
ในทันที  เปรียบเหมือนบุคคลผู้ทุศีลมีบาปธรรม  ประพฤตไิม่สะอาดน่ารังเกียจ
ปกปิดพฤติกรรม   ไม่ใช่สมณะแต่ปฏิญญาณว่าเป็นสมณะ  ไม่ใช่พรหมจารีแต่

๓๕๐
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ปฏิญาณว่าเป็นพรหมจารี   เน่าภายในเปียกแฉะเป็นดุจบ่อขยะมูลฝอย   สงฆ์ก็ไม่
อยู่ร่วมกับบุคคลน้ัน   สงฆ์ย่อมประชุมกันนำบุคคลน้ันออกไปทันที  แม้บุคคลน้ัน
จะน่ังอยู่ในท่ามกลางสงฆ์ก็ยังห่างไกลจากสงฆ์  และสงฆ์ก็ห่างไกลจากบุคคลน้ัน

๔. มหานทีทุกสาย  คือ  คงคา  ยมุนา  อจิรวดี  สรภู  มหี  ไหลลงสู่
มหาสมุทรแล้ว  ย่อมเรียกว่า  มหาสมุทรท้ังส้ิน  เปรียบเหมือน  วรรณะ  ๔  คือ
กษัตริย์  พราหมณ์  แพศย์  ศูทร  ออกบวชในธรรมวนัิยท่ีตถาคต ประกาศแล้ว
ย่อมละช่ือและโคตรเดมิ  รวมเรียกว่า  สมณะเช้ือสายศากยบุตรท้ังส้ิน

๕. แม่น้ำสายใดสายหน่ึงในโลกท่ีไหลลงมหาสมุทร  และสายฝนท่ีตกลง
จากฟ้า  ก็ไม่ทำให้มหาสมุทรพร่องหรือเต็มได้   เปรียบเหมือนภิกษุจำนวนมาก
ปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ   ก็ไม่ทำให้นิพพานพร่องหรือเต็มได้

๖. มหาสมุทรมีรสเดียว  คือ  รสเค็ม  เปรียบเหมือนธรรมวินัยน้ีมีรสเดียว
คือ วิมุตติรส (ความหลุดพ้น)

๗.มหาสมุทรมีรัตนะมากมาย   คือ  แก้วมุกดา  แก้วมณี  แก้วไพฑูรย์
สังข์ ศิลา  ประพาฬ  เงิน  ทอง  ทับทิม  แก้วตาแมว  เปรียบเหมือนธรรมวนัิยน้ี
มีรัตนะมาก  มีรัตนะหลายชนดิ  คือ  สติปัฏฐาน ๔  สัมมัปปธาน ๔  อิทธิบาท ๔
อินทรีย์ ๕  พละ ๕  โพชฌงค์  ๗  อริยมรรคมีองค์ ๘ (โพธิปักขิยธรรม ๓๗)

๘. มหาสมุทรเป็นท่ีอยู่ของสัตว์ขนาดใหญ่  คือ  ปลาติมิ  ปลาติมิงคละ
ปลาติมิติมิงคละ  ปลามหาติมิงคละ  อสูร  นาค  คนธรรพ์  มีลำตัว ๑๐๐  โยชน์บ้าง
๒๐๐  โยชน์บ้าง ๓๐๐  โยชน์บ้าง ๔๐๐ โยชน์บ้าง  ๕๐๐  โยชน์บ้าง เปรียบเหมือน
ธรรมวินัยน้ีเป็นท่ีอยู่ของผู้ใหญ่คือ พระโสดาบัน  บุคคลผู้ปฏิบัติเพ่ือบรรลุโสดาบัน
พระสกทาคามี  บุคคลผู้ปฏิบัติเพ่ือบรรลุสกทาคามี  พระอนาคามี  บุคคลผู้ปฏิบัติ
เพ่ือบรรลุอนาคามี  พระอรหันต ์ บุคคลผู้ปฏิบัติเพ่ือบรรลุอรหันต์

ต่อจากนั้นไม่ทรงแสดงปาติโมกข์อีก
เน่ืองจากเหตุการณ์น้ัน  จึงตรัสว่า ต่อไปจะไม่ทรงแสดงปาตโิมกข์อีก

ทรงมอบให้สงฆ์ทำอุโบสถสวดปาติโมกข์    เพราะไม่ใช่ฐานะมิใช่โอกาสท่ีพระองค์

๓๕๑
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จะทำอุโบสถยกปาติโมกข์ข้ึนแสดงในบริษัทท่ีไม่บริสุทธ์ิ  แล้วทรงบัญญัติพระวินัย
ห้ามภิกษุที่ยังมีอาบัติติดตัวอยู่ฟังปาติโมกข์ ถ้าขืนฟังต้องอาบัติทุกกฏ
ทรงอนุญาตให้งดสวดปาติโมกข์แก่ภิกษุท่ีมีอาบัติติดตัว, ผู้ปาราชิก หรืออาบัติ
ปาราชิกยังมิได้วินิจฉัย, ผู้บอกลาสิกขา  หรือการปรารภการลาสกิขายังค้างอยู่,
ผู้ไม่ร่วมสามัคคีท่ีเป็นธรรม, ผู้ค้านสามัคคีท่ีเป็นธรรม, ผู้ปรารภการค้านสามัคคีท่ี
เป็นธรรมท่ียังไม่ได้วินิจฉัย, ผู้ท่ีมีผู้ได้เห็น ได้ยิน ได้รังเกียจด้วยศีลวิบัติ อาจารวิบัติ
ทิฏฐิวิบัติ  ทรงแสดงวิธีสวดประกาศเพ่ืองดปาติโมกข์แก่ภิกษุ (หน้า๔๓๑)  แต่
ทรงห้ามมิให้งดสวดปาติโมกข์แก่ภิกษุผู้บริสุทธ์ิไม่มีอาบัติ   แล้วทรงแสดง
การระงับการสวดปาติโมกข์ที่เป็นธรรมและไม่เป็นธรรม   รวมทั้งทรงแสดง
อันตราย  หรือเหตุท่ีทรงอนุญาตให้เลิกประชุมสวดปาติโมกข์ได้ ๑๐ ประการ คือ
๑.พระราชาเสด็จมา  ๒.โจรปล้น    ๓.ไฟไหม้   ๔.น้ำท่วม  ๕.คนมามาก
๖.อมนุษย์เบียดเบียน  ๗.สัตว์ร้ายเข้ามา  ๘.งูร้ายเล้ือยเข้ามา  ๙.ภิกษุเกิดอาพาธ
อันจะถึงแก่ชีวิต   ๑๐.มีอันตรายแกพ่รหมจรรย์

คุณสมบัติของอธกิรณ์ท่ีควรรับ, คุณสมบัติผู้โจทก,์ ผู้ถูกโจท
ทรงตอบคำถามของพระอบุาลีเก่ียวกับการโจทฟ้อง    เร่ิมต้ังแต่ภิกษุผู้

ปรารถนาจะรับอธิกรณ์  พึงรับอธิกรณ์ท่ีประกอบด้วยองค์เท่าใด และคุณสมบัติท่ี
ควรมีในภิกษุผู้โจทก์  และภิกษุผู้ถูกโจท  ดังน้ี

อธิกรณ์ประกอบด้วยองค์ ๕ ท่ีภิกษุควรรับพิจารณาตามลำดับ  คือ
๑.รู้ว่านี้เป็นกาลสมควรที่จะรับอธิกรณ์
๒.อธิกรณ์น้ีเป็นเร่ืองจริง
๓.อธิกรณ์นี้ประกอบด้วยประโยชน์
๔.จักได้ภิกษุผู้เคยเห็นกันเคยคบกันเป็นฝ่ายโดยธรรมโดยวินัย
๕.เม่ือรับอธิกรณ์น้ีไว้ความบาดหมาง   ความทะเลาะ  ความแก่งแย่ง

ความวิวาท ความแตกแห่งสงฆ์ ความร้าวรานแห่งสงฆ์ ความถือต่างแห่งสงฆ์
การกระทำต่างแห่งสงฆ์  ซ่ึงมีการน้ันเป็นเหตุจักไม่มีแก่สงฆ์

๓๕๒
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ภิกษุผู้โจทก์ปรารถนาจะโจทผูอ่ื้น     พึงพิจารณาธรรม ๕ ประการ
ในตนแล้วโจทผู้อ่ืน   คือ

๑.เรามีความประพฤติทางกายบริสุทธิ์
๒.เรามีความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์
๓.จิตของเรามีเมตตาปรากฏไม่อาฆาตในสพรหมจารีทั้งหลาย
๔.เป็นพหูสูต...
๕.ทรงจำปาติโมกข์ท้ังสองได้อย่างแม่นยำ  วินิจฉัยถูกต้อง...

ภิกษุผู้โจทก์ปรารถนาจะโจทผูอ่ื้น พึงต้ังธรรม ๕ ประการไว้ในตน
แล้วโจทผู้อ่ืน  คือ

๑.เราจักกล่าวโดยกาลอันควร  จักไม่กล่าวโดยกาลอันไม่ควร
๒.จักกล่าวด้วยคำจริง  จักไม่กล่าวด้วยคำอันไม่เป็นจริง
๓. จักกล่าวด้วยคำสุภาพ  จักไม่กล่าวด้วยคำหยาบ
๔.จักกล่าวคำประกอบด้วยประโยชน์  จักไม่กล่าวด้วยคำไร้ประโยชน์
๕.จักมีเมตตาจิตกล่าว  จักไม่มุ่งร้ายกล่าว

คุณสมบัติท้ัง ๕ น้ียังเป็นองค์ท่ีทำให้ผู้โจทก์โดยเป็นธรรม  ไม่ถึงความ
เดือดร้อน  แต่ผู้ถูกโจทโดยธรรมจะตอ้งเดือดร้อน

ภิกษุผู้โจทก์ปรารถนาจะโจทผู้อื่น   พึงมนสิการธรรม ๕ อย่าง
ไว้ในตน  แล้วโจทผู้อ่ืน คือ

๑.มีความการุญ ๒.มุ่งประโยชน์
๓.มีความเอ็นดู ๔.มุ่งออกจากอาบัติ
๕.ยึดวินัยไว้เป็นแนวทาง

ภิกษุผู้ถูกโจทพึงต้ังอยู่ในธรรม ๒ ประการ คือ
๑.ความจริง
๒.ความไม่ขุ่นเคือง

๓๕๓
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๖. ภิกขุนีขันธกะ

หมวดว่าด้วยนางภิกษุณี

ได้ทรงตรัสยับยั้งความชอบใจของพระนางมหาปชาบดีโคตมี   และ
พระอานนท์ท่ีขอให้ทรงอนุญาต   การให้สตรีออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตรวม
๖ ครัง้(ท่านละ ๓ ครัง้)  พระอานนทจึ์งกราบทลูขอโดยปรยิายอืน่อกี ในทีสุ่ด
ทรงอนุญาต  โดยทรงวางเงือ่นไขไว้ถึง ๘ ประการ  ท่ีเรียกว่า  ครุธรรม

ครุธรรม ๘ ประการ
๑. ภิกษุณีอุปสมบทแล้ว ๑๐๐ ปี  ก็ต้องทำการกราบไหว้ ลุกรับ ทำ

อัญชลีกรรม  สามีจิกรรม แก่ภิกษุท่ีอุปสมบทแม้ในวันน้ัน
๒. ภิกษุณีไม่พึงอยู่จำพรรษาในอาวาสที่ไม่มีภิกษุ
๓. ภิกษุณีต้องหวังธรรม ๒ ประการ คือ ถามวันอุโบสถ  และเข้าไปฟัง

คำส่ังสอนจากภิกษุสงฆ์ทุกก่ึงเดือน
๔. ภิกษุณีอยู่จำพรรษาแล้วต้องปวารณาในสงฆ ์๒ ฝ่าย   โดยสถานท้ัง

๓  คือ  ได้เห็น  ได้ฟัง หรือได้สงสัย
๕. ภิกษุณีต้องธรรมท่ีหนักแล้ว  ต้องประพฤติปักขมานัตในสงฆ์ ๒ ฝ่าย
๖. ภิกษุณีต้องแสวงหาการอปุสมบทในสงฆ ์๒ ฝ่าย  เพ่ือสิกขมานาผู้มี

สิกขาอันศึกษาแล้วในธรรม ๖ ประการ(ศีล ๖ ข้อแรกในศีล ๘) ม่ันตลอด ๒ ปีแล้ว
๗. ภิกษณีุไม่พึงด่า  ไม่พึงบริภาษภกิษุ  ไม่ว่ากรณีใดๆ
๘. ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป  ปิดทางไม่ให้ภิกษุณีทั้งหลายสอนภิกษุ

เปิดทางให้ภิกษุท้ังหลายสอนภิกษุณี
ท้ัง ๘ ข้อน้ี นางภิกษุณีพึงสักการะเคารพนับถือบูชา   โดยไม่ละเมิด

ตลอดชีวิต   พระนางมหาปชาบดีโคตมีได้ยอมรับ    จากนั้นพระองค์ตรัสแก่

๓๕๔
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พระอานนท์ว่า  ก็ถ้าสตรีจักไม่ได้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต  พรหมจรรย์จัก
ตั้งอยู่ได้นาน ทรงอุปมาเหมือนตระกูลที่มีหญิงมากชายน้อยจะถูกโจรกำจัดได้
ง่าย, เปรียบเหมือนหนอนลงในนาขา้วท่ีสมบูรณ์  และเพล้ียลงในไรอ้่อย  ตรัส
ว่า  บุรุษก้ันทำนบแห่งสระใหญ่ไว้ก่อนเพ่ือไม่ให้น้ำไหลไป   แม้ฉันใด  เราบัญญัติ
ครุธรรม ๘ ประการแก่ภิกษุณีเพ่ือไม่ให้ภิกษุณีละเมิดตลอดชีวิต ฉันน้ันเหมือนกัน

ทรงอนุญาตการบวชนางภิกษุณี
ทรงอนุญาตให้ภิกษุทั้งหลายอุปสมบทภิกษุณี  ต่อมาทรงอนุญาตให้

ภิกษุณีบวชในสงฆ์ ๒ ฝ่าย คือบวชในภิกษุณีสงฆ์ก่อนแล้วบวชในภกิษุสงฆ์ มี
เหตุการณ์ประทุษร้ายนางภิกษุณีท่ีบวชในภิกษุณีสงฆ์แล้ว   จะเดินทางมาบวชใน
ฝ่ายภิกษุสงฆ์  จึงทรงอนุญาตให้บวชโดยทูตได้ คือเม่ือบวช ในภิกษุณีสงฆ์เสร็จ
ให้นางภิกษุณีผู้ฉลาดรูปหน่ึงสวดขออนุมัติสงฆ์    เพ่ือให้อุปสมบทแก่นางภิกษุณี
ท่ีมาไม่ได้รวม ๓ คร้ังแล้วให้ภิกษุสวดประกาศการอุปสมบท  ในท่ีประชุมสงฆ์ด้วย
ญัตติจตุตถกรรมวาจา  ต่อจากน้ัน พึงวัดเงาแดด  บอกประมาณแห่งฤดู  บอกส่วน
แห่งวันบอกประชมุสงฆ์  ส่ังภิกษุณีท้ังหลายว่า  “พวกเธอพึงบอกนิสัย ๓ และ
อกรณียกิจ ๘ แก่ภิกษุณีท่ีอุปสมบทน้ี”

อน่ึง ทรงช้ีแจงว่า  พระนางมหาปชาบดีโคตมีรับครุธรรม ๘ ประการแล้ว
ในกาลใด  พระนางช่ือว่าอุปสมบทแล้วในกาลน้ันทีเดียว  พระนางมหาปชาบดี
โคตมีกราบทูลผ่านพระอานนท์  เพ่ือขอให้ทรงอนุญาตการกราบ การลุกรับ การ
ไหว้ สามีจิกรรมแก่ภิกษุและภิกษุณีท้ังหลายตามลำดับผู้แก่  ทรงตรัสปฏิเสธว่า
เพราะแม้เดียรถีย์ผู้กล่าวธรรมไว้ไม่ดี  ก็ยังไม่กระทำการดังกล่าวกับมาตุคาม
แล้วจึงทรงตรัสว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงทำการกราบ ไหว้ การลุกรับ
อัญชลีกรรม  สามีจิกรรม   แก่มาตุคาม   รูปใดทำ ต้องอาบัติทุกกฏ.”

ทรงอนุญาตให้นางภิกษุณีศึกษาในสิกขาบทที่เป็นสาธารณะ คือใช้ได้
ด้วยกันระหว่างภิกษุกับนางภิกษุณี  ส่วนสิกขาบทท่ีเป็นอสาธารณะ คือบัญญัติ
ไว้เฉพาะแก่นางภิกษุณี ก็ทรงอนุญาตให้ศึกษา.

๓๕๕
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ลักษณะตัดสินธรรมวินัย ๘ ประการ
ทรงแสดงลักษณะตดัสินธรรมวนัิย ๘ ประการแก่พระนางมหาปชาบดี

คือ หากธรรมเหลา่ใด
๑. เป็นไปเพ่ือความกำหนัดยินดี  มิใช่เพ่ือปราศจากความกำหนัด
๒. เป็นไปเพ่ือความประกอบทุกข์  มิใช่เป็นไปเพ่ือการคลายทุกข์
๓. เป็นไปเพ่ือสะสมกิเลส  มิใช่เป็นไปเพ่ือร้ือถอนกิเลส
๔. เป็นไปเพ่ือความปรารถนาใหญ่  มิใช่มีความปรารถนาน้อย
๕. เป็นไปเพ่ือไม่ยินดีด้วยของตน  มิใช่ยินดีด้วยของตน
๖. เป็นไปเพ่ือคลุกคลีด้วยหมู่  มิใช่เป็นไปเพ่ือสงัดจากหมู่
๗. เป็นไปเพ่ือความเกียจคร้าน  มิใช่เป็นไปเพ่ือความเพียร
๘. เป็นไปเพ่ือเล้ียงยาก  มิใช่เพ่ือเล้ียงง่าย

พึงทราบว่าธรรมเหล่าน้ีมิใช่ธรรมวินัย     ถ้าตรงกันข้ามจึงเป็นธรรม
เป็นวินัย  เป็นคำส่ังสอนของพระองค์.

เรื่องเกี่ยวกับปาติโมกข์และสังฆกรรม
คร้ังแรกทรงอนญุาตให้ภิกษุท้ังหลาย  สวดปาติโมกข์ให้นางภิกษุณีฟัง

ต่อมาทรงห้ามและให้นางภิกษุณีสวดเอง โดยให้ภิกษุท้ังหลายสอนให,้ คร้ังแรก
ทรงอนุญาตให้ภิกษุทั้งหลายรับการแสดงอาบัติของนางภิกษุณีได้  ภายหลัง
ทรงห้าม  และทรงให้นางภิกษุณีท้ังหลายรับการแสดงอาบัติของนางภิกษุณีด้วย
กันเอง โดยให้ภิกษุทั้งหลายสอนวิธีให้,  ครั้งแรกทรงอนุญาตให้ภิกษุทั้งหลาย
ทำกรรมแก่นางภิกษุณีได้ (สวดประกาศลงโทษ) ภายหลังทรงห้าม และให้
นางภิกษุณีทำกรรมแก่นางภิกษุณีด้วยกัน โดยให้ภิกษุทั้งหลายสอนวิธีให้
ทรงอนุญาตให้ภิกษุทั้งหลายระงับอธิกรณ์ของนางภิกษุณีได้   แต่เกี่ยวกับ
การทำกรรม  ทรงอนุญาตให้ภิกษุยกกรรมยกอาบัติของนางภิกษุณีได้  แล้วมอบ
ให้นางภิกษุณีด้วยกันทำกรรมและรับการแสดงอาบัติต่อไป  และทรงอนุญาต
ให้ภิกษุสอนวินัยแก่นางภิกษุณีได้.

๓๕๖
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การลงโทษภิกษุด้วยการไม่ไหว้
ภิกษุฉัพพัคคีย์เอาน้ำโคลนรดนางภกิษุณีบ้าง   แสดงอาการต่างๆไม่ดี

ไม่งาม เพ่ือจะให้นางภิกษุณีกำหนัดในตน   ทรงปรับอาบัติทุกกฏแก่ผู้ทำเช่นน้ัน
และให้ลงโทษ (ทัณฑกรรม) แก่ภิกษุนั้น     โดยให้ภิกษุณีสงฆ์สวดประกาศ
ให้ทราบวา่ภิกษุน้ันไมค่วรไหว.้

การลงโทษนางภิกษุณี
นางภิกษุณีฉัพพัคคีย์ประพฤติไม่ดีไม่งาม   เพ่ือให้ภิกษุกำหนัดในตน

ทรงปรับอาบัติทุกกฏ   และอนุญาตให้ลงโทษนางภกิษุณีน้ัน  โดยให้ห้ามปราม
แต่ถ้ายังไม่เลิกทำให้งดให้โอวาท  นางภิกษุณีท่ีถูกงดโอวาทจะทำอุโบสถร่วมกับ
ภิกษุณีอ่ืนๆไม่ได้จนกว่าอธิกรณ์จะสงบ.

การให้โอวาทนางภิกษุณี
ภิกษุผู้ให้โอวาทนางภิกษุณีจะงดเสีย  แล้วเท่ียวจาริกไปก็ตาม  งดโอวาท

เพราะเขลาก็ตาม งดโอวาทโดยไม่มีเหตุผลสมควรก็ตาม งดโอวาทแล้วไม่
วินิจฉัย (คือเม่ือลงโทษงดโอวาท ก็จะต้องมีการตัดสินให้เห็นผิด)   ต้องอาบัติ
ทุกกฏ   คร้ังแรกทรงอนญุาตให้นางภิกษุณีไปฟังโอวาทของภกิษุ  ภายหลังทรง
อนุญาตให้สมมติ  คือแต่งตั้งภิกษุรูปใดรูปหนึ่งให้ไปสอนนางภิกษุณี เป็นต้น
รวมท้ังระเบยีบเล็กๆน้อยๆในการใหโ้อวาท.

นอกจากนี้ทรงบัญญัติว่า ถ้าภิกษุณี สิกขามานา สามเณรีมรณภาพ
ส่ังไว้ว่า บริขารของเราจงเป็นของสงฆ์ ให้บริขารน้ันเป็นของภิกษุณีสงฆ์ฝ่ายเดียว
ถ้าภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา หรือผู้อ่ืน ส่ังไว้ก่อนล่วงลับว่า บริขารของเรา
จงเป็นของสงฆ์ บริขารน้ันเป็นของภกิษุสงฆ์ฝ่ายเดียว และทรงบญัญัติพระวินัย
อนุญาตและห้ามเบ็ดเตล็ดเก่ียวด้วยนางภิกษุณีอีกมากมาย เช่นห้ามใช้ประคตเอว
ยาวเกินไป เป็นต้น (ในท่ีน้ีได้รวบรวมเฉพาะท่ีเก่ียวเน่ืองกับวินัยของพระภิกษุ).

๓๕๗
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 ๗. ปัญจสติกขันธกะ

หมวดว่าด้วยพระอรหันต์ ๕๐๐ รูป ในการทำสังคายนาคร้ังท่ี ๑

พระผูมี้พระภาคเจา้ปรินิพพานแลว้ ภิกษุท้ังหลายเศรา้โศก แต่มีภิกษุ
ผู้บวชเม่ือแก่รูปหน่ึงช่ือ สุภัททะ กล่าวห้ามไม่ให้เศร้าโศก ควรจะดีใจว่า ต่อไป
จะได้ไม่มีใครคอยห้ามทำนั่นทำนี่ อยากทำอะไรก็จะทำได้ พระมหากัสสปะ
ปรารภถ้อยคำน้ัน จึงเสนอให้ทำสังคายนา คือร้อยกรองหรือจัดระเบียบพระธรรม
วินัย โดยเลือกพระอรหันต์ ๔๙๙ รูปและพระอานนท์ แล้วเดินทางไปยังกรุง
ราชคฤห์  สวดประกาศมิให้ภิกษุอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสังคายนาอยู่ในกรุง
ราชคฤห์  และใช้เวลา ๑ เดือนแรกในการปฏสัิงขรณ์ส่ิงปรักหักพัง รุ่งข้ึนก่อนจะ
มีการประชุมพระอานนท์ก็ได้บรรลุพระอรหัตตผล.

การสังคายนาครัง้ท่ี ๑
พระมหากัสสปะสวดขอให้สงฆ์สมมติ คือแต่งต้ังท่านเองเป็นผู้ถามวินัย

พระอุบาล ีเป ็นผู ้ตอบวิน ัย เม ื ่อถามตอบเสร ็จแล ้ว
จึงขอสมมติตัวท่านเองเป็นผู้ถาม ธรรมะ พระอานนท์เถระเป็นผู้ตอบธรรมะ
แล้วได้ถามตอบธรรมะ.

การถอนสิกขาบทเล็กน้อย
จากนั้นพระอานนท์ได้เสนอให้ที่ประชุมทราบถึงข้อที่พระพุทธานุญาต

ท่ีให้สงฆ์ ถ้าปรารถนาก็ถอนสิกขาบทเล็กน้อยเสียได้ ท่ีประชุมไม่ตกลงกันได้ว่า
แค่ไหนเป็นสิกขาบทเล็กน้อย   พระมหากัสสปะจึงสวดเสนอญัตติสงฆ์มิให้ถอน
สิกขาบทเล็กน้อย เพื่อป้องกันไม่ให้มีผู้กล่าวได้ว่า สิกขาบทที่พระสมณโคดม
ทรงบัญญัติน้ัน  อยู่ได้ตราบเท่าท่ียังมีศาสดาเท่าน้ัน  จึงมีระยะกาลเหมือนควันไฟ
ในท่ีสุดเม่ือไม่มีผู้ใดคัดค้าน  ก็เป็นอันใช้อำนาจสงฆ์ห้ามถอนสิกขาบทเล็กน้อย.

๓๕๘
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พระอานนท์ถูกปรับอาบัติ
พระเถระทั้งหลายได้ปรับอาบัติทุกกฏพระอานนท์หลายข้อคือ
๑. ไม่ถามใหท้รงแสดงวา่สิกขาบทเล็กน้อยคืออะไรบา้ง
๒. เหยียบผา้วัสสิกสาฎกของพระผูมี้พระภาคเจา้เย็บ
๓. สตรีถวายบังคมพระสรีระพระผู้มีพระภาคเจ้าก่อน     พระสรีระของ

พระผู้มีพระภาคเจ้าเปื้อนน้ำตาของพวกนางผู้ร้องไห้อยู่
๔. ไม่อาราธนาให้ทรงพระชนม์อยู่ตลอดกัปป์ท้ังท่ีทรงทำนิมิตให้ปรากฏ
๕. ขวนขวายให้สตรีบวชในพระธรรมวินัย
พระอานนท์มีข้อชี้แจงทุกข้อแต่ยอมแสดงอาบัติด้วยเชื่อฟังพระเถระ.

พระปุราณะไม่ค้านแต่ถือตามที่ฟังมาเอง
พระปุราณะพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ประมาณ ๕๐๐ รูป จาริกไปในทักขณิาคิรี

พอสมควรแล้ว ก็เดินทางไปพัก ณ เวฬุวนาราม เม่ือเข้าไปหาพระเถระได้รับบอก
กล่าวว่า  พระเถระท้ังหลายได้สังคายนาพระธรรมวินัยแล้ว  และแนะนำให้รับรอง
ข้อที่สังคายนาแล้วนั้น    พระปุราณะตอบว่าธรรมและวินัยเป็นอันพระเถระ
ทั้งหลายสังคายนาดีแล้ว   แต่ข้าพเจ้าได้ฟังมาได้รับมาในที่เฉพาะพระพักตร์
พระผู้มีพระภาคอย่างไร  ข้าพเจ้าจักทรงจำไว้อย่างน้ัน.

ลงพรหมทัณฑ์พระฉันนะ
พระอานนทจึ์งแจ้งให้สงฆ์ทราบถึงพระพุทธดำรัส   ท่ีให้ลงพรหมทัณฑ์

พระฉันนะ  คือพระฉันนะอยากจะทำอะไร ก็ปล่อยให้ทำตามใจชอบ ภิกษุท้ังหลาย
ไม่พึงว่ากล่าวตักเตือนสั่งสอน     สงฆ์จึงมอบให้พระอานนท์เป็นผู้จัดการลง
พรหมทัณฑ์  โดยให้นำภิกษุไปด้วยเป็นอันมากเดินทางไปกรุงโกสัมพีโดยทางเรือ
ได้พบพระเจ้าอุเทน  พระเจ้าอุเทนทรงเล่ือมใสในคำช้ีแจงเร่ืองการใช้ผ้าให้เป็น
ประโยชน ์   ต้ังแต่นำจีวรท่ีเก่าแล้วมาทำเป็นฝ้าเพดาน,  ปลอกฟูก,  ผ้าปูพ้ืน,
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แม้เม่ือเก่าแล้วก็ยังเอามาทำผ้าเช็ดเท้า  ผ้าถูพ้ืน  และนำมาขยำกับดินเหลว ฉาบ
ภายนอกกุฎี   ต่อจากน้ันพระอานนท์ได้เดินทางไปยังโฆสิตารามลงพรหมทัณฑ์
แก่พระฉันนะ  ทำให้พระฉันนะเสียใจถึงสลบ และพยายามบำเพ็ญเพียรจนได้
บรรลุอรหัตตผล  จึงขอให้ถอนพรหมทัณฑ์ แต่พระอานนท์ตอบว่า พรหมทัณฑ์
เป็นอันระงับแล้ว  ต้ังแต่ท่านได้บรรลุอรหัตตผล.

๓๖๐
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๘. สัตตสติกขันธกะ

หมวดว่าด้วยพระอรหันต์ ๗๐๐ รูป ในการสังคายนาคร้ังท่ี ๒

วัตถุ ๑๐ ประการ
เมื่อพุทธปรินิพพานล่วงแล้ว ๑๐๐ ปี ภิกษุพวกวัชชีบุตร ชาวเมือง

เวสาลี แสดงวัตถุ ๑๐ ประการว่า เป็นของท่ีควรหรือถูกต้องตามธรรมวนัิย คือ
๑. เก็บเกลือไว้ในเขาสัตว์เอาไว้ฉันกับอาหารได้
๒. เงาแห่งตะวันฉายเลยเทีย่งไปแลว้ ๒ น้ิว ฉันอาหารได้
๓. ภิกษุฉันอาหารในที่นิมนต์จนบอกพอ ไม่รับอาหารที่เขาถวาย

เพ่ิมเติม  ด้วยคิดว่าจะเข้าบ้าน  ฉันอาหารท่ีไม่เป็นเดนได้
๔. ภิกษุอยู่ในสีมาเดียวกัน ทำอุโบสถแยกกันได้
๕. สงฆ์ยังมาประชุมไม่พร้อมกัน แต่ครบจำนวนพอจะทำกรรมได้

ให้ทำไปก่อนได้ แล้วขออนุมัติจากภิกษุท่ีมาทีหลัง
๖. ประพฤติตามท่ีอุปัชฌาย์ อาจารย์เคยประพฤติมาแล้วได้
๗. นมสดท่ีแปรแล้วแต่ยังไม่เป็นนมส้มภิกษุฉันในท่ีนิมนต์   จนบอก

ไม่รับอาหารท่ีเขาถวายเพิม่ให้แล้ว คงด่ืมนมได้
๘. น้ำเมาอย่างอ่อนท่ีมีรสเจือปนอยู่น้อย ไม่ถึงกับทำให้เมา ควรด่ืมได้
๙. ผ้าปูท่ีน่ังไม่มีชายใช้ได้
๑๐.เงิน ทอง รับได้.

พระยสะกากัณฏกบุตรคัดค้าน
ภิกษุพวกวัชชีบุตรเอาถาดใส่น้ำ เท่ียวเร่ียไรเงินอุบาสกท่ีมาในวันอุโบสถ

เพื่อเป็นค่าบริขารของพระสงฆ์ พระยสะกากัณฏกบุตร กล่าวห้ามอุบาสก
เหล่าน้ันว่าไม่ควรให้แต่เพราะไม่รู้วินัยเขาจึงให้ตามท่ีเคยให้มา   ตกกลางคืนภิกษุ

๓๖๑
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เหล่านั้นแบ่งเงินกันแล้วเฉลี่ยมาให้พระยสะกากัณฏกบุตร   ท่านปฏิเสธ
ก็โกรธเคือง หาว่าท่านด่าอุบาสกเหล่านั้น  จึงประชุมกันลงปฏิสารณียกรรม
พระยสะกากัณฏกบุตรจึงอ้างวินัยว่าจะต้องมีพระเป็นทูตไปด้วย ๑ รูป  เม่ือภิกษุ
วัชชีบุตรสวดประกาศแต่งต้ัง ภิกษุรูปหน่ึงมอบให้ไปด้วยแล้ว  พระยสะก็เข้าไปหา
อุบาสกเหล่าน้ัน ช้ีแจงข้อท่ีพระพุทธเจ้าตรัสไว้หลายแห่ง ห้ามรับเงินทอง

เล่าว่าสมัยหน่ึง เม่ือพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ ณ เชตวัน   ทรงรับส่ังกับ
ภิกษุทั้งหลายว่า    สิ่งมัวหมองที่เป็นเหตุให้ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์มัวหมอง
๔ อย่าง คือ ๑.เมฆ  ๒.หมอก  ๓.ควันและฝุ่นละออง  ๔.ราหูผู้เป็นจอมอสูร
ทรงเปรยีบกับอุปกิเลสเป็นเหตุให้สมณพราหมณ์มัวหมอง ๔ อย่าง คือ

๑. ดื่มสุราและเมรัย ไม่เว้นขาดจากการดื่มสุราและเมรัย
๒. เสพเมถุนธรรม ไม่เว้นขาดจากการเสพเมถุนธรรม
๓. ยินดีทองและเงิน ไม่เว้นขาดจากการยินดีทองและเงิน
๔. ดำเนินชีวิตด้วยมิจฉาชีพ ไม่เว้นขาดจากมิจฉาชีพ

อุบาสกเหล่าน้ันได้ทราบข้อวินิจฉัยก็เล่ือมใสพระยสะ และกล่าวประณาม
ภิกษุวัชชีบุตร  เม่ือกลับจากท่ีน้ันภิกษุท่ีเป็นทูตร่วมไปด้วยก็แจ้งให้ภิกษุวัชชีบุตร
ทราบ  ต่างพากันโกรธเคืองพระยสะ อ้างว่าการท่ีพระยสะไปพูดกับคนเหล่าน้ัน
เป็นการไปแจ้งความแก่คฤหัสถ์ โดยมิได้รับแต่งต้ังจากสงฆ์  จึงลงอุกเขปนียกรรม

การสังคายนาครัง้ที ่๒
พระยสะกากัณฏกบุตรจึงหนีไปชวนพระเถระ ท่ีเห็นแก่พระธรรมวินัย

หลายรูป   ซ่ึงเป็นประมุขสงฆ์อยู่ในท่ีต่าง ๆ  เช่น     พระสัพพกามี, พระสาฬหะ,
พระอุชชโสภิตะ, พระวาสภะคากะ ๔ รูปน้ี    เป็นผู้แทนคณะสงฆ์ฝ่ายตะวันออก
พระเรวตะ, พระสัมภูตะ   สาณวาสี, พระยสะกากัณฏกบุตร  พระสุมน ๔รูปน้ีเป็น
ผู้แทนคณะสงฆ์ฝ่ายตะวันตก รวมท้ังพระอรหันต์ท้ังหลายเป็นอันมากถึง ๗๐๐รูป
ประชุมกัน  ณ วาลิการาม(เวสาลี แคว้นวัชชี)  มีพระอชิตะผู้มีพรรษา  ๑๐ เป็นผู้ปู
อาสนะ วินิจฉัยวัตถุ ๑๐ ประการแสดงท่ีมาท่ีทรงห้ามไว้ ปรับอาบัติไว้อย่างชัดเจน
ช้ีขาดด้วยมติสงฆ์ให้วัตถุ ๑๐ น้ันผิดธรรมวินัยมิใช่คำสอนของพระพุทธเจ้า.
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(คัมภีร์ปริวารและพระสูตร)
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อานิสงส์ในการเรียนวินัย?
(พระไตรปฎิกแปลไทย มจร.  ๘ / ๔๑๓ / ๑๑๖๗)

“ดูก่อนอุบาลี ในการเรียนวินัยมีอานิสงส์ ๕ นี้ อานิสงส์ ๕ มี
อะไรบ้าง คือ:-

๑. กองศีลเป็นอันตนคุ้มครองรักษาไว้ด้วยดี
๒. เป็นที่พึ่งพิงของผู้ถูกความสงสัยครอบงำ
๓. เป็นผู้แกล้วกล้าพูดในท่ามกลางสงฆ์
๔. ข่มข่ีข้าศึกได้ด้วยดีโดยเป็นไปกับด้วยธรรม
๕. เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรม

ดูก่อนอุบาลี ในการเรียนวินัยมีอานิสงส์ ๕ น้ีแล.”

ชื่อประเภทแห่งอาบัติและวิเคราะห์ความหมาย
(พระไตรปฎิกแปลไทย มจร. ๘ / ๓๔๓ / ๑๐๓๕)

ปาราชิก : (แปลว่า ผู้พ่ายแพ้)
บุคคลเป็นผู้เคลื ่อนแล้ว ผิดพลาดแล้ว และเหินห่างจากสัทธรรม

อน่ึง แม้สังวาสก็ไม่มีในผู้น้ัน เพราะเหตน้ัุน เราจึงเรียกว่า อาบัติปาราชิก.

สังฆาทิเสส : (แปลว่า อาบัติอันจำปรารถนาสงฆ์ในกรรมเบ้ืองต้น
และกรรมที่เหลือ)

สงฆ์เท่าน้ันให้ปริวาส ชักเข้าหาอาบัติเดิม ให้มานัต ให้อัพภาน เพราะ
เหตุน้ันเราจึงเรียก อาบัติน้ันว่า สังฆาทิเสส.

อนิยต : (แปลว่า ไม่แน่, ไม่แน่นอน)
กองอาบัติชื่อว่าอนิยต เพราะไม่แน่ บทอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรง

ทำแล้วโดยมิใช่ส่วนเดียว บรรดาฐานะ ๓ ฐานะ อย่างใดอย่างหน่ึง เรียกว่า  อนิยต.

๓๖๔
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ถุลลัจจัย : (แปลว่า  ความล่วงละเมิดท่ีหยาบ)
ภิกษุแสดงอาบัติถุลลัจจัยในที่ใกล้ภิกษุรูปหนึ่ง และภิกษุรับอาบัตินั้น

โทษเสมอด้วยถุลลัจจัยน้ันไม่มี  ฉะน้ันจึงเรียกโทษน้ันว่า ถุลลัจจัย.

นิสสัคคิยะ : (แปลว่า ทำให้สละส่ิงของ)
ภิกษุเสียสละในท่ามกลางสงฆ์ ท่ามกลางคณะ และต่อหน้าภิกษุรูปใด

รูปหน่ึงแล้ว จึงแสดงข้อละเมิดใด ฉะน้ันข้อละเมิดน้ันช่ือว่า นิสสัคคิยะ.

ปาจิตตีย์ : (แปลว่า  การละเมิดอันยังกุศลให้ตก)
ความละเมิดยังกุศลธรรมให้ตก ย่อมฝืนต่ออริยมรรค เป็นเหตุแห่งความ

ลุ่มหลงแห่งจิต เพราะเหตุน้ัน จึงเรียกความละเมดิน้ันว่า ปาจิตตีย์.

ปาฏิเทสนียะ : (แปลว่า  จะพึงแสดงคืน)
ภิกษุไม่มีญาติหาโภชนะไดย้ากรับมาเองแล้วฉัน   เรียกว่า ต้องธรรมท่ี

น่าติเตียน
ภิกษุฉันอยู่ในท่ีนิมนต์  ภิกษุณีส่ังเสียอยู่ในท่ีน้ันตามพอใจ  ภิกษุไม่ห้าม

ฉันอยู่ในท่ีน้ัน เรียกว่า ต้องธรรมท่ีน่าติเตียน
ภิกษุไม่อาพาธไปสู่ตระกูลที่มีจิตศรัทธาแต่มีโภคทรัพย์น้อย  เขามิได้

นำไปถวายแลว้ฉันในท่ีน้ัน เรียกว่า ต้องธรรมท่ีน่าติเตียน
ภิกษุใดถ้าอยู่ป่าท่ีน่ารังเกียจ มีภัยจำเพาะหน้า ฉันภัตตาหารท่ีเขามิได้

บอกในท่ีน้ัน เรียกว่า ต้องธรรมท่ีน่าติเตียน
ภิกษุณีไม่มีญาติ ขอโภชนะท่ีผู้อ่ืนยึดถือว่าเป็นของเรา คือ เนยใส น้ำมัน

น้ำผึ้ง น้ำอ้อย ปลา เนื้อ นมสด และนมส้มด้วยตนเอง ชื่อว่า  ปาฏิเทสนียะ
ถึงธรรมที่น่าติเตียนในศาสนาของพระสุคต.

ทุกกฏ : (แปลว่า  ทำไม่ดี)
กรรมใดผิดพลั้งและพลาด กรรมนั้นชื่อว่าทำไม่ดี คนทำชั่วอันใด

ในที่แจ้งหรือในที่ลับ  บัณฑิตทั้งหลายย่อมประกาศความชั่วนั ้น  ทำชั่ว
เพราะเหตน้ัุน กรรมน้ันจึงเรียกว่าทุกกฏ.

๓๖๕
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ทุพภาสิต : (แปลว่า  พูดไม่ดี  คำช่ัว  คำเสียหาย)
บทใด อันภิกษุกล่าวไม่ดี พูดไม่ดี และเศร้าหมอง วิญญูชนทั้งหลาย

ย่อมติเตียน บทใด  เพราะเหตน้ัุน บทน้ัน จึงเรียกว่า ทุพภาสิต.

เสขิยะ : (แปลว่า  ส่ิงท่ีพึงศึกษา)
ข้อน้ีเป็นเบือ้งตน้ เป็นขอ้ประพฤตเิป็นทาง  และเปน็ขอ้ระวงั คือเป็น

ความสำรวมของพระเสขะผูศึ้กษาอยู่  ผู้ดำเนินไปตามทางตรง  สิกขาท้ังหลาย
เช่นด้วยสิกขาน้ันไม่มี  สิกขาน้ัน จึงเรียกว่า เสขิยะ.

ภิกษุต้องอาบัติด้วยอาการ ๕ สองหมวด
(พระไตรปฎิกคอมพิวเตอร์  ม.มหิดล ๘ / ๔๒๒ / ๑๑๙๖)

ภิกษุต้องอาบัติด้วยอาการเท่าไรหนอแล พระพุทธเจ้าข้า?
“ดูกรอุบาลี ภิกษุต้องอาบัติด้วยอาการ ๕  อาการ ๕ อะไรบ้าง? คือ:-

๑. ด้วยไม่ละอาย ๒. ด้วยไมรู้่
๓. ด้วยสงสัยแล้วขืนทำ ๔. ด้วยสำคัญว่าควรในของท่ีไม่ควร
๕. ด้วยสำคัญว่าไม่ควรในของท่ีควร
ดูกรอุบาลี ภิกษุต้องอาบัติด้วยอาการ ๕ น้ีแล.

ดูกรอุบาลี ภิกษุต้องอาบัติด้วยอาการแม้อ่ืนอีก ๕ อาการ ๕ อะไรบ้าง? คือ:-
๑. ด้วยไม่ได้เห็น ๒. ด้วยไม่ได้ฟัง
๓. ด้วยหลับ ๔. ด้วยเข้าใจว่าเป็นเช่นน้ัน
๕. ด้วยลืมสติ
ดูกรอุบาลี ภิกษุต้องอาบัติด้วยอาการ ๕ น้ีแล.”

ภิกษุผู้สมาทานธุดงค์ ๑๓
(พระไตรปฎิกแปลไทย มจร.  ๘ / ๙๘๑ / ๓๓๐)

(เป็นข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อการขูดเกลากิเลสอย่างยิ่ง  ช่วยส่งเสริม
ความมักน้อยสันโดษ   ทรงชักชวนแนะนำใหภิ้กษุสมาทานปฏิบัติโดยไม่บังคับ)

๓๖๖
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“อุบาลี  ภิกษุผู้ถืออยู่ป่าเป็นวัตรน้ีมี ๕ จำพวก คือ
๑.เพราะเป็นผู้เขลาเพราะเป็นผู้งมงายจึงอยู่ป่า
๒.เป็นผู้ปรารถนาเลวทรามถูกความอยากครอบงำจึงอยู่ป่า
๓.เพราะมัวเมาเพราะจิตฟุ้งซ่านจึงอยู่ป่า
๔.เพราะเขา้ใจว่าพระพุทธเจ้า พระสาวกของพระพทุธเจ้าสรรเสริญจึงอยู่ป่า
๕.เพราะอาศัยความมักน้อย สันโดษ ขัดเกลา ความเงียบสงัด และเพราะอาศัย

ว่าการอยู่ป่ามีประโยชน์อันงามนี้จึงอยู่ป่า.
ภิกษุผู้ถือเท่ียวบิณฑบาตเป็นวัตรมี ๕ จำพวก คือ…
ภิกษุผู้ถือผ้าทรงผ้าบังสุกุลเป็นวัตรมี ๕ จำพวก คือ…
ภิกษุผู้ถืออยู่โคนไม้เป็นวัตรมี ๕ จำพวก คือ  …
ภิกษุผู้ถืออยู่ป่าช้าเป็นวัตรมี ๕  จำพวก คือ…
ภิกษุผู้ถืออยู่กลางแจ้งเป็นวัตรมี ๕  จำพวก คือ…
ภิกษุผู้ถือผ้าสามผืนเป็นวัตรมี ๕  จำพวก คือ…
ภิกษุผู้ถือเท่ียวบิณฑบาตตามลำดับเป็นวัตรมี ๕ จำพวก คือ..
ภิกษุผู้ถือการน่ัง (คือ ยืนเดินน่ัง เว้นนอน) เป็นวัตรมี ๕ จำพวก คือ…
ภิกษุผู้ถืออยู่เสนาสนะตามท่ีจัดให้เป็นวัตรมี ๕ จำพวก คือ…
ภิกษุผู้ถือน่ังฉัน ณ อาสนะแห่งเดียวเป็นวัตรมี ๕ จำพวก คือ..
ภิกษุผู้ถือการห้ามภัตรที่เขานำมาถวายเมื่อภายหลังเป็นวัตร

มี ๕ จำพวก คือ …
ภิกษุผู้ถือการฉันเฉพาะในบาตรเป็นวัตรมี ๕ จำพวก คือ

๑.เพราะเป็นผู้เขลาเพราะเป็นผู้งมงายจึงฉันเฉพาะในบาตร
๒.เป็นผู้ปรารถนาเลวทรามถูกความอยากครอบงำจึงฉันเฉพาะในบาตร
๓.เพราะมัวเมาเพราะจิตฟุ้งซ่านจึงฉันเฉพาะในบาตร
๔.เพราะเขา้ใจวา่พระพทุธเจ้า   พระสาวกของพระพทุธเจา้สรรเสรญิจึงฉนั

เฉพาะในบาตร
๕.เพราะอาศัยความมักน้อย สันโดษ ขัดเกลา ความเงียบสงัด และเพราะอาศัย

ว่าการฉันเฉพาะในบาตรมีประโยชน์อันงามนี้จึงถือฉันเฉพาะในบาตร.
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จุลศีล, มัชฌิมศีล, มหาศีล
(พระไตรปฏิกบาลี  สยามรัฐ  ๙  / ๘๓  / ๑๐๓)

“มหาราชะ !  ภิกษุเป็นผู้มีศีลสมบูรณ์แล้วเป็นอย่างไรเล่า ?…

จุลศีล  (ผู้มีศีลถึงพร้อมด้วยอาทิพรหมจริยศีล)
มหาราชะ !  ภิกษุในธรรมวินัยน้ี
เป็นผู้ละการฆ่าสัตว์ เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ วางท่อนไม้ วางศัสตรา

มีความละอาย  ถึงความเอ็นดูความกรุณา  หวังประโยชนแ์ก่สัตว์ท้ังหลายอยู่ ;
แม้น้ี  ก็เป็นศีลของเธอประการหนึง่.

เป็นผู้ละการลักทรัพย์ เว้นขาดจากการลักทรัพย์ ถือเอาแต่ของท่ีเขาให้
หวังอยู่แต่ของท่ีเขาให้   เป็นคนสะอาด  ไม่เป็นขโมยอยู ่ ; แม้ข้อน้ี  ก็เป็นศีล
ของเธอประการหนึง่.

เป็นผู้ละกรรมอันมิใช่พรหมจรรย์ ประพฤติพรหมจรรย์โดยปกติ
ประพฤติห่างไกล    เว้นขาดจาการเสพเมถุนอันเป็นของชาวบ้าน ; แม้ข้อน้ี  ก็เป็น
ศีลของเธอประการหนึง่.

เป็นผู้ละการพูดเท็จ เว้นขาดจากการพูดเท็จ พูดแต่ความจริง รักษา
ความสัตย์ ม่ันคงในคำพดู ควรเช่ือถือได้ ไม่พูดลวงโลก  แม้ข้อน้ี ก็เป็นศีลของ
เธอประการหนึ่ง.

เป็นผู้ละคำส่อเสียด เว้นขาดจากคำส่อเสียด ได้ฟังจากฝ่ายนี้แล้ว
ไม่เก็บไปบอกฝ่ายโน้น  เพื่อให้ฝ่ายนี้แตกร้าวกัน หรือฟังจากฝ่ายโน้นแล้ว
ไม่มาบอกฝ่ายน้ี เพ่ือให้ฝ่ายโน้นแตกร้าวกัน  แต่จะสมานคนท่ีแตกร้าวกันแล้ว
ให้กลับพร้อมเพรียงกัน อุดหนุนคนท่ีพร้อมเพรียงกันอยู่ ให้พร้อมเพรียงกันย่ิงข้ึน
เป็นคนชอบในการพร้อมเพรียงกัน เป็นคนยินดีในการพร้อมเพรียง  เป็นคนพอใจ
ในการพร้อมเพรียงกัน กล่าวแต่วาจาท่ีทำให้พร้อมเพรียงกัน แม้ข้อน้ี  ก็เป็นศีล
ของเธอประการหนึง่.
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เป็นผู้ละการกล่าวคำหยาบเสีย  เว้นขาดจากการกล่าวคำหยาบ
กล่าวแต่วาจาท่ีไม่มีโทษ  เสนาะโสต  ให้เกิดความรัก  เป็นคำจับใจ  เป็นคำสุภาพ
ท่ีชาวเมืองเขาพูดกัน   เป็นท่ีรักใคร่ท่ีพอใจของมหาชน  แม้ข้อน้ี  ก็เป็นศีลของ
เธอประการหนึ่ง.

เป็นผู้ละคำพูดท่ีโปรยประโยชน์   เว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อ   กล่าว
แต่ในเวลาอันสมควร  กล่าวแต่คำจริง  เป็นประโยชน ์ เป็นธรรม เป็นวินัย กล่าว
แต่วาจามีท่ีต้ัง  มีหลักฐานท่ีอ้างอิง  มีเวลาจบ  ประกอบด้วยประโยชน ์ สมควร
แก่เวลา  แม้ข้อน้ี  ก็เป็นศีลของเธอประการหนึง่.

ภิกษุในธรรมวินัยนี้   เป็นผู้เว้นจากการพรากพืชคามและภูตคาม
(คำอธิบายมีอยู ่ในหน้าถัดไป) เป็นผู้ฉันอาหารวันหนึ่งเพียงหนเดียว
เว้นการฉัน ในราตรแีละเวลาวกิาล  เป็นผู้เว้นขาดจากการฟ้อนรำ  การขับร้อง
การประโคมดนตรี  และดูการเล่นชนิดเป็นข้าศึกแก่กุศล   เป็นผู้เว้นขาดจากการ
ประดับประดา  คือทัดทรงตกแต่งประดับร่างกายด้วยดอกไม้ของหอม  และ
เคร่ืองลูบทา เป็นผู้เว้นขาดจากการนอนบนท่ีนอนอันสูงใหญ่  เป็นผู้เว้นขาดจาก
การรับเงินและทอง  เป็นผู้เว้นขาดจากการรับข้าวเปลือก  เป็นผู้เว้นขาดจาก
การรับเน้ือดิบ    เป็นผู้เว้นขาดจากการรับหญิงและเด็กหญิง   เป็นผู้เว้นขาดจาก
การรับทาสหญิงและทาสชาย   เป็นผู้เว้นขาดจากการรับแพะ  แกะ  ไก่  สุกร
ช้าง  โค  ม้า ลาทั้งผู้และเมีย     เป็นผู้เว้นขาดจากการรับที่นาและที่สวน
เป็นผู้เว้นขาดจากการรับใช้เป็นทูต ไปในท่ีต่างๆ (ให้คฤหัสถ์)   เป็นผู้เว้นขาดจาก
การซ้ือและการขาย   เป็นผู้เว้นขาดจากการโกงด้วยตาช่ัง  การลวงด้วยของปลอม
และการฉ้อด้วยเครื่องตวงวัด  เป็นผู้เว้นขาดจากการโกง  ด้วยการรับสินบน
และการล่อลวง     เป็นผู้เว้นขาดจากการตัด  การฆ่า การจองจำ การซุ่มทำร้าย
การปล้น และ กรรโชก  แม้น้ี  ก็เป็นศีลของเธอประการหนึง่.
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มัชฌิมศีล

ผู้มีศีลไม่ทำลายพืชคามและภูตคาม

อีกอย่างหนึ่ง  เมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวก  ฉันโภชนะที่ทายก
ถวายด้วยศรัทธาแล้ว  ท่านเหล่าน้ันยังทำพีชคาม (พืชพันธ์ุอันถูกพรากจากท่ีแล้ว
แต่ยังเป็นได้อีก) และภูตคาม (ของเขียวหรือพืชพันธ์ุอันเป็นอยู่กับท่ี) ให้กำเริบ
คือ อะไรบ้าง ?  คือพืชท่ีเกิดแต่ราก  พืชท่ีเกิดแต่ลำต้น  พืชท่ีเกิดแต่ปล้อง พืช
ท่ีเกิดแต่ยอด  พืชท่ีเกิดแต่เมล็ดเป็นท่ีครบห้า

ส่วนภิกษุในธรรมวินัยน้ี  เธอเว้นขาดจากการทำพืชคามและภูตคามเห็น
ปานน้ันให้กำเริบแล้ว แม้น้ี ก็เป็นศีลของเธอประการหนึง่.

ผู้มีศีลไม่ทำการบริโภคสะสม

อีกอย่างหน่ึง  เม่ือสมณะหรือพราหมณ์บางพวก ฉันโภชนะท่ีทายกถวาย
ด้วยศรัทธาแล้ว ท่านเหล่าน้ันยังเป็นผู้ทำการบริโภคสะสมอยูเ่นืองๆ คือ อะไร
บ้าง ?  คือสะสมข้าว สะสมน้ำ สะสมผ้า สะสมยานพาหนะ สะสมเคร่ืองนอน
สะสมของหอม  สะสมอามิส

ส่วนภิกษุในธรรมวินัยน้ี    เธอเว้นขาดจากการบริโภคสะสมเห็นปานน้ัน
เสียแล้ว แม้น้ี ก็เป็นศีลของเธอประการหนึง่.

ผู้มีศีลไม่ดูการเล่น

อีกอย่างหนึ่ง  เมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวก  ฉันโภชนะที่ทายก
ถวายด้วยศรัทธาแล้ว  ท่านเหล่าน้ันยังเป็นผู้ดูการเล่นกันอยู่เนืองๆ  คืออะไรบ้าง?
คือ การดูฟ้อน การขับร้อง ฟังประโคม ดูไม้ลอย  ฟังนิยาย  ฟังเพลง ปรบมือ
ฟังตีฆ้อง  ฟังตีระนาด  ดูหุ ่นยนต์  ฟังเพลงขอทาน  ฟังแคน  ดูเล่น
หน้าศพ  ดูชนช้าง  แข่งม้า  ชนกระบือ  ชนโค ชนแพะ ชนแกะ ชนไก่
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ชนนกกระทา รำไม้  รำมือ  ชกมวย   ดูเขารบกัน  ดูเขาตรวจพล ดูเขาตั้ง
กระบวนทัพ ดูกองทัพท่ีจัดไว้

ส่วนภิกษุในธรรมวินัยน้ี  เธอเว้นขาดการดูการเล่นเห็นปานน้ันเสียแล้ว
แม้น้ี  ก็เป็นศีลของเธอประการหนึง่.

ผู้มีศีลไม่เล่นการพนัน

อีกอย่างหนึ่ง  เมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวก  ฉันโภชนะที่ทายก
ถวายด้วยศรัทธาแล้ว  ท่านเหล่านั้นยังเป็นผู้เล่นการพนันหรือการเล่นอัน
เป็นท่ีต้ังแห่งความประมาทกนัอยู่เนืองๆ   คืออะไรบ้าง?  คือเล่นหมากรุกชนิด
แถวละ ๘ ตาบ้าง ๑๐ ตาบ้าง  เล่นหมากเก็บ  เล่นชิงนาง  หมากไหว โยนห่วง
ไม้ห่ึง  เล่นฟาดให้เป็นรูปต่างๆ   ทอดลูกบาต   เป่าใบไม้   เล่นไถน้อยๆ  เล่น
หกคะเมน  เล่นไม้กังหัน  เล่นตวงทราย  เล่นรถน้อย  ธนูน้อย  เล่นเขียนทายกัน
เล่นทายใจ  เล่นล้อคนพิการบ้าง.

ส่วนภิกษุในธรรมวินัยน้ี  เธอเว้นขาดจากการดูการเล่นการพนันหรือการ
เล่นอันเป็นท่ีต้ังแห่งความประมาทเหน็ปานน้ันเสียแล้ว   แม้น้ี  ก็เป็นศีลของเธอ
ประการหนึ่ง.

ผู้มีศีลไม่นอนบนท่ีนอนสูงใหญ่

อีกอย่างหนึ่ง  เมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวก  ฉันโภชนะที่ทายก
ถวายด้วยศรัทธาแล้ว  ท่านเหล่านั้นยังเป็นผู้ทำการนอนบนที่นอนสูงใหญ่กัน
อยู่เนืองๆ  คืออะไรบ้าง ?  คือ นอนบนเตียงมีเท้าสูงเกินประมาณ บนเตียงมีเท้า
ทำเป็นรูปสัตว์ร้าย  บนผ้าโกเชาว์ขนยาว  บนเคร่ืองลาดท่ีทำด้วยขนแกะวจิิตร
ด้วยลวดลาย  เคร่ืองลาดท่ีทำด้วยขนแกะสีขาว  เคร่ืองลาดขนแกะท่ีมีสัณฐานดัง
พวงดอกไม้  เคร่ืองลาดท่ีมีนุ่นภายใน  เคร่ืองลาดวิจิตรด้วยรูปสัตว์ร้าย  เคร่ืองลาด
มีขนข้ึนข้างบน  เคร่ืองลาดมีชายครุย  เคร่ืองลาดทอด้วยทอง
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และเงินแกมไหม เครื่องลาดไหมขลิบทองและเงิน เครื่องลาดขนแกะใหญ่พอ
นางฟ้อนได้ ๑๖ คน เคร่ืองลาดบนหลงัช้าง เคร่ืองลาดหลังม้า เคร่ืองลาดในรถ
เคร่ืองลาดท่ีทำด้วยหนังสัตว์ช่ืออชินะอันมีขนอ่อนนุ่ม เคร่ืองลาดอย่างดีทำด้วย
หนังชะมด เคร่ืองลาดมีเพดานแดง มีหมอนข้างแดง

ส่วนภิกษุในธรรมวินัยนี้  เธอเว้นขาดจากการนอนบนที่นอนสูงใหญ่
เห็นปานน้ันเสียแล้ว  แม้น้ี  ก็เป็นศีลของเธอประการหนึง่.

ผู้มีศีลไม่ประดับตกแต่งร่างกาย

อีกอย่างหนึ่ง  เมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวก  ฉันโภชนะที่ทายก
ถวายด้วยศรัทธาแล้ว  ท่านเหล่าน้ันยังเป็นผู้ทำการประกอบการประดบัตกแตง่
ร่างกายกันอยู่เนืองๆ   คืออะไรบ้าง?  คือ การอบตัว การเคล้นตัว การอาบน้ำหอม
การนวดเน้ือ   การส่องดูเงา (ส่องกระจก)    การหยอดตาให้มีแววคมขำ   การทัด
ดอกไม้  ประเทืองผิว  การผัดหน้า  การทาปาก  การผูกเคร่ืองประดับท่ีข้อมือ
การผูกเครื่องประดับที่กระหม่อม   การถือไม้เท้า   การห้อยแขวนกล่องกลัก
อันวิจิตร   การคาดดาบ   การคาดพระขรรค ์   การใช้ร่มและรองเทา้อันวิจิตร
การใส่กรอบหน้า  การปักปิ่น  การใช้พัดสวยงาม  การนุ่งห่มผ้ามีชายเฟื้อย
และอื่นๆ

ส่วนภิกษุในธรรมวินัยนี้  เธอเว้นขาดจากการประกอบการประดับ
ตกแต่งร่างกายเห็นปานน้ันเสียแล้ว  แม้น้ี  ก็เป็นศีลของเธอประการหนึง่.

ผู้มีศีลไม่พูดคุยเดรัจฉานกถา

อีกอย่างหนึ่ง  เมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวก  ฉันโภชนะที่ทายก
ถวายด้วยศรัทธาแล้ว  ท่านเหล่าน้ันยังเป็นผู้ประกอบการคุยด้วยเดรัจฉานกถา
กันอยู่เนืองๆ   คืออะไรบ้าง ?  คือ พูดคุยกันถึงเร่ืองเจ้านายบ้าง  เร่ืองโจรบ้าง
เรื่องมหาอำมาตย์ เรื่องกองทัพ เรื่องของน่ากลัว เรื่องการรบพุ่ง เรื่องข้าว
เร่ืองน้ำ  เร่ืองผ้า  เร่ืองท่ีนอน  เร่ืองดอกไม้  เร่ืองของหอม  เร่ืองญาติ  เร่ือง
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ยานพาหนะ เร่ืองบ้าน เร่ืองจังหวัด เร่ืองเมืองหลวง เร่ืองบ้านนอก  เร่ืองหญิง
เร่ืองชาย  เร่ืองคนกล้า  เร่ืองตรอก เร่ืองท่าน้ำ เร่ืองคนท่ีตายไปแลว้ เร่ืองความ
แปลกประหลาดตา่งๆ เร่ืองโลก เร่ืองสมุทร เร่ืองความฉิบหายและเจริญบ้าง

ส่วนภิกษุในธรรมวินัยนี้  เธอเว้นขาดจากการคุยเดรัจฉานกถาเห็น
ปานน้ันเสียแล้ว  แม้น้ี  ก็เป็นศีลของเธอประการหนึง่.

ผู้มีศีลไม่กล่าวคำแก่งแย่งกัน

อีกอย่างหนึ่ง  เมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวก  ฉันโภชนะที่ทายก
ถวายด้วยศรัทธาแล้ว    ท่านเหล่าน้ันยังเป็นผู้กล่าวถ้อยคำแก่งแย่งกันอยู่เนืองๆ
คืออะไรบ้าง ?  คือ แก่งแย่งว่าท่านไม่รู้ท่ัวถึงธรรมวนัิยน้ี    ข้าพเจ้ารู้ท่ัวถึงธรรม
วินัยน้ี  ท่านจักรู้ท่ัวถึงธรรมวนัิยน้ีได้อย่างไร  ท่านปฏิบัติผิด  ข้าพเจ้าปฏิบัติถูก
ถ้อยคำของข้าพเจ้าเป็นประโยชน์    ถ้อยคำของท่านไม่เป็นประโยชน์  คำท่ีควรจะ
พูดก่อนท่านกลบัพูดภายหลัง   คำท่ีควรจะพูดภายหลังท่านกลับพูดก่อน  ข้อท่ี
ท่านเคย เช่ียวชาญเปล่ียนแปลงไปเสียแล้ว   ข้าพเจ้าจับผิดวาทะของท่านได้แล้ว
ข้าพเจ้าข่มท่านได้แล้ว ท่านจงถอนคำพูดท่านเสีย หรือท่านสามารถก็จงค้าน
มาเถิด.

ส่วนภิกษุในธรรมวินัยนี้  เธอเว้นขาดจากการกล่าวคำแก่งแย่งกัน
เห็นปานน้ันเสียแล้ว   แม้น้ี  ก็เป็นศีลของเธอประการหนึง่.

ผู้มีศีลไม่เป็นทูตนำข่าว

อีกอย่างหนึ่ง  เมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวก  ฉันโภชนะที่ทายก
ถวายด้วยศรัทธาแล้ว  ท่านเหล่านั้นยังเป็นผู้ประกอบการรับเป็นทูต  รับใช้
ไปในท่ีน้ันๆ  กันอยู่เนืองๆ  คืออะไรบ้าง? คือ รับใช้พระราชาบ้าง รับใช้อำมาตย์
ของพระราชาบา้ง   รับใช้กษัตริย์    รับใช้พราหมณ์    รับใช้คหบดีและรับใช้
เด็กๆบ้างว่า  “ท่านจงไปในที่นี้   ท่านจงไปในที่โน้น  ท่านจงนำเอาสิ่งนี้ไป
ท่านจงนำเอาสิง่น้ีในท่ีโน้นมา” ดังน้ี
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ส่วนภิกษุในธรรมวินัยนี้     เธอเว้นขาดจากการรับใช้เป็นทูตรับใช้
ไปในท่ีต่างๆ เห็นปานนัน้เสียแล้ว  แม้ข้อน้ี  ก็เป็นศีลของเธอประการหนึง่.

ผู้มีศีลไม่ล่อลวงชาวบ้าน

อีกอย่างหนึ่ง  เมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวก  ฉันโภชนะที่ทายก
ถวายด้วยศรัทธาแล้ว       ท่านเหล่านั้นยังเป็นผู้แสวงหาลาภด้วยการกล่าว
คำล่อหลอก  การกล่าวคำพิร้ีพิไร การพูดแวดล้อมด้วยเลศ การพูดให้ทายกเกิด
มานะมุทะลุในการให้ และการใช้ของมีค่าน้อยต่อเอาของมีค่ามาก

ส่วนภิกษุในธรรมวินัยน้ี    เธอเว้นขาดจากการแสวงหาลาภโดยอุบาย
หลอกลวงเช่นน้ันเสียแล้ว  แม้น้ี  ก็เป็นศีลของเธอประการหนึง่.

มหาศีล

ผู้มีศีลไม่เป็นหมอทายโชคลาง

อีกอย่างหนึ่ง  เมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวก  ฉันโภชนะที่ทายก
ถวายด้วยศรัทธาแล้ว  ท่านเหล่าน้ันยังสำเร็จการเป็นอยู่ด้วยการเลีย้งชีวิตท่ีผิด
เพราะทำเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้กันอยู่   คืออะไรบ้าง?   คือ ทายลักษณะ
ในร่างกายบ้าง  ทายนิมิตลางดีลางร้ายบ้าง  ทายอุปปาตะ  คือของตกบ้าง
ทำนายฝัน ทำนายชะตา  ทายหนูกัดผ้า ทำพิธีโหมเพลง ทำพิธีเบิกแว่น
เวียนเทียน ทำพิธีซัดโปรยแกลบ  ทำพิธีซัดโปรยรำ  ทำพิธีซัดโปรยข้าวสาร
ทำพิธีจองเปรียง  ทำพิธีจุดไฟบูชา ทำพิธีเสกเป่า ทำพลีด้วยโลหิต  เป็นหมอดู
อวัยวะร่างกาย  หมอดูภูมิที่ตั้งบ้านเรือน  ดูลักษณะไร่นา  เป็นหมอปลุกเสก
เป็นหมอผี   เป็นหมอทำยันต์กันบ้านเรือน  หมองู  หมอดับพิษ   หมอแมลงป่อง
หมอหนูกัด  หมอทายเสียงนกหมอทายเสียงกา  หมอทายอายุ หมอเสกกันลูกศร
(กันปืน)  หมอดูรอยสัตว์
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ส่วนภิกษุในธรรมวนัิยน้ี  เธอเว้นขาดจากการเล้ียงชีวิตผิด  เพราะทำ
เดรัจฉานวิชาเห็นปานน้ันเสียแล้ว  แม้น้ี  ก็เป็นศีลของเธอประการหนึง่.

ผู้มีศีลไม่เป็นหมอทายลักษณะส่ิงของ

อีกอย่างหนึ่ง  เมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวก  ฉันโภชนะที่ทายก
ถวายด้วยศรัทธาแล้ว  ท่านเหล่าน้ันยังสำเร็จการเป็นอยู่ด้วยการเลีย้งชีวิตท่ีผิด
เพราะทำเดรัจฉานวิชาเห็นปานน้ีกันอยู่   คืออะไรบ้าง? คือ  ทายลักษณะแก้วมณี
(หมอดูเพชร) ทายลักษณะผ้า ทายลักษณะไม้เท้า ลักษณะศัสตรา ลักษณะดาบ
ลักษณะลูกศร  ลักษณะธน ู  ลักษณะอาวธุ  ทายลักษณะหญิง  ลักษณะชาย
ลักษณะเด็กชาย  ลักษณะเด็กหญิง  ลักษณะทาส  ลักษณะทาสี  ลักษณะช้าง
ลักษณะม้า ลักษณะกระบือ  ลักษณะโคอุสภะ  ลักษณะโค  ลักษณะแพะ
ลักษณะแกะ  ลักษณะไก่ ลักษณะนกกระทา  ลักษณะเหี้ย  ลักษณะสัตว์ชื่อ
กัณณิกา  ลักษณะเต่า  ลักษณะเน้ือ

ส่วนภิกษุในธรรมวนัิยน้ี  เธอเว้นขาดจากการเล้ียงชีวิตผิด  เพราะทำ
เดรัชฉานวิชาเห็นปานน้ันเสียแล้ว  แม้น้ี  ก็เป็นศีลของเธอประการหนึง่.

ผู้มีศีลไม่เป็นหมอทำนายการรบพุ่ง

อีกอย่างหนึ่ง  เมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวก  ฉันโภชนะที่ทายก
ถวายด้วยศรัทธาแล้ว  ท่านเหล่าน้ันยังสำเร็จการเป็นอยู่ด้วยการเลีย้งชีวิตท่ีผิด
เพราะทำเดรัจฉานวิชาเห็นปานน้ีกันอยู่   คืออะไรบ้าง?  คือ ดูฤกษ์ยาตราทัพ
ให้แก่พระราชาว่า วันนั้นควรยก  วันนั้นไม่ควรยก, พระราชาภายในจักรุก
พระราชาภายนอกจักถอย, พระราชาภายนอกจักรุก พระราชาภายในจักถอย,
พระราชาภายในจักมีชัย พระราชาภายนอกจักปราชัย, พระราชาภายนอกจักมีชัย
พระราชาภายในจักปราชัย, พระราชาองค์น้ีจักแพ้ พระราชาองค์น้ีจักชนะบ้าง.

ส่วนภิกษุในธรรมวนัิยน้ี  เธอเว้นขาดจากการเล้ียงชีวิตผิด  เพราะทำ
เดรัจฉานวิชาเห็นปานน้ันเสียแล้ว  แม้น้ี  ก็เป็นศีลของเธอประการหนึง่.
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ผู้มีศีลไม่เป็นหมอโหราศาสตร์

อีกอย่างหนึ่ง  เมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวก  ฉันโภชนะที่ทายก
ถวายด้วยศรัทธาแล้ว  ท่านเหล่าน้ันยังสำเร็จการเป็นอยู่ด้วยการเลีย้งชีวิตท่ีผิด
เพราะทำเดรัจฉานวิชาเห็นปานน้ีกันอยู่   คืออะไรบ้าง?  คือ  ทำนายจันทรคราส
สุริยคราส  นักษัตรคราส  ทำนายดวงจันทร์  ดวงอาทิตย์  ดวงพระเคราะห์ ว่าจัก
เดินในทางบ้างนอกทางบ้าง   ทำนายว่าจักมีอุกกาบาต   ดาวหาง  แผ่นดินไหว
ฟ้าร้องบ้าง, ทำนายการขึ้น  การตก  การหมอง  การแผ้วของดวงจันทร์
ดวงอาทิตย์และดวงดาว จักมีผลเป็นอย่างน้ัน ๆ  ดังน้ีบ้าง.

ส่วนภกิษุในธรรมวนัิยน้ี  เธอเว้นขาดจากการเล้ียงชีวิตผิด  เพราะทำ
เดรัจฉานวิชาเห็นปานน้ันเสียแล้ว  แม้น้ี  ก็เป็นศีลของเธอประการหนึง่.

ผู้มีศีลไม่เป็นหมอทำนายดินฟ้าอากาศ

อีกอย่างหนึ่ง  เมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวก  ฉันโภชนะที่ทายก
ถวายด้วยศรัทธาแล้ว  ท่านเหล่าน้ันยังสำเร็จการเป็นอยู่ด้วยการเลีย้งชีวิตท่ีผิด
เพราะทำเดรัจฉานวิชาเห็นปานน้ีกันอยู่  คืออะไรบ้าง?  คือ  ทำนายว่าจักมีฝนดี
จักมีฝนแล้ง  อาหารหาง่าย  อาหารหายาก  จักมีความสบาย   จักมีความทุกข์
จักมีโรค จักไม่มีโรค ทำนายการนับคะแนน  คิดเลข  ประมวล แต่งกาพย์ กลอน
สอนตำราวา่ด้วยทางโลก  ดังน้ีบ้าง.

ส่วนภิกษุในธรรมวนัิยน้ี  เธอเว้นขาดจากการเล้ียงชีวิตท่ีผิด  เพราะทำ
เดรัจฉานวิชาเห็นปานน้ันเสียแล้ว  แม้น้ี  ก็เป็นศีลของเธอประการหนึง่.

ผู้มีศีลไม่เป็นหมอดูฤกษ์ยาม

อีกอย่างหนึ่ง  เมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวก  ฉันโภชนะที่ทายก
ถวายด้วยศรัทธาแล้ว  ท่านเหล่าน้ันยังสำเร็จการเป็นอยู่ด้วยการเลีย้งชีวิตท่ีผิด
เพราะทำเดรัจฉานวิชาเห็นปานน้ีกันอยู่  คืออะไรบ้าง?  คือ ดูฤกษ์อาวาหมงคล
ดูฤกษ์วิวาหมงคล ดูฤกษ์ทำการผูกมิตร ดูฤกษ์ทำการแตกร้าว ดูฤกษ์ทำการ

๓๗๖



พระอริยวินัยที่มีมาในพระไตรปิฎกเล่มอื่นๆ

เก็บทรัพย์  ดูฤกษ์ จ่ายทรัพย์ (ลงทุน) ดูโชคดีโชคร้ายบ้าง, ให้ยาผดุงครรภ์บ้าง
ร่ายมนต์ผูกยึดปิดอุดบ้าง, ร่ายมนต์สลัด ร่ายมนต์ก้ันเสียง เป็นหมอเชิญผีถามบ้าง
เป็นหมอเชิญเจ้าเข้าหญิงถามบ้าง เป็นหมอทรงเจ้าบ้าง ทำพิธีบวงสรวง พระอาทิตย์
บวงสรวง ท้าวมหาพรหม ร่ายมนต์พ่นไฟ ทำพิธีเรียกขวัญให้บ้าง

ส่วนภิกษุในธรรมวนัิยน้ี  เธอเว้นขาดจากการเล้ียงชีวิตท่ีผิด  เพราะทำ
เดรัจฉานวิชาเห็นปานน้ันเสียแล้ว  แม้น้ี  ก็เป็นศีลของเธอประการหนึง่.

ผู้มีศีลไม่เป็นหมอผีและหมอยา

อีกอย่างหนึ่ง  เมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวก  ฉันโภชนะที่ทายก
ถวายด้วยศรัทธาแล้ว  ท่านเหล่าน้ันยังสำเร็จการเป็นอยู่ด้วยการเลีย้งชีวิตท่ีผิด
เพราะทำเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้กันอยู่,  คืออะไรบ้าง? คือ บนขอลาภผลต่อ
เทวดา ทำการบวงสรวงแก้บน  ร่ายมนต์ขับผี สอนมนต์ป้องกันบ้านเรือน
ทำกะเทยให้กลับเป็นชาย  ทำชายให้กลายเป็นกะเทย  ทำพิธีปลูกเรือน  ทำพิธี
บวงสรวงในทีป่ลูกเรือน  พ่นน้ำมนต์  รดน้ำมนต์ ทำพิธีบูชาไฟให้บ้าง ปรุงยา
สำรอกให้บ้าง  ปรุงยาถ่าย  ปรุงยาถ่ายโทษเบือ้งบน   ปรุงยาแก้ปวดศีรษะหุง
น้ำมันหยอดหู  ปรุงยาหยอดตา  ปรุงยานัตถ์ุ  ปรุงยาทากัด  ปรุงยาทาสมาน
เป็นหมอป้ายยาตา เป็นหมอผ่าตัด เป็นหมอรักษาเด็ก  หมอพอกยาแก้ยาให้บ้าง.

ส่วนภิกษุในธรรมวนัิยน้ี  เธอเว้นขาดจากการเล้ียงชีวิตท่ีผิด  เพราะทำ
เดรัจฉานวชิาเห็นปานน้ันเสียแล้ว  แม้น้ี  ก็เป็นศีลของเธอประการหนึง่.

ผู้มีศีลสมบูรณ์แล้วอย่างน้ี ย่อมไม่แลเห็นภัยแต่ท่ีไหนๆ

มหาราชะ ! ภิกษุน้ันแล  ผู้มีศีลสมบูรณ์แล้วอย่างน้ี ย่อมไม่แลเห็นภัย
แต่ท่ีไหนๆเลยท่ีจะเกิดเพราะเหตุแห่งศีลสังวร    เหมือนกษัตริย์ผู้มุรธาภิเษกแล้ว
มีปัจจามิตรอันกำจัดเสียได้แล้ว    ย่อมไม่เห็นภัยแต่ที่ไหนๆเพราะเหตุแห่ง
ข้าศึกฉะนั้น.

๓๗๗
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เธอประกอบด้วยกองศีลอันเป็นอริยคุณนี้แล้ว  ย่อมได้เสวยสุขอันหา
โทษมิได้ ณ ภายใน มหาราชะ! ภิกษุเป็นผู้มีศีลสมบูรณ์แล้ว ด้วยอาการอย่างน้ีแล.

กุศลศลีทัง้หลาย   มีอะไรเป็นผล มีอะไรเป็นอานิสงส์?
(พระไตรปฎิกบาลีสยามรัฐ  ๒๔ / ๑ / ๑)

“ดูก่อนอานนท์ กุศลศีลท้ังหลาย มีอวิปปฏิสาร (ความไม่ร้อนใจ) เป็น
ประโยชนท่ี์มุ่งหมาย  มีอวิปปฏิสารเป็นอานิสงส์

อวิปปฏิสาร มีความปราโมทย์เป็นประโยชน์ท่ีมุ่งหมาย ..., เป็นอานิสงส์
ความปราโมทย์  มีปีติเป็นประโยชนท่ี์มุ่งหมาย..., เป็นอานิสงส์
ปีติ  มีปัสสัทธิ (ความสงบรำงับ)เป็นประโยชน์ท่ีมุ่งหมาย..., เป็น อานิสงส์
ปัสสัทธิ  มีสุขเป็นประโยชนท่ี์มุ่งหมาย...,  เป็นอานิสงส์
สุข  มีสมาธิเป็นประโยชนท่ี์มุ่งหมาย...,  เป็นอานิสงส์
สมาธิ  มียถาภูตญาณทัสสนะ (ญาณเครื่องรู ้เห็นตามที่เป็นจริง)

เป็นประโยชนท่ี์มุ่งหมาย...,  เป็นอานิสงส์
ยถาภูตญาณทัสสนะ มีนิพพิทา (ความเบ่ือหน่าย) วิราคะ (ความคลาย

กำหนัด) เป็นประโยชนท่ี์มุ่งหมาย...,  เป็นอานิสงส์
นิพพิทาวิราคะ  มีวิมุตติญาณทัสสนะ  เป็นประโยชน์ที่มุ ่งหมาย,

มีวิมุตติญาณทัสสนะ เป็นอานิสงส์ ดังน้ี. ดูก่อนอานนท์  กุศลศีลทั้งหลาย
ย่อมยังความเป็นอรหันต์ให้เต็มได้ โดยลำดับด้วยอาการอยา่งน้ีแล.

พรหมจรรย์น้ีมีอะไรเป็นอานิสงส์ เป็นยอด เป็นแก่น เป็นใหญ่?
(พระไตรปฎิกบาลีสยามรัฐ  ๒๑ / ๓๒๙ / ๒๔๕)

“ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย  พรหมจรรย์ท่ีประพฤติกันอยู่น้ี  มีการทำตามสิกขา
เป็นอานิสงส์ มีปัญญาเป็นยอด มีวิมุตติเป็นแก่นสาร มีสติเป็นอธิปไตย.

ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย   พรหมจรรย์มีการทำตามสกิขาเป็นอานิสงส์
เป็นอย่างไรเล่า?  ภิกษุทั้งหลาย ในกรณีนี้ สิกขาที่เนื่องด้วยอภิสมาจาร
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เราบัญญัติแล้วแก่สาวกท้ังหลาย  เพ่ือให้คนท่ียังไม่เล่ือมใสเกิดความเล่ือมใส
เพื่อให้คนที่เลื่อมใสแล้วเลื่อมใสยิ่งขึ้น.  สิกขาที่เนื ่องด้วยอภิสมาจาร
เราบัญญัติแล้วแก่สาวกทั้งหลาย  เพื่อให้คนที่ยังไม่เลื่อมใสเกิดความเลื่อมใส
เพื่อให้คนที่เลื่อมใสแล้วเลื่อมใสยิ่งขึ้นในลักษณะอย่างใดๆ  สาวกนั้นเป็นผู้
ทำสิกขาน้ัน ไม่ขาด ไม่ทะลุ ไม่ด่าง ไม่พร้อย  สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบท
ท้ังหลาย  ในลักษณะอย่างน้ันๆ.

อน่ึง สิกขาท่ีเป็นเบ้ืองต้นแห่งพรหมจรรย์  เราบัญญัติแล้วแก่สาวก
ท้ังหลาย เพ่ือความส้ินทุกข์โดยชอบด้วยประการท้ังปวง. สิกขาท่ีเป็นเบ้ืองต้น
แห่งพรหมจรรย์  เราบัญญัติแล้วแก่สาวกทั้งหลาย เพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบ
ด้วยประการท้ังปวงในลักษณะอย่างใดๆ  สาวกน้ันเป็นผู้ทำตามสิกขาน้ัน ไม่ขาด
ไม่ทะลุ ไม่ด่าง ไม่พร้อย สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบทท้ังหลาย   ในลักษณะอย่าง
น้ันๆ. ภิกษุท้ังหลาย พรหมจรรยมี์สิกขาเป็นอานิสงส์  เป็นอย่างน้ีแล.

ภิกษุทั้งหลาย พรหมจรรย์มีปัญญาเป็นยอดอย่างไรเล่า ? ภิกษุ
ทั้งหลาย ในกรณีนี้ ธรรมทั้งหลายเราแสดงแล้วแก่สาวกทั้งหลายเพื่อความ
ส้ินทุกข์โดยชอบด้วยประการท้ังปวง.ธรรมท้ังหลายเราแสดงแล้วแก่สาวกท้ังหลาย
เพ่ือความส้ินทุกข์โดยชอบด้วยประการทัง้ปวง   ในลักษณะอยา่งใดๆ   ธรรม
ทั้งปวงนั้น สาวกของเราก็พิจารณาเห็นได้อย่างดีด้วยปัญญา ในลักษณะ
อย่างน้ันๆ ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย พรหมจรรย์มีปัญญาเป็นยอด  เป็นอย่างน้ีแล.

ภิกษุทั้งหลาย    ก็พรหมจรรย์มีวิมุตติเป็นแก่นสารอย่างไรเล่า?
ภิกษุท้ังหลาย  ในกรณีน้ี  ธรรมท้ังหลาย  เราแสดงแก่สาวกท้ังหลายเพ่ือความ
ส้ินทุกข์โดยชอบด้วยประการท้ังปวง. ธรรมท้ังหลาย  เราแสดงแก่สาวกท้ังหลาย
เพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบด้วยประการทั้งปวง  ในลักษณะอย่างใดๆ ธรรม
ทั้งปวงนั้นสาวกของเราก็ถูกต้องได้แล้วด้วยความหลุดพ้น, ในลักษณะ
อย่างน้ันๆ  ภิกษุท้ังหลายพรหมจรรยมี์วิมุตติเป็นแก่นสาร  เป็นอย่างน้ีแล.

ภิกษุท้ังหลาย    พรหมจรรย์มีสติเป็นอธิปไตยเป็นอย่างไรเล่า ?  สติ
อัันสาวกของเราต้ังไว้ด้วยดีในภายในว่า     “เราจักทำสิกขาท่ีเน่ืองด้วย อภิสมาจาร
ที่ยังไม่บริบูรณ์ให้บริบูรณ์ดังนี้บ้าง   เราจักประคับประคองสิกขาที่เนื่องด้วย

๓๗๙
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อภิสมาจารท่ีบริบูรณ์แล้วไว้ด้วยปัญญาในสถานะนัน้ๆ  ดังน้ีบ้าง.”
สติอันสาวกของเราตั้งไว้ด้วยดีในภายในว่า   “เราจักทำสิกขา ที่เป็น

เบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ที่ยังไม่บริบูรณ์ให้บริบูรณ์ ดังนี้บ้าง       เราจัก
ประคับประคองสิกขา ท่ีเป็นเบ้ืองต้นแห่งพรหมจรรย์ท่ีบริบูรณ์แล้วไว้ด้วยปัญญา
ในสถานะน้ันๆ ดังน้ีบ้าง.”

สติอันสาวกของเราต้ังไว้ด้วยดีในภายในว่า  “เราจักพิจารณาด้วยปัญญา
ให้เห็นธรรมที่ยังไม่เห็น ในสถานะนั้นๆดังนี้บ้าง  เราจักประคับประคองธรรม
ท่ีพิจารณาเห็นแล้วด้วยปัญญาในสถานะนัน้ๆ ดังน้ีบ้าง.”

สติอันสาวกของเราตั้งไว้ด้วยดีในภายในว่า    “เราจักถูกต้องธรรม
ที่ยังไม่ถูกต้องด้วยความหลุดพ้น ดังนี้บ้าง    เราจักประคับประคองธรรม
ท่ีไดถู้กต้องแล้วไว้ด้วยปัญญา ในสถานะนัน้ๆ ดังน้ีบ้าง” ดังน้ี.  ภิกษุท้ังหลาย
พรหมจรรย์มีสติเป็นอธิปไตย เป็นอย่างน้ีแล.

ภิกษุทั ้งหลาย  ที่เรากล่าวว่า   “พรหมจรรย์ที ่ประพฤติกันอยู่นี ้
มีสิกขาเป็นอานิสงส์  มีปัญญาเป็นยอด  มีวิมุตติเป็นแก่นสาร  มีสติเป็นอธิปไตย
ดังน้ีน้ัน  เรากล่าวหมายเอาอธบิายท่ีว่ามาน้ีแล.

ถ้าภิกษุเป็นอยู่โดยชอบ  โลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์
(พระไตรปฎิกบาลีสยามรัฐ  ๒๑ / ๔๓ / ๒๘)

“ดูก่อนสุภัททะ  ในธรรมวินัยใด  ไม่มีอริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘
ในธรรมวินัยนั้น ไม่มีสมณะที่ ๑ สมณะที่ ๒ สมณะที่ ๓ หรือสมณะที่ ๔
ในธรรมวนัิยใด มีอริยมรรคประกอบดว้ยองค์ ๘ ในธรรมวนัิยน้ัน มีสมณะท่ี ๑
ท่ี ๒ ท่ี ๓ หรือท่ี ๔

ดูก่อนสุภัททะ   ในธรรมวินัยนี้   มีอริยมรรคประกอบด้วยองค์  ๘
ในธรรมวินัยน้ีเท่าน้ัน  มีสมณะท่ี ๑ ท่ี ๒ ท่ี ๓ หรือท่ี ๔ ลัทธิอ่ืนๆ ว่างจากสมณะ
ผู้รู้ทั่วถึง   ก็ถ้าภิกษุเหล่านี้พึงอยู่โดยชอบไซร้  โลกจะไม่พึงว่างจาก
พระอรหันต์ทัง้หลาย .”

๓๘๐
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พระธรรมวินัยนั้น จักเป็นศาสดาของพวกเธอ
(พระไตรปิฎกบาลีสยามรัฐ  ๑๐ / ๑๔๖  / ๑๔๐)

“ดูก่อนอานนท์ !  ความคิดอาจมีแก่พวกเธออย่างน้ีว่า  ธรรมวินัยของ
พวกเรามีพระศาสดาล่วงลบัไปแล้ว  พวกเราไม่มีพระศาสดา ดังนี้

อานนท์ !  พวกเธออย่าคิดอย่างนั้น อานนท์ ! ธรรมก็ดี วินัยก็ดี
ท่ีเราแสดงแล้ว  บัญญัติแล้ว  แก่เธอท้ังหลาย  ธรรมวินัยน้ัน  จักเป็นศาสดา
ของพวกเธอทัง้หลาย   โดยกาลลว่งไปแห่งเรา.”

ผู้มีธรรมเป็นที่พึ่ง (พระไตรปิฎกบาลีสยามรัฐ ๑๙ / ๒๑๖ / ๗๓๖ )

อานนท์ !  ในกาลบัดน้ีก็ดี  ในกาลล่วงไปแห่งเราก็ดี  ใครก็ตาม  จักต้อง
มีตนเป็นประทปี  มีตนเป็นสรณะ  ไม่เอาสิง่อืน่เป็นสรณะ ; มีธรรมเปน็
ประทีป มีธรรมเป็นสรณะ  ไม่เอาส่ิงอ่ืนเป็นสรณะ  เป็นอยู่.  อานนท์ ! ภิกษุ
พวกใด เป็นผู้ใคร่ในสิกขา,  ภิกษุพวกน้ันจักเป็นผู้อยู่ในสถานะอันเลิศท่ีสุดแล.

อริยวงศ์ ๔ (พระไตรปิฎกแปลไทย มจร. ๑๑ / ๒๐๗ / ๒๓๗)

ธรรมท่ีเป็นเช้ือสายของพระอริยเจ้า ๔ อย่าง  ซ่ึงเป็นธรรมอันเลิศ  ย่ังยืน
เป็นแบบแผนมาแต่ก่อน  ไม่ถูกทอดท้ิงแล้ว  ไม่เคยถูกทอดท้ิงเลย  ไม่ถูกทอดท้ิง
อยู่  จักไม่ถูกทอดท้ิง  เป็นธรรมอันสมณพราหมณ์ท้ังหลายท่ีเป็นผู้รู้ไม่คัดค้านแล้ว

๑. ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เป็นผู้สันโดษด้วยจีวรตามมีตามได้
และเป็นผู้สรรเสริญความสันโดษด้วยจีวรตามมีตามได้ ไม่ทำอเนสนา
(การแสวงหาไม่สมควร) เพราะจีวรเป็นเหตุ,  ไม่ได้จีวรก็ไม่ทุรนทุราย, ได้จีวรแล้ว
ก็ไม่ยินดีเมาหมกพัวพัน, เห็นส่วนท่ีเป็นโทษแห่งสังสารวัฏ, มีปัญญาในอุบายท่ีจะ
ถอนตัวออกอยู่เสมอ,นุ่งห่มจีวรน้ัน. อน่ึง ไม่ยกตนไม่ข่มผู้อ่ืน   เพราะความสันโดษ
ด้วยจีวรตามมีตามได้น้ัน.   ก็ภิกษุใดเป็นผู้ฉลาด   ไม่เกียจคร้าน   มีสัมปชัญญะ

๓๘๑
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มีสติมั ่น  ในความสันโดษด้วยจีวรตามมีตามได้นั ้น  เราเรียกภิกษุนี ้ว่า
ผู้สถิตอยู่ใน อริยวงศ์  อันปรากฎว่าเป็นธรรมเลศิมาแต่เก่าก่อน.

๒. อีกอย่างหน่ึง ภิกษุเป็นผู้สันโดษด้วยบิณฑบาตตามมีตามได้ และ
เป็นผู้สรรเสริญความสันโดษด้วยบิณฑบาตตามมีตามได้, ไม่ทำอเนสนา
เพราะบิณฑบาตเป็นเหตุ, ไม่ได้บิณฑบาตก็ไม่ทุรนทุราย, ได้บิณฑบาตแล้ว ก็ไม่
ยินดีเมาหมกพัวพัน, เห็นส่วนที่เป็นโทษแห่งสังสารวัฏ, มีปัญญาในอุบายที่จะ
ถอนตัวออกอยู่เสมอ, บริโภคบิณฑบาตน้ัน. อน่ึง ไม่ยกตนไม่ข่มผู้อ่ืน เพราะความ
สันโดษด้วยบิณฑบาตตามมีตามได้น้ัน.   ก็ภิกษุใดเป็นผู้ฉลาด   ไม่เกียจคร้าน
มีสัมปชัญญะ มีสติม่ัน  ในความสันโดษด้วยบิณฑบาต ตามมีตามได้น้ัน  เราเรียก
ภิกษุน้ีว่า ผู้สถิตอยู่ในอริยวงศ์  อันปรากฎว่าเป็นธรรมเลิศมาแต่เก่าก่อน.

๓. อีกอย่างหน่ึง ภิกษุเป็นผู้สันโดษด้วยเสนาสนะตามมีตามได้ และ
เป็นผู้สรรเสริญความสันโดษด้วยเสนาสนะตามมีตามได้, ไม่ทำอเนสนา
เพราะเสนาสนะเปน็เหตุ, ไม่ได้เสนาสนะก็ไม่ทุรนทุราย, ได้เสนาสนะแล้ว  ก็ไม่
ยินดีเมาหมกพัวพัน,  เห็นส่วนท่ีเป็นโทษแห่งสังสารวัฏ, มีปัญญาในอุบายท่ีจะ
ถอนตัวออกอยู่เสมอ, ใช้สอยเสนาสนะนัน้.   อน่ึง  ไม่ยกตนไม่ข่มผู้อ่ืน  เพราะ
ความสันโดษด้วยเสนาสนะตามมีตามได้น้ัน.  ก็ภิกษุใดเป็นผู้ฉลาด  ไม่เกียจคร้าน
มีสัมปชัญญะ  มีสติม่ัน  ในความสันโดษด้วยเสนาสนะตามมีตามได้น้ัน    เราเรียก
ภิกษุน้ีว่า  ผู้สถิตอยู่ในอริยวงศ์  อันปรากฎว่าเป็นธรรมเลศิมาแต่เก่าก่อน.

๔. อีกอย่างหน่ึง ภิกษุเป็นผู้มีใจยินดีในการบำเพ็ญส่ิงท่ีควรบำเพ็ญ
ยินดีแล้วในการบำเพ็ญสิ่งที ่ควรบำเพ็ญ,  เป็นผู้มีใจยินดีในการละ
ส่ิงท่ีควรละ  ยินดีแล้วในการละส่ิงท่ีควรละ อน่ึง ไม่ยกตนไม่ข่มผู้อ่ืนเพราะเหตุ
ดังกล่าวน้ัน.  ก็ภิกษุใดเป็นผู้ฉลาด  ไม่เกียจคร้าน  มีสัมปชัญญะ  มีสติม่ัน  ในการ
บำเพ็ญส่ิงท่ีควรบำเพ็ญและการละส่ิงท่ีควรละน้ัน   เราเรียกภิกษุน้ีว่า  ผู้สถิตอยู่ใน
อริยวงศ์  อันปรากฎว่าเป็นธรรมเลิศมาแต่เก่าก่อน...

ก็แลภิกษุผู้ประกอบพร้อม แล้วด้วยอริยวงศ์ ๔ อย่าง เหล่าน้ี แม้หากอยู่
ในทิศตะวันออก.. ตะวันตก.  เหนือ.. ใต้ เธอย่อมย่ำยี ความไม่ยินดีเสียได้ข้างเดียว
ความไม่ยินดีหาย่ำยีเธอได้ไม่... เพราะเหตุว่าภิกษุผู้มีปัญญาย่อมเป็นผู้ย่ำยีเสียได้
ท้ังความไม่ยินดีและความยินดี,  ดังน้ี.

๓๘๒
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ทรงชักชวนฉันอาหารวันละหนเดียว
(กกจูปมสูตร   พระไตรปฎิกบาลี   สยามรัฐ ๑๒ / ๒๖๕ / ๒๕๑)

ภิกษุทั้งหลาย  เราย่อมฉันโภชนะแต่ในที่นั่งแห่งเดียว (คือฉันอาหาร
หนเดียว  ลุกข้ึนแล้วไม่ฉันอีกในวันน้ัน)  ภิกษุท้ังหลาย  เม่ือเราฉันโภชนะแตใ่น
ท่ีน่ังแห่งเดียวอยู่  ย่อมรู้สึกความเป็นผู้มีอาพาธน้อย  มีทุกข์น้อย  มีความเบากาย
กระปร้ีกระเปร่า  มีกำลัง  และมีความผาสุกด้วย.

ภิกษุท้ังหลาย  มาเถิด,  แม้พวกเธอท้ังหลาย  ก็จงฉันโภชนะแต่ใน
ท่ีน่ังแห่งเดียว.  ภิกษุท้ังหลาย  พวกเธอท้ังหลาย  เม่ือฉันโภชนะแต่ในท่ีน่ังแห่ง
เดียวอยู่  จักรู้สึกความเป็นผู้มีอาพาธน้อย  มีทุกข์น้อย  มีความเบากาย
กระปร้ีกระเปร่า  มีกำลัง  และมีความผาสุกด้วย.

อะไรช่ือว่าความขาด ทะลุ ด่าง พร้อย แห่งพรหมจรรย์
(เมถุนสังโยค ๗   พระไตรปฎิกบาลี  สยามรัฐ  ๒๓ / ๔๗ / ๕๖)

พราหมณ์ !  มีสมณะหรือพราหมณ์บางคน  ในโลกน้ี  ปฏิญาณตัวว่าเป็น
พรหมจารีโดยชอบ  เขาไม่เสพเมถุนธรรมกับด้วยมาตุคามก็จริงแล

(๑) แต่ว่าเขายัง ยินดีการลูบทา  การขัดสี  การอาบ  การนวดฟ้ัน
ท่ีทำให้  โดยมาตุคาม, เขาปลาบปล้ืมยินดีด้วยการทำเช่นน้ันจากมาตุคาม

พราหมณ์ !  น่ีแล  คือความขาด  ความทะลุ  ความด่าง  ความพร้อย
ของพรหมจรรย์.

พราหมณ์ !  เรากล่าวว่า  ผู้น้ีประพฤติพรหมจรรย์ไม่บริสุทธ์ิ  ยังประกอบ
ด้วยการเก่ียวพันด้วยเมถุน  ย่อมไม่พ้นจากความเกิด  ความแก่  และความตาย
ความโศก  ความร่ำไรรำพัน  ความทุกข์กาย  ความทุกข์ใจ  และความคับแค้นใจ.
ช่ือว่ายังไม่พ้นจากความทุกข์ได้.

พราหมณ์ !  มีสมณะหรือพราหมณ์บางคน  ในโลกน้ี  ปฏิญาณตัวว่าเป็น
พรหมจารีโดยชอบ  เขาไม่เสพเมถุนธรรมกับด้วยมาตุคาม  และไม่ยินดีการลูบทา

๓๘๓
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การขัดสี  การอาบ  การนวดฟ้ัน  ท่ีได้รับจากมาตุคามก็จริงแล
(๒) แต่ว่าเขายัง  พูดจากซิกซี้  เล่นหัวสัพยอกกับด้วยมาตุคาม,

เขาปลาบปลื้มยินดีด้วยการทำเช่นนั้นจากมาตุคาม...
(๓)...แต่ว่าเขายังชอบสบตากับด้วยมาตุคาม,  เขาปลาบปล้ืมยินดี

ด้วยการทำเชน่น้ันจากมาตคุาม...
(๔)...แต่ว่าเขายังชอบฟังเสียงของมาตุคาม  ท่ีหัวเราะอยู่ก็ดี  พูดจา

อยู่ก็ดี  ขับร้องอยู่ก็ดี  ร้องไห้อยู่ก็ดี  ข้างนอกฝากต็าม  นอกกำแพงก็ตาม,
เขาปลาบปลื้มยินดีด้วยการทำเช่นนั้นจากมาตุคาม...

(๕)...แต่ว่าเขาชอบตามระลกึถึงเร่ืองเก่า  ท่ีเคยหัวเราะ  เล้าโลม
เล่นหัวกับด้วยมาตุคาม,   เขาปลาบปลื้มยินดีด้วยการทำเช่นนั้นจาก
มาตุคาม...

(๖)...แต่ว่าเขาเพียงเห็นคฤหบดีหรือบุตรคฤหบดี   ผู้อิ่มเอิบ
เพียบพร้อมด้วยกามคุณทั้งห้า  ได้รับการบำเรออยู่ด้วยกามคุณ,  เขาก็
ปลาบปลืม้ยินดีด้วยการไดเ้ห็นการกระทำเชน่น้ัน...

(๗)...แต่ว่าเขาประพฤติพรหมจรรย์โดยตั้งความปรารถนา  เพื่อ
ไปเป็นเทพยดาพวกใดพวกหนึ่ง.

พราหมณ์ !  น่ีแล  คือความขาด  ความทะลุ  ความด่าง  ความพร้อย
ของพรหมจรรย์.

พราหมณ์ !  เรากล่าวว่า  ผู้น้ีประพฤติพรหมจรรย์ไม่บริสุทธ์ิ  ยังประกอบ
ด้วยการเก่ียวพันด้วยเมถุน  ย่อมไม่พ้นจากความเกิด  ความแก่  และความตาย
ความโศก  ความร่ำไรรำพัน  ความทุกข์กาย  ความทุกข์ใจ  และความคับแค้นใจ.
ช่ือว่ายังไม่พ้นจากความทุกข์ได้.

พระเจ้าปเสนทิโกศลพรรณาคุณพระภิกษุในธรรมวินัยนี้
(เจติยสูตร  พระไตรปฎิกคอมพิวเตอร์  ม.มหิดล ๑๓ / ๕๖๓ / ๓๘๓)

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อีกประการหน่ึง   พระราชาก็ยังวิวาทกับพระราชา

๓๘๔
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แม้กษัตริย์ก็ยังวิวาทกับกษัตริย์   แม้พราหมณ์ก็ยังวิวาทกับพราหมณ์  แม้คฤหบดี
ก็ยังวิวาทกับคฤหบดี   แม้มารดาก็ยังวิวาทกับบุตร   แม้บุตรก็ยังวิวาทกับมารดา
แม้บิดาก็ยังวิวาทกับบุตร  แม้บุตรก็ยังวิวาทกับบิดา  แม้พ่ีน้องชายก็ยังวิวาทกับ
พ่ีน้องหญิง  แม้พ่ีน้องหญิงก็ยังวิวาทกับพ่ีน้องชาย  แม้สหายก็ยังวิวาทกับสหาย

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ แต่หม่อมฉันได้เห็นภิกษุท้ังหลายในธรรมวินัย
นี้ สมัครสมานกัน  ชื่นชมกัน  ไม่วิวาทกัน  เข้ากันได้สนิทเหมือนน้ำ
กับน้ำนม มองดูกันและกัน  ด้วยสายตาแห่งความรักอยู่  ข้าแต่พระองค์
ผู้เจริญ  เมื่อหม่อมฉันไม่เคยเห็นบริษัทอื่นที่สมัครสมานกันอย่างนี้  นอกจาก
ธรรมวินัยนี้ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  แม้ข้อนี้ ก็เป็นความเลื่อมใสในธรรม
ในพระผู้มีพระภาค ของหม่อมฉัน....

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  อีกประการหนึง่  หม่อมฉันเป็นขัตติยราช  ได้
มุรธาภิเษกแลว้  ย่อมสามารถจะใหฆ่้าคนท่ีควรฆ่าได้  จะให้ริบคนท่ีควรริบก็ได้
จะให้เนรเทศคนที่ควรเนรเทศก็ได้.  เมื่อหม่อมฉันนั่งอยู่ในที่วินิจฉัยความ
ก็ยังมีคนท้ังหลายพูดสอดข้ึนในระหว่างๆ หม่อมฉันจะห้ามว่า ดูก่อนท่านผู้เจริญ
ท้ังหลาย  เม่ือเราน่ังอยู่ในท่ีวินิจฉัยความท่านท้ังหลาย  อย่าพูดสอดข้ึนในระหว่าง
จงรอคอยให้สุดถ้อยคำของเราเสียก่อน  ดังน้ี  ก็ไม่ได้  คนท้ังหลายก็ยังพูดสอดข้ึน
ในระหว่างถ้อยคำของหม่อมฉัน.

ส่วนภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้  หม่อมฉันเห็นไม่มีเสียงจาม
หรือเสียงไอเลย  ในเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงธรรมแก่บริษัทผู้นั่งฟัง
เป็นจำนวนหลายร้อย.  ท่ีล่วงมาแลว้แต่หลัง  เม่ือพระผูมี้พระภาคแสดงธรรม
แก่บริษัทจำนวนหลายร้อย,  ถ้าสาวกคนหนึ่งคนใดในที่นั ้นไอขึ้น  เพื่อน
สพรหมจารีด้วยกัน  จะกระทบเข่าด้วยเข่า  เพ่ือให้รู้สึกว่า  “ท่านจงมีเสียงน้อย,
ท่านอย่ากระทำเสียง,  พระผู้มีพระภาค  ศาสดาของเรากำลังแสดงธรรม” ดังน้ี.
หม่อมฉันมีความเห็นว่า อัศจรรย์จริง ๆ ไม่เคยมีจริง ๆ  บริษัทมีระเบียบ
เรียบร้อยอย่างน้ี   โดยไม่ต้องใช้อาชญา  หรือศาสตราเลย.  พระองค์ผู้เจริญ
หม่อมฉัน ไม่เคยเห็นบริษัทอ่ืนท่ีเรียบร้อยอย่างน้ี  นอกจากธรรมวินัยน้ี. แม้ข้อน้ี
ก็เป็นความเล่ือมใสในธรรม ในพระผูมี้พระภาค ของหม่อมฉัน.
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มองดูกันและกันด้วยสายตาแห่งความรักอยู่  ได้อย่างไร
(จูฬโคสิงคสูตร  พระไตรปฎิกคอมพิวเตอร์  ม.มหิดล  ๑๒ / ๓๖๒ / ๒๗๒)

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกะท่านพระอนุรุทธว่า ดูก่อนอนุรุทธ นันทิยะ
และกิมพิละ  พวกเธอพอจะอดทนได้ละหรือ พอจะยังชีวิตให้เป็นไปได้หรือ
พวกเธอไม่ลำบากด้วยบิณฑบาตหรือ?

ข้าแต่พระผู้มีพระภาค  พวกข้าพระองค์พอจะอดทนได้  พอจะยังมีชีวิต
ให้เป็นไปได้  พวกข้าพระองค์ไม่ลำบากด้วยบิณฑบาต.

ก็พวกเธอ  ยังพร้อมเพรียงกัน  ช่ืนบานต่อกัน  ไม่วิวาทกัน  ยังเป็น
เหมือนน้ำนมกับน้ำ มองดูกันและกันด้วยสายตาแห่งความรกัอยู่หรือ?

เป็นอย่างน้ัน พระพุทธเจ้าข้า.
ก็พวกเธอเป็นอย่างน้ันได้ เพราะเหตุอย่างไร?
พระพุทธเจ้าข้า  ขอประทานพระวโรกาส  ข้าพระองค์มีความดำริ

อย่างนี้ว่าเป็นลาภของเราหนอ  เราได้ดีแล้วหนอ  ที่ได้อยู่ร่วมกับเพื่อน
พรหมจรรย์เห็นปานน้ี   ข้าพระองค์เข้าไปต้ังกายกรรมประกอบด้วยเมตตา
ในท่านผู้มีอายุเหล่านี้ ทั้งต่อหน้าและลับหลังเข้าไปตั้งวจีกรรมประกอบ
ด้วยเมตตา... เข้าไปตั้งมโนกรรมประกอบด้วยเมตตาในท่านผู้มีอายุ
เหล่าน้ี ท้ังต่อหน้าและลับหลัง   ข้าพระองค์มีความดำริอย่างน้ีว่า ไฉนหนอ
เราพึงเก็บจิตของตนเสียแล้ว ประพฤติตามอำนาจจิตของท่านผู้มีอายุ
เหล่าน้ี  แล้วข้าพระองค์ก็เก็บจิตของตนเสีย  ประพฤติอยู่ตามอำนาจจติ
ของท่านผู้มีอายุเหล่านี้  กายของพวกข้าพระองค์ต่างกันจริงแล  แต่ว่าจิตดู
เหมือนเป็นอันเดียวกัน.

ภิกษุสงฆ์อยู่ด้วยอาการอย่างไร  จึงชื่อว่าอยู่เป็นผาสุก
(พระไตรปิฎกบาลี  สยามรัฐ  ๒๒ / ๑๐๖ / ๑๕๐)

อานนท์ !  มีอยู่  เมื่อภิกษุเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีล  ด้วยตนเองแล้ว
ไม่กล่าวข่มผู้อื่นด้วยศีลอันยิ่ง,  เป็นผู้คอยจ้องดูตนเอง  ไม่มัวเพ่งดูคนอื่น,
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เป็นผู้ยังไม่ปรากฏช่ือเสียง  ก็ไม่กระวนกระวายใจเพราะความไม่ปรากกฏช่ือเสียง
น้ัน,  เป็นผู้ได้ตามต้องการ  ได้ไม่ยาก  ได้ไม่ลำบาก  ซ่ึงฌาณส่ี  อันเป็นธรรม
เป็นไปในจิตอันยิ่ง  เป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรม;  และยังเป็นผู้ทำ
ให้แจ้งเจโตวิมุตติ  อันหาอาสวะมิได้  เพราะความส้ินไปแห่งอาสวะท้ังหลายด้วย
ปัญญาอันย่ิงเองในทิฏฐธรรม เข้าถึงแล้วแลอยู่  อีกประการหน่ึง.

อานนท์ !  ภิกษุสงฆ์อยู่ด้วยอาการอย่างน้ี  จึงช่ือว่าอยู่เป็นผาสุก อานนท์!
เรากล่าวว่า   ธรรมเคร่ืองอยู่ผาสุกอ่ืนซ่ึงสูงกว่า   หรือประณีตกว่าธรรมเคร่ืองอยู่
ผาสุกน้ี  หามีไม่เลย.

ทรงพอพระทัยความสามัคคีเป็นอย่างยิ่ง
(พระไตรปฎิกบาลี  สยามรัฐ  ๒๐ / ๕๖๔ / ๓๕๕)

ภิกษุท้ังหลาย !  ในทิศใด  ภิกษุท้ังหลาย  เกิดแตกร้าวกัน  เกิดการ
วุ่นวายกัน  ทะเลาะวิวาทกัน  ทิ่มแทงกันและกันอยู่ด้วยหอกปาก,  ทิศนั้น
ไม่เป็นท่ีผาสุกแก่เราเลย   แม้แต่เพียงนึกถึง  จะต้องกล่าวทำไมถึงเร่ืองไปถึงท่ีน่ัน.
และเราย่อมแน่ใจในเรื่องนั้นว่า   พวกเธอทั้งหลายที่นั่น  พากันละเลย
ธรรมะสามประการเสีย   แล้วทำธรรมะอีกสามประการให้เกิดข้ึนหนาแน่น
เป็นแน่แท้.  สามประการเหลา่ไหนเล่า  ท่ีเธอพากันละเสีย?  สามประการคือ
ความตรึกในอันหลีกออกจากกาม  ความตรึกในอันไม่พยาบาท  และความตรึก
ในอันไม่เบียดเบียน.  และสามประการเหลา่ไหนเล่า  ท่ีเธอพากันทำให้เกิดข้ึน
หนาแน่น?  สามประการคือ   ความตรึกในกาม   ความตรึกไปในทางพยาบาท
และความตรกึไปในทางเบยีดเบียน.

ทรงประฌามภิกษุที่ทะเลาะวิวาทกัน
(อุปักกิเลสสูตร   พระไตรปฎิกบาลี  สยามรัฐ  ๑๔ / ๔๔๐ / ๒๙๕)

ภิกษุท้ังหลาย !  พอที !  พวกเธอท้ังหลาย  อย่าหมายม่ันกันเลย,  อย่า
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ทะเลาะกันเลย,  อย่าโต้เถียงกันเลย  อย่าวิวาทกันเลย (ดังน้ีถึง ๒, ๓ คร้ัง).
เม่ือตรัสอย่างน้ีแล้ว  มีภิกษุบางรูปทูลข้ึนว่า  “ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า

ผู้เป็นธรรมสามี !  ขอพระองค์จงหยุดไว้ก่อนเถิด  พระเจ้าข้า !  ขอจงทรงประกอบ
ในสุขวิหารในทิฏฐธรรมอยูเ่ถิด  พระเจ้าข้า !  พวกข้าพระองคท้ั์งหลายจกัทำให้
เห็นดำเห็นแดงกัน  ด้วยการหมายมัน่กัน  ด้วยการทะเลาะกนั  ด้วยการโตเ้ถียง
กัน  ด้วยการวิวาทกัน  อันน้ีเอง”  ดังน้ี.

กาลน้ันแล  ในเวลาเชา้  พระผู้มีพระภาคเจา้  ทรงครองจวีร  ถือบาตร
เสด็จเข้าไปสู่เมืองโกสัมพี  เพื่อบิณฑบาต.  ครั้งทรงเที่ยวบิณฑบาตในเมือง
โกสัมพีแล้ว  ภายหลังภัตตกาล  กลับจากบิณฑบาตแล้ว  ทรงเก็บบริขารข้ึนมาถือ
ไว้  แล้วประทับยืน  ตรัสคาถาน้ีว่า :-

“พวกคนไพร่ๆ ด้วยกัน  ส่งเสียงเอ็ดตะโร  แต่หามี
คนไหนสำคัญตัวว่าเป็นพาลไม่.  เม่ือหมู่แตกกัน  ก็หาได้
มีใครรู้สึกเป็นอย่างอืน่ให้ดีข้ึนไปกว่าน้ันได้ไม่.

พวกบัณฑิตลืมตัว     สมัครที่จะพูดตามทางที่ตน
ปรารถนาจะพูดอย่างไร   ก็พูดพล่ามไปอย่างนั้น   หาได้
นำพาถึงกิเลสที่เป็นเหตุแห่งการทะเลาะกันไม่.

พวกใด    ผูกใจเจ็บว่า    “ผู้น้ันได้ด่าเรา    ได้ทำร้ายเรา
ได้เอาชนะเรา  ได้ลักทรัพย์ของเรา” ;  เวรของพวกน้ัน  ย่อมระงับ
ไม่ลง

พวกใด   ไม่ผูกใจเจบ็ว่า  “ผู้น้ันได้ด่าเรา   ได้ทำร้ายเรา
ได้เอาชนะเรา  ได้ลักทรัพย์ของเรา” ;  เวรของพวกนัน้  ย่อม
ระงบัได้

ในยุคไหนก็ตาม  เวรทั้งหลาย  ไม่เคยระงับได้ด้วยการ
ผูกเวรเลย,  แต่ระงับได้ด้วยไม่มีการผูกเวร.  ธรรมน้ีเป็นของเก่า
ท่ีใช้ได้ตลอดกาล.

คนพวกอ่ืน  ไม่รู้สึกว่า  “พวกเราจะแหลกลาญก็เพราะเหตุน้ี”
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พวกใด  สำนึกตัวได้ในเหตุท่ีมีน้ัน  ความมุ่งร้ายกันย่อมระงับได้
เพราะความรู้สึกนั้น.

ความกลมเกลียวเป็นน้ำหน่ึงใจเดียวกัน   (ในการทำตาม
กิเลส)  ยังมีได้แม้แก่พวกคนกักขละเหล่านั้น   ที่ปล้นเมือง
หักแข้งขาชาวบ้าน  ฆ่าฟันผู ้คน  แล้วต ้อนม้า โค
และขนทรัพย์ไป;  แล้วทำไมจะมีแก่พวกเธอไม่ได้เล่า?

ถ้าหากไม่ได้สหายที่พาตัวรอด  เป็นปราชญ์  ที่มีความ
เป็นอยู่ดี  เป็นเพื่อนร่วมทางแล้วไซร้,  ก็จงทำตัวให้เหมือน
พระราชาท่ีละแคว้นซ่ึงพิชิตได้แล้วไปเสีย  แล้วเท่ียวไปคนเดียว
ดุจช้างมาตังคะ  เท่ียวไปในปา่ตัวเดียว  ฉะน้ัน.

การเท่ียวไปคนเดียวดีกว่า  เพราะไม่มีความเป็นสหายกันได้
กับคนพาล.  พึงเที่ยวไปคนเดียว  และไม่ทำบาป;  เป็นคน
มักน้อย  ดุจช้างมาตังคะ  เป็นสัตว์มักน้อย เท่ียวไปในป่า ฉะน้ัน”.

มูลเหตุแห่งความวิวาทและวิธีระงับ
(สามคามสูตร  พระไตรปฎิกคอมพิวเตอร์  ม.มหิดล ๑๔ / ๕๔ / ๔๒)

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ มีได้แล ท่ีบุคคลท้ังหลายผู้อาศัยพระผูมี้พระภาค
อยู่นั้น   พอสมัยพระผู้มีพระภาคล่วงลับไป  จะพึงก่อวิวาทให้เกิดในสงฆ์ได้
เพราะเหตุอาชีวะอันย่ิงหรือปาติโมกข์อันย่ิง  ความวิวาทน้ันมีแต่เพ่ือไม่เก้ือกูลแก่
มหาชน  ไม่ใช่สุขของมหาชนไม่ใช่ประโยชน์ของมหาชนเป็นอันมาก  เพื่อ
ไม่เก้ือกูล เพ่ือความทุกข์แก่เทวดาและมนษุย์

ดูก่อนอานนท์  ความวิวาทท่ีเกิดเพราะเหตุอาชีวะอันย่ิงหรือปาติโมกข์
อันย่ิง น้ันเล็กน้อย ส่วนความวิวาทอันเกิดในสงฆ์ ท่ีเกิดเพราะเหตุมรรคหรือ
ปฏิปทา  ความวิวาทน้ันมีแต่เพ่ือไม่เก้ือกูลแก่มหาชน  ไม่ใช่สุขของมหาชน
ไม่ใช่ประโยชน์ของมหาชนเป็นอันมาก   เพ่ือไม่เก้ือกูล   เพ่ือความทุกข์แก่
เทวดาและมนุษย ์
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ดูก่อนอานนท์ มูลเหตุแห่งความวิวาทน้ีมี ๖ อย่าง ๖ อย่างเป็นไฉน
ดูก่อนอานนท์

(๑) ภิกษุในธรรมวินัยน้ี เป็นผู้มักโกรธ มีความผูกโกรธ ภิกษุท่ีเป็น
ผู้มักโกรธ มีความผูกโกรธนั้น ย่อมไมม่ีความเคารพ ไม่มีความยำเกรง แม้ใน
พระศาสดา แม้ในพระธรรม แม้ในพระสงฆ์อยู่ ท้ังไม่เป็นผู้ทำให้บริบูรณ์ในสิกขา
ภิกษุที่ไม่มีความเคารพ ไม่มีความยำเกรง แม้ในพระศาสดา แม้ในพระธรรม
แม้ในพระสงฆ์อยู่ ทั้งไม่เป็นผู้ทำให้บริบูรณ์ในสิกขานั้น ย่อมก่อความวิวาทให้
เกิดในสงฆ์ ซ่ึงเป็นความวิวาท มีเพ่ือไม่เก้ือกูลแก่มหาชน  ไม่ใช่สุขของมหาชน
ไม่ใช่ประโยชนข์องมหาชนเป็นอันมาก เพ่ือไม่เก้ือกูล เพ่ือความทุกข์แก่เทวดา
และมนุษย์ ดูก่อนอานนท์ ถ้าหากพวกเธอพิจารณาเห็นมูลเหตุแห่ง ความวิวาท
เช่นน้ีในภายในหรือในภายนอก    พวกเธอพึงพยายามละมูลเหตุแห่งความวิวาท
อันลามกนั้นเสียในที่นั้น   ถ้าพวกเธอพิจารณาไม่เห็นมูลเหตุแห่งความวิวาท
เช่นน้ีในภายในหรือในภายนอก  พวกเธอพึงปฏิบัติไม่ให้มูลเหตุแห่งความวิวาท
อันลามกน้ันแล  ลุกลามต่อไปในท่ีน้ัน การละมูลเหตุแห่งความวิวาทอันลามกน้ี
ย่อมมีได้ด้วยอาการเช่นนี้ ความไม่ลุกลามต่อไปของมูลเหตุแห่งความวิวาท
อันลามกน้ี  ย่อมมีได้ด้วยอาการเช่นน้ี

ดูก่อนอานนท์ ประการอ่ืนยังมีอีก
(๒) ภิกษุเป็นผู้มีความลบหลู ่ มีความตีเสมอ...
(๓) ภิกษุเป็นผู้มีความริษยา มีความตระหน่ี...
(๔) ภิกษุเป็นผู้โอ้อวด เป็นผู้มีมายา...
(๕) ภิกษุเป็นผู้มีความปรารถนาลามก มีความเห็นผิด...
(๖) ภิกษุเป็นผู ้มีความเห็นเอาเอง มีความเชื ่อถือผิวเผิน

มีความถือรั้น สละคืนได้ยาก ภิกษุที่เป็นผู้มีความเห็นเอาเอง มีความเชื่อ
ถือผิวเผิน มีความถือรั้น สละคืนได้ยากนั้น ย่อมไม่มีความเคารพ ไม่มีความ
ยำเกรงแม้ในพระศาสดา แม้ในพระธรรม แม้ในพระสงฆ์อยู่ ทั้งไม่เป็นผู้ทำให้
บริบูรณ์ในสิกขา ภิกษุที่ไม่มีความเคารพ ไม่มีความยำเกรง แม้ในพระศาสดา
แม้ในพระธรรม แม้ในพระสงฆ์อยู ่ ทั้งไม่เป็นผู้ทำให้บริบูรณ์ในสิกขานั้น
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ย่อมก่อความวิวาทให้เกิดใน สงฆ์ซ่ึงเป็นความวิวาท มีเพ่ือไม่เก้ือกูลแก่มหาชน
ไม่ใช่สุขของมหาชนไม่ใช่ประโยชน์ของมหาชนเป็นอันมาก   เพื่อไม่เกื้อกูล
เพ่ือความทุกข์ แก่เทวดาและมนษุย์

ดูก่อนอานนท์  ถ้าพวกเธอพิจารณาเห็นมูลเหตุแห่งความวิวาท
เช่นนี้ ในภายในหรือในภายนอก  พวกเธอพึงพยายามละมูลเหตุแห่ง
ความวิวาทอันลามกน้ันเสียในท่ีน้ัน   ถ้าพวกเธอพิจารณาไม่เห็นมูลเหตุ
แห่งความวิวาทเช่นน้ี  ในภายในหรือในภายนอก   พวกเธอพึงปฏิบัติไม่ให้
มูลเหตุแห่งความวิวาทอันลามกน้ันแล ลุกลามต่อไปในท่ีน้ัน การละมูลเหตุ
แห่งความวิวาทอันลามกนี้ ย่อมมีได้ด้วยอาการเช่นนี้  ความไม่ลุกลามต่อไป
ของมูลเหตุแห่งความวิวาทอันลามกน้ี   ย่อมมีได้ด้วยอาการเช่นน้ี ดูก่อนอานนท์
เหล่าน้ีแล มูลเหตุแห่งความวิวาท ๖ อย่าง

อธิกรณ์ ๔ อธิกรณสมถะ ๗

ดูก่อนอานนท์    อธิกรณ์นี้มี ๔ อย่าง   ๔ อย่างเป็นไฉน   คือ
วิวาทาธิกรณ์ อนุวาทาธิกรณ์ อาปัตตาธิกรณ์ กิจจาธิกรณ์ ดูก่อนอานนท์
เหล่าน้ีแล  อธิกรณ์ ๔ อย่าง

ดูก่อนอานนท์ ก็อธิกรณ์สมถะน้ีมี ๗ อย่างแล คือ เพ่ือระงับอธิกรณ์
อันเกิดแล้วๆ สงฆ์พึงใช้สัมมุขาวินัย สติวินัย อมูฬหวินัย ปฏิญญาตกรณะ
เยภุยยสิกา ตัสสปาปิยสิกา ติณวัตถารกะ

ดูก่อนอานนท์ ก็สัมมุขาวินัยเป็นอย่างไร คือ พวกภิกษุในธรรมวินัย
นี้ย่อมวิวาทกัน  ว่าเป็นธรรมหรือมิใช่ธรรม ว่าเป็นวินัยหรือมิใช่วินัย
ดูก่อนอานนท์  ภิกษุเหล่านั้นทั้งหมดแล พึงพร้อมเพรียงกันประชุม
พิจารณาแบบแผนธรรม ครั้นพิจารณาแล้ว พึงให้อธิกรณ์นั ้นระงับ
โดยอาการที่เรื่องลงกันได้ในแบบแผนธรรมนั้น ดูก่อนอานนท์ อย่างนี้แล
เป็นสัมมุขาวินัย ก็แหละความระงับ อธิกรณ์บางอย่างในธรรมวินัยน้ี ย่อมมีได้ด้วย
สัมมุขาวินัย อย่างน้ี

๓๙๑



ประมวลพระพุทธบัญญัติ อริยวินัย จากพระไตรปิฎก

ดูก่อนอานนท์ ก็เยภุยยสิกาเป็นอย่างไร คือ ภิกษุเหล่านั้นไม่อาจ
ระงับอธิกรณ์นั้นในอาวาสนั้นได้ พึงพากันไปยังอาวาสที่มีภิกษุมากกว่า
ภิกษุ ท้ังหมดพึงพร้อมเพรียงกันประชุมในอาวาสน้ัน คร้ันแล้วพึงพิจารณา
แบบแผนธรรมคร้ันพิจารณาแล้ว  พึงให้อธิกรณ์น้ันระงับโดยอาการท่ีเร่ือง
ลงกันได้ในแบบแผนธรรมนั้น ดูก่อนอานนท์ อย่างนี้แล เป็นเยภุยยสิกา
ก็แหละ ความระงับอธิกรณ์บางอย่างในธรรมวินัยนี้ ย่อมมีได้ด้วยเยภุยยสิกา
อย่างนี้ ฯ

ดูก่อนอานนท์ ก็สติวินัยเป็นอย่างไร คือ พวกภิกษุในธรรมวินัยนี้
โจทภิกษุด้วยอาบัติหนักเห็นปานนี ้คือ ปาราชิก หรือใกล้เคียงปาราชิกว่า ท่าน
ผู้มีอายุระลึกได้หรือไม่ว่าท่านต้องอาบัติหนักเห็นปานน้ี คือปาราชิกหรือใกล้เคียง
ปาราชิกแล้ว ภิกษุนั้นตอบอย่างนี้ว่า  ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย   ข้าพเจ้าระลึก
ไม่ได้เลยว่า ข้าพเจ้าต้องอาบัติหนักเห็นปานน้ี คือ ปาราชิก หรือใกล้เคียง
ปาราชิก  (เพราะเป็นพระอรหันต์มีสติสมบูรณ์  ไม่เคยทำเช่นน้ัน  จึงระลึกไม่ได้)
เม่ือเป็นเช่นน้ี สงฆ์ต้องให้สติวินัยแก่ภิกษุน้ันแล  ดูก่อนอานนท์  อย่างน้ีแล
เป็นสติวินัย ก็แหละความระงับอธกิรณ์บางอย่างในธรรมวินัยนี้ ย่อมมีได้ด้วย
สติวินัยอย่างนี้

ดูก่อนอานนท์ ก็อมูฬหวินัยเป็นอย่างไร คือ พวกภิกษุในธรรมวินัยน้ี โจท
ภิกษุด้วยอาบัติหนักเห็นปานน้ี คือ ปาราชิกหรือใกล้เคียงปาราชิกว่า ท่านผู้มีอายุ
จงระลึกดูเถิดว่าท่านต้องอาบัติหนักเห็นปานนี้ คือ ปาราชิกหรือ ใกล้เคียง
ปาราชิกแล้ว ภิกษุน้ันตอบอย่างน้ีว่า ท่านผู้มีอายุท้ังหลาย ข้าพเจ้า ระลึกไม่ได้เลย
ว่า ข้าพเจ้าต้องอาบัติหนักเห็นปานน้ี คือ ปาราชิกหรือใกล้เคียงปาราชิก ภิกษุ
ผู้โจทนั้นปลอบโยนเธอผู้กำลังทำลายอยู่นี้ว่า เอาเถอะ ท่านผู้มีอายุ จงรู้ตัว
ให้ดีเถิด เผ่ือจะระลึกได้ว่าต้องอาบัติหนักเห็นปานน้ี คือ ปาราชิกหรือใกล้เคียง
ปาราชิกแล้ว ภิกษุน้ันกล่าวอย่างน้ีว่า ท่านผู้มีอายุท้ังหลาย ข้าพเจ้าถึงความ
เป็นบ้าใจฟุง้ซ่านแล้ว  กรรมอันไม่สมควรแก่สมณะเป็นอันมาก ข้าพเจ้า
ผู้เป็นบ้าได้ประพฤติล่วง และได้พูดละเมิดไป ข้าพเจ้าระลึกมันไม่ได้ว่า
ข้าพเจ้าผู้หลงทำกรรมนี้ไปแล้ว เมื่อเป็นเช่นนี้ สงฆ์ต้องให้อมูฬหวินัย
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แก่ภิกษุนั้นแล ดูก่อนอานนท์ อย่างนี้แล เป็นอมูฬหวินัย ก็แหละความระงับ
อธิกรณ์บางอย่างในธรรมวนัิยน้ี ย่อมมีได้ด้วยอมูฬหวินัย อย่างน้ี

ดูก่อนอานนท์ ก็ปฏิญญาตกรณะเป็นอย่างไร คือ ภิกษุในธรรมวินัย
น้ี ถูกโจทหรือไม่ถูกโจทก็ตาม ย่อมระลึกและเปิดเผยอาบัติได้ เธอพึงเข้า
ไปหาภิกษุผู้แก่กว่า ห่มจีวรเฉวียงบ่าข้างหนึ่ง แล้วไหว้เท้านั่งกระหย่ง
ประคองอัญชลี กล่าวแก่ภิกษุนั้นอย่างนี้ว่า ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้า
ต้องอาบัติช่ือน้ีแล้ว ขอแสดงคืนอาบัติน้ัน ภิกษุผู้แก่กว่าน้ันกล่าวอย่างน้ีว่า
ท่านเห็นหรือ เธอตอบว่า ข้าพเจ้าเห็น ภิกษุผู้แก่กว่าน้ันกล่าวว่า ท่านพึงถึง
ความสำรวมต่อไปเถิด  เธอกล่าวว่า ข้าพเจ้าจักถึงความสำรวม ดูก่อน
อานนท์ อย่างน้ีแล เป็นปฏิญญาตกรณะ ก็แหละ ความระงับอธิกรณ์บางอย่าง
ในธรรมวนัิยน้ี ย่อมมีได้ด้วยปฏิญญาตกรณะ อย่างน้ี

ดูก่อนอานนท์ ก็ตัสสปาปิยสิกาเป็นอย่างไร คือ พวกภิกษุในธรรมวินัยน้ี
โจทภิกษุด้วยอาบัติหนักเห็นปานนี้ คือ ปาราชิกหรือใกล้เคียงปาราชิก ว่า
ท่านผู้มีอายุระลึกได้หรือไม่ว่า ท่านต้องอาบัติหนักเห็นปานนี ้คือ ปาราชิก หรือ
ใกล้เคียงปาราชิกแล้ว ภิกษุนั้นตอบอย่างนี้ว่า ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย ข้าพเจ้า
ระลึกไม่ได้เลยว่า ข้าพเจ้าต้องอาบัติหนักเห็นปานน้ี คือ ปาราชิกหรือใกล้เคียง
ปาราชิก ภิกษุผู้โจทน้ันปลอบโยนเธอผู้กำลังทำลายอยู่น้ีว่า เอาเถอะ ท่านผู้มีอายุ
จงรู้ตัวให้ดีเถิด เผื่อจะระลึกได้ว่าต้องอาบัติหนักเห็นปานนี้ คือ ปาราชิก
หรือใกล้เคียงปาราชิกแล้ว ภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่า ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย
ข้าพเจ้าระลึกไม่ได้เลยว่า ข้าพเจ้าต้องอาบัติหนักเห็นปานนี้ คือ ปาราชิกหรือ
ใกล้เคียงปาราชิก แต่ข้าพเจ้าระลึกได้ว่า ข้าพเจ้าต้องอาบัติชื่อนี้เพียงเล็กน้อย
ภิกษุผู้โจทก์น้ันปลอบโยนเธอผู้กำลังทำลายอยู่น้ีว่า เอาเถอะ ท่านผู้มีอายุจงรู้ตัว
ให้ดีเถิด เผ่ือจะระลึกได้ว่าต้องอาบัติหนักเห็นปานน้ี คือ ปาราชิกหรือใกล้เคียง
ปาราชิกแล้ว ภิกษุน้ันกล่าวอย่างน้ีว่า ท่านผู้มีอายุท้ังหลาย อันท่ีจริง ข้าพเจ้าต้อง
อาบัติชื ่อนี้เพียงเล็กน้อยไม่ถูกใครถามยังรับ ไฉนข้าพเจ้าต้องอาบัติหนัก
เห็นปานนี ้ คือ ปาราชิกหรือใกล้เคียงปาราชิกแล้ว ถูกถาม จักไม่รับเล่า ภิกษุ
ผู้โจทก์นั้นกล่าวอย่างนี้ว่า    ท่านผู้มีอายุก็ท่านต้องอาบัติชื่อนี้เพียงเล็กน้อย
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ไม่ถูกถามยังไม่รับ ไฉนท่านต้องอาบัติหนักเห็นปานน้ี คือ ปาราชิกหรือใกล้เคียง
ปาราชิกแล้ว ไม่ถูกถามจักรับเล่า เอาเถอะท่านผู้มีอายุ จงรู ้ตัวให้ดีเถิด
เผ่ือจะระลึกได้ว่าต้องอาบัติหนักเห็นปานน้ี คือ ปาราชิกหรือใกล้เคียงปาราชิกแล้ว
ภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่า ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย ข้าพเจ้ากำลังระลึกได้แล
ข้าพเจ้าต้องอาบัติหนักเห็นปานน้ี คือ ปาราชิกหรือใกล้เคียงปาราชิกแล้ว
คำที่ว่า ข้าพเจ้าระลึกไม่ได้ว่า ข้าพเจ้าต้องอาบัติหนักเห็นปานนี้ คือ
ปาราชิกหรือใกล้เคียง ปาราชิกนี้ ข้าพเจ้าพูดพลั้งพูดพลาดไป ดูก่อน
อานนท์ อย่างน้ีแลเป็น ตัสสปาปิยสิกา ก็แหละ ความระงบัอธิกรณ์บางอย่าง
ในธรรมวนัิยน้ี   ย่อมมีได้ด้วย ตัสสปาปิยสิกา อย่างน้ี

ดูก่อนอานนท์ ก็ติณวัตถารกะเปน็อย่างไร คือ พวกภิกษุในธรรมวนัิยน้ี
เกิดขัดใจทะเลาะวิวาทกันอยู่ ได้ประพฤติล่วงและได้พูดละเมิดกรรมอัน ไม่สมควร
แก่สมณะเป็นอันมาก ภิกษุเหล่าน้ันท้ังหมด พึงพร้อมเพรียงกันประชุม คร้ันแล้ว
ภิกษุผู้ฉลาดในบรรดาภิกษุท่ีเป็นฝ่ายเดียวกัน พึงลุกจากอาสนะ ห่มจีวร เฉวียงบ่า
ข้างหน่ึง ประนมอัญชลี ประกาศให้สงฆ์ทราบว่า ข้าแต่สงฆ์ผู้เจริญ ขอสงฆ์จงฟัง
ข้าพเจ้า เราท้ังหลายในท่ีน้ี เกิดขัดใจทะเลาะวิวาทกันอยู่ ได้ประพฤติล่วง และ
ได้พูดละเมิดกรรมอันไม่สมควรแก่สมณะเป็นอันมาก ถ้าสงฆ์มีความ
พรั่งพร้อมถึงที ่แล้ว ข้าพเจ้าพึงแสดงอาบัติของท่านผู้มีอายุเหล่านี้
และของตน ยกเว้นอาบัติที่มีโทษหยาบและอาบัติที่พัวพันกับคฤหัสถ์
ด้วยวินัยเพียงดังว่ากลบไว้ด้วยหญ้า ในท่ามกลางสงฆ์ เพื่อประโยชน์
แก่ท่านผู้มีอายุเหล่าน้ีและแก่ตน ต่อน้ัน ภิกษุผู้ฉลาดในบรรดาภิกษุท่ีเป็น
ฝ่ายเดียวกันอีกฝ่ายหน่ึง พึงลุกจากอาสนะ ห่มจีวรเฉวียงบ่าข้างหน่ึง ประนม
อัญชลี ประกาศให้สงฆ์ทราบว่า ข้าแต่สงฆ์ ผู้เจริญ ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า
เราท้ังหลายในท่ีน้ี เกิดขัดใจทะเลาะวิวาทกันอยู่ ได้ประพฤติล่วง และได้พูดละเมิด
กรรมอันไม่สมควรแก่สมณะเป็นอันมาก ถ้าสงฆ์มีความพรั่งพร้อมถึงที่แล้ว
ข้าพเจ้าพึงแสดงอาบัติของท่านผู้มีอายุเหล่านี้ และของตน ยกเว้นอาบัติ
ท่ีมีโทษหยาบและอาบัติท่ีพัวพันกับคฤหัสถ์ ด้วยวินัย เพียงดังว่ากลบไว้ด้วยหญ้า
ในท่ามกลางสงฆ์ เพ่ือประโยชน์แก่ท่านผู้มีอายุเหล่าน้ี และแก่ตน ดูก่อนอานนท์

๓๙๔
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อย่างน้ีแล เป็นติณวัตถารกะ ก็แหละความระงับอธิกรณ์ บางอย่างในธรรมวินัยน้ี
ย่อมมีได้ด้วยติณวัตถารกะอย่างนี้

ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงกัน (สาราณียธรรม)

ดูก่อนอานนท์ ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงกัน เป็นเหตุก่อ
ความรัก ก่อความเคารพ เป็นไปเพ่ือสงเคราะหกั์น เพ่ือไม่วิวาทกนั เพ่ือ
ความพร้อมเพรียงกัน เพื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนี้มี ๖ อย่าง ๖ อย่าง
เป็นไฉน

(๑) ดูก่อนอานนท์ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ มีกายกรรมประกอบด้วย
เมตตา ปรากฏในเพื่อนร่วมประพฤติพรหมจรรย์ ทั้งในที่แจ้ง ทั้งในที่ลับ
น้ีคือธรรมเป็นท่ีต้ังแห่งความระลึกถึงกัน  เป็นเหตุก่อความรัก ก่อความเคารพ
เป็นไปเพ่ือ สงเคราะห์กัน เพ่ือไม่วิวาทกัน เพ่ือความพร้อมเพรียงกัน เพ่ือเป็น
อันหน่ึงอันเดียวกัน ประการหน่ึง

(๒) ดูก่อนอานนท์ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุมีวจีกรรมประกอบด้วย
เมตตา ปรากฏในเพื่อนร่วมประพฤติพรหมจรรย์ ทั้งในที่แจ้ง ทั้งในที่ลับ
นี้ก็ธรรม เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงกัน เป็นเหตุก่อความรัก ก่อความเคารพ
เป็นไปเพื่อสงเคราะห์กัน เพื่อไม่วิวาทกัน เพื่อความพร้อมเพรียงกัน เพื่อเป็น
อันหน่ึงอันเดียวกัน

(๓) ดูก่อนอานนท์ประการอ่ืนยังมีอีก    ภิกษุมีมโนกรรมประกอบด้วย
เมตตา ปรากฏในเพ่ือนร่วมพรหมจรรย์ ท้ังในท่ีแจ้ง ท้ังในท่ีลับ น้ีก็ธรรมเป็น
ที่ตั้งแห่งความระลึกถึงกัน เป็นเหตุก่อความรัก ก่อความเคารพ เป็นไปเพื่อ
สงเคราะห์กัน เพื่อไม่วิวาทกัน เพื่อความพร้อมเพรียงกัน เพื่อเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน

(๔) ดูก่อนอานนท์ ประการอ่ืนยังมีอีก  ภิกษุมีลาภใดๆ เกิดโดยธรรม
ได้แล้วโดยธรรม  ท่ีสุดแม้เพียงอาหารติดบาตร  เป็นผู้ไม่แบ่งกัน เอาลาภ
เห็นปานนั้น    ไว้บริโภคแต่เฉพาะผู้เดียว   ย่อมเป็นผู้บริโภคเฉลี่ย

๓๙๕
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ท่ัวไปกับเพ่ือน ร่วมประพฤติพรหมจรรย์ผู้มีศีล น้ีก็ธรรมเป็นท่ีต้ังแห่งความ
ระลึกถึงกัน  เป็นเหตุก่อความรัก ก่อความเคารพ เป็นไปเพื่อสงเคราะห์กัน
เพ่ือไม่วิวาทกัน เพ่ือความพร้อมเพรียงกัน เพ่ือเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน

(๕) ดูก่อนอานนท์ ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุถึงความเป็นผู้เสมอกัน
โดยศีล ในศีลทั้งหลาย   ที่ไม่ขาด ไม่ทะลุ ไม่ด่าง ไม่พร้อย เป็นไท
อันวิญญูชนสรรเสริญ อันตัณหาและทิฎฐิไม่แตะต้อง  เป็นไปพร้อมเพื่อ
สมาธิ เห็นปานนั้น  กับเพื่อนร่วมประพฤติพรหมจรรย์อยู่   ทั้งในที่แจ้ง
ทั้งในที่ลับ นี้ก็ธรรมเป็นที่ตั ้งแห่งความระลึกถึงกัน เป็นเหตุก่อความรัก
ก่อความเคารพ เป็นไปเพื ่อสงเคราะห์กัน เพื ่อไม่วิวาทกัน เพื ่อความ
พร้อมเพรียงกัน  เพ่ือเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน

(๖) ดูก่อนอานนท์  ประการอ่ืนๆ ยังมีอีก  ภิกษุถึงความเป็นผู้เสมอกัน
โดยทิฐิ  ในทิฐิที่เป็นของพระอริยะ อันนำออก  ชักนำผู้กระทำตามเพื่อ
ความส้ินทุกข์โดยชอบเห็นปานน้ัน   กับเพ่ือนร่วมประพฤติพรหมจรรย์อยู่
ทั้งในที่แจ้ง ทั้งในที่ลับ นี้ก็ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงกัน เป็นเหตุก่อ
ความรัก ก่อความเคารพ เป็นไปเพื่อสงเคราะห์ เพื่อไม่วิวาทกัน เพื่อความ
พร้อมเพรียงกัน เพ่ือเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน ฯ

ดูก่อนอานนท์ น้ีแล ธรรม ๖ อย่าง เป็นท่ีต้ังแห่งความระลกึถึงกัน เป็น
เหตุก่อความรัก ก่อความเคารพ เป็นไปเพ่ือสงเคราะหกั์น เพ่ือไม่วิวาทกัน เพ่ือ
ความพร้อมเพรียงกัน เพ่ือเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน.

อปริหานิยธรรม (การเป็นอยู่ท่ีไม่เส่ือม)  แบบท่ี ๑
(พระไตรปฎิกบาลี  สยามรัฐ  ๒๓ / ๒๑ / ๒๑ )

ภิกษุทั ้งหลาย !  ภิกษุทั ้งหลาย จักหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์
ประชุมกันให้มากพอ  อยู่เพียงใด,  ความเจริญก็เป็นส่ิงท่ีภิกษุท้ังหลายหวงัได้
ไม่มีความเส่ือมเลย  อยู่เพียงน้ัน.

๓๙๖
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ภิกษุท้ังหลาย !  ภิกษุท้ังหลาย จักพร้อมเพรียงกันเข้าประชุม  จัก
พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม  จักพร้อมเพรียงกันทำกิจท่ีสงฆ์จะต้องทำ  อยู่
เพียงใด,  ความเจริญก็เป็นสิ่งที่ภิกษุทั้งหลายหวังได้  ไม่มีความเสื่อมเลย
อยู่เพียงน้ัน.

ภิกษุท้ังหลาย !  ภิกษุท้ังหลาย จักไม่บัญญัติส่ิงท่ีไม่เคยบัญญัติ  จักไม่
เพิกถอนส่ิงท่ีบัญญัติไว้แล้ว  จักสมาทานศึกษาในสิกขาบทท่ีบัญญัติไว้แล้ว
อย่างเคร่งครัด  อยู่เพียงใด,  ความเจริญก็เป็นสิ่งที่ภิกษุทั้งหลายหวังได้
ไม่มีความเส่ือมเลย  อยู่เพียงน้ัน.

ภิกษุท้ังหลาย !  ภิกษุท้ังหลาย จักสักการะ  เคารพ  นับถือ  บูชา
ภิกษุท่ีเป็นเถระ  มีพรรษายุกาล  บวชนาน  เป็นบิดาสงฆ์  เป็นผู้นำสงฆ์  และตน
จักต้องเข้าใจตัวว่าต้องเช่ือฟ้งถ้อยคำของท่านเหล่าน้ัน  อยู่เพียงใด,  ความเจริญ
ก็เป็นส่ิงท่ีภิกษุท้ังหลายหวังได้  ไม่มีความเส่ือมเลย  อยู่เพียงน้ัน.

ภิกษุท้ังหลาย !  ภิกษุท้ังหลาย จักไม่ลุอำนาจแก่ตัณหา  ซ่ึงเป็นตัวเหตุ
ก่อให้เกิดภพใหม่  ท่ีเกิดข้ึนแล้ว  อยู่เพียงใด,  ความเจริญก็เป็นส่ิงท่ีภิกษุท้ังหลาย
หวังได้  ไม่มีความเส่ือมเลย  อยู่เพียงน้ัน.

ภิกษุทั ้งหลาย !  ภิกษุทั ้งหลาย จักมีใจจดจ่อในเสนาสนะป่า
อยู่เพียงใด,  ความเจริญก็เป็นสิ่งที่ภิกษุทั้งหลายหวังได้  ไม่มีความเสื่อมเลย
อยู่เพียงน้ัน.

ภิกษุท้ังหลาย !  ภิกษุท้ังหลาย จักเข้าไปต้ังสติไว้อย่างม่ันเหมาะว่า
“ทำไฉนหนอ  ขอเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกัน  ซึ่งมีศีลเป็นที่รัก
ยังไม่มา  ขอให้มา,  ที่มาแล้ว  ขอให้อยู่เป็นสุขเถิด” ดังนี้ อยู่เพียงใด,
ความเจริญ ก็เป็นส่ิงท่ีภิกษุท้ังหลายหวังได้  ไม่มีความเส่ือมเลย  อยู่เพียงน้ัน.

ภิกษุท้ังหลาย !  ธรรมอันไม่เป็นท่ีต้ังแห่งความเส่ือมเจ็ดประการเหล่าน้ี
ยังคงดำรงอยู่ได้ในภิกษุท้ังหลาย  และพวกเธอก็ยังเห็นพ้องต้องกันในธรรมเจด็
ประการเหล่านี้  อยู่เพียงใด,  ความเจริญก็เป็นสิ่งที่ภิกษุทั้งหลายหวังได้
ไม่มีความเส่ือมเลย  อยู่เพียงน้ัน.

๓๙๗
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อปริหานิยธรรม (การเป็นอยู่ท่ีไม่เส่ือม)  แบบท่ีสอง
(พระไตรปิฎกบาลี  สยามรัฐ  ๒๓ / ๒๒ / ๒๓ )

ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุทั้งหลาย จักไม่เป็นผู้พอใจในการทำงาน
ก่อสร้าง  ไม่เป็นผู้ประกอบความเป็นผู้พอใจในการทำงานก่อสร้าง  อยู่
เพียงใด,  ความเจริญก็เป็นสิ่งที่ภิกษุทั้งหลายหวังได้  ไม่มีความเสื่อมเลย
อยู่เพียงน้ัน.

ภิกษุทั ้งหลาย !  ภิกษุทั ้งหลาย จักไม่เป็นผู ้พอใจในการคุย
ไม่ประกอบความเป็นผู้พอใจในการคุย อยู่เพียงใด,  ความเจริญก็เป็นสิ่งที่
ภิกษุท้ังหลายหวังได้  ไม่มีความเส่ือมเลย  อยู่เพียงน้ัน.

ภิกษุทั ้งหลาย !  ภิกษุทั ้งหลาย จักไม่เป็นผู้พอใจในการนอน
ไม่ประกอบความเป็นผู้ชอบใจในการนอน  อยู่เพียงใด,  ความเจริญก็เป็นส่ิงท่ี
ภิกษุท้ังหลายหวังได้  ไม่มีความเส่ือมเลย  อยู่เพียงน้ัน.

ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุทั้งหลาย จักไม่เป็นผู้พอใจในการจับกลุ่ม
คลุกคลีกัน  ไม่ประกอบความเป็นผู้พอใจในการจับกลุ่มคลุกคลีกัน
อยู่เพียงใด,  ความเจริญก็เป็นสิ่งที่ภิกษุทั้งหลายหวังได้  ไม่มีความเสื่อมเลย
อยู่เพียงน้ัน.

ภิกษุท้ังหลาย !  ภิกษุท้ังหลาย จักไม่เป็นผู้มีความปรารถนาอันเลว
ทราม  ไม่ลุอำนาจแก่ความปรารถนาอันเลวทราม  อยู่เพียงใด,  ความเจริญ
ก็เป็นส่ิงท่ีภิกษุท้ังหลายหวังได้  ไม่มีความเส่ือมเลย  อยู่เพียงน้ัน.

ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุทั้งหลาย จักไม่เป็นผู้มีมิตรชั่ว  สหายชั่ว
เพ่ือนช่ัว  อยู่เพียงใด, ความเจรญิ ก็เป็นส่ิงท่ีภิกษุท้ังหลายหวงัได้  ไม่มีความ
เส่ือมเลย  อยู่เพียงน้ัน.

ภิกษุท้ังหลาย !  ภิกษุท้ังหลาย จักไม่เป็นผู้หยุดเสียในระหว่างเน่ือง
จากได้บรรลุคุณวิเศษสักเล็กน้อยแล้ว  อยู่เพียงใด, ความเจริญก็เป็นส่ิงท่ีภิกษุ
ท้ังหลายหวังได้  ไม่มีความเส่ือมเลย  อยู่เพียงน้ัน.

ภิกษุท้ังหลาย !  ธรรมอันไม่เป็นท่ีต้ังแห่งความเส่ือมเจ็ดประการเหล่าน้ี
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ยังคงดำรงอยู่ได้ในภิกษุท้ังหลาย  และพวกเธอก็ยังเห็นพ้องต้องกันในธรรมเจด็
ประการเหล่านี้  อยู่เพียงใด,  ความเจริญก็เป็นสิ่งที่ภิกษุทั้งหลายหวังได้
ไม่มีความเส่ือมเลย  อยู่เพียงน้ัน.

หลักใหญ่สำหรับอ้างเพื่อสอบสวนเทียบเคียงพระธรรมวินัย
(มหาปเทส ๔  พระไตรปฎิกแปลไทย มจร.  ๑๔ / ๕๓ / ๔๑)

๑. (หากมี) ภิกษุในธรรมวินัยนี้กล่าวอย่างนี้ว่า ผู้มีอายุ  ข้าพเจ้า
ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักตร์พระผู้มีพระภาคว่า  “น้ีเป็นธรรม  น้ีเป็นวินัย
นี้เป็นคำสอนของพระศาสดา”...

๒. (หากมี) ภิกษุในธรรมวินัยนี้กล่าวอย่างนี้ว่า  ในอาวาสชื่อโน้นมี
สงฆ์อยู่พร้อมด้วยพระเถระ  พร้อมด้วยปาโมกข์  ข้าพเจ้าได้สดับเฉพาะ
หน้าสงฆ์น้ันว่า “น้ีเป็นธรรม  น้ีเป็นวินัย  น้ีเป็นคำสอนของพระศาสดา”...

๓. (หากมี)  ภิกษุในธรรมวนัิยน้ีกล่าวอย่างน้ีว่า  ในอาวาสช่ือโน้นมี
ภิกษุผู้เป็นเถระอยู่จำนวนมากเป็นพหูสูตร เรียนคัมภีร์  ทรงธรรม  ทรงวินัย
ทรงมาติกา ข้าพเจ้าได้สดับเฉพาะหน้าพระเถระเหลา่น้ันว่า  “น้ีเป็นธรรม
น้ีเป็นวินัย  น้ีเป็นคำสอนของพระศาสดา”...

๔. (หากมี)  ภิกษุในธรรมวนัิยน้ีกล่าวอย่างน้ีว่า  ในอาวาสช่ือโน้นมี
ภิกษุผู้เป็นเถระอยู่รูปหน่ึงเป็นพหูสูตร  เรียนคัมภีร์  ทรงธรรม  ทรงวินัย
ทรงมาติกา ข้าพเจ้าได้สดับเฉพาะหน้าพระเถระรูปนั้นว่า  “นี้เป็นธรรม
น้ีเป็นวินัย  น้ีเป็นคำสอนของพระศาสดา”...

เธอท้ังหลายยังไม่พึงช่ืนชม  ยังไม่พึงคัดค้านคำกล่าวของผู้น้ัน  พึงเรียน
บทและพยัญชนะเหล่านั้นให้ดี   แล้วพึงสอบดูในพระสูตร   เทียบดูในวินัย
ถ้าบทและพยัญชนะเหล่านั้น  สอบลงในสูตรก็ไม่ได้  เที่ยบเข้าในวินัย
ก็ไม่ได้  พึงลงสันนิษฐานว่า  “นี้มิใช่พระดำรัสของพระผู้มีพระภาค
พระองค์น้ันแน่นอน  และภิกษุน้ีรับมาผิด”  เธอท้ังหลายพึงท้ิงคำน้ันเสีย
ถ้าบทพยัญชนะเหล่านั้น  สอบลงในสูตรก็ได้  เทียบเข้าในวินัยก็ได้
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พึงลงสันนิษฐานว่า  “นี้เป็นพระดำรัส ของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น
แน่นอน  และภิกษุน้ันรับมาด้วยดี”  เธอท้ังหลาย พึงจำมหาปเทส..น้ีไว้

ทรงเตอืนให้สามัคคี   มีสติ ปัญญาเมือ่อยู่ร่วมกัน
(พระไตรปิฎกบาลี  สยามรัฐ  ๒๐ / ๕๒๒ / ๒๙๔)

“เพราะการอยู่ร่วมกัน  จึงรู้จักกันได้ว่า  คนนี้มีความ
ปรารถนาลามก  มักโกรธ  มักลบหลู่คุณท่าน  หัวด้ือ  ตีตน
เสมอท่าน  มีความริษยา  มีความตระหน่ี  และโอ้อวด.

ในท่ามกลางชน เขาเป็นคนมีวาจาหวาน  ปานสมณะท่ีดีพูด;
แต่ในที่ลับคน  ย่อมทำสิ่งที่คนชั่ว  ซึ่งมีความเห็นต่ำทราม
ไม่เอ้ือเฟ้ือระเบียบ    พูดจาปล้ินปล้อน  โป้ปด  เขาทำกันทุกอย่าง

ทุกคน  พึงร่วมมือกันกำจัดเขาออกไปเสีย,  ทุกคนพึง
ช่วยกันท้ึงถอนบุคคลท่ีเป็นดุจต้นข้าวผีน้ันท้ิง,  พึงช่วยกันขับคน
กลวงเป็นโพรงไปให้พ้น,  พึงช่วยกันคัดเอาคนที่มิใช่สมณะ
แต่ยังอวดอ้างตนว่าเป็นสมณะ  ออกท้ิงเสีย     ดุจชาวนาโรย
ข้าวเปลือกกลางลม  เพ่ือคัดเอาข้าวลีบออกท้ิงเสีย  ฉะน้ัน.

อน่ึง  คนเรา  เม่ือมีการอยู่ร่วมกันกับคนท่ีสะอาด  หรือ
คนท่ีไม่สะอาดก็ตาม  ต้องมีสติกำกับอยู่ด้วยเสมอ,  แต่น้ัน
พึงสามัคคีต่อกัน  มีปัญญาทำทีสุ่ดทุกข์แห่งตนเถดิ”.

หลักการเลือกสถานที่และบุคคลที่ควรเสพไม่ควรเสพ
(พระไตรปฎิกบาลี  สยามรัฐ  ๑๒ / ๒๓๕ / ๒๑๒)

ภิกษุท้ังหลาย !  ภิกษุในกรณีน้ี  เข้าไปอาศัยวนปัตถ์ (ป่าทึบ)  แห่งใด
แห่งหน่ึงอยู่,  สติท่ียังต้ังข้ึนไม่ได้  ก็ไม่ต้ังข้ึนได้,  จิตท่ียังไม่ต้ังม่ันก็ไม่ต้ังม่ัน,
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อาสวะท่ียังไม่ส้ินก็ไม่ถึงความส้ิน,  และอนตุตรโยคกัเขมธรรมทียั่งไม่บรรลุก็ไม่
บรรลุ,  ท้ังจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ คิลานปัจจยเภสัชชบริขาร  อันบรรพชิตพึง
แสวงหามาเพ่ือเป็นบริขารของชีวิต  ก็หามาได้โดยยาก,  ภิกษุท้ังหลาย  ภิกษุน้ัน
พิจารณาเห็นโดยประจักษ์ดังน้ีแล้ว  ไม่ว่าจะเป็นเวลากลางวนัหรือกลางคนื
พึงหลกีไปเสียจากวนปัตถ์น้ัน,  อย่าอยู่เลย.

ภิกษุท้ังหลาย !  ภิกษุในกรณีน้ี  เข้าไปอาศัยวนปัตถ์ (ป่าทึบ)  แห่งใด
แห่งหน่ึงอยู่,  สติท่ียังต้ังข้ึนไม่ได้  ก็ไม่ต้ังข้ึนได้,  จิตท่ียังไม่ต้ังม่ันก็ไม่ต้ังม่ัน,
อาสวะท่ียังไม่ส้ินก็ไม่ถึงความส้ิน,  และอนตุตรโยคกัเขมธรรมทียั่งไม่บรรลุก็ไม่
บรรลุ,  แต่ว่าจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ คิลานปัจจยเภสัชชบริขาร  อันบรรพชิตพึง
แสวงหามาเพ่ือเป็นบริขารของชีวิต  หามาได้โดยไม่ยาก,  ภิกษุท้ังหลาย  ภิกษุน้ัน
พิจารณาเห็นโดยประจักษ์ดังน้ีแล้ว คิดว่า  “เราเป็นผู้ออกจากเรือนบวชเพราะเหตุ
แหง่จีวรก็หามิได้  เพราะเหตแุห่งบิณฑบาตกห็ามิได้  เพราะเหตแุห่งเสนาสนะ
ก็หามิได้   เพราะเหตุแห่งคิลานปัจจยเภสัชชบริขารก็หามิได้”;  คร้ัน พิจารณาเห็น
ดังน้ีแล้ว  ภิกษุน้ัน พึงหลีกไปเสียจากวนปัตถ์น้ัน,  อย่าอยู่เลย.

ภิกษุท้ังหลาย !  ภิกษุในกรณีน้ี  เข้าไปอาศัยวนปัตถ์ (ป่าทึบ)  แห่งใด
แห่งหน่ึงอยู่,  สติท่ียังต้ังข้ึนไม่ได้ก็ต้ังข้ึนได้,  จิตท่ียังไม่ต้ังม่ันก็ต้ังม่ัน,  อาสวะ
ท่ียังไม่ส้ินก็ถึงความส้ิน,  และอนุตตรโยคักเขมธรรมท่ียังไม่บรรลุก็บรรลุ,  แต่จีวร
บิณฑบาต เสนาสนะ คิลานปัจจยเภสัชชบริขาร อันบรรพชิตพึง แสวงหามาเพ่ือ
เป็นบริขารของชีวิตน้ัน  หามาได้โดยยาก,  ภิกษุท้ังหลาย  ภิกษุน้ันพิจารณาเห็น
โดยประจักษ์ดังนี้แล้วคิดว่า  “เรามิได้ออกจากเรือนบวช  เพราะเหตุแห่งจีวร
เพราะเหตุแห่งบิณฑบาต  เพราะเหตุแห่งเสนาสนะ   เพราะเหตุแห่งคิลานปัจจย
เภสัชชบริขาร”;  คร้ัน พิจารณาเห็น ดังน้ีแล้ว  ภิกษุน้ัน พึงอยู่ในวนปัตถ์น้ัน,
อย่าหลีกไปเสียเลย.

ภิกษุท้ังหลาย !  ภิกษุในกรณีน้ี  เข้าไปอาศัยวนปัตถ์แห่งใด แห่งหน่ึงอยู่,
สติท่ียังต้ังข้ึนไม่ได้ก็ต้ังข้ึนได้,  จิตท่ียังไม่ต้ังม่ันก็ต้ังม่ัน,  อาสวะท่ียังไม่ส้ินก็ถึง
ความส้ิน,  และอนุตตรโยคกัเขมธรรมทียั่งไม่บรรลุก็บรรลุ,  ท้ังจีวร บิณฑบาต
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* อินทรย์ีท้ังหลายในทีน่ีคื้อ  สัทธา  วริิยะ  สต ิ สมาธ ิ ปัญญา.

เสนาสนะ คิลานปัจจยเภสัชชบริขาร อันบรรพชิตพึงแสวงหามาเพ่ือ เป็นบริขาร
ของชีวิตนั้น หามาได้โดยไม่ยาก, ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุนั้นพิจารณาเห็นโดย
ประจักษ์ดังน้ีแล้ว   พึงอยู่ในวนปัตถ์น้ัน,  จนตลอดชีวิต. อย่าหลีกไปเสียเลย.

เพียรแต่พอดี
(พระไตรปิฎกบาลี  สยามรัฐ  ๒๒ / ๓๒๖ / ๔๑๘)

ดูก่อนโสณะ !  ข้อน้ีก็เป็นเช่นน้ันแล  กล่าวคือ  ความเพียรท่ีบุคคล
ปรารภจัดเกินไป  ย่อมเป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่าน,  ที่ย่อหย่อนเกินไป
ย่อมเป็นไปเพ่ือความเกียจคร้าน.  โสณะ !  เพราะเหตุน้ันแล  เธอจงต้ังความ
เพียรแต่พอดี,  จงเข้าใจความที่อินทรีย์ทั้งหลาย*  ต้องเป็นธรรมชาติ
เสมอๆ กัน,  จงกำหนดหมายในความพอดีน้ันไว้เถิด.

แต่ก็ไม่ให้เนิ่นช้า
(พระไตรปฎิกบาลี  สยามรัฐ  ๒๓ / ๑๒๐ / ๒๓๓)

ดีละ  ดีละ  อนุรุทธะ !  ดีละ  ท่ีเธอตรึกแล้ว  ซ่ึงมหาปุริสวิตก  ว่า :-
“๑. ธรรมะน้ี  สำหรับผู้มีความปรารถนาน้อย,  ธรรมะน้ี  มิใช่สำหรับผู้มี

ปรารถนาใหญ่.
๒. ธรรมะน้ี  สำหรับผู้สันโดษ,  ธรรมะน้ี  มิใช่สำหรับผู้ไม่สันโดษ.
๓. ธรรมะนี ้ สำหรับผู้สงบสงัด,  ธรรมะนี ้ มิใช่สำหรับผู้ยินดีด้วยการ

คลุกคลีในหมู่.
๔. ธรรมะน้ี  สำหรับผู้ปรารภความเพียร,  ธรรมะน้ี  มิใช่สำหรับผู้เกียจ

คร้าน.
๕. ธรรมะน้ี  สำหรับผู้มีสติอันเข้าไปต้ังไว้,  ธรรมะนี ้  มิใช่สำหรับผู้มี

สติอันหลงลืม.
๖. ธรรมะน้ี  สำหรับผู้มีจิตต้ังม่ัน,  ธรรมะน้ี  มิใช่สำหรับผู้มีจิตไม่ต้ังม่ัน
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๗. ธรรมะนี ้ สำหรับผู้มีปัญญา,  ธรรมะนี ้ มิใช่สำหรับผู้ทรามปัญญา”
ดังน้ี

อนุรุทธะ !  แต่เธอควรจะตรึกมหาปุริสวิตกข้อท่ี ๘ น้ีด้วย ว่า :-
“๘. ธรรมะน้ี  สำหรับผู้พอใจในความไม่เน่ินช้า  ผู้ยินดีในความ

ไม่เน่ินช้า,  ธรรมะน้ี  มิใช่สำหรับผู้พอใจในความเนิน่ช้า   ผู้ยินดีในความ
เน่ินช้า”  ดังน้ี.

ภิกษุเพียรตลอดเวลาทำอย่างไร ?
(พระไตรปฎิกบาลี  สยามรัฐ  ๒๑ / ๑๑ / ๑๗)

ภิกษุท้ังหลาย !  เม่ือภิกษุ กำลังเดินอยู่...
ภิกษุท้ังหลาย !  เม่ือภิกษุ กำลังยืนอยู่...
ภิกษุท้ังหลาย !  เม่ือภิกษุ กำลังน่ังอยู่...
ภิกษุทั้งหลาย !  เมื่อภิกษุ กำลังนอนอยู่  ถ้าเกิดครุ่นคิดด้วยความ

ครุ่นคิดในกาม  หรือครุ่นคิดด้วยความครุ่นคิดในทางเดือดแค้น  หรือครุ่นคิดด้วย
ความรุ่นคิดในทางทำผู้อ่ืนให้ลำบากเปล่า ๆ ข้ึนมา,  และภิกษุก็ไม่รับเอาความ
ครุ่นคิดน้ันไว้  สละท้ิงไป  ถ่ายถอนออก  ทำให้ส้ินสุดลงไปจนไม่มีเหลือ;  ภิกษุท่ี
เป็นเช่นน้ี  แม้กำลัง(เดินอยู่..  ยืนอยู่..  น่ังอยู่..)นอนอยู่  ก็เรียกว่า  เป็นผู้ทำ
ความเพียรเผากิเลส  รู้สึกกลัวต่อส่ิงลามก  เป็นคนปรารภความเพียร  อุทิศ
ตนในการเผากเิลส  อยู่เนืองนิจแล.

อานิสงส์สำหรับผู้ทำศีลให้สมบูรณ์(บางส่วนเป็นบทสวดท้ายปาติโมกข์)
(พระไตรปิฎกบาลี สยามรัฐ  ๑๒ / ๗๓ / ๕๘)

ภิกษุท้ังหลาย !  เธอท้ังหลาย  จงมีศีลสมบูรณ์  มีปาติโมกข์สมบูรณ์
อยู่เถิด.  พวกเธอท้ังหลาย   จงสำรวมด้วยปาติโมกขสังวร   สมบูรณ์ด้วย

๔๐๓
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มารยาทและโคจรอยู่เถิด;  จงเป็นผู้เห็นภัยในโทษทั้งหลายที่มีประมาณ
น้อย  สมาทานศึกษาในสิกขาบทท้ังหลายเถิด.

(ตอนขา้งตน้นีเ้ปน็คำแปลบางสว่นบทสวดทา้ยปาตโิมกข)์
ภิกษุท้ังหลาย ! ถ้าภิกษุหากจำนงว่า  “เราพึงเป็นท่ีรัก  ท่ีเจริญใจ  ท่ี

เคารพ  ท่ียกย่อง  ของเพ่ือนผู้ประพฤติพรรหมจรรย์ด้วยกันท้ังหลาย”  ดังน้ีแล้ว,
เธอพึงทำให้สมบูรณ์ในศีลท้ังหลาย  พึงตามประกอบในธรรมเป็นเคร่ืองสงบแห่ง
จิตในภายใน  เป็นผู้ไม่เหินห่างในฌาน  ประกอบพร้อมด้วยวิปัสสนา  และให้วัตร
แห่งผู้อยู่สุญญาคารท้ังหลายเจริญงอกงามเถิด.

ภิกษุท้ังหลาย ! ถ้าภิกษุหากจำนงว่า  “เราพึงเป็นผู้มีลาภด้วยบริขารคือ
จีวร  บิณฑบาต  เสนาสนะ  และคิลานปัจจยเภสัชบริขารท้ังหลาย”  ดังน้ีก็ดี, ...

ภิกษุทั้งหลาย ! ถ้าภิกษุหากจำนงว่า  “เราบริโภคจีวร  บิณฑบาต
เสนาสนะ  และคิลานปัจจยเภสัชบริขารของทายกเหลา่ใด,  การกระทำเหล่าน้ัน
พึงมีผลมาก  มีอานิสงส์มากแก่ทายกเหล่าน้ัน”  ดังน้ีก็ดี, ...

ภิกษุท้ังหลาย ! ถ้าภิกษุหากจำนงว่า  “ญาติสาโลหิตท้ังหลายซ่ึงตาย
จากกันไปแล้ว  มีจิตเล่ือมใส  ระลึกถึงเราอยู่,  ข้อน้ันจะพึงมีผลมาก  มีอานิสงส์
มากแก่เขาเหล่าน้ัน”  ดังน้ีก็ดี, ...

ภิกษุท้ังหลาย ! ถ้าภิกษุหากจำนงว่า  “เราพึงอดทนได้ซ่ึงความไม่ยินดี
และ  ความยินดี,  อน่ึง  ความไม่ยินดีอย่าเบียดเบียนเรา,  เราพึงครอบงำย่ำยี
ความไม่ยินดี  ซ่ึงบังเกิดข้ึนแล้วอยู่เถิด”  ดังน้ีก็ดี, ...

ภิกษุท้ังหลาย ! ถ้าภิกษุหากจำนงว่า  “เราพึงอดทนความขลาดกลัวได้,
อนึ่ง ความหวาดกลัวอย่าเบียดเบียนเรา,  เราพึงครอบงำย่ำยีความหวาดกลัว
ท่ีบังเกิดข้ึนแล้วอยู่เถิด”  ดังน้ีก็ดี, ...

ภิกษุท้ังหลาย ! ถ้าภิกษุหากจำนงว่า  “เราพึงได้ตามต้องการ  ได้ไม่ยาก
ได้ไม่ลำบาก  ซ่ึงฌานท้ังส่ี  อันเป็นไปในจิตอันย่ิง  เป็นทิฏฐธรรมสุขวิหาร”  ดังน้ี
ก็ดี, ...

ภิกษุท้ังหลาย ! ถ้าภิกษุหากจำนงว่า  “วิโมกข์เหล่าใด  ก้าวล่วงรูปเสีย
แล้ว  เป็นธรรมไม่มีรูป  เป็นของสงบ,  เราพึงถูกต้องวิโมกข์เหล่าน้ันด้วยนามกาย

๔๐๔
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อยู่เถิด”  ดังน้ีก็ดี, ...
ภิกษุท้ังหลาย ! ถ้าภิกษุหากจำนงว่า  “เราพึงเป็นโสดาบัน  เพราะความ

สิ้นไปแห่งสังโยชน์สาม   เป็นผู้มีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดา  เป็นผู้เที่ยงต่อ
พระนิพพาน  มีการตรัสรู้อยู่ข้างหน้า”  ดังน้ีก็ดี, ...

ภิกษุท้ังหลาย ! ถ้าภิกษุหากจำนงว่า “เราพึงเป็นสกทาคามี  เพราะความ
ส้ินไปแห่งสังโยชน์สาม  และเพราะความเบาบางแหง่ราคะ โทสะ  และโมหะ พึง
มาสู่โลกน้ีอีกคร้ังเดียวเท่าน้ันแล้วทำท่ีสุดแห่งทุกข์ได้”  ดังน้ีก็ดี, ...

ภิกษุท้ังหลาย ! ถ้าภิกษุหากจำนงวา่  “เราพึงเป็นโอปปาตกิะ  เพราะ
ความส้ินไปแห่งสังโยชน์เบ้ืองต่ำห้า  พึงปรินิพพานในภพน้ัน  ไม่กลับจากโลกน้ัน
เป็นธรรมดา”  ดังน้ีก็ดี, ...

ภิกษุท้ังหลาย ! ถ้าภิกษุหากจำนงว่า  “เราพึงแสดงอิทธิวิธีมีอย่างต่างๆ
ได้  ดังน้ีก็ดี, ...

ภิกษุท้ังหลาย ! ถ้าภิกษุหากจำนงวา่  “เราพึงมีทิพยโสต...” ดังน้ีก็ดี,...
ภิกษุท้ังหลาย ! ถ้าภิกษุหากจำนงว่า  “เราใคร่ครวญแล้ว  พึงรู้จิตของ

สัตว์เหล่าอ่ืน  ของบุคคลเหล่าอ่ืน  ด้วยจิตของตน...”  ดังน้ีก็ดี ...
ภิกษุท้ังหลาย ! ถ้าภิกษุหากจำนงว่า  “เราพึงตามระลกึถึงภพท่ีเคยอยู่

ในกาลก่อนได้หลาย ๆ อย่าง...”  ดังน้ีก็ดี, ...
ภิกษุทั้งหลาย ! ถ้าภิกษุหากจำนงว่า  “เราพึงเห็นสัตว์ทั้งหลายด้วย

จักษุทิพย์อันหมดจดเกินจักษุสามัญมนุษย์...”  ดังน้ีก็ดี, ...
ภิกษุท้ังหลาย !  ถ้าภิกษุหากจำนงว่า      “เราพึงทำให้แจ้งเจโตวมุิตติ

ปัญญาวิมุตติ  อันหาอาสวะมิได้  เพราะความส้ินไปแห่งอาสวะท้ังหลาย  ด้วย
ปัญญาอันย่ิงเอง  ในทิฏฐธรรมเทียว  เข้าถึงแล้วแลอยู่”  ดังน้ีก็ดี,  เธอพึงทำให้
บริบูรณ์ในศีลท้ังหลาย  พึงตามประกอบในธรรมเป็นเคร่ืองสงบแห่งจิตในภายใน
เป็นผู้ไม่เหินห่างในฌาน  ประกอบพร้อมแล้วด้วยวิปัสสนา  และให้วัตรแห่งผู้อยู่
สุญญาคารท้ังหลายเจริญงอกงามเถิด.

คำใดท่ีเราตถาคตกล่าวแล้วว่า  “ภิกษุท้ังหลาย !  เธอท้ังหลาย  จงมีศีล
สมบูรณ์  มีปาติโมกข์สมบูรณ์อยู่เถิด.  พวกเธอทั้งหลาย  จงสำรวมด้วย

๔๐๕
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ปาติโมกขสังวร  สมบูรณ์ด้วยมารยาทและโคจรอยู่เถิด;  จงเป็นผู้เห็นภัยใน
โทษท้ังหลายท่ีมีประมาณนอ้ย  สมาทานศึกษาในสิกขาบทท้ังหลายเถดิ”  ดังน้ี;
คำกล่าวน้ันอันเราตถาคตอาศัยเหตุผลดังกล่าวน้ีแล  จึงได้กล่าวแล้ว.

ตายนะคาถา  (เป็นบทสวดท้ายปาติโมกข์)
(พระไตรปิฎกคอมพิวเตอร์  ม.มหิดล ๑๕ / ๒๔๐ / ๖๙)

ท่านจงพยายามตัดกระแสตัณหา      จงบรรเทากามเสียเถิด
พราหมณ์   มุนีไม่ละกาม ย่อมไม่เข้าถึงความท่ีจิตแน่วแน่ได้ ฯ

ถ้าบุคคลจะพึงทำความเพียร พึงทำความเพียรน้ันจริงๆ พึง
บากบ่ันทำความเพียรน้ันให้ม่ัน  เพราะว่าการบรรพชาท่ีปฏิบัติ
ย่อหย่อน ย่ิงเร่ียรายโทษดจุธุลี

ความช่ัว ไม่ทำเสียเลยประเสริฐกว่า ความช่ัวย่อมเผาผลาญ
ในภายหลัง

ก็กรรมใดทำแล้วไม่เดือดร้อนในภายหลัง กรรมนั้นเป็น
ความดี  ทำแล้วประเสริฐกว่า

หญ้าคาอันบุคคลจับไม่ดี    ย่อมบาดมือนั่นเอง   ฉันใด
ความเปน็สมณะ   อันบคุคลปฏบิตัไิมดี่   ยอ่มฉดุเขา้ไปเพือ่
เกิดในนรก   ฉันน้ัน

กรรมอันย่อหย่อนอย่างใดอย่างหน่ึง  วัตรอันใดท่ีเศร้าหมอง
และพรหมจรรยท่ี์น่ารังเกียจ ท้ังสามอย่างน้ัน ไม่มีผลมาก.

๔๐๖
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หมายเหต ุ - วิธีการต่างๆ ในภาคนี ้ ถ้าเป็นพุทธพจน์ จะแสดงด้วยอักษรปกติ
- ส่วนท่ีเป็นคำช้ันอรรถกถา หรือคำอธิบาย จะแสดงด้วยอักษรเอน

วิธีพินทุ และอธิษฐานบริขาร,

วิธีถือนิสัย,  อธิษฐานพรรษา,  ขอขมาโทษ,

วิธีเสียสละของ, ปลงอาบัติ,

กรรมวาจาสมมติเจ้าหน้าท่ีทำการสงฆ์,

บุพพกรณ์บุพพกิจอุโบสถ,  วิธีมอบฉันทะบริสุทธ์ิ,

ปาติโมกข์,  ปวารณา,  กฐิน  ฯลฯ
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วิธีพินทุและอธิษฐานบริขาร

   วิธีพินทุ (วิ.อ.๒/๓๖๘-๙/๔๑๐)

ในอรรถกถาว่า  การทำให้จีวรท่ีได้มาใหม่เสียสีหรือมีตำหนิด้วยสีเขียว สีตม
หรือสีดำคล้ำ มักทำจุดเป็นวงกลมอยา่งใหญ่เท่าแววตานกยงู อย่างเล็กเท่าหลัง
ตัวเรือด ท่ีมุมจีวรพร้อมกับกล่าวคำว่า  “อิมัง  พินทุกัปปัง  กะโรมิ”. (ดูหน้า ๑๔๓)

คำอธิษฐานบริขาร*

คำอธิษฐานบริขารส่ิงเดียว  ในหัตถบาส   ว่า ๓ หน
ชนิดบริขาร คำอธษิฐาน

บาตร อิมัง ปตัตงั อะธิฏฐามิ.
สังฆาฏิ อิมัง สังฆาฏิง อะธิฏฐามิ.
อุตตราสงค ์(จีวร) อิมัง อุตตะราสงัคัง อะธิฏฐามิ.
อันตรวาสก (สบง) อิมัง อันตะระวาสะกัง อะธิฏฐามิ.
นิสีทนะ (ผ้าปูน่ัง) อิมัง นิสีทะนัง อะธิฏฐามิ.
ผ้าอาบน้ำฝน อิมัง วัสสิกะสาฏิกัง อะธิฏฐามิ.
ผ้าปิดฝี อิมัง กัณฑุปะฏิจฉาทิง อะธิฏฐามิ.
ผ้าปูนอน อิมัง ปัจจัตถะระณัง อะธิฏฐามิ.
ผ้าเช็ดหน้า  เช็ดปาก อิมัง มุขะปุญฉะนะโจลัง อะธิฏฐามิ.
ผ้าบริขาร อิมัง ปะริกขาระโจลัง อะธิฏฐามิ.

คำอธิษฐานบริขารหลายสิง่ ในหัตถบาส ว่า ๓ หน
ชนิดบริขาร คำอธษิฐาน

ผ้าปูนอน อิมานิ  ปัจจัตถะระณานิ อะธิฏฐามิ.
ผ้าเช็ดหน้า  เช็ดปาก อิมานิ  มุขะปุญฉะนะโจลานิ อะธิฏฐามิ.
ผ้าบริขาร อิมานิ  ปะริกขาระโจลานิ อะธิฏฐามิ.

๔๐๘

* โดยพทุธพจน ์ทรงใหมี้การอธิษฐานบรขิารชนดิต่างๆ แตมิ่ได้บอกวธีิ ในคมัภร์ีปริวารวา่ อธิษฐานม ี๒ คือ ๑.อธิษฐาน
ด้วยกาย ๒.อธิษฐานด้วยวาจา. คำอธิษฐานและถอนอธิษฐานดังกล่าวน้ี  อรรถกถาผูกข้ึนมาเพ่ือเป็นการอธิษฐานด้วยวาจา
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คำถอนอธิษฐานบริขาร

คำถอนอธิษฐานน้ัน   พึงว่าทุกอย่างเหมือนกับการอธิษฐาน   แต่จะเปล่ียน
เฉพาะคำว่า  อะธิฏฐามิ  เป็น  ปัจจุทธะรามิ

(ในพระไตรปิฎกมิได้มีที่กล่าวถึงเรื่องการขาดอธิษฐาน   แต่ในหนังสือ
บุพพสิกขาวรรณา หน้า ๔๖๔ กล่าวไว้ว่า ผ้าไตรจีวร ถ้าขาดเป็นช่องทะลุเท่าหลัง
เล็บก้อย  เป็นเหตุให้ขาดอธิษฐาน ดังน้ี

สังฆาฏิ และจีวร ด้านยาวตั้งแต่ริมผ้าเข้าไป ๑ คืบ
ด้านกว้างต้ังแตริ่มผ้าเข้าไป  ๘ นิ้ว

สบง ด้านยาวตั้งแต่ริมผ้าเข้าไป ๑ คืบ
ด้านกว้างตั้งแต่ริมผ้าเข้าไป ๔ นิ้ว)

คำวิกัปบริขาร
(วิธีการวิกัปและถอนวกัิปน้ี  มีอธิบายไวใ้นสกิขาบทวภัิงค์  สุราปานวรรค  สิกขาบทท่ี ๙ หน้า ๑๔๔)

คำวิกัป  ต่อหน้าผู้รับ  ในหัตถบาส  ว่าดังน้ี (๓ หน)
จีวรผืนเดียว อิมัง จีวะรัง  ตุยหัง  วิกัปเปมิ.
จีวรหลายผืน อิมานิ  จีวะรานิ  ตุยหัง  วิกัปเปมิ.
บาตรใบเดียว อิมัง ปตัตงั   ตุยหัง  วิกัปเปมิ.
บาตรหลายใบ อมิานิ  ปัตตานิ  ตุยหัง  วิกัปเปมิ.

คำถอนวิกัป

ผู้ถอนแก่พรรษากว่า  ในหัตถบาส   ว่าดังน้ี (๓ หน)
จีวรผืนเดียว อิมัง   จีวะรัง   มัยหัง   สันตะกัง   ปริภุญชะ  วา

วิสัชเชหิ  วา   ยะถาปัจจะยัง   วา   กะโรหิ.
จีวรหลายผืน อิมานิ   จีวะรานิ   มัยหัง   สันตะกานิ   ปริภุญชะ  วา

วิสัชเชหิ  วา   ยะถาปัจจะยัง   วา   กะโรหิ.

๔๐๙
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บาตรใบเดียว อิมัง   ปัตตัง   มัยหัง   สันตะกัง   ปริภุญชะ  วา
วิสัชเชหิ  วา   ยะถาปัจจะยัง   วา   กะโรหิ.

บาตรหลายใบ อมิานิ   ปัตตานิ   มัยหัง   สันตะกานิ   ปริภุญชะ  วา
วิสัชเชหิ  วา   ยะถาปัจจะยัง   วา   กะโรหิ.

(ผู้ถอนอ่อนพรรษากว่า  ในหัตถบาส  ให้เปล่ียน กะโรหิ เป็น กะโรถะ )

วิธีถือนิสัย
วิธีถือนิสัยพระอุปัชฌาย์

สัทธิวิหาริกนั้น  พึงห่มผ้าอุตตราสงค์เฉวียงบ่า ไหว้เท้านั่งกระโหย่ง
ประคองอัญชลี   แล้วกล่าวคำอย่างน้ี ๓ หนว่า

"อุปัชฌาโย  เม  ภันเต  โหหิ."
"ท่านเจ้าข้า   ขอท่านจงเป็นอุปัชฌายะของขา้พเจ้า "

อุปัชฌาย์รับว่า “สาหุ ดีละ, ละหุ เบาใจละ, โอปายิกัง  ชอบแก่อุบายละ,
ปะฏิรูปัง สมควรละ,  ปาสาทิเกนะ  สัมปาเทหิ  จงยังความปฏิบัติให้ถึงพร้อม
ด้วยอาการอันน่าเล่ือมใสเถิด” ดังน้ีก็ได้  รับด้วยกาย รับด้วยวาจา รับด้วยท้ังกาย
และวาจากไ็ด้ เป็นอันวา่อันเตวาสกิถืออาจารยแ์ลว้, ไม่รับด้วยกาย ไมรั่บด้วย
วาจา  ไม่รับด้วยท้ังกายและวาจา  ไม่เป็นอันว่าอันเตวาสิกถืออาจารย์แล้ว.

(ถ้าท่านรบัสัทธิวิหาริก  พึงกล่าวรับว่า "สาธุ   ภันเต."
กล่าวอีก ๓ หนว่า “อัชชะตัคเคทานิ เถโร มัยหัง ภาโร, อะหัมปิ

เถรัสสะ ภาโร.”) หมายเหต ุ ในวงเลบ็เปน็นยัแหง่อรรถกถา

วิธีถือนิสัยพระอาจารย์
อันเตวาสิกน้ัน   พึงห่มผ้าอุตตราสงค์เฉวียงบ่า   ไหว้เท้าน่ังกระโหย่ง

ประคองอัญชลี   แล้วกล่าวอย่างน้ี ๓ หนว่า
"อาจะริโย  เม  ภันเต   โหหิ, อายัส๎มะโต   นิสสายะ  วัจฉามิ."
"ท่านเจ้าข้า ขอท่านจงเป็นอาจารย์ของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจักอาศัยท่านอยู่"

(ลำดับต่อจากน้ี   เหมือนกับวิธีถือนิสัยพระอุปัชฌาย์ทุกอย่าง )

๔๑๐
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คำอธิษฐานเข้าพรรษา
อิมัส๎มิง   อาวาเส   อิมัง  เตมาสัง   วัสสัง   อุเปมิ.

คำขอขมาโทษ
พิธีขมาหลายคน

ผู้ขอ เถเร  ปะมาเทนะ   ทะวารัตตะเยนะ   กะตัง , สัพพัง   อะปะราธัง
ขะมะตุ   โน   ภันเต.   (๓ หน)

ผู้รับ อะหัง  ขะมามิ   ตุมเหหิปิ   เม   ขะมิตัพพัง.
ผู้ขอ ขะมามะ  ภันเต.

พิธีขมาคนเดยีว
ผู้ขอ เถเร  ปะมาเทนะ   ทะวารัตตะเยนะ   กะตัง, สัพพัง   อะปราธัง

ขะมะถะ   เม   ภันเต.   (๓  หน)
ผู้รับ อะหัง  ขะมามิ   ตะยาปิ   เม   ขะมิตัพพัง.
ผู้ขอ ขะมาม ิ  ภันเต.

คำตอบรับผู้มาขอขมา  (พุทธพจน์ พระไตรปฎิกบาลี  สยามรัฐ ๗ / ๓๖๙ / ๑๘๐)

“ยะโต   จะ   โข   ตะวัง  อาวุโส   อัจจะยัง   อัจจะยะโต   ทิส๎วา
ยะถาธัมมัง  ปะฏิกะโรสิ   ตันเต   มะยัง   ปะฏิคคัณหามะ   วุทธิ    เหสา   อาวุโส
อะริยัสสะ   วินะเย   โย  อัจจะยัง   อัจจะยะโต   ทิส๎วา   ยะถาธัมมัง  ปะฏิกะโรติ
อายะติง   สังวะรัง  อาปัชชะติ.”

เม่ือใดท่านเห็นโทษ  โดยความเป็นโทษ  แล้วทำคืนตามธรรม  เม่ือน้ัน
เรารับโทษน้ันของท่าน   เพราะผู้ใดเห็นโทษโดยความเป็นโทษ  แล้วทำคืนตาม
ธรรม  ถึงความสำรวมต่อไป  ข้อน้ัน  เป็นความเจริญในอริยวินัย.

คำสัตตาหะกะระณียะ
“สัตตาหะกะระณียัง   กิจจัง  เม  อัตถิ   ตัสมา  มะยา  คันตัพพัง

อิมัส๎มิง  สัตตาหัพภันตะเร   นิวัตติสสามิ.”

๔๑๑
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คำเสียสละของเปน็นิสสัคคีย์

จีวรวรรค   สิกขาบทท่ี ๑ (เก่ียวกับการเก็บจีวรเกินจำเป็นไว้เกิน ๑๐ วัน)
พึงเข้าไปหาภิกษุรูปหน่ึง   ห่มผ้าอุตตราสงค์เฉวียงบ่า  น่ังกระโหย่ง

ประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่า
"อิทัง   เม  ภันเต  (อาวุโส)  จีวะรัง  ทะสาหาติกกันตัง  นิสสัคคิยัง

อิมาหัง   อายัส๎มะโต    นิสสัชชามิ. "
"ท่านเจ้าข้า  จีวรผืนน้ีของข้าพเจ้าล่วง ๑๐ วัน   เป็นของจำจะเสยีสละ

ข้าพเจ้าสละจีวรผืนนี้แก่ท่าน."
ถ้าสละต้ังแต่ ๒ ผืนข้ึนไป   พึงว่ารวมกัน   ดังน้ี
"อิมานิ   เม  ภันเต  (อาวุโส)  จีวะรานิ  ทะสาหาติกกันตานิ

นิสสัคคิยานิ   อิมานาหัง   อายัส๎มะโต    นิสสัชชามิ."
"ท่านเจ้าข้า  จีวรเหล่าน้ีของข้าพเจ้าล่วง ๑๐ วัน เป็นของจำจะเสียสละ

ข้าพเจ้าสละจีวรเหล่านี้แก่ท่าน."
คร้ันสละแลว้พึงแสดงอาบัติ  ภิกษุผู้รับเสียสละนัน้พึงรับอาบัติ  พึงคืน

จีวรที่เสียสละให้ด้วยคำว่า

คำคืนจีวร

จีวรผืนเดียว   พึงว่า  "อิมัง   จีวะรัง   อายัส๎มะโต  ทัมมิ."
จีวรหลายผนื  พึงว่า   "อิมานิ   จีวะรานิ   อายัส๎มะโต  ทัมมิ."

จีวรวรรค   สิกขาบทท่ี ๒ (เก่ียวกับอยู่ปราศจากไตรจวีร แม้ราตรีหน่ึง)
พึงเข้าไปหาภิกษุรูปหน่ึง   ห่มผ้าอุตตราสงค์เฉวียงบ่า  น่ังกระโหย่ง

ประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่า
"อิทัง   เม  ภันเต  (อาวุโส)  จีวะรัง  รัตติวิปปะวุตถัง  อัญญัต๎ระ

ภิกขุสัมมะติยา   นิสสัคคิยัง  อิมาหัง  อายัส๎มะโต นิสสัชชามิ."
"ท่านเจ้าข้า  จีวรผืนน้ีของข้าพเจ้า   อยู่ปราศจากแล้วล่วงราตรี

๔๑๒
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เป็นของจำจะเสยีสละ  เว้นแต่ภิกษุได้รับสมมติ  ข้าพเจ้าสละจีวรผืนน้ีแก่ท่าน."
ถ้าสละ ๒ ผืน  พึงว่า  "ทะวิจีวะรัง"
ถ้าสละ ๓ ผืน  พึงว่า  "ติจีวะรัง"
ครั้นสละแล้ว  พึงแสดงอาบัติ  ภิกษุผู้รับเสียสละนั้นพึงรับอาบัติ

พึงคืนจีวรท่ีเสียสละใหอ้ย่างสิกขาบทท่ี ๑

จีวรวรรค   สิกขาบทท่ี ๓ (เก่ียวกับเก็บอกาลจีวร ไว้เกินกำหนด)
"อิทัง   เม  ภันเต  (อาวุโส)  จีวะรัง  อะกาละจีวะรัง  มาสาติกกันตัง

นิสสัคคิยัง   อิมาหัง   อายัส๎มะโต    นิสสัชชามิ."
"อกาลจีวรผืนนี้ของข้าพเจ้าล่วงเดือนหนึ่ง จำจะสละ ข้าพเจ้า

สละจีวรผืนน้ีแก่ท่าน. "

จีวรวรรค   สิกขาบทท่ี ๖ (เก่ียวกับขอจีวรต่อคฤหัสถ์ ท่ีไม่ใช่ญาติ)
"อิทัง   เม  ภันเต  (อาวุโส)  จีวะรัง  อัญญาตะกัง   คะหะปะติกัง

อัญญัต๎ระ  สะมะยา  วิญญาปิตัง  นิสสัคคิยัง  อิมาหัง  อายัส๎มะโต   นิสสัชชามิ."
"จีวรผืนน้ีของข้าพเจ้า    ขอต่อเจ้าเรือนผู้มิใช่ญาติ  นอกจากสมัย

เป็นของจำจะสละ   ข้าพเจ้าสละจีวรผืนน้ีแก่ท่าน."

จีวรวรรค  สิกขาบทท่ี ๗ (เก่ียวกับจีวรฉิบหายไป แล้วรับจีวรเกินกำหนด)
"อิทัง   เม  ภันเต  (อาวุโส)  จีวะรัง  อัญญาตะกัง   คะหะปะติกัง

ตะทุตตะริง  วิญญาปิตัง  นิสสัคคิยัง   อิมาหัง   อายัส๎มะโต    นิสสัชชามิ. "
"ท่านเจ้าข้า  จีวรผืนน้ีของข้าพเจ้า ขอแล้วเกินกำหนดต่อเจ้าเรือน

ผู้มิใช่ญาติ  เป็นของจำจะสละ   ข้าพเจ้าสละจีวรผืนน้ีแก่ท่าน. "

จีวรวรรค  สิกขาบทท่ี ๘ (เก่ียวกับพูดให้เขาซ้ือจีวรท่ีดีกว่าเขากำหนด)
"อิทัง   เม  ภันเต  (อาวุโส)  จีวะรัง    ปุพเพ   อัปปะวาริโต

อัญญาตะกัง   คะหะปะติกัง   อุปะสังกะมิต๎วา   จีวะเร   วิกัปปัง   อาปันนัง
นิสสัคคิยัง   อิมาหัง   อายัส๎มะโต    นิสสัชชามิ."

๔๑๓
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"ท่านเจ้าข้า จีวรผืนน้ีของข้าพเจ้า  เขาไม่ได้ปวารณาไว้ก่อน  ข้าพเจ้า
เข้าไปหาเจ้าเรือนผู้ไม่ใช่ญาติ   ถึงการกำหนดในจีวร   เป็นของจำจะสละ  ข้าพเจ้า
สละจีวรผืนนี้แก่ท่าน."

จีวรวรรค  สิกขาบทท่ี ๑๐ (เก่ียวกับทวงจีวรจากผู้รับฝากผู้อ่ืนเกิน ๓ กำหนด)
"อิทัง  เม  ภันเต (อาวุโส)  จีวะรัง  อะติเรกะติกขัตตุง  โจทะนายะ

อะติเรกะฉักขัตตุง    ฐาเนนะ    อะภินิปผาทิตัง   นิสสัคคิยัง  อิมาหัง
อายัส๎มะโต    นิสสัชชามิ."

"ท่านเจ้าข้า   จีวรผืนน้ีของข้าพเจ้า    ให้สำเร็จด้วยทวงเกิน ๓ คร้ัง
ด้วยยืนเกิน ๖ คร้ัง เป็นของจำจะสละ ข้าพเจ้าสละจีวรผืนน้ีแก่ท่าน."

โกสิยวรรค   สิกขาบทท่ี ๘ (เก่ียวกับรับเงินหรือทอง)
"อะหัง   ภันเต (อาวุโส)   รูปิยัง  ปะฏิคคะเหสิง,  อิทัง  เม

นิสสัคคิยัง   อิมาหัง  สังฆัสสะ  นิสสัชชามิ."
"ท่านเจ้าข้า   ข้าพเจ้ารับรูปิยะไว้แล้ว   ของน้ีของข้าพเจ้า  เป็นของ

จำจะสละ   ข้าพเจ้าสละรูปิยะน้ีแก่สงฆ์."

โกสิยวรรค   สิกขาบทท่ี ๙ (เก่ียวกับทำการซ้ือขายด้วยรูปิยะ)
"อะหัง     ภันเต (อาวุโส)   นานัปปะการะกัง   รูปิยะสังโวหารงั

สะมาปัชชิง, อิทัง  เม   นิสสัคคิยัง ,  อิมาหัง   สังฆัสสะ    นิสสัชชามิ."
"ท่านเจ้าข้า  ข้าพเจ้าถึงการซ้ือขาย   ด้วยรูปิยะมีประการต่างๆ  ของ

ส่ิงน้ีของข้าพเจ้าเป็นของจำจะสละ  ข้าพเจ้าสละของส่ิงน้ีแก่สงฆ.์"

โกสิยวรรค   สิกขาบทท่ี ๑๐ (เก่ียวกับทำการซ้ือขาย โดยใช้ของแลก)
"อะหัง   ภันเต (อาวุโส)    นานัปปะการะกัง     กะยะวิกกะยัง

สะมาปัชชิง,  อิทัง  เม  นิสสัคคิยัง,  อิมาหัง  อายัส๎มะโต  นิสสัชชามิ."
"ท่านเจ้าข้า  ข้าพเจ้าได้ถึงการแลกเปล่ียนมีประการต่างๆ   ของส่ิงน้ี

ของข้าพเจ้าเป็นของจำจะสละ   ข้าพเจ้าสละของส่ิงน้ีแก่ท่าน."
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ปัตตวรรค   สิกขาบทท่ี ๑ (เก่ียวกับบาตรท่ีเกิน ๑ ลูกไว้เกิน ๑๐ วัน)
"อะยัง  เม  ภันเต (อาวุโส)  ปัตโต  ทะสาหาติกกันโต  นิสสัคคิโย,

อิมาหัง   อายัส๎มะโต    นิสสัชชามิ."
"ท่านเจ้าข้า  บาตรใบน้ีของข้าพเจ้าล่วง ๑๐ วัน  เป็นของจำจะเสียสละ

ข้าพเจ้าสละบาตรใบนี้แก่ท่าน"

คำคืนบาตร

"อิมัง   ปัตตัง   อายัส๎มะโต   ทัมมิ"
"ข้าพเจ้าให้บาตรใบนี้แก่ท่าน"

ปัตตวรรค   สิกขาบทท่ี ๒ (เก่ียวกับบาตรรา้วไม่เกิน ๕ แห่ง ขอบาตรใหม)่
"อะยัง    เม   ภันเต  (อาวุโส)    ปัตโต     อูนะปัญจะพันธะเนนะ

ปัตเตนะ   เจตาปิโต   นิสสัคคิโย,   อิมาหัง   สังฆัสสะ    นิสสัชชามิ. "
"ท่านเจ้าข้า  บาตรใบน้ีของข้าพเจ้า ให้จ่ายมาแล้ว  เป็นของจำจะสละ

เพราะเป็นบาตรมีแผลหย่อนห้า  ข้าพเจ้าสละบาตรใบนี้แก่สงฆ์. "

ปัตตวรรค   สิกขาบทท่ี ๓ (เก่ียวกับเก็บเภสัช ๕ ไว้เกิน ๗ วัน)
"อิทัง  เม   ภันเต  (อาวุโส)    เภสัชชัง   สัตตาหาติกกันตัง

นิสสัคคิยัง,  อิมาหัง   อายัส๎มะโต   นิสสัชชามิ."
" ท่านเจ้าข้า   เภสัชน้ีของข้าพเจ้าล่วง ๗ วัน    เป็นของจำจะสละ

ข้าพเจ้าสละเภสัชนี้แก่ท่าน."

คำคนืเภสัช

"อิมัง   เภสัชชัง  อายัส๎มะโต  ทัมมิ"
"ข้าพเจ้าให้เภสัชนี้แก่ท่าน"

๔๑๕
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ปัตตวรรค   สิกขาบทท่ี ๔ (เก่ียวกับแสวงหาและทำผา้อาบน้ำฝนก่อนเวลา)
"อิทัง  เม   ภันเต (อาวุโส) วัสสิกะสาฏิกะจีวะรัง  อะติเรกะมาเส

เสเส  คิมหาเน   ปะริยิฏฐัง  อะติเรกัฑฒะมาเส  เสเส  คิมหาเน กัต๎วา
นิวัตถัง   นิสสัคคิยัง   อิมาหัง   อายัส๎มะโต   นิสสัชชามิ."

"ท่านเจ้าข้า  จีวรคือผ้าอาบน้ำฝนผืนน้ีของข้าพเจ้า   แสวงหาได้มา
ในฤดูร้อน  ซ่ึงยังเหลือเกินกว่า ๑ เดือน  ทำนุ่งในฤดูร้อน  ซ่ึงยังเหลืออยู่เกินกว่า
ก่ึงเดือน   เป็นของจำจะสละ   ข้าพเจ้าสละจีวรคือผ้าอาบน้ำฝนน้ีแก่ท่าน."

ปัตตวรรค   สิกขาบทท่ี ๕ (เก่ียวกับให้จีวรแก่ภิกษุอ่ืนแล้วชิงคืน)
"อิทัง เม  ภันเต (อาวุโส)  จีวะรัง   ภิกขุสสะ  สามัง  ทัต๎วา

อัจฉินนัง   นิสสัคคิยัง  อิมาหัง   อายัส๎มะโต   นิสสัชชามิ. "
"ท่านเจ้าข้า จีวรผืนน้ีของข้าพเจ้า ให้แก่ภิกษุเอง  แล้วชิงเอามา  เป็น

ของจำจะสละ   ข้าพเจ้าสละจีวรผืนน้ีแก่ท่าน."

ปัตตวรรค   สิกขาบทท่ี ๖ (เก่ียวกับขอด้ายมาเองแล้ว ให้ช่างทอเป็นจีวร)
"อิทัง  เม   ภันเต  (อาวุโส)   จีวะรัง  สามัง  สุตตัง  วิญญาเปต๎วา

ตันตะวาเยหิ  วายาปิตัง   นิสสัคคิยัง    อิมาหัง   อายัส๎มะโต   นิสสัชชามิ. "
"ท่านเจ้าข้า จีวรผืนน้ีของข้าพเจ้า  ขอด้ายมาเองแล้ว  ยังช่างหูกให้ทอ

เป็นของจำจะสละ  ข้าพเจ้าสละจีวรผืนน้ีแก่ท่าน. "

ปัตตวรรค   สิกขาบทท่ี ๗ (เก่ียวกับให้ช่างทอดีกว่าผู้ท่ีจะถวายกำหนด)
"อิทัง  เม   ภันเต  (อาวุโส)   จีวะรัง  ปุพเพ   อัปปะวาริโต

อัญญาตะกัสสะ   คะหะปะติกัสสะ   ตันตะวาเย   อุปะสังกะมิต๎วา   จีวะเร
วิกัปปัง   อาปันนัง   นิสสัคคิยัง    อิมาหัง   อายัส๎มะโต   นิสสัชชามิ. "

"ท่านเจ้าข้า  จีวรผืนน้ีของข้าพเจ้า  เขาไม่ได้ปวารณาไว้ก่อน  ข้าพเจ้า
เข้าไปหาช่างหูกของเจ้าเรือน  ผู้ไม่ใช่ญาติ  ถึงความกำหนดในจีวร  เป็นของ
จำจะสละ   ข้าพเจ้าสละจีวรผืนน้ีแก่ท่าน. "

๔๑๖



ภาคผนวก

ปัตตวรรค   สิกขาบทท่ี ๘ (เก่ียวกับเก็บผ้าจำนำพรรษาไวเ้กินจีวรกาล)
"อิทัง  เม   ภันเต  (อาวุโส)   อัจเจกะจีวะรัง    จีวะระกาละสะมะยัง

อะติกกามิตัง   นิสสัคคิยัง    อิมาหัง   อายัส๎มะโต   นิสสัชชามิ. "
"ท่านเจ้าข้า   ผ้าอัจเจกจีวรผืนน้ีของข้าพเจ้า    เก็บไว้ล่วงเลยสมยั

จีวรกาลเป็นของจำจะสละ  ข้าพเจ้าสละผ้าอัจเจกจีวรผืนน้ีแก่ท่าน. "

ปัตตวรรค   สิกขาบทท่ี ๙ (เก่ียวกับอยู่ป่ามีภัยเก็บจีวรในบา้นเกิน ๖ คืน)
"อิทัง     เม      ภันเต  (อาวุโส)      จีวะรัง      อะติเรกะฉารัตตัง

วิปปะวุตถัง    อัญญัต๎ระ   ภิกขุสัมมะติยา    นิสสัคคิยัง    อิมาหัง    อายัส๎มะโต
นิสสัชชามิ."

"ท่านเจ้าข้า   จีวรผืนน้ีของข้าพเจ้า อยู่ปราศแล้วเกิน ๖ ราตรี เป็นของ
จำจะสละ  เว้นไว้แต่ภิกษุได้สมมติ  ข้าพเจ้าสละจีวรผืนน้ีแก่ท่าน. "

ปัตตวรรค   สิกขาบทท่ี ๑๐ (เก่ียวกับน้อมลาภท่ีเขาจะถวายสงฆม์าเพ่ือตน)
"อิทัง  เม  ภันเต  (อาวุโส)   ชานัง   สังฆิกัง   ลาภัง   ปะริณะตัง

อัตตะโน   ปะริณามิตัง   นิสสัคคิยัง    อิมาหัง   อายัส๎มะโต   นิสสัชชามิ."
"ท่านเจ้าข้า ลาภน้ีเขาน้อมไปเป็นของถวายสงฆ์ ข้าพเจ้ารู้อยู่ น้อมมา

เพ่ือตน  เป็นของจำจะสละ  ข้าพเจ้าสละลาภน้ีแก่ท่าน. "

สมณกัปปะ

“ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย   เราอนุญาตให้ฉันผลไม้โดยสมณกัปปะ ๕ อย่าง  คือ
๑.ผลไม้ที่ลนด้วยไฟ ๒.ผลไม้ที่กรีดด้วยศัสตรา
๓.ผลไม้ที่จิกด้วยเล็บ ๔.ผลไม้ที่ไม่มีเมล็ด
๕.ผลไม้ที่ปล้อนเมล็ดออกแล้ว”

กระทำโดย ภิกษุกล่าวคำว่า “กัปปิยัง  กะโรหิ”  อนุปะสัมบัน ใช้ศัสตรา
หรือเล็บ ทำตำหนิท่ีผลไม้ซ่ึงอยู่ติดต่อกัน  พร้อมกับกล่าวว่า  “กัปปิยัง ภันเต”

๔๑๗
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วิธีแสดงอาบติั

๔๑๘

แสดงอาบติัก่อนทำอโุบสถ
ภิกษุรูปหน่ึงต้องอาบัติในวันอุโบสถ.  เธอได้มีความปริวิตกในขณะน้ันว่า

พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้ว่า ภิกษุมีอาบัติติดตัว ไม่พึงทำอุโบสถ ดังน้ี ก็เรา
เป็นผู้ต้องอาบัติแล้ว จะพึงปฏิบัติอย่างไรหนอ จึงบอกเร่ืองน้ันแก่ภิกษุท้ังหลาย
ภิกษุท้ังหลาย กราบทูลเร่ืองน้ันแด่พระผู้มีพระภาค.

พระผู้มีพระภาครับส่ังกะภิกษุท้ังหลายว่า  ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย ก็ภิกษุใน
ศาสนานี้ต้องอาบัติในวันอุโบสถ.  ภิกษุนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุรูปหนึ่ง ห่มผ้า
อุตราสงค์เฉวียงบ่า น่ังกระโหย่ง ประคองอัญชลี แล้วกล่าวอย่างน้ีว่า

“อะหัง   อาวุโส   อิตถันนามัง  อาปัตติง (แทนด้วยช่ือประเภทของอาบัติ)
อาปันโน   ตัง   ปะฏิเทเสมิ   แน่ะเธอ  ผมต้องอาบัติมีช่ือน้ี ผมแสดงคืนอาบัติน้ัน.”

ภิกษุผู้รับพึงถามว่า “ปัสสะสิ  ท่านเห็นหรือ?”
ภิกษุผู้แสดงพึงตอบว่า “อามะ   ปัสสามิ  ครับ ผมเห็น.”
ภิกษุผู้รับพึงบอกว่า “อายะติง สังวะเรยยาสิ ท่านพึงสำรวมต่อไป”

สงสัยในอาบัติ
ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย  ก็ภิกษุในศาสนาน้ีมีความสงสัยในอาบัติ  ในวัน

อุโบสถ.  ภิกษุน้ันพึงเข้าไปหาภิกษุรูปหน่ึง  ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า น่ังกระโหย่ง
ประคองอัญชลีแล้ว กล่าวอย่างน้ี ว่า

“อะหัง  อาวุโส  อิตถันนามายะ  อาปัตติยา (แทนด้วยช่ือประเภทของ
อาบัติ)  เวมะติโก   ยะทา   นิพเพมะติโก   ภะวิสสามิ  ตะทา  ตัง  อาปัตติง
ปะฏิกะริสสามิ   แน่ะเธอ  ผมมีความสงสัยในอาบัติมีช่ือน้ี จักหมดสงสัยเม่ือใด
จักทำคืนอาบัตินั้นเมื่อนั้น”

ครั้นแล้วพึงทำอุโบสถ ฟังปาติโมกข์ แต่ไม่พึงทำอันตรายแก่อุโบสถ
เพราะข้อที่สงสัยนั้นเป็นปัจจัย.

(จากพุทธพจน์น้ี  ทำให้ทราบว่าสมัยพุทธกาลมีการแสดงอาบัติเฉพาะ
ท่ีต้องหรือสงสัยจริงๆ ปัจจุบันได้มีคณาจารย์เรียบเรียงวิธีการแสดงอาบัติไว้ ดังน้ี)



ภาคผนวก ๔๑๙

ภิกษุผู้อ่อนพรรษากวา่*  พึงแสดงดังน้ี
นะโม   ตัสสะ  ภะคะวะโต   อะระหะโต   สัมมาสัมพุทธัสสะ. (๓ จบ)

กระผมขอรวบรวมอาบัติท้ังหลายท้ังปวง   ท่ีสมควรเทศนามาแสดงต่อท่าน
(พระอาจารย์)  ถ้าหากกระผมล่วงเกินในสิกขาบทเหล่าใด   ก็ขอแสดงในสิกขาบท
เหล่าน้ัน  ถ้าไม่ได้ล่วงเกินก็เป็นอันว่าไม่ได้แสดง.

อะหัง  ภันเต  สัมพะหุลา นานาวัตถุกาโย ถุลลัจจะยาโย อาปัตติโย
อาปันโน   ตา   ปะฏิเทเสมิ.

ภิกษุผู้รับพึงถามว่า ปัสสะส ิ  อาวุโส.
ภิกษุผู้แสดงพึงตอบว่า อามะ   ภันเต   ปัสสามิ.
ภิกษุผู้รับพึงถามว่า อายะติง   อาวุโส   สังวะเรยยาสิ.
ภิกษุผู้แสดงพึงตอบว่า สาธุ   สุฏฐุ   ภันเต   สังวะริสสามิ. (๓  หน)

อะหัง   ภันเต  สัมพะหุลา  นานาวัตถุกาโย  ปาจิตติยาโย  อาปัตติโย
อาปันโน   ตา   ปะฏิเทเสมิ.

ภิกษุผู้รับพึงถามว่า ปัสสะส ิ  อาวุโส.
ภิกษุผู้แสดงพึงตอบว่า อามะ   ภันเต   ปัสสามิ.
ภิกษุผู้รับพึงถามว่า อายะติง   อาวุโส   สังวะเรยยาส.ิ
ภิกษุผู้แสดงพึงตอบว่า สาธุ   สุฏฐุ   ภันเต   สังวะริสสามิ. (๓  หน)

อะหัง     ภันเต    สัมพะหุลา   นานาวัตถุกาโย   ทุกกะฏาโย    อาปัตติโย
อาปันโน   ตา  ปะฏิเทเสมิ.

ภิกษุผู้รับพึงถามว่า ปัสสะส ิ  อาวุโส.
ภิกษุผู้แสดงพึงตอบว่า อามะ   ภันเต   ปัสสามิ.
ภิกษุผู้รับพึงถามว่า อายะติง   อาวุโส   สังวะเรยยาส.ิ
ภิกษุผู้แสดงพึงตอบว่า สาธุ   สุฏฐุ   ภันเต   สังวะริสสามิ. (๓  หน)

อะหัง   ภันเต   สัมพะหุลา  ทุพภาสิตาโย   อาปัตติโย  อาปันโน  ตา ปะฏิเทเสมิ.
ภิกษุผู้รับพึงถามว่า ปัสสะส ิ  อาวุโส.
ภิกษุผู้แสดงพึงตอบว่า อามะ   ภันเต   ปัสสามิ.
ภิกษุผู้รับพึงถามว่า อายะติง   อาวุโส   สังวะเรยยาส.ิ
ภิกษุผู้แสดงพึงตอบว่า สาธุ   สุฏฐุ   ภันเต   สังวะริสสามิ. ( ๓ หน)

* ถา้ผูพ้รรษามากเปน็ผูแ้สดงใหเ้ปลีย่นทีขี่ดเส้นใตไ้ว ้จากคำวา่ ภนัเต เปน็ อาวโุส, อาวโุส เปน็ ภนัเต, ปัสสะสิ เปน็
ปัสสะถะ  และ สังวะเรยยาส ิเปน็ สังวะเรยยาถะ
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กรรมวาจาสมมติเจ้าหน้าที่ทำการสงฆ์
ทรงบัญญัติว่า ในเบ้ืองต้นต้องขอร้องภิกษุ จากน้ันภิกษุ ผู้ฉลาดสามารถ

จึงสวดประกาศใหส้งฆ์ทราบด้วยญัตติทุติยกรรมวาจา ตามแตล่ะหน้าท่ีดังนี้
กรรมวาจาสมมติเจ้าหน้าที่แจกจีวร

สุณาตุ  เม  ภันเต  สังโฆ, ยะทิ  สังฆัสสะ  ปัตตะกัลลัง,  สังโฆ
อิตถันนามัง  ภิกขุง  จีวะระภาชะกัง  สัมมันเนยยะ,  เอสา  ญัตติ.

สุณาตุ   เม   ภันเต  สังโฆ,   สังโฆ   อิตถันนามัง    ภิกขุง
จีวะระภาชะกงั  สัมมันนะติ, ยัสสายัส๎มะโต  ขะมะติ  อิตถันนามัสสะ  ภิกขุโน
จีวะระภาชะกัสสะ   สัมมะติ,   โส   ตุณหั๎สสะ  ยัสสะ   นักขะมะติ   โส  ภาเสยยะ.

สัมมะโต  สังเฆนะ    อิตถันนาโม   ภิกขุ  จีวะระภาชะโก  ขะมะติ
สังฆัสสะ,  ตัส๎มา   ตุณหี๎,  เอวะเมตงั  ธาระยามิ.

ท่านเจ้าข้า   ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า   ถ้าความพร้อมพร่ังของสงฆ์ถึงท่ีแล้ว
ขอสงฆ์จงสมมติภิกษุมีช่ืออย่างน้ีไว้เป็นผู้แจกจีวร   น้ีเป็นญัตติ.

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า   สงฆ์สมมติภิกษุมีช่ือน้ีเป็นผู้แจกจีวร
การสมมติภิกษุมีช่ืออย่างน้ีเป็นผู้แจกจีวร   ชอบแก่ท่านผู้ใด   ท่านผู้น้ันพึงเป็นผู้น่ิง
ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด   ท่านผู้น้ันพึงพูด.

ภิกษุมีช่ือน้ี   สงฆ์สมมติไว้เป็นผู้แจกจีวรแล้ว   การสมมติชอบแก่สงฆ์
เหตุน้ันจึงน่ิง   ข้าพเจ้าทรงความนีไ้ว้ด้วยอย่างน้ี.

หมายเหตุ
- ถ้าภิกษุผู้รับสมมติช่ือว่า “อาสะโภ”   พึงเปล่ียนคำว่า อิตถันนามัง เป็น

อาสะภัง, อิตถันนามัสสะ เป็น อาสะภัสสะ, คำว่า อิตถันนาโม  เป็น อาสะโภ.
- ถ้าผู้สวดอ่อนกว่าผู้รับสมมติ   พึงเปล่ียนคำว่า ภิกขุง  เป็น  อายัส๎มันตัง

อาสะภัง, ภิกขุโน เป็น อายัส๎มะโต อาสะภัสสะ, ภิกขุ เป็น  อายัส๎มา อาสะโภ.
- การสมมติเจ้าหน้าที่แบบอื่นๆ พึงเปลี่ยนแต่คำว่า   จีวะระภาชะกัง,

จีวะระภาชะกัสสะ,  จีวะระภาชะโก. เป็นคำต่างๆ ตามลำดับดังน้ี :-
ผู้รับจีวร เป็น  จีวะระปะฏิคคาหะกัง, จีวะระปะฏิคคาหะกัสสะ, จีวะระปะฏิคคาหะโก
ผู้เก็บจีวร เปล่ียนเป็น  จีวะระนิทาหะกัง, จีวะระนิทาหะกัสสะ, จีวะระนิทาหะโก

๔๒๐



ภาคผนวก

กรรมวาจาสมมตเิจ้าหน้าท่ีรับจีวร   แจกจีวร  เก็บจีวร

สุณาตุ  เม  ภันเต  สังโฆ, ยะทิ  สังฆัสสะ   ปัตตะกัลลัง,  สังโฆ
อิตถันนามัง  ภิกขุง   จีวะระปะฏิคคาหะกัญจะ   จีวะระนิทาหะกัญจะ
จีวะระภาชะกัญจะ   สัมมันเนยยะ, เอสา ญัตติ.

สุณาตุ  เม  ภันเต  สังโฆ,  อิตถันนามัง  ภิกขุง  จีวะระปะฏิคคาหะกัญจะ
จีวะระนิทาหะกัญจะ  จีวะระภาชะกัญจะ  สัมมันนะติ, ยัสสายัส๎มะโต  ขะมะติ
อิตถันนามัสสะ   ภิกขุโน   จีวะระปะฏิคคาหะกัสสะ  จะ  จีวะระนิทาหะกัสสะ จะ
จีวะระภาชะกสัสะ จะ สัมมะติ,  โส  ตุณหั๎สสะ  ยัสสะ  นักขะมะติ  โส  ภาเสยยะ.

สัมมะโต    สังเฆนะ   อิตถันนาโม   ภิกขุ   จีวะระปะฏิคคาหะโก  จะ
จีวะระนิทาหะโก  จะ   จีวะระภาชะโก.   ขะมะติ   สังฆัสสะ, ตัส๎มา  ตุณห๎ี,
เอวะเมตัง  ธาระยามิ.

ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า   ถ้าความพร้อมพร่ังของสงฆถึ์งท่ีแล้ว   ขอสงฆ์
จงสมมตภิิกษุมีช่ืออย่างน้ีไว้เป็นผู้รับจีวร  ผู้เก็บจีวร  ผู้แจกจีวร  น้ีเป็นญัตติ.

ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า  สงฆ์สมมติภิกษุมีชื่ออย่างนี้ไว้เป็นผู้รับจีวร
ผู้เก็บจีวร   ผู้แจกจีวร   การสมมติภิกษุมีช่ืออย่างน้ีเป็นผู้รับจีวร   ผู้เก็บจีวร
ผู้แจกจีวร  ชอบแก่ท่านผู้ใด  ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง  ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด
ท่านผู้นั้นพึงพูด.

ภิกษุมีช่ืออย่างน้ี   สงฆ์สมมติไว้เป็นผู้รับจีวร   ผู้เก็บจีวร   ผู้แจกจีวรแล้ว
การสมมติชอบแก่สงฆ์   เหตุน้ันจึงน่ิง  ข้าพเจ้าทรงความนีไ้ว้ด้วยอย่างน้ี.

กรรมวาจาสมมติภัตตุเทศก์

สุณาตุ  เม  ภันเต   สังโฆ,  ยะทิ   สังฆัสสะ  ปัตตะกัลลัง,  สังโฆ
อิตถันนามัง   ภิกขุง  ภัตตุทเทสะกัง  สัมมันเนยยะ, เอสา  ญัตติ.

สุณาตุ  เม  ภันเต   สังโฆ, สังโฆ   อิตถันนามัง   ภิกขุง   ภัตตุทเทสะกัง
สัมมันนะติ, ยัสสายัส๎มะโต  ขะมะติ   อิตถันนามัสสะ  ภิกขุโน ภัตตุทเทสะกัสสะ
สัมมะติ,  โส  ตุณหั๎สสะ   ยัสสะ   นักขะมะติ   โส  ภาเสยยะ.

๔๒๑



ประมวลพระพุทธบัญญัติ อริยวินัย จากพระไตรปิฎก

สัมมะโต  สังเฆนะ   อิตถันนาโม  ภิกขุ   ภัตตุทเทสะโก   ขะมะติ
สังฆัสสะ,  ตัส๎มา  ตุณหี๎, เอวะเมตงั  ธาระยามิ.

ท่านเจา้ขา้   ขอสงฆจ์งฟงัขา้พเจา้   ถา้ความพรอ้มพรัง่ของสงฆถ์งึ
ท่ีแล้ว   ขอสงฆ์จงสมมติภิกษุมีช่ืออย่างน้ี   เป็นภัตตุเทสก์   น้ีเป็นญัตติ.

ท่านเจ้าข้า   ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า   สงฆ์สมมติภิกษุมีช่ืออย่างน้ีเป็น
ภัตตุเทสก์  การสมมติภิกษุมีชื่ออย่างนี้เป็นภัตตุเทสก์  ชอบแก่ท่านผู้ใด
ท่านผู้น้ันพึงเป็นผู้น่ิง    ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด   ท่านผู้น้ันพึงพูด.

ภิกษุมีชื่ออย่างนี้   สงฆ์สมมติเป็นภัตตุเทสก์แล้ว  การสมมติชอบ
แก่สงฆ์  เหตุน้ันจึงน่ิง   ข้าพเจ้าทรงความน้ีไว้ด้วยอย่างน้ี.

กรรมวาจาสมมติภัณฑาคาริก

สุณาตุ  เม  ภันเต   สังโฆ, ยะทิ   สังฆัสสะ   ปัตตะกัลลัง,  สังโฆ
อิตถันนามัง  ภิกขุง     ภัณฑาคาริกัง   สัมมันเนยยะ, เอสา   ญัตติ.

สุณาตุ    เม   ภันเต    สังโฆ,  สังโฆ   อิตถันนามัง  ภิกขุง   ภัณฑาคาริกัง
สัมมันนะติ, ยัสสายัส๎มะโต  ขะมะติ  อิตถันนามัสสะ  ภิกขุโน

ภัณฑาคาริกัสสะ  สัมมะติ, โส   ตุณหั๎สสะ   ยัสสะ   นักขะมะติ   โส  ภาเสยยะ.
สัมมะโต  สังเฆนะ  อิตถันนาโม  ภิกขุ  ภัณฑาคาริโก  ขะมะติ

สังฆัสสะ,  ตัส๎มา  ตุณ๎หี, เอวะเมตัง   ธาระยามิ.
ท่านเจ้าข้า   ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า   ถ้าความพร้อมพร่ังของสงฆ์ถึงท่ีแล้ว

สงฆ์พึงสมมติภิกษุมีช่ืออย่างน้ี   ให้เป็นเจ้าหน้าท่ีรักษาเรือนคลัง   น้ีเป็นญัตติ.
ท่านเจ้าข้า   ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า   สงฆ์สมมติภิกษุมีชื่ออย่างนี้

ให้เป็นเจ้าหน้าที่รักษาเรือนคลัง  การสมมติภิกษุมีชื่ออย่างนี้   ให้เป็นเจ้า
หน้าท่ีรักษาเรือนคลังชอบแก่ท่านผู้ใด   ท่านผู้น้ันพึงเป็นผู้น่ิง   ไม่ชอบแก่ท่านผู้
ใดท่านผู้น้ันพึงพูด.

สงฆ์สมมติภิกษุมีชื่ออย่างนี้   ให้เป็นเจ้าหน้าที่รักษาเรือนคลังแล้ว
ชอบแก่สงฆ ์  เหตุน้ันจึงน่ิง   ข้าพเจ้าทรงความนีไ้ว้ด้วยอย่างน้ี.

๔๒๒



ภาคผนวก

กรรมวาจาสมมติเรือนคลัง

สุณาตุ  เม  ภันเต   สังโฆ,  ยะทิ   สังฆัสสะ   ปัตตะกัลลัง, สังโฆ
อิตถันนามัง  วิหารัง   ภัณฑาคารัง  สัมมันเนยยะ  เอสา   ญัตติ.

สุณาตุ   เม  ภันเต   สังโฆ,   สังโฆ   อิตถันนามัง   วิหารัง   ภัณฑาคารัง
สัมมันนะติ, ยัสสายัส๎มะโต  ขะมะติ  อิตถันนามัสสะ   วิหารัสสะ   ภัณฑาคารัสสะ
สัมมะติ,  โส  ตุณหั๎สสะ   ยัสสะ   นักขะมะติ   โส  ภาเสยยะ.

สัมมะโต  สังเฆนะ    อิตถันนาโม   วิหาโร   ภัณฑาคาโร  ขะมะติ
สังฆัสสะ, ตัส๎มา   ตุณหี๎,  เอวะเมตัง   ธาระยามิ.

ท่านเจ้าข้า   ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า   ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์
ถึงท่ีแล้ว   ขอสงฆ์จงสมมติวิหารมีช่ืออย่างน้ี   ให้เป็นเรือนคลัง   น้ีเป็นญัตติ.

ท่านเจ้าข้า   ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า   สงฆ์สมมติวิหารมีชื่ออย่างนี้
ให้เป็นเรือนคลัง  การสมมติวิหารมีช่ืออย่างน้ี   ให้เป็นเรือนคลัง   ชอบแก่ท่านผู้ใด
ท่านผู้น้ันพึงเป็นผู้น่ิง    ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด   ท่านผู้น้ันพึงพูด.

สงฆ์สมมติวิหารมีชื่ออย่างนี้   ให้เป็นเรือนคลังแล้ว   ชอบแก่สงฆ์
เหตุน้ันจึงน่ิง   ข้าพเจ้าทรงความนีไ้ว้ด้วยอย่างน้ี.

กรรมวาจาสมมติเจ้าหน้าที่ผู้แจกให้ภิกษุถือเสนาสนะ

สุณาตุ  เม  ภันเต   สังโฆ,  ยะทิ   สังฆัสสะ   ปัตตะกัลลัง, สังโฆ
อิตถันนามัง  ภิกขุง   เสนาสะนะคาหาปะกัง  สัมมันเนยยะ, เอสา   ญัตติ.

สุณาตุ    เม    ภันเต    สังโฆ,   สังโฆ    อิตถันนามัง    ภิกขุง
เสนาสะนะคาหาปะกงั  สัมมันนะติ,  ยัสสายัส๎มะโต  ขะมะติ  อิตถันนามัสสะ
ภิกขุโน เสนาสะนะคาหาปะกัสสะ  สัมมะติ,  โส  ตุณ๎หัสสะ  ยัสสะ  นักขะมะติ
โส  ภาเสยยะ.

สัมมะโต   สังเฆนะ   อิตถันนาโม   ภิกขุ   เสนาสะนะคาหาปะโก
ขะมะติ  สังฆัสสะ,  ตัส๎มา  ตุณหี๎, เอวะเมตงั   ธาระยามิ.

๔๒๓
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ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ถ้าความพร้อมพร่ังของสงฆถึ์งท่ีแล้ว
ขอสงฆ์จงสมมติภิกษุมีช่ือน้ี   เป็นผู้แจกให้ภิกษุถือเสนาสนะ   น้ีเป็นญัตติ.

ท่านเจ้าข้า   ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า   สงฆ์สมมติภิกษุมีช่ือน้ี   ให้เป็น
ผู้แจกให้ภิกษุถือเสนาสนะ  การสมมติภิกษุมีช่ือน้ี  เป็นผู้แจกให้ภิกษุถือเสนาสนะ
ชอบแก่ท่านผู้ใด   ท่านผู้น้ันพึงเป็นผู้น่ิง    ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด   ท่านผู้น้ันพึงพูด.

ภิกษุมีชื่อนี้   สงฆ์สมมติเป็นผู้ให้ถือเสนาสนะแล้ว   ชอบแก่สงฆ์
เหตุน้ันจึงน่ิง   ข้าพเจ้าทรงความนีไ้ว้ด้วยอย่างน้ี.

กรรมวาจาให้นวกรรม

สุณาตุ  เม  ภันเต  สังโฆ, ยะทิ  สังฆัสสะ   ปัตตะกัลลัง, สังโฆ
อิตถันนามัสสะ   คะหะปะติโน  วิหารัง  อิตถันนามัสสะ   ภิกขุโน   นะวะกัมมัง
ทะเทยยะ,  เอสา   ญัตติ.

สุณาตุ    เม   ภันเต  สังโฆ,  สังโฆ   อิตถันนามัสสะ   คะหะปะติโน
วิหารัง   อิตถันนามัสสะ   ภิกขุโน   นะวะกัมมัง   เทติ,  ยัสสายัส๎มะโต
ขะมะติ อิตถันนามัสสะ   คะหะปะติโน  วิหารัสสะ   อิตถันนามัสสะ  ภิกขุโน
นะวะกัมมัสสะ   ทานัง,  โส   ตุณ๎หัสสะ   ยัสสะ   นักขะมะติ  โส  ภาเสยยะ.

ทินโน  สังเฆนะ  อิตถันนามัสสะ คะหะปะติโน  วิหาโร  อิตถันนามัสสะ
ภิกขุโน   นะวะกัมมัง   ขะมะติ   สังฆัสสะ,  ตัส๎มา  ตุณ๎หี,  เอวะเมตัง   ธาระยามิ.

ท่านเจ้าข้า   ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า   ถ้าความพร้อมพร่ังของสงฆ์ถึงท่ีแล้ว
ขอสงฆ์จงให้วิหารของคหบดีผู้มีช่ือน้ี   เป็นนวกรรมของภิกษุมีช่ือน้ี  น้ีเป็นญัตติ.

ท่านเจ้าข้า   ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า   สงฆ์ให้วิหารของคหบดีผู้มีช่ือน้ี
เป็นนวกรรมของภกิษุมีช่ือน้ี   การให้วิหารของคหบดีผู้มีช่ือน้ี   เป็นนวกรรม
ของภกิษุมีช่ือน้ี   ชอบแก่ท่านผู้ใด   ท่านผู้น้ันพึงเป็นผู้น่ิง    ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด
ท่านผู้นั้นพึงพูด.

วิหารของคฤหบดีผู้มีชื่อนี้   สงฆ์ให้เป็นนวกรรมของภิกษุมีชื่อนี้แล้ว
ชอบแก่สงฆ์   เหตุน้ันจึงน่ิง   ข้าพเจ้าทรงความนีไ้ว้ด้วยอย่างน้ี.

(คำว่า  อิตถันนามัสสะ   คะหะปะติโน   พึงเปล่ียนตามชือ่ผู้สร้าง  ดังน้ี
เช่น  สุทัตตัสสะ คะหะปะติโน, วิสาขายะ อุปาสิกายะ, สีหัสสะ  กุมารัสสะ)

๔๒๔
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กรรมวาจาสมมติกัปปิยภูมิ
ดูก่อนอานนท์   ถ้าเช่นนั้น   สงฆ์จงสมมติวิหารที่ตั้งอยู่สุดเขตวัด

ให้เป็นสถานท่ีเก็บของกัปปิยะ   แล้วให้เก็บไว้ในสถานท่ีท่ีสงฆ์จำนงหมาย  คือ
วิหาร  เรือนมุงแถบเดียว   เรือนช้ัน  เรือนโล้น   หรือถ้ำก็ได้.

วิธีสมมติกัปปิยภูมิ
ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย   ก็แลสงฆ์พึงสมมตอิย่างน้ี
ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ จึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติทุติยกรรมวาจา

ว่าดังนี้

กรรมวาจาสมมติกัปปิยภูมิ

สุณาตุ  เม  ภันเต   สังโฆ, ยะทิ  สังฆัสสะ   ปัตตะกัลลัง, สังโฆ
อิตถันนามัง   วิหารัง   กัปปิยะภูมิง   สัมมันเนยยะ  เอสา  ญัตติ.

สุณาตุ   เม  ภันเต  สังโฆ,  สังโฆ   อิตถันนามัง  วิหารัง  กัปปิยะภูมิง
สัมมันนะติ,  ยัสสายััสม๎ะโต  ขะมะติ  อิตถันนามัสสะ   วิหารัสสะ  กัปปิยะภูมิยา
สัมมะติ,  โส  ตุณ๎หัสสะ   ยัสสะ   นักขะมะติ   โส  ภาเสยยะ.

สัมมะโต   สังเฆนะ   อิตถันนาโม  วิหาโร   กัปปิยะภูมิ  ขะมะติ
สังฆัสสะ, ตัส๎มา  ตุณ๎หี,  เอวะเมตงั   ธาระยามิ.

ท่านเจ้าข้า   ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า   ถ้าความพร้อมพร่ังของสงฆ์ถึงท่ีแล้ว
สงฆ์พึงสมมติวิหารมีช่ือน้ี   ให้เป็นกัปปิยภูมิ   น้ีเป็นญัตติ.

ท่านเจ้าข้า   ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า   สงฆ์สมมติวิหารมีช่ือน้ี  ให้เป็น
กัปปิยภูมิ  การสมมติวิหารมีช่ือน้ีให้เป็นกัปปิยภูมิ  ชอบแก่ท่านผู้ใด  ท่านผู้น้ัน
พึงเป็นผู้น่ิง   ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด   ท่านผู้น้ันพึงพูด.

วิหารมีช่ือน้ี สงฆ์สมมติให้เป็นกัปปิยภูมิแล้ว   ชอบแก่สงฆ์  เหตุน้ันจึงน่ิง
ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้.

๔๒๕
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ประเภทของอุโบสถ

ถ้ามีภิกษุ ๔ รูปข้ึนไป   ให้ยกปาติโมกข์ข้ึนแสดง

ปาริสุทธิอุโบสถ  ภิกษุ ๓ รูป

ภิกษุผู้ฉลาด   พึงประกาศให้ภิกษุเหล่าน้ันทราบ   ด้วยญัตติกรรมวาจา
ว่าดังนี้

“สุณันตุ  เม  ภันเต   อายัส๎มันตา   อัชชุโปสะโถ  ปัณณะระโส,
ยะทายัส๎มันตานัง   ปัตตะกัลลัง,  มะยัง   อัญญะมัญญัง   ปะริสุทธิอุโปสะถัง
กะเรยยามะ.

ท่านท้ังหลายเจ้าข้า    ขอจงฟังข้าพเจ้า    อุโบสถวันน้ีท่ี ๑๕   ถ้าความ
พร้อมพร่ังของท่านท้ังหลายถึงท่ีแล้ว  เราท้ังหลายพึงทำปาริสุทธิอุโบสถกันเถิด.”

(ถ้าผู้สวดแก่กว่า  พึงว่า  อาวุโส  แทน  ภันเต )
(ถ้า ๑๔ ค่ำ  พึงเปล่ียน  ปัณณะระโส  เป็น  จาตุททะโส)
ภิกษุผู้เถระ  พึงห่มผ้าอุตตราสงค์เฉวียงบ่า  น่ังกระโหย่ง  ประคองอัญชลี

แล้วบอกความบรสุิทธ์ิของตน  ต่อภิกษุเหล่าน้ันอย่างน้ีว่า
“ปะริสุทโธ   อะหัง   อาวุโส, ปะริสุทโธติ   มัง   ธาเรถะ.
ฉันบริสุทธ์ิแล้วเธอ   ขอเธอจำฉันว่า   ผู้บริสุทธ์ิแล้ว”  (๓  หน)

ภิกษุนวกะ  พึงห่มผ้าอุตตราสงค์เฉวียงบ่า   น่ังกระโหย่ง  ประคองอัญชลี
แล้วบอกความบรสุิทธ์ิของตน   ต่อภิกษุเหล่าน้ัน  ดังน้ี

“ปะริสุทโธ   อะหัง   ภันเต,   ปะริสุทโธติ   มัง   ธาเรถะ.
ผมบริสุทธ์ิแล้วขอรับ ขอท่านท้ังหลายจำผมว่า ผู้บริสุทธ์ิแล้ว” (๓  หน)

ปาริสุทธิอุโปสถภิกษุ  ๒  รูป

ภิกษุผู้เถระ  พึงห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า   นั่งกระโหย่ง  ประคอง
อัญชลี   แล้วบอกความบรสุิทธ์ิของตน  ต่อภิกษุผู้นวกะอย่างน้ีว่า
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“ปะริสุทโธ   อะหัง  อาวุโส,  ปะริสุทโธติ  มัง  ธาเรหิ.
ฉันบริสุทธ์ิแล้วเธอ  ขอเธอจำฉันว่า   ผู้บริสุทธ์ิแล้ว”  (๓  หน)

ภิกษุผู้นวกะ  พึงห่มผ้าอุตตราสงค์เฉวียงบ่า   น่ังกระโหย่ง  ประคอง
อัญชลี   แล้วบอกความบริสุทธ์ิของตน  ต่อภิกษุผู้เถระอย่างน้ีว่า

“ปะริสุทโธ   อะหัง   ภันเต,  ปะริสุทโธติ   มัง  ธาเรถะ.
ผมบริสุทธ์ิแล้วขอรับ  ขอท่านจำผมวา่  ผู้บริสุทธ์ิแล้ว”  (๓  หน)

อธิษฐานอุโปสถ

ภิกษุน้ัน  พึงกวาดสถานทีเ่ป็นท่ีไปมา  แห่งภิกษุท้ังหลาย   คือจะเป็น
โรงฉัน มณฑป  หรือโคนไม้ก็ตาม   แล้วต้ังน้ำฉัน  น้ำใช้  ปูอาสนะ   ตามประทีปไว้
แล้วน่ังรออยู่   ถ้าภิกษุเหล่าอ่ืนมา  พึงทำอุโบสถ ร่วมกับพวกเธอ  ถ้าไม่มีมา
พึงอธิษฐานว่า

“อัชชะ  เม   อุโปสะโถ
วันน้ีเป็นวันอุโบสถของเรา”  (๓  หน)

ถ้าไม่อธิษฐาน  ต้องอาบัติทุกกฏ.
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ปาติโมกขทุเทส ๕
(พระไตรปฎิกแปลไทย  มจร.๔ / ๒๓๐ / ๑๕๐)

การสวดปาติโมกข์มี ๕ วิธี  ดังน้ี
๑. ภิกษุสวดนิทานจบแล้ว  พึงสวดอุทเทสท่ีเหลือด้วยสุตบท
๒. ภิกษุสวดนิทาน สวดปาราชิก ๔ จบแล้ว พึงสวดอุทเทสท่ีเหลือด้วยสุตบท
๓. ภิกษุสวดนิทาน  สวดปาราชิก ๔   สวดสังฆาทิเสส ๑๓  จบแล้ว

พึงสวดอุทเทสที่เหลือด้วยสุตบท
๔. ภิกษุสวดนิทาน  สวดปาราชิก ๔ สวดสังฆาทิเสส ๑๓ สวดอนิยต ๒

จบแล้ว   พึงสวดอุทเทสท่ีเหลือด้วยสุตบท
๕.ภิกษุสวดโดยพิสดารหมด
“ ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย  เม่ือไม่มีอันตราย   ภิกษุไม่พึงสวดปาติโมกข์ย่อ

รูปใดสวดต้องอาบัติทุกกฏ     ภิกษุทั้งหลายเมื่อมีอันตรายเราอนุญาตให้ยก
ปาติโมกข์   ข้ึนแสดงโดยยอ่”

อันตรายในเรื่องเหล่านี้คือ
๑.พระราชาเสด็จมา   ๒.โจรมาปล้น
๓.ไฟไหม้   ๔.น้ำหลากมา
๕.คนมามาก   ๖.ผีเข้าภิกษุ
๗.สัตว์ร้ายเข้ามา   ๘.งูร้ายเล้ือยเข้ามา
๙.ภิกษุจะถึงแก่ชีวิต๑ ๑๐.มีอันตรายแก่พรหมจรรย์๒

ตัวอย่างการสวดปาติโมกข์ย่อ เช่น วิธีท่ี ๑

ท่ีตรัสว่า “ภิกษุสวดนิทานจบแล้ว พึงสวดอุทเทสท่ีเหลือด้วยสุตบท”  โดย
๑ภิกษุเป็นไข ้หรือ จะมรณภาพ หรือมีคนมีเวรกันประสงคจ์ะฆ่า จึงจับภิกษุน้ัน (วิ.อ. ๓/๑๕๐/๑๓๑).
๒มนษุยท้ั์งหลาย  ประสงคจ์ะใหภ้กิษรุปูเดียว   หรอืหลายรปู  เคล่ือนจากพรหมจรรย ์ (จะใหสึ้ก)  จึงจบัภกิษเุหลา่นีไ้ว้
(วิ.อ. ๓ / ๑๕๐ / ๑๓๑).
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- เร่ิมด้วยการสวดบุพพกิจบุพพกรณ์  คือเร่ิมต้ังแต่
อุโปสะถะกะระณะโต   ปุพเพ  นะวะวธัิง  ปุพพะกิจจัง  กาตัพพัง  โหติ

..............สวดไปเร่ือย ๆ จนถึง................อะนุมาเนตัพโพ.
- ต่อไปจึงสวดนิทานุสเทส  ดังน้ี

สุณาตุ   เม  ภันเต  สังโฆ , อัชชุโปสะโถ  ปัณณะระโส   ยะทิ  สังฆัสสะ
..............สวดไปเร่ือย ๆ จนถึง..............ผาสุ  โหติ.

- จากน้ีจึงสวดอุทเทสท่ีเหลือด้วยสุตบท  ดังน้ี
อุททิฏฐัง  โข   อายัส๎มันโต   นิทานัง.
ตัตถายัส๎มันเต   ปุจฉามิ.   กัจจิตถะ   ปะริสุทธา ?
ทุตยิมัปิ           ปุจฉามิ.   กัจจิตถะ   ปะริสุทธา ?
ตะติยัมปิ          ปุจฉามิ.   กัจจิตถะ   ปะริสุทธา ?
ปะริสุทเธตถายส๎ัมันโต, ตัส๎มา   ตุณ๎หี, เอวะเมตงั   ธาระยาม.ิ
สุตา  โข   ปะนายัส๎มันเตหิ   จัตตาโร   ปาราชิกา   ธัมมา.
สุตา  โข   ปะนายัส๎มันเตหิ   เตระสะ    สังฆาทิเสสา   ธัมมา.
สุตา  โข   ปะนายัส๎มันเตหิ   เท๎ว   อะนิยะตา   ธัมมา.
สุตา  โข   ปะนายัส๎มันเตหิ   ติงสะ   นิสสัคคิยา   ปาจิตติยา  ธัมมา.
สุตา  โข   ปะนายัส๎มันเตหิ   เท๎วนะวุติ   ปาจิตติยา   ธัมมา.
สุตา  โข   ปะนายัส๎มันเตหิ   จัตตาโร   ปาฏิเทสะนียา   ธัมมา.
สุตา  โข   ปะนายัส๎มันเตหิ   ปัญจะสัตตะติ  เสขิยา   ธัมมา.
สุตา  โข   ปะนายัส๎มันเตหิ   สัตตาธิกะระณะสะมะถา   ธัมมา.
เอตตะกันตัสสะ  ภะคะวะโต   สุตตาคะตัง  สุตตะปะริยาปันนัง

อัน๎วัฑฒะมาสัง   อุทเทสัง   อาคัจฉะติ.
ตัตถะ  สัพเพเหวะ   สะมัคเคหิ   สัมโมทะมาเนห ิ   อะวิวะทะมาเนหิ

สิกขิตัพพันติ.
ภิกขุปาติโมกขัง  นิฏฐิตัง.
(คำว่า   ปะนายัส๎มันเตหิ   ในบุพพสิกขาใช้   อายัส๎มันเตหิ)
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วิธีมอบปาริสุทธิ   และมอบฉันทะ

ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุอาพาธมอบปาริสุทธิ.

วิธีมอบปาริสุทธิ

ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย ก็แล พึงมอบปาริสุทธิ อย่างน้ี:-
ภิกษุผู้อาพาธ  พึงเข้าไปหาภิกษุรูปหน่ึง   ห่มผ้าอุตตราสงค์เฉวียงบ่า

น่ังกระโหย่ง   ประคองอัญชลีแล้ว  กล่าวคำมอบปาริสุทธิอย่างน้ีว่า
" ปาริสุทธิง  ทัมมิ, ปาริสุทธิง   เม  หะระ, ปาริสุทธิง เม  อาโรเจห.ิ"
" ข้าพเจ้าขอมอบปาริสุทธิ   ขอท่านจงนำปาริสุทธิของข้าพเจ้าไป

ขอท่านจงบอกปารสุิทธิของขา้พเจ้า "
ภิกษุรับด้วยกาย รับด้วยวาจา  รับด้วยท้ังกายและวาจาก็ได้  เป็นอันภิกษุ

อาพาธมอบปาริสุทธิแล้ว. ไม่รับด้วยกาย ไม่รับด้วยวาจา ไม่รับด้วยท้ังกายและ
วาจา ไม่เป็นอันภิกษุอาพาธมอบปาริสุทธิ.

ถ้าได้ภิกษุเช่นนั้นอย่างนี้ นั่นเป็นการดี ถ้าไม่ได้ ภิกษุท้ังหลายพึงใช้
เตียงหรือต่ัง หามภิกษุอาพาธน้ันมาในท่ามกลางสงฆ์ แล้วทำอุโบสถ.

ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย ถ้าพวกภิกษุผู้พยาบาลไข้คิดอย่างน้ีว่า ถ้าพวกเรา
จักย้ายภิกษุอาพาธอาพาธจักกำเริบหนัก  หรือมิฉะนั้นก็จักถึงมรณภาพ ดังนี้
ไม่พึงย้ายภิกษุอาพาธ สงฆ์พึงไปทำอุโบสถในสำนักภิกษุอาพาธน้ัน แต่สงฆ์เป็น
วรรค ไม่พึงทำอุโบสถเลย ถ้าขืนทำ ต้องอาบัติทุกกฏ.

วิธีมอบฉันทะ

ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย ก็แล พึงมอบฉันทะ อย่างน้ี:-
ภิกษุอาพาธ   พึงเข้าไปหาภิกษุรูปหน่ึง  ห่มผ้าอุตตราสงค์เฉวียงบ่า

น่ังกระโหย่ง  ประคองอัญชลี  แล้วกล่าวคำมอบฉันทะอย่างน้ีว่า



ภาคผนวก ๔๓๑

"ฉันทัง   ทัมมิ, ฉันทัง   เม  หะระ, ฉันทัง  เม  อาโรเจหิ."
"ข้าพเจ้ามอบฉันทะ  ขอท่านจงนำฉันทะของข้าพเจ้าไป

ขอท่านจงบอก ฉันทะของขา้พเจ้า".

ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย   ในวันอุโบสถ  เราอนุญาตให้ภิกษุผู้มอบ
ปาริสุทธิ มอบฉันทะด้วย เผ่ือสงฆ์จะมีกรณีกิจ.

ตัวอย่างคำที่ภิกษุผู้นำฉันทะและปาริสุทธิของภิกษุอาพาธบอกแก่สงฆ์

"อาสะโภ  ภันเต  ภิกขุ  คิลาโน  มัยหัง  ฉันทัญจะ ปาริสุทธิญจะ
อะทาสิ,  ตัสสะ   ฉันโท   จะ   ปาริสุทธิ   จะ  มะยา   อาหะฏา,  สาธุ   ภันเต   สังโฆ
ธาเรตุ."

"ท่านเจ้าข้า   อาสโภภิกษุอาพาธ   ได้มอบฉันทะและปาริสุทธิแก่ผม
ผมนำฉนัทะและปารสุิทธิ   ของเธอมาแลว้  ขอสงฆ์จงทราบ."

วิธีงดปาติโมกข์แก่ภิกษุ
ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย วันอุโบสถ  ๑๔ ค่ำ หรือ  ๑๕  ค่ำ เม่ือบุคคลน้ัน

อยู่พร้อมหน้าสงฆ์  พึงประกาศในท่ามกลางสงฆ์ว่า
สุณาตุ  เม  ภันเต   สังโฆ   อิตถันนาโม ปุคคะโล  สาปัตติโก

ตัสสะ  ปาฏโิมกขัง  ฐะเปมิ   นะ  ตัส๎มิง  สัมมุขีภูเต  ปาฏิโมกขัง อุททิสิตัพพันติ
ฐะปิตัง   โหติ  ปาฏิโมกขัง.

ท่านเจ้าข้า  ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า   บุคคลมีชื่อนี้   มีอาบัติติดตัว
ข้าพเจา้งดปาติโมกข์แก่เธอ  เม่ือเธออยู่พร้อมหน้าสงฆ์   ไม่พึงสวดปาติโมกข์
ดังน้ี  ปาติโมกข์เป็นอันงดแล้ว.



ประมวลพระพุทธบัญญัติ อริยวินัย จากพระไตรปิฎก

ข้อสังเกตุ  มีพุทธพจน์ตรัสว่า “เมื่องดปาติโมกข์แล้ว  บริษัทเลิกประชุมเพราะอันตราย ๑๐  อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ
๑.อันตรายแต่พระราชา  ๒. ...”  แสดงว่ามีการเลิกประชุมสงฆ์เพราะอันตราย ๑๐ ได้  (ดูหน้า ๓๕๒,  ๔๒๘ ประกอบ)

การงดปาติโมกข์เพราะศีลวิบัติ

สุณาตุ    เม    ภันเต    สังโฆ   อิตถันนาโม    ปุคคะโล   สีละวิปัตติยา-
ทิฏฐะสุตะปะริสังกิโต  โหติ  ตัสสะ  ปาฏิโมกขัง  ฐะเปมิ  นะ  ตัส๎มิง
สัมมุขีภูเต ปาฏิโมกขัง   อุททิสิตัพพันติ   ธัมมิกัง   ปาฏิโมกขัฏฐะปะนัง.

ท่านเจ้าข้า   ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า   บุคคลมีช่ือน้ี  มีผู้ได้เห็น  ได้ยิน
และรังเกียจ   ด้วยศีลวิบัติ   ข้าพเจ้างดปาติโมกข์แก่เธอ   เม่ือเธออยู่พร้อม
หน้าสงฆ์  ไม่พึงสวดปาติโมกข์   ดังน้ี   การงดปาติโมกข์เป็นธรรม.

การงดปาติโมกข์เพราะอาจารวิบัติ

สุณาตุ  เม   ภันเต   สังโฆ  อิตถันนาโม   ปุคคะโล   อาจาระวิปัตติยา-
ทิฏฐะสุตะปะริสังกิโต   โหติ   ตัสสะ   ปาฏิโมกขัง  ฐะเปมิ  นะ   ตัส๎มิง  สัมมุขีภูเต
ปาฏิโมกขัง   อุททิสิตัพพันติ   ธัมมิกัง   ปาฏิโมกขัฏฐะปะนัง.

ท่านเจ้าข้า   ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า   บุคคลมีช่ือน้ี  มีผู้ได้เห็น  ได้ยิน
และรังเกียจ   ด้วยอาจารวิบัติ   ข้าพเจ้างดปาติโมกข์แก่เธอ   เมื่อเธออยู่
พร้อมหน้าสงฆ์  ไม่พึงสวดปาติโมกข์   ดังน้ี   การงดปาติโมกข์เป็นธรรม.

การงดปาติโมกข์เพราะทิฏฐิวิบัติ

สุณาตุ  เม   ภันเต   สังโฆ  อิตถันนาโม   ปุคคะโล  ทิฏฐิวิปัตติยา-
ทิฏฐะสุตะปะริสังกิโต   โหติ   ตัสสะ   ปาฏิโมกขัง  ฐะเปมิ  นะ   ตัสมิง  สัมมุขีภูเต
ปาฏิโมกขัง   อุททิสิตัพพันติ   ธัมมิกัง   ปาฏิโมกขัฏฐะปะนัง.

ท่านเจ้าข้า   ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า   บุคคลมีช่ือน้ี  มีผู้ได้เห็น  ได้ยิน
และรังเกียจ   ด้วยทิฏฐิวิบัติ   ข้าพเจ้างดปาติโมกข์แก่เธอ   เม่ือเธออยู่พร้อมหน้า
สงฆ์  ไม่พึงสวดปาติโมกข์   ดังน้ี   การงดปาติโมกข์เป็นธรรม.

๔๓๒
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วิธีกระทำเมื่อสงฆ์ต้องสภาคาบัติ
ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย  ก็ในอาวาสแห่งหน่ึง เม่ือถึงวันอุโบสถ  สงฆ์ท้ังหมด

ในศาสนาน้ีต้องสภาคาบัติ   ภิกษุเหล่าน้ันพึงส่งภิกษุรูปหน่ึง  ไปสู่อาวาส ใกล้เคียง
พอจะกลับมาทันในวันน้ัน  ด้วยส่ังว่า  "อาวุโส   เธอจงไปทำคืนอาบัติน้ัน   แล้วมา
พวกเราจักทำคืนอาบัติในสำนักเธอ  ถ้าได้ภิกษุเช่นน้ันอย่างน้ี    น่ันเป็นการดี
ถ้าไม่ได้ภิกษุผู้ฉลาดพึงประกาศใหส้งฆ์ทราบด้วยญัตติกรรมวาจา  ว่าดังน้ี

ญัตติกรรมวาจาสงฆ์ต้องสภาคาบัติ

“สุณาตุ  เม  ภันเต   สังโฆ  อะยัง   สัพโพ   สังโฆ  สะภาคัง  อาปัตติง
อาปันโน  ยะทา   อัญญัง   ภิกขุง   สุทธัง  อะนาปัตติกัง   ปัสสิสสะติ   ตะทา
ตัสสะ  สันติเก   ตัง   อาปัตติง   ปะฏิกะริสสะติ

ท่านเจ้าข้า   ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า  สงฆ์ท้ังหมดน้ีต้องสภาคาบัติ  เห็น
ภิกษุรูปอ่ืนผู้บริสุทธ์ิ   ไม่มีอาบัติเม่ือใด   จักทำคืนอาบัติน้ันในสำนักเธอเม่ือน้ัน”

คร้ันแล้วพึงทำอุโบสถ   สวดปาติโมกข์   แต่ไม่พึงทำอันตรายแก่อุโบสถ
เพราะข้อท่ีต้องสภาคาบัติน้ัน   เป็นปัจจัย.

สงฆ์ทั้งหมดมีความสงสัยในสภาคาบัติ

ภิกษุผู้ฉลาด   พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติกรรมวาจา   ว่าดังน้ี
“สุณาตุ     เม   ภันเต    สังโฆ    อะยัง    สัพโพ   สังโฆ   สะภาคายะ

อาปัตติยา  เวมะติโก  ยะทา  นิพเพมะติโก   ภะวิสสะติ   ตะทา  ตัง   อาปัตติง
ปะฏิกะริสสะติ

ท่านเจ้าข้า   ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า  สงฆ์ทั้งหมดนี้มีความสงสัยใน
สภาคาบัติ  หมดความสงสัยเม่ือใด  จักทำคืนอาบัติน้ันเม่ือน้ัน”

คร้ันแล้วพึงทำอุโบสถ  สวดปาติโมกข์  แต่ไม่พึงทำอันตรายแก่อุโบสถ
เพราะข้อท่ีมี ความสงสัยน้ันเป็นปัจจัย.



๔๓๔

ธรรมทายาท

"ภิกษุท้ังหลาย   พวกเธอท้ังหลาย
จงพากันเป็นธรรมทายาท (คือรับมรดก
ธรรม) ของเราเถ ิด,   อย่าได ้เป ็น
อามิสทายาท (คือรับมรดก ส่ิงของ) เลย.

ความเป็นห่วงของเรา ในเธอ
ท้ังหลายมีอยู่ว่า      ทำอย่างไรเสีย  สาวก
ท้ังหลายของเรา   พึงเป็นธรรมทายาทเถิด
อย่าได้เป็นอามิสทายาทเลย".

 ( พระไตรปิฎกบาลี  สยามรัฐ
๑๒ / ๒๑ / ๒๑)



๔๓๕ภาคผนวก

บุพพกรณ์ - บุพพกิจ

อุโปสะถะกะระณะโต๑  ปุพเพ  นะวะวิธัง  ปุพพะกิจจัง  กาตัพพัง  โหติ.
ตัณฐานะสัมมัชชะนัญจะ ตัตถะ ปะทีปุชชะละนัญจะ  อาสะนะปัญญะปะนัญจะ
ปานียะปะริโภชะนียูปัฏฐะปะนัญจะ ฉันทาระหานัง   ภิกขูนัง ฉันทาหะระณัญจะ
เตสัญเญวะ   อะกะตุโปสะถานัง ปาริสุทธิยาปิ๒   อาหะระณัญจะ  อุตุกขานัญจะ
ภิกขุคะณะนา   จะ   ภิกขุนีนะโมวาโท   จาติ.

ตัตถะ   ปุริมานิ   จัตตาริ๓ ภิกขูนัง  วัตตัง  ชานันเตหิ  อารามิเกหิปิ
ภิกขูหิปิ๔  กะตานิ   ปะรินิฏฐิตานิ   โหนติ.

ฉันทาหะระณะ  ปาริสุทธิ  อาหะระณานิ๕   ปะนะ   อิมิสสัง   สีมายัง
หัตถะปาสัง   วิชะหิต๎วา  นิสินนานัง  ภิกขูนัง  อะภาวะโต   นัตถิ.

อุตุกขานัง   นามะ  เอตตะกัง   อะติกกันตัง,   เอตตะกัง  อะวะสิฏฐันติ
เอวัง   อุตุอาจิกขะนัง;   อุตูนีธะ   ปะนะ   สาสะเน  เหมันตะคิมหะวัสสานานัง วะเสนะ
ตีณิ     โหนติ.  อะยัง  เหมันโตตุ๖ , อัส๎มิญจะ   อุตุมหิ   อัฏฐะ  อุโปสะถา, อิมินา
ปักเขนะ เอโก อุโปสะโถ สัมปัตโต เท๎ว อุโปสะถา  อะติกกันตา ปัญจะ   อุโปสะถา
อะวะสิฏฐา๗   อิติ   เอวัง   สัพเพหิ  อายัส๎มันเตหิ   อุตุกขานัง  ธาเรตัพพัง.

(รับพร้อมกันว่า  เอวัง   ภันเต   ผู้แก่กว่าพึงว่า  เอวัง   อาวุโส )
ภิกขุคะณะนา  นามะ  อิมัส๎มิง  อุโปสะถัคเค    อุโปสะถัตถายะ๘

สันนิปะติตา   ภิกขู    เอตตะกาติ    ภิกขูนัง   คะณะนา.  อิมัส๎มิมปะนะ
อุโปสะถัคเค๙  จัตตาโร๑๐   ภิกขู   สันนิปะติตา  โหนติ.  อิติ  เอวัง  สัพเพหิ
อายัส๎มันเตหิ   ภิกขุ   คะณะนาป ิ  ธาเรตัพพา.

( รับพร้อมกันว่า  เอวัง   ภันเต   ผู้แก่กว่าพึงว่า  เอวัง   อาวุโส )
ภิกขุนีนะโมวาโท  ปะนะ  อิทานิ   ตาสัง   นัตถิตายะ   นัตถิ.

อิติ   สะกะระโณกาสานัง  ปุพพะกิจจานัง   กะตัตตา   นิกกะระโณกาสานัง
ปุพพะกิจจานัง   ปะกะติยา  ปะรินิฏฐิตัตตา,  เอวันตัง  นะวะวิธัง   ปุพพะกิจจัง
ปะรินิฏฐิตัง   โหติ.

นิฏฐิเต  จะ   ปุพพะกิจเจ   สะเจ  โส   ทิวะโส  จาตุททะสี  ปัณณะระสี
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สามัคคีนะมัญญะตะโร   ยะถาชชุโปสะโถ๑๑ ปัณณะระโส๑๒  ยาวะติกา  จะ     ภิกขู
กัมมัปปัตตา  สังฆุโปสะถาระหา  จัตตาโร๑๓  วา   ตะโต   วา   อะติเรกา
ปะกะตัตตา   ปาราชิกัง   อะนาปันนา  สังเฆนะ   วา   อะนุกขิตตา,   เต   จะ   โข
หัตถะปาสัง   อะวิชะหิต๎วา   เอกะสีมายัง   ฐิตา,  เตสัญจะ วิกาละโภชะนาทิวะเสนะ
วัตถุสะภาคาปัตติโย  เจ  นะ วิชชันติ; เตสัญจะ หัตถะปาเส  หัตถะปาสะโต
พะหิกะระณะวะเสนะ   วัชเชตัพโพ   โกจิ    วัชชะนียะปุคคะโล  เจ  นัตถิ.

เอวันตัง  อุโปสะถะกัมมัง๑๔  อิเมหิ  จะตูหิ  ลักขะเณหิ   สังคะหิตัง
ปัตตะกัลลัง นามะ โหติ  กาตุง  ยุตตะรูปัง.  อุโปสะถะกมัมัสสะ๑๕   ปัตตะกัลลัตตัง
วิทิต๎วา    อิทานิ    กะริยะมาโน  อุโปสะโถ   สังเฆนะ  อะนุมาเนตัพโพ.๑๖

( รับพร้อมกันว่า  เอวัง   ภันเต   ผู้แก่กว่าพึงว่า  เอวัง   อาวุโส )
(ต่อจากน้ีท่านผู้แก่กว่าในสงฆ์ ถ้าไม่ได้สวดเอง พึงกล่าวคำ อัชเฌสนา ดังน้ี)

ปุพพะกะระณะปุพพะกิจจานิ สะมาเปต๎วา อิมัสสะ นิสินนัสสะ
ภิกขุสังฆัสสะ อะนุมะติยา ปาฏิโมกขัง อุททิสิตุง๑๗ อัชเฌสะนัง กะโรมิ.

วิธีเปล่ียนบุพพกิจตามลำดบัเลขเชงิอรรถ
๑. ถ้าเป็นวันปวารณา พึงว่า ปะวาระณากะระณะโต.
๒. ถ้าเป็นวันปวารณา พึงว่า อะกะตะปะวาระณานัง ปะวาระณายะปิ.
๓. ถ้ากลางวัน พึงว่า ตัตถะ ปุริเมสุ จะตูสุ กิจเจสุ ปะทีปะกิจจัง อิทานิ

สุริยาโลกัสสะ อัตถิตายะ นัตถิ, อะปะรานิ ตีณิ.
๔. ถ้ารูปเดียว พึงว่า ภิกขูนัง วัตตัง ชานะตา ภิกขุนา ถ้าหลายรูป

ไม่มีอารามิกะ พึงว่าแต่ ภิกขูหิ  เท่าน้ัน.
๕. ถ้าเป็นวันปวารณา พึงว่า ปะวาระณาอาหะระณานิ.
๖. ถ้าเป็นฤดูร้อน พึงว่า คิมโหตุ ถ้าเป็นฤดูฝน พึงว่า วัสสาโนตุ.
๗. นี ้เป็นฤดูที ่ไม่ม ีอธิกมาส ไม่มีปวารณา และเป็นอุโบสถที ่ ๓

ถ้าเป็นอุโบสถที่ ๑ พึงว่า เอโก อุโปสะโถ สัมปัตโต สัตตะ อุโปสะถา
อะวะสิฏฐา ถ้าเป็นอุโบสถท่ี ๒ คือล่วงแล้ว ๑ ปัจจุบันยังเหลืออยู่อีก ๖ พึงว่า
เอโก อุโปสะโถ อะติกกันโต, ฉะ อุโปสะถา อะวะสิฏฐา,
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ถ้าล่วงแล้ว ๒-๓-๔-๕-๖ อุโบสถ ยังเหลืออยู่ ๕-๔-๓-๒-๑ อุโบสถ พึงว่า
เท๎ว - ตะโย - จัตตาโร - ปัญจะ - ฉะ       อุโปสะถา อะติกกันตา,
ปัญจะ - จัตตาโร - ตะโย - เท๎ว             อุโปสะถา อะวะสิฏฐา, หรือ
เอโก อุโปสะโถ อะวะสิฏโฐ,
ถ้าล่วง ๗ อุโบสถ ปัจจุบัน ๑ รวมเป็น ๘ อุโบสถบริบูรณ์ พึงว่า สัตตะ

อุโปสะถา อะติกกันตา, อัฏฐะ อุโปสะถา ปะริปุณณา.
ถ้าฤดูท่ีมีอธิกมาส พึงว่า อะธิกะมาสะวะเสนะ ทะสะ อุโปสะถา, อิมินา

ปักเขนะ เอโก อุโปสะโถ สัมปัตโต, นะวะ อุโปสะถา อะวะสิฏฐา. อุโบสถท่ี
๒-๓ ถึงที ่ ๑๐ ก็ให้เปลี ่ยนทำนองเดียวกันกับฤดูที ่ไม่ม ีอธิกมาส
ต่างกันท่ีต้องเติมคำว่า อะธิกะมาสะวะเสนะ เข้าข้างหน้าเสมอ เท่าน้ัน.

ฤดูที่ไม่มีอธิกมาส แต่มีปวารณา อุโบสถที่ ๑ ให้เปลี่ยนว่า สัตตะ จะ
อุโปสะถา เอกา จะ ปะวาระณา, อิมินา ปักเขนะ เอโก อุโปสะโถ สัมปัตโต
ฉะ จะ อุโปสะถา เอกา จะ ปะวาระณา อะวะสิฏฐา. ถ้าล่วงแล้ว ๕ อุโบสถ
ปัจจุบันเป็นวันปวารณา ยังเหลืออีก ๒ อุโบสถ พึงเปล่ียนว่า สัตตะ จะ อุโปสะถา
เอกา จะ ปะวาระณา, อิมินา ปักเขนะ เอกา ปะวาระณา สัมปัตตา, ปัญจะ
อุโปสะถา อะติกกันตา, เท๎ว อุโปสะถา อะวะสิฏฐา. ถ้าเป็นอุโบสถท่ีสุด คือ
ล่วงแล้ว ๖ อุโบสถ กับปวารณา ๑ ปัจจุบัน ๑ พึงเปล่ียนว่า สัตตะ จะ อุโปสะถา
เอกา จะ ปะวาระณา, อิมินา ปักเขนะ เอโก อุโปสะโถ สัมปัตโต, ฉะ จะ
อุโปสะถา เอกา จะ ปะวาระณา อะติกกันตา, สัตตะ จะ อุโปสะถา เอกา
จะ ปะวาระณา ปะริปุณณา.

ถ้าฤดูที ่ม ีอธิมาสและปวารณาด้วย อุโบสถที ่ ๑ พึงเปลี ่ยนว่า
อะธิกะมาสะวะเสนะ นะวะ จะ อุโปสะถา เอกา จะ ปะวาระณา, อิมินา
ปักเขนะ เอโก อุโปสะโถ สัมปัตโต, อัฏฐะ  จะ อุโปสะถา เอกา จะ ปะวาระณา
อะวะสิฏฐา. อุโบสถตอ่ไป ก็พึงเปล่ียนทำนองเดยีวกันกับฤดูท่ีไม่มีอธิกมาส
แต่มีปวารณา ต่างกันแต่เติมว่า อะธิกะมาสะวะเสนะ เข้าข้างหน้าเสมอเท่าน้ัน.

๘. ถ้าเป็นวันปวารณา พึงว่า ปะวาระณัคเค ปะวาระณัตถายะ.
๙. ถ้าเป็นวันปวารณา พึงว่า ปะวาระณัคเค.
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๑๐. น้ีภิกษุ ๔ รูป ถ้า ๕ รูปว่า ปัญจะ ภิกขู, ๖ : ฉะ ภิกขู, ๗ : สัตตะ ภิกขู,
๘ : อัฏฐะ ภิกขู, ๙ : นะวะ ภิกขู,  ๑๐ : ทะสะ ภิกขู (ต่อจากน้ีพึงดูในเชิงอรรถ)

๑๑. ถ้าเป็นวันปวารณา พึงว่า ยะถาชชะ ปะวาระณา.
๑๒. ถ้าเป็นอุโบสถท่ี ๑๔ ค่ำว่า จาตุททะโส ถ้าเป็นวันปวารณาท่ี๑๔ ค่ำ

ว่า จาตุททะสี วันปวารณาท่ี ๑๕ ค่ำว่า ปัณณะระสี.
๑๓. ถ้าเป็นวันปวารณา พึงว่า สังฆะปะวาระณาระหา ปัญจะ วา
๑๔. ถ้าเป็นวันปวารณา พึงว่า เอวันตัง ปะวาระณากัมมัง.
๑๕. ถ้าเป็นวันปวารณา พึงว่า ปะวาระณากัมมัสสะ.
๑๖. ถ้าเป็นวันปวารณา พึงว่า อิทานิ กะริยะมานา ปะวาระณา

สังเฆนะ อะนุมาเนตัพพา.
๑๗. ถ้าเป็นวันปวารณา  พึงว่า  ปะวาระณา  ญัตติง  ฐะเปตุง.

๑๑ เอกาทะสะ
๑๒ พาระสะ
๑๓ เตระสะ
๑๔ จะตุททะสะ
๑๕ ปัณณะระสะ
๑๖ โสฬะสะ
๑๗ สัตตะระสะ
๑๘ อัฏฐะระสะ
๑๙ เอกนูะวีสะติ
๒๐ วีสะติ
๒๑ เอกะวีสะติ
๒๒ พาวีสะติ
๒๓ เตวีสะติ
๒๔ จะตุวีสะติ
๒๕ ปัญจะวีสะติ
๒๖ ฉัพพีสะติ
๒๗ สัตตะวีสะติ
๒๘ อัฏฐะวีสะติ
๒๙ เอกนูะตงิสะ
๓๐ สะมะติงสะ
๓๑ เอกัตติงสะ
๓๒ ท๎วัตติงสะ

๓๓ เตตตงิสะ
๓๔ จะตุตติงสะ
๓๕ ปัญจัตติงสะ
๓๖ ฉัตติงสะ
๓๗ สัตตัตติงสะ
๓๘ อัฏฐัตติงสะ
๓๙ เอกนูะจตัตาฬสีะ
๔๐ จัตตาฬีสะ
๔๑ เอกะจัตตาฬสีะ
๔๒ ท๎วิจัตตาฬีสะ
๔๓ เตจัตตาฬีสะ
๔๔ จะตุจัตตาฬีสะ
๔๕ ปญัจะจตัตาฬสีะ
๔๖ ฉะจัตตาฬีสะ
๔๗ สัตตะจัตตาฬีสะ
๔๘ อัฏฐะจัตตาฬีสะ
๔๙ เอกูนะปัญญาสะ
๕๐ ปัญญาสะ
๕๑ เอกะปัญญาสะ
๕๒ ทว๎ปิญัญาสะ
๕๓ เตปัญญาสะ
๕๔ จะตุปัญญาสะ

๕๕ ปัญจะปัญญาสะ
๕๖ ฉะปัญญาสะ
๕๗ สัตตะปัญญาสะ
๕๘ อัฏฐะปัญญาสะ
๕๙ เอกูนะสัฏฐี
๖๐ สัฏฐี
๖๑ เอกะสัฏฐี
๖๒ ทว๎สัิฏฐี
๖๓ เตสัฏฐี
๖๔ จะตุสัฏฐี
๖๕ ปัญจะสัฏฐี
๖๖ ฉะสัฏฐี
๖๗ สตัตะสฏัฐี
๖๘ อัฏฐะสัฏฐี
๖๙ เอกูนะสัตตะติ
๗๐ สัตตะติ
๗๑ เอกะสัตตะติ
๗๒ ท๎วิสัตตะติ
๗๓ เตสัตตะติ
๗๔ จะตุสัตตะติ
๗๕ ปัญจะสัตตะติ
๗๖ ฉะสัตตะติ

๗๗ สัตตะสัตตะติ
๗๘ อัฏฐะสัตตะติ
๗๙ เอกูนาสีติ
๘๐ อะสีติ
๘๑ เอกาสีติ
๘๒ ท๎วาสีติ
๘๓ ตะยาสีติ
๘๔ จะตุราสีติ
๘๕ ปัญจาสีติ
๘๖ ฉะฬาสีติ
๘๗ สัตตาสติี
๘๘ อัฏฐาสีติ
๘๙ เอกูนะนะวุติ
๙๐ นะวุติ
๙๑ เอกะนะวุติ
๙๒ เท๎วนะวุติ
๙๓ เตนะวุติ
๙๔ จะตุนะวุติ
๙๕ ปัญจะนะวุติ
๙๖ ฉะนะวุติ
๙๗ สัตตะนะวุติ
๙๘ อัฏฐะนะวุติ

แบบการนับจำนวนภิกษุ
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บุพพกรณ์ - บุพพกิจ (แปล)
ก่อนแต่ทำอุโบสถ   พึงทำบุรพกิจ ๙ ประการ คือ  ๑.กวาดสถานทีท่ำ

อุโบสถน้ัน  ๒.จุดประทีปในท่ีน้ัน  ๓.แต่งต้ังอาสนะ  ๔.ต้ังน้ำฉันน้ำใช้  ๕.นำฉันทะ
ของภิกษุผู้ควรแก่ฉันทะ  ๖.บอกฤดู   ๗.นำปาริสุทธิของเธอ  ผู้ลงทำอุโบสถไม่ได้
๘.นับภิกษุ  ๙.สอนพวกภิกษุณี

ในบุพพกิจ ๙ น้ัน ๔ เบ้ืองต้น อันคนเฝ้าอาราม  และภิกษุท้ังหลายผู้รู้วัตร
ของพวกภกิษุ  ทำสำเร็จแล้ว.

ส่วนการนำฉันทะ  นำปาริสุทธิไม่มี  เพราะภิกษุทั้งหลาย  ผู้นั่งเว้น
หัตถบาส  ในสีมาน้ีไม่มี

การบอกฤดูโดยนัยดังน้ีว่า  ล่วงเท่าน้ี  เหลือเท่าน้ี  ช่ือว่าบอกฤดู  ก็ใน
ศาสนาน้ีมี ๓ ฤดู  ด้วยอำนาจแห่งฤดูหนาว  ฤดูร้อน   ฤดูฝน.  ก็ฤดูน้ีเป็นฤดูหนาว
ในฤดูหนาวน้ีมี ๘ อุโบสถ อุโบสถหนึง่ถึงด้วยปักษ์อันน้ี ยังเหลือ ๗ อุโบสถ ท่าน
ท้ังปวงพึงจำการบอกฤดูอย่างน้ี   ด้วยประการฉะนี.้

การนับภิกษุโดยนัยนี้ว่า   ภิกษุทั้งหลายผู้ประชุมกัน  เพื่อประสงค์
ทำอุโบสถในโรงอโุบสถนี ้  เท่าน้ีรูป  ดังน้ี  ช่ือว่าการนับภิกษุ. ก็ในโรงอโุบสถนี้
มีภิกษุประชุมกัน ๔ รูป  ท่านท้ังปวง  พึงจำแม้การนับภิกษุ ด้วยประการฉะนี.้

ก็การสอนภิกษุณีไม่มี  เพราะพวกภกิษุณีน้ัน   ในเวลานีไ้ม่มี.  เพราะ
บุพพกิจซ่ึงมีโอกาสพอจะทำ  ได้ทำแล้ว   เพราะให้บุพพกิจ  ซ่ึงหมดโอกาสจะทำ
สำเร็จไปเรียบร้อยแล้วตามปกติ  ด้วยประการฉะน้ี  บุรพกิจ ๙ ประการน้ัน  จึงเป็น
อันสำเร็จเรียบร้อยแล้วด้วยประการอย่างนี้.

ก็เมื่อบุพพกิจสำเร็จแล้ว ถ้าวันนั้นเป็นวันจาตุททสี หรือวันปัณณรสี
หรือเป็นวันสามัคคี   วันใดวันหน่ึง  เช่น   อุโบสถวันน้ีท่ี ๑๕  ก็แลภิกษุผู้ควร
แก่สังฆอุโบสถ    พอทำสำเร็จได้มีกำหนด ๔ รูปก็ดี    เกินกว่าน้ันก็ดี    เป็น
ปกตัตตะภกิษุ(ภิกษุปกติ)    ไม่ต้องปาราชิก    หรือไม่ถูกสงฆ์ยกวัตร    ท้ังเธอ
ไม่ละหัตถบาสแล   ต้ังอยู่ในสีมาเดียวกัน    และถ้าเธอไม่มีสภาคาบัติโดยวัตถุ
เพราะฉันอาหารในเวลาวิกาลเป็นต้น  และถ้าไม่มีบุคคลควรเว้นไร ๆ  ในหัตถบาส
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ซึ่งควรเว้น   ด้วยกันไว้เสียนอกหัตถบาส   อุโบสถกรรมนั้นกำหนดแล้วด้วย
ลักษณะท้ัง ๔ น้ี   ช่ือว่ามีความพร้อมพร่ังถึงท่ีแล้ว  สมควรทำได้   ด้วยประการฉะน้ี.

สงฆ์ทราบความพร้อมพรั่งถึงที่แห่งอุโบสถกรรมแล้ว  พึงให้อนุมัติ
อุโบสถท่ีจะกระทำ ณ กาลบัดน้ี.

จบบุพพกิจ.
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ภิกขุปาติโมกข์

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ)
สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ. อัชชุโปสะโถ ปัณณะระโส๑. ยะทิ สังฆัสสะ

ปัตตะกัลลัง, สังโฆ อุโปสะถัง กะเรยยะ, ปาติโมกขัง อุทิเสยยะ.
กิง สังฆัสสะ ปุพพะกิจจัง, ปาริสุทธิง อายัส๎มันโต อาโรเจถะ, ปาติโมกขัง

อุททิสิสสามิ. ตัง สัพเพวะ สันตา สาธุกัง สุโณมะ มะนะสิกะโรมะ. ยัสสะ สิยา
อาปัตติ, โส อาวิกะเรยยะ, อะสันติยา อาปัตติยา ตุณ๎หี ภะวิตัพพัง. ตุณ๎หีภาเวนะ
โข ปะนายัส๎มันเต ปะริสุทธาติ เวทิสสามิ. ยะถา โข ปะนะ ปัจเจกะปุฏฐัสสะ
เวยยากะระณัง โหติ, เอวะเมวัง เอวะรูปายะ ปะริสายะ ยาวะตะติยัง อะนุสสาวิตัง
โหติ. โย ปะนะ ภิกขุ ยาวะตะตยัิง อะนุสสาวิยะมาเน สะระมาโน สันติง อาปัตติง
นาวิกะเรยยะ, สัมปะชานะมุสาวาทัสสะ โหติ, สัมปะชานะมุสาวาโท โข
ปะนายัส๎มันโต อันตะรายิโก ธัมโม  วุตโต  ภะคะวะตา;  ตัส๎มา  สะระมาเนนะ
ภิกขุนา อาปันเนนะ วิสุทธาเปกเขนะ สันตี อาปัตติ อาวิกาตัพพา. อาวิกะตา
หิสสะ ผาสุ โหติ.

นิทานัง นิฏฐิตัง.

ตัต๎ริเม จัตตาโร ปาราชิกา ธัมมา อุทเทสัง อาคัจฉันติ.
๑. โย ปะนะ ภิกขุ ภิกขูน ัง สิกขาสาชีวะสะมาปันโน สิกข ัง

อัปปัจจักขายะ ทุพพัล๎ยัง อะนาวิกัต๎วา เมถุนัง ธัมมัง ปะฏิเสเวยยะ อันตะมะโส
ติรัจฉานะคะตายะป,ิ ปาราชิโก โหติ อะสังวาโส.

๒. โย ปะนะ ภกิข ุคามา วา อะรญัญา วา อะทนินงั เถยยะสงัขาตงั
อาทิเยยยะ, ยะถารูเป อะทินนาทาเน ราชาโน โจรัง คะเหต๎วา หะเนยยุง วา
พันเธยยุง วา ปัพพาเชยยุง วา “โจโรสิ พาโลสิ มุฬ๎โหสิ เถโนสีติ; ตะถารูปัง ภิกขุ
อะทินนัง อาทิยะมาโน, อะยัมปิ ปาราชิโก โหติ อะสังวาโส.

๓. โย ปะนะ ภิกขุ สัญจิจจะ มะนุสสะวิคคะหัง ชีวิตา โวโรเปยยะ,
สัตถะหาระกัง วาสสะ ปะริเยเสยยะ, มะระณะวัณณัง วา  สังวัณเณยยะ,

๔๔๑
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มะระณายะ วา สะมาทะเปยยะ  “อัมโภ ปุริสะ กิง ตุยหิมินา ปาปะเกนะ
ทุชชีวิเตนะ, มะตันเต ชีวิตา เสยโยติ; อิติ จิตตะมะโน จิตตะสังกัปโป
อะเนกะปะริยาเยนะ มะระณะวัณณัง วา สังวัณเณยยะ, มะระณายะ วา
สะมาทะเปยยะ; อะยัมปิ ปาราชิโก โหติ อะสังวาโส.

๔. โย ปะนะ ภิกขุ อะนะภิชานัง อุตตะริมะนุสสะธัมมัง อัตตูปะนายิกัง
อะละมะรยิะญาณะทัสสะนัง สะมุทาจะเรยยะ “อิติ ชานามิ อิติ ปัสสามีติ; ตะโต
อะปะเรนะ สะมะเยนะ สะมะนุคคาหิยะมาโน วา อะสะมะนุคคาหิยะมาโน วา
อาปันโน วิสุทธาเปกโข เอวัง วะเทยยะ “อะชานะเมวัง อาวุโส อะวะจัง ‘ชานามิ’
อะปัสสัง  ‘ปัสสามิ’  ตุจฉัง มุสา วิละปินติ, อัญญัต๎ระ อะธิมานา; อะยัมปิ ปาราชิโก
โหติ อะสังวาโส.

อุททิฏฐา โข อายัส๎มันโต จัตตาโร ปาราชิกา ธัมมา, เยสัง ภิกขุ
อัญญะตะรัง วา  อัญญะตะรัง วา อาปัชชิต๎วา  นะ  ละภะติ  ภิกขูหิ  สัทธิง
สังวาสัง,  ยะถา  ปุเร;  ตะถา ปัจฉา; ปาราชิโก  โหติ  อะสังวาโส.

ตัตถายส๎ัมันเต ปุจฉามิ: กัจจิตถะ ปะริสุทธา?
ทุตยัิมปิ ปุจฉามิ: กัจจิตถะ ปะริสุทธา?
ตะติยัมปิ ปุจฉามิ: กัจจิตถะ ปะริสุทธา?
ปะริสุทเธตถายัส๎มันโต;  ตัส๎มา  ตุณ๎หี,  เอวะเมตัง  ธาระยามิ.

ปาราชิกุทเทโส นิฏฐิโต.

อิเม โข ปะนายัส๎มันโต เตระสะ สังฆาทิเสสา ธัมมา อุทเทสัง อาคัจฉันติ.
๑. สัญเจตะนกิา สุกกะวิสัฏฐิ, อัญญัต๎ระ สุปินันตา สังฆาทิเสโส.
๒. โย ปะนะ ภิกขุ โอติณโณ วิปะริณะเตนะ จิตเตนะ มาตุคาเมนะ สัทธิง

กายะสังสัคคัง สะมาปัชเชยยะ, หัตถะคาหัง วา เวณิคาหัง วา อัญญะตะรัสสะ
วา อัญญะตะรัสสะ วา อังคัสสะ ปะรามะสะนัง, สังฆาทิเสโส.

๓. โย  ปะนะ  ภิกขุ  โอติณโณ วิปะริณะเตนะ  จิตเตนะ  มาตุคามัง
ทุฏฐุลลาหิ  วาจาหิ  โอภาเสยยะ, ยะถาตัง  ยุวา  ยุวะติง  เมถุนูปะสัญหิตาหิ;
สังฆาทิเสโส.

๔๔๒
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๔. โย ปะนะ ภกิขุ โอตณิโณ วปิะรณิะเตนะ จิตเตนะ มาตคุามัสสะ
สันติเก อัตตะกามะปาริจะริยายะ วัณณัง ภาเสยยะ “เอตะทัคคัง ภะคินิ
ปาริจะริยานัง,  ยา  มาทิสัง  สีละวันตัง  กัล๎ยาณะธัมมัง  พ๎รัหมะจาริง  เอเตนะ
ธัมเมนะ ปะริจะเรยยาต ิเมถุนูปะสัญหิเตนะ, สังฆาทิเสโส.

๕. โย ปะนะ ภิกขุ สัญจะริตตัง สะมาปัชเชยยะ อิตถิยา วา ปุริสะมะติง
ปุริสัสสะ วา อิตถีมะติง ชายัตตะเน วา ชารัตตะเน วา อันตะมะโส ตัง ขะณิกายะปิ,
สังฆาทิเสโส.

๖. สัญญาจิกายะ ปะนะ ภิกขุนา กุฏิง การะยะมาเนนะ อัสสามิกัง
อัตตุทเทสัง ปะมาณิกา กาเรตัพพา; ตัต๎ริทัง ปะมาณัง: ทีฆะโส ทะวาทะสะ
วิทัตถิโย สุคะตะวิทัตถิยา, ติริยัง สัตตันตะรา. ภิกขู อะภิเนตัพพา วัตถุเทสะนายะ;
เตหิ ภิกขูหิ วัตถุง เทเสตัพพัง อะนารัมภัง สะปะริกกะมะนัง. สารัมเภ เจ ภิกขุ
วัตถุส๎มิง อะปะริกกะมะเน สัญญาจิกายะ กุฏิง กาเรยยะ, ภิกขู วา อะนะภิเนยยะ
วัตถุเทสะนายะ, ปะมาณัง วา อะติกกาเมยยะ, สังฆาทิเสโส.

๗. มะหัลละกัมปะนะ ภิกขุนา วิหารัง การะยะมาเนนะ สัสสามิกัง
อัตตุทเทสัง ภิกขู อะภิเนตัพพา วัตถุเทสะนายะ; เตหิ ภิกขูหิ วัตถุง เทเสตัพพัง
อะนารัมภัง สะปะริกกะมะนัง. สารัมเภ เจ ภิกขุ วัตถุส๎มิง อะปะริกกะมะเน
มะหัลละกัง วิหารัง กาเรยยะ, ภิกขู วา อะนะภิเนยยะ วัตถุเทสะนายะ,
สังฆาทิเสโส.

๘. โย ปะนะ ภิกขุ ภิกขุง ทุฏโฐ โทโส อัปปะตีโต อะมูละเกนะ
ปาราชิเกนะ ธัมเมนะ อะนุทธังเสยยะ  “อัปเปวะ นามะ นัง อิมัมหา พ๎รัหมะจะริยา
จาเวยยันติ. ตะโต อะปะเรนะ สะมะเยนะ สะมะนุคคาหิยะมาโน วา
อะสะมะนุคาหิยะมาโน วา, อะมูละกัญเจวะ ตัง อะธิกะระณัง โหติ, ภิกขุ จะ โทสัง
ปะติฏฐาติ, สังฆาทิเสโส.

๙. โย ปะนะ ภิกขุ ภิกขุง ทุฏโฐ โทโส อัปปะตีโต อัญญะภาคิยัสสะ
อะธิกะระณัสสะ กิญจิ เทสัง เลสะมัตตัง อุปาทายะ ปาราชิเกนะ ธัมเมนะ
อะนุทธังเสยยะ “อัปเปวะ นามะ นัง อิมัมหา พ๎รัหมะจะริยา จาเวยยันติ. ตะโต
อะปะเรนะ สะมะเยนะ สะมะนคุคาหิยะมาโน วา อะสะมะนคุคาหิยะมาโน วา,

๔๔๓
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อัญญะภาคิยัญเจวะ ตัง อะธิกะระณัง โหติ, โกจิ เทโส เลสะมัตโต อุปาทินโน
ภิกขุ จะ โทสัง ปะติฏฐาติ, สังฆาทิเสโส.

๑๐. โย ปะนะ ภิกขุ สะมัคคัสสะ สังฆัสสะ เภทายะ ปะรักกะเมยยะ
เภทะนะสังวัตตะนิกัง วา อะธิกะระณัง สะมาทายะ ปัคคัยหะ ติฏเฐยยะ. โส ภิกขุ
ภิกขูหิ เอวะมัสสะ วะจะนีโย “มา อายัส๎มา สะมัคคัสสะ สังฆัสสะ เภทายะ
ปะรักกะมิ, เภทะนะสังวัตตะนิกัง วา อะธิกะระณัง สะมาทายะ ปัคคัยหะ อัฏฐาสิ;
สะเมตายัส๎มา สังเฆนะ, สะมัคโค หิ สังโฆ สัมโมทะมาโน อะวิวะทะมาโน
เอกุทเทโส ผาสุ วิหะระตีติ. เอวัญจะ โส ภิกขุ ภิกขูหิ วุจจะมาโน ตะเถวะ
ปัคคัณเหยยะ, โส ภิกขุ ภิกขูหิ ยาวะตะติยัง สะมะนุภาสิตัพโพ ตัสสะ
ปะฏินิสสัคคายะ; ยาวะตะติยัญเจ สะมะนุภาสิยะมาโน ตัง ปะฏินิสสัชเชยยะ,
อิจเจตัง กุสะลัง; โน เจ ปะฏินิสสัชเชยยะ, สังฆาทิเสโส.

๑๑. ตัสเสวะ โข ปะนะ ภิกขุสสะ ภิกขู โหนติ อะนุว ัตตะกา
วัคคะวาทะกา, เอโก วา เท๎ว วา ตะโย วา, เต เอวัง วะเทยยุง,  “มา อายัส๎มันโต
เอตัง ภิกขุง กิญจิ อะวะจุตถะ ธัมมะวาที เจโส ภิกขุ, วินะยะวาที เจโส ภิกขุ,
อัมหากัญเจโส ภิกขุ, ฉันทัญจะ รุจิญจะ อาทายะ โวหะระต,ิ ชานาติ โน ภาสะติ,
อัมหากัมเปตัง ขะมะตติี. เต ภิกขู ภิกขูหิ เอวะมัสสุ  วะจะนียา  “มา อายัส๎มันโต
เอวัง อะวะจุตถะ, นะ เจโส ภิกขุ ธัมมะวาที, นะ เจโส ภิกขุ วินะยะวาที, มา
อายัส๎มันตานัมปิ สังฆะเภโท รุจิตถะ, สะเมตายัส๎มันตานัง สังเฆนะ, สะมัคโค หิ
สังโฆ สัมโมทะมาโน อะวิวะทะมาโน เอกุทเทโส ผาสุ วิหะระตีติ. เอวัญจะ เต
ภิกขู ภิกขูหิ วุจจะมานา ตะเถวะ ปัคคัณเหยยุง. เต ภิกขู ภิกขูหิ ยาวะตะตยัิง
สะมะนุภาสิตัพพา ตัสสะ ปะฏินิสสัคคายะ; ยาวะตะตยัิญเจ สะมะนุภาสิยะมานา
ตัง ปะฏินิสสัชเชยยุง อิจเจตัง กุสะลัง, โน เจ ปะฏินิสสัชเชยยุง; สังฆาทิเสโส.

๑๒.ภิกขุ ปะเนวะ ทุพพะจะชาติโก โหติ, อุทเทสะปะริยาปันเนสุ
สิกขาปะเทสุ ภิกขูหิ สะหะธัมมิกัง วุจจะมาโน อัตตานัง อะวะจะนยัีง กะโรติ “มา
มัง อายัส๎มันโต กิญจิ อะวะจุตถะ กัล๎ยาณัง วา ปาปะกัง วา, อะหัมปายัส๎มันเต
นะ กิญจิ วักขามิ กัล๎ยาณัง วา ปาปะกัง วา, วิระมะถายัส๎มันโต มะมะ วะจะนายาติ,
โส ภิกขุ ภิกขูหิ เอวะมัสสะ วะจะนีโย  “มา อายัส๎มา อัตตานัง อะวะจะนียัง อะกาสิ,

๔๔๔



ภาคผนวก

วะจะนียะเมวะ อายัส๎มา อัตตานัง กะโรตุ, อายัส๎มาปิ ภิกขู วะเทตุ สะหะธัมเมนะ,
ภิกขูปิ อายัส๎มันตัง วักขันติ สะหะธัมเมนะ, เอวัง สังวัฑฒา หิ ตัสสะ ภะคะวะโต
ปะริสา, ยะทิทัง อัญญะมัญญะวะจะเนนะ อัญญะมัญญะวุฏฐาปะเนนาติ. เอวัญจะ
โส ภิกขุ ภิกขูหิ วุจจะมาโน ตะเถวะ ปัคคัณเหยยะ, โส ภิกขุ ภิกขูหิ ยาวะตะตยัิง
สะมะนุภาสิตัพโพ ตัสสะ ปะฏินิสสัคคายะ, ยาวะตะติยัญเจ สะมะนุภาสิยะมาโน
ตัง ปะฏินิสสัชเชยยะ. อิจเจตัง กุสะลัง, โน เจ ปะฏินิสสัชเชยยะ, สังฆาทิเสโส.

๑๓.ภิกขุ ปะเนวะ อัญญะตะรัง คามัง วา นิคะมัง วา อุปะนิสสายะ
วิหะระติ กุละทูสะโก ปาปะสะมาจาโร, ตัสสะ โข ปาปะกา สะมาจารา ทิสสันติ
เจวะ สุยยันติ จะ,กุลานิ จะ เตนะ ทุฏฐานิ ทิสสันติ เจวะ สุยยันติ จะ. โส ภิกขุ
ภิกขูหิ เอวะมัสสะ วะจะนีโย  “อายัส๎มา โข กุละทูสะโก ปาปะสะมาจาโร,
อายัส๎มะโต โข ปาปะกา สะมาจารา ทิสสันติ เจวะ สุยยันติ จะ. กุลานิ จายัส๎มะตา
ทุฏฐานิ ทิสสันติ เจวะ สุยยันติ จะ; ปักกะมะตายัส๎มา อิมัมหา อาวาสา, อะลันเต
อิธะ วาเสนาติ. เอวัญจะ โส ภิกขุ ภิกขูหิ วุจจะมาโน เต ภิกขู เอวัง วะเทยยะ
“ฉันทะคามิโน จะ ภิกขู; โทสะคามิโน จะ ภิกขู, โมหะคามิโน จะ ภิกขู,
ภะยะคามิโน จะ ภิกขู, ตาทิสิกายะ อาปัตติยา เอกัจจัง ปัพพาเชนต,ิ เอกัจจัง
นะ ปัพพาเชนตีติ. โส ภิกขุ ภิกขูหิ เอวะมัสสะ วะจะนีโย  “มา อายัส๎มา เอวัง
อะวะจะ, นะ จะ ภิกขู ฉันทะคามิโน, นะ จะ ภิกขู โทสะคามิโน, นะ จะ ภิกขู
โมหะคามิโน, นะ จะ ภิกขู ภะยะคามิโน, อายัส๎มา โข กุละทูสะโก ปาปะสะมาจาโร,
อายัส๎มะโต โข ปาปะกา สะมาจารา ทิสสันติ เจวะ สุยยันติ จะ, กุลานิ จายัส๎มะตา
ทุฏฐานิ ทิสสันติ เจวะ  สุยยันติ  จะ, ปักกะมะตายัส๎มา  อิมัมหา อาวาสา, อะลันเต
อิธะ วาเสนาติ. เอวัญจะ โส ภิกขุ ภิกขูหิ วุจจะมาโน ตะเถวะ ปัคคัณเหยยะ, โส
ภิกขุ ภิกขูหิ ยาวะตะติยัง สะมะนุภาสิตัพโพ ตัสสะ ปะฏินิสสัคคายะ;
ยาวะตะตยัิญเจ สะมะนุภาสิยะมาโน ตัง ปะฏินิสสัชเชยยะ, อิจเจตัง กุสะลัง; โน
เจ ปะฏินิสสัชเชยยะ, สังฆาทิเสโส.

อุททิฏฐา โข อายัส๎มันโต เตระสะ สังฆาทิเสสา ธัมมา: นะวะ
ปะฐะมาปัตติกา, จัตตาโร ยาวะตะติยะกา; เยสัง ภิกขุ อัญญะตะรัง วา อัญญะตะรัง
วา อาปัชชิต๎วา ยาวะติหัง ชานัง ปะฏิจฉาเทติ; ตาวะติหัง เตนะ ภิกขุนา อะกามา
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ปะริวัตถัพพัง, ปะริวุตถะปะริวาเสนะ ภิกขุนา อุตตะริง ฉารัตตัง ภิกขุมานัตตายะ
ปะฏิปัชชิตัพพัง, จิณณะมานัตโต ภิกขุ, ยัตถะ สิยา วีสะติคะโน ภิกขุสังโฆ, ตัตถะ
โส ภิกขุ อัพเภตัพโพ; เอเกนะปิ เจ อูโน วีสะติคะโณ ภิกขุสังโฆ, ตัง ภิกขุง
อัพเภยยะ, โส จะ ภิกขุ อะนัพภิโต, เต จะ ภิกขู คารัย๎หา: อะยัง ตัตถะ สามีจิ.

ตัตถายส๎ัมันเต ปุจฉามิ: กัจจิตถะ ปะริสุทธา?
ทุตยัิมปิ ปุจฉามิ: กัจจิตถะ ปะริสุทธา?
ตะติยัมปิ ปุจฉามิ: กัจจิตถะ ปะริสุทธา?
ปะริสุทเธตถายัส๎มันโต, ตัส๎มา ตุณ๎หี, เอวะเมตงั ธาระยามิ.

สังฆาทิเสสุทเทโส นิฏฐิโต.

อิเม โข ปะนายัส๎มันโต เท๎ว อะนิยะตา ธัมมา อุทเทสัง อาคัจฉันติ.
๑. โย ปะนะ ภิกขุ มาตุคาเมนะ สัทธิง เอโก เอกายะ ระโห ปะฏิจฉันเน

อาสะเน อะลังกัมมะนิเย นิสัชชัง กัปเปยยะ; ตะเมนัง สัทเธยยะวะจะสา อุปาสิกา
ทิส๎วา ติณณัง ธัมมานัง อัญญะตะเรนะ วะเทยยะ ปาราชิเกนะ วา สังฆาทิเสเสนะ
วา ปาจิตติเยนะ วา, นิสัชชัง ภิกขุ ปะฏิชานะมาโน ติณณัง ธัมมานัง
อัญญะตะเรนะ กาเรตัพโพ ปาราชิเกนะ วา สังฆาทิเสเสนะ วา ปาจิตติเยนะ วา;
เยนะ วา สา สัทเธยยะวะจะสา อุปาสิกา วะเทยยะ, เตนะ โส ภิกขุ กาเรตัพโพ;
อะยัง ธัมโม อะนิยะโต.

๒. นะ เหวะ โข ปะนะ ปะฏิจฉันนัง อาสะนัง โหติ นาลังกัมมะนิยัง,
อะลัญจะ โข โหติ มาตุคามัง ทุฏฐุลลาหิ วาจาหิ โอภาสิตุง; โย ปะนะ ภิกขุ
ตะถารูเป อาสะเน มาตุคาเมนะ สัทธิง เอโก เอกายะ ระโห นิสัชชัง กัปเปยยะ;
ตะเมนัง สัทเธยยะวะจะสา อุปาสิกา ทิส๎วา ท๎วินนัง ธัมมานัง อัญญะตะเรนะ
วะเทยยะ สังฆาทิเสเสนะ วา ปาจิตติเยนะ วา, นิสัชชัง ภิกขุ ปะฏิชานะมาโน
ท๎วินนัง ธัมมานัง อัญญะตะเรนะ กาเรตัพโพ สังฆาทิเสเสนะ วา ปาจิตติเยนะ
วา,  เยนะ  วา  สา  สัทเธยยะวะจะสา  อุปาสิกา  วะเทยยะ, เตนะ  โส  ภิกขุ
กาเรตัพโพ; อะยัมปิ  ธัมโม  อะนิยะโต.

อุททิฏฐา  โข  อายัส๎มันโต  เท๎ว  อะนิยะตา  ธัมมา.
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ตัตถายส๎ัมันเต ปุจฉามิ: กัจจิตถะ ปะริสุทธา?
ทุตยัิมปิ ปุจฉามิ: กัจจิตถะ ปะริสุทธา?
ตะติยัมปิ ปุจฉามิ: กัจจิตถะ ปะริสุทธา?
ปะริสุทเธตถายัส๎มันโต, ตัส๎มา ตุณ๎หี, เอวะเมตงั ธาระยามิ.

อะนิยะตุทเทโส นิฏฐิโต.

อิเม โข ปะนายัส๎มันโต ติงสะ นิสสัคคิยา ปาจิตติยา ธัมมา อุทเทสัง
อาคัจฉันติ.

๑. นิฏฐิตะจีวะรัส๎มิง ภิกขุนา อุพภะตัส๎มิง  กะฐิเน, ทะสาหะปะระมัง
อะติเรกะจีวะรัง ธาเรตัพพัง, ตัง อะติกกามะยะโต, นิสสัคคิยัง ปาจิตติยัง.

๒. นิฏฐิตะจีวะรัส๎มิง ภิกขุนา อุพภะตัส๎มิง กะฐิเน, เอกะรัตตัมปิ เจ ภิกขุ
ติจีวะเรนะ วิปปะวะเสยยะ, อัญญัต๎ระ ภิกขุสัมมะติยา, นิสสัคคิยัง ปาจิตติยัง.

๓. นิฏฐิตะจีวะรัส๎มิง ภิกขุนา อุพภะตัส๎มิง กะฐิเน, ภิกขุโน ปะเนวะ
อะกาละจีวะรัง อุปปัชเชยยะ, อากังขะมาเนนะ ภิกขุนา ปะฏิคคะเหตัพพัง,
ปะฏิคคะเหต๎วา ขิปปะเมวะ กาเรตัพพัง; โน จัสสะ ปาริปูริ, มาสะปะระมันเตนะ
ภิกขุนา ตัง จีวะรัง นิกขิปิตัพพัง อูนัสสะ ปาริปูริยา สะติยา ปัจจาสายะ, ตะโต
เจ อุตตะริง นิกขิเปยยะ สะติยาปิ ปัจจาสายะ, นิสสัคคิยัง ปาจิตติยัง.

๔. โย ปะนะ ภิกขุ อัญญาติกายะ ภิกขุน ิยา ปุราณะจีวะร ัง
โธวาเปยยะวา ระชาเปยยะ วา อาโกฏาเปยยะ วา, นิสสัคคิยัง ปาจิตติยัง.

๕. โย ปะนะ ภิกขุ อัญญาติกายะ ภิกขุนิยา หัตถะโต จีวะรัง
ปะฏิคคัณเหยยะ อัญญัต๎ระ ปาริวัฏฏะกา, นิสสัคคิยัง ปาจิตติยัง.

๖. โย ปะนะ ภิกขุ อัญญาตะกัง คะหะปะติง วา คะหะปะตานิง วา จีวะรัง
วิญญาเปยยะ อัญญัต๎ระ สะมะยา, นิสสัคคิยัง ปาจิตติยัง. ตัตถายัง สะมะโย:
อัจฉินนะจีวะโร วา โหติ ภิกขุ นัฏฐะจีวะโร วา, อะยัง ตัตถะ สะมะโย.

๗. ตัญเจ อัญญาตะโก คะหะปะติ วา คะหะปะตานี วา พะหูหิ จีวะเรหิ
อะภิหัฏฐุมปะวาเรยยะ, สันตะรุตตะระปะระมันเตนะ ภิกขุนา ตะโต จีวะรัง
สาทิตัพพัง, ตะโต เจ อุตตะริง สาทิเยยยะ, นิสสัคคิยัง ปาจิตติยัง.
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๘. ภิกขุง ปะเนวะ อุททิสสะ อัญญาตะกัสสะ คะหะปะติสสะ วา
คะหะปะตานิยา วา จีวะระเจตาปะนัง อุปักขะฏัง  โหติ. “อิมินา จีวะระเจตาปะเนนะ
จีวะรัง เจตาเปต๎วา อิตถันนามัง ภิกขุง จีวะเรนะ อัจฉาเทสสามีติ, ตัต๎ระ เจโส
ภิกขุ ปุพเพ อัปปะวาริโต อุปะสังกะมิต๎วา จีวะเร วิกัปปัง อาปัชเชยยะ “สาธุ
วะตะ มัง อายัส๎มา อิมินา จีวะระเจตาปะเนนะ เอวะรูปัง วา เอวะรูปัง วา จีวะรัง
เจตาเปต๎วา อัจฉาเทหีติ กัล๎ยาณะกัม๎ยะตัง อุปาทายะ, นิสสัคคิยัง ปาจิตติยัง.

๙. ภิกขุง ปะเนวะ อุทิสสะ อุภินนัง อัญญาตะกานัง คะหะปะตีนัง วา
คะหะปะตานนัีง วา ปัจเจกะจีวะระเจตาปะนา อุปักขะฏา โหนติ “อิเมหิ มะยัง
ปัจเจกะจีวะระเจตาปะเนห ิ ปัจเจกะจีวะรานิ  เจตาเปต๎วา  อิตถันนามัง  ภิกขุง
จีวะเรหิ  อัจฉาเทสสามาติ,  ตัต๎ระ  เจ  โส  ภิกขุ  ปุพเพ  อัปปะวาริโต
อุปะสังกะมิต๎วา  จีวะเร   วิกัปปัง  อาปัชเชยยะ  “สาธุ  วะตะ  มัง  อายัส๎มันโต
อิเมหิ ปัจเจกะจีวะระเจตาปะเนหิ  เอวะรูปัง วา  เอวะรูปัง  วา  จีวะรัง เจตาเปต๎วา
อัจฉาเทถะ อุโภวะ สันตา เอเกนาติ กัล๎ยาณะกัม๎ยะตัง อุปาทายะ, นิสสัคคิยัง
ปาจิตติยัง.

๑๐. ภิกขุง ปะเนวะ อุททิสสะ ราชา วา ราชะโภคโค วา พราหมะโณ วา
คะหะปะติโก วา ทูเตนะ จีวะระเจตาปะนัง ปะหิเณยยะ “อิมินา จีวะระเจตาปะเนนะ
จีวะรัง เจตาเปต๎วา อิตถันนามัง ภิกขุง จีวะเรนะ อัจฉาเทหีติ; โส เจ ทูโต ตัง
ภิกขุง อุปะสังกะมิต๎วา เอวัง วะเทยยะ  “อิทัง โข ภันเต อายัส๎มันตัง อุททิสสะ
จีวะระเจตาปะนงั อาภะตัง, ปะฏิคคัณหาตุ อายัส๎มา จีวะระเจตาปะนนัติ, เตนะ
ภิกขุนา โส ทูโต เอวะมัสสะ วะจะนีโย “นะ โข มะยัง อาวุโส จีวะระเจตาปะนงั
ปะฏิคคัณหามะ, จีวะรัญจะ โข มะยัง ปะฏิคคัณหามะ กาเลนะ กัปปิยันติ; โส เจ
ทูโต ตัง ภิกขุง เอวัง วะเทยยะ  “อัตถิ ปะนายัส๎มะโต โกจิ เวยยาวัจจะกะโรต,ิ
จีวะรัตถิเกนะ  ภิกขะเว  ภิกขุนา  เวยยาวัจจะกะโร นิททิสิตัพโพ อารามิโก วา
อุปาสะโก วา “เอโส โข อาวุโส ภิกขูนัง เวยยาวัจจะกะโรติ; โส เจ ทูโต ตัง
เวยยาวัจจะกะรัง สัญญาเปต๎วา ตัง ภิกขุง อุปะสังกะมิต๎วา เอวัง วะเทยยะ “ยัง
โข ภันเต อายัส๎มา เวยยาวัจจะกะรัง นิททิสิ, สัญญัตโต โส มะยา; อุปะสังกะมะตุ
อายัส๎มา กาเลนะ จีวะเรนะ ตัง อัจฉาเทสสะตีติ, จีวะรัตถิเกนะ ภิกขะเว ภิกขุนา
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เวยยาวัจจะกะโร อุปะสังกะมิต๎วา ท๎วิตติกขัตตุง โจเทตัพโพ สาเรตัพโพ  “อัตโถ
เม อาวุโส จีวะเรนาติ; ท๎วิตติกขัตตุง โจทะยะมาโน สาระยะมาโน ตัง จีวะรัง
อะภินิปผาเทยยะ,  อิจเจตัง  กุสะลัง;  โน เจ อะภินิปผาเทยยะ, จะตุกขัตตุง
ปัญจักขัตตุง ฉักขัตตุปะระมัง ตุณ๎หีภูเตนะ อุททิสสะ ฐาตัพพัง; จะตุกขัตตุง
ปัญจักขัตตุง ฉักขัตตุปะระมัง ตุณ๎หีภูโต อุททิสสะ ติฏฐะมาโน ตัง จีวะรัง
อะภินิปผาเทยยะ, อิจเจตัง กุสะลัง; โน เจ อะภินิปผาเทยยะ, ตะโต เจ อุตตะริง
วายะมะมาโน ตัง จีวะรัง อะภินิปผาเทยยะ, นิสสัคคิยัง ปาจิตติยัง; โน เจ
อะภินิปผาเทยยะ, ยะตัสสะ จีวะระเจตาปะนัง อาภะตัง, ตัตถะ สามัง วา คันตัพพัง,
ทูโต วา ปาเหตัพโพ  “ยัง โข ตุมเห อายัส๎มันโต ภิกขุง อุททิสสะ จีวะระเจตาปะนัง
ปะหิณิตถะ, นะ ตันตัสสะ ภิกขุโน กิญจิ อัตถัง อะนุโภติ, ยุญชันตายัส๎มันโต สะกัง,
มาโว สะกัง วินัสสีติ:  อะยัง ตัตถะ สามีจิ.

จีวะระวัคโค ปะฐะโม.
๑๑. โย ปะนะ ภิกขุ โกสิยะมิสสะกัง สันถะตงั การาเปยยะ, นิสสัคคิยัง

ปาจิตติยัง.
๑๒.โย ปะนะ ภิกขุ สุทธะกาฬะกานัง เอฬะกะโลมานัง สันถะตัง

การาเปยยะ, นิสสัคคิยัง ปาจิตติยัง.
๑๓.นะวัมปะนะ ภิกขุนา สันถะตัง การะยะมาเนนะ เท๎ว ภาคา

สุทธะกาฬะกานัง เอฬะกะโลมานัง อาทาตัพพา, ตะติยัง โอทาตานัง, จะตุตถัง
โคจะริยานัง; อะนาทา เจ ภิกขุ เท๎ว ภาเค สุทธะกาฬะกานัง เอฬะกะโลมานงั
ตะติยัง โอทาตานัง จะตุตถัง โคจะริยานัง นะวัง สันถะตัง การาเปยยะ, นิสสัคคิยัง
ปาจิตติยัง.

๑๔.นะวัมปะนะ ภิกขุนา สันถะตัง การาเปต๎วา ฉัพพัสสานิ ธาเรตัพพัง.
โอเรนะ เจ ฉันนัง วัสสานัง ตัง สันถะตัง วิสสัชเชต๎วา วา อะวิสสัชเชต๎วา วา
อัญญัง นะวัง สันถะตัง การาเปยยะ อัญญต๎ระ ภิกขุสัมมะติยา, นิสสัคคิยัง
ปาจิตติยัง.

๑๕.นิส ีทะนะสันถะตัมปะนะ ภิกขุนา การะยะมาเนนะ
ปุราณะสันถะตัสสะ สามันตา สุคะตะวิทัตถิ อาทาตัพพา ทุพพัณณะกะระณายะ,
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อะนาทา เจ ภิกขุ ปุราณะสันถะตัสสะ สามันตา สุคะตะวิทัตถิง นะวัง
นิสีทะนะสันถะตงั การาเปยยะ, นิสสัคคิยัง ปาจิตติยัง.

๑๖. ภิกขุโน ปะเนวะ อัทธานะมัคคะปะฏิปันนัสสะ เอฬะกะโลมานิ
อุปปัชเชยยุง, อากังขะมาเนนะ ภิกขุนา ปะฏิคคะเหตัพพานิ, ปะฏิคคะเหต๎วา
ติโยชะนะปะระมงั  สะหัตถา  หาเรตัพพานิ, อะสันเต หาระเก, ตะโต เจ อุตตะริง
หะเรยยะ อะสันเตปิ หาระเก, นิสสัคคิยัง ปาจิตติยัง.

๑๗.โย ปะนะ ภิกขุ อัญญาติกายะ ภิกขุนิยา เอฬะกะโลมานิ โธวาเปยยะ
วา ระชาเปยยะ วา วิชะฏาเปยยะ วา, นิสสัคคิยัง ปาจิตติยัง.

๑๘. โย ปะนะ  ภิกขุ  ชาตะร ูปะระชะตัง อุคคัณเหยยะ วา
อุคคัณหาเปยยะ วา อุปะนิกขิตตัง วา สาทิเยยยะ, นิสสัคคิยัง ปาจิตติยัง.

๑๙. โย ปะนะ ภิกขุ  นานัปปะการะกัง  รูปิยะสังโวหารัง  สะมาปัชเชยยะ,
นิสสัคคิยัง ปาจิตติยัง.

๒๐. โย ปะนะ ภิกขุ นานัปปะการะกัง กะยะวิกกะยัง สะมาปัชเชยยะ,
นิสสัคคิยัง ปาจิตติยัง.

โกสิยะวัคโค ทุติโย.
๒๑.ทะสาหะปะระมัง อะติเรกะปัตโต ธาเรตัพโพ, ตัง อะติกกามะยะโต,

นิสสัคคิยัง ปาจิตติยัง.
๒๒.โย ปะนะ ภิกขุ อูนะปัญจะพันธะเนนะ ปัตเตนะ อัญญัง นะวัง ปัตตัง

เจตาเปยยะ, นิสสัคคิยัง ปาจิตติยัง. เตนะ ภิกขุนา โส ปัตโต ภิกขุปะริสายะ
นิสสัชชิตัพโพ; โย จะ ตัสสา ภิกขุปะริสายะ ปัตตะปะริยันโต, โส จะ ตัสสะ ภิกขุโน
ปะทาตัพโพ  “อะยันเต ภิกขุ ปัตโต, ยาวะ เภทะนายะ ธาเรตัพโพติ: อะยัง ตัตถะ
สามีจิ.

๒๓.ยานิ โข ปะนะ ตานิ คิลานานัง ภิกขูนัง ปะฏิสายะนียานิ เภสัชชานิ,
เสยยะถีทัง; สัปปิ นะวะนีตัง เตลัง มะธุ ผาณิตัง, ตานิ ปะฏิคคะเหต๎วา
สัตตาหะปะระมัง สันนิธิการะกัง ปะริภุญชิตัพพานิ, ตัง อะติกกามะยะโต
นิสสัคคิยัง ปาจิตติยัง.

๒๔.“มาโส เสโส คิมหานันติ ภิกขุนา วัสส ิกะสาฏิกะจ ีวะร ัง
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ปะริเยสิตัพพัง, “อัฑฒะมาโส เสโส คิมหานันติ กัต๎วา นิวาเสตัพพัง; “โอเรนะ เจ
มาโส เสโส คิมหานันติ วัสสิกะสาฏิกะจีวะรัง ปะริเยเสยยะ. “โอเรนัฑฒะมาโส
เสโส คิมหานันติ กัต๎วา นิวาเสยยะ; นิสสัคคิยัง ปาจิตติยัง.

๒๕.โย ปะนะ ภิกขุ ภิกขุสสะ สามัง จีวะรัง ทัต๎วา กุปิโต อะนัตตะมะโน
อัจฉินเทยยะ วา อัจฉินทาเปยยะ วา, นิสสัคคิยัง ปาจิตติยัง.

๒๖.โย ปะนะ ภิกขุ สามัง สุตตัง วิญญาเปต๎วา ตันตะวาเยห ิ จีวะรัง
วายาเปยยะ, นิสสัคคิยัง ปาจิตติยัง.

๒๗. ภิกขุง ปะเนวะ อุททิสสะ อัญญาตะโก คะหะปะติ วา คะหะปะตานี
วา ตันตะวาเยหิ จีวะรัง วายาเปยยะ, ตัต๎ระ เจ โส ภิกขุ ปุพเพ อัปปะวาริโต
ตันตะวาเย อุปะสังกะมิต๎วา จีวะเร วิกัปปัง อาปัชเชยยะ “อิทัง โข อาวุโส จีวะรัง
มัง อุททิสสะ วียะติ, อายะตัญจะ กะโรถะ, วิตถะตัญจะ อัปปิตัญจะ สุวิตัญจะ
สุปะวายิตัญจะ สุวิเลกขิตัญจะ สุวิตัจฉิตัญจะ กะโรถะ; อัปเปวะนามะ มะยัมปิ
อายัส๎มันตานัง กิญจิมัตตัง อะนุปะทัชเชยยามาติ, เอวัญจะ โส ภิกขุ วัต๎วา
กิญจิมัตตัง อะนุปะทัชเชยยะ อันตะมะโส ปิณฑะปาตะมัตตัมปิ, นิสสัคคิยัง
ปาจิตติยัง.

๒๘.ทะสาหานาคะตัง กัตติกะเตมาสิปุณณะมัง, ภิกขุโน ปะเนวะ
อัจเจกะจีวะรัง อุปปัชเชยยะ, อัจเจกัง มัญญะมาเนนะ ภิกขุนา ปะฏิคคะเหตัพพัง
ปะฏิคคะเหต๎วา ยาวะจีวะระกาละสะมะยัง นิกขิปิตัพพัง, ตะโต เจ อุตตะริง
นิขิเปยยะ, นิสสัคคิยัง ปาจิตติยัง.

๒๙.อุปะวัสสัง โข ปะนะ กัตติกะปุณณะมัง, ยานิ โข ปะนะ ตานิ
อารัญญะกานิ เสนาสะนานิ สาสังกะสัมมะตานิ สัปปะฏิภะยานิ, ตะถารูเปสุ ภิกขุ
เสนาสะเนสุ วิหะรันโต อากังขะมาโน ติณณัง จีวะรานัง อัญญะตะรัง จีวะรัง
อันตะระฆะเร นิกขิเปยยะ, สิยา จะ ตัสสะ ภิกขุโน โกจิเทวะ ปัจจะโย เตนะ
จีวะเรนะ วิปปะวาสายะ, ฉารัตตะปะระมันเตนะ ภิกขุนา เตนะ จีวะเรนะ
วิปปะวะสิตัพพัง, ตะโต เจ อุตตะริง วิปปะวะเสยยะ อัญญัต๎ระ ภิกขุสัมมะติยา,
นิสสัคคิยัง ปาจิตติยัง.

๓๐. โย ปะนะ ภิกขุ ชานัง สังฆิกัง ลาภัง ปะริณะตัง อัตตะโน
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ปะริณาเมยยะ, นิสสัคคิยัง ปาจิตติยัง.
ปัตตะวัคโค ตะติโย.

อุททิฏฐา โข อายัส๎มันโต ติงสะ นิสสัคคิยา ปาจิตติยา ธัมมา.
ตัตถายส๎ัมันเต ปุจฉามิ: กัจจิตถะ ปะริสุทธา?
ทุตยัิมปิ ปุจฉามิ: กัจจิตถะ ปะริสุทธา?
ตะติยัมปิ ปุจฉามิ: กัจจิตถะ ปะริสุทธา?
ปะริสุทเธตถายัส๎มันโต,  ตัส๎มา ตุณ๎หี, เอวะเมตงั ธาระยามิ.

นิสสัคคิยา ปาจิตติยา ธัมมา นิฏฐิตา.

อิเม  โข  ปะนายัส๎มันโต  เท๎วนะวุติ ปาจิตติยา ธัมมา อุทเทสัง อาคัจฉันติ.
๑. สัมปะชานะมุสาวาเท ปาจิตติยัง.
๒. โอมะสะวาเท ปาจิตติยัง.
๓. ภิกขุเปสุญเญ ปาจิตติยัง.
๔. โย ปะนะ ภิกขุ อะนุปะสัมปันนัง ปะทะโส ธัมมัง วาเจยยะ,

ปาจิตติยัง.
๕. โย ปะนะ ภิกขุ อะนุปะสัมปันเนนะ อุตตะริท๎วิรัตตะติรัตตัง

สะหะเสยยงั กัปเปยยะ, ปาจิตติยัง.
๖. โย ปะนะ ภิกขุ มาตุคาเมนะ สะหะเสยยัง กัปเปยยะ, ปาจิตติยัง.
๗. โย ปะนะ ภิกขุ มาตุคามัสสะ อุตตะริฉัปปัญจะวาจาหิ ธัมมัง

เทเสยยะ อัญญัต๎ระ วิญญุนา ปุริสะวิคคะเหนะ, ปาจิตติยัง.
๘. โย ปะนะ ภิกขุ อะนุปะสัมปันนัสสะ อุตตะริมะนุสสะธัมมัง

อาโรเจยยะ, ภูตัส๎มิง ปาจิตติยัง.
๙. โย ปะนะ ภิกขุ ภิกขุสสะ ทุฏฐุลลัง อาปัตติง อะนุปะสัมปันนัสสะ

อาโรเจยยะ, อัญญัต๎ระ ภิกขุสัมมะติยา, ปาจิตติยัง.
๑๐. โย ปะนะ ภิกขุ ปะฐะวิง ขะเณยยะ วา ขะณาเปยยะ วา, ปาจิตติยัง.

มุสาวาทะวัคโค ปะฐะโม.
๑๑. ภูตะคามะปาตัพ๎ยะตายะ ปาจิตติยัง.

๔๕๒



ภาคผนวก

๑๒. อัญญะวาทะเก วิเหสะเก ปาจิตติยัง.
๑๓. อุชฌาปะนะเก ขิยยะนะเก ปาจิตติยัง.
๑๔.โย ปะนะ ภิกขุ สังฆิกัง มัญจัง วา ปีฐัง วา ภิสิง วา โกจฉัง วา

อัชโฌกาเส สันถะริต๎วา วา สันถะราเปต๎วา วา, ตัง ปักกะมันโต เนวะ อุทธะเรยยะ
นะ อุทธะราเปยยะ อะนาปุจฉัง วา คัจเฉยยะ, ปาจิตติยัง.

๑๕. โย ปะนะ ภิกขุ สังฆิเก วิหาเร เสยยัง สันถะริต๎วา วา สันถะราเปต๎วา
วา, ตัง ปักกะมันโต เนวะ อุทธะเรยยะ นะ อุทธะราเปยยะ อะนาปุจฉัง วา
คัจเฉยยะ, ปาจิตติยัง.

๑๖. โย ปะนะ ภิกขุ สังฆิเก วิหาเร ชานัง ปุพพูปะคะตัง ภิกขุง
อะนูปะขัชชะ เสยยัง กัปเปยยะ  “ยัสสะ สัมพาโธ ภะวิสสะติ, โส ปักกะมิสสะตีติ;
เอตะเทวะ ปัจจะยัง กะริต๎วา อะนัญญัง, ปาจิตติยัง.

๑๗.โย ปะนะ ภิกขุ ภิกขุง กุปิโต อะนัตตะมะโน สังฆิกา วิหารา
นิกกัฑเฒยยะ วา นิกกัฑฒาเปยยะ วา, ปาจิตติยัง.

๑๘. โย ปะนะ ภิกขุ สังฆิเก วิหาเร  อุปะริ เวหาสะกุฏิยา อาหัจจะปาทะกัง
มัญจัง วา ปีฐัง วา อะภินิสีเทยยะ วา อะภินิปัชเชยยะ วา, ปาจิตติยัง.

๑๙. มะหัลละกัมปะนะ ภิกขุนา วิหารัง การะยะมาเนนะ ยาวะ
ท๎วาระโกสา อัคคะลัฏฐะปะนายะ อาโลกะสันธิปะริกัมมายะ ท๎วิตติจฉะทะนัสสะ
ปะริยายัง อัปปะหะริเต ฐิเตนะ อะธิฏฐาตัพพัง, ตะโต เจ อุตตะริง อัปปะหะริเตปิ
ฐิโต อะธิฏฐะเหยยะ, ปาจิตติยัง.

๒๐. โย ปะนะ ภิกขุ ชานัง สัปปาณะกัง อุทะกัง ติณัง วา มัตติกัง วา
สิญเจยยะ วา สิญจาเปยยะ วา, ปาจิตติยัง.

ภูตะคามะวัคโค ทุติโย.
๒๑. โย ปะนะ ภิกขุ อะสัมมะโต ภิกขุนิโย โอวะเทยยะ, ปาจิตติยัง.
๒๒. สัมมะโตปิ เจ ภิกขุ อัตถังคะเต สุริเย ภิกขุนิโย โอวะเทยยะ,

ปาจิตติยัง.
๒๓. โย ปะนะ ภิกขุ ภิกขุนูปัสสะยัง อุปะสังกะมิต๎วา ภิกขุนิโย

โอวะเทยยะ, อัญญัต๎ระ สะมะยา, ปาจิตติยัง. ตัตถายัง สะมะโย; คิลานา โหติ
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ภิกขุนี, อะยัง ตัตถะ สะมะโย.
๒๔.โย ปะนะ ภิกขุ เอวัง วะเทยยะ “อามิสะเหตุ ภิกขู ภิกขุนิโย

โอวะทันตีติ, ปาจิตติยัง.
๒๕.โย ปะนะ ภิกขุ อัญญาติกายะ ภิกขุนิยา จีวะรัง ทะเทยยะ อัญญัต๎ระ

ปาริวัฏฏะกา, ปาจิตติยัง.
๒๖.โย ปะนะ ภิกขุ อัญญาติกายะ ภิกขุนิยา จีวะรัง สิพเพยยะ วา

สิพพาเปยยะ วา, ปาจิตติยัง.
๒๗.โย ปะนะ ภิกขุ ภิกขุนิยา สัทธิง สังวิธายะ เอกัทธานะมัคคัง

ปะฏิปัชเชยยะ อันตะมะโส คามันตะรัมปิ อัญญัต๎ระ สะมะยา, ปาจิตติยัง. ตัตถายัง
สะมะโย: สัตถะคะมะนโีย  โหติ มัคโค สาสังกะสัมมะโต สัปปะฏิภะโย, อะยัง
ตัตถะ  สะมะโย.

๒๘.โย ปะนะ ภิกขุ ภิกขุนิยา สัทธิง สังวิธายะ เอกัง นาวัง อะภิรูเหยยะ
อุทธะคามินิง วา อะโธคามินิง วา อัญญัต๎ระ ติริยันตะระณายะ, ปาจิตติยัง.

๒๙.โย ปะนะ ภิกขุ ชานัง ภิกขุนีปะริปาจิตัง ปิณฑะปาตัง ภุญเชยยะ
อัญญัต๎ระ ปุพเพ คิหิสะมารัมภา, ปาจิตติยัง.

๓๐. โย ปะนะ ภิกขุ ภิกขุนิยา สัทธิง เอโก เอกายะ ระโห นิสัชชัง
กัปเปยยะ, ปาจิตติยัง.

โอวาทะวัคโค ตะติโย.
๓๑.อะคิลาเนนะ ภิกขุนา เอโก อาวะสะถะปิณโฑ ภุญชิตัพโพ; ตะโต

เจ อุตตะริง ภุญเชยยะ, ปาจิตติยัง.
๓๒.คะณะโภชะเน    อัญญัต๎ระ     สะมะยา     ปาจิตติยัง.    ตัตถายัง

สะมะโย :     คิลานะสะมะโย     จีวะระทานะสะมะโย      จีวะระการะสะมะโย
อัทธานะคะมะนะสะมะโย         นาวาภิรูหะนะสะมะโย            มะหาสะมะโย
สะมะณะภัตตะสะมะโย,    อะยัง    ตัตถะ   สะมะโย.

๓๓.ปะรัมปะระโภชะเน อัญญัต๎ระ สะมะยา ปาจิตติยัง. ตัตถายัง สะมะโย
คิลานะสะมะโย จีวะระทานะสะมะโย จีวะระการะสะมะโย; อะยัง ตัตถะ สะมะโย.

๓๔.ภิกขุง   ปะเนวะ    กุลัง    อุปะคะตัง    ปูเวหิ  วา     มันเถหิ  วา
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อะภิหัฏฐุมปะวาเรยยะ,    อากังขะมาเนนะ     ภิกขุนา    ท๎วิตติปัตตะปูรา
ปะฏิคคะเหตัพพา; ตะโต เจ อุตตะริง ปะฏิคคัณเหยยะ, ปาจิตติย ัง.
ท๎วิตติปัตตะปูเร ปะฏิคคะเหต๎วา ตะโต นีหะริต๎วา ภิกขูหิ สัทธิง สังวิภะชิตัพพัง,
อะยัง ตัตถะ สามีจิ.

๓๕.โย ปะนะ ภิกขุ ภุตตาวี ปะวาริโต อะนะติริตตัง ขาทะนียัง วา
โภชะนียัง วา ขาเทยยะ วา ภุญเชยยะ วา, ปาจิตติยัง.

๓๖. โย ปะนะ ภิกขุ ภิกขุง ภุตตาวิง ปะวาริตัง อะนะติริตเตนะ
ขาทะนีเยนะ วา โภชะนีเยนะ วา อะภิหัฏฐุมปะวาเรยยะ “หันทะ ภิกขุ ขาทะ วา
ภุญชะ วาติ ชานัง อาสาทะนาเปกโข, ภุตตัส๎มิง ปาจิตติยัง.

๓๗.โย ปะนะ ภิกขุ วิกาเล ขาทะนียัง วา โภชะนียัง วา ขาเทยยะ วา
ภุญเชยยะ วา, ปาจิตติยัง.

๓๘.โย ปะนะ ภิกขุ สันนิธิการะกัง ขาทะนียัง วา โภชะนียัง วา ขาเทยยะ
วา ภุญเชยยะ วา, ปาจิตติยัง.

๓๙.ยานิ โข ปะนะ ตานิ ปะณีตะโภชะนานิ, เสยยะถีทัง; สัปปิ นะวะนีตัง
เตลัง มะธุ ผาณิตัง มัจโฉ มังสัง ขีรัง ทะธิ, โย ปะนะ ภิกขุ เอวะรูปานิ
ปะณีตะโภชะนานิ อะคิลาโน อัตตะโน อัตถายะ วิญญาเปต๎วา ภุญเชยยะ,
ปาจิตติยัง.

๔๐. โย ปะนะ ภิกขุ อะทินนัง มุขะท๎วารัง อาหารัง อาหะเรยยะ อัญญัต๎ระ
อุทะกะทันตะโปณา, ปาจิตติยัง.

โภชะนะวัคโค จะตุตโถ.
๔๑.โย ปะนะ ภิกขุ อะเจละกัสสะ วา ปะริพพาชะกัสสะ วา ปะริพาชิกายะ

วา สะหัตถา ขาทะนียัง วา โภชะนียัง วา ทะเทยยะ, ปาจิตติยัง.
๔๒.โย ปะนะ ภิกขุ ภิกขุง  เอวัง  วะเทยยะ “เอหาวุโส คามัง วา นิคะมัง

วา ปิณฑายะ ปะวิสิสสามาติ. ตัสสะ ทาเปต๎วา วา อะทาเปต๎วา วา อุยโยเชยยะ
“คัจฉาวุโส, นะ เม ตะยา สัทธิง กะถา วา นิสัชชา วา ผาสุ โหติ, เอกะกัสสะ เม
กะถา วา นิสัชชา วา ผาสุ โหตีติ, เอตะเทวะ ปัจจะยัง กะริต๎วา อะนัญญัง,
ปาจิตติยัง.
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๔๓.โย ปะนะ ภิกขุ สะโภชะเน กุเล อะนูปะขัชชะ นิสัชชัง กัปเปยยะ,
ปาจิตติยัง.

๔๔.โย ปะนะ ภิกขุ มาตุคาเมนะ สัทธิง ระโห ปะฏิจฉันเน อาสะเน
นิสัชชัง กัปเปยยะ, ปาจิตติยัง.

๔๕.โย ปะนะ ภิกขุ มาตุคาเมนะ สัทธิง เอโก เอกายะ ระโห นิสัชชัง
กัปเปยยะ, ปาจิตติยัง.

๔๖. โย ปะนะ ภิกขุ นิมันติโต สะภัตโต สะมาโน, สันตัง ภิกขุง
อะนาปุจฉา ปุเรภัตตัง วา ปัจฉาภัตตัง วา กุเลสุ จาริตตัง อาปัชเชยยะ อัญญัต๎ระ
สะมะยา, ปาจิตติยัง. ตัตถายัง สะมะโย: จีวะระทานะสะมะโย จีวะระการะสะมะโย,
อะยัง ตัตถะ สะมะโย.

๔๗.อะคิลาเนนะ ภิกขุนา จาตุมาสะปัจจะยะปะวะระณา สาทิตัพพา
อัญญัต๎ระ ปุนะปะวาระณายะ, อัญญัต๎ระ นิจจะปะวาระณายะ, ตะโต เจ อุตตะริง
สาทิเยยยะ, ปาจิตติยัง.

๔๘.โย ปะนะ ภิกขุ อุยยุตตัง เสนัง ทัสสะนายะ คัจเฉยยะ อัญญัต๎ระ
ตะถารูปะปัจจะยา, ปาจิตติยัง.

๔๙.สิยา จะ ตัสสะ ภิกขุโน โกจิเทวะ ปัจจะโย เสนัง คะมะนายะ,
ท๎วิรัตตะติรัตตัง เตนะ ภิกขุนา เสนายะ วะสิตัพพัง. ตะโต เจ อุตตะริง วะเสยยะ,
ปาจิตติยัง.

๕๐. ท๎วิรัตตะติรัตตัญเจ ภิกขุ เสนายะ วะสะมาโน อุยโยธิกัง วา พะลัคคัง
วา เสนาพ๎ยูหัง วา อะนีกะทัสสะนัง วา คัจเฉยยะ, ปาจิตติยัง.

อะเจละกะวัคโค ปัญจะโม.
๕๑. สุราเมระยะปาเน ปาจิตติยัง.
๕๒.อังคุลิปะโตทะเก ปาจิตติยัง.
๕๓.อุทะเก หัสสะธัมเม ปาจิตติยัง.
๕๔.อะนาทะริเย ปาจิตติยัง.
๕๕.โย ปะเน ภิกขุ ภิกขุง ภิงสาเปยยะ,ปาจิตติยัง.
๕๖. โย ปะนะ ภิกขุ อะคิลาโน วิสีวะนาเปกโข โชติง สะมาทะเหยยะ วา
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สะมาทะหาเปยยะ วา อัญญัต๎ระ ตะถารูปะปัจจะยา, ปาจิตติยัง.
๕๗.โย ปะนะ ภิกขุ โอเรนัฑฒะมาสัง นะหาเยยยะ อัญญัต๎ระ สะมะยา,

ปาจิตติยัง. ตัตถายัง สะมะโย: ทิยัฑโฒ มาโส เสโส คิมหานันติ วัสสานัสสะ
ปะฐะโม มาโส อิจเจเต อัฑฒะเตยยะมาสา อุณหะสะมะโย ปะริฬาหะสะมะโย
คิลานะสะมะโย กัมมะสะมะโย อัทธานะคะมะนะสะมะโย วาตะวุฏฐิสะมะโย. อะยัง
ตัตถะ สะมะโย.

๕๘.นะวัมปะนะ  ภิกขุนา จีวะระลาเภนะ ติณณัง ทุพพัณณะกะระณานัง
อัญญะตะรัง   ทุพพัณณะกะระณัง  อาทาตัพพัง  นีลัง  วา  กัททะมัง  วา
กาฬะสามัง  วา,  อะนาทา  เจ  ภิกขุ  ติณณัง  ทุพพัณณะกะระณานัง  อัญญะตะรัง
ทุพพัณณะกะระณงั  นะวัง  จีวะรัง  ปริภุญเชยยะ,  ปาจิตติยัง.

๕๙. โย ปะนะ ภิกขุ ภิกขุสสะ วา ภิกขุนิยา วา สิกขะมานายะ วา
สามะเณรัสสะ วา สามะเณริยา วา สามัง จีวะรัง วิกัปเปต๎วา อะปัจจุทธาระกัง
ปะริภุญเชยยะ, ปาจิตติยัง.

๖๐. โย ปะนะ ภิกขุ ภิกขุสสะ ปัตตัง วา จีวะรัง วา นิสีทะนัง วา สูจิฆะรัง
วา กายะพันธะนัง วา อะปะนิเธยยะ วา อะปะนิธาเปยยะ วา อันตะมะโส
หัสสาเปกโขปิ, ปาจิตติยัง.

สุราปานะวัคโค ฉัฏโฐ.
๖๑. โย ปะนะ ภิกขุ สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา โวโรเปยยะ, ปาจิตติยัง.
๖๒.โย ปะนะ ภิกขุ ชานัง สัปปาณะกัง อุทะกัง ปะริภุญเชยยะ,

ปาจิตติยัง.
๖๓. โย ปะนะ ภิกขุ ชานัง ยะถาธัมมัง นีหะตาธิกะระนัง ปุนะกัมมายะ

อุกโกเฏยยะ, ปาจิตติยัง.
๖๔. โย ปะนะ ภิกขุ ภิกขุสสะ ชานัง ทุฏฐุลลัง อาปัตติง ปะฏิจฉาเทยยะ,

ปาจิตติยัง.
๖๕. โย ปะนะ ภิกขุ ชานัง อูนะวีสะติวัสสัง ปุคคะลัง อุปะสัมปาเทยยะ,

โส จะ ปุคคะโล อะนุปะสัมปันโน, เต จะ ภิกขู คารัย๎หา, อิทัง ตัส๎มิง ปาจิตติยัง.
๖๖. โย ปะนะ ภิกขุ ชานัง เถยยะสัตเถนะ สัทธิง สังว ิธายะ
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เอกัทธานะมัคคัง ปะฏิปัชเชยยะ อันตะมะโส คามันตะรัมปิ, ปาจิตติยัง.
๖๗.โย ปะนะ ภิกขุ มาตุคาเมนะ สัทธิง สังวิธายะ เอกัทธานะมัคคัง

ปะฏิปัชเชยยะ อันตะมะโส คามันตะรัมปิ, ปาจิตติยัง.
๖๘. โย ปะนะ ภิกขุ เอวัง วะเทยยะ  “ตะถาหัง ภะคะวะตา ธัมมัง เทสิตัง

อาชานามิ; ยะถา เยเม อันตะรายิกา ธัมมา วุตตา ภะคะวะตา,  เต ปะฏิเสวะโต
นาลงั อันตะรายายาต,ิ โส ภกิขุ ภกิขูหิ เอวะมสัสะ วะจะนโีย  “มา อายส๎ัมา
เอวัง อะวะจะ, มา ภะคะวันตัง อัพภาจิกขิ; นะ หิ สาธุ ภะคะวะโต อัพภักขานัง,
นะ หิ ภะคะวา เอวัง วะเทยยะ; อะเนกะปะริยาเยนะ อาวุโส อันตะรายิกา ธัมมา
วุตตา ภะคะวะตา อะลัญจะ ปะนะ เต ปะฏิเสวะโต อันตะรายายาติ เอวัญจะ โส
ภิกขุ ภิกขูหิ วุจจะมาโน ตะเถวะ ปัคคัณเหยยะ, โส ภิกขุ ภิกขูหิ ยาวะตะตยัิง
สะมะนุภาสิตัพโพ ตัสสะ ปะฏินิสสัคคายะ; ยาวะตะติยัญเจ  สะมะนุภาสิยะมาโน
ตัง ปะฏินิสสัชเชยยะ, อิจเจตัง กุสะลัง, โน เจ ปะฎินิสสัชเชยยะ, ปาจิตติยัง.

๖๙. โย ปะนะ ภิกขุ ชานัง ตะถาวาทินา ภิกขุนา อะกะฏานุธัมเมนะ ตัง
ทิฏฐิง อัปปะฏินิสสัฏเฐนะ สัทธิง สัมภุญเชยยะ วา สังวะเสยยะ วา สะหะ วา
เสยยัง กัปเปยยะ, ปาจิตติยัง.

๗๐.สะมะณุทเทโสปิ เจ เอวัง วะเทยยะ “ตะถาหัง ภะคะวะตา ธัมมัง
เทสิตัง อาชานามิ; ยะถา เยเม อันตะรายิกา ธัมมา วุตตา ภะคะวะตา, เต
ปะฏิเสวะโต นาลัง อันตะรายายาติ, โส สะมะณุทเทโส ภิกขูหิ เอวะมัสสะ วะจะนีโย
“มา อาวุโส สะมะณุทเทสะ เอวัง อะวะจะ, มา ภะคะวันตัง อัพภาจิกขิ, นะ หิ
สาธุ ภะคะวะโต อัพภักขานัง, นะ  หิ ภะคะวา เอวัง วะเทยยะ. อะเนกะปะริยาเยนะ
อาวุโส สะมะณุทเทสะ อันตะรายิกา ธัมมา วุตตา ภะคะวะตา, อะลัญจะ ปะนะ
เต ปะฏิเสวะโต อันตะรายายาต;ิ เอวัญจะ โส สะมะณุทเทโส ภิกขูหิ วุจจะมาโน
ตะเถวะ ปัคคัณเหยยะ, โส สะมะณุทเทโส ภิกขูหิ เอวะมัสสะ วะจะนีโย
“อัชชะตัคเค เต อาวุโส สะมะณุทเทสะ นะ เจวะ โส ภะคะวา สัตถา อะปะทิสิตัพโพ;
ยัมปิ จัญเญ สะมะณุทเทสา ละภันติ ภิกขูหิ สัทธิง ท๎วิรัตตะติรัตตัง สะหะเสยยัง,
สาปิ เต นัตถิ; จะระ ปิเร วินัสสาติ. โย ปะนะ ภิกขุ ชานัง ตะถานาสิตัง
สะมะณุทเทสัง อุปะลาเปยยะ วา อุปัฏฐาเปยยะ วา สัมภุญเชยยะ วา สะหะ วา
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เสยยัง กัปเปยยะ, ปาจิตติยัง.
สัปปาณะวัคโค สัตตะโม.

๗๑.โย ปะนะ ภิกขุ ภิกขูหิ สะหะธัมมิกัง วุจจะมาโน เอวัง วะเทยยะ
‘นะ ตาวาหัง  อาวุโส  เอตัส๎มิง  สิกขาปะเท  สิกขิสสามิ,  ยาวะ นัญญัง  ภิกขุง
พ๎ยัตตัง วินะยะธะรงั ปะริปุจฉามีติ, ปาจิตติยัง. สิกขะมาเนนะ ภิกขะเว ภิกขุนา
อัญญาตัพพัง ปะริปุจฉิตัพพัง ปะริปัญหิตัพพัง, อะยัง ตัตถะ สามีจิ.

๗๒.โย ปะนะ ภิกขุ ปาฏิโมกเข อุททิสสะมาเน เอวัง วะเทยยะ
“กิมปะนิเมหิ ขุททานุขุททะเกหิ สิกขาปะเทหิ อุททิฏเฐหิ, ยาวะเทวะ กุกกุจจายะ
วิเหสายะ วิเลขายะ สังวัตตันตีติ,  สิกขาปะทะวิวัณณะนะเก ปาจิตติยัง.

๗๓.โย ปะนะ ภิกขุ อัน๎วัฑฒะมาสัง ปาฏิโมกเข อุททิสสะมาเน เอวัง
วะเทยยะ “อิทาเนวะ โข อะหัง อาชานามิ ‘อะยัมปิ กิระ ธัมโม สุตตาคะโต
สุตตะปะรยิาปันโน อัน๎วัฑฒะมาสัง อุทเทสัง อาคัจฉะตีติ; ตัญเจ ภิกขุง อัญเญ
ภิกขู ชาเนยยุง “นิสินนะปุพพัง อิมินา ภิกขุนา ท๎วิตติกขัตตุง ปาฏิโมกเข
อุททิสสะมาเน โก ปะนะ วาโท ภิยโยติ, นะ จะ ตัสสะ ภิกขุโน อัญญาณะเกนะ
มุตติ อัตถิ, ยัญจะ ตัตถะ อาปัตติง อาปันโน, ตัญจะ ยะถาธัมโม กาเรตัพโพ;
อุตตะริญจัสสะ  โมโห  อาโรเปตัพโพ  “ตัสสะ  เต  อาวุโส  อะลาภา,  ตัสสะ  เต
ทุลลัทธัง; ยัง ตะวัง ปาฏิโมกเข อุททิสสะมาเน นะ สาธุกัง อัฏฐิกัต๎วา
มะนะสิกะโรสีติ; อิทัง ตัส๎มิง โมหะนะเก ปาจิตติยัง.

๗๔.โย ปะนะ ภิกขุ ภิกขุสสะ กุปิโต อะนัตตะมะโน ปะหารัง ทะเทยยะ,
ปาจิตติยัง.

๗๕.โย ปะนะ ภิกขุ ภิกขุสสะ กุปิโต อะนัตตะมะโน ตะละสัตติกัง
อุคคิเรยยะ, ปาจิตติยัง.

๗๖.โย ปะนะ ภิกขุ ภิกขุง อะมูละเกนะ สังฆาทิเสเสนะ อะนุทธังเสยยะ,
ปาจิตติยัง.

๗๗.โย ปะนะ ภิกขุ ภิกขุสสะ สัญจิจจะ กุกกุจจัง อุปะทะเหยยะ “อิติสสะ
มุหุตตัมปิ อะผาสุ ภะวิสสะตีติ เอตะเทวะ ปัจจะยัง กะริต๎วา อะนัญญัง, ปาจิตติยัง.

๗๘.โย ปะนะ ภิกขุ ภิกขูนัง ภัณฑะนะชาตานัง กะละหะชาตานัง
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วิวาทาปันนานัง  อุปัสสุติง  ติฏเฐยยะ  “ยัง  อิเม  ภะณิสสันติ,  ตัง  โสสสามีติ
เอตะเทวะ  ปัจจะยัง  กะริต๎วา  อะนัญญัง, ปาจิตติยัง.

๗๙.โย ปะนะ ภิกขุ ธัมมิกานัง กัมมานัง ฉันทัง ทัต๎วา ปัจฉา
ขิยยะนะธมัมัง อาปัชเชยยะ, ปาจิตติยัง.

๘๐. โย ปะนะ ภิกขุ สังเฆ วินิจฉะยะกาถายะ วัตตะมานายะ ฉันทัง
อะทัต๎วา อุฏฐายาสะนา ปักกะเมยยะ, ปาจิตติยัง.

๘๑. โย ปะนะ ภิกขุ สะมัคเคนะ สังเฆนะ จีวะรัง ทัต๎วา ปัจฉา
ขิยยะนะธมัมัง อาปัชเชยยะ  “ยะถาสันถุตัง ภิกขู สังฆิกัง ลาภัง ปะริณาเมนตีติ,
ปาจิตติยัง.

๘๒.โย ปะนะ ภิกขุ ชานัง สังฆิกัง ลาภัง ปะริณะตัง ปุคคะลัสสะ
ปะริณาเมยยะ, ปาจิตติยัง.

สะหะธัมมิกะวัคโค อัฏฐะโม.
๘๓.โย ปะนะ ภิกขุ ร ัญโญ ขัตติย ัสสะ มุทธาภิส ิตต ัสสะ

อะนิกขันตะราชะเก อะนิคคะตะระตะนะเก ปุพเพ อัปปะติสังวิทิโต อินทะขีลัง
อะติกกาเมยยะ, ปาจิตติยัง.

๘๔.โย ปะนะ ภิกขุ ระตะนัง วา ระตะนะสัมมะตัง วา อัญญัต๎ระ
อัชฌารามา วา อัชฌาวะสะถา วา อุคคัณเหยยะ วา อุคคัณหาเปยยะ วา,
ปาจิตติยัง. ระตะนัง วา ปะนะ ภิกขุนา ระตะนะสัมมะตัง วา อัชฌาราเม วา
อัชฌาวะสะเถ วา อุคคะเหต๎วา วา อุคคัณหาเปต๎วา วา นิกขิปิตัพพัง “ยัสสะ
ภะวิสสะติ โส หะริสสะตีติ: อะยัง ตัตถะ สามีจิ.

๘๕.โย ปะนะ ภิกขุ สันตัง ภิกขุง อะนาปุจฉา วิกาเล คามัง ปะวิเสยยะ,
อัญญัต๎ระ ตะถารูปา อัจจายิกา กะระณียา, ปาจิตติยัง.

๘๖. โย ปะนะ ภิกขุ อัฎฐิมะยัง วา ทันตะมะยงั วา วิสาณะมะยงั วา
สูจิฆะรัง การาเปยยะ, เภทะนะกงั ปาจิตติยัง.

๘๗.นะวัมปะนะ ภิกขุนา มัญจัง วา ปีฐัง วา การะยะมาเนนะ
อัฎฐังคุละปาทะกัง กาเรตัพพัง สุคะตังคุเลนะ อัญญัต๎ระ เหฏฐิมายะ อะฏะนิยา,
ตัง อะติกกามะยะโต เฉทะนะกัง ปาจิตติยัง.
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๘๘.โย  ปะนะ  ภิกขุ   มัญจัง  วา  ปีฐัง  วา  ตูโลนัทธัง  การาเปยยะ,
อุททาละนะกัง ปาจิตติยัง.

๘๙. นิสีทะนัมปะนะ ภิกขุนา การะยะมาเนนะ ปะมาณิกัง กาเรตัพพัง;
ตัต๎ริทัง ปะมาณัง: ทีฆะโส เท๎ว วิทัตถิโย สุคะตะวิทัตถิยา, ติริยัง ทิยัฑฒัง, ทะสา
วิทัตถิ, ตัง อะติกกามะยะโต เฉทะนะกัง ปาจิตติยัง.

๙๐. กัณฑุปะฏิจฉาทิง ปะนะ ภิกขุนา การะยะมาเนนะ ปะมาณิกา
กาเรตัพพา; ตัต๎ริทัง ปะมาณัง:  ทีฆะโส จะตัสโส วิทัตถิโย สุคะตะวิทัตถิยา ติริยัง
เท๎ว วิทัตถิโย, ตัง อะติกกามะยะโต เฉทะนะกัง ปาจิตติยัง.

๙๑. วัสสิกะสาฏิกัง ปะนะ ภิกขุนา การะยะมาเนนะ ปะมาณิกา
กาเรตัพพา; ตัต๎ริทัง ปะมาณัง: ทีฆะโส ฉะ วิทัตถิโย สุคะตะวิทัตถิยา ติริยัง
อัฑฒะเตยยา, ตัง อะติกกามะยะโต เฉทะนะกัง ปาจิตติยัง.

๙๒.โย ปะนะ ภิกขุ สุคะตะจีวะรัปปะมาณัง จีวะรัง การาเปยยะ อะติเรกัง
วา,  เฉทะนะกัง  ปาจิตติยัง.  ตัต๎ริทัง  สุคะตัสสะ  สุคะตะจีวะรัปปะมาณัง :
ทีฆะโส นะวะ วิทัตถิโย สุคะตะวิทัตถิยา ติริยัง ฉะ วิทัตถิโย, อิทัง สุคะตัสสะ
สุคะตะจีวะรัปปะมาณัง.

ระตะนะวัคโค นะวะโม.
อุททิฏฐา โข อายัส๎มันโต เท๎วนะวุติ ปาจิตติยา ธัมมา.
ตัตถายส๎ัมันเต ปุจฉามิ: กัจจิตถะ ปะริสุทธา?
ทุตยัิมปิ ปุจฉามิ: กัจจิตถะ ปะริสุทธา?
ตะติยัมปิ ปุจฉามิ: กจัจิตถะ ปะริสุทธา?
ปะริสุทเธตถายัส๎มันโต, ตัส๎มา ตุณ๎หี, เอวะเมตงั ธาระยามิ.

ปาจิตติยา นิฏฐิตา.

อิเม โข ปะนายัส๎มันโต จัตตาโร ปาฏิเทสะนียา ธัมมา อุทเทสัง
อาคัจฉันติ.

๑. โย ปะนะ ภิกขุ อัญญาติกายะ ภิกขุนิยา อันตะระฆะรัง ปะวิฏฐายะ
หัตถะโต ขาทะนียัง วา โภชะนียัง วา สะหัตถา ปะฏิคคะเหต๎วา ขาเทยยะ วา
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ภุญเชยยะ วา, ปะฏิเทเสตัพพัง เตนะ ภิกขุนา  “คารัย๎หัง อาวุโส ธัมมัง อาปัชชิง
อะสัปปายัง ปาฏิเทสะนียัง, ตัง ปะฏิเทเสมีติ.

๒. ภิกขู ปะเนวะ กุเลสุ นิมันติตา ภุญชันติ, ตัต๎ระ เจ ภิกขุนี
โวสาสะมานะรปูา ฐิตา โหติ  “อิธะ สูปัง เทถะ, อิธะ โอทะนัง เทถาติ, เตหิ ภิกขูหิ
สา ภิกขุนี อะปะสาเทตัพพา “อะปะสักกะ ตาวะ ภะคินิ, ยาวะ ภิกขู ภุญชันตีติ:
เอกัสสะปิ เจ ภิกขุโน นัปปะฏิภาเสยยะ ตัง ภิกขุนิง อะปะสาเทตุง  “อะปะสักกะ
ตาวะ ภะคนิ,ิ ยาวะ ภิกขู ภุญชันตตี,ิ ปะฏเิทเสตพัพัง เตห ิ ภิกขูหิ “คารัย๎หัง
อาวุโส ธัมมัง อาปัชชิมหา อะสัปปายัง ปาฏิเทสะนียัง, ตัง ปะฏิเทเสมาติ.

๓. ยานิ โข ปะนะ ตานิ เสกขะสัมมะตานิ กุลานิ, โย ปะนะ ภิกขุ
ตะถารูเปสุ เสกขะสัมมะเตสุ กุเลสุ ปุพเพ อะนิมันติโต อะคิลาโน ขาทะนียัง วา
โภชะนียัง วา สะหัตถา ปะฏิคคะเหต๎วา ขาเทยยะ วา ภุญเชยยะ วา,
ปะฏิเทเสตัพพัง เตนะ ภิกขุนา “คารัย๎หัง  อาวุโส ธัมมัง อาปัชชิง อะสัปปายัง
ปาฏิเทสะนียัง, ตัง ปะฏิเทเสมีติ.

๔. ยานิ โข ปะนะ ตานิ อารัญญะกานิ เสนาสะนานิ สาสังกะสัมมะตานิ
สัปปะฏิภะยานิ, โย ปะนะ ภิกขุ ตะถารูเปสุ เสนาสะเนสุ วิหะรันโต ปุพเพ
อัปปะฏิสังวิทิตัง ขาทะนียัง วา โภชะนียัง วา อัชฌาราเม สะหัตถา ปะฏิคคะเหต๎วา
อะคิลาโน ขาเทยยะ วา ภุญเชยยะ วา, ปะฏิเทเสตัพพัง เตนะ ภิกขุนา “คารัย๎หัง
อาวุโส ธัมมัง อาปัชชิง อะสัปปายัง ปาฏิเทสะนียัง, ตัง ปะฏิเทเสมีติ.

  อุททิฏฐา โข อายัส๎มันโต จัตตาโร ปาฏิเทสะนียา ธัมมา.
ตัตถายส๎ัมันเต ปุจฉามิ: กจัจิตถะ ปะริสุทธา?
ทุตยัิมปิ ปุจฉามิ: กัจจิตถะ ปะริสุทธา?
ตะติยัมปิ ปุจฉามิ: กัจจิตถะ ปะริสุทธา?
ปะริสุทเธตถายัส๎มันโต, ตัส๎มา ตุณ๎หี, เอวะเมตงั ธาระยามิ.

ปาฏิเทสะนียา นิฏฐิตา.

อิเม โข ปะนายัส๎มันโต (ปัญจะสัตตะติ) เสขิยา ธัมมา อุทเทสัง
อาคัจฉันติ.

๔๖๒
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๑. “ปะริมัณฑะลัง นิวาเสสสามีติ สิกขา กะระณียา.
๒. “ปะริมัณฑะลัง ปารุปิสสามีติ สิกขา กะระณียา.
๓. “สุปะฏิจฉันโน อันตะระฆะเร คะมิสสามีติ สิกขา กะระณียา.
๔. “สุปะฏิจฉันโน อันตะระฆะเร นิสีทิสสามีติ สิกขา กะระณียา.
๕. “สุสังวุโต อันตะระฆะเร คะมิสสามีติ สิกขา กะระณียา.
๖. “สุสังวุโต อันตะระฆะเร นิสีทิสสามีติ สิกขา กะระณียา.
๗. “โอกขิตตะจักขุ อันตะระฆะเร คะมิสสามีติ สิกขา กะระณียา.
๘. “โอกขิตตะจักขุ อันตะระฆะเร นิสีทิสสามีติ สิกขา กะระณียา.
๙. “นะ อุกขิตตะกายะ อันตะระฆะเร คะมิสสามีติ สิกขา กะระณียา.
๑๐. “นะ อุกขิตตะกายะ อันตะระฆะเร นิสีทิสสามีติ สิกขา กะระณียา.
๑๑. “นะ อุชชัคฆิกายะ อันตะระฆะเร คะมิสสามีติ สิกขา กะระณียา.
๑๒. “นะ อุชชัคฆิกายะ อันตะระฆะเร นิสีทิสสามีติ สิกขา กะระณียา.
๑๓. “อัปปะสัทโท อันตะระฆะเร คะมิสสามีติ สิกขา กะระณียา.
๑๔. “อัปปะสัทโท อันตะระฆะเร นิสีทิสสามีติ สิกขา กะระณียา.
๑๕. “นะ กายัปปะจาละกัง อันตะระฆะเร คะมิสสามีติ สิกขา กะระณียา.
๑๖. “นะ กายัปปะจาละกัง อันตะระฆะเร นิสีทิสสามีติ สิกขา กะระณียา.
๑๗.“นะ พาหุปปะจาละกัง อันตะระฆะเร คะมิสสามีติ สิกขา กะระณียา.
๑๘. “นะ พาหุปปะจาละกัง อันตะระฆะเร นิสีทิสสามีติ สิกขา กะระณียา.
๑๙. “นะ สีสัปปะจาละกัง อันตะระฆะเร คะมิสสามีติ สิกขา กะระณียา.
๒๐. “นะ สีสัปปะจาละกัง อันตะระฆะเร นิสีทิสสามีติ สิกขา กะระณียา.
๒๑. “นะ ขัมภะกะโต อันตะระฆะเร คะมิสสามีติ สิกขา กะระณียา.
๒๒.”นะ ขัมภะกะโต อันตะระฆะเร นิสีทิสสามีติ สิกขา กะระณียา.
๒๓.”นะ โอคุณฐิโต อันตะระฆะเร คะมิสสามีติ สิกขา กะระณียา.
๒๔.”นะ โอคุณฐิโต อันตะระฆะเร นิสีทิสสามีติ สิกขา กะระณียา.
๒๕.”นะ อุกกุฏิกายะ อันตะระฆะเร คะมิสสามีติ สิกขา กะระณียา.
๒๖. “นะ ปัลลัตถิกายะ อันตะระฆะเร นิสีทิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

ฉัพพีสะติ สารุปปา.

๔๖๓
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๑. “สักกัจจัง ปิณฑะปาตัง ปะฏิคคะเหสสามีติ สิกขา กะระณียา.
๒. “ปัตตะสัญญี ปิณฑะปาตัง ปะฏิคคะเหสสามีติ สิกขา กะระณียา.
๓. “สะมะสูปะกัง ปิณฑะปาตัง ปะฏิคคะเหสสามีติ สิกขา กะระณียา.
๔. “สะมะติตติกัง ปิณฑะปาตงั ปะฏิคคะเหสสามีติ สิกขา กะระณียา.
๕. “สักกัจจัง ปิณฑะปาตัง ภุญชิสสามีติ สิกขา กะระณียา.
๖. “ปัตตะสัญญี ปิณฑะปาตัง ภุญชิสสามีติ สิกขา กะระณียา.
๗. “สะปะทานัง ปิณฑะปาตงั ภุญชิสสามีติ สิกขา กะระณียา.
๘. “สะมะสูปะกัง ปิณฑะปาตัง ภุญชิสสามีติ สิกขา กะระณียา.
๙. “นะ ถูปะโต โอมัททิต๎วา ปิณฑะปาตัง ภุญชิสสามีติ สิกขา

กะระณียา.
๑๐. “นะ  สูปัง  วา  พ๎ยัญชะนัง   วา   โอทะเนนะ   ปะฏิจฉาเทสสามิ

ภิยโยกัม๎ยะตัง   อุปาทายาติ   สิกขา  กะระณียา.
๑๑. “นะ สูปัง วา โอทะนัง วา อะคิลาโน อัตตะโน อัตถายะ วิญญาเปต๎วา

ภุญชิสสามีติ สิกขา กะระณียา.
๑๒. “นะ อุชฌานะสัญญี ปะเรสัง ปัตตัง โอโลเกสสามีติ สิกขา กะระณียา.
๑๓. “นาติมะหันตัง กะวะฬัง กะริสสามีติ สิกขา กะระณียา.
๑๔. “ปะริมัณฑะลัง อาโลปัง กะริสสามีติ สิกขา กะระณียา.
๑๕. “นะ อะนาหะเฏ กะวะเฬ มุขะท๎วารัง วิวะริสสามีติ สิกขา กะระณียา.
๑๖. “นะ ภุญชะมาโน สัพพัง หัตถัง มุเข ปักขิปิสสามีติ สิกขา กะระณียา.
๑๗.“นะ สะกะวะเฬนะ มุเขนะ พ๎ยาหะริสสามีติ สิกขา กะระณียา.
๑๘. “นะ ปิณฑุกเขปะกัง ภุญชิสสามีติ สิกขา กะระณียา.
๑๙. “นะ กะวะฬาวัจเฉทะกัง ภุญชิสสามีติ สิกขา กะระณียา.
๒๐. “นะ อะวะคัณฑะการะกัง ภุญชิสสามีติ สิกขา กะระณียา.
๒๑. “นะ หัตถะนิทธูนะกัง ภุญชิสสามีติ สิกขา กะระณียา.
๒๒.”นะ สิตถาวะการะกัง ภุญชิสสามีติ สิกขา กะระณียา.
๒๓.“นะ ชิวหานิจฉาระกัง ภุญชิสสามีติ สิกขา กะระณียา.
๒๔.“นะ จะปุจะปุการะกัง ภุญชิสสามีติ สิกขา กะระณียา.

๔๖๔
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๒๕.“นะ สุรุสุรุการะกัง ภุญชิสสามีติ สิกขา กะระณียา.
๒๖. “นะ หัตถะนิลเลหะกัง ภุญชิสสามีติ สิกขา กะระณียา.
๒๗.”นะ ปัตตะนิลเลหะกัง ภุญชิสสามีติ สิกขา กะระณียา.
๒๘.“นะ โอฏฐะนิลเลหะกัง ภุญชิสสามีติ สิกขา กะระณียา.
๒๙. “นะ สามิเสนะ หัตเถนะ ปานียะถาละกัง ปะฏิคคะเหสสามีติ สิกขา

กะระณียา.
๓๐. “นะ สะสิตถะกัง ปัตตะโธวะนงั อันตะระฆะเร ฉัฑเฑสสามีติ สิกขา

กะระณียา.
สะมะติงสะ โภชะนะปะฏสัิงยุตตา.

๑. “นะ ฉัตตะปาณิสสะ อะคิลานัสสะ ธัมมัง เทสิสสามีติ สิกขา
กะระณียา.

๒. “นะ ทัณฑะปาณิสสะ อะคิลานัสสะ ธัมมัง เทสิสสามีติ สิกขา
กะระณียา.

๓. “นะ สัตถะปาณิสสะ อะคิลานัสสะ ธัมมัง เทสิสสามีติ สิกขา
กะระณียา.

๔. “นะ อาวุธะปาณิสสะ อะคิลานัสสะ ธัมมัง เทสิสสามีติ สิกขา
กะระณียา.

๕. “นะ ปาทุการูฬ๎หัสสะ อะคิลานัสสะ ธัมมัง เทสิสสามีติ สิกขา
กะระณียา.

๖. “นะ อุปาหะนารูฬ๎หัสสะ อะคิลานัสสะ ธัมมัง เทสิสสามีติ สิกขา
กะระณียา.

๗. “นะ ยานะคะตัสสะ อะคิลานัสสะ ธัมมัง เทสิสสามีติ สิกขา กะระณียา
๘. “นะ สะยะนะคะตัสสะ อะคิลานัสสะ ธัมมัง เทสิสสามีติ สิกขา

กะระณียา.
๙. “นะ ปัลลัตถิกายะ นิสินนัสสะ อะคิลานัสสะ ธัมมัง เทสิสสามีติ สิกขา

กะระณียา.
๑๐. “นะ เวฏฐิตะสีสัสสะ อะคิลานัสสะ ธัมมัง เทสิสสามีติ สิกขา

๔๖๕
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กะระณียา.
๑๑. “นะ โอคุณฐิตะสีสัสสะ อะคิลานัสสะ ธัมมัง เทสิสสามีติ สิกขา

กะระณียา.
๑๒. “นะ ฉะมายงั นิสีทิต๎วา อาสะเน นิสินนสัสะ อะคิลานัสสะ ธัมมัง

เทสิสสามีติ สิกขา กะระณียา.
๑๓. “นะ นีเจ อาสะเน นิสีทิต๎วา อุจเจ อาสะเน นิสินนัสสะ อะคิลานัสสะ

ธัมมัง เทสิสสามีติ สิกขา กะระณียา.
๑๔. “นะ ฐิโต นิสินนัสสะ อะคิลานัสสะ ธัมมัง เทสิสสามีติ สิกขา

กะระณียา.
๑๕. “นะ ปัจฉะโต คัจฉันโต ปุระโต คัจฉันตัสสะ อะคิลานัสสะ ธัมมัง

เทสิสสามีติ สิกขา กะระณียา.
๑๖. “นะ อุปปะเถนะ คัจฉันโต ปะเถนะ คัจฉันตัสสะ อะคิลานัสสะ ธัมมัง

เทสิสสามีติ สิกขา กะระณียา.
โสฬะสะ ธัมมะเทสะนาปะฏสัิงยุตตา.

๑. “นะ ฐิโต อะคิลาโน อุจจารัง วา ปัสสาวัง วา กะริสสามีติ สิกขา
กะระณียา.

๒. “นะ หะริเต อะคิลาโน อุจจารัง วา ปัสสาวัง วา เขฬัง วา กะริสสามีติ
สิกขา กะระณียา.

๓. “นะ อุทะเก อะคิลาโน อุจจารัง วา ปัสสาวัง วา เขฬัง วา กะริสสามีติ
สิกขา กะระณียา.

ตะโย ปะกิณณะกา.
อุททิฏฐา โข อายัส๎มันโต (ปัญจะสัตตะต)ิ เสขิยา ธัมมา.
ตัตถายส๎ัมันเต ปุจฉามิ: กัจจิตถะ ปะริสุทธา?
ทุตยัิมปิ ปุจฉามิ. กัจจิตถะ ปะริสุทธา?
ตะติยัมปิ ปุจฉามิ. กัจจิตถะ ปะริสุทธา?
ปะริสุทเธตถายัส๎มันโต, ตัส๎มา ตุณ๎หี, เอวะเมตงั ธาระยามิ.

เสขิยา นิฏฐิตา.

๔๖๖
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อิเม โข ปะนายัส๎มันโต สัตตาธิกะระณะสะมะถา ธัมมา อุทเทสัง
อาคัจฉันติ.

อุปปันนุปปันนานัง อะธิกะระณานัง สะมะถายะ วูปะสะมายะ
สัมมุขาวินะโย ทาตัพโพ, สะติวินะโย ทาตัพโพ, อะมูฬ๎หะวินะโย ทาตัพโพ,
ปะฏิญญาตะกะระณัง, เยภุยยะสิกา, ตัสสะ ปาปิยะสิกา, ติณะวัตถาระโกติ.

อุททิฏฐา โข อายัส๎มันโต สัตตาธิกะระณะสะมะถา ธัมมา.
ตัตถายส๎ัมันเต ปุจฉามิ: กัจจิตถะ ปะริสุทธา?
ทุตยัิมปิ ปุจฉามิ: กัจจิตถะ ปะริสุทธา?
ตะติยัมปิ ปุจฉามิ: กัจจิตถะ ปะริสุทธา?
ปะริสุทเธตถายัส๎มันโต, ตัส๎มา ตุณ๎หี, เอวะเมตงั ธาระยามิ.

สัตตาธิกะระณะสะมะถา นิฏฐิตา.

อุททิฏฐัง โข อายัส๎มันโต นิทานัง.
อุททิฏฐา จัตตาโร ปาราชิกา ธัมมา.
อุททิฏฐา เตระสะ สังฆาทิเสสา ธัมมา.
อุททิฏฐา เท๎ว อะนิยะตา ธัมมา.
อุททิฏฐา ติงสะ นิสสัคคิยา ปาจิตติยา ธัมมา.
อุททิฏฐา เท๎วนะวุติ ปาจิตติยา ธัมมา.
อุททิฏฐา จัตตาโร ปาฏิเทสะนียา ธัมมา.
อุททิฏฐา (ปัญจะสัตตะติ) เสขิยา ธัมมา.
อุททิฏฐา สัตตาธิกะระณะสะมะถา ธัมมา.
เอตตะกันตัสสะ   ภะคะวะโต   สุตตาคะตัง   สุตตะปะริยาปันนัง

อัน๎วัฑฒะมาสัง   อุทเทสัง   อาคัจฉะติ.
ตัตถะ  สัพเพเหวะ  สะมัคเคหิ  สัมโมทะมาเนหิ  อะวิวะทะมาเนหิ

สิกขิตัพพันติ.
ภิกขุปาฏิโมกขัง นิฏฐิตัง.

๔๖๗



ประมวลพระพุทธบัญญัติ อริยวินัย จากพระไตรปิฎก๔๖๘

ภิกษุผู้ฉลาด สามารถ พึงตั้งบุพพกรณ์ และบุพพกิจในวันปวารณา
ตามวิธีเปล่ียนดังกล่าวแล้วในบุพพกรณ์ และบุพพกิจอุโบสถ ซ่ึงอยู่ในหน้า ๔๒๘

สังฆปวารณา  (มีภิกษุต้ังแต่ ๕ รูปข้ึนไป พึงต้ังญัตติ  ดังน้ีว่า)*
"สุณาตุ   เม   ภันเต    สังโฆ , อัชชะ   ปะวาระณา  ยะทิ   สังฆัสสะ

ปัตตะกัลลัง , สังโฆ  ปะวาเรยยะ."
"ท่านเจ้าข้า   ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า   วันน้ีเป็นวันปวารณา   ถ้าความ

พร่ังพร้อมของสงฆถึ์งท่ีแล้ว   สงฆ์พึงปวารณา."
ภิกษุผู้เถระพึงห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า   น่ังกระโหย่ง  ประคองอัญชลี

แล้วกล่าวปวารณาอย่างน้ี ว่าดังน้ี:-
สังฆัง  อาวุโส  ปะวาเรมิ  ทิฏเฐนะ   วา  สุเตนะ  วา  ปะริสังกายะ

วา,   วะทันตุ   มัง  อายัส๎มันโต   อะนุกัมปัง   อุปาทายะ,   ปัสสันโต  ปะฏิกกะริสสามิ.
ทุติยัมปิ  อาวุโส  สังฆัง ปะวาเรมิ  ทิฏเฐนะ วา สุเตนะ วา ปะริสังกายะ

วา, วะทันตุ  มัง อายัส๎มันโต  อะนุกัมปัง อุปาทายะ, ปัสสันโต  ปะฏิกกะริสสามิ.
ตะติยัมปิ    อาวุโส    สังฆัง   ปะวาเรมิ   ทิฏเฐนะ  วา  สุเตนะ  วา

ปะริสังกายะ วา,  วะทันตุ  มัง   อายัส๎มันโต  อะนุกัมปัง   อุปาทายะ, ปัสสันโต
ปะฏิกกะริสสามิ.

ภิกษุผู้นวกะพึงห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า  น่ังกระโหย่ง ประคองอัญชลี
แล้วกล่าวปวารณา  (เช่นเดียวกัน  โดยเปล่ียนคำว่า อาวุโส เป็น ภันเต)

คณะปวารณา  (มีภิกษุ  ๔  รูป  หรือ ๓ รูป)
ภิกษุ ๔ รูปพึงต้ังญัตติ  ดังน้ีว่า
สุณันตุ  เม   อายัส๎มันโต,   อัชชะ   ปะวาระณา  ยะทายัส๎มันตานัง

ปัตตะกัลลัง , มะยัง  อัญญะมัญญัง ปะวาเรยยามะ.
(ถ้ามีภิกษุ  ๓  รูป ให้เปล่ียนคำว่า อายัส๎มันโต  เป็น  อายัส๎มันตา)

ปวารณา

*  คำบาลท่ีีใชเ้หลา่นีน้ำมาจาก คัมภรีม์หาวรรค ภาค ๑ พระไตรปฏิกบาลสียามรฐั เลม่ ๔ ขอ้ ๒๒๕ หนา้ ๓๑๒ โดยตรง
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ภิกษุผู้เถระพึงห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า   น่ังกระโหย่ง  ประคองอัญชลี
แล้วกล่าวปวารณาอย่างน้ี ว่าดังน้ี:-

อะหงั  อาวโุส อายส๎ัมนัเต ปะวาเรม ิ  ทิฏเฐนะ วา สุเตนะ วา....
..............ฯลฯ.........................................ปะฏิกกะริสสามิ,

ทุติยัมปิ    อาวุโส   อายัส๎มันเต...... ปะฏิกกะริสสามิ,
ตะติยัมปิ   อาวุโส   อายัส๎มันเต...... ปะฏิกกะริสสามิ

ภิกษุผู้นวกะพึงห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า  น่ังกระโหย่ง ประคองอัญชลี
แล้วกล่าวปวารณา  (เช่นเดียวกัน  โดยเปล่ียนคำว่า อาวุโส เป็น ภันเต)

คณะปวารณา (มีภิกษุ  ๒  รูป)
ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย ก็แลภิกษุท้ังสองพึงปวารณาอย่างน้ี:-

ภิกษุผู้เถระพึงห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า นั่งกระโหย่ง ประคองอัญชลี
แล้วกล่าวคำปวารณาต่อภิกษุผู้นวกะอย่างน้ี ว่าดังน้ี:-

อะหัง    อาวุโส   อายัส๎มันตัง..........ฯลฯ............ปะฏิกกะริสสามิ,
ทุติยัมปิ    อาวุโส   อายัส๎มันตัง..........ฯลฯ............ปะฏิกกะริสสามิ,
ตะติยัมปิ   อาวุโส   อายัส๎มันตัง..........ฯลฯ............ปะฏิกกะริสสามิ,

ภิกษุผู้นวกะพึงห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า น่ังกระโหย่ง   ประคองอัญชลี
แล้วกล่าวคำปวารณาต่อภิกษุผู้เถระ  (เช่นกัน โดยเปล่ียนคำว่า อาวุโส เป็น ภันเต)

อธิษฐานปวารณา (มีภิกษุรูปเดียว)
ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย  ก็ในอาวาสแห่งหน่ึง ถึงวันปวารณา  มีภิกษุใน

ศาสนาน้ีอยู่รูปเดียว. ภิกษุน้ันพึงกวาดสถานท่ีเป็นท่ีไปมาแห่งภิกษุท้ังหลาย คือ
จะเป็นโรงฉัน  มณฑปหรือโคนต้นไม้  ก็ตาม แล้วจัดต้ังน้ำฉัน น้ำใช้ไว้  ปูอาสนะ
ตามประทีป แล้วน่ังรออยู่. หากมีภิกษุเหล่าอื่นมา พึงปวารณาร่วมกับพวกเธอ
หากไม่มีมาพึง อธิษฐานว่า

"อัชชะ  เม   ปะวาระณา. ปวารณาของเราวันน้ี”
หากไม่อธิษฐาน ต้องอาบัติทุกกฏ.

๔๖๙
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กรรมวาจากฐิน
คำถวายผา้กฐิน

อิมัง   ภันเต,  สะปะริวารัง,  กะฐินะจีวะระทุสสัง,  สังฆัสสะ,
โอโณชะยามะ, สาธุ โน  ภันเต, สังโฆ, อิมัง, สะปะริวารัง, กะฐินะทุสสัง
ปะฏิคคัณหาตุ, ปะฏิคคะเหต๎วา  จะ,  อิมินา  ทุสเสนะ, กะฐินัง, อัตถะระตุ,
อัมหากัง, ทีฆะรัตตัง   หิตายะ   สุขายะ.

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ   ข้าพเจ้าทั้งหลาย   ขอน้อมถวายผ้ากฐินจีวร
กับทั ้งบริวารนี ้   แด่พระสงฆ์  ขอพระสงฆ์จงรับผ้ากฐินกับทั ้งบริวารนี ้
ของข้าพเจ้าทั้งหลาย  รับแล้ว  จงกรานกฐิน   ด้วยผ้านี้   เพื่อประโยชน์
และความสุข   แก่ข้าพเจ้าท้ังหลาย   ส้ินกาลนาน  เทอญ.

คำอปโลกน์กฐิน

รูปท่ี ๑
ผ้ากฐินทาน   กับทั้งผ้าอานิสังสบริวารทั้งปวงนี้   เป็นของ...............

พร้อมด้วย ....................ผู้ประกอบด้วยศรัทธาอุตสาหะ    พร้อมเพรียงกันนำมา
ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์   ผู้อยู่จำพรรษาถ้วนไตรมาสในอาวาสนี้

ก็แล   ผ้ากฐินทานนี้  เป็นของบริสุทธิ์ดุจเลื่อนลอยมาโดยนภากาศ
แล้วแลตกลงในทีป่ระชุมสงฆ์   จะได้จำเพาะเจาะจงลงวา่   เป็นของภิกษุรูปใด
รูปหน่ึงก็หามิได้   มีพระบรมพทุธานุญาตไว้ว่า   ให้พระสงฆ์ท้ังปวงยอมอนญุาต
ให้แก่ภิกษุรูปหนึ่ง   เพื่อจะทำซึ่งกฐินนัตถารกิจ  ตามพระบรมพุทธานุญาต
และมีคำพระอรรถกถาจารย์ผู้รู้พระบรมพุทธาธิบายสังวรรณนาไว้ว่า   ภิกษุรูปใด
ประกอบด้วยศีลสุตาธิคุณ   มีสติปัญญาสามารถ   รู้ธรรม ๘ ประการ  มีบุรพกิจ
เป็นต้น   ภิกษุรูปนั้นจึงสมควรเพื่อจะทำซึ่งกฐินนัตถารกิจ   ตามพระบรม
พุทธานุญาตได้

บัดน้ี  พระสงฆ์ท้ังปวง  จะเห็นสมควรแกภิ่กษุรูปใด  จงพร้อมกันยอม
อนุญาตให้แก่ภิกษุรูปน้ัน  เทอญ.  (ไม่ต้องสาธุ)
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รูปท่ี ๒
ผ้ากฐินทาน  กับท้ังผ้าอานิสังสบริวารท้ังปวงนี ้  ข้าพเจ้าพิจารณาเห็น

สมควรแก่................เป็นผู้มีสติปัญญาสามารถ    เพ่ือกระทำกฐินนัตถารกิจให้
ถูกต้องตามพระบรมพุทธานุญาตได้   ถ้าพระภิกษุรูปใดเห็นไม่สมควร  จงทักท้วง
ข้ึนในท่ามกลางสงฆ์ ( หยุดรอครู่หน่ึง )   ถ้าเห็นสมควรแล้วไซร้   จงให้สัททสัญญา
สาธุการข้ึนให้พร้อมกัน  เทอญ.  (สาธุ   พร้อมกัน)

แบบกรรมวาจาสวดให้ผ้ากฐิน

นะโม  ตัสสะ   ภะคะวะโต   อะระหะโต   สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม  ตัสสะ,   ภะคะวะโต   อะระหะโต   สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม  ตัสสะ   ภะคะวะโต,   อะระหะโต,   สัมมาสัมพุทธัสสะ.
สุณาตุ     เม     ภันเต     สังโฆ,  อิทัง   สังฆัสสะ  กะฐินะทุสสัง

อุปปันนัง, ยะทิ   สังฆัสสะ   ปัตตะกัลลัง, สังโฆ  อิมัง  กะฐินะทุสสัง  อายัส๎มะโต
อิตถันนามัสสะ   ทะเทยยะ, กะฐินัง   อัตถะริตุง, เอสา  ญัตติ.

สุณาตุ   เม  ภันเต   สังโฆ, อิทัง   สังฆัสสะ  กะฐินะทุสสัง   อุปปันนัง,
สังโฆ อิมัง กะฐินะทุสสัง อายัส๎มะโต อิตถันนามัสสะ  เทติ, กะฐินัง   อัตถะริตุง,
ยัสสายัส๎มะโต   ขะมะติ,  อิมัสสะ  กะฐินะทุสสัสสะ,   อายัส๎มะโต   อิตถันนามัสสะ
ทานัง, กะฐินัง  อัตถะริตุง, โส   ตุณ๎หัสสะ, ยัสสะ  นักขะมะติ,  โส  ภาเสยยะ.

ทินนัง   อิทัง  สังเฆนะ,  กะฐินะทุสสัง  อายัส๎มะโต  อิตถันนามัสสะ
กะฐินัง  อัตถะริตุง, ขะมะติ   สังฆัสสะ,  ตัส๎มา   ตุณ๎หี,   เอวะเมตัง   ธาระยามิ.

ท่านเจ้าข้า  ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า   ผ้ากฐินผืนนี้เกิดขึ้นแล้วแก่สงฆ์
ถ้าความพรั่งพร้อมของสงฆ์ถึงที่แล้ว   สงฆ์พึงให้ผ้ากฐินผืนนี้แก่ภิกษุผู้มีชื่อนี้
เพ่ือกรานกฐิน   น้ีเป็นญัตติ.

ท่านเจ้าข้า   ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า   ผ้ากฐินผืนน้ีเกิดข้ึนแล้วแก่สงฆ์
สงฆ์ให้ผ้ากฐินผืนน้ี  แก่ภิกษุผู้มีช่ือน้ี   เพ่ือกรานกฐินการใหผ้้ากฐินผืนน้ี   แก่
ภิกษุผู้มีช่ือน้ี   เพ่ือกรานกฐิน   ย่อมชอบแก่ท่านผู้ใด   ท่านผู้น้ันพึงเป็นผู้น่ิง
ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด   ท่านผู้น้ันพึงพูด  ผ้ากฐินผืนน้ี   สงฆ์ให้แล้วแก่ภิกษุผู้มีช่ือน้ี
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เพ่ือจะกรานกฐินย่อมชอบแก่สงฆ์   เหตุน้ันจึงน่ิงอยู่   ข้าพเจ้าทรงความน้ีไว้
ด้วยอยา่งนี.้

(คำว่า  อิตถันนามัสสะ  ใช้เปลี่ยนตามชื่อของภิกษุผู้รับผ้ากฐิน  เช่น
ขันติธัมโม  เปลี่ยนเป็น   ขันตธิัมมัสสะ  ถ้าภิกษุนั้นอ่อนกว่าผู้สวด   ต้องตัด
อายัส๎มะโต  ออกเสีย  แล้วเติมภิกขุโน   ต่อท้ายคำ  อิตถันนามัสสะ  เช่น
อายัส๎มะโต   อิตถันนามัสสะ  เปล่ียนเป็น   อิตถันนามัสสะ   ภิกขุโน)

คำกรานกฐนิ
ผ้าสังฆาฏิ อิมายะ   สังฆาฏิยา   กะฐินัง   อัตถะรามิ.
ผ้าอุตตราสงค์ อิมินา   อุตตะราสังเฆนะ   กะฐินัง   อัตถะรามิ.
ผ้าอันตรวาสก อิมินา   อันตะระวาสะเกนะ   กะฐินัง   อัตถะรามิ.

คำอนุโมทนากฐนิ
อันภิกษุผู้กรานกฐินน้ัน พึงเข้าไปหาสงฆ์ ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า ประคอง

อัญชลี กล่าวอย่างน้ีว่า
“อัตถะตัง  อาวุโส  (ภันเต) สังฆัสสะ  กะฐินัง,  ธัมมิโก  กะฐินัตถาโร,

อะนุโมทะถะ.  ท่านเจ้าข้า กฐินของสงฆ์กรานแล้ว การกรานกฐินเป็นธรรม ขอท่าน
ท้ังหลาย อนุโมทนาเถดิ.”
      ภิกษุผู้อนุโมทนาเหล่านั้น พึงห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า ประคองอัญชลี
กล่าวอย่างน้ี ว่า

“อัตถะตัง  ภันเต (อาวุโส)  สังฆัสสะ  กะฐินัง,  ธัมมิโก  กะฐินัตถาโร,
อะนุโมทามะ.  ผู้มีอายุ  กฐินของสงฆ์กรานแล้ว  การกรานกฐินเป็นธรรม
เราท้ังหลาย  อนุโมทนา.”



ภาคพิเศษ
เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้านำมาปฏิบัติ

 ส่วนสรุปหลักเกณฑ์วิธีการระงับอธิกรณ์

แผนผังท่ี ๑  สรุปวิธีการทางสงฆ์เพ่ือจัดการอธิกรณ์

ตารางอธิบายอธิกรณ์ ๔  และอธิกรณสมถะ ๗

แผนผังท่ี ๒  วิธีการลงโทษ ท่ีเกิดเพราะเหตุอาชีวะหรือปาติโมกข์

แผนผังท่ี ๓  วิธีการลงโทษ ท่ีเกิดเพราะเหตุมรรคหรือปฏิปทา

 ส่วนช่วยศึกษาค้นคว้าสิกขาบทท่ีมีลักษณะเดียวกัน

 ส่วนดัชนี (ช่วยค้นหาคำ   โดยเรียงตามลำดับอักษร)

ดัชนีเน้ือเร่ืองพระวินัย

ดัชนีเน้ือเร่ืองพระธรรม

ดัชนีช่ือเฉพาะ (อสาธารณนาม)



ถุงลม

“ภิกษุ!   ภิกษุในกรณีนี้  ย่อมเล่าเรียนปริยัติธรรม (นานาชนิด)
คือ  สุตตะ  เคยยะ  เวยยากรณะ  คาถา  อุทาน  อิติวุตตกะ ชาตกะ
อัพภูตธัมมะ  เวทัลละ;  เธอใช้เวลาทั ้งวันให้เปลืองไปด้วยการเรียน
ธรรมนั้น   ต้องเลิกร้างจากการหลีกเร้น   ไม่ประกอบซึ่งธรรมเป็นเครื่อง
สงบใจในภายใน.   ภิกษุน้ี   เราเรียกว่า  ผู้มากไปด้วยปริยัติ (นักเรียน)
ยังมิใช่ธรรมวิหารี (ผู้อยู่ด้วยธรรม).

อีกอย่างหนึ ่ง,   ภิกษุ แสดงธรรมตามที ่ได ้ฟ ังได้เร ียนมา
แก่คนอ่ืนโดยพิสดาร, เธอใช้เวลาท้ังวันให้เปลืองไปด้วยการบัญญัติ ธรรมน้ัน
ต้องเล ิกร ้างจากการหลีกเร ้น   ไม ่ประกอบซึ ่งธรรมเป็นเคร ื ่อง
สงบใจในภายใน.   ภิกษุน้ี   เราเรียกว่า  ผู้มากไปด้วยบัญญัติ (นักแต่ง)
ยังมิใช่ธรรมวิหารี (ผู้อยู่ด้วยธรรม).

อีกอย่างหน่ึง,   ภิกษุ  ทำการสาธยายธรรมตามท่ีได้ฟัง ได้เรียน
มาโดยพิสดาร,เธอใช้เวลาทั้งวันให้เปลืองไปด้วยการสาธยาย ธรรมนั้น
ต ้องเล ิกร ้างจากการหลีกเร ้น   ไม ่ประกอบซึ ่งธรรม เป ็นเคร ื ่อง
สงบใจในภายใน.   ภิกษุน้ี   เราเรียกว่า  ผู้มากไปด้วยการสวด (นักสวด)
ยังมิใช่ ธรรมวิหารี (ผู้อยู่ด้วยธรรม).

อีกอย่างหน่ึง, ภิกษุ   คิดพล่านไปในธรรมตามท่ีได้ฟัง ได้เรียนมา,
เธอใช ้เวลาทั ้งว ันให ้เปลืองไป  ด้วยการคิดพล่านใน
ธรรมนั้น   ต้องเลิกร้างจากการหลีกเร้น   ไม่ประกอบซึ่งธรรมเป็นเครื่อง
สงบใจ ในภายใน.   ภิกษุน้ี   เราเรียกว่า  ผู้มากไปด้วยการคิด (นักคิด)
ยังมิใช่ธรรมวิหารี (ผู้อยู่ด้วยธรรม).

 (พระไตรปิฎกบาลี สยามรัฐ ๒๒ / ๙๘ / ๗๓ )



ส่วนสรุปหลักเกณฑ์วิธีการระงับอธิกรณ์
เพื่อให้ผู้ศึกษามองเห็นภาพโดยรวมของระบบอธิกรณ์ทั้งหมด
คือ ต้ังแต่การเกิดอธิกรณ์    จนถึงอธิกรณ์ระงับ   อย่างย่อ ๆ
(ซึ่งเป็นภาพโดยรวมของแผนผังที ่ ๑, ๒ และ ๓ นั่นเอง)
สามารถที่จะบรรยายออกเป็นแผนภาพได้ดังนี้

แผนภาพรวมโดยย่อ   ของ  อธิกรณ์และการระงบัอธิกรณ์

ข้อสังเกต  จากพระพุทธดำรัสใน สามคามสูตร (ดูหน้า ๓๘๙) มีการแบ่งเหตุความวิวาทเป็น ๒ ส่วน  ซึ่งจะระงับ
โดยไม่ต้องอาบัติและต้องอาบัติ  ในการต้องอาบัติจึงสามารถจัดกลุ่มได้จากเหตุตามเร่ืองท่ีเกิดข้ึน ๒ ส่วนน้ี  คือ  ๑.เร่ือง
ท่ีเกิดเพราะเหต ุอาชีวะอันย่ิงหรือปาติโมกข์อันย่ิง  และ ๒.เรื่องอันเกิดในสงฆ์ท่ีเกิดเพราะเหตุ มรรคหรอืปฏปิทา.

๔๗๕

เกิดอธิกรณ์
(ดูแผนผังที่ ๑)

                                                              ใช้วิธีระงับอธิกรณ์ ๗ ประการ
                                                              (ดูตารางอธิบายอธิกรณ์ฯ)

อธิกรณ์ระงับ

         ไม่ต้อง  อาบัติ
(ดูแผนผงัที ่๑  ในกรอบเสน้ประ)

      ต้อง  อาบัติ

เพราะเหตุ
อาชีวะ - ปาติโมกข์

(ดูแผนผังที่ ๒)

เพราะเหตุ
มรรค - ปฏิปทา
(ดูแผนผังที่ ๓)



 

แผนผังที่ ๑

แผนผังที่ ๒

แผนผังที่ ๓

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔๗๗

 สรุปวิธีการทางสงฆเ์พื่อจัดการอธิกรณ์ ๔    ตามที่ทรงบัญญัติไว้
(อธิกรณ์ ๔ คอื เรื่องที่เกิดมีขึ้นแล้ว สงฆ์ต้องจดัต้องทำ ๔ ประเภท,  อธิกรณสมถะ ๗ คอื วิธีระงับอธกรณ์ ๗ ประการ)

แผนผังที่ ๑



ผู้ท่ีน่ารัก  น่าเคารพ

"ภิกษุ ท้ังหลาย ! ภิกษุ เม่ือประกอบด้วยธรรมแปดอย่างแล้ว  ย่อมเป็นผู้ท่ี
น่ารัก  น่าพอใจ  น่าเคารพ  น่าสรรเสริญ  ของเพ่ือนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกัน.
ธรรมแปดอย่างอะไรบ้างเล่า ?  แปดอย่าง คือ :-

(๑)  ภิกษุในธรรมวินัยน้ี  เป็นผู้ไม่ต้องการลาภ.
(๒)  เป็นผู้ไม่ต้องการสักการะ.
(๓)  เป็นผู้ไม่ต้องการทำตัวให้เด่น.
(๔)  เป็นผู้รู้จักกาล.
(๕)  เป็นผู้รู้จักประมาณ.
(๖)  เป็นคนใจสะอาด.
(๗)  เป็นคนไม่พูดมาก.
(๘)  ไม่เป็นคนมักด่าว่าร้ายเพ่ือนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกัน.
ภิกษุ ท้ังหลาย ! ภิกษุ  เม่ือประกอบด้วยธรรมแปดอย่างเหล่าน้ีแล้ว ย่อมเป็น

ผู้ท่ีน่ารัก  น่าพอใจ  น่าเคารพ  น่าสรรเสริญ ของเพ่ือนผู้ประพฤติพรหมจรรย์
ด้วยกันแล"

( พระไตรปิฎกบาลี สยามรัฐ  ๒๓ / ๙๔ / ๑๕๘ )



าธิกรณ
ศีลวิบัติ, อาจารวิบัติ,

ติ

อาปตตาธิกรณ
การตองอาบัติ การปรับอาบัติ และการแกไขตน
ใหพนจากอาบัติ ทั้ง ๗ กอง

กิจจาธิกรณ
เปนกิจของสงฆทีต่องทํา มี อปโลกนกรรม,
ญัตติกรรม, ญัตติทุติยกรรม, ญัตติจตุตถกรรม

มกับสติวินัย,สมัมขุาวินัย
หรือสมัมขุาวินัยรวมกับ
รแกกรณี ดังนี้ :-

ทรงใหใชสมัมขุาวินัยรวมกับ ปฏิญญาตกรณ
หรือใหใชสมัมุขาวินัยรวมกับ  ติณวัตถารกะ
ตามควรแกกรณี   ดังนี้ :-

ระงับดวยประการเดียว คือดวยสมัมขุาวินัย
ดวยความพรอมหนาสงฆ, ธรรม, วินัย และ
พรอมหนาบุคคล เชน ใหอุปสมบท, อุโบสถ,
ปวารณา, ใหผากฐิน, ใหปริวาส, ใหมานัต, ให
อัพภาน ฯลฯ (ดูรายละเอียดในแผนผังที ่๓)

รวมกับสติวินัย ในกรณีที่
รณ (คือเปนพระอรหันต)
งสติวินัย  โดยใหสงฆ
แกเธอ

ผิดขณะทีเ่ปนบา เมื่อ
ใหใชสมัมขุาวินัยรวมกับ
นั้นขออมูฬหวินัยกะสงฆ,
ญัตติจตุตถกรรม

ก.ใหใชสัมมขุาวินัยรวมกับปฏิญญาตกรณะ คือ
ปรับโทษตามรับสารภาพทีไ่ดทําจริง เชน  อยู
ปริวาส,ประพฤติมานัต,แสดงอาบัติ(แผนผังที่ ๒)

วรับ รับแลวปฏิเสธ ให
จทั้งทีรู่ ใหใชสมัมขุาวินัย
ลงโทษใหประพฤติวัตร

ชชนียฯ หนา ๒๗๘)
ข.กรณีภิกษุ ๒ ฝายวิวาทกัน  ตางก็ประพฤติไม
สมควรเปนอันมาก ถาปรับกันและกันดวยอาบัติ
เหลานั้น  เรื่องจะรุนแรงรายกาจและแตกกันได
จึงทรงใหใชสมัมุขาวินัยรวมกับ ติณวัตถารกะ
โดยใหภิกษุรูปหนึ่งของแตละฝาย ทีเ่สนอญัตติ
เปนผูแสดงอาบัติแทน

อธิกรณสมถะ ๗  (ดูแผนผังที่ ๑ ประกอบ)

 ประเภทของอธิกรณ ๔

 วธิีระงับอธิกรณ ๗

วิวาทธิกรณ
เถียงกันวาเปนธรรมวินัย, คําตรัส, พุทธจริยา,
บัญญัติ,อาบัติเบา-หนัก-มีสวนเหลือ หรือไมใช

อนุวาทา
การโจทฟองกันดวย  
ทิฏฐิวิบัติ  หรืออาชีววิบัติ

สัมมุขาวินัย ระงับในที่พรอมตอหนา คือ
๑.พรอมหนาสงฆ
๒.พรอมหนาธรรมะ
๓.พรอมหนาวินัย
๔.พรอมหนาบุคคล คือ ทั้งโจทและจําเลย

๑.ใหระงับดวยสมัมุขาวินัยคือประชุมพรอมหนา
๒.ถาไมไดใหไปอาวาสที่มีภิกษุมากกวาเพื่อให
ชวยระงับ  ๓.ถาขณะวินิจฉัยมีเสียงไมสงบใหใช
อุพพาหิกวิธี คือสงฆตั้งภิกษุเปนคณะ (ผูมอีงค-
คุณ ๑๐) มอบเรื่องใหไปวินิจฉัย (หนา ๓๐๐)

ทรงใหใชสัมมขุาวินัยรวม
รวมกับอมฬูหวินัย 
ตัสสปาปยสกิา  ตามควร

สติวินัย ยกใหวาเปนผูมีสติสมบูรณ โดยมี
เงื่อนไข คือ  ๑.ผูถูกโจทเปนผูบริสทุธิ์
๒.มีผูกลาวฟองเธอ  ๓.เธอขอสติวินัย
๔.สงฆใหสติวินัยแกเธอ
๕.สงฆพรอมเพรียงกันใหโดยธรรม

ก.ทรงใหใชสมัมขุาวินัยร
ผูถูกโจทเปนผูมสีติสมบูร
และครบตามเงื่อนไขของ
สวดประกาศใหสติวินัยแก

อมูฬหวนิัย  ยกใหวาทําผิดขณะเปนบา
ใหขออมูฬหวินัยกับสงฆ, สงฆสวดประกาศ
ใหอมูฬหวินัย, มีลักษณะทีไ่มเปนธรรม คือ  
ทําผิดขณะรูตัว หรือไมเปนบา แตแกตัววา
ไมรู, วารูสกึเหมือนฝน, แกตัวอางวาเปนบา

ข.กรณีที่จําเลยเปนผูทําผิ
หายบาแลวมีผูโจท ทรงใ
อมฬูหวินัย โดยใหผูนั้
สงฆใหอมฬูหวินัย ดวยญ

ปฏิญญาตกรณะ   ปรับโทษตามการรับ
สารภาพที่ไดกระทําลงไปจริง มลีักษณะที่ไม
เปนธรรม คือ สารภาพไมตรงตามที่ทําจริง
เยภุยยสิกา ตัดสินตามเสียงสวนใหญ โดย
สงฆสมมติภิกษุผูนับคะแนน มอีงค ๕ คือ ไม
ลําเอียงเพราะรัก,เกลียด,หลง,กลัว,รูวาอยางไร
นับแลว,  มลีักษณะไมเปนธรรม หนา ๒๙๗

๔.ถายังระงับไมได ใหระงับดวยเยภุยยสกิา คือ
นับคะแนนเสียงสวนมาก โดยสงฆประกาศ
สมมติภิกษุผูจับนับคะแนน, ตรัสวิธีลงคะแนน ๓
คือ ๑.ปกปด, ๒.กระซิบบอก, ๓.เปดเผย

ตัสสปาปยสิกา กิริยาทีล่งโทษแกผูผิด มีองค 
๕ คือ ๑.เปนผูไมบริสทุธิ์  ๒.เปนผูไมละอาย 
๓.มผีูโจทฟอง ๔.สงฆทําตัสสปาปยสิกาแกเธอ 
๕.สงฆพรอมกันลงโทษโดยธรรม

ค.ถาจําเลยทีป่ฏิเสธแลว
การกลับกลอก กลาวเทจ็
รวมกับตัสสปาปยสกิา 
๑๘ ขอ (มีวัตรเหมือนตัช

ติณวัตถารกะ ดุจหญากลบไว, หยุดไมให  
ลุกลาม ถาวิวาทกันตอไปจะลุกลามเลวราย
แตกแยกกัน ใหขอมติสงฆ เพื่อออกจากอาบัติ
ดวยกันทั้งสองฝาย โดยเวนอาบัติหยาบ, เวน
อาบัติที่ เนื่องกับคฤหัสถ , เวนผูที่มีความ 
เห็นแยง, เวนผูทีไ่มไดประชุมอยูในทีน่ั้น

ตารางอธิบายอธิกรณ ๔   และ
๔๗๙



รักษาพรหมจรรย์ไว้ด้วยน้ำตา

"ภิกษุ   ท้ังหลาย !   บรรพชิตรูปใด  จะเป็นภิกษุหรือภิกษุณีก็ตาม,
แม้จะทุกข์กายทุกข์ใจ ถึงน้ำตานองหน้า ร้องไห้อยู่  ก็ยังสู้ประพฤติพรหมจรรย์
ให้บริสุทธ์ิบริบูรณ์อยู่ได้ก็มี   ข้อท่ีน่าสรรเสริญเธอให้เหมาะสมแก่ธรรมท่ีเธอได้มี
ในบัดน้ี  มีอยู่ห้าอย่าง. ห้าอย่างอะไรบ้างเล่า ?  ห้าอย่างคือ :-

(๑)  ธรรมท่ีช่ือว่า  ศรัทธา  ในกุศลธรรมท้ังหลาย  ก็ได้มีแล้วแก่เธอ.
(๒)  ธรรมท่ีช่ือว่า  หิริ  ในกุศลธรรมท้ังหลาย  ก็ได้มีแล้วแก่เธอ.
(๓)  ธรรมท่ีช่ือว่า โอตตัปปะ  ในกุศลธรรมท้ังหลาย  ก็ได้มีแล้วแก่เธอ.
(๔)  ธรรมท่ีช่ือว่า  วิริยะ  ในกุศลธรรมท้ังหลาย  ก็ได้มีแล้วแก่เธอ.
(๕)  ธรรมท่ีช่ือว่า  ปัญญา ในกุศลธรมท้ังหลาย  ก็ได้มีแล้วแก่เธอ.
ภิกษุ  ท้ังหลาย !  บรรพชิตรูปใด  จะเป็นภิกษุหรือภิกษุณีก็ตาม, แม้จะ

ทุกข์กายทุกข์ใจ ถึงน้ำตานองหน้า ร้องไห้อยู่ ก็ยังสู้ประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธ์ิ
บริบูรณ์อยู่ได้ก็มี   ข้อท่ีน่าสรรเสริญเธอให้เหมาะสมแก่ธรรมท่ีเธอได้มีในบัดน้ี
ห้าอย่างเหล่าน้ีแล."

( พระไตรปิฎกบาลี สยามรัฐ  ๒๒ / ๕ / ๔ )



แผนผังที่�๒

๔๘๑

 วิธีการลงโทษ เพื่อแก้ไขทฏิฐิพฤติกรมของภกิษุซึง่ผิดตามธรรม
ที่เกิดเพราะเหตุอาชีวะอันยิ่งหรือปาฏิโมกข์อันยิ่ง

แผนผังที่ ๒



กระดองของบรรพชิต

“ภิกษุ  ท้ังหลาย ! ในกาลใด  พวกเธอท้ังหลาย  จักเป็นผู้คุ้มครองทวาร
ในอินทรีย์ท้ังหลาย (คือ ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ) อยู่  ในกาลน้ัน  มารผู้ใจบาป
จักไม่ได้ช่องแม้จากพวกเธอท้ังหลาย  และจักต้องหลีกไปเอง,  เหมือนสุนัขจ้ิงจอก
จักไม่ได้ช่องจากเต่าก็หลีกไปเอง  ฉะน้ัน.

(พระไตรปิฎกบาลี  สยามรัฐ ๑๘ / ๓๒๐ / ๒๒๒)

“เต่า หดอวัยวะไว้ในกระดอง  ฉันใด,  ภิกษุ  พึงตั้ง
มโนวิตก(ความตริตรึกทางใจ)  ไว้ในกระดอง กล่าวคือ
อารมณ์แห่งกัมมัฏฐาน ฉันนั ้น.  เป็นผู ้ที ่ตัณหา
และทิฏฐิ  ไม่อิงอาศัยได้,  ไม่เบียดเบียนผู ้อ ื ่น,
ไม่กล่าวร้ายต่อใครทั ้งหมด,  เป็นผู ้ดับสนิทแล้ว”
ดังนี้แล.



แผนผังที่�๓

๔๘๓

 วิธีการลงโทษเพื่อแก้ไขทฏิฐิพฤติกรรมของภกิษุซึ่งผิดตามธรรม
ที่เกิดเพราะเหตุมรรคหรือปฏิปทา

แผนผังที ่๓



ผู้ช้ีชวนวิงวอน !

“ภิกษุ  ท้ังหลาย ! กิจอันใดท่ีศาสดาผู้เอ็นดูแสวงหาประโยชน์เก้ือกูล
 อาศัยความเอ็นดูแล้ว  จะพึงทำแก่สาวกท้ังหลาย
กิจอันน้ัน  เราได้ทำแล้วแก่พวกเธอท้ังหลาย.”

“ภิกษุ  ท้ังหลาย !  น่ันโคนไม้ท้ังหลาย,  น่ัน  เรือนว่างท้ังหลาย.
“ภิกษุ  ท้ังหลาย ! พวกเธอท้ังหลายจงเพียรเผากิเลส,  อย่าได้ประมาท

พวกเธอท้ังหลาย  อย่าได้เป็นผู้ท่ีต้องร้อนใจ  ในภายหลังเลย.

น่ีแล  เป็นวาจาเคร่ืองพร่ำสอนพวกเธอท้ังหลายของเรา.”

(พระไตรปิฎกบาลี  สยามรัฐ ๑๘ / ๖๗๔ / ๔๔๑)



ก. กลุ่มสิกขาบทเก่ียวกับนิสสัย ๔
(ปัจจัยเครื่องอาศัยของบรรพชิต)

๑. สิกขาบทเกีย่วกับอาหารการขบฉนั
“บรรพชาอาศัยโภชนะ  คือคำข้าวที่พึงได้ด้วยกำลังปลีแข้ง

เธอพึงทำความอุตสาหะในโภชนะ  คือคำข้าวที่พึงได้ด้วยกำลังปลีแข้งจนตลอดชีวิต
อติเรกลาภ  คือ ภัตถวายสงฆ์  ภัตเฉพาะสงฆ์  การนิมนต์  ภัตถวายตามสลาก

ภัตถวายในปักษ์  ภัตถวายในวันอุโบสถ  ภัตถวายในวันปาฎิบท”
(นสิสัย ๔ มหาวรรค ภาค.๑/ ดูหนา้ ๒๒๒)

- ภิกษุฉันอาหารท่ีเขายังไม่ได้ให้ ล่วงช่องปาก(ปาจิตตีย์ วรรคท่ี ๔, ข้อ๑๐/ หน้า ๑๒๓)
- ภิกษุไม่อาพาธฉันอาหารประณตีท่ีขอมาเพ่ือประโยชนต์น (ปาจิตตีย์ ว.๔, ๙/ ๑๒๒)
- ภิกษุไม่อาพาธขอแกงหรือข้าวสุกเพ่ือประโยชน์ตน (ทุกกฏ เสขิยะ ว.๒, ๑๑/ ๑๘๖)
- ภิกษุรับ และฉันบิณฑบาต โดยไม่เอ้ือเฟ้ือ (ทุกกฏ เสขิยะ ว.๒, ข้อ๑,๕ /๑๘๔, ๑๘๕)
- ภิกษุรับบิณฑบาตจนลน้ (ขอบบาตร) (ทุกกฏ เสขิยะ วรรค ๒, ๔ /๑๘๕)
- เขาปวารณาให้นำไปตามปรารถนาภิกษุรับย่ิงกว่า ๓ บาตร (ปาจิตตีย์ ว. ๔, ๔/ ๑๑๗)
- ภิกษุพึงศึกษาว่า จักรับบิณฑบาตพอเหมาะกบัแกง (ทุกกฏ เสขิยะ ว.๒, ๓/ ๑๘๕)

๔๘๕ภาคพเิศษ : ส่วนชว่ยศกึษาคน้ควา้สิกขาบทท่ีมลีกัษณะเดยีวกนั

ส่วนช่วยศึกษาค้นคว้าสิกขาบทท่ีมีลักษณะเดียวกัน
จัดกลุ่มสิกขาบทเพ่ือการศึกษาค้นคว้า   ตามลักษณะดังน้ี  คือ :-
ก. กลุ่มสิกขาบทเก่ียวกับนิสสัย ๔ (ปัจจัยเคร่ืองอาศัยของบรรพชติ)
ข. กลุ่มสิกขาบทเก่ียวกับอกรณียกิจ ๔ (กิจท่ีบรรพชิตไม่ควรทำ)
ค. กลุ่มสิกขาบทเก่ียวกับอาจารวิบัติ (ผิดจรรยามารยาทของสมณะ)
ง. กลุ่มสิกขาบทเก่ียวกับทิฏฐิวิบัติ (ความเห็นผิด)
จ. กลุ่มสิกขาบทเก่ียวกับอาชีววิบัติ (การเล้ียงชีพท่ีผิดของบรรพชิต)
ฉ. กลุ่มสิกขาบทเก่ียวกับสังฆสามัคคี (ความพร้อมเพรียงในหมูส่งฆ์)

หมายเหตุ (-) เป็นสิกขาบทท่ีเป็นข้อห้าม โดยจะแสดง : (ประเภทของโทษ  คัมภีร์หรือวรรคท่ี, ข้อท่ี / หน้าของหนังสือน้ี)
(-)ท่ีต้นบรรทัดเป็นระดับ อาทิพรหมจาริยาสิกขา,  (-)ท่ีย่อเข้ามาเป็นบางส่วนของ อภิสมาจาริกาสิกขา
(-)อักษรเอน เป็นลกัษณะพฤติกรรมทีค่วรถกูสงฆ์ลงโทษ, หรือข้อห้ามที่มีในพระไตรปิฎกที่อื่นๆ

 (*) อักษรเอนเป็นข้อท่ีทรงอนุญาต โดยจะแสดง : (ช่ือคัมภีร์ / หน้าของหนังสือเล่มน้ี) ควรจะดูใจความเต็ม..



ประมวลพระพุทธบัญญัติ อริยวินัย จากพระไตรปิฎก

- ภิกษุไม่ได้รับนิมนต์รับอาหารในสกุลท่ีสงฆ์สมมติว่าเป็นเสกขะ(ปาฏิเทสนียะ ๓/๑๗๘)

- ภิกษุฉันอาหารท่ีทำการส่ังสม (เก็บไว้ค้างคืน) (ปาจิตตีย์ วรรค ๔, ข้อ ๘ / หน้า๑๒๑)
* ทรงอนุญาตแสวงหาเสบียงเดินทางได้, แต่ไม่อนุญาตเงิน (เภสัชชขันธ์ มหา.๒/ ๒๕๓)

- ภิกษุเก็บอาหารค้างคืนในท่ีอยู่ (ทุกกฏ เภสัชชขันธ์ มหา.๒/ ๒๕๑)
- ภิกษุหุงต้มอาหารในท่ีอยู่ (ทุกกฏ เภสัชชขันธ์ มหา.๒/ ๒๕๑)
- ภิกษุหุงต้มอาหารด้วยตนเอง (ทุกกฏ เภสัชชขันธ์ มหา.๒/ ๒๕๑)
- ฉันผลไมท่ี้เก็บมาเองโดยใหค้นประเคนทหีลัง (ทุกกฏ เภสัช. มหา.๒/ ๒๕๒)

* ทรงอนญุาตฉันภัต ๖ อย่าง มีฉันในทีนิ่มนต ์เป็นตน้ (เภสัช. มหา.๒/ ๓๒๗)
- ภิกษุฉันเป็นหมู่ เว้นแตใ่นสมัยท่ีทรงอนุญาต (ปาจิตตีย์ วรรค ๔, ข้อ๒/ หน้า๑๑๔)
- ภิกษุรับนิมนตแ์ล้ว เว้นโภชนะนัน้ ฉันโภชนะอืน่ (ปาจิตตย์ี ว. ๔, ๓/ ๑๑๖)
- ฉันเสร็จแล้วห้ามภัตแล้ว ฉันอาหารท่ีมิใช่เดน(ปาจิตตีย์ ว.๔, ๕/๑๑๙; เภสัช. มหา. ๒/ ๒๕๒)
- ภิกษุมิใช่ผู้อาพาธฉันอาหารในโรงทานยิง่กว่าคร้ังหน่ึง (ปาจิตตีย์ ว.๔, ๑/ ๑๑๓)
- ภิกษุอยู่ในป่าท่ีมีภัยฉันอาหารท่ีเขาไม่ได้บอกให้รู้ไว้ก่อน (ปาฏิเทสนียะ ๔/ ๑๗๙)

- ภิกษุฉันอาหารในเวลาวิกาล (คือหลังเท่ียงไป) (ปาจิตตีย์ วรรค ๔, ข้อ๗/ หน้า๑๒๑)

๒. สิกขาบทเกีย่วกับเคร่ืองนุ่งห่ม และบริขารอืน่ๆ
“บรรพชาอาศัยผ้าบังสุกุล

เธอพึงทำความอุตสาหะในผ้าบังสุกุลนั้นจนตลอดชีวิต
อติเรกลาภ คือ ผ้าเปลือกไม้  ผ้าฝ้าย  ผ้าไหม  ผ้าขนสัตว์  ผ้าป่าน  ผ้าเจือกัน”

(นสิสัย ๔ มหาวรรค ภาค ๑/ ดูหนา้ ๒๒๒)

สิกขาบทเกี่ยวกับเครื่องนุ่มห่ม
* ทรงอนญุาตคหบดีจีวร,  และอนญุาตผา้จีวร ๖ ชนิด (จีวรขนัธ์ มหา.๒ /๒๖๐)
* ทรงอนุญาตสีย้อมจีวรท่ีทำจากรากลำต้นเปลือกใบดอกผลต้นไม้ (จีวรขันธ์  มหา.๒ /๒๖๑)

- ภิกษุใช้จีวรมีสีท่ีไม่สมควร (ทุกกฏ  จีวรขนัธ์ มหา.๒ /๒๖๖)

๔๘๖



ภาคพเิศษ : ส่วนชว่ยศกึษาคน้ควา้สิกขาบทท่ีมลีกัษณะเดยีวกนั

* ทรงอนญุาตให้ใช้ไตรจวีร (จีวรขนัธ์ มหาวรรค ภาค ๒ / ดูหน้า ๒๖๑)
- ภิกษุอยู่ปราศจากไตรจีวร แม้ส้ินราตรีหน่ึง (นิสสัคคิยปาจิตตีย์ วรรค๑, ข้อ๒/ หน้า๕๓)
- ภิกษุอยู่ในป่าท่ีมีภัยเก็บจีวรไว้ในบ้านเกิน ๖ ราตร ี (นิสสัคคิยปาจิตตีย์ ว.๓, ๙/ ๘๔)

- ภิกษุมีแต่จีวร กับสบงเข้าบ้าน เว้นมีเหตุจำเป็น ๕ (ทุกกฏ จีวร. มหา.๒/ ๒๖๓)

- ภิกษุขอจีวรตอ่คฤหัสถ์ผู้มิใช่ญาติ นอกจากสมัยฯ (นิสสัคคิยปาจิตตีย์ ว.๑, ๖/ ๕๗)
- ภิกษุจีวรฉิบหายรับจีวรจากผู้ท่ีมิใช่ญาติเกินกำหนด (นิสสัคคิยปาจิตตีย์ ว.๑, ๗/ ๕๙)
- ผู้ท่ีมิใช่ญาติเตรียมจ่ายจีวรแก่ภิกษุๆไปกำหนดจีวร (นิสสัคคิยปาจิตตีย์ ว.๑, ๘/ ๖๐)
- ผู้มิใช่ญาติ๒คนเตรียมจ่ายจีวรแก่ภิกษุๆให้รวมกันจ่ายจีวรดี(นิสสัคคิยปาจิตตีย์ ว.๑, ๙/ ๖๑)
- ภิกษุทวงจีวรจากผู้รับฝากผู้อ่ืนให้จ่ายจีวร เกิน ๖คร้ัง(นิสสัคคิยปาจิตตีย์ ว.๑, ๑๐/ ๖๒)
- ภิกษุขอด้ายมาเองแลว้  ยังช่างหูกให้ทอจีวร  (นิสสัคคิยปาจิตตีย์ ว.๓, ๖/ ๘๐)
- ผู้มิใช่ญาติให้ช่างหูกทอจีวรแก่ภิกษุๆส่ังช่างให้ทอให้ดี(นิสสัคคิยปาจิตตีย์ ว.๓, ๗/ ๘๑)

- ภิกษุทำจีวรมีประมาณเทา่สุคตจีวร หรือย่ิงกว่า (ปาจิตตีย์ ว.๙, ๑๐/ ๑๗๕)
- ภิกษุไม่ทำให้เสียสีอย่างใดอย่างหน่ึงก่อน  ใช้จีวรใหม่ (ปาจิตตีย์ ว.๖, ๘/ ๑๔๓)

- ผ้าทุกผืนท่ีไม่ได้ตัดภิกษุไม่พึงใช้  (ทุกกฏ จีวร. มหา.๒/ หน้า๒๖๑ และ๒๖๓)

- ภิกษุทรงอติเรกจีวรไวย่ิ้งกว่า ๑๐ วัน (นิสสัคคิยปาจิตตีย์ วรรค๑, ข้อ ๑/ ดูหน้า๕๓)
- ภิกษุวิกัปจีวรเองแก่สหธรรมิก แล้วใช้จีวรท่ียังไม่ให้เขาถอน (ปาจิตตีย์ ว.๖, ๙/ ๑๔๔)
- ภิกษุเก็บอกาลจีวรไวเ้กิน ๑ เดือน (นิสสัคคิยปาจิตตีย์ ว.๑, ๓/ ๕๕)
- ภิกษุเก็บอัจเจกจีวรไวเ้กินสมัยท่ีเป็นจีวรกาล (นิสสคัคิยปาจิตตย์ี ว.๓, ๘/ ๘๒)

* ทรงอนุญาตผ้าต่างๆ (จีวรขันธ์ มหาวรรค ภาค๒/ ดูหน้า ๒๖๓)
- ภิกษุแสวงหา-ทำผ้าอาบน้ำฝนเกินเวลาท่ีทรงกำหนด(นิสสัคคิยปาจิตตีย์ ว.๓, ๔/ ๗๙)
- ทำผ้าปูน่ัง,ผ้าปิดฝี,ผ้าอาบน้ำฝนมีขนาดเกินกำหนด(ปาจิตตีย์ ว.๙, ๗-๙/ ๑๗๒-๑๗๔)

- ภิกษุห่มผ้าขนสัตว์ท่ีมีขนอยูด้่านนอก (ทุกกฏ ขุททกวัตถุ. จุล.๒/ ๓๐๖)
- ภิกษุถือขนเจยีมไปด้วยมือตนเองเกนิ ๓ โยชน ์(นิสสัคคยิปาจิตตีย์ ว.๒, ๖/ ๗๐)

๔๘๗
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- สิกขาบทเก่ียวกับการหล่อสันถัต ๕ เร่ือง (นิสสัคคิยปาจติตย์ี ว.๒, ข้อ๑-๕/ ๖๕-๖๘)
- ภิกษุใช้ประคตเอวท่ีถักสวยงามมีทรวดทรงต่างๆ (ทุกกฏ ขุททกวัตถุ. จุล.๒/ ๓๑๕)
- ภิกษุเข้าบ้านโดยไมมี่ประคตเอว (ทุกกฏ ขุททกวัตถุ. จุลวรรค ภาค๒/ ๓๑๕)

สิกขาบทเรื่องบริขารอื่นๆ
* ทรงอนุญาตบาตร ๒ชนิดคือ บาตรเหล็กและบาตรดิน  (ขุททกวัตถุขันธ์ จุล.๒/ ๓๐๗)

- ใช้กะโหลกน้ำเต้า,หม้อกระเบ้ือง,กะโหลกหัวผีเป็นบาตร(ทุกกฏ  ขุททก. จุล.๒/ ๓๐๗)
- ภิกษุทรงอตเิรกบาตรไวเ้กิน ๑๐ วัน (นิสสัคคิยปาจิตตีย์ วรรค ๓, ข้อ๑/ ดูหน้า ๗๖)
- ภิกษุบาตรมีแผลหย่อน ๕ ให้จ่ายบาตรใหม่ (นิสสัคคิยปาจิตตีย์ วรรค๓,ข้อ๒/หน้า๗๖)
 * ทรงอนุญาตถุงบาตร ,สายโยก,บังเวียน,เชิงรองบาตร  (ขุททกวัตถ.ุ จุล. ๒/  ๓๐๗)

- ภิกษุเก็บหรือผ่ึงแดดบาตรท้ังท่ีเปียกน้ำ, ผ่ึงบาตรในทีร้่อนนาน, วางบาตรริมต่ังไม้,
  วางบาตรบนเตยีงต่ังบนตักบนร่ม, ผลักประตูเม่ือมือถือบาตร, แขวนบาตร , ใช้บาตร
  รองรับเศษอาหารบ้างน้ำบ้วนปากบ้าง (ทุกกฏ  ขุททกวัตถุ.  จุล.๒/ ดูหน้า ๓๐๗)

* ทรงอนุญาตและห้ามต่างๆ เก่ียวกับรองเท้า (จัมมขันธ์ มหาวรรค ภาค๒/ หน้า๒๔๐)
- ภิกษุสวมรองเท้าเข้าบ้าน เว้นแต่อาพาธ  (ทุกกฏ จัมมขันธ์. มหา.๒/ หน้า๒๔๓)

* ทรงอนุญาตและห้ามเก่ียวกับการใช้ร่ม (ขุททกวัตถุ. จุล.๒/ ๓๑๓)
* ทรงอนญุาตมีดตัดผ้า, ปลอกมีด, เข็ม, กล่องเข็ม ฯลฯ (ขุททกวัตถุ. จุล.๒/ ๓๐๘)
- ภิกษุให้ทำกล่องเข็มแล้วด้วยกระดูก, งา, เขาสัตว์ (ปาจิตตีย์ วรรค ๙, ข้อ ๔/ ๑๖๙)
* ทรงอนญุาตผา้กรองนำ้, ถุงใส่ของ, มุ้ง ฯลฯ (ขุททกวัตถ.ุ จุล.๒/ หน้า๓๐๙)

- ภิกษุเดินทางไกลโดยไมมี่ผ้ากรองน้ำ (ทุกกฏ ขุททกวัตถุ. จุล.๒/ ๓๐๙)

๓. สิกขาบทเกีย่วกับเสนาสนะ ท่ีอยู่อาศยั
“บรรพชาอาศัยเสนาสนะโคนไม้

เธอพึงทำความอุตสาหะในเสนาสนะ คือโคนไม้นั้นจนตลอดชีวิต
อตเิรกลาภ คือ วหิาร  เรอืนมงุแถบเดยีว  ปราสาท  เรอืนโลน้  ถำ้”

(นสิสัย ๔ มหาวรรค ภาค๑ / ดูหนา้ ๒๒๒)

๔๘๘
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* ทรงอนุญาตรุกขมูลเสนาสนะ(อยู่โคนไม้)ตลอด๘เดือน (ภิกขุวิภังค์ ภาค๑/ ดูหน้า ๓๘)
* ทรงบัญญัติวัตรของภกิษุผู้อยู่ป่า ฯลฯ (วัตตขนัธ์ จุลวรรค ภาค ๒/ ดูหน้า๓๔๐)
* ทรงอนญุาตเสนาสนะ (ท่ีอยู่อาศัย) ๕ ชนิด (เสนาสนะขนัธ์ จุล.๒/ ๓๑๙)
* ทรงอนญุาตวจักุฎี (ห้องส้วม) และส่วนประกอบอืน่ๆ (ขุททกวัตถ.ุ จุล.๒/ ๓๑๘)
* ทรงอนุญาตชันตาฆร (เรือนไฟ) และส่วนประกอบอืน่ๆ (ขุททกวัตถุ. จุล.๒/ ๓๐๙)
* ทรงอนุญาตกัปปิยภูมิ และส่วนประกอบอ่ืนๆ (เภสัชชขันธ์ มหาวรรค ภาค๒/ ๒๕๒)
* ทรงอนุญาตให้ใช้ปราสาท  ส่วนท่ีน่ังนอนให้ทำให้ควรก่อน(ขุททกวัตถุ. จุล.๒/ ๓๒๕)
* ทรงอนุญาตหอฉัน ศาลาต้ังเตา และส่วนประกอบอืน่ๆ (เสนาสน. จุล.๒/ ๓๒๐)
* ทรงอนุญาตโรงไม้แบบ (กฐินศาลา) และส่วนประกอบอ่ืนๆ  (ขุททกวัตถุ. จุล.๒/ ๓๐๙)
* ทรงอนญุาตสมมตสีิมา และรายละเอยีดอ่ืนๆ (อุโบสถ. มหา. ๒/ ๒๒๕)

* ทรงอนุญาตสมมติให้นวกรรม (สมมติภิกษุผู้ดูแลการก่อสร้าง)(เสนาสน. จุล.๒/ ๓๒๖)
- ภิกษุสร้างกุฏิเพ่ือตนด้วยการขอ ใหญ่เกิน หรือไม่ให้สงฆ์แสดงท่ี (สังฆาทิเสส ๖/๓๑)
- ภิกษุสร้างวิหารมีเจ้าภาพสร้างถวายเพ่ือตน ไม่ได้ให้สงฆ์แสดงท่ี (สังฆาทิเสส ๖/๓๓)
- ภิกษุอำนวยใหพ้อกหลังคาวิหารเกิน ๓ ช้ัน (ปาจิตตีย์ วรรค ๒, ข้อ ๙/ หน้า ๑๐๔)

- ภิกษุสร้างกุฏิดินเผา (ทุกกฏ ขุททกวัตถุ. จุล. ๒/ ๓๑๘)

* ทรงอนญุาตเตยีง, ต่ังสำหรบัน่ัง  หลายชนดิ (เสนาสนะขนัธ์ จุลวรรค ภาค ๒/ ๓๑๙)
- ภิกษุให้ทำเตียง, ต่ังใหม่มีเท้าสูงเกิน ๘ น้ิวด้วยน้ิวพระสุคต (ปาจิตตีย์ ว.๙, ๕/ ๑๗๐)
- ภิกษุใหัทำเตียง, ต่ังเป็นของหุ้มนุ่น(ยัดด้วยนุน่)(ปาจิตตีย์ ว. ๙, ข้อ ๖/ ดูหน้า ๑๗๑)
- ภิกษุวางเตียงต่ังฟูกเก้าอ้ีของสงฆ์ไว้กลางแจ้ง หลีกไปไม่เก็บ (ปาจิตตีย์ ว.๒, ๔/ ๙๙)
- ภิกษุปูลาดท่ีนอนไวใ้นวิหารของสงฆ ์หลีกไปไม่เก็บ (ปาจิตตีย์ ว.๒, ๕/ ๑๐๐)

- ภิกษุย้ายของใชป้ระจำอยูเ่สนาสนะหนึง่ไปใชท่ี้อ่ืน (ทุกกฏ เสนาสนะ. จุล. ๒/ ๓๒๖)

* ทรงบัญญัติข้อวัตรในการรักษาเสนาสนะ (เสนาสนะ. จุล. ๒/ ๓๒๖, วัตตขันธ์. จุล.๒/๓๔๑)

๔๘๙
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๔.  สิกขาบทเกีย่วกับเภสัช ยารักษาโรค
 “บรรพชาอาศัยยา คือ น้ำมูตรเน่า

  เธอพึงทำความอุตสาหะในยา  คือ น้ำมูตรเน่านั้นจนตลอดชีวิต
อติเรกลาภ คือ เนยข้น  เนยใส  น้ำมัน  น้ำผึ้ง  น้ำอ้อย”

(นสิสัย ๔ มหาวรรค ภาค๑ / ดูหนา้ ๒๒๒)

* ทรงอนุญาตใช้และเก็บเภสัชต่างๆได้ตลอดชีพ (เภสัชชขันธ์ มหาวรรค ภาค๒/ ๒๔๕)
* ทรงอนุญาตฉันเภสัช ๕ ได้ท้ังในกาลและในวกิาล (เภสัชชขันธ์ มหา.๒/ ๒๔๕)
* ทรงอนุญาตน้ำปานะ (เภสัชชขันธ์ มหา.๒/ ๒๕๓)(ควรช่ัววันหน่ึงคืนหน่ึง ดูหน้า๒๕๕)
- ภิกษุรับเภสัช ๕ เก็บไวเ้กิน ๗ วัน (นิสสัคคิยปาจิตตีย์ ว.๓, ๓/ ๗๘)

ข.กลุ่มสิกขาบทเกีย่วกับอกรณียกิจ ๔
(สิ่งที่บรรพชิตไม่ควรทำ)

๑. สิกขาบทเกีย่วกับการประพฤติผิดในกาม
“ภิกษุผู้อุปสมบทแล้วไม่พึงเสพเมถุนธรรม โดยที่สุดแม้กับสัตว์เดรัชฉานตัวเมีย

ภิกษุใดเสพเมถุนธรรม  ย่อมไม่เป็นสมณะ  ไม่เป็นเชื้อสายพระศากบุตร...
เปรียบเหมือนคนถูกตัดศีรษะ  ไม่อาจมีชีวิตอยู่ได้  โดยการต่อศีรษะเข้ากับร่างกายนั้น

การเสพเมถุนธรรมนั้น อันเธอไม่พึงกระทำจนตลอดชีวิต”
(อกรณยีกิจ  มหาวรรค ภาค ๑/ ดูหนา้ ๒๒๒)

สิกขาบทเนื่องด้วยกาย
- ภิกษุเสพเมถุนโดยท่ีสุดแม้ในดิรัจฉานตัวเมีย (ปาราชิก ข้อ ๑/ ดูหน้า ๗)
- ภิกษุปล่อยสุกกะ(น้ำอสุจิ)ด้วยความจงใจ เว้นไว้แต่ฝัน (สังฆาทิเสส ข้อ๑/ หน้า ๒๔)
- ภิกษุกำหนัดแล้วจับต้องกาย(อวัยวะใดๆ) ของมาตุคาม(ผู้หญิง) (สังฆาทิเสส ๒/ ๒๕)

- ภิกษุ ถูกต้ององค์กำเนิดโคตัวเมียด้วยจิตกำหนัด (ถุลลัจจัย จัมม. มหา.๒/ ๒๔๒)

- ภิกษุผู้เดียวน่ังในทีลั่บคืออาสนะกำบงักับมาตุคามผู้เดียว (อนิยต ข้อ๑/ หน้า๔๗)
- ภิกษุผู้เดียวน่ังในอาสนะหากำบังไม่เลยทีเดียวกับมาตุคามผู้เดียว (อนิยต ข้อ ๒/ ๔๙)

๔๙๐
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- ภิกษุน่ังในท่ีลับคือในอาสนะกำบังกับมาตุคาม(ผู้หญิง) (ปาจิตตีย์ ว.๕, ๔/ หน้า๑๒๘)
- ภิกษุผู้เดียวน่ังในท่ีลับกับมาตุคาม(ผู้หญิง)ผู้เดียว (ปาจิตตีย์ วรรค ๕, ข้อ๕/ ๑๒๙)

- ภิกษุน่ังบนม้ายาวเดียวกับผู้หญิงหรือกระเทย (ทุกกฏ เสนาสนะ. จุล. ๒/ ๓๒๕)

- ภิกษุสำเร็จการนอนรว่มกับมาตุคาม(ผู้หญิง) (ปาจิตตีย์ วรรค ๑, ข้อ ๖/ ดูหน้า ๙๑)
- ภิกษุชักชวนแล้วเดินทางไกลด้วยกันกับมาตุคาม ฯ (ปาจิตตีย์ ว.๗, ๗/ ๑๕๑)

- ภิกษุกราบไหว้ลุกรับอัญชลีกรรมสามีจิกรรมแก่มาตุคาม( ทุกกฏ ภิกขุนี.จุล.๒/๓๕๕)
- ภิกษุทำกิจกรรมท่ีไม่สมควรต่างๆ กับผู้หญิง ( >  ดูหน้า ๔๕, ๒๘๐, ๓๑๘)
- ภิกษุมีอาบัติมาก ไม่ฉลาด มารยาทไม่สมควร: ลงนิยสกรรม (กัมม. จุล. ๑/๒๗๙)

สิกขาบทเนื่องด้วยวาจา
- ภิกษุกำหนัดมีจิตแปรปรวนพูดเคาะมาตุคามด้วยวาจาช่ัวหยาบ (สังฆาทิเสส ๓/ ๒๖)
- ภิกษุกำหนัดพูดให้หญิงบำเรอตนด้วยกาม ด้วยคำพาดพิงเมถุน (สังฆาทิเสส ๔/ ๒๘)
- ภิกษุแสดงธรรมแก่มาตุคามเกิน๖คำ  เว้นแต่มีบุรุษรู้เดียงสาอยู่ (ปาจิตตีย์ ๑,๗/ ๙๒)

- สิกขาบทท่ีเก่ียวกับภิกษุณี (นิสสัคคิยปาจิตตีย์ ว.๑, ๔-๕/ ๕๖-๕๗; ว.๒, ๗/ ๗๑; ปาจิตตีย์
ว.๓/ ๑๐๖-๑๑๒; ปาฏิเทสนียะ  ๑-๒/ ๑๗๖-๑๗๘; ภิกขุนีขันธ์ จุล. ๒/๓๕๔-๓๕๗)

๒. สิกขาบทเกีย่วกับถือเอาสิง่ของทีเ่จ้าของมไิด้ให้
“ภิกษุผู้อุปสมบทแล้วไม่พึงถือเอาสิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้ โดยส่วนแห่งจิตคิดจะลัก
ภิกษุใดถือเอาสิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้ โดยส่วนแห่งจิตคิดจะลัก ๑ บาทบ้าง ควรแก่
๑ บาทบ้าง เกินกว่า ๑ บาทบ้าง ย่อมไม่เป็นสมณะ  ไม่เป็นเชื้อสายพระศากบุตร...
เปรียบเหมือนใบไม้เหี่ยวเหลืองหลุดจากขั้วแล้ว  ไม่อาจเป็นของเขียวสดต่อไปได้

การถือเอาสิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้นั้น  อันเธอไม่พึงกระทำจนตลอดชีวิต”
(อกรณยีกิจ  มหาวรรค ภาค ๑/ ดูหนา้ ๒๒๒)

- ภิกษุถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้ โดยส่วนแห่งความเป็นขโมย (ปาราชิก ๒/ ๑๒)
- ภิกษุน้อมลาภท่ีเขาน้อมไว้จะถวายสงฆ์มาเพ่ือตน (นิสสัคคิยปาจิตตีย์ ว.๓, ๑๐/ ๘๕)
- ภิกษุรู้อยู่น้อมลาภท่ีเขาน้อมไปจะถวายสงฆ์มาเพ่ือบุคคล (ปาจิตตีย์ ว.๘, ๑๒/ ๑๖๔)

- ภิกษุสละของสงฆ์ให้แก่บุคคล (ถุลลัจจัย เสนาสนะ. จุล.๒/ ๓๒๕, มหาโจร ๕ หน้า๒๒)
- ภิกษุ เก็บ,ให้เก็บของมีค่าท่ีตกอยู่ เว้นแต่ในวัดท่ีอยู่ในท่ีอยู่พัก(ปาจิตตีย์ ว.๙, ๒/ ๑๖๗)

๔๙๑
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๓. สิกขาบทเกีย่วกับการจงใจพรากสตัว์เสียจากชีวิต
“ภิกษุผู้อุปสมบทแล้ว  ไม่พึงจงใจพรากสัตว์เสียจากชีวิต  โดยที่สุดกระทั่งมดดำมดแดง

ภิกษุใดจงใจพรากกายมนุษย์จากชีวิตโดยที่สุดกระทั่งยังครรภ์ให้ตกไป
ย่อมไม่เป็นสมณะ  ไม่เป็นเชื้อสาย พระศากบุตร...เปรียบเหมือนแผ่นศิลาหนา

แตกออกเป็น ๒ เสี่ยงจะประสานให้สนิทเป็นแผ่นเดียวกันอีกไม่ได้
การจงใจพรากกายมนุษย์เสียจากชีวิต   อันเธอไม่พึงกระทำจนตลอดชีวิต”

(อกรณียกิจ  มหาวรรค ภาค ๑/ ดูหนา้ ๒๒๒)

- ภิกษุจงใจพรากกายมนษุย์จากชีวิต ฯลฯ (ปาราชิก ข้อ ๓/ ดูหน้า ๑๖)
- ภิกษุแกล้งพรากสัตว์เสียจากชีวิต (ปาจิตตีย์ วรรค ๗, ข้อ ๑/ ดูหน้า ๑๔๖)
- ภิกษุรู้อยู่บริโภคน้ำมีตัวสัตว์ (ปาจิตตีย์ วรรค ๗, ข้อ ๒/ ดูหน้า ๑๔๗)
- ภิกษุรู้อยู่ว่าน้ำมีตัวสัตว์  รดหรือให้รด  ซ่ึงหญ้าหรือดิน (ปาจิตตีย์ ว.๒, ๑๐/ ๑๐๕)
- ภิกษุพรากภูตคาม (ตัดทำลายต้นไม้) (ปาจิตตีย์ วรรค ๒, ข้อ ๑/ ๙๖)
- ภิกษุขุดหรือให้ขุด ซ่ึงปฐพี (ปาจิตตีย์ วรรค ๑, ข้อ ๑๐/ ดูหน้า ๙๕)

- ภิกษุเผากองหญ้า (ทุกกฏ ขุททกวัตถุขันธ์ จุลวรรค ภาค ๒/ ดูหน้า ๓๑๖)
* ทรงอนุญาตจำพรรษาเพราะภิกษุเหยียบต้นข้าว,สัตว์ตาย (วัสสูปนายิกา. มหา. ๑/ ๒๓๒)

- ภิกษุฉันเน้ือสัตว์ท่ีเขาฆ่าเจาะจงเพ่ือถวายภิกษุ (ทุกกฏ เภสัชช. มหา.๒/ ๒๕๑)

๔. สิกขาบทเกีย่วกับการพูดเทจ็, ส่อเสียด, หยาบ, เพ้อเจ้อ
“ภิกษุผู้อุปสมบทแล้ว ไม่พึงกล่าวอวดอุตตริมนุสสธรรม

โดยที่สุดพูดว่าข้าพเจ้ายินดีในเรือนว่าง  ภิกษุใดมีความปรารถนาชั่ว
ถูกความอยากครอบงำ กล่าวอวดอุตริมนุสสธรรมที่ไม่มีอยู่ ไม่เป็นจริง

คือ  ฌานกดี็  วโิมกขก็์ดี  สมาธก็ิดี  สมาบัติก็ดี  มรรคก็ดี  ผลก็ดี  ย่อมไม่เป็นสมณะ
ไม่เป็นเชื้อสายพระศากบุตร... เปรียบเหมือนต้นตาลยอดด้วนที่ไม่อาจงอกได้ต่อไป

การกล่าวอวดอุตริมนุสสธรรมนั้น   อันเธอไม่พึงกระทำจนตลอดชีวิต”
(อกรณยีกิจ  มหาวรรค ภาค ๑/ ดูหนา้ ๒๒๒)

- ภิกษุใดไม่รู้เฉพาะ กล่าวอวดอุตตริมนุสสธรรมฯ น้อมเข้ามาในตน (ปาราชิก ๔/ ๑๙)
- ภิกษุจงใจจะพดูให้คลาดจากความจรงิ (ปาจิตตีย์ วรรค๑,ข้อ๑/หน้า๘๖)

- รับคำจะจำพรรษาท่ีใดแล้วไม่จำพรรษาในท่ีน้ัน (ทุกกฏ วัสสูปนายิกา. มหา.๑/ ๒๓๕)

๔๙๒
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- ภิกษุพูดส่อเสียดภิกษุ (พูดให้ภิกษุทะเลาะกัน) (ปาจิตตีย์ ว.๑, ๓/ ๘๗)
- ภิกษุพูดโอมสวาท (พูดคำเสียดแทงใหเ้จ็บใจ) (ปาจิตตีย์ ว.๑, ๒/ ๘๗)

- ภิกษุด่าปริภาษคฤหัสถ์: ลงปฏิสารณียกรรม (จัมปยย. มหา.๒/ ๒๖๘, กัมมขันธ์ จุล.๑/ ๒๘๑)
- พูดล้อเล่นอุปสัมบัน,อนุปสัมบันด้วยอักโกสวัตถุ (ทุพภาสิต วิภังค์ปาจิตตีย์ ว.๑, ๒/๘๘)

- ภิกษุพูดคุยเดรัชฉานกถา, พูดแก่งแย่ง, ล่อลวงฯ ( > ดู มัชฌิมศีล มหาศีล หน้า ๓๗๒)

ค.กลุ่มสิกขาบทเกี่ยวกับอาจารวิบัติ
(ผิดจรรยามารยาทของสมณะ)

- ภิกษุขุดหรือให้ผู้อ่ืนขุด ซ่ึงปฐพี (ปาจิตตีย์ วรรค. ๑, ข้อ ๑๐/ หน้า ๙๕)
- ภิกษุพรากภูตคาม (ตัดทำลายตน้ไม้) (ปาจิตตีย์ วรรค ๒, ข้อ๑/ หน้า๙๖)
- ภิกษุมิใช่ผู้อาพาธ มุ่งการผิง ติดหรือให้ติดซ่ึงไฟ เว้นมีปัจจัย(ปาจิตตีย์ ว. ๖, ๖/ ๑๔๑)
- ภิกษุด่ืมสุราและเมรยั (ปาจิตตีย์ วรรค ๖, ข้อ ๑/ หน้า ๑๓๕)
- ภิกษุหัวเราะในนำ้ (ปาจิตตีย์ วรรค ๖, ข้อ ๓/ หน้า ๑๓๗)

- ภิกษุข้ึนต้นไม้  มีกิจข้ึนได้สูงช่ัวบุรุษฯ (ทุกกฏ ขุททกวัตถุ. จุล.๒/ หน้า ๓๑๖)
- ภิกษุยังหย่อนก่ึงเดือนอาบน้ำเว้นแต่สมัย, เว้นปัจจันตชนบท (ปาจิตตีย์ ว.๖,๗/๑๔๒)
- ภิกษุไม่ได้รับบอกก่อนก้าวล่วงธรณีเข้าไปในห้องของกษัตริย์ (ปาจิตตีย์ ว.๙, ๑/ ๑๖๖)
- ภิกษุน่ังแทรกแซงในตระกูลท่ีมีคน ๒ คน (คือสตรีกับบุรุษ) (ปาจิตตีย์ ว. ๕, ๓/ ๑๒๗)
- ภิกษุชักชวนแล้วเดินทางไกลกับผู้เป็นโจรหรือมาตุคาม(ปาจิตตีย์ ว. ๗, ๖-๗/๑๕๐-๑๕๑)
- ภิกษุไปเพ่ือดูเสนาอันยกออกแลว้  เว้นแตมี่ปัจจัย (ปาจิตตีย์ ว. ๕, ๘/ ๑๓๒)
- ถ้าปัจจัยบางอย่างเพ่ือจะไปสู่เสนามี, อยู่ในเสนาเกิน ๓ คืน (ปาจิตตีย์ ว. ๕, ๙/ ๑๓๓)
- ภิกษุอยู่ในเสนา ไปสู่สนามรบ, ท่ีพักพล, ท่ีจัดขบวนทัพ (ปาจิตตีย์ ว. ๕, ๑๐/ ๑๓๔)

- ภิกษุรู้อยู่ยังบุคคลมีปีหย่อน ๒๐ ให้อุปสมบท (ปาจิตตีย์ วรรค ๗, ข้อ ๕/ หน้า๑๔๙)
- ภิกษุนอนร่วมกับอนุปสัมบัน(ผู้ไม่ได้อุปสมบท)เกิน ๓ คืน (ปาจิตตีย์ ว. ๑, ๕/ ๙๐)
- ภิกษุยังอนุปสัมบัน(ผู้ไม่ได้อุปสมบท)ให้กล่าวธรรมโดยบท (ปาจิตตีย์ ว. ๑, ๔/ ๘๙)

๔๙๓
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- ภิกษุให้ของเค้ียวของกินแก่นักบวชอ่ืนด้วยมือของตน (ปาจิตตีย์ วรรค ๕, ข้อ๑/ ๑๒๔)
- ภิกษุสมาทานการเปลือยกายแบบเดียรถีย์ (ถุลลัจจัย จีวรขันธ์ มหา. ๒/ ๒๖๕)
- ภิกษุตัดองคชาติ (ถุลลัจจัย ขุททกวัตถุขันธ์ จุลวรรค ภาค ๒/ หน้า ๓๐๗)

- ภิกษุไม่ลาภิกษุ  เข้าสู่บ้านในเวลาวกิาล เว้นมีกิจรีบด่วน (ปาจิตตีย์ ว. ๙, ๓/ ๑๖๘)
- ภิกษุรับนิมนต์แล้วไม่บอกลาภิกษุ เป็นผู้เท่ียวไปในตระกูล (ปาจิตตีย์ ว. ๕, ๖/ ๑๓๐)

- ภิกษุนุ่งห่มผ้าแบบคฤหัสถ์ (ทุกกฏ ขุททกวัตถุ. จุลวรรค ภาค ๒/ หน้า ๓๑๖)
- ภิกษุใช้เคร่ืองประดับแบบคฤหัสถ์ (ทุกกฏ ขุททกวัตถุ. จุล. ๒/ ดูหน้า ๓๐๔)
- ภิกษุดูฟ้อนรำ, ขับร้อง, บรรเลงดนตร ี(ทุกกฏ ขุททกวัตถุ. จุล. ๒/ ๓๐๕)
- ภิกษุขับธรรม (สวดมนต์) ด้วยเสียงอันยาว (ทุกกฏ ขุททกวัตถุ. จุล. ๒/ ๓๐๕)
-  ภิกษุเว้นขาดจากการฟ้อนรำ ขับร้อง ประโคม ดูการเล่น (นิยาย, เพลง, ชกมวย
    กีฬาฯ) เล่นการพนนั, นอนท่ีนอนสูงใหญ่, ประดับตกแตง่ร่างกาย, รับเงินทอง,
    ข้าวเปลือกเน้ือดิบ,หญิง,ทาส, แพะแกะไก่สุกรช้างโคม้า,ท่ีนาท่ีสวน,พูดเดรัชฉานกถา
   กล่าวคำแก่งแย่งกัน ฯลฯ ( > ดู จุลศีล มัชฌิมศีล มหาศีล หน้า ๓๖๘-๓๗๘)

-  สิกขาบทในเสขยิวัตรท้ัง ๗๕ ข้อ (ทุกกฏ ภิกขุวิภังค์ ภาค ๒/ ดูหน้า ๑๘๑ - ๑๙๑)
* ทรงบัญญัติการบริหารสรีระ (ผม,ขน,เล็บ,การอาบน้ำฯลฯ) (ขุททกวัตถุ. จุล.๒/๓๐๔-๓๑๘)
* ทรงบัญญัติวัตร ๑๔ (ข้อปฏิบัติท่ีพึงกระทำ) (วัตตักขันธ์ จุล. ๒/ ๓๓๕-๓๔๙)

ง. กลุ่มสิกขาบทเกีย่วกับทิฏฐิวิบัติ
(ความเห็นผิด)

- กล่าวว่าธรรมท่ีตรัสว่าอันตรายไม่อาจทำอันตรายแก่ผู้เสพได้จริง(ปาจิตตีย์ ว.๗,๘/๑๕๒)
- ภิกษุรู้อยู่กินร่วม,อยู่ร่วม,นอนด้วยกันกับภิกษุผู้กล่าวอย่างน้ัน(ปาจิตตีย์ ว.๗,๙/ ๑๕๓)
- ภิกษุรู้อยู่ให้สามเณรผู้กล่าวอย่างน้ันอุปัฏฐาก,กินร่วม,นอนร่วม(ปาจิตตีย์ ว.๗,๙/ ๑๕๔)
- ภิกษุก่นสิกขาบท (ปาจิตตีย์ วรรค ๘, ข้อ ๒/ ดูหน้า ๑๕๖)

๔๙๔
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- ภิกษุแสดงความไม่เอ้ือเฟ้ือ (ปาจิตตีย์ วรรค ๖, ข้อ ๔/ หน้า ๑๓๘)
- ถูกว่ากล่าวโดยชอบธรรมกลับพูดว่าจะยังไม่ศึกษาในสิกขาบทน้ี(ปาจิตตีย์ ว.๘,๑/๑๕๕)
- เคยฟังปาติโมกข์แต่พูดว่าเพ่ิงรู้ว่ามีข้อน้ี, ปาจิตตีย์เพราะแสร้งหลง(ปาจิตตีย์ ว.๘,๓ /๑๕๗)

-  ภิกษุผู้ต้องอาบัติแล้วไม่เห็นอาบัติไม่ทำคืนอาบัติ, หรือภิกษุผู้มีความเห็นผิดว่า
  ธรรมท่ีตรัสว่าอันตรายไม่อาจอันตรายแก่ผู้เสพ : ลงอุกเขปนียกรรม(กัมม. จุล.๑/๒๘๓)

* ทรงให้ถือนิสัยในอุปัชฌาย์อาจารย์ ๕ปี,ประฌาม,ขอขมา (มหาขันธ์   มหา.๑/๒๐๕-๒๑๔)

จ.กลุ่มสิกขาบทเกี่ยวกับอาชีววิบัติ
(การเลี้ยงชีพที่ผิดของบรรพชิต)

สิกขาบทเกี่ยวกับการซื้อขายแลกเปลี่ยนใช้เงินทอง

- ภิกษุรับ ให้รับ หรือยินดีเงินทองอันเขาเกบ็ไว้ให้ (นิสสัคคิยปาจิตตีย์ ว.๒, ๘/ ๗๓)
- ภิกษุซ้ือขายด้วยรูปิยะ(เงินตรา)มีประการต่างๆ (นิสสัคคิยปาจิตตีย์ ว.๒, ๙/ ๗๓)
- ภิกษุถึงการแลกเปล่ียนมีประการต่างๆ (นิสสัคคิยปาจิตตีย์ วรรค ๒, ข้อ ๑๐/หน้า๗๔)
* ให้ยินดีของกัปปิยะจากกัปปิยภัณฑ์ แต่มิให้ยินดี,แสวงหาทองเงิน(เภสัช. มหา.๒/ ๒๕๓)
* ทรงอนุญาตทวงจีวรจากไวยาวัจจกรผู้รับฝากทรัพย์  (> นิสสัคคิยปาจิตตีย์ ๑,๑๐/ ๖๒)

สิกขาบทเกี่ยวกับการแสดงคุณพิเศษ

- ภิกษุใดไม่รู้เฉพาะ กล่าวอวดอุตตริมนุสสธรรมฯ น้อมเข้ามาในตน (ปาราชิก ๔/ ๑๙)
- ภิกษุบอกอุตตริมนุสสธรรมท่ีมีจริงแก่อนุปสัมบัน(ผู้มิได้บวช) (ปาจิตตีย์ ว.๑, ๘/ ๙๓)

- ภิกษุแสดงอิทธิปาฏิหารย์แก่คฤหัสถ์ (ทุกกฏ ขุททกวัตถุขันธ์ จุล. ๒/ ๓๐๗)

สิกขาบทเกีย่วกับการประจบ, ประพฤติอนาจาร, ล่อลวง

- ภิกษุประทุษร้ายตระกูลประจบคฤหัสถ์สงฆ์สวดห้าม ๓ คร้ัง (สังฆาทิเสส ๑๓/ /๔๒)
- ภิกษุชักส่ือชายหญิงในความเป็นเมีย,เป็นชู้,หรือแก่หญิงแพศยา(สังฆาทิเสส ๕ /๒๙)

- ภิกษุประพฤติอนาจารประจบคฤหัสถ(์ทุกกฏ ขุททกวัตถุ. จุล. ๓๑๘ ดู๔๔, ๒๘๐)

๔๙๕



ประมวลพระพุทธบัญญัติ อริยวินัย จากพระไตรปิฎก

- ไม่ละอายประพฤติเลวทรามประจบคฤหัสถ์ : ลงปัพพชนียกรรม(กัมมขันธ์.จุล.๒/๒๘๐)
- ภิกษุรับใช้เป็นทูตนำขา่ว,ล่อลวงชาวบา้น,หมอทายโชคลาง, ทายลักษณะส่ิงของ
  ทายแพ้ชนะ, โหราศาสตร์, ทายดินฟ้าอากาศ, ดูฤกษ์ยาม, หมอผี หมอยา ฯลฯ
  ( > ดูลักษณะในจลุศีล มัชฌิมศีล มหาศีล หน้า ๓๗๓-๓๗๗)
- ภิกษุเรียน,สอนโลกายตะ หรือเดรัชฉานวิชา (ทุกกฏ ขุททกวัตถุ. จุล. ๒/ ๓๑๗)

สิกขาบทเกีย่วกับการขอ  และการส่ังให้ผู้อ่ืนทำ

- ภิกษุขอเกินกว่าท่ีเขากำหนดปวารณา หรือเกิน ๔ เดือน (ปาจิตตีย์ ว.๕, ๗/ ๑๓๑)
- ภิกษุมากไปด้วยการขอแรงและวัสดุก่อสร้าง(> ดูต้นบัญญัติสังฆาทิเสส ข้อ๖/หน้า ๓๑)
- ภิกษุขอจีวรตอ่คฤหัสถ์ท่ีมิใช่ญาติ (นิสสัคคิยปาจิตตย์ี ว.๑, ข้อ ๖-๑๐/ ๕๗-๖๓)
- ภิกษุขอด้ายมาเองแล้วให้ช่างหูกทอจีวร (นิสสัคคิยปาจิตตีย์ วรรค ๓, ข้อ ๖/หน้า๘๐)
- ภิกษุบาตรมีแผลหย่อน ๕ ให้จ่ายบาตรใหม ่(นิสสัคคิยปาจิตตีย์ ว.๓, ๒/ ๗๗)
- ภิกษุมิใช่ผู้อาพาธขออาหารปราณีตเพ่ือประโยชน์ตนแล้วฉัน (ปาจิตตีย์ ว.๔, ๙/ ๑๒๒)
- ภิกษุส่ังให้ผู้อ่ืนรับทองเงนิ  แทนตน (นิสสัคคิยปาจิตตย์ี ว.๓, ข้อ ๘/ ๗๒)
- ภิกษุรู้อยู่ว่าน้ำมีตัวสัตว์  ส่ังให้ผู้อ่ืนรดหญ้าหรือดิน (ปาจิตตีย ์ว.๒, ๑๐/ ๑๐๕)
* กัปปิยโวหารใหผู้้อ่ืนขุดดิน ( >  ดูท่ีอนาบัติปาจิตตีย์ ว.๑, ๑๐/ ๙๕)
* กัปปิยโวหารใหผู้้อ่ืนพรากตน้ไม ้( >  ดูท่ีอนาบัติปาจิตตย์ี ว.๒, ๑/ ๙๖)

ฉ. กลุ่มสิกขาบทเกีย่วกับสังฆสามัคคี
(ความพร้อมเพรียงในหมู่สงฆ์)

สิกขาบทเกี่ยวกับการไม่ทำสงฆ์ให้แตกกัน

- ภิกษุพยายามทำลายสงฆใ์ห้แตก  สงฆ์ห้าม ๓ คร้ัง ยังไม่เลิก (สังฆาทิเสส ๑๐/ ๓๗)
- ภิกษุผู้ประพฤตติามภิกษุผู้ทำลายสงฆ์ สงฆ์ห้าม ๓ คร้ัง (สังฆาทิเสส ข้อ ๑๑/ ๓๙)

- ภิกษุประพฤติตามภิกษุผู้ทำสงฆ์ให้แตกกัน (ถุลลัจจัย สังฆเภทขันธ์ จุล. ๒/ ๓๓๒)

๔๙๖



ภาคพเิศษ : ส่วนชว่ยศกึษาคน้ควา้สิกขาบทท่ีมลีกัษณะเดยีวกนั

- ภิกษุฉันเป็นหมู่ (ปาจิตตีย์ วรรค ๔, ข้อ ๒/ หน้า ๑๑๔ ดูเชิงอรรถหน้า ๑๑๖ประกอบ)

สิกขาบทเกี่ยวกับการไม่ให้เกิดการวิวาทกัน

- ภิกษุมีโทสะตามกำจดัภิกษุด้วยอาบัติปาราชิกท่ีไม่มีมูล (สังฆาทิเสส ๘/ หน้า ๓๔)
- ภิกษุมีโทสะถือเอาเลสตามกำจัดภิกษุด้วยอาบัติปาราชิกท่ีไม่มีมูล(สังฆาทิเสส ๙/ ๓๖)
- ภิกษุกำจัดภิกษุด้วยอาบัติสังฆาทิเสสท่ีไม่มีมูล (ปาจิตตีย์ วรรค๘, ข้อ ๖/ หน้า ๑๕๙)

- ภิกษุโจทอาบัติโดยไม่ขอโอกาสก่อน(ทุกกฏ อุโบสถขันธ์ มหา.๑/หน้า ๒๒๗ข้อ๒๒)
- ภิกษุก่อความรำคาญ(สงสัยว่าเป็นอาบัติ)แก่ภิกษุอ่ืน (ปาจิตตีย์ ว. ๘, ข้อ๗/ หน้า๑๖๐)

>  ดูคุณสมบัติผู้โจทและผู้ถูกโจท (ปาฏิโมกขฐปนขันธ์ จุลวรรค ข้อ ๒/ หน้า ๓๕๓)

- ภิกษุบอกอาบัติช่ัวหยาบของภกิษุแก่ผู้ไม่ได้บวช (ปาจิตตีย์ วรรค ๑, ๙/ หน้า ๙๔)
- ภิกษุรู้อยู่ปกปิดอาบัติช่ัวหยาบของภกิษุ (ปาจิตตีย์ วรรค ๗, ข้อ ๔/ หน้า ๑๔๘)
* ทรงอนญุาตให้สวดปาตโิมกขทุ์กก่ึงเดือน (อุโบสถ. มหาวรรค ๑ / หน้า๒๒๔-๒๒๕)

- ภิกษุพูดส่อเสียด (ยุให้ทะเลาะกัน) (ปาจิตตีย์ วรรค ๑, ข้อ ๓/ หน้า ๘๘)
- ภิกษุแอบฟังความของภกิษุผู้ทะเลาะกัน (ปาจิตตีย์ วรรค ๘, ข้อ ๘/ หน้า ๑๖๑)
- ภิกษุโพนทะนาบน่ว่า(ภิกษุท่ีทำหน้าท่ีโดยธรรมทีส่งฆ์สมมติ) (ปาจิตตีย์ ๒, ๓/๙๘)
- ภิกษุติเตียนภิกษุว่าสอนภิกษุณีเพราะเห็นแก่ลาภ (ปาจิตตีย์ ว.๓, ข้อ ๔/ หน้า ๑๐๘)

- ภิกษุก่อการทะเลาะวิวาทก่ออธิกรณ์: ลงตัชชนียกรรม (กัมม. จุล. ๑/ หน้า๒๗๗)

สิกขาบทเกี่ยวกับการเคารพซึ่งกันและกัน

- ภิกษุเป็นผู้ว่ายากสอนยาก สงฆ์ห้าม๓ คร้ังไม่ละเลิก (สังฆาทิเสส ข้อ ๑๒/ หน้า ๔๑)
- ภิกษุเป็นผู้ให้ลำบาก(คือ พูดเฉไฉเม่ือถูกสอบสวน) (ปาจิตตีย์ ว.๒, ขอ้ ๒/ หน้า ๙๗)
* ทรงอนุญาตปวารณากันและกัน(คือให้ภิกษุอ่ืนว่ากล่าวตักเตือนได้)  (ปวารณา. มหา.๑/๒๓๖)

- ภิกษุรู้อยู่ฟ้ืนอธิกรณ์ท่ีทำเสร็จแล้วตามธรรม (ปาจิตตีย์ วรรค ๗, ข้อ ๓/ หน้า ๑๔๗)
- มอบฉันทะเพ่ือกรรมอันเป็นธรรมแล้วพูดบ่นว่าในภายหลัง (ปาจิตตีย์ ว. ๘, ๙/ ๑๖๒)
- กำลังวินิจฉัยเร่ืองในสงฆ์อยู่ไม่ให้ฉันทะลุกจากอาสนะหลีกไปเสีย(ปาจิตตีย์ ว.๘,๑๐/๑๖๓)

๔๙๗



ประมวลพระพุทธบัญญัต ิอริยวินัย จากพระไตรปิฎก

- ภิกษุร่วมกับสงฆ์ให้จีวรแก่ภิกษุแล้วติเตียนภายหลัง  (ปาจิตตีย์ ว.๘, ๑๑/ หน้า ๑๖๔)
* ทรงบัญญัติวัตร ๑๔ ข้อปฏิบัติต่อกัน, ต่อส่ิงต่างๆ (วัตตักขันธ์ จุล.๒/๓๓๕-๓๔๙)
- ภิกษุไม่ให้กราบไหว้,ลุกรับ,การทำอัญชลีกรรม,การทำสามีจิกรรม,อาสนะท่ีเลิศ
  น้ำอันเลิศ,บิณฑบาตอันเลิศ ตามลำดับผู้แก่กว่า(ทุกกฏ เสนาสน. จุล.๒/๓๒๑-๓๒๓)
* ทรงอนุญาตผู้สอนธรรมวนัิยอ่อนกว่าน่ังอาสนะเสมอหรอืสูงกว่าผู้ฟัง   และให้
   ภิกษุผู้มีอาสนะเสมอกันระหว่าง๒พรรษาน่ังรวมกันได้ (เสนาสน. จุล. ๒/ ๓๒๔)

- ภิกษุสงฆ์  ไม่พยาบาลภกิษุอาพาธ (ทุกกฏ จีวรขันธ์ มหา.๒/ ๒๖๔)

สิกขาบทเกี่ยวกับการไม่ทำตัวให้เป็นที่รังเกียจ

- ภิกษุโกรธน้อยใจให้ประหาร(ทำร้าย)ภิกษุ (ปาจิตตีย์ วรรค ๘, ข้อ ๔/ หน้า ๑๕๘)
- ภิกษุโกรธน้อยใจเงือ้หอกคือฝ่ามือแก่ภิกษุ (ปาจิตตีย์ วรรค ๘, ข้อ ๕/ หน้า ๑๕๙)
- เป็นปาจิตตีย์ในเพราะจีด้้วยน้ิวมือ (ปาจิตตีย์ วรรค ๖, ข้อ ๒/ หน้า ๑๓๖)
- ภิกษุโกรธขัดใจฉุดคร่าให้ฉุดคร่าภิกษุจากวิหารของสงฆ์ (ปาจิตตีย์ ว.๒, ๙/ หน้า๑๐๒)
- ภิกษุรู้อยู่นอนแทรกภิกษุผู้เข้าไปอยู่ก่อนในวิหารสงฆ์ฯ (ปาจิตตีย์ ว. ๒, ๖/ หน้า๑๐๑)
- ภิกษุน่ังนอนทับเตียงต่ังท่ีอยู่บนร้านในวิหารสงฆ์ (ปาจิตตีย์ ว. ๒, ข้อ ๘/ หน้า ๑๐๓)

- ภิกษุให้จีวรแก่ภิกษุเองแล้วโกรธน้อยใจชิงเอามา (นิสสัคคิยปาจิตตีย์ ว.๓, ๕/ หน้า๘๐)
- ภิกษุชวนภิกษุไปบิณฑบาตด้วยกันแล้วไล่กลับ (ปาจิตตีย์ วรรค๕, ข้อ ๒/ หน้า ๑๒๖)
- ภิกษุรู้อยู่เพ่งจะหาโทษพูดให้ภิกษุท่ีห้ามภัตแล้ว ฉันของมิใช่เดน(ปาจิตตีย์ ว.๔, ๖/๑๒๐)
- ภิกษุใดหลอนซ่ึงภิกษุ เป็นปาจิตตีย์ (ปาจิตตีย์ วรรค ๖, ข้อ ๕/ หน้า ๑๓๙)
- ภิกษุซ่อนหรือให้ซ่อนบริขารของภิกษุแม้เพ่ือจะหัวเราะ (ปาจิตตีย์ ว.๖,๑๐/ หน้า๑๔๕)
- ภิกษุเพ่งโพนทะนาแลดบูาตรของผูอ่ื้น (ทุกกฏ เสขิยะ วรรค๒, ข้อ ๑๒/ หน้า ๑๘๖)

- มิใช่เพราะเหตุอาพาธ ฉันกระเทียม (ทุกกฏ ขุททกวัตถุ. จุล.๒/ หน้า ๓๑๗)
- ภิกษุฉันหรือด่ืมในภาชนะเดยีวกัน,  นอนรว่มเตยีง,ร่วมเคร่ืองลาด,หรือ
   ผ้าห่มผืนเดียวกัน  (ทุกกฏ ขุททกวัตถุขันธ์ จุลวรรค ภาค ๒/ หน้า ๓๑๑)

๔๙๘



ภาคพิเศษ : ดัชนีเนื้อเรื่องพระวินัย ๔๙๙

ก
กฐิน ๒๕๖
กฐินศาลา  ๓๐๙
กรรมวาจา   ๔๗๐
กรานกฐนิ  ๒๕๖, ๒๕๗, ๒๖๓,๔๗๒
คำล่าวอนุโมทนากฐิน  ๔๗๒
เดาะกฐิน   ๒๕๘, ๒๖๓
ปลิโพธ   ๒๕๘
ไม้แบบ,ไม้สะดึง (ช่วยเย็บจีวร) ๓๐๘
สงฆ์ ๔ รูป  ๒๖๗
อานสิงสก์ฐิน ๕.    ๒๕๖, ๒๖๓

กตกิาสงฆ์ท่ีตัง้ขึน้เอง  ๖๙
กรรม (ดู สังฆกรรม)
กรอง
กรองน้ำ   ๓๐๙
กรองมันเหลวในเวลาวิกาล   ๒๔๕

กระจก (ส่องกระจก)   ๓๐๕
กระโถน  ๓๐๘
กระเทย (บัณเฑาะก์)   ๒๑๘
กระเทียม   ๓๑๗
กรานกฐิน  (ดู กฐิน)
กสาวเภสัช   ๒๔๕
ก่อสร้าง
๓๑, ๓๓, ๙๕, ๙๖, ๒๓๘, ๓๒๑,
๓๒๖  (ดู นวกรรม ด้วย)

กัณฑุปะฏิจฉาทิง (อธิษฐาน)  ๔๐๘
กัปปะ (สมณกัปปะ)  (ดู กัปปิยะ)
กัปปิยะ
กัปปิยะการก   ๒๔๘, ๒๕๓

ไวยาวัจกร  ๖๓
กัปปิยะภมิู  ๒๕๒

สมมตกัิปปิยะภมิู   ๔๒๕
กัปปิยะ ผลไม้   ๔๑๗
ดิน   ๙๕
ภูตคาม   ๙๖

ผลไม้   ๒๔๘, ๒๔๙, ๓๐๖, ๔๑๗
กาลิก ๔     ๑๑๙,   ๑๒๑,   ๑๒๒,
๒๔๕,  ๒๕๕
กาลิกระคนกัน   ๒๕๕

กิจจาธิกรณ์  ๒๙๙,๓๙๑,๔๗๗,๔๗๙
กีฬา   ๔๕,  ๒๘๐,  ๓๑๘,  ๓๗๐
กุฏิ
กุฏิท่ีสำเรจ็ด้วยดนิลว้น   ๑๔
สร้างกุฏี   ๓๑,  ๓๓

เก็บอาหาร  (ดู อาหาร)
เกลือ  ๒๔๖, ๓๖๑
โกนผม   ๒๑๓, ๒๕๔, ๓๐๕, ๓๑๔

ข
ขนจมูก  ๓๑๔
ขนเจยีม  ๖๖,  ๗๐,  ๗๑
ขนม   ๑๑๔, ๑๑๘
ขโมย   ๑๓, ๑๖, ๒๓, ๒๒๒, ๓๖๘
ขอ
ด้ายทำจีวร   ๘๐
จีวร   ๕๗
บาตร   ๗๗
เพ่ือประโยชนแ์ก่ภิกษุอ่ืน   ๑๒๓
แรงและเครื่องมือ   ๓๒
สิกขาบทเกี่ยวกับการขอ   ๔๙๖
อาหาร   ๑๒๒, ๑๘๔

ขอขมา (ดู โทษ  -ขอโทษ)
ของเขยีว (ภูตคาม)  ๙๖, ๑๐๔, ๓๗๐
ของสงฆ ์  ๒๒, ๓๒๕
น้อมลาภของสงฆ ์   ๘๕, ๑๖๔

ขอโทษ (ดู โทษ - ขอโทษ)
ขอนิสัย (ดู นิสัย)
ขอโอกาสโจท  ๒๒๗
ขับร้อง  ๔๕, ๓๑๘, ๓๖๙, ๓๗๐
ขบัรอ้งธรรมดว้ยเสยีงยาว   ๓๐๕

ขับไล่   ๒๖๘, ๒๘๐
ขาบาตร (ใช้รองขณะฉนั :โตก)  ๓๑๑
ข้าว    ๒๕๓
ข้าวเปลือก   ๓๖๙
ข้าวยาคู   ๒๔๙
ข้าวสุก   ๑๑๔  (ดู อาหาร ด้วย)

ขีร่ถ  ข่ีม้า   ๔๕
เข็ม   ๑๖๙, ๓๐๘
เขยีนภาพ   ๓๒๐

ค
คณโภชนะ   ๑๑๔, ๒๕๗, ๓๓๑
คมิกภัต   ๒๖๒
คมิกวัตร   ๓๓๗
ครธุรรม ๘ ประการ   ๓๕๔
ครุภัณฑ ์ครุบริขาร   ๒๒, ๓๒๕
คฤหัสถ์
คลุกคลีด้วยคฤหัสถ์  ๒๗๗
ขอโทษคฤหสัถ ์(ปฏสิารณยีกรรม)

๒๖๙, ๒๘๑
ชวนคฤหสัถ์ในทางไมส่มควร ๒๕๔
นุ่งห่มอย่างคฤหัสถ์   ๓๑๕
ประจบคฤหัสถ์   ๔๓, ๔๔, ๓๑๘
ล่อลวงคฤหัสถ์   ๓๗๔

คว่ำบาตร   ๓๑๑
คหบดีจีวร   ๓๘, ๒๕๙
คะแนน (ลงคะแนน)   ๒๙๗, ๓๐๐
คัมภีร์
จุลวรรค    (๒๘)
ปริวาร     (๒๙)
ภิกขุนีวิภังค์    (๒๗)
ภิกขุวิภังค์    (๒๗)
มหาวรรค    (๒๗)

คามสีมา   ๒๒๖
คิลานภัต   ๒๖๒

ดัชนีเน้ือเรือ่งพระวินัย
ส่วนดัชนี (ค้นหาคำ  เรียงลำดับตามอักษร)
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คิลานเภสชั   (ดู ยา)
คิลานุปัฏฐากภัต   ๒๖๒
คืนสิกขา  (ลาสิกขา)
พระลาสกิขา  ๗
เณรลาสกิขา  ๒๑๗

คืบพระสุคต ๓๑
เครื่องใช้ (โลหะ,ทองสัมฤทธิ)์   ๓๑๕,
๓๑๘

เครื่องลาด ๓๗๑
เคารพ
สิกขาบทเกี่ยวกับการเคารพ   และ

การไม่เคารพกัน   ๔๙๙
แคะหู   ๓๑๕
โค
ปัญจโครส  (รสของโค  ๕)   ๒๕๓
ถูกต้องโคตัวเมีย   ๒๔๒

ฆ
ฆ่าตัวตาย ๑๗
ฆ่าสัตว์ ๑๔๖, ๒๒๒, ๓๖๘
สิกขาบทเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์ ๔๙๐

ง
เงนิทอง  ๗๒, ๑๖๗, ๒๑๖, ๒๕๓,
๓๖๑, ๓๖๒, ๓๖๙
สิกขาบทเกี่ยวกับเงินทอง   ๔๙๕

จ
จงกรม ๓๐๙
จัมเปยย ๒๖๗
จัมมะ ๒๔๐
จาม ๓๑๗
จีวร ๒๕๙ (ดู ผ้า ด้วย)
กติกา ๘ ประการท่ีจีวรจะเกดิข้ึน

๒๖๖
การถวายจวีร ๘ ประการ   ๒๖๖
คหบดีจีวร    ๓๘, ๒๕๙
จีวรกาล    ๘๓
ตดัเป็นกระทงนา  ๒๕๗,๒๖๑,๒๖๓
ตัดเย็บ   ๒๕๗
ตัดให้เศร้าหมอง   ๒๖๑

ไตรจีวร
ไม่ครบห้ามเข้าหมู่บ้าน   ๒๖๓
อนุญาตจีวร ๓ ผืน  ๕๓, ๒๖๑
อยู่ปราศจากไตรจวีร  ๕๓, ๒๕๖
เขตอยูป่ราศจากไตรจวีร   ๒๒๖

บังสุกุลจีวร   ๒๖๐
ประมาณจวีร    ๑๗๕
ผ้าจีวร ๖ ชนิต   ๒๖๐
ผ้าที่ทรงห้าม   ๒๖๕
วิกัป ๕๓, ๑๔๔, ๒๕๗, ๒๖๑, ๔๐๙
สีไม่ควร   ๒๖๖
สีย้อมจีวร ๖ ชนิด   ๒๖๑
อกาลจวีร   ๕๕
อัจเจกจีวร   ๘๓
อติเรกจีวร   ๕๒, ๒๖๑
อธิษฐาน  ๕๒, ๒๖๓, ๔๐๘
อนุญาต ๑ ช้ัน, ๒ ช้ัน, ๔ ช้ัน   ๒๖๑
อนุญาตจีวรเพียง ๓ ผืน   ๒๖๑

สิกขาเก่ียวกบัเคร่ืองนุง่ห่ม  ๔๘๖
จุดไฟเผากองหญา้  ๓๑๖
จุลวรรค   (๒๘)
จุลศีล   ๓๖๘
เจริญพระชนม์   ๓๑๗
เจ้าหน้าท่ีทำการสงฆ์

(ดู ผู้อันสงฆ์สมมติ)
เจียว (มันเหลวในเวลาวิกาล) ๒๔๕
โจท ๒๒๗, ๒๗๕, ๒๙๖, ๒๙๙, ๔๗๗
ขอโอกาสก่อนโจท   ๒๒๗
คุณสมบตัผิูท่ี้จะโจท ๕ อยา่ง  ๓๕๓
คุณสมบตัผิูถ้กูโจท ๒ อยา่ง  ๓๕๓
อาบัติ  ๓๔, ๓๖, ๑๕๙, ๒๙๙, ๔๗๕

ฉ
ฉลาก (จับฉลาก) ๒๙๗, ๓๐๐
ฉัน    (ดู อาหาร ด้วย)
กระเทียม   ๓๑๗
กัดคำข้าว   ๑๘๗
คณโภชนะ(ฉันเป็นหมู่)๑๑๔,๒๕๗
ฉันก่อนไปที่นิมนต์   ๑๑๖, ๒๕๐
ฉันที่เหลือภิกษุอาพาธ  ๑๑๙, ๑๒๓
ฉันที่อาเจียนออกมาอีก   ๓๑๓

ฉันในเตียบ, ฉันบนโตก   ๓๑๑
ฉันในที่นิมนต์ (นิมันตนภัต) ๓๒๗
ฉันในบาตรเปน็วตัร ๕ อยา่ง ๓๖๗
ฉันในวิกาล ๔๕,๒๔๕,๒๔๘,๓๑๓
ฉันผลไม ้  ๒๕๓, ๓๐๖
ฉันภัต

ที่เขาถวาย ๕ อย่าง ๑๑๕,๓๒๗
ภัตตัคควัตร   ๓๓๘
ภัตตานโุมทนาวตัร   ๓๓๘
สลากภัต   ๓๒๗
ห้ามภัต   ๑๑๙

ฉันภาชนะเดียวกัน   ๓๑๑
ฉันโภชนะ ๕  ๑๑๔

โภชนะทีหลัง   ๑๑๖, ๒๕๐
ขอโภชนะ   ๑๒๒, ๑๘๖

ฉันวันหนึ่งหนเดียว  ๑๑๙, ๓๖๙,
๓๘๓

ฉันอาหารที่ถวายเจาะจง   ๓๒๗
ฉันอาหารที่เป็นเดน   ๑๑๙
สิกขาบทเกี่ยวกับการฉัน   ๔๘๕

ฉันทะ  ๑๖๒, ๑๖๓
มอบฉนัทะ   ๒๒๘
วิธีมอบฉันทะ   ๔๓๐

ฉุดคร่า ภิกษ ุ  ๑๐๒, ๓๒๓

ช
ชกมวย   ๔๖, ๓๗๑
ชตุเภสัช   ๒๔๖
ชนบทชายแดน (ข้ออนุญาต)   ๒๔๔
ชักส่ือชายหญงิ   ๒๙
ชันตาฆรวัตร   ๓๔๓
ช่างตดัผม   ๒๕๔, ๓๑๔

ญ
ญัตติ
ญัตติกรรม ๑๖๒,๒๙๙,๔๗๗,๕๑๔
ญัตติจตุตถกรรม  ๑๖๒, ๒๐๗,

๒๙๙, ๔๗๗, ๕๑๔
ญัตตทุิติยกรรม  ๑๖๒, ๒๕๗,

๒๙๙, ๔๗๗, ๕๑๔
ญาติ (ผู้ท่ีมิใช่ญาติ )   ๕๖
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ด
ดนตร ี  ๓๐๕, ๓๖๙, ๓๗๐
ดอกไม้   ๔๔, ๒๘๐, ๓๑๑
ดูการเล่น   ๓๗๐
เดน (อาหารอันเปน็เดน)   ๑๑๙
เดรจัฉานกถา    ๓๗๒
เดรัจฉานวิชา   ๓๑๗, ๓๗๔
เดาะกฐิน  (ดู กฐิน)
เดียรถีย์   ๒๑๐

ต
ตกแต่งร่างกาย  ๓๐๔, ๓๐๕, ๓๑๔,
๓๖๙, ๓๗๒

ต้นบัญญัติ   (๓๐),  (๓๑)
ต้นไม้
๕ อย่าง    ๙๖
ข้ึนต้นไม้    ๓๑๖
ตัดต้นไม้    ๓๓, ๙๖
ปลูกต้นไม้และรดนำ้    ๔๓, ๔๔

ตระกลูเสกขะ   ๑๗๘, ๓๓๕
ตอ้นรบัภกิษ ุ   ๒๒๘, ๓๓๕
ตกัเตอืนกันและกนั   ๔๑,  ๒๓๖,
ต่ัง  (ดู เตยีง)
ตัชชนียกรรม   ๒๖๘, ๒๗๔, ๔๘๓
ลักษณะผูค้วรถกูลงตชัชนียฯ ๒๗๗

ตัดสิทธิ   ๒๖๘, ๒๗๙, ๔๘๓
๑๘ อย่าง    ๒๗๘, ๔๘๓
๒๕ อย่าง    ๒๘๓, ๔๘๓
ของภกิษุผู้อยู่ปริวาส - มานัต ๒๘๖

ตัดสิน
วินัย (มหาประเทส ๔)    ๒๕๕
ธรรมวนัิย (มหาประเทส ๔)   ๓๙๙
หลักตัดสินธรรมวนัิย ๘.    ๓๕๖

ตสัสปาปิยสกิา ๑๙๑, ๒๙๘, ๓๐๑,
๓๙๑, ๓๙๓, ๔๗๗, ๔๗๙

ติณวตัถารกวนัิย  ๑๙๑, ๒๙๘, ๓๐๑,
๓๙๑, ๓๙๔, ๔๗๗, ๔๗๙

ติเตียน
เจ้าหน้าท่ีสงฆ์   ๙๘
บุคคล  (ดู โจท)

พระพุทธพระธรรมพระสงฆ ์ ๒๗๗,
๒๘๒, ๓๑๒

พระวินัย   ๑๓๘, ๑๕๒, ๑๕๖
ติสรณคมนปูสัมปทา   ๒๐๑
เต้นรำ  (ดู ฟ้อนรำ)
เตียง ๙๙, ๑๐๓, ๓๑๙
ใช้สอยเตียง   ๑๗๐
เตียง (สูงใหญ่ )  ๒๔๓,  ๓๑๙,

๓๖๙, ๓๗๑
ท่ีโรยดว้ยดอกไม้    ๓๑๐
นอนบนเตยีงเดยีวกนั    ๓๑๑

ถ
ถอดยศตัดสิทธิ   (ดู ตดัสิทธิ)
ถอนสกิขาบทเลก็น้อย   ๓๕๘
ถ้ำ   ๓๑๙
ถลุลจัจยั   (๒๖),  ๓๖๕,  ๔๘๑
เถาวลัย ์  ๒๒, ๓๒๕

ท
ทะเลาะ (ดู ววิาท)
ทัณฑกรรม   ๒๑๖, ๒๑๗
ทายลักษณะ   ๓๗๕
ทาส, ทาสี   ๔๕, ๓๖๙
ทิฏฐิวิบัติ    ๒๗๗, ๔๓๒,๔๙๔
ท่ี (สถานท่ี)
ที่เก็บอาหาร   ๒๕๑, ๒๕๒, ๔๒๕
ท่ีถ่ายปัสสาวะอุจจาระ   ๓๑๘
ท่ีลับ   ๑๑๒, ๑๒๘,  ๑๒๙
ท่ีลบัตา  ๔๗, ๑๒๘
ท่ีลบัหู   ๔๗,  ๔๙, ๑๒๘, ๑๒๙
ที่อยู่อาศัย   ๓๑๙
ถือที่อาศัย ๒ แห่ง   ๓๒๔
แสดงท่ี   ๓๑, ๓๓

ทุกกฏ  (๒๖), ๑๘๑, ๓๖๕, ๔๘๑
ปฏสิสวทกุกฏ    ๒๓๕, ๒๘๒

ทุตยิกรรมวาจา (ดู ญัตติทุติยกรรม)
ทุพภาสิต   (๒๖), ๘๘, ๓๖๖, ๔๘๑
ทูต
ธรรมทตูประกอบดว้ยองค ์๘. ๓๓๒
ทูตนำข่าว   ๓๖๙, ๓๗๓

เที่ยง (ฉันอาหารเลยเที่ยง)   ๓๖๑
โทษ
ขอโทษ (ขอขมา)

๒๐๖, ๒๐๙, ๔๑๑
ขอโทษคฤหสัถ ์(ปฏสิารณยีกรรม)

๒๖๘, ๒๘๑, ๔๘๓
ยกโทษ ๒๐๙
ลงโทษ   (๒๘), ๑๙๑, ๒๖๙, ๒๗๔,

๒๙๕,  ๔๘๑,  ๔๘๓
แก่นางภิกษุณี    ๓๕๗
แก่สามเณร    ๒๑๖
คว่ำบาตร    ๓๑๑
ลงโทษดว้ยการไมไ่หว ้  ๓๕๗
ตัชชนียกรรม  ๒๖๘, ๒๗๔,

๔๘๓
ลักษณะผู้ควรลงโทษ   ๒๗๗

นาสนะ  ๑๕๕, ๒๑๗
นิยสกรรม   ๒๖๘, ๒๗๙, ๔๘๓
ประณาม   ๒๐๖, ๒๐๙
ปัพพาชนียกรรม   ๔๖,  ๒๖๘,
๒๘๐, ๔๘๓

พรหมทัณฑ์   ๓๕๙
เสียสิทธ ิ

 ๑๘ อย่าง   ๒๗๘, ๔๘๓
ของภกิษุผู้อยู่ปริวาส   ๒๘๖

อุกเขปนยีกรรม  ๒๖๗, ๒๖๘,
๒๘๓, ๔๘๓

ธ
ธรรมทูตประกอบดว้ยองค์ ๘.   ๓๓๒
ธรรมวินัย  (ดู พระธรรมวนัิย)
ธรรมเปน็อันตราย ๑๕๒, ๑๕๔, ๒๘๓
ธัญชาต ิ๗ อย่าง   ๒๕๓
ธุดงค์วัตร ๑๓    ๗๐, ๓๖๖
บิณฑบาตกิธุดงค์   ๖๙, ๓๖๗
ปงัสกุุลกิธุดงค ์  ๓๘,๖๙,๒๖๐,๓๖๗
อารัญญิกธุดงค์ ๖๙,๗๐,๓๔๐,๓๖๗

น
นวกรรม  (การก่อสร้าง)   ๓๒, ๓๒๑,
๓๒๖, ๔๒๔

๕๐๑
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น่ัง
นั่งกับมาตุคาม ๔๗,๔๙,๑๒๘,๑๒๙
น่ังม้ายาวกับมาตุคาม(ผู้หญิง)๓๒๕
นั่งต่ำนั่งสูง   ๓๒๔
น่ังตำ่น่ังสูง แสดงธรรม   ๑๙๐
นั่งทับเครื่องนั่งของคฤหัสถ์   ๓๒๒
น่ังบัลลังก์   ๓๑๘, ๓๒๒
นัง่เสมอกันระหวา่ง ๒พรรษา ๓๒๔
น่ังไปในยาน   ๑๘๙
นัง่อาสนะเดยีวกบัมาตคุาม   ๒๘๐

นัยน์ตา (ทอดลง)    ๑๘๒
นางภิกษุณี    ๑๐๖-๑๑๓,  ๓๕๔
นาสนะ    ๑๕๕,  ๒๑๗
น้ำ
น้ำอสุจิ    ๒๔,   ๒๖๒
น้ำดื่ม ๘ อย่าง    ๒๕๓
น้ำท่ีเป็นยา    ๒๔๖
น้ำปานะ    ๒๕๓
นำ้ผึง้     ๗๘, ๑๒๒, ๒๔๕
น้ำมนต์     ๓๗๗
น้ำมัน    ๑๒๒,  ๒๔๕
น้ำมีสัตว์    ๑๐๕,  ๑๔๗
น้ำเมา    ๔๕,  ๑๓๕,  ๓๖๑
น้ำลาย    ๑๙๐, ๑๙๑, ๓๒๗
น้ำอ้อย    ๗๘,  ๑๒๒,  ๒๔๕,

๒๔๘,  ๒๕๐,  ๒๕๓
น้ำอ้อยงบ    ๒๔๘,  ๒๕๐

น้ำอัฏฐบาน    ๒๕๓
นิคคหกรรม (ดู โทษ - ลงโทษ)
นิคมสีมา   ๒๒๖
นิมนต์ (นิมันตนภตั)   ๓๒๗
นิมิต (สีมา)    ๒๒๕
นิยสกรรม (ดู โทษ - ลงโทษ)
นิยาย (ฟังนิยาย)  ๓๗๐
นิสสัคคีย์    ๕๒, ๓๖๕,  ๔๗๙
คำเสียสละ    ๔๑๒

นิสสัย
นสิสัย ๔.   ๒๐๗,  ๒๒๒,  ๒๘๕,
ถือนิสสัย    ๒๐๘,  ๒๑๔,  ๒๒๑
บอกนิสสัย   ๒๐๗
นสิสัยระงบั ๕  ข้อ   ๒๐๙

นิสีทนะ (ผ้าปูน่ัง)   ๑๗๒,  ๒๖๒,
๓๑๐,   ๓๖๑, ๔๐๘

นุ่ง
นุง่เหมอืนงวงชา้ง   ๓๑๕
นุ่งโจงกระเบน   ๓๑๖
นุ่งห่มอย่างคฤหัสถ์   ๓๑๕
สิกขาบทเกี่ยวกับการนุง่หม่  ๔๘๖

นุ่น (เคร่ืองลาดยดันุ่น)   ๑๗๑, ๓๒๒,
๓๒๕, ๓๗๑

เนย   ๗๘,  ๑๒๒,  ๒๔๕,  ๒๕๓
เน้ือ   ๑๑๔, ๑๒๒
เน้ือดิบ   ๓๖๙
เนือ้ท่ีบริสุทธ์ิ    ๓๘,  ๒๕๑
ห้ามฉันเนือ้ท่ีไม่สมควร ๑๐  ชนดิ

๒๔๙

บ
บรรพชา    ๒๐๑,  ๒๑๔
ข้อห้ามบรรพชา    ๒๑๔
บุคคลไมค่วรใหบ้รรพชา   ๒๑๙

บริสุทธ์ิ (บอก)  ๒๒๘, ๔๓๐
บวช  (ดู อุปสัมปทา)
บ้วนน้ำลาย   ๑๙๐,  ๑๙๑,  ๓๒๗
บังสุกุลจีวร   ๓๘,  ๖๙,  ๒๕๖,  ๒๖๐
บัญญัติ
สิกขาบทเพ่ิมเตมิด้วยตนเอง   ๖๙
บัญญัติสิ่งที่ไม่เคยบัญญัติ   ๓๙๗

บัณเฑาะก์  (กระเทย)    ๒๑๘
บาตร   ๗๖,  ๔๐๘
บาตร ๑๑ ชนิดท่ีห้ามใช้   ๓๐๗
บาตร ๒ ชนดิท่ีทรงอนญุาต   ๓๐๗
ขอ้วตัรตา่งๆเกีย่วกบับาตร   ๓๐๗
บังเวยีน, เชิงรองบาตร, โตก   ๓๑๑
บาตรไม้   ๓๐๗,  ๓๑๘
วิกัปบาตร   ๗๖, ๔๐๙
อติเรกบาตร   ๗๖
อธิษฐานบาตร    ๔๐๘

บิณฑบาต  ๑๘๔, ๒๐๗, ๓๓๙, ๓๘๒
ปิณฑจาริกวัตร    ๓๓๙
บิณฑบาตกิธุดงค์    ๖๙,   ๓๖๗

บุพพกรณ์ - บุพพกิจ   ๔๓๕, ๔๓๙

ป
ปกตัตตภิกษุ   ๒๗๘
ปกปดิอาบัตสัิงฆาทิเสส   ๑๔๘, ๒๙๓
ปฏิญญาตกรณะ   ๑๙๑,  ๒๙๗,
๓๐๑,  ๓๙๑,  ๓๙๓,  ๔๗๗,  ๔๗๙

ปฏิสสวทุกกฏ   ๒๓๕,  ๒๘๒
ปฏิสารณียกรรม   ๒๖๘, ๒๘๑, ๔๘๓
ประคดเอว   ๑๔๕,  ๓๑๕
ประเคน
องค์แห่งการประเคน   ๑๒๓
ส่ิงท่ีประเคนแลว้ตกพ้ืน   ๓๑๔

ประณาม   (ดู โทษ - ลงโทษ)
ประดับกาย ๓๐๔, ๓๑๔, ๓๖๙, ๓๗๒
ประทษุร้ายสกุล  ๔๓,  ๔๔
ประพฤติเลวทราม  (ดู อนาจาร)
ประโยชน์มุ่งหมายของวนัิย ๑๐ ขอ้

 (๑๙),  ๑๑
ประหาร   ๑๕๘
ปรับอาบติั (๒๖) , ๒๒๙, ๓๐๑, ๔๘๑
ปราสาท   ๓๒๕
ปริพาชก, ปริพาชิกา   ๑๒๕
ปริมณฑล   ๑๘๑
ปริวาร   (๒๙)
ปริวาส  (ปริวาสกรรม)  (๒๘), ๒๘๕,
๓๒๑,  ๔๘๑
เก็บปรวิาส    ๒๙๒
ติตถยิปรวิาส    ๒๑๑
รัตตเิฉท    ๒๙๑
วัตร ๙๔ ข้อ    ๒๘๖
สุทธันตปริวาส  ๒๙๔

ปลงอาบติั  (๒๖), ๒๒๙, ๓๐๑, ๔๑๘
ปลิโพธ (กฐิน)    ๒๕๘
ปลูกต้นไม ้   ๔๔
ปวารณา     ๒๓๖,  ๒๖๗
คณะปวารณา    ๔๖๘
คำปวารณา    ๔๖๘
ตักเตือนกัน   ๔๑,  ๒๓๖,  ๒๖๗
ปวารณาปัจจัย ๔.   ๖๐, ๖๑,  ๑๒๓,

๑๓๑
ปุคคลปวารณา    ๒๓๗, ๔๖๙

๕๐๒
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ปหานะ     ๓๘๒
ปะริกขาระโจลัง (อธิษฐาน)    ๔๐๘
ปักขคณนา (การคำนวนปกัษ์)  ๒๒๗
ปักษ์   ๒๒๕,  ๒๒๗,  ๒๙๓
ปังสุกุลิกธุดงค์   ๓๘, ๖๙, ๒๖๐, ๓๖๗
ปจัจตัถะระณงั (อธิษฐาน)    ๔๐๘
ปัจจันตชนบท (ข้ออนุญาต)   ๒๔๔
ปัญจโครส   ๒๕๓
ปัณณเภสัช   ๒๔๕
ปัพพาชนียกรรม   ๔๖,    ๒๖๘,
๒๘๐,   ๔๘๓

ปัสสาวะ   ๑๙๐, ๑๙๑, ๒๔๗, ๓๑๘,
๔๙๐

ปาจิตตีย์   (๒๖),  ๕๒,  ๓๖๕,  ๔๘๑
ปาฏเิทสนยีะ (๒๖),๑๗๖,๓๖๕,๔๘๑
ปาติโมกข์ (ดู พระปาตโิมกข์)
ปาราชิก   (๒๖),  ๗,   ๑๒,  ๑๖,  ๑๙,
๒๓๑,  ๓๖๔,  ๔๘๑

ปาริสุทธิ
ภิกษไุขท้รงใหม้อบปารสุิทธิ   ๒๒๘
คำมอบปาริสุทธิ    ๔๓๐
ปาริสุทธิอุโบสถ    ๒๒๙,  ๔๒๖

เปลือยกาย   ๕๙,  ๒๖๕,  ๓๑๐

ผ
ผม    ๒๑๓,  ๒๕๔,  ๓๐๕,  ๓๑๔
ผลเภสชั    ๒๔๖
ผลไม้
เก็บเอง    ๒๔๘, ๒๕๒
กัปปิยะผลไม้   ๓๐๖ (ดู กัปปิยะ)
ท่ีเป็นยา    ๒๔๖
น้ำผลไม ้   ๒๕๓

ผัก   ๒๕๔
ผ่าตดั   ๒๔๗,  ๒๔๙,  ๓๐๖
ผาตกิรรม   ๗๔,  ๓๒๖
ผ้า (ดู จีวร ด้วย)
เคร่ืองใช้ท่ีเป็นผา้   ๓๑๕
ผ้ากรองน้ำ   ๓๐๙
ผ้าขนสัตว์ (ห่ม)   ๓๐๖
ผ้าเช็ดเท้า   ๓๒๗
ผ้าเช็ดหน้า    ๔๐๘

ผา้ท่ีตอังอธฐิาน    ๒๖๓
ผา้ท่ีห้ามใช ้   ๒๖๕
ผ้านุ่ง (สบง)   ๒๖๑,  ๒๖๓
ผ้าบริขาร    ๒๖๓, ๔๐๘
ผ้าบังสุกุล   ๓๘,  ๒๕๖,  ๒๖๐
ผ้าปิดฝี   ๑๗๓,  ๒๖๓,  ๔๐๘
ผ้าปูนอน    ๒๖๒,  ๔๐๘
ผ้าปูน่ัง    ๑๗๒,   ๒๖๒,   ๓๑๐,

๓๖๑,   ๔๐๘
ผ้าเป้ือนฝุ่น  (ดู  ผ้าบังสุกุล)
ผา้โพก   ๒๖๖
ผ้าม่าน    ๓๒๐
ผ้าสังฆาฏิ    ๒๖๑,  ๓๑๕
ผ้าไหม   ๖๕,  ๒๖๐
ผ้าอาบนำ้ฝน (วัสสิกสาฎิกา)   ๗๙,

๑๗๔,  ๒๖๒,  ๔๐๘
ผา้อุทกสาฎก    ๒๖๒
เหยียบผนืผ้าในบา้น   ๓๑๒
ใหต้ดัเยบ็เปน็กระทงนา ๒๖๑,๒๖๓

ผี (หมอทรงเจา้, หมอขับผีฯลฯ) ๓๗๗
ผู้อนัสงฆส์มมติ (เจ้าหนา้ท่ีสงฆ์)
๓๔, ๓๖, ๙๘,  ๒๖๐,  ๓๒๗
คุณสมบติั (เจ้าหน้าท่ี) ๕ ข้อ   ๒๖๐
ผู้ควบคุมการก่อสร้าง  ๓๒๐, ๓๒๖,

๔๒๔
ผู้จัดเสนาสนะ (เสนาสนคาหาปก)

๓๔,  ๙๘,  ๓๒๓,  ๔๒๓
ผู้รักษาเรือนคลัง (ภัณฑาคาริก)

๒๖๐,  ๔๒๒
ผู้แจกของเคี้ยว   ๓๒๗
ผู้แจกของเล็กน้อย ๙๘,๓๒๗,๔๒๒
ผู้แจกข้าวยาคู   ๓๒๗
ผู้แจกจีวร   ๒๖๐,  ๓๒๗,  ๔๒๐
ผู้แจกผลไม ้  ๓๒๗
ผู้แจกอาหาร ๓๔, ๙๘, ๓๒๗, ๔๒๑
ผู้สอนนางภกิษุณี    ๑๐๗
ภัตตเุทศก์ (ผู้แจกภัต)   ๓๔,  ๙๘,

๓๒๗,  ๔๒๑
สวดประกาศ  (กรรมวาจาสมมต)ิ

๒๖๐,  ๔๒๐
ภณัฑาคารกิ   ๔๒๒

ภตัตเุทศก์    ๔๒๑
เสนาสนคาหาปก    ๔๒๓
ผู้ควบคุมการก่อสร้าง    ๔๒๔

พ
พนัน   ๓๗๑
พยาบาล
คนไข้ที่พยาบาลได้ง่าย ๕ ข้อ ๒๖๕
คุณสมบตัผู้ิพยาบาล ๕ ข้อ  ๒๖๕
รับสั่งให้พยาบาลภิกษุอาพาธ ๒๖๔

พรรณนาคุณแห่งความตาย  ๑๖,  ๑๘
พรรษา
ขาดท่ีไม่ต้องอาบัติ    ๒๓๓
ห้ามจำพรรษาในทีไ่ม่ควร   ๒๓๔
ลำดับ(พรรษา)แก่อ่อน ๓๒๑, ๓๒๓
จำพรรษาตน้, พรรษาหลงั   ๒๓๒
เข้าพรรษา   ๒๓๒

พรหมทัณฑ์   ๓๕๙, ๔๗๖
พระธรรมวินัย
มหาปเทส ๔ (ทางธรรมวนัิย) ๓๙๙
มหาปเทส ๔ (ทางวนิยั)   ๒๕๕
หลักตัดสินธรรมวนัิย ๘.   ๓๕๖

พระปาติโมกข์   (๒๕),  ๓๕๐
คำอ่านบาลีอักษรไทย   ๔๔๑
งดปาตโิมกขแ์ก่ภิกษุ   ๓๕๒, ๔๓๑
ปาฏโิมกขสงัวรศลี    (๒๕)
ปาตโิมกขทุเทส ๕.    ๔๒๘
ภิกษุณีปาติโมกข ์   ๓๕๖
มอบปริสุทธ์ิ    ๔๓๐
ไม่ปริสุทธ์ิ    ๓๕๐
สวดโดยมอีนุปสัมบันปนอยู ่  ๒๒๗
สวดปาติโมกข์  ๒๒๔, ๒๒๗, ๓๕๐
สวดปาตโิมกขย่์อ   ๒๒๗,  ๔๒๘
สวดมิให้ผู้อ่ืนได้ยิน   ๒๒๗
เหตเุลกิประชมุ ๑๐ ประการ   ๓๕๒

พระวินัย   (๒๕)
ประโยชนมุ่์งหมายวนัิย   (๑๙),  ๑๑
พระวนัิยปิฏก   (๒๗)
มหาปเทส ๔ (ทางธรรมวนัิย) ๓๙๙
มหาปเทส ๔ (ทางวนิยั)   ๒๕๕
เรียนวนัิยมีอานิสงส์ ๕  ข้อ.  ๓๖๔

๕๐๓
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ศึกษาพระวนัิย   ๑๕๕,  ๓๒๔
หลักตัดสินธรรมวนัิย ๘ ข้อ   ๓๕๖

พินทุ (พินทุกัปปัง - ทำให้เสียสี)
๑๔๓,  ๒๕๗,  ๔๐๘
สันถัต   ๖๘

พีชคาม   ๓๐๖,  ๓๖๙,  ๓๗๐
พืช (ดู ภูตคาม,  พีชคาม)
พุทธพจน์(ยกข้ึนเป็นสันสกฤต)  ๓๑๖
พูด
เกี้ยวหญิง   ๒๗
แก้ลางจาม   ๓๑๗
เดรัจฉานกถา   ๓๗๒
เคาะมาตุคาม   ๒๖
เท็จ (สัมปชานมุสาวาท)   ๘๖
เพ้อเจ้อ, ไร้สาระ (เดรัจฉานกถา)

๓๖๙,  ๓๗๒
ส่อเสียด(ให้ชอบ,ให้แตก)๘๘, ๓๖๘
สิกขาบทเกี่ยวกับการพูด  ๔๙๒
ช่ัวหยาบ, คำหยาบ   ๒๗,  ๓๖๙
โอมสวาท (อักโกสวัตถ,ุคำด่า)  ๘๗

ฟ
ฟ้อนรำ  ๔๕, ๓๐๕, ๓๑๘, ๓๖๙,๓๗๐
ฟังปาติโมกข์ (มีอาบัติติดตัว)   ๓๕๒
ฟังเพลง   ๓๗๐
ฟูกยัดของ ๕ ชนิด (ท่ีอนุญาต) ๓๒๐

ภ
ภัณฑาคารกิ  (ดู ผู้อันสงฆ์สมมติ)
ภัณฑุกัมม์  (ดู โกนผม)
ภัต (ดู ฉัน)
ภตัตคัควัตร   ๓๓๘
ภัตตานโุมทนาวตัร   ๓๓๘
ภัตตุเทศก์  (ดู ผู้อันสงฆ์สมมติ)
ภาชนะ (ใช้ภาชนะร่วมกัน)   ๓๑๑
ภิกษุณี
ภิกษุณีขันธกะ    ๓๕๔
สิกขาบท (โอวาทวรรค)    ๑๐๖
สังฆกรรม   ๓๕๖
ปาติโมกข์   ๓๕๖

ภูตคาม   ๙๖,  ๓๐๖,  ๓๖๙,  ๓๗๐

พืชที่เป็นของสงฆ์    ๒๕๕
ไม่ทำลายภตูคาม    ๙๖,  ๓๗๐

เภสัช ๕   (ดู ยา)
โภชนะ ๕   (ดู ฉัน)

ม
มหาโจร ๕ จำพวก    ๒๑
มหาปเทส ๔
ว่าด้วยทางพระธรรมวินัย   ๓๙๙
ว่าด้วยทางพระวินัย   ๒๕๕

มหาผล ๙ อย่าง    ๒๕๓
มหาวรรค    (๒๗)
มหาวิภังค์    (๒๗)
มหาศลี   ๓๗๔
มะขามป้อมสด     ๒๔๖, ๒๔๘
มัชฌิมชนบท    ๒๔๔
มัชฌมิศีล    ๓๗๐
มันเหลวที่เป็นยา   ๒๔๕
มาติกา ๘ ในการเดาะกฐนิ   ๒๕๘
มาตุคาม  (ดู สตรี ด้วย)
นัง่กับมาตคุาม  ๔๗,  ๔๙,  ๑๒๘,

๑๒๙,  ๓๒๕
สิกขาบทเกี่ยวกับการประพฤติ

ต่อมาตุคาม  ๔๙๐
มา้นัง่    ๓๒๐
มานัต  ๒๘๕,  ๓๒๒,  ๔๘๑
เก็บมานตั    ๒๙๒
รัตตเิฉท    ๒๙๑

ม่าน   ๓๒๐
มารยาท (ของสมณะ)
สิกขาบทเกี่ยวกับมารยาทของ

สมณะ   ๔๙๓
มิจฉาทฏิฐ ิ    ๒๒๒,   ๒๘๓
สิกขาบทเกี่ยวกับมิจฉาทิฏฐิ  ๔๙๔

มิจฉาชพี    ๒๘๑,   ๓๖๒
สิกขาบทเกี่ยวกับมิจฉาชีพ  ๔๙๕

มีด   ๓๐๘
มุขะปญุฉะนะโจลงั (อธิษฐาน)   ๔๐๘
มุง้   ๓๐๙
มุสาวาทะ(สัมปะชานะมสุาวาทะ) ๘๖
มูควัตร (ห้ามสมาทานไม่พูด)   ๒๓๖

มูลเภสัช    ๒๔๕
มูลายปฏิกัสสนา   ๒๘๕, ๔๘๑
เมณฑกคฤหบดี (ข้ออนุญาต)   ๒๕๓
เมถุน    ๗,  ๘,  ๑๒,  ๒๒๒,  ๓๖๒
เมรัย   ๑๓๕,  ๓๖๒
ไม้
ไม้เท้า   ๒๔๑,  ๓๑๓,   ๓๔๑
ไม้ไผ่    ๒๒,  ๓๒๕
ไม้พลอง   ๑๘๘
ไม้สีฟัน   ๑๒๓,  ๓๑๖

ย
ย้อม (จีวร)   ๒๖๑
ยา (เภสัช)   ๒๔๕
กาลิก ๔   ๑๒๑,๑๒๒,๒๔๕, ๒๕๕
เกลือ    ๒๔๖
ใบไม้    ๒๔๕,
ผลไม้    ๒๔๖
เภสัช ๕     ๗๘,  ๒๔๕,  ๒๔๗

ห้ามเก็บเกิน ๗ วัน  ๗๘, ๒๔๗
มหาวิกัติ ๔     ๑๒๔,   ๒๔๗
ยาดอง (โลณโสวรีกะ)     ๒๔๘
ยาสูบ   ๒๔๖
สิกขาบทเกี่ยวกับเภสัช    ๔๙๐
อาหารอ่อน    ๒๔๗

ยานพาหนะ เทียมสัตว์   ๒๔๒
ยามกาลิก ๑๒๑, ๑๒๒, ๒๕๓, ๒๕๕
ยามข้าวยาก (ถอนขอ้อนุญาต)  ๒๕๑
ย้ายของเสนาสนะหนึง่ไปใช้ท่ีอ่ืน๓๒๖
ยาวกาลิก  ๑๒๒, ๒๕๕
ยาวชีวิก ๑๒๑, ๑๒๒, ๒๔๕, ๒๕๕
เยภุยยสิกาวินัย  ๑๙๑, ๒๙๗,  ๓๐๐,
๓๙๑,  ๓๙๒,  ๔๗๗,  ๔๗๙

ร
ร่ม    ๑๘๘,   ๓๑๓
รองเท้า   ๑๘๙,   ๒๔๐,   ๒๔๓,
๒๔๔,   ๓๑๘

ระงับอธิกรณ์  (ดู อธิกรณสมถะ)
รังดุม    ๒๖๑,  ๓๑๕
รัดเข่า    ๑๘๔, ๑๘๙, ๓๑๕

๕๐๔
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รัตติเฉท ของผูป้ระพฤตมิานัต  ๒๙๑
รัตนะ    ๑๖๖, ๑๖๗
ราชภัย    ๓๐๒
ร้าวรานของสงฆ ์(สังฆราชี)    ๓๓๒
รุกขมูลเสนาสนะ ๓๘,๙๙, ๓๖๗,๔๔๘
รูปิยะ   ๗๒, ๗๓, ๒๕๓
เรือนไฟ (ชันตาฆร)   ๓๐๙,  ๓๔๓
โรค (ท่ีห้ามบวช)    ๒๑๑,  ๒๒๒

ฤ
ฤดู     ๒๒๕,  ๔๓๖
ฤดูถวายจีวร      ๑๑๕

ล
ลงโทษ    (ดู โทษ)
ลักทรัพย์    (ดู ขโมย)
ลกัษณะตัดสินธรรมวินัย ๘.   ๓๕๖
ลาภ
ลาภสงฆ์   (ดู ของสงฆ์)
สวงหาลาภด้วยการล่อหลอก ๓๗๔

ลา
ลาภิกษุอ่ืน    ๑๓๐, ๑๖๘, ๒๕๖
ไปไมบ่อกลาอุปัชฌาย์     ๒๒๘

ลาสิกขา
ลาสิกขา, คืนสิกขา  (ภิกษุ)    ๗
ไล่ (ให้สามเณร) สึก    ๒๑๗

ลำเอียง (ดู อคติ)
ลิงคนาสนะ    ๒๑๗
ลูกดุม    ๒๕๗,  ๒๖๑,   ๓๑๕
เล่น    ๔๕,  ๒๘๐,   ๓๑๘
เล่นการพนนั     ๓๗๑
เล่นคะนองกายวาจาใจ     ๒๘๐
เล่นน้ำ    ๑๓๗

เล็บ
ให้ขัดเล็บท้ัง ๒๐ น้ิว    ๓๑๔
ยาว     ๓๑๔

แลกเปลี่ยน   ๗๔,  ๓๒๖
โลกายตนะ    ๓๑๗
โลณเภสัช    ๒๔๖
โลณโสวีรกะ     ๒๔๘
โลหิตดิบ     ๒๔๖

ว
วัจกุฎี      ๓๑๘,   ๓๔๓
วัตร (ข้อปฏิบัติ)
วตัร  ๑๘ อย่าง ของผูถ้กูตดัสิทธิ

๒๗๘,  ๔๘๓
วัตร  ๔๓ อย่าง   ของผูถู้กสงฆ์ลง

อุกเขปนยีกรรม  ๒๘๓, ๔๘๓
วัตร ๙๔  สำหรับผู้อยู่ปริวาส   ๒๘๖
ธุดงค์วัตร ๑๓.      ๗๐,  ๓๖๖
วัตร ๑๔.      ๓๓๕

คมิกวัตร (ของผูจ้ะจากไป) ๓๓๗
ชันตาฆรวตัร (ในเรือนไฟ) ๓๔๓
ปิณฑจาริกวัตร    ๓๓๙
ภัตตัคควัตร (ในท่ีฉัน)   ๓๓๘
ภตัตานโุมทนาวตัร (ขอ้ปฏบัิติ
การอนุโมทนาในทีฉั่น)  ๓๓๘

วัจกุฎีวัตร (เก่ียวกับส้วม)  ๓๔๓
สัทธิวหิารกิวตัร (ขอ้ปฏบิตัขิอง
อุปัชฌาย์ตอ่ศิษย)์ ๒๐๕,๓๔๘

เสนาสนวตัร   ๓๔๑
อันเตวาสกิวัตร (ข้อปฏิบัติของ
อาจารยต์อ่ศิษย)์  ๒๐๘, ๓๔๙

อาคันตกุวัตร (ผู้มา)  ๓๓๕
อาจาริยวตัร (ปฏิบัติต่ออาจารย)์
๒๐๘,  ๓๔๙

อารัญญิกวัตร (ผู้อยู่ป่า)   ๓๔๐
อาวาสิกวัตร (ของเจา้ถ่ิน)  ๓๓๖
อุปัชฌายวตัร (ขอ้ปฏบัิตศิิษยต์อ่
อุปัชฌาย์)   ๒๐๕,  ๓๔๔

วันอุโบสถ    ๒๒๗
วัสสิกสาฏิกา ๗๙, ๑๗๔, ๒๖๒, ๔๐๘
วัสสูปนายกิา   ๒๓๒
วาจา (ดู พูด)
ว่ายาก   ๒,  ๔๑
วิกัป    ๕๒, ๑๔๔
คำถอนวกัิป   ๔๐๙
คำวิกัปบริขารตา่งๆ    ๔๐๙
วิกัปจีวร   ๕๒,  ๑๔๔, ๒๕๗,  ๒๖๑
วิกัปบาตร    ๗๖
มิต้องวกัิปสันถตัขนเจยีมสงฆ ์๓๑๑

วิกาล   ๑๒๑,  ๒๔๕
กำหนดวกิาล   ๑๒๑,  ๓๖๑

ว่ิง    ๔๕
วิบัติ    ๒๗๗,  ๒๙๙
วิปปวาสะ    ๒๙๑
วิภังค์    (๓๐),  ๑๓
วิวาท ๒๗๐,   ๒๗๔,   ๒๗๗,  ๒๙๙,
๓๐๐,  ๓๗๓,  ๓๘๔,  ๓๘๗,  ๓๘๙,
๓๙๐,  ๔๗๗,  ๔๘๓
ข่มขู่ผู้ก่อการทะเลาะวิวาท(ตัชชนียะ)

๒๖๘,  ๒๗๔,  ๔๘๓
สิกขาบทเก่ียวกับการวิวาทกัน๔๙๗

วิวาทาธิกรณ์    ๒๙๙,  ๓๐๐,   ๓๙๑,
๔๗๗,   ๔๗๙

วิสาสะ    ๒๖๖
วิหาร  ๓๑๙,  ๓๒๕
สร้างวิหาร     ๓๓,  ๑๐๔

เวลาวกิาล  (ดู วิกาล)
ไวยาวจักร (ดู กัปปิยการก) ๖๓,๒๕๓

ศ
ศรัทธาไทย    ๒๖๓
ศีล ๑๐ (ของสามเณร)    ๒๑๕
ศีลวิบัติ    ๒๗๗,  ๒๙๙, ๔๓๒

ส
สงฆ์
๔ รูป, ๕ รูป, ๑๐ รูป, ๒๐ รูป  ๒๖๗
สงฆท่ี์มาในทศิท้ัง ๔.    ๓๑๙
สงฆ์แตกกัน  (ดู สังฆเภท)

สตรี  ๔๕, ๒๗๒, ๓๑๘  (ดู มาตุคาม)
สติวินัย  ๑๙๑,  ๒๙๕,  ๓๐๑,  ๓๙๑,
๓๙๒,  ๔๗๗,  ๔๗๙
เงือ่นไขในการใหส้ติวินยั ๕ประการ

๒๙๖
สบง (ดู ผ้านุ่ง)    ๒๖๑
สภาคาบัติ     ๒๒๙,   ๔๓๓
สมณกัปปะ   (ดู กัปปิยะ)
สมถะ    (ดู อธิกรณสมถะ)
สมนุภาสน์     ๓๗, ๓๙, ๔๑, ๔๒
สมมติสีมา     ๒๒๕

๕๐๕
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สวด
ขับธรรมดว้ยเสยีงขบัยาว   ๓๐๕
บทสวดท้ายปาติโมกข์  ๔๐๓, ๔๐๖
ปาติโมกข์  (ดู พระปาตโิมกข์)
สมนุภาสน์    ๓๗, ๓๙, ๔๑, ๔๒

ส้วม (วัจกุฎี)   ๓๑๘,  ๓๔๓
สหธัมมิก ๕.   ๒๓๓
สหวาสะ    ๒๙๑
สะสมส่ิงของ    ๓๗๐
สังคายนา
คร้ังท่ี ๑.    ๓๕๘
คร้ังท่ี ๒.   ๓๖๑

วัตถุ ๑๐  ประการ   ๓๖๑
สังฆกรรม  ๑๖๒, ๒๖๗, ๒๙๙, ๔๗๗
นางภิกษุณี    ๓๕๖
สังฆกรรมท่ีเป็นธรรมและไมเ่ป็น

ธรรม   ๑๖๒,  ๒๖๗,  ๒๗๔
สังฆกรรมลงโทษ ๒๗๔ (ดู โทษ)

สังฆเภท ๓๗,๓๙,๒๗๐, ๓๒๘, ๓๓๒
สิกขาบทเกี่ยวกับการทำสงฆ์ให้

แตกกัน   ๔๙๖
เหตุแตกกัน ๑๘ ข้อ ๓๓๓

สังฆราชี  ๙๗,  ๓๓๒
สังฆาฏิ   ๒๖๑,  ๔๐๘
สังฆาทิเสส   (๒๖), ๒๔,  ๒๘๕,
๒๙๓, ๓๖๔,  ๔๘๑

สังวาส    ๘
สังวาสนาสนะ   ๒๑๗
สัตตหกาลกิ   ๑๒๑,  ๑๒๒,  ๒๕๕
สัตตพัภันตรสมีา   ๒๒๖
สัตตาหกรณียะ    ๒๓๒,   ๔๑๑
สัตตุผง   ๑๑๘
สัทธิวิหาริก   ๒๐๕,  ๓๔๘
สันถัต  ๖๕,  ๓๑๑
สันสกฤต (ยกพุทธพจนข้ึ์นเป็น) ๓๑๖
สันนิธิ  (ดู อาหาร - ส่ังสมอาหาร )
สัมมุขาวินัย    ๑๙๑,  ๒๙๕,   ๓๐๐,
๓๐๑,  ๔๗๗,  ๔๗๙

สามเณร
นาสนะ (ไล่) สามเณร    ๒๑๗
ศีล ๑๐ ของสามเณร    ๒๑๕

สามปักกะ(ทำใหสุ้กด้วยตนเอง) ๒๕๑
สามัคค ี   ๒๗๑, ๓๘๗
วันสงฆส์ามัคคี    ๒๓๑,  ๒๗๑
สิกขาบทเกี่ยวกับสังฆสามัคคี๔๙๖

สายคล้องบ่า   ๓๐๙
สารภาพ   (ดู ปฏญิญาตกรณะ)
สิกขาบท    (๒๖)
ต้ังสิกขาบทเพ่ิมข้ึนเอง  ๖๙, ๓๙๗
ถอนสกิขาบทเลก็นอ้ย    ๓๕๘
นอกพระปาติโมกข์     (๓๑)
สิกขาบททีมี่ลักษณะเดยีวกนั ๔๘๕

สีมา    ๒๒๕
ติจวีราวปิปวาส   ๒๒๖
พัทธสีมา    ๒๒๕
อพัทธสีมา    ๒๒๖

คามสีมา, นิคมสีมา     ๒๒๖
สัตตพัภันตรสมีา     ๒๒๖
อุทกุกเขปสีมา     ๒๒๖

สึก
(ดู คืนสิกขา)

สุกกะ    ๒๔
สุทธันตปรวิาส     ๒๙๔
สุรา  ๔๕,  ๑๓๕,  ๓๖๒, (ดู น้ำเมา)
สิทธิ  (ดู ตดัสิทธิ)
สูปะ   ๑๘๕
เสก (เสกเป่า ปลุกเสก)    ๓๗๔
เสกขะสมมติตระกูล   ๑๗๘,  ๓๓๕
เสขยิวัตร (เสขิยะ) ๑๘๑,๓๓๘, ๓๖๖
เสนาสนะ    ๓๑๙, ๓๔๑
ถือเสนาสนะ ๓  อย่าง   ๓๒๔
ถอืเสนาสนะไดเ้พียง ๓ เดือน ๓๒๖
ห้ามถอืเสนาสนะ ๒ แหง่  ๓๒๔
สิกขาบทเกี่ยวกับเสนาสนะ   ๔๘๘
เสนาสนวตัร    ๓๔๑
เสนาสนะ ๕  ชนิด   ๓๑๙
เสนาสนคาหาปกะ ๓๔,๓๒๓,๔๒๓
เสนาสนะปา่ ๘๔,๑๗๙, ๓๔๐,๓๙๗

เสบียง    ๒๕๓
เสื้อ    ๒๖๖
แส้ไล่แมลง    ๓๑๓
แสดงที่ (ให้สงฆ์แสดงท่ี)    ๓๑,  ๓๓

ห
หญ้า    ๒๒,  ๓๒๕,  ๓๑๖
หนวดเครา   ๓๑๔
หนัง   ๒๔๐
ห่มผ้าแบบคฤหสัถ์    ๒๖๖,  ๓๑๖
หมวก    ๒๖๖
หมอ  ๔๓,  ๓๗๗
หมอดู, หมอโหราศาสตร ์๓๗๔, ๓๗๖
หมอน    ๓๒๐
หลอนอปุสัมบัน    ๑๓๙
ห้องน้ำ   ๓๐๔, ๓๑๐,  ๓๑๘,  ๓๔๓
หัตถบาส   ๑๑๙,  ๑๒๓
หัวเราะ    ๑๓๖,   ๑๓๗,  ๑๔๕
หาบหาม    ๓๑๖
หุงต้ม     ๒๔๘,  ๒๕๑
เหยียบ
เหยียบผนืผ้า    ๓๑๒,  ๓๒๗
เหยียบไม้สะดึง (ไม้แบบจีวร)  ๓๐๘
เหยียบเสนาสนะทำให้เปื้อน  ๓๒๗

โหราศาสตร ์   ๓๗๖
ไหม    ๖๕,  ๒๖๐
ไหว้
ผู้ควรไหว ้๓ ประเภท    ๓๒๒
ผู้เปลือยกาย    ๓๑๐
ผู้ไม่ควรไหว้  ๑๐ ประเภท   ๓๒๑
ไหวภิ้กษุณี,ไหวผู้้หญิง ๓๒๑, ๓๕๕
ลงโทษภกิษดุ้วยการไมไ่หว ้  ๓๕๗

อ
อกาลจีวร    ๕๕
อรุณ    ๕๔
อกรณียกิจ    ๒๒๒,  ๔๙๐
อคติ   ๒๖๐,  ๓๐๐,  ๓๒๗
องคชาต (ห้ามตัดองคชาต)    ๓๐๗
อเจลก    ๑๒๔
อติเรกจีวร     ๕๒,  ๒๖๑
อติเรกบาตร     ๗๖
อเทสนาคามินี    ๒๗๕
อธิกรณ์  (๒๘), ๒๗๔, ๒๗๗, ๒๙๕,
๒๙๙,๓๐๐,๓๙๑,๔๗๕,๔๗๗,๔๗๙

๕๐๖
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องค์แห่งอธิกรณ์ท่ีควรรับ    ๓๕๒
อธิกรณสมถะ(วิธีระงับอธิกรณ์)๑๙๑,
๒๙๕,๓๐๐,๓๙๑,๔๗๕,๔๗๗,๔๗๙
ตัสสปาปิยสิกา (การลงโทษ)  ๑๙๑,

๒๙๘, ๓๐๑, ๓๙๑, ๓๙๓, ๔๗๗,
๔๗๙

ติณวตัถารก (ให้เลิกแล้วกันไป)
๑๙๑, ๒๙๘, ๓๐๑, ๓๙๑, ๓๙๔,
๔๗๗, ๔๗๙

ปฏิญญาตกรณะ (สารภาพ) ๑๙๑,
๒๙๗, ๓๐๑, ๓๙๑, ๓๙๓, ๔๗๗,
๔๗๙

เยภุยยสิกาวินัย (ถือเสียงข้างมาก)
๑๙๑,๒๙๗, ๓๐๐, ๓๙๑, ๓๙๒,
๔๗๕, ๔๗๗

สติวินัย (ด้วยยกใหว่้าเป็นผูมี้สติ)
๑๙๑, ๒๙๕, ๓๐๑, ๓๙๑, ๓๙๒,
๔๗๗, ๔๗๙

สัมมุขาวินัย (ระงับต่อหน้า)  ๑๙๑,
๒๙๕, ๓๐๐, ๓๙๑, ๔๗๗, ๔๗๙

อมูฬหวินยั (ด้วยยกใหว้า่เป็นบา้)
๑๙๑, ๒๙๖, ๓๐๑, ๓๙๑, ๓๙๒,
๔๗๗, ๔๗๙

อธิษฐานบริขาร     ๔๐๘
ขาดอธษิฐาน     ๔๐๙
คำถอนอธษิฐานบรขิาร    ๔๐๙
อธิษฐานจวีร     ๕๒, ๒๖๓, ๔๐๘
อธิษฐานบาตร     ๗๖, ๔๐๘
อธิษฐานผา้ต่างๆ     ๒๖๓,  ๔๐๘
อธิษฐานบรขิารตา่งๆ    ๔๐๘

อธิษฐานอุโบสถ    ๒๒๙,  ๔๒๗
อนาจาร   ๔๒,   ๔๓,   ๔๔,   ๑๕๖,
๑๕๘, ๒๘๐,   ๓๑๘
สิกขาบทเกี่ยวกับอาจารวิบัติ

(ประพฤตอินาจาร)    ๔๙๓
อนาบัติ     (๓๐),  (๓๑),  ๘
อนาโรจนา     ๒๙๑
อนิยต     ๔๗,   ๓๖๔,   ๔๘๑
อนุบัญญัติ      (๓๐),   ๑๒
อนโุมทนาในทีฉั่น     ๓๓๘
อนุวัตตามพระราชา     ๒๓๒

อนุวาต     ๒๕๗
อนุวาทาธิกรณ์    ๒๙๙, ๓๐๑, ๓๙๑,
๔๗๗,  ๔๗๙
วิธีระงบั ๔ ประการ    ๓๐๑,  ๔๗๙

อนศุาสน ์    ๒๒๒
อนุสาวนา     ๒๒๑
อปโลกนกรรม๑๖๒,๒๙๙,๔๗๗,๕๑๔
อภิสมาจาริกาสิกขา(๒๕),(๒๗),๑๙๓
อมนุษย์
อมนษุยเ์บยีดเบยีน  ๓๕๒
อมนษุยสิ์ง  ๒๔๖

อมูฬหวินัย      ๑๙๑,   ๒๙๖,   ๓๐๑,
๓๙๑,  ๓๙๒,  ๔๗๗,  ๔๗๙

อลัชชี (ผู้ไม่ละอาย)  ๔๔, ๒๐๖, ๒๒๑
อักโกสวัตถุ ๑๐.   ๘๗,  ๘๙
อัคคีภัย    ๒๓๓, ๓๐๒, ๓๕๒, ๔๒๘
อัจเจกจีวร    ๘๓
อัชฌาจาร    ๒๗๗
อัฏฐบาน    ๒๕๓
อันตรธาน    (๒๔),  ๕,  ๑๙๔
อันตราวาสก   ๒๖๓ (ดู ผ้า นุ่ง ด้วย)
อันตรายิกธรรม     ๒๒๒
อันติมวัตถุ     ๒๓๑
อันเตวาสกิ     ๒๐๘,  ๓๔๙
อันเตวาสกิวัตร     ๓๔๙
อันโตปักกะ     ๒๕๑
อันโตวฏุฐะ    ๒๕๑
อัพภาน  ๒๖๗, ๒๘๕, ๓๒๒, ๔๘๑
อาคันตุกะ   ๒๓๐, ๓๓๕
อาคันตกุภัต     ๒๖๒
อาคันตกุวัตร    ๓๓๕

อาจารย์    ๒๐๘
อาจาริยวตัร    ๓๔๙

อาจารวิบัติ    ๒๗๗,  ๔๓๒, ๔๙๓
อาเจียน  ๓๑๓
อาทิกัมมิกะ  ๘
อาทพิรหมจริยกาสิกขา (๒๕),(๒๗)
อาทพิรหมจริยศีล    ๓๖๘
อานิสงส์
อานิสงส์กฐิน    ๒๕๖,   ๒๖๓
อานิสงส์ในการเรยีนวนัิย    ๓๖๔

อาบน้ำ   ๑๔๒,  ๒๔๔,  ๓๐๔,  ๓๑๐
อาบัติ    (๒๖),  ๓๖๔,  ๔๘๑
ครุกาบัติ   ๔๘๑
ชั่วหยาบ   ๙๔
ช่ืออาบัติ   (๒๖), ๓๖๔,  ๔๘๑
ต้องอาบัติด้วยอาการ  ๕.     ๓๖๖
ต้องอาบัติแล้วไม่รับว่าต้อง   ๒๒๒,

๒๘๓
ทุกกฏ  (๒๖), ๑๘๑,  ๓๖๔,  ๔๘๑
ไม่ทำคืนอาบัติ    ๒๒๒,  ๒๘๓
ลหุกาบัต ิ   ๔๘๑
วิธีแสดงอาบัติ     ๓๙๓,  ๔๑๘
สภาคาบัติ    ๒๒๙,  ๔๓๓
สังฆาทิเสส    ๒๘๕, ๔๘๑
อนาบัติ    (๒๘),  (๓๑),  (๓๙),  ๘
อาบัติ ๗ กอง    (๒๖),  ๔๘๑
อาบัติท่ีเนื่องด้วยคฤหัสถ์     ๒๙๙
อาบตัท่ีิเปน็อเทสนาคามนิ ี   ๒๗๕

อาปัตตาธิกรณ์   ๒๙๙, ๓๐๑, ๓๙๑,
๔๗๗,  ๔๗๙

วิธีระงบั  ๓  อย่าง    ๓๐๑
อาพาธ
พยาบาลภกิษอุาพาธ    ๒๖๔
อาพาธในฤดสูารท    ๒๔๕

อารญัญกิธุดงค์  ๖๙,๗๐,๓๔๐,๓๖๗
อารัญญิกวัตร (ของผู้อยู่ป่า)   ๓๔๐
อาวาสิกวัตร   ๓๓๖
อาสนะกำบัง   (ดู ท่ีลับ)
อาหาร   (ดู ฉัน )
ถวายเจาะจง    ๑๑๔, ๑๑๖, ๓๒๗
ในท่ีนิมนต์     ๓๒๗
ประณีต     ๑๒๒,  ๑๘๖
ส่ังสมอาหาร    ๑๒๒
สันนิธิ (ส่ังสม)  ๑๒๒, ๒๔๘, ๒๕๑

เก็บค้างคนืในทีอ่ยู ่  ๒๔๘, ๒๕๑
เก็บเสบียง   ๒๕๓

สัตตุผง    ๑๑๘
หุงตม้ในทีอ่ยู่    ๒๔๘,  ๒๕๑
หุงตม้เอง    ๒๔๘,  ๒๕๑
อาหารเดน   ๑๑๙,๒๔๙,๒๕๒,๓๖๑
อาหารอ่อน    ๒๔๗

๕๐๗
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อำนาจประโยชน ์๑๐ ประการ ใน
การบญัญติัสิกขาบท    (๑๙),  ๑๑

อิทธิปาฏิหารย์    ๓๐๗, ๔๙๕
อกุเขปนยีกรรม  ๒๖๘, ๒๘๓, ๔๘๓
อุคคหิตปฏิคกหิตกะ    ๒๕๒
อุจจาระ    ๑๙๐,  ๑๙๑,  ๓๑๘,  ๓๔๓
อุตตราสงค์  ๒๖๓ (ดู จีวร ด้วย)
อุตตริมนุสสธรรม   ๑๙, ๒๒, ๒๒๒,
๓๐๗
สิกขาบทเกี่ยวกับอุตตริมนุสสธรรม

๔๙๕
อุทกภัย    ๒๓๓,  ๓๐๒,  ๓๕๒, ๔๒๘
อุทกุกเขปสีมา    ๒๒๖
อุโบสถ     ๒๒๔,  ๓๕๐,  ๔๒๖
ประเภทอโุบสถ     ๒๒๙, ๔๒๖

ปาริสุทธิอุโบสถ     ๒๒๙, ๔๒๖
โรงอโุบสถ      ๒๒๕
อธิษฐานอุโปสถ     ๒๒๙, ๔๒๗

อุปัฏฐาก     ๓๓,   ๓๒๑
รับสามเณรเปน็อุปัฎฐาก   ๑๕๔,

๒๑๕,  ๒๑๗
อุปสัมปทา    ๒๐๑,  ๒๐๗,  ๒๖๗
ติรณคมนปูสัมปทา (ไตรสรณคมน)์

๒๐๑,   ๒๑๔
ญัตติจตุตถกัมมอุปสัมปทา   ๒๐๗
พธีิกรรม    ๒๒๑
ภิกษุณีอุปสัมปทา    ๓๕๕
สงสัยในการอปุสมบท    ๑๖๐
ห้ามอุปสมบท

บุคคลท่ีห้ามอุปสมบท     ๒๑๗

๕๐๘

บุคคลผู้ไม่สมควรอุปสมบท
๒๑๑, ๒๑๓,  ๒๑๘,  ๒๑๙

ผู้อายุไม่ครบ ๒๐ ปี        ๑๔๙,
๒๑๓,   ๒๒๑

อุปสมบทมคีณะตำ่กวา่ ๑๐ รูป
๒๐๘,   ๒๔๔

เอหิภิกขุอุปสัมปทา   ๒๐๑,  ๒๐๔
อุปัชฌาย์      ๒๐๕,  ๓๔๔
คุณสมบติัของอุปัฌาย์  ๕.    ๒๐๙
คุณสมบติัของอุปัฌาย์  ๖.    ๒๑๐
พยาบาลอปัุชฌาย์    ๒๖๔,  ๓๔๗
อุปัชฌายวัตร     ๒๐๕,   ๓๔๔

อุพพาหิกวิธิ     ๓๐๐,  ๔๗๙
โอมสวาท      ๘๗
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ก
กกจูปมสูตร    ๓๘๓
กาฝากสงัคม    ๓๐๒
กามคุณ    ๓๘๔
กามสุขัลลิกานุโยค   ๑๙๘
กินคูถ    ๑๙๒

ข
ของร้อน   ๒๐๒
ขันธ์ ๕     ๑๙๙
ขุมทรัพย์    (๕๔)

ค
คลุกคลีกัน     ๒๓๘,  ๓๙๘
คุย (พอใจในการคยุ)   ๒๓๘,  ๓๙๘
เคารพ (พระเถระ)     ๓๙๗

จ
จงกรม    ๓๐๙
จีวรตามมีตามได้    ๓๘๑
เจติยสูตร   ๓๘๔
เจโตวมุิตติ    ๒๒๓, ๔๐๕
โจรปลน้เมอืง    ๒๓

ด
ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์  (ส่ิงมัว
หมอง)   ๓๖๒

ดอกบัว ๓ ชนิด   ๑๙๘

ต
ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ    ๒๐๒
ตายนะคาถา(บทท้ายปาติโมกข์)๔๐๖

ท
ทิฏฐิ (เสมอกันโดยทฏิฐิ)     ๓๙๖
ทะเลาะววิาทกัน    ๒๙๗,  ๒๙๘,
๓๘๔,  ๓๘๗

ธ
ธรรม
โดยพิสดาร    ๕
เปน็ทีพ่ึ่ง     ๓๘๑
ธรรมทายาท     ๔๓๒
ธรรมเป็นท่ีต้ังแห่งความระลึกถึงกัน

(สาราณียธรรม)     ๓๙๕
ธรรมวินัย ( ดู พระธรรมวนัิย )
ธัมมจักกัปปวัตตนสตูร   ๑๙๘

น
นอน (พอใจในการนอน)  ๒๓๘, ๓๙๘
มีสตมีิอานสิงส ์๕ อย่าง     ๒๖๒

น้ำอสุจิไม่เคล่ือน    ๒๖๒
นิพพาน    ๓๕๑

บ
บทสวดท้ายปาตโิมกข ์ ๔๐๔,  ๔๐๖
บคุคลและสถานทีท่ี่ควรเสพฯ  ๔๐๐

ป
ปฏิจจสมุปบาท    ๑๙๖
ประชุม
ประชมุกันเนอืงนติย ์   ๓๙๖
ประชมุโดยพรอ้มเพรยีงกนั   ๓๙๗

ประโยชน ์๑๐ ในการบัญญัติสิกขาบท
(๑๙),   ๑๑

ปัญญาวิมุตติ     ๔๐๕

ผ
ผาสุก  (อยู่เป็นผาสุก)   ๓๘๖
ผู้กินคูถ    ๑๙๒
ผู้ชนะ     ๕
ผู้ต้องตดิต่อด้วยสตร ี    ๒๗๒

พ
พรหมจรรย์

ความขาดทะลุด่างพร้อยพรหมจรรย์
(เมถุนสังโยค ๗)    ๓๘๓

พรหมจรรยต์ัง้มัน่หรอืไมต่ัง้มัน่    ๕
อานิสงส์ของพรหมจรรย ์   ๓๗๘

พระเจ้าปเสนทิโกศลพรรณาคุณพระภิกษุ
ในธรรมวนัิยน้ี    ๓๘๔

พระดำรสัของพระผูมี้พระภาค   ๓๙๙
พระเถระ (เคารพในพระเถระ)   ๓๙๗
พระธรรมวินัย
พระธรรมวนัิยจักเป็นศาสดา ๓๘๑
มหาปเทส ๔ (พระธรรมวนัิย) ๓๙๙
มหาปเทส ๔ (พระวนัิย)     ๒๕๕
หลักตัดสินธรรมวนัิย ๘.     ๓๕๖

พระสกทาคาม ี    ๓๕๑,  ๔๐๕
พระสงฆ ์(การเป็นอยู่ไม่เส่ือม)  ๓๙๖,
๓๙๘

พระโสดาบัน     ๖,  ๓๕๑,  ๔๐๕
พระอนาคาม ี     ๓๕๑,  ๔๐๕
พระอรหันต์       ๓๕๑,  ๔๐๕
น้ำอสุจิ ของพระอรหนัต ์     ๒๖๒
โลกไมว่า่งจากพระอรหนัต ์   ๓๘๐

พละ ๕.      ๓๕๑
พยาบาล(คุณสมบติัผู้พยาบาล) ๒๖๕
เพียร       ๔๐๒,  ๔๐๓
โพชฌงค ์๗.      ๓๕๑
โพธปัิกขิยธรรม ๓๗.      ๓๕๑

ม
มรรคมอีงค ์๘.     ๑๙๘,   ๓๕๑
มหาโจร ๕ จำพวก     ๒๑, ๓๒๕
มหาปเทส ๔ (พระธรรมวนัิย)   ๓๙๙
มหาปเทส ๔ (พระวนิยั)     ๒๕๕
มหาสมุทร (ความอัศจรรย์ ๘)     ๓๕๐
มัชฌิมาปฏิปทา     ๑๙๘
มาตุคาม      ๒๗๒,   ๓๘๓
มารยาทและโคจร     ๔๐๔

ดชันีเนือ้เรือ่งพระธรรม

๕๐๙
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มิตรช่ัว      ๓๙๘
เมตตา กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม
๓๘๖,   ๓๙๕
ให้พญางู ๔.     ๓๐๖

เมถุนสังโยค ๗   ๓๘๓

ร
รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
๑๙๙

รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐพัพะ   ๒๐๒

ล
ลักษณะตดัสินธรรมวนิยั ๘.    ๓๕๖
ลาภ
แบ่งกัน   ๓๙๕
ลาภสกัการะ  ๑๙๒
ลาภสกัการะยอ่มฆ่าคนชัว่  ๓๒๙

ว
วรรณะ  ๔.    ๓๕๑
วิญญาณ      ๑๙๙
วิมุตติรส      ๓๕๑
วิมุตติสุข      ๑๙๗
วิวาทกัน   ๒๙๗, ๒๙๘, ๓๘๔, ๓๘๗
ทรงประณามพระทีวิ่วาทกัน  ๓๘๗
มูลเหต ุวิวาท     ๓๘๙,  ๓๙๐
วิธีระงบั     ๓๘๙

เวทนา     ๑๙๙
เวรท้ังหลายไม่ระงับด้วยการผูกเวรเลย
๒๗๐,   ๓๘๘

ศ
ศาสนาเส่ือม    ๒

ศีล
ผู้ทุศีลมีบาปธรรม     ๓๕๐
สมบูรณ์ด้วยศีล      ๓๘๖
เสมอกันโดยศลี      ๓๙๖
อานสิงสข์องศลี ๒๕๐, ๓๗๘, ๔๐๓

ส
สกุล (เหตปัุจจัยทำลายสกุล ๘)  ๓๐๒
สตรี (ผู้ต้องตดิต่อด้วยสตร)ี     ๒๗๒
สติปัฏฐาน ๔.    ๓๕๑
สถานท่ีและบุคคลท่ีควรเสพไม่ควรเสพ
๔๐๐

สมบัติ (ไม่มีสมบัติ, ไม่ติดสมบัติ)   ๔
สังขาร       ๑๙๙
สัญญา       ๑๙๙
สันโดษ      ๓๘๑
สัมมัปปธาน ๔.   ๓๕๑
สามคามสูตร    ๓๘๙
สามัคคี    ๓๘๗, ๔๐๐
สายกลาง   ๑๙๘,  ๒๔๐
สาราณียธรรม ๖.    ๓๙๕
สิกขาบท
ทูลขอใหบั้ญญัติสิกขาบท    ๖
ประโยชน ์๑๐ ประการ  ในการ

บัญญัติสิกขาบท    (๑๙),   ๑๑
เส่ือม
การเป็นอยู่ท่ีไม่เสื่อม

(อปริหานิยธรรม) ๓๙๖, ๓๙๘
พระสงฆ์ (ไม่เส่ือม)   ๓๙๖
ศาสนาเสือ่ม    ๒

ห
หลักตัดสินธรรมวินัย๘ประการ  ๓๕๖

หลกัใหญส่อบพระธรรมวนิยั    ๓๙๙
หลับอย่างมีสติ (อานิสงส์)       ๒๖๒

อ
อดทน    ๔๐๔
อธิกรณ์ อธิกรณสมถะ ๗.    ๓๙๑
อนตัตลกัขณสตูร     ๑๙๙
อนุตตรสมัมาสัมโพธญิาณ     ๑๙๙
อนุปุพพิกถา      ๒๐๐
อปริหานิยธรรม ๗ (การเป็นอยู่
ท่ีไม่เส่ือม)    ๓๙๖,  ๓๙๘

อรหัตตผล     ๓๕๐
อริยมรรคมีองค์ ๘.     ๑๙๘,  ๓๕๑
อริยวงศ์ ๔.     ๓๘๑
อริยสัจ ๔.     ๑๙๘
อวิปปฏสิาร     ๓๗๘
อสุภะ (เจริญอสุภะ)     ๑๗
อัตตกิลมถานโุยค     ๑๙๘
อันตรธาน    (๒๔),   ๕,   ๑๙๔
อัศจรรย ์๘ ประการของมหาสมทุร
และพระธรรมวนัิย     ๓๕๐

อาทิตตปรยิายสตูร     ๒๐๒
อานิสงส์
ของการนอนหลบัอยา่งมสีต ิ  ๒๖๒
ของศลี     ๒๕๐,   ๓๗๘,   ๔๐๓

อิทธิบาท ๔.     ๓๕๑
อิทธิปาฏิหารย์ (แสดงอทิธิวธีิ)    ๔๐๕
อินทรีย์ ๕.     ๓๕๑
อุปักกิเลสสูตร      ๓๘๗
อุปกิเลสเปน็เหตใุห้สมณพราหมณ์
มัวหมอง ๔ อย่าง     ๓๖๒

อุปมา สายพณิ      ๒๔๐
โอปปาติกะ       ๔๐๕

๕๑๐
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ก
กบิลพัสด์ุ  ๒๑๔
กลันทะ  (กลันทคาม)  ๘, ๙
กาสี   ๔๔
กัณฑกะ สามเณร   ๑๕๕
กัณณกุชชะ   ๖
กิฎาคิรี    ๔๔,  ๒๘๐
พระ ประพฤตเิลวทราม   ๒๘๐

กุสินารา  ๒๕๔
กูฏาคารศาลา   ๓๒๐
เกณิยะชฎิล ปรุงน้ำปานะ  ๒๕๓
โกฏิคาม   ๒๕๐
โกศล   ๒๓๖
โกศลชนบท   ๗๑, ๙๒
โกสัมพี   ๓๓, ๔๒
เหตุการณ์ในกรุงโกสัมพี๒๗๐,๓๘๘

ข
เขตทุรกันดาร  ๒๔๓
เขาคชิฌกูฏ  ๑๓, ๒๔๐

ค
คยากัสสป  ๒๐๒
คยาสีสะ   ๒๐๒,  ๓๓๑
คิชฌกูฏ   ๑๓,  ๒๔๐
แคว้นกาสี   ๔๔
โคตมกเจดย์ี   ๕๓
โฆสิตาราม   ๓๓,  ๔๒

จ
จันทปัชโชต ิ  ๒๕๙
จัมปา เหตกุารณใ์นกรงุจัมปา  ๒๖๗
จิตตะคฤหบด ี  ๒๘๑

ช
ชฎิล ๓ พ่ีน้อง   ๒๐๑

ช่างตัดผม   ๒๕๔
ช้าง นาฬาคิรี   ๓๓๑
ช้าง ปาริเลยยกะ   ๒๗๐
ชีวกโกมารภัจจ์

 (ดู หมอชวีกโกมารภจัจ์)
เชตวนาราม  ๒๕,  ๒๖,  ๒๗,  ๒๘,
๒๙. ๔๔, ๔๘, ๕๔, ๕๕,  ๕๖,  ๖๙,
๒๕๖,  ๒๗๔, ๒๘๑,  ๓๒๓,  ๓๖๒
การสร้างข้ึน   ๓๒๐
ถวายเชตวนาราม    ๓๒๒

ต
ต้นไม้
เกต (ราชายตนะ)  ๑๙๗
จิก   ๑๙๗
ไทร  (อชปาลนโิครธ) ๑๙๗
โพธิ    ๑๙๖
สะเดา   ๔ ,  สาละ  ๒๗๐

ตปุสสะ    ๑๙๗
ตักกสิลา    ๒๕๙

ท
ทีฆาวุกุมาร  ๒๗๐
ทักขิณาคิรี   ๒๖๑,  ๓๕๙
ท้าวสหัมบดีพรหม   ๑๙๘

น
นทกัีสสป    ๒๐๒
นาง
ถลุลนนัทาภกิษุณ ี    ๑๑๒
ภิกษุณีฉัพพัคคีย์     ๓๕๗
มหาปชาบดโีคตม ี   ๓๕๔
เมตตยิาภกิษณุ ี  ๓๕, ๓๖, ๒๙๖
วิสาขา   ๓๑๒, ๓๕๐

คำขอ ๘ ประการ  ๒๖๒
อัมพปาลี   ๒๕๙

ถวายปา่มะมว่ง   ๒๕๐

อุบลวรรณา (ภิกษุณี)   ๕๗
นาย มิคลัณฑิกะ   ๑๗
นิครนถนาฏบตุร    ๒๕๑

บ
บุพพาราม   ๓๕๐

ป
ปัจจันตชนบท   ๒๔๔
ปัญจวัคคีย์    ๑๙๘,  ๑๙๙
หลุดพ้นจาก อาสวะ   ๑๙๙

ปาฏลคิาม    ๒๕๐
ป่า
ปาริเลยยกะ   ๒๗๐
มัจฉิกา     ๒๘๑
มหาวัน    ๖,  ๑๗,  ๒๐,  ๓๒๐
มะม่วง    ๒๕๑
อิสิปตนมฤคทายวนั    ๑๙๘

โปกขรฏัฐ    ๒๕๒

พ
พญานาคชือ่มุจลินท์   ๑๙๗
พระ
๖ รูป (ดู พระฉัพพัคคีย์)
๑๗ รูป (ดู พระสตัตรสวคัคีย์)
พระ กฏโมรกตสิสกะ   ๓๗
พระ กังขาเรวตะ   ๒๔๘
พระ กัสสปโคตร   ๒๖๗
พระ กิมพิละ   ๓๒๘, ๓๘๖
พระ โกกาลิกะ   ๓๗,  ๔๐
พระ โกณฑญัญะ   ๑๙๙
พระ ขัณฑเทวบตุร ี  ๓๗
พระ คัคคะ   ๒๙๖
พระ จูฬปันถก   ๑๐๗
พระ ฉันนะ  ๓๓, ๔๒, ๙๘, ๑๐๕,

๑๓๙, ๒๘๓, ๓๕๙
บรรลุอรหัตตผล  ๓๖๐

ดัชนีช่ือเฉพาะ (อสาธารณนาม)

๕๑๑
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ถูกลงพรหมทัณฑ์  ๓๕๙
พระ ฉัพพัคคย์ี  ๑๖, ๑๘, ๕๓, ๕๙,

๖๕, ๖๖, ๖๗, ๗๑, ๗๔, ๗๖,
๗๙, ๘๑, ๘๕, ๘๘, ๘๙, ๙๐, ๙๔,
๙๙,  ๑๐๒,  ๑๐๓,   ๑๐๖,  ๑๐๘,
๑๐๙,  ๑๑๑, ๑๑๔, ๑๒๓,  ๑๓๒,
๑๓๓, ๑๓๔, ๑๓๖, ๑๔๐,  ๑๔๖,
๑๔๗, ๑๔๘, ๑๕๓, ๑๕๕,  ๑๕๖,
๑๕๘, ๑๕๙,  ๑๖๑,  ๑๖๒, ๑๖๓,
๑๖๔, ๑๖๕, ๑๖๙,  ๑๗๒, ๑๗๓,
๑๗๔, ๑๗๘, ๑๘๑, ๒๑๖, ๒๒๕,
๒๔๒, ๒๙๕, ๒๙๗, ๓๐๔, ๓๑๓,
๓๑๔, ๓๑๘, ๓๒๑, ๓๒๒, ๓๕๗

พระ ชาวเมืองปาเฐยยกะ   ๒๕๖
พระ ชาวเมอืงอาฬว ี ๙๕, ๙๖, ๑๐๖
พระ ทัพพมัลลบุตร     ๓๔,   ๓๕,

๓๖, ๙๙, ๑๖๔, ๒๙๕,๒๙๖,๓๑๑
พระ ท่ืกิฎาคิรี  ๔๔, ๒๘๐
พระ เทวทตั      ๓๗,   ๔๐,   ๑๑๒,

๑๑๕,   ๓๒๘,   ๓๒๙
เสนอข้อปฏิบัติ ๕ ข้อ  ๓๗,  ๓๘,

๓๓๑
ทำให้สงฆ์แตกกัน     ๓๓๑
ประทษุรา้ยพระพทุธเจ้า   ๓๓๐

พระ ธนิยะ   ๑๓
พระ นนัทะพระพทุธอนุชา     ๑๗๕
พระ นันทิยะ    ๓๘๖
พระ นางมหาปชาบดีโคตมี   ๓๕๔
พระ ปิณโฑลภารทัวาชะแสดงฤทธิ์

 ๓๐๗
พระ ปิลินทวจัฉะ   ๗๘,  ๒๔๗
พระ ปุนัพพสุกะ   ๔๔
พระ ปุราณะ   ๓๕๙
พระ พวกปัณฑุกะและพระโลหติกะ

๒๗๔
พระ พวกพระอสัสชิและปนุพัพสุกะ

๒๘๐
พระ ภัคคุ  ๓๒๘
พระ ภัททิยะ   ๑๙๙,  ๓๒๘
พระ ภิกษุชาวแควน้อาฬวี   ๓๒
พระ ภุมมชกะ   ๙๙

พระ มหากัจจายนะ   ๒๔๓
พระ มหากัสสปะ   ๓๒,   ๓๕๘
พระ มหานามะ      ๑๙๙
พระ มหาโมคคัลลานะ   ๓๒๘
พระ เมตตยิะ   ๙๙
พระ เมตติยะและภุมมชกะ

๓๕, ๓๖, ๙๙, ๓๑๑
พวกภิกษุเมตติยะและภุมมชกะ

๒๙๖
พระ โมคคลัลานะ  ๕,  ๔๖, ๒๘๐,

๓๕๐
ออกบวช  ๒๐๔

พระ ยสะกากัณฏกบุตร ๓๖๑, ๓๖๒
พระ ราหุลผนวชเปน็สามเณร ๒๑๔
พระ เรวตะ   ๓๖๒
พระ วัชชีบุตร  ชาวกรงุเวสาลี

๑๒,  ๓๖๑
พระ วัปปะ   ๑๙๙
พระ วาสภะคากะ     ๓๖๒
พระ เวลฏัฐสีสะ    ๑๒๒
พระ สมุทรทัต     ๓๗
พระ สัตตรสวัคคีย์  (ภิกษุพวก

๑๗) ๑๐๑, ๑๒๑, ๑๓๖,  ๑๓๘,
๑๔๐, ๑๔๖,  ๑๕๘,  ๑๕๙, ๒๑๓

พระ สัพพกามี   ๓๖๒
พระ สัมภูตะ   ๓๖๒
พระ สาคตะ   ๑๓๕
พระ สารีบุตร   ๕,  ๔๖,  ๕๓,

๒๐๔,  ๒๘๐,  ๓๓๒
ได้ดวงตาเหน็ธรรม  ๒๐๔
ออกบวช   ๒๐๔

พระ สาฬหะ   ๓๖๒
พระ สุทินนะ   ๘,  ๙
พระ สุธรรม     ๒๘๑
พระ สุภัททะ    ๓๕๘
พระ สุมน    ๓๖๒
พระ เสยยสกะ   ๒๕,  ๒๗๙
พระ โสณกฏิุกัณณะ   ๒๔๓
พระ โสณโกฬวิิสะ   ๒๔๐,  ๔๐๒
พระ หัตถกศากยบตุร  ๘๗
พระ อชิตะ   ๓๖๒

พระ อนุรุทธะ
๙๒,  ๓๒๘,  ๓๘๖,  ๔๐๒

พระ อริฏฐะ    ๑๕๒,  ๑๕๓,  ๒๘๓
พระ อัสสชิ    ๔๔,  ๑๙๙

บิณฑบาต   ๒๐๔
พระ อานนท์   ๕๓,  ๑๒๕,  ๑๖๗,

๒๔๘, ๓๒๘, ๓๕๘, ๓๘๖, ๓๘๙
ถูกปรับอาบัติ   ๓๕๙
พยาบาลภิกษุอาพาธ  ๒๖๔
บรรลพุระอรหตัตผล  ๓๕๘

พระ อุชชโสภิตะ   ๓๖๒
พระ อุทายี  ๒๕,  ๒๖,  ๒๗,  ๒๘,

๒๙,  ๔๘,  ๔๙,  ๕๖,  ๕๗, ๑๑๐,
๑๑๓, ๑๔๖

พระ อบุาลี
๓๒๔, ๓๒๘, ๓๕๒, ๓๕๘

พระ อุปนันทะ(ศากยบุตร)   ๕๘,
๖๑,   ๖๒,  ๖๓,  ๗๒,  ๗๕,  ๘๐,
๘๒, ๙๔, ๑๒๖,  ๑๒๗,  ๑๒๘,
๑๒๙, ๑๓๐,  ๑๔๕,  ๑๔๙, ๑๗๑

พระ อุปวาฬะ ถกูฟ้อง  ๒๙๘
พระ อุปเสนวงัคันตบตุร  ๖๙
พระ อุรุเวลกัสสป   ๓๑๘

พระเจา้จันทปชัโชต ิ  ๒๕๙
พระเจ้าทีฆีติ   ๒๗๐
พระเจ้าปเสนทโิกศล  ๑๓๓,  ๑๓๘,
๑๖๗,  ๓๘๔

พระเจ้าพรหมทัต  ๒๗๐
พระเจา้พมิพิสาร  ๑๔, ๒๐๓, ๒๒๔,

๒๓๒, ๒๔๐, ๒๔๗, ๒๕๙, ๓๒๙
พระราชประสงค ์๕ ประการ  ๒๐๓

พระเจา้สุทโธทนะ   ๒๑๕
พระนางมัลลกิา   ๑๖๗
พระผู้มีพระภาคเจา้
โปรด ชฎิล ๓ พ่ีน้อง   ๒๐๑
โปรดปญัจวัคคีย์    ๑๙๘
โปรด พระเจ้าพิมพิสาร   ๒๐๓
โปรด ภทัทวัคคีย ์  ๒๐๑
โปรด เมณฑกคฤหบด ี   ๒๕๒
โปรด ยสกุลบุตร   ๒๐๐
โปรด เวลัฏฐะ กัจจายนะ   ๒๕๐

๕๑๒
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โปรด สหาย ๓๐ คน   ๒๐๑
พยาบาลภกิษอุาพาธ    ๒๖๔
โรคลมในทอ้ง    ๒๔๘
สรรเสริญพระอุบาลี    ๓๒๔
สรรเสริญพระสารีบุตร   ๓๓๒
หลีกออกเร้น    ๖๙,  ๒๗๐

พราหมณช์อบตวาดคน   ๑๙๖
พาราณสี  ๖, ๑๙๘
โพธิราชกุมาร    ๓๑๒

ภ
ภัททิยราชา    ๓๒๘
ภัลลิกะ    ๑๙๗

ม
มคธ (แบบนาชาวมคธ)    ๒๖๑
มหานามศากยะ   ๑๓๒
มหาวัน   ๖,  ๑๗,  ๒๐,  ๓๒๐
มะซาง    ๒๕๓
เมตติยา    ๓๕,  ๓๖,  ๒๙๖
มัชฌิมชนบท    ๒๔๔
มารดานางกาณา    ๑๑๘
มุจลินท์    ๑๙๗
เมณฑกคฤหบดี (ข้ออนุญาต)  ๒๕๓
แม่น้ำ
คงคา   ๒๕๐
โปทา   ๑๔๒
เนรัญชรา   ๑๙๖
อจิรวดี   ๑๓๘

ย
ยสกุลบตุร   ๒๐๐
ยาโลณโสวีรกะ   ๒๔๘

ร
ราธพรหมณ์    ๒๐๗
ราชกุมาร
ช่ืออชาตศัตร ู  ๓๒๘
ชื่อเชต    ๓๒๐
ในโกลิยสกุล   ๓๒๘
ในศากยสกุล   ๓๒๘

ราชคฤห์  ๑๓, ๓๒, ๓๔, ๕๗, ๒๐๓,
๒๐๔, ๓๑๙, ๓๕๘

โรชะ (มัลละกษตัรย์ิ)  ๒๕๔

ล
ลิจฉวี  (คณะกษัตริย์)  ๒๕๑

ว
วนัฏฐะ    ๒๕๒
วัชชี   ๙,  ๒๐
วฑัฒลจิฉว ี  ๓๑๑
วาลิการาม   ๓๖๒
เวทัลละ   ๕
เวรัญชพราหมณ์    ๔,  ๖
เวรญัชา  ๔
เวสาลี  ๖, ๙, ๑๗, ๒๐, ๒๕๐, ๒๕๑,

๒๕๙, ๓๒๐
พระ วัชชีบุตร  (ชาวกรุงเวสาล)ี

๑๒, ๓๖๑
เวฬุวัน  ๓๒, ๓๔, ๓๗, ๕๗, ๒๐๔,
๒๓๒, ๓๑๙

ศ
ศากยสกุล  ๓๒๘

ส
สหาย ๓๐ คน    ๒๐๑
สังกัสส์   ๖
สัญชัยปรพิาชก    ๒๐๔
สาเกต   ๑๔๓, ๒๕๖, ๒๕๙
สาวัตถี  ๒๕,  ๔๔,  ๔๘,  ๕๓, ๖๙,
๗๑,  ๙๒,  ๑๔๓,  ๑๕๑,  ๒๕๕,
๒๕๖,  ๒๗๔,  ๓๒๐,  ๓๒๑

สีหเสนาบดี     ๒๕๑
สุนีธวัสสการะ     ๒๕๐
โสเรยยะ   ๖

ห
หมอ ชีวกโกมารภจัจ์   ๒๕๙,  ๓๐๙

อ
อชาตศัตรู   ๓๒๘,  ๓๒๙
อนาถบณิฑิกคหบดี   ๓๒๒
ถวายเชตวนาราม   ๓๒๒
นบัถอืพระพทุธศาสนา    ๓๒๐

อภัยราชกุมาร   ๒๕๙
อัคคาฬวีเจดีย์   ๓๒
อังคุตตราปะ   ๒๕๓
อัมพปาล ี  ๒๕๙
อาตมุา    ๒๕๔
อาปณะ   ๒๕๓
อาฬวี   ๓๒,  ๑๐๖
อิสิคิลี   ๑๓
อิสิปตนมฤคทายวนั   ๑๙๘
อุกละชนบท   ๑๙๗
อุบาสกชุดแรก   ๑๙๗
อุรุเวลกัสสป  ๒๐๑,  ๒๐๓
อุรุเวลา   ๑๙๖,  ๒๐๑,  ๒๐๒

๕๑๓
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บันทึกทา้ยเลม่

พระพุทธพจน์ท่ีทรงบัญญัติห้ามหรือทรงอนุญาต  ซ่ึงเป็นพระดำรัสน้ัน
มีความหมายชัดเจน  ท้ังโดยพยัญชนะและโดยอรรถ   ซ่ึงจะเห็นได้ในหลายกรณี
โดยจะกินความหมายได้ครบถ้วน  กว้างขวาง  และยืดหยุ่นกว่าในเหตุต้นบัญญัติ
ท้ังยังสอดรับตรงกันในทุกแห่ง    จึงควรท่ีจะพิจารณาพระดำรัสท่ีตรัสไว้โดยตรง
เป็นหลัก  โดยคำนึงถึงพุทธประสงค์  และพุทธจริยาประกอบด้วย

ส่วนวิภังค์สิกขาบท, อนาบัติ  ซ่ึงได้รวบรวมไวใ้นช้ันพระไตรปฎิก  มี
ความไม่สอดคล้องกับเรื่องหรือพุทธพจน์บ้างในบางแห่ง

ส่วนองค์แห่งอาบัติ,  คมัภีร์ช้ันอรรถกถา, และคำอธิบายช้ันหลัง ฯลฯ
(ซ่ึงได้แยกไว้ในส่วนเชิงอรรถ)  มีการอธิบายขยายความตามทัศนะของแต่ละท่าน
แตกตา่งกันไป

การศึกษาพระธรรมวินัยจึงควรท่ีจะพิจารณาความสำคัญ   ความถูกต้อง
ความน่าเชื่อถือ แยกตามลำดับชั้นของข้อมูล  โดยมุ่งเน้นไปที่พระพุทธดำรัส
ท่ีตรัสโดยตรง  นักวินัยธรท้ังหลายเห็นควรประการใดพงึพิจารณาเองเถดิ...

การรวบรวมพระวินัยที่ทรงบัญญัติไว้ทั้งหมดนี้  ยิ่งค้นคว้าตรวจสอบ
ก็ยิ่งพบความละเอียดละออ เป็นข้อความลึก มีความหมายซึ้ง ซึ่งเป็นเฉพาะ
พระพุทธวิสัยโดยตรงจริงๆ    จึงเป็นการยากท่ีจะช้ีชัดให้กระจ่างลงไปในบางกรณี
จึงได้ใช้ความพยายามรวบรวมด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง   ซึ่งก็ทำได้
ภายใต้ข้อมูลท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน    ขอท่านผู้รู้ท้ังหลาย   โปรดพิจารณาให้ละเอียด
ด้วยดีก่อน  จึงจะปลงความเหน็ใดๆลงไป

คณะผู้รวบรวมจึงขอน้อมรับ   ขออภัยต่อทุกท่าน    และกราบขอขมาต่อ
“องค์พระรัตนตรัย”  ถ้าจะมีส่ิงบกพร่องใดๆ  อันอาจเกิดมีข้ึนได้ในหนังสือเล่มน้ี.

คณะผู้รวบรวมและเรียบเรียง
วันพฤหัสบดีท่ี ๖ พฤษภาคม  พุทธศักราช ๒๕๔๗
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พระมหาบุญเลิศ ฐานทินฺโน
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ติดตามการเผยแผ่พระธรรมคำสอนตามหลักพุทธวัจน์
โดย พระอาจารย์คึกฤทธ์ิ  โสตฺถิผโล  ได้ท่ี
www.watnapp.com และ รายการ ศันสนย์ีสนทนา ช่วง “ถามโลก-ตอบธรรม” FM  ๑๐๖.๐ MHz
จันทร-์ศุกร์  เวลา ๐๕.๐๐ - ๐๕.๓๐ น.

ส่ือธรรมะน้ี จัดทำเพ่ือประโยชน์ทางการศึกษาสู่สาธารณชนเป็นธรรมทาน
ลิขสิทธ์ิในต้นฉบับน้ีได้รับการสงวนไว้
ไม่สงวนลิขสิทธิ์ในการจัดทำจากต้นฉบับเพื่อเผยแผ่ในทุกกรณี
ในการจดัทำหรือเผยแผโ่ปรดใชค้วามละเอยีดรอบคอบเพือ่รักษาความถกูต้องของขอ้มูล
ขอคำปรกึษาด้านขอ้มูลในการจดัทำเพ่ือความสะดวกและประหยดั
ตดิตอ่ได้ท่ี คุณศรชา โทร.๐๘๑-๕๑๓-๑๖๑๑ หรือ คุณอารวีรรณ โทร.๐๘๕-๐๕๘-๖๘๘๘
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